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پهقهت خىتايال نېكسوننىڭ ئالدىغا بېرىشى مۇمكىن

 

 «شهرقتىكى ۋۇ بىلهن ئىتتىپاقلىشىپ، شىمالدىكى ۋېيغا قارشى تۇرۇش.» ـــ ”ئۈچ پادىشاھلىق ھهققىده

قىسسه“دىن، مىالدى 200-يىلى

ماۋزىدۇڭ  ئۆز ئهسلىمىسىده نهقىل قىلغان ، 1969-يىلى

 مايكىل پىلزبېىرى 1945-يىلى تۇغۇلغان. ئۇ 

 ئامېرىكادىكى ئهڭ داڭلىق  خىتاي ئىشلىرى

مۇتهخهسسىلىرىدىن  بىرى بولۇپ سهككىز

ئامېرىكا پرېزدېنتىغا مهسلىھهتچى بولغان. ئۇ 

ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه  مىنىستىرلىكىنىڭ

ئالىي مهسلىھهتچىسى ۋه ۋاشىڭتوندىكى نامى

مهشھۇر خودسۇن ئىنىستىتۇتى خىتاي

ئىستراتېگىيىسى مهركىزىنىڭ دېرىكتورى.  

يۈز يىللىق
مارافون

    ئامېرىكالىقالر يىلالردىن بېرى يهكۈنلىگهن ئهڭ مۇھىم تارىخي ساۋاقالردىن بىرى، پرېزىدېنت رىچارد

نېكسون (Richard Nixon)نىڭ  1971-يىلى خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى باشلىغانلىقى بولۇپ، بۇ

تولىمۇ يارقىن بىر ھادىسىدۇر. يۈكسهك ئىستىراتېگىيىلىك نهزهرگه ئىگه نېكسون ۋه ئۇنىڭ دۆلهت

خهۋىپسىزلىكى مهسلهھهتچىسى ھېنرىي كىسسىنجېر (Henry Kissinger) بۇ خىلدىكى ئىتتىپاقداشلىق

ئامېرىكانىڭ مهنپهئهتىگه قارشى تېخىمۇ چوڭ تهھدىت ھېسابلىنىدىغان دۆلهت ـــ سوۋېت ئىتتىپاقىغا

قارشى ئامېرىكانىڭ مهيدانىنى كۈچهيتىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى. تارىخ ئامېرىكالىقالرغا دۆلهتلهرنى بىر

بىرىگه قارشى قىلىپ  ئ وينىتااليدىغان، ئويۇندا نۇرغۇن قهدهمنى ئالدىن كۆرهلهيدىغان ئۇستا شاھماتچى

نېكسوننىڭ ئوبرازىنى نامايهن قىلىپ بهردى.

    شۇنىسى ئېنىقكى، ئامېرىكانىڭ خىتايغا قوينىنى ئېچىشىنىڭ بىر شانلىق تهرىپى بولغان. سوغۇق

مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى (Cold War) ئهۋجىگه چىققان چاغدا ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى بۇ خىل

ئىتتىپاقداشلىقنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدا ئۇيغۇن سهۋهبلهر مهۋجۇت ئىدى. بىراق، نۇرغۇن كىشىلهر ئامېرىكانىڭ 

خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئورنىغا دۇنياۋى
ھۆكۈمران بولۇشتىكى  مهخپىي

ئىستراتېگىيىسى

مايكىل پلىزبېرى

 خىتاي تهتقىقاتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھۆكۈمىتىگه يهتكۈزۈپ بهرگهنلىكىنى، شۇڭىالشقا

خىتاينىڭ (ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋهتته)

ئۆزى ئارزۇ قىلغانغا تولىمۇ ئوڭۇشلۇق ھالدا

ئېرىشىپ كهلگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغاندهك

قىالتتى.(1)

     ئامېرىكا بولسا ـــ خىتاينىڭ ئهكسىچه ـــ

خىتاينىڭ ستراتېگىيىلىك غهرهزلىرىدىن چوڭقۇر

خهۋهر تېپىپ تۇرۇش ئۈچۈن (خىتاي تارماقلىرىغا)

كۆز-قۇالق ئورۇنالشتۇرمىغان ئىدى. بىزده خىتاينىڭ

ئىچكى سىياسىتىگه ئائىت ھۆججهتلهر بىلهن

ئۇچرىشىش كامچىل بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ بابتا

خىتاينى ھهرىكهتكه كهلتۈرگهن ئامېرىكا

ئارخىپلىرىنى شۇنداقال شۇنىڭدىن كېيىن

ئوتتۇرىغا چىققان ئاشكارا ئۇچۇرالرنى تهتقىق

قىلىش ئارقىلىق، خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئامېرىكا

بىلهن رېگان ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىده

يېڭىدىن مۇناسىۋهت قۇرغان دهۋىردىكى

مهقسىدىنى ئېچىپ بېرىشكه تىرىشىمىز.

     ئامېرىكانىڭ (ھۆكۈمهتكه ئائىت ھۆججهت-

ماتېرىيالالرنى ئاشكارلىشىنىڭ) ئهكسىچه، خىتاي

ھۆكۈمىتى ھېچبىر زامان خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ـــ

تاكى نېكسون دهۋرىدىن تارتىپ ئوباماغىچه ـــ

ئامېرىكىدىن ئىقتىسادىي، ھهربىي، دېپلوماتىك ۋه

سىياسى ياردهملهرنى كۆپلهپ قوبۇل قىلغانلىقى

توغرىسىدىكى ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ ئىچكى

ماتېرىياللىرىنى ئاشكارىلىغان ئهمهس، شۇنداقال

ئۇالر بۇنى مهڭگۈ ئاشكارىلىماسلىقى مۇمكىن. 

ھالبۇكى، بېيجىڭنىڭ ئىزچىل ئهگىشىپ كهلگهن

ئىستراتېگىيىلىك يولى بارلىقى خىتاي

ئالىملىرىنىڭ كۆرۈشمىلهرده ۋه ماقالىالردا ئېتىراپ

قىلغان ئومۇمى بايانلىرىدىن ئاشكاره بولدى.

(ئىككىنچى بابتا بايان قىلىنغان) خىتاي

ئىستراتېگىيىسىدىكى توققۇز ئامىل خىتاينىڭ

ئۆتمۈشته قىلغان ۋه كهلگۈسىده قىلماقچى بولغان

قىلمىشلىرىنى چۈشىنىشىمىزگه ياردهم بېرىدۇ.

ئالداش ھۈنىرىنى ئىشقا سېلىش، ئۆزىگه پايدىلىق

ۋهزىيهت يارىتىش، چىشىنى-چىشلهپ سهبرچان

بولۇش ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قورشاۋىدا

قېلىشتىن ساقلىنىش قاتارلىقالر (ئهمهلىيهتته)

ئاشكارا ئىشالر ئىدى. بولۇپمۇ، خىتاي

ئىستراتېگىيىسىدىكى توققۇز ئاساسىي ئېلمېنت

خىتايغا قويۇن ئېچىشىنىڭ ئهسلىده نېكسون

بىلهن كىسسىنجېر تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا

چىقىرىلمىغانلىقىنى ـــ بۇنداق بولمىغانلىقىنى

بىلگهن تهقدىردىمۇ ــــ ئۇنتۇپ كهتكهن. ئۇالر

ۋهزىپىگه ئولتۇرۇپ دهسلهپكى بىر نهچچه ئاي

ئىچىده سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن مۇناسىۋهتنى

ياخشىالشقا كۈچىگهن. ئۇالر خىتاي بىلهن

ھهپىلىشىش سهۋهبلىك سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

ئاچچىقىنى كهلتۈرۈپ قويۇشنى خالىمىغان.

ھهقىقهتته، ھهر خىل نۇقتىدىن قارىغاندا، خىتايغا

بارغىنى نېكسون بولماستىن، نېكسوننىڭ

ئالدىغىنى بارغىنى خىتاي ئىدى.

   ھهر بىر ئامېرىكا پرېزدېنتىنىڭ ئهھۋالىغا

ئاساسهن، خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىسى توختاۋسىز

تاكتىكا ئۆزگىرىشلىرى بىلهن ۋاشىڭتوندىكى

تاالش- تارتىشالردا ئ اساسلىق رول ئوينىغۇچىالرنىڭ

ئارىسىدىكى ئىچكى پهرقلهرنى ئىنچىكه باھاالش

بىرلهشتۈرۈلگهن ھالدا مهيدانغا چىققان مۇكهممهل

مهھسۇالتتهك قىلىدۇ.  ئۇالرنىڭ ئامېرىكا بىلهن

يۈزمۇ يۈز تۇرغاندىكى ۋهزىيهتنى مۆلچهرلىشىده ،

خىتاي رهھبهرلىرى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىده

پهۋقۇالدده مۇھىم دهپ قارالغان بىر نهرسىدىن، يهنى

دۈشمهن سېپىگه ياخشى ئورۇنالشتۇرۇلغان

جاسۇستىن پايدىالنغان. 

   1985-يىلى ئامېرىكا مهركىزى ئاخبارات

ئىدارىسى (CIA) نىڭ قىرىق يىللىق خىزمهتچىسى

الرىي ۋۇتيهن چىن (Larry Wu-Tai Chin)– نهچچه

ئون يىلالپ خىتاي ئۈچۈن جاسۇسلۇق بىلهن

شۇغۇلالنغان دهپ ئهيىبلهنگهن. چىن ئامېرىكانىڭ

خىتايغا مۇناسىۋهتلىك سانسىزلىغان مهخپىي

ھۆججهتلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىگه يهتكۈزۈپ

بهرگهن دهپ ئهيىبلهنگهن بولۇپ، بۇ سهۋهبلىك

1986-يىلى چىنغا جىنايهت بېكىتىلدى. چىن

سوتچىغا قىلغان ئىقرارىدا ئامېرىكا بىلهن خىتاي

ئوتتۇرىسىدىكى يارىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈش

ئۈچۈن شۇنداق قىلغانلىقىنى بايان قىلغان.

بۇنىڭدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، چىننىڭ ئۆزى يېتىۋاتقان

تۈرمه كامېرىدا تۇنجۇقۇپ ئۆلگهنلىكى بايقالغان.

چىن سوتچىغا بهرگهن ئىقرارىدا ئۆزىنىڭ بىزنىڭ

پىالنلىرىمىزنى ۋه ئاجىزلىقلىرىمىزنى خىتاي 

2



1969- يىلى ماي ئېيىدا، ماۋزېدۇڭ بۇ تۆتىدىن

تېخىمۇ كۆپلىگهن تهۋسىيهلهرنى تهلهپ قىلدى.

كىسسىنجېرنىڭ بايانىغا ئاساسهن، تۆت

مارشالنىڭ خۇسۇسىي كاتىپى ئۇالرنىڭ

«ئىستراتېگىيىلىك نۇقتىدىن چىقىش قىلغاندا،

ئهگهر سوۋېت خىتايغا چوڭ كۆلهملىك ھۇجۇم

قىلسا، خىتاي ئامېرىكا كارتىسىنى ئوينىشى

كېرهكمۇ يوق؟» دېگهن مهسىله توغرىسىدا مۇزاكىره

قىلغان ئىكهن.(4) (سۆھبهتته) مارشال چېن يى

سىتالىننىڭ 1939-يىلى گېتلىر بىلهن ئۆز-ئارا

ھۇجۇم قىلىشماسلىق كېلىشىمى

ئىمزالىغانلىقىنى تهتقىق قىلىشنى تهۋسىيه

قىلغان. 

    يې جيهنيىڭ بولسا، ساۋ-ساۋنى ئهقىل بىلهن

يهڭگهن جۇگېلياڭ ئوتتۇرىغا قويغان «قىزىل قىيا

ئۇرۇشى ئىستراتېگىيىسى» نى شېپى كهلتۈرۈپ

شۇنداق دېگهن:«بىز جۇگېلىياڭنىڭ ئۆز-ئارا

دۈشمهنلهشكهن ۋېي، شۇ ۋه ۋۇدىن ئىبارهت ئۈچ

پادىشاھلىق ئۈچۈن قولالنغان ‹شىمالدىكى ۋېيغا

قارشى تۇرۇش تۇرۇش ئۈچۈن، شهرقتىكى ۋۇ بىلهن

ئىتتىپاقلىشىش›ئىستراتېگىيسىدىن

پايدىلىنااليمىز.»(5)  

   مارشالالرنىڭ نهزىرىده، ئامېرىكا سوۋېتنىڭ

خىتاينى مهغلۇپ قىلىشىدىن قورقاتتى (خىتاي

مارشاللىرى مۇنداق قارىغان):«ئامېرىكا

ئىمپېرىيالىزىمى سوۋېت-خىتاي ئۇرۇشىدا

سوۋېتنىڭ غهلىبه قىلغانلىقىنى كۆرۈشنى

خالىمايدۇ. چۈنكى، بۇ سوۋېتنىڭ ئادهم كۈچى

بايلىقى ۋه تهبئىي بايلىقالر جهھهتته ئامېرىكا

ئېمپىرىيىسىدىنمۇ كۈچلۈك ئېمپىرىيه بولۇپ

چىقىشىغا يول ئاچىدۇ.»(6)

   چېن يى يېڭى پرىزدېنت رىچارد نېكسوننىڭ

(Richard Nixon) «خىتاينى ئىندهككه كهلتۈرۈش»

كه خۇشتاردهك كۆرۈنىۋاتقانلىقىنى كۆرسهتكهن. ئۇ

ئامېرىكا-خىتاي مىنىستىر دهرىجىلىكلهر

دىئالوگىنى، ھهتتا تېخىمۇ يۇقىرى دهرىجىلىك

رهھبهرلهر دىئالوگىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزى

«ئهسهبىي ئىدىيه» دهپ ئات قويغان تهشهببۇسنى

ئوتتۇرىغا قويغان (7). كىسسىنجېرغا نىسبهتهن،

چېن يىنىڭ تهشهببۇسى ھهممىدىن بهك دهۋر

بۆلگۈچ ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇپ، بۇ تهشهببۇس 

خىتاينىڭ نهچچه ئون يىلالپ ئامېرىكانىڭ

ياردىمىگه ئېرىشىشىده ئۆز كۈچىنى كۆرسهتتى.

   ھهممه شۇنى ئېتىراپ قىلىدۇكى، ئاتمىشىنچى

يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا خىتاينىڭ (كوممۇنېزىم

الگېرىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئورنىنى ئېلىشتهك)

رهزىل قارا نىيىتى سوۋېتقا ئاشكارىلىنىپ قالغان،

خىتاي سوۋېت بىلهن ھهربىي توقۇنۇش

گىرۋهكلىرىگه يېقىنلىشىپ قالغان ئىدى. (دهل

مۇشۇ چاغدا) خىتاي يېڭى «خهير-ساخاۋهتچى» دىن

بىرنى تېپىۋالدى. ئامېرىكا بىلهن قانداق

دوستلىشىش ــــ تېخىمۇ كونكېرت قىلىپ

ئېيتقاندا، ئامېرىكا بىلهن قانداق قىلىپ ۋاقىتلىق

ئىتتىپاقداش بولۇش ــــ ئويىدىكى ماۋزېدۇڭ بۇنى

روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن دېپلوماتلىرىنى ئىشقا

سېلىشتىن بهكراق، ھهربىي ئهمهلدارلىرىغا

مۇراجىئهت قىلدى. 

  كۆپ قىسىم ئامېرىكالىقالر خىتاي قاتتىق

قوللىرىنىڭ تهسىرىنى بوش چاغلىغانلىقتىن،

خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىشىنى

پىالنلىغۇچىالرنىڭ خىتاي قاتتىق قوللىرى

ئىكهنلىكىنى بىلگىنىده، ھهيرانۇ-ھهس

قېلىشىدۇ. 1969-يىلى باھاردا ماۋزىدۇڭ سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ نهچچه ئون يىللىق تهھدىدلىرىگه

بېشىنى ئىچىگه تىقىپ تۇرۇۋېلىش يۈزلىنىشىگه

خاتىمه بېرىپ، سوۋېتقا كۆز ئااليتااليدىغان

بولۇشنى ئارزۇ قىلىدىغان قاتتىق قول

مارشاللىرىدىن چېن يى، نيې روڭجېن، شۇ

شياڭچيهن ۋه يې جيهنيىڭ قاتارلىق تۆت خىتاينى

ئالدىغا چاقىرتتى. بۇ تۆتى ئامېرىكانىڭ سوۋېت

بىلهن خىتايغا تۇتقان ئىستراتېگىيىسىنى

ئهجدادلىرىدىن قالغان «تاغ چوققىسىدا ئولتۇرۇپ

ئىككى يولۋاسنىڭ ئېلىشىشىنى تاماشا قىلىش»

دېگهن سۆزگه يىغىنچاقلىدى.(3) مۇنداقچه

ئېيتقاندا، ئۇالر ئامېرىكانى سوۋېت ئىتتىپاقى

بىلهن خىتايدىن ئىبارهت ئىككى كوممۇنىست

دۆلهتتىن بىرىنىڭ يهنه بىرىنى ھاالك قىلىشىنى

كۈتۈۋاتىدۇ، دهپ قارايتتى. ئۇالر ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىدىن قالغان تهجرىبه-ساۋاقالرغا

ئاساسهن پىكىر قىالتتى.
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   خىتاي ئۆزىنىڭ ئامېرىكاغا قولىنى سۇنۇش

سهۋهبىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئىچكى ھۆججهتلىرىنى

ئاشكارىالپ باققان ئهمهس. بىراق، خىتاي

گېنىراللىرىدىن بىر نهچچىسىنىڭ ماڭا ئېيتىشىچه،

ماۋزېدوڭنىڭ نېكسون ھۆكۈمىتىگه پىالنلىق ھالدا

يېقىنلىششى پايدىلىق ۋهزىيهتنى تونۇش ۋه

ئۇنىڭدىن پايدىلىشنىڭ كۆرۈنهرلىك ئىپادىلىرىدىن

بىرى ئىكهن. يهنه بىرهيلهننىڭ ماڭا دهپ بېرىشىچه،

1969-يىلى 28- ئاۋغۇستتا خىتاينىڭ غهربىي

شىمالىغا توغرا كېلىدىغان شهرقىي تۈركىستان

چېگرىسىدا يۈز بهرگهن چوڭ كۆلهملىك ئۇرۇش

ماۋنىڭ توساتتىنال (ئامېرىكا بىلهن

يېقىنلىشىشىقا) ھهسسىلهپ كۈچىشىگه تۈرتكه

بولغان ئىكهن. (بۇ چاغدا) خىتاي چېگرا رايونالردىكى

ھهربىي قىسىملىرىنى سهپهرۋهرلىككه كهلتۈرگهن

ئىكهن. كىسسىنجېرنىڭ خۇالسىسىچه، شۇنىڭدىن

كېيىن ئامېرىكا بىلهن قايتىدىن مۇناسىۋهت

ئورنىتىش (خىتاي ئۈچۈن) «ئىستراتېگىيىلىك

زۆرۈرىيهت» بولغان. نيۇيوركتىكى بىرلهشكهن

دۆلهتلهر تهشكىالتىدىن خىتاي ھۇجۇمىنىڭ

سوۋېتچه نۇسخىسىنى ئاڭلىدىم ۋه تېزدىن پېتىر

بىلهن مهخپىي خادىم سمىسقا بۇ ئهھۋالنى ئامېرىكا

بىخهتهرلىك كومېتىتىغا خهۋهر قىلىپ، خىتايغا

ياردهم قولىنى سونۇشنىڭ خهتهرلىرى ھهققىده

مۇھاكىمىگه قويۇشى ئۈچۈن يهتكۈزدۈم.

   1969-يىلى ماۋ غهربتىن يېڭى ئىتتىپاقداش

ئىزدهش ئۈچۈن خىتاينى سوۋېت ئوربېتىسىدىن

ئېلىپ چىقىپ كېتىشتهك توغرا مۆلچهر بويىچه ئىش

كۆرۈشكه قادىر بواللىدى. ماۋ بۇ خىل ئۆزگىرىشنى

تېزلىتىش ئۈچۈن ئىككى خىل ھهرىكهت قولالندى.

ئۇنىڭ بىرىنچىسى، نېكسوننى بېيجىڭغا تهكلىپ

قىلىش بولدى. ئىككىنچىسى بولسا، بۇنىڭدىن بىر

نهچچه كۈن ئۆته ئۆتمهيال سوۋېت ئىتتىپاقىغا

ھېچقانداق ئاگاھالندۇرۇش بهرمهستىن سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ چېگراسىغا يېقىن جايدا ئىككى چوڭ

ھىدرود بومبىسىنى سىناق قىلىش بولدى. بۇ ئىش

بىر جهھهتتىن ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىش بولسا، يهنه

بىر جهھهتتىن خىتاينىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى

ئوربېتىسىدىن چىقىپ كېتىش يولى ئىزدهۋاتقانلىقى

خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تهيۋهننى «ۋهتهن

قوينىغا قايتۇرۇپ كېلىش» تىن ئىبارهت ئهڭ

ئهھمىيهت بېرىدىغان ئالدىنقى شهرتىدىن ۋاز

كېچىشى ئىدى. چېن يى مۇنداق دېگهن:

  «بىرىنچىدىن، ۋارشاۋادىكى (باش ئهلچىلهر

سۆھبىتى) ئۇچرىشىشى ئهسلىگه كهلگهندىن

كېيىن، خىتاي-ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى تۈپكى ۋه

مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهرنىڭ ھهل بولۇشى ئۈچۈن،

بىز تهشهببۇسكار ھالدا خىتاي-ئامېرىكا

ئوتتۇرىسىدا مىنىستىر دهرىجىلىك، ھهتتا

ئۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى دهرىجىلىك سۆھبهت

ئۆتكۈزۈلۈشىنى ئوتتۇرىغا قويساق بولىدۇ...

  ئىككىنچىدىن، خىتاي-ئامېرىكا يۇقىرى

دهرىجىلىك رهھبهرلهر ئۇچرىشىشىنىڭ

ئىستراتېگىيىلىك ئهھمىيىتى ئىنتايىىن يۇقىرى.

بىز سۆھبهتته ھېچبىر ئالدىنقى شهرتنى ئوتتۇرىغا

قويماسلىقىمىز كېرهك... تهيۋهن مهسىلىسى بارا-

بارا سۆھبهت ۋه تېخىمۇ يۇقىرى بولغان ۋاسىتىلهر

ئارقىلىق ھهل بولىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، بىز

ئامېرىكالىقالر بىلهن ئىستراتېگىيلىك

ئهھمىيهتكه ئىگه باشقا مهسىلىلهر توغرىسىدا

سۆھبهتلهشسهك بولىدۇ.»(9)

***

   خىتاي ئامېرىكانى يهنىال دۈشمهن دهپ ئاتاپ،

نىكسوننىڭ ئېھتىمالهن زىيارىتىنى خىتاي ئۈچۈن 

 « زىددىيهتلهردىن پايدىلىنىپ، دۈشمهنلهرنى

پارچىالپ ، ئۆزىمىزنى كۈچهيتىدىغان » بىر سهۋهپ

دهپ تهرىپلىگهن. (10) مۇنداقچه ئېيتقاندا،

ئامېرىكا خىتاي ئۈچۈن پهقهتال بىر پايدىلىنىش

قورالى، ھهرگىزمۇ ئۇزۇن مهزگىللىك ئىتتىپاقداش

ئهمهس. بۇ پىرىنسىپقا بىنائهن، بېيجىڭ نېكسون

بىلهن كىسسىنجېرغا مهخپىي تېلگرامما يولالپ،

پرېزدېنت نېكسوننىڭ ئاللىقاچان ـــ كوممۇنىست

دۆلهتلىرىنىڭ پايتهختلىرى بولغان ـــ بېلگراد ۋه

بۇخارېستنى زىيارهت قىلغانلىقىنى، (ئىش بۇنداق

بولغان ئىكهن) بېيجىڭنى زىيارهت قىلىشىمۇ

قارشى ئېلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.(11) بۇ

تېلگراممىدىن ئىشهنچ باغالشتىن ياكى كهلگۈسى

ھهمكارلىقتىن ئهسهرمۇ يوق ئىدى.
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ئامېرىكاغا بهرگهن سېگنالى ئىدى.

  ئامېرىكانىڭ بۇ سېگىنالنى ئهسال

ئاڭقىرالمىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن ماۋ 1970-يىلى

1- ئۆكتهبىر كۈنى بىر- بىرىگه سادىق ئهمما غهربكه

قارشى كوممۇنىست دۆلهتلىرىگه تولىمۇ يوچۇن

بولغان بىر ئىشنى قىلدى. ئۇ ئامېرىكالىق مهشھۇر

Edgar) ژۇرنالىست ۋه يازغۇچى ئېدگار سنوۋنى

Snow) (دۆلهت بايرىمى مۇراسىمىنى تهبرىكلهش

ئۈچۈن) تيهنئهنمېن راۋىقىدا ئۆزى بىلهن بىلله

تۇرۇشقا تهكلىپ قىلدى. شۇنداقال، پۈتكۈل خىتاي

خهلقىنىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن، ئۇنىڭ بىلهن خاتىره

رهسىمگه چۈشتى. ماۋ بۇ ئارقىلىق مېھمىنى ئېدگار

سنوۋغا پرېزدېنت نېكسوننىڭ خىتاينى زىيارهت

قىلىشى قارشى ئېلىنىدۇ، دېگهن شهپىنى بهرگهن

بولدى. بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھهر خىل ماقامدا

«كۈيلهش» ئارقىلىق (ئامېرىكا تهرهپنى) تهكلىپ

قىلىشىنىڭ ئهڭ يېڭى ۋه ھهيران قاالرلىقى ئىدى.

كىسسىنجېر ئامېرىكانىڭ تېخىچه خىتاينىڭ

شهپىلىرىنى چۈشهنمىگهنلىكى، ئهڭ بولمىغاندىمۇ

خىتاينىڭ بۇنداق سهمىمىيهتلىردىن مىننهتدار

بولۇشى كېرهكلىكى پىكرىده ئىدى. ئامېرىكا

ھۆكۈمىتى ئۆز مهنپهئهتىنى كۆزلهشته ۋه خىتايغا

كۆڭۈل بۆلۈش ئىستراتېگىيىسىده بهكال چوڭقۇرالپ

كهتكهن ئىدى. شۇنداق قىلىپ، ئامېرىكا-خىتاي

مۇناسىۋىتىنىڭ نورماللىشىش تارىخى ئهپسانىۋىي

ھالدا باشالندى. نېكسون خىتايغا ئاۋۋال قول

تهڭلىمهستىن، ئهكسىچه خىتاي ماۋ ئارقىلىق

نېكسونغا ئاۋۋال قول تهڭلىدى. ھالبۇكى،

ئامېرىكالىقالرنىڭ تېخىچه بۇ نۇقتىنى چۈشىنىپ

يهتكىنى يوق. شۇنداقال، ۋاشىڭتون ھۆكۈمىتى

خىتاينىڭ ئۆزلىرىنى دۈشمهن دهپ

ئاتايدىغانلىقىدىن ۋه ھېتلىرغا

ئوخشىتىدىغانلىقىدىن خهۋهردار ئهمهس. 

  نېكسون بىلهن كىسسىنجېر خىتاي

ئىستراتېگىيىسىده ناھايىتى كۆپ ئويلىنىش

بىلهن ئىلگىرىلىگهنلىكى ئۈچۈن، بۇ درامىدا مهن

يوق دېيهرلىك رول ئوينىدىم دېسهم بولىدۇ. 1969-

يىلى كۈزده، دۆلىتىمىزنىڭ ئاخبارات تارمىقىدىكى

مېنىڭ سۆھبهتدېشىم پېتىر ۋه سىمىس مهندىن،

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدا ئاخبارات خادىمى 

بولۇپ ئىشلىگهن چاغلىرىمدا توپلىغان

ئۇچۇرلىرىمدىن كىسسىنجېرنىڭ خادىمىلىرى

توغرىسىدا قىسقىچه ئۇچۇر بېرىشىمنى تهلهپ

قىلدى. مهن كىسسىنجېرنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

مهسلىھهتچلىرى بىلهن ئۇچراشقان چېغىمدا،

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا خىتاي (ئىستراتېگىيىسى)

توغرىسىدا ئېغىر ئىختىالپ بارلىقىنى ھېس قىلغان

ئىدىم. دۆلهتلىك بىخهتهرلىك كومېتىتىنىڭ

(John Holdridge) خادىملىرىدىن جون خولدرىج

Helmut) بىلهن ھېلمۇت سونېنفىلت

Sonnenfeldt) ئىككىسى يازغان ئهسلىمىسىده

ئۇالرنىڭ (خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ قوينىغا ئۆزىنى

ئېتىش) الھىيىسىگه  مهيلى باردهك، سوۋېتنىڭ

قاتتىق ئىنكاسىدىن ھهرگىز قورقۇپ

قالمايدىغاندىغاندهك (قۇرالر) ئهكس ئهتكهن ئىدى.

(12) بىراق، روگېر مورىس (Roger Morris) بىلهن

بىل خايلهند (Bill Hyland) ئۇالرنىڭ ئهكسىچه

ئىدى. (13) بۇ ئىككهيلهن ئامېرىكا-خىتاي

ئىتتىپاقداشلىقىنىڭ زۆرۈرىيهتسىز ھالدا

موسكىۋانىڭ ئوغىسىنى قاينىتىشىدىن، نېكسون

ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن

مۇناسىۋهتنى ياخشىالش سىياسىتىنى ئېغىر

دهرىجىده بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىشىدىن

ئهنسىرهيتتى. ئامېرىكانىڭ تۆت يۇقىرى

دهرىجىلىك باش ئهلچىسى نېكسون بىلهن ئايرىم-

ئايرىم كۆرۈشۈپ، ئامېرىكانىڭ خىتايغا قويۇن

ئېچىشى سهۋهبلىك سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئامېرىكا

بىلهن مۇناسىۋهتنى ياخشىالش ۋه قورال-ياراغ

كونترول قىلىش قاتارلىقالرغا بۇزغۇنچىلىق

ھهرىكهتلىرى بىلهن جاۋاب بېرىشىدىن نېكسوننى

ئاگاھالندۇرغان ئىدى. (نېكسون ھۆكۈمىتى

ئارىسىدىكى) بۇنداق زىددىيهتلىك خاتىرىلهر بىزگه

نېكسون بىلهن كىسسىنجېرنىڭ خىتايغا قويۇن

ئېچىشنى نېمه ئۈچۈن ئىككى يىل

كېچىكتۈرگهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرهلهيدۇ. ئۇالر

خىتاي تهرىپىدىن كۈشكۈرتىلىشى كېرهك ئىدى.

مېنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدا

ئىشلهۋاتقان ۋاقتىمدا سوۋېت تهرهپتىن ئالغان

مهلۇماتىمغا ئاساسالنغاندا، موسكۋا (ئامېرىكا

بىلهن بولغان يىرىكچىلىكىگه نىسبهتهن) يۇمشاش 
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(يولىنى) يوققا چىقارماقچى ئهمهس ئىدى. شۇنداقال،

موسكۋا ئامېرىكانىڭ خىتاي ئوتتۇرىغا قويغان

ئىتتىپاق تۈزۈش جهھهتتىكى ئالدامچى تهكلىپلىرىنى

قوبۇل قىلىشىنى راستتىنال ئۈمىد قىالتتى. شېۋچىنكو

(Shevchenko) ۋه كۇتوۋوي (Kutovoy) ماڭا دهل

مۇشۇنداق دېگهن ئىدى.

      مېنىڭ دهلىل-پاكىتلىرىم بۇ قاتمال ۋهزىيهتنى

ئوڭشاشتا ئهمهلىي رول ئوينىغاندهك تۇرىدۇ. (ئۆز

ۋاقتىدا) مهن ئۆزۈم ئېرىشكهن ئۇچۇرالرنى (دۆلهتكه) ـــ

خىتاي-سوۋېت دۈشمهنلىكىنىڭ راست ئىكهنلىكىنى،

سوۋېت بىزنىڭ خىتاي بىلهن مۇناسىۋهت قۇرۇشىمىزنى

كۈتىدىغانلىقىنى  ـــ دوكالت قىلدىم. مهن دوكالتىمدا،

ئاركادىي شېۋچېنكو (Arkady Shevchekov) غا

ئوخشاش يۇقىرى دهرىجىلىك دېپلوماتالرنىڭ نېكسون

خىتاي بىلهن مهلۇم دهرىجىده مۇناسىۋهت ئورناتتى، دهپ

قارايدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدىم، بۇالرنى

باشقىالرمۇ تهستىقلىغان ئىدى. سوۋېت تهرهپنىڭ

ئهنسىرهيدىغىنى، نېكسوننىڭ خىتاي بىلهن بولغان

مۇناسىۋهتته بهكال چوڭقۇرالپ كېتىپ، ئۈستهل

ئۈستىدىكى يېقىنلىقتىنمۇ ئېشىپ، خىتاي بىلهن

ھهربىي بىرلىك ئورنىتىشى ئىدى. مهن خىتاي -

ئامېرىكا ئىتتىپاقداشلىقىنىڭ كۈچلۈك

تهشهببۇسچىسى ئىدىم، بۇ ئىتىپاقداشلىقنىڭ

ئورنىتىلىشىدا (ئۇالرنى) قايىل قىاللىشىمنى ئارزۇ

قىلغان ئىدىم. كېين، ھهتتا كىسسىنجېر ماڭا رهھمهت

خېتى ئهۋهتكهن ئىدى.

      بىراق، كىسسىنجېرنى قايىل قىلىپ، ئاخىرىدا

پرېزدېنت نېكسوننىڭ بېيجىڭغا قاراپ ئۇچىشىغا

تۈرتكه بولغان باشقا قوشۇمچه ئامىلالرمۇ بار ئىدى.

كىسسىنجېر تېخىچه خىتاينىڭ نىيىتىنى بىلىش

ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقاندا، سېناتور تېد

كېنىدىي (Ted Kennedy) خىتاينى زىيارهت قىلىشنى

كۆزلهۋاتقان ئىدى. 1971-يىلى ئىيۇلدا كىسسىنجېر

بېيجىڭغا مهخپىي سهپهر قىلغاندا، خىتاي تهرهپ

ھهتتا مۇشۇ خىل مۇمكىنچىلىكنى تىلغا ئالغان

ئىدى. بۇ ھال ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى

(رهقىبىنىڭ قول ئاستىدىكى) قاتتىق قولالر بىلهن

مۆتىدىللهرنى چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىش ئۇقۇمى بىلهن

بىردهك ئىدى. نېكسون ھهتتا شۇ دهرىجىگه يهتكهن

ئىدىكى، خىتاينىڭ نېكسوندىن بۇرۇن ھېچبىر

ئامېرىكالىق سىياسهتچىنى خىتايغا تهكلىپ 

قىلماسلىقىنى خىتايدىن تهلهپ قىلىشى

توغرىسىدا كىسسىنجېرغا يوليورۇق بهرگهن ئىدى.

نېكسون كېنىدىينىڭ ئۆز ھهيۋىسىگه قىلىپ،

بېيجىڭغا سهپهر قىلغان تۇنجى سىياسىئون

بولۇشنى كۆزلهۋاتقانلىقىغا يېتهرلىك سهۋهبلهر

ئاساسىدا ئىشهنگهن ئىدى.(14) ئاممىۋى

نۇتۇقلىرىدا كوممۇنىست خىتاي بىلهن بولغان

مۇناسۋهتلهرنى يېڭىالش ھهققىدىكى

مۇممكىنچىلىكلهرنى كۆتۈرۈپ چىققان كېنىدىي

1972-يىلىدىكى پرېزدېنت سايلىمىدا ئوتتۇرىغا

قويۇلغۇسى تاشقى سىياسهت قۇرۇلمىسىنىڭ قانداق

بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. (15)

    يهنه بىر ئامىل بولسا، خىتاينىڭ ۋېيتنام

ئۇرۇشىغا قاتنىشىشى ئىدى. خىتاي 1950-يىلالردا

شىمالىي ۋېيتنامنى قورال-ياراغ، تۇرمۇش

بۇيۇملىرى ۋه ھهربىي ئهسلىھهلهر بىلهن

تهمىنلهۋاتاتتى. سوۋېتتىن يۈز ئۆرۈپ، ئامېرىكانىڭ

پېشىگه ئېسىلىشقا ھهرىكهت قىلىۋاتقان چاغالردا

بولسا شىمالىي ۋېيتنامغا ھهربىي ياردهمنى

كېمهيتتى، ھهتتا سوۋېتنىڭ خىتايدىن ئۆتىدىغان

ترانسپورت لېنىيىسىنىمۇ ئۈزۈل-كېسىل تاقىدى.

بۇ، نېكسون ھۆكۈمىتىنى خىتاي تهرهپتارلىرى

الگېرى تهرهپته تۇرۇشقا تېخىمۇ قايىل قىلغان ئامىل

بولۇپ قالدى. نېكسون خىتاينى زىيارهت قىلغاندا

ماۋ نېكسونغا خىتايدىن ئامېرىكاغا كېلىدىغان

ھهر قانداق تهھدىتنى يوق قىلىشقا خۇشتار بولۇپ

تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئېيتقان مۇنۇ سۆزى ئارقىلىق

(زىيارهتكه بارغان ) ئامېرىكالىقالر  خىتاي

الگېرىدىن خاتىرجهم بولغان ئىدى:

      «نۆۋهتته (خىتاينىڭ) ئامېرىكانىڭ ھۇجۇمىغا

ئۇچرىشى، ياكى (ئامېرىكانىڭ) خىتاينىڭ

ھۇجۇمىغا ئۇچرىشى تولىمۇ تۆۋهن

مۇمكىنچىلىكتىكى مهسىله. يهنى، شۇنداق

دېيىشكه بولىدۇكى، بۇ ئاساسىي مهسىله ئهمهس.

چۈنكى، ئىككى دۆلهت ئارىسىدا ئۇرۇش ھالىتى

مهۋجۇت ئهمهس. سىز بىر قىسىم ئارمىيىڭىزنى ئۆز

تۇپرىقىڭىزغا ئېلىپ كهتسىڭىز، بىز (ئهسكهر

تارتىپ) چهتئهللهرگه بېرىپ يۈرمهيمىز.»(16)

     كىسسىنجېر بۇ جۈملىنىڭ خىتاي ئارمىيىسىنىڭ

چهتئهل زېمىنىغا ئاياق باسمايدىغانلىقىنى

بىلدۈرىدىغانلىقىنى، ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ
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 ۋېيتنامغا قول تىقىشىغا بولغان ئهندىشىسىنى

پهسهيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى

ئىلگىرى سۈردى. خىتاي 1950-يىلى شىمالىي

كورىيه مهسىلىسىده شۇنداق قىلغان ئىدى.(17) ماۋ

بۇ خىل ئهندىشىنىڭ ئامېرىكا تهرهپنىڭ پىكىر

يۆنىلىشىگه چوڭقۇر تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى،

ئامېرىكانىڭ كۆرهڭلىكىنى ئاشۇرۇشقا ئېھتىياجى

بارلىقىنى توغرا شهكىلده تونۇپ يهتكهن ئىدى.

***

    1971-يىلى ئىيۇلدا، كىسسىنجېرنىڭ تارىخىي

خىتاي زىيارىتى روياپقا چىقتى. بۇ ماۋزېدۇڭنىڭ

ئۇزۇن يىللىق پىالنلىرىنىڭ تۇنجى قېتىملىق

كونكېرت نهتىجىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. خىتايالر

ئامېرىكالىقالرغا قول تهڭلهشكه سهۋهب بولغان

سوۋېت تهھدىتىنى ئامېرىكالىقالردىن مهخپىي

تۇتقان ئىدى. تاشقى ئىشالر منىسىتىرى جۇئېنلهي

سوۋېتنى (ئامېرىكالىقالرنىڭ ئالدىدا) «شىمالدىكى

قوشنىمىز»، «يهنه بىر مىسلىسىز كۈچ» دهپ

ئاتاشقا مايىللىق كۆرسهتتى. خىتاي تهرهپ سوۋېت

تهھدىدىنى چوڭقۇرالپ مۇھاكىمىگىمۇ قويمىدى.

(18) خىتايالر ئۆزلىرىگه بىرهر ھۇجۇمنىڭ بولۇپ

قېلىشىدىن شۇنچه قورققان بولغىيمىتى؟

    كىسسىنجېرنىڭ شۇ يىلى ئۆكتهبىر ئېيىدا

خىتايغا قىلغان ئىككىنچى قېتىملىق سهپىرىده،

جۇئېنلهي سوۋېت ئىتتىپاقىنى ئالته ئاچقۇچلۇق

مهسىلىنىڭ بىرى سۈپىتىده كۈنتهرتىپكه تىزغان

بولۇپ، ئهلۋهتته، سوۋېت ئىتتىپاقىنى ئهڭ ئاخىرقى

رهتكه تىزغان ئىدى. خىتايالر ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكا-

سوۋېت مۇناسىۋىتىگه قارشى ئهمهسلىكىنى

جاكارلىغىنىدىن كېيىن، كىسسىنجېر بۇنى

خىتاينىڭ قهغهز يولۋاسلىق قىلىپ، سوۋېت

قورقۇنچىسىنى بۇ ئارقىلىق ياپماقچى بولۇشى، دهپ

خۇالسىلىدى.(19) كىسسىنجېر جۇئېنلهينى

موسكۋانىڭ «ئۆزىنى ياۋروپادا ئهركىن قىلىش

ئارزۇسىنىڭ بارلىقى، بۇ سهۋهبتىن باشقا رايونالرغا

كۆز تىكهلهيدىغانلىقى» توغرىسىدا ئاگاھالندۇردى.

(20) «باشقا رايونالر» دېگىنى خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتى ئىدى.

   بىراق، خىتايالردا ئامېرىكانى ئىتتىپاقداش دهپ

ئهمهس، پۇتلىكاشاڭ دهپ بىلىدىغانالر بار ئىدى. 

   جۇئېنلهي ئامېرىكادىن ئىبارهت كهلگۈسىدىكى بۇ

يېڭى دوستى توغرىسىدا خىتايالرنىڭ قانداق

ھېسسىياتتا ئىكهنلىكى توغرۇلۇق ئاز-توال توختالدى.

جۇئېنلهي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىدىكى

كىسسىنجېرغا تهرجىمان بولغان جى چاۋجۇغا (

(America is the )  «ئامېرىكا زوراۋان كۈچتۇر»  (

دېدى. بۇ ماۋزېدۇڭ ۋه ئۇنىڭ ۋارىسى دېڭ شياۋپىڭ

دائىم تهكراراليدىغان ئاتالغۇ ئىدى.

        ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى خىتايچىنى بىلىدىغان

ئهمهلدارالر ـــ بۇالر ئاز سانلىق ئهمما، سانى ئېشىۋاتقان

توپ ھېسابلىنىدۇ ـــ نۇرغۇنلىغان خىتايچه ۋه

ئېنگىلىزچه ئاتالغۇالرنى ئۆز-ئارا ئۇدۇلمۇ-ئۇدۇل

تهرجىمه قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ.

ئىككى تىل ئوتتۇرىسىدىكى ئاتالغۇالرغا ماس

ھالدىكى مهنانى تالالش كۆپۈنچه ھالدا تهرجىماننىڭ

تاللىشىغا باغلىق ئىشتۇر. كىسسىنجېرنىڭ

تهرجىمانى جۇئېنلهينىڭ سۆزىنى «ئامېرىكا

لېدىردۇر» (America is the leader) دهپ تهرجىمه

قىلدى. بۇ قارىماققا بىر ئىجابىيسۆزدهك، بولۇپمۇ

سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى ئهسناسىدا دېيىلگهنده

بىر ماختاش سۆزىدهك كۆرىنىدۇ. بىراق، بۇ تهرجىمه ( 

)   دېگهن سۆزنىڭ مهنىسىنى ئىپادىلهپ  

بېرهلمهيدۇ، ئهڭ كامىدا بۇ تهرجىمه جۇئېنلهي ئېيتقان

گهپنىڭ ئهينهن تهرجىمىسى ئهمهس.

» (با) دېگهن سۆز ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر »     

دهۋرىدىن باشالپال مۇئهييهن تارىخىي مهنىنى ئۆزىگه

يۈكلهپ كهلگهن. ئۇ چاغدا «ba» ئاتالغان تهرهپ

جاھاننىڭ ھهربىي تهرتىپىنى قولىدا تۇتاتتى، شۇنداقال

تاكى ئۆزى ھهربىي كۈچ ئارقىلىق يهر چىشلىمىگۈچه،

رهقىبلىرىنى ھهربىي كۈچ ۋاسىتىسى ئاراقىلىق كۆزدىن

يوقىتاتتى. «ba» نىڭ ئېنگىلىزچىدىكى ئهڭ توغرا

مهنىسى «زوراۋان ھۆكۈمدار» (tyrant) دۇر. ئۇرۇشقاق

بهگلىكلىرى دهۋرىده  ئايرىم-ئايرىم ھالدا ئاز دېگهنده

بهش «زوراۋان ھۆكۈمدار» مهۋجۇت بولغان. ئۇالر بىر-

بىرىنىڭ ئورنىغا چىقىپ يۈكسىلىپ، ئۆز ئورنىدىن

چۈشۈپ غۇالپ تۇراتتى. يېڭى رهقىبنىڭ ئهسلىدىكى

زوراۋان ھۆكۈمدار كۈچنى قۇۋلۇق-شۇملۇق

مۇسابىقىسىده يېڭىپ چىقىشى ئۈچۈن نهچچه ئون،

ھهتتا نهچچه يۈز يىلالر كېتهتتى.  ئهينى چاغدا 
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كىسسىنجېرغا ئامېرىكانىڭ لېدىرلىقى ئهمهس،
مۇتىھهم ۋه زوراۋان كۈچ ئىكهنلىكى بىلدۈرۈلگهن
بولسا، ئامېرىكانىڭ خىتاي سىياسىتىده قانداق
ئۆزگىرىش بوالر بولغىيتتى دهپ ئويالپ قالىدۇ كىشى.
بۈگۈنگه كهلگۈچه بىز يهنىال  ئاشۇ خاتا تهرجىمه
سهۋهبلىك كېلىپ چىققان ئاقىۋهتلهرنى ئىلغاش

بىلهن ياشىمىساق بولمايدۇ.        
       بىر نهچچه يىل كېيىن، باش ئهلچى جى چاۋجۇ
بىلهن سۆھبهتلىشىش پۇرسىتىگه ئېرىشتىم. ئۇ
ئۆزىنىڭ بىرهسمىي تىلدا يازغان «ماۋزېدۇڭنىڭ ئوڭ
تهرىپىدىكى ئادهم» دېگهن ئهسلىمىسىده «با» نى
كىسسىنجېرغا قانداق تهرجىمه قىلىپ بهرگهنلىكى
توغرىسىدا ھېچنېمه دېمىگهن ئىدى. بۇ ئهسهرده
خىتاينىڭ تاشقى ئىشالر مىسىتىرلىكىنىڭ
ئامېرىكاغا قۇچاق ئېچىشقا قانداق نهزهرده
قارىغانلىقى توغرۇلۇق ئاز ئۇچىرايدىغان مهلۇماتالر
بار. مهن ئۇنىڭدىن ئۇ ئېنگىلىزچىده ئىشلهتكهن
«لېدىر» كهلىمىسىنىڭ خىتايچىدىكى «ba» غا

ئۇدۇل كېلىدىغان-كهلمهيدىغانلىقىنى سورىدىم.
ـــ كىسسىنجېرغا «ba» نىڭ نېمىنى

كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئېيتتىڭىزمۇ؟
ـــ ياق.

ـــ نېمىشقا؟
ـــ ئۇنداق قىلسام، ئۇنى بىئارام قىلىۋهتكهن

بوالتتىم.
ئهگهر كىسسىنجېر جۇئېنلهينىڭ «ba» دېگهن
سۆزىنىڭ مهنىسىنى تونۇپ يېتهلىگهن ــــ خىتاينىڭ
ئامېرىكاغا قانداق نهزهرده قارايدىغىنىنى ھهقىقىي
تونۇپ يېتهلىگهن ـــ بولسا، نېكسون ھۆكۈمىتى
خىتايغا ئۇنچىۋاال مهرتلىك قىلمىغان بوالتتى. شۇ
كۆرۈشۈشتىن كېيىن، نېكسون ھۆكۈمىتى خىتايغا
كۆپ ساندا ئهسكىرىي ياردهم بىلهن ياردهم قىلدى.
(21) بۇالرنىڭ ھهممىسىگه ـــ ئۆزىگه پايدىلىق
ۋهزىيهت يارىتىش ئېھتىياجى بويىچه خىتاي بىلهن
بىر نهچچه يىللىقال ھهمكارلىشىشنىڭ ئورنىغا ـــ
خىتاي بىلهن مهڭگۈلۈك ھهمكارلىق مۇناسىۋىتى
قۇرۇش ھهققىدىكى رېئاللىققا زىت پهرهزلهر ئاساس
بولغان ئىدى. ئهگهر ئامېرىكالىق ئانالىزچىالر
خىتاينىڭ ئامېرىكاغا قارشى قاتتىق قول

كۈچلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى بىلهلىگهن بولسا، 

خىتاينىڭ ئامېرىكانى زوراۋان ھاكىممۇتلهق دهپ
قارىشى بهلكىم ۋاشىڭتوننى چۆچۈتىۋهتكهن بوالر
ئىدى. رهند شىركىتى (RAND) نىڭ 1997-
يىلىدىكى تهتقىقاتىدا، 1968-يىلالرغىچه بولغان
دهلىل-پاكىتالر ئارقىلىق خىتاي رهھبهرلىرى
ئارىسىدا ئامېرىكاغا چىش-تىرنىقى بىلهن قارشى
بىر گۇرۇپپا بولغانلىقى، ئۇالرنىڭ ئامېرىكانى
«قاسساپلىق پىچىقىنى تاشالپ راھىبقا
ئايلىنالماسلىق» تهمسىلى بىلهن

سۈپهتلهيدىغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقتى.(22)
   جۇئېنلهينىڭ كىسسىنجېر بىلهن ئۆتكۈزگهن
سۆھبىتىدىن ئىككى ئاي كېيىن، نېكسوننىڭ
خىتاي زىيارىتى يېقىنالپ كهلگهنده، كىسسىنجېر
خىتايالرغا سۇنغان نۇرغۇن  مهخپىي ياردهم
تهكلىپلىرىنىڭ تۇنجىسىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى.
كىسسىنجېر بۇالرنى كىشىلهردىن يوشۇرۇن ھالدا
قىلدى. چۈنكى، ئامېرىكا خهلقى ئامېرىكانىڭ
خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىگه ياردهم بهرگىنىنى،
كۈشكۈرتكىنىنى كۆرسه ھهيرانۇ-ھهس قالغان
بوالتتى. كىسسىنجېر ھىندىستان ئارمىيىسىنىڭ
پاكىستانغا قارشى ھهرىكهتلىرى توغرىسىدا
خىتايغا ئىنچىكه مهلۇماتالرنى بهردى،(23) شۇنداقال
ئامېرىكا «دىققهتنى بۇرايدىغان ھهربىي
ھهرىكهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا، خىتاينىڭ
پاكىستاننى قوللىشىنى تهستىقلىدى.»(24)
كىسسىنجېر بۇنىڭ بهدىلىگه ھىندىستاننىڭ
شهرقىي پاكىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، بۇ
رايوننى بۆلىۋېلىش تىرىشچانلىقىدىن دىققىتىنى
بۇراش ئۈچۈن، خىتايالردىن ھىندىستان چېگرىسىغا
ئهسكهر يۆتكهشنى تهلهپ قىلدى. خىتاي تهرهپ
ئهسكهرلىرىنى يۆتكىمىدى. بىراق، بۇ ئامېرىكانىڭ

ئارزۇسىنى سۇغا چىالشتۇرمىدى.
     1972-يىلى يانۋاردا، نېكسون كىسسىنجېرنىڭ
(Alexander Haig) ۋهكىلى ئالېكساندىر ھېيگنى
خىتايغا يهنه بىر قېتىملىق مهخپىي ياردهم تهكلىپى
بېرىشكه تهيىنلىدى. ھېيگ نېكسوننىڭ تارىخىي
زىيارىتىدىن بىر ئاي ئاۋۋال بىر ھهيئهتنى باشالپ
خىتايغا يۈرۈپ كهتتى. ھېيگ خىتايغا سوۋېت
ئىتتىپاقىغا قارشى ئهمهلىي ھهمكارلىق ھاسىل

قىلىشنى ۋهده قىلدى. ھېيگ ھىندىستان بىلهن
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پاكىستان ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهت داۋامىدا،
ئامېرىكانىڭ خىتاي چېگرالىرىدىكى سوۋېت
تهھدىدىنى يوق چىقىرىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى ۋه
«خىتايغا قارشى تهھدىتلهرنى يوق
قىلىدىغانلىقىنى» جۇئېنلهيگه بىلدۈردى. بۇ
مهخپىي كېلىشىملهرگه كهلسهك، كىسىنجېر ۋه
ھېيگ ئوتتۇرىغا قويغان يۇقىرىقى ئىككى تهكلىپ
تاكتىكىلىق خۇسۇسىيهتكه ئىگه ئىدى. بىراق،
بۇالر ئامېرىكانىڭ خىتايغا ساق يىگىرمه يىل
ئىمبارگو يۈرگۈزىشىدىن كېيىنكى ئۈزۈل-كېسىل
ئۆزگىرىش ياسىشىغا ۋهكىللىك قىلدى. شۇنداقال،
بۇ كېلىشىملهر تېخىمۇ بۈيۈك پايدىلىق
كېلىشىملهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقىنىڭ

روشهن ئىپادىسى ئىدى.
***

    1972-يىلى فېۋرالدا، ماۋزېدوڭ نېكسون بىلهن
سۆھبهت ئۈچۈن يۈزمۇ يۈز ئولتۇرغاندا، خىتاي ئۆز
رولىنى تولۇق جارىي قىلدۇردى. ماۋزېدوڭ سوۋېتنىڭ
قوينىغا ئۆزىنى ئاتقان چاغدىكى ھۈنىرىنى
ئامېرىكالىقالرغىمۇ ئىشلىتىپ، خىتاينى باشقىالرغا
زىيان سالمايدىغان، ياردهمگه ۋه قوغداشقا موھتاج
بىچاره سۈپىتىده تهسۋىرلىدى. ماۋ بىر قېتىم
ئامېرىكا توغرۇلۇق شۇنداق دېگهن ئىدى:  «ئۇالر
ماڭا كۆڭۈل بۆلهمدۇ؟ بۇ مۈشۈكنىڭ ئۆلۈك چاشقانغا
يىغلىغىنىغا ئوخشاش بىر ئىشقۇ.»(25) ماۋزېدوڭ 
ھهتتا ئامېرىكالىقالر خىتاينىڭ مۈرىسىگه
دهسسهپ تۇرۇپ موسكۋاغا يهتتى دهپ ،
ئامېرىكالىقالرنى ئ ۆزىنى ئاقاليدىغان ئورۇنغا

چۈشۈرۈپ قويدى .
     يىلالر كېيىن، كىسسىنجېر خىتاي ئهمهلدارلىرى
بىلهن ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرىۋاتقاندا ئۆزى ھېس
قىلغان كۆرۈنهرلىك شۈبھىلهرنى  مۇنداق ئهكس

ئهتتۈردى :
 

ئامېرىكانىڭ «زومىگهرلىككه قارشى» ۋهدىسى بىر
ھىيله بولۇپ قالسىچۇ، خىتاي مۇداپىئهنى
بوشاشتۇرۇش بىلهنال ۋاشىڭتون بىلهن موسكۋا
بېيجىڭغا قارشى بىرلىشىپ ھۇجۇم قىلسىچۇ؟
غهرب خىتاينى ئالداۋاتامدۇ ياكى ئۆزىنى ئ ۆزى
ئالداۋاتامدۇ؟ ھهر ئىككى خىل ئهھۋالدا، ئهمىلى
ئاقىۋهت سوۋېت ئ تتىپاقىنىڭ يۇندىلىرىنى شهرققه،

خىتاي تهرهپكه ئىتتىرىش بولىدۇ.(26)

    مۇشۇنداق ئېھتىمالدىكى چۈشهنچىلهرگه تاقابىل
تۇرۇش ئۈچۈن ، نېكسون ماۋزېدوڭغا سوۋېتنىڭ
خىتايغا قارشى ئېلىپ بارىدىغان ھهر قانداق
«تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكىتى» گه قارشى
تۇرىدىغانلىقىنى ۋهده قىلدى.(27) نېكسون ئهگهر
خىتاي «ئۆز بىخهتهرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن تهدبىر
قولالنسا»، ئۆز ھۆكۈمىتىنىڭ «باشقىالرنىڭ
خىتاينىڭ ئىشىغا ئارىلىشىش تىپىدىكى ھهر
قانداق تىرىشچانلىقىغا قارشى تۇرىدىغانلىقى» نى

بايان قىلدى.(28)
    شۇ كۈنى نېكسون بېيجىڭدا باشقا ئهمهلدار
بىلهنمۇ كۆرۈشتى. كىسسىنجېر ھهربىي
كومېتىتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى، مارشال يې
جيهنيىڭغا ۋه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ
( مۇئاۋىن مىسىنتىرى چياۋ گۇهنخۇاغا (
سوۋېت كۈچلىرىنىڭ سوۋېت-خىتاي
چېگرىسىدىكى ئورۇنالشتۇرۇشلىرى توغرىسىدا
چۈشهنچه بهردى. يېيل ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ
پروفىسورى(Paul Bracken) پائۇل برېيكىن 2012 
 -يىلى نهشىر قىلىنغان «ئىككىنچى قېتىملىق
ئاتوم دهۋرى» ناملىق ئهسىرىده تۇنجى بولۇپ
كۆرسىتىپ ئۆتكىنىدهك، كىسسىنجېر كۆرۈشۈشته
خىتايغا ئاتوم نىشانى توغرىسىدا ئۇچۇر بهردى.
مارشال بۇنىڭغا «سىزنىڭ ئۆز-ئارا
مۇناسىۋىتىمىزنى قويۇقالشتۇرۇشىمىزنى ئۈمىد
قىلغانلىقىڭىزنىڭ ئىپادىسى»نى ھېس قىلدىم
دهپ ئىپادا بىلدۈردى.(29) بۇ قېتىملىق كۆرۈشۈشته
سوۋېتنىڭ قۇرۇقلۇق كۈچلىرى، ئايروپىالنلىرى،
باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرى ۋه ئاتوم قوراللىرى
توغرىسىدىكى تهپسۇالتالرمۇ تىلغا ئېلىنغان ئىدى.
(30) كىسسىنجېرنىڭ خىتاي ئىشلىرىدىكى ئهڭ
يېقىن ياردهمچىسى ۋىنستون لورد ئاق ساراينىڭ
سوۋېت بۇ ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشتىن خهۋهر تاپىدۇ دهپ
پهرهز قىلغانلىقىنى بىلهتتى.(31) ھهقىقهتهن ئاز

ئۆتمهي، موسكىۋا بۇنىڭدىن خهۋهر تاپتى.(32)
ماۋزېدوڭ ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ سوۋېت
«پهسهندى» لىرى قارشىسىدا بىرلىشىشى
كېرهكلىكىنى بىلدۈردى. بولۇپمۇ ناتونىڭ
ئىتتىپاقلىقىنى ساقالش ئۈچۈن، ۋاشىڭتوننىڭ ئۆز
ئىتتىپاقداشلىرى بىلهن تېخىمۇ يېقىن
ھهمكارلىشىشى كېرهكلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.

(33) ماۋزېدوڭ يهنه ئامېرىكانىڭ ياۋروپا، تۈركىيه، 
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ئىران، پاكىستان ۋه ياپونىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنى
ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا سوۋېتقا قارشى
بىرلىكسهپ قۇرۇپ چىقىشىنى تهشهببۇس قىلدى.
(34) سوۋېت زوراۋان ھاكىمىيىتىگه قارشى بۇ
قورشاش ھهرىكىتى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ
كالسسىك ئۇسۇلى ئىدى. ئامېرىكالىقالرنىڭ خاتا
كهتكهن تهرىپى شۇ بولدىكى، ئامېرىكا-خىتاي
ئىتتىپاقداشلىقى (ئامېرىكا ئويلىغاندهك)
خىتاينىڭ مهڭگۈلۈك ئىستراتېگىيه مايىللىقى
ئهمهس ئىدى. (خىتاينىڭ نهزىرىده) بۇ
ئىتتىپاقداشلىق ئىككى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر
دۆلىتى ئوتتۇرىسىدىكى ۋاقىتلىق ھهمكارلىقتىن
ئىبارهت ئىدى. ماۋزېدوڭنىڭ 1972-يىلىدىكى
«ھېساب كىتابى» تاكى خىتايالر شۇنىڭدىن 20 يىل
كېيىن بىر ئهسلىمىنى ئاشكارىلىغانغا قهدهر

ئوتتۇرىغا چىقمىغان ئىدى.(35)
     بۇ كۆرۈشۈش كىسسىنجېرنى ئوبدانال مهستخۇش
قىلغان بولۇپ، ئۇ نېكسونغا «ئهنگىلىيهنى
ھېسابقا ئالمىغاندا، خىتاي دۇنياۋىي چۈشهنچه
جهھهتته بىزگه ئهڭ يېقىن بولۇشى مۇمكىن»
دېگهن ئىدى.(36) ئۇنىڭ سۆزىده خىتاينىڭ
ئىستراتېگىيىسىدىن بىر ئاز گۇمانلىنىش

مهۋجۇتتهك بىلىنىشىدۇ.
   خىتاينىڭ ئامېرىكاغا قارىتا گۇمانى تېخى
تۈگىمىگهن ئىدى. ئۇالر بۇ ئۇچرىشىشنىڭ ئاخىرىدا
ئىمزا قويۇلغان شاڭخهي ئ ورتاق باياناتىدا ئوتتۇرىغا
قويۇلغان كىسسېنجىرنىڭ «ئاسىيادا سوۋېت
كېڭهيمىچىلىكىنى توسىدىغان يوشۇرۇن
ئىتتىپاقلىق ۋۇجۇتقا چىقىۋاتقانلىقىدهك» كۆز
قارىشىغا قوشۇلمىدى.(37) باياناتتا مۇنداق

دېيىلگهن:  
 

مهيلى ئامېرىكانىڭ، مهيلى خىتاينىڭ ئاسىيا-
تېنىچ ئوكيان رايونىدا زوراۋان كۈچ بولۇۋېلىشىغا
يول يوق. شۇنداقال ئىككىلى تهرهپ باشقا ھهر
قانداق دۆلهت ياكى دۆلهتلهر گورۇھىنىڭ بۇ رايوندا
زوراۋان كۈچ بولۇۋېلىش تىرىشچانلىقلىرىغا قارشى
تۇرىدۇ. شۇنداقال ئىككى تهرهپنىڭ ھېچقايسىسى
ئۈچىنچى تهرهپكه ۋاكالىتهن سۆھبهت

ئۆتكۈزۈشىگه، قارشى تهرهپ  بىلهن  باشقا 

دۆلهتلهرگه قارىتىلغان توختام ياكى كېلىشىملهرنى
ئىمزالىشىغا بولمايدۇ.

 
    ئهگهر نېكسون ھۆكۈمىتى خىتاي بىلهن
ئىتتىپاقداش بولماقچى بولسا، خىتاينىڭ بۇنىڭغا
بهرگهن سېگنالى، ئامېرىكانىڭ تېخىمۇ كۆپرهك
كهڭ قوللۇق قىلىشى ئىدى. شۇنداق قىلىپ،
نېكسون ھۆكۈمىتىنىڭ يهنه بىر قېتىملىق
مهخپىي قولالش تهكلىپى 1973-يىلى بېيجىڭدىكى
ئۇچرىشىشتا ئوتتۇرىغا چىقتى. تهكلىپ ئامېرىكا
بىلهن خىتاينىڭ بىرلىشىشى ئارقىلىق موسكىۋانى
چهكلهيدىغان ۋه ئهڭ كامىدا سوۋېتنىڭ دىققىتىنى
تارتىدىغان بىر ئۇسۇلنى تېپىپ چىقىشنى ئاساس
قىلغان ئېنىق بىخهتهرلىك ۋهدىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگه
ئالغان ئىدى. كىسسىنجېر خىتايالرغا نېكسوننىڭ
«خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ مهنپهئهتىگه
تاقىشىدىغان بىر ھۇجۇمغا ئۇچراش
مۇمكىنچىكىلىكى بولغانلىقى ئۈچۈن، خىتاي
بىلهن يېتهرلىك دهرىجىده مۇناسىۋهت ئورنىتىش»
نى خااليدىغانلىقىنى ئېيتتى.(38) بۇ ئامېرىكا
ئارمىيىسىنىڭ شىمالىي كورىيه ۋه غهربىي
گېرمانىيهدىكى ئهسكىرىي ئورۇنالشتۇرۇشلىرىغا
ئوخشاش، ئوتتۇرىغا چىققان تاساددىپىيلىقالردا
ئامېرىكانىڭ  «مۇھىم دۆلهت مهنپهئهتى» نىڭ
بارلىقىنى كۆرسىتىدىغان سىمۋوللۇق مىنا
لېنىيىسى ئۇقۇمى ئىدى. كىسسىنجېر خىتاينىڭ
شىمالىي چېگرىسىغا مهڭگۈلۈك ئهسكهر
تۇرغۇزۇشنى ئۈمىد قىلمىغان بولسىمۇ، بىراق
زىلزىله پهيدا قىلىدىغان بىر ئىشنى خااليتتى. مانا
بۇ ماۋنىڭ گېنىراللىرىنىڭ 1969-يىلى ماۋنىڭ
نېكسوندىن ئىزدىشى كېرهك بولغان ئىش ـــ
موسكىۋاغا كۆرۈنهرلىك قول ئىشارىتى قىلىش ـــ

تىن ئىبارهت ئىدى.
    كىسسىنجېر ھهتتا بۇ ئىستىراتېگىيه ئۈچۈن
ۋاقىت ئورۇنالشتۇرۇشىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغان.
كىسسىنجېر خىتاينىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتىدىكى باش ئهلچىسى خۇاڭ خۇاغا خىتاي
ئۈچۈن «ئهڭ خهتهرلىك دهۋر» نىڭ 1974-يىلىدىن
1976-يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا
بولىدىغانلىقىنى، بۇ چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
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يۇمشاش ۋه قورالسىزالندۇرۇش قاتارلىق ۋاسىتىلهر
ئارقىلىق ئهسكىرىي كۈچىنى يۆتكهيدىغانلىقىنى،
شۇنداقال ھۇجۇم خاراكتېرلىك ئاتوم كۈچى
ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
كىسسىنجېر شۇ پهيت كهلگهنده مىنا
لېنىيىسىنىڭ ھهرىكهتكه ئۆتۈشىنى ئارزۇ قىلغان

ئىدى.
  كېيىنكى قېتىملىق ـــ يهنى، نېكسوننىڭ
ماۋزىدوڭ بىلهن كۆرۈشكهندىن كېينكى تۆتىنچى
قېتىملىق، كىسسىنجىرنىڭ خىتايغا تۇنجى
زىيارىتىدىن كېيىنكى ئالتىنچى قېتىملىق ـــ
مهخپىي تهكلىپته، ئامېرىكا تهرهپ ئۆزلىرىنىڭ
سوۋېت بىلهن قىلغان ھهر قانداق توختامىنىڭ
خىتايغا تهمىنلىنىدىغانلىقىنى ۋهده قىلدى.
1973-يىلى نېكسون بىلهن سوۋېت لېدىرى لىئونىد
برېژنىۋ(Leonid Brezhnev) ئارىسىدا ئېلىپ
بېرىلغان كاتتىۋاشالر يىغىنىدا، كىسسىنجېر «بىز
سوۋېت بىلهن بىرلىكته قىلىشقا تهييارالنغان ھهر
قانداق ئىشنى، خىتاي بىلهن بىرلىكته قىلىشقا
تهييارمىز» دېگهننى قايتىدىن ئىپاده قىلدى .(39)
ئهمهلىيهتته، ئامېرىكا خىتاينى سوۋېت بىلهن
تۈزۈشكهن توختاملىرىدىنمۇ ياخشىراق توختام
بىلهن تهمىن ئېتىشنى خااليتتى. «بىز بهلكىم
سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن قىلىشقا تهييار بولمىغان
ئىشالرنى خىتاي بىلهن قىلىشقا تهييار بولۇشىمىز

مۇمكىن» (40) دېگهن ئىدى كىسسىنجېر.
    تهخمىنهن مۇشۇ ۋاقىتتا، نېكسون «ئامېرىكا
ھهر قانداق ئهھۋالدا (ئاتوم ئۇرۇشىغا قارشى)
ئىختىالپالرغا مۇناسىۋهتلىك كېلىشىمگه بىنائهن
سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بىلله ھهرىكهت
قىلىدىغان ھهرقانداق بىرلهشمىگه قاتناشمايدۇ...
خىتايمۇ شۇالردىن بىرى» دهپ بىلدۈرگۈ ئهۋهتتى.
(41) بۇنىڭ بىلهن ئوخشاش پهيتته، نېكسون
ئامېرىكانىڭ قانۇن-نىزاملىرىدىن ئۇستىلىق
بىلهن ئهگىپ ئۆتۈپ خىتاينى ئهنگىلىيهنىڭ
ۋاسىتىسى ئارقىلىق تېخنىكا بىلهن تهمىنلىدى.

(42)

     يهتتىنچى قېتىملىق مهخپىي ياردهم ھهتتا
ئوتتۇز يىلدىن بۇيان CIA (مهركىزى ئاخبارات
ئىدارىسى) غىمۇ ئاشكارىالنمىغان، ئهڭ سهزگۈر
مهسىلىلهردىن بىرى ئىدى. بۇ قېتىملىق ياردهمگه
1973-يىلى ئىچكى قىسىمدا ئېلىپ بېرىلغان بىر
مۇنازىره سهۋهب بولدى. بۇ ئامېرىكالىقالرنىڭ
بېيجىڭغا بهرگهن نائېنىق ۋهدىلىرىنى ئۆزگهرتىپ،
خىتاينى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن ئهمهلىي ھهرىكهتكه
ئۆتۈمىزمۇ ياكى پهقهتال سۆز ۋه بهدهن تىلى
سهۋىيىسىده قالىمىزمۇ، ئامېرىكا خىتاي بىلهن
«تېخىمۇ كونكېرت بولغان بىخهتهرلىك چۈشهنچه»
ھاسىل قىالالمدۇ، ياكى بۇنىڭ ئورنىغا ئىككى
تهرهپ مۇناسىۋىتىنىڭ دېپلوماتىك
نورماللىشىشىدا ھالقىش خاراكتېرلىك
ئىلگىرىلهش ھاسىل قىالاليدىغانلىقى ۋهدىسىنى
بېرىش بىلهنال چهكلىنىمىزمۇ،(43) دېگهندىن

ئىبارهت مهنمۇ شاھىت بولغان بىر مۇنازىره ئىدى.
     مهن شۇ يىلى RAND ئهقىل ئامبىرى شىركىتىده
ئىشلهۋاتقان ئىدىم. خىتايشۇناس مۇتهخهسىس
بولۇش سۈپىتىم بىلهن، مېنىڭ بۇ شىركهتتىكى
خىزمهتدېشىم، كىسسىنجېرنىڭ يېقىن ئادىمى
Richard) ھېسابالنغان رىچارد مۇرستىن
Moorsteen) تهرىپىدىن ماڭا كىسسىنجېرنىڭ
خىتاي رهھبهرلىرى بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبهتلىرى
توغرىسىدىكى ئهڭ مهخپىي تهپسىالتالرغا ئېرىشىش
Andy) پۇرسىتى بېرىلدى. ئهندىي مارشال
RAND مېنى (Fred Iklé) ۋه فرهد ئىكل (Marshall
كه ئېلىپ كهلگهن ئىدى. مهن كېلىپ ئۇزاق ئۆتمهي
فرهد ئىكل نېكسون تهرىپىدىن قورال-ياراغ كونترولى
ۋه ئهسكهر قىسقارتىش ئورگىنىغا دېرىكتور قىلىپ
تهيىنلهنگهنلىكتىن، شىركهتتىن كېتىپ قالدى.
ئىكل مېنىڭ خىتاي توغرىسىدىكى ئانالىزلىرىمنى
مۇھاكىمه قىلىش، كىسسىنجېرغا ئاخبارات ۋه
ئالدىن سېگنال بېرىش تېخنولوگىيىسى توغرىسىدا
مهخپىي ھهمكارلىشىش تهكلىپى سۇنۇش ئۈچۈن،
مېنى بۇ ئورگاندىكى ئىشخانىسىغا نهچچه قېتىمالپ

تهكلىپ قىلغان ئىدى.
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    مهن ئىكولنىڭ ئامېرىكانىڭ كونكېرت ھالدا
خىتاي بىلهن مهخپىي ھهمكارلىشىشىنى قوللىشى
جهھهتته ھهمپىكىر بولدۇم. گهرچه ئىكل
كىسسىنجېرغا «رهسمىي مۇناسىۋهت» (يهنى،
رهسمىي شهكىلدىكى ئىتتىپاقداشلىق)
ئورنىتىشنىڭ كۆڭۈلدىكىدهك ئىش بولمىسىمۇ،
ۋاشىڭتوننىڭ (خىتاينى) تاق يۆنىلىشلىك ھالدا
«تېخنىكىلىق خۇسۇسىيهتكه ئىگه» ياردهم بىلهن
تهمىنلهشكه بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئامېرىكا
سوۋېتنىڭ خىتايغا قارشى ھهربىي ھهرىكهتلىرى
توغرۇلۇق ۋاشىڭتوننىڭ خىتاينى ئالدىنئاال
مهخپىي ئاگاھالندۇرۇش ئۇچۇرلىرى بىلهن
تهمىنلىيهلهيدىغان «قىززىق لېنىيهلىك»
ئورۇنالشتۇرۇشنى ۋۇجۇدقا چىقىرااليتتى. ئىكل
ئىككىمىز كۈنتهرتىپىمىزگه شۇنداق يازغان
ئىدۇق:«خىتاينىڭ كۆپ قىسىم ئىستراتېگىيىلىك
كۈچى بومباردىمانچى ئايروپىالندىنالردىن تهشكىل
تاپقانلىقىنى نهزهرگه ئالغاندا، خىتاي تهرهپ ئۆز
كۈچىنىڭ ئاجىزلىقىنى كۆرۈنهرلىك دهرىجىده تۆۋهن
چهككه چۈشۈرۈش ئۈچۈن، ئالدىن ئاگاھالندۇرۇش
ۋاقىتلىرىدىن پايدىالنسا ئۈنۈمى ياخشى بولۇشى
مۇمكىن. قىزىق لېنىيهنىڭ مۇمكىنچىلىك
ئاستىدىكى سوۋېت ھۇجۇمى توغرىسىدا بىزنى
ئاگاھالندۇرۇشقا قادىر بوالاليدىغانلىقىدهك
ئهمهلىيهت كۈچلۈك بىر ئاساستۇر.» بىز يهنه، ئهگهر
سوۋېت ئىتتىپاقى خىتايغا ھۇجۇم قىلماقچى
بولسا، ۋاشىڭتوننىڭ بېيجىڭغا قاتتىق دېتال ۋه
تېخنولوگىيه سېتىپ بېرىشىنى تهشهببۇس
قىلدۇق. شۇنداقال، خىتاينىڭ نىشانغا ئالغان
سوۋېت نۇقتىلىرىنىڭ ئورۇن جهھهتتىكى
توغرىلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئامېرىكانىڭ
يۇقىرى سۈزۈكلۈكتىكى سۈنئىي ھهمرا
رهسىملىرىنىڭ خىتايغا تهمىنلىنىلىشىنى

قوللىغان ئىدۇق.(44)
     كىسسىنجېر بىزنىڭ تهكلىپىمىزگه قوشۇلدى.
كىسسىنجېر ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكانىڭ
خىتاي بىلهن رېئال شهكىلده يوشۇرۇن ھهمكارلىق
ئورنىتىش پىالنىدىن ئازغىنه كىشىلهرال خهۋهردار
ئىدى. كىسسىنجېر 1973-يىلى نويابىردىكى
بېيجىڭ زىيارىتىده خىتايالرغا سوۋېتنىڭ ھۇجۇمى

يۈز بېرىپ قالسا،  ئامېرىكانىڭ  خىتاينى 

«ئهسلىھهلهر ۋه باشقا مۇالزىمهتلهر» بىلهن
تهمىنلهيدىغانلىقىنى ئېيتتى. كسىسىنجېر
«ئامېرىكا بېيجىڭ بىلهن باشقا يهردىكى خىتاي
كۈرهشچى ئايروپىالنالر بازىسى ئارىسىدىكى
ئاالقىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلىشىگه ‹بهزى ساختا
كۆرۈنۈشلهر› ئاساسىدا ياردهم بېرهلهيدۇ» دهپ
كۆرسهتتى. كىسسىنجېر يهنه خىتاي ياسىماقچى
بولغان «مهلۇم خىل رادارالر» ئۈچۈن (خىتاينى)
تېخنىكا بىلهن تهمىنلهپ بېرهلهيدىغانلىقىنى
ئوتتۇرىغا قويدى.(45) مۇنداقچه ئېيتقاندا،
كىسسىنجېر خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىگه
ئاستىرتتىن ياردهم بهردى. ئۇ مهيلى تېنچلىق
دهۋرىده بولسۇن، ياكى سوۋېت ھۇجۇمى ئاستىدا
بولسۇن، ھهربىي ياردهم مۇناسىۋىتىنىڭ

باشلىشىنىشىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى.
   مېنى ھهيران قالدۇرىدىغىنى، خىتايالر
دهسلىپىده يهتتىنچى قېتىملىق تهكلىپتىن ھهزهر
ئهيلهپ، تهپسىلىي جاۋاب بېرىش ئۈچۈن الھىيهلهر
ھهققىده ئىزدىنىپ كۆرۈشى ئۈچۈن ۋاقىت تهلهپ
قىلدى.(46) خىتايالر ئامېرىكانىڭ ئالدىن
ئاگاھالندۇرۇش سېتىمىسى جهھهتته ئۆزلىرى بىلهن
ھهمكارلىشىشىنىڭ «قالتىس ياردهمچانلىققا ئىگه
ئاخبارات» بولىدىغانلىقىنى، بىراق بۇنىڭ
«ھېچكىم ئىتتىپاقداش دهپ ھېس قىلىپ
قالمايدىغان» شهكىلده يۈرگۈزۈلىشى كېرهكلىكىنى
ئېيتتى. خىتاي رهھبهرلىرى شهپقهتسىزلىك ۋه
توختالغۇسى يوق ئىتتىپاقداشلىقنى يۈدۈۋالغان
ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى دهۋرى چۈشهنچىسى بويىچه،
كىسسىنجېرنىڭ تهكلىپلىرىنىڭ خىتاينى
موسكىۋا بىلهن ئۇرۇشقا سېلىپ قويۇش

تىرىشچانلىقى بولۇپ قېلىشىدىن گۇمانالنغان.
      خىتايالر ئېھتىمال نېكسون بىلهن كىسسىنجېر
بۇ تهكلىپنى بېرهشته تهۋهككۇل قىلغان خهتهرنى
تهن ئالمىغان بولۇشى مۇمكىن. كىسسىنجېرنىڭ
خىتاي ئىشلىرىدىكى ئهڭ يېقىن مهسلهھهتچىسى
ۋىنستون لورد (Winston Lord) كسسىنجېرغا
سۇنغان بىر بىلدۈرگۈده بۇ قهدهمنى بېسىشقا
ئېتىراز بىلدۈرۈپ، بۇنىڭ قانۇنغا ئۇيغۇن كهلمهي
قېلىش مۇمكىنچىلىكىنى ۋه رۇسالرنىڭ چىشىنى
قېرىشتۇرۇدىغانلىقىنى بايان قىلغان. سېپى

ئۆزىدىن خىتاي بىلهن مۇناسىۋهتنى ياخشىالش 
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تهرهپتارى بولۇشىغا قارىماستىن بۇ الھىيهگه قارشى
چىققان لوردنىڭ پىكرىنى كىسسىنجېر

باستۇرۇۋهتكهن.
  1970-يىلالرنىڭ ئاخىرىدا دېڭشياۋپىڭ
توختاۋسىز ھالدا ھوقۇق ئىگىلهپ، خىتاينىڭ
ئامىرىكا بىلهن بولغان ئاممىۋىي مۇناسىۋهت
ھۇجۇمىدىكى نۇقتىلىق شهخىسكه ئايالنغانلىقى
ئۈچۈن، خىتاي-ئامېرىكا مۇناسىتى ئهڭ يۇقىرى
پهللىگه چىقتى. غهربلىكلهرنىڭ نهزىرىده دېڭ
شياۋپىڭ مۆتىدىل، ئىسالھات ئىدىيىسىدىكى،
تهمكىن، مويسىپىتالرچه يۈرۈش تۇرۇشقا ئىگه
كۆڭۈلدىكىدهك رهھبهر ئىدى. يىغىنچاقلىغاندا،
دېڭ شىياۋپىڭ غهربلىكلهر كۆرۈشنى ئىستهيدىغان

كىشى ئىدى.
    بىراق دېڭ شياۋپىڭ ياۋاش-يۇمشاق بوۋاي
ئهمهس ئىدى. ئۇ خىتاي كومپارتىيىسى سىياسىي
بيۇرۇسىنىڭ مهخپىي يىغىنلىرىدا، غهربكه
تاقابىل تۇرۇشتىكى ئىلگىرىلهشلهرنىڭ
كامچىللىقىنى تىلغا ئېلىپ ياردهمچىلىرى ۋه
مهسلىھهتچىلىرىگه غهزهبلىنهتتى. دېڭ شياۋپىڭ
ماۋزېدوڭنىڭ يېتهكلىشى ۋه ئۇنىڭ چاتاقچى
«ئىسالھات» لىرى سهۋهبلىك، خىتاينىڭ
مۇشتۇمزور ئامېرىكادىن ئۆتۈپ كېتىش
تىركىشىشىده ئوتتۇز يىل ۋاقىتنى

ئۇتتۇرۇۋهتكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرهتتى.
   دېڭ ئامېرىكالىقالر بىلهن ھهمكارلىشىشقا
خۇشتار ئىدى. بىراق، ئۇ بۇ ھهمكارلىقتىن جامائهت
ئىستېمالىنى نهزهرده تۇتقان ئهمهس. ئۇ خىتاينىڭ
خاتا ھالدا سوۋېتچه ئىقتىسادىي مودېلغا
ئهگهشكهنلىكى سهۋهبلىك، ئهمدىلىكته بۇنىڭ
بهدىلىنى تۆلهۋاتقانلىقىنى توغرا شهكىلده
يهكۈنلهپ چىققان. كېيىنكى چاغالردا ئامېرىكا
ئاخبارات ئهمهلدارلىرىنىڭ قولىغا چۈشكهن
خىتاينىڭ ئىچكى ھۆججهتلىرىدىن شۇنى كۆرۈپ
يېتىمىزكى، خىتاي رهھبهرلىرى ئۆزلىرى
قىالاليدىغان ھهممه نهرسىنى تهۋرىنىپ قالغان
سوۋېت ئىتتىپاقدىدىن ئېلىپ خاتا قىلغانلىقىنى
خۇالسىلىگهن. دېڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان
مۇناسىۋهتته ئوخشاش خاتالىقنى تهكرارلىمىدى. ئۇ

خىتاينىڭ مارافوندا ئىلگىرىلهش ھاسىل 

قىلىشىدىكى توغرا يولنىڭ ئامېرىكادىن بىلىم ۋه
تېخنىكا ئۆگىنىش ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ يهتكهن.
مۇنداقچه ئېيتقاندا، خىتاي كېيىن ئوتتۇرىغا
چىقىپ، ئۆز ئېنىرگىيىسىنىڭ كۆپ قىسىمىنى
ئالدىدا كېتىۋاتقان ئامېرىكالىقالردىن ئېلىش

ئارقىلىق مارافوندا ئۇتۇپ چىقماقچى بولغان.  
   خىتاي مهركىزىي كومىتېت سىياسىي
بىيۇروسىدا، دېڭ شياۋپىڭ ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر
دهۋرىدىن قالغان «مۇددىئايىڭنى يوشۇرۇپ، ئۆزۈڭنى
كۈچلهندۈر» دېگهن ئۆگۈتنى كۆپ نهقىل
قىلىدىغانلىقى بىلهن مهشھۇر ئىدى. ئۇ يهنه
ۋاستىلىك، مۇناسىۋهتكه تهسىر يهتكۈزمهيدىغان
ھېكايىلهر ئارقىلىق رهقىبلىرىگه شهپه بېرهتتى.
دېڭ شياۋپىڭ 1975 – يىلى 12 - ئايدا پرېزىدېنت
جېرالد فورد (Gerald Ford) بىلهن تۇنجى قېتىم
كۆرۈشكهنده، خىتاينىڭ كىالسسىك ئهسىرى
ھېسابالنغان «ئۈچ پادىشاھلىق ھهققىده قىسسه»
دىن بىر ھېكايىنى نهقىل قىلغانىدى. ھازىر
ئويلىغاندا بۇ (دېڭ شياۋپىڭنىڭ شۇ ۋهقهنى نهقىل
قىلىشى) ناھايىتى مۇھىم بىر نۇقتا بولسىمۇ،
لېكىن فورد دېڭ شياۋپىڭنىڭ مهقسىتىنى پهقهتال
چۈشهنمىگهنىدى. بۇ ھېكايىمۇ ئوخشاشال ئالدىنقى
بابتا تىلغا ئېلىنغان، خىتاي ئهدهبىياتىدا خىتاي
تارىخىدىكى ئهڭ مهشھۇر زوراۋان كۈچ دهپ
قارىلىدىغان ساۋ ساۋغا مۇناسىۋهتلىك ئىدى.
ئهمهلىيهتته، ساۋ ساۋنى خىتاي قهدىمكى
ئهدهبىياتىدىكى «با» ئۇقۇمىنىڭ ئهڭ ياخشى

مىسالى دېيىشكه بوالتتى.
    دېڭ شياۋپىڭ بۇ ھېكايىنى قىسقىچه بايان
قىلىپ، ساۋ ساۋنىڭ ليۇ بېينى يېڭىپ، ئۆزىنىڭ
«با» (ئاتامان)لىق ئورنىنى ساقالپ قالغانلىقىنى؛
ليۇ بېينىڭ مهغلۇبىيهتتىن كېيىن ساۋ ساۋغا
ئىشلىگۈسى بارلىقىنى تهشهببۇسكارلىق بىلهن
ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى، لېكىن ساۋ ساۋنىڭ ليۇ
بېينىڭ ساداقىتىگه ئىشهنچ قىاللمىغانلىقىنى
فوردقا ئېيتىدۇ. دېڭ شياۋپىڭ يهنه پىرېزىدېنت
فوردقا ساۋ ساۋنىڭ «ليۇ بېي بۈركۈتكه ئوخشايدۇ،
ئۇ ئاچ قالغاندا سهن ئۈچۈن ئىشلىسىمۇ، تويغان
ھامان ئۇچۇپ كېتىدۇ» دېگهن سۆزىنى ئېيتقان.

قارىماققا،  دېڭ شياۋپىڭنىڭ  بۇ  سۆزىدىكى 
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«بۈركۈت» سوۋېت ئىتتىپاقىنى كۆرسىتىدىغاندهك
قىالتتى. ئۇ ئامېرىكانىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنى
«كۆندۈرۈش» ئۇرۇنۇشى مهغلۇپ بولىدۇ، سوۋېت
ئىتتىپاقى كۆزلىگهن نهرسىسىگه ئېرىشكهن
ھامان، ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن ليۇ بېيغا ئوخشاش
پېشىنى قېقىپ كېتىپ قالىدۇ، دهپ ئاگاھالندۇرغان.
ئامېرىكالىقالر دېڭ شياۋپىڭنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن
ئهينى ئاگاھالندۇرۇشنىڭ خىتايغىمۇ ماس
كېلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ يېتهلمىگهنىدى.
ئامېرىكا خىتاينى يۆلهپ ئۆزى بىلهن تهڭ سهۋىيهگه
چىقارغان ھامان، خىتاي بۇ خىل «شېرىك»لىكنى

تاشالپ، ئۆز يولىغا راۋان بوالتتى.
     شۇنداقتىمۇ، دېڭ شىياۋپىڭ ئۇستاتلىق قىلىپ،
ساۋ ساۋ بىلهن ليۇبېي ئوتتۇرىسىدىكى ئهڭ داڭلىق
ۋهقهلىكنى بايان قىلماسلىقنى تاللىغان. ئهگهر
دېڭ ئۇ ۋهقهلىكنى بايان قىلغان بولسا، خىتاينىڭ
ئامېرىكاغا بولغان ھهقىقىي نىيىتىنى ئاشكارىالپ
قويغان بوالتتى. خىتاي قاتتىق قوللىرى تېخىچه بۇ
كونا ۋهقهلىكته ئىپادىلىگهن كىنايىنى ئوچۇق
ئاشكارا قهلهمگه ئېلىشنى باشلىغىنى يوق. بىز بۇ
ئاچقۇچلۇق مهسىلىنى تۇتقۇ قىلىپ تۇرۇپ،
خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىلىك دارىتما سۆز-
ھهرىكهتلىرىنىڭ شىفىرىنى يېشىشكه
موھتاجمىز. دېڭنىڭ ئهينى چاغدا ئېيتقانلىرى
توغرۇلۇق پرېزدېنت فوردنىڭ بولسۇن، ياكى
كىسسىنجېرنىڭ بولسۇن بىرهر نهرسىنى
ئاڭقىرالىغانلىقىنى ئىپادىلهيدىغان ھېچ نهرسه

مهۋجۇت ئهمهس.
***

خىتاي ئىستراتېگىيىسىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى
بولغان ھهقىقىي مهقسىدىنى يوشۇرۇپ، زوراۋان
كۈچنىڭ ئورنىنى ئېلىش ـــ تهڭرىقۇت داڭقىنىنىڭ
ئېغىرلىقىنى سوراش ھېكايىسىده
گهۋدىلهندۈرۈلگهن. شۇنداقال، ئۈچ پادىشاھلىق
دهۋرىدىكى مۇناسىۋهتلىك ۋهقهلىكمۇ خىتاينىڭ
پهقهتال پاسسىپ شهكىلدىكى يوشۇرۇشتىن ھالقىپ
ئۆتۈپ، ئۆز رهزىل نىيىتىنى يوشۇرۇش ئارقىلىق
دۈشمىنىنى ئالداشتىكى تىرىشچانلىقلىرىنى

گهۋدىلهندۈرۈپ بېرىدۇ.

      قىزىل قىيا ئۇرۇشىدىن بىر قانچه يىل
ئىلگىرى ساۋ ساۋنىڭ مهخپىي رهقىبى ليۇبېي ساۋ
ساۋ بىلهن كۆرۈشۈشكه چاقىرتىلىدۇ. ساۋ ساۋنى
ئاغدۇرۇۋېتىش ئورۇنۇشىدىكى ليۇبېي «ئۆزىنىڭ
مهخپىي پىالنىنى سهزگۈر ۋه ئهقىللىق ساۋ ساۋدىن
مهخپىي تۇتىدۇ.» ليۇ بېي يېتىپ كهلگهنده ساۋ
ساۋ ئۇنى ئۆرۈك دهرىخىنىڭ ئاستىغا قويۇلغان
ئۈستهلگه باشالپ كېلىدۇ، بۇ جايدا ئىككهيلهن
ئىللىتىلغان مهي ئىچىپ، كهيىپ سۈرىدۇ. ئۇالر
مهست بولغاندا، ھاۋا ئۆزگۈرۈشكه باشاليدۇ، قارا
بۇلۇتالر تۈرۈلۈپ كېلىپ، بوران-چاپقۇنلۇق
يامغۇردىن شهپه بېرىدۇ. ساۋ ساۋنىڭ
خىزمهتكارلىرىدىن بىرى ئهجدىرىھا شهكىللىك
بىر بۇلۇتنى كۆرسىتىدۇ. ھهممهيلهن
ئهجدىرىھاسىمان بۇلۇتنى تاماشا قىلىۋاتقاندا، ساۋ
ساۋ مېھمىنى ليۇبېيدىن ئهجدىرىھانىڭ
ئۆزگىرىشىدىن خهۋهردار ياكى ئهمهسلىكىنى

سورايدۇ.
ـــ تهپسىلىي مهلۇماتىم يوق،ـــ دهپ جاۋاب بېرىدۇ

ليۇبېي.
ـــ ئهجدىرىھا خالىغان چوڭ-كىچىكلىككه
ئۆزگىرهلهيدۇ، كۆزلهردىن يوشۇرۇنااليدۇ. بۇ
ئهتىيازلىق كۈن-تۈن تهڭلىشىش پهسلى. بىراۋنىڭ
ئۆز ئارزۇلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، جاھان
سورىغىنىغا ئوخشاش، ئهجدىرىھامۇ بۇ پهسىلنى
شهكىل ئۆزگهرتىشكه تاللىغان. ھايۋاناتالر
ئارىسىدىكى ئهجدىرىھا ئادهملهر ئارىسىدىكى
قهھرىمانغا ئوخشايدۇ. تهقسىر، ئۆزلىرى جاھان
كېزىپ، كۆپلىگهن تاغ-دهرياالرنى ئاشتىال. سىلى
چوقۇم كۈنىمىزنىڭ قهھرىمانلىرىنىڭ كىم
ئىكهنلىكىنى بىلىشلىرى كېرهك. سىلىنىڭ ئۇالر
ھهققىده سۆز قىلىشلىرىنى ئۈمىد قىلىمهن، ــــ

دهيدۇ ساۋساۋ.
ليۇبېي قاتتىق ئويالنغان قىياپهتته شۇنداق دهيدۇ:

ـــ مهن ئاددىي ھاماقهتلهردىن بىرىمهن. بۇنداق
ئىشالرنى قانداقمۇ بىلهي؟

ــــ سىلى ئۇالرنىڭ چىراي-تۇرۇقلىرىنى كۆرمىگهن
بولۇشلىرى مۇمكىن، بىراق ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى

ئاڭلىغان بولۇشلىرى ئېنىق، ـــ دهيدۇ ساۋ ساۋ.
ـــ خۇهيخېنىڭ جهنۇبىدىكى يۈهن شۇ نىڭ 
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ئارمىيسى كۈچلۈك ۋه بايلىقلىرى مول، ئۇ
قهھرىمانالردىن بىرى شۇمۇ؟ ـــ دهپ سورايدۇ ليۇ

بېي. ساۋ ساۋ كۈلۈپ كهتكىنىچه شۇنداق دهيدۇ:
ــ ئۇ قهبرىستانلىقتىكى چېرىگهن ئىسكىلىت.

مهن ئۇنى پات ئارىدا يۇلۇپ تاشاليمهن.
ـــ ئۇنداقتا، يۈهنشاۋچۇ؟

ـــ ئۇ بىر توخۇ يۈرهك زومىگهر.
ـــ جىڭ جۇدا ليۇ بياۋ بار.

ـــ ئۇ كۆرۈنۈشته شۇنداق. بىراق، ئۇ بىر
شۆھرهتپهرهس. شۇڭا، ئۇ قهھرىمان ئهمهس.

ـــ سۇن سې تولىمۇ كهسكىن، جهنۇبتىكى
زېمىنالرنىڭ ئاتامانى. ئۇ قهھرىمانمۇ؟ـــ سورايدۇ

ليۇ بېي.
ـــ ئۇ ئاتىسى سۈن جيهننىڭ نام-شۆھرىتىنىڭ
سايىسىدا جان بېقىۋاتىدۇ. ئۇ ھهقىقىي قهھرىمان

ئهمهس، ــــ دهپ جاۋاب بېرىدۇ ساۋ ساۋ.
ـــ يىجۇدىكى ليۇجاڭچۇ؟

ـــ گهرچه ئۇ سهلتهنهتلىك ئائىلىدىن چىققان
بولسىمۇ، قورۇقچى ئىتتىن باشقا نهرسه ئهمهس.

ـــ جاڭ شيۇ، جاڭ لۇ، خهن سۈي ۋه باشقا
كاتتىۋاالشالرچۇ؟ـــ دهپ سورايدۇ ليۇبېي ئاخىرىدا.

ـــ ئۇالردهك پهسكهش كىشىلهر ئېغىزغا ئېلىشقىمۇ
ئهرزىمهيدۇ،ـــ دهپ رهت قىلىدۇ ساۋ ساۋ.

ــــ يۇقاردا تىلغا ئېلىنغانالردىن باشقىسىنى
بىلمهيدىكهنمهن، ـــ دهيدۇ ليۇ بېي.

ــــ نۆۋهتته، قهھرىمانالر قهلبىگه ئۇلۇغۋار
ئارمانالرنى پۈكتى. ئۇالرنىڭ يهتمهكچى بولغان
بۈيۈك نىشانلىرى بار. ئۇالرنىڭ ئالهمشۇمۇل
پىالنلىرى بار. پۈتۈن جاھان ئۇالرنىڭ مهرھهمىتى

ئاستىدىدۇر.
ـــ سىلى دهۋاتقان قهھرىمان  كىم؟

ساۋ ساۋ بارمىقى بىلهن ليۇ بېينى، ئاندىن ئۆزىنى
كۆرسىتىپ تۇرۇپ:

ـــ جاھاندىكى قهھرىمانالر پهقهت سىلى بىلهن
مهن،ـــ دهپ جاۋاب بېرىدۇ.

ليۇبېي يۆتىلىپ كېتىپ چوكىسى يهرگه چۈشۈپ
كېتىدۇ. دهل بۇ چاغدا، قاتتىق چاقماق چاقىدۇ.

ليۇبېي چوكىسىنى ئالغىلى ئېڭىشكهچ:
ـــ ۋايجان، نېمىدېگهن دهھشهتلىك! (چاقماق)

ھهجهپ يېقىندىنال چاقتى.ـــ دهيدۇ.
ـــ نېمه؟ سىلى چاقماقتىن قورقامدىال؟ـــ دهيدۇ ساۋ

ساۋ ھهيران بولۇپ. 

قهھرىمان ئاتالغان كىشى ئاقىۋهتته چاقماقتىن
قورقىدىغان بولۇپ چىقىدۇ. ليۇبېي زوراۋان كۈچكه

قارشى نىيىتىنى (مۇشۇ ئارقىلىق)
مۇۋهپپىقىيهتلىك ھالدا يوشۇرۇپ قالىدۇ.

       بۇنىڭدىن قىسقا مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن،
ليۇبېي ئۆزىنىڭ بۇ تهجرىبىسىنى ئىككى يېقىن
ئىتتىپاقدېشىغا ئېيتىپ بېرىدۇ. «ساۋ ساۋنى
مېنىڭ ھاماقهتلىكىمگه ۋه  ھېچقانداق شۇم
نىيهتته بولمىغىنىمغا ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن شۇنداق
سورىغان ئىدىم. بىراق، ئۇ توساتتىن مېنى
قهھرىمانالردىن بىرى دهپ كۆرسهتكهنده چۆچۈپ
كهتتىم. ئۇنىڭ بهزى گۇمانالردا بولىۋاتقىنى
كالالمدىن كهچتى. بهختىمگه، چاقماق ماڭا باھانه

بولۇپ بهردى.»
«سىلى ھهقىقهتهن دانا زات جۇمۇ!» دېيىشىدۇ ئۇ

ئىككىسى.
  شۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشالر تارىختا
كۆرسىتىلگىنىدهك داۋاملىشىدۇ. ليۇ بېي ئاز
مۇددهت كېيىن ساۋ ساۋنىڭ ئىسكهنجىسىدىن
قۇتۇلىدۇ. ئۆزىنىڭ كېيىنكى ئۇزۇن ئۆمرىنى
ئۈستۈن زوراۋان كۈچ بولۇش ئۈچۈن ساۋ ساۋغا قارشى

ئۇرۇش بىلهن ئۆتكۈزىدۇ.(47)
      خىتاي بىلهن قۇرۇۋالغان يېڭى مۇناسىۋهتلى-
رىدىن مهستخۇش بولغان نېكسون ۋه فورد
ھۆكۈمهتلىرى خىتاينىڭ يېقىن كهلگۈسىدىكى
سىياسىي نىشانلىرىنى خۇشاللىق بىلهن
قاندۇردى. خىتايغا بېرىلگهن سوۋغاتالر ـــ بۇالردىن
تېخىمۇ كۆپى كېيىنكى چاغالردا بېرىلىدۇ ـــ
ئامېرىكا جامائهتچىلىكىدىن ئهڭ كامىدا ئۈچ يىل
سىر تۇتۇلىدۇ. ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات
ئىدارىسى تهرىپىدىن كوممۇنىست خىتاينىڭ
بىرىنچى نومۇرلۇق دۈشمىنى داالي الماغا
يهتكۈزۈۋاتقان مهخپىي ياردهم پروگراممىسىنى
توختىتىۋېتىلىپال قالماستىن ـــ ئامېرىكانىڭ
تهيۋهنگه قىلغان ۋهدىسى ھېسابالنغان ـــ ئامېرىكا
دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ تهيۋهن بوغۇزىدىكى
چارلىغۇچى پاراخوتلىرىنىمۇ ئىشتىن توختىتىدۇ.
(48) خىتاينى رهقىبلىرىگه قارشى كۈچلهندۈرۈش
ئۈچۈن، ئامېرىكا سىياسىتىده بىر قاتار

ئاكتىپچانلىق ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.
        1975-يىلى تېخىچه RAND شىركىتىده 
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ئىشلهۋاتقان چېغىمدا، «تاشقى سىياسهت ژۇرنىلى»  
(Foreign Policy magazine) غا سوۋېتقا قارشى
شىنا بولۇشى ئۈچۈن، ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ
ھهربىي ھهمكارلىق ئورنىتىشىنى تهشهببۇس
قىلىدىغان بىر پارچه ماقاله يازغان ئىدىم.
كېيىنكى چاغالردا دېپلومات بولغان رىچارد ھولبرۇك
(Richard Holbrooke) ئۇ چاغدا بۇ ژۇرنالنىڭ
مۇھهررىرى ئىدى. ئۇ ماقالهمگه يۇقىرى باھا بېرىپ،
مېنىڭ ئىدىيهمنى «قالتىس ئىدىيه» دهپ ئاتىدى.
ئۇ مېنىڭ ئىدىيهمنى باشقا مۇھهررىرلهرگىمۇ
تارقىتىپ، «بېيجىڭ ئۈچۈن قورالالر؟» ناملىق ئۇزۇن
بىر ھېكايىگه باشچىلىق قىلىپ، بۇنى «خهۋهر
ھهپتىلىكى» ده نهشىر قىلدى. مېنىڭ تهكلىپىمنى
باشقا تاراتقۇالرمۇ قولالندى. ئهكسى ھالدا، سوۋېت
ئىتتىپاقى مهن ئوتتۇرىغا قويغان پىكىرگىمۇ،
مېنىڭ شهخسىيىتىمگىمۇ ھۇجۇم قىلدى.(49) بۇ
ئىدىيهنى ماڭا خىتاينىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتىدا تۇرۇشلۇق ھهربىي ئهمهلدارى تهۋسىيه
قىلغان ئىدى. بۇ سهۋهبلىك، مهن خىتاي قاتتىق
قوللىرى بىلهن 1973-يىلى باشالنغان قىرىق
يىللىق ئهسكىرىي سۆھبهتنى باشلىدىم. زوراۋان
كۈچنى بىر تهرهپ قىلىشتىكى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر
دهۋرى تاكتىكىلىرىنى ئاڭلىدىم، (ئاشۇ ئۇزاق
دهۋرلهردىكى سۆھبهتلهرده، خاتا ھالدا) بۇ
تاكتىكىالرنىڭ ئوبيېكتىنى دائىما سوۋېت

ئىتتىپاقى دهپ پهرهز قىلغان ئىدىم.
     1976-يىلى پرېزدېنتلىق سايلىمىدا پرېزدېنت
فوردقا رهقىب بولغان جۇمھۇرىيهتچىلهردىن بولغان
پرېزدېنت نامزاتى رونالد رېگان ماقالهمنى ئوقۇدى.
(ھولبرۇكنىڭ تهكلىۋىگه ئاساسهن، ماقالىنى
رېگانغا ئهۋهتىپ بهرگهن ئىدىم.) ئهينى چاغدىكى
كالفورنىيه شتاتىنىڭ باشلىقى بولۇپ خىزمهت
قىلىۋاتقان رېگان خىتاي بىلهن يېقىن مۇناسىۋهت
قۇرۇپ، ئۇنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا شىنا قىلىپ
ئىشلىتىش پىكرىنى قوللىغانلىقىنى بىر قوليازما
ئارقىلىق ماڭا بىلدۈردى. بىراق،شتات باشلىقى
رېگان مېنى خىتايالر توغرۇلۇق ئاگاھالندۇرغان،
بولۇپمۇ ئامېرىكانىڭ تهيۋهندىكى دېموكراتىك
ئىتتىپاقداشلىرىنى تاشلىۋېتىشكه بولغان
ئهندىشىسىنى ئىپادىلىگهن ئىدى. كېيىن مهن

شتات باشلىقى رېگان  بىلهن  تېنچ  ئوكياننىڭ 

قىرغىقىدىكى ئۆيىده كۆرۈشتۈم. شۇ چاغدا ئۇ ماڭا
«ئاتمىش تۆت ياشقا كىرگهن بولسىمۇ، تېخى
پېنىسىيگه چىقمىغانلىقى» نى ئېيتىپ چاقچاق
قىلغان ئىدى. ئۇ نۇتۇقلىرىدا پايدىلىنىشى ئۈچۈن
مېنى خىتايغا ئائىت ماتېرىيالالرنى ئۆزىگه

ئهۋهتىپ تۇرۇشقا رىغبهتلهندۈرگهن ئىدى.
    1978-يىلى، ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋهت
نورماللىققا قاراپ يۈزلهندى، يهنى، ئامېرىكا
رهھبهرلىرى كوممۇنىستىك خىتاينى خىتاي
خهلقىنىڭ قانۇنىي ھۆكۈمىتى دهپ تونۇغان ئىدى.
شۇ يىلى، دېڭ شياۋپىڭ ئۆزىنىڭ ئامېرىكا ئارزۇسى
تىزىملىكىنىڭ يۇقىرى نۇقتىسىدىكى «ئىلىم-پهن
ۋه تېخنولوگىيه» گه تېزلىك بىلهن دىققىتىنى
مهركهزلهشتۈردى. بۇ ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر
دهۋرىدىكى «باشقىالرنىڭ قولى ئارقىلىق ئۆز
ئىشىڭنى پۈتتۈر» ئۇقۇمىنىڭ ئهمهلىيهتلىرىدىن
بىرى ئىدى.(50) دېڭ 1978-يىلى ئوتتۇرىغا قويغان
ئىستىراتېگىيىگه ئاساسهن، ئىقتىسادنىڭ
گۈللىنىشىده «تېخنولوگىيه بىرىنچى نومۇرلۇق
ئىشلهپچىقىرش كۈچى» ئىدى.(51) دېڭنىڭ
چۈشهنچىسىده، خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۈچ
سۈپىتىده ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىشتىكى
بىردىنبىر يولى ئىلىم-پهن ۋه تېخنولوگىيهنى زور
كۈچ بىلهن راۋاجالندۇرۇش ئىدى. بۇنىڭغا
يېتىشتىكى ماھىيهت خاراكتېرلىك قىسقا يول،
ئامېرىكانىڭ ئېرىشىپ بولغانلىرىنى قولغا
كهلتۈرۈش ئىدى. دېڭنىڭ بۇ تىرىشچانلىقىنى
ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىكى كۆڭۈلدىكىدهك شېرىك
ئامېرىكانىڭ يېڭى پرېزدېنتى جىمى كارتېر
(Jimmy Carter) بولۇپ، ئۇ رهسمىي يوسۇندىكى
خىتاي-ئامېرىكا مۇناسىۋهتلىرىده دىپلوماتىك
يۈكسىلىشنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىغا ھېرىسمهن

ئىدى. 
    1978-يىلى ئىيۇلدا، پرېزدېنت كارتېر ئامېرىكا
ئالىملىرىدىن تهشكىل تاپقان، ھېچقايسى دۆلهتكه
ئهۋهتىلىپ باقمىغان ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
ۋهكىللهر ئۆمىنى خىتايغا ئهۋهتتى. بۇ ئۆمهككه
كارتېرنىڭ پهن-تېخنىكا مهسلىھهتچىسى،
ماسساچۇستېس تېخنولوگىيه ئىنىستىتۇتىنىڭ يهر
تهۋرهش ئىلىمىده مۇتهخهسسىلهشكهن پروفىسورى 
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فرهڭك پرهس (Frank Press) باشچىلىق قىلدى.
پرهس 1975-يىلىدىن 1977-يىلىغىچه
ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان پهن-تېخنىكا
ئالماشتۇرۇش كومېتىتىنىڭ رهئىسلىك ۋهزىپىسىنى
ئورۇنداپ كېلىۋاتقان ئىدى. شۇ ۋهجىدىن، خىتاي
بىلهن پهن-تېخنىكا ئالماشتۇرۇشقا ئاالھىده
قىزىققان ئىدى. پرهس ئۆمىكى خىتايالرنى ئىنتايىن
جهلب قىلدى. «خهلق گېزىتى» چهتئهللىكلهرنىڭ
بايانلىرىنى كامدىن-كام باساتتى. بىراق،
يۇقارقىدهك ئهھۋال ئاستىدا، پرهسنىڭ
يهرشارىلىشىشنىڭ ئهۋزهللىكلىرىنى تهكىتلهپ
سۆزلىگهن زىياپهت نۇتۇقى بۇ گېزىت
سهھىپىسىدىن ئورۇن ئالدى. دېڭ شىياۋ پىڭ بىلهن
ئون تۆت قېتىم يىغىن ئۆتكۈزگهن دۆلهتلىك
بىخهتهرلىك كومېتىتىنىڭ خىتاي سىياسىتى
Michel) ئهمهلدارى مىچېل ئوكسېنبېرگ
Oksenberg) دېڭ شىياۋپىڭدىن خىتاينىڭ
كهلگۈسىگه ئهقلىي قىزىقسىنىش بىلهن مۇئامىله
قىلىش ۋه خىتاينىڭ كهلگۈسى توغرىسىدىكى
تهسهۋۋۇرغا پۈتۈن دىققىتى بىلهن چۆكۈش جهھهتتىن
ھېچبىر يىغىنغا بۇ قېتىملىق ئامېرىكا ئالىملىرى
سهپىرىدىنمۇ بهكراق ئهھمىيهت بهرمىگهنلىكىنى
كۆرگهنلىكىنى بايان قىلدى. (ئىلگىرىكى
رهھبهرلهرگه ئوخشاشال) ئاجىز قول سوزغۇچىلىق
رولىنى ئويناۋاتقان دېڭ شىياۋپىڭ پرهس ۋهكىللهر
ئۆمىكىگه خىتاينىڭ ئىلىم-پهن ۋه
تېخنولوگىيهدىكى قاالقلىقىنى بايان قىلدى، ھهمده
ئامېرىكانىڭ خىتايغا يۇقىرى تېخنىكا
ئېكسپورتىدىكى چهكلىمىسى توغرىسىدىكى

دىققهت-ئېتىبارىنى ئىپادىلىدى.  
     بېيجىڭ ئۆتمۈشته ئالىملىرىنىڭ ئۆزىدىن يۈز
ئۆرۈش مۇمكىنچىلىكىنى نهزهرده تۇتۇپ، خىتاي
ئالىملىرىنىڭ ئامېرىكاغا بېرىشىنى قاتتىق
كونترول قىالتتى ۋه بارىدىغانالرنىڭ سانىغا
چهكلىمه قوياتتى. پرهس خىتاينىڭ غهرب بىلهن
ئىلىم-پهن ئالماشتۇرۇشنى كېڭهيتىش جهھهتتىمۇ
ئوخشاشال ناھايىتى ئېھتىياتچان بولىدىغانلىقىنى
كۈتكهن ئىدى. شۇڭىالشقا، دېڭ شىياۋپىڭ
ئامېرىكانىڭ ئىلىم-پهن ساھهسىدىكى يهتته يۈز

ئوقۇغۇچىنى  قوبۇل  قىلىشىنى،  كېيىنكى  بىر 

نهچچه يىلدا بۇ خىل ئوقۇغۇچىدىن نهچچه ئون
مىڭنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ھاپىال-شاپىال
ئوتتۇرىغا قويغاندا پرهس بۇنىڭدىن ھهيرانۇ-ھهس
قالغان ئىدى. دېڭ شىياۋپىڭ بۇ ھهقته ئىجابىي
جاۋاب كېلىشىنى خۇشتارلىق بىلهن كۈتتى.
پرهسنىڭ ئويىچه بۇ ئىش ئۇنىڭ خىزمهت
ھاياتىدىكى ئهڭ چوڭ بۆسۈش ئىدى. پرهس
پرېزدېنت كارتېرغا سهھهر سائهت ئۈچته تېلفون
قىلىپ ئويغاتتى. كارتېر مهسلىھهتچىسىگه
ئوخشاشال، خىتاينىڭ توساتتىن ئىلىم-پهن
ئالماشتۇرۇش جهھهتتىكى كۈچلۈك قىزىقىشىنى
بهك كۆپ ئويلىنىپ ئولتۇرماستىن، بۇنى ئىككى
دۆلهتنىڭ مۇناسىۋىتىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشتىكى

قارشى ئېلىشقا تېگىشلىك ئىش دهپ قارىدى.
    1979- يىلى يانۋاردا، دېڭ تۇنجى قېتىملىق ۋه بىر
دىنبىر زىيارىتىده ئامېرىكانى زىيارهت قىلدى. بۇ
بىر مهھهل ھهيرانلىق پهيدا قىلدى. پرېزدېنت
كارتېر ئۇنى كهچلىك دۆلهت زىياپىتى بىلهن
كۈتۈۋالدى. ھهتتا كارتېر ئامېرىكادىكى ئىككى
پارتىيهنىڭ ئامېرىكا-خىتاي سىياسىتىدىكى
بىردهكلىكىنىڭ سىمۋولى سۈپىتىده، سابىق
پرېزدېنت رىچارد نېكسوننىمۇ زىياپهتكه تهكلىپ
قىلدى. بۇ نېكسوننىڭ 1974-يىلى ئاۋغۇستتا
ۋهزىپىسىدىن ئىستېپا بهرگهندىن بۇيان ئاق سارايغا
تۇنجى قهدهم بېسىشى ھېسابلىناتتى. دېڭ شياۋپىڭ
ئامېرىكادا ئون ئۈچ كۈن تۇردى. بۇ جهرياندا
كوكاكوالنىڭ باش شىتابىنى، خيۇستوندىكى
Johnson) جونسون ئالهم بوشلۇقى مهركىزىنى
Space Center)، ھهتتا دىسنىي دۇنيا باغچىسىنىمۇ
زىيارهت قىلدى. قوبۇل قىلىنىشىنىڭ سىمۋولى
سۈپىتىده، ئامېرىكىدىكى ئهڭ شۆھرهتلىك
تاراتقۇالردىن سانىلىدىغان «دهۋر ژۇرنىلى» دېڭنىڭ
رهسىمىنى ژۇرنال مۇقاۋىسىغا ئىككى قېتىم باستى.
   بېيجىڭدىكى دۆلهتلىك مۇزېيغا دېڭنىڭ
تېكساس زىيارىتىده سوۋغا قىلىنغان شىلهپىنى
كىيىپ، كۈلۈمسىرهپ چۈشكهن رهسىمى كۆرگهزمىگه
قويۇلغان. بۇ رهسىم ئۇنىڭ 1979-يىلىدىكى
ئامېرىكا زىيارىتىنىڭ سىمۋولى بولۇپ قالغان. بۇ
ئامېرىكا خهلقىگه دېڭ شياۋپىڭنىڭ يۇمۇرلۇق

كىشى ئىكهنلىكىنى، «ئاشۇ كوممۇنىستالر» دىن 
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بهكراق، «ئۆزىمىز» گه ئوخشايدىغانلىقىنى ئىشاره

قىالتتى. بىراق، (دېڭنىڭ ئامېرىكا سهپىرى ۋه شۇم

نىيهت بىلهن تهرهققىيات يولىغا قهدهم قويۇشى)

خىتايالرنىڭ مارافوندا بۇرۇلۇش نۇقتىسى

ياسىغىنىنى ئىپادىلهپ بهردى. دېڭنىڭ ئېرىشكىنى

ماۋنىڭ ئېرىشكىنىدىن كۆپ يۇقىرى بولدى.     

  1979-يىلى 31-يانۋاردا ـــ (يهنى) دېڭ

شياۋپىڭنىڭ ئامېرىكا زىيارىتى مهزگىلىده دېڭ

شياۋپىڭ ۋه مهملىكهتلىك پهن-تېخنىكا

كومېتىتىنىڭ مۇدىرى فاڭ يى ئىلىم-پهن

ئالماشتۇرۇش قهدىمىنى تېزلىتىش ئۈچۈن ئامېرىكا

ھۆكۈمىتى بىلهن كېلىشىم ئىمزالىدى. بۇ يىلى،

تۇنجى قېتىملىق ئهللىك خىتاي ئوقۇغۇچى

ئامېرىكاغا قاراپ ئۇچتى. ئىلىم-پهن ئالماشتۇرۇش

كېلىشىمىنىڭ ئالدىنقى بهش يىلىدا ئون توققۇز

مىڭ خىتاي ئوقۇغۇچى ئامېرىكا

ئۇنۋېرسىتېتلىرىدا فىزىكا، مېدىتسىنا،

ئېنژىنېرلىق قاتارلىق ساھهلهرده ئوقۇدى. شۇنداقال،

ئۇالرنىڭ سانى ئۈزلۈكسىز ھالدا ئاشتى.(52) كارتېر

بىلهن دېڭ شياۋپىڭ يهنه كونسۇلخانا، تىجارهت،

ئىلىم-پهن ۋه تېخنولوگىيهگه ئائىت كېلىشىملهرنى

ئىمزالىغان بولۇپ، كېلىشىمده ئامېرىكانىڭ ئىلم-

پهن ۋه تېخنولوگىيهگىنىڭ ھهممه ساھهسىگه ئائىت

بىلىملهرنى خىتاي پهن-تېخنىكا خادىملىرىغا

تهمىنلهيدىغانلىقى بهلگىلهنگهن. بۇ ئامېرىكانىڭ

ئىلىم-پهن ۋه تېخنولوگىيه جۇغالنمىلىرىنىڭ

تارىختىن بۇيان ئهڭ يۇقىرى دهرىجىده سىرتقا ئېقىپ

چىقىپ كېتىشى ھېسابلىنىدۇ.  

   خىتايالر ئامېرىكا دۆلهتلىك ئىلىم-پهن

ئاكادېمىيىسىگه قول سوزۇپ، ئۆزلىرى تاللىغان

ساھهلهرده ئامېرىكا-خىتاي ئىلىم-پهن

ئالماشتۇرۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن خىتايغا

(ئىلىم-پهن خادىملىرى) ۋهكىللهر ئۆمىكى

ئهۋهتىشىنى ئۆتۈندى. خىتاينىڭ

ئىستىراتېگىيىسى ئۆزلىرىنىڭ فىزىكا، ئاتوم

ئېنىرگىيىسى، ئالهم بوشلۇقى بىلىملىرى ۋه باشقا

ساھهلهرگه ئائىت خهلقئارالىق ئورگانالرغا

قاتنىشىشىنى ئامېرىكالىقالرنىڭ قولى ئارقىلىق

كاپالهتكه ئىگه قىلىش ئىدى. ئامېرىكالىقالر

بۇنىڭغا ماقۇل بولدى. شۇنداق قىلىپ، بۇ خىتايغا 

قىلىنغان سهككىزىنچى ياردهم بولۇپ قالدى.

     ئامېرىكالىقالر يهنه خىتاي بىلهن تېخىمۇ كۆپ

ھهربىي ھهمكارلىققا قاتنىشىشنى قوبۇل قىلدى.

پرېزدېنت كارتېر ھهتتا ۋېيتنام ئۇرۇشىدا خىتايغا

ياردهم بېرىش ئۈچۈن، خىتاينى ئىستىخبارات بىلهن

تهمىنلىدى. ئۇ 2011-يىلى خىتاي توغرىسىدا

نهشىر قىلىنغان كىتابىدا دېيىشىچه، ئۇنىڭ بۇ

ئىشىدىن (ئهينى چاغدا) ھهتتا ھېنرى كىسسىنجېر

(جېنىدا) ھاڭ-تاڭ قالغان ئىكهن. بهزى پىكىرلهرده،

كارتېر بېيجىڭغا ئىشىكىنى ئېچىش ئارقىلىق

ۋهھشىي يالماۋزدىن بىرنى ئوتتۇرىغا چىقاردى،

دېيىلدى. كىسسىنجېر كارتېرنى بېيجىڭ تهرهپنىڭ

«ئاشكارا ئهسكىرىي تاجاۋۇزغا تهڭداش» قىلمىشى

بىلهن بىلهن «بىرهسمىي ھالدا تىل بىرىكتۈرۈپ»،

بۇ ئارقىلىق كامبودژا كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ

قالدۇق كۈچلىرىگه ۋاسىتىلىك ھالدا ياردهم قىلىش

بىلهن ئهيىبلىدى.(53) كىسسىنجېر غهزهب بىلهن

شۇنى ئىپاده قىلدىكى، دۆلهت مۇدائىپه مىنىستىرى

خهرولد بروۋن (Harold Brown) نىڭ خىتاي

زىيارىتى «بىر نهچچه يىل ئاۋۋالقى مهزگىلىگه

قارىغاندا تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغان دهرىجىده

خىتاي-ئامېرىكا ھهمكارلىقىنىڭ تېخىمۇ

كۈچىيىشىگه ئىشاره قىلدى.»

     توققۇزىنچى ياردهمگه 43-نومۇرلۇق پرېزدېنت

بۇيرۇقى بويىچه، 1978-يىلى ئىمزا قويۇلۇپ،

ئامېرىكانىڭ مائارىپ، ئېنېرگىيه، يېزا ئىگىلىكى،

ئالهم بوشلۇقى، گېئولوگىيه، سودا ۋه ئاممىۋىي

ساغالملىق قاتارلىق كۆپلىگهن ساھهلهردىكى

ئىلىم-پهن ۋه تېخنولوگىيه تهرهققىياتلىرىنىڭ

خىتايغا يۆتكىلىشى ئىشقا ئاشتى. (54) كېيىنكى

يىلى، كارتېر ھۆكۈمىتى خىتايغا ئامېرىكانىڭ

most-) شېرىكى سۈپىتىده ئهڭ مهنپهئهتدار دۆلهت

favored-nation) ئىمتىيازىنى بهردى.

     ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ

ئاالھىده خادىمى، شۇنداقال  كېيىن ئامېرىكانىڭ

خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى بولغان  جېيمس

لىلي (James Lilley) «خىتايشۇناس» ناملىق

ئهسلىمىسىده پرېزدېنت كارتېرنىڭ يهنه 1979-

يىللىرىدا خىتاينىڭ شهرقىي شىمالىدا سېگناللىق

ئاخبارات يىغىش نۇقتىسىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ھوقۇق 
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بهرگهنلىكىنى يازىدۇ. لىلىي مۇنداق

يازىدۇ:«مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى تهرىپىدىن

ئوردېن بىلهن تارتۇقلىنىشىمغا مېنىڭ بېيجىڭدا

تۇنجى قېتىملىق مهركىزى ئاخبارات ئورگىنىنى

تهسىس قىلىشىم سهۋهب بولغان. مېنىڭ يهنه بىر

تۆھپهم، خىتاي بىلهن ئىستىخبارات ئۇچۇرلىرىنى

ئورتاقلىشىشنى تهرهققىي قىلدۇرۇش جهھهتته رول

ئوينىشىم بولدى. بۇ ئاڭلىماققا مۇناسىۋهتسىز

ئىككى ئىشنى باغالشتۇرۇپ قويغاندهك بىر

پىكىر.  بىر نهچچه يىلنىڭ ئالدىدا ۋېيتنامدا

ۋاكالهتچىلىرىنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن ئۆز ئارا ئۇرۇش

قىلىپ تۇرغان ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئهمدىلىكته

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئاخبارات تېخنىكىسى

توغرىسىدىكى مهلۇماتالرنى بىرلىشىپ تۇرۇپ

توپلىدى.(55)

     1978-يىلى، مېنىڭ ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسى

خامچوت كومېتىتىدا كهسپىي خادىم بولۇپ بولۇپ

ئىشلهۋاتقان ۋاقىتلىرىم ئىدى. بۇ ۋاقىتتا مهن يهنه

دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىغا مهسلىھهتچى

بولۇپ ئىشلهۋاتاتتىم. بۇ يهرده مهن خىتايغا

مۇناسىۋهتلىك مهخپىي ئانالىزالرنى ئوقۇشنى

داۋامالشتۇردۇم، شۇنداقال بۇ ھهقته دوكالت ۋه

ئانالىزالرنى يېزىپ تۇرغان بولدۇم. 1980-يىلى

رونالد رېگان ئاقسارايدا ئىككىنچى قېتىم

پرېزدېنتلىق نامزاتلىقىغا چىققاندا، مهن ئۇنىڭ

مهسلىھهتچىلىرىدىن بىرى بولۇپ تهيىنلهندىم.

شۇنداقال، ئۇنىڭ تاشقى سىياسهت ھهققىدىكى

تۇنجى نۇتۇقىنى يېزىشقا ياردهملهشتىم. مهن

رېگاننىڭ مهسلهھهتچىلىرى ئارىسىدا ئورتاق كۆز

قاراش ھېسابالنغان ـــ ئامېرىكا خىتايغا ياردهم

بېرىش ئارقىلىق، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تېخىمۇ

چوڭ تهھدىتىدىن ساقلىنىشى كېرهك دېگهن كۆز

قاراشتا ئىدىم. رېگان سايالمدا غهلىبه قىلغاندىن

كېيىن، مهن ئۆتكۈنچى پرېزىدېنتلىق گۇرۇپپىسىغا

تالالندىم. بۇ چاغدا مهن (خىتاي بىلهن) تېخىمۇ

چوڭقۇر ھهمكارلىشىشنى تهشهببۇس قىلدىم.

مېنىڭ ئىلگىرىكى شېرىكىم ئالېكساندىر ھېيگ

(Alexander Haig) كارتېر ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي

بىلهن بولغان بارچه ئىشلىرىنى بىلهتتى. بۇ چاغدا 

ئۇ دۆلهت سېكرىتارى سۈپىتىده بېيجىڭنى زىيارهت

قىلدى ۋه كېيىنكى كۆڭۈلدىكىدهك قهدهم

سۈپىتىده، خىتايغا قورال سېتىپ بېرىشنى

ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويدى.   

  پرېزدېنت رېگان تهرىپىدىن 1981-يىلى

ئىمزاالنغان دۆلهتلىك بىخهتهرلىك قارارى

كۆرسهتمىسى(NSDD) 11 ده ،بهش بۇرجهكلىك بىنا

خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىنى دۇنياۋىي سهۋىيهگه

ئىگه ئۇرۇش قىلىش كۈچىگه ئېلىپ چىقىش

ئۈچۈن، يۇقىرى دهرىجىلىك ھاۋا، قۇرۇقلۇق، دېڭىز

ۋه باشقۇرۇلىدىغان بومبا تېخنولوگىيىلىرىنى

خىتايغا سېتىپ بېرىشكه رۇخسهت قىلدى.

كېيىنكى يىلى، خىتاينىڭ ھهربىي ئىگىلىكتىكى

ۋه خهلق ئىگىلىكىدىكى ئاتوم پروگراممىلىرىنى

كېڭهيتىش ئۈچۈن، رېگاننىڭ دۆلهتلىك

بىخهتهرلىك قارارى كۆرسهتمىسى 12گه بىنائهن،

ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئاتوم

ھهمكارلىقى ۋه تهرهققىياتى باشالندى.

    رېگان ئۆزىدىن ئىلگىرىكى پرېزدېنتالرنىڭ

خىتايغا تۇتقان سىياسهتلىرى توغرۇلۇق چوڭقۇر

گۇماندا ئىدى. ئۇنىڭ بۇ خىل مهيدانى

ھۆكۈمهتنىڭ ئىچكى قىسىمىدا ئېغىر دهرىجىدىكى

بۆلۈنۈشكه سهۋهب بولدى. رېگان خىتاينىڭ

يوشۇرۇن تهبىئىتىنى مهندىنمۇ، شۇنداقال ئۆز

ھۆكۈمىتىدىكى كۆپلىگهن خىتاي

مۇتهخهسىسلىرىدىنمۇ ياخشى كۆرۈپ يېتهلىگهن

ئىدى. تاشقى جهھهتتىن قارىغاندا، رېگان ـــ

نېكسون ـ فورد ـ كارتېرنىڭ خىتاينى قۇرۇپ چىقىش

لېنىيىسىگه  ئهگهشتى. رېگان تهرىپىدىن 1984-

يىلى ئىمزاالنغان دۆلهتلىك بىخهتهرلىك قارارى

بۇيرۇقى 140 دا «خىتاينىڭ زامانىۋىلىشىشىغا

ياردهم بېرىش ئارقىلىق خىتاي كۈچلۈك، بىخهتهر ۋه

مۇقىم؛ شۇنداقال، ھهم ئاسىيانىڭ، ھهم دۇنيانىڭ

تىنىچلىقىغا ئىجابىي تهسىر كۆرسىتىدىغان باش

كۆرۈتۈۋاتقان كۈچ بوالاليدۇ» دېگهن قۇرالر مهۋجۇت

ئىدى. (دىققهتكه ئهرزىيدىغىنى، دۆلهتلىك

بىخهتهرلىك قارارى كۆرسهتمىسىگه مۇناسىۋهتلىك

خادىمالر دۆلهتلىك بىخهتهرلىك قارارى بۇيرۇقى 140

نىڭ تارقىتىلىشىغا قاتتىق چهك قويغان بولۇپ، بۇ 

19



ھۆججهتتىن پهقهت ئون بهش نۇسخىال بېسىلغان.

رېگان ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينى كۈچلهندۈرۈشتىكى

مۇنازىره قوزغايدىغان قارارى بۇ ھۆججهتنىڭ بۇ

دهرىجىده مهخپىي تۇتۇلىشىدىكى سهۋهبلهردىن

بىرى بولۇشى مۇمكىن.)(56)

      رېگان خىتاينى كۈچلۈك قىلىپ چىقىش ئۈچۈن

بۇ بۇيرۇقالرغا ئىمزا قويغان. ھهتتا، خىتايغا قورال-

ياراغ سېتىپ بېرىپ، تهيۋهنگه قورال-ياراغ

سېتىشنى ئازايتىش تهكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان.

ئۆزىدىن ئىلگىرىكى پرېزدېنتالرغا

ئوخشىمايدىغىنى، رېگان ئىنتايىن مۇھىم بىر

ئاگاھالندۇرۇشنى، يهنى ئامېرىكانىڭ خىتايغا

ياردهم بېرىشى خىتاينىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن

چهك ئايرىش مهيدانىدا تۇرۇشى، ھهمده ئۆزىدىكى

مۇستهبىت سېستىمىنى ئهركىنلهشتۈرۈشنى

ئالدىنقى شهرت قىلغان ئاگاھالندۇرۇشنى  ئىالۋه

قىلغان. ئهپسۇسلىنارلىقى، ئۇنىڭ

مهسلىھهتچلىرى بۇ ئالدىنقى شهرتلهرنى ئومۇمهن

نهزهردىن ساقىت قىلغان. قانداقال سهۋهب

بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، پرېزدېنت رېگان ئۆزىمۇ

مۇشۇنداق قىلغان.

    بۇنىڭدىن سىرت، رېگان ھۆكۈمىتى خىتاي

ھۆكۈمهت قارمىقىدىكى يېڭىدىن قۇرۇلغان

تهتقىقات ئورگانلىرىنىڭ ئېنژىنىرلىق،

ئاپتوماتلىشىش، بىئوتېخنولوگىيه، الزىر نۇرى

تېخنولوگىيىسى، ئالهم بوشلۇقى تېخنولوگىيىسى،

ئادهملىك ئالهم كېمىسى تېخنولوگىيىسى، ئهقلىي

ئىقتىدارلىق ماشىنا ئادهم تېخنولوگىيىسى ۋه باشقا

كۆپلىگهن ساھهلهرده كهسپىيلىشىشى ئۈچۈن

خىتاينى ئىقتىسادىي ۋه تهربىيىلهش ياردىمى بىلهن

تهمىنلىدى. رېگان ھهتتا خىتاينىڭ بىر ھهربىي

ۋهكىللهر ئۆمىكىنىڭ ئامېرىكانىڭ دۆلهت

بىخهتهرلىكى جهھهتته ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

ئورگانلىرىدىن بىرى بولغان دۆلهت بىخهتهرلىكى

ئالىي تهتقىقات قۇرۇلۇشى ئورگىنىنى زىيارهت

قىلىشىنى تهستىقلىدى. بۇ ئىنتېرنېت، رهقهملىك

مهشغۇالت قىلىش ۋه باشقا نۇرغۇنلىغان يۇقىرى

تېخنىكىلىق پروگراممىالرنى كهشىپ قىلغان

ئورگان ئىدى.

    رېگاننىڭ پرىزدېنتلىق دهۋرىده، ئامېرىكانىڭ

خىتاي بىلهن بولغان ھهربىي ھهمكارلىقى ئۇنىڭدىن

ئىلگىرىكى چاغالردا تهسهۋۋۇرمۇ قىلغىلى

بولمايدىغان دهرىجىده كۈچهيدى. ئامېرىكا سوۋېتقا

قارشى ئافغان قوزغىالڭچىلىرى، كامبودژا

كوممۇنىستىك پارتىيىسى ۋه ئانگوالدىكى كۇباغا

قارشى كۈچلهر قاتارلىقالرنى ئهسكىرىي ياردهم بىلهن

تهمىنلهش ئۈچۈن خىتاي بىلهن بىرلىكته مهخپىي

ھهرىكهت قىلدى. بىزنىڭ ۋېيتنامنىڭ كامبودژانى

بېسىۋېلىشىغا قارشى ھهمكارلىقىمىز بۇ

ھهمكارلىق پروگراممىسىنى ئاشكارىلىغان

ئامېرىكا مهركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ

تۆت ئهمهلدارى بىلهن بولغان سۆھبهتلهر ئارقىلىق

«كامبودژا ئۇرۇشى» ناملىق كىتابتا بايان قىلىنغان.

بۇ ھهمكارلىق ۋېيتنامغا قارشى ئهللىك مىڭ

كىشىلىك زهربىدارالر ئهترىتىنى قورالالندۇرۇشنى ئۆز

ئىچىگه ئالغان.(57)

     جورجى كرايل (George Crile) نىڭ «چارلىي

ۋىلسوننىڭ ئۇرۇشى» دېگهن كىتابىدا مهركىزىي

ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ باشقا خىزمهتچىلىرى

ئاشكارىلىغان تېخىمۇ كۆپ مهخپىيهتلىكلهر بار،

مهسىلهن ئامېرىكانىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى

ئافغانىستان قوزغىالڭچىلىرىغا ياردهم بېرىش ئۈچۈن

خىتايدىن ئىككى مىليارد دولالرلىق قورال

سېتىۋالغانلىقى دېگهندهك (58). كىسسىنجېرنىڭ

ئهسلىمىسىده، (ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ)

ئانگوالدىمۇ مهخپىي ھهمكارالشقانلىقى تىلغا

ئېلىنىدۇ (59).  

     نېمه ئۈچۈن بۇ خىل كهڭ كۆلهملىك مهخپىي

ھهرىكهتلهرده خىتاينىڭ ئامېرىكا بىلهن

ھهمكارالشقۇسى كېلىپ قالىدۇ؟ بۇنىڭ تولۇق

جاۋابىنى پهقهت بېيجىڭ ئۆزىنىڭ ئارخىپلىرىنى

ئاشكارىلىغاندا ياكى يۇقىرى دهرىجىلىك بىرهر

ئهمهلدار خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهنده ئاندىن

بىلهلهيمىز. نۆۋهتته بىز بىلىدىغان بىر ئىش شۇكى،

بېيجىڭ ئامېرىكانىڭ كۈچى ۋه تېخنىكىسىدىن

پايدىلىنىپ، ئۇزۇن مهزگىلده ئۆزىنى

كۈچلهندۈرمهكچى بولۇۋاتىدۇ. بۇ يهردىكى ھالقىلىق

نۇقتا تهڭپۇڭلۇقنى ساقالش ئۈچۈن ئىستراتېگىيه-
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لىك  قورشاۋ  شاھمات  ئويناش ئېھتىياجى، يهنى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قورشاۋىنى توسۇش

ئېھتىياجى بارلىقىنى بىلدۈرۈشتهك قىالتتى.

ھېچكىم بۇنى «مارافون» مۇساپىسىده تېخىمۇ چوڭ

ئىلگىرىلهشنى قولغا كهلتۈرۈش ئۇرۇنۇشى دهپ

قارىمىغانىدى. خىتاي بىزگه ئۆزىنى  ئاجىز،

مۇداپىئه ھالىتىده تۇرغان، ياردهمگه موھتاج قىلىپ

كۆرسهتكهنىدى.

      ئونىنچى ياردهمده، «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»نىڭ

مۇخبىرى پاترىك تايلېرنىڭ دېيىشىچه، ئامېرىكا –

خىتاي ئىستىخبارات دائىرىلىرىنىڭ خىتاي –

سوۋېت چېگراسى بويىدا «كاشتان پىالنى» دېگهن

مهخپىي نامدا يىغىلىشى ماقۇلالنغانىدى.

شۇنىڭدىن كېيىنرهك، يهنى 1979 – يىلى 8 – ئايدا

پىرېزىدېنت كارتېرنىڭ مۇئاۋىنى ۋالتېر

موندېيىلنىڭ خىتايغا قىلغان سهپىرىده،

بهشبۇرجهك بىنا (ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقىنىڭ تۇرۇشلۇق ئورنى، ت) ۋه

مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى ھهربىي ئايروپىالن

ئارقىلىق «كاشتان» كۆزىتىش پونكىتىنى خىتايغا

توشۇدى. تايلېرنىڭ خهۋىرىده دېيىلىشىچه، شۇ

C-141 نهرسه روشهنكى، خىتاي ئامېرىكادىن

«توشۇغۇچى يۇلتۇز» ناملىق ئايروپىالنىنى بېيجىڭ

ئايرودرومىغا، سوۋېت ئۇچقۇچىالر ئايروپىالنىنىڭ

يېنىغا توختىتىشنى تهلهپ قىلىپ، سوۋېت

ئىتتىپاقىغا (خىتاي بىلهن ئامېرىكا ئارىسىدىكى)

ھهمكارلىقنى كۆز - كۆز قىلماقچى بولغان (60).

     تايلېرنىڭ دېيىشىچه، بۇ كۆزىتىش پونكىتلىرى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھاۋا قاتنىشى، ھاۋا

مۇداپىئهسىدىكى رادار سىگناللىرى، ك گ ب نىڭ

ئاالقىلىرىغا ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى توپلىيااليدىكهن،

شۇنداقال بۇ پونكىتالر يهنه سوۋېت ئىتتىپاقى يادرو

قوراللىرىنىڭ ئاگاھالندۇرۇش دهرىجىسىدىكى

ھهرقانداق ئۆزگىرىشنى بايقىيااليدىكهن (61).

دېمهك، بۇ خىل ئهھۋالدا، سوۋېت ئىتتىپاقى خىتايغا

ھۇجۇم قىلىپ قالسا، خىتاينىڭ بۇنىڭ ئۈچۈن

تهييارلىق كۆرۈش ۋاقتى ئهسلىدىكىدىن خېلىال

ئۇزىرايدۇ دېگهن گهپ. بۇ 1979 – يىلى 12 - ئايدا

سوۋېت ئىتتىپاقى يۆلهۋاتقان ۋېيتنامنىڭ

كامبودژاغا  تاجاۋۇز قىلىشى  ۋه سوۋېت ئىتتىپاقى-

نىڭ ئافغانىستانغا تاجاۋۇز قىلىشى بىلهن

باشالنغان خىتاينى قورشاش ئۇرۇنۇشىدىن بىر قانچه

ئاي ئاۋۋالقى شۇ مهزگىلده خىتاينىڭ بىخهتهرلىكى

ئۈچۈن غايهت زور ئهۋزهللىك ھېسابلىناتتى. خىتايالر

ئۆزىنىڭ سهبىرچانلىقى ئارقىلىق كىسسىنجېر،

ئىكول ۋه مهن شۇنىڭدىن ئالته يىل بۇرۇن ئوتتۇرىغا

قويغاندىنمۇ كۆپ نهرسىلهرگه ئېرىشكهنىدى.  

   «شى»(ۋهزىيهت)نىڭ تهقهززاسىغا كۆره، خىتاي

سوۋېت قورشاۋىنىڭ ئافغانىستان ۋه ۋېيتنامدىكى

ئىككى «قىسقۇچ»ىنى ۋهيران قىلىشتا، ئۆزىنى

چوقۇم ئامېرىكانىڭ ياردىمىگه موھتاج دهپ

ئويلىغان. شۇ تهرىقىده ئهھۋال ماۋ زېدۇڭنىڭ

زامانىسىدىكىدىنمۇ بهكرهك «يوللۇق»لىشىپ، دېڭ

شياۋپىڭ «زومىگهر» (ئامېرىكا)دىن زور ياردهملهرنى

ئېلىش ئالدىدا تۇراتتى (62).

      1982– يىلىدىن 1989 – يىلىغىچه، خىتاي

بىلهن ئامېرىكانىڭ «كامبودژا پىالنى» خىتاي،

تايالند خان جهمهتى ئارمىيهسى، سىنگاپور ۋه

مااليسىيانىڭ ياردىمىده باڭكوكنى خورىتىپ

تۈگهتتى. بۇئامېرىكانىڭ خىتايغا قىلغان ئون

بىرىنچى ياردىمى ئىدى. مهزكۇر يوشۇرۇن ھهمكارلىق

قىسمهن ئاشكارىلىقلىقى سهۋهبلىك يىگىرمه

يىلغىچه ئوڭۇشلۇق ھالدا نىقابلىنىپ كېلهلىدى.

ئامېرىكا خهلقئارا تهرهققىيات مهھكىمىسى

(USAID) مهزكۇر پىالننىڭ قوللىغۇچىلىرىدىن

جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىدىن بولغان

فىلورىدالىق ئاۋام پاالتاسى ئهزاسى بىل مهككوللۇم

(Bill McCollum) ۋه دېموكراتالر پارتىيهسىدىن

نيۇيوركلىق ئاۋام پاالتاسى ئهزاسى سىتىفېن سوالرز

(Stephen Solarz)نىڭ ئىسمى بىلهن ئاتالغان

فوندالر بىلهن تهمىنلهپ، ئۇالرنىڭ كامبودژادا جانغا

زامىن بولمايدىغان ئىنسانىي ياردهملهرنى

قىلىشىنى كاپالهتلهندۈرگهن. كېنس كونبوي

(Kenneth Conboy)نىڭ خاتىرىسىده

كۆرسىتىلگهندهك، بۇ ئىككى ئاشكارا پىالننىڭ

ئارقىسىدا، رېگان مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىگه

يوشۇرۇن ياردهم بېرىش ھهققىده بۇيرۇق چۈشۈرگهن.

بۇ ياردهم باشلىنىشىدا، يهنى 1982 – يىلى ئىككى

مىليون دولالر بولغان بولسا، 1986 – يىلى ئون  
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ئىككى مىليون دولالرغا ئۆستۈرۈلگهن (63). مهزكۇر

پىالن تايالندلىقالر تهرىپىدىن «308 اليىھهسى» دهپ

ئاتالغان اليىھهنىڭ ئىچىگه كىرگۈزۈۋېتىلگهن.

خىتاي، مااليسىيا، سىنگاپور ۋه تايالند قاتارلىقالرمۇ

قورال – ياراغ ۋه مهبلهغ بىلهن تهمىنلىگهن.

سىنگاپورنىڭ باش مىنىستىرى لى گۇاڭياۋ ھهتتا

باڭكوكتىكى مهخپىي الگېرنى زىيارهت قىلغانىدى.

مهنمۇ 1985 – ۋه 1986 – يىللىرى بۇ يهرنى زىيارهت

قىلغان ۋه ئهينى چاغدا شۇ يهردىكى مهركىزىي

ئاخبارات ئىدارىسى پونكىتىنىڭ مهسئۇلى مېنى

زۆرۈر ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلىگهنىدى. ئۇ ئىلگىرى

مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ باش شىتابىدا

يىراق شهرق بۆلۈمىنىڭ مهسئۇلى بولۇپ ئىشلهپ،

كېيىن باڭكوكقا يۆتكىلىپ كهلگهنىدى. ئۇ سوغۇق

مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى توغرىسىدا، مهزكۇر پىالننى،

يهنى خىتاي بىلهن بىرلىشىپ سوۋېتقا قارشى

تۇرۇشنى بىردىنبىر تالالش دهپ قارايتتى (64).

    كامبودژادىكى پىالن باشلىنىپ ئىككى يىلدىن

كېيىن، يهنى 1984 – يىلى يازدا باشالنغان خىتاي -

ئامېرىكا ئارىسىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنى

ئافغانىستاندىن چىقىرىۋېتىش توغرىسىدىكى

مهخپىي ھهمكارلىقنىڭ كۆلىمى

كامبودژادىكىنىڭكىدىن ئهللىك ھهسسه زور ئىدى.

     بىز ئهينى ۋاقىتتا «شى»نى ۋه «قورشاۋغا قارشى

تۇرۇش»نى چۈشهنمهيتتۇق. شۇ ۋهجىدىن ھېچكىم

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنى

غهزهپلهندۈرۈش بهدىلىگه ئامېرىكانىڭ ئافغانىستان

قوزغىالڭچىلىرىغا ياردهم بېرىش جهريانىدىكى ئهڭ

ئاساسلىق قورال – ياراغ تهمىنلىگۈچى بولۇشىنى

خىيالىغا كهلتۈرمهيتتى. بۇ ئىشنى مهركىزىي

ئاخبارات ئىدارىسىدىكى زېرهك، خىتايچىنى پۇختا

(Joe Detrani) بىلىدىغان دوستىمىز جوۋ دېترانى

بايقىغانىدى (65). خىتاينىڭ بۇ ئىش (ئافغانىستان

قوزغىالڭچىلىرىغا ياردهم بېرىش) بىلهن بولغان

مۇناسىۋىتى قاتتىق مهخپىي تۇتۇلغان بولۇپ،

تايلېرنىڭ دېيىشىچه، ئهينى چاغدا پۈتۈن مهركىزىي

ئاخبارات ئىدارىسىدا بۇ پىالننى بىلىدىغانالرنىڭ

سانى ئونغا يهتمهيتتى. خىتاي ھېلىھهم ئۆزىنىڭ

(ئافغانىستان قوزغىالڭچىلىرىنى) قورال – ياراغ

بىلهن تهمىنلىگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ. 

جورجى كرايل «چارلىي ۋىلسوننىڭ ئۇرۇشى» دېگهن

بۇ كىتابتا، (ئافغانىستان قوزغىالڭچىلىرى ئۈچۈن

خىتايدىن قورال – ياراغ زاكاس قىلغاندا) تۇنجى

قېتىم AK-47 ئاپتوماتى، پىلموت، راكېتا بىلهن

ئېتىلىدىغان تانكىغا قارشى گرانات ۋه مىنا

قاتارلىقالر زاكاس قىلىنغانىدى (66).

    1984 – يىلى ئاۋام پاالتاسى ئهزاسى چارلى ۋىلسون

ئافغانىستاندىكى قوزغىالڭچىالرغا ياردهم بېرىش

ئۈچۈن 50 مىليون دولالر توپلىغانىدى. كرايىلنىڭ

دېيىشىچه، مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى شۇنىڭ

ئىچىدىكى 38 مىليون دولالرغا خىتاي ھۆكۈمىتىدىن

قورال – ياراغ سېتىۋېلىشنى قارار قىلغان. 1990 –

يىلى «ۋاشىڭتون پوچتىسى» تهرىپىدىن نهقىل

قىلىنغان ئىسىمىنى يوشۇرغان بىر مهنبهنىڭ

ئېيتىشىچه، خىتاي بىلهن ئامېرىكا ئارىسىدىكى

ئالته يىللىق يوشۇرۇن ھهمكارلىق جهريانىدا، خىتاي

تهمىنلىگهن قورال – ياراغنىڭ ئومۇمىي قىممىتى

ئىككى مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ

كهتكهن.

   رېگاننىڭ دهۋرىده، خىتاي بىلهن ئامېرىكا

ئوتتۇرىسىدىكى يوشۇرۇن ھهمكارلىق ئهۋجىگه

چىققان. پىرېزىدېنت رېگان ۋه فورد خىتاينى سوۋېتقا

ئاالقىدار ئىستىخبارات بىلهن تهمىنلىگهن.

پىرېزىدېنت كارتېر «كاشتان ئوغرىلىقچه تىڭشاش

پىالنى»نى تۈزگهن بولسىمۇ، لېكىن خىتايغا ـــ

يوشۇرۇن بولسىمۇ ـــ ھهقىقىي ئىستىراتېگىيهلىك

شېرىك سۈپىتىده مۇئامىله قىلغىنى رېگان ئىدى.

     بۇ ئۈچ ئاساسلىق پىالن ئافغانىستان، كامبودژا

ۋه ئانگوالدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى

قوزغىالڭچىالرغا ياردهم بېرىشكه ئاالقىدار ئىدى. ئۇ

ۋاقىتتا مهن ئۈچ يۇلتۇزلۇق گېنېرالغا باراۋهر

كېلىدىغان مهمۇرىي خادىم بولۇپ

ئۆستۈرۈلگهنىدىم ۋه سىياسهت پىالنالشقا ۋه

بهشبۇرجهك بىنادىكى يوشۇرۇن ھهرىكهتكه مهسئۇل

Fred) بولۇپ، سىياسهتكه مهسئۇل فرېد ئىكول

Iklé) گه خىزمىتىمنى دوكالت قىالتتىم. ئىكول

ئىككىمىز كىسسىنجېرنىڭ 1973 – يىلىدىكى

خىتايغا ياردهم بېرىش تهكلىپىنى ۋه پىرېزىدېنت

كارتېرنىڭ «كاشتان پىالنى»نى بىلىدىغان ئاز

ساندىكى  كىشىلهردىن  ئىدۇق.  ئۇ ئىككىمىز 
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خىتاينىڭ ئامېرىكا بىلهن ھهقىقىي ئىتتىپاقداش

بولۇشنى خااليدىغان – خالىمايدىغانلىقىنى سىناپ

كۆرۈشكه ھازىر ئىدۇق. (بۇنىڭدىن چىققان)

ئىجابىي جاۋاب نۇرغۇن پېشقهدهم ئامېرىكا

ئهمهلدارلىرىنىڭ شۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا

خىتايغا قۇچاق ئېچىشىغا سهۋهب بولغانىدى.

   مېنىڭ ۋهزىپهم ئافغانىستان، كامبودژا ۋه

ئانگوالدىكى قوزغىالڭچىالرنىڭ ئىسالمئاباد،

باڭكوك ۋه جهنۇبىي ئانگوالدىكى رهھبهرلىرى بىلهن

ئايرىم – ئايرىم كۆرۈشۈپ، ئۇالرنىڭ پىالنى ۋه

ئېھتىياجىنى ئېنىقالش ئىدى. مهن يهنه خىتاينىڭ

مهسلىھهتى، ماقۇللۇقى ۋه ياردىمىنى قولغا

كهلتۈرۈشكىمۇ ئهۋهتىلگهنىدىم. بىز پىرېزىدېنت

رېگاننىڭ 166 - نومۇرلۇق «دۆلهت بىخهتهرلىك

قارارى بۇيرۇقى» (NSDD) نى ئىمزالىشىنى

تهشهببۇس قىلغانىدۇق، بۇنىڭدا ئافغانىستاندىكى

ۋهزىيهت يامانالشسا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۆچ

ئېلىشى مۇمكىنلىكى نهزهرده تۇتۇلغانىدى (67).

بىز خىتاينىڭ ۋهزىيهت ھهققىدىكى مۆلچهرىگه،

غايىۋىراق ئويلىغاندا ئۇنىڭ ياردىمىگه موھتاج

ئىدۇق.

     شۇنىڭدىن يىگىرمه يىل ئۆتكهندىن كېيىن،

ژۇرنالىست سىتىۋ كول (Steve Coll)«خىتاي

كومپارتىيىسىنىڭ مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى

تهرىپىدىن كېلىشتۈرۈلگهن سودىالردا ئۆزلىرى

ساتقان قورال-ياراقالردىن غايهت زور پايدىغا

ئېرىشكهن» لىكىنى ئىلگىرى سۈردى. (68) ئهگهر

ئامېرىكانىڭ سوۋېتقا قارشى قوزغىالڭچى

گۇرۇپپىالرنى قورالالندۇرۇش ئۈچۈن خىتايدىن

ئىككى مىليارد دولالرلىق قورال سېتىۋالغانلىقى

راست بولسا، خىتاينىڭ ئامېرىكادىن ئۆزى ئۈچۈن

500 مىليون دولالرلىقتىن كۆپرهك ھهربىي

ئهسلىھهلهرنى سېتىۋېلىشى بۇنىڭغا نىسبهتهن ئاز

ھېسابلىناتتى.

خىتايالر (سوۋېتقا قارشى) ئۆكتىچىلهرگه

بېرىلىدىغان قورالالرنى بىزگه سېتىپ بېرىش

بىلهنال قالماستىن، بۇ خىل مهخپىي ھهمكارلىقنى

قانداق ئېلىپ بېرىش ھهققىدىمۇ بىزگه مهسلىھهت

بهرگهنىدى. ئۇالرنىڭ تهكلىپ – مهسلىھهتلىرىدىن

خىتاينىڭ چۆكۈۋاتقان زومىگهر دۆلهتكه ــــ شۇ 

ۋاقىتتا، (خىتاينىڭ نهزىرىدىكى چۆكۈۋاتقان) بۇ

«زومىگهر» سوۋېت ئىتتىپاقى ئىدى ــــ

قارىتىدىغان ئىستراتېگىيهسى ھهققىده ئازدۇر –

كۆپتۇر مهلۇماتقا ئېرىشكىلى بوالتتى. ئالدى

بىلهن، خىتاي سوۋېتنىڭ ئهجهللىك ئاجىزلىقىنى

تېپىپ چىقىشىمىز كېرهك دېگهن نۇقتىنى

تهكىتلىدى. ئۇالرنىڭ چۈشهندۈرۈشىچه، بۇ

ھهقتىكى تاكتىكىالرنىڭ بىرى ئېمپىرىيه (سوۋېت

ئىتتىپاقى)نىڭ دۆلهت چىقىمىنى ئاشۇرۇش ئىدى.

مهن تۇنجى قېتىم ئافغانىستان ۋه ئانگوالدىكى

ئۆكتىچىلهرنى «نهشتهر» ناملىق ھاۋا مۇداپىئهسى

باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى بىلهن تهمىنلهش

پىالنىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، خىتايالر بۇ

باشقۇرۇلىدىغان بومبا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تىك

ئۇچار ۋه كۈرهشچى ئايروپىالنلىرىنى ۋهيران قىلسا،

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ زور چىقىمغا

ئۇچرايدىغانلىقىنى ئويالپ خۇش بولۇپ

كهتكهنىدى.

   خىتايالرنىڭ ئىككىنچى پىالنى باشقىالرنى

ئۇرۇشقا سېلىش ئىدى. ئهلۋهتته، بۇ ئۇرۇشقاق

» (ئارىالشماسلىق) بهگلىكلهر دهۋرىدىكى «

ئۇقۇمىنىڭ ئىپادىسى ئىدى.

    ئۈچىنچى پىالن چۆكۈۋاتقان زومىگهر (سوۋېت

ئىتتىپاقى)نىڭ ئىتتىپاقداشلىرىغا ھۇجۇم قىلىش

ئىدى. كامبودژا ئۆكتىچىلىرى سوۋېتنىڭ

ۋيېتنامدىكى قورچاق ھاكىمىيىتىگه قارشى

ھهرىكهت قىلىۋاتاتتى. ئانگوالدىكى ئۆكتىچىلهر

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئايروپىالنلىرى ئارقىلىق

ئانگوالغا كهلگهن كۇبالىقالرنى قوغالۋاتاتتى. ئهگهر

ئهينى چاغدا ئۆكتىچىلهرنىڭ قولىدا «نهشتهر»

ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا بولغان بولسا، بۇ

ئايروپىالنالرمۇ ئېتىپ چۈشۈرۈلگهن بوالتتى.

ئامېرىكا خىتاي بىلهن بولغان ھهمكارلىق داۋامىدا

يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىنى، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ

كۆپرهكىنى قىلدى.

   مهن خىتايالردىن (يۇقىرىقىالرغا قوشۇپ)

تۆۋهندىكىدهك ئىككى ئىشنىمۇ قىلىشنى بهكال

قۇتراتقۇلۇق قىلغانلىق دهپ قارايدىغان –

قارىمايدىغانلىقىنى سورىدىم. (بۇالرنىڭ

بىرىنچىسى) بىز ئافغانىستان ئۆكتىچىلىرىنى
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كېرهكلىك ياردهم بىلهن تهمىنلهپ، ئۇالرنىڭ سوۋېت

ئىتتىپاقى چېگراسى ئىچىده پارتىزانلىق ھۇجۇمى

قىلىشىنى رىغبهتلهندۈرۈشىمىز كېرهكمۇ؟ (بۇ

سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى داۋامىدا ھېچقاچان

قىلىنىپ باقمىغان ئىش ئىدى) (ئىككىنچىسى)

ئافغانىستان ئۆكتىچىلىرىنىڭ نىشانلىق يوشۇرۇن

ئۆلتۈرۈش پىالنىغا ياردهم بېرىش ئۈچۈن، ئۇالر تهلهپ

قىلغان يىراق مۇساپىلىق مهرگهن مىلتىقى،

كېچىلىك مۇھاپىزهت كۆزهينىكى ۋه ئافغانىستاندا

ۋهزىپه ئۆتهۋاتقان يۇقىرى دهرىجىلىك سوۋېت

ئهمهلدارلىرىنىڭ ئورنى كۆرسىتىلگهن خهرىته

دېگهنلهرنى ئۇالرغا بهرسهك بوالمدۇ؟

خىزمهتداشلىرىم خىتايالر بۇنداق ئىشالرغا يېقىن

كهلمهيدۇ دېيىشكهنىدى. مهن خىتاي تارىخىنى

ناھايىتى كۆپ ئوقۇغانلىقىم ئۈچۈن، خىتايالرنىڭ بۇ

ئىككى تهكلىپكه ماقۇل دهيدىغانلىقىنى پهرهز

قىلساممۇ، لېكىن خىتايالر يۇقىرىقى ئىككى

سوئالغا «بولىدۇ» دهپ جاۋاب بهرگهنده، مهنمۇ

خىتاينىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنى يىقىتىشقا بۇ قهدهر

چىڭ بهل باغلىغانلىقىدىن ئىبارهت

رهھىمسىزلىكىدىن ھهيران قالغانىدىم.

    سىتىۋ كول ئۆزىنىڭ «پۇلىتسېر مۇكاپاتى»غا

ئېرىشكهن كىتابى «ئهرۋاھ ئۇرۇشى»دا، ئاخىرىدا بۇ

تهلهپلهرنى (خىتاي ئهمهس) ئامېرىكانىڭ رهت

قىلغانلىقىنى يازىدۇ. ئۇ يهنه مهركىزىي ئاخبارات

ئىدارىسىنىڭ ئادۋوكاتلىرىنىڭ بۇ قىلمىش (يهنى

يۇقىرىقىدهك ھهرىكهت قوللىنىشنى) «ئاپئاشكارا

قاتىللىق» بولغاچقا، ئافغانىستاندا تۇرۇۋاتقان

مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى پونكىتىنىڭ

مهسئۇلى «قولىغا كويزا سېلىنىش» ئاقىۋىتىگه دۇچ

كېلىشى مۇمكىن دهپ ئاگاھالندۇرغانلىقىنى يازىدۇ

(69). شۇ ۋهجىدىن، (ئافغان ئۆكتىچىلىرىگه) مهرگهن

مىلتىقىنى بېرىشكه بولسىمۇ، خهرىته بىلهن

كېچىلىك مۇھاپىزهت كۆزهينىكىنى بهرگىلى

بولمايتتى. خىتايالر پارتىزانلىق ھۇجۇمىنى رۇس

زومىگىرىنى يىقىتىش ئۈچۈن ياخشى چاره دهپ

قارىغان، شۇنداقال بىزگه بۇنىڭ «چۆكۈۋاتقان

زومىگهر»گه پىسخىكىلىق زهربه بېرىشته ناھايىتى

ياخشى ئۈنۈمى بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ،

لېكىن بۇ پىالنمۇ ئۇزاق ئۆتمهيال قىسقارتىۋېتىلدى

.(70)

    1985– يىلى، رېگان ھۆكۈمىتىنىڭ باھاسى بىر

مىليارد دولالردىن ئاشىدىغان ئالته ئاساسلىق قورال

سىستېمىسىنى خىتايغا سېتىپ بېرىشكه

تهييارلىنىشى بىلهن، خىتاينىڭ «مارافون»ىغا

بېرىلىدىغان ياردهمنىڭ دائىرىسى ئامېرىكانىڭ

قورال – ياراغلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالدى. بۇ پىالن

خىتاينىڭ قۇرۇقلۇق، دېڭىز ۋه ھاۋا ئارمىيهسىنى

كۈچهيتىشنى، ھهتتا خىتاي دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ

قۇرۇقلۇقتا ئۇرۇش قىلغۇچى قىسمىنى

كېڭهيتىشنى نىشان قىلغانىدى (71). شۇنداقال،

1986 – يىلى 3 - ئايدا، رېگان ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ

ئىرسىيهت تېخنىكىسى، ئهقىللىق ماشىنا ئادهم

تېخنىكىسى، سۈنئىي ئهقىل، ئاپتوماتالشتۇرۇش،

بىئ وتېخنىكا، الزېر نۇر تېخنىكىسى، دهرىجىدىن

تاشقىرى كومپيۇتېر، ئالهم بوشلۇقى تېخنىكىسى ۋه

ئادهملىك ئالهم قاتنىشى قاتارلىقالرنى تهتقىق

قىلىشى ئۈچۈن سهككىز يهرده دۆلهتلىك تهتقىقات

مهركىزى قۇرۇشىغا ياردهم قىلدى (72). ئارىدىن

ئۇزاق ئۆتمهيال، خىتاي ئون مىڭدىن كۆپرهك تۈرده زور

ئىلگىرىلهشلهرنى قولغا كهلتۈردى، خىتاينىڭ

«مارافون» ئىستراتېگىيهسى ئۈچۈن پهۋقۇلئادده

مۇھىم بولغان بۇ ئىلگىرىلهشلهر ئاساسهن غهربنىڭ

ياردىمى سايىسىده ۋۇجۇدقا چىققانىدى. رېگان

ھۆكۈمىتى خىتاينى يۆلهش ئارقىلىق سوۋېت

ئىتتىپاقىغا زهربه بېرىشنى ئارزۇ قىالتتى، شۇنداقال

رېگاندىن تارتىپ ھهممهيلهن خىتاينىڭ «بىز

تېخىمۇ بهك ئهركىنلىشىش يولىدا كېتىۋاتىمىز»

دېگهن گېپىگه ئىشىنىشكه مايىل ئىدى.   

***

    خىتاينىڭ سوۋېت قورشاۋىنى ئۆزىنىڭ ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر تىپىدىكى ھهمراھلىرىنىڭ ياردىمى

ئارقىلىق بۇزۇش پىالنى ئوڭۇشلۇق بولدى. 1989 –

يىلى، سوۋېت ئىتتىپاقى ئافغانىستاندىن چېكىنىپ

چىقىدىغانلىقىنى جاكارلىدى، شۇنداقال ۋېيتناممۇ

كامبودژادىن چېكىندى. ئهينى چاغدا، ۋاشىڭتون

بىلهن بېيجىڭ شۇ خىل ئۆزئارا ئىشهنچ ئاساسىدا

ھهقىقىي،مهڭگۈلۈك ئىتتىپاقداشالرغا ئايلىناالم-

تى؟ مهنچه شۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئىدى. ئهمما،

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر مهنتىقىسىگه كۆره، خىتاينىڭ

ئهمدى ھهقىقىي زومىگهر ـــ ئامېرىكا بىلهن

تۇتىشىدىغان ۋاقتى يېتىپ كهلگهنىدى.
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«شى»نىڭ ھالقىلىق تهركىبىي قىسىملىرىدىن بىرى دۈشمهننىڭ قورشاۋغا ئېلىش ئۇرۇنۇشىغا تاقابىل تۇرۇشقا

ئاالقىداردۇر. 1989 – يىلى 2 – ئايدا، دېڭ شياۋپىڭ بېيجىڭدا (شۇ چاغدىكى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى) جورجى

H.W.بۇش بىلهن كۆرۈشكهنده، ئۆزىنىڭ 1980 – يىللىرىدىكى مۇۋهپپهقىيهتلىرىنى ئهسلهپ، سوۋېت

قورشاۋىنىڭ خىتاي ئۈچۈن ئهجهللىك تهھدىت بولغانلىقىنى ئېيتقان. لېكىن، شۇنىڭدىن كېيىن قورشاۋ

شاھمات ئويۇنىنىڭ ۋهزىيىتى خىتاينىڭ بهكال ئاجىزالپ كهتكهن سوۋېت ئىتتىپاقىنى قورشىشىغا

ئۆزگىرىۋاتاتتى. كۈچلۈك «زومىگهر» ئامېرىكا داۋاملىق كۈچىيىۋاتقان، موسكۋا بولسا ھالسىراۋاتقان بىر

ۋهزىيهتته، خىتاينىڭ «شى»نى قانداق مۆلچهرلهيدىغانلىقىنى ھېچكىم ئالدىن بىلهلمهيتتى.

      1989 – يىلى 4 – ئايدا، مهن بېيجىڭنى 13 – قېتىم زىيارهت قىلدىم. ئۇ ۋاقىتتا مهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىده

ئىككى ۋهزىپه ئۆتهۋاتاتتىم: مهن ھهم ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسىنىڭ تهكشۈرگۈچىسى ئىدىم، ھهم ئامېرىكا

دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ نهزهرىيهلىك باھاالش ئىشخانىسى ئۈچۈن خىتاي توغرىسىدا دوكالت

تهيياراليتتىم. بۇ ئىشخانا دوكالتالرنى بىۋاسىته دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى دىك چېنى (Dick Cheney) غا

سۇناتتى. شۇ چاغدا، مېنىڭ بهلگىلىك ھوقۇقۇم بار ئىدى، ھهتتا مهن 1983 – يىلى دېڭ شياۋپىڭ بىلهن ئۇزۇن

سۆھبهتمۇ ئۆتكۈزگهنىدىم. ئهينى چاغدا، مهن ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى ئۈچۈن تهرجىمه

قىلغان، خىتاينىڭ ھهربىي ماقالىلىرىدىن تۈزۈلگهن كىتابىمنىڭ نوپۇزىنى ئاشۇرۇشقا ئىشلىتىش ئۈچۈن، دېڭ

شياۋپىڭ بىلهن خاتىره سۈرهتكه چۈشۈۋېلىشنى خىتايچه سورىغىنىمدا، ئامېرىكانىڭ شۇ چاغدىكى خىتايدا

تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى ئارسېر خاممېل (Arthur Hummel) قاتتىق ھهيران قالغانىدى (1).
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« توپىالڭدىن توقاچ ئوغرىالش» ـــ «ئوتتۇز ئالته تهدبىر»دىن



   1989 – يىلىدىكى زىيارهتته، تيهنئهنمېن

مهيدانىدىكى ئوقۇغۇچىالر نامايىشى توغرىسىدىكى

خهۋهرلهرنى ئېنىقلىماقچى ئىدىم. قارشىلىق

كۆرسهتكۈچىلهر ئۆزلىرىنىڭ (خىتاينىڭ

دېموكراتىكلىشىش يولىدىكى) ئىسالھاتنى

تېزلىتىشكه ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئېيتاتتى. بىز

بېيجىڭنىڭ بۇ جهھهتته ياخشى خىزمهتلهرنى

قىلىۋاتقانلىقىغا ئىشىنهتتۇق. شۇنداقال بىزلهر،

يهنى ئامېرىكادىكى خىتاي ۋهزىيىتىگه يېقىندىن

دىققهت قىلىپ كېلىۋاتقانالر خىتايدىكى

دېموكراتىيهگه ۋه كاپىتالىزىمغا مايىل

يۈزلىنىشنىڭ ئاساسهن ئۆزگهرمهيدىغانلىقىغىمۇ

ئىشىنهتتۇق.

       1989 – يىلى 4 – ئاينىڭ 22 – كۈنى، مهن شۇ

چاغدىكى ئامېرىكا مۇۋاققهت باش ئهلچىسى پېتىر

تومسېن (Peter Tomsen)نىڭ تيهنئهنمېن

مهيدانىغا بېرىپ، بهزى ئوقۇغۇچىالرنى زىيارهت

قىلىش رۇخسىتىگه ئېرىشتىم (2). مهن ئۆزۈممۇ

1960 – يىللىرىدا نامايىشچى ئوقۇغۇچىالردىن

ئىدىم، شۇنداقال مهن خىتايدىكى دېموكراتىيهنى

قولاليدىغان نامايىشنىڭ قانداقراق

بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ بېقىشنىڭ پايدىسى بار

دهپ ئويلىغانىدىم. مهن يولغا چىقىشتىن ئىلگىرى،

پېتىر ئۆزىدىن ئىلگىرىكى باش ئهلچى ۋىنستون

لورد (Winston Lord) نىڭ بولغۇسى پىرېزىدېنت

جورجى H.W.بۇشقا ئهۋهتكهن مهخپىي

تېلېگراممىسىنى ماڭا كۆرسهتتى.

    پرېزىدېنت فوردنىڭ دهۋرىده خىتايدا تۇرۇشلۇق

ئهلچى بولۇپ باققان چوڭ بۇش (ئامېرىكا بىلهن

خىتاي ئارىسىدا) ئۈنۈملۈك مۇناسىۋهت ئورنىتىشقا

تولىمۇ قىزىقاتتى. ئۇ پىرېزىدېنت بولغاندىن كېيىن،

1989 – يىلى 2 – ئايدا چهتئهلگه قىلغان تۇنجى

سهپىرىده، بېيجىڭنى زىيارهت قىلغانىدى. بۇ مهن

خىتايغا بېرىشتىن ئىككى ئاي ئاۋۋال ئىدى. بۇش

خىتايدىن ناھايىتى ئۈمىدۋار كهيپىياتتا ئايرىلىپ،

ئاۋام پاالتاسى بىلهن كېڭهش پاالتاسىنىڭ بىرلهشمه

مهجلىسىده «دېموكراتىيه شامىلىدا يېڭى

ئۈمىدلهر تۇغۇلۇۋاتىدۇ، ئهركىن بازارنىڭ قۇدرىتى

يېڭى بىر كۈچنى مهيدانغا چىقىرىۋاتىدۇ»

دېگهنىدى (3).

   لورد تېلېگراممىسىدا، ئامېرىكا – خىتاي

مۇناسىۋىتىدىكى ئاكتىپ ۋهزىيهتنى بېيجىڭدىكى

«ئىشهنچىلىك» ئۇچۇر مهنبهسىگه ئاساسلىنىپ

تۇرۇپ قاتتىق ماختىغان. ئۇشبۇ تېلېگراممىدا

«خىتاي كهنتلىرىده دېموكراتىك سايالم باشالندى،

بۇ ئۇزاققا قالماي (دۆلهتلىك سايالمغىمۇ)

كېڭىيىدۇ»، «خىتايدا ھهقىقىي ئهركىن بازار

ئىگىلىكى بهرپا قىلىپ، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالرنى تۈگىتىش ئاساسى مهۋجۇت»،

«بېيجىڭ بىلهن موسكۋانىڭ كېلىشىپ قېلىشى

مۇمكىن ئهمهس» دېگهندهك كىشىلهر ئارىسىدا

ئېقىپ يۈرگهن ئۆسهك سۆزلهر تهكرارالنغانىدى. باش

ئهلچى لورد تېلېگراممىسىدا يهنه «خىتاي

رهھبهرلىك قاتلىمىمۇ، تيهنئهنمېن مهيدانىدا

دېموكراتىك ئىداره قىلىنىشنى تهلهپ قىلىۋاتقان

ئوقۇغۇچىالرمۇ ئامېرىكا مهنپهئهتى ئۈچۈن تهھدىت

ئهمهس» دېگهن.

    لورد ئۆز قارىشىنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن، بۇنىڭ

ئامېرىكادىكى خىتاينى تهتقىق قىلىۋاتقانالر

ئارىسىدىكى ئومۇمىي قاراش ئىكهنلىكىنى

ئېيتقان. مېنىڭ دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىگه

سۇنغان دوكالتىمدىمۇ مۇشۇ خىل كۆزقاراش

ياقىالنغانىدى. گهرچه نامايىشچى ئوقۇغۇچىالر

تيهنئهنمېن مهيدانىغا چىقىۋالغان بولسىمۇ، لېكىن

مهن «بۇ قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى ئانچه

مۇھىم ئهمهس، ئوقۇغۇچىالر ئالتىنچى ئايدا

تهتىلگه چىقىدىغان ۋاقىت كهلگهنده ئۆزلۈكىدىن

تاراپ كېتىشىدۇ» دهپ ئوياليتتىم. پهقهت، بىزنىڭ

ئهلچىخانا خادىمىمىز پولكوۋنىك الررى ۋورتزېل (

Larry Wortzel) ال ئوقۇغۇچىالر نامايىشىنى زور

ئهھمىيهتكه ئىگه دهپ ئويلىغاندهك قىالتتى. ئهڭ

ئاخىرىدا، ئۇ خهتهرگه تهۋهككۈل قىلىپ، خىتاي

مهيداننى تازىالش (نامايىشنى باستۇرۇش) ئۈچۈن

ئارمىيهنى ئىشقا سالىدۇ دېگهن پهرىزىنى ئوتتۇرىغا

قويدى. ۋورتزېلنىڭمۇ ماڭا ئوخشاشال خىتاي

قاتتىق قوللىرى بىلهن يىلالرغا سوزۇلغان قويۇق

ئاالقىسى بار ئىدى. ئۇ ئۇالرغا ئهھمىيهت بېرهتتى.

ئۇ كېيىن ماڭا «خىتاي ئارمىيهنى ئىشقا سالىدۇ»

دېگهن قاراشقا كېلىشىگه خىتاي قاتتىق قوللىرى

سهۋهب بولغانلىقىنى ئېيتقانىدى. بۇ قاتتىق

قولالرنىڭ خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئوي – خىيالىنى 
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مۆتىدىللهردىن ياخشىراق چۈشىنىدىغانلىقىنىڭ كهم

ئۇچرايدىغان مىساللىرىدىن بىرىدۇر.

    نۇرغۇنلىرىمىز (نامايىشچى) ئوقۇغۇچىالرنىڭ

خىتاي كومپارتىيهسىدىكى ھهقىقىي

ئىسالھاتچىالرنى تهڭقىسلىقتا قويۇشىدىن

ئهنسىرهيتتۇق. بۈگۈنمۇ نۇرغۇن كىشىلهر بۇ نۇقتىدا

جاھىلالرچه چىڭ تۇرۇۋالغانغا ئوخشاش، ئهينى چاغدا

ھهممهيلهن دېگۈدهك خىتاينى مۇقهررهر ئىسالھات

يولىدا كېتىۋاتىدۇ دهپ ئوياليتتى. دهرۋهقه، بىزگه

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكى بىر

قانچه نهپهر قهھرىمان زور ئىسالھاتنى ناھايىتى تېز

سۈرئهتته ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ دېيىلگهنىدى. لېكىن،

بىز بىر يىل ئىچىدىال ئۇالرنىڭ (يهنى يۇقىرىدا زىكرى

قىلىنغان ئىسالھاتچى «قهھرىمان»الرنىڭ)

بهزىسىنىڭ تۈرمىلهرگه تاشلىنىشىنى، بهزىسىنىڭ

ئۆيىده نهزهربهند قىلىنىشىنى، بهزىسىنىڭ خىتايدىن

يۈز ئۆرۈشىنى ياكى قېچىپ كېتىشىنى خىيالىمىزغىمۇ

كهلتۈرۈپ باقمىغانىدۇق. بىز خىتاي مهركىزىي

كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى ئىچىده ئىسالھات

توغرىسىدا تاالش – تارتىش بولۇۋاتقانلىقىنى

بىلهتتۇق، ئهمما كىمنىڭ نېمه تهلهپ

قىلىۋاتقانلىقىغا ياكى ئىسالھات دۈشمهنلىرىنىڭ

قانچىلىك كۈچلۈك ئىكهنلىكىگه دائىر

تهپسىالتالردىن بىخهۋهر ئىدۇق.

      (ئهينى چاغدا) بىزنىڭ بۇ خىل كۆز قارىشىمىزنى

ئاغدۇرۇپ تاشلىغۇدهك پاكىتالر تولىمۇ ئاز ئىدى - يۇ،

ئهمما بىز كۆرۈشنى خالىغان بولساق بۇنداق پاكىتالر

يوقمۇ ئهمهس ئىدى. شۇنىڭدىن بىر قانچه ھهپته

ئىلگىرى، ئهللىك مىڭ ئوقۇغۇچىنىڭ خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ سابىق رهھبىرى، تاراتقۇالردا

دېيىلىشىچه «تۇترۇقسىز» خاراكتېرى سهۋهبلىك (4)

دېڭ شياۋپىڭ تهرىپىدىن ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ

تاشالنغان خۇ ياۋباڭغا تهزىيه بىلدۈرۈش ئۈچۈن

كوچىغا چىقىشى كىچىككىنه بولسىمۇ

ھاياجانلىنارلىق ئىش ئىدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى

يهتته ھهپتىده، ئوقۇغۇچىالر بهس - بهسته

تىيهنئهنمېن مهيدانىغا يىغىلىپ، قارشىلىق

كۆرسهتكۈچىلهرنىڭ سانى ئاالھهزهل بىر مىليونغا

يهتتى. ئۇالر (خهلققه) سۆز ئهركىنلىكى ۋه مهتبۇئات

ئهركىنلىكى بېرىشنى، چىرىكلىكنى ئازايتىپ،

ھۆكۈمهتنىڭ مهسئۇلىيهتچانلىقىنى كۈچهيتىشنى

تهلهپ قىلغانىدى. ئۇالر «مۇستهقىللىق  خىتابنامى-

سى» بېسىلغان تاختىالرنى كۆتۈرۈۋالغان ۋه ئۈچ

قهۋهت بىنانىڭ ئېگىزلىكىده «دېموكراتىيه

ئىالھى»نىڭ ھهيكىلىدىن بىرنى ياساپ

چىققانىدى. ئۇالر كومپارتىيه رهھبهرلىرى بىلهن

سۆھبهتلىشىشنى تهلهپ قىلغان ۋه سوۋېت

ئىتتىپاقى رهھبىرى مىخائىل گورباچېفنىڭ

(بېيجىڭغا قىلغان) دۆلهت ئىشلىرى زىيارىتى

ھارپىسىدا ئاچلىق ئېالن قىلغانىدى. گورباچېف

موسكۋاغا قايتىپ بارغاندا، تيهنئهنمېن

مهيدانىدىكى قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتى

ئاللىقاچان خهلقئارالىق خهۋهرگه، شۇنداقال خىتاي

مهركىزىي كومىتېت سىياسىي بيۇروسىنى

تهڭقىسلىقتا قويىدىغان زور، يوشۇرۇن

تۇراقسىزلىققا ئايلىنىپ بولغانىدى.

    ئامېرىكالىقالر دېڭ شياۋپىڭنى خىتايدىكى

ھهقىقىي ئىسالھاتچى دهپ قارايتتى، شۇ ۋهجىدىن

(ئۇالرنىڭ نهزىرىده) خىتاي ئوقۇغۇچىالرنىڭ (دېڭ

شياۋپىڭنى چوڭ كۆرۈشنىڭ ئورنىغا) بارغانسېرى

ئهۋج ئېلىۋاتقان، ھۆكۈمهتنىڭ تهستىقىنى ئالمىغان

بۇ نامايىشالر ئارقىلىق خۇ ياۋباڭنى ھۆرمهتلىشى

غهلىته ئىش ئىدى. كۆپىنچىمىز ئىزچىل خۇ

ياۋباڭغا ـــ ھهم دېڭ شياۋپىڭغا ــــ خاتا باھا

بهرگهنلىكىمىزنى ئويالپمۇ باقمىغانىدۇق.

مهن بۇ ھهقته ئىچىمده بىر گۇمان بارلىقى

سهۋهبلىك، نامايىشچىالرنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرۈپ

باقماقچى بولغانىدىم. پېتىر تومسېن ئىككىمىز

ئۈستىده ئامېرىكا بايرىقى بار كادىالك ماركىلىق

قارا پىكاپقا ئولتۇرۇپ تيهنئهنمېن مهيدانىغا باردۇق.

بىز تهنتهربىيه مايكىسى كىيگهن، ئۇزۇن چاچ

قويغان نهچچه يۈز ئوقۇغۇچى بار يهرگه بارغۇچه

ھېچكىم بىزنىڭ يولىمىزنى توسمىدى. بىز

سۆزلهشكهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھېچقايسىسى ئاچلىق

ئېالن قىلىش ھهققىده ھېچقانداق پىالنىنى بىزگه

ئېيتمىدى، شۇنداقال كوممۇنىستىك پارتىيهنىڭ

ھۆكۈمرانلىقىغا ئېتىراز بىلدۈرىدىغان سۆزلهرنىمۇ

قىلمىدى. شۇ چاغدا 1968 – يىلى كولۇمبىيه

ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ۋېيتنام ئۇرۇشىغا قارشى

«ئىش تاشالش كومىتېتى»دىكى كۈنلهر ئېسىمگه

كېلىپ، ئۇچقۇچىالر كۆزهينىكى تاقىۋالغان ۋه

توختىماي تاماكا چېكىدىغان ياش خىتاي

پىروفېسسور  بىلهن ئۇرۇشقا  قارشى  نامايىش 
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نامايىش ۋهقهلىرى ھهققىده پاراڭالشتىم. ئۇنىڭ

ئىسمى ليۇ شياۋبو بولۇپ، بېيجىڭ پېداگوگىكا

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىدى. ئۇ تېخى

بىر قانچه كۈن ئاۋۋال تيهنئهنمېن مهيدانىدا

ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇش ئۈچۈن

نيۇيوركتىن قايتىپ كهلگهنىدى (5). ليۇ شياۋبو

كولۇمبىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ زىيارهتچى

تهتقىقاتچىسى بولۇپ، تارىخ بېتىدىن ئورۇن

ئېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان بىرى ئىدى. لېكىن، ئۇ

شۇنىڭدىن يىگىرمه يىل كېيىن «2008

نىزامنامىسى»نى ئىمزالىغانلىقى سهۋهبلىك قولغا

ئېلىنىپ تۈرمىگه تاشالنغاندا ئاندىن تارىخ

بېتىدىن ئورۇن ئااللىدى. ئارقىدىنال ئۇ 2010 –

يىللىق «نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى»غا ئېرىشتى. ئۇ

شۇ چاغدىكى (1989 – يىللىرىدىكى) يازمىلىرىدا

ئاشقۇن مىللهتچىلىك ۋه ھهربىي قاتتىق قوللۇقنى

بىۋاسىته تهنقىد قىلغانىدى. 1989 – يىلى خىتاي

ۋه غهربتىكى ئاساسلىق كۆز قاراشتا قاتتىق قولالر

يېتهكچى ئورۇنغا ئۆتهلمهيدۇ ۋه ئارمىيه ھهرگىز

ئوقۇغۇچىالرغا قارشى ئىشقا سېلىنمايدۇ، دهپ

قارىالتتى.

      شۇ يىلى 5 – ئايدا، دېڭ شياۋپىڭ ھهربىي ھالهت

بۇيرۇقى ئېالن قىلىپ، 250 مىڭ ئهسكهرنى خىتاي

پايتهختىگه كىرگۈزدى. نامايىشچىالر تارقىلىپ

كهتكىلى ئۇنىمىغاندا، دېڭ شياۋپىڭ تانكا ۋه

ئهسكهرلىرىگه تيهنئهنمېن مهيدانىغا كىرىش

بۇيرۇقى چۈشۈردى. قولىدا قورال يوق يۈزلىگهن،

بهلكىم مىڭلىغان خىتاي ئوقۇغۇچىالر كوچىالردا

ئۆلۈپ كهتتى، نۇرغۇن ئوقۇغۇچى يارغۇچى ئوق

(Expanding bullets نىشاننىڭ ۋۇجۇدىغا

كىرگهندىن كېيىن نورمال ئوقالرغا قارىغاندا تېخىمۇ

كهڭ دائىرىلىك زهخمه كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان

ئاالھىده ئوق، ت) بىلهن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى.

تيهنئهنمېن مهيدانىنىڭ ئهتراپىدىكى پۈتۈن

ئىمارهتلهردىن ئوق ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇردى.

ئهسكهرلهر نامايىشچىالرنى تېپىپ، كالتهكلىدى.

تانكىالر ئۇالرنىڭ پۇتلىرىنى، دۈمبىلىرىنى يهنجىپ

ئۆتۈپ كېتىۋهردى. شۇ كۈنلهرده بىر رهت تانكىنىڭ

يولىنى توسۇپ تۇرۇۋالغان بىرهيلهننىڭ رهسىمى

تىپىك تارىخىي خاتىره بولۇپ قالدى. ئۇ ئادهمنى بىر

قانچه كىشى تارتىپ كېتىپ قالغانىدى، شۇنىڭدىن

كېيىن ھېچكىم ئۇنىڭ ئىز – دېرىكىنى ئااللمىدى. 

***

  تيهنئهنمېن ۋهقهسىدىن كېيىن، خىتاي

ئىسالھاتچىلىرىنىڭ نۇرغۇنى ھاياتىنىڭ قالغان

قىسمىنى نهزهربهند ئاستىدا ئۆتكۈزۈشكه مهھكۇم

قىلىندى. كومپارتىيهنىڭ ئاقىلالر ئامبىرىدىكى

بهزى يۇقىرى دهرىجىلىك زىيالىيالر ئامال قىلىپ

غهربكه قېچىشنىڭ يولىنى ئىزدىدى. ھۆكۈمهتنىڭ

نازارىتى كۈچهيتىلدى، بولۇپمۇ بارلىق خىتايچه

خهۋهر ۋه تارىخ كىتابلىرىدىكى قارشىلىق

كۆرسىتىش (نامايىش)كه ئاالقىدار نهقىللهرنى

ئۆچۈرۈش ئاالھىده تهكىتلهندى. سىياسىي

تهتقىقاتچى پېي مىنشىننىڭ كۆرسىتىشىچه،

قىرغىنچىلىقتىن كېيىنكى بىر يىلدا، خىتاي

ھۆكۈمىتى «12 پىرسهنت گېزىتنى، ئىجتىمائىي

پهن ژۇرناللىرىنىڭ 13 پىرسهنتىنى توختىتىپ،

خىتايدىكى 534 نهشرىياتچىلىق شىركىتىنىڭ 76

پىرسهنتىنى تاقىۋهتكهن»(6). خىتاي ھۆكۈمىتى

يهنه 32 مىليون كىتابنى يىغىۋېلىپ، 150 فىلىمنى

چهكلهپ، سهكسهن مىڭ ئادهمنى تاراتقۇ

پائالىيهتلىرى سهۋهبلىرى جازالىغان (7).

   مۇشۇنچىۋاال قورقۇنچلۇق ئىشالر يۈز بهرگهن

بولسىمۇ، ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان

سىياسىتى ناھايىتى ئاستا ئۆزگهردى. پىرېزىدېنت

بۇش دۆلهت مهجلىسىنىڭ تومسېندىن كېيىنكى

خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچى جېيمىس لىللې

(James Lilley)نى قايتۇرۇپ كېلىش ياكى ئامېرىكا

– خىتاي مۇناسىۋىتىنى ماھىيهتلىك شهكىلده

ئۆزگهرتىش ئۇرۇنۇشىنى توسۇش ئۈچۈن كۆپ

كۈچىدى (8). ئهكسىچه، ئۇ ئۆزىنىڭ كۈندىلىك

خاتىرىسىده يازغىنىدهك، كونا باشلىقى رىچارد

نېكسوننىڭ «(ئامېرىكا – خىتاي ئارىسىدىكى) بۇ

مۇناسىۋهتنى بۇزۇپ قويماڭ. (بېيجىڭدا) يۈز بهرگهن

ئىشالر قاتتىق ئهيىبلىنىشكه تېگىشلىك

شهكىلده ناچار بىر تهرهپ قىلىنغان بولسىمۇ، سىز

يىراقنى كۆزلهڭ» دېگهن سۆزىگه قۇالق سالدى.

بۇشنىڭ دېيىشىچه، نېكسون «مهنچه بىز خىتاي

بىلهن بولغان سودىنى توختىتىپ قويماسلىقىمىز

ياكى (بۇ جهھهتته) سىمۋوللۇق بىرهر ئىش قىلماس-
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لىقىمىز كېرهك. چۈنكى، يىراقنى نهزهرده تۇتقاندا

بىز خىتاي بىلهن ياخشى مۇناسىۋهتنى

ساقلىمىساق بولمايدۇ» دېگهن (9). بىر مهھهل،

بۇش تيهنئهنمېن مهيدانىغا يىغىلغان

ئوقۇغۇچىالرنى «پهقهتال نامايىشچىالرنىڭ

ئىچىدىكى بىر ئوچۇم ئادهم» دهپ سۈپهتلىگهنىدى

.(10)

    ئهمما، خىتاي باشقا چاغدىكىگه ئوخشاشال

مهسىلىگه باشقىچه قارىغانىدى. چۈنكى، دېڭ

شياۋپىڭنىڭ نهزىرىده، خىتايدىكى بارغانسېرى

ئهۋج ئالغان ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى ئامېرىكانىڭ

خىتاي زېمىنىدا قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ۋه

خىتاي خهلقى ئارىسىدا كۈچىيىۋاتقان ئامېرىكاغا

مايىل كهيپىياتنىڭ خهتىرى ھهققىده قهلهم

تهۋرهتكهن داڭلىق خىتاي مىللهتچىلىرىنىڭ

ئاگاھالندۇرۇشىنى راستقا چىقارغاندهك قىالتتى.

ئهلۋهتته، دېڭ شياۋپىڭ دهسلهپته غهربتىن نهپ

ئۈندۈرۈش ئۈچۈن بۇ خىل (ئامېرىكاغا مايىل)

ئومۇمىي كهيپىياتنىڭ ئىپادىلىنىشىگه يول

قويغانىدى. لېكىن، كېيىنچه ئىشالر بارغانسېرى

تىزگىنىنى يوقاتتى.

   ئاشقۇن خىتاي مىللهتچىلىرى، يهنى قاتتىق

قولالر ئهڭ كېيىن بولغاندىمۇ 1980 – يىللىرىنىڭ

بېشىدا زىيالىيالر ئارىسىدا ئىدىيىۋى مهسلهك

شهكىللهندۈرگهن بولۇپ، مهزكۇر مهسلهككه كۆره

ئامېرىكانىڭ ياشاش ئۇسۇلى ۋه كۈلتۈرى خىتاينى

ھاالك قىلىدىغان «مهنىۋى بۇلغىنىش» ئىدى. ئۇالر

ئامېرىكا خهلقئاراۋى ئىستېمال كۈلتۈرى بهرپا

قىلىپ، دۇنياغا خوجا بولۇشنى ئوياليدۇ دهپ

قارايتتى. مهزكۇر ئىدىيىۋى مهسلهكنىڭ باش

تهرغىباتچىلىرىدىن بولغان دېڭ لىچۈن ۋه خۇ

چياۋمۇنىڭ خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسى ۋه

سىياسىي بىيۇرودا قوللىغۇچىلىرى بار ئىدى (11).

ئهلۋهتته، دېڭ شياۋپىڭ مهزكۇر مهسلهكنىڭ

قۇرغۇچى ئهزالىرىدىن ئهمهس ئىدى – يۇ، لېكىن

ئۇالرغا بىز ئويلىغاندىن بهكرهك مايىل ئىدى.

بېيجىڭ ۋه باشقا ئاساسلىق شهھهرلهردىكى

ئوقۇغۇچىالر نامايىشى «كومپارتىيه

ھۆكۈمرانلىقىنىڭ قانۇنىيلىقىغا خىتاي مىقياسىدا

ھېچكىم شهك قىلمايدۇ» دهپ ئىشىنىدىغان دېڭ

شياۋپىڭ ۋه باشقا خىتاي رهھبهرلىرىنى چۆچۈتۈپ 

قويغانىدى. بولغان ئىشالرنى ئىزاھالش ئۈچۈن،

كومپارتىيهنىڭ ئىچكى خاتىرىسىده ئوقۇغۇچىالر

قارشىلىق ھهرىكىتىگه «ئامېرىكانىڭ

دىرېژورلىقىدىكى، خىتاي كومپارتىيهسىنى

ئاغدۇرۇشنى مهقسهت قىلغان پىسىخىكا ئۇرۇشى»

دهپ تهبىر بېرىلگهن. ئهزهلدىنال خام خىيالغا

ھېرىس دېڭ شياۋپىڭ بۇ خاتا يهكۈنگه ئىشىنىپ،

ئامېرىكا «پۈتۈن تهشۋىقات ماشىنىلىرىنى ئىشقا

سېلىپ، ئهمهلىيهتته مىللهتنىڭ داشقاللىرى

بولغان، خىتايدىكى ئاتالمىش دېموكراتالرنى،

ئاتالمىش ئۆكتىچىلهرنى قۇترىتىۋاتىدۇ،

رىغبهتلهندۈرۈۋاتىدۇ، يۆلهۋاتىدۇ» دهپ يازغان (12).

دېڭ شياۋپىڭ «ئامېرىكانىڭ خىتاي

كومپارتىيهسىنى غۇالتماقچى ئىكهنلىكى»گه

ئىشهنگهن. 

  ھېچكىم تيهنئهنمېن ۋهقهسى سهۋبلىك

خىتايدىكى ھاكىمىيهتنى ئىداره قىلىشنىڭ

ئهركىنلىشىش يۈزلىنىشى توختاپ قالىدۇ دهپ

ئالدىن پهرهز قىاللمايتتى. (بۇ ۋهقهدىن كېيىن) دېڭ

شياۋپىڭ كونسېرۋاتىپالر بىلهن ھهمكارلىشىپ،

ئۇالردىن بىرىنى باش مىنىستىر قىلىپ تهيىنلىدى.

ھهتتا، تيهنئهنمېن ۋهقهسىدىن كېيىن، ئۇ (يۇقىرىدا

تىلغا ئېلىنغان) «مهنىۋى بۇلغىنىش»قا قارشى

تۇرۇش تهشهببۇسچىلىرى بولغان خىتاي

مىللهتچىلىرىنىڭ ئامېرىكاغا قارشى سۆزلىرىنى

بىۋاسىته نهقىل قىلىشقا باشلىدى (13). ئۇ لى

پېڭ، خۇ چياۋمۇ ۋه دېڭ لىچۈنگه ئوخشاش قاتتىق

قولالرنىڭ تهسىرىنى كۈچهيتىپ، خىتاي خهلق

ئازادلىق ئارمىيهسى ۋه سىياسىي بيۇرودىكى

ئىسالھات تهرهپدارلىرىنى سىستېمىلىق ھالدا

تازىالشقا باشلىدى. نۇرغۇن ئامېرىكالىقالرنى ھاڭ –

تاڭ قالدۇرغىنى، خىتاينىڭ ئىسالھاتپهرۋهر پارتىيه

رهھبىرى جاۋ زىياڭ ھاياتىنىڭ قالغان قىسمىنى

ئۆيىده نهزهربهندته ئۆتكۈزدى. ئارىدىن 20 يىل

ئۆتكهنده، كولۇمبىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئهندرېۋ

نېيسىن (Andrew Nathan) ناھايىتى سىرلىق

The Tiananmen) «ھالدا «تيهنئهنمېن ھۆججىتى

Papers) نى قولغا چۈشۈرگهن. مهزكۇر ھۆججهتته

جاۋ زىياڭنىڭ قاتتىق قولالرغا قارشى

تىركىشىشىنىڭ قانداق مهغلۇب بولغانلىقى، شۇ

جهرياندا غايهت زور كۈچ پهرقىگه دۇچ كهلگهنلىكى 
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دېگهندهك بىز ئهينى ۋاقىتتا بىلمهيدىغان ئهھۋالالر

بايان قىلىنغانىدى (14).

   بۇش ھۆكۈمىتىدىكى خىتاينى قوللىغۇچىالر

ۋهزىيهتنى ئوڭشاش ئۈچۈن قولىدىغان

كېلىدىغانلىكى ئىشنى قىلغانىدى. «خىتايدىكى

(ئىسالھات تهرهپدارى) پارتىيه رهھبهرلىرىنىڭ قولغا

ئېلىنىشى ۋاقىتلىق چېكىنىش، خىتاي يهنىال

دېموكراتىكلىشىش يولىنى داۋامالشتۇرىدۇ. بۇ

قېتىمقى تازىالش (قارشىلىق ھهرىكىتىگه

كۆرسىتىلگهن بىر قېتىملىق) زىياده ئىنكاس . بىز

چوقۇم نۆۋهتتىكى ۋهزىيهتنى ئوڭشىيااليدىغان ۋه

ئامېرىكا - خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ نورمال

داۋاملىشىشىغا كاپالهتلىك قىلىدىغان دېڭ

شياۋپىڭنىڭ رهھبهرلىكىدىكى <مۆتىدىل>لهرنى

قوغدىشىمىز كېرهك» دېگهن خام خىيالدا بولغۇچىالر

قاتارىدا مهنمۇ بار ئىدىم. بىز بهزى نهرسىلهرنىڭ

ئۆزگهرگهنلىكىنى بىلهتتۇق – يۇ، بۇ ئۆزگىرىشنىڭ

مهڭگۈلۈك بولماسلىقىنى ئۈمىد قىالتتۇق.

     ھازىر شۇ ۋاقىتنى ئهسلىسهم، ئۆزۈمنىڭ تولىمۇ

گۆدهكلىكىدىن ئۆكۈنىمهن. ھهرقانداق ياخشى

تهھلىلچى ئىككى بىسلىق گهپ قىلىدۇ، ياكى

ھېچبولمىغاندا ۋهزىيهتنىڭ يامانالشقانلىقى

ھهققىدىكى نازۇك ئۆزگىرىشلهر ھهققىده شهپه

بېرىدۇ. «ئىسالھاتچىالر بىلهن بۇنىڭغا قارشى

تۇرغۇچىالر ئارىسىدا بىر مهيدان ھهل قىلغۇچ جهڭ

بولۇش ئالدىدا تۇرماقتا؛ ھهقىقىي خىتاي

ئىسالھاتچىلىرى ئۇزاققا قالمايال تۈرمىگه

تاشلىنىدۇ، نهزهربهندكه ئېلىنىدۇ ياكى (چهت

ئهلگه) قېچىپ كېتىدۇ؛ شۇنداقال، بىزنىڭ خىتايغا

قورال – ياراغ سېتىپ بېرىش پىالنىمىز ئهمهلدىن

قالدۇرۇلىدۇ» دېگهندهك. مۇتلهق مهخپىي

ھۆججهتلهرگه ئېرىشىش ئىمكانىيىتى بار

ھهركىمنىڭ سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى

داۋامىدىكى ئىستىخبارات مهغلۇبىيىتىدىن خهۋىرى

بار. مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى تارىخىدىكى

تۇنجى قېتىملىق دۆلهتلىك ئىستىخبارات مۆلچهرى

(National Intelligence Estimate)ده، خىتاي

چاۋشيهن ئۇرۇشىغا ئارىالشمايدۇ دهپ جهزم

قىلىنغان، بۇنىڭغا ئاساسلىقى بېيجىڭ

دائىرىلىرىنىڭ بىز بۇ ئىشقا ئارىالشمايمىز

دېگهنلىكى سهۋهب بولغان. لېكىن، ئۇالر نهچچه كۈن

ئىچىدىال (قارارىنى ئۆزگهرتىپ) بۇ ئۇرۇشقا ئارىالشتى.

1962 – يىلى مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى «سوۋېت

ئىتتىپاقى كۇباغا باشقۇرۇلىدىغان بومبا ياكى يادرو

قورالىنى ئورۇنالشتۇرمايدۇ» دهپ مۆلچهرلىگهنىدى،

چۈنكى تهھلىلچىلهر بىزنى گوللىغان نۇرغۇن

سوۋېت ئهمهلدارلىرىنىڭ بۇ ھهقتىكى سۆزلىرىگه

ئىشىنىپ قالغانىدى. 1979 – يىلى، مهركىزىي

ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

تهھلىلچىسى روبېرت بوۋى (Robert Bowie) دۆلهت

مهجلىسىگه «ئىران شاھى تهختته ئولتۇرۇۋېرىدۇ،

ئايهتۇلالھ ھۇمهينىنىڭ ھاكىمىيهتنى قولىغا

كىرگۈزۈش ئىمكانىيىتى يوق، شۇنداقال ئىراننىڭ

ۋهزىيىتى مۇقىم» (15) دهپ گۇۋاھلىق بهرگهنىدى.

نۇرغۇن كىشىلهر بۇ ئۇچۇرنى مهركىزىي ئاخبارات

ئىدارىسىنىڭ ئۇچۇر تهمىنلىگۈچىلىرىگه

يهتكۈزگهن، ئهمما بۇ ئىستىخبارات خاتا ئىدى.

    1980 – يىلالردا مهن مهركىزىي ئاخبارات

ئىدارىسى ياكى دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىدا

بىلله ئىشلىگهنلهرنىڭ ھېچقايسىسى «خىتاي

ئامېرىكانى ئالدايدۇ ياكى بىزنى ئىستىخبارات

جهھهتته قاتتىق خاتاالشتۇرىدۇ» دهپ قارىمايتتى.

ئهكسىچه، بارلىق ئىستىخبارات مهنبهلىرى ۋه

(خىتايدىن) يۈز ئۆرۈگهنلهر بىردهك «خىتاي ئهركىن

بازار ئىگىلىكىگه، سايالمغا ۋه (ئامېرىكا بىلهن

بولغۇسى) تېخىمۇ كۈچلۈك ھهمكارلىققا قاراپ

ئىلگىرىلىمهكته» دېگهن نۇقتىنى تهكىتلىگهنىدى.

لېكىن، تيهنئهنمېن ۋهقهسىدىن كېيىن، خىتايدىن

يۈز ئۆرۈپ تۈركۈملهپ ئامېرىكاغا كهلگهنلهر

خىتاينىڭ كهلگۈسى يۈزلىنىشى ھهققىده

ئىلگىرىكىگه ئوخشىمايدىغان قاراشالرنى ئوتتۇرىغا

قويۇپ، ۋهتىنىنىڭ كېلهچىكى ھهققىدىكى

تهشۋىشلىك مۆلچهرلىرىنى ئېيتىشقاندىمۇ، بىز بۇ

سۆزلهرگه قۇالق سالمىغانىدۇق.

      يۈز ئۆرۈگۈچىلهردىن بىرى تولىمۇ ئاالھىده ئىدى،

ھېچبولمىسا مېنىڭ نهزىرىمده شۇنداق ئىدى. ئۇ

يۇقىرى دهرىجىلىك يۈز ئۆرۈگۈچى بولۇش سۈپىتى

بىلهن، (بىزگه ئىستىخبارات تهمىنلهش بهدىلىگه)

بىزدىن تهلهپ قىلغان نهرسىلىرى بهكال ئاددىي ئىدى.

يهنى ئۇ بىزدىن سىياسىي پاناھلىق، يېڭى ئىسىم،

بىر ئۆي، يۇقىرى مائاشلىق خىزمهت ۋه خىتاي

ئىستىخباراتىنى  ئۇنىڭ   ئۆلگهنلىكىگه 
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ئىشهندۈرهلىگۈدهك بىر «ۋهقه» ياساشنى تهلهپ

قىلغانىدى. يۈز ئۆرۈگۈچىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ

تهلهپلىرى بولىدۇ، ئادهتته ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى زور

سوممىدا پۇل تهلهپ قىلىدۇ. شۇنداقال، ئۇالر

كۆپىنچه ھالالردا «مهنده باشقىالر بىلمهيدىغان

ئۇچۇرالر بار» دېيىشىدۇ. لېكىن، ئهندىكىپال

تۇرىدىغان بۇ سېمىز ئادهم باشقىالردىن پهرقلىق

ئىدى. بۇ خىل پهرق ئۇنىڭ (تهمىنلىگهن

ئىستىخباراتقا كۆره) نىسبهتهن ئاز نهرسه تهلهپ

قىلغانلىقىدىال ئهمهس، بهلكى ئۇ يهنه بىزگه

بىزنىڭ ئهنئهنىۋى كۆز قارىشىمىزغا تۈپتىن زىت

بولغان، ئۇزۇندىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان

ئامېرىكا سىياسىتىگه جهڭ ئېالن قىلىدىغان

ئىشالرنى ئېيتقانىدى. 

      بۇ ئادهم ـــ ئۇنى «ئاق ئهپهندى» دهپ ئاتايلى ــــ

1990 – يىلالرنىڭ بېشىدا فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش

ئىدارىسى (FBI) نىڭ پېنسىلۋانىيه كوچىسىدىكى

باش شىتابىنىڭ سهككىزىنچى قهۋىتىدىكى دۆلهت

بىخهتهرلىك يىغىنى زالىدىكى مۇھاكىمىگه

قاتناشقىلى كهلگهنىدى. شۇ قېتىملىق يىغىن

شۇنىڭ ئۈچۈن ئاالھىده ئىدىكى، ھۆكۈمهت

تهۋهسىدىكى خىتايشۇناس مۇتهخهسسىسلهر

(خىتايدىن) يۈز ئۆرۈگۈچىلهر ئاشكارىلىغان بىر

قانچه مهخپىيهتلىكنى باھاالش ئۈچۈن يىغىنغا

چاقىرىلغانىدى. يىغىن ئارىلىقىدا قهھۋه ئىچىش

ۋاقتى بار ئىدى – يۇ، تاماق بېرىلمىگهنىدى.

ئهسلىده بىر سائهتته تۈگىتىش پىالنالنغان يىغىن

ئۈچ سائهتكه سوزۇلۇپ كهتكهنىدى.

    ئاق ئهپهندى ئاساسلىق مۇھاكىمه تېمىسى

ئىدى. گهرچه ئۇ (ئۆزى ئاشكارىلىغان ئىشالر

ھهققىدىكى) تهپسىالتالر توغرىسىدا توختالغاندا،

كۆزلىرىنى ئۇياق – بۇياققا مىدىرىتىپ،

بارماقلىرىنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ تۇرغان بولسىمۇ،

يهنىال ئىشهنچىلىك كۆرۈنهتتى. ئۇ بىزگه

ئامېرىكادىكى بىر قانچه خىتاي جاسۇسىنىڭ

ساالھىيىتى ۋه ئۇالر ئۇچرىشىدىغان ئۆينىڭ

قۇرۇلمىسى؛ خىتاي رهھبهرلىرى ئىشلىتىدىغان

مهخپىي تېلېفون سىستېمىسىنىڭ تهپسىالتلىرى

دېگهندهك بىز ئۆز ئالدىمىزغا دهلىللىيهلهيدىغان

مهخپىيهتلىكلهرنى ئېيتىپ بهردى.

ئۇ يهنه بىز ئىلگىرى قولغا چۈشۈرگهن بىر قانچه

پارچه مهخپىي خىتاي ھۆججهتلىرىنى باھاالپ،

تولۇق ئىشهنچ بىلهن بۇالرنىڭ راستلىرىنى

ساختىسىدىن ئايرىپ بهردى. ئۇ يهنه سۆزنىڭ راست

- يالغانلىقىنى ئېنىقالش سىنىقىدىن ئۆتتى.

ئارىمىزدىكى بىردىنبىر مهسىله: بىز ئۇ

تهمىنلىگهن يېڭى ئاخباراتقا ئىشىنهلمهيۋاتاتتۇق.

         ئاق ئهپهندىنىڭ دېيىشىچه، 1986 – يىلىدىن

1989 – يىلىغىچه بولغان ئۈچ يىلدا خىتاي

مهركىزىي كومىتېت سىياسىي بيۇروسىدا خىتاينىڭ

كهلگۈسى ئىستراتېگىيهسىگه ئاالقىدار ھوقۇق

كۈرىشى بولغان. ئۇ بىزگه خىتاي قاتتىق

قوللىرىنىڭ قانچىلىك زور كۈچى بارلىقىنى،

شۇنداقال ئۇالرنىڭ خىتايدىكى ئامېرىكاغا مايىل

كهيپىياتنى ئۇجۇقتۇرۇش ئۈچۈن كهڭ كۆلهملىك

ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىقىنى؛ تيهنئهنمېن مهيدانى

كىرىزىسىنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى مۇقىملىقىنى

تهۋرىتىپ قويغانلىقىنى ۋه ھازىر دېڭ شياۋپىڭنىڭ

قاتتىق قولالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇۋاتقانلىقىنى

ئېيتتى، شۇنداقال بۇالرنى (خىتايدا ئېچىلغان)

يۇقىرى دهرىجىلىك يىغىن ۋه مۇنازىرىلهرنىڭ

خاتىرىلىرىدىن ئوقۇغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ بهزى

قاتتىق قولالرنىڭ (خىتاي سىياسىي

سهھنىسىدىكى) رولىنى ۋه ئۇالرنىڭ مۆتىدىللهردىن

قانداق غالىب كهلگهنلىكىنى بىلهتتى. لېكىن،

ئۇنىڭ قارىشىچه، بىز (ئامېرىكا) بىر ئامال قىلىپ

ھهقىقىي ئىسالھاتچىالرغا ياردهم قىلىشىمىز كېرهك

ئىدى. ئۇنىڭ بىزنى خىتاينىڭ ئىچكى سىياسىتىنى

ياخشى چۈشىنىدۇ دهپ قارىشى ۋه ئىسالھاتچىالرنى

قۇتۇلدۇرااليدۇ دهپ بىزگه ئۈمىد باغلىشى ماڭا

رىغبهت بولغانىدى.

   بۇ يۈز ئۆرۈگۈچىنىڭ ئاشكارىلىشىچه، دېڭ

شياۋپىڭنىڭ خىتاي مىللهتچىلىرىنىڭ قاتتىق

قوللۇق ئىدىيهسىنى تېخىمۇ كهڭ يېيىش پىالنى بار

ئىكهن. ئاق ئهپهندى قانداق قىلىپ كۇڭزىنى

قايتىدىن مىللىي قهھرىمان قىلىپ تونۇتۇش

مۇھاكىمه قىلىنغان يىغىنغا قاتناشقانىكهن.

ھالبۇكى، شۇنىڭدىن ئىلگىرىكى نهچچه ئون يىلدا

خىتاي كومپارتىيهسى كۇڭزىچىلىق كۈلتۈرىگه ۋه

شۇنچىكى دىنىي پۇراققا ئىگه ھهرقانداق نهرسىگه 
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قاتتىق زهربه بهرگهنىدى.

     ئهلۋهتته، ئورۋېلچه تهبىر بىلهن ئېيتقاندا،

خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ دۆلهت تارىخىنى قايتا يېزىپ

چىقىش ھهققىده بۇيرۇق چۈشۈرۈشى يېڭىلىق

ئهمهس ئىدى. 1949 – يىلى كومپارتىيه

ھاكىمىيهتنى قولىغا ئالغاندىن كېيىن،

تۈركۈملىگهن تارىخشۇناسالر تارىختىكى پۈتۈن

ئىلگىرىلهشلهرنىڭ دېھقانالر قوزغىالڭلىرى

ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كهلگهنلىكىنى تهكىتلهش ئۈچۈن

خىتاي تارىخىنى قايتىدىن «تۈزهشتۈرگهنىدى».

James) تارىخشۇناس جېيمىس خاررىسون

Harrison) بۇ قىلمىشنى «ئىنسانىيهت

تارىخىدىكى كۆلىمى ئهڭ زور ئىدىئولوگىيهلىك

قايتا تهربىيهلهش ئۇرۇنۇشى» دهپ سۈپهتلىگهن

(16). لېكىن، ئاق ئهپهندىنىڭ كېيىنكى بۇ

ئۆزگىرىش (خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

كۇڭزىچىلىقنى تهرغىب قىلىشى)نىڭ كۆلىمى

ناھايىتى كهڭ دېگهن گېپىگه ئادهمنىڭ ئالدىراپ

ئىشهنگۈسى كهلمهيتتى. مهۋجۇت بولغان كۈنىدىن

تارتىپ ئۆزىنىڭ خىتاينىڭ ئۆتمۈشى بىلهن ئادا  ـ

جۇدا ئىكهنلىكىنى جاكارالپ يۈرگهن خىتاي

كومپارتىيهسى ئهمدىلىكته ئۆتمۈشكه

قايتماقچىمىدۇ؟ ئاشقۇن مىللهتچىلىك

ھۆكۈمهتنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قېلىشنىڭ

ۋاسىتىسى دهپ قارىلىپ، كوممۇنىستىك ئىدىيه

ئاللىقاياقالرغا چۆرۈۋېتىلگهنمىدۇ؟ ئهجهبا، قىزىل

خىتاي بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنچه قىزىل بولماي

قاالرمۇ؟ بۇالرنىڭ ھېچقايسىسىغا ئادهمنىڭ

ئىشهنگۈسى كهلمهيتتى.  

***

   ئاق ئهپهندىنىڭ ئىشىنىڭ مۇرهككهپلىشىپ

كېتىشىدىكى سهۋهب شۇكى، ئۇ تهمىنلىگهن

ئۇچۇرالر فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى

ئۇزۇندىن بېرى قاتتىق ئېتىبار بېرىپ كهلگهن

يوشۇرۇن ئۇچۇر تهمىنلىگۈچى ــــ ئۇنى يېشىل

خانىم دهپ ئاتاپ تۇراي ــــ تهمىنلىگهن ئۇچۇرالرغا

زىت چىقىپ قالغانىدى. يېشىل خانىمنىڭ پۇل

جهھهتتىكى تهلىپى ئۇنىڭ ئاتالمىش مۇناسىۋهت

دائىرىسىگه ئوخشاشال يۇقىرى بولۇپ، ئۇ بىزدىن

ئىككى مىليون دولالر تهلهپ قىلغانىدى.

ئۆزىنىڭ دېيىشىچه، ئۇ سىياسىي بيۇرودىكى

ئىشالرنى بىلىپال قالماي، يهنه دېڭ شياۋپىڭنىڭ

ئورۇنباسارى، كهلگۈسىدىكى خىتاي كومپارتىيهسى

مهركىزىي كومىتېتىنىڭ باش سېكرېتارى جياڭ

زېمىن بىلهنمۇ قويۇق ئاالقىسى بارمىش. ئۇنىڭ

ئېيتىشىچه، دېڭ شياۋپىڭ ھېلىھهم ئامېرىكاغا

مايىل مهيدانىدىن تهۋرهنمىگهنمىش، بۇ جهھهتته

جياڭ زېمىن دېڭ شياۋپىڭدىنمۇ بهكرهك

«ئامېرىكاپهرهس» بولۇپ، ئۇنىڭ ئېلۋىس

پرېسلىنىڭ ئېنگلىزچه ناخشىلىرىنى ئېيتىشقا

ھېرىس ئىكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىن

ئهمهسمىش. يهنه ئۇنىڭ دېيىشىچه، خىتاي

تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن ئامېرىكا

بىلهن تېخىمۇ زىچ ھهمكارلىشىش كويىدىمىش. ئۇ

يهنه (خىتايدا) كۇڭزىچىلىق ئىدىيهسى

مهدھىيهلىنىشى ياكى ماركىسىزم نهزهرىيهسى

دهرسلىك كىتابالردىن چىقىرىۋېتىلىشى مۇمكىن

دېگهندهك قاراشالرنى مازاق قىلغانىدى. ئۇ قاتتىق

قولالرنىڭ پهقهت (بىر ئوچۇم) ياشىنىپ قالغان،

قوشۇمچه ئېقىم مۇتهپهككۇرلىرى ئىكهنلىكىنى،

شۇنداقال ئۇزاققا قالماي نۆۋهتته ئازال قالغان تهسىر

كۈچىدىنمۇ ئايرىلىپ قالىدىغانلىقىنى كهسكىن

تهرزده ئېيتقانىدى.

       ئهگهر بىز يېشىل خانىمنىڭ ئىشهنچىلىك

ياكى ئهمهسلىكىنى ئېنىقاليمىز دېسهك، بۇ بىزگه

ئاسان ئىدى. ئۇ ئاق ئهپهندىدهك ئامېرىكادىكى

جاسۇسالرنىڭ ئىسمى ياكى جايالشقان ئورنىنى

ئېيتىپ بهرمىدى ياكى ئېيتىپ بېرهلمىدى،

شۇنداقال رهسىملهردىن بىز ساالھىيىتىنى ئېنىقالپ

بولغان خىتاي جاسۇسلىرىنىمۇ تونۇپ بېرهلمىدى.

ئۇ يهنه بېيجىڭنىڭ يهر ئاستىدىكى، يۇقىرى

دهرىجىلىك كومپارتىيه رهھبهرلىرى ئىشلىتىدىغان،

كىلومېتىرالرچه سوزۇلغان يوشۇرۇن تونېلدىن

خهۋىرى بارلىقىنىمۇ ئېيتمىدى. ئۇ (بىز قولغا

چۈشۈرگهن) مهخپىي خىتاي ھۆججهتلىرىنىڭ راست

– يالغانلىقىنىمۇ ئېنىقالپ بېرهلمىدى.

   لېكىن، ئېنگلىزچىده مهقسىتىنى ناھايىتى

تهسته ئۇقتۇرىدىغان، ئويچان ئاق ئهپهندىگه

ئوخشىمايدىغىنى، يېشىل خانىمنىڭ

ئېنگلىزچىسى تولىمۇ راۋان ئىدى.  ئۇ  ئامېرىكا 
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تهسۋىرلهنگهن «يۈز يىللىق مىللىي خارلىق»

تېمىسىدا تېلېۋىزىيه ۋه رادىيو پروگراممىلىرى

ئىشلهشكه مهبلهغ ئاجرىتىپتۇ. خىتاي (بۇ

ئارقىلىق) «ئامېرىكا بىزنى ئىسكهنجىگه ئېلىپ،

بىزنىڭ ئۆتمۈشتىكى <شان – شهرىپىمىز>نى

ئهسلىگه كهلتۈرۈشىمىزگه توسقۇنلۇق قىلماقچى»

دېمهكچى ئىكهن. 

  «بىزنىڭ ياشلىرىمىز ۋه زىيالىيلىرىمىز

تيهنئهنمېن مهيدانىدا ئامېرىكالىقالر بىلهن

مۇھهببهت قاينىمىغا شۇڭغۇدى. (خىتاي

رهھبهرلىرىنىڭ نهزىرىده) بۇنداق ئىش ھهرگىز قايتا

يۈز بهرمهسلىكى كېرهك. شۇنىڭ ئۈچۈن، بىزنىڭ

رهھبهرلىرىمىز سىلهرنى قارىاليدۇ ھهم غهربنىڭ

قولىدا كۆرگهن خارلىقالرغا خاتىمه بېرىپ، قايتىدىن

كۈچىيىشكه ئۇرۇنىدۇ» دېدى ئۇ.

      ئۇ گېپىنى «بىر چالمىدا ئىككى پاختهك» دېگهن

سۆز بىلهن خۇالسىلىدى.

    «بۇ يهردىكى ئىككى پاختهك كىمنى كۆرسىتىدۇ؟»

دهپ سورىدىم مهن.

      «ھازىر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهھدىتى مهۋجۇت

ئهمهس، چۈنكى ئۇالر يىمىرىلدى. شۇڭا بېيجىڭ

ئامېرىكانىڭ ئۆزىنى داۋاملىق قوغدىشىغا موھتاج

ئهمهس» دېدى ئۇ جاۋابهن. ئۇنداقتا ئىككىنچى

پاختهك زادى كىم؟ ئۇنىڭ كۆزده تۇتۇۋاتقىنى ئېنىقال

ئامېرىكا ئىدى. ئۇ «با» ئىبارىسىنى ئىشلهتتى ۋه «

<شى> ئۆزگهردى» دېدى.

    1972 – يىلى،نېكسون تۇنجى قېتىم (ئامېرىكا-

نىڭ ئىشىكىنى خىتايغا) ئېچىۋهتكهنده،

ئامېرىكانىڭ خىتاي ھهققىدىكى مهيدانىنى

ئۆزگهرتىش ۋه خىتاي رهھبهرلىرىنى نىسبهتهن رېئال

شهكىلده تونۇش پۇرسىتى بار ئىدى. لېكىن،

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى شۇنداق قىلىشنىڭ ئورنىغا،

مۇمكىن بولغان ئهڭ تېز سۈرئهتته ئامېرىكا – خىتاي

مۇناسىۋىتىنى مۇقىمالشتۇرۇشقا تىرىشتى. ھهتتا

(تيهنئهنمېندىكى) قىرغىنچىلىقتىن ۋه خىتايدىكى

ئهركىنلىكپهرۋهر ئىسالھاتچىالر يوقىتىلغان،

مۆتىدىل دۆلهت رهئىسى قولغا ئېلىنغاندىن كېيىنمۇ،

پىرېزدېنت بۇش ئىلگىرىكى خاتا كۆز قارىشىدىن

يانمىدى.     خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ  ئىسالھاتچى

خىتايالر بىلهن قايتا ئۇچرىشىپ قېلىشتىن

ئهنسىرهيدىغان، ھهتتا قاتتىق قورقىدىغان ئاق

ئهپهندىگه ئوخشىمايدىغىنى، يېشىل خانىم

«جېنىنى ئالقىنىغا ئېلىپ قويۇپ تۇرۇپ»، يېڭى

ئىستىخبارات ئىگىلهش ئۈچۈن يىلىغا بىر – ئىككى

قېتىم خىتايغا بېرىشقا رازى ئىكهنلىكىنى

ئېيتقانىدى.

   مهن بىز بۇالرنىڭ (ئىككىلىسى تهمىنلىگهن

ئىستىخباراتتىن پايدىلىنىش ئۈچۈن) ھهر

ئىككىلىسىگه پۇل بهرسهك بولىدۇ دېگهنىدىم.

لېكىن، خىزمهتداشلىرىم بۇنىڭغا قوشۇلمىدى.

ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهر

بىردهكلىككه ئىنتىلهتتى، شۇنداقال خىتاي –

ئامېرىكا مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى بۇ خىل كۆز

قاراش ئىختىالپى ئادهمنى تهڭقىسلىقتا قوياتتى.

(ئهنه شۇ خىل ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا) يېشىل خانىم

ئوتتۇرىغا چىقىپ بىزنى بۇ تهڭقىسلىقتىن

«قۇتۇلدۇردى»، ھهممىمىز ئۇنىڭ بىلهن بىر سهپكه

ئۆتتۇق ۋه ئۇ تهلهپ قىلغان پۇلنى بهردۇق.

    مهن شۇ يىغىندىن كېيىن ئۇزاققا قالمايال ئاق

ئهپهندى بىلهن كۆرۈشۈشنى پىالنلىغانىدىم. مهن

ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئىشهندىم دېيهلمهيتتىم، ئهمما

ئۇنىڭ سۆزلىرى كۈچلۈك قىزىقىشىمنى

قوزغىغانىدى. ئىككىمىز خىتايچه پاراڭالشتۇق.

ماركىسىزم نهزهرىيهسىنى دۆلهت ئىدىئولوگىيهسىدىن

ۋه دهرسلىك كىتابالردىن چىقىرىۋېتىشتىن ئىبارهت بۇ

بىمهنه خىيالنىڭ مىسقالچه راست تهرىپى بار دېگهن

تهقدىرده، مهن بۇ ئىشنىڭ قانداق روياپقا

چىقىرىلىدىغانلىقىغا قاتتىق قىزىقاتتىم.

   ئاق ئهپهندى بۇنىڭغا جاۋابهن، خىتاينىڭ

مهكتهپلهرده ساغالم «ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسى»

دهرسى تهسىس قىلىش پىالنى بارلىقىنى

ئاڭلىغانلىقىنى ئېيتتى. (بۇ پىالنغا كۆره) خىتاي

مىقياسىدا پۇقراالر زىيارهت قىلىدىغان

«ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسى» بازىسى، يېڭى تارىخىي

خاتىره سارايالر ۋه يېڭى مۇزېيالردىن يۈزى

ئېچىلىدىكهن. شۇنداقال، خىتاي رهھبهرلىرى

خىتايالرنىڭ ياپونىيه ۋه ئامېرىكا قاتارلىق

دۆلهتلهرنىڭ  قولىدا  تارتقان  خورلۇقلىرى  
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ھېكايىلهر بهك ئاز، ھهم بهك كېچىكىپ يېتىپ

كهلگهنىدى. خۇالسه، دېڭ شياۋپىڭ (ئىزچىل تهختته

ئولتۇرۇپ) ئامېرىكا پىرېزىدېنتلىرىدىن فورد، كارتېر

ۋه چوڭ بۇشالرنى كۈتۈۋالدى، ئىككى قېتىم «دهۋر»

ژۇرنىلىنىڭ مۇقاۋىسىغا چىقتى. يېشىل خانىممۇ

دېڭ شياۋپىڭنىڭ ئورۇنباسارى (جياڭ زېمىن) ئېلۋىس

پرېسلىنىڭ ناخشىسىنى ئېيتىدۇ، دهپ يۈرۈۋهردى.

    «مهن دېموكراتىيهنىڭ كۈچىنىڭ تيهنئهنمېن

مهيدانىدىكى بۇ كۆڭۈلسىز ۋهقهلهر ئۈستىدىن غالىب

كېلىدىغانلىقىغا شهكسىز ئىشىنىمهن» دېگهنىدى

پىرېزىدېنت بۇش (19). (تيهنئهنمېن مهيدانىدىكى)

قارشىلىق كۆرسىتىش ۋه باستۇرۇش ھهرىكهتلىرىنىڭ

ئايىغى بېسىقار – بېسىقمايال، پىرېزىدېنت بۇش يهنه

دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنى ئىلگىرى ۋهده

قىلىنغان تور پېدا، رادار ۋه باشقا ھهربىي ئهشياالرنى

خىتايغا سېتىپ بېرىشكه بۇيرۇغان. بۇش

نېكسوننىڭ خىتاي بىلهن مۇناسىۋهت قىلىش

پىرىنسىپىغا باغلىنىپ قالغاچقا، خىتايغا يېڭىچه

نهزهرده قاراشقا ئىمكان تاپالمىغان. ئامېرىكا سودا

ماگناتلىرىنىڭ (خىتاي بىلهن) بارغانسېرى

كۈچىيىۋاتقان مۇناسىۋىتى ۋه سودا پۇرسهتلىرى

بۇشنىڭ بۇ خىل مهيدانىنى تېخىمۇ كۈچهيتكهنىدى.

ھالبۇكى، خىتاي دۇنيادىكى يۈكسىلىۋاتقان ئهڭ چوڭ

بازار دهپ مۆلچهرلىنىۋاتاتتى.

بۇشنىڭ خىتايغا تۇتقان «ئاقلىغۇچى»لىق مهيدانى

ئۇنىڭدىن كېيىنكى پىرېزىدېنت بىل كىلىنتون

تهرىپىدىن قاتتىق ئهيىبلهندى. ئۇ پرېزدېنتلىق

سايلىمى پائالىيهتلىرى جهريانىدا (خىتايغا قارىتا)

تېخىمۇ قاتتىق قول سىياسهت يۈرگۈزىدىغانلىقىغا

ۋهده بهردى. شۇنداقال، بىر مهزگىل بۇ ۋهدىسىگه ۋاپامۇ

قىلدى. ئۇ 1992 – يىلىدىكى سايالمدا چوڭ بۇشنى

يهڭگهندىن كېيىن، خىتايغا قارشى ئېنزىخاۋېر،

كېننىدى ۋه جونسون دهۋرىدىن كېيىنكى ئهڭ قاتتىق

سىياسهتنى يۈرگۈزدى.

***

     بىل كىلىنتون خىتايغا پهقهتال بېرىپ باقمىغان،

ئهكسىچه ئاركانساس (Arkansas) شىتاتىنىڭ

باشلىقى بولغان مهزگىللهرده تهيۋهنگه تۆت قېتىم

بارغان. ئۇ  1992 – يىلىدىكى  پرېزىدېنتلىق

سايلىمى  مهزگىلىده  پىرېزىدېنت   بۇشنى  

رهھبىرى جاۋ زىياڭنى ياكى پارتىيهنىڭ ئۇنىڭدىن

بۇرۇنقى جۇشقۇن رهھبىرى خۇ ياۋباڭنى ھېچكىم

ماختىمىغانىدى. ئۇالرنىڭ ھهقىقىي ئىسالھاتچىالر

ئىكهنلىكىنى (ئهينى چاغدا) ھېچكىم پهرهز

قىاللمىغانىدى. ئۇالر ئۆزىنىڭ يۇقىرى رهھبهرلىك

ئورنىدا تۇرۇپ قوللىغان ئىسالھاتنىڭ سالمىقىنىمۇ

ھېچكىم بىلمهيتتى. بۇ ھهقتىكى ئۇچۇرالرنىڭ

ھهممىسى ئهينى چاغدا خۇ ياۋباڭ ۋه جاۋ زىياڭنىڭ

قول ئاستىدا دېموكراتىك سىياسىي ئىسالھاتقا كۈچ

چىقارغانالر كېيىن خىتايدىن يۈز ئۆرۈپ چهتئهلگه

چىققاندا، ئاندىن بىزگه يېتىپ كهلگهنىدى. 

     ئهينى چاغدا مهن يهنىال دېڭ شياۋپىڭنى ۋه ئۇنىڭ

ئورۇنباسارى جياڭ زېمىننى ھهقىقىي ئىسالھاتچىالر

دهپ قارايتتىم. شۇنىڭدىن ئۇزاق ئۆتمهيال، يالغان

ئىسالھاتچىالرنى قولالپ، ھهقىقىي ئىسالھاتچىالرنى

تاشلىۋهتكهنلىكىمىزنىڭ كېيىنچه بىزنى داۋاملىق

چىرمىۋالىدىغان بىر خاتالىقىمىز  ئىكهنلىكىنى

بىلدىم.

  مهن دوكالتىمنى تامامالش ئۈچۈن، قولغا

ئېلىنىشتىن قورقۇپ پارىژغا قېچىپ بېرىۋالغان ۋه

شۇ چاغدا فىرانسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ھىمايىسىده

تۇرۇۋاتقان خىتاي كومپارتىيهسى ئهمهلدارلىرىنى

زىيارهت قىلىش ئۈچۈن پارىژغا ئهۋهتىلدىم. ئۇالر ئون

نۇقتىلىق پروگراممىنى قوللىنىپتۇ ۋه غهرب

تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلغان

سۈرگۈندى ھۆكۈمهتكه بىر رهھبهر سايالپ چىقىپتۇ.

بۇ «دېموكراتىك خىتاي فېدېراتسىيهسى»نىڭ

سۈرگۈندىكى ھۆكۈمىتى ئىدى. پىرېزىدېنت بۇش بۇ

تهشكىالتقا، ئۇنىڭ ئون نۇقتىسىغا ۋه ئۇنىڭ يېڭى

سايالنغان رهھبىرى يهن جياچىغا پهقهتال

كۆڭۈلشىمىدى. يهن جياچىنىڭ ئهسلىمىسىده،

سىياسىي ئىسالھات كۈرىشى ۋه ئامېرىكاچه

سىستېمىنى يولغا قويۇش تىرىشچانلىقىغا ئاالقىدار

تېخىمۇ كۆپ تهپسىالتالر بايان قىلىنغان (17). يهن

جياچى بىۋاسىته جاۋ زىياڭنىڭ قول ئاستىدا

خىزمهت قىلغان، ئۇنىڭ بايانلىرى چهتئهلگه قېچىپ

چىققان يهنه بىر خىتاي ئهمهلدارى رۈهن مىڭنىڭ

ئهسلىمىسىنى دهلىللهيتتى. رۈهن مىڭ بولسا

بىۋاسىته دېڭ شياۋپىڭدىن ئىلگىرىكى خىتاي

رهھبىرى خۇ ياۋباڭنىڭ قول ئاستىدا خىزمهت

قىلغانىدى (18). لېكىن، بۇ (ئهسلىمىلهردىكى) 
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مىسلى كۆرۈلمىگهن تهنبىھ دهپ قارالغانىدى.

ھالبۇكى، خىتاي ئامېرىكا بىلهن بولغان

مۇناسىۋهتنى كۈچهيتىشكه موھتاج ئىدى. شۇنىڭ

بىلهن ئۇالر ھهرىكهتكه ئۆتتى.

  خىتايدىكى ئۇچۇر تهمىنلىگۈچىسى بىلهن

ئاالقىلىشىپ تۇرغان ئاق ئهپهندىنىڭ دېيىشىچه،

خىتاي ئىستىخباراتچىلىرى كىلىنتون

ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى خىتايغا قانداق

مۇئامىله قىلىش توغرىسىدىكى ئىختىالپتىن خېلى

ئوبدانال خهۋهردار بولۇپ، ئۇالر (خىتايالر) ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدا خىتايغا مايىل

بىرلهشمه شهكىللهندۈرمهكچى ئىكهن. خىتايالر

دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى تونى لېيك

(Tony Lake) ۋه ئۇنىڭ مۇئاۋىنى سهندى بېرگېر

(Sandy Berger)نىڭ خىتايغا قارىتا نىسبهتهن

دوستانه كۆز قاراشتا ئىكهنلىكىنى ئېنىقالپ چىققان.

خىتاي يهنه يهرشارىلىشىش ۋه ئهركىن سودا (بۇ

ئىككىلىسى خىتايغا پايدىلىق) تهرهپدارى بولغان

دۆلهتلىك ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ رهئىسى روبېرت

رۇبىن (Robert Rubin) غا ۋه ئوخشاش كۆز

قاراشتىكى ئىقتىسادىي مهسلىھهتچىلهر

،(Laura Tyson) كومىتېتىنىڭ رهئىسى الۋرا تايسون

خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىقتىسادشۇناسى،

مالىيه مىنىستىرلىقىنىڭ خهلقئارا ئىشالرغا

مهسئۇل مۇئاۋىن مىنىستىرى الۋرېنس ساممېرس

(Lawrence Summers) قاتارلىقالرغا كۆز تىكىپ،

ئۇالرنى يېنىغا تارتىشقا تىرىشقان.

     خىتاي ھۆكۈمىتى مهزكۇر شهخسلهرنى يۆلهپ،

ئۇالر بىلهن خىتاينىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ سودا

ساھهسىدىكى ئاالقىسىنى قواليالشتۇرۇش ۋه

خىتاينىڭ ۋاشىڭتوندىكى مهنپهئهتىنى زورايتىش

ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغانلىكى تىرىشچانلىقالرنى

كۆرسهتكهن. خىتاي ئهمهلدارلىرى تهسىر كۈچى زور

ئامېرىكا سودىگهرلىرىگه (زور سوممىلىق) سودا

توختاملىرىنى تهڭلىگهن. كىلىنتوننىڭ سايالم

پائالىيىتىگه كهتكهن ئاساسلىق خىراجهتلهرنى

تهمىنلىگهن بايالر پىرېزىدېنت كىلىنتوندىن

خىتايغا بوئىن ئايروپىالنى سېتىپ بېرىش پىالنىغا

زىيان يهتكۈزمهسلىكىنى ياكى ئامېرىكانىڭ سودا 

«بېيجىڭدىكى جالالتالر» نى ئهركه ئۆگىتىپ قويدى،

دهپ قاتتىق ئهيىبلىگهن (20). كىلىنتون

پرېزىدېنتلىق ۋهزىپىسىگه ئولتۇرغان ھامان، ئۇنىڭ

Warren) دۆلهت سېكرېتارى ۋاررېن كىرىستوفېر

Christopher) كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى

مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا «بىزنىڭ سىياسىتىمىز

ئىقتىسادىي ۋه سىياسىي ئهركىنلهشتۈرۈشنىڭ كۈچى

ئارقىلىق خىتاينى كوممۇنىزىمدىن دېموكراتىيهگه

كىرگۈزىدىغان كهڭ ۋه تىنچ ئۆزگىرىشنى ئىلگىرى

سۈرۈشتۇر» دېگهن. بۇ ئۇرۇنۇشقا سابىق باش ئهلچى

ۋىنستون لوردمۇ ئىشتىراك قىلغان. ئۇ تيهنئهنمېن

قىرغىنچىلىقىدىن قاتتىق چۆچۈپ، ئۆزىنىڭ شۇنچه

ئۇزۇندىن بېرى خىتاينى توغرا تونۇيالماي

كهلگهنلىكىنى بىلگهن ۋه ئامېرىكادىكى خىتاينى

ئهڭ قاتتىق تهنقىدلهيدىغانالرنىڭ بىرىگه

ئايالنغانىدى. ئهمدىلىكته شهرقىي ئاسىيا ۋه تىنچ

ئوكيان ئىشلىرىغا مهسئۇل ياردهمچى دۆلهت

سېكرېتارى بولغان لورد كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى

مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا خىتايغا قاتتىق

شهرتلهرنى قويىدىغانلىقى، ئهگهر (خىتايدىكى)

ئىنسان ھهقلىرى ۋه دېموكراتىك سايالم ئهھۋالىدا

ئۆزگىرىش بولمىسا، (ئامېرىكا بىلهن خىتاي

ئارىسىدا) كۆڭۈلدىكىدهك سودا مۇناسىۋىتى

ئورنىتىلمايدىغانلىقى ھهققىده ۋهده بهرگهن. 1993 –

يىلى، دېموكراتالر پارتىيهسىدىكى نهنسى پېلۇسى

(George Mitchell) ئاۋام پاالتاسىدا، جورجى مىچېل

كېڭهش پاالتاسىدا خىتايغا قارىتا، كىشىنىڭ

دىققىتىنى تارتىدىغان بىر يۈرۈش شهرتلهرنى

ئوتتۇرىغا قويغانىدى (21). قارىغاندا، 1980 –

يىللىرىدىكى خىتاي ئىسالھاتىغا بولغان ئۈمىدۋار

خىيالالرمۇ بهربات بولغاندهك قىالتتى.

      1993 – يىلى 5 – ئاينىڭ 28 – كۈنى، پرېزىدېنت

كىلىنتون داالي المانىڭ ۋهكىللىرى ۋه تيهنئهنمېن

قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتىنىڭ بىر نهپهر

ئوقۇغۇچى رهھبىرىنى ئۆز ئىچىغا ئالغان قىرىق نهپهر

خىتاي ئۆكتىچىنى ئاقسارايغا تهكلىپ قىلغاندا،

كىلىنتون ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا تۇتقان قاتتىق قول

مهيدانى ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىققانىدى. بۇ خىتاي

سىياسىي بيۇروسى تهرىپىدىن پۈتۈن خىتاي –

ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنى تهھدىتكه ئۇچرىتىدىغان، 
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سۈنئىي ھهمراھىنى خىتاينىڭ راكېتاسى ئارقىلىق

قويۇپ بېرىشكه ــــ بۇنداق قىلغاندا ئامېرىكا

ھۆكۈمىتى نهچچه يۈز مىليون دولالرنى تېجهپ

قاالتتى ــــ توسقۇنلۇق قىلماسلىقنى بىۋاسىته تهلهپ

قىلغان. بۇنىڭدىن سىرت، «خهلقنىڭ مهنپهئهتى»نى

چىقىش قىلغان ھالدا، دۆلهت مهجلىسىده (خىتايغا

قارىتىلغان) يېڭى قولالش تهدبىرلىرى ئۈچۈن

سهپهرۋهرلىك قىلىنىۋاتاتتى. 

   1993 – يىلىنىڭ ئاخىرىدا، ھازىر خىتايالر

تهرىپىدىن «كىلىنتون سىياسىي ئۆزگىرىشى» دهپ

ئاتىلىدىغان ۋهقهده، بۇ (خىتايغا مايىل)

ئىتتىپاقداشالر پرېزىدېنت كىلىنتونغا خىتايغا

قارشى پوزىتسىيهسىنى يۇمشىتىش ھهققىده

نهسىھهت قىلغاندا، كىلىنتون ئىلگىرىكى

ۋهدىسىگه خىالپ ھالدا، داالي الما بىلهن قايتا

كۆرۈشمىدى. (خىتايغا قارىتىلغان) ئېمبارگوالر

ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. خىتاي كىلىنتون

ھۆكۈمىتىدىكى خىتايغا مايىل نۇرغۇن

ئهمهلدارالرنىڭ «يىراقنى كۆرهر»لىكىنى ۋه ئۇالرنىڭ

«خىتاينىڭ دوستى» بولغانلىقى سهۋهبلىك

خىتايدىكى قارار چىقارغۇچىالر بىلهن تېخىمۇ قويۇق

ئاالقىگه ئىگه ئىكهنلىكىنى كىشىلهرنىڭ سهمىگه

سېلىپ تۇرغاچقا، بۇ كىشىلهر داۋاملىق ماختىلىپ

كهلدى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، خىتاي (دۆلهت

ئىچىدىكى) قارشى پىكىردىكىلهرنى باستۇرۇشنى

خۇپىيانه داۋامالشتۇرىۋهردى (22).

     ھهممه نهرسه ئهسلى ھالىتىگه قايتقانىدى ياكى

شۇنداقتهك كۆرۈنهتتى. ئامېرىكا يهنه بىر قېتىم

خىتاينى مهلۇم مهنىدىكى ئىتتىپاقداش دهپ قارىدى.

ئامېرىكا تيهنئهنمېندىكى باستۇرۇشنى كىشىنى

ئهپسۇسالندۇرىدىغان، ئۆتكۈنچى بۇرۇلۇش دهپ

قارىدى. بىزگه الزىمى پهقهتال سهبىر ئىدى. ئهمما،

خىتاينىڭ بۇ جهھهتتىكى ئىنكاسى تامامهن

پهرقلىق بولۇپ، ئۇالر قهدىمكى زومىگهر دۆلهتلهرنىڭ

ئۆزىگه خىرس قىلغۇچىغا قانداق قىلىدىغانلىقىنى

ئوبدان بىلهتتى.

***

    1999 – يىلى 5 – ئاينىڭ 7 – كۈنى، جۈمه،

كىلىنتوننىڭ ئىككىنچى قېتىملىق ۋهزىپه مۇددىتى

توشۇشقا ئاز قالغاندا، ئامېرىكا شىمالىي ئاتالنتىك

ئهھدى تهشكىالتىنى باشالپ، سېربىيه ۋه ئۇنىڭ

شېرىكلىرىگه ھۇجۇم قوزغىدى.

ئىككى B-2 تىپلىق بومباردىمانچى ئايروپىالن نوب

نوستېر (Knob Noster)دىكى ۋايتمهن ھاۋا ئارمىيه

بازىسىدىن سېربىيهنىڭ پايتهختى بېلگرادقا قاراپ

ئۇچتى. ئۇچقۇچىالر «بېلگراد ئىسكىالتى #1» دهپ

بهلگه قويۇلغان ئورۇنغا JDAM  بومبىسىدىن

بهشنى تاشلىدى. نىشانغا ئاالقىدار سان – سىپىرالر

مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى تهرىپىدىن

تهمىنلهنگهن ۋه قايتا – قايتا تهكشۈرۈلگهنىدى.

لېكىن، ھېسابالش نهتىجىسىنىڭ ئهپسۇسلىنارلىق

ھالدا، ھهتتا ئېچىنىشلىق دهرىجىده خاتا

ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى. بۇ بومبىالر يېرىم كېچىده

خىتاينىڭ سېربىيهده تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىنىڭ

جهنۇبىي تهرىپىگه تهگكهن بولۇپ، ئهلچىخانا

خىزمهتچىلىرىدىن ئۈچى شۇ بومباردىماندا

ئۆلگهنىدى.

   بۇ ۋهقه مهن ئاق ئهپهندى بىلهن ئۇچرىشىپ

تهخمىنهن ئون يىلدىن كېيىن يۈز بهرگهنىدى. ئۇ

يېشىل خانىمدهك ئىشهنچىلىك بولمىسىمۇ، مهن

ئۇنى كىشىگه خۇشاللىق بېغىشاليدىغان ئادهمكهن

دهپ ئويالپ ياقتۇرۇپ قالغانىدىم ۋه ئۇنى پات – پات

يوقالپ تۇراتتىم. خىتاي ئهلچىخانىسى بومباردىمان

قىلىنغان كۈنى كېچىسى، مهن ئۇنى زىيارهت قىلىپ،

ئۇنىڭدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىرېزىدېنت

كىلىنتوننىڭ (بۇ ئىش ئۈچۈن) كهچۈرۈم

سورىغانلىقىغا قانداق ئىنكاس قايتۇرۇشى

مۇمكىنلىكى ھهققىده سورىدىم. 

    ئهلۋهتته، بېلگىرادتىكى بومباردىمان قورقۇنچلۇق

ۋهقه ئىدى. مهن بۇ سهۋهبلىك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

بهزى ئىنكاسالرنى قايتۇرىدىغانلىقىنىمۇ بىلهتتىم

– يۇ، يۈز بېرىش ئالدىدا تۇرغان ئىشالرنىڭ زادى

قانچىلىك ئېغىرلىقىنى ئالدىن

مۆلچهرلىيهلمىگهنىدىم. خىتاينىڭ غهرىزى ھهققىده

باشقا بىر ئاگاھالندۇرۇش تاپشۇرۇۋالغان ئامېرىكا

ئىستىخبارات تهھلىلچىلىرىمۇ بۇنى

مۆلچهرلىيهلمىگهن ۋه ئاگاھالندۇرۇشنى نهزهردىن

ساقىت قىلغانىدى.

     ئاق ئهپهندى دهرھال بېلگىراد بومباردىمانىنىڭ

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇ ئىلگىرى تىلغا ئالغان

يېڭى ئاشقۇن مىللهتچىلىكنى تهرغىب قىلىشى

ئۈچۈن تېپىلغۇسىز پۇرسهت ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ،

«(خىتايدا ئامېرىكاغا قارشى) ئۇزاققا سوزۇلغان

مالىمانچىلىق يۈز بېرىدۇ» دېدى.
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    مالىمانچىلىق؟ تاسادىپىي ۋهقه ئىكهنلىكى

شۇنچه ئېنىق تۇرغان، يۇقىرى دهرىجىلىك ئامېرىكا

ئهمهلدارلىرى ئاللىقاچان كهچۈرۈم سوراپ بولغان

تۇرسىمۇ، يهنه شۇنداق بوالرمۇ؟

    ئاق ئهپهندى پهرىزىده چىڭ تۇردى. ئۇ خىتاي

ھۆكۈمىتى ئىچىده ئامېرىكاغا قارشى كۈچلهرنىڭ

زورىيىۋاتقانلىقىنى بىلهتتى ۋه بىزنى بۇ ھهقته

ئاگاھالندۇرغانىدى. دهل (ئاق ئهپهندى پهرهز قىلغان)

شۇ ۋاقىتتا، ئامېرىكانىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش

ئهلچىسى جېيمىس ساسېر (James Sasser) ئۆزىنىڭ

بېيجىڭدا قورشاۋغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى كۆردى.

ئاق ئهپهندىنىڭ دېيىشىچه، خىتاي بۇنى تاسادىپىي

ۋهقه دهپ قارىماستىن، ئهكسىچه زومىگهر دۆلهتنىڭ

<تهڭرىقۇت داڭقىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى سورىغان>

رهقىبىنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ بېقىش ئۇرۇنۇشى دهپ

تونۇيدىكهن. «ئۇالر بۇنى ئامېرىكانىڭ

ئاگاھالندۇرۇشى ۋه خىتاينىڭ ئىرادىسىنى سىناپ

كۆرگىنى دهپ چۈشىنىدۇ» دېدى ئۇ. 

      مالىمانچىلىق باشالنغاندا، باش ئهلچى ساسېر

ئاق ئهپهندىنىڭ <(بۇ ئىشتا) خىتايدىكى قاتتىق

قولالرنىڭ چۈشهنچىسىگه ۋه ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

زېھنىيىتىگه ئهستايىدىل مۇئامىله قىلىنىدۇ>

دېگهن چۈشهنچىسى ئاساسىدىكى پهرىزىدىن

بىخهۋهر ئىدى. ساسېر (ئامېرىكانىڭ ئهلچىخانىسى

تۇرۇشلۇق) كوچىنىڭ ئۈچ مىل (تهخمىنهن 4.8

كىلومېتىر) نېرىسىدىكى خىتاي سىياسىي

بيۇروسىنىڭ مهخپىي مهجلىسخانىسىدىكى

ۋهزىيهتتىنمۇ خهۋهرسىز ئىدى. مهزكۇر

مهجلىسخانىدا، ئامېرىكانىڭ بېلگىرادتىكى

ئهلچىخانىغا قىلغان «ھۇجۇمى» ئوپئوچۇق ئۇرۇش

ئېالن قىلغانلىق، دهپ جهزملهشتۈرۈلۈۋاتاتتى. بىر

نهچچه سائهتلىك بومباردىماندىن كېيىن، يۈزلىگهن

خىتاي پۇقراسى ئامېرىكا ئهلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا

نامايىش ئۆتكۈزدى. ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى ئهلچىخانىغا

تاش، تۇخۇم، بهرهنگه ئېتىپ، ئامېرىكا ۋه شىمالىي

ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىدىن «قىساس» ئېلىشقا

چاقىرىق قىلىۋاتاتتى.

ئاشۇ يهكشهنبه كۈنى چۈشتىن كېيىن ساسېر

ئىشخانىسىدا ئىدى، ئۇنىڭ ئۇ بىنادىن ساق -

ساالمهت چىقىپ كېتهلمهيدىغانلىقى تېزال مهلۇم 

بولدى. ئهلچىخانىنىڭ سىرتىدىكى

قارشىلىقكۆرسهتكۈچىلهرنىڭ سانى نهچچه ئون

مىڭغا يهتكهچكه، ئامېرىكانىڭ خىتايدىكى ئهڭ

يۇقىرى دهرىجىلىك بۇ ئهمهلدارى نهچچه كۈنگىچه

بىناغا قاپسىلىپ قېلىپ، كىيىملىرىنى

ئالماشتۇرالمىدى، يۇيۇنالمىدى. ئۇ توڭلىتىپ

قۇرۇتۇلغان ھهربىيچه يېمهكلىكلهرنى يهپ،

ئهدىيالمۇ يوق ھالهتته داق يهرده ئۇخلىدى.

     5- ئاينىڭ 9 – كۈنى، يهنى يهكشهنبه كۈنى

كهچته، قارشىلىق كۆرسهتكۈچىلهر ئامېرىكا

ئهلچىخانىسىنىڭ چېقىلغان دېرىزىسىدىن ئىككى

دانه بېنزىن بومبىسى ئاتقان، نهتىجىده ئهلچىخانا

ئىچىگه ئوت كېتىپ قوغدىغۇچىالر ئوت ئۆچۈرگۈچ

بىلهن ئاران ئۆچۈرۈۋالغان. ئهلچىخانىغا يېقىنال

يهردىكى باش ئهلچىنىڭ ئۆيىده بولسا، ئاشخانا

ئۆينىڭ دېرىزىسىدىن بېتون پارچىلىرى ئېتىلغان،

بۇ ۋاقىتتا ئۆي ئىچىده ساسېرنىڭ ئايالى ۋه ئوغلى

بار ئىدى. ساسېر يۇقىرى دهرىجىلىك خىتاي

ئهمهلدارلىرىغا تېلېفون ئۇرۇپ ئااللمىغان. ئۇ

«نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»گه: «مهن ئۇالرنىڭ

ئهلچىخانىمىز ئالدىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنى تولۇق

ئاڭقىرالىغان – ئاڭقىرالمىغانلىقىنى بىلمىدىم»

دېگهنىدى (23). 

     باش ئهلچىنىڭ يهكۈنىگه، ئهڭ كهمىده ئارزۇسىغا

زىت ھالدا، خىتاي رهھبهرلىرى يۈز بېرىۋاتقان

ئىشالردىن تولۇق خهۋهردار ئىدى. خىتايدا

ئىستىخىيهلىك نامايىشالر كهمدىن كهم ئۇچرايدۇ،

شۇ ۋهجىدىن شۇنىڭدىن ئون يىل ئاۋۋال تيهنئهنمېن

مهيدانىدىكى نامايىش خىتاي رهھبهرلىرىنى

ئاالقزاده قىلىۋهتكهنىدى. شۇ كۈندىكى (ئامېرىكا

ئهلچىخانىسىنىڭ ئالدىدىكى) نامايىشقا خىتاي

ئىستىخبارات دائىرىلىرى تهرىپىدىن قانداق ياخشى

سهھنه ھازىرالپ بېرىلگهنلىكىنىڭ ئاالمىتى

سۈپىتىده، ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ ئاساسلىق دىنىي

ئۆمهكلىرىنىڭ ۋهكىللىرىمۇ ئهلچىخانا ئالدىغا

كهلگهن ۋه ناھايىتى تهرتىپلىك ماڭغان. بۇالر

ئونلىغان بۇددىست راھىبالر ۋه ئۇالرغا ئهگىشىپ

ماڭغان تىبهت راھىبلىرى، داۋجياۋ مۇرىتلىرى،

ئاندىن كاتولىك دىنى مۇرىتلىرى، پروتېستانت ۋه

مۇسۇلمانالر ئىدى.
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      كېيىنكى كۈنى، يهنى 5 – ئاينىڭ 10 – كۈنى

دۈشهنبىده، ساقچىالر باشتىن – ئاخىر

نامايىشچىالرنى ئامېرىكا ئهلچىخانىسىغا 25 فۇت

(تهخمىنهن يهتته يېرىم مېتىر، ت) كېلىدىغان

جايغىچه كهلگىلى قويدى. ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى

«ئامېرىكا جاھانگىرلىرىنى يوقىتايلى!» دهپ

ۋارقىراپ، خىتاينىڭ دۆلهت شېئىرىنى ئوقۇغان.

(ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى) ياشالر بېتون پارچىلىرىنى

تۆمۈر قالپاق كىيگهن ئهسكهرلهرنىڭ بېشىدىن

ئارتىلدۇرۇپ، ئهلچىخانىنىڭ ئىچىگه ئاتقان (24).

بىر مهھهل، ئهلچىخانا خىزمهتچىلىرى

نامايىشچىالرنىڭ ئهلچىخانا بىناسىغا ئۈسۈپ

كىرىشىدىن قورقۇپ، مهخپىي ھۆججهتلهرنى

يىرتىشقا باشلىغان. ئهڭ ئاخىرىدا، دۈشهنبه كۈنى

چۈشتىن كېيىن، خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرى

تاڭ جياشۈهن نېمه قىالرىنى بىلمهي قالغان

ئامېرىكا باش ئهلچىسىگه تېلېفون قىلغان. ئۇ

بومباردىمان ھهققىده «ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى

شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى»غا

قويىدىغان تۆت شهرتى بارلىقىنى ئېيتقان، بۇالردىن

بىرى «ئاشكارا ۋه رهسمىي كهچۈرۈم سوراش» ئىدى

.(25)

   ئهمهلىيهتته، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ياخشى

بىلگىنىدهك، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ ئىش ھهققىده

تهكرار كهچۈرۈم سوراپ بولغانىدى. شۇ دۈشهنبه

كۈنى، پىرېزىدېنت كىلىنتون مۇخبىرالرنىڭ ئالدىدا

يهنه بىر قېتىم كهچۈرۈم سوراپ: «مهن كهچۈرۈم

سورايمهن، مهن بۇ ئىشتىن ئهپسۇسالندىم. لېكىن،

مهنچه تراگېدىيهلىك خاتالىق بىلهن ئىرقىي

قىرغىنچىلىقنىڭ ئارىسىنى ئېنىق ئايرىۋېلىش

بهكمۇ مۇھىم. ئامېرىكا بۇ ئىككىسىنىڭ

ئارىسىنى ئايرىش مهيدانىنى داۋامالشتۇرىدۇ» دېدى

.(26)

ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك ساھهسىدىكىلهرنىڭ

ئۆز ئىچىده بۇ ئىشقا قايتۇرغان ئىنكاسى،

ساسېرنىڭكىگه ئوخشاشال چۆچۈش ۋه مهڭدهپ

قېلىش بولدى. گهرچه مهن باشتىال ئاق ئهپهندىنىڭ

خىتاينىڭ كهلگۈسى ئىنكاسى ھهققىدىكى

پهرىزىنى ئاڭلىغان بولساممۇ، يهنىال شۇالرغا

ئوخشاش ھېسسىياتتا بولدۇم، بولۇپمۇ خىتاينىڭ

بومباردىمانغا قايتۇرغان رهسمىي ھۆكۈمهت تهرهپ

ئىنكاسى قاتتىقالشقانسېرى بۇ خىل ھېسسىياتىم

تېخىمۇ كۈچهيدى. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

تهشۋىقات ئورگىنى بولغان «خهلق گېزىتى»

بېلگىرادتىكى (خىتاي) ئهلچىخانىنىڭ بومباردىمان

قىلىنغانلىقىنى «ۋهھشىيانه جىنايهت»،

«ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى شىمالىي ئاتالنتىك

ئهھدى تهشكىالتى»نى «باش جىنايهتچى» دهپ

ئاتىدى. («خهلق گېزىتى»دىكى) ئۇزۇن باش بهت

ماقالىسىده ئامېرىكا كونكرېت سهككىز تۈرلۈك

شهكىلده ناتسىست گېرمانىيهسىگه

ئوخشىتىلغان. مهسىلهن، مهزكۇر ماقالىده شۇنداق

دېيىلگهن: «ئامېرىكانىڭ ئۆز مهركهزچىلىكى ۋه

جاھانغا خوجا بولۇش قهستى (ناتسىست

گېرمانىيهسىنىڭكىگه) ئۆز ئهينى ئوخشايدۇ...

ئهگهر بىز دۇنيادىكى قايسى دۆلهت ناتسىست

گېرمانىيهسى ئۆتمۈشته قىلغاندهك «يهرشارىنىڭ

خوجىسى» بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ دهپ سورىساق، بۇ

سوئالنىڭ پهقهت بىرال جاۋابى چىقىدۇ، ئۇ بولسىمۇ

زومىگهرلىك تهرغىباتچىسى ئامېرىكادۇر» (27).

   ئون يىل ئاۋۋال تيهنئهنمېن مهيدانىدىكى

نامايىش جهريانىدا، شۇ يهرگه ۋاقىتلىق تىكلهنگهن

خىتاي نۇسخىسىدىكى «ئهركىنلىك ئىالھى»

ھهيكىلىگه روشهن سېلىشتۇرما بولغان ھالدا،

خىتاي ئوقۇغۇچىلىرى بۇ قېتىم ئامېرىكانى

كهمسىتىدىغان تهشۋىقات تاختىلىرىنى

كۆتۈرۈۋېلىشقانىدى. مهسىلهن، بۇنىڭ ئىچىده

پىكاسسونىڭ 1937 – يىلىدىكى ئۇرۇشقا قارشى

رهسىمى «گېرنىكا»نىڭ ئۈستىگه قىزىل بوياق

چېچىلغان كۆچۈرۈلمىسىمۇ بار ئىدى. ئۇالر يهنه

قاتتىق قهغهزده «ئهركىنلىك ئىالھى» ھهيكىلىنىڭ

شهكلىده بىر نهرسه ياساپ، ئۇنىڭغا بىل

كىلىنتوننىڭ رهسىمىنى چاپلىغان. ئهمما بۇ قهغهز

«ھهيكهل»دىكى بىل كىلىنتوننىڭ قولىدا مهشئهل

ئهمهس، قان تامچىپ تۇرغان بومبا بار ئىدى (28).

    ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھهسىدىكى بىزلهر

خىتاينىڭ قىلمىشى ھهققىده تۈرلۈك خۇالسىلهرگه

كهلگهنىدۇق. بهزىلهر بۇنى خىتايچه سهزگۈرلۈك

ياكى تهرسالىقنىڭ مهھسۇلى دېيىشسه، يهنه

بهزىلهر خىتاي باشقا ئىشالردا ئامېرىكانى  تېخىمۇ 
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كۆپرهك يول قويغۇزۇش ئۈچۈن مۇشۇنداق جار

سېلىۋاتىدۇ دېيىشكهنىدى. لېكىن، ئېسىمده

قېلىشىچه، ھېچكىم خىتاينىڭ بۇ ئىنكاسىدا

تېخىمۇ چوڭقۇر بىر پىالن بارلىقىنى كۆرۈپ

يهتمىگهنىدى. ھېچكىم بۇ ئىش سهۋهبلىك، بىزنىڭ

خىتايغا قاراتقان سىياسىتىمىزگه قايتىدىن قاراپ

چىقىشىمىز كېرهكلىكىنى ئويلىمىغانىدى. مېنىڭ

بىلىشىمچه، ھېچكىم (بۇ ئىش سهۋهبلىك) ئاق

ئهپهندىنىڭ سۆزلىرىگه ئهسلىدىكىدىن بهكرهك

ئىشىنىپ كهتمىگهنىدى.

    2001 – يىلى، ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى

1999 – يىلى بېلگىرادتىكى بومباردىماندىن كېيىن

خىتاي سىياسىي بيۇروسىدا چاقىرىلغان جىددىي

يىغىننىڭ نهچچه مىنۇتلۇق يېرى خاتىرىلهنگهن

مهخپىي ھۆججهتنى قولغا چۈشۈردى (29). بۇ

ھۆججهتته خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئامېرىكا

توغرىسىدىكى ھهقىقىي كۆز قارىشى ئاشكارىالنغان.

(مهزكۇر ھۆججهتته) سىياسىي بيۇرونىڭ ھهربىر

ئهزاسىنىڭ ئهھۋال ھهققىدىكى كۆز قارىشى ۋه ئۇالر

ئوتتۇرىغا قويغان تاقابىل تۇرۇش چارىلىرى بايان

قىلىنغان. ئهگهر بۇ ئارىدا (يهنى ئاق ئهپهندىنىڭ

پهرىزى بىلهن ھۆججهتتىكى سۆزلهر ئارىسىدا) پهرق

بار دېيىلسه، ئاق ئهپهندى ھۆكۈمهتنىڭ ئهشهددىي

مىللهتچىلىكىنى يېنىكرهك سۈپهتلهپ

قويغانىكهن. 

   جياڭ زېمىن «ئامېرىكا بۇ ۋهقه ئارقىلىق

خىتاينىڭ خهلقئارالىق كىرىزىس ۋه توقۇنۇشالرغا،

بولۇپمۇ تۇيۇقسىز ۋهقهلهرگه قانداقراق ئىنكاس

قايتۇرىدىغانلىقىنى سىناپ باقماقچى» دېگهن. ئۇ

(ئامېرىكانىڭ) ھاۋا ھۇجۇمى «تېخىمۇ چوڭ

نهيرهڭ»نىڭ بىر قىسمى بولۇشى مۇمكىن دهپ پهرهز

قىلغان. سىياسىي بيۇرو دائىمىي كومىتېتىدىكى

ئىككىنچى نومۇرلۇق ئهرباب لى پېڭ «يولداشالر!

قانلىق ئهلچىخانا ۋهقهسى يهككه مهسىله ئهمهس،

شۇنداقال بۇ خىتاي خهلقىگه قىلىنغان ھاقارهت ۋه

خىرسال ئهمهس؛ بۇ كۆڭۈل قويۇپ پىالنالنغان

ئاغدۇرمىچىلىق سۇيقهستىدۇر. بۇ ۋهقه باشقا

ھهرقانداق تهرىپىدىن بهكرهك، ئامېرىكانىڭ بىزگه 

دۈشمهن ئىكهنلىكىنى ئېسىمىزگه سالماقتا، ئۇ

ھهرگىزمۇ بهزىلهرنىڭ دېگىنىدهك بىزنىڭ دوستىمىز

ئهمهس» دېگهن. مۇئاۋىن باش مىنىستىر لى

لهنچىڭ: «كهلگۈسىده، خىتاي بىلهن ئامېرىكا

ئارىسىدىكى (قوراللىق) روبىرو تىركىشىشتىن

ساقالنغىلى بولمايدۇ» دېگهن. ئۇمۇ «پىرېزىدېنت

كىلىنتون (خىتاينىڭ بېلگىرادتىكى

ئهلچىخانىسىنى) بومباردىمان قىلىشقا بۇيرۇق

چۈشۈرۈپ، خىتاينىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ باقماقچى؛

خىتاينىڭ خهلقئارالىق كىرىزىس ۋه توقۇنۇشالرغا

قايتۇرىدىغان ئىنكاسىنىڭ سالمىقىنى، خىتاي

خهلقىدىن قانداق ئىنكاس چىقىدىغانلىقىنى،

خىتايدىكى جامائهت پىكرىنى، خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ كۆز قارىشىنى ۋه ئۇنىڭ بۇ ئىشقا

قارىتا قانداق تهدبىر قوللىنىدىغانلىقىنى بىلىپ

باقماقچى» دېگهن كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان.

   بۇ ھۆججهتكه كۆره، خىتاي رهھبهرلىرىدىن

بىرهرسىمۇ ئامېرىكا تهرهپته تۇرۇپ گهپ قىلمىغان،

بۇ ئىشنىڭ تاسادىپىيلىق بولۇشى مۇمكىنلىكى

ھهققىدىمۇ ھېچكىم ئېغىز ئاچمىغان. ئۇالرنىڭ

ھېچقايسىسى پىرېزىدېنت كىلىنتوننى

ئهيىبلهشتىن ياكى ئامېرىكادىن بۇ ھهقتىكى

نۇقتىئىينهزىرىنى سوراشتىن ۋه ئامېرىكا

ئهلچىخانىسى ئالدىدا كهڭ كۆلهملىك ئوقۇغۇچىالر

نامايىشى قوزغاشتىن بۇرۇن بىر نهچچه سائهت

ساقالپ تۇرۇش ھهققىدىمۇ تهكلىپ بهرمىگهن. 1973

– يىلىدىن بۇيان ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان (خىتاينى

يۆلهش) پىالنلىرىمىزنىڭ «مېۋىسى» مانا مۇشۇ

بولغانىدى.

***

ھهتتا، مهزكۇر ھۆججهت بىزنىڭ مهغرۇرلۇقىمىزنى ۋه

خىتايغا بولغان ئۈمىدۋارلىقىمىزنى تهۋرىتىپ

قويغانىدى. بىز خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ

مهۋجۇتلۇقىنى ئهسلىدىنال ئاپئاشكارا بىر ئىش دهپ

قارايتتۇق، لېكىن (خىتايدا) ئۇالرنىڭ تهسىرىنى

چهكلهيدىغان ۋه چهكلىيهلهيدىغان ئهقلى – ھوشى

جايىدا، سوغۇققان ئىنسانالر تېخىمۇ كۆپ دهپ

ئوياليتتۇق.
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خىزمهتداشلىرىم (خىتاي بىلهن ئارىمىزدا)

ئىشهنچ ئورنىتىش ۋه ئۇقۇشماسلىقنى ئازايتىش

ئۈچۈن قايتىدىن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز

كېرهك دېيىشكه باشلىدى. ئۇزاققا قالمايال، جياڭ

زېمىن ۋه ھهرقايسى جايدىكى «خىتاينىڭ

دوستلىرى»مۇ «ئۇقۇشماسلىقنى ئازايتىپ،

ئىشهنچنى كۈچهيتىش» دېگهن گهپنى دهپ يۈردى.

بىزنىڭ يهكۈنىمىزچه، خىتاينىڭ «ۋهتهنپهرۋهرلىك

تهربىيهسى» (بىز ئۈچۈن) زىيانسىزدهك قىالتتى.

بىز ئاخىرى «خىتاي ھۆكۈمىتى ئىچىدىكى غهربكه

قارشى كىشىلهر ئادهمنىڭ بېشىنى قاتۇرسىمۇ،

لېكىن خىتاينىڭ يادرولۇق رهھبهرلىرى ئۇالرغا

ئوخشاش قاراشتا ئهمهس» دهپ ئۆزىمىزگه تهسهللى

بهردۇق.

    نۇرغۇن ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى ئامېرىكاغا

قارشى ئاالمهتلهرنى پهقهتال نهزهردىن ساقىت

قىلغانىدى. ھهتتا (خىتاينىڭ) ئامېرىكاغا قارشى

ئىكهنلىكىنىڭ بهزى ئىسپاتلىرى باستۇرۇپ

قويۇلغانىدى. 1990 – يىلى مهركىزىي ئاخبارات

ئىدارىسىنىڭ ۋىرجىنىيا (Virginia) شىتاتىدىكى

رېستونغا جايالشقان تهرجىمه مهركىزىگه قىلغان

خىزمهت زىيارىتىمده، مهن ئۇالردىن «نېمه ئۈچۈن

دوكالتلىرىڭالردا خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ

ئامېرىكاغا قارشى ئۇزۇن نۇتۇقلىرى كهمدىن كهم

ئۇچرايدۇ؟» دهپ سورىغانتىم (30). چۈنكى،

ئامېرىكانىڭ بارلىق ئهمهلدارلىرى مۇشۇ تهرجىمه

مهركىزىدىن چىققان تهرجىمىگه تايىنىپ تۇرۇپ،

خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئوي – خىياللىرى ھهققىده

چۈشهنچىگه ئىگه بوالتتى، چۈنكى ئارىمىزدا

خىتايچه ئوقۇيااليدىغان ۋه خىتايچىدىكى نازۇك

ئۇقۇمالرنى چۈشىنهلهيدىغانالر بهكال ئاز ئىدى.

      «بۇنىڭ سهۋهبى تولىمۇ ئاددىي. (يۇقىرىنىڭ)

مىللهتچىلىككه ئاالقىدار نهرسىلهرنى تهرجىمه

قىلماسلىق يوليورۇقى بار» دېگهنىدى ئۇ يهردىكى

تهرجىمان.

      ئۇنىڭ جاۋابى مېنى گاڭگىرىتىپ قويغاچقا،

«نېمىشقا؟» دهپ سورىدىم مهن. 

«باش شىتابنىڭ خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىدىكىلهر

ماڭا: بۇنداق قىلساق (يهنى خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ

ئامېرىكاغا قارشى نۇتۇقلىرىنى ئۆز پېتى تهرجىمه 

قىلىپ دوكالتالرغا كىرگۈزسهك) ۋاشىڭتوندىكى

كونسېرۋاتىپالر ۋه سول قانات كىشىلىك ھوقۇق

قوللىغۇچىلىرىنىڭ قېنى قىزىپ كېتىپ، خىتاي

بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىزگه تهسىر يېتىشى

ئېنىق، دېگهنىدى» دېدى ئۇ. 

   ئهنه شۇ ۋاقىتتىمۇ مېنىڭ خىتاينىڭ كهلگۈسىگه

بولغان ئىشهنچىم پات – پات تهۋرىنىپ تۇرسىمۇ،

تهلتۆكۈس يوقىمىغانىدى. ئاق ئهپهندىدىن ۋه

خىتاي سىياسىي بيۇروسى يىغىنىغا ئاالقىدار

مهخپىي ھۆججهتتىن ئېرىشكهن ئۇچۇرالرغا

قارىماستىن، مهن يهنىال خىتايغا تولۇق گۇمان

بىلهن قارىغۇچىالردىن ئهمهس ئىدىم. نۇرغۇن

ئىستىخبارات مهنبهلىرى بۇنىڭ ئۆتكۈنچى مهزگىل

ئىكهنلىكىنى، بۇ مهزگىلده يىراقنى كۆرهر

ئامېرىكا سىياسهتچىلىرىنىڭ دىققىتىنى

خىتايدىكى مۇقهررهر دېموكراتىيه يۈزلىنىشىگه،

ئۇنىڭ ئىقتىسادىي يېتهرسىزلىكلىرىگه ۋه

خىتايدىكى قاتتىق قولالرنىڭ يهتمىشنىڭ

قارىسىنى ئالغان، ھهتتا سهكسهن ياشالرغا كىرىپ

قالغان قېرىالر ئىكهنلىكىگه مهركهزلهشتۈرۈشى

كېرهكلىكىنى، ۋاشىڭتون سهبىر قىلىپال تۇرسا،

ئۇالرنىڭ ئۇزاققا قالماي مۆتىدىل ئىسالھاتچىالرغا

ئورۇن بوشىتىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغاندهك

قىالتتى. بۇنچه كۆپ ئۇچۇر مهنبهسىنىڭ بىردهك

خىتاي ئىستىخباراتى تهرىپىدىن كونترول

قىلىنالىشى مۇمكىن ئهمهستهك كۆرۈنهتتى.

     ئهلۋهتته، بىزنىڭ ئهڭ چوڭ جاسۇسىمىز يېشىل

خانىم تهمىنلىگهن ئۇچۇرالر باشتىن- ئاخىر بۇ

خىل ئۈمىدىمىزنى كۈچلهندۈرۈپ كېلىۋاتقانىدى.

ئۇ بىزگه خىتاينىڭ ئامېرىكا ئۈچۈن تهھدىت

بولمايدىغانلىقىنى، بىزنىڭ خىتايدىكى تېخىمۇ

رادىكال، تېخىمۇ خهتهرلىك سىياسىي

ئېلېمېنتالرنى تىزگىنلهش ئۈچۈن

كوممۇنىستالرنىڭ رهھبهرلىكىگه ئېھتىياجىمىز

بارلىقىنى تهكرار – تهكرار ئېيتقانىدى. ئۇنىڭ

دوكالتلىرى ۋه خىتاي رهھبهرلىرى بىلهن بولغان

ئاتالمىش يېقىن مۇناسىۋىتى تاكى ئۇ 2003 – يىلى

4 – ئاينىڭ 9 – كۈنى فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش

ئىدارىسى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغانغا قهدهر

ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىغا تهسىر كۆرسىتىپ كهلدى

.(31)
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ئۇنى مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ خىتايدىكى بىر ئۇچۇر تهمىنلىگۈچىسى پاش قىلغانىدى. ئۇ

فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىدىن ئالغان 1.7 مىليون دولالر كىرىمنى (باج تۆلهش ئۈچۈن) مهلۇم

قىلمىغانلىق جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلغان ۋه ئۆزى خىتايغا يهتكۈزگهن مهخپىيهتلىكلهرنى (ئامېرىكاغا)

ئاشكارىالش جهھهتته ھهمكارلىشىشقا ماقۇل بولغان. فېدېراتسىيه سوتچىسى «ئهدلىيه تارماقلىرى يېشىل

خانىمنىڭ FBI دىكى باشقۇرغۇچىسىغا قويغان چهكلىمىلهر سهۋهبلىك، يېشىل خانىمنىڭ ئۆزىنى ئاقالش

ئۈچۈن FBI دىن گۇۋاھچى چاقىرىش ھوقۇقى دهخلى – تهرۇزغا ئۇچرىغان» دهپ قاراپ (يېشىل خانىم ھهققىده

ئېچىلغان) ئهرزنى رهت قىلغان. شۇنىڭ بىلهن، ئۇنىڭ ھهققىده قايتا ئهرز سۇنۇلغان ۋه ھهمكارلىشىشقا ۋهده

بهرگهنلىكى ئۈچۈن كېچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىنىدىغان ئۈچ يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان (32). 

فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىدىكى باش تهپتىش مهزكۇر دېلو ھهققىدىكى دوكالتىدا خاتا ئۇچۇر بىلهن

تهمىنلىشى مۇمكىن بولغان خىتاي ئۇچۇر تهمىنلىگۈچىلىرىنىڭ ماتېرىياللىرىغا قىزىل بهلگه قويىدىغان

سىستېما بهرپا قىلىشنى تهشهببۇس قىلغان. فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ئىستىخبارات

ئوغرىالشقا قارشى تۇرۇش ئىشلىرىغا مهسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى دېيۋىد سزېيدى (David Szady) مۇخبىرغا بۇ

دېلو فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ «ئۆزىنىڭ ئۇچۇر تهمىنلىگۈچىلىرىنى ياخشى تىزگىنلهش، ئۇالر

تهمىنلىگهن ئۇچۇرالرنى تهكشۈرۈش» زۆرۈرىيىتىنى تېخىمۇ گهۋدىلهندۈردى دېگهن (33). فېدېراتسىيه

تهكشۈرۈش ئىدارىسى ئۆزىنىڭ يېشىل خانىمنىڭ يالغان مهلۇماتلىرى ھهققىدىكى دوكالتىنى ئهزهلدىن

ئاشكارىالپ باقمىدى. تاكى فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ دوكالتى ئاشكارىالنغانغا قهدهر كىشىلهر

ئۇنىڭ خىتايغا مهخپىيهتلىك يهتكۈزگهنلىكى بىلهن ئىزچىل ئامېرىكانى (خىتايدىن خهۋپسىرىمهسلىك

ئۈچۈن) پهپىلىشىدىن قايسىسىنىڭ زىيىنىنىڭ تېخىمۇ ئېغىر بولغانلىقىنى بىلهلمهيدۇ. (خىتاي) قاتتىق

قوللىرىنىڭ  زامانىۋى«قىزىل قىيا ئۇرۇشى»غا ئاالقىدار باھا – ئوبزورلىرىنى نهزهردىن ساقىت قىلغانالرنىڭ

بۇنداق خاتالىقنى ئۆتكۈزۈشى ئادهتتىكىال ئىش، ئهلۋهتته.
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(داۋامى كېلهر ساندا ئۇالپ بېسىلىدۇ. بوشلۇق ئېھتىياجى بىلهن ئىزاھاتالر قىسقارتىلدى. ئىزاھاتالر ئۈچۈن 
ئهسلى كىتاپنىڭ  258-268 بهتلىرىگه قارالسۇن)   

ئېنگلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر :
ھېكمهتيار ئىبراھىم 

ئهنۋهر قاراقۇرۇم 



      ئۇيقۇدىن ئويغانغىنىڭىزدا تۇنجى قىلىدىغان ئىشىڭىز قايسى؟

   مۇنچىغا چۈشهمسىز، ئېلخهت ساندۇقىڭىزغا قارامسىز، ياكى شېكهرلىك بولكا ئۈچۈن ئاشخانا

تارتمىڭىزغا قول سوزامسىز؟

      مۇنچىدىن چىققاندىن كېيىن چىشىڭىزنى چوتكىالمسىز يوق؟

   ئىشقا قايسى لىنىيه بىلهن بارىسىز؟ ئ ۆيگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن يۈگۈرهش ئۈچۈن تهنھهرىكهت

ئايىغىڭىزنى كىيهمسىز ياكى ئىستاكانىڭىزغا ئىچىملىك قۇيۇپ، تېلېۋىزور ئالدىدا ئولتۇرۇپ كهچلىك تاماق

يهمسىز؟

    مهشھۇر پىسخولوگ ( William James) ۋىليام جېيمىس 1892 -يىلى مۇنۇ قۇرالرنى يازغان ئىدى:«بىزنىڭ

پۈتكۈل ھاياتىمىز – ئېنىق قېلىپقا ئىگه بولغانلىكى مۇددهتته – بىر ئوچۇم ئادهتلهردىن باشقا نهرسه ئهمهس.»

مىسلىسىز ئويغىنىش
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ئادهتنىڭ                كۈچى



مهن بۇ پىكىرنى تولىمۇ ياخشى كۆرىمهن، چۈنكى بۇ توغرا پىكىر. بىزنىڭ ھهر كۈنلۈك تالالشلىرىمىزنىڭ زور

كۆپچىلىكى قارىماققا ياخشى ئويالشتىن كېلىپ چىققان قارارنىڭ مېۋىسىدهك بىلىنىشىدۇ. ئهمهلىيهتته،

بىزنىڭ كۈندىلىك تاللىشىمىزنى بهلگىلهيدىغىنى بىزنىڭ ئادهتلىرىمىزدۇر. گهرچه، ھهر بىر ئادهت ئۆز ئالدىغا

تولىمۇ كىچىك مهنا ئىپادىلىسىمۇ، بىراق سىرتتا قانداق تاماق بۇيرۇتۇشىمىز، خىراجهت قىلىشىمىز ياكى

ئىقتىساد قىلىشىمىز، تهنھهرىكهت ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت ئاجرىتىشىمىز، پىكىر قىلىش شهكلىمىز ۋه

ئىشلهش ئادىتىمىز قاتارلىقالرنىڭ ھهر بىرى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ ساالمهتلىكىمىزگه،

ئۈنۈمدارلىقىمىزغا (productivity)، ئىىقتىسادىي ئهھۋالىمىزغا ۋه خۇشاللىقىمىزغا مىسلىسىز دهرىجىده

تهسىر كۆرسىتىدۇ. ديۇك ئۇنۋېرسىتىتدىكى تهتقىقاتچىالرنىڭ 2006-يىلى ئېالن قىلغان تهتقىقات

دوكالتلىرىدىن بىرىده، كىشى ھهر كۈنى قىلىدىغان ئىش-ھهرىكهتلىرىنىڭ قىرىق پىرسهنتىدىن كۆپرهكى رېئال

شهكىلده قارار قىلىش نهتىجىسىده ئهمهس، كىشىنىڭ ئادىتى نهتىجىسىده ۋۇجۇدقا چىقىدىكهن.»(1)

       ئادهت دېگهن — ھهر بىر كىشىنىڭ مهلۇم جهھهتته بىلىپ تۇرۇپ تالاليدىغان، ئاندىن ئ ۇ ھهقته ئويلىنىپ

يۈرۈشنى توختىتىپ، ھهر كۈنى قىلىشنى داۋامالشتۇرىدىغان ئىشتۇر. ھهر بىرىمىز قانچىلىك تاماق يېيىش،

ئىشخانىغا بارغاندا قايسى ئىشقا دىققىتىمىزنى مهركهزلهشتۈرۈش، قانچىلىك دهرىجىده ئىچىملىك ئىچىش ۋه

قانداق چاغدا يۈگۈرگىلى چىقىش دېگهندهكلهرنى ھاياتىمىزنىڭ مهلۇم بىر پهيتىده ئاڭلىق رهۋىشته قارار

قىلىۋالىمىز. بىز قارار چىقىرىشنى توختاتقىنىمىزدا، ئادهتلىرىمىز ئاپتوماتىك ھالدا ئىشقا چۈشىدۇ. مانا بۇ

نېرۋىلىرىمىزنىڭ تهبئىي خۇسۇسىيىتىدۇر. ئادهتلهرنىڭ قانداق شهكىللىنىدىغانلىقىنى چۈشىنىش

نهتىجىسىده، ئادهتلىرىڭىزنى ئۆزىڭىز خالىغان شهكىلده قايتىدىن شهكىللهندۈرهلهيسىز.

      بۇ ماقاله چارلىز دۇھىگ (Charles Duhigg) يازغان «ئادهتنىڭ كۈچى» ناملىق كىتابتىن ئالغان

ئىلھاملىرىمنىڭ جۇغالنمىسىدۇر. تۆۋهنده كىتابتىكى ئۆزۈم ياقتۇرغان مۇھىم ئىدىيهلهر ۋه قايىل قىالرلىق

كۆزىتىشلهرنى سۇنماقچىمهن.

     سىز بۇ ماقالىدىن تۆۋهندىكى مهزمۇنالر توغرىسىدا چۈشهنچىگه ئېرىشهلهيسىز:

    * ئادهتنىڭ قانداق شهكىللىنىدىغانلىقى

    * مهيلى «ياخشى ئادهت» ياكى «ناچار ئادهت» بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ھهر قانداق ئادهتنىڭ بىر ئورتاق

نۇقتىسى مهۋجۇت ئىكهنلىكى

    * ياخشى ئادهت بهرپا قىلىش ۋه يامان ئادهتتىن قول ئۈزۈشنىڭ ئۈچ باسقۇچلۇق ئاددىي ئۇسۇلى

     ئادهت قانداق شهكىللىنىدۇ؟
     ئالىمالرنىڭ دېيىشىچه، ئادهتلهر مېڭىنىڭ توختاۋسىز رهۋىشته (ئهقلىي ياكى جىسمانىي) ئېنىرگىيىنى

تېجهش يولىنى ئىزدىشى سهۋهبلىك شهكىللىنىدۇ. مېڭه ئۆز فۇنكىسىيىسىگه قويۇپ بېرىلگهنده، ئومۇمهن

ھهر قانداق تهكرارلىنىشنى ئومۇمهن دېگۈدهك ئادهتكه ئايالندۇرۇشقا تىرىشىدۇ. چۈنكى، ئادهتلهر بىزنىڭ

ئهقلىي ئېنىرگىيىمىزنىڭ خورىشىنى تۆۋهنلىتىدۇ. بۇ خىلدىكى خوراشتىن ساقلىنىش ئىقتىدارى يۈكسهك

ئهۋزهللىككه ئىگه. بىر ئىقتىدارلىق مېڭه بىزنى ئادهتتىكى ئىش-ھهرىكهتلهر توغرۇلۇق ئويلىنىپ

ئولتۇرۇشىمىزدىن خاالس قىلىدۇ. مهسىلهن، بىز مېڭىش، نېمه يېيىش توغرۇلۇق ئ ويلىنىپ ئولتۇرمايمىز.

بۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن، بىز ئهقلىي ئېنىرگىيىمىزنى (يۇقارقىدهك ئادهتتىكى ئىشالرغا سهرپ قىلىپ

يۈرمهستىن) كهشپىياتالر، سۇغۇرۇش سېستىمىسى، ھهتتا، ئايروپىالن ياساش ياكى ئېلكترونلۇق ئويۇنالرنى

الھىيىلهش قاتارلىق ئىشالر ئۈچۈن سهرپ قىالاليمىز.

     دۇھىگ كىتابتا ماساچۇستىس تېخنولوگىيه ئۇنۋېرسىتىتىدىكى تهتقىقاتچىالر تهرىپىدىن ئادهت

شهكىللهندۈرۈش ئىلىمى توغرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان بىر قاتار تهجرىبىلهرنى بايان قىلغان.

تهتقىقاتچىالر بۇ تهجرىبىلهرنى ئىشلهشته بىر گۇرۇپپا چاشقانالرنى ئوبيېكىت قىلغان بولۇپ، (تهجرىبىلهردىن

بىرىده) تهتقىقاتچىالر چاشقانالرنى ئازدۇرما يولغا كىرگۈزۈپ، چاشقانالرنىڭ ئىزدهپ تېپىشى ئۈچۈن، ئازدۇرما

يولنىڭ ئاياقلىشىش نۇقتىسىغا بىر پارچه شاكىالت قويۇپ قويغان. 
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   شۇنداق قىلىپ، تهتقىقاتچىالر تهجرىبىسىنى

باشلىغان ...

  دهسلىپىده، چاشقانالر دىققهت تارتقۇدهك

ھېچقانداق ئاالھىده ھهرىكهت قىلمىغان. ئازدۇرما

يولنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىدىن قويۇپ بېرىلگهن

چاشقانالر دهسلىپىده ھهممه يهرنى پۇراپ، تامالرنى

تاتىلىغان. پات-پاتال مېڭىشتىن توختىۋالغان،

ئاندىن مۇشۇ سىياقتا يولىنى داۋام قىلغان.

   بىراق، تهتقىقاتچىالر كېيىنراق ئاالھىده بىر

ئهھۋالنى بايقىغان: چاشقانالر ھهر قېتىم ئازدۇرما

يول قاتارىنىڭ بىر بېشىدىن يهنه بىر بېشىغا

يېتىپ بارغۇچه، ئۇالرنىڭ ئهتراپنى پۇراشنى

بارغانچه ئازايغان، شۇنداقال تامالرنى تاتىالشىمۇ

بارغانچه ئازايغان، ھه دېگهندىال توختىۋېلىشىمۇ

ئوخشاشال ئازايغان. شۇنداق قىلىپ، ھهر ئازدۇرما

يول قاتارلىرىنى قانچه بهك تاماملىغانسېرى،

مېڭىشى شۇنچه تېزلهشكهن.

  تهتقىقاتچىالر چاشقانالرنىڭ ئازدۇرما يول

قاتارلىرىدىن بىر نهچچىنى تامامالپ بولغاندىن

كېيىن، ئازدۇرما يول قاتارلىرىدىن غهلىبىلىك ھالدا

ھالقىپ ئۆتكهنسېرى، ئۇالرنىڭ زېھىن

ھهرىكىتىنىڭ تۆۋهنلهۋاتقانلىقىنى بايقىغان.

چاشقانالرنىڭ ئازدۇرما يول قاتارىدا مېڭىشى

راۋانالشقانسېرى، ئۇالردا ئازدۇرما يولدىن قانداق

قىلىپ ئۆتۈپ كېتىش توغرىسىدىكى زېھىن

ھهرىكىتى ئازىيىشىقا باشلىغان ۋه ئهتىراپنى

پۇرىمايدىغان، تامالرنى تاتىلىمايدىغان،

توختىۋالمايدىغان بولغان. ئاقىۋهتته، چاشقانالر

ھېچقانچه ئويلىنىپ ئولتۇرماستىنال، سۈرئىتىنى

بارغانچه تېزلهتكهن.

  تهتقىقاتچىالر چاشقانالرنىڭ بۇ خىل

ئاپتوماتىكلىشىشتا، مېڭىسىدىكى «غول نېرۋا

تۈگۈنى» دهپ ئاتىلىدىغان بىر ھۈجهيرىگه

تايىنىدىغانلىقىنى بايقىغان بولۇپ، بۇ ھۈجهيره

سهۋهبلىك چاشقانالرنىڭ سۈرئىتى تېزلهشكهنسېرى،

مېڭىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى شۇنچه ئازايغان.

    «نېرۋا غول تۈگۈنى»ئىش-ھادىسىلهردىكى  

ئۆلچهم قېلىپالرنى ئهسلهش ۋه شۇنىڭغا

بىنائهن ھهرىكهت قىلىش فۇنكىسىيىسىگه

ئىگه.

مۇنداقچه ئېيتقاندا، بۇ ھۈجهيره مېڭه ئۇخالش

ھالىتىده تۇرغان تهقدىردىمۇ، ئادهتلهرگه ئاالقىدار

ئۇچۇرالرنى ئۆزىده ساقالشقا مهسئۇل.

(بىلىش كېرهككى،) ئىنساننىڭ مېڭىسىمۇ

يۇقارقىغا ئوخشاش خىزمهت قىلىدۇ. بۇ باسقۇچ

«بۆلۈملهش» باسقۇچى دهپ ئاتىلىدۇ، ئادهتلهرنىڭ

شهكىللىنىشىده ئاساسلىق رول ئوينايدۇ. مېڭه

«بۆلۈملهش» ئارقىلىق (مهسىلهن) چىش

چوتكىالش، ئاياغ بوغۇچىنى چېگىش، ياكى ماشىنا

قويۇش ئۆيىگه ماشىنا ئهكىرىش قاتارلىق بىر قاتار

ھهرىكهتلهرنى ئاپتوماتىك ھالدا  دائىمىي تهرتىپكه

ئۆزگهرتىدۇ.

شۇنى تهكىتلهيمىزكى، مېڭىمىز كۈچ سهرپ

قىلىشىمىزنى ئازايتماقچى بولۇپ، توختاۋسىز

ھالهتته ئۈنۈملۈك ئۇسۇلالرنى ئىزهيدىغانلىقى

سهۋهبلىك، ئادهت ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.

خوش، ئۇنداقتا بىز ئادهتنى قانداق

شهكىللهندۈرىمىز؟

ئادهت ھالقىسىنىڭ كۈچى: ھهر قانداق شهكىلدىكى
ئادهتلهرنى باشلىشىمىزدىكى (ياكى

توختىتىشىمىزدىكى) ئۈچ قهدهم باسقۇچ
مېڭىمىزدىكى بۇ جهريان ئۈچ باسقۇچقا بۆلىنىدۇ.

بىرىنچى باسقۇچتا، بىر ئهسلهتمه، بىر ئىنكاس

قوزغايدىغان ئىش مېڭىڭىزگه ئاپتوماتىك ھالهتكه

ئۆتۈشنى ۋه قايسى خىل ئادهتنى قوللىنىشنى

خهۋهر قىلىدۇ. ئىككىنچى باسقۇچتا، دائىمىي

تهرتىپ شهكىللىنىدۇ. بۇ دائىمىي تهرتىپ

جىسمانىي جهھهتتىن بولۇشىمۇ، ئهقلىي

جهھهتتىن بولۇشىمۇ ۋهياكى ھېسسىي جهھهتتىن

بولۇشىمۇ مۇمكىن. ئۈچىنچى باسقۇچتا، مۇكاپات

بولىدۇ، ئۇ مېڭىڭىزنىڭ مۇئهييهن ئادهت

ھالقىسىنىڭ كهلگۈسىده ئهسلهشكه ئهرزىيدىغان

ياكى ئهرزىمهيدىغانلىقىنى

ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىغا ياردهم بېرىدۇ.

ناۋادا سىز ھهر قانداق شهكىلدىكى يېڭى

ئادهتلهرنى شهكىللهندۈرمهكچى بولسىڭىز،

تۆۋهندىكى ئۈچ فورمۇالنى ئېسىڭىزده تۇتۇۋېلىڭ:

ئهسلهتمه + دائىمىي تهرتىپ + مۇكاپات = ئادهت

يېڭى ئادهتلهر مۇشۇ ئۈچ باسقۇچقا باغلىق:
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   1. ئهسلهتمه: مېڭىڭىزگه قايسى ئادهتنى

ئىشلىتىشنى دهپ بېرىدىغان قوزغىغۇچتۇر. 2.

دائىمىي تهرتىپ: ئادهتلهرنىڭ ئىش قىلىشىڭىز،

تهپهككۇرىڭىز ۋه ھېس-تۇيغۇڭىزغا قانداق تهسىر

كۆرسىتىشىدۇر. 3. مۇكاپات ( reward ) : مۇئهييهن

بىر ئادهتنىڭ قانچىلىك قىممىتى بارلىقى ۋه شۇ

ئادهتنىڭ ئهسلهشكه ئهرزىيدىغان ياكى

ئهرزىمهيدىغانلىقىنى قارار چىقىرىشىمىزغا ياردهم

بېرىدۇ.

  ئۇنداقتا، ھاياتىڭىزدا ياخشى ئادهتلهرنى

يېتىلدۈرۈشڭىز ئۈچۈن بۇ ئادهت ھالقىسىنى قانداق

ئىشلىتىدىغانلىقىڭىزنى دهپ بېرهي.

   ھاياتىڭىزدا ياخشى ئادهتلهرنى يېتىلدۈرۈشنىڭ
ئاچقۇچى: بىر ئهسلهتمه تېپىپ چىقىش –

مۇكاپاتنى بهلگىلهش
  «ناۋادا سىز ھهر ئهتىگىنى يۈگۈرۈشنى

خالىسىڭىز، بۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئاددىي كۆرسهتمه

(تهنھهرىكهت ئايىقىڭىزنىڭ بوغۇچىنى دائىم

ئهتىگهنلىك ناشتىدىن بۇرۇن ئېتىش، ياكى

تهنھهرىكهت كىيىمىڭىزنى كارىۋىتىڭىزنىڭ يېنىغا

قويۇپ قويۇش دېگهندهك) ۋه ئېنىق مۇكاپات

(چۈشلۈك تاماق، ماڭغا مۇساپىڭىزدىن كهلگهن

غهلىبه تۇيغۇسى، ياكى يۈگۈرهشتىن كهلگهن

ئىندورفىن- endorphin) نى بهلگىلىۋېلىشىڭىز

زۆرۈر. بىراق، نۇرغۇنلىغان تهتقىقاتالر شۇنى

كۆرسىتىدۇكى، بىر ئهسلهتمه ياكى بىر مۇكاپات،

ئۆز ئالدىغا يهككه ھالدا يېڭى بىر ئادهتنىڭ

ئىزچىل داۋاملىشىشىنى ۋۇجۇدقا چىقىرالمايدۇ.

پهقهتال، مېڭىڭىز مۇكاپات توغرۇلۇق ئويلىغىنىدا

— ئىندورفىنغا بولغان تهلپۈنۈش ياكى ئۇتۇق

تۇيغۇسى — يۈگۈرهش ئۈچۈن ھهر سهھهر يۈگۈرهش

ئايىغىڭىزنىڭ بوغۇچىنى ئېتىشىڭىز ئاپتوماتىك

ھالدا ئىشقا ئاشىدۇ. ئهسلهتمه بىر دائىمىي

تهرتىپنى قوزغىتىشتىن سىرت، مۇكاپاتقا بولغان

تهلپۈنۈشنىمۇ قوزغىتىشى كېرهك.»

  ئادهت يېتىلدۈرۈش ھهر بىرىمىز

ئ ۆزلهشتۈرهلهيدىغان ئاددىي فورمۇالغا ئاساسالنغان.

سىز سهھهرده تۇنجى بولۇپ قىلىشنى خااليدىغان

ئىشىڭىزنى ئادهتكه ئايالندۇرغىڭىز بار دهپ

قارايلى. ئۇنداقتا:

   * سىز ئىشنى – تهنھهرىكهت ئايىقىڭىزنى

ئىشىكنىڭ يېنىغا قويۇپ قويۇش دېگهندهك - بىر

ئهسلهتمىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشتىن باشاليسىز.

    * بۇ ئهسلهتمه دائىمىي تهرتىپنى قوزغىتىشى

كېرهك. بۇ خىل ئهھۋالدا، سىز ھهر كۈنى سهھهرده

بهدهن چېنىقتۇرۇشىڭىز كېرهك.

      * ئاندىن، مۇئهييهن بىر مۇكاپاتنى تاللىشىڭىز

كېرهك. مهسىلهن، ھهر قېتىملىق بهدهن

چېنىقتۇرۇشتىن كېيىن مېۋه شهربىتى ئىچىش

دېگهندهك.

  * ئاخىرىدا، چېنىقىش زالىدىكى ھېرىپ-

چارچاشتىن كېيىن ئۆزىڭىز ئىچكهن مېۋه

شهربىتىنىڭ ھوزۇرىنى ئويالش ئارقىلىق،

ئۆزىڭىزنى مۇكاپاتنى ئارزۇاليدىغان قىلىسىز.

   * ئىستهك ئادهتنى بهرپا قىلىدۇ. ئادهتلهرنىڭ

بۇنچه كۈچلۈكلىكىنىڭ سهۋهبى شۇكى، ئادهتلهر

نېرۋا خاراكتېرلىك ئىستهكنى پهيدا قىلىدۇ.

ئىستىكىڭىزنى غىدىقاليدىغان نهرسىنى تېپىپ

چىقىشىڭىز تېخىمۇ ئاسان ھالهتته ئادهت

شهكىللهندۈرۈشىڭىزنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ.

   * ئۆزىڭىز يېتىلدۈرمهكچى بولغان ئادهت

توغرۇلۇق ئويلىنىڭ، ۋه ئۇنى يېزىۋېلىڭ.

    * ئهسلهتمىڭىز توغرۇلۇق ئويلىنىڭ ۋه ئۇنى

يېزىۋېلىڭ.

  * ئاخىرىدا، سىز بۇ يېڭى ئادهتنى

شهكىللهندۈرۈۋاتقاندا مۇكاپاتنىڭ ئۆزىڭىز

ئېرىشىشنى كۆزلهيدىغان نهرسه ئىكهنلىكىنى

ئېسىڭىزده ساقالڭ.

 

نهقىل مهنبهلىرى:

 

Neal, David T., Wendy Wood, and Jeffrey M.

Quinn. “Habits—A repeat performance.”

Current Directions in Psychological Science

15.4 (2006): 198–202.  ↩
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ھېكمهتيار ئىبراھىم ئېنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلدى



     چىڭ ئېمپىرىيهسىنىڭ ئهنئهنىسى بويىچه تهھلىل قىلىنغاندا، خىتاينىڭ (شهرقىي تۈركىستاننى) «شىنجاڭ

ئۆلكىسى»دىن «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى» قىلىپ ئۆزگهرتىش قارارىنى توغرا چۈشهنگىلى بولىدۇ. ئاددىيچه قىلىپ

ئېيتقاندا، بۇ پهقهت بۇ يهرنىڭ 1884- يىلىدىن بۇرۇنقى مهمۇرىي ھالىتىگه خاس بولغان پهرقلهندۈرۈپ ئىداره قىلىش

سىياسىتىنىڭ روھىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه ئۇرۇنۇشتىن ئىبارهت ئىدى. كوممۇنىستالرنىڭ بۇ قارارى پهقهت ئۇزۇندىن

بېرى مهۋجۇت بولۇپ كهلگهن ئهمهلىي ئهھۋالنىڭ رهسمىي ئېتىراپ قىلىنىشىدىنال ئىبارهت ئىدى. 1909 – يىلى، چىڭ

ئوردىسى خىتاي تارىخىدىكى تۇنجى ئومۇمىي سايالم ئېلىپ بارغاندا، باشقا ھهممه ئۆلكىلهرنىڭ ئۆز پارالمېنت

ۋهكىللىرىنى نامزات كۆرسىتىش ۋه سايلىشىغا يول قويۇلغان بولسىمۇ، پهقهت شهرقىي تۈركىستانال ئۆزىنىڭ «ئاالھىده

شارائىتى» سهۋهبلىك بۇ سايالمغا قاتناشمىغان. كېيىنچه، گهرچه گومىنداڭ دائىرىلىرى رهسمىي ھۆججهتلهرده شهرقىي

تۈركىستاننى «شىنجاڭ ئۆلكىسى» دهپ ئاتىغان بولسىمۇ، ئهمما بهزى سىياسهت تۈزگۈچىلهر شهرقىي تۈركىستاننىڭ

«ئاالھىده» بولۇۋېلىشى ۋه شۇ سهۋهبلىك خىتاينىڭ باشقا رايونلىرى بىلهن بىرلهشمهيۋاتقانلىقىدىن ۋايساشقانىدى.

(گومىنداڭ ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستانغا تهيىنلىگهن) ھۆكۈمهت رهئىسى ۋۇ جوڭشىننىڭ چهتئهلدىن قايتىپ كهلگهن

ئۇيغۇرالرنى ئۈرۈمچىدىكى مۇھىم ئورۇنالرغا قويۇشنى رهت قىلىشىمۇ ئۇنىڭ بۇنداق كىشىلهرنى ۋهزىپىگه تهيىنلهش

شهرقىي تۈركىستاننى تېخىمۇ بهك «ئاالھىده» كۆرسىتىپ قويىدۇ دېگهن قارىشىدا چىڭ تۇرغانلىقىدىن ئىدى.

ئهمهلىيهتته، ۋۇ جوڭشىن ۋه ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرى «گومىنداڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ <ئاالھىده> ھالىتىنى يوقىتىش

ئۈچۈن تىرىشىشى، شۇ ئارقىلىق سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى بۇ خىل ئاالھىده ئهھۋالدىن پايدىلىنىش

ئۇرۇنۇشلىرىغا قارىتا ھوشيار تۇرۇشى كېرهك» دهپ قارايتتى.

        دېمهك، شهرقىي تۈركىستان ئهزهلدىنال ئاالھىده بىر رايون ئىدى ۋه بۇ تېگى – تهكتىدىن ئېيتقاندا يامان ئىشمۇ ئهمهس

ــ ئېتنىك ۋه ماكان جهھهتتىكى پهرقلهرنى ساقالپ قېلىش ۋه ئۇالرنى ــ ئىدى. دهرۋهقه، پهرقلهندۈرۈش سىياسىتى 

گهۋدىلهندۈرۈشكه تايىنىپ ئۆزىنىڭ ئىستراتېگىيهلىك مهقسىتىگه يېتىشنى نىشان قىلىدۇ. مهسىله پهقهت خىتاي

ھاكىمىيىتى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاالھىده ئهھۋالىدا، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر كېلىشتۈرگۈچىلىك ۋه قانۇنىي مهنبهلىك

ئىقتىدارىنى ساقالپ قېلىشقا قادىر بواللمىغاندىال ئاندىن كۆرۈلۈشكه باشاليدۇ. بۇ بىر ھالقىلىق نۇقتا. جاڭ جيېشى 

 مهسئۇد سهبىرىگه  ئوخشاش  كىشىلهرنى (شهرقىي تۈركىستانغا)   ھۆكۈمهت  رهئىسلىكىگه  قويۇشتىن  ئهنسىرىمىگهن.

خىتاينىڭ رايونلۇق ئاپتونومىيهنى
يولغا قويۇش سهۋهبلىرى
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جاڭ جيېشى ئۈچۈن مهسئۇدنىڭ بۇ  ئورۇنغا

(باشقىالر تهرىپىدىن ئهمهس) گومىنداڭ تهرىپىدىن

قويۇلغانلىقىنىڭ ئۆزى يېتهرلىك ئىدى. ئهمما،

ئۇنىڭ نهزىرىده سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ ئهخمهتجان

قاسىمىنى ئىلىغا ئورۇنالشتۇرۇشىنى قهتئىي قوبۇل

قىلغىلى بولمايتتى، گهرچه ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ

كۆپلىگهن ئاشكارا باياناتلىرىنىڭ قۇتراتقۇلۇق

دهرىجىسى مهسئۇد سهبرىنىڭكىگه قارىغاندا

خېلىال تۆۋهن بولسىمۇ.  

خىتاي كوممۇنىستلىرى ئىشنى گېنېراللىسمۇس

(جاڭ جيېشى) قالدۇرغان يهردىن باشلىدى.

ئهمهلىيهتته، بۇ بېيجىڭنىڭ (يهنى خىتاي

كومپارتىيهسى ھۆكۈمىتىنىڭ) مۇئهييهن

ساھهلهردىكى پهرقلهرنى تهكىتلهش بىلهن بىر

ۋاقىتتا، بۇ پهرقلهرنى خىتاي دۆلىتىگه

ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن ئامال تېپىشى الزىملىقىدىن

دېرهك بېرهتتى. بۇ ھهر قانداق بىر دۆلهت ئۈچۈن

مۇرهككهپ «دارۋازلىق ئويۇنى» ئىدى. فرانسىن

ھېرش سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۇشۇ خىل جهريانىنى

«قوش ئاسمىالتسىيه» دهپ ئاتىغانىدى. بۇ خىل

«ئاسمىالتسىيه»ده بىر مىللهت ئهزالىرى دۆلهت

بهلگىلهپ ۋه رهسمىيلهشتۈرۈپ بهرگهن بىر يۈرۈش

ئېتنىك ئاالھىدىلىكلهرنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق،

ئۆزىگه «ئېنىقلىما» بهرگهن ئهشۇ دۆلهتكه ساداقهت

بىلدۈرهتتى.

خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ئهنه شۇنداق بىر يېڭى

دۆلهت ئىدى. كوممۇنىستالر پۈتۈن كۈچىنى سهرپ

قىلىپ، گومىنداڭ دهۋرىدىكى «قهبىله» ۋه

«ئۇرۇقداشلىق» دېگهن ئاتالغۇ ئورنىغا 56

مىللهتنى قانۇنىيالشتۇردى. ئۆز نۆۋىتىده، بۇ

مىللهتلهر خىتاي بهلگىلهپ بهرگهن، مىللىي

پهرقلهرنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان دۆلهت ئورگانلىرىغا

قاتنىشىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ بېيجىڭغا بولغان

ساداقىتىنى بىلدۈردى. يوقتىن بار قىلىنغان

بولسۇن ۋه ياكى گومىنداڭ دهۋرىدىن مىراس قالغان

بولسۇن، ھهر بىر مىللهت ئۆزىنى بىر قېرىنداش 56

ئاكا – ئۇكىالرنىڭ بىرى قاتارىدا كۆرۈشى كېرهك

ئىدى: كۆرۈنۈشى (مهدهنىيهت، تىل، قاتارلىقالر)

ئوخشاش بولمىسىمۇ ھهممىسى بىر دادىنىڭ (يهنى

خىتاي دۆلىتىنىڭ) بالىلىرى ئىدى. ئۇالرنىڭ 

ھهممىسى بېيجىڭنىڭ ياردىمىده سوتسىيالىستىك

زامانىۋىلىشىشقا قاراپ يۈرۈشته بىرلهشكهن ئىدى. دهل

مۇشۇ سهۋهبتىن، ھىرش ئهڭ دهسلىپىده سوۋېت

ئىتتىپاقى ھهققىده ئوتتۇرىغا قويغان «مىللهتلهر

ئېمپىرىيهسى» دېگهن ئاتالغۇ خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتىگىمۇ ماس كېلهتتى. بۇنىڭ مهقسىتى،

پهرق سىياسىتىنىڭ مهركىزىي رايوننىڭ بايلىق ۋه

ھوقۇققا ئېرىشىشىنى قانداق ئاسانالشتۇرىدىغانلىقىنى

كۆزىتىشتىن ئىبارهت ئىدى. بۇنىڭدىكى بىردىنبىر

ئوخشىماسلىق بۇ يهردىكى «پهرق» نىڭ نېمىنى

كۆرسىتىدىغانلىقىدا ئىدى. چىڭ ئېمپىرىيهسى

ھۆكۈمدارلىرى يولغا قويغان ۋه بىر قىسىم

گومىنداڭچىالرمۇ قوللىغان كونسېرۋاتىپ مىللىي

ئېسىلزادىلهرنى ھۆكۈمرانلىق قىلغۇزۇش

سىياسىتىنىڭ ئورنىغا ئهمدى (خىتاي كومپارتىيهسى

دهۋرىده) مىللهتلهرنى ياقىالش سىياسىتىگه ئاالقىدار

سۆز – ئىبارىلهر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغانىدى.

بۇ سىياسهت، ھۆكۈمهتنىڭ ئۆز ھۆكۈمرانلىقى

ئاستىدىكى خهلقنىڭ ئىقتىسادىي ۋه شهخسىي

تۇرمۇشىغا ئارىلىشىشىنى ئاقلىشىغا تولىمۇ ماس

كېلهتتى، بۇ خۇددى خىتاي مىلىتارىست شېڭ

شىسهينىڭ 20 يىل بۇرۇنقى سىياسىتىگه ئوخشايتتى.

دېمهك، كوممۇنىستالرنىڭ تۇتقان يولى سوۋېتنىڭكىگه

بهكال ئوخشايتتى. (بۇ ئىككىسى ئارىسىدىكى)

ئاساسلىق پهرق شۇكى، خىتايدىكى «قېرىنداش»

مىللهتلهر سوۋېت ئىتتىپاقىنى ئهمهس، بهلكى خىتاينى

«دادا» ئورنىدا كۆرۈشى كېرهك ئىدى. مۇشۇ بىر

ئوخشىماسلىق ئاقىۋهتته ئالهمشۇمۇل پهرقنى كهلتۈرۈپ

چىقىراتتى. گهرچه، بۇ 56 مىللهتنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ

تۈزۈلمه جهھهتتىكى مهنبهسى سوۋېت ئهندىزىسى

بولسىمۇ، لېكىن ئهمدى پهقهت ۋه پهقهت خىتاي

كومپارتىيهسىال ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرۇش ۋه

قانۇنالشتۇرۇشقا ھوقۇقلۇقمهن، دېيهلهيتتى. مانا بۇ،

گومىنداڭ كۆپ تىرىشقان بولسىمۇ زادىال قولغا

كهلتۈرهلمىگهن سىياسى بۆسۈش ئىدى. دۆلهتنىڭ

ئىگىلىك ھوقۇقىنى قولغا ئېلىش كوممۇنىستالرنى

بۈگۈنگىچه داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئاالھىده بىر

سىياسى تۈزۈلمىنى، يهنى «خىتايچه ئاالھىدىلىككه

ئىگه سوتسىيالىزىم»نى  قۇرۇپ چىقىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى.  گهرچه بۇ ئاتالغۇ ماۋ 
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زېدوڭ دهۋرىدىن كېيىنكى لېنىنىزىملىق دۆلهت
باشقۇرۇش بىلهن بازار ئىگلىكى ئوتتۇرىسىدىكى
زىددىيهتنى ياراشتۇرۇش ئۈچۈن بارلىققا كهلگهن
بولسىمۇ، بىز بۇ ئاتالغۇنىڭ 1950 - يىلالردىكى
مىللىي (ئېتنو) – سىياسىي پروگراممىالردا
دهسلهپكى قهدهمده ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىنى
بايقايمىز. بۇ خىل ئهپلىك ۋه ئۆزگىرىشچان شهرھ
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ «تېخىمۇ تهرهققى قىلغان
باشقا دۆلهتلهر ئاللىقاچان يولغا قويغان
سىياسهتلهرنى خىتاينىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغا قارىتا
يولغا قويدۇق» دېيىشىگه يول ئېچىپ بهردى. ئاددىي
قىلىپ ئېيتقاندا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهكسىچه،
خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۆز ھۆكۈمرانلىقى
ئاستىدىكى مىللهتلهرگه (كهلگۈسىده) ئايرىلىپ
چىقىپ كېتىش ھوقۇقى بولغان «مىللىي
جۇمھۇرىيهت» بېرىش خىيالى قهتئىي يوق ئىدى.
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئېتىبار قىلىش سىياسىتى
(Коренизация، «يهرلىكلهشتۈرۈش سىياسىتى»
دهپمۇ تهرجىمه قىلىنىدۇ. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
دهسلهپكى مهزگىللىرىدىكى مىللىي سىياسهت
بولۇپ، ھهرقايسى جايالردىكى غهيرىي رۇس
مىللهتلىرىنى ئۆزلىرى تهۋه سوۋېت جۇمھۇرىيىتىگه
سىڭدۈرۈشنى مهقسهت قىلغان. بۇ سىياسهتكه
كۆره، فېدېراتسىيه تۈزۈمى ئاستىدا غهيرىي رۇس
مىللهتلىرىنىڭ تىلى ۋه مهدهنىيىتى
كۈچلهندۈرۈلهتتى. سىياسىي ۋه مهدهنىيهت
جهھهتته، مهزكۇر سىياسهت رۇسالرنىڭ ھهرقايسى
جۇمھۇرىيهتلهردىكى يېتهكچىلىك ئورنىنى
يوقىتىشنى مهقسهت قىلغان.بۇ سىياسهت ھهتتا
رۇس مىللىتىنىڭ ئۆزىگىمۇ تهسىر قىلغان.
مهسىلهن، ئۇكرائىنادىكى (رۇسالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه
ئالغان) بارلىق بالىالردىن ئۇكرائىن تىلىنى ئۆگىنىش
تهلهپ قىلىناتتى. بولشىۋېكالر 1913 – يىلى بۇ
سىياسهتنى بېكىتكهن. ئهينى يىلى، لېنىن
سىتالىننى ۋېيناغا ئهۋهتكهن. سىتالىن موسكۋاغا
قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، مهزكۇر سىياسهت
ھهققىدىكى مۇالھىزىسىنى لېنىنغا دوكالت قىلغان.
كېيىن بۇالر سىتالىننىڭ «ماركىسىزم ۋه مىللىي
مهسىله» دېگهن ماقالىسىده خۇالسىلهنگهن.
مهزكۇر سىياسهت رۇس كومپارتىيهسى

(بولشىۋېكالر)نىڭ 12 –قۇرۇلتىيىدىن كېيىن 

كونكرېت ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان، ۋىكىپېدىيا؛
ئهگهر مهزكۇر سىياسهت شهرقىي تۈركىستاندا ئىجرا
قىلىنغان بولسا، بىز خىتايچه ئۆگىنىشنىڭ
ئورنىغا، خىتايالر ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشى كېرهك بولغان
بوالتتى، مۇھهررىردىن) ئهندىزىسىدىن بۇ قهدهر
چهتنهپ كېتىشنى ئاقالشقا توغرا كېلهتتى، چۈنكى
شهرقىي تۈركىستان خهلقى خىتاينىڭ باشقا
ھهرقانداق يېرىدىكىلهرگه قارىغاندا سوۋېت مودېلى

بىلهن بهكمۇ تونۇشلۇق ئىدى.
بۇنداق ۋهزىيهتكه ئېلىپ كهلگهن سىياسهتنى
«خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه سوۋېت ئېتىبار
قىلىش سىياسىتى» دېيىش ئهڭ مۇۋاپىقتۇر. بۇ
سىياسهتنى يهتكۈزگۈچى جۇ ئېنلهي بولۇپ، ئۇ
شهرقىي تۈركىستاندا (ئاتالمىش) «ئۇيغۇر ئاپتونوم
رايونى» قۇرۇلۇپ ئىككىنچى يىلى مۇشۇ مهسىله
ھهققىده كهڭ دائىرىلىك بىر لېكسىيه بهرگهنىدى.
ئۇنىڭ ئېيتىشىچه، بولشېۋىكالرنىڭ ئۆز
تهۋهسىدىكى رۇس بولمىغان بهزى خهلقلهرگه
«ئۆزىگه تهۋه» مىللىي جۇمھۇرىيهتلىرىنى
بهرگهنلىكىنىڭ سهۋهبى، رۇسىيه دۆلىتى
ياۋروپادىكى باشقا ئېمپىرىيهلهرگه ئوخشاش
«مۇستهملىكىچى»لىكتىن كېلىپ چىققان بولۇپ،
چاررۇسىيهدىن قالغان «مۇستهملىكىچىلىك»
ئهنئهنىسىنى تۈزىتىش ئۈچۈن، بولشىۋېكالر
ئۆزلىرىنىڭ باشقا ياۋروپا ئېمپىرىيهلىرىدىن
پهرقلىق ئىكهنلىكىنى ئسپاتلىشى كېرهك ئىدى.
شۇ سهۋهبتىن،  ئۇالرنىڭ بۆلۈنۈپ چىقىش ھوقۇقىغا
ئىگه بولغان مىللىي جۇمھۇرىيهتلهرنى قۇرۇپ
بېرىشى مىللىي – سىياسىي ئىلغارلىقنىڭ
نامايهندىسى بولۇپ، بۇنداق بولمىغاندا ھېچكىم
بولشېۋىكالرنىڭ يېڭى دۇنيا تهرتىپى ئورنىتىش
ھهققىدىكى قهسهملىرىگه ئىشهنمىگهن بوالتتى.
ئهمما، خىتاي بۇنىڭغا ئوخشىمايتتى. «ھهممىگه
مهلۇمكى، مۇستهملىكىچىلىك غهربتىن كهلگهن»
دهيدۇ جۇ ئېنلهي. شۇ سهۋهبتىن، خىتاي
مۇستهملىكىچىلىكنىڭ قۇربانىال بولىدۇكى، ئۇنى
ئىجرا قىلغۇچى بولمايدۇ. (خىتايغا كۆره)
مۇستهملىكىچىلىك «غهربكىال خاس» ھادىسه
بولغاچقا، مىللىي جۇمھۇرىيهت قۇرۇشقا يول قويۇش

مۇستهملىكىچىلهرنىڭ  ئۆز  گۇناھىنى 
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تونۇغانلىقىنىڭ ئىپادىسى بولۇپ، بۇ خىتايغا ماس
كهلمهيدۇ.  جۇ ئېنلهي يهنه شۇنداق دهيدۇ
«غهربتىكى كۈچلهر ئۆز زېمىنىدىن بهكال يىراقتىكى
يهرلهرنى بېسىۋالغان، (بۇنىڭ ئهكسىچه) خىتاينىڭ
ماكان (زېمىن) ۋه ئىنسانىي دائىرىسى خۇددى دائىم
چوڭىيىپ ۋه كىچىكلهپ تۇرىدىغان ئهمىبا (يهككه
ھۈجهيرىلىك بىر ئورگانىزم) غا ئوخشاش بولۇپ، بۇ
زېمىندىكى خىتاي ۋه خىتاي بولمىغان خهلقلهر
«تهبىئى يوسۇندا» ئارىلىشىپ ۋه راۋاجلىنىپ

كهلگهن».
    مانا بۇ «خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه سوۋېت
ئېتىبار بېرىش سىياسىتى»نىڭ نهزهرىيه جهھهتتىن
دهلىللىنىشى ئىدى. خىتاي غهربچه
مۇستهملىكىچىلىك ئهنئهنىسىنىڭ ۋارسلىرىدىن
بولمىغاچقا، ئۇنىڭ ئاز سانلىق خهلقلهر بىلهن
بولغان مۇناسىۋىتىنى بهلگىلهشكه مۇۋاپىق
كېلىدىغان بىردىنبىر ئۆلچهم ياۋروپا، ھهتتا رۇسىيه
تارىخىدىن ئهمهس، چوقۇم خىتاي تارىخىدىكى
تهجرىبىلهردىن كېلىشى كېرهك ئىدى. جۇ
ئېنلهينىڭ ئېيتىشىچه، خىتاي تارىخىدىكى
مهلۇماتالردىن مهلۇم بولغىنىدهك، خىتايدىكى
خهلقلهر تهبىئىي ۋه ئىناق ھالدا ئارىلىشىپ،
راۋاجلىنىپ كهلگهن بولۇپ، خىتاي غهرب تارىخىغا
خاس بولغان زوراۋانالرچه بېسىۋېلىش يولىنى
تۇتمىغان ئىمىش. دهل مۇشۇ خىل «زوراۋانالرچه
بېسىۋېلىش» بولشېۋىكالرنى بۇ خىل غهربچه
قهبىھلىكنى داۋااليدىغان دورا سۈپىتىده مىللىي
جۇمھۇرىيهت قۇرۇش يولىنى تۇتۇشقا مهجبۇر
قىلغان. «ئهمما، خىتاي بۇ خىل قهبىھلىكتىن
يىراق بولغاچقا، بۇ خىل دورا ھاجهتسىز بولۇپال
قالماستىن،بهلكى (ئىشلىتىلگهن تهقدىرده) ئهكس
تهسىر پهيدا قىلىدۇ. شۇڭا، خىتايدىكى خىتاي
بولمىغان ھهر قانداق خهلقلهرگه مۇستهقىللىق ياكى
مىللىي ئاپتونومىيه بېرىش خۇددى ساغالم بىر
كىشىگه ئۇنىڭدا بولمىغان بىر كېسهل ئۈچۈن دورا
بهرگهندهك ئىش بولىدۇ» دهپ تهكىتلهيدۇ جۇ
ئېنلهي. بۇ كوممۇنىست رهھبهرلىرى ناھايىتى
ياخشى كۆرىدىغان بىر ئوخشىتىش ئىدى. بۇ ئۆز
نۆۋىتىده خىتاينىڭ كېڭهيمىچى غهرب
جاھانگىرلىرىنىڭ كېيىنكى ھۇجۇمىغا بولغان

مۇداپىئهسىنىڭ ئاجىزلىشىشىغا سهۋهب بوالتتى.

خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه سوۋېت ئېتىبار
قىلىش سىياسىتى يېڭىدىن قۇرۇلماقچى بولغان
ئاپتونوم رايوننىڭ نامىنى نېمه دهپ ئېلىش
ھهققىدىكى مۇزاكىرىلهردىمۇ ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى.
ماۋ زېدوڭ «شىنجاڭ ئاپتونوم رايونى» دهپ ئېلىشنى
ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ رايوننىڭ ساھىبى
ئىكهنلىكىنى رهسمىي يوسۇندا ئېغىزغا
ئالماسلىقنى مۇۋاپىق كۆردى. كوممۇنىست
ھۆكۈمىتىدىكى كۆزگه كۆرۈنگهن ئۇيغۇرالر بولسا،
«ئۇيغۇر» نامىنى ئالماسلىقتىن بهكرهك «شىنجاڭ»
نامىنى ئېلىشقا بولغان ئهندىشىسىنى ئىپادىلىدى.
بۇرھان شهھىدى بۇ ھهقته دېڭ شياۋپىڭغا مۇنۇالرنى
دېگهنده نۇرغۇن كىشىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى كۆز
قارىشىنى ئهكس ئهتتۈرگهنىدى: «شىنجاڭدىكى
بهزى مىللهتلهر بۇ ئىككى خهتنى (يهنى خىتايچه
» دېگهن خهتنى) ئانچه ياخشى كۆرۈپ »
كهتمهيدۇ». ئۇنىڭ دېمهكچى بولغىنى، «يېڭى
زېمىن»، «يېڭى چېگرا» دېگهن مهنىلهرنى
» ئاتالغۇسى بۇ رايوننىڭ بېرىدىغان «
خىتاينىڭ باشقا رايونلىرى بىلهن بولغان، ئوڭايال
مۇستهملىكىچىلىك ياكى ئمپېرىيالىزىمنىڭ
مهھسۇلى دهپ قارىغىلى بولىدىغان بىر
مۇناسىۋهتتىن (يهنى بۇ يهر ھهقىقهتهن يېقىندا
بېسىۋېلىنغان دېگهندىن) بېشارهت بېرهتتى. ئۇ
«شىنجاڭ» دېگهننىڭ ئورنىغا «تىيانشان» دېيىشنى
ئوتتۇرىغا قويدى. «تىيانشان» دېگىنى بۇ زېمىننى
شىمال ۋه جهنۇپتىن ئىبارهت ئىككىگه بۆلىدىغان

تهڭرىتېغىنىڭ خىتايچه نامى ئىدى.
   ماۋزېدۇڭ بۇنىڭغا قوشۇلماي، «شىنجاڭ»
ئىبارىسىنى ساقالپ قېلىشتا چىڭ تۇردى. بىر
ئايدىن كېيىن، دېڭ شياۋپىڭ ئۇيغۇر كادىرالرغا مۇنۇ
خهۋهرنى يهتكۈزدى: «<شىنجاڭ> دېگهن بۇ ئىسىم
ئاز سانلىق مىللهتلهرگه قارىتا ھېچقانداق ھاقارهت
مهنىسىنى بىلدۈرمهيدۇ، شۇڭا ئۇنى <تىيانشان>
دهپ ئۆزگهرتىش مۇۋاپىق ئهمهس». ماۋزېدۇڭ
مۇرهسسه سۈپىتىده، بۇنىڭغا «ئۇيغۇر» سۆزىنى
قىستۇرۇشقا قوشۇلغان، ئهمما «شىنجاڭ» سۆزىنڭ
ئۆز ئورنىدا، قۇرنىڭ بېشىدا تۇرۇشىنى تهلهپ
قىلغان. نهتىجىده غهلىته بىر بىرىكمه ئاتالغۇ

ۋۇجۇدقا كهلگهن. گهرچه بۇ يېڭى «ئاپتونوم رايون» 
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ئۇيغۇرالرغا «مهنسۇپ» بولسىمۇ، بۇ رايون خۇددى شىمالىي
ئامېرىكا ۋه ئاۋسترالىيهدىكى يېڭى دۇنيا مۇستهملىكىلىرىگه
بېرىلگهن نامالر (مهسىلهن، يېڭى ئهنگلىيه، يېڭى جهنۇبى
ۋېيلىس دېگهنلهرگه ئوخشاش) غا ئوخشاپ قالىدىغان بىر
خىتايچه ئىسىم بىلهن ئاتالدى.ماۋ زېدوڭنىڭ بۇ ھهقتىكى
مهنتىقىسىگه رهددىيه بهرگىلى بولمايتتى: خىتاي
«ئېمپىرىيالىزىمچى بولمىغىنى» ئۈچۈن، «شىنجاڭ» دېگهن بۇ
نامنى خىتاينىڭ ئېمىپرىيالىزىمچىلىق تارىخىنىڭ مهھسۇلى دهپ
قارىغىلى بولمايتتى. «شىنجاڭ» دېگهن سۆزنى ئېلىۋېتىش
ئهمهلىيهتته خىتاي خۇددى غهربتىكى ئىمىپىرىيالىست كۈچلهرگه
ئوخشاش ئىش قىلىدۇ، دهپ ئېتىراپ قىلغانلىقتىن دېرهك بېرهتتى.
ھالبۇكى، بۇ يېڭى نام پهقهت 20 - ئهسىرده خىتاي
سىياسهتچىلىرىنىڭ ئوخشاش دهۋرده ئېمپىرىيه چهتئهللهردىن
ئىمپورت قىلغان «ئهڭ ياخشى ئۇسۇلالر» بىلهن خىتاي
ئىنقىالبچىلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك تهسىرىگه ئۇچرىغان
خىتاي مىللهتچىلىكىنىڭ ئارىسىنى كېلىشتۈرۈش جهھهتتىكى
نۇرغۇن قېتىملىق پراگماتىك ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ بىرى ئىدى، خاالس.
«ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى» دېيىش بۇنىڭ ئالدىنقى قىسمىنى
گهۋدىلهندۈرگهن بولسا، «شىنجاڭ» كېيىنكى قىسمىنى ئىپادىلهپ

بېرهتتى.  
   ئهگهر كوممۇنىستالرنىڭ چېگرا رايون «ئاپتونومىيهسى»
ھهققىدىكى شهرھىسى بۇنىڭ ئارقىسىدىكى گېئوپولىتىك
پراگماتىزمنى ھهر قانداق ئۇسۇلدا تىلغا ئېلىشنى ئۇستىلىق بىلهن
بىكار قىلغان بولسا، يهنى خىتاينىڭ خارلىنىش تارىخى فېدېراتىپ
جۇمھۇرىيهت قۇرۇش ياكى بۆلۈنۈپ چىقىش ھوقۇقى بېرىشتىن
ئۆزىنى قاچۇرۇش قارارىغا باھانه بولغان بولسا، بىزده «بېيجىڭ
نېمىشقا ئۆز ئۇسلۇبىدىكى مىللىي تېررىتورىيىلىك <ئاپتونومىيه>
بېرىشنى قارار قىلدى؟» دېگهن سوئال تۇغۇلىدۇ. مهيلى شېڭ
شىسهي، ياكى گومىنداڭچىالر بۇنداق قىلىشنى توغرا تاپمىغانىدى؛
كوممۇنىستالرنىڭمۇ سوۋېت مودېلىنى «خىتاينىڭ ۋهزىيىتى»گه
ماسالشتۇرىدىغان ۋىجدانىي بۇرچى يوق ئىدى.پۈتۈنلهي
ئىستراتېگىيهلىك نۇقتىدىن ئېيتقاندا، شېڭ شىسهي يولغا قويغان
مىللىي مهدهنىيهت مودېلى (ئېتنوكۇلتۇرال مودېل، بۇ يهنه ئاۋسترو
– ماركىسىزىملىق پروگرام دهپمۇ ئاتىلىدۇ) ئىلغار مىللهتچىلىك
(ئېتنوپوپۇلىزم)  نهزهرىيىسىنى تۇتقا قىلىپ بۆلگۈنچىلىكتىن
ساقلىنىشنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسۇلى ئىدى. نېمىال دېگهن بىلهن،
مهدهنىيهت جهھهتتىكى ئاپتونومىيه خىتاي دۆلىتىگه «ئۆز قول
ئاستىدىكى خهلقنىڭ مىللهتچىلىكىنى قوللىغۇچى»لىقتىن ئىبارهت
بىر رولنى بېرىپ، ئۆز ۋاقتىدا يهنه ئهشۇ «ئاپتونومىيه»نىڭ
ئىگىلىرىگه سىياسى ئاكتىپچانلىق بىلهن بۇرۇندىن بار بولغان
مىللى تېررىتورىيه كاتىگورىيهسىنى بىرلهشتۈرۈشى ئۈچۈن الزىملىق  

بولغان مهمۇرىي ۋاستىلهرنى بهرمهيتتى. بىز پهقهت بېيجىڭنىڭ
شېڭ شىسهينىڭ پروگراممىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى
خالىماسلىقى شېڭ شىسهينىڭ (ماۋ زېدۇڭنىڭ ئىنىسىنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان) نۇرغۇنلىغان كوممۇنىست كادىرلىرىنى
ئۆلتۈرگهنلىكى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولۇپ، ئاۋسترو –
ماركىسىزىملىق پروگرامىمغا بولغان قارشىلىقى بولسا بۇ مودېلنىڭ
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شۇ دهۋردىكى سىياسى قۇرۇلمىسىدىكى
قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان ھالىتى سهۋهبىدىن بولغان بولۇشى

مۈمكىن، دهپ گۇمان قىلىمىز.    
    سهۋهبنىڭ نېمه بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئهڭ ئاخىرىدا
غهيرى بىر خىل مىللىي – سىياسىي ھاكىمىيهت بارلىققا كهلدى.
ئۇ رايونلۇق ئاپتونومىيه بىلهن قانائهتلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا،
خىتاي بولمىغان خهلقلهرنى مىللىي ئاڭ – تونۇشقا ئىنتىلىشكه
رىغبهتلهندۈردى. جهمئىيهتشۇناس روجېرز برۇبېيكېر كۆرسىتىپ
ئۆتكهندهك، بۇنىڭ نۇرغۇن ئىنسانالر ۋه نۇرغۇن ئهھۋالالرغا
نىسبهتهن ھېچبىر قۇتراتقۇلۇق رولى بولماسلىقى مۇمكىن.
كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ كۈندىلىك ھاياتىغا نىسبهتهن مىللىي
سىياسهت ئاڭقىرىش تهس بولغان، ناھايىتى مۇرهككهپ
بىرنهرسه بولۇپ، ئۇ ئىقتىسادىي مهسىلىلهرنىڭ كهينىده تۇرىدۇ.
ئهمما، بهزى ۋاقىتالردا مىللىي زىددىيهت ئالدىقى ئورۇنغا چىقىدۇ.
بۇنىڭدا بىزنىڭ بۇ يهردىكى مهقسىتىمىزگه مۇناسىۋهتلىك بولغان
ئىككى خىل ئهھۋال بار: بىرى، كۆچمهنلهرنىڭ تۇيۇقسىز ۋه زور
مىقداردا ئېقىپ كىرىپ، يهرلىكهرنىڭ بۇرۇندىن بار بولغان
ئىقتىسادىي مۇناسىۋهتلىرىگه دهخلى يهتكۈزدى، دهپ قارىلىشى؛
ئىككىنچى، مهلۇم بىر رايوننىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسى بىر مىللهتكه
پايدىلىق ھالهتتىن، ئىقتىسادىي جهھهتته تهڭداشسىز بولغان
ئىككى ياكى ئىككىدىن ئارتۇق مىللهتلهر تهرىپىدىن بۆلۈنۈش

ھالىتىگه ئۆزگىرىشى.   
     1950 – يىللىرى شهرقىي تۈركىستاننىڭ كۆپ قىسمىدا بۇ
ئىككى خىل ئهھۋال تېخى كۆرۈلمىگهنىدى. ھالبۇكى، بۇ يهرنىڭ
مهركىزى بولغان ئۈرۈمچىده كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر، خۇيزۇ ۋه
قازاقالر يېڭىدىن زور ساندا ئېقىپ كىرگهن خىتاي كۆچمهنلىرىگه
دۇچ كهلدى. ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتالر بۇنىڭغا سورۇن ھازىرالپ
بهرگهن ئىدى. ئۈرۈمچىدىكى خىتاي ۋه خىتاي بولمىغان
ئىشچىالر بىلهن ھۆكۈمهت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتلهرگه
ئاالقىدار كهم ئۇچرايدىغان شهھهرلىك پارتكوم دوكالتىنى
تهپسىلىي تهھلىل قىلىش بىزنى يېڭىدىن قۇرۇلغان خىتاي
دۆلىتىنىڭ مىللىيهتچىلىك نهزهرىيهسىگه قارىتا، دهرھال

نهتىجىسىنى كۆرگىلى بولىدىغان ئۇسۇل بىلهن تهمىنلىدى.
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مۇھهممهد ئۇيغۇر تهرجىمه قىلدى.



      بېلگىيه ياۋروپانىڭ غهربىگه جايالشقان، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلىشىغا ئاساس سالغان، ئىقتىسادىي ۋه
سىياسىي ئاساسى كۈچلۈك، زېمىنى كىچىك دۆلهت. پايتهخت بېريۇسېل ياۋروپانىڭ پايتهختى دهپمۇ ئاتىلىدۇ.
ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزى ئورگىنى، ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتى قاتارلىق ئورگانالر بېريۇسېلغا
جايالشقان. 1830-يىلى مۇستهقىل بولغاندىن تارتىپ تا ھازىرغىچه بۇ دۆلهتته ئۈچ خىل تىل رهسمىي دۆلهت
تىلى بولۇپ كهلمهكته. شىمالدا گولالندىيه تىلى، جهنۇبتا فىرانسۇز تىلى، شهرىقتىكى ئۇپېن ئۆلكىسىده
گېرمان تىلى ئىشلىتىلىدۇ. مۇشۇ سهۋهبلىك يۇقىرىقى ئۈچ رايوندا ئۈچ مهمۇرى ھۆكۈمهت، پايتهخت
بىرۇسېلدا بىر مهركىزى ھۆكۈمهت مهۋجۇت. يهر كۆلىمى  30530 كۋادرات كىلومېتىر. بېلگىيهنىڭ يهر كۆلىمى
شهرقى تۈركىستاننىڭ 1/59ى گه تهڭ. ئاھالىسى 11.5 مىليون بۇلۇپ، يېرىمدىن كۆپرهكى خىرىستىيان دىنى

بىلهن رىم كاتولىك دىنىغا ئېتقاد قىلىدۇ.
      بېلگىيهگه ئۇيغۇرالر ئهڭ دهسلهپ 2000- يىلىنىڭ بېشىدا كهلگهن بولۇپ، ئاساسهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى
قېرىنداش مهملىكهتلهردىن كىلىشكه باشلىغان. 2010-يىلىدىن باشالپ شهرقىي تۈركىستاندىن بېلگىيىگه
كېلىشكه باشلىغان ئۇيغۇرالر كۆرۈنهرلىك دهرىجىده كۆپهيگهن. نۆۋهتته  بېلگىيىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى
تهخمىنىي مۆلچهرده ئىككى مىڭدىن ئاشىدۇ. بۇ ساننىڭ توقسان پىرسهنتىنى ئوتتۇرا ئاسىيا
مهملىكهتلىرىدىن كهلگهن ئۇيغۇرالر، ئون پىرسهنتىنى ۋهتهندىن كهلگهن ئۇيغۇرالر تهشكىل قىلىدۇ. ئۇيغۇرالر
بېلگىيىده تارقاق ئولتۇراقالشقان بولۇپ، بېلگىيىده ئۇيغۇرالر بېريۇسېل، ئانتۋېرپېن، گېنت  قاتارلىق

ئاساسلىق چوڭ شهھهرلهرگه ۋه  ئهتراپىغا كۆپرهك ماكانالشقان.
 

بېلگىيهدىكى ئۇيغۇرالر مائارىپ تهربىيلىنىشى جهھهتته بىر نهچچه خىلغا بۆلۈنىدۇ. كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالر
ۋهتهنده ئوتتۇرا مهكتهپنى  پۈتتۈرگهن، بىر قىسىملىرى ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهن. بېلگىيهگه كهلگهندىن
كېيىن يۇقۇرىالپ ئوقۇپ ئالىي مهكتهپلهرده بوغالتىرلىق، دورىگهرلىك، داۋاالش قاتارلىق كهسىپلهرده 
ئوقۇۋاتقان، شۇنداقالر بۇ كهسىپلهرده ئوقۇش پۈتتۈرگهن ئۇيغۇرالرمۇ مهۋجۇت. 2-ئهۋالد ئۇيغۇر پهرزهنتلىرى

ئاساسهن ئالىي مهكتهپكىچه ئوقۇۋاتىدۇ.
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خىزمهت جهھهتته، بېلگىيىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر ھۈكۈمهت ئورگانلىرىدا، بهزى ئۇيغۇرالر شهخسى
شىركهتلهرده ئىشلهيدۇ. بىر قسىملىرى ئۆز ئالدىغا ئېگىلىك تىكلهپ، ئۆز ئىگىلىكىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش
يولىدا مېڭىۋاتىدۇ. بېلگىيهده تىل ئۆگىنىش بهك ئهرزان ھهتتا ھهقسىز بولغاچقا، تىرىشچان ئۇيغۇرلىرىمىز
تېزراق بىر ئىشنىڭ پېشىنى تۇتۇش ئۈچۈن تېز سۈرئهتلىك تىل ئۆگىنىش سىنىپلىرىغا تىزىملىتىپ، تىل

ئۆگىنىشنى داۋامالشتۇرىۋاتىدۇ.
بېلگىيهده ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ كىملىكىنى، مهدهنيىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن يىلالردىن بىرى ھهر تۈرلۈك
ئىجتىمائى ۋه مهدهني پائالىيهتلهرنى ئۆتكۈزۈپ كهلدى. مىللىيچه پۇراقتىكى توي تۆكۈنلهر، ھهرقايسى
رايونالرنىڭ ئۆز ئالدىغا بولۇۋاتقان چوڭالر مهشرىپى، ئايالالر مهشرىپى، ياشالر يىغىلىشى، پۇتبول مۇسابىقىسى،
داال پائالىيىتى، نۇرۇز خاتىرىلهش، روزا ۋه قۇربان ھېيتالردا تهرهپ- تهرهپتىن قېرىنداشالر كېلىپ ئۆز-ئارا

كۆرۈشۈپ بىرگه پائالىيهت قىلغاچ سۆھبهتته بۇلىدۇ. ھېيت كۈنلىرىده توپ بۇلۇپ ئۆزئارا ھېيىتلىشىدۇ.
2017-يىلى بېلگىيه ئانا تىل گۇرۇپپىسىدىكى ھهيئهت ئهزاالرنىڭ مهسلهھهتى ئارقىلىق قۇرۇلۇپ ئىنتايىن ئاز
ساندىكى بالىالر بىلهن باشالنغان ئانتۋېرپېن شهھىرىدىكى بېلگىيه ئۇيغۇر ئانا تىل مهكتىپى ئېلىپبه
سىنىپىنى ئېچىپ بىر نهچچه كىچىك پهرزهنتلهرنىڭ ئېلىپبه ساۋادىنى چىقاردى. ھازىر بۇ مهكتهپته ئوندىن
كۆپرهك ئوقۇغۇچى ھهپته ئاخىرىدا ئوخشىمىغان سهۋىيه بويىچه بۇ مهكتهپنىڭ داۋاملىق مهۋجۇد بۇلۇپ
تۇرۇشىغا كۈچ چىقىرىۋاتقان ۋهتهنپهرىۋهر مۇئهللىملهردىن ئۇيغۇر تىلى دهرسى ئالماقتا. ئىقتىساد ۋه ئورۇن
قىينچىلىقى سهۋهبلىك مهكتهپنىڭ ئوقۇ-ئوقۇتۇش ئىشلىرىمۇ بىر قىسىم قىيىنچىلىقالرنى باشتىن
كهچۈرىۋاتىدۇ. شۇنداق بولسىمۇ، ئانا تىل گۇرۇپپىسىدىكى قېرىنداشالرنىڭ ۋه بىر قىسىم مىللهتپهرىۋهر ئاتا-
ئانىالرنىڭ كۈچ چىقىرىشى بىلهن ھهر يىلى بالىالر پائالىيىتنى ئېلىپ بېرىش ئۈزۈلۈپ قالمىدى. بۇنداق
پائالىيهتلهرده پهرزهنتلىرىمىز ئۆز يېشىغا ماس كهلگۈدهك نومۇرالرنى مهسلهن شېئىر ئۇقۇش، ناخشا ئېيتىش،
ئۇسسۇل ئويناش، ئېتوت ئورۇنداش ۋه كىچىك تىپتىكى تىياتىرالرنى تهييارالش نومۇر ئورۇندايدۇ، ئۇالرنى

رىغبهتلهندۈرۈش ئۈچۈن بارلىق بالىالرغا سهھنىده مۇكاپات تارقىتىلىدۇ.
بېريۇسېلغا جايالشقان ياۋروپا پارالمېنتىدا پات-پات ئۇيغۇرالرغا ۋه ۋهتىنىمىزنىڭ ۋهزىيتىگه ئائىت يىغىنالر
ئېچىلىپ تۇرىدۇ. ئورۇن جهھهتتىكى قواليلىقلىق سهۋهبلىك بۇنداق يىغىنالرغا ئۇيغۇرالر ھهرقېتىم بېرىپ
قاتنىشىپ تۇرىدۇ. ھهر يىلى تىبهتلهر بىلهن بىرلهشمه نامايىشالر ۋه ئۇيغۇرالر ئۆزى ئۇرۇنالشتۇرغان چوڭ
تىىپتىكى نامايىشالر بولۇپ تۇرىدۇ. بهزى ھالالردا بۇ خىل نامايىشالرغا بېلگىيهگه قوشنا بولغان گېرمانىيه،
گولالندىيه ۋه فىرانسىيهلهردىن قېرىنداشلىرىمىز كېلىپ قاتنىشىپ تۇرىدۇ. 2018-يىلى 27-ئاپرېل دۇنيا
ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چاقىرىشىدا بېريۇسېلدا بولغان چوڭ نامايىشقا بىريۇسېل شهھهرلىك ساقچى
ئىدارىسىنىڭ ئۇچۇرىدىن قارىغاندا 2700 ئهتراپىدا ئادهم قاتناشقان بۇلۇپ، مۇھاجىرهتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئادهم
سانى ئهڭ كۆپ قاتناشقان نامايىشى بۇلۇپ ھىساپلىنىدۇ. بۇ يىل 1-ئۆكتهبىر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، بېلگىيه
ئۇيغۇر جهمىيىتى ۋه بىر نهچچه خهلقارالىق تهشكىالتالر بىرلىشىپ ئۇيۇشتۇرغان بېريۇسېل نامايىشىدىمۇ
خېلى قاتتىق يېغىۋاتقان يامغۇرغا قارىماي بېلگىيه ۋه ياۋروپانىڭ ھهرقايسى دۆلهتلىرىدىن كهلگهن مىڭغا

يېقىن ئۇيغۇرالر بۇ نامايىشقا قاتناشتى.
2008-يىلى بېلگىيهده قۇرۇلغان ۋه ھازىرغا قهدهر مهۋجۇد بۇلۇپ تۇرۇۋاتقان بېلگىيه ئۇيغۇر جهمئ يىتى
بېلگىيهدىكى ئۇيغۇرالرغا ۋاكالىتهن بېلگىيهده ئوخشىمىغان ساھهلهرده ھهرىكهت قىلىۋاتقان تاپاۋهتسىز
ئۇنۋېرسال تهشكىالتتۇر. ئۆتكهن ئۈچ- تۆت يىلدىن بۇيان بۇ تهشكىالت ھهرىكهتلهندۈردىغان ئادهم كۈچى يوق
سهۋهپلىك پاسسىپ بىر مهزگىلنى بېشىدىن كهچۈرگهن ئىدى. بۇ جهرياندا بېلگىيهده ھهر قايسى جهھهتتىن 

ئاممىۋىي ۋه سىياسىي پائالىيهتلهر باشقا  دۆلهتلهرگه  قارىغاندا خېلىال جانسىز بولدى.  بۇ  يىل  ئاپرېلدا
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ئېلىپ بېرىلغان سايالمدىن كىيىن، ياشالر ئىچىدىن چىققان ۋهتهنپهرۋهر قېرىندىشىمىز ياشار يالقۇن تهشكىالت
رهئىسلىكىگه سايلىنىپ، باشقا ۋهتهنپهرۋهر ۋه ئىقتىدارلىق ۋهتهنداشالر بىلهن بۇ تهشكىالتنى بىرلىكته
ماڭغۇزۇش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئۆتكهن ئىدى. تهشكىالت بىر قىسىم قىينچىلىقالرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن
بولسىمۇ، يهنىال ئۇيغۇرالر ئۈچۈن خېلى كۆپ ئهمهلىي خىزمهتلهرنى قىلدى. مهسلهن،  بېلگىيه تاشقى ئىشالر
مىنىستىرى، بىر نهچچه دۆلهت ئهلچىخانلىرى، تهتقىقاتچىالر، ياۋروپا پارالمېنت ۋه يهرلىك پارتىيهلهرنىڭ
ئهزالىرى بىلهن كۆرۈشۈش ۋه ئاالقىده بولۇش ئارقىلىق، ھازىرقى ۋهزىيتىمىز ھهققىده ئۇچۇر بهردى ۋه
ئۇيغۇرالرنىڭ دهردىنى ئۇالرغا يهتكۈزدى، كۆپلىگهن مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قۇبۇل قىلدى. دهۋا سېپىمزدا كۈچ
چىقىرىۋاتقان پېشقهدهم پائالىيهتچىلىرىمىزنى تهكلىپ قىلىپ، لېكسىيه ئورۇنالشتۇردى. ئامىمىۋى يىغىلىش
پائالىيهتلىرىنى ئېلىپ باردى. ئىخچامالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، بېلگىيهدىكى سىياسىي ۋه ئىجتىمائى

پائالىيهتلهرده بۇرۇنقىغا قارىغاندا كۆرۈنهرلىك جانلىنىش مهنزىرسى كۆرۈلدى. 
 

بېلگىيهدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يېرىمدىن كۆپ قىسىمى ئوتتۇرا ئاسىيا مهملىكهتلىرىدىن كهلگهن بولۇپ، ئۇ
دۆلهتلهرده قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مائارىپ جهھهتتىكى تهربىيلىنىش ئهھۋالى ۋه مۇھىت بىزنىڭ ۋهتهن بىلهن
ئوخشىمىغانلىق سهۋهپلىك ئارلىقىمىزدا مهلۇم نىسپهتته كۆز قاراش پهرقلىنىپ تۇرىدۇ.  بولۇپمۇ ئۇيغۇرتىلدا
سۆزلىشىش ئارىمىزدىكى ئهڭ چوڭ توسالغۇ. ئوتتۇرا ئاسىيالىق قېرىنداشالرنىڭ ئۆز ئارا يىغىلىشالر ۋه باشقا
پائالىيهتلهرده رۇس تىلىدا سۆزلىشىشنى خااليدۇ. ۋهتهندىن چىققان قېرىنداشالر بار يهرده ئامال بار ئۇيغۇرچه
سۆزلىشىشكه ئۇرۇنۇپ باقىدۇ يۇ سۆزلهپ يهنىال رۇسچىغا كېتىپ قالىدۇ. ئۇالرنىڭ ياشلىرى بىلهن ئۇيغۇرچه
سۆزلهشمهك خېلى تهس بىر ئىش. بهزى قېرىنداشلىرىمىز ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشنى ماڭا نهچچه قېتىم دېگهن،
ئهمما ئارىلىق ۋه ۋاقىت شارائىتى سهۋهپلىك بۇمۇ ئهمهلگه ئاشمىدى، 7-8 يىلنىڭ ئالدىدا چوڭراق بىر ئۇيغۇر
تىلى ئۆگىتىدىغان مهكتهپ قۇرۇش ھهققىده پىكىرلهرمۇ بولغان، ئهمما رېئاللىق شۇ بولدىكى بۈگۈنگىچه
قىاللمىدۇق. بۇ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ نۇرغۇنلىرى ئىنتايىن مىللهتسۆيهر ئادهملهر. ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرچىنى
ياخشى بىلمهسلىك ۋه نۇرغۇنلىرىنىڭ ئۆگىنىشكه ئانچه بهك قىزىقىپ كهتمهسلىكى ئارلىقىمىزدىكى ئۆز ئارا
ئاالقه ۋه بېرىش-كېلىشلهرگه زور چهكلىمه پهيدا قىلماقتا. بۇالر سىياسى تېمىالرغا ئانچه قىزىقمايدۇ. بىزگه

قارىغاندا كۆپ ئهمىليهتچان ۋه ياردهمچان كېلىدۇ.
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ماتېرىيالنى بېلگىيه ئۇيغۇر جهمئىيىتى تهمىنلىگهن



       ھاجى مىرزاھىد كېرىمى 1939-يىلى شهرقىي تۈركىستاننىڭ قهشقهر شهھىرىده تىجارهتچى ئائىلىسىده دۇنياغا كهلگهن. باشالنغۇچ
ۋه ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى قهشقهر شهھىرىده پۈتتۈرگهندىن كېيىن، 1955-يىلىدىن 1958-يىلىغىچه ئاتالمىش «شىنجاڭ ئىنىستىتۇتى» نىڭ
ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا ئوقۇغان. مىرزاھىد كېرىمى مۇشۇ جهرياندا ئهدهبىي ئىجادىيهتلىرىنى ئېالن قىلىشقا باشلىغان. شهرقىي تۈركىستانغا
ئىپالس قهدىمىنى قويغاندىن باشالپ، شهرقىي تۈركىستاندا قان تۆكۈش، ئۆلتۈرۈش، بۇالڭ-تاالڭ قىلىش قاتارلىق ۋهھشىيانه قىلمىشىنى
كۈنسېرى كۈچهيتىۋاتقان خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان رهزىل سىياسىتى سهۋهبلىك، مىرزاھىد كېرىمى 1959-يىلى ئېالن
قىلغان «ساندۇق ئىچىدىكى بوۋاق» ناملىق شېئىرى يۈزىسىدىن ئون ئۈچ يىل تۈرمىده ياتقان. كېيىن قهشقهر شهھهرلىك ئۇيغۇر تولۇق
ئوتتۇرا مهكتىپىده ئوقۇتقۇچى بولغان، ئاندىن قهشقهر ئۇيغۇر نهشىرىياتىدا مۇھهررىر بولۇپ ئىشلىگهن. 1993-يىلى كېسهللىك سهۋهبىدىن

پېنسىيىگه چىققان.
       ياپونىيهده ياشاۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى، ئهركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئىختىيارى مۇخبىرى ھاجى قۇتلۇق قادىرى ئهپهندىنىڭ 2017-
يىلى ئالتىنچى ئايدا ئهدىب ھاجى مىرزاھىد كېرىمى بىلهن قىلغان سۆھبىتىده، ھاجى مىرزاھىد كېرىمى مۇنداق دېگهن:«1959-يىلى
تۆتىنچى ئايدىن باشالپ، 1972-يىلى 12-ئاينىڭ 31-كۈنىگىچه (ئون ئۈچ يېرىم يىل) تۈرمىده ياتتىم. تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن

ئهكسىلئىنقىالبچى دېگهن قالپاق بىلهن مهھهللىده بهش-ئالته يىلدهك كوچا سۈپۈردۈم.»
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مىرزاھىت كېرىمى

 ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىستىداتلىق ئالىمى ھاجى مىرزاھىد كېرىمى 2018-يىلى بهشىنچى ئايدا تۇتۇلغان ۋه مهلۇم
مهزگىلدىن كېيىن خىتاينىڭ تۆھمهتلىرى سهۋهبلىك ئون بىر يىللىق كېسىلگهن.  شۇ چاغدا ئۇ 78 ياشتا ئىدى.

«ئالىمنىڭ پۇت-قوللىرىنى باغالش مۇمكىن، ئهمما ئۇنىڭ قاناتالنغان پىكىرىنى
باغالش مۇمكىن ئهمهس» — ھاجى مىرزاھىد كېرىمى

بۈيۈك سىماالر ۋه تونۇلغان ئۇيغۇرالر



    شائىر مىرزاھىد كېرىمى 1959-يىللىرى يازغان «ساندۇق ئىچىدىكى بوۋاق» ناملىق شېئىرى سهۋهبلىك قاماققا مهھكۇم قىلىنغان. ھاجى قۇتلۇق
قادىرى بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىده بۇ شېئىرىنىڭ تۇنجى مىسراسىنى يادقا ئوقۇپ بهرگهن:

ئاسمان كۆزىدىن تامچىاليدۇ ياش،
شۇنچه جىمجىت ئهتراپ گويا غهپلهتته.

ياپراقسىز دهل-دهرهخ يولۇمغا سىرداش،
ئېيتىڭچۇ! تهبىئهت نېمه ھهسرهتته؟

     ئهدىب ھاجى مىرزاھىد كېرىمى تارىخىي رومان ئىجادىيىتىده بىر قىسىم مۇھىم تېمىالرنى قهلهمگه ئالغان ئىستېداتلىق يازغۇچىلىرىمىزدىن
بىرىدۇر. «سهئىدخان» (ساۋۇت داۋۇت بىلهن بىرلىكته يازغان)، «سۇلتان ئابدۇرېشىتخان»، «يۈسۈپ خاس ھاجىب»(ئىككى جىلدلىق)،
«مىرزا ئابابهكرى» قاتارلىق تارىخىي رومانلىرى ئاپتورنىڭ نهچچه ئون يىللىق جاپالىق ئىزدىنىش مېۋىسىدۇر. ئاپتور يۇقىرىقى رومانلىرىدا
ئۇيغۇرالرنىڭ سهلتهنهتلىك ھاياتىنى، دۆلهتچىلىك ئهنئهنىسىنى، ئىسالم ئىچىده ھۆر، ئهركىن ۋه بهخىت-سائادهتلىك ياشىغان شانلىق
تارىخىنى تارىخىي چىنلىقتىن چهتنهپ كهتمىگهن ئاساستا بهدئىيلهشتۈرۈپ بايان قىلغان. ئاپتورنىڭ شانلىق تارىخىمىز ۋه تارىخى
شهخىسلىرىمىز باش تېما قىلىنغان يۇقارقى ئهسهرلىرى خىتاي زۇلمى ئاستىدا قاتتىق ئېزىلىۋاتقان، ئىنسانىي قهدىر قىممىتى بىلهن ھۆر
ياشاشقا چهكسىز ئىنتىلىۋاتقان بىر تۈركۈم ئويغاق، ۋىجدانلىق، ۋهتهنپهرۋهر شهرقىي تۈركىستان خهلقى ئۈچۈن كاتتا سوۋغات بولغانلىقى
بهرھهق. ھهر قانداق مىللهتنىڭ زىيالىيلىرىنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋهزىپىلىرىدىن بىرى خهلقنىڭ ئېڭىنى يېتهكلهش ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ
يهتكهن ئۇستاز ھاجى مىرزاھىد كېرىمى يۇقىرىقى تارىخي رومانلىرى ئارقىلىق خهلقنىڭ ئېڭىنى يېتهكلهش مهقسىدىگه يېتىپال قالماي،
خهلقنىڭ مىللىي ئويغىنىشىغىمۇ زور تهسىر كۆرسهتكهن. مهشھۇر ئالىمىمىز ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر (1923-1995) «ئۆز مىللىتىنىڭ تارىخىنى
بىلمىگهن كىشى، ئۆز ئاتا-ئانىسىنىڭ كىملىكىنى بىلمىگهن كىشى بىلهن ئوخشاش» دېيىش ئارقىلىق، ئۆز تارىخمىزنى بىلىشنىڭ نهقهدهر
مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهپ بهرگهن ئىدى. ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ھهر بىر ئويغاق قهلهم ساھىبى ئۆز مىللىتىنىڭ
ئۆتمۈشىگه نهزهر سېلىش، شانلىق تارىخىدىن مهدهت ئېلىش، تارىختىكى ئاچچىق قىسمهتلىرىدىن ساۋاق ئېلىش جهھهتلهرده ئهسال
بوشاڭلىق قىلغان ئهمهس. زومىگهر، مۇتىھهم ۋه ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋهھشىي خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ياۋۇزالرچه باستۇرۇشلىرىنىڭ
قارشىسىدا ئۆز كىملىكى ۋه مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن جان-جهھلى بىلهن چىڭ تۇرۇۋاتقان، خىتايالشتۇرۇش سىياسىتىگه
قارشى ئۈن-تىنسىز مۇجادىله قىلىۋاتقان ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مهنىۋىيىتىنى تۇتۇپ تۇرۇۋاتقان نهرسه - مۇقهددهس ئىسالم دىنىمىزدىن كېيىن
- ئۇستاز مىرزاھىد كېرىمىگه ئوخشاش ۋىجدانلىق، ئ ويغاق ئىلىم ساھىبلىرىنىڭ قان-تهرى بهدىلىگه يېزىپ چىققان كىتاب-ماقالىلىرىدىن

ئالغان روھىي ئوزۇقتۇر.
     ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، زۇنۇن قادىرى قاتارلىق مۆتىۋهرلىرىمىز ياققان ئويغىنىش ۋه مهرىپهت مهشئىلىگه ۋارىسلىق
قىلغۇچىالردىن بىرى ھېسابالنغان پېشقهدهم ئۇستازىمىز مىرزاھىد كېرىمى نهچچه ئون يىللىق جاپالىق ئىزدىنىشلىرىنىڭ نهتىجىسىده يېزىپ
پۈتتۈرگهن تارىخىي رومانلىرى ۋه باشقا ژانېردىكى ئهسهرلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئويغىنىش يولىدىكى قاراڭغۇ زۇلمهتلهرگه
قارشى ھهقىقهت گۈلخانىنى ياققان. ئۇستاز مىرزاھىد كېرىمى تارىخي رومان ئىجادىيىتىدىن سىرت، شېئ رىيهت، ھېكايىچىلىك ۋه رومانچىلىق
ساھهسىدىمۇ ئۇتۇق قازانغان، ئهسهرلىرى ئىلىم ساھىبلىرى ۋه ئىلىمسۆيهر ئوقۇرمهنلهر تهرىپىدىن سۆيۈپ ئوقۇلغان مول-ھوسۇللۇق

ئهدىبتۇر.
    ئىشهنچىلىك خهۋهرلهردىن مهلۇم بولۇشىچه، ئهدىب ھاجى مىرزاھىد كېرىمى 2018-يىلى بهشىنچى ئايدا تۇتۇلغان ۋه مهلۇم
مهزگىلدىن كېيىن قانخور خىتاينىڭ تۆھمهتلىرى سهۋهبلىك ئون بىر يىللىق كېسىلگهن. مهلۇم بولۇشىچه ئۇنىڭ كېسىلىشىگه «يۈسۈپ خاس

ھاجىپ» قاتارلىق رومانلىرى ۋه تون كىيدۈرۈش مۇراسىمىدا قىلغان سۆزى سهۋهب بولغان.
    مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، 2017-،2018-يىللىرى قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتىدىن ئون تۆت كىشى تۇتقۇن قىلىنغان. شائىرنىڭ
قهشقهر ئۇيغۇر نهشىرىياتىغا تهۋه تۇتقۇن قىلىنغان شهخىسلهر ئىچىده مهسىلىسى ئهڭ ئېغىر كىشى ئىكهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگهن.

شائىر ھاجى مىرزاھىد كېرىمى تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر سهرخىللىرى ئارىسىدىكى يېشى ئهڭ چوڭ شهخىسلهردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. 
     ئۇستاز ھاجى مىرزاھىد كېرىمىنىڭ كېيىم-كېچهك تىجارىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئوغلى نۇرئامان مىرزاھىدمۇ تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ،

ئۇنىڭ تۇتۇلۇشىغا دادىسىنى تۇتقىلى كهلگهن ساقچىالر بىلهن «گهپ تاالشقانلىقى» سهۋهب بولغان. (2)
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      قهشقهر زىيالىيلىرىنىڭ ئاقساقىلى، ئۇيغۇر زىيالىيىلىرىنىڭ پهخىرلىك ئۇستازى، قهشقهر خهلقىنىڭ ئهتىۋارلىق مېھمىنى ھېسابالنغان
ئۇستاز ھاجى مىرزاھىد كېرىمى 1993-يىلى قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتىدىن پېنسىيىگه چىققان. ۋهتهن - مىللهت ئۈچۈن تىنىمسىز قان-تهر
تۆكۈشنى ئۆزىنىڭ ئۆمۈرلۈك ئىنسانىي بۇرچى ھېساباليدىغان كىشىلهر ھهممه مىللهتته ئانچه كۆپ بولمايدۇ. ئۇستاز ھاجى مىرزاھىد كېرىمى
دهل ئۇيغۇر ئۈچۈن، شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن قان-تهر تۆكۈش يولىنى تاللىۋالغان ئاز ساندىكى ئهدىبلىرىمىزدىن بىرىدۇر. ئۆزى ئىشغال

قىلغان زېمىنالردا ۋهتهن-مىللهتنىڭ بهخت-سائادىتى ئۈچۈن كۈرهش قىلىدىغانالرنى كۆزدىن يوقىتىشتا تارىخىي پهلله ياراتقان قانخور
خىتاي شهرقىي تۈركىستانغا قهدهم باسقان يۈز ئهللىك يىلغا يېقىن ۋاقىتتىن بۇيان قانچىلىغان قىممهتلىك ئوغالنلىرىمىزنىڭ ھاياتىنى نابۇت

قىلىپ، جېنىغا زامىن بولغانلىقىنى پهقهت ۋه پهقهت بىر ئالالھال ئهڭ ياخشى بىلىدۇ. بىزنىڭ ئهڭ جهسۇر، قىممهتلىك كىشىلىرىمىزنىڭ
ھهممىسى دېگۈدهك ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىته ھالدا خىتاينىڭ قولىدا جان ئۈزدى. بىزنىڭ ئهڭ قىممهتلىك نهرسىلىرىمىز خىتاينىڭ قولىدا

نابۇت بولدى. خىتاينىڭ بۇ قىرغىنچىلىق ۋه زۇلۇملىرىدىن سهكسهن ياشقا كىرگهن مۆتىۋهر ئۇستازىمىز ھاجى مىرزاھىد كېرىمىمۇ مۇستهسنا
قالمىدى.

      ئۇيغۇر خهلقى ئۇستاز ھاجى مىرزاھىد كېرىمىنىڭ مىللهت ئۈچۈن قىلغان ئىلمىي خىزمهتلىرىگه چوڭقۇر رهھمىتىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنچه
خهتهرلىك ۋهزىيهتتىمۇ دادىسى ئۈچۈن كۆكرهك كېرىپ مهيدانغا چىقالىغان نۇرئامان مىرزاھىدقا ئوخشاش جهسۇر قېرىنداشلىرىمىزغا ئاپىرىن

ئوقۇيمىز. تارىخ ھهق ئۈچۈن شام بولۇپ كۆيگهن، ئادالهت ئۈچۈن كۈرهش قىلىپ زۇلۇمغا ئۇچرىغان، دىن ۋه مىللهتكه خىزمهت قىلىش
يولىدا ئېچىنىشلىق قىسمهتلهرگه دۇچار بولغان ھهر بىر پهخىرلىك ئ وغالنىنى ئۆز شانلىق سهھىپىسىده نامىنى مهڭگۈ ياشىتىدۇ. ئۇستاز
ھاجى مىرزاھىد كېرىمى ۋه شهرقىي تۈركىستاندىكى بارلىق خهلقىمىزنىڭ خىتاي زۇلمىدىن تېزراق قۇتۇلىشىنى، ھهممهيلهننىڭ بهخت-

سائادهتلىك ھايات ئىچىده قهدىر-قىممىتى بىلهن ياشىشىنى قولغا كهلتۈرۈش يولىدا ئىخالس بىلهن خىزمهت قىلىدىغان ئوغۇل-
قىزلىرىمىزنى ئالالھ ساالمهت قىلسۇن ۋه سانىنى كۆپهيتىپ بهرسۇن.

نهقىل مهنبهلىرى:
(1) ھاجى مىرزاھىد كېرىمى:«يۈسۈپ خاس ھاجىب»(1-قىسىم، 786-بهت)

(2) ئهركىن ئاسىيا راديوسى تارتقاتقان ھاجى مىرزاھىد كېرىمىگه ئاالقىدار خهۋهر.
 

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/siyaset/mirzahit-oghli-11292018171237.html?
searchterm:utf8:ustring=%20نۇرئامان
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    ئۇيغۇرالردا ئۆزى ئۆگهنگهن بىلىمىنى مىللهت ئۈچۈن بىۋاسىته خىزمهت قىلدۇرالىغان سهرخللىرىمىز ئانچه كۆپ ئهمهس. ئۆگهنگهن
بىلىمى ئارقىلىق يۇقىرى مائاش، پاراۋان تۇرمۇشقا ئېرىشكهن بولسىمۇ، بىچاره مىللىتى ئۈچۈن ھېچقانداق ئىش قىلىپ بېرهلمىگهن ئىلىم
ئىگىلىرىنىڭ بىر تۈركۈمى دۇنيانىڭ ھهر قايسى يهرلىرىده خىزمهت ۋه تۇرمۇشى بىلهن ئالدىراش يۈرگهن بولسا، يهنه بىر قىسىمى زالىم
خىتاي ۋهتىنىمىزده قۇرغان جازا الگېرلىرىدا ئېغىر خورلۇق ۋه ئازاب ئىچىده خورالنماقتا. ئىلىم ئىگىلهش يولىدا ئهڭ زور چىدام بىلهن ئالغا
ئىلگىرىلىگهن، ئۆگهنگهن بىلىمى ئارقىلىق خهلقىگه ئىنتايىن چوڭ مهنپهئهت كهلتۈرگهن، شۇنداقال بىلىمىنى ئىقتىسادقا ئايالندۇرالىغان ئاز
ساندىكى ئۇيغۇر سهرخىللىرىنىڭ بىرى دهل مۇشۇ پهيتنىڭ ئۆزىده خىتاينىڭ جازا الگېرلىرىدا ناھهق ئازاب چېكىۋاتقان پهخىرلىك ئ وغالنىمىز

ئالىم ئهھهدتۇر.
     ئالىم ئهھهت 1974-يىلى 6-ئاينىڭ 14-كۈنى شايار ناھىيهسىده تۇغۇلغان. 1980-يىلىدىن 1991-يىلىغىچه شايار ناھىيهلىك 1-
باشالنغۇچ ۋه 1-ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇغان. 1991-يىلى 9-ئايدا «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى» ماتېماتىكا فاكۇلتېتى ھېسابالش
ماتېماتىكىسى كهسىپىگه قوبۇل قىلىنغان. 1995-يىلى 9-ئايدىن 1996-يىلى 7-ئايغىچه بېيجىڭ تهبىئىي پهن ۋه سانائهت پهنلىرى
ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىلىم ئاشۇرغان. 1996-يىلى 9-ئايدىن باشالپ تاكى 2018-يىلى خىتاي ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاندا قۇرغان جازا
الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگهنگه  قهدهر  «شىنجاڭ  ئۇنىۋېرسىتېتى» ماتېماتىكا ۋه سېستىما پهنلىرى ئىنىستىتۇتىدا ئوقۇتقۇچى  بولۇپ خىزمهت 
 قىلغان.  ئۇ قوللىنىشچان ماتېماتىكا كهسپىده ئاسپىرانتلىق ئوقۇش تارىخى، يۇمشاق دېتال ئىنژېنېرلىق كهسپىده ماگىستىرلىق ئۇنۋانى، چوڭ

مهلۇمات ۋه ئۇچۇر قېزىشتا ئىنژېنېرلىق كهسپكارلىق ساالھىيهتكه ئىگه. ئۇنىڭ ئۇچۇر تېخنىكا ساھهسىدىكى تهتقىقات يۆنىلىشى تهبىئىي 

الگېردىكى يۇمشاق دېتال
ئالىمى — ئالىم ئهھهت

«ئۇيغۇر تىلىنىڭ كومپيۇتېردىكى ئورنىنى مۇستهھكهملهپ، ئۇيغۇر تىلىنىڭ پاساھىتىنى ئىزچىل ھالدا نامايهن قىلىشقا تىرىشىمهن.»-
ئالىم ئهھهت(1)

«بىز يىلتىزىمىز بىر، ھهر شاخقا بۆلۈنۈپ كۆكلىگهن دهرهخكه ئوخشايمىز، مهيلى قانداق كۆكلهيلى، خهلققه سايه بېرهلىسهكال
بولدى.»-ئالىم ئهھهت(2)
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تىلنى بىر تهرهپ قىلىش بولۇپ، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز تىللىرىدىكى تىل-يېزىققا مۇناسىۋهتلىك نۇرغۇن يۇمشاق دېتالالرنى اليىھهلىگهن،
ھهقسىز تارقاتقان ۋه مهھسۇالت سۈپىتىده بازارغا سالغان.

 
     1997-يىلى 6-ئايدا، ئالىم ئهھهت ئاكىسى ياسىن ئهھهت بىلهن ھهمكارلىشىپ «كومپيۇتېر ئىنگلىز تىلى» دېگهن كىتابنى يېزىپ
نهشر قىلدۇرغان. «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى» نهشر قىلغان بۇ كىتابتا ئۇچۇر تېخنىكىسىغا مۇناسىۋهتلىك 1000 جۈمله، 3000 غا يېقىن

سۆز-ئىباره ۋه ئاتالغۇنى ئېالن قىلغان.
    ئالىم ئهھهت 17 يېشىدىال كومپيۇتېر پىروگراممىسى يېزىشقا باشلىغان بولۇپ، 25 يىلدىن ئارتۇق يۇمشاق دېتال اليىھهلهش
تهجرىبىسىگه ئىگه. ئۇ ++C/C قاتارلىق نۇرغۇن پىروگرامما اليىھهلهش تىللىرىنى پۇختا بىلىدۇ، شۇنداقال ئۆزى قول سېلىپ نۇرغۇن
ئهمهلىي مهھسۇالتالرنى اليىھهلهپ بازارغا يۈزلهندۈرگهن. 1998-يىلى 6-ئاينىڭ 14-كۈنى (يهنى 24 يېشىدا) «ئۇيغۇرسوفت»

شىركىتىنى قۇرۇپ خىتاي تهرىپىدىن الگېرغا ئېلىپ كېتىلگهنگه قهدهر بۇ شىركهتنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ، كۈچلهندۈرۈپ كهلگهن.
1999-يىلىدىن باشالپ نهشىر قىلىنىشقا باشلىغان «كومپيۇتېر ژۇرنىلى» ناملىق ژۇرنال ئالىم ئهھهتنىڭ باش مۇھهررىرلىكىده نهشىر

قىلىنغان بولۇپ، بۇ ژۇرنال ئۇيغۇرالرنىڭ پهن-مهدهنىيهت تهرهققىياتىدا مۇھىم رول ئوينىغان.
     ئالىم ئهھهت «ئۇيغۇر سوفت ئهلكاتىپ»، «ئۇيغۇر سوفت كوررېكتورى»، «ئۇيغۇر سوفت چوڭ لۇغىتى» قاتارلىق يۇمشاق دېتاللىرى
ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىلىم-پېنىگه، شۇنداقال ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنىڭ زامانىۋىي دۇنيادا پۇت دهسسهپ تۇرىشىغا زور تۆھپه قوشقان. ئالىم
ئهھهدنىڭ يهنه بىر چوڭ تۆھپىسى شۇكى، 2012-يىلى 12-ئايدا، مىكروسوفت Windows قاتارلىق 30 غا يېقىن يۇمشاق دېتالالرنى

ئورگان تهرهپتىن ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىپ يهرلىكلهشتۈرگهن، 6000 غا يېقىن كومپيۇتېر ئاتالغۇلىرىنى بىرلىككه كهلتۈرگهن.
      ئالىم ئهھهت 1998-يىلى شهرقىي لوندون ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ كومپيۇتېر ئىلىمى بويىچه دوكتورلۇق ئوقۇش چاقىرىقىغا ئېرىشكهن، بىراق،
بۇ ئوقۇش پۇرسىتىنى رهت قىلىش يولىنى تاللىغان. ئالىم ئهھهت ئهپهندى 2006-يىلى «ئىقتىساد مۇنبىرى» پروگراممىسىدىكى
سۆھبىتىده، رىياسهتچىنىڭ بۇ ئوقۇشنى نېمه ئۈچۈن رهت قىلغانلىق سوئالىغا مۇنداق جاۋاب بهرگهن:«ئهلۋهتته شۇ ۋاقىتتا كهلگهن
چاقىرىق ئاسان قولغا كهلمىگهن. شىركهت قۇرۇپ دهل ئۈچ ئايدىن كېيىن بۇ چاقىرىقنى تاپشۇرۇپ ئالغان ئىدىم. ئهمهلىيهتته، مهن
بارىدىغان <شهرقىي لوندۇن ئۇنۋېرسىتىتى> ناھايىتى داڭلىق ئۇنۋېرسىتىت ئىدى. لېكىن، مهن شىركهت قۇرىدىغان چاغدا شىركىتىمنىڭ
ئىسمىنى مىللهتنىڭ نامى بىلهن باشلىغاچقا، شىركهت ئىسمىنى «ئۇيغۇر يۇمشاق دېتال شىركىتى» دهپ قويغاچقا، ئۇلۇغۋار پىالن بىلهن
باشلىغان ئىشىمنى تاشالپ، ئوقۇشقا كهتسهم، پۈتۈن ئۇيغۇرالرغا يۈز كېلهلمهيدىغاندهك، ئۇيغۇرالرنىڭ يۇمشاق دېتال ساھهسىگه كۈچ
چىقىرالمايدىغاندهك بىر خىل يامان مهنزىره كۆز ئالدىمغا كېلىپ تۇرۇۋالدى. شۇ سهۋهبلىك، كېيىنمۇ بولسىمۇ بارارمهن دهپ، بۇ چاقىرىقنى

ۋاقتىنچه رهت قىلدىم.»
    ئالىم ئهھهت  ئهپهندى 2011-يىلى 11-ئاينىڭ 30-كۈنى تهكلىپ بىلهن مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىغا
سۆزلىگهن لېكسىيىسىده قىلغان سۆزىده، ئهينى چاغدا كومپىيوتېرغا «كونا يېزىق» نى كىرگۈزۈش قىيىنچىلىقىغا دۇچ كهلگهچكه، بىر قىسىم
كىشىلهرنىڭ يېزىقىمىزنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، التىن يېزىقى ئىشلىتىش ياكى بولمىسا كومپىيوتىر تاختىسىدا 26 ھهرپ كونۇپكىسى بولۇش
ئاالھىدىلىكىگه بويسۇنۇپ، ئۇيغۇرچه بىر قىسىم ھهرپلهرنى كومپىيوتېر يېزىقىدا ئىپادىلىمهي تاشلىۋېتىش تهكلىپىنى بهرگهنلىكىنى،  بۇنىڭغا
جاۋابهن مۇنداق دېگهنلىكىنى ئېيتقان:«مهقسهت توغرا، ئهمما يۆنىلىش توغرا بولمىغان. ئهگهر ‹كومپىيوتىرغا ئۇيغۇنالشتۇرالمىدۇق، يېزىق
ئالماشتۇرايلى› دهپ يېزىق ئالماشتۇرغان تهقدىرده، كومپيۇتېردا خهت كىرگۈزۈش ھهل بولغان بىلهن، نۇرغۇن ساھهده ئۈزۈلۈپ قېلىش،
نۆلدىن باشالشقا توغرا كېلىدۇ. چۈنكى، يېزىقىمىز ئادهتتىكى يېزىق ئهمهس، ئۇ مىڭ يىلالردىن بۇيان مهدهنىي ھاياتىمىزغا ھهمراھ بولۇپ

كېلىۋاتقان يېزىق. ئازراق تېخنىكىلىق قىيىنچىلىققا ئۇچۇراپال ئۇنى ئالماشتۇرايلى دهپ ئالماشتۇرۇۋېتىشكه بولمايدۇ.»
      مىللىتىنىڭ راۋاجى، ۋهتىنىنىڭ ئهمىنلىكى ئۈچۈن ھهق يول ئۈستىده يوشۇرۇن ياكى ئاشكارا ھهرىكهت قىلغان ھهر-بىر ئۇيغۇر پهرزهنتى
بىز ئۈچۈن سۆيۈملۈكتۇر. ۋهتهن-مىللهتكه پايدىلىق خىزمهتلهرنى قىلىۋاتقان كىشىلىرىمىزنى بېشىمىزغا ئېلىپ كۆتۈرۈشنى ئۆگهنگهن
ۋاقتىمىزدا، بېشىمىزدىكى نۇرغۇن كهلگۈلۈكلهرنىڭ بىزگه ئارقىسىنى قىلىپ كېتىپ قالغانلىقى بايقايمىز. ئالىم ئهھهت كهبى ئوغالنلىرىمىزنىڭ

بېشىغا كهلگهن پاجىئهلهرنى ئۇنۇتمايمىز ۋه بۇنىڭ سورىقى ئۈچۈن ھهق يولدىكى ھهرىكهتلىرىمىزنى تېخىمۇ كۈچهيتىمىز. 
نهقىل مهنبهلىرى:

 (1) 2006-يىلى «ئىقتىساد مۇنبىرى» پروگراممىسىدىكى سۆزىدىن ئۈزۈنده.
(2) 2011-يىلى بېيجىڭ مهركىزى مىللهتلهر ئىنىستۇتىدا سۆزلىگهن لېكسىيىسىدىن
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گيۇتى «چېركاۋ (خىرىستىيان دىنى) ئهقىدىسىده ناھايىتى كۆپ بىمهنىلىك

مهۋجۇت» دېگهن (1). 

ئۇ ئۆزىنىڭ «دىۋان»ىدا، خىرىستىيانالرنىڭ ئالالھ ئىنسانغا ھاياتنىڭ ھهر

دهقىقىسىده ئاتا قىلىۋاتقان نهرسىلهرگه قارىماستىن، كېيىنكى  ھاياتنىال كۈتۈپ

تۇرىدىغان (پاسسىپ) ھايات پوزىتىسىيهگه قارشى ھالدا، كۆز ئالدىدىكى ۋاقىتنى

قهدىرلهشنى تهكىتلىگهن.

گيۇتى «دىۋان»دىكى بىر شېئىرىدا خىرىستىيانالرنىڭ ئىيسا ئهلهيھىسساالم

ھهققىدىكى قاراشلىرىنى رهت قىلىپ، ئالالھنىڭ يېگانه ئىالھ ئىكهنلىكىنى

تهستىقلىغان:

گيۇتې
مۇسۇلمانمىدى؟

 مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم 
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شهيخ ئابدۇلقادىر مۇرابىت تهرىپىدىن
يېزىلىپ، ۋېيمار مۇسۇلمانالر

ئۇيۇشمىسىنىڭ ئهمىرى ھاجى ئهبۇبهكىر
رىيگېرنىڭ تهستىقىدىن ئۆتكهن. 1995

– يىلى 19 – دېكابىر.



       «ئىيسا ئازادىلىك ئىلكىده، سالماقلىق بىلهن         

ئويالندى،

       پهقهتال بىر يېگانه ئىالھ؛

       ئۇ (ئىيسا)نى ئىالھ قىلىۋېلىش،

       زىتتۇر ئىالھىي خاھىشقا؛

       بۇ ھهقىقهت يېيىلغاي شۇ ۋهجىدىن،

       زهپهر قۇچتى مۇھهممهد ئارقا - ئارقىدىن،

       شۇ يېگانه ئىالھ بېكىتكهن مۇدهتته،

       ھۆكۈمراندۇر ئۇ ئىالھ جىمى ئالهمگه (2).

  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ۋه ئىيسا

ئهلهيھىسساالمالردىن ــــ ئالالھ ئۇ ئىككىسىگه

رهھمهت ۋه ساالم يوللىغاي ــــ سىرت، گيۇتى

شېئىرلىرىدا يهنه ئىبراھىم، مۇسا ۋه داۋۇد

ئهلهيھىسساالمالرنى ئالالھنىڭ يهككه – يېگانه

ئىالھ ئىكهنلىكىنىڭ (يهنى شۇنى ئهھلى جاھانغا

بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن) ۋهكىللىرى

(ئهلچىلىرى) سۈپىتىده تىلغا ئالغان. 

بۇنىڭدىن باشقا، گيۇتىنىڭ كرېست بهلگىسىدىن

قاتتىق يىرگىنىدىغانلىقىمۇ مهلۇمدۇر. ئۇ بۇ ھهقته

شۇالرنى يازغان:

         سهن كهلدىڭغۇ بىر بهلگه بىلهن،

         مهن پهقهتال ياقتۇرمايدىغان.

         پۈتۈن بۇ يېڭى قۇرۇق گهپلهر،

         ئاپارماقچىسهن شىرازغا مېنى!

         ئهجابا يهنه جاھىللىق بىلهن،

        كۈيلهمدىم ئاشۇ ئىككى ياغاچ (كرېست)نى؟

    بۇنىڭدىن باشقا، گيۇتى يهنه ئۆزىنىڭ «دىۋان»ىدا

«ئۇيقۇدىكى يهتته كىشى» (قۇرئان كهرىمدىكى سۈره

كهھفته بايان قىلىنىدىغان، غاردا پاناھلىنىپ،

ئالالھ تهرىپىدىن 309 يىل ئۇخلىتىپ قويۇلغان

يهتته كىشى نهزهرده تۇتۇلىدۇ. تېخىمۇ تهپسىلىي

مهزمۇن ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنىڭ 18 – سۈرىسىگه

قاراڭ،ت) دېگهن شېئىرىدا، ئىيسا

ئهلهيھىسساالمنى (ئىالھ ئهمهس) پهيغهمبهر

دېگهن:

         «ئېفىسىستا ئۆتتى نۇرغۇن يىل،

      پهيغهمبهر ئىيسانىڭ ئۆگۈتلىرىنى ئۇلۇغالش

بىلهن» (3).

                     گيۇتى ۋه ئىسالم     
    گيۇتى ياش ۋاقتىدا شهرقشۇناسلىقنى تهتقىق

قىلماقچى بولغان. لېكىن، دادىسى ئۇنىڭ قانۇن

كهسپىده ئوقۇشىنى ئارزۇ قىلغان. گيۇتى ئهڭ

دهسلهپ ئهرهبىستانغا ساياھهت قىلغان

(مايكىيىلس Michaelis ۋه نيبېر Niebuhr) الرغا

تولىمۇ ھهۋهس قىالتتى. ئۇ ئۇالرنىڭ ئۆز سهپىرى

توغرىسىدا ئېالن قىلغان نهرسىلىرىنىڭ

ھهممىسىنى مهپتۇنلۇق ئىلكىده ئوقۇيتتى. ئۇ

1814 ~ 1815 – يىللىرى، يهنى «دىۋان»ىنى يازغان

مهزگىللهرده شهرقشۇناسلىق پىروفېسسورلىرىدىن

پاۋلۇس، لورسباك ۋه كوسىگارتېنالرنىڭ قولىدا

ئهرهبچه ئوقۇش – يېزىشنى ئۆگهنگهن. گيۇتى

قۇرئاننىڭ ئهرهبچه قوليازمىسىنى كۆرگهن ۋه قۇرئان

توغرىسىدا دهسلهپكى چۈشهنچىگه ئىگه

بولغاندىن كېيىن، ئهرهبچه ئۆگىنىش ئىشتىياقى

ھهسسىلهپ ئاشقان. ئۇ ئهرهبچه قىسقا دۇئاالرنى

كۆچۈرگهن ۋه «باشقا ھېچقاندا تىلدا، روھ، سۆز ۋه

ھهرپ بۇ قهدهر مۇكهممهل شهكىلده

مۇجهسسهملهشكهن ئهمهس» دهپ يازغان (4).

    گيۇتى 70 يېشىدا ئۆزىنىڭ «قۇرئان مۇھهممهد

ئهلهيھىسساالمغا ئاسماندىن بىر قېتىمدىال نازىل

قىلىنغان ئاشۇ كېچىنى ھۆرمهت بىلهن

تهبرىكلىگۈسى» بارلىقىنى يازغان (5). ئۇ يهنه «بۇ

كىتابنىڭ ئاجايىب تهسىرچانلىقىنى ھېچكىم

ئىنكار قىاللمايدۇ... بۇ كىتاب مهڭگۈ ئۆزىنىڭ

تهسىرچانلىقىنى ساقالپ قالىدۇ» دېگهن (6)

گيۇتىنىڭ 1771 ~ 1772 – يىللىرى قېتىرقىنىپ

قۇرئان تهتقىق قىلغان مهزگىللهردىكى ۋه كېيىنكى

قوليازمىلىرى ھازىرمۇ ۋېيماردىكى گيۇتى ۋه شىلېر

ئارخىپخانىسىدا ساقالنماقتا.

     گيۇتى قۇرئان كهرىمنىڭ J.V.ھاممېر تهرىپىدىن

تهرجىمه قىلىنغان (بۇ نۇسخىمۇ قۇرئان كهرىمنىڭ

G.سېيىل تهرجىمه قىلغان ئېنگلىزچه نهسرىي

نۇسخىسىدىن تهرجىمه قىلىنغان بولۇشى مۇمكىن)

گېرمانچه تهرجىمىسىنى ۋېيماردا كېنهز

ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ۋه مېھمانالرنىڭ ئالدىدا

ئۈنلۈك ئوقۇغان. شىلېر ۋه ئايالى شاھىت

سۈپىتىده بۇ ئىشتىن خهۋهر بهرگهن (7). 

      گيۇتى يهنه قۇرئان كهرىمنىڭ  (التىنچه،                                 
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ئاينىڭ 24 – كۈنى مۇنداق دېگهن: «شائىر (گيۇتى)

ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانلىقى ھهققىدىكى گۇمانالرنى

ئىنكار قىلمايدۇ» (10).

  گيۇتىنىڭ قۇرئاننىڭ تىل گۈزهللىكى ۋه

مۇقهددهسلىكىگه بولغان زىياده قىزىقىشدىن سىرت،

ئۇ يهنه قۇرئاندىكى دىنىي تهلىماتالرغا مهپتۇن

بولغان. ئالالھنىڭ قهتئىي مهۋجۇتلۇقى ۋه يهككه –

يېگانه ئىالھ ئىكهنلىكىنىڭ تهبىئهت ۋه

مهخلۇقاتنىڭ يارىتىلىشىدىكى نامايهندىلىرى

گيۇتىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئىزدىنىش تېمىلىرىدىن بىرى

بولغان. گيۇتى ئۆزىنىڭ بىرىنچى قېتىملىق قۇرئان

تهتقىقاتى داۋامىدا، يهنى 1771 ~ 1772 - يىللىرى

قۇرئاننىڭ ئهرهبچىدىن گېرمانچىغا بىۋاسىته

تهرجىمه قىلىنغان تۇنجى نۇسخىسىنىڭ بهزى

يهرلىرىنى تۈزىتىپ چىققان.

   گيۇتى قۇرئاندىكى ئىنسانغا تهبىئهت ۋه

ئۇنىڭدىكى پۈتۈن ھادىسىلهردىن ئىالھىي قانۇننى

كۆرۈپ يېتىشنى ئۆگىتىدىغان ئايهتلهرنى يېزىۋالغان.

ئۇ «Gottes Gr'e im Kleinen»دا «بىز تهڭرىنىڭ

ئۇلۇغلۇقىنى كىچىك شهيئىلهردىن تونۇپ يېتىشىمىز

الزىم» دهپ، سۈره بهقهرهدىكى «ئالالھ ھهقىقهتهن پاشا

ۋه ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك نهرسىلهرنى مىسال قىلىپ

كهلتۈرۈشتىن تارتىنىپ قالمايدۇ» دېگهن ئايهت (26 –

ئايهت)نى نهقىل قىلغان. 

  ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتكه پهيغهمبهر ئارقىلىق

خىتاب قىلىشى گيۇتىدا ناھايىتى چوڭقۇر تهسىر

قىلغان ۋه ئۇ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ــ

ئالالھنىڭ رهھمهت – ساالملىرى ئۇ كىشىگه بولسۇن

ـــ پهيغهمبهرلىكىنى ئىقرار قىلغان. 

    ئۇ 1819 – يىلى بىر پارچه خېتىده «قانداقال بىر

پهيغهمبهرنى ئهۋهتمهيلى، ئۇنى بىز ئۆز قهۋمىگه

(ئالالھنىڭ شهرىئىتىنى) بايان قىلىش ئۈچۈن، پهقهت

ئۆز قهۋمىنىڭ تىلى بىلهن (سۆزلهيدىغان قىلىپ)

ئهۋهتتۇق»  دېگهن ئايهتنى نهقىل قىلغان [سۈره

ئىبراھىم 4 – ئايهت] (11).

    ئۇ بۇ ئايهتنى كاراليېلغا يازغان خېتىده يهنه

تهكرارالپ «قۇرئاندا ئالالھ ھهر قهۋمگه شۇالرنىڭ

تىلىدا سۆزلهيدىغان پهيغهمبهر ئهۋهتكهنلىكىنى

ئېيتقان» دېگهن (12).

   بۇ ئايهت گيۇتىنىڭ 1827 – يىلى ئېدىنبۇرگدا

نهشىر قىلىنغان «German Romance» دېگهن

مهجمۇئهنىڭ 4 – جىلىدىغا بېسىلغان بىر پارچه 

ئېنگلىزچه، گېرمانچه ۋه فىرانسۇزچه) بارلىق

تهرجىمىلىرىنى مۇكهممهل ئهمهس دهپ قاراپ،

توختىماستىن يېڭى تهرجىمه نۇسخىسىنى ئىزدىگهن. ئۇ

«دىۋان»دا شۇنداق دهيدۇ: «قۇرئان ئهبهدىي ساقلىنامدۇ؟

مهن بۇنىڭغا شهك قىلمايمهن!...ئۇ كىتابالرنىڭ

كىتابىدۇر،مهن مۇسۇلمانلىق بۇرچى سهۋهبلىك بۇنىڭغا

ئىشىنىمهن»(8)      

  ئۇ ئهرهبچه قولالنمىالرنى، ئهرهب تىلى

گىرامماتىكىسىنى، ساياھهتنامىلهرنى، شېئىرالرنى،

مهجمۇئهلهرنى، پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ـــ

ئالالھنىڭ رهھمهت – ساالملىرى ئۇنىڭغا بولسۇن ــــ

نىڭ ھايات سهرگۈزهشتىلىرىگه دائىر كىتابالرنى ئوقۇغان

ۋه شۇ ھهقته شهرقشۇناس ئالىمالر بىلهن كهڭ دائىرىده

پىكىر ئالماشتۇرغان. 

     گيۇتى «دىۋانى ھافىز»نىڭ ھاممېر تهرىپىدىن (1814

- يىلى) تهرجىمه قىلىنغان نۇسخىسىنى ياقتۇرۇپ

ئوقۇغان ۋه قۇرئاننىڭ شۇ دهۋردىكى تهرجىمه

نۇسخىلىرىنى سېلىشتۇرۇپ تهتقىق قىلغان. بۇالرنىڭ

ھهممىسى ئۇنىڭ «غهرب – شهرق دىۋانى»نى يېزىشىغا

ئىلھام بولغان. ئهلۋهتته، ئۇ «دىۋان»ىدىكى شېئىرالرنىڭ

نۇرغۇنلىرىدا قۇرئان كهرىمنىڭ ھهرخىل ئايهتلىرىدىن

ئىلھام ئالغان (9).

   گيۇتى  سۇلتان سهلىمدىن جااللىدىن رۇمى،

ئابدۇراھمان جامى، ھافىز، سهئىدى، ئهتتار

قاتارلىقالرنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ ئهرهبچه قوليازمىسىنى،

قۇرئان كهرىمنىڭ تهپسىرىنى، دۇئا كىتابلىرىنى، بىر

پارچه ئهرهبچه – تۈركچه لۇغهتنى، قۇل ئازاد قىلىش،

ئېلىم – سېتىم، پايدا، جازانه – ئۆسۈم قاتارلىقالرغا

ئاالقىدار كىتابالرنى ئېلىپ قايتقان.

    1813 – يىلى كۈزده، ئىسپانىيهدىن قايتقان بىر

گېرمان ئهسكىرى قۇرئان كهرىمدىكى ئاخىرقى (114 -)

سۈره ــــ «ناس» سۈرىسى يېزىلغان ئهرهبچه قهدىمىي

قوليازمىنى گيۇتىغا ئالغاچ كهلگهنده، ئۇ بۇنى

تاسادىپىيلىق دهپ قارىماستىن، ئالالھنىڭ تهقدىرى ۋه

بېشارىتى دهپ چۈشهنگهن. ئاندىن گيۇتى ئۇنى يېينا

(Jena ـــ گېرمانىيهنىڭ بىر شهھىرى)دىكى

پروفېسسورالرنىڭ ياردىمىده ئۆزى كۆچۈرۈپ چىقماقچى

بولغان. ئۇالر 1814 – يىلى يانۋاردا، قوليازمىنىڭ

مۇندهرىجىسىنى ئۇنىڭغا تېپىشىپ بهرگهن.

   گيۇتىنىڭ ئىسالمغا بولغان ئىجابىي پوزىتسىيهسى

شۇنىڭدىن بۇرۇن گېرمانىيهده ئۆتكهن ھهرقانداق

ئادهمنىڭكىدىن ئېشىپ كهتكهن. ئۇ 1814 – يىلى 2 – 
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ئهسىرىده يهنه تهكرارالنغان (13)ھهق دىن

پهزىلهتلىك ئهمهللهر بىلهن تونۇلىدۇ. بۇ جهھهتته

گيۇتى (ئىسالمدا بۇيرۇلغان) سهدىقه بېرىش،

ھاجهتمهنلهرگه ياردهم بېرىش تهشهببۇسلىرىنى

تولىمۇ ياقتۇرغان. ئۇ «دىۋان»دىكى بىر نهچچه

شېئىرىدا «بېرىشنىڭ خۇشاللىقى»، «ئۇنىڭ

ھهقىقىتىنى تونۇيالىساڭ، توختىماي بېرىپ

تۇرىدىغان بولىسهن» دېگهندهك ئىبارىلهرنى

ئىشلهتكهن (14).

   گيۇتى يهنه ئۆزىنىڭ «تاسادىپىيلىق»نى رهت

قىلىدىغانلىقى بىلهن مهشھۇردۇر. ئۇنىڭ تهڭرىنىڭ

ئىرادىسى – تهقدىر ھهققىده بارغانسېرى كۈچىيىپ

بارغان ئېتىقادى (15) ۋه بۇنىڭ نامايهندىسى

سۈپىتىدىكى «ئهگهر ئالالھ مېنى بىر قۇرت قىلىپ

يارىتىشنى ئىراده قىلغان بولسا، چوقۇم مېنى قۇرت

قىلىپ ياراتقان بوالتتى» (16)؛ «ئۇالر («دىۋاندا

ئىشلىتىلگهن يوشۇرۇن ئوخشىتىشالرنى دېمهكچى)

ھهق ئىسالمنى، يهنى تهڭرىنىڭ ئىرادىسىگه بولغان

مۇتلهق بويسۇنۇشنى، قهتئىي ئېتىقادنى ۋه

ھېچكىمنىڭ ئالالھ تهقدىر قىلىپ بولغان ئىشتىن

ساقلىنالمايدىغانلىقىنى ئۆگىتىدۇ ۋه تهستىقاليدۇ»

(17) دېگهندهك چۈشهنچىلهر ئۇنىڭ ئالالھنىڭ

ئىرادىسىگه بويسۇنۇش پوزىتسىيهسى بىلهن

نهتىجىلهنگهن. گيۇتى ئۇنى (ئالالھنىڭ تهقدىرى،

ئىرادىسىنى) چوقۇم شۈكۈر قىلغان ھالدا قوبۇل

قىلىشقا تېگىشلىك، قارشى چىقىشقا بولمايدىغان

بۇيرۇق دهپ قارىغان. بۇ ھهقتىكى مهشھۇر

Egmont»،» مىسالالرنى كۆرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ

«Dichtung und Wahrheit»، «Urworte

Wilhelm Meisters» ۋه «Orphisch

Wanderjahre» دېگهن ئهسهرلىرىگه قاراڭ.

      بۇنىڭ جانلىق مىساللىرىدىن بىرى شۇكى،

ئايالى كىرىستىيان (Christiane) ئۆلۈپ كهتكهندىن

كېيىن، ئۇ قاتتىق قايغۇرىدۇ ۋه مارىياننى ۋون

ۋىلېمېر (Marianne von Willemer) غا

ئۆيلهنمهكچى بولىدۇ. ئۇ مارىياننى ۋون ۋىلېمېر

بىلهن ئۈچىنچى قېتىم كۆرۈشۈش ئۈچۈن يولغا

چىققاندا پهيتۇنى بۇزۇلۇپ قالىدۇ. گيۇتى بۇنى

نهپسى خاھىشىغا ئهگهشمهسلىك توغرىسىدىكى

ئاگاھالندۇرۇش دهپ قاراپ، دهسلهپكى نىيىتىدىن

پۈتۈنلهي ۋاز كېچىدۇ. شۇ ئىشتىن كېيىن، ئۇ «ئهنه شۇ

ۋهجىدىن، بىز ئىسالمنىڭ (ئالالھنىڭ ئىرادىسىگه

مۇتلهق بويسۇنۇش) ئىچىده تۇرۇشىمىز كېرهك» دېگهن

(18). ئۇ يهنه «مهن سىزگه پهقهت <مهن ئىسالمنىڭ

ئىچىده تۇرۇشقا تىرىشىۋاتىمهن> دېگهندىن باشقىنى

دېيهلمهيمهن» دېگهن (19).

     1831 – يىلى خولېرا ۋاباسى تارقىلىپ نۇرغۇن

كىشىلهر ھاياتىدىن ئايرىلغاندا ئۇ بىر دوستىغا تهسهللى

بېرىپ: «ھېچكىم باشقىالرغا نهسىھهت قىاللمايدۇ،

ھهركىم ئۆز ئىشىغا ئۆزى قارار چىقىرىشى كېرهك.

ئۆزىمىزنى قانداق شهكىلده رىغبهتلهندۈرۈشىمىزدىن

قهتئىينهزهر، ھهممىمىز ئىسالم ئىچىده (تهڭرىنىڭ

ئىرادىسىگه بويسۇنۇشقا مهجبۇر بولۇپ) ياشايمىز»

دېگهن (20).

      گيۇتى 1972 – يىلىدىكى فىرانسىيهگه قارشى ئۇرۇشقا

قاتناشقۇچىالردىن بىرى بولۇش سۈپىتى بىلهن،

«تهڭرىنىڭ تهقدىرىگه ئىشىنىشنىڭ ئهڭ ساپ مىسالى

ئىسالم دىنىدىدۇر، مۇھهممهد (ئهلهيھىسساالم)نىڭ دىنى

بۇنىڭغا ئهڭ ياخشى پاكىت بوالاليدۇ» دېگهن (21).

گيۇتى ئالالھنىڭ يهككه – يېگانىلىقى ھهققىده «يهككه –

يېگانه تهڭرىگه ئىمان ئېيتىش روھنى يۈكسهك

ماقامالرغا كۆتۈرىدۇ» دېگهن (22).

          خۇالسه:

   يۇقىرىدا نهقىل قىلىنغان ماددىي پاكىتالرنى

تهكشۈرگهن ۋه گيۇتىنىڭ يېقىن دوستلىرىدىن توماس

كاراليېل (Thomas Carlyle) ۋه شىلېر (Schiller)نىڭ

ئاالقىدار يازمىلىرى ئارقىلىق بۇ پاكىتالرنى

دهلىللىگهندىن كېيىن، ھهرقانداق ئىككىلىنىش ۋه شهك

– شۈبھىدىن خالىي ھالدا شۇنداق يهكۈنگه كېلىش

مۇمكىنكى:

       گيۇتى «بۇ ئالهمنى بىر ئىالھ ياراتقان، ياراتقۇچىنىڭ

يارالغۇچىغا باغلىنىدىغان تهرىپى يوق (يهنى ئالالھ

مهخلۇقاتقا ھېچبىر جهھهتته موھتاج ئهمهس،

مهخلۇقاتنىڭ ئىش – پائالىيهتلىرى ئالالھقا تهسىر

كۆرسىتهلمهيدۇ، ت)» دېگهن چۈشهنچىنى ئۆمۈر بويى

تهرغىب قىلىپ ئۆتكهن.
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     ئۇ ئۆمۈر بويى كۇفۇر دىيارىدا ياشىغان بولسىمۇ،

لېكىن ئىككى شاھادهت (ئالالھتىن باشقا ئىبادهتكه

اليىق ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئالالھنىڭ ئهلچىسى ۋه

بهندىسى)نى جان – دىلى بىلهن قوبۇل قىلغان ۋه

بۇنىڭغا بويسۇنىدىغانلىقىنى جاكارالپ، ئالالھتىن

باشقا ئىالھ بولۇشى مۇمكىن ئهمهسلىكىنى،

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ـــ ئالالھنىڭ رهھمهت –

ساالملىرى ئۇ كىشىگه بولسۇن ــــ نىڭ ئالالھنىڭ

پهيغهمبىرى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى

ئىكهنلىكىنى ئىقرار قىلغان.ئۇ ناماز، زاكات، روزا ۋه

ھهج ئىبادهتلىرى ھهققىده تهلىم ئېلىپ باقمىغان

بولسىمۇ، ناھايىتى ئاز پۇرسهتلهرنى چىڭ تۇتۇپ

جۈمه نامىزىغا قاتناشقان. بۇالرنىڭ ھهممىسى

ئۇنىڭ ئىسالمنى ئۆزىنىڭ دىنى دهپ

قارايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.سهھىھۇل مۇسلىم،

سهھىھۇل بۇخارى ۋه باشقا سۇنهن توپالملىرىدىكى

سهھىھ ھهدىسلهردىن مهلۇمكى، ئالالھنىڭ بارلىقى

ۋه يهككه – يېگانه ئىالھ ئىكهنلىكىگه ۋه

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭ پهيغهمبىرى

ۋه بهندىسى ئىكهنلىكىگه ئىمان ئېيتىش ئىسالمغا

كىرىشنىڭ مۇنازىره تهلهپ قىلمايدىغان ئىشىكى،

شۇنداقال كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزىدىغان

ئاچقۇچتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن، ياۋروپانىڭ ئهڭ كاتتا

شائىرى، گېرمان تىلىنىڭ پهخرى گيۇتىنىڭ ئىسالم

تۇپرىقى ئهندالۇس (ھازىرقى ئىسپانىيه) زۇلمهتلىك

قىسمهتكه دۇچ كهلگهندىن كېيىن ياۋروپادا ئۇيقۇ

ھالىتىده قالغان ئالالھنى تونۇشقا بولغان

تهلپۈنۈشنىڭ يېقىنقى زامان ياۋروپاسىدا كىشىلهر

ئارىسىدا ئويغىنىشقا باشلىغان مهزگىللهردىكى

تۇنجى مۇسۇلمان ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلىشقا

بولىدۇ.    
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) نىڭ 2019- يىلى 9- سېنتهبىرده، ئۆز يۇتۇب قانىلىدا سۆزلىگهن سۆزى. لى يىپىڭ (

 

    كۆپچىلىك ياخشىمۇ سىلهر؟ مهن ھازىر بهزى ئۇچۇرالرنى سىلهر بىلهن ئورتاقالشماقچىمهن. بۇ ئۇچۇرالرنى

بىزنىڭ «ئومۇمىي خهلق ئادالىتى» ئهترىتىمىز بىر قانچه كۈننىڭ ئالدىدا قولغا كهلتۈرگهن بولۇپ، ئهسلى

مهزمۇنىنى Chen jin ئۆز ۋىدىيوسىدا ئېيتىپ ئۆتكهن.

    بۈگۈن مهن دۆلهت ئىچىدىكى بهزىبىر دوستالردىن ئىسپاتالرغا ئېرىشتىم. بۇنى كۆپچىلىك بىلهن

ئورتاقالشماقچىمهن. بۇ ئۇچۇرالر نۇرغۇن ئادهملهر ئۈچۈن ئىشهنگۈسىز دهرىجىده. چۈنكى نورمال ئادهم بولۇش

سۈپىتىمىز بىلهن، بىز بۇ زالىمالرنىڭ، بۇ مۇستهبىتلهرنىڭ قهبىھلىكىنىڭ دهرىجىسىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايمىز.

بىراق بىزنىڭ تهسهۋۋۇر قىاللماسلىقىمىز، بۇ رهزىللىكلهرنىڭ يۈز بهرمىگهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ بۇ رهزىل

قىلمىشالرنى قىلمىغانلىقىنى بىلدۈرمهيدۇ. شۇڭا كۆپچىلىك بۇنىڭغا ئىشىنىڭالر، چوقۇم ئېھتىيات قىلىڭالر.

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىده، ناتسىست گېرمانىيهسى مۇشۇنداق قهبىھ جىنايهتلهرنى ئۆتكۈزگهن. ئۇالر

ئالته مىليون يهھۇدىنى يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا قاماپ، ئۇالرنىڭ بارلىق مال-مۈلكىنى تاالن-تاراج قىلغان، 

ھهتتا تاغدهك دۆۋىلهنگهن جهسهتلهرنىڭ ئالتۇن چىشلىرىنى يۇلۇۋالغان. ئاندىن ئۇالرنى چوڭ تىپتىكى يېپىق

مهشلهرگه سوالپ، كۆيدۈرۈپ يوق قىلغان. شۇ چاغالردا بۇ خىل ۋهھشىيلىكلهرنىڭ يۈز بهرگهنلىكىگه ئانچه

كۆپ ئادهم ئىشهنمىگهن. تاكى ئامېرىكا ئارمىيىسى، ئىتتىپاقداش ئارمىيه ناتسىست گېرمانىيهسىنى

غۇلىتىپ، ئۆزلىرى ئىشغال قىلغان شۇ رايونالرغا بېسىپ كىرىپ، ئاشۇ يىغىۋېلىش الگېرلىرىنى، ئاشۇ چوڭ

تىپتىكى مهش-ئوچاقالرنى، ئاشۇ چوڭ تىپتىكى كوللېكتىپ جهسهتلهر كۆمۈلگهن ئازگالالرنى تاپقۇچه، بۇ

ۋهھشىيلىكلهرنى سىنغا ئېلىپ ۋه رهسىملهرگه تارتىپ دۇنياغا ئاشكارىلىمىغۇچه، بۇ خىل ۋهھشىيلىكلهرنىڭ

يۈز بهرگهنلىكىگه ئانچه كۆپ ئادهم ئىشهنمىگهن.  ناتسىستالر ئۆلتۈرۈپ ئۈلگۈرمىگهن، ئورۇقالپ بىر تېره، بىر

ئۇستىخان بولۇپ قالغان ئاشۇ توپ-توپ يهھۇدىالرنى، كۆمۈپ ئۈلگۈرمىگهن ئاشۇ توپ-توپ جهسهتلهرنى

كۆرگهندىن كېيىن، ئاندىن كىشىلهر بۇ ۋهھشىيلىكلهرنىڭ يۈزبهرگهنلىكىگه ئىشهنگهن. نيۇرىنبېرىگ سوتىدا
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يهھۇدىالر قىرغىنچىلىقى كۆرسىتىلگهن سىنالر ۋه

رهسىملهر ئاشكارىالنغاندىن كېيىن، كىشىلهر

قاتتىق چۆچۈگهن. بۇ دۇنيادا مۇشۇنداقمۇ ۋهھشىي

ھاكىمىيهت، مۇشۇنداقمۇ ۋهھشىي ئىنسانالر بوالمدۇ

- ھه؟ ئهمهلىيهتته راستال بولغان. ئهمما، ناتسىست

گېرمانىيهسى بۇ جهھهتته يالغۇز ئهمهس. بۇنداق

ۋهھشىيلىكلهر نۇرغۇن دۆلهتلهرده بولغان، بولۇپمۇ

كوممۇنىست دۆلهتلهرده بولغان. خىتايدىمۇ بۇرۇن يۈز

بهرگهن، ھازىرمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ. 

   دهسلهپكى 30 يىلدا، خىتايدا زور جىنايهتلهر

ئېلىپ بېرىلغان. تىنچلىق مهزگىلىدىال نهچچه

مىليون گومىنداڭ ئهمهلدارلىرى، ئهسكهرلهر

قىرىلغان. تىنچلىق مهزگىلىده ئۇالر ئاللىقاچان

تهسلىم بولۇپ بولغان تۇرۇقلۇق، ھېچقانداق

قارشىلىق قىلىش ئىمكانىيىتى قالمىغان بولسىمۇ،

ئوخشاشال ئۆلتۈرۈلگهن. ئۇنىڭدىن سىرت، يهر

ئىسالھاتى مهزگىلىده ئاممىنى قوزغىتىپ تۇرۇپ، 

گومىنداڭ بىلهن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى بولمىغان

مىليونلىغان يهر ئىگىلىرى، بايالر ئۆلتۈرۈلگهن.

كېيىنكى «مهدهنىيهت ئىنقىالبى» دهۋرىده،

ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىكى زىيالىالرغىمۇ زىيانكهشلىك

قىلىپ، نهچچه مىليون ئادهمنى ئۆلتۈرگهن. بهزىلهر

:«بۇ پهقهت دهسلهپكى 30 يىلدا يۈز بهرگهن ئىشالر.

بىراق، كېيىن ئۇالر بۇ خاتالىقالرنى تۈزهتتى، تېخىمۇ

ئاقىالنه، تېخىمۇ مهدهنىي بولۇپ كهتتى. ئىسالھات

ئېلىپ باردى، ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋهتتى...»

دېيىشى مۇمكىن. راست شۇنداقمۇ؟ ئۇنداق ئهمهس.

ئۇالرنىڭ پهقهت ھهرىكهت شهكلىده ئۆزگىرىش

بولدى، ئۇالرنىڭ پىسخىكىلىق ھالىتىده ئۆزگىرىش

بولمىدى. قانداق پىسخىكىلىق ھالهت ئۇ؟ ماۋ زېدوڭ

بۇرۇن كوممۇنىستالردا ئورتاق بولغان ئاشۇنداق بىر

خىل ئاڭنى ناھايىتى تىپىك ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان.

ئۇ نېمه دېگهن؟ ئۇ ئهينى دهۋردىكى سوغۇق ئۇرۇش

مهزگىلىده، يادرو قورالالرنىڭ تهھدىتى بولغان

مهزگىللهرده : «بىز قورقمايمىز، بىزده ئهڭ كۆپ

نهرسه ئادهم – 800 مىليون ئادهم بار. يېرىمى ئۆلۈپ

كهتسىمۇ، شۇ ئۆلگهن يېرىمىنى ئوغۇت قىلىپ

ئىشلىتىپ، قالغان يېرىمى ئارقىلىق ئامېرىكا

جاھانگىرلىكى بىلهن، سوۋىت رېۋىزىئونىزمى بىلهن

داۋاملىق كۈرهش قىلىۋېرىمىز» دېگهن.  مانا  بۇ  

تىپىك ھالدىكى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ كۆز

قارىشى.مۇشۇ خىل كۆز قاراش بولسىال، ئۇالر

ئادهمنىڭ ھاياتىغا ھۆرمهت قىلمايدۇ، ئۇالر پۈتۈن

خهلقنى ۋه ئۇالرنىڭ مال-بىساتىنى ئۆزلىرىنىڭ

سىياسى مهقسىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان،

سىياسى ھوقۇقىنى قوغدايدىغان قورال، دهپ

قارايدۇ. ماۋ زېدوڭ ئۆلگهندىن كېيىن، يهنه بىر

تۈركۈم كوممۇنىستالر ئوخشاشال بۇ خىل

پىسخىكىلق ھالهتكه ۋارسلىق قىلىپ كهلدى. دېڭ

شياۋپىڭ 1989- يىلىدىكى مىللىي ئويغىنىش

ھهرىكىتىنى باستۇرۇشتىن خېلى بۇرۇنال: «بىز

ھاكىمىيهتنىڭ يىگىرمه يىللىق تىنچلىقىنى قولغا

كهلتۈرۈش ئۈچۈن 200 مىڭ ئادهمنى ئۆلتۈرسهك

ئهرزىيدۇ» دېگهن. مانا بۇ ماۋ زېدوڭ ئىدىيهسىنىڭ

داۋامىدۇر. دېڭ شياۋپىڭمۇ ئۆلدى. بىراق، ئۇنىڭ

سىياسىتى، كۆز قاراشلىرى يهنه داۋاملىشىۋاتىدۇ.

كېيىن، جياڭ زېمىن ھاكىمىيىتى فالۇنگۇڭچىالرغا

زىيانكهشلىك قىلدى. نهچچه مىليون

فالۇنگۇڭچىالرنى تۇتۇپ مېڭىسىنى يۇيدى،

دهھشهتلىك قىيىن – قىستاققا ئالدى. بۇنىڭ

ئىچىده يهنه نۇرغۇن ئادهملهرنىڭ ئىچكى ئهزالىرى

تىرىك پېتى كېسىۋېلىنىدى. پهقهت لياۋنىڭ

ئۆلكىسىدىال، ھېلىقى ۋاڭ لىجۈن دېگهن ج خ

ئىدارىسىنىڭ باشلىقى بولۇپ تۇرغان چاغدا، بىر

تهتقىقات ئورنى قۇرۇلغان. بۇ ئاتالمىش تهتقىقات

ئورنىدا ئىچكى ئهزاالرنى تىرىك پېتى كېسىپ

ئېلىش تېخنىكىسى تهتقىق قىلىنغان، يهنه تېخى

پاتېنتقىمۇ ئېرىشكهن. بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى

گۇاڭخۇا ئىنىستىتۇتى ئۇنىڭغا پاتېنت ھوقۇقى

مۇكاپاتىنى تهقدىم قىلغاندا، ئۇ :«بۇ نهچچه

مىڭلىغان كلىنكىلىق ئهزا كۆچۈرۈش

تهجرىبىسىدىن كهلگهن تهتقىقات نهتىجىسى» دهپ

ئوچۇقتىن ئوچۇق ئېيتقان.  مانا بۇ شۇنى

ئىسپاتاليدۇكى، بۇ ھاكىمىيهت دېڭ شياۋپىڭ

ئۆلگهندىن كېيىنمۇ، بۇ خىل قهلبلهرنى

تىترىتىدىغان قهبىھ سىياسهتنى زور كۆلهمده

يۈرگۈزىۋاتىدۇ. ھازىر بۇ قهبىھ سىياسهت پۈتۈن

دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتتى. شهرقىي تۈركىستاندا

نهچچه مىليون ئادهم يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا

سولىنىپ،  قاتتىق  خورلىنىۋاتىدۇ،  قاتتىق 
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جازالىنىۋاتىدۇ، ھهتتا ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ. پۈتۈن دۇنيا

بۇنىڭغا قارشى چىقىۋاتىدۇ، بۇ ۋهھشىي قىلمىشنى

ئهيىبلهۋاتىدۇ. ئامېرىكا مۇشۇ ئىشقا قارىتا

ئىنكاس قايتۇرۇپ، دۆلهت سىياسىتى ئارقىلىق

كوممۇنىستالرنى جازاالشقا ئۆتتى. مهن يۇقىرىدا

ئېيتىپ ئۆتكهن ئىشالرنىڭ بىر قىسىمى بولۇپ

ئۆتكهن، تارىخقا ئايلىنىپ بولغان بولسا، يهنه بىر

قىسىمى ھازىر يهنه داۋاملىشىۋاتقان

رهزىللىكلهردۇر. ھازىر مهن تۆۋهنده ئېيتماقچى

بولغان ئىش بولسا، تېخى كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى

تارتمىغان بىر ئىش. 

    بىرىنچى ئىش: خىتاي كوممۇنىستلىرى ھازىر بىر

خىل «Zuji» يهنى «بىرىكمه دورا» دهپ ئاتىلىدىغان،

بىر قانچه خىل دورىنىڭ بىرىكمىسىدىن تۈزۈلگهن

دورىنى كهشىپ قىلدى. بۇ ئاساسلىقى ئىككى تۈرگه

بۆلۈنىدىغان بولۇپ، بىرىنچى تۈرى نېرۋىنى كونترول

قىلىدىغان دورا. بۇ خىل دورا ئىستېمال

قىلىنغاندىن كېيىن، ئادهم خۇدىنى يوقىتىدۇ،

سىرتقى دۇنياغا بولغان ئىنكاسى سۇسلىشىدۇ.

نورمال ئادهملهرده بولۇشقا تېگىشلىك بهزى

ئىنكاسالر، مهسىلهن: نورمال ئادهملهرده ئاجىزالر

بوزهك قىلىنغاندا، ئۇالرغا بولغان ھېسداشلىق، ئىچ

ئاغرىتىش قاتارلىق ھېس - تۇيغۇالر بولۇپ،

جهمئىيهتنىڭ ئادالهتسىزلىكىگه بولغان غهزهپ -

نهپرىتى ئېشىپ، مهلۇم دهرىجىگه بارغاندا پارتالپ

چىقىدۇ. بۇ ئۆتكهنكى كۆپ قېتىملىق قارشىلىق

ھهرىكهتلىرىده ئىپادىلهنگهن. خىتايالر ئهسلىده

ھهرگىزمۇ بىر قۇل مىللهت ئهمهس، ئهكسىچه

قارشىلىق روھىغا ئىگه مىللهت. 2010- يىلى خۇبېي

ئۆلكىسىنىڭ شىشوۋ (Shishou) رايونىدا، بىگۇناھ

ئۆلتۈرۈلگهن بىر ئاشپهز ئۈچۈن نهچچه تۈمهن ئادهم

كوچىالرغا چىقىپ، قارشىلىق بىلدۈرگهن. كېيىن

نۇرغۇن ئادهم قولغا ئېلىنغان. ئىككى يىلنىڭ

ئالدىدا، جېجىياڭ ئۆلكىسىنىڭ چاڭنهن

(Changnan) رايونىدىمۇ مۇشۇنداق ۋهقه بولغان.

خىتاينىڭ نۇرغۇن يهرلىرىده ئامما ھهرىكهتلىنىپ،

زوراۋانلىققا قارشى تۇرغان ھهرىكهتلهر،

تهڭسىزلىككه، زۇلۇمغا قارشى تۇرغان ھهرىكهتلهر،

ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن قىلىنغان ھهرىكهتلهر

بولغان. خىتاي كومپارتىيهسى بۇ ۋهقهلهرنى

«توپلىشىپ ۋهقه تۇغدۇرۇش» دهپ ئاتىۋالغان. بۇ 

خىل دورا ئادهملهرنىڭ روھىيىتىدىكى مۇشۇ خىل

نورمال قارشىلىقالرنىمۇ يوق قىلىدۇ. بۇ خىل دورا

سىزنى تىرىك مۇردىغا ئايالندۇرۇپ، سىرتقا دۇنياغا

بولغان سېزىمىڭىزنى يوق قىلىدۇ. بۇ تۈردىكى

دورىالر ھازىر ئىشلىتىلىشكه باشلىغان.

ئىككىنچى تۈردىكى دورىالر بولسا كىشىنى

جىسمانىي جهھهتتىن تۈگهشتۈرىدىغان دورىالر

بولۇپ، بۇ خىل دورىالر تېخىمۇ قهبىھ. بۇ خىل

دورىالر سىزنىڭ روھىڭىزغا تهسىر كۆرستىپال

قالماستىن، دورىنىڭ تهسىرىده زهھهرلىك

ئېلېمېنتالر بهدىنىڭىزده ئاستا – ئاستا كۆپىيىدۇ.

دهسلىپىده سىز پهقهت بىئارام بولغاندهك ھېس

قىلىسىز، ئهمما سهۋهبىنى تاپالمايسىز. دوختۇرغا

كۆرۈنسىڭىزمۇ سهۋهبىنى تاپالمايدۇ، نېمه كېسهل

بولغىنىڭىزنى بىلهلمهيدۇ، بىراق بهدهنىڭىزده

بىنورماللىق بولۇۋاتقانلىقىنى بايقايدۇ. بۇ خىل

زهھهرلىك ئېلىمىنتالر يىغىلىپ مهلۇم بىر چهككه

بارغاندا، ئىچكى ئهزالىرىڭىز رهسمىي كاردىن

چىقىدۇ. مهسىلهن، جىگهر راكى، بۆرهك

زهئىپلىشىش ياكى باشقا ھهرخىل شهكىلدىكى

كېسهللىكلهر كۆرۈلىدۇ. بۇ بىرخىل بىرىكمه دورا

بولۇپ، راك قاتارلىق ناھايىتى نۇرغۇن

كېسهللىكلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ تۈردىكى

دورىالرنىڭ قىرغىن قىلىش كۈچى تېخىمۇ يۇقىرى.

خىتاي كومپارتىيهسى ئۆتكهنكى بىر نهچچه

يىلدىن بېرى، مۇشۇ تۈردىكى دورىالرنى تهتقىق

قىلىپ ياساپ كېلىۋاتىدۇ ھهم بهزى كىشىلهرنىڭ

ئۈستىده سىناق قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. ئۆتكهنكى

كۆپلىگهن خهلق ھهرىكىتى پائالىيهتچىلىرى،

كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىلىرى تۈرمىلهرگه

سوالنغاندا، ئهسلى تېنى ساغالم بولۇپ، تۇيۇقسىز

ئېغىر كېسهلگه گىرىپتار بولغان ھهم تۇيۇقسىز

ئۆلۈپ قالغان. مهسىلهن، كۆپچىلىككه تونۇشلۇق

بولغان، نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى ليۇ

شياۋبو ئهمدى تېخى 60 ياشقا كىرگهن چاغدا،

جىگهر راكى بولۇپ قالغان. ئۇنىڭ تۇرمۇشى

ھهرگىزمۇ تهرتىپسىز، ئېگىز – پهس ئهمهس،

ئهكسىچه ئىنتايىن تهرتىپلىك ئىدى. بىراق ئۇ

«ئۈلگىلىك تۈرمه» دهپ ئاتالغان تۈرمىده جىگهر

راكىغا گىرىپتار بولدى. يهنه بىرسى خۇبېي

ئۆلكىسىدىكى خهلق ھهرىكىتى پائالىيهتچىسى 

66



پېن مىڭ (Pen ming) خۇبېيىنىڭ شاياڭ

(Shayang) دېھقانچىلىق مهيدانىغا نهزهربهنت

قىلىنغاندا، تۇيۇقسىزال يۈرهك كېسىلى قوزغىلىپ

ئۆلگهن. ئۇمۇ شۇ چاغدا ئهمدىال 60 قا كىرگهن

ئىدى. يهنه بىرسى بولسا، جياڭسۇدىكى خهلق

Yang) ھهرىكىتى پائالىيهتچىسى ياڭ تيهنشۈي

tianshui) كۆپ خىل كېسهلگه گىرىپتار بولغان

بولۇپ، تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىپ، بىر ئايغا

بارمىغان ۋاقىت ئىچىده ئۆلگهن. مانا بۇالر خىتاي

كومپارتىيهسى تۈرمىلهرده تهجرىبه ئوبيېكتى

قىلىپ ئىشلهتكهن كىشىلهر. يهنه نۇرغۇنلىغان

نامىسىز دىنى پائالىيهتچىلهر ، كىشىلىك ھوقۇق

پائالىيهتچىلىرى مۇشۇنداق سهۋهبسىزال ئۆلۈپ

كهتتى. بۇ خىل دورىالر تهتقىق قىلىنىپ چىقىلدى، 

ئۇالرنىڭ گېپى بويىچه ئاللىقاچان كىلىنكىلىق

تهجرىبىدىن ئۆتۈپ، زور كۆلهمده تارقىتىلىشقا

باشلىدى. بۇ دورىالر ئاشتۇزى، ئىچىملىك سۇ،

ھهرخىل يېمهكلىكلهرگه قوشۇلۇش ئارقىلىق

تارقىتىلدى، ھهتتا بهزى دورىالرنىڭ تهركىبىگىمۇ

بۇ خىل بىرىكمه دورىالر ئارىالشتۇرۇلدى. مهقسىتى

بىر قىسىم كىشىلهرنى روھىي جهھهتتىن كونترول

قىلىش، جىسمانىي جهھهتتىن ۋهيران قىلىش. بۇ

خىل روھنى كونترول قىلدىغان دورىالر نۇقتىلىق

ھالدا بىر قىسىم كىشىلهرگه ئىشلىتىلىدۇ.

مهسىلهن، ياش ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى

ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېين، خىزمهت تاپالمايدۇ.

ئۇالرنىڭ بهلگىلىك بىلىم سهۋىيىسى بار،

جهمئىيهتكه نىسبهتهن مهلۇم دهرىجىده

چۈشهنچىسى بار، ھهم شۇنداقال ياش، كۈچ-قۇۋۋىتى

ئۇرغۇپ تۇرغان بولۇپ، ئاسانال مهۋجۇت تۈزۈلمىگه

قارشى تۇرۇش يولىغا ئاتلىنىپ كېتهلهيدۇ.  بۇ خىل

كىشىلهرگه روھىي جهھهتتىن كونترول قىلىش

دورىلىرى ئىشلىتىلىدۇ. سىلهر بېيىجىڭ،

شاڭخهيدىكى بهزىبىر ئالىي مهكتهپلهرگه بېرىپ

كۆرۈپ بېقىڭالر. شۇ يهرلهردىكى نۇرغۇنلىغان

ئوقۇغۇچىالردا مۇشۇ خىل كېسهللىك ھالىتى

كۆرۈلۈشكه باشلىغان. ئۇالرنىڭ روھىي ھالىتى 20

يىل بۇرۇنقى، ھهتتا 10 نهچچه يىل بۇرۇنقى ئالىي

مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ روھىي ھالىتىگه

پهقهتال ئوخشىمايدۇ.  ئاشۇ ئالىي مهكتهپلهردىكى

ئوقۇغۇچىالرنىڭ چىرايلىرىدا ھېچبىر ئىپاده يوق،

ناھايىتى بىخۇد ھالهتته، سىرتقى دۇنياغا ھېچبىر

ئىنكاسى يوق. ھهقىقهتهنمۇ تىرىك مۇردىالرغا

ئوخشاپ قالغان. بۇ ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ خاتالىقى

ئهمهس، بهلكى كومپارتىيه مۇشۇ خىل دورىالر

ئارقىلىق ئۇالرنىڭ بهدىنىده شۇنداق ئۈنۈمگه

ئېرىشكهن. ئۇالر جىسمانىي جهھهتتىن

تۈگهشتۈرىدىغان دورىالرنى بهزىبىر خهلق ھهرىكىتى

پائالىيهتچىلىرىگه، كىشىلىك ھوقۇق

پائالىيهتچىلىرىگه ۋه بهزى لىبېرالالرغا،

فالۇنگۇڭچىالرغا ۋه بهزى يهر ئاستى خىرىستىئان

دىنى مۇرتلىرىغا ئىشلىتىۋاتىدۇ.

كوممۇنىستالرنىڭ نهزىرىده بۇالر ئىشىنىشكه

بولمايدىغان، بالدۇرراق كۆزدىن يوق قىلىش زۆرۈر

بولغان كىشىلهر توپىدۇر. خىتاي كومپارتىيهسى

ھازىر مهدهنىيهت ئىنقىالبى دهۋرىدىكى تۈزۈلمىگه،

شىمالىي كورىيه تۈزۈلمىسىگه قاراپ قهدهم

ئېلىۋاتىدۇ. بۇ تۈزۈلمىنى رهسمىي يولغا قويغاندا،

چوقۇم بىر تۈركۈم ئادهملهرنى كۆزدىن يوقىتىدۇ.

خۇددى ماۋ زېدوڭ ئهينى ۋاقىتتا ئۆزلىرى

«ئهكسىيهتچىل كۈچلهر» دهپ ئاتىۋالغان يهر

ئىگىلىرىنى، گومىنداڭنىڭ ھهربىي خادىملىرىنى،

دىنىي ساھهدىكى كىشىلهرنى يوق قىلغاندهك.

ھازىر شى جىنپىڭ ماۋ زېدوڭ دهۋرىدىكى تۈزۈلمىنى

قايتىدىن بهرپا قىلىۋاتىدۇ. ئۇ مۇقهررهر ھالدا

جهمئىيهتتىكى قارشىلىق قىلىش ئېھتىماللىقى

ئهڭ يۇقىرى بولغان شۇنداق بىر تۈركۈم كىشىلهرنى

يوقىتىدۇ. بىرىنچىدىن، ياش ئالىي مهكتهپ

ئوقۇغۇچىلىرى، ئىككىنچىدىن كىشىلىك ھوقۇق

قوغدىغۇچىلىرى، دىنى زاتالر، خهلق ھهرىكىتى

پائالىيهتچىلىرى، لىبېرال زىيالىالرنىڭ ھهممىسى

ئۇالرنىڭ يوقىتىش ئوبيېكتىدۇر. ئۇالر ھازىر تېخىمۇ

ئۈنۈملۈك ۋاستىلهر بىلهن، يۇقىرى پهن-

تېخنىكىنىڭ ياردىمى بىلهن، مۇشۇ تۈردىكى

كىشىلهرنى نىشانالپ تۇرۇپ دورا بېرىدۇ. شۇڭا

كۆپچىلىك چوقۇم ئېھتىيات قىلىڭالر. ئهگهر سىز

كۈن-كۈنلهپ روھسىز يۈرسىڭىز، سىرتقى دۇنياغا

بولغان ئىكاسىنىڭ سۇسلىشىپ كهتكهن بولسا،

پۈتۈن بهدىنىڭىز بىئارام بولۇپ، ئهمما ھېچقانداق

كېسهل بايقالمىغان چاغدا، چوقۇڭ ئېھتىيات

قىلىڭ، چوقۇم يېمهك - ئىچمىكىڭىزگه دىققهت
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ھالىتىنىڭ ھهرگىزمۇ سهل قاراشقا بولمايدىغان
ھالهت ئىكهنلىكىنى چوقۇم بىلىشىڭىز كېرهك.

بۇنىڭغا چوقۇم ئهستايىدىل مۇئامىله قىلىڭ.
مهن يۇقىرىدا دېگهن بۇ ئىككى تۈردىكى بىرىكمه
دورىالر ئاساسلىقى ئاالھىده تۈركۈمدىكى

كىشىلهرنى نىشان قىلغان. 
    مهن دېمهكچى بولغان يهنه بىر ئىش ـــــ بارلىق
پۇقراالرغا قارىتىلغان تهدبىر بولۇپ، بۇ تېخىمۇ
قورقۇنچلۇق. تهخمىنهن بىر - ئىككى ئاي بۇرۇن،
DNA ئۇالر پۈتۈن مهملىكهت بويىچه ئهرلهرنىڭ
سىنى تهكشۈرگهن بولۇپ، بارلىق ئهرلهردىن ئۆزلىرى
تۇرۇشلۇق ئورۇنالردىكى ساقچىخانىالرغا ياكى
سهھىيه ئورۇنلىرىغا بېرىپ، DNA ئهۋرىشكىسىنى
تاپشۇرۇشنى تهلهپ قىلغان. بهزىلهرنىڭ
شۆلگهيلىرى ئېلىنغان، بهزىلهرنىڭ قېنى ئېلىنغان.
ئۇنداق بولسا ئۇالر بۇنداق غايهت زور DNA سانلىق
مهلۇمات ئامبىرىنى قۇرۇپ نېمه قىلماقچى؟ بۇنداق
چوڭ ھهرىكهت توغرىسىدا خىتاي كومپارتىيهسى
ھېچقانداق بىر ھۆججهت چىقارمىدى، كهڭ خهلق
ئاممىسىغا بۇ DNA سانلىق مهلۇماتلىرىنى نېمىگه
ئىشلىتىدىغانلىقى توغرىسىدا ھېچقانداق
چۈشهنچه بهرمىدى. پهقهت بهزىبىر پۇقراالر سوراپ
قالغاندا، مۇناسىۋهتلىك ئهمهلدارالر، ئىجراچىالر
ياكى ساقچىالر ئاساسلىق مهقسهتنىڭ جهمئىيهت
ئامانلىقىنى كۈچلهندۈرۈش ئىكهنلىكىنى، مۇبادا
بىرهرسى مهلۇم بىر يهرده جىنايهت ئۆتكۈزسه، پهقهت
جىنايهتچىنىڭ DNA سىنى تهكشۈرۈپ چىقسىال،
قهيهردىن كهلگهن دېگهندهك ئۇچۇرالرنى ئاسانال
تېپىپ، جىنايهتچىنى تېزراق قولغا ئېلىشقا
پايدىلىق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرگهن. جهمئىيهت
ئامانلىقىنى كونترول قىلىش بهلكىم شۇ
مهقسهتلهرنىڭ بىرى بولۇشى مۇمكىن. ئهمما بۇنىڭ
ئارقىسىغا تېخىمۇ چوڭ مهقسهتلهر يوشۇرۇنغان. بۇ

مهقسهتلهر تېخىمۇ قورقۇنچلۇق، تېخىمۇ قهبىھ.  
كۆپچىلىككه مهلۇم، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
رهھبهرلىرىنىڭ ئۆمرى ئادهتتىكى ئادهملهرنىڭ
ئۆمرىدىن كۆپ ئۇزۇن. خىتايدىكى ئوتتۇرىچه ئۆمۈر
قانچىلىك؟ ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ ئېالن قىلغىنى 76
ياش. بۇ پهقهت ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ ئېيتقىنى. خهلق

ئارىسىدىكى تهتقىقاتچىالرنىڭ ئوتتۇرىغا قويغىنى 

بولسا پهقهت 65 ~ 66 ياش ئهتراپىدا. بىراق خىتاي
كومپارتىيهسىدىكى يۇقىرى دهرىجىلىك
رهھبهرلهرنىڭ ئوتتۇرىچه ئۆمرى 93 ياشقا يېتىپ
بارغان بولۇپ، ئادهتتىكى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ
ئوتتۇرىچه يېشىدىن 26، 27 ياش يۇقىرى. بۇ
ئادهتتىكى پۇقراالردىن يۇقىرى بولۇپال قالماستىن،
غهرب ئهللىرىدىكى دېموكراتىك دۆلهت
رهھبهرلىرىنىڭ ئوتتۇرىچه ئۆمرىدىن 12 ياش
يۇقىرى. بۇنداق ئۇزۇن ئۆمۈر قانداق ئهمهلگه
ئاشقان؟ بۇ ئۇالرنىڭ ياخشى كۈتۈنگهنلىكىدىنال
بولغانمۇ؟ ئۇنداق ئهمهس. بۇنىڭ بىر قانچه
ئامىللىرى بار. بىرسى ئۇالر ئاالھىده پىششىقالپ
ئىشلهنگهن يېمهكلىكلهرنى يهيدۇ. بۇ جهھهتته
ئادهتتىكى خىتاي پۇقراسىدىن كۆپ ئهۋزهللىككه
ئىگه. ئهمما، ئۇالرنىڭ يېمهكلىكىنى چهتئهلدىكى
رهھبهرلهرنىڭكى بىلهن سېلىشتۇرغاندا ئۇنداق
ئهۋزهللىك يوق. چۈنكى چهتئهلدىكى ئۇ
يېمهكلىكلهرنىڭ ھهممىسى ساغالم
يېمهكلىكلهردۇر. شۇڭا خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ
ئاالھىده يېمهكلىكلىرىمۇ چهتئهلدىكى ئادهتتىكى
يېمهكلىكلهر بىلهن ئاساسهن ئوخشاش. يهنى بۇ
جهھهتته ماھىيهتلىك ئهۋزهللىكى يوق. ئۇالرنىڭ
داۋالىنىش جهھهتتىمۇ ئادهتتىكى پۇقراالرغا
قارىغاندا ئهۋزهللىكى بار. ھهر بىرىنىڭ ھهر يىلى
داۋالىنىش ۋه ساقلىقنى ساقالش ئۈچۈن سهرپ
قىلغان راسخوتى 20 مىليوندىن ئېشىپ كېتىدۇ.
شۇڭا ئۇالرنىڭ ئادهتتىكى پۇقرادىن بۇ جهھهتته
ئهۋزهللىكى بار. بىراق، داۋالىنىش شارائىتى ياخشى
بولسىال، قېرىلىقتىن بولغان كېسهلنى داۋاالپ
ساقايتىپ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگىلى بولۇۋهرمهيدۇ.
چهتئهلدىكى دۆلهت رهھبهرلىرىنىڭمۇ داۋالىنىش
شارائىتلىرى ئىنتايىن ياخشىغۇ؟ ھهتتا
چهتئهلدىكى ئادهتتىكى ئادهملهرنىڭمۇ داۋالىنىش
شارائىتلىرىمۇ ناھايىتى ياخشى، ئۇالر نېمىشقا
ئۇنچىلىك ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرهلمهيدۇ؟ شۇڭا بۇنى
پۈتۈنلهي ئېنىق چۈشهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهس.
بهلكىم، خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ داۋالىنىش شارائىتى
ياخشى بولغاچقا، ئادهتتىكى خىتاي پۇقرالىرىدىن
بىر قانچه يىل ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشى مۇمكىن. ئهمما
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ئهمهس. چۈنكى ئادهمنىڭ ئىچكى ئهزالىرىدىن خالىغان
بىرسى كاردىن چىقسىال، ئادهمنىڭ داۋاملىق ياشىشى
تهس. شۇڭا خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر
كۆرۈشىنىڭ بىر مهخپىي رېتسىپى بار، ئۇ بولسىمۇ
دائىم ئىچكى ئهزالىرىنى ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش. ئهگهر بىر
ئىچكى ئهزا كاردىن چىقسا، ئۇالر دهرھال يېڭى بىر
ئىچكى ئهزا ئالماشتۇرۇپ، ھاياتىي قابىلىيىتىنى
ياخشىالپ كهلگهن. ئۇنداقتا بۇ ئىچكى ئهزاالر نهدىن
كهلگهن؟ باشقىالرنىڭ بهدىنىدىن ئېلىنغان.خىتايدا ئهزا
كۆچۈرۈش تېخنىكىسى ئىنتايىن تېز تهرهققى قىلغان.
بۇ جهھهتته ئۇالرنى دۇنيانىڭ ئالدىنقى سهۋىيىسىگه
يېتىپ باردى، دېيىشكه بولىدۇ. كۆپلىگهن
دۆلهتلهردىكى داۋاالنغۇچىالر، بولۇپمۇ تهرهققىي
قىلمىغان مۇستهبىت دۆلهتلهردىكى داۋاالنغۇچىالرنىڭ
ھهممىسى خىتايغا كېلىپ، ئهزا ئالماشتۇرىدۇ.
زىمبابۋېنىڭ ئالدىنقى مۇستهبىت ھۆكۈمرانى مۇگابې
(Mugabe) 97 ياشقىچه ياشاپ، تېخى يېقىندا ئۆلدى.
ئۇمۇ خىتايغا بېرىپ، ئىچكى ئهزالىرىنى ئالماشتۇرغان.
ئهمما ئۇ بۇ ئىشنى قىلغان بىردىنبىر ئادهم ئهمهس.
يىگىرمه نهچچه يىلنىڭ ئالدىدا، مهن كاناداغا يېڭى
كهلگهن چاغلىرىمدا، بىر دوختۇرخانىدا بىر مهزگىل
مېدىتسىنا خىزمهتچىسى بولۇپ ئىشلىگهن. شۇ
يهردىكى بىر دوختۇرنىڭ دېيىشىچه، دوختۇرخانىدىكى
بۆرىكىنى تازىلىتىۋاتقان بىمارالر تۇيۇقسىزال يوقاپ
كېتىپ، بىر - ئىككى ئايدىن كېين پهيدا بولۇپ قالغان
ھهمده بۇ دوختۇرغا ئۆزىنىڭ خىتايغا بېرىپ، بۆرهك
ئالماشتۇرۇپ كهلگهنلىكىنى ئېيتىپ بهرگهن. بۇنداق
ئىش دائىم دېگۈدهك بولۇپ تۇرغان. ئهزا
ئالماشتۇرۇشنىڭ خىتايدا غايهت زور كهسپىي زهنجىرى
بار. 2015- يىلدىن بۇرۇن خىتاينىڭ سابىق سهھىيه
مىنىستىرى خۇاڭ جيېفۇ (Huang jiefu) ئىچكى
ئهزاالرنىڭ ئاساسلىق كېلىش مهنبهسى ئۆلۈمگه ھۆكۈم
قىلىنغان جىنايهتچىلهر، دهپ كۆپ قېتىم ئاشكارا ئېالن
قىلغان. كېيىن ئۇالر بىر قانۇن ماقۇلالپ ئۆلۈمگه ھۆكۈم
قىلىنغان جىنايهتچىلهرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى
ئىشلهتمهيدىغان بولغان. ئهمما بۇ قانۇن ھهقىقىي تۈرده
ئىجرا قىلىنمىغان. بۇ پهقهت سىرتقى دۇنياغا دهپ
قويۇش ئۈچۈنال قىلىنغان ئىش. ئۇالر يهنىال ئۆلۈمگه
ھۆكۈم قىلىنغان جىنايهتچىلهرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى

ئىشلىتىۋاتىدۇ. زور كۆپچىلىك خىتايالر، يهنى 99.99 

 پىرسهنت خىتاي ئۆلگهندىن كېيىن ئىچكى
ئهزالىرىنى تهقدىم قىلىشنى خالىمايدۇ. ئىچكى
ئهزالىرىنى تهقدىم قىلىش بىز خىتايالرنىڭ
ئهنئهنىۋى قاراشلىرىمىزغا زىت. ھېچكىم ئىچكى
ئهزالىرىنى تهقدىم قىلىشنى خالىمايدۇ. ھازىرغىچه
ئىچكى ئهزاالرنىڭ كېلىش مهنبهسى يهنىال ئۆلۈمگه
ھۆكۈم قىلىنغان جىنايهتچىلهردۇر. بىراق ھازىر
ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان جىنايهتچىلهر ئورگان
ئالماشتۇرۇش ئېھتىياجىنى قامدىيالمايدىغان
بولدى. چۈنكى، ھازىر شى جىنپىڭ ماۋ زېدوڭ
دهۋرىدىكىدهك، كىم جوڭئىل دهۋرىدىكىدهك ھوقۇق
مهركهزگه مهركهزلهشكهن، غايهت زور مۇستهبىت
ھاكىمىيهت سىستېمىسى قۇرماقچى. ئۇ تېخىمۇ
كۆپ ئادهملهرنىڭ ئۆزىنىڭ بۇ ھۆكۈمران گۇرۇھىغا
قاتنىشىشىنى، مهركهزدىال ئهمهس، بهلكى ھهممه
يهرده ئۆزىگه مۇتلهق سادىق بولغان پارتىيه
ھۆكۈمرانلىقىدىكى ھهربىي ھۆكۈمهت قۇرۇشنى
ئۈمىد قىلىدۇ. ئۇ بۇ ئادهملهرنى ئۆزىگه جهلپ
قىلماقچى. نېمىگه تايىنىپ ئۆزىگه جهلپ
قىلماقچى؟ بۇنىڭدا پهقهت ئىقتىسادىي
مهنپهئهتكىال تايانمايدۇ. چۈنكى خىتاينىڭ
ئىقتىسادى كهلگۈسىده گۇمران بولىدۇ. (بۇ خىل
ئهھۋالدا) ئۇالرغا بهزى ئىمتىيازالر بېرىلىشى
مۇقهرهر. ئهمما ئاللىقاچان باي - باياشات، راھهت -
پاراغهتته ياشاپ ئادهتلىنىپ كهتكهن بۇ
ئهمهلدارالرغا نىسبهتهن بۇ ئىمتىيازالرنىڭ
ئۇنچىلىك جهلپ قىلىش كۈچى يوق. ئۇنداق بولسا
ئۇالر نېمه ئارقىلىق جهلپ قىلىنىدۇ؟ ئۇالرنىڭ
ھاياتى ئارقىلىق. ئۇالرغا بۇ سىستېمىغا قاتنىشىپ،
شى جىنپىڭغا سادىق بولسا، ئۆمرىنىڭ باشقىالرغا
قارىغاندا خېلى ئۇزۇن بولىدىغانلىقى توغرىسىدا
ۋهده بېرىلىدۇ. شۇنداق قىلىپ ئۇالر تېخىمۇ ياخشى
كاپالهتكه ئېرىشىدۇ. ئۇالرغا «ئىچكى ئهزالىرىڭالر
زهئىپلهشكهن، كاردىن چىققان ۋاقىتتا، يېڭى ئهزا
بىلهن تهمىنلهيمىز. بىزنىڭ ھازىر غايهت زور ئادهم
ئىچكى ئهزالىرى سانلىق مهلۇمات ئامبىرىمىز بار،
ھايات ئىچكى ئهزا سانلىق مهلۇمات ئامبىرىمىز بار.
ۋاقتى كهلگهنده بىز ئىچكى ئهزاالرنى ئېھتىياجغا
ئاساسهن تهقسىملهيمىز. پهقهت مۇشۇ

سىستېمىنىڭ ئىچىده  بولساڭالرال،  مۇشۇنداق 
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كاپالهتكه ئىگه بولىسىلهر» دهپ ۋهده بېرىلىدۇ. مانا بۇ كهلگۈسىده ھوقۇق مهركهزلهشكهن مۇستهبىت
تۈزۈلمىنى قۇرۇپ چىقىشنىڭ مۇھىم ھالقىلىرىنىڭ بىرى. ھازىر DNA تهكشۈرۈشنىڭ ئىچىگه يوشۇرۇنغان
بىر مهقسهت پۈتۈن مهملىكهتنى بىر ئىچكى ئهزا ئامبىرىغا ئايالندۇرۇش. شۇڭا ھازىر خىتايدا پهقهت
كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىالر، خهلق ھهرىكىتى قوزغىغۇچىالر، فالۇنگۇڭچىالر ياكى مۇسۇلمانالرال
مۇشۇنداق بىر خىل خهتهرلىك ۋهزىيهتكه يۈزلىنىۋاتقان بولماستىن، خىتايدىكى بارلىق كىشىلهر بۇ خىل
خهتهرلىك ۋهزىيهتكه يۈزلىنىۋاتىدۇ. پهقهت سىز خىتاي كومپارتىيه ھۆكۈمران گۇرۇھىنىڭ ئهزاسى
بولمىسىڭىزال، ئۆلتۈرۈلۈش - ۋهيران قىلىنىش ئوبيېكتى بولىسىز، سىز ھايات ئىچكى ئهزا ئامبىرىدىكى
«سانلىق مهلۇمات» بولىسىز. بىز چوقۇم ئۆزىمىزنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىمىزنى تونۇپ يېتىپ، ۋاقتىدا ئامال
تېپىپ چىقىشىمىز كېرهك.   DNA تهكشۈرۈشىدىن قاچااليدىغانالر قېچىشى كېرهك، قاچالمايدىغانالر
چوڭ-كىچىك، قېرى-ياش ھهممىسىنى سهپهرۋهرلىككه كهلتۈرۈپ قارشىلىق كۆرسىتىشى كېرهك. ساقچىالر
كېلىپ مهجبۇرى قان ئالماقچى بولسا، كۆپچىلىك ئىتتىپاقلىشىپ شۇ ساقچىالرنى قوغالپ چىقىرىش
كېرهك. شىركهتلهرنىڭ، سهھىيه ئىدارىلىرىنىڭ خادىملىرى كېلىپ، مهجبۇرىي ھالدا شۆلگهي
ئهۋرىشكىسى ئالماقچى بولسا، چوقۇم ئۇالرنى مهقسىتىگه يهتكۈزمهسلىك كېرهك. چوقۇم ئۇالرنىڭ
پىالنلىرىنى بىتچىت قىلىش كېرهك. ئۇالرنىڭ پىالنلىرى ئهمهلىيلىشىپ قالسىال، پۈتكۈل خىتاي
مىللىتىگه نىسبهتهن زور باال-قازا بولىدۇ. ئۇ چاغدا بىز ئات-ئۇالغنىڭ، ھايۋاننىڭ، تهجرىبه بۇيۇملىرىنىڭ
ئورنىدا بولۇپ قالىمىز، ئاشتاختىنىڭ ئۈستىدىكى گۆشكه ئايلىنىپ قالىمىز، خالىغانچه تاالن-تاراج

قىلىنىمىز. ئۇالرنى چوقۇم توسۇشىمىز كېرهك.
   بۈگۈن مۇشۇنچىلىك سۆزلهي. مۇشۇ ئۇچۇرالرنى ئاڭلىغان دوستالرنىڭ، بولۇپمۇ كىشلىك ھوقۇق
قوغدىغۇچىالرنىڭ، خهلق ھهرىكىتى قوزغىغۇچىالرنىڭ، لىبېرال زىيالىيالرنىڭ ئامال - چاره تېپىپ ــــ
ئهلۋهتته بىخهتهر بولغان شارائىتتا ــــ ئامالنىڭ بارىچه بۇ ئۇچۇرالرنى تارقىتىشىنى، ئهتراپىدىكى
كىشىلهرگه، دوستلىرىغا، قولۇم - قوشنىلىرىغا تارقىتىشىنى، ھهممهيلهننىڭ ھوشيار تۇرۇشىنى ئۈمىد
قىلىمهن. ھهممهيلهنده مۇشۇنداق ھوشيار تۇرىدىغان ئاڭ بولغاندىال، بىز خىتايالر ھايات قاالاليمىز، پارالق

كېلهچهككه يېتهلهيمىز. كۆپچىلىككه رهھمهت! كېلهر قېتىم كۆرۈشهيلى!
 

مهنبه:
https://www.youtube.com/watch?v=sK64Kj9X3ck&t=351s
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    1944-يىلى، 12-نويابىر كۈنى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى غۇلجا شهھىرىده قۇرۇلغاندىن كېيىن، ئهلىخان
تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى  ھۆكۈمىتى ھهيئهت ئهزالىرى تاكى 1945-يىلى 31
-ئۆكتهبىر كۈنىگىچه بولغان ئارىلىقتا ستالىن باشچىلىقىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ئالىي رهھبهرلىرىگه  ئۈچ
پارچه مۇھىم رهسمىي مهكتۇپ  يولالپ، ياردهم تهلهپ قىلغان بولۇپ، مهزكۇر ئۈچ پارچه مهكتۇپ، شهرقىي
تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنىڭ تهرهققىيات جهريانى ۋه  شهرقىي تۈركىستان  ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى-

تاشقى مۇناسىۋهتلىرى ھهم ھهربىي-سىياسىي يۈزلىنىشى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىكتۇر.
      بولۇپمۇ، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى رهئىسى ئهلىخان تۆره ئۆزى بىۋاسىته ئىمزا قويۇپ سوۋېت
ئىتتىپاقى ئالىي رهھبىرى يوسىف ستالىننىڭ نامىغا ئهۋهتكهن 1945- يىلى 22-ئاپرېل كۈنىدىكى مهكتۇپ ناھايىتى
مۇھىم  تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگىدۇر. ئىلگىرى تهخمىنهن يېرىم ئهسىر ئهتراپىدا سوۋېت ئىتتىپاقى مهخپىي
ئارخىپلىرى قاتارىدا مۇتلهق مهخپىي تۇتۇلغان مهزكۇر مهكتۇپ يېقىنقى يىلالردا مۇتهخهسسىسلهر تهرىپىدىن 

ئاشكارىالندى.
       مهكتۇپ ئهسلىده ئۇيغۇر تىلىدا يېزىلىپ، غۇلجىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى كونسۇلخانىسى ئارقىلىق رۇسچىغا
تهرجىمه قىلىنىپ سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارى الۋرېنتىي بېرىيا،  سوۋېت ئىتتىپاق ئالىي

رهھبهرلىرى يوسىف ستالىن  ۋه  ۋىچىسالۋ مولوتوف قاتارلىقالرغا يولالپ بېرىلگهن: 
مهكتۇپنىڭ تولۇق مهزمۇنى تۆۋهندىكىچه:

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهئىسى ئهلىخان تۆرىنىڭ 
ستالىنغا ئهۋهتكهن مهكتۇپى
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تارىخ ۋه بىز 



«ھۆرمهتلىك باش قوماندان، مارشال ستالىنغا:
پۈتۈن خهلقلهرنىڭ باراۋهرلىكى ۋه مهدهنىيىتىنىڭ قۇرغۇچىسى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇلۇغ داھىيسىغا يالقۇنلۇق سالىمىمنى

يولاليمهن.
مهن ۋه تېخى يېقىندىال خىتاي زۇلۇمدىن ئازاد بولغان شهرقىي تۈركىستان خهلقلىرى سىز باش مارشالدىن شهرقىي تۈركىستان
خهلقلىرىنىڭ بۇ ئىشتا بىزگه ھهممه تهرهپتىن ياردهم بېرىۋاتقان پهقهت بۈيۈك سوۋېتالر ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى بىلهنال ئازاد
بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. شهرقىي تۈركىستاننىڭ مىليونلىغان كىشىلىرى سىزنى ئېزىلگهن خهلقلهرنىڭ مهنپهئهتىنى قوغدايدىغان
ئۆز داھىيسى سۈپىتىده كۆرمهكته. بىز ھهر دائىم ئۆزىڭىزدىن ھهققانىي ۋه كېرهكلىك ياردهملهرگه ئېرىشىدىغانلىقىمىزغا چوڭقۇر

ئىشىنىمىز. شۇنىڭدهك بىز بارلىق ئهزگۈچىلهرنى ئۆز ۋهتىنىمىزدىن قوغالپ چىقىرااليمىز. 
مهن ئۇلۇغ سوۋېتالر ئىتتىپاقى تهرهپنىڭ بىزگه زۆرۈر بولغان قولالشلىرى ئارقىسىدىال مۇستهملىكىچىلهرنىڭ قوغالپ
چىقىرىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. دۇنيا ئهركىنلىك سۆيهر خهلقلىرىنىڭ دۈشمهنلىرى بولغان فاشىستالرنى ئهبهدىي گۇمران قىلغان

قىزىل ئارمىيه ۋه ئۇنىڭ قهھرىمانلىرىغا ساالم!
 ئۆزۈمنىڭ باشقا بارلىق تىلهكلىرىمنى ھۆرمهتلىك پېتىر ئاندرېيېۋىچقا يهتكۈزدۈم، بىزنىڭ ئۇنىڭ بىلهن بولغان سۆھبىتىمىزنىڭ
ئىجابىي نهتىجىلهرگه ئېرىشىشىنى كۈتمهكتىمهن. شۇنداقال بىزگه زۆرۈر ياردهم كۆرسىتىۋاتقان ھۆرمهتلىك ۋالدىمىر ستېپانوۋىچنىڭ

بىزگه قايتىپ كېلىشىنى تهخىرسىزلىك بىلهن كۈتمهكتىمهن. 
 شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى باشلىقى ئهلىخان تۆره.

 1945-يىلى22 -ئاپرېل. غۇلجا شهھىرى »

    مهزكۇر مهكتۇپنىڭ يېزىلىش شارائىتى شۇنىڭدىن ئىبارهتكى، 1945-يىلى 2- ئاينىڭ بېشىدا شهرقىي
تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى پۈتۈن ئىلى ۋىاليىتىنى خىتاي قوشۇنلىرىدىن تازىالپ تولۇق ئازاد
قىلغاندىن كېيىن، قوراللىق پارتىزان ئهترهتلىرىنى  مۇنتىزىمالشتۇرۇش، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى
دۆلهت ئاپپاراتلىرىنى تهڭشهپ تهرتىپكه سېلىش، ھهربىي تهييارلىقالرنى كۈچهيتىپ، ئىنقىالبىنى تارباغاتاي،
ئالتاي، ئۈرۈمچى ۋه جهنۇبتىكى ۋىاليهتلهرگه كېڭهيتىشكه تهييارلىق قىلىشقا كىرىشتى. 1945يىلى 4-ئاينىڭ
8-كۈنى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى  مۇنتىزىم مىللىي ئارمىيهسى قۇرۇلۇش بىلهن بۇرۇنقى پارتىزانلىق
ئۇرۇشقا خاتىمه بېرىلىپ، مىللىي قوشۇننىڭ رهسمىي مۇنتىزىم ئۇرۇش قىلىش پهيتى باشالندى. شۇنىڭ بىلهن
بىر ۋاقىتتا جىڭ ۋه شىخۇدا مۇداپىئه لىنىيهسى قۇرغان خىتاي قوشۇنلىرىنىڭ ئىلىغا ئومۇميۈزلۈك قايتۇرما
ھۇجۇم قىلىش خهۋپىمۇ بار ئىدى. شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى دهرھال شىمال ۋه ئوتتۇرا يۆنىلىش بويىچه
خىتاي ئارمىيهسىگه قارشى ھۇجۇم باشالشنى ناھايىتى ئارزۇ قىلغان بولسىمۇ، ئهمما مىللىي ئارمىيه
قوماندانلىق شتابى تېخى مۇنداق بىر ئومۇمىي ھۇجۇم باشالشقا ئالدىرىمايتتى. خهلقنىڭ ئىنقىالبى
قىزغىنلىقى يۈكسهك پهللىگه چىققان ئىدى. مانا شۇنداق پهيتته شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهئىسى
ئهلىخان تۆره 1945-يىلى 22-ئاپرېل كۈنى ستالىنغا مهكتۇپ ئهۋهتىپ، ئۇنىڭ كۆرسهتكهن ياردهملىرىگه
رهھمهت ئېيتىش بىلهن بىرگه ئۇنىڭ، يهنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ خىتاي

مۇستهملىكىچىلهرنى قوغالپ چىقىرىپ، تولۇق ئازاد بولۇشىنى تېخىمۇ قوللىشىنى تهلهپ قىلغانىدى.
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   ئهلىخان تۆرىنىڭ مهزكۇر مهكتۇپىدا تىلغا
ئېلىنغان پېتىر ئاندرېيېۋىچ، سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىغا ئهۋهتكهن ھهربىي-
سىياسىي مهسلىھهتچىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ 
خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىنىڭ گېنېرال
ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف باشچىلىقىدىكى
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىده تۇرۇشلۇق
ھهربىي-سىياسىي مهسلىھهتچىلىرى
گۇرۇپپىسىنىڭ ئهزاسى، يهنى سوۋېت ئىتتىپاقى 
خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىنىڭ
پولكوۋنىكى ئىدى.  ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ بولسا، 
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدا تۇرۇشلۇق باش
ھهربىي -سىياسىي مهسلىھهتچىسى  گېنېرال

مايور ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف ئىدى.   
    ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ ئهينى ۋاقىتتا  «2-دوم»، 
يهنى «2-ئۆي»  دهپ ئاتالغان غۇلجا نوۋېيگورتقا
جايالشقان قورۇغا ئورۇنالشقان  بولۇپ، ئۇ شۇ جايدا
تۇرۇپ، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى
ھۆكۈمىتىگه ھهربىي-سىياسىي جهھهتتىن 
مهسلىھهتچىلىك قىلىدىغان بولۇپ، مهزكۇر « 2-
دوم» غا تهۋه سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى گۇرۇپپىسى
تهركىبىده ئهلىخان  تۆره تىلغا ئالغان پېتىر
ئاندرېيېۋىچمۇ بار ئىدى. پېتىر ئاندرېيېۋىچنىڭ
تولۇق ئىسىم-فامىلىسى پېتىر ئاندرېيېۋىچ
شبايېف بولۇپ، ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى
ئىشالر خهلق كومىسسارىياتىنىڭ پولكوۋنىكى،
شۇنىڭدهك  1940-1943-يىللىرى ئۈرۈمچىده
مهخسۇس سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن شېڭ شىسهي
ئارىسىدا تۈزۈلگهن « قهلهي كانلىرىنى ئېچىش 
كېلىشىمى» بويىچه قۇرۇلغان شىركهتنىڭ سوۋېت
ئىتتىپاقى تهرهپتىن تهيىنلهنگهن مهسئۇلى بولۇپ
خىزمهت ئۆتىگهنىدى.  ئۇ 1945-يىلى12  -ئاينىڭ
ئاخىرلىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئىشالر
خهلق كومىسسارىياتىنىڭ گېنېرال مايورى
ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف باشچىلىقىدىكى
گۇرۇپپا بىلهن غۇلجىغا كېلىپ پائالىيهت قىلغان.
ئۇالر  ئهلىخان تۆره بىلهن دائىم ئۇچرىشىپ

تۇرغان. 
     ئهلىخان تۆره ستالىنغا مهزكۇر مهكتۇپنى ئهۋهتكهن

بۇ ۋاقىتتا بۇالر  ھهر ئىككىلىسى ۋاقىتلىق خىزمهت 

بىلهن موسكۋاغا قايتقان ئىدى. خهتنىڭ مهزمۇنىدىن
قارىغاندا ئهلىخان تۆره  پېتىر ئاندرېيېۋىچ شبايېف
موسكۋاغا مېڭىش ئالدىدا ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشۈپ،
شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ ياردهملىرى ھهققىدىكى  ئۆز كونكرېت

تهلهپلىرىنى  ئوتتۇرىغا قويغان.   
    ئهلىخان تۆره ئۆز مهكتۇپىدا شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ پۈتۈن شهرقىي
تۈركىستاننى ئازاد قىلىش، مۇستهقىل دۆلهت
بايرىقىنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھهممه بۇلۇڭ-
پۇچقاقلىرىغا قاداش قىزغىنلىقىنىڭ نهقهدهر
يۇقىرىلىقى،شۇنىڭدهك بۇنىڭ ئۈچۈن ستالىننىڭ
ياردىمىگه ھهم نهقهدهر موھتاج ئىكهنلىكىنى
كۆرسهتسه، يهنه بىر تهرهپتىن ئهلىخان تۆره
باشچىلىقىدىكى  شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ۋه
خهلقىنىڭ ستالىننى ئۆزلىرىنىڭ ئازادلىقى ۋه
مۇستهقىللىقى كۈرىشىگه ھهقىقىي ياردهم بېرىۋاتىدۇ
دهپ سهمىمىي ئىشهنگهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ
بېرىدۇ. ئهپسۇسكى، ئۇالر ستالىننىڭ  1945- يىلى
11-فېۋرال كۈنىدىكى يالتا يىغىنىدا مانجۇرىيه،
يىراق شهرق ۋه موڭغۇلىيهدىكى مهنپهئهتلىرىنى قولغا
كهلتۈرۈشكه مۇۋهپپهق بولۇپ، ئهمدى ئۇنى كاپالهتكه
ئىگه قىلىش ئۈچۈن  خىتاينى سۆھبهت ئۈستىلىگه
ئېلىپ كېلىش مهقسىتىده ئىكهنلىكى، ئهگهر بۇ
مهقسهت كاپالهتكه ئىگه قىلىنسا، ئۆزلىرىنىڭ
ستالىندىن كۈتكهن ئارزۇلىرىنىڭ قۇربان

قىلىنىدىغانلىقىدىن بىخهۋهر ئىدى. 
   ستالىن بۇ ۋاقىتتا ئامېرىكا تهرهپنىڭ يالتا
كېلىشىمى بويىچه، خىتاينى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن
سۆھبهتكه ئۈندىشىنىڭ نهتىجه بېرىشىنى كۈتۈۋاتقان
بولۇپ، ئهلىخان تۆرىنىڭ ياردهم تهلهپلىرى ئۇنى ئانچه
قىزىقتۇرمايتتى. ئهلىخان تۆرىنىڭ بۇ خېتىنىڭ

رۇسچه تهرجىمىسى 19 كۈن  ئۆتكهندىن  كېيىن، 
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33. Письмо Берии Вышинскому и Сталину. 29.04.1945
// ГАРФ. Ф. Р-9401 с/ч. Оп. 2. Д. 95. Л. 334-336 (بېرىيا
ۋه ۋىشىنسكىينىڭ ستالىن ۋه مولوتوئوفقا 1945-يىلى، 29-
ئاپرېل كۈنى  يوللىغان مهلۇماتى . رۇسىيه فېدېراتسىيهسى
دۆلهت ئارخىپى. فوند. ر-9401 س/چ. ئاالھىده پاپكا.2. دېلو 95.
( .ياپراق 335-334



سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارى الۋرېنتى  بېرىيا تهرىپىدىن1945 -يىلى 11-ماي كۈنى
سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبهرلىرىدىن يوسىف ستالىن ۋه ۋىچىسالۋ مولوتوفقا يهتكۈزۈپ بېرىلدى.  بېرىيا يهنه

ستالىن ۋه مولوتوفقا ئۆزىنىڭ بۇ مهكتۇپنى يوللىغانلىقىنىمۇ ئهسكهرتىپ مهلۇمات يوللىغان.
     الۋرېنتىي بېرىيانىڭ ئهلىخان تۆرىنىڭ مهكتۇپىنى ستالىنغا يولالپ بهرگهنلىكىگه ئائىت مهخپىي ھۆججهت

تۆۋهندىكىچه: 

 
«مۇتلهق مهخپىي. 2-نومۇرلۇق نۇسخا.

 1945-يىلى،11-ماي.
536/ ب  نومۇرلۇق.

دۆلهت مۇداپىئه كومىتېتى،
يولداش  ئى. ۋ  ستالىنغا.

 سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى  خهلق كومىسسارالر كېڭىشى، يولداش  ۋ. م مولوتوفقا.
  بىزنىڭ غۇلجىدىكى خادىملىرىمىز ئېلىپ كهلگهن شهرقىي تۈركىستان ۋاقىتلىق  ھۆكۈمىتى رهئىسى ئهلىخان تۆره

شاكىرخوجايېفنىڭ مهكتۇپىنى يوللىدىم.
شاكىرخوجايېفنىڭ  مهكتۇپىدا تىلغا ئېلىنغان پېتىر ئاندىرېيېۋىچ  ۋه ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ بىزنىڭ خىزمهتچىلىرىمىزدۇر.

سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيهتلهر ئىتتىپاقى خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتى 
 ل.. بېرىيا

دهلىللىگۈچى:  ۋ. پوپوۋا
ئىككى نۇسخا بېسىلدى.

بىرىنچى نۇسخا ئىسمى ئاتالغانالرغا ئهۋهتىلدى
2-نۇسخا ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارىياتىنىڭ ئارخىپىدا ساقالندى

يولداش  گروموف تهرىپىدىن يېزىلدى
 ئاساسلىرى: ئىندېكس 54، ن59. 1945-يىلى، 5-ماي

 خهتلهر لېئونوۋا تهرىپىدىن بېسىلدى،1945- يىلى، 7--ماي. دهلىللىگۈچى  ۋ. پوپوۋا.
بىر نۇسخا يولداش مامۇلوفنىڭ كۆرسهتمىسىده ئاالھىده پاپكا ئۈچۈن تهييارالندى»

 
    ئهلىخان تۆرىنىڭ مهكتۇپى ۋه  مهزكۇر مهكتۇپنىڭ يولالپ بېرىلگهنلىكىگه ئائىت  مۇتلهق مهخپىي مهلۇمات
رۇسىيه فېدېراتسىيه دۆلهت ئارخىپىنىڭ 9401- ر فوندىدىكى 2-ئاالھىده پاپكا، 95-نومۇرلۇق دېلوسىدىن
ئورۇن ئالغان. ئهلىخان تۆرىنىڭ خهتلىرى رۇسىيه ئارخىپ دائىرىلىرى تهرىپىدىن ئاشكارىالنغاندىن كېيىن

ئامېرىكىدىكى ۋودروۋ ۋىلسون مهركىزىمۇ ئهسلى كوپىيهسى ۋه ئىنگلىزچه تهرجىمىسىنى ئېالن قىلدى.

4. ГАРФ. Ф. Р-9401 с/ч. Оп. 2.   Д. 95. Л. 352–359.رۇسىيه فېدېراتسىيهسى  دۆلهت ئارخىپى.فوند .ر-9401 س/چ.ئاالھىده
:پاپكا2. دېلو 95. ياپراق
359-352
5. ГАРФ. Ф. Р-9401 с/ч. Оп. 2.   Д. 95. Л. 352–359.رۇسىيه فېدېراتسىيهسى  دۆلهت ئارخىپى.فوند .ر-9401 س/چ.ئاالھىده
:پاپكا2. دېلو 95. ياپراق
359-352
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گېنېرال سپالدىڭ خودسۇن
ئىنىستىتۇتىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
ئهزاسى. ئۇ ئامېرىكا -خىتاي
مۇناسىۋهتلىرى، ئىقتىساد، دۆلهت
بىخهتهرلىكى، ئاسىيا تېنچ ئوكيان
ھهربى تهڭپۇڭلۇقى جهھهتلهرده

مۇتهخهسىس
75

ئامېرىكا – خىتاي سودا ئۇرۇشى
 

سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىمۇ؟

Hayman Capital» كايل باس ـــ
Management» نامىدىكى خهۋپتىن
ساقلىنىش فوندىنىڭ قۇرغۇچىسى

ۋه باشقۇرغۇچىسى

خهلقئارا ۋهزىيهت



   كايل باس (تۆۋهنده «باس» دهپ ئېلىنىدۇ): مهن گېنېرال سپالدىڭنى زىيارهت قىلىۋاتىمهن. گېنېرال
سىپالدىڭ «مهخپىي ئۇرۇش» ناملىق ئهسهرنى يېقىندا يېزىپ چىقتى. كىتابتا، خىتاينىڭ ئامېرىكا

سهرخىللىرىنىڭ ئۇخالپ ياتقانلىقىدىن پايدىلىنىپ قانداق باش كۆتۈرگهنلىكى بايان قىلىنغان.
گېنېرال، بۈگۈن سىز بىلهن سۆھبهتكه ئولتۇرغىنىمدىن خۇشالمهن.

      روبېرت سپالدىڭ (تۆۋهنده «سپالدىڭ» دهپ ئېلىنىدۇ): مهنمۇ خۇشال.
    باس: خىتاينىڭ نېمه ئىشالرنى قىلىۋاتقانلىقى، بۈيۈك پىالنلىرىنىڭ نېمه ئىكهنلىكى، قانداق چوڭ
ئىستراتېگىيهده بولۇۋاتقانلىقى توغرۇلۇق، خىتاينىڭ ھهقىقىتىنى ئهكىس ئهتتۈرگهن كىتابالر بهك ئاز يېزىلدى.

سىزنىڭ خىتاي سهپىرىڭىز توغرىسىدىكى بايانلىرىڭىزنى كىشىلهر ئاڭالشقا موھتاج دهپ قارايمهن.
سىزنىڭ خىتاي سهپىرىڭىز (دوستانه ھالدا) قۇچاق ئېچىش ۋه خىتاي خهلقىنىڭ ياخشى تهرهپلىرىنى ئۈمىد
قىلىش بىلهن باشالنغان. مېنىڭ چامىمچه سىز 2002-يىلى خىتايچه ئۆگىنىشكه قهدهم قويدىڭىز، ئاساسلىقى
خىتايغا چوڭقۇرالپ چۆكتىڭىز. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، سىزنىڭ خىتاي توغرىسىدىكى ۋه ئۇالرنىڭ
رهھبهرلىك قاتلىمى توغرىسىدىكى چۈشهنچىلىرىڭىز ئۆزگهردى. مهن بۇ سۆھبىتىمىزده تاماشىبىنلىرىمىزغا

خىتايدىكى چاغلىرىڭىز توغرۇلۇق سۆزلهپ بېرىىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمهن.
     خوش، ئاۋۋال سىزنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىڭىز توغرۇلۇق تاماشىبىنالرغا ئازراق ئۇچۇر بېرىپ ئۆتهي. سىز بىر
ھاۋا ئارمىيه گېنىرالى، B-2  جهڭ ئايروپىالنى ئۇچقۇچىسى، كېيىن سىز ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىكىنىڭ شاڭخهيدىكى شىتابىدا خىزمهت قىلدىڭىز. بىزگه خىتاي سهپىرىڭىز، ئۇالرنىڭ تىلىنى
ئۆگىنىشىڭىز ۋه خىتايغا سىڭىشىشىڭىز توغرۇلۇق بىر ئاز سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز. شۇنداقال، خىتاينىڭ
بۈيۈك ئىستراتېگىيىسىنى ھهقىقىي رهۋىشته قاچان چۈشۈنۈپ يېتىشكه باشلىغانلىقىڭىز توغرىسىدىمۇ

سۆزلهپ بهرسىڭىز؟
    سپالدىڭ: ئهلۋهتته. 2001-يىلى ئولمستىد فوندى تهرىپىدىن تهتقىقاتچى ئالىم سۈپىتىده خىتايغا بېرىشقا
تالالندىم. ئولمستىد ئوقۇش مۇكاپات پروگراممىسىى تولىمۇ قالتىس پروگرامما. بۇ پروگراممىغا چهتئهلده
ئىككى يىل ئوقۇش ئۈچۈن ھهر يىلى ھهر بىر ساھهدىن ئۈچ ئوفېتسىر تاللىنىدۇ. مانا بۇ چاغدا ئۆز-ئۆزىڭىزگه
«ھهي، سېنىڭ قايسى دۆلهتكه بارغۇڭ بار؟» دهپ سوئال قويىسىز. بۇ بهك نوپۇزلۇق پروگرامما بولغاچقا، مهن
دهسلىپىده ئۆزۈمنى بۇ پروگراممىغا تاللىنىمهن دهپ ئويلىمىغان. بۇ پروگراممىغا تالالنغاندىن كېيىن، قايسى
دۆلهتكه بېرىشنى تاللىشىمغا توغرا كهلدى. (ئۇ 2001-يىلى ئىدى) مهن دۇنيانى كۆزىتىپ، دۆلىتىمىزگه
نىسبهتهن ھهمكارلىق مۇناسىۋهت جهھهتتىكى ئهڭ ئىستىراتېگىيىلىك دۆلهتنىڭ، ياكى شۇ چاغدا ئامېرىكا
بىلهن ھهممىدىن بهك قارشىلىق مۇناسىۋىتىده بولۇۋاتقان دۆلهتنىڭ خىتاي ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ يهتتىم.

خىتاي ھازىرمۇ ھهم شۇنداق.
      باس: شۇ يىلى خىتاي دۇنيا سودا تهشكىالتى (WTO) غا ئهزا بولدى.

سپالدىڭ: توغرا دهيسىز. شۇنداق قىلىپ، مهن پروگراممىغا ئىلتىماس قىلىپ، قوبۇل قىلىندىم. ئۆيگه قايتىم
ئايالىمغا ئېيتتىم. ئايالىمغا ئېيتقىنىمدهك، بىز ھاۋا ئارمىيىسىدىن ئايرىلىپال قالماي، شاڭخهيگه بېرىپ
ياشىماقچى ئىدۇق. شۇنداق قىلىپ، بىز كالفورنىيه شىتاتىنىڭ مونتېرىي شهھىرىگه كۆچۈپ كهتتۇق. مهن
2001- ۋه 2002-يىلى دۆلهت مۇداپىئه تىل ئىنىستىتۇتىدا خىتايچه ئۆگهندىم. شۇنىڭدىن كېيىن بىز
شاڭخهينىڭ پۇدوڭ رايونىغا كۆچۈپ باردۇق. پۇدوڭ رايونى شاڭخهينىڭ ئهڭ غهربلهشكهن، ئهڭ زامانىۋىي رايونى
ھېسابلىنىدۇ .بۇ رايوننى خىتاي كومپارتىيىسى 1990-يىلى قۇرۇپ چىققان. مهن خىتايدا ئىككى يىلنى
ئۆتكۈزدۈم. خىتايدىكى ئهڭ داڭلىق ئىنژىنېرلىق ئۇنۋېرسىتىتى ھېسابالنغان توڭجى ئۇنۋېرسىتېتىغا ئوقۇشقا
كىردىم، شۇنداقال خىتاينىڭ ھهممه يېرىنى دېگۈدهك زىيارهت قىلدۇق. بۇ جهرياندا مهن ئىشهنگۈسىز
دهرىجىدىكى تهجرىبىلهرگه ئېرىشتىم. بالىلىرىم خىتايدىكى ساياھىتىمىزنى ياقتۇردى. مهنمۇ، ئايالىممۇ
ياقتۇردۇق. بىز خىتاي خهلقى بىلهن تونۇشتۇق. خىتاي خهلقى تولىمۇ تىرىشچان، چىدامچان، دوستانه خهلق.

ئهينى چاغدا مهن بۇ يهرنى تولىمۇ ياقتۇرۇپ قالغان ئىدىم.
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    مېنىڭ قوشنىلىرىمنىڭ ھهممىسى شاڭخهي ئاالھىده ئ ىقتىسادىي رايونىدىكى يۈز مهشھۇر شىركهت ئارىسىدا
قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان كارخانىچىالر ئىدى. ھهممىسنىڭ ئىقتىسادىي ئهھۋالى ياخشى ئىدى. بۇ يهرده چهتئهل
كارخانىلىرىال ئهمهس، خىتاي خهلقىمۇ ئىقتىسادىي جهھهتته ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىالاليتتى. ئۇالر كۈنلىرىدىن

بهك رازىدهك كۆرۈنهتتى.
     قىززىق يېرى شۇكى، كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ماڭا «بىزده ھېچقاچان دېموكراتىيه بولمايدۇ. چۈنكى،   خىتاي
خهلقى دېموكراتىيهنى چۈشهنمهيدۇ. دېموكراتىيه كهلسه بۇ يهر مالىمانچىلىققا تولىدۇ»  دېيىشتى. ئهينى چاغدا
مهن بۇ گهپلهرگه رهددىيه قايتۇرۇشنى ئويالپ باقمىغان ئىكهنمهن.  دېڭىز بوغۇزىنىڭ قارىشىسىدىكى

(دېموكراتىك)  تهيۋهن (يۇقاردا دېيىلگهندهك بولماستىن،) ئۇالرنىڭ ئىقتىسادى ناھايىتى گۈللهنگهن ئىدى.
    مهن خىتايدا ئىككى يىل تۇرغاندىن كېيىن، يهنى 2004-يىلى خىتايدىن ئايرىلىش پهيتى كهلگهنده،

ئايالىمغا «ھاۋا ئارمىيىسىدىكى خىزمىتىمدىن ئىستېپا بېرىمهن، شاڭخهيگه قايتىپ كېلىمهن» دېدىم. 
   باس: خىتاينىڭ ھۆكۈمهت سۈپىتىدىكى يادرولۇق ئىستىراتېگىيىسىنىڭ، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ

يادرولۇق ئىستىراتېگىيىسىنىڭ نېمىلىكىنى قانداق كۆرۈپ يېتىشكه باشلىدىڭىز؟
    سپالدىڭ: بۇنى تونۇپ يېتىشىم ئهسلىده تاشقى مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىدىكى چېغىمدا باشالنغان. ئون
يىلدىن كۆپراق ۋاقىتتىن كېيىن ھاۋا ئارمىيىسى مېنىڭ تهجرىبهم، خىتاينىڭ تىلى ۋه مهدهنىيىتى جهھهتتىكى
بىلىمىم ۋه خىتاينى باشقا كۆپلىگهن كىشىلهردىن ياخشى چۈشىنىشىم قاتارلىقالرنى كۆزده تۇتۇپ، مېنىڭ
بېيجىڭدىكى دۆلهت مۇداپىئه مهھكىمىسىگه ھاۋا ئارمىيىسى خادىمى سۈپىتىده ئىشقا چۈشۈشۈم

كېرهكلىكىنى قارار قىلدى.
      خىتاي ئىستراتېگىيىسىنى چۈشىنىشته بىر قاتار جهريانالرنى باشتىن كهچۈرگهن بولدۇم. بۇ  توغرا تونۇش،

دېپلوماتىيه تهجرىبىسى ۋه باشقا بىلىملهر جهھهتته ئۆزۈمنى يېتىلدۈرۈش جهريانى بولدى.
   خىتاي ئىستىراتېگىيىسىنى چۈشىنىشىمنىڭ تۇنجى قهدىمى تاشقى مۇناسىۋهت كومىتېتىدا ھهربىي
تهتقىقاتچى بولۇپ ئىشلىشىم داۋامىدا يۈز بهردى. بۇ چاغدا مهن تۇنجى قېتىم سودا، پۇل مۇئامىله ساھهسىده
ئاشكارا كۆرۈنۈشكه باشلىدىم. شۇ جهرياندا  خىتايدىكى بىر خهتهردىن ساقلىنىش فوندىنى باشقۇرۇۋاتقان
مويسىپىت كىشىلهردىن بىرى بىلهن بىر قېتىملىق چۈشلۈك تاماقتا بىلله بولۇپ قالدۇق. بۇ ئۇچرىشىشىمىز

تولىمۇ مهنىلىك بولدى. بىز خىتاينىڭ كهلگۈسى توغرۇلۇق پاراڭالشتۇق.
     ئهينى چاغدا مهن خىتاينىڭ ئىقتىسادى پات ئارىدا بىر ئىزىدا توختايدۇ. بۇالر ئىقتىسادىي ئۆسۈشنىڭ
ئاخىرقى پهللىسىگه يهتتى، ئهمدى ئىقتىسادىنى يۇقىرى دهرىجىده تهرهققىي قىلدۇرۇپ ئۈزلۈكسىز ئالغا
ئىلگىرىلىشى تهس، دهپ ئوياليتتىم. ئۇ كىشى ماڭا:«ئۇنداق ئهمهس، خاتاالشتىڭىز. ئۇالرنىڭ پۇل مۇئامىلىسى
بىر مهزگىل بىر ئىزىدا توختايدۇ. ئۇالر شۇنىڭدىن كېيىن  يۇقىرى ئۆرلىمهكچى، ئاندىن تېخىمۇ كۈچهيمهكچى.
ئاندىن، ئىقتىسادىي ئهڭ كۈچلۈك دۆلهتكه، ئاندىن دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهتكه ئايالنماقچى» دېدى. «بۇ

گهپنىڭ ھېچبىر ئاساسى يوق» دېگهن ئىدىم مهن.
     بىزده ئامېرىكا توغرۇلۇق «بىزنىڭ سېستىمىمىز ئهڭ ياخشى، بىزنىڭ مودىلىمىز ھهممىدىن ئۈستۈن. ئهڭ
ئۈستۈنى بىز بولىمىز، خىتاي ھهرگىزمۇ دۇنيانىڭ رهھبىرى بواللمايدۇ» دېگهندهك ئۆزىمىزگه ھهددىدىن زىياده
ئىشىنىپ كېتىش مهۋجۇت. بىراق، مېنىڭ خىتايغا بولغان يهنه بىر نۇقتىدىكى تونۇشۇم، ئوچۇقىنى ئېيتسام،
ئۆزۈممۇ سهزمىگهن ئاساستا باشالندى. (كېيىن) مهن بۇ يهردىن خىتايدىكى مۇدرىيهت يىغىنىغا مهسلىھهتچى
بولۇش ئۈچۈن يۆتكىلىپ كهتتىم. شۇنىڭدىن باشالپ، ھهربىي دىپلوماتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى
ئۆگىنىشكه باشلىدىم. خىتاي ھۆكۈمىتى توغرىسىدا، تېخىمۇ مۇھىمى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى
توغرىسىدا چۈشهنچىلهرگه ئېرىششكه باشلىدىم. چۈنكى مهن، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ

نىزامنامىسى قاتارلىق ماتېرىيالالرنى ئوقۇشقا باشلىغان ئىدىم.
   باس: شۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، ئهينى چاغدا سىز ئامېرىكا ھهربىي ساھهسىنىڭ بۇ ھهقتىكى
تهربىيىسىنى باشتىن ئۆتكۈزمىگهن، ئۇالر پهقهتال خۇالسىنى ئۆزىڭىزنىڭ چىقىرىشى ئۈچۈن، سىزنى كۆپ

مىقداردىكى مۇناسىۋهتلىك ماتېرىيالالر بىلهن تهمىنلىگهن ئىكهن ئۇنداقتا.
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    سپالدىڭ: ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس. مهن ئۆتكهن قىرىق يىلدىن بېرى بىزنى يېتهكلهۋاتقان، ئوخشاش كۆز
قاراشالرنى ئۆزىگه سىڭدۈرگهن دىپلوماتلىق ئۆلچىمى بويىچه تهربىيىلهندىم. ماڭا شۇنداق ئۆگىتىلدىكى، ئهگهر
سىز خىتايالرغا يىغىۋېلىش الگېرى ياكى مهجبۇرىي ئورگان كۆچۈرۈش قاتارلىق ئۆزىڭىز ھېس قىلىپ يهتكهن
سهلبىي ئهھۋالالرنى ئېيتماقچى بولسىڭىز، بۇنى ھهرگىزمۇ ئوچۇق ئاشكارا دېمهستىن، مهخپىي ھالهتته
دېيىشىڭىز كېرهك. ئهمهلىيهتته، خىتايمۇ بىزگه مۇشۇنىڭ ئوخشىشىنى دهيدۇ:«شۇنداق، بىز سىلهرنىڭ
كىشىلىك ھوقۇققا،  دېموكراتىيهگه ۋه ئهركىنلىككه  ئىشىنىدىغانلىقىڭالرنى بىلىمىز. بىراق، ئۇنداق
گهپلهرنى بىزگه ئاشكارا مهيداندا ئهمهس، مهخپىي ھالدا دېيىشىڭالر كېرهك. بۇ ئىككىلىمىز ئۈچۈن ئهڭ
ياخشىسى. ئهگهر سىلهر بۇنداق ئىشالرنى ئوچۇق-ئاشكارا دېسهڭالر، ئۇنداقتا ئۆزىمىزنى قوغداش ئۈچۈن،
دېگهنلىرىڭالرغا تېخىمۇ قاتتىق قارشى چىقىمىز. بىراق، بۇ ھهقته بىزگه ئايرىم گهپ قىلسىڭالر، ئهلۋهتته

سۆزۈڭالرغا قۇالق سالىمىز.»
    بىزگه قاسماق كىيىملهرنى ئوچۇق يهرده شامالداتماسلىقىمىز ئۇقتۇرۇلدى. ئهينى چاغدا مېنىڭ خىتاي
ئازادلىق ئارمىيىسىدىكىلهرگه ئېيتقان سۆزۈم بىلهن، ئۇالرنىڭ ماڭا ئېيتقان سۆزلىرىنى تهكرار ئهسلهپ كۆرسهم،
ئهسلىده بىز ئۇالر بىلهن ئوخشاش گهپنى قىپتىمىز. مۇنداقچه ئېيتقاندا، ئۇالر ئىككى دۆلهت ئارىىسدىكى
دىپلوماتىك تىلنى ئۆز ئهندىزىسىگه چۈشۈرۈۋالغان ئىدى. ھهتتا شۇ دهرىجىگه يهتتىكى، بىز دهۋاتقان
گهپلهرنىڭ ھهمممىسى، ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ سۆزى ئىدى. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ نۇقتىئىينهزىرىنى بىزنىڭ

نۇقتىئىينهزىرىمىزگه سىڭدۈرۈۋهتكهن ئىكهن.
    باس: بۇ ئاجايىپ بىر ئىش. سىز دېمهكچىكى،  ئۇالر ئۆزى مهنپهئهتىنى ياقىاليدىغان نۇقتىئىينهزهرلهرنىڭ
ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى خىتايدا كونترول قىلىپال قالماي، «يهرشارى ۋاقىت گېزىتى» قاتارلىق ۋاسىتىلىرىنى
دۇنياغا تارقىتىش ئارقىلىق، دۇنيانىڭ ئۆزلىرى ھهققىدىكى تهسۋىرلىرىنىمۇ كونترول قىلىشقا تىرىشتى. سىز
ماڭا خىتايالرنىڭ ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ دىپلوماتىك تىلىنى كونترول قىالاليدىغانلىقىنى ئېيتىۋاتىسىز.

ھهتتا، ئۇالرسىز ئۇ يهردىكى چاغدا سىزنىڭ بايانلىرىڭىزنى كونترول قىپتۇ.
    سپالدىڭ: شۇنداق. ئۇالر دائىمال تىلغا ئالىدىغان، شى جىن پىڭ توختىماي تهكراراليدىغان سۆزدىن بىرى
«يهرشارىلىشىش» تۇر، شى جىن پىڭ داۋۇس يىغىنىدا دائىمال «بىز يهرشارىلىشىشقا موھتاج، بىز
ئېچىۋېتىلگهن بازارالرغا موھتاج، ھهر كىم چىقىشىپ ئۆتۈشكه موھتاج، بىز چوقۇم ئۆز-ئارا تىجارهت

قىلىشىمىز كېرهك» دهيدۇ.
    باس: ئۇنىڭ دېمهكچى بولغىنى، دۇنيا بازىرىنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭغا ئېچىۋېتىلىشى كېرهك. بىراق، خىتاي

سىرتقا ئېچىۋېتىلمهسلىكى كېرهك.
     سپالدىڭ: مهن تاكى ھېلىقى مۆتىۋهر كىشى بىلهن ئاشۇ قېتىملىق ئۇچۇرىشىشقىچه، شۇنداقال نيۇيوركتىكى
چېغىمدا ئۆزۈم كۆرۈشكهن كىشىلهر بىلهن پىكىرلهشمىگۈچه ئۇالرنىڭ مهقسىدىنى چۈشىنهلمىگهن ئىدىم. شۇ

خىل كۆرۈشۈشلهر نېمه ئىشالرنىڭ بولۇۋاتقانلىقىنى چۈشىنىشىمده رول ئوينىغان بولدى.
2014-يىلى كۈزده، بهش بۇرجهكلىك بىنادا خىتاينى تهتقىق قىلىۋاتقان چېغىمدا،  خىتايچه ماقاله-ئهسهر
ئوقۇشنى داۋامالشتۇردۇم. خىتايدا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى قانۇنى ۋه خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى

قانۇنىدىن ئىبارهت ئىككى خىل قانۇن بار. كۆپىنچه كىشىلهر خىتايدا ئىككى خىل قانۇن بارلىقىنى بىلمهيدۇ.
      باس: نېمىشقا شۇنداق بولىدۇ؟

     سپالدىڭ: سىز بىر دۆلهتنى تهسهۋۋۇر قىلغىنىڭىزدا، تهبىيال ئۇ دۆلهتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى خىيالىڭىزغا
كېلىدۇ. بىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىمىزغا كهلسهك، دۆلهت مىنىستىرلىكى دىپلوماتىك ھوقۇقنى يۈرگۈزىدۇ. 
دۆلهت مىنىستىرلىكى باشقا دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋهتلهشكهنده بۇ ئامېرىكىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا

ۋهكىللىك قىلىدۇ.
  خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى بىلهن، ياكى خىتاي مۇداپىئه مىنىستىرلىكىگه تهڭداش
ھېسابلىنىدىغان خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى (رهھبهرلىكى) بىلهن سۆھبهتلهشكهن چېغىمىزدا، خىتاي ئىگىلىك

ھوقۇقىغا ۋهكىللىك قىلغان ئورگان بىلهن ھۆكۈمهت سهۋىيىسىده روبىرو كهلگهن بولمايمىز.
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     ئهمدى، خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىگه كهلسهك، ئهمهلىيهتته ئۇالر ھۆكۈمهت تارماقلىرىدىن بىرى ئهمهس،
مۇنداقچه ئېيتقاندا، ئۇالر بىر قوراللىق سىياسىي پارتىيهدىن، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ قوراللىق

قىسىمىدىن ئىبارهتتۇر.
      سىز ئىگىلىك ھوقۇق توغرىسىدا ئويالنغىڭىزدا، ئۇالرنى قانداق ھوقۇققا ئىگه دهپ قارايسىز؟ ئۇالر پۇلنى
كونترول قىالمدۇ؟  ئۇالر ساقچى تارماقلىرىنى كونترول قىالمدۇ؟ ئهلۋهتته، ئۇالر ئهسكهرلهرنى كونترول قىلىدۇ.
ماھىيهت جهھهتتىن ئېيتقاندا، ھاكىمىيهت تارماقلىرىنىڭ ھهممىسى – ھهممه نهرسه مۇتلهق ھالدا خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيىسى تهرىپىدىن كونترول قىلىنىدۇ.
    سىز بىر پرىزدېنت بولۇش سۈپىتىڭىز بىلهن شى جىنپىڭ بىلهن كۆرۈشكهن چېغىڭىزدا، ئهمهلىيهتته،
خىتايدىكى ئهڭ يۇقىرى ھوقۇقلۇق شهخس نامى بىلهن ئاتالغان شى جىنپىڭ خىتاي كوممۇنىستىك

پارتىيىسىنىڭ رهئىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن، دۆلهتته يۈز بېرىدىغان ئىشالرنى قارار قىلىدۇ.
   دۆلهت سېكرىتارىمىز پومپىئو خىتاينىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى بىلهن كۆرۈشكىنىده، ئۇنىڭ
كۆرۈشكىنى ئهسلىده تولۇق ھوقۇقلۇق ۋهكىل ئهمهس. سىز پهقهت خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ باش
شىتابىغا بارسىڭىز، ياكى جۇڭنهنخهيگه بارسىڭىز، ئاندىن ھهقىقىي ھۆكۈم يۈرگۈزگۈچى بىلهن
كۆرۈشهلهيسىز. خىتايدا جۇڭنهنخهيگه پهقهتال بهزى ئاالھىده ھوقۇقلۇق كىشىلهرال كىرهلهيدۇ. ئۇ يهرگه كىرىش

ئۈچۈن، «خىتاي خهلقىنىڭ ياخشى دوستى» بولۇشىڭىز كېرهك.
      باس: سىز ئۇ يهرگه كىرىپ باقمىغانمۇ؟

     سپالدىڭ: مهن خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ باش شىتابىغا بىر قېتىم بېرىپ باققان. مېنى ئۇ
يهرگه مايكېل پىلىزبېرىي ئېلىپ بارغان ئىدى. مهن بهلكىم خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ باش

شىتابىغا قهدهم بېسىپ باققان بىردىنبىر دۆلهت مۇداپىئه ئهمهلدارى بولۇشۇم مۇمكىن.
      باس: شۇ چاغدا قانداق ئىشالر يۈز بهردى؟ مهن ھهرگىزمۇ گهپنى تاغدىن باشالپ، باغقا چۈشۈپ كېتىدىغان

بىرى ئهمهس. ئهمما، مهن سىزنىڭ بىرىنچى قول كهچۈرمىشلىرىڭىزگه بهك قىزىقىۋاتىمهن.
      سپالدىڭ: مهن بۇ يىغىنغا قاتنىشىدىغانلىقىمنى بىلگىنىمده تولىمۇ ھهيران قالغان ئىدىم. بېرلىن تېمى
ئۆرۈلۈپ، سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى ئاخىرالشقاندىن كېيىن، خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى «مانا ئهمدى،
خىتايالر ۋه (دۇنيادىكى) كوممۇنىستىك پارتىيىلهر دۇنيا تهرىپىدىن تاشلىۋېتىلىدىغان بولدى» دهپ ئويلىدى.
ئۇالر ئۆتمۈشتىكى خهلىقئارالىق سىياسىي سهھنىلهرده دائىم باشقا كوممۇنىستىك دۆلهتلهر بىلهن قوش
تهرهپلىك ئۇچرىشاتتى. بولۇپمۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى مهۋجۇت دهۋرلهرده شۇنداق قىالتتى. نۆۋهتته، باشقا
كوممۇنىستىك دۆلهتلهرنىڭ ھهممىسى يوق بولدى، ياكى يوق بولۇشىغا ئاز قالدى. بۇ ھالهتته، ئۇالر كىم بىلهن
سۆھبهت ئۆتكۈزىدۇ؟ مهن ھهيران قاالرلىق ھالدا شۇنى بايقىدىمكى، بىزنىڭ دېموكراتالر پارتىيىمىز ۋه
جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيىمىز خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ باش شىتابىدا ئۇالر ئورۇنالشتۇرغان

زىياپهتلهرگه قاتنىشىدىكهن. بۇالر مهن ھېس قىلغان ئىشالردىن بىرى. مهن بۇنىڭدىن بهكال ھهيران قالىمهن.
    باس: سىز كوڭگرهس ئهزالىرى ۋه سېناتورالرنىڭ خىتاي كۈلتۈر ئالماشتۇرۇش قۇرۇلۇشلىرى ئۈچۈن خىتاي

كومپارتىيىسىنىڭ باش شىتابىغا تهكلىپ قىلىنغانلىقىنى كۆردىڭىز، شۇنداقمۇ؟
     سپالدىڭ: كۆرمىدىم. بىراق، خىتاي تهرهپ «بىز سىرتقى دۇنيا بىلهن ئاالقه ئورنىتىۋاتىمىز. بىز سىلهرنىڭ
جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهڭالر بىلهنمۇ ئاالقه ئورناتتۇق، ئۇالر كېلىپ بىز بىلهن كۆرۈشتى. بىز سىلهرنىڭ

دېموكراتىك بارتىيهڭالر بىلهن ئاالقه ئورناتتۇق. ئۇالرمۇ كېلىپ بىز بىلهن كۆرۈشتى» دېگهن ئىدى.
مهن بۇنىڭدىن ھهيرانۇ-ھهس قالدىم. مهن ئىلگىرى بۇنداق بىر ئىشنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلمهيتتىم.
مهن چهتئهلده تۇرۇشلۇق ھهربىي ئهمهلدارلىق تهربىيىسىدىن سىرت، مهن يهنه باشقا بىر تهربىيىنىمۇ
ئالغانمهن. مهن خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ھۆججهتلىرىنى كۆپلهپ ئوقۇيمهن، دۇنيادا نېمه

ئىشالرنىڭ بولىۋاتقىنىنى چۈشىنىپ تۇرىمهن.
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       مهن شۇنى ھېس قىلىپ يېتىشكه باشلىدىمكى، ئهگهر سىز خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئىش
قىلىش ئۇسۇلىغا قارايدىغان بولسىڭىز، ئۇالرنىڭ خىزمىتىنىڭ جامائهت پىكىرىنى كونترول قىلىشقا
مۇناسىۋهتلىك ئىكهنلىكىنى بايقايسىز. ئۇالر سىزنىڭ ئويىڭىزنى كونترول قىلىدۇ، خىتاي توغرىسىدىكى
ۋه خىتاي خهلقى توغرىسىدىكى سۆزلىرىڭىزنى كونترول قىلىدۇ. نۆۋهتته مهيلى ئامېرىكادا بولسۇن، مهيلى
خىتايدا بولسۇن، سىز خىتاي دېگىنىڭىزده بۇنىڭ ئارقىسىدىن تهبئ ىيال خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسىنىڭ سۆزلىرىنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى ئهگىشىپ كېلىدۇ. جامائهت پىكىرىنى كونترول قىلىشقا
كهلسهك، مهسىلهن، ناۋادا سىز ئامېرىكادا ئۇيغۇرالر سوالنغان يىغىۋېلىش الگېرلىرى ياكى ئىچكى ئهزا
ئهتكهسچىلىكى توغرىسىدا ئېغىز ئاچسىڭىز، ياكى كۇڭزى ئىنىستىتۇتلىرىنىڭ نۇتۇق-بايانالرغا
چهكلىمه قويۇشى توغرىسىدا سۆز ئاچسىڭىز، شۇنداقال ئۇنۋېرسىتىتالردىكى دىننى باستۇرۇش
قىلمىشلىرىنى تىلغا ئالسىڭىز، ئىرقچى بولۇپ قالىسىز. ئهسلىده بۇ خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسىنىڭ نۇقتىئىينهزىرى. مهن بۇنى نۇرغۇن قېتىم باشتىن كهچۈردۈم. خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يهنه
بىر نۇقتىئىينهزىرى شۇكى، ناۋادا سىز يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالنغان ئۇيغۇرالر ياكى ئىچكى ئهزا
ئهتكهسچىلىكى توغرىسىدا ئېغىز ئاچسىڭىز، 1.4 مىليارد خىتاي خهلقىنىڭ غهزىبىنى قوزغىغان

ھېسابلىنىسىز.
      خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۆزىنى بۇ ئېسىل خهلق ۋه ئ ۇالرنىڭ كۈلتۈرى بىلهن نىقابلىۋالغان. بىز
2002- يىلىدىن 2004-يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا خىتاي مهدهنىيىتى ۋه تارىخىنى ئۆگىنىشكه باشلىدۇق
ۋه ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالغان. شۇڭىالشقا، سىز كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رهزىل ماھىيىتى توغرىسىدا
سۆز قىلسىڭىز،  ئۇالر (بىزنىڭ خىتاي كۈلتۈرى، تارىخى ۋه خهلقىنى ياخشى كۆرىدىغىنىمىزنى

سۈيئىستېمال قىلىپ تۇرۇپ) «سهن خىتاي خهلقىگه ھۇجۇم قىلىۋاتىسهن» دېيىشىدۇ.
     بۇ سۆزنىڭ ئۈنۈمچانلىقى ناھايىتى يۇقىرى. بۇ ئارقىلىق خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۆزىنىڭ
ھۇجۇم نىشانى بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىدۇ. چۈنكى، (خىتاي كومپارتىيىسى ئۆزىنى 1.4 مىليارد
كىشىنىڭ ۋهكىلى دهپ دهۋا قىلىۋالغانلىقى ئۈچۈن) دۇنيا 1.4 مىليارد كىشىنىڭ مهجبۇرىي ھالدا ئىچكى

ئهزانى سۆكۈۋېلىشنى تهلهپ قىلىشتهك رهزىل ئىشنى قىلىدىغانلىقىنى قوبۇل قىاللمايدۇ-ده.
    شۇنداق قىلىپ، مهن خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىدىكى مۇخاتىپلىرىمغا «قارا، خىتايدىكى زور كۆپچىلىك
كىشى سىلهرنىڭ دهۋاتقىنىڭالر بىلهن چاتىقى يوق، (كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ رهزىللىكلىرىنى تىلغا

ئالسام) مېنى 1.4 مىليارد خىتاي خهلقىنى غهزهپلهندۈردى دېيىشنى توختات» دهيدىغان بولدۇم.
شۇنىسى ئېىسىمدىكى، شاڭخهيدىكى چاغلىرىمدا، ئۇ يهردىكىلهر ئۆز تۇرمۇشىدىن ئهنسىرهيتتى. مهن
مۇشۇنداق بولغانلىقىغا قهسهم قىلىپ بېرهلهيمهن. ئۇ يهردىكى خهلقنىڭ سىزنىڭ خىتاي ئازادلىق

ئارمىيىسى توغرۇلۇق نېمه ئويلىغىنىڭىز بىلهن ئهسال چاتىقى يوق.
    باس: سىز خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئۆزىگه تهۋه بىخهتهر رايوننى بهرپا قىلىۋالغانلىقىنى
تىلغا ئېلىۋاتىسىز. ئۇالرنىڭ بىخهتهر رايونى ھۆكۈمهت قىلىۋاتقان ھهر قانداق رهزىللىكنىڭ
تهنقىدلىنىشىگه «ئىرقچى» لىق قالپىقى كهيدۈرۈش ئىكهن. «بىزنىڭ بۇ يهرده نېمه ئىش قىلىۋاتقىنىمىز
بىلهن چاتىقىڭ بولمىسۇن. سهن دېگهن بىر ئىرقچى.» بۇ كالسسىك ئىجتىمائىيهت پسخلوگىيىسىدىكى

كېسهللىك قىلمىشىدۇر.
    سپالدىڭ: ئۇالر ئۆزىنى خىتاي خهلقىنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇۋالماقتا. ئۇالر پهقهت خىتاي زېمىنىنى ۋه
خىتاي خهلقىنى  گۆرۈگه ئېلىۋالغاندىال، ئاندىن خىتاي خهلقىگه ۋاكالىتهن سۆز قىالاليدۇ. خىتاي خهلقى ئۆز

ئاۋازىنى چىقىرىشقا قادىر ئهمهس.
    باس: ئىككهيلهن ئىلگىرى پاراڭالشقان بىر تېمىغا قايتماقچىمهن. چۈنكى، تاماشىبىنلىرىمىز بۇ تېمىغا
ئىنتايىن قىزىقىدۇ دهپ قارايمهن. سىز ماڭا مهن ئىشىنىشكه جۈرئهت قىاللمايدىغان، پهرده ئارقىسىدا يۈز

بېرىۋاتقان بىر تۈركۈم ئىشالرنى تىلغا ئالغان بولدىڭىز.سىز بېيجىڭ ۋه شاڭخهيدىكى ئامېرىكا ئهلچىخا-
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نىسىغا بارغان. مهيلى خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىگه تهۋه ياكى ئهلچىخانىغا تهۋه خىتاي خادىمالر بىلهن
كۆرۈشكهن چېغىڭىزدا، ئۇالرنىڭ سىزگه بىر گهپنى ئېيتقىنىنى دېدىڭىز. بۇ تېخىچه ماڭا نىسبهتهن
ئىشهنگۈسىز گهپ. ئۇالر سىز بىلهن يېپىق شهكىلده كۆرۈشكهنده، سىزگه خىتاي-ئامېرىكا رىقابىتى

توغرىسىدا نېمه دېگهن ئىدى؟
    سپالدىڭ: ئۇالرنىڭ دېگىنى شۇكى: بۇ بىزنىڭ دهۋرىمىز. بىز بهش مىڭ يىلدىن بېرى جاھان سوراپ
كهلدۇق. ئۆتكهن يۈز يىل تولىمۇ مۈشكۈل بولدى. بۇنداق بولۇشىنىڭ ئهڭ چوڭ سهۋهبى سىلهرنىڭ
خاتالىقىڭالردۇر. بىز سىلهر سهۋهبلىك يۈز يىللىق ئار-نومۇستا قالدۇق. ئهمما، بىز ئهمدى قهد كۆتۈردۇق.

بىز ئۈزۈپ چىقىمىز. ئهمدى سىلهر بىزنىڭ ئاغزىمىزغا قارايسىلهر.
     باس: «سىلهر» دهپ ئامېرىكانى نهزهرده تۇتۇۋاتىدۇ. خىتاي بۇ يهرده ئامېرىكانى نهزهرده تۇتىۋاتىدۇ. ئۇالر

«بىز سىلهرنى سۈپۈرۈپ تاشاليمىز» دهۋاتىدۇ.
     سپالدىڭ: (خىتاي) بىز ھۆكۈمران بولىمىز، تۈپ يىلتىزىدىن ھۆكۈمران بولىمىز (دهۋاتىدۇ).

    باس: خىتايالر ئامېرىكاغا ئۆزلىرىنىڭ بىزگه ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىۋاتىدۇ. بۇ ئۇالرنىڭ
ئامېرىكا ئهلچىخانىسىدىكى ياكى خىتاي ئهلچىخانىلىرىدىن بىرىدىكى يېپىق شهكىلدىكى كۆرۈشۈشته

ئېيتقانلىرى.
    سپالدىڭ: بۇ پهقهت دىپلوماتىيه چهمبىرىكى دائىرىسىدىال كهڭرى تارقالغان پىكىر بولۇپال قالماي،

مالىيه ۋه كارخانا ساھهلىرىدىمۇ بۇ گهپ ئوخشاشال كهڭرى تارقالغان.
ئۇالر مهخپىي ھالدا شۇنداق دېيىشىدۇ: «قارا! كىمنىڭ دۇنيانى قولىدا ئوينىتىدىغانلىقىنى ياخشى

بىلىۋالغىن، ئهگهر مهنپهئهتكه ئېرىشهي دېسهڭ توغرا تهرهپنى تاللىغىن.»
     دۆلىتىمىزدىكى ئىنتايىن باي مىليونېرالر ماڭا «دېموكراتىيه ئۆلدى، خىتاينىڭ مودېلى تېخىمۇ ياخشى.
ئهگهر بىز تارىخ تاللىغان تهرهپته تۇرماقچى بولساق، خىتاينىڭ مودېلىنى قوبۇل قىلىشقا موھتاج بولۇپال

قالماي، يهنه تېخى خىتاي تهرهپته تۇرۇشقا موھتاجمىز»  دېگهن ئىدى.
   باس: بۇ ئاجايىپ بىر گهپ. خىتاي بىزنىڭ ئاچكۆزلۈكىمىزنى ئۆزىمىزگه قارشى قوللىنىشتا بهكمۇ
ئۇستىلىق قىپتۇ. سىز ئۇ مىليونېرالرنىڭ دېموكراتىيه ئۆلدى، بىز خىتاينىڭ مودېلىنى قوللىنىشقا
موھتاج دېگهنلىكىنى تىلغا ئالدىڭىز. بۇ مىليونېرالرغا خىتاي يېشىل چىراق يېقىپ بهرگهن بولغاچقا،
ئۇالر ھهسسىلهپ بېيىش بىلهن بىرگه، خىتاينىڭ دېپىنى چېلىشقا چۈشكهن. ئامېرىكانىڭ دۆلهت
بىخهتهرلىكىگه تامامهن سهل قارىغان. مانا بۇ خىتايدا چوڭ سودا بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان شىركهتلىرى
بولغان، ئۇ يهرگه مهبلهغ سېلىشىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىنى خالىمايدىغان دهرىجىدىن تاشقىرى

مىليونېرالرنىڭ ئىدىيىسى.
     بىزنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى ئاپپاراتلىرىمىز خىتاينىڭ ئهڭ چوڭ رىقابهتچىمىز ئىكهنلىكىنى تونۇپ
يهتتى. ئهمهلىيهتته، دۆلهت مۇداپىئه ئاخباراتى ئانالىزلىرىغا ئاساسالنغاندا، خىتاي بىزنىڭ رهقىبىمىز.
شۇڭىالشقا، ئىككى تهرهپنىڭ ئىدىيىسىده ئاسمان-زېمىن پهرق بار. بىر تهرهپته — خىتاي تهرهپته ئاالھىده
ھوقۇق بېرىلگهن مىليونېرالر، يهنه بىر تهرهپته بولسا بىزنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى ئورگانلىرىمىز بار.
بىزنىڭ ئهسلهپ چىقىشىمىز كېرهك بولغان بىر نۇقتا، ئاۋۋال بىز سىز بايان قىلغان بىر نهچچه جۈملىنى
رهتلهپ چىقىۋااليلى. مهن تاماشىبىنلىرىمىزنى (خىتاي ئىشغالى ئاستىدىكى) شهرقىي تۈركىستاندىكى
جازا الگېرلىرىغا قامالغان ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ئاڭلىغان دهپ ئوياليمهن. بىز تېخىمۇ چوڭقۇرلىغان ئاساستا
نېمه ئىشالرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقى توغرۇلۇق چۈشهنچىگه ئېرىشىۋااليلى. «chinatribunal.com» نى
ئوقۇسىڭىز، ھهممه ۋهقهلىكنىڭ خۇالسىسىنى ئوقۇغان بولىسىز. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى
ھهقىقهتهن مهست قىلىنغان، تېخى ئ ۆلمىگهن ئىنساننىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى ئېلىۋالغىلى تۇرۇپتۇ. نېمىشقا

بۇنداق ئىشالرنى پۈتۈن دۇنيا بىلمهيدۇ؟ تاراتقۇالردا نېمىشقا بۇ ئىشالر خهۋهر قىلىنمايدۇ؟
     بىزنىڭ سۆھبىتىمىزگه بىزنىڭ ھهر كۈنى مۇشۇ ئىش توغرىسىدا ئىزدىنىۋاتقىنىمىز سهۋهب بولىۋاتىدۇ. 
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 بۇ ئىش قانداق قىلىپ ئاشكارىلىنىپ كهتتى؟ دېموكراتىيه ئۆلدى دهۋاتقان مىليونېرالرنىڭ بىز خىتاي
كوممۇنىستىك پارتىيىسىدىن ئۆگىنىشىمىز كېرهك دېيىشى — ئىككى ئۈچ مىليون ئادهمنى يىغىۋېلىش
الگېرلىرىغا سوالپ، ئۇالرنى تىرىك توختۇتۇپ قويۇپ ئىچكى ئهزالىرىنى يۇلۇپ ئېلىۋېلىشىنى ئۆگىنشىمىز

كېرهك، دېگهندىن دېرهك بېرهمدۇ قانداق؟ ئۇالر بىزگه زادى نېمه دېمهكچى؟
     باس: بىرهر دۆلهت ئىچكى ئهزاغا ئېرىشىش ئۈچۈن خىتايغا سهپهر قىلىشنى چهكلىدىمۇ؟

     سپالدىڭ: شۇنداق.
     باس: بۇ قايسى دۆلهت؟

  سپالدىڭ: ئىسرائىلىيه.ئىسرائىلىيهنىڭ بۇنىڭ چهكلىشىدىكى سهۋهب شۇكى، بىر يۈرهك
كېسهللىكلىرى دوختۇرى ئهينى چاغدا ئىسرائىلىيه چېگرىسى ئىچىدىكى ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈش
جهمئىيىتىده ئۆز بىمارلىرىدىن خىتاينىڭ ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈش بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقانلىقىنى بىلگهن

ئىكهن. ئۇ بىمار كېيىنكى ئايدا يۈرهك كۆچۈرۈش ئ وپېراتسىيىسى ئۈچۈن خىتايغا سهپهر قىلماقچى بوپتۇ.
    باس: ئهگهر ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈش ئ ۆچرىتى تىزىملىكىده ئىسمىڭىز بولسا، سىزگه تېلفون كېلىدىكهن،
ئاندىن، چوقۇم ئون ئىككى سائهت ئىچىده مهلۇم جايغا ئۇچۇپ بارغىنىڭىزدىال يۈرهك كۆچۈرۈش

ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرااليدىكهنسىز. 
       سىپالدىڭ: سىز بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم خىتايغا بېرىشىڭىز كېرهك. 

      باس: (ئهزاغا ئېھتىياجىڭىز بولسا) خىتاي تهرهپ بىلهن ئالدىن كېلىشىپ قويۇش كېرهك.
    سىپالدىڭ: شۇنداق. يۈرهك كېسىلى دوختۇرى بىمارىدىن «سىزنىڭ ئالدىن كېلىشىپ قويىشىڭىز
نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟» دهپ سوراپتۇ ۋه بۇ ھهقته ئىزدىنىشكه باشالپتۇ. نهتىجىده شۇنى بايقاپتۇكى، خىتاي
كوممۇنىستىك پارتىيىسى خهلق ئازادلىق ئارمىيه دوختۇرخانىسىدا ئاساسلىقى فالۇن گۇمپىسى
مۇرتلىرىنىڭ، بهزىده ھهتتا ئۇيغۇرالرنىڭ، بهزى ھالالردا ئوخشىمىغان سىياسىي كۆز قاراشتىكى
خىرىستىئانالرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى بىمارالرغا تهمىنلهيدىكهن. بۇالرنىڭ ھهممىسى سىزنىڭ ئۇالرغا
ماسلىشىش ماسالشماسلىقىڭىزغا باغلىق ئىكهن. براۋ ئهزا كۆچۈرۈش ئۈچۈن يولغا چىقىدۇ، ئۇالر «ئاھ

خۇدا، مېنىڭDNA  رىم تهكشۈرۈلدى،  ئۇالر مېنى ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى ئارقىلىق تهكشۈردى» دېيىشىدۇ.    
      باس: خىتاي بۇنى مهھبۇسىلىرىغا قىلغاندا مهھبۇسالر شۇنداق دېيىشىدۇ، شۇنداقمۇ؟   

      سپالدىڭ: شۇنداق.
     باس: خىتاي دىنىي گۇرۇپپىالرغا قاتناشقان، ئوخشاش بولمىغان سىياسىي كۆز قاراشالرغا تهۋه بولغان
مهھبۇسالرنى تهشكىللهپ، ئۇالرنىڭ قېنىنى تهكشۈرىدۇ، ئۇالرنى ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى ئۈسكۈنىسى ئارقىلىق

تهكشۈرىدۇ.
      سپالدىڭ: شۇنداق. ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى ئۈسكۈنىسى ئارقىلىق تهكشۈررىلىدۇ. 

     باس: ئۇالر ھهربىر مهھبۇسقا مۇشۇنداق قىلىدۇ. ئۇالر سىزنىڭ تاللىۋېلىشىڭىز ئۈچۈن سىزنى ئىچكى
ئهزا تاللىما غىزاسى بىلهن تهمىنلهيدۇ.

     سپالدىڭ: ھېلىقى يۈرهك كېسهللىكلىرى دوختۇرى بۇ خىل ئهھۋالنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىپ،
ئۇ ئۆزىمۇ دهل يهھۇدىيالر قىرغىنچىلىقىدىن ئامان قالغان بىرى بولغانلىقى ئۈچۈن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ
ئىچكى مهۋجۇتلۇقىنىڭ ناتسىستالرنىڭكى بىلهن ئوخشاش ئىكهنلىكىنى ئوپئوچۇق كۆرۈپ يېتىپتۇ. مهن
خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىده ئهخالق مىزانى، ئىنسانىي قهدىر-قىممهت ياكى كىشىلىك ھوقۇق
دهيدىغان نهرسه يوق دهپ قارايدىغانلىقىمنى سىزگه بىلدۈرۈش ئۈچۈن بۇالرنى بايان قىلدىم. خىتاي
كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئهمهلىيهتته بىر يىرگىنىشلىك تهشكىالتتىن ئىبارهت. بۇ خىتاي خهلقىنىڭ
يىرگىنىشلىكلىكىدىن ئهمهس، بهلكى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ پهقهت ۋه پهقهت ھوقۇقنى ۋه
كونترول قىلىشنىال كۆزلهيدىغانلىقىدىندۇر. ماھىيهت نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، شۇ سهۋهبلىك ھېلىقى
يۈرهك كېسهللىكلىرى دوختۇرى ئىسرائىلىيه ھۆكۈمىتىگه بىز بۇنداق ئىشنى چهكلىشىمىز كېرهك دېگهن.
دېمهك، سىز ئىسرائىلىيهدىن ئىچكى ئهزا قوبۇل قىلىش ئۈچۈن خىتايغا سهپهر قىاللمايسىز. ئىچكى ئهزا

قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ئىسرائىلىيهدىن باشقا ھهر قانداق دۆلهتتىن خىتايغا قاراپ يولغا  چىقااليسىز.
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     باس: ئېنىق بىر نۇقتا شۇكى، ناۋادا سىز ئامېرىكادا ياكى ياۋروپادا بولسىڭىز، شۇنداقال خىتايغا بېرىپ
ئىچكى ئهزا قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ئالدىن كېلىشىپ قويغان بولسىڭىز...

     سپالدىڭ: بۇنى قىالاليسىز.
     باس: بۇنىڭ ئۈچۈن پهقهتال ئۇالرغا تېلفون ئارقىلىق خهۋهر قىلىپ قويسىڭىز بوالمدۇ؟

    سپالدىڭ: شۇنداق. ئوپېراتسىيهگه ئازغىنه پۇل ياكى ناھايىتى كۆپ پۇل سهرپ قىلىشىڭىز مۇمكىن.
ئۇدۇل كهلگهنده شۇنىمۇ دهپ قويۇشۇم كېرهككى، دېڭ شياۋپىڭنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى ئىقتىسادىي كۈچىنى
قېزىپ چىقىرىش تهجرىبىسى ئارقىلىق قانداق قىلىپ كوممۇنىزىمغا يهتكىلى بولىدىغانلىق
توغرىسىدىكى قارىشى ئهسلىده ئىنسانىيهتنىڭ مهنپهئهتكه ئېرىشىكه بولغان ئىشتىياقى بىلهن
كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ دۆلهت مهنپهئهتىنى بىر-بىرىگه باغلىۋېلىشتىن كهلگهن. بۇ ئىقتىسادنى
تهرهققىي قىلدۇرۇشتىكى، شۇنداقال جهمئ ىيهتنى تهرهققىي قىلدۇرۇشتىكى ئىنتايىن ئۈنۈملۈك فورمۇال
ھېسابلىنىدۇ. بىز ئۆتمۈشته بۇنىڭ پاتنېتىغا ئېرىشكهن. خىتايالر بۇنى روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن شۇنداق
دېگهن:«ئۇنداقتا بىز ئالدى بىلهن ئىنتايىن تار بىر ساھهنى ئېچىۋېتهيلى. بىز سېنىڭ باي بولۇشىڭغا يول
قويىمىز. بىراق، باشقا ساھهلهرده بىز ھهممىنى بهلگىلهپ بېرىمىز، قارارنى كوممۇنىستىك پارتىيه

چىقىرىدۇ.»
    باس: «تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى، بىز بېيىتىشنى خالىغان كىشىلىرىمىزنى تالالپ چىقىمىز، ئۇالر بىزنىڭ
دېپىمىزنى چالىدىغان بولۇپ چىقىدۇ.» تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى، ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك بىر قىسىم خىتاي

لوبىچىلىرى ئامېرىكىلىق مىليونېرالر بولماقتا.
     سپالدىڭ: توغرا. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرالشقان ۋه بىزنىڭ دۇنيانى قۇرۇپ چىقىشقا تىرماشقان
چاغلىرىمىزغا قارايدىغان بولسىڭىز، بۇ خىلدىكى دېموكراتىيه پىرىنسىپىدا پۇقراۋىي ئهركىنلىك،
كىشىلىك ھوقۇق، قانۇنچىلىق ئىدىيىسى ۋه ئهركىن تىجارهت قاتارلىق ئىدىيىلهر بىر-بىرى بىلهن
جىپىسلىشىپ كهتكهن ئىدى. پهقهتال ئهركىن تىجارهت ۋه يهرشارىلىشىشتىال مۇشۇنداق بولۇپ قالماي،
ئىچكى پىرىنسىپلىرىمىزدىمۇ بۇ ئامىلالرغا (ھۆرمهت قىلىنغان ئىدى) ۋه كىشى بۇالرغا قارىتا ئۆز ئالدىغا
ھوقۇق چىقىرااليتتى. بۇالرنىڭ ھهممىسى ئاساسىي قانۇنىمىزدا مهۋجۇت. ئاساسىي قانۇنىمىزنىڭ پهقهت
بىر بېتىنىال ئوقۇپ باقسىڭىز، تهبئىيال «پاھ، مانا بۇ بىز ئېھتىياجلىق بولغان شهكىلده دۇنيانى قۇرۇپ
چىقىش ئهمهسمۇ» دهپ قالىسىز. خوش، دۇنيانى قۇرۇپ چىقىش ئىمتيازىنى خىتاي ئ ۆتكۈزىۋالدى دهيلى،
ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن چىقىدىغىنى پهقهت «ھهممه نهرسىنى بىر ياققا چۆرۈۋهت، بىز يهرشارىۋىيالشماقچى»

دېيىشتىن ئىبارهت.
       باس: بىز ئهركىن تىجارهت بىلهن شۇغۇللىنىمىز، باشقا ئىشالرنى ئۇنتۇپ كهت، دېمهكچى.

       سپالدىڭ: بىز بىر تۈرلۈك مهدهنىيهت بهرپا قىلىمىز، بۇ مهدهنىيهت پهقهت بېيىشنىال مهقسهد قىلغان.
ئاندىن بىز ئۇنى كونترول قىلىمىز (خىتاينىڭ مهپكۇرىسى مانا بۇ). سىز بۇنداق قىلغىنىڭىزدا، ئهخالق
مىزانلىرىنى چۆرۈپ تاشلىۋېتىسىز. كىشىلىك ھوقۇق ۋه پۇقراالرنىڭ ئهركىنلىكىنى تارتىۋالغان بولىسىز.
جياڭ زېمىن «فالۇن گۇمپىسىنى يهر بىلهن يهكسان قىلىمىز» دېگهن ئىدى. بۇنىڭ سۆز مهنىسىدىن

قارىغاندا، فالۇن گۇمپىسى بىلهن شۇغۇلالنغانالرنى جايلىۋېتىمىز، دېگهنلىكتۇر.
     جياڭ زېمىن شۇنداق قىلغان چاغدا، خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى ئۈچۈن پۇل تېپىش پۇرسىتىمۇ
يارىتىلدى. ئۇ مۇشۇنداق ئىشالرنى قىلغىنىدا «بىز بۇالرنى يوق قىلىمىز» دېدى، ئهمما، «بۇنىڭ
باھانىسىده پۇل تاپساق بولمايدۇ» دېگىنى يوق. شۇنداق قىلىپ، ئۇالر دېگىنىدهك قىلدى، ھهمده يېڭى بىر
تىجارهتنى ئىجاد قىلدى. ناۋادا سىز خىتايدا بىر تىجارهتنى قىلماقچى بولسىڭىز، ئۇ كوممۇنىستىك

پارتىيىگه، ھاكىمىيهتكه خىرىس بولمىغانال تهقدىرده، نېمىال قىلسىڭىز بولىۋېرىدۇ.
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     مۇشۇ ھهقتىكى ئهڭ ياخشى مىسالالردىن بىرى دهل فېنتانىل. فېنتانىل دورا زاۋۇتلىرىدىن، يهنى
كۈندىلىك تۇرمۇشقا كېرهكلىك دورىالرنى ياسايدىغان زاۋۇتلىرىدىن كهلگهن. خىتايدا بۇ زاۋۇتالر فېنتانىل
ئىشلهپ چىقىرىدۇ. كۈندىلىك تۇرمۇشتا الزىملىق دورىالرنى ياساشتىن سىرت، فېنتانىل ياساش ئۇالرنىڭ

يهنه بىر ئىشلهپچىقىرىش تۈرى ھېسابلىنىدۇ.
    باس: فېتانىلنىڭ قانداق خۇسۇسىيىتى بار؟ بىز بىر ئاز قېيىپ كهتتۇق. بهزى ئۇيغۇرالر قامالغان
يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا قايتايلى. ئامېرىكا ئىسىخبارات ئورگانلىرى نۆۋهتته ئۈچ مىليون كىشى جازا
الگېرىغا سوالنغان دهپ قاراۋاتىدۇ. شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقانالر توغرۇلۇق بىزنىڭ سۈنئىي ھهمراھ
ئارقىلىق تارتىلغان رهسىملىرىمىز بار، ئىسرائىلىيهنىڭمۇ، ياۋروپانىڭمۇ بار. مانا بۇ، تېخنولوگىيىنىڭ
ئىجابىي تهرهپلىرىدىن بىرى. خىتايالر ئۇ يهرده جهسهت كۆيدۈرۈش ئورۇنلىرىنى ياساشقا باشلىغاندا، بۇ
يهرگه يانداشتۇرۇپال جازا الگېرى ياسىسا، مهن بۇنىڭدىن خىتاينى ئىشلهپچىقىرىشنى چوڭقۇرالشتۇرۇشنى
تهڭشهۋاتىدۇ دهپ قارىمايمهن. چۈنكى، ئۇالر ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، بۇنى جهسهت بىر تهرهپ
قىلىشتىكى ياخشى چاره بولۇپ قالىدۇ دهپ ئوياليدۇ. مهقسهدكه كهلسهك، ئامېرىكا نېمىشقا ئاتالمىش
«ئىچكى ئهزا قوبۇل قىلىشى سهپىرى» گه چهك قويمايدۇ؟ غهرب ئهللىرى نېمىشقا ئىسرائىلىيه بىلهن بىر
قاتاردا تۇرۇپ، بۇ ئىشنى چهكلىمهيدۇ؟ شۇنداقال، نېمىشقا خىتاينىڭ ئورگان ئهتكهسچىلىكىگه ئوخشاش
ئىشلىرى ئىزچىل ھالدا خهۋهرلهرنىڭ باش بېتىدىن ئورۇن ئالمايدۇ؟ «نيۇ يورك ۋاقىت گېزىتى» ئۇيغۇرالر
سوالنغان جازا الگېرلىرى توغرۇلۇق كۈنلهپ خهۋهر بهردى. ئارقىدىن بۇ خىل خهۋهرلهر يوقاپ كهتتى. بىز

نېمىشقا جازا الگېرلىرى توغرۇلۇق تېخىمۇ كۆپ توختالمايمىز؟
    سپالدىڭ: (خىتاي) خىتاي ئۆز خهلقىنىڭ سۆز ئهركىنلىكىنى كونترول قىلىشتىن  سىرت، بۇ خىلدىكى
ئىشالرغىمۇ ھىيله-نهيرهڭ ئىشلىتىشته مۇتهخهسىسلىشىپ كهتكهن. جاھانغا نهزهر سالغىنىڭىزدا، تهسىر
كۈچى ئهڭ كۈچلۈك ئىككى دۆلهتنى كۆرىسىز. رۇسالر دۇنيانىڭ ھهممه يېرىده ئاتوم جهمئىيىتى بهرپا
قىلدى. ئۇالر خهلقنىڭ ئارىسىنى بۆلۈپ، قوشنىالر ئارا زىددىيهت چىقاردى. خىتاي كېلىپ، ئۆزى قىلىۋاتقان
ھهر قانداق ئىشنى دۇنيادىن يوشۇردى. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۆزى قىلغان ئىشنى مهخپىي
تۇتۇش جهھهتته تارىختىن بۇيان  ئهڭ يۇقىرى پهلله ياراتقان تهشكىالتالردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئۇ ئۆزى

قىلغان ھهممه ئىشىنى مهخپىي تۇتىدۇ.
   باس: دېمهكچى بولغىنىڭىز، خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ بۈيۈك ئىستراتېگىيىسىنى مهخپىي تۇتۇشى

توغرىسىدىمۇ؟
      سپالدىڭ: ھهر قانداق ئىشنى مهخپىي تۇتۇشىنى دهۋاتىمهن. ھهتتا، بىزنىڭ ئىستىخبارات ساھهرىمىزمۇ
ئۇالرنىڭ نېمه پىالنالر قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىشتىن ئىمكانسىز قالغان. چۈنكى، ئۇالر قىلغان ھهر قانداق
ئىشىنى مهخپىي تۇتۇشتىن ئىبارهت ناھايىتى ياخشى بىر سېستىمىغا ئىگه. ئۇالر قىلغان ھهممه ئىشىنى
خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ پىرىنسىپى بويىچه قىلدى. سىز خىتايغا ۋه خىتاي خهلقىگه
مۇناسىۋهتلىك نۇقتىئىينهزهرلهرنى كونترول قىلغىنىڭىزدىال، ئاندىن قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭىزنى

يوشۇرااليسىز، قىلىۋاتقانلىرىڭىز ئاشكارىلىنىپ كهتمهيدۇ.
    باس: شهرقىي تۈركىستاندىكى مهخپىيهتلىكلهر بىزنىڭ سىن ئاپپاراتلىرىمىزنىڭ ئىشلهشكه ئامالسىز

قالغانلىقىدىن بولدى.
      سپالدىڭ: شۇنداق.

   باس: خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ قورقۇنچى ئىزچىل ھالدا خوڭكوڭ بولۇپ كېلىۋاتىدۇ.
چۈنكى، ئۇالر خوڭكوڭدا نامايىشچىالرنى باستۇرماقچى بولدى. ئۇالر ماھىيهتته خوڭكوڭنى يۇتۇۋهتمهكچى.

     سپالدىڭ: خوڭكوڭدا كامېراالر خىزمىتىنى قىاللىدى.
    باس: خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا (مۇخبىرالرنىڭ) يوللىرىنى توسۇۋالدى.  CNN شهرقىي تۈركىستانغا

كىرىشكه ئۇرۇندى.VICE  مېدىياسى كىرىشكه ئورۇندى. خىتاي ئۇالرنى كىرگىلى قويمىدى.  خىتاي ئۈچ
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مىليون ئادهمنى ئومۇمىي جهھهتتىن تۈرمىلهرده يوشۇرۇپ قااللىدى. شۇنداقال، ئۇالرنىڭ ئىچكى ئهزاسىنى
كېسىۋااللىدى.

   سپالدىڭ: شۇنداق، ئهگهر سىز ئۇ يهرگه بارسىڭىز، ئۇالر سىزنىڭ تېلېفوندا نېمه ئىشالرنى
قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى بىلىپ تۇرۇش ئۈچۈن تېلېفونىڭىزغا (نازارهت قىلىدىغان) يۇمشاق دېتال قاچىالپ
قويىدۇ. ئۇالر ئېلېكتىرونلۇق جهھهتتىن ھهم جىسمانىي جهھهتتىن ھهممه نهرسىگه چهكلىمه قويغان.
(ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىده) ئامېرىكا ئهسكهرلىرىنىڭ داكاۋ (دىكى ناتسىست يىغىۋېلىش
الگېرى) غا كىرگهن چاغدىكى كهچمىشلىرىنى ئهسلهپ بېقىڭ. ئۇالر باشتىن كهچۈرگهن، شاھىت بولغان
قورقۇنچلۇق ئىشالر جامائهتچىلىككه ئاشكارىالنغان، بۇ توغرىسىدا گهپلهر بولۇنغانىدى، ئهمما شۇ
ۋاقىتتىمۇ كىشىلهر ناتسىستالرنىڭ ئۇ قهدهر رهزىل ئىكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىاللمىغانىدى. بۈگۈنكى

(شهرقىي تۈركىستاندىكى) ئهھۋال شۇنىڭغا بهك ئوخشايدۇ. 
       باس: بىز يهنه فېنتانىل توغرىسىدىكى تېمىمىزغا قايتىپ كېلهيلى. مهن فېنتانىل ھهققىدىكى
ئهھۋالالرغا نهزهر سالدىم، ئىلگىرىمۇ ئېيتقىنىمدهك، مهن بۇ ساھهنىڭ مۇتهخهسسىسى ئهمهس، ئهمما مهن
مۇتهخهسسىسلهر بىلهن پاراڭلىشىپ باقتىم. بىز بۇلتۇر بىر يىلدا ئهپيۇن تۈرىدىكى نهرسىلهر سهۋهبلىك
75000 ۋهتهندىشىمىزدىن ئايرىلىپ قالدۇق. بۇنىڭ ئىچىدىكى 48 مىڭدىن 50 مىڭغىچه كىشى فېنتانىل
سهۋهبلىك ھاياتىدىن ئايرىلغان. ئامېرىكاغا كىرگهن فېنتانىلنىڭ توقسان پىرسهنتتىن كۆپرهكى
خىتايدىن كېلىدۇ. مۇشۇ شهكىلده قىياس قىلىپ باقساق، خىتاي ھۆكۈمىتى ھهر يىلى غهرهزلىك ھالدا 40
مىڭ ئامېرىكالىقنى ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ، يهنى ئۇالر بىزنى ئۆلتۈرىدىغان دورىالرنى دۆلىتىمىزگه يۆتكهپ
كېلىۋاتىدۇ. بىز تارىخمىزدىكى ئهڭ قورقۇنچلۇق كۈن بولغان «11 – سېنتهبىر ۋهقهسى» سهۋهبلىك ئوتتۇرا
شهرققه ئۇرۇش ئاچتۇق، بۇ ۋهقهده ئۈچ مىڭ ئادهم ئۆلگهنىدى. ئهمما خىتاي يىلىغا بىزنىڭ 40 مىڭ

ئادىمىمىزنى ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ، بىز بۇنىڭغا قارىتا نېمه ئىش قىلىۋاتىمىز؟
        سىپالدىڭ: ئۇالر يىلىغا 40 مىڭ ئادىمىمىزنى ئۆلتۈرۈش بىلهنال بولدى قىلىۋاتقىنى يوق. بىز بۇ ھهقته
ئۆتمۈشكه نهزهر سېلىپ بېقىشىمىز كېرهك. ئۇالر 2001 – يىلى دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولغاندا نېمه
ئىشالر يۈز بهردى؟ بىز 70 مىڭدىن ئارتۇق زاۋۇتىمىزدىن، ياسىمىچىلىق ساھهسىدىكى ئۈچ مىليون 400
مىڭ ئىش ئورنىدىن ئايرىلىپ قالدۇق. شۇنداقال بۇنىڭ ھهربىرىگه تۆتتىن توغرا كېلىدىغان ئاجىزالرنى
قولالش ئۈچۈن ئاجرىتىلغان خىزمهت ئورنىدىن، يهنى جهمئىي 13 مىليوندىن ئارتۇق ئىش ئورنىدىن مهھرۇم
بولدۇق.  ئۇالر ئامېرىكانىڭ زاۋۇت – كارخانىلىرىنى، ئىش ئورنىنى تارتىۋالدى. شۇنداقال، بۇ خىزمهتلهر
ساالمهتلىك سۇغۇرتىسى بار ئۇزاق مۇددهتلىك خىزمهتلهر بولغاچقا، ئۇالر ئهمهلىيهتته ئامېرىكالىقالرنىڭ
ساالمهتلىك سۇغۇرتىسىنى تارتىۋالدى. ئۇالر يهنه ئامېرىكالىقالرنىڭ پېنسىيه پۇلىنىمۇ تارتىۋالدى. ئۇالر
(ئاشۇ شهكىلده) بۇ يهرلهرنى نامراتالشتۇرۇپ، ئاندىن زهھهر سېتىپ، كىشىلهرنىڭ جېنىغا زامىن بولۇشقا
باشلىدى. ئهلۋهتته، بۇنداق بولۇشىدا شى جىنپىڭ «ئامېرىكالىقالرغا فېنتانېل سېتىڭالر» دهپ بۇيرۇق

چۈشۈرگىنى يوق.
      ئهمما، ئۇالر (خىتاي رهھبهرلىرى فېنتانېل ئهتكهسچىلىرى ۋه شۇالرغا ئوخشاش كىشىلهرگه)
«خىتايالرغا خىزمهت پۇرسىتى چىقىدىغان، پۇل تاپااليدىغانال ئىش بولسا، نېمه قىلىشىڭالر بىلهن كارىمىز
يوق» دهۋاتىدۇ. سىزگه ئېيتسام، خىتايدا (بۇ ساھهدىكى) مهنپهئهت ئىنتىلىشى ناھايىتى كۈچلۈك،
(خىتايدىكى) دورا ياساش شىركىتىنىڭ ساھىبلىرى فېنتانىل ياساپ، ئۇنى ئامېرىكاغا توشۇپ، توننىالپ
پۇل تېپىۋاتىدۇ. ئهمما، ھازىر ئىشنىڭ قىزىقى شۇكى، سىز بىزنىڭ زهھهر چهكلهش ئهمهلدارلىرىمىز بىلهن
پاراڭالشسىڭىز ـــ مهن ئۇالر بىلهن پاراڭلىشىپ باقتىم ــــ ئۇالر سىزگه «خىتايالر بىز بىلهن ھهمكارلىشىۋا-
تىدۇ» دهيدۇ.  (بۇ گهپلهرگه بولغان ھهيرانلىقىمدىن) ئورۇندۇقىمدىن يىقىلىپ چۈشكىلى  تاسال  قالىمهن.
مهن  دېدىمكى، ئامېرىكاغا كىرىۋاتقان  فېنتانىلنىڭ  ھهممىسىنى خىتايالر يۆتكهپ كېلىۋاتىدۇ.  بۇالرنىڭ
بىر قىسمى  يول باشلىغۇچىالرنىڭ ياردىمىده جهنۇبىي چېگرا ئارقىلىق كىرسه، يهنه بىر قىسىمى بىۋاسىته

پوچتا  يولالنمىلىرى  ئارقىلىق قولىڭىزغا  تېگىدۇ. ياكى تابلېت ھالىتىده  كانادادىن    كىرگۈزۈلىدۇ.
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بۇالرنىڭ ھهممىسى خىتايدىن كهلگهن. لېكىن، ئۇالر (ئامېرىكا زهھهر چهكلهش دائىرىسىدىكىلهر):
«ئهھۋالغۇ شۇنداق، ئهمما بىز بۇ ئىشنى تهكشۈرۈپ <ھاي> دهپ بولغۇچه ئۇالر فېنتانىلنىڭ خىمىيهلىك
تهركىبىنى ئۆزگهرتىپ بوپتۇ، ئهمدى ئۇ قانۇنلۇق نهرسىگه ئايلىنىپ بولدى» دېيىشىدۇ. «ئۇنداقتا، بۇنى
قانۇنسىز دائىرىگه كىرگۈزۈپ چهكلهشنىڭ ئامالى بارمۇ؟» دهپ سورىسىڭىز، «بۇنىڭغا بىرهر يىلچه جهريان
كېتىدۇ. لېكىن، سىزنىڭ يۈز – خاتىرىڭىزنى قىلىپ بىز بۇ ئىشنى ئالته ئاي ئىچىده پۈتتۈرىمىز. بىز بۇ
نېمىلهردىن (خىتاي فېنتانېل ئهتكهسچىلىرىدىن) بىر قانچىنى قولغا ئېلىپ، تۈرمىگه تاشاليمىز» دهيدۇ.
ئهمما، ئۇالر ئىككى ھهپتىدىن كېيىنال تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدىن قايتىپ چىقىدۇ. دېگهندهك ئالته ئايدىن
كېيىن، ئۇالر «ھهي، بۇ نهرسىلهر ئهمدى قانۇنلۇق ئهمهس جۇمۇ!» دهيدۇ. ئۇالر (ئهتكهسچىلهر) يهنه دورىنىڭ
رېتسىپىنى ئۆزگهرتىدۇ. ئهمما، ئۇالر (زهھهر چهكلهش دائىرىلىرى) «خىتايالر بىز بىلهن ھهمكارلىشىۋاتىدۇ»
دېگىنى ئۈچۈن، بىز خىتايالر راستال بۇ جهھهتته بىز بىلهن ھهمكارلىشىۋاتقاندهك ھېس قىلىپ قالىمىز.

ئهمهلىيهتته ئۇنداق ئهمهس، ئهھۋالدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. 
    باس: (مهنچه ئهھۋالدا) ئۆزگىرىش بار، (خىتايالرنىڭ دۆلىتىمىزگه قىلىۋاتقان فېنتانېل ئهتكهسچىلىكى)
بارغانسېرى ئهدهپ كېتىۋاتىدۇ. بۇ ماڭا تهتۈر ئهپىيۇن ئۇرۇشىدهك تۇيۇلىدۇ (يهنى ئهينى ۋاقىتتىكى ئهپىيۇن
ئۇرۇشىدا ئهنگلىيه ۋهكىللىكىدىكى غهرب خىتايغا ئهپىيۇن يۆتكهپ ساتقان بولسا، نۆۋهتته شۇنىڭ ئهكسى

بولۇۋاتىدۇ دېمهكچى، ت). 
    سپالدىڭ: بۇنى ھهقىقهتهن تهتۈر ئهپىيۇن ئۇرۇشى دېيىشكه بولىدۇ. ئهگهر سىز ئۇالر (خىتايالر) بىلهن

ئايرىم پاراڭالشسىڭىز، ئۇالر چوقۇم بۇ گهپكه پىخىلداپ كۈلۈپ كېتىدۇ. بۇ گهپ ئۇالرغا يۇمۇرلۇق تۇيۇلىدۇ.
   باس: ئاڭلىشىمچه، ئۇالر ئهپىيۇنگۈلنىڭ گېنىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇنى يىلنىڭ يېرىمىدا ئۆسىدىغان

ھالهتتىن، پۈتۈن يىل ئۆسۈپ تۇرىدىغان قىلغانمىش. 
      سپالدىڭ: بۇنى مهنمۇ ئاڭلىدىم. 

   باس: بۇ گهپ تېخى بىر ھهپتىنىڭ ئالدىدا مهلۇم بىر مېدىتسىنا ژۇرنىلىغا بېسىلدى. ئۇنىڭدا
دېيىلىشىچه، (خىتايدا) ئهپىيۇنگۈلنى يىل بويى ئۆستۈرگىلى بولىدىغان قىلغاننىڭ ياقى ئۇنىڭدىن
ئېلىنىدىغان ھوسۇل (ئهپىيۇن)نىڭ مىقدارى قىرىق پىرسهنت ئېشىپتۇ. مهن ئۇنىڭ (ئۆسۈش ۋاقتى تهڭده
تهڭ ئاشقان شارائىتتا) ھوسۇلىنىڭ نېمه ئۈچۈن بىر ھهسسه ئاشمىغانلىقىنى چۈشىنهلمىدىم. بهلكىم
ئۇنىڭ قىشتا ئۆسۈشى قىيىنراق بولسا كېرهك. بۇ يهردىكى مۇھىم نۇقتا، ئۇالر كىشىلىك ھوقۇقنى
ياۋايىالرچه دهپسهنده قىلىۋاتىدۇ، ئۇالرنىڭ بهزى ئىشلىرىنى ئامېرىكاغا ھۇجۇم قىلغانلىق دهپ قاراشقا
بولىدۇ. بىز فېنتانىلدىن ساقالنساق، شۇ تۈردىكى باشقا زهھهرلهرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراۋاتىمىز. ئۇالر بۇ
يهرده تاشالندۇق ماتېرىيالالر بىلهن ياسىغان نهرسىلهر راك كېسىلىگه سهۋهب بولۇۋاتىدۇ. بىز خىتاي بىلهن
بولغان مۇناسىۋىتىمىزنىڭ قايسىال تهرىپىگه نهزهر سالساق، ئىشالرنىڭ بارغانسېرى
يامانلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز. (ئامېرىكا – خىتاي ئارىسىدىكى) مهن كۆرگهنلىكى ئىشالر
يامانلىشىۋاتىدۇ. (شۇنداق تۇرۇقلۇق)، سىزچه، بىز بىر دۆلهت سۈپىتىده، نېمه ئۈچۈن ئۇالر بىلهن
مۇناسىۋهت قىلىشىمىز كېرهك؟ ئهجهبا بۇ نوقۇل بىزنىڭ مهنپهئهتپهرهسلىكىمىز، ئاچكۆزلۈكىمىز،
خىتاينى ۋه ئۇنىڭ بىر مىليارد 400 مىليون خهلقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈنمۇ؟ بىز نېمه ئۈچۈن كۆزىمىزنى
ئاچمايمىز؟ نېمه ئۈچۈن «بىز بۇنداق رهزىل بىر ھاكىمىيهت بىلهن مۇناسىۋهت قىلمايمىز!» دېمهيمىز؟

بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟ بىز بۇ مهسىلىلهرنى قانداق ھهل قىلىشمىز كېرهك؟
     سپالدىڭ: مهن نېمىشقا بۇ (رېئاللىق)نى تونۇپ يېتهلمهيدىغانلىقىمىزنى ئېيتىپ بېرهي. بىز خىتاينى،
ياكى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسىنى چۈشهنمهيمىز. 2002 – يىلى، مهن بىر خىتايچه ئاشخانىدا تۇنجى
قېتىم تاماق يېگهنىدىم، مهن (تاماق يهپ بولۇپ) پۇل تۆلىگهنده «تهلهي پىرهنىكى»گه ئېرىشهلمىدىم.
ئهينى چاغدا مهن «مېنىڭ تهلهي پىرهنىكىم قهيهرده؟» دهپ ئويلىدىم. مهن شۇ چاغقىچه «تهلهي

پىرهنىكى»نىڭ خىتاينىڭ نهرسىسى ئهمهسلىكىنى ھېس قىلماپتىكهنمهن. ئۇ ئهمهلىيهتته ئامېرىكادىن 
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چىقىدىكهن، ئۇنى سان فىرانسىسكودىكى ياپونالر ياسايدىكهن. تۇيۇقسىزال، بۇ نهرسه (تهلهي پىرهنىكى)
ئامېرىكادىكى خىتايچه تاماقخانىالردا مودا بولۇپ كهتتى .لېكىن، ئهمهلىيهتته ئۇ خىتاينىڭ نهرسىسى
ئهمهس. بىزنىڭ خىتاي خهلقى ۋه خىتاي  كومپارتىيهسىگه بولغان چۈشهنچىمىز ھهققىده، كىم بىزنى
ئهسكهرتىشى كېرهك؟ خىتايشۇناسالر. خىتايشۇناسالر نېمه ئۈچۈن بىزنى خىتاي كومپارتىيهسى ھهققىده
ئاگاھالندۇرمايدۇ؟ چۈنكى، ئۇالر خىتايغا بارسا ھهشهمهتلىك ساياھهتلهرنى قىلىدۇ، بۇنىڭ چىقىملىرىنى
خىتاي كومپارتىيهسى تۆلهيدۇ. ئۇالرغا ۋىزىنى خىتاي كومپارتىيهسى بېرىدۇ. شى جىنپىڭ تهختكه
چىققاندا، بىلۇمبېرگ (Bloomberg) ئاگېنتلىقى ئۇنىڭ جهمهتىگه، ئۇالرنىڭ مال - بىساتىغا ئاالقىدار
ئاجايىپ بىر ماقالىنى ئېالن قىلىۋىدى، مايكېل بلومبېرگقا «ئهگهر بۇ ئىشىڭنى توختاتمىساڭ، تور بېتىڭ

بۇنىڭدىن كېيىن خىتايدا ئىشلىمهيدۇ» دهپ پوپوزا قىلىندى. 
      باس: دهرۋهقه، بىلۇمبېرگ تور بېتى بىر مهزگىل خىتايدا ئېتىۋېتىلدى.

     سپالدىڭ: شۇنىڭ بىلهن، بىلۇمبېرگ ئاگېنتلىقى تۇيۇقسىزال خىتايغا ئاالقىدار خهۋهرلهر ھهققىده ئۆز -
ئۆزىنى تهكشۈرۈشكه باشلىدى. بىز يهرشارىلىشىشنىڭ ۋال كوچىسى (دىكى  مالىيه گۇرۇھلىرى) غا
پايدىلىق ئىكهنلىكىنى ئويالپ باقساق بولىدۇ. چۈنكى، ئۇالر پاي چېكى ياكى زايومدىن پايدا ئالىدۇ.
بىلۇمبېرگمۇ ئۆز تور بېتىنى ئىشلىتىدىغانالرنىڭ تېخىمۇ كۆپ بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. مهنچه مهنپهئهت
تۈرتكىسىنى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسىنىڭ دۆلهت مهنپهئهتى بىلهن باغالش يالغۇز خىتايدىال كۈچكه
ئىگه ئىش ئهمهس. ئهھۋال بۇ يهردىمۇ (ئامېرىكادىمۇ)، ئافرىقىدىمۇ، ئاسىيادىمۇ شۇنداق. قىلىشىڭىز
كېرهك بولغىنى قارشى تهرهپنى پۇل مۇئامىله ياكى ئىقتىساد جهھهتته غىدىقالشتۇر. ئهنه شۇ چاغدا ئۇ

سىزنىڭ ئارزۇيىڭىز بويىچه ئىش قىلىدۇ.
      باس: ئۇنداقتا بۇ مهسىلىنى قانداق ھهل قىلىشىمىز كېرهك؟

    سپالدىڭ: قانداق ھهل قىلىش كېرهك دېگهنده، بىر خىل ھهل قىلىش چارىسى بار. مهن فېنتانىلنى
نهزهرده تۇتۇپ تۇرۇپ دهۋاتىمهن. يېقىندا فىالدېلفىيه ياكى بالتىموردىكى پورتتا بىر پاراخوتتىن تهخمىنهن يۈز
مىليون دولالر قىممىتىدىكى فېنتانىل بايقالدى. شۇنىڭ بىلهن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تۇنجى قېتىم
«ھهرقانداق پاراخوتتىن فېنتانىل بايقاپال قالساق، ھهربىر كېمىنى قايتۇرۇۋېتىمىز. شۇنداقال سېنىڭ
كېمىلىرىڭ بىر ئايغىچه پورتقا كىرهلمهيدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، بىز يهنه پاراخوتتىن چۈشۈرگهن ھهربىر
ئهشيا ئۈچۈن 1000 دولالردىن جهرىمانه ئالىمىز. ئهگهر بۇنداق ئىش تهكرارلىنىپ قالسا، جهرىمانه سوممىسى

بىر ھهسسه ئاشۇرۇلىدۇ» دېدى.
      باس: نېمه دهپ پاراخوتتىكى بارلىق مالنىڭ قىممىتىگه باراۋهر كهلگۈدهك جهرىمانه ئالمايمىز؟ يهنى

نېمه دهپ تىرانسىپورت شىركىتىگه بۇ سهۋهبلىك 100 مىليون دولالر تۆلىشىڭ كېرهك دېمهيمىز؟
      سپالدىڭ: ئۇنداق قىالي دېسىڭىز، خىتاي سودا – سانائهت بانكىسىنىڭ نيۇيوركتا ناھايىتى ئېسىل
بىر بىناسى ۋه نۇرغۇن مال – مۈلكى بار. سىز خىتاي كومپارتىيهسىگه ۋه ئۇنىڭ مال – مۈلكىگه، يهنى
دۆلهتكه ــــ چۈنكى، خىتاي كومپارتىيهسى ئۆز ئالدىغا ئىگىلىك ھوقۇققا ئىگىدۇر ــــ  قارىتا جازا ئىجرا
قىلماقچى بولسىڭىز، ئىشالر ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ئهگهر سىز بىر شىركهتنى ياكى شهخسنى ئېمبارگو
قىلماقچى بولسىڭىز ـــ قانۇن ئارقىلىق ئىداره قىلىنىدىغان دۆلهت بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن، بىز
مۇشۇنداق قىلىشقا مايىل ــــ خىتاي «پهرۋايىمىز پهلهك» دهيدۇ. بۇ خۇددى ئۇالر فالۇنگۇڭچىالرنىڭ بهدهن
ئهزالىرىنى ئېلىۋااللىغاندهكال بىر ئىش. ئهگهر خىتايدىكى فېنتانىل ياسايدىغان بىر شىركهت ئامېرىكا

ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن سوتقا تارتىلسا، (خىتايالر ئۈچۈن) بۇنىڭ كارايىتى چاغلىق.
      باس: كىتابىڭىز ـــ دېمهكچى بولغانلىرىمنىڭ سهلبىي باھا دهپ چۈشىنىلمهسلىكىنى ئۈمىد قىلىمهن

ـــ كىشىنى ھاڭ - تاڭ قالدۇرىدىغان بىر يۈرۈش ھېكايىلهردىن تهركىب تاپقان ئىكهن. 
      سپالدىڭ: شۇنداق.

     باس: گهرچه بۇ كىتاب چوڭ بىر ۋهقهلىكنى بايان قىلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ھهربىر باب ئۆز ئالدىغا 
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ناھايىتى قىزىقارلىق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانىكهن، ھهربىر بابتا بىر مۇستهقىل ۋهقه بايان

قىلىنىدىكهن. كىتابىڭىزنىڭ بىر بابىدا سىز خىتايالرنىڭ ئامېرىكادىكى ئۆزىگه قارشى پىكىردىكىلهرنى

قانداق نازارهت قىلىدىغانلىقىنى ۋه ئۇالردىن قانداق ئۆچ ئالىدىغانلىقىنى بايان قىلىپسىز. خىتايالرنىڭ بۇ

ھهقتىكى ئىشلىرىنى سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز.    

    سپالدىڭ: مهن بۇ خىل ئىشالرنى تۇنجى قېتىم باشتىن كهچۈرگهنده خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ

باش شىتاب باشلىقى گېنېرال فاڭ فېڭخۇي بىلهن بىرگه ئىدىم. 

      باس: ئۇ خىتايدىن ئامېرىكاغا كهلگهن ۋاقىتتىمۇ؟

    سپالدىڭ: شۇنداق، مهن ئۇنى مارا الگو (Mar-a-Lago) غىچه ئاپىرىپ قويغانىدىم. ئهينى چاغدا شى

جىنپىڭ بىلهن پىرېزىدېنت ترامپ ئارىسىدىكى تۇنجى قېتىملىق قوش تهرهپلىك يىغىن شۇ يهرده

ئۆتكۈزۈلمهكچى ئىدى. مىئامىدىن نيۇيوركقا قايتىش سهپىرىمىزده، مهن ئايروپىالننىڭ ئارقا تهرىپىده

ئولتۇردۇم، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى ئايروپىالننىڭ ئالدى تهرىپىده ئولتۇردى.

       باس: چىققىنىڭالر يولۇچىالر ئايروپىالنىمىدى؟

   سپالدىڭ: شۇنداق، يولۇچىالر ئايروپىالنى ئىدى. ئايروپىالننىڭ ئارقا تهرىپىده كىشىلهرنىڭ خىتايچه

پاراڭلىشىۋاتقىنى قۇلىقىمغا كىرىپ قالدى. 

     باس: سىز خىتايچه بىلىسىز.

   سپالدىڭ: شۇنداق، مهن خىتايچه بىلىمهن. شۇنىڭ بىلهن بىز پاراڭغا چۈشۈپ كهتتۇق. ھال – ئهھۋال

سوراشتۇق. مهن ئۇالرنىڭ بهدهنلىرىنىڭ ئۇ يهر – بۇ يهرلىرىنىڭ داكا بىلهن تېڭىلغانلىقىنى، بهزى يهرلىرىنىڭ

سۈرۈلۈپ كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ، سىلهرگه بىرهر ئىش بولدىمۇ؟ دهپ سورىدىم. 

      باس: ئۇالرغا نېمه ئىش بوپتىكهن؟

     سپالدىڭ: ئۇالر «بىز فالۇنگۇڭچىالرمىز، شى جىنپىڭغا قارشى نامايىش قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئهلچىخانا

ئادهم ئهۋهتىپ بىزنى ئۇرغۇزدى» دېدى. 

     باس: خىتاي ئهلچىخانىسى ئادهم يالالپ، بىزنىڭ دۆلىتىمىزده نامايىش قىلغانالرنى ئۇرغۇزغان؟

    سپالدىڭ: شۇنداق. ھهر قېتىم خىتاينىڭ دۆلهت رهھبىرى ئامېرىكاغا كهلگهنده، مهسىلهن شى جىنپىڭ

2015 – يىلى 9 – ئايدا ئامېرىكاغا كېلىپ، ۋاشىڭتون ئاالھىده رايونىدا پىرېزىدېنت ئوباما بىلهن كۆرۈشكهنده،

خىتاي ئهلچىخانىسى ئامېرىكادا ۋىزا بىلهن تۇرۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرغا، سودىگهرلهرگه، يهنى خىتايالرنىڭ

ھهممىسىگه كوچىالرغا چىقىپ شى جىنپىڭنى قارشى ئېلىش توغرىسىدا ئۇقتۇرۇش قىلغان. ئۇالر (شى

جىنپىڭغا قارشى) نامايىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن يولنىڭ ئىككى تهرىپىده سهپ بولۇپ تۇرۇشقا

ئورۇنالشتۇرۇلغان. شۇنداقال، ئۇالر يهنه (خىتايغا قارشى) بىرهر قارشىلىق ھهرىكهتلىرى بولۇپال قالسا، بۇنىڭغا

قانداق ئىنكاس قايتۇرۇش ھهققىدىمۇ مهشىقلهندۈرۈلگهن. بۇ ئومۇمهن قارشىلىق قىلغانالرنى ئارىغا ئېلىپ

دۇمباالش شهكلىده بولغان. بۇنداق بولغاندا قارشىلىقالر كىشىلهرنىڭ ئانچه دىققىتىنى تارتمايدۇ. ئهمهلىيهتته،

ئۇالر (بۇنداق قىلىش ئارقىلىق) ئامېرىكادا كومپارتىيه رهھبهرلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى

شهكىللهندۈرۈۋاتىدۇ. 

       باس: ئۇنداقتا، بىز فالۇنگوڭچىالرنى ئۇرغان بۇ كىشىلهرنى قولغا ئالدۇقمۇ؟

     سپالدىڭ: ياق، قولغا ئالمىدۇق. بىزنىڭ بۇ ھهقته ھېچقانداق قانۇنىي ھهرىكهت قولالنمىغانلىقىمىزدىكى

ئاساسلىق سهۋهب، ئهسلى بىز ئوباما ھۆكۈمىتى مهزگىلدىمۇ ZTE (خىتاينىڭ  شىركىتى) گه قارىتا

ھهرىكهت قوللىنااليتتۇق، ئهمما دۆلهت مىنىستېرلىكى  «بىز ئۇالرغا قانۇنىي جازا ئىجرا قىلساق بولمايدۇ.

چۈنكى، بىز خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ چاۋشيهن مهسىلىسىده، كىلىمات ئۆزگىرىشى مهسىلىسىده بىز بىلهن

بىر سهپته تۇرۇشىغا موھتاج» دهپ بۇنى رهت قىلدى. 

   باس: دېمهك، بىز ئاللىقانداق دىپلوماتىك نىشانالرغا يېتىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ خاتالىقالرغا يول

قويىمىزمۇ؟

    سپالدىڭ: شۇنداق، ھهرقانداق خاتالىققا (يول قويىمىز). چۈنكى، (بىزنىڭ نهزىرىمىزده) بىز ئۈچۈن تېخىمۇ

مۇھىمى، خىتاي كومپارتىيهسى بىلهن بولغان «ئۆزئارا مهنپهئهت يهتكۈزىدىغان» ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىنى   
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ساقالش.ئهمما،ھېچكىم خىتاي كومپارتىيهسىدىكىلهردىن «سىلهر بۇ خىل ئۆز ئارا مهنپهئهت يهتكۈزىشىدىغان

ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىگه موھتاجمۇ؟» دهپ سوراپ باقمىدى. چۈنكى، (شۇنداق سوئال سورىلىپ قالسا)، ئۇالر

«ياق، ياق، سىلهر دېگهن بىزنىڭ دۈشمىنىمىز، سىلهر دېگهن بىزگه بىر ئهسىر زۇلۇم قىلغان سىنىپىي دۈشمهن»

دېگهن بوالتتى.

     باس: بۇ ھهقىقهتهن مۇھىم. چۈنكى، كىشىلهر بىز يهنه بىر قېتىم مهنپهئهت ئۈچۈن خىتايغا ئېگىلىشىمىز،

ئۇالر بىلهن كېلىشىم ھاسىل قىلىپ، مىليونېرالردىن تېخىمۇ كۆپ پۇل ئۈندۈرۈۋېلىشىمىز كېرهك دېيىشىدۇ.

ئۇالر خىتاي كومپارتىيهسى بىلهن تهڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان مۇناسىۋهت ئورناتقىلى بولىدۇ دهپ قارايدۇ.

لېكىن، خىتاي ئهمهلىيهتته بىر پارازىت (يهنى ئۇ ئهتراپىدىكىلهر بىلهن تهڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشنىڭ ئورنىغا،

ئۇالرنىڭ ئېنېرگىيهسىنى خورىتىپ تۈگىتىدۇ).

   سپالدىڭ: بۇ ھهقىقهتهن قىزىقارلىق ئىش. ئۇالر «سېنىڭ دهۋاتقانلىرىڭ خاتا، چۈنكى خىتاي كومپارتىيهسىده

ئىسالھاتچىالرمۇ بار» دېيىشىدۇ. ئۇالر شۇنى چۈشهنمهيۋاتىدۇكى، (خىتاي كومپارتىيهسىدىكى)

ئىسالھاتچىالرمۇ (باشقا خىتايالرغا) ئوخشاش، پهقهت ئۇالرنىڭ ئۇسلۇبى ئوخشىمايدۇ خاالس. ئۇالر سىزگه

قاتتىق قولالرغا ئوخشاش ھاكاۋۇر مۇئامىله قىلمايدۇ. ئۇالر سىلىق – سىپايىلىك بىلهن ئۆزىنىڭ ھهقىقىي

ئهمهلىي كۈچىنى يوشۇرۇپ، ۋاقىت ئۇتۇشقا تىرىشىدۇ. ئهنه شۇ رهۋىشته، ئىش ئامېرىكا ۋهيران بولغانغا قهدهر

كهينىگه سۆرۈلىدۇ. ئۇالر ھازىر دهل شۇنداق قىلىۋاتىدۇ. ئهينى چاغدا بىزنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قاراتقان

سىياسىتىمىزمۇ ئۇالرنى ئىقتىسادىي جهھهتته ۋهيران قىلىش ئىدى. 

    باس: بىز ئىلگىرىمۇ بۇ ھهقته توختالغانىدۇق. شى جىنپىڭ سىتالىنىزمچىمۇ؟ چۈنكى، مهن ئۇنى شۇنداق

دهپ ئوياليمهن. ئۇالر ئۆزىنىڭ كومپارتىيهسىنىڭ دۇنيادىكى ئهڭ «بۈيۈك» كومپارتىيه ئىكهنلىكىگه، باشقا

كومپارتىيهلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۇالرنىڭ باشقۇرۇشىغا بويسۇنۇشى، ئۇالرنىڭ رهھبهرلىكىنى قوبۇل قىلىشى

كېرهكلىكىگه ئىشىنىدۇ. سىتالىننىڭ دهۋرىدىكى ئومۇمىي ۋهزىيهت ئاشۇنداق ئىدى. ئهگهر ئۇ (شى جىنپىڭ)

راستال سىتالىنىزىمچى بولسا، بىز يهنه ئۇنىڭ بىلهن مۆلچهرلىگىلى، ئىجرا قىلغىلى بولىدىغان، ئورتاق

مهنپهئهت ئالىدىغان ھهمكارلىق ئورنىتاالمدۇق؟ يهنى بىز (خىتايدىن) ئويلىغانلىرىمىزغا ئېرىشهلهمدۇق؟ 

    سپالدىڭ: بىز شى جىنپىڭنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ تۇرايلى. چۈنكى، ئهگهر مهسىله شى جىنپىڭدىال

بولسا، ئۇنداقتا خىتاينىڭ دۆلهت رهھبىرى ئالماشسا، ئىشالر ياخشى بولۇپ كېتهمدۇ؟

       باس: ئۇنداقتا بىز خىتاي كومپارتىيهسى بىلهن قانداق مۇناسىۋهت ئورنىتااليمىز؟

    سپالدىڭ: مهن 2014 – يىلىدىن 2016 – يىلىغىچه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ پارتىيه نىزامنامىسىنى

تهتقىق قىلىپ باققان. مهن بۇ ھهقته نهچچه مىڭ بهتلىك ماتېرىيالالرنى ئوقۇدۇم. مهن ئوقۇغان ماتېرىيالالردىن

بىرى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ 2013 – يىلى تارقىتىلغان ئىچكى ھۆججىتى بولۇپ، كېيىن مهلۇم بىرهيلهن

ئېنگلىزچىغا تهرجىمه قىلغانىدى. بۇ ھۆججهت «9 – نومۇرلۇق ھۆججهت» دهپ ئاتالغان بولۇپ، ئهگهر سىز

«كىشىلىك ھوقۇق قانۇن اليىھهسى» نى ئوقۇپ باقسىڭىز، بۇ (9 – نومۇرلۇق ھۆججهت) نىڭ «كىشىلىك ھوقۇق

قانۇن اليىھهسى» نىڭ دهل ئهكسى ئىكهنلىكىنى بايقايسىز.

      باس: يهنى «كىشىلىك ھوقۇقسىزلىق قانۇن اليىھهسى»؟

     سپالدىڭ: شۇنداق، «كىشىلىك ھوقۇقسىزلىق قانۇن اليىھهسى». مهزكۇر ھۆججهتته ئۇالر «كىشىلىك ھوقۇق

قانۇن اليىھهسى ئومۇمهن خىتاي كومپارتىيهسىنى يوقىتىش ئۈچۈن تۈزۈلگهن، بىز چوقۇم كوممۇنىزىمدا چىڭ

تۇرۇشىمىز، ئۆز تېررىتورىيهمىزنىڭ ئىچىدىال ئهمهس، چېگرا سىرتىدىمۇ بۇالرنىڭ ھهممىسىگه قهتئىي قارشى

تۇرۇشىمىز كېرهك» دېگهن. 5G نېمىگه ئاالقىدار؟ بهيدۇ، ئهلى بابا، تېڭشۈن شىركهتلىرىنىڭ سودا

ئهندىزىسىچۇ؟ بۇالرنىڭ ھهممىسى تېخنىكا ۋه تىجارهت جهھهتته خىتاينىڭ تىجارىتىنى ئاشۇ «9 – نومۇرلۇق

ھۆججهت» كه سىڭدۈرۈلگهن قىممهت قاراشلىرى بىلهن بىلله خىتاينىڭ سىرتىغا چىقىرااليدىغان قۇرۇلما

ھاسىل قىلىش؛ ۋه بىزلهرنى پۇلنى دهپ، ئۆزىمىز خاالپ تۇرۇپ، پىكىر ئهركىنلىكىدىن ۋه دىنىي ئېتىقاد

ئهركىنلىكىدىن ۋاز كهچتۈرۈش ئۈچۈندۇر. ئهلۋهتته، ئاخىرىدا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئاياغلىشىدۇ. چۈنكى، (بۇ

خىل ئهھۋالدا) بىزمۇ سوۋېت ئىتتىپاقى دۇچ كهلگهن قىسمهتكه دۇچ كېلىمىز. يهنى بىز ئاخىرىدا ۋهيران

بولىمىز. بىزنىڭ ئاقىۋىتىمىز ئهنه شۇ.
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    باس: سىز «بهزىلهر ئامېرىكانىڭ ئهخالق كومپاسى بار، شۇنداق بىر ئهھۋالالردا، پۇل بىزنىڭ ئهخالق

ئۆلچىمىمىزنى ئېگىز – پهس قىاللمايدۇ دهپ قارايدۇ» دېدىڭىز، بۇ كومپاس دهل شىمالنى (توغرا يۆنىلىش)نى

كۆرسهتمىسىمۇ، شۇنىڭغا يېقىنراق تهرهپنى كۆرسىتىشى مۇمكىن. ئهجهبا، مۇشۇ «ئهخالق كومپاسى» خىتاي

كومپارتىيهسىنى توساالرمۇ؟

     سپالدىڭ: بۇ ھهقته، خوڭكوڭنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى دهل مۇشۇنداق. 1997 – يىلىدىن 2047 – يىلىغىچه بىر

سىزىق سىزسىڭىز، 1997 – يىلى خوڭكوڭلۇقالر «2047 – يىلىغا بارغاندا، خىتاي كومپارتىيهسى ھازىرقى

پېتى تۇرۇۋهرمهيدۇ» دهپ ئويلىغانىدى (يهنه خىتاي كومپارتىيهسى چوقۇم 1997 – يىلىدىكىدىن كۆپ

ياخشىلىنىپ كېتىدۇ دهپ ئويلىغانىدى). ئهمما، سىز (مهن يۇقىرىدا تىلغا ئالغان) ئاشۇ ۋاقىت سىزىقىنى

سىزسىڭىز شۇنى پهرهز قىالاليسىزكى، خوڭكوڭلۇقالر <خىتاي كومپارتىيهسى ئۆزگهرمىگۈدهك> دېگهن

يهكۈنگه كهلگهن ھامان، خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكىگه ئوخشاش بىر مۇھىتتا ياشاشقا قهتئىي رازى

بولمايدۇ.

      باس: يهنى خىتاينىڭ ئادهتتىكى بىر شهھىرى بولۇشقا (رازى بولمايدۇ)؟

    سپالدىڭ: شۇنداق. كىشىلهر ئۇالردىن سىلهر نېمىشقا خىتاي كومپارتىيهسى بىلهن كېلىشهلمهيسىلهر؟

دهپ سورىشىدۇ.

  باس: بۇ ئۆز نۆۋىتىده «سىلهر نېمىشقا دېموكراتىيهدىن، ئىلگىرىكى ئهركىنلىكىڭالردىن ۋاز كهچمهيسىلهر؟»

دېگهنلىكتۇر. 

     سپالدىڭ: خىتايغا بارغىنىڭىزدا ــــ مهن ئۇ يهرده ئىككى يىل ياشىدىم ــــ سىز ئۇ يهرده ناھايىتى ئاسانال

پهرده ئارقىسىدىكى نهرسىلهرنى نهزهردىن ساقىت قىلىۋېتىسىز. 

     باس: دېمهك بۇ قهستهن شۇنداق اليىھهلهنگهن؟

    سپالدىڭ: قهستهن شۇنداق اليىھهلهنگهن. بىز ئۇالرنىڭ ھهقىقىي مۇددىئاسىنى چۈشىنهلمهيمىز. چۈنكى،

ئۇالر قىلغان ئىشلىرىنىڭ ھهممىسىنى پهردازاليدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى زادى قانداق بىر تهشكىالت؟ ئۇ

قانداق ئىش بېجىرىدۇ؟ (بىز بۇالرنىڭ ھېچقايسىنى بىلمهيمىز) ئۇ ئاشۇ جهمئىيهتته ئۆزىنى ئوڭۇشلۇق

نىقابلىيالىدى. 

      باس: مهن سۆھبىتىمىزنى ئاياغالشتۇرۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتىمهن. سىز ئۆز نۆۋىتىده يهنه تېلېگراف ساھهسى

مۇتهخهسسىسى، شۇڭا ئهگهر باشقىچه پىكرىڭىز بولمىسا، غهرب، بولۇپمۇ ئامېرىكا 5G تورى بهرپا قىلماقچى

بولۇۋاتقان نۆۋهتتىكىدهك ئهھۋالدا، خىتاينىڭ 5G تورى ساھهسىده ئالدىنقى قاتاردا مېڭىۋاتقانلىقى

ھهققىدىكى كۆز قاراشلىرىڭىزنى ئېيتىپ باقسىڭىز. ئۇالرنىڭ «بىر بهلباغ، بىر يول» ھهققىده قانداق پىالنى

بار؟ ئۇالرنىڭ تېلېگراف ساھهسىدىكى تهرهققىياتى ۋه «زور سانلىق مهلۇمات» توپالش ئهھۋالى قانداق؟

بۇنىڭدىن سىرت، ئامېرىكا بۇ ھهقته نېمه ئىش قىلىۋاتىدۇ؟ ئامېرىكا قانداق قىلغاندا بۇ رىقابهتته ئۇتۇپ

چىقااليدۇ؟ 5G نېمه ئۈچۈن بۇنچه مۇھىم؟ بۇنى سورىشىمدا مهنچه نۇرغۇن ئادهم 5G تېخنىكىسىنىڭ نېمه

ئۈچۈن بۇ قهدهر، يهنى (بۇ تېخنىكا باشقىالرنىڭ قولىدا بولغان تهقدىرده) ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكىگه

تهھدىت يهتكۈزگۈدهك دهرىجىده مۇھىملىقىنى بىلمهيدۇ.

     سپالدىڭ: (دۇنيادا) تېلېگراف تېخنىكىسىنى (ئهڭ ئاۋۋال) بىز تهرهققىي قىلدۇرغان، AT&T شىركىتىنىڭ

بېل تهجرىبىخانىسى (The Bell Labs) ئهڭ ئىلغار تېلېگراف تېخنىكىلىرىنى ئىجاد قىلغانىدى. ئاندىن بىز

بۇ ساھهدىن چېكىنىپ چىقتۇق، بۇ ساھهگه مهبلهغ سالماس بولدۇق. 1960 – يىللىرى، سوغۇق مۇناسىۋهتلهر

ئۇرۇشى داۋامىدا، بىز GDP رىمىزنىڭ ئىككى پىرسهنتىنى تهتقىقاتقا ۋه ئۇل پهن – تېخنىكا تهتقىقاتىنى

ئىلگىرى سۈرۈشكه ئاجراتقانىدۇق. بۇ مهبلهغلهر بېل تهجرىبىخانىسىغا ئوخشاش شىركهتلهرگه

ئاجرىتىلىپ، (شۇ شىركهتلهرنىڭ تهتقىقاتلىرىدىن قولغا كهلگهن) تېخنىكىالر ئىقتىسادىمىزنىڭ شىددهت

بىلهن كۈچىيىشىگه تۈرتكه بولغان. سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى ئاياغالشقاندىن كېيىن، بىز بۇنداق

قىلىشنى توختاتتۇق. مۇنداقچه ئېيتقاندا، بىز (دۆلهت قاتلىمىدا، بۇ ساھهدىكى) تهتقىقاتنى توختىتىپ،

ئىشنى خۇسۇسىي شىركهتلهرگه تاشالپ قويدۇق. دۆلهت STEM (ئىلىم – پهن، تېخنىكا، ئىنژېنېرلىق،  ۋه
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ماتېماتىكا) مائارىپىغا مهبلهغ ئاجراتماس بولدى. ئامېرىكالىقالرنى ئايغا چىقارغان ئاشۇ كىشىلهر دۆلهت

مهبلهغ ئاجراتقان مائارىپتا تهربىيهلهنگهنلهر ئىدى. بىز ئىلگىرى STEM مائارىپىغا مهبلهغ ئاجرىتاتتۇق،

ھازىر توختىۋالدۇق. ئۇل مۇئهسسهسهلهرگىمۇ مهبلهغ سالماس بولدۇق، شۇڭا ھازىر دۆلهتلىك تاشيول

سىستېمىمىزنىڭ بهش تىرىلىيون دولالرلىق قهرزى بار. بۇ سىستېما ۋهيران بولدى. بۇ ساھهلهرنىڭ

ھهممىسىده، دۆلهت تهرىپىدىن سېلىنىدىغان مهبلهغ توختىتىۋېتىلدى. بىز «خۇسۇسىي شىركهتلهر مهبلهغ

سېلىشى كېرهك» دېدۇق. ئهمما، خۇسۇسىي شىركهتلىرىمىزنىڭ قانداق قىلغانلىقىنى بىلهمسىز؟ ئۇالر

خىتايغا مهبلهغ سالدى، خىتايدا شهھهرلهرنى بهرپا قىلدى، تاشيول ياسىدى، تېلېگراف مۇئهسسهسهلىرىنى

قۇردى، شىركهت قۇردى، يۇقىرى سۈرئهتلىك تۆمۈر يول ياسىدى، ئهمدىلىكته ئۇالر «بىر بهلباغ بىر يول» نى

قۇرۇۋاتىدۇ، بۇالرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ پۇللىرىمىز بىلهن قىلىنىۋاتىدۇ. شۇڭا خۇاۋېي شىركىتىنىڭ بۈگۈنكى

ھالغا كېلهلىشىده، ئالدى بىلهن ئۇنىڭ بېل تهجرىبىخانىسىنىڭ پۈتۈن تېخنىكىلىرىنى ئوغرىلىغانلىقى

تۈرتكه بولغان. ئاندىن ئامېرىكا زور سوممىدا مهبلهغ سېلىپ، ئۇنىڭ زورىيىشىغا ھهمدهمده بولغان.

ئاقىۋهتته ئۇ زورىيىپ ئۆزىنىڭ مهھسۇالتلىرىنى (دۇنيا مىقياسىدا) ساتااليدىغان ھالغا كهلدى. ئهگهر بىز

تارىخنى كهينىگه قايتۇرساق، ئالېكساندىر خامىلتون (Alexander Hamilton، مىالدى 1757 – يىلىدىن 1804

– يىلىغىچه ياشىغان. ئامېرىكانىڭ تۇنجى مالىيه مىنىستىرى ۋه ئامېرىكا مالىيه سىستېمىسىنى بهرپا

قىلغۇچى، ت)  ئاساسىي قانۇن اليىھهسىنى تۈزگهن چاغدىال بۇ نهرسىلهرنى ئويالپ يهتكهن. سىز «ئاساسىي

قانۇننىڭ 2- قوشۇمچه ماددىسىنىڭ مهقسىتى نېمه؟» دېيىشىڭىز مۇمكىن. ئالدى بىلهن، ئۇ (ھۆكۈمهتنىڭ

خىزمىتى داۋامىدا) قايسى ئىشالرنىڭ ئۈنۈمى بارلىقىنى، قايسى ئىشالرنىڭ ئۈنۈمسىز ئىكهنلىكىنى تهتقىق

قىلىش ئۈچۈن ھۆكۈمهتنىڭ ئهھۋالىغا ئاالقىدار بارلىق دوكالتالرنى كۆرۈپ چىققان. ئۇنىڭ نىشانى ھهرقانداق

شهخس، پارتىيه، تهشكىالت ياكى گۇرۇپپا مۇتلهق ھوقۇققا ئىگه بواللمايدىغان بىر ھۆكۈمهت ئهندىزىسى بهرپا

قىلىش ئىدى. ئۇ: «ئهگهر بىز بۇنداق قىاللمىساق، ھېچبولمىغاندا ئاشۇ خىل مۇتلهق كۈچ بىلهن

تىركىشهلهيدىغان ۋاسىتىلهرنى پۇقراالرغا بېرىشىمىز كېرهك» دېگهن. ئهنه شۇ «ئاساسىي قانۇننىڭ 2-

قوشۇمچه ماددىسى»دۇر. ئهمدى سىز بۈگۈن يۈز بېرىۋاتقان ئهھۋالالرغا، رۇسالر «زور سانلىق مهلۇمات»

تهھلىلى، سۈنئىي ئهقىل ۋه ئىجتىمائىي تاراتقۇالر ئارقىلىق دۆلىتىمىزده نامايىش پهيدا قىلغان (ۋه شۇ

ئارقىلىق نهتىجىسىگه تهسىر كۆرسىتىشكه ئۇرۇنغان) 2016 – يىلىدىكى پىرېزىدېنتلىق سايلىمىغا

قارىسىڭىز، بىز ياشاۋاتقان بۇ دۇنيا ـــ بولۇپمۇ 5G دهۋرىده ــــ شهخسكه تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان، باشقىچه

قىلىپ ئېيتقاندا ئۇنى ئېزهلهيدىغان ــــ يهنه كېلىپ ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ ئېزىلىۋاتقانلىقىنى ۋه ئۆزىنى كىمنىڭ

ئېزىۋاتقانلىقىنى تۇيدۇرمايدىغان دهرىجىگه يهتتى. يهنى، بۇ جهمئىيهت ئۆز فۇنكىسىيهسىنى يوقىتىپ،

قولىڭىزدا قورال بولۇش – بولماسلىقى بىلهن ئهركىنلىكىڭىزنىڭ كاپالهتكه ئىگه بولۇش – بولماسلىقى

ئارىسىدا ھېچقانداق باغلىنىش قالمىدى. چۈنكى، (قولىڭىزدا قورال بولغان تهقدىردىمۇ) كىمگه قارىتىپ ئوق

چىقىرىسىز؟ سىز «رۇسالر مېنى قوشنامنى ئېتىۋېتىشكه رىغبهتلهندۈردى» دېيىشىڭىز مۇمكىن. چۈنكى،

سىز (يۇقىرىدا دېيىلگهندهك تور ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق، رۇسالر تهرىپىدىن) قوشنىڭىزنىڭ دۈشمىنىڭىز

4G ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرۈلگهن. مانا بۇ بىز ياشاۋاتقان ۋه بىز اليىھهلىگهن رېئال دۇنيا. بىز دۇنيادىكى

تورىنى قۇرۇپ چىققان ئىككىنچى دۆلهت. ئامېرىكادىكى ئىككى شىركهت ئهندرويىد ۋه ئالما تېلېفون

سىستېمىلىرىنى، يهنى بۇ ئىككى سۇپىنى ياساپ چىقتى. بۇالر ئهمهلىيهتته خۇسۇسىي سانلىق مهلۇماتالر

ئۈچۈن مۇالزىمهت قىلىدىغان ئهسلىھهلهر ئىدى. بارلىق يۇمشاق دېتالالر ۋه سودا ئهندىزىسى بۇ سۇپىالردا

ۋۇجۇدقا كهلدى. بىز يهنه تۇنجى ئهقلىي ئىقتىدارلىق تېلېفوننى ياساپ چىققان دۆلهت. ئهگهر بىز 2007 – يىلى

Iphone بازارغا سېلىنغان ۋاقىتقا قايتساق، ئۆز ۋاقتىدا بازاردا ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان بهش شىركهت

ئايرىم – ئايرىم ھالدا، AT&T، General Electric، Exxon Mobil، Shell ۋه Microsoft ئىدى. شۇنىڭدىن

Facebook، ئون يىل ئۆتكهندىن كېيىنكى ۋاقىتقا قارايدىغان بولسىڭىز، بازاردىكى بهش چوڭ شىركهت

Amazon، Netflix، Google ۋه Microsoft قا ئايالندى (يهنه ھازىرقى ئهڭ چوڭ شىركهتنىڭ ھهممىسى تور 
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ساھهسىدىكى شىركهتلهردۇر، ت). ئهمدى سىز ھازىردىن باشالپ ئون يىلدىن كېيىننى ۋه 5G تورى

ئومۇمالشقان ھالهتنى تهسهۋۋۇر قىلسىڭىز، 5G دهۋرىده يۈز بېرىدىغان ئىشالرنىڭ بىرى شۇكى، بۇ دهۋرده سىز

تېلېفونغا موھتاج بولمايسىز. چۈنكى، پۈتۈن ئهتراپىڭىزنى سانلىق مهلۇماتالر ئوراپ تۇرغان بولىدۇ. سىز

بۈگۈن مېھمانخانىدىن چىقىپ، «ماڭا تاكسى الزىم» دېسىڭىزال، كامېرا يۈزىڭىزنى رهسىمگه تارتىپ سىزنىڭ

كىم ئىكهنلىكىڭىزنى بىلهلهيدۇ. چىراي تونۇش ئىقتىدارى سىزنىڭ ئېغىز شهكلىڭىزنى پهرقلهندۈرۈپ،

مىكروفون ئاۋازىڭىزنى خاتىرىلهيدۇ – ده، تاكسى ئالدىڭىزغا كېلىدۇ، ئاندىن سىز تاكسىدا سهپىرىڭىزنى

تاماملىغاندىن كېيىن ھېساب تالونىڭىز چىقىدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى يۇقىرىقى مۇشۇ سانلىق

مهلۇماتالرنىڭ ھهممىسىگه ئېرىشهلهيدۇ. ئاندىن مهسىلهن، سىز، تۇيۇقسىزال خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

بارلىق قىلمىشلىرىنى ئاشكارىلىماقچى بولۇپ تىۋىتتېردا بىر نهرسىلهرنى يوللىسىڭىز، يهنه بىر قېتىم

تاالغا چىقىپ تاكسى چاقىرغان ۋاقتىڭىزدا، تاكسى تاپالمايسىز. 

      باس: ھېچكىمنىڭ ئۇنداق بىر دۇنيادا ياشىغۇسى يوق.

    سپالدىڭ: لېكىن، خىتاي ھازىر دهل مۇشۇ ھالهتته. ئۇالر بۇ جهھهتته بىزدىن كۆپ ئىلگىرىلهپ كهتتى.

ئهگهر سىز بىر رېستۇرانغا كىرسىڭىز، كامېرا دهرھال سىزنىڭ كىملىكىڭىزنى تونۇۋالىدۇ. ئاندىن مۇالزىم

«باس ئهپهندى، مانا بۇ سىزنىڭ تامىقىڭىز» دهيدۇ. بۇنى 4G بىلهن 5G ئارىسىدىكى دۇنيا دېيىش مۇۋاپىق

بولۇشى مۇمكىن. 

      باس: 5G نېمه ئۈچۈن بۇنچه مۇھىم؟

    سپالدىڭ: چۈنكى، ئۇ بىر سۇپا. بۇ سۇپىدا يانفونغا ھاجهت قالمايدۇ. شۇ ۋهجىدىن ھېسابالش بىلهن

ئىنتېرنېت بىر گهۋدىلىشىپ كېتىدۇ. ئاندىن شۇ سۇپىدا يۇمشاق دېتالالر ياسىلىپ، كهسىپ ئهندىزىسى

شهكىللىنىدۇ. نۆۋهتته خىتاي دهل مۇشۇ سۇپىنى بهرپا قىلىۋاتىدۇ. خىتايدىكى بهيدۇ، ئهلى بابا ۋه تېڭشۈن

شىركهتلىرى بىزدىكى Facebook، Amazon، Netflix، Google شىركهتلىرىگه ئوخشاش يېتهكچى ئورۇنغا

ئۆتتى. خىتاي ھازىر دۆلهت ئىچى ۋه ئهتراپتىكى رايونالردا دۇنيادىكى تۇنجى 5G تور سۇپىسىنى قۇرۇۋاتىدۇ.

ئۇالر بۇ ھهقته توقسان دۆلهت بىلهن كېلىشىم ئىمزاالپ بولدى. ئۇالرنىڭ بهيدۇ، ئهلى بابا، تېڭشۈن قاتارلىق

شىركهتلىرى شۇ سۇپا ئاساسىدا يۇمشاق دېتال مۇالزىمىتى ۋه سودا ئهندىزىسى شهكىللهندۈرۈپ، خۇددى

ھازىرقى Facebook قا ئوخشاش بازاردا ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتىدۇ. 

    باس: دېمهك، خىتاي بۇ سانلىق مهلۇماتالرغا، يهنى ئۆزى بىلهن كېلىشىم ئىمزالىغان ئاشۇ توقسان

دۆلهتنىڭ سانلىق مهلۇماتلىرىغا ئېرىشىدۇ ۋه شۇ ئارقىلىق ئاشۇ رايونالرنى كونترول قىلىدۇ.

سپالدىڭ: ئۇالر يهنه ئېلېكترونلۇق پۇل تۆلهش سىستېمىسىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. بۇنىڭدا ئۇالر مالىيه

ئىشلىرى تهرتىپلىرىگه ئاالقىدار سانلىق مهلۇماتالرنىمۇ كونترول قىالاليدۇ. 

    باس: پاھ! دېمهك ئهگهر ئۇالر ئاللىقانداق ئۇسۇلالر ئارقىلىق ئافرىقىدىكى بهزى دۆلهتلهر بىلهن بولغان

تىجارهتته ئۇالرغا ئۆزىنىڭ پۇلىنى قوبۇل قىلدۇرالىسا، ئۇالرنىڭ ئهسهبىيلهرچه باسقان پۇللىرى مۇشۇ جايالرغا

ئىشلىتىلىدۇ دېگهن گهپ. ھازىرغىچىغۇ بۇنداق ئىش يۈز بېرىپ باققىنى يوق. 

   سپالدىڭ: شۇنداق، سىزگىمۇ مهلۇم بولغىنىدهك ھهم سىزنىڭ ئېيتقىنىڭىزدهك، ئۇالردا (ئۆزىنىڭ

خهلقئارالىق سودا ئېھتىياجىنى تولۇق قاندۇرغۇدهك مىقداردا) دولالر يوق. ئۇالر بىرهر نهيرهڭ ئويالپ چىقمىغانال

تهقدىرده، مۇشۇ سهۋهبلىك ھهقىقىي تۈرده قهد كۆتۈرهلمهيدۇ. 

    باس: دۇنيا ھېلىھهم ئۇالرنىڭ پۇلىنى قوبۇل قىلمىدى. خىتاي پۇلى ئارقىلىق قىلىنىۋاتقان خهلقئارالىق

سودا ئومۇمىي خهلقئارا تىجارهتنىڭ بىر پىرسهنتتىنمۇ ئاز قىسمىنى ئىگىلهيدۇ.

   سپالدىڭ: تېگى – تهكتىدىن ئالغاندا، خهلقئارالىق تىجارهت، پۇل مۇئامىله دېگهنلهرنىڭ ھهممىسى

ئىشهنچ بىلهن مۇناسىۋهتلىك. ھېچكىم خىتايغا ئىشهنمهيدۇ.

    باس: شۇ ۋهجىدىن بىز ھۆكۈمهتنىڭ پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سېلىپ خىزمهتلهرنى قانات يايدۇرۇپ، خىتاي-

نىڭ بارلىق جىنايهتلىرىنى پاش قىلىشىمىز ۋه خىتايدىن ئىبارهت بۇ  ئهڭ  چوڭ  رىقابهتچىمىزنىڭ  ماكرولۇق 
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پىالنىنى ئاشكارىالپ، ۋال كوچىسىدىكى سهرخىلالرنى ۋه مىليادىرالرنى «خىتايدا يوشۇرۇن سودا پۇرسىتى

تولىمۇ كۆپ» دېگهندهك داۋراڭالرنى قىلىشتىن توسۇشىمىز كېرهك. 

     سپالدىڭ: روزۋېلىت ۋه چېرچىل بىزگه يولىمىزنى كۆرسىتىپ بهرگهن، بۇ ئىككى رهھبهر بىر يهرگه كېلىپ،

دېموكراتىك پىرىنسىپ، قانۇن ئارقىلىق ئىداره قىلىش، ئهركىن تىجارهت، ئۆز ئالدىغا قارار چىقىرىش ھوقۇقى

قاتارلىقالرنىڭ ئۆزلىرى قۇرۇپ چىقماقچى بولغان خهلقئارالىق تۈزۈلمىنىڭ ئۇل – ئاساسلىرىدىن ئىكهنلىكىنى

ئېيتقان. ھازىر دۆلهت سېكرېتارى پومپىئو ۋه دۆلهت مىنىستىرلىكىنىڭ ئهمهلدارلىرى ئامېرىكانىڭ

ئىتتىپاقداشلىرى بىلهن قوش تهرهپلىك كېلىشىم ھهققىده سۆھبهتلىشىۋاتىدۇ. (ئۇالرنىڭ

ئىتتىپاقداشلىرىمىزغا يهتكۈزۈۋاتقان ئۇچۇرى شۇكى) سىلهر بىز بىلهن ئىقتىساد، تىجارهت، پۇل مۇئامىله،

ئىنتېرنېت قاتارلىق ساھهلهرده پۈتۈن كۈچۈڭالر بىلهن ھهمكارلىشىشىڭالر كېرهك. بولمىسا بىز بۇنىڭدىن

كېيىن سىلهرنىڭ ھهربىي ئىتتىپاقدىشىڭالر بواللمايمىز (يهنى ھهربىي جهھهتته سىلهرگه ياردهم بهرمهيمىز،

سىلهرنى قوغدىمايمىز). چۈنكى، سىلهر ئهمهلىيهتته بىزنىڭ ئۆزىمىزنى قوغداش ئىقتىدارىمىزنى

ئاجىزلىتىۋېتىۋاتىسىلهر. ھازىر پاراخوت ۋه تانكا بىلهن ھهپىلىشىدىغان دهۋر ئهمهس، سانلىق

مهلۇماتلىرىمىزنى، شۇنداقال تىجارهت ۋه پۇل مۇئامىله سىستېمىمىزنى قوغداش گېئوپولىتىكىغا (رايون

سىياسىتىگه) يېتهكچىلىك قىلىۋاتقان ئاساسلىق ئامىلدۇر. گرېتسىيه ۋه (ھايتىنىڭ پايتهختى) پورت-

ئوپرىنس گرېتسىيهنىڭ خىتايغا تۇتقان مهيدانىنى ئېنىق ئىپادىلهپ بهردى. گرېتسىيهلىكلهر بىزنىڭ قانچه

دانه ئاۋىياماتكىمىز بارلىقىغا پىسهنت قىلمىدى. ئۇالر ئاللىقاچان ئۇ پورتنى سېتىۋهتتى.                                                             

     باس: دېمهك، خۇالسىلىگهنده، سىزنىڭ ماڭا ۋه پۈتۈن دۇنياغا ئېيتماقچى بولغانلىرىڭىز تۆۋهندىكىلهردىن

ئىبارهت: خىتاي ئۈچ جهھهتتىن ئۇرۇش قوزغىدى. ئۇالر ئۇچۇر ئۇرۇشى قىلىۋاتىدۇ. ئۇالر يهنه توردا جامائهت

پىكرىنى كونترول قىلىپ، جاسۇسلۇق قىلىپ ۋه ئۆزى خالىغان شهكىلده تور ھۇجۇمى قوزغاپ تور ئۇرۇشى

قىلىۋاتىدۇ. ئۇالر يهنه بىز بىلهن كهڭ كۆلهملىك ئىقتىسادىي ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ بىزگه قورال-

زهمبىرهكلهر بىلهن ھۇجۇم قىلمىغان يېرىال قالدى. لېكىن، سىزنىڭ قارىشىڭىزغا كۆره، كېلهر قېتىملىق دۇنيا

ئۇرۇشى يۇقىرىقى ئۈچ ئۇرۇشنىڭ بىرى ياكى شۇ ئۈچىنىڭ بىرىكمىسى بولىدۇ. خىتاي (مۇمكىن بولسا) بىر

پاي ئوق ئاتمايال دۇنياغا خوجا بولۇشنى ئوياليدۇ. ئهمما، بىز بۇ رېئاللىقنى يېقىندىال تونۇپ يهتتۇق. سىز بۇ ج  

 هھهتته «دۆلىتىمىز (ئامېرىكا) يېقىنقى بىر نهچچه يىلدا ئويغىنىشقا باشلىدى» دېمهكچىمۇ؟

    سپالدىڭ: بىز ئهمدىال ئويغاندۇق، تېخىمۇ چاتاق بولغىنى، ئۇرۇش ئىزچىل داۋاملىشىۋاتىدۇ. ئهمهلىيهتته،

مهن ئۇرۇش شهكلى ئاللىقاچان ئۆزگهردى دهپ قارايمهن. ئۇرۇش شهكلى تۈپتىن ئۆزگىرىپ، ئاساسلىقى پۇل

مۇئامىله، ئىقتىسادشۇناسلىق ۋه ئۇچۇرغا مهركهزلهشتى. ئۇچۇر شۇ دهرىجىده مۇھىم بولۇپ قالدىكى، بىز

دۆلىتىمىزنىڭ بىخهتهرلىك ئىستراتېگىيهسىده «بىز دۆلهت مىقياسىدا بىخهتهر 5G تورى قۇرۇشىمىز كېرهك»

دهۋاتىمىز. باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ھۆكۈمهت ئۆزىنىڭ سانلىق مهلۇماتلىرىنى قوغداشقا ئېھتىياجلىق

بولۇپال قالماي ـــ بۇ جهھهتته دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكىمىز ۋه تېلېگراف ساھهسىدىكىلهر خېلى ياخشى

خىزمهت قىلىۋاتىدۇ ــــ بىز يهنه سىزنىڭ (پۇقراالرنىڭ) سانلىق مهلۇماتىڭىزنىمۇ قوغدىشىمىز كېرهك.

چۈنكى، بۇ 21 – ئهسىردىكى بىر پۇقرانىڭ ئهركىنلىكىنى قوغداشنىڭ كاپالىتىدۇر. بىز بۇالرنى

ئايدىڭالشتۇرغان ۋاقتىمىزدا، ئاندىن دۇنيادىكى ئهڭ قۇدرهتلىك ھاۋا ئارمىيهسىگه، دېڭىز ئارمىيهسىگه،

قۇرۇقلۇق ئارمىيهسىگه ئىگه بوالاليمىز. لېكىن، ئهگهر بىز پۇقراالرنىڭ سانلىق مهلۇماتلىرىنى

قوغدىيالمىساق، ئۇ چاغدا بىز بۈگۈنكى دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئهركىنلىكىنى قوغدىيالمىغان بولىمىز.
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ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى

https://www.youtube.com/watch?v=oSnRZN9Pnpwمهنبه:



   دىلشات پهرھات ئاتامان خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن جازا الگېرلىرىغا سوالنغان مىليونلىغان

ئۇيغۇرالردىن بىرىدۇر. ئۇ قۇرغان «دىيارىم» تورى ئهينى يىلالردا ئۇيغۇر تورچىلىقىدىكى باشالمچى تور

بهتلهردىن بىرى ئىدى. دىلشات ئاتامان باشلىچىلىقىدا 2000-يىللىرىنىڭ باشلىرىدا قۇرۇلغان دىيارىم

تورى 2009-يىلى تاجاۋۇزچى خىتاي تهرىپىدىن تاقىۋېتىلگهنگه قهدهر ئۇيغۇر تىلىدا ئاكتىپ خىزمهت

قىلغان مۇھىم كۆزنهكلهردىن بىرى ئىدى. دىيارىم شىركىتىنى قۇرۇپ، دىيارىم تورىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش

يولىدا تىنىمسىز تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن ياش كارخانىچى دىلشات پهرھات 2009-يىلى يۈز بهرگهن

ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى (5-ئىيۇل پاجىئهسى) دىن كېيىنكى بىگۇناھ خهلقنى تۇتۇپ يوقىتىش شامىلىدا

ئون مىڭلىغان بىگۇناھ خهلق قاتارىدا تۇتقۇن قىلىنغان. ئۇ دىيارىم تورى ئارقىلىق «قۇتراتقۇ خاراكتېرلىك

خهۋهرلهرنى تارقاتقانلىق» تۆھمىتى بىلهن 2009 يىلى -8-ئايدا، تويىغا ئۈچ كۈن قالغاندا قولغا ئېلىنغان.

    دىلشات پهرھات تۇتقۇن قىلىنغاندا 27 ياشتا ئىدى. خىتاي دائىرىلىرى 2010-يىلى 7  - ئايدا دىلشات

پهرھات ئۈستىدىن يېپىق سوت ئېچىپ، ئۇنى بهش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان. دىلشات پهرھات

ئۈرۈمچى شهھهرلىك ئوتتۇرا سوت مهھكىمىسى تهرىپىدىن ئېچىلغان سوتتا «بۆلگۈنچىلىك» ۋه

«چهتئهلدىكى تهشكىالتالر بىلهن بىرلىشىپ، <توپىالڭچىالر> غا ياردهم قىلىش جىنايىتى» بىلهن

ئهيىبلهنگهن.

     دىلشات پهرھات 2014-يىلى 8-ئايدا بهش يىللىق جازا مۇددىتى توشۇپ قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىنمۇ،

ئۈزلۈكسىز ھالدا ساقچىالرنىڭ نازارىتى ئاستىدا ياشاپ كهلگهن. ئۇنىڭغا نورمال كىملىك رهسمىيىتى

بېجىرىپ بېرىلمىگهن. تاكى 2018- يىلى 6-ئايدا قايتىدىن تۇتقۇن قىلىنغانغا قهدهر ئۈرۈمچىدىن باشقا

جايالرغا بېرىشىغا يول قويۇلمىغان. ئۇ ھهتتا ئۈرۈمچىنىڭ ئۆزىدىمۇ كىشىلهر بىلهن بولىدىغان نورمال

ئاالقىسى ۋه تىرىكچىلىك ئىمكانلىرىدىن مهھرۇم قىلىنغان ھالهتته ياشاشقا مهجبۇر بولغان.
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     ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى يۈز بېرىپ بىر يىلدىن

كېيىن، خىتاي ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن

تۇتقۇن قىلىنغان  ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر تور

بېكهت ساھىبى ۋه تور باشقۇرغۇچىلىرى ئۈستىدىن

يېپىق سوت ئېچىپ، ئۇالرغا مۇددهتلىك ۋه مۇددهتسىز

قاماق جازالىرى ھۆكۈم قىلغان. مۇشۇ ئوتيۈرهك

ياشالرنىڭ ھاياتى خهلقىنى خىتايغا توختىماستىن

سېتىپ بېرىش بهدىلىگه خىتاينىڭ مهركىزىگىچه

ئۆسۈپ ھوقۇق تۇتقان مهشھۇر مىللىي مۇناپىق نۇر

بهكرىنىڭ ئۇالرغا تۆھمهت ئارتىپ بايانات ئېالن

قىلىشى سهۋهبلىك نابۇت بولغان.

    2010-يىلى، 22-ئىيۇل پهيشهنبه كۈنى ئۈرۈمچى

شهھهرلىك ئوتتۇرا سوت مهھكىمىسى تهرىپىدىن

ئېچىلغان سوتتا «دىيارىم» تورىنىڭ ساھىبى

دىلشات پهرھاتنىڭ بهش يىللىق قاماق جازاسىغا،

«شهبنهم» تورىنىڭ ساھىبى نىجات ئازادنىڭ ئون

يىللىق قاماق جازاسىغا، «سهلكىن» تور بېتىنىڭ تور

باشقۇرغۇچىسى ئوبۇلقاسىمنىڭ يهتته يىللىق قاماق

جازاسىغا، تور يازغۇچىسى نۇرئهلىنىڭ ئۈچ يىللىق

قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى مهلۇم بولغان.

      ئهينى چاغالردا «دىيارىم تورى»، باشقا بىر نهچچه

نوپۇزلۇق تور بهتلهر قاتارىدا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئۇچۇر،

ئاخبارات ۋه مۇالھىزه كۆزنىكى سۈپىتىده خىزمهت

قىلغان. دىيارىم تورىدا ئېالن قىلىنغان بىر قىسىم

نادىر ئهسهرلهر ۋه بهزى سىنلىق سۆھبهتلهر خهلقنىڭ

مهنىۋىي تۇرمۇشىنى بېيىتقان. ئۇيغۇر خهلقى ھهر

خىل ئوي-پىكىرلىرىنى بايان قىلىش، ئىجادىي

ئهسهرلىرىنى ئېالن قىلىش ۋه كۆرگهن- 

 بىلگهنلىرىنى قېرىنداشلىرى بىلهن ئورتاقلىشىش

ئۈچۈن دىيارىم، سهلكىن، شهبنهم قاتارلىق

مۇنبهرلهرگه مۇراجىئهت قىالتتى. دىيارىم قاتارلىق

مۇنبهرلهر دىن، مهدهنىيهت ۋه ئىقتىساد جهھهتته

ئۇيغۇرالرغا زور دهرىجىده ئىجابىي تهسىر كۆرسهتكهن.

   تور بىلهن ھهپىلىشىدىغان ھهممه ئ ۇيغۇر

تاپقىنىنى تۆكىدىغان بۇ تور سۇپىسى ئارقىلىق

ئوتتۇرىغا چىققان ئىلغار پىكىر ۋه يېڭى

يۈزلىنىشلهرگه چىداپ تۇرالمىغان خىتاينىڭ ئۇيغۇر

تورچىلىقىنىڭ مهشھۇر نامايهندىلىرىدىن بىرى

بولغان دىلشات پهرھاتنى باشقا مهسلهكداشلىرى

بىلهن بىر قاتاردا تۇتقۇن قىلغانلىقى خىتاينىڭ

قورقۇنچاقلىق كېسىلىنى يهنه بىر قېتىم

ئاشكارىالپ بهرگهن. خىتاي بىزنىڭ ھهر قانداق

جهھهتتىن تهرهققىي قىلىشىمىزنى ئىزچىل توسۇپ،

تهرهققىياتتا باشالمچى بولغانالرنى ھهر خىل باھانه ۋه

تۆھمهتلهر ئارقىلىق تۇتۇپ، سوالپ، ئۆلتۈرۈپ كهلدى.

ۋهتهندىكى سهرخىلالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك تۇتۇپ-

سوالپ، ئۈنى ئۆچۈرۈلگهن، بىگۇناھ خهلقنىڭ ھاياتى

ئهڭ يۇقىرى چهكته نابۇت قىلىنغان مۇشۇنداق

ئېچىنىشلىق ۋهزىيهتته چهتئهلدىكى بهزى

سهرخىلالرنىڭ ئىتتىپاقلىق ئورنىغا گورۇھۋازلىق

يولىنى، خىتاي قارشى مۇجادىله ئورنىغا ئۆز

قېرىنداشلىرى بىلهن ئۈزهڭگه سوقۇشتۇرۇش يولىنى

تۇتۇۋالغانلىقى كىشىنى بهكمۇ ئهپسۇسالندۇرىدۇ.

دىلشات پهرھاتقا ئوخشاش سانسىزلىغان ئوغۇل-

قىزلىرىمىز بىزگه تهلمۈرىۋاتقان ئىكهن، ئۇالرنىڭ

ئاھۇ-زارلىرىغا قۇلىقىمىزنى ئېتىۋېلىپ، يىغىن،

ئولتۇرۇشالرغا قاتناشقاندىال بېشىمىزغا كهلگهن

پاجىئهلهرنى ھهل قىلماقچى بولۇپ سۆزلهپ قويۇش

يولىنى تۇتىۋېلىش نومۇسسىزلىق ۋه پهسكهشلىكتىن

باشقا نهرسه ئهمهس. بۈگۈن ھهممه پهسكهشلىك ۋه

رهزىللىكنى خىتاي ۋه ئۇنىڭ سورۇنداشلىرىغا تاشالپ

بېرىپ، بهخت-سائادىتىمىز ئۈچۈن كۈرهش قىلىش

پهيتىدۇر. ھهق ئىگىلىرى كۈرىشىنى داۋام قىلىدۇ.

زالىمالر ئېچىنىشلىق ھاالك بولىدۇ.

 

 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى.
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     كۆپىنچه كىشىلىرىمىز خوجىنىياز ھاجى قوزغىغان 1931 - يىلدىكى قۇمۇل قوزغىلىڭى ۋه ئۇنىڭ پىلتىسى
بولغان « شوپۇل ۋهقهسى » ، ئۇندىن باشقا ماجۇڭيىڭ بىلهن خوجىنىياز ھاجىنىڭ ئارىسى بۇزۇلغان « جىمىسار
ۋهقهسى » ھهمده خوجىنىياز ھاجى بىلهن شېڭ شىسهي ئارىسىدا 1933 - يىلى 4 - ئىيۇن ئىمزالىنىپ،
ئاخىرىدا تۇنجى جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ بېشىغا چىققان « فۇكاڭ ( جىمىسار ) كېلىشىمى» توغرىلىق ئاز توال
ساۋاتقا ئىگه بولسىمۇ ، بىراق يۇقىرىقى ھادىسىلهرنىڭ ھېچبىرى بىلهن قهشقهرده قۇرۇلغان تۇنجى
جۇمھۇرىيىتىمىزنى ئىزاھالپ بهرگىلى بولمايدۇ. شۇنىڭدهك تۆمۈر سىجاڭنىڭ پائالىيهتلىرى ۋه ماجهنساڭنىڭ
ماشاۋۋۇ بىلهن بىرلىشىۋېلشى ئارقىلىقمۇ جۇمھۇرىيىتمىزنى ئىزاھلىغىلى بولمايدۇ . ئۇنداقتا قهشقهردىكى
جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ كېلىش مهنبهسى ۋه ئارقا تېرهك بولغان كۈچ زادى نهده !؟ چۈنكى بۇ جۇمھۇرىيهت
ھېچقانداق چهتئهل دۆلىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشمهستىن ، بهلكى ئۆز كۈچىگه تايىنىپ قۇرۇلغان . يۇقىرىقى
كۈچلهرنىڭ ھهممىسى بۇ دۆلهتنىڭ قوللىغۇچىلىرى بولمىسا ئۇنداقتا جۇمھۇرىيهتنىڭ تۆھپىكارلىرى زادى كىم

!؟ ئۇالر بۇندىن بۇرۇن قهيهرلهرده ھهرىكهت ئېلىپ بارغان ؟
      يۇقىرىقى سوئالالرغا قانائهتلىنهرلىك جاۋاپ تېپىش ئۈچۈن ئهينى ۋاقىتتا خوجىنىياز ھاجى ۋه تۆمۈر سىجاڭ
بىلهن بىر قاتاردا قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ ، شهرقته كهڭسۇ - كۆكنۇر پاسىلىدىن غهربته يىراق رۇس - ئافغانىستان
چېگرىسىغىچه سوزۇلغان ، كۆلىمى ھازىرقى تۈركىيه زېمىنى بىلهن تهڭلىشىپ قالىدىغان « خوتهن ئىسالم
ھۆكۈمىتى» نى قۇرغان ئاقساقالالر ۋه مهزكۇر دۆلهت ھهققىده قىسقىچه توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ . شۇندىال
قهشقهردىكى جۇمھۇرىيهتنىڭ تېزال يىمىرىلىشى ، رۇس قوشۇنلىرىنىڭ بارچۇق ( مارالبېشى ) دا توختاپ قېلىپ

، ماجۇڭيىڭ قوشۇنلىرىنىڭ  جۇمھۇرىيهتنى ۋه خوتهن ئىسالم  ھۆكۈمىتىنى  يوقىتىشى  ۋه  ئهڭ   ئهشهددىي  

تۇنجى جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ ئاساسى ۋه يىلتىزى-
خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى
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دۈشمىنى بولغان سوۋېت ئىتتىپاقىدىن پاناھلىق
تىلىشى ، سىتالىننىڭ تۇڭگانالرنى 1934 - يىلدىن
تاكى 1937 - يىلغىچه مهزكۇر خوتهن ئىسالم
خانلىقى تهۋهسىده ئۈچ يىل قانلىق قىرغىنچىلىق
بىلهن ھهربىي مۇستهملىكه ھۆكۈمرانلىق
قىلىشىغا يول قويۇپ ، ئۇيغۇرالر بىلهن تۇڭگانالر
ئارىسىدا مىللىي زىددىيهتنى كۈچهيتىۋېتىشى ،
ئاخىرىدا ئۇيغۇرالر ۋه تۇڭگانالرنىڭ قايتا
بىرلىشىۋېلىش خهۋپى تۇغۇلغاندا بىۋاسته سوۋېت
قىزىل ئارمىيىسى تانكا قىسىملىرىنى ئهۋهتىپ،
تاجاۋۇز قىلىپ ، مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنى
قوراللىق باستۇرۇپ، ياپونىيه قۇرۇقلۇق ئارمىيه
مهكتىپىده ئوقۇپ كهلگهن شېڭ شىسهينى قولالپ،
ئۆمرىده ياپون دېگهننىڭ نېمىلىكىنى بىلمهي
ئۆتكهن خوجىنىياز ھاجىنى « ياپونالرنىڭ قۇيرۇقى
» دهپ تۆھمهت قىلىپ ئۆلتۈرۈشى قاتارلىق
كىشىنىڭ كاللىسىدىن ئۆتمهيدىغان بىر قىسىم
سوئالالرغا  ۋه يېشىلمىگهن سىرالرغا جاۋاپ

تېپىلىدۇ .
1 -  خوتهن ئىنقىالبى ۋه ئىسالم ھۆكۈمىتى

قۇرۇلۇش ھارپىسىدىكى ئومۇمىي ۋهزىيهت 
     ھهممهيلهنگه مهلۇم بولغىنىدهك 1931 - يىلى
مارتتىن باشالنغان قۇمۇل ئۇيغۇرلىرى ئازاتلىق
قوزغىلىڭى 1933 - يىلغا كهلگهنده پۈتۈن

ۋهتىنىمىزگه كېڭهيدى. 
     1933 - يىلى 14 - فېۋرال كورال بىلهن كۇچا،
1933 - يىلى 24 - فېۋرال قاراقاش،خوتهن، 1933 -
يىلى ئاپرېلدا قهشقهر تهۋهلىرى، مايدا قهشقهر
شهھىرى خهلقىمىزنىڭ قولىغا ئۆتۈپ،

تهڭرىتاغلىرىنىڭ جهنۇبى پۈتۈنلهي ئازاد بولدى.
   خوجىنىياز ھاجى تۇرۇۋاتقان تۇرپان - قۇمۇل،
ئالتاي - سانجى تهرهپلهرده ۋهزىيهت بهكال كهسكىن
بولۇپ، بىر تهرهپتىن ماجۇڭيىڭ بىلهن ھاجىمنىڭ
ئارىسى بۇزۇلۇپ تۇرپان - قۇمۇلالر تۇڭگانالرنىڭ
قولىغا چۈشۈپ قالغان، يهنه بىر تهرهپتىن سوۋېت
قىزىل ئارمىيىسى ئالتايىسكى نامىدا قوشۇن
كىرگۈزۈپ، ئىلى - ئالتاي ۋه تارباغاتايدىن جهنۇپقا
قىستاپ كهلگهنىدى. شۇڭالشقا ھاجىم بىرهر
ھۆكۈمهت قۇرۇشقا ئۈلگۈرمهيال، 1933 - يىلى

سوۋېتنىڭ ۋاستىسى بىلهن شېڭ شىسهي بىلهن  

« جىمىسار پۈتۈمى» نى ئىمزاالپ، قوشۇنلىرى
بىلهن جهنۇبقا چېكىندى. ماجۇڭيىڭ بولسا پۈتۈن
كۈچى بىلهن قۇمۇل - تۇرپاندىن ئۈرۈمچىگه قاراپ
يۈرۈش قىلدى. نهتىجىده 1933-يىلى ئاخىرىدا
ئۈرۈمچىنى قورشىۋالدى. بىراق كۈتۈلمىگهنده
سوۋېت قىزىل ئارمىيىسى ئالتاي تهرهپتىن
ئهۋهتكهن قوشۇن ئۈرۈمچىگه كېلىپ، يوقىالي
دېگهن شېڭ شىسهينى قۇتقۇزۇۋالدى. يهنه بىر
تارماق قوشۇن ئىلىدىن ئۈرۈمچىگه يۈرۈش
قىلىۋاتقان جاڭ پېييۈهننىڭ ئۇۋىسى كۈرهگه ھۇجۇم
قىلىپ، ئۇنىڭ بارلىق بايلىقلىرىنى ئولجا ئېلىپ،
قوراللىرىنى غهنىمهت ئالدى. بۇنى ئاڭلىغان جاڭ يا
ئالدىغا يا ئارقىغا ماڭالماي ئۆزىنى ئېتىۋالدى.
ماجۇڭيىڭ بولسا قىزىل ئارمىيهگه تهڭ كېلهلمهي،
كهڭسۇغا قاراپ قاچتى. ئهمما سوۋېتنىڭ ھاۋا
ئارمىيىسى بىلهن بىر تۈركۈم زاپاس قوشۇنى
تۇڭگانالرنىڭ تۇرپانغا چېكىنىش يولىنى
توسۇۋېلىپ، ئۇالرنى مهجبۇرىي كورال تهرهپكه
چېكىنىشكه مهجبۇر قىلدى. ماجۇڭيىڭ تېخىمۇ 
تېز قېچىش ئۈچۈن كورلىدا داڭلىق سېۋىن
ھېدىننىڭ ئاپتوموبىل ئهترىتىنى بۇالپ، شۇ

ئاپتوموبىلالر بىلهن كۇچاغا قاراپ قاچتى.  
     بۇ چاغدا تارىم ۋادىسىدىكى سىياسىي ۋهزىيهت
ۋه ئومۇمىي ئهھۋالى، يهنى جهنۇپنىڭ ۋهزىيىتى

تۆۋهندىكىدهك ئىدى:
تۆمۈر ئېلى (سىجاڭ)  1933 - يىلى فېۋرالدا
قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، توقسۇندىن كهلگهن پىدائىيالر
بىلهن كورلىغا تېگىش قىلدى. كورال خهلقىنىڭ
ماسلىشىشى بىلهن تېزال غهلىبه قىلىپ، قوشۇننى
تهرتىپكه سېلىپ، پىدائىيالرنى باشالپ غهرپكه
يۈرۈش قىلدى. ئۇ قىسقىال ئۈچ ئاي ئىچىده تاكى
مارالبېشىغىچه بولغان تارىمنىڭ شىمالىدىكى كهڭ
زېمىنالرنى قولىغا ئالدى. مارالبېشىدا تۇرۇۋاتقان
500 كىشىلىك مۇھاپىزهتچى قىرغىز قوشۇنىمۇ
ئىسيان كۆتۈرۈپ، 5 - ماي قهشقهر شهھىرىنى
ئالدى. نهچچه كۈندىن كېيىن قىرغىزالرنىڭ توپ
بېشى ئوسمان ئهلى «تۆمۈر غازى» نى قىزغىن
قارشى ئېلىپ، قهشقهر شهھىرىنى تاپشۇرۇپ بهردى.
      « مادوتهي» تهسلىم بولۇپ، جېنىنى ساقلىدى.
     بىراق قهشقهر شهھىرى ئهزهلدىن مۇرهككهپ بىر 
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جاي، ئۇنىڭ ئۈستىگه قهشقهرنىڭ چوڭلىرى «
ئهزىزانه قهشقهر بىر ھارۋىكهشنىڭ قولىغا
قاپتىمۇ!؟» دهپ گهپ تېپىپ، ھهممىسى قايىل
بولغۇدهك بىرىنى باش قىلىپ سايلىيالمىغاچقا،
تۆمۈر سىجاڭمۇ قهشقهرده اليىقىدا بىرهر ھۆكۈمهت
قۇرالمىدى. 1931 - 1934 - يىلالردىكى زۇلۇمغا
قارشى قوزغىالڭالردا خوتهننىڭ ئهھۋالى ئۆزگىچه
ئىدى. يۇقىرىقى ئۈچ يىل ئىچىده ھېچبىر تهرهپ
قۇرالمىغان ھۆكۈمهتنى تۇنجى بولۇپ مۇشۇ خوتهن

ئىنقىالپچىلىرى قۇرۇپ چىقتى.   
2 -   خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه

قهشقهرده جۇمھۇرىيهت ئېالن قىلىش 
 

    ياڭ زېڭشىننىڭ 17 يىلغا سوزۇلغان نهيرهڭۋاز
مۇستهملىكه سىياسىتى خهلقىمىزنىڭ قاتتىق
قارشىلىقىنى قوزغاپال قالماي ، مۇستهملىكىچى
خىتايالر ئارىسىدىكى زىددىيهتنىمۇ كۈچهيتىپ
قويدى . 1928 - يىلى 7 - ئىيۇل ياڭ زېڭشىن
ئۈرۈمچى رۇسچه سىياسىي قانۇن مهكتىپىده «
گومىنداڭچى» پهن ياۋنهن قولىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى.
ئهمما شۇ ۋاقىتتىكى ھهربىي ھوقۇقنى قولىدا تۇتقان
جىن شۇرېن « ياڭ جاڭجۈننىڭ ئىنتىقامىنى ئااليلى
!» دېگهن شوئارغا تايىنىپ ، سىياسىي ئۆزگىرىش
قوزغىغان ئۆكتىچىلهرنى ئۆلتۈرۈپ، ئۆزى ھوقۇق
ئىگىلىدى . ئۇ بىر تهرهپتىن جاڭكهيشىگه خهت
ئهۋهتىپ ، ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ئورنىنى چىڭىتىش
ئۈچۈن ھهرىكهت قىلسا ، يهنه بىر تهرهپتىن ياڭ
زېڭشىن دهۋرىدىكى سىياسىي تهقىپنى ئازراق
يېنىكلىتىپ ، خهلقنىڭ قارشىلىق بېسىمىدىن
ساقالنماقچى بولدى . بۇ ئۆزگىرىشلهرگه ئوبدان
دىققهت قىلىۋاتقان مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا شۇ يىلى
كۈزده « چۆچهكتىكى مۇراد ئهپهندىدىن تهلىم
ئالىمهن » دېگهن باھانىده قهشقهر ، ئاقسۇ ، كورال ،
ئۈرۈمچى ۋه ئالتاي بىلهن چۆچهكنىڭ ئهھۋالىنى
تهتقىق قىلىپ چىقىپ ، مۇراد ئهپهندىنىڭ يېنىدا
بىر مهزگىل تهلىم ئېلىپ ، ئالىي شاھادهتنامه
ئالدى. شۇ ئارىدا  1930 - يىلى غۇلجىدا  سابىت
دامولالم بىلهن تېپىشىپ، مهسلهكداش بولۇپ قالدى
. پىالن بويىچه سابىت دامولالم 1931 - يىلى ھهج

قىلغاچ ، ئىسالم دۇنياسىنى  زىيارهت قىلىپ ،  

مىللى مۇستهقىللىق ئۈچۈن ياردهم تهلهپ قىلىش
ئۈچۈن يول ئالغان. مۇھهممهتئىمىن بۇغرا خوتهنگه
قايتىپ كېلىپ ، 1931 - يىلى ئىككى ئىنىسى بىلهن
بىلله « مىللىي ئىنقىالبىي كومىتېت » قۇرۇپ ، شۇ
ھامان بىر قىسىم ئوۋچىالرغا ئاچچىق تېغىدا تۆمۈر
تاۋلىتىپ قارا مىلتىق ياسىتىپ ، قاراڭغۇ تاغدىكى
ئۈجمه مازاردا ھهربىي مهشىق قىلغان. ئاندىن كېيىن
سابىت دامولالم بىلهن مۇھهممهتئىمىن بۇغرا
ۋهدىلهشكىنى بويىچه 1932  - يىلى دېكابىردا

ئاخىرى جهم بولدى.    
    دهل مۇشۇ ۋاقىتتا پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىنىڭ
ئومۇمىي ۋهزىيىتىنى كۆزىتىپ كهلگهن سابىت
دامولالم « نۆۋهتتىكى دۇنيا ۋهزىيىتىده ھېچبىر
دىنداش ياكى قېرىنداش دۆلهتنىڭ قوللىشىغا
ئېرىشىش ئىمكانىيىتى يوق ئىكهنلىكى، پهقهت
ئۆزىگىال تايىنىشتىن باشقا يول قالمىغانلىقى» نى
بايان قىلىپ، رامىزان مۇناسىۋىتى بىلهن

قوزغىالڭنىڭ ئىدىيىۋى تهييارلىقىنى باشلىغان.
قوزغىالڭنىڭ ماددىي تهييارلىقىنى مۇھهممهتئىمىن
بۇغرا 1930 - يىلدىن بېرى ئاساسهن پۈتتۈرۈپ بولغان
بولۇپ، مهخپىيهتلىك بالدۇر سېزىلىپ قالغاچقا،
1933 - يىلى 24 - فېۋرال جۈمه قوزغىلىپ، شۇ كۈنىال
قاراقاشنى قولغا ئالغان.ئاندىن نهچچه كۈن تهييارلىق
قىلىپ، خوتهنگه ھۇجۇم قىلغاندا، ھۆكۈمرانالر بهك

قورقۇپ كېتىپ، تېزال تهسلىم بولغان. 
      بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغان ما دوتهي ( ماشاۋۋۇ ) دهرھال
يهركهن ۋه قاغىلىق ئامباللىرىغا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ،
خوتهنگه ئهسكهر تارتتى. بىراق ئۇالر تېزال بىتچىت
بولۇپ، 1933 - يىلى مارتتىن ئاپرىلغىچه بولغان بىر
ئاي ئىچىدىال شهرقته چارقىلىقتىن غهربته
يهكهنگىچه بولغان بىپايان زېمىن، ۋهتىنىمىزنىڭ
ئۈچتىن بىرىگه تهڭ بولۇپ ، مابۇفاڭ بېسىپ ياتقان
كۆكنۇردىن رۇسىيه - ئافغانىستان پاسىلىغىچه
سوزۇلغان ، تهخمىنهن ھازىرقى تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى
چوڭلۇقىدهك كېلىدۇ ، ئىنقىالپچىالرنىڭ قولىغا
ئۆتتى. نهتىجىده شۇ يىلى 5 - ئاپرېل « خوتهن ئىسالم
ھۆكۈمىتى» قۇرۇلۇپ، مۇھهممهدنىياز ئهلهم ئاخۇنۇم
ھۆكۈمهت رهئىسى بولۇپ « مېلىك ھهزرهت»، سابىت
دامولالم دىنىي داھىي بولۇپ « شهيخۇل ئىسالم»،

مۇھهممهتئىمىن  بۇغرا  ھهربىي  ئىشالر  نازىرى 
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بولۇپ « ئهمىر ھهزرهت» دهپ ئاتالدى.  
3 - شېڭ شىسهينىڭ تهختكه چىقىشى ۋه

خوجىنىياز ھاجى بىلهن بىرلىشىۋېلىشى
 

     شېڭ شىسهي 1933 – يىلى 4 – ئايدا ئۈرۈمچىده
ھاكىمىيهت بېشىغا چىققاندا ، جىن شۇرېن
سىبىرىيه ئارقىلىق خىتايغا قاچقان بولسىمۇ ،
ئهمما ئۇنىڭ قېپقالغان بهزى قىسىملىرى شېڭ
شىسهيگه ئىتائهت قىلماي قارشىلىشىپ يۈردى .
مهسىلهن ، ئىلىدىكى جاڭ پېييۈهن جىن شۇرېننىڭ
بىر قىسىم قالدۇق ئهسكهرلىرىنى توپالپ شېڭ
شىسهيگه ئاشكارا قارشى چىقتى . 1933 – يىلى
ماي ئايلىرىدا گۈچۈڭدىكى لى خهيرۈيمۇ شېڭ
شىسهيگه ئىتائهت قىلماي ، خوجىنىياز ھاجىغىمۇ
قورال تاپشۇرماي ئۆز ئالدىغا ئۇرۇش قىلىپ يۈردى .
خوجىنىياز ھاجى گۇچۇڭ ناھىيىسىنىڭ تهنپامۇڭ
دېگهن يېرىدىكى ئۇزۇن قىر تاغ ئۈستىگه كهلگهنده
، خوجىنىياز ھاجىنىڭ ئالدىغا شېڭ شىسهيدىن
يهنه تۇرسۇن بابا باشلىق بىر نهچچه ئادهم ۋهكىل
بولۇپ كهلدى ، ئۇالر يهنه شۇ كونا گهپلهرنى
تهكرارلىغان بولسىمۇ ، خوجىنىياز ھاجى « ياق »
ياكى « ھه » دهپ جاۋاپ بهرمهي ، « ئويلىشىپ
باقايلى » دهپ ۋهكىللهرنى قايتۇردى . بۇ چاغدا ما
جوڭيىڭ گهنسۇدىن قۇمۇلغا كىرگهن ۋه
ئهسكهرلهرنىڭ ئالدى مورى ناھىيسىگه

يېقىنلىشىپ قالغانىدى .
     ما جوڭيىڭ بىلهن بىرلىشىپ شېڭ شىسهيگه قارشى
تۇرۇش كېرهكمۇ ؟ ياكى شېڭ شىسهي ھۆكۈمىتى بىلهن
بىرلىشىپ ما جوڭيىڭغا قارشى تۇرۇش كېرهكمۇ ؟ دېگهن
مهسىله تۇراتتى . شېڭ شىسهي ھۆكۈمىتى بىلهن
بىرلىشهي دېسه ، شېڭ شىسهي قۇمۇل ، پىچان ، تۇرپان ،
توقسۇن قاتارلىق جايالردا نهچچه مىڭلىغان ئۇيغۇرالرنى
رهھىمسىزلىك بىلهن قىرغان جالالت . خوجىنىياز ھاجى
قۇمۇل پىچانالردا ئۇنىڭ بىلهن ئۇدا ئىككى يىل ئۇرۇش
قىلدى . ئۇنىڭ ئهمدىكى ياغلىما سۆزلىرىگه ئىشهنگىلى
بولمايتتى . خوجىنىياز ھاجى « ئۆتمۈشته تۆمۈر خهلىپه
ئېزىلىشكه قارشى قوزغىالڭ كۆتۈرگهنده ، مۇستهبىت ياڭ
زىڭشىن ھۆكۈمىتى ‹ ئۆتكهن ئىشقا ساالۋات › دهپ يالغان
ئۆزره قويۇپ  ، تۆمۈر خهلىپىنى ئۈرۈمچىگه ئالداپ    

 ئاپىرىپ  يوشۇرۇن    قهتلى  قىلغان ،   شېڭ شىسهي  

‹جىن شۇرېننىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلدىم دهپ ،
ھازىرقى قوزغىالڭچىالرغا كۈچى يهتمهي ، قولىدا
تۆمۈرنىڭ سۇنۇقى يوق بىگۇناھ پۇقراالرنى قىرغىن
قىلدى . ئهمدى ئۇ ، دىلىدىكى زهھهرنى يوشۇرۇپ ‹
شېكهر سۆزلىرى › ئوتتۇرىغا چىقارغىلى تۇردى .
ئۇنىڭ جىن شۇرېندىن نىمه پهرقى بار بهرىبىر قارا
ئىتمۇ ئىت ، ئاق ئىتمۇ ئىت . ئۇ ، مېنىمۇ سىالپ –
سىپاپ توزاققا چۈشۈرۈپ ، تۆمۈر خهلىپىنىڭ
كاللىسىنى ئالغاندهك كالالمنى ئالماي قالمايدۇ .
ئۇنىڭ ھېلىدىن ھالۋا ياساپ قىلغان چىرايلىق

سۆزلىرىگه ئىشهنگىلى بولمايدۇ ، دهپ ئويلىدى .
ماجۇڭيىڭنىڭ جىمىساردىكى ئهسلىده خوجانىياز
ھاجى قوشۇنىغا مهنسۇپ قورالالرنى
ئىگىلىۋېلىشى بىلهن ئهۋجىگه چىققان زىددىيهت
ماجوڭيىڭ بىلهن خوجا نىياز ھاجىنى ئادا جۇدا
قىلغان. شېڭ شىسهي بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ
ھال سوراش ئۆمىكى ئهۋهتىپ، ۋهز ئېيتقان .شۇنىڭ
بىلهن خوجىنىياز ھاجىمۇ شېڭ شىسهيگه ئهلچى
ئهۋهتىپ ، جىمىسار بىلهن فۇكاڭ ئارىلىقىدا شېڭ
شىسهينىڭ ئادهملىرى بىلهن بىر نهچچه قېتىم
ئۇچراشقان . كېيىن يهنه ، ئۆز ئادهملىرىنى باشالپ ،
فۈكاڭ ناھىيىسىنىڭ سهنتهي تاغ ئېتىكى ( قىزىل
خورجا ) دېگهن يهرده شېڭ شىسهي ئهۋهتكهن
ۋهكىللهر بىلهن ئۇچراشتى . ۋهكىللهر شېڭ شىسهي
ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىيتىنى بايان قىلىپ : «
يېڭى ھۆكۈمىتىمىز كونا ھۆكۈمهتكه تۈپتىن
ئوخشىمايدۇ ، ( شىنجاڭدا) ھهر مىللهت ھوقۇقتا
باراۋهر بولۇش ، دىنىي ئېتىقاد ئهركىنىلىكى
سىياسىتى يۈرگۈزىلىدۇ . شهخسلهرنىڭ مال –
مۈلكىگه دهخلى – تهرۇز قىلىنمايدۇ . شۇراالر (
سوۋېت ) ھۆكۈمىتى بىلهن ياخشى قوشنىدارچىلىق
ئورنىتىلىدۇ » دېدى . ئاندىن خوجىنىياز ھاجىنىڭ
شېڭ شىسهي ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلىشىشى ئۈچۈن
قويۇلىدىغان تهلهپلهر ئۈستىده توختىلىپ مۇنداق
دېدى : « سىز خوجىنىياز ھاجى پۈتۈن يۇرتقا ما
جۇڭيىڭدىن قولۇمنى ئۈزۈپ ، شېڭ شىسهي
ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلهشتىم دهپ ئېالن قىلىڭ .
سىزنى ما جۇڭيىڭ بىلهن ئۇرۇشۇپ بهر دېمهيمىز .
ما جۇڭيىڭنى ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرىگه قويۇپ
بېرىڭ . سىز ماقۇل دېسىڭىز ، ھۆكۈمهت سىزنى «

جهنۇبىي شىنجاڭنى مۇھاپىزهت قىلىش باش 
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قوماندانى »  مهھمۇت مۇھىتىنى « شىنجاڭ ئاتلىق
6 – دىۋىزىيىسى » نىڭ قوماندانى قىلىپ تهيىنلهپ
مهركىزىي ھۆكۈمهتكه مهلۇم قىلىدۇ . سىلهر
جهنۇبىي شىنجاڭغا بېرىپ ئۇ يهرنىڭ ئامانلىقىنى
ساقاليسىلهر . ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى ما جۇڭيىڭ
ئهسكهرلىرىدىن ئولجا ئالغان قورالالرنىڭ يېرىمىنى
سىلهرگه بۆلۈپ بېرىدۇ . سىلهرنىڭ
ئهسكهرلىرىڭالرنىڭ بارلىق تهمىناتى ۋه الزىملىق
قوراللىرىنى ھۆكۈمهت ئۈستىگه ئالىدۇ » .
خوجىنىياز ھاجى تهڭرىتېغىنىڭ شىمالىدىكى
شېڭ شىسهي قوشۇنلىرى تهڭرىتېغىنىڭ
جهنۇبىدىكى مىللىي قوشۇنالرغا تاجاۋۇز
قىلماسلىق ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى 
بارلىق ھهربىي ، مهمۇرىي ھوقۇققا خوجىنياز ھاجى
مهسئۇل بولۇش ، شۇنداق بولغاندىال يۇقۇرىدىكى
شهرتلهرگه ماقۇل بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا
قويدى . شېڭ شىسهي ۋهكىللىرى بۇنىڭغا
قوشۇلدى . خوجىنىياز ھاجى بىلهن مهھمۇت
مۇھىتى پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۆز
قوشۇنلىرىغا ، تۇرسۇن بابا ، خۇسهيىن بار ۋه باشقا
خىتاي،  ئورۇس ۋهكىللهر شېڭ شىسهيگه ۋهكىل
بولۇپ 1933 – يىلى 6 – ئاينىڭ 4 – كۈنى

كېلىشىمگه ئىمزا قويۇشتى .   
    بىر ھهپتىگه قالماي ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
ئاخبارات ئاگېنتلىقى ( تا . س . س ) «
شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ رهھبىرى خوجىنىياز
ھاجى شېڭ شىسهي تهرهپكه يۈزلهندى . ئۇالر جاڭ
پېييۈهن ، ما جۇڭيىڭالرنىڭ ئىسيانچى
ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلدى » دهپ خهۋهر
قىلدى . دېمهك ، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ بۇ
كېلىشىمنى ئاشكارا قوللىدى . ئهمىلىيهتتىمۇ
خوجىنىياز ھاجىنىڭ شېڭ شىسهي بىلهن
بىرلىشىشى ئۈچۈن سوۋېت كىشىلىرى كۆپ
خىزمهت ئىشلىگهن . شېڭ شىسهينىڭ ئىلگىرى
ئىككى قېتىم ئادهم ئهۋهتىپ ھهل قىاللمىغان ئىشى
بۇ قېتىم جىمىسار ۋهقهسى تۈپهيلى ئوڭايال ھهل
بولدى . خوجىنىياز ھاجى بىلهن باندىت ما
جۇڭيىڭنىڭ بۆلۈنۈشى ناھايىتى زور تهسىر

قوزغىدى. ما جۇڭيىڭنىڭ خوجايىن مىللهتلهر   

بىلهن بىرلىشىپ ئۇرۇش قىلىش جهھهتتىكى كۈچى
پارچىلىنىپ كهتتى . شېڭ شىسهي ما جۇڭيىڭنىڭ
ئۈستىدىن غهلىبه قىلىشنىڭ ئاساسىنى
سېلىۋالدى . شۇنىڭدىن كېيىن ، شېڭ شسهي ما
جۇڭيىڭغا ، ما جۇڭيىڭ شېڭ شىسهيگه ئادهم

ئهۋهتىپ سۆھبهتلىشىش باشالندى .
  شېڭ شىسهي شهرقىي شىمال پىدائىيالر
قوشۇنىنىڭ باشلىقى چىڭ شىچىڭنى ئۈرۈمچىنى
ساقالشقا قالدۇرۇپ ، ئۆزى 5000 ئهسكهر بىلهن
ئۇرۇشقا تهييارالندى . يولغا چىقىشتىن ئىلگىرى ،
خۈسهيىن باي ، مهنسۇر ، توڭباۋ قاتارلىق ئالته
كىشىنى « مهسىلىنى تىنچلىق بىلهن ھهل
قىلساق » دهپ گۇچۇڭغا يهنى ما جۇڭيىڭنىڭ
قېشىغا ۋهكىل قىلىپ ئهۋهتتى . ئۇالر 1933 – يىلى
6 – ئاينىڭ 5 – كۈنى گۇچۇڭغا بېرىپ ما جۇڭيىڭ
بىلهن ئۇزاق سۆھبهتلهشتى . ما جۇڭيىڭ ياڭ
فۇچىڭ دېگهن ۋهكىلىنى ئۈرۈمچىگه ئهۋهتتى . ئۇ ،
6 – ئاينىڭ 7 – كۈنى ئۈرۈمچىگه يېتىپ كېلىپ ، 8
– كۈنى شېڭ شىسهي بىلهن كۆرۈشتى . شېڭ
شىسهي شۇ كۈنى كهچته روزى ھاجىنىڭ ئۈرۈمچى
شىخابادىكى بېغىدا زىياپهت ئۆتكۈزۈپ ، ياڭ
فۈچىڭ بىلهن سۆھبهتلهشتى . شېڭ شىسهي ما
جۇڭيىڭنى جهنۇبىي شىنجاڭنى تىنچالندۇرۇش
سىلىڭى قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويدى . ( بۇ ئېنىقال
ماجۇڭيىڭنىڭ قولى بىلهن خوجىنىياز ھاجى، تۆمۈر
سىجاڭ ۋه خوتهن ھۆكۈمىتىنى بىراقال يوقىتىش
سۇيقهستى ئىدى . ۋهھالهنكى تېخى تۆت كۈن بۇرۇن
شېڭ شىسهي ۋهتىنىمىزنىڭ جهنۇبىنى خوجىنىياز
ھاجى ئىداره قىلىدۇ دهپ ئېتىراپ قىلغانىدى )  ما
جۇڭيىڭنىڭ ۋهكىلى : شېڭ شىسهي رهئىس بولسا،
ما جۇڭيىڭ دۇبهن بولۇپ قوراللىق كۈچنى باشقۇرسا
، دېگهن پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى . ئۇالرنىڭ
پىكرى بىر يهردىن چىقمىغاچقا ، سۆھبهت مهغلۇپ

بولغان. نهتىجىده 12 - ئىيۇن ئۇرۇش باشالنغان.
15 - ئىيۇن مهغلۇب بولغان ماجۇڭيىڭ قالدۇق

ئهسكىرى بىلهن تۇرپانغا چېكىندى.
 

4 -  خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى بىلهن تۆمۈر
سىجاڭ ئوتتۇرىدىكى سۈركىلىشلهر ۋه مالىمانچىلىق
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    خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن،
بىر قاتار مۇكهممهل تهرتىپ ئورنىتىپ، شهرقته
چارقىلىقتىن غهربته يهكهنگىچه بولغان كهڭ
زېمىندا نىسپىي تىنچلىق دهۋرى ياراتقان .
مۇھهممهد ئىمىن بۇغرانىڭ چوڭ ئىنىسى ئهسكهر
تارتىپ ، يهركهن كونىشهھهرنى ئازاد قىلغاندىن
كېيىن « شامهنسۇر » دهپ ئاتالغان. ئهمما يهركهن
كونىشهھهرنى يېڭىال ئازاد قىلىپ يېڭىشهھهردىكى
مادوتهي قىسمىغا ھۇجۇم قىلىۋاتقان « شامهنسۇر »
بىلهن يهركهندىكى قوزغىالڭچىالر ئارىسىدا «
تۇڭگانالر » ھهققىده زىدىدىيهت پهيدا بولغان .
چۈنكى ، خوتهن ھۆكۈمىتى قۇرۇلغاندىن باشالپال ،
تۇڭگانالرنىڭ 1860 - يىلالردىكى مىللىي ئازادلىق
ھهرىكىتىگه ئهجهللىك زىيان سالغانلىقى ، ھهمده
ياڭ زېڭشىننىڭ « ما تىتهي » ، « ما شاۋۋۇ » ۋه «
لى شۇفۇ » دهك دىنىي تونغا ئورۇنۇۋالغان مۇناپىقالر
ئارقىلىق سېيت نوچى ، تۆمۈر خهلىپه ۋه ئابدۇقادىر
دامولالمدهك خهلقىمىزنىڭ ھهر قايسى
ساھهلىرىدىكى سهركىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه مۆلچهرلىگۈسىز ئېغىر
زىيان سالغانلىقىنى كۆزده تۇتۇپ ، تۇڭگانالرنى
ھاكىمىيهتكه ۋه ئارمىيهگه يېقىن يوالتماسلىق
قارارىنى چىقارغان ئىدى . ئهمما بۇ تهشهببۇس
يهركهنده ، كېيىنچه قهشقهردىكى تۆمۈر سىجاڭ
تهرهپدارلىرىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرىغان.
شۇڭالشقا سابىت دامولالم قهشقهرگه تېزدىن يۈرۈش
قىلىش توغرىلىق چىڭ تۇرۇپ ، ئاخىرى مۇھهممهد
ئىمىن بۇغرانى قايىل قىلغان . ئۇ ئالدى بىلهن

يهركهندىكى ئىشالرنى ھهل قىلغان.
      1933 - يىلى 7 - ئايدا سابىت دامولالم يهركهن
ۋه خوتهن ئىنقىالپچىلىرى ئارىسىدىكى زىددىيهتنى
ئۇتۇقلۇق ھهل قىلىپال، قهشقهرگه قاراپ يول ئالغان.
تۆمۈر سىجاڭ ئالدى بىلهن شاپتۇل داموللىنى
ۋهكىل قىلىپ يهركهنگه ئهۋهتكهن . ئهمما شاپتۇل
دامولال يهكهنده « ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهت قۇرىمىز
دېگىنى نېمىسى !؟ ئۇالر ما جهنساڭغا تهڭ
كېلهلهمدىكهن!؟» دهپ سابىت دامولالم بىلهن
خوتهن ئهسكهرلىرىنىڭ غهيۋىتىنى قىلغان .
نهتىجىده شامهنسۇر شاپتۇل داموللىنى قاماپ
قويغان . بۇنى ئاڭلىغان تۆمۈر سىجاڭ ئۆزى بىۋاسته 

قهشقهردىن يېڭىسارغا كېلىپ، شاپتۇل داموللىنى
سوراپ ئېلىپ ، سابىت دامولالمنىڭ قهشقهرگه
ھازىرچه كىرمهسلىكىنى، يېڭىسارنى چېگرا
قىلىپ بهلگىلهشنى تهلهپ قىلغان. بىراق سابىت
دامولالم قهشقهرگه كىرىشته چىڭ تۇرغان. نهتىجىده
تۆمۈر سىجاڭ بۇنىڭدىن بهك خاپا بولۇپ قالغان.
سابىت دامولالم ئهمىر ھهزرهتنىڭ ئىككى ئىنىسى
ۋه ئىككى مىڭ ئهسكهرنى باشالپ قهشقهرگه يېتىپ
كهلگهن. شهھهر سىرتىدا ئوسمان ئهلى،
سېتىۋالدىجان قاتارلىق قهشقهر چوڭلىرى ئون
مىڭلىغان ئاۋام بىلهن دامولالمنى داغدۇغىلىق

قارشى ئالغان.
    ئۇزاق ئۆتمهي قهشقهردىكى ماجۇڭيىڭنىڭ
خادىمى چوالق مازىخۇي قهشقهردىكى پۇت
تېپىشىشتىن ئايدىلىنىپ، دهرھال تۆمۈر سىجاڭ
تهرهپدارى بولۇۋېلىپ، باشقا ھهربىي كۈچلهرنى
سىقىپ چىقىرىشقا باشلىغان. شاپتۇل دامولال
قاتارلىق بىر نهچچه كىشى تۆمۈرگه سابىت
دامولالمنى چېقىشتۇرۇپ، خوتهن قىسىملىرىنى
قورالسىزالندۇرۇپ، يهركهنگه قايتۇرىۋهتكهن. سابىت
دامولالم بىلهن ئىككى ئهمىرنى تۇتقۇن قىلىپ،
نهزهربهنت قىلغان.بۇنىڭدىن ئاچچىقالنغان ئوسمان
ئهلى قوشۇنىنى باشالپ تاغقا چىقىپ كهتكهن. تۆمۈر
سىجاڭ تۇڭگانالرنى ئوسماننى قوغالشقا ئهۋهتىپ،
ئارقىدىن ئۆزى نازارهت قىلغىلى چىققان. بىراق
تۇڭگانالر شهھهردىن ئۇزاقالپ كهتكهن تۆمۈر
سىجاڭنى 8 - ئاۋغۇست چارشهنبه كۈنى توغراق
مازاردا ئېتىپ تاشالپ، كهينىدىنال قهشقهر
شهھىرىنى ئىشغال قىلىپ، خهزىنىدىكى بارلىق
بايلىقالر ۋه ھۆججهتلهرنى يېڭىشهھهرگه ئېلىپ

كهتكهن.
   شۇ كۈندىكى مالىمانچىلىقتا سېتىۋالدىجان
سابىت دامولالم بىلهن ئهمىرلهرنى قۇتقۇزۇپ
چىققان. ئهمىرلهر يهركهنگه قايتىپ قوشۇننى
تهرتىپكه سالغان. سابىت دامولالم بىر قىسىم
ئىنقىالپچىالر بىلهن بىلله ئاتۇشقا چېكىنىپ،
ئوسمان ئهلىگه ئادهم ئهۋهتكهن. نهتىجىده سابىت
دامولالم بىلهن ئوسمان قىسىملىرى 15 - ئاۋغۇست

قهشقهر شهھىرىنى قايتۇرۋالغان.
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5 -  جۇمھۇرىيهت ئېالن قىلىش ، تۇڭگان
ماجۇڭيىڭغا قارشى ئۇرۇش ۋه يىمىرىلىش 

 
   كېيىنكى ئۈچ ئايدا قهشقهر ۋهزىيىتى بهكال
مۇرهككهپلىشىپ كهتكهن. سابىت دامولالمنىڭ
ئىناۋىتى تېز ئۆسۈپ، باشقا ئاتامانالر ھهتتا ئۆز
قوشۇنىنى تىزگىنلهشتىنمۇ مهھرۇم قالغان. ھهممه
بىردهك دامولالمنىڭ ئورۇنالشتۇرىشىغا بويسۇنغان.
ئهمما نېمه ئۈچۈندۇر دامولالم جۇمھۇرىيهتنى
خوتهندىكى ئهمىر ھهزرهت ۋه كورلىدىكى
خوجىنىياز ھاجىغا ئالدىن مهسلىھهت سېلىپ،
پىكىر بىرلىكىگه كهلمهي تۇرۇپال شۇ يىلى 12 -

نويابىر ئېالن قىلغان.
    1934 - يىلى 1 - ئايدا خوجىنىياز ھاجى
قهشقهرگه يېتىپ كهلگهن. ئۇزاق ئۆتمهي روزا ھېيت
كېلىپ، پۈتۈن قهشقهر ھېيت شاتلىقىغا چۆمگهن
بىر پهيتته، يهنى بارلىق قوشۇن روزا ھېيت نامىزىغا
تۇرغان چاغدا يېڭىشهھهردىكى تۇڭگانالر قهشقهرگه
باستۇرۇپ كىرگهن. قاتتىق غهزهبلهنگهن ئامما
مۇسۇلمانلىق ئهخالقىدىن ئهسهر قالمىغان بۇ
تۇڭگانالرنى چېكىندۈرۈپ، قايتا يېڭىشهھهر
سېپىلىغا ھهيدىۋهتكهن. شۇ كۈندىن باشالپ،
يېڭىشهھهر ئۇرۇشى تېخىمۇ كهسكىن باسقۇچقا
ئۆتۈپ، تۇڭگانالر تهسلىم بولماقچى بولغان. بىراق
ئۇالرنىڭ بىر قاسساپ سىياقلىق جاسۇسى
قهشقهردىن « ماجۇڭيىڭ قوشۇنلىرىنىڭ قهشقهر
تهرهپكه يېقىنالپ كېلىۋاتقانلىقى»نى مهلۇم
قىلغان. بۇنىڭدىن خۇشال بولغان تۇڭگانالر
گېپىدىن يېنىۋېلىپ، تېخىمۇ قاتتىق قارشىلىق
كۆرسهتكهن. ئاخىرى مهھمۇت مۇھىتى تۇڭگانالرنى
پۈتۈن بىر كۈن ھالسىرىتىپ، چارچىتىپ، ئاندىن شۇ
كۈنى يېرىم كېچىده سېپىلغا يامىشىپ چىقىپ،
سېپىل دهرۋازىسىنى ئېچىۋېتىش پىالنى تۈزگهن.
بىراق ئون نهچچه ئهسكهر ئهمدىال سېپىلغا چىقاي
دېگهنده، سهپنىڭ پهستىن « نامهلۇم بىر خائىن»
تۇيۇقسىز بىر پاي ئوق چىقارغان. بۇنىڭدىن چۆچۈپ
ئويغانغان تۇڭگانالر دهرھال ئوق چىقىرىپ،
كۆپلىگهن يىگىتلهرنى شېھىت قىلغان. شۇ كۈندىن
باشالپ ئۇالر كېچه - كۈندۈز پوستتا تۇرۇشنى يولغا
قويغان. نهتىجىده يېڭىشهھهرنى ئېلىشنىڭ ئالتۇن

پۇرسىتى قولدىن كهتكهن.

   ماجۇڭيىڭنىڭ ئۈرۈمچىدىن ئۇدۇلال قهشقهرگه
قاراپ كېلىۋاتقانلىقىدىن بىر شۇملۇقنى سهزگهن
ئهمىر ھهزرهت چوڭ ئىنىسى بىلهن نهچچه يۈز سهر
خىل ئهسكهرنى بۈگۈرگه ئهۋهتىپ، ئهپلىك  بىر
جايدا كورلىدىن كېلىۋاتقان تۇڭگانالرنىڭ يۈرۈش
سۈرئىتىنى ئاستىلىتىش ئۈچۈن يولغا سالغان.
چۈنكى ئاددىي قورالالر بىلهن قورالالنغان دېھقان
يىگىتلىرى ماجۇڭيىڭنىڭ رهسمىي زامانىۋى
قورالالنغان گومىنداڭ 36 - دېۋىزىيىسىنى
چېكىندۈرۈشى مۈشكۈل ئىدى. ھهتتا سوۋېت
ئارمىيىسىمۇ ئۇالرنى مهغلۇپ قىلىشتا زور
چىقىمغا ئۇچرىغانىدى. ناۋادا ھاۋا ئارمىيىسى
كهلمىگهن بولسا، تېخىمۇ چىقىم تارتاتتى. ئۇالر
تۇڭگانالرنى بۈگۈرده، كۇچادا، ئاقسۇدا، ئۇچتۇرپاندا،
مارالبېشىدا، ئاخىرىدا پهيزاۋاتتا كېچىلىرى ھۇجۇم
قىلىپ، ئۇالرنىڭ يۈرۈشىنى ئاستىلىتىپ،

قورقۇنچىنى كۈچهيتتى.
    بۇ ئىشالر كېيىنچه تۇڭگانالرنىڭ يېڭىساردا
ۋهھشىيلىك قىلىشى، خوتهننى ئۈچ يىل بېسىپ
يېتىشى جهريانىدا تاالي كىشىلهرنى يوقىالڭ

باھانىلهر بىلهن قىرىپ تاشالشقا سهۋهب بولدى.
1934 - يىلى 6 - فېۋرال قهشقهر شهھىرى قولدىن
كهتتى. ئهتىسى بىر قىسىم ئۆزبېك قىسىملىرى
شهھهر ئىچىده تۇڭگانالرغا قارشى ئۇرۇش ئاچقاچقا،
شهھهر ئىچىده يوشۇرۇن قوشۇن بار ئىكهن دهپ
گۇمانالنغان تۇڭگانالر ئۈچ كۈن قهتلىئام پهيدا
قىلىپ، ئون مىڭدهك مهسۇم خهلقنى قىرىپ

تاشلىغان.
    1934 - يىلى 14 - فېۋرالدىن باشالپ ئۇالر
يېڭىسارغا ھۇجۇم باشلىغان. بۇ ۋاقىتتا شهرقىي
تۈركىستان جۇمھۇرىيهت ئارمىيىسى تۆت بۆلهككه
بۆلۈنۈپ كهتكهن بولۇپ، خوجىنىياز ھاجىم باشلىق
بىر قىسىم قوشۇن ئېغىر مهغلۇپ بولۇپ، ئازراقال
ئادىمى بىلهن سوۋېت چېگرىسىغا بېرىۋالغان.
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى مهھمۇت مۇھىتى
ئاساسلىق كۈچىنى يېڭىسارغا يۆتكهپ، ئىككى
ئهمىر بىلهن شهھهر سېپىلىنى قوغداپ تۇرغان.
جۇمھۇرىيهتنىڭ ئهڭ سهرخىل قىسمى بولغان
ئوتتۇرا ئاسىيادىن كهلگهن پېشقهدهم قوراللىق
ئهسكهرلهر باش شىتاپ باشلىقى يۈسۈپچان

قۇربېشىنىڭ قوماندانلىقىدا تۇڭگانالر بىلهن 
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ئۇرۇشۇپ، تهڭ كېلهلمهي تاشمىلىققا چېكىنىپ
كهتكهن. سابىت دامولالم بىر قىسىم ئهسكهرلهر
بىلهن يهركهنگه يېتىپ كېلىپ، دۆلهتنىڭ
ئاپپاراتلىرىنى يهركهنده قايتا ئىشقا كىرىشتۈرگهن.
خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى قىسىملىرى بولسا يهكهن
ۋه يېڭىساردا قاتتىق مۇداپىئهده تۇرۇپ، 40 كۈنلهپ

تۇڭگانالرنىڭ ھۇجۇمىنى چېكىندۈرگهن.   
سوۋېت ئىتتىپاقى بىر تهرهپتىن ئهركهشتامدىكى
خوجىنىياز ھاجىغا جۇمھۇرىيهتنى تارقىتىۋېتىش
ئۈچۈن كېلىشىم تۈزۈشكه قىستىسا، يهنه بىر
تهرهپتىن  تۇڭگانالرنى يېڭىسارغا قاتتىق ھۇجۇم

قىلىشقا كۈشكۈرتكهن.
    نهتىجىده 1934 - يىلى 26 - مارت قۇربان ھېيت
كۈنى ماجۇڭيىڭ قىسىملىرى ئۇيغۇرالر ھېيت
نامىزى ئوقۇۋاتقان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ،
سېپىلنى ئىگىلىۋېلىپ، دهھشهتلىك قوچاقالشما
جهڭ ئارقىلىق يېڭىسارنى ئىشغال قىلغان. ئهمىر
نۇرئهھمهد (ئهمىر ساھىب) بىلهن ئاكىسى  ئهمىر
ئابدۇلال ( شاھ مهنسۇر) بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا پۈتۈن
قوشۇنى بىلهن شېھىت بولغان. گهرچه مامۇت
سىجاڭ كۆپ كۈچىگهن بولسىمۇ، بىراق تۇڭگانالرنى

چېكىندۈرهلمىگهن.
    بىر كۈن بۇرۇن قورشاۋنى بۆسۈپ،سېپىل تۈۋىگه
كېلىپ، ئىككى ئهمىرنى يهركهنگه چېكىنىشكه
دااللهت قىلغان بولسىمۇ، ئۇالر ھايات - ماماتتا
يېڭىسار خهلقى بىلهن بىلله بولىدىغانلىقى
توغرىلىق قهسهم قىلغانلىقىنى ئېيتىپ رهت
قىلغان. بۇ جهرياندا تاشمىلىقتىكى يۈسۈپچان زادىال
ياردهمگه كهلمهي، مهزكۇر پاجىئهنىڭ كېلىپ

چىقىشىغا سهۋهپ بولغان.
   ئاخىرىدا خوجىنىياز ھاجى سوۋېت تهرهپ
ئوتتۇرىغا قويغان 12 ماددىلىق كېلىشىمگه ئىمزا
قويۇپ، يهكهنگه قايتقان. ئهمىر ھهزرهتمۇ
يهكهندىكى مهھمۇد سىجاڭدىن ئىنىلىرىنىڭ پۈتۈن
قوشۇنى بىلهن يېڭىساردا ئۆلۈپ كهتكهنلىكىنى
ئاڭالپ، تېزدىن بىر قىسىم سهرخىل ئهسكهرلىرى

بىلهن يهركهنگه كهلگهن.
   سوۋېتنىڭ بېسىمى، تۇڭگانالرنىڭ تهھدىتى،
سهۋىيه ۋه خۇي - مىجهز پهرقى تۈپهيلىدىن
رهھبهرلهر يهركهندىكى ھهپتىلىك كېڭهشته زادى

بىرلىككه كېلهلمهي ئارىسى بۇزۇلغان.

نهتىجىده 1934 - يىلى 13 - ئاپرىل خوجىنىياز
ھاجى مهھمۇت مۇھىتىغا سابىت دامولالم، ئهدىلىيه
مىنىستىرى زېرىپ قارىھاجىم، ھهربىي ئىشالر
نازىرى سۇلتانبهگ ۋه ئهمىر ھهزرهتلهرنى قولغا
ئېلىش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن.بۇنى ئالدىن سېزىپ
قالغان مۇھهممهتئىمىن بۇغرا سابىت دامولالمغا
خوتهنگه كېتىش تهكلىپى بهرگهن. بىراق سابىت
دامولالم « بوالر ئىش بولدى! ناۋادا بىز قاچساق
ھاجىمنىڭ كاللىسى كېتىدۇ. ھاجىم نېمىال دېگهن
بىلهن ئۇرۇشتا پىشقان بىر غازى. ۋاختى كهلگهنده
يهنه قايتا باش كۆتۈرۈپ چىقااليدۇ. بىز
ئوخشىمايمىز، شۇڭا قۇربانلىق بهرمهي بولمايدۇ!
سىلى كېتىۋهرسىله !» دهپ چىرايلىق رهت قىلىدۇ.
زېرىپ قارىھاجىم بىلهن سۇلتانبهگمۇ بىلله
قېپقالىدۇ. ئهمىر ھهزرهت ئهمدىال قوشۇنلىرى
بىلهن قاغىلىق تهرهپكه چىقىپ كېتىشى بىلهن
يهركهنده بىر مهيدان تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى يۈز

بېرىدۇ.
    شۇنداق قىلىپ، تارىختا تۇنجى قۇرۇلغان تۇنجى
مىللىي جۇمھۇرىيىتىمىز جۇمھۇرىيهت رهئىسىنىڭ
بۇيرۇقى، دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرىنىڭ ئىجرا

قىلىشىدا مۇنقهرز بولىدۇ.
 

6 -  خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ ئاغدۇرۇلۇشى 
 

   سىتالىن تېخىچه يهركهندىن چارقىلىققىچه
بولغان كهڭ زېمىننى قولىدا تۇتۇپ تۇرۇۋاتقان خوتهن
ئىسالم ھۆكۈمىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن، ئهسلىده
كهڭسۇغا كېتىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان تۇڭگانالرغا
شېڭ شىسهينىڭ ۋاستىسى بىلهن ھهربىي بۇيرۇق 
بېرىپ، يهركهندىن چىڭخهي چېگرىسىغىچه بولغان
بىپايان زېمىننى ئۇالرغا سۇيۇرغال قىلىپ بېرىدۇ. «
بۇنداق قىلىشنىڭ سىتالىننىڭ شېڭغا تېخى تولۇق
ئىشىنىپ بواللماي، ئۇ ئاسىيلىق قىلغان زامان
تۇڭگانالرنى ھهر ۋاقىت شېڭ شىسهيگه قارشى
ئۇرۇشقا سېلىش ئۈچۈن زاپاس ساقالپ قويغانلىقى،
ياكى 1931 - 1934 - يىلالردىكى ئىنقىالبتا
ئۇتۇقلۇق ھاكىمىيهت تهشكىللىگهن خوتهن
ئىنقىالبچىلىرىنى تولۇق تازىلىۋهتمهكچى

بولغانلىقى ئېنىق ئهمهس».
     1934 - يىلى يازدا سوۋېتنىڭ تهقسىماتى بويىچه 
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خوجىنىياز ھاجى ئۈرۈمچىگه بېرىپ، شېڭ شىسهي
بىلهن بىلله ھوقۇق تۇتىدىغان، ماجۇڭيىڭ
سوۋېتكه چىقىپ كېتىدىغان، ماخۇسهن 36 -
دېۋىزىيىنى باشالپ، يهركهن دهرياسىدىن تاكى
چارقىلىققىچه بولغان سابىق خوتهن ئىسالم
خانلىقى ھۆكۈمىتى تهۋهسىگه ھۆكۈمرانلىق
قىلىدىغان، يولۋاس تۇرپان- قۇمۇلنى باشقۇرۇپ،
خوجىنىياز ھاجىغا مهدهت بېرىدىغان، مامۇت
سىجاڭ خوجىنىياز ھاجى قوشۇنلىرىنى
ئۆتكۈزۈۋېلىپ، يهركهن دهرياسىنىڭ غهربىدىن تاكى
ئاتۇشقىچه بولغان پۈتكۈل قهشقهرنى باشقۇرىدىغان،
يۈسۈپچان قوماندانلىقىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيالىق (
باسمىچى) ئهسكهرلهرنى سوۋېت تهرهپ
يىغىشتۇرىدىغان بولىدۇ . كېلىشىم بويىچه ،
يهركهننى ئىشغال قىلىپ ، قاغىلىقتا خوتهنگه
قارشى ئۇرۇشقا تهييار تۇرغان تۇڭگانالر 22 - مايدىن
24 - مايغىچه گۇمىدا خوتهن قوشۇنى بىلهن 48
سائهت ئۇرۇش قىلىپ ، 12 - ئىيۇندىن 14 -
ئىيۇنغىچه زاۋىدا يهنه 48 سائهتلىك قاتتىق
قارشىلىقنى يېڭىپ ، 22 - ئىيۇنغىچه خوتهن
تهۋهسىنى قولىغا ئېلىپ، قاراڭغۇ تاغنى بازا قىلغان
م . بۇغراغا قوغالپ زهربه بېرىپ ، 5 - 18 - 28 -
ئىيۇل ئۇدا ئۈچ قېتىم ئۇرۇش قىلىپ ، خوتهن
قالدۇق كۈچلىرىنى ئافغانىستانغا چىقىپ
كېتىشكه مهجبۇر قىلغان . شۇنىڭ بىلهن بىر
يېرىم يىل ھۆكۈم سۈرگهن خوتهن ئىسالم خانلىقى

يىقىلغان .
 

7 -  تۇڭگان 36 - دىۋىزىيهسى ۋه ماخۇسهننىڭ
خوتهندىكى ھۆكۈمرانلىقى

 
   ما جۇڭيىڭنىڭ قارا نىيىتى ۋه قۇۋلۇق -
شۇملۇقلىرىنى يهتكىچه ھېس قىلغان ئۇيغۇر
قوزغىالڭچىلىرى ئۇزاق ئۆتمهيال ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ
چىقىدۇ. 1934 - يىلى يانۋاردا ما جۇڭيڭنىڭ
ئۈرۈمچىگه قىلغان شىددهتلىك ھۇجۇمى
چېگرىدىن يوشۇرۇن كىرگهن سوۋېت قىزىل
ئارمىيهسىنىڭ كۈچى بىلهن تارمار قىلىنىدۇ.
مهغلۇبىيهتلىك تهقدىرگه يۈز تۇتقان ماجۇڭيىڭ
قالدۇق قوشۇنىنى باشالپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جهنۇبىغا

چېكىنىدۇ ھهمده بارغانال يېرىده ئۇيغۇر
قوزغىالڭچى قوشۇنلىرىغا ئوت ئېچىپ، بىگۇناھ
خهلقنى قىرغىن قىلىدۇ. سوۋېت قىزىل ئارمىيهسى
بىلهن شېڭ شىسهي قوشۇنلىرىنىڭ تاپ بېسىپ
قىلغان ھۇجۇملىرىدا جهنۇبتىمۇ پۇت دهسسهپ
تۇرالمىغان ماجۇڭيىڭ ئامالسىز 1934 - يىلىنىڭ
ئىيۇن ئايلىرىدا بىرقانچه يېقىن ئادهملىرى بىلهن
قهشقهردىن يوشۇرۇنچه ئايرىلىپ سوۋېت
ئىتتىپاقىغا چىقىپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ قالدۇق
قوشۇنلىرى ما خۇسهننىڭ قوماندانلىقىدا خوتهنگه
يۆتكىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن قاغىلىقنى پاسىل
قىلغان ھالدا شهرقته تاكى چارقىلىققىچه سوزۇلغان
خوتهن رايونى ما خۇسهن قوماندانلىقىدىكى تۇڭگان
قوشۇنلىرىنىڭ كونترۇللىقىغا، جهنۇبتا يهركهن،
قهشقهردىن تارتىپ پۈتكۈل ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شىمالىي
ۋه شهرقىي رايونلىرى شېڭ شىسهينىڭ باشقۇرۇشىغا

ئۆتىدۇ.    
   بهزى تارىخىي ماتېرىيالالردىن مهلۇم بولۇشىچه
ستالىن ۋه سوۋېتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ما خۇسهن
قوماندانلىقىدىكى تۇڭگان قوشۇنلىرىنى خوتهنده
ساقالپ قېلىشىدا مۇنداق ئۈچ خىل سهۋهبنىڭ
بولۇشى پهرهز قىلىنماقتا. بىرىنچىدىن، ستالىن
گهرچه شېڭ شىسهينى يۆلهپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ
تهختىگه چىقارغان ۋه سوۋېتكه مايىل ۋهزىيهتنى
ھاسىل قىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۆز دهۋرىده
ياپونىيهده ھهربىي ئۇنىۋېرسىتېت پۈتتۈرگهن شېڭ
شىسهيدىن يهنىال خاتىرجهم بواللمىغان. ناۋادا شىڭ
شېسهي ستالىندىن يۈز ئۆرۈپ گومىنداڭ تهرهپكه
مايىل بولۇش ئېھتېمالى كۆرۈلسه ما خۇسهننىڭ
خوتهندىكى تۇڭگان ئارمىيهسىنى ئىشقا سېلىپ
تاقابىل تۇرۇش پىالنى بولغان. ئىككىنچىدىن،
خوجانىياز ھاجىنىڭ ئۇيغۇر قوشۇنلىرى مهھمۇت
مۇھىتىنىڭ قوماندانلىقىدا «ئۇيغۇر ئاتلىق
ئهسكهرلهر 6 - دىۋىزىيهسى»نامى بىلهن قايتا
رهتلىنىپ قهشقهرده تۇرۇۋاتقان بولغاچقا بۇنىڭدىن
شېڭ شىسهيمۇ، سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ خاتىرجهم
ئهمهس ئىدى. شۇ سهۋهپتىن ئهگهر مهھمۇت مۇھىتى
قايتا قوزغىالڭ قىلىپ قالسا خوتهندىكى ما خۇسهن
قىسىملىرى ئارقىلىق تاقابىل تۇرماقچى بولغان.

ئۈچىنچىدىن، ئهگهر ياپونىيه ئارمىيىسى لهنجودىن 
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ئۆتۈپ ئۇيغۇر ئېلىگه كىرىش ئېھتېمالى كۆرۈلسه ما
خۇسهن قوشۇنلىرىنى ياپونغا قارشى ئۇرۇشقا
سالماقچى بولغان. ئۇيغۇر تارىخ تهتىقاتچىسى
ھىدېيۇكى ماقالىسىده ماجۇڭيىڭنىڭ بۇ خىل
چۇس خاراكتېرىنى ياپونىيىلىك ھهربىي گېنېرال
ئودا نوبۇناگاغا ئوخشايدۇ دهپ تهسۋىرلىگهن.
 تارىخچى ھىدېيۇكى ماقالىسىده خوتهن ئهمىرى
مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ھهققىده توختىلىپ بۇ
ھهقته مۇنداق بايان قىلغان: « تارىخىي مهلۇماتالردا
دېيىلىشىچه، يىپهك  يولىدىكى  بوستانلىق
ئىچىدىكى خوتهنده مۇدهررىس ئۆلىما
مۇھهممهتئىمىن بۇغرا باشچىلىقىدا قوزغىالڭ
كۆتۈرۈلۈپ، قوزغىالڭ غهلبىگه ئېرىشىپ
،مۇھهممهتئىمىن بۇغرا خوتهنده خوتهن ئىسالم
خانلىقى قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىغان.ۋه ئۆزى شۇ
خانلىقنىڭ ئهمىرى دهپ تونۇلغان. خوتهن ئىسالم
خانلىقى ھىالل ئاي ۋه يۇلتۇز چۈشۈرۈلگهن بايراقنى
دۆلهت بايرىقى قىلغان. مۇسۇلمانالر كالېندارىنى
قولالنغان.ئۇالر خوتهن چهرچهن،چاقىلىق قاتارلىق
جايالرنى ئۆزىگه تهۋه قىلغان. ئۇيغۇرالرنىڭ نامى
ياپونىيىده ئانچه تونۇش بولمىغان.لېكىن خوتهن
ئهمىرى مۇھهممهتئىمىن بۇغرا بولسا ياپونالر بىلهن
ئۇيغۇرالرنىڭ دوستلۇق ئورنىتىشىدا كۆۋرۈكلۈك رول
ئوينىغان كىشى بولۇپ، ئۇ ئهڭ دهسلهپ ياپونالر
بىلهن چوڭقۇر دوستلۇق ئورناتقان كىشى.شۇڭا ئۇنى
ياپون - ئۇيغۇر دوستلۇق تارىخىدا ھهرگىز ئۇنتۇشقا
بولمايدۇ.ئۇنى چوقۇم ئهسلهشكه تېگىشلىك

شهخس. » 
 
 

1 - مۇھهممهدنىياز ئهلهم ئاخۇنۇم : مۇھهممهدنىياز
ئهلهم ئاخۇنۇم خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ رهئىسى
بولۇپ ، « مهلىك ھهزرهت » دهپ ئاتالغان . بۇ كىشى
خوتهن خهلقىنىڭ كاتتا ئۆلىماسى بولۇپ ، مۇھهممهد
ئهمىن بۇغرا خوتهنده ئىنقىالپ قىلغاندا، سابىت
دامولالمالر بىرلىشىپ بۇ كىشىنى خوتهن ئىسالم
ھۆكۈمىتىنىڭ رهئىسى قىلىپ سايلىغان، ھهمده بۇ
كىشى"مهلىك ھهزرهت" دېگهن ئۇنۋانغا ئېرىشكهن
ئىكهن. كېيىنچه ئىنقىالب مهغلۇب بولۇپ، خوتهن
ئىسالم ھۆكۈمىتى تۇنگانالرنىڭ قولىدا
يىقىلغاندىن كېيىن، 1934-يىلى خوتهن
ئىنقىالبچىلىرى ھىندىستانغا ھىجرهت قىلىشقا
مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ. لېكىن مۇھهممهد نىياز ئهلهم
ئاخۇنۇم ئانا ۋهتهنده قېلىپ بېشىغا كېلىدىغانالرنى
كۈتۈش قارارىغا كېلىدۇ ۋه ھىجرهت قىلىش
پىكرىگه كۆنمهيدۇ." 1949 - يىلى مهدىنه مۇنهۋۋهره
شهھىرىده ۋاپات بولۇپ، شۇ جايدىكى " بهقى"

قهبرىستانلىقىغا دهپنه قىلىنىدۇ.
 

2 - مۇھهممهتئىمىن بۇغرا . 
 

   ھهممىگه تونۇش بولغان « ئهمىر ھهزرهت »، 1901
- يىلى تۇغۇلۇپ ،خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتىنى قۇرۇپ، 
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1934 - يىلى 28 - ئىيۇل ماخۇسهن تهرىپىدىن
ئاخىرقى قېتىم مهغلۇپ بولۇپ ، ھىندىستانغا
چىقىپ كهتكهن . 1945 - يىلى ئۆكتهبىرده قايتا
ۋهتهنگه كېلىپ ، 1949 - يىلى ئۆكتهبىرده قايتا
ھىندىستانغا چىقىپ كهتكهن . ئاندىن 1954 -
يىلى تۈركىيهگه كېلىپ ، 1965 - يىلى 14 - ئىيۇن

ئهنقهرهده قازا قىلغان .
 

3 - سابىت دامولالم : 
 

    خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى « شهيخۇل ئىسالم» ئى
،  شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى باش
ۋهكىلى ۋه ئۇيغۇرالنىڭ دۆلهت ئهربابى.  1933 -
يىلى 15 - ئىيۇل يهركهن ۋه خوتهن قوزغىالڭچىلىرى
ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهتنى ئۇتۇقلۇق ياراشتۇرۇپ،
22 - ئىيۇل قهشقهرگه يۈرۈش قىلىپ ، 12 - نويابىر
تۇنجى مىللىي جۇمھۇرىيهتنى قۇرۇپ چىققان .

1934-  يىلى 13 - ئاپرىل تۇتقۇن قىلىنىپ ، 8 - 

3 - سۇبىتۇلال مهۋلىۋى : خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى
قوراللىق قىسىملىرى باش قوماندانى. ئۇ
ھىندىستاندا ئوقۇغان، ھهم قهلهمده ھهم ئهلهمده
يېتىشكهن قابىل زات بولۇپ ، 1933 - يىلى 5 -
ئاپرىل ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندا قوراللىق قىسىم باش
قوماندانى بولغان . شۇ يىلى 7 - ئىيۇن يهكهنگه
يۈرۈش قىلىپ، ئۇ جايدىكى خىتاي ئهسكهرلىرىنى
16 - ئىيۇن تارمار قىلىپ ، ئىستراتېگىيىلىك
ئورنى ئىنتايىن مۇھىم بولغان يهركهننى قولىغا
ئالغان . يهركهن ئۇرۇشى تولىمۇ شىددهتلىك بولغان
بولۇپ ، سۇبىتۇلالھ مهۋلىۋىنىڭ دىپلوماتىك
تاالنتى ئارقىلىق يهركهندىكى ئافغانىستان سودا
ئاقساقىلى مۇھهممهد شاھ ئاقساقال قول
ئاستىدىكى 150 ئافغان پىدائىينى باشالپ
ئهنگلىيهچه ئاپتومات بىلهن قوراللىنىپ  جهڭگه
قاتنىشىپ، يهركهننى تېز سۈرئهتته ئېلىشقا زور
تۆھپه كۆرسهتكهن . بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا ئۇ شېھىت
بولۇپ كهتكهن . سۇبىتۇلالھ مهۋلىۋىنىڭ كېيىنكى

ئهھۋاللىرى ئېنىق ئهمهس .
    ئهينى چاغدا خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى ئىككى
مىڭ  « دىنىي تالىپ » نى ئاساس قىلغان مىللىي
قوشۇن تهشكىللهپ يهركهنگه ئۇرۇشقا ئهۋهتمهكچى
بولغان . ئهمما سۇبىتۇلالھ مهۋلىۋى بۇ تهكلىپنى
رهت قىلىپ ، پۈتۈن خوتهندىكى « ئوغرى -
يانچۇقچى » ، « بهڭگى - ھاراقكهش » « لۈكچهك» ،
« قاسساپ » ۋه ئۇرۇشقاق جېدهلخورالردىن تهركىپ
تاپقان ئىككى مىڭ كىشىلىك قوشۇن تهشكىللهپ
، خوتهننىڭ سىرتىدىكى كۈچلۈك دۈشمهنگه قارشى
تۇنجى ئۇرۇشنى ئۇتۇقلۇق قىلىش ئۈچۈن ئاساس
سالغان . دهرۋهقه بۇ قوشۇن يهكهندىكى خىتاي
ئهسكهرلىرىنى سۈر توقاي قىلىپ ، ھهيۋىسى

قهشقهرگه پۇر كهتكهن .   
4 - « شامهنسۇر- ئابدۇلال » ۋه ئىنىسى « ئهمىر

ساھىپ - نۇر ئهھمهد » : 
    بۇالر مۇھهممهد ئىمىن بۇغرانىڭ ئىنىلىرى
بولۇپ ، خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتىنىڭ ھهر قايسى
ئۇرۇشلىرىدا زور تۆھپه كۆرسهتكهن. ئۇندىن باشقا
بۈگۈر ، ئاقسۇ ۋه قهشقهر تهۋهلىرىده خوجىنىياز
ھاجىنى قوغالپ كهلگهن تۇڭگان قىسىملىرىغا
پارتىزانلىق ھۇجۇمى قىلىپ، يۈرۈش سۈرئىتىنى     

ئاۋغۇست شېڭ شىسهيگه ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن .
1941 - يىلى كۈزده تۈرمىده كېسىلى ئېغىرلىشىپ
ۋاپات بولغان. ھازىرقى خانتهڭرى جامهسىده نامىزى
ئوقۇلۇپ، ئۈرۈمچى شامالباغ مازىرىغا دهپنه
قىلىنغان. 2008 - يىلى بىر كېچىدىال بۇ يهردىكى ،
تۆمۈر خهلىپه، خوجانىياز ھاجى، ۋه سابىت دامولال
قاتارلىق ئۇلۇغالرنىڭ قهبرىلىرىنى بىر كېچىدىال

باشقا جايغا يۆتكىۋهتكهن .
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ئاستىالتقان . ئهمما ئۇالر 1934 - يىلى 26 - مارت
40 نهچچه كۈن داۋام قىلغان ئۇرۇشتىن كېيىن
ماجۇڭيىڭ قىسىملىرى تهرىپىدىن ئاخىرقى بهش
يۈزدهك ئهسكىرى بىلهن يېڭىسار سېپىلى ئىچىده
شېھىت بولغان . ئۇالرنىڭ 4500 ئهسكىرى بار ئىدى
. تۇڭگانالر بۇالردىن ئهڭ قاتتىق زهربه يهپ  ئېغىر
چىقىم تارتقاچقا ، 1934 - يىلى 14 - ئىيۇندىن
1937 - يىلى سېنتهبىرگىچه خوتهن خهلقىدىن
قاتتىق ئۆچ ئېلىپ ، ئۇدا ئۈچ يىل دهھشهتلىك

قىرغىنچىلىقالرنى سادىر قىلغان .  
 

مهنبهلهر : 
 

مۇھهممهد ياقۇپ بۇغرا - «خوتهن قوزغىلىڭىدىن
ئهسلىمه»   

مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا -  «شهرقىي تۈركىستان
تارىخى » 

 
دوكتۇر نهبىجان تۇرسۇن-  «ئىككى جۇمھۇرىيهت ۋه
سىتالىن قىسىملىرىنىڭ تارىم ۋادىسىدىكى
ھهربىي ھهرىكهتلىرى توغرىلىق ئاكادېمىك

ئهسهرلهردىن ئۈزۈندىلهر »     
 

شىنجاڭ تارىخ ماتېرياللىرى 17 - سان . 
شىنجاڭ تارىخ ماتېرياللىرى 38 - سان .

سېۋىن ھېدىن - «قاچقۇن ماجۇڭيىڭ» ( زۇلھايات
ئۆتكۈر تهرجىمىسى ) 

 ھاجى ئهكبهر يولۋاس - «تارىخىمىزدىكى سىرالر ۋه
ئۇنتۇلغان ئۇلۇغلىرىمىز»
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كىشىلهرنى زورالپ ئاسمىالتسىيه قىلغىلى
بولمايدىغان تۇرۇقلۇق، خىتاي نېمه ئۈچۈن

شهرقىي تۈركىستاندا بۇ ئىشقا كىرىشىپ قالىدۇ؟

ئۇنىڭ تهتقىقاتى خىتاينىڭ مىللىي سىياسىتى، تىبهت ۋه شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاشكارا خىزمهتچى قوبۇل
قىلىشقا مهركهزلهشكهن. ئۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى «يىغىۋېلىش الگېرلىرى» ھهققىده دۇنيانىڭ ئهڭ
Tibetanness under) «ئالدىنقى قاتاردىكى تهتقىقاتچىلىرىدىن بىرىدۇر. ئۇ «تهھدىت ئاستىدىكى تىبهتلهر
Threat) دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى، «ئامدو (تىبهتتىكى بىر ناھىيه)نىڭ خهرىتىسىنى سىزىش: ئۆزگىرىش

دىنامىكىسى» (Mapping Amdo: Dynamics of Change) نىڭ تۈزگۈچىلىرىدىن بىرى.

ئادرىيان زېنزنىڭ 2019  - يىلى 7 – ئاينىڭ 17 – كۈنى «نيۇيورك ۋاقىت
گېزىتى» تورىدا ئېالن قىلىنغان ماقالىسى (1) ۋه باشقا ئاالقىدار

ماتېرىيالالردىن تهييارالندى.
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ئادرىيان زېنز

ئادرىيان زېنز (Adrian Zenz) ـــــ «كوممۇنىزىمنىڭ
زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچىالر فوندى جهمئىيىتى»نىڭ
يۇقىرى دهرىجىلىك تهتقىقاتچىسى ۋه گېرمانىيهنىڭ
كورنتال شهھىرىدىكى «ياۋروپا مهدهنىيهت ۋه ئىالھىيهت

ئىنستىتۇتى»نىڭ دوكتور ئاسپىرانت يېتهكچىسى.

مىسلىسىز ئويغىنىش



خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
تۇتۇش – قاماش ھهرىكهتلىرى ھهم كۆلىمى
جهھهتتىن، ھهم ئۇنىڭ زىددىيهتلىكلىكى

سهۋهبىدىن ئادهتتىكى ھهرىكهت ئهمهس.
     شهرقىي تۈركىستاندا، ئهڭ ئاز دېگهنده بىر يېرىم
مىليون ئادهم سىياسىي جهھهتتىن «قايتا
تهربىيهلهش الگېرلىرى»غا خالىغانچه قاماپ
قويۇلدى. تۇتقۇنالر ئاساسلىقى ئۇيغۇر (بۇالر مۇتلهق
كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدۇ)، قازاق ۋه قىرغىز
قاتارلىق تۈركىي مىللهتلهر بولۇپ، مهزكۇر «قايتا
تهربىيهلهش الگېرلىرى» مۇئهييهن مهنىدىن
ئېيتقاندا، بۇ كىشىلهرنى دىنىي ئېتىقادىدىن ۋاز

كهچكۈزۈش ئۈچۈن تهسىس قىلغان.
   مهن بارغانسېرى ئهڭ دهسلهپكى «شهرقىي
تۈركىستاندىكى بازار ۋه ناھىيه ئارىسىدىكى
سهۋىيهگه توغرا كېلىدىغان مهمۇرىي بىرلىكلهر ــــ
بۇالرنىڭ سانى 1200 گه يېتىدۇ ــــ نىڭ ھهربىرىده
ئاز دېگهنده بىردىن الگېر بار» دېگهن مۆلچهرىمنى
قۇۋۋهتلهيدىغان نۇرغۇن دهلىللهرنى كۆرۈۋاتىمهن ھهم
شۇ سهۋهبلىك شهرقىي تۈركىستاندا مىڭدىن ئارتۇق
يىغىۋېلىش الگېرلىرى بارلىقىغا بارغانسېرى جهزم

قىلىۋاتىمهن (2). 
    خىتاي دائىرىلىرى بهزىده بۇ خىل چوڭ كۆلهملىك
تۇتۇش – قاماش ھهرىكهتلىرىنى زوراۋان ئاشقۇنلۇق
ئىدىئولوگىيهسىگه قارىتىلغان «قاتتىق ئالدىنى
ئېلىش تهدبىرى» دېسه، بهزىده بۇنى ياخشى نىيهت
بىلهن تۈزۈلگهن «كهسپىي تهربىيهلهش پىالنى» دهپ،
الگېرغا قامالغانالرنى «مهكتهپته يېتىپ ئوقۇيدىغان

ئوقۇغۇچىالر»غا ئوخشىتىۋاتىدۇ.
   لېكىن، شاھىتالرنىڭ گۇۋاھلىقى ۋه ھۆكۈمهت
ھۆججهتلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچه، مهزكۇر
مۇئهسسهسهلهر تۈرمىسىمان قاماق الگېرلىرى بولۇپ،
بۇ يهرده سىجىل مېڭه يۇيۇش ۋه خىلمۇخىل
پىسىخىكىلىق قىيناش ئۇسۇللىرى قوللىنىلغان (بۇ
يهرده يهنه جىسمانىي قىيىن – قىستاق ۋه
باسقۇنچىلىق قىلمىشلىرى بارلىقىغا ئاالقىدار
خهۋهرلهرمۇ مهۋجۇت). بۇ خىل تۇتۇپ تۇرۇش
الگېرلىرىدىن باشقا، ھۆكۈمهتنىڭ ئىجتىمائىي
قۇرۇلمىنى قايتىدىن قۇرۇپ چىقىش خىزمىتى يهنه

سىستېمىلىق ھالدا بالىالرنى ئاتا – ئانىسىدىن 

ئايرىۋېتىشنى (3) ۋه مهجبۇرىي ئهمگهك ئارقىلىق
بارغانسېرى كۆپلىگهن ياشالرنى يىغىۋېلىشنىمۇ ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ. 
     بۇ خىل مهجبۇرىي ئهمگهكلهرده، ئۇيغۇر ۋه باشقا
ئاز سانلىق مىللهت كىشىلىرى (يېپىق مۇھىتتا،
مهجبۇرىي ھالدا) توقۇمىچىلىق، يېمهكلىك ۋه يېنىك
سانائهت مهھسۇالتلىرىنى ئىشلهپچىقىرىش
ئىشلىرىغا سېلىنىۋاتىدۇ. خىتاي دۇنيادىكى ئهڭ
چوڭ پاختا ئىشلهپچىقارغۇچى دۆلهت. ھالبۇكى،
ئۇالرنىڭ پاختىسىنىڭ 84 پىرسهنتى شهرقىي
تۈركىستاندىن چىقىدۇ. (دېمهك، خىتايدىن
چهتئهللهرگه ئېكىسپورت قىلىنىۋاتقان توقۇمچىلىق،
كىيىم – كېچهك تۈرىدىكى مهھسۇالتالرنىڭ نۇرغۇنى
مۇشۇ خىل خورلىغۇچى «ئهمگهك»لهر بىلهن پۈتۈپ
چىققان بولۇش ئېھتىماللىقى چوڭ، ت). ئامېرىكا
تاموژنىسىنىڭ خىتايدىن ئىمپورت قىلىنغان
مالالرنىڭ (شهرقىي تۈركىستاندىكى) مهجبۇرىي
ئهمگهك ئارقىلىق ئىشلهپچىقىرىلغان ياكى –
ئهمهسلىكىگه جهزم قىلىشى بهسىي مۈشكۈل.
ئهمما، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋال پهۋقۇلئادده
ئېغىر. شۇڭا شهرقىي تۈركىستاندا
ئىشلهپچىقىرىلغان مهھسۇالتالرنىڭ ھهممىسىنى،
ھېچبولمىسا بىر قىسمىنى بايقۇت قىلىش زۆرۈر ھهم

ئهخالقىي مهجبۇرىيهتتۇر (4).
     گهرچه خىتاي ئىلگىرى ئۇيغۇرالرنىڭ 2013 – يىلى
بېيجىڭدا ۋه 2014 – يىلى كۇنمىڭدا قىلغىنىدهك
قوراللىق قارشى تۇرۇشىغا ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئهمما،
ئهمهلىيهتته شهرقىي تۈركىستاندىكى قايتا
تهربىيهلهش ھهرىكىتى ئاشقۇنلۇققا زهربه بېرىش
ئۈچۈن ئهمهس. چۈنكى، قامالغانالر يالغۇز ياشالرال
بولماستىن ـــ كىشىلهر ياشالرنى ئهڭ ئاسان
ئاشقۇنلىشىپ كېتىدۇ دهپ قارايدۇ ــــ ياشانغانالر،
ھامىلدار ئايالالر، ئاتېزىمچىالر ۋه خىرىستىئان
مۇرىتلىرىمۇ بار. بۇ يهرده كىشىلهر خىلمۇخىل
سهۋهبلهر بىلهن قامىلىدۇ: مهسىلهن، ماشىنىغا
ماينى بهك كۆپ قاچىالتقان، ئاممىۋى سورۇنالردا
تاماكا چهككىلى ئۇنىمىغان (خىتايالر تاماكا
چهكمهسلىكنى دىندارلىق، تهقۋالىقنىڭ ئىپادىسى
دهپ قارايدۇ)، ياكى چهتئهلدىكى تۇغقانلىرىدىن

كهلگهن تېلېفوننى ئالغان دېگهندهك. ئىلگىرى بار 
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كۈچى بىلهن «نهمۇنىلىك خىتاي پۇقراسى» بولۇشقا
كۈچىگهن ئاز سانلىق مىللهت كىشىلىرىنىڭ ئاشۇ
تىرىشچانلىقلىرى ئۇالرنى قولغا ئېلىنىشتىن

ساقالپ قااللمىغانىدى.
       نېمه ئۈچۈن ساقالپ قااللمىدى؟ بۇ خىل قاتتىق
بېسىملىق ۋاسىتىلهر قارشىلىق ۋه ئاشقۇنلۇقنى
ئهدىۋېتىدىغان تۇرسا، خىتاي ھۆكۈمىتى نېمىشقا
يهنه پۈتۈن ئۇيغۇرالرنى باستۇرماقچى بولىدۇ؟
خىتاي رهئىسى شى جىنپىڭ «بىر بهلباغ بىر
يول»نى ئۆزىنىڭ ئهڭ مۇھىم خهلقئارالىق پىالنى
دهپ قاراۋاتقان شارائىتتا، خىتاي نېمه ئۈچۈن
(ئۇيغۇرالرنى بۇ قهدهر قاتتىق باستۇرۇپ) ئوتتۇرا
ئاسىيا ۋه باشقا رايونالردىكى مۇسۇلمان ئهللهردىن

يىراقلىشىش خهتىرىگه تهۋهككۈل قىلىدۇ؟ 
   چۈنكى، خىتاي كومپارتىيهسى ئاز سانلىق
مىللهتلهرنى مهجبۇرىي ئاسمىالتسىيه قىلماي
تۇرالمايدۇ. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى ــــ خىتايدىكى باشقا رايونالردىمۇ
ئوخشاش ــــ ئاداققى نىشانى تهلتۆكۈس
ئىدىئولوگىيهلىك ئىگىلىك ھوقۇقى يۈرگۈزۈشتۇر.
بۇ ئۆز نۆۋىتىده خىتايدىكى ئاز سانلىق
مىللهتلهرنىڭ ئۆزلۈك تونۇشىنى ئۆزگهرتىشكه
چېتىلىدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى ئۇزۇندىن بېرى
خىتاي جهمئىيىتىنى تولۇق كونترول قىاللمىسا،
ئۇزاق مهزگىللىك مهۋجۇتلۇقىنىڭ خهتهرگه
ئۇچرىشىدىن ئهنسىرهپ، قورقۇنچ ئىچىده

ياشاۋاتىدۇ.
      شۇ ۋهجىدىن، خىتاي كومپارتىيهسى ھازىر جان
– جهھلى بىلهن شهرقىي تۈركىستاندا بىر مهيدان
ئاسمىالتسىيه ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بۇ
خىل ھهرىكهت ئىلگىرى باشقا جايالردا مهغلۇب

بولغانىدى.
   خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ نۆۋهتتىكى «قايتا
تهربىيهلهش» ھهرىكىتى «مهدهنىيهت زور
ئىنقىالبى»نىڭ كۈچهيتىلگهن نۇسخىسىدۇر.
مهزكۇر ھهرىكهتمۇ («مهدهنىيهت ئىنقىالبىدهك)
باشقا ئىدىئولوگىيه ۋه ئهقىده سىستېمىلىرىنى
يوقىتىش ئارقىلىق ئىدىئولوگىيهنى تىزگىنلهشنى
مهقسهت قىلىدۇ، ئهمما بۇ قېتىمقىسى تېخىمۇ

ئىلغار، تېخىمۇ يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۇسۇلدا 

ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ (5). شهرقىي تۈركىستاندا،
تهكشۈرۈش پونكىتلىرىدا، نازارهت قىلىش
سىستېمىلىرى ئارقىلىق ياكى ئۆيلهرگىچه بېرىپ
توپالنغان، ئۇيغۇرالر ۋه باشقا ئاز سانلىق
مىللهتلهرگه ئاالقىدار زور مىقداردىكى خۇسۇسىي
ئۇچۇرالر ساقچى تهرهپنىڭ سانلىق مهلۇمات

ئامبىرىغا كىرگۈزۈلگهن.
  لېكىن، مهزكۇر ھهرىكهتته «مهدهنىيهت
ئىنقىالبى»نىڭ بىر تهسىرى، يهنى «ئېتىقاد
بوشلۇقى» شهكىللهندۈرگهنلىكى نهزهردىن ساقىت
قىلىنغان. ھالبۇكى، «مهدهنىيهت ئىنقىالبى»دىن
كېيىنكى نهچچه ئون يىلدا، خىتاي خىلمۇخىل
دىنىي ئويغىنىشالرنى باشتىن كهچۈردى. نۇرغۇن
ئۇيغۇر، تىبهت ۋه خىتايالر ئهنئهنىۋى ياكى يېڭى

ئېتىقادالرنى بهس – بهسته قوبۇل قىلىشتى. 
شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ بۈگۈنكى ئاسمىالتسىيه
ھهرىكىتى يهنىال دىننى ھۇجۇم نىشانى قىلغان.
چۈنكى، ئۇالرنىڭ نهزىرىده، دىن بىراۋنىڭ ئهڭ
كۈچلۈك ساداقىتىگه ۋهكىللىك قىلىدۇ. بۇ خىل
ساداقهت شۇ كىشىنىڭ دۆلهتكه بولغان ساداقىتى
بىلهن توقۇنۇشىدۇ. شۇنداقال خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ئىدىئولوگىيه ئاساسى بولغان

«ماتېرىيالىزىم»نى زهئىپلهشتۈرىدۇ.
     خىتايدىكى دىنىي ئويغىنىش ماركىسىزىمنىڭ
«ئىقتىسادىي تهرهققىيات تهبىئىي ھالدا دىنىي
ئېتىقادنى يوقىتىدۇ» دېگهن يادرولۇق مۆلچهرىنى
تهلتۆكۈس يالغانغا چىقاردى. ئهمهلىيهتته، بۇ
دۆلهتته (خىتايدا) دىن ئۇالر نامراتلىقتىن قۇتۇلغان
چاغالردا جانالندى. بايلىقنىڭ كۆپىيىشى
چىرىكلىكنىڭ ــــ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئىچكى قىسمىدىكى چىرىكلىكمۇ شۇنىڭ ئىچىده
ــــ كۈچىيىشىگه سهۋهب بولۇپ، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ قانۇنىيلىقى ۋه ئهخالقىي
مهرتىۋىسىنى تۆۋهنلىتىۋهتتى. خىتاي
كومپارتىيهسى ھازىر ئىدىئولوگىيه جهھهتته

قاتمۇقات مۇداپىئه ھالىتىده تۇرماقتا.
   خىتاي ھۆكۈمىتى دىننى ھۇجۇم نىشانى قىلغاندىن
سىرت،  مىللهتلهر ۋه تىلالرنى  ئاسمىالتسىيه  قىلىشقا   

ئۇرۇنماقتا.   بۇمۇ    ماددىي   رىغبهتلهندۈرۈش 
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ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرۇلۇۋاتىدۇ. بىر قىسىم ئاز
سانلىق مىللهت كىشىلىرى جهمئىيهتنىڭ يۇقىرى
تهبىقىسىگه كىرىش ئۈچۈن پۈتۈنلهي خىتايچه
مائارىپنى قوغالشماقتا. لېكىن، تېخىمۇ كۆپ
كىشىلهرنىڭ ئاالھىده مىللىي ۋه دىنىي تونۇشى  (بۇ

جهرياندا) تېخىمۇ مۇستهھكهملهندى.
     بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا، تىبهتتىكى چارۋىچىالرغا
دۆلهتنىڭ تولۇقلىما ياردهم پۇلىنى ئېلىش ئۈچۈن
بۇتخانىلىرىدىكى بۇتالرنىڭ ئورنىغا خىتاي
رهھبهرلىرىنىڭ رهسىمىنى ئېسىشى كېرهكلىكى
ئۇقتۇرۇلغان. شۇنىڭغا ئوخشاش، خىتاينىڭ شهرقىي
جهنۇبىدىكى خىرىستىيان كهنت ئاھالىلىرىغىمۇ
نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش ياردىمىگه ئېرىشىش
ئۈچۈن، چوقۇم ئىيسا ئهلهيھىسساالمنىڭ
رهسىمىنىڭ ئورنىغا شى جىنپىڭنىڭ رهسىمىنى
ئېسىشى كېرهكلىكى ئۇقتۇرۇلغان. ئىجتىمائىي
تاراتقۇالرده دېيىلىشىچه، يهرلىك ئهمهلدارالر
شۇنىڭدىن كېيىن، بۇ خىل ئۇسۇل «(خىرىستىيان
مۇرىتلىرىنىڭ) قهلبىدىكى مۇزنى ئېرىتىۋهتتى ۋه
ئۇالرنى دىنغا ئىشىنىشتىن پارتىيهگه ئىشىنىدىغان

قىلدى» دېگهن (6).
     ئهمما، بۇ راستمۇ؟ مېنىڭ 2006 – يىلىدىن 2008
– يىلىغىچه چىڭخهي ئۆلكىسىدىكى خىتايالشقان
تىبهتلهر ئارىسىدا ئېلىپ بارغان تهتقىقاتىمغا
ئاساسالنغاندا، تېخىمۇ بهك خىتايلىشىپ كهتكهن
تىبهتلهرمۇ ئۇالر ئاللىقاچان تاشلىۋهتتى دهپ
قارىلىدىغان مىللىي كىملىكىنىڭ
قوغدىغۇچىلىرىغا ئايلىنىشى مۇمكىن ئىكهن.
شۇنىڭغا ئوخشاش ئهھۋال، ئۇيغۇرالر ئارىسىدىمۇ

كۆرۈلۈۋاتقاندهك قىلىدۇ.
     مىسالغا ئالساق، بۇلتۇر ئۇيغۇر قىزى مېھرىگۈل
تۇرسۇن ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىده ئۆزىنىڭ قاماپ
قويۇلغان ۋه خىتايچه ئۆگىنىشكه مهجبۇرالنغان
كهچمىشىنى سۆزلىگهنده: «مېنىڭ ئۇ يهردىكى
كهچمىشلىرىم ماڭا مىللىي كىملىكىمنى تېخىمۇ

ياخشى تونۇتتى» دېگهنىدى.
   بىر تونۇشۇمنىڭ ماڭا ئېيتىشىچه، شهرقىي
تۈركىستاندىكى بهزى خىتايالر ئۇنىڭغا «ھۆكۈمهت
ھازىر يامان غهرىزى يوق ئاز سانلىق مىللهت

كىشىلىرىنىمۇ (خىتايالرغا قارشى) ئۆچ - ئاداۋىتى 

تولۇپ تاشقان قارشى تۇرغۇچىالرغا ئايالندۇرۇپ
قويۇۋاتىدۇ. ئهگهر ئۇالر قويۇپ بېرىلسه، چوقۇم

(بىزلهردىن) ئۆچ ئالماي قالمايدۇ» دېگهن.
  كارل ماركىس ئىلگىرى «كاپىتالىزىم ئهڭ
ئاخىرىدا ئۆزىدىكى ئىچكى زىددىيهتلهرنىڭ ئېغىر
بېسىمى ئاستىدا ھاالك بولىدۇ» دېگهنىدى. خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭمۇ ئهنه ئاشۇنداق ئىچكى
زىددىيهتلىرى باردهك قىلىدۇ. يهنى، (خىتاي
كومپارتىيهسى ئىدىئولوگىيه جهھهتته تايىنىپ
كهلگهن) دىن ۋه مهدهنىيهتنىڭ ئورنىنى ئىگىلهشنى
مهقسهت قىلغان مۇتلهق مهنىدىكى ماتېرىيالىزىم
كىشىلهرنىڭ دىن ۋه مهدهنىيهتكه بولغان
تهلپۈنۈشىنى كۈچهيتىۋېتىدۇ، خاالس. ھالبۇكى،
نۆۋهتتىن ۋهزىيهتتىن قارىغاندا، خىتاي
كومپارتىيهسى ئۆزىنىڭ پۇتىغا ئۆزى پالتا چېپىش
تىپىدىكى ئىدىئولوگىيهنى جان – جهھلى بىلهن
تهرغىب قىلىۋاتىدۇ.  شۇنداقال ئۇنىڭ
قىلىۋاتقانلىرى شهرقىي تۈركىستانغا ۋهيران

قىلغۇچ تهسىرلهرنى كۆرسىتىۋاتىدۇ.
Reference:
(1)
https://www.nytimes.com/2019/07/16/opini
on/china-xinjiang-repression-uighurs-
minorities-backfire.html
(2)
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/
zenz-11122019161147.html
(3) http://www.jpolrisk.com/break-their-
roots-evidence-for-chinas-parent-child-
separation-campaign-in-xinjiang/
(4)
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/
zenz-11122019161147.html 
(5) https://www.hrw.org/video-
photos/interactive/2019/05/02/china-how-
mass-surveillance-works-xinjiang
(6)
https://www.scmp.com/news/china/policie
s-politics/article/2119699/praise-xi-
jinping-not-jesus-escape-poverty-
christian
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كورنېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى جېسسىكا چېن
:(Jessica Chen Weiss) ۋېيس

 
    ئالدى بىلهن، بۇ يهرگه كهلگهن ھهممهيلهنگه تهشهككۈر
ئېيتىمهن. بىز بۈگۈن پۈتۈن كۈچىمىز بىلهن
ئايدىڭالشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتقان مهسىلىلهرنىڭ بىرى
شۇكى، ئامېرىكا – خىتاي ئارىسىدىكى رىقابهتته،
ئىدىئولوگىيهنىڭ سالمىقى زادى قانچىلىك؟ شۇنداقال
ئىدىئولوگىيه ئامېرىكا ـ خىتاي رىقابىتىدىكى قوزغاتقۇچ

ئامىلمۇ؟

ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئىدىئولوگىيه جهھهتته
رىقابهتلىشىۋاتامدۇ؟

ئامېرىكا «ئىستراتېگىيه ۋه خهلقئارالىق تهتقىقات مهركىزى» 2019 – يىلى 10 – ئاينىڭ 21 – كۈنى
ئۇيۇشتۇرغان «ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئىدىئولوگىيه جهھهتته رىقابهتلىشىۋاتامدۇ؟» دېگهن تېمىدىكى

(CSIS)   .مۇھاكىمىدىن تالالپ تهرجىمه قىلىندى
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    بۇ يىل يازدا، مهن دۇنيا سىياسىتىنىڭ كېلهچىكى ۋه
خىتاينىڭ زورىيىۋاتقان تهسىر كۈچى ھهققىده «دىكتاتورلۇق
ئۈچۈن بىخهتهر دۇنيامۇ؟» دېگهن ماۋزۇدا بىر ماقاله يازدىم.
نۇرغۇن كىشىلهر خىتاينىڭ دۆلهت ئىچىدىكى دىكتاتورلۇقى

ۋه چهت ئهلدىكى زورىيىۋاتقان تهسىر كۈچىنى  نهزهرده
تۇتقان ھالدا «خىتاي (ئامېرىكا ئۈچۈن) ھايات – ماماتلىق تهھدىتكه ئايالندى» دېگهن خۇالسىگه كهلگهن
بولسىمۇ، مهن مهزكۇر ماقالهمده بۇ خىل يهكۈننى بېيجىڭدىن كېلىۋاتقان خىرسنى خاتا چۈشىنىۋالغانلىق 

خىلقئارا ۋهزىيهت



دهپ قارايدىغانلىقىمنى يازغانىدىم. چۈنكى، ھازىر
خىتاي ماۋ زېدوڭ دهۋرىدىكىدهك ئۆزىنىڭ ئىنقىالب
نهزهرىيهسىنى ياكى بۇرمىالنغان دېموكراتىيه
ئهندىزىسىنى ئېكىسپورت قىلىشنىڭ ئورنىغا،
دىكتاتۇرلۇق بىلهن دېموكراتىيهنىڭ تهڭ مهۋجۇت
بولۇپ تۇرۇشىغا، ھهممىدىن ئاۋۋال خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ خىتاينىڭ ھاكىمىيهت
تىزگىنىنى مهھكهم تۇتۇپ تۇرۇشىغا ئىمكانىيهت
يارىتىپ بېرىدىغان دۇنياۋى تهرتىپ بهرپا قىلىشقا

كۈچهۋاتىدۇ.  
   ئهلۋهتته، خىتاينىڭ ئامېرىكا يېتهكچىلىكىدىكى
خهلقئارا تۈزۈلمىنىڭ ئورنىغا دهسسىتىشكه
بولىدىغان اليىھهلهرنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقى
شهكسىز. خىتاي يهنه ئىنسانىيهتكه ئورتاق بولغان
قىممهت قاراشلىرىغا قارشى چىقتى ۋه باشقا
ئىستىبدات ھاكىمىيهتلهرنىڭ مهۋجۇت بولۇپ
تۇرۇشىنى، گۈللىنىشىنى تېخىمۇ زور ئىمكانىيهتكه
ئىگه قىلدى. يېقىنقى مهلۇماتالردىن، خىتاينىڭ
قارشى پىكىردىكىلهرنى باستۇرۇش دائىرىسىنىڭ
چهت ئهللهرگىچه كېڭهيگهنلىكى، شۇنداقال بۇنىڭ
پىكىر ئهركىنلىكى ۋه لىبېرال قىممهت قاراشقا
تولىمۇ پاسسىپ تهسىرلهرنى كۆرسىتىۋاتقانلىقى
مهلۇم. لېكىن، بۇ رېئاللىقالر خىتاينىڭ
دېموكراتىيهگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش
ئىستراتېگىيهسى بارلىقىنى كۆرسىتىشتىن
بهكرهك، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ دۆلهت
ئىچىدىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىغا ۋه خهلقئارادىكى
ماددىي مهنپهئهتىگه كاپالهتلىك قىلىش
ئىستىكىدىن مهنبهلهنگهن. يۇقىرىقىالرنىڭ
ھهممىسى (بىز دۇچ كېلىۋاتقان) رېئال خىرسالردىن
بولسىمۇ، لېكىن مېنىڭ نهزىرىمده، بۇ يېڭى
«سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى» ئهمهس. بۇنىڭدىن
سىرت، مېنىڭچه خىتاي بىلهن بولغان
رىقابىتىمىزنى ئىدىئولوگىيه رامكىسى ئىچىده
چهكلهپ قويۇش خىتاينىڭ (نۆۋهتتىكى) خهلقئارا
تهسىر كۈچىنىڭ ھهقىقىي مهنبهسىنى، يهنى
خىتاينىڭ ئىقتىسادى كۈچى ۋه زورىيىۋاتقان پهن –
تېخنىكا كۈچىنى نهزهردىن ساقىت قىلىشىمىزغا

سهۋهب بولىدۇ.  
  خىتاينىڭ كۆزىتىش، نازارهت قىلىش ۋه تهكشۈرۈش

تېخنىكىلىرىنى ئېكىسپورت قىلىشى باشقا 

دىكتاتور دۆلهتلهرنىڭ ۋه دىكتاتورلىشىشى
مۇمكىن بولغان دۆلهتلهرنىڭ خىتاينى ئۈلگه
قىلىپ، ئۆز خهلقىنى نازارهت قىلىشىنى
ئاسانالشتۇردى. لېكىن، بۇ يهنىال خىتاينىڭ بۇ
دۆلهتلهرنى ئۆزىگه ئوخشاش قىلىپ قۇرۇپ چىقىش

ئۇرۇنۇشى ئهمهس.
   ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى رىقابهتته
«ئىدىئولوگىيه» تهركىبى بارلىقى ئېنىق، لېكىن
مېنىڭ نهزىرىمده بۇ خىل «ئىدىئولوگىيه»
كۈرىشىنىڭ سالمىقى «يېڭى سوغۇق مۇناسىۋهتلهر
ئۇرۇشى» دېيىشكه يهتمهيدۇ. خىتاي ۋه ئۇنىڭ
دۇنيانى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا
ماسالشتۇرۇش ئۇرۇنۇشىنىڭ ئهركىن، دېموكراتىك
قىممهت قاراشالرغا تهھدىت شهكىللهندۈرۈشى
قهستهنلىك بولمىسىمۇ، لېكىن خىتاينىڭ ئۆزىنى
قوغداش (مۇداپىئه) خاراكتېرىدىكى
تىرىشچانلىقلىرى يهنىال مۇشۇ خىل نهتىجىگه
سهۋهب بولدى. شۇ ۋهجىدىن، بىز بىرلىكته
كېڭىشىپ، قايسى خىل ئىشالرنىڭ خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ
قېلىش ئۈچۈن قىلىنغان، بىز (ئامېرىكا) يول
قويااليدىغان ئىشالر ئىكهنلىكىنى، قايسى خىل
ئىشالرنىڭ باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئىچكى ئىجتىمائىي
ئىشلىرىغا ئارىالشقانلىق ھېسابلىنىدىغان، قوبۇل
قىلغىلى بولمايدىغان ئىشالر ئىكهنلىكىنى

بهلگىلىۋېلىشىمىز كېرهك.
  يهر شارىدىكى دېموكراتىيهنىڭ چېكىنىش
يۈزلىنىشىنى مهنمۇ كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمهن، لېكىن
مېنىڭچه تهنقىدچىلهر بېيجىڭنىڭ بۇ خىل
يۈزلىنىشنىڭ شهكىللىنىشىده ئوينىغان رولىنى
كۆپتۈرۈۋېتىۋاتىدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى ئهلۋهتته
دېموكراتىك تۈزۈمدىكى فۇنكىسىيه
قااليمىقانچىلىقلىرىغا دائىر دهلىل – ئىسپاتالرنى
كۆرۈشكه بهك خۇشتار، ئهمما بۇ دېموكراتىيهگه
بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقتىن ياكى دىكتاتورلۇقنى

ئېكسپورت قىلغانلىقتىن دېرهك بهرمهيدۇ. 
   خۇالسه، مېنىڭ نهزىرىمده، خىتاي كومپارتىيهسى
ئهركىنلىك ئۆلچهملىرىگه ۋه دېموكراتىيهگه قارشى
ئۆزىنى قوغداش تىپىدىكى ئىدىئولوگىيهلىك
كۈرهشلهرنى قىلىۋاتىدۇ، بۇنى دۇنيا مىقياسىدىكى
دىكتاتورلۇقنى ئومۇمالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلغان، 
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ئامېرىكا بىلهن ھىندىستان ئارىسىدا بۇنچه زور
ئىدىئولوگىيهلىك پهرق بولمىغاچقا، بۇ خىل

تىركىشىش ۋهزىيىتى كۆرۈلمىگهنىدى، ت).  
     ئۇنىڭدىن كېيىن، مهن ئىدىئولوگىيهگه، بولۇپمۇ
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ لېنىنىزم
ئىدىئولوگىيهسىگه قانداق دىققهت قىلىش
توغرىسىدا ئۈچ نۇقتىنى ئوتتۇرىغا قويىمهن. بۇنداق
قىلىش ئامېرىكا – خىتاي رىقابىتىنىڭ
ماھىيىتىنى چۈشىنىشته ھهل قىلغۇچ رول

ئوينايدۇ. 
    ئالدى بىلهن، مهن خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
لېنىنىزم بىلهن مىللهتچىلىكنى بىرلهشتۈرۈپ، شۇ
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دۇنياۋى غهرىزىنى ئىشقا

ئاشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ھهققىده توختىلىمهن.
ئىككىنچىدىن، مهن خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
لېنىنىزمچه سىياسهت قارىشىنىڭ ئاالمهتلىرى ۋه
خىتاينىڭ ئۆز قهستىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۇنيادىكى
ھۆكۈمران كۈچكه ئايلىنااليدىغان -

ئايلىنالمايدىغانلىقى ھهققىده توختىلىمهن.
ئۈچىنچىدىن، مهن سوئال – جاۋاب باسقۇچىدا،
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئوي – خىياللىرىنى توغرا
بىلىش ئۈچۈن، خىتاي تهتقىقاتىغا ئاالقىدار
كۈنتهرتىپلىرىمىزنى ئۆزگهرتىش كېرهكلىكى

ھهققىده توختىلىمهن.
  ھهممىدىن ئاۋۋال، بىز شۇ نهرسىنى
ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىز كېرهككى، بىز (خىتاي
بىلهن) نوقۇل ھالدا، دىكتاتورلۇق بىلهن
دېموكراتىيه ئارىسىدىكى كهڭ مهنىدىكى
رىقابهتنىڭ ئىچىده ئهمهس، بهلكى خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ئىدىئولوگىيهسى بىلهن بولغان
كونكرېت رىقابهتنىڭ ئىچىده تۇرۇۋاتىمىز. خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ مهزكۇر ئىدىئولوگىيهسى 1980 –
يىلالردىن باشالپ «خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه
سوتسىيالىزىم» دهپ ئاتالدى. بۇ يهرده، شۇ نهرسىنى
چۈشىنىۋېلىش پهۋقۇلئادده زۆرۈركى، بۇ (يهنى
ئاتالمىش «خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه

سوتسىيالىزىم») لېنىنىزمنىڭ بىر تۈرىدۇر.
   خىتاي كومپارتىيهسى ماۋ زېدوڭ دهۋرىدىن
باشالپال «دېموكراتىيه ۋه كاپىتالىزىم خىتاينى
قۇتقۇزۇشقا ئاجىزلىق قىلىدۇ، لېنىنىزمنى
قىبلىنامه قىلغان كۈچلۈك بىر دۆلهت قۇرۇپ

چىقىشال خىتاينىڭ 

دۆلهتلىك ئىستىخبارات ئۇنىۋېرسىتېتى    (
National Intelligence University) خىتاي

:(Dan Tobin) تهتقىقاتى فاكۇلتېتىدىن دان توبىن
 

    مېنىڭچه، بىز ھازىر خىتاي كومپارتىيهسى
بىلهن خهلقئارا سىستېمىلىق رىقابهت ئىچىده
تۇرۇۋاتىمىز. بۇ كۆپ قىرلىق رىقابهت بولسىمۇ،
لېكىن مهنچه باشلىنىشىدىال بۇ رىقابهتنى
ئىدىئولوگىيهلىك تىركىشىش دهپ چۈشىنىش ۋه
دوكتور ۋايسنىڭ «ئىدىئولوگىيه ئامېرىكا – خىتاي
ئارىسىدىكى رىقابهتنىڭ قوزغاتقۇچ ئامىلىمۇ؟»
دېگهن سوئالغا بهرگهن جاۋابىدىكى بىر ئاجىز
نۇقتىنى ئاددىيال قىلىپ كۆرسىتىپ بېرىش

ئىنتايىن زۆرۈر. 
   مهن نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئېيتقىنىدهك،
خىتاينىڭ يۈكسىلىۋاتقان بىر كۈچ ئىكهنلىكى بۇ
خىل رىقابهتنىڭ سهۋهبچىسى دهپ قارىمايمهن.
مهنچه بۇ ئىككى سىستېما (دېموكراتىيه بىلهن
دىكتاتۇرلۇق) ئارىسىدىكى ئىدىئولوگىيهلىك
تىركىشىش ئامېرىكا ـ خىتاي رىقابىتىدىكى
قوزغاتقۇچ   ئامىل، شۇنداقال ئارىمىزدىكى ئۆزئارا
ئىشىنىشمهسلىكنىڭ مهنبهسىدۇر. ھىندىستانمۇ

ئىلگىرى  يۈكسىلىۋاتقان  كۈچ ئىدى  (ئهمما، 

ھۇجۇم خاراكتېرلىك ئىدىئولوگىيه كۈرىشى دېيىشكه
بولمايدۇ.
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چىقىش يولىدۇر» دېگهن قاراشتا چىڭ تۇرۇپ كهلدى.
خىتايالر يهنه پهقهت كومپارتىيهنىڭ رهھبهرلىكىال
1949 – يىلى خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى
ئهسلىگه كهلتۈرۈشىگه ئىمكانىيهت ئاتا قىاللىغان،
سوتسىيالىزىمال خىتاينى قۇتقۇزااليدۇ،
سوتسىيالىزىمال خىتاينى تهرهققىي قىلدۇرااليدۇ،
دېگهن قاراشنى بازارغا سېلىپ كېلىۋاتىدۇ. ھهتتا،
ماۋ زېدۇڭنىڭ سوتسىيالىزىمنىڭ «ئهۋزهللىك»ىنى
(جاھان ئهھلىگه) كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن
يۈرگۈزگهن ئىقتىسادىي سىياسهتلىرى مهغلۇپ
بولغان ئاشۇ زۇلمهتلىك مهزگىللهردىمۇ، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى بۇ مهيدانىدا
تهۋرهنمهي چىڭ تۇرغان. خىتاي كومپارتىيهسىدىكى
ئىسالھاتچىالر (سوتسىيالىزىمدىن،
كوممۇنىزىمدىن) باشقا بىر سىستېمىغا ئۆتۈش
توغرىسىدا ھهرگىز ئېغىز ئېچىپ قالمايدۇ. ئۇالر
پهقهت ئۆزلىرىنىڭ لېنىنىزمچه سوتسىيالىستىك
تۈزۈلمىسىنى «مۇكهممهللهشتۈرۈش»نىڭال گېپىنى
قىلىدۇ. ئهمدىلىكته، شى جىنپىڭنىڭ
رهھبهرلىكىدىكى خىتاي كومپارتىيهسى «خىتاينىڭ
دۇنيادىكى ئىككىنچى نومۇرلۇق دۆلهتلىك ئورنىغا
يۈكسهلگهنلىكى سوتسىيالىزىمنىڭ توغرىلىقىنى
خهلقئاراغا ئىسپاتلىدى، شۇنداقال خىتاي
(سوتسىيالىزىم ئارقىلىق) غهربنىڭ
زامانىۋىلىشىش ۋه تهرهققىي قىلىش ئهندىزىسىنىڭ
ئورنىنى باسااليدىغان يېڭى ئهندىزىنى
بايقىغانلىقى ئۈچۈن (دۇنيا سهھنىسىده) ئۆزىگه
چۇشلۇق رهھبهرلىك ئورنىغا ئېرىشىشى الزىم»
دېمهكته. بۇ شۇنى كۆرسىتىدۇكى، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ قهستى دۇنيانى دىكتاتورلۇققا
تېخىمۇ ماس كېلىدىغان قىلىشال ئهمهس، ياكى
باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا ئۆزىنىڭ سىياسىي
تۈزۈلمىسى تهھدىتكه ۋه تهنقىدكه ئۇچرىمايدىغان
دۇنيا بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنى قوغداشال ئهمهس.
ئهكسىچه، بېيجىڭنىڭ نىشانى ئۆز تۈزۈلمىسى
(سوتسىيالىزىم) نىڭ ئۇتۇقلىرىغا تايىنىپ تۇرۇپ
دۇنياۋى رهھبهرگه ئايلىنىشتۇر. (خىتايالر دهپ
كېلىۋاتقان) «مىللهتنىڭ قايتىدىن قهد كۆتۈرۈشى»
كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيادا ئۆزىنىڭ بىر قۇتۇپلۇق

ئورنىنى ساقالپ قېلىش دېگهنلىك ئهمهس، بهلكى 

بۇ بېيجىڭنى مهركهز قىلغان يېڭى دۇنيا تهرتىپى
ئورنىتىش دېگهنلىكتۇر. بۇ شى جىنپىڭنىڭ
سۆزلىرىدىن ۋه لېنىنىزمنىڭ خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ تارىخىدا ئوينىغان رولىدىن

ئوچۇق بىلىنىشىپ تۇرىدۇ.
     نۆۋهتته، شى جىنپىڭنىڭ نۇتۇقىدىكى ئاالقىدار
بۆلهكلهر ۋه شۇنىڭغا ياندىشىپ كهلگهن خىتاي
تهشۋىقاتلىرى كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى تارتىشقا
باشلىغاندىن كېيىن، شى جىنپىڭنىڭ ئاشكارا
سورۇندا خىتاينىڭ ھاكىمىيهت باشقۇرۇش
ئهندىزىسىنى چهت ئهللهرگه ئېكىسپورت قىلىش
غهرىزى يوقلۇقىنى بىلدۈرۈشى دوكتۇر ۋېيسنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان بهزى تهتقىقاتچىالرنى ئىشهندۈردى.
ئهمما، بېيجىڭنىڭ بۇ خىل ئىنكارى
تۆۋهندىكىدهك ئىككى تهرهپتىن ئىشهنچىسىز.
بىرى، شى جىنپىڭ بۇ سۆزنى دۇنيادىكى سىياسىي
پارتىيهلهر يىغىلغان، خىتاينىڭ دۆلهت ئىچى ۋه
خهلقئارالىق ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش ئهندىزىسىنى
ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئېچىلغان يىغىندا
قىلغان. يهنه بىر تهرهپتىن، خىتاينىڭ
سوتسىيالىزىمنى ئاساس قىلغان ھالدا
«ئىنسانىيهتكه ۋه ئىنسانىيهت تهرهققىياتىغا
تېخىمۇ كۆپ تۆھپه قوشۇش»تىن ئىبارهت
«غايىسى»نى ئىزچىل تهكىتلهپ كهلگهنلىكى
خىتاينىڭ ئۆز ئهندىزىسىنى ئېكىسپورت قىلىش
غهرىزى بارلىقىنىڭ مهنتىقىلىق دهلىلىدۇر. شۇ
ۋهجىدىن، شى جىنپىڭنىڭ «بۇ ئهسىرنىڭ
ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا، خىتاينى ئۇنىۋېرسال دۆلهت
كۈچى ۋه خهلقئارالىق تهسىر كۈچى نۇقتىسىدىن
دۇنيا رهھبىرىگه ئايالندۇرۇش» ھهققىده
توختىلىشى ئۆز نۆۋىتىده خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
لېنىنىزمچه ھاكىمىيهت سىستېمىسىنىڭ ئابرويى
ۋه تهسىر كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۇرۇنۇشىدۇر. ئهلۋهتته
بۇ ئهتىال ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بېكىتىلگهن
نىشان ئهمهس. خىتايالر بۇ نىشاننى نهچچه ئون
يىلدا ئىشقا ئاشۇرۇشنى پىالنلىماقتا. بۇنىڭدىن
سىرت، بۇ (يهنى خىتاينىڭ مۇشۇنداق نىشانى
بارلىقى) ئۇنىڭ ماۋ زېدوڭ دهۋرىدىكىدهك زورلۇق
كۈچ بىلهن قىلىنىدىغان ئىنقىالبنى ئېكىسپورت
قىلىدىغانلىقىدىن ياكى غهربتىكى ھۆكۈمهتلهرنى 
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ئاغدۇرۇشقا ئۇرۇنىدىغانلىقىدىن دېرهك بهرمهيدۇ.
ئهمما، بۇ خىتاينىڭ نوقۇل ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى
ساقالپ قېلىش ئۈچۈنال ئامېرىكا بىلهن

رىقابهتلهشمهيۋاتقانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ.
بۇ يهرده مهن توختالماقچى بولغان ئىككىنچى نۇقتا
ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. ئهگهر بىز خىتاينىڭ خهلقئارالىق
غايىسى (دۇنياغا خوجا بولۇش غايىسى) گه ئاالقىدار
بېشارهتلهرنى ئاڭقىرىماقچى بولساق، (ئالدى بىلهن)
لېنىنىزم ئىدىئولوگىيهسىنىڭ بىزنىڭ قىممهت
قاراشلىرىمىزغا قايسى دهرىجىده زىت
ئىكهنلىكىنى چۈشىنىشىمىز كېرهك. خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ خهلقئارالىق تهرتىپنى قايتىدىن
ئورنىتىش ۋه ئۇنىڭ تىزگىنىنى ئۆز قولىدا تۇتۇش
غهرىزى بارلىقى شهكسىز. شى جىنپىڭ
«خهلقئارالىق تهرتىپكه ئاالقىدار ئۇزاققا سوزۇلغان
كۈرهش» ۋه (يېڭى دۇنيا تهرتىپىده)
«تهشهببۇسكارلىقنى قولغا كىرگۈزۈش پۇرسىتى»،
شۇنداقال «تور، ئالهم بوشلۇقى، قۇتۇپ رايونى،
چوڭقۇر ئوكيان قاتارلىق گۈللىنىۋاتقان ساھهلهرده
يېڭى قائىده – تهرتىپ ئورنىتىش» دېگهنلهرنى
تىلغا ئالدى. خىتاي شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان
«ئىنسانىيهت ئورتاق ھهمبهھىرلىنىدىغان
كېلهچهك» اليىھهسى غهربنى مهركهز قىلغان
نۆۋهتتىكى ئهندىزىگه قارىغاندا، دۇنياغا تېخىمۇ
بهك تىنچلىق، تهرهققىيات، ئىگىلىك ھوقۇقى ۋه

بىخهتهرلىك ئېلىپ كېلىدۇ، دهۋاتىدۇ. 
(يۇقىرىقىغا ئوخشاش) سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي
تۈزۈلمىنى ئهركىنلىك ۋه دېموكراتىيه ئارقىلىق
ئهمهس، ئىقتىسادىي ئېشىش ئارقىلىق ئۆلچهيدىغان
ئىشنى 1920 – يىللىرى لېنىن ئىجاد قىلغان.
(يهنى، خۇالسىلىگهنده، خىتاي مۇشۇ خىل
شهكىلده غهرب ئىدىئولوگىيهسىنى چۆكۈرۈپ،

ئۆزىنىڭكىنى بازارغا سېلىۋاتىدۇ).
 

  توشى يوشىخارا (Toshi Yoshihara) ــــ
ئىستراتېگىيه ۋه خام چوت مۆلچهرلهش مهركىزىنىڭ

يۇقىرى دهرىجىلىك تهتقىقاتچىسى.
 

  ئامېرىكا – خىتاي رىقابىتىنىڭ
«ئىدىئولوگىيه»لىك تهركىبى ھهققىدىكى بهزى ئوي 

– پىكىرلىرىمنى بۇ يهرده ئوتتۇرىغا قويۇش
پۇرسىتىگه ئېرىشكهنلىكىمدىن خۇشالمهن. مهن
ئالدى بىلهن بۈگۈن مۇھاكىمه قىلىنىۋاتقان سوئالغا
جاۋاب بېرىپ بولۇپ، ئاندىن سۆزۈمنى

داۋامالشتۇراي.    
    دهرۋهقه، ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى
ئومۇمىيۈزلۈك رىقابهتنىڭ ئىچىده ئىدىئولوگىيهلىك
تىركىشىش مهۋجۇت. خىتاي كومپارتىيهسى تار
مهنىده ئامېرىكادىن، كهڭ مهنىده پۈتۈن غهربتىن
ئۆزىگه ئىدىئولوگىيهلىك تهھدىت كېلىۋاتىدۇ دهپ

قارايدۇ. 
   مېنىڭ تۆۋهنده قىلماقچى بولغان سۆزلىرىم
ئاساسهن ئىككى يىل ئاۋۋال باشلىغان خىتاينىڭ
سىياسىي ئۇرۇشىغا مۇناسىۋهتلىك تهتقىقاتىمنىڭ
نهتىجىلىرىدىن ئېلىنغان. مهن بۇ تهتقىقاتنى
قىلىش جهريانىدا، خىتايالرنىڭ ئاشكارا ئۇچۇر
مهنبهلىرى ئارقىلىق بهزى سوئاللىرىمغا جاۋاب
تاپماقچى بولدۇم. شۇنداقال، تاسادىپىي پۇرسهتته
«خىتاي مهركىزىي بىرلىكسهپ بۆلۈمى» تهرىپىدىن
ئېالن قىلىنغان ئاز ساندىكى ئاشكارا
ماتېرىيالالردىن بىر قانچىسىگه ئېرىشتىم. بۇ
ھهقته بىر ئازدىن كېيىن توختىلىمهن. مېنىڭچه
(يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان) بۇ ماتېرىيالالر بىزنى
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ دۇنيا قارىشى ۋه (غهربتىن

كېلىۋاتقان  ئىدىئولوگىيهلىك)  تهھدىت 
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چۈشهنچىسى ھهققىده بهلگىلىك تونۇشقا ئىگه
قىلىدۇ. مهن مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ مهزكۇر
ئورگان (يهنى «خىتاي مهركىزىي بىرلىكسهپ
بۆلۈمى») نىڭ ماتېرىياللىرىنى نهقىل قىلىش
ئارقىلىق، ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ھهققىده سۆزلىتىشنى
اليىق تاپتىم. بۇ مهزمۇنالرنى نهقىل قىلىشتىن
ئىلگىرى، بىز «مهركىزىي بىرلىكسهپ بۆلۈمى»نىڭ
قانداق  ئورگان ئىكهنلىكىنى بىلىشىمىز زۆرۈر. بۇ
ئورگان خىتاي كومپارتىيهسىنى داۋاملىق
ھاكىمىيهت بېشىدا تۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه
قىلىش ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان. تېخىمۇ كونكرېت
قىلىپ ئېيتقاندا، مهزكۇر ئورگاننىڭ ۋهزىپىسى
دۆلهت ئىچى – سىرتىدىكى پارتىيهسىز كىشىلهر
بىلهن ھهمكارلىشىپ، ئۇالرنى پارتىيه بىلهن بىر
سهپكه ئهكىلىشتۇر (ۋهتىنىمىز شهرقىي
تۈركىستاندىكى «ۋهتهنپهرۋهر دىنىي زات»
تاكتىكىسى دهل شۇنىڭ جۈملىسىدىن، ت).
بۈگۈنكى كۈنده، يهنى شى جىنپىڭ تهختكه
چىققاندىن بۇيان، مهزكۇر ئورگاننىڭ ئورنى تۈزۈلمه
جهھهتتىن يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، خىزمهت دائىرىسى
كېڭهيتىلدى، شۇنداقال مهزكۇر ئورگان بىرلىكسهپ
خىزمىتىنىڭ كومپارتىيه كادىرلىرىغا بولغان
مۇھىملىقىنى تهكىتلهيدىغان بىر قاتار

ھۆججهتلهرنى ئېالن قىلدى.
     خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ خىتايدىكى سىنىپىي
تۈزۈم ئهھۋالىغا بولغان مۆلچهرى، ئۇنىڭ مهزكۇر
«بىرلىكسهپ بۆلۈمى» نى قايتىدىن
جانالندۇرۇشىدىكى ھالقىلىق سهۋهبلهردىن بىرىدۇر.
گهرچه بۇ (سىنىپىي تۈزۈم) ئاڭلىماققا مودىدىن
قالغان كونا ئۇقۇمدهك قىلسىمۇ، لېكىن بۇ
خىتاينىڭ دۆلهت ئىچى ۋهزىيىتىنى
مۆلچهرلىشىدىكى قوراللىرىنىڭ بىرىدۇر. خىتاينىڭ
ئىقتىسادىي ئىسالھاتى ۋه دۇنياغا ئېچىۋېتىلىشى
يېڭى ئىجتىمائىي تهبىقىلهرنى ۋۇجۇدقا چىقاردى ۋه
يېڭى ئىجتىمائىي كۈچلهرنى بارلىققا كهلتۈرۈپ،
دۆلهتنى ۋه جهمئىيهتنى چوڭقۇر ئهنسىزلىككه
سالدى. جهمئىيهتنىڭ بۇ خىل قاتالملىشىشى
(سىنىپالرغا ئايرىلىشى) ھاكىمىيهت باشقۇرۇشقا
بولغان تهلهپنى تېخىمۇ ئاشۇردى. خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ نۇقتىسىدىن، بۇ بارغانسېرى

كۆپ خىللىشىۋاتقان، تىزگىنلهش قىيىن بولغان 

ئىجتىمائىي تهرتىپكه قارىتا سىياسىي
كونتروللۇقنى كۈچهيتىش ئېھتىياجىدىن دېرهك
بېرهتتى. مهسىلهن، تهسىر كۈچى بار تور ئهربابلىرى
زىيالىيالر سىنىپىغا تهۋه يېڭى ئىجتىمائىي گۇرۇپپا
دهپ قارالدى. ئۇالرنىڭ بىلىمى، ھهرىكهتچانلىقى،
تهسىر كۈچى ئۇالرنى كۈچلۈك بىر توپقا
ئايالندۇرغانىدى. «خىتاي مهركىزىي بىرلىكسهپ
بۆلۈمى» نىڭ ماتېرىيالىغا كۆره، خىتايدا تۆت
مىليون تور ئهربابى بار بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده
تهخمىنهن ئهللىك مىڭ نهپهر تور پىكرىي رهھبىرى
بار. بۇ (بهش مىڭ ئادهم) نىڭ ئىچىده يهنه بىر
مىليوندىن ئارتۇق ئهگهشكۈچىسى بار تور
داڭدارلىرىدىن ئۈچ مىڭى بار. روشهنكى (خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ نهزىرىده) بۇ چوقۇم نازارهت
قىلىشقا تېگىشلىك بىر گۇرۇپپىدۇر. لېكىن، بۇ
(نازارهت قىلىنىدىغانالرنىڭ) ھهممىسى ئهمهس.
خىتايدا بۇنىڭدىنمۇ كۆپ «سىنىپ» الر بار. بۇ
يهردىكى دىققهتنى تارتىدىغان بىر نۇقتا،
(«بىرلىكسهپ بۆلۈمى» ئېالن قىلغان) بۇ
ھۆججهتلهرده خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئىدىئولوگىيه ئىنتىزامىنى تهرتىپكه سېلىشى
كېرهكلىكى ھهققىده ئاگاھالندۇرۇشالر بار. مهزكۇر
ھۆججهتلهرده خىتاي كادىرلىرى «بىرلىكسهپ
خىزمىتىنى ئىككىلهمچى خىزمهت دهپ
قارىماسلىق» ھهققىده ئاگاھالندۇرۇلۇپ، بۇنىڭ ئهڭ
مۇھىم خىزمهت ئىكهنلىكى تهكىتلهنگهن. ئۇالر
سوۋېت ئىتتىپاقىنى ئىبرهت سۈپىتىده مىسالغا
ئېلىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىدىكى
ئهڭ ئاساسلىق سهۋهبنىڭ ماھىيهتته
ئىدىئولوگىيهلىك سهۋهبلهر ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭغا
پارتىيه ئىنتىزامىنىڭ يېتهرسىز بولغانلىقى،
كىشىلهرنىڭ (پارتىيه، سوتسىيالىزىمغا بولغان)
ئىشهنچىنىڭ يوقالغانلىقى تۈپ سهۋهب
بولغانلىقىنى؛ شۇ ۋهجىدىن خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ بۇنىڭدىن چوقۇم ئىبرهت ئېلىشى

كېرهكلىكىنى قهيت قىلغان. [نهقىل ئاخىرالشتى].
بۇنى باشقىچىراق قىلىپ ئېيتقاندا، ئهگهر پارتىيه
ئۆز ئىدىئولوگىيهسىنى كىشىلهرگه قهدهممۇ قهدهم
سىڭدۈرۈشتىن ئاجىز كهلسه، كىشىلهر (ئۇنىڭغا
بولغان) ئىشهنچىنى يوقىتىدۇ – ده، پارتىيهمۇ
ھاالكهتكه يۈزلىنىدۇ. بۇنىڭدىن ئېلىنىدىغان ساۋاق
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ناھايىتى ئېنىق، يهنى ئىدىئولوگىيه جهھهتتىكى
بوشاڭلىق، ئۆزىدىن قانائهتلىنىپ قېلىش
پارتىيهنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈن ئهجهللىك
نۇقساندۇر. نۆۋهتته، (خىتاينىڭ نهزىرىده) دۆلهت
ئىچى ئىدىئولوگىيهسىدىن بهكرهك، سىرتتىن،
بولۇپمۇ غهربتىن كېلىۋاتقان ئىدىئولوگىيهلىك
تهھدىت ئۇالر دۇچ كېلىۋاتقان ئاساسلىق خىرستۇر.
بۇ ھهقته («خىتاي مهركىزىي بىرلىكسهپ بۆلۈمى»
ئېالن قىلغان) مهلۇم بىر ھۆججهتته «بۈگۈنكى
دۇنيادا ئىدىئولوگىيه ساھهسىدىكى ئىس –
تۈتهكسىز ئۇرۇش ھهممه يهرنى قاپلىدى» دېيىلگهن

[نهقىل ئاخىرالشتى].
     ئۇنداقتا بۇ ئۇرۇش قانداق قىلىنىۋاتىدۇ؟ مهن بۇ
ھهقته («خىتاي مهركىزىي بىرلىكسهپ بۆلۈمى»
ئېالن قىلغان) يهنه بىر ھۆججهتتىن نهقىل
كهلتۈرهي. گهرچه بۇ نهقىل بىرئاز ئۇزۇن بولسىمۇ،
ئهمما بۇ (خىتاينىڭ) «سىرتتىن كېلىدىغان
ئىدىئولوگىيه تهھدىتى» چۈشهنچىسىنى ناھايىتى
ئىخچام ئىپادىلهپ بېرهلهيدۇ. بۇ ھۆججهتته شۇنداق

دېيىلگهن:
      «ئامېرىكا ۋه باشقا غهرب ئهللىرى دېموكراتىيه،
ئهركىنلىك ۋه كىشىلىك ھوقۇق بايرىقى ئاستىدا
ئۆزلىرىنىڭ خهلقئارالىق ئىستراتېگىيهلىك
مهنپهئهتىنى قاندۇرۇۋاتىدۇ. ئۇالر بهزى دۆلهتلهرگه
سىياسىي جهھهتتىن سىڭىپ كىرىش سالمىقىنى
كۈچهيتىپ، شۇ دۆلهتلهرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇپ
تاشالشقا ئۇرۇنماقتا ۋه شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا
(شۇ دۆلهتلهردىكى) غهربنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن
يول تۇتىدىغان پىرقىلهرنى يۆلىمهكته. خهلقئارالىق
دۈشمهن كۈچلهر ھېچقاچان بىزنى غهربلهشتۈرۈش ۋه
پارچىالش غهرىزىدىن ۋاز كېچىپ باقمىدى. ئۇالر
دۆلىتىمىزگه سىڭىپ كىرىشكه ۋه قااليمىقانچىلىق
تۇغدۇرۇشقا كۆپ كۈچ سهرپ قىلدى. ئۇالرنىڭ
سىڭىپ كىرىش مېتودى كۈنسېرى كۆپ
خىللىشىپ، سىڭىپ كىرىش شهكلى بارغانسېرى
خۇپىيانىلهشتى. ئۇالر خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
رهھبهرلىكىنى ۋه سوتسىيالىستىك سىستېمىمىزنى
ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن بىھۇده پاالقالپ،
مىللىتىمىزنىڭ سىياسىي بىخهتهرلىكىگه،
ئىقتىسادىي بىخهتهرلىكىگه، كۈلتۈر بىخهتهرلىكى-

گه ۋه ئۇچۇر بىخهتهرلىكىگه ئېغىر دهرىجىده تهسىر
يهتكۈزۈۋاتىدۇ» [نهقىل ئاخىرالشتى].

   خىتاينىڭ نهزىرىدىكى «ئامېرىكانىڭ خىتايغا
تۇتقان» بۇ خىل  مهيدانى، ئامېرىكا - خىتاي
ئارىسىدىكى بۇ خىل «مۇناسىۋهت» ئاڭلىماققا
ئامېرىكا پۇقرالىرىغا تولىمۇ غهلىته تۇيۇلۇشى
مۇمكىن. ئهمما، رېئاللىق شۇنداق (يهنى خىتاي بۇ
مهسىلىگه مۇشۇنداق قارايدۇ). «مهركىزىي
بىرلىكسهپ بۆلۈمى» ياۋروپادىكى «رهڭ ئىنقىالبى»
(2000 – يىلالرنىڭ باشلىرىدا، ئىلگىرى سوۋېت
ئىتتىپاقىغا تهۋه بولغان بهزى دۆلهتلهردىكى ۋه
بالقان يېرىم ئارىلىدىكى سىياسىي ھهرىكهتلهرگه
قارىتا دۇنيا مىقياسىدىكى تاراتقۇالر تهرىپىدىن
ئىشلىتىلگهن ئاتالغۇ، ۋىكىپېدىيادىن، ت) نى ۋه
«ئهرهب باھارى»نى غهربنىڭ دېموكراتىيه
سىستېمىسىنى باشقىالرغا ئېكسپورت قىلىش،
زورالپ تېڭىشنىڭ بااليىئاپىتى دهپ قارايدۇ.
«مهركىزىي بىرلىكسهپ بۆلۈمى»نىڭ مهلۇم بىر
تهتقىقات دوكالتىدا كۆرسىتىلىشىچه، ئۇالر يهنه
«دېموكراتىيه چېكىنىش يولىدا كېتىۋاتىدۇ،
تهسىرى تۆۋهنلهۋاتىدۇ، ئهمهلىيهتكه
تهتبىقلىنىشتا مهغلۇب بولۇۋاتىدۇ» دهپ قارايدۇ.
ئۇالرنىڭ بىر ھۆججىتىده «(غهربته ئومۇمالشقان)
ئهپلهپ – سهپلهپ كۈن ئۆتكۈزۈش غهرب سىياسىي
سىستېمىسىنىڭ يېتهرسىزلىكىنى ۋه
چهكلىمىلىكلىكىنى تولۇق ئاشكارىالپ بهردى»
دېيىلگهن. يهنه بىر ماتېرىيالدا «(خىتايدىكى)
بىرلىكسهپ مېخانىزىمى تېگى – تهكتىدىن
ئېيتقاندا غهرب ئهندىزىسىدىن ئهۋزهل، شۇنداقال
خىتاينىڭ تارىخىي تهرهققىياتىغا ۋه ئهمهلىي
شارائىتىغا تېخىمۇ ماس كېلىدۇ» دېيىلگهن.
«مهركىزىي بىرلىكسهپ بۆلۈمى» يهنه غهربته
ئومۇمالشقان قىممهت قاراشالر ۋه ئاساسىي قانۇن
ئارقىلىق كاپالهتلهندۈرۈلىدىغان دېموكراتىيه
دېگهندهك غهربنىڭ ئىدىيهلىرىنى
«ئىدىئولوگىيهلىك بۇلغىما» دهپ قارايدۇ. ئۇالر
مۇشۇ خىل ئىدىئولوگىيهنى قوبۇل قىلغان ۋه
تارقىتىۋاتقان كىشىلهر ياكى سىنىپنى دۆلهت
ۋۇجۇدىغا كىرىۋالغان «ۋىرۇس» دهپ قارايدۇ.

مهسىلهن،  ئۇالرنىڭ  بىر  تهتقىقاتىدا، كهڭ 
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مهنىدىكى خىتاي، يهنى خوڭكوڭ، ماكاۋ (ئاۋمېن) ۋه تهيۋهن خهلقلىرى ئاشۇ خىل «ئىدىئولوگىيهلىك
بۇلغىما»نىڭ بۇلغىشىغا ئۇچرىغانالر دهپ كۆرسىتىلگهن بولۇپ، مهزكۇر ماتېرىيالدا «خوڭكوڭ، ماكاۋ، تهيۋهن
ۋه چهتئهلدىكى باشقا ۋهتهنداشلىرىمىزنىڭ كاپىتالىستىك مۇھىتتا ئۇزۇن مهزگىل ياشىشى ئۇالرنى غهرب

قىممهت قارىشىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراتتى» دېيىلگهن.
   خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ چهتئهللهرده ئوقۇۋاتقان خىتاي ئوقۇغۇچىالرغا تهسىر كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشلىرىغا
مۇشۇ خىل ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا قاراش كېرهك. ئۇالر (يهنى چهتئهللهرده ئوقۇۋاتقان خىتاي ئوقۇغۇچىالر) ئانا
ۋهتىنىگه نىسبهتهن ھهل قىلغۇچ بىلىم كاپىتالىغا ۋهكىللىك قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، غهربنىڭ خهتهرلىك
ئىدىيهلىرىنى خىتايغا ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن بولغانلىقى ئۈچۈن، (خىتاينىڭ نهزىرىده) جهمئىيهتنى بۇ خىل
ئوي – پىكىرلهرنىڭ خهتىرىدىن ساقالش زۆرۈرىيىتى بار. بۇنى روياپقا چىقىرىشنىڭ بىر ئۇسۇلى، بۇ خىل ئوي –
پىكىردىكى كىشىلهر چهتئهلده تۇرۇۋاتقان (تېخى خىتايغا قايتمىغان) ۋاقىتتىال مهسىلىنى ھهل قىلىشقا

ھهرىكهت قىلىشتۇر. مهنچه بۇ «ياخشى ھۇجۇم ئهڭ ياخشى مۇداپىئهدۇر» دېگهن مهنتىقىگه ئۇيغۇن كېلىدۇ. 
خۇالسىلىگهنده، مهنچه خىتاي كومپارتىيهسى دۇنياغا ئىدىئولوگىيهلىك نۇقتىئىينهزهردىن قارايدۇ. ئۇ غهرب

بىلهن ئىدىئولوگىيه جهھهتته تىركىشىۋاتىمهن دهپ ئوياليدۇ.
 

 
 ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى

مهنبه:
https://www.youtube.com/watch?
v=AHWWvF5nErw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KGePFyFYSbN__ifLf6L5W4SdMKMVW
0q3-H6xLuCL2fi2hIQuovev2s4k
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ئادهتلهر قائىده-تۈزۈملهردىنمۇ بىخهتهررهكتۇر. ئادهتلهرنى كۆزىتىپ تۇرۇشىڭىزنىڭ، ياكى ئۇالرنى چىڭ
ساقلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق. بهلكى، ئادهتلهر سىزنى ساقاليدۇ. (فرانك كرېين)

1.Habits are safer than rules; you don’t have to watch them. And you don’t have to keep them,
either. They keep you. ~ Frank Crane

ياشلىقتا شهكىللهنگهن ياخشى ئادهت ھهممه نهرسىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ. (ئارىستوتېل)
2.Good habits formed at youth make all the difference. ~ Aristotle

بىر مىخ يهنه بىر مىخقا ئورۇن بوشىتىدۇ. ئادهت ئادهت تهرىپىدىن مهغلۇب قىلىنىدۇ. (دېسىدېرۇس ئېراسمۇس)
3.A nail is driven out by another nail. Habit is overcome by habit. ~ Desiderius Erasmus
ئادهتلهر ئومۇمهن تاكى كىشىنى ئىنتايىن قاتتىق چىرمىۋېلىپ، كىشى ئۇنى يېڭىشكه ئامالسىز قالمىغۇچه،

ھېس قىلغىلى بولمايدىغان دهرىجىده كىچىك بىلىنىشىدۇ. (سېيمۇئېل جونسون)
4.The chains of habit are generally too small to be felt until they are too strong to be broken. ~
Samuel Johnson
ئىنسان ھاياتىنىڭ كېيىنكى يېرىمى پهقهت ۋه پهقهت ئىنسان ھاياتىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئۆزلهشتۈرۈۋالغان

ئادهتلهر ئارقىلىق شهكىللىنىدۇ. (فىئودور دوستويىۋىسكى)
5.The second half of a man’s life is made up of nothing but the habits he has acquired during the
first half. ~ Feodor Dostoevski

ساپا ھهرىكهت ئهمهس، بهلكى ئادهتتۇر. (ئارىستوتېل) 
Quality is not an act, it is a habit. ~ Aristotle
قوزغىتىش دېگهن سېنى ھهرىكهتكه كهلتۈرگهن نهرسىدۇر. ئادهت بولسا ساڭا (مۇئهييهن ئىشنى)

داۋامالشتۇرغۇزغان نهرسىدۇر. (جىم ريۇن)
7.Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. ~ Jim Ryun

ياخشى ئادهتلهر ئۈچۈن زىياده ھېرىسمهن بولۇشقا ئهرزىيدۇ. (جون ئىرۋىڭ)
8.Good habits are worth being fanatical about. ~ John Irving

ئادهت ئېمپىرىيىسى ھهقىقهتهن تولىمۇ قۇدرهتلىكتۇر. (پيۇبىلىيۇس سايرۇس)
9.Powerful indeed is the empire of habit. ~ Publilius Syrus
ئادهتنى دېرىزىدىن سىرتقا تاشلىۋهتكىلى بولمايدۇ. (ناچار ئادهتلهرنى) پهلهمپهيدىن باسقۇچمۇ باسقۇچ ھالدا

پهسكه چۈشۈرىۋېتىش كېرهك. (مارك تۋېين)
10.A habit cannot be tossed out the window; it must be coaxed down the stairs a step at a time. ~
Mark Twain

ناچار ئادهتتىن بۈگۈنال قول ئۈزۈش، ئهته قول ئۈزۈشكه قارىغاندا تېخىمۇ ئاسانراقتۇر. (يىددىش ماقالى)
11.Bad habits are easier to abandon today than tomorrow. ~ Yiddish Proverb
يامان ئادهتلهرگه قارىغاندا ياخشى ئادهتلهردىن قول ئۈزۈشنىڭ بهكمۇ ئاسان بولۇشى دۇنيادىكى بهخىتسىز

ئىشالردىن بىرىدۇر. (سومېرسېت ماۋھام)
12.The unfortunate thing about this world is that good habits are so much easier to give up than bad
ones. ~ Somerset Maugham
ئادهتلهر زهنجىرى تاكى ئۈزۈلمىگۈدهك دهرىجىده ئېغىرالشقانغا قهدهر، ھېس قىلغىلى بولمىغۇدهك دهرىجىده يېنىك

بولىدۇ. (ۋارېن بافىت)
13.Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. ~ Warren Buffett
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ئۇتۇش ئادهتتۇر. ئهپسۇسكى، ئۇتتۇرۇشمۇ ھهم شۇنداق. (ۋىنس لومباردى)
14.Winning is a habit. Unfortunately, so is losing. ~ Vince Lombardi

ئىنساننىڭ تهبىئىتى ئوخشاشتۇر. ئىنسانالرنى پهرقلهندۈرۈپ تۇرغىنى ئۇالرنىڭ ئادهتلىرىدۇر. (ئهپالتون)
15.Men’s natures are alike; it is their habits that separate them. ~ Plato
ئادهتلهر تانىغا ئوخشايدۇ. بىز ھهر كۈنى ئۇنىڭغا بىر تال يىپ ئۆرۈيمىز. ئاقىۋهتته، ئۇنى ئۈزهلمهس ھالغا

كېلىمىز. (ھورېيس مان)
16.Habit is a cable; we weave a thread each day, and at last we cannot break it. ~ Horace Mann
كۆپۈنچه كىشىلهر ناچار ئادهتلهردىن قۇتۇلۇشقا خۇشتار ئهمهس. ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىغان باھانىلىرى بولۇپ، (ناچار

ئادهتلىرى توغرۇلۇق) زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىغا ئوخشاش سۆزلهيدۇ. (كارلوس سانتانا)
17.Most people don’t have that willingness to break bad habits. They have a lot of excuses and they
talk like victims. ~ Carlos Santana

ئۇششاق ئ ادهتلهرنى  ئىختىيارىغا قويۇپ بهرسه بارا بارا جىنايهت دهرىجىسىگه يېتىشى مۇمكىن.
18.Small habits well pursued betimes May reach the dignity of crimes. ~ Hannah More
ئهتراپىڭىزدىكى كىشىلهر سىزنىڭ ئادهتلىرىڭىزگه تهسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا، ساغالم ئادهت يېتىلدۈرگهن

كىشىلهر بىلهن دوستلىشىڭ. (دان بۇتىنىر)
19.The people you surround yourself with influence your behaviors, so choose friends who have
healthy habits. ~ Dan Buettner

يامان ئادهتلهردىن قول ئۈزۈشكه قارىغاندا، ئۇالردىن ساقلىنىش ئاسانراقتۇر. (بېنجامىن فرانكلىن)
20.It is easier to prevent bad habits than to break them. ~ Benjamin Franklin
ئادهتلهر كىشىنىڭ بىردىنبىر تهسهللىي مهنبهسىدۇر. بىز ئۇنىڭسىز ھهتتا ئۆزىمىز كۆنۈپ كهتكهن كۆڭۈلسىز

ئىشالرنى قىلىشنىمۇ خالىمايمىز. (گىئوتى)
21.Habit is a man’s sole comfort. We dislike doing without even unpleasant things to which we have
become accustomed. ~ Goethe

ناچار ئادهتتىن قۇتۇلۇشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى، ئۇ ناچار ئادهتنى تاشلىۋېتىشتۇر. (لىۋ ئېيكمهن)
22.The best way to break a bad habit is to drop it. ~ Leo Aikman
قورامىغا يهتكهن كىشىلهر ساناقسىز ئادهتلهرنى شهكىللهندۈرگهن بولىدۇ. گهرچه ئۇ ئۆزىدىكى ئادهتلهردىن

بىخهۋهر بولغان، ھهتتا ھهر قانداق ئادىتى بارلىقىنى ئىنكار قىلغان تهقدىردىمۇ شۇنداق. (جورجېس گاردجىف)
23.Every grown-up man consists wholly of habits, although he is often unaware of it and even denies
having any habits at all. ~ Georges Gurdjieff
مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا پۈتكۈل تهرهققىيات جهريانى ئادهتلهرنىڭ شهكىللىنىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. نوقۇل
ھالدىكى بىلىم، تهپهككۇر كۈچى، شۇنداقال ئىرادىدىكى ئۈستۈن ئېلىمېنتالر قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى مۇئهييهن

غىدىقالشالرغا بولغان ئىنكاسنىڭ مۇقىم ئۇسۇلىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا باغلىق.
24.In one sense the whole process of development consists of the formation of habits; for knowledge
itself, and the powers of thought, as well as the higher elements in the will, all depend upon the
establishment of fixed ways of reacting to given stimuli. ~ Edward O. Sisson
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ئۇيغۇر خهلقىنىڭ  تهقدىرىگه ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈپ

كېلېۋاتقان، ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكا پارالمېنتىدىكى ئاۋازى،

ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى اليىھىسىنى               

(H.R.649 - Uyghur Human Rights Policy Act    ) 

ئوتتۇرىغا قويغۇچى جۇمىۇرىيهتچى پارالمېنت ئهزاسى 

كرىستوفېر سىمىىس  ئهپهندى

كرىستوفېر سىمىس ئهپهندى



بىزنىڭ بېشىمىزغا كهلگهن پاجىئه ۋه باال-قازا شۇ قهدهر چوڭ ئىكهنكى، ئۇنى ھهقىقى بىلگىنىمىزده ھهممىنى تاشالپ
خىتايغا قارشى بىرلىشهتتۇق.   

دۇنيادا بىزگه ئوخشاش بۈيۈك ئهجدادلىرى ۋه شانلىق تارىخى بولغان مىللهتلهر كۆپ ئهمهس.ئۆزىمىزنىڭ شۇ شانلىق
تارىخىمىزنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىمىزنى، بۇ بۈيۈك مىللهتنىڭ بىر پارچىسى ئىكهنلىكىمىزنى ، بۈگۈنكى بۇ ئۇلۇغ تارىخى

كۈرهشنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىمىزنى چۈشهنگهن چېغىمىزدا دۇنيادا بىزگه قارشى تۇرااليدىغان ھېچبىر كۈچ بولمايدۇ.
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