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يۈز يىللىق مارافون
خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئورنىغا دۇنياۋى ھۆكۈمران

بولۇشتىكى  مهخپىي ئىستراتېگىيىسى

مايكىل پلىزبېرى

 خىتاي تهتقىقاتى

 مايكىل پىلزبېىرى 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.  
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ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

 

" تهڭرىقۇت داڭقىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى سوراشقا تېخى بهكال بالدۇر."

 - ئهمىنىيه تارىخىدىن

 

خىتاي تارىخىدا 1492-يىلى ياكى 1776-يىلى

دېگهندهك (يېقىن تارىخالرال) مهۋجۇت ئهمهس.

خىتاينىڭ تارىخىي يىلنامىلىرى ئۈچ مىڭ يىلدىن

ئارتۇق تارىخقا ئىگه. خىتايدا ئابراھامغا ۋهده

قىلىنغان زېمىن ئهپسانىسىگه ئوخشاش ياكى

مۇستهقىللىق ئېالن قىلىنىشىنىڭ قىسقىال پهيتته

قوبۇل قىلىنىشىغا ئوخشاش دۆلهت قۇرۇش ھېكايىسى

يوق. ئهكسىچه، خىتاينىڭ تارىخى مۇئهييهن

جۇغراپىيىلىك چېگراالردىكى ئۇرۇش ۋه رىقابهتتىن

ئىبارهت بولۇپ، ئۇ چېگراالر شهرقتىكى بىپايان

ئوكيان، شىمالدىكى بىزار قىالرلىق چۆللۈكلهر ۋه

غهربتىكى ئاسمان-پهلهك تاغالردۇر. خىتايدا كۆپلىگهن

سۇاللىلهر ۋه پادىشاھالر ئالمىشىپ تۇردى. خىتايالردا

سۇاللىلهر ۋه پادىشاھالرنىڭ كېلىپ كېتىشىگه مىڭ

يىل كېتىدۇ دهيدىغان كۆز قاراش بار. ھېنرىي

كېسسىنگېرنىڭ بايان قىلغىنىدهك «خىتايالرنىڭ

ۋاقىت قارىشى ئامېرىكىلىقالرنىڭ ۋاقىت قارىشى 

 بىلهن ئوخشىمايدۇ. خىتايالر بىرهر ۋهقهنى بايان

قىلسا، ئۇنى پاالنچى ئهسىرده يۈز بهرگهن دهپ بايان

قىلىدۇ. خىتاينىڭ ئون تۆت سۇاللىسىدىن ئون

سۇاللىسىنىڭ ھهر بىرىنىڭ ئۆمرى پۈتكۈل

ئامېرىكىنىڭ تارىخىدىن ئۇزۇن.»(1) خىتاي قاتتىق

قوللىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۇزۇن ۋه مۇرهككهپ تارىخىدىن

ئايرىلىپ قېلىشنى خالىمايدۇ. ئهكسىچه، ئۇالر

مارافوندا يېڭىپ چىقىش ئۈچۈن تارىختىكى غهلىبه ۋه

مهغلۇبىيهتلىرىدىن ساۋاق يهكۈنلهيدۇ.

 

خىتاي قاتتىق قوللىرى تارىختىكى مۇھىم دهۋرلهر

ھهققىده كىتابالرنى يازغان بولۇپ، بۇ ئهمىنىيه دهۋرى

ۋه ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرى دهپ ئاتالغان (2)، بهش

يۈز يىللىق سىياسىي كۈرهش داۋامالشقان ئهسىرلهردۇر.

بۇ دهۋرلهر بولمىسا خىتاي پىشىپ-يېتىلمىگهن

بوالتتى. مىالدىدىن بۇرۇنقى 475-يىلىدىن باشالنغان

ئاخىرقى ئىككى يېرىم ئهسىرلىك جىددىيچىلىك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1



دهۋرى يهتته ئۇرۇشقاق بهگلىكنىڭ چىن سۇاللىسى

تهرىپىدىن بىرلهشتۈرىلىشى نهتىجىسىده ئاياقالشتى.

(چاينا دېگهن سۆز «چىن» نامىدىن كهلگهن.)  يۇقارقى

ئىككىلى دهۋر شۇ دهۋرنىڭ ئاتامانلىرى ئارىسىدىكى

سىياسىي كۈچلهر، قىلتاقالر، ئالدامچىلىقالر ۋه ئۇالرنىڭ

قوزغىغان ئۇرۇشلىرى سهۋهبلىك باال-قازالىق دهۋرلهردىن

بولغان. بۇ دهۋر كۈچلۈكلهرال پۇت دهسسهپ تۇرااليدىغان

شهپقهتسىز دهۋر بولغان. بۇ چاغدىكى ئاتامانالر بىر-

بىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن  ئۆز ئالدىغا ئىتتىپاقالرنى

تۈزگهن، ھهممىسىال مۇتلهق ھاكىمبهگ بولۇشنى

كۆزلىگهن. ئهمىنىيه دهۋرىده بهش ھاكىمبهگ ئوتتۇرىغا

چىقىپ چۈشكهن بولۇپ، ئاقىۋهتته ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىده  ئىككى گورۇھ بولۇپ ئۆز-ئارا رىقابهتكه

چۈشكهن. خىتاي قاتتىق قوللىرى يۇقارقى ئىككىلى

گورۇھتىن ئۆزلىرىگه كېرهكلىك ساۋاقالرنى يهكۈنلىگهن.

 

بېيجىڭدىكى خىتاي قاتتىق قوللىرى ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىدىن مۇھىم تاكتىكىالرنى يهكۈنلهشكهن

بولۇپ، بۇ تاكتىكىالر خىتاينىڭ بۈگۈنكى ئىستراتېگى-

يىسىنى بهلگىلىشىده مۇھىم رول ئوينىماقتا. بىراق،

ئامېرىكىنىڭ خىتاي سىياسىتى كومېتىتى بۇ نۇقتىنى

تېخى ئهمدىلهتىن ھېس قىلىپ يهتتى. شۇنداقال، بۇ

نۇقتا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىده كهڭرى قوبۇل قىلىنغىنى

يوق. خىتاينىڭ ئ ستراتېگىيه چۈشهنچىسى ھهققىده

نهچچه ئون يىلالردىن بېرى ھېچنېمه بىلمهي

يۈرۈشىمىزنىڭ بهدىلى يۇقىرى بولدى. بۇ خىل

بىلمهسلىكىمىز تامامهن گالۋاڭدهك كۆرىنىدىغان

خىتايغا ئهخمهقلهرچه يول قويىشىمىزغا يول ئاچتى.

 

شۇ نهرسه ئېنىقكى، ئامېرىكىنىڭ خىتاي

ئىستراتېگىيىسىنى بىلمهسلىكى ــــ بۇ خىل

بىلمهسلىك غهربته كهڭ تارقالغان ـــ ئاز دېگهنده ئىككى

جهھهتتىن ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان. بىرىنچىدىن، ئون

يهتتىنچى ئهسىردىن باشالپ زامانىمىزغىچه بولغان

دهۋرلهرده خىتاينى زىيارهت قىلغان خىتايشۇناسالر، دىن

تارقاتقۇچىالر ۋه تهتقىقاتچىالرغا ئهمهلىيهتته ساختا

خىتاي تارىخى سۇنۇلدى. يهنى، خىتاي تهرهپ خىتاينى

تىنچلىقپهرۋهر كۈلتۈرگه ئىگه قىلىپ كۆرسىتهلهيدىغان

كۇڭزىچىلىق تونىنى كىيىپ، ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىدىكى قانلىق تارىخنى ئۇالرنىڭ كۆزىدىن نېرى

تۇتۇپ (3)،  كۆپىنچه ئهھۋالدا بۇنىڭغا ئاالقىدار

مهنبهلهرنى تامامهن يوق قىلىپ كهلدى. ئىككىنچىدىن،

خىتاي كومپارتىيىسى ماۋزېدۇڭنىڭ «تۆت كونىنى

يوقىتىپ، تۆت يېڭىنى روياپقا چىقىرىش» ھهرىكىتىدىن

باشالنغان مهدهنىيهت ئىنقىالبى ئارقىلىق، ئۇزاقتىن بېرى

داۋاملىشىپ كهلگهن خىتاي ئهنئهنىسىنى، مهدهنىيىتىنى،

ئىدىيىسىنى ۋه ئادهتلىرىنى يوق قىلىش ۋه ئۆچۈرۈپ

تاشالش يولىنى ئاچتى. شۇنداقال بۇ ئارقىلىق كهڭ غهرب

دۇنياسىنىڭ «خىتاي كومپارتىيىدىن بۇرۇنقى ئۆتمىشىدىن

پۈتۈنلهي خوشلىشىش يولىغا ماڭدى» دېگهن خۇالسىگه

كېلىشىگه مۇۋهپپهق بولدى.

 

ئامېرىكا سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرى بارغانچه تونۇپ

يېتىۋاتقان رېئاللىق شۇكى، خىتاي سىياسىتىنىڭ يادروسى

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىن ئېلىنغان ساۋاق-

تاكتىكىالرنى مهركهز قىلغان. شۇڭىالشقا، خىتايمۇ

يېقىندىن بۇيان بۇنىڭدا (يهنى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىده قوللىنىلغان سىياسهتنى قوللىنىشتا) ئاشكارا

قهدهملهرنى ئالماقتا. دهسلىپىده بۇ قهدىمىي ساۋاقالرنى

پهقهت خىتاي قاتتىق قوللىرىال تىلغا ئېلىشاتتى. بۇ

ھهقته خىتايدا تۇنجى نهشىر قىلىنغان كىتاب-ماتېرىيالالر

1990-يىللىرىدا ئوتتۇرىغا چىقتى. خىتايالر ئامېرىكا

ئىستىخبارات تارماقلىرى خىتايالردىن ئىگىلىگهن

ئاخباراتالر ۋه ھهربىي تهلىماتالرغا ئائىت مۇالھىزىلهرده

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى ۋهقهلهر ۋه ئهقلىيه

سۆزلهرنى تىلغا ئېلىپ كهلمهكته. 1991-يىلى خىتاي

رهھبهرلىرى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت بولغان

«韬光养晦» دېگهن ئهقلىيه سۆزنى يوشۇرۇن ھالدا

قولالندى. بۇ جۈملىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھۆججهت

ئاشكارىالنغاندا، بېيجىڭ تهرهپ بۇنى پهردازاالپ «ئۆز

ئىقتىدارىڭنى يوشۇرۇپ، ئۇنى ئاشكارىلىما» دېگهن مهنادا

تهرجىمه قىلدى.(4) ھالبۇكى، بۇ ئهقلىيه سۆز

«ئهسلىدىكى ھۆكۈمران كۈچنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، قانلىق

قىساس ئېلىش» دېگهن مهنانى ئىشاره قىالتتى.

ئامېرىكىدىكى نۇرغۇنلىغان مۇتهخهسىسلهر دهسلىپىده بۇ

ماتېرىيالالرغا ئىشهنمىدى. چۈنكى، بۇ ماتېرىيالالر

ئۇالرنىڭ بۇ ھهقتىكى بىر تهرهپلىمه قارشىغا زىت ئىدى.

ئۇالر خىتاينىڭ ھۇجۇم خاراكتېرلىك ئىسىتىراتېگىيه

نىيىتى ـــ ئهگهرده خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ ئاغزى ياكى

قهلىمى ئارقىلىق ئىپادىلهنگهن بولسا ــــ ئېتىبارغا

ئېلىنماسلىقى كېرهك دهپ قارايتتى. خىتاي قاتتىق

قوللىرى بولسا (سىرتقى دۇنيا تهرىپىدىن) مهركهزدىن يىراق

ئېلىمېنتالر دهپ قارىالتتى. 

******

خىتاينى تهتقىق قىلىدىغان ئالىمالرنىڭ كۆپچىلىكى

ئومۇمىي جهھهتتىن خىتاينىڭ كونا ئۆتمۈشى ئۇنىڭ

بۈگۈنىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ دهپ قارايدۇ.
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بهگلىكلهر دهۋرىگه ئاالقىدار كالسسىك ئهسىرى «سۈنزى

ھهربىي دهستۇرى» نى ئۆزى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش

ئۈچۈن نهچچه يىلدا بىر قېتىم يىغىن چاقىراتتى. مهن

بهش بۇرجهكلىك بىناغا تهۋه ئالىم بولۇش ساالھىيىتىم

بىلهن بۇنداق يىغىنالردىن ئۈچىگه قاتنىشىشقا تهكلىپ

قىلىنغان ئىدىم. خىتاي قاتتىق قوللىرى مېنى ئامېرىكا

بىخهتهرلىك تارمىقىغا تهۋه قاتتىق قولالر قوللىغۇچىسى

سۈپىتىده كۆرۈپ مۇئامىله قىلدى. ئۇالر مېنى ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ تاكتىكىلىرىنى بىلىدۇ دهپ قالغان

ئىدى (ئهينى ۋاقىتتا بۇ ئۇالرنىڭ خاتا پهرىزى بولسىمۇ

كېيىن راستقا ئايالندى). بۇنداق يىغىنالر بۈگۈنگىچه داۋام

قىلماقتا. مهن 2013-يىلى ئۆكتهبىرده خىتاينىڭ ھهربىي

كىتابخانىسىنى كۆرۈپ ئىككى ئىشتىن ھهيران قالدىم.

بىرى، بۇ يهرده خىتاينىڭ قهدىمكى تارىخىغا ئائىت ساۋاق

خاراكتېرلىك ماتېرىيالالر ئىلگىرىكى ھهر قانداق

چاغدىكىگه قارىغاندا كۆپ ئىدى. مهن ھهربىي

ئهمهلدارالردىن بىرىدىن بۇ كىتابخانىنىڭ مۇناسىۋهتلىك

ئورۇنلىرىدا «پهقهت خىتاي ھهربىي ئهمهلدارلىرى

ئۈچۈنال» دهپ بهلگه قويۇلغان تېخىمۇ كۆپ تارىخىي

ماتېرىيالالر بارمۇ دهپ سورىغىنىمدا، ئۇ چاقچاق ئارىالش

«شۇنداق، بۇ كىتاب-ماتېرىيالالر چهتئهللىكلهر ئۈچۈن

ھازىرالنغان ئهمهس، چۈنكى چهتئهللىكللهرنىڭ كىتاب-

ماتېرىياللىرى بهك كونكېرت (ھهممه گهپ ئوچۇق

دهۋېتىلگهن)» دهپ جاۋاب بهردى.

 

مهن بۇ ھهرىكهتنى (يهنى خىتاي قهدىمكى تارىخىدىكى

تاكتىكىالرنى ئۆزى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش

ھهرىكىتىنى) يىگىرمه يىل ئاۋۋال قوزغىغان

ئاپتورالرنىڭ كوللېكتىپ بولۇپ تهشكىللهنگهنلىكىنى

ۋه تهتقىقات گۇرۇپپىسى بولۇپ ئۇيۇشقانلىقىنى بايقىدىم.

بۇ خىل گۇرۇپپىالرنىڭ تۇنجىسى 1996-يىلى

تهشكىللهنگهن بولۇپ، ئهڭ كېيىنكىسىمۇ 2012-يىلى

ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇ تۈردىكى تهتقىقاتالرنى باشلىغان

پولكوۋنىكالر گېنرال، دېڭىز ئارمىيه قوماندانى قاتارلىق

رهھبهرلىك ئورۇنلىرىغا ئۆستۈرۈلدى. بۇنىڭدىن سىرت،

ئهمدىلىكته يېڭىدىن سهپكه قېتىلغان ياشالر بۇ

خىزمهتنى يۈرۈتمهكته.  

 

«ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ ھىيله-نهيرهڭلىرى»

ھېچقاچان ئىنگىلىزچىگه تهرجىمه قىلىنىپ باقمىغان

رىۋايهتلهر توپلىمى بولۇپ، بۇ ئهسهر خىتايدا ناھايىتى

مودا بولغان ۋه كۈچلۈك تهتقىق قىلىنغان. بۇ ئهسهر

ئىنگىلىزچىگه تهرجىمه قىلىنغان تهقدىرده، كۆپلىگهن 

ئهمما، بۇ پهقهت مهجازى نۇقتىدىن شۇنداق.(5) ھالبۇكى،

بۇ ئالىمالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قهدىمكى زاماندىكى

خىتاي پىرىنسىپلىرىنى ئهينى پېتى قولالنغان مهخپىي

پىالن خاراكتېرلىك دوكالتلىرى بىلهن ئۇچراشقان ئهمهس،

ئوخشاشال ئهينى چاغدا خىتايدا يۇقىرى ھوقۇق تۇتۇپ

كېيىن خىتايدىن يۈز ئۆرىگه ئهمهلدارالر بىلهنمۇ يۈز

كۆرۈشۈپ باقمىغان. خىتاي ئارمىيسى ۋه خىتاي

بىخهتهرلىك ئهمهلدارلىرى بىلهن بولغان قىرىق يىللىق

مۇناسىۋىتىم مېنى خىتاي مهسىلىسى جهھهتته

خىزمهتداشلىرىم بىلهن زىت كۆز قاراشقا كهلتۈرگهن

بولۇشى مۇمكىن. مهن ھازىر خىتاي قاتتىق قوللىرىنى

(خىتاي سىياسىتىدىكى) يادرولۇق ئېقىم دهپ قارايمهن.

خىتاي مۆتىدىللىرى بهزىده خىتاي قاتتىق قوللىرىغا

يۇۋاشلىق بىلهن تهسلىم بولغاندهك كۆرۈنىدۇ. ئۇالر

پارتىيه ئىنتىزامى ئاستىدا قاتتىق قولالرنىڭ

كۈچىيىۋاتقان تهسىرى توغرىسىدا ھېچنېمىنى

ئاشكارلىمايدىغاندهك تۇرىدۇ.  

 

مهن خىتايدىن يۈز ئۆرىگهن سابىق ئهمهلدارالرنىڭ

تهۋسىيىسىگه ئاساسهن، خىتاينىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى

گېنىراللىرىنىڭ ۋه ئىىستراتېگىيىچىلىرىنىڭ ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىدىن قانداق تاكتىكا ئۆگىنىش ۋه ئۇنى

بۈگۈنكى خىتاينىڭ دۇنيا خوجىسى بولۇشى ئۈچۈن

قانداق تهدبىقالش توغرىسىدىكى ئاۋامدىن مهخپىي

ماقالىلىرىنى ئوقۇشقا باشلىدىم. بۇ ئارقىلىق شۇنى

ئۆگهندىمكى، ئۇرۇشقاق بهگلىكلهردىكى زېھنىيهت

ئۇزۇندىن بېرى خىتاي رهھبهرلىرى ئارىسىدا ھۆكۈمران

ئورۇندا ئىكهن. ئامېرىكا ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىدىن

بىرىنىڭ 1995-يىلىدىكى بېيجىڭغا قىلغان زىيارىتىده

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى ئاۋامغا يېپىق

كىتابخانىالرنى ئارىالش پۇرسىتىگه ئېرىشتىم، بۇ مېنىڭ

ئاۋامغا سېتىلىۋاتقان كىتابالرنىڭ ئاپتورلىرىدىن بهزىسى

بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشىمدىن كېيىن بولغان ئىدى.

خىتاينىڭ بۇ خىل كىتابخانىلىرىدىكى  كىتاب-

ماقالىلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق

مۇۋهپپىقىيىتى ۋه ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى دهۋرىدىكى

يۈكسهلگهن كۈچلهرنىڭ مهغلۇبىيهتلىرى مهزمۇن

قىلىنغان.

1990-يىلللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىكى يېڭى ۋه يارقىن

يۈزلىنىشلهردىن بىرى، خىتايدا ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىدىن ساۋاق يهكۈنلهشكه باشلىغان ئاپتورالرنىڭ

كۆپىيىشى بولدى. بۇالرنىڭ ئهڭ ئاۋانگارتى گېنرال لى

بىن يهندۇر. خىتاي گېنىراللىرىدىن ئوتتۇزى ئۇرۇشقاق 
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قولغا كهلتۈرۈش ئارقىلىق دۈشمىنىنىڭ ئۆيىنى ئۆزىنىڭ

ئۆيى ھالىغا كهلتۈرۈشنى تهكىتلهيدۇ. بۇ خىل

تىرىشچانلىقالر ئۇزۇندىن بېرى خىتاينىڭ ئامېرىكا

بىلهن بولغان مۇناسىۋهتلىرىدىكى ئاالھىدىلىك بولۇپ

كهلدى.

 

ئۈچىنچى: غهلىبه كهلگۈچه ئون يىلالپ، ھهتتا

ئونىڭدىنمۇ ئۇزۇن ۋاقىت سهبرچان بولۇش. 

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى ھهل قىلغۇچ غهلىبىلهر

ھهرگىزمۇ تېزال قولغا كهلگهن ئهمهس. غهلىبه بهزىده

پهخهس بولۇپ ئىش كۆرۈپ، سهبىر بىلهن كۈتۈش

نهتىجىسىده نهچچه ئون يىلالر ئۆتكهندىن كېيىن قولغا

كېلىدۇ. بۈگۈنكى خىتاي رهھبهرلىرى بۇ ساقالش ئويۇنىنى

ئوينىغانغا تولىمۇ خۇشال.

 

تۆتىنچى: ئىستراتېگىيىلىك نىشانغا يېتىش ئۈچۈن

دۈشمهننىڭ (پايدىلىق) ئىدىيه ۋه تېخنىكىلىرىنى

ئوغرىالش. 

غهربنىڭ قانۇنىي چهكلىمىلىرى ۋه قانۇن نىزاملىرى

تهرىپىدىن تهسلىكته توسۇپ تۇرۇلۇۋتقان خىتاي

ئىستراتېگىيىلىك مهنپهئهت جهھهتتىكى

ئوغرىلىقلىرىنى ئوچۇق-ئاشكارا قوبۇل قىلماقتا. بۇ خىل

ئوغرىلىق نىسبهتهن ئاسان، ئۈنۈملۈك تهننهرخ ۋاسىتىسى

بىلهن تهمىنلهيدىغان بولۇپ، بۇ ئارقىلق ئاجىز دۆلهت

كۈچلۈك دۆلهتنىڭ كۈچىنى ئىگىلهيدۇ.

 

بهشىنچى: ھهربىي كۈچ ئۇزۇن مۇددهتلىك رىقابهتته

يېڭىپ چىقىشتىكى ھهل قىلغۇچ ئامىل ئهمهس. 

 

بۇ تاكتىكا خىتاينىڭ نېمه ئۈچۈن تېخىمۇ كۈچلۈك

ئارمىيه قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ بايلىق

مهنبهسىنى سهرپ قىلمايۋاتقانلىقىنى قىسمهن ھالدا

چۈشهندۈرۈپ بېرهلهيدۇ. خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىسى

قورقۇنچلۇق كۈچ توپالشتىن بهكرهك، دۈشمهننىڭ ئاجىز

نۇقتىلىرىنى نىشانغا ئېلىش ئارقىلىق ۋاقىت جهھهتتىن

ئۇتۇشنى تهرغىپ قىلىدۇ.

 

ئالتىنچى: بىلىش كېرهككى، ھۆكۈمران كۈچ ئۆز

ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى ساقالش ئۈچۈن جىددىي، ھهتتا

قاپ يۈرهكلهرچه ۋاسىته قوللىنىدۇ.

ھۆكۈمران كۈچنىڭ قهد كۆتۈرۈشى ۋه يىمىرىلىشى بهلكىم

ئامېرىكىلىقالر خىتاي رهھبهرلىرىنى ۋه بۇ رهھبهرلهرنىڭ

خىتاي تارىخىدىكى ئاشۇ بۆھرانلىق دهۋردىن ئۆگهنگهن

دهرس، تاكتىكىالرغا ئاساسلىنىپ سۆزلهۋاتقان چاغدىكى

نىيىتىنى ياخشى چۈشىنىپ يهتكهن بوالتتى. 

 

خىتاي ئوقۇغۇچىلىرىغا ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرىگه ئائىت

دهرسلهر ئۆگىتىلىدۇ، بۇ تۈردىكى دهرىسلهرنىڭ

كۆپۈنچىسى دۆلهتنى ئىداره قىلىش قولالنمىسى

ھېسابالنغان «ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ ھىيله-

نهيرهڭلىرى» دىن ئېلىنغان. خىتاينىڭ بۈگۈنكى ھهربىي

ئالىملىرى ۋه سىياسىي پهلسهپهشۇناسلىرى ئۇرۇشقاق

بهگلىكلىرى دهۋرىنى خىتاي تارىخىدىكى باشقا ھهر

قانداق دهۋردىكىدىنمۇ بهك ئهسلىشىدۇ. يىگىرمه بىر

خىتاي گېنرالىدىن تهشكىللهنگهن بىر كومېتىت

«قهدىمكى خىتاي تارىخىدىن ساۋاقالر» نامىدىكى توققۇز

توملۇق يۈرۈشلۈك كىتابنىڭ نهشىر قىلىنىشىغا

يېتهكچىلىك قىلدى. بۇ كىتابالر ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىگه ئائىت. كۈنىمىزده خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

ئارخىپ-ھۆججهتلىرىده قوللىنىلىۋاتقان ئهقلىيه

سۆزلهرنىڭ نۇرغۇنى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى

جېدهل-يېغىلىقالرغا مۇناسىۋهتلىك.

بۈگۈنكى خىتاي رهھبهرلىرى قوغلىشىۋاتقان ــــ شۇنداقال

نهچچه ئون يىلالردىن بېرى ئىلگىرى سۈرۈپ كهلگهن ــــ

مارافون ئىستراتېگىيىسى ئومۇمهن خىتاي قاتتىق

قوللىرىنىڭ ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى دهۋرىدىن ئۆگهنگهن

تهجرىبه ساۋاقلىرىنىڭ يهكۈنلىرىدىن ئىبارهت.

خىتاينىڭ يۈز يىللىق مارافون ئىستراتېگىسىنى

تهشكىل قىلغان توققۇز پىرىنسىپ بار بولۇپ، بۇالر

تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت:   

 

بىرىنچى: رهقىبىنى كۆرهڭلىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا

شهپه بېرىپ قويۇشتىن ساقلىنىش .

خىتاينىڭ ئىستراتېگىيه چۈشهنچىسىده ئامېرىكىغا

ئوخشاش كۈچلۈك دۈشمهننى ھهرگىزمۇ مۇددهتتىن ئاۋۋال

غهزهپلهندۈرۈپ قويماسلىق، ئهكسىچه، ھهقىقىي غهرهز

تاكى ھۇجۇمغا ئۆتۈشنىڭ ئهڭ ياخشى پهيتى يېتىپ

كهلمىگۈچه تامامهن يوشۇرۇلۇشى كېرهك دېگهن نهرسه

بار.

ئىككىنچى: دۈشمهننىڭ مهسلهھهتچىلىرىنى ئۆز

پايدىسىغا ئىش قىلدۇرۇش.

خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىسى رهقىبىنىڭ لىدېرلىق

ئاپپاراتى ئهتراپىدىكى تهسىرى چوڭ مهسلهھهتچىلهرنى
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ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى ھهل قىلغۇچ

ئاالھىدىلىك بولۇشى مۇمكىن. خىتاي

ئىستراتېگىيىسىده، ھۆكۈمران كۈچ ـــ بۈگۈنكى

ھۆكۈمران كۈچ ئامېرىكىدۇر ـــ باشقا دۆلهتلهرگه

سېلىشتۇرغاندا ئۆزىنىڭ كۈچىده چۈشۈش

كۆرۈلۈۋاتقانلىقى ئۈچۈن، كېچىگه جىمجىت ھالدا

كىرمهيدۇ (يهنى بۇ خىل ئاجىزلىشىشقا جىمجىت قاراپ

تۇرمايدۇ)، دهپ قارىلىدۇ. خىتاي ئىستراتېگىيىسىده

يهنه ھۆكۈمران كۈچ مۇتلهق ھالدا بارچه رېئال ۋه

يوشۇرۇن خىرىسالرنى يوق قىلىدۇ، دهپ چۈشىنىلىدۇ.

 

 

يهتتىنچى: «شى» (势) نى ھهرگىز ئېسىڭدىن

چىقارما. 

 

«شى» ئۇقۇمى توغرۇلۇق كېيىنكى بايانلىرىمىزدا

تهپسىلىي توختلىمىز. بۇ يهرده «شى» ئۇقۇمى ئىككى

جهھهتتىن خىتاي ئىستراتېگىيىسىدىكى مۇھىم نۇقتا

ئىكهنلىكىنى دهپ ئۆتىشىمىز يېتهرلىكتۇر، ئۇ بولسىمۇ،

ۋاقىت جهھهتتىن ئۇتۇش ئۈچۈن باشقىالرنى ئالداش، يهنه

بىرى زهربه ئۈچۈن ئهڭ يۇقىرى پۇرسهت پهيتىنى

كۈتۈشتىن ئىبارهت.

 

سهككىزىنچى:  باشقا يوشۇرۇن رهقىبلهرگه

سېلىشتۇرۇپ ئۆز ئهھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن مىزان

بهلگىلهش ۋه قوللىنىش. 

 

خىتاي ئىستراتېگىيىسى ھهربىي جهھهتكىال

ئېسىلىۋالماستىن، ھهم تىنىچلىق دهۋرلىرىده، ھهم

ئۇرۇش دهۋرلىرىده ئۆزىنىڭ نىسپىي كۈچىگه ئىنتايىن

ئهھمىيهت بېرىدۇ. بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، ئامېرىكا

ئهزهلدىن بۇنداق قىلىپ باققان ئهمهس.

 

توققۇزىنچى: باشتىن ئاياق ھوشيارلىقنى ساقالش.

باشقىالر تهرىپىدىن قورشاۋغا ئېلىنىشتىن ياكى

ئالدىنىشتىن ساقلىنىش. 

 

خىتاي رهھبهرلىرى قان-قېنىغا سىڭىپ كهتكهن

تهرسالىق ھېسسىياتى بىلهن شۇنداق دهپ قارايدۇكى،

خىتاينىڭ بارلىق يوشۇرۇن رهقىبلىرى خىتاينى بوزهك

قىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، خىتاي چوقۇم ئۆزىنىڭ قوش

ئۆلچهملىك ۋاسىتىسى ئارقىلىق بۇنىڭغا ئىنكاس

قايتۇرۇشى كېرهك. ۋهھشىيلىكته ئۇچىغا چىققان 

ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى دهۋرىده مهرت ۋه سهمىمىي

لېدىرالر پهقهت جهڭده مهغلۇبىيهتكىال ئۇچراپ قالماي،

تامامهن ھاالك بولغان. بهلكىم، خىتاينىڭ

ئىستراتېگىيىلىك جهھهتتىكى ئهڭ چوڭ قورقۇنچى

قورشاۋدا قېلىش بولسا كېرهك. خىتاينىڭ قهدىمىي

ئويۇنلىرىدىن ھېسابالنغان «قورشاۋ شاھمات» تا،

رهقىبىڭىز تهرىپىدىن قورشاۋغا ئېلىنىشتىن

ساقلىنىشىڭىز كېرهك، بۇنى روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن

ماس ھالدا دۈشمىنىڭىزگه توزاق قۇرىشىڭىز ۋه ئۇنىڭ

توزىقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىڭىز كېرهك

بولىدۇ. كۈنىمىزده خىتاي رهھبهرلىرى ـــ قورشاۋ

شاھماتقا ئوخشاش ــــ رهقىب دۆلهتلهر مۇقهررهر ھالدا

بىر-بىرىنى قورشاۋغا ئالىدۇ دېگهن ئىدىيهده ئىش

يۈرگۈزۈۋاتىدۇ.

 

خىتاينىڭ مارافون ئىستراتېگىيىسىدىكى ئهڭ مۇھىم

ئامىلالر ئارمىيه ساھهسىدىكىلهر تهرىپىدىن، بولۇپمۇ

خىتاي قاتتىق قوللىرى تهرىپىدىن تۈزۈلگهن.  

خىتاينىڭ 1920-يىلالردىن باشالنغان خىتاي

كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىدىن ئاۋۋالقى خهلق

ئارمىيىسى ئهنئهنىسىگه ئاساسهن خىتاينىڭ يۇقىرى

دهرىجىلىك ھهربىي خادىملىرى ئاۋام ئىستراتېگىيىسى

پالنىدا مۇھىم رول ئوينىشى كېرهك دهپ قارىلىدۇ. بۇنىڭ

ئامېرىكا سىستېمىسى بىلهن قانچىلىك دهرىجىده زور

پهرقكه ئىگه ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىش ئۈچۈن،

ئامېرىكىدىكى ئائىله پىالنى، باج، ئىقتىسادىي

سىياسهت دېگهندهك ئومۇمهن ئاممىۋىي ساھهلهردىكى

لىدېرالر دهپ قارالغان شهخسلهرنى گېنىرالالر ۋه دېڭىز

ئارمىيه قوماندانلىرىنىڭ ئورنىغا بهش بۈرجهكلىك

بىناغا ئهكىرىپ قويۇلغانلىقى پهرهز قىلىنسا بولىدۇ.

يهنه، ئامېرىكىدا ئالىي سوت مهھكىمىسى بىلهن

مۇستهقىل تهپتىش مهھكىمىسىنىڭ يوق ئىكهنلىكىنى

پهرهز قىلسىڭىز (خىتايدا بۇ ئورگانالر ئۆز ئالدىغا

ئهمهس، كومپارتىيهنىڭ ئاغزىغا قاراپ ئىش يۈرگۈزىدۇ)،

بىزنىڭ ھهربىي رهھبهرلىرىمىزنىڭ مهلۇم دائىرىده

چهكلهنگهن تهسىرى بىلهن خىتاينىڭ ھهربىي

رهھبهرلىرىنىڭ تاكى 1949-يىلىدىن بۈگۈنگه دۆلهت

مىقياسىدا ئهڭ ئۈستۈن مهسلهھهتچىلىك رولىنى ئويناپ

كېلىۋاتقانلىقى ئارىسىدىكى ئاسمان-زېمىن

ئوخشىماسلىقنى بايقايسىز. 

 

يېڭى زاماندىكى خىتاينىڭ تۇنجى قېتىملىق تاشقى

ئىشالر مىنىسىتىرى گېنىرال ئىدى. بىز ئهمدىلىكته 
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(Henry Kissinger) ھېنرىي كىسىنگېرنىڭ

ئهسلىمىسىدىن شۇنى ئۇقتۇقكى، خىتاينىڭ ئامېرىكا

بىلهن مۇناسىۋهت ئورنىتىش قارارى خىتاينىڭ خهلق

رهھبهرلىرى تهرىپىدىن ئهمهس، تۆت خىتاي گېنىرالىدىن

تهشكىل تاپقان بىر كومېتىت تهرىپىدىن چىقىرىلغان

ئىكهن.(6)  

 

1979-يىلىدا بولسا، خىتاينىڭ قورال-ياراغ

الھىيهلىگۈچىسىدىن بىرى بىر پهرزهنتلىك بولۇش

سىياسىتىنى تهتقىق قىلىپ تهرهققىي قىلدۇردى. 1980-

يىلى،  خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيسىنىڭ داڭلىق

ئىنىستىتۇتلىرىدىن بىرسى بولغان ھهربىي -ئارمىيه ئىلىم

پهن ئاكادىمىيهسىنىڭ ھهربىي يازغۇچىسى، خىتاينىڭ

مارافون ئىستىگراسىيهسىنى يولغا قويۇش ۋه داۋامالشتۇرۇش

جهريانىدىكى تهرهققىيات ۋه ئىلگىرلهش ئهھۋالىنى

ئۆلچهيدىغان بىر خهلىقئارالىق ئۆلچهم سىستىمىسىنى

ئوتتۇرىغا قويدى. خىتايدىكى ئىستراتېگىيه توغرىسىدىكى

ئهڭ مهشھۇر كىتابالردىن بىرى ھهربىي ئىلىملهر

ئاكادىمىيىسىنىڭ ئاپتورلىرىدىن بىرى يازغان «مۇھىم

ئىستراتېگىيه» دېگهن كىتابتۇر.(7) خىتاي گېنراللىرىدىن

بىرى خىتاينىڭ ئېنىرگىيه مهنبهسىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن بۇ

ھهقته ئىستراتېگىيه بهلگىلىگهن. خىتاينىڭ ئ ۇزۇن

مۇددهتلىك ھهربىي ئىلىم ۋه تېخنولوگىيه پىالنى 1986-يىلى

خىتاي قاتتىق قوللىرىغا مهنسۇپ بىر گۇرۇپپا ئاتوم قورالى

ئالىملىرى تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن.(8)

 

1970-يىلى ئىيۇندا خىتاينى تهتقىق قىلىدىغان باشقا

مۇتهخهسىسلهرگه ئوخشاشال يۇقىرىدا دېيىلگهنلهرنىڭ

ھېچقايسىدىن خهۋىرىم يوق ئىدى. مهن شۇ يىلى ئىيۇندا

تهيۋهن دۆلهتلىك ئۇنۋېرسىتىتىغا دوكتورلۇق ئوقۇشىغا 

تالالنغان ئامېرىكىلىقالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلدۈم. بۇ

مېنىڭ خىتاي مهدهنىيىتى ۋه تارىخىغا تۇنجى رهت قهدهم

بېسىشىم ئىدى. (تهتقىقات ھاياتىمىزنىڭ) ئىككى يىلى

خىتاينىڭ مهدهنىيهت تاجاۋۇزچىلىقىنى تهتقىق قىلىش

بىلهن ئۆتتى. مهن تهيۋهنده تهيۋهنلىك خىتاي ئائىلىسىدىن

بىرى بىلهن ياشىدىم، ھهر كۈنى بىر كىچىك زالدا دهرسلهرگه

قاتناشتىم. دهرسكه تۆت ئوقۇتقۇچى ئىچىدىكى كۈنبويى 

نۆۋهت بىلهن دهرسكه قاتنىشىدىغان ئوقۇتقۇچىالردىن بىرى

بىلهن قاتنىشاتتىم. دهرس بىر يۈرۈش دهرسلىك كىتابنى

ئاساس قىلغان بولۇپ، خىتاينىڭ ئهڭ ياخشى كالسسىك

تارىخى دهپ قارىلىدىغان بۇ دهرسلىكلهرنى خىتاي

ئوقۇغۇچىلىرى بۈگۈنگه قهدهر ئوقۇيدۇ. مهن بۇ تىل

دهرسلىكلىرىده ئوقۇغان ئهقلىيه سۆزلهر ۋه ھېكايىلهرنىڭ

ھهممىسى خىتايالرنىڭ قانداق قىلغاندا ئهڭ يۇقىرى

چهكته دۇنيانى چۈشىنهلىشىنى ئاساسىي مهۋقه قىلغان.

بۇ ۋهجىدىن، بۇ دهرسلىكلهر خىتاينىڭ ئىدىيىسى،

تارىخى ۋه دۇنيا قارىشىنى چۈشىنىشىمدىكى پهنجىره

بولۇپ قالغان. بۇ دهرسلىكلهر شۇنىڭدىن كېيىنكى

نهچچه ئون يىلدا ئۆزۈم چهكسىز ھوزۇر ئالغان بىلىم

مهنبهسى بولۇپ كهلدى. ئوقۇتقۇچىلىرىمىز خىتاي

ئهنئهنىسىنى ـــ خهيرسۆيهرلىك ۋه سهمىمىيهتنى چىقىش

قىلغان كۇڭزىچىلىق دۇنياسى بىلهن ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرى زوراۋانلىرىنىڭ شهپقهتسىزلىك

دۇنياسىدىن ئىبارهت ـــ بىر-بىرىگه زىت ئىككى

كاتېگورىيىگه ئايرىيتتى. بىز خىتاينىڭ تارىخىنى

خۇالسىلهش ئۈچۈن خىتاينىڭ مۇنۇ ئهقلىيه سۆزىنى

يادلىۋالغان ئىدۇق: «外儒内法» (سىرتقا شهپقهتلىك،

ئىچىگه شهپقهتسىز بول.)(ئاپتورنىڭ تهبىرى ئۆز پېتى

تهرجىمه قىلىندى-ت)

*****

خىتاي قاتتىق قوللىرى كۈنىمىزده ئامېرىكا بىلهن

خىتاي توغرىسىدا مۇنداق بىر ھېكايىنى تىلغا

ئېلىشىدۇ. بۇ ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى دهۋرىگه تهۋه

مهشھۇر ۋهقهلىك بولۇپ، بۇنىڭدا كۈچۈيىۋاتقان «چۇ»

بهگلىكى بىلهن ئاجىزالشقان «جۇ» سۇاللىسى

ئارىسىدىكى ۋهقهلىك مهۋجۇت. چۇ بهگلىكىنىڭ

ئاتامانى چۆكۈۋاتقان جۇ سۇاللىسىنىڭ ئۆزىگه قوشنا

چېگرىسىدا، جۇ سۇاللىسىنىڭ خادىملىرىدىن بىرىنىڭ

ئالدىدا ئۆز قوشۇنلىرىنى كۆزدىن كهچۈرىۋاتقاچ، ئۇ

خادىمدىن ئىختىيارسىز ھالدا جۇ سۇاللىسى

ئوردىسىدىكى تهڭرىقۇت داڭقىنىنىڭ چوڭلۇقى ۋه

ئېغىرلىقى توغرىسىدا سورايدۇ. جۇ سۇالسىنىڭ خادىمى

جاۋابهن مۇنداق دهيدۇ:«سۇالله-خاندانلىقالر ھهر قانداق

چاغدا تهڭرىنىڭ ئىرادىسى بىلهن يوقىلىشقا مېڭىپ،

تهڭرىقۇتنىڭ داڭقىنى قولدىن كېتىدۇ. جۇ سۇالسى

پادىشاھىنىڭ داڭقىنى بار. پادىشاھنىڭ ئهجدادلىرى

تهڭرىنىڭ ئىرادىسى بىلهن ئوتتۇز ئهۋالد، ياكى يهتته يۈز

يىل جاھان سوراشنى ئارزۇ قىلغان. گهرچه

خاندانلىقىمىزنىڭ شهۋكىتى تۆۋهنلهپ قالغاندهك

بولسىمۇ، تهڭرىنىڭ ئىرادىسى تېخى ئۆزگهرگىنى

يوق.تهڭرىقۇتنىڭ داڭقىنىنىڭ ھهجمى ۋه ئېغىرلىقىنى

سوراشقا تېخى بهك بالدۇر .»(9) (جۇ سۇاللىسى

خادىمىنىڭ جاۋابى مۇشۇنداق بولدى.) چۇ بهگلىكىنىڭ

ئاتامانى تهڭرىقۇت داڭقىنى توغرىسىدا سوراش

سهۋهبلىك، ئىختىيارسىز ھالدا ئۆزىنىڭ جۇ سۇاللىسىغا

بولغان خىرىسىنى چاندۇرۇپ قويغان ئىدى. 
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خىتايدا «تهڭرىقۇت داڭقىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى سورىما»

دېگهن سۆز ئىنتايىن مهشھۇر. باشقىچه ئېيتقاندا، سهن

دۈشمهن دهپ بىلگۈچىگه تاكى ئۇ سېنى چېكىندۈرهلمهس

ھالغا كهلمىگۈچه، ئۆزۈڭنىڭ ئۇنىڭغا قارشى نىيىتىڭنى

ھهرگىز چاندۇرۇپ قويما. ئهگهر سهن خهلقئارادىكى

كۆتۈرۈلۈۋاتقان كۈچ بولۇپ،   دۇنياغا ھۆكۈمران كۈچ

تهرىپىدىن ۋهيران قىلىنماي دېسهڭ، شۇ كۈچلهرنىڭ

چۈشهنچىسىنى تىزگىنلىشىڭ كېرهك.تهڭرىقۇت

داڭقىنىنىڭ ھهجمى ۋه ئېغىرلىقىنى سوراش چۇ

بهگلىكىنىڭ ئاتامانىنىڭ ئهڭ چوڭ ئىستراتېگىيىلىك

خاتالىقى بولغان.

 

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىده باش كۆتۈرۈۋاتقان كۈچلهر

كۆپلىگهن بۈيۈك كۈچلهرنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغان. ھهر

قانداق چاغدا، غهلىبىلىك ھالدا باش كۆتۈرۈۋاتقان كۈچ

پادىشاھلىق تهختىنى كۆزلهۋاتقان قارا نىيىتىنى

يوشۇرۇش ئارقىلىق ئهسلىدىكى پادىشاھنى

كۆرهڭلىكىنى داۋامالشتۇرۇشقا قويۇپ بهرگهن. باش

كۆتۈرۈۋاتقان كۈچنىڭ ئاتامانى قىالاليدىغان ئهڭ

خهتهرلىك ئىش، ئۆزى ئۈچۈن ئهڭ ياخشى پۇرسهت

كهلگهنگه قهدهر، رهقىبىنى تېخىمۇ كۈچلۈك رهقىبىگه

قارشى كۈشكۈرتۈش بولغان. پادىشاھ قارشىلىق

كۆرسىتىشتىن بهكال ئاجىز كهلگهن، شۇنداقال كونا

ئىتتىپاقداشلىرى ئۇنى تاشلىۋهتكهندىن كېيىنال،

توختاۋسىز باش كۆتۈرۈۋاتقان كۈچ ئۆزىنىڭ ھهقىقىي

مهقسىدىنى ئاشكارىلىغان.

 

«ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ ھىيله-نهيرهڭلىرى» گه

ئاساسهن، ھهتتا يېڭىدىن باش كۆتۈرۈۋاتقان بهزى دانا

ئاتامانالر ئۆز رهقىبى بولغان پادىشاھنى ـــ پادىشاھقا

قىلچه سهزدۈرمهستىن ـــ ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن ياردهم

قىلىشقا قايىل قىلغان. بۇنداق ئهھۋالالردا، يېڭىدىن

باش كۆتۈرۈۋاتقان كۈچ پادىشاھنىڭ ئهتراپىدىكى ئۆزىگه

زىيانلىق دهپ قارىغان مهسلهھهتچىلهرنى جازالىشى

ئۈچۈن پادىشاھنى قايىل قىلغان. شۇنداقال، ئۆزى

كونترول قىالاليدىغان مهسلهھهتچىلهرنى ئۆزى بىلهن

ھهمكارلىشىشقا كۆندۈرگهن.   

 

«ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ ھىيله-نهيرهڭلىرى» ده،

تهبئىي دۇنيا تهرتىپى قاتالمچانلىققا ئىگه، ئۈست

قاتالمدا بىر ھۆكۈمدارنىڭ بولماسلىقى پهقهتال ۋاقىتلىق

ھادىسه دهپ قارىلىدۇ. بۇ يهرده دېيىلىۋاتقان دۇنيا

تهرتىپى بۈگۈنكى بېيجىڭدىكى رهھبهرلهرنىڭ

چۈشهنچىسىدىكى بىلهن ئوخشاش ئهمهس، ئهلۋهتته.

خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكا بىرىنچى  بولغان، كۆپ

قۇتۇپلۇق دۇنيانى تهرغىپ قىلىدۇ. ھېكايىدىكىسى بىلهن

ئوخشىمايدىغان يېرى، ئۇالر تهڭرىقۇت داڭقىنىنىڭ

ئېغىرلىقىنى سورىمايدۇ.

 

ئهمهلىيهتته، ئۇالر كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيانى پهقهتال ئۆزلىرى

ئهڭ ئۈستۈن ئورۇندا تۇرغان يېڭى دۇنيا خاراكتېرلىك

تهبىقىلىك تۈزۈلمه سۈپىتىده كۆرىدۇ. ئۇالر بۇ يېڭى

تۈزۈلمىنى ئاتاشتا قولالنغان ئاتالغۇ غهرب ئالىملىرى

تهرىپىدىن «فېدراتسىيه» ياكى «بىرلهشكهن دهۋر»

دېگهندهك مهناالردا تهرجىمه قىلىندى. بىراق، بۇ ئاتالغۇنى

ئهسلىده «بىر قۇتۇپلۇق جاھان سوراش» دهپ تهرجىمه

قىلىش ئهڭ توغرا ھېسابلىنىدۇ. خىتاي رهھبهرلىرى 2005-

يىلىدىن ئېتىبارهن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ۋه

باشقا ئاممىۋىي مۇنبهرلهرده مۇشۇ خىلدىكى تهڭپۇڭ

دۇنيانى تىلغا ئېلىپ كهلدى.

 

خىتاينىڭ بۈيۈك ئىستراتېگىيىسىدىكى مۇھىم

ئامىلالردىن بىرى غهربته سودىگهرلهرچه تىجارهت خاراكتېرى

دهپ ئاتىلىدىغان، يۇقىرى تاموژنا بېجى قويۇلغان، تهبئىي

بايلىقالر بىۋاسىته كونترول قىلىنغان، ئىچكى

ئىشلهپچىقىرىش قوغدالغان سېستىمىدىن كهلگهن بولۇپ،

بۇالرنىڭ ھهممىسى بىر دۆلهتنىڭ پۇل زاپىسىنى قۇرۇپ

چىقىش ئۈچۈن بهلگىلهنگهن. خىتايالر  «تىجارهت

مهنپهئهتچىلىكى»(重商主义- mercantilism)  نى ئىجاد

قىلدى. خىتاي رهھبهرلىرى غهربنىڭ «ئهركىن بازار ۋه

ئهركىن تىجارهتنىڭ غهلىبىسى مهنپهئهتچىلىكىنى

زاماندىن قالدۇرۇپ قويدى» دېگهن قارىشىنى رهت قىلىپ

كهلدى.(10)

 

خىتايدا تىجارهت مهنپهئهتچىلىكى بولغانلىقى ئۈچۈن،

خىتاي سودا ۋه بازارنىڭ ئېھتىياجلىق مهنبهلهرگه بولغان

ئېھتىياجنى يېتهرلىك دهرىجىده قامداشتا ئېھتىيات بىلهن

ئىش كۆرىدۇ. خىتاي رهھبهرلىرى كېلىش ئالدىدىكى

كىرىزىسنىڭ رايون خاراكتېرلىك ياكى يهر شارى

خاراكتېرلىك ئېنىرگىيه يېتىشمهسلىكىگه سهۋهب

بولۇشدىن بهكمۇ قورقۇشىدۇ. نهتىجىده، بهئهينى ياۋروپالىق

مهنپهئهتپهرهس خانالر ئون ئالته ۋه ئون يهتتىنجى

ئهسىرلهرده يېڭى زېمىنالرنى بېسىۋالغىنىدهك، خىتايالر

چهتئهلدىكى تهبىئىي بايلىق مهنبهلىرىگه ئىگه بولۇشنى

ياكى ئۇالرنى كونترول قىلىشنى قارار قىلغان. مانا بۇ

«ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى دهۋرىنىڭ ھىيله-نهيرهڭلىرى»

دىكى كۆپلىگهن تاكتىكىالرنىڭ بىرىدۇر.  ئامېرىكا
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كارخانىلىرى پهسىللىك دوكالتالرغا تايىنىدۇ، ئامېرىكا

سىياسىئونلىرى قىسقا مۇددهتلىك سايالم چهمبىرىكىده

ئىش يۈرگۈزىدۇ. شۇنداقال، غهلىبىلىك پاي-چهك بازىرى

ئىستراتېگىيىسى بىر كۈن ئىچىده ئېلىپ بېرىلىدىغان

سودىنى ئاساس قىلىشى مۇمكىن. بىراق، ئۇرۇشقاق

بهگلىكلىرى دهۋرىدىكى يېڭىدىن باش كۆتۈرگهن

رىقابهتچى كۈچلهرنىڭ ۋهقهلىكلىرى غهلىبىنىڭ

ھهرگىزمۇ بىر كۈنده، ياكى بىر يىلدا، ھهتتاكى ئون

يىلدىمۇ قولغا كهلمهيدىغانلىقىنى، پهقهت ئهسىرلهر

ھالقىغان ئۇزاق مهزگىللىك پىالننىڭال غهلىبه ئېلىپ

كېلىدىغانلىقىنى ئۆگىتىدۇ. خۇالسىلىغاندا، بۈگۈنكى

ئون يىلدىن ئىككى قارار ھاكىمىيهت بېشىدا بولىدىغان

خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ يېرىم ئهسىردىمۇ ياكى ئۇنىڭدىن

ئۇزاق مۇددهتتىمۇ يېتىپ بواللمايدىغان، نهچچه ئهۋالدنى

ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان پىالنالرنى تۈزۈشى كۆپ

ئۇچرايدىغان ئهھۋال.

 

 

خىتاينىڭ ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى ئهدهبىياتى ۋه باشقا

فولكلور ھېكايىلىرىدىكى باش قهھرىمانالرمۇ ئوخشاشال

دۈشمهندىن ئىدىيه ۋه تېخنىكا ئوغرىالشنىڭ

مۇھىملىقىنى تهكىتلىشىدۇ. كۈنىمىزده، خىتاي

ئىستىخباراتى توختاۋسىز ھالهتته تېخنولوگىيه ۋه

رهقىبىدىن ئۇچۇر ئوغرىاليدۇ. بۇ ئوغرىالنغان نهرسىلهر

ئۇدۇلال خىتاي رهھبهرلىرىگه تهمىنلىنىدۇ.(11)

كۆپلىگهن ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى كۈنىمىزدىكى

خىتاينىڭ سودا جاسۇسلۇقى قىلىشى ياكى ئهقلىي

مۈلۈك ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلىشى قاتارلىق بۇالڭچىلىق

خاراكتېرىنى ئالغان ئىقتىسادىي ھهرىكهتلىرىنى

ئۆتكۈنچى دهۋرنىڭ بىر ۋارىيانتى دهپ قارايدۇ. بۇنىڭ

ئهكسىچه، بۇ ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىن قالغان

ھىيله ـــ نهيرهڭگه ئاساسالنغان تېخىمۇ بۈيۈك

ئىستراتېگىيىنىڭ بىر قىسىمىدىن ئىبارهت.

 

بۇ ھال ئامېرىكا ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭكى بىلهن

روشهن زىتلىققا ئىگه. ئامېرىكادا دۆلهتنىڭ ئىقتىسادىي

يۈكسىلىشىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھۆكۈمهتنىڭ ئامېرىكا

شىركهتلىرىنى ئاخبارات بىلهن تهمىنلىشى سهتچىلىك،

ھهتتا قانۇنسىزلىق دهپ قارىلىدۇ. مهن ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىده خىزمهت قىلىۋاتقاندىن بۇيانقى قىرىق

يىلدا ئامېرىكا ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭ دۆلهت

ئىچكى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى (GDP) نى

كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن  خىتاينىڭ قىلىۋاتقانلىرىغا

ئوخشاش ھالدا ۋهزىپىلهندۈرۈلگهنلىكىنى ھېچقاچان

ئاڭالپ باقمىدىم. ئامېرىكا باش ئهلچىلىرى ئامېرىكا

شىركهتلىرىنىڭ چهتئهللهر بىلهن بولغان سودىدا زور

پايدىغا ئېرىشىشى ئۈچۈن بۇ شىركهتلهرگه ھهمدهمده

بولۇشقا تامامهن قادىر، بىراق بۇ ھۆكۈمهت

جاسۇسلىرىنىڭ ئامېرىكا شىركهتلىرىدىن بىۋاسىته

ھالدا تېخنولوگىيه ۋه ئهقىل-مۈلۈك ھوقۇقىغا تهۋه

ئۇچۇرالرنى ئوغرىلىشى بىلهن تامامهن ئوخشىمايدىغان

بىر ھال.

 

بىز يهنه ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ ھهربىي قوشۇننىڭ

كۆلىمى ھهققىدىكى كۆز قاراش پهرقىنىمۇ نهزهرده

تۇتۇشىمىز كېرهك.  ئامېرىكىنىڭ كاتتا غهلىبىلىرىنىڭ

نۇرغۇنى زور قوشۇن ئارقىلىق روياپقا چىققان. گىرانت

(James Grant) لې (Lee)نى تېخىمۇ كۆپ ئهسكهر ۋه

تېخىمۇ كۆپ قورال ئارقىلىق يهڭگهن. 1944 – يىلى 7 -

ئاينىڭ 6 - كۈنى، دىۋايت ئېزىنخاۋېر تارىختىن بۇيانقى

ئهڭ چوڭ دېڭىز فىلوتىنى نورماندىغا ئهۋهتكهن. ھهتتا

يېقىنقى زامانالردىكى ئاتالمىش «پوۋېل تهلىماتى»

(powell doctrine) دىمۇ  دۈشمهننىڭكىدىن زور دهرىجىده

كۆپ قوشۇن تۇرغۇزۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى تهكىتلهنگهن.

بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىده

ھهربىي خىراجهت ئۇنچه زور بولغان ئهمهس. نهچچه ئون

يىلغا سوزۇلغان پاسسىپ رىقابهت بۇ دهۋردىكى

تىركىشىشنىڭ ئاساسىي شهكلىگه ئايالنغان. بۇ

دهۋردىكى ئهڭ مهشھۇر تاكتىكىالردىن بىرى رهقىبىنى

ھهربىي خىراجهتنى زىياده كۆپهيتىشكه قىزىقتۇرۇپ، شۇ

ئارقىلىق مالىيه جهھهتتىن ھالسىرىتىش بولغان.

شۇنىڭدىن 2000 يىل كېيىن، ئامېرىكامۇ موسكۋانى

دۆلهت مۇداپىيهسىگه زىياده كۆپ مهبلهغ ئاجرىتىشقا

قىزىقتۇرۇپ ۋهيران قىلدى.

 

مهسىلهن، 2011 – يىلىنى مىسالغا ئالساق، شۇ يىلى

ئامېرىكا ئىچكى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى

(GDP)نىڭ بهش پىرسهنتىنى ھهربىي خىراجهتكه

ئاجراتقاندا، خىتاي ئاران ئۆز GDP سىنىڭ 2.5

پىرسهنتىنى ئاجراتقانىدى (12). خىتاي ئىزچىل ھالدا

ئۆزىنىڭ خهلقئارادىكى ھهربىي تهسىرىنى

كېڭهيتمهيدىغانلىقى ۋه ناھايىتى ئاز ساندىكى، بهلكىم

300 دىن ئاز يادرو ئوق بېشى بار قورال ياراغ زاۋۇتىنىال

ساقالپ قالىدىغانلىقى ھهققىده يالغان ۋهده بېرىش

ئىستراتېگىيىسىنى قوللىنىپ كهلدى. خىتاي ئامېرىكا

ئايروپىالن ياسىسا ئايروپىالن، پاراخوت ياسىسا پاراخوت

ياساپ، ئامېرىكا بىلهن (قارىغۇالرچه) بهسلىشىشنىڭ

ئورنىغا، ئهڭ ئاز تهننهرخ بىلهن ئهڭ كۆپ ئۈنۈمگه

ئېرىشىش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن غهيرىي سىممېترىك

سېىستېمىغا كۆپلهپ مهبلهغ سالدى.
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خىتايالر نۆۋهتته سۈنئىي ھهمراھغا قارشى

باشقۇرۇلىدىغان سنارهد ياساش تېخنىكىسىدا باشالمچى

ئورۇنغا ئۆتتى، رادارغا چۈشمهس بومباردىمانچى

ئايروپىالنغا تاقابىل تۇرۇش چارىسىنى تېپىپ چىقتى.

ئۇالر يهنه خاككېرلىق ھۇجۇمى ئۈچۈن زور مهبلهغ

ئاجراتتى، شۇنداقال بىر نهچچه مىليون دولالر سهرپ

قىلىپ، ئامېرىكىنىڭ تۆت مىليارد دولالرغا پۈتكهن

ئاۋىياماتكىسىنى چۆكتۈرۈۋېتهلهيدىغان باشقۇرۇلىدىغان

بومبا ياساپ چىقتى (13). شۇنچه يۇقىرى ئىقتىدارغا

ئىگه بۇ باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ بۇنچه تۆۋهن

تهننهرخته پۈتۈشىده، ئۇشبۇ بومبىنىڭ ئامېرىكادىن

ئوغرىالنغان تېخنىكىغا تايىنىپ ياسالغان بولۇشى

ئېھتىمالغا يېقىن.

 

غهربتىكى نۇرغۇن تهھلىلچىلهر خىتاينىڭ نېمه ئۈچۈن

ئۆزىنى ۋه دېڭىز قاتناش يولىنى قوغداش ئۈچۈن ھهربىي

كۈچىنى تېخىمۇ زورايتمايدىغانلىقىغا ھهيران بولۇشىدۇ.

بۇنىڭ جاۋابىنى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىن تېپىش

مۇمكىن. خىتاي بۇ ئارقىلىق رهقىبىنى چۆچۈتۈپ

قويۇشنى خالىمايدۇ. خىتاي رهھبهرلىرى شۇنىڭغا

ئىشىنىدۇكى، خىتاينىڭ ھهربىي كۈچىنى تېخىمۇ

زورايتىشى ئامېرىكىنىڭ خۇيىنى تۇتقۇزىدىغان ئاپهت

خاراكتېرلىك قۇتراتقۇلۇق ھېسابلىنىدۇ. (قانداقال

بولمىسۇن، 1949 – يىلىدىن 1963 – يىلىغىچه

ئامېرىكىنىڭ ئومۇمىيۈزلۈك ئېمبارگوسى ئاستىدا

ياشىغان خىتاي ئامېرىكىنىڭ غهزىپىگه ئۇچراشنىڭ

ئاچچىق تهمىنى ئاللىقاچان تېتىپ باققان) (14).

خىتايالرنىڭ نهزىرىده، ئۇالر ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي

تهرهققىياتىنى كاپالهتكه ئىگه قىاللىغۇدهك، ئهمما

مۇددهتتىن بۇرۇن ئامېرىكىنىڭ نوپۇزىغا خىرس

قىلمىغۇدهك دهرىجىدىكى ھهربىي كۈچكه موھتاج.

ھالبۇكى، ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى پىرىنسىپقا

ئاساسهن، نهچچه ئون يىللىق رىقابهتنىڭ ئاخىرقى

باسقۇچىدا، يهنى ئامېرىكا خىتاينى توسۇش جهھهتته

بهكال كېچىكىپ كهتكهن ۋاقىتتا، خىتاي ئۆزى

بېكىتىۋالغان ھهربىي خىراجهت چهكلىمىسىنى بىر ياققا

چۆرۈۋېتىشنى قارار قىلىشى مۇمكىن. 20 يىلدىن بۇيان

خىتايدىكى ھهربىي ئىنقىالبقا دائىر ئهسهرلهرده

خىتاينىڭ (ئۆز كۈچىنى نامايهن قىلىپ) پارتلىشىغا

ماس كېلىدىغان كۆڭۈلدىكىدهك ۋاقىت ھهققىده

بېشارهتلهر بېرىلگهن بولۇپ، (ئۇالر پۇرىتىپ ئۆتكهن

كۆڭۈلدىكىدهك ۋاقىت) ھازىردىن نۇرغۇن يىلالر كېيىن

ئىدى (15).

ئهگهر ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر زېھنىيىتى بىلهن

ئامېرىكىنىڭ ئهنئهنىۋى دۇنيا قارىشى ئارىسىدىكى

سېلىشتۇرمىنى بىرال پهرققه يىغىنچاقالش مۇمكىن

بولسا، بۇ پهرق شۇكى: ئامېرىكىلىقالر باشقا دۆلهتلهر

بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنىڭ رىقابهت ۋه ھهمكارلىق

داۋامىدا گاھ گۈللىنىپ، گاھ يىرىكلىشىپ

تۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ؛ بېيجىڭ (خىتايالر) بولسا

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ئۇزۇندىن بۇيان خىتاي

ھۆكۈمىتىگه قارىتا دۈشمهنلىك ۋه ئالداش سىياسىتى

يۈرگۈزۈپ كهلگهن دهپ قارايدۇ. ئهگهر بۇ نوقۇل ھالدا

خىتاينىڭ نادانلىقى سهۋهبلىك كېلىپ چىققان خاتا

چۈشهنچه بولسا ئىدى، ئامېرىكىنىڭ بۇ خاتا

چۈشهنچىنى تۈگىتىشكه، ھېچبولمىسا ئازايتىشقا

ئۇرۇنۇشى مۇمكىن ھهم ئاقىالنىلىك بولغان بوالتتى.

ئهمما، ئهپسۇسكى، ئىش بۇنداق ئهمهس. خىتاي

رهھبهرلىرىنىڭ ئامېرىكىغا ئىشهنمهسلىكىگه

خىتاينىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىم ئىستراتېگىيىلىك

قارارلىرىنىڭ مهنبهسى بولغان، يىلتىزى چوڭقۇر كۈلتۈر

ئهنئهنىسى سهۋهب بولغان. شۇ ۋهجىدىن، خىتاينىڭ

ئامېرىكىغا بولغان ئىشهنمهسلىكىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن

ئاساسهن ئۈمىد يوق (16).

 

*****

(势) «خىتاي ئىستراتېگىيىسىنىڭ يادروسىدا «شى

ئۇقۇمى بار. بۇ ئۇقۇمنى غهربتىكى ئوقۇرمهنلهرگه

چۈشهندۈرۈش قىيىن. بۇ سۆزنى ئېنگلىزچىغا ئۇدۇل

تهرجىمه قىلغىلى بولمايدۇ. لېكىن، خىتاي

تىلشۇناسلىرى «شى» نى ماھىر ئىستراتېگىيىچىلهرال

ئۆزىدىن قۇدرهتلىك كۈچنى يېڭىشنىڭ كاپالىتى

سۈپىتىده ئىشلىتهلهيدىغان «كۈچلهرنىڭ بىرىكمىسى»

ياكى «ئىشالرنىڭ يۈز بېرىش خاھىشى» دهپ

ئىزاھلىشىدۇ. شۇنىڭدهك، پهقهت ناھايىتى پىشقان

رهقىبلهرال ئۆزىنىڭ «شى» ئالدىدا قانچىلىك ئاجىز

ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتهلهيدۇ.(17) ئامېرىكىنىڭ

خىتايغا قاراتقان سىياسىتىنى مهغلۇبىيهتكه مهھكۇم

قىلىۋاتقان «شى» دىن يوشۇرۇن پايدىلىنىش

قىلمىشلىرى جهھهتته بىزنىڭ چۈشهنچىمىزمۇ

ھهقىقهتهن كهمچىل.

ئامېرىكا كۈلتۈرىده «شى» غا يېقىنراق كېلىدىغان ئۇقۇم

جورجى لۇكاسنىڭ شهرق پهلسهپىسىنىڭ كۈچلۈك

تهسىرىگه ئۇچرىغان «پىالنېتالر ئۇرۇشى» دېگهن

ئهسىرىده ئىشلىتىلگهن «كۈچ» (the force) ئۇقۇمىدۇر.

گهرچه بۇ بىر مۇكهممهل قىياس بولمىسىمۇ، «شى» 
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سىرلىق كۈچنىڭ پاراسهتلىك رهھبهرنى پۇرسهتنى

تونۇش ۋه تىزگىنلهش ئارقىلىق ئىشالرنى ئۆزىنىڭ

خاھىشىغا بويسۇندۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه

قىلىدىغانلىقىنى تهرغىب قىلىدۇ. ھهتتا، («شى»

ئۇقۇمىدا) ئهڭ قابىل كىشىلهر مۇشۇ پۇرسهتلهردىن

پايدىلىنىپ، باشقىالرنى ئۆزىنىڭ (شۇ قابىلالرنىڭ)

مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن شهكىلده ھهرىكهت قىلغۇزااليدۇ.

بۇالر سۇنزى ئۆزىنىڭ «ھهربىي ئىشالر دهستۇرى» (ئۇرۇش

سهنئىتى) دېگهن ئهسىرىدىكى «شى» بابىدا قهيت

قىلغاندهك، «دۈشمهن چوقۇم كۆنمىسه بولمايدىغان

ۋهزىيهتنى يارىتىش ئارقىلىق، دۈشمهننى ئۆزى كۆزلىگهن

شهكىلده ھهرىكهت قىلدۇرۇشقا ماھىر كىشىلهر»دۇر

(18). (غهرب ئوقۇرمهنلىرى ) «شى» ئۇقۇمىنى ھهم

ئاسان، ھهم ياخشىراق چۈشىنىش ئۈچۈن، توم ساۋيېر

(مارك تىۋىننىڭ ئهسىرىدىكى باال پېرسوناژ، ت) نىڭ

قانداق قىلىپ دوستلىرىنى ئالداپ، (ئۆزى سىرالشقا

تېگىشلىك) قاشا تامنى ئۇالرغا سىرالتقۇزغانلىقىنى

ئويلىسا بولىدۇ. توم ساۋيېر باشقا بالىالرنىڭ

پىسخىكىسىنى، نېمىنىڭ ئۇالرنى جهلب

قىالاليدىغانلىقىنى بىلىۋالغان ۋه شۇ ئارقىلىق ئۇالرنى

ئۆزىنىڭ ئىشىغا سالغان. «شى» نىڭ مۇھىم تهركىبىي

«⽆为» قىسىملىرىدىن ياكى فۇنكىسىيهلىرىدىن بىرى

بولۇپ، بۇ باشقا مىللهتلهرنى ئۆزۈڭ ئۈچۈن ئىشقا

سېلىش دېگهنلىكتۇر. 

 

«شى» ئۇقۇمى خىتاينىڭ گهۋدىلىك دۇنيا قارىشىنىڭ

يادروسىغا چېتىلىدۇ، چۈنكى بۇ ئۇقۇم ئىنسانالرنىڭ

ئالهمدىكى رولىغا نىسبهتهن سىرلىق تهقدىرچىلىك

چۈشهنچىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. (بۇ ئۇقۇمغا كۆره)

ئىنسانالر ۋه مىللهتلهر ئۆزئارا تهسىر قىلىشااليدۇ ۋه

ھادىسىلهرنى ئۆزگهرتهلهيدۇ، لېكىن بۇ ھادىسىلهرنىڭ

ھهممىسى ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل ھهرىكهتلهندۈرگۈچ

كۈچكه ئىگه. «شى» سۆزى خىتاي تىلىدىكى «ۋهزىيهت

شهكىللهندۈرۈش»، «ھهربىي ھالهت بهرپا قىلىش»،

«ئومۇمىي ئىستراتېگىيىلىك سىياسىي ۋهزىيهتنى

مۆلچهرلهش» ياكى «كۈچلهرنىڭ تهڭپۇڭلۇقىنى ئىزدهش»

دېگهندهك مهنىلهردىكى تۇراقلىق ئىبارىلهرده ئۇچرايدۇ.

دۈشمهندىن بۇرۇن «شى» نى بايقاش، مهنىسى

كۈنىمىزدىكى سىياسىيون ياكى ئىستىخبارات

مۇتهخهسسىسىگه يېقىن كېلىدىغان «دانىشمهن»

لهرنىڭ ۋهزىپىسىدۇر.

 

غهرب تهتقىقاتچىلىرى تېخى يېقىنقى يىلالردا ئاندىن

«شى» ئۇقۇمىنى ئاڭقىرىشقا باشلىدى. بۇ ئۇقۇم

(غهربته) تۇنجى قېتىم ھاۋاي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ

Roger) پهلسهپه پهنلىرى پىروفېسسورى روگېر ئېيمىس

Ames) بىر بۆلۈكىنى تهرجىمه قىلغان، خىتاينىڭ

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى سىياسىي باشقۇرۇشقا

ئاالقىدار، ئاساسهن تونۇلمىغان كىتابى ــــ

«ھۆكۈمدارلىق سهنئىتى» ده كۆرۈلگهن. «ھۆكۈمدارلىق

سهنئىتى»نىڭ ئېنگلىزچه تهرجىمىسى (19) نهشىر

François) قىلىنغاندىن كېيىن، فرانچويس جۇلىيىن

Jullien) ئىسىملىك فىرانسىيهلىك تهتقىقاتچى ئىشنى

روگېر ئېيمىس توختىغان يهردىن داۋامالشتۇردى.

جۇلىيىن «شى» نى خاس خىتايچه ئۇقۇم دهپ

خاراكتېرلىگهن يهتته پارچه كىتابى ئارقىلىق بۇ

ئۇقۇمىنى كىشىلهرگه تونۇتتى (20). جۇلىيىننىڭ بۇ

ئهسهرلىرى سهۋهبلىك، سولچىل تهنقىدچىلهر ئۇنى

«خىتاي مهدهنىيىتىگه يات مهدهنىيهت سۈپىتىده

مۇئامىله قىلغان ۋه شۇ ۋهجىدىن مهلۇم مهنىده خىتاي

مهدهنىيىتىنى تۆۋهن كۆرگهن» دهپ تهنقىدلهشكهنىدى.

تهنقىدچىلهرنىڭ نهزىرىده «شى» قانداقتۇر (خىتايغا)

خاس نهرسه ئهمهس ئىدى (21).

 

ئهلۋهتته، جۇلىيىننى قوللىغۇچىالرمۇ يوق ئهمهس ئىدى.

بولۇپمۇ خىتاي ھهربىيلىرى ئارىسىدا بۇ خىل

قوللىغۇچىالر كۆرۈنهرلىك كۆپ ئىدى. «خىتاي خهلق

ئازادلىق ئارمىيهسى»دىكى يازغۇچىالر «شى» (势) ۋه

خىتاينىڭ ئىستراتېگىيه پهلسهپىسىنىڭ باشقا

جهھهتلىرىنى ھهقىقهتهن خىتايغىال خاس دهپ كېسىپ

ئېيتىشاتتى.

 

مهن 1990 – يىلالرنىڭ ئاخىرىدا «شى» ئۇقۇمىنى خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى ماتېرىياللىرىدا تۇنجى قېتىم 
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باشتا ئۇنىمايدۇ، دوستى يالۋۇرۇپ يۈرۈپ، قولىدىكى ئالمىسىنى ۋه ئويۇنچۇقىنى بهرگهندىن كېيىن، ئاندىن ئۇنىڭ قاشا تامنى سىرلىشىغا «پۇرسهت» بېرىدۇ، تهرجىماندىن.



كۆرگىنىمده، ئۇنىڭ ئېنىق مهنىسىنى ۋه يوشۇرۇن مهنالىرىنى

بىلمىسهممۇ، بۇ ئۇقۇمنىڭ خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ

ئىىستراتېگىيه تهپهككۇرىدا پهۋقۇلئادده مۇھىم ئورۇن

تۇتىدىغانلىقىنى دهرھال بايقىۋالغانىدىم. مهن روگېر ئېيمىس

ۋه فرانچويس جۇللىيىن بىلهن كۆرۈشتۈم، ئۇالرنىڭ «شى»

ئۇقۇمى ھهققىدىكى بايقاشلىرى ۋه چوڭقۇر چۈشهنچىلىرى

مېنىڭ «شى» ئىبارىسى تهكرار تىلغا ئېلىنىدىغان،

خىتاينىڭ ھهربىي ۋه ئىستىخبارات دوكالتلىرىدىكى مهخپىي

ئۇچۇرالرنى قېزىپ چىقىشىمغا ياردهم قىلدى.

 

ئۇالر ماڭا «شى» ئۇقۇمىدا داۋجياۋ (道教) نىڭ ناھايىتى

كۈچلۈك تهسىرى بارلىقىنى ئېيتتى. داۋجياۋ  ئۆز

نۆۋىتىده ھهم بىر دىن، ھهم بىر پهلسهپه سېستىمىسى

بولۇپ، بۇ دىننىڭ ئهگهشكۈچىلىرى قوزغاتقۇچ كۈچ،

يهنى «道» بىلهن ماسلىقنى ساقالپ ياشاشقا

ئىنتىلىدۇ. بۇ دىننىڭ تهرغىباتلىرىدا، «شى» نىڭ

كۈچى ۋه قۇتۇپچانلىقى تۇيۇقسىزال ئاستىن – ئۈستۈن

بولۇپ كېتهلهيدۇ. خىتاينىڭ ھهربىي ساھهسىدىكى

يازغۇچىالر دائىم «شى» نىڭ باشقا يۆنىلىشلهرگه

بۇرۇلۇپ كېتىشى، ھهتتا تۇيۇقسىزال ئهسلى ھالىتىگه

قارشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىنلىكىنى تىلغا

ئېلىشىدۇ. بۇ نهزهرىيهده، ئۆزگىرىشنى بالدۇر بايقاشنىڭ

ۋه شۇ خىل ئۆزگىرىش يۈز بېرىۋاتقانلىقىدىن بېشارهت

بېرىدىغان ئامىلالرنى كۆزىتىپ تۇرۇشنىڭ زۆرۈرىيىتى

تهكىتلىنىدۇ.

 

ئېيمىس بىلهن جۇللىيىن ماڭا «شى» نىڭ

ئېنگلىزچىده (مهلۇم بىر خىل ۋهزىيهتنى)

«شهكىللهندۈرۈش» ياكى «يۈز بهرگۈزۈش» دېگهندهك

نۇرغۇن خىل تهرجىمىلىرى بارلىقىنى ئېيتتى. باشقا

تهرجىمانالر «شى» (势)نى پۇرسهتنى ياكى يۈزلىنىشنى

يارىتىش دهپ تهرجىمه قىلغان. «شى» نىڭ

ئىشلىتىلىدىغان ئورۇنلىرى ناھايىتى كۆپ. مهسىلهن،

ئۇ خىتاي خهتتاتلىقىنىڭ سۈپىتىنى ئۆلچهشته،

خىتايدىكى ئهدهبىي ئهسهرلهرنىڭ تهسىر كۈچىنى،

خىتاي شېئىرلىرىنىڭ ئىستېتىك قىممىتىنى

مۆلچهرلهشته ئىشلىتىلىدۇ، جۇللىيىن بىلهن ئېيمىس

يهنه ماڭا «شى» (势)نىڭ پهلسهپىدىكى

(incommensurability) «سېلىشتۇرغىلى بولماسلىق»

دهپ ئاتىلىدىغان ئۇقۇمنىڭ مىساللىرىدىن بىرى

ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. يهنى بۇ بىر يۈرۈش ئۇقۇم

سېستىمىسى بولۇپ، بۇنى ئۆز تىل(خىتايچه)

مۇھىتىدىن ئايرىپ تۇرۇش چۈشىنىش بهسىي مۈشكۈل.

ماۋ زېدۇڭ «شى» سۆزىنى ئىشلىتىشكه ھېرىس ئىدى.

ئۇنىڭ خىتاي ئىىستراتېگىيىسى ھهققىدىكى، ھېلىھهم

ھهربىي ۋه پۇقراۋى مهكتهپلهرده ئوقۇتىلىدىغان داڭلىق

ماقالىسىدا «شى» غا ئىلتىجا قىلىنغان. 1978-–

يىلىدىن كېيىنكى خىتايچه ئهسهرلهردىن كۆرۈۋېلىشقا

بولىدۇكى، بهزى ئىستراتېگىيهچىلهر خىتاي رهھبهرلىرى

1950-، 1960 - يىلالردىكى خىتاي – سوۋېت ئىتتىپاقى

مۇناسىۋىتى داۋامىدا «شى» نى توغرا مۆلچهرلىيهلمىگهن

دهپ قارايدۇ. چۈنكى، سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاينىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كوممۇنىزم دۇنياسىدىكى

رهھبهرلىك ئورنىنى تارتىۋالماقچى بولغانلىقىنى بايقاپ

قالغاچقا، خىتاي سوۋېت ئىتتىپاقىدىن تېخىمۇ كۆپ

چهت ئهل مهبلىغى، سودا پۇرسىتى، ھهربىي تېخنىكا

ياكى سىياسىي قولالشقا ئېرىشىشتىن مهھرۇم قالغان.

سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋهتته «شى» نى

تىزگىنلىيهلمىگهنلىكىدىن ئۆكۈنگهن خىتايالر 1978 ـــ

يىلىدىن كېيىن ئامېرىكاغا قاراتقان يېڭى

ئىستراتېگىيهسىنى شهكىللهندۈرۈشته ئوخشاش

خاتالىقنى تهكرارلىماسلىققا بهل باغلىغان.

 

شۇنىڭ ئورنىغا، خىتاي بىر ئامال قىلىپ ئامېرىكانى

ئىندهككه كهلتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ تېخىمۇ چوڭ نىشانىنى

ئامېرىكاغا تۇيدۇرمىغان ئاساستا، ئامېرىكانىڭ

تېخنىكىسى، مهبلىغى، سىياسىي قوللىشىغا

ئېرىشىدىغان، خىتاي مهھسۇالتلىرىنى ئامېرىكا

بازىرىغا كىرگۈزىدىغان يولنى تاپماقچى بولغان. بېيجىڭ

ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهرنى ھۆكۈمهتنى

خىتاي (تهھدىتى) ھهققىده ئاگاھالندۇرۇشنىڭ ئورنىغا،

خىتاينى كۈچلهندۈرۈشكه ياردهم قىلدۇرىدىغان ئامالنى

تېپىپ چىقتى. ئهينى چاغدا ك گ ب مۇ خىتاينىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقىغا بولغان غهرىزى ھهققىده مۇشۇنىڭغا

ئوخشاش ئىشنى قىلغانىدى (يهنى سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ زىيىنىغا، خىتاينىڭ پايدىسىغا خىزمهت

قىلغانىدى، ت). بېيجىڭ ھهتتا ئامېرىكادىكى

كونسېرۋاتىپالرنى خىتاينى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ۋه

(1971- يىللىرى نىكسون دهۋرىده ۋاقىتلىق ئىشقا

ئاشقان) سوۋېت - ئامېرىكا ئارىسىدىكى يۇمشاق

مۇناسىۋهتكه قارشى ئىتتىپاقداش، ھهتتا كوممۇنستىك

دۆلهتمۇ ئهمهس دهپ تونۇشقا رىغبهتلهندۈردى (22).

 

«شى» ۋه خىتاينىڭ بۈيۈك ئىستراتېگىيىسى رهقىبىنىڭ

ئۆزىنى قورشاۋغا ئېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، 
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ئۇنىڭ باشقا دۆلهتلهر بىلهن تۈزگهن ئىتتىپاقىنى بۇزۇپ

تاشالش بىلهن بىر ۋاقىتتا، رهقىبىگه قارشى ئىتتىپاق تۈزۈپ،

ئۇنى قورشاۋغا ئېلىشنى تهقهززا قىلىدۇ. خىتايچىدىكى

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت، مهخسۇس

纵横» ئىستراتېگىيىچىلهر ئۈچۈنال ئىشلىتىلىدىغان سۆز

家» (بۇ ئىبارىنىڭ خهت مهنىسى گورىزونتال – تىك

مۇتهخهسسىسى دېگهنلىك بولسىمۇ، ئهمما بۇ ئۇرۇشقان

بهگلىكلهر دهۋرىدىكى ئاالھىده مهسلىھهتچىلهر توپىنى

كۆرسىتىدۇ، ت) ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى ئىككى چوڭ

ئىتتىپاققا ئاالقىدار ئۇقۇمدۇر. «گورىزىنتال» ئىتتىپاق

خهرىتىده شهرقتىن غهربكه سوزۇلغان رايوندىكى، كۈچلۈك

چىن بهگلىكى بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈپ، ئۇنىڭ ھىمايىسى ۋه

ھهمكارلىقىغا ئېرىشىشنى ئويلىغان بهگلىكلهرنىڭ

ئىتتىپاقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ئىتتىپاقنىڭ رهقىبى بولمىش

«تىك يۆنىلىش ئىتتىپاقى» كۈچىيىۋاتقان چىن بهگلىكىگه

قارشى بىرلهشكهن، شىمالدىن جهنۇبقا سوزۇلغان رايوندىكى

نۇرغۇن بهگلىكلهردىن تهشكىللهنگهن. مهزكۇر ئىككى

ئىتتىپاق ئون يىلالر مابهينىده بىر – بىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن

قاتتىق – يۇمشاق ۋاسىتىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئىشلىتىپ

تىركىشىشكهن. ئهڭ ئاخىرىدا، «گورىزىنتال» ئىتتىپاق

ئۆزىنىڭ «تىك يۆنىلىش ئىتتىپاقى»نىڭ ئورنىنى ئېلىش

غهرىزى يوقلۇقىنى ئېيتىپ، ئۇالرنى كۆز ئالدىدىكى مهنپهئهت

ئارقىلىق كولدۇرلىتىپ يۈرۈپ، ئاخىرى ئۇالرنى يهڭگهن.

«گورىزىنتال» ئىتتىپاقنىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئهزاسى ــ چىن

بهگلىكى ئالدامچىلىق ئارقىلىق «تىك يۆنىلىش

ئىتتىپاقى»نى پارچىلىغان ۋه ئاخىرىدا ئۇالرنى تارمار قىلغان.

نۆۋهتته، خىتاي (ھهربىي) يازغۇچىلىرى ئامېرىكانىڭ خهلقئارا

ئىتتىپاقداشلىق سېستىمىسىغا ـــــ باشقا بىر ئىتتىپاقنىڭ

شهكىللىنىۋاتقانلىقىنى ئامېرىكاغا تۇيدۇرمىغان ھالدا ـــــ

ناھايىتى ئېھتىيات بىلهن مۇئامىله قىلىش كېرهكلىكىنى

پات – پاتال تىلغا ئېلىۋاتىدۇ. 

 

خىتاينىڭ ئهڭ مهشھۇر ئويۇنلىرىدىن بىرى بولغان

«قورشاۋ شاھمات» نىڭ تارىخى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىدىكى «گورىزونتال ــ تىك يۆنىلىش ئىتتىپاقلىرى»

زامانىغا تۇتىشىدۇ. بۇ ئويۇندىكى مهقسهت غهرب

شاھمىتىدىكىگه ئوخشاش دۈشمهننى بىۋاسىته تارمار

قىلىش ئهمهس. ئهكسىچه، قورشاۋ شاھماتتا ئىككى

تهرهپ (ئاق – قارا) ئۇرۇقالرنى نۆۋهتلىشىپ تاختىغا

قويۇپ، ئاخىرىدا قارشى تهرهپنىڭ ئۇرۇقلىرىنى

قورشىۋېلىشنى مهقسهت قىلىدۇ. بۇ ئويۇندا يېڭىشنىڭ

ئاچقۇچى قارشى تهرهپنى مهغرۇرالندۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق

ئۇنىڭ ئېنېرگىيهسىنى ئۆزىڭىزنىڭ پايدىسى ئۈچۈن

سهرپ قىلدۇرۇشتۇر.    

 

قورشاۋ شاھماتتا يېڭىشنىڭ ئىككىنچى ئاچقۇچى

ئۆزىنىڭ ھهقىقىي (ئۇرۇق قويۇش) يۆنىلىشى ۋه نىيىتى

توغرىسىدا قارشى تهرهپنى ئېزىقتۇرۇشتۇر. سىز بۇ 

ئويۇندا يېڭىش ئۈچۈن رهقىبىڭىزنى ئاسترىتتىن

قورشاش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يېڭى ئورۇنالرنى ئېچىپ،

دۈشمىنىڭىزنىڭ سىزنىڭ ھهقىقىي تاكتىكىڭىزنى

بايقاپ قېلىشىدىن ھهزهر قىلىشىڭىز كېرهك. قورشاۋ

شاھماتتا ئويۇنچىالر ئۆزىنىڭ قارشى تهرهپنى قانچىلىك

دهرىجىده قورشاپ بولغانلىقىنى چاندۇرماسلىق ئۈچۈن،

(بىرال ۋاقىتتا) قورشاش ۋهزىيىتى ۋه قورشاشقا قارشى

ۋهزىيهت شهكىللهندۈرىدۇ. ئويۇننىڭ نهتىجىسى كىمنىڭ

قارشى تهرهپنىڭ رايونىنى كۆپرهك قورشىغانلىقىغا

قارىتا بهلگىلىنىدۇ.

 

ئهگهر سىز ئالدامچىلىقنىڭ رهقىبىڭىزنىڭ

ئىستراتېگىيىسى ئۈچۈن قانچىلىك مۇھىم

ئىكهنلىكىنى بىلمهي تۇرۇپ قورشاۋ شاھمات ئوينىغان

ھالىتىڭىزنى تهسهۋۋۇر قىاللىسىڭىز، ئامېرىكانىڭ

خىتاي تهرىپىدىن قانداق ئوينىتىلىۋاتقانلىقىنى ئازراق

بولسىمۇ چۈشىنهلهيسىز. ئامېرىكىلىقالر ئويۇننىڭ

قائىدىسى ھهققىده ھېچنهرسه بىلمهيدۇ.

كۆپچىلىكىمىز ئهزهلدىن «شى» دېگهن ئۇقۇمنىمۇ

ئاڭالپ باقمىغان. بىز ئۆزىمىزنىڭ ئويۇندا

ئۇتتۇرۇۋاتقانلىقىمىزنى بىلمهيمىز. ئهمهلىيهتته، بىز

ھهتتا ئويۇننىڭ باشالنغانلىقىنىمۇ بىلمهيمىز. شۇنىڭ

ئۈچۈن، بىز خىتاينىڭ ئۈستۈن ئىستراتېگىيىسىدىن،

شۇنداقال مهن ۋه خىزمهتداشلىرىمغا ئوخشاش كىشىلهر

شۇنچه ئۇزۇن يىل چىڭ تۇرۇپ كهلگهن خاتا

چۈشهنچىدىن رهنجىسهك بولىدۇ.

 

ھېنرىي كىسسىنجېر ئۆزىنىڭ خىتاي ھهققىدىكى

كىتابىدا، خىتايالرنىڭ «شى» دىن قانداق

پايدىلىنىدىغانلىقى ھهققىده بهش مىسال كهلتۈرىدۇ.

بۇ مىسالالرنىڭ ھهممىسى خىتاينىڭ ئۇرۇش ۋه

كىرىزىسقا مۇئامىله قىلىش ئۇسلۇبىغا مۇناسىۋهتلىك

ئىدى. «شى» نىڭ مۇھىملىقى توغرىسىدىكى ئىزدىنىش

كىسسىنجېرنىڭ خىتاي ھهققىدىكى كۆز قارىشىغا

كۆرۈنهرلىك تهسىر كۆرسهتكهن. ئۇنىڭ خىتاي

رهھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشۈش جهريانى بايان قىلىنغان،

«شى» تىلغا ئېلىنمىغان دهسلهپكى تۆت پارچه كىتابىغا

ئوخشىمايدىغىنى (23)، ئۇنىڭ يېڭى ئهسهرلىرىده

«شى» ئۇقۇمى تهكرار قهيت قىلىنىدۇ. كىسسىنجېر

خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان

مۇناسىۋىتىنى «ئۇرۇشقا مايىل تهڭ مهۋجۇتلۇق» دهپ

خاراكتېرلهيدىغانلىقى ھهققىده ئاگاھالندۇرۇش

ئارقىلىق «شى» نىڭ مۇھىم بىر تهرىپىنى تهكىتلىگهن.

«بۈگۈنگه قهدهر، ئامېرىكالىقالر <خىتايغا

ئېچىۋېتىلىش>نى مۇقىم دوستلۇق شهرتى ئاساسىدىكى
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يېتهكلهش دهپ قاراپ كهلدى. لېكىن، خىتاي رهھبهرلىرى

ئىشالرنى ھهرىكهتچان ئېقىم ئىچىده چۈشىنىدىغان «شى»

ئۇقۇمىنىڭ تهسىرىده چوڭ بولغان... خىتايچه ئهسهرلهرده،

ئامېرىكا سۆزلۈكلىرىدىكى قانۇنلۇق خهلقئارا تهرتىپنى

بىلدۈرىدىغان مۇقهددهس ئىبارىلهر كهمدىن كهم ئۇچرايدۇ.

بۇنىڭ ئهكسىچه، (ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرىده) خىتاي مهلۇم بىر

خىل <ئۇرۇشقا مايىل مهۋجۇتلۇق> ئارقىلىق ئهمىنلىك ۋه

ئىلگىرىلهشنى قولغا كهلتۈرهلهيدىغان ئىبارىلهر

ئىشلىتىلىدۇ. بۇ خىل ئىبارىلهرده <ئۇرۇشقا تهييار تۇرۇش>

<تهڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش>قا ئوخشاشال پهخىرلىنىش

ئىلكىده تىلغا ئېلىنىدىغان ئىشتۇر» (24).

كىسسىنگېر (Kissinger) خىتاينىڭ 1979 – يىلى

ۋېيتنامغا ھۇجۇم قىلىشىنىڭ «شى» ئۇقۇمىنىڭ

مهھسۇلى ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ شۇنداق دهيدۇ:

«تېخىمۇ كهڭ مهنىدىن ئېيتقاندا، بۇ ئۇرۇش بېيجىڭنىڭ

سۈنزىنىڭ «شى» ئۇقۇمى ھهققىدىكى، يهنى

ئىستراتېگىيهلىك ئهندىزىنىڭ يۈزلىنىشى ۋه <يوشۇرۇن

ئېنېرگىيهسى> ھهققىدىكى تهھلىلىدىن

نهتىجىلهنگهن. دېڭ شياۋپىڭ (بۇ ئۇرۇشتا) ئۆزىنىڭ

نهزىرىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ئىستراتېگىيهسىنىڭ

قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان يۈزلىنىشىنى توختىتىش،

ئهگهر مۇمكىن بولسا ئۇنى ئاستىن – ئۈستۈن

قىلىۋېتىشنى نىشان قىلغان. خىتاي بۇ نىشانىنىڭ بىر

قىسمىنى ھهربىي جاسارىتى ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرغان

بولسا، يهنه بىر قىسمىنى ئامېرىكانى ئۆزى بىلهن

بولغان مىسلىسىز يېقىن ھهمكارلىققا <سۆرهپ>

كىرىش ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇردى» (25).

 

«شى» خىتاي ئىستراتېگىيىچىلىرىنىڭ مۇئهييهن

ئهھۋالدا كۈچ تهڭپۇڭلۇقىنى قانداق

مۆلچهرلهيدىغانلىقى ۋه شۇنىڭغا ئاساسهن «شى» نىڭ

يۈزلىنىشىگه ماس ھالدا ھهرىكهت قىلىدىغانلىقىنى

چۈشىنىشته پهۋقۇلئادده مۇھىم. ئۇالرنىڭ مۆلچهرىنىڭ

مۇھىم بىر قىسمى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىده ئهۋج

ئالغاندىكىدهك مىقدار جهھهتتىن پىالنلىغۇچىغا

تايىنىدۇ. خىتاينىڭ «شى» توغرىسىدىكى باھاسىنىڭ

ئهڭ كۆرۈنهرلىك ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى شۇكى، ئۇالر

«شى» ئاتالغۇسىنى ھهم تهھلىلچىلهر چوقۇم

تهكشۈرۈشى كېرهك بولغان ئۆلچهم ئۇقۇمى سۈپىتىده،

ھهم قومانداننىڭ ياكى دۆلهت رهھبهرلىرىنى

ھهرىكهتلىرى ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كهلتۈرگىلى ۋه

تىزگىنلىگىلى بولىدىغان نهرسه سۈپىتىده ئىشلىتىدۇ.

(كىشىلهر ئارىسىدا) قهدىمكى خىتاي كۈلتۈرى ئومۇمهن

كۇڭزى تهلىماتلىرى، شېئىرىيهت، خهتتاتلىق، خىتاي

سهنئىتىدىن ئىبارهت دهيدىغان خاتا قاراش مهۋجۇت. بۇ 

خىل قاراش كىشىگه <قهدىمكىلهر تهھلىل ۋه

ھېسابالشقا قارىغاندا، ئىجادچانلىق ۋه پهلسهپىۋىلىك

جهھهتته كۈچلۈكرهك ئىدى> دهيدىغان تۇيغۇ بېرىپ

قويىدۇ. ئهمما، RAND شىركىتىنىڭ تهتقىقاتچىسى

ھېربېرت گولدھاممېرنىڭ كۆرسىتىشىچه، ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىده، بهزى ئىستراتېگىيىچىلهر

رهقىبلىرىگه ئۇالرنىڭ (ئۆزى بىلهن جهڭ قىلغان

تهقدىرده) چوقۇم يېڭىلىدىغانلىقىغا دائىر سانلىق

مهلۇماتالرنى كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇالرنى يول قويۇشقا

قايىل قىالاليدىكهنتۇق (26). مىقدار جهھهتتىن ئۆلچهش

(سانلىق مهلۇمات) قهدىمكى خىتاي سىياسىتىده ھهل

قىلغۇچ رول ئوينىغان ۋه ھېلىھهم شۇنداق رولنى ئويناپ

كهلمهكته.

 

خىتاينىڭ ھهربىي ۋه ئىستىخبارات ئاپپاراتلىرى مىقدار

جهھهتتىن ئۆلچهش ئارقىلىق، خىتاينىڭ گېئوپولىتىك

رىقابهتچىلىرى بىلهن قانداق بهسلىشىدىغانلىقىنى ۋه

ئۇالردىن ئېشىپ كېتىشكه يهنه قانچىلىك ۋاقىت

بارلىقىنى بهلگىلهيدۇ. مهن خىتاينىڭ ھهربىي

تهھلىلچىلىرى يازغان، قولغا چۈشۈرۈش قىيىن بىر

كىتابتىن مۇشۇ خىل مىقدار جهھهتتىن ئۆلچهش

نهتىجىلىرىنى ئوقۇغىنىمدا (27)، خىتاينىڭ خهلقئارا

كۈچ ۋه دۆلهت تهرهققىياتىنى قانچىلىك ئىنچىكه

ئۆلچىگهنلىكىنى كۆرۈپ ھهيران قالغانىدىم. مېنى

ھهممىدىن بهك ھهيران قالدۇرغىنى، بۇنىڭدا ھهربىي

كۈچ دهرىجه جهھهتته (ئارانال) ئون پىرسهنتكىمۇ

يهتمىگهن سالماقنى ئىگىلهيتتى. بىر مهھهل دۇنيادىكى

ئىككىنچى قۇدرهتلىك ھهربىي كۈچ بولغان سوۋېت

ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن، خىتايالر ئۆزىنىڭ

مۆلچهرلهش (تهھلىل) سېستىمىسىنى (ئهسلىدىكى

ھهربىي ئىشالرغا ھهممىدىن بهك كۆڭۈل بۆلۈش

ھالىتىدىن) ئىقتىسادنىڭ، چهت ئهل مهبلىغىنىڭ،

تېخنىكىلىق ئىجادچانلىقنىڭ، تهبىئىي بايلىقالرغا

ئىگه بولۇشنىڭ ئهھمىيىتىنى بهكرهك تهكىتلهيدىغان

قىلىپ ئۆزگهرتتى. خىتاينىڭ ئۆز دۆلهت كۈچى

ھهققىدىكى بۇ خىل مۆلچهرلىرىده <نۆۋهتتىكى

ئىقتىسادىي ئېشىش يۈزلىنىشى داۋامالشسا، دۇنيا كۆپ

قۇتۇپلۇق ھالهتتىن بىر قۇتۇپلۇق تهرتىپكه قايتىدۇ>

دهپ ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خىتاي رهھبهرلىرى شۇ

چاغدا خىتاينىڭ دۇنيادىكى يېتهكچى كۈچكه (يهنى

يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان <بىر قۇتۇپ>قا)

ئايلىنىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ.

 

بۇ نىشانغا يېتىشنىڭ ئاچقۇچى خىتاينىڭ «شى» 

13



ئۇقۇمىدۇر. بېيجىڭ ئۆزىنىڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان

بارلىق مۇناسىۋىتىده دېگۈدهك بۇ ئۇقۇمدىن

پايدىلىنىدۇ، شۇنداقال توم ساۋيېرنىڭ دوستلىرى ئۇنىڭ

ئۆزلىرىنى تىزگىنلهپ، قاشا تامنى

سىرالتقۇزۇۋاتقانلىقىنى سهزمىگهندهك، ئامېرىكىلىق

سىياسهت بهلگىلىگۈچىلهرمۇ ئۆزىنىڭ (خىتاي

تهرىپىدىن) پايدىلىنىلىۋاتقانلىقىدىن بىخهۋهر.

 

***

خىتايالرنىڭ ھهربىي ئهسهرلىرىده «شى» نىڭ ئۆرنىكى

سۈپىتىده ئهڭ كۆپ نهقىل قىلىنىدىغىنى مىالدى 208 -

يىلى (ئۈچ پادىشاھلىق مهزگىلىده) يۈز بهرگهن «قىزىل

قىيا ئۇرۇشى» (壁之战⾚) دۇر. بۇ ۋهقه خىتاينىڭ

ئالدامچىلىقنى ئاساس قىلغان، دۈشمهننىڭ خاتا

مۆلچهرىدىن پايدىلىنىدىغان بۇ ئىستراتېگىيىسىنى

ناھايىتى مۇكهممهل نامايهن قىلىپ بېرىدۇ. غهربتىكى

،(Cannae) كهنى ،(Thermopylae) سېرموپىلېي

(Waterloo) ياكى ۋاتېرلۇ (Agincourt) ئهجىنكورت

ئۇرۇشلىرىغا ئوخشاش، «قىزىل قىيا ئۇرۇشى»

خىتاينىڭ ھهربىي تارىخى ۋه ئهنئهنىسىدىكى مۇھىم

ۋهقهلهرنىڭ بىرىدۇر. تا بۈگۈنگىچه، مهزكۇر ئۇرۇش ۋه

ئۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك بىر يۈرۈش ئالدامچىلىقالر

خىتاينىڭ ھهربىي رهھبهرلىرى تهرىپىدىن تهتقىق

قىلىنىۋاتىدۇ ۋه دهرسلىك كىتاب، رومانالردا مۇھاكىمه

قىلىنىۋاتىدۇ (29).

 

«قىزىل قىيا ئۇرۇشى»دا جهنۇبتىكى ئاجىزراق دۆلهت

شىمالدىكى ئۆزىدىن كۈچلۈك دۆلهتكه قارشى ھىيله

ئىشلىتىدۇ، بۇ ئىككىال دۆلهت پۈتۈن خىتاي زېمىنىنى

تىزگىنلهش كويىدا ئىدى. ئۇرۇش باشالنغاندا،

شىمالدىكى دۆلهتنىڭ قوماندانى ساۋساۋ بىر

مىليوندىن ئارتۇق قوشۇنىنى دهريا بويىغا جايالشتۇرغان.

بۇ قوشۇننىڭ سانى قارشى قىرغاقتىكى جۇگېلىياڭنىڭ

قوماندانلىقىدىكى قوشۇننىڭكىدىن خېلىال كۆپ ئىدى.

ھالبۇكى، شىمالىي قوشۇندىكى جهڭچىلهرنىڭ كۆپى سۇ

ئۇرۇشىغا قاتنىشىپ باقمىغان بولغاچقا، شىمالدىكىلهر

جهنۇبتىكىلهر بىلهن سۇ يولىنى تىزگىنلهش ھوقۇقىنى

تاالشقان تۇنجى جهڭده مهغلۇپ بولغانىدى. ئۇنىڭدىن

كېيىن، ئىككىال تهرهپ خىلمۇخىل نهيرهڭلهرنى

ئىشلىتىشكهن. بۇ نهيرهڭلهرنىڭ ھهربىرى خىتاي

تىلىدىكى تۇراقلىق ئىبارىلهرده بار بولۇپ، بۇالرنىڭ

ھهممىسى خىتاينىڭ ئهڭ مهشھۇر ئهدهبىي

ئهسهرلىرىدىن بىرى بولغان «ئۈچ پادىشاھلىق ھهققىده

قىسسه»ده بايان قىلىنىدۇ.

 

بىر نهيرهڭده، شىمالدىكى قوشۇننىڭ قوماندانى ساۋساۋ

ئالدىنقى قېتىملىق مهغلۇبىيىتىنىڭ ئورنىنى

تولدۇرىدىغان غهلبىگه ئېرىشىش ھهققىده كالال

قاتۇرۇپ، جۇگېلىياڭنىڭ ئىتتىپاقدىشى جوۋيۈنىڭ باال

ئاغىنىسى ۋه ساۋاقدىشى جياڭگهن (⼲蒋) نى جهنۇبىي

قوشۇننىڭ قوماندانىنى تهسلىم بولۇشقا قايىل قىلىش

ئۈچۈن ئهۋهتىدۇ. شىمالدىن كهلگهن بۇ ئهلچى جهنۇبىي

قوشۇننىڭ بارىگاھىغا بارغاندا، ئۆزىنىڭ پهقهت كونا

دوستى جوۋيۈنى يوقالپ كهلگهنلىكىنى ئېيتىدۇ.

ھالبۇكى، مهشھۇر نهيرهڭۋازالردىن بولغان جوۋيۈ  

 دوستىنىڭ يوشۇرۇن غهرىزىنى سېزىپ قالىدۇ.

ئهلچىنىڭ ھىيلىسىگه ماسالشقان جوۋيۈ ئۇنىڭغا

زىياپهت بېرىپ، شۇ زىياپهتته ھاراقنى ناھايىتى كۆپ

ئىچكهندهك كۆرۈنىدۇ. شۇ كېچىده، ئۇ يهنه قاتتىق

مهست ھالهتكه كىرىۋېلىپ، كونا «دوستى»نى ئۆزىنىڭ

چېدىرىده قوندۇرۇپ قالىدۇ. جوۋ يۈنىڭ بۇنداق

قىلىشى، ئهلچىنىڭ ئۆزىنىڭ «مهستلىكى»دىن

پايدىلىنىپ، چېدىردا ئالدىنئاال تهييارالپ قويۇلغان

يالغان «مهكتۇپ»نى كۆرۈشى ئۈچۈن ئىدى. بۇ يالغان

«مهكتۇپ» شىمال قوشۇنىدىكى ئىككى نهپهر قابىل سۇ

قوشۇنى سهركهردىسىنىڭ نامىدىن يېزىلغان بولۇپ،

خهتتىن بۇ ئىككى سهركهردىنىڭ ساۋساۋنىڭ قوشۇنىغا

سوقۇنۇپ كىرىۋالغان جاسۇسالردىن ئىكهنلىكى

بىلىنىشىپ تۇراتتى. دهرۋهقه، ئىش جوۋيۈنىڭ

كۈتكىنىدهك بولۇپ، ئهلچى (جوۋ يۈنىڭ

<مهستلىكى>دىن پايدىلىنىپ) مهكتۇپنى بايقاپ قالىدۇ

ۋه ئۇنى ئوغرىالپ، دهرھال شىمالىي قوشۇننىڭ

بارىگاھىغا قايتىدۇ. ساۋساۋ بۇ يالغان مهكتۇپنى

ئوقۇغاندىن كېيىن دهرغهزهپ بولۇپ، بۇ ئىككى قابىل

سهركهردىسىنى ئۆلۈمگه بۇيرۇيدۇ. شۇنىڭ بىلهن

شىمالىي قوشۇن ئهسلىدىكىدىن ئاجىزاليدۇ. جوۋ يۈ ۋه

جۇگېلىياڭ شۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنى ئوبدانال

ئوڭشىۋالىدۇ. شۇنداقال، بۇ ئىش ۋهزىيهتته يېڭى

يۈزلىنىش ياكى «شى» شهكىللىنىشىگه تۈرتكه بولىدۇ. 

 

يهنه بىر نهيرهڭده، جۇگېلىياڭ پاڭتوڭ ئىسىملىك

مۇشاۋىردىن ساۋساۋنىڭ قوشۇنىنى قانداق مهغلۇب

قىلىش ھهققىده مهسلىھهت سورايدۇ. بۇالر

مهسلىھهتلىشىپ، ساۋساۋنى ئۆزىنىڭ ياغاچ

كېمىلىرىنى بىر – بىرىگه چېتىشقا قايىل قىلىپ

(چۈنكى، بۇنداق قىلغاندا بۇ كېمىلهرگه ھۇجۇم قىلىش

تېخىمۇ ئاسانغا توختايتتى)، شىمالىي قوشۇننىڭ ئهڭ

قۇدرهتلىك قىسمى بولغان ياغاچ كېمه ئهترىتىنى

پالهچلهندۈرۈش ئۈچۈن، بىر نهپهر يالغان «يۈز ئۆرۈگۈچى»
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ئهۋهتمهكچى بولىدۇ. پاڭتوڭنىڭ جهنۇبىي قوشۇننىڭ

قوماندانىدىن يۈز ئۆرۈگهن قىياپهتته يۈرۈشى بىلهن

نهيرهڭ باشلىنىدۇ. پاڭتوڭنىڭ جهنۇبىي قوشۇندىن يۈز

ئۆرۈگۈسى بارلىقىنى ئاڭلىغان بىر شىمال ئىشپىيونى

ئۇنىڭ ساۋساۋنىڭ يېنىغا قېچىپ بېرىۋېلىشىغا ياردهم

قىلىدۇ. قهستهن ئېچىپ بېرىلىدىغان يوچۇق نهيرهڭنىڭ

بىر پارچىسىدۇر. 

 

پاڭتوڭ مهست بولغان قىياپهتكه كىرىۋېلىپ،

ساۋساۋنىڭ سۇ قوشۇنىدىكى لهشكهرلهرنىڭ كېمىده

بېشى قايىدىغانلىقى سهۋهبلىك، (بولغۇسى جهڭلهرده)

ئاسانال مهغلۇب بولىدىغانلىقىنى «دهۋېتىپ» قالىدۇ.

دۈشمهنگه ئۇ ئهسلىدىنال قورقۇپ تۇرغان ئىش ھهققىده

شهپه بېرىشمۇ نهيرهڭنىڭ بىر پارچىسىدۇر. ساۋساۋ

ئهسلىدىنال قول ئاستىدىكى سۇ لهشكهرلىرىنىڭ

كېمىده بېشى قايىدىغانلىقىدىن ئهنسىرهپ يۈرهتتى.

شۇنىڭ بىلهن، ساۋساۋ ھاماقهتلهرچه پاڭتوڭدىن بۇ

خىل ئهھۋالدا قانداق قىلىشى كېرهكلىكىنى سورايدۇ.

پاڭتوڭ ھهر 30 ~ 40 كېمىنى بىر گۇرۇپپا قىلىپ، بىر –

بىرىگه تۆمۈر زهنجىر بىلهن چېتىش ئارقىلىق

كېمىلهرنىڭ تهڭپۇڭلىقىنى ساقالش، شۇنداقال ھهر

ئىككى كېمىنىڭ ئارىسىغا ياغاچ تاختا ئورنىتىپ،

جهڭچىلهرنىڭ تهڭپۇڭلۇقىنى ساقلىشىغا ۋه كېمىدىن

كېمىگه ئاسانال ئۆتهلىشىگه قواليلىق يارىتىش

«چاره»سىنى كۆرسىتىدۇ. ساۋساۋ بۇ نهيرهڭگه

ئالدىنىپ، ئهخمهقلهرچه پاڭتوڭنىڭ تهكلىپىنى قوبۇل

قىلىدۇ. (بۇ تهكلىپ بويىچه ئىش كۆرگهنده) ئهگهر

ساۋساۋنىڭ كېمىلىرىدىن بىرىگه ئوت كېتىپ قالسا،

پۈتۈن كېمه ئهترىتى ھاالك بوالتتى. بۇ ۋهقهدىن

چىقىرىلىدىغان ئاخىرقى ساۋاق شۇكى، گاھىدا ئهقىل

ئىشلىتىپ، تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان رهقىبنى ئهڭ زور

ئهۋزهللىكىنى سىزگه قارشى قولالنماسلىققا قايىل

قىلغىلى بولىدۇ. 

 

ئهمدى، «قىزىل قىيا ئۇرۇشى»نىڭ ئۆزىگه كېلهيلى. بىر

ئىستراتېگىيه دهرسى بولۇش سۈپىتى بىلهن، جهنۇبىي

قوشۇن قوماندانلىرىنىڭ «شى» نى قانداق مۆلچهرلىشى

بۇ يهردىكى ئاچقۇچلۇق نۇقتىدۇر. جۇگېلىياڭ بۇ

ئۇرۇشنىڭ ئالدىدا ھاۋارايىغا يېقىندىن دىققهت قىلىپ،

شهرق شامىلى چىقىدىغانلىقىنى مۆلچهرلىگهن. ئاقىلالر

«شى» نىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىنى بايقىغان ھامان،

ناھايىتى تېزال ھهرىكهتكه ئۆتمىسه بولمايدۇ.

جۇگېلىياڭ ھۇجۇمنى شۇ كېچىدىال باشالشقا بۇيرۇق

چۈشۈرىدۇ. شۇ كۈنى چىققان شامال ۋه كېمىلهرنى بىر –

بىرىگه باغالپ تۇرغان تۆمۈر زهنجىرنىڭ تۈرتكىسىده،

شىمالىي قوشۇننىڭ كېمىلىرى ئوت يالقۇنلىرى ئىچىده

كۆيۈپ تۈگهيدۇ. مۇستهبىت (ساۋساۋ) ھاقارهتلىك

مهغلۇبىيهتكه ئۇچرايدۇ(30).قۇدرهتلىك سۇ قوشۇنىدىن

ئايرىلىپ قالغان مهغلۇپ قوماندان ساۋساۋ ئورماننىڭ

ئىچى بىلهن قېچىپ كېتىدۇ. ئۇ يولدا نهچچه قېتىم

توختاپ، جۇگېلىياڭنىڭ ئۆزىنى قاچۇرۇپ

قويغانلىقىدىن ئىبارهت يارامسىزلىقىنى مازاق قىلىپ

كۆرهڭلهرچه كۈلىدۇ. سۈنزىنىڭ «ھهربىي ئىشالر

دهستۇرى»دىكى <ئاجىز ۋاقىتىڭدا كۈچلۈك كۆرۈن>

دېگهن كۆرسهتمىنى ئېسىگه ئالغان ساۋساۋ دۈشمهن

كۈچلىرىنىڭ چوقۇم چوڭ يول بويىغا

ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىغا جهزم قىلىدۇ. شۇنداقال،

(كېمىلهرنى ھاالك قىلغان) ئوت ئۇنى ئۇ يولدىن

مېڭىشتىن توسۇپ قويىدۇ. شۇنىڭ بىلهن، ساۋساۋ يهنه

بىر قېتىم ئالدىنىدۇ.

 

ئهڭ ئاخىرقى نهيرهڭده، خىتاي تارىخىدىكى ئهڭ مهشھۇر

ئىككى نهيرهڭۋاز كۈرىشىنى ئاياغالشتۇرىدۇ. جۇگېلىياڭ

ساۋساۋنىڭ ئوي - خىيالىنى پهرهز قىلىپ، ئۆز قوشۇنىنى

(ساۋساۋ ئويلىغاندهك) چوڭ يولغا ئهمهس، بهلكى ئىس –

تۈتهكنىڭ ئاستىدىكى يولغا ئورۇنالشتۇرىدۇ. بۇ يولنىڭ

ئىككى تهرىپىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان بۆكتۈرمىنىڭ

ھۇجۇمىدا ساۋساۋنىڭ پهقهت 300 ال لهشكىرى قالىدۇ،

لېكىن ساۋساۋ بۇ قېتىممۇ قېچىپ قۇتۇلىدۇ. ئاندىن ئۇ

خهتهردىن قۇتۇلدۇم دهپ ئويالپ، يهنه بىر قېتىم

جۇگېلىياڭنىڭ ئۆزىنى قاچۇرۇپ قويغانلىقىدهك

ھاماقهتلىكىنى مهسخىره قىلىپ كۈلىدۇ. ئهمما، ئۇزاق

ئۆتمهي ئۇ يهنه بىر بۆكتۈرمىگه دۇچ كېلىپ، تېخىمۇ

ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرايدۇ.

 

ئهنه شۇنداق بىر يۈرۈش نهيرهڭلهر (شۇ ۋاقىتتا)

خىتايدىكى ئهڭ چوڭ ھهربىي كۈچكه ئىگه ساۋساۋنى

ۋهيران قىلىۋېتىدۇ. ئۇ ئۆزىدىن ئهقىللىق، قۇۋلۇقتا

ئۇچىغا چىققان، پۇرسهتنى بايقاشنى ۋه ئۆز غهرىزىنى

پهردازالپ كۆرسىتىشنى بىلىدىغان بىرىگه

(جۇگېلىياڭغا) يېڭىلىدۇ.

«كىچىككىنه نهيرهڭ زور غهلبىگه تۈرتكه بوالاليدۇ»

دېگهن بۇ چۈشهنچه خىتاي ھهربىيلىرى ئارىسىدىكى

قاتتىق قول مىللهتچىلهر «قىزىل قىيا ئۇرۇشى»

توغرىسىدا يازغان نۇرغۇن ئوبزورالردا تهكرار كۆزگه

چېلىقىدۇ.

*****
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نۇرغۇن يازغۇچىالر جۇگېلىياڭ «قىزىل قىيا ئۇرۇشى»دا ئىشلهتكهن تاكتىكىالر ناھايىتى ئاقىالنه تهرتىپته

ئورۇنالشتۇرۇلغان دهپ باھا بېرىشىدۇ. ئۇ ئالدى بىلهن ۋهزىيهت يۈزلىنىشىنى مۆلچهرلىگهن، ئاندىن نهيرهڭ

ئىشلهتكهن، ئاندىن مهخسۇس قوشۇننى ھهل قىلغۇچ ھۇجۇمنى قىلىشقا ئورۇنالشتۇرغان، ئاندىن دۈشمهننىڭ

يۇقىرى دهرىجىلىكلىرى ئارىسىغا ئىختىالپ ئۇرۇقىنى چاچقان، ئاندىن دۈشمىنىنى يېتىم قالدۇرۇش بىلهن بىر

ۋاقىتتا ئىستراتېگىيهلىك ئىتتىپاق قۇرغان (31). بۇنىڭ ئهكسىده، ساۋساۋ تهجرىبه – ساۋاقالرنى يهكۈنلىمهي، ئۆزى

باشلىغان ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولغان. ئىككى نهپهر داڭلىق خىتاي ھهربىي يازغۇچىسى «قىزىل قىيا ئۇرۇشى»نىڭ

غهلبىسىنى قولغا كهلتۈرۈشته، ۋهزىيهت يۈزلىنىشى ئۆزىگه پايدىلىق بولغانغا قهدهر «كۈتۈش ۋه كۆزىتىش»

ئىستراتېگىيىسى قوللىنىلغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ (32). يهنه بىر يازغۇچى مۇۋاپىق پهيتنى، يهنى دۈشمهن ئىچكى

سۈركىلىش سهۋهبلىك ئۆز – ئۆزىنى ھاالك قىلىپ، رهقىبىنىڭ ھۇجۇم قىلىشى ئۈچۈن كۆڭۈلدىكىدهك پۇرسهتنى

ھازىرلىغان پهيتنى تېپىشتا، ئىشپىيونلۇقنىڭ ياردىمى بولغانلىقىنى يازىدۇ (33).

 

بۈگۈنكى ئامېرىكالىقالرغا نىسبهتهن، ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى ساۋاقالردىن بىرى شۇ بولۇشى كېرهككى، بىز

خىتايغا ئالدىنىپ، ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى ئىستراتېگىيىنى قوللىنىۋاتىمىز. خىتاينىڭ ئىستراتېگىيه

تهپهككۇرىدا ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى تاكتىكىالر نوقۇل خىتايغىال مۇناسىۋهتلىك دهپ قارالمايدۇ. بىزنىڭ

ئۇزۇندىن بېرى داۋاملىشىپ كهلگهن <خىتايدىكى قاتتىق قولالر ئاجىز، ئۇالر قوشۇمچه ئېقىم> دېگهن قارىشىمىز

مهسىلىنى توغرا چۈشىنىشىمىزگه توسقۇنلۇق قىلىپ كهلدى. خىتاي ئامېرىكانىڭ ئۆزىنىڭ ئاتامانلىق ئورنىنى

ساقالپ قېلىشقا ئىنتىلىۋاتقان جېدهلخور مۇستهبىتكه ئوخشاش ھهرىكهت قىلىشىنى كۈتكهنده، بۇنىڭ خهتهرلىك

ئاالمهتلىرى كۆرۈلدى. ئامېرىكا خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى ياخشىالشقا تىرىشىپ، خىتايدا «بىرلهشكهن

دۆلهتلهر نىزامنامىسى»نى، دېموكراتىيهنى، كىشىلىك ھوقۇقنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه ئۇرۇنغاندا، خىتاي

«ئامېرىكالىقالر زادى نېمه قىلماقچى؟» دهپ تهشۋىشلىنىشكه باشلىدى. بهلكىم خىتايدىكى بهزى مۆتىدىللهر ۋه

ئىسالھاتچىالر ئامېرىكانىڭ ياخشى نىيىتىنى چۈشىنىشى مۇمكىن. ئهمما، خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ نهزىرىده

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئامېرىكانىڭ «ھىيله – نهيرىڭى»دىن باشقا نهرسه ئهمهس.

 

ئېنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر:

ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئهنۋهر قاراقۇرۇم

 

 

( ئهسهرنىڭ 3-بابى كېلهر ساندا ئۇالپ بېرىلىدۇ)
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CHAPTER 2: WARRING STATES
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power of the king of the Zhou dynasty. He was defeated and killed in 771 BC by an alliance of his own lords and
non-Chinese peoples. He and his predecessors, dating back to 1000 BC, had ruled with real power. After this
defeat of 771 BC, the capital city was moved and the king’s descendants were virtually powerless. The world of
interstate struggles began with competition and warfare enduring until a new king, calling himself the first emperor,
unified these Warring States in 221 BC. Most Sinologists divide this period from 771 BC to 221 BC into two
periods. In both periods, the ceremonial king was too weak to impose his will. Sometimes he at least attended
interstate conferences or sent his envoy. The so-called hegemon had the most power and ruled. The hegemon
system evolved into a struggle among the seven major states, who formed contending coalitions and no longer
selected a single hegemon. The period from 475 BC to 221 BC is commonly called Warring States.
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مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بارچه مائارىپ شهخسنىڭ

(social consciousness) ئىنسانىيهتنىڭ ئىجتىمائىي ئېڭىغا

قاتنىشىشى ئارقىلىق داۋاملىشىدۇ. بۇ جهريان ئومۇمهن

شهخسنىڭ تۇغۇلۇشى بىلهنال ئاڭسىز رهۋىشته باشلىنىدۇ.

مائارىپ توختاۋسىز ھالدا شهخسنىڭ ئىقتىدارىنى تهرهققىي

قىلدۇرىدۇ، ئېڭىنى ئۆستۈرىدۇ، ئادهتلىرىنى

شهكىللهندۈرىدۇ، ئىدىيىسىنى تاۋاليدۇ ۋه ھېس-تۇيغۇلىرىنى

unconscious) ئويغۇتىدۇ. شهخس بۇ خىل ئاڭسىز مائارىپ

education) ئارقىلىق ئىنسانىيهت  قولغا كهلتۈرگهن ئهقلىي

ۋه ئهخالقىي بايلىقالرغا بارغانچه قاتنىشىدۇ. بۇ ئارقىلىق

ئهزهلدىن بار بولغان مهدهنىيهت كاپىتالىنىڭ مىراسخورىغا

ئايلىنىدۇ. دۇنيادىكى ئهڭ رهسمىي ۋه مهخسۇس مائارىپ بۇ

خىل ئومۇمىي مائارىپ جهريانىدىن ئايرىاللمايدۇ. مائارىپ

پهقهتال مۇئهييهن يۆنىلىش بويىچه بۇ جهرياننى تهشكىللهيدۇ

ياكى پهرقلهندۈرىدۇ.        

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ھهقىقىي مائارىپ باال ئۆزىنى

social ) بايقاپ چىقااليدىغان ئىجتىمائىي ئهھۋالنىڭ

situation) تهلهپلىرى ئارقىلىق بالىنىڭ قابىلىيىتىنىڭ

غىدىقلىنىشى بىلهن ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. بۇ خىل تهلهپلهر ئۇنى

بىر كوللېكتىپنىڭ ئهزاسىدهك ھهرىكهت قىلىشقا، ئۆزىده

ئهسلىدىن بار بولغان قىلمىش ۋه ھېس- تۇيغۇنىڭ تار

رامكىسىدىن چىقىپ كېتىشكه، ئۆزى تهۋه توپنىڭ

مهنپهئهتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ ئۆزىنى ھېس قىلىشقا ۋه

تهسهۋۋۇر قىلىشقا يېتهكلهيدۇ.باال باشقىالرنىڭ ئۆز

قىلمىشىغا قايتۇرغان ئىنكاسى ئارقىلىق، بۇ خىل

قىلمىشالرنىڭ ئىجتىمائىي مهنىسىنى تونۇپ يېتىدۇ. بۇ خىل

ھهرىكهتلهرنىڭ قىممىتى مۇشۇ ئىجتىمائىي مهنىده

ئىپادىلىنىدۇ. مهسىلهن، باال ئۆز گۇڭرىشىغا نىسبهتهن

باشقىالرنىڭ قايتۇرغان ئىنكاسى ئارقىلىق، بارا-بارا بۇ خىل

گۇڭراشنىڭ قانداق مهنىسى بارلىقىنى بىلىپ يېتىدۇ. بۇ خىل

گۇڭراشالر بارا-بارا بوغۇملىرى ئېنىق بولغان تىلغا ئايلىنىدۇ.

باال بۇ ئارقىلىق تىلغا يۈكلهنگهن باي ئۇقۇم ۋه ھېس-

تۇيغۇالرغا يېتهكلىنىدۇ.

 

مهن بۇ خىل مائارىپ جهريانىنىڭ پىسخىكىلىق جهريان ۋه

ئىجتىمائىي جهرياندىن ئىبارهت ئىككى جهھهتكه ئىگه

ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمهن. بۇ ئىككى جهھهتنىڭ ھېچبىرى

يهنه بىرىدىن ئۈستۈن بواللمايدۇ، ياكى بۇالردىن قايسى بىرىگه

سهل قارالمايدۇ. بۇنداق بولمايدىكهن يامان ئاقىۋهت كېلىپ

چىقىدۇ. بۇ ئىككىسىدىن پىسخىكىلىق ئامىل ئاساس

خاراكتېرلىكتۇر. بالىنىڭ تۇغما قابىلىيىتى ۋه ئىقتىدارى

بارچه مائارىپنى خام ماتېرىيال ۋه باشلىنىش نۇقتىسى بىلهن

تهمىن ئېتىدۇ. ئهگهر تهربىيلىگۈچىنىڭ تىرىشچانلىقى

بالىنىڭ تهشهبۇسكار ۋه مۇستهقىل ھالدا شۇغۇللىنىدىغان

ھهرىكهتلىرى بىلهن مۇناسىۋهت ئورنىتالمىسا، ئۇ ھالدا

تهربىيلىگۈچى تاشقى جهھهتتىن بېسىم ئىشلهتكۈچى ۋه

مهجبۇرلىغۇچىغا ئايلىنىپ قالىدۇ. بۇ خىلدىكى مائارىپنىڭ

ئهلۋهتته بهزى يۈزهكى ئۈنۈملىرى كۆرۈلىدىغان بولسىمۇ، بىراق

بۇ ھهققىقىي رهۋىشتىكى مائارىپ دهپ ئاتالمايدۇ. بۇ ۋهجىدىن،

شهخسنىڭ پىسخىك قۇرۇلمىسى ۋه قىلمىشى ھهققىده چوڭقۇر
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ئىسالھاتچىسى. ئۇنىڭ ئىدىيىلىرى نۇرغۇنلىغان ئىجتىمائى

ئىسالھاتالرغا سهۋهپ بولغان.  

مىسلىسىز ئويغىنىش



تونۇشقا ئىگه بولمىغان مائارىپ جهريانى پىالنسىزلىق ۋه

دوگمىلىقنى ئۆزىگه يۈكلىۋالىدۇ. بۇ خىل مائارىپ ئهگهر

بالىنىڭ ھهرىكىتى بىلهن بىردهك چىقىپ قالسا، ئۈنۈمگه

ئېرىشهلهيدۇ. ئهكسىچه بولغاندا بۇ خىل مائارىپ بىر بولسا

بالىنىڭ تهبىئىتى بىلهن سۈركۈلۈش ھاسىل قىلىدۇ، ياكى

بولمىسا بالىنىڭ تهبىئىتىنى ۋهيران قىلىدۇ ۋهياكى ئهسىرگه

ئېلىۋالىدۇ.

 

شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئىجتىمائىي شهرتلهرگه ۋه

مهدهنىيهتنىڭ بۈگۈنكى ئهھۋالىغا ئائىت بىلىم بالىنىڭ

قابىلىيىتىنى توغرا تونۇپ يېتىشتىكى شهرتتۇر. بالىنىڭ

ئۆزىگه تۇشلۇق قابىلىيىتى ۋه مايىللىقى بولىدۇ. بىز بۇ خىل

قابىلىيهت ۋه مايىللىقنى بالىغا ماس ھالدىكى ئىجتىمائىي

ھادىسىگه ئايالندۇرالمىغىنىمىزدا، ئۇالردىكى قابىلىيهت ۋه

مايىللىقنىڭ نېمىدىن دېرهك بېرىدىغانلىقىنى بىلهلمهيمىز.

بىز ئۇالرنىڭ قابىلىيهت ۋه مايىللىقىنى ئۆتمۈشتىكى

جهمئىيهتكه ئېلىپ باراالشمىز ۋه بۇالرغا ئىنسانىيهتنىڭ

ئۆتمۈشتىكى ھهرىكىتىنىڭ مىراسى سۈپىتىده قارىيالىشىمىز

كېرهك. بىز يهنه بالىالردىكى قابىلىيهت ۋه مايىللىقنى

كهلگۈسىگه ئېلىپ باراالشقا ماھىر بولۇشىمىز، بۇ ئارقىلىق

ئۇالردىكى قابىلىيهت ۋه مايىللىقنىڭ كهلگۈسىده قانداق

ئاقىۋهت كهلتۈرىدىغانلىقىغا نهزهر ساالاليدىغان بولۇشىمىز

كېرهك. مهسىلهن، بالىنىڭ گۇڭرىغان ئاۋازىدىن ئۇنىڭ

كهلگۈسىدىكى ئىجتىمائىي مۇناسىۋهت ئىقتىدارى ۋه

سۆزلىشىش ئىقتىدارىنى بايقاپ چىقىشىمىز، بۇ ئارقىلىق

بالىنىڭ مۇشۇ خىل ئىقتىدارىغا توغرا مۇئامىله قىالاليدىغان

بولۇشىمىز كېرهك.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مائارىپنىڭ پىسخلوگىيلىك

تهرىپى بىلهن ئىجتىمائىي تهرىپى جانلىق ھالدا بىر-بىرى

بىلهن مۇناسىۋهتچانلىققا ئىگه. شۇنداقال، مائارىپ ئىككى

تهرهپ ئوتتۇرىسىدىكى مۇرهسسه دهپ قارالماسلىقى، ياكى ھهر

قايسى بىر تهرهپ يهنه بىرىدىن ئۈستۈن دهپ قارالماسلىقى

كېرهك. بهزىلهر مائارىپنىڭ پىسخىكىلىق جهھهتتىكى

ئېنىقلىمىسى پۈچهكلىككه ۋه شهكلىيلىككه ئىگه، مائارىپ

بىزگه پهقهتال روھىي كۈچىمىزنى تهرهققىي قىلدۇرىدىغان

ئۇقۇمنى ئاتا قىلىدۇ، ھالبۇكى، بىزگه بۇ كۈچىمىزنى قايسى

جهھهتلهرده ئىشلىتىشىمىزنى دهپ بهرمهيدۇ، دهپ قارىشىدۇ.

يهنه بىر جهھهتتىن، بهزى كىشىلهر مائارىپنىڭ ئىجتىمائىي

جهھهتتىكى ئېنىقلىمىسى مائارىپنى مهجبۇرىي، سىرتتىن

كهلگهن جهريان شهكلىدهك كۆرسىتىپ، ئاقىۋهتته شهخسنىڭ

ئهركىنلىكىنى ئالدىن بهلگىلهنگهن ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي

ھالهتكه تهۋه قىلىپ قويىدۇ، دهپ قارايدۇ.   

مهن شۇنىڭغا ئىشنىمهنكى، ئهگهر مائارىپنىڭ ئىككى تهرىپى

بىر بىرىدىن ئ ايرىۋېتىلىپ، بىر بىرىگه قارشى قىلىپ قويۇلسا

يۇقىرىدىكى قارشى تۇرۇشالرنىڭ ھهر بىرى توغرا بولغان

بولىدۇ.  ئىنساننىڭ روھىي كۈچىنىڭ زادى قانداق نهرسه

ئىكهنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ مهقسىدى، ئىشلىتىش

ئورنى ۋه فۇنكىسىيىلىرىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى چوقۇم

بىلىشىمىز كېرهك بولىدۇ. بىراق، بىز شهخسنى ئىجتىمائىي

جهريان داۋامىدا ھهرىكهت قىلىپ تۇرغان مهۋجۇتلۇق دهپ

چۈشهنمىگۈچه، بۇ خىل كۈچلهرنى تونۇپ يېتىشتىن ئاجىز

كېلىپ قالىمىز. بىراق، يهنه بىر جهھهتتىن، بېكىتىلىپ بولغان

ئهھۋال ئاستىدا بىز پهقهتال بالىنى ئۇنىڭدا بار بولغان بارچه

كۈچلهرگه ئىگه قىاللىغان چېغىمىزدىال، بالىغا ھهقىقىي

رهۋىشته توغرا مۇئامىله قىلغان بولىمىز. 

 

دېموكراتىيه ۋه زامانىۋى سانائهت شهرتلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا

چىقىشى سهۋهبلىك، يىگىرمه يىل كېيىنكى مهدهنىيهت

ئهندىزىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىپ

بېرهلمهيمىز. شۇ ۋهجىدىن، بالىنى كهلگۈسىدىكى مۇئهييهن بىر

خىل ھالهت ئۈچۈن تهييارلىق قىلدۇرىشىمىزمۇ مۇمكىن

بولمايدۇ. بالىنى كهلگۈسى تۇرمۇش ئۈچۈن تهييارلىق قىلدۇرۇش

بالىنى ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرااليدىغان قىلىشتىن، بالىنى

ئۆزىدىكى بارچه ئىقتىدارنى تولۇق رهۋىشته ۋه خالىغان چاغدا

ئىشلىتهلهيدىغان قىلىپ مهشىقلهندۈرۈشتىن، بالىنىڭ كۆز،

قۇالق ۋه قوللىرىنى ھهر قانداق پهيتته بالىنىڭ بۇيرۇقىغا

ئىتائهت قىلىدىغان ئهسۋابالردىن قىلىپ مهشىقلهندۈرۈشتىن،

بالىنىڭ ھۆكۈم قىلىش ئىتقتىدارىنىڭ ئۇ چوقۇم ئۈنۈمىنى

جارىي قىلدۇرۇشى كېرهك بولغان ئىجتىمائىي شهرتنى

چۈشىنهلىشىدىن، بالىنى ئىقتىسادىي نۇقتىدىن ئۈنۈملۈك

ھهرىكهت قىالاليدىغان قىلىپ تهربىيهلهشتىن دېرهك بېرىدۇ.

بىز شهخسنىڭ كۈچىگه، ھهۋىسىگه ۋه قىزىقىشىغا ئىزچىل

ھالهتته دىققهت قىلىشنى داۋامالشتۇرمىغۇچه، مۇنداقچه

ئېيتقاندا، بىز مائارىپنى توختاۋسىز رهۋىشته قايتىدىن

پسخلوگىيىلىك ئۇقۇم قىلىپ چىقمىغۇچه، بۇ خىل مهدهنىيهت

ماسلىشىشىغا يېتىشىمىز مۇمكىنسىز بولۇپ قالىدۇ.

 

يىغىپ ئېيتقاندا، مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مائارىپ

تهربىيىسى ئېلىشقا ئېھتىياجلىق شهخس بىر ئىجتىمائىي

مهۋجۇتلۇق بولۇپ، جهمئىيهت دېگهن نۇرغۇنلىغان

شهخىسلهرنىڭ جانلىق رهۋىشته بىرىكىشى ھېسابلىنىدۇ.

ناۋادا بىز بالىنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئىجتىمائىي ئېلىمېنتالرنى

ئېلىپ تاشلىساق، قېلىپ قالىدىغىنى پهقهتال بىر ئابستراكىت      

جىسىم بولىدۇ. ناۋادا بىز جهمئىيهتتىكى شهخس ئامىلىنى
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ئېلىپ تاشلىساق، ئۇ ھالدا قېلىپ قالىدىغىنى روھسىز،

ھاياتى كۈچى يوق كوللېكتىپ بولىدۇ. بۇ سهۋبلىك، مائارىپ

چوقۇم پىسخلوگىيه جهھهتتىن بالىنىڭ ئىقتىدار، قىزىقىش ۋه

ھهرىكهت شهكلىگه بولغان تونۇشىشىدىن باشلىنىشى كېرهك.

مائارىپنى ئىداره قىلىشتىمۇ چوقۇم پىسخلوگىيهنىڭ بۇ

جهھهتلهردىكى تونۇشىنى ئويلىشىشى كېرهك. بىز چوقۇم

ئىزچىل ھالدا بۇ خىل كۈچ، قىزىقىش ۋه ھهرىكهت شهكلىنى

ئوچۇق ئىزاھلىشىمىز، چوقۇم بۇالرنىڭ قانداق مهنىسى

بارلىقىنى تونۇپ يېتىشىمىز كېرهك. بىز چوقۇم ئۇالرنى (يهنى

كۈچ، قىزىقىش ۋه ھهرىكهت شهكلىنى) ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىپ

ھالدىكى ئىجتىمائىي جىسىمالرنىڭ ئاتالغۇسىغا

ئايالندۇرىشىمىز كېرهك. چۈنكى، بۇ ئاتالغۇالر ئۇالرنىڭ ئورتاق

گهۋده ئىچىدىكى مۇالزىمىتى ۋه ھهرىكىتى ئارقىلىق ئۇالرغا

يوشۇرۇنغان مهنانى ئىپادىلهپ بېرىشكه ياردهم بېرىدۇ.

 

ئىككىنچى مهزمۇن: مهكتهپ دېگهن نېمه؟

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپ ئاساسلىقى بىر

ئىجتىمائىي تهشكىالتتۇر. مائارىپ بىر تۈرلۈك ئىجتىمائىي

جهرياندۇر. شۇ ۋهجىدىن، مهكتهپ ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ

ئىپادىلىنىش شهكىللىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. بالىالرنى

ئىنسانىيهت مىراسخورلۇق قىلىپ كهلگهن مهنبه ۋه بايلىقالرنى

ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلدا ئورتاقلىشااليدىغان قىلىپ

تهربىيىلهش، بۇ ئارقىلىق جهمئىيهتنىڭ مهقسىدى ئۈچۈن ئۆز

كۈچىنى ئىشلىتىشكه پايدىلىق بارچه ۋاسىتىلهردىن

پايدىلىنىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى مهكتهپتىن ئىبارهت بۇ

ئىجتىمائىي ھايات شهكلىگه مۇجهسسهملهشكهن. شۇڭىالشقا

مهن شۇنداق قارايمهنكى، مائارىپ كهلگۈسى ھايات ئۈچۈن

تهييارلىق قىلىش بولماستىن، ھازىرقى ھاياتنىڭ بىر تۈرلۈك

جهريانى ھېسابلىنىدۇ.      

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپ چوقۇم بۈگۈنكى ھاياتنى

ــــ بهئهينى بالىالرنىڭ ئۆيىده، مهھهللىسىده ۋه تهنھهرىكهت

مهيدانىدا بېشىدىن ئۆتكۈزگهن كهچۈرمىشلىرىگه ئوخشاش،

ھهقىقىي قاينام-تاشقىنلىققا چۆككهن ھاياتنى ـــ

گهۋدىلهندۈرۈپ بېرىشى كېرهك.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ھهر تۈرلۈك ھايات

شهكىللىرىسىز، ياكى ئاشۇ ئهسلىدىنال ياشاشقا ئهرزىيدىغان

ھايات شهكىللىرىسىز ئوتتۇرىغا چىقمايدىغان مائارىپ پهقهتال

ھهقىقىي رېئاللىق كهمچىل بولغان ئورۇنباسار نهرسه بولۇپ،

بۇنداق مائارىپ چهكلىمىلىككه ۋه ئۆلۈكلۈككه ئىگه

مائارىپتۇر.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپ بىر قۇرۇم ياكى

مۇئهسسهسه بولۇش سۈپىتى بىلهن رېئال ئىجتىمائىي

تۇرمۇشنى ئاددىيالشتۇرۇپ، ئۇنى بىر تۈرلۈك «ئۆزى ئىخچام

ئهمما مهزمۇنى كهڭرى» مودېل شهكلىگه كىچىكلىتهلىشى

كېرهك. رېئال تۇرمۇش شۇ دهرىجىده مۇرهككهپكى، باال ئۇنىڭ 

بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋهت باغلىشى ۋه ئۇ سهۋهبلىك

گاڭگىراشقا چۈشۈپ قالماسلىقى مۇمكىن ئهمهس.  باال بىر

بولسا جهمئىيهتتىكى كۆپ خىل جهريان ۋه پائالىيهتلهر

تهرىپىدىن تۇنجۇقۇپ قېلىش سهۋهبلىك، مۇۋاپىق ھالدىكى

ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارىنى يوقىتىپ قويىدۇ. ياكى ھهر

خىل-ھهر تۈرلۈك پائالىيهتلهرنىڭ غىدىقلىشى ۋه ئېزىقتۇرۇشى

بىلهن ئۆز ئىقتىدارىنى مۇددهتتىن بۇرۇن جارىي قىلدۇرىدۇ ۋه

ياكى جهمئىيهت بىلهن بىردهكلىكىنى يوقىتىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپ ھاياتى بىر تۈرلۈك

ئاددىيالشتۇرۇلغان جهمئىيهت ھاياتى بولغان ئىكهن، ئۇنداقتا، ئۇ

ئائىلىۋىي تۇرمۇشتىن بارا-بارا تهرهققىي قىلىپ چىققان بولۇشى،

بالىنىڭ ئائىلىدىكى چېغىدا پىششىق بولۇپ كهتكهن

ھهرىكهتلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان ۋه داۋامالشتۇرغان بولۇشى

كېرهك.  

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپ بۇ پائالىيهتلهنى بالىغا

كۆرسىتىشى ، شۇنداقال ئىپادىلهش شهكلى بۇ پائالىيهتلهرنى

قايتا نامايان قىلىشى، شۇ ئارقىلىق بالىغا بۇ پائالىيهتلهرنىڭ

مهنىسىنى بارا-بارا چۈشهندۈرۈشى، شۇنداقال بۇ پائالىيهتلهرگه

ئۆز ھهسسىسىنى قوشقۇزااليدىغان بولۇشى كېرهك.

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بۇ بىر تۈرلۈك پىسخىكىلىق

زۆرۈرىيهت. چۈنكى، مائارىپ بالىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى

ئىزچىللىقنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشتىكى بىردىنبىر چاره. ئۇ

ئۆتمۈشتىكى تهجرىبه ئارقا كۆرۈنۈشىنى مهكتهپ ئۆگهتكهن

يېڭى ئۇقۇمالرغا يۈكلهشتىكى بىردىنبىر يولدۇر. مهن شۇنىڭغا

ئىشىنىمهنكى، ئۇ يهنه بىر ئىجتىمائىي زۆرۈرىيهت. چۈنكى،

ئائىله ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ شهكىللىرىدىن بىرى بولۇپ، باال

ئائىلىده بېقىلىشتىن ۋه ئهخالقىي تهربىيىدىن بهھرىمهن

بوالاليدۇ. مهكتهپنىڭ ۋهزىپىسى ئوقۇغۇچىنىڭ ئائىلىۋىي

تۇرمۇشىغا مۇناسىۋهتلىك قىممهت قارىشىنى چوڭقۇرالشتۇرۇش

ۋه كېڭهيتىشتىن ئىبارهت.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، كۈنىمىزدىكى مائارىپنىڭ

كۆپۈنچه ئهھۋالدا مهغلۇب بولۇشىنىڭ سهۋهبى، مهكتهپنىڭ

ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ بىر خىل شهكلى ئىكهنلىكىدىن 

ئىبارهت بۇ ئاساسىي پىرىنسىپقا سهل قاراشتىن بولغان.

بۈگۈنكى مائارىپ مهكتهپنى مهلۇم ئۇچۇرالرنى تارقىتىدىغان،

مهلۇم دهرسلهرنى ئۆگىتىدىغان، ياكى مهلۇم ئىش-ھهرىكهتلهرنى

يېتىلدۈرىدىغان سورۇن قىلىپ قويدى. بۇ نهرسىلهرنىڭ

قىممىتى يىراق كهلگۈسىده دهپ قارالغاچقا، بالىنىڭ كهلگۈسىده

مهكتهپ سىرتىدا باشقا ئىشالرنى قىلىشى ئۈچۈن، بالىالردىن بۇ

ئىشالرنى چوقۇم قىلىشى تهلهپ قىلىندى. مهكتهپته قىلىنغىنى

دهل بۇنىڭ ئۈچۈن تهييارلىق قىلىش بولۇپ قالغاچقا، بۇ

نهرسىلهر ھېچقاچان بالىنىڭ ھايات تهجرىبىسىنىڭ بىر

قىسىمىغا ئايلىنالمايدۇ، شۇنداقال ھهقىقىي تهربىيلهش رولىغا

ئىگه بواللمايدۇ.   

 

 moral) مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئهخالق تهربىيىسى
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education) مهكتهپنى بىر تۈرلۈك ئىجتىمائىي تۇرمۇش

شهكلى دهپ قاراشقا مهركهزلهشكهن بولۇپ، ئهڭ ياخشى ۋه ئهڭ

چوڭقۇر ئهخالق تهربىيىسى كىشىلهر خىزمهت ۋه ئىدىيهدىكى

ئورتاق ھهرىكهتته باشقىالر بىلهن ئۇيغۇن ئۇسلۇبتا مۇئامىله

ئورناتقاندا ھېس قىلىنىدۇ ۋه باشتىن كهچۈرۈلىدۇ.

كۈنىمىزدىكى مائارىپ تۈزۈلمىسى بۇ نۇقتىنى نابۇت قىلدى

ياكى بۇنىڭغا سهل قارىدى، بۇ ئارقىلىق ھهقىقىي رهۋىشتىكى

ھهرىكهت ئارقىلىق تهربىيىنى قىيىنالشتۇرۇۋهتتى ياكى ئۇنى

مۇمكىنسىز ھالغا كهلتۈرۈپ قويدى.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، باال ئۆزى تهۋه بولغان ئورتاق

گهۋدىدىكى ئىش-ھهرىكهتلهر ئارقىلىق غىدىقلىنىشى،

باشقۇرۇلۇشى ۋه كونترول قىلىنىشى كېرهك. شۇنىڭغا

ئىشىنىمهنكى، بۈگۈنكى شارائىتىمىزدا بهكمۇ نۇرغۇنلىغان

غىدىقالش ۋه كونترول قىلىش ئوقۇتقۇچى تهرىپىدىن

كهلمهكته. بۇنىڭ سهۋهبى، مهكتهپنىڭ بىر تۈرلۈك ئىجتىمائىي

تۇرمۇش شهكلى ئىكهنلىكىگه بۈگۈنكى مائارىپنىڭ سهل

قارىغانلىقلىقىدىن بولغان. مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى،

ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئورنى ۋه خىزمىتىمۇ ئوخشاش ئاساسالر

ئارقىلىق ئىچكىرىلهپ چۈشهندۈرۈلۈشى كېرهك. ئوقۇتقۇچى

مهكتهپته ئوقۇغۇچىالرغا مۇئهييهن ئۇقۇمالرنى يهتكۈزىدىغان،

ياكى ئوقۇغۇچىالرنى مۇئهييهن ئادهت ۋه ھهرىكهت شهكلىنى

شهكىللهندۈرۈشكه مهجبۇراليدىغان مهۋجۇتلۇق بولۇپ

قالماستىن، بهلكى ئورتاق گهۋدىنىڭ بىر ئهزاسى بولۇش

سۈپىتى بىلهن بالىنى تهربىيلهش رولىنىڭ تهسىرىنى

تاللىشى، ھهمده بالىالرنىڭ بۇ تهسىرلهرگه مۇۋاپىق ئىنكاس

قايتۇرااللىشغا ياردهم بېرهلىشى كېرهك.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشنىمهنكى، مهكتهپتىكى مهشقلهر ھهرگىزمۇ

بىۋاسىته ھالدا ئوقۇتقۇچى تهرىپىدىن ئهمهس، بىر پۈتۈن گهۋده

سۈپىتىدىكى مهكتهپ ھاياتىنى چىقىش قىلغان ئاساستا

ئېلىپ بېرىلىشى كېرهك.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئوقۇتقۇچىنىڭ ۋهزىپىسى

پهقهتال ئۆزىنىڭ نىسبهتهن كۆپراق تهجرىبىسىگه ۋه نىسبهتهن

پىشقان قاراشلىرىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ قانداق قىلىپ

ئوقۇغۇچىالرنى تۇرمۇش تهربىيىسىگه ئېرىشتۈرهلىشىنى قارار

قىلىشتىن ئىبارهت.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئوقۇغۇچىنىڭ سىنىپالرغا

تهقسىم قىلىنىشى ۋه سىنىپ ئاتلىشى دېگهندهكلهرگه ئائىت

بارلىق مهسىلىلىرى ھهممه كىشىلهرگه ئورتاق بولغان ئۆلچهم

ئاساسىدا قارار قىلىنىشى كېرهك. ئىمتىھان پهقهتال

ئوقۇغۇچىنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتقا ماسلىشىش ئىقتىدارىنى

سىناشتىن باشقا نهرسه ئهمهس. شۇنداقال، ئىمتىھان

ئوقۇغۇچىنىڭ قايسى خىل سورۇنالردا ئۆز رولىنى جارى

قىلدۇرااليدىغانلىقىنى، قايسى خىل سورۇنالردا ياردهمگه

موھتاج ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهپ بېرهلهيدۇ.

ئۈچىنچى مهزمۇن: مائارىپنىڭ مهزمۇنى ۋه

ئوقۇتۇش ماتېرىياللىرى

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئوقۇغۇچىنىڭ ئىجتىمائىي

تۇرمۇشى ئۇنىڭ بارچه ئۆگهنگهن نهرسىلىرىنىڭ

يىغىندىسىنىڭ ياكى بۇالرنىڭ بىرىكمىسىنىڭ ئاساسىدۇر.

ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئۇنىڭ ئىش-ھهرىكىتىنى بىردهكلىككه،

ئۇنىڭ بارلىق تىرىشچانلىقى ۋه نهتىجىسىنى بىر تۈرلۈك ئارقا

كۆرۈنۈشكه ئىگه قىلىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپ دهرسلىكلىرىنىڭ

مهزمۇنى ۋه دهرسلىك ماتېرىياللىرى چوقۇم ھاياتلىقتىكى

ئهڭ ئىپتىدائى ئاڭسىز بىردهكلىكنىڭ تهدرىجى پهرقلىرىگه

تامغا باسقان  بولۇشى كېرهك.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ناۋادا بىز توساتتىن

ئوقۇغۇچىغا ئۇنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشى بىلهن مۇناسىۋىتى

يوق ئوقۇشلۇق، يېزىقچىلىق ۋه مۇناسىۋهتسىز جۇغراپىيه

قاتارلىق تارماق دهرسلىكلهرنى ئۆگهتسهك، ئۇنداقتا بالىنىڭ

تۇغما تهبىئىتىگه زىت ئىش قىلغان، ھهتتا ئهڭ ياخشى

نهزىرىيۋى ئۈنۈمنى تهسلهشتۈرۈۋهتكهن بولىمىز.

بۇ سهۋهبلىك، مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپتىكى

ئوقۇتۇش تۈرلىرىنىڭ ئۆز-ئارا مۇناسىۋىتىنىڭ مهركىزىده

تۇرىدىغىنى ئىلىم-پهنمۇ، ئهدهبىياتمۇ، تارىخ ياكى

جۇغراپىيهمۇ بولماستىن، بالىنىڭ ئۆزىده بار بولغان

ئىجتىمائىي پائالىيهتتىن ئىبارهت.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مائارىپ ئىلىم-پهن تهتقىقاتى

بىلهن ياكى ئاتالمىش تهبىئهت تهتقىقاتى بىلهن بىردهكلىك

ئىزدىسه بولمايدۇ. چۈنكى، ئىنسانىيهتنىڭ ئىش-

پائالىيهتلىرىدىن ئايرىلغان تهبىئهت ئهسلىدىنال بىر

پۈتۈنلۈككه ئىگه ئهمهس. تهبىئهت دېگهن ۋاقىت ۋه

بوشلۇقتىن ئىبارهت بىر قاتار ئوخشاش بولمىغان

جىسىمالردىن تهشكىل تاپىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، تهبىئهتنى

ئهسلىدىنال خىزمهت مهركىزى قىلىشقا ئورۇنۇش مهركىزىي

پىرىنسىپ بىلهن ئهمهس، تارقاق پىرىنسىپ بىلهن تهمىنلهش

بولۇپ قالىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئهدهبىيات ئىجتىمائىي

كهچۈرمىشنىڭ ئهكس ئېتىشى ۋه چۈشهندۈرۈلىشىدۇر. ئۇ

سهرگۈزهشتىدىن بۇرۇن ئهمهس، كېيىن ئاپىرىده بولىدۇ. مۇشۇ

سهۋهب تۈپهيلىدىن، ئهدهبىيات دهرسلىكلهرنىڭ ئورتاق

ئاساسى بولۇشقا مۇناسىپ كهلمهيدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، تارىخ ئۆزى تهمىنلىگهن

ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋه ئۆسۈپ يېتىلىشنىڭ ھهر قايسى

تهرهپلىرىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا تهربىيلهش قىممىتىگه 
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ئىگه پهن. تارىخ چوقۇم ئىجتىمائىي تۇرمۇش مۇناسىۋهتلىرى

ئارقىلىق تېخىمۇ چوڭقۇر كونترول قىلىنىشى كېرهك. ئهگهر

تارىخقا ئاددىي ھالدا تارىخ سۈپىتىدىال مۇئامىله قىلىنسا، ئۇ

ھالدا تارىخ ئۇزاق ئۆتمۈشكه غهرق بولۇپ ئۆلۈك، جانسىز بىر

نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ. تارىخنى پهقهتال ئىنسانىيهتنىڭ

ئىجتىمائىي تۇرمۇشىنىڭ تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن بايانى

سۈپىتىده كۆرگهندىال، ئاندىن ئۇ ھهقىقىي مهنىگه ئىگه

بولىدۇ. بىراق، مهن شۇنىڭغىمۇ ئىشىنىمهنكى، بالىالر پهقهت

ئوخشاش ۋاقىتتا ئىجتىمائىي تۇرمۇشقا بىۋاسىته ئېلىپ

كىرىلگهندىال، ئاندىن ئۇالردا بۇ خىل چۈشهنچه پهيدا بولىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مهكتهپ مائارىپىنىڭ تۈپ

ئاساسى بالىالرنىڭ كۈچىگه باغلىق. بۇ كۈچلهر زامانىۋى

مهدهنىيهت ئۇلىنى سالغان ئوخشاش قۇرۇش خاراكتېرلىك

لېنىيهنى بويالپ ئېچىلغان ۋه تهرهققىي قىلغان.

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئوقۇغۇچىغا ئۆزىنىڭ

ئىجتىمائىي ئورنىنى تونۇتىدىغان بىردىنبىر ئۇسۇل ئۇنى

مهدهنىيهتلهرنى شهكىللهندۈرگهن ئاساسى خاراكتېرلىك ئىش-

پائالىيهتلهرگه قاتنىشىش پۇرسىتىگه ئىگه قىلىشتىن

ئىبارهت.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مۇشۇ سهۋهبلىك ئاتالمىش بايان

خاراكتېرلىك ياكى قۇرۇش خاراكتېرلىك ئىش-پائالىيهتلهر ئۆز-

ئارا مۇناسىۋهتنىڭ مهركىزىده تۇرۇشى كېرهك.

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بۇ مهكتهپتىكى تاماق ئېتىش،

تىككۈچىلىك قىلىش، قول ئىشى مهشىقى قىلىش قاتارلىق

جهھهتلهرنى ئۆلچهم بىلهن تهمىنلهيدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بۇ ئىش-پائالىيهتلهرنىڭ

كىرگۈزۈلۈشى باشقا كۆپلىگهن دهرس تۈرلىرىدىن سىرت

قوشۇلغان بىر قىسىم كۆڭۈل ئېچىش، تهڭپۇڭلۇق، ھهددىدىن

ئارتۇق ئۆگىنىش ياكى مهخسۇس ماھارهت ئۆگىنىش ئۈچۈن

ئهمهس. مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئۇالر ئىجتىمائىي

ھهرىكهتنىڭ ئاساسىي شهكلىگه تېخىمۇ بهك ۋهكىللىك

قىالاليدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگه، بۇ خىل ئىش-پائالىيهتلهر

ۋاسىتىسى ئارقىلىق بالىالرنى تېخىمۇ رهسمىي ھالدىكى

دهرسلهرگه ئېلىپ كىرگىلى بولىدۇ. بۇ مۇمكىن بولىدىغان،

شۇنداقال ئىنتىلىشكه ئهرزىيدىغان ئهھۋال.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، زامانىۋى ئىجتىمائىي

تۇرمۇشتىكى خىلمۇ-خىل ماتېرىيالالر ۋه ئۇسۇلالرنى قارار

قىلىشنى نامايهن قىلغانال تهقدىرده، تهبئىي پهن تهتقىقاتىمۇ

تهربىيىلهش قىممىتىگه ئىگه ھېسابلىنىدۇ.

 

شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، دهۋرىمىزدىكى تهبئىي پهن

ئوقۇتۇشىدىكى ئهڭ چوڭ قىيىنچىلىقتىن بىرى،

ماتېرىيالالرنىڭ بىر بولسا ساپ ھالدىكى ئوبيېكتىپ شهكىلده

ئوتتۇرىغا چىقىشى، ياكى ئۇنى يېڭىچه، ئاالھىده تهجرىبه

ماتېرىيالى سۈپىتىده كۆرۈشتىن ئىبارهت. ئهمهلىيهتته، ئىلىم-

پهننىڭ قىممهتكه ئىگه بولۇشىدىكى سهۋهب، ئۇ بىزگه

بۈگۈنگىچه بولغان تهجرىبىلهرنى چۈشىنىش ۋه ئۇنى كونترول

قىلىش ئىقتىدارىنى ئاتا قىلىدۇ. بىز ئۇنى تامامهن يېڭى

دهرسلىك ماتېرىيالالرنىڭ ئۈستى-ئۈستىلهپ كىرگۈزۈلۈشى

سۈپىتىده كۆرمهستىن، بهلكى بالىالرنىڭ ئۆتمۈشتىكى

تهجرىبىسىگه مۇناسىۋهتلىك ئامىلالرنى تېخىمۇ بهك

گهۋدىلهندۈرۈش دهپ كۆرۈشىمىز، شۇنداقال ئۇنى تېخىمۇ ئاسان،

تېخىمۇ ئۈنۈملىك ھالدا تهجرىبىلهرنى كونترول قىلىشتىكى

قورال سۈپىتىده كۆرۈشىمىز كېرهك.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بىز ئهدهبىيات ۋه تىل

دهرسلىكلىرىدىن ئىجتىمائىي ئېلمىنتالرنى

چىقىرىۋهتكهنلىكىمىز ئۈچۈن، ئهدهبىيات ۋه تىل

دهرسلىكلىرىدىكى نۇرغۇنلىغان قىممهتلىك تهرهپلهر قولدىن

كهتتى. مائارىپقا ئائىت ئهسهرلهرده، تىل ئومۇمهن دېگۈدهك

ئىدىيهنىڭ ئىپادىلىنىشى سۈپىتىده كۆرۈلدى. تىل ئهلۋهتته

بىر تۈرلۈك لوگىكىلىك قورال، ئهمما، ئهڭ ئاساسلىقى، ئهڭ

مۇھىمى، تىل بىر تۈرلۈك ئىجتىمائىي قورالدۇر. تىل بىر

تۈرلۈك ئاالقه ۋاسىتىسى بولۇپ، ئۇ كىشىنىڭ باشقىالر بىلهن

ئۆز ئىدىيىسى ۋه ھېس-تۇيغۇلىرىنى ئورتاقلىشىشىدىكى

قورالدۇر. ناۋادا تىل پهقهتال ئۇچۇرغا ئېرىشىش ۋاسىتىسى

قىلىۋېلىنسا، ياكى ئۆگىنىلىپ بولغان بىلىملهرنى

ئىپادىلهشتىكى قورال قىلىۋېلىنسا، ئۇ ھالدا تىل ئۆزىنىڭ

ئىجتىمائىي غهرهز ۋه مهقسىدىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ.

 

شۇ ۋهجىدىن، مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، غايىمىزدىكى

مهكتهپلهرنىڭ دهرىسلىكلىرىده ھهر قايسى پهنلهرنىڭ

ئىلگىرى كېيىنلىك تهرتىپى مهۋجۇت بولماسلىقى كېرهك.

(يهنى مهلۇم پهن مۇھىم، مهلۇم پهنلهر مۇھىم ئهمهس

دېيىلمهسلىكى كېرهك. ـ ت) ئهگهر مائارىپ تۇرمۇش بولغان

تهقدىرده، بارچه تۇرمۇشنىڭ باشلىنىشىدىنال ئىلىم-پهنگه

ئائىت بىر تهرىپى، سهنئهت ۋه مهدهنىيهتكه ئائىت بىر تهرىپى

ۋه ئۆز-ئارا باردى-كهلدىگه ئائىت يهنه بىر تهرىپى بولغان

بولىدۇ. بۇ ۋهجىدىن، ئوقۇغۇچى بۇ يىلدا پۈتۈن دىققىتىنى

ئوقۇش ۋه يېزىقچىلىققا، كېلهر يىلدا پۈتۈن دىققىتىنى

ئهدهبىياتقا ياكى تهبئىي پهنگه قارىتىشى كېرهك بولىدۇ.

بۇنداق قىلىش توغرا ئهمهس. دهرسلىك ماتېرىياللىرىنىڭ

تهرهققىياتى ھهر قايسى دهرسلىكلهرنىڭ تهرتىپىگه باغلىق

بولماستىن، ئهكسىچه تهجرىبىنىڭ يېڭىچه پوزىتسىيىسىگه

ۋه قىزىقىشنىڭ تهرهققىياتىغا باغلىق.

 

ئاخىرىدا، مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مائارىپنى جهزمهن

تهجرىبىنىڭ توختاۋسىز ھالدا ئۆزگهرتىلىشى دهپ چۈشىنىش

كېرهك. مائارىپ جهريانى ۋه مهقسىدى تامامهن ئوخشاش بىر

نهرسه.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئهگهر مائارىپتىن باشقا بىر

مهقسهدنى تىكلهش كېرهك بولسا، مهسىلهن، مائارىپقا بىر

نىشان ۋه ئۆلچهم بېرىلسه، بۇ ھالدا تهربىيلهش جهريانىدىكى
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مهنه تارتىۋېلىنىدۇ. شۇنداقال، بىز بالىالرغا مۇئامىله قىلغاندا

سىرتقى، ساختا غىدىقالشالرغا تايىنىشىمىزنى كهلتۈرۈپ

چىقىرىدۇ.    

 

تۆتىنچى مهزمۇن: مېتود خاراكتېرى

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مېتود مهسىلىسى ئهڭ ئاخىرىدا

بالىنىڭ ئىقتىدارى ۋه قىزىقىشىنىڭ تهرهققىي قىلىشىدىكى

تهرتىپ مهسىلىسىگه يىغىنچاقلىنىدۇ. دهرسلىك

ماتېرىياللىرىنى شهكىللهندۈرىدىغان ۋه ئۇنى بىر تهرهپ

قىلىدىغان پىرىنسىپ چوقۇم بالىنىڭ مىجهزىنىڭ تهرهققىيات

قانۇنىيىتى بىلهن بىردهك بولۇشى كېرهك. بۇ سهۋهبتىن، مهن

شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، تۆۋهندىكى بايانالر مائارىپتا داۋام

قىلىدىغان روھنى بهلگىلهشته تولىمۇ مۇھىم ھېسابلىنىدۇ:

 

1. مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئوقۇغۇچىنىڭ خاراكتېرىنىڭ

تهرهققىياتىدا ئاكتىپ جهھهت پاسسىپ جهھهتنىڭ ئالدىدا

تۇرىدۇ؛ ئىپادىلهش ئاڭلىق تهسىرنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ؛

مۇسكۇلالرنىڭ تهرهققىي قىلىشى سهزگۈ ئهزاالرنىڭ تهرهققىي

قىلىشىنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ؛ ھهرىكهت ئاڭلىق ھېس-

تۇيغۇالرنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. ئاڭ ماھىيهت جهھهتته

ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ ياكى قوزغاتقۇچ كۈچتۇر. ئاڭلىق

ھالهت دائىمال ھهرىكهت شهكلى ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بۇ پىرىنسىپالرغا

كۆڭۈلشىمهسلىك مهكتهپ خىزمىتىدىكى كۆپ قىسىم ۋاقىت

ۋه زېھىننىڭ ئىسراپ بولۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

ئوقۇغۇچى ئۆزىنى پاسسىپ، قوبۇل قىلىنىشچان ياكى

سۈمۈرۈشچان ھالهتكه قويۇشقا مهجبۇرلىنىدۇ. بۇ خىل ھالهت

ئوقۇغۇچىنىڭ ئۆز خاراكتېرى بويىچه ھهرىكهت قىلىشىغا يول

قويمايدۇ، نهتىجىده قارشىلىق كۈچى ۋه ئىسراپ بولۇشىنى

كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئىدىيهلهر (ئهقلىي ۋه ئىدراكىي

جهريانالر) ئوخشاشال ھهرىكهت ئارقىلىق ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.

ئىدىيهنىڭ مهقسىدى ھهرىكهتنى تېخىمۇ ياخشى كونترول

قىلىشتىن ئىبارهت. بىز ئىدراك دهپ ئاتاۋاتقان نهرسه

ئاساسلىقى تهرتىپلىك ياكى ئۈنۈملۈك ھهرىكهت نىزامىدىن

ئىبارهت. ھهرىكهت ئۇسۇلى توغرىسىدا تالالش ۋه

ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بارماستىن،  چۈشىنىش ئىقتىدارىنى ۋه

ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش بىزنىڭ

نۆۋهتته بۇ مهسىلىنى بىر تهرهپ قىلىش ئۇسۇلىمىزدىكى

ئاساسى خاتالىقالردىن بىرىدۇر. نهتىجىده، بىز دوگما

بهلگىلهرنى ئوقۇغۇچىالرغا سۇندۇق. بهلگىلهر ئهقلىي

تهرهققىياتتىكى زۆرۈر ئامىلالردۇر. بىراق، ئۇالر پهقهت زېھىننى

خوراتماسلىق ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىققان قورالالردۇر. ئۇالر

ئهسلىده يهنىال سىرتتىن زورالپ تېڭىلغان، قىلچه مهنىسى

يوق، دوگما ئۇقۇمالردۇر

.

2. مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئوبراز ئوقۇتۇشتىكى مۇھىم

قورال ھېسابلىنىدۇ. ئوقۇغۇچىنىڭ ئۆزىگه سۇنۇلغان

نهرسىلهردىن ئېرىشىدىغىنى، ئۇنىڭدىكى شۇ نهرسىلهرگه

نىسبهتهن شهكىللهنگهن ئوبرازدىن ئىبارهت.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئهگهر بىز نۆۋهتته بالىالرنىڭ

ئۆگىنىشى ئۈچۈن سهپ قىلغان زېھنىمىزنىڭ توقسان

پىرسهنتىنى بالىالرنىڭ ئۇيغۇن رهۋىشته ئوبراز يارىتىۋاتقان ياكى

ياراتمايۋاتقانلىقىغا قارىتىدىغان بولساق، ئۆگىنىش خىزمىتى

ئىنتايىن ئاسانالپ كهتكهن بوالتتى. مهن شۇنىڭغا

ئىشىنىمهنكى، بىز نۆۋهتتىكى دهرس تهييارلىقى ۋه ئۇنى

ئهمهلگه ئاشۇرۇش جهھهتته سهرپ قىلغان نۇرغۇن ۋاقىت ۋه

زېھنىمىزنى تېخىمۇ ئاقىالنه، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ھالدا

ئوقۇغۇچىنى ئوبراز يارىتىش ئىقتىدارى جهھهتتىن

مهشىقلهندۈرۈشكه سهرپ قىالاليمىز، شۇنداقال ئۇنىڭ داۋاملىق

تۈرده تهجرىبىلهر ئارقىلىق ئۇچراشقان ئوخشىمىغان

جىسىمالردىن شهكىللهندۈرهلهيدىغان روشهن، جانلىق ۋه

كېڭىيىشچانلىققا ئىگه ئوبراز يارىتىشىغا دىققهت قىالاليمىز.

 

3. مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، قىزىقىش كۈنسېرى تهرهققىي

قىلىدىغان كۈچنىڭ سېگنالى ۋه سىمۋولىدۇر. شۇنىڭغا

ئىشىنىمهنكى، قىزىقىش ئۆسۈپ يېتىلىش ئىچىدىكى

قابىلىيهتلهرنى نامايان قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئوقۇغۇچىنىڭ

قىزىقىشىنى ئىزچىل ھالدا دىققهت بىلهن كۆزىتىش

ئوقۇتقۇچىغا نىسبهتهن بهكمۇ مۇھىم.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، كۆزىتىش تهلهپ قىلىنغان بۇ

قىزىقىشالر بالىنىڭ تهرهققىي قىلىپ قايسى باسقۇچقا

يهتكىنىنى نامايان قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، بالىنىڭ

كىرىشمهكچى بولغان ئاشۇ تهرهققىيات باسقۇچىدىن سېگنال

بېرىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، چوڭالر بالىنىڭ قىزىقىشىغا

ھېسىداشلىق قىلغان ئاساستا ئۇالرنى ئىزچىل تۈرده

كۆزهتكهندىال ئاندىن بالىالرنىڭ تۇرمۇشىغا كىرىشهلهيدۇ،

شۇندىال بالىنىڭ نېمىگه تهييارلىقى بارلىقىنى، قانداق

ماتېرىيال ئىشلهتسه ئهڭ ئاسان بولىدىغىنىنى ۋه بۇ خىل

تهييارلىق خۇسۇسىيىتىنىڭ قانداق قىلغاندا ئهڭ ئۈنۈملۈك

ھالدا تهرهققىي قىدىغانلىقىنى  بىلىپ يېتهلهيدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشنىمهنكى، بۇ قىزىقىشالر ئۆز مهيلىگه

قويۇۋېتىلمهسلىكى، شۇنداقال چهكلهپمۇ قويۇلماسلىقى كېرهك.

بالىالرنىڭ قىزىقىشىنى چهكلهش بالىالرنىڭ ئورنىنى چوڭالرنىڭ

ئېلىشى بولۇپ، بۇنداق قىلىش ئهقلىي جهھهتتىكى

قىزىقسىنىشنى ۋه سهزگۈرلۈكىنى تۆۋهنلىتىۋېتىدۇ،

ئىجاتچانلىقىنى بوغۇپ، قىزىقىشىنى تۇنجۇقتۇرۇپ قويىدۇ.

قىزىقىشىنى ئۆز مهيلىگه قويۇپ بېرىش ۋاقىتلىق

بهڭباشلىقنىڭ ئۇزاق مهزگىللىك پىالننىڭ ئورنىنى ئېلىشى

دېمهكتۇر. قىزىقىش دائىمال يوشۇرۇن ھالهتته تۇرغان بىر تۈركۈم

كۈچنىڭ سېگنالىدۇر. بۇ ۋهجىدىن، مۇھىم بولغىنى بۇ خىل

كۈچنى بايقاشتىن ئىبارهت. قىزىقىشنى ئۆز مهيلىگه قويۇپ 
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بېرىشنىڭ نهتىجىسى مۇقهررهر ھالدا ئۆز بېشىمچىلىق ۋه

غهلىته ئوي-خىيالالرنىڭ ھهقىقىي قىزىقىشنىڭ ئورنىنى

ئېلىشى بولۇپ تۈگهللىنىدۇ.

 

ئاخىرىدا، مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ھېس-تۇيغۇ ئىش-

ھهرىكهتكه قايتۇرۇلغان ئىنكاستۇر. مهن شۇنىڭغا

ئىشىنىمهنكى، ھېس-تۇيغۇنى غىدىقالش ياكى قوزغىتىشتا

ئۇيغۇن ھهرىكهت قوللىنىملىغاندا، بۇ ھال بىر تۈرلۈك ساغالم

بولمىغان، كېسهل روھىي ھالهتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بىز پهقهتال ھهقىقهت،

ياخشىلىق ۋه گۈزهللىكتىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ ئىش-ھهرىكهت

ۋه ئىدىيه جهھهتتىكى توغرا ئادهتنى تىكلىيهلىسهك، ھېس-

تۇيغۇ ئۆز-ئۆزىنى چهكلىيهلهيدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئۆلۈكلۈك، گومۇشلۇق،

شهكىلۋازلىق (formalism) ۋه دورامچىلىقنى ھېسابقا

(sentimentalism) ئالمىغاندا، مائارىپىمىزغا كۆڭۈلسىزلىك

دىنمۇ بهكراق تهھدىت سالىدىغان نهرسه يوق.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بۇ خىل كۆڭۈلسىزلىك ھېس-

تۇيغۇنى ئىش-ھهرىكهتتىن ئايرىۋېتىشكه ئورۇنۇشنىڭ

مۇقهررهر نهتىجىسىدۇر.

 

بهشىنچى مهزمۇن: مهكتهپ ۋه ئىجتىمائىي

تهرهققىيات

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مائارىپ جهمئىيهتنى تهرهققىي

قىلدۇرۇش ۋه ئىسالھ قىلىشنىڭ ئاساسلىق چارىسىدۇر.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، نوقۇل ھالدا قانۇنىي

بهلگىلىمىلهرنى ياكى مۇئهييهن جازاالش، قورقۇتۇش

تهدبىرلىرىنى تۈزۈش ياكى سىرتقى، مېخانىك ئىسالھاتقىال

تايىنىش ۋاقىتلىق چاره بولۇپ، بۇ ئاخىرقى ھېسابتا بىھۇده

ئاۋارىچىلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مائارىپ شهخسنىڭ ئىجتىمائىي

ئاڭنى ئ ورتاقلىشىش جهريانىنىڭ بهلگىلىمىلىرىدىن

ئىبارهتتۇر. شۇنداقال، بۇ خىل ئىجتىمائىي ئاڭنى ئاساس

قىلغان شهخس پائالىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشى جهمئىيهتنى

ئۆزگهرتىشنىڭ بىردىنبىر ئىشهنچىلىك يولىدۇر.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، بۇ خىل ئۇقۇم ئۆز نۆۋىتىده ھهم

شهخسنىڭ غايىسىگه، ھهم ئىجتىمائىي غايىگه تېگىشلىك

ئهھمىيهت بېرىشى كېرهك. ئۇنىڭ شهخسىيلىكى شۇ يهرده

ئىپادىلىنىدۇكى، ئۇ مۇئهييهن خاراكتېرنىڭ شهكىللىنىشىنى

كۆڭۈلدىكىدهك ھاياتنىڭ بىردىنبىر رېئال ئاساسى دهپ

تونۇيدۇ. ئۇنىڭ ئىجتىمائىيلىقىنىڭ ئىپادىسى شۇكى، ئۇ بۇ

خىل توغرا خاراكتېرنىڭ شهكىللىنىشى نوقۇل ھالدا 

شهخسىي ۋهز – نهسىھهت، ئۈلگه كۆرسىتىش ياكى قايىل

قىلىش ئارقىلىق ئهمهس، بهلكى مۇئهييهن شهكىلدىكى تۈزۈم  

تۇرمۇشى ياكى ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ شهخسكه كۆرسهتكهن

تهسىرى ئارقىلىق شهكىللىنىدۇ، دهپ قارايدۇ، چۈنكى (بۇ

قاراشقا كۆره) جهمئىيهت ئورگانىزىمى ئۆزىنىڭ قورالى بولغان

مهكتهپ ئارقىلىق ئهخالقنىڭ نهتىجىسىنى بهلگىلهيدۇ.

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، كۆڭۈلدىكىدهك مهكتهپته

شهخسىي غايه بىلهن ئىجتىمائىي غايه ئۆزئارا كېلىشىش

ھالىتىده بولۇشى كېرهك.

 

شۇ ۋهجىدىن، مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، جهمئىيهتنىڭ

مائارىپقا بولغان مهسئۇلىيىتى ئۇنىڭ ئهڭ يۈكسهك ئهخالقىي

مهسئۇلىيىتىدۇر. جهمئىيهت قانۇن، جازا، تهشۋىقات ۋه

مۇھاكىمه ئارقىلىق، ئازدۇر – كۆپتۇر تاسادىپىيلىق ئارىالشقان

بىر رهۋىشته ئۆزىنى تهڭشهيدۇ ۋه شهكىللهندۈرىدۇ. لېكىن،

مائارىپ ئارقىلىق، جهمئىيهت ئۆز مۇددىئاسىنى ئېنىق

ئىپادىلىيهلهيدۇ، ئۆزىنىڭ ۋاسىته ۋه بايلىقلىرىنى

سېستىمىالشتۇرااليدۇ ھهم شۇ ئارقىلىق ئېنىق ۋه ئۈنۈملۈك

ھالدا، ئۆزى ئارزۇ قىلغان يۆنىلىشكه قاراپ ئۆزىنى قۇرۇپ

چىقااليدۇ. 

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، جهمئىيهت ئاشۇ يۆنىلىشكه

قاراپ ئىلگىرىلهش مۇمكىنچىلىكىنى ۋه مۇشۇ خىل

مۇمكىنچىلىكلهر ئۆزىگه يۈكلىگهن مهجبۇرىيهتنى ئېتىراپ

قىلغان ھامان، مائارىپچىنىڭ ئۆزى ئىگه بولغان ۋاقىت، زېھىن

ۋه پۇل قاتارلىق بايلىقالرنى خالىغانچه ئىشلىتىشىنى

تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ. 

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، مائارىپ ئىشلىرىغا

قىزىقىدىغان ھهربىر كىشى مهكتهپ جهمئىيهتنى تهرهققىي

قىلدۇرۇش ۋه ئىسالھ قىلىشنىڭ ئاساسىي ۋه ئۈنۈملۈك

قورالى دېگهن تونۇشتا چىڭ تۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق مهكتهپنىڭ

مۇھىملىقىنى جهمئىيهتكه بىلدۈرۈشى، شۇنداقال

مائارىپچىنى زۆرۈر ئهسلىھهلهر بىلهن تهمىنلهپ، ئۇنىڭ ئۆز

مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشىغا ئىمكان ھازىرالپ بېرىشى

كېرهك.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئۇشبۇ تهسهۋۋۇردىكىدهك

مائارىپ ئىلىم – پهن ۋه سهنئهتنىڭ ئىنسانىيهت

تهجرىبىلىرىدىكى تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن بولغان ئهڭ

مۇكهممهل، ئهڭ زىچ بىرىكىشىنىڭ نامايهندىسىدۇر.

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئىنسانىيهتنىڭ تۈرلۈك

ئىقتىدارىنى شهكىللهندۈرىدىغان ۋه بۇالرنى جهمئىيهت

ئىشلىرى ئۈچۈن مۇالزىمهت قىلدۇرىدىغان بۇنداق سهنئهت

ئهڭ يۈكسهك سهنئهتتۇر؛ مۇشۇ خىل سهنئهتنى

تاماملىيااليدىغان ئادهم ئهڭ ئۇستا سهنئهتكاردۇر؛ بۇ خىل

جهمئىيهت ئىشلىرىغا نىسبهتهن، مهيلى بايقاش ئىقتىدارى،

مهيلى كۆزىتىش ئىقتىدارى، مهيلى پاراسهت ياكى ھهرىكهت

ئىقتىدارى ھهرگىزمۇ ناھايىتى ئۈستۈنلۈكى سهۋهبلىك جارى 
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بواللماي قالمايدۇ. ئىجتىمائىي پهنلهرنىڭ تهرهققىياتى بىزنىڭ

شهخسنى مۇۋاپىق تهشكىللهش توغرىسىدىكى بىلىمىمىزنى

ئاشۇردى؛ بارلىق ئىلىم – پهن مهنبهلىرىنى مائارىپنىڭ

مۇددىئاسى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشقا بولىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئىلىم – پهن بىلهن سهنئهت مۇشۇ

شهكىلده قول تۇتۇشسا، ئىنسانىيهت ئهڭ كۈچلۈك

ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچكه ئېرىشىپ، ئىنسانىيهتنىڭ ئىلھام

بۇالقلىرى بۇلدۇقالپ ئېتىلىپ چىقىدۇ؛ ئىنسان ماھىيىتى قادىر

بولغان ئهڭ ياخشى مۇالزىمهت كاپالهتكه ئىگه بولىدۇ.

 

ئهڭ ئاخىرىدا، مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئوقۇتقۇچى نوقۇل

ھالدا شهخسلهرنى تهربىيهلهۋاتقان بولماستىن، ئۆز نۆۋىتىده يهنه

توغرا ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىمۇ شهكىللهندۈرۈۋاتقان بولىدۇ.

 

مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ھهربىر ئوقۇتقۇچى ئۆز كهسپىنىڭ

قهدىر – قىممىتىنى تونۇپ يېتىشى كېرهك. ئوقۇتقۇچى مۇۋاپىق

ئىجتىمائىي تهرتىپنى قوغداش ۋه جهمئىيهتنىڭ ساغالم

تهرهققىياتىغا كاپالهتلىك قىلىش بۇرچىنى زىممىسىگه ئېلىش

ئۈچۈن كىشىلهر توپى ئارىسىدىن تالالپ چىقىلغان جهمئىيهت

خىزمهتچىسىدۇر.

 

 

1897-يىلى 1-ئاي
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بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى ئىككى - ئۈچ

يىلدىن بېرى ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاندا

يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنى ھهر خىل شهكىلده ئاتاپ

كهلدۇق. بهزىلىرىمىز ئۇنى مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقى

دېسهك، بهزىلىرىمىز ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېدۇق.

يهنه بهزىلىرىمىز ئۇنى ھهم ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ھهم

مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقى دېيىشتۇق. بهزىلىرىمىز

ۋهتهندىكى ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش» الگېرلىرىنى

21- ئهسىردىكى ناتسىست كامپلىرىغا ئوخشاتساق،

يهنه بهزىلىرىمىز بۇالرنى ئۆلۈم الگېرى دېيىشتۇق.

بهزىلىرىمىز ھهتتا پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننى ئۈستى

ئوچۇق تۈرمه دهپ تهسۋىرلهشتۇق. ئۇنىڭغا ماس ھالدا

خهلقئارادىكى ھهر خىل تاراتقۇالر، بولۇپمۇ غهرب

تاراتقۇلىرى، خهلقئارا تهشكىالتالر، ئىنسان ھهقلىرى

تهشكىالتلىرى، بۇ ھهقته كۆپلهپ خهۋهر ۋه دوكالتالرنى

ئېالن قىلدى. ھهتتا بهزى غهرب دۆلهتلىرىدىكى

پارالمېنتالردا ۋه خهلقئارالىق تهشكىالتالردا، بۇ ھهقته

گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنلىرى ئۆتكۈزۈلۈپ، باياناتالر

ئېالن قىلىندى. بىراق، ناھايتى ئهپسۇس، ھازىرغا قهدهر

ۋهتىنىمىزده يۈز بېرىۋاتقان پاجىئهلهرنى ئېغىر

دهرىجىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ

تهسۋىرلىشىمىزگه قارىماي، ھېچ بىر ھۆكۈمهت ياكى

خهلقئارالىق تهشكىالت ئۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ

ئېنىق ئىپاده بىلدۈرمىدى، شۇنداقال بۇ ھهقته خىتاي

ھۆكۈمىتىگه نىسبهتهن ھېچقانداق ئهمهلىي تهدبىرمۇ

قولالنمىدى. 

ئۇنداقتا بۇنىڭ سهۋهبى نېمه؟ ۋهتىنىمىزده زادى ئېغىر

دهرىجىده ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈز بهردىمۇ يوق؟ ئهگهر

يۈز بهرگهن بولسا، ئهجىبا بىز ئۇنى توغرا رهۋىشته ۋه

يېتهرلىك دهرىجىده ئاڭلىتالىدۇقمۇ يوق؟ غهرب

ئىستىخبارات ئورۇنلىرى ھازىرقى ئىلغار

تېخنىكىالردىن پايدىلىنىپ، نېمه ئۈچۈن بۇ ھهقته

ئۇچۇر ئىگىلىيهلمهيدۇ؟ نېمىشقا بۇ جهھهتته قولغا

چىققىدهك ئېنىق دهلىل - ئىسپاتىمىز يوق؟ گهرچه

نهچچه مىليون خهلقىمىزنىڭ الگېردا ئىكهنلىكى مهلۇم

بولسىمۇ، بىراق ئاز ساندىكى بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ

ئۆلۈم خهۋىرىدىن باشقا،  بهشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى

قىرغىنچىلىقىغا ئوخشاش قان تۆكۈلگهنلىك

ھهققىدىكى دهلىل - ئىسپاتالرغا ئېرىشىش قىيىن

بولۇۋاتىدۇ. ئهجىبا خىتاي ھۆكۈمىتى ھهقىقهتهن بۇ

ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى شۇنداق مهخپىي تۇتۇۋاتامدۇ؟

ياكى ۋهتىنىمىزده بىز دهۋاتقاندىكىدهك ئىرقىي

قىرغىنچىلىق يۈز بهرمىگهنمىدۇ؟  

ئهگهر راست شۇنداق بولسا، ئۇنداقتا ۋهتىنىمىزده زادى

نېمه ئىشالر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟ خىتاي ھۆكۈمىتى

ۋهتىنىمىزده زادى نېمه ئىشالرنى قىلىۋاتىدۇ؟ خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ مهقسىتى زادى نېمه؟ ئهگهر بىز خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ خهلقىمىزگه قىلىۋاتقان قىلمىش -

ئهتمىشلىرىنى ۋه ئۇنىڭ يهتمهكچى بولغان مهقسىتىنى

توغرا بىلهلىسهك، دهۋانىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا ۋه

بهزى پاجىئهلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئاالھىده زور

ئهھمىيىتى بولۇشى مۇمكىن.

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا

نېمىلهرنى قىلىۋاتىدۇ؟

دوكتور مهمهت ئىمىن

خىتاي تهتقىقاتى
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بىز ھازىرغا قهدهر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋهتىنمىزده

يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ قاتتىق سىياسهتلىرىنى چوڭ جهھهتتىن

خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ  «بىر بهلۋاغ بىر يول» پىالنىغا

باغالپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇ پىالنىنى ئهمهلگه

ئاشۇرۇش جهريانىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ چوڭ توسالغۇ

بولىدىغانلىقىنى، شۇ سهۋهپتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

بىزنى يوقىتىش قارارىغا كهلگهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ

كهلدۇق. گهرچه بۇ قاراشنىڭ بهلگىلىك ئاساسى

بولسىمۇ، بىراق بىز خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋهتته

ۋهتىنىمىزده يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسهتلهرنىڭ يهتمىش

يىلدىن بېرى، ھهتتا 1911- يىلى خىتايالر ھاكىمىيهتنى

قولغا ئالغاندىن بۇيان خهلقىمىزگه ئىزچىل يۈرگۈزۈپ

كېلىۋاتقان، بىزنىڭ مىللىي كىملىكىمىزنى بۇرمىالپ

ياكى ئىنكار قىلىپ، ئۆزىنىڭ مېڭه يۇيۇش سىياسىتى

ئارقىلىق خهلقىمىزنى نادان قالدۇرۇپ، بىزنى ئۆزىگه

روھىي ۋه جىسمانىي جهھهتتىن مۇتلهق بويسۇندۇرۇپ،

بىزنى ئۆزىگه بېقىندى، ھهتتا قۇل قىلىش مهقسىتىگه

يېتىش سىياسىتىنىڭ داۋامى ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ

قالماسلىقىمىز كېرهك.

 

بىر مىللهتنى يوق قىلىش روھىي جهھهتتىن يوق قىلىش

(مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقى) بىلهن جىسمانىي

جهھهتتىن يوق قىلىش (ئىرقىي قىرغىنچىلىق)تىن

ئىبارهت ئىككى خىل يوقىتىش (قىرغىنچىلىق)نى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ. بىر مىللهتنى روھىي جهھهتتىن يوق

قىلىش دېگىنىمىز، ئۇ مىللهتنىڭ مىللهت بولۇپ

تۇرىشىدىكى جهۋھهرنى يوق قىلىشتۇر. بىر مىللهتنىڭ

مىللهت بولۇپ مهۋجۇت بولۇشىدا ئۇنىڭ دىنىي

ئېتىقادى، تىل - يېزىقى، تارىخى، ئهنئهنىۋى ئۆرپ -

ئادهتلىرى، ئۆزگىچه كىيىم - كېچهك ۋه يېمهك -

ئىچمهكلىرى ناھايتى مۇھىم رول ئوينىسىمۇ، بىراق بىر

مىللهتنىڭ مىللهت بولۇپ مهۋجۇت بولۇشىنىڭ

جهۋھىرى بولغان مىللىي روھ يوقالسا، قالغانلىرى بهك

ئۇزۇن مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمايدۇ. بىر مىللهتنىڭ تىل -

يېزىقى، تارىخى، ئهنئهنىۋى ئۆرپ - ئادهتلىرى، ئۆزگىچه

كىيىم -كېچهك ۋه يېمهك - ئىچمهكلىرىنىڭ يوقۇلىشى،

گهرچه بىر مىللهتنىڭ مىللىي روھىنى ئاجىزالشتۇرۇپ،

ئۇ مىللهتنىڭ مىللهت بولۇپ مهۋجۇت بولۇشىغا چوڭ

تهسىر كۆرسهتسىمۇ، بىراق مىللىي روھ يوقىمايدىكهن،

ئۇ مىللهت ھامان مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ قاالاليدۇ.

يهھۇدىيالر بۇنىڭ تىپىك مىسالى بولۇپ، ئۇالر مىللهتكه

تهئهللۇق نۇرغۇن نهرسىلىرىنى يوقاتقان بولسىمۇ، بىراق

مىللىي روھىنى يوقاتمىغانلىقى ئۈچۈن، ئىككى مىڭ 

يىلدىن كېيىن، يوقاتقان تهۋهرۈكلىرىنى ئهسلىگه

كهلتۈرۈپال قالماي، بهلكى دۇنيادىكى كۈچلۈك بىر

مىللهتكه ئايالندى.  

 

بىر مىللهتنى جىسمانىي جهھهتتىن يوق قىلىش

دېگىنىمىز، ئۇ مىللهتنى قىرىپ تۈگىتىشنى

كۆرسىتىدۇ. بۇ بىر مىللهتنى يوق قىلىشتىكى ئهڭ

رهزىل ئۇسۇلدۇر. چۈنكى، بىر مىللهتنى قىرىپ

تۈگىتىشكه ئۇرۇنۇش، ئۇنى تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىن

بۇرۇن، ئېغىر دهرىجىده مىللىي ئۆچمهنلىك پهيدا

قىلىش، (قىرغىن قىلىنغۇچى مىللهتتىكى) مىللىي

روھنى كۈچهيتىش، دۇنيا جامائىتىنىڭ غهزهپ -

نهپرىتىنى قوزغاش، باشقا دۆلهتلهرنى بۇ ئىشقا قول

تىقىشقا مهجبۇرالش قاتارلىق (قىرغىن قىلغۇچى

دۆلهتكه زىيانلىق) نۇرغۇنلىغان چاتما ئاقىۋهتلهرنى

كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بىر مىللهتنى كهڭ

كۆلهمده قىرغىن قىلىش ئاجىزلىقنىڭ ئىپادىسى بولۇپال

قالماستىن، بهلكى قىرغىنچىلىق قىلغان دۆلهتنى

ئىقتىسادىي ۋه باشقا جهھهتلهرده ئاجىزالشتۇرۇپ، ئۇنىڭ

ۋهيران بولۇش قهدىمىنى تېزلهشتۈرىدۇ. يهنى، بىر

ھاكىمىيهت بىر مىللهتنى كونترول قىلىشقا كۈچى

يهتمىگهنده ياكى پۈتۈنلهي ۋهيران بولۇش گىرداۋىغا

بارغاندا، ئاندىن ئۆزىنىڭ جىنايهتلىرىنى يوشۇرۇش

ئۈچۈن، ئۇ مىللهتنى كهڭ كۆلهمده قىرغىن قىلىدۇ.

ئهكسىچه بولغاندا، ئۇ مىللهتنى روھىي جهھهتتىن

ۋهيران قىلىپ، ئۆز مهنپهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرىدۇ

ياكى ئۇ مىللهتتىن مهنپهت ئېلىشقا تىرىشىدۇ. مهن

بۇنىڭغا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىدىكى

گېرمانالرنىڭ يهھۇدىيالرغا، ياپونلۇقالرنىڭ خىتايالرغا

قولالنغان سىياسىتىنى مىسال قىلىپ ئۆتىمهن.

 

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىده، مهيلى

گېرمانالرنىڭ جازا الگېرالردىكى يهھۇدىالرغا يۈرگۈزگهن

سىياسىتى بولسۇن، ياكى ياپونلۇقالرنىڭ تۇتقۇن قىلغان

خىتاي ئهسىرلهرگه يۈرگۈزگهن سىياسىتى بولسۇن، ئۇالر

دهسلهپكى مهزگىللهرده قارشىلىق كۆرسهتكهنلهرنى

ئۆلتۈرگهندىن باشقا، ئهسىرلهرنى قىرغىن قىلماي،

ئۇالرنى ئۆزلىرىگه خىزمهت قىلىشقا مهجبۇرلىغان.

مهسىلهن، گېرمانالر جازا الگېرلىرىدىكى ياكى ناتسىست

كامپالردىكى يهھۇدىالرغا نىسبهتهن مېڭه يۇيۇش

سىياسىتىنى قوللۇنۇپ، ئادهتتىكى يهھۇدىالرنى

جىسمانىي ئهمگهك كۈچى قاتارىدا ئىشلهتكهن ۋه ئۇالردا

ھهر خىل تهجرىبه، سىناقالرنى ئېلىپ بارغان بولسا، 
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بىلىم ئهھلى بولغان يهھۇدىالرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن

تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، يېڭىلىق يارىتىشقا

مهجبۇرلىغان. ياپونلۇقالرمۇ دهسلهپكى مهزگىلده تۇتقۇن

قىلغان خىتاي ئهسىرلهرنى ئهمگهك كۈچى قاتارىدا

ئىشلهتكهن، ئۇالرنى تۆمۈر يول ياساشقا سالغان،

قىزلىرىنى ياپون ئهسكهرلىرگه خوتۇن قىلىپ بهرگهن.

ئهسىرلهرنى نۇرغۇنلىغان تىببىي تهتقىقات ۋه تهجرىبه –

سىناقالردا  تهجرىبه ئوبېكتى قىلىپ ئىشلهتكهن. پهقهت

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىگه

كهلگهنده، ئۆزىنىڭ مهغلۇپ بولۇشىغا كۆزى يهتكهن

گېرمان ناتسىسىتلىرى ۋه ياپونىيه تۇتقۇنالرنى كهڭ

كۆلهمده قىرغىن قىلغان. 

 

ئهمدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر ئۇيغۇرالرغا

يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىگه كهلسهك، خىتاي ھۆكۈمىتى

خهلقىمىزگه نىسبهتهن، جىسمانىي جهھهتته يوق قىلىش

(ئىرقىي قىرغىنچىلىق) بىلهن مىللىي كىملىكىمىزنى

يوق قىلىشنى مهقسهت قىلغان روھىي جهھهتته يوق

قىلىش (مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقى) سىياسىتىنى

بىرلىكته قولالنماقتا. مىللىتىمىزگه قاراتقان جىسمانىي

جهھهتتىكى يوق قىلىش (ئىرقىي قىرغىنچىلىق)نى

مهقسهتكه يېتىشتىكى ۋاسته سۈپىتىده قولالنغان

بولسا، مىللىي كىملىكىمىزنى يوق قىلىشنى مهقسهت

قىلغان روھىي جهھهتتىكى يوق قىلىش (مهدهنىيهت

قىرغىنچىلىقى)نى ئاخىرقى مهقسهت قىلماقتا. يهنى،

خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋهتته خهلقىمىزگه يۈرگۈزۈۋاتقان

روھىي قىرغىنچىلىق ۋه ئۇ ئارقىلىق مىللىي

كىملىكىمىزنى يوق قىلىش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

ئاساسىي مهقسىتى بولۇپ، جىسمانىي قىرغىنچىلىق

يۇقىرىقى مهقسهتكه يېتىشتىكى ۋاستىدۇر.  

 

ئۇنداقتا بۇنىڭ ئاساسى نېمه؟ بىز نېمه سهۋهپتىن

شۇنداق قارايمىز؟

 

ئالدى بىلهن خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر ۋهتىنىمىزدىكى

ۋهزىيهتنى ۋه ۋهتهن ئىچىدىكى خهلقىمىزنى كونترول

قىاللمىغۇدهك دهرىجىده ئهمهس. ئۇيغۇرالر مهيلى نوپۇس

جهھهتتىن بولسۇن ۋه باشقا جهھهتلهردىن بولسۇن،

خىتاي جهمىيىتىگه، بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگه

ئاالھىده تهھدىد ئهكهلگۈدهك كۈچلۈك ئهمهس.

خىتايالرنىڭ پهقهت ئۇيغۇرالرنى ئاسمىالتسىيه قىلىش

قهدىمىنى تېزلىتىپ، ئۆز ھاكمىيىتىنى مۇستهھكهملهش

ئۈچۈن، خهلقئارا تېرورلۇققا قارشى ئۇرۇشتىن

پايدىلىنىپ، «ئۇيغۇر ۋه مۇسۇلمان تېرورلۇق تهھدىتى»نى

ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كىملىكىنى

پۈتۈنلهي يوق قىلىش پىالنىنى تۈزگهنلىكىنى تونۇپ

يېتىش ئۇنچه قىيىن ئهمهس. ھهممىمىزگه مهلۇم

بولغاندهك، ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتى يالغۇز ئىجتىمائىي

جهھهتته مۇقىملىققا ئىھتىياجلىق بولۇپ قالماستىن،

ئىقتىسادىنى تهرهققى قىلدۇرۇشقىمۇ موھتاج. ئۇيغۇرالر

كۆپلىگهن جهھهتته خىتاي جهمىيىتى ۋه خىتاي

ھاكىمىيىتى ئۈچۈن كۆزگه كۆرۈنهرلىك دهرىجىده قىممهت

يارىتىش مهنبهسى بوالاليدۇ. ئهڭ ئاخىردا خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋهتته خهلقىمىزگه قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان

ھهر خىل چهكلىمه، بۇرمىالش ۋه ئىنكار قىلىش

سىياسهتلىرىدىن قارىغاندىمۇ، ئۇنىڭ ئاساسلىق

مهقسىتىنىڭ خهلقىمىزنىڭ مىللىي كىملىكىنى يوق

قىلىش ئىكهنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. مهسىلهن،

ھازىرغىچه ئېنىق بولغان ئهھۋالالرغا ئاساسالنغاندا،

خهلق ئىچىده تهسىرى زور بولغان، يهنى خهلقىمىزنىڭ

مىللىي كىملىكىنى ساقالپ قېلىشىغا تۈرتكه

بوالاليدىغان زىيالى، دىنىي زات، كارخانىچى، ئهدهبىيات -

سهنهتچى ۋه جامائهت ئهربابلىرىغا «ۋهتهننى پارچىالشقا

ئۇرۇنۇش» جىنايهتلىرى بىلهن مۇددهتلىك ۋه مۇددهتسىز

قاماق جازاسى بېرىلگهن. ھهتتا بهزىلىرىگه ئۆلۈم

جازاسى بېرىلگهن. كهڭ خهلق ئاممىسىغا بولسا،

ئۆزىنىڭ «پارتىيه ۋه ھۆكۈمهتكه بولغان سادىقلىق ۋه

ئىشهنچىلىكلىك» دهرىجىسىگه كۆره نومۇر قويۇلۇپ،

«ئۆلچهم»گه يهتمىگهنلهر «ئىدىيهسىده مهسىله بار»

دېگهن سهۋهپ بىلهن قايتا تهربىيهلهش باھانىسىدا

الگېرالرغا سوالنغان ۋه ئۇ يهرده مېڭىسى يۇيۇلۇش بىلهنال

قالماي، ھهقسىز ئهمگهك كۈچى قاتارىدا ئىشلىتىلگهن. 

 

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىتاتىستىكىسىغا

ئاساسالنغاندا، نۆۋهتته خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ

ئومۇمىي نوپۇسى تهخمىنهن بىر مىليارد 360 مىليون

بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى خىتاي نوپۇسىنىڭ ئاران بىر

پىرسهنتىگه توغرا كېلىدۇ (بىراق مۆلچهردىكى سان

بهلكىم ئىككى پىرسهنتىنى ئىگىلىشى مۇمكىن).

خىتاينىڭ ئومۇمىي نوپۇسى ئىچىده تهخمىنهن ئون

پىرسهنت نوپۇس،يهنى 130 مىليوندىن ئارتۇق خهلق

ئىقتىسادىي ۋه باشقا جهھهتلهرده ناھايتى ئاجىز ئورۇندا

بولۇپ، ئۇالر جهمئىيهتنىڭ ھهر قايسى تهرهپلىرىده

چهتكه قېقىلىدىغان سىنىپقا ئايالنغان. خىتاي 
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جهمئ يىتىدىكى مۇقىملىقىغا يوشۇرۇن تهھدىت

شهكىللهندۈرگهن. ئهگهر خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇالرنىڭ

مهسىلىسىنى مۇۋاپىق بىر تهرهپ قىلمىسا، بۇ ئىنسانالر

ھاكىمىيهتكه ئېغىر دهرىجىده تهھدىت ئېلىپ كېلىشى،

ھهتتا ئاللىبۇرۇن بهلگىلىك تهھدىت شهكىللهندۈرگهن

بولۇشى مۇمكىن. پىسخىكا نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا،

جهمىيهتنىڭ ئهڭ تۆۋهن قاتلىمىدىكى ئىنسانالر،

ئۆزىدىنمۇ ئېغىر كۈنگه قالغان ۋه ئادالهتسىزلىككه

ئۇچرىغان ئىنسانالرنى كۆرگهنده، ئۇالردا بهلگىلىك

قانائهت تۇيغۇسى پهيدا بولۇشى ۋه كۆڭلىدىكى

ئۇۋالچىلىق تۇيغۇسى مهلۇم دهرىجىده پهسىيىشى

مۇمكىن. جهمىيهتته ھهر دائىم كۈچلۈكلهر تهرىپىدىن

بوزهك قىلىنىدىغان ياكى باشقىالرنىڭ

ئادالهتسىزلىكىگه ئۇچرايدىغان ئىنسانالر، ئهگهر

باشقىالرنى بوزهك قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشسه، ئۆزىنى

كۈچلۈك ھېساپلىشى ۋه روھىي ھالىتىده مهلۇم

تهڭپۇڭلۇق پهيدا بولۇشى مۇمكىن. جهمىيهتته يهنه بىر

تۈركۈم تېخىمۇ تۆۋهن قاتالم ئىنسانلىرىنى يارىتىش، ئۇ

جهمىيهتته ئهسلى مهۋجۇت بولغان تۆۋهن قاتالم

ئىنسانلىرىنىڭ جهمىيهتكه بولغان نارازىلىقى ۋه

تهھدىتىنى تۆۋهنلىتىشته ئاالھىده رول ئوينايدۇ. بۇ دهل

ئورماندىكى چوڭ ئوت ئاپىتىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن

كىچىك ئوت ئاپىتى پهيدا قىلىشقا ئوخشايدۇ. 

 

ئۇنىڭدىن باشقا، خىتايدا ئهرلهرنىڭ سانى

ئايالالرنىڭكىىدىن 34 مىليون ئارتۇق بولۇپ،

خىتايدىكى پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى نهتىجىسىده

كېلىپ چىققان قىزالر نىسبىتىنىڭ تۆۋهنلىكى ۋه

ئىقتىسادىي جهھهتته ئارتۇقچىلىقى بار ئهرلهرنىڭ

بىردىن ئارتۇق قىزالرنى ئىگىلىۋېلىشى سهۋهبلىك، توي

قىلىش يېشىغا يهتكهن مىليونلىغان ئهرنىڭ توي

قىلىشى يىلدىن يىلغا قىيىنالشقان. مهلۇماتالرغا

ئاساسالنغاندا 2018-– يىلى، ھهر 280 نهپهر توي قىلىش

يېشىدىكى ئهرگه، 100 نهپهر توي قىلىش يېشىدىكى

ئايال توغرا كهلگهن. يهنى ھهر 280 ئهردىن 180 ئهر

ئۆيلىنىدىغان تهڭتۇش اليىق تاپالمىغان. شۇ سهۋهپتىن

خىتايدا، خىتاي ئهرلىرىنىڭ توي قىلىشى ھاياتىدا ھهل

قىلىش ئهڭ قىيىن بولغان مهسىلىگه ئايلىنىپ،

ئۇالرنىڭ توي قىلىش نىشانى خىتايغا قوشنا بولغان

ۋېيتنام، كامبودژا، بېرما، پاكىستان قاتارلىق

دۆلهتلهردىكى قىزالرغا قارىتىلغان. ئهلۋهتته ئۇيغۇر

قىزلىرىمۇ شۇنىڭ ئىچىده.    

ۋهتهنده كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش ۋه جازا الگېرلىرى

باشلىنىشتىن بۇرۇن، ساغالملىق تهكشۈرۈش نامىدا

خهلقىمىزدىن قان (DNA) ئۆرنهكلىرى، بارماق ئىزى ۋه

كۆزنىڭ رهڭلىك پهرده رهسىمى توپالنغانلىقى، كېيىن

توپلىنىدىغان ماتېرىيال دائىرىسىنىڭ ئاۋاز ۋه يۈز

تونۇشقا قهدهر كېڭهيتىلگهنلىكى مهلۇم. بۇ ئۇچۇرالرنىڭ

ھهممىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى قاتتىق

نهزهربهنت ئاستىغا ئېلىپ، ئۇالرنىڭ سۆز - ھهرىكىتى ۋه

يۈرۈش - تۇرۇشىنى ھهر زامان ئىز قوغالپ كۆزىتىشىده

ئاالھىده رول ئوينىغاندىن باشقا، خىتايالر قاندىن

توپلىغان DNA قاتارلىق بىيومېدىتسىنا ئۇچۇرلىرىغا

تايىنىپ ھهر خىل تىببىي تهتقىقاتالرنى قىلىشى،

خهلقىمىزده، بولۇپمۇ الگېردا تۇتۇپ تۇرۇلغانالردا ھهر خىل

دورىالرنى سىناق قىلىشى مۇمكىن. بۇنىڭدىن باشقا

بىيومېدىتسىنا سانلىق ئامبىرى ھازىرالپ، ئورگان

تهمىناتى ئۈچۈن زاپاس مهنبه ھازىرلىشىمۇ مۇمكىن.   

  

مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنغان ۋه الگېردىن قويۇپ

بېرىلگهنلهردىن ئىگىلهنگهن ئۇچۇرالرغا ئاساسالنغاندا،

الگېر ئىچىده ئېغىر دهرىجىده جىسمانىي ۋه روھىي جازا

مهۋجۇت بولۇپ، جىسمانىي جازا تۈپهيلىدىن ئۆلۈپ

كېتىۋاتقانالر، روھىي جازا تۈپهيلىدىن روھىي

ساغالملىقى ئېغىر دهرىجىده ناچارالشقان ئىنسانالرنىڭ

ناھايىتى كۆپلۈكى ئوتتۇرىغا چىقماقتا. الگېردا ئۆلۈپ

كهتكهنلهرنىڭ جهسىتىنى ئۆز جايىدا كۆيدۈرۈپ بىر

.تهرهپ قىلىش ئۈچۈن، الگېرالرغا يانداش قىلىپ جهسهت

كۆيدۈرۈش ئۆيلىرى سېلىنغانلىقى مهلۇم. الگېرغا

سوالنغان ياش ۋه ساغالم كىشىلهرنىڭ قانۇنسىز ئورگان

ئالماشتۇرۇش بازىرى ئۈچۈن ئورگان مهنبهسىگه

ئايلىنىۋاتقانلىقى خهلقئارانىڭ ئاالھىده دىقىتىنى

قوزغىماقتا.   الگېر ئىچىدىكىلهرگه ھهر خىل سىرلىق

دورىالرنىڭ بېرىلگهنلىكى، الگېردىن قويۇپ

بېرىلگهندىن كېيىن بهزىلهرنىڭ ئۇزۇنغا بارمايال ئۆلۈپ

كهتكهنلىكى، يهنه بهزىلىرىنىڭ بولسا ئهقلىنى

يوقىتىپ باشقا بىر ئادهمگه ئايلىنىپ قالغانلىقى،

ئايالالرنىڭ بولسا ئادهت كۆرمهس بولۇپ قالغانلىقى

ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا. ئۇنىڭدىن باشقا الگېر ئىچىدىكى

ياش ئايالالرنىڭ ئىپپىتىگه تاجاۋۇز قىلىنىۋاتقانلىقى،

الگېردا يهڭگىگهن ئايالالرنىڭ بالىلىرى ئېلىپ

كېتىلىپ، بۇ ئانىالرنىڭ سۈتلىرى قانۇنسىز ئادهم سۈتى

سودىسى ئۈچۈن سۈت مهنبهسىگه ئايالنغانلىقى،

ئىنسانالردىن مهجبۇرىي قان ئېلىنىۋاتقانلىقى

توغرىسىدا ئۇچۇرالر تارقالماقتا.   

 



32

ئۇنداقتا ئۇ ئۇچۇرالرنىڭ چىنلىق دهرىجىسى زادى

قانچىلىك؟ بىز ئۇالرنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى ياكى

ئويدۇرۇپ چىقىرىلغانلىقىنى قانداق بىلىمىز؟ ئۇالرنىڭ

ئىلمىي ئاساسى بارمۇ؟ ھهممىمىزگه مهلۇم بولغىنىدهك،

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ھازىرغا قهدهر ۋهتىنىمىزده

يۈرگۈزۈۋاتقان قاتتىق قول سىياسهتلىرى توغرىسىدىكى

ئۇچۇرالرنى ناھايتى قاتتىق كونترول قىلىپ كهلگهن

بولغاچقا، بىزگه يېتىپ كهلگهن نۇرغۇن ئۇچۇرالرنى

دهلىللهش بهسىي مۈشكۈل. بىراق، بىز ئۇالرنىڭ راست -

يالغانلىقىنى باشقا مهنبهلهر ئارقىلىق ۋاستىلىك ھالدا

دهلىللىشىمىز ياكى ھېچبولمىغاندا ئۇالرغا بهلگىلىك

ئاساس تېپىشىمىز مۇمكىن.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

قانۇنسىز ئورگان ئهتكهسچىلىكى ھازىر ئهڭ تېز

كېڭىيىۋاتقان قاراڭغۇ بازار سودىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ،

يىللىق بازار قىممىتى 840 مىلىيون دولالر بىلهن 1.7

مىليارد دولالر ئارىسىدا بولۇۋاتقانلىقى مۆلچهرلهنمهكته.

1995 - يىلىدىن باشالپ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتىدا تىببىي

تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋاڭ جىيۇهن

ئىسىملىك بىر دوختۇر، ئهسلى خىتاينىڭ 4 - ھهربىي

تىببىي ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوتتۇز يىل دوختۇر بولغان

بولۇپ،  ئۇ 2006 - يىلىدىن كېيىنكى ئون يىل ۋاقىت

ئىچىده، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ فالۇنگوڭچىالرنى تىرىك

تۇرغۇزۇپ ئىچكى ئهزالىرىنى ئالغانلىقى توغرىسىدا كهڭ

كۆلهمده ئىزدىنىپ، ئىسپات توپلىغان ۋه خىتاينىڭ

قانۇنسىز ئورگان ئهتكهسچىلىكى توغرىسىدا بىر

ھۆججهتلىك فىلىم ئىشلهپ چىققان. مهزكۇر

ھۆججهتلىك فىلىمده، كۆپلىگهن ئىسپاتالر ئارقىلىق

خىتاينىڭ ئورگان ئهتكهسچىلىكىنىڭ قاراڭغۇ

تهرهپلىرى دۇنياغا ئاشكارىالنغان.تهرهققىي قىلغان ۋه

قانۇن بويىچه ئىش كۆرۈلىدىغان دۆلهتلهرده، ئىچكى ئهزا

ۋه ئورگانالر ئاساسهن ھهر خىل ھادىسه سهۋهبىدىن

ئۆلۈپ كهتكهن ئىنسانالرنىڭ ۋهسىيىتى بويىچه

ئېلىنىدىغان بولۇپ، ئورگانغا ئېھتىياجلىق بولغانالر

ئادهتته ئۆزىگه ماس كېلىدىغان ئورگان ئۈچۈن ئىككى

يىلدىن تۆت يىلغىچه ساقاليدۇ. ئهمما خىتايدىكى چوڭ

دوختۇرخانىالردا كۆپىنچه ئهزاالرغا ساقالش ۋاقتى بىر

ھهپته بىلهن سهككىز ھهپته ئارىسىدا. بىر قىسىم

كىشىلهر ئهڭ تېز بولغاندا يىگىرمه تۆت سائهت ئىچىده

ئۆزىگه ماس كېلىدىغان ئورگانغا ئېرىشهلهيدۇ.نورمالدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بۇنداق قىسقا ۋاقىت ئىچىده ئورگانغا ئىھتىياجلىق

كىشىلهرگه ماس كېلىدىغان ئورگانغا ئېرىشىش ئۈچۈن

يېتهرلىك ئورگان مهنبهسى بار بولۇشتىن سىرت، يهنه

ئورگان بىلهن تهمىنلىگۈچىنىڭ تىببىي ئۇچۇرلىرى

ئالدىن خاتىرىلهنگهن بولۇشى كېرهك. يهنى بۇ خىتايدا

ئورگانغا ئېھتىياجى بارالرنىڭ يېتهرلىك پۇلى بولسىال،

خالىغان ۋاقىتتا ئورگانغا ئېرىشهلهيدۇ دېگهنلىكتۇر.

ۋهتهنده الگېر مهسىلىسى ئوتتۇرىغا چىقىشتىن بۇرۇن،

ئۇيغۇرالرنىڭ ئورگان ئهتكهسچىلىكىنىڭ قۇربانى

بولۇۋاتقانلىقى تاشقى دۇنيانىڭ كۆپ دىققىتىنى

قوزغىمىغانىدى. بىراق يېقىنقى بىر - ئىككى يىلدىن

بۇيان، بۇ جهھهتتىكى ئۇچۇر ۋه خهۋهرلهر كۈنسايىن

كۆپىيىپ، تاشقى دۇنيانىڭ دىقىتىنى تارتماقتا.  

 

ۋهتهندىكى، بولۇپمۇ الگېر ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ



كېتىدۇ. بۇنىڭ 70 ~ 80 پىرسهنتى دهسلهپكى

تهتقىقاتباسقۇچى، يهنى كىلىنىكىدىن ئىلگىرىكى

تهتقىقات باسقۇچى ۋه ھايۋاندا سىناق قىلىش باسقۇچى،

كېيىنكى 20 ~ 30 پىرسهنتى ئىنسان ۋۇجۇدىدا

قىلىنىدىغان كىلىنكىلىق سىناق باسقۇچىدۇر.تهرهققىي

قىلغان دۆلهتلهرده دورىالرنىڭ ئىنسانالردا سىناق

قىلىنىشى ۋه ئۇنىڭ بازارغا كىرىشىنىڭ تهستىقلىنىش

جهريانى بهك مۇرهككهپ بولۇپ، بىر قىسىم دورىالر

تهرهققىي قىلىۋاتقان ئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرىده

كىلىنكىلىق سىناق قىلىنىدۇ. ھهر بىر دورا ئۈچ

باسقۇچلۇق كىلىنكىلىق سىناقتىن ئۆتۈپ، ئاندىن بازارغا

كىرىدۇ. بىرىنچى باسقۇچلۇق كىلىنكىلىق سىناق

جهريانى بىر ئاز خهتهرلىك بولۇپ، بۇ باسقۇچتا يېڭى دورا

ئادهتته ئوندىن يۈزگىچه ساغالم كىشىده سىناق قىلىنىدۇ.

بىرىنچى باسقۇچلۇق كىلىنكىلىق سىناقتىن ئۆتكهن

دورىالرغا ئىككىنچى ۋه ئۈچىنچى باسقۇچلۇق

كىلىنكىلىق سىناق ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا

يۈز بىلهن ئون مىڭ ئارىسىدا ئادهمنىڭ قاتىنىشىشى

تهلهپ قىلىنىدۇ.  ئۇنىڭدىن باشقا تهرهققىي قىلغان

دۆلهتلهرده كىلىنكىلىق سىناققا قاتناشقۇچى

پىدائىيالرغا بهلگىلىك ھهق بېرىلىدۇ. نورمالدا

ھايۋانالردا قىلىنغان سىناقتىن ئۆتكهن خېلى كۆپ

ساندىكى دورىالر ئىنسان ۋۇجۇدىدا قىلىنغان

كىلىنكىلىق سىناقتىن ئۆتهلمىگهچكه، بازارغا

كىرهلمهيدۇ. يهنى ئۇ دورىالر مهغلۇپ بولغان دورا

ھېساپلىنىپ، دورا شىركىتىگه ھېچقانداق ئىقتىسادىي

كىرىم كهلتۈرهلمهيدۇ.

 

ئهگهر قانۇن ۋه ئهخالق بىر ياققا چۆرۈۋېتىلىپ، دورا

دهسلهپكى تهتقىقات مهزگىلىدىال بىۋاسته ئىنسان

ۋۇجۇدىدا سىناق قىلىنسا، ئۇنىڭغا كېتىدىغان چىقىم ۋه

ۋاقىتنى زور دهرىجىده تېجهپ، بازارنى بالدۇر ئىگىلىگىلى

بولىدۇ. مهلۇماتالرغا قارىغاندا، خىتايدا ھهر يىلى

سهككىز يۈزدىن ئارتۇق يېڭى دورا كىلىنكىلىق سىناق

باسقۇچىغا كىرىدىكهن.  يېڭى دورىالرنىڭ بازارغا كىرىپ،

رهسمىي كهڭ كۆلهمده سېتىلىشى ئۈچۈن، ئالدى بىلهن

ھهر بىر دورىنىڭ شىپاسى ۋه دورىنىڭ زىيىنى ئاز بولغاندا

ئون، كۆپ بولغاندا ئون مىڭ ئادهمده سىناق قىلىنىشى

زۆرۈر بولۇپ، بۇ سىناق ئوبېكتىنىڭ ئۇيغۇرالر بولۇش

ئېھتىمالى ناھايتى زور.    

  

دورا  توغرىسىدىكى تهجرىبه - سىناقالر ئادهتته ئىككى  

ئورگان ئهتكهسچىلىكىنىڭ قۇربانى بولۇش

ئېھتىماللىقىدىن باشقا، باشقىالرنىڭ الگېر ئىچىدىكى

كىشىلهرنىڭ ئىستىقبالىغا بولغان ئهڭ چوڭ ئهندىشىسى،

ئۇالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىببىي تهتقىقات ۋه

تىببىي تهجرىبه ئوبېكتىغا ئايلىنىپ قېلىشىدۇر. الگېر

شاھىتلىرىنىڭ الگېردا ئۆزلىرىگه سىرلىق دورىالر

ئىچكۈزۈلگهنلىكى توغرىسىدىكى ھهر خىل ئۇچۇرالرنى

ئاشكارىلىشىغا  ئهگىشىپ، بهزىلهر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

الگېردىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ھهر خىل دورىالرنى سىناق

قىلىۋاتقانلىقىنى ياكى الگېر ئىچىدىكىلهرگه ھهر خىل

دورىالرنى بېرىپ، ئۇالرنى تۇغماس قىلىپ قويۇۋاتقانلىقىنى

ئېيتسا، يهنه بهزىلهر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ

گېنىنى تهتقىق قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ خاراكتېرى ۋه مىجهز

- خۇلقىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇيغۇرالرنى نورمال تهپهككۇر

قىاللمايدىغان ماشىنا ئادهملهرگه ئۆزگهرتىپ قويۇشىدىن،

ھهتتا پهقهتال ئۇيغۇرالرغا تهسىر قىلىدىغان بهزى

بىيوخىمىيهلىك دورىالرنى تهتقىق قىلىپ چىقىشىدىن

ئهندىشه قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشمهكته.  

 

 دورا تىجارىتى دۇنيادىكى تىجارهت سوممىسى ئهڭ زور

بولغان تىجارهتلهرنىڭ بىرى بولۇپ، 2016 - يىلى 12 -

ئاينىڭ 21 - كۈنىدىكى بىر خهۋهرگه ئاساسالنغاندا،

خىتايدىكى دورا تىجارىتى سوممىسى 2011 - يىلى 743

مىليارد يۈهن (تهخمىنهن 106 مىليارد دولالر) بولۇپ، 2015

- يىلى، 1220.7 مىليارد يۈهن (تهخمىنهن 160 مىليارد

دولالر) گه يهتكهن. 2020 - يىلىغا بارغاندا خىتايدىكى دورا

تىجارىتى ئومۇمىي قىممىتىنىڭ 1800 مىليارد يۈهن

(تهخمىنهن 260 مىليارد دولالر) گه يېتىدىغانلىقى

مۆلچهرلهنمهكته. 2018 - يىلى 9- ئاينىڭ 21 - كۈنىدىكى

بىر خهۋهرده دېيىلىشىچه، خىتاينىڭ دورا تىجارىتى

سوممىسى ياپونىيهنىڭكىدىن ئېشىپ، دۇنيادا

ئىككىنچى ئورۇنغا ئۆتكهن. 2019 - يىلى 8 - ئاينىڭ 10 -

كۈنى ئېالن قىلىنغان «خىتاي دورا تهتقىقات تهرهققىياتى

ئاق تاشلىق كىتابى» دا، 2019 - يىلىنىڭ دهسلهپكى

يېرىمىدا خىتاي دورا تىجارىتى ئومۇمىي قىممىتىنىڭ

908.7 مىليارد يۈهن (تهخمىنهن 130 مىليارد دولالر) گه

يهتكهنلىكى دوكالت قىلىنغان. دېمهك دورا تىجارىتى

دۇنيادا، جۈملىدىن خىتايدا ئهڭ زور كىرىم يارىتىدىغان

تىجارهتلهرنىڭ بىرىدۇر.

 

دورا تهتقىقاتىدا بىر دورىنىڭ دهسلهپكى تهتقىقات

باسقۇچىدىن باشالپ ئۇ دورىنىڭ رهسمىي بازارغا كىرىشى

ئۈچۈن تهخمىنهن ئون يىلدىن ئون بهش يىلغىچه ۋاقىت
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ئهمدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى نىشان قىلغان

گېن تهتقىقاتى ۋه بىيوخىمىيهلىك دورىالر تهتقىقاتىغا

كهلسهك، بۇ ھهقته تېخى قولىمىزدا يېتهرلىك ئىسپات يوق.

ئهلۋهتته خىتاينىڭ بارلىق ئۇيغۇرالردىن قان ئۆرنهكلىرىنى

ئېلىپ، ئۇالرنىڭ DNA سىنى تهكشۈرۈپ، بىيومېدىتسىنا

سانلىق ئامبىرى ياساۋاتقانلىقى مهلۇم. ھهم ئۇيغۇرالرنىڭ

DNA ئاالھىدىلىكى توغرىسىدىكى بهزى ئىلمىي

ماقالىلهر يېقىنقى ئون نهچچه يىلدىن بۇيان ئېالن

قىلىنىپ كهلگهن بولۇپ، بۇالر كۆپىنچه ئهھۋالدا خهلقئارادا

يول قويۇلغان تهتقىقاتالر ھېساپلىنىدۇ. ئۇنىڭ سىرتىدا

يهنه قانداق تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ ۋه ياكى ئېلىپ

بېرىلماقچى، بۇ جهھهتته تېخىمۇ چوڭقۇرالپ ئىزدىنىپ

بېقىشقا توغرا كېلىدۇ. ئهلۋهتته بهزىلهر خىتاي ھۆكۈمىتى

ئۇيغۇرالرنىڭ گېنىنى تهتقىق قىلىش ئارقىلىق

ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهتكه خاس مىجهز خۇلقى ۋه

ئاالھىدىلىكىنى يوق قىلىۋېتىشى مۇمكىن دهپ ئهندىشه

قىلىشماقتا. ئۇنداق قىلىش گهرچه نهزهرىيه جهھهتتىن

مۇمكىن بولسىمۇ، بىراق ئۇ خىل تهتقىقاتالرنىڭ رېئاللىققا

ئايلىنىشى ئۈچۈن ناھايتى ئۇزۇن جهريان كېرهك. ئۇنىڭغا

سېلىشتۇرغاندا، ھهر خىل مېڭه يۇيۇش ۋه روھىي جازاالر

ئارقىلىق، ئۇيغۇرالرنىڭ مىجهز - خۇلقىنى ئۆزگهرتىش

تېخىمۇ تېز ۋه ئاسانغا توختىسا كېرهك. بهزى ئۇچۇرالرغا

ئاساسالنغاندا الگېر ئىچىدىكىلهردىن قان ئېلىپ،

ئېلىنغان قاندىن قان پىالزمىسى ۋه ئاق ئاقسىل قاتارلىق

قان مهھسۇالتلىرىنى ئىشلهپ، بازارغا سالغانلىقى

توغرىسىدا ئۇچۇرالر بار. ھهقىقهتهن، خىتاينىڭ قان

پىالزمىسى، ئاق ئاقسىل قاتارلىق قان مهھسۇالتلىرىغا

بولغان ئېھتىياجى بهك زور بولۇپ، خىتايدا قان

مهھسۇالتلىرى ئېغىر دهرىجىده قىس. 2015 - يىلى 9-

ئاينىڭ 10 - كۈنىدىكى بىر خهۋهرگه ئاساسالنغاندا،

泰邦⽣)  شهندوڭدىكى بىر قان مهھسۇالتلىرى شىركىتى

物)، بىزنىڭ ۋهتهندىكى  دې يۈهن  (新疆德源) شېركىتى 

بىلهن ئۈچ يىللىق قان تهمىنلهش توختامى  تۈزگهن بولۇپ،

توختامدا 2015  - يىلدىن كېيىنكى ئۈچ يىل ئىچىده،

بىزنىڭ ۋهتهندىكى شىركهت، شهندوڭدىكى قان

مهھسۇالتى شىركىتىنى 120 توننا، 180 توننا ۋه 200 توننا

قان تهمىنلهيدىكهن.

 

دې يۈهن شېركىتى (新疆德源) 1994 - يىلى ئۈرۈمچىده

قۇرۇلغان شىركهت بولۇپ، ئومۇمى مهبلىغى 500 مىليون

يۈهن ئىكهن. ھازىر بۇ شىركهتنىڭ شهرقى تۈركىستاندىكى

49 ناھىيه ۋه شهھهرلهرده 13 مۇستهقىل قان پالزما توپالش

خىل مهقسهت ئۈچۈن بولىدۇ: بىرى دورىنىڭ ئۈنۈمىنى

تهكشۈرۈش ئۈچۈن بولسا، يهنه بىرى دورىنىڭ قانداق ئهكس

تهسىرى، يهنى زىيىنى بارلىقىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن بولىدۇ.

دورىنىڭ مهلۇم كېسهللىكنى داۋاالش ئۈنۈمىنى تهكشۈرۈش

ئۈچۈن، شۇ خىلدىكى كېسهلگه گىرىپتار بولغان بىمار

تېپىلىشى زۆرۈر بولغاچقا، بهزىده ھهتتا ئىنسانالردا شۇ

خىل كېسهل سۈنئىي ئۇسۇل ئارقىلىق پهيدا قىلىنىپ،

ئاندىن شۇ دورا مهزكۇر كېسهلگه ئىشلىتىلىپ، دورىنىڭ

ئۈنۈمى تهكشۈرۈلىدۇ ئهمدى الگېرالردا ئۇيغۇرالرغا

بېرىلگهن سىرلىق دورا ۋه ئۇنىڭ دورا ئىشلهتكۈچىلهرگه

كهلتۈرگهن زىيىنىغا كهلسهك، ئۇنىڭغا ئېنىق بىر نهرسه

دېيىش ئۈچۈن شۇ دورىالرنىڭ قانداق دورا ئىكهنلىكىنى

بىلىشكه توغرا كېلىدۇ. الگېر شاھىتلىرىنىڭ

تهرىپلىشىگه ئاساسالنغاندا، الگېردىكى دورىالرنى

يېگهنلهرده ئوخشىمىغان دهرىجىده ھهيىز

قااليمىقانلىشىش، جىنسىي ئىقتىدارى تۆۋهنلهش، روھىي

كهيپىياتى داۋالغۇش، ئېسى ناچارلىشىش ياكى ئېسىنى

يوقىتىش قاتارلىق ئاالمهتلهر كۆرۈلگهن. يۇقىرىدا تىلغا

ئېلىنغان بۇ ئاقىۋهتلهر سىناق قىلىنغان دورىالرنىڭ

تهسىرى بولۇشىمۇ، الگېردا ئېلىپ بېرىلغان روھىي ۋه

جىسمانىي جازاالر تۈپهيلىدىن كېلىپ چىققان بولۇشىمۇ

مۇمكىن. مهسىلهن، ئىچى تىتىلداش، تۇغۇت چهكلهش

دورىسى، ھورمۇن دورىلىرى، قاننى سۇيۇلدۇرۇش دورىسى،

قالقانسىمان بهز دورىلىرى، تۇتقاقلىق كېسهل دورىسى،

چۈشكۈنلۈك كېسىلىنى داۋااليدىغان دورا، راك كېسىلىنى

خىمىيهلىك داۋاالشتا قوللىنىدىغان دورىالر ئايالالرنىڭ

ئادىتىنى قااليمىقانالشتۇرىۋېتىدۇ ياكى توختىتىۋېتىدۇ.

راك كېسىلىنى خىمىيهلىك داۋاالشتا ئىشلىتىلىدىغان

دورىالر، بهزى ھورمۇن خاراكتېرلىق دورىالر، زهمبۇرغقا

قارشى دورىالر، ئاشقازان يارىسىنى داۋاالشتا

ئىشىلىتىلىدىغان بهزى دورىالر ئهرلهرنى باال كۆرهلمهس

قىلىپ قويۇشى مۇمكىن. روھىي كېسهللىكلهرنى

داۋاالشتا، خولهستىرولنى تۆۋهنلىتىشته ئىشلىتىلىدىغان

بهزى دورىالر، تۇتقاقلىق كېسىلىنى، پاركىنسىن

كېسىلىنى داۋاالشتا، قان بېسىمىنى تۆۋهنلىتىشته

ئىشلىتىلىدىغان دورىالر ۋه خىستامىنغا قارشى دورىالر

ئىنسانالرنىڭ ئېسىنى يوقىتىۋېتىشى ياكى

ناچارالشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. روھىي كېسهللىك

دورىلىرى، پاركىنسون كېسىلىنى، چۈشكۈنلۈك

كېسىلىنى داۋاالشتا ئىشلىتىلىدىغان دورىالر،

تىنچالندۇرۇش دورىلىرى، ئىنسانالردا قايمۇقۇش،

يۆنىلىشنى تاپالماسلىق قاتارلىق ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ

چىقىرىشى مۇمكىن.  
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ئۇنىڭدىن باشقا الگېردىكى قىزالرنىڭ ئىپپىتىگه تاجاۋۇز

قىلىنغانلىقى، ئۇالر ئېغىر ئاياق بولۇپ، يهڭىگهندىن

كېيىن، يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلىرىنىڭ ئېلىپ كېتىلىپ،

ئۇالرنىڭ سۈتىنىڭ بازارغا سېلىنغانلىقى توغرىسىدا بهزى

ئۇچۇرالر تارقالغان. بىز بۇ ئۇچۇرالرنىڭ راست - يالغانلىقى

توغرىىسىدا ئىزدهنگىنىمىزده، خىتايدا ئانا سۈتىنىڭ

تاۋار قاتارىدا بازارغا سېلىنغانلىقى توغرىسىدىكى

خهۋهرلهرنىڭ ئون نهچچه يىل ئىلگىرىال تارقالغانلىقىنى

ۋه ئۇنداق بىر تىجارهتنىڭ خىتايدا خېلى ئۇزۇندىن بېرى

مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى بايقايمىز. الگېردىكى قىزالرنىڭ

ئىپپىتىگه تاجاۋۇز قىلىنغانلىقى ۋه الگېردا يېڭى

يهڭگىگهن ئايالالرنىڭ بوۋاقلىرىنىڭ ئېلىپ كېتىلىپ،

سۈتىنىڭ توپالپ بازارغا سېلىنغانلىقى بهلكىم الگېر

گۇندىپايلىرىنىڭ  ئايرىم قىلمىشى بولۇشى مۇمكىن.

بىراق، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگه يۈكسهك ئىقتىسادىي

كىرىم كهلتۈرىدىغان چوڭ تىجارهت بولمىغاچقا، خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى رهسمىي بىر سىياسهت سۈپىتىده

الگېرالردا كهڭ كۆلهمده ئىجرا قىلغانلىق ئېھتىمالى ئانچه

چوڭ ئهمهس. ئاخىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ الگېر

سىرتىدا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسهتلىرىگه نهزهر سالىدىغان

بولساق، دىنىي ئېتىقادىمىز، تىل - يېزىقىمىز، ئۆرپ –

ئادهتلىرىمىزنىڭ ئېغىر دهرىجىده چهكلىمىگه

ئۇچراۋاتقانلىقى، مىليونلىغان كىتاپلىرىمىزنىڭ

كۆيدۈرۈۋېتىلگهنلىكى، كۆپلىگهن مهسچىتلهرنىڭ

چېقىۋېتىلگهنلىكى، خهلقىمىزگه مهجبۇرى چوشقا گۆشى

يېگۈزۈلىۋاتقانلىقى، قىزلىرىمىزنىڭ مهجبۇرىي

خىتايالرغا ياتلىق قىلىنىۋاتقانلىقى، مىللهتنىڭ

كهلگۈسى بولغان مىليونالرچه بالىلىرىمىزنىڭ ئاتا -

ئانىسىدىن ئايرىلىپ، كوممۇنىزىم ئىدىيهسى بىلهن

تهربىيهلىنىۋاتقانلىقى مهلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى

خهلقىمىزنىڭ دىنىي ئېتىقاد، ئىدىئولوگىيه، تارىخ، تىل -

يېزىقىدىن باشالپ، ئهدهبىيات - سهنهت، تهنتهربىيه،

كىيىم - كېچهك، يۈرۈش - تۇرۇش، يېمهك - ئىچمهك

قاتارلىق كۈندىلىك ھاياتىنىڭ ھهممه تهرهپلىرىگىچه ھهر

خىل چهكلىمىلهرنى قويدى ۋه ئۇ چهكلىمىلهرنى

تهدرىجىي كۈچهيتتى. يالغۇز دىنىي ئېتىقادىمىزنى

چهكلهپال قالماستىن، ھهتتا ئىسالم دىنىنى ئۆزگهرتىشكه

ۋه ئۇنى سوتسىيالىزىمغا ماسالشتۇرۇشقا ئۇرۇندى.

خهلقىمىزنى ئۆز تارىخىنى ئۆگىنىشتىن مهھرۇم قىلدى ۋه

تارىخىمىزنى بۇرمىلىدى. تىل - يېزىقىمىزنى چهكلىدى،

كىتاپلىرىمىزنى كۆيدۈرۈپ تاشلىدى.

 پونكىتى ۋه 5 مۇستهقىل قان پالزما بىر تهرهپ قىلىش

تارمىقى بار ئىكهن؛ ئۇالرنىڭ قان ئىلىش ئوبيېكتى 10

مىليوندىن ئارتۇق بولۇپ، پۈتۈن نوپۇسنىڭ 40% دىن

ئارتۇقىنى تهشكىل قىلىدىكهن؛ يىلدا 800 - 1000 توننا

قان پالزمىسى توپاليدىكهن. نورمالدا ھهر 1 كىلو ياكى 1

لىتىر قان پالزمىسى ئۈچۈن 2 كىلو ياكى 2 لىتىر قان

كېرهكلىك بولۇپ، 1000 توننا قان پالزمىسى توپالش ئۈچۈن

2000 توننا قان كېرهك بولىدۇ. خىتايدا، خهلقنىڭ قان

ھهدىيه قىلىشقا بولغان ئهنئهنىۋى قاراشلىرى

تۈپهيلىدىن، قان ھهدىيه قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ سانى

ناھايىتى چهكلىك بولۇپ، سانلىق مهلۇماتالرغا

ئاساسالنغاندا، ھازىر خىتايدا ھهر 1000 نوپۇس ئىچىده

پهقهت 11 ئادهم قان ھهدىيه قىلىدىكهن، يهنى خىتاي

نوپۇسىنىڭ ئاران 1.1% قان تهقدىم قىلىدىكهن. 2017 -

يىلى، پۈتۈن خىتاي مىقياسىدا 14.59 مىليون ئادهم قان

ھهدىيه قىلغان بولۇپ، جهمى 4956 توننا قان توپالنغان؛

ئامما ۋهتهنده پهقهت 10 مىليون نوپۇستىن 800 - 1000

توننا قان پالزمىسى توپلىغان. ئادهتته پهقهت يېشى 16

ياشتىن چوڭ، بهدهن ئېغىرلىقى 50 كىلودىن ئارتۇق،

يۇقۇملۇق كېسهلگه گىرىپتار بولمىغان ساغالم ئىنسانالر

قان ھهدىيه قىلىشقا شهرتى توشىدىغان بولۇپ، ھامىلدار

ئايال ۋه ساالمهتلىكى ياخشى بولمىغانالردىن قان

ئېلىنمايدۇ. شۇنداق بولغاندا ئومۇمى نوپۇس ئىچىده قان

بېرىشكه شهرتى توشىدىغانالرمۇ ئادهتته 50% ئهتراپىدا

بولىدۇ.     يهنه بىر خهۋهرگه ئاساسالنغاندا خىتايدىكى

华)يهنه بىر قان مهھسۇالتلىرى شىركىتى بولغان خۇالهن

兰⽣物) بىئولوگىيىسى 2011-يىلى قان يېتىشمهسلىك

سهۋهبىدىن تاقىلىپ كېتىش خهتىرى ئاستىدا قالغان

ئىكهن. 2019 - يىلى 9 - ئاينىڭ 10 - كۈنىدىكى بىر

خهۋهرگه ئاساسالنغاندا، خىتايدىكى قان مهھسۇالتلىرى

博雅⽣) شىركىتىدىن بىرى بولغان بويا بىيولوگىيهسى

物) نىڭ 2018 - يىللىق قان مهھسۇالتلىرى تىجارهت

قىممىتى 904 مىليون يۈهن (130 مىليون دولالر) بولۇپ،

مهزكۇر شىركهت بۇنىڭدىن 327 مىليون يۈهن نهق كىرىم

ياراتقان. يۇقىرىقى شىركهتلهرنىڭ ھهممىسى خىتايدا پاي

چېكى تارقاتقان چوڭ شىركهتلهر ھېساپلىنىدۇ. دېمهك

خىتايدىكى قان مهھسۇالتالر بازىرى ناھايتى چوڭ بولۇپ،

ئۇنىڭدىن چىقىدىغان نهپمۇ بهك زور. خۇالسه،

يۇقىرىقىدهك سهۋهبلهر تۈپهيلى، الگېردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ

خىتايدىكى قان مهھسۇالتى تىجارىتىنىڭ قان مهنبهسى

بولۇش ئېھتىمالى ناھايتى يۇقىرى.  
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خهلقىمىزنى شى جىنپىڭنى ۋه كومپارتىيهنى مهدھىيلهيدىغان قىزىل ناخشالرنى ئېيتىشقا مهجبۇرلىدى. ئهرلهرنىڭ ساقال

- بۇرۇتلىرىغا، ئايالالرنىڭ كىيىم - كېچهكلىرىگه ھهر خىل چهكلىمىلهرنى قويدى. خهلقىمىزنىڭ يۇرت، ھهتتا مهھهلله

ئارىالپ، ئۆزئارا زىيارهت قىلىشىغا چهكلىمه قويدى. خهلقىمىزنى ئۆز دىنىي ئېتىقادىدىن ۋاز كېچىپ، ئىسىملىرىنى خىتايچه

ئىسىمغا ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرلىدى. ھهتتا خهلقىمىزنىڭ ئۆيلۈك - ئوچاقلىق بولۇشىغا ۋه دهپنه مۇراسىملىرىغىمۇ چهك

قويدى. قىزلىرىمىزنى خىتاي ئهرلىرى بىلهن توي قىلىشقا مهجبۇرلىدى. بۇالرنىڭ ھهممىسى، خهلقىمىزنىڭ دىنىي

ئېتىقادى ۋه روھىي ھالىتىگه ئېغىر دهرىجىده سهلبىي تهسىر كۆرسىتىپ، خهلقىمىزنىڭ روھىي ھالىتىده نورمالسىزلىق

پهيدا قىلدى.

 

گهپنى يىغساق، مهن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى قىرىۋهتمهيدۇ دېمهكچى ئهمهسمهن، لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

مهقسىتى ئۇيغۇرالرنى قىرىپ تۈگىتىش بولماستىن، بهلكى ئۇيغۇر خهلقىنى ئۆزىگه تامامهن بويسۇندۇرۇشتۇر. چۈنكى،

ئۆلتۈرۈش غهلبه ھېساپالنمايدۇ، تۈپتىن بويسۇندۇرۇش غهلبه ھېساپلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى، جۈملىدىن

پۈتۈن دۇنيانى بويسۇندۇرااليدىغانلىقىنى بىزگه كۆرسىتىپ ئۆزىنى ئىسپاتلىماقچى. خىتايالردا «توخۇنى ئۆلتۈرۈپ

مايمۇننى چۆچۈتۈش» دهيدىغان گهپ بار. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قىسىم تهسىردار ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرۈشى، پهقهتال ئۇالرنى

ئۆلتۈرۈپ يوق قىلىش ئۈچۈن بولماستىن، بهلكى ئۇنى ھاياتالرغا كۆرسىتىپ، ئۇالرنىبويسۇندۇرۇش قهدىمىنى تېزلىتىش

ئۈچۈندۇر.

 

ئهگهر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈپ مهقسىتى ئۇيغۇرالرنى قىرىپ تۈگىتىش بولسا، ساقال -بۇرۇتالر، كىيىم - كېچهكلهرگه

چهكلىمه قويۇپ نېمه قىلىدۇ؟ ئۇيغۇرالرغا مهجبۇرى چوشقا گۆشى يېگۈزۈپ نېمه قىلىدۇ؟ ئۇيغۇرالرغا خىتاي تىلى ۋه خىتاي

كۈلتۈرىنى ئۆگىتىپ، خىتايچه ناخشا ئوقۇتۇپ نېمه قىلىدۇ؟ مهقسهت ئۆلتۈرۈشال بولسا، بۇالرنى قىلمايمۇ ئۆلتۈرگىلى

بوالتتى. بۇ نۇقتىدا بىز دىققىتىمىزنى نوقۇل ھالدا الگېرغا ۋه كهڭ كۆلهملىك قىرغىنچىلىققا مهركهزلهشتۈرۈۋالدۇق.

ئهمهلىيهتته بولسا يۇقىرىدا تىلغان ئېلىنغان ئهھۋالالر يالغۇز الگېرالردىال مهۋجۇت بولماستىن، الگېر سىرتىدىمۇ مهۋجۇت.

خهلقىمىز يۈزلىنىۋاتقان ئهڭ چوڭ تهھدىت الگېر بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن، بهلكى پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاندا

ئومۇمىيۈزلۈك مهۋجۇت.

 

شۇ ۋهجىدىن، مېنىڭچه ئۇيغۇرالرنى كهڭ كۆلهمده قىرىپ تۈگىتىش ھازىرچه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈپ مهقسىتى ئهمهس.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈپ مهقسىتى خهلقىمىزنى پۈتۈنلهي ئاسمىالتسىيه قىلىش، پۈتۈنلهي بويسۇندۇرۇش ۋه بۇ ئارقىلىق

خهلقىمىزدىن ئۆز ئىستىكى بويىچه پايدىلىنىشتۇر. ئهلۋهتته، ئهگهر خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭ مهغلۇپ بولۇشىغا كۆزى

يهتسه، ئۇ چاغدا ئۇيغۇرالرنى، كهم دېگهنده تۈرمه ۋه الگېر ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرنى كهڭ كۆلهمده قىرىۋېتىشى مۇمكىن.

ئۇنىڭدىن باشقا ئهھۋالدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالردىن ئهڭ يۇقىرى دهرىجىده پايدىلىنىشقا تىرىشىدۇ. 
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ABC Net Australia: China’s frontier of fear; 
By Mark Doman, Stephen Hutcheon, Dylan Welch and Kyle Taylor 
https://www.abc.net.au/news/2018-11-01/satellite-images-expose-chinas-network-of-re-education-
camps/10432924 
Estimates of camp numbers range anywhere between 181 to upwards of 1,200.
 
FP magazine: 48 Ways to Get Sent to Chinese Concentration Camp
Something terrible is happening in Xinjiang.  BY TANNER GREER 
https://foreignpolicy.com/2018/09/13/48-ways-to-get-sent-to-a-chinese-concentration-camp/ 
There is a crisis in Xinjiang. The details are murky. The Communist Party of China has little incentive to reveal the
inner workings of the vast system of surveillance and terror it has built to control the 12 million Uighur and Kazakh
citizens of China’s westernmost region. From the party’s perspective, the further away the global spotlight is from
its activities the better.
 
Uighur woman details horrific abuse in China internment camp
https://www.cbsnews.com/news/china-uighur-woman-abuse-chinese-internment-camp-muslim-minorities-xinjiang/

پايدىالنغان مهنبهلهر



Mihrigül Tursun said she and other inmates were forced to take unknown medication, including pills that made them faint and a
white liquid that caused bleeding in some women and loss of menstruation in others. Tursun said nine women from her cell died
during her three months there.
 
Uighur claims sterilization in Xinjiang detention camp
http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=134991&sid=6
Zumrat Dawut, who survived a detention camp in China's XInjiang and is now living in the United States with her family,
recounted how she was shackled and hooded on the day she was detained. She was prevented from showering, denied food
when she tried to help a fellow prisoner _ and even sterilized. Even before the camps, recounted being assigned "relatives'' from
the Han majority _ a well-documented practice that the Chinese have portrayed as a cultural exchange but that Uighurs say is
aimed at undercutting their religion and way of life. A 20-year-old man was assigned to be her 12-year-old daughter's "relative,''
and he would demand to see her dressed well and ask to take her with him out of the house.
"Even people outside the camps are not free,'' she said. "They are living in an outdoor prison.''-AP
 
China’s woman shortage creates an international problem
https://share.america.gov/dire-effects-of-chinas-woman-shortage/
China’s gender gap is fueling the trafficking of poor women, who are being kidnapped or lured into China and forced
to be prostitutes or slave-brides.
According to the U.S. Department of State’s 2019 Trafficking in Persons Report, traffickers “increasingly facilitate the forced and
fraudulent marriage of South Asian, Southeast Asian, Northeast Asian, and African women and girls to Chinese men.” There are
34 million more Chinese men than Chinese women in a total population of 1.4 billion. The gender gap is widest for those of
marriage age. In 2018, China had 280 males aged 15–29 for every 100 females of that age, or nearly 3 to 1, according to the
United Nations. By 2026, there will be more than three males for every female aged 15–29, and the ratio will not be close to
balanced for several decades.
 
New York Times: China uses DNA to track its people, with the help of American expertise
https://www.nytimes.com/2019/02/21/business/china-xinjiang-uighur-dna-thermo-fisher.html?
fbclid=IwAR0v6dSVpJajBGw8ASeTV2RTVC_Az68js6jgbhFWPK0ouBTefrNeXM0IGKw
BEIJING — The authorities called it a free health check. Tahir Imin had his doubts. 
 
Analysis of genetic admixture in Uyghur using the 26 Y-STR loci system
https://www.nature.com/articles/srep19998
The Uyghur population has experienced extensive interaction with European and Eastern Asian populations historically. A set of
high-resolution genetic markers could be useful to infer the genetic relationships between the Uyghur population and European
and Asian populations. In this study we typed 100 unrelated Uyghur males living in southern Xinjiang at 26 Y-STR loci. Using the
high-resolution 26 Y-STR loci system, we investigated genetic and phylogenetic relationship between the Uyghur population and
23 reference European or Asian populations. 
 
Genetic History of Xinjiang's Uyghurs Suggests Bronze Age Multiple-Way Contacts in Eurasia.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28595347
The Uyghur people residing in Xinjiang, a territory located in the far west of China and crossed by the Silk Road, are a key ethnic
group for understanding the history of human dispersion in Eurasia. Here we assessed the genetic structure and ancestry of 951
Xinjiang's Uyghurs (XJU) representing 14 geographical subpopulations. We observed a southwest and northeast differentiation
within XJU, which was likely shaped jointly by the Tianshan Mountains, which traverses from east to west as a natural barrier,
and gene flow from both east and west directions. In XJU, we identified four major ancestral components that were potentially
derived from two earlier admixed groups: one from the West, harboring European (25-37%) and South Asian ancestries (12-
20%), and the other from the East, with Siberian (15-17%) and East Asian (29-47%) ancestries. 
 
基因武器如何影响未来战争

http://www.xinhuanet.com//mil/2017-11/10/c_129737310.htm
基因武器是指通过基因编辑技术修改致病微⽣物的基因编码，⽽研制出的新⼀代⽣物武器，能够从基因层⾯对敌发动攻击。简单

来说，基因编辑技术就相当于⼀把基因“剪⼑”，可以按照主观意愿将⼀种⽣物的基因⽚段“剪接”到另⼀种⽣物上，从⽽改变其⽣理
特征。基因武器正是通过这种⽅式修改基因获得新的致病微⽣物，从⽽使对⽅的疫苗库失效。美国情报机构因此把基因编辑技术

列为潜在的⼤规模杀伤性武器。
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活摘−⼗年调查
https://www.youtube.com/watch?v=rY-g6vEusuw&list=PLmi-_4Ve64eDMqmFzx1Q4YRo8rrQDzqxH&index=3&t=441s本⽚讲述了

中國軍醫耗时⼗年取证调查，揭开⼤陆活摘器官⼀条⻰移植⿊幕。本⽚的特點： 1、95%的信息來⾃中共控制的媒体的报道、國內

的医学报告、医院⽹站曾经公布的信息、医学医⽣接受的调查录⾳、中共官员接受的调查录⾳。可以说是⽤来⾃⼤陆的信息来说

明在中国发⽣的⿊幕。 2、调查主体追查国际在国外、⼤陆都有调查员，所有调查录⾳都有完整备案，包括秘书接线、转接过程等

等，考虑篇幅问题，⽚中只是截取了部分内容。所以电话录⾳都将做为证据提交国际法庭，作为追诉犯罪嫌疑⼈的证据。 哈佛醫

學專家汪志远曾经是⼤陆航空军医主任，2006年他读到了媒体报道⼤陆器官活摘内幕，于是开始了⻓达10年的调查和研究。通过

⼤量对⼤陆主要城市医院的采证和采访调查发现：军队、警察、医院、法院⼀条⻰的牟取器官移植的暴利，不择⼿段对⼤量法轮

功学员进⾏活摘⼿术，且毁⼫灭迹...官⽅⽹站：http://harvestedalive.com

 
China Accused of Harvesting Organs of Uighurs, Falun Gong Religious Group
https://www.nationalreview.com/news/china-accused-of-harvesting-organs-of-uighurs-falun-gong-religious-group/
A human rights lawyer has accused the Chinese government of murdering members of the Uighur Muslim minority
and the Falun Gong religious group to harvest their organs, and has urged the U.N. Human Rights Council to
investigate the allegations.
 
2020年中国医药市场规模将达1.8万亿，⽣物药品市场占⽐⼤幅增⻓
http://www.phirda.com/artilce_3726.html?cId=1
近年来，中国医药⾏业快速发展，市场规模由2011年的7431亿元增⻓到2015年的12207亿元，复合增⻓率为13.2%，快于该期间
GDP 8.7%的复合增⻓率。中商产业研究院发布的《2016-2020年中国医药⾏业投资战略研究咨询报告》指出，在“⼗三五”期间，
我国医药⾏业将继续⾼速发展，2020年市场规模将会达到17919亿元，2015-2020年，复合增⻓率为8%，依然会⾼于我国GDP的
增⻓率。

 
2018年中国医药⾏业市场规模：中国成为全球第⼆⼤医药市场
http://market.chinabaogao.com/yiyao/09213D1942018.html
2018-09-21: 全球药品市场规模稳定增⻓随着全球⼈⼝总量基数的增⻓以及社会⽼龄化程度的不断提⾼，医疗服务、药品的需求量
及需求种类与⽇俱增；另⼀⽅⾯，由⽣活⽔平提⾼带来的⼈⺠健康管理意识的加强，使得全球医药市场稳步发展。2016年，全球
药品销售规模达11,201亿美元，相⽐2007年增⻓51.47%，10年内复合增⻓率为4.72%。预计2020年全球药品⽤量将达到4.5万亿
剂，相⽐于2015年增⻓24%。全球超过50%⼈⼝每⼈每天会使⽤超过1剂的药品，相⽐2005年增加超过三分之⼀，主要增⻓源⾃
印度、中国、巴西和印度尼西亚等国家。中国是世界上医药消费增⻓最快的地区之⼀，据IMS统计，中国在2010年是世界第三⼤
医药市场，进⽽在2015年成为世界第⼆⼤医药市场。预计2020年时，中国医药市场规模指数与第三位之间的差距将会进⼀步扩
⼤，并缩⼩与第⼀位之间的差距。

 
《2019年中国医药市场发展蓝⽪书》发布
http://www.gd.xinhuanet.com/newscenter/2019-08/10/c_1124859396.htm
 2019-08-10 ⽇前，⽶内⽹举⾏的《2019年中国医药市场发展蓝⽪书》发布会在⼴州举⾏。数据显⽰，2019年上半年，我国药品
终端市场销售额为9087亿元，同⽐增⻓为5.8%，较上年同期增速放缓。
 
China isn’t yet ready to conduct clinical trials for the pharma industry
https://www.statnews.com/2018/08/03/china-clinical-trials-infrastructure-transparency/
China, with its huge population and its position as the second-largest pharmaceutical market in the world, should be poised to
become a world leader in clinical trials for new drugs and devices. But it isn’t quite ready for that.
Problems with protecting clinical trial participants, inadequate clinical trial infrastructure, and poor transparency make China an
unreliable country in which to conduct a clinical trial. As a clinical research professional with more than a decade of global industry
experience, I’ve seen clinical trials conducted in many countries but have yet to work with a U.S. company that has opted to
conduct a clinical trial in China.
 
Thousands of Indians die in unethical clinical trials
https://www.thenational.ae/world/asia/thousands-of-indians-die-in-unethical-clinical-trials-1.770992'We can’t treatIndians as
guinea pigs,' head of Indian Society for Clinical ResearchThousands of Indians have died in unethical clinical trials over the past
decade, even as a lawsuit to improve regulation of these trials has dragged unresolved through the Supreme Court for six years.
Between January 2005 and November 2017, 4,967 people died during the course of drug trials and research, according to
government data obtained by a non-profit called Swasthya Adhikar Manch (SAM). Another 20,000-odd people have suffered
adverse reactions in such trials.
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泰邦⽣物 (CBPO US) - 控制上游资源；获取最⼤利润
https://www.newone.com.cn/researchcontroller/detail?id=169848&code=13

泰邦⽣物与新疆德源的战略合作对泰邦⽣物⻓远有利. 泰邦⽣物最近宣布与新疆德源进⾏战略合作，在未来3年内每年采购不少于

120/180/200吨⾎浆。泰邦⽣物先前在4⽉份向新疆德源购买约143吨⾎浆，主要⽤于在贵州泰邦采集中⼼⽩蛋⽩和免疫球蛋⽩的⽣

产。由于供应短缺⼀直是中国⾎浆制造商的瓶颈，这批143吨的⾎浆已占公司2015年总⾎浆供应量的20％。

 

新疆德源⽣物⼯程有限公司

http://scc.shzu.edu.cn/2017/1211/c7793a103598/page.htm

新疆德源⽣物⼯程有限公司成⽴于1994年5⽉，是在新疆的唯⼀⼀家⾎液制品⽣产企业，注册资本4666万元⼈⺠币。公司位于乌鲁

⽊⻬市⾼新区北区⼯业园冬融街399号，占地⾯积136.6亩，建筑⾯积39200平⽅⽶。公司已建成⾎液制品⽣产⻋间11774平⽅⽶，总

投资4.7亿元⼈⺠币。⻋间年处理健康⼈⾎浆800-1000吨。截⽌2016年公司在新疆共取得13个单采⾎浆站设置⾏政许可，已投⼊1.4

亿元⼈⺠币，建成8个浆站，占地⾯积67595平⽅⽶。⽬前采集的⾎浆主要⽤于本公司⾎液制品⽣产线⽣产。

https://www.yingjiesheng.com/job-004-167-759.html

新疆德源⽣物⼯程有限公司在新疆南北疆拥有13个独⽴产权的单采⾎浆站和5个单采⾎浆分站，名列国内同⾏业前列，采浆范围覆

盖49个县市，1000多万⼈⼝，占全疆总⼈⼝的40%以上。

 
华兰⽣物⾯临失⾎危机_财经频道_新浪⽹
 http://finance.sina.com.cn/focus/hlswsx/

华兰⽣物痛失近60%⾎浆来源 ⾯临失⾎危机

http://finance.sina.com.cn/stock/s/20110720/001010174847.shtml

基于⾎浆窗⼝期加⽣产、批签发期共6个⽉以上周期的存在，华兰⽣物在贵州被关闭的5家单采⾎浆站并不会影响到期2011年的业

绩。但如果重庆的7家⾎浆站或重庆分公司的运营不能超预期发展，以弥补空缺，则2012年乃⾄2013年上半年，华兰⽣物的⾎浆制

品业务将受到重⼤打击。因为被关闭的5家⾎浆站采浆量占公司全年总采浆量的60%左右。 ⺠⽣证券投资顾问徐冉分析，贵州省本

次整顿势必会对公司业绩造成较⼤冲击，不过很难撼动公司作为⾎液制品的⻰头地位。

 

中国⼈为什么不乐意献⾎?平均每百⼈只有⼀个⼈献⾎ |有理数
http://www.bjnews.com.cn/graphic/2018/06/14/491126.html

根据《2017年我国卫⽣健康事业发展统计公报》数据显⽰，2017年全国⽆偿献⾎⼈次数达到1459万⼈次，采⾎量达到4956吨，
较2016年分别增⻓4.2%和5.0%，献⾎率接近11‰。
 
博雅⽣物资产乱象：预付款暴涨 输⾎关联⽅有秘密
https://finance.sina.com.cn/stock/s/2019-09-10/doc-iicezzrq4872085.shtml
博雅⽣物在2018年年报中声称，公司在保障⾎液制品业务稳定发展的同时，积极发展⾮⾎液制品业务，实现⾎液制品业务、⾮⾎
液制品业务协同发展。按照2018年年报第169⻚披露，公司业务共有四块：⾎液制品业务、糖尿病药品业务、⽣化制药业务、药
品经销业务，这四块业务2018年收⼊分别为9.04亿元、3.2亿元、7.02亿元、5.55亿元，净利润分别为3.27亿元、5214万元、6541
万元、2352万元。因此，⾎液制品是上市公司最主要的收⼊和利润来源。
 
深圳富豪圈流⾏直饮⼈奶 对奶直吸或涉⾊情
http://politics.people.com.cn/n/2013/0704/c70731-22072352.html
近⽇，记者调查发现，⺟奶已成深圳⾼端圈内的时尚营养品，⽽直饮⼈奶已悄然在深圳富豪圈中流⾏。“⼼馨语”家政 服务点负责
⼈林军说，奶妈业务早已拓展到了成⼈消费群，需求远超预期，“如有必要，还可以对着乳头喝奶”。深圳公安局相关⼈⼠透露，即
使成⼈雇佣奶妈的⾏为涉嫌⾊情⾏为，但侦查难度相对较⼤。同时，深圳奶妈可为成年⼈哺乳引热议，有饮⽤者称营养功能没有

想象中⼤。

 
Times Report: China Targets Prominent Uighur Intellectuals to Erase an Ethnic Identity
https://www.nytimes.com/2019/01/05/world/asia/china-xinjiang-uighur-intellectuals.html The mass detention of Uighur artists,
journalists and scholars has become an alarming symbol of the Communist Party's most intense social-engineering drive in
decades, according to scholars, human rights advocates and exiled Uighurs.
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ئامېرىكا ئۇيغۇرلىرى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكاغا كۆچمهن بولۇپ كېلىشى

1960-يىللىرى باشالنغان. بولۇپمۇ 20-ئهسىرنىڭ

ئاخىرلىرى شهرقىي تۈركىستاندا خىتاي ھاكىمىيىتى

بىلهن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىر قاتار توقۇنۇشالرنىڭ يۈز

بېرىشى ۋه خىتاينىڭ ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن يۈرگۈزگهن

زۇلۇملىرىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ، بىر قىسىم

ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيا، تۇركىيه، ياۋروپا، كانادا،

ئاۋسترالىيه ۋه ئامېرىكاغا كېتىش يولىنى تاللىغان.

ئامېرىكاغا كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 1980-يىلىنىڭ

ئوتتۇرىلىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى ياش ئۇيغۇر

ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئوقۇشقا كېلىشى

بىلهن تهدرىجىي ھالدا كۆپىيىشكه باشلىغان.

بىلىشىمىزچه، ئامېرىكاغا ئهڭ دهسلهپته ئوقۇشقا

كهلگهنلهر تۆۋهندىكىلهر: گۈلناز ئابدۇقادىر ۋه پهرھات

نىياز (1985-يىلى)، قاھار بارات (1986-يىلى)، مهۋالن

ياسىن (1987-يىلى)، ئهركىن سىدىق، رىشات ئابباس،

گۇلباھار مامۇت ۋه ئهنۋهر يۈسۈپ (1988-يىلى)، تۇغلۇق

ئابدۇرازاق (1990-يىلى).

 

 1992-يىلى شىمالىي كالىفورنىيهده دوكتورلۇقتا

ئوقۇۋاتقان ئهركىن سىدىق ۋهتهندىن بىر قانچه گۇرۇپپا

ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكاغا ئېكسكۇرسىيهگه كېلىپ،

ئهمما ئامېرىكادىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ھېچقانداق

ئاالقه ئورنىتىلمىغانلىقى ئۈچۈن، ئامېرىكىدىكى

ئۇيغۇرالر بىلهن ئۇچرىشالماي قايتىپ كهتكهنلىكىدىن

خهۋهر تاپىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئۇ 1993-يىلى 1-ئايدا

ئامېرىكادىكى ۋهتهندىن كهلگهن ئۇيغۇر، قازاق ۋه

قىرغىز ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسىنى تىزىمالپ، بىر

«تېلېفون نومۇر دهپتىرى» تۈزۈپ چىقىدۇ. ئهمما،

ۋهتهندىن كهلگهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى 1993-يىلىمۇ

ناھايىتى ئاز بولۇپ، ئۇ «دهپتهر» گه ئاران 17 ئائىله

كىرگۈزۈلىدۇ، ھهمده ئۇ بىر «تېلفون دهپتىرى»

بواللماي، پهقهتال بىر – ئىككى بهتلىك «تېلېفون

نومۇرى قهغىزى» بولۇپ چىقىدۇ.   

 

ئامېرىكادىكى ئۇيغۇرالر ئۆزئارا ئاالقه ۋه

ياردهملىشىشىنى كۈچهيتىش ئۈچۈن ئهركىن

سىدىقنىڭ يېتهكلىشىده تهشكىللىنىپ، 1993-يىلى

                      TOSSA    3- ئايدا، ئېنگلىزچه ئىسمى

 (Tengritagh Overseas Students and Scholars

Association) دهپ ئاتىلىدىغان، ئۇيغۇرچه مهنىسى

«چهت ئهلدىكى تهڭرىتاغلىق ئوقۇغۇچىالر ۋه زىيالىيالر

ئۇيۇشمىسى» بولغان بىر ئۇيۇشمىنى قۇردى. بۇ

ئۇيۇشمىغا تۇنجى يىلى ئهركىن سىدىق رهئىس، روشهن

ئابباس مۇئاۋىن رهئىس بولۇپ ئىشلىدى. شۇنىڭدىن

كېيىن ئامېرىكادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئارا ئاالقىسى

بىردىنال كۈچىيىپ كهتتى. ئۇيغۇرالر بىر شتاتتىن يهنه

بىر شتاتقا بىر-بىرىنى يوقالپ بارىدىغان ئىشالرمۇ

باشالندى. ئۇيۇشما ئىش باشالپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئايلىق

ژۇرنال چىقىرىپ، ئۇنى ئامېرىكادىكى ھهممه ئۇيغۇرغا

تارقاتتى. ئامېرىكادىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر بۇ

ئۇيۇشمىغا ئالمىشىپ رهھبهر بولۇپ ئىشلىدى، ھهمده

خېلى ئۇزۇنغىچه ۋهتهندىن ئامېرىكىغا ئوقۇشقا

ئىلتىماس قىلغان بهزى ئوقۇغۇچىالرنىڭ «توفېل» 

ئېنگلىزچه ئىمتىھانىغا ئىلتىماس قىلىش ھهققى

بىلهن ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتلىرىغا ئىلتىماس

قىلىش ھهققىنى تۆلهپ بېرىش، ۋهتهندىكى

ئوقۇغۇچىالرنى ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتلىرىغا

ئىلتىماس قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرى ھهققىده زۆرۈر

ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهش قاتارلىق ئىشالر بىلهن

شۇغۇلالندى. ۋهتهندىكىلهرنىڭ ئىقتىسادىنىڭ

ياخشىلىنىشى بىلهن بۇنداق ماددىي ياردهمگه

ئىلتىماس قىلغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى ئازالپ

كهتكهن بولسىمۇ، تهڭرىتاغ ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى بۇ

خىزمهتنى خېلى ئۇزۇنغىچه داۋامالشتۇردى. 

 

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر

خهلقىگه قاراتقان ئاسسىمىالتسىيه ۋه ئىرقىي يوقىتىش

سىياسىتىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ، ئامېرىكادا بىر

سىياسىي تهشكىالتقا ئېھتىياج تۇغۇلدى. شۇنىڭ بىلهن

ئامېرىكادىكى بىر گۇرۇپپا ئۇيغۇر زىيالىيلىرى

تهشكىللىنىپ، ئالته ئايدىن كۆپرهك ۋاقىت

سېستىمىلىق تهييارلىق قىلىپ، 1998-يىلى 23 - مايدا

«ئۇيغۇر ئامېرىكالىقالر بىرلىكى»نى قۇرۇپ چىقتى.

«ئۇيغۇر ئامېرىكالىقالر بىرلىكى» نىزامنامىسىدا ھهر

ئىككى يىلدا بىر قېتىم قۇرۇلتاي ئۆتكۈزۈپ، «ئۇيغۇر

ئامېرىكالىقالر بىرلىكى» رهھبهرلىرىنى يېڭىدىن

سايالپ چىقىش بهلگىلهندى. بىرىنچى نۆۋهتلىك

رهھبهرلهر ۋهزىپه ئۆتىگهن ئىككى يىل ئىچىده «ئۇيغۇر

ئامېرىكالىقالر بىرلىكى» بىر قىسىم ئهگرى-

توقايلىقالرنى بېشىدىن كهچۈردى. ئۇنىڭغا دهسلهپكى

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر
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ئالته ئايدا دولقۇن قهمبىرى، كېيىنكى ئالته ئايدا

ئهركىن سىدىق ۋه ئاخىرقى بىر يىلدا غۇالمىدىن پاختا

رهئىس بولدى.   گهرچه ناھايىتى كۆپ قىيىنچىلىقالرغا

دۇچ كهلگهن بولسىمۇ، «ئۇيغۇر ئامېرىكالىقالر بىرلىكى»

يېڭى قۇرۇلغان ۋاقىتتىن باشالپال ئۇيغۇرالرنىڭ «شهرقىي

تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى» ۋه «دۇنيا ئۇيغۇر

قۇرۇلتىيى» قاتارلىق خهلقئارالىق تهشكىالتلىرى بىلهن

يېقىندىن ھهمكارلىشىپ، ئامېرىكادا مىللهتكه

پايدىلىق كۆپلىگهن سىياسىي ۋه مهدهنىي

پائالىيهتلهرنى ئېلىپ باردى. مهسىلهن، «ئۇيغۇر

ئامېرىكالىقالر بىرلىكى» 1998-يىلى 16- ئىيۇندا

ئامېرىكا كونگرهسىده «شهرقىي تۈركىستاندىكى دىنىي

باستۇرۇش ۋه كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى»

دېگهن تېمىدا ئىسپات بېرىش پائالىيىتى ئېلىپ باردى.

«ئۇيغۇر ئامېرىكالىقالر بىرلىكى» ئامېرىكادىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ مهنپهئهتىگه ۋهكىللىك قىلىپ، ھهر خىل

سىياسىي ۋه مهدهنىي پائالىيهتلهر بىلهن شهرقىي

تۇركىستانغا ۋه ئۇيغۇر خهلقىگه ياردهم قىلىشنى تاكى

بۈگۈنگىچه ئىزچىل داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته. بۇگۈنگه

قهدهر ئامېرىكادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ھهققىده ئېنىق

مهلۇمات يوق. بىر قىسىم زىيالىيالرنىڭ مۆلچهرىگه

ئاساسالنغاندا ئامېرىكادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تهخمىنىي

سانى ئۈچ مىڭ ئهتراپىدا. ئامېرىكاغا 2016 -

يىللىرىدىن كېيىن ۋهتهنده تولۇقسىزنى، تولۇق

ئوتتۇرىنى ۋه تولۇق كۇرسنى پۈتتۇرگهن ئۇيغۇر ياشلىرى

خېلى كۆپ كېلىشكه باشلىدى. ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى

ھهر قايسى جايالردىكى ئۇيغۇر جامائهتلىرى بىلهن

ئاالقىالشماي، ياكى ئۇالرغا ئۆزلىرىنى بىلدۈرمهي

ياشاۋاتقان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ سانىنى يۇقىرىدىكى

سانغا قوشۇش مۇمكىن بولمىدى. ئامېرىكا نوپۇس

ئىدارىسىنىڭ 2013-يىلىدىكى سىتاتىستىكىسغا

ئاساسالنغاندا، شۇ يىلىدىكى ئۆيىده ئۇيغۇرچه

سۆزلىشىدىغان، يېشى بهش ياشتىن يۇقىرى

كىشىلهرنىڭ سانى 8905 ئىكهن. بۇ سان ئوتتۇرا

ئاسىيادىن كهلگهن تۈركىي مىللهتلهرگه تهۋه

كىشىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئهمما، ئامېرىكادىكى

جامائهت، سورۇن ياكى جامائهت پاالىيهتلىرىگه داۋاملىق

قاتنىشىپ تۇرىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئۈچ مىڭدىن

ئاشىدىغانلىقىغا ئادهمنىڭ ئانچه ئىشهنگۈسى

كهلمهيدۇ. بۇ ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى تۆۋهندىكى شىتات ۋه

شهھهرلهرگه مهركهزلهشكهن: ئامېرىكا پايتهختى

ۋاشىڭتون ۋه ئۇنىڭ ئهتىراپىدىكى ۋىرجىنىيه بىلهن

 مهرىلهند شتاتى، كالىفورنىيه شتاتىنىڭ لوس

ئانجېلىس ۋه سان فرانسىسكو رايونلىرى، تېكساس

شتاتىنىڭ خيۇستون شهھىرى، نيۇ يورك شتاتى،

ماساچۇسىتس شتاتىنىڭ بوستون شهھىرى ۋه ۋاشىڭتون

شتاتىنىڭ سىياتېل شهھىرى.

 

ئامېرىكا تهرهققىي تاپقان غهرب ئهللىرى، ھهمده

ياپونىيه ۋه ئاۋىسترالىيه قاتارلىق ئهللهر ئىچىده

ئۇيغۇرالر ئۆز جامائىتى ئىچىده ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي

پائالىيهت-ھهرىكهتلهرنى ئهڭ دهسلىۋىده يولغا قويغان

دۆلهت بولۇپ، بۇ دۆلهتتىكى ئۇيغۇرالر ھازىرمۇ ئامېرىكا

دۇنيا سىياسىي سهھنىسىنىڭ مهركىزى بولۇشتهك

پايدىلىق شارائىتالردىن ئهڭ ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ ئىش

ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. شۇنداقال ياخشى شهرت-

شارائىتالرنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشى ۋه شهرقىي

تۈركىستاندىكى ۋهزىيهتنىڭ تۈرتكىسى بىلهن

ئامېرىكىدا بىر ياش ئهۋالت ئۇيغۇر سىياسىي

پائالىيهتچىلىرى ۋۇجۇتقا كېلىۋاتىدۇ. ئامېرىكادا ھازىر  

ئۆز ئالدىغا ئىگىلىك تىكلهپ يۈكسىلىۋاتقان، سىياسىي

سهھنىلهرده قهھرىمانالرچه رول ئالىدىغان كىشىلهردىن

تهركىپ تاپقان بىر سىياسىي قوشۇننىڭ ئهزا سانىمۇ

ناھايىتى تېز چوڭىيىۋاتىدۇ.

 

ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكا داڭلىق ئالىي مهكتهپلهرده

ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرى ئهڭ كۆپ، ۋه داڭلىق

شىركهتلهردىكى مۇھىم كهسپىي ئورۇنالردا خىزمهت

قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالرمۇ ئهڭ كۆپ دۆلهت، دېسهك

خاتاالشمايمىز. بىزنىڭ بىلىشىمىزچه ھازىر

ئامېرىكادىكى خاۋارد، MIT ، يېيل، ستانفورد قاتارلىق

دۇنياغا ئهڭ داڭلىق ئالىي مهكتهپلهرده ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر

ئوقۇغۇچىالر بار. شۇنداقال دۇنياغا داڭلىق چوڭ شىركهت

ۋه بانكىالردا، ھهمده ئامېرىكانىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

ھۆكۇمهت ئورۇنلىرىدا ناھايىتى مۇھىم ۋهزىپه ئالغان

ئۇيغۇرالر بار. ئۇنداق ئورۇنالردىن ئاقساراي، ئامېرىكا

دولهت مىنىستېرلىكى، يېمهكلىك-دورا باشقۇرۇش

ئىدارىسى(FDA)،  ناسا (NASA)،  فايزىر

(Pfizer)،فېيسبۇك، گۇگۇل، ئالما شىركىتى، ۋاللز فارگو

بانكىسى، ۋه كايزېر دوختۇرخانىسى قاتارلىقالر بار. 

 

در. ئهركىن سىدىق تهييارلىغان



ئايالالر ھهققىده تهلقىنلهر

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ پهخىرلىك قىزى ۋه  ئۆتكۈر پىكىرلىك 

 يازغۇچىسى نهزىره مۇھهممهد سالىھ 1974-يىلى

ئۈرۈمچىده تۇغۇلغان. 2017-يىلى 12-ئايدا دادىسى

مۇھهممهد سالىھ ھاجىم قاتارلىق پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلهر

بىلهن تۇتقۇن قىلىنغان. 

ئايال، ئائىله ۋه خىزمهت

 

يهر شارىلىشىش ۋه ئىقتىسادى تهرهققىيات بىزنىڭ تۇرمۇش

شهكلىمىزگه ئاز بولمىغان ئۆزگىرىشلهرنى ئېلىپ كهلدى. ئايالالرنىڭ

مهكتهپلهرده ئوقۇش، ئهرلهرگه ئوخشاش تۈرلۈك ئىجتىمائىي

خىزمهتلهرگه قاتنىشىش ئىمكانىيىتى كېڭىيىپ، سىرت بىلهن بولغان

ئاالقىسى قويۇقالشتى. بۇنىڭ بىلهن كهسىپ ۋه خىزمهتنى ئهڭ مۇھىم

ئورۇنغا قويغان، ئائىله ۋه پهرزهنتكه بولغان مهسئۇلىيهت ئېڭى

ئاجىزالشقان ئايالالر ئارىمىزدا كۆپىيىشكه باشلىدى. ئايالالر ئائىلىده

ھېرىپ-چارچايدىغان، ئىچى پۇشىدىغان، بالىسىنىڭ تۈگىمهس

جاپالىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئايىغى چىققۇدهك بولغاننى يهسلىگه،

يهتتىگىمۇ توشمىغاننى ئالدىراپ تهييارلىق سىنىپقا بېرىپ ئارام

تاپىدىغان، ياسىنىپ، جابدۇنۇپ، سىرتقا چىقسا، چايغا بارسا باشقىچه

روھلىنىپ خۇشاللىنىدىغان غهيرى نورمال پىسخىكا ئاياللىرىمىزدا

ئاۋۇپ قالدى. ھهممىدىن يامان بولغىنى مۇشۇنداق نورمالسىز قىلمىش

ئىجابىي ئهھۋال سۈپىتىده تونۇشتۇرۇلدى. ئائىلىسىنى تاشالپ، ئۆزىنى

كهسىپكه، خىزمهتكه ئاتىۋهتكهن ئايالالر شهرهپ مۇنبهرلىرىدىن

ئورۇن ئالدى. ئاكتىپ ئىجتىمائىي پائالىيهتلىرى بىلهن جهمئىيهتته

تونۇلغان بىر ئايالنىڭ پالهچ بولۇپ قالغان ئېرىنى ئۆيده قويۇپ،

كېسهل كۆتۈش خىزمهتچىسى يالالپ، كۈنبويى ئۇ پائالىيهت، بۇ يېغىن

دهپ تاالدا يۈرىدىغانلىقىنى ماڭا بىرسى ئېيتىپ بهرگهن ئىدى.

ھالبۇكى،  شۇ ئايال ئانىالرنىڭ ئۈلگىسى بولۇپ، رادىيو، تېلىۋوزۇردا

ئائىله، پهرزهنت تهربىيهسى ھهققىده سۆزلهپ يۈرهتتى. 

 

****

دۆلهتنىڭ خارابلىقى جهمئىيهتنىڭ بۇزۇقلۇقىدىن باشلىنىدۇ.

جهمئىيهتنىڭ بۇزۇلۇشى ئۆز رولىنى يوقاتقان ئائىلىنىڭ كۆپىيىشىدىن

باشلىنىدۇ. ئائىلىنىڭ ئىللىتى ئاياللىق ۋه ئانىلىق مهجبۇرىيهتتىن باش

تارتقان ئايالدىن باشلىنىدۇ.ئ هرنىڭ ھهققىنى تونۇغان ۋه جايىدا ئادا

قىلغان ئايال ئىنسابسىز ئهرنى كوچىدىن تارتىپ ئهكىرىپ ئائىلىنىڭ

بېجىرىم تۈۋرۈكىگه ئايالندۇرااليدۇ. ئانىلىق بۇرچىنى ۋايىغا

يهتكۈزهلىگهن ئايال ئىنساب-دىيانهتلىك، غهيرهت-شىجائهتلىك،

بىلىملىك پهرزهنتلهرنى ئۆز ۋهتىنىگه تهقدىم ئېتهلهيدۇ. ئايال ئۈچۈن

بۇنىڭدىن ئارتۇق ئۇلۇغلۇق ماقامى ۋه مۇۋهپپىقىيهت بوالمدۇ؟ ھاياتتا

قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشالر بولىدۇ. ئهمما بۇالر مۇھىملىقىتا،

قىممهتته، ئهھمىيهتته ئوخشاش دهرىجىده ئهمهس. مۇۋهپپهقىيهت

قازانغان ئادهم دهل ئىشالرنى مۇھىملىق دهرىجىسى بويىچه رهتكه

تۇرغۇزۇپ ئهڭ زۆرۈرنى باشتا، ئۇنىڭدىن تۆۋهنرهكىنى كهينىگه تىزىپ

بېجىرىشنى بىلگهن ئادهمدۇر. ئهگهر ئۇنداق قىلماي تۆتىنچى

ئورۇندىكىسى ئۈچىنچىسىنىڭ ئالدىغان ئۆتۈۋالسا، بىرىنچى ئورۇندا

تۇرۇشقا تېگىشلىكى ھهممىنىڭ كهينىگه ئۆتۈپ قالسا، راۋاج تاپالماي

سۆرىلىپ يۈرگىنىمىز يۈرگهن. بىر –بىرىنى تولۇقالپ، ھاياتنى

تاكامۇللۇققا ئىگه قىلغان ئهر بىلهن ئايالنىڭ يارىتىلىشتا تهقسىم

قىلىنغان مهجبۇرىيىتى بار. ئهر ۋه ئايالنىڭ فىزولوگىيهلىك ۋه خاراكتېر

ئاالھىدىلىكىگه ئاجايىپ ماس كهلگهن بۇ تهقسىماتتا ئىالھى ھېكمهت

چاقناپ تۇرىدۇ. قارىسىڭىز بۇنىڭ باشقىچه بولۇشىمۇ مۇمكىن

ئهمهس. ھهقىقهت شۇكى، جهمئىيهت قانچه تهرهققىي قىلسۇن،

ئايالنىڭ ئاياللىق ۋه ئانىلىقتهك مۇقهددهس ۋهزىپىسى ئۆزگهرمهيدۇ. 

گۈلىستان

42

نهزىره مۇھهممهد سالىھ



شۇنداقال ئۇنىڭ قىممىتى ۋه تۆھپىسى ھهرقانداق كهسىپتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. بىز ئۆزگىرىۋاتقان دۇنيادا تۇرۇپ، خىلمۇخىل

خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتىمىز.   لېكىن ئانىنىڭ ئائىلىدىكى ۋه ئهۋالدالرنى بېقىپ تهربىيهلهشتىكى مۇھىم رولى

ئۆزگهرمهيدۇ. ئايالالر مۇناسىپ كهسىپ بىلهن شۇغۇلالنسا، ئۇنى پۇختا ئىگىلهش ئۈچۈن ئىلىم ئۆگهنسه بولىدۇ، ئهمما

شهرت شۇكى، بۇ ئائىله بهختى، پهرزهنت تهربىيهسىنى زايه قىلىۋېتىش ھېسابىغا بولماسلىقى كېرهك. ئۇنداق

بولمايدىكهن، بۇ ناھايىتى چوڭ خاتالىق ھېسابلىنىدۇ. ئاياللىق ۋه ئانىلىقنى ئالىي شهرهپ بىلگهن، ئۇنى ھاياتتا

ئېرىشكهن بهختى ۋه مۇۋهپپهقىيىتىنىڭ ئۆلچىمى قىاللىغان ئايالالر كۆپ يهرده بهرىكهت ۋه خاتىرجهملىك قارار تاپىدۇ.

ئۇنداق جهمئىيهت پهزىلهتلىك ۋه ئىناق جهمئىيهت بولىدۇ، ئۇنداق ئائىله بهخت شولىلىرى پارلىغان ئائىله بولىدۇ.

 

ئايال ۋه پهرزهنت تهربىيىسى

 

بىر سالىھه ئايال ماڭا مۇنداق دېگهن ئىدى: «مېنىڭ ئهڭ قورقىدىغان ۋه داۋاملىق پاناھ تىلهيدىغان ئىشىمنىڭ نېمه

ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز؟ مهن بالىلىرىمنى تهربىيهلهشته مهغلۇب بولۇشتىن ئهڭ قورقىمهن. مهن ئۈچۈن جېنىمنى

يېنىمغا ئېلىپ قويۇپ تۇرۇپ تۇغقان، ياشلىقىمنى، ۋاقتىمنى، زېھنىمنى، ئىلكىمدىكى سهرپ ئهتكىلى بولىدىغان جىمى

نهرسهمنى خورىتىپ تۇرۇپ بېقىۋاتقان بالىلىرىمنىڭ يارامسىز بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇنچلۇق ئىش يوق. شۇڭا مهن

ياخشى تهربىيه ھهققىده توختىماي ئىزدىنىمهن. باش قاتۇرىمهن. ۋاقتىمنىڭ كۆپ قىسمىنى بالىلىرىم بىلهن بىلله

ئۆتكۈزىمهن.» ئارىمىزدا مۇشۇنداق دېيهلهيدىغان ئانىدىن قانچىسى باردۇ؟ خىزمهت ئاز كهلگهندهك، توي-تۆكۈن، چاي،

ئولتۇرۇش، ئادهمگهرچىلىك، بازار چۆگىلهش دېگهنلهر ئاياللىرىمىزنىڭ كۆپ قىسىم ۋاقتىنى ئىگىلهپ كېتىگلىك. ئهمما

بۇالردىن ئېرىشكهن تايىنى يوق خۇشاللىق ۋه ھۇزۇركهلگۈسىده يارامسىز پهرزهنت ئۈچۈن تۆككهن بىر تامچه ياشقىمۇ دال

بواللمايدۇ. مهن خېلى تۈزۈك ھېساباليدىغان بىر ئانا گهپ ئارىسىدا سهككىز ياشلىق ۋه 13 ياشلىق ئىككى قىزىنى

ئوينىتىپ كېلىش ئۈچۈن سۇ ئۈزۈش كۇلۇبىغا ئېلىپ بارغانلىقىنى ئېيتىپ، مېنىڭ چهكچهيگهن كۆزۈمگه قاراپ: «ۋاي،

قورقماڭ، ئهرلهر سهل نېرىراقتا چۆمۈلىدۇ، ئايالالر بىلهن بىر كۆلچهكته ئهمهس» دېگهن ئىدى. ئاز كۈندىن كېيىنال ماڭا 13

ياشلىق قىزىنىڭ بىر ئوغۇل بىلهن يۈرۈۋالغانلىقى، تېلېفونىنى تارتىۋېلىپ، كومپيۇتېرنى تىقىۋېتىپ، ھهتتا دادىسى

ئۇرسىمۇ گهپ ئاڭلىماي، يهنه شۇ باال بىلهن ئۆينىڭ ئالدىدىمۇ سۆرىشىپ يۈرگهنلىكىدىن دادالپ بهردى. ئهجهپلهنمىدىم.

شهرمى –ھايا، ئهدهپ-ئهخالق ئۆگىتىشكه تېگىشلىك ئانا قىزلىرىنى كهينىگه سېلىپ، ئهر، ئايالالر يالىڭاچ دېگۈدهك

يۈرىدىغان يهرلهرگه ئاپارغاننىڭ نهتىجىسى ئهلۋهتته شۇنداق بوالتتى.

 

ئايال ۋه كىتاب

 

تهننىڭ ئوزۇقى تائام بولسا، روھنىڭ ئوزۇقى ئىلىم –ھېكمهت. ئانىنىڭ قهلبى پهرزهنتنىڭ مهكتىپىدۇر. كىتابقا ھېرىس

ئانىنىڭ قهلبىدىن ئۇرغۇغان ئىلىم-مهرىپهت نۇرى پهرزهنتكه ئهڭ ياخشى تهربىيهنى بېرىپ، ئۇنىڭ ھايات يوللىرىنى

يورىتىدۇ. ئاي ئۆتۈپ، يىل ئۆتۈپ قولىغا كىتاب ئالمايدىغان ئانىنىڭ قهلبى قۇپقۇرۇق بولۇپ، نه ئۆزىنى يورۇتۇشقا، نه

پهرزهنتىنى توغرا يولغا يېتهكلهشكه يارىمايدۇ.

 

ئۇيغۇر ئاياللىرىدا كىتاب ئوقۇماسلىق مهسىلىسى ھهقىقهتهن ئېغىر. ھهتتاكى كىتاب ئوقۇماسلىق ئادهتكه ئايلىنىپ

كهتكهن. مهيلى ئاران ساۋادى بارالر بولسۇن، ياكى ئالى مائارىپ تهربىيهسى كۆرگهنلهر بولسۇن، بىز ئايالالردا كىتابقا

بولغان ئىشتىياقنى كۆرهلمهيمىز. قاراپ باقساق خىزمهت تهلىپى، ئۇنۋان ئېھتىياجى ئۈچۈن ئهمهس، مهۋجۇتلۇق ئۈچۈن،

ئىنسانىي كامالهت ئۈچۈن كىتاب ئوقۇيدىغان ئايالالر بهك ئاز. كۆڭلۈمىزنى بهكمۇ يېرىم قىلىدىغىنى، ئايالالر سورۇنىدا

ئىلىم بىلهن كىتابتىن بۆلهك جىمى گهپ– سۆزلهر بولۇنىدۇ. بىزدهك جامائهتچىلىك ئېڭى كۈچلۈك مىللهتلهرده چاي،

ئولتۇرۇشالر بهك كۆپ. نېمىشقا ھېچ بولمىسا مۇشۇ يهپ-ئىچىش، بىھۇده پاراڭدىن باشقا ئىش يوق سورۇنلىرىمىزنى ئىلىم

سورۇنىغا، ياخشى كىتابالرنى ئۆزئارا تهۋسىيه قىلىشىدىغان، مۇالھىزه قىلىدىغان سورۇنغا، پهرزهنت تهربىيهلهش ھهققىده

ئۆز-ئارا پىكىر ئالماشتۇرىدىغان، بۇ ھهقتىكى ياخشى كىتاب، ياخشى ئۇسۇل-چاره، تهجرىبىلهرنى تونۇشتۇرىدىغان

سورۇنغا ئايالندۇرمايمىز؟ 
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مېنىڭ ھېس قىلىشىمچه، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ كىتاب ئوقۇماسلىقىدا مۇنداق ئىككى تۈرلۈك سهۋهب بولۇشى مۇمكىن.

بۇنىڭ بىرى، كىتاب ئوقۇشنىڭ ئهھمىيىتى، قىممىتى، ئۇنىڭ شهخس ۋه جهمئىيهتكه كۆرسىتىدىغان كۈچ-قۇدرىتىنى تونۇپ

يېتهلمهسلىك. يهنه بىرى، كىتاب ئوقۇشقا رىغبهتلهندۈرىدىغان، تۈرتكه بولىدىغان، قولاليدىغان ئىجتىمائىي مۇھىت،

شهرت-شارائىت ۋه رىغبهتلهندۈرگۈچى كۈچنىڭ بولماسلىقى. مهن باشالنغۇچ مهكتهپتىكى چېغىمدا ئۈرۈمچى شهھىرىدىكى

باشالنغۇچ مهكتهپلهر ئارا كىتاب ئوقۇش، ماقاله يېزىش، نۇتۇق سۆزلهش مۇسابىقىلىرى دائىم ئۆتكۈزۈلۈپ تۇراتتى. بىز زور

ئىشتىياق بىلهن ئۆزىمىز يازغان ماقالىلهرنى ئۆزىمىز جانلىق دېكالماتسىيه قىلىپ، بىرىنچى، ئىككىنچىلىكنى

تالىشاتتۇق. ئويلىسام كىتابقا بولغان ئاشۇنداق رىغبهت بالىالرنى دهسلهپتىال كىتابقا باغاليدىكهن. رۇسىيهلىك لونا

چارسكى مۇنداق دېگهن: «كىتاب ئوقۇمايدىغان ساۋاتلىق ئادهم نېمىگىمۇ ئهسقاتار؛ بۇنداق ئادهم يهنه تهكرار

ساۋاتسىزلىققا مهھكۇمدۇر.» ھهقىقهتهن كىتاب ئۇقۇماسلىقنى ساۋاتسىزلىقنىڭ يهنه بىر تۈرى دېيىشكه ھهقلىقمىز.

***

ئايالالر ئۆزىنى ۋه دۇنيانى بىلىش ئۈچۈن كىتاب ئوقۇشى كېرهك. ھهرۋاقىت ئهرنى ئۆزىگه باغالپ تۇرىدىغان پاراسهتلىك،

مېھىرلىك خوتۇن بولۇش ئۈچۈن كىتاب ئوقۇشى كېرهك. ياراملىق پهرزهنت تهربىيهلهش ئۈچۈن كىتاب ئوقۇشى كېرهك.

ئائىلىنى بهخت قورغانىغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن كىتاب ئوقۇشى كېرهك. ئىجتىمائىي تهرهققىياتقا بىر كىشىلىك ھهسسه

قوشااليدىغان، جهمئىيهتنىڭ تىرىك ھۈجهيرىسى بولۇش ئۈچۈن كىتاب ئوقۇشى كېرهك. ئهگهر مۇشۇ تهرىزده يازساق كىتاب

ئوقۇشقا بولغان مىڭالپ ئېھتىياجنى يېزىش مۇمكىن. ئايالنىڭ ۋاقتى چهكلىك ۋه تولىمۇ قىممهتلىك. شۇڭا خۇددى

دوستنى تالالپ تۇتقاندهك، كىتابنى تالالپ ئوقۇش، قايسى مهزمۇندىكى كىتابالرنى ئوقۇشمۇ تهكىتلهشكه تېگىشلىك

مهسىله. مهن بىر قىسىم ئايالالرنى تونۇيمهن. ئۇالرنى كىتاب ئوقۇمايدۇ دېسهم يالغان ئېيتقان بولىمهن. بىراق ئوقۇغىنىدىن

ھېچبىر مهنپهئهت، ئۈنۈم ھاسىل قىاللماسلىقتا ئۇالر كىتاب ئوقۇمىغانغا باراۋهر. چۈنكى ئۇالرنىڭ ئوقۇيدىغىنى پۈتۈنلهي

توقۇلما ۋهقهلىكلهر ئاساسىدا يېزىلغان ئاددىي تۇرمۇش ۋهقهلىكلىرىدىكى ئىشقى مۇھهببهتتىن ئۆزگه پاراڭ يوق ھېكايه،

رومانالردىن ئىبارهت. كىتاب ئوقۇشتىكى ئهڭ چوڭ مهقسهت ئۇنىڭدىن مهنپهئهتلىنىش، كىتابتىكى ئىلىم – ھېكمهت،

ئىلغار ئىدىيه، ئاكتىپ تهپهككۇرنى ئۆگىنىش ۋه ھاياتىمىزغا تهتبىقالشتۇر. ئهمما ئىچ پۇشۇقىنى چىقىرىش ئۈچۈنال كالال

كهتمهيدىغان، بىزنى ئويالندۇرالمايدىغان، تهپهككۇرغا باشلىيالمايدىغان كىتابالرنى ئوقۇش ۋاقىت ئىسراپ قىلىشتىن

باشقا نهرسه ئهمهس. شۇڭا ھهزىم قىلىش ئاسان، كۆڭۈل ئېچىش خاراكتېردىكى كىتابالر ئاياللىرىمىزنىڭ تالالش

دائىرىسىدىن نېرى تۇرۇشى كېرهك. كىالسسىك دىنىي ئهسهرلهر، ئهدهب-ئهخالق، پهرزهنت تهربىيهسى، تارىخ، ئىجتىمائىي

مهسىلىلهر تېما قىلىنغان، شۇنداقال مهشھۇر يازغۇچى، ئهدىبلهرنىڭ ئهسهرلىرى بىزگه ھهقىقىي نهپ بېرىپ، ئهقىل

قۇۋۋىتىمىزنى ئاشۇرىدۇ. بىزده ئهڭ گۈزهل ئارزۇ-تىلهكلهرنى ئويغۇتىدۇ. بىزگه ئالىيجاناب مهسلىھهت بېرىدۇ. كىتاب

بىزنىڭ ئىللهتلىرىمىزنى خۇددى ئوت ماينى ئېرىتكهندهك ئېرىتىۋېتىدۇ. چۈنكى كىتابنىڭ ئادهم تهربىيهلهش كۈچى ھهتتا

مۇنتىزىم مهكتهپلهرده ئالغان بىلىمنىڭ قۇدرىتىدىن چوڭ. ئابدۇراھمان جامىنىڭ كىتاب ھهققىدىكى مۇنۇ مىسرالىرى 

ئاياللىرىمىزغا ئۆرنهك بولسىكهن دهيمهن.

 

كىتابتىن ياخشىراق دوست يوق جاھاندا،

غهمخورۇڭ بولغان ئۇ غهملىك زاماندا.

ئۇ بىلهن قال تهنھا، ھېچ بهرمهس ئازار،

جېنىڭغا يۈز راھهت بهرگۈسى تهكرار.

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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ھاياتلىقنىڭ قارا

مهرمىرى ۋه ئۇنى

رهڭگارهڭ نۇر

چاچقۇزۇش

فاتىمه ئابدۇلغهفۇر سهيياھ

مىسلىسىز ئويغىنىش

نۇرغۇن ھالالردا بىزنى بوزهك قىلىدىغىنى سىناقالر

ئهمهس بهلكى سىناقالرنىڭ روھىمىزدا قالدۇرۇپ كهتكهن

تارتۇقلىرىنىڭ كۆڭلىمىزنى قايتا-قايتا يېرىم

قىلىشىدۇر. تارتۇقلىرىمىزغا مهلھهم ئىزلىشىمىز

شۇنىڭ ئۈچۈن زۆرۈركى، بىر گۈزهل قىز چىرايلىق

رۇخسارىنىڭ بىر كىچىك تارتۇق بىلهن بۇزۇلۇپ

كېتىشىنى ھهرگىز خالىمىغاندهك، روھىمىزمۇ ساقايغان

يارىالرنىڭ تارتۇقلىرىدىن ئازاد بولۇپ ھاياتىمىزغا

قايتىدىن نۇر چېچىشنى خااليدۇ.

مېنىڭ ئىسمىم فاتىمه ئابدۇلغهفۇر سهيياھ، سىرلىق ۋه يىراق

ماكان شهرقىي تۈركىستانغا كىندىك قېنىم تۆكۈلگهن بىر

ئۇيغۇرمهن. نۆۋهتته ئاۋستىرالىيهنىڭ سىدنىي شهھىرىده

جۈپتۈم ئابدۇل باسىت مۇنىس بىلهن ياشاۋاتىمهن. كهسپىم

گىئوپهنلىرى، چوقۇم ۋاقىت چىقىرىپ قىلىدىغان باشقا

قوشۇمچه كهسىپلىرىم بولسا يېزىقچىلىق، شېئىرىيهت، بىر

پۈتۈن ئاسرىلىش ۋه خهلق ئۈچۈن خىزمهت قىلىشتۇر. بۈگۈن

يارىلىنىپ ساقىيىۋاتقان روھىمنىڭ ھهممىمىزنىڭ روھى

بىلهن تۇتۇشۇش خىتابى ئۈچۈن سىلهرگه بهزى

كهچمىشلىرىمنى بايان ئهيلهيمهن.

 

ھاياتلىق ھهرخىل رهڭلىك مهرمهرلهر بىلهن تولغان بىر

چوڭ خالتىغا ئوخشايدۇ، ئۇ بىر سېھىرلىك خالتا بولۇپ،

بىزنىڭ خاھىشىمىزغا باقماستىن ئۆزى خالىغان

يوسۇندا بىزگه ھهر خىل رهڭلىك مهرمهرلهرنى چىقىرىپ

بېرىدۇ. ئاق رهڭلىك مهرمهرنى ئاسانلىققا ئوخشاتساق،

بهزىده سېھىرلىك خالتا بىر نهچچه ئاق رهڭلىك

مهرمهرنى كهينى-كهينىدىن بىراقال بىزگه بېرىپ،

ھاياتىمىزنى مۇۋهپپقىيهت ۋه خۇشاللىق، روھىمىزنى

مهرۋايىتتهك نۇرلۇق قىلىپ بىزهيدۇ.

ئهگهر قارا رهڭلىك مهرمهر تاشنى قىيىنچىلىققا سىمۋۇل

قىلساق، بۇ تاش بهزى چاغالردا سېھىرلىك خالتىدىن

توختىماي سهكرهپ چىقىۋېلىپ بىزنى قىيناپ ھالىمىزنى 
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قويمايدۇ. بۇ تاشالرنىڭ بهزىسى ئائىلىمىزدىكى يېقىن

كىشىلىرىمىزنى مهڭگۈلۈك يوقىتىشنى تۇتقۇزسا، يهنه بهزىسى

كهسپىمىزده ۋاقىتلىق مهغلۇپ بولۇشنى كۆرسىتىدۇ. بهزى

چاغالردا بۇ قارا مهرمهر تاش بىزنىڭ ساالمهتلىكىمىزگه ئېغىر

تاشالرنى ئارتىپ بىئارام قىلسا، يهنه بهزىده ئۆزىمىز خالىمىغان

خاتالىقالر شهكلىده ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. مېنىڭ ھاياتىمدىمۇ ئاق ۋه

قارا رهڭلىك مهرمهرلهر بهزىده ئارىالش، بهزىده كهينى-كهينىدىن

توختىماي سېھىرلىك خالتىدىن تۆكۈلۈپ تۇرىدىغان بولۇپ، بۇ بىر

نهچچه يىل جهريانىدىكى قارا تاشالرنى سىلهرگه ساناپ

بېرهلهيمهن.

 

2016-يىلىنىڭ ئوتتۇرىسىغىچه ئامېرىكىدا دوكتۇرلۇق تهتقىقاتى

بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋه تۇنجى ئېرىم بىلهن بىلله ياشاۋاتقان

ئايال ئىدىم. تۆت كۈنلۈك دوكتۇر كاندىدات ئىمتىھانىدىن

ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ، يالغۇز ئىشخانىغا ئېرىشىپ، كۈنده دېگۈدهك

تهجرىبىخانا بىلهن ئىشخانامنىڭ ئارىسىدا قاتراپ، دوكتۇرلۇق

ئۇنۋانىمنى ئىككى يىل ھهتتا بىر يېرىم يىلدا تۈگىتىش پىالن ۋه

ئارزۇسىدا تىرىشىۋاتقان بىر ئىجتىھاتلىق تهتقىقاتچى ئىدىم. بىر

نهچچه يىلدىن بۇيان كۆپ ئاسارهتكه مۇپتىال قىلغان ئ ېرىمنىڭ

روھىي كهيپىياتىمۇ ياخشىلىنىپ قالغاندهك، قارا مهرمهر توال

پۇتالشقان نىكاھ ھاياتىمىزمۇ سهل ئىزىغا چۈشۈپ قالغاندهك بىر

نىسپى تېنچلىق ھاياتىمدا ھۆكۈم سۈرىۋاتقان بولۇپ، ئاخىرى ئاق

مهرمهرنىڭ ھاياتىمغا كىرىدىغانلىقىنىڭ بىشارىتىده مهستخۇش

بولۇپ يۈرىۋاتقان كۈنلىرىمنىڭ بىرى ئىدى. شۇنداق بىر كۈنلهرده،

تۇيۇقسىزال بىر قارا مهرمهرتاش پىشانهمگه قاراسسىده تهگدى:

يولدىشىمنىڭ مهن كهچۈرهلمهيدىغان بىر ئېغىر خاتالىقنى

يىلالردىن بۇيان ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى تۇيۇقسىز بىلىپ

قالدىم.

 

بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغان دهقىقه پۈتۈن دۇنيا مهن ئۈچۈن تىنچلىنىپ

كهتتى. بۇ يهرده ھېچقانداق ئاۋاز ئاڭالنمايتتى، ھهتتا قۇشالرنىڭ

تېۋىشىمۇ يوق ئىدى. بۇ سۈنئي تېنچلىق ھاياتىمدا بىر نهچچه ئاي

داۋامالشتى. مهن كىشىلهرنىڭ ئېغىزىنىڭ مىدىرالۋاتقانلىقىنى

كۆرهتتىم ۋه ئۇالرنىڭ ماڭا سۆز قىلىۋاتقانلىقىنى بىلهتتىميۇ ئهمما

نېمه دهۋاتقانلىقىنى ئاڭلىيالمايتتىم. بولۇپمۇ يولدىشىمنىڭ

ئېغىزىدىن چىققان ھېچقانداق سۆزنى چۈشىنهلمهي، ئۆيده تۆت

تامغا قادالغان پېتىم ئولتۇرۇپ قالىدىغان بولۇپ قالدىم. بىردىنال

ھاياتنىڭ مهرمهر خالتىسى تېشىلىپ بارلىق مهرمهرلهر روھىمنىڭ

پولىدا دومۇالپ يۈرهتتى. مهن ئۇالرغا پۇتلىشىپ يىقىلىپ

كېتهتتىم، يهنه ئ ورنۇمدىن تۇرسام يهنه تېيىالتتىم، مهن ئۆزۈممۇ

خالىمىغان ھالدا بىر غهلىته قىزىقچىغا ئوخشاپ قالغان ئىدىم:

يۈز – كۆزلىرىمده يارىالنغان قىزىل-يىشىل ئىزالر ۋه چاچلىرىم

ۋهيرانه ھالدا ھاياتلىقنىڭ سهھنىسىده ئهڭ جالدۇر-جۇلدۇر

كىيىملهر بىلهن يىقىلىپ-قوپۇپ ناتونۇش تاماشىنبالرغا ئويۇن

قويماقتا ئىدىم. بۇ ئويۇن قانچىلىك داۋام قىلىدىكىن

بىلمىدىم، ئهمما بىركۈنى تۇيۇقسىزال «مهن ياردهم سورىشىم

كېرهك» دېگهن ئاۋازنى ئاڭلىدىم ۋه شۇ كۈنىال دوختۇرۇمنىڭ

تهشهببۇسى بويىچه پىسخىك مهسلىھهتچىسىگه كۆرۈنۈشكه

باشلىدىم.    

 

مهن ئۆسۈپ يېتىلگهن زىمىندا پىسخىك مهسلىھهتچلىرى يوق،

بىز ئائىله بويىچه توپلىشىپ ياشايمىز ۋه غهم-قايغۇ، خۇشئارام

تۇيغۇلىرىمىزنى ھهرزامان ئائىلىمىز بىلهن ئورتاقلىشىپ، تهڭ

كۈلۈپ تهڭ يىغالپ ياشايمىز. شۇنداق بولغاچقىمۇ، سۈيى ساپ،

ئاسمىنى كۆك، قۇملىرى ئالتۇنرهڭ ماكانىمدا پىسخىك

مهسلىھهتچىسى دېگهن گهپنى ئاڭالپمۇ باقمىغان ئىدىم. 36

يىللىق ھاياتىم مۇستهقىل چىقىرىلغان قارارالر ۋه

قىينچىلىققا يولۇققاندا ئائىله ۋه ئىشهنچلىك دوستىلىرىمدىن

ئالغان مهسلىھهت ۋه مۇھهببهتلهر بىلهن پورهكلهپ ئېچىلغان

گۈلدهك ياشناپ كېلىۋاتقان ئىدى، ياكى مهن شۇنداق ئويالپ

كېلىۋاتقان ئىدىم. تۇيۇقسىزال غهرب سېستىمىسىنىڭ

پىسخىك مهسلىھهتچىلىكىگه كۆنۈش ۋه «يات كىشىلهر» نىڭ

ھاياتىمغا «مهسلىھهت» بېرىشىگه تهن بېرىش ئاسانغا

توختىمىدى. بىز شهرق كىشىلىرى كۆپىنچه

ھېسسىياتلىرىمىزنى بهك ئوچۇق ئىپاده قىلىپ كهتمهيمىز،

سائهتلهپ روھىمىزنىڭ ئاغرىقلىرى ھهققىده سۆزلهشمهيمىز ۋه

ئۆزىمىزنىڭ «ئاجىزلىقلىرى» نى ئاشكاره ئېتىراپ قىلىپ،

ئۇالرغا «مېدىتسىنالىق داۋا» ئىزدىمهيمىز. بىز پهقهت تاماق

دوستىخىنىدا، ئائىله يىغىلىشلىرىدا، نهزىر-چىراقالردا، ئارىالپ

ئۇرۇلغان تېلېفونالردا ۋه ياكى ئائىلىمىزگه يېزىلغان ساالم

خهتلهرده «روھى» مىزنىڭ ساقسىزلىقى ھهققىده ئىشارهت

قىلىپ ئۆتۈپ كېتىمىز. بۇ ئىشارهتلهر نۇرغۇن ھالالردا «ھهممه

ئىشالر ياخشى بولۇپ كېتىدۇ، تهقدىرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى

شۇنداق ئوخشايدۇ، سهۋىر قىاليلى» دېگهندهك ئىنكاسالر بىلهن

قايتىپ كېلىدۇ ۋه بىزمۇ شۇنىڭغا قانائهت قىلىشقا ۋه

«مهسىلىلهر» نى شۇنداق «ھهل قىلىشقا» كۆنۈپ قالغان.

 

شۇڭالشقا، پىسخىك مهسلىھهت سېستىمسىنىڭ بىرگه بىر،

روبىرو ئولتۇرۇپ تۇرمۇشنىڭ سېھىرلىك خالتىسىنىڭ

تېشىلىپ كهتكىنى ھهققىده ئۇزۇندىن-ئۇزۇن مۇالھىزه ئېلىپ

بېرىش مهن ئۈچۈن تولىمۇ قىينغا توختىغان بىر جهريان بولدى.

بىز شهرقلىكلهر يهككه ئهمهس كوللىكتىپ پىكىر قىلىشنى

ياقتۇرىمىز. شۇنداق بولغاچقا غهربنىڭ يهككىلىكنى تهرغىپ

قىلىدىغان ۋه شهخىسنىڭ ئىھتىياجىنى بىرىنچى ئورۇنغا

قويىدىغان پىسىخىك مهسلىھهت ئۇسۇلى ماڭا

شهخسىيهتچلىكتهك بىلىنىپ، خېلى ئۇزۇنغىچه ئۆزۈمنىڭ 
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«كوللېكتىپچان» ئهمهس ئهكسىچه ئۆزىنىال ئوياليدىغان

بىر «شهخسىيهتچى» ئهبلهخ ئىكهنلىكىدىن

ئهنسىرىتىپ يۈردى. شۇنداقتىمۇ 70 ياشالرغا كىرىپ

قالغان پىسخولوگىيه ئىلمى بىلهن روھانىيهتنى

بىرلهشتۈرگهن ئۇسۇل بىلهن روھى ساغالملىقنى

تهشهببۇس قىلىدىغان پىسخىك مهسلىھهتچى خانىمنىڭ

يېتهكچىلىكىده بىر نهچچه سائهتلىك مهسلىھهتتىن

كىيىن ئۆزۈمدىكى مهسىلىلهرنى قورۇنماي ۋه بۇقۇلداپ

يىغالپ كهتمهي تۇرۇپ بايان قىالاليدىغان ۋه ئۇنىڭ بهرگهن

مهسلىھهتلىرىنى ئاڭالپ كۈندىلىك تۇرمۇشۇمدا

ئىشلىتهلهيدىغان بولۇشقا باشلىدىم.

 

جهين خانىم ماڭا ئائىله ئاسارىتىنىڭ قانداق

ئىكهنلىكى ۋه بىر نهچچه يىلدىن بۇيان ئۇچرىغان

ئاسارهتلىرىم ۋه ئۇنىڭ روھىم ۋه بهدىنىمگه ئهپكهلگهن

زىيانلىرى ھهققىده تهپسىلى چۈشهنچه بهردى ۋه بۇالردىن

قۇتۇلۇپ كېتىش ۋه ساغالم بىر ھاياتتا ياشاش توغرىسىدا

تولىمۇ ئهتراپلىق پىالن ۋه مهسلىھهتلهر بىلهن تهمىن

ئهتتى. ئۇنىڭغا يانداپ ئېنىرگىيهلىك داۋاالش، ساغالم

ئوزۇقلىنىش، ماڭا كۆپ يىل ئاسارهت قىلغان

يولدىشىمنىڭ داۋاملىق زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىماسلىق

ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كېتىشنىڭ مۇھىملىقى ۋه

ئالدى بىلهن ئۆزۈمنىڭ بىخهتهرلىكىم ۋه ساغالملىقىمنى

ئويلىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھهققىده چىن دىلىدىن

كۆيۈنۈپ تۇرۇپ نۇرغۇن پىكىر-تهكلىپ ۋه يولالرنى

كۆرسهتتى. جهيننىڭ ياردىمى بىلهن ئائىله ئاسارىتى

ھهققىده ئهتراپلىق بىلىمگه ئىگه بولدۇم ۋه بۇالرنى

كۈچكه ئايالندۇرۇپ، يولدىشىمدىن تهلتۆكۈس ئايرىلىپ

كهتتىم. ئاسارهتچى يولدىشىم بولسا مېنى

ئۆلتۈرىۋىتىمهن دهپ كۆپ قېتىم تهھدىت سالغان

بولسىمۇ، مهن يهنىال ئۆزۈمنىڭ ئۆزۈم بولۇشى ۋه چوقۇم

بىر بهختلىك ۋه ساغالم  تۇرمۇشقا

ئېرىشهلهيدىغانلىقىمغا بولغان ئىشهنچمنى يوقاتمىغان

ھالدا توغرا قارارىمدا چىڭ تۇردۇم. 

 

بايا دهپ ئۆتكىنىمدهك بىز شهرقلىكلهرده ئائىله

مۇھىتى تولىمۇ قويۇق بولۇپ، مهن ئاجرىشىپ كېتىش

قارارىغا كهلگهنده يهنه قايتىدىن ئهنسىرهشكه

باشلىدىم. بىزنىڭ مهدهنىيىتىمىزده كىشىلهر

ئاسانلىقچه ئاجراشمايدۇ،ئهكسىچه ئامال بار يارىشىپ

بىلله ئۆتۈپ كېتىش يولىنى تالاليدۇ. بۇ گهرچه نۇرغۇن

نورمال ئائىلىلهرگه نىسبهتهن توغرا تالالش بولسىمۇ يهنه

نۇرغۇن ئاسارهتلىك ئائىلىلهرگه نىسبهتهن كىشىلهرنى

بىر ئۆمۈر بهختسىزلىككه باشاليدىغان 

ئامال بولۇپ، مهن ئاجرىشىپ كېتىش قارارىمنى

ئۆيدىكىلهرگه ئوچۇق ئېيتىشىم ۋه ئۇالرنىڭ ئويلىرىنىمۇ

ئاڭالپ بېقىشىم كېرهك ئىدى. مىڭ ئهپسۇسكى مهن ئۈچۈن

ئائىله مهسلىھهتلىرىنى بېرهلهيدىغان ئهقىللىق ئاپام ۋه

ئالدىن كۆرهر، قورقماس دادام، ئامراق ئىنىم ۋه قىزالرنىڭ ئهڭ

نازۇك ھىسلىرىنى ئىنچىكه چۈشىنهلهيدىغان سىڭلىمالر

بىلهن سائهتلهپ پاراڭلىشىپ ئۇالرنىڭ مهسلىھهت ۋه

پىكىرلىرىنى ئېلىش شۇنداقال ئۇالرنىڭ تهسهللى ۋه

مۇھهببىتىگه چىلىنىپ تۇرۇپ، ئاجرىشىشتىن ئىبارهت

قاپقارا ۋه سوپسۇغۇق مهرمهر تاشقا تاقابىل تۇرۇشتهك بهخت

ماڭا نىسىپ بولماي قالدى.    

 

بۇ بهخت ماڭا نىسىپ بولماي قالدى، چۈنكى مېنىڭ پۈتۈن

ئائىلهم بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىم مهجبۇرى يوسۇندا

ئۈزۈلگهن بولۇپ، ئائىله ئهزالىرىم بىلهن 2017-يىلىدىن بۇيان

ھېچقانداق ئاالقه قىاللماي كېلىۋاتقان ئىدىم. بۇ قانداقتۇر

ئۇالرنىڭ چهت – يېزىالردا ياشاپ، تېلېفۇن ۋه ئېنتىرنىتالرنىڭ

بولمىغانلىقىدا بولماستىن، بهلكى ئۇالرنىڭ شهھهرلهرده

ياشاپ، باشقا دۆلهتلهرنى ساياھهت قىلىپ بولغاندىن كىيىن

مهجبۇرى ھالدا يىغىۋىلىش الگىرلىرىغا سوالنغانلىقى

سهۋهبىدىن ئىدى. ئاتا-ئانام، ئىنىم ۋه سىڭلىم شهرقىي

تۈركىستاننىڭ قهشقهر شهھىرىده ياشايدىغان بولۇپ، بىزنىڭ

70 پۇشتىمىز بۇ قهدىمى ۋه مهدهنى ماكاندا تۇغۇلۇپ ئۆسكهن

ئىدى. ئائىلهم ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلهپ، ئۇيغۇر مهدىنىيتىده

ياشاپ، ئۇيغۇرنىڭ تائاملىرىدا چوڭ بولۇپ ھاال بۈگۈنگه

كهلگهنده، خىتاي كومپارتىيهسى تهرىپىدىن باشقا 4 مىليون

ئۇيغۇر خهلقى دۇچ كېلىۋاتقان ئورتاق قىسمهتكه دۇچار بولۇپ،

كىشىلىك ئهركىنلىك ۋه خۇشال ياشاش ھوقۇقلىرىدىن

مهجبۇرى ئايرىلىپ، تهقدىرى نائېنىق ھالدا نامهلۇم الگىر ۋه

تۈرمىلهرگه قامالغان ئىدى. ئۇالر مېنىڭ تېلېفۇنۇمنى

ئااللمايتتى، ئۆزلىرىنىڭ قانداق تۇرىۋاتقانلىقىنى ماڭا

ئېيتىپ بېرهلمهيتى. مهنمۇ ئۇالرغا قانچىلىك ئازابالرنى

چىكىۋاتقانلىقىمنى، قانداق يالغۇزلۇق تارتىۋاتقانلىقىمنى

دهپ بېرهلمىگهندهك، ئۇالرمۇ ماڭا ئۆزىنىڭ الگىر ۋه

تۈرمىلهرده قانداق قىيىن-قىستاقالرغا ئېلىنىۋاتقانلىقىنى،

ھاياتىنىڭ قانچىلىك ئېغىرچىلىقتا ئۆتىۋاتقانلىقىنى دهپ

بېرهلمهيتتى. مهن ئۇالرغا سېغىنچىم ۋه مۇھهببىتىمنى

يهتكۈزۈپ بېرهلمىدىم، پهن-تېخنىكا ئهڭ تهرهققىي قىلغان،

گۇگۇلدىن ئىزدىسه ھهممه نهرسه تېپىلىدىغان 21-ئهسىرده،

دۇنيادىكى ئهڭ تهرهققىي قىلغان دۆلهت ئامېرىكىدا

ياشاۋاتقان مهن دۇنيانىڭ يهنه بىر غوجا ئاكىسى دهپ

ئاتىلىۋاتقان خىتاينىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى  ئائىله

ئهزالىرىمرىنى تاپالماي قالدىم. شۇنداق، شهخسى تۇرمۇشۇم

ئهڭ قىيىن چاغالردا ئائىلهمدىن ئايرىلىپ قالدىم.
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ھاياتنىڭ سېھىرلىك خالتىسىدىن چىقىدىغان قارا

مهرمهرلهر تېخىچه تۈگىمهيۋاتاتتى. شۇنداقتىمۇ بۇ

خالتىنى مالتىالپ ئاق مهرمهرگه ئىرىشىشنى توختىتىپ

قويماسلىق كېرهك ئىدى. بىر يىل مابهينىده جهين

خانىمغا داۋاملىق كۆرۈنۈش، ھهر ئىشنىڭ كهينىده بىر

ھېكمهت بارلىقىغا چىن دىلىمدىن ئىشىنىش، ساغالم

ئوزۇقلىنىش، ساياھهت قىلىش، ئهردىن ئاجرىشىش

قاتارلىق ئاكتىپ پائالىيهتلهرنىڭ تۈرتكىسىده

ساالمهتلىكىم ئهسلىگه كېلىپ، جانلىق ۋه تېتىك

بولۇپ قالغان ئىدىم. ئادهملهر ۋه مۇھهببهتكه بولغان

ئىشهنچىممۇ ئاستا-ئاستا ئهسلىگه كېلىپ، قهلبىمگه

يهنه بىر نىكاھنىڭ نۇرى كىرىپ كېلىۋاتاتتى ۋه ئۆز-

ئۆزۈمگه: «بىز يهنه بهختلىك بوالاليمىز» دهپ تهسهللىي

بېرىۋاتاتتىم. خالتىمىزدىن بىزگه ئاق مهرمهرنى تالالپ

بېرىدىغانالر بهزىده يېقىن دوستلىرىمىزمۇ بولۇپ،

مۇشۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىده ئامېرىكىلىق بىر دوستۇم

مهن بىلهن قايتىدىن ياتلىق بولۇش توغرىسىدا

پاراڭلىشىپ، ئۆزىنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن ئىشالرنى

سۆزلهپ بهردى ۋه ھازىرقى كۆڭۈللۈك تۇرمۇشى بىلهن

بۇرۇنقى كۆڭۈلسىز تۇرمۇشىنى سېلىشتۇرۇپ مېنىڭ

تېخى ياش ئىكهنلىكىمنى، داۋاملىق بهختىم ئۈچۈن

كۆرهش قىلىشىم كېرهكلىكىنى ئېيتىپ ماڭا تهسهللىي

ۋه كۈچ بهردى. ئاجرىشىش جهريانىدا مهن ھهممه

دوستلىرىمدىن قاچىدىغان، ئادهم خالىمايدىغان ۋه

ئۆزۈمدىن نومۇس ھېس قىلىدىغان بوپقالغان بولۇپ،

پىسخىك داۋالىنىش جهريانىدا بۇالرنىڭ ئاجراشقان

كىشىلهرده بولىدىغان نورماللىق ئىكهنلىكىنى،

ئاجرىشىشنىڭ مهن ئويلىۋالغاندهك نومۇسلۇق ئىش

ئهمهسلىكىنى، ئۆزۈمنىڭمۇ ئۆزۈم تهسهۋۋۇر قىلغاندهك

«ناچار ۋه ئاجىز» ئايال ئهمهسلىكىمنى بىلىپ يهتكهن

ئىدىم. بۇ پىسىخىكىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن يېقىن

دوستلىرىم بىلهن قايتا ئاالقه ئورنىتىشىم

كېرهكلىكىنى ماڭا تهسهللىي بهرگىلى ئىزدهپ كهلگهن

دوستۇمنىڭ سهمىمىي تىلهكلىرىدىن قايتا ھېس

قىلدىم ۋه دوستلىرىم بىلهن بولغان مۇناسىۋهت ئاستا-

ئاستا ئهسلىگه كېلىشكه باشلىدى.    

  

تۇرمۇش بهزىده رهڭلىك ۋه يېقىملىق مهرمهرلهرنى بىزگه

ھهدىيه قىلىدۇ. مهڭزىم قىزىرىپ، ئۇيقۇم ياخشىلىنىپ

يۈرىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بىرىده ھازىرقى يولدىشىم بىلهن

تونۇشۇپ قالدىم. بۇ كىشى تولىمۇ ئهقىللىق،

لوگىكىلىق، پىسخىك بىلىملهردىن خهۋهردار، ھېسسى

كۆرسهتكۈچى يۇقىرى ۋه بېشىدىن كۆپ ئىسسىق-
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سوغۇقالر ئۆتكهن، ئاقكۆڭۈل ۋه باتۇر كىشى ئىكهن.

ئۇنىڭ بىلهن كۆپ پاراڭلىشىش ئارقىلىق ئاخىرى ئۇنى

ئۆزهمنى توختاتقان ھالدا ياقتۇرۇپ قالغىنىمنى ۋه ئۇنىڭ

بىلهن بىخهتهر ۋه تېنچ، ئارزۇلىرىمىز بىرلهشكهن بىر

ئائىله قۇرۇپ چىقااليدىغانلىقىمىزغا كۆڭلۈمده

بارغانسىرى ئىشهنچ تۇغۇلدى. شۇنداق قىلىپ، ئىككى

يىل بۇرۇن ئامېرىكىدىكى دوكتۇرلۇق تهتقىقاتىمدىن

ئىستىپا بېرىپ، سىدنىيغا يهرلهشتىم ۋه ئۇزاق ئۆتمهي

تويىمىز بولۇپ ھازىرغىچه ئاسارهتسىز، خۇشال ۋه

بهختلىك ياشاپ كېلىۋاتىمىز.    

 

بۇ كۆڭۈللۈك تۇرمۇشۇمنى ئۆيدىكىلهرگه ئېيتقۇم

كېلىدۇ، ئاپام بىلهن سائهتلهپ پاراڭلىشىپ، ئۇنىڭغا

بۇرۇنقى تۇرمۇشۇم بىلهن ھازىرقى ھالىتىمنى

سېلىشتۇرۇپ مهندىن ئهنسىرىمهسلىكنى دېگۈم،

دادامغا قىزىدىن پهخرلىنىشنى ئېيتقۇم، ئىنىمغا

ھهدىسىنىڭ ياخشى تۇرىۋاتقانلىقىنى، سىڭلىمغا بولسا

ئۇنى قانچىلىك سېغىنغانلىقىمىزنى دهپ بهرگۈم

كېلىدۇ. ھهر قېتىمدا سىدنىينىڭ گۈزهل دېڭىز

بويلىرىدا، پالما دهرهخلىرىنىڭ سايىسىدا تىنچ ۋه

خاتىرجهم ئارام ئېلىۋاتقىنىمىزدا ئۆيدىكىلهرنىڭ قانداق

مۇدھىش جايالردا، قايسى قۇياش نۇرى چۈشمهيدىغان

بۇلۇڭ-پۇچقاقالردا، خاتىرجهمسىزلىككه تولغان

كۆڭلىنىڭ قانچىلىك يېرىم ئىكهنلىكىنى ئهسكه

ئالىمهن. بۇ ئهسلهشلهر پهقهت ماڭىال خاس ئهمهس

بولۇپ، ئهتراپىمدىكى ھهممه ئۇيغۇر دوستلىرىم ۋه

ۋهتهنداشلىرىم ماڭا ئوخشاش قىسمهتكه دۇچار

بولىۋاتقان، ئۇالرنىڭ روھى قىينىلىپ، قويغان-تۇتقىنىنى

بىلمهي ياشاۋاتقان ئىدى. سىدنىيدىغا كهلگهندىن بۇيان

ئۇچراشقان ھهرقانداق ئۇيغۇر ماڭا ئۆزىدىكى ھهرخىل

پىسخىك نورمالسىزلىق ئاالمهتلىرىنى ئېيتىپ بېرهتتى

ۋه ئۆزلىرىنىڭ ياردهمگه مۇھتاج ئىكهنلىكىنى دهيتتى.

تورالردا پىسخىك ساغالملىققا ئائىت ئهسهرلهرنى ئېالن

قىلساممۇ، نهچچه ئونلىغان ئۇيغۇرالر ماڭا ئىنكاس

قايتۇرۇپ، ئائىله ئهزالىرىنى ئىز-دىرهكسىز يوقىتىپ

قويغاندىن بۇيان ئۆزىدىكى پىىسخىك بېسىمالرنىڭ

بهكمۇ ئارتىپ كهتكهنلىكى ۋه بۇنىڭغا قارىتا قانداق

ئامالالرنى قوللىنىشى كېرهكلىكى ھهققىده سوئالالرنى

سورىشاتتى.

 

بىز ئاجىزالپ قالغان چاغالردا ھاياتىمىزدا بىزگه ياردهم

بېرىپ، بىزنى كۈچلهندۈرىدىغان كىشىلهر دائىمال ئهڭ

ئېسىل سوۋغات سۈپىتىده ھاياتىمىزغا كىرىدۇ.

يولدىشىم دهل مۇشۇنداق ئېسىل سوۋغاتالرنىڭ بىرى 



بولۇپ، ئۇ تۇرمۇشۇمنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىدىن

ئىنتايىن ئهتراپلىق خهۋهر ئالغاندىن باشقا يهنه،

پىسىخىك ساغالملىقىمغا  تهپسىلى كۆڭۈل بۆلۈپ،

روھىمنىڭ چوڭقۇرلۇقلىرىدا قېلىپ قالغان يارا ۋه

تارتۇقالرنىڭ ئهسلىگه كېلىشىگه ياردهمده بولىۋاتاتتى.

مهن ئۇنىڭغا ئۆزۈمنىڭال ئهمهس ئۇيغۇر خهلقىنىڭمۇ

دهرد-ئهلهملىرىنى بايان قىلىپ بهرگىنىمده، ئۇ ماڭا

ناھايىتى ئهمهلىي بىر تهكلىپنى بهردى: نېمىشقا بىر

نهچچه يىلدىن بۇيان ئۆگهنگهن پىسخىك

بىلىملىرىڭىزنى خهلقىڭىز بىلهن ئورتاقلىشىپ ئۇالرغا

ياردهم قىلمايسىز؟ بۇ سۆزنى ئاڭالپ توغرىلىقىنى ھېس

قىلدىم-ده، ئاسارهت ۋه ئهسلىگه كېلىش تېمىسىدا

سېستىمىلىق لېكسىيه تهييارالپ، ئېنگىلىزچىدىن

ئ ۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ، ئۇيغۇر تور تېلىۋىزىيىسىده

8 ھهپته ئارقا-ئارقىدىن بۇ مهزمۇنالرنى مىڭلىغان

ئۇيغۇر خهلقىگه يهتكۈزدۈم. خهلقىمىزگه ئاسارهتنىڭ

بىزگه ئېلىپ كېلىۋاتقان ئهكس تهسىرلىرى ھهققىده

مهلۇمات بېرىپ، سېستىمىلىق پىسخىك مهسلىھهت

ئېلىشنىڭ مۇھىملىقىىنى تونۇشىغا ياردهملهشتىم ۋه

شهرق بىلهن غهربنىڭ پىسخىك جهھهتتىكى ئومۇمىي

ئاالھىدىلىكلىرىنى چۈشهندۈرۈپ، غهرب پىسخىكا

ئىلمىنىڭ بىزدهك شهرق خهلقىگىمۇ ياردهم

قىالاليدىغانلىقى ھهققىده كۆز قاراش ۋه ئهمهلىي

تهجرىبىلىرىمنى سۆزلهپ بهردىم. بۇنىڭ تۈرتكىىسده

بهزى كىشىلهر پىسخىك مهسلىھهت ئېلىشقا باشلىدى

ۋه ئۆزىنىڭ ھهر جهھهتلهردىن ياخشىلىنشقا

يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى ماڭا داۋاملىق ئېيتىپ بېرىپ

تۇردى.

 

مهن يهنه ئهتراپىمدىكى دوستلىرىمغىمۇ ئهمىلىي ياردهم

قىلىشنى ياقتۇرىمهن. ئۇالرنىڭ خالتىسىدىن قارا

مهرمهرنىڭ چىقىشى ھهرگىزمۇ مېنىڭ ئۇالرغا ئاقمهرمهر

بېرهلمهيدىغانىمدىن دېرهك بهرمهيدۇ. بۇ ئوينىڭ

تۈرتكىسىده ئۆتكهن يىلدىن بۇيان «سىدنىي ئۇيغۇر

ئايالالر گورۇپپىسى» دا پىدائىي تهرجىمان بولۇپ،

سىتارتىس تهرىپىدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان ئاسارهتتىن

ئهسلىگه كېلىش يوگا دهرسلىكىنى نهق مهيدان تهرجىمه

قىلىپ بهردىم. ئۆسمۈرلهرگه پىسىخىك ساغالملىقنىڭ

مۇھىملىقى ھهققىده ئۈچ قېتىم لېكسىيه بهردىم.

سىتارتىس يېقىندا ئورۇنالشتۇرغان 7 ھهپتىلىك 

-«تۇيغۇنلۇق» دهرسىده  كهسپى تهرجىمان بولۇپ، ئۇيغۇر

خانىملىرىغا ئاسارهتكه تاقابىل تۇرۇشتىكى مۇھىم

قورال -- تۇيغۇنلۇقنىڭ توغرا ۋه كهسپى يهتكۈزۈلىشىده

مۇھىم رول ئوينىيالىدىم.

 

مهن بىر ئىنساننىڭ تهجرىبىسىنىڭ كۆپلىگهن

ئىنسانالرغا ياردىمى بولىدىغانلىقىغا چىن دىلىمدىن

ئىشىنىمهن، شۇڭالشقا ئاسارهتتىن ئهسلىگه كېلىش،

چۈشكۈنلۈكتىن قۇتۇلۇش، بهختسىز تهقدىرنى بهختلىك

قىسمهتكه ئايالندۇرۇش، قارا مهرمهردىن ئاق مهرمهرنى

چىقىرىشتهك بۇ جهريانالردا يهكۈنلىگهن ھېسسىي

تۇيغۇلىرىمنى بىر شېئىر كىتاب قىلىپ يېزىپ چىقتىم ۋه

ئۆتكهن يىلى ئامېرىكىدا نهشىر قىلدۇرۇپ، ئۇيغۇر

خهلقىمنىڭ ئوقۇشىغا سۇندۇم. بۇ تهجرىبىلهرنىڭ ماڭا

ئوخشاش نۇرغۇن ھهده-سىڭىلالر، ئاكا-ئىنىلهرگه

پايدىلىق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن. شۇنداق، بىز

تۇرمۇشنىڭ ئهته بىزگه قانداق مهرمهر سۇنىدىغانلىقىنى

ئالدىن مۆلچهرلىيهلمهيمىز، ھاياتلىق تاسادىبىيلىققا

تولغان جهرياندۇر، ئهمما بىز شۇنى بىلىمىزكى، ھاياتلىق

مهرمىرىمىز قارا رهڭلىك بوپقالغان چاغالردا بىزگه نۇر

بېغىشالپ تۇرىدىغان پىسىخىك خادىمالرنى، بىزنىڭ

ياخىشى بولۇپ كېتىشىمىزنى تىلهيدىغان

دوستلىرىمىزنى، بىزنى سۆيىدىغان ئائىله ئهزالىرىمىزنى

ۋه ھهممه ئىشالرغا ھېكمهت يوشۇرغان ئالالھنى

ھهرگىزمۇ ئۇنتۇپ قالمايلى.    

 

دوستالر، مهن بۇ نۇتۇقنى يېزىۋاتقان ھازىرقى مىنۇتالردا

ئائىلهمنىڭ تهقدىرىنىڭ قانداقلىقى ماڭا يهنىال قاراڭغۇ،

لېكىن مهن بوشاشمايمهن ۋه كهلگۈسىنىڭ گۈزهللىكىدىن

ئۈمىد ئۈزمهيمهن، ھهممهيلهننىڭ ھاياتلىقنىڭ

سېھىرلىك خالتىسىدىن داۋاملىق ئاق مهرمهر

چىقىشىنى، قارا مهرمهر چىقىپ قالغاندىمۇ ئۇنىڭ ھامان

رهڭگارهڭ ياكى ئاق مهرمهرگه ئايلىنااليدىغانلىقىنى

ئېسىده چىڭ ساقلىشىمىزنى تهۋسىيه قىلىپ سۆزۈمنى

ئاخىرالشتۇرماقچىمهن، ھهممهيلهنگه رهھمهت.

ئىزاھات: فاتىمه ئابدۇلغهفۇر سهيياھنىڭ بۇ يازمىسى

پىسخىك ساغالملىق ئېيى مۇناسىۋېتى بىلهن ئېالن قىلىندى. 
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ئۇيغۇر خهلقىنىڭ تۆھپىكار ئۇستازى ۋه ئۇنتۇلغان دوستى مۇراد

ئهپهندى ھىجىرىيه 1272 - 4 - ئاينىڭ 15 - كۈنى ، يهنى مىالدىيه

1855 - يىلى 25 - دېكابىر  ئهينى  ۋاقىتتىكى قازانغا قاراشلىق ئۇفا

ۋىاليىتىنىڭ ( ھازىر ئۇفا باشقۇردىستاننىڭ پايتهختى بولۇپ ، رۇسالر

قازاننى تاتارىستاننىڭ، ئۇفانى باشقۇرىستاننىڭ مهركىزى قىلىپ ، بىر

پۈتۈن قازان خانلىقى تهۋهسىنى پارچىلىۋهتكهن) مىنزهله ناھىيىسى -

ئهلمهت يېزىسىدا دۇنياغا كهلگهن . شۇڭا « مىنزهلهۋى » ، « قازانى »

، « مهككى » قاتارلىق تهۋهلىك تهخهللۇس ناملىرى بىلهن داڭلىق

بولۇپ ، ھهر بىر نامىنىڭ بىر تارىخىي ئارقا كۆرۈنىشى باردۇر.

 

نهسهبى ۋه ئهجداتلىرى ھهققىده : 

 

مۇراد ئهپهندىنىڭ تولۇق ئىسمى مۇھهممهد مۇراد ئىبنى باھادىر شاھ

ئىبنى ئادىلشاھ بولۇپ، مۇراد ئهپهندى 1598 - يىلى سهئىدىيه

خانلىقىغا تاجاۋۇز قىلىپ، ئېچىنىشلىق مهغلۇپ بولغان سهۋهپلىك

1599 - يىلى مۇنقهرز بولغان، موغۇلىستان خانلىقىنىڭ قوللىشىدا

تۆمۈرىلهر خانلىقى ( 1370 - 1507 ) نى مۇنقهرز قىلغان ،

شهيبانىخان قۇرۇپ چىققان « ئۆزبېك شهيبانىالر  خانلىقى( 1499 -

1599)» نىڭ 16 - ئهسىردىكى ئارال كۆلىدىن، ئامۇ دهريا ۋه سىر 

دهريا ۋادىلىرىغىچه بولغان ئۆزبېك - تۈركمهن ۋىاليهتلىرىده ھۆكۈمدار

بولغان « بىكچۇراخان » نىڭ نهسلىدىندۇر . بوۋىسى ئادىل شاھ «

ئهلمهت » ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى رايونالرغا ھۆكۈمرانلىق

قىلغانىدى. مۇراد ئهپهندى دهسلهپكى باشالنغۇچ تهربىيه ۋه تهلىمنى

دادىسى باھادىر شاھ ( باتۇر شاھ ) ئابدۇلال ۋه مۇئهللىمه ئانىسى

ئابىستهي ئۇستاز بېكهدىن ئالغان . ئاندىن كېيىن يېزىسىدىكى

مهدرىسته ئانا تهرهپ تاغىسى، توشقان مولال ھهسهنۇددىن دېگهن

كىشىنىڭ يېنىدا تاكى ئون سهككىز ياشقا كىرگۈچه ئهرهپچه ، لوگىكا،

ئېتىكا ئهخالق ئىلمى ، فىقھى ( ئىسالم ئاساسى قانۇنى بىلىملىرى ) ۋه

ئىلمى كاالم( ئىالھىيهت)  ئۆگهنگهن . 

 

 

ئىلىم ئېلىش يولىدىكى مۇساپىرلىق ھاياتى: 

 

1873 - يىلى 18 ياشلىق ياش يىگىت مۇراد قازانغا بېرىپ ، داڭلىق

شاھابىدىن مهدرىسىگه تالالنغان . ئهمما بىلىم قۇرۇلمىسى كۈچلۈك

بولغاچقا ، قىسقا ۋاقىتتىال بۇ يهردىكى ئوقۇشنى تامامالپ ، بۇخارا ۋه

ماۋارائۇننهھىر ئىلىم مهركهزلىرىنى نىشانالپ قازاندىن ئايرىلغان . يول

ئۈستىده « ترۇسكىي شهھىرى » ده ئىككى يىل توختاپ ، مولال 

 

بۈيۈك سىماالر ۋه تونۇلغان ئۇيغۇرالر 
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مۇراد

 ئهپهندى

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 



شهرهفىددىن مهدرىسىسى ۋه مولال مۇھهممهتجان مهدرىسىسىده كېرهكلىك بىلىملهرنى ئىگىلىگهن .    بۇ يهرده نهقىشبهندىيه شهيخى زهينۇلال

رهسۇلدىن پايدىلىنىپ تۇرغان. ئاندىن كېيىن تاشكهنتكه بېرىپ ، بهزى بۈيۈك ئالىمالردىن دهرس ئالغاندىن كېيىن ، 1876 - يىلى بۇخاراغا قاراپ يول

ئالغان . ئۇ يهرده مولال ئابدۇلال ئهل سهرتاۋى قازانى ، مولال ئابدۇشكۈر تۈركمهنىنىڭ ھۇزۇرىدا دهرسلهرنى ئوقۇپ ، شۇ يىل ئىچىده قايتىدىن

تاشكهنتكه قايتىپ كهلگهن. بۇ نۆۋهت مۇراد ئهپهندى تاشكهنتتىكى بىر يېرىم يىللىق مۇساپىرلىق ھاياتىدا ئالتايلىق شهيخ ئابدۇلمۆمىن ئىشان ۋه

تاشكهنت ئهتراپىدىكى نوپۇزلۇق ئۆلىماالرنىڭ تهسىرىده نهقىشبهندىيه تهرىقىتىگه كىرگهن . 1878 - يىلى ھهج قىلىش مهقسىتىده ئوتتۇرا ئاسىيادىن

ئافغانىستانغا ، ئاندىن ھىندىستانغا ئۆتۈپ ، بومباي ئارقىلىق سۇ يولى بىلهن يىل ئوتتۇرىلىرى جىددىگه يېتىپ كهلگهن. شۇ يىلى دېكابىردا ھهج

پائالىيهتلىرىنى تۈگىتىپ ، مهدىنىگه كهلگهن. مهدىنىده 1879 - يىلى يانۋاردىن باشالپ قىسقا ۋاقىت ئىچىده ئهمىن ئاغا ، شىپا ۋه مهھمۇدىيه

مهدرىسىلىرىنى پۈتتۈرۈپ، ئالىي ئىجازهت ئالغان . بۇ جهرياندا نهقىشبهندىيه مۇجهددىدى ( يېڭىلىق ئىسالھاتچىسى) شهيخ مۇھهممهد مهزھهرىنىڭ

يولىغا كىرگهن . 

 

1880 - يىلى مهككىده يېقىن يۇرتداشلىرىدىن مۇھهممهد شاھنىڭ قىزى ئهسما خېنىم بىلهن نىكاھالنغان مۇراد رهمزى ئهپهندى ، 1883 - يىلى ئانا

ۋهتىنىگه قىلغان نهچچه ئايلىق زىيارهت ۋه ساياھهت پائالىيهتلىرىدىن كېيىن نامهلۇم بىر « راھهتسىزلىك ۋه ئهنسىزلىك » تۈپهيلىدىن قايتا مهككىگه

قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغان. ئۇ مهككىده ئۇستاز ئابدۇلھهمىد داغىستانى، ئابدۇراھمان سىراج ۋه سۇرۇر سۇدانىنىڭ دهرسلىرىگه قېتىلغان .

1884 - يىلى ئۇستازى ۋه جهدىتچى ئۆلىما مۇھهممهد مهزھهرى بىلهن ئۇنىڭ ئورنىغا چىققان ئابدۇلھهمىد داغىستانى تهڭال ۋاپات بولغان . ئۇالرنىڭ

ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇ مهككه مۇپتىسى مۇھهممهد سالىھ زهۋاۋىنىڭ سۆھبهت ۋه دهرسلىرىگه ئىشتىراك قىلغان. بىر يىل ئۆتۈپ ، مهدىنىگه يۆتكهلگهن

مۇپتى مۇراد ئهپهندىنىڭ ھهر جهھهتته پىشقان ياش ئالىمغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىپ ئۇنىڭغا ۋه جاۋالىق ( ھېندونېزىيهده) بىر شاگىرتىغا 1885

- يىلى ئاپرىلدا مهدىنىدىن ئاالھىده خىالپهتنامه ئهۋهتكهن . ياندۇرقى يىلى مهككىگه كهلگهنده ئۇالرغا تون كىيدۈرگهن . بۇ ئارىدا مۇراد رهمزى

ئهپهندى « رهشاھات » نى ئهرهپچىگه تهرجىمه قىلىپ شهيخىگه سۇنغان . ئاندىن شهيخىنىڭ ئىستىكى بويىچه « مهكتۇبات » نى ئهرهپچىگه

تهرجىمه قىلىشقا باشلىغان. مۇراد ئهپهندىنىڭ ئۆزىنىڭ بايانلىرىغا قارىغاندا ، ئۇ بۇ جهرياندا « تهسهۋۋۇپ ( سوپىزىم ) » نىڭ كىالسسىك ئاتا 

كىتاپلىرى ، بولۇپمۇ « فۇتۇھاتى مهككىيه»« فۇسۇسۇل ھىكهم » قاتارلىق كوزىر كىتاپالر ۋه شهرھىلىرىنى ئوقۇپ چىققان . مۇھيىدىن ئىبنى ئهرهبىنىڭ

قاراشلىرىدىن خهۋهردار بولغان . ئهڭ مۇھىمى مهككىدىكى ۋاختىدا ئهھمهد تۆمۈرنىڭ دادىسى مۇھهممهد رېشىت جارۇلالنى ئۆز ئىچىگه ئالغان زور بىر

تۈركۈم ئوقۇغۇچىالرنى يېتىشتۈرۈپ چىققان .

 

جاھان كېزىپ كۆپنى كۆرگهن باسقۇچى : 

 

مۇراد ئهپهندى 1902 - ، 1904 - ، 1907 - ، 1909 - ، 1914 - يىللىرى ئائىلىسى بىلهن بىلله ئۇدا سهپهر قىلىپ ، قازان ، ئىستانبۇل ۋه بىپايان

تۈركىستان شهھهرلىرىده زىيارهتته بولغان . ئهڭ ئاخىرقى زىيارىتىنى ئوغلى فهھمى مۇراد بىلهن بىرلىكته بۇخارا ، تاشكهنت ، قوقهند ۋه ئهنجاندا

ئېلىپ بارغان . ئاندىن قازانغا قايتىپ كېلىپ ، تۈركىيه ئارقىلىق مهككىگه قايتماقچى بولغاندا ، چاررۇسىيه بىلهن ئوسمانىالر سۇلتانلىقى ئارىسىدا

ئۇرۇش پارتالپ ، بىر يىل قازاندا تۇرۇپ قالغان . دهرۋهقه 1914 - يىلى 29 - ئۆكتهبىر كۈنى ئوسمانلىنىڭ گېرمانىيهدىن ئالغان ئىككى ھهربىي

پاراخوتى چاررۇسىيهنىڭ سېۋاستوپول ۋه ئودېسسا پورتلىرىنى بومباردىمان قىلغانىدى. شۇنىڭ بىلهن رۇسالر ئوسمانلىغا جهڭ ئېالن قىلغان . 12 -

نويابىر بۇ ئۇرۇش دۇنياۋى ئۇرۇشقا ئايلىنىپ ، كېيىنچه ھهر ئىككى رهقىپ  ئىمپىرىيه ھاالك بولغانىدى . بىر يىلدىن كېيىن ئۇرۇش توختىمىغاچقا،

ئورىنبۇرگنىڭ« توز توبا» تهۋهسىده مۇدهررىس ۋه ئىمام بولغان ئاتا جهمهت تاغىسىنىڭ ئوغلى مۇسلىھىددىن نوغايبېكنىڭ يېنىغا كهتكهن . ئهمما

رۇسالرنىڭ تهقىپى كۈچىيىپ كېتىپ ، 1915 - 1917 - يىلالر ئارىسىدا « نهزهربهنت ئاستىدا ياشاش» قا مهجبۇر بولغان .

 

1917- يىلى فېۋرالدا چارپادىشاھ تهختتىن چۈشۈپ ، ئورنىغا چىققان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت خهلققه نىسبهتهن چهكسىز ئهركىنلىك بهرگهن . رۇسىيه

تاكى شۇ يىلى ئۆكتهبىرگىچه دۇنيادىكى ئهڭ ئهركىن دۆلهتنىڭ بىرىگه ئايالنغان . بۇ ۋاقىتتا مۇراد ئهپهندى خهلقى ئۈچۈن ئهمهلىي بىر خىزمهت قىلىش

ئۈچۈن ئۆز دهۋرىدىكى نامى مهشھۇر تاتار مۆتىۋهرلىرى ۋه ئالىملىرى بىلهن بىرلىكته ھهر قايسى ساھهلهرده ئاقارتىش ھهرىكىتى باشالپ كهتكهن .

ئهمما بۇ ھهرىكهت تېخى ئۈنۈمىنى كۆرسهتمهي تۇرۇپال ، 1917 - يىلى « بولشېۋىكالر » ئۆكتهبىر ئىنقىالبى قوزغاپ ، 7 - نويابىر پېتىربۇرگدىكى

ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت تۇرۇشلۇق ئورۇن « قىشلىق ساراي» نى ئىشغال قىلغان . شۇنىڭ بىلهن بولشېۋىكالر ھهر قايسى رۇس مۇستهملىكىسى ئاستىدا

ئېزىلگهن مىللهتلهرگه يالغان مۇستهقىللىق ۋه ئاپتونومىيه ھوقۇقى بېرىپ ، چاررۇسىيهدىن قالغان زېمىنغا تولۇق ۋارىسلىق قىلماقچى بولغان .
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 مۇراد ئهپهندى خۇددى ئابدۇقادىر دامولالم 1919 - يىلى بولشېۋىكالر ھهققىدىكى چۈشهنچىسىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ، دهرھال قهشقهرگه كېلىپ ،

خهلقنى ئويغىتىپ، 1949 - يىلى ۋهتىنىمىزنى باسقان ئاپهتكه قارشى 30 يىل بۇرۇن تهدبىر تۈزگىنىدهك ، مۇراد رهمزى ئهپهندىمۇ ئهينى ۋاقىتتىكى

داڭلىق ئاكا - ئۇكا سودىگهرلهر مهخسۇت مۇھىتى ۋه مهھمۇد مۇھىتىنىڭ تهكلىپى بىلهن سودا كارۋىنىغا قوشۇلۇپ ، 1919 - يىلى ۋهتىنىمىزنىڭ چۆچهك

شهھىرىگه كېلىپ يهرلهشكهن . شهرقىي تۈركىستاندىكى قايناق بۇ شهھهرده داۋام قىلغان ئۇزۇن يىللىق ئىماملىق ۋه مۇدهررىسلىك ھاياتىدىن كېيىن ،

1934 - يىلى 2 - ئاپرىل قۇربان ھېيتنىڭ ئىككىنچى ھهپتىسى دۈشهنبه چۆچهكته ۋاپات بولغان . ( مهزكۇر تارىخىي مهلۇمات ئهھمهد تۆمۈر تهرىپىدىن

خاتىرىلهنگهن بولۇپ ، ئالىمنىڭ يۇرتدىشى ، ئهسىردىشى ۋه مهسلهكدىشى مهرھۇم ئهھمهد زهكى ۋهلىدى توغان مۇراد ئهپهندىنىڭ ۋاپاتىنى  1935 -

يىلى 5 - ئۆكتهبىر دهپ خاتىرىلهپ قويغان .    (   « بۈگۈنكى تۈركىستان تۈركلىرى » ، 542 - بهت)    

 

ئاخىرقى سهپىرى ۋه يهرلىشىپ قېلىش :  

 

مۇراد ئهپهندى 1902 ، 1904 ، 1907 ، 1907، ۋه 1914 - يىللىرى ئوسمانلى تۇپراقلىرى ۋه ئىشغال ئاستىدىكى تاتارىستان ۋه تۈركىستان

تۇپراقلىرىدا جاھان كېزىۋاتقان يىلالردا خۇددى يۈسۈپ خاس ھاجىپ كهبى 50 ياشتىن ھالقىپ بولغان بولۇپ ، 50 يىللىق ھاياتى ھهر قايسى

قاتالمالردا چوڭقۇر ۋه ھهر تهرهپلىمه ئىلىم ئىگىلهش بىلهن ئۆتكهنىدى . تازا ئوخشاپ مېۋه بېرىدىغان ۋاقىتتا دۇنيانىڭ سىياسىي ۋهزىيىتى ، بولۇپمۇ

ئالىمنىڭ ھهرىكهت قىلىش دائىرىسىدىكى ئوسمانىيه ، چاررۇسىيه ۋهزىيىتى كهسكىنلىشىپ ، 1905 - يىلى چاررۇسىيهده قوزغىالڭ پارتالپ ،

چارپادىشاھنىڭ تهختىنى ئۆرۈۋهتكىلى تاس قالغان . 1908 - يىلى ئىراندا خهلىق قوزغىلىپ ، ئهنگلىيه ۋه چاررۇسىيهنىڭ يامان نىيىتىنى سۇغا

چىالشتۇرغان ، ئىستانبۇلدا 1908 - يىلى ھهربىي ئىنقىالب يۈز بېرىپ ، 1909 - يىلى سۇلتان ئابدۇلھهمىد تهخىتتىن چۈشۈرۈلگهنىدى . شهرقته

ياپونىيهنىڭ باش كۆتۈرۈپ ، چاررۇسىيهنى 1905 - يىلى قاتتىق مهغلۇپ قىلىشى ، بولشېۋىكلهرنىڭ رۇسىيهده تېز ئىناۋهت قازىنىشىغا تۈرتكه بولغان

بولسا ، ئىسمائىل غاسپىرالى رۇسالر پان سىالۋىنىزىمغا قارشى قوزغىغان تۈركچىلىك ئوسمانىالردىكى ياش تۈركچىلهر پارتىيىسىنى زورايتقان . تاتارالر ،

تۈركلهر ، پارسالر ، ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر ئهزهلدىن دۇچ كېلىپ باقمىغان ھهر خىل يېڭى ئىدىيه ۋه مهپكۇرىلهر ئارىسىدا تېڭىرقاپ قالغان . بۇ ۋاقىتتا ھهر

قايسى خهلقلهرنىڭ ئالىملىرى بهس - بهسته ئوتتۇرىغا چىقىپ ، ئۆز خهلقىنىڭ مهۋجۇتلۇقى ۋه كېلهچىكى ئۈچۈن قولىدىن كهلگىنىچه تىرىشچانلىق

 كۆرسهتكهن . تاتارالردا چاررۇسىيه يىقىلغاندىن كېيىن نوپۇزلۇق ۋه پۇختا سىياسىي سهرخىلالر ئوتتۇرىغا چىققان . 

 

مۇراد ئهپهندى 1914 - يىلى مهككىگه قايتىشقا تهرهددۇت قىلىۋاتقىنىدا 1 - دۇنيا ئۇرۇشى پارتالپ چېگرا تاقىلىپ قالغاچقا ، قازاندا بىر يىل تۇرۇپ

قېلىشقا مهجبۇر بولغان . 1915 - 1917 - يىللىرى ئورېنبۇرگدا نازارهت ئاستىدا ياشاشقا مهجبۇر بولغان مۇراد ئهپهندى شۇ يىل كۈزدىكى ئۆكتهبىر

ئىنقىالبىدىن كېلىپ چىققان قااليمىقان ۋهزىيهتتىن پايدىلىنىپ ، كارۋان باشالپ ۋهتهنگه قايتىپ كېتىۋاتقان ئاكا - ئۇكا مۇھىتىلهرنىڭ ياردىمىده

چۆچهككه كېلىۋالغان . ئهھمهد تۆمۈر ۋه داڭلىق تارىخچى زهكى ۋهلىدى توغان مۇراد ئهپهندى 1919 - يىلى چۆچهككه كهلگهن دهپ قارىسا ،

ۋهتىنىمىزدىكى ئۇيغۇرچه مهنبهلهرده مۇراد ئهپهندىنىڭ 1917 - يىلنىڭ ئاخىرلىرى يولغا چىقىپ ، 1918 - يىلى چۆچهككه يېتىپ كهلگهنلىكىنى بايان

قىلماقتا .

 

تاتار خهلقىنىڭ ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مىللىي مائارىپىغا قوشقان تۆھپىسىدىن قىسقا بايان : 

 

تاتار خهلقى ئۇيغۇر ۋه باشقا قېرىنداش تۈركىي مىللهتلهر بىلهن ئهسىرلهردىن بېرى بىلله ياشاپ كهلمهكته. تاتار خهلقى  دۇنيانىڭ كۆپلىگهن

جايلىرىدا، بولۇپمۇ ئاسىيا بىلهن ياۋروپا تۇتىشىدىغان جايالردا ياشىغاچقا، باشقا تۈركىي خهلقلهرگه قارىغاندا ئىقتىساد ۋه مهدهنىيهت جهھهتته

بۇرۇنراق تهرهققىي قىلغان. 19-ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا سانائىتى تهرهققىي قىلغان ھازىرقى زامان مىللهتلىرى قاتارىغا كىرگهن. بۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا

مهدهنىيهت-مائارىپ ئىشلىرى يۈكسهلگهن. تاتارالردا ئهنه شۇ چاغالردىن باشالپ سوكنو توقۇش، تېره-كۆنچىلىك، مىس ئېرىتىش، كېمسازلىق

قاتارلىق ھۈنهر-كهسپ كارخانىلىرى قۇرۇلغان. سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى تاتارالر ئىسالمىيهتتىن باشالپ 20-ئهسىرگىچه ئهرهب يېزىقىنى،

1919-يىلىدىن كېيىن التىن يېزىقىنى، 1939-يىلىدىن كېيىن سالۋيان يېزىقىنى قولالنغان. تاتارالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي قانداشلىقى، تىل

ئورتاقلىقى، تېرىتورىيه تۇتاشلىقى، دىنىي ئېتىقاد بىرلىكى قاتارلىق تهرهپلهرده قويۇق مۇناسىۋىتى بار. تارىختىن بېرى ئارىلىشىپ، مهدهنىيهت

ئالماشتۇرۇپ، ئۆز ئارا ھهمكارلىشىپ، ئۇرۇق-تۇققان، قۇدا بولۇشۇپ كهلگهن. مۇشۇنداق ئاالھىده ئۆزگىچه سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن ۋهتىنىمىزنىڭ  
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ئىقتىساد ۋه مهدهنىيهت-مائارىپ ئىشلىرىنىڭ تهرهققىياتى جهھهتته تاتار خهلقى مۇھىم رول ئوينىغان.

 

20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن تارتىپ، تۇرپانلىق مهھسۇد مۇھىتى قاتارلىق تهرهققىيپهرۋهر زاتالر رۇسىيه تهۋهسىدىن كۆپلىگهن تاتار زىيالىيلىرىنى

ئوقۇتقۇچىلىققا تهكلىپ قىلىپ ئهكهلگهن. 1913-يىلى رۇسىيه تهۋهسىدىن ھهيدهر ئهپهندى قاتارلىق كىشىلهرنى ئهكهلدۈرگهن بولسا، ئۇنىڭدىن كېيىن

مۇرات ئهپهندىنى (1934-1853) قازاندىن تهكلىپ قىلىپ ئهكهلگهن. مۇرات ئهپهندى ئاۋۋال چۆچهك شهھىرىده، 1929-يىلىدىن كېيىن تۇرپاندا

ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. شۇ چاغدا تۇرپان ئاستانىدا «مهخسۇدىيه» نامىدىكى پهننىي مهكتهپ بارلىققا كهلگهن.

 

مۇراد ئهپهندى ۋه ئۇيغۇرالر :

 

مۇراد ئهپهندى ( 1855 - 1934 ) تاتار خهلقىنىڭ داڭلىق دىنىي ئالىمى بولۇپ ، تولۇق ئىسمى مۇھهممهد مۇراد رهمزى . ئۇ 30 ياش ۋاختىدىال

سوپىزىم ئېقىمىنىڭ مهشھۇر ئاتا كىتاپلىرىدىن « رىشاھات » ، « مهكتۇبات » قاتارلىق ئهسهرلىرىنى پارسچىدىن ئهرهپچىگه ، 

« قۇرئان كهرىم » نى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ، شهرقىي تۈركىستان ۋه خىتايدىكى ئىسالم دىنى ساھهسىده زور تهسىر قوزغىغان . 

ئۇ يهنه چۆچهكته ھهم دىنىي بىلىملهر ، ھهم پهن - مهدهنىيهت بىلىملىرىنى ئۆگىتىدىغان مهكتهپ قۇرغان . بۇ ئهينى ۋاقىتتا بىر يېڭىلىق بولۇپ ،

چۆچهكتىكى خهلقىمىزنىڭ مهدهنىيهت بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ ، نهزهر دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭهيتىشته بهلگىلىك مۇھىم رول ئوينىغان . 

مۇراد ئهپهندىنىڭ دادىسىنىڭ ئىسمى ئابدۇلال بولۇپ ، ئانىسىنىڭ تېگى قهشقهرلىك ئۇيغۇر ئىكهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمهكته . مۇراد رهمزى ئهپهندى

قازان شهھىرىده تۇغۇلغان بولۇپ ، ئالته يېشىدىن باشالپال دادىسىدىن « قۇرئان » ئوقۇشنى ئۆگهنگهن . توققۇز يېشىدىن باشالپ ئهرهب تىلى

توغرىسىدىكى دهسلهپكى بىلىملهرنى ئۆگهنگهن . 11 يېشىدىن 18 يېشىغىچه تاغىسى ئىسمائىلغا ئهگىشىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇخارا ، سهمهرقهد ،

ئهنجان، تاشكهنت ۋه قهشقهر قاتارلىق جايالرغا بېرىپ، شۇ جايالردىكى داڭلىق ئالىمالردىن ئىلىم تهھسىل قىلغان . 1880 - يىلنىڭ ئالدى - كهينىده

ئهمدىال 25 ياشقا كىرگهن مۇراد ئهپهندى تاشكهنتتىكى دىنىي ئالىمالر قاتارىغا قۇشۇلۇپ ، شۇ يهردىكى دىنىي مهكتهپلهرده دهرس ئۆتكهن . بۇ

مهزگىلده ئۇ سوپىزىم ئهسهرلىرى بىلهن تونۇشۇپ ، ئۆزىنىڭ سوپىزىم نهزهرىيىلىرىنى تهتقىق قىلىشىغا ئاساس سالغان.

1881 - يىلى مۇراد ئهپهندى بىلىمىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىسالم دىنى بارلىققا كهلگهن ئۇلۇغ جاي  مهككه - مهدىنىگه بېرىشقا بهل باغالپ ، الھور ،

كاراچى ۋه بومباي يولى بىلهن مهككىگه بېرىپ ھهج قىلغان . كېيىن مهدىنىگه بېرىپ « ئهمىر » ۋه « شىپا » مهدرىسىلىرىده سهككىز ئاي ئوقۇپ،

ئاخىرىدا مهھمۇدىيه مهدرىسىسىنى پۈتتۈرگهن . مۇراد ئهپهندىنىڭ كېيىنكى ئهۋالدلىرىنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا ، مۇراد ئهپهندى مهھمۇدىيه دارۇلئۇلۇمىغا

ئوقۇشقا كىرگهن دهسلهپكى مهزگىلىده ئوقۇش خىراجىتىنى تاپشۇرالمىغاچقا ، ئوقۇشقا قوبۇل قىلىنمىغان ئىكهن . بىراق بىلىم ئېلىش ھهۋىسى كۈچلۈك

بولغان مۇراد ئهپهندى بىر يىل دهرىزه سىرتىدا تۇرۇپ دهرس ئاڭلىغان . يىل ئاخىرىدا ئىمتىھاندا ھېچقانداق ئوقۇغۇچى جاۋاپ بېرهلمىگهن قىيىن بىر

مهسىلىگه مۇراد ئهپهندى دهرىزه سىرتىدا تۇرۇپ توغرا جاۋاپ بهرگهن . نهتىجىده شۇ ئارقىلىق رهسمىي ئوقۇغۇچىلىققا قوبۇل قىلىنغان . ئۇنىڭ

نهتىجىسى ئهال بولغاچقا ، ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن مهزكۇر مهكتهپنىڭ ئوقۇتقۇچىلىقىغا تهكلىپ قىلىنغان . شۇنىڭدىن باشالپ « رامىزان »

تهخهللۇسىنى قوللىنىشقا باشلىغان ۋه « شهيخ » دېگهن نامغا ئېرىشكهن .   

 

ئۇ مهدىنىده تۇرغان مهزگىلىده سوپىزىم نهزهرىيىلىرىنى يهنىمۇ چوڭقۇر تهتقىق قىلىپ ، ئىمام رهببانى سۇلۇكىدىكى مهدىنه سوپىزىم گۇرۇھىغا ئهزا بولغان

. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا سوپىزىمنىڭ مهشھۇر مۇقهددهس كىتابى بولغان « رىشاھات » ۋه « مهكتۇبات » الرنى پارسچىدىن ئهرهپچىگه تهرجىمه

قىلىشقا باشلىغان . مهكتۇبات ئىمام رهببانىنىڭ ئىدىيىسىنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان ۋهكىللىك ئهسهر بولۇپ ، ئۇ پارس تىلىدىكى مۇقهددهس ئهسهرلهر

كهڭ تارقالغان ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ھىندىستاندا زور تهسىرگه ئىگه بولسىمۇ ، بىراق ئهرهبلهردىكى دىنىي ساھهدىكىلهرنىڭ ئۇنى چۈشىنىشى چهكلىك ئىدى

. مۇراد ئهپهندىنىڭ مهكتۇباتنى ئهرهپچىگه تهرجىمه قىلىشى ئهرهب رايونىدىكىلهرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ھىندىستان قاتارلىق جايالردىكى سوپىزىم

نهزهرىيىلىرىنى چۈشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگهن .

 

مهكتۇباتنىڭ تهرجىمىسى 1899 - يىلى پۈتۈپ مهككىده نهشىردىن چىققان . ئۇزۇن ئۆتمهي باغداتتىكى دىنىي مهكتهپلهرنىڭ دهرسلىكى قىلىنغان

ھهمده ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا تارقالغان. « تهۋارىخى خهمىسه شهرقىي » نىڭ ئاپتورى قۇربان ئهلى خالىدى « رىشاھات» ۋه « مهكتۇبات » الرنىڭ

ئهرهپچه تهرجىمىسىنى كۆرگهندىن كېيىن مۇراد ئهپهندىنىڭ تهرجىمه ماھارىتى ۋه دىنىي بىلىمىگه يۈكسهك باھا بېرىپ مۇنداق دېگهن : « ئادهتتىكى

كىشىلهرنىڭ رىشاھاتنى پارسچىدىن ئهرهپچىگه تهرجىمه قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى . مهكتۇباتنى تهرجىمه قىلىش تېخىمۇ قولىدىن كهلمهيتتى » .
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كېيىن ھهجگه بارغان تۇڭگانالر مهكتۇباتنىڭ ئهرهپچه تهرجىمىسىنى خىتايغا ئېلىپ كېتىپ ، 1917 - يىلى شاڭخهيده قايتا باستۇرغان . شۇنىڭ بىلهن بۇ

كىتاپ تۇڭگانالر ئارىسىدا كهڭ تارقىلىشقا باشلىغان . 

 

مۇراد ئهپهندى 1912 - 1913 - يىللىرى قازانغا قايتقان . كېيىن يهنه مهككىگه بارماقچى بولغاندا 1 - دۇنيا ئۇرۇشى پارتالپ قېلىپ ، غهربىي يول

ئېتىلىپ قالغان . مهككىگه شهرقتىن ئايلىنىپ بېرىش توغرا كهلگهچكه ، 1916 - يىلى ئاران شهرقىي تۈركىستان - چاررۇسىيه چېگرىسىغا يېتىپ

كهلگهن . بۇ دهل ئۆكتهبىر ئىنقىالبى ھارپىسى بولۇپ ، رۇسىيهنىڭ سىياسىي ۋهزىيىتى داۋالغۇش ئىچىده تۇراتتى . چاررۇسىيه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى

مۇستهملىكه رايونلىرىدىن ئهسكهر قوبۇل قىلىپ ، مهملىكهت ئىچىدىكى ئىسيانالرنى باستۇرغان . رۇسىيه چېگرىسى ئىچىدىكى قازاق ، قىرغىز ۋه

تۇڭگانالر چارپادىشاھنىڭ توپ - زهمبىرهكلىرىنىڭ قۇربانى بولۇشنى خالىماي ، قوزغىالڭ كۆتۈرگهن. ئهمما قوزغىالڭ قانلىق باستۇرۇلغان. شۇنىڭ بىلهن

نهچچه يۈز مىڭ ئاۋام چېگرانى بۆسۈپ ئۆتۈپ شهرقىي تۈركىستانغا قېچىپ كهلگهن . مۇراد ئهپهندى ۋه ئۇنىڭ ئائىلىسىمۇ شۇ قېتىمقى كۆچۈشته

ۋهتىنىمىزنىڭ چۆچهك شهھىرىگه كېلىپ ئولتۇراقالشقان . مۇراد ئهپهندى دهسلهپته ، ۋهزىيهت مۇقىمالشسا ئاندىن مهككىگه بېرىشنى ئويلىغان . بىراق

ۋاقىت ئۇزارغانسىرى چۆچهكنىڭ ھاۋاسى يېقىپ قېلىپ، بۇ يهردىكى تۇرمۇشقا كۆنۈپ قالغان ھهمده ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچه چۆچهكته ياشىغان .

 

ئاجايىپ بىر ۋهقه « مۇراد ئهپهندى تۇرپاندا»: 

 

 مۇرات ئهپهندى ئاۋۋال چۆچهك شهھىرىده، 1929-يىلىدىن كېيىن تۇرپاندا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. شۇ چاغدا تۇرپان ئاستانىدا «مهخسۇدىيه»

نامىدىكى پهننىي مهكتهپ بارلىققا كهلگهن.

1929 - يىلى مۇراد ئهپهندى كونا دوستلىرى ئاكا - ئۇكا مۇھىتىالرنىڭ تهشهببۇسى ۋه تۇرپان دىنىي ساھهسىدىكىلهرنىڭ تهكلىپى بىلهن تۇرپانغا كېلىپ

دهرس ئۆتكهن . نۇرغۇنلىغان خهلق تۇرپاندىن 90 نهچچه كىلومېتىر يىراقلىقتىكى داۋانچىڭغىچه ئالدىغا چىقىپ ئۇنى كۈتۈۋالغان . بۇ ، ئهينى يىللىرى

شهرقىي تۈركىستاننى ئىداره قىلىۋاتقان ئاققۇن خىتاي مىلىتارست جىن شۇرېن ( 1928 - 1934) نى ھهيران قالدۇرغان . مۇراد ئهپهندىنىڭ ئۇيغۇر

ئىلىمسۆيهر خهلقى ئارىسىدا بۇنچه چوڭ تهسىرى بارلىقىدىن ھهيران قالغان جىن شۇرېن مۇراد ئهپهندىنىڭ بىلىمىنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن ، ئۇنى 

« قۇرئان » نى خىتايچىغا تهرجىمه قىلىشقا بۇيرىغان . بىراق مۇراد ئهپهندى خىتايچه بىلمىگهچكه ، « قۇرئان » نى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىشقا ماقۇل

بولغان .  

مۇراد ئهپهندى تۇرپاندا ئانچه ئۇزاق ۋاقىت تۇرمايال چۆچهككه قايتىش قارارىغا كهلگهن. تۇرپاندىكى دىنىي زاتالر قايتا - قايتا تۇرۇپ قېلىشقا دهۋهت

قىلسىمۇ ئۇ رهت قىلغان . شۇ چاغالردا مۇراد ئهپهندىگه تهلۋىلهرچه چوقۇنىدىغان بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ مۇراد ئهپهندىنى ئېلىپ. قېلىشقا كۆزى

يهتمهي ، « ئۆزى قالمىسا ، ئۆلتۈرۈپ جهسىدىنى ئېلىپ قېلىپ تاۋاپ قىلىمىز » دهپ تۇرپاندا مۇراد ئهپهندى ئۈچۈن مازار سېلىۋاتقانلىقى ھهققىده گهپ

تارقىلىپ كهتكهن . بۇ گهپلهرنى ئاڭلىغان مۇراد ئهپهندى ئالدىراپ - تېنهپال چۆچهككه ساق - ساالمهت كېتىۋالغان . 

 

مۇراد ئهپهندى چۆچهككه قايتقاندىن كېيىن ، ئىككى يىلدهك ۋاقىت سهرپ قىلىپ ، « قۇرئان » نى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغان . مۇھهممهد ئىمىن

بۇغرامۇ دهل مۇشۇ ۋاقىتتا مۇراد ئهپهندىنىڭ يېنىغا كېلىپ ، تهلىم ئېلىپ، ئالىي شاھادهتنامه ئالغان . تهرجىمه 1931 - يىلى تامامالنغان . ئهپسۇسكى

بۇ تهرجىمه قوليازمىسىنىڭ ھازىر نهدىلىكى مهلۇم ئهمهس. 

 

ئۇ چۆچهكتىكى مهزگىلده قىزىل مهسچىت ( ئىشان سهئىد دامولال مهسچىتى ) ده ئىماملىق قىلغان . ئهمما ئاساسلىقى ئۇيغۇر بازىرى مهسچىتىده ھهم

دىنىي بىلىم ھهم پهننىي بىلىم ئۆگىتىدىغان مهدرىسىده مۇدهررىسلىك قىلغان. ئۇيغۇر ، قازاق ، تۇڭگان ، تاتار ۋه ئۆزبېك قاتارلىق مىللهتلهردىن ئوقۇغۇچى

تهربىيلىگهن. 

 

مۇراد ئهپهندى گهرچه سوپىزىم پېشۋاسى بولسىمۇ ، ئهمما چۆچهكته نه ئۆزى مۇرىت توپالپ ، سوپىزىم گۇرۇھى شهكىللهندۈرمىگهن. نه خهلق ئىچىده

بۇ گۇرۇھ شهكىللهنمىگهن . پهقهت ئۆيىده تهنھا ھالدا زىكىر - سانا ئېيتىپال يۈرگهن .

 

ئهۋالدلىرىنىڭ ئۇچۇر بېرىشى ، پېشقهدهم شاھىتالرنىق گۇۋاھلىقى ۋه قهبره تېشىدىكى مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، مۇراد ئهپهندى نه ئهھمهد تۆمۈر

خاتىرىلىگهن 1934 - يىلى 2 - ئاپرىل ، نه داڭلىق تارىخچى زهكى ۋهلىدى توغان ئىلگىرى سۈرگهندهك 1935 - يىلى 5 - ئۆكتهبىر ئهمهس ، بهلكى

1934 - يىلى 5 - ئۆكتهبىر 79 يېشىدا چۆچهكته ۋاپات بولغان.
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مۇراد ئهپهندىنىڭ ئايالى ئهسمادىن ئايسىما ، ھهسهن ، مۇنىر ، ئانىر ، پاتىمه ۋه ئىستىھار قاتارلىق ئۈچ ئوغۇل ئىككى قىزى بولغان . بېقىۋالغان ئوغلى

ئهسئهتنىڭ تېخى يېقىنقى يىلالرغىچه چۆچهكته ياشىغانلىقى مهلۇم. 

 

زامانداشلىرى :

 

مۇراد ئهپهندى ئۇزۇن مهزگىل ئىككى ھهرهمده نهقىشبهندىيه شهيخى سۈپىتىده پائالىيهت قىلىشى ۋه ئوقۇتۇش ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولغانلىقى ،

شۇنداقال ئانا يۇرتى ۋه تۈركىيهدىكى پىكىر ۋه سىياسهت ساھهسىدىن يىراق بوپقېلىپ ، رهسمىي بىرهر مۇھىم سىياسىي پائالىيهتلهرده رول ئالمىغاچقا ،

ئۆز زامانداشلىرى بولغان شاھابىدىن مارجانى ، مۇسا جارۇلال ، ئالىمجان بارۇدى ، رىزائىددىن ئىبنى پهخىردىن ، ئىسمائىل غاسپىرالى قىرىمى ، مىر

سهئىد سۇلتانغالىيېۋ ، ئابدۇرېشىت ئىبراھىم ، يۈسۈپ ئاقچۇرا ۋه زهكى ۋهلىدى توغان كهبى تهڭتۇشلىرى ، يۇرتداشلىرى ، زامانداشلىرى ۋه

سهپداشلىرىدهك تونۇلۇپ كېتهلمىگهن . ئۇالر ھهممىسى ئهينى ۋاقىتتىكى ئهڭ ئىلغار پىكىر ۋه چوڭقۇر بىلىمگه ۋهكىللىك قىلىدىغان بۈيۈك شهخسلهر

ئىدى . ئۇنىڭدىن باشقا مهرھۇم مۇراد ئهپهندى ئهسهرلىرىده ئاساسلىقى « مۇھهممهد مۇراد رهمزى» ، « مۇراد رهمزى » ، « مهككى » ، « مۇھهممهد

مۇراد قازانى » دېگهندهك تهخهللۇسالرنى ئىشلهتكهندىن سىرت ، سىياسىي يازمىلىرىدا « تۇتى » ، « ئهندهلىپ » ، « ئهبۇ ھهسهن » ، « ئهكمهل »

،« م . م . رهمزى » ، « رهمزى » قاتارلىق يېرىم شىفىرلىق تهخهللۇسالرنى قولالنغاچقا ، ئاۋام بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ مۇراد ئهپهندىگه تهئهللۇق

ئىكهنلىكىنى ئاڭقىرالمالمىغان. شۇڭا گهرچه مۇراد ئهپهندى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان زامانداشلىرى تهرىپىدىن يۈكسهك باھاالرغا ئېرىشىپ ، ئورنى ئېتىراپ

قىلىنغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالردهك بهك مهشھۇر بواللمىغان. ئهمما بهك تونۇلۇپ كهتمىگهچكه ، ئهمهلىي ئىشنى كۆپ قىلىۋالغان . ھاياتى بويى

توپلىغان ھهر تۈرلۈك بىلىملىرىدىن خهلقىمىز ئوزۇق ئالغان. مۇسا جارۇلالغا يازغان رهددىيهسىدىن مۇراد ئهپهندىنىڭ « جهدىتچىلهر » ۋه «

قهدىمچىلهر» ئارىسىدا قهدىمچىلهرگه مايىل بولسىمۇ ، لېكىن ئوتتۇرا ھال يول تۇتۇپ ، ھهر ئىككى تهرهپنىڭ ئهۋزهللىكلىرىنى جۇغالپ ،

يېتهرسىزلىكلىرىنى تاشالپ پۈتۈن دىققىتىنى خهلقنى ئاقارتىش خىزمىتىگه قارىتىش ئۈچۈن كۆپ كۈچىگهن.

 

1 -  زهينۇلال رۇسۇلى : 

نهقىشبهندىيه شهيخى ، رۇسىيه مۇپتىسى ۋه ئۇستازى بولۇپ ، مۇراد ئهپهندى 18 يېشىدىن 21 يېشىغىچه بۇ كىشىدىن كۆپ پايدىالنغان.

 

 2 - شاھابىدىن مارجانى : 

داڭلىق ئالىم ، تارىخچى ۋه ژۇرنالست ، 1818 - يىلى 16 - يانۋار قازاندا تۇغۇلۇپ ، 1889 - يىلى 18 - ئاپرىل قازان شهھىرىده ۋاپات بولغان.

 

 3 - ئهھمهد زهكى ۋهلىدى توغان :

 20- ئهسىردىكى ئهڭ مهشھۇر تارىخچىالردىن بىرى بولغان  ئهھمهد زهكى ۋهلىدى توغان 1890- يىلى 12- ئاينىڭ 10- كۈنى بۈگۈنكى

باشقۇردىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىشىمباي ناھىيىسىدىكى كۈزهن يېزىسىدا تۇغۇلغان. دادىسى ئهھمهدشاھنىڭ مهدرىسىده باشالنغۇچ تهربىيىنى، 1902-

يىلىدىن باشالپ ئۈتهكتىكى تاغىسى ھهبىب نهججارنىڭ مهدرىسىده ئوتتۇرا مهكتهپ تهربىيىسىنى ئالغان زهكى ۋهلىدى 1908- يىلى قازاندىكى

قاسىمىيه مهدرىسىگه ئوقۇشقا كىرگهن. 1909-يىلى قاسىمىيه مهدرىسىنى تاماملىغاندىن كېيىن، ئاشۇ  مهدرىسده تۆت يىل  تۈرك تارىخى ۋه ئهدهبىياتى

دهرسلىرىنى ئۆتكهن. 1912- يىلى تۇنجى كىتابى ‹‹تۈرك ۋه تاتار تارىخى›› نهشىر قىلىنغاندىن كېيىن، روسىيه تهۋهسىده ‹‹ۋهلىدوف›› دېگهن ئىسىم

بىلهن مهشھۇر بىر تارىخچىغا ئايالنغان ھهم ئاشۇ كىتابىنىڭ شۆھرىتى بىلهن 1913- يىلى قازان ئۇنىۋېرسىتېتى ئارخېئولوگىيه ۋه تارىخ جهمئىيىتىنىڭ

ئهزالىقىغا تهيىنلهنگهن.1913-يىلىنىڭ ئاخىرى ۋه 1914- يىلىنىڭ باشلىرىدا قازان ئۈنىۋېرسىتېتى نامىدىن قهدىمكى قول يازمىالرنى تهتقىق قىلىش

مهقسىتى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇخارا ۋه پهرغانه قاتارلىق شهھهرلهرده  ئۈچ ئاي ئىلمىي زىيارهتته بولغان. بۇ زىيارىتىنىڭ دوكالتى پېتېربورگ

ئارخېئولوگىيه جهمئىيىتى، قازان ۋه تاشكهنت ئارخېئولوگىيه جهمئىيهتلىرىنىڭ مهجمۇئهلىرىده ئېالن قىلىنغان. بۇ زىيارىتىنىڭ ئهڭ چوڭ ئۇتۇقلىرىدىن بىرى

‹‹قۇتادغۇ بىلىگ››نىڭ پهرغانه نۇسخىسىنى بايقاپ، بۇنى ئىلىم دۇنياسىغا  تونۇتقانلىقىدۇر.

 

4 - مۇسا جارۇلال : 

چاررۇسىيه دهۋرىنىڭ ئاخىرى ۋه بولشېۋىكالر دهۋرىنىڭ باشلىرىدىكى تاتارالرنىڭ « تهجهللىي ھهزرىتى » ۋه بۈيۈك مۇتهپهككۇر سىياسىيونى بولۇپ ،

رۇسىيه مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى شهيخۇل ئىسالمى دهپ نام ئالغان . 1878 - يىلى 24 - ئاۋغۇست قازاندا تۇغۇلغان. 1949 - يىلى 28 -

ئۆكتهبىر قاھىرهده ۋاپات بولۇپ، خان جهمهتى قهبرىستانلىقىغا دهپنه قىلىنغان.
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5 - ئالىمجان بارۇدى : 

رۇسىيه مۇسۇلمانلىرى مۇپتىسى ، ئوقۇتقۇچى ، ژۇرنالىست ۋه نهقىشبهندىيه شهيخى . 1880 - يىلى « مۇھهممهدىيه مهدرىسىسى » نى قۇرغان.

1918 - يىلى قازاندىكى بۇ ئالىي بىلىم يۇرتى بولشېۋىكالر تهرىپىدىن تاقىۋېتىلگهن . 1993 - يىلى قايتا ئېچىلىپ ، 2007 - يىلى قازان شهھىرىده

تاتارىستان جۇمھۇرىيىتى مهزكۇر مهدرىسه قۇرۇلغانلىقىنىڭ 125 يىللىقىنى داغدۇغىلىق خاتىرىلىگهن .

 

6 - ئابدۇرېشىت ئىبراھىم : 

تاتارالرنىڭ « سابىت دامولالمى » بولۇپ ، 1857 - يىلى 23 - ئاپرىل سىبىرىيهدىكى تارادا تۇغۇلغان . 12 يېشىدا ھىجازغا سهپهر قىلىپ، 20 يىل

تۇرۇپ قالغان . ئاندىن كېيىن رۇسىيهگه قايتىپ دىنىي دهۋهت قىلغان . چارپادىشاھ دائىرىلىرى پېيىغا چۈشكهنده ئوسمانىالرغا قېچىپ كهلگهن .

رۇسالر ياپونىيه تهرىپىدىن يېڭىلگهندىن كېيىن ، سىبىرىيه ، مانجۇرىيه، كورىيه ۋه ياپونىيهلهرنى زىيارهت قىلىپ ، ماالي ئاراللىرىدىن ئۆتۈپ ، ھىندىستان

ئارقىلىق ھهجگه بېرىپ، ئۇ يهردىن پويىز بىلهن تۈركىيهگه قايتىپ كهلگهن . ئىتالىيهگه قارشى ئۇرۇشقا قاتناشقان . 1 - دۇنيا ئۇرۇشىدا گېرمانىيهگه

ئهسىرگه چۈشكهن مۇسۇلمان ئهسكهرلهرنى قايتۇرۇپ ئهكىلىشته تۆھپه كۆرسهتكهن . ئاندىن كېيىن مىسىردا تۇرۇپ بىلىمىنى ھهر تهرهپتىن

چوڭقۇرالشتۇرغان. سابىت دامولالمنى ئهلالمه رهشىد رىزا ۋه باشقا مۇتهپهككۇرالر بىلهن كۆرۈشتۈرۈپ ، كۆپلىگهن قواليلىقالرنى يارىتىپ بهرگهن .

ئۆمرىنىڭ ئاخىرى ياپونىيهگه يهرلىشىپ، 1939 - يىلى ياپونىيه پارالمېنتىنى 

« ئىسالم دىنى ياپونىيهدىكى ئۈچ چوڭ دىننىڭ بىرى » دهپ بايانات ئېالن قىلدۇرالىغان . 1944 - يىلى 31 - ئاۋغۇست توكيودا ۋاپات بولغان .

 

7 - مىر سهئىد سۇلتانغالىيېف : 

تاتارالرنىڭ « ئهخمهتجان قاسىمى »سى بولۇپ ، تارىختا « 3 - دۇنيا ئهللىرىنىڭ مىللىي ئىنقىالب ئاتىسى» دهپ ئاتالغان . مۇستاپا كامال پاشادىن

ناسىرغىچه كۆپلىگهن لىدېرالر بۇ كىشىنى ئۈلگه قىلىپ ، مىللىي دۆلهتلىرىنى ئۇتۇقلۇق قۇرۇپ چىققان . ئۇ 1892 - يىلى 13 - ئىيۇل تۇغۇلغان بولۇپ ،

چاررۇسىيه يىقىلغاندىن كېيىن ئۇ « قىرىمدىن ئالتايغىچه تۈرك فېدراتسىيىسى قۇرۇش » شوئارىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ، لېنىن ۋه سىتالىن باشلىق

بولشېۋىكالرنى ئاالقزاده قىلىۋهتكهن . سىتالىن ھهممه ھوقۇقنى قولىغا ئالغاندىن كېيىن ، 1928 - يىلى ئۇنىڭ سىياسىي ئىمتىيازىغا چهك قويغان .  

نهچچه قېتىم قولغا ئالغان. كېيىن مۇددهتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان. ئۇنىڭدىن ئۈلگه ئالغان ئابدۇلال روزىباقىيېفمۇ 1938 - يىلى سۇلتالغالىيىزىمچى

قالپىقى بىلهن. قهستلهنگهن . 1941 - يىلى گېتلىر قوشۇنلىرى موسكۋاغا يېقىنالپ قالغاندا، سىتالىن 1942 - يىلى 28 - يانۋار موسكۋا ئهتراپىدا

سۇلتانغالىيېۋنى قهتلى قىلدۇرغان. 

 

8 - رىزائىددىن پهخرىددىن :

 جهدىتچى ۋه ئىسالھاتچى دىنىي داھىي بولۇپ ، تاتارالرنىڭ « ئابدۇقادىر داموللىمى» ئىدى . شۇنداقال مۇپتى ۋه تارىخچى ئىدى. 1859 - يىلى 13 -

يانۋار سامارادا تۇغۇلغان . 1936 - يىلى 12 - ئاپرىل باشقۇردىستان پايتهختى ئۇفادا ۋاپات بولغان . بۇ كىشىنىڭ « شهرھى جهۋامىئۇل كهلىم »

ناملىق كىتابى ئۇيغۇرالر ئىچىده زور تهسىر قوزغىغانىدى . 9 - يۈسۈپ ئاقچۇرا : 1876 - يىلى 2 - دېكابىر چاررۇسىيهده تۇغۇلۇپ، 1935 - يىلى

11 - مارت ئىستانبۇلدا ۋاپات بولغان. ئهدىرنه قاپىدىكى شېھىتلىققا دهپنه قىلىنغان . داڭلىق سىياسىيون ، يازغۇچى ۋه تارىخچى .  

 

9 - يۈسۈپ ئاقچۇرا : 

1876 - يىلى 2 - دېكابىر چاررۇسىيهده تۇغۇلۇپ، 1935 - يىلى 11 - مارت ئىستانبۇلدا ۋاپات بولغان. ئهدىرنه قاپىدىكى شېھىتلىققا دهپنه قىلىنغان

. داڭلىق سىياسىيون ، يازغۇچى ۋه تارىخچى . 

 

10 - ئىسمائىل غاسپىرالى :

19 - ئهسىرده تۈرك - ئىسالم دۇنياسىدا بىر مهيدان « يېڭىلىق ئىسالھات ھهرىكىتى » قوزغاپ ، « جهدىتىزىم ئاتىسى » ، دۈشمهنلهر تهرهپتىن «

پانتۈركىزىم ئاتىسى » دهپ مهشھۇر بولغان ئىسمائىل غاسپىرالى قىرىمدا 1851 - يىلى 20 - مارت دۇنياغا كهلگهن . 35 يىل ئىزچىل ئىسالھات

ھهرىكىتى قوزغاپ، قىرىمدىن چىقارغان ئۇچقۇننى بىپايان ئوتتۇرا ئاسىيادا يانغىنغا ئايالندۇرغان . ئهنگلىيه ، چاررۇسىيه ۋه خىتاي مۇستهملىكىسى

ئاستىدا ئېرىپ تۈگهي دېگهن خهلقلهرده بىردىنال ئومۇميۈزلۈك مىللىي ئويغىنىش ھهرىكىتى قوزغالغان. يالغۇز شهرقىي تۈركىستاندىال ئون يىل ئىچىده

ئىككى قېتىم جۇمھۇرىيهت قۇرۇلۇپ ، ئىسالھاتنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈلگهن . پۈتۈن ئۆمرىنى تۈركىي مىللهتلهرنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈن ئاتىۋهتكهن ئوت يۈرهك

داھىي ئىسمائىل غاسپىرالى 1914 - يىلى 11 - سېنتهبىر ، دۇنيا ئۇرۇشى ھارپىسىدا قىرىمدا ۋاپات بولۇپ ، « زهنجىرلىك مهدرىسه» ئىچىگه دهپنه

56



قىلىنغان. نۆۋهتته بىز ئۇيغۇرالر مهرھۇمنىڭ « دىلدا ، تىلدا ۋه ئىشتا بىرلىك » چاقىرىقىنى ئومۇمالشتۇرۇشقا تولىمۇ ئېھتىياجلىق ھالهتته تۇرماقتا . 

 

بىر قىسىم ئاتالغۇالرغا ئىزاھات : 

  نهقىشبهندىيه : 

ئهسلىده خوجا ئهھمهد يهسسهۋى( 1093 - 1166 . ئاقسۇ ، باي سايرامدا تۇغۇلغان . دىۋانى ھېكمهت ناملىق ئهسىرى ساقلىنىپ قالغان )

تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا چىققان « ئالدى بىلهن كۆڭۈللهرنى فهتھى قىلىپ ، قىلىچ ئارقىلىق كۆپ قان تۆكۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، دىننى ئانا تىلىدا

چۈشهندۈرۈش، شۇنداقال چهكتىن ئاشقان ماددىي پاراۋانلىقتىن ئۆزىنى تارتىپ ، مهنىۋىي دۇنياسىنى ئوزۇقالندۇرۇش» نىشان قىلىنغان سوپىزىم ئېقىمى

بولۇپ ، ئهينى ۋاقىتتىكى غهرپتىكى داڭلىق پېشۋاسى ئىمام غهززالى ( مىالدىيه 1058 ـ يىلى بۈگۈنكى مهشھهدنىڭ (قهدىمكى ئىسمى تۇس) غهزال

مهھهللىسىده دۇنياغا كېلىپ، 1111 ـ يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن ئىسالم كاالمىزم ۋه ئىسالم تهسهۋۋۇپىنىڭ پىشىۋالىرىدىن بىرى بولۇپ ، "دىنىي

ئىلىملهرنى گۈللهندۈرۈش" ناملىق ئهسىرى بىلهن تونۇلغان) شهرقتىكى پېشۋاسى خوجا ئهھمهد يهسسهۋى ئىدى . كېيىنچه ئوتتۇرا ئاسىيادا خوجا

باھائۇددىن نهقىشبهندى ( 1317 - 1389 )بۇ ئېقىمنى تېخىمۇ جانالندۇرغاچقا، بۇ ئېقىم شۇ كىشىگه نىسبهت بېرىلىپ، « نهقىشبهندىيه ئېقىمى/

تهرىقىتى» دهپ ئاتالغان . ئهمىر تۆمۈرنىڭ دهۋرىده ۋاپات بولغان بولۇپ ، تۆمۈرلهڭ 1389 - يىلدىن 1405 - يىلغىچه بۇ كىشىنىڭ مازىرىنى ئىنشا

قىلغان. 

« نهقىشبهندى » پارسچه سۆز بولۇپ ، لۇغهت مهنىسى « ئويمىچى ، رهسسام » . ئىشلىتىلگهن مهنىسى « ئالالھقا بولغان سۆيگۈنى قهلبكه

مۆھۈرلهپ نهقىشلىگۈچى » دېگهن مهنىده .

 

« مهكتۇبات » : 

ئىمام رهببانىنىڭ ھاياتى بويى توپلىغان بىلىم ۋه چۈشهنچىلىرىنىڭ جهۋھىرى يىغىلغان كىتاپ بولۇپ ، تۈرلۈك ۋهز - نهسىھهت ، چاقىرىق ، شهرىئهتنىڭ

مهقسىتى ۋه نهقىشبهندىيه تهلىماتلىرىنىڭ سىرلىرى يېشىپ بېرىلگهندۇر. بۇ كىتاپ ئىمام رهببانىنىڭ بارلىق رىسالىلىرىدىن توپلىنىپ تهييار قىلىنغاچقا «

مهكتۇبات »  ( مهكتۇپالر ) دهپ ئاتالغان .

« رىشاھات » : 

پهخرىدىن ئهلى سافى ( 1532 - يىلى ۋاپات بولغان) نىڭ نهقىشبهندىيه شهيخلىرىنىڭ بىئوگرافىيىسىگه دائىر پارسچه ئهسهر . 

 

ئۇندىن باشقا مۇراد ئهپهندىنىڭ ئۇيغۇر يېقىنقى زامان تارىخىدىكى مۆتىۋهرلىرىمىزدىن ئابدۇقادىر دامولالم ، ئابدۇلمۇتائالى خهلپىتىم ، مهسئۇت سهبرى

، ئاكا - ئۇكا مۇھىتىالر ، مهمتېلى ئهپهندى ، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ، مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ۋه سابىت دامولالمالر بىلهن قويۇق مۇناسىۋىتى، ھهتتا ئۇستاز

- شاگرتلىق ئاالقىسى بولۇپ ، بۇ تېمىالرنىڭ ھهر بىرىنى ئاكادېمىك شهكىلده ئايرىم - ئايرىم خهلقىمىزگه سۇنۇشقا توغرا كېلىدۇ . 

مۇراد ئهپهندىنى تۈرك - ئىسالم زىيالىرى ئىچىده مهشھۇر قىلىۋهتكهن ئهسىرى « تهلفىقۇل ئهخبار ۋه تهلقىھۇل ئاسار فىي ۋاقايى قازان ۋه بۇلغار ۋه

مۈلكى تاتار » ناملىق ئهسىرى ئهسلىده 1552 - يىلدىن باشالپ رۇسالرنىڭ ھهر خىل ئاسسملياتسىيه سىياسىتى ۋه مهدهنىيهت زىيانكهشلىكى

نهتىجىسىده رۇسالرغا سىڭىپ يوقىلىپ كېتهي دېگهن قازان تاتارلىرىغا مهنىۋى كۈچ ۋه مىللىي ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى بېغىشالپ ، ئۇالرغا مىللىي

كىملىكى، ھهقىقىي تارىخى ۋه ئهجداتلىرىنىڭ شانلىق ئۆتمۈشىنى خاتىرىلىتىش مهقسىتىده قولىغا قهلهم ئېلىپ يېزىپ چىققان . ئهمما بۇ كىتاپ يالغۇز

قازان تاتارلىرى ، ۋولگا بۇلغارلىرى ۋه قىرىم ئاستراخان تاتارلىرىنىڭ تارىخىغىال ئائىت بولماستىن ، بهلكى ئهڭ قهدىمكى دهۋرلهردىن باشالپ ھازىرقى

زامانىمىزغىچه بولغان ئۇيغۇر تارىخى بىلهن زىچ باغلىنىپ كهتكهن. بىز شۇ كىتاپنىڭ ۋاستىسىده « ئۇيغۇر » نامىنىڭ بۇندىن تهخمىنهن 5 مىڭ يىل بۇرۇن

ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى ، « قاراخان دۆلىتى » نىڭ بۇندىن 3200 يىل بۇرۇن قۇرۇلغانلىقى، ئهڭ ئاخىرقى قاراخانلىقنىڭ مىالدى 9 - ئهسىرده

قۇرۇلغانلىقى ، ئهمىر قهمهرىدىننىڭ جاھانگىر ئهمىر تۆمۈرنى قانداق قىلىپ ، 20 يىلغا يېقىن چهكلهپ ، ئاسىيادىكى بىردىنبىر مۇستهقىل تۈرك - ئىسالم.

دۆلىتى سۈپىتىده ساقالپ قالغانلىقىدىن خهۋهر تاپتۇق . چۈنكى تۆمۈرلهڭنىڭ ئىستىالسىدىن ھهتتا شۇ چاغدىكى ياۋروپانى تىترهتكهن ئوسمان

ئىمپىرىيىسىمۇ قۇتۇلۇپ قااللمىغانىدى. ئۇندىن باشقا ئۇيغۇرالرنىڭ يارالمىش رىۋايهتلىرى ۋه تارىختىن بۇيانقى ئۇيغۇر دۆلهتلىرى تارىخى تاتارالرنىڭ

تارىخى بىلهن باغالنغان ھالدا بايان قىلىنغان . بۇ كىتاپنى داڭلىق تارىخچى ۋه يۇرتدىشى زهكى ۋهلىدى توغان ئوقۇغاندىن كېيىن ، ئۆزىگه قاتتىق تهسىر

كۆرسهتكهنلىكىنى بايان قىلغان . مۇھهممهد ئىمىن بۇغرامۇ ئۆزىنىڭ « شهرقىي تۈركىستان تارىخى » دا بۇ ئهسهردىن كۆپلگهن نهقىللهرنى كهلتۈرگهن .

شۇڭا بۇ ھهقتىمۇ ئايرىم بىر ئاكادېمىك تېما تهييارالپ خهلقىمىزگه سۇنۇشقا توغرا كېلىدۇ .
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تهلفىقۇل ئهخباردا تىلغا ئېلىنغان ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى رىۋايهتلهردىن ئۈزۈنده : 

 

مۇراد ئهپهندى تهلفىقۇل ئهخبار دېگهن ئهسىرىده ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى رىۋايهتلهردىن نهقىل كهلتۈرۈپ « چوڭ كۆچۈشتىن كېيىن شهرقىي تۈركىستاندا

قېپقالغان ئاھالىلهر  جهمئىي 19 قهبىله بولۇپ، 10 دهريا ئهتراپىدا ئولتۇراقالشقانلىرى ئون ئۇيغۇر، 9 دهريا بويىدا ئولتۇراقالشقانلىرى توققۇز ئۇيغۇر

دهپ ئاتالغان. ئارىدىن نهچچه يۈز يىلالر ئۆتكهندىن كېيىن 10 ئۇيغۇر بىلهن 9 ئۇيغۇر بىرلىشىپ بىر دۆلهت بولغان ۋه ئۇيغۇر دهپ ئاتالغان. بۇالرنى

تۇنجى بولۇپ بىرلهشتۈرگهن كىشى قاراخان دهپ ئاتالغان بولۇپ، ئۇ ۋاقىت زامانىمىزدىن ( 1900 - يىللىرى ) 4895 يىل بۇرۇنقى چاغ ئىدى » دهيدۇ .

ئۇندىن باشقا يهنه شۇ كىتاپتا « ئوغۇزخان 116 يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ، ئورنىغا چوڭ ھهم ئىستىداتلىق ئوغلى كۈنخان خاقان بولغاندا ، دادىسىغا

ۋهزىر بولغان « ئهرفال » نى ئۆزىگه ۋهزىر قىلىۋالغان . ئهرفال ئۇيغۇر قهبىلىسى ئاقساقىلىنىڭ ئوغلى بولۇپ ، ئۇنىڭ دۆلهتنى ئادالهت ۋه ھهققانىيهت

بىلهن باشقۇرۇش تهجرىبىسى مول ئىدى . كۈنخان شۇ تهرىقىده دۆلىتىنى ئۈنۈملۈك 70 يىل ئىداره قىلىپ ئۇ ئالهمگه سهپهر قىلدى » دېيىلگهن . 

مهزكۇر كىتاپ 1908 - يىلى ئورېنبۇرگدا تۇنجى قېتىم نهشىر قىلىنغان بولۇپ ، ئالىم يۇقىرىقى مهلۇماتالرنى 1895 - يىلى خاتىرىلىگهن بولسا، دېمهك «

4895 يىل بۇرۇنقى چاغ ئىدى » دېگهنلىك ، بۇ تارىخىي ھادىسه مىالدىدىن بۇرۇنقى 3000 - يىللىرىدا يۈزبهرگهن دېگهنلىك بولۇپ ، بۇ دهل ئوغۇزخان

تۇغۇلۇش ھارپىسىدىكى چاغ ئىدى . شۇنداق بولغاندا 2020 - يىلى بۇ قۇتلۇق ۋه بۈيۈك بىرلىككه ساق 5020 يىل بولغان بولىدۇ . ( 1854 - يىلى

مۇزىكانتالر تارىخى ناملىق ئهسهرنى يازغان بوۋىمىز مولال ئىسمهتۇلال مۆجىزىمۇ 1858 - يىلى كهسكىن قىلىپ :« خوتهن ، قهشقهر ۋه يهكهن خهلقى

بۇ جايالردا ياشاپ كهلگىلى 5858 يىل بولدى » دېگهن . مۇراد ئهپهندىدىن ئهللىك يىل بۇرۇن دېيىلگهن بۇ كهسكىن تارىخىي مهلۇمات بىزنى چوڭقۇر

ئويالندۇرىدۇ.

 

20 - ئهسىر تاتارالر ئۈچۈن « قىزىل قىيامهت دهھشىتىنى تېتىغان قانلىق بىر ئهسىر » بولۇپ، ئهينى دهۋردىكى ئهڭ ئىلغار تاتار داھىيلىرى ۋه

يولباشچىلىرى ۋهتىنى ، خهلقى ئۈچۈن كۈرهش قىلىپ ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ۋاپات بولۇپ كهتتى . ئااليلۇق مۇسا جارۇلال قاھىرىده،

ئابدۇرېشىت ئىبراھىم ياپونىيهده ، زهكى ۋهلىدى توغان تۈركىيهده ، مىرسهئىد سۇلتانغالىيېۋ ئۇرال بويىدا ، مۇراد ئهپهندى بولسا چۆچهكته ۋاپات بولغان

..تاتارستان ھازىر ئهينى ۋاقىتتىكى مۆتىۋهرلىرىنىڭ مازارلىرىنى قايتىدىن زىيارهت قىلىشنى باشالپ ، ھازىرقى ئهۋالدلىرىغا ئۇالرنى تونۇشتۇرماقتا .

دهل شۇنىڭدهك يۈز يىل بۇرۇن تاتار خهلقىنىڭ بېشىغا كهلگهن كۈلپهتلىك كۈنلهر ئهزىز خهلقىمىز ، بولۇپمۇ سۆيۈملۈك ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ بېشىغا كهلمهكته

. 21 - ئهسىر« ئۇيغۇر خهلقىگه قىزىل قىيامهت بولغان ئېچىنىشلىق بىر ئهسىر بولۇپ باشالندى » . 70 يىللىق باال - قازا يهتمىگهندهك ، مانا ئهمدى

مىللهت سۈپىتىده يوقىلىپ كېتىش خهۋپىده تۇرۇۋاتىمىز . « ئۆز تارىخىنى بىلمىگهن ، ئهجداتلىرىنىڭ شانلىق ئىش - ئىزلىرىنى ئۇنتۇپ كهتكهن مىللهت

ھامان ئۆزگىگه ھهۋهس قىلىپ، ئۆزىدىن نومۇس قىلىپ ، سىڭىشىپ تۈگهيدۇ». شۇڭا ئۇيغۇرالردىنمۇ بىر « مۇراد ئهپهندى » چىقىپ ، ئۇيغۇرغا خاس «

تهلفىقۇل ئهخباردىن » بىرنى مىللهتكه تهقدىم قىلىشى كېرهك . چۈنكى، ئۇيغۇرالر ئۆز كهچۈرمىشىنى ئۆزى يېزىپ چىقمىغۇچه ، دۇنيا خىتاينىڭ

ھېكايىسىنى ئاڭالشقا مهجبۇر بولىدۇ .

 

 مهنبهلهر : 

 

1 - ئىسالم ئىنىسكلوپىدىيىسى     تۈركىيه دىيانهت ۋهقفى نهشرى 

2 - « شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى » ژۇرنىلى    1988 - يىللىق 11 - سان . 

3 - « تهلفىقۇل ئهخبار »         مۇراد رهمزى . 

4 - « شهجهرهئى تۈرك »                ئهبۇلغازى باھادىرخان . 

5 - « تاتار ئالىملىرى شهجهرىسى »      نهفىئۇلال ئاشىروف  . 

6 - تارىخىمىزدىكى سىرالر ۋه ئۇنتۇلغان ئۇلۇغلىرىمىز ( قوليازما )   ھاجى ئهكبهر يولۋاس.

7 - ئىمام رهببانى ۋه ئهكبهر شاھ ھهققىده مۇناسىۋهتلىك تارىخىي ئۇچۇرالر . 

8 - دوكتۇر نهبىجان تۇرسۇننىڭ يازمىلىرىدىكى قىممهتلىك تارىخىي ئۇچۇرالر .

9 - ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تور بېتى
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تولستوي ئىسالمغا قانداق كىرگهن؟

 مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم 

داڭلىق رۇس يازغۇچىسى ل.ن.تولستوي ئابدۇلالھ سۇھراۋهردى

(Abdullah al-Suhraverdi)نىڭ 1908 – يىلى ھىندىستاندا

نهشىر قىلىنغان «پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ

سۆزلىرى» دېگهن ئهسىرىنى ئوقۇغان. ئاندىن ئۇ ئوقۇغانلىرى

ئارىسىدىن تالالپ بىر پارچه رىساله تۈزۈپ چىققان ۋه ئۇنى

رۇسىيهدىكى «Posrednik» باسمىخانىسىدا نهشىر

قىلدۇرغان.

رۇس خهلقى، بولۇپمۇ رۇس زىيالىيلىرى تولىستوينى

پهۋقۇلئادده ئۈستۈن ماقامدىكى سىرلىق شهخس سۈپىتىده

ھۆرمهتلهيدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرگهنلىكى

ھهققىدىكى خهۋهر رۇسىيه جهمئىيىتىده كۈچلۈك ئىسالمغا

كىرىش دولقۇنى قوزغايتتى. شۇ ۋهجىدىن، ك گ ب غا ئوخشاش

رۇسىيه ئىستىخبارات ئورگانلىرى مهزكۇر رىسالىنى

يوشۇرۇشقا، بۇنى كىشىلهرگه ئۇنتۇلدۇرۇشقا ئۇرۇنغان ۋه

مهزكۇر رىسالىنىڭ نهشىر قىلىنىشى (تارقىتىلىشى)غا

توسقۇنلۇق قىلغان. 

تولستوي ئىسالمنىڭ ئادالهت ۋه باراۋهرلىكنىڭ، ھهقىقىي

قېرىنداشلىق ۋه بېغىشالشنىڭ تىمسالى بولغان بىردىنبىر

ھهق دىن ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهن.

 

نهشىرگه تهييارلىغۇچىدىن ئىالۋه:

 

ئىنسانىيهت چوقۇم بىلىشى كېرهك بولغان ئىشالر

 

تولستوينىڭ ئىسالم پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم

ھهققىدىكى رىسالىسى ئۇزۇن يىلالردىن بېرى نهشرىياتچىالرغا

تونۇشلۇق بولسىمۇ، لېكىن ئوقۇرمهنلهردىن يوشۇرۇپ

كېلىنگهنىدى.چۈنكى، دۇنياغا مهشھۇر بۇ يازغۇچىنىڭ

پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىگه 
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داڭلىق رۇس يازغۇچىسىنىڭ ئىسالم

پهيغهمبىرى ھهققىدىكى رىسالىسى

يوشۇرۇلغان كىتاب

«مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم خىرىستىيانلىقتىن كۆپ ئۈستۈن

ماقامدىدۇر. ئۇ تهڭرىنى ئىنسان دهپ قارىمايدۇ، شۇنداقال ئۇ ئهزهلدىن

ئۆزىنى تهڭرىگه باراۋهر قىلغانمۇ ئهمهس. مۇسۇلمانالر ئالالھتىن باشقا

ھېچنهرسىگه ئىبادهت قىلمايدۇ، مۇھهممهد ئالالھنىڭ

پهيغهمبىرىدۇر. بۇنىڭدا باشقا ھېچقانداق سىرلىقلىق ۋه مهخپىيهتلىك

يوق»

 

لېۋ نىكواليىۋىچ تولستوي

(Leo Nikolayevich TOLSTOY) 



ۋه بۇ ھهدىسلهرنى توپالپ رۇس خهلقىگه

يهتكۈزۈشكه بولغان قىزىقىشى دۇنيانىڭ

ئهقىده ۋه كۈلتۈر ساھهسى ئۈچۈن ئىنتايىن

مۇھىم ئىش ئىدى.

 

بىزنىڭ بۇ رىسالىنى نهشىر قىلىشتىكى

مهقسىتىمىز بولۇپ باقمىغان ۋهقهلهرنى،

ئىدىيهلهرنى، يازمىالرنى ئويدۇرۇپ چىقىش

ئهمهس، بهلكى بىز مهۋجۇتلۇقىغا ئىشهنگهن،

ئهمما (باشقىالر تهرىپىدىن) يوشۇرۇپ

كېلىنگهن نهرسىلهرنى جامائهتچىلىككه

بىلدۈرۈشتۇر. بىزگه نىسبهتهن، تولستوينىڭ

«ئهگهر ئىنسانىيهت ھهقىقىي تالالش

پۇرسىتىگه ئىگه بولسا، ئهس – ھوشى جايىدا

ھهربىر خىرىستىيان ۋه ھهربىر ئىنسان يېگانه

ئىالھى ۋه پهيغهمبىرى بار ئىسالم دىنىنى شهك

- شۈبھىسىز قوبۇل قىلغان بوالتتى» دېگهن

سۆزى بىر كىتابنى ۋۇجۇدقا چىقارغان بىلىم ۋه

مهناغا ئوخشاش قىممهتلىكتۇر. ئىنسانىيهت

بۇ مهشھۇر يازغۇچىنىڭ كۈلتۈرىدىكى

ئۆزگىرىشنى ۋه ئۇنىڭ دهرتلىرىنى بىلىشى

كېرهك.

 

راسىھ يىلماز

فارۇق ئارسالن

تولستوينىڭ بۇ ئهسىرىگه قارىتا نهشىر قىلىش چهكلىمىسى

قويۇلغانلىقىنىڭ يهنه بىر مىسالى شۇكى، 1978 – يىلى (يهنى

تولستوي مهزكۇر رىسالىنى تۈزۈپ ئارىدىن 70 يىلغا يېقىن

ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن) ئهزهربهيجاندىكى بهزى كىشىلهر

تولستوينىڭ مهزكۇر رىسالىسىنى ۋه تولستوي بىلهن دهۋرداش

تۈرك گېنېرالىنىڭ ئايالى ۋهكىلوۋانىڭ تولستوي بىلهن

يېزىشقان ئىسالم دىنىغا ئاالقىدار مهزمۇنالر بار خېتىنى

ئهزهربهيجان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئهڭ چوڭ ژۇرنىلىدا نهشر

قىلدۇرماقچى بولغاندا، ئهزهربهيجان ئهسهر تهكشۈرۈش

كومىتېتى بۇنىڭغا رۇخسهت بهرمىگهن. بۇنداق بولۇشىدىكى

سهۋهب، تولستوينىڭ ئىسالم دىنى ۋه ئىسالم پهيغهمبىرى

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بهرگهن يۈكسهك ئىجابىي

باھاسى، مهدھىيه سۆزلىرى ئۇالرنى تهشۋىشلهندۈرۈپ

قويغانىدى (يهنى ئۇالر تولستوينىڭ نوپۇزى سهۋهبلىك، ئهينى

ۋاقىتتا كوممۇنىزم تۇپرىقى بولغان ئهزهربهيجاندا ئىسالم

دىنىنىڭ تهسىرىنىڭ كۈچىيىپ كېتىشىنى خالىمايتتى). شۇ

ئىش سهۋهبلىك، ئهزهربهيجاندىكى بۇ ژۇرنالنىڭ مۇھهررىرى

ژۇرنال چىقىرىشنى توختىتىدۇ ۋه بۇ ئىش ھهققىده موسكۋاغا

ئاشۇ خهتلهرنى نهشىر قىلىشقا رۇخسهت بېرىش ھهققىده

ئىلتىماس سۇنىدۇ. موسكۋا بۇ ئىلتىماسنى تهستىقلىغاندىن                                       

70 يىل دهۋر سۈرگهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىشى ۋه

دىنىي چهكلىمىنىڭ بىكار قىلىنىشىغا ئهگىشىپ، 1990 -

يىلى تولستوينىڭ بۇ رىسالىسى ئۇنىڭ ئانا تىلى بولغان رۇس

تىلىدا نهشىر قىلىنىدۇ. رۇسىيهده ۋالېرىيا پوروخوۋا ( 

 Valeria Porokhova) ئىسىملىك بىر ئايال بار. بۇ ئايال بىر

ئهرهبكه تهگكهن ۋه سهئۇدىي ئهرهبىستاندا 11 يىل ياشاپ، شۇ

جهرياندا ئىسالم دىنىنى ناھايىتى ياخشى ئۆگهنگهن ۋه

مۇسۇلمان بولغان. ئۇ قۇرئاننى رۇسچىغا تهرجىمه قىلغان،

ئىالھىيهتچىلهر ئۇنىڭ تهرجىمىسىگه ئىنتايىن يۇقىرى باھا

بېرىشكهن. پوروخوۋا خانىم تولستوي تونۇشتۇرغان تېمىالرنى

ۋه ئىسالم دىنىنى رۇسىيه تاراتقۇلىرىدا كهڭ تارقىتىشقا

جۈرئهت قىاللىغان قهيسهر ئايال ئىدى.

 

پوروخوۋا خانىم تۇنجى قېتىم سوۋېت تاراتقۇلىرىدا

تولستوينىڭ ئىسالم دىنىغا كىرگهنلىكىنى ۋه ئۆزىنى

ئىسالمىي قائىدىلهر بويىچه دهپنه قىلىشنى ۋهسىيهت

قىلغانلىقىنى جاكارلىغانىدى. پوروخوۋا خانىم سوۋېت

ھۆكۈمىتى يىلالر بويى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كهلگهن بۇ

ھهقىقهت ھهققىده مۇھىم ھۆججهت – ماتېرىيالالرنى

ئاشكارىلىدى. ئۇنىڭ بايقىشىغا كۆره، تولستوي ئىسالمىي

قائىده بويىچه دهپنه قىلىنغان. تولستوينىڭ قهبرىسى

ئۈستىده كرېست بهلگىسىنىڭ يوقلۇقى بۇنىڭ پاكىتىدۇر.
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كىرىش سۆز

 

مهشھۇر يازغۇچى تولستوينىڭ پهيغهمبهر مۇھهممهد

ئهلهيھىسساالم توغرىسىدىكى رىسالىسى نۇرغۇن

ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه. ئالدى بىلهن، تولستوي بۇ رىسالىنى

1909 – يىلى باشقا ئهسهرلىرى بىلهن قوشۇپ، خىرىستىيان

دىنى ھاكىم ئورۇندا تۇرۇۋاتقان چاررۇسىيهده نهشىر قىلدۇرغان.

تولستوي بۇ ئهمگىكى ئارقىلىق رهسۇلۇلالھ

ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى رۇسىيه ئوقۇرمهنلىرىگه

تونۇتقان. بىز شۇنى ئىشهنچ بىلهن ئېيتااليمىزكى، تولستوي

ئۆزىنىڭ رۇسىيهدىكى زور تهسىر كۈچى ئارقىلىق مۇشۇ

شهكىلده رۇس خهلقىنىڭ دىنىي تهپهككۇرىغا (بهلگىلىك

دهرىجىده) تهسىر قىاللىغان. 

 

سوۋېت ئىتتىپاقى مهزگىلىده، تولستوينىڭ باشقا ئهسهرلىرى

داۋاملىق نهشر قىلىنىپ تۇرغان بولسىمۇ، لېكىن دهسلهپكى

مهزگىللىرىده «ئاتېزىم» (ئىالھسىزلىق نهزهرىيهسى)نى

خهلققه مهجبۇرىي قوبۇل قىلدۇرماقچى بولغان بۇ كوممۇنىزم

ئېمپىرىيهسىده «پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ 

سۆزلىرى» دېگهن رىساله بېسىلماي تۇرۇپ قېلىۋهرگهن.

كېيىن  تولستوينىڭ مهزكۇر رىسالىسى ۋه ھېلىقى

خهتلهر ئوقۇرمهنلهر  بىلهن يۈز كۆرۈشىدۇ ۋه

ئوقۇرمهنلهر ئارىسىدا كۈچلۈك ئهكس سادا پهيدا

قىلىدۇ.



ئهسهرلىرىده بۇ خىل تېمىالر كۆپ ئۇچرايدۇ.

 

1910 – يىلى 11 – ئاينىڭ 9 – كۈنى، توي قىلغاندىن تارتىپال

باشالنغان ئائىله ماجراسىغا پهقهت چىدىغۇچىلىكى قالمىغان

تولستوي ئايالىغا ئاخىرقى بىر پارچه خهتنى يازغاندىن كېيىن،

ئۆيىدىن چىقىپ كېتىدۇ.

 

ئاخىرقى تىنىقىغىچه ئۆزلۈكنىڭ، ھاياتنىڭ مهنىسى ۋه تهڭرى

توغرىسىدا ئىزدىنىش بىلهن ئۆتكهن تولستوي، 1910 – يىلى 11

– ئاينىڭ 20 - كۈنى چهت بىر يهردىكى پويىز بېكىتىده ئۆپكه

ياللۇغى سهۋهبلىك جان ئۈزىدۇ.

 

ئۇ ئۆزىنىڭ ۋهسىيىتىگه بىنائهن، ياسنايا پوليانادىكى خىلۋهت

بىر يهرگه دهپنه قىلىنىدۇ.

 

«پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ

سۆزلىرى»نىڭ رهسمىي تېكىستى

 

ئىنسانىيهتكه ئورتاق تهكلىپ

 

ئالدىدىكى مهزمۇنالردا بىز تولستوينىڭ ئىسالمنىڭ بۈيۈك

پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بولغان قايىللىقىنى

بايان قىلغانىدۇق. بۇ خىل قايىللىقنىڭ شهكىللىنىشىگه،

تولستوينىڭ رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى

ئوقۇغانلىقى ۋه ھىندىستاندىكى سۇھراۋاردى دېگهن كىشى

تۈزگهن كىتابنى ناھايىتى چوڭقۇر چۈشهنگهنلىكى سهۋهب

بولغان. تولستوي پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ۋه

ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان مۇھهببىتىنى بۇ ئۇلۇغ پهيغهمبهرنى

تونۇش پۇرسىتىدىن مهھرۇم قالغان رۇس خهلقىگه ۋه ئۆزىنىڭ

رۇس زىيالىيلىرى ئارىسىدىكى دوستلىرىغا تونۇشتۇرۇشقا

تولىمۇ ھېرىسمهن بولغان ۋه شۇ ۋهجىدىن، «ئىنسانىيهتكه

ئورتاق تهكلىپ ۋه ئاگاھالندۇرۇشالر بىلهن تولغان» بۇ رىسالىنى

تۈزۈپ چىققان.

 

تولستوينىڭ ئېيتقىنىدهك، پهيغهمبهر مۇھهممهد

ئهلهيھىسساالمنىڭ سۆز – ھهرىكىتى، كهڭ قورساقلىقى،

پهزىلىتى، ئادالىتى، سهمىمىيىتى ۋه باشقا جىمىي ئىنسانىيهت

تهرىپىدىن ھۆرمهتلىنىدىغان ساناقسىز پهزىلهتلىرى ئهس –

ھوشى جايىدا ئىنسانالرنى ئۆزىگه جهلىپ قىلماسلىقى مۇمكىن

ئهمهس. تولستوي دۇنيادىكى ئهڭ سهمىمىي كىشىلهرگه

ئوخشاش، پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىكى بۇ خىل

پهزىلهتلهرنى بايقىغان ۋه بۇ بايقىشىنى جاكارالپ، ئۆز

ھېسسىياتىنى باشقىالر بىلهن ئورتاقلىشىشنى ئىستىگهن.

تولستوي تاللىغان تۆۋهندىكى ھهدىسلهردىن ئۇنىڭ بۇ

ئىستىكىنى ئېنىق كۆرۈۋېلىش مۇمكىن.

 

«ئى ئالالھ! گۇناھلىرىمنى مهغفىرهت قىلغىن، ماڭا

رهھمىتىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئاچقىن»

تولستوينىڭ قىسقىچه تهرجىمىھالى

 

لېۋ تولستوي 1828 – يىلى 8 – ئاينىڭ 28 – كۈنى (رۇسىيهنىڭ) تۇال

شهھىرىگه يېقىن جايدىكى ياسنايا پوليانادىكى ئائىلىسىده

دۇنياغا كهلگهن، ئۇ ئائىلىسىدىكى تۆتىنچى ئوغۇل ئىدى.

 

تولستوي تۇغۇلۇپ ئۇزاق ئۆتمهي، ئۇنىڭ ئاپىسى ئۆلۈپ كهتكهن، ئۇ

توققۇز ياشقا كىرگهن يىلى دادىسى زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن. ئۇنىڭ

ئۆسۈپ يېتىلىشىده مومىسى ۋه ھاممىسى ناھايىتى چوڭ رول

ئوينىغان. 

 

ئۇ بالىلىق مهزگىلىده فىرانسۇز ۋه گېرمان تىللىرىنى ئۆگهنگهن. 

 

1844– يىلى قازان ئۇنىۋېرسىتېتىدا شهرق تىللىرىنى ئۆگىنىشكه

باشلىغان. ئهمما، ھاراق، قىمار ۋهھاكازا سهۋهبلىك ئوقۇشتىن

توختىغان. 1845 – يىلى ئۇ قانۇن ئۆگىنىشكه باشلىغان بولسىمۇ،

يهنه ئوقۇشىنى تامالىيالماي، ئىككى يىلدىن كېيىن مهكتهپتىن

ھهيدهلگهن. ئۇ 19 ياشقا كىرگهنده، جهمهتىنىڭ مال – بىساتىغا

ۋارسلىق قىلىپ، ئىنتايىن باي مىراسخورغا ئايالنغان. 

 

ئۇ 1851 – يىلى كاۋكازغا بارغان. بۇ سهپهر ئۇنىڭدا ناھايىتى

چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغان. 

 

1853 – يىلى، ئۇ 23 يېشىدا ئۆزىنىڭ تۇنجى رومانى «بالىلىق»نى

يازغان.

ئۇ 1857 – يىلى گېرمانىيهگه، ئاندىن ئېنگالند، بېلگىيه ۋه

شىۋىتسارىيهگه ساياھهت قىلىپ، بۇ دۆلهتلهردىكى مهشھۇر

زىيالىيالر بىلهن تونۇشقان.

 

ئۇ 1861 – يىلى رۇسىيهگه قايتىپ كېلىپ، موسكۋادىكى تونۇلغان

دوختۇرالردىن بولغان بېھرىسنىڭ 18 ياشلىق كىچىك قىزى سوفىيا

بېھرىسقا ئۆيلهنگهن. ئاندىن موسكۋادىن ئايرىلىپ، ئۆزىنىڭ

كىچىك بازىرىدا مۇنتىزىم ئهدهبىيات تهتقىقاتى بىلهن

شۇغۇللىنىشقا باشلىغان.

 

1863 – يىلى، ئۇ چوڭ ھهجىملىك ئهسىرى «ئۇرۇش ۋه تىنچلىق»نى

يېزىشقا باشالپ، بۇ ئهسهرنى 1869 – يىلى تاماماليدۇ.

 

ئاندىن ئۇ 1873 – يىلى ئۆزىنىڭ ئىككىنچى چوڭ ھهجىملىك

ئهسىرى «ئاننا كارېنىنا»نى يېزىشقا باشالپ، ئۈچ يىلدا بۇ ئهسهرنى

تاماملىغان. بۇ ئۈچ يىل جهريانىدا ئۇنىڭ ئۈچ پهرزهنتى ۋه

ھاممىسى ئۆلۈپ كهتكهن.

 

ئۇ 1876 – يىلى ئۆزىنىڭ «ئۇرۇش ۋه تىنچلىق»، «ئاننا كارېنىنا»دىن

كېيىنكى ئۈچىنچى چوڭ رومانىنى «تىرىلىش»نى يېزىشقا

باشلىغان. 

بۇ جهرياندا، ئۇنىڭ دۇنيا قارىشى كۈچلۈك سىلكىنىشلهرگه

ئۇچراپ، بۇنىڭ تهسىرىده ئهسهرلىرىده ئىالھ، ئىنسانىيهت، ھايات

ۋه ئۆلۈم ھهققىده تۈرلۈك سوئالالرنى قويىدۇ. ئۇنىڭ «دىن دېگهن

نېمه؟»، «ئىۋان ئىليىچنىڭ ئۆلۈمى» ۋه «ئۆلۈم نامايىشى» دېگهن 
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«رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم بىر دهرهخ ئاستىغا سايىداش

ئۈچۈن چۈشۈپ، قىلىچىنى دهرهخكه ئېسىپ قويىدۇ. تۇيۇقسىز

بىر كاپىر قولىدا يالىڭاچ قىلىچ تۇتقىنىچه، . پهيغهمبهر

ئهلهيھىسساالمدىن ‹سېنى مهندىن كىم قۇتقۇزااليدۇ؟› دهپ

سورايدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم : «ئالالھ» دهيدۇ.

تۇيۇقسىز بىر سىلكىنىش بىلهن كاپىرنىڭ قولىدىكى قىلىچ

يهرگه چۈشۈپ كېتىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ قىلىچنى

ئېلىپ: «ئهمدى سېنى مهندىن كىم قۇتقۇزىدۇ؟» دهيدۇ. كاپىر

«ھېچكىم» دهيدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنى قويۇۋېتىدۇ

ۋه «ئورنىڭدىن تۇر، قايتىپ كهت» دهيدۇ. ھېلىقى كاپىر

ئورنىدىن تۇرىدۇ ۋه «سهن مهندىن ياخشىكهنسهن» دهيدۇ.

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم «مهن شۇنداق بولۇشقا ھهقلىقراق»

دهيدۇ. ھېلىقى كاپىر «ال ئىالھه ئىللهلالھ، مۇھهممهدۇن

رهسۇلۇلالھ» دهپ شاھادهت ئېيتىپ مۇسۇلمان بولىدۇ [ئىمام

بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان]

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇنداق دېگهن: «ئى رهببىم! ماڭا

ئۆزلىرىنىڭ مۇھهببىتىنى ئاتا قىلسىال! مېنى سىلىنى ياخشى

كۆرىدىغان كىشىلهرنى ياخشى كۆرىدىغان قىلسىال! مېنى

سىلىنىڭ مۇھهببهتلىرىگه ئېرىشتۈرىدىغان ئهمهلنى

قىلىشقا مۇۋهپپهق قىلسىال! سىلىگه بولغان مۇھهببهتنى مهن

ئۈچۈن ئۆز جېنىمدىن، ئائىلهمدىن ۋه مال – مۈلكۈمدىن

سۆيۈملۈك قىلىپ بهرسىله!» [تىرمىزى]

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇنداق دېگهن:«ھهقىقهت ئاچچىق

ۋه كىشىلهرنى خاپا قىلىدىغان بولسىمۇ، ئۇنى سۆزلىگىن»

[تىرمىزى]

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم : «مۇسۇلمان قېرىندىشىڭ زۇلۇم

قىلسىمۇ، زۇلۇمغا ئۇچرىسىمۇ ئۇنىڭغا ياردهم قىلغىن»

دېگهن، «قېرىندىشىمىز زۇلۇم قىلسا ئۇنىڭغا قانداق ياردهم

قىلىمىز؟» دهپ سورىلىۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم :

«زۇلۇم قىلغۇچىغا ئۇنى زۇلۇمدىن چهكلهش ئارقىلىق ياردهم

قىل» دېدى [سهھىھۇل بۇخارى، تىرمىزى].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهدىس قۇددىسىدا ئالالھ تائاالنىڭ

مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ: «ئهگهر بهنده ماڭا بىر

غېرىچ يېقىنالشسا، مهن ئۇنىڭغا بىر گهز يېقىنلىشىمهن.

ئهگهر ئۇ ماڭا بىر گهز يېقىنالشسا، مهن ئۇنىڭغا بىر غۇالچ

يېقىنلىشىمهن. ئهگهر ئۇ ماڭا مېڭىپ كهلسه، مهن ئۇنىڭغا

يۈگۈرۈپ بارىمهن». [سهھىھۇل مۇسلىم زىكىر بابى 22 -

ھهدىس]

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇنداق دېگهن:«بىراۋ ئۆزى ئۈچۈن

ياخشى كۆرگهننى قېرىندىشى ئۈچۈنمۇ ياخشى كۆرمىگۈچه

(ھهقىقىي) ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ» [سهھىھۇل بۇخارى، ئىمان

كىتابى 7 – ھهدىس؛ تىرمىزى]

«دوزاخ شهھۋهتلهر بىلهن، جهننهت كىشىلهر خالىمايدىغان

نهرسىلهر بىلهن قورشالغان» [سهھىھۇل بۇخارى؛ ئهبۇداۋۇد؛

تىرمىزى]..

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇنداق دېگهن:«زېمىندىكىلهرگه

مهرھهمهت قىلىڭالركى، ئاسماندىكى زات (ئالالھ تهئاال)

سىلهرگه مهرھهمهت قىلىدۇ» [تىرمىزى 1924 – ھهدىس،

سهھىھ]

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن «دىننىڭ ئاساسى نېمه دهپ

سورالغاندا، ئۇ : «ئۆزهڭ ئۈچۈن ئارزۇ قىلغاننى قېرىندىشىڭ

ئۈچۈنمۇ ئارزۇ قىلىشىڭ، ئۆزهڭ ئۈچۈن ئارزۇ قىلمىغاننى

قېرىندىشىڭ ئۈچۈن ئارزۇ قىلماسلىقىڭدۇر» دېگهن

[سهھىھۇل بۇخارى، ئىمام كىتابى 6 – ھهدىس؛ سهھىھۇل

مۇسلىم، ئىمان كىتابى 71 – ھهدىس؛ نهسائى ئىمان 19 –

ھهدىس]. 

***

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇنداق دېگهن: «ئالالھ تائاال توغرا

يولغا بىر مىسال كهلتۈردى. (بۇ مىسالنىڭ تهپسىالتى

مۇنداقتۇر) بىر توغرا يول بولۇپ، ئۇ توغرا يولنىڭ ئىككى

تهرىپىده ئېچىلغان ئىشىكلهر بولغان تام بار. ئىشىكلهرگه

پهردىلهر تارتىلغان بولۇپ، چوڭ يولنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدا:

«ئى كىشىلهر! ھهممىڭالر بۇ تۈز يولغا كىرىڭالر، بۆلۈنۈپ

كهتمهڭالر» دهپ توۋالپ تۇرىدىغان بىرسى بار. يولنىڭ ئۈستىده

يهنه بىر چاقىرغۇچى بار. ئىنسان (يولنىڭ ئىككى

تهرىپىدىكى تامالرغا بېكىتىلگهن) ئىشىكلهرنىڭ

بىرهرسىنىڭ پهردىسىنى ئاچماقچى بولسا، يول ئۈستىدىكى ئۇ

چاقىرغۇچى: «ۋاي ساڭا! ئۇنى ئېچىپ سالما، ئهگهر سهن ئۇنى

ئېچىپ قالساڭ، ئۇنىڭ ئىچىگه كىرىپ كېتىپ قالىسهن»

دهيدۇ. چوڭ يول بولسا ئىسالمدۇر. ئىككى تام بولسا، ئالالھ

تائاالنىڭ بهلگىلهپ بهرگهن بهلگىلىمىلىرىدۇر. ئىشىكلهر

بولسا، ئالالھ تائاالنىڭ ھارام قىلىپ چهكلىگهن ئىشلىرىدۇر.

چوڭ يولنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدىكى چاقىرغۇچى بولسا،

ئالالھ تائاالنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان كهرىمدۇر. يول

ئۈستىدىكى چاقىرغۇچى بولسا، ھهر بىر مۇسۇلمان كىشىنىڭ

دىلىدىكى ئالالھ تائاالنىڭ نهسىھهت قىلغۇچىسىدۇر» [ئىمام

ئهھمهد، ئىمام نهسائى، ئىمام تىرمىزى توپلىغان؛ قۇرئان كهرىم

سۈره ئهنئام 153 – ئايهتنىڭ تهپسىرى].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ھهر بىر مۇسۇلمان سهدىقه

قىلىشى الزىم». ئۇالر: «سهدىقه قىلىدىغان نهرسه تاپالمىسىچۇ؟»

دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئۆز قولى بىلهن كهسىپ قىلىش

ئارقىلىق ئۆزىگىمۇ پايدا يهتكۈزسۇن، سهدىقىمۇ قىلسۇن» دېدى.

ئۇالر: «ئۇنداقمۇ قىاللمىسىچۇ؟» دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:

«ھاجهتمهن - مهزلۇمالرغا يار-يۆلهك بولسۇن» دېدى. ئۇالر: «ئۇنىمۇ

قىاللمىسىچۇ؟»، دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ياخشىلىققا

بۇيرۇسۇن»، دېدى. ئۇالر «ئۇنىمۇ قىاللمىسىچۇ؟» دېدى. پهيغهمبهر 
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ئهلهيھىسساالم: «يامان ئىشالردىن قول يىغسۇن، بۇ ئۇنىڭغا

سهدىقىنىڭ ئورنىدا بولىدۇ»، دېدى. [سهھىھۇل بۇخارى ۋه

سهھىھۇل مۇسلىمده رىۋايهت قىلىنغان].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ھايا ۋه

كهمسۆزلۈك ئىماننىڭ ئىككى تارمىقى، ئاغزى بېزهپلىك ۋه

ۋات – ۋاتلىق مۇناپىقلىقنىڭ ئىككى تارمىقىدۇر» [تىرمىزى

2027 – ھهدىس، سهھىھ].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «كىمكى

غهزهپلىنىشكه قادىر تۇرۇقلۇق ئاچچىقىن يۇتسا، ئالالھ

قىيامهت كۈنى ئۇ ئادهمنى كىشىلهرنىڭ ئالدىغا چاقىرىپ

خالىغان شهھال كۆزلۈك ھۈرلهردىن تالالتقۇزىدۇ». [ئهبۇداۋۇد ۋه

تىرمىزىدىن].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ئهمهللهر نىيهتكه

باغلىقتۇر» [سهھىھۇل بۇخارى ۋه سهھىھۇل مۇسلىم].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ھهقىقىي سىددىق

ئادالهتسىزلىككه قارشى سهبىر قىلغان ۋه ئهپۇچان كىشىدۇر»

[سهھىھۇل بۇخارى، تهپسىر بابى، فۇسسىلهت سۈرىسىنىڭ

تهپسىرى].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ھايا بارلىق

ياخشىلىقنىڭ ئاساسىدۇر» [ئىمام تىرمىزى، تهقۋادارلىق بابى

77 – ھهدىس].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «سىلهرنىڭ ئهڭ

ياخشىڭالر كهڭچىلىكته ئالالھقا شۈكرى قىلغان،

قىيىنچىلىقتا ئىشلىرىنى ئالالھقا ھاۋاله قىلغۇچى كىشىدۇر.

ئالالھ ئۇنى ئىزچىل مۇكاپاتاليدۇ» [سهھىھۇل مۇسلىم، زۇھد

بابى 64 – ھهدىس].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «كۆزنىڭ زىناسى

قاراش، تىلنىڭ زىناسى سۆزلهش. قهلب ئۇنى ئارزۇ قىلىدۇ،

ئهۋرهت ئۇنى تهستىقاليدۇ ياكى رهت قىلىدۇ» [سهھىھۇل بۇخارى

(6243)، سهھىھۇل مۇسلىم (2657)].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ئىلىمنىڭ ئاپىتى

ئۇنتۇلۇش؛ ئىلىمنىڭ زايه بولۇشى ئۇنى نااليىق كىشىلهرگه

سۆزلهپ بېرىشتۇر. ئالىم دېگهن بىلگىنىگه ئهمهل

قىلغانالردۇر» [سهھىھۇل بۇخارى، ئىلىم كىتابى 34؛

«ئىئتىسام» 7؛ سهھىھۇل مۇسلىم، ئىلىم كىتابى 13 –

ھهدىس]. 

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ئالالھ تائاال

ئىلىمنى بهندىلىرىدىن بىراقال تارتىپ ئېلىۋهتمهيدۇ، لېكىن

ئىلىمنى ھهقىقىي ئالىمالرنى ۋاپات قىلدۇرۇش ئارقىلىق

ئالىدۇ. ھهقىقىي ئالىم قالمىغاندا كىشىلهر نادان كىشىلهرنى

ئۆزلىرىگه باشلىق ۋه يول باشچى قىلىۋالىدۇ. ئۇالر بىلمهي

تۇرۇپ قااليمىقان پهتىۋا بېرىپ، ئۆزىمۇ ئازىدۇ ۋه باشقىالرنىمۇ

ئازدۇرىدۇ»  [سهھىھۇل بۇخارى؛ سهھىھۇل مۇسلىم].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «تۆگهڭنى باغال (يهنى

ئاۋۋال زۆرۈر سهۋهبلهرنى قىل)، ئاندىن ئالالھقا تهۋهككۈل قىل»

[ئىمام تىرمىزى رىۋايهت قىلغان]. 

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «دۇنيا

پايدىلىنىدىغان جايدۇر، دۇنيادىكى پايدىلىنىدىغان

نهرسىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى سالىھه ئايالدۇر» [سهھىھۇل

مۇسلىم 3465 – ھهدىس].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ھهقىقىي مۇسۇلمان

دېگهن مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ تىلىدىن ۋه قولىدىن ساالمهت قالغان

كىشىدۇر» [سهھىھۇل بۇخارى ۋه سهھىھۇل مۇسلىم].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «ھهقىقهتهن ئالالھ

مۇاليىمدۇر (يهنى مۇاليىملىق ئالالھ تهئهالنىڭ

سۈپهتلىرىدىندۇر)، ئالالھ مۇاليىملىقنى ياخشى كۆرىدۇ. ئۇ

قوپال ئادهمگه بهرمىگهننى مۇاليىم كىشىگه بېرىدۇ»

[سهھىھۇل مۇسلىم 634 - ھهدىس].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «بايلىق مالنىڭ كۆپ

بولۇشى ئهمهس، بهلكى ھهقىقىي بايلىق كۆڭۈل بايلىقىدۇر»

[سهھىھۇل بۇخارى ۋه سهھىھۇل مۇسلىم].

***

ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ:

رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم بورا ئۈستىده ئۇخلىغان ئىدى.

قوپقىنىدا مۇبارهك بېقىنىغا بورىنىڭ ئىزى چىقىپ كېتىپتۇ. ئۇ

زاتقا ‹ئى ئالالھنىڭ رهسۇلى، سىلىگه كارىۋات ياساپ بهرسهك

بوپتىكهن› دېيىلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جاۋابهن مۇنداق

دېدى: «مېنىڭ دۇنيا بىلهن نېمه ئىشىم؟ مهن دۇنياغا نىسبهتهن

بىر دهرهخنىڭ ئاستىدا سايىدىغان، ئاندىن ئۇنى تاشالپ كهتكهن

يولۇچىغا ئوخشايمهن» [ئىمام تىرمىزى 2377 – ھهدىس].

***

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: «(تۇرمۇش سهۋىيىسى

جهھهتته) سىلهردىن تۆۋهندىكىلهرگه قاراڭالر، شۇنداق قىلساڭالر

ئالالھ سىلهرگه بهرگهن نېمهتلهرنى خار كۆرمهيسىلهر»

[سهھىھۇل مۇسلىم].

***

رهسۇلۇلالھ ئهلهيھىسساالم ئالالھ تهئاالنىڭ مۇنداق

دېگهنلىكىنى بايان قىلغان: ئۇلۇغ ئالالھ تهئاال شۇنداق دېگهن:

كىمكى مېنىڭ دوستۇمغا دۈشمهنلىك قىلىدىكهن، مهن ئۇنىڭغا

جهڭ ئېالن قىلىمهن، بهندهمنىڭ ماڭا مهن پهرىز قىلغان ئهمهل

ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدىگىنى، مهن ئۈچۈن باشقا ھهرقانداق

ئهمهللهر ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدىگهندىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر.

بهندهم بۇيرۇلغان پهرز ئهمهللهردىن سىرت ماڭا قوشۇمچه نهپله

ئهمهللهر بىلهن يېقىنلىشىدۇ، ھهتتاكى مهن ئۇنى ياخشى

كۆرىمهن. قاچانكى، مهن ئۇنى ياخشى كۆرسهم ئۇنىڭ ئاڭاليدىغان

قۇلىقى ۋه كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان قولى، ماڭىدىغان پۇتى 
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بولۇپ بېرىمهن (يهنى ھهر بىر ئهزاسىنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا

مۇيهسسهر قىلىپ بېرىمهن)، مهندىن نېمىنى سورىسا شۇنى

بېرىمهن، ئهگهر مهندىن پاناھلىق سورىسا پاناھىمغا ئالىمهن. مهن

ھېچ ئىشتا مۇئمىن قۇلۇمنىڭ جېنىنى ئېلىشتا ئىككىلهنگهندهك

ئىككىلهنمهيمهن. چۈنكى، ئۇ (مېنىڭ مۇئمىن بهندهم) ئۆلۈمنى

ياقتۇرمايدۇ ۋه مهن ئۇنى بىئارام قىلىشنى ياقتۇرمايمهن [سهھىھۇل

بۇخارى 6137 - ھهدىس].

***

تولستوينىڭ ئېتىقادى ئۇنىڭ باشقىالرغا يازغان خېتىده

ئىپادىلىنىپال قالماستىن، يېقىن دوستلىرىمۇ ئۇنىڭ ئىسالم دىنىغا

ۋه ئىسالم پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بولغان كۈچلۈك

مۇھهببىتى ھهققىده توختالغان. 

 

سىلوۋېنىيهلىك ماكوۋىتىسكى (Makovitski) تولستوينىڭ

خۇسۇسىي دوختۇرى بولۇپ، ئۇ تولستوينىڭ دوستلىرى بىلهن

قىلغان سۆھبهت – پاراڭلىرىنى «تولستوي بىلهن بىلله، 1904 -

1910» دېگهن ماۋزۇدا رهتلهپ چىققان.

 

مهزكۇر كىتاب تۇنجى قېتىم 1979 – يىلى «ياسنايا پوليانا»

PolianaYasnaya  دېگهن نامدا، تۆت جىلىدلىق كىتاب ھالىتىده

موسكۋادا نهشىردىن چىققان. بۇ كىتابنىڭ تۆۋهنده 3 - جىلىد 356

– بېتىدىكى نهقىل قىلىنىدىغان بايانالردىن ئوقۇرمهنلهر يهنه بىر

قېتىم تولستوينىڭ ئىسالم دىنىغا بولغان مۇھهببىتىنى ھېس

قىالاليدۇ.

 

Dushan) تولستوينىڭ دوختۇرى دۇشان پېتروۋىچ ماكوۋىتىسكى

Petrovich Makovitski) ئهينى چاغدىكى ئهھۋالنى شۇنداق

تهسۋىرلهيدۇ:

1909 – يىلى 3 – ئاينىڭ 13 – كۈنى، لېۋ نىكواليىۋىچ (تولستوي)

پاراڭ داۋامىدا: «مهن بىر ئانىنىڭ خېتىنى تاپشۇرۇۋالدىم. خهتته

دېيىلىشىچه، ئۇنىڭ ئېرى مۇسۇلمان، ئۆزى خىرىستىيانكهن.

ئۇنىڭ ئىككى ئوغلى بولۇپ، بىرى ئوقۇغۇچى، يهنه بىرى ھهربىي

ئىكهن. بۇ ئىككىال ئوغۇلنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرگۈسى باركهن»

دېدى.

 

Sofya) بۇ سۆزلهرگه قارىتا، تولستوينىڭ دوستى سوفيا ئاندىرىيېۋنا

Andreyevna) «بهلكىم ئۇنىڭ ئوغۇللىرى كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش

ئۈچۈن ئىسالمغا كىرمهكچىدۇ» دېدى.

 

تولستوي بۇنىڭغا جاۋابهن: «شۇنداق بولسا نېمه بوپتۇ؟ ... ئارىمىزدا

(ئىسالمغا كىرمهي تۇرۇپمۇ) كۆپ خوتۇنلۇق بولغانالر ئازمۇ؟ بۇ خهت

توغرىسىدا ئويلىنىش جهريانىدا، شۇ نهرسىنى ئېنىق ھېس

قىلدىمكى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم خىرىستىيانلىقتىن كۆپ

ئۈستۈن ماقامدىدۇر. ئۇ تهڭرىنى ئىنسان دهپ قارىمايدۇ، شۇنداقال

ئۇ ئهزهلدىن ئۆزىنى تهڭرىگه باراۋهر قىلغانمۇ ئهمهس. مۇسۇلمانالر

ئالالھتىن باشقا ھېچنهرسىگه ئىبادهت قىلمايدۇ، مۇھهممهد

ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر. بۇنىڭدا ھېچقانداق سىرلىقلىق ۋه

مهخپىيهتلىك يوق» دېدى.

سوفيا ئاندىرىيېۋنا ياندۇرۇشالپ سورىدى: «(ئۇنداقتا)

بۇالرنىڭ قايسىسى ياخشى؟ خىرىستىيان دىنىمۇ ياكى

ئىسالممۇ؟»

«ماڭا نىسبهتهن، ئىسالمنىڭ تېخىمۇ ياخشى ۋه ئۈستۈن

ئىكهنلىكى ناھايىتى روشهن» دېدى تولستوي.

 

ئارىدىكى بىر پهس سۈكۈتتىن كېيىن، تولستوي سۆزىنى

تهكرارلىدى: «ئهگهر بىز ئىسالم بىلهن خىرىستىيان دىنىنى

سېلىشتۇرىدىغان بولساق، ئىسالم ئۈستۈن تۇرىدۇ. ئىسالم دىنى

ماڭا كۆپ ئىلھام ئاتا قىلدى...».
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خىتاي ھۆكۈمىتى 2017-يىل الگېرنى يولغا قويغاندىن كېيىن، الگېردىكى ھهم تۈرمىلهردىكى تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ

سانى توغرۇلۇق بىر قانچه ئوخشىمىغان سانالر مهۋجۇت. بۇنىڭ ئىچىده ئهڭ كۆپ تىلغا ئېلىنغان سان كۆپ بولغاندا 3

مىليون، ئاز دېگهنده 800 مىڭ دهپ تىلغا ئېلىنىۋاتىدۇ. بۇنىڭ ئىچىده، ئهڭ نوپۇزلۇق ئورۇن ئامېرىكا دۆلهت ئىشالر

مىنىستىرلىكىنىڭ دوكالتىدا تىلغا ئالغىنى 800 مىڭدىن 2 مىليونغىچه، ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىكىنىڭ تىلغا ئالغىنى 3 مىليون دهۋاتىدۇ. بىز ئۇيغۇرالر 5 مىليون دهۋاتىمىز. ئۇنداقتا ھهقىقىي

ئهمهلىيهتكه يېقىن سان قانچىلىك؟ 

 

بۇ ساننى بىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھهقىقىي نوپۇسى قانچىلىك

ئىكهنلىكىنى بىلىشىمىز كېرهك. "شىنجاڭ" ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ ھۆكۈمهت تور

بېتىگه ئاساسالنغاندا، 2015-يىلنىڭ ئاخىرىدىكى ئۇيغۇر نوپۇسى 11.3033 مىليون. بۇ دوكالتنى يېزىۋاتقان ۋاقىتتا،

يۇقىرىقى تور بهت 2016-يىلدىن كېيىن ئېالن قىلغان ھهر قانداق دوكالتتىن، ئۇيغۇر نوپۇسى ياكى" شىنجاڭ"نىڭ

ئومۇمىي نوپۇسىغا ئائىت سانالرنى چىقىرىۋهتكهن. ئۇنداقتا، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ 2017-يىلىدىكى

نوپۇسىنىڭ ئېنىق سانى مهلۇم ئهمهس. لېكىن بهزى ئوخشاش بولمىغان مهنبهلهرگه قاراپ باقساق، مهسىلهن، 2016-

يىلى 10-ئايدىكى «شىنجاڭ ئىسالم جهمئىيىتى» نىڭ تور بېتىگه قارىغاندا ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى 11.272 مىليون،

2017-يىل 12-ئايدىكى سوخۇ تورىنىڭ مهنبهسىده ئۇيغۇر نوپۇسى 11 مىليون 330 مىڭ. شۇڭا، يۇقىرىقى

مهلۇماتالرغا ئاساسهن، 2015-يىلدىن 2017-يىلغىچه ھېچقانداق نوپۇس ئاشمىدى، دهپ ھېسابلىساقمۇ، 2017-

يىلنىڭ ئاخىرىدىكى ئۇيغۇر نوپۇسى ئاز دېگهنده 11.33 مىليون بولسا توغرا بولىدۇ.
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2017-يىلدىن كېيىن تۇتۇلغان الگېر

ۋه تۈرمىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى

توغرىسىدا قىسقىچه ئانالىز

«شىنجاڭ ستاتىستىكا ئىدارىسى» نىڭ سانىغا ئاساسالنغاندا، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئوتتۇرىچه ئائىله كۆلىمى،

ھهر بىر ئائىلىده 3.26 ئادهم بار بولۇپ، book118.com تور بېتىدىكى ماقالىگه ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئائىله

كۆلىمى، ئاز دېگهنده ھهر بىر ئائىلىده 4.01 ئادهم بار. يۇقىرىقى سانالرغا ئاساسهن، ھازىر شهرقىي تۈركىستاندىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ ئائىله سانى 2.8254 مىليون، ھهر بىر ئائىلىدىكى ئادهم سانى، 4.01 ئادهم دېگهن يهكۈننى چىقىرااليمىز.

ئۇنداقتا، 2017-يىلدىن تارتىپ 2019-يىلغىچه، 11.3 مىليون نوپۇستىن قانچىلىك ئادهم تۇتۇلغان؟

ئهلبىلگىن

تارىخ ۋه بىز



 

خىتايالر 2017-يىلدىن تارتىپ، ھهر بىر پهسىلده ھهر بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىگه «نوپۇس ئۇچۇرلىرىنى توپالش جهدۋىلى»

نى تارقىتىپ بېرىش ئارقىلىق ئائىلىلهرنىڭ نوپۇس ئۇچۇرىنى توپلىغان. (تۆۋهندىكى بهتتىكى نوپۇس ئۇچۇرلىرىنى

توپالش جهدۋىلى)
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يۇقىرىقى جهدۋهل 2017-يىلدىن باشالپ، ئۇيغۇرالرنى الگېر ۋه تۈرمىلهرگه ئېلىپ كېتىشىدىكى ئهڭ مۇھىم

ۋاسىتىلهرنىڭ بىرى بولۇپ، دهسلهپكى مهزگىلده ئاساسىي جهھهتتىن يۇقىرىقى جهدۋهلدىكى توپالنغان ئۇچۇرالرغا

ئاساسهن ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن قىلغان.

"شىنجاڭ" قانۇن سىستېمىسىدا ئىشلهيدىغان بىر خادىمنىڭ ئاشكارىلىشىچه، خىتايالر يۇقىرىقى ئۇچۇرالرنى

توپلىغاندىن كېيىن، ئاساسلىق قىلىپ تۆۋهندىكى 10 خىل ئۇچۇرنى ئۇيغۇرالرنى الگېر ئېلىپ كېتىشتىكى ئاساسى

قىلغان.

-- 15-55 ياشقىچه 

--مىللىتى ئۇيغۇر بولغانالر

--خىزمىتى يوقالر

--پاسپورت بارالر

--ھهر كۈنى ناماز ئوقۇيدىغانالر

--دىندىن تهلىماتى بارالر

--26 دۆلهتكه چىقىپ باققانالر

--چهتئهلگه چىقىپ باققانالر

--ئۆيىده بالىلىرى مهكتهپتىن چېكىنگهنلهر

--ماشىنىسى بارالر

يۇقىرىقى ئۇچۇرنىڭ خالىغان بىرىگه توشىدىغان ئادهملهرنى گۇمانلىق دهپ قاراپ، الگېرغا ئېلىپ كهتكهن.   

 

يۇقىرىقى جهدۋهلگه قارىساق، بۇ جهدۋهلنى مهيلى كىمال توشقۇزمىسۇن، ھهر قانداق ئائىلىدىن ئاز دېگهنده بىر ياكى

بىردىن كۆپ ئادهمنىڭ يۇقىرىقى ئۆلچهملهرنىڭ بىرى ياكى بىر قانچىسىگه توشىدىغانلىقىنى كۆرهلهيمىز.

ئهمهلىيهتتىمۇ، مهيلى بۇ جهدۋهلنى توشقۇزغان ئادهمنىڭ كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، يهنى ھۆكۈمهتكه

ئىشلهيدىغان پارتىيه ئهزاسى بولسۇن، ياكى ناماز ئوقۇيدىغان دېھقان بولسۇن، مهيلى ئۇ سودىگهر ياكى مهيلى ئىشچى

بولسۇن، مهيلى ماشىنىسى بار ياكى يوق بولسۇن، مهيلى پۇلى بار چهتئهلگه چىقىپ باققان، ياكى پۇلى يوق چهتئهلگه

چىقىپ باقمىغان ئادهم بولسۇن، مهيلى چهتئهلده تۇغقىنى ياكى ئوقۇيدىغان بالىلىرى بار ئادهم بولسۇن، ياكى چهتئهل

بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق ئادهم بولسۇن، جهدۋهل ئۆز ئىختىيارى ئارقىلىق ئهمهس، قاتتىق قورقۇتۇش، تهھدىت

ۋه مهجبۇرالش ئاساسىدا توشقۇزۇش تهلهپ قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئۈستىگه يۇقىرىقى 10 ئاساسلىق ئهھۋالنىڭ

دائىرىسى بهك كهڭرى بولغاچقا، ھهر بىر ئائىلىده ئاز دېگهنده بىر ياكى بىردىن كۆپ ئائىله ئهزاسى، يۇقىرىقى 10

كاتېگورىيهنىڭ بىرى ياكى بىر قانچىسىگه ئۆزىنىڭ توشىدىغانلىقىنى ئهينهن مهلۇم قىلغان. نهتىجىده، مهيلى كىم

بولۇشتىن قهتئىينهزهر، يۇقىرىقى 10 كاتېگورىيهنىڭ خالىغان بىرىگه توشقان ئادهمنىڭ ھهممىسىنى تۇتۇپ ئېلىپ

كهتكهن.

ئۇنداقتا ، ئۇيغۇر نوپۇسىنى 11.33 مىليون، ئائىله سانى 2.8254 مىليون، ھهربىر ئائىلىده 4.01 ئادهم بار دهيلى.

ھازىرغىچه ئاشكارىالنغان ماتېرىيالالر ۋه گۇۋاھلىق بېرىشلهرگه ئاساسالنغاندا، ھهر بىر ئائىلىدىن تۇتۇلغانالرنىڭ

سانى 1، 2 ، 3 ھهتتا 4 ئادهم تۇتۇلغان ئهھۋالالر بار. ئۇنداقتا يۇقىرىقى پاكىتقا ئاساسهن، ئهگهر ھهر بىر ئائىلىدىن

تۇتۇلغانالرنىڭ سانىنى ئوتتۇرىچىالشتۇرۇپ، بۇنى 1، 1.5، 2، ياكى 2.5 دهپ ئويلىساق، ئومۇمىي تۇتۇلغان ئادهمنىڭ

سانى تۆۋهندىكىدهك:

2017-يىلدىكى ئومۇمىي نوپۇس: 11.33 مىليون (شىنجاڭ ستاتىستىكا ئىدارىسى)     
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ئۇنداقتا، 2017-يىلدىن تارتىپ 2019-يىلغىچه، تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي سانى ئاز دېگهنده 2.8254 مىليون،

ئهڭ كۆپ بولسا 7.0635 مىليون بولۇشى مۇمكىن. 2019-يىلى 2017-يىلدىن كېمىيىپ، قېلىپ قالغان نوپۇسى ئاز

دېگهنده 4.2665، كۆپ بولغاندا 8.5046 مىليون. ئهگهر، ستاتىستىكا نهزهرىيهسىگه ئاساسهن، ئهڭ چوڭ سان بىلهن

ئهڭ كىچىك ساننى چىقىرىۋهتسهكمۇ، تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 4.2381-5.6508 مىليونغىچه.

بىز نۆۋهتته تۇتۇلغان ئادهم سانىنىڭ ئهمهلىيهتكه قانچىلىك يېقىنلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېالن قىلغان

ماتېرىياللىرى ئارقىلىق ئىسپاتالشقا تىرىشساق، بىز تۆۋهندىكىدهك ئىككى خىل ئهھۋالنى كۆرهلهيمىز.

 

1. نوپۇسنىڭ ھهقىقهتهن 4.3 مىليون بىلهن 5.5 مىليوننىڭ ئارىلىقىدا كېمىيىپ كهتكهنلىكىنى كۆرهلهيمىز. ئهگهر

تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 1-2 مىليون ئهتراپىدا بولسا، بۇ ئومۇمىي نوپۇسنىڭ 10% -20% نى ئىگىلهيدۇ. ئهگهر

رېئاللىق مۇشۇنداق بولسا، خىتايالر ھهقىقىي نوپۇسنى بۇرۇنقىدهك ئېالن قىلىۋهرگهن تهقدىردىمۇ، ئادهتته نوپۇس

ستاتىستىكىسى قىلمىغان ئهھۋال ئاستىدا، نوپۇسنىڭ زادى قانچىلىك كېمىيىپ كهتكهنلىكىنى بايقاش ئىنتايىن

قىيىن. نهتىجىده خىتاينىڭ نوپۇسنى يوشۇرۇشنىڭمۇ ھاجىتى يوق بولۇشى مۇمكىن. 

ئهگهر، ھهر بىر ئائىلىدىن 1.5 -2 گىچه ئادهم تۇتۇلۇپ، يوقالغانالرنىڭ سانى  4.2381-5.6508 مىليونغىچه بولسا،

ئۇيغۇر نوپۇسى 2 يىل ئىچىده 11.33 مىليوندىن، 5.5 مىليون ئهتراپىدا چۈشۈپ قالدى دېگهن گهپ. يهنى بۇ سان

ئۇيغۇرالر ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ 40% -50 % گىچه يېقىنالشقانلىقى ئۈچۈن، بۇ نوپۇسنى بۇرۇنقىدهك ئېالن قىلىش

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىنتايىن تهسكه توختايدۇ. 

 

2019-يىلدىن بېرى، خىتايالر ئۇيغۇرالرنى چهتئهللهرده باشقا بىر ئوبرازدا تونۇشتۇرماقتا، مهسىلهن «ئۇيغۇرالرنى تۈرك

قوۋمىدىن ئهمهس، ئىسالم دىنى ئۇيغۇرالرنىڭ خاس دىنى ئهمهس، ئۇيغۇرالر مهدهنىيهتسىز، تېررورچى» دېگهندهك.

تهشۋىقات ئۈچۈن، خىتايالر ھهر خىل ماتېرىيالالرنى تارقىتىۋاتىدۇ، بۇنىڭ ئىچىده خىتايالرنىڭ 2019-يىلدىن باشالپ

چهتئهلده تارقىتىۋاتقان گۈزهل-سهنئهت بۇيۇملىرىدىن بىرى، «ئۇيغۇر» دېگهن سهنئهت بۇيۇمىنىڭ ئارقىغا قاراپ

باقساق، ئۇنىڭدىكى بىر سان، ئادهمنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. يهنى، تۆۋهندىكى رهسىم:
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يۇقىرىقى سهنئهت بۇيۇمىدا، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى 7.21 مىليون دهپ يېزىلغان. بۇ سان 2019-يىلغا كهلگهنده، ئۇيغۇر

نوپۇسى نېمه ئۈچۈن 11.33 مىليوندىن تاسادىپىي 7.21 مىليونغا چۈشۈپ قالدى، دېگهن سوئالنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا

توغرا كېلىدۇ. بىز الگېردا تۇتۇلغان ئادهملهرنىڭ سانىنى تېخىمۇ توغرا مۆلچهرلهش ئۈچۈن، يۇقىرىقى ئۇچۇرنى ئاساس

قىلىپ تۇرۇپ تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا ئىزدىنىش ئېلىپ باردۇق. نهتىجىده، خىتاي ھۆكۈمهت خادىملىرى ۋه تور

بهتلىرىنىڭ بىردهك ئاۋازدا، 2018-يىلدىن باشالپ، ئۇيغۇر نوپۇسىنى تۆۋهن قىلىپ كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بايقىدۇق.

 

ئهلجهزىره تېلېۋىزىيهسى 2018-يىلى 9-ئاينىڭ 15-كۈنى، پروگرامما ئىشلىگۈچى مهھدى ھهسهن، جۇڭگو ۋه

يهرشارىلىشىش مهركىزىنىڭ دىرېكتورى ۋىكتور گاۋ دېگهن خىتاي بىلهن، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى،

ئادۋوكات نۇرى تۈركهلنى الگېر توغرۇلۇق زىيارهت قىلغان. زىيارهتته، ۋىكتور گاۋ نۆۋهتتىكى الگېرغا سوالنغان

ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنى ئىنكار قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى تۆۋهنلىتىپ مۇنداق دېگهن: «ئۇيغۇرالرنىڭ تۇتۇلغان

سانى توغرىسىدىكى دوكالتالر ئهمهلىيهتكه ماس قالمايدۇ. ھازىر شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي نوپۇسى 6 -7

مىليون، ئهگهر 1 مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر تۇتۇلدى دېسهك، بۇ ئهقىلگه سىغمىغان گهپ …»

بۇ تۇنجى قېتىم، يهنى 2018-يىل 9-ئايدا، خىتاي ھۆكۈمهت خادىمىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇپ ئۇيغۇرنىڭ نوپۇسىنى 7-6

مىليون دهپ تىلغا ئېلىشى. بۇ سان دهل ھۆكۈمهتنىڭ 2015-يىلدىكى ئېالن قىلغان 11.33 مىليون سانىدىن 4.33-

5.33 مىليون ئاز ئىكهنلىكى كۆرۈنۈپ تۇرماقتا.

 

يهنه ئوخشاش مهزگىللهرده، خىتاي زىيالىيلىرىمۇ ئاستا-ئاستا يازمىلىرىدا «ئۇيغۇرنىڭ نوپۇسى 7.21 مىليون» دهپ

يېزىشقا ئۇرۇنغان. مهسىلهن، «جۇڭگودىكى مۇزىكا تهرهققىي قىلىش ئهھۋالى» دېگهن ماقالىده، يازغۇچى شىڭ چۈنرۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى 7.21 مىليون دېگهن ساننى تىلغا ئالغان.

بىز Google دىن ياكى baidu.com دىن «维吾尔族⼈⼝721万» دېگهن سۆزنى ئىزدهيدىغان بولساق، 86400 ئۇچۇرنى تېپىپ

چىقااليمىز. بۇ ئۇچۇرالرنىڭ ئىچىده، كۆپ قىسمى 2017-يىلدىن 2019-يىلنىڭ ئوتتۇرىدا ئېالن قىلغان ئۇچۇرالر بولۇپ، بۇ

ئۇچۇرالرمۇ ئۇيغۇرالر نوپۇسىنىڭ 7.21 مىليون دېگهن ساننى كۆرسىتىپ تۇرماقتا. مهسىلهن، تۆۋهندىكى ھۆكۈمهت ۋه ھهر خىل

ئورگان تور بهتلىرىگه قاراپ باقايلى.

 

2017-يىلى 1-ئاينىڭ 25-كۈنىدىكى «گۇاڭشى ئۆلكىسىنىڭ قۇرۇلۇش سۈپىتىنى تهكشۈرۈش» دېگهن بىر ھۆكۈمهت تور بېتىده

خىتايدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنى تونۇشتۇرغاندا، ئۇيغۇر نوپۇسى 7.21 مىليون دهپ يېزىلغان.

2019-يىلى 3-ئاينىڭ 2-كۈنىدىكى، yidianzixun.com دېگهن تور بېتىده، «ئاز سانلىق مىللهتنىڭ نوپۇسىنى بىلمىگهنلهر

كۆرۈڭالر» دېگهن يازمىدىمۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى 7.21 مىليون دهپ يازغان.

ئهمهلىيهتته، 7.21 مىليون دېگهن سان" شىنجاڭ" ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ تور بېتىدىكى،

1990-يىلدىكى ئۇيغۇر نوپۇسى يهنى 7.2495 مىليون دېگهن سانغا توغرا كېلىدۇ. 

 

2. 2017-يىلدىن باشالپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ نامىنى بارلىق ستاتىستىكا سان-سىپىرالرنى، بارلىق دوكالت،

ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرى، تېلېۋىزىيه، رادىئو، ھهر خىل تور بهت، گېزىت-ژۇرنالالردىن ۋه باشقا بارلىق ئاخباراتالردىن پۈتۈنلهي

چىقىرىۋهتكهنلىكىنى كۆرهلهيمىز.

مهسىلهن، «دۇنيا نوپۇس قامۇسى» تور بېتى بولسا، خىتايالردا نهشر قىلىنغان، ئهڭ نوپۇزلۇق تور بېتى بولۇپ، ئۇنىڭ «2018-

يىللىق "شىنجاڭ" ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ نوپۇسى قانچىلىك، GDP قانچىلىك، شۇ يىلدا تۇتۇلغان ۋه ئۆلگهنلهرنىڭ

سانى ۋه كىرىم ئهھۋالى» دېگهن چوڭ دائىرىدىكى دوكالتىدا، ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالمىغان.

2018-يىل 2-ئاينىڭ 9-كۈنى،" شىنجاڭ "پارتكوم تهشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ ۋۇ لوڭ دېگهن خىتاي

بېيجىڭدىكى ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنىدا، «2017-يىلىنىڭ شىنجاڭ خهلق ئىگىلىگىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى» دېگهن

چوڭ تىپلىق دوكالتتىمۇ "شىنجاڭ"نىڭ ئومۇمىي نوپۇسى ياكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى تىلغا ئالمىغان. "شىنجاڭ" ئۇيغۇر

ئاپتونوم رايونلۇق ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ 2017-يىلدىن كېيىنكى بارلىق دوكالتلىرىدىن، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىغا ئائىت

مهزمۇنالرنى چىقىرىۋهتكهن. مهسىلهن، «2018-يىللىق شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى خهلق ئىگىلىكى ۋه ئىجتىمائىي

تهرهققىيات ستاتىستىكىسى» دېگهن چوڭ دائىرىدىكى دوكالتتىمۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىغا ئائىت كونكرېت سانالر ئوتتۇرىغا

قويۇلمىغان.  
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2018-يىلى 8-ئايدا، خىتاي مهركىزىي تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى ئىشلىگهن، «这⾥是新疆» دېگهن چوڭ تىپتىكى 3

قىسىملىق ھۆججهت فىلىمىدا ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى، مهدهنىيىتى، سهنئىتى، ياشالرنىڭ تۇرمۇشى ۋه روھىي

كۆتۈرهڭگۈلۈكىنى، يېمهك-ئىچمهك ۋه كىيىم-كېچهك مهدهنىيىتى قاتارلىق نۇرغۇن ئامىلالر شىنجاڭنى

تونۇشتۇرۇشتىكى ئاساسلىق ئامىل بولغاچقا، گهرچه ئاپتور فىلىمنى تونۇشتۇرغاندا، ئۇيغۇرالرنى تونۇشتۇرۇشتىن

ئۆزىنى تارتالمىسىمۇ، لېكىن بىر قىزىقارلىق يېرى، ئاپتور پۈتۈن فىلىمنىڭ باشتىن ئاخىرغىچه، «ئۇيغۇر» دېگهن

«新疆⼈» سۆزنى بىر قېتىممۇ ئاغزىغا ئېلىپ قويمىغان. بۇ فىلىمدا ئۇيغۇر دېگهن گهپكه ئهڭ يېقىنالشقان بىر ئاتاش

بولۇپ قالغان.

 

بىز يهنه، تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ قاراپ باقساق، يۇقىرىقى يهكۈننىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا

مۇئهييهنلهشتۈرهلهيمىز. مهسىلهن، بىز خىتاينىڭ ئاساسلىق ئۇچۇر ئىزدهش تور بېتى بهيدۇ، سوخۇ، "شىنجاڭ"

ھۆكۈمهت تور بېتى - تهڭرىتاغ تور بېكىتى، ۋه بارلىق "شىنجاڭ" ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋه ھهرقايسى ۋىاليهت

ئوبالستالرنىڭ ھۆكۈمهت، ئورگان تور بهتلىرىنى تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىش ئارقىلىق تۆۋهندىكىلهرنى بايقىدۇق.

 

يهنى، 2017-يىلدىن كېيىن، خىتايالرنىڭ ئاخباراتلىرى، ھۆكۈمهت تور بهتلىرى، ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرى، ۋه باشقا

بارلىق يازمىالردا، «ئۇيغۇرالر» دېگهن سۆزنى قوللىنىش ياكى تىلغا ئېلىش ئهمهلدىن قالغان. ھازىر ھهر قانداق ئېالن

قىلىنغان مهيلى خهۋهر بولسۇن، مهيلى باشقا ماقالىلهر بولسۇن، ھېچقايسىسىدا، «维吾尔族» دېگهن سۆز تىلغا

ئېلىنمايدىكهن. ئهگهر ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق بىرهر نهرسه يېزىلسا، بىۋاسىته شهخسنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالىدىكهن،

لېكىن ئۇنى «ئۇيغۇر» دهپ ئهسكهرتىدىغان ئادهت پۈتۈنلهي ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان.

 

دېمهك، 2017-يىلدىن كېيىن، مهيلى خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتى بولسۇن، ياكى شىنجاڭ ھۆكۈمىتى بولسۇن، ھازىر

ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكى توغرىسىدا، بۇرۇن الگېرالر قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرىكى ئېالن قىلىنغان

ستاتىستىكىلىق سانالرنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويمىغان ياكى يوشۇرۇشقا تىرىشقان.

 

بۇ خىل يوشۇرۇشنى بىز تۆۋهندىكىدهك چۈشهندۈرسهكمۇ ئهقىلگه مۇۋاپىق تۇرىدۇ. يهنى تۇتۇلۇپ كهتكهن

ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 4-5 مىليونغىچه بولۇپ، بۇ ئىنتايىن كۆپ سان بولغاچقا، خىتايالرغا نىسبهتهن، ئۇيغۇرالرنىڭ

نوپۇسىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇش، خىتايالرنى بىر تهڭلىكته قويىدىغان ئهھۋال بولۇشى مۇمكىن. ئهمهلىيهتته،

بۇنداق يهكۈنگه كېلىشمۇ لوگىكىغىمۇ ئۇيغۇن بولۇپ تۇرماقتا. 

 

ئۇنداقتا، بىر تهرهپتىن، 2017 يىلدىن كېيىن، پۈتۈن مهملىكهت بويىچه، «维吾尔族» دېگهن سۆزنى تىلغا ئېلىش

ئهمهلدىن قالسا، يهنه بىر تهرهپتىن، 2018-يىلدىن باشالپ مهيلى ھۆكۈمهت خادىمى، ياكى خىتاي زىيالىيلىرى، ياكى

ھۆكۈمهت ۋه باشقا تور بېكهتلىرى بولسۇن، بىردهك ئاۋازدا ئۇيغۇر نوپۇسىنى 7.21 مىليون دهپ ئوتتۇرىغا قويۇشقا

باشلىغان. بۇ ئهھۋال نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟ بىرى ئۇيغۇرالرنى پۈتۈنلهي تىلغا ئالماسلىق، يهنه بىر تهرهپتىن، ئۇيغۇر

نوپۇسى توغرىسىدا ئېالن قىلغان سان 2017-يىلدىكى 11.33 مىليوندىن ساندىن دهل 4.12 مىليون كهم. بۇ ئ ادهملهر

نهگه يوقاپ كهتتى؟

 

خىتايالردا ئورتاق ئېتىراپ قىلىنىدىغان، ۋه بۇرۇندىن قوللىنىپ كېلىۋاتقان بىر خىل تهشۋىقات ئۇسۇلى بار. ئۇ

بولسىمۇ، خىتايالر نۇرغۇن ئهھۋالدا بىرهر سىياسهتنى يولغا قويۇشتىن ئىلگىرى، ئاممىنىڭ ئىنكاسىنى سىناش

ئۈچۈن، شۇنىڭغا ئائىت ئۇچۇرنى ئالدىن جهمئىيهتكه تارقىتىپ كۆرىدۇ. ئاندىن ئاممىنىڭ ئىنكاسىغا ئاساسهن، شۇ

خىل سىياسهتنى يولغا قويۇش ياكى قويماسلىق توغرىسىدا بىرهر قارارغا كېلىدۇ. ھازىر خىتايالرنىڭ ئۇيغۇر

نوپۇسىنى 7.21 مىليون دهپ ھهر خىل مېدىئاالردا تېز تارقىتىشى، كېيىنكى قهدهمده ئۇيغۇر نوپۇسىنى 7.21 مىليون

دهپ رهسمىي ئېالن قىلىشىنىڭ بىشارىتى بولسا كېرهك.

ئادهتته، ئادهم ئۆلگهندىن كېيىن نوپۇس ئۆچۈرۈلۈپ، ئاندىن ئۆچۈرۈلگهن سان ئومۇمىي نوپۇسقا تهسىر كۆرسىتىشكه

باشاليدۇ. ئۇنداقتا بۇ 4.12 مىليون نوپۇس قهيهرگه يوقاپ كهتتى؟ بۇالر ئۆلگهنلهرمۇ ياكى تىرىكمۇ؟ ئهگهر تىرىك

بولسا نېمه ئۈچۈن ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئىچىگه كىرمهيدۇ؟
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گوۋېنگۈينىڭ خىتاينىڭ رهزىل

پىالنى ھهققىدىكى

ئاگاھالندۇرۇشى

گو ۋېنگۈينىڭ 2019 – يىلى 7 – ئاينىڭ 21 –

كۈنىدىكى «مهخپىيهتلىك ئاشكارىالش ئىنقىالبى

پۈتۈن يهرشارى بويىچه خىتاي كوممۇنىستلىرىنى

يوقىتىدىغان يېڭى دهۋرگه كىردى» ماۋزۇلۇق

فىلىمىدىكى شهرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار بۆلهك

گو ۋېنگۈي ــــ خېنهن «يۈدا مهبلهغ سېلىش

裕达投资有) «چهكلىك مهسئۇلىيهت شىركىتى

限公司)، بېيجىڭ «جېڭچۈهن پاي كونتىرول

شىركىتى» (政泉控股) قاتارلىق شىركهتلهرنىڭ

خوجايىنى بولغان مىلياردىر خىتاي سودىگهر. ئۇ

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىك

قاتلىمىدىكى كىشىلهر بىلهن زىددىيهتلىشىپ

قېلىپ، بېشىغا بىر ئىش كېلىشىدىن قورقۇپ

2014 – يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكاغا قېچىپ

كېلىۋالغان. نۆۋهتته نيۇيورك شهھىرىده تۇرۇپ،

خىتاي كومپارتىيهسىگه ئاالقىدار ئىچكى

ماتېرىيالالرنى ئاشكارىالپ، «مهخپىيهتلىك

爆料⾰命) دېگهن ئاشكارىالش ئىنقىالبى» (

نامدا خىتاي كومپارتىيهسىگه قارشى تهشۋىقات

پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ.

خهلقئارا ۋهزىيهت
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خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شىنجاڭ (شهرقىي

تۈركىستان) مهسىلىسىده تولۇق ئىشهنچىسى

بولۇشىدىكى سهۋهب شۇكى، ئۇالر تېز سۈرئهتته

شىنجاڭ (شهرقىي تۈركىستان)غا 30 مىليون

خىتاينى يۆتكىمهكچى، خۇددى ئۆز ۋاقتىدا

شهندۇڭلۇقالر شهنخهيگۇهننىڭ شهرقىدىكى

جايالرغا (شهرقىي شىمالدىكى ئۈچ ئۆلكىگه)

كۆچكهندهك. ئهينى چاغدا شهرقىي شىمالغا

كۆچۈپ بارغان شهندۇڭلۇق خىتايالرنىڭ سانى

سهككىز مىليون بولۇپ، بۇ ئۆز ۋاقتىدىكى شهرقىي

شىمالغا بارغان كۆچمهنلهر سانىنىڭ سهكسهن

پىرسهنتىنى ئىگىلهيتتى. (خىتاي كومپارتىيهسى)

ئهمدى شىنجاڭ (شهرقىي تۈركىستان)غا 30

مىليون نوپۇس يۆتكىمهكچى بولۇۋاتىدۇ. خىتاي

كومپارتىيهسى بۇ كۆچمهنلهرگه ھهقسىز يهر –

ئېتىز بهرمهكچى ۋه (شهرقىي تۈركىستاندىكى)

پۈتۈن مهسجىدلهرنى چېقىۋهتمهكچى.

 

ئىككىنچى، ئۇالر بارلىق قىممىتى بار يهر ۋه

سىتراتېگىيهلىك شهھهرلهرنى خىتايالرنىڭ

كونتروللۇقىغا ئۆتكۈزۈپ، «ئۈچ 99» نىشانىغا

يهتمهكچى. 

 

(«ئۈچ 99» دېگىنىمىز):

1. (شهرقىي تۈركىستاندىكى) %99 زېمىننىڭ

خىتايالر تهرىپىدىن كونتىرول قىلىنىشىنى؛

 

2. (شهرقىي تۈركىستاندىكى) %99 دىنىي

مۇئهسسهسهلهرنىڭ خىتاي كومپارتىيهسى ئۈچۈن

خىزمهت قىلدۇرۇلۇشىنى؛

 

3. 99% خىتاينىڭ شىنجاڭ (شهرقىي

تۈركىستان)لىقالرنىڭ تۇرمۇش تهمىناتىنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان پۈتۈن نهرسىسىنى كونترول قىلىشىنى

كۆرسىتىدۇ.

 

 

 

شۇنىڭ ئۈچۈن، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ نۆۋهتته

(چېقىلماي) قېلىپ قالغان پۈتۈن ئاتالمىش

ئىسالمىي مهسجىدلهرنى كومپارتىيهنىڭ مائارىپ

(تهشۋىقات) مۇئهسسهسهسىگه ئايالندۇرۇشقا كۆزى

يېتىۋاتىدۇ. 

 

ئاندىن خىتاي كومپارتىيهسى يهنه كۆپ قىسىم

كىشىلهرنى ـــــ بۇ سان ئهينى ۋاقىتتا 6 مىليون دهپ

بېكىتىلگهنىدى ـــــ قولغا ئېلىپ، تهربىيهلهپ

ئۆزگهرتىمىز، (بۇ جهرياندا) بىرهر مىليون ئادهمنى

ئۆلتۈرۈۋېتىشتىن يانمايمىز، دېگهنىدى. ئۇالر ھازىر

دېگىنى بويىچه قىلىۋاتىدۇ. ئۇالر مۇشۇ شهكىلده يهنه

بىر قېتىملىق چوڭ قىرغىنچىلىق ئارقىلىق شىنجاڭ

(شهرقىي تۈركىستان)نى، يهنى خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ شىنجاڭىنى (شهرقىي

تۈركىستانىنى) ساقالپ قالماقچى. بۇ ئهينى

ۋاقىتتىكى پىالن ئىدى. مهن بۇ پىالننى (مهلۇم بىر

قېتىملىق) يىغىندا بىلگهنىدىم.
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ئاناستاس مىكويان بىلهن ماۋ زېدۇڭ ئارىسىدىكى سۆھبهت

خاتىرىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار قىسمى

1949 – يىلى 2 – ئاينىڭ 4 – كۈنى

«ۋىلسون مهركىزى»دىكى 113318 – نومۇرلۇق ئارخىپ

1949 – يىلى 2 – ئاينىڭ 4 – كۈنى خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېت

سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئهزالىرىدىن جوۋ ئېنلهي، ليۇ

شاۋچى، رېن بىشى، جۇدې ۋه تهرجىمان شى جې

قاتارلىقالر بار ئهھۋالدا ماۋ زېدوڭ بىلهن يهنه بىر قېتىم

كۆرۈشتۈم. كۆرۈشۈشكه بىز تهرهپتىن كوۋالېۋ ئىۋان ۋه

كوۋالېۋ E.F قاتارلىقالر قاتناشتى.

 

مىللهتلهر مهسىلىسى

 

مهن ماۋ زېدوڭغا «مهركىزىي كومىتېتىمىز خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيهسىنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرگه

مۇستهقىللىق بېرىشىنى تهشهببۇس قىلمايدۇ... ئاز

سانلىق مىللهتلهرگه مۇستهقىللىق ئهمهس،

ئاپتونومىيه بېرىلىشى كېرهك» دېگهنلهرنى يهتكۈزدۈم.

بۇ گهپ ماۋ زېدوڭغا بهك ياقتى. ئۇنىڭ چىرايىدىن ھېچكىمگه

ھهرقانداق شهكىلدىكى مۇستهقىللىق بېرىش ئويى يوقلۇقى

چىقىپ تۇراتتى. 

 

ماۋ زېدۇڭ ئىلگىرىال مهن بىلهن شىنجاڭ مهسىلىسىنى

مۇھاكىمه قىلىشقۇسى بارلىقىنى ئېيتقاچقا، مهن

ئۇنىڭدىن بۇ ھهقته قانداق خىيالى بارلىقىنى سورىدىم.

ئۇ شىنجاڭنىڭ ئىلى رايونىدا مۇستهقىللىق

ھهرىكىتى، شۇنداقال بىر كوممۇنىستىك پارتىيهمۇ

باركهن، دېدى. مهن ئۇنىڭغا ئىلىدا كوممۇنىستىك

پارتىيه بارلىقىنى بىلمهيدىغانلىقىمنى، لېكىن يهرلىك

مىللهتلهرنىڭ مىللىي ھهرىكىتىدىن خهۋىرىم

بارلىقىنى، بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ يهرلىك مىللهتلهرنىڭ

ئاالھىدىلىكلىرىنى نهزهرگه ئالغىلى ئۇنىمىغان،

ئۇالرنىڭ ئۆز-ئۆزىگه خوجا بولۇش ھوقۇقىنى كاپالهتكه

ئىگه قىلمىغان، مىللىي مهدهنىيهتنىڭ تهرهققىي

قىلىشىغا يول قويمىغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خاتا

سىياسىتى تۈپهيلى كېلىپ چىققانلىقىنى ئېيتتىم. 

(مهن يهنه شۇالرنى ئېيتتىمكى) ئهگهر شىنجاڭدىكى

مىللهتلهرگه ئاپتونومىيه بېرىلسه، مۇستهقىللىق

ھهرىكهتلىرىگه ماس كېلىدىغان شهرت - شارائىت

يهنىال ساقلىنىپ قېلىشى مۇمكىن [ئهسلى تېكىستى

مۇشۇنداق]. بىز شىنجاڭدىكى يهرلىك مىللهتلهرنىڭ

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى قوللىمايمىز ۋه شىنجاڭدا
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زېمىن تهلىپىمىزمۇ يوق. بىزنىڭ نهزىرىمىزده، شىنجاڭ

خىتاينىڭ بىر قىسىمى ھهم چوقۇم شۇنداق بولۇشى

كېرهك. بىز (پهقهت) شىنجاڭ بىلهن ئىقتىسادىي

جهھهتته ھهمكارلىشىش ۋه تىجارهت قىلىش تهرهپدارى.

 

ئاندىن ماۋ زېدوڭ 1945-يىلى چۇڭچىڭدا بهي چۇڭشى

بىلهن كۆرۈشكهنده، بهي چۇڭشىنىڭ ئىلىدىكى

قوزغىالڭچىالرنىڭ قولىدا سوۋېتتا ياسالغان زهمبىرهك،

تانكا ۋه ئايروپىالنالر بارلىقىنى ئېيتقانلىقىنى دېدى.

 

ماۋ زېدوڭنىڭ بۇ گېپىگه قارىتا، مهن بۇ ئىشنى

بىلمهيدىغانلىقىمنى ۋه بۇ ھهقته ھېچنهرسه

دېيهلمهيدىغانلىقىمنى، بىزنىڭ (سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ)

بۇ ھهرىكهتكه ياردهم قىلمىغانلىقىمىزنى، بۇنىڭ

زۇلۇمغا قارشى مىللىي ھهرىكهت ئىكهنلىكىنى

ئېيتتىم. 

 

ماۋ زېدوڭ ئۆزلىرى (خىتاي كومپارتىيهسى

رهھبهرلىرى)نىڭ شىنجاڭغا ئىچكى موڭغۇلغا

بهرگهندهك ئادهتتىكى ئاپتونومىيه بېرىشنى

ئويلىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. 

 

ماۋ زېدوڭ شىنجاڭدىكى نېفىت زاپىسىنىڭ ئاز -

كۆپلۈكىگه ئاالھىده قىزىقتى.

مهن ئۇنىڭغا (مىللىتارىست) شېڭ شىسهينىڭ

مهزگىلىده، شىنجاڭدا زور مىقداردا نېفىت

ئىشلهپچىقارغانلىقىمىزنى، ئهمما ئهينى ۋاقىتتا بۇ

نېفىتالرنى (سىرتقا) توشۇشقا ئىمكانىيهت

بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بۇالرنىڭ شىنجاڭنىڭ ئىچكى

ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشقىال ئىشلىتىلگهنلىكىنى

ئېيتتىم. 

 

شىنجاڭدا تۆمۈر يول ياساش

 

ماۋ زېدوڭ خىتاي تۆمۈر يولى بىلهن سوۋېت تۆمۈر

يولىنى تۇتاشتۇرۇش ئۈچۈن شىنجاڭدا تۆمۈر يول ياساش

ئىمكانىيىتى بار – يوقلۇقىنى سورىدى. رېن بىشى ماۋ

زېدۇڭنىڭ بۇ تهسهۋۋۇرىنى قاتتىق قوللىدى. (ئۇالرنىڭ

نهزىرىده) يېڭى جهڭ يۈز بهرگهن ئهھۋالدا، بۇ (سوۋېت -

خىتاي ئارىسىدىكى) بىرلهشمه مۇداپىئه ئۈچۈن

پهۋقۇلئادده زور ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى. 
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بۇ خىل بولغۇسى جهڭلهرده، خىتاي مۇقهررهر ھالدا

سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بىر سهپته بوالتتى. مهسىلهن،

ئالىمادىس مانجۇرىيه ھۇجۇمغا ئۇچرىسا، (شهرقىي

تۈركىستاندا ياسالغۇسى) بۇ تۆمۈر يول جهڭگه

قاتنىشىۋاتقان خىتاي ئارمىيهسىنى (ئوزۇق – تۈلۈك ۋه

باشقا تۈرلۈك كېرهكلىك بۇيۇمالر بىلهن) تهمىنلهشته

مۇھىم رول ئوينايتتى. بۇ لىنىيه گهنسۇ، شهنشى، خېبېي

ۋه سىچۈهن قاتارلىق مۇداپىئه سېپى شهكىللهندۈرۈشكه

قواليلىق تاغلىق ئۆلكىلهرنىمۇ كېرهكلىك بۇيۇمالر

بىلهن تهمىنلىيهلهيتتى.

 

مهن «مېنىڭ نهزىرىمده بۇ ئىستىقبالى بار، ئويلىنىشقا

ئهرزىيدىغان پىالنكهن. ئهمما بۇنداق تۆمۈر يولنى

ياساشقا بهك كۆپ خىراجهت كېتىدۇ، شۇڭا بۇ ئىشنى

باشالشتىن بۇرۇن تهننهرخنى ئىنچىكه ھېسابالپ چىقىش

كېرهك» دېدىم.

 

شۇنىڭ بىلهن، رېن بىشى نېمه ئۈچۈن ئۇالنباتۇر بىلهن

كالگان (ھازىرقى خىتاينىڭ جاڭجياكوۋ شهھىرى) نى

تۇتاشتۇرىدىغان بىر يول ياسىمايمىز، بۇ ئىككىسىنىڭ

ئارىلىقى ئۇنچىۋاال ئۇزۇن ئهمهس، لېكىن بۇ شىمالىي

جۇڭگونى تۇتاشتۇرۇشتا غايهت زور ئهھمىيهتكه ئىگه،

دېدى.

 

مهن: بۇ سوئال ئويلىنىپ بېقىشقا ئهرزىيدىكهن، لېكىن

بىز ھازىرغىچه بۇ ھهقته ئويلىنىپ باقمىدۇق دېدىم.

تهرجىمه قىلغۇچى: ئهنۋهر قاراقۇرۇم



– 1958 ~ 1957

يىلىدىكى ”شىنجاڭ“ 

كومىتېتىنىڭ ئومۇمىي

يىغىنى ۋه «يهرلىك

مىللهتچىلىك»كه ھۇجۇم

داۋىد پروفىي

خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسى بىلهن شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه قازاق سهرخىللىرىنىڭ مۇناسىۋىتىدىكى

بۇرۇلۇش نۇقتىسى سوۋېت ئارخىپلىرى ئارقىلىق ئاشكارىالندى.

 

1957-يىلىنىڭ بېشىدا، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسى «ئىستىل تۈزهش» دولقۇنى قوزغاپ، 1940-يىلالردا يهنئهنده ئهۋج

ئالغاندىكىگه ئوخشاش، ئۆز-ئۆزىنى تهنقىدلهش ۋه «تازىالش» مېتودىنى قايتىدىن كۆتۈرۈپ چىقتى.

 

ماۋ زېدوڭ بيۇروكراتىك تۇرغۇنلۇققا قارشى كۈرهشنىڭ ۋاستىسى سۈپىتىده، (كوممۇنىستىك) پارتىيهنىڭ

ئىچىدىكىلهرنىڭال ئهمهس، پارتىيه سىرتىدىكىلهرنىڭمۇ تهنقىدىي پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشى ئۈچۈن، «بارچه گۈللهر

تهڭ ئېچىلىپ، بارچه قۇشالر بىرلىكته سايراش»تىن ئىبارهت مهشھۇر چاقىرىقىنى جاكارلىدى. تهنقىد دولقۇنلىرى

كۈتۈلگهن دهرىجىدىن ئېشىپ كېتىشىگىال، خىتاي كومپارتىيهسى قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، تازىلىنىدىغان ۋه

زىيانكهشلىك قىلىنىدىغان «ئوڭچىل» ئۇنسۇرالرنى بېكىتىشكه باشلىدى.

 

خىتاينىڭ چېگرا رايونلىرىدا، «ئوڭچىللىققا قارشى تۇرۇش» كۈرىشىنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىلىرى دهسلىپىده

ئومۇمهن خىتايالر ئىدى. باشقا يهرلهردىكىگه ئوخشاش، شهرقىي تۈركىستاندىمۇ خىتايالردىن باشقىالر ماۋ زېدوڭنىڭ

چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشقا ئالدىرىمىغانىدى. لېكىن، بۇالر ئاخىرى (مهزكۇر چاقىرىققا) ئاۋاز قوشقاندا، بۇالرنىڭ ئىنكاسى

(ئاساسلىقى ئۇيغۇر ۋه قازاقالردىن تهشكىل قىلغان) زىيالىي ۋه پارتىيه ئهزالىرى ئارىسىدىكى ئېغىر پىكىر ئىخىتالپىنى

ئوتتۇرىغا چىقاردى.

 

خىتاي كومپارتىيهسى خىتايدىكى مىللهتلهر سىياسىتىگه قارىتىلغان (پىكىرىي) ھۇجۇمالرغا قايتۇرۇلغان ئىنكاس

سۈپىتىده، ئۆزىنىڭ ئوڭچىلىققا قارشى كۈرهش ئۇسۇلىنى ئۆزگهرتتى. 1957 - يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، چىڭداۋدا

ئۆتكۈزۈلگهن مىللهتلهر خىزمىتى مۇھاكىمه يىغىنى «يهرلىك مىللهتچىلىك»كه قارشى كۈرهش قىلىش زۆرۈرىيىتى

بارلىقىدىن شهپه بهردى. بۇ ماۋ زېدوڭنىڭ ئىلگىرى (لېنىننىڭ سۆزىنى ئىشلىتىپ) ئوتتۇرىغا قويغان «ئاساسىي مىللهت

(خىتايالرنى دېمهكچى) تىكى شوۋىنىزمچه كۆز قاراش چېگرا رايونالرنىڭ مۇقىملىقىغا نىسبهتهن ئهڭ زور تهھدىتتۇر»

دېگهن سۆزىگه تامامهن زىت ئىدى. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستان شۆبىسى يۇقىرىقى يىغىننىڭ

كۆرسهتمىسىگه بىنائهن، «ئوڭچىللىققا قارشى» تۇرۇش نامىدىكى سىياسىي زىيانكهشلىكنىڭ تىغ ئۇچىنى

مىللهتچىلىك خاھىشى بار دهپ گۇمان قىلىنغان پائالىيهتچى ۋه مهمۇرىي خادىمالرغا قاراتتى.
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يهرلىك مىللهتچىلىككه قارشى كۈرهش  1949- يىلى شهرقىي تۈركىستان خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىگه قوشۇۋېلىنغاندىن

كېيىن، پارتىيه ئىچىده داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان جىددىيچىلىكنىڭ ئهۋجىگه چىقىشى ئىدى. (شهرقىي تۈركىستاندىكى)

ئاز سانلىق مىللهتلهر ئارىسىدا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسى تهربىيهلىگهن كادىرالر كهمچىل بولغاچقا، خىتاي

كومپارتىيهسى سوۋېت ئىتتىپاقى قوللىغان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى (1944- 1949) نىڭ رهھبهرلىرىگه ئېغىر

دهرىجىده تايىنىپ قالغانىدى. بۇ رهھبهرلهر ئاساسهن سوۋېت كوممۇنىستىك پارتىيهسى بىلهن قويۇق ئاالقىسى بار ئۇيغۇر،

قازاق ۋه تاتار سهرخىللىرى ئىدى.

 

شۇنىسى تهبىئىيكى، مهزكۇر يهرلىك سهرخىلالرنىڭ نۇرغۇنى ئۆزلىرىگه 1955-يىلى قۇرۇلغان «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم

رايونى» رامكىسى ئىچىده بېرىلگهن چهكلىك ئاپتونومىيهدىن نارازى ئىدى. بۇ خىل رامكا ئىچىده، شهرقىي تۈركىستاننىڭ

«تىنچ ئازاد قىلىنىشى» ھېچبولمىغاندا پارتىيه ۋه دۆلهت ئورگانلىرىنىڭ كهڭ كۆلهمده مىللىيلىشىشىنى تهقهززا

قىالتتى. بهزىلهر پارتىيهدىن ئهسلىدىكى فېدېراتسىيه تۈزۈمى نىشانىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈپ، شهرقىي تۈركىستاندا سوۋېت

ئىتتىپاقىدىكى (فېدېراتىپ جۇمھۇرىيهتلهر)گه ئوخشاش «ئۇيغۇرىستان» قۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى. بهزىلهر

تهلتۆكۈس مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىشتا چىڭ تۇردى.  

 

بۇ ئهھۋال خىتاينىڭ چېگرا رايونالردىكى كونتىروللۇقنى كۈچهيتىش ۋه ئۇ يهرنىڭ ئىقتىسادىنى ئىچكىرى

ئۆلكىلهرنىڭكى بىلهن بىرىكتۈرۈش نىشانىغا توسقۇنلۇق قىلدى.

1957-–يىلىنىڭ ئاخىرىدا، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستان شۆبىسى مهزكۇر يهرلىك مىللهتچىلىك

خاھىشلىرىنى ئاشكارىالش ۋه تهنقىدلهش مهقسىتىده بىر قېتىملىق كېڭهيتىلگهن ئومۇمىي يىغىن ئاچىدىغانلىقىنى

جاكارلىدى. دهسلىپىده بىر نهچچه ھهپتىده تۈگىتىش پىالنالنغان بۇ يىغىن ئالته ئايغا سوزۇلۇپ، 1958- يىلى 6- ئايدا

ئاياغالشتى.

 

1957- يىلىنىڭ ئاخىرىدىن 1958- يىلىنىڭ ئوتتۇرىسىغىچه ئۈرۈمچىده ئېچىلغان مهزكۇر كېڭهيتىلگهن يىغىن يهرلىك

مىللهتچىلىككه قارشى كۈرهشنىڭ ھالقىلىق بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولسىمۇ، لېكىن غۇلجا ۋه قهشقهرده ئېچىلغان شۇ خىل

يىغىنالردىمۇ (يهرلىك مىللهتچىلىككه قارشى) تهنقىدلهر بار ئىدى. مهزكۇر «كۈرهش»نىڭ ئاخىرىغا بارغاندا، مهمۇرالر

ئارىسىدا يهرلىك مىللهتچى دهپ بېكىتىلگهنلهرنىڭ سانى 1612 گه يهتتى. بۇالرنىڭ كۆپ قىسىمى پارتىيهدىن

چىقىرىلىپ، ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىنىپ، ئهمگهك ئارقىلىق قايتا تهربىيهلهشكه ئهۋهتىۋېتىلدى. بۇ «كۈرهش»

بهزىلهرنى تېخىمۇ ئېغىر بهدهل تۆلهتكۈزدى، بۇنىڭغا ئابدۇرېھىم ئهيسانىڭ ئۆلۈۋېلىشىنى مىسال كهلتۈرۈش مۇمكىن.

شهرقىي تۈركىستاندىكى سوۋېت كۆزهتكۈچىلىرى تهبىئىي ھالدا مهزكۇر «كۈرهش»نىڭ جهريانىغا، بولۇپمۇ ئۈرۈمچى

يىغىنىغا يېقىندىن دىققهت قىلىۋاتاتتى. خىتاي «مىللهت مهسىلىسىده <ناتوغرا> قاراشالرنى تارقىتىۋاتقانالرنىڭ ئىچىده

سوۋېت پۇقرالىرىنىڭمۇ بارلىقى»دىن شىكايهت قىالتتى. سوۋېت دىپلوماتلىرى شۇنداق قىلىشقا ئهلۋهتته قىزىقاتتى.

1958- يىلى 1- ئايدىن 6- ئايغىچه، تۆۋهنده تىزىملىكى كۆرسىتىلگهن دوكالتالردا سوۋېت دىپلوماتلىرى بىلهن خىتاي

كومپارتىيهسى شهرقىي تۈركىستان شۆبىسىنىڭ رهھبىرىي كادىرلىرى ئارىسىدىكى خۇپىيانه كۆرۈشۈشلهرنىڭ

تهپسىالتلىرى بايان قىلىنغان. ئۇالر 1957- يىلىنىڭ ئاخىرىدىن 1958- يىلىغىچه داۋامالشقان ئۈرۈمچى يىغىنى، 1958-

يىلىدىكى غۇلجا يىغىنلىرىنى مۇھاكىمه قىلىپ، پۈتۈن خىتاي مىقياسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان كۈرهش ۋه يهرلىك كۈرهش

ھهققىده ئانالىزالر بىلهن تهمىنلىگهن. مهزكۇر ماتېرىيالالر سوۋېت ئىتتىپاقى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى تهرىپىدىن

سوۋېت كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ ئاالقه بۆلۈمىگه يولالنغان. مهزكۇر بۆلۈم 1957- يىلى سوۋېت

كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا ھاكىمىيهت بېشىدىكى باشقا كوممۇنىستىك

پارتىيهلهر بىلهن ئاالقه ئورنىتىشى ئۈچۈن قۇرۇلغانىدى. نۆۋهتته بۇ ماتېرىيالالر رۇسىيه دۆلهتلىك ھازىرقى زامان تارىخى

ئارخىپخانىسى (RGANI)دا ساقالنماقتا.

1.1- ھۆججهت. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى دوباشىندىن يولداش ن.ت.فېدورېنكو ۋه

پ.ف.لۇدىنغا ئهسلهتمه، 1958 – يىلى 1- ئاينىڭ 20 – كۈنى

1.2-ھۆججهت. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى دوباشىن بىلهن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم

رايونلۇق پارتكومنىڭ باش سېكرېتارى يولداش ۋان ئېنماۋ ۋه خهلق كومىتېتىنىڭ رهئىسى يولداش سهيپىدىن ئهزىزى

ئارىسىدىكى مۇھاكىمه خاتىرىسى ، 1958 – يىلى 1- ئاينىڭ 17 – كۈنى
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3.1- ھۆججهت. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى دوباشىن بىلهن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم

رايونلۇق خهلق كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى يولداش شىن لهنتىڭ ئارىسىدىكى مۇھاكىمه خاتىرىسى، 1958 – يىلى 1-

ئاينىڭ 12 – كۈنى 2- ھۆججهت. لۇ.ئاندروپوۋدىن سوۋېت كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىغا، «خىتايدىكى

يهرلىك مىللهتچىلىككه قارشى كۈرهش»، 1958- يىلى 2- ئاينىڭ 5- كۈنى 

3.1- ھۆججهت. م.زىمىيانىندىن سوۋېت كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى ۋه لۇ.ۋ.ئاندروپوۋغا ئهسلهتمه،

1958-– يىلى 2-– ئاينىڭ 10- كۈنى

3.2- ھۆججهت. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى دوباشىن بىلهن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم

رايونلۇق پارتكومنىڭ سېكرېتارى لۈ جيهنرېن ئارىسىدىكى مۇھاكىمه خاتىرىسى، 1958- يىلى 1- ئاينىڭ 7 - كۈنى

 3.3- ھۆججهت. ئوبالسىتلىق خهلق كومىتېتى تاشقى ئىشالر ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ خۇاڭجاڭ بىلهن بولغان

مۇھاكىمىنىڭ خاتىرىسى ، 1958- يىلى 1- ئاينىڭ 22- كۈنى.

4- ھۆججهت. م.زىمىيانىندىن سوۋېت كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى ۋه لۇ.ۋ.ئاندروپوۋغا، «شىنجاڭدىكى

يهرلىك مىللهتچىلىك ئاالمهتلىرى ھهققىده» 1958- يىلى 3- ئاينىڭ 3- كۈنى.

 5- ھۆججهت. م.زىمىيانىندىن سوۋېت كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى ۋه لۇ.ۋ.ئاندروپوۋغا، 1958- يىلى 8-

ئاينىڭ 18- كۈنى.

 

يۇقىرىقى ھۆججهتلهرده كۆرسىتىلگىنىدهك، خىتاي ۋه ئۇيغۇر پارتىيه ئهزالىرى سوۋېت ئىتتىپاقىنى شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئىشالردىن ۋاقىپالندۇرۇشنى خااليتتى ۋه (بۇ جهرياندا) ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئېيتىپ ئۆتهتتى. ئۇالر

ئاشكارىلىغان ئۇچۇرالر بىزنى شۇ ۋاقىتتىكى خىتاي كومپارتىيهسى شهرقىي تۈركىستان شۆبىسىدىكى ئىختىالپالر

ھهققىده مهلۇماتالر بىلهن تهمىنلهيدۇ. بۇ مهلۇماتالرنىڭ كۆپىنچىسى جامائهتچىلىككه ئاشكارىالنمىغانىدى. بۇ خىل

زىددىيهتلهر خىتايالر بىلهن خىتايدىن بولمىغانالر ئارىسىدىال ئهمهس، بهلكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ ئىچىدىكى

پىرقىلهر ئارىسىدىمۇ مهۋجۇت ئىدى.

 

بۇنىڭ ئىچىده ئابدۇلالھ زاكىروفنىڭ شهرقىي تۈركىستان كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرىدىن بولغان ئۇيغۇر كوممۇنىست

سهيپىدىن ئهزىزى ئۈستىدىن ئهرز قىلىشى ھهممىدىن بهك دىققهت تارتىدۇ. ئابدۇلالھ زاكىروفنىڭ سهيپىدىننى يوشۇرۇن

مىللهتچى دهپ سۈپهتلىشى كىشىگه يېقىنقى چاغالردا شهرقىي تۈركىستاندا سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ كىتابلىرىنىڭ

چهكلهنگهنلىكىنى ئهسلىتىدۇ. (يۇقىرىدا گېپى چىققان) ئابدۇلالھ زاكىروف نۆۋهتتىكى (ئاتالمىش) ئاپتونوم رايونلۇق

ھۆكۈمهتنىڭ رهئىسى شۆھرهت زاكىرنىڭ دادىسىدۇر. 

 

(يۇقىرىدا بايان قىلىنغان) تارىخىي كۆرۈشۈشلهرنىڭ تهپسىالتلىرى شهرقىي تۈركىستاننىڭ بۈگۈنكى ۋهزىيىتى بىلهن زور

دهرىجىده ئوخشاشلىققا ئىگه. گهرچه ئارىدىن ئاتمىش يىل ئۆتكهن بولسىمۇ، خىتاي كومپارتىيهسى يهنه ئۆزىنى

«تازىالۋاتىدۇ» ۋه ھېلىھهم خىتاي بولمىغان پارتىيه ئهزالىرىنىڭ ساداقىتىنى سىناۋاتىدۇ. 2017- يىلىنىڭ بېشىدا،

شهرقىي تۈركىستاندا «ئىككى يۈزلىمىچىلهر»گه قارشى زهربه بېرىش ھهرىكىتى باشالندى. خىتاي بۇ «ئىككى

يۈزلىمىچىلهر»نى تېرورىزىمغا، بۆلگۈنچىلىككه ۋه دىنىي ئاشقۇنلۇققا قارشى كۈرهش يولىدىكى ئاساسلىق توسالغۇ دهپ

سۈپهتلىدى. شهرقىي تۈركىستاندىكى مهتبۇئات ۋه تېلېۋىزىيه قاناللىرى ھهركۈنى «توغرا – خاتاغا چېتىلىدىغان

پىرىنسىپال مهسلىلهرده مهيدانى ئېنىق بولمىغان، تىلى بىلهن دىلى بىردهك ئهمهس» بۇ «يېڭى دۈشمهن»لهرنى ئهيىبلهش

بىلهن ئاۋاره. بىزگه يېتىپ كهلگهن ئۇچۇرالرغا كۆره، بۇ خىل «ئىككى يۈزلىمىچى»لهر ئاساسلىقى ئاخىرقى ھاياتىدا ئىسالم

دىنىغا بولغان مايىللىقىنى ئىپادىلىگهن تۆۋهن دهرىجىلىك ئۇيغۇر مهمۇرالر ئارىسىدىن چىققان.

 

شى جىنپىڭنىڭ نۆۋهتتىكى ئىشهنچىسىز، خىتايالردىن بولمىغان كوممۇنىستالرنى تازىالش ھهرىكىتى ماۋ زېدوڭنىڭ

1950- يىللىرىدىكى يهرلىك مىللهتچىلىكنى باستۇرۇش ھهرىكىتىگه ئوخشاش شهرقىي تۈركىستاندا (خىتاي

كومپارتىيهسىگه بولغان) سادىقلىق ۋه «مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى»نى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈندهك قىلىدۇ. بۇ ھهرىكهت

قانچىلىك داۋام قىلىدۇ ۋه بۇ جهرياندا قانچىلىك ئادهمنىڭ ھاياتى نابۇت بولىدۇ، بۇالرنىڭ جاۋابىنى كهلگۈسىده كۆرىمىز.
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الگېرغا "باغالنغان" ئادهم

«2019 - يىلى  25 - نويابىر  بىر ئىش ئۈچۈن قهسهمياد

قىلىشقا ياخشى بىر كۈندهك قىلىدۇ.

بۈگۈندىن باشالپ، تاكى شىنجاڭ (شهرقىي

تۈركىستان)دىكى جازا الگېرلىرى يوقالغىچه ( ياكى مهن

يوقالغىچه) مهن ئهمدى بىر «تهتقىقاتچى» ئهمهس. مهن

بارلىق ئىلمىي پائالىيهتلىرىمنى، ماتېماتىكا

تهتقىقاتىمنى، ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىمنى، ئۇيغۇر

رېستۇرانى ھهققىدىكى كىتابىمنى ۋه باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا

تىلللىرىنى ئۆگىنىش ئىشىمنى ھهمده باشقا تۈرلۈك ئىش

پىالنلىرىمنى پۈتۈنلهي توختىتىپ، پۈتۈن كۈن بارلىق

ئىمكانىيىتىم بىلهن ئۆزۈمنى شىنجاڭ (شهرقىي

تۈركىستان)دىكى جازا الگېرلىرى سېستىمىسىنى

تاقىتىشقا بېغىشاليمهن (كۈنىگه 3 - 4 سائهت تهرجىمه

ئىشلىرى بىلهن شۇغۇللىنىپ تۇرمۇشۇمنى قامدايمهن).

بۇ يىل 5- ئايدىن بېرى گهرچه تهتقىقاتلىرىمنى ئازراق

بولسىمۇ ئىلگىرى سۈرۈشكه تىرىشىپ كهلگهن

بولساممۇ، مېنىڭ ھاياتىم الگېرالرنىڭ ئىشى بىلهن بىر

ئىزدا توختاپ قېلىقلىق، ئهمدى ساقالپ تۇرغىلى

بولمىدى. شىنجاڭ(شهرقىي تۈركىستان)دىكى ۋهزىيهت

كىشىلهر ھاياتىنى نورمال داۋامالشتۇرالمىغۇدهك،

قىلچىلىك كىشىلىك ئىنتىلىشىمۇ  بوغۇپ تاشالنغۇدهك

دهرىجىده يامانلىشىپ كهتتى. مېنىڭ قارارىم مۇشۇ

ئهھۋالالرغا يهنه بىر جىددىي سىگنال بولۇپ قالسا

بوالتتى...».

 

يۇقىرىقى قۇرالرنى ئوقۇغان ئوقۇرمهنلىرىمىز بهلكىم بۇ

سۆزلهرنى قىلغۇچى سۆيۈملۈك ئاتا – ئانىسى ياكى يېقىن

ئۇرۇق – تۇغقانلىرىدىن بىرهرسى ياكى بىرقانچىسى

شهرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا

سوالنغان، شۇ ۋهجىدىن ئۇالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھهرىكهت

قىلىپ، چارىسىزلىك ئىلكىده تىپىرالپ، يۇقىرىقىدهك

«پۈتۈن ھاياتىنى الگېرالرنى تاقىتىش ئىشلىرىغا ئاتاش

باياناتنامىسى»نى ئېالن قىلغان شهرقىي تۈركىستان

پهرزهنتى، دهپ پهرهز قىلىشى مۇمكىن. ئهگهر راست

شۇنداق ئويلىغان بولسىڭىز، خاتاالشقان بولىسىز.

چۈنكى، يۇقىرىقى «بايانات»نىڭ ساھىبى بىز شهرقىي

تۈركىستانلىقالر، جۈملىدىن ئۇيغۇرالر بىلهن

ئىرقداشلىق، قانداشلىق، دىنداشلىق  دېگهندهك

ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق، ئهكسىچه دىن، مىللهت،

مهدهنىيهت نۇقتىسىدىن بىزنىڭكىدىن تامامهن

پهرقلىق بىر مۇھىتتا ئۆسۈپ چوڭ بولغان جىن بۇنىن

(GeneBunin) دۇر. ئۇنداقتا، جىن بۇنىن كىم؟ ئۇ نېمه

ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىڭ يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا قامىلىش

مهسىلىسىگه بۇ قهدهر جىددىي مۇئامىله قىلىدۇ؟

 

جىن بۇنىن 1985 - يىلى 6 – ئاينىڭ 15 – كۈنى

رۇسىيهنىڭ ليۇبېرتسى (Lyubertsy) شهھىرىده

تۇغۇلۇپ، كېيىن ئائىلىسى بىلهن ئامېرىكىغا كۆچۈپ

كهتكهن.

 

1998 - يىلى ئامېرىكانىڭ ماساچۇسېتس

(Ashland) شىتاتىدىكى ئاشلهند (Massachusetts)

تولۇق ئوتتۇرا مهكتىپىگه ئوقۇشقا كىرگهن.

 

مىسلىسىز ئويغىنىش
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تېخىمۇ يۇقىرى پهللىگه كۆتۈرۈلگهن.

 

جىن بۇنىن شهرقىي تۈركىستاندىكى «قايتا تهربىيهلهش

الگېرلىرى» يوقالغانغا قهدهر كۈرهش قىلىش ئىرادىسىنى

ئىپادىلهش بىلهن بىلله، بۇ يولدا ئهمهلىي ئىشالرنى

قىلىپ، دۇنيادا ئهڭ داڭلىق تاراتقۇالردىن ئهنگلىيه

«قوغدىغۇچى گېزىتى» (The Guardian)نىڭ تور بېتىده

«بىز ۋهيران قىلىنغان خهلق: خىتايدىكى ئۇيغۇر

مۇسۇلمانالر نېمه ئۈچۈن تهشۋىش ئىچىده ياشايدۇ؟»

We’re a people destroyed’: why Uighur Muslims‘)

across China are living in fear) دېگهن تېمىدا (2)؛

«livingotherwise» تورىدا «<دۇنيادىكى ئهڭ بهخىتلىك

مۇسۇلمانالر> ئۆز <بهختى>گه قانداق تاقابىل

How the “Happiest Muslims in the) «تۇرۇۋاتىدۇ؟

World” are Coping with Their Happiness) دېگهن

تېمىدا (3) ۋه باشقا بىر يۈرۈش ماقالىلهرنى يېزىپ،

ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش

الگېرلىرى توغرىسىدا، خىتايغا قارشى جامائهت پىكرى

شهكىللهندۈرۈش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بىر كىشىلىك

ھهسسىسىنى قوشتى .جىن بۇنىن قوزغىغان

( Uyghur Pulse ) << ئۇيغۇرنىڭ  يۈرهك تىۋىشى>>

گۇۋاھلىق سىن ھۆججهتلىرىنى يولالش پائالىيىتىنىڭ

ھهر ئايلىق يۈرۈشلۈك سىن ھۆججهتلىرى يۇتيۇبدا ئېالن

قىلىنىۋاتىدۇ. ھهرئاينىڭ 7-كۈنىگىچه ھهر كىم ئۆزىنىڭ

يېڭى گۇۋاھلىقىنى جىن بۇنىنغا يولالپ بهرسه بولىدۇ. 

 

بۇنىڭدىن سىرت، ئۇ «شاھىت بىز»( 4) تور بېتىنى

قۇرۇپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا

سوالنغانالرنىڭ چهتئهللهرده ياشاۋاتقان ئۇرۇق –

تۇغقانلىرىنىڭ الگېردىكىلهر ھهققىده بهرگهن

گۇۋاھلىقلىرىنى بىر يهرگه توپالپ، سانلىق مهلۇمات

ئامبىرى قۇردى. شۇئاندا (2019 – يىلى 10 – ئاينىڭ 9 –

كۈنىگىچه) مهزكۇر تور بهتته بېرىلگهن گۇۋاھلىقالرنىڭ

سانى 5382 گه يهتكهن.

 

تهييارلىغۇچى: ئهنۋهر قاراقۇرۇم

(1)http://www.ccapprox.info/uyghur/dialects.php#7 
(2)https://www.theguardian.com/news/2018/aug/07/w
hy-uighur-muslims-across-china-are-living-in-fear
(3) https://livingotherwise.com/2018/07/31/happiest-
muslims-world-coping-happiness/
(4)www.shahit.biz

https://www.shahit.biz/eng/
https://www.youtube.com/channel/UCxtHBf
WaWYQPNgfvdvSDn4A
 

2002 - يىلى ماساچۇسېتس شىتاتىدىكى تافتىس

ئۇنىۋېرسىتېتى (Tufts University)نىڭ خىمىيه

قۇرۇلۇشى كهسپىده باكالۋۇرلۇق ئوقۇشىنى باشالپ، 

 2007 – يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگهن.

 

2009 - يىلى شىۋېتسارىيهدىكى لوزان تهبىئىي پهن ۋه

سانائهت پهنلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ ئهۋزهللهشتۈرۈش

كهسپىده دوكتور ئاسپىرانتلىق ئوقۇشىنى باشالپ، 2013

– يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگهن.

 

جىن بۇنىن 2008 – يىلىدىن باشالپال ئۇيغۇر تىلى

تهتقىقاتىغا چوڭقۇر ئىشتىياق باغالپ، 2013 – يىلى

ئۇيغۇر تىلى ۋه خىتاي تىلى ئۆگىنىش ئۈچۈن شهرقىي

تۈركىستاندىكى «شىنجاڭ سهنئهت ئىنستىتۇتى»غا

ئوقۇشقا كىرىپ 2015 – يىلى ئوقۇشىنى تاماملىغان.

ئۇنىڭ ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتى جهھهتته، «ئۇيغۇر

تىلىنىڭ دىئالېكت ۋه شېۋىلىرىنىڭ خهرىتىلىك

لۇغىتى» (1) دېگهندهك مۇھىم ئهمهلىي خىزمهتلىرى

بار. 

 

ئۇ شهرقىي تۈركىستاندا ياشاش ۋه ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىش

جهريانىدا، ئۇيغۇرالر ھهققىده بىر قهدهر ئهتراپلىق

چۈشهنچىگه ئىگه بولغان ۋه شهرقىي تۈركىستاندىن

قايتىپ كهتكهندىن كېيىنمۇ ئۇيغۇر تىلى ۋه ئۇيغۇرالر

ھهققىدىكى تهتقىقاتلىرىنى داۋامالشتۇرغان ۋه

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىغا ئىزچىل يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ

كهلگهن.

 

بولۇپمۇ، مۇتلهق كۆپ قىسمى ئۇيغۇر، ئاز بىر قىسمى

قازاق ۋه باشقا قېرىنداش تۈركىي مىللهتلهردىن تهركىب

تاپقان مىليونالرچه بىگۇناھ يهرلىك خهلقنىڭ خىتاي

شهرقىي تۈركىستاندا تۈركۈملهپ قۇرغان «قايتا

تهربىيهلهش» نامىدىكى مېڭه يۇيۇش الگېرلىرىغا

قامالغانلىقى ۋه ئۇ يهرده ئىنسانىيلىققا تۈپتىن زىت

مۇئامىلىلهرگه، قىيىن - قىستاقالرغا ئۇچراۋاتقانلىقى،

ھهتتا شۇ يهرده ھاياتىدىن ئايرىلىۋاتقانلىقى

ھهققىدىكى خهۋهرلهر جامائهتچىلىككه

ئاشكارىالنغاندىن كېيىن، جىن بۇنىن بۇ مهسىلىگىمۇ 

يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ، بۇ ھهقته قولىدىن كېلىشىچه

ئۇيغۇرالرنىڭ دهردىنى خهلقئاراغا ئاڭلىتىپ، تهشۋىقات

پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان.جىن بۇنىننىڭ

مهزكۇر پائالىيهتلىرى ماقالىمىزنىڭ بېشىدا نهقىل

قىلىنغان، 2018 – يىلى 11 – ئاينىڭ 25 – كۈنى ئۇنىڭ

فېيسبوك بېتىده ئېالن قىلىنغان شۇ يازمىسى ئارقىلىق
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بىز ۋهيران قىلىنغان خهلق

 خىتايدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانالر نېمه ئۈچۈن تهشۋىش ئىچىده

ياشايدۇ؟

مهن خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ئۇيغۇر ئاشپۇزۇللىرى توغرىسىدا تۈزۈشنى پىالنلىغان «تاماق يېتهكچىسى»گه

كىرگۈزىدىغان ئاشخانا ئىزدهۋېتىپ، كېرىمنىڭ ئاشخانىسىغا كىرگىنىمگه ئاالھهزهل بىر يىلچه بولدى. مهن

ئهللىكتىن ئارتۇق خىتاي شهھىرىنى كېزىش جهريانىدا، ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئاشخانا – رېستۇرانغا كىردىم.

كېرىمنىڭ ئاشخانىسى بۇالرنىڭ ئىچىده مهنده ئهڭ چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغانلىرىدىن بىرى ئىدى. بۇ ئاشخانىنىڭ

پولوسى مهززىلىك، كهيىياتى ئىللىق بولۇپ، كېرىممۇ ناھايىتى خۇش پېئىل ساھىبخان ئىدى. ئۇنىڭ خېرىدارلىرى

تاماق جهريانىدا دائىم بهزى «جىددىي» مهسىلىلهر توغرىسىدا چاقچاق ئارىالش پاراڭلىشاتتى.

 

بىر قېتىم ئۇ ئاشخانىدا تاماق يهۋاتقىنىمدا، ئۇالر ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان، خىتايالر مۇتلهق كۆپ قىسىم نوپۇسنى

ئىگىلهيدىغان بۇ شهھهردىكى ئۇيغۇرالرنى كهمسىتىش ئهھۋاللىرى توغرىسىدا پاراڭغا چۈشتى. بىر قانچه خېرىدار

يهرلىك مېھمانخانىالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى كۆرگهن ھامان <ياتاق قالمىدى> دهپ ئۇالرغا ياتاق بهرگىلى

ئۇنىمايدىغانلىقىنى، شۇ سهۋهبلىك بۇ شهھهرده تۇرغۇدهك يهر تېپىشنىڭ قىيىنلىقىنى ئېيتتى. ئۇالرنىڭ

ئارىسىدىكى بىرهيلهن ھهتتا بىر ئۇيغۇر ساقچىغىمۇ مېھمانخانىدا ياتاق بېرىلمىگهنلىكىنى چاقچاق تهرىقىسىده

سۆزلهپ بهردى. نهچچه خىل تىلنى پىششىق بىلىدىغان، ئاسانال ئوتتۇرا شهرقلىقلهرگه ئوخشىتىپ قېلىنىدىغان

كېرىم ئۆزىنىڭ بهزىده مېھمانخانىالرغا كىرىپ ئېنگلىزچه سۆزلهيدىغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلهن مېھمانخانا

خىزمهتچىلىرىنىڭ ئۇنى چهتئهللىك ئوخشايدۇ دهپ قېلىپ، مېھمانخانىسىدا بوش ياتاق بارلىقىنى

ئېيتىدىغانلىقىنى، لېكىن كىملىكنى كۆرسىتىدىغان چاغدا، كېرىمنىڭ خىتاي كىملىكى ۋه ئۈستىدىكى «ئۇيغۇر»

دېگهن خهتنى كۆرگهن ھامان گېپىدىن يېنىۋالىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

 

ھالبۇكى، شۇنىڭدىن ئۇزاق ئۆتمهيال مهلۇم بولغىنىدهك، بۇ خىل «مۆتىدىل» كهمسىتىشلهر ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن

مهسىلىلهرنىڭ ئهڭ كىچىكى ئىدى. كېرىمنىڭ دائىملىق خېرىدارلىرى يۇقىرىقىدهك پاراڭالرنى قىلىۋاتقان پهيتته،

يهنى 2017 - يىلى ئهتىيازدا، ئۇالرنىڭ ئانا يۇرتى، ئون مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ ماكانى ــــ شهرقىي تۈركىستان

ئاللىقاچان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دىنىي ئهسهبىيلىك ۋه تېررورىزمغا قارشى تۇرۇش نامىدىكى تۇيۇقسىز ھۇجۇمىغا

ئۇچرىغانىدى. بۇ خىل قاتتىق سىياسهت ئىلگىرى تىبهت كومپارتىيهسىنىڭ سېكرىتارى بولغان، قاتتىق قوللۇقى 

جىن بۇنىن

مىسلىسىز ئويغىنىش
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بىلهن داڭ چىقارغان چېن چۈهنگو شهرقىي تۈركىستاندا پارتىيه سېكرېتارى بولۇپ تهيىنلىنىپ ئۇزاق ئۆتمهيال

باشالنغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ قوراللىق كۈچ ئىشلىتىشىنى بىر قانچه قېتىملىق «زوراۋانلىق» ۋهقهلىرىگه

قايتۇرۇلغان ئىنكاس دهپ، ئۆز قىلمىشلىرىنى يوللۇق كۆرسىتىشكه ئۇرۇنغان بولسىمۇ، «خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

(شهرقىي تۈركىستاندىكى) تهدبىر – سىياسهتلىرى ئۇيغۇر كىملىكىنى ۋهيران قىلىشنى نىشان قىلغان» دېگهندهك

تهنقىدلهر ئوتتۇرىغا چىقتى.

 

شۇنىڭدىن كېيىنكى بىر يىلدا ۋهزىيهت پهۋقۇلئادده ناچارلىشىپ، پۈتۈن  شهرقىي تۈركىستان ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتى

ھهممه تهرهپتىن نازارهت ئاستىغا ئېلىنغان ساقچى دۆلىتىگه ئايالندۇرۇلدى ۋه تهخمىنهن بىر مىليون ئۇيغۇر تهدرىجىي

ھالدا يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالندى، تۈرمىگه تاشالندى ياكى «غايىب بولدى». بۇ الگېر ۋه تۈرمىلهردىكى ياشاش

شارائىتى توغرىسىدىكى گۇۋاھلىق دوكالتلىرىدا ساغالم بولمىغان ياشاش شارائىتلىرىال ئهمهس، سېستىمىلىق قىيىن

– قىستاق، زوراۋانلىق ۋه مېڭه يۇيۇش پائالىيهتلىرىمۇ ئورۇن ئالدى. 30 يىلدىن بېرى شهرقىي تۈركىستاننى تهتقىق

قىلىپ كېلىۋاتقان جېيمىس ئا مىلۋارد (James A Millward) نىڭ «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»دىكى ماقالىسىغا كۆره،

خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇش سالمىقى ھېچقاچان 2017 – يىلىدىن كېيىنكىدهك ئېغىر بولۇپ

باقمىغان.

 

بۇلتۇر ئهتىيازدىن باشالپ، نۇرغۇن كىشىلهر ئىنسانىي ھهق – ھوقۇقىنى، تىرىكچىلىكىنى، كىملىكىنى ۋه ئهڭ

ئهقهللىي ئهركىنلىكىنى يوقاتقانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئۇالرغا نىسبهتهن بىر «يوقىتىش مهزگىلى»نىڭ باشالنغانلىقىدىن

دېرهك بېرهتتى. كېرىم ۋه مۇسۇلمانالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان دۆلهتلهرده ياشاپ باققان ئۇنىڭغا ئوخشاش

باشقا ئۇيغۇرالر ھۆكۈمهتنىڭ باستۇرۇش دولقۇنىدا تېخىمۇ بهكرهك زهربىگه ئۇچرايتتى. مهن بۇ يىلنىڭ دهسلىپىده،

كېرىمنىڭ مهھهللىسىگه بارغىنىمدا، ئۇنىڭ قولىغا كويزا سېلىنىپ ئهكېتىلگهنلىكى، ئاندىن تۈرمىگه

تاشالنغانلىقى، ئارقىدىن «ئۇزاققا سوزۇلغان ئېغىر ئهمگهك» سهۋهبلىك ئۆلگهنلىكىدىن خهۋهر تاپتىم.

 

كېرىمنى دۆلهت ئۆلتۈرۈۋهتتى دېيىشكه بوالتتى.

 

خىتاي دۆلىتى بولسا، ئۆزىنىڭ  شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىش – ئهتمىشلىرىگه قارىتىلغان تهنقىدلهرنىڭ

ھهممىسىنى ئىنكار قىلدى. بۇ يىلنىڭ بېشىدا، خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى خۇا چۈنيىڭ

ئۇيغۇرالرنىڭ ناچار مۇئامىلىگه ئۇچراۋاتقانلىقى ھهققىدىكى ئهندىشىلهرنىڭ «ئاساسسىز» ئىكهنلىكىنى ۋه بۇ

ھهقتىكى تهنقىدلهرنىڭ «خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشقانلىق» بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

 

 شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي پارتكومى تاشقى تهشۋىقات ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى غهيرهت سهلهي بولسا

ئادهمنىڭ ئېسىدىن چىقمايدىغان باياناتىدا شۇ قهدهر چهكتىن ئاشتىكى، تهپ تارتماي «دۇنيادىكى ئهڭ بهختلىك

مۇسۇلمانالر شىنجاڭدا ياشايدۇ» دېيهلىدى.

 

ئهسلىده ئۇيغۇرالرنىڭ بهختى ھهققىده ئۇيغۇرالرنى سۆزلىتىش ئهڭ توغرا ئىدى، لېكىن خىتاي شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئۇچۇرالرنى پهۋقۇلئادده قاتتىق قامال قىلغاچقا، (بۇ ھهقته) ئۇالرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش بهسىي

مۈشكۈل. بولۇپمۇ ئاخباراتچىالر ناھايىتى قاتتىق نازارهت قىلىنىدىغان بولۇپ، ئۇالر زىيارهت قىلىشقا ئۇرۇنغان

كىشىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇالرغا راست گهپنى ئېيتىشتىن بهكال قورقىدۇ. چهت ئهلدىكى ئۇيغۇر ئاخباراتچىالر دۇچ

كېلىۋاتقان خهتهر تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇپ، 4 - ئايدا «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»دا ئىشلهيدىغان تۆت ئۇيغۇرنىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى يېقىن ئۇرۇق – تۇغقانلىرى قولغا ئېلىنغان. «ۋاشىڭتون پوچتىسى» گېزىتىدىكى

ماقالىنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، بۇ «ئوچۇقتىن ئوچۇق ئۇالرنى <قاپ يۈرهكلىكى> سهۋهبلىك قورقۇتۇش ياكى

جازاالش ئۇرۇنۇشى» ئىدى.

 

مهن قهشقهردىكى ۋاقتىمدا، مهن تۇرۇۋاتقان مېھمانخانا تۇيۇقسىزال «ئوت ئۆچۈرۈش بىخهتهرلىكى» سهۋهبلىك

تاقىۋېتىلدى، شۇنداقال مهن شۇنىڭدىن باشقا مېھمانخانىالرغا ياتاق ئىزدهپ بارغىنىمدا ئۆزۈمنىڭ قارا تىزىملىككه
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كىرگۈزۈلگهنلىكىنى ئۇقتۇم. مهن شهرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىپ، (قهشقهردىن) تهخمىنهن بهش مىڭ كىلومېتىر

شهرقتىكى خهلقئارا سودا مهركهزلىرىدىن بىرى بولغان يىۋۇغا بارغاندىمۇ، مېنىڭ بۇ شهھهردىكى ئۇيغۇرالر بىلهن

بولغان ئاالقهم ئاالھىده دىققهتنى تارتتى. ئىككى قېتىم، يهرلىك ساقچىالر مېنى «خىتاي قانۇنىغا بويسۇنۇش» ۋه

«شىنجاڭلىق ئهسكى كىشىلهر بىلهن بىلله يۈرمهسلىك» ھهققىده ئاگاھالندۇردى، ئۇالرنىڭ «شىنجاڭلىق ئهسكى

كىشىلهر» دېگىنى ئۇيغۇرالر ئىدى.

 

لېكىن، ئهھۋال شۇنداق بولسىمۇ، مهن مهيلى خىتاي ئۆلكىلىرىده، مهيلى  شهرقىي تۈركىستاندا، تىل تهتقىقاتىم ۋه

«تاماق يېتهكچىسى» تۈزۈش جهريانىدىكى ئهڭ كۆڭۈللۈك 18 ئاي ۋاقىتىمنى ئاشۇ «ئهسكى كىشىلهر»نىڭ ئارىسىدا

ئۆتكۈزدۈم. بۇ مهزگىلده، مهن يۈزلىگهن ئۇيغۇرالر بىلهن پاراڭالشتىم، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئاشخانا خىزمهتچىسى،

سودىگهر، ئۇششاق تىجارهتچى ۋه كوچىالردا يېمهك – ئىچمهك ساتىدىغانالر ئىدى. مۇتلهق كۆپ قىسىم ئهھۋالالردا، بىز

سىياسىي تېمىالردا پاراڭالشمايتتۇق. لېكىن شۇنداقتىمۇ، مهن سۆزلهشكهن ئۇيغۇرالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك شهرقىي

تۈركىستاندىكى باستۇرۇشنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان بولغاچقا، بهزىده ئهگهر سىياسىي تېمىالردا پاراڭالشمىساق،

دېيىشكۈدهك ھېچقانداق گهپ چىقمايدىغانلىقى ئۈچۈن، بىز ئامالسىز بۇ تېمىدا پاراڭلىشىپ قاالتتۇق.

 

مهن ئۆزۈم بايقىغان ئۇچۇرالرنى رهتلهۋېتىپ، ئۆزۈمنىڭ ئاخىرقى ھېسابتا ئۇيغۇرالرغا ۋاكالىتهن پىكىر بايان

قىاللمايدىغانلىقىمنى تونۇپ يهتتىم. ئهلۋهتته، بۇ ۋهزىپه  ـــــ قورقۇنچتىن ئهمىن بولغان بىر شارائىتتا ـــــ

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىگه تاپشۇرۇلۇشى كېرهك. لېكىن، شۇنداقتىمۇ مهن بۇ ماقالهمده تهسۋىرلهپ بهرگهن ئهھۋالالر

ئوقۇرمهنلىرىمىزنى شهرقىي تۈركىستان ۋه خىتاي ئۆلكىلىرىده ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋهتتىكى ۋهزىيهتكه قانداق

ئىنكاس قايتۇرۇۋاتقانلىقى ھهققىده ئازدۇر – كۆپتۇر چۈشهنچىگه ئىگه قىاللىسا ئهجهب ئهمهس. 

 

 شهرقىي تۈركىستاننىڭ مهلۇم يېرىدىكى مهلۇم بىر كوچىدا مهن كهپتهر كاۋىپى ۋه ئهتكهن چېيىنى ئاالھىده ياخشى

كۆرىدىغان بىر ئاشخانا بار. مهن شۇ ئهتراپقا بارغانلىكى ۋاقتىمدا، ئۇ ئاشخانىغا دوقۇرۇپ ئۆتهتتىم. مهن ئاخىرقى

قېتىم ئۇ ئاشخانىغا بارغىنىمدا، ئۆزۈمنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان كېلهلمىگهنلىكىم ئۈچۈن ئۆزۈر ئېيتىپ قوياي دهپ

ئويلىغانتىم. لېكىن، ئاشخانا خوجايىنى مېنى كۆرگهندىن كېيىن رهنجىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ناھايىتى ھهيران

بولغىنىچه: «مهن سىزنى چوقۇم دۆلىتىگه قايتىپ كهتتى دهپ ئويلىغانىدىم» دېدى ۋه قولىدىكى (كىملىك

ئۇچۇرلىرىنى كۆرسىتىدىغان) چىپار (QR) كود بار پىچىقىنى قويۇپ، مېنى بىر ئۈستهلگه باشلىدى ۋه ھايال بولمايال

يېنىمغا كېلىپ ئولتۇردى.

 

شۇ چاغدا بىز كۆرۈشمىگىلى بىرهر يىلچه بولۇپ قالغان، نۇرغۇن ئىشالر ئۆزگهرگهنىدى. ئۇنىڭ ئاشخانىسىدىكى

خىزمهتچىلهرنىڭ كۆپىنچىسى، يهنى تهخمىنهن ئون كىشى «قايتا تهربىيهلهش» ياكى «يۇرتىدا قاماققا ئېلىش»

ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى يۇرتىغا قايتۇرۇلغانىدى. كهپتهر كاۋىپى، ئهتكهن چاي ۋه خېرىدارالرنىڭ

نۇرغۇنى يوق بولغانىدى.  شۇئاندا ئاشخانىالردا ئىشلهيدىغان ئۇيغۇرالر بهكال ئاز قالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا ئادهم

تېپىشمۇ ئاساسهن مۇمكىن ئهمهس ئىدى.  مهن خوجايىندىن يهنه بىر كونا دوستۇم بولغان جىيهنىنىڭ ئهھۋالىنى

سورىۋىدىم، ئۇنىڭ ئوتتۇرا شهرقتىكى مهلۇم دۆلهتته بىر يىل تۇرغانلىقى سهۋهبلىك تۈرمىگه تاشالنغانلىقىنى

ئېيتتى. خوجايىن ماڭا: «يۈرىكىمىز پاره – پاره بولۇپ كهتتى» دېدى.

 

ئادهتته ئۇيغۇرالر ئۆزىدىن ئهھۋال سورالغاندا، ھال – ئهھۋالىدىن شىكايهت قىلىشنى يامان كۆرىدۇ. لېكىن، مهن

يېقىندا ئۇيغۇرالردىن «ئىشالر تازا ياخشى ئهمهس» دېگهن سۆزنى جىق ئاڭلىدىم. بۇلتۇر بىر ساياھهت يېتهكچىسى

تونۇشۇم بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىپ، ئۇنىڭغا ئالدىنقى قېتىم كۆرۈشكهن چېغىمىزدىكىدىن خېلىال جۈدهپ

كهتكهنلىكىنى ئېيتىۋىدىم، ئۇ «بىر يىلنىڭ ياقى ھهممىمىز دېگۈدهك جۈدهپ كهتتۇق» دېدى.   

 

ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تهشۋىش شۇ دهرىجىده ئومۇمالشقانىدىكى، ھهممه ئادهم ئۆزىنىڭ نازارهت قىلىنىۋاتقان بولۇشىدىن

ئهنسىرهيتتى. بىر قېتىم مهن خىتاينىڭ شهرقىدىكى بىر شهھهرده بىر رېستۇران باشقۇرغۇچىسى بىلهن پاراڭلىشىش

جهريانىدا، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋالنىڭ پهقۇلئادده ناچارلىشىپ كهتكهنلىكىنى، بىر دوستۇمنىڭ ئۆيىدىن

«مهسىله بار» كىتاب چىقىپ قېلىپ ئون يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ئېيتقىنىمدا، ئۇ «تۈرمه» 
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دېگهن گهپنى ئاڭالپال، ئارقىمىزدىكى ئۈستهلگه قارىدى ۋه «بۇ يهرده ساقچى بار» دهپ پىسىلداپ قويۇپ، ئورنىدىن

تۇرۇپ كېتىپ قالدى.  

 

نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ بىخهتهرلىكىنى نهزهرده تۇتۇپ، خىتاي تهرىپىدىن قاتتىق نازارهت قىلىنىدىغان «ئۈندىدار»

يۇمشاق دېتالىدىكى چهتئهللىك دوستلىرىنى ئۆچۈرۈۋهتكهن. بۇلتۇر مهن  شهرقىي تۈركىستاندىكى مېنى (ئۈندىدار

دوستالر تىزىملىكىدىن) ئۆچۈرۈۋهتكهن بىر دوستۇم بىلهن كۆرۈشۈشكه ئۇرۇنۇپ كۆرگهنىدىم، مهن دهسلهپته ئوتتۇرىغا

ئادهم قويۇپ ئۇنىڭ بىلهن ئاالقىالشتىم، كېيىن يۈز تۇرانه كۆرۈشتۇق. ھازىر ئويلىسام، شۇ چاغدا ئۇنىڭ بىلهن

كۆرۈشمىگهن بولسامچۇ دهپ قالىمهن. بىز بىر ۋاق تاماقنى ئېغىر سۈكۈنات ۋه ئوڭايسىزلىق ئىلكىده يېدۇق. گهرچه

دېيىشىدىغان نۇرغۇن سۆزلهر بولسىمۇ، ھهممه نهرسه چهكلهنگهندهك تۇيۇلغاچقا، مىنۇتالرچه الم – جىم دېمهي

ئولتۇرغان چاغلىرىمىز بولدى. بىزنى بىرهرسى نازارهت قىلىۋاتقاندهك كۆرۈنمهيتتى، ئهمما دوستۇم باشتىن ئاياغ

بىئارامچىلىق ئىچىدىال ئولتۇردى. مهن ئۇنىڭغا ئۆزهم يېزىۋاتقان كىتابنىڭ دهسلهپكى نۇسخىسىنى تهڭلىگىنىمده،

ئۇ كىتابقا مۇنداقال بىر قاراپ قويدى – يۇ، كىتابنى ۋاراقالپمۇ باقمىدى. مهن ئىككىمىز ئورتاق تونۇيدىغان مهلۇم

بىرهيلهننىڭ ھازىرمۇ شۇ ئهتراپتا بار – يوقلۇقىنى سورىۋىدىم، ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇنداق بىرىنى «تونۇمايدىغانلىقىنى»

ئېيتتى ۋه «ھازىر سېنىمۇ تونۇمايمهن» دهپ قوشۇپ قويدى.

 

 شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋهزىيهت توغرىسىدا گهپ بولۇنغاندا، كىشىلهر دائىم ياپتا گهپلهرنى ئىشلىتىدۇ. كىشىلهر

ئارىسىدا ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغىنى «يوق» دېگهن سۆز بولۇپ، بۇ سۆز «ئۆلدى»، «بۇ يهرده ئهمهس» دېگهن

مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ. مهن بىر قېتىم مهلۇم بىر ئادهمگه نېمه ئىش بولغانلىقىنى سۈرۈشتۈرگىنىمده، بىر دوستۇم

ماڭا؛ «نېمه دهۋاتقىنىمنى چۈشىنىۋاتامسىز؟ ئۇ ئادهم يوق. ئۇنىڭ ھازىر باشقا بىر ئۆيى بار» دېگهنىدى.

مهن بۇلتۇر «ئادهم يوق» دېگهن سۆزنى ئهڭ كۆپ ئاڭلىدىم. بۇ سۆز خىزمهتچىلهرنىڭ، خېرىدارالرنىڭ ۋه كىشىلهرنىڭ

ئومۇمىيۈزلۈك يوقلۇقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلهتتى. 

 

تهبىئىيكى، يىغىۋېلىش الگېرلىرى ھهرگىز بىۋاسته «يىغىۋېلىش الگېرى» دهپ ئاتالمايتتى. ئۇنىڭ ئورنىغا، كىشىلهر

(بىراۋنىڭ يىغىۋېلىش الگېرىغا سوالنغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن) «ئوقۇشتا»، «ئۆگىنىشته»، «تهربىيهلهشته»،

گاھىدا «مهكتهپته» دېگهن سۆزنى ئىشلىتهتتى. 

 

شۇنىڭدهك، كىشىلهر بۇ يهردىكى ئومۇمىي ئهھۋال توغرىسىدا توختالغاندىمۇ «زۇلۇم» دېگهندهك سۆزلهرنى

ئىشلهتمهي، «ۋهزىيهت ياخشى ئهمهس» ياكى «ۋهزىيهت چىڭ» دېگهندهك ئىبارىلهرنى قوللىناتتى.

گهرچه گهپلهر مۇشۇ رهۋىشته يوپۇتۇپ ئېيتىلسىمۇ، ئهمما ئهمهلىيهتته يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر توغرىسىدا

سۆزلهشمهسلىك مۇمكىن ئهمهس ئىدى. مهن خىتايدىكى بىر كونا (ئۇيغۇر) دوستۇم بىلهن پاراڭالشقاندا، ئىمكانقهدهر

سىياسىي تېمىالرغا چېتىلماي، ئۇنىڭ بىلهن نورمال، ئۇششاق - چۈششهك ئىشالر ھهققىده پاراڭلىشىشقا

تىرىشقانىدىم، لېكىن بۇ مۇمكىن بولمىدى. مهسىلهن، مهن ئۇنىڭدىن شۇ كۈنى بىز كۆرۈشۈشتىن ئىلگىرى نېمه

ئىشالرنى قىلغانلىقىنى سورىۋىدىم، ئۇ ئۆزىنىڭ شۇ شهھهردىكى پۈتۈن ئۇيغۇرالر قاتنىشىشى كېرهك بولغان

سىياسىي يىغىنغا قاتنىشىپ كهلگهنلىكىنى ئېيتتى. ئۇنىڭدىن ھازىرمۇ بوش ۋاقىتلىرىدا كىتاب ئوقۇيدىغان –

ئوقۇمايدىغانلىقىنى سورىغىنىمدا، ئۇ ھازىرقى سىياسهتته بۇنىڭ (كىتاب ئوقۇشنىڭ) قاتتىق چهكلىنىدىغانلىقىنى،

ھهرقانداق كىتاب ئوقۇشنىڭ كۈتمىگهن يهردىن باشقىالرنىڭ دىققىتىنى تارتىپ قويىدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهن

ئۇنىڭدىن كهلگۈسى غايىسىنى سورىۋىدىم، ئۇ ئۆزىنىڭ تۈركچه تاماقخانىدا ئاشپهز بولغۇسى ۋه ئۆز ئالدىغا رېستۇران

ئاچقۇسى بارلىقىنى، ئهمما بۇنداق قىلىشنىڭ مۇقهررهر ھالدا شهرقىي تۈركىستاندا تۈرمىده يېتىش بىلهن

نهتىجىلىنىدىغانلىقىنى ئېيتتى. چۈنكى، خىتاي ئىزچىل ئۇيغۇرالر بىلهن باشقا تۈركىي ۋه مۇسۇلمان قهۋملهرنىڭ

ئاالقىسىنى ئۈزۈشكه ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتاتتى.  

  

بهزى ئهھۋالالردا، مهن پهۋقۇلئادده زور ئۈمىدسىزلىك سهۋهبلىك، ئىچىدىكىنىڭ ھهممىنى سۆزلىۋېتىشكه تهييار

تۇرغان كىشىلهرنىمۇ كۆردۈم. بۇنىڭ مىساللىرىدىن بىرى، بۇلتۇر كۈزده، قهشقهرده فورما كىيىۋالغان بىر ئامانلىق

ساقلىغۇچى مېنى بىر چايخانىدا يۈزمۇيۈز ئولتۇرۇپ پاراڭلىشىشقا تهكلىپ قىلدى. ئۇ شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن

ئىشلىمىگهن بولۇپ، ساالمهتلىكىنى تهكشۈرتۈپ قايتىپ كهلگهنىكهن.
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پارىڭىمىز تولىمۇ جىددىي تۈسته باشالندى. ئۇ مېنىڭ ئۇيغۇر تارىخىنى بىلىدىغان – بىلمهيدىغانلىقىمنى ۋه

ئۇيغۇرالرغا خهلق سۈپىتىده قانداق قارايدىغانلىقىمنى سورىدى. ئۇنىڭ كېيىنكى سوئالىغا شهرقىي تۈركىستاندا

تۇرغان بىر قانچه يىلدا نهچچه قېتىم دۇچ كهلگهنىدىم. مهن ئۇنىڭغا مۈجمهلال قىلىپ: «ئۇيغۇرالر باشقا خهلقلهرگه

ئوخشاش ياخشىلىرىمۇ، يامانلىرىمۇ بار خهلق» دهپ جاۋاب بهردىم. 

 

«ئىچىڭىزدىكىنى يوشۇرۇۋاتىسىز» دېدى ئۇ ماڭا قاراپ «ئهتراپىڭىزغا قاراڭ، كۆرۈپ تۇرغىنىڭىزدهك، بىز ۋهيران

قىلىنغان خهلق» دېدى.

 

مهن ئادهتته خىتايدىكى ھهرقانداق فورمىلىق ئادهملهرگه ئىشهنمهيدىغانلىقىم ئۈچۈن، شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىده

سىياسىي كۆز قارىشىمنى بايان قىلمىدىم. لېكىن، شۇنىڭدىن كېيىن ئارىمىزدا بولۇنغان پاراڭالرنى ھهقىقىي

ئۈمىدسىزلىكنىڭ مهھسۇلى ئىكهن دهپ ئويالشقا باشلىدىم. مهن ئۇ سۆزلهرنىڭ ئۇنىڭ قهلب سۆزلىرى ئىكهنلىكىگه

ئىشىنىمهن. ئۇ قهشقهردىكى كهچلىك بازارغا يېقىن بىر يهرده ئىشلهيتتى. ئارىمىزدىكى سۆھبهتتىن بىر قانچه كۈن

ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇنى پهقهتال ئۇچرىتالمىدىم.

 

شۇنىڭغا ئوخشاش يهنه بىر ۋهقه خىتاي ئۆلكىسىدىكى مهن ئىلگىرى بىر قانچه قېتىم بارغان بىر ئاشخانىدا يۈز

بهرگهنىدى. ئۇ ئاشخانىدا ئىلگىرىكى مۇالزىمالرنىڭ ئىچىدىكى بىرهيلهندىن باشقا ھهممىسى كېتىپ قالغانىدى.

ھېلىقى (قېپقالغان بىردىنبىر) مۇالزىم مېنى كۆرگهن ھامان، قولىدىكى ھهممه ئىشنى تاشالپ، مهن بىلهن

پاراڭلىشىش ئۈچۈن ئولتۇردى. مېنىڭ قهشقهردىن «قوغالنغانلىقىم» ئۇنىڭغا قاتتىق تهسىر قىلدى بولغاي، ئۇ

نورمالدا «چهكلىنىدۇ» دهپ قارىلىدىغان نۇرغۇن گهپلهرنى دهۋهتتى.

 

«مىليونلىغان ئۇيغۇرالر الگېرالرغا سوالندى. ئۇ يهرده ئۇالرغا تۇرۇپ قالغىنىغا ئون بهش يىل بولغان گۈرۈچلهر

يېگۈزۈلىۋاتىدۇ، ئۇالر يهنه تاياقمۇ يهۋاتىدۇ» دېدى ئۇ. ئۇ يهنه خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي

يىغىنالرغا قاتنىشىشى كېرهكلىكىنى، بۇ خىل يىغىنالردا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ 19 – قۇرۇلتىيى دېگهنگه

ئوخشاش سىياسىي تېمىالردا سىناقالر ئېلىنىدىغانلىقىنى، سىناقتىن ئۆتهلمىگهنلهرنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا

قايتۇرۇۋېتىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ساقچىالر بىز بىلهن پاراڭالشقاندا، ھهممه ئىشتىن شۈبھىلىنىدۇ. ئۇالر بىزدىن <تاماكا چېكهمسهن؟> دهپ سورايدۇ،

ئهگهر چهكمىسىڭىز، نېمىشقا چهكمهيدىغانلىقىڭىزنى سورايدۇ. ئۇالر يهنه بىزدىن ناماز ئوقۇمسهن؟ چهتئهلگه 
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چىققۇڭ بارمۇ؟ ئىلگىرى پاسپورتقا ئىلتىماس قىلغانمىدىڭ ياكى ئاللىقاچان پاسپورت ئېلىپ بولغانمۇ؟ دېگهنلهرنى

سورايدۇ. ئهگهر (بۇ جهرياندا) ساقچىنىڭ يۈزىگه قارىسىڭىز، ئۇ سىزدىن نېمىشقا ئۆزىگه قارىغىنىڭىزنى سورايدۇ؛

ئهگهر (ئۇنىڭغا قارىماي) يهرگه قارىۋالسىڭىز، ئۇ يهنه نېمىشقا يهرگه قارىۋالىسهن دهپ سورايدۇ. ھهر قېتىم پويىزغا

چىققىنىمىزدا، بېكهتتىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن چوقۇم (مهخسۇس بىز ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان) ئايرىم بىر ئۆيدىن

ئۆتۈشمىز كېرهك. ئۇالر ئۇ ئۆيده بىزنىڭ ماتېرىياللىرىمىزنى تهكشۈرىدۇ ۋه بىزنى سوراق قىلىدۇ» دېدى ئۇ.

مهن ئۇنىڭ گهپلهرنى بۇنچه ئېچىپ دهۋهتكهنلىكىدىن ئهنسىرهپ قالدىم. ئهمما، ئۇمۇ ئۆزى (مۇشۇ گهپلهرنى

قىلغانلىقى سهۋهبلىك) دۇچ كېلىدىغان خهۋپنى ھېس قىلغاندهك ياكى پات يېقىندا تۇتۇلۇپ كېتىمهن دهپ

ئويالۋاتقاندهك قىالتتى. دېگهندهك، بىر ھهپتىدىن كېيىنكى ئۇيغۇرالرنى تازىالش دولقۇنىدا، ئۇ مهجبۇرىي ھالدا

«يۇرتىغا قايتۇرۇۋېتىلگهن»لهرنىڭ قاتارىدا ئىدى.

 

بۇلتۇر 10 - ئايدا خىتاينىڭ 19 – قۇرۇلتىيى ئېچىلغاندا توردا قىزىقارلىق بىر ھادىسه يۈز بهردى. خىتايچىنى

ئاساسهن بىلمهيدىغان ئۇيغۇر دوستلىرىم تۇيۇقسىزال شى جىنپىڭ ۋه خىتاي قۇرۇلتىيىنى مهدھىيهلهيدىغان،

ناھايىتى ئۇزۇن ھهم راۋان خىتايچه يازمىالرنى تورالردا يولالشقا باشلىدى. بىر قانچه ئايدىن كېيىن مهن «ئۈندىدار»دا

«مهيدانىنى ئىپادىلهش» ئىقتىدارىغا ئىگه سالونالر بارلىقىدىن خهۋهر تاپتىم. بۇ سالونالردا كىشىلهر ئۆزىنىڭ

ئىسمىنى تهييارالپ قويۇلغان ئۇيغۇرچه ياكى خىتايچه باياناتنىڭ ئىچىگه كىرگۈزسىال بولىدىكهن. مهزكۇر بايانات

كوممۇنىستىك پارتىيهگه ۋه ئۇنىڭ رهھبهرلىرىگه بولغان سادىقلىق، «مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى»نى قوغداپ،

تېرورىزىمغا قارشى تۇرۇش ئىرادىسى قاتارلىق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. ئىسىمنى كىرگۈزۈپ بولغاندىن

كېيىنكى (رهسىمده كۆرسىتىلگهندهك) رهسىمنى «ساداقهت»نىڭ سىمۋولى سۈپىتىده بىۋاسته (ئۈندىدار دوستالر

چهمبىرىكى دېگهندهك) ئىجتىمائىي تورالرغا چىقارغىلى بوالتتى.

 

خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى مهن زىيارهت قىلغان نۇرغۇن ئۇيغۇر ئاشخانىلىرىدا، بۇ خىل «ساداقهت» گهپتىن بهكرهك

كۆرگىلى بولىدىغان نهرسىلهرده ئىپادىلىنهتتى. تۈزۈمگه ئاساسهن، ئۇيغۇر ئاشخانىلىرى ئۆزى جايالشقان كوچىدىكى

خىتاي بايرىقى ئېسىلغان بىردىنبىر جاي ھېسابلىناتتى. قىزىل بايراق ئۆز نۆۋىتىده تېرورىزىمغا قارشى قهتئىي

كۈرىشىش ئىرادىسىنىڭ نامايهندىسى ئىدى. بهزىده ئاشخانىنىڭ ئىچىدىمۇ كىچىك بايراقالر، شى جىنپىڭنىڭ

سۈرىتى ياكى خىتايدىكى مىللهتلهرنى «ئانارنىڭ دانىسىدهك زىچ ئۇيۇشۇش»قا چاقىرغان شوئارالر بار بوالتتى.

ھهتتا، بهزى ئاشخانىالردا خىتاي كومپارتىيهسى ۋه شى جىنپىڭغا ئاالقىدار ئۇيغۇرچه كىتاپالرمۇ تىزىلغان بوالتتى. 

يهنه بىر ئۇيغۇر دوستۇم خىتاينىڭ مهلۇم بىر ئۆلكىسىده كىچىك دۇكان ئاچاتتى. يېقىندا يهرلىك ساقچىالر ئۇنىڭ

پۈتۈن ئىمپورت ماللىرىنى «خىتايچه ماركا يوقكهن» دېگهن باھانىده مۇسادىره قىلىۋاپتۇ. 

 

لېكىن، ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پۈتۈن ئۇيغۇر ياشلىرىنى قارىقويۇق نىشانغا ئېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدا گهپ

قىلىۋېتىپمۇ «مهن نۇرغۇن ئىشالرنى باشتىن كهچۈردۈم. ئهگهر ئۇالر مېنى قولغا ئالسا مهيلى. بولىدىغان ئىش ھامىنى

بولىدۇ» دېدى. 

 

(مانا شۇنىڭدهك) كۆپ قىسىم ئۇيغۇرغا نىسبهتهن (بىر ئۆمۈر خىتايغا سادىق خىزمهت قىلغان نۇربهكرى ۋه ئۈرۈمچى

شهھهرلىك ج خ ئىدارىسىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى قادىر مهمهتكه ئوخشاش ئاكتىپالرنىڭمۇ ئاقىۋهتته

ئاللىقانداق باھانىلهر بىلهن خىتاي تۈرمىلىرىگه تاشالنغانلىقىنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرگىنىمىزده، بۇ يهرده

<ھهرقانداق ئۇيغۇرغا نىسبهتهن> دېيىش تېخىمۇ مۇۋاپىق بولۇشى مۇمكىن، ت) تۇتۇلۇپ كېتىش ۋه قولغا ئېلىنىش

تهشۋىشى كۈندىلىك ھاياتنىڭ ساقالنغىلى بولمايدىغان بىر قىسمىغا ئايالنغان.

 

بۇ دوستۇم ۋهزىيهت توغرىسىدا توختالغاندا: «ھازىرقى بۇ ئهھۋال مۇسۇلمان دۇنياسى دۇچ كهلگهن بىر سىناق.

سۈرىيهده ياكى دۇنيانىڭ باشقا يېرىده مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا كهلگهن ئىشالرغا قارايدىغان بولسىڭىز، پۈتۈن

مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ سىناققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى كۆرهلهيسىز. لېكىن، ئالالھ يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنىڭ

ھهممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ» دېدى. ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ناماز ئوقۇش چهكلهنگهن بولغاچقا، ئۇ نامىزىنى خىتاي 
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دائىرىلىرى بايقىيالمايدىغان شهكىلده، ئورۇندۇقتا ياكى يول بويىدىكى بىرهر دهرهخنىڭ ئاستىدا ئولتۇرۇپ ئىشارهت

بىلهن ئوقۇۋېتىپتۇ.

 

باشقىالرغا نىسبهتهن، ئۈمىد كۆڭۈل ئاۋۇندۇرىدىغان نهرسىگه ئايلىنىپ قالغان. نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ماڭا «ئىشالر پات

يېقىندا ياخشى بولۇپ كېتىدۇ» دهيتتى – يۇ، بۇ سۆزىنىڭ ئاساسىنى ئۆزىمۇ ئېيتىپ بېرهلمهيتتى. بهزىلهر تۇتۇپ

كېتىلگهن دوستى ياكى ئۇرۇق – تۇغقانلىرىنىڭ يېقىن كهلگۈسىده قويۇپ بېرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى. «چۈنكى،

ئۇالر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقىلى نۇرغۇن ئايالر بولغانىدى». يهنه بهزىلهر «تېرورىزىم مهغلۇب قىلىنغان ھامان» ۋهزىيهتنىڭ

نورماللىشىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى...

 

لېكىن، بۇ خىل ئۈمىدۋار ساداالر شىددهتلىك ۋاقىت ئېقىنلىرى ئارىسىدا غايىب بولۇپ كېتىۋاتاتتى. ئايالر يىلالرغا

ئايالنغان بولسىمۇ، قاماقتىكىلهر ھېلىھهم قاماقتا ئىدى، ئاشخانىالر داۋاملىق خىزمهتچى ۋه خېرىدارلىرىدىن

ئايرىلىپ قېلىۋاتاتتى. خۇالسه، ۋهزىيهت بارغانسېرى ناچارلىشىۋاتاتتى.     

ئىنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلغان



روبېرت دانكوف ۋه تۈرك

دۇنياسىنىڭ ئىككى

شاھانه ئهسىرى

 ھېكمهتيار ئىبراھىم

تۈرك دۇنياسىنىڭ ئىككى شاھانه ئهسىرى بولغان دىۋانى لۇغهتىت تۈرك ۋه قۇتادغۇبىلىگ پروفسور روبېرت دانكوف تهرىپىدىن

ئېنگىلىزچىگه تهرجىمه قىلىنغان. پروفىسور، دوكتور روبېرت دانكوف 1943-يىلى ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرىنىڭ نيۇيورك

شهھىرىده تۇغۇلغان. 1964-يىلى كولۇمبىيه ئۇنۋېرسىتىتىدا پهلسهپه كهسىپى بويىچه باكالۋېرلىق ئوقۇشىنى تاماملىغان.

دوكتورلۇق تهتقىقاتىنى 1971-يىلى خارۋارد ئۇنۋېرسىتىتىدا تاماملىغان.

 

روبېرت دانكوف ئوتتۇرا مهكتهپته التىنچه ئۆگهنگهن. ئۇنۋېرسىتېتتا پهلسهپه كهسىپىده ئوقۇغان. ئۇنۋېرسىتېت دهۋرىده

گېرمانچه ۋه گېرىكچه ئۆگهنگهن. ئۇنۋېرسىتىتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن تۈركىيهگه كهلگهن، تۈركچه ئۆگهنگهن ۋه تۈركىيهدىكى

مهلۇم بىر ئوتتۇرا مهكتهپته ئىككى يىل ئېنگىلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ ئىشلىگهن. شۇنىڭدىن كېيىن، ئامېرىكا خارۋارد

ئۇنۋېرسىتىتىدا يېقىن شهرق تىللىرى ۋه ئهدهبىياتى فاكۇلتىتىدا تۈركولوگىيه بويىچه ماگېستىرلىقتا ئوقۇغان، ئارقىدىن بۇ

كهسىپته دوكتورلۇق ئوقۇشىنى تاماملىغان.

 

تۆۋهندىكىسى پروفىسور روبېرت دانكوفنىڭ تۈركىيه بىلكهنت ئۇنۋېرسىتىتىدىكى دوكتور باربارا بلهكۋېل گۈلهن بىلهن قىلغان

ئېنگىلىزچه سۆھبىتىدىكى ئىككى بۈيۈك ئهسىرىمىز ۋه ئۇنىڭ تهرجىمىسىگه ئائىت بايانالردۇر. روبېرت دانكوف سۆھبهتته

مۇنداق دهيدۇ: دوكتورلۇق ئىلمىي ماقالهمنى مهھمۇد قهشقىرىنىڭ «دىۋانى لۇغهتىت تۈرك» ناملىق ئهسىرى توغرۇلۇق يازدىم.

ئهرهپچىنى چوڭقۇرالپ ئۆگهندىم. ئهسلىده مهن تۈركىيهدىكى چېغىمدا ئهرهپچه ئۆگىنىشنى باشلىغان ئىدىم. تۈركىيهده مهن

تۇرغان يهردىكى مهسجىدنىڭ ئىمامى مېنىڭ ئېنگىلىز تىلى كهچلىك دهرسىمگه قاتناشتى. بىز تونۇشتۇق، ئارقىدىن بىر-

بىرىمىزدىن دهرس ئېلىشقا باشلىدۇق. مهن ئۇنىڭغا ئېنگىلىزچىدىن ئايرىم دهرس ئۆتۈپ بېرهتتىم، ئۇ ماڭا ئهرهپچه ئۆگۈتهتتى.

بۇ تهرىقىده مهن كالسسىك ئهرهپچىنى ياخشى سهۋىيهده ئۆگىنىۋالدىم. بۇ مېنىڭ ئهرهپچىنى چوڭقۇر ئۆگىنىشىمده پايدىلىق

بولدى، چۈنكى، مهن خارۋارد ئۇنۋېرسىتىتىدىمۇ ئهرهپچىنى چوڭقۇرالپ ئۆگىنىشنى داۋامالشتۇرغان ئىدىم. مېنىڭ تهتقىقات

پروگراممام تۈركۈلوگىيه، كالسسىك تۈركۈلوگىيه، تۈركىي تىلالر تهتقىقاتى، ئهدهبىيات ۋه ئهدهبىيات ئابىدىلىرى تهتقىقاتى

قاتارلىق ساھهلهر بويىچه ئىدى. مهن يهنه ئهرهپ ۋه سېمىت تىللىرى بويىچه مۇتهخهسىسلهشتىم. ئاخىرىدا دوكتورلۇق ئىلمىي

ماقالهمنى دىۋانى لۇغهتىت تۈرك توغرىسىدا يېزىش داۋامىدا تېخىمۇ كۆپ تۈركچه ئۆگهندىم. بۇ ئاساسلىقى تۈرك

دىئالېكىتلىرى توغرىسىدىكى ئهرهپچه يېزىلغان لۇغهت ئىدى. ئاخىرىدا دوكتورلۇق ئىلمىي ماقالهمنى دىۋانى لۇغهتىت تۈرك

توغرىسىدا يېزىش داۋامىدا تېخىمۇ كۆپ تۈركچه ئۆگهندىم. بۇ ئاساسلىقى تۈرك دىئالېكىتلىرى توغرىسىدىكى ئهرهپچه

يېزىلغان لۇغهت ئىدى. ئهمهلىيهتته، مهن بۇ لۇغهتنى دوستۇم جېيمس كېلىي بىلهن بىرلىكته تولۇق تهرجىمه قىلىپ چىقتىم.

ئهرهپچه ئىنتايىن چوڭقۇر ۋه باي تىل بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ شاھانه لۇغهتنى تهرجىمى قىلىش تولىمۇ تهس بىر ئىش. گهرچه

دىۋانى لۇغهتىت تۈركته نۇرغۇنلىغان گرامماتىكىلىق ۋه كۆپلىگهن ناتونۇش ئاتالغۇالر بولسىمۇ، ئهمما، بۇ كىتاب تولىمۇ ئېنىق

ۋه روشهن يېزىلغان، ئۇنىڭدا ھېچقانداق سىرلىق نهرسىلهر يوق. بۇ لۇغهتنى تهرجىمه قىلىش ئۆز-ئۆزۈمگه جهڭ ئېالن قىلىش

ئىدى. مهن باشقا ھهر قانداق ئهسهرنىڭ تهرجىمىسىگه قارىغاندا، دىۋانى لۇغهتىت تۈركنىڭ تهرجىمىسى مهن ئۈچۈن ناھايىتى

ياخشى پىشىپ يېتىلىش جهريانى بولدى دهپ قارايمهن.

ئۇيغۇر تىلى
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دىۋانى لۇغهتىت تۈركنىڭ تهرجىمىسىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، تۈرك ئهدهبىياتىنىڭ شاھانه نامايهندىسى ھېسابلىنىدىغان

«قۇتادغۇبىلىگ» ناملىق ئهسهرنىڭ تهرجىمىسىنى ئىشلهشكه تۇتۇش قىلدىم. قۇتادغۇبىلىگ دىۋانى لۇغهتىت تۈرك بىلهن

ئوخشاش دهۋرده يېزىلغان ئهسهر ھېسابلىنىدۇ. مهن بۇ ئهسهرنىڭ تهرجىمه خىزمىتى ئۈچۈن ئامېرىكا فلولوگىيه فوندىنىڭ

ياردىمىگه ئېرىشتىم. دىۋانى لۇغهتىت تۈركنىڭ پهقهتال بىرال قوليازما نۇسخسى بار. بۇ نۇسخا سۈپىتى ئانچه ياخشى بولمىغان

كۆچۈرۈلمه نۇسخىسىدىن ئىبارهت. دىۋاننىڭ 1917-يىلى نهشىر قىلىنغان بىر نۇسخىسى بولۇپ، بۇ نۇسخىنى كىلىسلى رىفات

تولىمۇ ئىخالس بىلهن ئىشلىگهن. مهنده دىۋاننىڭ ئورگىنالىنىڭ رهسىملىك ھۆججهتلىرى بولۇپ، بۇ كۆچۈرۈلمه نۇسخىدىن

ياخشىراق ئىدى. ئهسهرنىڭ بهسىم ئاتاالي تهرىپىدىن تۈركچىگه تهرجىمه قىلىنغان نۇسخسىمۇ بار بولۇپ، بۇ تهرجىمىده بهزى

كامچىلىقالر بولسىمۇ، مهن تهرجىمه جهريانىدا بۇ نۇسخىدىنمۇ پايدىالندىم.

 

قۇتادغۇبىلىگنىڭ تهرجىمىسى دىۋاننىڭ تهرجىمىسىگه تۈپتىن ئوخشىمايدىغان بىر خىزمهت ئىدى. قۇتادغۇبىلىگنىڭ

تهرجىمىسى توغرىسىدا ئىككى ئامىل مهۋجۇت ئىدى: ئۇنىڭ بىرى ئهسهرنىڭ تېكىستىنى ئاڭقىرىش بولۇپ، بۇ ئاسانغا

توختىمايتتى. يهنه بىرى بولسا، تهرجىمه ئۈچۈن ئۇيغۇن ئېنگىلىزچه كهلىمىلهرنى تالالش ئىدى. ئهسهرنىڭ تهرجىمىسىگه

شېئىرىي تىل ئىشلىتىشىم كېرهك ئىدى. شۇنداق قىلىپ، مهن ئۆزۈم ئېنگىلىزچىده ئوقۇغان ئېنگىلىزچه سۆزلۈكلهرنىڭ

تىزىملىكىنى تۈزۈۋېلىشنى ئويلىدىم. بۇنداق قىلىشىمدىكى سهۋهب يېڭى سۆزلۈكلهرنى ئۆگىنىش يۈزىسىدىن ئهمهس،

سۆزلۈك مىقدارىمنى كېڭهيتىپ، ئۆزۈم تهرجىمىده قوللىنىدىغان سۆزلۈكلهرگه ئېرىشىش ئۈچۈن ئىدى. مهن ئون بىرىنچى

ئهسىرده مهركىزى ئاسىيا تۈركچىسى بىلهن يېزىلغان مهتىننى زامانىۋى ئېنگىلىزچه ئارقىلىق ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا

تىرىشچانلىق كۆرسهتتىم.

 

قۇتادغۇبىلىگنىڭ ئۈچ خىل نۇسخىسى بار. مهن بۇ ئهسهرنىڭ ئهڭ ياخشى نۇسخىلرىدىن بىرى ھېسابالنغان، بۈيۈك ئالىم

رهشىت رهھمهتى ئارات تهرىپىدىن 1940-يىلى يورۇقلۇققا چىققان (تۈركچه نهشرىي) نۇسخىسىدىن كۆپ پايدىالندىم.  

 شۇنداقال، قۇتادغۇبىلىگنىڭ ئهسلى ئورگىنالىدىنمۇ پايدىالندىم. رهشىت رهھمهتى ئارات بۇ ئهسهرنىڭ قوليازمىسىنىڭ

كۆچۈرۈلمه نۇسخىسىنى نهشىر قىلدۇرغان بولغاچقا، تهرجىمه تهريانىدا ئۇ يهر-بۇيهرگه دوقۇرۇپ، قول تهڭلهپ يۈرۈشۈمگه

ھاجهت قالمىغان ئىدى.

 

قۇتادغۇبىلىك تهرجىمىسىدىن كېيىن ئوسمانىيالر دهۋرىگه كۆچمهكچى بولدۇم. ئوسمانىيالر دهۋى مهن تهتقىق قىلىشنى ئهڭ

ياقتۇرىدىغان دهۋردۇر، بولۇپمۇ ئوسمانىيالر شېئىرىيىتىنى ياخشى كۆرىمهن. ھهتتا مهن ئامېرىكا ئارمىيىسىدىكى

كۈنلىرىمنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن، ئوسمانىيالر شېئىرىيىتى تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالنماقچى بولدۇم. كۆپلهپ

مهسنهۋىي ئوقۇغان بولساممۇ، ھېچقانداق تهرجىمه بىلهن شۇغۇلالنمىدىم. قىلغىنىم، مهسنهۋىي توغرۇلۇق، مهسنهۋىيدىكى

غهزهللهر توغرۇلۇق ماقاله يېزىش بولدى.

 

يهھۇدىي ئائىلىسىده ئۆسۈپ چوڭ بولغان ئامېرىكىلىق بۇ تهتقىقاتچى تۈركۈلوگىيه ساھهسىده مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. روبېرت

دانكوف تۈرك دۇنياسىدىكى، جۈملىدىن دۇنيا مىقياسىدىكى ئهڭ بۈيۈك پهن-مهدهنىيهت نامايهندىلىرىدىن ھېسابالنغان

تۈركىي تىلالر دىۋانى ۋه قۇتادغۇبىلىگنى ئېنگىلىزچىگه تهرجىمه قىلغاندىن كېيىن، يهنه بىر مۇھىم ۋه زور ھهجىملىك

ئهسهرگه تۇتۇش قىلغان. ئۇ بولسىمۇ، ئون ئالتىنجى ئهسىرده ئوسمانىيالر ھۆكۈمىتى ئۈچۈن خىزمهت قىلغان ئهۋلىيا

چهلهبىنىڭ ساياھهتنامىسىنى ئېنگىلىزچىگه تهرجىمه قىلىشتۇر. «ئهۋلىيا چهلهبى ساياھهتنامىسى» ئون جىلدلىق بۈيۈك

ئهسهر بولۇپ، ئون ئالتىنجى ئهسىرده ئىستانبۇلدا ياشىغان ئهۋلىيا ئىسىملىك كىشى ئهللىك يىل جهريانىدا ياۋروپا، ھىجاز ۋه

باشقا ئهرهپ زېمىنلىرى، شۇنداقال داغىستان قاتارلىق يۇرتالرنى كېزىپ، كۆرگهن، بىلگهن ۋه ئاڭلىغانلىرىنى بىرمۇ بىر يېزىپ

بايان قىلغان. «ئهۋلىيا چهلهبى ساھايهتنامىسى» نىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، بۇ ئهسهر ئهينى دهۋردىكى ئىجتىمائىي،

سىياسىي ۋه مهدهنىيهت ئاتموسفېراسىنى زىللىق ۋه مهسئۇلىيهت بىلهن خاتىرىلىگهن. ھهر قايسى يۇرت، مهملىكهتلهرده

كۆرگهنلىرىنىال يېزىپ قويۇشتهك تېيىزلىقتىن ھالقىپ ئۆتكهن ئهۋلىيا چهلهبى مهلۇم بىرهر يۇرتنى جۇغراپىيىلىك نۇقتىدىن

بايان قىلىش بىلهنال توختاپ قالماي، ئۇ يۇرتنىڭ تارىخى، بۈگۈنى، مهدهنىيىتى ۋه سىياسىي ۋهزىيىتىدىنمۇ مهلۇمات بهرگهن. 

 

پروفىسور روبېرت دانكوف تۈرك مهدهنىيىتىدىكى ئهڭ شاھانه ۋه قىممهتلىك ئهسهرلهردىن ئۈچىنى ئېنگىلىزچىگه تهرجىمه

قىلىش بىلهن، تۈركۈلوگىيه ساھهسىده، شۇنداقال دۇنيا ئىجتىمائىي پهن ساھهسىده ئۆچمهس ئىز قالدۇرغان ئاكادېمىك

تهتقىقاتچى ھېسابلىنىدۇ.
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ھهيۋهتلىك تهڭرىتاغلىرىنىڭ ئاسمان -پهلهك قهد كۆتۈرگهن

مۇزلۇق چوققىرلىرىدىن سىرغىپ چۈشۈپ ، ئاتام زامانالردىن

بۇيان تهڭرىتېغىنىڭ جهنۇبىي ئېتىكىدىكى مۇنبهت

ئېكىنزارلىقنى ھاياتلىق مهنبهسى بىلهن تهمىن ئېتپ

كېلىىۋاتقان بىر ئانا دهريا بار. بۇ نامى يىراق-يېقىنغا

پۇركهتكهن مهشھۇر مۇزات دهرياسىدۇر. مهن ئهنه شۇ مۇزات

دهرياسىنىڭ باش ئېقىنى ئهسىرلهر مابهينى ياشارتىپ تۇرغان

قهدىمىي يۇرت-باي ناھىيىسىنىڭ غهربىدىكى ياقىېرىق

بوستانلىقىنىڭ بوز كهنتىدىكى بىر ئۇقۇمۇشلۇق دېھقان

ئائىلىسىده، 1965-يىلى 2-ئاينىڭ 8-كۈنى يورۇق دۇنياغا

كۆز ئېچىپتىمهن. ياقىېرىق بوستانلىقى شىمالدىكى

تهڭرىتېغى بىلهن پاراللىل تۈز سىزىق ھاسىل قىلغان

چۆلتاغ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان، تهڭرىتېغىنىڭ نهم ئىقلىم

بىلهن چۆلتاغنىڭ قۇرغاق ئىقلىمى ئۇچرىشىپ ئۆزگىچه

كېلىمات ھاسىل قىلغان سۈيى ئهلۋهك، تۇپرىقى مۇنبهت

يۇرت ئىدى.

ئېسىمنى بىلگۈدهك بولسام قاچانال قارىسا بىر خىل

بوزىرىپال تۇرىدىغان تاقىر تاغالرغا يانداش كىچىككىنه

مهھهللىمىز ئاجايىپ قاينام-تاشقىنلىقالرغا ئىگه ئىكهن.

ئېتىز بېشىغا قادالغان قىزىل بايراقالرنىڭ جهۋالنىغا جۆر

بولۇپ قاينام-تاشقىنلىق ھاسىل قىلغان كوللېكتىپ

ئهمگهك مهنزىرىسى؛ ياغاچ مىلتىق بىلهن قورالالنغان خهلق

ئهسكهرلىرىنىڭ كىنوالردىكىدهك جهبدهس ھهركهتلىرى؛ يول

ئاغزىغا چازا قۇرۇپ، ئۆتكهن-كهچكهنلهرنى توسۇپ ماۋزېدوڭ

ئۈزۈندىلىرىن ئىمتاھان ئېلىپ، ئىمتاھاندىن

ئۆتهلمىگهنلهرنىڭ چازىدىن ئۆتكۈزۈلمهسلىكى؛ يول

بويلىرىدىكى كۆركهم «ئۈزۈنده تاملىرى»؛ مهھهللىمىزنىڭ

بۇ بېشىدىن باشلىنىپ، ئۇ بېشىدىن چىقىدىغان ئهگرى-

بۈگرى لهخمىلهر؛ مهھهلله بويالپ سوزۇلغان يولنىڭ قاپ

ئوتتۇرىسىدا قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان زىننهت دهرۋازىسى...مانا

بۇالر مېنىڭ بالىلىق قهلبىمده ئۆچمهس يالدامىالرنى

قالدۇرغانىدى.

يازدا مهھهللىدىكى بالىالر بىلهن گاھ قاشلىرى

ياپيېشىل ياۋا ئوت-چۆپلهرگه پۈركهنگهن، ئهگرى-بۈگرى

ئېقىن ياساپ لۆمشۈپ ئاقىدىغان ئۆستهڭ سۈيىگه

چۆمۈلسهك؛ قىشتا ئىتلىرىمىزنى ئهگهشتۈرۈپ ساي

بويلىرىدا توشقان قوغاليتتۇق؛ گاھ مهھهللىنى چاڭ

كهلتۈرۈپ ھهربىي-دۈشمهن ئويۇنى ئوينىساق، گاھ خامان

بېقىۋاتقان بوۋايالردىن قىسسه ئاڭاليىتتۇق. يهنه كېسهك

ئۆينىڭ تېمىدىكى قوزۇققا ئېسىپ قويۇلغان كونا

رادىيودىن پاشا ئىشان، داۋۇتجان ناسىر، مۇساجان

روزىالرنىڭ مۇڭلۇق خهلق كۈيلىرى بىلهن ئۇزۇن تۈنلهرنى

تۈڭلۈكتىن جىمىرالپ تۇرغان يۇلتۇزلۇق ئاسمانغا قاراپ

ياتقىنىمچه ئاپام ئېيىتقان چۆچهكلهر قوينىدا ئۆتكۈزۈش

بالىلىقىمغا ئۆزگىچه مهنىلهرنى ئاتا قىالتتى. بولۇپمۇ

مهن ئۈچۈن دۇنيادىكى ئهڭ سۆيۈملۈك كىشى

سانىلىدىغان ناھىيه بازىرىدا ئولتۇرۇشلۇق نهۋره ئاكام

مهھهللىمىزگه يىلدا پهقهت بىر-ئىككى قېتىمال

كېلىدىغانلىقىغا قارىماي، ھهر قېتىم كهلگىنىده نۇرغۇن

كىتابالرنى ئهكىلىپ بېرهتتى.

 

تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپكه چىققاندا مۇشتۇمدهك تۇرۇپ

يوتقان-كۆرپه ۋه بىر كىچىك  ساندۇقنى ئېشهك

ھارۋىسىغا بېسىپ، ئۆيىمىزدىن ئون نهچچه كىلومېتىر

يىراقلىقتىكى يېزا مهركىزىگه جايالشقان  ياتاقلىق

مهكتهپكه يول ئالدىم.شۇنداق جاپالىق شارائىتالرغا

چىداپ ئوقۇپ، 1983--يىلى ئالىي مهكتهپ ئىمتاھانىدىن

ئهال نهتىجه بىلهن ئۆتۈپ، شاڭخهي فۇدهن ئۇنۋېرسىتېتى-

نىڭ ئاخبارات كهسپىگه قوبۇل  قىلىنغانلىق ئۇقتۇرۇشى 
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مېنىڭ ھاياتىم

ئۆمهرجان ھهسهن بوزقىر

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مۇنهۋۋهر ئوغالنى، تونۇلغان

يازغۇچى ئۆمهرجان ھهسهن بوزقىر، 2016-يىلى 5-

ئايدا  تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ، تا ھازىرغىچه ئۇ

توغرۇلۇق ھېچقانداق مهلۇمات يوق.

گۈلىستان



قولۇمغا تهگدى. 1985-يىلى  قهشقهر پىداگوگىكا ئىنىستىتوتىدىكى ئككى يىللىق خهنزۇچه تهييارلىق ئوقۇشىمىزنى

غهلىبىلىك تامامالپ ، قالغان ئوقۇشىمىزنى شاڭخهي فۇدهن ئۇنۋېرسىتېتىدا داۋامالشتۇرۇشتهك شېرىن چۈشنىڭ پهيزىنى

سۈرىۋاتقىنىمىزدا، ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى بىلهن ”شىنجاڭ“ ئۇنۋېرسىتېتىدىن بىزنى تهكشۈرۈپ ئۆتكۈزىۋېلىشقا

كهلگهنلهر ئهھۋالدا ئۆزگىرىش بولۇپ قالغانلىقىتىن، بىزنىڭ  شاڭخهي فۇدهن ئۇنۋېرسىتېتىدا ئوقۇش پىالنىمىزنىڭ ئهمهلدىن

قالغانلىقىنى، قالغان ئوقۇشنى ”شىنجاڭ“ ئۇنۋېرسىتېتى ئهدهبىيات فاكولتېتىنىڭ ئاخبارات كهسپىده  ئوقۇيدىغانلىقىمىزنى

ئۇقتۇردى.

 

شۇنداق قىلىپ ۋهتىنىمىزنىڭ جهنۇبىدىكى ئۇنۋېرسىتېتتا خهنزۇ تىلى تهييارلىق سىنىپىدا ئوقۇپ، ۋهتىنىمىزنىڭ

شىمالىدىكى ئۇنۋېرسىتېتتا كهسىپ ئوقۇشتهك باشقىالر ئاسان قوبۇل قىاللمايدىغان  بۇ مۇشهققهتلىك ئوقۇش مۇساپىسىنى

1989-يىلى تامامالپ ، ھازىرغا قهدهر ئىلگىرى-ئاخىرى بولۇپ ئاقسۇ تېلىۋىزىيه ئىستانسىسى، ئاقسۇ ۋىاليهتلىك رادىئو-

تېلېۋىزىيه ئىدارىسى، دۆلهتلىك مىللهتلهر ئىشلىرى كومېتىتىغا قاراشلىق مىللهتلهر ئىتتىپاقى ژۇرنىلى نهشىرىياتىنىڭ

شىنجاڭ شۆبىسى، ئاقسۇ ۋىاليهتلىك مهمۇرىي مهھكىمه ئىشخانىسى ۋه ئاقسۇ ۋىاليهتلىك كۆكهرتىش كومېتىتى ئىشخانىسى

قاتارلىق نهچچىلىگهن ئىداره-ئورگانالردا تهرجىمان، تهرجىمه تهھرىرى، كىنو-تېلىۋىزىيه تىياتىرى تهرجىمه بۆلۈمىنىڭ

مۇدىرى، مۇدىر ياردهمچىسى، مهمۇرىي خادىم بولۇپ ئىشلهپ كهلدىم.

 

بۇ جهرياندا تاالي يىلالر ئۆتتى، مهنده تاالي ئۆزگىرىشلهر بولدى، ئۆزۈمدىكى تاالي نهرسىلهردىن ۋاز كهچتىم، يهنه تاالي

يېڭىلىقالرنى قوبۇل قىلدىم. ئهمما ، ئۆزۈمدىكى مۇنداق ئىككى نهرسىدىن ۋاز كېچهلمىدىم : بۇنىڭ بىرى ئۇنتۇلماس بالىلىق

خاتىرلىرىم قالغان ئهشۇ بوز تۇپراق ئىدى. يهنه بىرى  ئهشۇ بوز تۇپراقتىكى مېنى بېشىغا ئېلىپ كۆتۈرگهن، چوڭ بىلگهن،

مهندىن تاالي ئۈمۈدلهرنى كۈتكهن؛ خۇرسهنلىك، خۇرسىنىش، گاڭگىراش، ئىزتىراپلىق نهزىرى بىلهن مهندىن جاۋاب

ئىزدهۋاتقان سهبى، ئاقكۆڭۈل يۇرتداشلىرىم ئىدى.ھهر قېتىم يۇرتداشلىرىمنىڭ ئهشۇ ھالىتىنى كۆز ئالدىمغا كهلتۈرسهم

ئازابلىق خىيالالرغا پاتىمهن. ئۇالرغا ھېچقانداق بىرهر ئهمهلىي ئىش قىلىپ بېرهلمىگهنلىكىمدىن پۇچىلىنىمهن. ئۇالرنىڭ

تهگسىز سوئاللىرىغا جاۋاب تېپىش ئىستىكىده قهلهمنى بولسىمۇ قولۇمغا ئېلىشقا مهجبۇر بولىمهن. شۇ تهرىزده يازغان

يازمىلىرىمدىن پۈتكهن  «بۈيۈك بۇددا ئالىمى كۇماراجىۋا» بىلهن «مىڭئۆيلهر ، سىلهرگه يۈز كېلهلمهيمىز» ناملىق ئىككى

كىتابىم 2003-يىلى شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلنىپ تارقىتىلدى. ئالدىنقى كىتابىمدىن ئېلىنغان شۇ

ناملىق تېكىسىت 7-يىللىقالر ئۈچۈن تۈزۈلگهن 2-قىسىم «تىل-ئهدهبىيات» دهرسلىكىگه تالالپ كىرگۈزۈلدى. كېيىنكى

كىتابىم ئاقسۇ ۋىاليىتى بويىچه تۇنجى نۆۋهتلىك «ئهڭ ياخشى كىتاب مۇكاپاتى» غا نائىل بولۇپ، ماڭا قارىغاندا بوز

تۇپراقتىكى يۇرتداشلىرىمنى تېخىمۇ خۇرسهن قىلدى. ھهر قېتىم تۇغۇلۇپ ئۆسكهن يۇرتۇمغا بارغىنىمندا، ئۇالرنىڭ ماڭا

كۆرسىتىۋاتقان ئىلتىپاتلىرىدىن مهن بۇ نۇقتىنى تېخىمۇ تولۇق ھېس قىلىمهن. ئۆزۈمنى ئۇالر ئالدىدا تېخىۇ قهرزداردهك ھېس

قىلىپ قالىمهن. ئهنه شۇنداق قهرىزدارلىق ھېسىياتى مېنى توختىماي قهلهم تهۋرىتىشكه ئۈندهپ كهلدى.

 

ماڭا ئهڭ تهسىر قىلغان يازغۇچىنى تىلغا ئېلىشقا توغرا كهلسه مهن يهنىال چىڭغىز ئايىتماتوفنى تىلغا ئالماي تۇرالمايمهن.

ئۇنۋېرسىتېتتىكى چېغىمدىال بۇ يازغۇچىنىڭ ئهسهرلىرى ۋه ئىدىيىسى بىلهن تونۇشۇشقا باشلىغانمهن. ئۇنىڭ «ئاق

پاراخوت»، «جهمىله»، « تۇنجى مۇئهللىم»، « يهر ئانا» ۋه « سهرۋى قامهتلىك دىلبىرىم» پوۋېسىتلىرىدىكى كىشى قهلبىنى

لهرزىگه سالىدىغان تهسۋىرلهر ھېلىھهم مېنى ھاياجانغا سالىدۇ.. ئومۇمهن چىڭغىز ئايىتماتوفنىڭ ھازىرغىچه نهشىر

قىلىنغان بارلىق ئهسهرلىرىنى يېنىش-يېنىشالپ ئوقۇدۇم ۋه چىڭغىز ئايىتماتوفقا ئائىت بارلىق ماتېرىيالالرنى يىغىپ

ساقلىدىم.

 

ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىدىن ئهختهم ئۆمهرگه ئاالھىده ھۆرمىتىم بار. بۇ يازغۇچىنىڭ دهسلهپكى بىر يۈرۈش پوۋېسىتلىرىدا

تهكلىماكان ئۇيغۇرلىرىنىڭ سىدام تهسۋىرى پهردازسىز رهۋىشته سىزىپ چىقىلغان. مهن بۇ يازغۇچى بىلهن بىر نهچچه قېتىم

ۋاستىلىك ھالدا ئهسرار بولۇپ باقتىم. كىچىك پېئىل، راست سۆزلۈك كىشى ئىكهن. قارىسام ھۆكۈمهت تاراتقۇلىرىدا بۇ

يازغۇچى ئانچه كۆپ چېلىقمايدىكهن. ئىلمىي-ئىجتىمائىي تهشكىالتالرنىڭ نام-ئهمهل تىزىملىكى، مۇكاپات تىزىملىكى ياكى 

تهھرىر ھهيئهت تىزىملىكى دېگهن يهرلهردىمۇ ئىسىم-شهرىپى ئانچه چېلىقمايدىكهن. بۇ ئادهم ماڭا ئهدهبىيات كوچىسىغا 

ساپ قهلبى بىلهن كىرىپ، ساپ قهلبى بىلهن چىقىپ كېتىۋاتقاندهكال تۇيىلىدۇ. 

 

ئالته ئايغىچه جوزا- ئورۇندۇق بېرىلمىدى. قاق تۆت يىل ئۆتكهنده ئاندىن زۆرۈرىيهت تۈپهيلىدىنال قويۇدىغان يهر تاپالماي

قالغان بىر كومپىيوتېرنى ئىشخانامغا قويۇپ قويۇشتى. سان-ساناقسىز كۈنلىرىمنىڭ، تاالي ۋاقتىمنىڭ مهمۇرىي مهھكىمه 
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بىلهن ئورمانچىلىق ئىدارىسى ئوتتۇرىسىدا ئازابلىق قهدهملهرنى ئېلىپ، تۈگىمهس سوئالالر قاينىمىدا قانچه قېتىم

ماڭغانلىقىمنى بىلمهيمهن. خهيرىيهت، مېنىڭ شۇ چاغدىكى  ھالىتىمنى بهئهينى ئامېرىكىنىڭ تاقىلىش ئالدىدا تۇرغان

گۈۋانتاناما تۈرمىسىىدىكى جىنايهتچىلهرنى مهلۇم بىردۆلهتكه تاڭغىنىغا، شۇ دۆلهتنىڭ ئۆز ئوبرازىنىڭ چۈشۈپ كېتىشىدىن

ۋه ئىچكى نارازىلىقتىن قورقۇپ ئۇ جىنايهتچىنى قوبۇل قىلمىغىنىغا ئوخشىتىشقا بوالتتى. مهن ئىككى ئارىلىقتا قېلىپ

شۇنچه خورلۇق تارتقۇدهك زادى قانداق جىنايهتلهرنى سادىرقىلغان بولغۇيتتۇم؟ مهن سىياسىي ئارقا كۆرىنىشىم شۇنچه

خهتهرلىك، سىياسىي جهھهتتىن شۇنچه قورقۇنۇشلۇق ئادهممۇ؟ مۇنداقچه قىلىپ ئېيىتقاندا مهن مىللىي بۆلگۈنچى ياكى

تېرورچىمۇ؟ ئۇنداق بولمىسا شهرقى چوڭ كوچىنىڭ شىمالىدىكى بىر ئىداره مېنىڭ خىزمىتىمنى  نېمىدهپ سهۋهبسىزال  شۇ

كوچىنىڭ جهنۇبىدىكى بىر ئىدارىغا تهڭشىۋېتىدۇ ؟ شۇ كوچىنىڭ جهنۇبىدىكى ئىداره نېمىدهپ ئۆزىدىن بىر دهرىجه يۇقىرى

ئورۇننىڭ ئورۇنالشتۇرىشىنى رهت قىلىپ، خىزمهت رهسمىيىتىمنى ۋاقتىدا بېجىرمهيدۇ؟ مهن ئون ئايالپ پۇل خهجلىمهيدىغان،

تاماق يېمهيدىغان، كىيىم كىيمهيدىغان تۆمۈر ئادهممۇ ؟

 

تېخىمۇ ئېچىنىشلىقى يهرلىك دائىرىلهر نېمه ئۈچۈندۇر مهركهزده ئىشلهش ساالھىيىتىگه ئېرىشكهن، ئهسهرلىرى دۆلهت

دهرىجىلىك مۇكاپاتالرغائېرىشكهن، دهرىسلىك كىتابالرغا كىرگۈزۈلۈپ ئوتتۇرا-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا

ئۆتۈلۈۋاتقان مهندهك بىر قانۇنلۇق گىراژداننىڭ « جۇڭخۇاخهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى » بهرگهن مۇقهددهس

ئاپتورلۇق ھوقۇقىمنى چهكلهپ، يهرلىكته نهشىر قىلىنىۋاتقان «ئاقسۇئهدهبىياتى» دا ئهسهر ئېالن قىلىش ۋه يهرلىك ئهدهبىيات

–سهنئهت تهشكىالتلىرى تهشكىللىگهن تۈرلۈك يىغىلىشالرغا قاتنىشىش ھوقۇقۇمنى بوغدى. بۇ جهرياندا تاالي تونۇش-

بىلىشلىرىم، دوستلىرىم، ھهتتا بىر قىسىم ئۇرۇغ-تۇغقانلىرىممۇ «قارىسى يۇقۇپ قالىدۇ» دهپ ئهنسىرهپ مهندىن ۋاز

كهچتى.

 

ئهمهلىي خىزمهت جهريانىدىكى ئورۇنسىز گۇماندىن كهلگهن بېسىم، چهتكه قېقىش، سۈرگۈن قىلىشالر ۋه ئاز بولمىغان

خانىۋهيرانچىلىقالر مېنىڭ تار دائىرىدىكى سىنىپ، سىياسىي، مىللهت، دۆلهت چېگرىسىدىن ھالقىپ پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ

ئورتاق قىممهت قارىشىنى ئىپادىلهشنى غايه قىلغان بىر ساپ سهنئهت ئهقىدىسىگه ئىگه يازغۇچى بولۇش غايهمنى بىت-چىت

قىلىۋهتتى. گهرچه «سهنئهت ئۈچۈن سهنئهت» دهپ ياشاش كىشىگه تولىمۇ روھى ئازادىلىك بهخىش ئېتىدىغان، شۇنچه

لهززهتلىك ئىش بولسىمۇ، ئهمما شۇنىڭغا تۇشلۇق ياشاش ئىمكانىيىتى يوقالسا، ئۇ خىل لهززهت تهبئىيال ئازابقا ئورۇن

بوشىتىدىكهن. مهن بىمهھهل ئىزدهنگهن تارىخ كىشىگه ھهرقانچه سهلتهنهتلىك، ھهرقانچه جهسۇرانه تۇيغۇ ئاتا قىلسىمۇ،

ئهمما ئۇ بۈگۈنگه باراۋهر ئهمهسكهن. بىر ئهدىب ئۆزى تهۋه بولغان قهۋمىنىڭ كۆز ئالدىدىكى رېئاللىقىغا كۆز يۇمسا، ئۇالرنىڭ

مهۋجۇتلۇق ھالىتىنى چۈشىنىشنى خالىمىسا، رېئال مهسىلىلهرنى چىن، ھهققانىي مهيداندا تۇرۇپ ئهكىس ئهتتۈرۈشنى تهرك

ئهتسه، مهيلى ئۇ قانچه دۇنياۋى ئاڭغا ئىگه بولۇپ كهتسۇن، مهيلى تارىخى بىلىمى قانچه چوڭقۇر بولۇپ كهتسۇن، ياكى قانچه

كۆپ كىتاب نهشىر قىلىسۇن، قانچه كۆپ مۇكاپات ياكى شان-شهرهپ ئىگىسى بوپكهتسۇن، بهرىبىر ئۆزى شۇغۇللىنىۋاتقان

كهسىپ، ئۆزى تهۋه قهۋم، ئۆزىنى باققان زېمىن، ئۆزى ياشىغان دهۋىر تهرىپىدىن ئۇنتۇپ كېتىلىشى مۇقهرهركهن.

 

مهن ئۆزۈم دۇچ كهلگهن رېئاللىق ئالدىدا كهسكىن تالالشقا دۇچ كهلدىم. ئاخىردا پارتىيه ۋه دۆلهتنىڭ سىياسهت-قانۇنلىرىغا

قارشى يول تۇتۇپ ، مهن ۋه ماڭا ئوخشاش تاالي زامانداش،ماكانداشلىرىمغا ئارامچىلىق بهرمهيۋاتقان ئادالهتسىزلىك،

چىرىكلىك، قارا قورساقلىققا جهڭ ئېالن قىلىش نىيىتىگه كهلدىم. شۇ يوسۇندا يازغان «ئالىمجان ساقىلىڭىزغا رهھمهت»،

«خېشىننىڭ يهنه بىر يۈزى»، «دىپلوم زاۋۇتلىرى ۋه براك مالالر كىرىزىسى»، «بۇلبۇل قوتاندا، ئېشهك بوستاندا» قاتارلىق بىر

تۈركۈم ئهسهرلىرىم دهل  شۇنداق بىر كۈچنىڭ تۈرۈتكىسىده مهيدانغا كهلگهن دېسهممۇ بولىدۇ.
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*ئۇيغۇرالرنىڭ قهلب تۆرىدىن ئورۇن ئالغان، ۋىجدانلىق ئۇيغۇر زىيالىيسى ئۆمهرجهن ھهسهن بوزقىرنىڭ مىسرانىم تورى باشقۇرغۇچىسى بىلهن

قىلغان سۆھبىتىنىڭ بىر قىسىمى بولۇپ، سۆھبهتنىڭ بۇ بۆلىكى نۆۋهتته يىغىۋېلىش الگېرلىرىدا (ۋهياكى تۈرمىده) ئېچىنىشلىق قىسمهتلهرنى

بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتقان ئۆمهرجان ھهسهن بوزقىرنىڭ قهلب تېۋىشلىرىنى رېئال شهكىلده ئىپادىلهپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن، ئاپتورنىڭ بايانلىرى

يۇقارقى تېما ئاستىدا ئۆز پېتى بېرىلدى.

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى



مائارىپ دېگهن نېمه؟

1. مهكتهپلهردىكى مائارىپنىڭ ئاساسىي مهقسىدى پهقهتال

ئىلگىرىكى ئهجدادالر قىلىپ كهلگهن ئىشالرنى قىالاليدىغان

كىشىلهرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىرىش بولماستىن، بهلكى يېڭىچه

ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرااليدىغان ئوغۇل-قىزالرنى ۋۇجۇدقا

چىقىرىش بولۇشى كېرهك. (جېن پياجىت، 1896 – 1980؛

شېۋىتسىيهلىك پىسخلوگ، پهيالسوپ)

The principle goal of education in the schools should be

creating men and women who are capable of doing new

things, not simply repeating what other generations

have done. (Jean

Piaget, 1896-1980, Swiss developmental psychologist,

philosopher)

2. مائارىپ دېگهن سېنىڭ قانچىلىك نهرسىنى ئهسته

ساقلىغانلىقىڭ ئهمهس، ياكى سېنىڭ قانچىلىك نهرسه

بىلگهنلىكىڭمۇ ئهمهس. ھهقىقىي مائارىپ دېگهن ئۆزۈڭ

بىلىدىغان نهرسىلهر بىلهن بىلمهيدىغان نهرسىلهرنىڭ

ئارىسىنى پهرقلهندۈرهلىشىڭدۇر. (ئاناتولى فرانس، 1844-

1924؛ فرانسىيهلىك شائىر، يازغۇچى)

An education isn't how much you have committed to

memory, or even how much you know. It's being able to

differentiate between what you know and what you

don't. (Anatole France, 1844-1924, French poet,

novelist)

3. مائارىپ سهن دۇنيانى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ئىشلىتهلهيدىغان

ئهڭ كۈچلۈك قورالدۇر. (نېلسون ماندېال، 1918-2013؛

جهنۇبىي ئافرىقا پرېزدېنتى؛ مۇستهقىللىق جهڭچىسى)

Education is the most powerful weapon which you can

use to change the world. (Nelson Mandela, 1918-2013,

South African President, philanthropist)

4. مائارىپنىڭ نىشانى بىزگه گۈزهللىكنى سۆيۈشنى

ئۆگىتىشتۇر. (ئهپالتون، مىالدىدىن بۇرۇنقى 424-348؛ گرېك

پهيالسوپى)

The object of education is to teach us to love beauty.

(Plato, 424-348 BC, philosopher mathematician)

 

5. مائارىپنىڭ فۇنكىسىيىسى كىشىگه چوڭقۇر پىكىر

قىلىشنى ۋه تهنقىدىي پىكىر قىلىشنى ئۆگىتىشتۇر. ھهقىقىي

مائارىپنىڭ مهقسىدى ئهقلىي ئىقتىدار ۋه خاراكتېر

يېتىلدۈرۈشتۇر. (مارتىن لۇتېر كىڭ، 1929-1968؛ ئاكتىۋىست،

ئىنسانپهرۋهر)

The function of education is to teach one to think 

intensively and to think critically. Intelligence plus

character - that is the goal of true education.  (Martin

Luther King, Jr., 1929-1968, pastor, activist,

humanitarian)

 

6. مائارىپ ـــ براۋ مهكتهپته ئۆگهنگهن نهرسىسىنى ئۇنتۇپ

كهتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭدا قېلىپ قالغان نهرسىدۇر.

(ئالبېرت ئېينىشتىين، 1879-1955؛ فىزىكا ئالىمى)

Education is what remains after one has forgotten

what one has learned in school. (Albert Einstein, 1879-

1955, physicist)

7. بىر ئىدىيهنى قوبۇل قىلماستىن تۇرۇپ، ئۇ ئىدىيه ئۈستىده

پىكىر يۈرگۈزهلهيدىغان بولۇش  مائارىپ تهربىيىسى كۆرگهن

پىكىر ئىگىسىنىڭ بهلگىسىدۇر. (ئارىستوتىل، مىالدىدىن

ئىلگىرىكى 384 – 322؛ گرېك پهيالسوپى)

It is the mark of an educated mind to be able to

entertain a thought without accepting it. (Aristotle,

384-322 BC, Greek philosopher, scientist)

8. كىشى ئ ۆز تهربىيىسىنى نۇرغۇنلىغان خاتالىقالر،

ئازاپلىنىشالر، ۋه بهختسىز كهچۈرمىشلهردىن ئالىدۇ.  (رومىن

رولالند،   1866-1944، فرانسوز يازغۇچىسى، تهتقىقاتچى،

ئ ىجتىمائى پائالىيهتچى، مۇزىكىشۇناس. ئۇ 1915-يىلى

نوبېل ئهدهبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن.) 

Man gets his education at the cost of many mistakes,

sufferings, and unhappy experiences.    

 (Romain Rolland 1866-1944 . Romain Rolland was a

French writer, social activist, researcher, and

musicologist. Romain Rolland is the Nobel Prize

Winner for Literature awarded him for the noble

idealism of his literary works, for the sympathy and

love of truth.)

9. ھهقىقى مائارىپ بىزنى شهخسىيهتسىز ھالدا پۈتۈن

ئىنسانىيهت بىلهن  باغالنغان ،تېخىمۇ ياخشى ئۆزلۈك بىلهن

تهربىيلهپ چىقىشى كېرهك. ( نهنسى ئ استور، 1879-1964،

ئامېرىكادا تۇغۇلغان ئهنگلىيهلىك سىياسىيون ۋه

ئىجتىمائىيهتچى)

 

Real education should educate us out of self into

something far finer– into a selflessness which links us

with all humanity. (Nancy Astor, 1879-1964,

American-born English politician and socialite)
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10. مائارىپ چېلهك  توشقۇزۇش ئهمهس، بهلكى چىراق

يېقىشتۇر. (ۋىليام بۇتلېر يېتز، 1865-1939؛ ئېرالندىيهلىك

شائىر)

Education is not the filling of a pail, but the lighting of a

fire. – William Butler Yeats, 1865-1939, Irish poet

11. مائارىپ دېمهك ـــ ھۆرلۈك دېمهكتۇر. (پاۋلو فرېير، 1921-

1997؛ برازىليهلىك پداگوگ، پهيالسوپ)

Education is freedom. (Paulo Freire, 1921-1997,

(Brazilian educator, philosopher

12. مائارىپ ھايات ئۈچۈن تهييارلىق قىلىش ئهمهس. مائارىپ

سېپى ئۆزىدىن ھاياتتۇر. (جون دېۋىي، 1859-1952؛ پهيالسوپ،

پسخلوگ، مائارىپ ئىسالھاتچىسى)

Education is not preparation for life; education is life

itself. – (John Dewey, 1859-1952, philosopher,

(psychologist, education reformer

13. مائارىپ ئهركىنلىكنىڭ ئالتۇن ئىشىكىنى ئاچىدىغان

ئاچقۇچتۇر. (جورج ۋاشىڭتون كارۋېر، 1864-1943؛ تهبئىي پهن

ئالىمى، بوتانىك، پداگوگ)

Education is the key to unlock the golden door of

freedom.—(George Washington Carver, 1864-1943,

(scientist, botanist, educator

14. مائارىپ مهدھىيهگه اليىق نهرسىدۇر. بىراق، ھهر قاچان

شۇنى ئهسته ساقالش ياخشىكى، ئۆگىتهلهيدىغان بولۇشتىنمۇ

بهكراق بىلىشكه ئهرزىيدىغان نهرسه يوقتۇر. (ئوسكار ۋايلد،

1854-1900؛ ئېرالندىيه يازغۇچىسى، شائىر)

Education is an admirable thing, but it is well to

remember from time to time that nothing that is worth

knowing can be taught. – (Oscar Wilde, 1854-1900,

(Irish writer, poet

15. مائارىپنىڭ تۈپكى مهقسىدى ئۆزىنىال كۆرىدىغان

ئهينهكلهرنى ئۆزىدىن يىراقتىكىنى كۆرهلهيدىغان ئهينهكلهرگه

ئۆزگهرتىشتۇر. (سىدنىي ج. ھارىس، 1917-1986؛ ژۇرنالىست)

The whole purpose of education is to turn mirrors into

(windows. (Sydney J. Harris, 1917-1986, journalist

16. مائارىپنىڭ مهقسىدى قۇرۇق كاللىنى ئوچۇق كاللىغا

ئۆزگهرتىشتۇر. (مالكولم فوربىس، 1919-1990؛ نهشىرىياتچى،

سىياسهتچى)

Education's purpose is to replace an empty mind with

an open one. (Malcolm Forbes, 1919-1990, publisher,

(politician

17. تېخىچه ھېچكىم بالىالرنىڭ روھىيىتىگه يوشۇرۇنغان

ھېسىداشلىق، ئاقكۆڭۈللۈك ۋه سېخىيلىق قاتارلىق

بايلىقالرنى ھېس قىلىپ يېتهلمىدى. توغرا مائارىپ ئۈچۈن

قىلىنغان ھهر بىر تىرىشچانلىق چوقۇم بۇ خهزىنىلهرنى

ئېچىش ئۈچۈن بولۇشى كېرهك. (ئىمما گولدمهن، 1869-1940؛

سىياسىي ئاكتىۋىست، يازغۇچى)

No one has yet realized the wealth of sympathy, the

kindness and generosity hidden in the soul of a

childThe effort of every true education should be to

unlock that treasure. (Emma Goldman, 1869–1940,

political activist, writer) 

 18. زامانىمىزدىكى كۆپۈنچه مائارىپ مهنىسىزلىك

ئۈلگىسىنى يارىتىۋاتىدۇ. بىزنىڭ ھهر دائىم قىلىۋاتقىنىمىز

ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ گۈللىرىنى ئۆستۈرۈشنى ئۆگىتىشكه

تېگىشلىك تۇرۇغلۇق، ئۇالرغا گۈل ئۈزۈشنى ئۆگىتىش

بولىۋاتىدۇ. (جون گاردنېر، 1912-2002؛ پرېزدېنت لىندېن

جونسوننىڭ سهھىيه، مائارىپ ۋه خهير-ساخاۋهت سېكرىتارى)

Much education today is monumentally ineffective. All

too often we are giving young people cut flowers when

we should be teaching them to grow their own plants.

(John W. Gardner, 1912-2002, Secretary of Health,

Education, and Welfare under President Lyndon

Johnson)

19. ئاددىي تىل بىلهن ئېيتقاندا، مائارىپ ـــ بىر ئهۋالدتىن

يهنه بىر ئهۋالدقا ئۆتۈشۈش سۈپىتى بىلهن ـــ بىر

جهمئىيهتنىڭ روھىدۇر. (گىلبېرت چېستېرتون، 1874-1936؛

ئهنگىلىيه يازغۇچىسى، پهيالسوپ)

Education is simply the soul of a society as it passes

from one generation to another. (Gilbert K.

Chesterton, 1874-1936, English writer, theologian,

poet, philosopher)

20. مائارىپ قاراڭغۇ-زۇلمهتتىن يورۇقلۇققا چىقىش

ھهرىكىتىدۇر. (ئاالن بلۇم، 1930-1992؛ پهيالسوپ، ئاكادېمىك)

Education is the movement from darkness to light.

(Allan Bloom, 1930-1992, philosopher, classicist, and

academician)

21. مائارىپ ئۆزۈڭنىڭ بىلمهيدىغانلىقىنى بىلمهيدىغان

نهرسىلهرنى ئۆگىنىشتۇر. (دانىيل بۇرستىن، 191-2004؛

تارىخچى، پروفىسور، ئادۇۋكات)

Education is learning what you didn't even know you

didn't know. (Daniel J. Boorstin, 1914-2004, historian,

professor, attorney)

22. مائارىپنىڭ مهقسىدى ھهقىقهت بىلىمى ئهمهس، قىممهت

بىلىمىدۇر. (ۋىليام بۇروگس، 1914-1997؛ يازغۇچى)

The aim of education is the knowledge, not of facts,

but of values. (William S. Burroughs, 1914-1997,

novelist, essayist, painter)

23. مائارىپنىڭ مهقسىدى ياشالرنى ئۆزلىرىنىڭ ھاياتى

ئارقىلىق ئۆزىنى تهبىيلهشكه تهييار قىلىشتۇر. (روبېرت

ھاچىنس، 1899-1977؛ مائارىپ پهيالسوپى)

The object of education is to prepare the young to

educate themselves throughout their lives. (Robert M.

Hutchins, 1899-1977, educational philosopher)

24. مائارىپ كۆۋرۈك ياساش مهسىلىسىدۇر. (رالف ئېلىسون،

1914-1994؛ يازغۇچى، ئهدهبىي تهنقىدچى)

Education is all a matter of building bridges. (Ralph

Ellison,1914-1994, novelist, literary critic, scholar)

25. ھهيكهلتراشلىق مهرمهر تاشنى ئويۇش بولسا،  مائارىپ

روھنى تاۋالشتۇر. (جوسىف ئادسون، 1672-1719؛ شائىر،

ئوپېراتور، سىياسهتچى)

What sculpture is to a block of marble, education is to

the soul. (Joseph Addison, 1672-1719, English essayist,
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 poet, playwright, politician)

26. مائارىپ كهلگۈسىنىڭ پاسپورتىدۇر. كېلهچهك بۈگۈن ئۇنىڭ

ئۈچۈن تهييارلىق قىلغۇچىغا مهنسۇپتۇر. (مالكولم ئېكس،

1925-1965؛ مىنىستىر، ئىنسان ھهقلىرى پائالىيهتچىسى)

Education is the passport to the future, for tomorrow

belongs to those who prepare for it today. (Malcolm X,

1925-1965, minister and human rights activist)

27. مائارىپ غهلىبىلىك ھاياتنىڭ ئاچقۇچى. ئوقۇتقۇچىالر

ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھاياتىغا مهڭگۈلۈك تهسىر كۆرسىتىدۇ.

(سولومون ئورتىز، -1937، ئامېرىكىلىق مىللهت ۋهكىلى)

Education is the key to success in life, and teachers make

a lasting impact in the lives of their students. (Solomon

Ortiz, 1937-, former U.S. Representative-TX)

28. سهمىمىيهت ۋه گۈزهل پهزىلهتنىڭ يىلتىزى ياخشى

مائارىپتۇر. (پلۇتارچ، 46-120؛ گرىك تارىخچىسى)

The very spring and root of honesty and virtue lie in

good education. (Plutarch, 46-120AD, Greek historian,

biographer, essayist)

29. بۇنى بىر نهچچه خىل قىلىپ باقسام تازا قامالشمىدى.

مائارىپ ئۆزىنى بېغىشلىغان ئوقۇتقۇچى، روھى ئۇرغۇتۇلغان

ئوقۇغۇچى ، ۋه قىزغىن ئاتا-ئانا ئوتتۇرىسىدىكى يۇقۇرى

تهلهپكه بولغان ئورتاق ئهھدىدۇر. ( بوب بيۇپرهز، -1948 ،

بۇرۇنقى ئامېرىكا پارالمېنت ئهزاسى) 

Education is a shared commitment between dedicated

teachers, motivated students and enthusiastic parents

with high expectations. (Bob Beauprez, 1948-, former

member of U.S. House of Representatives-CO)

 

30. تهربىيلهش خاراكتېرىدىكى ئىشالرنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈكى

بالىنىڭ ھۇجرىسىدا بولۇنغان پاراڭدۇر. (ۋىليام تېمپل، 1881-

1944؛ ئهنگىلىيهلىك ئوقۇتقۇچى)

The most influential of all educational factors is the

conversation in a child’s home. (William Temple, 1881-

1944, English bishop, teacher)

31. مائارىپ ئىنسان روھىنى ئهڭ ياخشى نهرسىلهرگه

يېتهكلهيدۇ، ھهمده ئۇالردىن ئهڭ ياخشى نهرسىلهرنى ۋۇجۇدقا

چىقىرىدۇ. (جون رۇسكىن، 1819-1900؛ ئهنگىلىيه يازغۇچىسى)

Education is the leading of human souls to what is best,

and making what is best out of them. (John Ruskin,

1819-1900, English writer, art critic, philanthropist)

32. مائارىپ مۇسابىقه مهيدانىنى تهكشىلهپ، ھهر-بىرهيلهننىڭ

ئۇنىڭدا مۇسبىقىلىشىگه يول قويىدۇ. (جويس مېيېر، 1943؛

خىرستىيان يازغۇچىسى)

Education levels the playing field, allowing everyone to

compete. (Joyce Meyer, 1943-, Christian author and

speaker)

33. مائارىپ ئۆگهنگهن نهرسىنى ئۇنتۇپ كهتكهندىن كېيىن

قېلىپ قالغان نهرسىدۇر. (ب. ف سكىنېر، 1904-1990؛

پسخلوگ، ئىجتىمائىيهت پهيالسوپى)

Education is what survives when what has been learned

has been forgotten. (B.F. Skinner, 1904-1990,

psychologist, behaviorist, social philosopher)

34. مائارىپنىڭ ئهڭ بۈيۈك نىشانى تهپهككۇرنى بېزهش ئهمهس،

ئۇنى مهشىقلهندۈرۈشتۇر. شۇنداقال، كاللىغا باشقىالرنىڭ پىكىر

يىغىندىلىرىنى قاچىالش ئهمهس، بىراۋنىڭ ئۆز تهپهككۇرىنىڭ

كۈچىنى ئىشلىتىشنى ئۆگىتىشتۇر. (تايرون ئېدۋاردس، 1809-

1894؛ تېئولوگ)

The great end of education is to discipline rather than to

furnish the mind; to train it to the use of its own powers

rather than to fill it with the accumulation of others.

(Tyron Edwards, 1809-1894, theologian)

35. بىز مائارىپنى بىزنىڭ ئهڭ ياخشى قابىلىيهتلىرىمىزنى

تهرهققىي قىلدۇرۇش ۋاسىتىسى دهپ بىلهيلى. چۈنكى، ھهر

بىرىمىزده ئۆزىمىزگه خاس، ئهمهلگه ئاشقان، باشقىالرغا

مهنپهئهت بېرهلهيدىغان ۋه دۆلهتكه كۈچ قوشااليدىغان ئىقتىدار

بار. (جون كېنىدىي، 1917-1963؛ ئامېرىكىنىڭ 35-نۆۋهتلىك

پرېزدېنتى)

Let us think of education as the means of developing our

greatest abilities, because in each of us there is a private

hope and dream which, fulfilled, can be translated into

benefit for everyone and greater strength of the nation.

(John F. Kennedy, 1917-1963, 35th President of the

United States)

36. مائارىپ قاراڭغۇ كوچىدا يولۇڭنى يورۇتىدىغان پانۇسقا

ئوخشايدۇ. (زهيد بىن سۇلتان ئهل نهھيان، 1918-2004؛ ئهرهب

بىرلهشمه ئهمىرلىكىگه ئوتتۇز ئۈچ يىل ئهمر بولغان شهخس)

Education is like a lantern which lights your way in a

dark alley.

 (Zayed bin Sultan Al Nahyan, 1918-2004, President of

the United Arab Emirates for 33 years)

 37. مائارىپ ئاچچىقالنماي ۋه ئۆزۈڭگه بولغان ئىشهنچىڭنى

يوقاتماي تۇرۇپ ھهر قانداق نهرسىنى ئاڭالشقا ۋاسىته بولىدىغان

ئىقتىداردۇر. (روبېرت فروست، 1874-1963، شائىر)

Education is the ability to listen to almost anything

without losing your temper or self-confidence. (Robert

Frost, 1874-1963, poet)

38. مائارىپنىڭ مهخپىيهتلىكى ئوقۇغۇچىالرنى ھۆرمهتلهشتۇر.

(رالف ئېمرسون، 1803-1882؛ شائىر)

The secret in education lies in respecting the student.

(Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, essayist, lecturer, and

poet)

39. ئانام مېنىڭ چوقۇم جاھىللىققا قارشى بولۇشۇمنى، ئهمما

ساۋاتسىزلىقنى توغرا چۈشىنىشىمنى ئېيتقان ئىدى. شۇنداق

ئادهملهر باركى، مهكتهپته ئوقۇيالمىغان، ئهمما ئالىي مهكتهپ

پراففىسورلىرىدىنمۇ تهربىيىلىك ۋه ئهقىللىق. ( مايا ئانگېلو،

1928-، يازغۇچى ، شائىر)

My mother said I must always be intolerant of ignorance,

but understanding of illiteracy. That some people, unable

to go to school, were more educated and more intelligent

than college professors. (Maya Angelou, 1928-, author)

ئىنگلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلغان
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ئاندرېۋ  ئهپهندى

(Golders Green)لوندوننىڭ گولدېرز گىرىن رايونى

ئاساسلىقى يۇقىرى كىرىملىك يهھۇدىالر ئولتۇراقالشلقان

جاي. بۇ يهرده ئولتۇرۇشلۇق ئاندرېۋ ئهپهندى ھهر سهيشهنبه

ۋه چارشهنبه كۈنلىرى خىتاي ئهلچىخانىسى ئالدىدا

ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نامايىش قىلىدۇ. 



بىزنىڭ مىللىتىمىز بىر، تىلىمىز بىر، ۋهتىنىمىز بىر، دىنىمىز بىر، بايرىقىمىز بىر، دۈشمىنىمىز بىر، يهنه نېمه ئۈچۈن

پېتىشمايمىز. بىزنى بىرلهشتۈرۈشكه سهۋهب بولىۋاتقان ئىشالر بىزنى ئىختىالپ قىلىشقا سهۋهب بولىۋاتقان ئامىلالردىن

تولىمۇ بۈيۈك ۋه يۈكسهك ئىشالردۇر. تارىخنى بىلىشنىڭ ئهڭ مۇھىم سهۋهبى بىر خاتالىقنى يهنه سادىر قىلماسلىق

ئۈچۈندۇر.
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