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     ئۆز ۋاقتىدا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكىلهر 1989 – يىلى 4 – ئىيۇن (تيهنئهنمېن ۋهقهسى قانلىق باستۇرۇلغان
كۈن)نىڭ بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى ئىكهنلىكىنى ئېنىق تونۇپ يېتهلمىگهنىدى. ئهنه شۇ كۈندىن كېيىن، خىتاي
كومپارتىيهسى رهھبهرلىرىنىڭ ئامېرىكانى ئۆز خهلقىگه تهسۋىرلهپ بېرىش (تونۇتۇش) شهكلى ئۆزگىرىشكه
باشلىدى. گهرچه خىتاي كومپارتىيهسىدىكىلهرنىڭ ئارىسىدا غهربنىڭ زۇلۇمىغا ئۇچرىدۇق دېگهن قاراش
ئهزهلدىنال چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن بۇ خىل قاراش ماۋ زېدوڭنىڭ «خىتاي غهرب بىلهن
رىقابهتلىشهلىگۈدهك دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچكه ئايلىنىش ئۈچۈن غهربكه موھتاج» دېگهن مۆلچهرى (1)
سهۋهبلىك ۋاقتىنچه پهسىيىپ قالغانىدى. كېيىنچه خىتايدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلهر (ئۆز ۋاقتىدا) خىتاينىڭ ئهڭ
يۇقىرى رهھبهرلىك قاتلىمىدا ھهقىقىي دېموكراتىك ئىسالھاتنىڭ مۇھاكىمه قىلىنغانلىقىنى، ھهتتا جېيمىس
مادىسون (James Madison) نىڭ ھوقۇقنى ئايرىش ئىدىيهسىنىڭمۇ تهرغىب قىلىنغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
2001 – يىلىغا كهلگهنده، چهتئهلگه ئېلىپ چىقىلغان خىتاي ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرىده، خىتايدىكى قاتتىق
قولالرنىڭ (1989 – يىلى) يۈز بهرگهن ئىشالرنى بۇرمىالپ چۈشهندۈرۈپ، دېڭ شياۋپىڭنى ۋه باشقا
پېشقهدهملهرنى تهشۋىشكه سېلىپ، ئۇالرنى نامايىشچىالرنى باستۇرۇشقا كۆندۈرگهنلىكى تولۇق

ئاشكارىالندى.
   مهزكۇر كىتابتىكى بىر يادرولۇق نۇقتىئىينهزهر (خىتايدىكى) قاتتىق قولالرنىڭ خىتاي رهھبهرلىرىنى
ئامېرىكانى چوقۇم يىقىتىشقا تېگىشلىك خهتهرلىك «زومىگهر» دهپ تونۇشقا كۆندۈرگهنلىكى ھهققىدىكى
بارغانسېرى كۆپلىگهن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان ئىسپاتالرغا تايانغان. بۇ خىل قاراش 1989 – يىلى بازار تاپقان ۋه
شۇنىڭ نهتىجىسى سۈپىتىده بېيجىڭ سىستېمىلىق ھالدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى خىتاي خهلقىگه سهت
كۆرسىتىشكه باشلىغان. خىتاينىڭ ھۆكۈمهت تهرهپ تاراتقۇلىرى خىتاي خهلقىگه تارقىتىۋاتقان (ئامېرىكانى
قارىاليدىغان) ئۇچۇرالر بىلهن خىتاينىڭ ئۆزىنى ئامېرىكا خهلقىگه قانداق (پهردازالپ) تونۇشتۇرۇۋاتقانلىقى
ناھايىتى كۈچلۈك سېلىشتۇرما ھاسىل قىلىدۇ. قاتتىق قولالرنىڭ مهيدانى تولىمۇ ئېنىق. ئۇالر ئامېرىكانى
خىتاي ھۆكۈمىتىنى غۇالتماقچى بولغان «زومىگهر» دهپ قارايدۇ، ئۇالرنىڭ گېپىچه ئامېرىكا 1980 – يىلالردا
ئاشۇنداق قىلىشقا (خىتاي كومپارتىيهسىنى غۇلىتىشقا) ئۇرۇنغان. خىتاي قاتتىق قوللىرى مۇشۇ خىل
«ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسى»نى ۋه ئامېرىكاغا قارشى ئىدىيهلهرنى ياقىاليدۇ. چۈنكى، ئۇالرنىڭ رهقىبلىرى،

يهنى خىتاي مۆتىدىللىرى ھېلىھهم ئامېرىكاغا قاتتىق مهپتۇن.
    دهرۋهقه، ماۋ زېدوڭ نىكسوننى تهكلىپ قىلغاندىن كېيىنكى يىلالردا، خىتاي ئاممىۋى كۈلتۈرى ۋه دۆلهت
تاراتقۇلىرىدا، ئامېرىكا ئىجابىي سۈپهتلهنگهنىدى. تيهنئهنمېن ۋهقهسىدىن كېيىن، بۇ قىلمىش خىتاي قاتتىق
قوللىرى تهرىپىدىن خهتهرلىك خاتالىق دهپ قارالدى ۋه ئۇالر سىياسىي بيۇرودىكى رهھبهرلهرنى (ئامېرىكاغا
قاراتقان سىياسهتته) يۆنىلىش ئۆزگهرتىشكه ئاسانال قايىل قىلدى. ئهسلىده ئامېرىكا بۇنىڭغا قارشىلىق
كۆرسىتهلهيتتى، لېكىن ئامېرىكا ئىستىخبارات تهھلىلچىلىرى ۋه خىتايشۇناسلىرى «بۇ بىر ئۆتكۈنچى
باسقۇچ، مىللهتچى، ئۇرۇشخۇمار ماركىسىزمچىالر ۋه خىتاينىڭ دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچكه ئايلىنىش

غايىسى دىنوزاۋرالر يوقالغاندهك يوقالغان ھامان، بۇنداق ئىشالرمۇ ئاياغلىشىدۇ» دهپ قاراشتى.
    تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقى يهنه بىر گېئوپولىتىك زور ۋهقه بىلهن تهڭ دېگۈدهكال يۈز بهرگهنىدى. ماۋ
زېدوڭنىڭ قاتتىق قول مارشاللىرى ئۇنىڭغا ۋۇ خانىدانى (ئامېرىكا) بىلهن بىرلىشىپ، ۋېي خانىدانى (سوۋېت
ئىتتىپاقى)غا قارشى تۇرۇش مهسلىھهتىنى بهرگهندىن 20 يىل كېيىن،  1991-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى
يىمىرىلدى. ئامېرىكانىڭ سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىدىكى غهلىبىسى ۋه بۇ غهلىبىلهرنىڭ سىمۋوللىرىدىن 
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ئامېرىكا ــــ چوڭ شهيتان

«تۇخۇمدىن تۈك ئۈندۈرۈش» ــــ «ئوتتۇز ئالته تهدبىر»دىن



بىر ۋاقىتتا بۇ خىل «ھۇجۇم»الردىن ئۆزلىرىنىڭمۇ
قاتتىق «ھهيران» بولغانلىقىنى ئامېرىكا
رهھبهرلىرىگه بىلدۈرۈشتى. مهن نۇرغۇن
دىپلوماتالردىن ۋه ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىدىن
مۇنداق بىر ھادىسىنىڭ خىلمۇخىل ۋارىيانتىنى
ئاڭالپ باقتىم: ھهر قېتىم (خىتايدا) ئامېرىكاغا
قارشى غهيرىي دىپلوماتىك قاراشالر ئوتتۇرىغا
قويۇلغاندا، ئۇالرنىڭ غهربكه دهيدىغان گېپى «بۇ
كومپارتىيه رهھبهرلىك قاتلىمىدىكى ئاساسىي
ئېقىم ئهمهس، پهقهت بىر ئوچۇم قاتتىق قول
مۇتهئهسسىپلهرنىڭ كۆز قاراشلىرىدۇر» دېگهندىن
ئىبارهت بولىدۇ. نۆۋهتته بارغانسېرى كۆپىيىۋاتقان
بىر ئهۋالد خىتايالر ئامېرىكاغا نىسبهتهن نۇرغۇن
ئامېرىكالىقالرنىڭكىدىن تامامهن پهرقلىق كۆز
قاراشتا بولۇپ، ئۇالر «ئامېرىكا 170 يىلنىڭ ياقى
خىتاينى بويسۇندۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ كهلدى» دهپ
قارايدۇ. خىتاي ئابراھام لىنكولىن، ۋۇدروۋ ۋىلسون
ۋه فىرانكىلىن روزۋېلىتقا ئوخشاش ئامېرىكا
مىللىي قهھرىمانلىرىنى خىتاي ئهمهلدارلىرى ۋه
باشقىالرنى تىزگىنلهپ خىتاينى ئاجىزالشتۇرۇشقا

ئۇرۇنغان «رهزىل تهدبىرچىلهر» دهپ سۈپهتلهيدۇ.
بۇ خىل بۇرمىالنغان تارىخىي قاراش ھېچبولمىغاندا
ئۇالرنىڭ نۆۋهتتىكى خىتاي - ئامېرىكا
«ھهمكارلىقى»غا بولغان كۆز قارىشىنىڭ
بۇرمىلىنىشىغا مهلۇم دهرىجىده سهۋهب بولغان.
ئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرى ئۇنى (يهنى خىتاي - ئامېرىكا
ئارىسىدىكى ھهمكارلىقنى) ئامېرىكانىڭ خىتاينى
دۇنيادىكى تېگىشلىك ئورنىدىن مهھرۇم قىلىش
ئۈچۈن ئۇزۇندىن بېرى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان
«ئهھلىسهلىب يۈرۈشى» داۋامىدىكى ئۆتكۈنچى

باسقۇچ دهپ قارايدۇ (2).
* * *

    1990 - يىلالردىن باشالپ، خىتاينىڭ دهرسلىك
ماتېرىياللىرى ئامېرىكانى «150 يىلدىن كۆپرهك
ۋاقىتتىن بۇيان خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه
توسقۇنلۇق قىلىپ، خىتاي مهدهنىيىتىنى ۋهيران
قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كهلگهن زومىگهر» دهپ
سۈپهتلهيدىغان شهكىلده قايتىدىن يېزىپ
چىقىلدى. مهزكۇر قايتا تهربىيهلهش ئۇرۇنۇشى
«ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسى پىالنى» دېگهن قالپاق
ئاستىغا يوشۇرۇلدى (3). خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهن ئاق 

بولغان بېرلىن تېمىنىڭ ئۆرۈلۈشى، شهرقىي
ياۋروپانىڭ دېموكراتىكلىشىشى ۋه سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ تهلتۆكۈس پارچىلىنىشى قاتارلىقالر
بېيجىڭنى چۆچۈتىۋهتتى. بۇ ۋهقهلهر خىتاي
رهھبهرلىرىنىڭ تيهنئهنمېن ۋهقهسىدىن كېيىن
بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان ئامېرىكاغا قارشى 
 تهرساالرچه كهيپىياتىنى تهكىتلىشىگه سهۋهب
بولدى. ئۇالرنىڭ نهزىرىده، تيهنئهنمېن ۋهقهسى
ئامېرىكانىڭ «دۈشمهن ئارىسىغا ئىختىالپ
سېلىش» ـــ بۇ ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت
تاكتىالردىن بىرىدۇر ـــ ئۈچۈن قىلغان تۇنجى
قېتىملىق زور ھۇجۇمى ئىدى. ئاشقۇن خىتاي
مىللهتچىلىرىنىڭ نهزىرىده، ئهڭ ئاخىرقى پهيتته
ئىسالھاتچى رهھبهر جاۋ زىياڭ ۋه ئامېرىكانىڭ
خىتاي ھۆكۈمىتىدىكى باشقا «گۇماشتا»لىرى
تازىالنمىغان بولسا ئىدى، ئامېرىكا خىتاي
كومپارتىيهسىنى غۇلىتىۋهتكهن بوالتتى. خىتايدا
1980 - يىلالردا خېلى تهسىر كۈچكه ئېرىشىپ
قالغان ئامېرىكاغا مايىل ئىسالھاتچىالرنىڭ
تازىلىنىشى خىتاي زىيالىيالر قاتلىمىدا ۋه
تهھلىلچىلىك ساھهسىده بوشلۇق
شهكىللهندۈردى. نهتىجىده، ھوقۇقدارالر ئارىسىدا
ئامېرىكاغا مايىل كىشىلهر ئازىيىپال قالماي،
كهلگۈسىده ئامېرىكاغا مايىل كۆز قاراشالرنى
ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ يولىمۇ ئېتىلدى. خىتاي
قاتتىق قوللىرىنىڭ بىر مهھهل (ئامېرىكا
تهرىپىدىن) «ئاشقۇن مىللهتچىلىك» دهپ قارالغان
سۈرهن - چۇقانلىرى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
رهسمىي سىياسىي مىزانىغا ئايالندى. 
ئامېرىكانىڭ خىتاينى كۈچلهندۈرۈشكه
تىرىشىۋاتقانلىقىغا قارىماستىن، خىتاي ھۆكۈمىتى
خىتاي - ئامېرىكا مۇناسىۋىتى توغرىسىدا، 
ئامېرىكانى ئىزچىل ھالدا خىتاي خهلقىنى ھاالك
قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كهلگهن ئىبلىس سۈپىتىده
تهسۋىرلىگهن «توقۇلما تارىخ»نى ئىجاد قىلىپ
چىقتى. خىتاي رهھبهرلىرى كۇڭزىچىلىق تهلىماتى
ۋه خىلمۇخىل تهرغىباتالردىن سىرت، يهنه
ئۆزلىرىنىڭ ئاممىۋى كۈلتۈرىده ئامېرىكاغا قارشى
ھۇجۇم قوزغاشقا بۇيرۇق چۈشۈردى ۋه شۇنىڭ بىلهن 
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لىك ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ئون يىل ۋاقىت ۋه 400
مىليون دولالر سهرپ قىلدى. ئۇالر بۇ ئارقىلىق
ئىككى نىشاننى ئىشقا ئاشۇرماقچى ئىدى.
بىرىنچىسى، بۇ مۇزېينىڭ كۆلىمىنى بىرىتانىيه
مۇزېيى ۋه ئامېرىكادىكى «بۈيۈكشهھهر سهنئهت
مۇزېيى»نىڭكىدىن ئاشۇرۇپ، ئۇنى دۇنيادىكى ئهڭ
چوڭ مۇزېيغا ئايالندۇرۇش. بۇ مۇزېينىڭ كىرىش زالى
ئون قهۋهتلىك بىنانىڭ ئېگىزلىكىده ۋه ئۈچ دانه
پۇتبول مهيدانىچىلىك چوڭلۇقتا بولۇپ، بۇ زالنىڭ
ئۈستىدىكى قهۋهتكه ئۈچ دانه تهڭرىقۇت داڭقىنى
قويۇلغان (مهن خىتاي ئهپسانىلىرىدىكى بىتهلهي چۇ
بېگىدهك تهڭرىقۇت داڭقىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى
سورىمىدىم). خىتاينىڭ ئىككىنچى نىشانى بۇ
مۇزېي ئارقىلىق «خهلقى تىرىشچان، قهيسهر، 
ئهقىللىق، تىنچلىقسۆيهر ۋه ئىنسانىيهت
مهدهنىيىتىگه ئۇنتۇلغۇسىز تۆھپىلهرنى قوشقان بىر
دۆلهت»نىڭ ھېكايىسىنى جاھانغا ئاڭلىتىش ئىدى.
ئهلۋهتته، بىر دۆلهتنىڭ تارىخ مۇزېيىدا شۇ دۆلهتنىڭ
ئىجابىي سۈپهتلىنىشىنىڭ ھېچقانداق بىنورمال
يېرى يوق. ئهمما، خىتاي مۇزېيىدىكى مېنى ھهيران
قالدۇرغان نهرسه بۇ يهرده خىتاينىڭ ئامېرىكانى ئۆز
ئىچىگه ئالغان باشقا دۆلهتلهر بىلهن بولغان
مۇناسىۋهت ھهققىده دېگهنلىرى ــــ ۋه دېمىگهنلىرى
ــــ ئىدى. بۇ يهردىكى «قايتىدىن قۇدرهت تېپىش
يولى» تېمىسىدىكى دائىمىي كۆرگهزمىده، خىتاي
كومپارتىيهسى تۈزگهن، 1840 - يىلىدىن بۈگۈنگىچه
بولغان يېقىنقى زامان خىتاي تارىخى
كۆرسىتىلىدىكهن. بۇ تارىخ خىتاي «غهربتىكى
كاپىتالىستىك دۆلهتلهرنىڭ كهڭ كۆلهمده
كېڭهيمىچىلىك ۋه تاالن - تاراج قىلىشى»
نهتىجىسىده «يېرىم مۇستهملىكه، يېرىم فېئودال
جهمئىيهت»كه ئايلىنىپ قالغان دهۋردىن
باشلىنىدىكهن. (كۆرگهزمىده شۇنداق دېيىلگهن:)
ئامېرىكانى ئۆز ئىچىگه ئالغان بۇ «جاھانگىر
كۈچلهر» خىتايغا «بىر توپ ھهرىدهك ئولىشىپ،
بايلىقلىرىمىزنى بۇالپ - تاالپ، خهلقىمىزنى
ئۆلتۈرگهن».كۆرگهزمىنىڭ 1900 - يىلىدىكى
يىخېتۈهن قوزغىلىڭى يانتۇ خهت شهكلىده
تونۇشتۇرۇلغان بۆلۈكىده « خىتاي خهلقى چهتئهل

تاجاۋۇزچىلىرىغا مۇرهسسهسىز زهربه بهرگهن » دې-

ئهپهندى بۇرمىالنغان ئامېرىكا تارىخىنىڭ مهزكۇر
پىالندا قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقىرىلىدىغانلىقىنى
ئېيتتى، ھالبۇكى بۇ (بۇرمىالنغان ئامېرىكا تارىخى
خىتايدا) ماۋ زېدوڭ ھاكىمىيىتىنىڭ دهسلهپكى
مهزگىللىرىدىن بۇيان ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانىدى.
بۇنىڭ تىپىك مىساللىرىدىن بىرى، ۋاڭ چۈن 1951
- يىلى تۈزگهن «ئامېرىكانىڭ خىتايغا قىلغان
تاجاۋۇزلىرى» دېگهن دهرسلىك كىتابتۇر. بۇ كىتاب
2012 - يىلى بىر پارچه تور ئوبزورى بىلهن قوشۇلۇپ
قايتا بېسىلغان. مهزكۇر ئوبزوردا بۇ كىتابنىڭ
ئهبهدىي قىممىتى تهكىتلىنىپ «ئامېرىكانىڭ
خىتايغا قىلغان تاجاۋۇزلىرى دېگهن بۇ كىتاب بىر
مهھهل بېسىلماي قالغانىدى (بىز بۇ كىتابنى
قايتىدىن باستۇق)، گهرچه (بۇ كىتاب يېزىلغاندىن
بۇيان) نۇرغۇن ۋاقىت ئۆتكهن بولسىمۇ، ئۇ ئۆز
ئىچىگه ئالغان تارىخىي پاكىتالر ھېلىھهم توغرىدۇر.
ئۇالر دهۋرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن ئۆزگىرىپ قالغىنى
يوق» دېيىلگهن (4). بۇ ئوبزور مۆتىدىل دهپ
قارىلىدىغان خىتاي ئىجتىمائىي پهنلهر
ئاكادېمىيىسىنىڭ تور بېتىده ئېالن قىلىنغان (5).
مهن 2013 - يىلى كۈزده خىتاي دۆلهتلىك مۇزېيىنى
زىيارهت قىلغاندا، بۇ تهشۋىقاتنىڭ ئادهمنى ھهيران
قالدۇرىدىغان بىر مىسالىنى كۆردۈم. خىتاي
كومپارتىيهسىدىكى قاتتىق قولالر بىلهن لىبېرال
ئىسالھاتچىالر ئۇزۇندىن بۇيان خىتاي تارىخىغا
ئاالقىدار پاكىتالر ۋه بۇنى سىرتقا قانداق كۆرسىتىش
مهسىلىسىده تاالش - تارتىش قىلىپ كېلىۋاتقان
بولغاچقا، ماۋ زېدوڭ تهختكه چىققاندىن بۇيان بۇ
مۇزېينىڭ تاقاقلىق تۇرغان ۋاقتىنىڭ ئوچۇق تۇرغان
ۋاقتىدىن ئۇزۇن بولۇشى ھهيران قاالرلىق ئىش
ئهمهس ئىدى.  تيهنئهنمېن مهيدانىنىڭ بىر تاش
ئېتىم مىقتارى يىراقلىقتىكى بۇ مۇزېي 1961 -
يىلى سېلىنغان بولۇپ، 1966 - يىلى مهدهنىيهت
ئىنقىالبى باشالنغاندا تاقىۋېتىلگهن. دېڭ شياۋپىڭ
1979 - يىلى خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى سىرتقا
ئېچىشقا باشلىغاندا، دۆلهتلىك تارىخ مۇزېيىنىمۇ
ئېچىۋهتكهنىدى. بۇ مۇزېي ئاران تهسته يېڭى
ئهسىرگه كىرىشىگه، 2001 - يىلى يهنه تاقالغان.
ئاندىن خىتاي رهھبهرلىرى 2011 - يىلى مۇزېينى

قايتىدىن ئېچىشتىن ئىلگىرى، ئۇنى كهڭ  كۆلهم-
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يىلگهن. ئهڭ ئاخىرىدا، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا
ياپونىيه بىلهن بولغان كۈرهشلهرده «خىتاي خهلقى
يېقىنقى زامان تارىخىدا چهتئهل تاجاۋۇزچىلىرىغا
قارشى تىركىشىش ۋه ئۇالرنى قوغالپ چىقىرىشنىڭ
تۇنجى غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈردى». ئاندىن
خىتاي «قايسى يولنى تالالشتىن ئىبارهت تارىخىي
قارار»غا دۇچ كهلدى ۋه «ئهكسىيهتچىل» جياڭ
جيېشىنىڭ «مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىقى»غا قارشى
«تىنچلىق ۋه دېموكراتىيه ئۈچۈن پائال كۈرهش
قىلغان» ماۋ زېدوڭ رهھبهرلىكىدىكى خىتاي
كومپارتىيهسىنى تاللىدى. كومپارتىيهنىڭ
يېتهكچىلىكىده، «خىتاي خهلقى ئۆز - ئۆزىگه
تايىنىدىغان ھالغا كهلدى ۋه خىتاينىڭ
سوتسىيالىستىك زامانىۋىلىشىشىنى ھالقىلىق
ماتېرىيال ۋه تېخنىكا ئاساسى بىلهن
تهمىنلهيدىغان،  نىسبهتهن ئومۇمىيۈزلۈك سانائهت
سىستېمىسى، ئىقتىساد سىستېمىسى بهرپا قىلىش
يولىدىكى قىيىنچىلىقالرنى يهڭدى».
«كومپارتىيهگه رهھمهت ئېيتىش كېرهككى»، بۇ
«ئۇلۇغ مىللهت (خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
رهھبهرلىكىده) سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى»
بهرپا قىلدى ۋه «ئومۇمىيۈزلۈك ئېچىۋېتىش»نىڭ
ھاالۋىتىنى تېتىدى.  كهلگۈسىده، خىتايالر «خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ يادرولۇق رهھبهرلىكى ئهتراپىغا
زىچ ئۇيۇشىدۇ» ۋه «خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه

سوتسىيالىزم بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرىدۇ».
   ئهمما، (مهزكۇر كۆرگهزمىده) خىتاينىڭ
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا (خىتاي بۇ كۆرگهزمىده
سهلبىي  پېرسوناژ  سۈپىتىده  كۆرسهتكهن  ) 
«كاپىتالىستىك غهرب دۆلهتلىرى»نىڭ قوراللىق
ئارىلىشىشىغا تايىنىپ غهلىبه قىلغانلىقى؛
ئامېرىكانىڭ مهبلىغى ۋه ئامېرىكا بازىرىنىڭ
خىتاي ئېكىسپورتىنىڭ شىددهت بىلهن ئېشىشى
ئۈچۈن قهتئىي زۆرۈر ئامىل ئىكهنلىكى؛  شۇنداقال
خىتاينىڭ تېخنولوگىيهلىك ئىلگىرىلهشلهرده
ئامېرىكا بىلهن ئىلىم - پهن ئالماشتۇرۇش
پروگراممىسى داۋامىدا تۈزۈشكهن يۈزگه يېقىن
كېلىشىمگه تايانغانلىقى قاتارلىقالر تىلغا
ئېلىنمىغان. بۇنىڭ ئهكسىچه، مېنىڭ كۆزۈمگه

چېلىققان، ئامېرىكالىقالرنىڭ  خىتاي  پۇقرالىرىغا

كۆرسىتىلگهن بىردىنبىر چوڭ رهسىمى بىر ئهسىر
ئىلگىرى، يىخېتۈهن قوزغىلىڭى مهزگىلىده
بېيجىڭدىكى خان ئوردىسىدا پادىشاھنىڭ
تهخىتىده ئولتۇرۇپ «ئهدهبسىزلىك» قىلىۋاتقان
كۆرۈنۈش ئىدى. بۇ رهسىمنىڭ ئاستىغا ئهينى
ۋاقىتتا ئامېرىكالىقالرنىڭ نېمىشقا خىتايغا كېلىپ
قالغانلىقىغا دائىر ھېچقانداق ئىزاھات
بېرىلمىگهچكه، زىيارهتچىلهرنىڭ «ئۇالر
(ئامېرىكالىقالر)نىڭ ئاساسلىق مهقسىتى خىتاينى
بويسۇندۇرۇش ۋه خارالش ئىكهن» دېگهن تۇيغۇدا
كۆرگهزمىدىن ئايرىلىشى تهبىئىي. بۇ رهسىمنىڭ
يېنىدا ئامېرىكانى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھهرقايسى
چهتئهل قوشۇنلىرىنىڭ يىخېتۈهن قوزغىلىڭىدىن
كېيىن ئورۇنالشتۇرۇلغان جايلىرى كۆرسىتىلگهن.
خىتاي دۆلهتلىك تاشقى ئىشالر
ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئۈچ نهپهر ماگىستىر
ئاسپىرانت تهكلىپىمگه بىنائهن مۇزېينى مهن
بىلهن بىلله ئېكىسكۇرسىيه قىلغانىدى. ئۇالر
دىپلومات بولۇش ئۈچۈن تهربىيهلىنىۋاتاتتى،
شۇنداقال ئۇالر خىتاي كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتىنىڭ
نۇقتىسىدىن ياخشى تهربىيهلهنگهنىدى.لېكىن،
ئۇالر يىخېتۈهنچىلهرنىڭ 100 مىڭ پۇقرانى
ئۆلتۈرۈۋهتكهنلىكى، ياكى ئامېرىكانىڭ ئىككىنچى
دۇنيا ئۇرۇشىدا خىتايغا قىلغان ياردهملىرى، ياكى
ماۋ زېدوڭنىڭ سىياسىي ھهرىكهتلىرى ۋه 1959 -
يىلىدىن 1962 - يىلىغىچه داۋامالشقان
ئاچارچىلىقتا 20 مىليون خىتاينىڭ ئۆلگهنلىكى،
ياكى 1966 - يىلىدىن 1976 - يىلىغىچه
خىتايدىكى ئۇنىۋېرسىتېتالر تاقىلىپ، خىتاي
خانىۋهيران بولۇپ كهتكهن مهدهنىيهت ئىنقىالبىدا
يهنه  نهچچه مىليون ئادهمنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكى
ھهققىده بهك كۆپ نهرسه بىلمهيتتى. شۇنداقال، ئۇالر
تيهنئهنمېن مهيدانىدىكى قارشىلىق ھهرىكهتلىرى
توغرىسىدىكى خهۋهرلهرنى ئاڭالپ باققان بولسىمۇ، 
لېكىن (خهتهرگه قارىماي) بۇ ھهقته ئېغىز ئاچقۇدهك
دهرىجىده ھاماقهت ئهمهس ئىدى. بۇ ماگىستىرالر
دېڭ شياۋپىڭنىڭ تيهنئهنمېن مهيدانىدىكى
قىرغىنچىلىقتىن كېيىنال چىقارغان قارارىنىڭ
مهھسۇلى ئىدى. ھالبۇكى، بۇ قىرغىنچىلىق  
 ئۆزىنى     پهقهتال      تىلغا      ئالمىغان      مهزكۇر 
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مۇزېيدىن 200 يارد (تهخمىنهن 180 مېتىر) ال نېرىدا يۈز
بهرگهنىدى (7). دېڭ شياۋپىڭ 1989 - يىلىدىن كېيىن
پارتىيهنىڭ (خىتايغا بولغان) كونتروللۇقىنى
كۈچهيتىش ئۈچۈن لى پېڭ ۋه باشقا قاتتىق قولالر بىلهن
ھهمكارالشتى. خىتاي رهھبهرلىرى «بۇنىڭدىن كېيىن
خىتاي ئوقۇغۇچىالر ھهرگىز ئهركىنلىك ئىالھىنىڭ
ھهيكىلىنى ياسىمايدىغان، مۇستهقىللىق
خىتابنامىسىدىن نهقىل ئالمايدىغان ۋه ئامېرىكانىڭ
قىممهت قاراشلىرىنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭكىدىن
ياخشى، تهرىپلهشكه ئهرزىيدۇ دهپ قارىمايدىغان
بولىدۇ» دهپ قهسهمياد قىلىشتى. شۇنىڭدىن
كېيىنكى بىر يىل ئىچىده، خىتايدىكى دهرسلىك
كىتابالر يېڭىدىن تۈزۈلۈپ، ئامېرىكا «ئهڭ رهزىل
دۈشمهن» دهپ تونۇشتۇرۇلدى. شۇنداقال، خىتايدىكى
سىنىپ ۋه كۇتۇپخانىالردا پهقهت ئامېرىكاغا بولغان
مۇشۇ خىل كۆز قاراشنىڭال بولۇشى (باشقا كۆز
قاراشالرغا ئورۇن بېرىلمهسلىكى) توغرىسىدا سىياسهت

ۋه بهلگىلىمىلهر بېكىتىلدى.  
  خىتايدىكى تارىخ كىتابلىرىنىڭ ئهڭ يېڭى
نۇسخىسىغا كۆره، ئامېرىكالىق تۇنجى مۇتتهھهم ــــ
پرىزدېنت جون تايلېر (John Tyler) ئىدى. ماۋ
زېدوڭنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، تايلېر 1844 – يىلى
ئىمزاالنغان «ۋاڭشيا شهرتنامىسى» ئارقىلىق
«ئامېرىكانىڭ خىتايغا قىلغان تاجاۋۇزى نهتىجىسىده
ئىمزاالنغان تۇنجى تهڭسىز شهرتنامه»نى خىتايغا
تاڭغانىدى (8). خىتاي ئوقۇغۇچىالرغا تارقىتىلغان
دهرسلىك كىتابالرغا كۆره، مهزكۇر شهرتنامه
ئامېرىكانىڭ خىتاينى تىزگىنلىشىنىڭ باشلىنىش
نۇقتىسى سۈپىتىده «ئامېرىكاغا ئىشىك ئېچىپ 
بهرگهن» ئىدى. تايلېر ۋه باشقا ئامېرىكالىقالر «كۈچ
توپالپ، دۈشمهننىڭ ھالسىرىشىنى كۈتۈۋاتاتتى»
(ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت بىر تۇراقلىق
ئىباره). (خىتاينىڭ نهزىرىده، ئهينى ۋاقىتتا)
ئامېرىكانىڭ خىتاينى تىزگىنلىگۈدهك كۈچى يوق
ئىدى، ئهمما ئۇالر (ئامېرىكالىقالر) پۇرسهتنىڭ پىشىپ
يېتىلىشىنى كۈتهتتى. تاسادىپىي پرىزدېنت بولۇپ
قالغان ۋه كىشىلهر تهرىپىدىن ئاسانال ئۇنتۇلۇپ
كېتىدىغان جون تايلېر ئامېرىكادا پهقهت «تىپىكانۇ ۋه
تايلېرمۇ بار» (Tippecanoe and Tyler Too) دېگهن
(1840 – يىلىدىكى) پرىزدېنتلىق سايلىمى شوئارى
سهۋهبلىك مهشھۇر بولسا، خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ

نهزىرىده ئۇ « ئامېرىكانىڭ  خىتاي  مهدهنىيىتىگه 

تهلتۆكۈس خوجا بولۇش پىالنىغا ئۇل سالغان» رهزىل
تاالنت ئىگىسى ئىدى (9).     

   تايلېر بۇ ئىشنىڭ يولىنى ئېچىپ بهرگهندىن
كېيىن، كېيىنكى قېتىم (بۇ جهھهتته) تارىختا ئىز
قالدۇرىدىغان ئامېرىكا رهھبىرى خىتايغا قارشى
تاكتىكا پېشۋاسى ئابراھام لىنكولىن بولۇپ قالىدۇ
دهپ قارىالتتى. ئهلۋهتته، لىنكولىن ئامېرىكادا دۆلهتنى
بىرلهشتۈرگهن، (قارا تهنلىك) قۇلالرنى ئازاد قىلغان،
ئۆز پىرىنسىپلىرى ئۈچۈن ھاياتىنى پىدا قىلغان
سهمىمىي پرىزدېنت سۈپىتىده تىلغا ئېلىنىدۇ.
لېكىن، خىتايغا نىسبهتهن ئۇ پهقهت «ياۋايى، زوراۋان
ئامېرىكا جاھانگىر»لىرىدىن بىرىدۇر. خىتاي خهلق
ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى شى يىنخوڭ دېگهن پروفېسسور
«لىنكولىن خىتاينىڭ خهلقئارا جهمئىيهت تهرىپىدىن
تىزگىنلىنىشىنى، ھهتتا ئېكسپىالتاسىيه
قىلىنىشىنى ئارزۇ قىالتتى» دېگهنىدى (10).
تارىخنىڭ بۇ ۋارىيانتىغا كۆره، لىنكولىننىڭ ئانسون
بېرلىنگېيم (Anson Burlingame) نى تىنچ
ئوكياندىن ئۆتۈپ، خىتاي بىلهن غهرب دۇنياسىنىڭ
مۇناسىۋىتىنى نورمالالشتۇرۇش ئۈچۈن ئهۋهتىشتىكى
مهقسىتى ئهنه شۇ ئىدى. بېيجىڭ چهتئهل تىللىرى
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئامېرىكا تهتقىقات مهركىزىدىكى
مېي رېنيىنىڭ قارىشىچه، 1868 – يىلىدىكى
«بېرلىنگېيم شهرتنامىسى» خىتاينى «غهربنىڭ
كۈلتۈر ئۆلچىمىگه بويسۇنۇشقا مهجبۇرلىغان» (11).
مهزكۇر شهرتنامه غهربنىڭ دېموكراتىيه ئهنئهنىسىنى
ياقىالپ، خىتاينىڭ يهرلىك قائىده – يوسۇن، ئۆرپ –
ئادهتلىرىگه بۇزغۇنچىلىق قىلغان، شۇنداقال
لىنكولىننىڭ تىنچ ئوكياننى تىزگىنلهش خىيالىنى

ئىمكانىيهتكه ئىگه قىلغان.   
   (خىتاي تارىخلىرىغا كۆره) ئامېرىكا 20 –
ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئۆزىنىڭ ھهقىقىي ئهپتى –
بهشرىسىنى تېخىمۇ ئوچۇق نامايان قىلىشقا
باشلىغان. 1900 – يىلىدىكى يىخېتۈهن
قوزغىلىڭىدا، ئامېرىكا سهككىز دۆلهت بىرلهشمه
ئارمىيهسىگه قېتىلغان. بۇ ئارمىيه خىتاينى
غهربنىڭ تىزگىنىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قوزغىالڭ
كۆتۈرگهن ۋهتهنپهرۋهر قوزغىالڭچىالرنى مهغلۇپ
قىلغانىدى. مهزكۇر بىرلهشمه ئارمىيه خىتايدا يول
بويى زورلۇق – زومبۇلۇق، تاالن – تاراج قىلىپ ماڭغان
ۋه ئۇرۇشتا غهلىبه قىلغاندىن  كېيىن، خىتاي خهلقى-
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61 مىليارد دولالر تۆلهم تهلهپ قىلغان. ئامېرىكا
«توپىالڭدىن توقاچ ئوغرىلىماقچى» ۋه باشقا
دۆلهتلهرنى خىتايغا ھۇجۇم قىلىشقا كۈشكۈرتۈپ
«باشقىالرنىڭ قولى بىلهن ئادهم ئۆلتۈرمهكچى» ئىدى

.(12)
    يىخېتۈهن قوزغىلىڭىدىن كېيىن، خىتاي يىقىل-
غان بولسىمۇ، تهلتۆكۈس ھاالك بولمىدى. خىتاي
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ئىتتىپاقداشلىرىغا ياردهم
Woodrow) قىلدى. پرىزدېنت ۋۇدروۋ ۋىلسون
Wilson) ۋېرسالدا ئىنسان ھهقلىرى ۋه
مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلىشى
ھهققىده كېڭىشىشكه ۋهده بهرگهنده، ۋهزىيهت
خىتايغا پايدىلىق بولۇشقا باشلىغانىدى. بۇ
ۋهقهنىڭ خىتاي تارىخلىرىدىكى ۋارىيانتىدا
ۋىلسوننىڭ «ئهركىنلىك ۋه تىنچلىق بهرپا قىلىش
ئۈچۈن دۇنيا مىقياسىدا ھهربىي ھهمكارلىق
ئورنىتىش ئارزۇسى دۇنيانى ئامېرىكانىڭ زومىگهر
تاجاۋۇزچىلىقىغا كۆندۈرۈش ھىيلىسى» ئىدى. دېڭ
شۇشېڭ تۈزگهن «ئامېرىكا تارىخى ۋه
ئامېرىكالىقالر» دېگهن دهرسلىك كىتابتا «ۋىلسون
پۈتۈن خىتاينى ئامېرىكانىڭ مهنپهئهت دائىرىسىگه
ئايالندۇرماقچى» دېيىلگهن (13). شۇ ۋهجىدىن، ئۇ
ئهسلى قانۇنىي نۇقتىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىگه
ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشى كېرهك بولغان (ئهينى
چاغدىكى) گېرمانىيه مۇستهملىكىسى شهندوڭنى
ياپونىيگه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن. ۋىلسون ئۇرۇشقاق
بهگلىكلهر دهۋرىدىكى قۇۋ زومىگهرلهرگه ئوخشاش،
زهئىپلهشكهن ئۇرۇشقاق بهگلىكنى ئاسترتتىن
غۇلىتىشقا ھهرىكهت قىلغان. پاجىئهلىك ھالدا، بۇ
«خىيانهت» خهۋىرى ئاتالمىش «4 – ماي»
ھهرىكىتىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان، ھالبۇكى بۇ
ھهرىكهت زامانىۋى خىتاي مىللهتچىلىكىنىڭ
شهكىللىنىشىگه ۋه 1921 – يىلى خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ قۇرۇلۇشىغا تۈرتكه بولغان.               
   خىتاي تهھلىلچىلىرىنىڭ ئىككىنچى دۇنيا
ئۇرۇشى ھهققىدىكى تهھلىللىرىگه كۆره،
ياپونىيهنىڭ 1931 – يىلى مانجۇرىيهگه، 1937 –
يىلى خىتاي تۇپرىقىغا تاجاۋۇز قىلىشى
ئاسىيادىكى بۇ ئىككى دۆلهت (ياپونىيه بىلهن
خىتاي) نىڭ قهد  كۆتۈرۈپ  غهربىي  تىنچ   ئوكياندا 

ئامېرىكادىن ئىبارهت بۇ زومىگهرگه تهھدىت
شهكىللهندۈرمهسلىكى ئۈچۈن، ئامېرىكانىڭ ئۇالرنى
ئۆزئارا ئايىغى چىقماس ئۇرۇشقا سېلىپ قويۇش
تاكتىكىسىنىڭ بىر قىسمى ئىدى. جىنهن
ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى تارىخچى تاڭ چىڭ پرىزدېنت
فرانكىلىن روزۋېلىتنىڭ «خىتاي خهلقىنى ياپونغا
قارشى ئۇرۇشتا تېخىمۇ زور قۇربانلىق
بهرگۈزگهنلىكى»نى چۈشهندۈرۈپ، «چۈنكى، خىتاينى
ياپونغا قارشى ئۇرۇشقا سېلىپ، ئۇنى ياپونغا قارشى
بازا قىلىپ قوللىنىش ۋه خىتاي – ئامېرىكا
ئارىسىدىكى ئۇرۇش مهزگىلىدىكى ھهمكارلىقنى
كۈچهيتىش ئامېرىكاغا پايدىلىق ئىدى. شۇنداقال،
بۇنىڭ نهتىجىسىده ئامېرىكا بىر كۈنلهرده خىتايغا ۋه
پۈتۈن دۇنياغا خوجا بوالاليتتى» (14). دېڭ شۇشېڭ
«ياپون باسقۇنچىلىرىنى خىتايدا بېقىشنىڭ ئهڭ چوڭ
جاۋابكارلىقى»نى روزۋېلىت ئۈستىگه ئېلىشى كېرهك،
دېگهن. روزۋېلىت ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى
زومىگهرنىڭ ئۇسلۇبى بويىچه، «تاغ چوققىسىدا
ئولتۇرۇپ يولۋاسالرنىڭ ئېلىشىشىنى تاماشا قىلغاچ»،
ھهر ئىككى تهرهپنىڭ ئامېرىكاغا قارشى تۇرالمىغۇدهك
دهرىجىده ھالىدىن كېتىشىنى كۈتكهن (15).
(خىتاينىڭ نهزىرىده) ئۇ ئاۋۋال «چهتته تۇرۇپ تاماشا
كۆرگهن»، ئاندىن (خىتاينىڭ) «تۇزىنى يهپ تۇزلۇقىغا

چىچقان» (16).    
  نومۇسسىزلىقتا يېڭى پهلله ياراتقان خىتاي
رهھبهرلىرى بۈگۈن رىچارد نىكسوننىڭ «خىتايغا
ئېچىۋېتىلىش» سىياسىتىنىمۇ ـــ ئهينى چاغدا
بېيجىڭ بۇ خىل ئېچىۋېتىلىشنى ئالدىراتقان ۋه
قارشى ئالغانىدى ــــ تامامهن بۇرمىالپ، «رهزىل
ئامېرىكانىڭ خىتايغا خوجا بولۇش سۇيقهسىتىدىكى
يهنه بىر قهدهم» دېيىشمهكته. «ھېكايه»نىڭ بۇ يېڭى
ۋارىيانتىدا، نىكسون خىتاي بىلهن سوۋېت
ئىتتىپاقىنى ئۇرۇشقا سېلىش ئارقىلىق ئىككى
كوممۇنىستىك دۆلهت ئارىسىدا ئاتوم ئۇرۇشى
پارتلىشىنى ئۈمىد قىلغان. نىكسون ئامېرىكانىڭ
كهلگۈسىده «دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسى» ۋه دۇنيادىكى
بىردىنبىر دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچ سۈپىتىده
ئوتتۇرىغا چىقىشى ئۈچۈن، روزۋېلىتقا ئوخشاش «تاغ
چوققىسىدا ئولتۇرۇپ يولۋاسالرنىڭ ئۇرۇشىشىنى
تاماشا قىلغان». بۇ ھېكايىگه كۆره، «دانا» ماۋ زېدوڭ 
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بۇ تاكتىكىنى كۆرۈپ يهتكهن ۋه ئامېرىكانىڭ ھامان

بىر كۈنى خىتايدىن يۈز ئۆرۈيدىغانلىقىنى بىلسىمۇ،

بېيجىڭ سوۋېتقا قارشى بىر ئىتتىپاقداشقا موھتاج

بولغانلىقى ئۈچۈنال، نىكسوننى خىتاينى زىيارهت

قىلىشقا تهكلىپ قىلغان. ماۋ زېدوڭنىڭ چوڭ

( گېنېراللىرىدىن بىرى قهدىمكى شۇ (

خاندانلىقىنىڭ شىمالدىكى رهقىبى ئۈستىدىن

غالىپ كهلگهنلىكىنى نهقىل قىلىپ ئۇنىڭغا:

«شهرقتىكى ۋۇ بىلهن بىرلىشىپ، شىمالدىكى ۋېيغا

قارشى تۇرۇش» مهسلىھهتىنى بهرگهن (17).

***

    خىتاينىڭ «يېقىنقى زامان تارىخى»دا، ئامېرىكا

سودا، ئىقتىسادىي ھهمكارلىق، تېخنىكا يهتكۈزۈش،

دىپلوماتىيه، كۈلتۈر ۋه مائارىپ ئالماشتۇرۇش

قاتارلىقالر ۋاسىتىلهرنى ئىشقا سېلىپ، شۇنداقال

دېموكراتىك ئىسالھاتقا مهجبۇرالش ئارقىلىق،

سوۋېت ئىتتىپاقىنى ئىچىدىن ئاجىزالشتۇرۇشقا

ئۇرۇنغان. ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ تهبىرى

بويىچه ئېيتقاندا، ئۇ سوۋېت ياشلىرىنى ۋه غايىچى

(idealist) لىرىنى «چىرايلىق ھهسهل قۇتىسى»

بىلهن ئالداپ، ئۇالرنى «دۈشمهن بارىگاھىدا

ئىختىالپ تېرىش» ئۈچۈن ئىشلهتكهن.  

  خىتاي ئىستراتېگىيهچىلىرىنىڭ نهزىرىده،

ئامېرىكانىڭ سوۋېتنىڭ خاتالىقلىرىدىن بۇ

شهكىلده ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى سىياسىي

ئىستېدات ۋه نهيرهڭۋازلىقنىڭ يۇقىرى پهللىسى

بولۇپ، خىتايالر ئامېرىكا ئۆزىگىمۇ ئوخشاش

تاكتىكىنى ئىشلهتكهنده، ئۇالرنىڭ دامىغا

چۈشمهسلىككه قهسهمياد قىلىشقانىدى. 2013 –

يىلى، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ دۆلهت

مۇداپىئه ئۇنىۋېرسىتېتى (بۇ ئامېرىكادىكى غهربىي

نۇقتا <West Point> ھهربىي مهكتىپىگه توغرا

كېلىدۇ) «تىۋىشسىز رىقابهت» دېگهن ماۋزۇدا

توقسان مىنۇتلۇق بىر فىلىم ئىشلىدى. بۇ فىلىمده

ئامېرىكانىڭ خىتاي جهمئىيىتىگه سىڭىپ

كىرىش، «خىتاينى مالىمانالشتۇرۇش» ئۇرۇنۇشلىرى،

شۇنداقال بىر كوممۇنىزم دۆلىتى (خىتاي)نى

ئاغدۇرۇش ئۈچۈن «مېڭه يۇيغۇچى سىياسىيونالر»نى 

ئىشقا سېلىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان (18).

(مهزكۇر فىلىمده ئېيتىلغان، بۇ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا 

چىقىرىش ئۈچۈن كۈچهۋاتقان) ئامېرىكادىكى باش

«جىنايهتچى»لهر فۇلبرايت ئوقۇش مۇكاپاتى، فورد

فوندى، كارتېر مهركىزى، بىرلهشمه ھهربىي مانىۋېر

ۋه ئامېرىكا – خىتاي سهرخىللىرىنى بىر – بىرىنىڭ

تهسىرىگه ئۇچرىتىدىغان باشقا مېخانىزمالرنى ئۆز

ئىچىگه ئاالتتى. (فىلىمده دېيىلىشىچه) خىتاي

«قاتتىق ئېھتىيات قىلىپ، ئهڭ كىچىك

تهپسىالتالرنىمۇ نهزهردىن ساقىت قىلمىسا، شۇنداقال

قۇدرهتلىك سىياسىي ۋه ئىدېئولوگىيهلىك مۇداپىئه

سېپى بهرپا قىلسىال»، سوۋېت ئىتتىپاقىنى

ئاغدۇرۇۋهتكهن «ئاتالمىش دېموكراتىك كۈچلهر»نى

توسۇپ قاالاليتتى. ھالبۇكى، ئامېرىكا خىتاينى

غۇلىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتاتتى. 

   خىتاي سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىغا دائىر

تارىخنىمۇ قايتا يېزىپ چىققان بولۇپ، ئۇالر

(ئامېرىكا بىلهن سوۋېت ئوتتۇرىسىدىكى) بۇ نهچچه

ئون يىلغا سوزۇلغان تىركىشىشنى ئامېرىكانىڭ

دۇنياغا خوجا بولۇش پىالنى دهپ سۈپهتلىگهنىدى.

خىتايدا ئىشلهنگهن، بېيجىڭ تهرىپىدىن

تهستىقلىنىپ، 2013 – يىلى ئۆكتهبىرده قويۇلۇشقا

باشلىغان بىر قانچه قىسىملىق تېلېۋىزىيه

تىياتىرىدا، رېگان دهۋرىده سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

پارچىلىنىشى ئامېرىكانىڭ قۇۋلۇقىنىڭ مهھسۇلى

دېيىلگهن. (مهزكۇر فىلىمگه كۆره) سوۋېت

ئىتتىپاقى ئىزچىل دېيىلىپ كهلگىنىدهك،

كوممۇنىستىك دۆلهتلهر ئۆز – ئۆزىنى قامدىيالماس

بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن پارچىالنغان ئهمهس.

ئهكسىچه، ئامېرىكا مهقسهتلىك ھالدا سوۋېت

ئىتتىپاقىنى ئالدىغان ۋه ئۇنى غۇلىتىۋهتكهن.

***

     ئهلۋهتته، خىتاي كومپارتىيهسى تۈزگهن، رهسمىي

«ئامېرىكا – خىتاي تارىخى»نى سېپى ئۆزىدىن

توقۇلما دېيىشكه بولىدۇ. ئهمهلىيهتته، جون تايلېر

تۈزگهن «ۋاڭشيا شهرتنامىسى» خىتايغا پايدىلىق

بولۇپ، بۇ شهرتنامه ئارقىلىق ئامېرىكا بىلهن

خىتاي ئارىسىدا رهسمىي دىپلوماتىك مۇناسىۋهت

ئورنىتىلغان، خىتاي پورتلىرىغا «ئهڭ مهنپهئهتدار

دۆلهت مۇئامىلىسى» بېرىلگهن، شۇنداقال

ئامېرىكالىقالرنىڭ خىتايچه ئۆگىنىشى ھهققىدىكى

چهكلىمه بىكار قىلىنغانىدى. ئابراھام لىنكولىن-
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نىڭ ھاياتى بويىچه خىتاي ھهققىده ئويلىنىشقا

بىرهر – ئىككى مىنۇتمۇ ۋاقتى چىقمىغان بولۇشى

مۇمكىن، شۇنداقال لىنكولىننىڭ ئهلچىسى ئانسون

بېرلىنگېيم تهرىپىدىن تۈزۈلگهن كېلىشىممۇ

خىتايغا پايدىلىق ئىدى. مهزكۇر كېلىشىمده

خىتاينىڭ ياۋروپادىكى دۆلهتلهرنىڭ تهھدىتىگه

ئۇچرىغان ئىگىلىك ھوقۇقى ئېتىراپ قىلىنغان،

شۇنداقال تاجاۋۇز ۋه ئۇقۇشماسلىقنى تۈگىتىش

ئۈچۈن بۈگۈنكى «توقۇنۇش قىزىق لىنىيهسى»گه

باراۋهر كېلىدىغان بىر مېخانىزم ئوتتۇرىغا

قويۇلغان. يىخېتۈهن قوزغىلىڭى مهزگىلىده بولسا،

ئامېرىكا چهتئهل ئهسكهرلىرىنىڭ زورلۇق –

زومبۇلۇق قىلىشىنى چهكلهيدىغان رهھبهر ئىدى.

ۋۇدروۋ ۋىلسون چىڭداۋنى خىتايغا قايتۇرۇپ

بېرىشنى ئۆزىنىڭ ۋېرسالدىكى ئهڭ مۇھىم

ۋهزىپىلىرىنىڭ بىرى قىلىپ بېكىتكهن ۋه ئاخىرىدا

مهغلۇپ بولغان بولسىمۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن تىنىم

تاپماي كۈچىگهن. غهرب تهتقىقاتچىلىرىغا كۆره،

ۋىلسون ياپونىيهنىڭ تىنچلىق يىغىنىدىن

چېكىنىش مۇمكىنچىلىكىگه قارىماي، خىتاينىڭ

(بېسىۋېلىنغان) زېمىنلىرىنى ئۆزىگه قايتۇرۇپ

بېرىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلغان ۋه

ياپونىيهدىن بېسىۋالغان خىتاي زېمىنلىرىنى

قايتۇرۇپ بېرىش ھهققىده ۋهده ئالغان، ھالبۇكى

كېيىن ياپونىيه بۇ ۋهدىسىگه ۋاپا قىلمىغان.

خىتاينى بويسۇندۇرۇشقا ئۇرۇنۇش بىر ياقتا تۇرسۇن،

فرانكىلىن روزۋېلىت ئامېرىكانىڭ ياردىمى، تىنچ

ئوكياندىكى ئۇرۇشقا ئارىلىشىش ۋه ياپونىيهگه

ئۇرۇش ئېالن قىلىش ئارقىلىق خىتاينى قۇتقۇزۇپ

قالغان. رىچارد نىكسون ھېچقاچان ئۆزى خىتايغا

سۇنغان تهكلىپنى ئاتوم ئۇرۇشىغا سهۋهب بولىدۇ

دهپ ئويالپ باقمىغان. شۇنداقال، تيهنئهنمېن

مهيدانىدىكى قارشىلىق ھهرىكىتى ئامېرىكا

خىتاينى ھاالك قىلىش ئۈچۈن پىالنلىغان ئىش

ئهمهس، بهلكى خىتايدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ

خىتاينى تېخىمۇ ياخشى قىلىپ قۇرۇپ چىقىش

ئۇرۇنۇشىنىڭ مهھسۇلى ئىدى. 

  خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكا – خىتاي

مۇناسىۋىتىگه دائىر توغرا تارىخ بىلهن ئۇچرىشىپ

باقمىغان بولغاچقا، خىتاي يازغۇچىلىرى 2012 –

يىلى ئىيۇندا بېيجىڭدىكى ھهممه كىشىنىڭ باراك

ئوبامانىڭ خىتايغا قارشى ئاتالمىش مهخپىي پىالن-

-ىدىن خهۋىرى بارلىقى توغرىسىدا مېنى

ئاگاھالندۇرغاندا، ئانچه ھهيران قالمىغانىدىم.

    ئامېرىكا تارىخىنى ھهقىقىي ياخشى بىلىدىغان

خىتاي تهتقىقاتچىلىرى ۋه ئهمهلدارلىرى ھۆكۈمهت

لىنىيهسىنى قارىغۇالرچه تهقلىد قىلغۇدهك

دهرىجىده ھاماقهت ئهمهس. ئۇالر ئامېرىكاغا قارشى

بۇ خىل كۆز قاراشالرنى ئامېرىكالىق زىيارهتچىلهرگه

كهمدىن كهم بىلدۈرىدۇ. ئۇالر قهستهن

سهمىمىيهتسىز بولۇۋالغان ئهمهس، بهلكى ئۇالر

ئۆزلىرى چوقۇم ئۆگهتمىسه بولمايدىغان

(بۇرمىالنغان) تارىختىن نومۇس قىلىدۇ. مهن 2103 –

يىلى كۈزده بېيجىڭغا قىلغان سهپىرىمده، بىر

پروفېسسوردىن ئۇ دهرس قىلىپ ئۆتۈۋاتقان بهزى

كىتابالر توغرىسىدا سوئال سورىدىم. ئۇ مېنىڭ

ئاللىقاچان شۇ دهرسلىك كىتابالرنىڭ ۋه ئۇنىڭ

ئوقۇتۇش پروگراممىسىنىڭ كۆپهيتىلگهن

نۇسخىسىنى قولغا چۈشۈرگهنلىكىمدىن بىخهۋهر

ئىدى.

  «قاراڭ، مهن شۇنىڭغا قىزىقىۋاتىمهنكى،

كىتابىڭىزدا پرىزدېنت تايلېر، ۋىلسون ۋه

لىنكولىنغا، تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا

ئۇالرنىڭ <رهزىل> خىتاي سىياسىتىگه ئاالقىدار

نۇرغۇن گهپلهر باركهن» دېدىم مهن.

    ئۇ كېكهچلىگهچ، چىرايىدا قان دىدارى قالمىغان

ھالدا ئارانال «قا... قاراڭ، بى.. بىز يېقىندا ئامېرىكا

ئارخىپلىرىدىكى بهزى ھۆججهتلهرنى قولغا

چۈشۈرگهنتۇق» دېيهلىدى.

     «بۇنىڭدىن خهۋىرىم بار، مهنمۇ ئۇ ھۆججهتلهرنى

كۆرۈپ چىقتىم. لېكىن مهن ئامېرىكادىكى دهرسلىك

كىتابالردا بۇ خىل خىتايغا قارشى سىياسهتلهر

توغرىسىدا ھېچنهرسه ئۇچراتمىدىم. ئهمهلىيهتته،

(بۇ ھۆججهتلهردىن) ئهينى ۋاقىتتا بىزنىڭ (خىتايغا

قارشى ئهمهس، بهلكى) تولىمۇ خىتايپهرهس

ئىكهنلىكىمىز چىقىپ تۇرىدۇ. ئهگهر خاتا ئېسىمده

تۇتۇۋالمىغانال بولسام، ئامېرىكانى قۇرغان دۆلهت

ئاتىلىرىدىن بېن فىرانكىلىن، بولۇپمۇ توماس

جېففېرسون خىتاينىڭ سىستېمىسىغا مهپتۇن

ئىدى» دېدىم مهن.

     ئۇ دېرىزىدىن سىرتقا قاراپ ئۇھسىنغاچ، ئۆزىنىڭ

تهڭقىسلىقىنى چۈشهندۈرۈپ: «دهرسلىك

ماتېرىيالالرنى مهن تاللىمايمهن.

فاكۇلتېتىمىزدىكىلهرنىڭ ھهممىسى پارتىيه ئهزاسى،
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شۇنداقال مهركىزىي كومىتېت بىز ئۈچۈن ئارخىپ

تۇرغۇزغان. تهستىقتىن ئۆتكهن ئوقۇتۇش

ماتېرىيالىدىن چهتنهپ كېتىپال قالساق، كهسپىي

ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرالشقىنى شۇ» دېدى. 

  مهن چۈشهنگهنلىكىمنى ئىپادىلهپ

كۈلۈمسىرىدىم ۋه «دېمهك، بۇ قارار مائاش

دهرىجىڭىزگه ئاساسهن چىقىرىلغانكهنده؟» دهپ

سورىدىم.

      «شۇنداق» دېدى ئۇ.

***

   مهن شۇ ھهپتىسى يهنه مهشھۇر «ئامېرىكا

تهتقىقاتى ئىنستىتۇتى»نى كهمىده ئون بهشىنچى

قېتىم زىيارهت قىلدىم. مهزكۇر ئىنستىتۇت

ئۆزىنىڭ ئانا ئورگىنى بولغان «خىتاي ئىجتىمائىي

پهنلهر ئاكادېمىيهسى»نىڭ 15 قهۋهتلىك بېتون

بىناسىغا سىغمىغۇدهك دهرىجىده چوڭ بولغاچقا، ئۇ

يهردىن ئۈچ مىل يىراقلىقتا ئايرىم بىناسى بار

ئىدى. مهن ئامېرىكا ئهلچىخانىسىدىكى بىر بۆلۈك

ۋهكىللهر بىلهن بىلله بۇ يهرگه باردىم. بۇ يهر

يېشىللىق ۋه بېتون توسۇقالر بىلهن قورشالغانىدى.

   ئۇالر بىزنى بهشىنچى قهۋهتته كۈتۈپ تۇرغانىكهن.

بهختكه قارشى لىفىت توختاپ قالغاچقا، بىز

پهلهمپهي بىلهن چىقىشقا مهجبۇر بولدۇق، بۇ

ئارىمىزدىكى ياشقا چوڭالرنى خېلىال ھاسىرىتىپ

قويدى. بهشىنچى قهۋهتكه چىققاندىن كېيىن، بىز

چىراغلىرى پىلىلداپ تۇرغان كارىدوردا ئالدى –

كهينى بىر سهپ بولۇپ ماڭدۇق. مهن توپا – چاڭ

باسقان، شۇنداقال غۇۋا بۇ كارىدوردا ماڭغاچ،

ئامېرىكا ئىستراتېگىيهسى تهتقىقات بۆلۈمى،

دۆلهت ئىچى سىياسىتى بۆلۈمى ۋه چهتئهل

سىياسىتى بۆلۈمى قاتارلىق ھهرقايسى

بۆلۈملهرنىڭ ئىشىكلىرىده يهنىال بهلگىلهر

بارلىقىنى كۆردۈم.

   بىز (كۆرۈشىدىغان ئۆيگه) يېتىپ كهلگهنده،

بىزنى ئون ئالته نهپهر خىتاي تهتقىقاتچى

كۈتۈۋالدى. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى قىرىق – ئهللىك

ياشالردا ئىدى. ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئامېرىكادا

ماگىستىرلىقتا ئوقۇۋاتقان چاغلىرىدىكىدهك

ئادهتتىكى ئامېرىكاچه كىيىم كىيىۋالغانىدى. 

   ئۇالرنىڭ مۇدىرى، لوندون ئىقتىساد ئىنستىتۇتىدا 

دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىنى ئالغان خۇاڭ پىڭ

ھهممهيلهننى قارشى ئالدى ۋه يىغىننى باشلىدى.

ئاالھهزهل يىگىرمه مىنۇتتىن كېيىن، مهن

خىتاينىڭ ئامېرىكانى قانداق سۈپهتلهپ

كهلگهنلىكى توغرىسىدا بهزى سوئالالرنى ئوتتۇرىغا

قويدۇم:  

  «كهسىپداشالر، مهن شۇنچه كۆپ جاپالىق

ئىزدىنىشتىن كېيىن، خىتايدىكى

تهتقىقاتچىالرنىڭ ئۆز كىتابلىرىدا ئامېرىكانىڭ

خىتاي تهرهققىياتىغا قوشقان تۆھپىسى ھهققىده

بىرهر قېتىممۇ ئىجابىي گهپ قىلىپ باققانلىقىنى

كۆرمىدىم. يېقىندا مهن غهربلىكلهرنىڭ خىتايغا

قانداق تۆھپىلهرنى قوشقانلىقىغا دائىر ناھايىتى

ئېسىل بىر تارىخ كىتابىنى كۆرۈپ چىقتىم. بۇ

يېيل ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى جوناسان سپېنس

(Jonathan Spence) يازغان «خىتاينى ئۆزگهرتىش

ئۈچۈن» دېگهن كىتابتۇر. بۇ كىتابتا خىتايغا ياردهم

قىلغان دىن تارقاتقۇچىالر، روكفېللېر فوندىنىڭ

ياردهملىرى، ئامېرىكانىڭ يىخېتۈهن

قوزغىلىڭىدىن ئالغان تۆلهم پۇلى ئارقىلىق

خىتاينىڭ MIT (ماساچۇسېتس تېخنولوگىيه

ئىنستىتۇتى)سى، يهنى چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىنى

قانداق قۇرۇپ چىققانلىقى بايان قىلىنىپتۇ. بۇ يهرده

يىگىرمه كىشى ئولتۇرۇپسىلهر، ئاراڭالردا

بىرهرسىڭالر خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئۆزىگه

قىلغان ياردهملىرى ئۈچۈن مىننهتدارلىق

بىلدۈرگهنلىكى سۆزلهنگهن بىرهر پارچه ماقالىنى

كۆرۈپ باقتىڭالرمۇ؟ خىتاي باشتىن كهچۈرگهن بىر

ئهسىرلىك خارلىق داۋامىدا، ئامېرىكانىڭ خىتايغا

ياردهم قىلغانلىقى سۆزلهنگهن بىرهر پارچه دهرسلىك

كىتاب ياكى ماقاله بارمۇ؟

مۇتهخهسسىسلىرىمىزنىڭ «خىتاي ئىقتىسادىنىڭ

1978 – يىلىدىن كېيىنكى ئېشىش نىسبىتىنىڭ

يېرىمى ئامېرىكانىڭ خىتاينى مهبلهغ سېلىشقا

ماس كېلىدىغان جاي دهپ ئېتىراپ قىلغانلىقىدىن

بولغان» دېگهن كۆز قارىشى ھهققىده قهلهم

تهۋرهتكهنلهر بارمۇ؟ ئامېرىكانىڭ تاموژنا بېجىنى

تۆۋهنلىتىپ بهرگهنلىكى، شۇنداقال بانكىچىلىق،

ئىلىم – پهن ۋه دېڭىز ئىشلىرى ساھهسىده

خىتايغا يېتهكچىلىك قىلغانلىقى توغرىسىدىچۇ؟
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مهن خىتايدىكى بىرهر پارچه دهرسلىك كىتابتا

بۇالرنىڭ ئېتىراپ قىلىنغانلىقىنى كۆرمىدىم. بهزى

نهرسىلهرنى كۆرمهي قالغان بولۇشۇم تهبىئىي. ماڭا

بۇ ھهقته بىرهر ئۆرنهك كۆرسىتهلهيدىغانالر بارمۇ؟»

   ئارقىدىنال يىغىن زالىنى ئوڭايسىز سۈكۈنات

قاپلىدى. خىتاي كهسىپداشلىرىمىز تهڭقىسلىق

ئىلكىده بىر – بىرىگه قارىشاتتى.

   بىر خىتاي تهتقىقاتچى سهمىمىيلىك بىلهن:

«ئامېرىكادا ئوقۇۋاتقان ۋاقىتلىرىمىزدا سىلهرنىڭ

بىزگه ياردهم قىلغانلىقىڭالر توغرىسىدىكى

ۋهقهلهرنى ئۆگهنگهنىدۇق، لېكىن بىزنىڭ

تهستىقتىن ئۆتكهن كىتابلىرىمىزدا بۇ مهزمۇنالر

يوق» دېدى.

    بۇ يىغىننىڭ سىرتىدا، ماڭا پرىزدېنت بۇش ۋه

ئوبامانىڭ خىتاينى قورشاش ۋه قامال قىلىش

پىالنلىرى بايان قىلىنغان كىتاب - ماقالىلهر

بېرىلدى. بۇ پىالنالر خىتاينىڭ دېڭىز ئاستى

بايلىقلىرىنى بۇالڭ – تاالڭ قىلىش، ئۇنىڭ دېڭىز

قاتنىشى يولىنى ئۈزۈپ تاشالش، خىتاي زېمىنىنى

پارچىالش، خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى

ھاكىمىيهتكه قارشى كۈچلهرنى قولالش،

قااليمىقانچىلىق، ئىچكى ئۇرۇش ۋه تېرورىزىمغا

كۈشكۈرتۈش، خىتايغا ئاۋىياماتكىدىن زهربه بېرىش

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. خىتاي

رهھبهرلىرىنىڭ ئۆتمۈشكه بولغان كۆز قارىشىغا

ئوخشاش، ئۇالرنىڭ كهلگۈسى ھهققىدىكى كۆز

قاراشلىرىنىڭ ئهڭ قورقۇنچلىق يېرى ئۇالرنىڭ

ئامېرىكا ھهققىده بۇنچه كۆپ يالغان – ياۋىداقالرنى

توقۇپ چىققانلىقى ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى

توقۇپ چىققان يالغان – ياۋىداقالرغا راستال

ئىشىنىدىغانلىقىدۇر. 

    ئالدى بىلهن، مهنچه، خىتايدىكى ئهقلى – ھوشى

جايىدا ھهرقانداق بىر ئادهمنىڭ جون تايلېردىن

باراك ئوباماغىچه بولغان بارلىق ئامېرىكا

پرىزدېنتلىرىنىڭ ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى

ھاكىمىيهت تۇتۇش مىزانلىرىنى ئۆگهنگهنلىكىگه

ۋه ئانچه تونۇلمىغان بۇ ئىدىيهلهردىن پايدىلىنىپ

خىتاينى تىزگىنلىمهكچى بولغانلىقىغا ئىشىنىشى

مۇمكىن ئهمهس. لېكىن، مهن خىتايدىكى نۇرغۇن

كىشىلهرنىڭ (ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت) 

بۇ ئىبرهتلىك سۆزلهرنى چىن ھهقىقهت دهپ

قارايدىغانلىقىنى بايقىدىم.   

     ئۇالر ئامېرىكانىڭ دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهت

ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ، شۇنداقال ئۇالر «ئامېرىكا

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى زومىگهر دۆلهتلهرگه

ئوخشاش شهخسىيهتچلىك، كۆرهڭلىك ۋه

رهھىمسىزلىك يولىنى تۇتىدۇ» دهپ پهرهز قىلىشىدۇ.

ئامېرىكا ئىقتىساد ۋه بىخهتهرلىك تهكشۈرۈش

كومىتېتىنىڭ 2002 – يىلىدىكى دوكالتىدا

دېيىلگىنىدهك «خىتاي رهھبهرلىرى ئىزچىل ھالدا

ئامېرىكاغا <زومىگهر> دهپ تهبىر بېرىپ كهلدى، بۇ

ئۇالرنىڭ ئامېرىكانى ئاجىزالرنى بوزهك قىلىدىغان

زوراۋان، يهنى ئۆزىنىڭ ئهڭ چوڭ رهقىبى دهپ

قارايدىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ» (19).

   مهزكۇر كومىتېتنىڭ دوكالتىدا يهنه شۇنداق

دېيىلگهن:

     «خىتاي ئهنئهنىسىگه كۆره، خىتايالر پهقهت ئۆزى

بىلهن ئارىسىدا كۈچلۈك دۈشمهنلىك بار دۆلهتنىال

<زومىگهر> دهپ ئاتايدۇ... [خىتاي] رهھبهرلىرى

ھهردائىم دېموكراتىكلىشىش تونىغا ئورۇنۇۋالىدىغان

« زوراۋانلىق سىياسىتى » نىڭ ئامېرىكانى

ھهرىكهتلهندۈرۈۋاتقان نېگىزلىك ئامىل

ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇ... [خىتاينىڭ]

ئىستراتېگىيهلىك مۆلچهرلىرىگه ۋه ئامېرىكانى

خىتاي خهلقىگه خۇنۈكلهشتۈرۈپ كۆرسىتىشىگه،

ئامېرىكاچه دېموكراتىك لىبېرالىزمنى، ئامېرىكانىڭ

ئاسىيا ئهتراپىدىكى مهۋجۇتلۇقىنى ۋه كۈچ

ئورۇنالشتۇرمىسىنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

سىياسىي كۈچ مونوپوللۇقىغا نىسبهتهن تهھدىت دهپ

قارىشى سهۋهب بولغان» (20).

   خىتاي ئامېرىكانىڭ چهتئهللهردىكى ئىشالرغا

ئارىلىشىشىنى ـــ بۇ باشقىالر ئۈچۈن قانچىلىك

پايدىلىق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ــــ (بۇ خىل

قاراشنىڭ) دهلىلى سۈپىتىده كۆرسىتىدۇ. ئامېرىكا

ئىقتىساد ۋه بىخهتهرلىك تهكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ

بايقىغىنىدهك، «ئامېرىكا خىتاينىڭ بېلگرادتىكى

ئهلچىخانىسىنى بومباردىمان قىلغانلىقى سهۋهبلىك،

بېيجىڭ ئامېرىكانى ناتسىست گېرمانىيهسىگه

ئوخشاتقان؛ خىتاي ئامېرىكانىڭ بوسنىيا ۋه كوسوۋو

توقۇنۇشىغا   ئارىلىشىشىنى  ئۆزىنىڭ  ياۋروپادىكى
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ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالش ئۈچۈن دهپ شهرھلىگهن؛

خىتاي شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىنىڭ

زورايتىلىشىغا خىتاينى تىزگىنلهش ۋه قورشاش

ئۇرۇنۇشى دهپ تهبىر بېرىدۇ؛ خىتاي ئامېرىكانىڭ

باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش

سىستېمىسىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشىنى كهڭ

كۆلهملىك ۋهيران قىلغۇچ قورالالرنىڭ كۆپىيىشىگه

ھهسسه قوشقانلىق دهپ تهنقىدلهيدۇ» (21).

     قىسقىسى، خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكانىڭ

150 يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيان خىتاينى

بويسۇندۇرۇش كويىدا يۈرگهنلىكىگه ئىشىنىدۇ،

شۇنداقال خىتاينىڭ پىالنى قولىدىن

كېلىدىغانلىكى ئىشنى قىلىپ (بىزگه

بويسۇنۇشنىڭ ئورنىغا) بىزنى بويسۇندۇرۇشتۇر.

خىتاي رهھبهرلىرى خهلقئارالىق مۇھىتنىڭ تېگى –

تهكتىدىن ئېيتقاندا «نۆل يىغىندىلىق» (بۇ قورشاۋ

شاھمات نهزهرىيهسىدىكى بىر ئۇقۇم بولۇپ، بۇ

ئۇقۇمغا كۆره، كهسكىن رىقابهت ئاستىدا،

رىقابهتچىلهردىن بىرىنىڭ مهنپهئهتكه ئېرىشىشى

چوقۇم يهنه بىر تهرهپنىڭ زىيان تارتىشىدىن دېرهك

بېرىدۇ. رىقابهت ئىچىدىكى ھهرقايسى تهرهپنىڭ

ئومۇمىي پايدا – زىيان يىغىندىسى مهڭگۈ «نۆل»

بولىدۇ، دېمهك بۇ خىل مۇناسىۋهتته ئىككى

تهرهپنىڭ ھهقىقىي مهنىده ھهمكارلىشىشى

مۇمكىن ئهمهس، ت) ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇ.

شۇنداقال، جون تايلېر دهۋرىدىن باشالپال خىتايغا

ئۆچ ئامېرىكا جاھانگىرلىرى خىتايغا رهھىم

قىلمىغاندهك، خىتايمۇ ئامېرىكاغا قهتئىي رهھىم

قىلماسلىقنى پىالنالۋاتىدۇ.

  خىتاي رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ خاتا كۆز

قاراشلىرىغا ئاساسهن ھهرىكهت قىلىشقا

تهييارالنمىغان بولسا ئىدى، خىتاينىڭ ئامېرىكا

ھهققىدىكى كۆز قارىشى بۇنچه باش ئاغرىتمىغان

بوالتتى. گهرچه خىتاي بىر قاراشقا ئامېرىكا بىلهن

تىركىشىشكه تهييارلىنىۋاتقاندهك كۆرۈنمىسىمۇ،

لېكىن ئاچچىق رېئاللىق شۇكى، خىتاي رهھبهرلىرى

ئامېرىكانى ئۆزلىرى ئۇتۇپ چىقىشنى پىالنالۋاتقان

خهلقئارالىق تىركىشىشتىكى دۈشمىنى دهپ

قارايدۇ. ئۇالرنىڭ خىتاي – ئامېرىكا مۇناسىۋىتى

ھهققىدىكى بۇ خىل تونۇشى خىتاينىڭ نېمىشقا

ئامېرىكانىڭ كۈچىنى خورىتىش ئۈچۈن تهكرار – 

تهكرار ئامېرىكانىڭ دۈشمهنلىرىگه ــــ بولۇپمۇ

ئامېرىكانىڭ تېرورىزىمغا قارشى ئۇرۇشلىرىدا ــــ

ياردهم قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرهلهيدۇ.

مهسىلهن، «11 – سېنتهبىر» ھۇجۇمىدىن كېيىن،

خىتاي ھۆكۈمىتى «بهشبۇرجهك بىنا ھهرىكهتته»

ماۋزۇلۇق بىر فىلىم ئىشلهپ، ساددام ھۈسهيىننى

ھېكمهت ساھىبى قىلىپ سۈپهتلهپ، ئامېرىكانى

بولسا ئىقتىساد ۋه بىخهتهرلىك تهكشۈرۈش

كومىتېتىنىڭ ئېيتقىنىدهك «ھۆكۈمرانلىق ئورنى

ۋه كۆرهڭلىكى خىرسقا ئۇچرىغان، مهسئۇلىيهتسىز

ھهربىي ئۆچ ئېلىش ھهرىكهتلىرىگه مهپتۇن بولۇپ

قالغان، يارىالنغان زومىگهر» قىلىپ سۈپهتلىگهن

 .(22)

   خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ دېڭ شياۋپىڭغا

ئامېرىكانىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈش

ھهرىكىتى قوزغاش توغرىسىدا بهرگهن تهكلىپى

ئاساسهن ئۇتۇقلۇق بولدى. ئۇ  (دېڭ شياۋپىڭ)

خىتاينىڭ قهدىمكى زومىگهر دۆلهتكه تۇتقان

ئهنئهنىۋى مهيدانىغا بهكال مايىل بولۇپ كهتتى.

   دېڭ شياۋپىڭ دۆلهت ئىچى – سىرتىدىكى

ۋهزىيهتنى مۆلچهرلىدى. ئۇ خىتاي بىلهن ئامېرىكا

ئارىسىدىكى 1969 – يىلىدىن 1989 – يىلىغىچه

داۋامالشقان يىگىرمه يىللىق دوستانه مۇناسىۋهتنى

بىر ياققا چۆرۈۋهتتى. لېكىن، ئۇ بۇ ھهقته ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىنى ئاگاھالندۇرمىدى ۋه

چۆچۈتۈپمۇۋهتمىدى. ئۇ ئهمدى ئۆز چېگراسى

بويىدىكى بىر مىليون سوۋېت ئهسكىرىنىڭ

تهھدىتىگه تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن باش

قاتۇرمىسىمۇ بوالتتى. ئامېرىكا تهرهپته بولسا،

ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهرنىڭ ئىچىده

«خىتاي رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكا

توغرىسىدا دهۋاتقان گهپلىرىگه راستال ئىشىنىدۇ»

دېگهن قاراشتىكىلهر تولىمۇ ئاز ئىدى، ۋاشىڭتوندا

ھېچكىم ئامېرىكاغا قارشى بۇ ھاياجانلىق

نۇتۇقالرغا ئهستايىدىل مۇئامىله قىلمىغانىدى.

ئاشكارا سورۇنالردا بۇ ھهقته توختىلىدىغان غهرب

رهھبهرلىرىمۇ ئاز ئىدى. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى بۇ

ئىشالرغا دىققهتمۇ قىلمىغانىدى. شۇ سهۋهبتىن،

«ئامېرىكا نامهردلىك قىلدى» دېگهن بۇ قاراشقا

ھېچقاچان رهدىيه بېرىلمىدى. بۇ ئىشنى ئوتتۇرىغا

چىقارغان ئاز بىر قىسىم كىشىلهرگىمۇ  « بۇ پهقهت 
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خىتايدىكى ئاز ساندىكى ئىككىلهمچى قاتتىق

قولالرنىڭ كۆز قارىشى» دېيىلدى.  

***

   خىتاي رهھبهرلىرى نهچچه ئون يىلدىن بۇيان

دۆلهت ئىچى ۋه خهلقئارادىكى خىتايغا ئاالقىدار

سىياسىي بهس – مۇنازىرىلهرنى كونتىرول قىلىشقا

ئۇرۇنۇپ كهلدى. ئۇالر بۇ نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش

ئۈچۈن تېخىمۇ چوڭقۇرالپ، خىتاي ۋه خىتاي

ھۆكۈمىتى توغرىسىدىكى كۆز قاراشالرغا تهسىر

كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇچۇر ئىشلهپچىقىرىدىغان

سىستېما بهرپا قىلدى. بۇنىڭ كۆپىنچىسى رهقىبى

ئامېرىكانى ئالداپ، ئۆزىنىڭ قهد كۆتۈرۈشى ۋه

ئاخىرىدا ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىشى ئۈچۈن

ياردهم قىلغۇزۇشقا ئىشلىتىلهتتى. خىتاي

رهھبهرلىرى 1995 – يىلىدىن باشالپ، يۈز يىللىق

مارافوندا غهلىبه قازىنىشتا چهتئهل

تاراتقۇلىرىدىكى خىتايغا ئاالقىدار كۆز قاراشالرنى

تىزگىنلهش ئۈچۈن كۈچلۈك تهشۋىقات

سىستېمىسىغا تايىنىش كېرهكلىكىنى تونۇپ

يهتكهنىدى. بۇنىڭ تهننهرخى تولىمۇ يۇقىرى ئىدى،

ئهمما ئىشمۇ ئهڭ ھالقىلىق باسقۇچىغا كېلىپ

قالغانىدى.

  خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكاغا ئىشهنمهيال

قالماستىن، ئامېرىكا تاراتقۇلىرىغىمۇ ئىشهنمهيدۇ.

خىتاي 2013 – يىلىنىڭ ئاخىرىدا، يىگىرمىدىن

كۆپرهك ژۇرنالىستنى خىتايدىن چىقىرىۋېتىشنى

پىالنلىدى (23). بۇ ژۇرنالىستالرنىڭ كۆپىنچىسى

خىتاي ھاكىمىيىتىنى نارازى قىلىدىغان ئىشالرنى

قىلمىغانىدى، لېكىن ئۇالر «نيۇيورك ۋاقىت

گېزىتى» ۋه «بىلۇمبېرگ ئاگېنتلىقى»غا ئوخشاش

خوجايىنلىرىنىڭ ئاتالمىش جىنايهتلىرى ئۈچۈن

جازاالنغانىدى. بىلۇمبېرگ ئاگېنتلىقى 2012 –

يىلى ئىيۇندا خىتاي رهئىسى شى جىنپىڭنىڭ

تۇغقانلىرىنىڭ قانچىلىك مال – دۇنيا توپالپ

بولغانلىقىغا ئاالقىدار بىر ماقاله ئېالن قىلدى

(24). «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»مۇ شۇ يىلى

ئونىنچى ئايدا شۇ ۋاقىتتىكى خىتاي باش

مىنىستىرى ۋېن جياباۋنىڭ توپلىغان بايلىقلىرى

ھهققىده خهۋهر بهردى. شۇنىڭغا ئۇالپال، «نيۇيورك

ۋاقىت گېزىتى»نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى خىتايچه  

نهشىر قىلىنىدىغان تور ژۇرنىلىدا J.P. مورگان ۋېن

جياباۋنىڭ قىزىغا بهرگهن مهخپىي «مهسلىھهت

بېرىش ھهققى» توغرىسىدا بىر ماقاله ئېالن

قىلىندى (25). خىتاي بۇنىڭ «قىساسى»

سۈپىتىده، بىلۇمبېرگ ۋه «نيۇيورك ۋاقىت

گېزىتى»نىڭ تور بهتلىرىنى خىتايدا ئېچىلماس

قىلىۋهتتى(26). خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكالىق

ژۇرنالىستالرنى خىتاي خهلقى ئارىسىغا ئىختىالپ

سېلىش ۋه خىتاينىڭ يوللۇق قهد كۆتۈرۈشىگه

توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچۈن كهلگهن بىر تاالي

ئامېرىكالىقالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىلىرى دهپ قارىغان

بولسا كېرهك.    

   ئهمدىلىكته خىتاي سهرخىللىرى ئارىسىدا

ئۆلچهمگه ئايالنغان بۇ خىل تهپهككۇر ئادهمنى ھاڭ

– تاڭ قالدۇرغۇدهك دهرىجىده ئومۇمالشتى. خىتايدا

تهسىر كۈچگه ئىگه ئىستراتېگىيهچى ۋه خىتاي

دۆلهت مۇداپىئه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى

دهي شۈ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكىلهرنىڭ

سۇيقهستلىرى توغرىسىدا ئىزچىل داۋراڭ سېلىپ

كېلىۋاتىدۇ. ئهگهر خىتاي ھۆكۈمىتى

ھېچبولمىغاندا بۇ داۋراڭالرغا سۈكۈت قىلىپ تۇرۇپ

بهرمىسه، دهي شۈنىڭ بۇ خىل گهپ – سۆزلهرنى

قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس. مهسىلهن، ئۇ 2013 –

يىلى ئامېرىكانى «شاڭخهيده H7N9 قۇش زۇكىمى

ۋىرۇسىنى تارقىتىش ئارقىلىق (خىتايغا قارشى)

<بىيو – پىسخولوگىيهلىك> ئۇرۇش قوزغىدى» دهپ

ئهيىبلىدى. ئۇ يهنه دائىم «ئامېرىكا دۇنيا

نوپۇسىنىڭ يىگىرمه پىرسهنت ئازايتىپ، خىتاينىڭ

سانائىتىنى مهخپىي تىزگىنلىمهكچى ۋه خىتاينى

بىر قانچه دۆلهت قىلىپ پارچىلىۋهتمهكچى» دېگهن

گهپنى دهپ يۈردى (27).  

    ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ باشتىن – ئاخىر،

تارىختىن بۈگۈنگىچه ئۆزىنى رهزىل دۈشمهن دهپ

قاراپ كهلگهنلىكىنى تونۇپ يېتهلمىدى. ئامېرىكا

ئىقتىساد ۋه بىخهتهرلىك تهكشۈرۈش كومىتېتى

2004 – يىلى «خىتاينىڭ يىلالر مابهينىدىكى

ئامېرىكاغا ئاالقىدار دوكالتلىرىدىكى ئۇچۇرالر ۋه

سۆز ئورانى ھهققىده ئهمهلىي پاكىتالر بىلهن

تهمىنلهش ئۈچۈن» مارىيلهند ئۇنىۋېرسىتېتى

بىلهن ھهمكارلىشىپ، بىر تهتقىقات تېمىسىنى 
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ئىشلىگهنىدى (28). (بۇنىڭ نهتىجىسىده) مهزكۇر

كومىتېت «ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ

خىتايالرنىڭماقالىلىرى ۋه باياناتلىرىنى توپالش،

تهرجىمه قىلىش ۋه تهھلىل قىلىش ئۈچۈن

يېتهرلىك كۈچ سهرپ قىلمىغانلىقىنى، نهتىجىده

خىتاي رهھبهرلىرى ۋه خىتاي خهلقىنىڭ ئامېرىكاغا

بولغان چۈشهنچىسى ھهققىده تونۇشىنىڭ

يېتهرسىز بولۇپ قالغانلىقىنى» بايقىغان (29).

***

    خىتايدىكى تهسىر كۈچكه ئىگه قاتتىق قولالر

«ئادهتتىكى گۇماندارالر» دېگهن ئامېرىكا

فىلىمىنى پهقهت كۆرۈپ باقمىغان بولۇشى مۇمكىن.

بۇ فىلىمده، كېيۋىن سىپهسى رولىنى ئالغان قهبىھ

بىر تاالنت ئىگىسى ياۋاش، مېيىپ، دېۋهڭ بىرىنىڭ

سىياقىغا كىرىۋېلىپ ھهممهيلهننى ئالدىۋېتىدۇ.

خىتاي قاتتىق قوللىرى مهزكۇر فىلىمدىكى «ئهڭ

چوڭ مىكىر كىشىلهرگه مىكىر ئىشلهتكۈچىنىڭ

مهۋجۇتلۇقىنى ئۇنتۇلدۇرۇۋېتىشتۇر» (30) دېگهن

سۆزنى چوقۇم ياقتۇرۇپ قالغان بوالتتى. خىتاي

قاتتىق قوللىرى خىتاينىڭ ئامېرىكا ئوبرازىنى

خۇنۈكلهشتۈرۈش ھهرىكىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇندى.

خىتاي ئامېرىكا مهبلىغىدىن، ئامېرىكا بىلهن

بولغان تىجارهتتىن، ئامېرىكا مائارىپىدىن

كېلىدىغان مهنپهئهتكه، شۇنداقال ۋاشىڭتوننىڭ

خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه سىپايىلىك بىلهن يول

قويۇشىغا ئېرىشمهكچى. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالر

(ئامېرىكا ۋه باشقا ئهللهرگه) ئۆزىنىڭ دوستانه

يۈزىنى كۆرسىتىشكه موھتاج.

   ھالبۇكى، خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ يهنه بىر

ئىستراتېگىيهلىك نىشانى ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىنىڭ يۈزىگه قارا سۈركهپ، كهلگۈسى بىر

ئهۋالد خىتاي پۇقرالىرى، ھهربىي ئوفىتسېرالر ۋه

سىياسىي رهھبهرلهرنىڭ ئامېرىكاچه ھۆكۈمهت

قۇرۇپ چىقىش توغرىسىدىكى ھهرقانداق تهكلىپ –

تهشهببۇسالرنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنىڭ ئالدىنى

ئېلىشتهك تۇرىدۇ. خىتاي قاتتىق قوللىرى

ئامېرىكاچه ئهركىن بازار ئىگىلىكى ۋه سايالمنىڭ

ئومۇملىشىشىدىن قورقىدۇ. ئهلۋهتته، ئامېرىكادا

پهن – تېخنىكا، سودا باشقۇرۇش ۋه سىياسىي

جهھهتته «بىخهتهر» باشقا كهسىپلهرنى ئوقۇشقا

بولىدۇ. نۆۋهتته، ئامېرىكادا ئوقۇۋاتقان خىتاي  

ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى 240 مىڭغا يهتتى.

   خىتاي قاتتىق قوللىرى خىتاينىڭ ئىچكى

قىسمىدا ئامېرىكاچه سىياسىي مودېل بهرپا

قىلىش تهرغىباتلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىش

ئېھتىماللىقىنى تهلتۆكۈس يوقىتىشنىڭ ئامالىنى

تاپتۇق، دهپ قارايدۇ: (بۇ ئامال شۇكى) خىتاي

مۆتىدىللىرىدىن بۇنداق بىر «ئوبراز

خۇنۈكلهشتۈرۈش پىالنى» بارلىقىنى ئىنكار

قىلىشنى تهلهپ قىلىش، ئاندىن ئامېرىكانىڭ بۇ

ئىشنى كۆپتۈرۈۋهتمهسلىكىنى، ئوتتۇرىغا سۆرهپ

چىقماسلىقىنى ئۈمىد قىلىش.
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6

خىتاينىڭ ئۇچۇر نازارىتى

«دهرهخنى يالغان گۈل-چېچهك بىلهن زىننهتلهش»

 — «ئوتتۇز ئالته تهدبىر»دىن



   خىتاينىڭ مارافون ئىستراتېگىيىسى باشقا

دۆلهتلهرنىڭ، بولۇپمۇ ئامېرىكانىڭ ياخشى

نىيىتىگه مىسلىسىز دهرىجىده باغالنغان. بۇ خىل

ياخشى نىيهت ئارقىلىق غايهت زور چهتئهل

مهبلىغىنى قولغا كهلتۈرگىلى، خىتاي ماللىرىنىڭ

ئېكسپورتىنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئهمهلگه

ئاشۇرغىلى، ھۆكۈمهت ياكى ھۆكۈمهت قارمىقىدىكى

تهشكىالتالر تېخنولوگىيه ئوغرىلىغانلىقى

سهۋهبلىك تۇتۇلۇپ قالغاندا، ياكى دۇنيا سودا

تهشكىالتىنىڭ قائىده-نىزاملىرىغا خىالپلىق

قىلغاندا كۆزىنى قىسىۋېلىشقا ئېرىشكىلى،

كىشىلىك ھوقۇقنى دهپسهنده قىلىش ئۈچۈن باشقا

ئۇسۇلالرنى قولالنغىلى بولىدۇ. غهرب دۆلهتلىرىنىڭ

لېدىرلىرى خىتاينىڭ پۈتۈنلهي ئهركىن بازارغا

يۈزلىنىشتهك «توغرا» يولغا قاراپ

كېتىۋاتقانلىقىغا، خهلقئارالىق ھهمكارلىقنى ئىشقا

ئاشۇرىۋاتقانلىقىغا ۋه سىياسىي ئهركىنلىكنى

ئهمهلگه ئاشۇرىدىغانلىقىغا قايىل قىلىنغانلىقى

ئۈچۈن، غهرب دۆلهتلىرى ئومۇمىي جهھهتتىن

يۇقارقىدهك يول قويۇش يولىنى تۇتقان.   

    خىتاي توغرىسىدىكى بۇ خىل چۈشهنچىلهر —

توغرىسى، خاتا چۈشهنچىلهر — تاساددىپىيلىقنىڭ

ياكى ساددىلىقنىڭ نهتىجىسى بولماستىن، بهلكى بۇ

يهرده كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان بىر ئېلىمېنتنىڭ

تهسىرى مهۋجۇت. ئۆتكهن بىر نهچچه يىلدا مېنىڭ

ۋه باشقا مۇتهخهسسىسلهرنىڭ خىتايدىن يۈز

ئۆرۈگۈچىلهردىن ۋه كومپارتىيهنى ياقىلىمايدىغان

خىتايالردىن ئۆگهنگىنىمىز شۇ بولدىكى،

بېيجىڭنىڭ چهتئهللىكلهرگه خىتايدا نېمه

ئىشالرنىڭ بولۇۋاتقانلىقى توغرۇلۇق خاتا چۈشهنچه

بېرىشكه، غهربنىڭ خىتاي توغرىسىدىكى

چۈشهنچىلىرىنى بۇرمىالشقا تهييار ھالهتته تۇرغان،

ھهمده چهتئهللىكلهرنى خىتايدىن ياخشى ئۈمىد

كۈتۈشكه يېتهكلهيدىغان مۇكهممهل بىر

سېستىمىسى بار ئىكهن. بۇ سېستىمىنىڭ بېشىدا

قوماندانلىق قىلىۋاتقان شهخس خىتاينىڭ

ئۈچىنچى نومۇرلۇق رهھبىرى ئىكهن.(1)

   كومپارتىيهنى ياقىلىمايدىغان خىتاي سهنئهت-

كارى ئهي ۋېي ۋېي بۇ مهخپىي ھهرىكهتنىڭ

ۋارىيانتلىرىدىن بىرىنى — خىتاي توغرىسىدىكى

ھهقىقهتلهرنى غهرب مۇخبىرلىرىغا  ئاشكارىلىغان 

خىتاي بلوگېرالرنىڭ باستۇرۇلىشىنى —

ئاشكارىلىغانلىقى ئۈچۈن تۈرمىگه تاشالنغان.(2)

«چېگرا ھالقىغان مۇخبىرالر ئورگىنى»نىڭ

تهپسىلىي مهلۇماتىدا كۆرسىتىلگىنىدهك، ئهي ۋېي

ۋېي (خىتاي دائىرلىرى تهرىپىدىن) «ئىشخانىسىغا

ۋه ھۇجرىسىغا ئۆزىنى كۆزىتىپ تۇرۇشى ۋه ئىش-

ھهرىكىتىنى كېچه-كۈندۈز سىنغا ئېلىپ تۇرۇشى

ئۈچۈن تۆت دانه تور كامېراسىنىڭ ئورنىتىپ

قويۇلىشىنى مهسخىره قىلغان. ئارقىدىن، بىر

نهچچه سائهتتىن كېيىنال ئۇنىڭ بارلىق ئۇچۇر

ۋاسىتىلىرى تاقىۋېتىلگهن.»(3) ئهي ۋېي ۋېي

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى،

سىياسهت بهلگىلىگۈچىلهر، ئاكادېمىكالر،

مۇخبىرالر، سودا ماگناتلىرى ۋه ئانالىزچىالر

قاتارلىقالرنى يالغان مهلۇماتالر ئارقىلىق پهپىلهپ،

ئۇالرنىڭ خىتايغا ئىجابىي نهزهرده قارىشى ئۈچۈن

ئهڭ يۇقىرى چهكته تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ

كهلگهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن. خىتاينىڭ بۇ

جهھهتتىكى تىرىشچانلىقى ئاممىۋىي مۇناسىۋهت

تورى قۇرۇپ چىقىشتىنمۇ  بهكراق ئىنچىكه

الھىيهلهنگهن. دۇنياۋى كۈچلهرنىڭ ئهنسىرىشىنى

يوق قىلىپ، كۆز كۆرىدىغان يهرگه يوشۇرۇنۇش

(تاكتىكىسى) مارافون ئىستراتېگىيىسىنىڭ

مۇھىم ۋارىيانتلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ.

خىتايالر بۇ جهھهتته كۆرۈنهرلىك نهتىجىلهرگه

ئېرىشتى. ئۇالر ھهقىقهتهن نهچچه ئون يىلالردىن

بۇيان داۋاملىشىپ كهلگهن بۇ مهخپىي،

ئاشكارىالنمىغان ھهرىكهتته غهلىبه قازاندى.

   1960 -يىللىرىدىن بېرى ئامېرىكا سىياسهت

بهلگىلىگۈچىلىرى خىتاينىڭ قاالق دۆلهت

ئىكهنلىكىگه، ئاكتىپ ھهربىي كۈچكه ئىگه

ئهمهسلىكىگه، شۇنداقال خىتاينىڭ ئامېرىكانى

ئۆزىگه ھهربىي تهھدىت دهپ قارىمايدىغانلىقىغا

ئىشهندۈرۈلۈپ كهلدى. بۇ خىتاي رهھبهرلىرى

تهرىپىدىن غهربلىكلهرگه چوڭ تهسىر كۆرسهتكهن

ئۇچۇر ئىدى. نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى بېيجىڭ

Patrick) تارمىقىنىڭ دېرىكتورى پاترىك تايلېر

Tyler)مۇنداق خهۋهر قىلغان ( 1999 -يىلى ):«بۈگۈن

دهلىل-پاكىتالر شۇنى كۆرسىتىدۇكى، گهرچه خىتاي

تهجرىبىخانلىرىدا ئهڭ ئىلغار تېخنىكىالرنى قولغا

كهلتۈرۈش    ئۈچۈن   تىرىشچانلىق   كۆرسىتىۋاتقان 

16



بولسىمۇ، بىراق، خىتاينىڭ ھهربىي جهھهتته

كۈچلۈك دۆلهت بولۇشى ئۈچۈن زۆرۈر سانائهت

ئاساسىنى تىكلهشته كهسپىي بىلىم ۋه بايلىق

مهنبهسى يېتهرسىز.»(4)

    غهربلىكلهرنىڭ خىتاي تىلىدا نهشىر قىلىنىپ،

خىتايغا كهڭ تارقالغان «چهكلىمىگه

ئۇچرىمايدىغان ئۇرۇش» ناملىق كىتاب بىلهن

تونۇشۇشقا باشلىغاندىن كېيىنكى تۇنجى

ھېسسىياتى، يۇقارقى مۇالھىزىنىڭ توغرا

بولمىغانلىقىنى ھېس قىلىش بولدى. كىتابتا

ئامېرىكانىڭ ئاجىز نۇقتىلىرى ئوچۇق-ئاشكارا

ھالدا بايان قىلىنغانلىقى ئۈچۈن خىتاينىڭ ھهربىي

ساھهسىده زىلزىله پهيدا قىلدى. ئاپتور كىتابتا

ئامېرىكاغا ئوخشاش ئۆزىدىن كۈچلۈك دۆلهتنى

مهغلۇب قىلىشتا ھهربىي كۈچ ئىشلىتىشنىڭ

ئورنىغا  ئىقتىسادىي، بىئولوگىيىلىك ۋه

خىمىيىلىك ئۇرۇش قوزغاش، خاككېرلىق ھۇجۇمى

قوزغاش، ھهتتا تېرورىزىمنى ئىشقا سېلىش

قاتارلىق ئۇسۇلالرغا مۇراجىئهت قىلىشنى

تهشهببۇس قىلغان. ئهسهرنىڭ خهلق ئازادلىق

ئارمىيىسىنىڭ پولكوۋنېكلىرىدىن چياۋ لياڭ ۋه

ۋاڭ شىياڭ سۇي ئىككىسىنىڭ قولىدىن چىقىشى،

كىشىلهرنى تولىمۇ ھهيران قالدۇرغان.

   بۇ كىتاب ھهققىدىكى خهۋهرلهر غهربته

تارقىلىشقا باشلىشى بىلهنال، خىتاي تېزلىك

بىلهن كىتابنى بىرىنىمۇ قويماستىن

كىتابخانىالردىن يىغىۋالدى.(6) گهرچه بۇ ئهسهر

خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى نهشىرىياتى تهرىپىدىن

نهشىر قىلىنغان، كىتابنىڭ نهشىر قىلىنىشىدىن

كېيىن ئىككىلى ئاپتورنىڭ ھهربىي ئۇنۋانى

ئۆستۈرۈلگهن بولسىمۇ، خىتاي ھۆكۈمىتى

كىتابتىكىلهرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىدىيىسىگه ۋهكىللىك

قىاللمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كىتابنى

ئىنكار قىلغان بولۇۋالدى. (7) 2001-يىلى، 11-

سېنتهبىردىكى ئامېرىكاغا قىلىنغان تېرورلۇق

ھۇجۇمىدا ئۆلگهنلهرنى (كىتابنىڭ ئاپتورىدىن

بىرى بولغان) چىياۋلياڭ خىتاي تور بهتلىرىده

«ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىتى سهۋهبلىك

زىيانكهشلىككه ئۇچراپ قۇربان بولغۇچىالر» دهپ

سۈپهتلىدى.(8)  2004-يىلى  ئۇ  باشقىالر  بىلهن 

بىرلىشىپ يازغان بىر بازارلىق كىتابتا كۈنىمىزدىكى

خهلقئارالىق سىياسهتنىڭ ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرى بىلهن بولغان ئوخشاشلىقى بايان قىلىنغان.

(9)

     (شۇ چاغدا) ئامېرىكادىكى خىتايغا ئامراق بىر

ئوچۇم ئاكادېمىكلهر ۋه سودا ماگىناتلىرى تېزدىن

بېيجىڭنى ئاقالشقا ئۆتۈپ، كىتابنى يازغان ئىككى

خىتاي پولكوۋنىكنىڭ ئىدىيىسىنىڭ خىتاينىڭ

مهركىزىي ئىدىيىسىگه ۋهكىللىك

قىاللمايدىغانلىقى ئۆلچهم قىلىپ تۇرۇپ، ئۇ ئىككى

خىتاينىڭ كىتابتا ئېيتقانلىرىنى نهزهرگه

ئىلماسلىقىمىزنى تهشهببۇس قىلدى. ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىنىڭ رهسمىي تهرجىمه ئورگىنى تاكى

مېنىڭ بهش بۇرجهكلىك بىنادىكى ئىشخانامدىن

ئهۋهتىلگهن رهسمىي شهكىلدىكى تهلهپنامىنى

تاپشۇرۇۋالمىغۇچىلىك، بۇ كىتابنى تهرجىمه

قىلىشنى رهت قىلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئامېرىكا

ئهمهلدارلىرى بۇ كىتابنىڭ ئاپتورلىرىنى 2005-يىلى

(2013-يىلىمۇ ھهم شۇنداق) ۋاشىڭتوننى زىيارهت

قىلىشقا تهكلىپ قىلغان ئىدى. بۇنىڭ سهۋهبى،

ئۇالر ئامېرىكانىڭ قانداق دۆلهت ئىكهنلىكىنى

كۆرگهندىن كېيىن، ئۆزلىرىنىڭ كىتابتا ئىلگىرى

سۈرگهن كۆز قاراشلىرىنى ئىنكار قىلىش

مۇكمىنچىلىكى كۆزلهنگهن ئىدى. ئهمما، ئىش

ئۇنداق بولمىدى. ۋاڭ شىياڭسۇي داۋامهن

زامانىمىزدىكى ھادىسىلهرگه ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى

دهۋرىگه قىياسهن تاكتىكا بهلگىلهش توغرىسىدا

يهنه بىر كىتاب نهشىر قىلدۇردى. ۋاڭنىڭ ماڭا

ئېيتىشىچه، «بىزنىڭ زور تهسىرىمىز» سهۋهبلىك،

خىتاي قاتتىق قوللىرى «ئاينىغانالر» دهپ

ئاتىلىشنى پهرۋايىغا ئالمايدىكهن.

   خىتاي ھۆكۈمىتى  (كىشىلهرگه) پهرقلىق

مۇئامىله قىلىدۇ. خىتاي رهھبهرلىرى خىتاي

ھۆكۈمىتىگه تهنقىدىي مۇئامىلىده بولغان

ئاكادېمىكالرنى، مۇخبىرالرنى ۋه ئالىمالرنى قىزىل

پايانداز بىلهن كۈتۈۋالمايدۇ.  ھهممىگه مهلۇم

بولغىنىدهك، خىتاي ئۆزىگه ۋه ئۇزۇن مۇددهتلىك

ئىستراتېگىيىسىگه پايدىلىق بولغان ئۇچۇرالرنى

كۆككه كۆتۈرۈشته، شۇنداقال بۇنىڭغا ئۇيغۇن

كهلمهيدىغان    (ھهرقانداق   نهرسه ) نى    بۆشۈكىده 
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تۇنجۇقتۇرۇۋېتىشكه تولىمۇ ماھىر. تيهنئهنمېن
قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ
تارىخنى ئۆزگهرتىشى ۋه ئۆزى بازارغا سالغان
مۇقامغا ئهگىشىپ تهڭكهش قىلمىغانالرنى
جازالىشى مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ناۋادا
ئامېرىكانىڭ سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرى، ياكى
ئامېرىكا خهلقى خىتاي ھۆكۈمىتىدىكى يۇقىرى
دهرىجىلىك خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئارىسىدا ۋابادهك
تارقاپ كهتكهن ئامېرىكىغا دۈشمهنلىك مهيدانىغا
نىسبهتهن چهكلىمىسىز ھالدا چۈشهنچىگه ئىگه
بولغىنىدا، ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتده قانداق
ئاقىۋهتلهرنىڭ كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر
قىلىپ بېقىڭ. خىتاينىڭ نهزىرىده، (مهيلى
ئامېرىكا خهلقى ئارىسىدا، مهيلى
ئىستراتېگىيىچىلىرى ئارىسىدا) بۇ خىل چۈشهنچه
پهيدا بولماسلىقى كېرهك. شۇنىسى ھهقىقهتكى،
بېيجىڭدىكى يۇقىرى دهرىجىلىك رهھبهرلهر
تهرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغان، ئىنچىكىلىك بىلهن
ئورۇنالشتۇرۇلغان، مهخپىي ۋه تهشهببۇسكار
ئاممىۋىي مۇناسىۋهت تورى، ھهمده كۆز قاراش
ئ ۆزگهرتىش خىزمىتى مۇشۇ پهيتنىڭ ئۆزىدىمۇ داۋام
قىلماقتا. بۇ ئىستىخبارات ئهمهلدارلىرىمىزغا ئۇزۇن

يىلالردىن بېرى ئايان بولۇپ كهلگهن ئىشتۇر.
    مهن خىتاينىڭ بۇ خىزمىتى توغرىسىدا تۇنجى
قېتىم 2003-يىلى خىتايدىن يۈز ئۆرىگهن بىر ئايال
ئهمهلدار تهرىپىدىن مهلۇماتقا ئېرىشكهن ئىدىم.
تۆۋهنده مهن ئۇنى لى خانىم دهپ ئاتايمهن. لى خانىم
بىر بۆلۈك ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى بىلهن
كۆرۈشكهنده، مۇھىم بىر نۇقتىنى ئىلگىرى سۈرۈش
ئۈچۈن ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى بىر
ۋهقهلىكنى بايان قىلغان ئىدى. ۋهقهلىك مىالدىدىن
بۇرۇنقى 490-يىلالردىن، مىالدىدىن بۇرۇنقى 470-
يىلالرغىچه بولغان ئارىلىقتا يۈر بهرگهن بولۇپ،
ئۇنىڭدا ئىككى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنىڭ
ھاكىمبېگى بايان قىلىنىدۇ.  بۇ بهگلىكلهر
ئامېرىكا بىلهن خىتايغا ئوخشايدۇ. ئۇالردىن بىرى
كونا زوراۋان كۈچ فۇچهي، يهنه بىرى يۈكسىلىۋاتقان
كۈچ گوۋجيهن بولۇپ، گوۋجيهن جاھاننىڭ خوجىسى
بولۇشقا ئىنتىلىدۇ. فۇچهي گوۋجيهننى قاماققا
مهھكۇم  قىلىدۇ.  ھاكىمبهگ  فۇچهينىڭ  «قاتتىق 

قول» مهسلىھهتچىسى ۋۇزى شۈ فۇچهينىڭ
گوۋجيهننى ئۆلتۈرۈۋېتىشىنى تهشهببۇس قىلىدۇ.
گوۋجىيهننىڭ كهلگۈسىده ئ ۆزلىرىگه تهھدىت
بولۇشىدىن دائىمال ۋايىم يهپ، ئۇنى باش
كۆتۈرگۈزمهسلىك تهرهپتارى بولغان ۋۇزى شۈ
گوۋجيهننىڭ ئاقىۋهتته قېچىپ كېتىش ۋه كونا
زوراۋان كۈچ فۇچهينى ئاغدۇرۇپ تاشلىشى
مۇمكىنچىلىكى توغرىسىدا فۇچهينى
ئاگاھالندۇرىدۇ. باشقا مهسلىھهتچىلهر بولسا،
قاماقتىكى گوۋجيهن بىلهن ئاستىرتتىن تىل
بىرىكتۈرۈپ، پىالنلىق ھالدا ۋۇزى شۈنى قارىاليدۇ ۋه
ئۇنىڭ ئۇلىنى كواليدۇ. شۇنداق قىلىپ، فۇچهي
ئاقىۋهتته ۋۇزى شۈنى ئۆلتۈرۈۋېتىشنى قارار قىلىدۇ.
بىر قاتار خىزمهت ئىشلهش نهتىجىسىده فۇچهي
ئاخىرى نۆۋهتتىكى ئېتىبارى يوق مهسلىھهتچىسى
ۋۇزى شۈگه ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش ئۈچۈن بىر دانه
قىلىچنى ئهۋهتىدۇ. بۇ ھهقتىكى مهشھۇر كىنودا
مۇشۇ مهنزىره تهسۋىرلهنگهن. ۋۇزى شۈ
يۈكسىلىۋاتقان كۈچ (گوۋ جيهننىڭ)
ئهسكهرلىرىنىڭ (فۇچهي ھۆكۈمرانلىقىدىكى)
پايتهختكه غهلىبه بىلهن كىرىپ كهلگىنىنى
كۆرهلىشى ئۈچۈن ئۆلۈمىدىن كېيىن ئىككى
كۆزىنىڭ ئويۇلۇپ، فۇچهينىڭ پايتهخت دهرۋازىسىغا
ئېسىپ قويۇلىشىنى فۇچهيدىن تهلهپ قىلىپ، بىر
ئهقلىيه سۆزنى ئېيتىدۇ. غهزهبلهنگهن ھاكىمبهگه
فۇچهي ئۆز مهسلىھهتچىسىنىڭ بۇ ئهڭ ئاخىرقى

ئىلتىجاسىنىمۇ رهت قىلىدۇ.
    گوۋجيهن (ۋۇ زى شۈنى ئۆلتۈرگۈزۈش) بىلهن بىر
ۋاقىتتا، ھاكىمبهگ فۇچهينى ئۆزىنىڭ ئازاد
قىلىنىشى بهدىلىگه ئۇنىڭغا ئۈچ يىل قۇل بولۇپ
خىزمهت قىلىشقا، بۇ مۇددهتنى تاماملىغاندىن
كېيىن فۇچهينىڭ ئۆزىنى ئىستراتېگىيىلىك
شېرىكى قىلىشقا قايىل قىلىدۇ. (بۇ جهرياندا)
فۇچهي نامهلۇم سهۋهب تۈپهيلىدىن كېسهل بولۇپ
قالىدۇ. فۇچهيگه ئۆزىنىڭ چهكسىز ساداقىتىنى
نامايان قىلماقچى بولغان گوۋجيهن فۇچهينىڭ
كېسىلىگه دىئاگنوز قويۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ تهرىتىنى
يهيدۇ. گوۋجيهن قاماقتىن چىقىرىلغاندىن كېيىن
ۋهدىسىگه ۋاپا قىلمايدۇ. دهل ۋۇزى شۈنىڭ بېشارهت
بهرگىنىدهك،   گوۋ جىيهن   ئۆزى  دۇچ   كهلگهن  ئار-
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نومۇس سهۋهبلىك (فۇچهيدىن) ئىنتىقام ئېلىشقا
قهسهم قىلىدۇ. شۇنداق قىلىپ، (فۇچهينىڭ
تېرىتورىيىسىده) ئاچارچىلىق پهيدا قىلىش
ئۈچۈن، فۇچهيگه تېرىسا ئۈنمهيدىغان زهھهرلىك
ئۇرۇقالرنى (سوۋغا سۈپىتىده) ئهۋهتىدۇ. ئاقىۋهتته،
گوۋجيهن ۋۇ بهگلىكىنىڭ تېررىتورىيىسىگه
باستۇرۇپ كىرىپ، فۇچهينى ئهسىر ئالىدۇ. ئهسىرگه
ئېلىنىش ۋه خارلىنىش سهۋهبلىك فۇچهي ئۆزىنى

ئۆلتۈرىۋالىدۇ. گوۋجيهن يېڭى زوراۋان كۈچ بولىدۇ.
  لى خانىمنىڭ بىزگه ئېيتىپ بېرىشىچه، بۇ
ۋهقهلىك كۈنىمىزده خىتاينىڭ غهرب بىلهن بولغان
مۇناسىۋىتىدىكى يېتهكچى ئىستراتېگىيىسى
ئىكهن. ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئامېرىكا ساختىپهز
ياكى نادان مهسلىھهتچىلهرنىڭ ئازدۇرۇشى بىلهن
ئۆز رهقىبىنىڭ رهزىل نىيىتىگه سهل قارىغان
ھۆكۈمران فۇچهيگه ئوخشايدىكهن. لى خانىمنىڭ
بايانىچه، كوممۇنىستىك پارتىيه ھۆكۈمرانلىقى
گوۋجيهننىڭ كۈنىمىزدىكى نۇسخىسى بولۇپ، تاكى
قول سېلىشنىڭ ئهڭ ياخشى پهيتى يېتىپ
كهلگۈچه، غهربكه شېرىكلىشىشنى ۋه
ساداقهتمهنلىكنى ۋهده قىلىپ كهلمهكته ئىكهن.
(10) بېيجىڭ گوۋجيهنگه ئوخشاش ئوغرىلىقچه ۋه
مهخپىي ھهرىكهت قىلىپ، يالغان ۋهدىلهرنى
بېرىپ، ئۆز مهقسىتىنى يوشۇرماقتا ئىكهن.(11)
خىتاي رهھبهرلىرى ئۇزاقتىن بېرى پايدىلىق
ۋهزىيهت يارىتىش ئىستراتېگىيىسىنى قوللىنىپ،
ئۆز خورلۇقلىرى سهۋهبلىك ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن
كۆڭۈلدىكىدهك پهيت ئىزدىمهكته ئىكهن. بۇ خۇددى
فۇچهينىڭ كۈچى ئاجىزلىشىپ، ئۇنىڭ ھاكىمىيىتى
بېسىۋېلىنىشقا تهييار بولغان چاغدا، گوۋ
جىيهننىڭ ئۇنى يهر چىشلهتكىنىگه

ئوخشايدىكهن.(12)
   مهن 2004-يىلى خىتايغا قىلغان سهپىرىمده، بۇ
ۋهقه توغرۇلۇق ھهرخىل ئالىمالردىن سۈرۈشته
قىلدىم. ئۇالر بۇ ۋهقهنى ياخشى بىلىدىكهن ۋه ئۇنى
ئۆزلىرى ئۈچۈن قىممهتلىك يول كۆرسهتكۈچى دهپ
قارايدىكهن. ئۇالر ماڭا ھهتتا بۇ ۋهقهلىك بايان
قىلىنغان بىر قانچه كىتابالرنىمۇ تهۋسىيه
قىلىشتى. بۇ ھهقتىكى كىتابالرنىڭ ئاپتورلىرىدىن 

بىرى شۇنداق دېگهن ئىكهن:«ئهگهر سهن پۈتكۈل
دۇنيانى ئىلىكىڭگه ئالماقچى بولساڭ، ئهڭ
ياخشىسى بهك چوڭ غايىسى بار سۈپهتته ئوتتۇرىغا
چىقمىغىنىڭ، ئۇلۇغلۇققا تهلپۈنۈشىڭنى
چاندۇرمىغىنىڭ تۈزۈك. ئهگهر سهن پىالن بويىچه
ھهرىكهت قىلىۋاتقىنىڭنى ئوتتۇرىغا چىقارساڭ،
ئۆزۈڭنى ئاشكارىالپ قويىسهن... گوۋجيهننىڭ
مۇۋهپپىقىيىتى (بۇ جهھهتته) ياخشى
ئۆرنهكتۇر.»(13) ئازادلىق ئارمىيهگه تهۋه
ئاپتورالردىن بىرى گوۋجيهن ئهگهشكهن
پىرىنسىپقا:«ھهرىكهتنى كېچىكتۈرۈپ، تېخىمۇ
ئۇيغۇن ئىستراتېگىيه مۇھىتىنى يارىتىش» دهپ
باھا بهرگهن.(14) لى خانىمنىڭ ئىلگىرى
سۈرۈشىچه، يۇقارقىالر خىتاينىڭ غهربكه

قىلىۋاتقىنىنىڭ دهل ئ ۆزى ئىكهن.
    لى خانىمنىڭ ئاشكارىلىشىچه، خىتاي توغرۇلۇق
پهقهت «توغرا» خهۋهرلهرنىڭال چىقىشى ئۈچۈن
ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى كونترول قىلىدىغان
يۇقىرى دهرىجىلىك خىتاي رهھبهرلىرىدىن تهشكىل
تاپقان بىر گۇرۇپپا بار ئىكهن. لى خانىمنىڭ
بايانىغا كۆره، (بۇ گۇرۇپپىنىڭ خىزمىتىنىڭ)
مۇھىم نۇقتىسى ئۆز كونتروللىقىدا ئىشلهنگهن
فىلىملهرنى ئهڭ ئاۋۋال دۆلهت ئىچىده
تارقىلىدىغان قانالالردا قويۇش ئارقىلىق چهتئهلگه،
بولۇپمۇ ئامېرىكاغا ئۇچۇر تارقىتىش ئىكهن. ئۇ بىر
ئامېرىكا بازارالش(ماركېتىڭ) سېلىشتۇرمىسىدىن
پىۋىنىڭ ياخشى سېتىلىشىنى بهلگىلهيدىغىنى
پىۋىنىڭ سۈپىتى بولماستىن، ئۇنى تارقىتىش يولى
بولىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىكهن. گهرچه ھېچكىم
ئۇنىڭ دېگهنلىرىنى مۇتلهق ھالدا ئىسپاتالپ
بېرهلمىگهن بولسىمۇ، بىراق ئۇ ئۆز قانائىتىگه ئۈچ
خىل دهلىل كۆرسهتتى. ئۇنىڭ چىقىش نۇقتىسى
ئىشهنگۈسىز دهرىجىده ئىدى: خىتاي رهھبهرلىرى
خىتاي ئىچىدىكى ئۇچۇرالرنى كونترول قىلىش
ئۈچۈن ۋه بۇ خهۋهرلهر ئارقىلىق چهتئهلنىڭ خىتاي
ھهققىدىكى چۈشهنچىسىگه تهسىر كۆرسىتىش
ئۈچۈن ئىنتايىن كۆپ ۋاقىت ۋه ئېنىرگىيه سهرپ
قىلىدىكهن. ئامېرىكا دىپلوماتىيه ۋه
ئىستراتېگىيىلىك دىئالوگ ئارقىلىق مهردانىلهرچه 
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ئالغا ئىلگىرىلىمهكته. بىراق، ھهربىر ئامېرىكا
مېدىيا ۋاسىتىلىرىنىڭ — ھهممه يهرلىك
گېزىتلهرنىڭ، بارچه تېلېۋىزىيه
ئىستانسىلىرىنىڭ، پۈتكۈل بلوگېرالرنىڭ
(ھۆكۈمهت تهرىپىدىن) كونتروللۇققا ئېلىنغىنىنى
ۋه بۇ ھهقتىكى ھهممه ئىشالرنىڭ
چهتئهللىكلهرنىڭ ئامېرىكا توغرىسىدىكى كۆز
قاراشلىرىغا تهسىر كۆرسىتىش ئۈچۈن
الھىيهلهنگهنلىكىنى قىياس قىلىڭ.
ئامېرىكالىقالرنىڭ نهزىرىده بۇنداق قىلىش ئهڭ
كامىدا ئهخالقسىزلىق، قانۇنسىزلىق، شۇنداقال بۇ
مۇمكىن بولمايدىغان ئىش. پرىزدېنتقا مهسلىھهت
بېرىدىغان ئاق سارايدىكى خادىمالر ۋه ئهل رايىنى
سىنىغۇچى مۇتهخهسىسلهرمۇ نيۇ يورك ۋاقىت
گېزىتىگه، ياكى ئامېرىكا ئاخبارات ئاگېنتلىقىغا
ئۇالرنىڭ نېمه بېسىشى توغرۇلۇق بۇيرۇق

چۈشۈرهلمهيدۇ. 
   لى خانىم بىزگه يهنه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز
سىياسىتىگه قارشى تهنقىدلهرنى قانداق كۆزىتىپ
تۇرىدىغانلىقى ۋه ئۇ تهنقىدلهرنى قانداق
باستۇرۇشقا ئورۇنىدىغانلىقى توغرىسىدا سۆزلهپ
بهردى. ئۇنىڭ دېيىشىچه، قاتتىق قولالر بىلهن
مۆتىدىللهر دائىمال ئاالھىده ئۇچۇرالرنى ئوتتۇرىغا
چىقىرىش توغرۇلۇق بىر-بىرى بىلهن جاڭجاللىشىپ
تۇرىدىكهن. بۇ ھال ئاق ئهپهندى (ئاق ئهپهندى
توغرىسىدىكى بايانالر 4-بابتا مهۋجۇت-ت) بىزگه
تهمىنلىگهن ئۇچۇر بىلهن ئوخشاش بولۇپ چىقتى.
ئاق ئهپهندى خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ 1980-
يىلالردا خىتاي كومپارتىيسى تهشۋىقات
ئىشخانىسىنى كونتروللۇقىدا تۇتقانلىقىنى،
ئامېرىكانى خىتاي خهلقىگه قايسى دهرىجىده سهت
كۆرسىتىش توغرۇلۇق مۆتىدىللهر بىلهن
جاڭجالالشقانلىقىنى؛ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ چهتئهلده
تۇرۇشلۇق باش ئهلچىلىرىدىن، ھهتتا خىتاينىڭ
ئىستىخبارات ئ ورگانلىرىدىن تهنقىدىي پىكىر
تاپشۇرۇۋالغانلىقىنى،  شۇنداق قىلىپ ئۇچۇرالرنى
تهنقىدىي پىكىرگه قارىتا ئۆزگهرتكهنلىكىنى بىزگه

ئاشكارىلىغان ئىدى.
    لى خانىم بۇ خىزمهتكه يىلىغا 12 مىليارد دولالر

خىراجهت  ئاجرىتىلغانلىقىنى،  شۇنداقال  بۇ 

خىزمهت خىتاي سىياسىي بيۇرو دائىمىي
كومېتىتىنىڭ باشچىلىقى ئاستىدا ئېلىپ
بېرىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ بېيجىڭدىكى
مهخپىي ئىشخانىدا ھهپتىده بىر قېتىم ئۇچرىشىپ
تۇرىدىغانلىقىنى، خىزمهتنىڭ كۆپ قىسىمى
خىتايدىكى گېزىتلهرنى، تېلېۋىزۇر
پروگراممىلىرىنى، شۇنداقال چهتئهلده نهشىر
قىلىنىدىغان ژۇرنالالرنى، ھهمده دۆلهت ئىچى
ئىنتېرنېت ساھهسىنى كونترول قىلىدىغان
تهشۋىقات سېستىمىسى تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا
چىقىرىلىدىغان ئۇچۇرالرنى يارىتىشقا
قارىتىلغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى. بۇ خىزمهتنىڭ
تهركىبى قىسىملىرى ئىچىده پارتىيه مهركىزى
بىناسى بار كوچىنىڭ يهنه بىر تهرىپىگه جايالشقان
بىر مهخپىي ئورگان بار بولۇپ، بۇ بىرلىكنىڭ باش
شىتابىدا مىڭ خىزمهتچى ئىشلهيدىكهن. ئالدىنقى
سهپ بىرلهشمه خىزمهت باشقارمىسى دهپ
ئاتىلىدىغان بۇ ئورگان ئۆز ئالدىغا ئاخبارات توپالش
ۋه ئۇنى ئانالىز قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه ئىكهن.
مهن بۇ باشقارمىنى 1999-يىلى زىيارهت قىلغان
ئىدىم. بىراق، باشقارمىنىڭ مهسئۇلى (شۇ چاغدا)
ماڭا بۇ ئورگاننىڭ خىزمىتىنىڭ «ئىچكى»
مهسىلىلهرگه قارىتىلغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. بىز
بۇنداق ئىككى بىسلىق گهپنى چۈشهنمهيمىز،
ئهلۋهتته. بۇ ئورگانالر خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ
كونتروللىقى ئاستىدا ھهمكارلىشىپ خىزمهت
قىلىپ، خىتاي ھهققىدىكى توغرا ئۇچۇرالرنىڭ ئهڭ
ئاۋۋال دۆلهت ئىچىده تارقىلىشىغا، ئاندىن ئۇنىڭ
بولۇپمۇ چهتئهللىك تاماشىبىنالرغا تارقىلىشىغا
كاپالهتلىك قىلىدىكهن.  مانا بۇ خىتاينىڭ
چهتئهللهرگه قىلغان تهشۋىقاتىنىڭ
كۆپىنچىسىدىكى ئهقلىيه سۆزلهر ۋه شوئارلىرىنىڭ
خىتايالرغا نىسبهتهن ئهقىلگه ئۇيغۇن، ئهمما،
چهتئهللىكلهرگه نىسبهتهن مهنىسىز
ھېسابلىنىشىنىڭ سهۋهبىى چۈشهندۈرۈپ بېرهلىشى

مۇمكىن. 
  لى خانىمنىڭ بۇ خىزمهتنىڭ تهسىرى
سۈپىتىدىكى بىرىنچى مىسالى، 2000-يىلىدىكى
ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىده ئامېرىكا بىلهن خىتاي  

ئوتتۇرىسىدىكى   سودىنى  نورمالالشتۇرۇش 
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ياكى نورمالالشتۇرماسلىق، شۇنداقال خىتاينىڭ
دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ رهسمىي ئهزاسى بولۇش
بولماسلىقى توغرىسىدىكى بېلهت تاشالشقا
خىتاينىڭ يۇقارقىدهك تهشۋىقاتلىرىنىڭ قانداق
تهسىر كۆرسهتكهنلىكى، بۇ بېلهت تاشالشتا
خىتاينىڭ ئىككىال جهھهتتىن پايدا ئالغانلىقى
ئىدى. بۇ خىل ئهھۋالدا، بۇ خىزمهتنىڭ يۆنىلىشى
خىتاينىڭ ئۆز سوتسىيالىستىك ئىقتىسادىنى
(socialist economy) ئهركىن قويۇپ بېرىشكه
قهتئىي ھالدا قارشى چىقىدىغانلىقى توغرىسىدىكى
ئۇچۇرالرنى باستۇرۇش؛ ھهمده قىلىۋاتقىنىنىڭ
ئهكسىچه، خىتاينىڭ مۆتىدىل ئىسالھاتچىلىرىنىڭ
ئهركىن بازارغا بولغان ئېھتىياجىنى ۋه بۇ جهھهتته
مۇۋهپپىقىيهت قازىنااليدىغانلىقىنى ئىپادىلهش
بولغان ئىكهن. بۇنداق تهشۋىقات گۇمانخور ئامېرىكا

دۆلهت مهجلىسىده ئۆز كۈچىنى كۆرسىتهلهيدىكهن.
    لى خانىمنىڭ ئىككىنچى مىسالى بولسا، خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ پرىزدېنت بىل كېلىنتوننىڭ داالي
المانىڭ تىبهتكه قايتىشى ئۈچۈن خىتايغا بېسىم
ئىشلىتىش تىرىشچانلىقلىرىنىڭ تهسىرىنى يوق
قىلىش جهھهتته قانداق ئۇچۇرالرنى ئوتتۇرىغا
چىقارغانلىقى ئىدى. خىتاينىڭ مهقسىتى داالي
المانىڭ سىياسىي تهلهپلىرىنى كۆپتۈرۈش ئارقىلىق،
شۇنداقال داالي المانى دىنىي لېدىر ئهمهس،
«بۇددىستلىق تونىغا ئورىنىۋالغان چىلبۆره»
سىياسىئون دېيىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا قارا سۈركهش،
ھهمده داالي المادىن باشقا تىبهت لېدىرىنىڭ

تىبهتكه قايتىشى ئىلگىرى سۈرۈش بولغان.(15)
لى خانىم دهلىل سۈپىتىده ئوتتۇرىغا قويغان
ئۈچىنچى مهسىله بولسا، بېيجىڭنىڭ خىتاي
ۋهتهندىشى بولغان كىشىلىك ھوقۇق
پائالىيهتچىلىرىنى، بولۇپمۇ ئىلگىرى خىتاي
كومپارتىيىسىده يۇقىرى ھوقۇق تۇتقان كىشىلىك
ھوقۇق پائالىيهتچىلىرىنى قانداق قىلىپ
ئامېرىكىنىڭ قوللىشىدىن بارا-بارا مهھرۇم
قويۇشقا ئۇرۇنۇشى ئىدى. ئۇ بىزگه ئېيتقان ئۈچ
تۈرلۈك مىسال ئىچىده، ئۇنىڭ نهزىرىدىكى
خىتاينىڭ سىرتقا تهسىر كۆرسىتىش
تىرىشچانلىقلىرى ئارىسىدا خىتاي ئېرىشكهن ئهڭ

چوڭ غهلىبه ئۇنىڭ دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا 

بولۇشى ئ ۈچۈن قولالشنى قولغا كهلتۈرۈشى بولغان.
   گهرچه لى خانىمنىڭ خىتاينى قارىالشلىرى
كۆپىنچىمىزنى ھهيران قالدۇرغان بولسىمۇ،
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىده خىزمهت قىلىدىغان
كىشىلهر ۋه باشقا كىشىلهر خىتاينىڭ ئامېرىكا
دۆلهت مهجلىسىگه ۋه ئاق سارايغا تهسىر
كۆرسىتىشكه بولغان ئۇرۇنۇشلىرىدىن گۇمانلىنىدۇ.
1996-يىلى فرهد تومپسون ۋه جون گلېن
قاتارلىقالرنىڭ باشچىلىقىدىكى بىر قېتىملىق
كېڭهش پاالتا تهكشۈرۈشى ئارقىلىق، خىتايالرنىڭ
بىۋاسىته ھالدا ئامېرىكانىڭ سىياسىي قهدهم
باسقۇچلىرىغا تهسىر كۆرسىتىشكه ئۇرۇنغانلىقى
CIA ۋه FBI ،ئاشكارىالندى. 2000-يىلى مارتتا
ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىگه بېيجىڭنىڭ «دۇنيا
مىقياسىدىكى خىتايغا بولغان كۆز قاراشنى كۆزىتىپ
تۇرغانلىقى ۋه ئۇنىڭغا تهسىر كۆرسهتكهنلىكى»نى
دوكالت قىلغان. دوكالتتا بايان قىلىنىشىچه،
خىتاينىڭ مهقسىتى «باشقا دۆلهتلهردىكى
خىتاينىڭ مهنپهئهتىگه تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان
مۇھىم شهخسلهر ۋه تهرهققىياتالر ھهققىده ئۇچۇر
توپالش بولغان. ئامېرىكا ئىستىخبارات ئورگانلىرىغا
سىڭىپ كىرىش خىتاينىڭ مۇھىم نىشانلىرىدىن
بىرى بولغان.»(17) لى خانىمنىڭ دېيىشىچه،
ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسىدىكى تهكشۈرۈش
سهۋهبلىك، خىتاي ئامېرىكا سىياسىئونلىرىغا
بىۋاسىته سايالم ياردىمى قىلىش تىرىشچانلىقىنى
توختاتقان.  بىراق، خىتاي ئامېرىكا سىياسىتىگه
تهسىر كۆرسىتىش ئورۇنىشىدىن ۋاز كهچكىنى يوق.
بۇنىڭ ئهسكىچه، خىتاي بۇ مهقسىتىگه يېتىدىغان
قانۇنىي ئۇسۇلدىن بىرنى تېپىپ چىقتى. يهنى،
خىتاي ۋاشىڭتوندىكى شېرىكلىرىگه خىتاي
مېدىياسى ۋه ئاقىلالر ئامبىرى ئارقىلىق ئۇچۇر
بېرىش، كونا مۇشتۇمزور كۈچ (ئامېرىكا) نىڭ
دىققىتىنى قوزغاپ قويىدىغان تېمىالردا دۆلهت ئىچى
مېدىياسىنى كونترول قىلىش ئارقىلىق ئۆزى
تهرىپىدىن چىقىدىغان يېقىمسىز ئىدىيهلهرنى
باستۇرۇش يولىنى تېپىپ چىقتى. لى خانىمنىڭ
بىزگه ئېيتقانلىرى خىتاينىڭ بىز ئويلىغاندىن كۆپ

تهسىرگه ئىگه ئىكهنلىكىنى ئاشكارىلىدى.
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***
   لى خانىمنىڭ بايانىچه، خىتاي يىلالردىن بېرى
بېيجىڭ ياخشى كۆرىدىغان ئۇچۇرالرنى ئىلگىرى
سۈرىدۇ دهپ قارىغان چهتئهللىك سىياسهت
بهلگىلىگۈچىلهرنى دهرىجىسىگه قاراپ تۈرگه
ئايرىغان. خىتاينىڭ چهتئهللهردىكى مۇھىم باش
ئهلچىلىرى  كىشىلهر بىلهن «دوستلۇق كومېتىتى»
شهكىللهندۈرۈپ، ئۇالرغا ئهگىشىش ئارقىلىق ھهر
قايسى دۆلهتلهرنىڭ پايتهختىدىكى مۇھىم
سىياسىئونالرنى، سودا ماگناتلىرىنى ۋه داڭدار
ژۇرنالىستالرنى باھاالپ چىقققان ۋه (ئۆز ئارخىبىدا)
بۇ كىشىلهر ئارىسىدىكى ئۆزىگه نىسبهتهن
دوستانىلهرنى باشقا، ئۆزىگه سهلبىي نهزهرده
قارايدىغانالرنى ئاياققا تىزىپ رهتكه تۇرغۇزۇپ
چىققان. بۇ تىزىملىكته كۆپلىگهن ئامېرىكالىق
ئاكادېمىك ئالىملىرىنىڭ، شۇنداقال ئۆتمۈشتىكى ۋه
نۆۋهتتىكى ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىنىڭ، ھهمده
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى سىياسىتىنىڭ
ئىككىال پارتىيىدىن بولغان كۆپلىگهن

مهسلىھهتچىلىرىنىڭ ئىسمى يېزىلغان.
— (William C. Triplett II) ۋىليام س. ترىپلېت     
ئاۋام پاالتاسى تاشقى مۇناسىۋهتلهر كومېتىتىنىڭ
سابىق كهسپىي مهسلىھهتچىسى، شۇنداقال خىتاي
ھهققىدىكى ئىككى پارچه كىتابنىڭ ئاپتورىدۇر.
(خىتاي توغرىسىدىكى ئىككى كىتابنى باشقا بىر
ئاپتور بىلهن ھهمكارلىشىپ يازغان.) ئۇ خىتايغا
مۇھهببىتى باردهك كۆرىنىدىغان ئامېرىكالىق
Red ) «مۇتهخهسسىسلهرنى «قىزىلالر گورۇھى
Team) دهپ ئاتىغان ۋه ئۇالرنى بىر بولسا خهلق
ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ كوممۇنىستلىق
خۇسۇسىيىتىنى تونۇشتا خاتاالشقان، بىر بولسا بۇنى
بىلمهس بولۇۋېلىشقا تىرىشقان دهپ قارىغان.
ترىپلېت بۇالرنىڭ قارىشىسىدىكى گۇرۇھنى
«كۆكلهر گورۇھى» دهپ ئاتىغان بولۇپ، بۇ
گۇرۇھتىكىلهر ئۆزلىرىنى خىتايغا ئامراق
مۇتهخهسسىسلهر بىلهن ئىدىيه كۈرىشى قىلغۇچىالر
دهپ قارايدۇ. شۇنىسى قۇياشتهك ئايدىڭكى،
«قىزىلالر گورۇھى» دېگهن لهقهم قويۇلغان تهرهپ
ئۆزىگه قويۇلغان لهقهمنى ئۆچ كۆرىدۇ، شۇنداقال

خىتاينىڭ ئالدامچىلىقلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ. بۇ 

گورۇھتىكىلهر خىتاي ھۆكۈمىتى
ئامېرىكالىقالرغىمۇ، باشقىالرغىمۇ يالغان

سۆزلىمهيدۇ، دهپ داۋا قىلىشىدۇ.   
     خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي مېدىيا خادىملىرىغا
رهسمىي ھالدا تهكىتلهيدىغان شۇكى، خىتاي
«قىزىلالر گورۇھى»نى، خىتاينىڭ تهرىپلىشى بويىچه
ئېيتقاندا «خىتاينى ياخشى چۈشىنىدىغان»،
«خىتاينىڭ ئاممىۋىي مۇناسىۋىتىدىكى ياخشى
ياردهمچى ھېسابلىنىدىغان» ئامېرىكالىقالرنى
قولاليدۇ.(18) بۇ سهۋهبلىك، بېيجىڭ ئامېرىكادا
«ياخشى ياردهمچىلهر»نى كۆپلهپ تاپالىغان.(19) بۇ
«سۆيۈملۈك دوستالر» خىتايغا تهكلىپ قىلىنىدۇ،
خىتايدىكى ھهر خىل رهھبهرلهر ۋه ئالىمالر بىلهن
باردى كهلدى قىالاليدۇ، مېدىياالردا ماختىلىدۇ؛ ھهتتا
بهزى ھالالردا ھۆكۈمهت تهرهپ بىلهن توختام ئىمزاالش
ياكى ھۆكۈمهتنىڭ مهبلىغىنى قولغا كهلتۈرۈش
پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ. ئۇالرنىڭ خىتاي مۇخاتىپلىرى
ئادام سىمىس ۋه توماس جېففىرسونغا يۈكسهك
مهدھىيهلهرنى تۆكىۋېتىدۇ، شۇنداقال ئامېرىكالىق
سورۇنداشلىرىنى ئهگهر چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى ياكى
ئىچكى مۇخالىپ كۈچلهر خىتايغا بهك بېسىم
قىلىۋهتسه ياكى خىتاينى بهك تهنقىدلىۋهتسه،
خىتايدا مۇقىمسىزلىق يۈز بېرىدىغانلىقىدىن
ئاگاھالندۇرىدۇ. ئۇالرنىڭ باش تېمىسى تولىمۇ ئاددىي:
خىتاي تهھدىت ئهمهس. ئامېرىكا خىتاينىڭ تىنچ
ھالهتته دۇنياۋىي كۈچ بولۇپ باش كۆتۈرۈشى ئۈچۈن

ياردهم بېرىشى كېرهك.
بېيجىڭدىكى ئهمهلدارالر بهزى خىتايشۇناس
مۇتهخهسسىسلهرنىڭ خىتاينىڭ مهۋقهسىنى
يورۇتۇپ بېرىشته مۇھىم رول ئوينىغانلىقى ئۈچۈن،
ئۇالرنى ماختىشىدۇ. بۇ خىل ئهھۋال ماڭا تونۇشلۇق.
چۈنكى مهن «قىزىلالر گورۇھى» دېگهن ئۇقۇم ئىجاد
قىلىنىشتىن ئۇزۇن يىلالر ئىلگىرىال قىزىلالر گورۇھى
تىپىدىكى شهخس ئىدىم. بىز ئىككىال تهرهپ ئۆز-ئارا
چۈشهنچه ھاسىل قىلىشقا مايىل ئىدۇق، شۇنداقال
ئهمدىلهتىن ئوتتۇرا ھال چوڭلۇقتىكى تاماشىبىنالر
سۇپىسىنى تولدۇرغان ئىدۇق. شۇنداق قىلىپ، خىتاي

كىمنىڭ ئۆزى تهرهپته ئىكهنلىكىنى، كىمنىڭ ئۆزى
تهرهپته ئهمهسلىكىنى بايقاشتا بىزنىڭ
قارارلىرىمىزنى ۋه خهت-چهكلىرىمىزنى  كۆزىتىدىغان 
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بهلهن پۇرسهتكه ئېرىشىۋالدى. خىتاي رهھبهرلىرى
ئهگهر ئاشۇ (چهتئهللىك) ئالىمالرغا يېتهرلىك
دهرىجىده تهسىر كۆرسىتهلىسه، بۇ ئالىمالرنىڭ كۆز
قاراشلىرىنىڭ باشقا يازغۇچىالرغا، ئانالىزچىالرغا،
سىياسهت بهلگىلىگۈچىلهرگه، ھهمده بېيجىڭنىڭ
ھهرىكهتلىرىنى كۆزىتىدىغان مۇتهخهسسىسلهرنى
ئىزدهپ يۈرگهن مۇخبىرالرغا تارقىلىدىغانلىقىنى

بىلىدۇ.
   خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئىدىئولوگىيه بازىلىرىغا
سىڭىپ كىرىش ۋه كۆز قاراشلىرىنى بىلىپ
تۇرۇشتىكى ئۇسۇل-چارىلىرى خىلمۇ-خىل. خارۋارد
ئۇنۋېرسىتېتىدىكى تارىخشۇناس روس تېررىل
(Ross Terrill) نىڭ خىتاينىڭ بۇ جهريانىنى
سۈپهتلىگىنىدهك «خىتاينىڭ ۋه ئامېرىكانىڭ
ئورگانلىرىدىن ئىقتىسادىي مهنپهئهتكه ياكى باشقا
مۇۋهپپىقىيهتكه ئېرىشكهن ئامېرىكالىقالر
ئارىسىدا ئورتاق مهۋجۇتلۇق ئوتتۇرىغا چىقتى. پۇل
خىتاي بىلهن قالتىس يېقىن مۇناسىۋىتى بار بىر
سودىگهردىن كېلىشى مۇمكىن. شۇنداقال، بىر
ئاقىلالر ئامبىرىنىڭ، ياكى خىتاي ھهققىده
تهتقىقاتقا موھتاج فوندالرنىڭ بۇ پۇلالرنى رهت
قىلىشى تولىمۇ قىيىن.»(20) خىتاي شىركهتلىرى
ئامېرىكانىڭ خىتاي تهتقىقاتىنى مهبلهغ بىلهن
تهمىنلهش ئۈچۈن، ئامېرىكادىكى خىتاينىڭ
نۇقتىئىينهزىرىنى ياقىاليدىغان ئاقىلالر ئامبىرى ۋه
ئۇنۋېرسىتېتلىرىغا زور سوممىدا ئىقتىسادىي ياردهم
بېرىشنى باشالپ بولدى. بۇ مارافوندا ئۇتۇپ چىقىش
ئۈچۈن خىتاي سىياسىي بيۇروسى تهرىپىدىن
پىالنغان ئۇچۇر تارقىتىش خىزمىتىنىڭ بىر

قىسىمىدۇر.
    خىتاي ھۆكۈمىتى تېخىمۇ كۆپ ھهمشېرىكالرنى
ئهتىراپىغا توپالش ئۈچۈن، 2004-يىلى ئاقىلالرچه
ھهرىكهتتىن بىرنى باشلىدى. ئۇ بولسىمۇ پۈتۈن
دۇنياغا تارقالغان كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى
(Confucius Institute) دۇر. كۇڭزى
ئىنستىتۇتلىرىنىڭ خىتاي ئۈچۈن قانچىلىك
مۇھىملىقىنى كۆرسىتىدىغان ئاالمهتلهردىن بىرى،
خىتاي مۇئاۋىن باش مىنىستىرى، شۇنداقال خىتاي
سىياسىي بيرۇسىغا كىرهلىگهن تۇنجى ئايال
ئهمهلدار ليۇ يهندوڭنىڭ بۇ ئىنستىتۇتقا باشچىلىق 

قىلىشىدۇر. كۇڭزى خىتاينىڭ ياخشى نىيهت،
مهغرۇر ئوبرازىنى ئىپادىلهشتىكى تولىمۇ
كۆڭۈلدىكىدهك سىمۋولدۇر. «كۇڭزى» غهربته 
ئهقلىيه سۆزلىرى بىلهن ئاقىل، تىنچلىقپهرۋهر
پهيالسوپ دهپ تونۇلغان. كۇڭزى ئ ىنستىتۇتلىرى
قارىماققا ھهر قاچان يهرلىك ئۇنۋېرسىتېتالر بىلهن
ھهمكارلىشىپ، چهتئهللىكلهرگه خىتاي تىلى ۋه
مهدهنىيىتىنى ئۆگىتىدىغان ئورۇن بولۇپ كۆرىنىدۇ.
ئهمهلىيهتته، ئۇالر يۇقارقىالردىن سىرت خىتاينىڭ
تارىخىنى كۆككه كۆتۈرۈش، خىتاينى
چهتئهللىكلهرگه تىنچلىقپهرۋهر، بهخىتلىك دۆلهت
قىلىپ تهسۋىرلهش، ھهمده  خىتاي مهدهنىيىتىنى
پهقهت كۇڭزى ئارقىلىقال ھهقىقىي چۈشهنگىلى
بولىدىغانلىقىدهك ئىدىيه تارقىتىش قاتارلىق
خىزمهتلهرنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ. كۇڭزى
ئىنستىتۇتلىرى «سۈنزىنىڭ ئۇرۇش سهنئىتى»
(Sun Tzu’s Art of War) نى زورلۇق كۈچتىن
خالىي ئىلمىي ئهسهر سۈپىتىده قايتا تهرجىمه
قىلىنىشىنى تهشهببۇس قىلىدۇ. ئوقۇغۇچىالر
سهمىمىيهت ۋه دۇرۇسلۇقنى ئۆزىگه مىزان قىلغان
بهخىتلىك كۇڭزى ئائىلىسى توغرىسىدىكى
ھېكايىلهر ۋه مهدهنىيهت قهھرىمانلىرى بىلهن
خۇشال قىلىنىدۇ. تىنچلىقپهرۋهرلىك ۋه
سهمىمىيهت خىتاينىڭ ئهڭ ئاساسلىق مهدهنىيهت
ئهنئهنىسى سۈپىتىده بازارغا سېلىنىدۇ. خىتاي
ھۆكۈمهت تور بېتى ئۇالرنىڭ چىقىمىنى
كۆتۈرىدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئىنستىتۇت «خىتاي
بىلهن دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىنىڭ دوستلۇقى ۋه
ھهمكارلىقىنى كۈچهيتىدىغان، شۇنداقال دۇنيادا
بهكمۇ قارشى ئېلىنغان كۆۋرۈكلۈك رولىنى

ئوينايدۇ.»(21)
  ئ ۆتكهنكى نهچچه ئون يىلدا، كۇڭزى
ئىنستىتۇتىنىڭ دۇنيانىڭ ھهر قايسى
جايلىرىدىكى تارماقلىرى 350 كه يهتتى. ستانفورد
ئۇنۋېرسىتېتى، كولۇمبىيه ئۇنۋېرسىتېتى،
پېنسىلۋانىيه ئۇنۋېرسىتېتى قاتارلىق
ئۇنۋېرسىتېتالردا تهسىس قىلىنغان كۇڭزى
ئىنىستىتۇتلىرىمۇ بۇنىڭ ئىچىده.(22) پۈتكۈل
دۇنياغا تارقالغان كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنىڭ
بهشتىن      بىرىنىڭ    ئامېرىكادا      ئىكهنلىكى، 
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خىتاينىڭ ئامېرىكاغا سىڭىپ كىرىشىده كۇڭزى
ئىنىستىتۇتلىرىنىڭ نهقهدهر مۇھىم رول
ئوينايدىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ.(23)  بۇ
ئىنستىتۇتنىڭ ئامېرىكادىكى سانى باشقا ھهر
قانداق دۆلهتتىكىدىن تۆت ھهسسه كۆپ.(24) 2012-
يىلى نيۇيورك ۋاقىت گېزىتىگه مۇنۇ قۇرالر
يېزىلغان:«ئىقتىسادقا ھاجهتمهن ئۇنۋېرسىتېت
رهھبهرلىكىگه نىسبهتهن، كۇڭزى ئىنىستىتۇتى
ئۇالرنىڭ بېشىغا قونغان ئامهت قۇشى. بۇ
ئىنستىتۇت پهقهتال بېيجىڭ ئىقتىساد بىلهن
تهمىنلىگهن تىل ئوقۇتقۇچىلىرىنى ۋه دهرسلىك
كىتابلىرىنى ئېلىپ كېلىپال قالماي، ئىنستىتۇت
باشلىقىنىڭ مائاشى ئۈچۈن ۋه ئاممىۋىي ھادىسىلهر
ئۈچۈن تهسىس قىلغان بىر پروگرامما ئۈچۈن پۇلمۇ
ئېلىپ كېىدۇ.»(25) ئۇنۋېرسىتېتالر تۈرلۈك
پروگراممىالر ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئىقتىسادىي
ياردهمگه ئېرىشىش پۇرستى ئاساسىدا مىليونالرچه
دولالرغا ئېرىشىدۇ. نهشرىياتالردىن بىرىنىڭ
تهسۋىرلىگىنىدهك، بۇ پۇلالرنىڭ ھهممىسى «خىتاي
تىلىنى خهلقئاراغا ئومۇمالشتۇرۇشقا يېتهكچىلىك
قىلىش گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى»دىن — «خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قولى ھېسابالنغان مائارىپ
مىنىستىرلىكىدىن كېلىدۇ.»(26) ليۇيهندوڭ
رهھبهرلىكىدىكى «خىتاي تىلىنى خهلقئاراغا
ئومۇمالشتۇرۇشقا يېتهكچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى
ئىشخانىسى» خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ
چوڭ ئهمهلدارلىرىدىن ھېسابالنغان ئون ئىككى
خىتاي مىنىستىرى ۋه كومېتىتىتالر تهرىپىدىن
ئىداره قىلىنىدۇ. نېيشېن( the Nation) ئۇزۇن بىر
ماقالىسده «ئاددىيچه ئېيتقاندا، خىتاي تىلىنى
خهلقئاراغا ئومۇمالشتۇرۇشقا يېتهكچىلىك قىلىش
گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى كومپارتىيهنىڭ
خهلقئارالىق پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى سۈپىتىده
ئىشقا سېلىۋاتقان قوراللىرىدىن بىرىدۇر» دهپ

يازىدۇ. (27)
2011-يىلى، خىتاينىڭ ئىنگىلىز تىلىدا
تارقىتىدىغان «خىتاي كۈندىلىك گېزىتى» «نيۇيورك
ۋاقىت گېزىتى» گه كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ
ئهۋزهللىكلىرى تهشۋىق قىلىنغان ئىككى بهتلىك
ئېالن بهرگهن بولۇپ، ئېالندا «كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ
چهتئهللىك ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى پۈتۈن 

كۈچى بىلهن قاندۇرىدىغانلىقى، شۇنداقال كۆپ خىل
مهدهنىيهتنىڭ تهرهققىياتىغا تۆھپه
قوشىدىغانلىقى» داۋا قىلىنغان. ئېالندا يهنه بۇ
ئىنستىتۇتنىڭ «مهدهنىيهت ۋه ئاالقه جهھهتتىكى
ئىلگىرىلهشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى،
ئىدىئولوگىيىگه ئائىت مهزمۇنالردىن
ساقلىنىدىغانلىقى» بايان قىلىنغان.(28) بۇ گهپ

توغرا ئهمهس.
   مونت خوليك ئىنستىتۇتىدىكى خىتاي ئهدهبىياتى
Jonathan) پروفېسسورى جوناسېن لىپمان
Lipman) (بۇ ئىنستىتۇتتىن) ئاگاھالندۇرۇپ
شۇنداق دهيدۇ:«كۇڭزى ئىنستىتۇتى بىزگه الزىملىق
بولغان مهھسۇالتنى، يهنى خىتاي تىلى ئۆگىتىش
مۇالزىمىتىنى سېتىشنى ۋاسىته قىلىپ تۇرۇپ،
خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئامېرىكادىكى ئاكادىمىيهلهرگه
غهلىبىلىك ھالدا باشالپ كىردى.»(29) شۇنىڭدهك،
مىئامى ئۇنۋېرسىتېتىدىكى بىر پروفېسسور
خىتاينىڭ مهرتلىكىنىڭ شهرتلىك ئاساستا
كېلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. (كۇڭزى
ئىنستىتۇتلىرى مهنسۇپلىرىنىڭ تهلىپى شۇكى)
«داالي الما بىلهن سۆھبهتلىشىشنى ئوتتۇرىغا
قويۇشىڭىزغا، ياكى داالي المانى مهكتهپكه تهكلىپ
قىلىشىڭىزغا بولمايدۇ. شىزاڭ مهسىلىسى،
تهيۋهن، خىتاينىڭ ھهربىي كۈچى، خىتاي
رهھبهرلىكى ئارىسدىكى ئىچكى كۈرهش
قاتارلىقالرنىڭ ھهر قاندىقىنىڭ سۆھبهت تېمىسى
بولۇشىغا رۇخسهت يوق.»(30) بلۇمبېرگ خهۋىرىنىڭ
مهلۇماتىچه «خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن يېقىن
مۇناسىۋىتى بار بېيجىڭدىكى بىر تهشكىالت
ستانفۇرت ئۇنۋېرسىتېتىدا خىتاي تىلى ۋه
مهدهنىيىتىنى ئ ۆگىتىدىغان كۇڭزى ئىنستىتۇتىنى
قۇرۇش ۋه پروفېسسورلۇق ئۇنۋانى بېرىش ئۈچۈن،
ئۇنۋېرسىتېتقا تۆت مىليون دولالر پۇل بهرگهنده بىر
شهرتنى قوشۇمچه قىلغان بولۇپ، بۇ شهرتته
پروفېسسورنىڭ تىبهت مهسىلىسىگه ئوخشاش
نازۇك مهسىلىلهرنى تىلغا ئالماسلىقى
بىلدۈرۈلگهن.»(31) ئاۋسترالىيهدىكى ئهڭ داڭلىق
مائارىپ ئورگانلىرىدىن بىرى بولغان سىدنىي
ئۇنۋېرسىتېتى (Sydney University) داالي الما
بىلهن ئالدىن كېلىشىلگهن بۇ ئۇنۋېرسىتېتنى

زىيارهت قىلىش پىالنىنى ئهمهلدىن قالدۇرىۋهتكهن-
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لىكى ئۈچۈن قاتتىق تهنقىدكه ئۇچرىغان. بۇ
ئۇنۋېرسىتېتنىڭ پىالننى ئهمهلدىن
قالدۇرۇۋېتىشىگه ئۆزلىرىنىڭ خىتاي بىلهن بولغان
مۇناسىۋهتكه زىيان سېلىش ۋه خىتاينىڭ كۇڭزى
ئىنستىتۇتىنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلىشىدىن

ئايرىلىپ قېلىش قورقۇنچى سهۋهب بولغان.(32)
   مهن ۋاشىڭتوندىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىدىن
بىرىنى زىيارهت قىلغىنىمدا، ھهيرانلىق ئىلىكىده
بايقىغان نهرسهم شۇ بولدىكى، «كۇڭزى ئهسهرلىرى»
نىڭ «شۇملۇق چىلاليدىغان» بهشىنچى جىلدى
ئىنستىتۇتنىڭ دهرسلىكىگه كىرگۈزۈلگهن ئىكهن.
بۇ ئهمنىيه يىلنامىسى بولۇپ، بۇنىڭدا ئۇرۇشقاق
بهگلىكلىرى دهۋرىدىكى بهش زوراۋان كۈچنىڭ
يۈكسىلىشى ۋه چۆكۈشى مهزمۇن قىلىنغان. ئۆزى
ئىشلهۋاتقان ئۇنۋېرسىتېت ئۆزىنىڭ مهكتهپ
ھويلىسىغا خىتاينىڭ پۇلى بىلهن ئىنستىتۇت
قۇرۇشنى رهت قىلغانلىقىنى بايان قىلغان كانادالىق
(Terry Russell) پروفېسسور تېرىي رۇسسېل
مۇنداق دهيدۇ:«بۇ بىر ئۇنۋېرسىتېتتىكى قانۇنىي
رامكا ئىچىده تۇرۇپ ئۆزنى تهشۋىق قىلىش ۋه
ئاممىۋىي مۇناسىۋهت تورىنى كۈچهيتىشتىن باشقا

نهرسه ئهمهس.»(33)
  كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى بىلهن بولىدىغان
سۆھبهتلهرنىڭ كۆپۈنچىسى مهخپىي شهكىلده
ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ
ئۇنۋېرسىتېتالرغا قويىدىغان تهلىپىنى ئېنىق
ھالهتته بايان قىلىپ بېرهلىشىمىز تهسكه توختايدۇ.
ئامېرىكالىق مۇخبىرالردىن بىرى بۇ خىلدىكى
توختامالردىن بىرىگه ئېرىشكهنلىكىنى جاكارلىغان
بولۇپ، توختامنىڭ مهزمۇنى تۆۋهندىكىچه
ئىكهن:«توختام ئىمزالىغان ئىككى تهرهپ بۇ
توختامنى مهخپىي توختام دهپ بىلىدۇ. بىر
تهرهپنىڭ يازمىچه رۇخسىتى بولمىغان ئهھۋال
ئاستىدا، ئىككىنچى بىر تهرهپنىڭ توختام
مهزمۇنىنى ئاشكارىلىشىغا ياكى باشقىالرنىڭ
ئاشكارىلىشىغا يول قويۇشىغا بولمايدۇ. توختام
مهزمۇنىنى ئاشكارىالش توختام ئىمزاالشقۇچى بىر
تهرهپ ئۈچۈن زۆرۈر بولغان شهرت ئاستىدا،
توختامدىكى بهلگىلىمىلهرگه رىئايه قىلغان

ئاساستا ئاشكارلىشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا.»(34)

تهنقىدلهرده ئاگاھالندۇرۇلىشىچه، كۇڭزى
ئىنستىتۇتى مهخپىي ھالدا «سانائهت ۋه ھهربىي
جهھهتته ئىشپىيونلۇق قىلىش، چهتئهلدىكى
خىتايالرنى نازارهت قىلىش ۋه تهيۋهنلىكلهرنىڭ
تهسىر كۈچىنى يوق قىلىش» قاتارلىق
خىزمهتلهرنىمۇ قىلىشى مۇمكىن ئىكهن.(35)
شېۋىتسىيهده، ستوكھولم ئۇنۋېرسىتېتىنىڭ بىر
نهچچه خادىمى ئۇنۋېرسىتېتنىڭ سكاندىناۋىيه
كۇڭزى ئىنستىتۇتى بىلهن مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈشىنى
تهلهپ قىلىپ مۇنداق دېگهن:«ستوكھولىمدا
تۇرۇشلۇق خىتاي ئهلچىخانىسى كۇڭزى
ئىنستىتۇتى ئارقىلىق سىياسىي نازارهت قىلىش،
مهخپىي تهشۋىقات قىلىش ھهمده فالۇن گۇمپىسى
قاتارلىق سهزگۈر تېمىالردا تهتقىقات ئېلىپ بېرىشنى
چهكلهش قاتارلىق خىزمهتلهرنى
يۈرگۈزۈۋاتىدۇ.»(36) كانادا مانىتوبا ئۇنۋېرسىتېتى
(University of Manitoba) دىكى بىر پروفېسسور
ئۇنۋېرسىتېتنىڭ خىتاي تىلى ئىنستىتۇتىدىكى
خىزمهتچىلهرنى «بۇ مهكتهپته ئوقۇۋاتقان خىتاي
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىش-پائالىيهتلىرىگه
كۆزهتچىلىك قىلىدۇ» دهپ قارايدىغانلىقىنى بايان

قىلغان.(37)
   خىتاي ھۆكۈمىتى كۇڭزى ئۇنۋېرسىتېتلىرىنىڭ
جاھانغا تارقىلىشىدىن ئىپتىخارلىنىدۇ ۋه بۇنى
خىتاي بىلهن ئامېرىكانىڭ بارغانچه
تهڭلىشىۋاتقانلىقىنىڭ مىساللىرىدىن بىرى دهپ
قارايدۇ.  خىتاي خهلق گېزىتىنىڭ 2011-يىللىق
مهلۇم سانىدا مۇنداق دهپ پو ئېتىلغان:«كۈنىمىزده
خىتاي نېمىشقا بۇنچىۋاال دىققهتكه سازاۋهر بولىدۇ؟
بۇنىڭ سهۋهبى خىتاينىڭ توختاۋسىز ئېشىۋاتقان
كۈچىدۇر ... بۈگۈن بىز دۇنيا بىلهن، غهرب بىلهن
تامامهن يېڭىچه بىر خىل مۇناسىۋهت ئۈستىدىمىز.
ئهمدىلىكته بىز ئۇالرنىڭ رهھىم شهپقىتىگه
موھتاج ئهمهس، ئهكسىچه بىز بارغانچه كۈچىيىپ
ئۇالرنىڭ تهڭدىشىغا ئايالنماقتىمىز.»(38) خىتاي
رهھبهرلىرى غهربنىڭ تهنقىدىگه دۇچ كهلگهندىكى
دائىمىي ئىنكاسىغا ئوخشاش، خىتاي ھۆكۈمىتى
كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى تهنقىدلىگۈچىلهرگه
تاجاۋۇزچىالر ياكى ئېقىمغا قارشى ئىش تۇتقۇچىالر
دهپ چۈشۈرۈپ مۇئامىله قىلىدۇ.   خىتاينىڭ   ئهن-
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گىلىيهده تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى 2012-يىلى بۇ
ھهقته مۇنداق دېگهن:«بهزى كىشىلهر كۇڭزى
ئىنستىتۇتلىرىنىڭ تېز سۈرئهتته يۈكسىلىشىنى
كۆرۈشتىن ئارامسىزلىنىدۇ. ئۇالر ۋاقتى ئۆتكهن
<سوغۇق ئۇرۇش> ئىدىيىسىگه مهھكۇم

بولغۇچىالردۇر.»(39)   
   ئۇنۋېرسىتېتالرغا غهلىبىلىك ھالدا سىڭىپ
كىرگهن كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى ئهمدىلىكته
ئوخشاش ئۇسۇلنى قوللىنىپ، دۇنيا مىقياسىدا
ئوتتۇرا ۋه باشالنغۇچ مهكتهپلهرنى قۇرۇشقا
ئاتالنماقتا. خىتايالر ئاۋسترالىيهده «خىتاي تىلى ۋه
مهدهنىيىتى» راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن يهرلىك
مهكتهپلهرگه 200 مىڭ دولالردىن كۆپ مهبلهغ
ئاجراتتى. بۇ پۇل بىر چهكلىمه خاراكتېرلىك
كېلىشىم بهدىلىگه كهلگهن. ئۇ بولسىمۇ،
ئوقۇغۇچىالرنىڭ تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقى ياكى
كىشىلىك ھوقۇق قاتارلىقالرنى پاراڭ تېمىسى
قىلىشىغا يول قويماسلىقتۇر.(40) بۇنىڭ ئورنىغا،
ئوقۇغۇچىالر چهتكه قېقىشقا ئۇچراپ كهلگهن
خىتاينى بارلىق كىشىلهر بىلهن چىقىشىپ ئۆتۈشنى
ئازرۇاليدىغان تىنچلىقپهرۋهر دۆلهت دهپ تونۇشى

كېرهك.
خىتاينى تهنقىد قىلغۇچىالرنى جازاالش

 
    يهنه بىر تهرهپته  يامان  خىتايغا گۇمان بىلهن
ھهتتا ئوچۇقتىن ئوچۇق دۈشمهنلىك نهزىرى بىلهن
قارايدىغان غهربلىكلهر-يامان كىشىلهر بار. نۆۋهتته
بۇ خىل كىشىلهرنىڭ تىزىملىكى ئامېرىكا دۆلهت
مهجلىسى ئهزالىرى، ئوڭ قانات ياكى سول قانات
مۇتهخخهسىسلهر، كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى،
ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى قاتارلىقالردىن تهشكىل
تاپىدۇ. سول قاناتالردىن مهشھۇرلىرى رىچارد گرىغا
ئوخشاش (Richard Gere) كىشىلىك ھوقۇق
تهرغىباتچىلىرى، خىتايغا قاتتىق پوزىتسىيه
(Nancy Pelosi) بىلدۈرىدىغان نهنسىي پېلوسى
قاتارلىقالر بار. ئوڭ قاناتالردىن ئامېرىكاد دۆلهت
مۇداپىئه قاتتىق قوللىرى، شۇنداقال دونالد ترامپ
(Donald Trump) قا ئوخشاش سودىنى قوغداش
تهرغىباتچىلىرى بار. بۇالر خىتاي ھۆكۈمىتى
تهرىپىدىن «توڭلىتىلىدىغان»، گېزى كهلسه
سهھنىدىن  سىقىپ  چىقىرىلىشى  مۇمكىن بولغان 

كىشىلهردۇر. بۇالردىن بهزىلىرىگه خىتاي ۋىزا
بېرىشنى رهت قىلغان، باشقىلىرى بولسا (خىتاي
ھۆكۈمىتى ھهققىده) ئۇچۇرغا ئېرىشىشتىن ۋه
خىتاي ئهمهلدارلىرىغا يېقىنلىشىشتىن
چهكلهنگهن. بۇالرنىڭ ئىلمىي ئىزدىنىشلىرىنى
ياكى نۇقتىئىينهزهرلىرىنى يوققا چىقىرىش ئۈچۈن
ئېنگىلىز ۋه خىتاي تىللىرىدا ماقالىلهرنىڭ
يېزىلىشى ۋه  بلوگالرنىڭ قۇرۇلۇشى
رىغبهتلهندۈرۈلدى، بهزى ھالالردا بۇ خىلدىكى
بلوگالر قۇرۇلدى. ئامېرىكا سىياسىي
سېستىمىسىدىكى خىتايشۇناس
مۇتهخخهسسىسلهر كۆپ قېتىم ماڭا دهپ
بېرىشىچه، ئامېرىكادىكى ئوڭچى ۋه سولچىالرنىڭ 
خىتايدىن گۇمانلىنىپ «بۈيۈك ئىتتىپاق»
شهكىللهندۈرۈشى  خىتاينىڭ قارا نىيىتىنى بىلىپ
يېتىشتىن ئىلگىرى  ئۇالرنىڭ نهزىرىده  ئهڭ يامان
ئېىھتىمالدىكى بىر ئىش ئىدى. ئۇالر خىتاينىڭ
ئۇزۇن مۇددهتلىك ئىستىراتېگىيىسىگه دىققهت

قىلىشتىن بهكراق، بىرى-بىرىنى ئۆچ كۆرۈشهتتى.
   خىتاي توغرىسىدا  مهلۇمات بېرىشكه ئهڭ
ئهرزىيدىغان كىشىلهر دهل خىتاي ۋىزىسى
بېرىلىشى چهكلهنگهن ئاكادېمىك، مۇخبىر ۋه
يازغۇچىالر ئىكهنلىكى خىتاي ئالىملىرىغا ئۇزاق
زامانالردىن بۇيان ئېنىق مهسىله ھېسابلىنىدۇ.
يۇقارقى ساھهدىكى باشقا ئامېرىكالىقالر بولسا
خىتايغا بېرىپ كېلىپ تۇرۇشىنى داۋامالشتۇرۇش
ئۈچۈن، ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز رهۋىشته خىتاي بىلهن
مۇرهسسهلىشىشنى داۋامالشتۇرماقتا. ئۇالر بهلكىم
داالي المانى ماختاشتىن ساقلىنىشى ياكى تهيۋهن
توغرۇلۇق بېيجىڭنى غهزهبلهندۈرىدىغان شهكىلده
سۆز-ئىبارىلهرنى قوللىنىشتىن ساقلىنىشى
مۇمكىن. «ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتى» 2013-
يىلى بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك ھالدا مۇنۇالرنى خهۋهر
قىلغان:«چۈنكى، خىتاي ھېچبىر زامان ئۆزلىرىنىڭ
ۋىزا بېرىشنى رهت قىلىشىدىكى سهۋهبىنى
دېمهيدۇ،  ياكى قايسى خىل ئوقۇش مۇكاپاتىنىڭ
بىكار قىلىنغانلىقىنى بايان قىلمايدۇ. نهتىجىده
(چهتئهللىك تهتقىقاتچىالر ئارىسىدا) ئۆزىنى
تهكشۈرۈپ تۇرۇش ۋه تهتقىقات  تېمىلىرىنىڭ
تارىيىپ كېتىتىشهك زىيىنىنى مۆلچهرلىگىلى

بولمايدىغان ئهھۋالالر يۈز بېرىدۇ.»(41)
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    ئامېرىكادىكى مۆھتىرهم خىتايشۇناس ئالىمالردىن
بىرى بولغان پېرىي لىڭكنىڭ (Perry Link) ئون
سهككىز يىلدىن بېرى خىتايغا كىرىشى چهكلهندى.
بۇنىڭ سهۋهبى ئۇنىڭ خىتاينىڭ تهلىپى بويىچه ماقاله
يېزىشنى رهت قىلغانلىقىدۇر. لىڭك مۇنداق
دهيدۇ:«ئامېرىكا خهلقىنىڭ تۆلهيدىغان بهدىلى چوڭ،
بۇنى  توغرا مۆلچهرلىگىلى بولمايدۇ. خىتاينى تهتقىق
قىلىدىغان ئالىمالر ئارىسىدا شىفىرلىق سۆز-
جۈملىلهرنى ۋه ۋاسىتىلىك ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ
بېيجىڭنىڭ تهلهپلىرىدىن قېچىش نورمال ئىش دهپ
قارىلىدۇ، شۇنداقال ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشى چوڭقۇر
سېستىمىالشقان. مهسىلهن، ئۇالردىن بىرى «تهيۋهن
مۇستهقىللىقى» دېمهيدۇ. بۇ «ئىككى قىرغاق
مۇناسىۋىتى» دۇر. ئۇالردىن بىرى خىتاي تۈرمىسىده
يېتىۋاتقان نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى ساھىبى
ليۇشياۋبونى تىلغا ئالمايدۇ... ھهتتا، «ئازادلىق»
دېگهن سۆزنىڭ 1949-يىلىنى كۆرسىتىدىغانلىقى
نورمال ھادىسه سۈپىتىده قوبۇل قىلىنىدۇ.»(42)
شىفىرلىق سۆز-جۈملىلهرنى ئاكادېمىكالر چۈشىنىدۇ.
لىڭك قوشۇمچه قىلىپ مۇنداق دهيدۇ:«بىراق، ئالىمالر
قولالنغان بۇ خىل شىفىرلىق سۆز جۈملىلهرنىڭ
ئوبيېكتى ئاۋام-خهلق بولغىنىدا، ئاۋام 1949 نىڭ
ھهقىقهتهن ئازادلىق ئىكهنلىكى، تهيۋهن
مۇستهقىللىقى دېگهننىڭ ئېغىزغا ئالغۇچىلىقى يوق
ئىش ئىكهنلىكى، نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى
ساھىبىنىڭ تۈرمىده يېتىشىنىڭ راستتىنال تىلغا
ئېلىشقا ئهرزىمهيدىغان ئىش ئىكهنلىكىدهك

چۈشهنچىلهرده بولىدۇ.»(43)
    مهن ئاكادېمىكالرغا قارىتىلغان «بىر قولىدا ئوت،
بىر قولىدا سۇ» مۇئامىلىسى ئارقىلىق ئىش ھهل
قىلىش توغرىسىدا چۈشهنچىگه ئېرىشكهن بولدۇم.
1980-، 1990-يىلالردا مهن خىتايغا قورال-ياراق
سېتىپ بېرىشنىڭ كۈچلۈك تهششهببۇسچىسى
بولغان، ھهمده ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىنى
كۈچهيتىشتىكى گهۋدىلىك شهخسلهردىن بىرى دهپ
قارىلىدىغان چاغلىرىمدا خىتايدا قىزغىن قارشى
ئېلىناتتىم. ئۇ چاغالردا ماڭا خىتاي ئهقىل
بهرگۈچىلىرى، ئالىملىرى، ھهربىي ئهمهلدارلىرى،
ھۆكۈمهت خادىملىرى ۋه باشقا كۆپلىگهن شهخسلهر
بىلهن باردى-كهلدى قىلىشااليتتىم.  زىيارهتتىكى
ئالىم سۈپىتىده خىتايغا كىرىشىمگه رۇخسهت قىلى-

قىلىناتتى. ھالبۇكى، 2006-يىلى سىنتهبىرگه
كهلگهنده ئهھۋالدا ئۆزگۈرۈش يۈز بهردى. مېنىڭ
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىچىده خىتايغا بولغان
گۇمانىي پوزىتسىيهمنىڭ بارغانچه كۈچىيىشى
مېنى ۋال كوچىسى ژۇرنىلىنىڭ داڭلىق كىشىسىگه
ئايالندۇردى. (بۇ ھهقتىكى) ماقالىنىڭ قاراتمىلىقى
باشلىنىشىدىال ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان ئىدى:«بهش
بۇرجهكلىك بىنادىكى تهسىرى كۈچلۈك
مهسلىھهتچى ۋه سابىق خىتاي مهپتۇنى مايكىل
پىلزبېرى شۇنداق قارايدۇ: كۆپ ساندىكى
ئامېرىكالىقالر خىتاي توغرىىسدا خاتاالشتى. ئۇالر
خىتاينى ئىقتىسادىي گۈللىنىشنى نىشان قىلغان
يېقىملىق دۆلهت دهپ قارايدۇ. پلېسبرىي دۆلهت
ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ تۆۋهن
قاتلىمىدىكىلهرنى، مهركىزى ئىستىخبارات
ئاگېنتلىقىنى، كۆپچىلىك ئامېرىكالىق مهبلهغ
سالغۇچىالرنى ۋه كۆپ ساندىكى ئامېرىكالىق
خىتاي تهتقىقاتچىلىرىنى «مۈشۈك ئېيىقنى باغرىغا
باسقۇچىالر» دهپ تهنقىدلهيدۇ. پىلزبېرى ئۆز
ۋهزىپىسىنىڭ دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىكىنىڭمۇ ئۇالر چۈشكهن قاپقانغا
چۈشمهسلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش

ئىكهنلىكىنى بايان قىلماقتا.»(42)
   مهن ۋال كوچىسى گېزىتىده ئېالن قىلغان
ماقالهمده شۇنداق يازغان ئىدىم: «بېيجىڭ
ئامېرىكانى ساقالنغىلى بولمايدىغان دۈشمهن دهپ
قارايدۇ. بىز بۇنىڭ بىلهن كارىمىز بولماي،
ئېتىبارسىز قارىماقتىمىز.» ماقالىنىڭ باشقا
يېرىده مۇنداق دېگهن ئىدىم: «بىز ئهڭ كامىدا
خىتاينىڭ خىيالىنى چۈشىنىشكه تهرهددۇت
قىلمىغانلىقىمىزنى تهن ئېلىشىمىز كېرهك. يهنه
شۇنىمۇ تهن ئېلىشىمىز كېرهككى، بىز دۆلىتىمىز
تارىخىدا بىز ئۈچۈن ئهڭ چوڭ خىرىس بولۇشى
مۇمكىن بولغان خىتاي بىلهن دوقۇرۇشتۇق.»(45) 
 بۇ قۇرالرنى بېيجىڭدىكىلهرنىڭ
ياقتۇرمايدىغانلىقىنى دهپ ئولتۇرۇشىمىز ئارتۇقچه.
  بۇ قۇرالر ئېالن قىلىنىپ ئۇزاق ئۆتمهيال
بېيجىڭنىڭ «غهزىپىگه» دۇچ كهلدىم. مېنىڭ
خىتاي گېنىراللىرى ۋه ئاكادېمىكلىرى بىلهن
بولغان باردى-كهلدىم ئۈزۈلۈپ قالدى. كېيىن شۇنى
بىلدىمكى، خىتاينىڭ ئامېرىكادىكى قوللىغۇچى-
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لىرى، يهنى مهن «ۋال كوچىسى گېزىتى»ده «مۈشۈك

ئېيىقنى باغرىغا باسقۇچىالر» دهپ ئاتىغا شهخسلهر

خىتاي مۇخاتىپلىرىنى ئىزدهپ، مېنىڭ خىتايغا

قهدهم بېسىشىمنىڭ چهكلىنىشىنى تهشهببۇس

قىلغان ئىكهن. بىر چاغالردا مهن زىيارهتتىكى ئالىم

سۈپىتىده نورمال رهۋىشتهم ئاالاليدىغان ۋىزام،

ئهمدىلىكته چهكلهنگهن ئىدى. كهلگۈسىده

خىتايغا بارالىشىم ئۈچۈن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن

رهسمىي يوسۇندىكى دىپلوماتىك ئىسپات ئالىدىغان

ھالهتكه چۈشۈپ قالغان ئىدىم. مېنىڭ ئىش-

ھهرىكهتلىرىم بۇرۇنقىغا قارىغاندا تېخىمۇ

ئهستايىدىللىق بىلهن كۆزىتىلىشكه باشلىدى.

خىتايدا ياشايدىغان «دوستلىرىم» دىن بهزىلىرى

مهن بىلهن ئىككىنچىلهپ ئاالقىالشمىدى. مېنىڭ

ئالىملىقىمنى ۋه خىتاي توغرىسىدىكى

ئاگاھالندۇرۇشلىرىمنى ئېتىبارسىزالش جهھهتته

خىلمۇ-خىل ئۇرۇنۇشالر مهيدانغا چىقتى.   

    مانا بۇ مېنىڭ بىر قانچه يىلالردىن بۇيان دۇچ

كهلگهنلىرىم. ئارقىدىن، 2013-يىلى بىر غهيرى

ئىش يۈز بهردى. مهن يهنه بىر نۆۋهت خىتاي

ۋىزىسىغا ئىلتىماس قىلغىنىمدا، ھېچ ئويلىمىغان

يهردىن ماڭا خىتاي ۋىزىسى بېرىلدى. بۇ ئالته

يىلدىن بۇيان خىتاينىڭ ۋىزا ئىلتىماسىمنى تۇنجى

قېتىملىق تهستىقلىشى ئىدى. (بۇ قېتىملىق

زىيارىتىمده) يهنه تېخى، مهن خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ گېنراللىرى بىلهن چۈشلۈك ۋه

كهچلىك تاماق يېيىشكه تهكلىپ قىلىندىم. مهن

يهنه بېيجىڭدا ئېچىلىدىغان جهنۇبىي دېڭىز

توغرىسىدىكى مۇنازىره يىغىنىغىمۇ تهكلىپ

قىلىندىم. يىغىنالردىن بىرىده، مهن نهچچه يىلالپ

كۆرمىگهن نۇرغۇنلىغان خىتاي ئهمهلدارلىرى

يېنىمغا كېلىپ ماڭا ساالم بهردى. خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسى گېنىراللىرىدىن ئىككى كىشى ماڭا

1970-ۋه 1980-يىلالردا خىتاي ئۈچۈن «بۈيۈك تۆھپه

قوشقانلىقىم»نى، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ شۇ خىلدىكى

تۆھپىلهرنى قوشۇشىمنى ئېيتتى.   

— مهن بهكال ھهيران قالدىم، سهن بۇ ھهقته قانداق

ئوياليسهن؟ — ئامېرىكاغا قايتىپ كهلگهندىن

كېيىن خىتايدىن يۈز ئۆرىگهن بىر دوستۇمدىن

مۇشۇنداق سورىدىم.

 

— سىزدىن بىر ئىشنى سوراي،— دېدى ئۇ جاۋابهن، —

سىز كىتابىڭىز (مۇشۇ «يۈز يىللىق مارافون»

دېگهن كىتابىمنى دېمهكچى) توغرۇلۇق ئېلخهتته

بىرهر گهپ سۆز قىلىپ باققانمىدىڭىز؟  

— شۇنداق،— دېدىم مهن بېشىمنى لىڭشىتىپ.

— مانا بۇ سىز دۇچ كهلگهن ئىشنى چۈشهندۈرۈپ

بېرهلهيدۇ.

خىتاينىڭ تهشۋىقات خىزمىتىده ھهر قانداق

ئامېرىكالىق تىزالندۇرغىلى بولمايدىغان ياكى

ئهيۋهشكه كهلتۈرگىلى بولمايدىغان شهخش دهپ

قارالمايدۇ. قۇالق كهستى شهخسلهر كۈچلۈك

بېسىم ۋه سۆيۈنچىلهر ئالدىدا گهپ ئاڭاليدىغان

شهخسلهرگه ئايلىنىشى مۇمكىن. خىتايالر ماڭا

ياخشى مۇئامىله قىلسا، شۇنداقال مېنىڭ خىتايغا

بېرىشىمغا يول قويسا، مېنىڭ مۇشۇ كىتابنى

يۇمشاقراق يېزىشىمنى قولغا كهلتۈرشكه مۇمكىن

بولىدۇ دهپ قاراپ، مهن بىلهن ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا

قىمار ئوينىغان ئىكهن.

خىتاي رهھبهرلىرى ئۆز ئوبرازىنى قوغداش ئۈچۈن

تېخىمۇ كۆپ ۋهھشىيانه ئورۇنالشتۇرۇشالردا

بولۇشنى خالىمايدىغان سىياقتا نامايان بولىدۇ.

(ھالبۇكى) تىبهتتىكى بۇددىست راھىبالر خىتاينىڭ

تىبهتكه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهنلىكىدىن ئۇچۇر

بېرىدىغان ئهڭ ئاخىرقى مهنبهلهردىن بىرىدۇر. ئۇالر

بۇ كۈنلهرده خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ دائىملىق

كۆزىتىش نىشانىغا ئايالنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ

ئىبادهتخانىلىرى ھاۋا ھۇجۇملىرىنىڭ تهھدىدىگه

ئۇچرىغان.(46) بۇنى ئىپادىلهيدىغان كهڭ

دائىرىلىك پروگراممىالرمۇ خهلقئارالىق ئاخبارات

ۋاستىلىرى خادىملىرى تهرىپىدىن روياپقا

چىقماقتا. بهزى ئانالىزچىالرنىڭ مۆلچهرىچه،

ئامېرىكادا يهتته مىڭدىن  كۆپرهك خىتاي

مۇخبىرى خىزمهت قىلماقتا ئىكهن. بۇالرنىڭ

كۆپۈنچىسى «تهشۋىقاتچى» سۈپىتىده خىتاي

ياخشى كۆرىدىغان ئىدىيهلهرنى بازارغا سالىدىكهن،

ۋهياكى خىتاي ئىستىخباراتىغا ۋاكالهتهن

ئامېرىكادىكى خىتايغا يامان نهزهرده قارىغۇچىالر

دهپ قارالغان كىشىلهرگه كۆزهتچىلىك قىلىدىكهن.

(47)

    خهلقئ ارالىق مېدىياغا ياردهم بېرىش مهركىزىنىڭ 
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يېقىنقى تهتقىقاتلىرىدىن بىرىده بايقىلىشىچه،

«خىتاينىڭ مېدىيا چهكلىمىسى خهلقئارالىق

ئ ورگانالرنىڭ دوكالتلىرىغا ۋه خىزمهتلىرىگه

كۈچلۈك ئهكس تهسىر كۆرسهتمهكته» ئىكهن.(48)

كونكېرت قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ تهتقىقات دوكالتىدا

خىتاي غهرب مېدىيالىرىغا تهسىر كۆرسىتىش ياكى

كونترول قىلىش ئۈچۈن قولالنغان تۆت ئاساسلىق

Business» .ئىستراتېگىيهنى كۆرسىتىپ بهرگهن

Insider» نىڭ 2013-يىلىدىكى 5-سانىدا بۇ تۆت

نۇقتا مۇنداق بايان قىلىنغان:

   بىۋاسىته ھهرىكهت: خىتاينىڭ ئىچى سىرتىدىكى

خىتاي دېپلوماتالر، يهرلىك ئهمهلدارالر، بىخهتهرلىك

كۈچلىرى ۋه كۆزهتكۈچىلهر قاتارلىقالرنى ئىشقا

سېلىش ئارقىلىق ئاخباراتچىالرنىڭ (خىتايدىن)

ئاخبارات توپلىشىنى چهكلهش، سهلبىي

مهزمۇنالرنىڭ ئېالن قىلىنىشىنى چهكلهش،

شۇنداقال چهكلىمىگه رىئايه قىلمىغان چهتئهل

ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى جازاالش.

   ئىقتىسادىي جهھهتتىكى جازا-مۇكاپات: بۇ

ئارقىلىق خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ سىرتىدىكى

مېدىيا شىركهتلىرىنىڭ خوجايىنلىرىنىڭ ئۆز-

ئۆزىنى تهكشۈرۈپ تۇرۇشىنى روياپقا چىقىرىش.

  ۋاسىتىلىك بېسىم ئىشلىتىش: ئېالن

سودىگهرلىرى، سۈنئىي ھهمراھ شىركهتلىرى،

چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى قاتارلىقنىڭ قولى ئارقىلىق

بېيجىڭنى تهنقىدلهيدىغان مهزمۇنالرنى چهكلهش

ياكى جازاالش.

     تور ھۇجۇمى ياكى فىزىكىلىق ھۇجۇم قوزغاش:

بۇ خىتاي مهركىزى دائىرىلىرىدىن گۇمانلىنىشقا

ئېلىپ بارمايدۇ، بىراق پارتىيهنىڭ مهقسىتى ئۈچۈن

خىزمهت قىالاليدۇ.(49

   خىتايدىكى كۆپلىگهن چهتئهللىك مۇخبىرالر

يازغان ۋه سۆزلىگهن ھهر قانداق مهزمۇن، ئۇالرنىڭ

تېلفون ئاالقىلىرى ۋه ئېلخهت ئۇچۇرلىرى خىتاي

دائىرىلىرى تهرىپىدىن نازارهت قىلىنىدىغانلىقى

پهرهز قىلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنى راھهتسىز

قىلىدىغان ھهر قانداق خهۋهردىن كېيىن، نيۇيورك

ۋاقىت گېزىتى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تور

ھۇجۇمىغا ئۇچراپ كهلدى. ۋال كوچىسى ژۇرنىلى ۋه

CNN مۇ شۇنداق بولدى. 2013-يىلى فېۋرالدا،

Twitter  شۇنداق   بايانات  بهردىكى،  250 مىڭ 

ئهتراپىدىكى Twitter ئهزاسى نيۇيورك ۋاقىت

گېزىتىنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچرىشىغا ئوخشاشال،

خىتاينىڭ ھۇجۇمىنىڭ زىيانغا ئۇچرىغۇچىلىرى

بولۇپ قالغان.

     ئون پىرسهنت ئهتراپىدىكى بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق

چهتئهللىك مۇخبىرالرنىڭ بايانىچه، ئۇالر 2013-

يىلى ئۆزى تارقاتقان خهۋهرلهر سهۋهبلىك ياكى

ئۆزىدىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ خهۋهرىنى تارقاتقانلىقى

سهۋهبلىك ئاخباراتچىلىق تهستىقىنى ئېلىشتا

قىيىنچىلىققا ئۇچرىغان.(51) خىتاي ھۆكۈمىتى

«ۋاشىڭتون پوچتا گېزىتى» نىڭ بېيجىڭ تارمىقى

دېرىكتورى ئاندرىۋ ھىگىنسقا 2009-يىلىدىن بۇيا

ۋىزا بېرىشنى رهت قىلغان. ھىگىنىس 1991-يىلى

خىتاي ئۆكتىچىلىرىنى ماختاپ خهۋهر بېرىشىدىن

كېيىن خىتاي چېگرىسىدىن قوغالپ چىقىرىلغان،

شۇنداقال ئۇنىڭ خىتايدا تۇرۇپ خهۋهر بېرىشىگه

يول قويۇلمىغان.(52) «خىرىستىئان پهن-تېخنىكا

كۆزنىكى گېزىتى» 2011-يىلىدىكى ئاتالمىش

«ياسىمهن گۈلى ئىنقىالبى»دا مالىمانچىلىق

ھهققىدىكى ئاخباراتالرنىڭ باستۇرۇلۇشى ھهققىده

مۇنداق خهۋهر بهرگهن:

    خىتاي ھۆكۈمىتى چهتئهللىك مۇخبىرالر بىلهن

ئاالقىلىشىپ، ئۇالرغا مالىمانچىلىقنى

ئاشكارىلىماسلىقنى ئېيتقان. بهزى ئهھۋالالردا

ساقچىالر مۇخبىرالرنىڭ تۇرالغۇلىرىغا بېسىپ ئهگهر

بۇ مالىمانچىلىقنى ئاشكارىلىسا، ئۇالرغا ۋىزا

بېرىشنىڭ پۈتۈنلهي توختىتىلىدىغانلىقى

توغرىسىدىكى ئاگاھالندۇرۇشنى يهتكۈزگهن.

مۇخبىر پائۇل مۇنىينىڭ (Paul Mooney) بايانىچه،

ئۇ ئۆزىنىڭ خىتايدىكى نوپۇزىغا سهلبىي تهسىر

كۆرسىتىشىگه قارىماي، (خىتاي دائىرىلىرىنىڭ

قارىشىلىقىغا قارىماستىن) بۇنداق خهۋهرنى

(خىتايدىكى ھاياتىدا) تۇنجى قېتىم ئاشكارىلىغان

ئىكهن.(53)

   پائۇل مۇنىي خىتاي (توغرىسىدىكى سهلبىي

خهۋهرلهر) نى ئون سهككىز يىل يوشۇرغان بولۇشىغا

قارىماستىن، (شۇ قېتىمقى مالىمانچىلىقنى

ئاشكارىلىشىدىن كېيىن) ئۇنىڭ خىتاي

چېگرىسىدىن ئاتلىشىمۇ ئوخشاشال چهكلهندى.

مۇنىي خىتايدىكى چىرىكلىك، مۇھىت

بۇلغىنىشى،  راك كېسىلى  ۋه  ئهيدىز كهنتى  قاتار-
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لىقالرغا قادالغاندىن ئېتىبارهن، ئۇنىڭ

خهۋهرلىرىنىڭ خىتاي ئهمهلدارلىرىنى دهرغهزهب

قىلغانلىقى ئېنىق.(54)   

   مۇنىي، ئاندىرۋ ھىگىس ۋه مېلىسا چهنگه

ئوخشاشال، خىتاي تهرىپىدىن خهۋهرلىرى شۇملۇق

چىلاليدۇ دهپ قارالغانلىقتىن خىتايدىن ئايرىلىشقا

مهجبۇرالنغان ياكى خىتاي چېگرىسىدىن كىرىشى

چهكلهنگهن چهتئهللىك مۇخبىرالردىن بىرىدۇر.(55)

«ئهلجهزىره»نىڭ ئېنگىلىز تىلى قانىلى مۇخبىرى

مېلىسا چهن (Melissa Chan) ئون تۆت يىلدىن

بۇيان خىتاي تهرىپىدىن تۇنجى بولۇپ چېگرىدىن

قوغالپ چىقىرىلغان چهتئهللىك مۇخبىردۇر.

«ۋاشىڭتون پوچتا گېزىتى» نىڭ تهكىتلىگىنىدهك،

باشقا كۆپلىگهن مۇخبىرالر «خىتاي چېگىرىسىدىن

قوغالپ چىقىرىلىش بىلهن تهھدىد قىلىندى، يهنه

بهزى مۇخبىرالرنىڭ ۋىزا ئېلىشى بولسا ئۇزۇن

مۇددهت ئارقىغا سۈرۈلدى.»(56)

   بلۇمبېرگ خهۋهر ئاگېنتىلىقىنىڭ مۇخبىرلىرى

ئۆز خوجايىنلىرىنىڭ خىتاينىڭ يۇقارقىدهك

تهھدىدىگه دۇچ كېلىشىدىن ئهنسىرهپ خىتاي

ھهققىدىكى (سهلبىي) خهۋهرلهرنى سۈزۈۋالغانلىقىنى

شىكايهت قىلدى.(57) بلۇمبېرگنىڭ مۇخبىرلىرى

بۇ خىل ئهھۋالنى «ئاخبارات ئورگانلىرى تۇپرىقىغا

قهدهم باسالىشى ئۈچۈن ئۆزلىرىنى سۈزگۈچتىن

ئۆتكۈزگهن ناتسىستالر گېرمانىيىسى»گه

سېلىشتۇرما قىلدى.(58) خىتايدا ئىنتېرنېت

ساھهسىنىڭ باستۇرلۇشى ھهممىگه مهلۇملۇق ۋه

كهڭ تارقالغان بىر ھادىسه. مهلۇم مهنىدىن

ئېيتقاندا، فرانسىيه ئاخبارات ئاگېنتلىقىنىڭ

بايانىدىكىدهك:«خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى

دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ رهقهملىك ئېمپىرىيهنى

باشقۇرماقتا.»(59) خىتايدىكى جۇڭگو تېلگىرافى،

جۇڭگو بىرلهشمه خهۋهرلىشىشى، جۇڭگو كۆچمه

خهۋهرلىشىشى قاتارلىق ئاالقه شىركهتلىرى

شهكىللهندۈرگهن تور ئاالقىلىرى دۆلهت تهرىپىدىن

كونترول قىلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

ئىنتېرنېت بىخهتهرلىكى ئۈچۈن نازارهت

ئۈسكۈنىلىرىنى ئورنىتىش ئۇرۇنۇشى بىردهك ھالدا

«سهددىچىن سېپىلى تىپىدىكى مۇداپىئه تېمى» دهپ

قارالماقتا.(69) خىتاي دائىرىلىرى خىتاي

پۇخرالىرىنىڭ  ئاالقه   ۋاسىتىلىرىنى   چهكلهپ 

قويۇشقا، ھهمده مهخپىي شىفىر تۈزۈش

تىرىشچانلىقلىرىنى توسۇۋېلىشقا قادىر.

«شۇنداقال، ئىجتىمائىي تور، ئۇچۇر-ئاالقه دېتاللىرى

ۋه ئىنتېرنېت ئارقىلىق ئاۋازلىق پاراڭلىشىش

قاتارلىقالردىمۇ نازارهت قىلىش مهۋجۇت.»(60) خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ چىشىغا تېگىدىغان بلوگېرالر دائىمال

پاراكهندىچىلىككه ئۇچرايدۇ، بهزى ھالالردا تۇتۇپ

كېتىلىدۇ. ئۇالر بۇ ئارقىلىق غهربتىكى مۇخبىرالرغا

ئۇچۇر يولالش پۇرسىتىدىن مهھرۇم قالدۇرىلىدۇ.

     خىتايالر يهنه غهربتىكى كۈچلۈك كارخانىالردىنمۇ

ئۆزلىرىنىڭ كۆزىتىپ تهكشۈرۈش خىزمىتىگه

ھهمدهم بولۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ. 2006-يىلى

خىتايدا تىجارهت بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان تويوتا،

ئالما، نوكىيا قاتارلىق ئىككى يۈزدىن كۆپ ھهر

قايسى دۆلهت شىركهتلىرىگه ۋهكىللىك قىلىدىغان

سۈپهتلىك ماركىالرنى قوغداش كومىتېتى ئۆز

ئهزالىرىغا ئۇچۇر ئهۋهتىپ، خىتاي دائىرىلىرنىڭ بۇ

شىركهتنىڭ خىتايدىكى خىزمهتچىلىرىنىڭ خىتاي

قۇرغان مۇداپىئه تېمىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئۆز

شىركىتىنىڭ چهتئهلدىكى باشقا تارماقلىرى بىلهن

ئاالقه قىلغانلىقىغا دىققهت قىلىۋاتقانلىقىنى بايان

قىلغان، شۇنداقال ئۇالرنى ساقچىالرنىڭ ئىزدهپ

كېلىشىدىن  ئاگاھالندۇرغان.(62)

   ئالما شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چهتئهلدىكى

خىتايغا ياقمايدىغان مهزمۇنالر بولغان تېلۋېزىيه

قاناللىرىغا، كىتابخانىالرغا ئاالقىدار يۇمشاق

دېتالالرنى ياكى ئ ۇالنمىالرنى يوق قىلىش تهلىپىگه

ئامالسىز ماقۇل بولغان. ئالما شىركىتى يىلالردىن

بېرى ئالما تېلفونلىرىنىڭ «خىتاي كۆچمه

تېلگرافى» مهخسۇس دۇكانلىرىدا سېتىلىشىنى

قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن توختام ئىمزاالشقا ئۇرۇنۇپ

كهلدى. فرانسىيهنىڭ سۈنئىي ھهمراھ بىلهن

تهمىنلىگۈچى كارخانىسى Eutelstat ،  تاكى خىتاي

ھۆكۈمىتى ئهۋهتكهن خىتاي خېرىدارالر بىلهن

ھهمكارلىشىش تهلهپ قىلىنغانغا، يهنى 2005-

يىلىغا قهدهر خىتايغا قارشى تېلۋىزىيه

ئىستانسىسى ھېسابالنغان NTDTV  (يېڭى

تاڭلىقالر تېلىۋېزىيه ئىستانسىسى، ئامېرىكاغا

جايالشقان، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تهقىبىگه

چۈشمىگهن، تاپاۋهت تاپمايدىغان، خىتاي تىلىدىكى

تېلۋېزىيه  قانىلىدۇر-ت)    بىلهن    ھهمكارلىشىپ 
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كهلگهن.NASDAQ (63) مۇ ئوخشاشال خىتاينىڭ بېسىمىغا ئامالسىز باش ئهگكهن. خهۋهرلهردىن بىرىده

ئاشكارىلىنىشىچه:

   2007-يىلى، 1-ئايدا بۇ شىركهتنىڭ ئامېرىكا پۇخراسى ھېسابالنغان بىر ۋهكىلى دۆلهت بىخهتهرلىك

ئىدارىسىدىن چاقىرتىلىپ NTDTV نىڭ نيۇيوركتىكى ئىشخانىسىدا خهۋهر بېرىۋاتقان بىر خادىمى توغرۇلۇق

سوراق قىلىنغان. ئۇ شۇ كۈنى قويۇپ بېرىلگهن، بىراق «خىتاي دائىرىلىرىگه NASDAQ نىڭ NTDTV نىڭ

باش شىتابىدا خهۋهر بېرىشىگه ئهمدى ھهرگىز يول قويماسلىققا ۋهده بېرىشكه» مهجبۇرالنغان.

   2007-يىلى ئىككىنچى ئايدا، NTDTV نىڭ مۇخبىرى NASDAQ نىڭ باش شىتابىدىن خهۋهر

بېرىۋاتقىنىغا بىر يىلدىن ئاشقاندىن كېيىن، توساتتىنال NASDAQ نىڭ باش  شىتابىغا كىرىشتىن

توسۇلغان. بۇ تېلۋېزىيه ئىستانسىسى بۇ ئۆزگۈرۈشكه سهۋهب بولغان نهرسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

بېسىمى ئىكهنلىكىدىن گۇمانالنغان بولسىمۇ، بىراق 2012-يىلى ئاشكارىالنغان تېلگرامما سهۋهبلىك،

ئىشنىڭ ماھىيىتىنى تونۇپ يهتكهن. NTDTV نىڭ چهتكه قېقىلىشىدىن بىر مهزگىل ئۆته-ئۆتمهيال، 

NASDAQ خىتايدا ئۆزىنىڭ تۇنجى ۋاكالهتچىلىك ئىشخانىسىنى ئېچىش رۇخسىتىگه ئېرىشكهن.(64)

   ۋال كوچىسى ژۇرنىلىنىڭ 2013-يىلىدىكى بايانى بويىچه ئېيتقاندا: «ئالما شىركىتى» ۋه «ۋولكسۋاگېن

ئاپتوموبىل شىركىتى» نۆۋهتته خىتايدا دۇچ كېلىۋاتقان ئاۋارچىلىقالر دۆلهت ھالقىغان شىركهتلهرنىڭ

بارغانچه خهتهرگه دۇچ كېلىدىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ. چۈنكى، ئۇالرنىڭ ئۇچقاندهك تهرهققىي قىلىۋاتقان

خىتاي ئىقتىسادىغا بولغان بېقىندىچىلىقى ئۇالرنى بېيجىڭنىڭ ئۆزگۈرۈشچان قاش-قاپىقىغا قاراپ ئىش

تۇتىدىغان قىلىپ قويىدۇ. بهزى ھالالردا، چهتئهل شىركهتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى مېدىيالىرى تهرىپىدىن

سېسىتىلىدۇ. يهنه بهزىده بولسا، ئۇالر خىتاينىڭ نازارهت ئورگانلىرىنىڭ ياكى ھۆكۈمهتنىڭ سىياسهتلىرىگه

قارشى كېلىپ قالىدۇ. ئۆزىنى كۆرسىتىدىغان سوۋغاتالرغا چهكقويىدىغان چېرىكلىككه قارشى تۇرۇش

ھهرىكىتى مۇشۇنىڭ جۈملىسىندۇر.(65)

    خىتايچه خهۋهر تور بېتى «بوشۈن» تورى قهرهللىك ھالدا كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى خهۋهر

قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن. بۇ تور بهتنىڭ قۇرغۇچىسى مېي سۈن

فېڭ مۇنداق دهيدۇ:«ئامېرىكادىكى ھهر قانداق چوڭ شىركهتلهر، ھهتته بېيجىڭدا ئىشخانىسى بار فوندالرمۇ

بىز بىلهن باردى-كهلدى قىلىدۇ. خىتاي (چهتئهلدىكى) ئىقتىسادىي ياردهم قىلغۇچىالرنىڭ ئىزىغا چۈشىدۇ.

ئاندىن ئۇ ياردهم قىلغۇچىالر خىتاي دائىرىلىرى تهرىپىدىن ئۇرۇلغان تېلفونغا دۇچ كېلىدۇ.»(66)

    پىكىرنى كونترول قىلىش، پايدىلىق ئۇچۇالرنى يهتكۈزگۈچىلهرنى تارتۇقالش، ئۆزى بىلهن ئوخشاش

مۇقامدا توۋلىمىغۇچىالرنى جازالش قاتارلىق بۇ خىل ئۇسۇلالرنىڭ ھهممىسى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهردىن ئۈلگه

ئېلىنغان تهدبىرلهردۇر. كونا زوراۋان كۈچنىڭ غۇالپ چۈشۈشى ئۈچۈن كېتىدىغان نهچچه ئون يىلغا سوزۇلغان

جهريانالر مابهينىده مۇشاۋىرالر پاسىبانلىرىغا بېرىدىغان ئىستراتېگىيه توغرىسىدىكى ئهقلىيه سۆزلهر ۋه

ئاددىي مهسلهھهتلهر دائىمال رهقىب دۆلهتتىكى قاتتىق قولالر بىلهن مۆتىدىللهرگه قانداق تاقابىل تۇرۇش

توغرىسىدىكى مۆلچهرلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئهلۋهتته، ئۇالردا ھهممه يهرده ئوخشاش قوللىنىلىدىغان، ھهر

قانداق ئهھۋالغا ماس كېلىدىغان چاره تهدبىلهر يوق. مهقسهت دائىمال دۈشمهننىڭ پىالنىنى بىتچىت

قىلىشتۇر. دۈشمهننىڭ مهۋجۇت گىئوپولىتىك ۋهزىيهتنى توغرا شهكىلده كۆرۈپ يېتىشىگه توسقۇنلۇق

قىلىشتۇر. ناۋادا دۈشمهن پايدىلىق ۋهزىيهتنىڭ يۆنىلىشىنى سهندىن بۇرۇن كۆرۈۋېلىپال قالسا، سهن شاھمات

تاختىسىغا ئۆز ئۇرۇقلىرىڭنى كۆڭۈلدىكىدهك تىزالماي قالىسهن.
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 268 -275 بهتلىرىگه قارالسۇن)

ئېنگلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر :       
                      ھېكمهتيار ئىبراھىم

                   ئهنۋهر قاراقۇرۇم



    كىشىلهرده  ئالالھ پهقهت  ئهرهبلهرنىڭ ئىالھى  ياكى   ئالالھ  پهقهت ئىسالم دۇنياسىغا تهۋه ئىالھ  دهيدىغان

خاتا بىر كۆز قاراش بار(1). لېكىن  بىز تارقىلىشچانلىقى كهڭ بولغان « كوللىنس ئېنگىلىزچه لۇغىتى»  گه

قارايدىغان بولساق، ئالالھ  ئىسالمدىكى  ئىالھنىڭ نامى، دهپ چۈشهندۈرگهنلىكىنى بايقايمىز(2).

« تورىندايىك بارنخارت» لۇغىتىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان شهكىلده:«   خۇدانىڭ ياكى ئهڭ بۈيۈك

ئىالھنىڭ مۇسۇلمانچه  نامىدۇر» دهپ   ئېنىقلىما بهرگهن(3). بىز كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى ، بۇالردا مهيلى

يوشۇرۇن ياكى ئاشكارا شهكىلده بولسۇن  ئهرهبنىڭ ئىالھى دېيىلمىگهن.  پروفېسور فىرانسىس ئې پېتىر

(1927)  ئېنىق قىلىپ:« خۇدانىڭ  ئهرهبچه ئىسمى بولغان ئالالھ ئىبراھىم، مۇسا ۋه ئىساالرغا ئورتاق بولغان

خۇدانىڭ نامىدۇر(4)، » دهيدۇ. 

    گىلبېرت  رېيىت (1857-1927) مۇنداق دهيدۇ:« ئىسالم دىنىدىكى ئىالھ بىر قهبىلىنىڭ خۇداسى بولماستىن

بهلكى، پۈتۈن ئالهمنىڭ ۋه  يارالمىشنىڭ خۇداسىدۇر. ئۇ پهقهت ئىبراھىم ياكى ئىسرائىلالرنىڭ  خۇداسى

 بولۇپال قالماستىن بهلكى ، پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ  خۇداسىدۇر(5).»

     خاتا چۈشىنىشلهرنى  مۇسا ۋه  ئىساالرنىڭ  تىلى بولغان ئىبرانىي ۋه ئهرمهنى تىللىرىدىكى  ئالالھ دېگهن

سۆزنىڭ  ئېتىمولوگىيىسىنى ئىزدهش ئارقىلىق  ئوڭشاشقا بولىدۇ(6).

    ئهرمهنچه، ئىبرانىيچه ۋه ئهرهبچه تۇغقان تىلالر بولۇپ،  ئۈچىلىسى سېمىت تىل گۇرۇپپىسىغا كىرىدۇ(7). 

بۇ ئۈچ تىل بىر-بىرىگه ناھايىتى يېقىن تىلالر بولۇپ،  بۇالرنى  بىر تىلنىڭ  ئۈچ دىئ الېكتى دېسه تېخىمۇ 

مۇۋاپىق بولىدۇ . ئهرهبچىدىكى  ئالالھ  ئىبرانىيچىدا ئېلوھا، ئهرمهنچىده ئاالھا  دېيىلىدۇ(8).  كىچىككىنه
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پهرقنى ھېساپلىمىغاندا، بۇ ئۈچ تىلدا ئالالھ سۆزى ئوخشاش سۆز تومۇرىدىن ياسالغاندۇر.

     خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنى تاماملىغان ، ئىلگىرى مېتودىتس  چىركاۋىغا  پوپ بولغان  دوكتور جېرولد  دىركس

:« 'ئالالھ' سۆزى  پهقهت قۇرئانغىال ئهمهس،  ئىنجىل ئهنئهنىسىگىمۇ  ئۇيغۇن كېلىدۇ» دهيدۇ.(9).

   ئېتىمولوگىيه نۇقتىسىدىن قارىغاندا  ئهرهبچه ۋه ئهرمهنچه ئوخشاش تىلدۇر.  بۇ ئىككى تىل بىلهن

ئىبرانىيچىنىڭ  مۇناسىۋىتى ناھايىتى قويۇقتۇر.  ئۇالر ئايرىم تىل بولماستىن بهلكى ئۆزئارا چۈشهنگىلى

بولىدىغان دىئالېكتالردۇر(10).  ئهگهر بىر تهرهپنىڭ سۆزلىگهن تىلىنى   يهنه بىر تهرهپ چۈشنهلىسه، بۇنى

تىلشۇناسلىقتا  چۈشهنگىلى بولىدىغان دىئالېكتالر دهپ ئاتايدۇ(11). ئۇنىڭدىن باشقا   ئهرهبچه ، ئىبىرانىيچه ۋه

ئهرمهنچىدىن ئىبارهت  بۇ ئۈچ دىئالېكتنىڭ ئارىسىدىكى «ئارىلىق»  ناھايىتى تاردۇر. تىلشۇناسلىقتىكى 

ئارىلىق ئاتالغۇسى  ئىككىدىن ئارتۇق  ئوخشايدىغان دىئالېكتلهرگه تهۋه رايونالرنىڭ  جۇغراپىيهلىك چېگرالىرىغا

قارىتىلغاندۇر(12). يۈزلىگهن سۆزلهر  ۋه  تىل شهكىللىرى  بۇ ئۈچ دىئالېكتنىڭ  ئوخشاشلىقىنىڭ

گۇۋاھچىلىرىدۇر. گهرچه بىز  ئۇالرنى ئوخشىمىغان ئۈچ خىل  تىل دهپ قارىساقمۇ ،لېكىن  بىز  ئۇالرنىڭ تۇغقان

تىل ئىكهنلىكىنى  قوبۇل قىلىشقا مهجبۇرمىز.  ئهگهر ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ  تىلالر ئوخشاش مهنبهدىن

تارالغان  بولسا، بىز ئۇالرنى تۇغقان تىلالر دهپ ئاتايمىز(13).

Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
 
1-I Islam A Mosaic, Not A Monolith, noterar Vartan Gregorian att ”de flesta amerikaner tror att
islam uteslutande är en religion för araber.” Gregorian korrigerar: ”Muslimer är så olika som
mänskligheten själv då de representerar en av fem personer i världen, medan araberna endast utgör
15 procent av världens 1,2 miljarder muslimer”. (Gregorianska, V. (2003) Islam A Mosaic, not A
Monolith, Brooking Institution Press, Washington DC, s. 2.). [↩]
2-Collins English Dictionary & Thesaurus, s. 30, Harper Collins, 1999. [↩]
3-Thorndike Barnhart Ordbok, Harper Collins. [↩]
4-F.E. Peters (1994) A Reader on Classical Islam, Princeton University Press, s. 3. [↩]
5-Reid, Gilbert (1916) Islam, An Appreciation. The Biblical World, vol. 48, nr 1, s. 9-10. Det är värt att
tillägga att flera verser i Koranen börjar med den vokativa frasen ”Människor! Tillbe er Herre, som
har skapat er och dem som levde före er.” (2:21). [↩]
6-Se: Le Blank (1999) The Bible Led Me to Islam, al-Attique Publishers Inc, Kanada. [↩]     7-Crystal,
D. (1992) An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, Penguin Books, s. 25, Matthews,
PH (1997) Oxford Concise Dictionary of Linguistics, Oxford University Press, s. 336. [↩]
8-Bowker, John (1997) The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, s. 48. [↩]
9-Dirks, JF (2001) The Cross & The Crescent, Amana publications, USA, s.177. [↩]
10-Se Shaheen (1993: s. 220-221) där han kommer fram till liknande slutsatser. (Shaheen, Abdulsaboor
(1993) On General Linguistics, al-Risalah Publishers, Libanon). [↩]
11-Crystal, D. (1992) An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, Penguin Books, s. 260.
[↩]
12-Ibid, s.197. [↩]
13-Matthews, PH (1997) Oxford Concise Dictionary of Linguistics, Oxford University Press, s. 58. [↩]
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   1784 – يىلى، بېنجامىن فىرانكىلىن (Benjamin Franklin) فىرانسىيهده بىر كومىتېتقا باشالمچىلىق

قىلىپ، ئۇخلىتىش (گىپنوز)نىڭ سىرلىق كۈچىنى تهتقىق قىلغان ۋه كومىتېتنىڭ ئاخىرقى دوكالتىغا «ئۈمىد

ئىنسان ھاياتىنىڭ زۆرۈر تهركىبى قىسمى» دهپ يازغانىدى.

    كېيىنكى تهتقىقاتالر بۇ سۆزنىڭ توغرىلىقىنى دهلىللىدى.

   جون خوپكىنىس تىببىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ يۈرهك كېسهللىكلىرى مۇتهخهسسىسى (Ilan Wittstein ) ئىالن

ۋىتتىستېيىن 2012-يىلى NBC (ئامېرىكا دۆلهتلىك تارقىتىش شىركىتى) گه قىلغان سۆزىده «ئهگهر مهندىن

<ئىنسان ئۈمىدسىزلىك سهۋهبلىك ئۆلۈپ كېتهمدۇ؟> دهپ سورالسا، <شهكسىز شۇنداق بولىدۇ> دهپ جاۋاب

بېرىمهن» دېگهنىدى. ۋىتتىستېيىن يىلالر بويى «ئۈمىدسىزلىك ئۇنىۋېرسال كېسىلى»نى تهتقىق قىلغان بولۇپ،

ئۇ ۋه خىزمهتداشلىرىنىڭ بۇ ھهقتىكى تهتقىقات نهتىجىسى 2005 – يىلى ئېالن قىلىنغاندىن بۇيان، كهڭ كۆلهمده

نهقىل قىلىنىپ كهلمهكته.

   ئۇنىڭ بايقاشلىرىغا ياندىشىپ، ئۆلۈم بىلهن چۈشكۈنلۈكنىڭ مۇناسىۋىتىنى چۈشهندۈرىدىغان باشقا

تهتقىقاتالرمۇ ئوتتۇرىغا چىقتى. دانىيه ۋه ئامېرىكادىكى تهتقىقاتالردا «ئانىالرنىڭ بالىلىرى ئۆلۈپ كهتكهن

دهسلهپكى يىلالردا ئۆلۈپ كېتىش خهتىرىنىڭ باشقا ۋاقىتتىكىدىن خېلىال يۇقىرى ئىكهنلىكى» بايقالغان. 2012

– يىلى، شېۋىتسىيهدىكى تهتقىقاتچىالر بىمارالرغا راك كېسلى دهپ دىياگنوز قويۇلغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ يۈرهك

كېسىلى سهۋهبلىك ئۆلۈپ كېتىش نىسبىتىنىڭ پهۋقۇلئادده يۇقىرىالپ كېتىدىغانلىقىنى؛ شۇنداقال، راك

كېسىلىگه قويۇلغان دىياگنوز قانچه ئېغىر، كېلهچهك قانچه قاراڭغۇ بولغانسېرى، يۈرهك كېسىلى بىلهن ئۆلۈپ

كېتىش خهتىرىنىڭمۇ شۇنچه يۇقىرى بولىدىغانلىقىنى بايقىغان.
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لىك  ئىدى. يهنى ئۇالر  قېچىش مۇمكىن بولمايدىغان

بىر ئهھۋالغا دۇچ كهلگهچكه، دهسلىپىدىال <ۋاز

كهچكهن>دهك قىالتتى» دهپ يازىدۇ ئۇ يهنه.

    ئاندىن رىكتېر تهجرىبه شهكلىنى ئۆزگهرتىدۇ، ئۇ

يهنه باشقا چاشقانالرنى تېپىپ كېلىپ، ئۇالرنىمۇ

يېرىمىغىچه سۇ قاچىالنغان شېشىلهرگه سالىدۇ.

لېكىن، ئالدىنقى قېتىمقىسىغا ئوخشىمايدىغىنى، بۇ

قېتىم چاشقانالر ئۈمىدىنى ئۈزۈش ئالدىدا تۇرغاندا،

ئۇ چاشقانالرنى سۇدىن چىقىرىپ بىرئاز تۇرغۇزۇپ،

ئاندىن قايتىدىن سۇغا سالىدۇ. «بۇ خىل ئۇسۇلدا،

چاشقانالر ئهھۋالنىڭ ئۇ قهدهر ناچار ئهمهسلىكىنى

تېزال بىلىۋالدى» دهيدۇ ئۇ.

     شۇنچىكى كىچىك ئۆزگىرىش سهۋهبلىك، تهجرىبه

نهتىجىسىده زور پهرق كۆرۈلگهن. ئارىلىقتا ئازراق «دهم

ئېلىش» پۇرسىتىگه ئېرىشكهن چاشقانالرنىڭ سۇ

ئۈزۈش ۋاقتى ئۇزارغان. شۇنداقال، ئۇالر («دهم

ئېلىش»تىن كېيىن) ناھايىتى تېزال ئهسلىگه

كهلگهن. ئۇالر ئۆزىنىڭ ھاالك بولمايۋاتقانلىقىنى،

ئهھۋالنىڭ ئۇنچىۋاال ناچار ئهمهسلىكىنى،

ئاللىكىملهرنىڭ ئۆزىگه ياردهم قولىنى سۇنۇشى

مۇمكىنلىكىنى بىلگهنده، يهنى ئۇالر بهل

قويۇۋهتمهي داۋاملىق سۇ ئۈزۈش ئۈچۈن بىر سهۋهب

تاپقاندا، (ۋاز كېچىشنىڭ ئورنىغا) سۇ ئۈزۈشنى

داۋامالشتۇرغان. 

     «ئۈمىدسىزلىك ئاياغالشقاندىن كېيىن، چاشقانالر

ئىلگىرىكىدهك ئۆلۈپ كهتمىدى» دهيدۇ رىكتېر.

ئهلۋهتته، ئىنسان بىلهن چاشقان ئوتتۇرىسىدا نۇرغۇن

پهرقلهر بولۇشى ئېنىق، ئهمما ئارىمىزدا ئىنكار

قىلغىلى بولمايدىغان بىر ئوخشاشلىق شۇكى،

ھهممىمىز داۋاملىق سۇ ئۈزۈشىمىزگه تۈرتكه

بولىدىغان بىر سهۋهبكه موھتاج.

***

    يۇقىرىدىمۇ كۆرسىتىلگهندهك، خۇشاللىق - قاي-

غۇ، ئۈمىد – ئۈمىدسىزلىك، ئىشهنچ – چۈشكۈنلۈك

دېگهندهك تۈرلۈك كهيپىيات، پىسخىكىلىق

ئامىلالرنىڭ ئىنساننىڭ ئىش – پائالىيهتلىرىگه،

ساالمهتلىك ئهھۋالىغا زور دهرىجىده تهسىر

كۆرسىتىدىغانلىقى ھهممهيلهنگه مهلۇملۇق. 

     شۇنداقال، بۇ تهسىرلهرنىڭ كونكرېت قانچىلىك، 

    ھالبۇكى، مهزكۇر تهتقىقات نۇرغۇن جهھهتته جون

خوپكىنىس تىببىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ۋاپات بولغان

تهتقىقاتچىسى كېرت رىكتېر (Curt Richter) نىڭ

تهتقىقات نهتىجىلىرىنى ئاساس قىلغان. كېرت

رىكتېر 1950 – يىللىرى ئۆي چاشقىنى بىلهن ياۋا

چاشقانالر توغرىسىدا قورقۇنچلۇق بىر تهجرىبه

ئىشلىگهن. ئۇ ئالدى بىلهن ئۆي چاشقىنىدىن ئون

ئىككىنى يېرىمىغىچه سۇ قاچىالنغان ئهينهك

شېشىگه بىر - بىرلهپ سالغان. بۇنداق قىلىشتىكى

مهقسهت، ئۇالرنىڭ سۇغا چۆكۈپ كېتىشتىن ئاۋۋالقى

سۇ ئۈزۈش (تىركىشىش) ۋاقتىنى ھېسابالش ئىدى.

سۇغا تاشالنغان تۇنجى چاشقان سۇ يۈزىده بىردهم

تىپىرالپ بېقىپال سۇغا چۆكۈپ كهتكهن، ئاندىن

شېشىنىڭ تېگىده، شېشىنىڭ دىۋارىنى

ھىدلىغىنىچه ئايلىنىشقا باشلىغان ۋه ئىككى

مىنۇتتىن كېيىن ئۆلگهن. 

    ئۇنىڭدىن كېيىن، يهنه ئىككى چاشقانمۇ ئاساسهن

ئوخشاش شهكىلده ئۆلگهن. ئهمما، ھهيران قاالرلىق

يېرى، قالغان توققۇز چاشقان ئۇنچه ئاسان «تهسلىم»

بولمىغان، ئۇالر سۇغا غهرق بولۇشتىن ئىلگىرى سۇ

يۈزىده كۈنلهرچه ئۈزگهن.

   ئاندىن سۇ ئۈزۈشكه ماھىرلىقى بىلهن داڭ

چىقارغان ياۋا چاشقانالرغا نۆۋهت كهلگهن. رىكتېر

تهجرىبىده ئىشلهتكهن بۇ ياۋا چاشقانالر يېڭىال

تۇتۇلغان بولۇپ، ياۋايىلىق خۇسۇسىيىتىنى

يوقاتمىغانىدى. رىكتېر بۇ چاشقانالرنى بىر – بىرلهپ

سۇغا تاشلىغان، نهتىجىده بۇ ياۋا چاشقانالرنىڭ

ھهممىسىنىڭ دېگۈدهك سۇغا كىرگهن نهچچه مىنۇت

ئىچىدىال جېنىدىن ئايرىلىشى ئۇنى قاتتىق ھهيران

قالدۇرغان.

   «بۇ چاشقانالرنىڭ ئۆلۈشىگه زادى نېمه سهۋهب

بولغان؟ نېمه دهپ رايىش ئۆي چاشقىنىدىن بىر

نهچچىسى سۇغا كىرىپ بىردهمده ئۆلۈپ كهتسىمۇ،

قالغانلىرى خېلى ئۇزۇن تىركىشىدۇ – يۇ، ياۋا

چاشقانالرنىڭ ھهممىسى سۇغا كىرىپ نهچچه

مىنۇتتىال ئۆلۈپ كېتىدۇ؟» دهپ يازىدۇ ئۇ تهئهججۇپ

ئىلكىده.

      بۇنىڭ جاۋابى «ئۈمىد» ئىدى.

   «بۇ چاشقانالرنىڭ دۇچ كهلگىنى مۇشهققهتلىك

كۈرهش ياكى قېچىش بولماستىن، بهلكى  ئۈمىدسىز-
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قايسى شهكىلده بولىدىغانلىقى ھهققىده نۇرغۇن

تهجرىبىلهر ئىشلهندى ۋه ئىشلهنمهكته. يۇقىرىدا

تونۇشۇپ چىققىنىمىزدهك، تۈرلۈك سهۋهبلهر تۈپهيلى،

بۇ خىل تهجرىبىلهرنىڭ خېلى كۆپ قىسمىدا

ھايۋانالر (بولۇپمۇ چاشقان، ئىت دېگهندهك بىر قانچه

تۈرلۈك ھايۋان) تهجرىبه ئوبيېكتى قىلىنماقتا.

ھالبۇكى، ئىنسان بىلهن ھايۋان فىزىئولوگىيهلىك

ئاالھىدىلىكلهر جهھهتته بهزى ئوخشاشلىقالرغا

ئىگه بولسىمۇ، لېكىن ئىنسان مهنىۋىيهت، ئاڭ –

تهپهككۇر جهھهتته ھايۋانالردىن تامامهن

پهرقلىنىدىغان ۋه بهكال مۇرهككهپ بولغاچقا،

ھايۋانالر ئوبيېكىت قىلىنغان بۇ خىل تهجرىبىلهر

ئارقىلىق ئىلمىي يهكۈنلهرگه ئېرىشكىلى بولىدىغان

– بولمايدىغانلىقى، شۇنداقال بۇ خىل تهجرىبىلهرنى

ئىشلهش زۆرۈرىيىتى بار – يوقلۇقى، بۇنىڭ

ئىنسانىيلىققا ئۇيغۇن كېلىدىغان -

كهلمهيدىغانلىقى ھهققىده پىسخولوگىيه

ساھهسىدىكىلهر ئارىسىدا ئىختىالپ مهۋجۇت. بىز

ئىلمىيلىكنى نهزهرده تۇتۇپ، بۇ خىل تهجرىبىلهرگه

قارىتا سهلبىي پوزىتسىيه تۇتقان

مۇتهخهسسىسلهرنىڭ بهزى كۆز قاراشلىرىنىمۇ

ھۇزۇرۇڭالرغا سۇنۇشنى توغرا تاپتۇق.

    ئامېرىكا كولورادا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئېكولوگىيه

ۋه تهدرىجىي تهرهققىيات بىيولوگىيهسى

فاكۇلتېتىدىن پېنسىيهگه چىققان پىروفېسسور

دوكتور مارك بېكوف (Marc Bekoff)بۇ ھهقته

مۇنداق دهيدۇ:

   يېقىندا جورجىيه شىتاتلىق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ

«تهتقىقاتچىالر مېڭىنىڭ خورالشقا قايتۇرغان

ئىنكاسىدا جىنس پهرقى بارلىقىنى بايقىدى» دېگهن

ماقالىسىنى ئوقۇدۇم.

   مهزكۇر ماقالىده ھايۋانالر سۇغا تاشالنغاندىن

كېيىن، تىركىشىشتىن ۋاز كېچىشتىن ئىلگىرى

قانچىلىك سۇ ئۈزىدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن،

ئۇالرغا قارىتا «سۇ ئۈزدۈرۈش سىنىقى» دهيدىغان بىر

سىناقنىڭ قىلىنغانلىقى سۆزلهنگهن.

  بۇنىڭدىن سىرت، «سوغۇق بۇالق پورتى

Cold Spring Harbor) «تهجرىبىخانىسى

Laboratory) نىڭ تهتقىقاتچىسى بو لى مهزكۇر

تهتقىقات تۈرى ھهققىده مۇنداق دېگهن: «بىز بۇ

جهھهتته ئىككى خىل ئۇسۇلنى قوللىنىمىز. بىرى

<مهجبۇرىي  سۇ  ئۈزدۈرۈش  سىنىقى>، يهنه   بىرى 

<تهكرار ئوڭۇشسىزلىق سهۋهبلىك ۋاز كېچىش

سىنىقى>دۇر. <تهكرار ئوڭۇشسىزلىق سهۋهبلىك ۋاز

كېچىش سىنىقى>دا چاشقاننىڭ ئۆزىنى بىئارام

قىلىدىغان مۇھىتتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن قانچىلىك

تىركىشىدىغانلىقى ئۆلچىنىدۇ. مهزكۇر سىناقتا

ھايۋانالرنىڭ بىئارام قىلغان مۇھىتتىن قۇتۇلۇشى

ئۈچۈن كۈچلۈك توسالغۇ بار بولىدۇ، باشقىچه قىلىپ

ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ شۇ خىل مۇھىتتىن قۇتۇلۇشى

ئۈچۈن تۈرتكىلىك ئامىل (ئۈمىد) كهمچىل بولىدۇ.

تهتقىقاتچىالر بۇ جهھهتته يهنه «پۈتۈن ھۈجهيره

دىئافراگما قىسقۇچى» دهيدىغان ئۇسۇلنى

قوللىنىدۇ، بۇ جهرياندا چاشقاننىڭ مېڭىسى

ئېلىنغاندىن كېيىن، نېپىز قىلىپ پارچىلىنىدۇ.

مېڭى ھۈجهيرىسى ۋۇجۇدتىن ئايرىلغاندىن كېيىن

تهخمىنهن سهككىز سائهت ياشىيااليدۇ».

positive) «ئهمهلىيهتته «ئاكتىپ پىسخولوگىيه    

psychology) دهپ ئاتالغان بۇ ساھهدىكى تهتقىقاتالر

(مهزكۇر ماقالىنىڭ بىرىنچى بۆلىكىده تىلغا

ئېلىنغان) كېرت رىكتېرنىڭ 1950 – يىللىرىدىكى

قورقۇنچلۇق تهجرىبىسىنىڭ داۋاملىشىشى بولۇپ،

نۆۋهتته مهزكۇر ساھهدىكى ۋهكىللىك شهخس مارتىن

سېلىگمهن (Martin Seligman)دۇر. ھالبۇكى

(«ئاكتىپ پىسخولوگىيه» دېگهن بۇ يارقىن ئىسىمغا

ئانچه ماس كهلمىگهن ھالدا) بۇ ساھهدىكى

تهتقىقاتالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسىمى ھايۋانالرنى

خورالش ئارقىلىق ئىشلىنىدىغان تهجرىبىلهرگه

تايىنىدىغان بولۇپ، بۇ تهتقىقاتالردىن ئېرىشىلگهن

نهتىجىلهرنىڭ ئىنسانىيهت بىلهن ھېچقانچه

ئاالقىسى يوق. بۇ خىل تهتقىقاتالر چاشقان، ئىت

ياكى باشقا ھايۋانالرغا مهنپهئهت يهتكۈزگىنىمۇ

يوق. 

  بۇ شهكىلدىكى تهتقىقات – تهجرىبىلهرنى

قوللىغۇچىالردىن «سىز تهتقىقاتچىالرنىڭ مۇشۇ

خىل قورقۇنچلۇق تهجرىبىلهرده ئىتىڭىزنى (ياكى

ئۆيده باققان چاشقىنىڭىزنى) ئىشلىتىشىگه رازى

بوالمسىز؟ ياكى ئۆزىڭىز (ئىتىڭىزنى تهجرىبه

ئوبيېكتى قىلىپ تۇرۇپ) شۇ خىل تهجرىبىلهرنى

ئىشلهپ بېقىشنى خاالمسىز؟» دهپ سوراپ بېقىش

كېرهك. مهن بۇ سوئالنى سورىغان كىشىلهرنىڭ

ھهممىسى ماڭا تولىمۇ ھهيرانلىق ئىلكىده

قارىغىنىچه، ناھايىتى ئۇرغۇلۇق ئاھاڭدا «ياق!» دهپ

جاۋاب  بهردى. ئۇالر  ئۆزىنىڭ  ئىتىنى  ياكى  چاشقى-
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نىنى تهجرىبه قىلىشقا رازى بولمايدۇ – يۇ، نېمه ئۈچۈن باشقا جانىۋارالرغا ئاشۇنداق قورقۇنچلۇق تهجرىبىلهرنىڭ

ئىشلىنىشىگه رازى بولىدۇ؟

يهنه كېلىپ، بۇ خىل تهجرىبىلهرنىڭ ئىنسانالردىكى چۈشكۈنلۈكنى داۋاالش بىلهن نېمه مۇناسىۋىتى بار؟ بۇ

ساھهدىكى تهتقىقاتچىلهر بهزى ئهھۋالالردا ئۆزى كۈتكهننىڭ دهل ئهكسىچه نهتىجىلهرگه ئېرىشىۋاتقانلىقىنى

ئېتىراپ قىلماقتا (يهنى بۇ خىل تهجرىبىلهردىن ئېرىشىلگهن نهتىجىلهر ھهقىقهت دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلگهن

ئۆزگهرمهس قانۇنىيهتلهر ئهمهس).

ئىنسانالردىكى تىتىلداش (چۈشكۈنلۈك) كېسىلىنى داۋاالش ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان بۇ خىل تهتقىقاتالر ماڭا

ئىنساندىكى ئوزۇقلىنىش تهرتىپسىزلىكى سهۋهبلىك كېلىپ چىقىدىغان پىسخىكىلىق كېسهللىكلهرنى داۋاالش

ئۈچۈن ھايۋانالرنى خورلىغان، ئهمما ئاخىرىدا بۇ خىل كېسهللهرنى داۋاالشقا ھېچقانداق پايدىسى بولمىغان

تهجرىبىلهرنى ئهسلهتتى. بۇ جهھهتته ۋه ئىنسان پىسخولوگىيهسى تهتقىقاتىدا ھايۋاننى تهجرىبه ئوبيېكتى

قىلىش توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ مهلۇماتقا ئېرىشىش خااليدىغانالر كېننىس شاپىرو (Kenneth Shapiro)نىڭ «

Animal Models of Human Psychology: Critique of Science, Ethics and Policy » دېگهن ئهسىرىگه

مۇراجىئهت قىلسا بولىدۇ.

مهنچه بۇ خىل تهتقىقات – تهجرىبىلهر توختىتىلىشى كېرهك. بۇ پۇل ۋه ھېسسىياتقا ئىگه جانلىقالرنىڭ

ھاياتىنى زايه قىلغانلىق بولۇپ، بۇنىڭ مۇشۇ ئىش بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان تهتقىقاتچىالردىن باشقا ھېچكىمگه

ئانچه كۆپ پايدىسى تهگمهيدۇ. ھايۋانالرنىڭ بۇ خىل تهجرىبىلهردىن ھېچنهرسىگه ئېرىشهلمهيدىغانلىقى

شهكسىز. (بۇ ساھهنىڭ پېشۋالىرىدىن بولغان) پروفېسسور سېلىگمهن ئۆزىنىڭ «ھايۋانسۆيهر» ئىكهنلىكىنى

ئېيتتى، بهلكىم بۇنىڭدىن كېيىن چىقىدىغان تهتقىقاتچىالرمۇ ئوخشاش گهپنى قىلىشى مۇمكىن. ھېلىمۇ

ياخشى ئۇالرنىڭ «سۆيىدىغىنى» مهن بولۇپ قالماپتىمهن (بولمىسا ئۇالر «ھايۋانسۆيهر»مهن دهپ تۇرۇپ، ھايۋاننى

قىيناپ تهجرىبه قىلغاندهك، مېنىمۇ نېمىلهرنى قىلىۋېتهردىكىنتاڭ!).

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/kidding-ourselves/201405/the-remarkable-
power-hope
https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/201201/drowning-rats-
and-human-depression-positive-psychology-whom
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مهنبه:



 
تاۋار
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ئامىنه  ۋاھىد

تارىمدىن

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى



    ئۇيغۇرالر كىيىم-كېچهك جهھهتتىمۇ يۈكسهك مهدهنىيهت ياراتقان
مىللهت.  خىتاينىڭ نۆۋهتته ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى
.ئ ومۇمىيۈزلۈك قىرغىن قىلىش، ئاسمىالتسىيه قىلىپ يوق قىلىش
ھهرىكىتى، ئۇيغۇر مهدهنىيتى ۋه ئۇيغۇر ئۆرپ_ ئادهتلىرىنىمۇ تۈپ
يىلتىزىدىن يۇقۇتۇشنى، ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنىڭ تارىخىنى
بۇرمىالپ، ئۇيغۇر ئۆرپ _ئادهتلىرنى خىتايچىالشتۇرۇشنى مهقسهت

قىلماقتا.
    نۆۋهتته ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ كۈچى يهتكهن دائىرىده ئۇيغۇر
دهۋاسىغا قۇشۇلۇپ، مىللهتنى ساقالپ قېلىش خىزمىتىگه ئاكتىپ

ئاۋاز قۇشۇشى باش تارتىپ بولمايدىغان تارىخىي مهجبۇرىيهتتۇر.
    نۆۋهتته ئېلىپ بېرىلۋاتقان سىياسىي پائالىيهتلهر بىلهن بىلله
ئۇيغۇر مهدهنىيهت پائالىيىتى ئېلىپ بېرىپ، دۇنيا خهلقىگه ئۇيغۇر
تارىخىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ شانلىق مهدهنىيتىنى، ئۆرپ _ئادهتلىرنى
،سهنئهت ئهسهرلىرنى تۇنۇتۇش، ئۇنى ساقالپ قېلىش ۋه تهرهققىي

قىلدۇرۇشمۇ ئۇيغۇر دهۋاسىنىڭ مۇھىم بىر قىسمىدۇر.
    ئۇيغۇر مهدهنىيهت بۈشۈكى بولغان يىراقتىكى ۋهتىنىمىز بىلهن
ئاالقه ئۈزۈلدى، قولى گۈل ئۇيغۇر ئۇستىالرنىڭ بىر قىسمى ۋهتهنده
الگىرالردا بولسا  يهنه بىر قىسمى دۇنيانىڭ ھهر يېرىگه تارالدى.
خهلقىمىزنىڭ مىللىي مهدهنىيهت بۇيۇملىرغا بولغان ئېھتىياجى

كۈنسىرى ئاشتى.
    نۆۋهتته ئۇيغۇر مهدهنىيتىگه خاس بولغان بۇيۇمالرنى ئىشلهپ
چىقىرىش، ھهم ئىقتىسادى قىممهت يارىتىش ھهم ئۇيغۇر دهۋاسىغا
ھهسسه قۇشۇشتهك قوش ئۈنۈم بېرىدىغان خىزمهتلهرنىڭ بىرىگه

ئايالندى.
     تارىم ماركىسى ئۇيغۇر مهدهنىيهت مىراسلىرنى ساقالپ قېلىش
ۋه ئۇنى تهرهققىي قىلدۇرۇش، مهدهنىيهت بۇيۇملىرمىزنى زامانىۋى
الھىيه بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزغا تېخىمۇ
قۇيۇق تۈس ئېلىپ كىرىش ئۈچۈن ئهنئه بىلهن زامانىۋىلىقنى
بىرلهشتۈرگهن ئاساستا كىيىم - كىچهكنى ئاساس قىلغان بىر
نهچچه تۈرلۈك مالالرنى تۈركىيهده ئىشلهپ چىقىرىپ بازارغا

سالدۇق.
    كهلگۈسى پىالنىمىز تۈركىيهنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا تارقاق
ياشاۋاتقان ئۇيغۇر قول ھۈنهر ئۇستىلىرىنى يىغىپ، قول _ھۈنهر
بۇيۇملىرمىزنى ئىشلهپ چىقىرىشقا ئايالندۇرۇش ۋه يېڭى
ئۇستىالرنى يېتىشتۈرۈش، شۇ ئارقىلىق ئىقتىسادى قىممهت
يارىتىش، مهدهنىيهت بۇيۇملىرمىزنى ساقالپ قېلىش ۋه ئۇنى
دۇنياغا تۇنۇتۇش ھهم شۇنداقال ئۇيغۇر تور سودا شهھهرچىسى قۇرۇپ
چىقىپ، ئۇيغۇر مهھسۇالتلىرىنى دۇنياغا يۈزلهندۈرۈش ۋه بۇ

ئارقىلىق ئۇيغۇر دهۋاسىغا ماددى ۋه مهنىۋى ياردهمده بۇلۇشتۇر.
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   تاالنتلىق يازغۇچى ۋه ژۇرنالىست ئايشهم ئهخمهت 1942-يىلى قۇمۇلدا تىجارهتچى ئائىلىسىده دۇنياغا
كهلگهن. 1955-يىلىغىچه قۇمۇل دارىلمۇئهللىمىنده ئوقۇغان. 1955-يىلىدىن 1958- يىلىغىچه ئاتالمىش
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تىل-ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا ئوقۇغان. ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن، 1971-
يىلىغىچه ئۈرۈمچى 2-دارىلمۇئهللىمىنده، قۇمۇل ۋىاليىتى ئاراتۈرك ناھىيهلىك ئوتتۇرا مهكتهپته تىل-
ئهدهبىيات ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ ئىشلىگهن. كېيىن «قۇمۇل گېزىتى» ده تهھرىر بولۇپ ئىشلىگهن، 1979-

يىلىدىن باشالپ «قۇمۇل ئهدهبىياتى» ژورنىلىنىڭ باش مۇھهرىرى بولغان.
   ئايشهم ئهخمهتنىڭ ھازىرغىچه «باغداش چېچىكى»، «مهلىكىنىڭ مهڭزىدىكى داغ» ناملىق ھېكايه-پوۋېست
توپالملىرى، «قارا چامادان»، «بۇلۇت يېرىپ چىققان ئاي» قاتارلىق پوۋېستلىرى، «ئۆچمهس ئىزالر»، «مۇھهممهد
بېشىر چىڭۋاڭ»  قاتارلىق  رومانلىرى،  «قومۇل»  ناملىق   بىئوگرافىك  ئهسىرى،   «خانىم-قىزالر دهستۇرى»،  
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ئۇستاز ئايشهم ئهخمهت
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تهۋهرۈك قىزى ، ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئهدهبىياتىنىڭ بۈيۈك نامايهندىلىرىدىن بىرى

ئايشهم ئهخمهت 2017-يىلى خىتاي تهرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان. شۇ يىلى ئۇ 75 ياشتا ئىدى. 

بۈيۈك سىماالر



«قىزالر دهستۇرى» قاتارلىق ئوقۇشلۇقلىرى نهشر قىلىنغان. يازغۇچى ئايشهم ئهخمهتنىڭ تهرجىمھالى «ئۇيغۇر
بۈگۈنكى زامان ئهدىبلىرى» قاتارلىق قامۇسالرغا كىرگۈزۈلگهن. 2004-يىلى «تۆھپىكار ئانا ئهدىب»

مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن.
    ئايشهم ئهخمهت خانىم ئۆز ئهسهرلىرىده ئادالهت ۋه ھهققانىيهتنى تهشهببۇس قىلىپ، زۇلۇم ۋه رهزىللىكنى
سۆككهن؛ ئىلىم-ئىرپانغا مۇھهببهت باغالشنى گۈزهللىك سۈپىتىده تهسۋىرلهپ، جاھالهتنى ۋه
جاھالهتپهرهسلىكنى قامچىلىغان. ھوقۇقدارالرنى ئادالهتلىك ۋه خهلقپهرۋهر بولۇشغا دهۋهت قىلىپ، خهلقنى
دۇرۇسلۇققا ئۈندىگهن. مىللىي ئهنئهنىمىزگه ۋه ئۆرپ-ئادهتلىرىمىزگه يات قىلمىشالرنى پاش قىلىش،
قامچىالش ۋه مهسخىره قىلىش؛ ھهقپهرۋهرلىك، مهرتلىك، زۇلۇمغا باش ئهگمهسلىك، ۋهتهن-خهلقنىڭ
خىزمىتىده بولۇش، ئۆز ۋهتىنىگه ساداقهتمهن بولۇش ئايشهم ئهخمهت ئىجادىيىتىدىكى يادرولۇق تېما

ھېسابلىنىدۇ.
    «ئۆچمهس ئىزالر» ۋه «مۇھهممهت بېشىر چىڭۋاڭ» يازغۇچى ئايشهم ئهخمهتنىڭ ۋهكىللىك خاراكتېرگه
ئىگه ئىككى ئهسىرى بولۇپ، «ئۆچمهس ئىزالر» 1983-يىلى نهشىر قىلىنغان. «مۇھهممهت بېشىر چىڭۋاڭ»
1999-يىلى نهشىر قىلىنغان. «ئ ۆچمهس ئىزالر» دا قۇمۇل دېھقانلىرىنىڭ 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا
شامهخسۇتقا قارشى قوزغىلىڭى بايان قىلىنغان بولۇپ، ئاپتور بۇ ئهسهرده زۇلۇمغا قارشى چىقىشتهك گۈزهل
ئهخالقىي پهزىلهتنى قهلهمگه ئېلىپ ، زۇلۇمنى تۈپ يىلتىزىدىن يوق قىلىشتىن ئىبارهت تارىخىي بۇرۇچنى
ئورۇنداشنىڭ ھهر-بىر ئىنساننىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان مهجبۇرىيىتى ئىكهنلىكى  يورۇتۇپ بهرگهن.
«مۇھهممهت بېشىر چىڭۋاڭ»دا 1813-يىلىدىن 1867-يىلىغچه قۇمۇلدا ھۆكۈم سۈرگهن مۇھهممهت بېشىر
چىڭۋاڭ دهۋرىدىكى ئىش-پائالىيهتلهر قهلهمگه ئېلىنغان. ئاپتور ھهر ئىككىلى ئهسهرده زۇلۇمغا باش
ئهگمهسلىك، ئادالهتنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن بارلىقىنى بېغىشالش، خهلقنىڭ بهخت-سائادىتىگه پۇتلىكاشاڭ
بولىدىغان ھهر قانداق كۈچلهرنى سۈپۈرۈپ تاشالش قاتارلىق تهخىرسىز مهسىلىلهرنى ئاددىي ۋهقهلىكلهر ۋه تۈز

دېئالوگالر ئارقىلىق يورۇتۇپ بېرىشكه تىرىشقان.
   ئايشهم ئهخمهتتهك ئۇستازالر ئۇيغۇر مهدهنىيىتى ۋه تىل-يېزىقىنى ئهجدادالردىن ئهۋالدالرغا يهتكۈزۈشته،
ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنى گۈللهندۈرۈپ، تىل ۋه مهدهنىيىتىمىز دۇچ كهلگهن خىرىسالرغا قارشى جهسۇرلۇق بىلهن
كۆكرهك كېرىشته جاھان ئهھلىگه ئۈلگه بولغۇدهك پىداكارلىق بىلهن خىزمهت قىلغان. خىتايدهك ۋهھشىي
مىللهتنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا بهئهينى بۆره ئالدىدىكى قوزىدهك ياشىغان خهلقىمىزگه سهركه بولۇپ،
ئۇيغۇر ئاتلىق قوزىچاقالرنى خىتاي چىلبۆرىلىرىدىن قانداق قۇتۇلدۇرۇشنى ئۆزىگه ئۆمۈرلۈك ۋهزىپه قىلىپ
تاللىۋالغان ئايشهم ئهخمهت كهبى يازغۇچىلىرىمىز بىزنىڭ بايلىقىمىز، ئىپتىخارىمىز ۋه ئۈمىد چىرىقىمىزدۇر.
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  ئامېرىكانىڭ يېڭى دۆلهت مهجلىسى (كونگرېس)
گه تۇنجى قېتىم ئىككى نهپهر مۇسلىمه (مۇسۇلمان
ئايال) ئهزا قوشۇلدى. ئۇالرنىڭ بىرى مىشىگېن
(Rashida Tlaib) شىتاتىدىكى رهشىده تىاليب
بولۇپ، ئۇ ۋهزىپىسىنى باشلىغاندا ئامېرىكانىڭ
دۆلهت ئاتىلىرىدىن بىرى بولغان توماس
جېفېرسوننىڭ كۇتۇپخانىسىدىكى قۇرئاننىڭ
تهرجىمىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ قهسهم قىلىشنى

ئويالشقان.

   ئۇ CNN غا بۇنىڭ «ئىسالمنىڭ ئۇزۇندىن بېرى ئامېرىكا تارىخىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكى»نى
Thomas) «كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهن «توماس جېفېرسوننىڭ قۇرئانى: ئىسالم ۋه قۇرغۇچىالر
Jefferson’s Qur’an: Islam and the Founders) دېگهن كىتابىمدا بۇ ھهقتىكى كۆپ قىسىم كىشىلهرگه

مهخپىي قالغان تارىخ توغرىسىدا توختالغانىدىم.
 

     ئىسالم ـــ ئۆز نۆۋىتىده ئامېرىكانىڭمۇ دىنىدۇر.
 

     مۇسۇلمانالر ئهڭ دهسلهپته شىمالىي ئامېرىكاغا 17 – ئهسىرنىڭ باشلىرىدا يېتىپ كهلگهن. بۇ ئهينى چاغدا
بىرىتانىيهنىڭ مۇستهملىكىسى بولغان ئامېرىكاغا غهربىي ئافرىقادىن قۇل قىلىپ ئهكېلىنگهنلهرنىڭ 15
پىرسهنتتىن 30 پىرسهنتكىچه قىسمىنى ئىگىلهيدۇ (ئوتتۇرا شهرقتىكى مۇسۇلمانالر 19 – ئهسىرنىڭ

ئاخىرلىرىدا ئاندىن ئامېرىكاغا ئهركىن پۇقرا سۈپىتىده كۆچمهن بولۇپ كېلىشىكه باشلىغان). 
ئامېرىكانىڭ دۆلهت ئاتىلىرى، بولۇپمۇ توماس جېفېرسون دىنىي ئېتىقاد ۋه دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچىالرغا بولغان

چوڭقۇر قىزىقىشىنى ئىپادىلىگهن.
    جېفېرسون 22 يېشىدا، يهنى «مۇستهقىللىق خىتابنامىسى»نى تۈزۈشتىن 11 يىل ئىلگىرى ۋىليامسبېرگده

قانۇن كهسپىده ئوقۇۋاتقان چېغىدا قۇرئاندىن بىرنى سېتىۋالغان.
    بۇ ئامېرىكا بىلهن ئىسالم دۇنياسى ئارىسىدىكى ئۇزاق مهزگىللىك تارىخىي مۇناسىۋهتنىڭ سىمۋولىدۇر.

جېفېرسون قۇرئاننىڭ ئۆزىگه قانداق تهسىر قىلغانلىقى توغرىسىدا ھېچقانداق خاتىره قالدۇرمىغان، ھهتتا ئۇ
ئىلگىرى ۋىرجىنىيا شىتاتىدا سىياسىي مۇنازىره داۋامىدا ئىسالم دىنىنى كاتولىك دىنىغا ئوخشاشال
«كىشىلهرنىڭ ئهركىن ئىزدىنىش روھىنى بوغىدۇ» دهپ تهنقىدلىگهن. ئۇ يۇقىرىقى ئىككىال دىننى ئۆزىنىڭ دىن
بىلهن ھاكىمىيهت ئايرىۋېتىلگهن جۇمھۇرىيهت تهسهۋۋۇرىنىڭ ئهكسىچه، دىن بىلهن ھاكىمىيهتنى

بىرلهشتۈرۈۋهتكهن، دهپ قارىغان.
    ئهمما، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، جېفېرسون ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلغۇچىالر (مۇسۇلمانالر)نىڭ ھوقۇقىنى
قوللىغان. ئاالقىدار ماتېرىيالالر ئۇنىڭ 1776 – يىلىدىن باشالپال بۇ يېڭى دۆلهت (ئامېرىكا)تىكى مۇسۇلمانالر
توغرۇلۇق ئويلىنىشقا باشلىغانلىقىنى دهلىللهيدۇ. ئۇ «مۇستهقىللىق خىتابنامىسى»نى قهلهمگه ئېلىپ بىر
قانچه ئايدىن كېيىن، بۇ يېڭى دۆلهتنىڭ دىنىي ئىشالر قانۇنىنىڭ اليىھهسىنى تۈزۈش ئۈچۈن ۋىرجىنىيا

شىتاتىغا قايتقان ۋه شۇ جهرياندىكى خاتىرىسىگه ئېنگلىز  پهيالسوپى جون لوك  (John Locke)نىڭ  1689 – 

جېفېرسوننىڭ ئىسالم دىنى توغرىسىدىكى
چۈشهنچىسى ئامېرىكا ئۈچۈن نېمىشقا

بۈگۈنمۇ شۇنچه مۇھىم؟
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يىلىدىكى «كهڭ قورساقلىق ھهققىده بىر پارچه خهت» دېگهن يازمىسى ھهققىده «مهيلى دىنسىزالر، مهيلى
مۇھهممهدىي (مۇسۇلمان)لهر، ياكى يهھۇدىيالر دىنىي ئېتىقادى سهۋهبلىك جۇمھۇرىيهتنىڭ پۇقرالىق ھوقۇقىدىن

مهھرۇم قىلىنماسلىقى كېرهك» دهپ يازغان.
  بۇ خىل كۆز قاراش ئۇ تۈزگهن «ۋىرجىنىيا دىنىي ئهركىنلىك قانۇنى اليىھهسى»ده تېخىمۇ كۈچلۈك
ئىپادىلهنگهن بولۇپ، مهزكۇر قانۇندا «بىزنىڭ پۇقرالىق ھوقۇقىمىز دىنىي كۆز قاراشلىرىمىزغا باغلىق ئهمهس»

دېيىلگهن.
    1777 – يىلى تۈزۈلگهن مهزكۇر اليىھه 1786 – يىلى رهسمىي قانۇنغا ئايالنغان.

 
     جېفېرسوننىڭ كۆپ تهرهپلىمىلىك دىنىي كۆز قارىشى

 
     جېفېرسون داڭلىق «ۋىرجىنىيا قانۇنى»نى تۈزگهنده، مۇسۇلمانالرنى ئويالشقانمۇ؟

بىز ئۇنىڭ 1821 – يىلىدىكى تهرجىمىھالىدىن بۇنى دهلىللهيدىغان ئۇچۇرالرنى تاپااليمىز. ئۇ مهزكۇر
تهرجىمىھالدا ئۆزىنىڭ ۋىرجىنىيا قانۇنى اليىھهسىنىڭ كىرىش سۆزىگه (خىرىستىيانلىقنى بىلدۈرىدىغان)
«ئىيسا خىرىستوس» دېگهن ئىبارىنى قوشۇشنى ئويالپ، كېيىن يالتىيىپ قالغانلىقىنى يازىدۇ. ئهنه شۇ
يالتىيىپ قېلىش ئۇنىڭ بۇ قانۇننى (خىرسىتىيان، مۇسۇلمان ۋهھاكازا) ھهممىگه باراۋهر تهدبىقالشنى

ئويلىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
    جېفېرسون بۇ ئارقىلىق ئامېرىكادا دىنىي ئهركىنلىك ۋه سىياسىي باراۋهرلىكنىڭ خىرىستىيانالرغىال خاس
ئهمهسلىكىنى بىلدۈرگهن ۋه ئۆزىنىڭ تهرجىمىھالىدا بۇ قانۇننىڭ دهسلىپىدىال «يهھۇدىي، غهيرىي يهھۇدىي،
خىرىستىيان، مۇھهممهدىي (مۇسۇلمان)، ھىندى ۋه باشقا ھهرقانداق دىنىي پىرقىنىڭ ئهزالىرىنىڭ دىنىي

ئېتىقاد ئهركىنلىكىنى قوغداشنى» مهقسهت قىلغانلىقىنى قهيت قىلغان.
    جېفېرسون ئهنه شۇ شهكىلده، 18 – ئهسىردىال مۇسۇلمانالرنى ئامېرىكانىڭ كهلگۈسى پۇقرالىرى سۈپىتىده

كۆرۈپ، ئۆزى تۈزگهن قانۇننىڭ ھهرقانداق دىننىڭ ھهربىر ئهزاسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن.
ئامېرىكانى دىنىي جهھهتته كۆپ تهرهپلىمىلىك خاراكتېرگه ئىگه دۆلهت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئىدىيهسى
جېفېرسوننىڭ شىمالىي ئافرىقىدىكى ئىسالمىي دۆلهتلهر بىلهن بولغان دىپلوماتىك مۇناسىۋهتلىرىدىمۇ
نامايهن بولغان. پرىزدېنت جېفېرسون 1805 - يىلى تۇنستىن كهلگهن تۇنجى مۇسۇلمان ئهلچىنى كۈتۈۋالغان. ئۇ
دهل رامزان ئېيى بولغاچقا، پرىزدېنت ھۆكۈمهت زىياپىتىنىنىڭ ۋاقتىنى سائهت 3:30 دىن «دهل كۈن ئولتۇرغان
ۋاقىت (ئىپتار ۋاقتى)»قا كېچىكتۈرگۈزگهن. بۇ تۇنىس باش ئهلچىسىنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا ھۆرمهت قىلغانلىق

ئىدى. 
  مۇسۇلمانالر ئامېرىكادىكى دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچىالرنىڭ پۇقرالىق ھوقۇقىدىن قانچىلىك بهھرىمهن
بولۇۋاتقانلىقىنى ئۆلچهيدىغان مىزان تېشى بولۇپ كهلمهكته. مۇسۇلمانالر ھازىر ئامېرىكانىڭ ۋهتهندىشى ۋه
دۆلهت مهجلىسى (كونگرېس) ئهزاسىغا ئايالندى. ئۇالرنىڭ قانۇنىي ھوقۇقى ئامېرىكانىڭ ئهڭ ئۇللۇق

غايىلىرىدىن بىرى، يهنى ھهممىگه ئورتاق دىنىي ئهركىنلىكنى نامايهن قىلماقتا.
 

ئېنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلغان.
 

مهنبه:
https://theconversation.com/why-jeffersons-vision-of-american-islam-matters-
today-78155
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    قارىماققا خوڭكوڭ كىشىلىك ھوقۇق قانۇن الھىيىسى بىلهن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇن الھىيىسى
ئوخشاشتهك كۆرۈنىدۇ. ئىككىلى قانۇن الھىيىسىده خىتايدىكى زۇلۇم ئهيىبلهندى؛ شۇنداقال، بېيجىڭنىڭ
قىلمىشلىرىنى باھاالشتا ئامېرىكانىڭ كىشىلىك ھوقۇق پرىنسىپى، دېموكراتىيىسى ۋه دىنىي
ئهركىنلىكىنىڭ ئۆلچهم قىلىنىدىغانلىقى جاكارالندى. بۇ ئۆلچهملهرگه خىالپلىق قىلىش مۇناسىۋهتلىك
كىشىلهرنىڭ جازالىنىشىغا سهۋهب بولىدۇ، ھهمده بۇ خىتاي ۋه ئامېرىكا ئارىسىدىكى كهلگۈسىدىكى تېخىمۇ

چوڭقۇر مۇناسىۋهتكه تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن.
    خوڭكوڭ ئاالھىده ئاپتونوم رايونى بىلهن شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋال ئوخشىمىغاندهك، ئىككى قانۇن
الھىيىسىدىكى كونكرېت چارىلهرمۇ ئوخشاش ئهمهس. بىراق، بۇ قانۇن تۈزۈش تىرىشچانلىقى كارىدورنىڭ

ئىككىلى تهرىپىدىن كۆرگىلى بولىدىغان ئورتاق ئهندىشىنى مهنبه قىلغان.
    ئامېرىكانىڭ خوڭكوڭنىڭ ئاپتونومىيىسىگه، گۈللىنىشىگه ۋه ئهركىنلىكىگه بولغان كۆڭۈل بۆلۈشى
1992-يىلىدىكى «ئامېرىكا خوڭكوڭ سىياسىتى قانۇنى»نى ئاساس قىلىدۇ. بۇ قانۇندا
«دېموكراتىيهلىشىشنى قولالش ئامېرىكا تاشقى سىياسىتىدىكى ئاساسىي پىرىنسىپ» دهپ كۆرسىتىلگهن.

ئهنگىلىيه خوڭكوڭنى  1847-يىلدىن  باشالپ  ئىداره قىلدى ۋه 1997-يىلى  ئۇنى  خىتايغا  قايتۇرۇپ  بهردى.

ئامېرىكانىڭ خوڭكوڭغا ۋه
شهرقىي تۈركىستانغا
«ئارىلىشىشى»نىڭ

قانۇنىيلىقى
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ۋىليام  ر. خاۋكىنس

Journal of Political Risk, Vol. 7, No. 12, December 2019)
(ۋىليام ر. خاۋكىنىس خهلقئارالىق ئىقتىساد ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكى مهسىلىلىرىده
كهسپىي مهسلىھهتچىسى، سابىق ئىقتىسادشۇناسلىق پروفىسسورى. ئۇ ئامېرىكا
دۆلهت مهجلىسى تاشقى ئىشالر كومىتېتىنىڭ كهسپىي خادىمى بولۇپ خىزمهت قىلغان)

خهلقئارا ۋهزىيهت



گهرچه خوڭكوڭ دېموكراتىك تۈزۈمده بولمىغان بولسىمۇ، بىراق ئهنگىلىيهلىكلهر ئېلىپ كهلگهن ئهركىن مهدهنىيهت ۋه غهربچه
قىممهت قاراش سايىسىده، خوڭكوڭ دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ شهھهرلهردىن بىرىگه ئايالندى. 1984-يىلى لوندون بېيجىڭ بىلهن
خوڭكوڭنىڭ كهلگۈسى ھهققىده سۆھبهتلهشكهنده، خىتايالر «خوڭكوڭنىڭ نۆۋهتتىكى ئىقتىسادىي سىستېمىسىنىڭ مۇشۇ
پېتى داۋام قىلىدىغانلىقى، تۇرمۇش شهكلىنىڭمۇ ئوخشاشال ئۆزگهرتىلمهيدىغانلىقى» توغرىسىدا ۋهده بهرگهن ئ ىدى.
ئهنگىلىيهلىكلهر كوممۇنىستىك رېجىمنىڭ كېيىنكى ئهللىك يىلدا ئىجابىي شهكلىده ئىسالھات ئېلىپ بېرىشىنى، ھهتتا ئۇ
چاغالردا كوممۇنىستىك رېجىمىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى يوقۇتۇش مۇمكىنچىلىكىنى ئۈمىد قىلىشقان ئىدى. بهختكه قارشى،
خوڭكوڭنىڭ بۇ ئاالھىده ئورۇنغا يېقىنلىشىشنىڭ ئوتتۇرا مهزگىلى (ھېسابالنغان بۈگۈنكى كۈن) ده، بېيجىڭ بۇرۇنقى ھهر
قانداق چاغدىكىگه قارىغاندا تېخىمۇ بهك تهھدىتلىك كۈچ ھالىتىده نامايان بولماقتا. شۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، ھاكاۋۇر
باش سېكرىتار شى جىنپىڭنىڭ  2049-يىلىغا بارغاندا دۇنيادىكى يېتهكچى كۈچ بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئىبارهت «خىتاي
چۈشىنى» نىڭ نهتىجىسىده، «بىر دۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم» تهڭپۇڭلۇقى «كوممۇنىزىم» دىن ئىبارهت بىرال خىل تۈزۈمنىڭ

ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا يوق بولىدۇ.
    ئامېرىكادىكى ئىككى پارتىيه ئومۇمهن بىردهك ھالدا قوللىغان ۋه پرىزدېنت دونالد ترامپ ئىمزا قويغان خوڭكوڭ قانۇن
الھىيىسى (بۇ قانۇن الھىيىسى ئاۋام پاالتاسىدا پهقهت بىرال قارشى ئاۋازغا، كېڭهش پاالتاسىدا بولسا پۈتۈنلهي قولالشقا
ئېرىشكهن) «بىر دۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم» كېلىشىمىنىڭ زاۋاللىققا يۈز تۇتۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى ۋه خوڭكوڭدىكى
زۆرۈر كىشىلىك ھوقۇقالرنى قوغداشنى مهقسهت قىلغان. خوڭكوڭ نامايىشچىلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋه ئهنگىلىيه بايراقلىرىنى

كۆپلهپ لهپىلدىتىشىده ياخشى سهۋهبلهر مهۋجۇت.
     شهرقىي تۈركىستاندىكى قورقۇنچلۇق ئهھۋالنىڭ داۋاملىشىۋاتقىنىغا خوڭكوڭدىكى ئهھۋالغا قارىغاندا كۆپ ئۇزاق بولغان
بولسىمۇ، ئۆتكهنكى ئايالردا شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋال خوڭكوڭدىكىگه ئوخشاش كۈچلۈك دىققهت قوزغىيالمىدى.
خىتاي كومپارتىيىسى 1949-يىلى ئىچكى ئۇرۇشتا غهلىبه قازانغاندىن ئېتىبارهن شهرقىي تۈركىستاننى كونترول قىلىپ

كېلىۋاتقان ئىدى.
    خىتاي مۇستهملىكه نهزهرىيىسىنىڭ كالسسىك نهمۇنىسىدۇر. بۇ نهزهرىيه جهمئىيهتتىكى ھۆكۈمران توپ تهرىپىدىن
پهرقلىق ئىرقىي ۋه ئېتنىك گۇرۇپپىغا يۈرگۈزۈلگهن زۇلۇمالرغا نهزهر ئاغدۇرىدۇ. خىتايدا زۇلۇم خىتاي  ئىرقچىلىقى ۋه
كوممۇنىست ئىدېئولوگىيىسىدىن ئىبارهت ئىككى خىل مهنبهدىن ۋۇجۇدقا چىقىدۇ، كېيىنكىسى (كوممۇنىست
ئىدېئولوگىيىسى) بارلىق دىنالرغا قارشى كۈچلۈك ئۆچمهنلىككه تولغان. ئهگهر بۇ مۇستهبىت ھاكىمىيهت نۆۋهتته باشالپ
بولغىنىدهك، ئۆز تهسىرىنى كۈچهيتكهن ياكى ئېمپىرىيالىزىمنى تهلتۆكۈس ئىشقا ئاشۇرغان تهقدىرده، ئىچكى
مۇستهملىكىچىلىكنىڭ شهپقهتسىزلهرچه يۈرگۈزۈلۈشى مۇستهبىت ھاكىمىيهتنىڭ ئ وخشىمىغان خهلقلهرگه ۋه مهدهنىيهتلهرگه

قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى تاشقى دۇنيانى سهگىتىشى كېرهك.
     شهرقىي تۈركىستان ئىشغال قىلىنغاندىن بېرى، بۇ جايدا زۇلۇم ئومۇميۈزلۈك ھالدا مهۋجۇت بولۇپ كهلدى. بۇ رايوننىڭ
كۈلتۈرىنى يوق قىلىش مهقسىتىده خىتايالرنىڭ بۈگۈنگه قهدهر شهرقىي تۈركىستانغا زور ساندا كۆچمهن بولۇپ كېلىشى ۋه
كۈنىمىزده ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز زېمىنىدا ئاز سانلىق بولۇپ قېلىشى بۇ زۇلۇمالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر. باش سېكرىتار شى ئۆز
ھوقۇقىنى مۇستهھكهملهپ، تىبهت، شهرقىي تۈركىستان، خوڭكوڭ ۋه تهيۋهندىكى «بۆلگۈنچىلىك»لهرگه، شۇنداقال
جهمئىيهتنىڭ ھهر قايسى قاتلىمىدىكى قارشى پىكىرلهرگه كىرىشىۋېلىش نهتىجىسىده، يېقىنقى ئۈچ يىل مابهينىده (خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ) زوراۋانلىقى ۋه شهپقهتسىزلىكى تېخىمۇ ئاشتى. تهيۋهن يېقىنقى 126 يىلدىكى تۆت يىل (1945-1949) دىن باشقا
مهزگىلنىڭ ھهممىسىده  بېيجىڭنىڭ باشقۇرۇشىدىن خالىي ھالدا ۋه چوڭ قۇرۇقلۇققا تامامهن زىت ھالدا ئهركىن روھ بىلهن ئۆز
كىملىكىنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ كهلدى. بۇ ھال شى رېجىمىنى «دۆلهت پۈتۈنلۈكى ئۈچۈن ھهر قانداق بهدهل تۆلهشتىن

يانماسلىق»تهك ئۇرۇش تهھدىتىنى ئوتتۇرىغا تاشلىشىدىن توختۇتۇپ قااللمىدى.
     بېيجىڭنىڭ ئۆزى ئىداره قىلىۋاتقان ئۈچ رايوندىكى ئىچكى مۇستهمىلىكىچىلىكى ئورتاق ئاالھىدىلىككه ئىگه. دىننى
باستۇرۇش، يهرلىك سهنئهتنى، قۇرۇلۇش يادىكارلىقلىرىنى، كۈتۈپخانىالرنى  ۋه قهبرىستانلىقالرنى يوق قىلىش خىتاينىڭ
تىبهتته ۋه شهرقىي تۈركىستاندا قىلىۋاتقانلىرىدىن ئىبارهت. 2016-يىلى كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا
قويغان ئهمهلدارى چېن چۈهنگو بۇنىڭدىن ئىلگىرى تىبهت ئاپتونوم رايونىدا پارتىيه سېكرىتارى بولۇپ ۋهزىپه ئۆتىگهن ئىدى.
تىبهتته قاتتىق چارالش ۋه كۈچلۈك نازارهتنى يولغا قويۇش بىلهن تونۇلغان چېن چۈهنگو، شى جىنپىڭنىڭ بىۋاسته يول-

يورۇقىغا   بىنائهن  شهرقىي تۈركىستاندىمۇ «  زوراۋانلىق   ۋه  ئاشقۇنلۇققا   قاتتىق   زهربه  بېرىش »   ھهركىتىنى  يولغا  قويدى.
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چېن يهنه خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى 19-
نۆۋهتلىك سىياسىي بيۇروسىنىڭ ئهزاسى بولغانلىقى
ئۈچۈن، بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋه باشقا
تۈركىي مۇسۇلمانالرنىڭ يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا
سولىنىشىنىڭ كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ
يۇقىرى قاتلىمىدىن كهلگهن بۇيرۇق ئىكهنلىكىده

شهك يوق.
   بېيجىڭ بۇ الگېرالرنىڭ قايتا تهربىيلهش ۋه
كهسپىي تهربىيلهش خىزمىتىنى قىلىدىغانلىقىنى
داۋا قىلىدىغان بولسىمۇ، بىراق، تهرهپسىز
كۆزهتكۈچىلهرنىڭ دوكالتلىرى، زىيانكهشلىككه
ئۇچرىغۇچىالرنىڭ بايانلىرى ۋه ھۆكۈمهتنىڭ
ئاشكارىلىنىپ كهتكهن ئىچكى ھۆججهتلىرى بۇ
الگېرالرنىڭ قىيىن-قىستاق مهۋجۇت بولغان
قورقۇنچلۇق تۈرمه شارائىتىغا ئىگه ئىكهنلىكىنى
كۆرسهتمهكته. بېيجىڭ ئۆزىنىڭ بۇ خىل كهڭ
كۆلهملىك قاماش ھهرىكىتىگه تېررورىزىم ۋه دىنىي
ئهسهبىيلىكنى سهۋهب قىلىپ كۆرسهتمهكته. چېن
چۈهنگونىڭ بايانىچه بۇ «يىغىۋېلىنىشى كېرهك
بولغان ھهربىر شهخسنى يىغىۋېلىش» تىن ئىبارهت.
شهرقىي تۈركىستاندا بهزى ھۇجۇمالر بولغان
بولسىمۇ، بىراق بۇالر دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى
تېررورلۇق ھۇجۇملىرىغا سېلىشتۇرغاندا پهقهتال
جىڭغا توختىغۇچىلىكى يوق ئىشالردۇر. بېيجىڭ
يېقىنقى ئۈچ يىل مابهينىده شهرقىي تۈركىستاندا
ھېچقانداق تېررورلۇق ھۇجۇمىنىڭ يۈز
بهرمىگهنلىكىنى پهخىرلىنىپ تۇرۇپ تىلغا ئالىدۇ.
شهرقىي تۈركىستاندىكى تېررورىزىم ۋه قايتا
تهربىيلهشكه ئائىت رىتورىك سۆز-جۈملىلهرنىڭ
ئهمدىلىكته خوڭكوڭغا قارىتىلىۋاتقانلىقى

قورقۇنچلۇق بېشارهتتۇر.
     11-سېنتهبىر ۋهقهسىگه ئوخشايدىغان بىردىنبىر
زوراۋانلىق خىتاي دائىرىلىرىنىڭ تهرىپىدىن
ئوتتۇرىغا چىقتى. خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا

قىلىۋاتقانلىرى خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى 1989-
يىلى تيهنئهنمېن مهيدانىدا مىڭالرچه دېموكراتىيه
تهرهپتارى بولغان ئوقۇغۇچىالرنى ئۆلتۈرۈۋهتكهن

تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقى بىلهن يانداشتۇر.
  پرىزدېنت بۇش تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقىغا
جاۋابهن خىتاينىڭ باستۇرۇشقا قوللىنىش مۇمكىن-

چىلىكىنى كۆزده تۇتۇپ خىتايغا قورال-ياراق ۋه باشقا
ئهسلىھهلهرنى سېتىپ بېرىشنى توختاتقان. شهرقىي
تۈركىستاندىكى ھهقىقهتلهرنىڭ ئاشكارىلىنىشى
بىلهن پرېزدېنت ترامپمۇ بۇشقا ئوخشاش ئۇسۇلنى
قولالندى. ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسى بۇشنىڭ
يېتهكچىلىكىده ئۇنىڭ چهكلىمىسىنى ئىجرا
قىلىدىغان قانۇننى ماقۇللىغان بولسا، ئامېرىكا ئاۋام
پاالتاسى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇن الھىيىسىگه
«تۈركىي مۇسۇلمانالرنىڭ خالىغانچه تۇتۇلۇشىغا
قواليلىق تۇغدۇرۇشى» مۇمكىن بولغان «كومپيۇتېر
تېخنىكىسى، شهكىل تونۇش، سۈنئىي ئهقىل، كۋانت
ھېسابالش ۋه بىئولوگىيىلىك تونۇش تېخنىكىسى»
قاتارلىقالرنىڭ خىتايغا يهتكۈزۈلۈشىنى توسىدىغان
ماددىدىن بىرنى قوشتى. چاتاق يېرى، بۇ چهكلىمه بۇ
ماددا باشتا ماقۇللۇقتىن ئۆتكهن قانۇن الھىيىسىنىڭ
ئاۋام پاالتا نۇسخىسىدا بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ قانۇن
الھىيىسنىڭ ئىككى نۇسخىسى ياراشتۇرلۇشقا موھتاج
بولماقتا. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى قانۇن الھىيىسى
خوڭكوڭ قانۇن الھىيىسى بىلهن ئوخشاش شهكىلده
(پهقهت ئاۋام پاالتاسىدىكى بىرال قارشى بېلهت بىلهن)
مهجلىستىن ئۆتكهنلىكى ئۈچۈن، بۇ (يهنى يېڭى
چهكلىمىنىڭ ئاۋام پاالتا نۇسخىسىدا بولماسلىقى) چوڭ
مهسىله ئهمهستهك كۆرۈنمهكته. بىراق، ئۇزۇن دهم
ئېلىشقا كۆپ ۋاقىت قالمىغانلىقى ئۈچۈن، ناۋادا تېزدىن
ھهرىكهتكه ئۆتمىگهن تهقدىرده، بۇ قانۇن الھىيىسىنىڭ
رهسمىي قانۇنغا ئايلىنىپ، ئىجرا قىلىنىشى نهچچه
ئايالپ ئارقىغا سۈرۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن. كېڭهش
پاالتاسى بىردهك ھالدا ئاۋام پاالتاسى قوشقان ماددىنى
قوبۇل قىلىشى ۋه روژېستىۋا بايرىمىدىن ئىلگىرى

قانۇن الھىيىسىنى پرېزدېنت ترامپقا ئهۋهتىشى الزىم.
ئۇيغۇر قانۇن الھىيىسى ماھىيهت جهھهتته خوڭكوڭ
كىشىلىك ھوقۇق قانۇن الھىيىسى بىلهن ئوخشاش
بولۇپ، ئىككىلى قانۇن الھىيىسىنىڭ (قاراتمىلىقى)
ئاجىز. بۇ ئىككى قانۇن الھىيهلىرى خىتاي
ئهمهلدارلىرىنىڭ ناچار قىلمىشلىرىنى نىشان قىلغان.

ئۇيغۇر قانۇن الھىيىسىده ئۇالرنىڭ «كهڭ كۆلهملىك
قاماش، (تۇتقۇنالرغا مهجبۇرىي ھالدا) سىياسىي كۆز
قاراش سىڭدۈرۈش، ياكى قايتا تهربىيىلهشكه ئۇرۇنۇش»
قاتارلىق قىلمىشلىرىغا مهسئۇل بولۇشى كېرهكلىكى
كۆرسىتىلگهن. ئۇيغۇر قانۇن الھىيىسىده چېن چۈهنگو-
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نىڭ ئىسمى بىۋاسىته يهر ئالغان. لېكىن، مۇستهبىت ھۆكۈمهت كاتتىۋېشىنىڭ بۇيرۇقلىرىنىال ئورۇندىغان
ئهمهلدارالر بۇ قانۇن الھىيهده نىشان قىلىنمىغان. كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ سىرتقى دۇنياغا خىتاب
قىلىدىغان مېدىياسى ھېسابالنغان «يهرشارى ۋاقىت گېزىتى» نىڭ باش مۇھهررىرى «خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ
جازاالشنى <قېتىغىمۇ ئېلىپ قويمايدىغانلىقى>» نى تۋىتېر ھېسابىدا ئېالن قىلدى. خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ
مال-مۈلكى ئومۇمىي جهھهتتىن ئامېرىكالىقالرنىڭ چېقىلىشىدىن بىخهتهر بولۇپ، ئۇالردىن بىرهرسى
دېسنىيده تهتىل ئۆتكۈزهلىشىنى كۆزده تۇتۇپ ئۆز كۆز قارىشىنى ئۆزگهرتىشى ياكى بېيجىڭنىڭ بۇيرۇقىغا
بويۇنتاۋلىق قىلىشى مۇمكىنمۇ؟ يهر شارى ۋاقىت گېزىتىده مۇنداق بايان قىلىندى:«(خىتاينىڭ ئىچكى
ئىشىغا) ئارىلىشىدىغان بۇ قانۇن الھىيىسى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ھۆكۈمرانلىقىغا ھېچقانداق
رېئال تهسىر كۆرسىتهلمهيدىغان، قهغهز يولۋاسلىقتىن باشقىغا يارىمايدىغان قانۇن الھىيىسىدۇر.» بۇ قانۇن
الھىيىسىنىڭ رېئال تهسىرگه ئىگه بولۇشى ئۈچۈن، خىتايغا يېتهرلىك دهرىجىده زهربه بېرىش ئارقىلىق،
خىتاينىڭ يۇقىرى قاتلىمىنىڭ سىياسىي قارارلىرىغا تهسىر كۆرسىتهلىشى كېرهك. ئۇنۇتماسلىق كېرهككى،

بېيجىڭ ئامېرىكا ئىقتىسادىغا كهڭ دائىرىلىك قايتۇرما زهربه بېرىدىغانلىقى بىلهن تهھدىت سالماقتا.
ئۇيغۇر قانۇن الھىيىسىده «ئامېرىكانىڭ خىتايغا بولغان سىياسىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋهزىيهت بىلهن
روشهن ھالدا ئاالقىدار» دهپ كۆرسىتىلگهن. ھهمده يىغىۋېلىش الگېرلىرىنىڭ تاقىلىشى، سىياسىي
مهھبۇسالرنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ۋه دىنىي ئهركىنلىككه قارشى ھهرىكهتنىڭ توختىتىلىشى    تىلغا
ئېلىنغان. ناۋادا بېيجىڭ باستۇرۇش سىياسىتىنى داۋامالشتۇرغان تهقدىرده، بۇ تېخىمۇ ئېغىر جازا قوللىنىشقا

سهۋهب بولىدۇ.
   بىراق، بۇ ئۇسۇل خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشىنى قولالش ئارقىلىق مهنپهئهتكه ئېرىشهلهيمىز دهپ
قارايدىغانالرنىڭ تهنقىدىگه ئۇچرايدۇ. تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقى يۈز بېرىپ ئۇزۇن ئۆتمهي پرىزدېنت بۇش
سودا بىلهن خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى، ئىقتىسادنى ۋه سىياسهتنىڭ كېڭىيىشىنى باغاليدىغان قانۇن
الھىيىسىنى رهت قىلدى. كېڭهش پاالتاسى بۇ رهت قىلىشنى پىسهنتىگه ئالمىغان بولسىمۇ، ئاۋام پاالتاسى ئۇنى
قوبۇل قىلدى. ئارمىيهنى ئوقۇغۇچىالرنى ئوققا تۇتۇشقا بۇيرۇغان دېڭ شياۋپىڭ «بېيىش گۈزهلدۇر» دېگهن سۆز
بىلهن مهشھۇردۇر. ھهمده ئۇ كۆپلىگهن كىشىلهرنى خىتايدا پات ئارىدا ئىسالھات بولىدىغانلىقىغا
ئىشهندۈردى. بۇشنىڭ قارىشىچه، كىشىلىك ھوقۇققا كۆڭۈل بۆلۈشكه سېلىشتۇرغاندا، ئىسالھات ۋه
ئىقتىسادىي مۇناسىۋهت توغرىسىدا سۆز ئېچىش «رېئالىزم»نى ئىپاده قىالتتى. ئوتتۇز يىلدىن كېيىن،
خىتاينىڭ بايلىقى ھهشهمهتلىك ئېگىز بىناالرنى سېلىشقىال سهرپ قىلىنىپ قالماستىن، يهنه يېڭى تىپتىكى
كۈرهشچى ئايروپىالن، ئۇرۇش پاراخوتى ۋه ئاۋاز تېزلىكىدىن يۇقىرى سۈرئهتكه ئىگه باشقۇرۇلىدىغان بومبا
قاتارلىقالرغىمۇ سهرپ قىلىنىش ئارقىلىق پۈتكۈل تېنچ ئوكيان قىرغاقلىرىغا ۋه ئۇنىڭمۇ نېرىسىغا تهھدىت
شهكىللهندۈرگهنلىكىنى كۆردۇق. ئۆز رهقىبى ئۆزىنىڭ قانخورلۇق بىلهن ئۆره تۇرغان دىكتاتورلۇقىنى
ئاشكارىلىغان پهيتته، ئۆز رهقىبىنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى نهزهرگه ئالماسلىقتىنمۇ بهكراق رېئاللىقتىن

چهتنىگهن ئىش بولمىسا كېرهك.
    ئامېرىكانىڭ كونكېرت چهكلىمه قويۇش  قاتارلىقالرنى ئۆز ئ ىچىگه ئالغان ھالدا خىتايغا سودىدا جازا
يۈرگۈزۈشى تامامهن قانۇنلۇق. چۈنكى، ئامېرىكانىڭ خىتاي رېجىمىنى تهمىنات، پۇل ۋه ئامېرىكانىڭ قىممهت
قاراشلىرىغا زىت كېلىدىغان، ئامېرىكا دۆلهت بىخهرلىكىگه تهھدىت ئېلىپ كېلىدىغان سىياسهتلهرنى
يۈرگۈزۈش ئۈچۈن قوللىنىلىدىغان ۋاسىتىلهر بىلهن تهمىنلهش مهجبۇرىيىتى يوق. بېيجىڭ ئۆز ئىگىلىك
ھوقۇقىنىڭ ئۆزى ئېھتىياجلىق بولغان ھهر قانداق ئىشنى قىلىشقا ھوقۇقدار ئىكهنلىكىنى داۋا قىلىدۇ. بۇ
ھوقۇقدارلىق ۋاشىڭتونغىمۇ تهۋهدۇر. ئهخالق مىزانى سهۋهبلىك ئامېرىكالىقالر ئهۋزهللىك تهرهپته. «ئۇيغۇر

كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇن الھىيىسى» ماقۇللىنىشقا ۋه يۈرگۈزۈلۈشكه مۇناسىپتۇر.
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ئىنگىلىزچىدىن ھېكىمهتيار
-https://www.jpolrisk.com/the-legitimacy-of-u-sئىبراھىم  تهرجىمه  قىلدى

intervention-in-hong-kong-and-east-turkistan/



    نۇرغۇن مىللهت ۋه ئۇنىڭ ھۆكۈمدارلىرى ئۆزىدىن كۈچلۈك دۈشمهنگه قارشى باتۇرانه كۈرهشلىرى بىلهن
تىلالردا داستان بولغان بولسا، خىتاينىڭ قهدىمكى بهگلىرىدىن بىرى دهل شۇنىڭ ئهكسىچه، خار – زهبۇنلۇق

ئىچىده ئۆز غهلبىسىنى قولغا كهلتۈرۈش ئارقىلىق تارىختىن ئورۇن ئالغان.
    بۇ ئاجايىپ «سهبىرچان» بىر ھۆكۈمدارنىڭ چىشىنى چىشلهپ، پۇرسهتنىڭ كېلىشىنى يىگىرمه يىل

كۈتكهنلىكى ھهققىدىكى ھېكايىدۇر.
 

      ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىختىالپنىڭ باشلىنىشى
 

     مىالدىدىن بۇرۇنقى بهشىنچى ئهسىرنىڭ باشلىرىدا، ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرى (مىالدىدىن بۇرۇنقى 475 –
يىلىدىن مىالدىدىن بۇرۇنقى 221 – يىلىغىچه) باشلىنىشنىڭ ئالدىدا، خىتاينىڭ جهنۇبىدىكى يۆ بهگلىكى
خهتهر  ئىچىده  تۇرۇۋاتاتتى. ئۇنىڭ قوشنىسى ۋۇ بهگلىكى  يېقىندىال  «ئۇرۇش سهنئىتى»  دېگهن  ئهسهرنىڭ 

خىتايچه قىساس ھېكايىسى 

يۆ بېگى گوۋجهننىڭ كۈچلۈكلهر ئالدىدا بېقىندى قىياپهتكه كىرىۋېلىپ ، باشقىالرنىڭ ھېسداشلقىنى ۋه
ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈش ئارقىلىق ئاخىرىدا دۈشمىنى بىخۇتالشقاندا ئۇنى يوقىتىشتهك تهدبىرى
پۈتۈن خىتاينىڭ زېھنىيىتىگه سىڭگهن بولۇپ ، خىتاينىڭ بارلىق دهرسلىكلىرىدىن ئورۇن ئالغان
ۋهتهنپهرلىك تهربىيىسى ۋهقهلىكىدۇر. « يۈز يىللىق مارافون » نىڭ يازغۇچىسى مايكىل پىلزبېرى ئۆز
كىتاۋىدا ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىكى بۇ ھېكايىنىڭ خىتاينىڭ ئامېرىكانى قانداق ئالداپ، پايدىلىنىپ

بۈگۈنگه يهتكهنلىكىدىكى بىر يېتهكچى ئىدىيه بولغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بهرگهن. ( مۇھهررىردىن)
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ئاپتورى سۈنزىنىڭ تاكتىكىسىنى قوللىنىپ،
زېمىنى كهڭ چۇ بهگلىكىنى مهغلۇب قىلىپ،
ئارقىدىنال ئاجىز ۋه تهييارلىقسىز يۆ بهگلىكىگه كۆز

تىكىۋاتاتتى.
   ئهنه شۇنداق قااليمىقان بىر ۋهزىيهتته، يۆ بېگى
جان ئۈزۈپ، ئورنىغا ياش ھهم تهجرىبىسىز ئوغلى
گوۋ جيهننى قالدۇرغان. يۆ بهگلىكىدىكىلهر
ئۆلۈمنى ئۇزىتىش ھهلهكچىلىكىده يۈرگهنده، ۋۇ
بېگى خې لۈ ئۆزى بىۋاسىته قوشۇن تارتىپ، ئاجىز يۆ
بهگلىكىگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغان. گوۋ جيهنمۇ
نائىالج ئۆز قوشۇنىنى باشالپ، ئۆزىدىن سان ۋه قورال
– ياراغدا كۆپ ئۈستۈن تۇرىدىغان ۋۇ قوشۇنلىرى

بىلهن ئۇرۇشۇشقا مهجبۇر بولغان.
    لېكىن، گوۋ جيهن ئۇرۇشتا مىكىر ئىشلىتىپ، ۋۇ
قوشۇنلىرىنى ساراسىمىگه سالغان ۋه يۆ
بهگلىكىنىڭ بىر سانغۇنى بىلهن ۋۇ بېگى خې لۈ
روبىرو تۇتۇشۇپ قالغان. ئهمما، ياشىنىپ قالغان خې
لۈ يۆ سانغۇنىغا تهڭ كېلهلمهي ئهجهللىك
يارىلىنىپ، شۇ يارا سهۋهبلىك ئۆلگهن. نهتىجىده، ۋۇ
قوشۇنلىرى ئاالقىزادىلىك ئىلكىده يۇرتىغا قايتىپ

كېتىشكه مهجبۇر بولغان.
 

   يۆ بېگى گوۋ جيهننىڭ باش ئېگىشى ۋه
قۇلغا ئايلىنىشى 

 
    شۇنىڭدىن كېيىن، ۋۇ بهگلىكىنىڭ تهختىگه خې
لۈنىڭ ئوغلى فۇ چهي چىققان ۋه دادىسىنىڭ
قىساسىنى ئېلىش كويىدا يۈرگهن. ئۇ قول
ئاستىدىكىلهرگه «يۆ قوشۇنلىرىنىڭ دادامنى
ئۆلتۈرۈۋهتكهنلىكىنى ھهركۈنى سهمىمگه سېلىپ
تۇرۇڭالر!» دهپ بۇيرۇق چۈشۈرگهن. ئارىدىن ئىككى
يىل ئۆتكهندىن كېيىن، ۋۇ بهگلىكى قايتىدىن
كۈچلىنىپ، فۇ چهينىڭ قوماندانلىقىدا يهنه بىر
قېتىم يۆ بهگلىكىگه قوشۇن تارتقان. بۇ قېتىم گوۋ
جيهن (ۋۇ قوشۇنىنىڭ كۈچىنى نهزهرده تۇتۇپ)
تاكتىكا ئىشلىتىشنىڭ ئورنىغا، ۋېن جوڭ دېگهن

سانغۇنىنى سۈلھى تهلهپ قىلىشقا ئهۋهتكهن.
سۈلھىده «يۆ بهگلىكى ۋۇ بهگلىكىگه بېقىنىدۇ.
بۇنىڭدىن  سىرت، يۆ بېگى  گوۋ جيهن بىلهن ئۇنىڭ
ئايالى  ۋه  باش سانغۇنى  فهن لى   قاتارلىقالر    قۇل 

 

قىلىنىپ، ۋۇ بهگلىكىگه ئهكېتىلىدۇ» دېگهندهك
ناھايىتى ئېغىر شهرتلهر بار ئىدى. (مهزكۇر
سۈلھىگه كۆره) بۇ مهزگىلده، يۆ بهگلىكىنى ۋېن

جوڭ ۋاكالىتهن باشقۇراتتى.    
شۇنىڭ بىلهن، يۆ بېگى، ئۇنىڭ ئايالى ۋه فهن لى
دېگهن سانغۇنى ۋۇ بهگلىكىده، ئاددىي پۇقراالرنىڭ
كۆز ئالدىدا قاق سهھهردىن كۈچ پاتقۇچه ئېغىر
ئهمگهك قىلىشقا باشاليدۇ. فۇ چهيمۇ پات – پاتال
ئېتىغا مىنگىنىچه ئهسىرلىرىنىڭ ئهھۋالىنى

كۆزدىن كهچۈرگىلى كېلىپ تۇرىدۇ.
لېكىن، مهيلى گوۋ جيهن، ياكى ئۇنىڭ ھهمراھلىرى
بولسۇن، بۇ ئىشالردىن ئازراقمۇ ۋايساپ قويمايدۇ.
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يۆ بهگلىكىنى
باشقۇرۇۋاتقان سانغۇن ۋېن جوڭمۇ ۋۇ بېگىنى رازى
قىلىش ئۈچۈن قولىدىن كهلگهننى قىلىپ، ۋۇ
بېگىنى يۆ بهگلىكىنىڭ ساداقىتىدىن زىنھار

گۇمانالنماس ھالغا ئهكېلىدۇ.   
 

بېقىنمىغان بېقىندى دۆلهت
 

  گوۋ جيهننىڭ قۇللۇق ھاياتى ئۈچ يىل
داۋاملىشىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن، فۇ چهي يۆ
بهگلىكىنى تولۇق تىزگىنىمگه ئالدىم دهپ ئويالپ،
گوۋ جيهننىڭ يۇرتىغا قايتىشىغا رۇخسهت قىلىدۇ.
ئهمما، گوۋ جيهن ۋه سانغۇنى فهن لى قاتارلىقالر

ئىنتىقام ئېلىشنىڭ كويىدا ئىدى.
    گوۋ جيهن ھۆرلۈككه چىققاندىن كېيىن، قۇللۇق
مهزگىلىده تارتقان خورلۇقلىرىنى ھهرگىز
ئۇنتۇمايدۇ. ئۇ ۋه ئايالى ئاددىي پۇقراالردهك ھايات
كهچۈرىدۇ ۋه پات – پات ئېتىزالردا ئۆز خهلقى بىلهن

بىلله ئهمگهك قىلىدۇ.
   گوۋ جيهننىڭ مهشھۇر ئىشلىرىدىن يهنه بىرى
شۇكى، ئۇ قۇللۇقتىكى ئهسلىمىلىرىنىڭ سۇسالپ
كهتمهسلىكى ئۈچۈن شاخ – شۇمبىدىن ياسالغان
كارىۋاتتا ياتىدۇ ۋه تورۇسقا (زهھهردهك ئاچچىق)
يىالننىڭ ئۆتىنى ئېسىپ قويىدۇ. ئۇ ھهركۈنى
ئهتىگىنى ئورنىدىن تۇرغاندا ئاشۇ يىالننىڭ ئۆتىنى

ياالپ قوياتتى.
گوۋ جيهن ئاسترتتىن جهڭگه تهييارلىنىدۇ. ئۇ
نوپۇسنى مۇمكىنقهدهر ئهڭ تېز سۈرئهتته كۆپهيتىش
ئۈچۈن، توي قىلماقچى بولغان ئهر – ئايالالرنىڭ ياش 
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پهرقى بهك چوڭ بولۇپ كهتمهسلىك كېرهك دهپ
بهلگىلهيدۇ ۋه خهلقنىڭ يۈكىنى يهڭگىللىتىش
ئۈچۈن، باج – سېلىقنى ئاشۇرۇۋېتىشتىن

ساقلىنىدۇ. شۇ رهۋىشته يۆ بهگلىكى كۈچلىنىدۇ.
يۆ بهگلىكىنىڭ ھۆكۈمدارلىرى قارىماققا ئۆز
«خوجىسى» ۋۇ بهگلىكىگه تولىمۇ ساداقهتمهندهك
كۆرۈنىدۇ. گوۋ جيهن ۋه ئۇنىڭ سانغۇنلىرى سودا –
سېتىق ئىشلىرىدىمۇ ۋۇ بهگلىكىنى ئىمكانقهدهر
كۆپ نهپكه ئېرىشتۈرىدۇ. ئۇالر يهنه نۇرغۇن
چىرايلىق قىزالرنى ۋۇ بهگلىكىگه توقاللىققا

ئهۋهتىدۇ.
 

ساھىبجامال ھىيلىسى
 

     ۋۇ بېگى فۇ چهي پېشقهدهم سانغۇنى ۋۇ زىشۈنىڭ
تهكرار ئاگاھالندۇرۇشلىرىغا قۇالق سالماي، «يۆ
بهگلىكى ئاللىقاچان ئهيۋهشكه كهلتۈرۈلدى، ئۇالر
بىلهن ئارىمىزدا ئۇرۇش بولۇشى مۇمكىن ئهمهس»
دېگهن قارىشىدا چىڭ تۇرۇۋالىدۇ. ياش فۇ چهي ۋۇ
زىشۈنى ھهممه ئىشتا ئۆزى بىلهن قېرىشىدىغان

جاھىل قېرى دهپ قارايدۇ.
   فۇ چهي يۆ بهگلىكىنى تهلتۆكۈس ھاالك
قىلىشنىڭ ئورنىغا، ئۇالر بىلهن سۈلھى
تۈزۈشمهكچى بولغاندا، ۋۇ زىشۈ ئۇنى تهنقىدلىگهن.
فۇ چهي گوۋ جيهننىڭ يۇرتىغا قايتىپ كېتىشىگه
رۇخسهت قىلغاندىمۇ، ۋۇ زىشۈ ئۇنى تهنقىدلىگهن.
فۇ چهي ئىشنىڭ ئالدى – كهينىنى ئويالشمايال باشقا
بهگلىكلهرگه ھۇجۇم قىلغاندىمۇ، ۋۇ زىشۈ يهنه ئۇنى

تهنقىدلىگهنىدى.
     شۇنداقال، گوۋ جيهننىڭ ئهڭ يېقىن سهركهردىسى
) دېگهن ساھىبجامالنى فۇ فهن لى شى شى (
چهيگه توقاللىققا ئهۋهتكهندىمۇ، ۋۇ زىشۈ بۇ ئىشقا

قارشى چىققانىدى.
     شى شى خىتاي تارىخىدا «تۆت ساھىبجامال»
دهپ ئاتالغانالردىن بىرى بولۇپ، فهن لى ئۇنى دهريا
بويىدا كىر يۇيۇۋاتقان يېرىده بايقاپ قالغان. ئۇ
تۈزۈك تهربىيهلهنمىگهن، ئهدهب – ئهخالق
ئۆگهنمىگهن قىز ئىدى. لېكىن، فهن لى ئۇنىڭغا ساز
چېلىش، ئۇسسۇل ئويناش دېگهندهك تۈرلۈك
ئىشالرنى ئۆگىتىپ، ئۇنى ئۈچ يىلدا كۆڭۈلدىكىدهك 

توقاللىق نامزاتىغا ئايالندۇرغان.ناھايىتى تهبىئىي
ھالدا، فۇ چهي شى شىنى دهررۇ قوبۇل قىلغان ۋه
ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن ئوردا – ساراي
سالدۇرۇپ، ھهتتا سۈنئىي كۆل قازدۇرۇپ، نۇرغۇن
پۇلنى سورۇۋهتكهن. شۇنداقال، بهگلىكنىڭ
ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈشنىڭ ئورنىغا، پۈتۈن
ۋاقتىنى شى شىنىڭ يېنىدا ئۆتكۈزگهن. شۇ
تهرىقىده، كۈچلۈك ۋۇ بهگلىكى ھاالكهتكه قهدهممۇ

قهدهم يېقىنالشقان.  
 

چۈشكۈنلىشىش، چىرىكلىشىش ۋه ھاالك
بولۇش

 
    ھالبۇكى، فۇ چهي بىردىنبىر ئازدۇرۇلغۇچى
ئهمهس ئىدى. ۋۇ بهگلىكىنىڭ باشقا سهركهرده –
سانغۇنلىرىمۇ يۆ بهگلىكىدىن ئهۋهتىلگهن
سهتهڭلهرگه دۈم چۈشكهن، زهردارالر قهسر – ساراي
سېلىش بىلهن مهشغۇل بولۇشقا باشلىغانىدى. ۋۇ
بهگلىكىدىكىلهرنىڭ بۇ خىل دۇنياپهرهسلىك
خاھىشىنى تېخىمۇ كۈچهيتىش ئۈچۈن، گوۋ جيهن
بىلهن فهن لى ئۇالرغا (قهسىر – ساراي ياساشتا
ئىشلىتىشى ئۈچۈن) پهقهت دهريا ئارقىلىقال
يۆتكىگىلى بولىدىغان غايهت زور ياغاچالرنى
ئهۋهتىپ بهرگهن. ئهنه شۇ شهكىلده، ۋۇ بهگلىكىنىڭ

خهزىنىسى قۇرۇقدىلىشقا باشلىغان.
  نۇرغۇن يىلالردىن كېيىن، ۋۇ بهگلىكى
ئۆتمۈشتىكى سهلتهنهتى بىلهن پهخىرلىنىشتىن
باشقىغا يارىمايدىغان ھالغا چۈشۈپ قالغان. ۋۇ
بېگى فۇ چهي ۋه ئۇنىڭ سهركهرده – سانغۇنلىرى
ساھىبجامال ۋه ئوردا – سارايالردىن باشقىنى
ئويلىماس ھالغا كهلگهن. بۇ ۋهزىيهتنى
ئوڭشىيالىشى مۇمكىن بولغان بىردىنبىر شهخس ۋۇ
زىشۈ بىر قېتىم فۇ چهي بىلهن بهك قاتتىق
تاكالىشىپ قالغانلىقى ئۈچۈن، ئۆلۈۋېلىشقا
بۇيرۇلغان (بۇ خىل جازا خىتاي تارىخىدا خېلى كۆپ
ئۇچرايدۇ، ت). بىر قېتىم، ۋۇ بهگلىكىده
قۇرغاقچىلىق ئاپىتى كۆرۈلۈپ، خهلقى (ئاچارچىلىق
تۈپهيلى) ئىسيان كۆتۈرۈشكه ئاز قالغاندا، فۇ چهي
«خوجا»لىق ساالھىيىتى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ،

«سادىق  بېقىندىسى»  يۆ  بهگلىكىدىن    ئاشلىق 
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سورىغان. يۆ بهگلىكىمۇ ئاشلىق بېرىشكه قوشۇلغان.
 

    ئهمما، ئۇالر بۇ ئىشتا مىكىر ئىشلهتكهن. يۆ بهگلىكىنىڭ سانغۇنى فهن لى ئاشلىقنى ۋۇ بهگلىكىگه
ئهۋهتىشتىن ئىلگىرى، ئۇنى قايناۋاتقان قازانغا سېلىپ پىشۇرۇۋهتكهن. بۇنداق بولغاندا، ئاشلىقنى يېگىلى
بوالتتى – يۇ، تېرىپ پايدىالنغىلى بولمايتتى. بۇ ئهھۋالدا، ۋۇ بهگلىكىدىكى دېھقانالر قانچىلىك نائۈمىد

بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ناھايىتى تېزال تېخىمۇ ئېغىر ئاچارچىلىققا دۇچ كېلهتتى.
ئهنه شۇ چاغدا، گوۋ جيهن ۋۇ بهگلىكىنىڭ جاجىسىنى بېرىدىغان ۋاقىت كهلدى دهپ قاراپ، ۋۇ بهگلىكىگه
قارشى قوشۇن تارتىپ، ھېچقانچه قارشىلىقسىزال ئۇالرنى بويسۇندۇرغان. نومۇسقا چىدىمىغان فۇ چهي

ئۆلۈۋالغان.
    لېكىن، گوۋ جيهننىڭ ۋۇ بهگلىكى ئۈستىدىن قازانغان غهلىبىسى قوش بىسلىق خهنجهرگه ئايالنغان. بىر
تهرهپتىن، ئۇ دۈشمىنىنى يهڭگهندىن كېيىنمۇ (ئۆزى كۈتكهندهك) ئارامخۇدا ياشىيالمىغان ۋه ئاخىرىدا ئۆز
سهركهردىلىرىنىڭ ساداقىتىن گۇمانلىنىپ، تىغ ئۇچىنى ئۇالرغا قارىتىپ، يۆ بهگلىكىنىڭ ئهڭ زۇلمهتلىك
كۈنلهردىن ئۆتۈشىده مىسلىسىز رول ئوينىغان ۋېن جوڭنى ئۆلتۈرۈۋهتكهن. فهن لى چى بهگلىكىگه قېچىپ
كهتكهن. داڭدار ساھىبجامال شى شىمۇ (ئۆزىدىن فۇ چهينى بىخۇدالشتۇرىدىغان قورال سۈپىتىده پايدىالنغان)

«ھهقىقىي سۆيگۈنى» فهن لى بىلهن بىلله چى بهگلىكىگه كهتكهن.
  گوۋ جيهن كېيىنكىلهر تهرىپىدىن «قۇشنى ئېتىپ چۈشۈرگهندىن كېيىنمۇ ئوقياسىنى قولىدىن
چۈشۈرمهيدىغان، ئىتى ئوۋالپ كهلگهن ئولجىنى يېگهندىن كېيىن ئىتىنى بوغۇزلىۋېتىدىغان» ئادهم دهپ
تهسۋىرلىنىدۇ. جهڭلهرده شۇنچه كۆپ نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن يۆ بهگلىكى گوۋ جيهننىڭ ئۆلۈمىدىن
كېيىن قااليمىقانالشقان. ۋۇ بهگلىكى ۋه يۆ بهگلىكى ئىككىلىسى قايتىدىن گۈللهنگهن چۇ بهگلىكى

تهرىپىدىن بويسۇندۇرۇلغان.
 

 

 
ئىنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى

 
مهنبه:

 
https://www.theepochtimes.com/the-story-of-ancient-chinas-trojan-horse_1378126.html
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     بۇ كۈن ھهققىده توختىلىشتىن بۇرۇن، يېقىندا ئارىمىزدىن ئايرىلغان، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مۇنهۋۋهر ئوغالنى،
ۋهتهن ئۈچۈن ھاياتىنى بېغىشلىغان مهرھۇم ۋارس ئابابهكرىنى دۇئا بىلهن يادالپ ئۆتىمهن. ئالالھ كهرىم،

مهرھۇمغا ئهڭ ئۈستۈن مهرھهمهت ۋه رهھمىتى بىلهن جهننهت نېسىپ قىلسۇن دهپ دۇئا قىلىمهن.
شۇنىڭ بىلهن بىلله، ئهينى ۋاقىتتىكى ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىگه ھهر جهھهتتىن يېتهكچىلىك قىلغان ۋه شۇ
قېتىمقى ئوقۇغۇچىالر نامايىشىغا ئىشتىراك قىلغان، ۋهتىنىمىزنىڭ شىمالى، جهنۇبى، شهرقى ۋه غهربىگه،
شۇنداقال دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا تارقالغان قىممهتلىك دوستلىرىمىزغا، شۇ قېتىمقى ئوقۇغۇچىالر
ھهرىكىتى ھهمده كېيىنكى ياشالر ھهرىكىتى سهۋهبىدىن تۈرلۈك قىيىن - قىستاقالرغا ئۇچرىغان دوستلىرىمغا

ئالىي ئېھتىرام بىلدۈرىمهن.
    شۇ قېتىمقى نامايىش ھهققىده ئېيتىلغان سۆزلهر ناھايىتى كۆپ بولسىمۇ، ھازىرغىچه شۇ نامايىشتا
سهپنىڭ  ئالدىدا  ماڭغان، نامايىشنى تهشكىللىگهن، 12 - دېكابىر  كۈنى  ھۆكۈمهت  بىناسىنىڭ  ئىككىنچى 
 

12 - دېكابىر ئۇيغۇر ياشالر ھهرىكىتىنى
ئهسلهپ
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مهمهت توختى
   بۈگۈن 12-دېكابىر، يهنى 1985 - يىلىدىكى شهرقىي تۈركىستاننىڭ
مهركىزى ئۈرۈمچىنى مهركهز قىلغان ھالدا ۋهتىنىمىزنىڭ كۆپلىگهن
شهھهرلىرىده يۈز بهرگهن تارىخىي ئهھمىيهتلىك ئوقۇغۇچىلهر

نامايىشىنىڭ 34 يىللىق خاتىره كۈنىدۇر.

تارىخ ۋه بىز



قهۋىتىگه چىقىپ، سۇڭ خهنلياڭ، ھامدىن نىيازالر بىلهن كۆرۈشۈپ، ھۆكۈمهت - ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى
مۇنازىره ئۈچۈن تهييارلىقالرنى پۈتتۈرۈشكه قاتناشقان، ئارقىدىنال 14 - چېسىال ئاتالمىش «ئاپتونوم رايون»لۇق
پارتكومنىڭ ئهمهلدارلىرى بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن 12 سائهتلىك كهسكىن مۇنازىرىگه باشتىن - ئاخىر قاتناشقان،
قىممهتلىك پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان، كېيىنكى ھهپتىلهرده بولسا، 19-دېكابىردىكى نامايىشنىڭ
پىالنلىنىشى، ئورۇنالشتۇرۇلىشى ئۈچۈن باشتىن - ئاخىر كۆكرهك كېرىپ مهيدانغا چىققان
قېرىنداشلىرىمىزدىن شۇ قېتىمقى نامايىش ھهققىده ئاشكارا سورۇنالردا پىكىر قىلغانالر ناھايىتى ئاز بولۇپ
كهلدى. بۇنىڭ سهۋهبى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، مهن ۋه نۇرمهمهت مۇساباي 1991-يىلنىڭ ئاخىرلىرى
ۋهتىنىمىزدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، 1992-يىلى 1 - ئاينىڭ 15 - كۈنى ئۈرۈمچىنى مهركهز قىلغان ھالدا
شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھهممه جايلىرىدا قاتتىق تۇتقۇن ۋهقهسى يۈز بېرىپ، شۇ ۋاقىتتىكى نامايىشقا

يېتهكچىلىك قىلغان ئىلغار ياشلىرىمىزنىڭ كۆپلىرى تۈرمىلهرگه تاشالندى.
   1. 1985 - يىلى يازدا ئۈرۈمچىدىن جهنۇبقا تهتىلگه يولغا چىققان ساۋاقداشلىرىمىزنىڭ ئېسىده بولغىنىدهك،
خىتاي ھۆكۈمىتى شۇ يىلى يازدا 500 مىڭدىن ئارتۇق ئهشهددىي خىتاي جىنايهتچىلىرىنى خىتاي
ئۆلكىلىرىدىن ۋهتىنىمىزگه يۆتكهپ كهلدى ۋه ئۇالرنى ئۇزۇن ئۆتمهي كوچىالرغا قويۇۋهتتى. بۇ جىنايهتچى
خىتايالر شهرقىي تۈركىستاندىكى خهلقىمىزنىڭ بىخهتهرلىكىگه تهھدىت سالىدىغان كۆپلىگهن جىنايهتلهرنى
سادىر قىلىپ، بىگۇناھ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھاياتىغا زامىن بولدى.  شۇ يىلى ئىچىده لىقال خىتاي
جىنايهتچىلىرى بېسىلغان تۆمۈر رىشاتكىلىق ئاپتوبۇسالرنىڭ ئايىغى ھېچ ئۈزۈلمىگهن ئىدى. مانا بۇ ۋهقه شۇ

يىلى شهرقىي تۈركىستاندىكى پۈتۈن خهلقنىڭ غهزىپىنى قوزغىغان پهۋقۇلئادده زور ھادىسه ئىدى.
   2. شۇ يىلى 10 - ئايدا ئاتالمىش ئاپتونوم رايون قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئوتتۇز يىللىقى ۋه ئاتالمىش «شىنجاڭ»
ئۇنىۋېرسىتېتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئهللىك يىللىقى بولۇپ، چوڭ كۆلهملىك خاتىرىلهش پائالىيىتى
ئورۇنالشتۇرۇلدى. بېيجىڭدىن ئۇيغۇر، تاتار ۋه خىتاي ئهمهلدارالر ئۈرۈمچىگه كېلىپ، بۇ ئاتالمىش بايرامنى
تهنتهنه قىلىشتى. بۇرھان شهھىدى ۋه سهيپىدىن ئهزىزى شۇ «كاتتىۋاش»الرنىڭ ئارىسىدا بولۇپ، «تهبرىكلهش»

پائالىيىتىگه قاتناشتى.
   3. شۇ مهزگىللهرده ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ رهئىسى بولغان ئىسمائىل ئهمهت بېيجىڭغا
يۆتكىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا تۆمۈر داۋامهت تهيىنلهندى. ئاتالمىش سايالم ھهققىده شۇ مهزگىلده جهمئىيهتته
ئېقىپ يۈرگهن پاراڭالر، دهل خهلقىمىزنىڭ ئۆزىگه رهئىسلىك قىلماقچى بولغان شهخسكه قانچىلىك كۆڭۈل

بۆلىدىغانلىقىنى كۆرسىتهتتى.
    4. خىتاي يولغا قويغان پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغىمۇ ئىجرا قىلىنىدىغانلىقى ھهققىده كوچا

پاراڭلىرى كۆپىيىشكه، ھهتتا گېزىتلهرده بۇ ھهقته تهشۋىقات ماقالىلىرى ئېالن قىلىنىشقا باشلىدى.
    مهن شۇ يىلى 9 - ئايدىن باشالپ ھهپتىده ئىككى كۈن ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ رهئىسى مهرھۇم مىجىت
بىلهن بىلله ياپونچه كۇرسقا قاتنىشىۋاتقان ئىدىم. شۇ جهرياندا مهرھۇمنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
ناھايىتى ناچار ھالهتته تۇرغان مىللىي مائارىپنى ياخشىالش ئۈچۈن باش قاتۇرىۋاتقانلىقىنى بايقىدىم ۋه بۇ
ئاددىي يىگىتكه بولغان ھۆرمىتىم ئېشىپ، ئۇنىڭ قىلماقچى بولغان خىزمهتلىرىگه قانداق ياردهم قىلىش
پىكرى كالالمدا شهكىللهندى. بۇ مهزگىللهرده يهنه ئۇنىۋېرسىتېتىمىزدىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا
چهتئهل تىلى ئۆگىنىش دولقۇنى قوزغالغان بولۇپ، قانۇن فاكۇلتېتىدا ئوقۇۋاتقان سۇبھى قاتارلىق ئوقۇغۇچىالر
مهرھۇم مىجىت بىلهن بىلله «ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ چهتئهل تىلى ئۆگىنىش جهمئىيىتى» قۇرۇش ئۈچۈن

تهييارلىق كۆرۈۋاتقانىدى.
   مۇشۇنداق بىر شارائىتتا، يهنى 10 - ئايالرنىڭ باشلىرىدا مىجىت ئۆز پىالنلىرىنى ھهر قايسى
فاكۇلتېتالردىكى ئىلغار ئوقۇغۇچى ۋهكىللىرى بىلهن مۇزاكىره قىلىپ، ئۈرۈمچىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتالرنى
مهركهز قىلغان ئاساستا پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئومۇمىي مائارىپ ئهھۋالى ۋه قانداق قىلىپ بۇ ۋهزىيهتنى
ئۆزگهرتىش ھهققىده بىر مۇزاكىره يىغىنى ئورۇنالشتۇردى. بۇ تۈردىكى مۇزاكىره بىر قانچه قېتىم
تهكرارالنغاندىن كېيىن، ئوقۇغۇچىالر  ۋهكىللىرىنىڭ  بارلىق  تهلهپلىرى  رهتلىنىپ،  باسما  ماتېرىيال  قىلىپ 
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تهييارلىنىپ، ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى، مائارىپ نازارىتى، ھهمده ھهر قايسى ئالىي
مهكتهپلهرنىڭ مۇدىرلىرىغا يوللىنىپ، ئهڭ قىسقا ۋاقىتتا بۇ مهسىلىلهرنى مۇزاكىره قىلىش ئۈچۈن، بارلىق
ئالىي مهكتهپ مۇدىرلىرى، جهمئىيهتتىكى ئىلغار زىيالىيالر، شۇنىڭغا قوشۇلۇپ ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق
خهلق ھۆكۈمهت ۋه مائارىپ نازارىتىدىن مۇناسىۋهتلىك مهسئۇلالرنى قاتناشتۇرۇپ كهڭ كۆلهملىك بىر يىغىن

ئورۇنالشتۇرۇلماقچى بولدى.  
  10- ئاينىڭ 23 - كۈنلىرى بولسا كېرهك، ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرىغا قويغان مهسىلىلهرنى تېخىمۇ
كونكرېتالشتۇرۇش ئۈچۈن، يهنه مهرھۇم ئابدۈشۈكۈر مهمتىمىن، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر قاتارلىق مهشھۇر
زىيالىيلىرىمىزنى ئۇنىۋېرسىتېتىمىزغا لېكسىيهگه تهكلىپ قىلىپ، ئوقۇغۇچىالر ۋهكىللىرى تهكىتلىگهن
مهسىلىلهرنى شهرقىي تۈركىستان مىللىي مائارىپىدىكى ئومۇمىي مهسىله قاتارىدا قولغا ئېلىش ئۈچۈن،
ئىلمىي ھازىرلىق باشلىدى. بۇ ئهينى ۋاقىتتا كهڭ كۆلهملىك بىر مىللىي ئويغىنىش ھهرىكىتىنىڭ

باشلىنىشى ئىدى.  
    شۇ مهزگىللهرده، بىرهيلهن «مىجىت، بىز پۈتۈن ئىشالرنى قىلىۋاتىمىز، تهكلىپلهر ئوتتۇرىدا، ناۋادا ھۆكۈمهت
بۇ ياخشى تهكلىپلىرىمىزگه قۇالق سالمىسا، بىز يهنه نېمه قىالاليمىز؟» دېگهنده، مىجىت جاۋابهن «سهپ

تارتىپ ھۆكۈمهتنىڭ ئالدىغىچه بارىمىز» دېگهن ئىدى.
    مانا بۇ 12 - دېكابىردىكى ئوقۇغۇچىالر نامايىشى ھارپىسىدا ئېيتىلغان ۋه ئوقۇغۇچىالرنىڭ نېمه ئىشالرنى

قىالاليدىغانلىقىغا بېشارهت بهرگهن ئهڭ جانلىق جۈمله ئىدى.
    پۈتۈن تهييارلىقالر مهرھۇم مىجىتنىڭ پىالنى بىلهن بىر تۇتاش ماڭدى ۋه مۇزاكىره نهتىجىسىده مهسىلىنىڭ
جان تومۇرى مانا مهن دهپ روشهنلهشتى. ئهڭ ئاخىرقى باسقۇچ ـــ ئاشۇ كونكرېتالشقان، ئالىملىرىمىزنىڭ
پىكىرلىرى بىلهن تېخىمۇ ئىلمىي ھالغا كهلگهن تهكلىپلهرنى ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمهت ۋه
مائارىپ نازارىتى، شۇنداقال ھهر قايسى ئالىي مهكتهپلهرنىڭ مۇدىرلىرى قاتناشقان چوڭ بىر يىغىندا ئوتتۇرىغا
قويۇپ، مهۋجۇت مهسىلىلهرنىڭ ھهل قىلىنىشى ھهققىده كونكرېت تهدبىر تهلهپ قىلىش باسقۇچىغا كهلگهن

ئىدى.
   ئاخىرى  11 - ئاينىڭ 23 - كۈنى يېتىپ كهلدى. شۇ كۈنىگه كهلگهنده، ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ
ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن، فىزىكا فاكۇلتېتى بىناسىدا، ئوقۇغۇچىالر، مهكتهپ مهمۇرىيىتىدىن ھاكىم جاپپار،
ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق خهلق ھۆكۈمهتتىن جانابىلنىڭ ۋهكىلى، مائارىپ نازارىتىدىن مهسئۇل خادىمالر ۋه
باشقا ئالىي مهكتهپ مهمۇرىيىتىدىن كهلگهن ۋهكىللهرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلهن چوڭ كۆلهملىك ئىلمىي
مۇزاكىره يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ مىللىي مائارىپ ھهققىدىكى تهكلىپلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى،
ھهمده ھۆكۈمهت ۋهكىللىرىنىڭ ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهلىپىگه اليىقىدا جاۋاب بېرىشى ئۈچۈن بىر ھهپته مۆھلهت

بېرىلدى.
    بىر ھهپته ئۆتۈپ ھېچ قانداق جاۋاب كهلمىدى، ۋاقىت ئۆتكهنسېرى پۈتۈن ئۇنىۋېرسىتېتتا غۇلغۇال
باشلىنىپ، بىزمۇ مهرھۇم مىجىتنىڭ بېشىنى ئاغرىتقىلى تۇردۇق. كۈنلهر ئۆتۈپ، 12 – ئاينىڭ بىرىنچى
ھهپتىلىرىگه كهلگهنده بولسا، ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا، «بىز دېگهندهك بۇ ھۆكۈمهت ھهرگىز بىزنىڭ
تهلهپلىرىمىزگه جاۋاب بهرمهيدۇ، ئىشنى ئاخىرىغىچه قىلىش كېرهك» دېگهن چۈشهنچه ئومۇمىيۈزلۈك

شهكىللىنىپ بولدى.
    شۇنداق داۋالغۇش ئىچىدىكى ھالقىلىق كۈنلهرده، يهنى  12 - ئاينىڭ 9 - كۈنى مهرھۇم مىجىتنىڭ نامهلۇم
سهۋهب بىلهن تۇيۇقسىزال ئابدۇشۈكۈر مهمتىمىننىڭ ئۆيىده ئاغزىدىن كۆپۈك يېنىپ ۋاپات بولغانلىق خهۋىرى
كهلدى.  مىجىتنى ئۇنىۋېرسىتېت ئاھالىلهر بىناسىدىن مهكتهپ دوختۇرخانىسىغا ئهكېلىدىغان جىرغا يوق،

سۆرهشتۈرۈپ يۈرۈپ، ئهڭ ئاخىرىدا ئۇ مهكتهپ يېنىدىكى 3 - دوختۇرخانىدا ۋاپات بولدى.
   مهزكۇر ۋهقهنىڭ جانلىق گۇۋاھچىسى بولغان سۇبھىنىڭ ماڭا دهپ بېرىشىچه، مهرھۇمنىڭ ئاغزىدىن
تۇيۇقسىز ئاق كۆپۈك يانغان ۋه ھوشىنى يوقىتىپ،  پۈتۈن  بهدىنىنىڭ كونتروللۇقىنى يوقاتقان. پۇت - قوللىرى 
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تۇيۇقسىز تارتىشىپ، ھهتتا تهرىتىنىمۇ باشقۇرالمايدىغان ئهھۋالغا كېلىپ قالغان.
    گهرچه بۇ ئۆلۈم شهرقىي تۈركىستاننىڭ يېقىنقى تارىخىدىكى ئهڭ سىرلىق ۋه ئېچىنىشلىق ئۆلۈملهرنىڭ
بىرى بولسىمۇ، لېكىن ھازىرغىچه، ماڭا ئوخشىغان كۆپلىگهن ئۇيغۇر يىگىتى، مهرھۇمنىڭ يۈرهك كېسىلى
بىلهن ئۆلگهنلىكىگه ئهسال ئىشهنمهيمىز. بىزنىڭ نهزىرىمىزده بۇ ئۇچىغا چىققان رهزىل سۇيقهستتىن باشقا
نهرسه ئهمهس ئىدى. پۈتۈن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر مهرھۇم مىجىتنىڭ ئۆلۈمىدىن قاتتىق قايغۇغا چۆمدى.
كۆپلىگهن ئوقۇغۇچالر مهرھۇمنىڭ جهسىتى بىلهن خوشالشماقچى بولۇپ، تاۋۇت قويۇلغان ئۆينىڭ ئىچىنى
ئايلىنىپ چىققۇچه ئۆزلىرىنى تۇتالماي يىغالشتى، ئۆزىنىڭ ئهڭ قهدىردان كىشىسىدىن ئايرىلىپ قالغاندهك
ھوشىدىن كهتكهنلهرمۇ بولدى. يهنه بىر تهرهپتىن مهرھۇمنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈمى، ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدىكى
باغلىنىشنى، ھهمكارلىقنى تېخىمۇ چىڭىتىپ، ئىنسان تهسۋىرلهپ بواللمايدىغان قېرىنداشلىق رىشتىسى

ھاسىل قىلىپ، مۇستهھكهم بىرلىكسهپ شهكىللهندۈردى.
    سهيشهنبه كۈنى، يهنى 12 - ئاينىڭ 10 - كۈنى مهرھۇمنىڭ مېيىتى  ئۆز يۇرتى خوتهنگه يولغا سېلىنغاندىن
كېيىن، ئۇنىۋېرسىتېتىمىزدىكى غۇلغۇال تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقىپ، مىجىت پۈتتۈرهلمىگهن ئىشنى تاكى

ئهمهلگه ئاشقۇچه داۋامالشتۇرۇش ھهققىده پىكىر بىرلىكى شهكىللىنىپ بولدى.
    12-دېكابىر ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى مانا مۇشۇنداق بىر شارائىتتا مهيدانغا كهلدى.

   مىجىتنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىنكى ۋهقهلهر بولسا، «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى»دا كۆزگه كۆرۈنگهن بهش – ئالته
نهپهر ۋهتهنپهرۋهر ياشنىڭ كۆكرهك كېرىپ مهيدانغا چىقىشى، ئۆزىگه چۈشكهن تارىخىي مهسئۇلىيهتنى ئادا
قىلىش ئۈچۈن ھهر خىل خىيىم - خهتهرنى يېڭىش روھى ئاساسىدا مهيدانغا كهلدى. بۇ بهش – ئالته كىشى
ئىچىده مهن ئىسمىنى ئاتىيااليدىغان دوستالردىن نۇرمهمهت مۇساباي،خېلىل (ھازىر ئامېرىكادا) ۋه روشهن

ئابباس قاتارلىقالر بار ئىدى.
    نامايىش يۈز بېرىشتىن بۇرۇنقى ئهڭ ھاياجانلىق كۈن، بهلكى 11 - دېكابىر، چارشهنبه كۈنى بولسا كېرهك.
چۈنكى شۇ كۈنى ئاخشىمى ئوقۇغۇچىالر ۋهكىللىرى (ئوغۇلالر ياتاق بىناسىدىكى 219 - نومۇرلۇق ياتاقتا) بىر
ئارىغا توپلىنىپ كهسكىن مۇنازىرىلهرنى ئېلىپ باردى. يهركهنلىك بىر دوستىمىز (ۋهتهنده بولغىنى ئۈچۈن
ئىسمىنى ئاتىمايمهن، لېكىن ھۆرمىتىمنى يولاليمهن) تهييارلىغان دهسلهپكى بهش ماددىلىق تهلهپ تىزىملىكى
تازا ئهتراپلىق بولمىغىنى ئۈچۈن، قىسقىغىنه ۋاقىت ئىچىده توققۇز ماددىغا يىغىنچاقالنغان تىزىملىك
تهييارالندى. مهن ئوقۇۋاتقان بىئولوگىيه فاكۇلتېتى 83-2 سىنىپتىكى 29 نهپهر ئۇيغۇر، قازاق ساۋاقداشلىرىم بۇ
توققۇز ماددىلىق تهلهپنامىنى ھهر بىرسى ئون نۇسخىدىن قىلىپ قولدا كۆپهيتتى ۋه شۇ كۈنى ئاخشىمى
نۇرمهمهت قاتارلىق مۇناسىۋهت دائىرىسى نىسبهتهن كهڭ بولغان دوستالرنىڭ غهيرىتى بىلهن ئۈرۈمچىدىكى

پۈتۈن ئالىي مهكتهپ، تېخنىكومالرغا خهۋهر يولالندى.
   بۇ يهرده، ئۈرۈمچىنىڭ «ئهرگوڭ» دهپ ئاتالغان رايونلىرىدىكى تېخنىكومالردىن ئىككى سائهتتىن ئارتۇق
پىياده يول يۈرۈپ نامايىشقا كهلگهن، ھهر قايسى ئالىي مهكتهپ ۋه تېخنىكومالردىكى ئوقۇغۇچىالرنى ئهڭ
مۇكهممهل شهكىلده ئۇيۇشتۇرغان، تهشكىللىگهن باتۇر ئوغالنلىرىمىزغا، ھهتتا بىرئاز ئارىسالدى بولغان
يىگىتلهرگه «ئهگهر نامايىشقا چىقمىساڭ، سهندىن ئايرىلىپ كېتىمهن» دېگۈچىلىك جاسارهتكه ۋه مىللىي

روھقا ئىگه زامانىمىزدىكى نۇزۇگۇمالرغا نېمه دهپ مىننهتدارلىق بىلدۈرسهك ئازلىق قىلىدۇ.
    ئۇ كۈنى، خۇددى چوقۇم غهلىبه قىلىدىغان جهڭگه ماڭغاندهك، ئهتىگهنلىك چېيىنى ئىچمهستىن، ھهتتا چوڭ
دهرۋازىدىن چىقسام توسۇلۇپ قالماي دهپ، كىيىملىرىنىڭ يىرتىلىپ كېتىشىگه قارىماي رىشاتكىالردىن
ئارتىلىپ، نامايىشقا قاتناشقان باتۇر ئوغۇل - قىزالرغا يهنه بىر قېتىم ئهڭ ئالىي ھۆرمهت ۋه سالىمىمنى

يولاليمهن.
    ئۇ ناھايىتى ھاياجانلىق ۋه جىددىي مىنۇتالر ئىدى.

   ئهتىگهن باشقىالر ئىشقا چۈشۈشتىن بۇرۇن ئوقۇغۇچىالر رهتلىك ھالدا، مهكتهپ - مهكتهپ بويىچه تىزىلىپ،
خهلق  مهيدانىغا  توپلىنىپ  بولغان   ئىدى.  بىر  دهمدىال  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ئهتراپىنى  قوراللىق  ئهسكهرلهر 
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ئورىۋالدى. لېكىن ھېچكىمنىڭ بۇ ھالهتتىن ئهنسىرىگىنىنى كۆرمىدىم، ھهتتا مهكتهپ مۇدىرى ھاكىم جاپپار،
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئالدىغا كېلىپ پىكاپىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، «مېنىڭ ماشىنامدا ياتاققا ئاپىرىپ قويسۇن»
دېگهنده ناھايىتى چىرايلىق رهت قىلىپ، باشتىن - ئاخىر نامايىش سېپىدىن ئورۇن ئالغان يىگىت - قىزالرغا

نېمه دېگۈلۈك؟
    بىز خهلق مهيدانىدا ئىككى سائهتتهك تۇرۇپ شوئار توۋالشقان بولساقمۇ، گېپىمىزگه قۇالق سالىدىغان بىرمۇ
ئادهم چىقمىدى. شۇنىڭ بىلهن نامايىش سېپىدىكى خېلىل يۈكسهك ئاۋازدا پۈتۈن نامايىشچىالر قوشۇنىنى
پارتكوم بىناسىنىڭ ئالدىغا چاقىردى. «ھۇررا» دېگهن ئاۋاز بىلهن تهڭ ھهممىمىز پارتكوم بىناسىغا قاراپ

سهلدهك ئاقتۇق.
  پارتكوم بىناسىغا بارغۇچه «ئاپتونوم رايونلۇق تاشقى ئىشالر ئىشخانىسى» ۋه مۇھاجىرالر ئىشخانىسى
بىناسىدىكىلهرنىڭ بوينىنى سوزۇپ قاراشلىرى، نېمه قىلىشنى بىلمهي ھودۇقۇشلىرى ئوقۇغۇچىالرغا
باشقىدىن كۈچ قاتقان ئىدى. بۇ يهرده يهنه ئوقۇغۇچىالرنىڭ تۆمۈر قۇلۇپ بىلهن قۇلۇپالنغان پارتكوم بىناسىغا

بۆسۈپ كىرىشكه ئازال قالغانلىقىنى ئاالھىده ئهسكهرتپ ئۆتمهكچىمهن.
   بۇ يهرده مهزگىل شوئار توۋالنغاندىن كېيىن، 1 - ئاۋغۇست يېزا ئىگىلىك ئىنستىتۇتىدىن كهلگهن بىر
دوستىمىز كېچىچه ئۇخلىماي، ئۆزىنىڭ يوتقان كىرلىكىنى ئىشلىتىپ ياسىغان چوڭ لوزۇنكا بىلهن ئوقۇغۇچىالر

ھهقىقىي نامايىشقا ئاتالنغان بولدى.
    نۇرمهمهت، خېلىل ۋه مهن نامايىشنىڭ يۆنىلىشىنى بهلگىلهپ، 1 - يولدىن دۆڭكۆۋرۈكنى بويالپ 7 - يولغا
چىقىش، ئارقىدىن قىزىل تاغ يۆنىلىشى بويىچه شىمالىي دهرۋازا (بېيمېن) يولى بىلهن قايتىپ كېلىشنى

پىالنلىدۇق.
   دۆڭكۆۋرۈكنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈچه، ئوقۇغۇچىالرغا مانتا، سامسا ۋه ھهر خىل ھازىر تاماقالرنى زورالپ، ئۆز
ئهۋالتلىرىنىڭ بۇ روھىدىن يۈرىكى قانغۇدهك خوش بولغان ۋه ھاياجاندىن كۆزىگه ئىسسىق ياش ئالغان ئهزىز

خهلقىمىز مهڭگۈ ھۆرمهتكه سازاۋهردۇر.
    بۇ يهرده شۇنى ئىلتىماس قىلماقچىمهن. نامايىش قوشۇنىمىز يۈرۈپ 7 - يولدىن ئىلگىرىلهۋاتقاندا، رهسىمگه
تارتقان بىرهيلهننىڭ قولىدىن پۈتۈن لېنتىالرنى تۇرسۇن، نۇرمهمهت ئۈچىمىز چىقىرىۋالغان ئىدۇق. كېيىنكى
ۋاقىتتا بۇ رهسىمنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىده يۇيدۇرۇلغانلىقى ئېيتىلدى ۋه يهنه سۈرۈشته قىلغىنىمدا، بۇ
رهسىملهرنىڭ تۈركىيهگه چىقىرىۋېتىلگهنلىكى ئېيتىلغان بولسىمۇ، تا ھازىرغىچه مهيلى تۈركىيهده ياكى باشقا
يهرده بۇ رهسىملهرنى كۆرۈش پۇرسىتىم بولمىدى. ئهگهر بۇ ھهقته مهلۇماتى بار دوستالر بولسا، ماڭا ئۇچۇر

بېرىشىنى بهكال خااليمهن. چۈنكى بۇ ئۆلمهس مىنۇتالرنىڭ مهڭگۈلۈك خاتىرىسىنى كۆرگۈم بار.
    نامايىش تۈگهپ چۈشتىن كېيىن يهنه ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيى بىناسىنىڭ ئالدىغا
قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، سۇڭ خهنلياڭ (پارتكومنىڭ باش سېكرېتارى، كېيىن بېيجىڭدا ئۆلدى)، خهلق
قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق مۇدىرى ھامدىن نىياز قاتارلىقالرنىڭ ئوقۇغۇچىالر ۋهكىللىرى بىلهن كۆرۈشىدىغانلىق
خهۋىرى كهلدى. مهن ۋه نۇرمهمهت قاتارلىق بهش نهپهر ئوقۇغۇچىالر ۋهكىلى ئىككىنچى قهۋهتكه چىقىپ، ئۇالر

بىلهن يىگىرمه مىنۇت مۇنازىرىلهشتۇق.
    مهن سۇڭ خهنلياڭ بىلهن يانمۇيان ئولتۇرۇپ ئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇ قهھرىتان سوغۇقتا نېمه دهپ كوچىالردا
نامايىش قىلىۋاتقانلىقى، ئوقۇغۇچىالر يوللۇق تهلهپلهرنى ئوتتۇرىغا قويسا، ھۆكۈمهتنىڭ نېمه دهپ جاۋاب
بهرمىگهنلىكى دېگهندهك مهسىلىلهرده گهپ تالىشىۋاتقان مهزگىلىمده، نۇرمهمهت مۇساباي، ھامدىن نىيازنىڭ
قولىدىن مىكروفوننى تارتىۋېلىپ ئوقۇغۇچىالرغا خىتاب قىلىپتۇ. مهن ئىچىده بولغىنىم ئۈچۈن نۇرمهمهتنىڭ
ئوقۇغۇچىالرغا قىلغان خىتابىنى ئوچۇق ئاڭلىيالمىدىم. لېكىن نۇرمهمهتنىڭ بۇ جهسۇرلىقىنى ۋهتهن ئىچىدىكى
مىڭلىغان ئوقۇغۇچىالر ھېچ ئۇنتۇپ قالمايدۇ. شۇ ئارقىلىق ھامدىن نىيازنىڭ ئوقۇغۇچىالرغا بىۋاسىته
ھۆكۈمهتنىڭ تهشۋىقاتنى قىلىۋېلىشىنىڭ ئالدى ئېلىنغان ئىدى. نۇرمهمهتنىڭ كاللىسى بۇ خىل ھالقىلىق

پهيتلهرده چاقماقتهك ئىشلهيتتى.
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   ئۇنىڭدىن كېيىنكى 14 - دېكابىر كۈنى ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ ئوقۇغۇچىالر ۋهكىللىرى
بىلهن ئۇچرىشىدىغانلىق خهۋىرى كهلدى. بىزنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتتىن يىگىرمىدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى بىر
كىچىك بولكىۋايدا پارتكوم بىناسىغا باردۇق. يىگىرمه ئوقۇغۇچىمۇ خېلى كهسكىن تاالش - تارتىشالر ئاساسىدا
تالالنغانىدى. چۈنكى پارتكومدىن كهلگهن خهۋهرده ھهر بىر مهكتهپتىن بهشتىن ۋهكىل كهلسۇن دېيىلگهنىدى.
لېكىن بىز بۇ تهلهپنى قوبۇل قىلمىدۇق. چۈنكى خىتايالرنىڭ ئوقۇغۇچىالر ۋهكىللىرىنىڭ سانىنى ئازايتىش
ئارقىلىق ئهته - ئۆگۈن بىزگه نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى ھهممىمىز بىلهتتۇق. شۇڭالشقا بىز ئوتتۇرىغا قويغان
شهرت بويىچه، «ئوقۇغۇچىالرغا ۋهكىل بولۇپ بارمايمىز، ھهممىمىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز ۋهكىل» دېگهن پىكىرده
چىڭ تۇرۇپ، بۇ يىگىرمه ۋهكىلنى ھېچكىمنىڭ قايتۇرۇۋېتىش ھوقۇقى يوقلۇقىنى ئېيتىپ چىڭ تۇرۇۋالدۇق.
ئهڭ ئاخىرىدا يىگىرمه ئوقۇغۇچى كۈلكه - چاقچاق بىلهن پارتكوم بىناسىغا باردۇق. لېكىن، ئۇالر بىزنى
مۇزاكىره زالىغا كىرگىلى قويماي، «بىز بهش ۋهكىلگه قارىتا تهييارلىق قىلدۇق، شۇڭا بهش كىشىال كىرىسىلهر»
دېگهن پىكىرده چىڭ تۇرۇۋالدى. ئهڭ ئاخىرىدا جانابىل ئالدىمىزغا چىقتى. بىزمۇ جاھىللىقىمىزنى قىلدۇق،
شۇنداق قىلىپ بىز ئۇتقان بولدۇق. چۈنكى باشقا مهكتهپنىڭ ۋهكىللىرى ئاللىقاچان يىغىن مهيدانىغا كىرىپ
بولغان بولۇپ، ئۇالرمۇ ئىچىده تۇرۇپ «ئهگهر <شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى>دىكى بالىالر كىرمىسه، بىزمۇ سىلهر
بىلهن مۇزاكىرىلهشمهيمىز» دهپ تۇرىۋالغان ئىكهن. پارتكوم تهرهپتىن بۇ قېتىمقى مۇنازىرىگه سۇڭ خهنلياڭ،
جانابىل، مائارىپ نازارىتىنىڭ نازىرى  نۇر تېيىپ، خهلق ھۆكۈمهتنىڭ باش كاتىپى نهجمىدىن قاتارلىقالر

قاتناشقان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالردىن قىرىق ئهتراپىدا ۋهكىل بار ئىدۇق.
    مۇنازىره ئهتىگهن سائهت 11 ده باشلىنىپ كهچ سائهت 11:30 غىچه داۋام قىلدى. بۇ جهرياندا ئاران سايالم،
ئاتوم سىناقلىرى ۋه مائارىپ مهسىلىسنى مۇزاكىره قىاللىدۇق. ماڭا كۆره، بۇ قېتىمقى مۇنازىره ھهقىقىي
مۇنازىره بولغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر ھۇجۇمدا، پارتكوم تهرهپ بولسا مۇداپىئهده تۇرغان ئىدى. سۇڭ خهنلياڭ بىز
ئوتتۇرىغا قويغان سوئالالرغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن، قانچه قېتىم تهرلهپ، قانچه قېتىم كاتىپىغا يېڭى ماتېرىيال
ئهكىرگۈزۈشكه مهجبۇر بولغان ئىدى. ھهتتا ئوقۇغۇچىالر ھاجهتخانىغا بارماقچى بولغاندا جانابىلنىڭ يولنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن ئاتايىن ئۆزى كهينىمىزدىن چىققانلىقىنى پات - پات كۈلۈپ تۇرۇپ ئهسلهپ قالىمهن. چۈشلۈك
تاماق ئۈچۈن ئهكىرگهن ئورۇق قوينىڭ شورپىسى بولسا، مهيداندىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ چاقچاق تېمىسى

بولغانىدى ۋه بۇ چاقچاق ئۇدۇل جانابىلغا بېرىپ تاقالغان ئىدى.
    شۇنداق قىلىپ، سۆھبهتتىن نهتىجه چىقمىدى ۋه پارتكومدىن سۇڭ خهنلياڭ پات يېقىندا يهنه بىر سۆھبهت

ئورۇنالشتۇرىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ كهچ سائهت 11.30 الردا سۆھبهتنى ئاخىرالشتۇردى.
    بىز مهكتهپكه قايتىپ كهلسهك، كادىرالر ئاشخانىسىدا بىزگه تاماق تهييارالپ تۇرغانىكهن، يهنه شۇ جهرياندا،
بىز مۇنازىرىده بولغان پۈتۈن كۈنده، ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىمىزدىكى بارلىق مىللىي
ئوقۇغۇچىالرنى بىر زالغا سوالپ، «ئوقۇغۇچالر قىلىۋاتقان ھهرىكهتنىڭ قانچىلىك خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى،
ئهگهر بۇ ھهرىكهت يهنه داۋامالشسا ئاقىۋىتىنىڭ يامان بولىدىغانلىقىنى» ئېيتىپ يىغىن ئاچقانلىقىنى
ئاڭلىدۇق. ياتاققا قايتىپ كهلگهنده ياتاقداشلىرىمىز بىزدىن خاپا ئىدى. ئۇالر بىزنى «ئوقۇغۇچىالرنىڭ

تهلىپىىده چىڭ تۇرماستىن پارتكومغا بويسۇنغان» دهپ خاتا چۈشىنىپ قالغانىكهن.
    ئهھۋال مهلۇم بولغاندىن كېيىن، مهن، نۇرمهمهت ۋه  خېلىل قاتارلىق باشقا بالىالر بىلهن مهسلىھهتلىشىپ،
يهنه بىر نامايىش قىلىشنى قارار قىلدۇق. ئېنىق كۈنىنى ئهڭ ئاخىرىدا بهلگىلهپ، ئۇچۇرنىڭ ئاشكارىلىنىپ

قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالماقچى بولدۇق. ئۇ ۋاقىتالردا ئويلىغانلىرىمىز تۆۋهندىكىدهك ئىدى:
    بىز ئهينى ۋاقىتتىكى ۋهزىيهتنى تهھلىل قىلىش ئارقىلىق، «ئهگهر كېلهر قېتىم نامايىش تهشكىللىسهك،
ھۆكۈمهتنىڭ چوقۇم يهنه پهيشهنبه كۈنى نامايىش بولۇش ئېھتىماللىقى بويىچه ناھايىتى قاتتىق تهدبىر
ئېلىشى تۇرغانال گهپ، شۇڭا بىز كېلهر قېتىمقى نامايىشنى جۈمه كۈنىگه ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ كۈتمىگهن
يېرىدىن     چىقايلى،    باشقا    مهكتهپلهرگه   پهيشهنبه    ئاخشام   خهۋهر   قىاليلى»   دېگهن  قارارغا  كهلدۇق.



گيۇتې
مۇسۇلمانمىدى؟

ئىشنى شۇنچىلىك مهخپىي تۇتقىنىمىزغا قارىماي، ئوقۇغۇچىالرنىڭ كېلهر جۈمه كۈنى نامايىش قىلماقچى
بولغانلىق خهۋىرى ئاللىقاچان تاراپ كهتكهن ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز يهنه بىر قېتىم پىالن ئۆزگهرتىپ،

چارشهنبه ئاخشىمى خهۋهر قىلىپ، 12 - ئاينىڭ 19 - كۈنى يهنه بىر قېتىم نامايىشقا چىقىۋهردۇق.     
    19 - كۈندىكى نامايىش خېلىال ئهتراپلىق پىالنالنغان بولۇپ، «قانچه ئوقۇغۇچى بىر قاتاردا ماڭىدۇ؟ قانداق
شوئارالر توۋلىنىدۇ؟ قايسى مهكتهپكه كىملهر مهسئۇل بولىدۇ؟» دېگهندهك مهسىلىلهر خېلى ئهتراپلىق

ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى. 2 – قېتىملىق نامايىشنىڭ پۈتۈن پىالنلىرى خېلىلنىڭ ياتىقىدا پىالنالندى.
گهرچه 19 - دېكابىردىكى نامايىش خىلمۇخىل توسالغۇالرغا قارىماي ئهمهلگه ئاشقان بولسىمۇ، مۇزاكىره
جهريانىدا پارتكوم ناھايىتى قاتتىق قول يول تۇتۇپ، ئۆزلىرىنىڭ پىرىنسىپلىرىنى ئوقۇپ بېرىپال،
ئوقۇغۇچىالرغا سۆزلهش پۇرسىتى بهرمىدى. مۇنداقچه ئېيتقاندا ئۇالر دهسلهپكى قهدهمده ئهپتى - بهشرىسىنى

ئاشكارىلىغان بولدى.
   نامايىش تۈگىگهندىن كېيىن، مهكتهپته بولۇپ ئۆتكهن سوراق، سىياسى ئۆگىنىش ۋهھاكازالر بولسا،
ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىده كۆزگه كۆرۈنگهن كۆپلىگهن دوستلىرىمىزنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن تهبىئىي ۋهقهلهر

سۈپىتىده يهنه خاتىرىلىنىشكه تېگىشلىك.
   ئوقۇغۇچىالر نامايىشىدىن دهل بىر يىل ئۆتكهنده، يهنه 1986 - يىلى دېكابىردا شهرقىي تۈركىستاننىڭ
جهنۇبىدا ئۆتكۈر خاراكتېرلىك، يۇقۇملۇق، غهيرى تىپتىكى جىگهر كېسىلى تارقالدى. ئهينى ۋاقىتتا كۆزگه
كۆرۈنگهن ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى ۋهكىللىرى ئارىسىدىكى دوستلۇق ۋه ھهمكارلىق داۋام قىلىپ كهلگهن
بولغاچقا، مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ تېخى ھايات ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش ۋه يهنه بىر
قېتىم جهمئىيهت خاراكتېرلىق ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى باشالش قارار قىلىندى. نۇرمهمهت مۇساباي رهئىس،
مېنىڭ مۇئاۋىن رهئىسلىكىمده زىيانغا ئۇچرىغان خهلقىمىزگه ياردهم قىلىش - ئىئانه توپالش گۇرۇپپىسى
قۇرۇلدى. قىسقا ۋاقىتتا بۇ گۇرۇپپىنىڭ ھهيۋىسى يهنه خىتاي ھۆكۈمىتىنى ساراسىمىگه سالدى. نهتىجىده،
پارتكومنىڭ مۇئاۋىن سېكرېتارى، پارىخور خىتاي خۇاڭ باۋجاڭ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياتىقىغا كېلىپ، بۇ ئىئانه
توپالش ھهرىكىتىمىزنى دهرھال توختىتىشنى تهلهپ قىلدى. لېكىن ئوقۇغۇچىالر ئۇنىڭغا بېشىغا مومىالرنى
ئېتىپ يولغا سېلىپ قويۇپ، بۇ ھهرىكهتنى تېخىمۇ قىزغىن ھالدا داۋامالشتۇرىۋهردى. مهرھۇم ۋارس ئاباباكرى،

مانا شۇ قېتىمقى ئىئانه توپالش ھهرىكىتىمىزنىڭ ئهڭ جانلىق موتورى ئىدى. ياتقان يېرى جهننهت بولسۇن.
    شۇ قېتىمدا توپالنغان پۇلالر بۇ ھهرىكهتتىن بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن، يهنى 1987 - يىلى مهن قهشقهر
پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىغا ئوقۇتقۇچى بولۇپ تهقسىملهنگهندىن كېيىنكى يىلى دېكابىردا، ئۈرۈمچىدىكى

مهلۇم دوستىمىز تهرىپىدىن (ۋهتهنده بولغىنى ئۈچۈن ئىسمىنى تىلغا ئالمايمهن) قهشقهرگه ئهۋهتىلدى.
   مهن ئۈرۈمچىدىن كهلگهن دوستىمىزنى، مهرھۇم ھهسهن مهخسۇم، ھۆرمهتلىك ئابدۇقادىر ياپچانالرنى
يېنىمغا ئېلىپ، بۇ پۇلالرنى قهشقهرنىڭ ئوپال، پاختهكلى قاتارلىق يېزىلىرىدىكى جىگهر كېسىلى سهۋهبىدىن
ۋهيران بولغان ئائىلىلهرگه ساق - ساالمهت تاپشۇرۇپ، ۋهزىپىمىزنى جايىدا ئورۇنلىغان بولدۇق. بۇ مۇناسىۋهت
بىلهن 33 يىل بۇرۇن يۈز بهرگهن بۇ ۋهقهنىڭمۇ ئېنىق بولۇپ كېتىشىنى، ئوقۇغۇچىالر بهرگهن ئىئانه پۇلنىڭ دهل

جايىغا يهتكهنلىكىنى كۆپچىلىككه بىلدۈرۈپ قويماقچىمهن.
   1992 - يىلىنىڭ ئاخىرىدا، ئىستانبۇلدا مىللىي قۇرۇلتاي ئېچىلىش ئالدىدا، ھۆرمهتلىك مهمتىمىن
ھهزرىتىمگه ئېچىلماقچى بولغان قۇرۇلتاينىڭ مۇشۇ ياشالر ھهرىكىتى كۈنى ئېچىلىشىنى ئىلتىماس
قىلغانىدىم. مهمتىمىن ھهزرىتىم ناھايىتى سهزگۈر ۋه ۋۇجۇدىدا قايناپ تۇرغان ۋهتهن ھهسرىتى بولغىنى
ئۈچۈن، 1 - قېتىملىق مىللىي قۇرۇلتاينىڭ دهل ئوقۇغۇچىالر بايرام كۈنى بولغان 12 - دېكابىر كۈنى
ئورۇنالشتۇرۇلىشىدا ھهل قىلغۇچ رول ئوينىدى. ھهزرىتىمنىڭ بۇ سهزگۈرلىكى، ياشالر ھهرىكىتىگه بولغان

ئاالھىده غهمخورلۇقى خهلقىمىزنىڭ كۆڭلىدىن ئاسانلىقچه چىقىپ كهتمهيدۇ.
   كېيىنلهرده، يهنى 1995-يىلى، مهن چهتئهلگه چىقىپ ئۈچ يىلدىن كېيىن تۇنجى قېتىم نۇرمهمهت بىلهن
ئالمۇتىدا ئۇچراشقىنىمدا، نۇرمهمهت يهنه شۇ تهكلىپنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىنىڭ ئون
يىللىق خاتىره كۈنى  بىلهن  بىر ئىشالرنى  قىلىش ھهققىده  نېمه قىالاليمىز  دهپ سورىدى.  ئۇ   ۋاقىتالردىكى 
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ئىمكانىيهتلهر بىلهن بۇ ئىشالرنى ئهمهلگه ئاشۇرالمىدۇق.     
   بىز ئوقۇش پۈتتۈرۈپ چىققاندىن كېيىن، مهرھۇم مىجىتنىڭ ئورنىنى يهنه بىر ئوت يۈرهك ۋهتهنپهرۋهر
يىگىتىمىز، ھۆرمهتلىك دولقۇن ئهيسا تولدۇرۇپ، ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىنى تېخىمۇ سىستېمىلىق، تېخىمۇ
پىالنلىق ۋه پروگراممىلىق ھالدا داۋامالشتۇرۇپ، 1988 - يىلى يهنه بىر قېتىم كهڭ كۆلهملىك نامايىش
ئورۇنالشتۇردى ۋه بۇ سهۋهبتىن مهكتهپتىن ھهيدىلىپ، بىر مهزگىلدىن كېيىن يهنه چهتئهللهرده ياشالر
ھهرىكىتىنىڭ باشالمچىسى بولۇپ، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئازادلىق ھهرىكىتىده ئۆچمهس ئىزالرنى قالدۇرۇپ

كهلمهكته.
    12-دېكابىر كۈنى، شهرقىي تۈركىستان ياشلىرىنىڭ، شۇنداقال پۈتۈن خهلقىمىزنىڭ ئويغانغان كۈنى، ئاۋازىنى

چىقارغان كۈنى بولۇپ تارىخ سهھپىسىدىن مهڭگۈ ئورۇن ئالىدۇ.
   ئهلۋهتته، يۇقىرىدا تهپسىلىي بايان قىلىپ ئۆتكىنىمدهك، 12 - دېكابىر ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى ھهر
جهھهتتىن ئهتراپلىق يېزىلىشقا تېگىشلىك ئهڭ مۇھىم تېمىالرنىڭ بىرى بولۇپ، بىز ئۈچۈن بۇ ھهرىكهتنىڭ
سىياسى چاقىرىقى ۋه ئويغىتىش كۈچى، شۇنداقال پهيدا قىلغان تهسىرى خىتايدا 1919-يىلى 5 - ئاينىڭ 4 -

كۈنى يۈز بهرگهن ياشالر ھهرىكىتىنىڭكىدىن قېلىشمايدۇ. 
    ئهمدى مهن 12 - دېكابىر ئوقۇغۇچىالر نامايىشىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مۇھىم تهلهپلهر ھهققىده قىسىقچه

توختالماقچى.
   بۇ تهلهپلهر ئاساسهن، خىتاي كۆچمهنلىرىنى شهرقىي تۈركىستانغا يۆتكهشنى توختىتىش، شهرقىي
تۈركىستانغا ئاللىقاچان يۆتكىلىپ بولغان قهبىھ جىنايهتچى خىتايالرنى قايتۇرۇپ كېتىش، شهرقىي
تۈركىستاننىڭ مىللىي مائارىپىغا يۈكسهك دهرىجىده ئهھمىيهت بېرىش، مىللىي مهتبۇئاتالرنى كۆپهيتىش،
شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ ھۆكۈمهت رهئىسلىرىنى بىۋاسىته سايالش ھوقۇقىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش،
شهرقىي تۈركىستاندا تۇغۇت چهكلهش سىياسىتىنى بىكار قىلىش، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاتوم
سىناقلىرىنى توختىتىش قاتارلىق ھالقىلىق مهسىلىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئوتتۇرىغا قويۇلغان
ھهربىر تهلهپ خهلقىمىزنىڭ ئالىي مهنپهئهتىگه ۋهكىللىك قىالتتى. بۇ تهلهپلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا
سهۋهب بولغان پاكىتلىق رېئاللىقالردىن بهزىلىرى ھهققىده يهنه بىر قېتىم توختىلىپ ئۆتۈش، بۇنىڭدىن 34

يىل بۇرۇنقى شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسىي ۋهزىيىتىنى چۈشىنىشىمىزگه پايدىلىق دهپ ئوياليمهن.
    ماقالىنىڭ كىرىش قىسمىدا دهپ ئۆتكىنىمىزدهك، 1985 - يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇچىغا چىققان ئوغرى -
قاراقچىالرنى ۋه ئۆزلىرىده پاتۇرالمىغان ئهشهددىي جىنايهتچىلهرنى ئىسالھ قىلىش باھانىسى بىلهن
ۋهتىنىمىزگه تۈركۈملهپ يۆتكىگهن ئىدى. يازلىق تهتىلده يۇرتىمىزغا قايتقىچه  دېرىزىلىرى تۆمۈر رىشاتكا
بىلهن پاياتالنغان بۇ ئاپتوبۇسالرنى ساناپ تۈگىتهلمهي بوينىمىز ئاغرىپ كهتكهن ئىدى. ئهلۋهتته، بۇ ھىتلېر
گېرمانىيهسىدىمۇ كۆرۈلمىگهن ۋه خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن شهرقىي تۈركىستاندىكى بوينى پۈكۈلگهن
ئۇيغۇرالرغا راۋا كۆرۈلگهن خورلۇق سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىدى. سانى يۈز مىڭغا يېتىدىغان بۇ خىتاي

جىنايهتچىلهر ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاننىڭ كهلگۈسى خوجايىنلىرىغا ئايالنماقچى ئىدى.
   مانا بۇمۇ 12-دېكابىر ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى ئۆزىنىڭ كۈن تهرتىپىگه قويغان ۋه شۇ ۋاقىتتا شهرقىي
تۈركىستاننىڭ سىياسىي تارىخىدا يۈز بېرىۋاتقان، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئهڭ ئۇچىغا چىققان سىياسىي
ئويۇنىغا بېرىلگهن سهزگۈر زهربه ئىدى. كېيىنلهرده بۇ جىنايهتچى خىتايالر شهرقىي تۈركىستاندا كۆپلىگهن
جىنايهتلهرنى سادىر قىلىپ، نۇرغۇنلىغان بىگۇناھ ئىنسانلىرىمىزنىڭ جېنىغا زامىن بولغان ھېكايىلهر
خهۋهر بولۇپ ئېغىزدىن ئېغىزغا تارقالدى. شۇنداق بولغىنى ئۈچۈن 12 - دېكابىر كۈنى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ
بۇ جىنايهتچى خىتايالر ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى بارلىق خىتاي كۆچمهنلىرىگه نىسبهتهن ئوچۇق - ئاشكارا
لوزۇنكا كۆتۈرۈپ، «ۋهتىنىمىز خىتاي جىنايهتچىلىرىنى جازااليدىغان جازا الگېرى ئهمهس» دهپ ۋارقىرىشى، دهل
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خهلقىمىزنى ئالداپ يۈرۈپ، شهرقىي تۈركىستاندا سادىر قىلىۋاتقان ئىنسان قېلىپىدىن
چىققان جىنايهتلىرىگه بولغان ئاگاھالندۇرۇش سىگنالى ئىدى.  شۇڭالشقا   ئوقۇغۇچىالر  ھهرىكىتىده  كۆتۈرۈپ 
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چىقىلغان بۇ شوئار ھهم سىياسى جهھهتتىن، ھهم خهلقىمىزنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رهزىل سىياسهتلىرىگه
بولغان نارازىلىقىنى ئىپادىلهش نۇقتىسىدىن ناھايىتى چوڭ ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى. 

    12 - دېكابىر كۈنى، يهنه ئوقۇغۇچىالر، مىللىي مائارىپ ھهققىده شوئار كۆتۈرۈپ چىقىش بىلهن خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ 1950 - يىلالردىن بۇيان ئۇيغۇر مائارىپىغا سالغان بۇزغۇنچىلىقى ھهققىده ئاشكارا نارازىلىقىنى

ئىپادىلىدى.
    بىزنىڭ بىئولوگىيه فاكۇلتېتىدا بۇرۇندىن قالغان ئېلېكترونلۇق مىكروسكوپ بار ئىكهندۇق. لېكىن تاكى
مهن ئوقۇش پۈتتۈرگىچه شۇ مىكروسكوپنى كۆرمهيال مهكتهپتىن ئايرىلدىم. خىتاي ئوقۇغۇچىالر بولسا ھۈجهيره

تهتقىقاتىغا ئائىت بهزى تهجرىبىلىرىنى شۇ مىكروسكوپتا ئىشلىيهلهيتتى.
    خىتايالر پۈتۈن خىتاي بويىچه رهتلىك بېسىلغان، ئورتاق ئىشلىتىلىدىغان ماتېرىيالالردىن بهھرىمهن بولسا،
بىز ناھايىتى كونىرىغان، خهت ۋه گرافىكلىرى ناھايىتى ناچار شاپىگىرافتا بېسىلغان دهرسلىكنى
قوللىناتتۇق. بۇ دهرسلىكلىرىمىز ئهينى ۋاقىتتىكى ئۆتۈلۈشكه تېگىشلىك سهۋىيهدىن ئهڭ ئاز دېگهنده تۆت -
بهش يىل ئارقىدا بوالتتى. چۈنكى يېڭىدىن چىققان بىر كىتابنى بىر ئوقۇتقۇچى تهرجىمه قىلىپ بولۇش ئۈچۈن
بىر يىل كېتهتتى. ئۇندىن كېيىن ئۇ ماتېرىيالنىڭ شاپىگرافتا بېسلىشى ئۈچۈن ئهڭ ئاز ئۈچ - تۆت يىل
ئۆچرهت ساقاليتتى ۋه قولىمىزغا كهلگهنده بۇ ماتېرىيالالر ئاللىقاچان زاماننىڭ ئارقىدا قالغان بوالتتى.
ئۇنىۋېرسىتېتىمىزدا بىر مهتبهئه بولمىغاچقا، بارلىق ماتېرىيالالرنى توقۇمىدهك سامان قهغهزگه شاپىگىراف

بىلهن بېسىشقا توغرا كېلهتتى.
     ۋهتىنىمىزدىكى ئهڭ ئالىي بىلىم يۇرتىدا ئهھۋال مۇشۇ بولغان يهرده، باشقا يهرلهرده ئهھۋال نېمه بولماقچى؟

شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبى ۋه شىمالىدىكى مائارىپ ئهھۋاللىرى بولسا ئىنساننىڭ ئىچىنى
ئېچىشتۇراتتى. كېيىنكى يىلالردا ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىنىڭ يهنه بىر پارالق يۇلتۇزى، ھۆرمهتلىك دوستۇم ۋه
سهپدىشىم دولقۇن ئهيسا، شهرقىي تۈركىستاننىڭ مائارىپ ئهھۋاللىرى ھهققىده ناھايىتى پاكىتلىك
تهكشۈرۈش دوكالتى ۋه قىممهتلىك ھۆججهتلهرنى توپالپ، خهلقىمىزنىڭ قانىغان يارىسى بولغان بۇ پاجىئهگه
بولغان سهزگۈرلىكنى يهنه ھهسسىلهپ داۋامالشتۇردى. لېكىن نۆۋهتته شهرقىي تۈركىستان مىللىي مائارىپى

تۈپتىن يوقىتىلىش گىردابىدا تۇرۇپتۇ.
    ئۇيغۇر خهلقى مائارىپتا قهد كۆتۈرمهي تۇرۇپ كهلگۈسىدىن قانداق ئۈمىد كۈتهلىسۇن؟ مىللىي مائارىپ بىر
مىللهتنىڭ مهۋجۇتلىقىنىڭ ئاساسى. خىتاينىڭ مىللىي مائارىپىمىزغا قاراتقان تۈپتىن يوق قىلىش
سىياسىتى ئهسلىده ئۇيغۇرالرنى يوق قىلىشقا قارىتىلغان مىللىي دۆلهت سىياسىتىدىن ئىبارهت ئىكهنلىكى

كۈنسېرى ئايدىڭالشماقتا.
    مىللىي ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاسپىرانتلىققا قوبۇل قىلىنىشى، چهتئهللهرده ئوقۇشى دېگهندهك مهسىلىلهر
بولسا، 1985 - يىللىرى چۈشىمىزدىمۇ ئىشهنگۈمىز كهلمهيدىغان ئهھۋالالر ئىدى. لېكىن شۇ مهزگىللهرده ھهر
يىلى خىتايدا ئهڭ ئاز ئوتتۇز مىڭغا يېقىن خىتاي ئوقۇغۇچى دۆلهت خىراجىتى بىلهن چهتئهللهرده بىلىم

ئاالتتى.
   12-دېكابىر كۈنى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر دهل بۇ شوئارنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ بىلىم بىلهن
قۇتۇلىدىغانلىقى، ھۆكۈمهتنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان ساۋاتسىز قالدۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئاللىقاچان بىلىنگهن
بىر رېئاللىق ئىكهنلىكى ۋه بۇ ئهھۋالنى دهرھال ئۆزگهرتىش كېرهكلىكى ھهققىده ئۆز مهيدانلىرىنى ئىخچام،

لېكىن كهسكىن ھالدا بىلدۈرگهن بولدى.
    شۇ يىلى يۈز بهرگهن ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق رهئىسلىك سايالم مهسىلىسى ھهققىده ئوقۇغۇچىالر كۆتۈرۈپ
چىققان شوئارمۇ ھۆكۈمهتنى خېلىال پاراكهنده قىلغان مهسىلىلهرنىڭ بىرى بولۇپ، پارتكوم بىلهن بولغان
مۇنازىره جهريانىدا بۇ مهسىله ئهڭ ئاز ئالته سائهت ۋاقىت ئالدى. يهنى سۇڭ خهنلياڭ، ھهر نېمه قىلىپمۇ نېمه
ئۈچۈن تۆمۈر داۋامهتنىڭ رهئىسلىككه تهيىنلهنگهنلىكىنى چۈشهندۈرهلمىدى ۋه ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرىغا قويغان

(سايالنغان ئهمهس) «تهيىنلهنگهن رهئىس» دېگهن پىكىرنى ئاغدۇرالمىدى.
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     بۇ مهسىله ئهسلىده خېلىال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇپ، تاكى شۇ ۋاقىتقىچه، ھهتتا ھازىرغىچه خىتاي
ھۆكۈمىتى «بىز كىمنى تهيىنلىسهك شۇنى قوبۇل قىلىسهن» دېگهن مهنتىقه بويىچه ھهرىكهت قىلىپ كهلگهن
ئىدى. جهمئىيهتتىن ۋه باشقا ساھهالردىن شۇ ۋاقىتقىچه ئاتالمىش ئاپتونوم رايوننىڭ رهئىسى بولغان شهخسكه

نىسبهتهن بۇنداق كۈچلۈك ئىنكاسقا دۇچ كهلمىگهن ئىدى.
   ئوقۇغۇچىالرنىڭ شۇ قېتىمقى سايالم مهسىلىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىشى، ئهسلىده خىتاي ھۆكۈمىتىگه
بېرىلگهن سىگنال بولۇپ، خهلقىمىزنىڭ ئۆزلىرىنى كىمنىڭ باشقۇرىدىغانلىقىغا كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى،
ئۆزلىرىگه جان – دىلى بىلهن خىزمهت قىلىدىغان كىشىلهرنى ۋهزىپىده كۆرۈشنى خااليدىغانلىقىدهك
رېئاللىقنى ئۈستۈن ئاۋازدا ھۆكۈمهتكه بىلدۈرگهن ئىدى. گهرچه ئوقۇغۇچىالر نامايىشى بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ
رهئىسلىكىده بىرهر ئۆزگىرىش بولمىغان بولسىمۇ، خهلقنىڭ بولۇپ ئۆتكهنلهردىن نارازى ئىكهنلىكىنى ئاشكارا

بىلدۈرۈش نۇقتىسىدىن ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى.
    تۇغۇت چهكلهش مهسىلىسىمۇ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر كۆڭۈل بۆلگهن ئهڭ مۇھىم مهسىلىلهرنىڭ بىرى ئىدى.
شۇ يىللىرى، خىتايدا بالدۇرال باشالنغان پىالنلىق تۇغۇت دۆلهت سىياسىتىنى ئاتالمىش مىللىي ئاپتونوم
رايونالرغىچه كېڭهيتىش ھهققىده قارار ماقۇلالنغان بولۇپ، 10 - ئايدا ئېچىلغان ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق
خهلق قۇرۇلتىيى يىغىنى، ھۆكۈمهت سايالملىرىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، بۇ سىياسهتنى ئهمهليىلهشتۈرۈش
ھهققىده بهلگىلىمه چىقىرىش باسقۇچىدا ئىدى. ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىدىن كېيىنكى مهزگىللهرده بولسا بۇ
سىياسهت تاكى 1988-يىلىغىچه شهرقىي تۈركىستاندا ئهمهلىيلهشمىدى ۋه شۇ يىلىدىن باشالپ مهخسۇس

قارار ۋه بهلگىلىمه چىقىرىپ، بۇ سىياسهتنى كهڭ كۆلهمده يولغا قويۇشقا باشلىدى.
    گهرچه قولىمىزدا «ئوقۇغۇچىالر نامايىشى بىلهن ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان تۇغۇت چهكلهش سىياسىتى ئۈچ -
تۆت يىل كېچىكتۈرۈلدى» دېيىشكه تولۇق ئاساس بولمىسىمۇ، ھېچ بولمىغاندا ئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇ مهسىلىنى
سهزگۈرلۈك بىلهن ئوتتۇرىغا قويغانلىقى، خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېرىلگهن بىر سىگنال بولغانىدى. ئهپسۇسكى،
قارشىلىق ۋه نارازىلىق ئۈزلۈكسىز داۋاملىشالمىغانلىقى، داۋاملىشىشقا شارائىت يار بهرمىگىنى ئۈچۈن،
بۈگۈنلهرگه كهلگهنده مىليونلىغان نارهسىده بوۋاقلىرىمىز ئانا باغرىدىن يۇلۇپ ئېلىنىپ، ئهخلهت

سېۋهتلىرىگه تاشلىنىۋاتىدۇ.
    ئاتوم يادرو سىناقلىرى ھهققىده خىتاي ھۆكۈمىتى خهلقىمىزدىن يوشۇرغان ئهڭ چوڭ تراگېدىيهلهرنىڭ

بىرسى ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ھهر خىل بااليى ئاپهتلهردۇر.
    مهن 1987 - يىلى ئوقۇش پۈتتۈرۈشتىن بۇرۇن تهييارلىغان بىر ئىلمىي ماقالهمدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ
مۇھىت بۇلغىنىشى ھهققىده ئازراق ئىزدهنگهن ئىدىم. مېنىڭ ئىزدىنىشىم مۇھىتتىكى زىيانلىق ماددىالرغا
ئاالقىدار بولۇپ، كۆپ مىقداردا ئىشلىتىلگهن دېھقانچىلىق دورىلىرى ۋه ئېكولوگىيهلىك زهنجىر سهۋهبىدىن بۇ
زهھهرلىك ماددىالرنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا ئوزۇقلۇق پرامىداسى ئارقىلىق ئىنسان ساالمهتلىكىگه قانداق تهسىر

قىلىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئىدى.
    ئىزدىنىش جهريانىدا، خىتاي ئۆلكىلىرىده نهشىر قىلىنغان بهزى ماقالىلهرنى كۆرۈش پۇرسىتىگه
ئېرىشتىم. شۇ ۋاقىتتىكى سانلىق مهلۇماتالر ئېسىمده قالماپتۇ. لېكىن ئۇنىڭدا ئادهمنى چۆچۈتكۈدهك

ئىستاتىستىكىالر بارلىقى ئېنىق ئىدى.
    1998-يىلى ئهنگلىيهلىك مۇخبىرالر بىلهن، ھازىر ئهنگلىيهده ياشاۋاتقان ھۆرمهتلىك دوستۇم ئهنۋهر
توختىنى «يىپهك يولىدىكى ھاالكهت» ناملىق بىر ھۆججهتلىك فىلىم ئىشلهش ئۈچۈن ۋهتهنگه يولغا سالدۇق.

تېما ئاساسهن رادىئوئاكتىپلىق ماددىالر ۋه بۇالرنىڭ ئىنسانالرغا بولغان زىيىنىغا ئاالقىدار ئىدى.
      بۇ فىلىم ئىشلهش گۇرۇپپىسى شهرقىي تۈركىستاندىكى زىيارىتىدىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، فىلمنىڭ
ئىشلىگۈچىسى رىچارد قاتتىق ھهيرانلىق ئىلكىده «بىز ئۈرۈمچىدىن ئېلىۋالغان بىر ئۆسۈملۈك پوستىنىڭ
رادىئوئاكتىپلىق دهرىجىسنى ئهنگلىيهده ئېنىقالپ چىقتۇق. نهتىجىسىنىڭ بۇنچىۋاال يۇقىرى ئىكهنلىكىدىن

پۈتۈن دوختۇرخانىدىكىلهر ھهيران قالدى. بۇنداق بوالرىنى قهتئىي ئويلىمىغانىكهنمهن» دېگهن ئىدى.
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    دېمهكچىمهنكى، ۋهتهنده ھازىر غهيرىي تۇغۇلۇۋاتقان بوۋاقالر، بىلىنمىگهن كېسهللهر بىلهن ياپياش تۇرۇپ
ئۆلۈپ كېتىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز، ئۆزلىرى ياشاشقا مهجبۇر بولغان ئېكولوگىيهلىك سىستېمىنىڭ
رادىئوئاكتىپلىق ماددىالر بىلهن بۇلغىنىشى نهتىجىسىده، بارغانسېرى سارغىيىپ، ئۆلۈم بىلهن تىركىشىۋاتقان،

داۋالىنىشقا شارائىتى يار بهرمىگهن مىليونالرچه قېرىندىشىمىز دهل بۇ ھاالكهتنىڭ قۇربانلىرىدۇر.
   ۋهتىنىمىزدىكى ئۆسۈملۈك يېپىنچىلىرىنىڭ ئازالپ كېتىشى، قۇشالرنىڭ كۆچۈپ كېتىشى، كۆللهرنىڭ

قۇرۇپ، سېرىق چاڭ - توزانالرنىڭ زىياده كۆپ يېغىشى قاتارلىقالرمۇ يهنىال بۇ ئاپهتنىڭ نهتىجىلىرىدۇر.
مهن بىئ ولوگ بولغىنىم ئۈچۈن، بۇ مهسىله ئوقۇغۇچىلىق دهۋرىمدىن باشالپال كالالمنى چىرمىۋالغانىدى. شۇ
سهۋهبتىن، ئهنگلىيهلىك مۇخبىرالر فىلىم ئىشلهش ئۈچۈن مهن بىلهن ئۇچراشقاندا، مهن بۇ تېمىنى ئىشلهش
ھهققىده تهكلىپ بهردىم ۋه فىلىممۇ دهل شۇ تېما بويىچه ئىشلىنىپ چىقتى. بۇ مۇناسىۋهت بىلهن، ئارىمىزدا
ھېچقانچه قويۇق ئاالقه بولمىغان شارائىتتا، تهكلىپىمنى قوبۇل قىلىپ، ھاياتىنىڭ خىيىم – خهتهرگه
ئۇچرىشىغا قارىماي، بۇ فىلىمنىڭ ئىشلىنىپ چىقىشى ئۈچۈن ئاساسلىق رول ئوينىغان ئهنگلىيهدىكى

ھۆرمهتلىك دوستۇم دوختۇر ئهنۋهر توختى ئهپهندىگه يهنه بىر قېتىم ئالىي ھۆرمىتىمنى بىلدۈرىمهن.
باشقا پهۋقۇلئادده ئۆزگىرىش بولمىغان تهقدىرده، خهلقىمىزنىڭ بۇ سېرىق ئاپهتنىڭ زىيىنىنى ئهسىرلهر بويىچه

تارتىدىغانلىقىدهك ئاچچىق رېئاللىق ھهر دائىم يۈرۈكۈمنى پۇچىاليدۇ.
 

   ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى مانا بۇ ھالقىلىق مهسىلىنى ئۆزلىرىگه شوئار قىلىپ، ناھايىتى ئاقىالنه ھهرىكهت
قىلغان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋهتىنىمىز خهلقىگه، ۋهتىنىمىزنىڭ مۇھىتىغا سالغان بۇزغۇنچىلىقىغا

ئاشكارا نارازىلىقىنى بىلدۈرگهنىدى.
 

    خۇالسه، شۇ ۋاقىتالردىكى ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى ۋه ئۇنىڭ باشچىلىرى، ۋهتىنىمىزنىڭ ئومۇمىي ۋهزىيىتىنى
ناھايىتى ياخشى كۆزهتكهن، مهسىلىلهرنىڭ يىلتىزىنى بايقىغان، خهلقىمىزنىڭ سهزگۈرلىكلىرىگه ئورتاق
بولغان، خىتاينىڭ جان تومۇرىغا ھۇجۇم قىاللىغان جهسۇر ئوغالنالر بولۇپ، بۇالرنىڭ بۇ قهھرىمانلىق ئىش -

ئىزلىرى كهلگۈسىدىكى كۆپلىگهن قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن نهمۇنه بولۇپ قالغۇسى.
  شۇ سهۋهبتىن، 12 - دېكابىر ياشالر بايرىمىنىڭ بىر كۈنلهرده ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاندىمۇ

تهبرىكلىنىشى بىزنىڭ يۈرهك ئارزۇيىمىزدۇر.
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ئوقۇغۇچىالر رهھبهرلىرىدىن بىرى بولغان ۋارىس
ئابابهكرى 2019-يىلى تۇتۇلۇپ الگېرغا
سوالنغانلىق سهۋهبى بىلهن ھاياتىدىن ئايرىلغان. 

ۋارىس ئابابهكرى

(1966-2019)



ئومۇمىي بايان
 

    چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىش دۇنيادىكى ھهممه تىلالردا مهۋجۇت بولغان نورمال ھادىسه.
ھهر قايسى تىلالر چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق ئۆز تىلىنى بېيىتىپ، ئىپادىلهش ۋه

ئاالقىلىشىش ئىقتىدارلىرىنى تېخىمۇ  ئاشۇرۇپ، زاماننىڭ تهرهققىياتىغا ماسلىشىدۇ.
 چهت تىلالردىن سۆز – ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىش ھادىسىسى بىر تهرهپتىن دۇنيانىڭ ھهر قايسى
مهملىكهتلىرىدىكى ھهر خىل تىل جهمئىيىتىدىكى كىشىلهرنىڭ ئۆزئارا ئۇچرىشىشى، يهنه بىر تهرهپتىن ھهر
خىل ئوقۇشلۇقالرنى تهرجىمه قىلىش، گېزىت- ژۇرنال، تېلېۋىزىيه – رادىيو ۋه ئىنتېرنېت قاتارلىق تاراتقۇالردا؛
سودا- سېتىق، مائارىپ -  مهدهنىيهت  ئالماشتۇرۇش، ئىلمىي تهتقىقات يىغىنى، تهنتهربىيه ۋه سهنئهت قاتارلىق

ئىجتىمائىي پائالىيهتلهر داۋامىدا سادىر بولىدۇ.
    چهت تىلالردىن قوبۇل قىلىنماقچى بولغان سۆز- ئاتالغۇالرنى قېلىپالشتۇرۇش خىزمىتى بىر تۈرلۈك نازۇك
ئىلمىي مهشغۇالت. بۇ مهشغۇالت ئىلمىي يوسۇندا تامامالنسا، تىلنىڭ فۇنكسىيهسىنى تولۇق جارى قىلدۇرغى-
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 ئۇيغۇر تىلىغا سۆز- ئاتالغۇ قوبۇل قىلىش ھهققىده بىر- 
 ئىككى ئېغىز سۆز

چىنار

ئۇيغۇر تىلى
 



لى بولىدۇ، ئهكسىچه بولغاندا، تىلنىڭ فۇنكىسىيىسى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ، شۇڭا ھهر قايسى تىلالر قوبۇل
قىلىنىدىغان سۆز- ئاتالغۇالرنى قېلىپالشتۇرۇش خىزمىتىده ئۆز تىللىرىنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغا ماس
كېلىدىغان ۋه تىلىنىڭ فۇنكسىيىسىنى تولۇق جارى قىلدۇرىدىغان كونكرېت پىرىنسىپالرنى بهلگىلهپ
چىقىشى زۆرۈر. قانداقال بولمىسۇن، ئومۇمىي پىرىنسىپ ـــــ قوبۇل قىلىنىدىغان سۆز- ئاتالغۇالرنى نوقۇل

ھالدا مۇئهييهن بىر مىللىي تىلىدا ئىپادىلهش بولماستىن، بهلكى قېلىپالشتۇرۇش بولۇشى كېرهك.
چهت تىلالردىكى سۆز - ئاتالغۇالر مۇئهييهن بىر تىلىنىڭ لۇغهت فوندىنىڭ تهركىبى قىسىملىرى بولغان
ئاساسىي ( ئادهتتىكى) لۇغهت فوندى ۋه ئاالھىده ئاالھىده لۇغهت فوندىغا بىردهك قوبۇل قىلىنىدۇ، لېكىن
قوبۇل قىلىش كۆلىمى،  ھهجىمى ۋه مىقدارىدا پهرق بولىدۇ. نورمال ئهھۋالدا ئاالھىده لۇغهت فوندىغا قوبۇل
قىلىنىدىغان سۆز- ئاتالغۇالر ئاساسىي لۇغهت فوندىغا قوبۇل قىلىنىدىغان سۆز- ئاتالغۇالرغا نىسبهتهن
كۆلىمى كهڭ، ھهجىمى چوڭ ۋه سانى زور مىقداردا كۆپ بولىدۇ. بۇنداق بولۇشىنى تىلنىڭ لۇغهت فوندىنىڭ
تهركىبلىرى بولغان ئاساسىي لۇغهت فوندى ۋه ئاالھىده لۇغهت فوندىلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى ھهمده رېئال

تۇرمۇشنىڭ ئېھتىياجى بهلگىلىگهن.
   ھهر قانداق بىر مىللهتنىڭ تىلىدىكى ئومۇمىي خهلققه ئومۇمىيۈزلۈك چۈشىنىشلىك بولغان، كۈندىلىك
تۇرمۇشتا دائىم ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهرنىڭ ئومۇمىي يىغىندىسى شۇ تىلىنىڭ ئاساسىي لۇغهت فوندىنى
تهشكىل قىلىدۇ. ئاساسىي لۇغهت فوندىنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، مهزكۇر لۇغهت فوندىدىكى نۇرغۇن سۆزلهر
كۆپ مهنىلىك بولسىمۇ، لېكىن بارلىق سۆزلهر نىسبهتهن تۇراقلىق، مۇقىم، ئاۋام - خهلققه چۈشنىشلىك ۋه
ئىشلىتىلىش چاستوتىسى يۇقىرى بولىدۇ. بۇ فوندىدىكى كۆپ ساندىكى سۆزلهرنىڭ ئاڭالتقان مهنىلىرىده
ئهسىرلهر بويىچه ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بولسىمۇ ئاستا ۋه قىسمهن بولىدۇ. مهزكۇر لۇغهت فوندىدىكى كۆپلىگهن
سۆزلهر يهنه كىشىلهرنىڭ ھېس - تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلهيدۇ. ئادهتتىكى لۇغهت فوندى چهت تىلالردىن سۆز-
ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشقا ئانچه موھتاج ئهمهس، چۈنكى ھهر بىر مىللهتنىڭ ئاساسىي لۇغهت فوندىدىكى
سۆزلهر مهزكۇر مىللهتنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش، تۈرلۈك ئىجتىمائىي ۋه تهبىئىي پائالىيهتلىرىنىڭ

ئېھتىياجىدىن چىقىدۇ.
  لېكىن زاماننىڭ تهرهققىي قىلىشى، ئاۋام - خهلقنىڭ مهدهنىيهت ۋه تۇرمۇش سهۋىيهسىنىڭ يۇقىرى
كۆتۈرۈلۈشى ھهمده ھهر قايسى  مىللهت ۋه مهملىكهتلهردىكى كىشىلهرنىڭ ئۆزئارا بېرىش - كېلىش ۋه
مهدهنىيهت ئالماشتۇرۇش پائالىيهتلىرىنىڭ كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ، ھهر قايسى تىلالرنىڭ ئاساسىي لۇغهت
فوندىلىرىنىڭ چهت تىلالردىن كۈندىلىك تۇرمۇشتا، تۈرلۈك ئىجتىمائىي پائالىيهتلهرده ئىشلىتىلىدىغان
سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشى بارغانسېرى كۆپهيمهكته. لېكىن، ئاساسىي لۇغهت فوندىغا چهت تىلالردىن
سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغاندا ئىلمىي يوسۇندا قوبۇل قىلىش ئىنتايىن مۇھىم بىر ھالقا، ئۇنداق
بولمىغاندا مۇئهييهن بىر تىلىنىڭ ئاساسىي لۇغهت فوندى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، مهزكۇر تىلنىڭ ئاساسىي
لۇغهت فوندى ئۆزىنىڭ مۇقىملىقىنى يوقىتىپ، ئهبجهش لۇغهت فوندىغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ
چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغاندا قوبۇل قىلىنماقچى بولغان سۆز- ئاتالغۇنىڭ سۆز مهنىسىده
قوبۇل قىلغۇچى تىلدا شۇنىڭغا باراۋهر كېلىدىغان سۆز- ئاتالغۇنىڭ بار- يوقلۇقىغا ئاالھىده دىققهت قىلىش
كېرهك. بار بولسا قوبۇل قىلماسلىق كېرهك، ئۇنداق بولمايدىكهن، چهت تىلدىن ئوخشاش مهنىنى
ئىپادىلهيدىغان سۆز- ئاتالغۇالرنىڭ كۆپلهپ قوبۇل قىلىنىشى مهزكۇر تىلدىكى سۆز- ئاتالغۇالرنى

ئىستېمالدىن سىقىپ چىقىرىدۇ. بۇ ھادىسىگه ئوردۇ تىلى تىپىك مىسال بوالاليدۇ.
   نۆۋهتته تىلىمىزدا «لىدېر» ۋه «كۈلتۈر» قاتارلىق چهت تىل سۆزلىرى ئىشلىتىلمهكته. ئۇيغۇر تىلىدا
«لىدېر» ۋه «كۈلتۈر» سۆزلىرى بىلهن ئوخشاش مهنىنى ئىپادىلهيدىغان «رهھبهر» ۋه «مهدهنىيهت» سۆزلىرى
بار. مۇبادا «رهھبهر» ۋه «مهدهنىيهت» سۆزلىرى ئىشلىتىلمىسه، بۇ سۆزلهر ئۇزۇن ئۆتمهي لۇغهت فوندىدىن
غايىب بولىدۇ. ئهگهر ئهھۋال  مۇشۇنداق داۋاملىشىۋېرىدىغان بولسا، يېقىن كهلگۈسىده  ئۇيغۇر تىلى چهت

ئهللهرده ئومۇمىي جهھهتتىن ئوردۇ تىلىغا ئوخشاش ھالغا چۈشۈپ قېلىشى مۇمكىن.
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ئاالھىده لۇغهت فوندى بولسا ئىلىم- پهن، ئىجتىمائىي -  تهبىئىي پهنلهر، پهن- تېخنىكا، ھۈنهر- كهسىپ ۋه
ئىلمىي ساھهلهرده ئىشلىتىلىدىغان كهسپىي سۆزلهردىن تهركىب تاپىدۇ. بۇ سۆزلهر ئادهتته تېرمىن دهپ
ئاتىلىدۇ. ئاالھىده لۇغهت فوندىنىڭ ئاالھىدىلىكى مهزكۇر فوندىدىكى سۆزلهرنىڭ سېمانتېك مهنىلىرىنىڭ
يهككىلىكى ۋه ئېنىقلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ. ئۇالر يهككه ۋه مهخسۇس ئۇقۇمنى ئىپادىلهيدۇ، بۇ تېرمىنالردا
ھېسسي تۈس ئىپادىلهنمهيدۇ. ئاالھىده لۇغهت فوندىدىكى سۆزلهر ئادهتته ئاۋام - خهلققه ئانچه تونۇش بولمايدۇ.
لېكىن ئاۋام - خهلقىنىڭ مهدهنىيهت سهۋىيهسىنىڭ ئۆزلۈكىسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگه ئهگىشىپ، ئاالھىده
لۇغهت فوندىدىكى قىسمهن تېرمىنالرنىڭ ئاساسىي لۇغهت فوندىغا يۆتكىلىش ئهھۋالى داۋاملىق سادىر بولۇپ
تۇرىدۇ. مهسىلهن، ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئاالھىده لۇغهت فوندىدىكى «ئېلېمېنت، ئاتوم، مولېكۇال، ئېلېكترون،
كىلېتكا، باكتېرىيه، ۋىرۇس، مىكروب ۋه مىكرو» قاتارلىق تېرمىنالرنىڭ ئاالھىده لۇغهت فوندىدىن ئاساسىي
لۇغهت فوندىغا يۆتكىلىپ، بۇ سۆزلهرنىڭ ئاۋام -  خهلققه چۈشىنىشلىك بولۇشى ۋه بۇ سۆزلهرنىڭ داۋاملىق

ئىشلىتىشى قاتارلىقالر.
    ھهر قايسى تىلالردا چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشتىكى ئومۇمىي پىرىنسىپ ــــ قوبۇل
قىلىنىدىغان سۆز- ئاتالغۇالرنى پۈتۈنلهي مىللىيالشتۇرۇش (ئۆز تىل- يېزىقىدا ئىپادىلهش) بولماستىن، بهلكى
قېلىپالشتۇرۇش بولسىمۇ، لېكىن تىل سىستېمىسى ۋه بۇ تىل سىستېمىسى ئاساسىدا شهكىللهنگهن يېزىق

سىستېمىسىنىڭ پهرقلىق بولۇشى تۈپهيلى قوللىنىلىدىغان ئۇسۇللىرى بىر- بىرىنىڭكىدىن پهرقلىنىدۇ.
چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشتا ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى، ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى ،مهنهن
تهرجىمه ئۇسۇلى، ئۇدۇل- مهنه تهرجىمه ئۇسۇلى، ئاھاڭ-- مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى،  تهقلىد تهرجىمه ئۇسۇلى،
تهقلىد -  مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى، مهنهن- تهقلىد تهرجىمه ئۇسۇلى ۋه ئاغزاكى ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى قاتارلىق
ئۇسۇلالر ئىشلىتىلمهكته.  قانداق ئۇسۇلنى قوللىنىشتىن قهتئىينهزهر، قوبۇل قىلىنغان سۆز ياكى ئاتالغۇنىڭ
سېمانتېك مهنه قىممىتى ئهسلىدىكى قوبۇل قىلىنماقچى بولغان سۆز ياكى ئاتالغۇنىڭ سېمانتېك مهنه 

قىممىتىگه تهڭ بولۇشى شهرت.
 

بوغۇملۇق يېزىق سىستېمىسىدىكى تىلالردا  سۆز- ئاتالغۇ قوبۇل قىلىش
 

    مۇئهييهن بىر تىلنىڭ فونېتىك سىستېمىسىدا سۆزلهرنىڭ  بىر ياكى بىر قانچه فونېمىالرنىڭ بىرىكىشىدىن
ھاسىل بولغان بوغۇم ئارقىلىق ئىپادىلىنىش فۇنكىسىيىسىگه  ئاساسهن ئىجاد قىلىنغان بوغۇملۇق يېزىق
سىستېمىسى بىر ياكى بىر قانچه مورفېمىالرنىڭ بىرىكىشىدىن ھاسىل بولغان بوغۇمالردىن ھاسىل قىلىنغان
سۆزلهرگه ۋهكىللىك قىلىدىغان خهتلهر (شهكىللهر)  توپلىمىدىن ئىبارهت بولغاچقا، چهت تىلالردىن سۆز-
ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغاندا قوبۇل قىلىنماقچى بولغان سۆز - ئاتالغۇالر مهزكۇر تىلنىڭ خهتلهر توپلىمىدىكى
سېمانتېك مهنىسىده تهڭداش مهنىدىكى خهتلهر ياكى ئاھاڭداش خهتلهر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ. شۇڭالشقا
بوغۇملۇق يېزىق سىستېمىسىدا ئۇدۇل تهرجىمه ۋه مهنهن تهرجىمه ئۇسۇللىرى ئاساسىي ئۇسۇلالر، ئاھاڭ
تهرجىمه ئۇسۇلى، ئۇدۇل - مهنهن  تهرجىمه ئۇسۇلى، ئاھاڭ- مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى، تهقلىد - مهنهن تهرجىمه
ئۇسۇلى، مهنهن- تهقلىد تهرجىمه ئۇسۇلى ۋه مهنهن- ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى قاتارلىقالر قوشۇمچه ئۇسۇلالر

قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ. مهسىلهن:
     خىتاي تىلىدا ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :

football ----     ئېنگلىزچىدىكى «
  ،«    thermonuclear--- ،basketball---- ، hippopotamus ----     ،

ئۇيغۇرچه «تهڭرىتاغ ---    » قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر  قوبۇل قىلىنغان.
   ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلىدا قوبۇل قىلىنماقچى بولغان ئاتالغۇنىڭ كېلىپ چىقىشىغا ئهھمىيهت بېرىش مۇھىم.
مهسىلهن، خىتاي تىلىدا ئېنگلىز تىلىدا بىر خىل تاماقنى بىلدۈرىدىغان « hot dog» ئاتالغۇسىنى ئۇدۇل
» («قىزىق ئىت» دېگهن مهنىده) دهپ تهرجىمه قىلىش نهتىجىسىده ئهسلىدىكى تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن «

گېرمانچه   «sausageslittle-dogordachshund»   ئاتالغۇسىدىكى   « كولباسالىق   كىچىك  بولكا »  دېگهن 
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سېمانتېك مهنه  قىممىتى ئىپادىلهنمهي قالغان.
مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :

   gramophone ---     ، washing machine ---   ،   typewriter---      » ئىنلگىزچه   
   --- airplane  ----   ، bicycle ---   ،train ---    ، charger   »  قاتارلىق سۆز-

ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغان.
  مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلىدا گهرچه قوبۇل قىلىنماقچى بولغان سۆز- ئاتالغۇالرنىڭ نهق مهنىلىرىنى
ئىپادىلهشته قىسمهن نۇقسانالر بولسىمۇ ، خىتاي يېزىقىدىكى بىر بوغۇم بىر خهتكه ۋهكىللىك قىلىدىغان
ئاالھىدىلىك بويىچه، خىتايالر زىيالىيلىرى مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلىنى يهنىال ئاساسىي ئۇسۇلالرنىڭ بىرى 
قىلىپ تاللىغان. بۇنداق ئۇسۇلنى تاللىشىدا ئۇالر تهرجىمه قىلىنىدىغان سۆز ۋه ئاتالغۇالر ۋهكىللىك
telephone --- قىلىدىغان شهيئىلهرنىڭ فۇنكسىيىلىك رولىغا ئهھمىيهت بهرگهن. مهسىلهن، گهرچه «   
---telegram » قاتارلىق ئاتالغۇالر مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى ئارقىلىق قوبۇل ،television---
قىلىنىپ « telephone ،telegram،television» لهردىكى «ئارىلىق» مهنىسى ئىپادىلهنمىگهن بولسىمۇ،
لېكىن قوبۇل قىلىنغان بۇ ئاتالغۇالر ئهسلىدىكى ئاتالغۇالر ئۆز ئىچىگه ئالغان ئاساسىي سېمانتېك

مهنهلهرنى ئىپادىلهپ بهرگهچكه، خىتايالرنىڭ ئۆزئارا ئاالقه قىلىشىغا تهسىر يهتكۈزمىگهن.
    ئاھاڭ تهرجىمه  ئۇسۇلى بىلهن :

guitar---  ،pizza ---      ئىنگىلىزچه «
---chocolate » قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛ ،  cafe--- ،  combine ---  ،

платье--- ،балалайка ---      رۇسچه           
---совет--- ،большевик»  قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر ،

»؛ ، كهتمهن ---   ، دۇتار---   ، چاپان ---       ئۇيغۇرچه « بازار---
» قاتارلىق ، ئاخۇن ---   ،  ئامىن ---   ، خۇتبه ---        ئهرهبچه - پارسچه « ھاجى ---  

سۆز- ئاتالغۇالر؛
» قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛ ،خادا---     تىبهتچه : « الما ---  

    ئاھاڭ – ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :
»قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛ ،تۇرپان ۋادىسى ---       ئۇيغۇرچه « ئىلى دهرياسى---  

، ئىسالم دىنى---     ،قۇرئان ---     ، ھىجرىيه ---        ئهرهبچه « ئهرهب --- 
، » قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

       ئۇدۇل- مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن : 
     «  --- refrigerator--- , school bus » قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

     ئاھاڭ-- مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :
---motorcycle---  ،truck» قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛ ، carbine---   » ئىنگىلىزچه     

     تهقلىد- مهنهن ياكى مهنهن- تهقلىد تهرجىمه  ئۇسۇلى بىلهن :
،onion ---  ،           ( ئامېرىكىچه)   --- football» ئېنگلىزچه   

  ----zebra --- ،tomato»قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛
) »  قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل ( ، كاۋاپ ---   ، داپ---      ئۇيغۇرچه « پولۇ---

قىلغان.
   پهن- تېخنىكا ئۇچقاندهك تهرهققىي قىلىۋاتقان ۋه كىشىلىك تۇرمۇش فورماتسىيىسى ئۈزلۈكسىز
ئۆزگىرىۋاتقان ھازىرقى زاماندا خىتاي تىلىدىمۇ ئۆتكهن ئهسىرنىڭ 20 - يىللىرى خىتاي تىلىدا بىر مهزگىل
قوللىنىپ تاشلىۋېتىلگهن ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى قايتا گۈللىنىش دهۋرىگه كىرمهكته. ( ئۇ  چاغالردا

( -bourgeois  بۇرژۇئازىيه »، ئېنگلىزچه  « ( فرانسۇزچه « (  )  
ۋvitamin-   ۋىتامىن) » دهپ قوبۇل قىلىنغان ئىدى. )
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   ئومۇمهن ئېيتقاندا، بوغۇملۇق يېزىق سىستېمىسىدىكى تىلالر چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل

قىلىشتا ئاساسهن كونسېرۋاتىپ كېلىدۇ. مۇمكىن بولسا، قوبۇل قىلىنماقچى بولغان سۆز- ئاتالغۇالرنى ئۆز

يېزىقىدا ئىپادىلهشكه ئامال ئىزدهيدۇ.

 

ھهرپلىك يېزىق سىستېمىسىدىكى تىلالردا سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىش

 

   ھهرپلىك (ئېلىپبهلىك) يېزىق سىستېمىسىدىكى تىلالردا سۆزلهر مورفېمىالرنىڭ بىرىكىشى ئارقىلىق 

ياسىلىدۇ. ھهرپلىك يېزىق سىستېمىسىنىڭ بۇ ئاالھىدىلىكى چهت تىلالردىن سۆز-- ئاتالغۇالرنى قوبۇل

قىلىشتىكى ئاساسى ئۇسۇل---  ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى بولۇشى كېرهكلىكىنى بهلگىلىگهن. ئاساسىي لۇغهت

فوندىغا سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشتا ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى، ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى، مهنهن تهرجىمه

ئۇسۇلى، ئاھاڭ- مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى،  مهنهن- ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى، تهقلىد -  مهنهن  تهرجىمه ئۇسۇلى ۋه

ئاغزاكى ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى قاتارلىق ئۇسۇلالر قوشۇمچه ئۇسۇلالر سۈپىتىده ئىشلىتىلمهكته. ئاالھىده

لۇغهت فوندىغا سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشتا ئاساسهن ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى قوللىنىلماقتا.

   ھهرپلىك يېزىق سىستېمىسىدىكى رۇس تىلى، ئېنگلىز تىلى ۋه تۈركىي تىلالر قاتارلىق تىلالر چهت

تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشقا ئىنتايىن ماھىر تىلالر. بۇنىڭ سهۋهبى بىر تهرهپتىن رۇسالر،

ئېنگلىزالر ۋه تۈرك مىللهتلىرىنىڭ تاشقى دۇنياغا قارىتا ئوچۇق پوزىتسىيه تۇتۇشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك

بولسا، يهنه بىر تهرهپتىن ئۇالرنىڭ ئىسانالرنىڭ ئابستراكت ۋه كونكرېت مۇئهييهن بىر شهيئىنى بىر پۈتۈنلۈك

بويىچه چۈشىنىش ياكى تهپهككۇر ۋه تهسهۋۋۇر قىلىشتىن ئىبارهت ئىقتىدارىدىن تولۇق پايدىالنغانلىقىنىڭ

ھهمده شهيئىلهرنى شۇنداق تونۇش ۋه چۈشىنىشكه ئادهتلهنگهنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر. شۇڭالشقىمۇ بۇ

تىلالرنىڭ لۇغهت فوندىدىكى سۆز- ئاتالغۇالر ئۈزلۈكسىز كۆپىيىپ بارغان ۋه بارىدۇ. نۆۋهتته بۇ تىلالرنىڭ ھهر

قايسىسنىڭ لۇغهت فوندىدا بىر نهچچه يۈز مىڭدىن ئارتۇق سۆز – ئاتالغۇ بار. (ئېنگلىزچه 1993- يىلى نهشر

قىلىنغان «Dictionary Encyclopedic NewWebster’s» دېگهن لۇغهتته 200 مىڭ ئاتالغۇ،  رۇسچه  1963-

يىلى  نهشر قىلىنغان «   » ) «  Большо русско- китайскй словарь  » )  لۇغهتته 105 مىڭ

ئاتالغۇ، ئالته توملۇق « ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى » دا بىر نهچچه يۈز مىڭ ئاتالغۇ بار. ).

    ھهرپلىك يېزىق سىستېمىسىدىكى رۇس تىلى، ئېنگلىز تىلى ۋه تۈركىي تىلالر قاتارلىق تىلالردا چهت 

تىلالردىن سۆز ۋه ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغاندا ئاساسهن ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى ئىشلىتىلىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل

ئېنگلىز تىلى، رۇس تىلى ۋه تۈركىي تىللىرىغا چهت تىلالردىن زور مىقداردا سۆز- ئاتالغۇ قوبۇل قىلىش

ئىمكانىيىتى يارىتىپ بهرگهن. ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى، مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى ۋه تهقلىد تهرجىمه ئۇسۇلى

قاتارلىق ئۇسۇلالر قوشۇمچه ئۇسۇلالر ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ. مهسىلهن :

        ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :  

formula،،(ئېكولوگىيه،تراگېدىيه، گرېكچه ) ecology ، tragedy » :ئىنگىلىز تىلى  

)cable،gas ،(كاپىتان، مىنا، فرانسۇزچه) captain،mine، (فورمۇال،ماتور،التىنچه)motor

كابېل،گاز،گولالندچه)front،diesel(فرونت، دېزىل، گېرمانچه )،mandolin، bandit( ماندارىن،

)balalaika، tundra،samovar،(ئىمبارگو ، كومپراتور،ئىسپانچه )embargo،comprador،(باندىت،ئىتاليانچه

باالاليكا، تۇندرا، ساماۋار،رۇسچه)،islam،koran( ئىسالم، قۇرئان، ئهرهبچه) ، khan،Kabob،yurt،yoghurt(خان،

كاۋاب، يۇرت، قېتىق، تۈركىي تىللىرى ) ،samurai،kimono ( ساموراي، ياپونالرنىڭ بىر خىل مىللىي كىيىمى،

» (  تهيجىچۈهن ،چىگوڭ،سهددىچىن، ----taijiquan،  ---  qigong، --Greatwall ، ( ياپونچه

خىتايچه ) قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

)инжНЕР،километр،(كومپيۇتېر،كرېدىت، ئېنگلىزچه ،) ،computer،кредит»:رۇس تىلى  

ئىنژېنېر،كىلومېتىر، فرانسۇزچه ) ،Элемет، ассимиляция( ئېلېمنت، ئاسسىمىالتسيه،التىنچه ) ،

археология ، фонетика(ئارخېئولوگىيه،فونېتىكا، گرېكچه ) ،рамазан،мулла ( رامزان، مولال، ئهرهبچه )
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ئاۋۇل -- аул، تاۋار---  товар ، ئۇلۇس--- улус،چايخانا---   чайхана، ئهتلهس --- атлаc ( تۈركىي تىلالر ) » 

قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

     ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :

  رۇس تىلى : « waterskiing --- водныелыЖи، refrigerator--- холодильник( سۇ لېژىسى، مۇزالتقۇ،

ئېنگلىزچه ) قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

     ئاھاڭ -- ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن : 

card  credit---кредитная карточка، photo camera---фотоаппарата، microwave---   »رۇس تىلى

микроволновка»( كرېدىت كارت ياكى كرېدىت كارتۇچكىسى، فوتو ئاپپارات ، ماكروۋى ، ئېنگلىزچه ) قاتارلىق سۆز-

ئاتالغۇالر ؛

     مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن : 

)«-t- shirt ---  футболка، bowtie ---  галстук-бабочка، party hat ---   шляпа празидничная »رۇس تىلى

مايكا ،بانتىك، بايراملىق شىلهپه  ئېنگلىزچه)قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

     تهقلىد تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :

     رۇس تىلى « top hat  --- цилиндр ( بىر تۈرلۈك شىلهپه) قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغان.  

   ئۇيغۇر يېزىقىمۇ  ئېلىپبهلىك يېزىق سىستېمىسىدىكى يېزىق بولغاچقا، چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل

قىلىشتا ئېنگلىز ۋه رۇس تىللىرىغا ئوخشاش ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ كهلگهن ۋه كهلمهكته.

 

ئۇيغۇر تىلىدا چهت تىل سۆز- ئاتالغۇلىرىنى قوبۇل قىلىش

 

      ئۇيغۇر تىلى چهت تىلالردىن سۆز - ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشتا ئىشىكنى كهڭ ئاچقان، ئاكتىپ  ھهمده تهشهب- 

VIII بۇسكار بولغان ۋه قهدىمىي ئهنئهنىگه ئىگه تىل. ھازىرغىچه مىڭ يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگه. مىالدى 

ئهسىرلهردىن باشالپ ئۇيغۇر تىلى ھىندى ۋه ئىران تىللىرىدىن بۇددا، مانى، نىستۇران ( خىرىستىيان دىنىنىڭ بىر

مهزھىبى) دىنلىرىغا ئائىت سۆز - ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشقا باشلىغان. مهسىلهن، بۇددا،بۇتساتۋا،ساكيامۇن، ھىمااليا

( سانسكرىتچه ) .مىالدى X ئهسىرنىڭ ئالدىنقى مهزگىلىده سۇتۇق بۇغراخان ئىسالم دىنىغا كىرگهندىن باشالپ ئۇيغۇر

تىلى ئهرهب – پارس تىللىرىدىن كۆپلهپ سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشقا باشلىغان. ئۇيغۇر تىلى دۇنيادىكى چوڭ

تىلالرنىڭ ھهممىسىدىن دېگۈدهك سۆز - ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىپ قالماستىن، يهنه نوپۇسى ئازراق بولغان

مىللهتلهردىنمۇ قوبۇل قىلىپ كهلگهن. ئۇيغۇر تىلىنىڭ چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىش دائىرىسى

ئىنتايىن كهڭ بولۇپ، دىن، كائىنات ، تهبىئهت ، ئىجتىمائىي پهن، پهن- تېخنىكا ، جهمئىيهتنىڭ ھهر قايسي ساھهلىرى

ۋه كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ ھهر قايسى جهھهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان.

       ئۇيغۇر يېزىقىمۇ  ئېلىپبهلىك يېزىق سىستېمىسىدىكى يېزىق بولغاچقا، چهت تىلالردىن سۆز - ئاتالغۇالرنى قوبۇل

قىلىشتا ئاھاڭ تهرجىمىسى بىلهن ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى ئاساسلىق،  مهنهن تهرجىمه ئۇسۇلى، ئاھاڭ- مهنهن تهرجىمه

ئۇسۇلى،  تهقلىد - ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى ۋه ئاغزاكى ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى قاتارلىقالر قوشۇمچه  ئۇسۇلالر سۈپىتىده

ئىشلىتىلىپ كېلىنگهن ۋه كېلىنمهكته. مهسىلهن :

       ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن:

    ئهرهب تىلىدىن: سهنئهت، ئاسىيا، كائىنات، مهدهنىيهت، ئايهت، تهپهككۇر، ئهخالق، مۇبارهك، مۇئهللىپ، ھىممهت،

ھىجرىيه، ھىدايهت، نهپرهت، قۇتۇپ، دهۋر» قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

      پارس تىلىدىن: ئابرۇي، ئهينهك، بىباھا، پهگاھ، تهنھا، چىمهن، دىلىستان، پالۋان، راسىت، زومىگهر، ئاخۇن، ئاپىرىده،

مهستهك، پاناھ، تاماكا، تۇتى، چىراق، خامان، خۇنپهر، روناق قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

     رۇس تىلى ۋه رۇس تىلى ئارقىلىق ياۋروپا ۋه ئامېرىكا قىتئهلىرىدىكى مىللهتلهرنىڭ تىللىرىدىن قوبۇل قىلىنغان

سۆز- ئاتالغۇالر: ساماليۇت، ساماۋار، شىلهپه (رۇسچه)،دېموكراتىيه، ئاكادېمىيه، ئاناتومىيه ( گرېكچه)، فۇنكسىيه،

دېكالماتسىيه، رادىيو ( التىنچه) ،  بانكا،  كومىتېت،  كومپانىيه (فرانسۇزچه)؛  دانكرات،  شالنكا،   دېزىل ( گېرمانچه)
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ئاكورد، فونتان، باندىت (ئىتاليانچه)؛ كومپيۇتېر، پارك، بايقۇت (ئېنگلىزچه) ۋه تانكا، كابېل، رومكا (

گولالندچه) قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

      ئۇدۇل --  مهنهن ئۇسۇلى بىلهن : 

---  ئۈنئالغۇ» قاتارلىق سۆز- --- سىنئالغۇ، --- توڭالتقۇ،      خىتاي تىلىدىن : «

ئاتالغۇالر؛

     تهقلىد - ئۇدۇل تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن: 

--- تىك - تاك توپ، چاڭ ( خىتايالرنىڭ بىر خىل مۇزىكا ئهسۋابى ) » قاتارلىق      خىتاي تىلىدىن : « 

سۆز- ئاتالغۇالر؛

     ئاغزاكى تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن :

       تاتار تىلىدىن : « ئاپپاي، ئابزى، ئاۋىستاي، باقالى، تۈش، بال تورت» قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

       قازاق تىلىدىن : « ئاۋۇل، ئاقىن، دۇمبىرا، ئىرىمچىك، قىز قۇۋار» قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر؛

    رۇس تىلىدىن : « خۇلىگهن، مېشچان، تۈرمه، پودىۋال، دوخۇپكا، كارىۋات، پىلىتا ، ماروژنى» قاتارلىق سۆز-

ئاتالغۇالر؛

    خىتايچىدىن : « پوتهي، تهتهي، پوپوزا، تاڭگازا، الزا، مهنجاڭ» قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغان. 

    يېقىنقى زامانالردىن  باشالپ ئۇيغۇر تىلى دۇنيادىكى چهت تىلالردىكى سۆز- ئاتالغۇالرنى ئاساسهن رۇس تىلى 

ۋه رۇس تىلى ئارقىلىق قوبۇل قىلىپ كهلگهن. ئۇزۇن تارىخىي ئهنئهنىگه ئىگه. خىتاي – سوۋېت  دوستلۇق

مۇناسىۋىتى يامانالشقاندىن كېيىن، 1962 -  يىلى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ «رېۋىزىئونىزمغا قارشى كۈرهش»

قىلىش ھهرىكىتىنىڭ باھانىسى بىلهن ئۇيغۇر، قازاق  ۋه قىرغىز تىللىرىدىكى خهلقئارالىق سۆز- ئاتالغۇالر

سىقىپ چىقىرىلىپ، بۇ خهلقئارالىق سۆز- ئاتالغۇالرنىڭ ئورنىغا تۈمهنلهپ خىتايچه سۆز ۋه ئاتالغۇالر قوبۇل

قىلىندى، بولۇپمۇ تهبىئىي پهن دهرسلىك كىتابالردىكى بارلىق خهلقئارالىق تېرمىنالر خىتايچه ئاتالغۇالرغا

ئۆزگهرتىلدى. (خىتايچه ئاتالغۇالر شۇنچىلىك كۆپ قوبۇل قىلىندىكى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر

تىلشۇناسى تۇرسۇن رهخىموۋ ئوتتۇرا ھهجىملىك «خهنزۇ تىلىدىن ئۇيغۇر تىلىغا كىرگهن سۆزلهر لۇغىتى» نى

تۈزۈپ، موسكۋادا نهشىر قىلدۇرغانىدى) . گېزىتلهرده «بۇ گوڭچاڭدا ھهر خىل لىڭجهنلهر جاگوڭ قىلىنىدۇ»

دېگهندك ئۇيغۇر ئاۋام - خهلقىگه چۈشىنىكسىز بولغان سۆز - ئىباره ۋه جۈملىلهر كۆپلهپ بارلىققا كهلدى.

نهتىجىده مىللىيالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى ۋه ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆتۈلگهن دهرسلهرنى ئۆزلهشتۈرۈشى

قىيىنالشتى. ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىز قاتارلىق تۈركىي تىللىق خهلقلهرنىڭ بۇ خىتايچه سۆز ۋه ئاتالغۇالرنى

قوبۇل قىلمىغاچقا، بۇالر ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىز تىللىرىنىڭ لۇغهت فوندىلىرىدىن ئاخىرى سىقىپ

چىقىرىلدى. شۇندىن باشالپ ئۇيغۇر تىلىغا پهن- تېخنىكىغا دائىر ئاتالغۇالر گهرچه خىتايچه كىتاب- ژۇرنالالر

ۋه دهرسلىكلهر قاتارلىق ۋاستىالر ئارقىلىق كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇيغۇر تىلىغا قوبۇل قىلىشتا خىتايچه

ئاتىلىشى بويىچه قوبۇل قىلىنماي يهنىال  رۇس تىلىغا مۇراجىئهت قىلىندى.  

    لېكىن، ئىجتىمائىي تۇرمۇش، ھهر قايسى ساھهلهر ۋه كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى سۆز- ئاتالغۇالر ئاساسهن

خىتايچه ئاھاڭ بويىچه قوبۇل قىلىنىپ كېلىندى. بۇنداق بولۇشىنىڭ سهۋهبى، بىر تهرهپتىن ئۇيغۇر خهلقنىڭ

چهت ئهللهر بولغان مۇناسىۋىتى ئاساسهن ئۈزۈلگهن. ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋه ھهر قايسى ساھهلهردىكى ھهر

خىل پائالىيهتلهر خىتايالر بىلهن بىلله بولغان بولسا، يهنه بىر تهرهپتىن خىتاي مۇستهبىت ھۆكۈمىتى

قارىمىقىدىكى مىللىي تىل- يېزىق ئورگانلىرىنىڭ مهسئۇلىيهتسىزلىكىدىن بولغان. گهرچه بۇ ئورگانالر ئاۋام -

خهلق ئارىسىدا ئاللىقاچان خىتايچىدىن ئاغزاكى قوبۇل قىلىنغان سۆز - ئاتالغۇالرنى  كېيىنرهك 

 قېلىپالشتۇرغان  بولسىمۇ،  لېكىن ئاۋام - خهلق  ئاللىقاچان  بۇ سۆز- ئاتالغۇالرنى خىتايچه ئاتاشقا كۆنۈپ

قالغاچقا داۋاملىق شۇ پېتى ئىشلىتىپ، يېڭىدىن بېكىتىپ بېرىلگهن ئاتالغۇالرنى ئىشلهتمىگهن.  بۇ

قېلىپالشتۇرۇلغان ئاتالغۇالر پهقهت ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسىدىال چهكلىنىپ قالغان. چهت تىلالرنىڭ

ئاساسىي لۇغهت فوندىغا كىرىدىغان، مۇئهييهن بىر مىللهتكه خاس مىللىي تۈسكه ئىگه سۆز- ئاتالغۇالر،

مهسىلهن، مىللىي تاماق، كىيىم- كېچهك،  چالغۇ - ئهسۋاب  ۋه  روھانىيهت  قاتارلىق  ساھهلهرگه  ئائىت سۆز- 
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ئاتالغۇالرنى ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئاساسىي لۇغهت فوندىغا قوبۇل قىلغاندا ئهڭ ياخشىسى ئاالھىده لۇغهت فوندىغا

ئاتالغۇ قوبۇل قىلغاندهك ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى بىلهن بىر تهرهپ قىلىنسا مۇۋاپىق بولىدۇ.

     رۇس تىلى، ئېنگلىز تىلى قاتارلىق تىلالر بۇ خىلدىكى مىللىي تۈسكه ئىگه سۆز- ئاتالغۇالرنى ئاھاڭ تهرجىمه

ئۇسۇلى بىلهن قوبۇل قىلغان. ھهتتا خىتاي تىلىمۇ بۇ خىلدىكى سۆز- ئاتالغۇالرنىڭ بىر قىسمىنى ئاھاڭ تهرجىمه

ئۇسۇلى ئارقىلىق قوبۇل قىلغان. بۇ تىلالر تۈركىي تىلالرنىڭ ئاساسىي لۇغهت فوندىغا تهۋه بۇ خىل مىللىي

ئاالھىدىلىككه ئىگه سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغاندىمۇ ئاالھىده لۇغهت فوندىغا تېرمىنالرنى ئاھاڭ تهرجىمه

ئۇسۇلى بىلهن قوبۇل قىلغاندهك  بىر تهرهپ قىلغان. 

кетмень ---- كهتمهن، чепан   --- چاپان، плов  --- پولۇ،дутар ---دۇتار،базар --مهسىلهن، رۇسچه « بازار    

، دۇتار --- » دهپ قوبۇل قىلىنغان. خىتاي تىلىدىمۇ بۇ خىل ئهھۋال ئۇچرايدۇ .  مهسىلهن، « بازار ---  

»،ئۇيغۇر تىلىدىمۇ بۇ خىل ئهھۋال  ،دوالن مۇقامى --- ، كهتمهن ---  ، چاپان --- 

مهۋجۇت. مهسىلهن، رۇس تىلىدىن « самовар --- ساماۋار، чайник --- چهينهك ، булка--- بولكا ،

-- --- گازىر، балалайка--- باالاليكا ، платье--- پىالتى »، خىتاي تىلىدىكى «  --- گاڭبى ،

--- مو» قاتارلىق سۆز- ئاتالغۇالر ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى بويىچه قوبۇل -  پۇتۇڭخۇا ،  ----  جۇڭسهنفۇ ، 

قىلىنمىسا، مىللىي خاسلىققا ئىگه بۇ سۆزلهرنىڭ ئهسلى سېمانتېك مهنه قىممهتلىرىدىن چهتنهپ كېتىلىشى

» سۆزىنىڭ » سۆزى «گۈرۈچ ئاش» دهپ تهرجىمه قىلىنسا، « مۇمكىن. مهسىلهن، خىتاي تىلىدىكى «

«ھهر خىل قورۇمىالر بىلهن بىلله يېيىش ئۈچۈن دۈملهپ پىشۇرۇلىدىغان قۇرۇق گۈرۈچ»  دېگهن سېمانتېك

مهنىسى ئىپادىلهنمهي، ئۇيغۇرالردا گۈرۈچ بىلهن تهييارلىنىدىغان ھهر خىل تاماقالرنى ئىپادىلهپ قىلىش

» سۆزىنىڭ ئېھتىماللىقى سادىر بولۇشى مۇمكىن.  «  » سۆزى « لىغىلداق » دهپ تهرجىمه قىلىنسا، «

سېمانتېك مهنىسىدىكى «سۇدا قاينىتىپ ئۇيۇلغان پۇڭمهنزه ئۈستىگه ئاچچىقسۇ، الزا قاتارلىقالرنى سېلىش

ئارقىلىق تهييارالنغان بىر خىل  تاماق» دېگهن مهنه چىقماي قالىدۇ. «خوشاڭ، جۇۋاۋا، يۇتازا، راڭپىزا، ماخۇار ۋه

سومهن» قاتارلىق ئاتالغۇالرنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى قېلىپالشتۇرۇلغان ئاتالغۇلىرىدىمۇ خىتاي تىلىدا ئهسلىده

ئاڭالتقان سېمانتېك مهنه قىممهتلىرىدىن چهتنهپ كېتىش ئهھۋاللىرى مهۋجۇت. بۇ يهرده يهنه بىر قېتىم

تهكرارالش زۆرۈركى، ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلىنىڭ بىر ئاالھىدىلىكى ـــــــ بۇ خىل تهرجىمه ئۇسۇلى ئىنسانالرنىڭ

تهپهككۇر قىلىش ئۇسۇلىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ، بۇ ئىنسانالرنىڭ شهيئىنىڭ ئابستراكت شهيئى ياكى كونكرېت شهيئى

بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، مۇئهييهن بىر شهيئىنى بىر پۈتۈنلۈك بويىچه چۈشىنىش ياكى تهپهككۇر ۋه تهسهۋۋۇر

قىلىشتىن ئىبارهت ئىقتىدارىدىن تولۇق پايدىالنغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر. مهسىلهن، كىشىلهر «مۇستهقىل،

پهلسهپه، قهلهم، گېزىت» قاتارلىق  سۆزلهرنى چۈشهنگهنده بۇ سۆزلهرنى تهركىبىي قىسىملىرىنىڭ مهنىلىرىگه

ئاساسهن چۈشهنمهستىن، بىر پۈتۈنلۈك بويىچه چۈشىىنىدۇ. مانا بۇ دۇنيادىكى كۆپلىگهن تىلالردا ئاتالغۇ قوبۇل

قىلغاندا ئاھاڭ تهرجىمه ئۇسۇلى بويىچه قوبۇل قىلىشىنىڭ مهنتىقىسى.

    ئۇيغۇر تىلى خهلقئارالىق سۆز - ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشتا رۇس تىلى ئارقىلىق قوبۇل قىلىشتىن ئىبارهت

ئۇزۇن تارىخىي ئهنئهنىگه ئىگه. بۇ ئهنئهنىنى داۋامالشتۇرۇشقا ئهرزىيدۇ، چۈنكى ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن رۇس

يېزىقىنى تهلهپپۇز قىلىش ئېنگلىز تىلى ۋه باشقا تىلالرغا قارىغاندا ئاسانراق.

      چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى، بولۇپمۇ پهن- تېخنىكا تېرمىنلىرىنى قوبۇل قىلىش ئۇيغۇر تىلىنىڭ لۇغهت

فوندىنى ئۆزلۈكىسىز بېيتىشتا كهم بولسا بولمايدىغان بىر خىل تىل ھادىسىسى. لېكىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل

قىلغاندا ئىلمىي بولۇش ئىنتايىن مۇھىم بىر ھالقا. ئۇنداق بولمىغاندا ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئاساسىي لۇغهت فوندىغا

ھهددى- ھېسابسىز چهت تىل سۆز - ئاتالغۇلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىشى تۈپهيلى لۇغهت فوندى بۇزغۇنچىلىققا

ئۇچراپ، ئاساسىي لۇغهت فوندى ئۆزىنىڭ مۇقىملىقىنى يوقىتىپ، ئهبجهش لۇغهت فوندىغا ئايلىنىپ قېلىشى

مۇمكىن. لېكىن چهت تىلالردىن سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلىشتا «بېكىنمىچىلىق ۋه سىرتنى چهتكه قېقىش»

خاھىشىدىن ساقىلىنىشمۇ ئىنتايىن مۇھىم، بولمىسا، ئۇيغۇر تىلى ئۆز لۇغهت بايلىقىنى تېخىمۇ بايالشتۇرۇش

پۇرسىتىدن مهھرۇم قېلىپ، زاماننىڭ كهينىده قېلىشى مۇمكىن.

     خۇالسه سۆز شۇكى، ئۇيغۇر تىلىدا چهت تىل سۆز- ئاتالغۇالرنى قوبۇل قىلغاندا پىرىنسىپ ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش

بولماستىن، قېلىپالشتۇرۇش بولۇشى تېخىمۇ مۇۋاپىق.
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    مهكتهپكه كىرىشتىن ئىلگىرىكى يىللىرىنى قهشقهرده ئۆتكۈزۈپ، 1958-يىلى ئائىلىسى بىلهن ئاقسۇغا

كۆچۈپ بارغان. 1959-يىلىدىن 1963-يىلىغىچه ئاقسۇدا باشالنغۇچ مهكتهپته ئوقۇغان. 1963-يىلى ئائىلىسى

بويىچه خوتهنگه يۆتكىلىپ، خوتهنده ئ وتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن. 1969-يىلى قاراقاش ناھىيهسىنىڭ سايباغ

يېزىسىغا قايتا تهربىيه ئېلىش ئۈچۈن بېرىپ، بۇ يېزىدا ئىككى يىل تۇرغان. 1972-يىلى مهركىزىي مىللهتلهر

ئىنىستىتۇتىغا ئوقۇشقا بارغان. 1975-يىلى مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ، ئاتالمىش «شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسىگه

تهقسىم قىلىنغان. 2007-يىلى 11-ئايغىچه بۇ ئىدارىنىڭ ئۇيغۇر تهھرىر بۆلۈمىده مۇھهررىرلىك بىلهن

شۇغۇللىنىپ، مۇشۇ يىلى پېنسىيىگه چىققان.

   يازغۇچى خالىده ئىسرائىل شهرقىي تۈركىستاندا كۆزگه كۆرۈنگهن مهشھۇر

يازغۇچىالردىن بىرى بولۇپ، ئۇ «بۈگۈنكى دهۋر ئۇيغۇر ئهدهبىياتىدىكى

نامايهنده خاراكتېرلىك، مۇنهۋۋهر يازغۇچىدۇر.»(1) خالىده ئىسرائىل

1952-يىلى، 10-ئايدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ قهشقهر شهھىرىده

خىزمهتچى ئائىلىسىده تۇغۇلغان.
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ھهسىرهتلىك
يازغۇچى خالىده

ئىسرائىل

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تاالنتلىق يازغۇچىسى خالىده ئىسرائىل 1952-
يىلى قهشقهرده تۇغۇلغان. ئىككى پۇتى سۇنغانلىق سهۋهبىدىن

الگېرغا ئېلىپ كهتكىلى بولماي ئۆيىده نازارهتته تۇرماقتا. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم 

گۈلىستان



خىتاي ھۆكۈمىتى 2016-يىلى پۈتكۈل شهرقىي

تۈركىستان مىقياسىدا باشلىغان كهڭ كۆلهملىك

تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتىدىن كېيىن، خىتاي ياشىنىپ

قالغان ۋه  كۈنلىرىنى  كېسهل   ئازابى  ۋه روھىي  ئازاب  

ئىچىده ئۆتكۈزىۋاتقان بۇ ياشانغان مۆھتىرهم

يازغۇچىنى قىلچىمۇ ئاياپ قويماستىن تۇتقۇن قىلىشقا

ئۇرۇنغان. خالىده ئىسرائىلنىڭ ساالمهتلىكى

ناچارلىشىپ، چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ قالغىنىغا

خېلى بولغاچقىال، ئامالسىز ھالدا ئۆيىده نهزهربهنت

ئاستىغا ئالغان. يازغۇچى خالىده ئىسرائىلنىڭ

ئهسهرلىرىدىكى يۈكسهك بهدئىي تهپهككۇر، گۈزهل تىل

ماھارىتى ۋه يېنىك بايان ئۇسلۇبى سهۋهبلىك،

ئوقۇرمهن يازغۇچىنىڭ ئهسهرلىرىدىن چهكسىز زوق ۋه

مهنىۋىي ئوزۇق ئاالاليدۇ. ئۇ 1987-يىلى «ئېھ، ھايات»،

«ئهڭ گۈزهل خاتىره» قاتارلىق ھېكايىلىرى بىلهن

ئىجادىيهت سېپىگه كىرگهن بولۇپ، نهزهربهنت

قىلىنغانغا قهدهر كۆپلىگهن قىممهتلىك ھېكايه،

پوۋېستالرنى ئېالن قىلغان. ئۇنىڭ «قۇملۇقنىڭ

چۈشى»، «رهڭدار قۇيۇن»، «ئۇ كۆزلهر»، «باھاردا ياغقان

قار»، «ھاڭگىت كۆلى» قاتارلىق ھېكايه-پوۋېستلىرى

ياخشى باھاغا ئېرىشكهن. كېيىنكى يىلالردا ئۇ يهنه

«ئوربىتا»، «ئارمان»، «مهختۇمسۇال»، «تىمتاس

شهھهر» قاتارلىق پوۋېستالرنى، «تاش شهھهر»،

«شهھهرده كاال يوق» قاتارلىق ھېكايىلهرنى يازغان.

2000 -يىلالردىن كېيىن نهزىرىنى يېڭى ئىجتىمائىي

تېمىالرغا كۆپرهك قارىتىپ «مهشئهل كۆتۈرگهن

كىشىلهر»، «باھار تىۋىشى»، «قهلبىمدىكى ھېكايه»

قاتارلىق پوۋېستالرنى، «ئانا دهريانى ئىزدهپ» ناملىق

ئهدهبىي زىيارهت خاتىرىسىنى، «ئۇپۇقتىكى ئىزالر»

ناملىق ئهسلىمىسىنى ئېالن قىلغان. خالىده

ئىسرائىلنىڭ يېقىنقى يىلالردا يازغان «كهچمىش»

(2010-يىلى نهشىرى، قهشقهر ئۇيغۇر نهشرىياتى)،

«ئالتۇن كهش» (2015-يىلى نهشىرى، قهشقهر ئۇيغۇر

نهشرىياتى) قاتارلىق ئىككى رومانى ئىلگىرىكى

ئهسهرلىرىدىنمۇ بهك زور غۇلغۇال قوزغىغان.    

     خالىده ئىسرائىلنىڭ «ئالتۇن كهش» ناملىق رومانى

خىتاي دائىرىلىرى تهرىپىدىن «ئهڭ خهتهرلىك

كىتابالر» قاتارىغا كىرگۈزۈلۈپ، 2017-يىلى

يىغىۋېلىنغان.(2)

    «ئالتۇن كهش»ته مهۋجۇدىيهتنىڭ قىينلىقى، ئىنسان 

پىسخىكىسىنىڭ مۇرهككهپلىكى، غېرىپلىق ۋه

ياتلىشىشتهك مهڭگۈلۈك تېمىالر قهلهمگه ئېلىنغان.

«ئالتۇن كهشته قارىماققا زىيالىيالرنىڭ تراگېدىيىلىك

تارىخى يېزىلغاندهك   تۇرغىنى   بىلهن،  ئهمهلىيهتته،

50-يىلالردىن كېيىنكى پۈتكۈل ئىجتىمائىي توپنىڭ

قهلب تارىخى قىدىرىپ چىقىلغان. خالىده ئىسرائىل

خانىم بۇ ئهسهرده يالغۇز زىيالىيالرنىڭ

كهچمىشلىرىنىال ئهمهس، بهلكى پۈتكۈل مىللهتنىڭ

قهلبىدىكى ئارزۇ ئىستهكلىرىنى، تهلپۈنۈشلىرىنى،

غايىلىرىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ بهرگهن.»(3)«

ئهنگىلىيىلىك نوبېل ئهدهبىيات مۇكاپاتى ساھىبى

دورېس لېسسىڭ مۇنداق دېگهن: ھهقىقىي يازغۇچى

ئۈزۈل-كېسىل ئۆزى ۋهكىللىك قىلىۋاتقان توپقا

ۋاكالىتهن سۆزلىشى كېرهك. خالىده ئىسرائىل خانىم

ئۆزى ۋهكىللىك قىلىۋاتقان ئىجتىمائىي توپقا، ئۆزى

ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي جهمئ ىيهتكه ۋاكالىتهن

سۆزلىگهن.»(4)

   خالىده ئىسرائىل خانىم «ئالتۇن كهش» رومانى

ھهققىده توختىلىپ مۇنداق دېگهن: «بۇ روماننى

يېزىشىمدىكى مهقسهت، ھازىرقى كىشىلىرىمىزنى

بىز قهدرىگه يهتمهيۋاتقان نهرسىلهر ئۈستىده

ئويالندۇرۇشتىن ئىبارهت.»(5)

    ئىلگىرى «شىنجاڭ گېزىتى» ده خالىده ئىسرائىل

خانىم بىلهن خىزمهتداش بولۇپ ئىشلهپ، ھازىر

ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان جۈرئهت نىزامىدىن ئهپهندى

خالىده ئىسرائىل خانىم ھهققىده مۇنداق دهيدۇ:

خالىده ھهدهم ناھايىتى كىچىك پېئىل، ئاددىي-ساددا

ياشايدىغان، تىرىشچان، كىتابخۇمار ئايال ئىدى. كۆپ

گهپ قىلمايتتى. بىز ئىشخانىدا بىكار بولۇپ، پاراڭ

سېلىشىپ ئولتۇرساق، خالىده ھهدهم ئاندا-ساندا

پاراڭغا ئارىالشسا ئارىلىشاتتى، بولمىسا ئۆز

ئۈستىلىده كىتاب ئوقۇپ ئولتۇراتتى. توختىماي

كىتاب ئوقۇيتتى. دادام خالىده ھهدهم بىلهن بىر

ئىشخانىدا ئىشلهۋاتقان چاغالردا داداممۇ شۇنداق

دهيتتى. شۇنداقال «خالىده بهك ئهقىللىق ئايال،

قهلىمى بهك كۈچلۈك» دهيتتى.(6)  

    يازغۇچى خالىده   ئىسرائىل   ئۆزىنىڭ ۋهتهن-

مىللهت ئالدىدىكى مهجبۇرىيىتىنى چوڭقۇر

چۈشهنگهن، خهلقىنىڭ ئېچىنىشلىق قىسمهتلىرىگه

ئهڭ  كۆپ  يىغلىغان  ۋه  بۇ   ھهقتىكى     ئېچىنىش،  
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ئىزتىراپلىرىنى ئهسهرلىرىنىڭ ھهر-بىر قۇرلىرىغا

سىڭدۈرۈۋهتكهن ئۇستا يازغۇچىدۇر. ئۇنىڭ

ئهسهرلىرى ئۇيغۇر ئهدهبىياتىغا زور يېڭىلىق ۋه

ئىلگىرىلهش ئېلىپ كهلگهن، ئۇيغۇر خهلقىگه

بولسابولسا مهنىۋىي ئوزۇق ئاتا قىلغان. خالىده

ئىسرائىلدهك مهسئۇلىيهتچان، قهيسهر

يازغۇچىلىرىمىز ئۇيغۇر تىلىنى كۈچهيتىش ۋه

گۈللهندۈرۈش، ئۇيغۇر كۈلتۈرىنى بېيىتىش ۋه ساقالپ

قېلىش جهھهتلهرده باشقا ھېچقانداق كىشى

ئورنىنى تولدۇرۇپ بواللمايدىغان بۈيۈك تۆھپىلهرنى

ياراتتى. خالىده ئىسرائىل يېزىقچىلىق سهۋىيىسى

ئۇيغۇر يازغۇچىلىرى ئارىسىدا ئهڭ ئۈستۈن ئورۇندا

تۇرىدىغان يازغۇچىالردىن بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ

ئهسهرلىرى كۆپلىگهن يازغۇچىلىرىمىزنىڭكىگه

سېلىشتۇرغاندا سهۋىيه جهھهتته  دۇنيا  ئهدهبىياتى

سهۋىيىسىگه ئهڭ يېقىن ھېسابلىنىدۇ. خالىده

ئىسرائىل خۇددى ئاتقان ھهربىر ئوقىنى زايا

كهتكۈزۈۋهتمهيدىغان ئۇستا مهرگهندهك، يازغان ھهر

بىر ئهسىرىده ئىپادىلىمهكچى ۋه ھېس

قىلدۇرماقچى بولغان كۆز قاراشلىرىنى

مۇۋهپپىقىيهتلىك ھالدا ئوتتۇرىغا چىقىرالىغان.

خالىده ئىسرائىل ئازاب ئېڭى يوق، يېزىقچىلىق

مۇددىئاسى نائېنىق، ئاز ئوقۇپ، كۆپ يېزىش

سهۋهبلىك ئ هدهبىيات كوچىسىنى پاخال قىلغان

بهزى يازغۇچى شائىرالرنىڭ ئهكسىچه، بىر ئۆمۈر

كىتاب ئوقۇشنى ۋه ئۆگىنىشنى تاشلىمىغان.

يازغۇچى-شائىرلىرى غورۇرلۇق، زىيالىيلىرى سهگهك،

لېدىرلىرى مهسئۇلىيهتچان مىللهتلهر ھهر زامان،

ھهر ماكاندا يازغۇچىلىرى چاكىنا، زىيالىيلىرى

گومۇش، لېدىرلىرى جانباقتى مىللهتلهرنىڭ

يىغىسىنى تاماشا قىلىدۇ. خالىده ئىسرائىل،

نۇرمۇھهممهد توختى، ئادىل تۇنىياز، چىمهنگۈل

ئاۋۇت قاتارلىق غورۇرلۇق شائىر يازغۇچىلىرىمىز ۋه

پۈتكۈل شهرقىي تۈركىستان خهلقى خىتاي دۆلهت

تېرورىنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراۋاتقان

بۈگۈنكىدهك شىۋىرغانلىق كۈنلهرده، بىزدهك ئهركىن

دۇنيادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ مهسئۇلىيىتى

ھهقىقهتهنمۇ ئېغىر. بىز بۇ ئېغىر مهسئۇلىيهتنىڭ

ھۆددىسىدىن قانداق چىقىش توغرۇلۇق ھهر كۈنى

ئويلىنىپ، قايغۇمىزنى كۈچكه ئايالندۇرالىغان،

ھهمده پۈتكۈل مىللهت سۈپىتىده زۇلۇمغا قارشى

ئاشكارا ۋه يوشۇرۇن ھالهتته ئاتالنغىنىمىزدىال،

ئاندىن ئاسمىنىمىزنى قاپلىۋالغان قارا بۇلۇتالر

تارقايدۇ. ئالالھتىن خالىده ئىسرائىلغا ۋه بارچه

مهزلۇم شهرقىي تۈركىستان خهلقىمىزگه يۈكسهك

چىدام، كۈچلۈك ئىمان، خهلقىمىزگه ھۆررىيهت ۋه

بهخت-سائادهت  تىلهيمىز. شۈبىھسىزكى، «ھهر

قىيىنچىلىقتىن كېيىن، بىر ئاسانچىلىق بار.(7)

  ئاخىرىدا چهتئهلده ياشاۋاتقان قهلهم ساھىب-

لىرىغا شۇنى ئهسكهرتىمهنكى، قهلهم ئالهم

يارىتىلغاندىن بۇيانقى ئهڭ كۈچلۈك قورالدۇر.

ئىنساننىڭ ئىدىيه-كۆز قارىشىنى

شهكىللهندۈرۈشته قهلهمنىڭ ئورنىنى

تولدۇرىدىغان باشقا بىر نهرسه يوق. چهتئهلدىكى  

 قهلهمكهشلىرىمىز   دۇنيادىكى   ئهڭ كۈچلۈك

قورال ھېسابالنغان قهلىمى قولىغا ئېلىپ، ھهر

قايسى ژانېرالردا ۋه ھهر قايسى تىلالردا

توختىماستىن يېزىشى كېرهك.

  چهتئهلدىمۇ ئۆز ئاپتورلىرىمىزنىڭ قولىدىن

ئونلىغان «ئالتۇن كهش»لهر چىقىشى، مهنىۋىيىتى

قاغجىراپ، روھى يىمىرىلگهن سهرگهردان ئۇيغۇرالر

بۇ خىل ئهسهرلهردىن دهردىگه داۋا تاپالىشى كېرهك.

ۋهتهنده يېزىلغان «ئالتۇن كهش» ئۇيغۇرنىڭ ئازابى

ۋه دهردىنى قانداق بايان قىلغان بولسا، بىز ئۈمىد

قىلىدىغان، چهتئهلده يېزىلىپ نهشىر

قىلىنىدىغان «ئالتۇن كهش»لهرمۇ ئوخشاشال

ئۇيغۇرنىڭ دهردى، قىممهت قارىشى ۋه ئارزۇسىنى

دۇنياغا تونۇتۇشى كېرهك. بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا

قهلهمكهشلىرىمىز ھهم ئۇيغۇر تىلىدا، ھهم چهتئهل

تىللىرىدا ئهسهر يېزىشقا قهرزدار. ئۇيغۇرنى دۇنيا

تونۇدى، ئهمما ئۇنىڭ ئازابى ۋه ئارزۇسىدىن دۇنيا

تېخى بىخهۋهر. مانا بۇنى روياپقا چىقىرىش ئهدهبىي

ئ ىجادىيهت بىلهن شۇغۇللىنىشقا ساالھىيىتى

توشىدىغان قهلهمكهشلىرىمىزنىڭ زىممىسىدىكى

مهڭگۈلۈك ۋهزىپىدۇر.
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نهقىل مهنبهلىرى:

 

(1) ئالىي مۇھهررىر قۇربان مامۇتنىڭ «مهدهنىيهت بوستانى» پروگراممىسىدا «ئالتۇن كهش» رومانى

ھهققىدىكى مهخسۇس سۆھبهت قىلغان سۆزى

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/qanun/chimengul-awut-11062018152033.html (2) 

(3)،(4) دوكتور زۇلپىقار باراتنىڭ «مهدهنىيهت بوستانى» پروگراممىسىدا «ئالتۇن كهش» رومانى ھهققىدىكى

مهخسۇس سۆھبهتته قىلغان سۆزى

 (5) خالىده ئىسرائىلنىڭ «مهدهنىيهت بوستانى» پروگراممىسىدا «ئالتۇن كهش» رومانى ھهققىدىكى

مهخسۇس سۆھبهتته قىلغان سۆزى

 https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/altun-kesh-04192019231551.html (6)

(7) «قۇرئان كهرىم»، 93-سۈره ئىنشىراھ، 7-ئايهت
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     بۇندىن ئوتتۇز يىل مۇقهددهم، مهن بېرلىنغا ئاشىق بولۇپ قالغانىدىم.

مهن كۈچلۈك گېرمانىيه ماركى (deutschmarks) ئهمهس، قىممىتى

تۆۋهن فوندسىتىرلىڭ خهجلهيدىغان نامرات ئوقۇغۇچى بولۇش سۈپىتىم

بىلهن، بۇ يهرده ھامبۇرگ ياكى ميۇنخىن شهھهرلىرىدىكىگه قارىغاندا

ئازراق پۇل بىلهن ياشىيااليتتىم. شۇ ۋهجىدىن مهن 1989 – يىلى يازنى

كۇرفۈرستېنسىتراسې (Kurfürstenstraße، بېرلىن شهھىرىدىكى بىر

كوچا)دىكى دوستۇمنىڭ ئۆيىده ئۆتكۈزدۈم، ئۇ چاغدا مهن ۋاقتىمنىڭ

يېرىمىنى ئارخىپخانىدا،  يېرىمىنى  ئاخباراتچىلىق  ئىشلىرى  بىلهن 

بېرلىن تېمى ئۆرۈلگهندهك ،
 خىتاينىڭ  تور 

سېپىلىمۇ 
ئۆرۈلىدۇ

ئۆتكۈزهتتىم. غهربىي بېرلىندا نهرسىلهر ئهرزان بولۇشتىن سىرت، بۇ يهر كۆڭۈللۈك ئىدى. لېكىن، كىشىنى

ھهقىقىي جهلب قىلىدىغىنى، بېرلىن تېمىنىڭ ئۇ تهرىپىدىكى «ھهقىقىي مهۋجۇت سوتسىيالىزم» دۇنياسى

ئىدى.

    ئۇ كۈنلهرده، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا غهلىبه قىلغان تۆت كۈچلۈك دۆلهت (ئهنگلىيه، سوۋېت ئىتتىپاقى،

فىرانسىيه ۋه ئامېرىكا) كېلىشىمىنىڭ سايىسىده، بېرلىندىكى ئهنگلىيه پۇقرالىرى شهرقتىن غهربكه

خالىغانچه سهپهر قىالاليتتى، ئۇالر بۇ خىل ئىمتىياز ئۈچۈن پۇل تۆلىشى كېرهك ئىدى، ئهلۋهتته. ئهمما، سىز

بېرلىننىڭ شهرقىدىكى Friedrichstrasse بېكىتىدىن غهربىي بېرلىنغا قاتنايدىغان پويىزغا چىقسىڭىز،

پۈتۈن پويىزدا ئۆزىڭىز يالغۇزال قاالتتىڭىز. بۇ ئادهمنىڭ تېنىنى شۈركهندۈرىدىغان سهپهر ئىدى.

    ئهمما، شۇنىڭدىن كېيىن، 1989 – يىلى يازدا ئىشالر ئۆزگىرىشكه باشلىدى. تۇيۇقسىزال، مهن پويىزدىكى

بىردىنبىر يولۇچى بولماي قالدىم. ئهتراپىمدا ۋېنگىرالر ۋه پولهكلهر پهيدا بولۇشقا باشلىدى، ئهسلىده ئۇالرنىڭ

ھۆكۈمهتلىرى تۇنجى قېتىم ئۇالرنىڭ غهربكه سهپهر قىلىشىغا رۇخسهت قىلغانىكهن. مهن بۇ خهۋهردىن بهكال

ھاياجانالندىم ۋه ئهنگلىيهدىكى بىر گېزىتقا  «بېرلىن  تېمى ئۆرۈلۈۋاتىدۇ»  دېگهن  ماۋزۇدا  ماقاله   يوللىدىم.

ئهگهر ئۇالر ئاشۇ ماقالهمنى گېزىتقا باسقان بولسا، مهنمۇ سوتسىيالىزمنىڭ ھاالكىتىنى توغرا مۆلچهرلىگهن

ئاز ساندىكى كىشىلهرنىڭ بىرى بولۇپ قالغان بوالتتىم. لېكىن، ياردهمچى مۇھهررىر مېنى «رونالد رېگاننىڭ

نۇتۇقلىرىنى بهك كۆپ ئاڭلىۋېتىپتۇ» دهپ قاراپ، ماقالهمنى باستۇرۇپ قويۇپتۇ.
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تېخىمۇ يامان بولغىنى، 1989 – يىلى 11 – ئاينىڭ 9 – كۈنى بېرلىن تېمى ئۆرۈلگهنده، مهن لوندوندا تۇرۇپ،

قهدىناس دوستۇم مات فرېينىڭ BBC رادىيوسىغا بىزنىڭ ئهينى ۋاقىتتا بېرلىن كوچىلىرىدىكى

كهچمىشلىرىمىزنى سۆزلىگهنلىكىنى ئاڭلىدىم. تارىخ ئهنه شۇ رهۋىشته مهيدانغا كهلدى. مهن ئۇنى توغرا

مۆلچهرلىگهنلهردىن بواللمايال قالماي، ئۇنىڭغا شاھىت بولۇش پۇرسىتىدىنمۇ مهھرۇم بولدۇم.

  كۆڭلۈمنى ئاۋۇندۇرىدىغان بىردىنبىر ئىش بىز تهرهپنىڭ، يهنى مارگارېت ساچىر، رونالد رېگان

سېپىدىكىلهرنىڭ (كوممۇنىزىم الگېرى ئۈستىدىن) غهلىبه قىلغانلىقى ئىدى. 1989 – يازدا يىراقنى كۆرهر بىر

پارچه ماقاله ئېالن قىلغان فىرانسىس فۇكۇياما (Francis Fukuyama)نىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، «مۇھىمى

شۇكى... سىياسىي ئهركىنلىكنىڭ ئىقتىسادىي ئهركىنلىككه (ئهركىن بازار ئىگىلىكىگه) ئهگىشىپ كېلىشى

نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ كۈتكىنىدىن كۆپ ئاستا بولغان بولسىمۇ، لېكىن يهنىال ساقالنغىلى بولمايدىغان مۇقهررهر

نهتىجىدهك قىالتتى». مهن مارگارېت ساچىر بىلهن رونالد رېگاننى قولاليدىغان باكالۋۇر بولۇش سۈپىتىم بىلهن،

كونسېرۋاتىپالر پارتىيهسىنى ياقىاليدىغان ئاز ساندىكى ياشالرنىڭ بىرى ئىدىم (ئهينى چاغدا ئارىمىزدا

ئهنگلىيهنىڭ نۆۋهتتىكى باش ۋهزىرى بورىس جونسونمۇ بار ئىدى). بىز بازار ئهركىنلىكى بىلهن پۇقراۋى

ئهركىنلىكنىڭ ھهرۋاقىت تهڭ مهۋجۇت بولىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتۇق. رونالد رېگان 1987 – يىلى (گېرمانىيهده

سۆزلىگه نۇتقىدا) سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبىرى گورباچېفقا خىتابهن «گورباچېف ئهپهندى، بۇ تامنى چېقىۋېتىڭ»

دېگهن ۋاقىتتا بىز تهنتهنه قىلىشىپ كهتكهنىدۇق. ئهنه شۇنىڭدىن ئىككى يىل ئۆتۈپ، رېئاللىق (بازار

ئهركىنلىكى بىلهن پۇقراۋى ئهركىنلىكنىڭ ھهرۋاقىت تهڭ مهۋجۇت بولىدىغانلىقىدىن ئىبارهت) كۆز

قارىشىمىزنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىغانىدى.

    ئهمما، ئهمدى ئۆتمۈشكه نهزهر سالساق، بىز 1989 – يىلى گۆدهكلهرچه خاتا يهكۈن چىقارغانكهنمىز. بىز

مهركىزىي ۋه شهرقىي ياۋروپادا كوممۇنىزمنىڭ ھاالك بولغانلىقىنى تهبرىكلهۋاتقان ۋاقتىمىزدا، ئۇنىڭ

خىتايدىكى مهۋجۇدىيىتىنىڭ ئهھمىيىتىنى تامامهن تۆۋهن مۆلچهرلهپ قويغانكهنمىز. بىز ھهر ئىشتا ياۋروپانى

مهركهز قىلىشقا ئادهتلهنگهچكه، دىققىتىمىزنى شۇ يىلى ئالتىنچى ئايدا سوتسىيالىزم ئۆزىنىڭ ھهقىقىي

باسمىچى يۈزىنى نامايهن قىلغان تيهنئهنمېن مهيدانىدىن بهكرهك تىمىسورا (Timisoara، رۇمىنىيهنىڭ

غهربىدىكى شهھهر)غا قاراتقانىدۇق.

    ھازىر ئارىدىن ئوتتۇز يىل ئۆتكهنده، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ۋه شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىنىڭ

كېڭىيىشى، ھهتتا 1991 – يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىمۇ خىتاينىڭ 1989 – يىلىدىكى

شىددهتلىك يۈكسىلىشى ئالدىدا ئانچه مۇھىم ئهمهستهك كۆرۈنىدىغان بولۇپ قالدى. 

(GDP) ئهسكهرتىش: 1989 – يىلى خىتاينىڭ دۆلهت ئىچى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى   

ئامېرىكانىڭكىنىڭ 8.2 پىرسهنتىگه توغرا كېلهتتى. نۆۋهتته خهلقئارا پۇل فوندى سانلىق مهلۇماتىغا كۆره،

خىتاينىڭ GDP سى ئامېرىكانىڭكىنىڭ ئۈچتىن ئىككىسىگه، يهنى 66.6 پىرسهنتىگه توغرا كېلىدۇ.

سېتىۋېلىش كۈچىدىكى پهرقنى نهزهرده تۇتقاندا، خىتاي ئىقتىسادىنىڭ كۆلىمى ئهمهلىيهتته 2014 – يىلىدىن

باشالپ ئىزچىل ئامېرىكانىڭكىدىن يۇقىرى بولۇپ كېلىۋاتىدۇ. سوۋېت ئىتتىپاقى ئهزهلدىن بۇنىڭغا يېقىن

كېلىدىغان نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ باقمىغانىدى. سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى ئهۋجىگه چىققان 1970 –

يىلالردا سوۋېت ئىقتىسادىنىڭ كۆلىمى ئاران ئامېرىكانىڭكىنىڭ 44 پىرسهنتىگه توغرا كېلهتتى.

     نۇرغۇن يىلالردىن بۇيان، بىز «خىتايمۇ ھامان بىر كۈنى ئۆزىنى غهربنىڭ قوينىغا ئاتىدۇ» دهپ ئۆز – ئۆزىمىزنى

بهزلهپ كهلدۇق. بىز ئىنتېرنېتنىڭ ئۇشبۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى ھالقىلىق ئامىل بولۇپ قېلىشىنى

ئۈمىد قىلغان؛ خىتاينىڭ ئىنتېرنېتنى تىزگىنلهيمهن دېيىشى (كىلىنتوننىڭ مهشھۇر سۆزىدىكىدهك) «مېۋه

ئۇيۇتمىسىنى تامغا مىخاليمهن» دېگهندهكال مۇمكىن بولمايدىغان ئىش دهپ قارىغانىدۇق. لېكىن، بۇ

قارىشىمىزنىڭ بهكال خاتا ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى.

    ئهگهر بىز «مهركىزىي ياۋروپادىكى (كوممۇنىزمنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇپ) ئهركىنلىككه ئېرىشكهن دۆلهتلهر

كوممۇنىستىك تۈزۈمده ئۆتكهن قىرىق يىللىق ئاچچىق كهچمىشى بىلهن خوشلىشىپ، غهربىي ياۋروپاغا

يېقىنلىشىپ،   بىزگه  ئوخشاش   بولۇپ   ئۆزگىرىدۇ »  دهپ   قارىساق،     ئوخشاشال     خاتاالشقان       بولىمىز.
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مهسىلهن، پولشا ئۆتكهن ئوتتۇز يىلدا ئىقتىساد جهھهتته ئۇتۇق قازانغان بولسىمۇ، پولشادا (يۇقىرىدا
دېيىلگهندهك غهربىي ياۋروپاغا ئوخشاش بولۇپ ئۆزگىرىشتهك) بۇنداق بىر ئىش يۈز بهرمىدى. ۋىكتور ئوربان
(Viktor Orbán) نىڭ رهھبهرلىكىده ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى پۇقراچى (populist) «ئهسكى باال»غا ئايالنغان
ۋېنگىرىيهدىمۇ ھهم بۇنداق ئىش يۈز بهرمىدى. مهن بىلهن بىلله 1989 – يىلىدىكى ۋهقهنى تهبرىكلهشكهن
دوستلىرىم بۈگۈنكى كۈنده ۋارشاۋا (پولشانىڭ پايتهختى) ۋه بۇداپىت (ۋېنگىرىيهنىڭ پايتهختى) تىكى

تهرهققىياتقا بولغان ئۈمىدسىزلىكىنى ئىپادىلهشمهكته. 
     تېخىمۇ مۇھىمى، مهن ھازىر «خىتاي غايهت زور سانلىق مهلۇمات، يۈز تونۇش تېخنىكىسى ۋه سۈنئىي ئهقىل
ئارقىلىق پىالنلىق ئىگىلىكنى، شۇنداقال ھاكىم مۇتلهقلىقنى ئهسلىگه كهلتۈرۈۋاتىدۇ» دهيدىغان كىشىلهرنىڭ
سۆزلىرىگه پهقهتال قۇالق سالمايمهن (يهنى، بۇ يهكۈن توغرا بولسىمۇ، خىتاينىڭ ئهڭ دىققهت قىلىشقا
تېگىشلىك نۇقتىسى بۇالر ئهمهس). چۈنكى، بۇ 1989 – يىلىدىكى تۆۋهندىكىدهك ھالقىلىق نۇقتىالرنى تامامهن

خاتا چۈشىنىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس.
    1. سوۋېت ئېمپىرىيهسى ئىقتىسادىنى كۈچهيتىشكه قادىر بولغانال بولسا، يهنىال پارچىالنمىغان بوالتتى.
ئهمما، ئىقتىساد تۇرغۇنالشقاندا پۈتۈن سىستېما يىمىرىلىشكه باشلىدى. 1970 – يىللىرى سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ ئىشلهپچىقىرىش ئېشىشىدا مهنپىي سان كۆرۈلۈپ، 1973 – يىلىدىن 1990 – يىلىغىچه پولشا ۋه
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ (ئوتتۇرا ئاسىيادىكى) بارلىق «ئىستان»لىرىدىكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان
ئېشىش نىسبىتى مهنپىي بولغانىدى. ئهگهر بارلىق كۆرسهتكۈچ ۋه مۆلچهرلهرده دېيىلىۋاتقىنىدهك، خىتاينىڭ
ئىقتىسادىي ئېشىش سۈرئىتى تۆۋهنلىسه، پۇقراالرنىڭ ھۆكۈمهتتىن كۈتىدىغان ئۈمىدى كۆپۈككه ئايلىنىدۇ.

خۇددى ئۆز ۋاقتىدىكى شهرقىي ياۋروپادىكىدهك.
   2. ئىقتىسادىي ئېشىش بۇرژۇئا قاتلىمىنى شهكىللهندۈرىدۇ، ئۇالر دېموكراتىيهنى تهلهپ قىلمىغان
تهقدىردىمۇ، قۇرۇق سىياسىي تهشۋىقاتالرنى قوبۇل قىلىشنى خالىمايدۇ. داڭلىق تارىخشۇناس تىموسى گارتون
ئاش (Timothy Garton Ash)نىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، «كۆپىنچه ۋاقىتالردا، باشالمچىلىق بىلهن ئىنقىالب
قىلىدىغانالر بۇرژۇئا زىيالىيلىرىدۇر». چېخسلوۋاكىيهدىكى خاۋېل (Václav Havel) ۋه پولشادىكى بىرونىسالۋ
( گېرېمهك (Bronislaw Geremek) بىردهك مۇشۇ تۈرگه تهۋه كىشىلهردۇر. ھازىر خىتايدىمۇ ئهي ۋېيۋېي (

غا ئوخشاش مۇشۇ تۈردىكى ئادهملهر بار.
     3. بىر پارتىيه ھاكىمىيهت يۈرگۈزىدىغان تۈزۈلمىده ھهقىقىي قانۇن بىلهن ئىداره قىلىش مهۋجۇت بولمىغاچقا،
چىرىكلىك يامراپ، تهبىئىي مۇھىت بۇلغىنىپ، ھۆكۈمهت فۇنكىسىيهسى ئۈنۈمسىزلىشىدۇ. مهسئۇلىيهت
سۈرۈشتۈرۈش مېخانىزمى يوق، چىرىك بىر تۈزۈلمىده، چىرىكلىككه قارشى تۇرغۇچى ئۆزىمۇ پهقهتال
چىرىكلهشكهنلهرنىڭ ئىچىدىكى بىرى بولىدۇ، خاالس. پارتىيهنىڭ ئىمتىيازى قانۇندىن ئۈستۈن بولغاچقا،

ھهددىدىن ئېشىپ، ئاسانال خۇدىنى يوقىتىپ قويىدۇ.
   4. خهلقنى نازارهت قىلىدىغان ھهرقانداق بىر تۈزۈلمه قانۇنىيلىقىنى يوقاتقان ھاكىمىيهتنىڭ تهختتىن
چۈشۈشىنى توسۇپ قااللمايدۇ. شهرقىي گېرمانىيه ئىشپىيونلۇق تهشكىالتى Stasi نىڭ پۇقراالرنى بىر – بىرىنى
نازارهت قىلغۇزىدىغان غايهت زور سىستېمىسىغا تايىنىپ، ئهقلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىلهر يوق شارائىتتىمۇ
دۆلهت ئىچىدىكى پۈتكۈل ئهھۋالالردىن، جۈملىدىن كىشىلهرنىڭ نېمىلهرنى دېيىشىۋاتقانلىقىدىن خهۋهردار

بولۇپ تۇراتتى. لېكىن، بۇ شهرقىي گېرمانىيهنىڭ گۇمران بولۇشىنى توسۇپ قااللمىدى.
    5. پۈتۈن خهلق نازارهت قىلىنىدىغان بىر دۆلهتته، ھهممه ئادهم يالغان گهپ قىلىشقا ئادهتلهنگهن بولىدۇ.
لېكىن، ھهممه ئادهم يالغان سۆزلهيدىغان بولۇپ قالسا، بۇ ئهينى يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ماتهم سىگنالى
بولۇپ قالغان چېرنوبىل يادرو ئاپىتى (1986 – يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ 26 – كۈنى يۈز بهرگهن)گه ئوخشاش
ۋهقهلهرنىڭ؛ ياكى بېرلىن تېمىنىڭ ئۆرۈلۈشىگه سهۋهب بولغاندهك ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىگه سهۋهب بولىدۇ.
(Günter Schabowski) ئهينى چاغدا شهرقىي گېرمانىيه سىياسىي بيۇروسىنىڭ ئهزاسى گۈنتهر شابوۋىسكى
غهلىته بىر شهكىلده مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئېچىپ، «پات يېقىندا» چهتئهللهرگه چىقىپ ساياھهت
قىلىشنىڭ    «ھهر  بىر    شهرقىي   گېرمانىيه  پۇقراسى  ئۈچۈن   مۇمكىن   بولىدىغانلىقى»     توغرىسىدىكى 
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«مهخپىيهتلىك»تىن شهپه بېرىپ قويىدۇ. شۇنىڭدىن بىر ئاي ئاۋۋال، يېڭى ۋه ئىسالھاتچى ھۆكۈمهتنىڭ
تۇيۇقسىزال قۇرۇلۇشى سهۋهبلىك شهرقىي گېرمانىيهنىڭ ۋهزىيىتى ئهسلىدىنال قااليمىقانلىشىپ كهتكهنىدى.
شابوۋىسكى بۇ (ئاتالمىش) يېڭى ساياھهت بهلگىلىمىسىنى جاكارالشتىن ئىلگىرى ئۇنى كۆرۈپمۇ
The Collapse: The) «باقمىغانىدى. مارىي ساروتىنىڭ «يىقىلىش: بېرلىن تېمىنىڭ تۇيۇقسىز ئېچىلىشى
Accidental Opening of the Berlin Wall) دېگهن كىتابىدا كۆرسىتىلگهندهك، بۇ يهردىكى ھالقىلىق نۇقتا
شۇكى، ئهينى چاغدا شهرقىي گېرمانىيهدىكى كومپارتىيه سهرخىللىرى بىلهن بىخهتهرلىك ئاپپاراتلىرى
ئارىسىدا ئۆزئارا ئىشهنچ كهمچىل بولغاچقا، پۇقراالر شابوۋىسكىنىڭ يۇقىرىقى (ساياھهت قىلىش رۇخسىتى
توغرىسىدىكى) «بايانات»ىنى ئاڭالپ (چهتئهلگه چىقىش ئۈچۈن) چېگرا تهكشۈرۈش پونكىتىدىن ئۆتۈشكه
Harald) نىڭ مۇھىم ئهربابلىرىدىن بىرى بولغان ھېرالد جاگهر Stasi ئۇرۇنغاندا، ئۇالر ئىشپىيونلۇق ئورگىنى
Jäger) نىڭ تهكشۈرۈش پونكىتىنىڭ ئىشىكىنى ئېچىۋېتىشنىڭ ئورنىغا خهلقنى ئوققا تۇتۇشىنى توسۇپ
قااللمىدى (ئهنه ئاشۇ ۋهقه بېرلىن تېمىنىڭ ئۆرۈلۈشىگه ۋه شهرقىي گېرمانىيه كوممۇنىستىك

ھاكىمىيىتىنىىڭ غۇلىشىغا سهۋهب بولغان).
    6. سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىلىنىشتىن ئىلگىرى، ئۇنىڭ ئهتراپىدا پارچىلىنىش ئهھۋاللىرى كۆرۈلۈشكه
باشلىغانىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۈگۈن نهزىرىمىزنى بېيجىڭغا مهركهزلهشتۈرۈۋالماي، خوڭكوڭنىڭ، شهرقىي
تۈركىستاننىڭ ۋه تهيۋهننىڭ ۋهزىيىتىگه دىققهت قىلىشىمىز كېرهك. بېرلىن تېمىنىڭ ئۆرۈلۈشى 1988 – يىلى
يازدىكى پولشا ۋهقهسى (ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى مهملىكهت مىقياسىدا ئىش تاشالش ھهرىكىتى قوزغىغان)نىڭ
ئاۋۋال ۋېنگىرىيهگه، ئاندىن ئۇ يهردىن گېرمانىيهنىڭ لېيىپزىگ شهھىرىگه يامرىشى دېگهندهك بىر قاتار
زهنجىرسىمان رېئاكسىيهلهرنىڭ مهھسۇلىدۇر. لېيىپزىگنى گېرمانىيهنىڭ «تيهنئهنمېن» مهيدانى دېيىشكه
بولىدۇ. ئهينى چاغدا بۇ زهنجىرسىمان رېئاكسىيه لېيىپزىگتىن بېرلىنغا، بېرلىندىن بۇلغارىيه، چېخ،

رۇمىنىيه، لىتۋىيهگه يېيىلىپ، ئهڭ ئاخىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنى گۇمران قىلغانىدى.
      ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان جهريان خىتاينىڭ «تور سېپىلىنى »نى ئۆرۈۋېتىدۇ.

بۇ كۈنلهرده مهن زېھنىمنى بېرلىندىن بهكرهك بېيجىڭغا مهركهزلهشتۈرۈۋاتىمهن. شۇ ۋهجىدىن، يۇقىرىقى ۋه
باشقا نۇرغۇن سهۋهبلهرگه ئاساسهن، مهن بۇ ھهقته يهنه بىر مۆلچهرىمنى ئوتتۇرىغا قويماقچى:

مهن شۇنى كۆرۈپ يهتتىمكى، گهرچه خىتاي ئىجتىمائىي ئىشهنچ تۈزۈمى، 24 سائهتلىك نازارهت قىلىش
ئهسلىھهلىرى قاتارلىقالرغا تايانسىمۇ، لېكىن ئاستىلىغان ئىقتىسادىي ئېشىش، تهلهپلىرى كۆپىيىۋاتقان
ئوتتۇرا بۇژۇئا قاتلىمى، چىرىكلىك قان – قېنىغا سىڭىپ كهتكهن سىياسىي تۈزۈلمه، چاكىنا پهردازالش
كۈلتۈرى ۋه چهت رايونالردىكى پارچىلىنىش ئاالمهتلىرى سهۋهبلىك خىتاي كهلگۈسى ئون ~ يىگىرمه يىل

ئىچىده يىقىلىشتىن ساقلىنىپ قااللمايدۇ. 
   خىتاينىڭ «تور سېپىلى » ئۆرۈلۈۋاتىدۇ. شۇنداقال، ئوتتۇز يىل ئاۋۋالقىغا ئوخشاشال، سىرتتىن كهلگهن

بېسىم بۇ ئۆرۈلۈش جهريانىنى تېزلىتىۋاتىدۇ.
   گهرچه نۆۋهتته ئاكادېمىك قاراشالردا، بېرلىن تېمى تاشقى بېسىمدىن بهكرهك ئىچكى بېسىم سهۋهبلىك
ئۆرۈلگهن، دهپ قارىلىۋاتقان، شهرقىي گېرمانىيهدىكى ئۆكتىچى مارىيانى بىرىسلېرنىڭ سۆزى بويىچه
ئېيتقاندا، «ئالدى بىلهن بىز ئهركىنلىكىمىز ئۈچۈن كۈرهش قىلدۇق، شۇ ۋهجىدىن تام (بېرلىن تېمى) ئۆرۈلدى»
دېيىلىۋاتقان، شۇنداقال بۇ خىل يهكۈنلهر كىشىگه رونالد رېگاننىڭ 1987 – يىلىدىكى نۇتقىنىڭ بېرلىن
تېمىنىڭ ئۆرۈلۈشى ئۈچۈن ئانچه چوڭ ئهھمىيىتى يوقتهك تۇيغۇ بهرسىمۇ، لېكىن (سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
پارچىلىنىشىغا سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىدىن بهكرهك، ئۆزىدىكى ئىچكى سهۋهبلهر تۈرتكه بولغان،
ئامېرىكا ۋه باشقا غهرب ئهللىرى بۇ جهھهتته ھهل قىلغۇچ رول ئوينىمىغان دهيدىغان) بۇ خىل قاراش

رېۋىزىئونىزم (تۈزهتمىچىلىك) ۋه بىمهنىلىكتىن باشقا نهرسه ئهمهس. 
   بۇ قاراش بويىچه بولغاندا، ئامېرىكا ۋارشاۋا شهرتنامىسى تهشكىالتىغا ئهزا دۆلهتلهرگه بېسىم

ئىشلهتمىگهن؛  شىمالىي  ئاتالنتىك ئهھدى  تهشكىالتى 1970 – يىلالرنىڭ  ئاخىرىدا  سوۋېت  ئىتتىپاقىنىڭ 
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SS-20  تىپلىق (يادرو ئوق بېشى سهپلهنگهن) باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى ئورۇنالشتۇرۇشىغا قاراپ تۇرغان؛
ھهتتا رونالد رېگان 1987 – يىلىدىكى نۇتقىدا «گورباچېف ئهپهندى، بۇ تامنى چېقىۋېتىڭ» دېمىگهن
تهقدىردىمۇ، (ۋارشاۋا شهرتنامىسى تهشكىالتىغا ئهزا) مهزكۇر دۆلهتلهردىكى ئۆكتىچىلهر يهنىال (ئۆز كۈچىگه

تايىنىپ) سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىسكهنجىسىدىن قۇتۇاللىغان بوالتتى.   
   ئهمما، رېئاللىق شۇكى، سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى داۋامىدا، ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى
مهزكۇر دۆلهتلهردىكى ئۆكتىچىلهرگه ياردهم قىلغان ۋه كوممۇنىستىك ھاكىمىيهتكه قارش تۇرۇشقا جۈرئهت
قىاللمىغانالرغا ئىلھام بهخش ئهتكهن. بۇ ياردهملهر 1940 – يىلالردىن باشالپ «ئهركىن ياۋروپا رادىيوسى»
(Radio Free Europe) ۋه «ئهركىنلىك رادىيوسى» (Radio Liberty) قاتارلىقالردا قىلىنغان تهشۋىقاتالرنى؛
1975 – يىلى خېلسىنكىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنى بىر قاتار كىشىلىك ھوقۇق كېلىشىملىرىگه ئىمزا
قويغۇزۇشنى (گهرچه سوۋېت بۇ كېلىشىملهرگه قاتتىق خىالپلىق قىلغان بولسىمۇ)؛ ۋارشاۋا شهرتنامىسى
تهشكىالتىغا ئهزا دۆلهتلهرنىڭ پۇقرالىرىغا غهربتىكى ئهھۋالنىڭ تېخىمۇ ياخشى ئىكهنلىكىنى
ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه نامايهن قىلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى (ئهنه شۇنىڭدهك، بۈگۈنكى

تاشقى بېسىمالرمۇ خىتاينىڭ يىقىلىشىغا تۈرتكه بولغۇسى!)

 
ئىنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى

 
مهنبه: 

 
https://www.bostonglobe.com/opinion/2019/11/04/like-berlin-wall-china-great-firewall-will-also-
fall/CcKw8IuRjhQgVoGRpFvxjJ/story.html
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    بىز بۇرۇنقى ماقالىلهرده «خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى تۈرمىلهرده، ئۈچتىن
بىر قىسمىنى الگېر ياكى تۈرمه سىرتىدا كونترول قىلىدۇ، ئاخىرىدا قېلىپ قالغان ئۈچتىن بىر قىسمى
بولسا، قېرىالر، كىچىك بالىالر ۋه خىتايالر تۈرمىلهر ئارقىلىق ئۆزگهرتىپ چىققان ئۇيغۇرالر» دېگهن نۇقتىنى

ئوتتۇرىغا قويغانىدۇق.
   ھازىرغىچه تۇتۇلغان ئۈچ ~ تۆت مىليون ئۇيغۇر ئاساسىي جهھهتتىن (خىتاي ئېالن قىلىپ كېلىۋاتقان)
ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى تهشكىل قىلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭغا ئائىت ئىسپاتالر بىر قۇر
ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ، خىتايالرنىڭ الگېر سىرتىدا قايسى ئۈچتىن بىر قىسىم ئۇيغۇرالرنى قانداق
قىلىپ تۈرمىدىكى بىلهن ئوخشاش كونترول قىلىدىغانلىقىغا ئائىت ئۇقۇمالر ئېنىق ئهمهس ئىدى. لېكىن،
بىز مۇنداق بىر ھهقىقهتنى بىلىپ تۇرۇۋاتىمىز، يهنى ھهر قانداق بىر ئائىلىده، ئهر - ئايالدىن بىرهيلهن
تۇتۇلغان بولسا، يهنه بىرهيلهنمۇ قاتتىق نازارهت ئاستىغا ئېلىنغان ياكى ئۇمۇ الگېرغا ئېلىپ كېتىلگهن.
نۆۋهتته شهرقىي تۈركىستاندىكى ھهر بىر ئائىلىدىكى ئادهم سانى ئادهتته ئۈچ ياكى تۆت بولغانلىقى ئۈچۈن،
ئۈچتىن بىرقىسىم ئۇيغۇرالر الگېرغا ئېلىپ كېتىلگهن بولسا، ئۇالرنىڭ ئائىله - تاۋابىئاتلىرى دهل

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى تهشكىل قىلىدۇ.
    الگېر سىرتىدىكى بۇ ئۈچتىن بىر ئۇيغۇرنىڭ زور بىر قىسمى، الگېر ئىچى ياكى سىرتىدا ئىشلهۋاتقان،

الگېر بىلهن بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك مۇناسىۋهتلىك خىزمهتلهرنى ئۆتهۋاتقانالرنى كۆرسىتىدۇ. 
   الگېر مهسىلىسى ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  2018-يىلى يازدا الگېرالرنىڭ
مهۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىپ، 2018 - يىلى ئۆكتهبىرگه كهلگهنده «قايتا تهربىيهلهش مهركىزى» دېگهن نام
بىلهن ئاتاپ ئۆزىنى ئاقلىشى، كېيىنكى كۈنلهرده «كهسپىي تهربىيهلهش مهركىزى»دهپ ئاتاپ، ھهر خىل
كهسپىي تهربىيهلىنىۋاتقان كۆرۈنۈشلهرنى ئورۇنالشتۇرۇپ، خهلقئارادىكى مۇخبىرالرنىڭ زىيارهت قىلىشىغا
رۇخسهت قىلىشىدىن خىتايالرنىڭ الگېر قۇرۇلۇشىنى قانچىلىك مهخپىي تۇتۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى

بولىدۇ.

الگېر
سىرتىدىكى

كىملهر خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ

كونتروللۇقىدا؟
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ئهلبىلگىن

مىسلىسىز ئويغىنىش



   بۇ يهرده ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇرالرغا كهلسهك، ئۇالر مهيلى الگېر ئىچى - سىرتىدا ئىشلىسۇن، ياكى الگېر
بىلهن بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا مۇناسىۋىتى بار خىزمهتلهرنى قىلسۇن، ئىنتايىن چوڭ بېسىم ۋه
تهھدىت ئىچىده ئىشلهيدىغانلىقى، ياشايدىغانلىقى ئېنىق. چۈنكى الگېر مهخپىي قۇرۇلۇش بولغانلىقى
تۈپهيلىدىن، ئۇ يهرده ئىشلهۋاتقان ھهر قانداق ئۇيغۇرنىڭ ھهر بىر سۆزى، ھهرىكىتى ۋه ئىپادىسى ئۇالرنىڭ
قاتتىق جازالىنىشىغا، الگېرالرغا سولىنىشىغا، ھهتتا تۈرمىلهرگه تاشلىنىشىغا بىۋاسىته سهۋهبچى بولۇپ
قالغان. بۇ نۇقتىنى چهتئهللهرده ياشاۋاتقان ھهر قانداق ئۇيغۇر ھېس قىاللىسا كېرهك. چۈنكى، بىز ئائىله
ئهزالىرى بىلهن، ئۇرۇق - تۇغقانالر بىلهن، تونۇش - بىلىش ۋه سابىق خىزمهتداشلىرىمىز بىلهن ھېچقانداق

ئاالقه قىاللمايمىز.
    بىز بۇ دوكالتنى گهرچه الگېردا تۇتۇلمىسىمۇ، مهيلى خىزمهت ئورۇنلىرىدا بولسۇن ياكى ئۆزىنىڭ
شهخسىي تۇرمۇشىدا بولسۇن، الگېر بىلهن ئوخشاش كونتروللۇقتا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋهتتىكى

ئهھۋالىنى ئهكس ئهتتۈرۈش ئۈچۈن تهييارلىدۇق.
    بىز بۇ ماقالىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق نۇسخىسىنى ئۆزگهرتىپ پۈتتۈرهي دېگهن ۋاقىتتا، يهنى 11 -
ئاينىڭ 16 - كۈنى «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»ده خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى
توغرىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 400 بهتلىك مهخپىي ھۆججهتلىرىنىڭ ئاشكارىالنغانلىقى توغرىسىدا
خهۋهر ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇ خهۋهرده ناھايىتى ئېنىق قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاندا ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇر
كادىرلىرىنىڭ قانچىلىك چوڭ بېسىمدا، بولۇپمۇ «خاتالىشىپ قېلىش»تىن ئىبارهت چوڭ تهھدىت ئاستىدا
ئىشلهيدىغانلىقىغا ئائىت ئىسپاتالر تېخىمۇ ئېنىق ئوتتۇرىغا چىقىپ، يهكۈنىمىزنىڭ ناھايىتى توغرا
ئىكهنلىكىنى ئاالھىده ئىسپاتالپ بهردى. مهسىلهن، شهرقىي تۈركىستاندىكى كومپارتىيه سېكرېتارى چېن
چۈهنگو 2017-يىلى 2- ئايدىكى بىر قېتىملىق يىغىندا «ھۆكۈمهت خادىملىرىنىڭ ئۆز-ئۆزىگه بولغان،
يۇقىرىدىن تۆۋهنگه بولغان بېسىمنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ، ئۇالرنىڭ ھهددىدىن زىياده تهدبىرلهرنى
قوللىنىشىغا ئىلھام بېرىپ، ھهر قانداق كىشىنىڭ بۇ تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتىدىن گۇمان قىلىشىنىڭ ھهر
قانداق بىر ئىپادىسىنى جىنايهت دهپ بېكىتىش»نى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭدىن سىرت چېن چۈهنگو يهنه
«كۇكۇم - تالقان قىلىش»، «پۈتۈنلهي ۋهيران قىلىۋېتىش»، «تۇتۇشقا تېگىشلىكلهرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي
تۇتۇش»، «بۇ قېتىملىق ھهرىكهت بىر قېتىملىق خهلق ئۇرۇشى (خىتاي خهلقىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان
ئۇرۇشى)دۇر» دېگهندهك ئىبارىلهرنى ئىشلىتىپ، يۇقىرىدىن تۆۋهنگىچه ھۆكۈمهت خادىملىرىغا ئهڭ يۇقىرى
دهرىجىلىك بېسىم بىلهن ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش پىالنىنى ئىجرا قىلدۇرغان. مهيلى سۆزىده ياكى
ئىدىيهسىده بۇ الگېر تۇتقۇنچىلىقى توغرۇلۇق باشقىچه پىكىرده ياكى گۇماندا بولغانالرنى كىم بولۇشتىن
قهتئىينهزهر تۇتۇپ تۈرمىگه تاشلىغان. بۇ خهۋهرده ئاشكارىلىنىشىچه، شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي
دائىرىلىرى 2017 - يىلىنىڭ ئىچىدىال 12000 ھۆكۈمهت ئهمهلدارىنى تهكشۈرگهن. بۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ

قىسمى ئهلۋهتته ئۇيغۇرالر.  
    «ئۈچتىن بىر قىسىم ئۇيغۇرالر الگېر سىرتىدا كونترول قىلىنىدۇ» دېگهنده، بۇ سان ئىنتايىن چوڭ
بولۇپ، ئادهمنىڭ تهسهۋۋۇرىدىكىدىن ئېشىپ چۈشىدۇ. بىز الگېرالرنىڭ كۆلىمى، چېتىلىدىغان دائىرىسى ۋه
الگېرنىڭ نورمال يۈرۈشۈشىگه كاپالهتلىك قىلىدىغان ئارقا سهپ خىزمهتلىرى قاتارلىق كهڭ دائىرىلهرنى
تهھلىل قىلىش ئارقىلىق، الگېر سىرتىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ھهقىقهتهن ئادهم ئىشهنگۈسىز دهرىجىده كونترول
قىلىنىدىغانلىقىنى، ۋهتهننىڭ ھهقىقهتهن ئىسمى-جىسمىغا اليىق «ئۈستى ئوچۇق تۈرمه»گه

ئايالنغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز. 
 

     بىرىنچى، الگېرنىڭ كۆلىمى ئىنتايىن زور
 

     1. ئۇيغۇر ۋه باشقا مىللهتلهر سوالنغان الگېرنىڭ كۆلىمى ئىنتايىن چوڭ
    گېرمانىيهلىك تهتقىقاتچى ئادريان زېنزنىڭ تهتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا، 2019-يىلى 11- ئايغا كهلگۈچه 
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(bitterwinter.org) شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالرنىڭ سانى ئاز دېگهنده مىڭدىن ئاشقان. زىمىستان
تورىنىڭ دوكالتىغا ئاساسالنغاندا، 2017-يىلدىن باشالپ «الگېر» يولغا قويۇلغاندىن بېرى ھازىرغىچه
تۇتۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق. بىز ئۆزىمىزنىڭ تهتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا،
يهكۈنلىگهن سانمۇ ئۈچ مىليوندىن تۆت مىليونغىچه. ھهمده بۇ سانالر ھهر بىر سېكۇنتتا ئېشىپ بارماقتا.

 
     2. ئۇيغۇر مهھبۇسلىرىنى خىتاي ئۆلكىلىرىگه تارقاقالشتۇرۇش پىالنىنىڭ دائىرىسى كهڭرى 

   
   2018-يىلدىن باشالپ ئۇيغۇر مهھبۇسلىرىنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىنىڭ ھهر قايسى ناھىيهلهردىكى
تۈرمىلهرگه مىڭالپ – ئون مىڭالپ يۆتكىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى پاكىتالر ئارقا - ئارقىدىن ئوتتۇرىغا
چىقتى. خىتاي زېمىنىنىڭ چوڭ بولۇشى، ئۇيغۇرالرنى خىتايغا يۆتكهش پىالنىنىڭ ئىنتايىن مهخپىي ئېلىپ
بېرىلىشى دېگهندهك سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن، زادى قانچىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگه
يۆتكهلگهنلىكى توغرۇلۇق ئېنىق بىر سان يوق. لېكىن، زىمىستان (Bitterwinter.org) تورىنىڭ دوكالتىغا
ئاساسالنغاندا، ئاز دېگهنده 500 مىڭ ئۇيغۇر مهھبۇس 2018 - يىلدىن باشالپ خىتاي ئۆلكىلىرىگه
تارقىتىۋېتىلگهن. بۇ تور بهتنىڭ خهۋهرلىرىگه ئاساسالنغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى خېنهن ئۆلكىسىنىڭ مهلۇم
بىر ناھىيهسىگه 2000 ئۇيغۇر مهھبۇسىنى يۆتكىگهن، شهنشى ئۆلكىسىگه 25000 ئۇيغۇر مهھبۇسنى
يۆتكىگهن، گهنسۇ ئۆلكىسىنىڭ ۋۇۋېي شهھىرىگه 1000 ئۇيغۇر مهھبۇسنى يۆتكىگهن. ھازىرغىچه
ئاشكارىالنغان، ئۇيغۇرالر يۆتكهلگهن ئۆلكىلهر گهنسۇ، خېنهن، ئىچكى موڭغۇل، خېيلوڭجياڭ، شهنشى
قاتارلىقالر بولۇپ، بۇالردىن سىرت ئاشكارىالنمىغان ئۆلكىلهرنى بىز بىلمهيمىز. 9 - ئاينىڭ 20-كۈنى
ھهرقايسى تاراتقۇالردا ئاشكارىالنغان، ئۇيغۇر مهھبۇسلىرىنى پويىز ئىستانسىسىدا يۆتكهپ كېتىۋاتقان
ۋىدىيودا، ھهر بىر مهھبۇسنى بىر ساقچى ئېلىپ ماڭغانلىقى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. ئۇنداقتا 500 مىڭ ئۇيغۇر

مهھبۇسنى خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهش ئۈچۈن ئاز دېگهندىمۇ 500 مىڭدىن ئارتۇق ساقچى ئاجرىتىلغان.
 

     ئىككىنچى. الگېرغا سوالش ھهرىكىتىنىڭ چېتىلىش دائىرىسى ئىنتايىن كهڭ
 

    1. خىتايالرنىڭ قوشماق تۇغقان سىياسىتى
   
   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ خهۋىرىگه ئاساسالنغاندا، ھۆكۈمهت الگېر سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنى
كونترول قىلىش ئۈچۈن ئاز دېگهندىمۇ بىر مىليون خىتاي كادىرلىرىنى ئۇيغۇر ئائىلىلىرىگه يېتىپ -
قوپۇش ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان. بۇ كادىرالر ھهر بىر ئائىلىنىڭ ئهھۋالىنى ئىگىلهپ، نازارهت قىلىپ، ئۇنى
دوكالت قىلىپ يۇقىرىغا تاپشۇرغان. ئاندىن كېيىن ھهر بىر ئائىلىدىكى دوكالتالرنى مهخسۇس ئادهم تهھلىل

قىلىپ، شۇ ئائىلىنىڭ قانچىلىك دهرىجىده ئىدىيهسىده مهسىله بارلىقىنى مهجبۇرىي ئويدۇرۇپ چىققان.
   

     2. ئۇيغۇر بالىالرنى ئاتا - ئانىسىدىن ئايرىۋېتىش سىياسىتى
 

   ئۇيغۇر بالىالرنى ئاتا - ئانىسىدىن ئايرىپ ئېلىپ كېتىش الگېر پىالنىنىڭ يهنه بىر مۇھىم تهركىبىي
قىسمى بولۇپ، ئاتا - ئانىسى ياكى ئىككىسىدىن بىرى تۇتۇلغان ھهر قانداق ئائىلىنىڭ كىچىك بالىلىرىنى

ھۆكۈمهت ئېلىپ كهتكهن.  
    زىمىستان تورىنىڭ دوكالتىغا ئاساسهن، 2018 - يىلى 6 - ئايغىچه خوتهننىڭ لوپ ناھىيهسىنىڭ ئۆزىدىنال
بهش ياشتىن تۆۋهن 2000 باال ئاتا-ئانىسىدىن مهجبۇر ئايرىۋېتىلىپ، ھۆكۈمهتنىڭ «ئهيشىن يهسلىسى» گه

يىغىۋېلىنغان .بىز لوپ ناھىيهسىنىڭ سانىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى 23 شهھهر،
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68 ناھىيهگه ئاساسهن، يهنى 91 ناھىيه ۋه شهھهرلهرنىڭ ھهر بىرىدىن 2000 باال ئېلىپ كېتىلدى دېسهكمۇ،
جهمئىي ئېلىپ كېتىلگهن بالىالرنىڭ سانى 182000 بولۇپ چىقىدۇ. بۇ  2018 - يىلى 6 - ئايدىكى سان
بولغاچقا، 2019 - يىلنىڭ 11 - ئايغىچه تۇتۇلغان بالىالرنى مۆلچهرلهپ باقساق، يهنى بۇ بىر يېرىم يىلنىڭ
ئىچىده بىر ھهسسىدىن بىر يېرىم ھهسسىگىچه كۆپهيدى، دهپ پهرهز قىلساق، ئېلىپ كېتىلگهن بالىالرنىڭ

سانىنىڭ 350 مىڭدىن 500 مىڭغىچه بولۇشى ئهمهلىيهتكه ناھايىتى يېقىن.
 

      3. كوچىالردىكى مىسلى كۆرۈلمىگهن چارالش ۋه تهكشۈرۈش سىياسىتى
 
    شهرقىي تۈركىستان نۆۋهتته ئىسمى جىسمىغا اليىق ئۈستى ئوچۇق تۈرمه بولۇپ، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئېلىپ
بېرىلىدىغان تهكشۈرۈش ئادهمنىڭ ئهقلى يهتمهيدىغان دهرىجىده چىڭ. خىتاي سېكرېتارى چېن چۈهنگو
شهرقىي تۈركىستانغا بارغاندىن كېيىن، 2017-يىلنىڭ ئۆزىدىال 90 مىڭ ساقچىنى ئىشقا قوبۇل قىلغان

بولۇپ، بۇ سان 2009 - يىلدىكىدىن 12 ھهسسه كۆپ. 
   بىز ھازىرقى ۋهتهننىڭ خالىغان شهھىرىگه بارساق، ھهر 100 مېتىر ياكى ھهر بىر كوچىدا كىچىك
تهكشۈرۈش نۇقتىسى، كوچىالردىكى ھهر بىر يول ئېغىزىدا، دۇكانالردا، ئىدارىلهرنىڭ ئىشىكىده، ئاپتوبۇس
بېكهتلىرىده تۆت ياكى ئالتىدىن ساقچىالرنىڭ چارالپ يۈرگهنلىكىنى كۆرىمىز. بۇ ئورۇنالردا ئىشلهيدىغان
ساقچىالرنىڭ سانىمۇ ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، بۇ خىزمهتنى قىلىدىغانالر ئاساسىي جهھهتتىن ئۇيغۇر

ساقچىالر.
 

     4. تور ۋه تېلېفوننى نازارهت قىلىش سىياسىتى
 

   شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى نازارهت قىلىنىپال قالماستىن، كومپيۇتېر
ئىشلىتىش، ئهقلىي تېلېفون ئىشلىتىش، تېلېفون بېرىش ۋه تېلېفون ئېلىش ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهممىسى
خىتاينىڭ كونتروللۇقىدا بولۇپ، يۈزمىڭلىغان ئۇيغۇر ساقچىالر ئۇيغۇرالرنىڭ تېلېفونىنى ئاڭاليدۇ ھهم تور

ئىشلىتىشىنى نازارهت قىلىدۇ.
(project) يۇقىرىقى بىر قانچه نۇقتىالردىن شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالرغا تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى    
نىڭ ھهجمى ۋه چېتىلىدىغان دائىرىسى ئىنتايىن چوڭ، الگېردا بىۋاسىته ئىشلهيدىغان خادىمالرنىڭ

سانىنىڭمۇ ئادهم تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىده كۆپ ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز.
    يۇقىرىقى تهھلىللهرگه ئاساسهن، بىز الگېردا تۇتۇلغان ئهمهس، لېكىن الگېر ئىچى ۋه سىرتىدا، الگېرغا
بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا مۇالزىمهت قىلىدىغان، الگېر بىلهن ئوخشاش دهرىجىده كونترول

قىلىنىدىغان خادىمالرنى تۆۋهندىكىدهك ئۈچ كاتېگورىيهگه ئاجراتتۇق.
    بىرىنچى:

    1. بارلىق الگېر ۋه تۈرمىلهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ الگېر ۋه تۈرمه سىرتىدىكى ئائىله تاۋابىئاتلىرى.
    2. الگېر ۋه تۈرمىلهرگه سوالنمىغان، نۇقتىلىق نازارهت قىلىنىدىغان ئائىلىلهردىكى ئۇيغۇرالر.

    3. بارلىق ئوقۇغۇچىالر، يهنى تولۇقسىز - تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ھهم ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى.
    ئىككىنچى: الگېر ۋه تۈرمه بىلهن بىۋاسىته مۇناسىۋهتلىك خىزمهتلهرنى قىلىدىغان ئۇيغۇر خادىمالر. بۇ
خادىمالر گهرچه الگېر ياكى تۈرمىگه تۇتقۇن قىلىنمىغان بولسىمۇ، لېكىن الگېر ۋه تۈرمه بىلهن بىۋاسىته

مۇناسىۋهتلىك خىزمهتلهرنى قىلىدۇ. بۇالر تۆۋهندىكىچه:
    1. الگېردا ئىشلهيدىغان ئۇيغۇر ساقچىالر

    2. الگېردا ئىشلهيدىغان ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالر
    3. الگېردا ئىشلهيدىغان دوختۇر خادىمالر
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     4.الگېردا ئىشلهيدىغان ئادهتتىكى خىزمهتچىلهر،مهسىلهن ئاشپهزلهر، تازىلىقچىالر،بىنا باشقۇرغۇچىالر.
     5. الگېر ۋه تۈرمه ئۈچۈن ئىشلهيدىغان شوپۇرالر

     6. الگېرنىڭ ئىچىگه قۇرۇلغان زاۋۇتتا ئىشلهيدىغان باشقۇرغۇچى خادىمالر
     7. الگېرنىڭ يېنىغا سېلىنغان «مېيىت كۆيدۈرۈش» ئۆيىده ئىشلهيدىغان ئۇيغۇرالر

      ئۈچىنچى: الگېر بىلهن ئۇچراشمايدىغان لېكىن الگېر قۇرۇلۇشى (project)دا ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇرالر.
بۇالر تۆۋهندىكىچه:

      1. ناھىيه دهرىجىدىن يۇقىرى ئۇيغۇر ئهمهلدارالر.
      2. بىۋاسىته الگېر قۇرۇلۇشىدا ئىشلهۋاتقان، سىياسىي قانۇن، دۆلهت بىخهتهرلىك، جامائهت

خهۋپسىزلىك، ئهدلىيه، سوت ئورگانلىرىدا بىۋاسىته الگېرغا قانچىلىك ئادهم تۇتۇشنى پىالنالش،
تۇتۇلغانالرنى الگېر ياكى تۈرمىلهرگه ئاپىرىشنى قارار قىلىش، خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى تۈرمىلهرگه يۆتكهش
اليىھىسىنى بېكىتىش ۋه يۇقىرىقى قارار ۋه اليىھىلهرنى بىۋاسىته ئىجرا قىلىش قۇرۇلۇشىغا مۇناسىۋهتلىك

ياكى قاتناشقان ئۇيغۇر خادىمالر.
       3. شهرقىي تۈركىستاننىڭ كوچا-كوچىلىرىدا چارالشقا قاتنىشىۋاتقان، تهكشۈرۈش پونكىتىدا

ئىشلهيدىغان ئۇيغۇر ساقچىالر.
      4. تور ساقچىلىرى ۋه تېلېفون ئاڭالش ساقچىلىرى.

      5. ھهرقايسى دهرىجىلىك ھۆكۈمهتلهردىكى، بولۇپمۇ ناھىيهلىك ھۆكۈمهت، يېزىلىق ھۆكۈمهت، بازارلىق
ھۆكۈمهت، كهنت ۋه ئاھالىلهر كومىتېتىدىكى، الگېرالر ئارقا سېپى ئۈچۈن مۇالزىمهت قىلىدىغان ئۇيغۇر

خادىمالر. 
      6. شهھهر ۋه يېزىالردىكى ئاھالىلهرنىڭ ئۆيىگه خىتاي ھۆكۈمهت خادىملىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش
ئارقىلىق، خىتاي خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىلهرده ياتقاندىن كېيىن خاتىرىلىگهن ئۇچۇرلىرى ۋه

دوكالتىغا ئاساسهن، توپالنغان دوكالتىنى تهھلىل قىلىش ئارقىلىق ھهر بىر ياكى ئايرىم ئائىلىلهردىن
كىملهرنى تۇتۇپ الگېرغا سوالش جهھهتلهرده بىۋاسىته قارارغا قاتناشقان ھهم ئىجرا قىلغان ئۇيغۇر خادىمالر.

      7. ئاھالىلهر خىزمىتىنى ئىشلهشكه بىۋاسىته قاتناشقان ئۇيغۇر خادىمالر. 
بۇالر تۆۋهندىكىچه:

     • ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىدىيه خىزمىتىنى قىلىدىغان ئۇيغۇر كادىرالر
     • بارلىق دىنىي كىتابالر، ئۇيغۇرچه كىتابالر، ئۈن - سىن ماتېرىياللىرىنى يىغىپ كۆيدۈرۈش، ئىسالمىي

بهلگىلهرنى ئېلىپ تاشالش قاتارلىق ھهرىكهتلهرگه بىۋاسىته قاتناشقان ئۇيغۇر خادىمالر.
     • مهسچىت ۋه مازارالرنى چېقىشقا قاتناشقان خادىمالر.

     • شهھهر ئاھالىلىرىنىڭ ئۆيىده ناماز ئوقۇغان ياكى ئوقۇمىغانلىق ئهھۋالالرنى ئىگىلهيدىغان خادىمالر. 
   • ئۇيغۇر ئاھالىلهرگه چوشقا گۆشىنى تارقىتىش، ھاراق ئىچىشكه دهۋهت قىلىش ياكى ھهرخىل ھاراق
ئىچىش پائالىيهتلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش، ئائىلىلهرده، مهسچىتته دۆلهت بايرىقىنى ئېسىش، دۆلهت
شېئىرىنى يادالش، كومپارتىيهنى مهدھىيلهش، ئىسالم ئېتىقادىنى تهرك ئېتىش قاتارلىق پائالىيهتلهرنى

بىۋاسىته پىالنالشقا قاتناشقان ئۇيغۇر خادىمالر.
   • ئۇيغۇرالرنىڭ مېيىتنى دهپنه قىلىش جهريانىغا بىۋاسىته قاتناشقان ئۇيغۇرالر. (ھازىر ھهر بىر
مازىرىمنىڭ يېنىدا ھۆكۈمهتنىڭ سالغان بىر دهپنه قىلىش ئورنى بولۇپ، ھهر قانداق ئۆلگهن ئادهمنىڭ

نامىزىنى چۈشۈرمهستىن، چوقۇم شۇ بهلگىلهنگهن ئورۇندا دهپنه قىلىش تهلهپ قىلىنغان). 
    • مهكتهپلهردىكى، ئاتا - ئانىسى الگېر ياكى تۈرمىلهرگه تاشالنغان ئوقۇغۇچىالرغا خىزمهت ئىشلهشكه
قاتناشقان ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالر. بۇ يهردىكى خىزمهت ھهرگىزمۇ پىسخولوگىيه جهھهتتىكى تهربىيه
بولماستىن، ئوقۇغۇچىالرنى قورقۇتۇش، ئۇالرغا تهھدىت سېلىش خىزمىتىدۇر. ھازىر چوڭ - كىچىك دېمهي
باشالنغۇچتىن تارتىپ ئالىي مهكتهپكىچه، بارلىق مهكتهپلهردىكى ئوقۇغۇچىالر ئىنتايىن زور روھىي
بېسىمدا  بولۇپ،  مهكتهپ  ئۇالرغا  ئهگهر  ئائىلىسىنىڭ  ئىشىنى  سىرتقا  دهيدىغان  ئىش  بولسا،  ئۇالرنى 
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تۈرمىگه سواليمىز، ياكى ئاتا - ئاناڭنى تېخىمۇ ئېغىر جازااليمىز، دهپ تهھدىت سالغان.
 

    خۇالسه
   يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان خادىمالرنىڭ ھهممىسى گهرچه الگېرغا ئېلىپ كېتىلمىگهن بولسىمۇ، لېكىن
ھهممىسى الگېرغا بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا مۇالزىمهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ
مۇتلهق كونتروللۇقىدا ياشىماقتا. ئۇالر گهرچه ھۆكۈمهت خىزمهتچىسى بولسىمۇ، ھۆكۈمهتتىن مائاش
ئېلىپ ئىشلهۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ ئهركىنلىك دهرىجىسى الگېر ياكى تۈرمىدىكىلهر بىلهن
ھېچقانداق پهرقلهنمهيدۇ. ئۇالر تۈرمه سىرتىدا تۇرۇپ، تۈرمىدىكىدهك كونتروللۇقتا بولۇپ، بۇالرنىڭ
خىزمىتىنىڭ سهزگۈرلۈك دهرىجىسى، قىلغان ھهر بىر سۆزى، ئىشى، ئۇالرنىڭ ھهر قانداق ۋاقىتتا الگېرغا
ئېلىپ كېتىلىشىگه ياكى تۈرمىلهرگه سولىنىشىغا بىۋاسىته سهۋهب بولىدىكهن. شۇڭا بۇالر گهرچه الگېر
ياكى تۈرمىلهرده بولمىسىمۇ، لېكىن الگېر ۋه تۈرمىلهرده تۇتۇلغان بىلهن ئوخشاش دهرىجىده بېسىم ۋه

ئهندىشه ئىچىده ياشايدىكهن.
    بۇ قىسقىچه دوكالتنى تهييارالشتىكى مهقسىتىمىز، ھازىر ئۇيغۇرالرغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ھۆكۈمهتلهر،
خهلقئارالىق تهشكىالتالر ۋه ئۇيغۇر تهشكىالتالرنىڭ ھهممىسى الگېرالرنى تاقاش، الگېردىكىلهرنى قويۇپ
بېرىش دېگهن تېمىنى چۆرىدىگهن ھالدا داۋا قىلىۋاتىدۇ. لېكىن خىتاينىڭ پائالىيىتى ھهرگىزمۇ الگېر ۋه
تۈرمىلهردىكى ئادهملهر بىلهنال چهكلىنىپ قالغىنى يوق. خىتاي ھۆكۈمىتى پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاندىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ ھهممىسىنى، خاراكتېر جهھهتتىن الگېرغا ئېلىپ بېرىپ ئۆزگهرتىدىغان ياكى تۇتقۇن
قىلىدىغانالر دهپ قاراپ تۇرۇپ، ماكرو جهھهتتىن ناھايىتى غهلىبىلىك ھالدا ئۇيغۇرالرنى كونترول قىلماقتا.
بۇنىڭدىن بىز ھازىرقى ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن قىلىش دائىرىسىنىڭ ئاللىبۇرۇن الگېردىن ھالقىپ
كهتكهنلىكىنى تونۇپ يېتىشىمىز كېرهك. بۇ دوكالت يهنه بىر نۇقتىدىن، شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېر ۋه
تۈرمه سىرتىدىكى ئۈچتىن بىرقىسىم ئۇيغۇرالرنىڭ الگېردىكىدهكال خىتاي كونتروللۇقىدا ئىكهنلىكىنى

چۈشىنىشىمىزگه ياردهم بېرىدۇ.
 

پايدىالنغان تور بهتلىرى:
[1] بىر مىليوندىن ئارتۇق خىتاي كادىرلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيىگه بېرىپ يېتىپ-قوپۇپ، ئۇيغۇرالرنى نازارهت

قىلماقتا
http://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20181221-
%E7%99%BE%E4%B8%87%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98%E5%88%B0%E7
%BB%B4%E6%97%8F%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%81%9A%E5%AE%A2%E5
%BD%93%E4%BA%B2%E6%88%9A

[2] خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهلگهن ئۇيغۇرالر
https://bitterwinter.org/?s=uyghur+prisoners+are+relocated+in+inner+provinces

 :The New York Times [3]
https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-detention-directive.html?
mtrref=www.nytimes.com&assetType=REGIWALL

 
[4] خىتايالرنىڭ جهمئىيهت مۇقىملىقىنى قوغداش ئۈچۈن ئاجراتقان پۇلى ۋه ئادهم سانى توغرىسىدا

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-48836678
[5] خىتايالر الگېرغا تۇتۇلغان ئۇيغۇر بالىلىرىنى مهجبۇرىي ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىۋهتمهكته

https://bitterwinter.org/uyghur-children-deprived-of-parental-love/
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  مۇھاجىرهتتىكى سىياسىي داۋايىمىزنىڭ تهرهققىي قىلىشى ۋه ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غهرب
دۆلهتلىرىنىڭ ۋهتىنىمىزدىكى ۋهزىيهتكه بولغان دىققىتى ۋه كۆڭۈل بۆلۈشىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ،
خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه ئۇنىڭ قوللىغۇچىلىرىنىڭ ھهر خىل بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىمۇ شۇنىڭغا ماس ھالدا
كۈچىيىشكه باشلىدى. ئهگهر دىققهت قىلساق، يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋهتىنىمىزده
يۈرگۈزۈۋاتقان رهزىل سىياسهتلىرىنى ئاقاليدىغان تهشۋىقات ماتېرىياللىرىنىڭ كۆپىيىشى بىلهن بىرگه، ھهر
خىل ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا داۋاغا، بولۇپمۇ داۋانىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزغا قارىتا
ھهر خىل سهلبىي ئۇچۇر ۋه ھۇجۇمالرنىڭمۇ كۆپىيىۋاتقانلىقىنى بايقايمىز. گهرچه سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزغا
قارشى سهلبىي ئۇچۇرالر تارقىتىۋاتقان ۋه ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىۋاتقان ئىنسانالرنىڭ سانى بهك كۆپ بولمىسىمۇ،
بىراق ئۇالر تارقاتقان سهلبىي ئۇچۇر ۋه ھۇجۇمالر، بىر تهرهپتىن بىر قىسىم سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزنىڭ
روھىي كهيپىياتىغا، نورمال ھاياتىغا، خىزمهت ۋه ئۆگىنىش ئۈنۈمىگه، شۇنداقال ئۇالرنىڭ داۋادىكى
ئاكتىپچانلىقىغا ئېغىر تهسىر يهتكۈزگهن بولسا، يهنه بىر تهرهپتىن كهڭ جامائهت ئىچىده ھهر خىل سهلبىي

تهسىرلهرنى پهيدا قىلماقتا.
   سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزغا قارشى ئوتتۇرىغا چىققان ئۇ سهلبىي ئۇچۇرالر ۋه ھۇجۇمالرنىڭ بهزىلىرى
كىملىكى ئېنىق بولغان بهزى شهخىسلهردىن كهلگهن بولسا، يهنه بهزىلىرى كىملىكى نائېنىق، ئۆزلىرىگه ھهر
خىل چىرايلىق ئىسىمالرنى قويۇۋالغان ئاتالمىش «ئۆكتىچى» لهردىن كهلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى
قهستهن بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان بولسا، يهنه بهزىلىرى ئۆزىنىڭ نېمه قىلىۋاتقانلىقىنى، كىمنىڭ پايدىسىغا
خىزمهت قىلىۋاتقانلىقىنى پهرق ئېتهلمهيدىغان نادان، جاھىل، رادىكال، پىسخىكىسى بۇزۇلغان ياكى

ھهسهتخور، كۆرهلمهس ئىنسانالر بولسا كېرهك.

سىياسىي ئاكتىپلىرىمىز دۇچ كېلىۋاتقان تهنقىد ۋه
ھۇجۇمالر توغرىسىدا قىسقىچه مۇالھىزه
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  بىز ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزغا قارشى ئوتتۇرىغا قويۇلغان سهلبىي ئۇچۇر ۋه
ھۇجۇمالرنى كۆرگهنده، بهزىلىرىمىز ئالدىراپال ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى خائىنالرنىڭ قىلمىشى دهپ يهكۈن
چىقارساق، يهنه بهزىلىرىمىز ئۇ سهلبىي ئۇچۇر ۋه ھۇجۇمالرغا ئهگىشىپ چۇقان كۆتۈرۈشتۇق؛ بهزىلىرىمىز نېمه
قىلىشنى ۋه كىمنىڭ گېپىگه ئىشىنىشنى بىلهلمهي بىر - بىرىمىزدىن گۇمان قىلىشساق، كۆپىنچىمىز سۈكۈت

قىلىشنى تاللىدۇق.
    ھهممىمىزگه ئايان بولغىنىدهك، ۋهتهندىكى ۋهزىيهتنىڭ ئېغىرلىشىشى، ۋهتهندىكى ئۇرۇق  - تۇغقان، دوست -
بۇرادهرلهر بىلهن بولغان ئاالقىنىڭ ئۈزۈلۈشى، ۋهتهندىن كېلىۋاتقان قاباھهتلىك خهۋهرلهرنىڭ كۆپىيىشىگه
ئهگىشىپ، ھهممىمىزنىڭ روھىي كهيپىياتى ۋه پىسخىكىسى ئازدۇر - كۆپتۇر بۇزۇلماقتا؛ كۆپىنچىمىزده
ئوخشىمىغان دهرىجىده غهم - ئهندىشه، قايغۇ - ھهسىرهت، ناله - شىكايهت، غهزهپ - نهپرهت، چۈشكۈنلۈك ۋه
ئۈمىدسىزلىكلهر مهۋجۇت. شۇ سهۋهبتىن بهزىده ئوخشىمىغان كۆز قاراشلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويغاندا ۋه ياكى
تهنقىدىي پىكىرلىرىمىزنى بهرگهنده گهپ-سۆزلهرگه دىققهت قىاللماي، قارشى تهرهپنى رهنجىتىپ قويىدىغان
ئهھۋالالر مهۋجۇت. شۇڭا ئوتتۇرىغا چۈشكهن ئوخشىمىغان پىكىرلهرگه مۇئامىله قىلغاندا، ئالدى بىلهن چوقۇم
ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى پىتنه - پاسات ۋه ياكى ئۆزىمىزگه قىلىنغان  ھۇجۇم دهپ قارىماي، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى
بىر قىسىم ياخشى نىيهت بىلهن بېرىلگهن تهكلىپ ۋه تهنقىدىي پىكىرلهرنى پهرقلهندۈرىشىمىز كېرهك.
ھهممىمىزنىڭ ياشىغان مۇھىتىمىز، كۆرگهن تهربىيهمىز ۋه بىلىم سهۋىيهمىز پهرقلىق بولغىنى ئۈچۈن،
مهسىلىگه قارىشىمىز، تهنقىدىي پىكىرلهرنى ئىپادىلهش ئۇسۇلىمىز ئوخشىماسلىقى مۇمكىن ھهم تهنقىد
بېرىش ئۇسۇلىمىز ھهممىمىزگه يېقىپ كېتىشى ناتايىن، ھهتتا بهزىلىرىمىزده خاتا چۈشهنچه پهيدا قىلىشىمۇ

مۇمكىن. 
   ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ داۋا ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ داۋاسى بولغاچقا، ھهرقانداق ئۇيغۇرنىڭ داۋانىڭ توغرا يولدا ساغ-
الم يۈرۈشىنى كۆزىتىش ۋه ئۇنىڭغا تهكلىپ - پىكىر بېرىش ھهققى بار. سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزمۇ، ئىنسانغا
قاراپ مۇئامىله قىلماي، باشقىالر ئوتتۇرىغا قويغان تهكلىپ - پىكىرلهرنىڭ سهمىمىيىتىگه قاراش كېرهك.

چۈنكى داۋا شهخسىي داۋا ئهمهس؛ ئۇ خاتا يولغا كىرىپ قالسا، ئۇنىڭ زىيىنىنى ھهر بىر ئۇيغۇر تهڭ تارتىدۇ.
مهنچه سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزغا قارشى ھهرخىل سهلبىي ئۇچۇرالرنى تارقىتىۋاتقان ۋه ئۇالرغا ھۇجۇم
قىلىۋاتقان ئىنسانالرنى تۆۋهندىكى بىر نهچچه تۈرگه ئايرىش ۋه ياكى ئۇالرنىڭ سهۋهبىنى تۆۋهندىكى بىر نهچچه

تهرهپتىن تهھلىل قىلىش مۇمكىن.
 

     1. كۆز قاراش ۋه ئىدېئولوگىيهدىكى پهرق تۈپهيلىدىن 
 

    بهزى ئىنسانالر كۆز قاراش ۋه ئىدىيه جهھهتته ئۆزىدىن پهرقلىق بولغانالرغا ۋه ياكى پىكىر - كۆز قاراشلىرى
ئۆزىگه ياقمىغانالرغا ھهر خىل بوھتانالرنى چاپالپ، ئۇالرنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈشكه ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇشى
مۇمكىن. يهنه بهزى ئىنسانالرنىڭ مهقسهتلىك ياكى مهقسهتسىز ھالدا،  سىياسىي ئاكتىپلىرىمىزنى ياكى
داۋانىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقانالرنى مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىدىغان ۋه مۇستهقىللىق تهلهپ قىلمايدىغان دهپ
ئىككىگه ئايرىپ، ئۆزئارا ھۇجۇم قىلىشقا سهۋهب بولۇۋاتقانلىقىمۇ كۆز يۇمغىلى بولمايدىغان بىر ھهقىقهت.
ئۇنىڭدىن باشقا ئهگهر دىققهت قىلساق بهزى ئىنسانلىرىمىز، مهدهنىيهت سهۋىيه ۋه دىنىي جهھهتتىكى پهرقلىق
كۆز قاراشالر تۈپهيلىدىن، ئىنسانالرنى مۇسۇلمان ۋه كاپىر دهپ ئىككىگىال ئايرىپ، مۇسۇلمان بولمىغانالر بىلهن
ئىش بىرلىكى ئېلىپ بارغانالرغا ئوخشىمىغان قاراشتا بولۇپ، ئۇالرنى بىراقال ئىنكار قىلىدىغان ۋه ياكى ئۇالرغا

ھۇجۇم قىلىدىغان ئهھۋالالرمۇ مهۋجۇت.
 

      2. شۆھرهتپهرهسلىك، ھهسهتخورلۇق ۋه قىزغانچۇقلۇق تۈپهيلىدىن
 

    داۋا ئىچىدىكى بهزى ئىنسانلىرىمىز ئارىسىدا، ئۆزىنىڭ داۋادىكى ئورنىنىڭ مۇھىملىقىنى نامايهن قىلىش
ئۈچۈن، مهقسهتلىك ۋه مهقسهتسىز ھالدا ئۆزىدىن  باشقا  سىياسىي  ئاكتىپالرنىڭ  سىياسىي  پائالىيهتلىرىنى 

88



ئىنكار قىلىدىغان ۋه ياكى ئۇالرنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈشكه ئۇرۇنۇۋاتقانالر بولۇشى مۇمكىن.
 

    3. چۈشكۈنلىشىش ۋه ئۈمىدسىزلىك تۈپهيلىدىن
 

 ۋهتهندىكى ئېغىر ۋهزىيهتنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلۇشى سهۋهبىدىن، ئېغىر دهرىجىده چۈشكۈنلىشىش ۋه
ئۈمىدسىزلىككه گىرىپتار بولغان بهزى ئىنسانالر، مىللهتنىڭ بۇ ھالغا چۈشۈپ قېلىشىنى داۋا
قىلىۋاتقانالرنىڭ ئىقتىدارسىزلىقى ياكى تهشكىالت باشلىقلىرىنىڭ خهلقنى خاتا يولغا باشلىغانلىقىدىن دهپ

بىلىپ، ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق ئۆز كۆڭلىنى راھهتلىتىشكه تىرىشىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن.
 

    4. خىتاي ھۆكۈمىتىگه ئىشلهيدىغانالر ۋه ياكى ئۇيغۇرچه ئۆگهنگهن خىتايالر قهستهن ئارىمىزدا بۇزغۇنچىلىق
قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن

 
    ۋهتهندىكى خىتاي بىخهتهرلىك خادىملىرى، ۋهتهندىكى  تۇغقانالرغا بېسىم ئىشلىتىپ، ھهر خىل يۇمشاق
ياكى قاتتىق تاكتىكىالرنى قوللىنىپ، ۋهتهن سىرتىدىكىلهرنى خىتاي ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا مهجبۇر قىلغان
ئهھۋالالر ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى. بىز پهقهتال ئوتتۇرىغا چىققانلىرىنى بىلىمىز، بىراق ئوتتۇرىغا چىقمىغانلىرى
قانچىلىك؟ ئۇالر قايسى دۆلهتلهرده ۋه نېمه ۋهزىپىلهرنى ئۆتهۋاتىدۇ؟ بىز ئۇالرنى بهك بىلىپ كهتمهيمىز.
ئۇنىڭدىن باشقا پۇل ئۈچۈن سېتىلغانالر ياكى ئۇيغۇرچه ئۆگهنگهن خىتاي بىخهتهرلىك خادىملىرىمۇ، ھهر خىل
ئىسىمالرنى قوللىنىپ، سىياسىي ئاكتىپالرغا ۋه داۋانىڭ بېشىدىكىلهرگه ھۇجۇم قىلىۋاتقان، ئۇالرنىڭ خهلق

ئىچىدىكى ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈشكه ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن.
    يۇقىرىقى ئىنسانالرنىڭ بىر قىسمى بهلكىم كىمگه ئىشىنىپ، كىمگه ئهگىشىشنى بىلمهسلىكتىن ياكى
باشقىالرنىڭ قايمۇقتۇرۇشىدىن، بىلىپ - بىلمهي شۇ خاتالىقالرنى ئۆتكۈزۈۋاتقان بولۇشى مۇمكىن؛ بهزىلىرى
ھهتتا ئۆزلىرىنى مىللهت ئۈچۈن ھهقىقىي خىزمهت قىلۋاتقانالر دهپ ھېسابلىشىمۇ مۇمكىن. بىز ئۆز پىكىر ۋه
كۆز قاراشلىرىمىزنى بايان قىلىش، جامائهت پىكرى توپالش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ بهزىلىرىگه تهسىر
كۆرسىتهلىشىمىز ۋه ئۇالرنى قىلىۋاتقان خاتا ھهرىكهتلىرىدىن ياندۇرالىشىمىز مۇمكىن؛ لېكىن ئۇالرنىڭ
كۆپىنچىسى مهۋھۇم كۆلهڭگىلهر بولغاچقا، ئۇالر تاكى ئۆزى نىيىتىدىن يانمىغۇچه ئۇالرغا تهسىر كۆرسىتىش ۋه
ياكى ئۇالرنى خاتا يولدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىش ئۇنچه ئاسان ئهمهس؛ بولۇپمۇ بىزگه دۈشمهنلىك قىلىۋاتقان
دۈشمهن كۈچلهرنىڭ مهقسىتى ئىتتىپاقلىقىمىزنى بۇزۇپ، بىزنى روھىي جهھهتته ۋهيران قىلىش بولغاچقا، ئۇالر
قانۇننىڭ جازاسىغا ئۇچرىمىغىچه، بىز ئۇالرنى قىلىۋاتقان ئىشىدىن توسۇپ قااللماسلىقىمىز مۇمكىن. شۇڭا
مهن كۆپچىلىكنىڭ، بولۇپمۇ ھهر خىل ھۇجۇم ۋه روھىي زهربىگه ئۇچرىغان سىياسىي ئاكتىپالرنىڭ، ئۆزلىرى دۇچ
كهلگهن مهسىلىلهرگه روھىي جهھهتتىن قانداق تاقابىل تۇرۇش توغرىسىدىكى كۆز قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا

قويۇپ ئۆتمهكچى.
    ئىنسانالر ھاياتىدا ھهر خىل ماددىي ۋه مهنىۋى قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كېلىدىغان بولۇپ، دۇچ كهلگهن مهنىۋى
قىيىنچىلىقالر ئىچىده يهڭمهك ئهڭ قىيىن بولغىنى ئۆز - ئۆزىمىزنى يېڭىش ھېسابلىنىدۇ. يهنى باشقىالرنىڭ
بىزگه قانداق باھا بېرىشى ۋه قانداق قارىشىدىن بهكرهك، ئۆز - ئۆزىمىزگه قانداق قارىشىمىز ۋه باشقىالرنىڭ
بىزگه بهرگهن سهلبىي باھاسىغا بولغان ھېس - تۇيغۇلىرىمىز ئۈستىدىن غالىب كېلىشىمىزدۇر. نۇرغۇن
ئىنسانالر روھىي جهھهتته باشقىالرنى ئهمهس، ئۆز - ئۆزىنى يېڭهلمىگىنى ۋه ئۆزى ئۈستىدىن غالىب
كېلهلمىگىنى ئۈچۈن، ئۆز - ئۆزىگه بولغان تونۇشىدىن بهكرهك باشقىالرنىڭ ئۆزىگه بهرگهن باھاسىغا ئېتىبار
بېرىدۇ؛ باشقىالر سهلبىي باھا بهرگهنده، ئاسانال رهنجىيدۇ، كۆڭلى يېرىم بولىدۇ ۋه چۈشكۈنلىشىدۇ؛ باشقىالر
ئىجابىي باھا بهرگهنده، ماختىغاندا، خوش بولۇپ، خۇدىنى يوقىتىدۇ. ئهسلىده، يهتمهكچى بولغان نىشان ئېنىق
بولسىال، مىللهتكه پايدىلىق ئىش بولسا، ئالدىغا قاراپ مېڭىش كېرهك. ئامېرىكالىق داڭلىق رىغبهتلهندۈرۈش
نۇتقى سۆزلىگۈچى، تونى گاسكىنس مۇنداق دېگهن ئىكهن، «يالغۇز يۈرۈشكه ھازىرلىنىڭ، چۈنكى سىز بىلهن
يولغا چىققان كۆپلىگهن  ئىنسانالر  سىز  بىلهن  ئاخىرىغىچه  يۈرۈشى  ناتايىن».  نىشان  ئېنىق  بولسا، نىيهت 
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دۇرۇس بولسا، قولغا كهلتۈرگهن نهتىجه، خهلقىمىزگه، شۇنداقال سهلبىي پىكىر بهرگهن ۋه ھۇجۇم قىلغانالرغا
نىسبهتهن، ئهڭ كۈچلۈك جاۋابتۇر. باشقىالرنىڭ بىزگه سهلبىي تهسىر كۆرسىتىشىگه ۋه ياكى قىلغان
ئىشىمىزدىن ۋاز كهچكۈزۈشىگه پۇرسهت يارىتىپ بهرمهسلىكىمىز كېرهك. ئهلۋهتته مهن بۇ يهرده باشقىالرنىڭ
پىكرىگه قۇالق سالماسلىق كېرهك دېمهكچى ئهمهسمهن. باشقىالرنىڭ پىكرىگه قۇالق سالغاندا، ئهڭ مۇھىمى

ئۇالرنىڭ سهمىمىيىتىگه قارىشىمىز كېرهك؛ سهمىمىي تهنقىدلهرنى قوبۇل قىلىشىمىز كېرهك.
   ئىنسان شهخسىيهتچى كېلىدۇ، يهنى ئاۋۋال ئۆزىنى ئوياليدۇ. ئىنسانالرنى ھهرىكهتكه كهلتۈرۈشته ئهڭ
مۇھىم رول ئوينايدىغان ئامىل ھهرگىز «باشقىالر» بولماستىن، بهلكى ئىنساننىڭ ئۆزىنىڭ شهخسىي
ئېھتىياجىدۇر. ئىنساننىڭ ئېھتىياجى دېگهنده ئىنساننىڭ ماددىي ۋه مهنىۋى ئېھتىياجلىرى كۆزده
تۇتۇلىدىغان بولۇپ، ئۇ ئىنساننىڭ ياشىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماددىي ئېھتىياج، بىخهتهرلىك ئېھتىياجى،
روھىي ئېھتىياج ۋه ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ئۆزىنى قانائهتلهندۈرۈش ئېھتىياجىدىن ئىبارهت بىر نهچچه
تۈرلۈك ئېھتىياجنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئىنساننىڭ ماددىي ئېھتىياجىنىڭ چېكى بولىدۇ، بىراق مهنىۋى
ئېھتىياجىنىڭ چېكى بولمايدۇ؛ ماددىي ئېھتىياجدىن ئاشقان ھهرقانداق ماددىي بايلىق ئهمهلىيهتته
ئىنساننىڭ مهنىۋى ئېھتىياجى ئۈچۈندۇر. ئىنسان قىلماقچى بولغان ھهرقانداق ئىشنى، پهقهت ئۆز
مهنپهئهتىگه بىۋاسته باغلىغاندا، ئاندىن ئهڭ زور ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچكه ئىگه بولۇپ، قىلماقچى بولغان
ئىشىنى ئهڭ ياخشى قىالاليدۇ. بهزىلهر بىر مىللهتكه ياكى بىر دۆلهتكه باش بولۇپ، ئۆز ئىقتىدارىنى ئهڭ
يۇقىرى دهرىجىده نامايهن قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنى قانائهتلهندۈرگهن بولسا، يهنه بهزىلهر داڭلىق، ئالىم،

دوختۇر، تىجارهتچى بولۇپ، نهتىجه يارىتىش ئارقىلىق بۇ ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ.
    ئهلۋهتته مهن بۇ يهرده ئىنسان شهخسىيهتچى كېلىدۇ دېيىش ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ ئۆز خهلقى، مىللىتى
ۋه ۋهتىنى ئۈچۈن پىداكارلىق كۆرسىتىدىغان، ئىنسانىيهتكه مهنپهئهت يهتكۈزۈش ئۈچۈن ياخشى ئىشالرنى
قىلىدىغان ئالىيجاناپ روھنى ئىنكار قىلماقچى ئهمهس. مهن پهقهت ئۇ روھنىڭ ئىنساندا بولىدىغان مهنىۋى
ئېھتىياج تۈپهيلىدىن بولىدىغانلىقىنى تهكىتلىمهكچىمهن. مهسىلهن دۇنيادا ساخاۋهتچىلىك بىلهن ئۆچمهس
نامالرنى قالدۇرغان نۇرغۇنلىغان شهخىسلهر، ئۆزلىرى قىلغان ساخاۋهت ئىشلىرى تۈپهيلىدىن ئهڭ چوڭ
خۇشاللىققا ۋه قانائهتكه ئېرىشكهن. يهنى ئۇالر ئۇ ساخاۋهتلىك ئىشالرنى باشقىالرغا كۆز - كۆز قىلىش ئۈچۈن
ئهمهس، بهلكى ئۆز رازىلىقى ۋه خۇشاللىقى بىلهن ئۆز كۆڭلىدىن چىقىرىپ قىلغان، ياكى ئۇ ئىشالرنى ئۆزىنىڭ
خۇشاللىقى دهپ بىلگهن ۋه شۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئهڭ زور مهنىۋى ئوزۇققا ئېرىشكهن. ئۇالر قىلغان
ئىشىنى ئۆز رازىلىقى بىلهن قىلغانلىقى ئۈچۈن،  باشقىالردىن بىر نهرسه كۈتمىگهن. باشقىالرمۇ چىن

كۆڭلىدىن چىقىرىپ، ئۇالرغا ھۆرمهت كۆرسهتكهن ۋه ئۇالرنى ياد ئهتكهن.
   ئالالھ ھهممىمىزنى باراۋهر ياراتقان؛ مهسئۇلىيهت يالغۇز داۋا قىلىۋاتقانالرغىال مهنسۇپ بولۇپ قالماستىن،
بهلكى ھهممىمىزنىڭ ئۆزىمىزگه چۇشلۇق مهسئۇلىيىتىمىز ۋه ۋىجدانىي بۇرچىمىز بار. ئامېرىكا پرىزدېنتى
ئابراھام لىنكېن مۇنداق دېگهن ئىكهن، «سهن بۈگۈندىن قېچىش ئارقىلىق ئهتىدىكى مهسئۇلىيىتىڭدىن
قۇتۇاللمايسهن». بىز بىر ئىش قىلساق، باشقىالر ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۆز مهسئۇلىيىتىمىز ۋه ئۆز ۋىجدانىي
بۇرچىمىزنى ئادا قىلىش ئۈچۈن قىلىمىز، ھهم ئۇنىڭ جاۋابىنى باشقىالرغا، مهۋھۇم ئىنسانالرغا ئهمهس، بهلكى
ئاۋۋال ئالالھقا، ئۆز ۋىجدانىمىزغا، ئاندىن بىز سۆيگهن ۋه بىزنى سۆيگهن ئىنسانالرغا بېرىمىز. شۇڭا نامهلۇم
ئىنسانالرنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا يازغان ھهر خىل سهلبىي ئۇچۇرلىرى، بوھتانلىرى ۋه ھۇجۇملىرى
ئۈچۈن، رهنجىشىمىزنىڭ، كۆڭلىمىزنى يېرىم قىلىشىمىزنىڭ، ئۇالرغا چۈشهنچه بېرىپ ياكى ئۇالرغا قارشى
ئىنكاسالرنى يېزىپ، ۋاقتىمىزنى ئىسىراپ قىلىشىمىزنىڭ ھېچقانداق ھاجىتى يوق. ئهلۋهتته، بىز ئىنسان
بولغاچقا، ھېسسىياتىمىز بار، بهزى ئىشالر، گهپلهر كۆڭلىمىزگه كېلىدۇ، بىراق بىر ئىش قىلىمهن دهپ
ئوتتۇرىغا چىققان ئىكهنمىز، بىزده ئالدى بىلهن ئۆز - ئۆزىمىزنى يېڭهلهيدىغان كۈچ ۋه جاسارهت بولۇشى
كېرهك. بولمىسا، دۈشمهن مهقسهتكه يهتكهن بولىدۇ؛ بىز ۋهتهن داۋاسىدىن ئىبارهت بۇ بۈيۈك ئىشقا تېخى

ھازىرلىنىپ بواللمىغان بولىمىز.
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   مهيلى قانداق ئىش بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، بىز داۋاملىق ئۇنى مىللهت ئۈچۈن، ۋهتهن ئۈچۈن ۋه ياكى
باشقىالر ئۈچۈن دهپ بهك تهكىتلهپ كېتىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. چۈنكى مىللهتمۇ بىزنىڭ، ۋهتهنمۇ بىزنىڭ؛
ۋهتهنده ياشاۋاتقان مىللهت بىزنىڭ ئۇرۇق  -  تۇغقانلىرىمىزدىن تهركىب تاپقان. ئۇالر ئۈچۈن بىر ئىش
قىلغانلىق، ئهمهلىيهتته ئۆزىمىز ئۈچۈن بىر ئىش قىلغانلىق؛ ئۆز ۋىجدانىي بۇرچىمىزنى ئادا قىلغانلىق؛ بىز
ئۇ ئارقىلىق كۆڭلىمىزنى راھهتلىتهلهيمىز؛ مهنىۋى ئېھتىياجىمىزنى قاندۇرااليمىز. ئهگهر بىز ئىشلىرىمىزنى
ۋه كۆرسىتىۋاتقان پىداكارلىقىمىزنى ئۆز مهسئۇلىيىتىمىز ۋه ۋىجدانىي بۇرچىمىزنى ئادا قىلىش ئۈچۈن قىلدۇق
دهپ قارىساق، ئۇ چاغدا بىز ئۆزىمىز خاالپ قىلغان ئىشىمىز ۋه كۆرسهتكهن پىداكارلىقىمىز ئۈچۈن، ئالدىراپ
باشقىالردىن بىر نهرسه كۈتمهيمىز ۋه ئالدىراپ باشقىالردىن رهنجىمهيمىز. ئهلۋهتته ھهممىمىز ئىنسان
بولغاچقا، قىلغان ئىشىمىزنى ۋه كۆرسهتكهن پىداكارلىقىمىزنىڭ ئېتىراپ قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز؛
لېكىن شۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرهككى، بىز باشقىالردىن رهنجىش، خاپا بولۇش، قىلغان ئىشىمىزنى
ھهر كۈنى نهچچه قېتىم تهكىتلهش ۋه ياكى باشقىالرنى زورالش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىگه ۋه ئېتىراپ
قىلىشىغا ئېرىشهلمهيمىز؛ بىز پهقهتال ئۆزىمىزنىڭ گۈزهل ئهخالق - پهزىلىتىمىز ۋه سۆز - ھهرىكىتىمىز
ئارقىلىق باشقىالرغا تهسىر كۆرسىتهلهيمىز؛ ئۆزىمىزنىڭ ئهمهلىي نهتىجىلىرىمىز ئارقىلىق باشقىالرنىڭ

ھۆرمىتى ۋه ئېتىراپ قىلىشىغا سازاۋهر بوالاليمىز.
   ھهر بىرىمىز ھهم ئۆزىمىزگه، ھهم ئۆزىمىز تۇرۇۋاتقان ئىجتىمائىي چهمبىرهككه تهۋه. ئىنسان ئالدى بىلهن
ئۆزىنى رازى قىلغاندىن كېيىن، ئاندىن ئهتراپتىكىلهرنى ۋه باشقىالرنى رازى قىالاليدۇ. ئۆزىنى رازى قىاللمىغان
ئىنسان ھهرگىز باشقىالرنى رازى قىاللمايدۇ؛ ئۆزىنى خوش قىاللمىغان ئىنسان ھهرگىز باشقىالرنى خوش
قىاللمايدۇ. بىز بۇ نۇقتىنى تولۇق تونۇپ يېتىشىمىز، ئهتراپىمىزدىكىلهرگه ئاكتىپ ئېنېرگىيه، خۇشاللىق ۋه

ئۈمىد ئاتا قىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن ئۆزىمىز چوقۇم ئاكتىپ، خۇشال ۋه ئۈمىدۋار بولۇشىمىز كېرهك.
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مۇقهددىمه
 

   شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسى  1945-يىلى  8-سېنتهبىر كۈنى جىڭ ۋه شىخۇدىن ئىبارهت
مهركىزىي فرونتتىكى خىتاي قوشۇنلىرىنى تارمار قىلىپ، قهدهممۇ  قهدهم دۈشمهن قوشۇنلىرىنى قوغالپ
ماناس دهرياسى بويىغا يېتىپ كېلىپ، ئۈرۈمچىگه يۈرۈش قىلىشقا جىددىي تهييارلىنىۋاتقاندا، 1945-يىلى 9-
ئاينىڭ 17-كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپنىڭ جىددىي بېسىم خاراكتېرلىك بۇيرۇقى بويىچه ئۈرۈمچىگه
ھۇجۇم قىلىشنى، يهنى داۋاملىق ئۇرۇش قىلىشنى توختاتتى.  بۇنىڭ ئالدىدا  سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ 16-
سېنتهبىر كۈنى خىتاي تهرهپكه مېموراندۇم تاپشۇرۇپ، ئۆزىنىڭ  غۇلجا قوزغىالڭچىلىرى بىلهن خىتاي
تهرهپنىڭ سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ، مهسىلىنى تىنچلىق بىلهن ھهل قىلىشىدا ۋاسىتىچى بولۇپ بېرىشكه رازى
ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى. 17-سېنتهبىر كۈنى جاڭ كهيشىنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن خىتاي تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىقى ۋهكىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى ئاپپولون پېتروفقا رهسمىي
بىلدۈرۈپ، خىتاينىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرىدا ۋاسىتىچى بولۇشىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى
بىلدۈردى. دېمهك، بۇ جهھهتته ئىككى دۆلهت ئىچكى جهھهتته پۈتۈشۈپ بولغانىدى. ستالىن رهھبهرلىكىدىكى

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهئىسى ئهلىخان تۆرىنىڭ ستالىنغا
ئهۋهتكهن ئۇلتىماتۇم خاراكتېرلىك  مهكتۇپى ۋه تىنچلىق سۆھبىتى
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سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى 15-سېنتهبىر كۈنى  خهلق ئىچكى
ئىشالر كومىسسارى الۋرېنتىي بېرىيا بىلهن خهلق تاشقى ئىشالر مۇئاۋىن كومىسسارى ئاندرېي ۋىشىنسكىي
تهييارلىغان  «شىنجاڭ  ۋهزىيىتى  ھهققىده»  ناملىق  مهخپىي  ھۆججهتنى   ئىمزاالپ،    «قوزغىالڭچىالرغا
خىتاي  ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت ئهلچىسىنىڭ  باياناتىغا جاۋاب بهرگۈچه  ھهمده يهنه    ئهگهر سۆھبهت بولۇپ
قالسا، سۆھبهت ۋاقتىدا  ئۆز قوراللىق كۈچلىرىنىڭ ئاكتىپ ھهرىكهتلىرىنى  توختىتىشنى تهۋسىيه قىلىش»
دهپ كۆرسهتكهن ھهمده مىللىي ئارمىيهنىڭ ئۇرۇش توختىتىشىنى ۋه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى
تهرهپنى خىتاي بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه تهۋسىيه قىلىش ھهم خىتاي تهرهپنىڭ ئالدىغا بۇ مهسىلىنى
قويۇشتىن باشقا يهنه خىتاي تهرهپكه قويۇلىدىغان اليىھهنىڭ تېكىستلىرىنىمۇ بېكىتىپ بولغانىدى. شۇ
ۋاقىتتا يهنه، موسكۋانىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  غۇلجىدىكى يۇقىرى دهرىجىلىك
ھهربىي-سىياسىي مهسلىھهتچىلىرى، يهنى 2-دومدىكى  گېنېرال مايور ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف
قاتارلىقالر شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگه ئۇرۇش توختىتىپ، خىتاي بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى
ئۆتكۈزۈش تهكلىپىنى بهرگهنىدى. موسكۋانىڭ  ھهربىي جهھهتتىن، يهنى قورال-ياراق، ئوق-دورا ۋه ئوفىتسېر
قاتارلىق ھهر ساھهلهر بويىچه  زور دهرىجىده ياردىمىگه ئېرىشكهن شۇنىڭدهك سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىزچىل
قوللىشىغا ئېرىشىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى  رهھبهرلىكى تهركىبىده خىتاي بىلهن
سۆھبهت ئۆتكۈزۈش ياكى ئۆتكۈزمهسلىك مهسىلىلىرى ھهققىده كۆپ پىكىر ئىختىالپى بولسىمۇ، بىراق
موسكۋانىڭ قاتتىق بېسىمى ئاستىدا  ئاخىرى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى  ھهيئىتى قارار
ماقۇلالپ، ئۈرۈمچىگه ۋهكىل ئهۋهتىپ، خىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتى بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈش، يهنى « تىنچلىق
سۆھبىتى ئارقىلىق خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇشنى قولغا

كهلتۈرۈشنى » بېكىتكهنىدى.
   1949-يىلى، 9-ئايدا سهيپىدىن  ئهزىز بىلهن بىرگه بېيجىڭغا بېرىپ، سىياسىي كېڭهش يىغىنىغا
قاتناشقان  ئالىمجان ھاكىمبايېفنىڭ يېزىشىچه،  شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى سۆھبهت ۋهكىللهر
ئۆمىكىنىڭ خىتاي  گومىنداڭ مهركىزىي ھۆكۈمىتى تهرهپ بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ،« گومىنداڭنى  پۈتۈن
شىنجاڭ تېررىتورىيهسىنى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھاكىمىيىتىنىڭ  رهھبهرلىكىگه ئۆتكۈزۈپ
بېرىش،  خىتاي ھۆكۈمىتىدىن شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى ھهمده  خىتاي  بىلهن
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ئارىسىدا تهڭ باراۋهر مۇناسىۋهت ئورنىتىش  تهكلىپى بېرىش » دېگهندهك 

تهلهپلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى قارار قىلغان.
   ئالىمجان ھاكىمبايېفنىڭ بۇ ئۇچۇرلىرى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ھهيئىتىنىڭ  1945-
يىلى، 10-ئاينىڭ 2-كۈنىدىكى   100-سانلىق يىغىنىدا ئېلىنغان، «خىتاي  ھۆكۈمىتىگه غهيرىي قوراللىق
ۋاسىته، يهنى سۆھبهت  ئۆتكۈزۈش  شهكلى قوللىنىپ،   شهرقىي تۈركىستاننىڭ   مۇستهقىللىقىنى    ئ ېتىراپ  
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.   GARF.F. R-9401 S/ch. Op.2. D.66. L.( .2،رۇسىيه فېدېراتسىيهسى دۆلهت ئارخىپى، فوند.ر-9401.س/چ. ئاالھىده پاپكا
(  دېلو.66، ياپراق.7

.   GARF.F. R-9401 S/ch. Op.2. D.66. L.( ،رۇسىيه فېدېراتسىيهسى دۆلهت ئارخىپى، فوند.ر-9401.س/چ. ئاالھىده پاپكا
(  2. دېلو.66، ياپراق.7

. Khakimbaev A .A. Notsionalno-osvoboditelnoe dvizhenie korennogo naseleniya Sintszyana v 30-x i 40-x godax
XX veka. P. 159. (ھاكىمبايېف ئا.ئا.   شىنجاڭدىكى يهرلىك ئاھالىالرنىڭ 20-ئهسىرنىڭ 30-40-يىللىرىدىكى  مىللىي
.(ئازادلىق ھهرىكىتى . موسكۋا، 159-بهت

ئالىمجان ھاكىمبايوف. شۇ ئهسهر. 159-بهت .
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قىلىش تهكلىپىنى بېرىش، ئهگهرده خىتاي  ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا قوشۇلسا، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت رهھىمجان
سابىر ھاجى، ئوبۇلخهيرى تۆره ۋه ئهخمهتجان قاسىمىنى سۆھبهت ۋهكىللىرى قىلىپ ئۈرۈمچىگه ئهۋهتىپ،

خىتاي  ھۆكۈمىتى بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈش » دېگهندهك قارارىدىن كهلگهنىدى.
ئهنه شۇ پرىنسىپ بويىچه رهھىمجان سابىر ھاجى، ئوبۇلخهيرى رابات تۆره، ئهخمهتجان قاسىمىدىن ئىبارهت ئۈچ
ۋهكىل 1945-يىلى،12-ئۆكتهبىر كۈنى ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدى ۋه 17-ئۆكتهبىردىن 21-ئۆكتهبىرگىچه جاڭ
جىجوڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتى ۋهكىللىرى بىلهن تۇنجى قېتىم سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ،
خىتاي تهرهپ بىلهن ھېچقانداق پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلماستىن  خىتاي تهرهپنىڭ مهسىلىنى ھهل
قىلىشقا ئائىت 12 ماددىلىق « كۆرسهتمه اليىھهسى»نى ئېلىپ، غۇلجىغا قايتىپ كهلدى. بىرىنچى قېتىملىق
بۇ سۆھبهتتىال خىتاي تهرهپ شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى تونۇمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ۋه
بهلكى 12 ماددىلىق اليىھه بويىچه ئهڭ تۆۋهن دهرىجىلىك ھوقۇقالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، غۇلجا ۋهكىللىرىنىڭ 
رهت قىلىشى بىلهن نهتىجىلىنىپ، مهزكۇر ئۈچ ۋهكىل غۇلجىغا قايتىپ كهلدى. بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا
ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ئهزالىرى ناھايىتى غهزهپلهندى ۋه ئهلىخان تۆره
باشلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرى خىتاي بىلهن بولىدىغان سۆھبهتنى توختىتىش، خىتايغا قارشى داۋاملىق ئۇرۇش
قىلىشنى كۈچهيتىشنى قارار قىلىپ، بىر قاتار ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ باردى. ئهنه شۇ ھهرىكهتلهرنىڭ بىرى
ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى 12 نهپهر ھۆكۈمهت ئهزاسىنىڭ ستالىن باشچىلىقىدىكى سوۋېت ھۆكۈمىتىگه
خهت يېزىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇلىرىنى بىلدۈرۈشى ئىدى. مانا بۇ ئهلىخان تۆرىنىڭ 1945-يىلى 4-ئاينىڭ 22-

كۈنىدىن كېيىن ستالىنغا ئهۋهتكهن ئىككىنچى قېتىملىق رهسمىي مهكتۇپىدۇر.
 

ئهلىخان تۆرىنىڭ ستالىنغا يازغان ئىككىنچى قېتىملىق مهكتۇپىنىڭ تولۇق تېكىستى
 

1945-يىلى، 10-ئاينىڭ 31-كۈنى، يهنى سۆھبهت ۋهكىللىرى غۇلجىغا قايتىپ كېلىپ 5 كۈن ئۆتكهندىن كېيىن
تهييارلىنىپ،  ھۆكۈمهت رهئىسى ئهلىخان تۆره، مۇئاۋىن رهئىسى ھاكىمبهگ غوجا ۋه باشقا 10 نهپهر ھۆكۈمهت
ئهزاسى، جۈملىدىن تىنچلىق سۆھبىتى ئۈچۈن ئۈرۈمچىگه بارغان رهھىمجان سابىر ھاجى، ئهخمهتجان قاسىمى
قاتارلىقالرمۇ ئىمزا قويغان مهكتۇپ شۇ كۈنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدىكى كونسۇلخانىسىغا يهتكۈزۈپ
بېرىلدى. بۇ خهت دهرھال رۇسچىغا تهرجىمه قىلىنىپ، 3-نويابىر كۈنى 2-دومدىكى گېنېرال يېگناروف ۋه
گېنېرال النفاڭ تهرىپىدىن  سوۋېت ئىتتىپاقى ن ك ۋ د رهھبىرى بېرىياغا ھهم  ستالىن، مولوتوف، مالېنكوف،

مىكويان، ۋىشىنسكىي قاتارلىق سوۋېت ئالىي رهھبهرلىرىگه يهتكۈزۈلدى.
بۇ خهت ئهسلى ئۇيغۇرچه يېزىلغان بولۇپ، خهتنىڭ ئهسلى نۇسخىسى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا مهزكۇر خهتنى
رۇسچىدىن  ئۇيغۇرچىغا  قايتا تهرجىمه قىلىشىمغا توغرا  كهلدى. خهتنىڭ رۇسچىدىن ئۇيغۇرچه تولۇق   

تهرجىمه  تېكىستى  تۆۋهندىكىچه:
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. شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرسى. 157-بهت

. GARF, Fond R-9401s/ch. Op. 2, Delo 100, L. 270-272. Obtained by Jamil Hasanli. (رۇسىيه فېدېراتسىيهسى دۆلهت
ئارخىپى، فوند ر-9401 س/چ، ئاالھىده پاپكا.2، دېلو.100، ياپراق.270-272. بۇ ھۆججهتمى جامىل ھهسهنلى ئارخىپتىن تاپقان ۋه
(كىتابىغا كىرگۈزۈلگهن ھهم  ۋودروۋ ۋىلسون مهركىزى ئارخىپىغا كىرگۈزۈلگهن
 https://digitalarchive.wilsoncenter.org.
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« ئۇلۇغ سوۋېتالر ئىتتىپاقى ئالىي رهھبىرى، ئاق كۆڭۈل ۋه مېھرىبان ستالىن ئالىيلىرىغا،
 

ئازابلىنىۋاتقانالرنىڭ  سىزگه يوللىغان تۆۋهندىكى مهكتۇپىنى قوبۇل قىلغايسىز:
بىز شهرقىي تۈركىستان خهلقى 200 يىلدىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  قۇل قىلىشىدا  ۋه  ئۇنىڭ زۇلۇمدا
ياشىدۇق. بىز ئۇنىڭ بۇ ئۇزۇن مهزگىللىك زۇلۇمىدا بولۇپ، ھېچقانداق ھوقۇققا ئىگه بواللمايال  قالماستىن
بهلكى قان-تهرىمىزدىن مهھرۇم قىلىندۇق، چۈنكى بىزنىڭ مال -مۈلۈكلىرىمىز  ھهردائىم مۇسادىره قىلىنىشقا
ئۇچرىدى. بىزنىڭ ئهڭ ياخشى كىشىلىرىمىز  يالغان ئهيىبلهشلهر بىلهن تۈرمىلهرگه تاشلىنىپ، قىيىن-
قىستاقالرغا ۋه ئۆلتۈرۈشكه ئۇچرىدى، بىزنىڭ مۇقهددهس ئېتىقادىمىز ھاقارهتلهشلهرگه ئۇچرىدى، ھهددى-

ھېسابسىز باج -سېلىقالر بىزنىڭ  گۈللهپ ياشناۋاتقان   ئېلىمىزنى گادايلىقتا قالدۇردى.
خىتاي قارانىيهتلىرى مهركىزىي خىتايدا ھوقۇقالرنى سېتىۋېلىپ، بىزگه قارىتا ئىپالس سىياسهت  يۈرگۈزدى.
ئۇالر شهرقىي تۈركىستان خهلقىنى ھايۋانالر بىلهن تهڭ كۆرۈپ ئۇالرنى  ھايۋاندهك ئېكسپىالتاتسىيه قىلدى.
ئهسلى مهدهنىيهت ساپاسى تۆۋهن  خهلق بولغان بۇ خىتايالر بىزنى تۆۋهن ئىرق كۆرۈپ، ياۋايىالرچه

ئېكسپىالتاتسىيه قىلدى.
ئۇالر بىزنى مهدهنىيهتتىن ۋه بىلىمدىن ئايرىپ تاشالپ بىزنى بىچاره ھالغا قالدۇردى. بۇنىڭ نهتىجىسىده،
بىزنىڭ پۈتۈن خهلقىمىز ئۆزىمىزنىڭ ئهھۋالىنى ئېنىق تونۇپ يېتىپ، بىرلىك ۋه دوستلۇق لوزۇنكىسى ئاستىدا
بىرلىشىپ، زۇلۇمغا قارشى  كۈرهش ئۈچۈن قوزغالدى، بىز قانلىق جهڭگه ئاتالندۇق، بىز  <كۆپچىلىكنىڭ
ھاكىمىيىتى ئالالنىڭ ھاكىمىيىتى> دېگهن لوزۇنكا ئاستىدا بىرلهشتۇق، خهلقنىڭ كۈچى دۈشمهننى نهده
ئۇچراتسا شۇ يهردىال يهرده تارمار قىلدى. بىز ۋهتىنىمىزنىڭ ئۈچ ۋىاليىتىنى خىتاي زالىملىرىدىن ئازاد قىلدۇق

ۋه  جۇمھۇرىيهت ھۆكۈمىتىمىزنى قۇردۇق.
ھازىر بىز شهرقىي تۈركىستان خهلقى خىتاي ھاكىمىيىتىنى ئېتىراپ قىلمايمىز ۋه بىز ئۆز ھوقۇقلىرىمىزنى ۋه

ئۆز ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاننى  تولۇق قوغدىيااليمىز. بىز ئۆز  ۋهزىيىتىمىزنىڭ خوجايىنلىرى بولدۇق.
بىزنىڭ ئىنقىالبىي كۈرهشلهر نهتىجىسىده قولغا كهلتۈرگهن غهلىبىمىز  ۋه بىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى
گۈللىنىشىمىز  بىزنىڭ ئۇلۇغ قوشنىمىز، پۈتۈن ئېزىلگهن خهلقلهرنىڭ تايانچىسى بولغان سوۋېتالر ئىتتىپاقى
ۋه ئۇنىڭ خهلقىنىڭ ئاتىسى، ئۇلۇغ داھىيغا  باغلىق.  بىز خىتايالر بىلهن خۇددى ئوت بىلهن سۇ
بىرلىشهلمىگهندهك، قوي بىلهن بۆره بىله بىرگه تۇرالمىغاندهك ھالدا ئايرىلىپ كهتتۇق. بىز شهرقىي
تۈركىستان  خهلقى ئالالھ ئالدىدا   ۋهتىنىمىز  ئۈچۈن بولغان كۈرهشته غهلىبه قازانماي تۇرۇپ، بارلىق

ھوقۇقلىرىمىزنى قولغا كهلتۈرمهي تۇرۇپ ھهرگىز قورال تاشلىمايدىغانلىقىمىز  ھهققىده قهسهمياد قىلدۇق.
بهش مىليون شهرقىي تۈركىستان خهلقى خىتاب قىلىدۇكى، بۇ ھوقۇقالرنى قولغا كهلتۈرۈشته ئۇالر بىزنىڭ
سۆيۈملۈك قوشنىمىزنىڭ  ئۇلۇغ خهلقىنىڭ، ئۇلۇغ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ، ئۇنىڭ ئۇلۇغ  رهھبهرلىرىنىڭ 

ھهرۋاقىت  ياردىمىگه موھتاجدۇر»
 

    خهتكه ئىمزا قويغۇچىالر
 

    خهتنىڭ ئاخىرىغا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رهئىسى ئهلىخان تۆره، ھۆكۈمهت مۇئاۋىن
رهئىس ھاكىم بهگ غوجا ۋه ھۆكۈمهت ئهزالىرى:  مۇھهممهتجان مهخسۇم، كهرىم ھاجى، مىرۋاقاس ھاجىم، 
مۇسابايېف،   قاسىموف،  سالىجانباي،  جانى ئاخۇن، جىخا ئاخۇي جىداۋ (  جۈمه ئاخۇن ؟) ،  رهھىمجان  سابىر-
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. بۇ ئىسىمنى بىلىش تهس بولدى، بهلكى « جۈمه ئاخۇن» بولۇشى مۇمكىن.



خوجايېف، ئابدۇلكادىر (ئابدۇل كهرىم)، موسكاليېۋ قاتارلىقالر ئىمزا قويغان.

    خهتنىڭ ئىمزا قويغۇچىلىرىنىڭ بهزىلىرىنىڭ ئىمزا ئىسمى  رۇسچىغا تهرجىمه قىلغۇچىالر تهرىپىدىن خاتا

ياكى ئېنىقسىز تهرجىمه قىلىنغان بولۇپ، ھهتتا ھاكىم بهگ غوجا، «ھاكىم شاھ» دېيىلگهن، ئهخمهتجان

قاسىمى، پهقهت « قاسىموف» دېيىلگهن، باشقىالرنىڭ ئىمزا ئىسىملىرىدىمۇ مهلۇم مهسىله مهۋجۇت، شۇنداق

بولسىمۇ، مهن ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى رۇسچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش جهريانىدا نورمالالشتۇردۇم.

ئىمزا تىزمىلىكىگه قارىغاندا، مهزكۇر خهتكه خىتاي تهرهپ بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈشكه بارغان رهھىمجان

سابىر ھاجى ۋه ئهخمهتجان قاسىمىمۇ ئىمزا قويغان بولۇپ، ئۇالرمۇ  ئهلىخان تۆره ۋه باشقا ھۆكۈمهت ئهزالىرىغا

ئوخشاشال خىتاي بىلهن بولغان سۆھبهتنى ئۈزۈپ تاشالپ، شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى قولغا

كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئاخىرغىچه كۈرهش قىلىش مهۋقهسىنى ئىپادىلىگهنىدى.

  مهزكۇر مهكتۇپتا ھۆكۈمهت ئهزالىرى ۋه مىللىي ئارمىيه قوماندانلىرىدىن ئىسھاقبېك مۇنونوف، مىللىي

ئارمىيه قوماندانى ئىۋان پالىنوف شۇنىڭدهك تارباغاتاي ۋالىيسى باشباي، ئالتاي ۋالىيسى ئوسمان ۋه باشقا

يهنه بىر قانچه نهپهر ھۆكۈمهت ئهزاسىنىڭ ئىمزاسى كۆرۈلمىگهننى ھېسابقا ئالمىغاندا غۇلجىدا بار ھۆكۈمهت

ئهزاسىنىڭ ھهممىسى ئىمزا قويغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئهخمهتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف

قاتارلىق ئهسلىده خىتاي تهرهپ بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈش تهرهپدارلىرىنىڭمۇ ئىسىملىرى بار، قىسقىسى

مهزكۇر مهكتۇپقا شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىدىكى ئهسلىدىكى خىتاي تهرهپ بىلهن مهسىلىنى سۆھبهت

بىلهن ھهل قىلىش تهرهپدارلىرى بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزمهسلىك تهرهپدارلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ئىمزا

قويغان، ھهتتا ئىلىغا يهرلهشكهن رۇسالرنىڭ ۋهكىلى، ئىچكى ئىشالر مۇئاۋىن مىنىستىرى پاۋېل

موسكالىيوفمۇ ئىمزا قويغانىدى. ھۆكۈمهت ئهزالىرى ئىسھاقبېك مۇنونوف بىلهن ئىۋان پالىنوف گهرچه ئهلىخان

تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھهربىي ئىشالر كومىتېتىغا كىرگۈزۈلگهن بولسىمۇ،

لېكىن ئۇالر بۇ ۋاقىتتا نېمىشقا بۇ خهتكه ئىمزا قويمىدى؟ بۇ نامهلۇم. ئېھتىمال ئىۋان پالىنوفنىڭ مهركىزى

فرونت قوماندانى سۈپىتىده شىخهنزىده، ئىسھاقبېك مۇنوفنىڭ جهنۇبىي فرونت قوماندانى سۈپىتىده

موڭغۇلكۈرهده، باشباي، ئوسمان ۋه باشقىالرنىڭ چۆچهك ھهم ئالتايدا بولغانلىقى سهۋهب بولسا كېرهك.

 

مهزكۇر مهكتۇپنىڭ يېزىلىشىدىكى ئارقا كۆرۈنۈش ۋه سهۋهب

 

   شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى سۆھبهت ۋهكىللىرىنىڭ  ئۈرۈمچىده خىتاي ۋهكىللىرى بىلهن

ئېلىپ بارغان  بىرىنچى قېتىملىق سۆھبىتى ھېچقانداق نهتىجه بهرمهيال قالماستىن جاڭ جىجوڭنىڭ

شهرقىي تۈركىستان تهرهپكه تاپشۇرغان 12 ماددىلىق «مهركهزنىڭ شىنجاڭدا يۈز بهرگهن قىسمهن ۋهقهنى

ھهل قىلىش توغرىسىدىكى كۆرسهتمه اليىھهسى» شهرقىي تۈركىستان خهلقى ، جۈملىدىن شهرقىي

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهھبهرلىرى قهتئىي قوبۇل قىالاليدىغان اليىھه ئهمهس ئىدى. بۇ اليىھىدىكى

خىتاي ھۆكۈمىتى بهرمهكچى بولغان « ھوقۇقالرنىڭ » شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ تهلهپلىرىگه جاۋاب  

بېرهلمهيدىغانلىقىنى  رهھىمجان سابىر ھاجى، ئهخمهتجان  قاسىمى ۋه ئوبۇلخهيرى  تۆره 19-ۋه 20

-ئۆكتهبىر  كۈنلىرىال  كهسكىن  كۆرسهتكهن ئىدى. ھهتتا 21-ئۆكتهبىر كۈنى جاڭ جىجوڭ سوۋېت

كونسۇلى يېۋسېيېف بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنى ئوتتۇرىغا چۈشۈپ، غۇلجا تهرهپ ۋهكىللىرىنى يۇمشىتىشنى

تهلهپ قىلغاندا، يېۋسېيېفمۇ ناھايىتى ئېنىق  قىلىپ،   بۇ  « كۆرسهتمه  اليىھه » نىڭ ئۈيغۇر خهلقىنىڭ     
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 ئارزۇسىنى قاندۇرالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنىدى. 

   دېمهك،  شهرقىي تۈركىستان سۆھبهت ۋهكىللىرى ئالغاچ كهلگهن  خىتاي تهرهپنىڭ ئهنه شۇ «كۆرسهتمه

اليىھىسى» ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمهت ھهيئىتى ئهزالىرى ۋه

باشقا ھهر ساھه ئهربابلىرىنىڭ غهزىپىنى تېخىمۇ قوزغىشى، شۇنىڭدهك خىتاي بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى

ئۆتكۈزۈپ، سۆھبهت ئارقىلىق مۇستهقىللىقنى ئېلىشنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكىنى تونۇپ يهتكۈزۈشى

تهبىئىي ئىدى.

   يۇقىرىدا قهيت قىلىنغاندهك، خىتاي تهرهپنىڭ بۇ خىل ئهرزىمهس اليىھهسىگه قارشى ئهلىخان تۆره

باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى  خىتاي بىلهن بولغان سۆھبهتنى بىكار قىلىپ،  مىللىي

ئارمىيهنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھهربىي ھهرىكىتىنى باشالپ، پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى 

قوراللىق كۈرهش ئارقىلىق قولغا كهلتۈرۈش  پىكىرى تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈش پىكىرىنى بېسىپ

چۈشۈشى تهبىئىي ئىدى. بىرىنچى قېتىملىق سۆھبهتته خىتاي تهرهپنىڭ شهرقىي تۈركىستان

مۇستهقىللىقىنى تونۇش ۋه ياكى  بۇ مهسىلىنى مۇزاكىره قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، << كۆرسهتمه اليىھه>>

ئارقىلىق ئهڭ تۆۋهن دهرىجىدىكى بهزى ھوقۇقالرنى تهۋسىيه قىلىشى شهرقىي تۈركىستان  ھۆكۈمىتى تهرهپنىڭ

قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىشى ئېنىق ئىدى. ئهنه شۇ سهۋهبتىن ئهخمهتجان قاسىمى ئىككىنچى قېتىملىق

سۆھبهتتىن كېيىن، 15-دېكابىر كۈنىدىكى مىللهت مهجلىسىده سۆزلىگهن سۆزىده « بىز بىرىنچى قېتىم

بارغىنىمىزدا بىزلهرنى قوبۇل قىلىش بىلهن بىزنىڭ خهلقىمىزگه يهرلىك ھۆكۈمهتته<شهنگهنلىكنىڭ

مۇئاۋىنلىقىنى>بهرمهكچى بولۇپ، ئىشهنگهن مهركىزىي ھۆكۈمهت تهرىپىدىن بولسۇن دېگهن تهكلىپنى

قىلغانىدى.   … بىرىنچى نۆۋهتلىك مۇزاكىرىمىزدىن ئىككىنچى نۆۋهتلىك مۇزاكىرىمىز  يهر بىلهن

ئاسماندهك پهرقلىنىدۇ. بۇ ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى بولسا، بىزنىڭ كۈچىمىزنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

تونۇغانلىقىدۇر»دېگهنىدى.

   دېمهك،  بىرىنچى قېتىملىق سۆھبهتنىڭ نهتىجىسىدىن غهزهپلهنگهن شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى

سۆھبهتنى ئۈزۈپ تاشالش ئۈچۈن قىلغان تۈرلۈك پائالىيهتلىرى قاتارىدا ئۇالرنى بۇ سۆھبهت ئۈستىلىگه ئېلىپ

كهلگهن سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبهرلىرىنى، جۈملىدىن سوۋېت ئىتتىپاقى رهھبىرى ستالىننى قايىل قىلىش،

ستالىننىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈشكه ئىنتىلىش بولدى. بۇنىڭ ئۈچۈن ئهلىخان تۆره ئۆزى باش بولۇپ،

قالغان 12 ھۆكۈمهت ئهزاسىنىڭ قول قويۇشى بىلهن ستالىن نامىغا مهخسۇس ئۇنىڭدىن ياردهم سوراش

مهكتۇپى تهييارالپ ئهۋهتىش قارار قىلىنغانىدى.

 

ستالىنغا يېزىلغان مهكتۇپتىن كۆزلهنگهن تۈپ مهقسهت ۋه نىشان

 

    ئهلىخان تۆره ۋه  باشقا بارلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ ئىمزاسى بىلهن يېزىلغان بۇ خهتته ئاساسلىقى ئۈچ

نۇقتا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان؛ بىرىنچىدىن  ستالىننىڭ  شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا قارشى

كۈرىشىنى قوللىشى ۋه ياردهم بېرىشىنى قولغا كهلتۈرۈش، شۇنىڭدهك شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ ئازادلىق

كۈرىشىگه بولغان ھېسداشلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش. 

   ئىككىنچىدىن، ستالىن باشلىق  شهرقىي تۈركىستان تهرهپنى خىتاي بىلهن تىنچلىق سۆھبىتىگه

قىستىغان   سوۋېت  رهھبهرلىرىگه   ئۆزلىرىنىڭ  خىتاي  بىلهن  بولىدىغان  سۆھبهتنى  توختىتىپ،  قوراللىق  
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كۈرهشنى ئاخىرغىچه داۋامالشتۇرۇش ئىرادىسىنى جاكارالش. ئۈچىنچىدىن، سوۋېت  ھۆكۈمىتىنىڭ،

جۈملىدىن ستالىننىڭ  ئېزىلگهن خهلقلهرگه يار-يۆلهك بولىمىز دېگهن لوزۇنكىنى كۆتۈرۈپ چىققان 

 بولۇشىغا قارىماي ئۆزلىرىنى 200 يىل زۇلۇم سالغان خىتاي زالىملىرىغا تاشالپ بېرىشىنى توسۇش ۋه

ئۆزلىرىنىڭ خىتاي بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزمهيدىغان ھهم كېلىشىم تۈزمهيدىغان، ئهكسىچه   ئۆزلىرىنىڭ 

 ۋهتىنى شهرقىي  تۈركىستاننى تولۇق ئازاد قىلىپ، ھوقۇقلىرىنى تولۇق قولغا ئېلىش يولىنى

تۇتىدىغانلىقىنى، ھهتتا سوۋېت ئىتتىپاقى ياردهم بهرمىسىمۇ، ئۆزلىرى بۇ ئىشنى ئهمهلگه

ئاشۇرااليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتىن ئىبارهت.

   ئۇالرنىڭ تهكىتلىگهن تۈپ نۇقتىسى خىتايالرنىڭ پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان مىقياسىدىكى«زالىم»

ھاكىمىيىتىنى تولۇق يوقىتىپ، مۇستهقىللىقنى تولۇق قولغا كهلتۈرۈش ھهم بۇنىڭ ئۈچۈن شهرقىي

تۈركىستان خهلقىنىڭ ئىرادىسىنىڭ مۇستهھكهم ۋه ئىشهنچىگه تولغانلىقىنى بىلدۈرۈش شۇنىڭدهك

ئۆزلىرىنىڭ ئاللىقاچان ئۈچ ۋىاليهتنى تولۇق ئازاد قىلىپ، مۇستهقىل جۇمھۇرىيهت ھاكىمىيىتى قۇرۇپ

بولغانلىقى ۋه بۇنىڭدىن ھهرگىز ۋاز كهچمهيدىغانلىقىنى قهتئىي جاكارالشتىن ئىبارهتتۇر. چۈنكى، شهرقىي

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئهزالىرى ۋه خهلقى رهھىمجان سابىر ھاجى، ئوبۇلخهيرى تۆره ۋه

ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر قايتىپ كېلىپ سۆھبهت ئهھۋالىنى ھهمده ئۇنىڭدا خىتاينىڭ شهرقىي

تۈركىستاننىڭ تىنچلىق يول بىلهن مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈمىدىنى ئاقلىمايدىغانلىقى،

ھهم سوۋېت تهرهپنىڭمۇ بۇ سۆھبهتتىن شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىنى قولالش تهرهپدارى

ئهمهسلىكىنى ھهقىقىي چۈشىنىۋالغانىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه خىتاي تهرهپ تاپشۇرغان 12 ماددىلىق

«كۆرسهتمه اليىھه» شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ۋه خهلقىنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن ئهمهس ۋه كۈتكهن

نۇقتىالر ئهمهس ئىدى. ئهلىخان تۆره باشلىق شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئهزالىرى ئهنه شۇ

نۇقتىالردىن چىقىش قىلىپ، ستالىن باشلىق موسكۋا رهھبهرلىرىگه سۆھبهتنى توختىتىپ، داۋاملىق

قوراللىق كۈرهش قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاننى تولۇق ئازاد قىلىش نىيىتىنى بىلدۈرۈشنى قارار قىلغان.

مهزكۇر مهكتۇپ رهسمىي ھۆكۈمهت مهكتۇپى، بهلكى ئۇلتىماتۇمى بولۇپ   ھېسابلىناتتى.

   يهنه بىر نۇقتا شۇكى ئهلىخان تۆره باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى ھهيئىتى ئۆزىنى

پهقهت جۇمھۇرىيهت ھاكىمىيىتى مهۋجۇت بولۇۋاتقان ئىلى، تارباغاتاي ۋه ئالتايدىن ئىبارهت ئۈچ

ۋىاليىتىنىڭال ئهمهس، بهلكى 5 مىليون نوپۇسلۇق پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ قانۇنلۇق ۋهكىلى، ئۇالرنىڭ

ھۆكۈمىتى پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھۆكۈمىتى دهپ چۈشهنگهن. مهزكۇر مهكتۇپتا نوپۇسنىڭ 5 مىليون

دېيىلىشىمۇ ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولۇپ،  1945-يىللىرى ئارىسىدا خىتاي ئۆزلىرىنىڭ رهسمىي

ستاتىستىكىلىرىدا شىنجاڭ ئۆلكىسى نوپۇسىنى 3 مىليون 780 مىڭ ،  ئامېرىكانىڭ ئۈرۈمچىدىكى

كونسۇلى روبېرد  ۋارنىڭ  ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مىنىستىرلىقىغا يوللىغان دوكالتىدا  تهكىتلهنگهن

سىنكاڭنىڭ  نوپۇسى تهخمىنهن 4 مىليون ئهتراپىدا، ئۇيغۇرالر 75 %، خىتايالر 5 % دهپ  ھېسابلىغانىدى.

ھالبۇكى، ستالىن، مولوتوف قاتارلىقالر ئهلىخان تۆرىنىڭ بۇ خېتىنى كۆرگهن بولسىمۇ،بىراق  بۇ خهتنىڭ ئۇالرغا

ھېچقانداق تهسىر كۆرسىتهلمىگهنلىكى روشهن. سوۋېت تهرهپ بهرىبىر  شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ

خىتاي بىلهن بولىدىغان سۆھبىتىنى داۋامالشتۇرغۇزۇش سىياسىتىدىن يانمىدى. ۋه 13-نويابىر كۈنى مهزكۇر

ئۈچ ۋهكىل يهنه ئۈرۈمچىگه يېتىپ، 1945-يىلى، 14-نويابىر كۈنى جاڭ جىجوڭ بىلهن سۆھبهتنى 

داۋامالشتۇردى، شۇنىڭدهك مهزكۇر سۆھبهت سوۋېت تهرهپنىڭ « ۋاسىتىچىلىقى» ئاستىدا   ئىلگىرى -ئاخىرى

8 ئاي داۋاملىشىپ، 1946-يىلى، 6-ئىيۇن كۈنى  « 11 ماددىلىق بىتىم»نىڭ پۈتۈن ھۆججهتلىرى رهسمىي

يوسۇندا ئىمزاالندى.
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    ئۇيغۇر خهلقىنىڭ پهخىرلىك دوستى، مۇسۇلمان زىيالىيلىرىنىڭ ئۈلگىسى، ۋىجدانلىق ئهركهك ئولسى يازىجى 1977-يىلى

ئالبانىيهنىڭ تىرانا شهھىرىده تۇغۇلغان كانادا ۋهتهنداشلىقىدىكى ئالبان تارىخچىسىدۇر. مۇسۇلمان دۇنياسىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان،

ئۇيغۇرنىڭ دهردىگه يىغلىغان بۇ ۋىجدان ئىگىسىنىڭ ماقاله- ئهسهرلىرى ئاساسلىقى ئوسمان ئېمپىرىيىسى، ئالبانىيه تارىخى،

ئىسالم ۋه ئىسالمنىڭ غهربته دۇچ كهلگهن قىيىچىلىقلىرى قاتارلىق تېمىالرغا مهركهزلهشكهن. ئۇ  2006-يىلى ئىتالىيهنىڭ

فلورېنسىيهدىكى ياۋروپا ئۇنۋېرسىتېتى ئىنىستىتۇتىدا (the European University Institute) دوكتورلۇق ئۇنۋانى ئالغان.

ئالبانىيهدىكى دۇررېس ئۇنۋېرسىتېتى ۋه ئىلباسان ئۇنۋېرستېتلىرىدا، ھهمده ئالبانىيهنىڭ  تىرانا شهھىرىدىكى ۋ ك ت مائارىپ

ئىنىستىتۇتى (VKT Educational Institute in) دا ئوتتۇرا ئهسىر ۋه قهدىمكى دهۋر تارىخىدىن دهرس ئۆتكهن. ئوقۇتقۇچىلىقتىن

سىرت، ئىزچىل ھالدا مۇستهقىل مېديا ئوبزورچىلىقى خىزمىتى بىلهنمۇ شۇغۇلالنغان. ئۇنىڭ بىر قىسىم ئهسهرلىرى ئالبانىيه،

سېربىيه، تۈركىيه ۋه كانادا قاتارلىق دۆلهتلهرده نهشىر قىلىنغان.
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دوكتور ئولسى يازىجى مهشھۇر مۇسۇلمانالردىن

ژۇرنالىست مهھدى ھهسهن، دۇنياغا داڭلىق ئىسالم

دهۋهتچىسى زاكر نايك، گېرمانىيهلىك دۇنياۋىي

تۈرك پۇتبول چولپىنى مهسۇت ئۆزىل قاتارلىق ئىمان

ۋه ۋىجدان ساھىبلىرى قاتارىدا شهرقىي تۈركىستان

داۋاسىنى خهلقئاراغا ئاڭلىتىپ، خىتاينىڭ ياۋۇز

ئهپتى-بهشرىسىنى پاش قىلىشتا جاسارهت بىلهن

خىزمهت قىلىۋاتقان قهھرىماندۇر. ئۇ شهرقىي

تۈركىستاننى زىيارهت قىلغان كۆپلىگهن

مۇخبىرالرغا زىت ھالدا خىتاينىڭ پۇلىغا

سېتىلمىدى، ھهيۋىسىدىن قورقمىدى، تهھدىتىگه

پىسهنت قىلمىدى. خىتاي كۆز بويامچىلىق بىلهن

«كهسپىي تهربىيلهش مهركىزى» دهپ

تونۇشتۇرۇۋاتقان، ئهمهلىيهتته ئىنسانىيهت

تارىخىدا كۆرۈلۈپ باقمىغان ھهم جىسمانىي، ھهم

روھىي جهھهتتىن ئهڭ ۋهھشىي خورالش

ئۇسۇللىرىنىڭ تهجرىبىخانىسىغا ئايالنغان،

مىليونلىغان شهرقىي تۈركىستانلىق

قېرىنداشلىرىمىز ئازاب چېكىۋاتقان «جازا

الگېرلىرى»نىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى دۇنياغا پاش

قىلىشتا خىتاينىڭ شېرىن ۋهدىلىرىنى رهت قىلدى،

پۇل-مال بىلهن ئېزىقتۇرماقچى بولۇشلىرىغا

ئالدانمىدى. ئۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى كامپالردا

تۇتۇلغان قېرىنداشلىرىمىز بىلهن بىۋاسته

ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىنى سىنغا ئېلىۋېلىپ، ئۆز

يۇتيۇب قانىلىدا دۇنياغا تارقاتتى. شهرقىي

تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرىنىڭ ماھىيىتى ۋه

خىتاينىڭ رهزىل نىيىتىنى يورۇتۇپ بېرىدىغان

ماقاله-ئهسهرلهرنى ئېالن قىلدى. دۇنيادىكى

كۆپلىگهن داڭلىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىده

خىتاينىڭ جىنايهتلىرىنى پاش قىلدى.

  دوكتور ئولسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه

چهتئهلدىكى خىتاي باندىتلىرى تهرىپىدىن ئۆزىگه

كېلىدىغان تۆھمهتلهر، بېسىمالر، تهھدىتلهر ۋه

زىيانكهشلىكلهرنى بىلىپ تۇرۇپ، يهتته

مىلياردتىن ئارتۇق ئىنسان ياشاۋاتقان يهر شارىدا

پهقهت بارماق بىلهن سانىغۇدهكال ئىنسان

قىلىۋاتقان بۇ شهرهپلىك ھهققانىيهت كۈرىشىگه

قاتنىشىشى ئۇيغۇر خهلقىگه زور جاسارهت، ئۈمىد

ۋه جهڭگىۋارلىق ئاتا قىلدى.

    ئولسى يازىجى شهرقىي تۈركىستان  زىيارىتىدىن 

بىر قانچه ئاي كېيىن، تۋىتېر ھېسابىدا ئېالن

قىلغان بىر بايانىدا مۇنداق دېگهن:   

  «شهرقىي تۈركىستاننى زىيارهت قىلىشتىن         

 ئىلگىرى، خوڭكوڭلۇقالر بىلهن تهيۋهننىڭ

نېمىشقا خىتايغا قوشۇلۇشنى خالىمايدىغانلىقىنى

چۈشهنمهيتتىم. شهرقىي تۈركىستان زىيارىتىمدىن

كېيىن، بۇنىڭ سهۋهبىنى ئۈزۈل-كېسىل

چۈشهندىم.»(1)

   شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ دهردىنى دۇنياغا

ئاڭلىتىشتا تىنماستىن خىزمهت قىلىۋاتقان ئ ولسى

يازىجى 2019-يىلى 4-دېكابىر ت ر ت دۇنيا خهۋىرى

قانىلىنىڭ زىيارىتىده مۇنۇالرنى بايان قىلدى:

   2019-يىلى ئاۋغۇست ئېيىنىڭ بېشىدا شهرقىي

تۈركىستانغا زىيارهتكه باردىم. كۆرگىنىم شۇ

بولدىكى، خىتاي يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا

گۇناھسىز كىشىلهرنى يىغىۋاپتۇ. ئۇالرنىڭ

بىردىنبىر جىنايىتى مۇسۇلمان بولغانلىقى ئىدى.

بۇنىڭ ھۆججهتلىرى مېنىڭ يۇتيۇب قانىلىمدا

مهۋجۇت. خىتاي نۆۋهتته شهرقىي تۈركىستاندا

تېرورىزىمغا قارشى كۈرهش قىلىش باھانىسى

ئاستىدا، ئىسالمنى قانۇنسىز دىن دهپ

جاكارلىماقتا، ئىسالمنى ئاشقۇنلۇق دىنى دهپ جار

سالماقتا. ئهگهر سىز شهرقىي تۈركىستاندا

ياشاۋاتقان بولسىڭىز، خىتاي بولماي تۈركىي

مۇسۇلمانالردىن بىرى بولسىڭىز، تۈركىي تىلدا

سۆزلىسىڭىز ۋه ئالالھقا ئىمان ئېيتقان بولسىڭىز،

ياكى قۇرئان ساقلىغان بولسىڭىز، ناماز ئوقۇغان

بولسىڭىز، دوستلىرىڭىزغا قۇرئان ئوقۇپ بهرگهن

بولسىڭىز، دېمهك سىز جىنايهت ئۆتكۈزدىڭىز

دېگهن گهپ. بۇ ھالدا خىتاي دائىرىلىرى سىزنى شۇ

ھامان قولغا ئېلىپ، جازا الگېرلىرىغا قامايدۇ.

خىتاي يالغاندىن سهھنه ھازىرالپ، بۇ الگېرالرنى

تۈركىي مۇسۇلمانالرنى تهربىيىلهيدىغان مهكتهپ

دهپ تهشۋىق قىلماقتا. تۈركىي مۇسۇلمانالر بۇ يهرده

ئۆزىنىڭ تۈركلىك كىملىكىدىن ۋاز كېچىشكه

مهجبۇرلىنىدۇ. بىر-بىرى بىلهن ئۇيغۇر تىلىدا

سۆزلىشىشىگه يول قويۇلمايدۇ. ھهر قانداق چاغدا

خىتايچه سۆزلهشكه مهجبۇرلىنىدۇ. شۇنداقال،

ئۇالرنىڭ دىنىغا ئۇيغۇن ھالهتته ياشىشى

چهكلهنگهن.

    بۇ الگېرالردا  مهن سۆھبهت  ئۆتكۈزگهن  كىشىلهر 
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مهجبۇرىي ھالدا كاللىسى يۇيۇلۇشقا ۋه ئىسالم

ئېتىقادىنى رهت قىلىشقا مهجبۇرالنغان. بىر نهچچه

يىل ئىلگىرى قۇرئان ئوقۇغانلىقى، ئىسالم

كۆرسهتمىلىرىگه ئۇيغۇن ھالدا نىكاھ قىلىپ، توي

مۇراسىمى ئۆتكۈزگهنلىكى، يېمهك-ئىچمهكلهرنى

ھاالل- ھارام دهپ ئايرىغانلىقى، ئاتا-ئانىسىنى

ناماز ئوقۇشقا دهۋهت قىلغانلىقى ئۈچۈن  (قاماققا

ئېلىنغان ۋه) خىتاي دائىرىلىرىدىن كهچۈرۈم

سوراشقا مهجبۇرالنغان. مهن زىيارهت قىلغان بۇ

كىشىلهر بۇ الگېرالردا تۇتۇپ تۇرۇلىۋاتقانلىقىغا بىر

يىلدىن ئاشقان كىشىلهر ئىكهن.(2)

   ئولسى دېكتورنىڭ «شهرقىي تۈركىستاندىكى

زۇلۇمنىڭ ئاخىرلىشىشى ئۈچۈن، ئىسالم دۇنياسى

خىتايغا قانداق قىلىشى كېرهك» دېگهن سوئالغا

مۇنداق جاۋاب بهردى:

   ئىسالم دۇنياسى خىتايغا بىز بىلهن ياخشى

مۇناسىۋهت قۇرماقچى بولساڭ، شهرقىي

تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي

ئىبادهتلىرىنى بىماالل قىاللىشىغا يول قويۇشۇڭ،

يىغىۋېلىش الگېرلىرىنى تاقىشىڭ، بىزنى

ھۆرمهتلهيدىغان بولساڭ، شهرقىي تۈركىستاندىكى

تۈركىي مۇسۇلمانالرنى مهجبۇرىي ھالدا

ئاسمىالتسىيه قىلىپ خىتايالشتۇرۇشنى

توختىتىشىڭ كېرهك دهپ تهلهپ قويۇشى كېرهك.(3)

ئىنسانىيهت دۇنياسىدا ئهزهلدىن بېرى ھهققانىيهت

ئۈچۈن كۆكرهك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىققانالر،

مهزلۇمالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن كۈرهش قىلغانالر،

ھهقنى ئۈستۈن قىلىش يولىغا قهدهم باسقانالرنىڭ

ھهممىسى دېگۈدهك زالىمالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه

ئۇچراپ كهلگهن. خىتاينىڭ جىنايهتلىرىنى دۇنياغا

پاش قىلىۋاتقان ئولسىغا خىتاي مېدىيالىرى ھۇجۇم

قىلىپ، ئۇنى يالغانچىلىق بىلهن قارىلىدى. ئولسى

بولسا ئۆز تىۋىتېر ھېسابىدا خىتاينىڭ

دهۋاتقانلىرى راست بولسا، ھهر قانداق مېدىيادا

خىتاي تهرهپ بىلهن مۇنازىرىگه تهييار

ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىپ، بارچه ھهققانىيهت

تهرهپتارلىرىنىڭ تېخىمۇ چوڭقۇر ھۆرمىتىگه ۋه

قىزغىن قوللىشىغا ئېرىشكهن ئىدى.

   ئالالھقا بولغان ئىمانىنى خىتاينىڭ مال-دۇنيا

بىلهن ئېزىقتۇرىشىغا تېگىشمىگهن دوكتور ئولسى

يازىجى  مۇشۇ   ئاينىڭ   (2019-يىلى  12-ئاينىڭ) 

بېشىدا ئۆزى ئىشلهۋاتقان ئۇنۋېرسىتىتتا ئىشتىن

توختىتىلدى. ئولسى بۇ ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشىده

خىتاينىڭ بېسىمى بارلىقىنى تىلغا ئالدى.

خىتاينىڭ تهھدىتلىرىگه پىسهنت قىلماستىن،

خىتايغا قارشى ھهققانىيهت كۈرىشىنى داۋام

قىلىۋاتقان ئولسى خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىش نىشانى

بولدى. ئهمما، ئۇ بۇ سهۋهبلىك خىتايغا قارشى

ھهققانىيهت مهيدانىدا تۇرۇشتىن يالتىيىپ

قالمىدى. ئولسىنىڭ بىزنىڭ مهنپهئهتىمىز ئۈچۈن

يۇقارقىدهك قهھرىمانالرچه ئىش-ئىزلىرىنى

توختاۋسىز داۋامالشتۇرۇشى ئهلۋهتته ھهر بىر ئهقلى

ئويغاق ئۇيغۇرنى ئويغا سالماي قالمايدۇ. 

   دوكتور ئولسى يازىجى ئۇيغۇرنىڭ بېشىغا 

 ئالهمچه ناھهقچىلىك كهلگهن بۈگۈنكى كۈنده

ھهقنى سۆزلىگهن بىر قهھرىماندۇر. مهرتلهرنىڭ،

قهھرىمانالرنىڭ بېشىغا تۈرلۈك باال-مۇسىبهتلهر

كېلىدۇ، ئهمما، قهھرىمانالر بېشىغا كهلگهنلهردىن

ئۆكۈنمهيدۇ ۋه پۇشايمان قىلمايدۇ. ئۇالرنىڭ تارىختا

ياخشى نامى قالىدۇ. بىز قهھرىمان ئولسى

يازىجىنىڭ بىز ئۈچۈن قىلغان خىزمهتلىرىدىن

چهكسىز مىننهتدارمىز.

 

نهقىل مهنبهلىرى:

 

(1) ئولسى يازىجى ئۆزىنىڭ تۋىتېر ھېسابىدا 2019-

يىلى، 8-دېكابىر ئېالن قىلغان سۆزى

https://www.youtube.com/watch? (3) ،(2)

v=OLEQr2iOZLk&feature=emb_title
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ئۇيغۇرالرنىڭ كاناداغا يهرلىشىشى  

                                                     

   ئۇيغۇرالرنىڭ كاناداغا كېلىشى 1960- يىلالردا باشالنغان بولۇپ، شهرقى تۈركىستان تارىخىدىكى مهشھۇر

بايالردىن بولغان مۇسا باي جهمهتىنىڭ نهۋرىسى دانيال مۇساباي ئهشۇ يىلالردا كاناداغا كۆچمهن بولۇپ

يهرلهشكهن تۇنجى ئۇيغۇر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ . ئۇندىن باشقا ئا فغانىستان ئارقىلىق كېلىپ يهرلهشكهن بىر

قىسىم ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بارلىقى مهلۇم.                                                         

   كاناداغا كېلىپ يهرلهشكهن ئۇيغۇرالرنىڭ كۆچمهنلىك ئهھۋالى 3 تۈرگه بۆلىنىدۇ.  تېخنىك كۆچمهن،  مهبلهغ

سالغۇچى كۆچمهن ۋه سىياسى پاناھلىق تىلىگهنلهر ، قاتارلىقالر.                                                                     

                           

   1990-يىلالردىن باشالپ ئۇيغۇر زىيالىلىرى بىلىم ئاشۇرۇش مهقسىتىده تېخنىك كۆچمهن بولۇپ كاناداغا

كېلىشكه باشلىغان. 1997-يىلى غۇلجىدا يۈز بهرگهن 5- فېۋرال غۇلجا ۋهقهسىنىڭ تهسىرىدىن، خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ ھهددىدىن زىياده قاتتىق بولۇشى سهۋهبىدىن

2000- يىلالردىن ئېتىبارهن كاناداغا سىياسى پاناالنغۇچى بولۇپ كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئېشىشقا

باشلىغان.                                                                         

 
                                  تورونتودىكى ئالتۇن قوزۇقنىڭ   ھېكايىسى                                     

                                                                                                                          

   2008-يىلى رامىزاننىڭ 17- كۈنى 10- ئاينىڭ 18-كۈنى  ئىبراھىم قارىمنىڭ تورونتو ئېتوبىكوغا جايالشقان

ئۆيىگه ئىپتار ئۈچۈن  يىغىلغان 18 نهپهر  ئۇيغۇر قېرىندىشىمىز،  تورونتو شهھرىدىكى  ئۇيغۇرال ر نوپۇسىنىڭ 
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كۈندىن كۈنگه كۆپىيىۋاتقانلىقى، نهزىر-چىراغ

ئۆتكۈزۈش، ئۇيغۇرالرغا ئائىت مۇھىم خاتىره

كۈنلهرنى خاتىرىلىشى، ئانا تىل مهكتهپلىرىنى

ئېچىپ، ئۇيغۇر ئانا تىلىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن

ئۇيغۇرالرغا ئائىت بىر يهر- زېمىننىڭ بولۇشىنىڭ

زۆرۈرلىكى ھهققىده كۆپ باش قاتۇرۇپ

ھهمسۆھبهتته بولۇشتى. شۇ كۈنكى ئىپتارغا

قاتناشقانالر ئىچىده ئىبراھىم قارىم، شاۋكهت

ئىمام، پهرھات زۇنۇن، ئابدۇساالم ئاكا، ھاجى مامۇت،

پهرمان تۇردۇش…….قاتارلىق  18 نهپهر كىشى بار

ئىدى.شۇ كۈنكى مهسلىھهت ئاساسىدا، بىر

تهرهپتىن يهر زېمىن سېتىۋېلىشقا كېرهكلىك پۇلنى

ھازىرالش ئىشى باشالنغان بولسا،   2009- يىلى

كىرىشى بىلهن، ئۇيغۇر مهسچىتى سېتىۋېلىشقا

رهھبهرلىك قىلىش كومىتېتى قۇرۇلدى ئىبراھىم

دامولالم كومىتېت مۇدىرى،شاۋكهت ئىمام پۇل

يىغىشقا مهسئۇل، پهرھات زۇنۇن بوغالتىر بولدى.

ئۇندىن باشقا پهرھات زۇنۇن يهنه كانادا ھۆكۈمىتى

بىلهن بولغان قانۇنلۇق رهسمىيهت ئىشلىرىنىمۇ

ئۈستىگه ئالدى.پۇل يىغىش ئىشىدا، دهسلهپكى

قهدهمنى باسقان 18 نهپهر كىشى ئاكتىپ رول

ئوينىدى

   ئاخىردا 18 كىشى ئايدا 100 دولالردىن پۇل تاشالش

ئارقىلىق ئۇيغۇر جامىسى سېتىۋېلىشنىڭ

دهسلهپكى قهدىمىنى باستى. گهرچه بۇ باشلىنىش

كانادادهك يهر- زېمىن ئىنتايىن قىممهت بىر دۆلهت

ئۈچۈن، ئهخمىقانىلىق ۋه كۈلكىلىك بىر ئىشتهك

تۇيۇلغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ ھهمكارلىشىپ

ئىشلهش روھى ئارقىلىق نىشان قىلىنغان

مهقسهتكه يېتىشتهك مۇستهھكهم ئىراده 

ئالقىشالشقا تېگىشلىك بىر روھ ئىدى.

   ئۇيغۇر جامىسى  2009-يىلى 3-ئاينىڭ 18 -كۈنى

ئونتارىئو ھۆكۈمىتىگه رهسمى  تىزىمغا ئالدۇرۇلدى. 

2010-12-8- كۈنى، كانادا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر

جامىسىنىڭ چارىتي (خهير-ساخاۋهت)

ساالھىيىتىنى تهستىقلىدى. پهرھات زۇنۇن يهنه

كانادا ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان قانۇنلۇق رهسمىيهت

ئىشلىرىنىمۇ ئۈستىگه ئالدى.

  ئۇيغۇر جامىسى ياكى ئۇيغۇر ئۆيى سېتىۋېلىش

قهدىمىنىڭ بېسىلغانلىقى ھهققىدىكى خهۋهر

تارقالغاندىن  كېيىن،  تورونتودىكى  بارلىق   ئۇيغۇر 

جامائىتى بۇ “ئالتۇن قوزۇق”نىڭ قېقىلىشى ئۈچۈن

بهس -بهسته پۇل ئىئانه قىلىشقا باشلىدى.

   2013- يىلىغا قهدهر بۇ ھهمكارلىشىپ ئىش

قىلىش روھى داۋاملىشىپ شۇ يىلى ئۇيغۇر

جامىسى ئېلىش ئۈچۈن يىغىلغان پۇل 70 مىڭ

دولالرغا يهتتى. جامائهت مهسلىھهتلىشىپ تۈركلهر

سېتىشقا چىقارغان 490 مىڭ دولالرلىق بىر ئورۇننى

بانكىدىن قهرز پۇل ئېلىش يولى بىلهن سېتىۋېلىش

قارارىغا كېلىشتى. ئهمما بانكا تهرىپىدىن، مۇقىم

كىرىمى يوق  دېگهن سهۋهپ بىلهن رهت قىلىندى.

ئۇيغۇر مهدهنىيهت مهركىزى ياكى ئۇيغۇر جامىسى

دېگهن ئىسىمالردىن قايسى ئىسىمنى قويۇش

مهسىلىسىده  جىددى تاالش- تارتىشالر بولۇندى.

ئاخىردا ئۇيغۇر جامىسى دېگهن چاغدا كانادادىكى

مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭمۇ  ياردىمىگه

ئېرىشهلهيدىغانلىقىدىن ئىبارهت رېئاللىقنى كۆزده

تۇتۇپ، ئۇيغۇر جامىسى دېگهن ئىسىمنى قويۇشنى

مۇۋاپىق كۆردى.                                                

  شۇنى ئاالھىده تهكىتلهپ ئۆتۈشكه توغرا

كېلىدۇكى، تورونتو ئۇيغۇر مهسچىتىنىڭ

سېتىۋېلىنىشىدا، كانادانىڭ مونتېرىيال

شهھرىدىكى ئۇيغۇرالرمۇ ناھايىتى قىزغىن ھالدا

كۆپ ياردهمده بولدى. بۇ ھهقته  جامائهت ئهسلهپ

مۇنداق دهيدۇ: 

   2013-يىلى قىش ئايلىرى بىز تورونتودىن بىر

گۇرۇپپا كىشى مونتېرىيال شهھرىدىكى ئۇيغۇرالر-

نىڭ ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈش مهقسىتىده بۇ

يهرگه  باردۇق. بىز  دهل   مونتېرىيالدىكى ئۇيغۇرالر 

 مهشرهپ ئۆتكۈزگهن كۈنده بارغان ئىكهنمىز.

قېرىنداشلىرىمىز تورونتودىن ئىبارهت ئۇيغۇرالر

كۈندىن كۈنگه كۆپىيىۋاتقان بۇ شهھهرده بىر ئۇيغۇر

ئۆيىنىڭ بولۇشىنىڭ مۇھىم بىر ئىش

ئىكهنلىكىنى تهكىتلىشىپ بىزنى ئىنتايىن

قوللىدى. نهتىجىده مهشرهپ ئهھلى تورونتودا

قۇرۇلغۇسى ئۇيغۇر جامىسىنىڭ سېتىۋېلىنىشىغا

تهرهپ- تهرهپتىن ياردهم قولىنى سۇندى. ئهڭ ئاز

بهرگىنى 500 دولالر ئهڭ كۆپ بهرگىنى 5000

دولالردىن تاشالپ، بىز پهقهت ئىككى كۈن تۇرۇش

جهريانىدا 45 مىڭ دولالر پۇل يىغىپ كهلدۇق.

  شۇنداق قىلىپ تورونتو ئۇيغۇر جامىسى

تورونتودىكى بارلىق ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ قىزغىن 
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قوللىشى، مونتېريال جامائىتىنىڭ ياردىمى،

شۇنداقال ھهر ئايدا 100 دولالردىن پۇل تاشاليدىغان

مۇستهھكهم ئىرادىلىك بىر گۇرۇپپىنىڭ قىلچه

توختاپ قالماي ھهر ئايدا يۈز دولالردىن تاشلىشى

نهتىجىسىده، 2015- يىلى 6-ئاينىڭ 30-كۈنى،

تورونتوغا ئۇيغۇرالرنىڭ كانادا تارىخىدىكى تۇنجى

ئالتۇن قوزۇقى قېقىلدى. ئاخىرى تورونتودىكى

ئۇيغۇر جامائىتى ھىچقانداق بانكا قهرزى بولمىغان

ئهھۋال  ئاستىدا، 280 مىڭ دولالرغا بىر زېمىن

سېتىۋېلىشقا مۇۋهپپهق بولدى. بۇ كانادا تارىخىدا

(team work )تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرالرنىڭ بىرتهن

بولۇپ يهنى ھهمكارلىشىپ ئىشلهشنىڭ مېۋىسىنى

كۆرۈشى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.

  كانادا ئۇيغۇر مهسچىتى سېتىۋېلىنغان

مهزگىللهرده ئىبراھىم دامولالم تۈركىيهگه كۆچۈپ

كهتكهنلىكى سهۋهبىدىن، ئۇيغۇر جامىسىغا

رهھبهرلىك قىلىش ئىشلىرى پهرھات زۇنۇن،

شاۋكهت ئىمام، ئېتىبار ئارتۇش، مهمهت ئىمىن،

يۈسۈپ قاتارلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ زىممىسىگه

يۈكلهندى. تۇنجى بولۇپ پهرھات زۇنۇن ئۇيغۇر

جامىسىنىڭ رهئىسى، مهمهت ئىمىن ئىمام بولدى.

پهرھات زۇنۇن رهئىسلىك ۋهزىپىسىنى 2017-يىلىغا

قهدهر داۋامالشتۇرغاندىن كېيىن، 2017-يىلى 3-

ئاينىڭ 30-كۈنى سايالم ئارقىلىق شاۋكهت ئىمامغا

ئۆتكۈزۈپ بهردى. بۇ مهزگىلده، ئابدۇل ئهزىز …..

جامىنىڭ ئىماملىق ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئالدى.

شاۋكهت ئىمام رهئىسلىك ۋهزىپىسىنى 2018-يىلى

نويابېرغا قهدهر داۋامالشتۇرغاندىن كېيىن،

تۈركىيهدىن قايتىپ كهلگهن ئىبراھىم دامولالمغا

ئۆتكۈزۈپ بهردى. رهئىسلىك ۋهزىپىسىنى

ئۆتكۈزۈۋېلىش سايلىمىغا قاتناشقان ئىبراھىم

دامولالم بىلهن ئېتىبار ئارتۇچ ئوتتۇرسىدىكى بىر

ئاۋاز پهرق بىلهن شۇ كۈنكى سايالمدا ئىبراھىم

قارىم جامىنىڭ رهئىسى بولۇپ سايالندى. شۇندىن

ئېتىبارهن ئېتىبارهن ئىبراھىم قارىم، تورونتو

ئۇيغۇر مهسچىتىنىڭ ھهم رهئىسلىك ھهم ئىماملىق

ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئالماقتا.                              

         

    ئۇيغۇر جامىسى سېتىۋېلىنغاندىن كېيىن تۇنجى

قىلىنغان  ئىش  ئۇيغۇر   ئانا  تىل    سىنىپلىرىنى   

ئېچىش بولدى. ئۇيغۇر ئانا تىل سىنىپى 2015- يىلى

7-ئايدا ئېچىلدى. مهمهت ئىمىن مهكتهپ  مۇدىرى 

بولدى.  

    ئۇيغۇر مهسچىتى پهرھات زۇنۇن ۋه شهۋكهت ئىمام، 

رهئىس بولغان مهزگىللهرده، رهئىس ، ئىمام ۋه دائىمى

ھهيئهتلهردىن تهشكىل تاپقان، كانادا ئۆلچهملىرىگه

ئۇيغۇن بىر ئورگان ھالىتىگه كهلدى.                       

                         

   2015-يىلى 6-ئاينىڭ 30-كۈنىدىن 2018-يىلى

11- ئايغىچه بولغان ئۈچ يېرىم يىللىق پهرھات

زۇنۇن ۋه شاۋكهت ئىمام رهئىسلىكىدىكى ئۇيغۇر

جامىسىغا رهھبهرلىك قىلىش كومىتېتى دائىمى

ھهيئهت ئهزالىرى تۆۋهندىكىدهك بولغان.

ئابدۇساالم ئاكا، ھاجى مامۇت، پهرھات زۇنۇن،

شاۋكهت ئىمام، ئهنۋهر قۇربان، يۈسۈپ قاسىم، تاھىر

مىجىت، تۇيغۇن ئابدۇۋهلى، ئېتىبار قاتارلىقالر          

                 

   بۇ ئىككى قاراردا پهرھات زۇنۇن بوغالتىر، ئېتىبار

كاسسىر بولغان.

  

يهتته سېرىكچى ۋهقهسى

 

   كانادادىكى ئۇيغۇرالر تارىخىغا تامغىسىنى باسقان

مۇھىم ۋهقهلهرنىڭ بىر 2004- يىلى يۈز بهرگهن 

يهتته سېرىكچى ۋهقهسى.                                       

  يهتته سېرىكچى ۋهقهسىنى تىلغا ئېلىشتىن

بۇرۇن، بۇ 7 سېرىكچىنى كاناداغا ئهكېلىشته مۇھىم

رول ئوينىغان مهرھۇمه گۈلباھار(باھارگۈل ئابلىز

مۇھهممىدى) خانىم ۋه يولدىشى ئابلىمىت

ئهپهندىلهرنى تىلغا ئېلىشقا ئهرزىيدۇ. گۈلباھار

خانىم ۋه ئابلىمىت ئهپهندىلهر 1997- ۋه 1998-

يىللىرى ئهڭ دهسلهپته كاناداغا تېخنىك كۆچمهن

بولۇپ كهلگهن ئۇيغۇرالردىن ئىبارهت بولۇپ، مهرھۇمه

گۈلباھار خانىم ئهينى يىلالردا،  ئاتالمىش شىنجاڭ

ئونۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسورى بولۇپ ئىشلىگهن

ئىدى.(بهخىتكه قارشى مهرھۇمه گۈلباھار خانىم

2017-يىلى 7-ئاينىڭ 24-كۈنى كانادانىڭ ۋىنزور

شهھرىده ئالهمدىن ئۆتتى. 7 سېرىكچىنىڭ كاناداغا

كېلىشىده مۇھىم رول ئوينىغان بۇ  سۇيۈملۈك  

 خانىمنىڭ  ياتقان  يېرى جهننهتته بولسۇن .)
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    گۈلباھار خانىم 2004- يىلى ئۇيغۇر سېرىكچىلىگىنى كاناداغا تونۇشتۇرۇش مهقسىتىده، ئاپتونۇم رايۇنلۇق

سېرىك ئۆمىكىنىڭ 7 نهپهر سېرىكچىسىنى 2004- يىللىق خىتايالرنىڭ چاغان بايرىمىغا تهكلىپ بىلهن

ئهكىلىش ئىشىدا زور تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىدۇ. نهتجىده شۇ يىلى 12- ئاينىڭ ئاخىرىدا ئاتالمىش

ئاپتونۇم رايۇنلۇق سىرىكچىلهر ئۆمىكىنىڭ 7 نهپهر سېرىكچىسى كانادانىڭ تورونتو شهھرىگه يېتىپ

كېلىدۇ.              

    كانادادا سىياسى پائاليهت ئېلىپ بېرىۋاتقان مهمهت توختى قاتارلىق سىياسى ئاكتىپالرنىڭ كانادا

ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان بىر قاتار سىياسى پائاليهتلىرى نهتىجىسىده بۇ 7 نهپهر سېرىكچىنىڭ كانادادا

سىياسى پانالىق تىلهپ قېلىش ئىشى رېئاللىققا ئايلىنىدۇ.                                                                      

   كانادانىڭ تورونتو شهھرىده ئهسلىدىكى 7 نهپهر سېرىكچى ھازىر 7 ئائىلىنى تهشكىل قىلىپ، پهرزهنتلىرى

بىلهن قوشقاندا غوللۇق بىر كوللېكتىپقا ئايالندى.

   سېرىكچى ئايگۈل مهمهت كانادانىڭ داڭلىق تاالنت سهھنىسى پروگراممىسىغا قاتنىشىپ زور شۆھرهت

قازاندى ۋه بۇ پروگىراممىنىڭ بىر مىليوندىن ئارتۇق تاماشىبىنى ئالدىدا ئۇيغۇرالر ۋه ئۇيغۇر مهسىلىسىنى

تىلغا ئېلىپ ئۇيغۇرالرنى كانادادا تونۇتۇشتا مۇھىم تۆھپىلهرنى قوشتى.                                                  

   سېرىكچى ۋهلىنىڭ قىزى سۈمهييا كانادا ۋه ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلگهن يېنىك ئاتلېتكا مۇسابىقىلىرىگه

قاتنىشىپ ئىنتايىن زور نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈردى ۋه ئۇيغۇر كىملىكىنى شىمالى ئامېرىكا قىتئهسىده

تونۇشتۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىدى.

   ھازىر بۇ  " 7 سېرىكچى" كوللېكتىۋى تورونتودىكى ئۇيغۇر مهدهنىيهت سهنئهت ئىشلىرىدىكى يارقىن بىر

كوللېكتىپ بولۇپ تۇرماقتا.
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   ئۇيغۇرالنىڭ چىڭگىزخان قۇرغان موڭغۇل ئىمپىرىيىسىده ناھايىتى مۇھىم ئورۇنالرنى ئىگهلىگهنلىكىنى
كۆپچىلىك ئۇيغۇرالر بىلىدۇ. ئۇيغۇرالر ئۆز نۆۋىتىده موڭغۇلالر تاجاۋۇزىغا قارشى سهپلهردىمۇ تارىختا قالغۇدهك

ئىشالرنى قىلغان ئىدى. 
سۇلتان سهيپىدىن قوتۇز 

 
   1 .  13 - ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋهزىيىتى ۋه خارهزمشاھالرنىڭ ھاالكىتى :

 
  مهھمۇد كاشغهرىنىڭ ۋاپاتى ۋه ھهسهن بۇغراخاننىڭ ئوغلى سۇلتان ئهھمهدنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن  1124 -
يىلى ھاالك بولغان قىتان خانلىقىنىڭ شاھزادىسى يوللۇغ تاشىن 1132 - يىلى قاراخانىالر تهۋهسىگه قېچىپ
كهلدى. ئارقىدىن پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ  1134 - يىلى شىمالىي ئىلىكخاننى قهشقهرگه قېچىشقا مهجبۇر
قىلىپ، باالساغۇندا قارا خىتاي خانلىقى ( 1134 - 1212) نى قۇرۇپ ، 1141 - يىلى  9 - سېنتهبىر  سهمهرقهندكه  
يېقىن « قهتۋان  چۆلى ئۇرۇشى » دا  سالجۇقىالر  ۋه  قاراخانىالر  بىرلهشمه ئارمىيىسىنى مهغلۇپ قىلىپ ، پۈتۈن
ئوتتۇرا  ئاسىيانى يۇتۇۋالدى .  گهرچه قهشقهردىكى  چوڭ  قاغان تارىم ۋادىسىدا  ئۆز نوپۇزىنى  داۋاملىق ساقالپ

موڭغۇلالرنى مهغلۇپ قىلىپ ، ئىسالم
دۇنياسىنى قوغداپ قالغان ئىككى ئۇيغۇر
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 ھاجى ئهكبهر
مۇھهممهدنىياز 

سۇلتان رۇكنىددىن بايبارس
(1277-1260)

سۇلتان سهيپىددىن قۇتۇز  
(1260-1259)

تارىخ ۋه بىز 



قالغان بولسىمۇ ، ئهمما بهشبالىق ، ئىلى ، ئالتاي ، بالقاش بويى، ئىسسىقكۆل ، تاالس ۋادىسى ۋه
ماۋهرائۇننهھر تهرهپتىكى سهلتهنىتىنى قارا خىتايالردىن قايتا تارتىپ ئااللمىدى .

   1212 - يىلى قاراخىتايالر نايمان خانى كۈچلۈك ۋه خارهزمشاھ قولىدا  يوقىتىلىپ ،  بىپايان  ئوتتۇرا 
ئاسىيانى ئىككىسى بۆلۈشۈۋالغان . ئهمما كۈچلۈكنىڭ 5 يىللىق قاتتىق زۇلۇم ۋه قىرغىن سىياسىتى
نهتىجىسىده يېڭىدىن ئوتتۇرىغا چىققان موڭغۇلالر ھهم كۈچلۈكنى ۋه قۇدرهتلىك خارهزمشاھنى يوقىتىپ ،

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ تارىخىي يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتىۋهتتى. 
    1221 - يىلى 25 - نويابىر ، چىڭگىزخان سىند دهرياسى بويىدا خارهزمشاھ جااللىددىننى مهغلۇپ قىلغان .
سۇلتان جااللىددىن دهريادىن كېچىپ ھىندىستانغا ئۆتۈپ كهتكهن. شۇنىڭ بىلهن بىپايان ئوتتۇرا ئاسىيانى

ئىستىال قىلىش تامام بولغان . بۇ قېتىمقى شىددهتلىك ئۇرۇش 55 سائهت داۋام قىلغان .
   ئهسلىده چىڭگىزخان كېلىشتىن بۇرۇنال 1218 - يىلى ئۇنىڭ نويانلىرىدىن جهبه بىلهن سۇبۇتاي قوشۇن
باشالپ، ئهسلىده شهرقىي قاراخانىالرغا تهۋه بولغان بارلىق جايالرنى نايمان خانزادىسى كۈچلۈكنىڭ زۇلۇمىدىن
خاالس قىلغان . شۇ يىلى خارهزمشاھ ئهمهلدارىنىڭ قولىدا « جاسۇس » دهپ گۇمان قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهن 400
دىن ئوشۇق كىشى چىڭگىزخاننى چىلالپ كهلگهن . يىراق موڭغۇل دالىسىدىن ئوتتۇرا ئاسىياغا يېتىپ كهلگهن
موڭغۇلالرغا قارشى ھهربىي كېڭهشته زور خاتالىق سادىر بولغان . شاھزاده جااللىددىن تهشهببۇس قىلغان
بارلىق قوشۇن بىلهن موڭغۇلالرنى ئهجهللىك بىر ھۇجۇم بىلهن تارمار قىلىش پىكرى رهت قىلىنىپ ، ھهممه
ۋالىيالر ئۆز شهھىرىنى مۇداپىئه قىلىش پىكرى مۇۋاپىق كۆرۈلگهن . نهتىجىده 400 مىڭ مۇنتىزىم ئهسكىرى
بولغان خارهزمشاھ ئارمىيىسى تارقاقالشتۇرۇلۇپ ، چىڭگىزخاننىڭ 1219 - يىلدىن 1221 - يىلىغىچه پۈتۈن
ئوتتۇرا ئاسىيانى بويسۇندۇرۇپ ، غهربىي ئاسىيا ۋه شهرقىي ياۋروپاغا تېگىش قىلغۇدهك شارائىتقا ئىگه قىلىپ
قويغان . ئهمما يېڭى سۇلتان جااللىددىن تهن بهرمهي شۇ يىلى ھىندىستانغا قېچىشقا مهجبۇر بولغىچه

قاتتىق قارشىلىق كۆرسهتكهن. ھهتتا نهچچه قېتىم موڭغۇلالرنى ئېغىر مهغلۇپ قىلغان . 
 

     2 . جااللىددىننىڭ ئاناتولىيهگه چېكىنىشى ۋه ھىالكۇنىڭ ئابباسىيالرنى ھاالك قىلىشى :
 

   جااللىددىن 1199 - يىلى تۇغۇلغان بولۇپ ، ئانا جهمهتى تۈركمهنلهرگه ، ئاتا جهمهتى قاراخانىالرغا تۇتىشاتتى
. ئۇ يېڭىلگهندىن كېيىن 1221 - يىلى 25 - نويابىر چېكىنىپ ، بىر مهزگىل ھهربىي كۈچ توپلىغاچ (
چېچىلىپ كهتكهن قوشۇنلىرىنى يىغىپ)، ئامۇ دهرياسىنىڭ شىمالىغا ئۆتمهي تۇرغان . چىڭگىزخان ئوتتۇرا
ئاسىيادا تۇرۇپ ( قىشتا سهمهرقهندتته، يازدا تالىقاندا ) 1224 - يىلغىچه قۇمۇلدىن نىشاپۇرغىچه ، يىراق
ئالتايدىن كهشمىرگىچه ، سىبىرىيهدىن ئۇرال تاغلىرىغىچه بولغان 8 مىليون كىۋادرات كىلومېتىر كېلىدىغان
بىپايان مهركىزىي ئاسىيانى تولۇق تىزگىنلهپ بولغاندىن كېيىن ، ئوتتۇرا ئاسىيانى چوڭ ئوغلى جۇچى بىلهن
ئىنىسى چاغاتاي خانالرغا بۆلۈپ بېرىپ ، موڭغۇلىيهگه قايتىپ كهتكهن. ئهمما ئۇ يهنه قايتا يۈرۈش قىلىپ ،
1227 - يىلى تاڭغۇت خانلىقىغا ھۇجۇم قىلغان . تاڭغۇتالر ئىيۇلدا مۇنقهرز بولغان . داڭلىق چىڭگىزخانمۇ شۇ
يىلى 17 - ئاۋغۇست تاڭغۇت ئالدىنقى سېپىدا ئۆلگهن . ئۇنىڭ ئۆلۈمى جااللىددىنغا غهيرهت ئاتا قىلغان .
1227 - 1229 - يىللىرى جااللىددىن ھازىرقى پاكىستان ، ئىران ۋه ئهزهربهيجاننى قولىغا ئېلىپ ، توختىماي
ئامۇ دهرياسى بويىغا تېگىش قىلىپ موڭغۇلالرنى پاراكهنده قىلغان . 1229 - يىلى ئۆگۈدهي خاقان بولۇپ ، زور
قوشۇن ئهۋهتىپ ، ئۇنى ئهزهرنهيجان ۋه كۇردىستانغا چېكىنىشكه مهجبۇر قىلغان . جااللىددىن 1230 - يىلى
ھازىرقى تۈركىيه( شهرقىي قىسمى ) ، ئىراقنىڭ شىمالى ۋه غهربىي ئىراندا قايتت باش كۆتۈرۈپ ، ئهينى
ۋاقىتتىكى ئىككى كۈچلۈك دۆلهت بولغان ئاناتولىيه سالجۇقىالر خانلىقى ۋه مىسىردىكى ئهييۇبىالر
خانلىقىغا قورقۇنچ سالغان . نهتىجىده ئىككى دۆلهت بىرلىشىپ ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلغان . ئهمما ئۇ ھهر
ئىككى دۆلهت قوشۇنلىرىنى تارمار قىلىپ ، سالجۇقىالر خانى ئاالئىددىن كهيقۇبادنى « يهسسى چىمهن ئۇرۇشى
» دا قاتتىق مهغلۇپ قىلىپ ، سالجۇقىالر سهلتهنىتىنى يوق قىالي دېگهنده ئۇرۇشنى يىراقتىن كۆزىتىپ ،
تېخىچه تهرهپ تۇتماي تۇرغان ئهرتوغرۇل ( تىرىلىشتىكى سۇلتان ۋه ئهرتوغرۇل ) خارهزمشاھالرغا تۇيۇقسىز

ھۇجۇم قىلىپ ، سۇلتان ئاالئىددىننى قۇتقۇزۇۋالغان . سۇلتان بۇ كاتتا خىزمىتىنىڭ 
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بهدىلىگه ئهرتوغرۇلنى شهرقىي رىم ( سۆگۈت) چېگرىسىدىكى مۇنبهت زېمىنغا بهگ قىلغان .
     « يهسسى چىمهن ئۇرۇشى » دا كۆزلىگهن مهقسىتىگه يېتهلمىگهن جااللىددىن قوشۇننى قايتۇرۇپ كهتكهن .
بهزى قوشۇنلىرى تارقاپ كهتكهن . ئۆزى ئهسكهرلهرنى ئارامغا قويۇپ بېرىپ ، ئازغىنا نهۋكهرلىرى بىلهن
كېڭهش قىلىۋاتقان پهيتته سالجۇقىالر ۋه ئهييۇبىالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن كۇردىستان قاراقچىلىرى

تۇيۇقسىز باسقىن قىلىپ ، 1231 - يىلى 9 - ئۆكتهبىر سۇلتان جااللىددىننى تاغدا قهستلهپ ئۆلتۈرۈۋهتكهن . 
سۇلتان ئاالئىددىن بىلهن ئهييۇبىالرنىڭ بۇ تارىخىي خاتالىقى ئاخىرىدا موڭغۇلالرنى چىلالپ كېلىپ
دۆلهتلىرىنى ھاالكهتكه ئېلىپ بارغان . چۈنكى جااللىددىن موڭغۇلالرغا قارشى تهجرىبىلىك سهركهرده ھهمده
شهرق ئىسالم دۇنياسىنى ئۇالردىن قوغدىغۇچى چوڭ قالقان ۋه توساق ئىدى . ئاالئىددىن 1237 - يىلى
زهھهرلىنىپ ئۆلگهن . ئهييۇبىالرمۇ مىسىر ۋه سۈرىيه تهۋهلىرىده پارچه - پارچه بهگلىكلهرگه پارچىلىنىپ

كهتكهن. 
   ئۆگهدهيخان ئۇنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن زور قوشۇننى خىتايغا قارشى ئهۋهتىپ ، شىمالىي خىتاينى بېسىپ
ياتقان جۇرجىت ئالتۇن خانلىقىنى يوقىتىپ ، 1236 - يىلى جىيهنى باتۇخاننى ياۋروپاغا يۈرۈش قىلىشقا
ئهۋهتكهن . 1241 - يىلى ئۆگهدهي، 1242 - يىلى چاغاتاي ئۆلگهندىن كېيىن ، كۆيۈكخان يهنه بىر جىيهنى
ھىالكۇنى زور قوشۇن بىلهن ئىسالم دۇنياسىنى ئىستىال قىلىپ ، ئابباسىيالرنى يوقىتىشقا ئهۋهتكهن . موڭغۇل
قوشۇنى 1242 - يىلىدىكى « كۆسهداغ ئۇرۇشى » دا سالجۇقىالرنى يېڭىپ قارام ئهل قىلىپ قويغان . سۇلتان

غىياسىددىن ( ئاالئىددىن كهيقۇباتنىڭ ئوغلى ) ئىستانبۇلغا قېچىپ كهتكهن .
   ھىالكۇخان ئاناتولىيهنى بېقىندى قىلىپ بولۇپال يار - يۆلهكسىز قالغان ئابباسىيالر خهلىپىلىكىگه ھۇجۇم
قىلىشقا باشلىغان. 1246 - يىلى باغدات سېپىلىنى قورشاپ تۇرغاندا ، قاغان سايالش ئىشى تۈپهيلى

موڭغۇلىيهگه قايتقان . 
   ئۆگهدهي ئورنىغا 1241 - يىلى تۈركىنا خاتۇن ( 1185 - 1246) بۈيۈك موڭغۇل قاغانلىقىنىڭ تىزگىنىنى
قولىغا ئالغان بولۇپ ، ئۇ ئهسلى ئۇيغۇرالرنىڭ مهركىت قهبىلىسىنىڭ ئاقساقىلى تاھىر ئۇسۇننىڭ قىزى
بولۇپ ، ئاچىسى قۇالن چىڭگىزخانغا ياتلىق بولغان . تۈركىنا بېكه بولسا ئوغلى ئۆگهدهيخانغا ياتلىق بولغان
. 1206 - يىلى ئوغلى كۈيۈكخان تۇغۇلغان . مهركىتلهر 1216 - يىلى توپىالڭ كۆتۈرگهنده ، چىڭگىزخان تاكى
1218 - يىلغىچه ئاران باستۇرۇپ ، مهركىت ئاقساقاللىرىدىن يهنه بىر كىشىنىڭ قىزى « ئوغۇل قايمىش » نى
ئۆز نهۋرىسى كۆيۈكخانغا خاتۇن قىلىپ بهرگهن . 1241 - يىلى 11 - دېكابىر ئۆگهدهي قاغان قازا قىلغان .
تۈركىنا خاتۇن 12 - دېكابىردىن تاكى 1246 - يىلى ئۆز ئوغلى كۆيۈكخان كۆپ سانلىق ئاۋازغا ئېرىشكهنگه
قهدهر ھاكىمىيهتنى قولىدا تۇتۇپ تۇرۇپ ، قۇرۇلتاينى تىزگىنلىۋالغان . ئۇ ئوغلىنى قاغان قىلىپ ، خاتىرجهم
بولۇپ ، شۇ يىلى ۋاپات بولغان . ئهمما كۆيۈكخانمۇ بىر يېرىم يىل قاغان بولۇپال ، نهۋره ئاكىسى باتۇخانغا
قارشى ئاتلىنىپ ، 1248 - يىلى يول ئۈستىده ئالتايدا ئۆلگهن . خاتۇنى ئوغۇل قايمىشمۇ خۇددى قېيىن
ئانىسى ۋه بىر يۇرتلۇقى تۈركىنا خاتۇننىڭ ماھارىتىگه ۋارىسلىق قىلىپ ، بۈيۈك موڭغۇل قاغانلىقىنى 1251
- يىلغىچه قولىدا تۇتۇپ تۇرغان . شۇ يىلى باتۇخان ئاخىرى قورال كۈچى بىلهن ھىالكۇنىڭ ئاكىسى

مۆڭكۈخاننى قاغان قىلىپ سايالپ ، ئوغۇل قايمىشنى ئۆلتۈرۈۋهتكهن .
   مۆڭكۈخاننى باتۇخان ئۆزى بىۋاسته سايلىغاچقا، ھىالكۇخانمۇ ئۇنى ھۆرمهتلهشكه مهجبۇر ئىدى. بولۇپمۇ
باتۇخاننىڭ يېڭىال مۇسۇلمان بولغان ئىنىسى بهركهخاننىڭ چىڭ تۇرۇشى بىلهن باتۇخان ھىالكۇنىڭ
ئابباسىيالرغا چېقىلىشىنى توسقان . نهتىجىده ھىالكۇ تاكى 1255 - يىلى باتۇخان ۋاپات بولغانغا قهدهر ئىراق
ۋه شامغا ھۇجۇم قىاللمىغان . باتۇخان قازا قىلغاندىن كېيىنال ھىالكۇ ئالدى بىلهن 1256 - يىلى 15 - دېكابىر 
ئاالمۇت قهلئهسىنى ۋهيران قىلىپ ، غهربىي ئاسىيادىكى 222 يىللىق قورقۇنچ ۋه پىتنىنىڭ ئۇۋىسىنى يوق
قىلغان . ( سالجۇقىالر ۋه ئهييۇبىالرمۇ بۇ قهلئهنى ئااللمىغانىدى) ئاندىن يېڭى ئالتۇن ئوردا خانى

بهركهخاننىڭ توسقىنىغا قارىماي 1258 - يىلى فېۋرالدا باغداتنى ئىشغال قىلىپ ، خهلىپىلكنى يوقاتقان .
 

    3 . سهيپىدىن قوتۇزنىڭ موڭغۇلالرنى مهغلۇپ قىلىپ ئىسالم دۇنياسىنى ساقالپ قېلىشى :
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   مىالدى 1260 - يىلى 3 - سېنتهبىر ھىالكۇخاننىڭ ئهڭ قابىل ۋه جهسۇر قوماندانى كىتبۇقا نويان مىسىر
سۇلتانى قۇتۇز تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن . كىتبۇقا نويان كېلىپ چىقىشى نايمان ئۇرۇقىدىن بولۇپ، بۇ ئۇرۇق
ھازىرمۇ قازاقالر ئىچىده شۇ نام بىلهن ئاتالماقتا . تۆۋهندىكى سۈرهت كىتبۇقا نوياننىڭ قىزىلئوردا
شهھىرىدىكى ھهيۋهتلىك ھهيكىلىدۇر . ئۇنى ئۆلتۈرگهن مىسىر سۇلتانى سهيپىدىن قوتۇز ئهسلىده ئهڭ
ئاخىرقى خارهزمشاھ جااللىددىنىڭ سىڭلىسىنىڭ ئوغلى بولۇپ، ئۇنىڭ بوۋىسى سۇلتان ئاالئىددىن مۇھهممهد
قاراخانىالر مهلىكىسى تۈركان خاتۇننىڭ ئوغلى بولۇپ، ئۇ سهمهرقهنتتىكى قاراخانىالر سۇلتانى ئوسمان
بۇغراخاننى 1212 - يىلى قهتلى قىلىپ، ئۆزىنى قاراخانىالرنىڭ ھهقىقىي تهخت ۋارىسى دهپ قارىغان . لېكىن 
ئۇ « قاراخان » دهپ ئاتالماستىن داۋاملىق خارهزمشاھ دهپ ئاتالغان . ئهمما ئۇ 1221 - 1224 - يىلالردىكى
ئۇرۇشتا چىڭگىزخان تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىپ ، 1224 - يىلى ھازار دېڭىزىدىكى بىر يېگانه ئارالدا ئۆلۈپ
كهتكهن. ۋهسىيىتى بويىچه چوڭ ئوغلى باتۇر جااللىددىن خارهزمشاھ بولغان. ئهمما كونا پايتهخت
ئۆرگهنچتىكى قىپچاق خانلىرى تۈركمهن ۋه قاراخانىالر نهسلىدىن بولغان بۇ شاھزادىگه قهست قىلىپ، قىپچاق
نهسلىدىن بولغان كىچىك شاھزاده ئۇزالغنى خارهزمشاھ قىلماقچى بولغان. ئهمما ئۇزالغ ئاكىسى جااللىددىنغا
بۇ مهخپىيهتلىكنى ئېيتىپ بېرىپ، ئاكىسى بىلهن بىلله موڭغۇل قوشۇنىنىڭ قورشاۋىنى بۆسۈپ چىقىپ،
ھىندىستانغا ئۆتۈپ كهتكهن. چىڭگىزخان 1227 - يىلى 17 - ئاۋغۇست تاڭغۇت يۈرىشىده قازا قىلغاندىن
كېيىن ، ئوتتۇرانچى ئوغلى ئۆگهدهي قاغان بولغان. ئۇ ئاساسلىق ھهربىي كۈچىنى جۇرجىتالرنىڭ ئالتۇن
خانلىقىغا جازا يۈرۈشى قىلىشقا ئهۋهتكهن. چوڭ جىيهنى باتۇخاننى ياۋروپانى ئىگىلهشكه، كىچىك جىيهنى
ھىالكۇخاننى قايتا تىرىلمهكچى بولغان قاراخان نهسىللىك خارهزمشاھ جااللىددىننى يوقىتىش ئۈچۈن
خۇراسانغا ئهۋهتكهن. ھىالكۇخان بىر قاتار غهلبىلىك ئۇرۇشالر ئارقىلىق جااللىددىننى ئىران ئارقىلىق
ئهزهربهيجانغا قېچىشقا مهجبۇر قىلىپ، ئۇنى ئهسلىدىكى ئهنئهنىۋى تهسىر دائىرىسىدىن يىراقالشتۇرغان .
جااللىددىن ھازىرقى قارا باغنى بازا قىلىپ، شۇ يهردىكى كۇردىستان رايونىدا پائالىيهت ئېلىپ بارغان. ئهمما
ئۇنىڭ ئىككى خوشنىسى بولغان ئاناتولىيه سالجۇق سۇلتانى ئاالئىددىن كهيقۇبات بىلهن مىسىر ۋه سۈرىيهنى
تىزگىنلهپ تۇرغان ئهييۇبىالر بىرلىشىپ، ئۆزلىرىگه خهۋپلىك دهپ قارىغان جااللىددىنغا ھۇجۇم قىلىپ، ئۇنى
زور دهرىجىده ھالسىراتقان . نهتىجىده بىر تۈركۈم كۇرد ئىسيانچىلىرى ئۇنى 1231 - يىلى 9 - ئۆكتهبىر
قهستلهپ ئۆلتۈرۈپ، خارهزم شاھالر جهمهتىنى قۇللۇققا تۇتۇپ، ھهر قايسى جايالرغا ئاپىرىپ سېتىۋهتكهن .
جااللىددىننىڭ سىڭلىسى بىلهن 1231 - يىلى 2 - نويابىر تۇغۇلغان ئوغلى سهيپىدىنمۇ ئايرىپ تاشالنغان.
كېيىن سهيپىدىن خۇددى ھهزرىتى يۈسۈپكه ئوخشاش قولدىن - قولغا سېتىلىپ يۈرۈپ، مىسىرغا كېلىپ
قالغان . ئۇ بۇ جايدا باتۇخان قوشۇنلىرى تهرىپىدىن ئهرهبلهرگه سېتىلغان سۇلتان بايبارس قاتارلىق ئوتتۇرا
ئاسىيالىق تهقدىرداشلىرى بىلهن جهم بولغان. مىسىر ھاكىمىيىتىمۇ 1250 - يىلدىن باشالپ، خارهزم
مهلىكىسى شهجهرىدۇرنىڭ ۋاستىسى بىلهن سۇلتان ساالھىدىن ئهييۇبىنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ قولىدىن قاراخانىالر
ۋه خارهزمشاھالر ئهۋالدلىرىنىڭ قولىغا ئۆتكهن. شهجهرىدۇرنىڭ ئېرى ئايبهگ 1257 - يىلى ئۆلتۈرۈلۈپ ، قىسقا

داۋالغۇشتىن كېيى سهيپىدىن سۇلتان بولغان .
   ئاناتولىيه سالجۇقلىرى بىلهن ئهييۇبىالرنىڭ تاجاۋۇزچى موڭغۇلالرغا پۈتۈن كۈچى بىلهن قارشى تۇرغان
جااللىددىننى يوقىتىشى ئاخىرىدا باشلىرىغا باال بولىدۇ . مىالدى 1236 - يىلى ئۆگهدهي قاغان ئالتۇن
خانلىقىنى يوقىتىپ، خىتاينى ئىشغال قىلىپال، چوڭ جىيهنى باتۇخاننى ياۋروپانى تولۇق ئىشغال قىلىشقا،
كىچىك جىيهنى ھىالكۇخاننى ئىسالم دۇنياسىنى بويسۇندۇرۇشقا ئهۋهتىدۇ. ھىالكۇخان 1236 - يىلى تهبرىزنى
پايتهخت قىلىدۇ . تاغىسى چاغاتايخان ئىلى يايالقلىرىنى ئۇنىڭ ئارقا سهپ بازىسى قىلىپ بېرىدۇ . ھىالكۇ
باغداتنى ئىگىلهشتىن ئاۋۋال ئۇنىڭ ئىككى قانىتى بولغان ئاناتولىيه سالجۇقلىرى ۋه ئهييۇبىالرغا ھۇجۇم
قىلىدۇ . 1242 - يىلى كۆسهي تاغ ئۇرۇشىدا سالجۇق سۇلتانى غىياسىددىن كهيخۇسراۋ ( ئهرتۇغرۇلنىڭ شاھى)
ھىالكۇنىڭ بېقىندىسىغا ئايلىنىپ قالىدۇ . ئۇزۇن ئۆتمهي سۈرىيهدىكى ئهييۇبىالرمۇ بېقىندىلىق بىلدۈرىدۇ .
ھىالكۇ نهچچه يىل ھهربىي تهييارلىق قىلىپ ، ئاتلىق قوشۇنىنى 300 مىڭغا يهتكۈزۈىدۇ . 1258 - يىلى
باغداتنى ئېلىپ، بهش يۈز يىللىق ئابباسىالرنى يوقىتىدۇ . 1260 - يىلى يانۋاردا  ئىككى  ئاي ئىچىدىال  پۈتۈن 
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سۈرىيهنى ئىگىلهپ، مىسىرغا ھۇجۇم قىالي دهپ تۇرغاندا ، قاغان مۆڭكۈخاننىڭ قازا قىلغان خهۋىرى كېلىدۇ .
ھىالكۇ قاغان سايالش ئۈچۈن ئاساسلىق قوشۇننى قايتۇرۇپ كېتىپ، پهقهت 40 مىڭ ئهسكهرنى كىتبۇقا نويانغا
تاپشۇرۇپ، دهمهشىقته قالدۇرىدۇ. بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتقان ، 1259 - يىلى 11 - نويابىر سۇلتان بولغان
سهيپىدىن قۇتۇز ئهسكهر تارتىپ، كىتبۇقانى پهلهستىنده مهغلۇپ قىلىدۇ . ھىالكۇ ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن يولغا
چىقاي دهپ تۇرغىنىدا تاغىسىنىڭ ئوغلى، ئالتۇن ئوردا خانى بېركهخاننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ، تهبرىز خاراپ
بولىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ھىالكۇ مىسىرغا ئهسكهر تارتىشقا ئۈلگۈرمهي دهرت تارتىپ، 1265 - يىلى ئۆلىدۇ .
بهركهخانمۇ ھىالكۇنىڭ ئوغلى ئاباقاغا جازا يۈرۈشى قىلىپ ، تىبلىسقا كهلگهنده 1266 - يىلى 22 - دېكابىر

ۋاپات بولىدۇ . 
    1255 - يىلى ھىالكۇخان قۇرۇپ چىققان ئىلخانىالر خانلىقىنى ، ئۇيغۇر سانغۇن ۋه قوماندان « ئهراتنا بهگ »
1335 - يىلى يوق قىلىپ، ئۆزى ئاناتولىيهده « ئهراتنا ئۇيغۇر خانلىقى » نى قۇرۇپ چىقىدۇ. ئوسمانىالرمۇ تاكى
1381 - يىلغىچه بۇ خانلىققا بېقىندى بولۇپ ياشايدۇ . ئوسمانىالرنىڭ 1365- يىلى پايتهختىنى سۆگۈتتىن

ياۋروپا تهرهپتىكى ئهدىرنهگه كۆچۈرىشىمۇ بهلكىم مۇشۇ سهۋهپتىن بولسا كېرهك! 
 

سۇلتان رۇكنىددىن زاھىر بايبارس : 
 

   بايبارس 1223 - يىلى ھازىرقى قازاقىستاننىڭ تاالس ۋادىسىدا تۇغۇلغان خارهزم پۇقراسى بولۇپ ، موڭغۇلالر
تهرىپىدىن ئهسلىدىكى قاراخانىيالر زېمىنىدا 1220ـ يىللىرى ئۇرۇشالردا ئهسىرگه ئېلىنىپ،مىالدى 1237ـ
يىلى باتۇخان غهربكه يۈرۈش قىلغان چاغدا قىرىمدا رىملىقالرغا سېتىلغان.ئاندىن قولدىن قولغا سېتىلىپ
يۈرۈپ،دهمهشىقتىكى ئهييۇبىيالرغا سېتىلغان. ئاخىرىدا يهنه سېتىلىپ مىسىرغا كېلىپ قالغان. ئۇنىڭ
ھهربىي تاالنتىنى بايقاپ قالغان داڭلىق مىسىر مهملۇكىالر سۇلتانى سهيفىدىن قوتۇز (خارهزىمشاھ ئهۋالدى
بولۇپ،ئۇمۇ تاغىسى جااللىددىن ھازىرقى كۇردىستاندا ئاناتولىيه سالجۇق شاھى ئاالئىددىن كهيقۇبات ۋه
ئهييۇبىلهرنىڭ قولىدا مهغلۇپ بولۇپ ئۆلتۈرۈلگهن چاغدا ئهسىرگه چۈشۈپ،قولدىن قولغا سېتىلىپ
يۈرۈپ،ئاخىرىدا مىسىرغا سۇلتان بولۇپ قالغان)بايبارسنى قوماندان قىلغان.بۇ ئىككى ئهزىمهت مىالدى 1260ـ
يىلى ئهتىيازدا ھازىرقى سۇرىيهنى بويسۇندۇرۇپ، مىسىرغا ھۇجۇم قىلىشقا تهييارالنغان سهر خىل موڭغۇل
قوشۇنىنى مهغلۇپ قىلىپ،مىسىرنى قوغداپ قالغان. ئهسلىده موڭغۇلالرنىڭ 150مىڭ كىشىلىك سهر خىل
قوشۇنى ھىالكۇنىڭ قوماندانلىقىدا مىالدى 1258 ـ يىلى فېۋرالدا ئابباسىيالر (750/ 1258ـ يىلالر)پايتهختى
باغداتنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن،داۋاملىق ئىلگىرىلهپ،مىالدى 1260ـ يىل بېشىدا دهمهشىقنى ئىشغال
قىلىپ ، سۈرىيهنى ئىگىلهپ،مىسىرغا يۈرۈش قىلىشقا تهييارلىنىدۇ .بىراق دهل مۇشۇ ۋاقىتتا ھىالكۇغا خاقان
مۆڭكۈخاننىڭ ئۆلۈپ كهتكهن خهۋىرى كېلىدۇ.نهتىجىده ھىالكۇ چوڭ خاقان سايالش ئىشىدا ئالتۇن ئوردا
خانلىرى بولغان جۇچى ئهۋالتلىرىغا ئۇتتۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن زور قوشۇننىڭ ئاساسلىق قىسمىنى
قايتۇرۇپ موڭغۇلىيهگه قايتىدۇ.ئورنىغا مهشھۇر باتۇر سهركهردىسى ـ نايمان ئۇرۇقىدىن بولغان كىتبۇقا نوياننى
40مىڭ كىشىلىك تالالنغان قوشۇن بىلهن دهمهشىقته مۇداپىئهده قالدۇرۇپ قويىدۇ. ئاقىۋهت موڭغۇلالر ۋه
مهملۇكالر ھازىرقى پهلهستىندىكى«ئهينى جالۇت» دېگهن جايدا ھهل قىلغۇچ جهڭ قىلىدۇ. گهرچه موڭغۇالر
دهسلهپته شىددهتلىك ھۇجۇم قىلىپ،ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهن بولسىمۇ،بىراق ئۇرۇش سوزۇلغانسىرى،
موڭغۇل ئاتلىرى ئوتتۇرا شهرقنىڭ ئىسسىق ھاۋاسىغا ۋه جهڭگاھتىكى توزانالرغا چىدىماي،پۈتۈن سهپ بويىچه
يىمىرىلىپ،چېكىنىپ كېتىدۇ.ئۇالر شۇ چېكىنگىنىچه تاكى فىرات دهرياسىنىڭ شهرقىي قىرغىقىغا ئۆتۈپ
كېتىدۇ.مهملۇكىيالر سۈرىيهنى قايتۇرۋالىدۇ. بايبارس 4 - ئۆكتهبىر ئۇرۇشتىن قايتىپ ، قايتىش يولىدا  22 -

ئۆكتهبىر سهيپىدىن قوتۇزنى ئۆلتۈرۈپ ئۆزى سۇلتان بولىدۇ .
   بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغان ھىالكۇ خاقان سايالش ئىشىدىن قايتىپال، ئۆچ ئېلىش ئۇرۇشىغا ھازىرلىنىدۇ.

مهملۇكىيالرنى قايتا غهم باسىدۇ.  دهل شۇ ۋاقىتتا ئاجايىپ بىر ئىش يۈز بېرىدۇ.
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  ئالتۇن ئوردا خانلىقى(1237 ـ 1502)نىڭ 2 - خانى بهركهخان ھىالكۇنىڭ ئابباسىيالرنى مۇنقهرز
قىلىپ،باغداتتىكى پۈتكۈل مهدهنىيهت يادىكارلىقلىرىنى يوقىتىۋهتكىنىگه قاتتىق نارازى ئىدى.(چۈنكى بهركه
خان سابىق قاراخانىيالر جهمهتىدىن كېلىپ چىققان ئۆگهي ئانىسى خارهزمشاھ مهلىكىسى رىسالهت خاتۇننىڭ
تهربىيىسىده ئىسالمغا مايىل بولۇپ ، شۇ يهردىكى بىر ئالىم قولىدا مۇسۇلمان بولغان بولۇپ،ھىالكۇنىڭ
قىلمىشى ئۇنى بهكال غهزهپلهندۈرگهن).شۇڭا ئۇ مىالدى 1262ـ يىلى ئېتىل بويىدىكى يېڭى پايتهختىدىن قوشۇن
باشالپ،داغىستان ئارقىلىق كاۋكاز تاغلىرىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ ھىالكۇنىڭ پايتهختى تهبرىزگه ھۇجۇم قىلىپ،
ھىالكۇنىڭ مىسىرغا يۈرۈش پىالنىنى يوققا چىقارغان.شۇ قېتىمقى ئۇرۇشتىن كېيىن ھىالكۇ ئالتۇن ئوردىدىن
مۇداپىئه ھالىتىگه چۈشۈپ قالغان.ئۇ مىالدى 1265ـ يىلى چوڭ خاقان قۇباليدىن رازىلىق ئېلىپ «ئىلخانىيالر
خانلىقى(1265 ـ 1355)»نى قۇرۇپ،ئۇزاق ئۆتمهي ئۆلگهن.ئۇنىڭ ئىلكىده ئامۇ دهرياسىنىڭ جهنۇبىدىن تاكى
ئاناتولىيه سالجۇق خانلىقى(1096ـ 1308)(بۇ خانلىق 1242 ـ يىلدىكى كۆسهتاغ ئۇرۇشىدىن كېيىن ھىالكۇغا

بېقىندى بولۇپ قالغان.1309ـ يىلى تولۇق قوشۇۋېلىنغان).
   بايبارس 1260 - يىلى 11 - نويابىر جۈمه كۈنى ( ھىجىرىيه 658 - يىلى قۇربان ھېيت ئېيىنىڭ 6 - كۈنى ،
يهنى سهيپىدىن قوتۇز سۇلتان بولغان بىر يىل بۇرۇنقى 11 - نويابىر كۈنى ) مىسىردا خۇتبىده نامى ئوقۇلۇپ
سۇلتان بولغان . ئارقىدىنال ئۇ ئابباسىيالر جهمهتىدىن ھايات قالغان « ئهھمهد مۇستهنسىر بىلال» نى تېپىپ
كېلىپ 1261 - يىلدىن باشالپ تاكى 1517 - يىلغىچه كېيىنكى ئابباسىيالر دهۋرىنى ياراتقان . 1517 - يىلى
ياۋۇز سېلىم مىسىرنى ئالغاندىن كېيىن ، ئىسالم دۇنياسىنىڭ سۇلتانى ۋه خهلىپىسى ئوسمانىالر بولۇپ قالغان.
1261 - يىلى ئىيۇندا يېڭى خهلىپه مىسىرغا كهلگهن . 1262 - يىلى 22 - نويابىر بايبارس باشلىق بارلىق

مهملۇكىالر ( تۈرك قۇلالر ) خهلىپىگه بهيئهت قىلغان .
   ھىالكۇخاننىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن سۇلتان بايبارس ئالتۇن ئوردا خانى بهركهخان بىلهن
ئىتتىپاق تۈزگهن . بهركهخان ئۇنىڭغا ھىالكۇدىن ئالغان ھهممه جايالرنى بېرىشكه ۋهده بهرگهن . ئىككى تهرهپ
ھىالكۇغا جهنۇپ - شىمالدىن تهڭال ھۇجۇم قىلىپ ، ئۇنى ئىككىنچىلهپ سۈرىيه ۋه مىسىرغا تاجاۋۇز قىاللماس
قىلىۋهتكهن . ھىالكۇ 1265 - يىلى ، بهركهخان 1266 - يىلى ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ھىالكۇنىڭ قوشۇنلىرىنى
قوغالپ ئىراققىچه چېكىندۈرۈپ ، ئاخىرقى ئىسالم دۇنياسىنى قوغداپ قالغان سۇلتان بايبارىس موڭغۇل
تاجاۋۇزىدىن خاتىرجهم بولغاندىن كېيىن تاكى مىالدى 1267 -  يىلغىچه ئهھلى سهلىپ قوشۇنى بهرپا قىلغان
ئوتتۇرا دېڭىز بويلىرىدىكى ھهربىي قورغان - قهلئهلهرنى تولۇق قايتۇرۇۋېلىپ،ئىسالم دۇنياسىنى شهرقته
موڭغۇلالردىن،غهربته ئهھلى سهلىپ ئىستىالسىدىن قوغداپ 1277 - يىلى 2 - ماي ( ھىجىرىيه 676 - يىلى
مۇھهررهمنىڭ 27 - كۈنى پهيشهنبه ) ۋاپات بولۇپ ، دهمهشىقته شۇ يىلى ياساتقان « بايبارس كۇتۇپخانىسى » غا

دهپنه قىلىنغان . 
 

مهنبهلهر : 
 

1 . موڭغۇلالرنىڭ مهخپىي تارىخى 
2 . ئهلكامىل فىي تارىخ 
3 . ئهلبىدايه ۋهن نىھايه 

4 . ئىلخانىيالر ۋه سالجۇقىالر 
5 . تارىخىنىڭ يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتكهن يۈز مهشھۇر مۇسۇلمان

6 . ئۇيغۇر يىلنامىسى 
7 . ئىلخانىيالر خانلىرى شهجهرىسى 

8 . مهملۇكىالر  دهۋرىدىكى مىسىر 
9 . ئىسالم ئىنىسكلوپىدىيىسى 

10 . تارىخىمىزدىكى سىرالر ۋه ئۇنتۇلغان ئۇلۇغلىرىمىز
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ئۈمىدىڭنى ھهرگىز يوقاتما. (ھاياتتىكى بوران چاپقۇنالر) كىشىنى تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىدۇ، شۇنداقال ئۇ
مهڭگۈ داۋامالشمايدۇ. (روي.ت.بېنېت)

“Never lose hope. Storms make people stronger and never last forever.”
Roy T. Bennett
بىز مهلۇم دهرىجىدىكى ئۈمىدسىزلىكنى قوبۇل قىلىشىمىز كېرهك. بىراق، بىز چهكسىز ئۈمىدىمىزنى ھهرگىز

يوقاتمايمىز. (مارتىن لۇتېر كىڭ)
“We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.”
Martin Luther King Jr.

قهلبىڭدىكى ئۈمىدنى كۆتۈرۈپ ماڭغىن. شۇندىال، ھهرگىز يالغۇز ماڭمايسهن.(توم بودېت)
“Walk on with hope in your heart, and you’ll never walk alone.”
Tom Bodett

دۇنيادا قىلىنغان ھهر قانداق ئىش ئۈمىد سهۋهبلىك قىلىنىدۇ.
“Everything that is done in this world is done by hope.”
Martin Luther
ئهگهر كىشىده يېتهرلىك دهرىجىده ئۈمىد بولسا، كىشىلهرنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرىدىغان ئىشالرنى قىلىۋېتهلهيدۇ.

(شانو.ك.بۇچېر)
“A person can do incredible things if he or she has enough hope.”
Shannon K. Butcher

ئۈمىدكه چىقىم كهتمهيدۇ.(كولىتى)
“Hope costs nothing.”
Colette

مهن ھهر بىر تىنىقىمدا ئۈمىدنى سۈمۈرىمهن. (شارون پېنمان)
“I inhale hope with every breath I take.”
Sharon Kay Penman
بىز خۇدادىن ئۈمىدىمىز ئاز چاغدا ئۇنى كۆپهيتىپ بېرىشنى، ئۈمىدىمىز مۈگدهپ قالغاندا ئۇنى ئويغۇتۇشنى،
ئۈمىدىمىزده تهۋرىنىش بولغاندا ئۇنى مۇستهھكهملهپ بېرىشنى، ئۈمىدىمىز ئاجىز چاغدا ئۇنى كۈچهيتىپ

بېرىشنى، ئۈمىدىمىز بىتچىت قىلىنغاندا ئۇنى كۆكلىتىپ بېرىشنى تىلهيمىز.(جون كالۋىن)
“We should ask God to increase our hope when it is small, awaken it when it is dormant, confirm it
when it is wavering, strengthen it when it is weak, and raise it up when it is overthrown.”
John Calvin
ئۈمىد بىلهن ئۈمىدسىزلىكنىڭ پهرقى ئوخشاش ھېكايىنى پهرقلىق ئۇسۇلدا ئېيتىشتىن ئىبارهت.(ئالېين دى

بوتون)
“The difference between hope and despair is a different way of telling stories from the same facts.”
Alain de Botton

ئۈمىد ئارزۇنى ئويغىتىدۇ.(ئارىستوتېل)
“Hope is a waking dream.”
Aristotle
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سىزگه ھاياتنىڭ ئادالهتلىك ئهمهسلىكىنى ئېيتىش مېنىڭ خىزمىتىم بولۇشى مۇمكىن. بۇنداق
بولغانلىقتىن، بۇنى دېيىشنىڭ ئورنىغا مهن سىزگه ئۈمىدنىڭ بىباھالىقىنى، ئۇنىڭدىن بهل

قويۇۋهتمهسلىكىنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ئېيتىمهن. (س.ج.رهدۋاين)
“It’s probably my job to tell you life isn’t fair, but I figure you already know that. So instead, I’ll
tell you that hope is precious, and you’re right not to give up.”
C.J. Redwine

ئۈمىد يوق يهرده ئۈمىدنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشىمىز بىز ئۈچۈن مهجبۇرىيهتتۇر.(ئالبېرت كامۇمس)
“Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.”
Albert Camus
ئۆزۈڭده يوق نهرسىگه ئىشتىياش باغالش ئارقىلىق ئۆزۈڭده بار نهرسىلهرنى نابۇت قىلما. ھازىر ئىلىكىڭده بار

بولغان نهرسىلهرنىڭ ئۆتمۈشته سهن ئارزۇ قىلغان نهرسىلهر ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالما.(ئېپىكۇر)
“Do not spoil what you have by desiring what you have not; remember that what you now have
was once among the things you only hoped for.”
Epicurus
ئۆتمۈش ئهمهلىي ئىش-ھادىسىلهردىن شهكىللهنگهن. مهن ئوياليمهنكى، كهلگۈسى پهقهتال ئۈمىدتۇر.(ئىساك

مارىيون)
“The past is made out of facts… I guess the future is just hope.”
Isaac Marion

ھهربىر پهيتنىڭ ئۆزىگه يارىشا خۇشاللىقى ۋه ئۆزىگه يارىشا ئۈمىدى بولىدۇ.
“Every moment has its pleasures and its hope.”
Jane Austen

 
بىر-بىرىنى تۇتۇشقان قولالردا ئۈمىدنىڭ ئاالمىتى بار. تۈگۈلگهن مۇشتا بولسا ھېچنېمه يوق.(ۋىكتور ھىيۇگو)

“In joined hands there is still some token of hope, in the clinched fist none.”
Victor Hugo

ئۈمىدكه رۇخسهت بېرىلمىگۈچه كېتىپ قالمايدۇ.(رىك رىيوردان)
“Hope does not leave without being given permission.”
Rick Riordan

ئۈمىد ياخشى ناشتىلىق، ئهمما ناچار كهچلىك تاماقتۇر. (فرانسىس باكون)
“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.”
Francis Bacon
بىز ياخشى كۆرگىنىمىزده ئهسلىدىكى ئۆزىمىزدىن ياخشىراق بولۇشقا تىرىشىمىز. ئهسلىدىكى ئۆزىمىزدىن

ياخشى بولۇشقا تىرىشقىنىمىزدا، ئهتراپىمىزدىكى ھهممه نهرسه ياخشى بولىدۇ.(پاۋلو كوئېلخو)
“When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better
than we are, everything around us becomes better too.”
Paulo Coelho

ئۈمىد سېنى ياشىتىدۇ.(الۋرىن ئولىيۋ)
“Hope keeps you alive.”
Lauren Olive
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22 – نويابىر:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئىنگلىزچه خهۋهر بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا
مۇسۇلمانالرنىڭ چوشقا گۆشى يېمهسلىكىگه خاتىمه بېرىپ، شۇ ئارقىلىق ئۇالرنى ئاسمىالتسىيه قىلماقچى
بولغان. شۇنداقال، شهرقىي تۈركىستاننى خىتايدىكى ئاساسلىق چوشقا گۆشى ئىشلهپچىقىرىش بازىسىغا

ئايالندۇرماقچى بولغان.
 

23 – نويابىر: 
پاۋل گوۋبېل «ئوتتۇرا ئاسىيا ۋاقىت گېزىتى»دا «خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرنى ئېزىشى
ئوتتۇرا ئاسىيادا ئهكس سادا پهيدا قىلماقتا» دېگهن تېمىدا ماقاله ئېالن قىلدى. مهزكۇر ماقالىده
«بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرنى باستۇرۇش سىياسىتى نهتىجىسىده ئوتتۇرا ئاسىيا
دۆلهتلىرىده خىتايغا قارشى كهيپىيات كۈچىيىپ، خىتاينىڭ مهزكۇر رايوندا ئىقتىسادىي كېڭهيمىچىلىكى

توسقۇنلۇققا ئۇچرىماقتا» دېيىلگهن.
 

ئامېرىكا پرىزدېنتى دونالد ترامپ يېڭىدىن ۋهزىپىگه تهيىنلىگهن دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى روبېرت
ئوبرېيىن (Robert O’Brien) دۇنيادىكى ھهرقايسى ئهللهرنىڭ خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا بىر
مىليوندىن ئارتۇق مۇسۇلماننى الگېرغا قامىۋالغانلىقىغا قارىتا سۈكۈتته تۇرۇۋالغانلىقىنى ئهيىبلىدى ۋه
ئهسلىده بۇ ھهقته خهلقئارادا ئومۇمىيۈزلۈك نارازىلىق بولۇشى كېرهكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ يهنه ئهگهر
خىتاي ھۆكۈمىتى (1989 – يىلى) تيهنئهنمېن مهيدانىدا قىلغىنىدهك، خوڭكوڭدىكى دېموكراتىك
نامايىشنىمۇ قانلىق باستۇرماقچى بولسا، ھهرقايسى دۆلهت رهھبهرلىرىنىڭ كۆكرهك كېرىپ ئوتتۇرىغا

چىقىدىغان – چىقمايدىغانلىقىنى سورىدى.
 

24 – نويابىر:
دوكتور دېيۋىد ئوبرېيىن (David O'Brien) «ئېرالندىيه ۋاقىت گېزىتى»نىڭ تور بېتىده «خىتاي چوقۇم
ئۇيغۇرالرغا قىلغان ياۋۇزلۇقىنىڭ بهدىلىنى تۆلىشى كېرهك» دېگهن تېمىدا ماقاله ئېالن قىلدى. مهزكۇر
ماقالىده «ئېرالندىيه بېيجىڭنىڭ ئىقتىسادىي زهربىسىدىن قورقۇپال، ئۆزىنىڭ ئهخالقىي مهجبۇرىيىتىنى تهرك

ئهتمهسلىكى كېرهك» دېيىلدى.
25 – نويابىر:

«ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تور بېتىده ئاننا فىفىيېلىدنىڭ «شى جىنپىڭ چوقۇم ھودۇقتى: خىتاي
رهھبىرى ھهممه يهرده مالىمانچىلىقنى بېسىقتۇرۇش ھهلهكچىلىكىده»  ماۋزۇلۇق ماقالىسى  ئېالن  قىلىندى. 

ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋهتلىك 
مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

(2019-يىلى 11 – ئاينىڭ 22 – كۈنىدىن 12 – ئاينىڭ 22  - كۈنىگىچه)
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مهزكۇر ماقالىده شى جىنپىڭنىڭ خوڭكوڭ، شهرقىي تۈركىستان قاتارلىق بىر تاالي مهسىلىلهرده قاتمۇقات
باش قېتىنچىلىقىغا دۇچ كېلىۋاتقانلىقى، بۇ ئهھۋالالرنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنى ھودۇقتۇرۇپ قويۇۋاتقانلىقى

بايان قىلىنغان.
 

26 – نويابىر:
ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى پومپىئو خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش الگېرالردىكى زۇلۇم –
سىتهملىرىگه ئاالقىدار ئاشكارىالنغان ئىچكى ھۆججهتلهر ھهققىده «بۇ خىتاينىڭ (شهرقىي تۈركىستاندىكى)

خورالش قىلمىشلىرىنىڭ ھهقىقهتهن تولىمۇ ئېغىر ئىكهنلىكىنى دهلىللىدى» دېدى.
 

27 – نويابىر:
فىرانسىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى جېن ئىف لې درايېن (Jean-Yves Le Drian) خىتاينى شهرقىي

تۈركىستاندىكى الگېرالرنى تاقاشقا چاقىرىق قىلدى.
 

28 – نويابىر:
«ۋاشىڭتون پوچتىسى» گېزىتىنىڭ تور بېتىده، شهرقىي تۈركىستاندا خېلى كۆپ ئۇيغۇر ئابۇنىتى بار تېلېفون
يۇمشاق دېتالى تىك توك ( ،TikTok) نىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇش ھهرىكهتلىرىگه يانتاياق

بولۇۋاتقانلىقى خهۋهر قىلىندى.
 

3-دېكابىر: 
ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى 407 ئاۋازنىڭ قوللىشى، بىر ئاۋازنىڭ قارشى چىقىشىدهك مۇتلهق ئۈستۈنلۈك بىلهن
«ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى» اليىھهسىنى ماقۇللىدى. بۇ دۇنيا خاراكتېرلىك زور ۋهقه

ھېسابالندى.
 

ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇنى اليىھهسىنى  ماقۇللىغاندىن كېيىن، خىتاينىڭ
ھهرقايسى غوللۇق ئاخبارات ۋاستىلىرى بهس - بهسته بايانات ئېالن قىلىپ، ئامېرىكانى قاتتىق ئهيىبلهپ،

«ئامېرىكا بۇ سهۋهبلىك ئېغىر بهدهل تۆلهيدۇ» دهپ پوپوزا قىلدى.
 

خىتاي ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستاندا خىتايغا غالچىلىق قىلىپ، دىننى، مىللهتنى ۋه
ۋهتهننى سېتىش بهدىلىگه كېرىلىپ ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ۋهتهن خائىنلىرىدىن ئابدۇرېقىپ تۆمۈر نىياز (خىتاي
شهرقىي تۈركىستاندا ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن قۇرغان «ئىسالم ئىنستىتۇتى»نىڭ مۇدىرى)، ئابدۈشكۈر رهھمىتۇلال
(ئۈرۈمچى ئاق مهسجىدنىڭ ئىمامى)، شۆھرهت زاكىر (خىتاي شهرقىي تۈركىستانغا تهيىنلىگهن قورچاق
باشلىق) قاتارلىقالر ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غهرب ئهللىرىنى پىتنه -ئىغىۋا تارقىتىش بىلهن ئهيىبلهپ،
شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ بهخت - سائادهت ئىچىده ياشاۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. شهرقىي تۈركىستان
خهلقى بۇ ۋهتهن خائىنلىرىنى مهڭگۈ ئۇنۇتمايدۇ، ئالالھ بۇالرنى دۇنيا ۋه ئاخىرهتته قاتتىق ئازاب بىلهن

جازااليدۇ.
 

خىتاينىڭ ھۆكۈمهت ئاۋازى بولغان يهر شارى ۋاقىت گېزىتى بايانات ئېالن قىلىپ، جازا الگېرلىرىنى پاش
قىلىش ۋه ئىز - دېرهكسىز غايىب بولغان ئۇيغۇرالر ھهققىده گۇۋاھلىق توپالش ئىشلىرى بىلهن
شۇغۇللىنىۋاتقان، دهرىن بايرىن بىلهن ئاندىرىئان زهنىسنى، ئامېرىكا ئىستىخبارات ئورگىنىنىڭ جاسۇسى دهپ
ئېالن قىلغاندىن كېيىن، بۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇالردىكى كۈلكه تېمىسىغا ئايالندى. ئاندىرىئان زهنس ئۆزىنىڭ

تىۋىتتېر ھېساباتىدىكى ئىسمىنى 007 گه ئۆرگهرتىپ خىتايغا كىنايه قىلدى.
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4 - دېكابىر: 

شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى تۇنجى قېتىم خىتاي ھهققىده بايانات ئېالن قىلىپ، خىتاينىڭ

ئۆزلىرىگه تهھدىت پهيدا قىلىۋاتقانلىقىنى ئهيىبلىدى.

 

ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى قىسقا بايانات ئېالن قىلىپ، بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتىۋاتقان

سىياسى ھۇجۇمى تېرورىزىم بىلهن مۇناسىۋهتسىز، دېدى.

 

5 – دېكابىر: 

ئامېرىكا كېڭهش پاالتا ئهزاسى چاك راسلى، دۇنيا بانكىسىنىڭ خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا قۇرغان ئاتالمىش

«قايتا تهربىيهلهش مهركهزلىرى»گه  50 مىليون دولالر قهرز بېرىش مهسىلىسىنى سۈرۈشته قىلدى.

 

ژۇرنالىسىت ۋېرلېمان (CJ Werleman) «Byline Times» تورىدا «خىتاي ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرغا زىيانكهشلىك

قىلىۋاتقان مهزگىلده، ئۇنىڭغا 2022 – يىللىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىگه ساھىبخانلىق قىلىش ساالھىيىتى

بېرىلمهسلىكى كېرهك» دېگهن تېمىدا ماقاله ئېالن قىلدى. مهزكۇر ماقالىده «خهلقئارالىق ئولىمپىك

كومىتېتى 1936 – يىلى ناتسىست گېرمانىيهسىگه ئولىمپىك مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈش ساالھىيىتى

بهرگهنلىكتىن ئىبارهت خاتالىقىدىن ساۋاق ئېلىشى كېرهك» دېيىلگهن.

 

6 – دېكابىر:

قازاقىستان سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن ئىككى نهپهر خىتاي پۇقراسى قازاقنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ

بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

 

كانادانىڭ كونسېرۋاتىپالر پارتىيهسىدىن بولغان ئىككى نهپهر پارالمېنت ئهزاسى كانادا ھۆكۈمىتىگه،

ماگنېتىسكى قانۇنىدىن پايدىلىنىپ، خوڭكوڭ ۋه شهرقى تۈركىستاندا ئىنسان ھهقلىرىنى دهپسهنده

قىلىۋاتقان خىتاي ئهمهلدارلىرىنى جازاالش توغرىسىدا قانۇن تهكلىپ اليىھهسى سۇندى.

 

7 – دېكابىر:

يېقىندا، ۋاشىڭتوندىكى خهلقئارا تهكشۈرۈش ئاخباراتچىلىق ئىنىستىتۇتى خىتاينىڭ الگېرالر ھهققىدىكى 24

بهتلىك مهخپىي ھۆججىتىنى ئاشكارىالپ، دۇنيانى زىلزىلىگه سالغان ئىدى. بۇ مهخپىي ھۆججهت بىلهن

تهمىنلىگۈچىنىڭ گولالندىيهده ياشاۋاتقان ئاسىيه ئابدۇلئهھهد خانىم ئىكهنلىكى ئاشكارىالنغاندىن كېيىن

دۇنيادا يهنه بىر زىلزىله پهيدا بولدى. 

 

9 – دېكابىر:

نيۇيورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ مۇخبىرى پائۇل مۇزۇر ئامېرىكا پۇخراسى فىرقهت جهۋدهتنىڭ غۇلجا شهھرىدىكى

ئۆيىده نهزهربهنت ئاستىغا ئېلىنغان ئاپىسى مىنهۋهر تۇرسۇن بىلهن ئۆتكۈزگهن ئاۋازلىق ھۆججىتىنى ئېالن

قىلىپ زور غۇلغۇال قوزغىدى.  

                           

10 – دېكابىر:

خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى بايانات ئېالن قىلىپ، ئهگهر خىتاي جازا الگېرلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنى قويۇپ

بهرگهن بولسا، پاكىت كۆرسىتىشى كېرهك دېدى. بۇ بايانات ئاتالمىش ئاپتونوم رايوننىڭ رهئىسى شۆھرهت

زاكىرنىڭ «تهربىيهلهش مهركىزىدىكى كۇرسانتالر ئوقۇش پۈتتۈردى» دېگهن يالغانچىلىقىغا قارىتا ئېالن  

قىلىندى .
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ياۋروپا ئىتتىپاقى ماگنېتىسكى قانۇنىنى ماقۇلالپ، دۇنيادىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىرىنى

جازااليدىغانلىقىنى  بىلدۈردى.

 

ھىندىستاندىكى مۇسۇلمانالر نامايىش قىلىپ، ب د ت دىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزۈۋاتقان مهدهنىيهت

قىرغىنچىلىقىغا تهدبىر قوللىنىشنى تهلهپ قىلغان. 

 

13 – دېكابىر:

گېرمانىيهلىك داڭلىق پۇتبول چولپىنى مهسۈت ئۆزىل، ئۆزىنىڭ فېيسبۇك، تىۋىتتېر ۋه ئىنىستاگرام قاتارلىق

ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابلىرىدا، ئۆزىنىڭ  70 مىليوندىن ئارتۇق مهستانىسى (تىۋىتتېر ۋه ئىنستاگرامدا 20

مىليوندىن ئارتۇق، فېيسبوكتا 35 مىليون ئهتراپىدا، بۇالرنىڭ ئارىسىدا تهكرار ئابۇنىتالر خېلى كۆپ بولۇشى

مۇمكىن) غا: «بىز شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن ئاۋازىمىزنى چىقىرىشىمىز كېرهك، شهرقىي تۈركىستان

مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن تاشلىنىپ قالدى» دهپ بايانات ئېالن قىلدى. مهسۇت ئۆزىلنىڭ پهقهت خىتايدىال 10

مىليون خىتاي مهستانىسى بارلىقى مهلۇم.

 

15 – دېكابىر:

خىتاينىڭ ئهڭ چوڭ ھۆكۈمهت تهرهپ تاراتقۇسى بولغان مهركىزىي تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى (CCTV) مهسئۇت

ئۆزىل تهۋه بولغان ئارسېنال كوماندىسىنىڭ ئهسلىده تارقىتىش پىالنالنغان مۇسابىقىسىنى قويۇشنى

ئهمهلدىن قالدۇردى. ئارقىدىنال خىتايدىكى تېڭشۈن، دوڭچيۇدى دېگهندهك تور تاراتقۇلىرىمۇ CCTV نىڭ

مهزكۇر قارارىغا ئاۋاز قوشۇپ، ئۆزىلنى بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

 

شۇنداقال خىتاينىڭ يهرشارى ۋاقىت گېزىتى قاتارلىق تاراتقۇلىرى مهسئۇت ئۆزىلنىڭ شهرقىي تۈركىستان

توغرىسىدىكى باياناتى ھهققىده قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، خىتاي جامائهت پىكرىنى مهسئۇت ئۆزىلگه قارشى

يېتهكلهشكه قاتتىق كۈچىدى. بۇ خىل ئۇرۇنۇشالرنىڭ تهسىرىده، كۆپلىگهن خىتاي توپ مهستانىلىرى

ئۆزىنىڭ ئهشهددىي مىللهتچىلىك، تاجاۋۇزچىلىق خاھىشىنى ئاشكارىالپ، گويا شهرقىي تۈركىستان

ئهلمىساقتىن بېرى ئۆزىنىڭ ئاتا مىراس زېمىنىدهك غهزهپلىنىپ، مهسئۇت ئۆزىلنىڭ رهسىملىرىنى، پۇتبول

كىيىمىنى كۆيدۈردى، يىرتىپ دهسسىدى ۋه بۇالرنىڭ فىلىمغا ئېلىپ تورالردا تارقىتىپ، مهسئۇت ئۆزىلگه

قارشى تېخىمۇ كۈچلۈك غهزهپ دولقۇنى قوزغىماقچى بولۇشتى.

 

16 – دېكابىر:

ھىندىنوزىيهدىكى ئهڭ چوڭ ئىككى مۇسۇلمان تهشكىالت سۈكۈتىنى بۇزۇپ، خىتاينىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى توختىتىشقا

چاقىردى.

 

18-دېكابىر:

ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ ستراسبۇرگدىكى باش شىتابىدا خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام

توختىغا بېرىلگهن «ساخاروف مۇكاپاتى» نى تارقىتىش مۇراسىمى داغدۇغىلىق ئۆتكۈزۈلدى. ئىلھام توختىنىڭ

قىزى جهۋھهر ئىلھام دادىسىغا ۋاكالىتهن مۇكاپاتنى تاپشۇرۇۋالدى ھهمده سۆز قىلىپ دۇنيا جامائىتىنى

ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان ئېغىر پاجىئهلهرگه سۈكۈت قىلماسلىققا چاقىردى.

 

گېرمانىيهلىك   تۈرك   پۇتبول   چولپىنى  مهسئۇت  ئۆزىل ،   خىتاي   ھۆكۈمىتىنىڭ   ئۇيغۇر     دىيارىدىكى      

سىياسىي باستۇرۇش      ھهرىكىتىنى   ئهيىبلهپ،   ئاشكارا  بايانات   ئېالن    قىلغاندىن   كېيىن،  ئارسىنال
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كوماندىسىنىڭ سابىق دىرىكتورى ئارسىن ۋان گىر، ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرى مايك پومپىيۇ

قاتارلىقلىقالرنىڭ قوللىشىغا سازاۋهر بولدى.

 

ئهركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاننىڭ خوتهن ۋىاليهت لوپ ناھىيه سامپۇل يېزا

قارقىي كهنتىده، ئاتا – ئانىسى يىغىۋېلىش الگېرىغا ئهكېتىلگهن بهش ياشلىق نهسرۇلالھ ئىسىملىك ئوغۇل

بالىنىڭ جهسىتى مۇز تۇتقان ئۆستهڭدىن چىقىرىۋېلىنغان. دهلىللىنىشىچه، بۇ بالىنىڭ ئانىسى غۇلجىدىكى

بىر تۈرمىده، دادىسى بولسا لوپتىكى الگېردا ئىكهن.

 

خىتاي تهرىپىدىن شهرقىي تۈركىستاننى «زىيارهت» قىلىشقا تهكلىپ قىلىنغان ۋه شهرقىي تۈركىستاندىن

ئايرىلغاندىن كېيىن، ئۇ يهردىكى ھهقىقىي ئهھۋاالتالرنى دۇنيا جامائهتچىلىكىگه ئاشكارىلىغان ئالبانىيهلىك

تهتقىقاتچى ئولىسى يازىجى ئالبانىيهدىكى ئۇنىۋېرسىتېتتىكى ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىدىن ئايرىلىپ قالغان.

ئولىسى يازىجى بۇنى خىتاي كومپارتىيهسى ئۆزىنىڭ ئالبانىيهدىكى تهسىر كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئىشلهتكهن

بېسىمنىڭ مهھسۇلى دهپ قارىغان.

 

19 – دېكابىر:

ياۋروپا پارالمېنتى شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق كرىزىسى ھهققىده قارارنامه ماقۇلالپ، ياۋروپا

ئىتتىپاقىنىڭ ئىجرائىيه ئورگانلىرىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا سادىر قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق

دهپسهندىچىلىكىگه قارىتا كۈچلۈك ھهرىكهت قوللىنىشقا چاقىردى .

 

2020 - يىللىق ئامېرىكا پرىزدېنتلىق سايلىمى نامزاتلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى كۆرسهتكهن دېموكراتالر پارتىيهسى

كاندىداتلىرىنىڭ 6 - نۆۋهتلىك تېلېۋىزىيه مۇنازىرىسى 19 - دېكابىر كهچقۇرۇن ئامېرىكانىڭ لوس - ئانجىلس

شهھىرىده ئۆتكۈزۈلدى. مۇنازىره PBS تېلېۋىزىيهسى ئارقىلىق نهق مهيداندىن تارقىتىلدى.

 

ئوباما ھۆكۈمىتى دهۋرىده ئامېرىكا مۇئاۋىن پرىزدېنت بولغان جوۋ بايدىن مهزكۇر مۇنازىره جهريانىدا،

خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى داۋاملىق خورلىشىغا يول قويماسلىق كېرهك، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى الگېرالرغا

قامىغانلىقىنى قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ، دېدى. 

 

بۇ نۆۋهتلىك مۇنازىرىده ئۇيغۇر مهسىلىسى كاندىداتالر تهرىپىدىن تىلغان ئېلىنىپال قالماي، مۇنازىره

جهريانىدا كاندىداتالردىن سورىلىدىغان تاشقى سىياسهتكه ئاالقىدار مۇھىم سوئالالر قاتارىدىن ئورۇن ئالدى.

CNN نىڭ خهۋهر قىلىشىچه، مۇنازىره خىتاي، شهرقىي تۈركىستان ۋه خوڭكوڭ مهسىلىسىگه يۆتكهلگهنده

PBS نىڭ بۇ ھهقتىكى نهق مهيدان ئاڭلىتىشى خىتايدا توققۇز مىنۇت ئهتراپىدا توختىتىپ قويۇلغان.

 

20 – دېكابىر:

تۈركىيهدىكى ئهڭ چوڭ ئىنسانى ياردهم تهشكىالتى ھېسابالنغان  ئىھاھا (İHH) تهشكىالتىنىڭ

ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن، پهۋقۇلئادده چوڭ نامايىش ئۆتكۈزۈلۈپ،  خىتاينىڭ  ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى

جازا الگېرلىرىغا سولىغانلىقى قاتتىق ئهيىبلهندى. 

 

ئوخشاش ۋاقىتتا يهنه تۈركىيهنىڭ ھهر قايسى شهھهرلىرىدىمۇ خىتايغا قارشى كهڭ كۆلهملىك نامايىشالر

ئېلىپ بېرىلدى. نامايىشنى ئاناتولىيه ياشالر جهمئىيىتى، شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتالر بىرلىكى، تۈركىيه

كادىرالر ئۇيۇشمىسى قاتارلىق كۆپ ساندىكى ئاممىۋى تهشكىالتالر قولالپ -قۇۋۋهتلىدى. نامايىشقا 60

مىڭدىن ئارتۇق كىشىنىڭ قاتناشقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى.
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22- دېكابىر : 

يېڭى زىلالندىيهلىك زهيتۇن توپ چولپىنى ساننى بىل ۋىليامىس قاتارلىقلىق ئۆزىلنى ياقالپ ئۇيغۇرالرنى

قوللىدى.  ئۇندىن باشقا بۇ ئايدا ئىسالم دۇنياسىدا نامى بار داڭلىق چولپان ماھر زهين ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئاۋاز

چىقاردى.مىسىرلىق مهشھۇر قارى مۇھهمهمد جىبرىل، كۈۋهيت ئۇنۋېرسىتېتىنىڭ تهپسىر ۋه ھهدىس

پروففېسورى دوكتور ھاكىم مۇتهيرى (تۋىتېردىال بىر مىليوندىن ئارتۇق ئهگهشكۈچىسى بار)، مىسىرلىك

سهلهپىي دهۋهتچى ۋه قارى مۇھهممهد ھهسسان، ئىسالم دۇنياسىدا تونۇلغان ياش دهۋهتچى مۇسلىھ ئۇليانى

قاتارلىق ئۇيغۇرالرنى قولالپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ بېسىۋېلىنغان ئىسالم تۇپرىقى ئىكهنلىكىنى بايان

قىلىپ كۈچلۈك بايانات، ماقاله ۋه ۋىديوالرنى ئېالن قىلدى. ئىسالم دۇنياسىدىكى يهرلىك ياكى دۇنياۋى

تهسىرگه ئىگه شهخسلهر بهس-بهسته ئۇيغۇرالرنى قولالپ، «خىتاي مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرمهكته»، «خىتاي

تېرورىست»، «ھهممىمىز ئۆزىل» دېگهندهك ھاشتهگلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان باياناتالر تىۋېتردا قىزىق تېمىغا

ئايالندى.
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 تهييارلىغۇچىالر :
                        سهھهر 

    ھېكمهتيار ئىبراھىم،
ئهنۋهر قاراقۇرۇم



ئۆزىنىڭ كىملىكىنى ۋه مۇسۇلمانلىق بۇرچىنى ئۇنۇتمىغان
مهسئۇت ئۆزىل تۈركنىڭ ۋه مۇسۇلماننىڭ قانداق بولۇشى

كېرهكلىكىنى دۇنياغا كۆرسىتىپ بهردى. 

مهسئۇت ئۆزىل



بىز باشتىن كهچۈرىۋاتقان ئىختىالپالر ۋه ئىتتىپاقسىزلىقالرنى بىزنىڭ ھالىتىمىزدىكى باشقا مىللهتلهرمۇ باشتىن كهچۈرگهن . باشقا
مىللهتلهر ھهل قىاللىغان مهسىلىلهرنى بىزمۇ ھهل قىالاليمىز. بارلىق كۈچ- قۇۋۋهت، ئهقىل -پاراسهت، ۋه بايلىق ئۆز ھۇجۇدىمىزدا.

شهرقى تۈركىستاندا بايلىق ئىنتايىن كۆپ، ئهمما ئهڭ زور بايلىق ۋهتىنىمىزنىڭ ئىگىلىرى بولغان ئادهملىرىمىز، ئۇيغۇرالردۇر.
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