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   «نۆۋهت سىزگه كهلدى، سېكرېتار ئهپهندى» دېدى ئاق رهڭلىك، ئا دهرىجىلىك ھهربىي فورما كىيگهن ماتروس.

ئۇنىڭ ئالدىدىكى يهرده ئاسىيا – تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ئىنتايىن چوڭ تهكشىلىك خهرىتىسى تۇراتتى.

خهرىته ئالته بۇرجهك شهكلىده پارچىالنغان بولۇپ، ئاق – قارا چىنه خىشلىق يهرنى تولۇق ئىگىلىگهنىدى.

ھهممهيلهننىڭ كۆزى خهرىتىدىكى بىر نۇقتىغا، خىتاينىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرىغان مهلۇم دۆلهتنىڭ دېڭىز

قىرغىقىغا مهركهزلهشكهنىدى. مهزكۇر دۆلهت تولىمۇ ئۇزۇن دېڭىز قىرغىقى لىنىيهسىگه، شۇنداقال ئامېرىكا

ئارمىيهسىنىڭ ئهڭ مۇكهممهل پىالنىنى بىتچىت قىلىش تارىخىغا ئىگه ــــ ۋېيتنام ئىدى.

   «دۆلهت مۇداپىئه سېكرېتارى تۆت ئاۋىياماتكا ھۇجۇم گۇرۇپپىسىنىڭ جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىغا قاراپ ئهڭ

تېز سۈرئهتته ئىلگىرىشىگه بۇيرۇق بېرىۋاتىدۇ. بۇ ئاۋىياماتكىالر بىلهن ھېچبولمىسا ھاۋاينى قوغداپ

قاالاليمىز» دېدى بىر نهپهر ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيه ئوفىتسېرى.

   يۇقىرىقىسى رود ئارىلى شىتاتىنىڭ نېۋپورت شهھىرىدىكى دېڭىز ئۇرۇشى ئىنستىتۇتىدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان

تهقلىدىي ھهربىي مانىۋېردىن بىر كۆرۈنۈش ئىدى. بۇ ئۆيده مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىستراتېگىيه مانىۋېرلىرى

ئۆتكۈزۈلۈپ كهلگىلى يهتمىش يىلدىن ئاشتى. بۇ خىل مانىۋېرالرنىڭ بهزىسى دىپلوماتىك ماھارهتنى

سىنايدىغان تىنچ مهزگىللهردىكى رىقابهتكه ئاالقىدار بولسا، يهنه بهزىلىرىده ھهربىي تاجاۋۇز، دېڭىز قامالى

ۋه دۇنياۋى ئۇرۇشالر تهقلىد قىلىناتتى. ھهشهمهتلىك مهرمهر تاشالر بىلهن بېزهلگهن ۋه تېمىغا ئىككىنچى

دۇنيا ئۇرۇشى يالدامىسى ئېسىلغان بۇ ئۆيده، ياپونىيهنىڭ مهرۋايىت پورتى (Pearl Harbor) غا ھۇجۇم

قىلىدىغانلىقى توغرا مۆلچهرلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما ئاخىرىدا بۇ مۆلچهر ئېتىبارغا ئېلىنمىغانىدى. ئادهم بۇ

ئۆيگه كىرسه، خۇددى ئافېنالىق مهشھۇر قانۇنچى سولون (Solon) غا دۇنيادىكى تۇنجى ئاساسىي قانۇننى

تۈزۈش ھهققىده تهكلىپ بېرىلگهن ۋه ئالېكساندىرغا ئۆزىنىڭ «يېڭىلمهس» ئىكهنلىكى ئېيتىلغان دېلفى

(Delphi، گرېتسىيهنىڭ قهدىمىي شهھىرى) غا بېرىپ قالغاندهك تۇيغۇدا بولىدۇ.

   ئۇ كۈنى مهن نوقۇل بۇ مانىۋېرنى كۆرۈشكىال ئهمهس، بهلكى قاتنىشىشقا تهكلىپ قىلىنغانىدىم. مېنىڭ

يېتهكچىلىكىمدىكى «قىزىل گۇرۇپپا» خىتايغا ۋهكىللىك قىالتتى. مهندىن خىتاي ھهربىي قوماندانلىرىغا

ئوخشاش تهپهككۇر قىلىش، بۇ جهھهتته (دوگما ئهمهس) جانلىق بولۇش ۋه ئىلگىرى ئۆزۈم تهتقىق قىلغان،

خىتاينىڭ غهيرىي سىممېترىك ئۇرۇش مېتودىنى (Asymmetric warfare، غهيرىي سىممېترىك ئۇرۇش ــــ

ھهربىي ئاتالغۇ بولۇپ، ھهربىي كۈچى ئاجىز تهرهپنىڭ قانداق قىلغاندا ئۆزىدىن كۈچلۈكلهر ئۈستىدىن غهلىبه

قىالاليدىغانلىقىنى ياكى كۈرهش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرااليدىغانلىقىنى تهتقىق قىلىدىغان بىلىمنى

كۆرسىتىدۇ، ۋىكىپېدىيا، ت) تهقلىد قىلىش تهلهپ قىلىنغانىدى. مهن قولۇمدىكى «دېڭىز ئارمىيهسى»نى

دېڭىز ئۇرۇشى تارىخىدىكى ئهڭ كۈچلۈك فىلوتقا قارشى ئورۇنالشتۇرۇشۇم كېرهك ئىدى.

    يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغىنى مانىۋېر ئاياغلىشىشتىن ئۈچ سائهت بۇرۇنقى ئهھۋال ئىدى. ئهمما، ئهڭ ئاخىرقى

بىر قهدهم ئېلىنغاندا، يهردىكى خهرىته ئامېرىكا «شاھى» قورشاۋدا قېلىپ، بىقوۋۇللۇق ئىلكىده «مات»

بولۇش ئالدىدا تۇرغان شاھمات تاختىسىغا ئوخشاپ قالغانىدى. بۇ ئامېرىكانىڭ دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقى تهستىقلىغان تهقلىدىي مانىۋېرالردا تۇنجى قېتىم ئۇتتۇرۇۋېتىشى ئىدى. مهن بۇ مانىۋېردا

يېڭىشته خىتاي ئىستراتېگىيهسى ھهققىده بارغانسېرى چوڭقۇرالشقان چۈشهنچهمگه تايانغانىدىم. مېنىڭ

تاكتىكىلىرىمغا يېتهكچىلىك قىلغان قورال ۋه ھهربىي ئىستراتېگىيهلهر خىتاينىڭ قهدىمكى ئۇرۇشلىرىنىڭ

تهسىرىگه ئۇچرىغان بولۇپ، بۇ خىل قورال ۋه ئىستراتېگىيهلهرنىڭ زامانىۋى ئۆرنهكلىرى نۆۋهتته خىتاي خهلق 
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«قاتىل خهنجىرى»

«پىالنىڭنى تۈن قاراڭغۇسىدهك يوشۇرۇن تۇتۇپ، ھهرىكهتكه ئۆتكهنده چاقماقتهك تېز

بول» ــ سۈنزىنىڭ «ھهربىي ئىشالر دهستۇرى»دىن.



دۆلهتلهر بىلهن) قوراللىق توقۇنۇشۇپ قېلىش

(خىتاينىڭ) مارافون ئىستراتېگىيهسى ئۈچۈن ئهڭ

زور تهھدىتلهرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ خىل بولغۇسى

ئۇرۇشالر خىتاينىڭ نهچچه ئون يىلنىڭ ياقى

ئىقتىسادىي ۋه گېئوپولىتىك ئاتامانغا ئايلىنىش

ئۈچۈن كۆرسهتكهن سهبىرچانلىقى ۋه تارتقان

جاپالىرىنى بىكار قىلىۋېتهتتى. خىتاي رهھبهرلىرى

يېقىن كهلگۈسىده پاراخوت، ئايروپىالن، تانكا ۋه

ئهسكهر (گهرچه خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ 2.3 مىليون ئهسكىرى

ئامېرىكانىڭكىدىن كۆپ بولسىمۇ) قاتارلىق

جهھهتلهرده ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ ئادهتتىكى

سهۋىيهسىگه توغرا كهلگۈدهك ھهربىي قۇۋۋهت

ھازىرالشنىڭ غهرب دۆلهتلىرىنى چۆچۈتۈپ

قويىدىغانلىقىنى ۋه شۇ سهۋهبلىك يوشۇرۇن

ھهربىي ھازىرلىق كۈرىشىنىڭ باشلىنىپ

كېتىدىغانلىقىنى بىلهتتى. شۇڭا خىتاي

رهھبهرلىرى ئۇزۇن مۇددهتلىك پىالن تۈزۈپ،

رهقىبىنى (ئۆزىگه چېقىاللمىغۇدهك دهرىجىده)

چۆچۈتهلهيدىغان قورالنى دهرھال ھازىرالش (ئاتوم

بومبىسى ياساپ چىقىش شۇنىڭ جۈملىسىدىن، ت)

ۋه ئادهتتىكى قوشۇنلىرىنى تهدرىجىي

كۈچلهندۈرۈشنى قارار قىلغانىدى.

 

***

   قهدىمكى خىتاي ئهدهبىياتىدا، ئۆزىدىن كۈچلۈك

دۈشمهنگه دۇچ كهلگهن قهھرىمان ھهققىده بىر

ئهپسانه بار. بۇ ئهپسانىدىكى دۈشمهن دىۋىدىنمۇ

كۈچلۈك، شۇنداقال زامانىسىنىڭ ئهڭ سهرخىل

قوراللىرى بىلهن قورالالنغان بولۇپ، رهقىبلىرىنىڭ

ھهممىسى ئۇنىڭدىن تولىمۇ قورقىدۇ. لېكىن،

قهھرىمان بۇ كۈچلۈك رهقىبىگه قارشى جېنىنى

ئالقانغا ئېلىپ قويۇپ كۈرهش قىلىشتىن يانمايدۇ،

چۈنكى ئۇنىڭ بىر مهخپىي قورالى، يهنى

يهكتىكىنىڭ كهڭ يېڭىگه تىقىۋالغان، قىسقا،

يېنىك، قىلىچنى، ھهتتا ئادهمنىڭ بېشىنى ئىككى

پارچه قىلىۋېتهلهيدىغان قاتىل خهنجىرى بار ئىدى.

ئىسمىدىن مهلۇم بولغىنىدهك، بۇ  خهنجهر قارىماققا

ئانچه خهتهرلىك كۆرۈنمهيدۇ – يۇ، ئهمما

قهھرىماننىڭ قولىغا چىققان ھامان، دهررۇ

دۈشمهننى  يهر  چىشلىتىدىغان قورالغا ئايلىنىدۇ. 

ئازادلىق ئارمىيهسى تهرىپىدىن كۈنسېرى تهرهققىي

قىلدۇرۇلۇۋاتىدۇ. خىتايالر بۇ خىل قورالالرنى

« ، بۇ يهردىكى « «قاتىل خهنجىرى» (

خىتايالر قهدىمده قورال سۈپىتىده ئىشلهتكهن تۆت

قىرلىق خهنجهرنى كۆرسىتىدۇ، ت) دهپ ئاتايدۇ.

قهدىمىي خىتاي ئهدهبىياتىغا كۆره، «قاتىل

خهنجىرى» ئۆزىدىن تېخىمۇ كۈچلۈك رهقىبنى

يېڭىشنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان مهخپىي

قورالنى كۆرسىتىدۇ.   

   ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى يېقىنقى

بىر نهچچه يىلدا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مانىۋېردىن

يىگىرمىنى ئۆتكۈزدى. بۇنىڭ ئىچىده، «خىتاي

گۇرۇپپىسى» ئهنئهنىۋى تاكتىكا ۋه ئىستراتېگىيه

ئىشلهتكهن مانىۋېرالرنىڭ ھهممىسىده ئامېرىكا

غهلىبه قىلدى. ئهمما، خىتاي «قاتىل خهنجىرى»

مېتودىنى ئىشقا سالغان ھامان، غهلىبه ئۇالرغا

مهنسۇپ بولۇپ كهلدى (2). بۇ مانىۋېرالردىن

ئېرىشىلگهن يهكۈنلهر ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ

«ئاسىياغا قايتىش» ئىستراتېگىيهسىگه تۈرتكه

بولغان ھالقىلىق ئامىلالردىندۇر (3).

  مېنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان نۇرغۇن ئامېرىكا

ئهمهلدارلىرى خىتاينىڭ ئىستراتېگىيهلىرىنىڭ

كۆپىنچه ھالالردا ئۆزىنىڭ تهشۋىشىگه كۆره

اليىھهلىنىدىغانلىقىنى كېچىكىپ ھېس قىلدۇق.

تېخىمۇ چاتاق بولغىنى، بىز خىتاينىڭ نېمىدىن

تهشۋىشلىنىدىغانلىقىغا قارىتا ناباب

نۇقتىئىنهزهرنى داۋامالشتۇرۇپ كهلدۇق. مۇھىم

ئۇچۇرالرنىڭ ــــ بولۇپمۇ لى خانىم تهمىنلىگهن

ئۇچۇرالرنىڭ ـــــ جۇغلىنىشى بىلهن بۇ جهھهتتىكى

كۆز قارىشىمىز بىر ئاز توغرىالنغان بولسىمۇ، لېكىن

نه قهدهر ئېغىر خاتاالشقانلىقىمىزنى يهنىال ھېس

قىاللمىدۇق.

  خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكا ۋه غهرب

دۆلهتلىرىنىڭ ئۆزىنى «قورشاۋ»غا ئېلىشىدىن

چوڭقۇر، ھهتتا ئهسهبىيلىككه يهتكهن دهرىجىده

خهۋپسىرهۋاتقاندا، خىتاينىڭ ئامېرىكاغا قارشى

ئۇرۇش قوزغاش نىيىتى بارلىقىنى كۆرسىتىدىغان

دهلىللهر يوقنىڭ ئورنىدا ئىدى. دهرۋهقه، يېقىن

كهلگۈسىده   (ئامېرىكا   ياكى    باشقا    كۈچلۈك 
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ئامېرىكا ئىستراتېگىيهچىلىرى ئۈچۈن پىالنالنغان

ۋه ئامېرىكا ئىستراتېگىيهچىلىرى مۆلچهرلىگهن

سىنارىيهنىڭ ئىشنىڭ ئاخىرقى نۇقتىسى

بولماسلىقى مۇمكىنلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ.

خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهنلهردىن بىرى يۇقىرىدا تىلغا

ئېلىنغان بۆسۈش خاراكتېرلىك قورالالرنى

» ئۇقۇمىنى ھاياجان ئىلكىده تهرىپلهشته «

تىلغا ئالغانىدى. (يۈز ئۆرۈگۈچىلهرنىڭ

ئاشكارىلىشىچه) خىتاينىڭ بۇ جهھهتتىكى

پىالنلىرىدا ئهڭ كۆپ مۇھاكىمه قىلىنغان تېما ــــ

تهيۋهن بولۇپ، بۇ مۇھاكىمىلهر خىتاي تهيۋهنگه

تاجاۋۇز قىلغان ئهھۋالدا، ئامېرىكا ئارالنى قوغداشقا

ئۇرۇنغان تهقدىردىمۇ، غهلىبه قىلىشقا كاپالهتلىك

anti-) قىلىش ئۈچۈن يىراقالشتۇرغۇچى قورالالر

access weapon، بۇ ئامېرىكا ھهربىي

مۇتهخهسسىسلىرى ئاساسلىقى خىتاينى نهزهرده

تۇتۇپ ئوتتۇرىغا قويغان يېڭى ئۇقۇم بولۇپ،

ئامېرىكانىڭ ھهربىي كۈچىنى مهلۇم بىر رايوندىن

يىراقالشتۇرۇش، ئامېرىكانى شۇ رايوندىكى ئۇرۇشقا

ئارىالشقىلى قويماسلىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه باشقا قورالالر

سىستېمىسىنى كۆرسىتىدۇ، ت)نى تهرهققىي

قىلدۇرۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالتتى (4).

  «قاتىل خهنجىرى» تېخنىكىسى خىتاي

ھهربىيلىرى ئارىسىدا «ئاجىز تۇرۇپ، كۈچلۈكنى

يېڭىش» دېگهن نام بىلهن تونۇلغان نهزهرىيهنىڭ

مهھسۇلىدۇر. خىتايالرغا كۆره، بۇ نهزهرىيهنىڭ

ئوڭۇشلۇق بولۇشى ئۈچۈن، «قاتىل خهنجىرى»

دهسلهپته دۈشمهننى بىخۇدالشتۇرااليدۇ ياكى ئۇنى

خىتاينىڭ پايدىسىغا خىزمهت قىلدۇرااليدۇ. (بۇ

جهرياندا) رهقىبكه ئاالقىدار ئىستىخبارات

ئۇچۇرلىرىمۇ پهۋقۇلئادده مۇھىم، بولۇپمۇ دۈشمهننىڭ

ھهرىكىتىنى ئالدىن مۆلچهرلهش، ئۇنى ئالداش،

دۈشمهننىڭ ئىتتىپاقىنى پارچىالش، دۈشمهنگه

قارشى يوشۇرۇن ئىتتىپاق شهكىللهندۈرۈش ۋه

پۇرسهت پىشىپ يېتىلگهنده، ئىشالرنى خىتايغا

پايدىلىق تهرهپكه بۇراش ئۈچۈن ئهجهللىك ھۇجۇمغا

ئۆتۈش جهھهتته تېخىمۇ شۇنداق. بۇ خىل

مۆلچهرلهش يىڭنه سانجىپ داۋاالشتىكى   پهلله   

 تېپىش   جهريانىغا    ئوخشاپ 

   بۇ ئهپسانه ئىنجىلدىكى داۋۇد ئهلهيھىسساالم-

نىڭ جالۇتنى ئۆلتۈرگهنلىكىگه ئاالقىدار ۋهقهگه

ئوخشاپ كېتىدۇ. لېكىن، ئوخشىمايدىغان يېرى،

ئىنجىلدىكى ۋهقهده ئاجىز تهرهپ (داۋۇد

ئهلهيھىسساالم) ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن غهلىبه

قىلغان بولسا، خىتاي ئهپسانىسىدىكى قهھرىمان

» دهپ ئاتىلىدىغان قورالنىڭ ياردىمىده »

» دېگهن مهزكۇر غهلىبه قىلغان دېيىلىدۇ. «

ئىسىم خىتايچىدىكى «ئۆلتۈرۈش»، «قول» ۋه

«خهنجهر» دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدىغان ئۈچ

سۆزدىن تهركىب تاپقان بولۇپ، بۇنى «قاتىل

خهنجىرى» دهپ تهرجىمه قىلىش مۇمكىن.

  «قاتىل خهنجىرى» كۈچلۈك رهقىبنى يېڭىشنى

كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان كوزىر دېمهكتۇر. بۇ

ئىبارىنىڭ تارىخى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىگىچه

سوزۇلىدىغان بولۇپ، خىتاينىڭ قهدىمىي

سىياسهتنامىلىرىده، پالۋانالر قىسسىلىرىده،

شۇنداقال خىتاينىڭ كۈندىلىك ھهربىي گېزىتلىرىده

» دېگهن كۆزگه چېلىقىپ تۇرىدۇ. خىتايالر «

بۇ ئىبارىنى ئوخشىمىغان مۇھىتتا ئوخشىمىغان

مهنىده ئىشلىتىدۇ. مهسىلهن، بۇ سۆز تويلىشىش

ئىشلىرىدا ئىشلىتىلسه، يىگىت تهرهپنىڭ قولغا

كهلتۈرۈش ئهڭ قىيىن بولغان قىزالرمۇ ئاسانلىقچه

رهت قىاللمايدىغان جهلپ قىلىش كۈچىگه ئىگه

ئىكهنلىكىنى؛ سودا – تىجارهت ئىشلىرىدا

ئىشلىتىلسه، بىراۋنىڭ ئۆزىدىن كۈچلۈك

رىقابهتچىلىرىدىن ئېشىپ كهتكۈدهك ماھارهتكه

ئىگه ئىكهنلىكىنى؛ پۇتبول مۇسابىقىلىرىده

بولسا، شۇ كوماندىدا توپ كىرگۈزۈشىنى توسۇپ

قالغىلى بولمايدىغان ھۇجۇمچىدىن بىرى بارلىقىنى

بىلدۈرىدۇ. 

   خىتاي ئهنه شۇنداق «قاتىل خهنجىرى»، يهنى

كوزىرغا ئېرىشىش ئۈچۈن، غهيرىي سىممېترىك

ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچهيتىشكه باشقا

ساھهلهردىكىگه قارىغاندا بهكال كۆپ مهبلهغ

ئاجراتتى. 1990 – ۋه 2000 – يىلالردا خىتايدىن يۈز

ئۆرۈپ كهلگهنلهر خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ «تهيۋهندىن ھالقىغان» رايونالردا

ئىشلهتكىلى بولىدىغان ھهربىي تېخنىكىالرنى

تهتقىق قىلىپ چىققانلىقىنى  تىلغا  ئالغانىدى. بۇ 
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كېتىدۇ، ئهگهر يىڭنه مۇۋاپىق پهيتته توغرا پهللىگه

سانجىلسا، كۈچلۈك رهقىبنى پالهچلهندۈرۈپ

قويااليدۇ.

   مهن «قاتىل خهنجىرى» دېگهن ئۇقۇمنى تۇنجى

قېتىم 1995 – يىلى، خىتاينىڭ ئۈچ نهپهر داڭلىق

ھهربىي ئىستراتېگىيهچىسى يازغان «دېڭىز

ئۇرۇشىدىكى ھهربىي ئىنقىالب» دېگهن ماقالىنى

ئوقۇش جهريانىدا ئۇچراتقانىدىم. ئاپتورالر بۇ

ماقالىده ئامېرىكانى مهغلۇب قىلىشقا ياردىمى

تېگىشى مۇمكىن بولغان يېڭى تېخنىكىالرنى

رهتكه تۇرغۇزغانىدى. ئۇالر دېڭىز ئۇرۇشلىرىدا

غهلىبه قىلىشنى ئالهم بوشلۇقىدا ھهربىي نوپۇز

تىكلهشكه مۇناسىۋهتلىك دهپ قاراپ، «ئالهم

بوشلۇقىنىڭ كونتروللۇقىنى قولغا كهلتۈرۈش

دېڭىز ئۇرۇشلىرىدا غهلىبه قىلىشنىڭ ئالدىنقى

شهرتىدۇر، چۈنكى ئالهم بوشلۇقى دېڭىز

ئۇرۇشلىرىدىكى يېڭى كونترول نۇقتىسىغا

ئايلىنىۋاتىدۇ... ئېلېكتروماگنىتلىق تىركىشىشته

ئهۋزهللىككه ئىگه دۆلهت «قاتىل خهنجىرى»دىن

تولۇق پايدىلىنىپ، دېڭىز ئۇرۇشىنىڭ غهلىبىسىنى

قولغا كهلتۈرهلهيدۇ» دېگهن. ئۇالر خىتاينى «تۇنجى

قېتىم ئۇرۇش پاراخوتلىرىغا قارشى باشقۇرۇلىدىغان

بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش سىستېمىسىدا

ئىشلىتىلىدىغان»  تاكتىكىلىق الزېر نۇرلۇق

قورالالرغا ئوخشاش «قاتىل خهنجىرى» تىپىدىكى

قورالالر ساھهسىده، شۇنداقال ئۇرۇش پاراخوتى ۋه

چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان سىنارهدكه ئاالقىدار

يوشۇرۇن تېخنىكا جهھهتته (دۇنيا بويىچه)

باشالمچى ئورۇنغا ئۆتۈشكه ئۈندىگهن. «(كهلگۈسى

ئۇرۇشالردا) چاقماقتهك ھۇجۇم ۋه كۈچلۈك تۇنجى

زهربه تاكتىكىسى بارغانسېرى كۆپ قوللىنىلىدۇ»

دهيدۇ ئۇالر (5). بۇنىڭدىن سىرت، مهزكۇر ئاپتورالر

يهنه ئامېرىكاغا ئوخشاش دهرىجىدىن تاشقىرى

كۈچلهرگه قارشى تۇرۇشتا زۆرۈر بولغان، ئهقلىي

قورالالر سهپلهنگهن رادار ۋه رادىيو پونكىتلىرىغا

ھۇجۇم قىلىش؛ ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش ئارقىلىق

دۈشمهننىڭ ئاالقه مۇئهسسهسهلىرىگه بۇزغۇنچىلىق

قىلىش؛ ئاالقه مهركهزلىرىگه، مۇئهسسهسهلىرىگه

ۋه قوماندانلىق پاراخوتىغا ھۇجۇم قىلىش؛

دۈشمهننىڭ      ئېلېكترونلۇق     سىستېمىلىرىنى 

ئېلېكتروماگنىت ئىمپۇلسى ئارقىلىق ۋهيران

قىلىۋېتىش؛ دۈشمهن كومپيۇتېرىدىكى يۇمشاق

دېتالالرنى كومپيۇتېر ۋىرۇسى ئارقىلىق يۇيۇۋېتىش

ۋه ئېنېرگىيه قوراللىرىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش

قاتارلىق نۇرغۇن تاكتىكىالرنى بايان قىلغان.

   مهن تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ ئىزدىنىش ئارقىلىق،

«قاتىل خهنجىرى» ئىبارىسىنىڭ ھهربىي ساھهده

ئىشلىتىلگهنده، «نىسبهتهن ئاجىز كۈچنى ئۆزىدىن

كۈچلۈك رهقىبىنىڭ ئهجهللىك نۇقتىسىغا ھۇجۇم

قىلىش ئارقىلىق غهلىبىگه ئېرىشىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدىغان بىر يۈرۈش غهيرىي

سىممېترىك قورالالر»نى كۆرسىتىدىغانلىقىنى

تونۇپ يهتتىم. مهن ئهڭ دهسلهپته بۇ ئىبارىنى

تهكرار كۆرگهنده، بۇ پهقهت خىتايالر قولغا

كهلتۈرۈشنى ئارزۇالۋاتقان تېخنىكىالرنى ۋه ئۇالرنىڭ

غايىلىرىنى كۆرسىتىدىغان ئوخشايدۇ دهپ

ئويلىغانىدىم. يهنه كېلىپ، بىر قورالنى «ئىلغار»

ياكى «دهۋرنىڭ ئالدىدا» دهپ سۈپهتلهش ئۈچۈنمۇ

» دېگهن بۇ ئىبارىنى ئىشلهتكىلى »

بوالتتى. ئهمما، بۇ ھهقته ئىچكىرىلهپ ئىزدهنگهن

ۋه ئاالقىدار ھۆججهتلهرنى ئامېرىكا ئىستىخبارات

ساھهسىدىكىلهرگه ئومۇمىيۈزلۈك ئىزدهتكهندىن

كېيىن، «قاتىل خهنجىرى» ئىبارىسىنى تېخىمۇ

كۆپ ئۇچرىتىشقا باشلىدىم.

   ئامېرىكا زىددىيهتلهرگه ھهربىي نۇقتىئىينهزهر-

دىنال قارايدۇ. ئهمما، سۈنزىگه ئوخشاش قهدىمكى

خىتاي مۇتهپهككۇرلىرى ئىستىخبارات، ئىقتىساد ۋه

قانۇن قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تېخىمۇ كهڭ

ئىستراتېگىيهلىك نهزهر دائىرىگه ئىگه بولۇشنى

تهرغىب قىلىدۇ. 1999 – يىلى چياۋ ۋه ۋاڭ

فامىلىلىك ئىككى خىتاي پولكوۋنىك تهرىپىدىن

يېزىلىپ، غۇلغۇال قوزغىغان «چهكلىمىسىز ئۇرۇش»

دېگهن كىتابتا مۇنداق دېيىلگهن: «روشهنكى،

ئۇرۇش ئۇقۇمىنىڭ دائىرىسىنى كېڭهيتكىنى دهل

(ئۇرۇشتا) ئىشلىتىلگهن ۋاستىلهرنىڭ كۆپ

خىللىقىدۇر. جهڭگاھ يېنىڭىزدىال، دۈشمهن

(جهڭگاھتا ئهمهس) توردا. بۇ يهرده ئوق – دورىنىڭ

پۇرىقى ياكى قاننىڭ ھىدى يوق... شۇنىسى

ئايدىڭكى، ئۇرۇش جهڭچىلهرنىڭ، ئارمىيهنىڭ

تىزگىنىدىن  چىقتى.  ئۇرۇشنىڭ  نوقۇل <ھهربىي>
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لىك خاراكتېرى سۇسالپ، بارغانسېرى

سىياسىيونالرنىڭ، ئالىمالرنىڭ، ھهتتا بانكېرالرنىڭ

ئىشىغا ئايلىنىۋاتىدۇ». بۇ ئىككى پولكوۋنىك «11 –

سېنتهبىر» ۋهقهسىدىن ئىككى كۈن كېيىن خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ زۇۋانى بولغان بىر گېزىتنىڭ

زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، («11 – سېنتهبىر»

كۈنىدىكى) ئۇ ھۇجۇمالرنىڭ «خىتايغا پايدىلىق»

بولۇشى مۇمكىنلىكى ۋه بۇنىڭ ئامېرىكاغا غهيرىي

ئهنئهنىۋى ئۇسۇلالر ئارقىلىق ھۇجۇم قىلىشنىڭ

مۇمكىنلىكىنىڭ ئىسپاتى ئىكهنلىكى توغرىسىدا

توختالغانىدى (6).

***

   2000 – يىلى، مهن مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى

ئۈچۈن «قاتىل خهنجىرى» پروگراممىسىغا ئاالقىدار

تهتقىقات تېمىسى يازدىم. شۇنىڭدىن بىر يىل

ئۆتكهنده، مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى ماڭا تېلېفون

قىلدى. (ئۇالرنىڭ دېيىشىچه) مۇئاۋىن پرىزدېنت دىك

چېنى (Dick Cheney) ۋه ئۇنىڭ باش مهسلىھهتچىسى

مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى تهرىپىدىن پرىزدېنت ۋه

دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتىغا سۇنۇلغان تهھلىل

دوكالتلىرىدىن «قاتىل خهنجىرى» ئىبارىسىنى كۆرۈپ،

»گه ئاالقىدار ئارقا كۆرۈنۈش ۋه بۇ ئىبارىنىڭ »

زادى نېمىدىن دېرهك بېرىدىغانلىقىنى بىلىپ

باقماقچى بوپتۇ. مېنىڭ (بۇ ھهقتىكى) دوكالتىم

مۇئاۋىن پرىزدېنتنىڭ ياردهمچىلىرىنى ھهيران

قالدۇرغانىكهن. مهن ئهينى چاغدا خىتاينىڭ خهتهرلىك

قورالالرنى ئېكسپورت قىلىشنى ئازايتىدىغانلىقىنى

پهرهز قىلغان ۋه «قاتىل خهنجىرى»نى خىتاي

ئىنتىلىۋاتقان ياكى شۇ ۋاقىتنىڭ شارائىتىدا خىتاينىڭ

قۇربىتى يېتىدىغان بىر نهرسه ئهمهس، بهلكى

(خىتاينىڭ ئۆز – ئۆزىنى) رىغبهتلهندۈرۈشكىال

يارايدىغان ئۇقۇم دهپ ئوياليتتىم. چېنى خىتاينىڭ

ھهقىقهتهن سۈنئىي ھهمراھغا قارشى باشقۇرۇلىدىغان

سنارهد پروگراممىسى، رادارغا چۈشمهيدىغان ئۇچقۇالرغا

قارشى پروگراممىسى، ياكى ئاۋىياماتكىنى ھاالك

قىالاليدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى بار –

يوقلۇقىنى تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ تهكشۈرۈشكه بۇيرۇق

چۈشۈردى. بىز تېزال بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابىغا

ئېرىشتۇق.

مهن ھازىر «قاتىل خهنجىرى»نىڭ خىتاينىڭ يۈز

يىللىق مارافون جهريانىدىكى ھهربىي

ئىستراتېگىيهسىنىڭ   ھالقىلىق   تهركىبىي   قىسمى 

ئىكهنلىكىنى بىلىمهن. بۇ خىل تېخنىكىغا ئىگه

بولۇش قانداقتۇر خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئىشقا

ئاشمايدىغان غايىسى ياكى ئۇزاق كهلگۈسىده ئىشقا

ئاشۇرۇش تهمهسىده يۈرگهن غهلىته خىيالى ئهمهس،

بهلكى ئۇالر ھازىرنىڭ ئۆزىده بۇ ئىشنى قىلىۋاتىدۇ.

يهنى ئۇالر غهربتىكى ئاساسلىق دۆلهتلهرنىڭ

ئهنئهنىۋى ھهربىي كۈچلىرى ئۈستىدىن غالىب

كېلهلهيدىغان، دهۋر ھالقىغان ھهربىي قۇۋۋهت

ھازىرالش ئۈچۈن مىلياردالپ دولالر سهرپ قىلىۋاتىدۇ.

ئهمما، بۇ ئىشالردا غهربنى چۆچۈتۈپ قويمىغۇدهك

كۆلهم بىلهن كۇپايىلىنىۋاتىدۇ.

   خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىالر ئار-

قىلىق ئۆزىنىڭ نىسپىي كۈچىنى زورايتىش ئارزۇسى

يۇقىرى تېخنىكىلىق قورالالر سىستېمىسىغا ئىگه

بولۇش بىلهنال چهكلهنمهيدۇ. خىتاينىڭ 1986 – يىلى

باشلىغان دۆلهتلىك يۇقىرى تېخنىكا پروگراممىسى

(863 پروگراممىسى دهپمۇ ئاتىلىدۇ) ئۇالرنىڭ دۆلهت

بىخهتهرلىكى جهھهتتىكى ئاجىزلىقلىرىنى پهن –

تېخنىكا ئارقىلىق تولۇقالش ئۇرۇنۇشلىرىدىن

بىرىدۇر. ھېلىھهم داۋاملىشىۋاتقان «863

پروگراممىسى» بىيوتېخنىكا، الزېر نۇرى تېخنىكىسى

ۋه ئىلغار ماتېرىيالالر تېخنىكىسى دېگهندهك ھهم

پۇقراۋى، ھهم ھهربىي ئىشالرغا ئىشلهتكىلى

بولىدىغان تېخنىكىالرنى تهرهققىي قىلدۇرۇشنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ. مهزكۇر پروگرامما يهنه خىتاينىڭ

2006 – يىلىدىكى پهن – تېخنىكىنى تهرهققىي

قىلدۇرۇش (2005 - 2020)قا ئاالقىدار دۆلهتلىك

ئوتتۇرا – ئۇزاق مهزگىللىك پىالنى (MLP)غا

كىرگۈزۈلگهن «يهرلىك ئىختىرا» ئىستراتېگىيهسىگه

ئاساس سالغان. خىتاينىڭ يهرلىك ئىختىرا

ئىستراتېگىيهسى چهتئهلنىڭ تهتقىقات ۋه

تهرهققىياتقا ئاجراتقان مهبلىغىگه، تېخنىكا

كۆچۈرۈشكه، شۇنداقال چهتئهلدىكى شىركهتلهرده ۋه

تهتقىقات ئىنستىتۇتلىرىدا خىتاي ئىنژېنېرالرنى

تهربىيهلهشكه تايىنىپ، مۇئهييهن تېخنىكىالرنى

پهرقلهندۈرۈش، چۈشىنىش، تهلتۆكۈس ئۆزگهرتىش ۋه

ئىشلىتىش قاتارلىق ئۇرۇنۇشالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.

خىتاي رهھبهرلىرى يېقىنقى يىلالردىن بۇيان «863

پروگراممىسى»غا ئاجرىتىلغان مهبلهغنى زور

دهرىجىده ئاشۇرۇپ، مهزكۇر پروگراممىنىڭ كۆلىمىنى

زور دهرىجىده كېڭهيتتى. دهرۋهقه، (يۇقىرىدا تىلغا

ئېلىنغان )   2006 –  يىلىدىكى    پهن –  تېخنىكىنى 
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تهرهققىي قىلدۇرۇش پىالنى خىتاينىڭ تارىختىن

بۇيانقى ئهڭ زور مىللىي پهن – تېخنىكا

پروگراممىسى ئىدى. مهزكۇر پىالننىڭ ئىچىدىكى

تېلېگراف، ئالهم بوشلۇقى ۋه باشقا ساھهلهرگه

ئاالقىدار، ئېالن قىلىنغان 16 تۈرلۈك «گىگانت

مىللىي پروجېكت» شۇ ساھهلهردىكى «ئهلىيۇلئهال»

دهپ قارالغان ۋه ئۇالردىن ئۈچى مهخپىي

تۇتۇلغانىدى. 2006 پىالنى ۋه 863 پروگراممىسى ئۆز

ئىچىگه ئالغان تهرهققىيات نىشانلىرىدىن شۇ نهرسه

مهلۇمكى، خىتاينىڭ ئۇزاق مۇددهتلىك ھهربىي

پروگراممىلىرى بارغانسېرى (ھهربىي بازىالردا

ئهمهس) خىتاينىڭ پۇقراۋى پهن – تېخنىكا

بازىلىرىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ (7).

   ئامېرىكادىكى خىتايغا قارشى ئاتالمىش قاتتىق

قولالرنىڭ نۇرغۇنى خىتاينىڭ ئوكيان دېڭىز

ئارمىيهسى، يېڭى تىپتىكى رادارغا چۈشمهس

كۈرهشچى ئايروپىالن، باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋهھاكازا

قاتارلىقالرنى تهرهققىي قىلدۇرۇشىنىڭ خهتىرى

ھهققىده ھهدهپ جار سېلىشقانىدى. ئۇالرنىڭ

خىيالىچه، خىتاي بىلهن بولغان ئۇرۇش يېقىنلىشىپ

قالغان بولۇپ، بۇ ئۇرۇش ھاۋادا ۋه ئوكياندا بوالتتى

(8). لېكىن، خىتاينىڭ ھهرىكهتلىرى مهزكۇر قاتتىق

قولالرنىڭ كېسىپ ئېيتقان سۆزلىرىنى تهكرار

يالغانغا چىقارغانىدى. ئۇالرنىڭ «خىتاي قوشنا

ئهللهرنى بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ھهربىي كۈچىنى زور

دهرىجىده كۈچهيتىپ، ئهينى چاغدىكى ھىتلېر ۋه

سىتالىننىڭكىدىنمۇ ئاشۇرۇۋېتىدۇ» دېگهن

مۆلچهرلىرىنىڭ ئاساسسىز ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا

چىقتى.

  ئامېرىكانىڭ ئۆز تۇپرىقىدىن يىراق جايالردا

ھهربىي كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش سىستېمىسى

ئالدىنقى سهپكه ئورۇنالشتۇرۇلغان قىتئهلهر ئارا

ئۇچىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا (ICBMs) ۋه

ھهربىي بازىالرنى؛ ھاۋا بوشلۇقىدا يېقىلغۇ قاچىالش

ئىقتىدارىنى؛ يادرو قورالى سهپلهنگهن

بومباردىمانچى ئايروپىالنالرنى ۋه ئۇزاق مۇساپىلهرگه

ئهسكهر يۆتكهش ئىقتىدارى قاتارلىقالرنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ. خىتاي سوۋېت ئىتتىپاقىدهك

ئامېرىكانىڭ بۇ خىل ئهندىزىسىنى شۇ پېتى

دورىمىدى،    چۈنكى   بۇ    ئۇرۇشقاق      بهگلىكلهر 

دهۋرىدىكى قائىدىلهرگه زىت بولۇپ، ئهگهر خىتاي

بۇنداق قىلسا (يهنى ئۆز تۇپرىقىدىن يىراق جايالردا

ھهربىي كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش سىستېمىسى

جهھهتته ئامېرىكاغا ئوخشاش يول تۇتسا) زومىگهرنى

»نى مۇددهتتىن بۇرۇن چۆچۈتۈپ قوياتتى. ياكى «

خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكانىڭ قانداقسىگه سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي ھازىرلىقلىرىدىن خهۋپسىرهپ

قالغانلىقىنى، شۇنداقال شۇ ھهربىي ھازىرلىقالر

سهۋهبلىك سىتالىن بىلهن بولغان ئۇرۇش

مهزگىلىدىكى ھهمكارلىقنى ئاياغالشتۇرۇپ،

سوغۇقچىلىق ئۇرۇشىنى باشلىغانلىقىنى ۋه سوۋېت

ئىتتىپاقىغا قارىتا كهڭ كۆلهملىك سودا ۋه مهبلهغ

ئېمبارگوسى يۈرگۈزگهنلىكىنى تهتقىق قىلغان ھهم شۇ

ۋهجىدىن بۇ جهھهتته موسكۋانىڭ خاتالىقىنى

تهكرارلىماسلىققا بهل باغلىغانىدى. ئۇنداق قىلىش

(يهنى ھهربىي ھازىرلىقالر جهھهتته كهڭ كۆلهمده،

ئاشكارا كېڭىيىش) مارافوننىڭ ئاياغلىشىشىدىن

دېرهك بېرهتتى.   

   خىتاي ئۆز تۇپرىقىدىن يىراق جايالردا ھهربىي

كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش سىستېمىسى جهھهتته

ئامېرىكا بىلهن رىقابهتلىشىش ئۇياقتا تۇرسۇن، بۇ

جهھهتته ئۇزاق مۇساپىلىق بومباردىمانچى ئايروپىالن،

زور كۆلهملىك قۇرۇقلۇق قىسىملىرى ۋه يادرو قورالى

سهپلهنگهن قىتئهلهر ئارا ئۇچىدىغان باشقۇرۇلىدىغان

بومبا (ICBMs) دېگهنلهرگه بهك ئاز مهبلهغ ئاجراتتى

ياكى پهقهتال مهبلهغ ئاجراتمىدى. دهرۋهقه، خىتاي ئۆز

تۇپرىقىدىن يىراق جايالردا ھهربىي كۈچىنى جارى

قىلدۇرۇش ئىقتىدارىنى زور دهرىجىده تۆۋهنلهتتى.

(بۇنىڭ ئهكسىچه) ئالدىنقى ئون يىل مابهينىده

خىتاينىڭ ئىلغار قورالالرغا ئاجراتقان خىراجىتى

شىددهت بىلهن ئاشتى. 2002 – يىلى، دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقىنىڭ خىتاينىڭ ھهربىي خىراجىتى

ھهققىدىكى يىللىق دوكالتىدا «خىتاينىڭ دۆلهت

مۇداپىئه خامچوتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېيتقىنىدىن

بىر ھهسسه كۆپ» دېگهن دادىل يهكۈن ئوتتۇرىغا

قويۇلدى.

   خىتاي نېمه ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ھهربىي خىراجىتىنى بۇ

دهرىجىده تۆۋهنلىتىپ كۆرسىتىدۇ؟ خىتاي

رهھبهرلىرىنىڭ ئىستراتېگىيهلىك مۇددىئا سهۋهبلىك

بۇ خىل  بۇرمىالپ  كۆرسىتىشكه  ئىشتىراك   قىلغان-
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لىقى، شۇنداقال بۇنداق قىلىشنى خىتاينىڭ قهدىمىي

تارىخىدىن ئۆگهنگهنلىكى شهكسىز. خىتاي

رهھبهرلىرى خىتاينىڭ «تىنچ قهد كۆتۈرۈۋاتقان»

دۆلهتلىك ئوبرازىنى ساقالش ئۈچۈن، ھهربىي

خىراجىتىنى ۋه ئىلغار قورالالرغا ئاجراتقان

مهبلىغىنى مهخپىي تۇتۇشنىڭ؛ ۋه شۇ ئارقىلىق

ئهتراپىدىكى ۋه غهربتىكى دۆلهتلهرنى ــــ بولۇپمۇ

ئامېرىكادىن ئىبارهت «زومىگهر»نى ـــــ چۆچۈتۈپ

قويماسلىقنىڭ،  بىر مهيدان ھهربىي ھازىرلىق

مۇسابىقىسىنىڭ باشلىنىپ كېتىشىدىن

ساقلىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى بىلىدۇ.

   راند (RAND) شىركىتى ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقى ئۈچۈن ئېلىپ بارغان تهتقىقاتقا كۆره،

ھازىردىن باشالپ 2030 – يىلىغىچه، خىتايالر

ئۆزىنىڭ دېڭىز ۋه ھاۋا ئارمىيهلىرىگه يېڭى

قورالالرنى سهپلهش ئۈچۈن بىر تىرىلىيون دولالردىن

كۆپرهك پۇل ئاجرىتااليدىكهن (9). بۇنىڭغا

ئامېرىكانىڭ باشقا يۆنىلىشكه قاراپ

ئىلگىرىلهۋاتقانلىقىدىن (مهسىلهن، 2050 – يىلىغا

بارغاندا ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ

پاراخوتلىرى 200 دىن ئاز بولىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ

كۆپىنچىسى دېڭىز بويى رايونلىرىدىكى ئۇرۇشتا

ئىشلىتىشكه ماس كېلىدىغان كىچىك تىپتىكى

پاراخوتالر بولىدۇ؛ شۇنداقال، ئامېرىكا ھاۋا

ئارمىيهسى ھېلىھهم 1970 – يىلالردىكى بىر مۇنچه

(كونا) تېخنىكىالرغا تايانماقتا) ئىبارهت يۈزلىنىش

قوشۇلسا، بۇ ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىسىغا بارغاندا،

خىتاينىڭ ھهربىي كۈچى ئامېرىكانىڭكىدىن

ئېشىپ كهتمىدى دېگهندىمۇ، ئاساسىي جهھهتتىن

تهڭلىشىدۇ. ھهربىي قۇۋۋهت تهڭپۇڭلۇقى ئاستا –

ئاستا ئۆزگىرىۋاتىدۇ، يهنى ئهسلىدىكى ئون

(ئامېرىكا)غا بىر (خىتاي) توغرا كېلىدىغان

نىسبهتتىن، تهدرىجىي ھالدا تهڭلىشىپ، ئهڭ

ئاخىرىدا خىتاينىڭ ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىش

خهۋپى كۆرۈلمهكته. 2013 – يىلىدىكى دۆلهت

مهجلىسى گۇۋاھلىقىدا ئاشكارىلىنىشىچه،

ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ پاراخوت ياساش

خامچوتى كهلگۈسى ئوتتۇز يىلدا ئىزچىل ھهر يىلى

ئون بهش مىليارد دولالرلىق تۆۋهن سهۋىيهده بولۇشى

مۇمكىن، ھالبۇكى بۇ جهرياندا ھهربىر يېڭى دېڭىز 

ئارمىيهسى پاراخوتىنىڭ باھاسىنىڭ ئىزچىل

ئۆسىدىغانلىقىنى ئېنىق (10). بىزنىڭ (خىتايغا

قارشى) غالىبلىق ئورنىمىزنى ساقالپ قېلىشتىكى

بىردىنبىر كاپالىتىمىز ــــ دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقى يېڭىدىن ئوتتۇرىغا قويغان، دېڭىز

ۋه ھاۋا قاتنىشىنى توسۇشقا ئۇرۇنغان دۈشمهنلهرگه

قارشى دېڭىز ۋه ھاۋا ئارمىيهسىنى تهڭ ئىشقا

سالىدىغان، بىر گهۋدىلهشكهن ھاۋا – دېڭىز ئۇرۇشى

نهزهرىيهسىگه ئوخشاش ئۈستۈن تېخنىكا ۋه «قاتىل

خهنجىرى» پروگراممىسىغا قارشى تهدبىرلهرنى

تېپىپ چىقىشتۇر (11). 

  خىتاي ئۆزىنىڭ «قاتىل خهنجىرى»

پروگراممىسىدىكى تهرهققىياتلىرىنىڭ نۇرغۇنىنى

ئامېرىكادىكى جاسۇسلۇق پائالىيهتلىرى ئارقىلىق

قولغا كهلتۈرگهن. 2005 – يىلى، FBI گۇمانلىنىپ

) ۋه ئايالى لى فۇشياڭ يۈرگهن مهي داخوڭ (

) لوس – ئانجېلىستىن خوڭكوڭغا يولغا )

چىقىشتىن توققۇز كۈن ئىلگىرى، FBI نىڭ ئاالھىده

خادىملىرى مهي داخوڭنىڭ خىتايدىكى بىلىنگهن

بىر جاسۇسقا تېلېفون قىلىپ، ئۆزىنىڭ «شىمالىي

ئامېرىكا قىزىل گۈلى» بىلهن بىلله ئىكهنلىكىنى

ئېيتقانلىقىنى بايقىغان. («شىمالىي ئامېرىكا

قىزىل گۈلى» دېگهن) بۇ مهخپىي نام خىتاينىڭ

ئىستىخبارات كېلىشىمى بىلهن بىردهكلىككه ئىگه

ئىدى. FBI مهي داخوڭنىڭ ئىنىسى مهي داجى (

) نىڭ ئهخلهت چېلىكىدىن پۇرالنغان –

يىرتىلغان ھۆججهتلهرنى تاپقان ۋه مهي داجىنىڭ

«قىزىل گۈل»نىڭ نهق ئۆزى ئىكهنلىكى مهلۇم

بولغان. ئۇشبۇ «قىزىل گۈل» ئامېرىكا دېڭىز

ئارمىيهسىنىڭ سۇ ئاستىدا تىۋىشسىز

ئىلگىرىلهش سىستېمىسى، پاراخوتالر ئارا

ئاالقىلىشىش سىستېمىسى ۋه ئىلغار قوغلىغۇچى

پاراخوت قاتارلىق ئهڭ ئىلغار تېخنىكىلىرىغا

ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى يىغىشقا مهسئۇل ئىدى (12).

ئهگهر مهي داجىنىڭ (خىتايغا ئىستىخبارات

يهتكۈزۈش) پىالنى ئوڭۇشلۇق بولغان بولسا، بۇنىڭ

«قاتىل خهنجىرى» پروگراممىسىغا زور ياردىمى

تهگكهن بوالتتى.

   ئامېرىكامۇ ئىزچىل خىتاينىڭ ھهربىي كۈچىنى

زورايتىشىغا   ياردهم   بېرىپ  كهلدى.  مهن  1980 –  
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يىلالردا ئامېرىكانىڭ خىتايغا قورال – ياراغ سېتىپ

بېرىشىنى ۋه ئۇالرنى تېخنىكا بىلهن تهمىنلىشىنى

تهشهببۇس قىلغانىدىم، ئهينى چاغدىكى

سوغۇقچىلىق ئۇرۇشى مۇھىتىدا بۇ تهشهببۇسنى

مۇۋاپىق دېيىشكه بوالتتى. ئهمما، بۇ خىل

ياردهملهرنىڭ نۇرغۇنى تا ھازىرغىچه داۋاملىشىپ

كېلىۋاتىدۇ.

***

   خىتاينىڭ (ئامېرىكاغا قاراتقان) ئىستراتېگى-

يهسى ئامېرىكادىن ئىبارهت بۇ «زومىگهر»نىڭ

دىققىتىنى قوزغاپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن،

ئۇنى مهغرۇرالندۇرۇش بىلهنال چهكلىنىپ

قالماستىن، يهنه خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ نهزىرىدىكى

ئامېرىكادىن كېلىدىغان تهھدىتلهرگه ئىنكاس

قايتۇرۇشنىمۇ نىشان قىلغان. مېنىمۇ ئۆز ئىچىگه

ئالغان نۇرغۇن ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى خىتاينىڭ

ئامېرىكادىن كېلىدىغان «تهھدىت»كه نه قهدهر

جىددىي مۇئامىله قىلىدىغانلىقىنى كېچىكىپ

ھېس قىلدۇق. بۇ جهھهتته توپالنغان ئىسپاتالرنىڭ

تۈرتكىسىده، ئارىمىزدىكى نۇرغۇن كىشىلهر

خىتايالرنىڭ مهنتىقىسىنى باشقىچه چۈشىنىشكه

باشلىدى. خىتايالر ئامېرىكادىن كېلىدىغان

تهھدىتكه تاقابىل تۇرۇشقا، ئۆز تۇپرىقىدىن يىراق

جايالردا ھهربىي كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش

سىستېمىسىغا كۆڭۈل بۆلگهندىن بهك كۆڭۈل

بۆلىدۇ. «قاتىل خهنجىرى» بۇ جهھهتتىكى

ھالقىلىق ئامىلدۇر.

   ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى ماڭا

خىتاينىڭ تهھدىت چۈشهنچىسىنى تهتقىق قىلىش

ۋهزىپىسىنى تاپشۇرغانىدى. لېكىن، كىشىلهر (بۇ

جهھهتتىكى) بايقاشلىرىمنىڭ نۇرغۇنىغا

چىنپۈتمىدى ۋه ھېلىھهم چىنپۈتمهيۋاتىدۇ. لېكىن،

خىتاينىڭ تهھدىت ھهققىدىكى تونۇشلىرى، يهنى

مهن تىلغا ئالغان «يهتته قورقۇنچى» خىتاينىڭ

ھهربىي ۋه سىياسىي رهھبهرلىرىنىڭ (ئامېرىكاغا

بولغان) نېگىزلىك مهيدانىغا دااللهت قىلىدۇ،

چۈنكى بۇ «قورقۇنچ»الر ھهققىده قهلهم

تهۋرهتكهنلهر جامائهت پىكرى شهكىللهندۈرۈشنى

مهقسهت قىلغان ئهمهس. مهزكۇر «يهتته قورقۇنچ»

پهقهت خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ھهربىي

ساھهگه  خاس  بولۇپ،  بۇ  تېخىمۇ   كهڭ    كۆلهمده 

جامائهت پىكرىگه تهسىر كۆرسىتىش مهقسىتىده

قىلىنغان تهشۋىقات ئهمهس.

   خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ نهزىرىده، ئامېرىكا ئهڭ

كېچىككهندىمۇ ئابراھام لىنكولىننىڭ دهۋرىدىن

باشالپال خىتايغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش قهستىده بولۇپ

كهلگهن. مهن خىتايدىكى ئاالقىالشقۇچىلىرىمدىن بۇ

خىل رىۋايهتسىمان «ئامېرىكانىڭ (خىتاينى

بويسۇندۇرۇش) بۈيۈك پىالنى» ھهققىده ئىسپات

كۆرسىتىشنى تهلهپ قىلدىم. ھهربىي ۋه پۇقراۋى

ساھهدىكى بىر قانچه خىتاي يازغۇچى بىر يۈرۈش

كىتاب ۋه ماقالىلهرنى (ئىسپات سۈپىتىده) ماڭا بهردى.

مهن بۇ ماتېرىيالالردىن ۋه 2001 – يىلىدىن 2012 –

يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا خىتايغا قىلغان ئالته

قېتىملىق سهپىرىم جهريانىدىكى سۆھبهتلهردىن،

«خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكانىڭ ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىدىكى زومىگهر دۆلهتتهك ئىش

قىلىۋاتقانلىقىغا ئىشىنىدۇ» دېگهن خۇالسىگه

كهلدىم. دهسلهپته، خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ «جون

تايلېردىن بىل كىلىنتونغىچه بولغان ئامېرىكا

پرىزدېنتلىرى ئاللىقانداق بىر شهكىلده ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىدىكى دۆلهت باشقۇرۇش

تاكتىكىلىرىنى ئۆگىنىپ، ئاندىن شۇنىڭدىن

ئېرىشكهن ئاجايىپ چۈشهنچىلهردىن پايدىلىنىپ،

خىتاينىڭ يۈكسىلىشىنى توسۇشقا ئۇرۇنغان» دېگهن

يهكۈنگه كېلىشى ماڭا مهنتىقىسىزدهك، ھهتتا تولىمۇ

بىمهنىدهك تۇيۇلدى. بۇ ھهقىقهتهن رېئاللىقتىن

چهتنىگهن، ئاشقۇن چۈشهنچه ئىدى. ئهمهلىيهتته،

ئامېرىكا خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداش،

خىتاي ئىقتىسادىنى يۈكسهلدۈرۈش ۋه خىتاينى

خهلقئارا جهمئىيهتته كۈچلۈك ئورۇنغا ئىگه قىلىش

ئۈچۈن كۈچ چىقارغانىدى (13).

   مېنى ھهممىدىن بهك ھهيران قالدۇرغىنى شۇ

بولدىكى، مهن (بۇ جهھهتته ئىزدىنىش نهتىجىسىده)

تهييارلىغان دوكالت خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهنلهرنىڭ

ئارىسىدىكى ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك بىرهيلهن

ئاشكارىلىغان، ئهمما مهن ۋه باشقىالر ئهقىلگه

سىغمايدۇ دهپ رهت قىلىۋهتكهن بىر ئۇچۇرنىڭ

توغرىلىقىنى دهلىللىدى. ئىلگىرى خىتاي تاشقى

ئىشالر مىنىستىرلىقىدا خىزمهت قىلىپ، كېيىن

خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهن چېن يوۋۋېي ئىسىملىك بۇ ئادهم

بېيجىڭنىڭ  قارار  چىقىرىش  جهھهتته  «دۈشمهننىڭ 
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نىيىتىنى ئهڭ يامىنىغا بۇراش، ئىدىئولوگىيه

قاتماللىقى ۋه رېئاللىقتىن چهتنهش»تىن ئىبارهت

بىر قانچه تۈرلۈك بىنورماللىقى بارلىقىنى

مۇئهييهنلهشتۈرگهنىدى (14). تېخىمۇ غهلىته يېرى،

خىتاينىڭ ئۆزىنى ئامېرىكانىڭ ئۇرۇش پىالنىنىڭ

مهركىزىده دهپ ئويلىۋېلىشى ئىدى.

   (مهن يۇقىرىدا تىلغا ئالغان) خىتاينىڭ «يهتته

قورقۇنچى» تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت:

   ئامېرىكانىڭ خىتاينى قورشاۋغا ئېلىش پىالنى

بار. كۆپ قىسىم ئىستراتېگىيهلىك گهۋدىلهرنىڭ

ئىش – ھهرىكهتلىرى ئۆزلىرىنىڭ غهلىته

پىسخىكىلىرىنىڭ، يهنى ھېسسىيات، مهدهنىيهت

ۋه قورقۇنچ دېگهندهك ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه

ئۇچرايدۇ. خىتاي ئۆزىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلغان دېڭىز

قىرغىقى لىنىيهسىنىڭ قورشاۋغا ئېلىنىشىدىن

خهۋپسىرهيدۇ، شۇنداقال خىتاينىڭ كۆپ قىسىم

دېڭىز قىرغىقى لىنىيهسىنىڭ سىرتىدىكى بىر

قاتار ئارالالر خىتاي رهھبهرلىرىنى ئۆزىنىڭ

ئاجىزلىقىدىن تېخىمۇ تهشۋىشلىنىدىغان قىلىپ

قويغان (15). خىتاي ھهربىي ساھهسىدىكى نۇرغۇن

كىشىلهر ياپونىيهدىن فىلىپپىنغىچه سوزۇلغان

بىرىنچى ئارال زهنجىرىدىن ئىبارهت

مۇداپىئهلىنىشكه ئهپسىز جۇغراپىيهلىك شارائىت

سهۋهبلىك، خىتاي ئاسانال مهلۇم بىر دۆلهت

تهرىپىدىن قورشىۋېلىنىشى مۇمكىن، دهپ قارايدۇ

(16). بۇ ئارالالر (خىتاي تهرىپىدىن) خىتاينىڭ

ئوچۇق دېڭىزغا چىقىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان

تهبىئىي جۇغراپىيهلىك توسۇق دهپ قارىلىدۇ (17).

دهرۋهقه، ياپونىيهنىڭ مهلۇم بىر سابىق دېڭىز

ئارمىيه قوماندانى ئىشهنچ بىلهن «خىتاينىڭ سۇ

ئاستى پاراخوتلىرى ئامېرىكانىڭ ياكى

ياپونىيهنىڭ سۇ ئاستى پاراخوتىغا قارشى

قىسىملىرى تهرىپىدىن بايقالماي تۇرۇپ، ريۇكيۇ

(Ryukyu) تاقىم ئاراللىرى ئارقىلىق، ياكى

تهيۋهننىڭ جهنۇب – شىمالىدىن، ۋهياكى لۇزون

بوغۇزى ئارقىلىق تىنچ ئوكياننىڭ چوڭقۇر سۇ

رايونىغا كىرهلمهيدۇ» دېگهنىدى (18). خىتاينىڭ

ھهربىي يازغۇچىلىرى دائىم ئارال مۇھاسىرىسىنى

بۆسۈپ چىقىش جهھهتته مهشىقلىنىش ۋه جهڭ

پىالنى  تۈزۈشنىڭ  زۆرۈرلۈكى   ھهققىده   مۇھاكىمه 

قىلىشىدۇ (19). مهلۇم بىر پارچه يۈرۈشتۈرۈش

ئىلمى تهھلىلىده، خىتاي سۇ ئاستى

پاراخوتلىرىنىڭ قورشاۋنى بۆسۈپ چىقىشى ئۈچۈن

ئۆتۈشى كېرهك بولغان يهتته قات دۈشمهن سېپى

بايان قىلىنغان (20). ئۇالرنىڭ مۆلچهرىگه كۆره،

ئامېرىكا سۇ ئاستى پاراخوتلىرىغا قارشى تۇرۇش

تورى، سۇ ئاستىدا ئاۋاز يهتكۈزۈش سىستېمىسى،

سۇ ئاستى مىناسى، سۇ يۈزى ئۇرۇش پاراخوتلىرى،

سۇ ئاستا پاراخوتلىرىغا قارشى ئايروپىالنالر، سۇ

ئاستى پاراخوتلىرى ۋه رازۋېتكا سۈنئىي ھهمراھى

قاتارلىقالردىن تهركىب تاپقان قورشاۋ سىستېمىسى

بهرپا قىلغان (21).

  ئامېرىكا خىتاينىڭ دېڭىز – ئوكيان

بايلىقلىرىنى تاالن – تاراج قىلىشنى قولاليدۇ.

خىتاي يازغۇچىلىرى «خىتاي دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ

ئاجىزلىقى سهۋهبلىك، خىتاينىڭ دېڭىز

تېررىتورىيهسى تهۋهلىكىدىكى قىممهتلىك

بايلىقالر چهتئهل كۈچلىرى تهرىپىدىن تاالن – تاراج

قىلىنىپ، خىتاينىڭ كهلگۈسى تهرهققىياتىنى

تهھدىتكه ئۇچراتتى» دېيىشىدۇ. بۇ ئهھۋالنى

ياخشىالش ئۈچۈن، خىلمۇخىل اليىھهلهر ئوتتۇرىغا

قويۇلغان. خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى

ئاقىلالر ئامبىرىنىڭ سابىق تهتقىقاتچىسى جاڭ

ۋېنمۇ بۇ جهھهتته چهكتىن ئېشىپ «دېڭىز

ئارمىيهسى خىتاينىڭ دېڭىز كۈچىنى بهلگىلهيدۇ،

دېڭىز كۈچى خىتاينىڭ كهلگۈسى تهرهققىياتىنى

بهلگىلهيدۇ. كۆرۈپ تۇرغىنىمدهك، ئهگهر بىر

دۆلهتنىڭ دېڭىز كۈچى يېتهرسىز بولسا، ئۇنىڭ

كهلگۈسى تهرهققىياتىمۇ بولمايدۇ» دهيدىغان

دهرىجىگه يهتكهن (22). 2005 - يىلى خىتاينىڭ

«ھهربىي ئىقتىساد تهتقىقاتى» ناملىق ھهربىي

ژۇرنىلىدىكى بىر ماقالىده «خىتاينىڭ سىرتقا

يۈزلهنگهن ئىقتىسادى، چهتئهل تىجارىتى ۋه چهتئهل

بازىرى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى قۇدرهتلىك ھهربىي

كۈچنىڭ يۆلهپ تۇرۇشىغا موھتاج» دېيىلگهن (23).

   ئامېرىكا خىتاينىڭ دېڭىز قاتنىشى لىنىيه-

سىنى ئۈزۈۋېتىشى مۇمكىن. خىتايچه نۇرغۇن

ئهسهرلهرده، خىتاينىڭ دېڭىز قاتنىشى

لىنىيهسىنىڭ، بولۇپمۇ ماالككا بوغۇزىدىكى نېفىت

تىرانسىپورت  جان  تومۇرىنىڭ  ئاجىزلىقى     تىلغا 
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ئېلىنغان. (خىتايدىكى) ئوكيان دېڭىز ئارمىيهسى

قۇرۇش تهرغىباتچىلىرى، بۇنىڭغا خىتاي ئېنېرگىيه

ئىمپورتى دۇچ كېلىۋاتقان خهۋپنى سهۋهب قىلىپ

كۆرسىتىدۇ (24). مهلۇم بىر خىتاي كۆزهتكۈچىگه

كۆره، ئامېرىكا، ياپونىيه ۋه ھىندىستان دېڭىز

فىلوتى بىرلىكته «خىتاينىڭ نېفىت تهمىناتىغا

قارشى پهۋقۇلئادده زور بېسىم شهكىللهندۈرگهن»

(25). گهرچه يهنه بىر تهتقىقاتتا «پهقهت ئامېرىكاال

خىتاينىڭ نېفىت توشۇش لىنىيهسىنى توسۇش

كۈچىگه ۋه جاسارىتىگه ئىگه» دهپ خۇالسىلهنگهن

بولسىمۇ (26). شۇنىڭدهك، 2002 – يىلى خىتاي

دۆلهت مۇداپىئه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ

تهتقىقاتچىلىرى تهرىپىدىن يېزىلغان «ئۇرۇش

نهزهرىيهسى تهتقىقات يېتهكچىسى» دېگهن

دهرسلىك كىتابتا خىتاي دېڭىز قاتنىشى

لىنىيهسىنىڭ قامال قىلىنىش مۇمكىنچىلىكى

ھهققىده بىر قانچه خىل ئېھتىماللىق ئوتتۇرىغا

قويۇلغان (27). مهزكۇر ئۇنىۋېرسىتېت تهرىپىدىن

نهشىر قىلىنغان «ئۇرۇش ئىلمى» ئىسىملىك يهنه

بىر مۇھىم كىتابنىڭ 2006 – يىلىدىكى

نۇسخىسىدا دېڭىز قاتنىشى لىنىيهسىنى قوغداش

مهسىلىسى مۇھاكىمه قىلىنغان (28). بهزى

قهلهمكهشلهر بۇ ئىشنىڭ تهخىرسىزلىكىنى

تهكىتلهپ: «خىتاي دېڭىز ئېمبارگوسى ياكى نېفىت

لىنىيهسىنىڭ ئۈزۈۋېتىلىشى دېگهندهك

مهسىلىلهرگه قارىتا، چوقۇم <سۇ كهلگۈچه توغان

تۇت>ۇشى كېرهك» دېگهن (29). مهزكۇر

تهرغىباتچىالر خىتاينىڭ سۇ ئاستى پاراخوتىنى

مهركهز قىلغان دېڭىز ئارمىيهسى سىستېمىسىنى

ئاۋىياماتكىنى مهركهز قىلىشقا ئۆزگهرتىشنى ئارزۇ

قىلىدىغاندهك كۆرۈنىدۇ.

  ئامېرىكا خىتاينى پارچىالشنى ئوياليدۇ.

خىتاينىڭ نوقۇل ئىچكى ھهربىي خوراشقا قارىتا

تۈزۈلگهن مهلۇم بىر مهشىق قولالنمىسىدا تاجاۋۇزغا

ئۇچرىغان خىلمۇخىل ئهھۋالالردىكى جهڭ پىالنى

بايان قىلىنغان (30). خىتاي دۆلهت مۇداپىئه

ئۇنىۋېرسىتېتى، ھهربىي پهنلهر ئاكادېمىيىسى ۋه

باشقا يۇقىرى دهرىجىلىك ئىستراتېگىيه ئاقىلالر

ئامبىرىنىڭ تهتقىقاتچىلىرى 2005 – يىلىدىكى

تهسىر كۈچى   زور  تهتقىقاتىدا   خىتايدىكى   يهتته 

ھهربىي رايوننىڭ ھهربىرىنىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىنى

باھاالپ، خىتايغا تاجاۋۇز قىلىدىغان دۆلهتلهر

پايدىلىنىشى مۇمكىن بولغان لىنىيهلهرنى

تهكشۈرۈپ چىققان (31). ئۇالر كهلگۈسىدىكى

قۇرۇقلۇق ھۇجۇمى توغرىسىدا ئالدىن مهلۇمات

بېرىش ئۈچۈن، ھهربىر رايوننىڭ ھهربىي

جۇغراپىيهسىدىن ۋه تارىختا چهتئهل كۈچلىرىنىڭ

تاجاۋۇزىغا ئۇچراش تهكرارلىقىدىن پايدىالنغان، (بۇ

جهرياندا) ھهتتا قوشنا دۆلهتلهرنىمۇ كهلگۈسى

تاجاۋۇزچى دهپ بېكىتكهن. يېقىنقى مهزگىللهرده

خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ قۇرۇلمىسىنى

ئۆزگهرتىشىدىمۇ قۇرۇقلۇق تاجاۋۇزىغا قارشى تۇرۇش

ئىقتىدارىنى كۈچهيتىش مهقسهت قىلىنغاندهك

تۇرىدۇ (32).

  ئامېرىكا خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى

ئۆكتىچىلهرگه ياردهم بېرىشى مۇمكىن. 2005 –

يىلىدىكى «خىتاينىڭ ئۇرۇش رايونى جۇغراپىيهسى»

دېگهن تهتقىقاتتا، خىتاينىڭ شىمالىي چېگراسى

بويىدىكى بېيجىڭ ھهربىي رايونىنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان ئۈچ ھهربىي رايوننىڭ برونېۋىك ھۇجۇمىغا ۋه

پاراشوت ئارقىلىق چۈشۈشكه تاقابىل تۇرۇش

جهھهتته ئاجىز ئىكهنلىكى بايان قىلىنغان (33).

2005 – يىلى ئىچكى موڭغۇلىيهده ئۆتكۈزۈلگهن

«شىمال خهنجىرى» مانىۋېرىغا ئىككى برونىۋېك

دىۋىزىيهسى، يهنى 2800 تانكا ۋه باشقا ھهربىي

قاتناش ۋاسىتىلىرى قاتناشقان. برونېۋىكالشقان

قوشۇن ۋه پاراشوتچىالر قىسمى ئىككى مىڭ

كىلومېتىردىن كهڭ دائىرىده، «چهتئهل ھهربىي

كۈچلىرىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشكهن تېرورچىالرغا

ھۇجۇم بېرىش»كه تهقلىد قىلىپ، خىتايدىكى ئهڭ

چوڭ داال مانىۋېرى ئۆتكۈزگهن. خىتاينىڭ

باياناتچىسى بۇ قېتىملىق مانىۋېر تېمىسىنىڭ

«چهتئهلنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن دۆلهت

ئىچىدىكى تېرورچىالرغا زهربه بېرىش» ئىكهنلىكىنى

ئېيتقان بولسىمۇ، لېكىن ئامېرىكانىڭ ئىسمىنى

ئېنىق تىلغا ئالمىغان (34).

  ئامېرىكا خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدا

قااليمىقانچىلىققا، ئىچكى ئۇرۇشقا ياكى

تېرورچىلىققا قۇترىتىشى مۇمكىن. «چهتئهل

كۈچلىرى تهيۋهن، تىبهت ۋه شهرقىي تۈركىستاندىكى 
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<بۆلگۈنچى>لهرنى قولالۋاتىدۇ» دېگهن گهپ

خىتاينىڭ كۈندىلىك باياناتلىرىنىڭ بىرىگه

ئايلىنىپ قالدى، لېكىن بۇ ھهقىقهتهن خىتاينىڭ

(ئۆزىنىڭ نهزىرىدىكى) تېررىتورىيه پۈتۈنلۈكىگه

بولغان ئهندىشىسىنى ئىپادىلهيدۇ (35). خىتاي

مهركىزىي كومىتېتى خهلقئارالىق ئاالقه

بۆلۈمىدىكى بىر تهتقىقاتچى «بۆلگۈنچى»لهرنىڭ ۋه

فالۈنگوڭ ھهرىكىتىنىڭ تهھدىتىنى ئامېرىكا

«زومىگىرى»نىڭ تهھدىتى بىلهن ئوخشاش

دهرىجىگه تىزغان (36).

   ئامېرىكا ئاۋىياماتكا ئارقىلىق خىتايغا ھۇجۇم

قىلىشى مۇمكىن. خىتايدىكى ھهربىي

قهلهمكهشلهر ئهڭ كهم دېگهندىمۇ ئون يىلنىڭ ياقى

ئامېرىكانىڭ ئاۋىياماتكىسىدىن كېلىدىغان

تهھدىتنى مۆلچهرلهپ، ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ

ئهڭ ياخشى چارىسى ئۈستىده ئىزدىنىۋاتىدۇ (37).

يۈرۈشتۈرۈش ئىلمى تهھلىللىرىده، ئامېرىكا

ئاۋىياماتكىلىرىنىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىغا زهربه

بېرىش ئۈچۈن خىتاي ئارمىيهسىدىن قانداق

پايدىلىنىش كېرهكلىكى كۆرسىتىلگهن (38).

باشقا تهتقىقاتالردا بولسا، خىتاي (ئامېرىكانىڭ

ئاۋىياماتكىسىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن) تهرهققىي

قىلدۇرۇشى كېرهك بولغان مۇئهييهن قورال

سىستېمىلىرى تىلغان ئېلىنغان (39). خىتاينىڭ

ئاۋىياماتكىغا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى

دهل مۇشۇ خىل قورقۇنچقا قايتۇرۇلغان ئىنكاسنىڭ

مهھسۇلىدۇر.

  مهن خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ

ماتېرىيال - ھۆججهتلىرىنى كۆرۈپ چىقىش

جهريانىدا بايقىغان يهنه بىر پهرق شۇكى، خىتاي

«شى»نى ئاشۇرۇپ، ۋهزىيهت يۈزلىنىشىنى خىتايغا

پايدىلىق تهرهپكه بۇرايدىغان «ئاگاھالندۇرۇش

زهربىسى»دىن پايدىلىنىشقا ھهرۋاقىت تهييار

تۇرىدىكهن. خىتاينىڭ ھهربىي دهرسلىك

كىتابلىرىدا ۋه ھهربىي ساھهدىكىلهرنىڭ ئىچكى

قىسمىدىكى مۇنازىرىلهرده «كۈچلۈك زهربه بېرىپ،

)نى ئاشۇرۇش» دېگهن ئىباره كۆپ ئۇچرايدۇ. شى (

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، خىتاي تارىختىن بېرى

ھهربىي كۈچىنى باشقا زېمىنالرنى بويسۇندۇرۇش

ئۈچۈن ئىشلهتمهي، پىسخىكىلىق زىلزىله

شهكىللهندۈرۈش، كىرىزىسنى ئوڭشاش ياكى مهلۇم 

بىر يولسىز ھالهتنى قانۇنىيالشتۇرۇش دېگهندهك

تۈرلۈك شهكىللهردىكى سىياسىي مۇددىئا ئۈچۈن

ئىشلهتكهن (40). مهسىلهن، 1950 – يىلى

تۇيۇقسىزال چاۋشىيهن مهسىلىسىگه ئارىلىشىپ،

ئامېرىكا ۋه بىرلهشكهن مىللهتلهر تهشكىالتىنىڭ

قىسىملىرىغا قارشى چىققىنىغا ئوخشاش (41).

ئۇالرنىڭ ھىندىستان (1960 – يىلى)، سوۋېت

ئىتتىپاقى (1969 – يىلى) ۋه ۋېيتنام (1979 – يىلى)

قاتارلىق قوشنىلىرىغا تۇيۇقسىزال ھۇجۇم

قىلىشىمۇ شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر. خىتاينىڭ

ھهربىي قوماندانلىرى «ئالدىن قول سېلىپ،

تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش ھهربىي توقۇنۇشنىڭ

نهتىجىسىنى بهلگىلهيدىغان ھالقىلىق پهرقتىن

دېرهك بېرىدۇ ۋه تېخىمۇ كهڭ دائىرىلىك سىياسىي

مۇزاكىرىلهرده (مهسىلهن زېمىن تاالش – تارتىشى

دېگهندهك) شهرت قويۇشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ»

دهپ قارايدۇ. 1950 – يىلى خىتاينىڭ چاۋشىيهن

مهسىلىسىگه ئارىلىشىشىنىڭ ھېچقانداق

مۇۋاپىق تهرىپى يوق ئىدى، چۈنكى ئهينى ۋاقىتتا

ئامېرىكا يادرو قورالى مونوپولى، شىمالغا يۈرۈش

قىلىپ يالۇ دهرياسىدىن ئۆتهلهيدىغان 100 مىڭ

كىشىلىك قوشۇن، ھۇجۇم قىالاليدىغان دائىرىگه

توختىتىلغان ئاۋىياماتكا قاتارلىق غايهت زور

ھهربىي ئهۋزهللىككه ئىگه ئىدى. خىتاي

رهھبهرلىرىنىڭ 1950 – يىلىدىكى قارارى ئهنئهنىۋى

ھهربىي تهڭپۇڭلۇق چۈشهنچىسىنىڭ مهھسۇلى

ئهمهس. بۈگۈنمۇ ئامېرىكا بىلهن خىتاي

ئارىسىدىكى ھهربىي توقۇنۇش ئهنه شۇ خىل خاتا

چۈشىنىش ۋه خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ «تۇيۇقسىز

ھۇجۇم تېخىمۇ كهڭ دائىرىلىك توقۇنۇشقا ئايلىنىپ

كهتمهيدۇ» دېگهن شهكىلده چوت سوقۇشى

سهۋهبلىك يۈز بېرىشى مۇمكىن.

    گهرچه بۇ ئاشكارا سورۇنالردا كهمدىن كهم تىلغا

ئېلىنسىمۇ، خىتاي بىلهن باردى – كهلدى

قىلىدىغان ئامېرىكا سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرى

ۋه دۆلهت مۇداپىئه مۇتهخهسسىسلىرى «خىتاي

رهھبهرلىرى ئارىسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان

(ئامېرىكاغا بولغان) ئىشهنمهسلىك ئىككىال تهرهپ

خالىمايدىغان ئۇرۇشقا سهۋهب بولۇشى مۇمكىن»

دېگهن قاراشتا بىرلىككه كهلگهن. 1997 – يىلىدىن

2000 - يىلىغىچه شهرقىي ئاسىيا ۋه  تىنچ  ئوكيان 
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ئىشلىرىغا مهسئۇل بولغان سابىق مۇئاۋىن دۆلهت

(Susan Shirk) سېكرېتارى سۇسان شىرك

«خىتاينىڭ قانچه تهرهققىي قىلىپ

گۈللهنگهنسېرى،شۇنچه تهشۋىشلىنىدىغانلىقى»-

نى نهزهرده تۇتقان ھالدا «قهد كۆتۈرۈۋاتقان خىتاي

بىلهن ئارىمىزدا ساقالنغىلى بولمايدىغان توقۇنۇش

يۈز بېرىشى ئېھتىمالغا تولىمۇ يېقىن» دهپ

ئاگاھالندۇرغانىدى (42). ئۇ يهنه ئامېرىكانىڭ

خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه تۇتقان پوزىتسىيهسى

«يا ئۇنىڭ مهسئۇلىيهتچانلىق خاراكتېرىنى

كۈچلهندۈرىدۇ، يا ئۇنىڭ ھېسسىيلىقىنى ئهۋجىگه

چىقىرىدۇ» دېگهنىدى (43). باشقا

خىتايشۇناسالرمۇ ئۇنىڭ بۇ قارىشىغا ئاۋاز

قوشقانىدى. مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ

پېشقهدهم تهھلىلچىسى روبېرت سۇيتىنگېر

(Robert Suettinger) خىتاينىڭ يۇقىرى

دهرىجىلىك سىياسىي قارار چىقىرىش

سىستېمىسىنى «مهخپىي، ئىشهنچىسىزلىككه

تولغان، ئېغىر دهرىجىده بيۇروكراتالشقان، رهھبهرلهر

ئاڭالشنى خااليدىغان ئۇچۇرالرنى يهتكۈزۈشكه

مايىل، ئىستراتېگىيه جهھهتته ناھايىتى دوگما»

دهپ سۈپهتلىگهن (44).

   خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسى «تۇيۇقسىز

ھۇجۇم»نى روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن «قاتىل

خهنجىرى»گه موھتاج. خىتاي ئهمهلدارلىرى

ئامېرىكا بىلهن ئۆزلىرىنىڭ «قاتىل خهنجىرى»

ھهققىدىكى ئىزدىنىشلىرى ھهققىده سۆزلىشىشنى

پهقهت خالىمايدۇ. مهن مهلۇم بىر يۇقىرى

دهرىجىلىك خىتاي ئىستراتېگىيهچىدىن بۇ ھهقته

سورىۋىدىم، ئۇ ماڭا بۇ توغرىسىدا زىنھار

مۇزاكىرىلهشكىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ئهمما، مهن خىتاينىڭ ھازىرقى زامان ھهربىي

ئىستراتېگىيهچىلىرى يازغان ئۈچ پارچه كىتاب ۋه

يىگىرمه پارچىدىن كۆپرهك ماقالىدىكى «قاتىل

خهنجىرى» تىپىدىكى قورالالرغا ئاالقىدار

نهقىللهرنى كۆرگهندىن كېيىن، يهنىال خىتايالر

مۇزاكىره قىلىۋاتقان ۋه قۇرۇۋاتقان قورال – ياراغ

ئامبىرىنىڭ ئومۇمىي ھالىتىنى كۆز ئالدىمغا

كهلتۈرهلىدىم. 

    «قاتىل  خهنجىرى»   تىپىدىكى       قورالالرنىڭ 

تهننهرخى ئۆزى ۋهيران قىلىدىغان

قورالالرنىڭكىدىن تۆۋهن بولىدۇ. ئۇالر ئىمكانقهدهر

ئهڭ مهخپىي شهكىلده ياساپ چىقىلىدۇ. ئۇالر

ئۇرۇشتىكى ھالقىلىق پهيتته، يهنى دۈشمهننىڭ

تهييارلىق قىلىۋالغۇدهك ۋاقتى يوق ئهھۋالدا

ئىشلىتىلىدۇ. ئۇالر دۈشمهننى گاڭگىرىتىدۇ،

زىلزىلىگه سالىدۇ، ئهيمهندۈرىدۇ ۋه مهغلۇب بولغان

ھېسسىياتقا كهلتۈرىدۇ. ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقى 2002 – يىلى دۆلهت مهجلىسىگه

سۇنغان خىتاينىڭ ھهربىي كۈچى ھهققىدىكى

دوكالتتا دېيىلگىنىدهك، خىتاينىڭ

ئىستراتېگىيهسىده «يۇقىرى تېخنىكىغا ئىگه

دۈشمهننىڭ ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىنى

پالهچلهندۈرىدىغان ھهربىي ھهرىكهتلهر ئاالھىده

تهكىتلىنىدۇ. بۇ خىل ھهرىكهتلهر دهسلىپىدىال

دۈشمهننىڭ پائالىيىتىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش

ياكى ئۇنى كېچىكتۈرۈشنى؛ شۇنداقال دۈشمهننىڭ

ئهڭ زور تهھدىتكه ئىگه يۇقىرى تېخنىكىلىق

قوراللىرىنىڭ تىپى ۋه ئورنىنى تېپىشنى نىشان

قىلغان ھهرىكهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ» (45).

   گهرچه، ئهپسانىلهردىكى «قاتىل خهنجىرى» بىر

تالال قورال بولسىمۇ، بۈگۈنكى «قاتىل خهنجىرى»

غهيرىي سىممېترىك قورالالردىن تهشكىل تاپقان بىر

پۈتۈن قورال – ياراغ سىستېمىسىنى كۆرسىتىدۇ.

خىتاي    ھاۋا  ئارمىيهسىنىڭ  ئالىي   پولكوۋنىكى 

    ياڭ جىبو ( Yang Zhibo)    «خىتاي

چوقۇم  ئالدى بىلهن بىر تهرهققىيات

پروگراممىسىنى تاماملىشى كېرهك. بۇ مۇرهككهپ

ھهم سىستېمىلىق جهريان، شۇنداقال بۇ بىر ياكى

ئىككى خىل ئىلغار قورال ياساپ چىقىش

مهسىلىسى ئهمهس. بۇ پۈتۈن ئارمىيهنى، ھهممه

جاينى، جۈملىدىن قۇرۇقلۇقنى، دېڭىزنى ۋه ھاۋانى

ئۆز ئىچىگه ئالغان سىستېمىدۇر» دېگهن (46).

   سابىق خىتاي رهئىسى جياڭ زېمىن «قاتىل

خهنجىرى»نىڭ قىزغىن تهرغىباتچىلىرىدىن بىرى

بولۇپ، خىتاي 1990 – يىللىرى ئۇنىڭ

رهھبهرلىكىده مهزكۇر پروگراممىنى باشلىغانىدى.

ئۇ 1999 – يىلى ئارمىيهنىڭ قوماندانلىرىغا:

«دۆلهتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ۋه بىخهتهرلىكىنى

كاپالهتكه  ئىگه  قىلىش  ئۈچۈن، ئىمكانقهدهر  ئهڭ 
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تېز سۈرئهتته يېڭى <قاتىل خهنجىرى>گه ئىگه

بولۇشىمىز زۆرۈردۇر» دېگهن (47). شۇ يىلنىڭ

ئاخىرىدا، ئۇ يهنه «دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك

ھوقۇقىنى ۋه بىخهتهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه

قىلىش ئۈچۈن، ئىمكانقهدهر ئهڭ تېز سۈرئهتته بىر

قانچه خىل <قاتىل خهنجىرى>گه ئىگه بولۇشىمىز

كېرهك» دېگهن سۆزنى تهكرارلىغان (48). ئۇ 2000 –

يىلى يهنه: «بىز بىر چوڭ دۆلهت بولۇش سۈپىتىمىز

بىلهن، خهلقئارالىق زومىگهرلىككه قارشى كۈرهشته

<قاتىل خهنجىرى> تىپىدىكى بهزى قورالالرغا ئىگه

بولۇشىمىز كېرهك» دېگهن (49). يهنه شۇ يىلى، ئۇ

خىتاي بىلهن تهيۋهن ئارىسىدا يۈز بېرىشى مۇمكىن

بولغان توقۇنۇش ھهققىده توختالغاندا «ئۇرغۇپ –

تاشقان قىزغىنلىق بىلهن <قاتىل خهنجىرى>

تىپىدىكى بهزى قورال ۋه ئهسلىھهلهرنى تهرهققىي

قىلدۇرۇش زۆرۈر» دېگهن (50). كېيىنكى يىلى، ئۇ

يهنه «دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋه

بىخهتهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش يېڭى

<قاتىل خهنجىرى>خه موھتاج» دېگهن پىكىرنى

تهكىتلىگهن (51). ئامېرىكالىق بىر مۇتهخهسسىس

بېيجىڭدا بۇ ئىشنى قىلىۋاتقان رهسمىي بىر

ئىشخانا بارلىقىنى خۇالسىلهپ چىققان.

يۇقىرىقى قۇرالرنى ئوقۇغاندىن كېيىن، مۇنداق بىر

سوئال تۇغۇلۇشى تهبىئىي: جياڭ زېمىن خىتاينىڭ

ئىگىلىك ھوقۇقىنى كىمگه قارشى قوغداش زۆرۈر

دهپ قارىغان؟ ئۇنىڭ «خهلقئارالىق زومىگهرلىككه

قارشى كۈرهش» دېگهن سۆزىدىن مهلۇم بولغىنىدهك،

بۇ سوئالنىڭ جاۋابى «ئامېرىكا»دۇر. نۆۋهتتىكى

ھهربىي ۋهزىيهتته، «قاتىل خهنجىرى» ئۇقۇمى

پۈتۈنلهي «ئامېرىكانىڭ (خىتاي تهرىپىدىن)

بايقالغان ئاجىزلىقىدىن پايدىلىنىشنىڭ ۋه ئۇنىڭ

ھهربىي كۈچىنى پالهچلهندۈرۈشنىڭ ئامالىنى

تېپىش»قا مهركهزلهشكهن. شۇ ۋهجىدىن، خىتاي

دۆلهت مۇداپىئه ئۇنىۋېرسىتېتى چهتئهل ھهربىي

Li) تهتقىقاتى ئورنىنىڭ مهسئۇلى مايور گېنېرال

Zhi yun) لى جىيۈن   64 نهپهر ھهربىي

قهلهمكهشنىڭ ماقالىسى جۇغالنغان بىر پارچه

كىتابنى نهشىر قىلدۇرغان بولۇپ، مهزكۇر كىتابتا

ئامېرىكانىڭ ھهربىي جهھهتتىكى بىر تاالي ئاجىز

نۇقتىلىرى  رهتكه تىزىلغان (52).  بۇ كىتابنىڭ

باش   تېمىسى     «ئامېرىكانى   قاتىل    خهنجىرى 

ئىستراتېگىيهسى ئارقىلىق يهڭگىلى بولىدۇ»دىن

ئىبارهتتۇر.

   ئامېرىكانىڭ مهلۇم بولغان ئاجىزلىقلىرىدىن

بىرى ئۇنىڭ يۇقىرى – تېخنىكىلىق ئۇچۇر

سىستېمىسىغا بېقىنىپ قالغانلىقىدۇر. دۇنيادا

ئامېرىكانىڭ ھهربىي، ئىقتىسادىي، ئىستىخبارات

ۋه ئۇل مۇئهسسهسه جهھهتلهردىكى ئاچقۇچلۇق

مهنپهئهتىگه ئاالقىدار كومپيۇتېر سىستېمىسىنىڭ

مۇداپىئهسى ۋه ئاجىزلىقلىرى ھهققىده خىتايدهك

چوڭقۇر ئىزدهنگهن يهنه بىر دۆلهت يوق. ئامېرىكا –

خىتاي ئىقتىساد ۋه بىخهتهرلىكنى كۆزدىن

كهچۈرۈش كومىتېتىدا كومىسسار بولۇپ ۋهزىپه

ئۆتىگهن الرىي ۋورتزېل (Larry Wortzel)غا كۆره،

«خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكاغا قارشى كهڭ

كۆلهملىك تور ئىشپىيونلۇق ھهرىكىتىگه

يېتهكچىلىك قىلىۋاتقانلىقى ۋه بۇنى ئىجرا

قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر كۈچلۈك ئىسپاتالر

ئوتتۇرىغا چىقتى» (53). گهرچه خىتاي ئۆزىنىڭ

ئادىتى بويىچه بۇ خىل ھۇجۇمالرنىڭ

مهۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلسىمۇ، لېكىن خهلق

ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ «مهخسۇس توردا سىڭىپ

كىرىش، تور ئىشپىيونلۇقى ۋه ئېلېكترونلۇق

ئۇرۇش بىلهن ھهپىلىشىدىغان» 16 تارمىقى بار

.(54)

    21 –ئهسىرنىڭ تۇنجى يىلىدا مهزكۇر جاسۇس-

لۇق تارماقلىرىنىڭ ــــ شۇنداقال باشقا خىتاي

خاككېرلىرىنىڭ ــــ تولىمۇ قابىل ئىكهنلىكى

ئىسپاتالندى. ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىدىكى مايور

گېنېرال ۋىلىيام لورد (William Lord) خىتاينىڭ

(بۇ جهھهتتىكى) ھهرىكهتلىرىنى «مىللىي دۆلهت

تهھدىتى» دهپ خاراكتېرلىگهن ۋه «خىتاينىڭ

ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ

كومپيۇتېر تورىدىن ئون تېرابايت (terabyte) تىن

يىگىرمه تېرابايتقىچه چوڭلۇقتا ماتېرىيال

چۈشۈرۈۋالغانلىقى»نى بايقىغان (55). «ۋاشىڭتون

پوچتىسى گېزىتى»نىڭ 2013 – يىلىدىكى

خهۋىرىده كۆرسىتىلىشىچه، «دۆلهت مۇداپىئه

پهنلىرى كومىتېتى»نىڭ بىر مهخپىي تهتقىقاتىدا

«(شۇ قېتىمقى) خاككېرالرنىڭ <ۋهتهنپهرۋهر>

ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىسى،

«ئېيجىس» باشقۇرۇلىدىغان  بومبىدىن    مۇداپىئه-

14



15

نىش سىستېمىسى، F/A-18 تىپلىق كۈرهشچى

ئايروپىالن، V-22 تىپلىق دېڭىز بۈركۈتىسىمان

پىرقىرىما قاناتلىق كۈرهشچى ئايروپىالن ۋه دېڭىز

ياقىسى ئۇرۇش كېمىسى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان 24 تىن ئارتۇق ئامېرىكا قورال

سىستېمىسىنىڭ اليىھهسىنى قولغا

چۈشۈرگهن»لىكى ئاشكارىالنغان (56). «ۋاشىڭتون

پوچتىسى گېزىتى»نىڭ خهۋىرىده يهنه «ھهربىي ۋه

سانائهت ساھهسىدىكى شۇ قېتىمقى خاككېرلىق

ھۇجۇمىدىن خهۋهردار يۇقىرى دهرىجىلىك

ئهمهلدارالرنىڭ ئېيتىشىچه، بۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ

قىسمى خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ دۆلهت مۇداپىئهسى

ھۆددىگهرلىرىگه ۋه ھۆكۈمهتنىڭ ۋاكالهت

ئورۇنلىرىغا قارىتىلغان، ئىزچىل كېڭىيىۋاتقان

ئىشپىيونلۇق ھهرىكهتلىرىنىڭ بىر قىسمى

ئىكهن» دېيىلدى (57).

  (خىتايالر قىلغان) ئهڭ قارام خاككېرلىق

ھۇجۇملىرىدىن بىرى 2003 – يىلى بىلهن 2005 –

يىلىنىڭ ئارىلىقىدا يۈز بهردى. ئۇ قېتىملىق ھۇجۇم

ئامېرىكا ھهربىي تارماقلىرىنىڭ، ھۆكۈمهت ۋه

ھۆكۈمهت ھۆددىگهرلىرىنىڭ تور بهتلىرىگه

قارىتىلغانىدى. كوللېكتىپ ھالدا ئۆزلىرىگه

«تىتان يامغۇرى» دهپ ئىسىم قويۇۋالغان خاككېرالر

ھۆكۈمهتنىڭ يۈزلىگهن كومپيۇتېرلىرىغا ھۇجۇم

قىلغانىدى. «دهۋر» ژۇرنىلى شۇ قېتىملىق

ھۇجۇمنىڭ خىتاينىڭ جهنۇبىدىكى گۇاڭدۇڭ

ئۆلكىسىدىكى ئۈچ دانه روتېرغا ئۇالنغان توردىن

قوزغالغانلىقىنى خهۋهر قىلغان بولسىمۇ، ئامېرىكا

ھۆكۈمىتى مهزكۇر خاككېرلىق ھۇجۇمىغا ئاالقىدار

بۇ ۋه باشقا خهۋهرلهر ھهققىده تومتاق ئىپاده

بىلدۈرۈش بىلهنال چهكلهندى (58).

   ۋورتزېلنىڭ كۆرسىتىشىچه، «تىتان يامغۇرى»

ھۇجۇمىدىن كېيىنكى يىلالردا، خىتاي خهلق

ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ بىر تارمىقى بولغان 61398

– قىسىم «ئهڭ ئاز دېگهندىمۇ 141 دىن ئارتۇق

شىركهت، خهلقئارالىق تهشكىالت ۋه چهتئهل

ھۆكۈمهتلىرىنىڭ تور بېتىگه سوقۇنۇپ كىرگهن»

(59). بۇنىڭدىن سىرت، «يوشۇرۇن مولۇن» دهپ

ئاتىلىدىغان خىتايدىكى يهنه بىر قىسىم

خاككېرالرنىڭ خىتاينىڭ سىرتىدىكى بىر يۈرۈش

نومۇسسىزالرچه  خاككېرلىق  ھۇجۇملىرى   بىلهن 

باغلىنىشى بارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن. مهزكۇر

«يوشۇرۇن مولۇن» خاككېرلىرى گۇگېل (Google) ۋه

ئادوبى (Adobe) قاتارلىق پهن – تېخنىكا

شىركهتلىرىنىڭ، مالىيه مۇالزىمىتى

شىركهتلىرىنىڭ، دۆلهت مۇداپىئهسى

ھۆددىگهرلىرىنىڭ ۋه ھۆكۈمهتنىڭ ۋاكالهت

ئورۇنلىرىنىڭ تور بهتلىرىگه ھۇجۇم قىلغان (60).

ئامېرىكادىكى مهلۇم بىر تور بىخهتهرلىك

شىركىتىنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ خاككېرالر «زېرهك

ئوۋچىالردهك سهبىرچان ۋه چىداملىق»، شۇنداقال

«كومپيۇتېرالرنى بهلگىلهنگهن نىشان (تور بهت)

دىكى تهمىنلىگۈچى (گه ئورۇنالشتۇرۇلغان

خاككېرلىق يۇمشاق دېتالى) ئارقىلىق

يۇقۇمالندۇرۇپ، ئاندىن يۇقۇمالنغان كومپيۇتېرالرغا

شۇ يۇمشاق دېتالالرنىڭ قاچىلىنىشىنى ۋه

خاككېرالرنىڭ كومپيۇتېرىغا ئۆزلۈكىدىن ئۇچۇر

ئهۋهتىشىنى كۈتۈپ تۇرىدىغان <ئازگال

تېخنىكىسى>نىڭ ئاۋانگارتلىرى»دىن ئىكهن (61).

ئامېرىكانىڭ سابىق يۇقىرى دهرىجىلىك ئۇچۇر

Paul) بىخهتهرلىكى ئهمهلدارى پاۋل سىتراسمان

Strassmann) نىڭ ئېيتىشىچه، ئاالقىدار

تهرهققىياتالر داۋامىدا، ئامېرىكادىكى 730 مىڭدىن

كۆپرهك كومپيۇتېرغا خىتاينىڭ «جهسهتلىرى»،

يهنى يامان غهرهزلىك يۇمشاق دېتاللىرى

قاچىلىۋېلىنغان بولۇپ، (خىتايدىكى) خاككېرالر بۇ

يۇمشاق دېتالالر ئارقىلىق كومپيۇتېرالرنى

يۇقۇمالندۇرۇپ، ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ «قۇل»

كومپيۇتېرىغا ئايالندۇرۇپ، شۇ كومپيۇتېرالر

ئارقىلىق غايهت زور مىقدارلىق سانلىق مهلۇماتالرنى

مهلۇم بىر تور ياكى توربهتكه يولالپ، ئۇنى ۋهيران

قىلىۋېتىدىكهن (62).

   خىتاي ھهربىي پهنلهر ئاكادېمىيهسىدىكى مايور

گېنېرال سۈن بهيلىننىڭ يازمىسىدا

كۆرسىتىلىشىچه، ئامېرىكا «ئېلېكترونلۇق

پالهچلهندۈرۈش سىستېمىلىرى» ئارقىلىق كاردىن

چىقارغىلى بولىدىغان «دهرىجىدىن تاشقىرى يۇقىرى

سۈرئهتلىك ئۇچۇر تاشيولى»غا زىياده بېقىنىپ

قالغان. بۇ خىل «ئېلېكترونلۇق پالهچلهندۈرۈش

سىستېمىلىرى» ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى

سىستېمىسىنى، خهلق ئاۋىئاتسىيهسى

سىستېمىسىنى،   تىرانسىپورت    تورىنى،      دېڭىز 



پورتلىرىنى، رادىيو – تېلېۋىزىيه ئىستانسىلىرىنى،

تېلېگراف سىستېمىلىرىنى، كومپيۇتېر

مهركهزلىرىنى، زاۋۇت – كارخانىالرنى پالهچلهندۈرۈپ

قويااليدىكهن ياكى پۈتۈنلهي ۋهيران

قىلىۋېتهلهيدىكهن (63). بېيجىڭ سىستېما

قۇرۇلۇشى ئىنستىتۇتىنىڭ سابىق يۇقىرى

دهرىجىلىك ئىنژېنېرى  (Chang Mengxiong)  چاڭ

مېڭشيوڭ «21 – ئهسىردىكى قورالالر» دېگهن

ئهسىرىده «ئالهم بوشلۇقى سۈنئىي ھهمراھى،

بوشلۇقتا ئالدىن ئاگاھالندۇرۇش سىستېمىسى،

ئېلېكترونلۇق كۈرهشچى ئايروپىالن ۋه يهر يۈزىدىن

قوماندانلىق قىلىش نۇقتىسى قاتارلىقالرغا ھۇجۇم

قىلىش ۋه ئۇالرنى قوغداش ئۇرۇشنىڭ مۇھىم

شهكىللىرىگه ئايلىنىدۇ» دېگهن (64).

  خىتاينىڭ «قاتىل خهنجىرى» پروگراممىسى

كۆزىتىش سىستېمىسىنى، قۇرۇقلۇقنى بازا قىلغان

ئېلېكترونلۇق ئۇل مۇئهسسهسهلهرنى ياكى

ئامېرىكانىڭ ئاۋىياماتكىسىنى پالهچلهندۈرهلهي-

دىغان قورالالرنى تهرهققىي قىلدۇرۇشتىن

باشالنغانىدى. بۇ يادرو پارتلىشى جهريانىدىكى

ئېلېكتروماگنىت ئېففېكتىنى تهقلىد قىلىپ، كهڭ

دائىرىدىكى بارلىق ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلهرنى

كاردىن چىقىرااليدىغان ئېلېكتروماگنىت ئىمپۇلسى

(EMP) قوراللىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. خىتاي

يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئېلېكتروماگنىت

ئىمپۇلسى قوراللىرىنى چاشقان، توشقان، ئىت ۋه

ئېشهكلهرنىڭ ۋۇجۇدىدا سىناق قىلدى. خىتاي يهنه

چاڭ مېڭشيوڭنىڭ ئېيتقىنىدهك «دۈشمهننىڭ

ئېلېكترونلۇق ئهسلىھهلىرىنى ۋهيران قىلىدىغان»

يۇقىرى قۇۋۋهتلىك مىكرو دولقۇنلۇق قورالالرنىمۇ

تهتقىق قىلىۋاتىدۇ (65). كومپيۇتېر ۋىرۇسلىرى،

شۇنداقال ئېلېكتروماگنىت ئىمپۇلسى ۋه مىكرو

دولقۇن تارقىتىدىغان قورالالر ئامېرىكانىڭ ئارقا

سهپتىكى كومپيۇتېرلىرىنى، يانفونلىرىنى، ھاۋا

قاتنىشى كونترول مهركهزلىرىنى ۋه ئالدىنقى

سهپتىكى كۈرهشچى ئايروپىالنالرغا قوماندانلىق

قىلىش - كونترول قىلىش مېخانىزملىرىنى ۋه

ئهقىللىق بومبىلىرىنى پالهچلهندۈرۈپ قويغاندىن

كېيىن،    ئۈچىنچى    دۇنيا    ئۇرۇشىغا     قاتناشقان

ھالىتىمىزنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ.

   خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئورگان

تهرهپ گېزىتىغا بېسىلغان تۆۋهندىكى بايانات

توغرىسىدا ئويلىنىپ باقايلى:

«بهزىلهر ئۇچۇر دهۋرىده <مهرۋايىت پورتى ۋهقهسى>

(Pearl Harbor Incident) گه ئوخشاش ئىشالر يۈز

بهرمهيدۇ دهپ قارايدۇ. لېكىن، ئهگهر

ئېلېكتروماگنىت ئىمپۇلسى قوراللىرىغا ئوخشاش

ۋاسىتىلهر ئارقىلىق دۈشمهننىڭ قوماندانلىق،

كونترول ۋه ئاالقه ساھهلىرىدىكى ھالقىلىق ئۇچۇر

سىستېمىلىرىغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىنسا، بۇنى

21 – ئهسىردىكى <مهرۋايىت پورتى ۋهقهسى>

دېيىشكه بولىدۇ. ھهتتا، ئامېرىكاغا ئوخشاش يادرو

ئوقبېشى سهپلهنگهن باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه

كۈچلۈك ئارمىيهگه ئىگه دهرىجىدىن تاشقىرى

دۆلهتمۇ بۇ خىل ھۇجۇمالردىن ئامان قالىمهن

دېيهلمهيدۇ... ئۇالرنىڭ (ئامېرىكانىڭ) ئۆزىنىڭ

سۆزى بويىچه ئېيتقاندا، ئامېرىكاغا ئوخشاش

يۈكسهك دهرىجىده كومپيۇتېرالشقان بىر دۆلهت

ھهممه تهرهپتىن قىلىنغان ئېلېكترونلۇق ھۇجۇمالر

ئالدىدا پهۋقۇلئادده ئاجىزدۇر. چۈنكى، ئامېرىكادا

بانكىالردىن تېلېفون سىستېمىسىغىچه، ئېلېكتر

ئىستانسىسىدىن پوالت – تۆمۈر زاۋۇتلىرىغىچه،

پۈتۈن ئامېرىكا ئىقتىسادى تامامهن كومپيۇتېر

تورىغا باغلىنىپ قالغان... بىر دۆلهت ئىقتىساد ۋه

تېخنىكا جهھهتته قانچه كۈچهيگهنسېرى، ئۇنىڭ

زامانىۋى ئۇچۇر سىستېمىسىغا بېقىنىشىمۇ شۇنچه

كۈچىيىدۇ... (شۇ ۋهجىدىن) ئامېرىكا (زامانىۋى،

ئېلېكترونلۇق) ھۇجۇم ئالدىدا دۇنيادىكى باشقا

ھهرقانداق دۆلهتتىن بهكرهك ئاجىزدۇر» (66).

   خىتايالر «ئامېرىكانىڭ ئالهم بوشلۇقى سۈنئىي

ھهمراھىغا تايىنىپ قالغانلىقى ئۇنىڭ يهنه بىر

ئهجهللىك ئاجىزلىقى» دهپ قارايدۇ. سۈنئىي

ھهمراھ بهزىده دۈشمهننىڭ ئورنىنى رهسىمگه

تارتىش، شۇنداقال رادىيو ۋه تېلېفون ئاالقىسىنى

نازارهت قىلىش ئارقىلىق ئىستىخبارات توپلىسا،

يهنه بهزىده ئادهمسىز ئۇچقۇ، چارلىغۇچى

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه باشقا ئهسلىھهلهرگه يول

باشالشتا ئىشلىتىلىدۇ. ئهنه ئاشۇ سۈنئىي

ھهمراھالر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئامېرىكانىڭ ئوتتۇرا

شهرقتىكى    ھهربىي     ھهرىكهتلىرىگه     مهسئۇل 
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ئامېرىكا مهركىزىي قوماندانلىق شىتابى فىلورىدا

شىتاتىدىكى تامپا (Tampa) شهھىرىگه

جايلىشالىغان. يهنه ئاشۇ سۈنئىي ھهمراھالر

بولغانلىقى ئۈچۈن، ئامېرىكانىڭ ھونولۇلۇدىكى

تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شىتابى 105 مىليون

كۋادىرات مىل دائىرىدىكى دېڭىز فىلوتلىرى ۋه

باشقا قىسىمالر بىلهن ئاالقىلىشااليدۇ. ئامېرىكا

2004 – يىلى ئۆزىنىڭ قۇدرهتلىك دېڭىز كۈچىنى

نامايهن قىلىش ئۈچۈن، 12 ئاۋىياماتكا

گۇرۇپپىسىدىن يهتتىنى خىتاينىڭ ئهتراپىدىكى

دېڭىز رايونىغا ئهۋهتتى، لېكىن ئهگهر ئۇالرنىڭ

ئۈستىدىكى ئالهم بوشلۇقىدا ئۇچۇپ يۈرگهن ئاالقه

ۋه ئىستىخبارات سۈنئىي ھهمراھلىرى بولمىغان

بولسا، ھهرقايسى ئۇرۇش گۇرۇپپىلىرى ئۆزئارا ئاالقه

قىلىشالمىغان بوالتتى.

   خىتاي يىگىرمه يىلدىن بۇيان مهزكۇر سۈنئىي

ھهمراھالرنى ۋهيران قىلىش ياكى پالهچلهندۈرۈش

ئۈچۈن، ئامېرىكانىڭ سۈنئىي ھهمراھلىرىنى

«قارىغۇ» قىلىپ قويىدىغان ياكى

پارتلىتىۋېتىدىغان، قۇرۇقلۇقتىن قويۇپ

بېرىلىدىغان الزېر نۇرى قورالىغا ئوخشاش «قاتىل

خهنجىرى» تىپىدىكى قورالدىن بىر قانچىنى ياساپ

چىقتى. خىتاي يهنه «پارازىت مىكرو سۈنئىي

ھهمراھ» ئۈستىدىمۇ ئىزدىنىشكه باشلىدى.

ئىسمىدىنال كۆرۈنۈپ تۇرغىنىدهك، بۇ كىچىك

ئهسۋاب (پارازىت مىكرو سۈنئىي ھهمراھ) ئامېرىكا

سۈنئىي ھهمراھىغا چاپلىشىۋېلىپ، يا ئۇنى كاردىن

چىقىرىدۇ، يا ئۇ توپلىغان ئۇچۇرالرنى ئوغرىاليدۇ.

خىتاينىڭ باشقا مىكرو سۈنئىي ھهمراھلىرى

ئېلېكترونلۇق كاشىال پهيدا قىلىش،

ئېلېكتروماگنىت ئىمپۇلسى تارقىتىش ياكى

سۈنئىي ھهمراھنى ئۆز ئوربىتىسىدىن

چىقىرىۋېتىش ئارقىلىق ئامېرىكا سۈنئىي

ھهمراھلىرىنى پالهچلهندۈرهلهيدۇ (67).

    خىتاي بۇنىڭدىن سىرت، سۈنئىي ھهمراھنى

ئالهم بوشلۇقىدا پارتلىتىۋېتىدىغان، قۇرۇقلۇقتىن

قويۇپ بېرىلىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا

ھهققىدىمۇ ئىزدهنگهن. خىتاي 2007 - يىلىدىكى

بىر قېتىملىق ئوڭۇشلۇق سىناقتا، مۇشۇ خىل

قورالنى  ئىشلىتىپ،  ئۆزىنىڭ  تاشالندۇق  ھاۋارايى 

سۈنئىي ھهمراھىنى ۋهيران قىلىۋهتكهنىدى.

ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ بىر

دوكالتىدا: «بۇ سىناق نۇرغۇن دۆلهتلهرنى

ئهندىشىگه سالدى، شۇنداقال بۇ سىناق سهۋهبلىك

پهيدا بولغان سۈنئىي ھهمراھ قالدۇقلىرى باشقا

دۆلهتلهرنىڭ ئالهم بوشلۇقىدىكى ئۈسكۈنه -

ئهسلىھهلىرىگه تهھدىت شهكىللهندۈردى ۋه

ئىنسانىيهتنىڭ ئالهم بوشلۇقىدىكى ئۇچۇشلىرىنى

خهتهرگه ئۇچراتتى» دېيىلگهن (68). ئامېرىكا

دېڭىز ئۇرۇشى ئىنستىتۇتىدىكى جون جونسون

فىرىس (Joan Johnson-Freese) خىتاينىڭ شۇ

قېتىملىق «مهسئۇلىيهتسىزلىك بىلهن قىلغان

سىنىقىدىكى دىنامىكا تهسىرى سهۋهبلىك

شهكىللهنگهن ئۈچ مىڭ پارچىدىن ئارتۇق سۈنئىي

ھهمراھ قالدۇقىنىڭ يهر شارىدىكى نوپۇس زىچ

جايالشقان رايونالرنىڭ ئۈستىدىكى تۆۋهن ئوربىتىدا

ئون يىلالرچه لهيلهپ يۈرۈيدىغانلىقى»نى ئېيتقان

.(69)

    تېخىمۇ چاتاق يېرى، خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا

قارشى سىنىقىدا ئاشكارىلىق كهمچىل. شۇ

قېتىملىق سىناقتىن كېيىن، ئامېرىكا دۆلهت

بىخهتهرلىكى كومىتېتىنىڭ باياناتچىسى «خىتاي

بۇ قېتىملىق قورال سىنىقىنىڭ مۇددىئاسىنى

چۈشهندۈرمىدى، ئۆزىنىڭ كهلگۈسىده يهنه باشقا

سىناق قىلىش نىيىتى بار - يوقلۇقى توغرىسىدىمۇ

گهپ قىلمىدى» دېگهن ۋه يهنه شۇ قېتىملىق

سىناقنىڭ خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ «ئالهم بوشلۇقىنىڭ

ھهربىيلهشتۈرۈلۈشىگه قارشى ئاشكارا مهيدانى»غا

زىتلىقى ھهققىدىمۇ چۈشهنچه بهرمىگهنلىكىنى

ئېيتقان (70).

    شۇ قېتىملىق سىناقنىڭ ئادهمنى ھهممىدىن بهك

بىئارام قىلىدىغان يېرى، ئامېرىكا ئىستىخبارات

دائىرىلىرىنىڭ مۇشۇنداق بىر سىناقنىڭ

قىلىنىدىغانلىقى ھهققىده ھېچقانداق ئۇچۇر

ئااللمىغانلىقىدۇر. ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقىنىڭ شۇنىڭدىن بۇرۇنقى ئۈچ يىلدا

دۆلهت مهجلىسىگه سۇنغان خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسى توغرىسىدىكى يىللىق دوكالتىدا، دۆلهت

مۇداپىئه مىنىستىرى دۆلهت مهجلىسىگه «خىتاي

سۈنئىي  ھهمراھنى  پهقهت  يادرو  قورالى  ئارقىلىقال 
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ۋهيران قىالاليدۇ» دېگهنىدى (71). «ۋاشىڭتون
پوچتىسى گېزىتى»نىڭ خهۋىرىده مۇنداق
دېيىلگهن: «خىتاينىڭ بۇ قېتىملىق سىنىقى
<ئامېرىكانىڭ ئهجهللىك ئاجىزلىقى>نى
ئاشكارىالش ئارقىلىق (دۇنياغا) <ئاگاھالندۇرۇش
سىگنالى بهردى>. شۇنداقال ئامېرىكا دۆلهت
مۇداپىئه ساھهسىدىكى بهزى ئهمهلدارالر
<ئامېرىكانىڭ سۈنئىي ھهمراھلىرى ئامېرىكانىڭ
ھهربىي ئاالقه، ئىستىخبارات ۋه باشقۇرۇلىدىغان
بومبىغا يول باشالش قاتارلىق ئىشلىرىنىڭ توقسان
پىرسهنتىنى بىر تهرهپ قىلىشقا ئىشلىتىلىدىغان
بولۇشىغا (يهنى شۇ دهرىجىده مۇھىم بولۇشىغا)
قارىماي، ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىسىدىكىلهر
خىتاينىڭ ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھلىرىنى
پالهچلهندۈرهلهيدىغان ياكى كاردىن چىقىرااليدىغان
باشقا ئالهم قوراللىرى ۋه ئىقتىدارىغا ئىگه بولغان -
بولمىغانلىقى ياكى ھازىرنىڭ ئۆزىده تهتقىق
قىلىۋاتقان - قىلمايۋاتقانلىقى ھهققىده ھېچقانچه

مهلۇماتقا ئىگه ئهمهس> دېدى» (72).
  ئاندىن خىتاي 2007 – يىلى ۋه شۇنىڭدىن
كېيىنكى يىلالردا باشقا سىناقالرنى داۋامالشتۇردى،
بۇنىڭ ئىچىده 2013 – يىلى قۇرۇقلۇقتىن قويۇپ
بېرىلگهن، سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى
تهرىپىدىن «ئالهم بوشلۇقىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن
قويۇپ بېرىلگهن راكېتانىڭ سىياقىغا
كىرگۈزۈلگهن» دېيىلدى (73). خىتاي ئارمىيهسى
شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكانىڭ سۈنئىي
ھهمراھلىرىغا ھۇجۇم قىلغۇدهك ئىقتىدارغا ئىگه
سۈنئىي ھهمراھتىن ئۈچنى قويۇپ بهردى. ئامېرىكا
تهرهپ بۇنى «خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ دۆلهت
مۇداپىئه بىخهتهرلىكىگه رېئال تهھدىت
شهكىللهندۈرگهن <پالنېتالر ئۇرۇشى>
پروگراممىسىنىڭ بىر قىسمى» دېدى (74).
بۇنىڭدىن سىرت، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسى
يهنه سۈنئىي ھهمراھتىن كېلىدىغان ئاالقىنى
قااليمىقانالشتۇرۇۋېتىدىغان ياكى تهلتۆكۈس توسۇپ
قويىدىغان باشقا قورال ۋه كاشىال ئىستانسىسىنىمۇ
ياساپ چىقتى. بۇ قورالالر الزېر نۇر، مىكرو
دولقۇنلۇق   قورالالر،  زهرره دهستىسى   قوراللىرى   ۋه 

ئېلېكتروماگنىت ئىمپۇلسى قوراللىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئېلىشى مۇمكىن (75).

  ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا
بېقىنىپ قالغاندىن سىرت يهنه بىر ئاجىزلىقى ئوق
– دورا، يېقىلغۇ ۋه ئۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر باشقا
ئهشياالرنى ئالدىنقى سهپكه يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئۇزۇن
تهمىنات لىنىيهسىگه بېقىنىپ قالغانلىقىدۇر.
ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسى بىرىنچى قېتىملىق
دېڭىز قولتۇقى ئۇرۇشىدا، ھهركۈنى 19 مىليون
گاللون (بىر گاللون = 3.875 لىتىر، ت) نېفىت ۋه
كورىيه (چاۋشىيهن) ئۇرۇشىدىكىدىن يىگىرمه
ھهسسه كۆپ ئوق – دورا ئىشلهتكهن. ئېچىۋېتىلگهن
دېڭىز قاتنىشى لىنىيهسى بولمايدىغان بولسا، بۇ
ئىشالرنىڭ ھېچقايسىسى مۇمكىن بولمىغان
بوالتتى. ھالبۇكى، ئېچىۋېتىلگهن دېڭىز قاتنىشى
لىنىيهسى ئاسانال نۆۋهتته خىتاينىڭ قولىدا بار
بولغان سۇ ئاستى پاراخوتى، سۇ مىناسى، تورپېدا ۋه
ئاۋىياماتكىنى ۋهيران قىلغۇچى باشقۇرۇلىدىغان
بومبا قاتارلىقالرنىڭ غهيرىي سىممېترىك
ھۇجۇملىرىغا ئۇچرايدۇ. مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا،
سۇ ئاستى پاراخوتى ئامېرىكانىڭ دېڭىز قاتنىشى
لىنىيهسىگه تهھدىت شهكىللهندۈرهلهيدىغانلىقى
ئۈچۈن، خىتاينىڭ دېڭىز ئارمىيهسى تهتقىقاتى
ئىنستىتۇتى تهرىپىدىن 21 – ئهسىردىكى ئهڭ

مۇھىم پاراخوت دهپ قارالماقتا. 
  خىتاي ئامېرىكانىڭ ھاۋا بوشلۇقىدىكى
ئهۋزهللىكىنى يوق قىلىش ئۈچۈنمۇ «قاتىل
خهنجىرى»دىن بىرنى تهرهققىي قىلدۇرۇۋاتىدۇ.
AGM-88 ئامېرىكانىڭ ھهربىي ئايروپىالنلىرىغا
تىپلىق رادىئاتسىيهگه قارشى يۇقىرى سۈرئهتلىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبا (HARM) سهپلهنگهن.
ئايروپىالنغا قاراپ كېلىۋاتقان يهر – ھاۋا
باشقۇرۇلىدىغان سىنارهد ئايروپىالنالرنى ھاۋادا
پاچاقالپ تاشالشتىن ئىلگىرى، مهزكۇر
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنارهدتىن چىققان رادار
رادىئاتسىيهسىنى نىشانالش ئارقىلىق ھهربىي
ئايروپىالنالرنى قوغداپ قالىدۇ. ئامېرىكانىڭ ھاۋا
بوشلۇقى ئهۋزهللىكى زور دهرىجىده مۇشۇ
باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا تايىنىدۇ. لېكىن، خىتاي
ئاللىقاچان مهزكۇر باشقۇرۇلىدىغان بومبا يهر – ھاۋا 
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باشقۇرۇلىدىغان سىنارهدنى بايقاشتا
ئىشلىتىدىغان چاستوتىدا 10 مىڭ دانه سىگنال
تارقىتىدىغان، مىڭلىغان مىكرو تارقاتقۇچلۇق قارا
قۇتىالرنى كهشىپ قىلدى. گهرچه خىتاي ھازىرچه
مهزكۇر تېخنىكىنى مۇكهممهللهشتۈرۈپ بواللمىغان
بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر بۇنىڭغا قادىر بولۇپال قالسا،
مهزكۇر قارا قۇتا AGM-88 تىپلىق رادىئاتسىيهگه
قارشى يۇقىرى سۈرئهتلىك باشقۇرۇلىدىغان
بومبىغا 10001 دانه باشقۇرۇلىدىغان بومبا
كېلىۋاتقاندهك تهسىر بېرىدۇ – ده، بۇ
باشقۇرۇلىدىغان بومبا 10000 دانه يالغان بومبا
سىگنالىنى نىشانالش ھهلهكچىلىكىده قېلىپ،
شۇنىڭ ئىچىدىكى بىردىنبىر ھهقىقىي
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى تېپىشى ئاساسهن

مۇمكىن بولمايدۇ.
  تهيۋهن توغرىسىدىكى ھهرقانداق دېڭىز
ئارمىيهسى توقۇنۇشلىرىدا «قاتىل خهنجىرى»
مۇھىم رول ئوينايدۇ. چۈنكى، ئۇالر («قاتىل
خهنجىرى» تىپىدىكى قورالالر) ئامېرىكانىڭ كۆلهم
جهھهتته (خىتاينىڭكىدىن) بهكال چوڭ ۋه تېخنىكا
جهھهتته كۆپ ئىلغار دېڭىز ئارمىيهسىگه خىرس
قىلىشنىڭ ئهڭ ياخشى ۋاسىتىلىرىدۇر. خىتاي
ئامېرىكانىڭ دېڭىز پاراخوتلىرىنى مهغلۇب
قىلىش ئۈچۈن دېڭىز ياقىسىدىن قويۇپ
بېرىلىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه ئۇچقۇالرنى
ياساپ چىقتى. «دېڭىز ئۇرۇشى ئىنستىتۇتى
ئوبزورلىرى» ژۇرنىلىدىكى بىر پارچه ماقالىگه
كۆره، «بۇ خىل قورالالر تېخنىكا جهھهتته يېتهرلىك
دهرىجىده تهرهققىي قىاللمىغان دۆلهتلهرنى غهيرىي
سىممېترىك ۋاسىتىلهر ئارقىلىق ئۆزىنىڭ
ئهنئهنىۋى ئۇرۇش جهھهتتىكى يېتهرسىزلىكلىرىنى
تولۇقالش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ».
خىتاينىڭ DF 21s/CSS-5 تىپلىق باللىستىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى قىرغاقتىن 1500 مىل
(تهخمىنهن 2414 كىلومېتىر، ت) يىراقلىقتىكى
ئاۋىياماتكىغا زهربه بېرهلهيدۇ. شۇنداقال،
خىتاينىڭ ئاۋازدىن تېز، نىشانغا دهل تېگىدىغان
چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى 180 مىل
(تهخمىنهن    290   كىلومېتىر )      ئۇزاقلىقتىكى 

نىشانالرغا زهربه بېرهلهيدۇ. «دېڭىز ئۇرۇشى
ئىنستىتۇتى ئوبزورلىرى»ده كۆرسىتىلىشىچه، «بۇ
خىل باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرغا رادىئاتسىيهگه
قارشى قورال، ۋاكۇم قوراللىرى ياكى
ئېلېكتروماگنىت ئىمپۇلسى ئوقبېشى، ھهتتا يادرو
ئوقبېشى سهپلىنىدىكهن، شۇنداقال ئامېرىكانىڭ
ئېيجىس ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن
مۇداپىئهلىنىش سىستېمىسى مهزكۇر ئاۋازدىن تېز
چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا ئامال
قىاللمايدىكهن» (76). ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ دوكالتىدا «خىتاي نىشانغا دهل
تېگىش ئىقتىدارى بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان،
ئهجهللىك باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه
ئۇزاق مۇساپىلىك ھۇجۇمچى ئايروپىالنالرنىڭ
مىقدارىنى زور دهرىجىده كۆپهيتتى. شۇنداقال ھازىر
ئۇنىڭ قولىدا ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ
ھهربىر ئاۋىياماتكا گۇرۇپپىسىنى تهلتۆكۈس ۋهيران
قىلىشقا يهتكۈدهك باشقۇرۇلىدىغان بومبا بار»

دېيىلگهن (77).
    خىتاينىڭ «قاتىل خهنجىرى» تىپىدىكى قورالالر
ئامبىرىدا يهنه ئاۋىياماتىكىنى ۋهيران قىلىش
ئۈچۈن اليىھهلهنگهن، راكېتا بىلهن
ئىلگىرىلىتىدىغان سۇ مىناسى؛ شۇنداقال
ئادهمسىز، يىراقتىن كونترول قىلىنىدىغان بومبا
قىلىپ ئىشلهتكىلى بولىدىغان، يهنه كېلىپ
ئايرىم ماي باكى ۋه شىددهتلىك پارتالتقۇچ دورا
سهپلهنگهن، نهچچه مىڭلىغان تاشالندۇق
رېئاكتىپ كۈرهشچى ئايروپىالنالرمۇ بار. بېيجىڭ
يهنه ئۇرۇش پاراخوتلىرىغا قارشى باشقۇرۇلىدىغان
بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش سىستېمىسىنى
پالهچلهندۈرهلهيدىغان تاكتىلىق الزېر نۇرى
قوراللىرىغا ئوخشاش، ئۆزى «سېھرىي قورالالر» دهپ
ئاتىۋالغان قورالالرنى تهرهققىي قىلدۇرۇۋاتىدۇ ۋه
ئۆزىنىڭ بارغانسېرى زورىيىۋاتقان سۇ ئاستى
پاراخوتلىرى فىلوتىغا (رۇسىيهنىڭ) شىكۋال
(Shkval) تىپلىق راكېتا ئارقىلىق
ئىلگىرىلىتىلىدىغان تورپېداسىنى سهپلهۋاتىدۇ.
شىكۋال 7500 يارد (تهخمىنهن 6858 مېتىر)لىق
ئېتىلىش  مۇساپىسىگه  ۋه  230  مىل  (تهخمىنهن 
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370 كىلومېتىر)لىق سائهتلىك سۈرئهتكه ئىگه
بولۇپ، ھۇجۇم گۇرۇپپىلىرىنى چۆكتۈرۈۋېتهلهيدۇ.
ئامېرىكانىڭ مهزكۇر تور پېداالرغا قارشى
«بىلىنگهن مۇداپىئه تهدبىرلىرى» يوق (78). 2001
– يىلى خىتايدا چىقىدىغان «ھهربىي ئهسهرلهردىن
تالالنما» دېگهن ژۇرنالدا ئېالن قىلىنغان بىر پارچه
ماقالىده «سۇ مىناسىنى ئورۇنالشتۇرۇش، دهل
ۋاقتىدا كاشىال چىقىرىش، ئېلېكترونلۇق
قااليمىقانچىلىق تۇغدۇرۇش، سۇ ئاستى پاراخوتى
بۆكتۈرمىسى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئارقىلىق
تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش» دېگهندهك ئامېرىكا
دېڭىز فىلوتىنى ۋهيران قىلىۋېتهلهيدىغان ھۇجۇم

شهكىللىرى مۇھاكىمه قىلىنغان (79).
  قىسقىچه ئېيتقاندا، ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ دوكالتىدا كۆرسىتىلگهندهك،
خىتاينىڭ دۈشمهننىڭ قۇرۇقلۇق، دېڭىز ياكى ھاۋا
ئارمىيهسىگه ھۇجۇم قىلىشقا ئاالقىدار «مهشغۇالت
نهزهرىيهسى» ـــ «دۈشمهننىڭ قوماندانلىق
سىستېمىسىنى ۋهيران قىلىۋېتىش؛ ئۇچۇر
سىستېمىسىنى پالهچلهندۈرۈش؛ ئهڭ ئىلغار
قورالالر سىستېمىسىنى ۋهيران قىلىۋېتىش؛ ئارقا
سهپ تهمىنات سىستېمىسىنى پالهچلهندۈرۈش؛ ۋه
دۈشمهننىڭ تېخنىكىلىق ئهۋزهللىكىدىن ھاسىل
بولغان ئاشۇرما ئۈنۈمنى يوققا چىقىرىش»
قاتارلىقالردىن ئىبارهت (80). خىتايالر توال
ئىشلىتىدىغان بىر ئوخشىتىشنى ئىشلهتسهك، بۇ
بىر چامباشچىنىڭ ئۆزىدىن كۈچلۈك رهقىبىنىڭ
ۋۇجۇدىكى ئهجهللىك ئاجىز نۇقتىنى
بىلىدىغانلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنى يهر
چىشلىتىشىگه ئوخشايدۇ. بۇ جهھهتته يۇنان
ئهپسانىلىرىدىكى بهدىنىنىڭ بىر يېرىده
ئهجهللىك ئاجىزلىقى بار كۈچلۈك قهھرىماننىڭ
ھېكايىسى ئامېرىكالىقالرغا تېخىمۇ تونۇشلۇق.
ئهنه شۇ رهۋىشته، خىتاي يىگىرمه يىلدىن بۇيان
بىرال مهقسهتته، يهنى ئامېرىكانىڭ ئهجهللىك
ئاجىزلىقىنى تېپىپ چىقىش مهقسىتىده، قورالالرنى

تهتقىق قىلىپ، ياساپ كهلدى.
   2013 – يىلى، بېيجىڭدىكى بهزى قاتتىق قولالر
ماڭا ئۆزلىرىنىڭ «ئامېرىكانىڭ ئوبامانىڭ
ئاتالمىش   ئاسىيانى  <قايتا  تهڭپۇڭالشتۇرۇش>  ۋه 

<ئاسىياغا قايتىش> ئىستراتېگىيهسىگه
قانچىلىك جىددىي مۇئامىله قىلىدىغانلىقى»نى
مۆلچهرلىيهلمهيۋاتقانلىقىنى ئېيتقانىدى (81). ئۇالر
خىتاينىڭ چوتنى خاتا سوققان بولۇشىدىن،
شۇنداقال ئامېرىكانىڭ «قاتىل خهنجىرى»
پروگراممىسىغا زىياده جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇپ،
خىتاينى نىشانغا ئېلىشىدىن ئهنسىرهپ قالغاندهك
قىالتتى. ئۇالر ماڭا «ئهگهر ئامېرىكا ئۆزىنىڭ
<كهلگۈسى ئون يىلدا دۆلهت مۇداپىئه خامچوتىنى
بىر تىرىلىيون دولالر ئازايتىش> پىالنىنى
داۋامالشتۇرسا، بۇ پۇل <قايتا تهڭپۇڭالشتۇرۇش>قا
يهتمهيدۇ» دېۋىدى، مهن ئۇالرغا راستىمنى ئېيتىپ،
«ئامېرىكانىڭ خىتاي بىلهن تۇتۇشۇش ئۈچۈن دۆلهت
مۇداپىئه خامچوتىنى كۆپهيتىدىغان –
كۆپهيتمهيدىغانلىقىغا بىر نهرسه دېگىلى بولمايدۇ»
(يهنى ئامېرىكا خىتاي بىلهن تۇتۇش ئۈچۈن بۇ

خامچوتنى ئاشۇرۇشى مۇمكىن) دهپ جاۋاب بهردىم.
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كاپىتالىستنىڭ ياسالمىلىقى

«پۇرسهتتىن پايدىلىنپ نهپ ئېلىش»
—«ئوتتۇز ئالته تهدبىر»دىن



   2005-يىلى  خىتايدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلهردىن بىرى
خىتاينىڭ مارافون ئىستراتېگىيىسىنىڭ
ئىقتىسادىي ۋارىيانتىنى — ئامېرىكا بىلهن
رىقابهتلىشىش ۋه ئامېرىكادىن ئۆتۈپ كېتىش
ئارقىلىق دۇنيادىكى بىرىنچى ئىقتىسادىي كۈچ
بولماقچى ئىكهنلىكىنى — بىزگه ئىسپاتالپ بهرگهن
ئىدى. مهن بۇ يۈز ئۆرۈگۈچىنى تاڭ خانىم دهپ
ئاتايمهن. خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئهڭ تۆۋهن
بولغاندا مۇئاۋىن مىنىستىر دهرىجىسىدىكى يۇقىرى
دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرى بېيجىڭنىڭ شهھهر
مهركىزىگه جايالشقان مهركىزى كومىتېت پارتىيه
مهكتىپىده ئورۇنالشتۇرۇلغان بىر مهخپىي
پروگراممىدا ئىستراتېگىيه ئۆگىنىدىكهن. بۇ
مهكتهپته يهنه ئارمىيىنىڭ كهلگۈسىدىكى
گېنىراللىرىمۇ ئوقۇيدىغان بولۇپ، بۇ پروگراممىنى
تۈگىتىش ھوقۇق ئۆسۈشتىكى شهرت
ھېسابلىنىدىكهن. پروگراممىدىكى دهرسلىكلهر
خىتاي قهدىمكى تارىخىدىكى تاكتىكىالرنى
ئۆگىنىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىكهن. تېخىمۇ
مۇھىم بولغىنى شۇكى، خىتايدىن يۈز ئۆرۈگۈچى بۇ
شهخسنىڭ ئاشكارىلىشىچه، بۇ مهكتهپته
ئامېرىكانىڭ ئىككى ئهسىردىن ئارتۇق
ئىستراتېگىيىسىده قانداق قىلىپ دۇنيادىكى ئهڭ
كۈچلۈك ئىقتىسادىي كۈچ بولغانلىقىنى، خىتاينىڭ
تېخىمۇ قىسقا ۋاقىتتا ئامېرىكانىڭ مودېلىنى
قانداق تهدبىقلىشى كېرهكلىكىنى ئ ۆگىتىدىغان
كامىدا ئالته توملۇق كىتاب دهرسلىك قىلىنىدىكهن.

(1)
   تاڭ خانىمنىڭ ئېيتىشىچه، مهركىزىي پارتىيه
مهكتىپىدىكى ئهڭ مۇھىم دهرسلىك چارلىز
دارۋىننىڭ ئهسهرلىرى ئىكهن، بۇنىڭ بىلهن بىرگه
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ 1840-يىلىدىن تاكى
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغىچه بولغان ئارىلىقتا ئۆز
دۆلىتىنىڭ شىركهتلىرىنى قولالپ، گېرمانىيه بىلهن
بېرىتانىيهدىن ئۆتۈپ كېتىشىگه ياردهم قىلىشىغا
ئائىت مهزمۇنالر ئۆتۈلىدىكهن. بۇ پروگراممىدا
ئۆگىتىلىدىغانالرنىڭ كۆپ قىسىمى ئامېرىكانىڭ
قانداق قىلىپ دۇنيادىكى يېتهكچى كۈچ بولغانلىقى،
خىتاي ئامېرىكادىن ئۆتۈپ كېتىمهن دېسه،
ئامېرىكانىڭ   قىلغىنى    بويىچه   ئىش      كۆرۈش 

كېرهكلىكى قاتارلىقالردىن ئىبارهت ئىكهن. تاڭنىڭ
دېيىشىچه، بۇ دهرسلىك توغرۇلۇق خىتاي
رهھبهرلىرىنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئوينىغان
ئىستراتېگىيىلىك رولىغا دىققىتىنى
مهركهزلهشتۈرگهن ئاساستا، ھهر قايسى ساھهلهردىكى
كۆپلىگهن ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ
كهچۈرمىشلىرىدىن قانداق تهجرىبه
يهكۈنلىگهنلىكىگه ئائىت يىگىرمه نۇقتىدىن

ئىمتىھان ئېلىنىدىكهن. 
   ئامېرىكا تهتقىق قىلىدىغان ئىستراتېگىيىلهر
دۆلهت ئىچى بازىرىنى قوغداش، مىللىي كارخانىالرغا
ئىقتىسادىي تولۇقلىما بېرىش، ئېكسپورتنى
ئاشۇرۇش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. مهركىزى
پارتىيه مهكتهپتىكى دهرسلىك ئامېرىكانىڭ
رىقابهتنى كۈچهيتىش ئۈچۈن مونوپولچىلىققا قارشى
تۇرۇش چارىلىرىنىڭ يولغا قويغانلىقىنى تهتقىق
قىلىدۇ. بۇ خىتاينىڭ ئامېرىكانى تهقلىد قىلغان
مىساللىرىدىن يهنه بىرىدۇر. ئامېرىكانىڭ
بىخهتهرلىك مىزانى مهبلهغ سالغۇچىالرنىڭ تېخىمۇ
كۆپ مهبلىغىنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئامېرىكانى
دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ۋه تهسىرى ئهڭ زور بازارغا
ئايالندۇرغان. ئۇ يهنه ئهڭ مۇھىم ساۋاقنىڭ خىتاي
ھۆكۈمىتى روياپقا چىقارغان ئىشلهپچىقىرىش
ساھهلىرىنىڭ ئامېرىكا بازارلىرىنىڭ ئومۇمىي
كۆلىمىدىن ئېشىپ كېتىشى ئىكهنلىكىنى قوشۇمچه
قىلدى. ئامېرىكا ئۆز بازىرىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش
ئۈچۈن 19-ئهسىرلهرده ۋه 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا
ئۆز كارخانىلىرىغا بولۇپمۇ ئىقتىسادىي تولۇقلىما
ئارقىلىق ياردهم بهرگهن. خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسىنىڭ رهھبهرلىرىگه ئامېرىكانىڭ بارا-بارا
ئازىيىۋاتقان، ئاپتوماتىك تۈگمهنلهرگه ئائىت
تېخنىكىنى ئوغرىلىغانلىقىنى، بۇ خىل تۈگمهنده
بىر ماشىنا كوزۇپى كېلىدىغان بۇغداي بىلهن
سۇلۇنىڭ پىششىقالپ ئىشلىنىپ ئۇن بولۇپ
چىقىدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى. «ياۋروپادىن ئوغرىالنغان
بۇ تېخنىكىنى قولالنغان تۇنجى شىركهت ئۇن
تىجارىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان پىلزبېرىي
شىركىتىدۇر (Pillsbury Company)» دېدى، ئۇ ماڭا
قاراپ كۈلۈپ تۇرۇپ.(2) ئاڭالشالرغا قارىغاندا
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى « Anheuser-Busch»  قاتارلىق 
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Coca- » ،پىۋا ئىشلهپچىقىرىدىغان كارخانىالرغا
Cola» قاتارلىق گازلىق ئىچىملىك
ئىشىلهپچىقىرىدىغان شىركهتلهرگه چهتئهللهرده
زاۋۇت قۇرۇشى ئۈچۈن ياردهم بهرگهنمىش. مهن بۇ
سۆزلهرنىڭ بهزىلىرىنىڭ ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن

ئىكهنلىكىنى بىلىمهن.
  (مهركىزى پارتىيه مهكتىپىده) خىتاي
رهھبهرلىرىگه ئۆتىلىدىغان دهرسلىكته
ئامېرىكانىڭ قهغهزچىلىك سانائىتىده 1900-يىلى
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن يۈرگۈزۈلگهن يېڭى
تېخنىكا سايىسىده گېرمانىيهگه
يېتىشىۋالغانلىقى بايان قىلىنغان. شۇنداقال،
(ئۇالرنىڭ دهرسلىكىده يهنه) پوالت-تۆمۈر
سانائىتىدىمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 1879-يىلى
ئاندرىۋ كارنىج (Andrew Carnegie) نىڭ پوالت-
تۆمۈر سانائىتىده يېتهكچى كۈچ بولۇشى ئۈچۈن،
ئۇنىڭىمۇ ئوخشاشال بىر ئامالالر بىلهن ياردهم
قىلغانلىقى قهيت قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا،
ئامېرىكالىقالر ياۋروپالىقالرنىڭ تېخنولوگىيىسى
ئارقىلىق مىس ۋه ئاليۇمىن ئىشلهپچىقىرىشنى
كونترول قىلىشقا قارار قىلغان. ئاندىن،
ئامېرىكالىقالر 1880-يىلالردا كاۋچۇك ۋه نېفىت
سانائىتى جهھهتتىمۇ ھهممىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈشكه
(B. F. Goodrich) باشلىغان.(3) ب.ف گۇدرىچ
ئامېرىكانىڭ ياردىمى ئاستىدا بۇ خىل سانائهتنىڭ

دۇنياۋى ماگناتىغا ئايالنغان.
   ئامېرىكالىقالر بىرىنجى دۇنيا ئۇرۇشىدىن
(World War I) كېيىن ياۋروپادىن دۇنيا
لېدىرلىقىنى تارتىۋېلىشتهك ئىستراتېگىيىلىك
مهقسىتىگه ئومۇمهن يهتتى. بۇ ھېكايىنىڭ
شهكىللىنىش ۋاريانتلىرىدىن بىرى 1890-
يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىكى ئاممىباب ئېلىكتېر
بۇيۇملىرى شىركىتى (General Electric) بولۇپ،
ئېيتىشالرغا قارىغاندا بۇ شىركهتمۇ ئوخشاشال
گېرمانىيهنىڭ زىمېنز (Siemens) ۋه AEG قاتارلىق
شىركهتلهردىن ئېشىپ كېتىشى ئۈچۈن، ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهنمىش.
ئاممىباب ئېلىكتېر بۇيۇملىرى شىركىتى  ئۆزى
مال تهمىنلىگهن، نهتىجىلىك شىركهتلهردىن پاي-
چېكى ھېسابىدا  مهبلهغكه  ئېرىشىش  پىكىرىنى 

زىمېنز ۋه AEG شىركهتلىرىدىن ئوغرىلىغانمىش.
تاڭ خانىمنىڭ بايانى بويىچه ئېتيقاندا،
ھېكايىنىڭ يهنه بىر يۈزى، ياكى يهنه بىر نۇقتىسى
ئامېرىكانىڭ ئاپتوموبىل سانائىتى، ئېلكترونلۇق
بۇيۇمالر سانائىتى ۋه دورىگهرلىك سانائىتى
قاتارلىق جهھهتلهرده يېتهكچى كۈچكه ئايلىنىشقا
باشلىغان 1914-يىللىرىدىن 1950-يىللىرىغىچه
بولغان مهزگىللهر ئىكهن. بۇ مهزگىللهرده بولۇپمۇ
General) ئاممىباب ئاپتوموبىل شىركىتىگه
Motors) باشقىچه يېقىن بولغان ئامېرىكا
ھۆكۈمىتى ئاممىباب شىركىتىنىڭ ياۋروپادا
قوللىنىلىۋاتقان پار ماشىنىسىنىڭ
ئىشلىتىلىشتىن قېلىشىغا سهۋهب بولغان دېزىل
ماتورىنى ياساپ چىقىشىغا ياردهمده بولغانمىش.
ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى چهتئهل
نېفىت زاپىسىغا ئېرىشىشته ئهنگىلىيه نېفىت
شىركىتى ۋه گېرمانىيه خان جهمهتى شېل نېفىت
شىركىتىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىش ئۈچۈن
ئامېرىكانىڭ بهش نېفىت شىركىتىنى قوللىغان.
ئۇنىڭ دېيىشىچه خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسىنىڭ ئهمهلدارلىرىغا گېرمانىيهنىڭ
ئاسپىرىن، ئانتىبىئوتىك، مهست قىلىش دورىسى
قاتارلىق دورىگهرلىك پاتنېتلىرىدىن ئامېرىكانىڭ

قانداق پايدىالنغانلىقى ئۆگىتىلگهن ئىكهن.
   ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن، ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز شىركهتلىرىنى قولالش
جهھهتتىكى «ئۈچىنچى دولقۇن»نى ئاۋىئاتسىيه ۋه
نېفىت-خىمىيه سانائىتىده ھۆكۈمران ئورۇنغا
«DuPont» .ئۆتۈشكه مهركهزلهشكهنمىش
شىركىتى بىرىكمه ماددا پاتنېتىنى بېرىتانىيه
خىمىيه سانائىتىدىن مهجبۇرىي ھالدا قولغا
چۈشۈرگهن بولۇش مۇمكىنچىلىكى چوڭمىش.(4)
(Merck) تاڭ خانىم يهنه 1942-يىلى مېرك
شىركىتىنىڭ تۇنجى قېتىم پېنسىلىننى كۆپ
مىقداردا ئىشلهپچىقىرىپ بازارغا سېلىشى
قاتارلىقالرغا ئوخشىغان يېڭى دورىالرنى ياساشتا
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ رولى توغرۇلۇق سۆز

قىلدى.    
   مهن ئۇنىڭدىن «مارافون» ئاتالغۇسىنىڭ (پارتىيه
رهھبهرلىرىگه   ئۆتۈلىدىغان )   دهرسلىكته    تىلغا 
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ئېلىنىدىغان، ئېلىنمايدىغانلىقىنى سورىدىم. ئۇ
ماڭا تىلغا ئېلىنىدىغانلىقىنى، ئهگهر ئېھتىياجلىق
بولسام مهركىزىي پارتىيه مهكتهپنىڭ
كۈتۈپخانىسىدىكى «يېڭىچه مارافون: يۇقىرى
تېخنىكىلىق شىركهتلهردىن دهرسلهر» ناملىق
كىتابنى تېپىپ ئوقۇپ باقسام بولىدىغانلىقىنى
ئېيتتى. بۇ كىتاب مارىياننى گلىمىك بىلهن كالۋدىيا
بىرد سكۇنوۋېر تهرىپىدىن يېزىلىپ، 1990-يىلى
ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى تهرىپىدىن نهشىر
قىلىنغان ئىكهن. «مارافون ھهققىدىكى يهنه بىر
كىتاب <كومپيۇتېر ئۇرۇشى: غهرب قانداق قىلىپ
IBM دىن ھالقىغان دۇنيادا غهلىبه قىالاليدۇ> دېگهن
كىتاب بولۇپ، چارلىز ر. مورىس بىلهن چارلىز خ.

فېرگۇسون تهرىپىدىن يېزىلغان» دېدى ئۇ ماڭا.(5)
— شۇنداق قىلىپ، سوۋېت تىپىدىكى دۆلهت
ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنى قۇتقۇزۇۋېلىش
مودېلىنى ئامېرىكا تىكلىگهن بولدىمۇ؟ — دهپ

سورىدىم ئۇنىڭدىن.
— ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس. ئامېرىكانىڭ بۇنداق
شىركهتلىرى يوق. تېنېسى جىلغىسىدىكى نوپۇزى
بۇنىڭدىن مۇستهسنا. خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىسى
توغرىسىدىكى كۆز قاراشالرنىڭ ھهممىسى دۇنيا

بانكىسىدىن (World Bank) كهلگهن،— دېدى ئۇ.
  بىزنىڭ سۆھبىتىمىز بىر سائهتتىن ئارتۇق
داۋامالشتى. (سۆھبهت جهريانىدا) خاتىره دهپتىرىم
توشۇپ كهتكهن ئىدى. ئهمدى دۇنيا بانكىسىنىڭ
بېيجىڭدىكى بىناسىدا ئىشلهيدىغان
ئىقتىسادشۇناسالرنى زىيارهت قىلىدىغان ۋاقتىم

ئىدى.
***

    خىتاي رهھبهرلىرى ئۆتكهن يىگىرمه يىلدىن كۆپ
ۋاقىت مابهينىده ئۆز دۆلىتىنىڭ ئىقتىسادىي
ئهركىنلىك يولىغا قاراپ كېتىۋاتقانلىقىغا، دۆلىتىده
خۇسۇسىي مۈلۈك ھوقۇقى ۋه ئهركىن بازارنىڭ
يۇقىرى چهكته مهۋجۇت ئىكهنلىكىگه دۇنيانى
ئىشهندۈردى. «ۋاقىت ھهپتىلىكى» ۋه «خهۋهر
ھهپتىلىكى» نىڭ مۇقاۋىسىدا خىتاينىڭ
«كاپىتالىزىم يولى»دا كېتىۋاتقانلىقى، خىتايغا
غهربچه دېموكراتىيىنىڭ يېتىپ كېلىدىغانلىقى 
توغرۇلۇق پو ئېتىلغان. خىتاينىڭ 1978-يىلىدىن
بېرى    جان- جهھلى    بىلهن       زامانىۋىلىشىشنى 
 

قوغلىشىشى، دۇنيا بانكىسى ۋه غهربنىڭ مهبلىغى
بىلهن كۆرۈنهرلىك نهتىجىلهرگه ئېرىشتى. خىتاي
ئوتتۇز يىلغا يېقىن مۇددهت ئىچىده ئىقتىسادىي
جهھهتته ئۈزلۈكسىز ھالدا شىددهت بىلهن ئالغا
ئىلگىرىلهشنىڭ قهنتىنى چاقتى. بۇ جهرياندا
گهرچه ئۇششاق-چۈششهك داۋالغۇشالر يۈز بهرگهن
بولسىمۇ، خىتاينىڭ ئىقتىسادى دۇنيا ئىقتىسادىي
ئوتتۇرىچه ئېشىش سۈرئىتىنى ئۈچ قاتلىۋهتتى.
2001-يىلىدىن باشالپ، خىتاينىڭ يىللىق
ئىقتىسادىي ئېشىش سۈرئىتى 10.1 پىرسهنت
بولدى. 1980-يىلى خىتاينىڭ GDP سى 70 مىليارد
دولالر ئهتراپىدا ئىدى. 2011-يىلىغا كهلگهنده بۇ
سان يهتته ترىليونغا ئۆستى. 1980-يىلى
ئىقتىسادى ئۆلۈك ھالهتته بولغان خىتاي بۈگۈن
ئۆزىنىڭ ئامېرىكادىن قالسىال، دۇنيادىكى
ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي كۈچ ئىكهنلىكىدىن
ماختانماقتا. خىتاينىڭ 95 شىركىتى 2014-
يىلىدىكى ئۇتۇق قازانغان بهش يۈز كۈچلۈك كارخانا
قاتارىغا كىردى.(7) بۇنىڭ ئىچىده بهش خىتاي
كارخانىسى دۇنيادىكى ئهللىك كۈچلۈك كارخانا
قاتارىدىن ئورۇن ئالدى.(8) تېخى 2000-يىلىدا،
خىتاينىڭ دۇنياۋى 500 كۈچلۈك كارخانا قاتارىغا
كىرهلىگهن بىرمۇ كارخانىسى يوق ئىدى. نۆۋهتته
خىتاي دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ئاپتوموبىل
ئىشلهپچىقارغۇچى دۆلهت، ئهڭ چوڭ ئېنېرگىيه
ئىستېمال قىلغۇچى دۆلهت، شۇنداقال ئهڭ چوڭ
كاربون تۆت ئوكسىد قويۇپ بهرگۈچى دۆلهت
ھېسابلىنىدۇ.(9) گهرچه خىتاي نوپۇس ئۆسۈشىنى
كونترول قىلىشقا شۇنچه كۈچىشىگه قارىماي،
خىتاي 1.35 مىليارد نوپۇسى بىلهن، دۇنيادىكى ئهڭ

كۆپ نوپۇس مهۋجۇت دۆلهت ھېسابلىنىدۇ.(10) 
   بۇ ئىقتىسادىي مۆجىزىدىن باشقا نهرسه ئهمهس،
بۇنىڭغا غهرب — ئامېرىكامۇ شۇنىڭ ئىچىده —
مهسئۇلدۇر. مېدىياالر ۋه سىياسىي ئانالىزچىالر
خىتاينىڭ كاپىتالىزىم يولىغا ۋه ئهركىن بازار
ئىقتىسادىغا يۆنهلگهنلىكى توغرۇلۇق — گهرچه
خىتاي بۇ جهھهتته ھېچقانداق ھهرىكهت قىلمىغان
بولسىمۇ — چۇقان سېلىشتى. خىتاي كاپىتالىزم
بوسۇغىسىغا قهدهم قويدى دېگهن چۆچهكلهرگه
نهچچه ئون يىل بولغان بولسىمۇ، 2014-يىلى خىتاي
ئىقتسادىنىڭ  تهخمىنهن  ئهللىك  پىرسهنتى خىتاي
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ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا ئىدى.
  كۆپلىگهن غهربلىك مۇتهخهسسىسلهرنىڭ
نهزىرىده، يۇقىرىقىالر ئهرزان ئهمگهك كۈچى، تۆۋهن
تهننهرخته ئىشلهپچىقىرىش ۋه باھا جهھهتته غهربكه
قارىغاندا ئهۋزهللىكنى روياپقا چىقىرىدىغان
ئېھتىياتچانلىق بىلهن ئىسالھات ئېلىپ بېرىشنىڭ
ۋه پۇلنىڭ قىممىتىنى سۈنئىي ئۇسۇلدا تۆۋهن چهكته
تۇتۇپ تۇرۇشنىڭ نهتىجىسى ھېسابلىنىدۇ.(11)
خىتاينىڭ تهرهققىياتىنى تېزلهتكهن نهرسه نوقۇل
ھالدىكى ئىسالھات بولماستىن، بهلكى خىتاينىڭ
دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنى ئىقتىسادىي
ياردهم بىلهن قولالش مهجبۇرىيىتىدۇر. خىتاينىڭ
دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنىڭ (ياراتقان
قىممىتى) تېخىچه خىتاي GDP سىنىڭ قىرىق
پىرسهنتىنى تهشكىل قىلىدۇ.(12) دۆلهت
ئىگىلىكىدىكى بۇ كارخانىالر، ياكى «خىتايدىكى
چىمپىيونالر» بېيجىڭدىكى ھۆكۈمهت زاللىرىنىڭ
ئىچىده مهلۇملۇق بولغىنىدهك، يۈز يىللىق
مارافوننىڭ جان تومۇرى ھېسابلىنىدۇ. بۇ كارخانىالر
ئىقتىدارسىزلىقىغا قارىماي، خىتاينىڭ ئىقتىسادىي
يۈكسىلىشىنى ياردهم بىلهن تهمىنلهش ئۈچۈن
غهربتىكى رىقابهتچىلىرىنى باھا جهھهتته
غهلىبىلىك ھالدا ئۇتۇپ چىقتى.(13) خىتاينىڭ
رهھىمسىز سودا مهنپهئهتچىلىكىگه بولغان بۇ خىل
قوللىشى خىتاينىڭ كونا تارىخلىرىدىن تېپىلىدۇ.
ئۇرۇشقاق بهگلىكلىرى دهۋرىده رىقابهت ئىچىدىكى
دۆلهتلهر دۆلهت كونترولىدىكى ئىقتىسادنى جهڭنى

داۋامالشتۇرغۇچى ئامىل سۈپىتىده قوللىناتتى.
   خىتاينىڭ ئىقتىسادى خاتا چۈشىنىلىش ھالىتىده
قالدى. دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى
ئىقتىسادشۇناسلىرى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي
كۈچىنىڭ تهسىرچانلىقى توغرىسىدا بهزى
ھاماقهتلهرچه جاكارالرنى ئوتتۇرىغا قويدى. مانا بۇ
خىتاينىڭ ھېچقانچه ئىنچىكه تهكشۈرۈشسىز ياكى
قارشىلىقسىز ھالدا ئىقتىسادىي ئهركىنلىك يولىغا
قاراپ كېتىۋاتقانلىقىنى داۋا قىلىشىدىكى
سهۋهبلهردىن بىرىدۇر. نوبېل ئىقتىساد مۇكاپاتىغا
ئېرىشكۈچىلهردىن رونالد كوز (Ronald Coase) ۋه
(Ning Wang) نىڭ ۋاڭ 2013-يىلى مۇنداق
ئاگاھالندۇرغان:  « خىتاي   بازىرىنىڭ    ئۆزگىرىشى 

توغرىسىدىكى بىلىدىغانلىرىمىز تېخىچىال بهكمۇ
ئاز. بىراق، بۇ ھهقته پاكىت سۈپىتىده ئوتتۇرىغا
تاشالنغان نهرسىلهر چىنلىققا زىت.»(14) بۇ
ئىككهيلهن خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئۆز
ئىستراتېگىيىسنى يوشۇرپ، چهتئهل رهھبهرلىرىگه
ئۆزلىرىنىڭ تېخىمۇ بهك خۇسۇسىيالشقان، ئهركىن
بازارنى قوغلىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتقانلىقىدهك
كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان مىسالالرنى
كهلتۈرگهن.(15) باشقا ئالىمالر خىتاي ئۆزىنىڭ
«كاپىتالىزىمغا مېڭىش» ئىستراتېگىيىسىنى خام
خىيال تىپىدىكى چۈشهندۈرۈشلىرىنىڭ توختاۋسىز

داۋاملىشىۋاتقانلىقىغا دىققهت قىلغان.
    خىتاي 1990-يىللىرىنىڭ باشلىرىدىكى ئىچكى
سىتاتسىكىسىدا ئۆز GDP سىنىڭ 2020-يىلى
ئهتراپىدا ئامېرىكانىڭكىدىن ئېشىپ
كېتىدىغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن،  ئۆز
ئىقتىسادىنىڭ كېلهچهكتىكى ئۆسۈشىنىڭ
مۇھىملىقىنى باشقا يىغىنالردا كۆتۈرۈپ
چىقمايدىغان بولدى. خىتاي نېمه ئۈچۈن ئۆزىنىڭ
ئوتتۇز يىل مابهينىدىكى غهلىبىلىك ئىقتىسادى
يۈكسىلىشىدىكى ئىستراتېگىيىلىك نۇقتىالرنى
يوشۇرىدۇ؟ نېمىشقا ئهركىن بازارغا يۈزلىنىشنىڭ
مۇھىملىقىنى مۇبالىغه قىلىۋېتىدۇ؟ بۇنىڭ جاۋابى
تولىمۇ ئاددىي: خىتاي رهھبهرلىرى خىتاينىڭ
قهدىمكى دۆلهت ئىداره قىلىش ھىيله-
نهيرهڭلىرىدىكى ئهڭ ئاددىي تاكتىكىالردىن
پايدىلىنىپ، تىنچلىق خاراكتېرلىك ئۇچۇرالرنى
تهرغىپ قىلىش، ئۆزىنىڭ دۈشمهنلىكىنىڭ
سېزىلىپ قېلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان
ئۇچۇرالرنى يوشۇرۇش ئارقىلىق (دۈشمىنىنىڭ)
مهغرۇرلىنىشىنى روياپقا چىقارماقچى بولدى. ناۋادا
خىتاي ئۆز GDP سىنىڭ  2020-يىلى ئهتراپىدا
ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىدىغانلىقى
توغرىسىدىكى مۆلچهرىنى ئوچۇق-ئاشكارا ۋه
مهغرۇر ھالدا جاكارلىغان بولسا، زومىگهر كۈچكه
شهپه بېرىپ قويۇشى ۋه زومىگهر كۈچنىڭ بۇنىڭ
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئۆتۈشىگه
سهۋهبچى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى. شۇ
ۋهجىدىن، خىتاي بۇنداق قىلىشنىڭ ئهكسىچه،
چهتئهللىكلهرگه   ئۆزى   دۇچ    كهلگهن  توسالغۇالر 
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ھهققىده ھال ئېيتىش ۋه ئۆز غهرىزىنى كىچىك
كۆرسىتىش تاكتىكىسىنى ئىشلهتتى.

  يېقىنقى يىلالردا، غهربلىك بهزى ئانالىزچىالر
خىتاي رهھبهرلىرى ئىلگىرى سۈرۈپ كهلگهن بۇ كونا
كۆز قاراشقا جهڭ ئېالن قىلدى.(16) ئۇالر خىتاينىڭ
غول سانائهتلهرگه مهبلهغ ئاجرىتىش، ھۆكۈمهتنىڭ
يېتهكلىشى ئاستىدا چهتئهللهردىكى تهبئىي
بايلىقالرنى ۋه ئېنېرگىيه زاپىسىنى قولغا كهلتۈرۈش
ئۈچۈن تىرمىشىش قاتارلىق يالىڭاچ ھالدىكى
تىجارهت مهنپهئهتچىلىكى ئىستراتېگىيىسىنىڭ
«نېفىت بىلهن تهبئىي گاز ئىشلهپچىقىرىشى يهر
شارى مىقياسىدا ئهڭ يۇقىرى چهككه يهتتى»
دهيدىغان گۇمانلىق كۆز قاراشنى كهلتۈرۈپ
چىقىرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن. ئۇالرنىڭ
نهزىرىده، كهلگۈسى ئون يىگىرمه يىلدا تهبئىي
بايلىقالرنى تالىشىش ئۇرۇشلىرىدىن ساقالنغىلى
بولمايدۇ. بۇ ۋهجىدىن، خىتاينىڭ باشقىالرنى بايلىق
بىلهن تهمىنلهشنى رهت قىلىپ، چهتئهللهردىكى
بايلىق مهنبهلىرىنى سېتىۋېلىشى ۋه زاپاس بايلىق

ساقلىشى مۇقهرهرر.(17)
   كۆپلىگهن خىتاي ئىستراتېگىيىچىلهر «نېفىت
قهھهتچىلىكى» نهزهرىيىسىگه مايىل. بۇ نهزهرىيه
— ئېنېرگىيه بىلهن تهمىنلهش بارغانسېرى
قىسلىشىپ، نېفىت باھاسى شىددهت بىلهن ئۆرلهپ
كېتىدۇ، دېگهن كۆز قاراشتىن ئىبارهت. بۇ كۆز قاراش
بويىچه، دۇنيا بىر غايهت زور شاھمات تاختىسىدىن
ئىبارهت بولۇپ، بۇ شاھمات تاختىسىدا مىس،
نېفىت، لىتىي قاتارلىق بايلىق مهنبهلىرىگه چوقۇم
ئېرىشىش كېرهك ۋه بۇالرنىڭ رهقىبىنىڭ قولىدا
بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن كۈچهش كېرهك. خىتاي
ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادېمىيىسىدىكى
ئانالىزچىالردىن ۋاڭ شياڭلىڭنىڭ تۆۋهندىكى
جۈملىلىرى خىتاينىڭ گېئوئىستراتېگىيىلىك
خىرىسى توغرىسىدا ئومۇمالشقان كۆپلىگهن
ئانالىزالرنىڭ (مهركىزى ئىدىيىسىنى) ئىپادىلهپ
بهردى: «كهلگۈسىدىكى يهرشارىۋى ئېنېرگىيه
تهمىنلىشىنىڭ كامچىل بولۇش خىرىسىغا
نىسبهتهن، خىتاي بىلهن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى
ئىختىالپ ۋه زىددىيهتلهردىن ساقالنغىلى بولمايدۇ.
(بولۇپمۇ نېفىت مهسىلىسىده.)»(18) ئۇ مۇنداق
يازغان: «مۇتهخهسىس  ئانالىزچىالرنىڭ  بايانلىرى 

شۇنى كۆرسىتىدۇكى، خىتاي 2015-يىلى نېفىت
قهھهتچىلىكىگه دۇچ كېلىدۇ. نېفىت
ئىشلهپچىقىرىشى بۇ چاغدا ئهڭ يۇقىرى چهككه
يهتكهندىن كېيىن، تۆۋهنلهشكه باشاليدۇ. خىتاي بۇ
چاغدا ناھايىتى ئېغىر بىر مهسىلىگه دۇچ كېلىدۇ:
نېفىت بىلهن گاز يېتىشمهسلىك ئاشىدۇ. نېفىت
ئىستېمالى بارغانچه ئىمپورتقا بېقىنىپ

قالىدۇ.»(19)
   چهتئهللىكلهر بۇ خىل ناتوغرا ئۇچۇرالرنى
يهتكۈزگهنلىكى ئۈچۈن خىتايغا پۇشتهك چېلىشى
(توختا دېيىشى) كېرهك ئىدى. ئهمما، بۇنىڭ
ئهكسىچه، خىتاينىڭ يالغان بايانلىرى ئومۇميۈزلۈك
قوبۇل قىلىندى. كۆپۈنچه كىشىلهر ماۋزېدوڭنىڭ
بارچه قۇشقاچالرنى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇشىدهك كونا
بۇيرۇق سىستېمىسى نۆۋهتته ئهركىن كارخانا ۋه
خهلقئارالىق نىزامالرغا ھۆرمهت قىلىدىغان سودا
سىياسىتى ئۈچۈن ئىشلىتىلىۋاتىدۇ دهپ
قاراشماقتا. خىتاي رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ پو
ئېتىشلىرى سهۋهبلىك سوۋېت ئىتتىپاقىدىن
يىراقالپ كهتكىنىنى ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
دىققىتىنى قوزغاپ قويغىنىنى، بۇنىڭ نهتىجىسىده
موسكۋانىڭ خىتايغا قىلغان بارچه ياردهمنى
توختاتقانلىقىنى بىلىدۇ. ئۇالر ئوخشاش ئۇسۇلدا
غهربنىڭمۇ چىشىغا تېگىپ قويۇشىدىن
ساقلىنىشى كېرهك. (بۇ كهچمىشتىن) ئۇالر
«قۇشقاچالرنى ئۆلتۈرۈش ھهرىكىتى» ئۈچۈن
ئىككىنچىلهپ يهڭ شىمايلىماسلىق كېرهكلىكىنى
ئۆگهنگهن. (شۇ ۋهجىدىن) خىتاي رهھبهرلىرى غهرب
رهھبهرلىرىنى خىتاينىڭ نۆۋهتته غهربكه ئوخشاش
بولماقچى ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرمهكته. بۇ
جهھهتته زهپهر قازىنىش سىز ئويلىغاندهك قىيىن

ئهمهس.
   ماۋنىڭ نهزىرىده قۇشقاچ چاشقان، چىۋىن ۋه
پاشىالر بىلهن بىر قاتاردىكى «زىيانداش ھاشارات»
بولۇپ، قۇشقاچ خىتايدا ساغالملىق جهھهتته
تهھدىت ئېلىپ كېلىدۇ ۋه ئىقتىسادىي
يۈكسىلىشكه توسقۇنلۇق قىلىدۇ. 1958-يىلىدىكى
«قۇشقاچ يوقىتىش ھهرىكىتى» «چوڭ سهكرهپ
ئىلگىرىلهش» سىياسىتىنىڭ بىر ۋارىيانتى بولۇپ،
بۇ سىياسهت خىتاينىڭ يېزا-ئىگىلىك
ئىقتىسادىنى  20-ئهسىرگه  ماسالشتۇرۇشقا   بولغان 
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كۈچلۈك ئىستهك تۈپهيلىدىن ئوتتۇرىغا چىققان.
  ماۋزېدۇڭ ۋه ئۇنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
مهسىلھهتچىلىرىنىڭ نهزىرىده، قۇشقاچالر خىتاي
خهلقىنىڭ قورسىقىنى تويغۇزىدىغان، كوممۇناالر ۋه
خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى غهربنىڭ ئىقتىسادى بىلهن
تهڭلهشتۈرۈشتىكى تۈپكى رىقابهت كۈچى
ھېسابلىنىدىغان چوڭ كۆلهملىك سانائهتلىشىش
ئۈچۈن يېقىلغۇ بولىدىغان نهچچه مىڭ توننىلىغان
دانالرنى يهپ كهتكهن. (نهتىجىده) دېھقانالر يېزا-
يېزىالردا قۇشقاچالرنىڭ ئۇۋىسىنى چۇۋۇپ،
تۇخۇملىرىنى چېقىپ تاشلىغان. قازان،
چۆمۈچلىرىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ قۇشقاچالر توپىنى
قوغلىغان. بۇ ھهرىكهتنىڭ ئىنتايىن ئېغىر سهلبىي
تهسىرى بولغان بولۇپ، 1959-يىلى، خىتايدا

قۇشقاچالردىن ئومۇمهن ئهسهر قالمىغان.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئاشلىقتىن سىرت، قۇرت-
قوڭغۇزالرنىمۇ قۇشقاچالرنىڭ ئاساسلىق ئوزۇقلۇقى
ئىكهنلىكىنى بىلىپ يېتهلمىگهن. كېيىنكى يىلى 
«بۇالڭچى قۇشقاچالر» بولمىغانلىقى ئۈچۈن،
چېكهتكىلهر ئاشلىقالرغا مىسلىسىز زىيان سېلىپال
قالماي، بۇ يهنه  ئېغىر دهرىجىدىكى قۇرغاقچىلىققا
سهۋهب بولغان. 1958-يىلىدىن 1961-يىلىغىچه
بولغان ئارىلىقتا، ئوتتۇز مىليونغا يېقىن خىتاي
ئاچارچىلىق سهۋهبلىك ئۆلۈپ كهتكهن. كوممۇنىست
خىتاينىڭ ئىقتىساد جهھهتته غهربكه قارىغاندا
تېخىمۇ كۈچلۈك رىقابهتچانلىققا ئىگه بولۇشتىكى
تۇنجى قېتىملىق تهجرىبىسى مانا مۇشۇ شهكىلده

مهغلۇپ بولغان.
   1978-يىلى خىتاينىڭ «ئهڭ چوڭ رهھبىرى»گه
ئايالنغان دېڭ شياۋپىڭ ماۋزېدوڭ يېتهكچىلىكىدىكى
دۆلهتنىڭ ئىقتىسادىي جهھهتتىكى قاالقلىقى
توغرىلىق چوڭقۇر ئويغا چۆكتى ۋه (ماۋزېدۇڭدىن)
باشقىچه ئىقتىساد يولىدا ئىلگىرلهيدىغانلىقى
توغرۇلۇق قهسهم ئىچتى.(20) دېڭ خىتاينىڭ قايناق
خۇسۇسىي ساھهلهرسىز ھهرگىزمۇ يۇقىرى
رىقابهتچانلىققا ئىگه دۇنياۋى كۈچ
بواللمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتكهن ئىدى. شۇنداق
قىلىپ، ئۇ غايهت زور ئىسالھاتالرنى ئېلىپ باردى ۋه
ئهنئهنۋىي ماركىسىزم-لېنىنىزىمدىن پهيدىنپهي
يىراقالشتى. «تۆتنى زامانىۋىيالشتۇرۇش»قا
يىغىنچاقالنغان    بۇ     ئ ىسالھات   يېزا- ئىگىلىكى، 

سانائهت، تېخنولوگىيه ۋه ئارمىيىدىن ئىبارهت تۆت
كۈچنى زامانىۋىالشتۇرۇشقا مهركهزلهشتى. دۆلهت
پىالنى ۋه بازار كۈچىنى بىر گهۋدىلهشتۈرگهن
ئاساستا، ئۇنى «خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه
سوتسىيالىزم» ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش بۇ
ئىسالھاتنىڭ ئهڭ مۇھىم نۇقتىلىرىدىن

ھېسابلىنىدۇ.
   كۈنىمزده كۆپلىگهن سىرتقى شهخسلهر ماۋنىڭ
بۇيرۇقۋازلىق سىستېمىسى خهلقئارالىق نىزامالرغا
رىئايه قىلىدىغان ئهركىن كارخانىچىلىققا ۋه سودا
سىياسىتىگه يول ئاچتى دهپ قارايدۇ. دۇنياۋى
بانكىرالر، ئاكادېمىكالر ۋه ئاقىل ئامبىرى
مۇتهخهسسىسلىرى قاتارلىقالردىن تهشكىل تاپقان
ئاسان ئىشىنىپ قالىدىغان كۆپ سانلىق كىشىلهر
سهۋهبلىك، خىتاي ئۆزىنىڭ پۈتۈن كۈچى بىلهن
غهربكه ئوخشىۋېلىش ئارزۇسىدىن ۋاز كهچتى.
بىراق، خىتاي ئىقتىسادىغا يېقىندىن نهزهر سېلىش
كۆرۈنگىنىنىڭ تامامهن ئهكسىچه بولغان

نهرسىلهرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ.
***

   2001-يىلى ئۆكتهبىرده بهش بۇرجهكلىك بىنا
مېنىڭ يهنه بىر خىزمهتنى تهڭ قىلىشىمغا
قوشۇلدى. شۇنىڭ بىلهن مهن يېڭىدىن تهسىس
قىلىنغان «ئامېرىكا-خىتاي دۆلهت مهجلىسى
كومىتېتى»نىڭ تۇنجى «باش تهتقىقات
مهسلىھهتچىسى»لىك خىزمىتىمنى باشلىدىم. بۇ
كومىتېت خىتاينىڭ دۇنيا سودا تهشكىالتىغا
(WTO) كىرهلهشته ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدا
كۆپراق بېلهتكه ئېرىشهلىشىنى قولغا كهلتۈرهلىشى
ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان. بىزنىڭ گۇرۇپپىمىزنى
قۇرغان قانۇن بىزنىڭ ۋهزىپىمىزنى بهلگىلىگهن
بولۇپ، بىز (بىزگه يۈكلهنگهن ۋهزىپىگه بىنائهن)
خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيىسىنىڭ
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكىگه بولغان تهسىرىنى
بايقاپ چىقىشقا تىرىشچانلىق كۆرسهتتۇق. خىتاي
دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولۇشنى
كۆزلهۋاتقانلىقى ۋه سودىنىڭ خىتايغا مۇقهررهر
ھالدا دېموكراتىيه ئېلىپ كىلىدىغانلىقى
توغرىسىدىكى ئهركىن بازار شهكىللهندۈرۈش
چۇقانلىرى توختاۋسىز كۆتۈرۈلۈۋاتقانلىقى ئۈچۈن،
بولۇپمۇ    دېموكراتچىالر    خىتاينىڭ     نىيىتىدىن 
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گۇمانالنغان ئىدى. بۇ كومىتېتىنىڭ رهئىسى ۋه مهن

مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ (CIA) ئىككى

نۇقتا تهكىتلهنگهن دوكالتىنى تاپشۇرۇۋالدۇق. بۇ

دوكالتتا تهكىتلهنگهن نۇقتىالرنىڭ بىرىنچىسى:

خىتاينىڭ ئهركىن بازار ئىقتىسادىغا قاراپ

كېتىۋاتقانلىقى ۋه دۆلهت ئىگىلىكىدىكى چوڭ

تىپتىكى شىركهتلهرنى سېتىۋېتىدىغانلىقى

توغرىسىدا ئىدى. ئىككىنچىسى بولسا: خىتاينىڭ

ئىقتىسادىي جهھهتته ئامېرىكانىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ

كېتىشىنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكى، ئهگهر بۇ

مۇمكىنچىلىكنى يۈز بېرىدۇ دهپ قارىغان

تهقدىردىمۇ، نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى ئوبزورچىسى

توماس فرىدمهننىڭ ئالقىشقا ئېرىشكهن ۋه ئهينى

زاماندا مودا بولغان «توقۇنۇشالرنىڭ ئالدىنى

ئالىدىغان ئالتۇن ياي نهزهرىيىسى»گه ئاساسهن،

خىتاي تىنىچلىقسۆيهر دېموكراتىك دۆلهتكه

ئايالنغاندىن كېيىن، ئهڭ بالدۇر دېگهندىمۇ 2100-

يىلىغا بارغاندا ئاندىن ئىقتىسادىي جهھهتته

ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن ئىكهنلىكى

توغرىسىدىكى بايانالر ئىدى. فرىدمهن «لېكسۇس

ۋه زهيتۇن دهرىخى» ناملىق كىتابىدا مهزكۇر

نهزهرىيىسىنىڭ بايانىدا:«ئۆز دۆلىتىده ماكدونالد

بولغان ئىككى دۆلهت ماكدونالدقا ئىگه بولغاندىن

ئېتىبارهن، بىر-بىرىگه قارشى ئۇرۇش قىلمايدۇ»

دېگهن ئىدى.(21)

  شۇنداق قىلىپ بىز بېيجىڭدىكى خىتاي

رهھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن بېيجىڭغا قاراپ

ئۇچتۇق. بىز ئولتۇرغان بوئىن 747 تىپلىق يولۇچىالر

ئايروپىالنىدا ئومۇمهن يولۇچى يوق دېيهرلىك ئىدى.

11-سېنتهبىر تېرورلۇق ھۇجۇمى يۈز بېرىپ بىر

ئايمۇ بولمىغان شۇ كۈنده، ئايروپىالن خادىملىرىنى

كۆرۈنهرلىك دهرىجىده ئهنسىزلىك قاپلىغان ئىدى.

ئامېرىكالىقالر ئهنسىرهشكه ھهقلىق بولسىمۇ،

بىراق، ئۇالرنىڭ ئهنسىرىشى ئۆز ئورنىنى تاپالمىغان

ئىدى. ئايروپىالن خادىملىرى ئهسلىده بىز

ئۇچۇۋاتقان دۆلهتتىن ھهممىدىن بهك ئهنسىرىشى

كېرهك ئىدى.

   1950-يىلالردا خىتاي دۇنيادىكى ئهڭ نامرات

دۆلهتلهردىن بىرى ئىدى. خىتاينىڭ بۇ چاغدىكى

GDP سى 1820-يىلالردىكى سانائهتلىشىشنى 

ئهمدىلهتىن باشلىغان ياۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ ۋه

ئامېرىكانىڭ GDP سىدىنمۇ تۆۋهنراق ئىدى. ھهتتا

1975-يىللىرىدىمۇ، خىتاينىڭ كىشى بېشىغا

توغرا كېلىدىغان كىرىمى دۇنيا بويىچه ئهڭ

ئارقىدىكى دۆلهتلهرنىڭ قاتارىدا ئىدى.(22)

ھالبۇكى، بىر قانچه ئون يىل ئىچىدىال خىتاينىڭ

ئىقتىسادىي ئهھۋالى غايهت زور دهرىجىده

ياخشىلىنىپ كهتتى. خىتاينىڭ ئىقتىسادىي

يۈكسىلىشى كۈنىمىزده ئامېرىكىغا

سېلىشتۇرغاندا بهش ھهسسه ئېشىپ كهتتى.

   2001-يىلى، خىتاينىڭ ئىقتىسادىنىڭ ئىككى

خانىلىق سان بويىچه ئۆسۈش نىسبىتى ئىزچىل

داۋامالشمايدۇ، دېگهن كۆز قاراش كهڭ تارقالغان

ئىدى. بىز تاپشۇرۇۋالغان مهركىزى ئاخبارات

ئىدارىسىنىڭ تۈرگه ئايرىلىپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان

مۆلچهرىمۇ كۆپچىلىك ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ

مۆلچهرى بىلهن ئوخشاش ئىدى. ئامېرىكادىكى

خىتاي ئىقتىسادىنىڭ كېلىچىكىگه بولغان

مۆلچهرلهرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهكال خىتاينىڭ

ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىدىغانلىقىنى ئىلگىرى

سۈرگهن ئىدى. (ئاشۇ يىلالردا) خىتاي ئىشچىلىرى

مائارىپ تهربىيىسى كۆرمىگهن، نامرات ئىنسانالر

دېيىلگهن ئىدى. خىتاينىڭ نوپۇسىغا

سېلىشتۇرغاندا، ئۆز زېمىنىدىن چىقىدىغان تهبئىي

بايلىق مهنبهلىرى ئاز. خىتاي تېخىچه زامانى

ئۆتكهن، ۋهيران بولغان ماركىسىزم-لېنىنىزم

ئىدىئولوگىيىسىنىڭ تهسىرى ئاستىدا ئىدى.

نهچچه ئون يىلالردىن بۇيان كوممۇنىست خىتايدىن

تۈزۈك كارخانىچالرمۇ چىقىپ باقمىغان ئىدى.

زامانىۋى سودا بىلىملىرىدىنمۇ، ئىقتىساد

باشقۇرۇش جهھهتتىنمۇ خهۋىرى يوق سىياسىي

بيۇروكراتالر ھوقۇق بېشىدا ئىدى. خىتاي

ئىقتىسادىنىڭ يىلىغا ئون پىرسهنت نىسبهت بىلهن

ئۆسۈپ مېڭىشى نهچچه ئون يىلالپ

داۋاملىشالمايدۇ، دېگهن قاراش كهڭرى تارقالغان

ئىدى. (چۈنكى) غهربتىكى ھېچبىر چوڭ دۆلهت

ھېچبىر زامان ئىقتىساد جهھهتته بۇنداق يۇقىرى

يۈكسىلىشكه ئېرىشىپ باقمىغان، ھهتتا ئامېرىكا

سانائهتلىشىشنىڭ يۇقىرى پهللىسىنى ياراتقان

چاغالردىمۇ   ئىقتىسادىي    يۈكسىلىش    نىسبىتى 
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خىتاينىڭىدهك يۈكسىلىشكه مۇيهسسهر بولۇپ

باقمىغان ئىدى. خىتاينىڭ يىللىق ئىقتىسادىي

يۈكسىلىش نىسبىتىنىڭ مۇقهررهر ھالدا كۆپلهپ

تۆۋهنلهيدىغانلىقىغا ئىشىنلگهن ئىدى. مهركىزى

ئىستىخبارات ئىدارىسىدا ئىشلهيدىغان

ئىقتىسادشۇناسالردىن بىرى ماڭا ئهپسۇسالنغان

ھالدا «بىزنىڭ سىستېمىمىز خاتا» دېگهن ئىدى.

    مانا بۈگۈن، خىتاينىڭ يۈكسىلىشى (نىڭ ئۇزۇنغا

سوزۇلمايدىغانلىقى) توغرىسىدىكى قاراشالر خاتا

بولۇپ چىقتى. (ئهمدىلىكته) رهسمىي تۈردىكى

ھېچبىر پۇل-مۇئامىله ئورگىنى خىتاي

ئىقتىسادىنىڭ ئامېرىكا ئىقتىسادىدىن ئۇزاق

مۇددهت ئارقىدا تۇرىدىغانلىقىغا ئىشهنمهيدۇ.

كۆپلىگهن كىتابالردىكى نوپۇزلۇق مهلۇماتالرغا كۆره،

خىتاينىڭ يۈكسىلىشى «تاشالرنى سىالپ يۈرۈپ

دهريادىن ئۆتۈۋېلىش» نهتىجىسىده قولغا كهلگهن.

بۇ ئهقلىيه سۆزنى دېڭ شياۋپىڭ چهتئهللىك

زىيارهتچىلهر بىلهن كۆرۈشكهنده دائىم تىلغا

ئاالتتى.(23) بۇ ئهقلىيه سۆز خىتاينىڭ كهڭ

دائىرىلىك ئىستراتېگىيىلىك پىالنىنىڭ

يوقلۇقىنى، ئهكسىچه، ئۈنۈملۈك پىالن بويىچه ئىش

كۆرۈشتىن ئىلگىرى بۇ خىل يۈكسىلىشكه

ئېرىشىپ قالغىنىنى ئىپادىلهيدۇ. خىتاينىڭ

رهھبهرلىرى دائىمال مۇشۇ ئهقلىيه سۆز ئارقىلىق

خىتاينىڭ ھهيران قاالرلىق دهرىجىدىكى ئىقتىسادىي

يۈكسىلىشىنى چۈشهندۈرمهكچى بولۇشىدۇ.(24)

ھالبۇكى، ۋهزىيهت ئېھتىياجى ئۈچۈن ئېيتىلغان بۇ

گهپ پهقهتال ھهقىقهتنىڭ قىسمهن يۈزى

ھېسابلىنىدۇ. ئهمهلىيهتته، بۇ تهنقىدتىن قېچىش

ۋه خىتاينىڭ تهرهققىيات ئىستراتېگىيىسىنىڭ

مهخپىيهتلىكىنى ساقالش ئۈچۈن قاقۋاشلىق بىلهن

ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ئهقلىيه سۆزدۇر.

   دۇنيا ئىقتىسادىدىكى بىرىنچى نومۇرلۇق كۈچ

بولۇشنى قولغا كهلتۈرۈش توغرىسىدا سۆز بولغاندا،

دېڭ شياۋپىڭ قهدىمكى تهرىقهتچىلهرنىڭ «پىسهنت

قىلماسلىق» پىرىنسىپىنى ئۈلگه قىلىپ، بۇ

ھالهتكه باشقىالرنىڭ كۈچىگه تايىنىپ تۇرۇپ

يۈكسهك مۇۋهپپىقىيهتلهرگه ئېرىشىش دهپ تهبىر

بهرگهن. ئهمهلىيهتچان دېڭ شىياۋپىڭ ئىككىنچى

دۇنيا 1944-يىلىدىكى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن

كېيىن  ئېچىلغان   برىتون   ئورمانلىقى   يىغىنىدا 

بهلگىلهنگهن ئىقتىسادىي تهرتىپ بويىچه بولغاندا،

(خىتاينىڭ) پهقهت ماركىسىزم-لېنىنىزم

ئىدىيىسىگه ئېسىلىۋېلىشىنىڭ يېتهرلىك

بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى. ئامېرىكا

ۋه يۇقىرى دهرىجىده تهرهققىي قىلغان باشقا

دۆلهتلهرگه يېتىشىۋېلىش ئۈچۈن خىتاي دۇنيا سودا

تهشكىالتىغا ئهزا بولۇشى، خهلقئارالىق پۇل-

مۇئامىله فوندىدىن ۋه دۇنيا بانكىسىدىن قهرز

ئااللىشى كېرهك ئىدى. بۇالرنىڭ روياپقا چىقىشىدا

غهرب دۆلهتلىرىنىڭ پايتهختىدىكى سىياسىئونالر،

ھۆكۈمهتلهر ۋه سودا ماگناتلىرى ئاكتىپ ھهمدهمده

بولغان. كوممۇنىستىك دۆلهت ھېسابالنغان

خىتاينىڭ دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولۇشنىڭ

شهرتىنى ھازىرالشقا رازى بولۇشىغا ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىدىكى كۆپچىلىك شهخس شۈبھه بىلهن

قارىغان. ئاقىۋهتته، خىتاينىڭ دۇنيا سودا

تهشكىالتىغا ئهزا بولۇشىغا ئون بهش يىل ۋاقىت

كهتتى. دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ خىتاي بىلهن

تۈزگهن كېلىشىمى بۇ تهشكىالتقا ئهزا بولغان

ھهرقانداق دۆلهتكه سېلىشتۇرغاندا ئهڭ ئىنچىكه

بايانالرغىچه ئۆز ئىچىگه ئالغان كېلىشىمگه

ئايالندى. خىتاي دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا

بولۇشتىن بىر نهچچه يىل ئىلگىرى ھىندىستانغا

قويۇلغان شهرتلهر خىتايغا قويۇلغاندىكىدهك ئېغىر

ئهمهس ئىدى. خىتاي دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا

بولۇشنىڭ ئۆزى ئۈچۈن غايهت زور دهرىجىده

پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى بىلهتتى. بىراق،

ئامېرىكا ئۇالرنىڭ بۇ تهشكىالتقا كىرىشىگه

قوشۇالمدۇ؟ خىتاي بۇ تهشكىالتقا 2001-يىلى ئهزا

بولۇپ كىرگهندىن كېيىن، بۇ تهشكىالتقا ئهزا بولغان

ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئۆز دۆلىتىدىكى دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنىڭ ئىقتىسادىي

قارارلىرىغا بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك ھالدا تهسىر

كۆرسهتمهسلىك بهلگىلىمىسىنى قوبۇل قىلدى.

(25) ئهمما، خىتاي بۇ ھهقتىكى ۋهدىسىگه ۋاپا

قىلمىدى. خىتايدىكى بارلىق دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىالر بازار كۈچلىرىگه جاۋاب

بېرىشنىڭ ئورنىغا، دۆلهتنىڭ نىشانغا يېتىشى

ئۈچۈن ھهرىكهت قىلدى. كوممۇننىستىك پارتىيسى

خىجىل بولۇپمۇ قويماستىن دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالرغا مهبلهغ سېلىشنى خىجىل بولماستىن  
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داۋامالشتۇردى. ناۋادا خىتاينىڭ بىرهر قېزىلما

بايلىقالر شىركىتى خىتاينىڭ سىياسىي تهسىرىنى

كۈچهيتىش ئۈچۈن، (ھۆكۈمهت تهرىپىدىن)

ئافغانىستاندا ياكى ئانگوالدا بىرهر كان ئېچىشقا

بۇيرۇلغان بولسا — بۇنداق قىلىشتىن زىيان

چىقىدىغان تهقدىردىمۇ — بۇ شىركهتلهر شۇنى

قىلدى.(26)

  مهن لى خانىم دهپ ئاتىغان خىتايدىن يۈز

ئۆرىگۈچى ئايال خىتايدا ئۆزى قاتناشقان مهخپىي

يىغىنالرغا قاتناشقاندا يىغقان مىسالالر ئارقىلىق،

خىتاي ئامېرىكانىڭ ئۆزى بىلهن بولغان ئۇزۇن

مۇددهتلىك نورمال سودا مۇناسىۋىتىنى قولغا

كهلتۈرۈش ۋه دۇنيا سودىغا كىرىشىگه يول ئېچىپ

بېرىشى  ئۈچۈن   ئامېرىكا   دۆلهت    مهجلىسىگه 

1995-يىلىدىن 2000-يىلىغىچه قانداق يالغان

ۋهدىلهرنى بهرگهنلىكىنى پاكىتلىق بايان قىلدى. لى

خانىمنىڭ ئاشكارىلىشىچه، خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ

ئىستراتېگىيىسى خىتاينىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئاۋاز

بهرگهنلهرگه ياردهم بېرىش ۋه ئۆزىنىڭ سودا

مهنپهئهتچىلىكى ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيىسى

توغرىسىدىكى ئۇچۇرالرنى باستۇرۇش ئارقىلىق

(ئۆزىگه قارشى سۆز ۋه ھهرىكهت جهھهتته)

ھېچكىمگه پۇرسهت قالدۇرماسلىق بولغان. خىتاي

رهھبهرلىرى ناۋادا ئالدىن مۆلچهرلىگىلى بولىدىغان

كهلگۈسىگىچه خىتايدا ئهركىن بازار بولۇش

ھهققىدىكى كېلىشىملهرنىڭ ئۈستهل ئۈستىگه

چىقمايدىغانلىقىنى ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى

بىلگهن تهقدىرده، خىتاينىڭ دۇنيا سودا

تهشكىالتىغا كىرهلىشى ئۈچۈن تاشلىنىدىغان

بېلهتنى قولغا كهلتۈرهلمهيمىز دهپ قارىغان. خىتاي

تهرهپ ئامېرىكا ئىستىخبارات ئورگانلىرىدىكى ھهر

قانداق بىرىنىڭ گۇمانىنى قوزغاپ قويمىغۇدهك

دهرىجىدىكى ئىنتايىن يۇقىرى سهۋىيىلىك

تهشۋىقات پروگراممىسىنى  باشلىغان ۋه

ئىشپييونلۇق ھهرىكىتىگه ئۆتكهن. لى خانىم

خىتاينىڭ ماۋزىدوڭ 1930-يىللىرىدا يازغان

سىياسىي ئىختىالپالرنى قانداق ئانالىز قىلىش

توغرىسىدىكى بىر كونا ماقالىنى ئۆزىگه يول

كۆرسهتكۈچى قىلىپ تۇرۇپ، ئامېرىكانىڭ تاشقى

سىياسهت بهلگىلىگۈچى گۇرۇپپىلىرى ئارىسىدا

ئىختىالپ    پهيدا قىلىش    ئۈچۈن،     ئامېرىكانىڭ

سىياسىي جهھهتتىكى خاتالىقلىرىنى قانداق تهتقىق

قىلغانلىقى توغرۇلۇق تهپسىلىي مهلۇمات بهردى.

(27) خىتاي (مهقسىدىگه يېتىش ئۈچۈن) تارقاتقان

مۇھىم ئۇچۇرالر ئارىسىدا خىتاينىڭ دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنى قهدهممۇ قهدهم

ئهمهلدىن قالدۇرۇش، ئهركىن بازار سىياسىتىنى

يۈرگۈزۈش، پۇلنى كونترول قىلىۋالماسلىق، چوڭ

كۆلهملىك سودا زاپىسى يىغىۋالماسلىق، ئامېرىكا

بارلىققا كهلتۈرگهن كهشپىياتالرغا ۋه ئهقلىي مۈلۈك

ھوقۇقىغا ھۆرمهت قىلىش قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى.

دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولۇشى ئۈچۈن يۇقارقى

شهرتلهرنى ھازىرالش كېرهك ئىدى. شۇنداقال،

خىتاينىڭ دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولۇشى

توغرىسىدىكى مۇنازىرىلهر جهريانىدا، خىتاي تهرهپ

ئىككى مىڭدىن ئۈچ مىڭغىچه بولغان خىتاي

سىياسىي مهھبۇسلىرىنىڭ تهقدىرىگه تهسىر

كۆرسىتىدىغان شهرتنى سودا كېلىشىمىگه قوشۇش

توغرۇلۇق پرىزىدېنت كېلىنتوننى قايىل قىاللمىدى.

   ئاۋام پاالتاسى 2000-يىلى، 24-مايدا 197 ئاۋازغا

قارشى 237 ئاۋاز بىلهن خىتاي بىلهن بولغان

تىجارهتنىڭ نورماللىشىشىنى ماقۇللىدى.(28)

ئارقىدىن، شۇ يىلى 19-سېنتهبىر كېڭهش پاالتاسى

15 ئاۋازغا قارشى 83 ئاۋاز بىلهن مهزكۇر قانۇن

الھىيىسىنى ماقۇللىدى.(29)

    «پىسهنت قىلماسلىق»  ۋه باشقىالرنىڭ زېھىن ۋه

بهدهن كۈچىنى ئهۋزهللىككه ئايالندۇرۇش ئارقىلىق

پايدىلىق ۋهزىيهت يارىتىش تاكتىكىسىنىڭ تهتقىق

قىلىدىغان كالسسىك مىسالالردىن بىرىده، خىتاي

غهربتىن ئهڭ ئىلغار تېخنىكىالرنى ئهكىرىش

ئارقىلىق پاي-چېك ۋه ئاكسىيه پهرز كاپىتالى

بازىرى، ئورتاق سهرمايه سانائىتى، ياشانغانالرنى

بېقىش فوندى، ئىگىلىك ھوقۇق فوندى، پۇل-

مۇئامىله بازىرى قاتارلىق ساھهلهرده؛ شۇنداقال

چهتئهل مهبلىغى، خهلقئارالىق مهركىزىي بانكا،

ئولتۇراق ئۆي قهرزى ۋه ئامانهت كارتىسى، قاينام

تاشقىنلىققا چۆمگهن ماشىنىسازلىق سانائىتى

قاتارلىق جهھهتلهرده تهرهققىياتنى قولغا كهلتۈرگهن.

بۇ يۈكىسىلىشلهرنىڭ ھهممىسى دۇنيا بانكىسى ۋه

شهخسىي كارخانا بولغان گولدمهن سهكس گۇرۇھى

قاتارلىقالرنىڭ ئاكتىپ ياردىمى ئاستىدا قولغا

كهلگهن. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، خىتاي كوممۇنىستىك 
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پارتىيىسى باشقا ھهرىكهتلهرگه مۇراجىئهت

قىلمىغان ئهھۋال ئاستىدا، تېخنولوگىيه ۋه

غهربنىڭ بىلىم-مۈلۈك ھوقۇقىنى ئوغرىالش ئۈچۈن،

ئاشكارا ۋه قاپ يۈرهك پروگراممىالرنى ئىشقا

سالدى. ساختا مهھسۇالتالر ياراتقان ئىقتىسادىي

قىممهت خىتاي GDPسىنىڭ سهككىز پىرسهنتىنى

ئىگىلىدى.(30)

  2008-يىلى دۇنيا بانكىسىنىڭ باش

ئىقتىسادشۇناسى بولغان خىتاينىڭ بىرىنچى

نومۇرلۇق ئىقتسادىي مهسلىھهتچىسى جاستىن لىن

لېكسىيه ۋه ماقالىلىرى بىلهن  خىتاينىڭ

ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيىسى ئهڭ نوپۇزلۇق

شهخسلهردىن بىرىدۇر. ئۇنىڭ لېكسىيه ۋه

ماقالىلىرىنىڭ كۆپ قىسىمىنى ئېنگىلىز تىلىدا

سۆزلىگهن ۋه يازغان. (31) ئۇ خىتايغا ئهڭ يۇقىرى

چهكته سادىق بولغان. مهن 1971-يىلى تهيۋهن دۆلهت

ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئىككى يىل تهتقىقات ئۈچۈن

بارغىنىمدىن بېرى ئۇنى بىلىمهن. ئاشۇ يىلى ئۇ

ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ رهئىسلىكىگه

سايالنغان. ئون يىلدىن كېيىن تهيۋهندىن يۈز ئۆرۈپ

خىتاينىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئاتقان. 1981-يىلى

بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا سىياسىي ئىقتىسادتىن

ماگېستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن. كېيىن چىكاگو

ئۇنۋېرسىتېتىدا ئىقتىسادشۇناسلىقتىن دوكتورلۇق

ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن. دوكتور لىن ئاخىرىدا

سوۋېتچه دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنى

قانداق قىلىپ قايتىدىن شهكىللهندۈرۈش جهھهتته

مهسلىھهت بېرىش ئۈچۈن خىتايغا قايتقان.(32)

   لىننىڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي يۈكسىلىشىنىڭ

تهسۋىرلىشى ھهيران قاالرلىق دهرىجىده ئىدى: دېڭ

شياۋپىڭ ئۇزاق زامانالردىن بېرى خىتاينىڭ ئاڭلىق

رهۋىشتىكى ئىستراتېگىيىسىنى ئوچۇق ئاشكارا

ھالدا ھهدىدىن زىياده ئاددىيالشتۇرۇۋېتىپ، بازار

ئىقتىسادىنى خىتاينىڭ رىقابهت كۈچى پىالنىنىڭ

يادروسى دهپ قارىۋالدى. لىن خىتاينىڭ ئىقتىسادىي

ئىستراتېگىيىسى ھهققىده ئۈچ پارچه ئاددىي ۋه

ھهممىگه تونۇشلۇق كىتاب يازغان بولۇپ، ئۇ بۇ

كىتابلىرىنىڭ ئاساسلىق ئىككى مهنبهسىنىڭ

«خىتاينىڭ قهدىمكى تارىخى ۋه دۇنيا بانكىسى»

بولغانلىقىنى قهتئىيلىك بىلهن ئىپاده قىلغان.(33)

بۇ  ئىپادىنىڭ  توغرىلىقى  خىتايدىن  يۈز ئۆرۈگۈچى 
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شهخسلهر ئىچىدىن ئهڭ كامىدا بىر شهخس

تهرىپىدىن قۇۋۋهتلهندى. بۇ شهخس دۇنيا

بانكىسىنىڭ رولى توغرۇلۇق، شۇنداقال ئامېرىكانىڭ

ئهركىن بازار تهشهببۇسىنىڭ كۈتۈلمىگهنده خىتاينى

ئۆزىنىڭ سودا مهنپهئهتچىلىكىنى دۇنيا مىقياسىدا

كۈچهيتىشى ئۈچۈن قانداق قىلىپ تاكتىكا بىلهن

تهمىنلهپ بهرگهنلىكى توغرۇلۇق تهپسىلىي

مهلۇماتالرنى بهردى. لىننىڭ (خىتاينىڭ ھهقىقهتهن

ماكرولۇق ئىستراتېگىيىسى مهۋجۇت دهيدىغان) كۆز

قاراشلىرى خىتاينىڭ ئامېرىكانى تهتقىق قىلدىغان

ئهڭ نوپۇزلۇق مۇتهخهسسىسى ۋاڭ سىجىنىڭ كۆز

قاراشلىرىغا زىت. ۋاڭ سىجى ئوكسفورد

ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان بولۇپ، بېيجىڭدىكى بىر

مهشھۇر تهتقىقات مهركىزىنىڭ مهسئۇلىدۇر. ۋاڭ دېڭ

شياۋپىڭغا ئوخشاش دائىمال «خىتاينىڭ بۈيۈك

ئىستراتېگىيىسى يوق، ئۆتكهن ئوتتۇز يىلدا خىتاي

ئىستراتېگىيه جهھهتته قااليمىقان ۋه تهرتىپسىز

ھالهتنى بېسىپ ئۆتتى» دهپ قارايدۇ.

   ۋاڭ 2011-يىلى «تاشقى مۇناسىۋهتلهر ژۇرنىلى»دا

«خىتاينىڭ بۈيۈك ئىستراتېگىيه ئىزدىشى» ناملىق

ماقالىسىنى ئېالن قىلغان بولۇپ، ماقالىده كىمكى

خىتاي ئىستراتېگىيه بىلهن ئىش كۆرىدۇ، دېسه

خاتاالشقان بولىدۇ، بۇنداق دېگۈچىلهر خىتايغا

قارشى يامان نىيهتتىكى كىشىلهر بولۇش

ئېھتىماللىقى ئىنتايىن چوڭ، دېگهندهك پىكىرلهر

ئوتتۇرىغا قويۇلغان.(34) دېڭ شىياۋپىڭمۇ تاكى

1997-يىلى ئۆلگهنگه قهدهر، ئۆزىنى زىيارهت

قىلغانالرغا ئوخشاش ھالدا «خىتاينىڭ مۇكهممهل

ھالدىكى ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيىسى يوق» دهپ

كهلگهن.(35)

  1983-يىلى، دۇنيا بانكىسىنىڭ باشلىقى

ئا.ۋ.كالۋزىن (A. W. Clausen) خىتاينى زىيارهت

قىلىپ، دېڭ شىياۋپىڭ بىلهن كۆرۈشكهن. ئۇالر

مهخپىي ھالدا دۇنيا بانكىسىدىن بىر گۇرۇپپا

ئىقتىسادشۇناس خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى تهتقىق

قىلىپ، كهلگۈسى يىگىرمه يىلدا خىتاينىڭ

ئىقتىسادىي جهھهتته ئامېرىكاغا قانداق

يېتىشىۋالىدىغانلىقى توغرۇلۇق مهسلىھهت بېرىشى

ئۈچۈن مهخپىي كېلىشكهن. دۇنيا بانكىسى بۇ

جهرياندا (بىر ياقتىن) خىتاينىڭ ئهركىن بازار

ئىقتىسادىغا      قاراپ   مېڭىشقا       موھتاجلىقىنى 
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ئىپادىلهيدىغان بىر قىسىم ئېنىقسىز دوكالتالرنى

ئېالن قىلىپ قويۇپ،(36) (يهنه بىر ياقتىن) دۇنيا

بانكىسىنىڭ ئىقتىسادشۇناسلىرى خىتاينىڭ

قانداق قىلىپ ئامېرىكادىن ئېشىپ

كېتهلهيدىغانلىقى توغرۇلۇق مهخپىي يوسۇندا

خىتايغا يول كۆرسهتكهن. تولىمۇ ئېنىقكى، دۇنيا

بانكىسى غهرىزىنى يوشۇرۇۋاتقانلىقىنى

چاندۇرماستىن، خىتاينى كاپىتالىزىم يولىغا

مېڭىۋاتقان قىلىپ كۆرسهتكهن. ئهسلىده، بۇ ئىشالر

خىتاينىڭ ئۇرۇشقاق بهگلىكلهردىن ئۇدۇم قالغان

«كونا زوراۋان كۈچنى كۆرهڭلىتىش» پرىنسىپىغا

ئاساسهن قارار قىلىنغان.

   دۇنيا بانكىسى 1985-يىلى خىتاينىڭ 2050-

يىلىغا بارغاندا تهرهققىي قىلغان دۆلهتلهرگه

يېتىشىۋاالاليدىغانلىقىنى مهخپىي يوسۇندا

كۆرسهتكهن ئىدى. بۇنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئۈچۈن،

خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئهڭ كامىدا يىلىغا 5.5

پىرسهنتلىك تولىمۇ يۇقىرى يۈكسىلىشنى ئىزچىل

ھالدا داۋامالشتۇرالىشى كېرهك ئىدى. پهقهت

ياپونىيهال خىتايغا سېلىشتۇرغاندا ئاجىز

ئىقتىسادىي سهۋىيىدىن يۈكسىلىپ، ئامېرىكاغا ۋه

باشقا تهرهققىي قىلغان دۆلهتلهرگه يېتىشىۋالدى.

دۇنيا بانكىسى خىتايغا باشقا دۆلهتلهر سىناپ

باقمىغان، ئهمما قىسمهن دهرىجىده تهجرىبه قىلىپ

باققان بىر تۈرلۈك ئىستراتېگىيىنى يۈرگۈزگهن

تهقدىرده، خىتاينىڭ تهرهققىي تاپقان ئهللهرگه

يېتىشىۋاالاليدىغانلىقى توغرۇلۇق مهسلىھهت

كۆرسهتتى.(37)

  دۇنيا بانكىسى خىتاينىڭ زاپاس ساقالش

نىسبىتىنىڭ ئىنتايىن يۇقىرى ئىكهنلىكىنى، ناۋادا

خىتاينىڭ ئىشلهپچىقىرىش كۈچىنىڭ ئېشىشىنى

قولغا كهلتۈرهلىگهن، بولۇپمۇ ئىشلهپچىقىرىشتا

ئىلىم-پهن ۋه تېخنولوگىيهگه مۇراجىئهت قىلغان

تهقدرىده، بۇنىڭغا قوشۇپ نوپۇسنىڭ كۆپىيىشىگه

چهكلىمه قويغان تهقدىرده، خىتاينىڭ (غهرب

ئهللىرىگه يېتىشىۋېلىشتهك) بۈيۈك غايىسىنىڭ

ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقىنى كۆرسهتتى. دۇنيا

بانكىسى خىتايغا مهخپىي رهۋىشته ئالته نۇقتىدىن

تهكلىپ سۇندى. دۇنيا بانكىسى سىياسىۋىيلىقى

ئىنتايىن سهزگۈر قارار چىقارغانلىقى، خىتاينىڭ

سوتسىيالىزم    يولىنى    قولاليدىغانلىقى،     توغرا 

رهۋىشتىكى بازار ئىقتىسادى يۈزلىنىشى ئۈچۈن

تىرىشچانلىق كۆرسهتمىگهنلىكى سهۋهبلىك،

تهكلىپلىرىنى دۇنياغا ئاشكارىلىمىدى. بىرىنچى

تهكلىپته، 1985-يىلىدىن باشالپ يىگىرمه يىل

ئىچىده خىتاينىڭ ئىشلهپچىقىرىشنى، بولۇپمۇ

يۇقىرى تېخنىكىلىق مهھسۇالتالرنى

ئىشلهپچىقىرىش سالمىقىنى جىددىي رهۋىشته

ئاشۇرۇشى كۈچهپ تهكىتلهندى ۋه بۇنىڭ ئۈچۈن

ئۆزىنىڭ ئېكسپورت قۇرۇلمىسىنى ئۆزگهرتىشى

كېرهكلىكى كۆرسىتىلدى.  ئىككىنچى تهكلىپته،

خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ چهتئهلدىن غايهت زور

مىقداردا قهرز ئالماسلىقى كېرهكلىكى

ئاگاھالندۇرۇلدى. ئۈچىنچى تهكلىپته، دۇنيا

بانكىسىنىڭ ئىقتىسادشۇناسلىرى چهتئهل

كارخانىلىرىنىڭ پهقهتال يۇقىرى تېخنولوگىيه ۋه

زامانىۋى باشقۇرۇش تېخنىكىلىرى جهھهتتىال

خىتايغا مهبلهغ سېلىشى ئۈچۈن، خىتاينىڭ

ئۇالرغا مۇشۇنى تهشۋىق قىلىشىنى تهكىتلىدى.

تۆتىنچى تهكلىپته، چهتئهلنىڭ مهبلهغ سېلىش

شىركهتلىرى ۋه شېرىكلهشكهن كارخانىلىرىنى

ئىقتىسادىي ئاالھىده رايوندىن باشقا رايونالرغا

كېڭهيتىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بهشىنچى

تهكلىپته، (ئۆزى تىزگىنىنى تۇتۇپ تۇرغان) تاشقى

سودا شىركهتلىرىنى پهيدىنپهي ئهمهلدىن

قالدۇرۇپ، ھهر بىر دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىنىڭ ئۆز ئالدىغا سودا ئورۇنالشتۇرۇشىنى

ئهمهلگه ئاشۇرۇش كېرهكلىكى بىلدۈرۈلدى. ئهڭ

ئاخىرقى ئالتىنچى تهكلىپته بولسا، خىتاي

ئۆزىنىڭ ماكرو ئىقتىساد رامكىسىنى قهرهللىك

رهۋىشته بهلگىلهپ تۇرۇشى كېرهكلىكى بايان

قىلىندى.(38)

   1990-يىلىغا كهلگهنده، دۇنيا بانكىسىنىڭ ئهڭ

كۆپ خىزمهتچىلهر گۇرۇپپىسى بېيجىڭدا ئىدى.

خىتاي رهھبهرلىك قاتلىمى دۇنيا بانكىسىنىڭ

پهرده ئارقىسىدا ئويناۋاتقان رولىنى قىلچه

ئاشكارىلىماستىن، بۇ خهلقئارالىق تهشكىالتنىڭ

ئومۇمهن ھهممه تهكلىپىگه بىنائهن ئىش كۆردى.

ئې.س ھۋا (E. C. Hwa) نىڭ ياردىمى ئاستىدا،

1984-يىلى خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى تهتقىق

Peter) قىلىشقا باشچىالپ چۆككهن پېتىر خارولد

1990 ) (Harrold-يىلى)  دۇنيا  بانكىسىنىڭ  باش 



ئىقتىسادشۇناسى بولۇپ تهيىنلهندى. نۇرغۇن

يىلالردىن كېيىن، خىتاينىڭ مۇئاۋىن

مىنىستىرلىرىدىن بىرى ماڭا ھۋانىڭ — گهرچه ئۇ

خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ساھهسىنىڭ سىرتىدا

ھېچقانداق تونۇلمىغان بولۇشىغا قارىماي— خىتاي

ئىقتىسادىنىڭ ئۇلىنى سالغۇچى شهخس

ئىكهنلىكىنى ئېيتقانىدى. مهن تونۇيدىغانالردىن

ھېچكىم ھۋا توغرىسىدا مهلۇماتقا ئىگه ئهمهس

ئىدى.

   سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن، خىتاي

ئىقتىسادشۇناسلىرى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋه شهرقىي

ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي مودېلىغا ئهگىشىمىزمۇ يوق،

دېگهن مهسىله ئۈستىده مۇنازىرىگه چۈشۈپ كهتتى.

بۇ چاغدا شهرقىي ياۋروپانىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىلىرى تېزدىنال خۇسۇسىيلىشىپ، ئهركىن

ھالهتته باھا بهلگىلهشكه ئۆتۈپ بولغان ئىدى. ئۆز

ۋاقتىدا بۇ مهسىلىدىن ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى

خهۋهرسىز بولغان بولسىمۇ، خىتاينىڭ

ئىسالھاتچىلىق ئىدىيىسىدىكى سىياسىئونلىرى

رۇسىيهنىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنى

خۇسۇسىيالشتۇرۇش مودېلىغا ئهگىشىشىمىز كېرهك

دهپ قارايتتى. شۇنداق قىلىپ خىتاي يهنه بىر دوقالغا

دۇچ كهلدى. تيهنئهنمېن ۋهقهسى يۈز بېرىشتىن

ئىلگىرىكى بىر قانچه يىلدا، ئامېرىكانىڭ

خىتايشۇناس تهتقىقاتچىلىرى بۇ مۇنازىرىده مهغلۇپ

بولدى. ئىككى نهپهر كوممۇنىستىك پارتىيه

ئهمهلدارى ھهقىقىي ئىسالھاتچى بولغانلىقى ئۈچۈن

ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالندى. ئارقىدىن، ئامېرىكا

پارىژدا ياشاۋاتقان سۈرگۈندىكى خىتايالرنى

قوللىماسلىقنى قارار قىلدى. پرىزىدېنت كلىنتون

خىتاي ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىش ئۈچۈن ئهركىن

بازار ۋه خۇسۇسىي ئىگىلىك يولىغا ماڭامدۇ ۋهياكى

تېخنىكا ئوغرىالش، ساختا مال ياساش، ئاخبارات

توپالش تىپىدىكى دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

شىركهتلهرنى كۆپلهپ قۇرۇش يولىغىمۇ دېگهنلهرنى

تېخىچه بىلهلمىگهن ئىدى.

   ئهگهر بىلىدىغان بولساق، ھهقىقىي رهۋىشتىكى

ئهركىنلىشىش يولىغا ماڭغۇسى بارالر كىشىلهرنى

قولالش ھهقىقهتهن ئاقىالنىلىك بولغان بوالتتى. بىراق،

تېخىمۇ كۆپ ۋه كۈچلۈك ساداالر — مهسىلهن،

كېيىنكى   يىلالردا  جۇڭگو    بانكىسىنىڭ   باشلىقى 

بولغان جوۋ شىياۋچۈهن قاتارلىقالرنىڭ ساداسى —

غالىپ كهلدى. جوۋنىڭ بۇرۇنال دۇنيا بانكىسى بىلهن

ھهمكارلىق ئورنىتىۋېلىشى خىتاينىڭ مارافون

ئىستراتېگىيىسى ئۈچۈن مىسلىسىز پايدىلىق

بولدى. 1991-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى

پارچىالنغاندىن كېيىن، خىتاينىڭ تهسىركه كۈچكه

ئىگه بهزى سىياسهتچىلىرى رۇسىيهنىڭ ئىسالھات

مودېلىغا تهقلىد قىلىپ مېڭىشنى ئارزۇلىدى. بىز

ئهسلى مۇشۇ ئىسالھاتچىالرنى قولالپ، بۇنىڭ

ئهكسىچه جوۋغا ئوخشاشالرغا قارشى تۇرغان بولساق

بوالتتى. ئهمما، بىز بۇ مهخپىي مۇزاكىرىدىن خهۋهر

تاپالمىدۇق.

   جوۋ سىياسىي ئىسالھات قىلىشنى رهت قىلدى.

ئهكسىچه، ئۇ ۋه ئۇنىڭ دۇنيا بانكىسىدىكى

ئىتتىپاقداشلىرى دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالرنىڭ پايدىغا ئېرىشىشىنى كۈچهيتىش

ئىستراتېگىيىسى يۈرگۈزۈش ئارقىلىق

كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ كونترول قىلىش

ھوقۇقىنى ساقالپ قېلىشنى تهشهببۇس قىلدى. جوۋ

شياۋچۈهن دۇنيا بانكىسى ئۈچۈن بىر پارچه مهخپىي

دوكالت تهييارالپ، دوكالتتا ئۆزىنىڭ غهربنىڭ بازار

ئىقتىسادىنى رهت قىلىش پىالنىنى ۋه رۇسىيه بىلهن

شهرقىي ياۋروپانىڭ ئىسالھات تهجرىبىلىرىدىن

ئالغان ئىجابىي ساۋاقلىرىنى تهپسىلىي ئوتتۇرىغا

قويدى. جوۋ بىلهن دۇنيا بانكىسىنىڭ خىتاي

شۆبىسى دېرىكتورى پېتىر خارولد خىتاينىڭ

ئۈنۈمسىز، قۇرۇلمىسى ناباب، سودىسى ناچار دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنى ئىسالھ قىلىش

ئۈچۈن يېڭىچه ئىستراتېگىيه ئوتتۇرىغا قويدى.

ئۇالر غايهت زور سوممىدىكى ئىقتىسادتىن زىيان

تارتقانلىقى ئۈچۈن، ھۆكۈمهت كونتروللىقىدىكى

بانكا سىستېمىسى ئارقىلىق بۇ زىياننىڭ ئورنىنى

تولۇقالندى.(39) دىنازاۋورالرنى قۇتقۇزۇپ قېلىپ،

ئۇنى دۆلهت چېمپيونىغا ئايالندۇرۇش ئىلگىرى

ھېچقاچان يۈز بېرىپ باققان ئىش ئهمهس ئىدى.

   تهپسىلىي تهتقىق قىلىنىشتىن كېيىن، خىتاي

گۇرۇپپىسى ۋه دۇنيا بانكىسىنىڭ ئىقتىساد-

شۇناسلىرى كارخانىالرنى خۇسۇسىيالشتۇرۇش ۋه

سىياسىي ئىسالھاتقا قارشى تۇرۇش قارارىغا كهلدى.

ئۇالر بىرلىكته ئىقتىسادىي يۈكسىلىشتىكى ئهڭ

مۇقىم    يولنىڭ   سوتسىيالىزمچه  ئىقتىسادنى  ۋه
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خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ سىياسىي

مونوپوللۇقىنى قوغداش بولىدىغانلىقىنى

بهلگىلىدى. ئۇالر دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالرنى رهت قىلىشتىكى قىسمهن باھانىسى —

ئۆزلىرىنىڭ مۆلچهرىچه خىتاينىڭ دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى سانائهت كارخانىلىرىنىڭ قىممىتى

ئىككى ترىليون خىتاي پۇلى ئىكهنلىكى، خهلقنىڭ

زاپاس پۇلى بىر تىرىليون خىتاي پۇلى ئىكهنلىكى؛

شۇ ۋهجىدىن، خىتاي خهلقىنىڭ دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرغا مهبلهغ سېلىپ، بۇ

كارخانىالرنىڭ ئىگىلىرى بوالاليدىغانلىقىنىڭ

مۇمكىن ئهمهسلىكى، شۇ ۋهجىدىن خىتاينىڭ

سوۋېت تىپىدىكى كارخانىالرنى خۇسۇسىيالشتۇرۇش

يولىغا ماڭسا بولمايدىغانلىقى ئىدى. يېزىالردىمۇ

ئوخشاشال خۇسۇسىي مۈلۈك بولسا بولمايتتى. ھهتتا

2014-يىلىدىمۇ، ئالته يۈز مىليون خىتاي دېھقانلىرى

ئۆزى تېرىۋاتقان يهرلىرىگىمۇ ئىگىدارچىلىق

قىاللمايتتى.

) ماۋ     بۇ مۇنازىرىلهرنىڭ بىر قىسىمى (

يۈشى 2012-يىلى كاتو ئىلمىي جهمئىيىتى

تهرىپىدىن بېرىلگهن مىلتون فرىدمهن ئهركىنلىكنى

ئىلگىرى سۈرۈش مۇكاپاتىغا ئېرىشكهندىن كېيىن،

2013-يىلى ماۋيۈشى تهرىپىدىن ئاشكارىالندى.(40)

بهلكىم ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى بازارنى

ئهركىنلهشتۈرۈش پىكىرىدىكى مۆتىدىللهر بىلهن

قاتتىق قولالر ئارىسىدىكى بۇ زىددىيهتلهردىن ئۆز

ۋاقتىدا خهۋهر تاپقان بولسا، ۋاشىڭتوندا باشقىچه

قارار چىقىرىلىشى مۇمكىن ئىدى.

 

***

   90-يىللىرىنىڭ باشلىرىدا، پۇل-مۇئامىله بىلهن

شۇغۇللىنىدىغان ئاشۇ غهربلىكلهر چىڭداۋ پىۋىسى

گۇرۇھى خىتايدىكى بىردىنبىر داڭلىق كارخانا دهپ

بىلگهن بولۇشى مۇمكىن. بۈگۈن بولسا، دۇنيادىكى

بهزى ئاۋانگارت كارخانىالر خىتاي دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىالردۇر. مهسىلهن، سىنوپېك

)، خىتاي بانكىسى، خىتاي تېلگرافى، )

خىتاي كۆچمه تېلگرافى ۋه خۇاۋېي قاتارلىقالر

مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن. گهرچه كۆپلىگهن

دۆلهتلهرنىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى

بولسىمۇ،   بىراق،    باشقا     دۆلهتلهرنىڭ        دۆلهت 
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جوسېف خاللىنان

ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى دۆلهتنىڭ

ئىقتىسادىنىڭ جان تومۇرى دهپ قارالغان ساھهلهر

ئارقىلىق ئىقتىسادىي مهنبهلهرنى

ھهرىكهتلهندۈرۈش ئۈچۈن قۇرۇلغان. بۇ كارخانىالرنى

دۆلهت ئىگىلىكىده تۇتۇشتىكى سهۋهب — ئهركىن

بازار بۇ خىل ئىقتىسادىي مهنبهلهرنى تهمىن

ئېتىشنى كاپالهتكه ئىگه قىاللمايدۇ دهپ قارالغان.

(chaebol) خىتاي جهنۇبىي كورىيهنىڭ چىبول   

شىركىتى ۋه ياپونىيهنىڭ گورۇھ شىركهتلىرىنىڭ

ئهندىزىسىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، بىر نهچچه

قهدهمنى بالدۇر ئالدى. خىتاينىڭ دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنىڭ قۇرۇلمىسىدا

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىنى كوممۇنىستىك

پارتىيه ئۆزى قۇرىدۇ ۋه ئۇنىڭ ئىستراتېگىيىلىك

قهدهم-باسقۇچلىرىنى ئۆزى بهلگىلهيدۇ. بۇ قهدهم-

باسقۇچالر چوقۇم دۆلهت مهنپهئهتىگه پايدىلىق

بولۇشى، ھهر قاچان تۆتنى زامانىۋىالشتۇرۇشنىڭ

ئهڭ كامىدا بىرىنى، ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپراقىنى

ئىلگىرى سۈرهلهيدىغان بولۇشى كېرهك. خىتاينىڭ

بارچه مۇھىم دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىلىرىنىڭ باشقۇرغۇچىلىرىنى خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيىسى مهركىزى كومېتىتى

تالاليدىغان بولۇپ، بۇ باشقۇرغۇچىالرنىڭ زور

كۆپچىلىكى دۆلهتنىڭ ئىستىخبارات قاتلىمىدىن

ياكى ھهربىي قاتلىمىدىن تالالنغان. شۇنداقال، بۇ

خىل مۇناسىۋهت دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالر

يۈرۈشۈپال تۇرغان تهقدىرده توختاپ قالماي

داۋاملىشىدۇ. خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

بانكىلىرى خۇسۇسىي ئىگىدارچىلىقتىكى

كارخانىالرغا قارىغاندا دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالر (نى مهبلهغ بىلهن تهمىنلهش) نى ياخشى

كۆرىدۇ. بۇ بانكىالر خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكدىكى

كارخانىلىرىنى زور سوممىدا ئىقتىساد بىلهن

تهمىنلهش ئارقىلىق، بۇ قالتىس كارخانىالرنىڭ

چهتئهلنىڭ تېخنولوگىيىسىنى قولغا كهلتۈرىشى ۋه

چهتئهلدىن خام ماتېرىيال قولغا چۈشۈرۈشىگه

ھهمدهم بولىدۇ. بۇ خىل ھۆكۈمهت ياردهملىرىنىڭ

ئۈنۈمدارلىقى تۆۋهن، كۆپىيىشى يوقنىڭ ئورنىدا

بولسىمۇ، ئهمما بۇ مهبلهغلهر خىتاينىڭ مهزكۇر

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنى غهرب

كارخانىلىرىغا     قارىغاندا     ئهۋزهللىككه     ئىگه 



يهنه بىر قېتىم پهرده ئارقىسىدا تۇرۇپ يول

كۆرسىتىۋاتقان دۇنيا بانكىسىنىڭ يول-يورۇقىغا

ئهگهشتى. تىيهنئهنمىن قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن

ئامېرىكا، ياۋروپا ۋه ياپونىيه خىتايغا جازا يۈرگۈزگهن

بولسىمۇ، دۇنيا بانكىسى مهخپىي ھالدا خىتايغا

ياردهم بهردى. خىتاي يهنه بىر قېتىم دۇنيا

بانكىسىنىڭ كۆرسهتمىسى بىلهن، ئامېرىكا

فېدېراتسىيه زاپىسى سىستېمىسىغا ئوخشاش

سىستېمىدىن بىرنى قۇرۇپ چىقتى.(43)

  خىتاي ئهمهلدارلىرى 2003-يىلىدىن باشالپ

دۆلهتلىك كۈچلۈك كارخانىالرنى بهرپا

قىلىدىغانلىقى توغرۇلۇق سۆزلهشكه باشلىدى. بۇ

ئۆزىنىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىسىدىن

ئهللىكىگه ياردهم بېرىش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ 2010-

يىلىدا دۇنيادىكى بهش يۈز كۈچلۈك كارخانا قاتارىغا

كىرىشنى قولغا كهلتۈرۈش پىالنغان بىر يوشۇرۇن

پىالندىن دېرهك بېرهتتى. خىتاي بۇ غايىسىگه يهتتى.

قورال-ياراق، توك، ئېنېرگىيه، ئۇچۇر

تېخنولوگىيىسى، خهلق ئاۋىئاتسىيىسى، سۇ

ترانسپورتى قاتارلىق ساھهلهردىكى دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى خىتاي كارخانىلىرى زېمىن ۋه

ئېنېرگىيه ياردهم پۇلى، ئېتىبار ئۆلچىمىدىكى باج

سىياسىتى، خىتاي بانكىسىدىن بېرىلىدىغان

نورمىدىن تۆۋهن ئۆسۈم نىسبهتلىك قهرز (بۇ خىل

قهرزنىڭ قايتۇرۇلۇشىدىن ئۈمىد كۈتۈلمهيدۇ)

قاتارلىق ئۇسۇلالر بىلهن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ

قوللىشىغا ئېرىشتى.(44)

    كۈنىمىزده خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدىكى

ۋه دۆلهت كونتروللۇقىدىكى ئىقتىسادى غايهت زور.

ئېرىشكىلى بولىدىغان سان-سىفېرالر شۇنى

كۆرسىتىدۇكى، دۆلهت ئىگىدىكى خىتاي

كارخانىلىرى ۋه بۇ كارخانىالر بىۋاسىته كونترول

قىلىدىغان ساھهلهرنىڭ GDP سى خىتاينىڭ يېزا-

ئىگىلىكىگه تهۋه بولمىغان GDP سىنىڭ 40

پىرسهنتىنى ئىگىلهيدۇ. ناۋادا بۇ كارخانىالر

ۋاسىتىلىك كونترول قىلىدىغان شهھهرلهردىكى

كوللېكتىپ ئىگىلىك ۋه يېزا قىشالقالردىكى كان-

كارخانىالرنى يۇقىرىقى سانغا قوشۇپ ھېسابلىغاندا،

خىتايدىكى    ئومۇم      ئىگىدارچىلىقىدىكى      ۋه 

قىلىدۇ.(41) خىتاينىڭ يۈزگه يېقىن دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىسىنىڭ ھهممىسى

دۇنيادىكى بهش يۈز كۈچلۈك كارخانا قاتارىدا.

  مۇھىم ئۆزگىرىشلهردىن بىرىده، مهخپىي

ساھهلهرنى ئاساس قىلىدىغان دۇنيا بانكىسى ۋه

خهلقئارالىق پۇل-مۇئامىله فوندى خىتاي

بهلگىلىمىرىنىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالردىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مهنپهئهتىنى

قوغداشنى تهلهپ قىلىدىغانلىقى ئېتىراپ قىلدى.

بۇنداق قىلىش خىتاينىڭ ئۆز ۋهدىلىرىگه خىالپ.

دۇنيا بانكىسى 1993-يىلىدىكى بىر مهخپىي

دوكالتىدا شۇ دهرىجىده چوڭقۇرالپ كهتكهنكى، ئۇالر

ھهتتا خىتاي دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىلىرىنىڭ ئىلغارالشتۇرۇلمىسا ۋه ئۈزۈل-

كېسىل ھالدا تاپاۋهت يارىتىدىغان ھالغا كهلمىسه

خىتاينىڭ باشقا ئىسالھاتلىرىنىڭ مهغلۇبىيهتكه

ئۇچرايدىغانلىقىدىن خىتاينى ئاگاھالندۇرغان.(42)

دوكالتتىكى «شىركهتلهشتۈرۈش» دېگهن ئۇقۇم دۆلهت

كونترولىنى بوشاشتۇرۇش، بهزى كارخانىالرنى ۋهيران

بولۇشقا ياكى تارقىلىپ كېتىشكه مهجبۇر قىلىش،

باشقا كارخانىالرنى بولسا نۇرغۇنلىغان كىچىك، زىيان

ئىچىدىكى كارخانىالرنى بىرلهشتۈرۈپ، زور پايدا

يارىتىدىغان كارخانا قىلىپ چىقىشتىن دېرهك

بېرىدۇ. مانا بۇ ئون يىلدىن كېيىن «دۆلهت

چېمپىيونى» سىستېمىسى دهپ تونۇلغان

سىستېمىنىڭ باشالنغۇچى بولۇپ قالغان.

   دۇنيا بانكىسى خىتايغا تېخىمۇ يىراققا قهدهم

ئېلىش تهكلىپىنى بهرگهن، خىتاي بۇنى قوبۇل

قىلغان. دۇنيا بانكىسى خىتايغا يهنه بىرلهشمه پاي

ھهسسىدارلىق مهبلهغ سېلىش شىركهتلىرىنى

قۇرۇش تهكلىپىنى بهرگهن بولۇپ، بۇ شىركهتلهر

ئهركىن بازار ئىقتىساد سىستېمىسىدىكى بىرلهشمه

فوندالرغا بهكمۇ ئوخشىشىدۇ. پايچهك بازارلىرىنى

قۇرۇش ئارقىلىق دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالرنىڭ پاي-چېكىنى سېتىۋېتىش تهكلىپى

كىشىنى ھهممىدىن چۆچۈتىدىغان تهكلىپ

ھېسابلىنىدۇ. (ئهسلىده، پايچهك بازىرى دۆلهت

كارخانىلىرى ئۈچۈن ئهمهس، شهخسىي كارخانىالر

ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ.) بۇ خىل ئورۇنالشتۇرۇش

«قىسمهن خۇسۇسىيالشتۇرۇش» دهپ ئاتالدى.  خىتاي 
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كونتروللۇقى ئاستىدىكى ساھهلهرنىڭ GDP سى

خىتاي ئومۇمىي ئىقتىسادىنىڭ 50 پىرسهنتىنى،

ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپراقىنى ئىگىلهيدۇ. ناۋادا سىز

كونا زوراۋان كۈچنى ئۆزىڭىزنىڭ كاپىتالىست

بولىدىغانلىقىڭىزغا ۋه ئوتتۇرا تهبىقىدىكىلهرنىڭ

پات ئارىدا دېموكراتىيه تهلهپ قىلىدىغانلىقىغا

ئىشهندۈرمهكچى بولسىڭىز، يۇقىرىقىالر

ھهقىقهتهنمۇ بىر ئاچچىق رېئاللىقتۇر.

    خىتاينىڭ بهش چوڭ بانكىسى خىتايدىكى بارچه

ئامانهت پۇلنىڭ 50 پىرسهنتىنى قولىدا تۇتىدۇ. بىر

مىليارد 350 مىليون نوپۇسقا ئىگه بىر دۆلهتته،

مهركىزى ۋه يهرلىك ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئىگىلىكىدىكى

بانكا 29، ئاالھىده مهمۇرىي رايوندىكى بانكىالر 34،

شهخسنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى بانكا ئارانال

ئىككى.(45) خىتاينىڭ بۇ 65 بانكىسى

ئامېرىكانىڭ توققۇز مىڭغا يېقىن بانكىسى بىلهن

سېلىشتۇرۇلسا تولىمۇ زور سېلىشتۇرما ھاسىل

بولىدۇ.(46) 2013-يىلىنىڭ يىل ئاخىرىدا، خىتاي

مهركىزى بانكىسىنىڭ ئومۇمىي تاشقى پېرۋوت

زاپىسى 3.66 ترىليون دولالر بولغان.(47) بۇ سان

خىتاي ئومۇمىي GDP سىنىڭ قىرىق پىرسهنتىنى

ئىگىلهيدۇ.

   خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنىڭ

ئۇزۇن زامان داۋاملىشىدىغانلىقى توغرىسىدىكى

دهلىل-ئىسپاتالرنىڭ راست-يالغىنى ئارىلىشىپ

كهتكهن.(49) كۆپ ساندىكى ئىقتىسادشۇناسالر

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالر بازار ئېھتىياجى

قامداش ئۈچۈن ئهمهس، سىياسىي ئېھتىياجنى

قامداش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىققان دهپ قارايدۇ. بۇ

كارخانىالرنىڭ مهھسۇالت ۋه مۇالزىمهتكه بولغان

ئۆزگىرىشچان تهلهپلهرنىڭ ئېھتىياجىدىن چىقالىشى

قىيىن؛ ئوخشاش ساھهدىكى ياكى خۇسۇسىي

ساھهدىكى رىقابهتلهرگه نىسبهت ئۈنۈمدارلىقى

تۆۋهن. ئۇالر دائىمال يېقىنلىرىنى ئىشقا قويۇشنىڭ

زىيىنىنى تارتىدۇ. بۇ كارخانىالرنىڭ باشقۇرۇش

تۈزۈمى سىرتقا كامدىن-كام ئاشكارىلىنىدۇ.

  دۆلهتنىڭ ئارىلىشىشى دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالرنىڭ ئۈنۈمسىزلىكىگه سهۋهب بولغان.

غهربنىڭ ياردىمى بولمىسا، خىتاينىڭ دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى ھاياتىي كۈچىنى

يوقىتىپ، ئاقىۋهتته خۇسۇسىي ئىگىدارچىلىقىدىكى

خىتاي كارخانىلىرى تهرىپىدىن شاللىنىپ كېتىدۇ.

(50) بىراق، غهربنىڭ ياردىمى سهۋهبلىك، خىتاي

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى يهنىال

گۈللهنمهكته. گولدمهن ساكس (Goldman Sachs) ۋه

مورگان ستهنلىي (Morgan Stanley) قاتارلىق غهرب

كارخانىلىرى خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىلىرىنى قايتا تهشكىللهپ، بۇ كارخانىالرنىڭ

باشقۇرغۇچىلىرىغا خهلقئارالىق پۇل-مۇئامىله

تهلىپىگه ۋه بوغالتېرلىق تهلهپلىرىگه قانداق رىئايه

قىلىشنى ئۆگهتتى.(51) نهتىجىده، خىتاينىڭ بۇ

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى لوندوندىن

نيۇيوركقىچه بولغان خهلقئارالىق پايچهك بازارلىرىدا

تۇنجى قېتىم ئۆز پايچهكىنى بازارغا سالدى،

شۇنداقال شاڭخهي، شېنجېن ۋه خوڭكوڭدىكى

پايچهك بازارلىرىدا ئۆز پايچېكىنى ئىككىنچى

قېتىم بازارغا سالدى.

    خىتايدىكى بهزى داڭلىق دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالر غهربتىكى مهبلهغ سېلىش بانكىلىرى

تهرىپىدىن قۇرۇلغان. مهسىلهن، جۇڭگو كۆچمه

خهۋهرلىشىشى (ChinaMobile) نىڭ قايتا قۇرۇلۇش

خىزمىتى، باشقۇرۇلۇشى ياخشى بولمىغان بىر قانچه

ئۆلكه دهرىجىلىك تېلگراف شىركهتلىرىنىڭ

قوشۇۋېتىلىپ، ئاخىرىدا خهلقئارالىق فوند

باشقۇرۇش شىركىتىگه سېتىۋېتىلىش ئارقىلىق

روياپقا چىققان. نۆۋهتته دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ كۆچمه

خهۋهرلىشىش شىركىتى ھېسابالنغان بۇ شىركهت،

1997-يىلى ئىككى قېتىم پايچېكىنى بازارغا

سېلىپ 4.5 مىليارد مهبلهغ توپلىغان. بۇ شىركهت

شۇ دهرىجىده چوڭكى، ئالما شىركىتى ئايفونلىرىنى

جۇڭگو كۆچمه خهۋهرلىشىشى ئارقىلىق

ساتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان كۈنى، ئالمىنىڭ

پايچېكى تۆت پىرسهنتكه يېقىن ئۆسۈپ كهتكهن.

(53)

   غهربلىكلهرنىڭ خىتاي كارخانىچىلىرى ۋه

مهبلهغ سالغۇچىلىرىغا بولغان تهسىرىمۇ ناھايىتى

چوڭ بولغان. مهسىلهن، خىتاي غهربلىكلهرنىڭ

ئۆزلىرىنىڭ MBA  (سودا باشقۇرۇش ئىلىمى

ماگېستىرلىقى) پروگراممىلىرىنى تهرهققىي

قىلدۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن ياۋروپادىكى ۋه

ئامېرىكادىكى سودا ئىنستىتۇتلىرىنىڭ

باشلىقلىرىنى ئ ۆزىگه قىزىقتۇرغان. لوندون سودا

ئىنستىتۇتى (London Business School) ۋه

روتېردام باشقۇرۇش ئىلىمى ئىنستىتۇتى 
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(Rotterdam School of Management)

قاتارلىقالرنىڭ سابىق مۇدىرلىرى نۆۋهتته خىتاي

ياۋروپا خهلقئارالىق سودا مهكتىپىده ئىشلىمهكته.

ديۇك سودا ئىنستىتۇتى ۋه خارۋارد سودا ئىنستىتۇتى

قاتارلىق ئورۇنالر خىتاينىڭ سودا ماگناتلىرىنى

تهربىيىلىمهكته.(54) ستانفورد ۋه ۋارتون

ئۇنۋېرسىتېتلىرىدا سودا باشقۇرۇش ئىلىمىدا

ماگېستىرلىقتا ئوقۇۋاتقان خىتاي پۇقرالىرى دائىمال

ئامېرىكانىڭ خهتهرلىك تۈرلهرگه مهبلهغ سېلىش

شىركهتلىرىده ۋه خۇسۇسىي سهرمايه شىركهتلىرىده

ۋاقتىنى ئۆتكۈزىدۇ. ئۇالر مهبلهغ سېلىش پۇرسىتى

يارىتىش ئۈچۈن تېزال بۇ يهرلهردىن تېزال خىتايغا

يۆتكىلىدۇ.

   خىتاي رهھبهرلىرى گهرچه غهربنىڭ بۇ خىل

ئىقتىسادىي سىستىمىنى تهنقىدلهيدىغانلىقىنى

بىلسىمۇ، ئۇالر تهسهۋۋۇر قىلىش دائىرىسى

ئىچىدىكى كهلگۈسىدىمۇ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالرغا تايىنىشنى داۋامالشتۇرىدىغاندهك

تۇرىدۇ. بۇنىڭ بىر قانچه سهۋهبى بار. بىرىنچىدىن،

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالر بۈگۈنگه قهدهر

ئىقتىسادىي نۇقتىدىن ئىنتايىن غهلىبىلىك ھالدا

ئىلگىرىلىدى. خىتاي (بۇ خىل سىستېما ئارقىلىق)

بىر ئهۋالد ئىچىدىال دۆۋه-دۆۋه مهسىلىلىرى بار بىر

دۆلهتتىن غايهت زور ئىقتىسادىي ماگناتقا ئايالندى.

ئىككىنچىدىن، خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىلىرى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ

ھاكىمىيىتىنىڭ داۋاملىشىشىنى ياردهم بىلهن ۋه

سهۋهب بىلهن تهمىنلهيدۇ. «خىتايچه ئاالھىدىلىككه

ئىگه سوتسىيالىزم» خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بىر

شوئارى بولۇپ، ئۇ بۇ شوئار ئارقىلىق ئاممىنى ئۆز

ئهتراپىغا ئۇيۇشتۇرااليدۇ. ئۈچىنچىدىن، خىتاي

رهھبهرلىرى خىتاي ئىقتىسادى ئۈچۈن، شۇنداقال

دۆلهت بىخهتهرلىكى ئۈچۈن مۇھىم رول ئوينايدىغان

ئاساسلىق سانائهت تارماقلىرى پهقهت تامامهن ياكى

ئومۇمىي جهھهتتىن ھۆكۈمهتنىڭ كونتروللۇقى

ئاستىدا تۇرغاندىال، ئاندىن توغرا يۆنىلىش بويىچه

ئىلگىرىلىيهلهيدۇ؛ دۆلهت چوقۇم كۆپ

ساندىكىلهرنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقى جهھهتته

ئاساسىي رول ئويناشنى داۋامالشتۇرۇشى كېرهك، دهپ

قارايدۇ. تۆتىنچى، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالر 
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تهيىنلهش ھوقۇقى ۋه قانۇنىيلىقنى

تهمىنئېتىدىغانلىقى ئۈچۈن، كومپارتىيهنىڭ

دۆلهتنى ئىداره قىلىشىدىكى ئاساسىي مېخانىزم

ھېسابلىنىدۇ. بهشىنچى، دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىالر خىتاينىڭ يېڭىلىق يارتىشىغا تۈرتكه

بولىدۇ، شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ چهتئهل

تېخنىكىسىغا بولغان بېقىندىچىلىقىنى ئازايتىدۇ؛

مانا بۇ دۆلهتنىڭ يهنه بىر نىشانىدۇر. ئالتىنچى،

خىتاي رهھبهرلىرى رۇسىيهنىڭ سوۋېت دهۋرىنىڭ

ئاخىرقى مهزگىللىرىده دۇچ كهلگهن — دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى سانائهتلهرنى دولالر ھېسابىدا

سىياسىي جهھهتته يېقىنلىقى بولغان شهخسلهرگه

سېتىپ بېرىش نهتىجىسىده، پۇلىنىڭ ھهددى-

ھېسابى يوق ئاز ساندىكى غايهت زور بايالر خهلقئارا

رىقابهتكه قاتنىشىشقا ئامالسىز قالغان قاتمال

شىركهتلهر بىلهن قېلىشتهك — سهلبىي

كهچمىشىنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ بېشىغا كېلىشىدىن

ساقلىنىش ئۈچۈن، ئالدىرىماستىن ھهرىكهت

قىلىشنى ئۈمىد قىلىدىغان بولۇشى مۇمكىن.

   خىتاينىڭ ئهڭ يېقىنقى بهش يىللىق پىالنى —

ئىستراتېگىيه جهھهتته مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغان،

يۇقىرى تېخنىكا تهلهپ قىلىدىغان ۋه يېڭىدىن

گۈللىنىۋاتقان ساھهلهر بويىچه دۆلهت دهرىجىلىك

ئىلغار كارخانىالرنى بهرپا قىلىش

ئىستراتېگىيىسىنى يۈرگۈزۈشنى ئۆز ئىچىگه

ئالىدۇ.(55) خىتاي ئۆزى ۋۇجۇدقا چىقارغان ئىلغار

تېخولوگىيىلهرنى سېتىش ئارقىلىق خهلقئارالىق

بازارغا كىرىشكه باشلىدى. بۇ ھال خىتاينىڭ

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنىڭ ئىقتىسادىي

كۈچىدىن ھالقىغان ئهندىشىلهرنى پهيدا قىلدى.

مهسىلهن، دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ تور-ئاالقه

ۋاسىتىلىرى شىركهرتلىرىدىن بىرى ھېسابالنغان

خۇاۋېي تېخنولوگىيه شىركىتى خىتاي

ئىستىخبارات تارماقلىرى بىلهن يېقىن ھهمكارلىق

ئىچىده بولۇشى مۇمكىن.(56) كهلگۈسىده،

ئامېرىكا شىركهتلىرى، دۆلهت ئورگانلىرى ۋه

ئهسكىرىي ئورگانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۇنيا

مىقياسىدىكى نۇرغۇنلىغان تور-ئاالقه

ئۇلىنىشلىرى خۇاۋېي تور سېستىمىسىنى

قوللىنىدىغاندهك قىلىدۇ.توختاۋسىز ھالدا تېزلىك
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بىلهن يهرشارىلىشىۋاتقان دۇنيادا مۇمكىنچىلىك

ئىچىدىكى تهھدىتلهر روشهن ھالدا مهۋجۇت.

خىتاينىڭ ئىشپىيونلۇق تارماقلىرى مهلۇم تور-

ئاالقه لېنىيهلىرىنى نازارهت قىالالمدۇ-يوق؟ ئۇالر تور

سېستىمىلىرىنى ئۇچۇر ئوغرىالش ئۈچۈن

ئىشلىتهمدۇ يوق؟ ئۇالر كهلگۈسىدىكى جىددىي

ئهھۋالالردا «زهربىدار كونۇپكىالر»نى بهرپا قىلىش

ئارقىلىق، خهلقئارالىق مۇھىم تور لېنىيهلىرىده

توسالغۇ پهيدا قىالالمدۇ-يوق؟(57) مۇشۇ سهۋهبلهر

تۈپهيلىدىن، ئامېرىكا ۋه ئهنگىلىيه ھۆكۈمهتلىرى

باشقا (بهزى) ھۆكۈمهتلهر قاتارىدا خۇاۋېي

مهھسۇالتلىرىنىڭ ئۆز دۆلىتىده سېتىلىشىنى

چهكلىدى.

   خىتاي يهنه ئۆزىنىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

كارخانىلىرىنى كېڭهيتىش ئۈچۈن چهتئهللهرگه

مهبلهغ سالدى. خىتايالر ئارىسىدا ھهتتا ئۆزىنىڭ

سودا تاپاۋىتىنىڭ خهلىقئارالىشىشىنى «چىقىپ

كېتىش» ئىستراتېگىيىسى دهپ ئاتاش مودىغا

ئايالنغان. خىتاي ئىزچىل ھالدا خىتاي پۇلىنىڭ

خهلقئارالىشىپ، ئامېرىكا دوللىرىنىڭ ئورنىنى

ئېلىپ، دۇنيادا زاپاس ساقلىنىشى ئالدى بىلهن

ئويلىشىلىدىغان پۇل بولۇشىنى تهشهببۇس قىلىدۇ.

(58) خىتاي  كارخانىلىرى  «چىقىپ كېتىش»

ئىستراتېگىيىسىنىڭ ۋارىيانتى سۈپىتىده

ئاتالمىش «چهتئهلگه قارماق تاشالش»نى، يهنى

چهتئهل شىركهتلىرىنى تۆۋهن باھادا سېتىۋېلىش

ھهرىكىتىنى باشالپ بولدى.(59) دۆلهت

بانكىلىرىدىن بېرىلىدىغان زور سوممىلىق

مهبلهغلهر ۋه بۇ مهبلهغنى قايتۇرۇش

زۆرۈرىيىتىنىڭ يوق دېيهرلىكلىكى سايىسىده،

خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى ئۆز

«كۈشهنده»لىرىنى سېتىۋېلىشنىڭ ئالتۇن

پۇرسىتىگه ئېرىشتى.

    «دۆلهتلىك تهرهققىيات ۋه ئىسالھات كومېتىتى»

- National Development and)

Reform Commission) دهپ ئاتىلىدىغان ئاالھىده

ئورگان خىتاي ئىقتىسادى ئىستراتېگىيىسىنىڭ

يادروسى ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئ ورگان

ئىستراتېگىيىلىك سانائهتلهر جهھهتته دۆلهت

سىياسىتىنى بهلگىلهش، زور كۆلهملىك مهبلهغ 

سېلىشنى تهستىقالش، شۇنداقال دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنى قوشۇۋېلىش ياكى

سېتىۋېلىش قاتارلىق فۇنكىسىيهلهرگه ئىگه.

«دۆلهتلىك تهرهققىيات ۋه ئىسالھات

كومېتىتى»نىڭ ھوقۇقى ناھايىتى چوڭ بولۇپ،

ۋېسكىدىن تارتىپ بېنزىنغىچه بولغان بارلىق

مهھسۇالتالرنىڭ باھاسىنى بهلگىلهش

ئىمتىيازىغىمۇ ئىگه. بۇ ئورگان ئۆز نۆۋىتىده يهنه

خىتاي ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيىسىنىڭ

مهركىزىدۇر.(60)

  خىتاينىڭ خهلقئارا بازارغا كېڭىيىشىگه

ئهگىشىپ، خىتاينىڭ رىقابهتچىلىرى خىتاي

ھهققىده ئىشهنچ بىلهن ئېيتااليدىغان نۇقتىالردىن

بىرى «خىتاينىڭ قائىده-نىزامالرغا ئاساسهن ئىش

كۆرمهيدىغانلىقى»دىن ئىبارهت. ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى دوكالتلىرىدىن بىرىگه

ئاساسالنغاندا، خىتاي چهتئهل رىقابهتچىلىرىگه

قارشى ئۆز ئىشلهپچىقىرىشىنى قوغداش ئۈچۈن،

تاموژنا بېجى كهچۈرۈم قىلىنغان نۇرغۇنلىغان

ساھهلهرده باج توسالغۇلىرىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى

داۋامالشتۇرماقتا ئىكهن. بۇ توسالغۇالر «دۆلهتلهر

ئارا تىجارهت، دۆلهت ئىچى كارخانىلىرىنى نورمىدىن

يۇقىرى ياردهم پۇلى بىلهن تهمىنلهش ۋه تاۋارالرنى

زاپاس بېسىۋېلىش، كهمسىتىش خاراكتېرلىك باج،

قارشى تۆكمه بېجى، ئامېرىكا تېرىلغۇ

مهھسۇالتلىرىنىڭ بىئوتېخنولوگىيه ئىلتىماسىنى

تهستىقالشنى كېچىكتۈرۈش» قاتارلىقالرنى ئۆز

ئ ىچىگه ئالىدۇ.(61) يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى

دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ بهلگىلىمىلىرىگه

خىالپ.

   قائىدىگه خالپ قىلمىشالرنىڭ بهدىلى بولىدۇ.

تهتقىقاتالردىن بىرىده، خىتاينىڭ ياردهم پۇلى بىلهن

تهمىنلهش، باجنى كهچۈرۈم قىلىش، ئهرزان باھالىق

زېمىن؛ شۇنداقال، پوالت-تۆمۈر، ماشىنا

زاپچاسلىرى، ئهينهكچىلىك ۋه قهغهزچىلىك

قاتارلىق تۆت مۇھىم ساھهگه ئائىت تېخنىكىالرنى

ئىلغارالشتۇرۇش ئارقىلىق، ئۆزى ھېچقانداق

نىسپىي ئهۋزهللىككه ئىگه بولمىغان بۇ ساھهلهرده

— ئهمگهك كۈچىمۇ شۇنىڭ ئىچىده — دۇنيا

مىقياسىدا قانداق تېزلىك بىلهن بازار ئىگىلىگهن-



لىكىگه ئائىت ھهيران قاالرلىق مىسال بايان

قىلىنغان.(62) ئهنئهنىۋى ئهركىن بازار

ئىقتىسادشۇناسلىقى بويىچه ئېيتقاندا، (ئهۋزهللىك

ھالىتىده بولماستىن تۇرۇپ بۇ ساھهلهرگه چات

كېرىش) ئۆز ماھىيىتىدىن يىراقلىشىش،

ئۈنۈمىسزلىك ۋه يۇقىرى تهننهرخ (قاتارلىقالر

سهلبىي ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ) دهپ

قارىلىدۇ. ھالبۇكى، خىتاينىڭ بۇ جهھهتتىن قولغا

كهلتۈرگهنلىرى يۇقىرىقىدىن تامامهن ئهكسىچه.

خىتاي ئون يىل ئىچىده قهغهزچىلىكته

ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىپ، دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ

قهغهز ئىشلهپچىقىرىش دۆلىتىگه ئايلىنىدۇ. دۇنيا

مىقياسىدىكى ئهينهكنىڭ ئوتتۇز پىرسهنتى خىتاي

ئىشلهپ چىقىرىدۇ. خىتاينىڭ ئهينهك ئېكسپورت

قىلىش نىسبىتى دۆلهت ئىچىدىكى ئهينهك

ئىستېمال قىلىش نىسبىتىدىن ئېشىپ كهتكهن.

خىتاي 2000-يىلىدىكى سېپى ئۆزىدىن پوالت-تۆمۈر

ئىمپورت قىلىش دۆلىتى بولۇشتىن، نۆۋهتته

دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ پوالت-تۆمۈر ئىشلهپچىقىرىش

ۋه ئېكسپورت قىلىش دۆلىتىگه ئايالندى.

خىتاينىڭ ئىشلهپچىقارغان پوالت-تۆمۈرى دۇنيا

بازىرىدىكى پوالت-تۆمۈرنىڭ قىرىق پىرسهنتىنى

تهشكىل قىلىدۇ. 2001-يىلىدىن ئېتىبارهن، خىتاي

دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ماشىنا زاپچاسلىرى

ئىشلهپچىقارغۇچى ۋه ئېكسپورت قىلغۇچى دۆلهتكه

ئايالندى. بۇ ھهرگىزمۇ ئهرزان ئهمگهك كۈچى

سهۋهبلىك ئهمهس، (چۈنكى) بۇ ساھهلهرده ئهمگهك

كۈچىنىڭ مال ئىشلهپچىقىرىش تهننهرخىده

ئىگىلىگهن نىسبىتى ئون پىرسهنتكىمۇ يهتمهيدۇ؛

(شۇنداقال) بۇنىڭ سهۋهبى، پۇل قىممىتىنىڭ

قهستهنلىك بىلهن تۆۋهن مۆلچهرلهنگهنلىكىدىنمۇ

ئهمهس. خىتاي بۇ خىلدىكى بازار ئىگىلهشلىرىگه

دىققىتىتىنى ئاغدۇرمىدى، بۇ جهھهتته ئوچۇق-

ئاشكارا چۈشهنچىمۇ بهرمىدى.

  خىتاي يهنه خىتايغا ئائىت بولمىغان

مهھسۇالتالرنىڭ ساختا نۇسخىلىرىنى زور كۆلهمده

ئىشلهپچىقىرىش بىلهن شۇغۇلالنماقتا. بۇ بىر

مهھسۇالتنى ئىگىسىنىڭ رۇخسىتىسىز

ئىشلهپچىقىرىش، قانۇنسىز يولالر ئارقىلىق ئۇ

مهھسۇالتنى     ئۆز    ئالدىغا     تارقىتىش      ياكى 
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ئىشلىتىۋېلىش، ئۇ مهھسۇالتنى الھىيىلهپ

ياسىۋېلىش ياكى مهھسۇالتقا ئائىت مۇھىم

تېخنولوگىيهنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش قاتارلىقالرنى

ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 2001-يىلى ABC خهۋهر قانىلى

خىتاينىڭ ساختا مال ئىشلهپچىقىرىشى سهۋهبلىك

چهتئهل شىركهتلىرىنىڭ ھهر يىلى تارتىدىغان

(ئومۇمىي) زىيىنىنىڭ 200 مىليارد ئامېرىكا

دوللىرى ئىكهنلىكىنى مۆلچهرلىگهن.(63) باشقىالر

زىيان ئومۇمىي سوممىسىنىڭ بۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى

ئىكهنلىكىنى قهيت قىلغان.(64) بېيجىڭدىكى

ئامېرىكا ئهلچىخانىسى باش كونسۇلىنىڭ سابىق

(Thomas Boam) مهسلىھهتچىسى توماس بوم

يېقىندا مهھسۇالت ئىشلهپچىقارغۇچى شىركهتلهر

بىرلهشمىسىده سۆزلىگهن نۇتۇقىدا، خىتاينىڭ

باشقىالر ئىشلهپچىقارغان مالنىڭ پاتنېتىنى

ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ۋه ساختا مال ئىشپچىقىرىش

ئارقىلىق تاپقان تاپاۋىتى، خىتاي GDP سىنىڭ

كامىدا ئون پىرسهنتىنى، يۇقىرى بولغاندا ئوتتۇز

پىرسهنتىنى ئىگىلهيدىغانلىقىنى كېسىپ ئېيتقان.

(65) باشقا تهخمىنلهرگه كۆره، غهرب ماللىرىنىڭ

ساختىسىنى ياساپ خىتايدا پارچه سېتىش،

خىتايدىكى پارچه سېتىلىدىغان تاۋارالر ئومۇمىي

قىممىتىنىڭ ئون بهش پىرسهنتىدىن، يىگىرمه

پىرسهنتىگىچه ئىگىلهيدىكهن. بهزى يهرلىك

بازارالردا، بۇ نىسبهت توقسان پىرسهنتكه

يېتىدىكهن.

   ئامېرىكا دۆلهتلىك جاسۇسلۇققار قارشى تۇرۇش

the Office of the National) ئىشخانىسىنىڭ

Counterintelligence) يېقىنقى دوكالتلىرىدىن

بىرىده خىتاي «دۇنيادىكى ئهڭ ئاكتىپ ۋه ئهڭ

ئىزچىل ئىقتىساد جاسۇسلۇقى بىلهن

شۇغۇلالنغۇچى» دهپ سۈپهتلهنگهن.(66) خىتاي

سهزگۈر ئىقتىسادىي ئۇچۇرالرنى توپالش ئارقىلىق

(بۇالر تىجارهت مهخپىيهتلىكلىرى، پاتنېت ھوقۇقى،

سودا پىالنى، يۇقىرى تېخنولوگىيه ۋه ئېكسپورت

قىلىنىشى كونترول قىلىنغان مهھسۇالتالرغا ئائىت

ئۇچۇرالر قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ) دۆلهت

ئىچى سانائىتىگه ياردهم بېرىدۇ. خىتاي ھهم

ئهنئهنىۋىي ئۇسۇلالر ئارقىلىق، ھهمده تور-ئاالقه

ۋاسىتىلىرىنى   ئىشقا  سېلىش  ئارقىلىق  بۇ   خىل 



ئۇچۇرالرنى يىغىدۇ. خىتاينىڭ تور ئىشپيونلۇقى

دۇنيا بويىچه ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرۇشى

مۇمكىن.

  2000-يىلىدىن بۇيان، ئېنتىرنېتقا بولغان

ئېھتىياجنىڭ تېز سۈرئهتته ئېشىشىغا ئهگىشىپ،

يۇقىرىقىدهك ئىشپيونلۇق ئۇسۇللىرىمۇ قالتىس

دهرىجىده تهرهققىي قىلىپ كهتتى. خىتايالر دۆلهت

ئىچى سانائهتلىرىگه ياردهم بېرىش ئۈچۈن تور

تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىش جهھهتته يۇقىرى

سهۋىيه ياراتقان. ئۇالر تور بوشلۇقىدىن پايدىلىنىپ

سودا ئورگانلىرىدىن، ھۆكۈمهتلهردىن، ئىلىم-پهن

مهركهزلىرىدىن، تهتقىقات ئورگانلىرىدىن ۋه باشقا

مۇھىم دهپ قارىغان ئورگانالردىن سهزگۈر

ئىقتىسادىي ئۇچۇرالرنى ئوغرىاليدۇ. ئۇالر بايقىلىپ

قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن تېز سۈرئهتته

تهرهققىي قىلدۇرۇلغان، يامان غهرهز ئۈچۈن ياسالغان

يۇمشاق دېتالالر، تور دېتاللىرىنى ھهمبهھىرلهش،

خاككېرلىق ۋاكالهتچىلىكى، ئۈچىنچى ياكى

تۆتىنچى دۆلهتنىڭ تور سېستىمىسىدىن

پايدىلىنىش قاتارلىقالرنىڭ سايىسىده ھهرىكهت

قىلىدۇ.

    ئامېرىكالىق كارخانا مۇتهخهسسىسلىرى ۋه تور

بىخهتهرلىكى مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ دوكالتلىرىغا

كۆره، خىتايدىن مهنبهلهنگهن بىر قېتىملىق

«قانلىق» تور ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىلغان.

ئهپسۇسكى، ئامېرىكا ئاخبارات ئورگانلىرى نۇرغۇن

جهھهتلهرده بۇ ھۇجۇمدا كىمنىڭ مهسئۇلىيىتى

بارلىقىنى جهزملهشتۈرۈشكه ئامالسىز قالغان.(67)

بۇ ھۇجۇمدىن كېلىپ چىقققان مۆلچهردىكى زىيان

ئومۇمهن دېگۈدهك ئىشهنچىسىز بولسىمۇ، بىراق

تورنى ئاساس قىلغان زىياننىڭ دائىرىسىنى ھېس

قىلغىلى بولىدۇ. جوڭ دوڭفهن ئامېرىكا

شىركهتلىرىده B-1   بومباردىمانچى ئايروپىالنى،

ئالهم ئايروپىالنى ۋه باشقا تۈرلهرنى الھىيهلهشكه

قاتناشقان بىر ئېنژىنېر. ئۇ خىتاي ئاۋىئاتسىيه

سانائىتى ئۈچۈن ئىقتىسادىي ئىشپيونلۇق

قىلغانلىقى ئۈچۈن، 2010-يىلى ئامېرىكا

تهرىپىدىن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. ئۇ

قولغا ئېلىنغاندا ئۇنىڭ ئۆيىدىن تهخمىنهن 250

مىڭ بهتلىك سهزگۈرلىكى يۇقىرى بولغان

ماتېرىيالالر   چىققان.  ئۇ  1979- يىلىدىن    2006-
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يىلىغىچه خىتاي ئهمهلدارلىرىغا تهمىنلىگهن

ئۇچۇرالرنىڭ زادى قانچىلىك ئىكهنلىكى نامهلۇم.

بىراق، 250 مىڭ بهتلىك ماتېرىيالنىڭ ھهممىسى

قىممىتى بىر دولالرغىمۇ يهتمهيدىغان الزېر نۇر

دېسكىسىغا قاچىالنغان.(68)

***

  2005-يىلى، خىتايدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلهردىن

ئىككىسى خىتاينىڭ مارافون

ئىستراتېگىيىسىدىكى ئىقتىسادىي تهدبىرلىرىنىڭ

مهنبهسىگه ئائىت ۇچۇرالرنى ئاشكارىلىدى. ئاق

ئهپهندى بىلهن يېشىل خانىمغا ئوخشىمايدىغان

يېرى، (بۇ ئىككى شهخسكه ئاالقىدار بايانالر بۇ

كىتابنىڭ ئالدىنقى بابلىرىدا بايان قىلىنغان بولۇپ،

بۇالر ھهققىدىكى بايانالر ژۇرنىلىمىزنىڭ ئۈچىنچى

سانىدا مهۋجۇت. -ت) بۇ ئىككىسىنىڭ بايانلىرى

بىر-بىرىنىڭكىگه تامامهن ئوخشاش چىققان. خىتاي

ئىستراتېگىيىسىنىڭ كۆپ قىسىمى شالغۇتالشقان.

ئهركىن بازار ياكى كاپىتالىست ئىستراتېگىيىسىدىال

ئهمهس، دۇنيا بانكىسىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق

خىزمهتچىلىرى تهرىپىدىن الھىيىلهنگهن

بىرىكتۈرۈش ۋه ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادىي تارىخىغا

ئائىت بۇرمىالنغان كۆز قاراشالر جهھهتتىمۇ ئوخشاشال

شۇنداق. بۇ پىالنلىغۇچىالر  ئهركىن بازارنىڭ

كۈشهندىسى ھېسابالنغان خىتاي رهھبهرلىرى بىلهن

بىرلىشىۋېلىپ، بازارنى ئاساس قىلغان ئىقتىساد

سىياسىتىنى تهشهببۇس قىلغۇچى ئىسالھاتچىالرنى

مهغلۇب قىلغان. ئۇالر بۇنىڭ قارشىسىدا شالغۇت

بازار مهنپهئهتچىلىكى ئىستىراتېگىيىسىنى

الھىيهلهپ، ئۆز ئىستراتېگىيىسىنى ئوتتۇز يىل

يوشۇرغان. خىتاي قاتتىق قوللىرى يهنه بىر قېتىم

(مۆتىدىللهرنى) يهڭگهن. بىز يهنه بىر قېتىم كىمنىڭ

كىم ئىكهنلىكىنى بىلهلمىگهنلىكىمىز ئۈچۈن،

(ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى) مۇنازىرىگه تهسىر

كۆرسىتىشكه ئامالسىز قالدۇق.

 

ئىنگلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر :       
 ھېكمهتيار ئىبراھىم  ، ئهنۋهر قاراقۇرۇم                 

(داۋامى كېلهر ساندا ئۇالپ بېسىلىدۇ. بوشلۇق ئېھتىياجى بىلهن
ئىزاھاتالر قىسقارتىلدى. ئىزاھاتالر ئۈچۈن ئهسلى كىتاپنىڭ 275-

292 بهتلىرىگه قارالسۇن)
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ئىسا
ئهلهيھىسساالم
سهۋهبلىك
مۇسۇلمان
بولدۇم

كهتىرىن ھۇلىھهن



42

«مۇھهببهت مېنى قارماققا ئىلدى، سهمىمىيهت مېنى ھىدايهتكه باشلىدى.»

   مهن ھهممه نهرسه توغرۇلۇق سوئال سوراشتهك كۈچلۈك قىززىقسىنىش تهبىئىتىگه ئىگه ھالدا تۇغۇلغان

ئىكهنمهن. ھالبۇكى، ئالالھنىڭ مهۋجۇتلۇقى ۋه قۇدرىتى توغرىسىدا ھېچقاچان سوئال سوراپ باقمىغان ئىدىم.

ئانام بهزى چاغالردا ماڭا مۇنۇ ۋهقهلىكنى سۆزلهپ بېرهتتى. باال ۋاقىتلىرىمدا ئانام ماڭا ھۇجرامنى

تازىلىشىمنى ۋه چىشىمنى چوتكىلىشىمنى ئهسكهرتكىنىده، ئانامغا «مېنىڭ نېمه قىلىش كېرهكلىكىمنى

سهن بۇيرۇيالمايسهن، نېمه قىلىش كېرهكلىكىمنى پهقهت تهڭرىال بۇيرۇيدۇ» دهپ جاۋاب بېرهتتىكهنمهن. بۇ

مېنىڭ ئهمدىال بهش ياشقا كىرگهن ۋاقىتلىرىم ئىكهن.

   مهن ئېرالندىيهلىك كاتولىك مۇرتى ئائىلىسىده چوڭ بولدۇم. ئۆيىمىزنىڭ ئىشىكىگه بىر كالدانىڭ سۈرىتى

ئېسىقلىق ئىدى. سالوندىن ئانام چالغان ناغرىنىڭ ياكى ئىسكىرىپكىنىڭ ئاۋازى ياڭراپ تۇراتتى. مېنىڭ

سوئاللىرىم خىرىستىئان تهربىيىسى ئالغان دادام تهرىپىدىن سوئال شهكلىده قايتىپ كېلهتتى.

ھازىر مېنىڭ چۈشهنچهم مۇنداق: مهن ھېچبىر زامان كاتولىك دىنىنى ئۆز دىنىم سۈپىتىده تولۇق قوبۇل

قىاللمىدىم. مهن تهڭرىنى پۈتۈن كۈچۈم بىلهن ئۇلۇغالپ، مهسىھ ئىساغا چوڭقۇر تهلپۈنۈش بىلهن ئهگهشمهكچى

بولدۇم. ئهپسۇسكى، كاتولىك مۇرتى ھالىتىمده تۇرۇپ بۇنداق قىلىشقا قادىر بواللمىدىم. مېنى ھهيران

قالدۇرغىنى شۇ بولدىكى، ئون ئۈچ ياش ۋاقتىمدا ئىسالمنىڭ مېنى ھهم تهڭرىنى ئۇلۇغالش، ھهم ئىساغا

ئهگىشىش پۇرسىتى بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقىنى بايقىدىم.

   ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، ھهم خالىماسلىق، ھهم قىزىقسىنىش ئىلىكىده ئىسالمنىڭ كاتولىك دىنى

قادىر بواللمايدىغان بىر شهكىلده مېنىڭ ئېتىقادىمنى قولاليدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتىم. مانا بۇ مېنىڭ

ئىسالمغا كىرىش ھېكايهمدۇر.

 

شۈبھىلىرىم ماڭا يېڭى ئىشهنچلهرنى كۆرسىتىپ قويدى

 

     مهن ئۆزۈم تهقسىملهنگهن كاتولىك دىنى توغرىسىدا كۆپ جهھهتتىن چوڭقۇر ئىزدهندىم.

ئهڭ ئاۋۋال، ئىسا ئهلهيھىسساالمنى تهڭرى دهپ ئېتىقاد قىلىشقا ھهر قانچه قىلىپمۇ ئۆزۈمنى قايىل

قىاللمىدىم. مېنىڭ ئىسا ئهلهيھىسساالمنى سۆيىدىغانلىقىم بهرھهق. شۇنداقال، مهن «بىز چوقۇم ئىسا

ئهلهيھىسساالمدا بار بولغان بۈيۈك ئىنسانىي پهزىلهتلهرگه ئىگه بولۇشنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلهن

قوغلىشىشىمىز كېرهك» دهپ قارايمهن. بىراق، مېنىڭ نهزىرىمده كائىناتتا پهقهت بىرال خۇدا بار. شۇنداقال، بىر

ئىنسان ھهرگىز خۇدا بواللمايدۇ.

    بۇنىڭدىن سىرت، مهن خىرىستىئان دىنىدىكى «تۇغما گۇناھكارلىق» (original sin) ئهقىدىسىنى پهقهتال

قوبۇل قىاللمىدىم. («تۇغما گۇناھكارلىق» ئهقىدىسى — كىشى دۇنياغا گۇناھكار ھالهتته كۆز

ئاچىدىغانلىقىنى، بۇ گۇناھكارلىقنىڭ يۇيۇنۇش مۇراسىمى ئارقىلىق كهچۈرۈم قىلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى

سۈرىدىغان خىرسىتىئان ئېتىقادىدۇر.) مهن بۇ ئېتىقادنى خىرىستىئان دىنىغا مۇرت بولۇشنىڭ باشلىنىش

مۇراسىمى دهپ بىلىمهن. بۇ ئېتىقاد ماڭا روھىيلىقتىن بهكراق، سىياسىۋىيلىققا ئىگه بىلنىشىدۇ.

    يۇقىرىقىدهك گۇمانالر مېنىڭ كاتولىك مۇرتى بولۇشۇمنى ۋاقتىنچه داۋامالشتۇرۇشۇمغا ئاساس سالدى.

بىراق، مهن خۇداغا بولغان مهڭگۈلۈك مۇھهببىتىمنى، شۇنداقال ئىساغا بولغان چهكسىز ھۆرمىتىمنى ھهرگىز

تهرك ئهتمهيدىغانلىقىمنى بىلهتتىم. مهن ئۆزۈم ۋاز كهچمهيدىغان ئهقىدهمنى قوغدايدىغان، شۇنداقال مهن

قوبۇل قىاللمىغان ئىشتا ماڭا روشهن چۈشهنچه ئاتا قىلىدىغان بىر جاي ئىزدىگهچ، كاتولىك مۇرتى بولۇشنى

داۋامالشتۇردۇم.

    مهن ئىزدىگهن نهرسىنىڭ قهيهرده ئىكهنلىكىنى ئۆزۈممۇ بىلمهيتتىم. ئىزدهۋاتقانلىرىمنىڭ مهلۇم بىر جايدا

مهۋجۇت بولۇشىنى چىن دىلىمدىن ئۈمىد قىالتتىم.

 



سېينت توماس ۋه مالكوم x ھهقىقهتنى ئىزدىشىم ئۈچۈن

 جاسارهت ئاتا قىلدى

 

   مېنىڭ ئۈلگهم ئون نهچچه ياشلىق سېينت توماس مور بولۇپ، ئۇ ئۆز ئهقىدىسىدىن يېنىشنىڭ ئورنىغا

ئۆلۈمنى تاللىغان ئىدى. ئۇنىڭ خۇداغا بولغان ساداقىتى ماڭا غايهت زور دهرىجىده ئىلھام ئاتا قىلدى.

    مهن يهنه مالكوم x دىنمۇ ئىلھام ئالدىم. ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ بىرىنچى يىلىدا مالكوم x نىڭ ئۆز كهچمىشىنى

ئوقۇش سهۋهبلىك تۇنجى رهت ئىسالم بىلهن تونۇشتۇم. مېنىڭ دىققىتىمنى جهلپ قىلغان نهرسه دىن ئهمهس

ئىدى. بۇ مالكوم x نىڭ ئىسالمنى ئۆزىنىڭ توختىماستىن سهۋداالرچه ھهقىقهت ئىزدىشىگه مهلھهم قىلىپ

قولالنغان ئۇسسۇل ئىدى.

   توماس مورنىڭ خۇداغا بولغان يىمىرىلمهس ساداقىتى بالىلىق دهۋرىمدىكى ماڭا ئىلھام ئاتا قىلغان بولسا،

مالكومنىڭ قهتئىي ئىراده بىلهن ھهقىقهت ئىزدىشى ئۇنىۋېرسىتېت دهۋرىدىكى ماڭا تېخىمۇ كۈچلۈك ئىلھام

ئاتا قىلدى. يىغىنچاقلىغاندا، ئهگهر ئىزدىنىشنى داۋامالشتۇرسام، خۇداغىمۇ يېقىنلىشاالش ۋه ئۆزۈم

ئىزدهۋاتقان ھهقىقهتكىمۇ ئېرىشهلهش مۇمكىنچىلىكى مهن ئۈچۈن تېخىمۇ ئايدىڭالشتى.
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ئىسالمدىكى ئىسانى غهربىي ئافرىقىدا تاپتىم

 

   ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، غهربىي ئافرىقىدىكى بىر خهلقئارالىق تاپاۋهتسىز ئورگاننىڭ

پىدائىيلىقىغا قېتىلدىم. بىر كۈنى چۈشتىن كېيىن، گېۋىنىيهلىك باشقا بىر پىدائىي بىلهن بىرلىكته كۈچلۈك

ئاپتاپ ئاستىدا ئولتۇرغان ئىدىم. قۇياش نۇرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۆزۈم تولىمۇ ياقتۇرىدىغان رومىلىمنى

بېشىمغا ئورۇۋالدىم.

    بۇ پهيتته، دوستۇم ماڭا:

— ھىجاب بىلهن بهكمۇ چىرايلىق كۆرۈنىدىكهنسىز، — دېدى.

— سىز مۇسۇلمانمۇ؟ — سورىدىم مهن. ئ ۇ بېشىنى لىڭشىتتى. شۇنداقال، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسا

ئهلهيھىسساالمنى پهيغهمبهر دهپ ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى ۋه ھۆرمهتلهيدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ گهپ مېنىڭ

دىققىتىمنى تارتتى. مهن «ئهجهبا ئىسالم دىنى مهن ئىزدىنىۋاتقان ھهقىقهتنىڭ جاۋاب مهنبهسى بوالالرمۇ؟» دهپ

ئويلىدىم، ئهمما بۇنداق بولۇشىغا جهزم قىاللمىدىم. مهن بۇ جهھهتتىكى مۇمكىنچىلىكنى ئىزدىنىشكه تېخى

تهييار بولۇپ بواللمىغان ئىدىم.

    مهن مىئ امىدىكى ئالدىراش ھاياتىمنى قايتىدىن باشلىدىم. نهچچه يىلالر ئۆتۈپ كهتتى. ھايات تولىمۇ

ئاددىي، شۇنداقال تولىمۇ قىزىقارلىق. مهن ئۆزۈمنى ئىشهنگۈسىز دهرىجىده بهختلىك ھېس قىالتتىم. بىراق،

قهلبىمنىڭ چوڭقۇر يهرلىرىده ئۆزۈمنى تولىمۇ يالغۇز ھېس قىالتتىم. كۆپىنچه ھالالردا، كۆزلىرىم ياش يۇقى

ھالهتته ئۇخالپ قاالتتىم. قهلبىمده بىر ئېغىرلىق باش كۆتۈرمهكته ئىدى. نهتىجىده، دادامدىن ماڭا يول

كۆرسىتىشنى ئىلتىجا قىلدىم. ئۇ سۆزۈمنى قۇالق سېلىپ تىڭشىغاندىن كېيىن، ماڭا تولىمۇ ئاددىي

مهسلىھهت بېرىپ، كىتاب ئوقۇشۇم كېرهكلىكىنى ئېيتتى.

 

كىتاب ئوقۇشنى باشلىغىنىمدىن كېيىن ئىسالم مېنى تاپتى

 

   مهن يالغۇز ۋاقتىمدىن پايدىلىنىپ پهلسهپه، پىسخولوگىيه، شېئىرىيهت ۋه دىن توغرىسىدىكى

كىتابالرنى ئوقۇشقا باشلىدىم. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، ئىسالم توغرىسىدىكى كىتابالر

مېنى بارغانچه ئۆزىگه مهھلىيا قىلىشقا باشلىدى. ئىسالمغا ئائىت كىتابالرنى قانچه

ئوقۇغانسېرى، ئىسالمنىڭ بىر گۈزهل چۈشهنچه بولۇپال قالماي، ھاياتلىقنىڭ يولى ئىكهنلىكىنى

شۇنچه تونۇپ يېتىشكه باشلىدىم.

   مهن ئۆزۈمگه ھاياتنىڭ نېمىگه موھتاج ئىكهنلىكى ئېيتىپ بېرىدىغان بىر ئۇستاز ئىزدهپ

يۈرگىنىمده، ئاخىرى شۇنداق كىشىدىن بىرنى تېپىۋالدىم. ئۇ كهسىپته پىشقان، ئۆزىنى

قهدىرلهيدىغان يولدىشى ۋه قالتىس ئىككى بالىسى بار ئايال كىشى ئىدى. ئهڭ مۇھىمى، ئۇ

ئىسالمغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ئاشىق ئىدى. ئۇ مهن ئارزۇاليدىغان تىپتىكى ئايال ئىدى.

   بىز ھهر ھهپتىسى ئۇچرىشىپ تۇردۇق. ئۇ ماڭا مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇ زاتنىڭ

ساھابىلىرى ھهققىده سۆزلهپ بېرهتتى. ئۇ ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى ئىسالم

ئهقىدىسى ئاساسىغا قۇرۇلغانلىقىنى، ئىسالم ئهقىدىسىنىڭ «تۇغما گۇناھكارلىق» ئهقىدىسىنى

رهت قىلىدىغانلىقىنى كۆپ تهكىتلهيتتى. ئۇ ماڭا نامازنىڭ قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى

كۆرسهتتى. ماڭا بىر تال قۇرئان بهردى. مهن ئ ۇ بهرگهن قۇرئاننى ئىنتايىن ياخشى كۆرىمهن.

CD كېيىىن، ئۇستازىم ماڭا ھهمزه يۈسۈپنىڭ «قهلبنى پاكالش» نامىدىكى يۈرۈشلۈك   

پالستىنكىسىنى بهردى. مهن بۇ پالستىنكىنى ھهر كۈنى ئاڭلىدىم. ئۇنىڭدا سۆزلهنگهنلهرگه زور

دهرىجىده باغلىنىپ قالدىم. شهيخ قۇرئاندىن ئايهتلهرنى ئهرهپچه ئوقۇغاندا، قهلبىم چهكسىز

لهرزىگه كهلدى.
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    قۇرئاندىن تۇنجى سۈرىنى سۆزمۇ سۆز ئوقۇغان چېغىمدا، ھاياجاندىن قهلبىم ئېرىپ كهتتى. قۇرئان ئاڭالپ ۋه

قۇرئان ئوقۇشنى ئ ۆگىنىۋاتقىنىمدا بولسا، ئۆزۈمنى بهئهينى ئالالھ بىلهن بولغان دىئالوگىمنى

قويۇقالشتۇرۇۋاتقاندهك ھېس قىلىشقا باشلىدىم.

   ناماز باشالپ، تۇنجى رامزان روزىسىنى تۇتۇشقا باشلىغىنىمدا، بىر ھهقىقهتكه چهكسىز دهرىجىده

يېقىنلىشىۋاتقاندهك تهسۋىرلىگۈسىز گۈزهل تۇيغۇدا بولدۇم. ئىلگىرى ھېچقاچان بۇنداق بولۇپ باقمىغان

ئىدىم. بۇ خىل ھهقىقهتنىڭ مهنده پهيدا بولۇشىدىن بهكمۇ مهمنۇن بولدۇم. مانا مۇشۇنداق پهيتلهرده ئۆزۈمگه

ھهممىدىن بهك چوڭقۇر چۆكهلهۋاتقىنىمنى سهزمهكته ئىدىم. مۇشۇنداق پهيتلهرده ئالالھقا ھهممىدىن بهك

باغالنغىنىمنى ھېس قىلىۋاتاتتىم. شۇنداق قىلىپ، ئىسالمنى ئۆزۈم تاللىغان ئېتىقاد سۈپىتىده قوبۇل

قىلىشقا تهييار بولغىنىمنى بىلدىم.

   ئاۋۋال ئالالھنىڭ چهكسىز رهھمىتى، ئاندىن ئۇستازىمنىڭ قهتئىي پىالنلىشى سايىسىده، 2016-يىلى

رامزاننىڭ 27-كۈنى شهيخ ھهمزه يۈسۈپنىڭ ھوزۇرىدا ھازىر بولدۇم. بۇ كىشىنىڭ ھهم ئهرهپچه، ھهم

ئېنگىلىزچه سۆزلىرى قهلبىمنى ئۆزگهرتكهن ئىدى. شهيخ مېنىڭ شاھادهت كهلىمىسى ئېيتىشىمغا

يېتهكچىلىك قىلدى. ئاشۇ شاھادهت كهلىمىسى ھاياتىمدا مهن ئېيتقان ئهڭ سهمىمىي سۆز ئىدى.

  جىددىيلهشكهنلىكىمدىن شاھادهت كهلىمىسى ئېيتىشتا دۇدۇقالپ كهتتىم. شهيخ مهندىن مېنىڭ

خىرىستىئان ئهقىدىسىده چوڭ بولغان، بولمىغانلىقىمنى سورىدى. مهن شهيخنىڭ سوئالىنى تهستىقالپ،

كاتولىك مهزھىبىده چوڭ بولغىنىمنى ئېيتتىم. ئۇ ماڭا جاۋابهن مۇنۇ سۆزلهرنى ئېيتىشىمنى تهلهپ

قىلدى:«ۋه شاھادهت ئېيتىمهنكى، ئىسا ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىدۇر ۋه قۇدرىتىنىڭ ئاالمىتىدۇر.

مهريهم ئالالھنىڭ تهقۋادار بهندىسىدۇر.»

   بۇ پهيتته قهلبىم يورۇپ كهتكهندهك بولدى. پهقهت شۇنىال ئهسلىيهلهيمهنكى، مهن ئۆيگه ئوخشاش (ئۇنىڭ

ئىچىدىكى كىشىنى راھهتلهندۈرىدىغان ۋه خاتىرجهم قىلىدىغان) بىر جاي ئىزدىگهنىدىم. ھهمزه يۈسۈپنىڭ

يېنىدا ئولتۇرغىنىمدا، ئۆزۈم ئىزدهۋاتقان بۇ نهرسىنىڭ ئىسالم ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتتىم.

 

ھهق يولۇم بولغان ئىسالم بىلهن تۇنجى ئۇچراشقىنىمغا ئون يىل بولدى

 

    (ئهينى چاغدا) مېنى نېمه قارماققا ئىلغان بولسا، ھازىرمۇ شۇ نهرسه مېنى قارماققا ئىلماقتا. ئۆتمۈشتىكى

مهن بىلهن ھازىرقى مهننىڭ بىردىنبىر پهرقى شۇكى، بۈيۈك مهنبهلهردىن ھهقىقهت ئىزدهۋاتقان ھازىرقى مهنده

ئۆتمۈشۈمگه ھۆرمهت كۆرسىتىدىغان بىر ھالهت بار.

   كاتولىك ئېرالندىيه قان سېستىمىسىدىن كېلىپ چىققان مۇسۇلمان بولۇش سۈپىتىم بىلهن، ئۆزۈمنىڭ

قهيهرگه ماس كېلىدىغىنمنى جهزم قىاللمايمهن. بىراق، سۈبھىدىن ئاۋۋالقى تاڭ قاراڭغۇسىدا مىئامىي دېڭىز

قولتۇقىغا ئالدىمنى قىلىپ تۇرۇپ دۇئا قىلىۋاتقىنىمدا، ئۆزۈمنىڭ ئۆيۈمده ئىكهنلىكىمنى ھېس قىلىمهن.

مانا بۇ مهن ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم بولغان نهرسىدۇر.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى

https://aboutislam.net/reading-islam/my-journey-to-islam/i-became-
muslim-because-of-jesus/



   ئهنگىلىيه (بىرلهشمه پادىشاھلىق - The United Kingdom) ئىنگىالند، ۋېلىس، شوتالندىيه ۋه شىمالىي ئېرالندىيهنىڭ

قوشۇلىشىدىن شهكىللهنگهن. ئهنگىلىيه ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىن ئايرىلىپ تۇرغان ئارال دۆلىتى بولۇپ، دېڭىز ئاستى

تونېلى ئارقىلىق فرانسىيهنىڭ كاالئىس شهھىرىنىڭ ۋاسىتىسىده ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلۇقى بىلهن تۇتاشتۇرۇلغان. بۇ تونېلنىڭ

ئۇزۇنلۇقى 21 كلومېتىر بولۇپ، دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ يهر ئاستى تونېل ھېسابلىنىدۇ. ئهنگىلىيهنىڭ نوپۇسى 66.87 

مىليون (2019-يىلىدىكى سىتاستىكا)، يهر كۆلۈمى 242،514 كۋادرات كلومېتىر. 2010-يىلىدىن ئېتىبارهن ئهنگىلىيه

نوپۇسىنىڭ ئۆسۈش نىسبىتى ئىزچىل رهۋىشته تۆۋهنلهپ ماڭماقتا. ئهنگىلىيه نوپۇس جهھهتته دۇنيادا 21- ئورۇندا تۇرىدۇ.

ئهنگىلىيهنىڭ پايتهختى لوندون، پۇل بىرلىكى پوند ستېرلىڭ (Pound sterling -£). ئهنگىلىيه دۇنيادىكى بهشىنچى چوڭ

ئېكىسپورت دۆلىتى بولۇپ، ئىقتىسادىي كۈچى دۇنيادا ئالتىنچى قاتاردا تۇرىدۇ.

   ئهنگىلىيهده دۆلهت دىنى قىلىپ بېكىتىلگهن دىن مهۋجۇت ئهمهس. ئهمما، ئهنگىلىيهلىكلهرنىڭ كۆپچىلىكى ئۆزىنىڭ

خىرىستىئان دىنىدا ئىكهنلىكىنى ئىپاده قىلىدۇ. دۆلهت نوپۇسىنىڭ 27 پىرسهنتى دىنسىز. ئهنگىلىيهده خىرىستىئانالرنىڭ

نوپۇسى دۆلهت ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ 59.5 پىرسهنتىنى، مۇسۇلمانالرنىڭ نوپۇسى دۆلهت ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ 4.4 پىرسهنتىنى،

ھىندى دىنى مۇرتلىرى دۆلهت ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ 1.3 پىرسهنتىنى، بۇددىستالر بولسا دۆلهت ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ 0.4

پىرسهنتىنى ئىگىلهيدۇ. ئىسالم دىنى ئهنگىلىيهده ئىككىنچى چوڭ دىن ھېسابلىنىدۇ.

    ئهنگىلىيهنىڭ چوڭ شهھهرلىرىدىن لوندون، بىرمىڭھام، لىۋېرپۇل، نوتىڭھام، مانچىستىر قاتارلىقالر بار. لوندون شهھىرىنىڭ

نوپۇسى سهككىز مىليونغا يېقىن بولۇپ، ئهنگىلىيهنىڭ ئىككىنچى چوڭ شهھىرى بېرمىڭھامنىڭ نوپۇسى بىر مىليونغا

يېقىنلىشىدۇ. لوندوندىن باشقا ھېچبىر شهھىرىنىڭ نوپۇسى بىر مىليوندۇن ئاشمايدۇ. لوندون دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ۋه

ئىستېمال سهۋىيىسى يۇقىرى ئالدىنقى قاتاردىكى دۇنياۋىي شهھهرلهردىن بىرى ھېسابىلىنىدۇ. ئ ۆز نۆۋىتىده لوندون يهنه

دۇنيادىكى مۇھىم پۇل-مۇئامىله مهركهزلىرىدىن بىرىدۇر.
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ئهنگىلىيه ئۇيغۇرلىرى

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر



   ئهنگىلىيهدىكى ئهڭ كونا گېزىت « Corante» گېزىتى بولۇپ، بۇ گېزىت 1621-يىلى بېسىپ تارقىتىلىشقا

باشلىغان. ئهنگىلىيهده يۈزدىن ئارتۇق ئۇنىۋېرسىتېت بار. ئوكسفورد ۋه كامبىرىج ئۇنىۋېرسىتېتلىرى

دۇنيادىكى ئهڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ئۇنىۋېرسىتېت ھېسابلىنىدۇ. بېرتانىيه كۈتۈپخانىسى دۇنيادىكى

ئىككىنچى چوڭ كۈتۈپخانا ھېسابلىنىدۇ.

J.K.) ھاررى پوتېر» ناملىق يۈرۈشلۈك ئهپسانىۋىي كىتابنىڭ ئاپتورى ئهنگىلىيه يازغۇچىسى ج.ك.روۋلىڭ»   

Rowling) يېزىقچىلىق ئارقىلىق مىليادېرغا ئايالنغان شهخىستۇر. ئۇنىڭ ھاررى پوتېر ناملىق ئهسىرى دۇنيادا

400 مىليوندىن كۆپ سېتىلغان بولۇپ، دۇنيادىكى 55 خىل تىلغا تهرجىمه قىلىنغان.  2014-يىلى ئۇنىڭ

ئومۇمىي مال-مۈلكى بىر مىليارد دولالر بولغان. ئهنگىلىيىده دۆلهت بايرىمى كۈنى مهۋجۇت ئهمهس. بهزى

ھالالردا ئايال پادىشاھنىڭ تۇغۇلغان كۈنى دۆلهت بايرىمى كۈنى سۈپىتىده تهبرىكلىنىدۇ. ئهنگىلىيهده 18

ياشتىن تۆۋهن ئۆسمۈرلهرگه ھاراق سېتىش قانۇنغا خىالپ. بىراق، بۇ ياشتىن تۆۋهن بالىالرنىڭ ئائىلىسىده

ھاراق ئىچىشىگه يول قويۇلىدۇ. ئهنگىلىيه خهلقىنىڭ ئوتتۇرىچه يېشى سهكسهن ياش.

 

ئهنگىلىيه ئۇيغۇرلىرى

 

   ئهنگىلىيهدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ياۋروپادىكى باشقا دۆلهتلهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانىغا، شۇنداقال

ئامېرىكادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانىغا قارىغاندا ئاز. ئ ۇيغۇرالر ئهنگىلىيهگه 2000-يىللىرىدىن باشالپ كۆپلهپ

كېلىشكه باشلىغان. ئهنگىلىيهگه كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ بهزىلىرى ئوقۇش ئۈچۈن كهلگهن بولسا، يهنه

بهزىلىرى شهرقىي تۈركىستاندىن ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدىن سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچى سۈپىتىده

كېلىشكه باشلىغان.

   نۆۋهتته ئهنگىلىيهده 2000 دىن كۆپرهك ئۇيغۇر ياشايدۇ. ئهنگىلىيهدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپ قىسىمى

لوندوندا ئولتۇراقالشقان بولۇپ، ئاز ساندىكى ئۇيغۇرالر مانچېستىر، دۇرھام قاتارلىق شهھهرلهرده

ئولتۇراقالشقان. لوندوندىكى ئۇيغۇرالر تۈركلهر كۆپ ئولتۇراقالشقان ھارىنگېي رايونى بىلهن شهرقىي لوندون

رايونىنى ئاساس قىلىپ ئولتۇراقالشقان.

   ئهنگىلىيهگه ئوقۇش ئۈچۈن كهلگهن بهزى ئۇيغۇرالر ئهنگىلىيهده ياخشى خىزمهتلهرگه ئېرىشكهن، بهزى

ئۇيغۇرالر بولسا كىچىك تىجارهتلهر بىلهن تۇرمۇشىنى قامدايدۇ. بىراق، كۆپۈنچه ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش

بېسىمى ئېغىر. 1990-يىلالردا ئهنگىلىيهگه كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپۈنچىسى رهسمىيىتى چىققۇچه يىلالپ

ساقلىغان. يېقىنقى يىلالردا، بولۇپمۇ 2009-يىلىدىكى ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ۋه خىتاي ھۆكۈمىتى

تهرىپىدىن 2015-يىلالردا باشالنغان ئۇيغۇرالرنى كهڭ كۆلهمده تۇتۇش سىياسىتى سهۋهبلىك، ئهنگىلىيهدىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بۇرۇنقىغا قارىغاندا تېزدىن كۆپىيىشكه باشلىغان ۋه ئهنگىلىيه تۇپرىقىدا دۇنياغا كۆز

ئاچقان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ نىسبىتىمۇ ماس ھالدا ئېشىشقا باشلىغان.

   ئهنگىلىيهده ياشاۋاتقان ئهزىز ئىسا ئهلكۈن قاتارلىق قهلهمكهشلهر ئۇيغۇرالرنى ئهنگىلىيهده تونۇشتۇرۇش،

ئۇيغۇرنىڭ بېشىدىكى كۈلپهتلهرنى ئهنگىلىيه خهلقىگه ۋه دۇنياغا ئاڭلىتىش يولىدا يىلالردىن بېرى تىرىشىپ

ھهرىكهت قىلماقتا. 2005-يىلى قۇرۇلغان لوندون ئانسامبىلى ئهنگىلىيهنىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا سهنئهت

نومۇرلىرىنى ئورۇنداش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيىتىنى تونۇشتۇرۇپ كهلمهكته.

 

 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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ئۆزسۆيهرلهرنىڭ 

ئىچكى
دۇنياسى

جوۋ ناۋارو

مىسلىسىز ئويغىنىش



    بىز  دائىم ئۇچرىتىپ تۇرىدىغان « ئۆزسۆيهرلىك» ياكى «ئۆز مهپتۇنلۇق» ( Narcissism ) ئىبارىسى زادى
نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟ ئهجهبا، بۇ نوقۇل «ھهممىنىڭ دىققىنى تارتىشقا ھېرىسمهن» ياكى «ئۆزىنىڭ تهقى –
تۇرقىدىن مهمنۇن بولۇپ كهتكهن» كىشىلهرنى كۆرسىتهمدۇ؟ ياكى بۇنىڭدىنمۇ كهڭ مهنىنى ئۆز ئىچىگه
ئاالمدۇ؟ روھىي كېسهللىكلهر ئىلمىده «ئۆز مهپتۇنلۇق»قا «ئىمتىياز ئېڭى ياكى ھهددىدىن تاشقىرى
مهپتۇنلۇق تهلىپى دېگهندهك مۇئهييهن خۇلقالرغا ئىگه بولۇش» دهپ ئېنىقلىما بېرىلىدۇ. لېكىن كۈندىلىك

تۇرمۇشتا ھهقىقىي ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر زادى قانداق بولىدۇ؟
    ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر بىلهن بىلله ياشاپ باققان ياكى خىزمهت قىلىپ باققان ھهرقانداق كىشى
ئۇالرغا «ئۆزىنى باشقىالردىن تامامهن پهرقلىق، يهنى ئهۋزهل دهپ قارايدۇ، باشقىالرنى ئانچه كۆزگه ئىلىپ

كهتمهيدۇ» دهپ باھا بېرىدۇ.
   ئىككى ياشلىق بىر باال ھهرۋاقىت باشقىالرنىڭ دىققىتىنى تارتىشقا ئۇرۇنسا، بىز بۇنى توغرا چۈشىنىمىز.
چۈنكى، بۇ بالىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش جهريانىدىكى نورمال ھادىسه. ئهمما، قىرىق ياشلىق بىرى ھهرۋاقىت
ئېتىراپقا، ماختاشقا ئېرىشىشكه ئۇرۇنسا، شۇنداقال  بۇ جهرياندا بىزگه ئازار بهرسه، بۇنى توغرا

چۈشهنمهيمىز. 
   ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر ئهتراپىدىكىلهرگه نوقۇل ھالدا ئۇالرنىڭ كىم ئىكهنلىكى ۋه شۇ ھالهتتىن
ئۆزگىرىشنى خالىمايدىغانلىقى سهۋهبلىك ئازار بېرىدۇ. بۇ گهپ ئاڭلىماققا سهل ئاشۇرۇۋېتىلگهندهك
قىلسىمۇ، لېكىن سىز ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالردىن ئازار يېگهن كىشىلهرنىڭ كهچمىشلىرىگه قۇالق
سالسىڭىز، بۇ يهكۈننىڭ توغرىلىقىنى ھېس قىلىسىز ۋه بۇنداق (ئۆزىگه مهپتۇن) كىشىلهر بىلهن ئاالقه

قىلىشنىڭ قانچىلىك زىيانلىق ئىكهنلىكىنى ئهنه شۇ چاغدا تونۇپ يېتهلهيسىز.
    ئهگهر سىز ئۆزىگه مهپتۇن بىر خوجايىننىڭ قولىدا ئىشلهپ قالسىڭىز، ئۇ سىزنى جىسمانىي ياكى روھىي
جهھهتتىن بىتاپ قىلىپ قويااليدۇ. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچى بىلهن بىلله ياشاشنىڭ ئاقىۋىتى تېخىمۇ ئېغىر.
مهن «خهتهرلىك ئىنسانالر» دېگهن كىتابىمنى يېزىش جهريانىدا، ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالردىن زهخمه يېگهن
نۇرغۇن ئادهم بىلهن پاراڭالشتىم. مهن بهخىتسىز بالىلىق، ھاالكهتلىك نىكاھ ۋه ئادهمنى ھاردۇرۇۋېتىدىغان
مۇناسىۋهتلهر ھهققىدىكى تاالي ھېكايىلهردىن شۇنداق بىر يهكۈنگه ئېرىشتىم، «ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر
ئۆزىنى شۇنچىلىك ئاالھىده ھېساباليدىكهنكى، ئۇالرنىڭ نهزىرىده ئۆزىدىن باشقىالر ھېچنېمىگه

ئهرزىمهيدىكهن».
   مهن ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغانالرنىڭ كهچمىشلىرىدىن ھېچبىر تىببىي
كىتابتىن تاپقىلى بولمايدىغان بهزى ساۋاقالرغا ئېرىشتىم، مهنچه بۇنى ئورتاقلىشىش ھهممىمىزگه

پايدىلىق.
 

ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر ئۆزىگه قانداق قارايدۇ؟
 

1.مهن ئۆزۈمنى ياخشى كۆرىمهن، شۇنداقال سېنىڭمۇ مېنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىڭنى (ھۆرمهتلهيدىغانلىقىڭنى، چوڭ
بىلىدىغانلىقىڭنى) بىلىمهن. 

ئهمهلىيهتته، ھهممهيلهن شۇنداق (يهنى جىمى ئىنسان مېنى ياخشى كۆرىدۇ، چوڭ بىلىدۇ، ھۆرمهتلهيدۇ).
مهن دۇنيادا بۇنداق ئهمهس بىرهرسى بارلىقىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايمهن.

2. مهن ئهپۇ سوراپ يۈرمىسهممۇ بولىدۇ.
 بۇنىڭ ئهكسىچه، مهن نېمه قىلىشىم ياكى نېمه دېيىشىمدىن قهتئىينهزهر، سهن چوقۇم مېنى توغرا

چۈشىنىشىڭ، ماڭا كهڭ قورساق بولۇشۇڭ كېرهك.
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3. بۇ دۇنيادا مېنىڭ تهڭدىشىم كهم تېپىلىدۇ.
 شۇنداقال تا ھازىرغىچه مهن بۇنداق بىرهرسىنى ئۇچرىتىپ باقمىدىم. مهن ئهڭ ياخشى (باشقۇرغۇچى،

تىجارهتچى، اليىق، ئوقۇغۇچى ۋهھاكازا).
4. كىشىلهرنىڭ نۇرغۇنى تهلهپكه اليىق ئهمهس.

 مېنىڭ يېتهكلىشىم بولمىسا، باشقىالر نېمه قىالرىنى بىلمهي قالىدۇ.
5. مهن دۇنيادا تۈزۈم ۋه مهجبۇرىيهت دېگهندهك نهرسىلهرنىڭ بولغىنىدىن تولىمۇ خۇرسهن، ئهمما بۇالر ئاساسهن باشقىالر

ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ، چۈنكى مېنىڭ بۇ (قائىده – تۈزۈم) الرغا رىئايه قىلىپ يۈرۈشكه ۋاقتىم ھهم رهغدىم يوق. 
يهنه كېلىپ، قائىده – تۈزۈم دېگهن ئاددىي ئادهملهر ئۈچۈن تۈزۈلگهن بولىدۇ، مهن بۇنداق «ئاددىي»لىقتىن كۆپ

ئۈستۈنمهن.
6. مهن سېنىڭ مهن سهن ئۈچۈن قىلىۋاتقان ۋه قىلىپ بولغان پۈتۈن ئىشالردىن مىننهتدار بولۇشۇڭنى تهلهپ قىلىمهن.

چۈنكى، مهن ھهقىقهتهن ئاجايىپ قالتىس ۋه نۇقسانسىز.
7. مهن بىزنىڭ تهڭ سهۋىيهده بولۇشىمىزنى ئارزۇ قىلىمهن، لېكىن بىز تهڭ سهۋىيهده ئهمهس، ھهم مهڭگۈ ئۇنداق

بواللمايمىز.
 مهن ئۆزۈمنىڭ بۇ ئۆيدىكى ئهڭ ئهقىللىق ئادهم ئىكهنلىكىمنى، شۇنداقال مهكتهپته، كهسىپته ۋه ئاتا – ئانا
بولۇش جهھهتته نهقهدهر قالتىس ئىشالرنى قىلغانلىقىمنى تهكرار سهمىڭگه سالىمهن. سهن چوقۇم بۇالردىن

خۇرسهن بولۇشۇڭ كېرهك.
8. مهن ھاكاۋۇر، پوچى كۆرۈنۈشۈم مۇمكىن، ئهمما بۇنىڭ كارايىتى چاغلىق. مهن پهقهت ھهرقايسىڭدهك (ئاددىي، لهقۋا)

كۆرۈنۈپ قالمىسامال بولدى.
9. مهن نېمه قىلغان بولۇشۇمدىن قهتئىينهزهر، چوقۇم ماڭا سادىق بولۇشۇڭ كېرهك.

 لېكىن، ھهرقانداق ۋاقىتتا مهندىن ساداقهت كۈتمه.
10. مهن سېنى تهنقىدلهيمهن، شۇنداقال سېنىڭ ئۇنى قوبۇل قىلىشىڭنى ئۈمىد قىلىمهن. لېكىن، سهن مېنى تهنقىدلهپال

قالساڭ ـــ بولۇپمۇ ئاممىۋى سورۇنالردا ـــ تولۇپ – تاشقان نهپرهت بىلهن ساڭا ئېتىلىمهن. 
بۇنىڭدىن سىرت، بۇ قىلغىنىڭنى مهڭگۈ ئۇنتۇپ قالمايمهن ھهم كهچۈرمهيمهن، شۇنداقال ئاللىقانداق

شهكىلده ئۆچۈمنى ئالماي قويمايمهن.
11. سهن چوقۇم مهن روياپقا چىقارغان ئىشالرغا ۋه مهن دېمهكچى بولغان گهپلهرگه قىزىقىسهن.

 لېكىن، دهل شۇنىڭ ئهكسىچه، مهن سېنىڭ نېمىلهرنى ۋۇجۇدقا چىقارغانلىقىڭغا ياكى باشقا ھهرقانداق
ئىشىڭغا قىزىقمايمهن. شۇڭا ساڭا قىزىقىشىمنى كۈتمه، سهن بىلهن پهرۋايىم پهلهك.

12. مهن باشقىالرنى تىزگىنلهشكه ھېرىس ئهمهس. مهن پهقهت ئىشالر دېگىنىم بويىچه بولسىكهن دهپال ئوياليمهن، بۇنىڭ
باشقىالرغا قانچىلىك قواليسىزلىق تۇغدۇرۇشى ياكى ئۇالرغا قانداقراق تهسىر بېرىشى بىلهن چاتىقىم يوق.

 باشقىالرنىڭ ھېسسىياتىنى ئويلىشىپ ئولتۇرمايمهن، ھېسسىيات – پېسسىيات دېگهنلهر پهقهت
ئاجىزالردىال بولىدۇ. 

13. مهن ھهرۋاقىت، قىلغان زهررىچىلىك ئىشىم ئۈچۈنمۇ مىننهتدارلىق تهلهپ قىلىمهن. 
ساڭا كهلسهك، سهن پهقهت دېگىنىمدهك قىلساڭال بولدى.

14. مهن پهقهت ئهڭ سهرخىل كىشىلهر بىلهنال باردى – كهلدى قىلىمهن. شۇنىسى ئېنىقكى، دوستلىرىڭنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ
بۇنىڭغا شهرتى توشمايدۇ.

15. ئهگهر سهن دېگهنلىرىمنى بهجا كهلتۈرسهڭ، ئىشالر تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.
 

   سىزنىڭمۇ تهسهۋۋۇر قىاللىغىنىڭىزدهك، يۇقىرىقىغا ئوخشاش تهپهككۇر قىلىدىغان ياكى ئىش
بېجىرىدىغان بىرى بىلهن بىلله ياشاش ياكى خىزمهت قىلىش بهسىي مۈشكۈل. بۇ خىل كىشىلهر بىلهن
بىلله ياشاپ، خىزمهت قىلىپ باققانالرنىڭ سهرگۈزهشتىلىرى بىزگه شۇالرنى ئۆگىتىدۇ (ئهگهر سىز يۇقىرىدا

بايان قىلىنغانالرنى ئېسىڭىزده تۇتالمىغان  بولسىڭىز،  تۆۋهندىكىلهرنى  چوقۇم  يادىڭىزدا  چىڭ   تۇتۇڭ):
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ئ ۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر ئۆزىنى چوڭ كۆرۈپ، باشقىالرنى تۆۋهن كۆرىدۇ. بۇنداق كىشىلهر سىزگه ھهرگىز
باراۋهر مۇئامىله قىلمايدۇ، سىزنى ھهرگىز ھۆرمهتلىمهيدۇ. شۇنداقال، ئۇالر دائىم سىزنى چۆكۈرۈش ئارقىلىق

ئۆزىنى گهۋدىلهندۈرمهكچى بولىدۇ.
 

ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرغا قارىتا سهبىرچان بولۇش
 

    ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ خاراكتېرىنى ۋه ئۇالرنىڭ ئۆزىگه قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلىشتىن سىرت،
ئۇالر بىلهن باردى – كهلدى قىلىشنىڭ ئاقىۋىتىنى بىلىشمۇ ئوخشاشال مۇھىم. بالىلىرىمىزنىڭ، يېقىن ئۇرۇق
- تۇغقانلىرىمىزنىڭ، ياشانغانالرنىڭ بۇ جهھهتته (يهنى ئۆزىگه مهپتۇن بولۇپ قېلىشتا) باشقا تاللىشى
بولماسلىقى مۇمكىن. بۇ خىل ئهھۋالدا، دوستالر، تۇغقانالر، ئوقۇتقۇچىالر، تهربىيهچىلهر، شېرىكلهر ۋه
خىزمهتداشالر ئۇالرنى قولىدىن كېلىشىچه قوللىشى (يهنى ئۇالرنى تاشلىۋهتمهي، توغرا شهكىلده يېتهكلىشى)

الزىم. 
   ئهمما، (ئۇنداق قىلىش زۆرۈرىيىتى يوق تۇرۇقلۇق) ئىقتىساد، شارائىت قاتارلىق ئامىلالر ياكى باشقا
مۇرهككهپ مۇناسىۋهتلهر تۈپهيلى، (ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر بىلهن بولغان) بۇ خىل مۇناسىۋهتنى
داۋامالشتۇرماقچى بولغانالرغا دهيدىغىنىم شۇكى: ئاگاھ بولۇڭالر، بۇ تاللىشىڭالر ئۈچۈن چوقۇم بهدهل
تۆلهيسىلهر! مهن بۇ گهپنى تهجرىبهمگه ۋه زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان نۇرغۇن كىشىلهر بىلهن قىلغان
سۆھبهتلىرىمگه ئاساسهن دهۋاتىمهن. «ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر» بىلهن بىلله ياشاشنى ياكى ئىشلهشنى

تاللىغانالر چوقۇم تۆۋهندىكىدهك ئاقىۋهتلهرگه دۇچار بولۇشقا تهييارلىنىپ قويۇشى كېرهك:
 

1. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇنىڭ تهڭدىشى (دوستى، ھهمراھى) ئهمهسلىكىڭىزنى ئېتىراپ قىلىڭ، چۈنكى ئۆزمهپتۇنالرنىڭ نهزىرىده
ئۆزىنىڭ تهڭدىشى يوق. 

2. سىز ھېس قىلىۋاتقان تهشۋىش، غهم، ئىشهنچىسىزلىك، ماسلىشالماسلىق قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى رېئال تۇيغۇالردۇر،
شۇنداقال (سىز ئۆزىگه مهپتۇن شۇ كىشى بىلهن مۇناسىۋهت قىلغان مۇددهتته) بۇالر ئىزچىل داۋاملىشىدۇ.

3. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر ئۆزىنى چوڭ كۆرىدىغان بولغاچقا، تهبىئىيال سىزنى تۆۋهن كۆرىدۇ. 
شۇڭا تهكرار – تهكرار كۆزگه ئىلىنماسلىققا تهييارلىنىپ قويۇڭ.

4. سىز ئۆزىڭىز ھېچقاچان تهسهۋۋۇر قىلىپ باقمىغان مۇئامىلىلهرگه ئۇچرايسىز، يامان سۆزلهرنى ئاڭاليسىز ۋه سىزدىن
مۇشۇالرغا چىداش تهلهپ قىلىنىدۇ.

5. سىزگه قانچىلىك قواليسىزلىق تۇغدۇرۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ ئېھتىياجى، تهلىپى ۋه
ئىستىكى ھهرقاچان بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. 

6. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىنىڭ گويا ئاراڭالردا ھېچبىر ياخشى مۇناسىۋهت بولۇپ باقمىغاندهك، سىزنى تۇيۇقسىزال
سىلكىشلىشىگه تهييارلىنىپ قويۇڭ. 

تۇيۇقسىزال زهربىگه ئۇچرىغىنىڭىزدا «بۇ ئوڭۇممۇ، چۈشۈممۇ؟» دهپ قېلىشىڭىز مۇمكىن، لېكىن بۇنىڭ
رېئاللىق ئىكهنلىكىده شهك يوق.

7. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر چىرايلىق مۇئامىله قىلغاندا ۋايىغا يهتكۈزۈپ قىالاليدۇ؛ لېكىن، سىز بۇنىڭدىن يهنىال ئهمىن
بواللمىغان بولسىڭىز، بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇ خىل چىرايلىق مۇئامىله چىن ئهمهس، بهلكى «رول ئېلىش»نىڭ مهھسۇلىدۇر. 

«ياخشى مۇئامىله» ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتنى ساقالش، ئۆزى ئارزۇ قىلغان
نهرسىلهرگه ئېرىشىش يولىدىكى قورالى بولۇپ، بۇ خۇددى تامغا مىخ قېقىش ئۈچۈن بولقىغا موھتاج

بولغاندهكال بىر ئىش.
8. سىز ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ ياخشى مۇئامىلىسىدىن تولىمۇ خۇرسهن بولىدىغان بولۇپ قالىسىز، چۈنكى بۇنداق

مۇئامىله ئانچه كۆپ ئۇچرىمايدۇ. 
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لېكىن، ئۇالرنىڭ ياخشى مۇئامىلىسىمۇ پهقهت يۈزهكى ھادىسه بولۇپ، ئاللىنېمىلهرنى مهقسهت قىلغان
بولىدۇ.

9. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ ئادهتتىكى ئاچچىق بىلهن ئهمهس، بهلكى تولۇپ – تاشقان غهزهپ – نهپرهت بىلهن
تۇيۇقسىزال دېۋهيلهپ كېلىشىگه تهييارلىق كۆرۈپ قويۇڭ. 

(ئۇ چاغدا چوقۇم) ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندهك ۋه غۇرۇرىڭىز دهپسهنده قىلىنغاندهك تۇيغۇدا بولۇپ قالىسىز.
10. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالردىكى ئهدهب - ئهخالق، سىلىق – سىپايىلىك دېگهنلهر پهقهت قۇرۇق سۆزدىنال ئىبارهت بولۇپ،

ئۇالر بۇنى ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشقا تولىمۇ ماھىر.
11. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر ھهقىقهتنى قايرىپ قويۇپ يالغان سۆزلهۋېرىدۇ، چۈنكى يالغانچىلىق ئۇالرنىڭ باشقىالرنى

تىزگىنلهشتىكى ئۈنۈملۈك قوراللىرىدىن بىرى.
 ئهگهر سىز ئۇالرنىڭ بىرهر يالغانچىلىقىنى يۈزىگه سالسىڭىز، ئۇالر دهرھال سىزنى كاززاب دهپ ئهيىبلهيدۇ
ياكى سىزگه خاتاالشقانلىقىڭىزنى، ئۇقۇشماسلىق بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ. (ئهنه شۇ چاغدا) قايتۇرما ھۇجۇمغا

ئۇچراشقا تهييارلىنىپ قويۇڭ.
12. ئهگهر سىز ئۇالرنىڭ ھهرقانداق ۋاقىتتا، ھهتتا ئهڭ نامۇۋاپىق پهيتلهردىمۇ ئۆزى ھهققىدىال گهپ قىلىدىغانلىقىنى بايقىغان

بولسىڭىز، بۇ ھهرگىز سىزنىڭ خاتا تۇيغۇڭىز ئهمهس (يهنى رېئاللىق دهل شۇنداق).
 ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر پهقهت ئۆزى ئهڭ چوڭ بىلىدىغان نهرسه، يهنى ئۆزى ھهققىدىال گهپ قىالاليدۇ. بۇ

ئۇالرنىڭ تهبىئىتى.
13. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر سىز پهقهتال ئىشهنچ قىاللمايدىغان كىشىلهر بىلهن باردى – كهلدى قىلىدۇ، چۈنكى ئۇالر
ئۆزمهپتۇنلۇقنى قالتىس ئىش دهپ قارايدىغان (ھوقۇقپهرهس، ئهخالقسىز، ھايانكهش، پۇرسهتپهرهس، شهخسىيهتچى) بىر

تۈركۈم كىشىلهرنى ئۆزىگه جهلىب قىالاليدۇ.
14. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ بىرهر خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلىشىدىن ياكى ئهپۇ سورىشىدىن ئۈمىد كۈتمهڭ. 

ئۇالردا ئۆزى ھهققىده ئويلىنىش، ئۆزىدىن خاتالىق ئىزدهش دهيدىغان ئىشالر مهۋجۇت ئهمهس. لېكىن، ئۇالر
باشقىالرنىڭ خاتالىقىنى بايقاشقا تولىمۇ ماھىر.

15. ئۇالر سىزنىڭ ئۆزىنى كهچۈرۈۋېتىشىڭىزنى ۋه خاتالىقلىرىنى ئۇنتۇپ كېتىشىڭىزنى، ھهممىدىن مۇھىمى باشقىالرنىڭ
ئالدىدا ئۆزىگه قارشى چىقماسلىقىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. 

ئۇالرنىڭ كۆپچىلىككه «مۇكهممهل» كۆرۈنۈشكه تىرىشىدىغانلىقىنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالماڭ. ئۇالرنى
تهڭقىسلىقتا قويماڭ، ئۇالرغا قارشى چىقماڭ، بولمىسا بهدهل تۆلهپ قالىسىز.

16. ئۇيقۇسىزلىققا، ئهنسىزلىككه، تىت – تىت بولۇشقا، غهم – قايغۇلىرىڭىزنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىشىگه، ھهتتا
جىسمانىي ۋه روھىي كېسهللىكلهرگه مۇپتىال بولۇشقا تهييارلىنىپ قويۇڭ.

 (بۇ خىل كىشىلهر بىلهن ئارىلىشىش جهريانىدىكى) بۇ تهشۋىشلهر سىزنى «ئۇالردىن يىراق تۇر!» دهپ
ئهسكهرتىۋاتقان، يوشۇرۇن ئېڭىڭىزدىكى سادادۇر. 

17. ئۇالر سىزگه ھهقىقىي قىزىقمايدۇ ۋه كۆڭۈل بۆلمهيدۇ. ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالر باشقىالرغا كۆڭۈل بۆلۈشتىن ئىبارهت
ئىجتىمائىي يۈكنى ئۆز زىممىسىدىن ئېلىۋهتكهن بولۇپ، سىزنى بىئارامچىلىق، ئازاب ئىلكىده تاشالپ قويۇۋېرىدۇ.

18. ئۇالر سىزگه ئاالقىدار زهررىچىلىك ئىشنىمۇ بىلىشكه قىزىقمايدۇ. 
ۋه شۇ شهكىلده سىزنى تۆۋهن كۆرۈپ، ئېتىبارسىزلىق تۇيغۇسىغا مهھكۇم قىلىدۇ.

19. سىز ئۇالرنىڭ سوغۇق مۇئامىلىسىگه تۆۋهندىكى ئىككى خىل ئۇسۇلنىڭ بىرىده يۈزلىنىشكه مهجبۇر بولىسىز. 
يا ئۇالرنىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن تېخىمۇ تىرىشىسىز؛ يا روھسىز ئادهمدهك ياشاپ، ئۇالرنىڭ بۇ خىل

مۇئامىلىلىرىگه كۆنىسىز.
20. ئۇالر سىزنىڭ ھهرۋاقىت، ھهتتا سىز رىغبهتلهندۈرۈلۈشكه موھتاج بولغان ۋاقىتتىمۇ، ئۆزىگه ئالقىش ياغدۇرۇشىڭىزنى

تهلهپ قىلىدۇ.
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    يۇقىرىقىالر ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ ئۆزىگه قانداق قارايدىغانلىقى، ئىش – ھهرىكهت قىلىش ئۇسۇلى
ۋه باشقىالرغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى ھهققىدىكى پهردازالنمىغان رېئاللىقالردۇر. مېنىڭمۇ ئۆزىگه
مهپتۇن بولغۇچىالرغا بۇنىڭدىن ياخشىراق باھا بهرگۈم بار ئىدى، ئهمما مۇشۇ تىپتىكى كىشىلهردىن
قۇتۇلغانالرنىڭ بايانلىرى بۇالرنىڭ بۇنىڭدىنمۇ ئهسكى، بۇنىڭدىنمۇ زىيانلىق ئىنسانالر ئىكهنلىكىنى
دهلىللىمهكته. سىتۇئارت يۇدوفسكى (Stuart C. Yudofsky) ئۆزىنىڭ «ئهجهللىك نۇقسانالر» دېگهن كىتابىدا

ئېيتقاندهك ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچىالرنىڭ «خاراكتېرىده ئىنتايىن ئېغىر نۇقسان بار».  
   سىز بهلكىم «ئۇنداقتا قانداق قىلىشىم كېرهك؟» دهپ سورىشىڭىز مۇمكىن. تهجرىبىلىرىمگه كۆره،
بىراۋنىڭ «ئۆزىگه مهپتۇن بولغۇچى» ئىكهنلىكىنى بايقىغان ھامان ئۇالردىن يىراقلىشىش ئۇالرنىڭ زىيىنىدىن
قۇتۇلۇشنىڭ بىردىنبىر يولىدۇر. سىز بۇ خىل ئىنسانالردىن قۇتۇلۇپ، روھىي جاراھهتلىرىڭىز ساقايغاندا،
تۇرمۇشىڭىزنىڭ كۆپ ياخشىلىنىپ كهتكهنلىكىنى، قهدىر – قىممهت تۇيغۇڭىزنىڭمۇ ئهسلىگه
كهلگهنلىكىنى بايقايسىز. بۇالردىن يىراقلىشىش بهزىده قىيىنغا توختىسىمۇ، لېكىن بۇ كۆپىنچه ھالالردا

زهربىدىن قۇتۇلۇشىڭىزنىڭ ۋه بهختىڭىزنى قايتىدىن قولغا كهلتۈرۈشىڭىزنىڭ بىردىنبىر يولىدۇر. 
 

ئىنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى
 

 
 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/spycatcher/201709/inside-the-mind-narcissist
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مىللىي ئارمىيهنىڭ
ئۈچ فرونت بويىچه مۇستهقىللىق ئۇرۇشى

غالىب

تارىخ ۋه بىز



ئۈچ فرونت بويىچه مۇستهقىللىق ئۇرۇشى پىالنى
 

   1945- يىلى ئىيۇننىڭ باشلىرى مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شتابى باش قوماندان گېنېرال لېيتېنانت
پالىنوۋنىڭ رىياسهتچىلىكىده، ۋهزىيهتتىكى يېڭى ئۆزگۈرۈش — شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇستهملىكىچى
جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ ئستراتېگىيىلىك ھۇجۇمدىن مۇداپىئهلىنشكه ئۆتۈشى ۋه مىللىي
ئارمىيىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك مۇداپىئهلىنىشتىن ئىستىراتېگىيىلىك ھۇجۇمغا ئۆتۈشىگه ئاساسهن يىڭى
ھۇجۇم قىلىش پىالنى تۈزۈشكه كىرىشتى. سوۋېت ئىتتىپاقى ھهربىي ئىشالر مهسلىھهتچىلىرىنىڭ ياردىمى
ئارقىسىدا، پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننى ئازاد قىلىشنى نىشان قىلغان ئىستراتېگىيىلىك ئاساسىي ئۇرۇش
پىالنى — ئۈچ فرونت — ئوتتۇرا، شىمال ۋه جهنۇب يۆلىنىشلىرى بويىچه ھهربىي ھهرىكهت قىلىشتىن ئىبارهت
پىالنىنى تۈزۈپ چىقىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن مىللىي ئارمىيهنىڭ ئاساسىي قوراللىق كۈچلىرى بۇ ئۈچ فرونتقا

تهقسىم قىلىنىدۇ. ھهمده ھهر قايسى فرونتالرنىڭ كونكرېت جهڭ قىلىش يۆلىنىشلىرىنى بهلگىنىلىدۇ. 
    ئوتتۇرا فرونتتا جهڭ قىلىدىغان مىللىي ئارمىيه قىسىملىرىنىڭ ۋهزىپىسى جىڭ ۋه شىخۇنى ئازاد قىلىش
ۋه ئۈرۈمچىگه قاراپ يۈرۈش قىلىش؛ شىمالىي فرونتتا جهڭ قىلىدىغان مىللىي ئارمىيه قىسملىرىنىڭ
ۋهزىپىسى شىخۇ ئارقىلىق تارباغاتاي ۋه ئالتاينىڭ ئوتتۇرىسىغا ئىچكىرىلهپ كېرىپ، بۇ ئىككى ۋىاليهتنىڭ
شىخو بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشالپ، تارباغاتاي ۋه ئالتاي ۋىاليهتلىرىنى ئازات قىلىش؛ جهنۇبىي
فرونتتا جهڭ قىلدىغان مىللىي ئارمىيهنىڭ ئاتلىق پارتىزانالر قىسىمىنىڭ ۋهزىپىسى ئوتتۇرا فرونتتىكى
ئۇرۇشنىڭ ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلىشىغا ھهققىي كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن، شهرقىي تۈركىستاننىڭ
جهنۇبىيغا يۈرۈش قىلىپ، پارتىزانلىق ئۇرۇشنى قانات يايدۇرۇش بىلهن بىرگه تاشقورغان ئىنقىالبى
ئارمىيىسىگه ياردهم بېرىپ، مۇستهملىكىچى  جۇڭخۇا مىنگو دۆلىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى

ئهسكىرىي كۈچىنى ئىسكهنجىگه ئېلىشتىن ئىبارهت بولىدۇ. 
    شۇنىڭدىن كېيىن، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رهھبهرلىكى ۋه يهرلىك ھهر مىللهت
خهلقىنىڭ قوللىشى بىلهن، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ قوراللىق كۈچى — جهڭگىۋار مىللىي
ئارمىيىنىڭ قهھرىمان ۋه جهسۇر ئوفىتسېر-جهڭچىلىرى باش قوماندان پالىنوۋنىڭ قوماندانلىقىدا سوۋېت
قىزىل ئارمىيىسىنىڭ نهچچه يۈزلىگهن ئوفىتسېر- جهڭچىلىرىنىڭ ھهمكارلىشىشى بىلهن شۇ يىلى ئىيۇل

ئېيىدىن باشالپ ئۈچ فروىت بويىچه مۇستهقىللىق جېڭىگه ئاتلىنىدۇ .
 

شىمالىي فرونت
 

     شىمالىي فرونتتا جهڭ قىلغۇچى مىللىي ئارمىيىنىڭ فادي ئىۋانوۋىچ لېسكىن كوماندىرلىقىدىكى كهڭساي
ئۈچىنچى ئاتلىق پولكى، ئېردهنى مېڭىيوۋ كوماندىرلىقىدىكى موڭغۇل ئاتلىق مۇستهقىل دىۋىزىيونى ۋه
بىۋاسته قاراشلىق مۇھاپىزهتچىالر باتالىيونىدىن تهشكىل تاپقان قىسمى پالىنوۋنىڭ قوماندانلىقىدا 1945-
يىلى ئىيۇلىنىڭ ئوتتۇرىسى  غۇلجا، سهنتهي ۋه بورىتاال قاتارلىق جايالردىن چۆچهككه قاراپ ئاتلىنىدۇ. 24-
ئىيۇلدىن 29-  ئىيۇلغىچه لېسكىننىڭ كهڭساي ئۈچىنچى ئاتلىق پولكى ۋه توختى ھهلىموۋ باشچىلىقىدىكى
ئېبنۇر كۆلى-مايلى پارتىزانالر ئهترىتى بىلهن بىرگه جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيه قوشۇنلىرى بىلهن كهسكىن
جهڭلهرنى قىلىپ، موفاڭ (ھازىرقى تولى ناھىيه بازىرى)، دۆربىلجىن قاتارلىق جايالردىكى جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت
ئارمىيىسىنىڭ مىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرىنى يوقىتىپ، بۇ يهرلهرنى تولۇق ئازات قىلىدۇ، ھهمده نۇرغۇن قورال-
ياراق، 67  ئاپتوموبىل ۋه باشقا ھهربىي ماددىي ئهشىياالرنى غهنىمهت ئالىدۇ. 29-ئىيۇل كۈنى مىللىي
ئارمىيهنىڭ ئاۋانگارت قىسىمى چۆچهكىنىڭ جهنۇبىغا يېتىپ كېلىپ، جۇڭخۇا مىنگونىڭ چۆچهكتىكى

مهمۇرىي- ھهربىي دائىرلىرىغا ئهلچى ئهۋهتىپ، ئۇالرنى تهسلىم بولۇشىغا دهۋهت قىلىدۇ.
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    30-ئىيۇل پالىنوۋ مىللىي ئارمىيهنىڭ ئىككى پولىك ئهسكىرىنى باشالپ، چۆچهكىنىڭ جهنۇبىغا يېتىپ
كېلىپ، مىللىي ئارمىيهنىڭ ئاۋانگارت قىسىمى بىلهن قوشۇلۇپ، شهھهرنى قورشاپ ئېلىپ ھۇجۇم قىلىشقا
تهييارلىنىدۇ. لېكىن يهرلىك جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمهت مهمۇرىي- ھهربىي دائىرلىرى تهسلىم بولۇش
مهسىلىسىده پىكىرده بىرلىككه كېلهلمهي، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ چۆچهكته تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىنىڭ
قوشۇلۇشى بىلهن تارغاباتاينىڭ ۋالىيسى پىڭ روڭ جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ يهرلىك مهمۇرىي- ھهربىي
ئهمهلدارلىرى، ئوفىتسىېر، ئهسكهرلهر ۋه خىتاي ئاممىسىدىن بولۇپ جهمىئى 1400 ئارتۇق كىشنى باشالپ

قورالسىز ھالدا سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كېتىدۇ.        
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مىللىي ئارمىيه باش شىتابىنىڭ ئۈچ فرونت بويىچه ھهربىي يۈرۈش قىلىش پىالنى خهرىتىسى



   مىللىي ئارمىيهنىڭ چۆچهكنى ئازاد قىلىشى بىلهنال 4-  ئاۋغۇست شهرقىي تۈركىستان ۋاقىتلىق
ھۆكۈمىتىنىڭ رهئىسى ئېلىخان تۆره ۋه ئۇنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىلىق مهسلىھهتچىسى مۇقاسىن، ئهخمهتجان
قاسىمى، سهيپىدىن  ئهزىزى  قاتارلىقالر  چۆچهككه يىتىپ كېلىپ، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ھهيئىتىنىڭ سهيياره 
يىغىنىنى چاقىرىپ، تارباغاتاي ۋىاليىتىنى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى دهپ
جاركاراليدۇ. ھهمده ھاكىمىيهت ئاپپاراتى — تارباغاتاي ۋالىي مهھكىمىسىنى تهسىس قىلىپ، ھهر ساھهدىكى
خهلق ۋهكىللىرىنىڭ پىكىرلىرى ئاساسىدا، باسباي چوالق ئوغلى باپىننى تارباغاتاي ۋىاليىتىنىڭ ۋالىيلىقىغا،
قاسىماخۇن ئىسمايىلوۋ ۋه مهنسۇر روزىيوۋالرنى (سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهسلىھهتچىسى) مۇئاۋىن ۋالىيلىقىغا،
ئابلىمىت ھاجىيوفنى باش كاتىپلىققا تهيىنلهيدۇ. شۇنداقال، ۋىاليهتنىڭ ھهر قايسى ئىداره ۋه باشقارما
باشلىقلىرىنى ۋهزىپىگه قويىدۇ. بۇنىڭغا ئهگىشىپال تارباغاتاي ۋالىي مهھكىمىسى ئىلگىرى- كېيىن بولۇپ

چۆچهك، چاغانتوقاي، دۆربىلجىن ۋه قۇبۇقسار  ناھىيىلىك ھۆكۈمهتلهرنى تهسىس قىلىدۇ. 
       دۆربىلجىن ۋه چۆچهك مىللىي ئارمىيه تهرىپىدىن كهينى- كهينىدىن ئازاد قىلغانلىقتىن، جۇڭخۇا مىنگو
دۆلىتىنىڭ ئالتاي، شىخو، جىڭ قاتارلىق جايالردىكى مهمۇرىي-ھهربىي ئورگانلىرى، ھهربىي قىسىملىرىنىڭ بۇ
جايالردا داۋاملىق تۇرۇشى ياكى چېكىنىشى توغرىسىدا پىكىر ئىختىالپى كۆرۈلىدۈ. جۇشياۋلياڭ مۇشۇ
مۇناسىۋهت بىلهن 5-ئاۋغۇسىت جياڭ جيېشىغا تېلېگرامما يولاليدۇ. جياڭ جيېشى دهرھال تېلېگرامما
ئهۋهتىپ «مهيلى جىڭ ياكى ئالتاي بولسۇن قهتئىي ساقالش كېرهك، چېكىنىشكه بولمايدۇ» دهپ بۇيرۇق بېرىدۇ.

    9-ئاۋغۇست مىللىي ئارمىيهنىڭ ئاۋانگارت قىسمى قوبۇقسارغا ھۇجۇم باشالپ، كېيىن يېتىپ كهلگهن
ياردهمچى قوشۇن بىلهن دۈشمهننى تهلتۆكۈس يوقىتىپ، 21-ئاۋغۇست بۇ ناھىيىنى ئىشغال قىلىدۇ. 10-
ئاۋغۇست مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شىتابى تارباغاتايدا چۆچهك ئاتلىق ئالتىنچى پولكى(ئېبنۇر كۆلى-
مايلى پارتىزانالر ئهترىتى ئاساسىدا تۈزۈلگهن)، كهڭساي ئۈچىنچى ئاتلىق پولكى ۋه دۆربىلجىن ئاتلىق
تۆتىنچى  پولكىدىن تهركىب تاپقان مۇستهقىل ئاتلىق بىرگادىسىنى قۇرۇپ، فاتىي ئىۋانوۋىچ لېسكىننى بىرگادا
باشلىقلىقىغا تهيىنلهيدۇ. 11-ئاۋغۇسىت مۇستهقىل ئاتلىق بىرگادىسىنىڭ ئاساسى كۈچى لېسكىننىڭ 
قوماندانلىقىدا قوبۇقسار ناھىيىسىگه يېتىپ كېلىپ، 14 - كۈنى جېمىنهي ۋه قوبۇقسار پارتىزانالر ئهترهتلىرى
بىلهن بىرلىكته سوۋېت ئىتتىپاقى ھهربىي مهسلىھهتچىسى دوسكايىنوۋنىڭ يېتهكچىلىكىده قوبۇقسار ناھىيه
بازىرىغا ھۇجۇم باشاليدۇ. لېكىن ناھىيه بازىرى ئىچىدىكى دۈشمهن قاتتىق قارشىلىق كۆرسهتكهچكه، مىللىي
ئارمىيه جهڭچىلىرى ۋه پارتىزانالر ئون نهچچه كۈنلىك جهسۇرلۇق بىلهن جهڭ  قىلىشى ئارقىلىق قوبۇقسار
ناھىيه بازىرىنى ئىشغال قىلىدۇ. قالدۇق دۈشمهن مۇھاسىرىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ ساۋهنگه قاچىدۇ. قوبۇقسار
ناھىيىسىنىڭ ئازاد قىلىنىشى بىلهن مىللىي ئارمىيهنىڭ چۆچهكتىن ئالتايغا يۈرۈش قىلىشىدىكى  قاتناش

تۈگۈنى ئېچىلىدۇ.
    قوبۇقسار جېڭى مىللىي ئارمىيهنىڭ شىمالىي فرونت ھهربىي يۈرۈشىدىكى ئهڭ كهسكىن جهڭلهرنىڭ بىرى
بولۇپ، بۇ قېتىملىق ئۇرۇشتا مىللىي ئارمىيه مىڭدىن ئارتۇق دۈشمهننى يۇقىتىش بىلهن بىرگه، 300 دىن ئارتۇق
دۈشمهننى ئهسىرگه ئالىدۇ. 580 دانه مىلتىق، 29 دانه ئېغىر-يېنىك پىلىموت، بىر دانه چوڭ تىپتىكى
مىناميوتنى غهنىمهت ئالىدۇ. يهنه جۇڭخۇا مىنگونىڭ يهرلىك دائىرىلىرى تهرىپىدىن قاماققا ئېلىنغان 200 دىن
ئارتۇق كىشى تۇرمىدىن بوشىتىلىدۇ. لېكىن مىللىي ئارمىيهدىنمۇ زور چىقىم بولىدۇ. 140 نهپهر ئوفېتسىر-

جهڭچى قۇربان بولۇپ، 20 نهپهر ئوفېتسىر-جهڭچى يارىلىنىدۇ.
   شۇ يىلى 3-سېنتهبىر مىللىي ئارمىيه مۇستهقىل ئاتلىق بىرگادىسىنىڭ بىر تۈركۈم قوشۇنى جىمىنهي ۋه
قوبۇقسار  پارتىزان ئهترهتلىرى بىلهن  بىرلىكته  جهڭ قىلىپ، بۇرچىن ناھىيىسىنى ئىگىلهيدۇ. 6-سېنتهبىر
مىللىي ئارمىيه مۇستهقىل ئاتلىق بىرگادىسىنىڭ يهنه بىر قىسىم قوشۇنى ئالتاي پارتىزانلىرى بىلهن
سارسۇمبىنى مۇھاسىرىگه ئالىدۇ. ھهمده ئهلچى ئهۋهتىپ شهھهر ئىچىدىكى جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ
يهرلىك مهمۇرىي- ھهربىي ئهمهلدارلىرىنى تهسىلىم بولۇشقا چاقىرىدۇ. لېكىن  گېنېرال ۋهن لىڭيۇهن  ۋه ئالتاي
ۋالىيسى  گاۋبويۇ  قاتارلىق   جۇڭخۇا  مىنگو  ھۆكۈمىتىنىڭ  يهرلىك  مهمۇرىي-ھهربىي  ئهمهلدارلىرى  تهسلىم 
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بولۇشنى رهت قىلىدۇ. ھهمده تاشقى موڭغۇلىيهگه چىقىپ كېتىشنى پىالنالپ، جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ
ئالتايدىكى دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ قوشۇنىنى ۋه ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق خىتاي ئاممىسىنى باشالپ، شىمالغا قاراپ 
قاچىدۇ. بىراق، قاچقان دۈشمهن مىللىي ئارمىيه قوشۇنى ۋه ئالتاي پارتىزانلىرى تهرىپىدىن مۇھاسىرىگه
چۈشۇپ قالغانلىقتىن، بىر قانچه قېتىم موھاسىرىنى بۆسۈپ ئۆتۈشكه ئورۇنغان بولسىمۇ، نهتىجىگه
ئېرىشهلمهي بىر تۈركۈم دۈشمهن قېچىپ قوتۇلغاندىن سىرت، قالغان كۆپچىلىك دۈشمهن ئامالسىز ھالدا قورال
تاشالپ تهسىلىم بولىدۇ. 9-سېنتهبىر گېنېرال ۋهن لىڭيۇن ۋه ۋالىي گاۋبويۇ تهسىلىم بولۇش ھۆججىتىگه قول

قويىدۇ. شۇنىڭ  بىلهن ئالتاي ۋىاليىتى پۈتۈنلهي ئازاد بولىدۇ. 
    بۇ قېتىمقى جهڭده مىللىي ئارمىيه ۋه ئالتاي پارتىزانالر ئهترىتى جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ  بىر ۋالىيسى
ۋه بىر گېنېرالى بىلهن قوشۇپ جهمئىي 152 نهپهر ئوفىتسېرى، 1684  نهپهر ئهسكىرىنى ئهسىرگه ئالىدۇ. يهنه
1684 دانه ھهر خىل مىلتىق، 52 دانه يېنىك ۋه ئېغىر تىپتىكى پىلموت، 300 مىڭ پاي ئوق، 8  دانه مىناميوت،

600  ھهربىي ئات ۋه باشقا نۇرغۇن ھهربىي ماددىي ئهشياالرنى غهنىمهت ئالىدۇ. 
23-سېنتهبر ئېلىخان تۆره، ئهخمهتجان قاسىمى، سهيپىدىن ئهزىزى ۋه سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىھهتچىسى
مۇقاسىنالر سارمۇمبىده ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ھهيئىتىنىڭ سهيياره يىغىنىنى ئېچىپ، ئالتاي ۋىاليىتىنى
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تهركبىي قىسمى دهپ جاكارالپ، ئالتاي ۋالىي مهھكىمىسىنى تهسىس
قىلىپ، ئوسمان ئىسالمنى ئالتاينىڭ ۋالىيلىقىغا، ئارۇپباي (سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي مهسلىھهتچىسى)
بىلهن شامشى مامىيوۋنى مۇئاۋىن ۋالىيلىقىغا، دهلىلقان سۇگۇربايوۋنى ئالتاي ۋىاليهتلىك ئامانلىق ساقالش
باش قوماندانلىقىغا تهيىنلهيدۇ. ھهمده ئوسمان ئىسالم، دهلىلقان سۇگۇربايوۋ ۋه زاكىغان ئهلهننى ۋاقىتلىق
ھۆكۈمهت ھهيئىتىنىڭ ئهزالىقىغا تولۇقالش ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بهزى مهسلىھهتچىلىرىنى بىر قانچه

مۇھىم باشقارما-ئىدارىلهرده مۇئاۋىن ۋهزىپىلهرگه قويۇش قاتارلىق بىر يورۇش ئىشالرنى قارار قىلىدۇ. 
20-سېنتهبىر مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق  شىتابى ئالتاي پارتىزانالر ئهترىتى بىلهن چۆچهك  ۋه
جىمىنهي پارتىزانالر ئهترهتلىرىدىن تهشكىللهنگهن مۇستهقىل ئاتلىق پولىكنى بىرلهشتۇرۇپ، ئالتاي قازاق
ئاتلىق مۇستهقىل پولكى تهشكىل قىلىپ، دهلىلقان  سۇگۇربايوۋنى پولك كوماندىرى قىلىپ تهيىنلهيدۇ.
شۇنىڭ بىلهن شىمالىي فرونت ھهربىي يۈرۈشى مىللىي ئارمىيهنىڭ تولۇق غهلبه قازىنىشى بىلهن

ئاخىرلىشىدۇ. 
   1945-يىلى ئىيۇلنىڭ ئۇتتۇرىلىرى باشالنغان مىللىي ئارمىيهنىڭ بۇ شىمالىي فرونت ھهربىي يۈرۈشىنىڭ
قازانغان غهلبىسىنىڭ ئهھمىيىتى ناھايىتى زور بولۇپ، مهزكۇر ھهربىي يۈرۈش  موفاڭ، دۆربىلجىنالرغا ھۇجۇم
قىلىش، چۆچهكنى ئازاد قىلىش، قوبۇقسار ۋه پۇرچىن جهڭلىرى ۋه ئالتاينى ئىشغال قىلىش ئارقىلىق جۇڭخۇا
مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ تارباغاتاي ۋه ئالتايدىن ئىبارهت بۇ ئىككى ۋىاليهتتىكى ھۆكۈمرانلىقىنى يىمىرىپ
تاشالپ؛ شىخو، جىڭ ۋه ساۋهندىن باشقا ھهر قايسى ناھىيىلىرىنى ئازاد قىلىپ، ئۈچ ۋىاليهتنى بىرلىككه
كهلتۇرۇپال قالماستىن، يهنه بۇ ئىككى رايوندىكى جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتى ئارمىيىسى قوشۇنلىرىنىڭ شهرققه
يۆتكىلىشىنى توسۇپ، ئوتتۇرا فرونت ھهربىي ھهرىكىتىنىڭ غهلبىلىك ئېلىپ بېرىلىشى ئۈچۈن كۈچلۈك ياردهم

بىرىپ، دىخۇادىكى (ئۈرۈمچىدىكى) جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتى دائىرلىرىگه بىۋاسته تهھدىت سالىدۇ.
   مىللىي ئارمىيه قسىملىرى شىمالىي فرونت يۈرۈشىده غهلىبه قازانغاندىن كېيىن، پالىنوۋنىڭ
قوماندانلىقىدا تېز سۈرئهت بىلهن شهرققه يۈرۈش قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن مىللىي ئارمىيه جىڭ ۋه شىخو جهڭ
مهيدانلىرىغا ئهسكىرىي كۈچىنى يىغىپ، ئوتتۇرا فرونتتا تېخىمۇ كهسكىن ۋه  شىددهتلىك ئۇرۇشالرنى

باشالشقا تهييارلىنىدۇ.
ئوتتۇرا فرونت

 
     ئوتتۇرا فرونت ھهربىي يۈرۈشى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ داۋاملىق مهۋجۇت
بولۇپ  تۇرۇشىنى  بهلگىلهيدىغان  ياكى  جۇڭخۇا  مىنگو  ھۆكۈمىتىنىڭ   ئىلى، تارباغاتاي،  ئالتايدىن  ئىبارهت



گيۇتې
مۇسۇلمانمىدى؟

ئۈچ ۋىاليهتتىكى قولدىن كهتكهن ھاكىمىيىتىنى قايتا تىكلهيدىغان ھهل قىلغۇچ يۈرۈشلهر بولۇپ، ھهر
ئىككى تهرهپ بۇ قېتىمقى يۈرۈشلهردىكى ئۇرۇشالرغا تولۇق تهييارلىق قىلىدۇ.

   جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتى تهرهپ ۋۇجۇڭشېن ۋه جۇشاۋلياڭ شىخو بىلهن جىڭ قولدىن كهتسه، دىخۇانىڭ
خهتهر ئىچىده قالىدىغانلىقىنى ناھايىتى ياخشى بىلگهچكه، جياڭ جيېشىنىڭ «مهيلى جىڭ ياكى ئالتاي
بولسۇن قهتئىي ساقالش كېرهك، چېكىنىشكه بولمايدۇ» دېگهن بۇيرۇقى بويىچه بىر دىۋىزىيهدىن ئارتۇق
ھهربىي كۈچىنى (5000 دىن ئارتۇق ھهربىي كۈچىنى) شىخوغا ئورۇنالشتۇرۇپ، يىڭى ئىككىنچى كورپۇسنىڭ
باشلىقى شيې يىفېڭنى شىخو بىلهن جىڭنىڭ مۇداپىئهسىگه مهسئۇل قىلىپ تهيىلهيدۇ؛ ھهمده جىڭغا يهنه
تۆت پولكنى (7000 دىن ئارتۇق ئهسكىرىي كۈچىنى) ئورۇنالشتۇرۇپ، يېڭى 45 - دېۋىزىيه باشلىقى گوچىنى باش
قوماندانلىققا تهيىنلهيدۇ. ئۇالر شىخو ۋه جىڭدا مۇستهھكهم مۇداپىئه لېنىيهلىرىنى ياسايدۇ. جۇڭخۇا مىنگو

دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ بۇ ئىككى جايدىكى  ئومۇمىي ھهربىي ئهسكىرىي كۈچى 1200 دىن ئېشىپ كېتىدۇ.
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى تهرهپ ئوتتۇرا فرونت ھهربىي يۈرۈشىده غهلبىنى قولغا
كهلتۇرۇش ئۈچۈن، مىللىي ئارمىيهنىڭ ئۇرۇشقا  قاتنىشىدىغان قسىملىرى باش قوماندان پالىنوۋنىڭ
رهھبهرلىكىده ئۇرۇش تهييارلىقىنى تولۇق ۋه پۇختا قىلىدۇ. ئۇالر مۇككهممهل ئۇرۇش پىالنى تۈزۈپ، مىللىي
ئارمىيهنىڭ ئۇرۇشقا قاتنىشىدىغان ئهسكىرىي كۈچىنى ئىككى يولغا بۆلۈپ، بىرال ۋاقىتتا شىخو ۋه جىڭنى
مۇھاسىره قىلىشنى پىالنالپ، جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ قوشۇنلىرىنى ئىككىگه پارچىلىۋېتىپ،

ئايرىم- ئايرىم ھۇجۇم قىلىشتىن ئىبارهت ئىستراتېگىيىلىك ئاساسىي ئۇرۇش پىالنىنى تۈزۈپ چىقىدۇ.
    باش شتاب مىللىي ئارمىيهنىڭ پالىنوۋ قوماندانلىقىدىكى 4000  دىن ئارتۇق ئهسكىرى كۈچىنىڭ  سۈيدۈڭ
ئاتقۇچى بىرىنچى پولكى، چۆچهك ئاتلىق ئالتىنچى پولكى، مۇڭغۇل  ئاتلىق مۇستهقىل دېۋىزىيىسى ۋه
مۇھاپىزهتچىلهر باتالىيونى قاتارلىقالر قىسىمالرنىڭ شىخۇغا ھۇجۇم قىلىشىنى، ئىسھاقبېك مۇنونوۋ
قوماندانلىقىدىكى 4000 دىن  ئارتۇق ئهسكىرىي كۈچىنىڭ ئىلى ئاتقۇچى ئىككىنچى پولكى (شىبه ئاتلىق
مۇستهقىل ئىسكادىرونى بۇ پولكنىڭ ئىچىده)، تىكهس ئاتلىق بىرىنچى  پولكى، ئىلى زاپاس قىسىم 
تۆتىنچى  پولكى ۋه تۇڭگان ئاتلىق مۇستهقىل دېۋىزىيىسى قاتارلىق قىسىمالرنىڭ جىڭغا ھۇجۇم قىلىشىنى

قارار قىلىدۇ.  
    شىخۇ ھهربىي يۈرۈشىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا تهييارلىق ئهمهلىيهتته مىللىي ئارمىيه چۆچهك ۋه ئالتايغا
ھۇجۇم قىلغان ۋاقىتدىال باشلىنىدۇ. مىللىي ئارمىيهنىڭ شىىخۇ ۋه جىڭالرغا بولغان ئومۇمىي 1945-
يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن كېيىن ئىجرا قىلىنىشقا باشاليدۇ. 1945-يىلى ئىيۇلدا شىخۇ رايونىدا
ھهرىكهتلىنىپ يۈرگهن رهفىق بايچۇرىن ۋه تۇرسۇن سهيىد باشچىلىقىدىكى مىللىي ئارمىيهنىڭ پارتىزانالر
ئهترىتى جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ قوشۇنلىرىغا ئوشتۇمتۇت ھۇجۇمالرنى قىلىپ تۇرىدۇ. ئۇالر توت
تىرهك (چىگىخۇر) دهرياسىدىكى چوڭ كۆۋرۈكنى بۇزۇپ تاشالپ، شىخو بىلهن جىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئالهقىنى
ئۈزۈپ تاشاليدۇ.  ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇالر دۈشمهن ئارقىسىغا ئۆتۈپ، جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ قاتناش
لىنىيىلىرىنى بۇزىدۇ، دىخۇا بىلهن جىڭنى باغالپ تۇرغان ماناس كۆۋرۈكىنى پارتىلىتىپ تاشاليدۇ. شۇنىڭ
بىلهن جۇڭخۇا مىنگو ئارمىيىسىنىڭ ماشىنىالشقان قىسىملىرى دىخۋا ۋه ماناس ناھىيىسىدىن ئۆتۈپ،
شىخۇغا ياردهم بىرىشىكه ئامالسىز قالىدۇ. بۇ پارتىزانالر ئهترىتى جانلىق ۋه ھهرىكهتچان پارتىزانلىق
تاكتىكىلىرىنى قوللىنىپ، بورتۈڭگو، ئهنجىخهي، ساۋهن ۋه ماناس قاتارلىق جايالردا ئايلىنىپ يۇرۇپ، جۇڭخۇا
مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ بۇ رايونالردىكى قاتناش لىنىيىلىرى ۋه قاتناش ئهسلىھهلىرىنى بۇزۇپ تاشالپ،

ئۇالرنىڭ ئهسكىرىي كۈچ ۋه ماددىي ئهشياالرنى يۆتكىشى ئۈچۈن چوڭ قىيىنچىلىقالرنى كهلتۇرۇپ چىقىرىدۇ.
    1945- يىلى ئاۋغۇستنىڭ باشلىرى مىللىي ئارمىيه ئوتتۇرا فرونت قوماندانلىق شتابى رهسمىي قورۇلۇپ،
پالىنوۋ قوماندانلىقنى قۇشۇمچه ئۇستىگه ئالىدۇ. شۇ ئاينىڭ ئوتتۇرىسىدىن باشالپ،  مىللىي ئارمىيه
شىخوغا قارىتا مۇھاسىره باشاليدۇ. 28-ئاۋغۇست ئاۋانگارت قىسىم چۆچهك ئاتلىق 6-پولكى ۋه مۇڭغۇل
مۇستهقىل ئاتلىق دېۋىزىيىسى چېپهيزىنىڭ يېنىدىكى ئۇزۇنبولۇق دېگهن جايدىكى جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت
ئارمىيىسى قوشۇنىغا  ھۇجۇم  قىلىپ،  ئۈچ كېچه- كۈندۈز  جهڭ قىلىش  ئارقىلىق،  بۇ  يهرنى ئىگىلىگهندىن 
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كېيىن، قالدۇق دۈشمهن چېپهيزىگه قېچىپ بېرىپ، ئۇ يهردىكى جۇڭخۇا مىنگو  دۆلهت ئارمىيىسى بىلهن
بىرلىشىپ، مۇداپىئهنى كۈچهيتىپ، مىللىي ئارمىيهنىڭ جهنۇبقا يۇرۇش قىلىشنى توسماقچى بولىدۇ.

   مىللىي ئارمىيهنىڭ چۆچهك ئاتلىق ئالتىنچى پولكى ۋه مۇڭغۇل مۇستهقىل ئاتلىق دېۋىزىيىسىنىڭ 
مىڭدىن ئارتۇق پىياده ئهسكهر، ئاتلىق ئهسكهر ۋه زهمبىرهكچىلىرى بىرىنچى سېنتهبىر كۈنى شهرق، غهرب ۋه
شىمال تهرهپلهردىن جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ ياخشى ھهربىي تهلىم- تهربىيه ئالغان قوشۇنلىرى،
مۇستهھكهم  ئىستىھكاملىرىغا تايىنىپ موداپىئه قىلىۋاتقان چېپهيزىگه شىددهتلىك ھۇجۇم باشاليدۇ. لېكىن
دۈشمهننىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچراپ، 100 گه يېقىن ئادهم جهڭچى بولغان بولسىمۇ، دۆشمهن
پوزىتسىيىسىنى ئىگهللىيهلمىگهچكه، ئوتتۇرا فرونت قوماندانلىق شتابى سۇيدۇڭ پىياده پولكىنى جهڭگه
كىرىشكه بۇيرۇق چۈشۈرگهندىن كېيىن، ئىككىنچى  سېنتهبر كۈنى پالىنوۋ قوماندانلىقىدىكى چۆچهك ئاتلىق
ئالتىنچى پولكى، سۈيدۈڭ ئاتقۇچى بىرىنچى پولكى ۋه مۇڭغۇل مۇستهقىل ئاتلىق دېۋىزىيىسىنى ئۈچ تاغ
زهمبىرىكى، سهككىز مىناميوت ۋه ئىككى كۈرهشچى ئايروپىالننىڭ جهڭگه قاتنىشىشى بىلهن، شىخۇ
سىرتىدىكى مۇھىم تايانچ جاي چېپهيزىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، داۋاملىق شىخۇ تهرهپكه يۇرۇش

قىلىپ، ئۈچىنچى سېنتهبىر كونا شىخونى ئىگهللهيدۇ.
    شۇ يىلى تۆتىنچى سېنتهبر مىللىي ئارمىيهنىڭ باش قوماندانى پالىنوۋ سوۋېت ئىتتپاقى ھهربىي ئىشالر
خادىملىرىنىڭ ياردىمى ئاستىدا شىخۇ يۈرۈشىنى باشاليدۇ. مىللىي ئارمىيه قىسىملىرى سوۋېت ئىتتىپاقى
قىزىل ئارمىيهسىنىڭ مهلۇم ساندىكى پىياده ئهسكهرلىرى، كۈرهشچى ئايروپىالنلىرى، برونىۋېكلىرى ۋه توپچى
قىسمى بىلهن بىرلىكته كهسكىن ۋه شىددهتلىك جهڭلهر ئارقىلىق دۆشمهننىڭ ئۈچ مۇداپىئه لېنىيه سېپىنى
كهينى- كهينىدىن بۆسۈپ  ئۆتۈپ، سهككىزىنچى  سېنتهبىر تاڭ سهھهر بىلهن شىخۇ ناھىيه بازىرىنى ئىشغال
قىلغاندىن كېيىن، مىللىي ئارمىيهنىڭ بىر قىسىم قوشۇنىنى جىڭدىكى جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسى
قوشۇنىنىڭ شهرققه قاراپ قېچىشىنى توسۇش ئۈچۈن قالدۇرۇپ قويۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، شيې يىفىڭ باشالپ
قاچقان قالدۇق دۈشمهننىڭ كهينىدىن توختىماي قوغالپ زهربه بېرىپ، كۈيتۈن، شىخۇ ئايرودرومى، مايتاغ
قاتارلىق جايالرنى ئىشغال قىلىپ، يهنسىخهيگه قاراپ ئىلگىرلهيدۇ، ھهمده ئۇزۇن ئۆتمهي ئۈرۈمچىدىن ئاران

150 نهچچه كىلومېتىر يېراقلىقتىكى ماناس دهرياسىنىڭ غهربىي قىرغىقىغا يېتىپ كىلىدۇ.
    بۇ قېتىمقى ھهربىي يۈرۈشته ئىككى  تهرهپته ئۆلۈش ۋه يارىلىنىش بهك ئېغىر بولىدۇ. جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت
ئارمىيىسىدىن 900 دىن ئارتۇق ئادهم ئۆلتۈرۈلىدۈ، 1000 دىن ئارتۇق ئادىمى ئهسىرگه چۈشىدۈ. بۇنىڭدىن سىرت
يهنه تانكا ۋه ئاپتوموبىلالرنى ئۆز ئىچگه ئالغان ھالدا زور بىر تۈركۈم قورال-ياراق ۋه ئوق-دورىالرنى غهنىمهت
ئالىدۇ. مىللىي ئارمىيىدىمۇ  771 نهپهر ئوفىتسېر- جهڭچى قۇربان بولىدۇ. يالغۇز سۈيدۈڭ ئاتقۇچى بىرىنچى 
پولكنىڭ ئۆزىدىنىال  200 ئوفىتسېر-جهڭچى قۇربان بولۇپ، 400 دىن ئارتۇق ئوفىتسېر-جهڭچى ئېغىر
يارىلىنىدۇ. بۇ قېتىمقى شىخو ئوپېراتسىيهسى مىللىي ئارمىيه ئۇرۇش ئوپېراتسىيهلىرىدىكى ئهڭ
دهھشهتلىكى بولۇپ، مىللىي ئارمىيه ئوفېتسىر-جهڭچىلىرى ئهڭ ئېغىر سىناقالرغا بهرداشلىق بېرىپ،
شىخۇغا ھۇجۇم قىلىش جىڭنىڭ ئهڭ ئاخىرىقى غهلبىسىنى قولغا كهلتۇرۇپ، پۈتكۈل ئوتتۇرا فرونت

يولىنىشىدىكى ئوپراتسىيهنىڭ غهلبىسى ئۈچۈن مۇستهھكهم ئاساس ئورنىتىدۇ. 
    شۇ يىلى بهشىنچى سېنتهبىر گېنېرال مايور ئىسھاقبېك مۇنونوۋ سوۋېت قىزىل ئارمىيىسى ھهربىي
مهسلىھهتچىلىرىنىڭ ياردىمى ئاستىدا مىللىي ئارمىيهنىڭ زور بىر تۈركۈم قوشۇنلىرىغا قوماندانلىق قىلىپ،
جىڭ ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلىش يۈرۈشى باشالپ، شىددهتلىك جهڭ قىلىش ئارقىلىق بهشىنچى ۋه
يهتتىنچى  سېنتهبىر كۈنلىرى جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ جىڭنىڭ يېنىدىكى تايانچ پونكىتلىرى
يوڭجىخو ۋه باجياخونى ئىشغال قىلىدۇ؛ 8-سېنتهبىر جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسى يېڭى 45-
دېۋىزىيىسىنىڭ ئۈچ پولكىنى تهلتۆكۈس يۇقۇتۇپ، جىڭ ناھىيه بازىرىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن
مۇھاسىرىنى بۆسۈپ، 200 دىن ئوشۇق قالدۇق قوشۇننى باشالپ، كونا شىخۇغا قاچقان گوچىنىڭ كهيىنىدىن
قوغالپ زهربه بېرىپ، ساۋهن ناھىيىسىنىڭ سهنداۋخېزا ئهتراپىدا ئهسىرگه چۈشۇرۇدۇ. جىڭ ئۇرۇشىدا مىللىي
ئارمىيه  جۇڭخۇا  مىنگو  دۆلهت  ئارمىيسىنىڭ  بىر گېنىرال مايورى،  ئىككى پولكونىكى، تۆت پودپولكونىكى، 
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ئونبهش مايورى قاتارلىق 198 نهپهر ئوفتسېرىنى ئهسىر ئېلىپ، ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق ئادىمىنى ئهسىرگه ئېلىش
بىلهن بىرگه 12 دانه مىناميوت، 8  دانه چوڭ زهمبىرهك، 38 دانه پىلىموت ۋه زور بىر تۈركۈم ھهربىي ئهشياالرنى

غهنىمهت ئالىدۇ. جىڭ ئۇرۇشىنىڭ غهلبىسىدىن كېيىن ئىلى ۋىاليىتى پۈتۈنلهي ئازات بولىدۇ.
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شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق ئىنقىالبىدا شىخو جېڭىغا قاتناشقان بىر قىسىم ئوفتسېر- جهڭچىلهر

    شىخۇ ۋه جىڭ يۈرۈشى شهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ئىنقىالبىي دهۋرىدىكى ئهڭ مۇھىم
ھهربىي يۈرۈشلهردۇر. شىخۇ ۋه جىڭ جهڭ مهيدانلىرى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دۆلهت ئارمىيىسى
بىلهن جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ ئۆز-ئارا قارىمۇ-قارشى تۇرۇشىدىكى ئاساسىي جهڭ مهيدانلىرى
بولۇپ، جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ  بۇ جهڭ مهيدانلىرىغا سالغان ئهسكىرى كۈچى ئهڭ كۆپ،
مۇداپىئه قورۇلۇشلىرى ئهڭ موستهھكهم، ئىشلهتكهن قوراللىرى ئىلغار بولسىمۇ، لېكىن ئىستېداتلىق ھهربىي
قوماندانالر گېنىرال پالىنوۋ ۋه گېنىرال ئىسھاقبېكالرنىڭ باشالمچىلىقىدىكى مىللىي ئارمىيهنىڭ ئوفىتسېر
- جهڭچىلىرى سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيىسىنىڭ بىر قىسىم ئوفىتسېر- جهڭچىلىرى  بىلهن بىلله

قهھرىمانلىق بىلهن قانلىق جهڭلهرنى قىلىپ، بۇ ئىككى جهڭنىڭ غهلىبىسىنى قولغا كهلتۇرۇدۇ.
    بۇ قېتىمقى شىخۇ ۋه جىڭ يۈرۈشلىرىده مىللىي ئارمىيه  پۈتۈن بىر گهۋده بولۇپ دۈشمهن بىلهن شىددهتلىك
جهڭ قىلىش بىلهن بىرگه، يهنه نهسىرۇلال نادىروۋدهك بىر ئۆزى يالغۇز دۆشمهننىڭ ئۈچ پوتىيىنى كهيىنى-
كهينىدىن پارتىلىتىپ تاشلىغان بىر تۈكۈم شىر يۈرهك مىللىي قهھرىمانالر مهيدانغا چىقىدۇ. مىللىي
ئارمىيهنىڭ جهڭگه قاتناشقان باشقا قىسىملىرى قاتارىدا مۇڭغۇل مۇستهقىل ئاتلىق دېۋىزىيىسى، تۇڭگان
مۇستهقىل ئاتلىق دېۋىزىيىسىنى، شىبه مۇستهقىل ئاتلىق ئىسكادىرونى،  رۇس ئاتلىق روتىسى ۋه موتوروتا

نامى بىلهن ئاتالغان تاتار روتىسىمۇ ئاجايىپ باتورلۇقالرنى كۆرسىتىدۈ.
    



    گهرچه جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيىسى ئوتتۇرا يۆنىلىش يۈرۈشلىرىگه  زامانىۋىي قورالالر بىلهن قورالالن-
غان ئون نهچچه مىڭ ئهسكىرىي كۈچنى يىغىپ، قاتمۇقات مۇستهھكهم مۇداپىئه لېنىيهلىرىنى قۇرغان
بولسىمۇ، لېكىن ئىستراتېگىيىلىك جهھهتته پاسسىپ مۇداپىئىلىنىش پوزىتسىيىسىده تۇرغاچقا،
ئىسىتراتېگىيىلىك جهھهتته ئاكتىپ ھۇجۇم پوزىتسىيهسىده تۇرغان مىللىي ئارمىيه قسىملىرىنىڭ
شىددهتلىك ھۇجۇملىرىغا  بهرداشلىق بىرهلمهي بىتچىت بولىدۇ. مىللىي ئارمىيه ئۆزىنىڭ ئۇرۇش
تارىخىدىكى ئهڭ داڭلىق ۋه شىددهتلىك بولغان شىخۇ ۋه جىڭ يۈرۈشلىرى ئارقىلىق تىلالردا داستان قىلغۇدهك
قهھرىمانلىقالرنى يارىتىپ، مسلىسىز جهڭ غهلبىلىرىنى قازىنىپ، جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت ئارمىيسىنىڭ
قالدۇق قىسىملىرىنى ئىلى، تارباغاتاي ۋه ئالتاي ۋىاليهتلىرىدىن تهلتۆكۈس ھهيدهپ چىقىرىپ، ئاخىرقى
ھېسابتا بۇ ۋىاليهتلهرنى بىرلىككه كهلتۇرۇپ، بۇ جايالردىكى خهلق ھاكىمىيهتلىرىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى
ئۈچۈن ئاساس سالىدۇ. شۇنىڭ بىلهن جۇڭخۇا مىنگو دۆلىتىنىڭ مهركىزىي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى بىلهن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇر بولىدۇ.
   شۇ يىلى 14-ئۆكتهبىر، ئۈچ ۋىاليهت ۋاقىتلىق ئىنقىالبىي ھۆكۈمهت ھهيئىتىنىڭ 107-قېتىملىق يىغىنىدا
گېنېرال مايور ئىسھاقبېكنىڭ ئوتتۇرا فرونت يۆنىلىشىدىكى ھهربىي يۈرۈشلهرده كۆرسهتكهن تۈھىپىلىرى
ئۈچۈن، گېنېرال لېتنات ھهربىي ئۇنۋانىنى بىرىشنى قارار قىلىدۇ. 1945-يىلى 22-ئۆكتهبىر پالىنوۋ ۋه
ئىسھاقبېكالر ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ يېڭىدىن تهسىس قىلىنغان ئالىي ھهربىي ھهيئىتىنىڭ ھهيئهت
ئهزالىرى بولىدۇ.  1946-يىلى 20 - مارت ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتى ھهيئىتى 246-نومۇرلۇق قارار ماقۇلالپ، ئىۋان

ياكوۋلىۋىچ پالىنوۋ ۋه ئىسھاقبېك مۇنونوۋالرغا «جۇمھۇرىيهت» ئالىي ئوردىنى بېرىشنى قارار قىلىدۇ. 
جهنۇبىي فرونت

    ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ھهيئىتى بىلهن مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شىتابىنىڭ جۇڭخۇا مىنگو دۆلهت
ئارمىيسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى ئهسكىرىي كۈچىنى ئىسكهنجىگه ئېلىپ، ئوتتۇرا
فرونتتىكى ئۇرۇشنىڭ ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلىشىغا ھهققىي كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن جهنۇبىي فرونت
يۆنىلىشى بويىچه، 1945-يىلى بهشىنچى ئىيۇل چىقارغان «(1) سوپاخۇن سوپۇروف ئهترهت باشلىقى،
ئابدۇكېرىم ئابباسوف سىياسىي كومىسسار، رازىيوۋ دامولال دىنىي ئىشالر مهسئۇلى بولغان ئاتلىق پارتىزانالر
ئهترىتى قورۇلىدۇ. ئۇالر ئاقسۇغا بېرىپ، پارتىزانلىق ئۇرۇشى ئېلىپ بارىدۇ. (2) سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي
ئىشالر خادىمى ئىسكهندهر (ئهسلى ئىسمى ئىۋان ئىۋانوۋىچ ئىۋانوۋ) بىلهن زاكىر تۆره (ئهسلى ئىسمى
شوخپۇل)  ئاتلىق پارتىزانالر ئهترىتنىڭ ھهربىي ئىشالر مهسلىھهتچىسى بولىدۇ. (3)  قۇربانجان ئاتلىق
پارتىزانالر ئهترىتىنىڭ ئارقا سهپ تهمناتىغا مهسئۇل بولىدۇ. (4) قاسىمجان قهمبىرى ھۆكۈمهت خىزمهت
ئۆمىكىنى باشالپ بىرگه بارىدۇ» دىن ئىبارهت قارارىغا ئاساسهن تهشكىللهنگهن مىللىي ئارمىيىنىڭ 150 تىن
ئارتۇق ئهسكىرى بولغان بىر ئاتلىق پارتىزانالر ئهترىتى 1945- يىلى 18- ئىيۇل ئاقسۇ رايونىغا ئاتلىنىدۇ.  بۇ
ئاتلىق پارتىزانالر قوشۇنى ئاقسۇغا رايونىغا يىتىپ بارغاندىن كېيىن، سهككىزىنچى ئاۋغۇست ۋه بىرىنچى
سېنتهبىبر كۈنلىرى باي ۋه ئاقسۇ كونىشهھهر ناھىيه بازارلىرىنى ئىگىلهپ، ئىنقىالبىي ھۆكۈمهتلهرنى
قۇرىدۇ. مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شتابى جهنۇبىي شهرقىي تۈركىستاندىكى ھۇجۇم كۈچىنى
كۈچهيتىش ئۈچۈن سېنتهبىر ئېيىنىڭ بېشىدا سوۋېت ئىتتىپاقى ھهربىي مهسلىھهتچىسى مىرزا ناسىروۋ ۋه
ئارسىالنخان ( ئېلىخان تۆرهنىڭ  ئوغلى) باشچىلىقىدىكى مىللىي ئارمىيىنىڭ ئىككى ئاتلىق باتالىيونىنى
ئاقسۇ ۋىاليىتىگه ئهۋهتىدۇ. بۇ قوشۇن سوپاخۇن سوپۇروف ئاتلىق پارتىزانالر ئهترىتى بىلهن ئۇچرىشىپ، ئاقسۇ
شهھىرىگه ھۇجۇم قىلغاندا ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغاندىن كېيىن، سېنتهبىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى مىللىي ئارمىيه
باش قوماندانلىق شتابى يهنه دېسكوۋ باشچىلىقىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ھهربىي مهسلىھهتچىلهر ئۆمىكى
ۋه موڭغۇل ئاتلىق ئهسكهرلهر روتىسىدىن ئىككىنى ئىلىدىن ئهۋهتىپ، ئىككىنچى قېتىم ئاقسۇغا ھۇجۇم
قىلىش پىالنىنى تۈزۈپ چىقىدۇ . 23- سېنتهبىر كۈنى مىللىي ئارمىيه قىسىملىرى ئاقسۇ شهھىرىگه
مۇھاسىره ھۇجۇمى باشاليدۇ. شهھهرنى  ئىشغال قىلىش  جېڭى جىددىي  داۋاملىشىۋاتقان  كۈنلهرده، شهرقىي 

62



تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى بىلهن جۇڭخۇا مىنگو مهركىزىي ھۆكۈمىتى ئۇتتۇرىسىدىكى
«تىنچلىق سۆھبىتى» ئۆتكۈزۈلۈشكه باشلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلهن مىللىي ئارمىيىنىڭ قىسملىرى  باش

قوماندانلىق شتابىنىڭ بويرۇقىغا بىنائهن ئۇرۇشنى تۇختۇتۇپ، 19- ئۆكتهبىرده ئىلىغا قايتىپ كېلىدۇ.
   1945-يىلى سېنتهبىرده مىللىي ئارمىيهنىڭ ئوتتۇرا فورونت بۇيىچه ئېلىپ بارغان مۇستهقىللىق ئۇرۇشى
غهلبىلىك ئاياغلىشىپ، مىللىي ئارمىيهنىڭ ئوتتۇرا يۆلىنىش قىسىملىرى ماناس دهرياسىنىڭ غهربىي
قىرغىقىغا يېتىپ كېلىپ، ئۈرۈمچىنى ئازات قىلىش ئۈچۈن مىللىي ئارمىيه باش شتابىنىڭ بۇيرۇقىنى كۈتۈپ

تۇرىدۇ.
                                                                                                                        

پايدىالنغان ماتېرىيالالر:
 

«ئهخمهتجان ئهپهندىنى ئهسلهيمهن» (بىرىنچى قىسىم)، ماھىنۇر قاسىم ، مىللهتلهر نهشىرىياتىنىڭ 2014
-يىل 8-ئاي 1- نهشىرى 

») ۋېى جۇاڭ، خهلق  ئازادلىق ئارمىيىسى «شانلىق مىللىي ئارمىيه» (خىتايچه، «     
ئهدهبىيات–  سهنئهت نهشىرىياتىنىڭ 2015 - يىل 1 - ئاي نهشرى

«شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى»(16)، جۇڭگو خهلق سىياسى مهسلىھهت كېڭىشى ش ئۇ ئا ر كومىتېتى تارىخ
ماتىرىيالالر تهتقىقات ھهيئىتى، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتىنىڭ 1985-يىل 1 - ئاي نهشرى 

«ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا دائىر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى»، ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى تارىخىنى يېزىش- تهھرىرلهش
كومېتىتى، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتىنىڭ 1995- يىل 8 – ئاي  1- نهشرى

«ئۆمۈر داستانى» (ئهسلىمه 2)، سهيىپىدىن ئهزىزى ، مىللهتلهر نهشرىياتىنىڭ 1990- يىل 12- ئاي 1- نهشرى
«ۋهقهلهر خاتىرىسى» (سالۋيان يىزىقىدىكى تاتارچه)، رهيىف بىكبايوۋ، ئالماتا ، 2004- نهشر قىلىنغان

«ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا ئائىت ئهھۋالالر ھهققىده ئهسلىمه»،  ساۋدانوپ زايىر،«شىنجاڭ تارىخ
ماتېرىياللىرى»(16)، 63- 184 -بهتلهر   

«ئۈچ ۋىاليهت مىللىي ئارمىيه 1-سۈيدۈڭ پىياده پولكىنىڭ دۇنياغا كېلىشى ۋه ئۇنىڭ بېسىپ ئۆتكهن يولى
توغرىسىدا ئهسلىمه»، ئىسمائىلوپ مهھهممهت، «شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى»(16)، 185-241- بهتلهر   

«ئۈچ ۋىاليهت مىللىي ئارمىيىسى بېسىپ ئۆتكهن جهڭ مهيدانى»، ئابدۇرېھىم مهرۇپ،«شىنجاڭ تارىخ
ماتېرىياللىرى »(16)، 209،234،241- بهتلهر
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1.ئايشهم شهمىيېۋا: « ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گرامماتكىسى»
2.غوجهخمهت سهدۋاقاسوۋ:« ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گرامماتكىسى »

3.نهسۇرۇلال يۇلبۇلدى: «ئۇيغۇر تىلى گرامماتكىسى »
4.خهمىت تۆمۈر: « ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ مورفولوگىيىسى» 

5.خهمىت تۆمۈرنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى كېلىش كاتېگورىيىسى ھهققىدىكى يېڭى نۇقتىئىنهزهرى
6.مهركىزىي دىئالېكت ئاساسىدىكى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ ئۆلچهملىك تهلهپپۇزىنىڭ   

بېكىتىلىشى
7.مىرسۇلتان ئوسمانوۋ (مهسئۇل مۇھهررىر ) :« ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ ئىمال قائىدىسى»

8.مىرسۇلتان ئوسمانوۋ (مهسئۇل مۇھهررىر ) : « ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ ئىمال لۇغىتى»
9.ئامىنه غاپپار : «ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ ئاكۇستىكىلىىق قانۇنىيهتلىرى »

10.ئابلىز ياقۇپ، غهنىزات غهيۇرانى (مهسئۇل مۇھهررىرلىرى) : « ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى»
11.زۇنۇن قادىرى، مهھهممهت رهھىمى « ئۇيغۇر خهلق ماقال- تهمسىللىرى»

12.ئابدۇساالم ئابباس: «ئۇيغۇر تىلى فرازېئولوگىيىسى ھهققىده» ۋه ئۇيغۇر تىلى فرازېئولوگىيىلىك
بىرىكمىلهرگه ئائىت ئهمگهكلىرى

13.ئابلىز ئهمهت : « ئۇيغۇر خهلق ماقال- تهمسىللىرى ئىزاھلىق لۇغىتى»
14.راخمان خانبابانىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى ئاددى جۈمله بىلهن قوشما جۈمىلىنى پهرقلهندۇرۇش

پىرىنسىپلىرى ھهققىدىكى يېڭى نۇقتىئىنهزهرى
15.مىرسۇلتان ئوسمانوۋنىڭ خوتهن ۋه لوپنور دىئالېكتلىرى ھهققىدىكى ئهمگهكلىرى

16.مۇھهببهت قاسىم : « ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ دىئالېكتلىرىنىڭ سېلىشۇرما لۇغىتى »
17.سۆز بىرىكىمه قورۇلمىسى گرامماتىكىسى  ۋه  بىرىكىش (كومبىناتسىيه مۇناسىۋىتى) ۋه تۈركۈملىنىش

(كىالسفىكاتسىيه ) مۇناسىىۋىتى نهزهرىيىسىنىڭ  ئۇيغۇر تىلىدا تهدبىقلىنىشى
18.ئۇيغۇر التىن يېزىقى ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، ئهرهپ يېزىقى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ قايتا قوللىنىشى

19.كومپيۇتېر ئۇيغۇر يېزىق فونتىنىڭ بارلىققا كېلىشى
20.ئۇيغۇر خهتتاتچىلىقىنىڭ  قايتىدىن گۈللىنىشى
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توختى مۇزارت

ھېكمهتيار ئىبراھىم
 

بۈيۈك سىماالر



«بىز دۇنيا مهدهنىيىتىگه تۆھپه قوشقان بىر مىللهت. بىزمۇ ئادهمدهك ياشايلى.»   — توختى مۇزارت (1)
 

«قهلهم بىلهن ئۆزۈمنىڭ ھوقۇقىنى قوغدايمهن. خهق تارىخ يازسا، مهنمۇ تارىخ يازىمهن.» — توختى مۇزارت
(2)

 
    ئۇيغۇرالرنىڭ داڭلىق توختى مۇزارت (ئهسلى ئىسمى: توختى تۇنىياز) 1963-يىلى شهرقىي تۈركىستاننىڭ باي
ناھىيىسىده خىزمهتچى ئائىلىسىده تۇغۇلغان. 1997-يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن «دۆلهت
مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىالش جىنايىتى» ئىشلهش تۆھمىتى بىلهن ئون بىر يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم
قىلىنغان. 2009-يىلى 10-فېۋرال تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگهن. 2015-يىلى 5-ئاينىڭ 29-كۈنى بېيجىڭدا

تۇيۇقسىز ۋاپات بولغان.
    تارىخچى توختى مۇزارت باشالنغۇچ ۋه ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى ئۆز ناھىيىسىده تاماملىغان. بۇ جهرياندا
خىتايچىنى ياخشى ئۆگهنگهن. 1978-يىلى خىتاي ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىر قاتاردا ئۇنىۋېرسىتېت ئىمتىھانىغا
قاتنىشىپ، ياخشى نهتىجه بىلهن «بېيجىڭ مهركىزى مىللهتلهر ئىنستىتۇتى» (ھازىرقى بېيجىڭ مىللهتلهر
ئۇنىۋېرسىتېتىغا) قوبۇل قىلىنغان. بۇ جهرياندا ئىنگىلىزچىنى كۈچهپ ئۆگىنىپ، مهكتهپ پۈتتۈرگهندىن يىلى
ئامېرىكا خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئوقۇشقا قوبۇل قىلىنغان. ئهمما، خىزمهت ئېھتىياجى تۈپهيلىدىن «خىتاي
مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى»غا خىزمهتكه تهقسىم قىلىنىپ، خىتاينىڭ بۇ ئالىي ئورگىنىدا ئىشلهيدىغان
بىردىنبىر ئۇيغۇر بولۇپ قالغان. «خىتاي مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى»دا بىر مهزگىل ئىشلىگهندىن كېيىن،
ئۆزىنىڭ قانۇن ئۆگىنىش ئىستىكىگه بىنائهن، خىتايدىكى «خهلق ئۇنىۋېرسىتېتى»نىڭ قانۇنچىلىق
فاكۇلتېتىدا ئوقۇپ، ماگېستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن. ئاندىن، «خىتاي مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى»غا
قايتىپ كېلىپ، مىللهتلهر كومىتېتىنىڭ قانۇن تهتقىقات ئىشخانىسىدا كاندىدات تهتقىقاتچى بولۇپ
ئىشلىگهن. 1995-يىلى ياپونىيهنىڭ توكيو ئۇنىۋېرسىتېتىغا دوكتور ئاسپىرانتلىققا قوبۇل قىلىنغان.
ياپونىيهده ئوقۇش جهريانىدا، ياپونىيه مهتبۇئاتلىرىدا ئ ۇيغۇرالرغا مۇناسىۋهتلىك ئهسهرلهرنى ئېالن قىلغان ۋه
ياپونىيه ئىلىم ساھهسىنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشكهن. شۇ جهرياندا ياپونىيه دۆلهتلىك تهتقىقات مهركىزى
ئۇنى ئ ۇيغۇر تهتقىقات جهمئىيىتىنىڭ تهتقىقاتچىلىقىغا تهكلىپ قىلىغان. توختى مۇزارتنىڭ بىر قىسىم
ماقالىلىرى ياپونىيهده كىتابچه شهكلىده نهشىر قىلىنغان ۋه ياپونىيه بۈيۈك شهرق مهدهنىيهت

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دهرسلىكى قىلىپ تالالنغان.
    ياپونىيهده دوكتورلۇق ئىلمىي ماقالىسىنى يېزىۋاتقان توختى مۇزارت ماقالىسى پۈتۈشكه ئاز قالغاندا، بهزى
ماتېرىيالالرغا ئېھتىياجى چۈشۈپ، 1997-يىلى، 1-ئاينىڭ 15-كۈنى ماتېرىيال ئىزدهش ئۈچۈن ۋهتهنگه قايتقان.
بۇ جهرياندا  توختى مۇزارت شهرقىي تۈركىستاننىڭ  ئىقتىسادى تارىخىغا ئائىت بهزى ماتېرىيالالرنى توپلىغان.  
1997-يىلى 2-ئايدا ئۇ ئۆزى تۇرىۋاتقان مۇھاجىرالر مېھمانخانىسىدىن زورلۇق بىلهن تۇتۇپ كېتىلگهن. 1998
-يىلى، 3-ئايدا ئۈرۈمچى شهھهرلىك ئوتتۇرا خهلق سوت مهھكىمىسى ئۇنىڭغا دۆلهت مهخپىيهتلىكىنى
ئوغرىالش جىنايىتىنى ئارتىپ، ئون بىر يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان. جازا مۇددىتىنى ئۈرۈمچى
ئۈچىنچى تۈرمىده ئۆتىگهن. خىتاينىڭ مهخپىيهتلىك  دېگىنى توختى مۇزارت كۆپهيتىۋالغان ،ئارخىپ
ئ ىدارىسىنىڭ مهخپىيهتلىكى بولمىغان  بىر پارچه ھۆججهتلهر تىزىملىك ئىدى. توختى مۇزارت ياپونىيهدىكى

ئۇيغۇر تارىخىغا مۇناسىۋهتلىك يۇقۇرى سهۋىيهدىكى تهتقىقاتلىرى بىلهن خىتاينىڭ قارا تىزىملىكىده ئىدى. 
    توختى مۇزارتنىڭ بىر ئوغۇل، بىر قىز ئىككى پهرزهنتى بار بولۇپ، توختى مۇزارت تۇتقۇن قىلىنغاندا ئوغلى
يهتته ياشقا كىرگهن، قىزى ئهمدىال ئۈچ ئايلىق بولغان ئىدى. توختى مۇزارتنىڭ ئانىسى بۇرۇن ۋاپات بولغان،
دادىسى توختى مۇزارت تۈرمىدىن چىقىشتىن بىر يىل بۇرۇن ۋاپات بولۇپ كهتكهن. توختى مۇزارت تۇتۇلغاندىن
كېيىن، ئۇنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئائىلىسىدىكىلهرگه خهۋهر قىلىنمىغان. توختى مۇزارتنىڭ ياپونىيهده
ياشاۋاتقان ئايالى خىتايغا قايتىپ، ئۇنىڭ ئىزدېرىكىنى قىلىپ، مۇناسىۋهتلىك ئورگانالرغا نهچچه دوقۇرغاندىن

كېيىنال، خىتاي ساقچىلىرى ئۇنى تۇتقۇن قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان.
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   2002-يىلى — توختى مۇزارت تۈرمىده يېتىۋاتقىنىغا تۆت يىل بولغاندا — ئۇنىڭغا خهلقئارالىق
قهلهمكهشلهر تهشكىالتى تهرىپىدىن «بارابارا گولدسمىس يېزىش ئۈچۈن ئهركىنلىك مۇكاپاتى» بېرىلگهن.

    توختى مۇزارت تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىشتىن بهش كۈن ئىلگىرى ياپونىيه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ياپونىيه
پۇقراسى ساالھىيىتىگه ئىگه قىلىنغان. ياپونىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى ھهمده ياپونىيىنىڭ سابىق
باش مىنىستىرى شىنزۇ ئابې توختى مۇزارتنىڭ مهسىلىسگه ئۇزۇندىن بۇيان كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇنىڭ خىتاي
تۈرمىسىدىن تېزراق قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن كۆپ خىزمهتلهر ئىشلىگهن ۋه خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن

ئىزچىل تۈرده توختى مۇزارت مهسىلىسى ئۈستىده سۆھبهتلهشكهن.(3)
    توختى موزارت 2009-يىلى، 2-ئاينىڭ 10-كۈنى تۈرمىدىن چىقىدىغان كۈنى، ئۇنى كۈتۈۋېلىشقا بارغان
ياپونىيهلىك ئىلىم ئهرباپلىرى ۋه بهزى مېدىياالرنىڭ مۇخبىرلىرى تۈرمه ئالدىدا ئۇنى نهچچه سائهتلهپ
ساقلىغان بولسىمۇ، خىتاي توختى مۇزارتنى ھېچكىمگه كۆرسهتمهستىن، تۈرمىدىن يۇرتى بايغا ئېلىپ

كهتكهن.
    تارىخچى توختى مۇزارت ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇر تارىخىنى خىتاي تىلدا يازغان كۆپ تىللىق
تارىخ ئالىمىدۇر. ئۇنىڭ ئۇيغۇر تارىخىغا دائىر «ئۇيغۇر تارىخ مهدهنىيهت تهتقىقاتى»، «ئوتتۇرا ئهسر ئۇيغۇر
جهمئىيىتى»، «ئوتتۇرا ئهسر ئۇيغۇر تارىخى» قاتارلىق ئهسهرلىرى بار. توختى مۇزارت ۋاپات بولۇشتىن
ئىلگىرى «قهدىمكى ئۇيغۇر قانۇن ۋهسىقىلىرى ھهققىده تهتقىقات»، «قهدىمكى ئۇيغۇر مهدهنىيىتى ھهققىده
تهتقىقات»، «تارىخىي رهشىدىدىن كېيىنكى 300 يىل» قاتارلىق ئهسهرلهر ئۈستىده جىددىي ئىزدىنىۋاتقان

ئىدى.
    توختى مۇزارت ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر يېزىقى، چاغاتاي ئۇيغۇر يېزىقى قاتارلىق يېزىقالرنى پۇختا ئۆگهنگهن.
چهتئهل تىللىرىدىن خىتاي تىلى، ئىنگىلىزتىلى ۋه ياپون تىللىرىنى پىششىق ئىگىلىگهن. بۇنىڭدىن
سىرت پارىس تىلى، گېرمان تىلى، رۇس تىلى، فرانسۇز تىلى، ئهرهب تىللىرىنىمۇ قوشۇمچه ئۆگىنىپ، بۇ

تىلالردىكى ماتېرىيالالردىن بىۋاسىته پايدىلىنىش ئىمكانىيتىنى ھازىرلىغان.
    توختى مۇزارت تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن، خىتاي دائىرىلىرى تهرىپىدىن بېيجىڭدىكى تهرجىمانالر

ئىدارىسىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان.
    تۆۋهندىكى بايانالر تارىخچى توختى مۇزارتنىڭ ۋاپاتى ھهققىدىكى بىر قىسىم مۇھىم مهلۇماتالرنى ئۆز
ئىچىگه ئالغانلىقى ئۈچۈن، ياپونىيهده ياشاۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى ھاجى قۇتلۇق قادىرى ئهپهندى
تهرىپىدىن تهييارلىنىپ، 2015-يىلى، 6-ئاينىڭ 1-كۈنى «ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى» ئۇيغۇرچه تورىدا ئېالن

قىلىنغان بۇ خهۋهر تۆۋهنده ئۆز پېتى نهقىل قىلىندى.
    ياپونىيه توكيو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پهنلىرى دوكتورى، تونۇلغان ئۇيغۇر تارىخچىسى توختى مۇزارت
29-ماي تۇيۇقسىز بېيجىڭدىكى ئۆيىده ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ بۇ سىرلىق ئۆلۈمى ھهققىده

ئۇيغۇرالر ۋه ياپونالر ئارىسىدا ئوخشىمىغان قاراشالر ۋه سۆزلهر تارقىلىپ يۈرمهكته.
    بۈگۈن رادىئورىمىزنىڭ تېلېفون زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان، بېيجىڭدىكى توختى مۇزارت ئائىلىسىگه ئائىت
ئۇچۇرالردىن تولۇق خهۋهردار ياپونىيهلىك ساتو ئهپهندى ئۆزى ئاڭلىغان توختى مۇزارتقا دائىر بهزى بىر

ئۇچۇرالرنى بىزگه يهتكۈزدى.
   ساتو، مهرھۇم تارىخچى توختى مۇزارتنىڭ تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىنكى ھاياتى ھهققىده
توختىلىپ: «بېيجىڭدىكى باشقىالرنىڭ ئېيتىشىچه، توختى قارىماققا ئهركىن-ئازاده ياشاۋاتقان بىر
ئادهمدهك كۆرۈنسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ پۈتكۈل ئىش -ھهرىكىتى خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىكى ئورگانلىرى
تهرىپىدىن تهقىب ئاستىغا ئېلىنغان. ئۇ ھهتتا يۇرتى شهرقىي تۈركىستانغا بارسىمۇ، بارلىق سۆز-
ھهرىكهتلىرى شۇ يهردىكى بىخهتهرلىك تارماقلىرىنىڭ نازارىتى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىدىكهن. ئۇنىڭ
تېلېفونىمۇ مۇناسىۋهتلىك ئورگانالرنىڭ مهخسۇس خادىملىرى تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلگهن ئىكهن. ئۆيىگه
مهخسۇس تىڭشىغۇچ ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، ھۆكۈمهت ئۇنىڭ ياپونالر بىلهن كۆرۈشۈشىدىن بهك  ئهندىشه 
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قىلىدىكهن. شۇڭا توختى ياپونالر بىلهن ئۇچرىشىشتىن ئىزچىل ئۆزىنى قاچۇرۇپ كهلگهن دهپ ئاڭلىدىم»
دېدى.  

   ساتو، مهرھۇم توختى مۇزارتنىڭ ھازىرقى 38 ياشلىق خانىمى ھهققىده توختىلىپ: «توختى مۇزارتنىڭ
تۇغقانلىرىنىڭ دېيىشىچه، ئۇ تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىپ، بېيجىڭغا كېلىپ بىر قانچه ئاي ئۆتكهندىن كېيىن،
دوست-بۇرادهرلىرىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلهن بىر ئۇيغۇر قىزى بىلهن تويالشماقچى بولغان بولسىمۇ، ئهمما
خىتاينىڭ بىخهتهرلىك تارماقلىرى ئۇنىڭ بۇ تهلىپىنى رهت قىلىپ، سهككىز ئايدىن كېيىن ئۇنىڭغا قهشقهر
ھهربىي رايونىدىن ئۆزلىرى بىر قىزنى ئېلىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا تونۇشتۇرغان ۋه شۇ قىز بىلهن دهرھال توي
قىلىشىنى بۇيرۇغان. ئامالسىز قالغان توختى مۇزارت مهجبۇرىي ھالىدا شۇ قىز بىلهن توي قىلغانىكهن. ئۇ قىز

بېيجىڭدا ھېچقانداق خىزمهت قىلمايدىكهن، پهقهتال توختىنى كۈتۈشكه مهسئۇل ئىكهن» دېدى.
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توختى مۇزارتنىڭ تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىنكى رهسىمى



    تارىخچى توختى مۇزارتنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىشىدىن ئۇنىڭ ئائىلىسى، ئۇرۇق-تۇغقانلىرى، شۇنداقال دوست-
يارهنلىرىنىڭ گۇمانىي قاراشالردا بولۇۋاتقانلىقىنى ئىگىلىرى سۈرگهن ساتو بۇ ھهقته توختىلىپ مۇنداق دېدى:«توختى
مۇزارتنىڭ بېيجىڭدىكى يېقىنلىرىنىڭ ئېيتىشىچه، تۈرمىدىكى چېغىدا ساقچىالر توختىغا ئوخشاش سىياسىي
مهھبۇسالرنى قار ئۈستىگه ياالڭ ئاياق دهسسىتىپ، پۇت-قوللىرىنى مۇزلىتىش ئارقىلىق تهن جازاسىنى بهرگهنلىكى
ئۈچۈن، ئۇنىڭ پۇتى ئاغرىيدىغان بولۇپ قالغانىكهن. تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن بىر مهزگىل داۋالىنىپ ياخشى بولۇپ

قالغان. ئهمما، ئۇنىڭ يۈرهك كېسىلى بارلىقىدىن ھېچكىمنىڭ خهۋىرى يوقكهن.»
    زىيارىتىمىز داۋامىدا ساتو ئهپهندى سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ: «بېيجىڭدا 29-ماي توختى مۇزارتنىڭ ئهتىگهن سائهت
توققۇزالر ئهتراپىدا 19-قهۋهتتىكى ئۆيىده ۋاپات بولغانلىقى ھهققىدىكى خهۋهر تارقالدى. گهرچه ئۇ دوختۇرخانىغا ئېلىپ
بېرىلمىغان بولسىمۇ، ئهمما دوختۇرالر ئۇنى تۇيۇقسىز يۈرهك كېسىلى بىلهن ئۆلدى، دهپ ئىسپات چىقىرىپتۇ.
ھېچقانداق تهكشۈرۈلمهستىنال ئاساسسىز چىقىرىلغان بۇ ھۆكۈم ئهتراپتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ دىققىتىنى قوزغاپتۇ.
توختىنىڭ تۇغقانلىرى ئۇنى دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىپ ئوپېراتسىيه قىلىپ، قانۇن دوختۇرلىرىنىڭ ھۆكۈم

چىقىرىشىنى تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ تهلهپ دائىرىلهر تهرىپىدىن رهت قىلىنىپتۇ، دهپ ئاڭلىدىم» دېدى.
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توختى مۇزارتنىڭ
بېيجىڭدىكى قهبرىسى؛
سۈرهتكه تارتىلغان

ۋاقتى:2015-يىلى



     ساتو، توختى مۇزارت ۋاپات بولۇپ ئىككى سائهتتىن كېيىن، دائىرىلهر ئۇنىڭ تۇغقانلىرىغا بېسىم قىلىپ
جهسهتنى شۇ كۈنى يهرلىككه قويۇۋېتىشىنى بۇيرۇغانلىقىنى، ئهمما توختىنى تونۇيدىغان بېيجىڭدىكى بىر
قىسىم ئۇيغۇر تىجارهتچىلهر، ئۇنىڭ جهسىتىنى توختىنىڭ يۇرتى باي ناھىيىسىگه ئېلىپ كېتىشنى
ئورۇنالشتۇرغان بولسىمۇ، دائىرىلهر بۇ تهكلىپىگه قوشۇلمىغان. شۇنداقال ئۇنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا بېسىم
قىلىپ، خىزمهت ئىشلهپ، بېيجىڭدا يهرلىككه قويۇشقا كۆندۈرگهنلىكى ھهققىده ئاڭلىغانلىرىنى بايان

قىلدى.
    ساتو، دائىرىلهرنىڭ توختىنىڭ يۈرهك كېسىلى بىلهن ئۆلگهنلىكى ھهققىدىكى ئىسپات قهغىزىنى ئىككى
سائهت ئىچىده دوختۇرخانىدىن ناھايىتى تېزلىك بىلهن ئېلىپ كهلگهنلىكى ئهتراپتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ

گۇمانىنى تېخىمۇ بهك قوزغاپ قويغانلىقىنى بىلدۈردى.
    30-ماي چۈشتىن كېيىن سائهت ئىككىده، بېيجىڭدىكى تۇڭگان مهسچىتلىرىدىن بىرىده توختى مۇزارتنىڭ
مېيىت نامىزى ئوقۇلغان بولسىمۇ، ئهمما مهسچىت ئهتراپى پۇقراچه كىيىنگهن مهخپىي ساقچىالر بىلهن
توشۇپ كهتكهنلىكى، مۇناسىۋهتلىك خادىمالردا توختىنىڭ جهسىتىنى يهرلىككه قويغىچه بولغان ئارىلىقتا
بىر خىل جىددىيلىك ۋه ئهندىشه ئاالمهتلىرىنىڭ كۆرۈلگهنلىكىنى، توختىنىڭ مېيىتىنى ئۇزىتىش
گۇرۇپپىسىدىكى بهزى بىر ئۇيغۇرالر بۇ ھهقته ئهھۋالالرنى ئۆزىنىڭ يېقىنلىرىغا ئېيتقانلىقىنى ئىلگىرى

سۈردى.(4)
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توختى مۇزارتنىڭ ئۈچ توملۇق كىتابى
«ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر تارىخى»

 
 

نهقىل مهنبهلىرى:
(1)،(2) توختى مۇزارتنىڭ ئايالى «ئهركىن

ئاسىيا رادىئوسى»دا نهقىل قىلغان.
(3)https://uygview.rfaweb.org/uyghur/x
ewerler/tepsili_xewer/toxti-muzat-
nime-qilidu-02182009015055.html?
searchterm:utf8:ustring=%20مۇزات
(4)https://uygview.rfaweb.org/uyghur/x
ewerler/muhit-salametlik/toxti-muzat
06012015160406.html
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ئارتۇر ۋالدرون:
 

 خىتاينىڭ
ئاقىۋىتى
قانداق
بولىدۇ؟

خهلقئارا ۋهزىيهت



  رىياسهتچى جان جېكىلهك (تۆۋهنده جېكىلهك دهپ ئېلىنىدۇ): كۆرۈۋاتقىنىڭالر «ئامېرىكا ئىدىيه
پېشۋالىرى» پروگراممىسى. مهن جان جېكىلهك. (Jan Jekielek ) بۇ بۇ پروگراممىدا بىز تارىخشۇناس،
پېنسىلۋانىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئارتۇر ۋالدورن بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزىمىز. ۋالدرون ئامېرىكا-
خىتاي ئىقتىسادىي ۋه بىخهتهرلىكىنى كۆزدىن كهچۈرۈش كومىتېتىنىڭ قۇرغۇچى ئهزالىرىدىن بىرىدۇر.

شۇنداقال، ئۇ جېيمستون فوندىنىڭ مۇدىرىيهت يىغىنى ئهزاسىدۇر.
 ئارتۇر ۋالدرون، سىز بىلهن «ئامېرىكا ئىدىيه پېشۋالىرى» پروگراممىسىدا سۆھبهتته بولىدىغانلىقىمدىن

خۇشالمهن.
    ئارتۇر: سىزگه كۆپ رهھمهت، بۇ مهن ئۈچۈن چوڭ خۇشاللىق ۋه شهرهپ.

   جېكىلهك : ئارتۇر، بىلگىنىڭىزدهك، سىز قىرىق يىلدىن بېرى خىتاينى تهتقىق قىلىۋاتقان بىر ئالىمسىز،
مهن مۇشۇنداقراق بىلىمهن. نۆۋهتته سىز خىتايدا ۋه خوڭكوڭدا يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر توغرۇلۇق تولىمۇ ئۆزگىچه
كۆز قاراشالردا بولىۋاتىسىز. ئاۋام پاالتاسى تېخى يېقىندىال بىردهك ھالدا «خوڭكوڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋه
دېموكراتىيه قانۇن الھىيىسى»نى ماقۇللىدى. مهن خىتاينىڭ ئامېرىكادا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسىنىڭ

ئىنكاسىغا دىققهت قىلدىم.  سىزدىن سوراپ باقسام، ئۇالر مۇنداق دېدى...
     ئارتۇر: ئامېرىكا ئهلچىىسىمۇ ياكى خىتاي ئهلچىسىمۇ؟

     جېكىلهك: خىتاينىڭ ئامېرىكادا تۇرۇشلۇق باش ئهچىسى.
    ئارتۇر: ئىككىلى تهرهپ ئىنكاس قايتۇردى.

    جېكىلهك : شۇنداق، خىتاي باش ئهلچىسى مۇنداق دېدى:« <خوڭكوڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋه دېموكراتىيه
قانۇن الھىيىسى> نىڭ ماقۇللىنىشى كىشىنى تولىمۇ ئۈمىدسىزلهندۈرىدۇ. ئامېرىكا خهلقى تهرىپىدىن
شۇنچىۋاال چوڭ كۆرۈلگهن دېموكراتىيه ۋه كىشىلىك ھوقۇق بهزى ئامېرىكالىق سىياسهتچىلهرنىڭ زوراۋانلىق ۋه
قااليمىقانچىلىقنى توغرىغا چىقىرىشى ئۈچۈن سۈيئىستېمال قىلىندى. ئۇالر توپىالڭىچىالر بىلهن بىر سهپته

تۇرماقچىمۇ؟ بىز بۇنىڭدىن بهك بىئارام.» بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟
ئارتۇر: بۇ بىر قېلىپالشقان گهپ. بۇ كوممۇنىستالر دهپتىرىگه يېزىۋالغان گهپ. ھالبۇكى، خوڭكوڭدىكى مهسىله
— ئهيىبلىنىۋاتقان «توپىالڭچى» قاتارلىقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. خوڭكوڭدىكى مهسىلىلهرنىڭ ھهممىسى 
خوڭكوڭ ھۆكۈمىتى ۋه خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ 1997-يىلىدىكى ۋه خوڭكوڭ خىتايغا تېخى ئۆتكۈزۈپ
بېرىلمىگهن 1984-يىلىدىكى ۋهدىسىنى تامامهن چۆرۈپ تاشالپ، خهلقنىڭ ئىرادىسىنى ۋه ئۇالرنىڭ
نارازىلىقىنى، دهرت-ئهلىمىگه قۇالق سېلىشنى  قوپاللىق بىلهن رهت قىلىشىدىن كهلگهن. خىتاي مهخپىي
ساقچىلىرىنى خوڭكوڭغا كىرگۈزمهكچى بولدى، نهتىجىده خوڭكوڭ خهلقى ئورنىدىن تۇردى. ئهگهر خىتاي 1997-
يىلىدىكى ۋهدىسىگه ئهمهل قىلغان بولسا، خوڭكوڭ خهلقى بۈگۈنكى كۈنده بهلكىم خوڭكوڭ كوچىلىرىدا
ئىككى يىلدا بىر قېتىم بېلهت تاشالش ئۈچۈن سايالم بېلىتى تاشاليدىغان جايغا قاراپ ماڭغان بوالتتى.
خوڭكوڭدىكى كرىزىسنىڭ ھهممىسى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئاپهت خاراكتېرلىك قارارى سهۋهبلىك كېلىپ

چىققان، ئۇنىڭدىن قالسا، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ مهسىلىنى چۈشىنىشتىكى خاتالىقىدىن كېلىپ چىققان.
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ئامېرىكا ئىدىيه پىشىۋالىرى رىياسهتچىسى جان جېكىلهكنىڭ ئارتۇر ۋالدرون بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتى
(2019-يىلى 11-ئاينىڭ 26-كۈنى)

جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى، يهنى بېيجىڭدىكى رېجىم سوۋېت ئىتتىپاقىنى ھېسابقا
ئالمىغاندا، ناتسىست گېرمانىيهسىدىن بۇيانقى ئهڭ ئىپالس رېجىم ھېسابلىنىدۇ.

- ئارتۇر ۋالدرون



    جېكىلهك : ئارتۇر، بهلكىم سىز ئالدىنقى كۈنى ئاخشىمى يۈز بهرگهن يهنه بىر ھادىسىدىن خهۋهردار بولۇشىڭىز
مۇمكىن. ماسكا تاقىۋالغان بىر نهچچه كىشى خوڭكوڭنىڭ «دهۋر ۋاقىت گېزىتى»نىڭ مهتبهئه زاۋۇتىغا باستۇرۇپ
كىردى. بۇ چاغدا گېزىتلهر مهتبهئهده بېسىلىۋاتقان ئىدى.  باستۇرۇپ كىرگۈچىلهرنىڭ تهقى-تۇرۇقى نامايىشچىالرغا
بىر ئاز ئوخشايدۇ. ئۇالردىن بهزىلىرىنىڭ قولىدا ساقچى كالتىكى بار. قولىمىزدا بۇ مهنزىرىنىڭ سىن ھۆججىتى
مهۋجۇت. بىز سۆھبهتلهشكهچ ئاشۇ كۆرۈنۈشنى قويايلى. بۇنداق بولغاندا كۆرۈرمهنلهر يۈز بهرگهن ۋهقهنى ئۆز كۆزى
بىلهن كۆرهلهيدۇ. بۆسۈپ كىرگۈچىلهر ئۇ يهرگه راستتىنال ئوت قويۇۋهتتى. بهختكه يارىشا، ھېچكىم زهخمىگه
ئۇچرىمىدى. باسمىخانىدىكى خىزمهتچى خادىمالر ئوتنى ئۆچۈرۈۋالدى. خوش، ئۆز تهجرىبىڭىزگه ئاساسلىنىپ

تۇرۇپ، بۇ ئىشقا قانداق باھا بېرىسىز؟
   ئارتۇر: مهنچه، بىرىنچى سوئال، بۇنى قىلغانالر كىملهر؟ بهلكىم بۇنى قىلغانالر كاللىسى قىززىپ كهتكهن
نامايىشچىالرمۇ؟ بىز خوڭكوڭدا كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان تولىمۇ كومېدىيىلىك نۇقتىالردىن بىرى خىتاي قارا
جهمئىيهتلىرى ئارىسىدىكى كۈچلۈك ھهمكارلىقتىن، ياكى ھۆكۈمهت بىلهن «ئۈچلۈك ئىتتىپاقى»دىن  ئىبارهت
(«ئۈچلۈك ئىتتىپاقى» خىتايدا جىنايهت بىلهن شۇغۇللىنىدىغان بىر قارا گورۇھتۇر). بۇ خىل ئهھۋال سوۋېت
ئىتتىپاقىدىمۇ كهڭ تارقالغان. بۇنىڭدا ھۆكۈمهت بىلهن تهشكىلىي شهكىلده ئېلىپ بېرىلغان جىنايهتنىڭ قويۇق
ھهمكارلىقى بولىدۇ. بۇ خىل شهكىلدىكى ھهمكارلىق ئاساسىدا ئىشلهنگهن جىنايهتلهر بولۇپمۇ مهركىزىي رايونغا
تهۋه ئهمهس جايالردا يۈز بېرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مهن، بۇ كىشىلهرنى «ئۈچلۈك ئىتتىپاقى»غا تهۋه، ئىنتايىن رهزىل

ئىنسانالر دهپ قارايمهن.
   جېكىلهك: بىزگه «ئۈچلۈك ئىتتىپاقى» توغرۇلۇق تېخىمۇ تهپسىلىي سۆزلهپ بهرگهن بولسىڭىز، شۇنداقال

ئۇالرنىڭ خوڭكوڭدىكى ھهرىكهت شهكلى توغرۇلۇق چوڭقۇرراق چۈشهنچه بهرگهن بولسىڭىز؟
    ئارتۇر: «ئۈچلۈك ئىتتىپاقى» بىر مهخپىي تهشكىالت بولۇپ، بۇ تهشكىالت باشقا دۆلهتلهردىكى قارا جهمئىيهت-
لهرگه بهكمۇ ئوخشىشىدۇ. ئۇالر قان بىلهن قهسهم قىلىش سىستېمىسىغا تايىنىدۇ. بۇ قارا جهمئىيهتلهردىكى
قائىده-نىزامالرغا ئوخشىشىدۇ. ھهر قانداق ئىشنى سىرتقا ئاشكارالشقا بولمايدۇ. ئۇالر تولىمۇ مهخپىي يوسۇندا

تهشكىللىنىدۇ. 
     جېكىلهك: ئهھۋال بۇنداق ئىكهن، خوڭكوڭ ھۆكۈمىتى قانداقسىگه  بۇ ئۈچلۈك بىرلىكى بىلهن ھهمكارلىشىدۇ؟
    ئارتۇر: چۈنكى، «ئۈچلۈك ئىتتىپاقى» (ھۆكۈمهتنى) زوراۋانلىق بىلهن تهمىنلهيدۇ. مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن،
خوڭكوڭ ئهمدىلهتىن بۇ خىل ئادهم ئۆلتۈرۈش ۋه زهخمىلهندۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىشنى توختىتىپ، يۈز بېرىۋاتقان
ئىشالرنى ئاخىرالشتۇرماقچى بولىۋاتقاندهك تۇرىدۇ. بىراق، ھازىر بهزى ئىشالر يۈز بهرمهكته. مهسىلهن، ئاق كىيىم
كىيىۋالغان كىشىلهرنىڭ خهلقنى ئۇرۇشى. بۇ كىشىلهر «ئۈچلۈك بىرلىكى»گه تهۋه كىشىلهردۇر. ئهگهر، ھۆكۈمرانالر
ئۆزى ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان خهلقنىڭ رايىغا بىنائهن ئىش كۆرۈشنى رهت قىلىشنى قارار قىلسا، ئۇنداقتا
بىردىنبىر چاره ئۇالرغا قورقۇنچ سېلىشتۇر. خوڭكوڭنىڭ بۇنىڭدىن ئىلگىرى مۇۋاپىق ئۇسۇلدا باشقۇرۇلۇۋاتقان
ساقچى قىسىمى خهلققه يېتهرلىك دهرىجىده قورقۇنچ سااللمىغان. بىراق، ناۋادا سىزنىڭ كىشىلهرنى گۆرۈگه

ئالىدىغان ۋه ئۇرىدىغان قارا گورۇھلىرىڭىز بولسا، ئۇ ھالدا خهلقنى قورقۇنچ باسىدۇ.
   جېكىلهك: بىزنىڭ كۆرگىنىمىزگه ئاساسالنغاندا، ساقچىالر ھهممىدىن بهك ئۇنىۋېرسىتېتالرغا كىرىپ
ئوقۇغۇچىالرنى قورشاۋغا ئالدى. بۇ نامايىشنىڭ تېخىمۇ بىر بالداق كۈچۈيىشىدىكى، ھهمده سىزنىڭ
بىلگىنىڭىزدهك، ساقچىالرنىڭ زوراۋانلىقىنىڭمۇ كۈچۈيىشىدىكى يېڭى ھهرىكهت بولدى.  بۇنىڭ خوڭكوڭنىڭ

ئاالھىده ئورنىغا قانداق تهسىرى بولىدۇ، سىز بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟
  ئارتۇر: مهن ئويالياليمهنكى، خوڭكوڭنىڭ ئاالھىده ئورنى ئاللىقاچان يوق بولدى. مهن بۇنداق بولۇشىنى
خالىمايتتىم. بىراق، مهن خوڭكوڭنىڭ ئاالھىده ئورنى ئاخىرالشتى دهپ ئوياليمهن. (خوڭكوڭنىڭ نامايىشتىن)
ئىلگىرىكى ھالهتكه قايتىش مۇمكىن ئهمهس. ساقچى (ھۆكۈمهت بىلهن) كۈچلۈك رهۋىشته كېلىشىۋالدى. قانۇنىي
سىستېمىمۇ ھۇجۇمغا ئۇچرىدى. خوڭكوڭدا تېخىچه مۇستهقىل ئهدلىيه ئورگىنى مهۋجۇت. بىراق، مهن ئوياليمهنكى، 
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ئهڭ مۇھىم ئىش خوڭكوڭدا كۆپلىگهن ئۇرۇشۇشالر يۈز بهردى، كۆپلىگهن زوراۋانلىقالر يۈز بهردى. كوممۇنىستالر
بهلكىم مهلۇم كۈچلهرنى ئىشقا سېلىپ خهلقنى مهلۇم مۇددهت تۇتۇپ تۇرۇشقا قادىر بواللىشى مۇمكىن. بىراق،
بهش-ئالته ئاي ۋاقىت خوڭكوڭدىكى ھهر بىر كىشىگه كوممۇنىستالرنىڭ خهتهرلىكلىكىنى ۋه بىزار
قىالرلىقلىقىنى، شۇنداقال كوممۇنىستالرغا ئىشىنىشكه بولمايدىغانلىقىنى ئۆگهتتى. ئىلگىرى نۇرغۇنلىغان
خوڭكوڭ خهلقى (خىتاي كومپارتىيىسىگه) بىر ئاز مايىل ئ ىدى، ياكى خوڭكوڭدىكى قۇرۇلمىدىن رازى ئىدى.
بىراق، نۆۋهتته يهتته مىليون بهش يۈز مىڭ خوڭكوڭ خهلقى ئامېرىكانىڭ بىر تۇراقلىق ئىبارىسى بويىچه
ئېيتقاندا، خىتاي كوممۇنىستلىرىغا «چىش تىرنىقىغىچه ئۆچ بولۇپ كهتتى.»(hate the guts) ئۇالرنىڭ خىتاي
كوممۇنىستلىرىغا چىش تىرنىقىغىچه ئۆچ بولۇشى داۋاملىشىدۇ. بۇنداق كۈچلۈك غهزهپ-نهپرهت بىر ئۆمۈر
داۋاملىشىدۇ. چۈنكى، سىز ئادهم ئۆلتۈرگىنىڭىزده، زوراۋانلىق قىلغىنىڭىزدا، كىشىلهر بۇنى ئۇنۇتمايدۇ. مهن
ۋىجىك بىر ياش يىگىتنىڭ «تېخنىكا-سانائهت ئىنىستىتۇتى» دىن يۈز كۆزى قانغا بويالغان ھالدا ئېلىپ
چىقىپ كېتىلىۋاتقىنىنى كۆردۈم. مهن بۇ ياشنى 20 ياشالردا دهپ پهرهز قىلدىم. يۈز بهرگهن ئىشالر تاكى ئۇ
ئۆلگىچه ئۇنىڭ ئېسىده ساقلىنىپ قالىدۇ. ئۇنىڭدا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه قارشى چهكسىز
غهزهپ-نهپرهت شهكىللىنىدۇ. كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ قىلغانلىرىغا نهزهر سالساق، ئۇالر ئىنتايىن
ئهخمهقلهرچه ئىش قىلدى. ئۇالر ئهسلىده مۇرهسسهلىشىشى ۋه خهلققه يول قويۇشى كېرهك ئىدى. (نامايىش
بولغان) تۇنجى كۈنىدىن باشالپال (مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن خهلق بىلهن) سۆھبهتلىشىشى كېرهك ئىدى.
بىراق، بېيجىڭ باشتىن ئاياق (خهلقنى) تىزگىنهك بىلهن باشقۇرۇشقا تىرماشتى.  ئهمما، خىتاي چۆچۈرىنى خام
سانىدى. نهتىجه شۇ بولدىكى، كومپارتىيه ئىدىيىسى (كومپارتىيىنىڭ كۈتكىنىنىڭ ئهكسىچه) كومپارتىيىنى

تۆۋهن كۆرىدىغان ۋه كومپارتىيىگه ئىشهنمهيدىغان مۇقىم ساندىكى كىشىلهرنى يېتىشتۈرۈپ چىقتى.
    جېكىلهك: قانۇن بويىچه ئىداره قىلىشقا كهلسهك، خوڭكوڭ ئالىي سوت مهھكىمىسى يۈزىنى
نىقاپلىۋېلىش بهلگىلىمىسىنى بىكار قىلدى. بىراق، قارىغاندا بېيجىڭ بۇ ئىشقىمۇ قول تىقىدىغاندهك

تۇرىدۇ.
    ئارتۇر: بۇ ھهقته دائىم تاالش-تارتىش بولۇپ كهلدى. خوڭكوڭ ئاخىرقى ھۆكۈمنى چىقىرىشتا ئ ۆزىنىڭ ئالىي
سوت مهھكىمىسى بولۇشى كېرهكمۇ يوق؟ مۇنداقچه ئېيتقاندا، خوڭكوڭ خهلقى ئۆزىنىڭ ئالىي سوت
مهھكىمىسى ئارقىلىق ئاخىرقى ھۆكۈمنى چىقىرىدۇ. كىشىلهر شۇنداق قارايدۇكى، مهلۇم ئهھۋالالردا، مهسىله
قارار چىقىرىلىشى ئۈچۈن بېيجىڭغا — دۆلهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىغا تاپشۇرۇلۇشى
مۇمكىن. بۇ ھېچبىر زامان سايالمغا مۇراجىئهت قىلمايدىغان ئورگان. مۇنداقچه ئېيتقاندا، بۇ ئورگان بىر
ياغاچ قونچاققا ئوخشايدۇ. بۇ بىر سىياسىي ئورگان، بىراق ھهرگىزمۇ ئهدلىيه ئورگىنى ئهمهس. ھالبۇكى،
نۆۋهتته بېيجىڭ بهلكىم خوڭكوڭ ئالىي سوتىنىڭ قارارىنى بىكار قىلىۋېتىدۇ، دېيىشمهكته. بۇ قانۇن بويىچه
ئىداره قىلىشنى زىيانغا ئۇچىرىتىدۇ. خوڭكوڭ خهلقى بېرتانىيهنىڭ مۇستهمىلىكىلىكىگه چۈشكهن
دهسلهپكى مهزگىللهردىن باشالپال، خوڭكوڭدىكى ئادالهت بويىچه ئېلىپ بېرىلغان بىر تۈركۈم ئىشالر
خىتايالردا چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغان. شۇ ۋهجىدىن، خوڭكوڭدا ياشايدىغان خىتايالر قانۇن بويىچه ئىداره
قىلىنىشىنى پۈتۈن كۈچى بىلهن قولاليدۇ. سىز بۇنى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىغان غهربچه قاراش
دېيهلمهيسىز. خوڭكوڭ خهلقى قانۇن بويىچه ئىداره قىلىشنى چىن دىلىدىن قولاليدۇ. شۇ ۋهجىدىن، قانۇن
بويىچه ئىداره قىلىنىشنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش ئوخشاشال خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ

ئهڭ ئاخىرقى نۇقتىسى بولغان قانۇنىيلىقنىڭ ئۇلىنى كواليدۇ.
   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دېيىشىچه، خوڭكوڭدىكى پروفېسسسورالردىن بىرى «يۈز بهرگهن ئىشالر شۇنى
چۈشهندۈرىدۇكى،    خوڭكوڭدا  مۇستهقىل  ئهدلىيه   سىستېمىسى   مهۋجۇت»   دهپتۇمىش.   ئهمما،  مهن   بۇ 
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پروفېسسسورنىڭ نهده ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن. بۇ راست-يالغاننى ئاستىن-ئۈستۈن قىلىۋېتىشتىن باشقا
نهرسه ئهمهس. خوڭكوڭلۇقالرغا بۇ نۇقتا ئايدىڭ. خوڭكوڭدا نېمه ئىشالرنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقى خىتاي
خهلقىنىڭ كۆڭلىگه ئايان. ئهلۋهتته، ھهر بىر خىتاينىڭ كۆڭلىگه ئايان دېمهكچى ئهمهسمهن. ئامېرىكا دۆلهت
مهجلىسىده خوڭكوڭ كىشىلىك ھوقۇق قانۇن الھىيىسىنىڭ قوبۇل قىلىنغانلىقىنى بىلىدىغان، ئهھۋالدىن

خهۋهردار كىشىلهرنىڭ كۆڭلىگه ئايان.
    جېكىلهك: ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىنىڭ خوڭكوڭ كىشىلىك ھوقۇق قانۇن الھىيىسىنى ماقۇللىشىنىڭ

خوڭكوڭلۇق قارشىلىق كۆرسهتكۈچىلهرگه بولغان تهسىرى قانداق بولىدۇ؟
    ئارتۇر: مهنچه، بۇ ئۇالرغا ئۆز قىلمىشلىرىنىڭ توغرىلىقىغا غايهت زور دهرىجىده ئىشىنىش تۇيغۇسى ئاتا
قىلىدۇ. بۇ تولىمۇ مۇھىم بىر نۇقتا. بىز ھهر تۈرلۈك ئىقتىسادىي مهسىلىلهر سهۋهبلىك كاللىمىز گاڭگىراپ،
ھهتتا دېموكراتىك ئهركىنلىك ۋه كىشىلىك ھوقۇقنى ئۇنتۇشقىچه باردۇق. نۆۋهتته بىزنىڭ كۆرۈپ
تۇرۇۋاتقانلىرىمىز ئۆزىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تارىخىنىڭ قايتا ئىپادىلىنىشىدۇر. بۈگۈنكى دۇنيادا خىتاي
ھهق-ھوقۇقنى ھهممىدىن بهك ئاياق ئاستى قىلغۇچى دۆلهتتۇر. خىتاي نۆۋهتته يۈرگۈزۈۋاتقان ئىككى (چوڭ)
تۈر بار بولۇپ، خىتاينىڭ قىلىۋاتقانلىرى قانۇندا دېيىلگهن ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ دهل ئۆزى
بولۇشىمۇ، ياكى بولماسلىقىمۇ مۇمكىن. ئهمما، بۇ ئىككى تۈر بىز دهۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ
تهبىرىگه تولىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ. بۇ دۆلهتته مىليونلىغان كىشىگه «قانۇنغا ئۇيغۇن رهۋىشته» ئۆلۈم جازاسى
بېرىلىدۇ. خىتاي نۆۋهتته يۈرگۈزۈۋاتقان ئىككى تۈرنىڭ بىرى كشىلهرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى سۇغۇرۇۋېلىش.
بۇ ئىچكى ئهزاالرنىڭ ئاساسلىق مهنبهسى خىرىستىئان مۇرتلىرى ۋه بۇددىستالردۇر. نۆۋهتته بۇنىڭغا
مۇسۇلمانالرمۇ قوشۇلدى. بۇنىڭ سهۋهبلىرى بهك كۆپ. بىراق، ئورگانلىرى سۇغۇرىۋېلىنىدىغانالرنىڭ بۇ ئۈچ
تهبىقىدىكىلهرنى نىشان قىلىنىشىدىكى سهۋهب، ئۇالرنىڭ ياشاش شهكلى ئۇالرنىڭ قېنىنىڭ پاكىز تۇرۇشىنى
كهلتۈرۈپ چىقارغان. سىز ناۋادا ئىچكى ئ ورگىنىنى ئېلىۋېلىش ئۈچۈن جىنايهتچىلهرنى تاللىسىڭىز، قان
تهكشۈرۈش قىلغاندا سىفلىس بىلهن يۇقۇمالنغانلىقىنى، ياكى ئا تىپلىق، ب تىپلىق ياكى س تىپلىق جىگهر
ياللۇغى بىلهن يۇقۇمالنغانلىقىنى بايقىشىڭىز مۇمكىن. بۇ، بۇ خىلدىكى كىشىلهرنىڭ ئىچكى ئورگىنىنى
ئېلىۋېلىشقا بولمايدۇ، دېگهندىن ئىبارهت. شۇ ۋهجىدىن، بۇ قاراتمىلىققا ئىگه ئىرقىي قىرغىنچىلىق
ھېسابلىنىدۇ. بىراق، بۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىكهنلىكى تېخى قانۇن تهرىپىدىن پۈتۈنلهي قوبۇل
قىلىنمىدى. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ تهبىرى ئىنتايىن مۇرهككهپ. بىراق، ھهر يىلى ئون مىڭلىغان كىشى
مهجبۇرىي ھالدىكى ئورگان تهقدىم قىلدۇرۇش سهۋهبلىك ئۆلۈپ كېتىۋاتىدۇ. بۇنداق بىر جىنايهتنىڭ
ئىشلىنىۋاتقانلىقى شهك-شۈبھىسىز ھالدا قوبۇل قىلىنىشقا ئېرىشتى. خىتاينىڭ نۆۋهتته يۈرگۈزۈۋاتقان يهنه
بىر تۈرى، شهرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇسۇلمانالرنى باستۇرۇش ھهرىكىتىدۇر. ئۇالر مىليونلىغان
ئىنساننى سولىۋالدى، ئاندىن مهلۇم مهنىدىن قارىغاندا ئۇالرنى خىتايالشتۇرىدىغان، مهلۇم مهنىدىن قارىغاندا

ئۇالرنىڭ مۇسۇلماندارچىلىقىنى يوق قىلىدىغان ئاجايىپ غهيرى بىر ئىشنى قىلدى.
    جېكىلهك: خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىسى قانداق؟ يهنه بىرى،

گهرچه ھهر خىل ئېنىقلىمىالر بېرىلگهن بولسىمۇ، بۇ بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھهرىكىتىدهك تۇرىدۇ.
    ئارتۇر: مۇنداقچه ئېيتقاندا، خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا دهپنه كۆيدۈرۈش ئورۇنلىرىنى قۇردى. مهن بۇ
جهھهتته بهكال چهكلىك ئۇچۇرغا ئىگه بولغانلىقىم ئۈچۈن، بۇنى قۇرۇشتىكى ھهقىقىي مهقسىتىنى
بىلمهيمهن. گهرچه، يېقىندا نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى خىتاينىڭ (بۇ ھهقتىكى) تۆت يۈز بهتلىك مهخپىي
ھۆججىتىنى ئاشكارىلىغان بولسىمۇ، بىز سۈنئىي ھهمراھ ئارقىلىق تارتىلغان رهسىملهردىن زور كۆلهمدىكى
الگېر قۇرۇلۇشلىرىنى كۆردۇق. كىشىلهر بۇ جايالرغا سوالنغان. بۇ الگېرالردا يېتىپ چىققان ئىنسانالرنىڭ
بايانىغا قارىغاندا، ئۇالرغا جىسمانىي جازا بېرىلگهن، مېڭىسى يۇيۇلۇشقا مهجبۇر بولغان. تېخىمۇ
قورقۇنچلۇقى، مهن ئۇ يهرلهرده كىشىلهرنىڭ ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىنى جهزم قىالاليمهن. بىراق، خىتاي ھهقىقىي
ئهھۋالنىڭ بىلىنمهسلىكى ئۈچۈن،  شهرقىي  تۈركىستاننى  ئۈنۈملۈك  ھالدا   سىرتقى   دۇنيادىن  ئايرىۋهتتى.
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يۇقىرىدا بايان قىلغانلىرىم مهن دهۋاتقان ئىككى تۈرلۈك ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئىبارهت. بۇالردىن بىرى،
كىشىلهرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى سۇغۇرۇۋېلىش. بۇ جىنايهتته يىلىغا تهخمىنهن سهكسهن مىڭ ئىنسان ئۆلۈپ
كېتىدۇ. يهنه بىرى بولسا، ئۇيغۇرالر قامالغان يىغىۋېلىش الگېرلىرىدۇر. ئۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ قانچىلىكى
قىيىن-قىستاققا ئېلىنىۋاتىدۇ ياكى ئۆلۈپ كېتىۋاتىدۇ، بىز بۇنى بىلمهيمىز. بىراق، بىز مىليونلىغان
ئىنسانالرنىڭ بۇ الگېرالرغا قامالغانلىقىنى بىلىمىز. يىغىنچاقلىغاندا، جۇڭخۇا خهلق جۇمھۇرىيىتى، يهنى
بېيجىڭدىكى رېجىم سوۋېت ئىتتىپاقىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ناتسىست گېرمانىيهسىدىن بۇيانقى ئهڭ
ئىپالس رېجىم ھېسابلىنىدۇ. بۇ ھال بىزغهربلىكلهر ئۈچۈن بىر مهسىله كهلتۈرۈپ چىقاردى.  چۈنكى سىزمۇ
ماڭا ئوخشاش «(ئىرقىي قىرغىنچىلىق) مهڭگۈ يۈز بهرمىسۇن» دېگهن سۆز مهۋجۇت بولغان مۇھىتتا چوڭ
بولغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. بىراق، بىز بۇ خىلدىكى مۇرهككهپ ئهخالقىي مهسىلىگه دۇچ كېلىشنى ئويالپ
باقمىغان ئىدۇق. ھېچكىم قانداق قىلىش كېرهكلىكىنى بىلمهيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگه، نۆۋهتته ھېچكىم بۇ
جهھهتته بىرهر ئىش قىلمايۋاتىدۇ. شۇڭا مهن شوئارىمىزنى ئاددىيالشتۇرۇپ، «ھهرگىز يۈز بهرمىسۇن» دېگهن
جۈملىدىكى «ھهرگىز» سۆزىنى ئېلىۋېتىپ، «يهنه يۈز بهرسۇن» دېيىشنى تهۋسىيه قىلىمهن. مهن بۇنى تارىخىي
سىگنال دهپ قارايمهن. ئىنسانالر مانا مۇشۇنداق. كۈنىمىزدىمۇ كىشىلهرنىڭ ئىچكى ئهزالىرى ئولجا
ئېلىنىۋاتىدۇ، كىشىلهر ئۆلتۈرۈلىۋاتىدۇ. ئىلون ماسكتهك كىشىلهر، ئاپتوموبىل كارخانىلىرى خىتايغا
مىليونالرچه دولالرنى مهبلهغ سالغان. بىز بۇنداق قىلماسلىقىمىز كېرهك. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادىي سىستېما
قانۇنىمىزغا زىت. بىزنىڭ ئىقتىسادىي سىستېمىمىز بىلهن خىتاينىڭ ئىقتىسادىي سىستېمىسى چوقۇم بىر-
بىرىدىن ئايرىۋېتىلىشى كېرهك. بىز ئوتتۇز يىلدىن بېرى  خىتاي بىلهن ئىقتىسادىي جهھهتته زىچ بىرىكىپ
كهتكهنلىكىمىز ئۈچۈن، ئىقتىسادىي سىستېمىمىزنى ئۇالرنىڭكىدىن ئايرىۋېتىش تولىمۇ قىيىن. بىراق، ئهگهر
بىز ئامېرىكانىڭ قىممهت قارىشىنى ساقالپ قالماقچى بولساق، كۈنىمىزدىكى ناتسىست رېجىمى بىلهن

ھهمكارالشماسلىقىمىز كېرهك.
    جېكىلهك: بۇالر ئامېرىكانىڭ دىپلوماتىيه ئىستراتېگىيىسى جهھهتته خىتايغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى 
ئېسىمگه سالدى. ھهقىقهتهن بۇ بىر نهچچه يىلدا، ئاز دېگهندىمۇ ئۆتكهن ئۈچ يىلدا ئهھۋالدا كۆپ ئۆزگىرىش
بولدى. ئامېرىكانىڭ تاشقى سىياسهت ئ ىستراتېگىيىسىگه، شۇنداقال ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋهتلىرىنىڭ

تهرهققىياتىغا قانداق قارايدىغانلىقىڭىز توغرۇلۇق سۆزلهپ بېرهلهمسىز؟
    ئارتۇر: ئالدى بىلهن، بىزنىڭ خىتايدا دىپلوماتىيه ئهمهلدارلىرىمىز بار. ئۇالرنىڭمۇ بۇ يهرده دىپلوماتلىرى
بار. بۇ بىر زۆرۈرىيهت. ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا ئىشهنچىلىك، يۇقىرى دهرىجىلىك سۆھبهتلهر مهۋجۇت. 
بۇنىڭ سىرتىدا، بىز خىتايغا ئهينى چاغدا سوۋېتقا مۇئامىله قىلغاندهك مۇئامىله قىلىشىمىز كېرهك. بىز
رۇسىيهنى يېتىم قالدۇرغان ئىدۇق، شۇنىڭ بىلهن بىرگه بىرگه ئۆزىمىزگه مۇناسىۋهتلىك مۇھىم لېنىيهلهرنى
ساقالپ قالغان ئىدۇق. نېكسون خىتاي بىلهن مۇناسىۋىتىمىز بولۇشى كېرهك دهپ قارىغان. مهنچه، بۇنىڭ
سهۋهبلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ بىر خىتاي مهشۇقى بولغانلىقىدا. بىلىشىمچه، ئۇ ئايالنىڭ ئىسمى ئاننا مارىيه
ۋاڭ. بۇ ئايال ھازىر ھايات ئهمهس. بۇ ئايال ئۆلۈپ كهتكهن گېنىرالنىڭ قىزى. نېكسون بۇ ئايال بىلهن
خوڭكوڭدىكى ھىلتون مېھمانسارىيىدا كۆرۈشكهن. بۇ چاغدا نېكسون 40 ياشتا، بۇ ئايال شۇ چاغدا 20 ياشلىق
قىز ئىدى. مېھمانسارايدا كوكتېيل ھارىقى كۈتكۈچىسى ئىدى. بىراق، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھهقىقىي مۇھهببهت
شهكىللهندى ۋه تولىمۇ چوڭقۇر بولدى. نېكسون ھهر قېتىملىق ۋېيتنام سهپىرىده خوڭكوڭغا چۈشۈپ ئۆتهتتى.
ھازىر، سىزنىڭ ۋېيتانامغا بېرىش ئۈچۈن خوڭكوڭدا چۈشۈپ قېلىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق. بىراق، نېكسون
دائىم شۇنداق قىالتتى. نېكسون ئامېرىكاغا كهلگهنده، قىزمۇ ئامېرىكاغا كۆچۈپ كهلدى ۋه نېكسوننىڭ
تۇرالغۇسىغا يېقىنراق جايدا ئولتۇراقالشتى. (كېيىن) نېكسون ئۆلگهنده، بۇ ئايال نېكسوننىڭ قهبرىسىگه
يوقالپ باردى. قارىماققا، بۇ گهپلهر مۇھىم ئهمهستهك بىلنىشىدۇ. بىراق، مهن شۇنداق ئوياليمهنكى،
نېكسوننىڭ بىر خىتاي بىلهن مۇناسىۋهت قۇرۇشى، ئۇنىڭ خىتاي ھهققىدىكى چۈشهنچىسىنى ئ ىجابىي
تهرهپكه تارتىدۇ. نېكسون دوكتور كېسىنجىرنى ئامېرىكا-خىتاي  مۇناسىۋىتىگه قويدى.  بۇ بهكمۇ  ئېغىر  بىر
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خاتالىق بولدى. كېسىنجىر زېرهك ئادهم ئىدى. بىراق، خىتاي بىلهن باردى-كهلدى قىلىشتا، خىتاينى
چۈشىنىدىغان ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه بولۇشى الزىم. كېسىنجىر خىتايغا بېرىپ خىتاينى بهزى جهھهتتىن
چۈشهنگهن بولدى. خىتايالر بىزنىڭ ئۆزى بىلهن مۇناسىۋهت قۇرماقچى ئىكهنلىكىمىزنى بىلهتتى. جۇئېنلهي
«ئامېرىكادا ئاز دېگهندىمۇ خىتايچىنى پىششىق بىلىدىغان يىگىرمىدهك كىشى بارلىقىنى بىلىمهن. شۇنداقال،
ئۇالر خىتايدا ئۇزاق يىل ياشىغان. ئۇالرنىڭ بهزىلىرى خىتايدىكى چوڭ ئهمهلدارالرنىڭ يېقىن دوستى. ناۋادا
خىتاي بىلهن ئهستايىدىل مۇئامىله قىالي دېسه، (كېسىنجىرنى ئهمهس) شۇالردىن بىرىنى تېپىشى
كېرهكتىغۇ؟» دېدى. كېسىنجىر خىتايدىكى ۋهزىپىسىنى ئورۇنداش ئۈچۈن ناھايىتى ئهستايىدىل تهييارلىق
قىلدى. شۇنداقال، ئۇالر ئومۇمىي جهھهتتىن خارۋارد ئېقىمىدىكىلهر تهرىپىدىن يېزىلغان، خىتاي توغرىسىدا
خاتا كۆز قاراشالر بىلهن تولغان كىتابالرنىال ئوقۇدى. (شۇنداق بولۇشىغا قارىماي) بۇ كىتابالرنىڭ نوپۇزى تولىمۇ
ئۈستۈن ئىدى. كېسىنجىر خىتايغا يېتىپ باردى. جۇئېنلهي مۇنداق دېدى:«بۇ ئامېرىكالىقالرنىڭ قىلتىقى
بولۇشى ئېنىق. ئامېرىكا نېمشقا خىتاي مهسىلىسىده كهسپىيلهشكهن، تاالنتلىق مۇتهخهسسىسلىرىنى
ئهۋهتمهي، ئهكسىچه يهھۇدىي ئهسىللىك، ۋېنا يىغىنى مۇتهخهسسىسى سۈپىتىدىكى ئۇنىۋېرسىتېت
پروفېسسورىنى خىتايغا ئهۋهتىدۇ؟ بۇ چوقۇم ئامېرىكانىڭ ھىيلىسى. ئامېرىكالىقالرنىڭ ساتقۇنلۇق قىلىشىغا
ئۇچراشنىڭ، ئامېرىكالىقالر تهرىپىدىن دۈمبىسىگه پىچاق سانجىلىشنىڭ تهمىنى تېتىشتا، مېنىڭ كونا
خوجايىنىم جياڭ جيېشىدىنمۇ تهجرىبىلىك يهنه بىرى بارمۇ؟ مهن بۇ ئىشتا ئۇنىڭ بىلهن مهسلىھهتلىشىپ
باقاي. چۈنكى، ئۇ ئامېرىكالىقالرنى ھهقىقىي چۈشىنىدىغان بىردىنبىر خىتاي.» شۇنداق قىلىپ، بېيجىڭ بىلهن
تهيبېي ئوتتۇرىسىدا مهخپىي تېلفون سۆھبىتى ئېلىپ بېرىلدى. بۇ تولىمۇ ھهيران قاالرلىق، ئهمما، ئانچه
بىلىنمىگهن بىر پاكىت. سابىق دىپلوماتىيه ئهمهلدارى ۋه يازغۇچى جېي تايلور (Jay Taylor) بۇ مهسىلىدىن
تهيۋهنده پېنسىيىگه چىققان گومىنداڭ ئهمهلدارى بىلهن سۆھبهتلىشىش جهريانىدا خهۋهر تاپقان. جۇئېنلهي
كېسىنجىر بىلهن مهخپىي سۆھبهت ئۆتكۈزگهندىن كېيىن، جياڭ جيېشىغا تېلفون قىلغان ۋه «بۇ مهسىلىگه
قانداق قارايسىز؟ ئهجىبا، ئامېرىكا ھىيله ئىشلىتىۋاتقانمىدۇ؟» دهپ سورىغان. بۇ ئىشنى مهنمۇ سۈرۈشتۈرۈپ
باقتىم. مهن جۇئېنلهي توغرۇلۇق يىپىدىن يىڭنىسىغىچه بىلىدىغان بىر خىتاينى تونۇيتتۇم. شۇنداق قىلىپ،
ئۇ ھهتتا جياڭ بىلهن جۇ ئارىسىدىكى مهخپىي سۆھبهتكه مهسئۇل بولغان، خوڭكوڭدىكى بىرىنىڭ ئىسمىدىن
تارتىپ ماڭا دهپ بهردى. ئهگهر سىز كېسىنجىرنىڭ ئهسلىمىسىنى ئوقۇسىڭىز، ئهينى چاغدا تهيۋهنده ئۇنىڭ
بىلهن سۆھبهتلىشىدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ بارلىقىنى ۋه ئۇنىڭ پىالنىنى، نېمه قىلىۋاتقانلىقىنى،
نهگه بارىدىغانلىقىنى تولۇق بىلىدىغان كىشىلهرنىڭ بارلىقىنى بىلىسىز. كېسىنجىر دهسلىۋىده
ئىستراتېگىيىلىك جهھهتته ئهۋزهللىككه ئىگه بولماقچى بولدى ۋه ناۋادا بىز خىتاي كومپارتىيىسى بىلهن
ھهمكارلىشالىساق، ئۇ ھالدا بۇ سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچۈن بىر باش ئاغرىقى بولىدۇ. ناۋادا كهلگۈسىده خىتاي
بىزگه باش قېتىنچىلىقى ئېلىپ كهلسه، ئۇ ھالدا سوۋېت بىلهن بىرلىشىپ خىتايغا قارشى تۇرساق بولىدۇ، دهپ
ئويلىدى. بىراق، بۇالر ئهمهلىيهتته ئۇخلىماي تۇرۇپ چۈش كۆرۈشتىن باشقا نهرسه ئهمهس. كېسىنجىر
ئېرىشمهكچى بولغانلىرىدىن ھېچقايسىسىغا ئېرىشهلمىدى. ئۇ خىتاينىڭ ياردىمى ئاستىدا ۋېيتنامدىن چىقىپ
كېتىۋېلىشنى ئۈمىد قىلغان بولسىمۇ، بىراق ھېچنېمىگه ئېرىشهلمىدى. چۈنكى، خىتاي تهرهپ كېسىنجىرنى
ئۆزلىرىنىڭ ئالدىغا تىلهمچىلىك قىلغىلى كهلدى، دهپ چۈشهنگهن. بۇنىڭدىن سىرت، خىتاي تهرهپ مهخپىي
ئاالقه ئارقىلىق كېسىنجىرنىڭ ھهممه غهرهزلىرىنى بىلىۋالغان ئىدى. دېمهك، ماھىيهت جهھهتتىن ئېيتقاندا،
بىزنىڭ خىتاي ئارقىلىق سوۋېتنىڭ تهسىرىنى يوق قىلىشتهك ئىستراتېگىيىلىك دهۋرىمىز بولغان. تاكى،
1991-يىلى دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى سوۋېتنى تهتقىق قىلىدىغان مۇتهخهسسىسلهرنى ھهيران
قالدۇرغان ئىش سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىپ كېتىشى بولدى. سوۋېت بىلهن خىتاي ئۈچۈن
ئىشلىتىلىدىغان كهلىمه «پارچىلىنىپ كېتىش» كهلىمىسىدۇر، ھهرگىزمۇ «ۋهيران بولدى» كهلىمىسى ئهمهس.
رۇسىيه تېخىچه مهۋجۇت، رۇسىيهده ئۆزگهرگهن نهرسه بهزى تهشكىلىي سىستېمىالرنىڭ ئۆزگىرىشىدۇر.
كېسىنجىر رۇسىيهنىڭ پارچىلىنىپ كېتىشىنى ئويالپمۇ باقمىغان. بۇ ئىش يۈز بهرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ
قىلغىنى « ئهمدى  بۇنداق  ئۆرۇنالشتۇرۇشنىڭ  ھېچبىر  ئىستراتېگىيىلىك  زۆرۈرىيىتى  يوق،  ئهمدى  خىتايغا 
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ياخشىچاق بولۇشىمىزنىڭ ھاجىتى قالمىدى» دېيىشتىن ئىبارهت بولدى. ھالبۇكى، كىشىلهر (بۇ نۆۋهت) خىتايغا
بېرىپ پۇل تېپىشقا باشلىدى. كىشىلهر ئهمدى ئىستراتېگىيىلىك تهڭپۇڭلۇقنى ساقالش دېگهندهك گهپلهرنى
ئۇنتۇپ كېتىشكه باشلىدى. ئهمدىلىكته، ئاتالمىش ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتى جهھهتته سۆزلهر بولۇنۇشقا
باشلىدى. «بىز چوقۇم خىتاي بىلهن ياخشى مۇناسىۋهت ئورنىتىشىمىز كېرهك» دېگهن پىكىرلهر تارقالدى. ئهگهر
سىز كېسىنجىرنىڭ خىتاي توغرىسىدا يازغان كىتابىنى ئوقۇپ باقسىڭىز، كىتابتىكى خۇالسه «خىتاي
كومپارتىيىسى بىلهن ئامېرىكا ھهمكارلىشىپ يېڭى دۇنيانى بهرپا قىلسا بولىدۇ» دېگهندىن ئىبارهت. توغرا،
يېڭى دۇنيا بهرپا قىلىش كېرهك. بىراق، ناۋادا ئامېرىكا ياۋروپا بىلهن ھهمكارالشسا، ياكى ھىندىستان بىلهن
ھهمكارالشسا، بۇنىڭ تولىمۇ ياخشى. ئهمما، خىتاي بىلهن ھهمكارالشقۇدهك ئاالھىده نهرسه يوق. كېسىنجىر
ھېچنېمىگه ئېرىشهلمىدى. پهقهت خىتايدىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ خىتاي ئىكهنلىكىگه، تاشقى
كۆرۈنۈش جهھهتته ئۆزى بىلهن ئوخشىمايدىغانلىقىغا دىققهت قىلدى. بىراق، ئۇ خىتاي سىياسىتىنىڭ
مۇرهككهپلىكى توغرۇلۇق، شۇنداقال خىتاي جهمئىيىتىنىڭ ئۆز-ئارا مۇناسىۋهتچانلىقى توغرۇلۇق ھېچقانداق
چۈشهنچىگه ئىگه ئهمهس ئىدى. ئۇ ئىشالرنى تولىمۇ تۈز ئوياليتتى. ئهنگىلىيهلىك بىر روھىي كېسهللىكلهر
مۇتهخهسسىسى «خىتايچه چىرايالرنىڭ نېرىسىغا ئۆتۈش» ماۋزۇدا بىر كىتاب يازدى. مهن ئوقۇتۇش ھاياتىمدا
بۇنىڭ ئهڭ قىيىن ئىشالر جۈملىسىدىن ئىكهنلىكىنى بايقىدىم. گهرچه مهلۇم شهخس ئۆزىده خىتايالرغا
ئوخشاش ئاالھىدىلىكنى نامايان قىلسىمۇ، ئهمما، ئۇ ئىپاده قىلغان ئاالھىدىلىك باشقا بىر مىليار تۆت يۈز
مىليون خىتاي بىلهن بىردهك ئىكهنلىكىدىن دېرهك بهرمهيدۇ. ئهمهلىيهتته، ئۇالرنىڭ كۆز قارىشى تامامهن
قارمۇ-قارشى بولۇشى مۇمكىن. بىراق، ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىنى پهسكويغا چۈشۈرۈش كېرهك بولغان
چاغدىمۇ، بىز يهنىال خىتاي بىلهن يېقىنلىشىپ كېتىۋهردۇق. تاكى تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقى بولغۇچه، بىز
خىتاي ئۈچۈن قورال-ياراق سىستېمىسى قۇرۇپ بېرىۋاتاتتۇق. 1989-يىلىدىكى تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقىدىن
كېيىن، بىزنىڭ ئاز توال تهسىر كۈچىمىز بار چاغدا، پرىزدېنت بۇش تېلۋوزۇردا بۇ قهتلىئامنى قاتتىق
ئهيىبلهيدىغانلىقى توغرۇلۇق سۆزلىدى. ئۇنىڭ ئارقىسىدىن، دېڭ شىياۋپىڭغا ئادهم ئهۋهتىپ — ئهينى چاغدا
دېڭ شىياۋپىڭ بۇ جىنايهت گورۇھىنىڭ باشچىسى ئىدى — «بىز سىزنى ياخشى كۆرىمىز» دېگهندهك گهپلهرنى
دېگۈزدى. ئاخىرىدا، ئهسىر ئالماشقاندا نهتىجه ناھايىتى ئوچۇق كۆرۈلدى. خىتاي ئهسال ئهركىنلىك يولىغا
ماڭمىدى. ئهگهر، كومپارتىيه رېجىمىدا ئۆزگۈرۈش بولدى دېيىلسه، نۆۋهتته ماۋزېدوڭ دهۋرىدىكىدىن تېخىمۇ
مهخپىي (ئىش كۆرىدىغان)، تهشكىلچانلىققا ئىگه كومپارتىيه بار بولدى. ماۋ ناھايىتى كۆپ ۋهيرانچىلىقالرنى
كهلتۈرۈپ چىقاردى. بىراق، ئۇ ئىنتايىن تهرتىپسىز ئىدى. ئهمما، (ماۋنىڭ ئىزباسارى بولغان) نۆۋهتتىكى
كىشىلهر ناھايىتى سىستېمىالشقان، ھهر قانداق ئىشنى ئىشهنگۈسىز نازارهت قىلىپ تۇرماقتا. ئاۋاز
پهرقلهندۈرۈش ... دېگهنلهرمۇ شۇنىڭ ئىچىده. ناۋادا سىز بېيجىڭ پويىز ئىستانسىسىغا بېرىپ قالسىڭىز، ئۇ
يهردىن دهرھال قېچىپ كهتكۈڭىز كېلىدۇ. چۈنكى، سىزنىڭ كىملىكىڭىزده بىر ئۆزهك بار، ساقچىالر شۇ ھامان
ئالدىڭىزدا پهيدا بولىدۇ. ناۋادا ساقچى سىزنى ئىزدهپ تاپماقچى بولسا، ئۈسكۈنىسىنىڭ ياردىمىده بهش
مىنۇتتىال ئالدىڭىزدا ئۈنۈپ بولىدۇ. ساقچى خالىغان چاغدا سىزنى تاپااليدۇ. بۇ تولىمۇ رهزىل قىلمىش. خىتاي
جهنۇنىي دېىڭىزنى يۇتۇۋالغاندا ھېيگ خهلقئارالىق سوتىغا تاپشۇرۇلدى. سوتتىن خىتاينىڭ ئۆزى قول قويغان
دېڭىز-ئوكيان قانۇنىغا خىالپلىق قىلغانلىقى توغرۇلۇق ھۆكۈم چىققاندا، خىتاي رهھبهرلىرى خاتالىقىنى
تونۇدى، ئهمما «بىزنىڭ بۇنىڭ بىلهن كارىمىز يوق» دېيىشتى. كىشىلهر ئ ويغۇنۇشقا باشلىدى. ئوباما ھۆكۈمىتى
دهۋرىده ئىۋان مېدېروس ئىسىملىك بىر كىشى — ھازىر ئۇ كارنىگ فوندىنىڭ ئهزاسى — «بىز شىجىنپىڭغا
ياردهم بېرىشىمىز، ئۇنى قوللىشىمىز كېرهك» دېگهن ئىدى. مهن بۇ سۆزنى پهقهتال قوبۇل قىاللمايمهن. مانا بۇ
بىزنىڭ دوستلۇق شهكىللهندۈرۈش ئۇسۇلىمىز. ماڭا نىسبهتهن ئېيتقاندا، بۇ بىر بااليى-ئاپهت. نهتىجىده،
خىتاينىڭ تۇپراق تاجاۋۇزچىلىقى ياكى دېڭىز-ئوكيان تاجاۋۇزچىلىقى ئارقىلىق ئېرىشكهن تېررىتورىيىسى
كۆلهم جهھهتته ئوتتۇرا دېڭىزنىڭ كۆلىمىدىن ئهللىك پرسهنت چوڭ. بۇنىڭغا بىز ھېچقانداق ئىنكاس
قايتۇرمىدۇق. بىزنىڭ بۇ خىل شهكىلده يول قويۇشىمىز ئۇزۇن يىلالردىن بېرى داۋاملىشىپ كهلدى. تولىمۇ
ئېنىقكى، خىتاي قىلىنماسلىقى كېرهك بولغان ئىشالرنى  قىلىۋاتىدۇ. كىشىلهر  بولسا  خىتاي بىلهن بىلله پۇل 
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تېپىۋاتىدۇ. ئهلۋهتته، بۇنىڭ نهتىجىسىده ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهقلىي مۈلۈكلىرىدىن ئايرىلىپ قېلىۋاتىدۇ.
شۇڭىالشقا، پرىزدېنت ترامپ تهخىتكه چىققاندا، ناھايىتى يۇقىرى سهۋىيىلىك خىتايشۇناس
مهسلىھهتچىلهرنى تاللىدى. يىغىنچاقلىساق، نېكسون چوڭ خاتالىق ئۆتكۈزدى. ھهقىقهتهن شۇنداق. (خىتاي
بىلهن مۇناسىۋهت قۇرۇش ۋه يېقىنلىشىشتا) بهكال ئالدىراپ كهتتى، چۈنكى، ئۇ مۇشۇنداق قىلىشنى خااليتتى.
1964-يىلى فرانسىيه خىتاينى دۆلهت سۈپىتىده تونۇدى. بۇ بىر چوڭ ھادىسه. دېگول بۇنىڭدىن ناھايىتى
خۇشال بولدى. بىزنىڭ غهزىمىزمۇ خىتاي بىلهن دىپلوماتىك مۇناسىۋهت ئورنىتىش ئىدى. بىز بولساق
«قارىمامدىغان، فرانسىيه خىتاينى قوبۇل قىلدى، بىز ئون يىل ساقاليلى. فرانسىيهلىكلهر خىتاينىڭ
ئهھۋالىنى بىلسۇن. خىتاي قۇرغان توسۇقالرنى ئۇالر بۆسۈپ ئۆتسۇن، بىز ھهر قايسى جهھهتتىن ئۇالرغا ئىلھام
بېرهيلى» دېيىشتۇق. بۇ بۆلۈك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن، بىزنىڭ ھهقىقىي رهۋىشتىكى خىتاي
مۇتهخهسىسلىرىمىز بولغاندىن كېيىن، بىز ئهينى دهۋرنىڭ ۋهزىيىتىگه ماس كېلىدىغان ئامېرىكا-خىتاي
ئىستراتېگىيىسىنى الھىيهلىدۇق. بىراق، كېسىنجىر خام خىيالالرغا بهنت بولدى. كېسىنجىر ۋه نېكسوننىڭ
خىتاي سىياسىتى ئامېرىكا تاشقى مۇناسىۋهت ئىستىراتېگىيىسىدىكى ئهڭ چوڭ مهغلۇبىيهتتۇر.
كېسىنجىرنىڭ مهسىلىلهرنى كۆزىتىشى يېتهرسىز ئىدى. ئۇ ئ ۆزىگه بهك ئىشىنهتتى. ئهلۋهتته، ئهينى چاغدا
خارۋاردنىڭ پروفېسسورلىرى ئۆزىگه بهك ئىشىنهتتى. يىغىنچاقلىساق، كېسىنجىر ئۆز ۋهزىپىسىنى
ئورۇندىيالمىدى. خام خىيالى بويىچه، ۋېينا يىغىنىنى ئانالىز قىلىش ئۇسلۇبى بويىچه ئىش كۆردى. خىتاينى
ۋېينا يىغىنى بىلهن سېلىشتۇرما قىلىش ئاساسىدا ئىش كۆرۈش ھهرگىزمۇ بىر ياخشى تالالش ئهمهس ئىدى.
(خىتاي بىلهن مۇناسىۋهت قۇرۇش ئۈچۈن) خىتاي تارىخى ۋه ئاسىيا تارىخى جهھهتته ياخشى چۈشهنچىگه ئىگه
بولۇش الزىم. كېسىنجىرنىڭ ئهقىل پاراسىتى قاتارلىق جهھهتلهرده ھازىرمۇ ئۇنى چوڭ بىلىدىغانالر بار. ئهمما،
ئۇ ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى كاتىپلىرى ئارىسىدىكى ئهڭ ئېغىر خاتالىق ئۆتكۈزگۈچىدۇر. كېسىنجىر
نۇرغۇنلىغان ساالھىيهتلهر بىلهن خىزمهتكه چۈشكهن ئىدى، ئاقىۋهتته ئۇ ئىشالرنى ئاستىن-ئۈستۈن
قىلىۋهتتى. ئۇ بهئهينى تولىمۇ ئېگىز بىر يهردىن چۈشۈپ كهتكهن كىشىگه ئوخشايدۇ. كىشىلهر بۇ نۇقتىنى

ھامان تونۇپ يېتىدۇ، ئهمما، بۇنىڭغا بىر ئاز ۋاقىت كېتىدۇ.   
     جېكىلهك: يهنه بىر مۇھىم ئىش بار، ئۇ بولسىمۇ، خىتاي تاكى يېقىنغىچه دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ ئهڭ

ئېتىبارىغا ئېرىشكهن دۆلهت بولۇپ كهلمهكته. (بۇ جهھهتلهرده پىكىرىڭىزنى ئاڭالپ باقساق.)
    ئارتۇر: مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا، بۇالرنىڭ ھهممىسى مهلۇم خىل ئۇسۇلالر ئارقىلىق خىتاي بىلهن بولغان
مۇناسىۋهتنى ساقالشتىن ئىبارهت. بىز ھىندىستان بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىزدىن ياكى ھىندونېزىيه بىلهن
بولغان مۇناسىۋىتىمىزدىن ئهنسىرىمهيمىز. گېرمانىيه بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىزدىنمۇ ھهم شۇنداق.
بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى بىز چوقۇم مۇرهسسه قىلىپ، يول قويغاندىال ئاندىن داۋامالشتۇرغىلى بولىدىغان
ئىشالردىن ئهمهس. خىتاينىڭ دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولۇش مهسىلىسىگه كهلسهك، بىز ئومۇمىي
جهھهتتىن دۇنيا سودا تهشكىالتى بېكىتكهن ئاشۇ قائىده-نىزامالرنى چۆرۈپ تاشلىدۇق.  مېنىڭ دېمهكچى
بولغىنىم، خىتاينىڭ پۇلىنى ئايرىۋاشلىغىلى بولمايدۇ. بهلكىم سىز بىر سومكا خىتاي پۇلىنى كۆتۈرۈپ
رىۋاناغا بارسىڭىز، بهلكىم بىرى سىزدىكى پۇلنى تېگىشىپ بېرىشى مۇمكىن. بىراق، خىتاي پۇلىنىڭ
ئايرىۋاشالش نىسبىتى بازار تهرىپىدىن بهلگىلهنمهستىن، خىتاي بانكىسى تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ. بهئهينى
ئۆتمۈشتىكى رۇسىيه رۇبلىسىغا ئوخشاش. ئهگهر سىز نورمال شهكىلدىكى ئايرىۋاشالش نىسبىتىگه
قارىسىڭىز، ئۇنىڭ توختىماستىن ئۆزگىرىپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز. دۇنيا سودا تهشكىالتى ئهركىن بازار
ئىقتىسادى ئۈچۈن الھىيىلهنگهن. بىراق، خىتايدا ئهركىن بازار ئىقتىسادى مهۋجۇت ئهمهس. شۇنداقال، ئهركىن
بازار تهرىپىدىن بهلگىلىنىدىغان ئۆسۈم نىسبىتىمۇ مهۋجۇت ئهمهس. خىتايدا پۇلنىڭ قىممىتىنى بازار
بهلگىلهيدىغان ئىشمۇ يوق. شۇ ۋهجىدىن، خىتاي ئهسلىده دۇنيا سودا تهشكىالتىغا مهنسۇپ ئهمهس. ئامېرىكا
خىتاينى مهلۇم ئۇسۇلدا پهپىلهش ئۈچۈن دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئېلىپ كىردى. خىتاينىڭ نېكسون بىلهن
كېسىجىرنىڭ ئارزۇ قىلغىنىدهك بولۇشى ئۈچۈن،  يهنى خىتاينى  ئامېرىكادىن  ئۆگىنىپ،  دېموكراتىيهلىشىدۇ 
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دهپ قارىغانلىقىنى ئۈچۈن شۇنداق قىلدى. ھالبۇكى، خىتاي بۇنداق قىلمىدى.
     جېكىلهك: يهنه بىر چوڭ مهسىله، سودا ۋه كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىدۇر.

   ئارتۇر: شۇنداق. مهن بۇنى ئۆزىنىمۇ، ئۆزگىنىمۇ ئالداش دهپ قارايمهن. مهن دائىم بۇ ھهقته مۇنداق بىر
مىسالنى كهلتۈرىمهن. سىزنى نيۇ يوركتىكى 86-كوچىدا ياشايدۇ دهپ قارايلى ۋه بۇ كوچىدا يهرلىك تهييار
يېمهكلىكلهر دۇكىنى بار دهپ قارايلى. دۇكاننىڭ ئهينىكىدىن دۇكاندا سېتىلدىغان قالتىس ئىتالىيه تاتلىق-
تۈرۈملىرى، يېيىشلىك پىشالقالر ۋه كۆركهم شهكىلده كېسىپ تهييارالپ قويۇلغان گۆشلهر، شېشىلهرگه
قاچىالنغان قىممهت پۇللۇق ھاراق-شاراپالر كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. سىز بۇ دۇكاننىڭ ئالدىدىن قارىسىڭىز
يۇقىرىقىدهك ھهشهمهتلىك يېمهك-ئىچمهكلهر كۆزىڭىزگه تاشلىنىدۇ. ئهمما، سىز دۇكانغا كىرىپ ئارقا
تهرىپىگه ئۆتسىڭىز، ئۇ يهرده يېمهكلىكنى سوغۇق ۋه يېڭى ھالهتته ساقالش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان
چېلهكلهر بار. بۇ چېلهكلهرده يېڭىدىن سۇغۇرۇۋېلىنغان بۆرهك، جىگهر، يۈرهكلهر بار. بۇ ئىنسانالرنىڭ ئىچكى
ئهزالىرى. ئېسىمىزده بولسۇكى، مۇشۇ پهيتنىڭ ئۆزىده، كىشىلهرنىڭ ئىچكى ئهزالىرى كېسىپ
ئېلىۋېلىنىۋاتىدۇ. كىشىلهر تېخىچه زىيانكهشلىككه ئۇچراۋاتىدۇ. بۇ ئىچكى ئهزاالرنىڭ نۇرغۇنلىرى
خىتاينىڭ قېرى رهھبهرلىرىگه، ياكى ئۇالرنىڭ باال-چاقىلىرىغا تهمىنلىنىۋاتىدۇ. يېقىندا خىتاي
رهھبهرلىرىنىڭ پهرزهنتلىرىدىن بىرى راك كېسىلى بولۇپ قالغان. ئۇ، ئۆزىنىڭ نۇرغۇن ئىچكى ئورگانلىرىنىڭ
ئالماشتۇرۇلغانلىقىنى تىلغا ئالغان. خوش، سىز بايا بىز بايان قىلغان دۇكانغا قانداق باھا بېرىسىز؟ ئهجابا
سىز مهن پهقهت دۇكاننىڭ ئالدى تهرىپىدىكى پۇكهيلهردىن يېمهك-ئىچمهك سېتىۋالىمهن، دۇكاننىڭ ئارقا
تهرىپىدىكى، ئىنساننى تىرىك توختۇتۇپ تۇرۇپ ئېلىۋېلىنغان ئىچكى ئهزالىرى بىلهن كارىم يوق دهمسىز؟ بۇ
يېڭى ئىچكى ئهزاالرنىڭ نهدىن كهلگىنىنى خۇدا بىلىدۇ. سىز بۇ دۇكان زادى نېمه ئىش قىلىۋاتىدۇ دهپ قاراپ

تۇرامسىز؟
    جېكىلهك: بۇ مىسال ئادهمنىڭ توخۇ ئهتلىرىنى ئۆرلىتىۋېتىدىغان بولسىمۇ، ئهمما، ھهقىقهتهن قايىل

قىلىش كۈچىگه ئىگه ئىكهن.
    ئارتۇر: مانا بۇ ئامېرىكالىقالر يېقىنقى يىلالر مابهينىده دۇچ كهلگهن ئىشالر. مۇنداقچه ئېيتقاندا، خىتايدا
مىليونلىغان ئادهم خىتاي رېجىمىنىڭ قىرغىن قىلىشىغا ئۇچراۋاتقاندا، ماسك ئهپهندى خىتايغا مىليون
دولالرالپ مهبلهغ سالماقتا. قانچىلىغان تۈركلهرنىڭ خىتاي تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى خۇدا ئۆزى بىلىدۇ.
غايهت زور ساندىكى ئىنسان رهھىمسىزلهرچه خورلىنىدىغان جايالرغا سوالندى. خىتايدا قانۇن بويىچه ئىداره
قىلىش، ئهركىنلىك دېگهنلهردىن ئهسهرمۇ يوق. ئىقتىسادىي ئامىل ئىقتىسادىي ئامىل سىياسىي ئامىلنىڭ
ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچى. بۇمۇ بىزنىڭ خىتايدىن ئىقتىسادىي جهھهتته خىتايدىن چهك ئايرىشىمىزنىڭ
سهۋهبلىرىدىن بىرى. چۈنكى، بىزنىڭ خىتاي بىلهن بولغان تىجارىتىمىزده بىزنىڭ قېرىغاندا كۈتۈنۈش
پۇلىمىزمۇ مهبلهغ قىلىنىپ سېلىنىدۇ. بۇالرنىڭ ھهممىسى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ
مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ تۇرۇشىنىڭ ئاساسى ھېسابلىنىدۇ. ناۋادا خىتاي پهقهت  ئاشۇ زىيان ئىچىدىكى دۆلهت
ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى ۋه باج ئارقىلىقال مهۋجۇتلۇقىنى ساقلىسا، ئهھۋال تامامهن باشقىچه بولغان

بوالتتى.
     ھېتلىرنىڭ يهھۇدىالرغا ئاشۇنداق مۇئامىله قىلىشى توغرا ئهمهس. ئهمما، گېرمانىيهنىڭ اليكا شىركىتى-
نى تولىمۇ ئىلغار كامېرانى ياساپ چىقىرىۋاتىدۇ. ئۇنداقتا، بىز نېمىشقا (خىتاي بىلهن سودا قىلغاندهك)
گېرمانىيهنىڭ اليكا شىركىتى بىلهن سودا قىلمايمىز. بىر تهرهپتىن بىز خىتاي رېجىمىنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان
سىياسهتلىرىنى قوللىمايمىز دهپ قويۇپ، بىر تهرهپتىن ئۇنىڭ بىلهن سودىنى داۋامالشتۇرساق، بۇ بىر ئىككى
يۈزلىمىچىلىك بولۇپال قالماي، يهنه بىر نۇقتىدىن (خىتاي رېجىمىغا قارشى تۇرىشىمىز) مۇمكىنسىز بولۇپ
قالىدۇ. چۈنكى، سودا بىلهن كىشىلىك ھوقۇق بىر-بىرى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك، بۇ ئىككىسى بىر-بىرىگه
بېقىنىدۇ. بهختكه قارشى، خىتايغا ئهڭ ئاسان ئىشىنىپ قالىدىغانالر ئامېرىكانىڭ سودا ساھهسىدىكى ئاشۇ
ماگناتالردۇر،    مورگان   ستېينلىي     قاتارلىق    شىركهتلهرنىڭ  رهھبهرلىرىدۇر.  ئۇنىڭ   دېيىشىچه،   خۇددى 
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بېيجىڭنىڭ ھاۋاسىدا بىر خىل ماددا باردهك، مهسىلهن، ئىنتايىن تهجرىبىلىك سۆھبهتچىلهر، ئۆي-مۈلۈك
سودىگهرلىرى خىتايغا بارغاندىن كېيىن بارلىق قۇرۇلۇش ئاالھىدىلىكلىرىنى يوقىتىدىكهن. ئۇالر بۇ تۈردىن
پايدا ئاالمدۇق، زىيان تارتامدۇق دېگهنلهرنىمۇ سورىماس بولۇپ قالىدىكهن. بىز بۇ چۈشتىن ئۈزۈل-كېسىل
ئويغىنىشىمىز كېرهك ۋه بىزگه دۇچ كېلىۋاتقان (خهتهر) نى تونۇپ يېتىشىمىز كېرهك. بىزنىڭ نۆۋهتته خىتايغا
نىسبهتهن دۇچ كهلگهن مهسىلىلىرىمىز، ئهينى چاغدا سوۋېتقا نىسبهتهن دۇچ كهلگهن مهسلىلىلىرىمىزگه
ئاساسهن ئوخشايدۇ. ئوخشىمايدىغىنى، بىزنىڭ سوۋېتقا سالغان زور سوممىدىكى مهبلىغىمىز يوق ئىدى،
ئىقتىسادىمىزنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا سهرپ قىلمىغان ئىدۇق. مهن خىتاينى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئوخشاش
پارچىلىنىپ كېتىش دهۋرىگه كىردى دهپ قارايمهن. بۇ رۇسچىدا « распад»(Raspad) دېيىلىدۇ. بۇنىڭ
مهنىسى دۆلهت ۋهيران بولۇپ، ھهممه نهرسه تۈگهشتى دېگهنلىكتىن دېرهك بهرمهيدۇ. بۇنىڭ مهنىسى، دۆلهت
تېخىچه مهۋجۇت، قۇرۇلۇش-ئهسلىھهلهر بۇرۇنقىغا ئوخشاش. پهقهت، ئۇالر سىياسىي سېتىمىسىنى ئۆزگهرتىشى
كېرهك (دېگهنلىكتۇر). ئۇالر ھېچقاچان «collapse»(ھاالك بولۇش، ۋهيران بولۇش) دېگهن سۆزنى ئىشلهتمىگهن.
» (پارچىلىنىپ كېتىش)  دهپ ئاتايدۇ. ناھايىتى پهقهت بىز مۇشۇنداق ئىشلىتىمىز. خىتاي بۇنى «
كونىراپ كهتكهن، ھېلى ئوت ئالمايدىغان، ھېلى باشقا كاشىال چىققان، نورمال فۇنكىسىيىسىنى يوقاتقان بىر
ماشىنىنى خىيالىڭىزغا كهلتۈرۈڭ. خىتاي رېجىمىنىڭ بۈگۈنكى ھالى دهل مۇشۇنداق. بۇ رېجىم نۆۋهتته ئۆز
ئىچىدىن ئىنتايىن چوڭ خهتهرگه دۇچ كهلدى. ئهلۋهتته، خىتايدا ئىشالر ياخشى بولۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن.
بىراق، ئۇالر ئاپهت خاراكتېرلىك كىرزىسالرغا دۇچ كهلدى. خىتايدىكى ئ ورنى ئىنتايىن يۇقىرى، شى
جىنپىڭنىڭ ئهڭ مۇھىم مهسلىھهتچىلىرىدىن بىرى (ئۇچرىشىشلىرىمىزدىن بىرىده) ئۇ ماڭا سهمىمىيهت
بىلهن شۇنداق دېدى: «ئارتۇر، بىز زادى قانداق قىلساق بوالر؟ نۆۋهتتىكى سىستېمىنىڭ ھاالكهتكه قاراپ
كېتىۋاتقىنىنى ھهركىم بىلىدۇ. بىز ئاللىقاچان <خالتا كوچا>غا كىرىپ قالدۇق. بىز كېيىنكى قهدهمنى قانداق
ئېلىشنى بىلمهيمىز. چۈنكى، بهئهينى يولىمىزنىڭ ھهممه يېرىگه مىنا كۆمۈلگهن. ناۋادا بىز يهنه بىر قهدهم
ئالساق، بهلكىم تولىمۇ قورقۇنچلۇق پارتىالشقا دۇچ كېلىشىمىز مۇمكىن. شۇڭىالشقا، خىتاي ئۈچۈن ھهقىقىي
ئهقىل تهلهپ قىلىدىغان مهسىله، سوتسىيالىزمدىن قانداق قۇتۇلۇپ چىقىشتۇر. سوۋېت ئىتتىپاقى ئىنتايىن
تهلهيلىك. چۈنكى، گورباچېفنىڭ تولىمۇ قالتىس بىر مهسلىھهتچىسى بار ئىدى. بۇ مهسلىھهتچىنىڭ ئىسمى
ياكوۋلېۋ. مهن ئىلگىرى ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشىش شهرىپىگه ئېرىشكهن. ئۇ ئىنتايىن قالتىس ئادهم. گورباچېف
فۇنكىسىيىسىنى يوقاتقان (سوتسىيالىستىك) سىستېمىسىنى رۇسىيهده داۋامالشتۇراالش ئۈچۈن مىليونلىغان
ئىنساننى ئۆلتۈرۈۋېتىشكه بولىدىغانلىقىنى، ياكى بولمىسا ئۆزگهرتىش ئېلىپ بېرىش كېرهكلىكىنى تونۇپ
يهتكهن. گهرچه، گورباچېف يامان كۆرۈلىدىغان بىر شهخىس بولسىمۇ، بىراق، ئۇ ئىشهنگۈسىز دهرىجىدىكى بىر
ياخشى ئىشنى قىلغان. چۈنكى، كوممۇنىستىك سوۋېتتىن رۇسىيهگه ئالمىشىش جهريانىدا ئۆلگهن ئادهمنىڭ
سانى 200 دىن ئاشمايدۇ. گورباچېف كىشىلهرنى ئېتىۋېتىش ئارقىلىق تهسلىم قىاللمايدىغانلىقىنى تونۇپ
يهتكهن. نهتىجىده، گورباچېفنىڭ قىلغىنى پۈتكۈل سوۋېت خهلقىنىڭ جېنىنى قۇتقۇزىدىغان يولدىن بىرنى
ياساش بولغان. مهن شۇنداق قارايمهنكى، خىتاي پارچىلىنىپ كېتىش دهۋرىده تۇرماقتا. دۆلهت ئىشلىرى
كاتىپى پومپىئو ۋه باشقا ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى نۆۋهتته دۇچ كهلگهن ئهڭ چوڭ خىرىس، ئۇالرنىڭ خىتاينىڭ
خالتا كوچىغا كىرىپ قالغانلىق مهسىلىسىنى ئويلىشىشتۇر. بايا مهن گېپىنى قىلغان، شى نىڭ
مهسلىھهتچىسى ھېسابالنغان كىشى قاتارلىقالر خىتاينىڭ تۇيۇق يولغا كىرىپ قالغان بۇ پهيتىده قانداق
قىلىش كېرهكلىكىنى قارار قىلىشى كېرهك. بىزمۇ ھهم، جاۋاب سۈپىتىده قانداق قىلىشىمىز كېرهكلىكىنى
ئويلىشىشىمىز كېرهك. بىراق، ھېچكىم ئهستايىدىللىق بىلهن ئويالنمايۋاتىدۇ. بۇ جهھهتتىكى ئىشالرغا
پهقهتال ئىنتايىن ئاز ساندىكى، رېئالىزمچى كىشىلهر دىققهت قىلىۋاتىدۇ. بىز «بېيجىڭنىڭ دېگىنىگه قاراپ،
نېمه قىلىشنى بىلىسهن»  دېگهنگه  كۆنۈپ  قالغان. بىز  ئىلگىرى  دائىم  مۇشۇنداق  قىلىپ  كهلدۇق. بىراق، 
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ئىچكى جهھهتتىن پارچىالنسا قانداق قىلىش كېرهك؟ (ئهته-ئۆگۈن) پومپىئو ئهپهندىگه (خىتايدا يۇقىرى
ھوقۇق تۇتقان) نۇرغۇنلىغان كىشى تېلفون قىلىپ «پومپىئو ئهپهندى، مهن سىز تهرهپته» دېگهنده، يهنه
نۇرغۇنلىرى تېلفون قىلىپ، «ياق، پومپىئو ئهپهندى، مهن سىز تهرهپته» دېيىشى مۇمكىن. (خىتايدا) ئىشالر
مۇرهككهپ. ئۇالر ئۆز كۈچىنى تهرتىپكه سېلىپ بواللمىغان. بىزده خىتايغا ئىنكاس قايتۇرىدىغان ئاكتىپ
ئىدىيه يوق. خىتاي بهلكىم سىياسىي مالىمانچىلىقتا تۇرمىغان بولۇشى مۇمكىن، بىراق خىتاي چوڭ
سىياسىي ئۆزگىرىش پهيتىده. مهن (ئهھۋالنى) مۇشۇنداق تهرهققىي قىلىدۇ دهپ قارايمهن. مهن بىر سېپى
ئۆزىدىن ئۈمىدۋار ئادهم. خىتايغا قىلغان ئهڭ ئاخىرقى سهپىرىم، ئۇ يهردىكى تۇغقانلىرىمدىن بىرى ياشال
ئۆلۈپ كهتكهن چاغدا، دهپنه مۇراسىمىغا قاتنىشىش ئۈچۈن قىلغان سهپىرىمدۇر.(ئارتور ۋالدروننىڭ خوتۇنى
بېيجىڭلىق خىتاي-ت) مهن شۇ چاغدا، بۇ مېنىڭ خىتايغا قىلغان ئهڭ ئاخىرقى سهپىرىم دهپ ئوياليتتىم.
ھازىر بولسا، بهلكىم پېنسىيىگه چىققىنىمدىن كېيىن، (ھازىر ئارتۇر ۋالدرون 72 ياشتا-ت) يازىدىغان
كىتابلىرىمنى ۋه قىلىدىغان باشقا ئىشلىرىمنى تۈگهتكهندىن كېيىن، بهلكىم ئايالىم بىلهن بىرلىكته،
ئوخشىمايدىغان (ئۆزگهرگهن) خىتايغا بېرىشىم مۇمكىن. خۇددى بۈگۈنكى رۇسىيهگه بارغانغا ئوخشاش.
بۈگۈن سپاسكىي مۇنارىدا لهپىلدهۋاتقان بايراق قىزىل بايراق ئهمهس، شۇنداقال، سپاسكىي مۇنارى بۈگۈن
(ئهينى چاغدىكىدهك) كرېمل سارىيىنىڭ مهركىزىگه جايالشقانمۇ ئهمهس. ئون يىل ئىچىده سىز بۇ سارايغا
جايالشقان لېنىننىڭ قهبرىسىنىمۇ كۆرهلمهيسىز. رۇسىيه قىزىل مهيداننى ئائىلىۋى دهم ئېلىش ئورنىغا
ئۆزگهرتىۋهتمهكچى. ھازىر پۇتىننىڭ ھهرىكىتى بىر ئاز ئاستا. ئۇالر كهلگۈسىده كرېمل سارىيىنىڭ ئىچىگه
كۆمۈلگهن كوممۇنىستالرنىڭ جهسهتلىرىنى بۇ يهردىن چىقىرىۋېتىدۇ. مهن بۇنى چوقۇم يۈز بېرىدۇ دهپ
قارايمهن. مهن بۇ خىل ئهھۋالنى خىتايدىمۇ جهزمهن يۈز بېرىدۇ دهپ قارايمهن. بۇنىڭدىكى مۇھىم باش
قېتىنچىلىقى ماۋنىڭ جهسىتىنى بىر تهرهپ قىلىشتۇر. ماۋنىڭ جهسىتى چىرىشكه قارشى دورىالنغان. بۇ
جهسهت بېيجىڭنىڭ ئهڭ مۇھىم يېرىنىڭ مهركىزىگه قويۇلغان. بىراق، ھامان بىر كۈنى، ماۋنىڭ جهسىتى
بۇ جايدىن سۈرگۈن قىلىنىدۇ. بۇنىڭدىن قىلچه شهك-شۈبھهم يوق. چۈنكى، بۈگۈنكى خىتايدا ماۋ
ھېچقانچه قارشى ئېلىنمايدۇ. خىتايدىكى مهدهنىيهت تهربىيىسىگه ئىگه كىشىلهر ئۇنى قهتئ ىيال ياخشى
كۆرمهيدۇ. ياپون-خىتاي ئۇرۇشى مهزگىلىده، ماۋ خىتاي تهرهپنىڭ مهخپىيهتلىكلىرىنى ياپونغا سېتىش
ئارقىلىق پۇل-مالغا ئېرىشكهن. چۈنكى، كوممۇنىستالر پۇلغا بهكال ئېھتىياجلىق ئىدى. شۇنداق
بولغانلىقتىن، ماۋنى ۋهتهنپهرۋهر دېيىش ئۈزۈل-كېسىل خاتالىق ھېسابلىنىدۇ. ماۋنى ۋهتهن خائىنى دهپ
ئاتاش كېرهك. ناۋادا بىر رېجىمنىڭ قۇرغۇچىسىنىڭ ۋهتهن خائىنلىق ئۆتمۈشى ئىسپاتالنغان تهقدىرده، بۇ

خىل رىجىمنىڭ ئاساسى پۇختا بولمايدۇ دېگهن گهپ.
    ئهگهر سىز ماۋزېدوڭ بىلهن قىلىنغان سۆھبهتلهرنى، مهسىلهن، 1945-يىلى رويتېرس ئاگېنتلىقى بىلهن
قىلغان سۆھبىتىنى ئوقۇپ كۆرسىڭىز — بۇ سۆھبهت خىتايچه ئهسهرلهرده ئۇچرىمايدۇ، بىراق، ياپونچه
ئهسهرلهرده ئۇچرايدۇ. چۈنكى، ياپونالر تولىمۇ ئهستايىدىل مىللهت — بۇ سۆھبهتته ماۋدىن خىتاينىڭ
قانداق بىر دۆلهت بولىدىغانلىقى سورالغاندا، ماۋ «خىتاي پۈتۈنلهي دېموكراتىك دۆلهت بولىدۇ، بارلىق
گۇرۇپپىالرنىڭ ئۈزۈل-كېسىل پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقى بولىدۇ، خىتاينىڭ ھهربىر رهھبىرى سايالم

ئارقىلىق ۋهزىپىگه چىقىدۇ...» دېگهن. ئۇ بۇ سوئالغا يېزىقچه شهكىلده (يۇقىرىقىدهك) جاۋاب يازغان.
    ماۋنى (بهزى) بهزى كىشىلهر دېموكراتىك ئىسالھاتچى دهپ قارايدۇ. ھالبۇكى، ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقى
خىتاي ئۈچۈن بهك ئېغىر ئاپهت بولغان. خىتايدا ئۇرۇش بولمىغان، تىنىچ كۈنلهرده خىتاي كومپارتىيىسى 70
مىليون ئىنساننى ئۆلتۈرۈۋهتكهن. ئىككىنچى دۇنيا ئ ۇرۇشىدا ئۆلگهنلهرنىڭ سانى ئهللىك مىليون.
ياكوۋلېۋنىڭ تهخمىنىچه، سوۋېت كوممۇنىستلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىق دهۋرىدىمۇ ئوخشاشال 70 مىليون
ئىنسان ئۆلتۈرۈلگهن ئىكهن. بۇ كىشىلهر تهسهۋۋۇر قىلىشقىمۇ جۈرئهت قىاللمايدىغان تولىمۇ قورقۇنچلۇق

رهقهمدۇر.
   جېكىلهك: ئارتۇر، سىز ئۆزىڭىزنىڭ ھازىرغىچه بىلگهنلىرىڭىزگه قارىغاندا، خوڭكوڭدىكى ئىشالر

تهرهققىي قىلىپ نهگىچه بارار؟
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    ئارتۇر: مهن (باشقا بىر يهرده) ھېربېرت ستېين قانۇنىيىتىنى تىلغا ئالغان ئىدىم. بۇ قانۇنىيهتنى «ئهگهر
مهلۇم نهرسه چهكسىز داۋامالشمايدىغان تهقدىرده، چوقۇم توختاپ قالىدۇ» دېگهن مهناغا يىغىنچاقلىساق
بولىدۇ. خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى مهۋجۇت سىستېمىسى چهكسىز داۋامالشمايدۇ. ستېين قانۇنىيىتىگه
تهدبىقلىساق، خىتاي رېجىمى مهلۇم پهيتته ھهرىكهتتىن توختايدۇ. ئۇنىڭ قانداق توختىشى، قاچان
توختىشى، قانداق سهۋهب بىلهن توختىشى بىزگه ئايدىڭ ئهمهس. خىتاي توختىماستىن ئۆزگۈرۈۋاتىدۇ. مهن

شى جىنپىڭنىڭ بىر بىر ئىجابىي تهرهققىيات ئارقىلىق بىزنى ھهيران قالدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن.
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ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى: ھېكمهتيار ئىبراھىم

https://www.youtube.com/watch?v=SdTksw_KmY8&feature=youtu.be



     كونا يىل-- 2019- يىلى ئاياغلىشىپ، يېڭى يىل  2020 -  يىلى كېلىش ئالدىدا تۇرماقتا.
بۇ مۇناسىۋهت بىلهن، مۇشۇ بىر يىلدا «ئۇيغۇر مهسىلىسى»نى خهلقئاراالشتۇرۇش ۋه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دهرھال توختىتىش ۋه جازا الگېرلىرىنى
تاقاتقۇزۇش ئۈچۈن پىداكارلىق بىلهن خىزمهت كۆرسهتكهن شهرقىي تۈركىستانلىق بارلىق قېرىنداشالر،
ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيهتچىلهر ۋه ھهر قايسى شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتالر ھهمده دۇنيادىكى بارلىق
دېموكراتىك كۈچلهر--ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دېموكراتىك دۆلهت ھۆكۈمهتلىرى ۋه باشقا مۇناسىۋهتلىك
دۆلهت ھۆكۈمهتلىرى، ب د ت كىشلىك ھوقۇق كېڭىشى، ھهر قايسى مهملىكهتلهردىكى ئىنسانپهرۋهر
تهشكىالتالر، كىشلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى، جامائهت تهشكىالتلىرى، ئىنسانپهرۋهر ۋه دېموكراتىك  زاتالر 

ۋه دۇنيا جامائهتچىلىكىگه چوڭقۇر تهشهككۈرۈمنى بىلدۈرىمهن!
      ئۆتكهن بىر يىل ئازاب- ئوقۇبهت ئىچىده ئىڭراۋاتقان شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مىللىتى باشلىق
يهرلىك ھهر قايسى مىللهتلهر ئۈچۈن باشقا يىلالرغا قارىغاندا نىسبهتهن خهيىرلىك بىر يىل بولدى، چۈنكى
خهلقىمىزنىڭ بۇ زۇلۇمالردىن قۇتۇلۇشىنىڭ ئۈمىد چىراغلىرى يېنىشقا باشلىدى. بولۇپمۇ بۇ يىل خىتاي
كومپارتىيىسى ۋه ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىز قاتارلىق يهرلىك مىللهتلهرنى مىللهت سۈپىتىده 
يوقىتىشىغا دائىر 403 بهتلىك ۋه 24  بهتلىك ئىككى مهخپىي ھۆججىتىنىڭ  ئاشكارىلىنىشى دۇنيادىكى
نۇرغۇن دۆلهت ۋه خهلقئارا جامائهتنىڭ خىتاي كومپارتىيىسى ۋه ھۆكۈمىتىنىڭ فاشىستلىق ماھىيىتىنى
تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىشىده تۈرتكىلىك رول ئويناپال قالماي، يهنه «ئۇيغۇر مهسىلىسى» نى تېخىمۇ
خهلقئاراالشتۇرۇش بىلهن بىرگه، غهربتىكى بهزى دېموكراتىك دۆلهتلهرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنى شهرقىي
تۈركىستاندا  يۈرگۈزۋاتقان  ئىرقىي  قىرغىنچىلىقىنى  توختىتىشقا  چاقىرىشىغا  ۋه  خىتاي  ھۆكۈمىتىنى 
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غهلبىسېرى ئالغا!
ئۈمىت

خهلقئارا ۋهزىيهت



جازاالش ئۈچۈن ئهمهلىي چاره- تهدبىرلهرنى قوللىنىشىغا سهۋهب بولدى. 
      شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن:

«ئۇيغۇر كىشلىك ھوقۇق قانۇن اليىھهىسى»نىڭ ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى ئاۋام پاالتاسىدا مۇتلهق كۆپ
سان بىلهن ماقۇللىنىشى دۇنيا مىقياسىدا زور ئىجابىي تهسىر پهيدا قىلدى.

    ياۋروپا پارالمېنتى 19 - دېكابىر كۈنى شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق كرىزىسى ھهققىده
قارار اليىھهسى ماقۇلالپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىجرائىيه ئورگانلىرىنى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا
سادىر قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىگه قارىتا كۈچلۈك ھهرىكهت قوللىنىشقا چاقىردى.
مۇتلهق كۆپ ئاۋازنىڭ قوللىشىدا ماقۇلالنغان قارار اليىھهسىده خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۇتقۇن قىلىشنى
توختىتىپ، مهزكۇر رايوندىكى بارلىق الگېرالرنى تاقىشى، تۇتقۇنالرنى دهرھال قويۇپ بېرىشى، ئىز -
دېرهكسىز يوقالغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنى ئېالن قىلىشى، شۇنداقال ياۋروپا كومېسسىيهسىنىڭ بۇ رايوندىكى
كىشىلىك ھوقۇقنى دهپسهنده قىلىۋاتقان خىتاي ئهمهلدارلىرىغا قارىتا ئېمبارگو مېخانىزمىنى ئىشقا

سېلىش تهلهپ قىلىندى.
   ياۋروپا پارالمىتىنىڭ ھهر يىلى دۇنيا بويىچه «كىشلىك ھوقۇق» ۋه «ئىنسان ئهركىنلىكى» جهھهتته
ئاالھىده تۆھپه قوشقانالرغا بېرىلىدىغان «ۋاسلوۋ خاۋېل كىشلىك ھوقۇق مۇكاپاتى» ۋه «ساخاروۋ
ئهركىلىك مۇكاپاتى»لىرىنىڭ 2019- يىلى داڭلىق ئۇيغۇر كىشلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى ئىلھام توختىغا
بېرىلىشى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىز قاتارلىق يهرلىك مىللهتلهرنىڭ خىتاي
كومپارتىيىسى ۋه ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇالرغا \يۈرگۈزۈۋاتقان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋهھىشىيانه
جىنايهتلىرىگه قارشى ئېلىپ بېرىۋاتقان ھهققانىي كۈرهشلىرىنىڭ ئېتىراپ قىلىنىشى بىلهن بىرگه، بۇ

مهزلۇم مىللهتلهرگه زور ئىلھام ۋه رىغبهتلهندۈرۈش بولدى.
    28 - ئۆكتهبىر كۈنى يهنه، خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تهشكىالتى بايانات ئېالن قىلىپ،
ياۋروپا پارالمېنتىنى ئىلھام توختىغا بېرىلگهن «ساخاروۋ ئهركىنلىك مۇكاپاتى» نى خىتاي ھۆكۈمىتىگه

بېسىم ئىشلىتىدىغان قورالغا ئايالندۇرۇشقا چاقىردى.
    بولۇپمۇ گېرمانىيه پۇقرالىقىدىكى تۈركلهردىن بولغان دۇنياغا داڭلىق پۇتبول چولپىنى، ئارسېنال پۇتبول
كۇلۇبىنىڭ يۇقىرى باھالىق توپچىلىرىنىڭ بىرى مهسۇت ئۆزىلنىڭ 13 - دېكابىر تىۋىتېر، ئىنستاگرام ۋه
فېيسبوكقا بىرال ۋاقىتتا «شهرقىي تۈركىستان ئۈممهتنىڭ قانىغان يارىسى... بۇ يهرده قۇرئان
كۆيدۈرۈلمهكته، مهسچىتلهر تاقالماقتا، مهدرىسىلهر چهكلهنمهكته، دىنىي زاتالر بىر – بىرلهپ
ئۆلتۈرۈلمهكته. بۇنىڭغا قارىماي مۇسۇلمانالر سۈكۈت قىلماقتا» دېگهن مهزمۇندا يازما يولالپ، شهرقىي
تۈركىستاندا ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان زۇلۇمغا قارشى ئاۋاز چىقىرىشى «ئۇيغۇر مهسىلىسى»نى خهلقئاردا
تېخىمۇ يۇقىرى پهللىگه چىقىرىپ، دۇنيا مىقياسىدا زور زىلزىله ۋه غۇلغۇال پهيدا قىلدى. نۆۋهتته دۇنيادا
بىر قاتار داڭدار شهخسلهر ئۇنىڭ بۇ جهسۇرانه ھهرىكىتىنى قولالپ، ئارقا – ئارقىدىن ئوتتۇرىغا چىقىپ،
ئۇيغۇرالرنىڭ ھهققانىي كۈرىشىنى قولالپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسانىيهتكه قارىشى رهزىل جىناىي

قىلمىشىنى قاتتىق ئهيىبلىمهكته ۋه بۇ جىنايهتلىرىنى توختىتىشنى كهسكىن تهلهپ قىلماقتا.
   بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇر دهۋاسى قىلىۋاتقان ھهر قايسى ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيهتچىلهر ۋه

شهرقىي تۈركىستان سىياسىي تهشكىالتلىرىغا زور ئۈمىد، ئىلھام، مهدهت بېغىشلىدى. 
   مۇنداق بىر ياخشى ۋهزىيهتته، ھهر قايسى ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيهتچىلهرنىڭ ۋه شهرقىي تۈركىستان
سىياسىي تهشكىالتلىرىنىڭ خىتاينىڭ تۆمۈر تاپىنى ئاستىدا يهنجىلىۋاتقان ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىز
قاتارلىق يهرلىك مىللهتلهرنى تېزرهك قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئالدىمىزدىكى يىلدا تېخىمۇ زور كۈچ چىقىرىشى

زۆرۈر. 
      كېلهر يىلى غهلبىسېرى ئالغا ئىلگىرىلهش ئۈچۈن تۆۋهندىكى  ئىشالرغا كۆپرهك ئهھمىيهت بېرىشىمىز

مۇھىم :
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بىرىنچى، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ۋهزىيىتىنى خهلقئارا تېخىمۇ كهڭ كۆلهمده تهشۋىق قىلىش ئارقىلىق
دۇنيا جامائهتچىلىكىنى ۋه ھهر قايسى دۆلهتلهرنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ نۆۋهتتىكى ۋهزىيىتىده تېخىمۇ
چوڭقۇر، ئهتراپلىق چۈشهنچىگه ئىگه قىلىش بىلهن بىرگه، ئۇالرنىڭ «ئۇيغۇر مهسلىسى» ده ئهمهلىي ئىش

قىلىشىنى قولغا كهلتۈرۈش.
ئىككىنچى، «بۇقىنى ھۆركىرهتكهن ئىككى تېشى» دېگهندهك، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنيا خهلقىنىڭ
كهسكىن ۋه قهتئىي قارشى تۇرۇشىغا قارىماي شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىز قاتارلىق يهرلىك
مىللهتلهرگه قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشته تايانغىنى ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىي كۈچى. شۇڭىالشقا
خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئىقتىساد تهرهپتىن ئاجىزالشتۇرۇش خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي
قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا مهجبۇر قىلىشنىڭ بىر مۇھىم تهركىبىي قىسمى. خىتاي ھۆكۈمىتىنى
ئىقتىسادىي تهرهپتىن ھالسىزالندۇرۇش ئۈچۈن تۈركىيهدىكى ئۆكتىچى پارتىيهلهردىن بىرى بولغان سائادهت
پارتىيهسىنىڭ رهئىسى تهمهل قارامولالئوغلۇنىڭ خىتاي ماللىرىنى سېتىۋالماسلىق چاقىرىقىغا قىزغىن
ئاۋاز قوشۇپ ۋه بۇ چاقىرىقنى تېخىمۇ كۈچهپ تهشۋىق قىلىپ، پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا مۇمكىن قهدهر خىتاي

ماللىرىنى سېتىۋالماسلىق، ھېچبولمىسا ھازىرقدىن ئاز سېتىۋېلىش ۋهزىيىتى يارىتىش.
ئۈچىنچى، «ئۇيغۇر مهسىلىسى»ده خىتاي ھۆكۈمىتىنى دۇنيا مىقياسىدا يېتىم قالدۇرۇش ئۈچۈن
«ئېرىنسهڭ ئىشڭنى كىم قىالر، ئۇيالساڭ سۆزۈڭنى كىم قىالر» دىن ئىبارهت ئاتىالر سۆزنى ئهسته چىڭ
تۇتۇپ،  ئهرهب ئىسالم دۆلهتلىرى ۋه مۇسۇلمان نوپۇسى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهيدىغان دۆلهتلهرگه قارىتا

تهرغىبات - تهشۋىقاتنى   تېرىكمهي – زېرىكمهي ئىشلهش زۆرۈر .
تۆتىنچى، خىتاي ھۆكۈمىتىنى خهلقئارا سوتقا تارتىشنى قولغا كهلتۈرۈش. ئامېرىكا ئۇرۇش ئىنستىتۇتىنىڭ
پروفېسسورى دوكتور ئهزىم ئىبراھىم بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق
ھهققىدىكى «غهرهزلىك ھالدا بىر مىللهت تۈركۈمىنى پۈتۈنلهي ياكى قىسمهن يوقىتىشقا ئۇرۇنۇش، بۇ
جهرياندا شۇ مىللهتكه قانلىق جاراھهت ۋه ئېغىر روھىي ئهرزىيهت يهتكۈزىدىغان تهدبىرلهرنى يولغا قويۇش»
دېگهن تهبىرىگه ئاساسهن، نۆۋهتته خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش
تهدبىرلىرىنى «تىپىك ئىرقىي قىرغىچىلىق»  دهپ ئاتايدۇ.  ئۇنىڭ قارىشىچه، «دۇنيا خهلقىگه بهكمۇ
تونۇشلۇق بولغان <ھهرگىز قايتىالنمايدۇ!> دېگهن شوئار نۆۋهتته دۇنيا ئۈچۈن بىر يېڭى ئهخالقىي سىناق
بولۇپ قالماقتا . شۇ ۋهجىدىن خهلقئارانىڭ ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان بۇ خىل زۇلۇمالرغا بىۋاسته
ئارىلىشىشى ئهڭ ئهقهللىي ئىنسانىي مهجبۇرىيهتكه ئايالنماقتا. ئهمما نۆۋهتتىكى ئهھۋالدا بۇنى ئهمهلگه
ئاشۇرۇشنىڭ خهلقئارا سوتنى ئىشقا سېلىشتىن باشقا بىرهر ئۈنۈملۈكرهك چارىسىمۇ يوق. غهرب
دۇنياسىدىن، ئوتتۇرا شهرقتىن، ئاسىيا قىتئهسىدىن ۋه ئافرىقادىن تېخىمۇ كۆپ ئهزا دۆلهتلهر بۇ سوت
مهيدانىغا چىقىشقا جۈرئهت قىاللىسا، ئۇ ھالدا مۇشۇ سوت ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنى چهكلهشته بهزى
ئهمهلىي نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈش مۇمكىن». پروفېسسور دوكتور ئهزىم ئىبراھىمنىڭ پىكرى ھهر بىر
شهرقىي تۈركىستان سىياسىي تهشكىالتلىرى ۋه ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيهتچىلىرىنىڭ ياخشى ئويالپ
بېقىشىغا ئهرزىدۇ. بهلكى بۇ مۇشۇ جهھهتتىكى ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلالرنىڭ بىرى بولۇشى مۇمكىن. بۇ
مهنىدىن ئېيتقاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسانىيهتكه قارىشى جىنايىتىنى
خهلقئارالىق سوتقا تارتىش خىزمىتىگه خهلقئارالىق ئادۋوكاتالر جهمئىيىتى ۋه كىشلىك ھوقۇق
تهشكىالتلىرى قاتارلىق تهشكىالتالرنى سهپهرۋهر قىلىش خىزمىتىنى ئىشلهشنىڭ ۋاقتى - سائىتى كهلدى.
بۇنىڭ ئۈچۈن خهلقئارالىق سوتقا كېرهكلىك بولغان، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان ئىرقىي
قىرغىنچىلىقنى ئىسپاتاليدىغان پاكىتالرنى توپالشقا توغرا كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىشنى ئۇيغۇر ئالىمى  

ئهركىن سىدىق تهكىتلىگهندهك مۇھىم بىر خىزمهت ئورنىدا تۇتۇپ ئىشلهشكه توغرا كېلىدۇ.
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بهشىنچى، توغرا ئىستراتېگىيهنىڭ بولۇشى ۋه قهتئىي ئىجرا قىلىنىشى بهلگىلهنگهن نىشانغا يېتىشنىڭ
تۈپكى كاپالىتى. شۇڭىالشقا بۇ دهۋانىڭ تۈپ نىشانىدىن قهتئىي چهتنهپ كهتمهي ئىلگرىلهش ئىنتايىن
مۇھىم، بولمىسا، پۈتۈن ئىش سۇغا چىلىشىشى مۇمكىن. بۇنىڭغا باشقا ئىشالر ئارىلىشپ قالسا،
شهكىللهنگهن ياخشى ۋهزىيهت تهتۈرسىگه مېڭىپ كېتىشىمۇ مۇمكىن. شۇنى ئېسڭىزده چىڭ تۇتۇشىڭىز
كېرهككى، بۇ ئىشنىڭ نهتىجىسى چهت ئهللهرده ئىستىقامهت قىلىۋاتقان شهرقىي تۈركىستانلىقالرغىال باغلىق
بولماستىن، ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دېموكراتىك دۆلهت ھۆكۈمهتلىرى ۋه باشقا مۇناسىۋهتلىك دۆلهت
ھۆكۈمهتلىرى، ب د ت كىشلىك ھوقۇق كېڭىشى، ھهر قايسى مهملىكهتلهردىكى ئىنسانپهرۋهر تهشكىالتالر،
كىشلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى، جامائهت تهشكىالتلىرى، ئىنسانپهرۋهر  زاتالر  ۋه دۇنيا جامائهتچىلىكىگىمۇ

زور دهرىجىده باغلىقتۇر.
 

كهلگۈسى 2020- يىلى شهرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىز قاتارلىق يهرلىك
مىللهتلهر ئۇچۈن پارالق بىر يىل، خىتاي ئىستىبىدات ھۆكۈمرانلىرى ئۇچۈن زۇلمهت يىلى

بولغۇسى!
 

ياشىسۇن ئۇيغۇر خهلقى!
 

تارىخ ھۆكمى شۇ ئهزهلدىن، تاڭ يورۇتار زۇلمهتنى،
قۇل قىاللماس زوراۋان كۈچ، ھۆرلۈك سۆيهر مىللهتنى.

 
   2019- يىلى 31- دېكابىر
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دهررېن بايلېر 

مىسىلىسىز ئ ويغىنىش



   دوكتور دهررېن بايلېر (DarrenByler) ئامېرىكا كالورادو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئاسىيا تهتقىقاتى مهركىزىده

دوكتور ئاشتىلىق تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان ئىنسانشۇناستۇر(Anthropologist). ئۇ خىتايدىكى،

شهرقىي تۈركىستاندىكى، ھهمده دۇنيادىكى شهھهر ھاياتىغا ئائىت تېخنولوگىيه ۋه سىياسهتلهرنى تهتقىق

قىلىدۇ.

    دوكتور دهررېن بايلېر يېقىنقى يىلالردا خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان رهزىل سىياسهتلهر ۋه

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ بېشىدىكى قاراڭغۇ قىسمهتلهر توغرۇلۇق مۇھىم ماقالىلهرنى ئېالن قىلىش ئارقىلىق،

ئۇيغۇرالرنى قولالپ، خىتايغا قارشى تۇرۇپ كهلمهكته. يېقىنقى بىر نهچچه يىلالر مابهينىده، دوكتور دهررېن

بايلېرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋهتتىكى بهخىتسىز رېئاللىقى توغرىسىدا يازغان ماقالىلىرىدىن بهزىلىرى

تۆۋهندىكىچه: «شهرقىي تۈركىستاندىكى مائارىپ ئىسالھاتى ۋه ئۇيغۇر تىلىدىكى كىتابالرنىڭ يوق

قىلىنىشى»، «شىركهتلهر قانداق قىلىپ شهرقىي تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي ئهمگهكتىن پايدىغا ئېرىشىدۇ»،

«ھايات ياشاۋاتقان <ئ ۆلۈكلهر> ئۈچۈن ماتهم مۇزىكىسى: ئۈرۈمچى قهتلىئامىدىن ئون يىل كېيىن»، «كېچه

قويۇق: ئۇيغۇر شائىرلىرى ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ غايىپ قىلىنىشىغا جاۋاب بهردى»، «ئىلھام توختىنىڭ

ساخاروف مۇكاپاتى ۋه ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه قىلىنغان تاجاۋۇز»، «زۇلمهت كۈچهيمهكته: شهرقىي

تۈركىستاندىكى يوقىتىشنىڭ ئون يىللىق ھېكايىسى».

    دوكتور دهررېن بايلېرنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇ دوكتورلۇق ماقالىسىنى يېزىش ئۈچۈن يېقىنقى يهتته يىل

مابهينىده شهرقىي تۈركىستانغا كۆپ قېتىم بارغان بولۇپ، ئۇنىڭ پىكرىچه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆتكهن

نهچچه ئون يىل مابهينىده غايهت زور مهبلهغ سهرپ قىلىش ئارقىلىق، ئۇيغۇرالر دىيارىنى يېزا ئىگىلىك

مهھسۇالتلىرى بازىسى ۋه يهر ئاستى بايلىقى زاپاس ئامبىرى قىلىۋېلىشى بىلهن، ئۇيغۇر دېھقانلىرى تېخىمۇ

نامراتالشقان. ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ شهھهر ئاھالىسى بۇ خىل «گۈللىنىش» نىڭ سايىسىدا ئانچه-مۇنچه

ھاللىنىپ قالغان. شۇ قاتاردا چېگرا ھالقىغان ئۇيغۇر سودىگهرلىرى ئۆزىگه يارىشا پۇل تاپقان. شهھهردىكى

ئۇيغۇرالرمۇ تور، ئهقلىي تېلېفون دېگهنلهر بىلهن كهڭرى تونۇشقان. 2013-يىلى دهررېن بايلېر ئۈرۈمچىگه

بارغاندا ئاساسهن پۈتكۈل شهھهر ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئهقلىي تېلېفون ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ھهرقاچان

ئۈندىدار ئارقىلىق قويۇق سۆھبهت ۋه ئاالقىده بولۇپ كهلگهنلىكىنى كۆرگهن. بۇ مهزگىللهرده ئۇيغۇرالر ئارىسىدا

دىندار بولۇش بىر تۈرلۈك ئېقىمغا ئايلىنىشقا باشلىغان. ئاالقه ۋاسىتىلىرىده مهسچىتلهردىكى ھۆكۈمهت

تهيىنلىگهن ئىمامالرنىڭ بايانلىرى ئهمهس، بهلكى چهتئهللهردىكى دىنىي زاتالرنىڭ ۋهز-تهبلىغلىرى كۆپلهپ

ھهمبهھىرلهنگهن. 2014-يىللىرى ئۇ ئۈرۈمچى ۋه قهشقهرگه بارغاندا بۇ خىل يۈزلىنىشنىڭ يۇقىرى پهللىگه

چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن.(1)

   دوكتور دهررېن بايلېر 2019-يىلى يىل ئاخىرىدا ئوتتاۋا ئۇنىۋېرسىتېتىدا سۆزلىگهن نۇتۇقىدا مۇنداق

دېگهن:«ئۇيغۇرالرنىڭ 1930- ۋه 1940-يىللىرىدا خهلقئارا تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنغان، <شهرقىي

تۈركىستان> نامى بىلهن ئاتالغان مۇستهقىل دۆلىتى بولغان. ناۋادا سىز ھازىر شهرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان

بولسىڭىز، <شهرقىي تۈركىستان> نامىنى تىلغا ئېلىش سهۋهبلىك تېرورچى ئاتىلىپ قالىسىز.»(2)

    بايلېرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا بهخىتسىزلىككه دۇچار بولغان دوستى ئابلىكىم (ئ ۆزگهرتىلگهن ئىسىم)

توغرىسىدا يازغان ماقالىسى كىشىنى ھهقىقهتهن تهسىرلهندۈرىدۇ. بايلېر ئۆزى تۆت بهش يىل دوستالشقان،

يېقىنقى يىلالردا الگېرغا ئېلىپ كېتىلگهن بىر ئۇيغۇر يىگىتىنىڭ ئاۋازى بولۇشنى ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنى تهتقىق

قىلىشتىن كېيىنكى مۇھىم بۇرچلىرىدىن بىرى قىلىپ بېكىتكهن. ماقالىده بايلېر ئۇنىڭ بىلهن قىلىشقان

پاراڭلىرىنى، ئۇنىڭ غهمكىنلىكىگه ۋه يهكلىنىشىگه بولغان ھېسىداشلىقىنى ئىنتايىن سهمىمىي ئۇسلۇبتا،

يېپىق ھالهتته ئىپادىلىگهن. دوستىنىڭ بېشىغا كۈن چۈشكهنده، ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئۆتۈشنىڭ

ئىنسانىي بۇرۇچ ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان ۋه ئۆلۈك ياكى تىرىكلىكى خهۋىرى بولمىغان دوستىنىڭ ئاۋازىنى

ھهر يهرده ئاڭلىتىدىغانلىقىدهك كهسكىن ئىرادىسىنى نامايان قىلغان.

   دوكتور دهررېن بايلېر ئۇيغۇرالرنىڭ پاجىئهلىك كۈنلىرى باشالنغاندىن بۇيان، بۇ پاجىئه بهئهينى ئۆزىنىڭ

بېشىغا كهلگهندهك ئارامسىزالندى. توختىماستىن شهرقىي تۈركىستاندىكى رهزىل سىياسهتلهرنى پاش

قىلىدىغان ماقالىلهرنى يازدى، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا ئۇيغۇرالر توغرىسىدا كۆپلىگهن لېكسىيهلهرنى 
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سۆزلىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ ھالىغا ئېچىنىپ ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋهتلىك تۋىتېر يولالنمىلىرىنى

ئېالن قىلىپ تۇردى.

    ئۇنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ قارا قىسمىتىدىن بهئهينى بىر ئۇيغۇر پهرزهنتىدهك پۇچىلىنىشى بىزنىڭ ۋىجدانىمىزغا

سوئال قويىدۇ. بايلېر شهرقىي تۈركىستاندىن ئون مىڭ كىلومېتىرالرچه يىراقتا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان بىر

ئامېرىكالىق ئهر. ئهمما، ئۇ شهرقىي تۈركىستاندا تۇغۇلۇپ چوڭ بولۇپ، چهتئهلگه چىقىۋېلىپال خىزمهت

باھانىسىدا ۋهتهن، مىللىتىنى ئۇنتۇپ قالغان تاالي ئۇيغۇرالرنىڭ ئهكسىچه، ھاياتىدا بىر قانچه قېتىم سهپهر

قىلغان، تۇز-تائامىنى يېگهن بىر يۇرتنىڭ ئاسمىنىدىكى قارا بۇلۇتالردىن ئارامسىزلىنىپ، ۋاقتىنىڭ كۆپ

قىسىمىنى مۇشۇ قارا بۇلۇتالرنى تارقىتىۋېتىش ئۈچۈن سهرپ قىلماقتا.

 

 

 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى

 

 

نهقىل مهنبهلىرى:

 

(https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/medeniyet-tarix/amerikida-uyghur-mesilisi-

10222018141605.html)

 

يۇتيۇبتىكى تۆۋهندىكى ئۇالنمىنىڭ ئۈچ مىنۇتلۇق بۆلىكىدىن، ئۈچ مىنۇت ئوتتۇز سىكونتلۇق بۆلىكىگىچه

https://www.youtube.com/watch?v=g6WBwhM2egQ :بولغان ئارىلىقتىكى بايانلىرىغا قارالسۇن
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زۇلمهت كۈچهيمهكته:

شهرقىي تۈركىستاندىكى
يوقىتىشنىڭ ئون يىللىق

ھېكايىسى

دهررېن بايلېر

مىسىلىسىز ئويغىنىش



(2020-يىلى، 1-يانۋار)
    

«نورمال ھېس قىلىش ئۈچۈن يىلالر سهرپ قىلدىم. ئهمهلىيهتته، تېخىچه نورمال ھېس قىاللمىدىم.»
 

«خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ بىزگه قىلغان مۇئامىلىسىنىڭ پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهنلىكىنى تونۇپ يهتتىم.»
 

«ئىنسانىيهتنىڭ كېلهچىكىدىن ھاياتىمنىڭ ھهر قانداق پهيتىدىكىگه قارىغاندا تېخىمۇ بهك ئۈمىدسىزلهندىم.»
 

(بۇ ھېكايىدىكى زىيارهت قىلىنغان كىشىلهرنىڭ ئىسىملىرى ئۇالرنىڭ كىملىكىنى قوغداش يۈزىسىدىن ئۆزگهرتىلدى.)
 

   ئابلىكىم بىلهن 2014-يىلى ئۈرۈمچىنىڭ جهنۇبىدا ياشايدىغان بىر مهھهللىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ ئائىلىۋى

يىغىلىشىدا تۇنجى قېتىم يۈز كۆرۈشكهن ئىدىم. ئابلىكىم بۇرتىنى پهس قىلىپ قىرقىۋالغان ئورۇق يىگىت

ئىدى. ئۇ دولىسىنى چىقارغىنىچه ئولتۇراتتى. سورۇندىكىلهر ئۆز-ئارا ئىسىملىرىمىزنى ئېيتىشتۇق. سورۇن

باشلىنىپ تاكى ئاياقالشقانغا قهدهر ئابلىكىم بىر بۇلۇڭدا جىمغىنه ئولتۇردى. ئۇنىڭ نهزىرى ھهر ياققا

يۆتكىلىپ تۇراتتى. ئابلىكىم تولىمۇ كېچىكىپ، بىز ئۆز ئۆيىمىزگه قاراپ سوڭدىشىپ كېتىۋاتقىنىمزدىال

ئاندىن ئېغىز ئاچتى. ئۇ سورۇندا گهپ قىلىشنى خالىمغانلىقىنى، ناتونۇش كىشىلهرگه ئېچىلىپ-يېيىلىپ

سۆز قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئابلىكىم مهن ئالدىنقى ئون يىلدا زىيارهت قىلغان نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر

ياشلىرىغا ئوخشاشال، ساقچىالرنىڭ ۋه  خىتاي جهمئىىيىتىنىڭ چوڭقۇر تهسىرىگه ئۇچرىغان ئىدى.

    شۇنىڭدىن كېيىنكى ئايالردا ئابلىكىم بىلهن يېقىن دوستالردىن بولۇپ كهتتىم. بىز ھهر كۈنى دېگۈدهك يۈز

كۆرۈشۈپ چاي ئىچىش، رومان ئ وقۇش بىلهن بوالتتۇق. ئۇنىڭ خىزمهت ئىزدهش مهسىلىسى ۋه ئۇيغۇر

جهمئ ىيىتىنىڭ كېلهچىكى توغرىسىدا سۆھبهتلىشهتتۇق. ئۇ بارا-بارا ئۆز كهچمىشىشلىرىنى ماڭا ئېيتىپ

بېرىشكه باشلىدى. ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ ئون يىل ئىلگىرىكى تۇتقۇن قىلىنغانلىق تارىخى توغرىسىدا ئهڭ كۆپ

ئېغىز ئاچقان ئىدى. ۋهقه ئۇ ئۇزۇن يوللۇق ئاپتوبۇس بىلهن ئۈرۈمچىنىڭ شىمالىدىكى ئاساسلىق خىتاي

رايونلىرىدىن بىرىگه جايالشقان مهكتىپىدىن يۇرتىغا قايتىپ كېلىۋاتقاندا يۈز بهرگهن ئىكهن. ئۇ (يۇرتىغا

قاراپ كېتىۋاتقان ئاپتۇبۇس بىلهن) تهكشۈرۈش پونكىتلىرىدىن بىرىگه كهلگهنده، ئۆزىنىڭ ئاپتوبۇستىكى

بىردىنبىر ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى بايقاپتۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ بۇرۇت قويۇۋالغاچقا، بۇرۇتى ئۇنىڭ خىتاي تىلى

مائارىپىدا تهربىيىلهنگهن ئالىي مهلۇماتلىق شهھهر ئۇيغۇرى بولماستىن، بهلكى يېزىدىن كهلگهن ئۇيغۇر

ئىكهنلىكىدىن شهپه بېرىدىكهن. ئۇ ئۆزى ئۇچراشقان خىتايالرنىڭ نهزىرىده ئۆزىنىڭ ئادهم بومبا ھۇجۇمى

قىلىدىغان بىرىدهك كۆرۈنىدىغانلىقىنى بىلىدىكهن. تهكشۈرۈش پونكىتىدىكى ساقچى (ئاپتوبۇسقا چىقىپ)

ئۇنى كۆرۈپال، مهجبۇرىي ھالدا ئاپتوبۇستىن چۈشۈرۈپتۇ. ئابلىكىم ماڭا «شۇ چاغدا ئۆزۈمنىڭ نېمه

دېگهنلىكىمنى بىلمهيمهن. بهكال قورقۇپ كهتكهن ئىدىم. ئۇالرنىڭ ماڭا نېمه قىلىدىغانلىقىنىمۇ بىلمهيتتىم»

دېگهن ئىدى. ئابلىكىم ئۆزىنىڭ پۈتۈنلهي يالىڭاچالنغانلىقىنى ۋه ئۆزىنى تولىمۇ خار ھېس قىلغانلىقىنى

ئېيتقان ئىدى. ئابلىكىم شۇنىڭدىن كېيىن، 2010-يىلالردا ئۇيغۇر بولۇشنىڭ ھهر قانداق پهيتته (خىتايالر

تهرىپىدىن) ئېلىپ كېتلىشتىن دېرهك بېرىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىپتۇ.

   ئابلىكىمنىڭ ھېكايىسى مهنده ئۆتكهن ئون يىلنىڭ باشقا ئۇيغۇرالرغا قانداق تهسىر كۆرسهتكهنلىكىنى

ئۇالردىن سوراش ئىستىكىنى ئويغاتتى. مهن ئۇيغۇرالردىن ھاياتىدىكى ئهڭ ئۇنتۇلغىسىز خاتىرىلىرى توغرۇلۇق

— ئۇالرنىڭ ھاياتىنى ئۆزگهرتىۋهتكهن ئىشالر توغرۇلۇق ئويلىنىپ كۆرۈشنى سورىدىم. مهن مۇشۇ ھهقته زىيارهت

قىلغان ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپۈنچىسى ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇشسىزال ۋهتىنىدىن ئايرىلىپ، دۇنيانىڭ باشقا

جايلىرىدا سهرگهردان بولۇپ ياشىماقتا. ئابلىكىم بولسا تېخىچه شهرقىي تۈركىستاندا.
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   يېقىندا مهن سۆھبهتلهشكهن ئۇيغۇرالر ۋه قازاقالر ماڭا 2010-يىلىنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن تهسۋىرلىگۈسىز

قورقۇنچ ۋه قۇربانلىق بېرىش يىلى بولغانلىقىنى تهكىتلىدى. بۇ خىل روھىي زهربىگه ئۇچرىغان پهيتلهرده

كىشىلهر بىخهتهرلىك تۇيغۇسىنى قايتا تېپىۋېلىشقا، ئائىلىسىنى ۋه دوستلىرىنى قوغداشقا ئىنتىلىدۇ.

ئۇيغۇرالر ساقچىالرنىڭ ئ ۆزلىرىگه قىلغان ۋهھشىي مۇئامىلىلىرىنى، ساقچىالر تهرىپىدىن ئۇچرىغان ئىرقىي

كهمسىتىشلىرى سهۋهبلىك، ئۇالرنىڭ ئىنسانىيلىقىغا سوئال قويغان ئ ۆتمۈشلىرىنى بىر-بىرىگه ھېكايه

قىلىپ بېرىشىدۇ. ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ شهخسىي ۋه ئىجتىمائىي ھاياتىغا ئۆزلىرىنىڭ ئ اپتورلۇق قىلىشىنى

ساقالپ قېلىش ئۈچۈن تىرمىشىپ كهلدى. بىراق، 2010-يىلى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تارىخىي ئۆزگۈرهش يىلى  بولدى.

1.8 مىليون مۇسۇلمان غايهت زور كۆلهمدىكى يىغىۋېلىش الگېرلىرى سېستىمىسى ئاستىدا «غايىپ» بولدى.

بىر مىليوندىن ئارتۇق كىشى ئهمگهك ۋه تهربىيىلهش سېستىمىسى تهرىپىدىن ئائىلىلىرىدىن ئايرىۋېتىلدى.

(Gail Hershatter) ئۇيغۇرالر ۋه باشقا تۈركىي مۇسۇلمانالر خىتاي تارىخى تهتقىقاتچىسى گېيل ھېرشاتتېرنىڭ

سۆزى بويىچه «جىددىي ھهرىكهت دهۋرى» نى بېشىدىن كهچۈرۈشكه مهجبۇرالنماقتا. ھېرشاتتېرنىڭ بايانىچه،

نۆۋهتته بولۇۋاتقان ئىشالر خىتاينىڭ يېقىن ئۆتمۈشىدىكى سىياسىي زوراۋانلىقىنىڭ ھاياتنىڭ ھهممه

ساھهسىگه دېگۈدهك تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن «چوڭ سهكرهپ ئىلگىرىلهش» ۋه «مهدهنىيهت ئىنقىالبى»

يىللىرىدىكى ئىشالر ئىكهن. 2010-يىلى، (شهرقىي تۈركىستاندىكى) تۈركىي مۇسۇلمانالر يۇقىرىقىغا ئوخشاش

دهۋرگه، يهنى «قايتا تهربىيىلهش» دهۋرىگه كىردى. بۇ دهۋرده ئۇالرنىڭ ياشاش شهكلى ئۆزگهرتىلىش نىشانىغا

ئايالنغان دهۋردۇر. ئىلگىرىكى بوران-چاپقۇنلۇق يىلالرغا ئ وخشاشال، ئۇالرنىڭ زوراۋانلىق ۋه ئ ىرىقچىلىق

زىيانكهشلىكىدىن قۇتۇلۇپ ئهسلىگه كېلىش بوشلۇقى بارغانچه كىچىكلهپ كهتتى. ئۇالر يېڭى بىر

قىسمهتنىڭ ئۆزىگه دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىالاليدۇ. ئۇالرنىڭ ھاياتى ئۇالرنىڭ كونترول قىلىشىدىن

چىقىپ كهتكهن. ئۇالرنىڭ روھىي يىمىرىلىشتىن كېيىنكى پىسخىكىلىق بىنورماللىقىنى داۋااليدىغان ۋاقتى

يوق. ئۇالر ئۆتكهن ئون يىلدا پۈتكۈل ھاياتلىق تۈگىمهس روھىي يىمىرىلىش سهۋهبلىك قااليمىقان

قىلىۋېتىلگهنلىكىنى ھېس قىلىشقا باشلىدى.

    2015-يىلىغا قايتساق، ئابلىكىم ماڭا ھاياتىدىكى ئېچىنىشلىق روھىي بېسىمغا دۇچ كېلىشىنىڭ پهقهت

ساقچىالر تهرىپىدىن نازارهت قىلىنىشى سهۋهبلىكال ئهمهس، بهلكى ئۆزىنىڭ خىتاي خىزمهتداشلىرىنىڭ ئۇنى

ئۇ يوق يهرده «بۇرۇتلۇق مۇئهللىم»(mustache teacher) دهپ ئاتاپ، سوغۇق مۇئامىله بىلهن چهتكه

قېقىشىنىڭ سهۋهبىمۇ بارلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچه، توختاۋسىز رهۋىشته ئاۋارىچىلىققا ئۇچراش ۋه

يېتىم قالدۇرۇلۇش كهچۈرمىشى ئۇنى «ساراڭ»غا ئايالندۇرۇپ قويغان ئىكهن.

   «سوراق ئۆيىده بىر نهچچه سائهت تۇرغىنىمدىن كېيىن، ئۆزۈمنى نورمال ھېس قىاللىغۇدهك بولغۇچه بىر

نهچچه يىل ۋاقىت كهتتى. ئهمهلىيهتته، مهن تېخىچه ئۆزۈمنى نورمال ھېس قىاللمايمهن. مانا بۇ مېنىڭ ئاشۇ

مهكتهپكه ۋه خىزمىتىمگه ئۆچ بولۇپ كېتىشىمدىكى ۋه ئاقىۋهتته خىزمهتتىن ئىستېپا بېرىشىمدىكى

بىردىنبىر سهۋهب. كىشىنىڭ بۇنداق كهچمىشلهرنى چۆرۈپ تاشلىشى تولىمۇ قىيىن. شۇ ئىش يۈز بېرىپ

كېيىنكى يىلى، مهن بهئهينى بىر ساراڭغا ئوخشاش ھهرىكهت قىلىشقا باشلىدىم. بارلىق خىزمهتداشلىرىمدا

تولىمۇ يامان تهسىر قالدۇرۇشنى ئويلىدىم. ئۇالر مېنى دائىمال جىددىيلىشىپ، خىجىل بولۇپ تۇرىدىغان،

پاراڭلىشىشنى ياكى نورمال ئۇسۇلدا ھهرىكهت قىلىشنى خالىمايدىغان غهيرى ئادهم دهپ بىلىشهتتى.»

   مهن سۆھبهتلهشكهن يهنه بىر ئۇيغۇر ياشنى مهمتىمىن دهپ ئاتايمهن. ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ 2013- ۋه 2014-

يىللىرىدا ئۆزىنىڭ كۆپلىگهن ئوخشاش سهرگۈزهشتىلهرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگىنىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ دېيىشىچه،

ساياھهت قىلىشى داۋامىدا نۇرغۇنلىغان مېھمانخانىالر ئۇنىڭغا ياتاق بېرىشنى رهت قىلغان ئىكهن. «ئۇالر

بهزىده مېنى كۆرگهندىن كېيىن ماڭا ياتاق بېرىشنى رهت قىلىشتى. بهزىده بولسا، كىملىكىمدىن تۇغۇلغان

يېرىمنى كۆرگهنده ياتاق يوق ئىكهنلىكىنى ئېيتىشتى.» ئۇ بۇ خىل كهچۈرمىشلهردىن ئۆزىنى بىچاره ھېس

قىلغانلىقىنى ۋه خۇيى تۇتقانلىقىنى ئېيتتى. قانۇنىي سېستىما ئۇنىڭ تهڭداش پۇقرالىق ھوقۇقىنى رهت

قىلغان ئىدى.
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     بىراق، مهمتىمىننىڭ زهردىسىنى تېخىمۇ قاينىتىدىغىنى، باشقا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ (ئۇيغۇرالرغا تهڭسىز

مۇئامىله قىلىشنىڭ توغرىلىقىنى) قوبۇل قىلىشى ئىدى. «بىر نهچچه قېتىم خىتايالر ماڭا تولىمۇ دوستانه ۋه

سىپايه تهلهپپۇز بىلهن ئىنگىلىزچه ساالم بېرىپ، مهندىن <سىز قايسى دۆلهتتىن؟> دهپ سورىدى.» ئۇالر

ئابلىكىمنى چهتئهللىك دهپ قارىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا ئىنگىلىزچه گهپ قىلغان. ئابلىكىم ئۇالرغا

خىتايچه <مهن ئۇيغۇر> دهپ جاۋاب بهرگهن.

    «ئۇالر كۆزلىرىنى ئااليتىپ تۇرۇپ <ھه! شىنجاڭلىق؟> دېيىشتى.»

   «ئاندىن ئۇالر ماڭا بىزارلىق نهزىرىده قاراشتى، بهئهينى بىر چاشقاننى ياكى بىر بهتبهشىره ئىتنى كۆرگهن-

دهك كالپۇكلىرى سوزۇلۇپ كهتتى.»

   مهمتىمىن ۋه ئابلىكىم ئۇيغۇرالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان رايونالرنىڭ سىرتىدىكى رايونالردىن

خىزمهت تاپقان ئورگانالر خىتايالرنى ئاساس قىلغان. پاكىستان ئهسىللىك ئهنگىلىيىلىك ئىجتىمائىي

تهنقىدچى سارا ئهخمهت ئىرىقچىالشقان ئورگانالرنىڭ «<ئۇالر تۇرىدىغان (رايونالر)> ئۇقۇمىنى

شهكىللهندۈرگهنلىكىنى، كۆپ سانلىققا تهۋه بولمىغان كىشىلهرنىڭ ئۆزىنى <ئارتۇقچه ئادهم> دهپ ھېس

قىلىدىغان قىلىپ قويىدىغانلىقىنى» كۆرسىتىپ ئۆتكهن. ئابلىكىم بۇنداق ئورگانالرغا كىرگىنىده، ئورگاننىڭ

كىرىش ئىشىكىده ئىشىك باقارالر ۋه تىزىملىغۇچىالر تهرىپىدىن توختىتىپ قويۇلۇپ، قايتا-قايتا

تهكشۈرۈلهتتى. ئابلىكىم ماڭا بۇنداق تهكشۈرۈشلهرنىڭ ھهر قاندىقىدا «سهن كىم؟ بۇ يهرگه نېمه ئىش ئۈچۈن

كهلدىڭ؟» دهپ سورىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.

   بۇ خىل پىالنلىق ئېتنىك ئىرىقچىلىقنى يۈرگۈزگۈچى ۋه قوللىغۇچى ساقچىالردۇر. ئالدىنقى ئون يىلدا،

ساقچىالرنىڭ ئاۋاره قىلىشى ۋه كهمسىتىشى مىليونلىغان ئۇيغۇرالرنىڭ ۋه باشقا تۈركىي مۇسۇلمانالرنىڭ

ھاياتىغا سىڭىپ كىردى. ئابلىكىم ماڭا قايتا-قايتا ئېيتىپ بهرگهن يهنه بىر ھېكايه مۇنداق ئىدى. ئۇ

دوستلىرىدىن تۇرسۇن بىلهن پويىز ئىستانسىسىغا يېقىن بىر بازاردا كېتىۋاتقىنىدا توختۇتۇلۇپ قويۇپتۇ.

ئۇالرنى ئۇچراتقان خىتاي ساقچى ئۇالرنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن كىملىكىنى تهلهپ قىپتۇ.

— بىزنىڭ كىملىكىمىزنى نېمىشقا تهكشۈرۈسهن؟ بىز ھېچقانداق يامان ئىش قىلمىغان تۇرساق. نېمىشقا

خىتايالرنىڭ كىملىكىنى تهكشۈرمهيسهن؟ — سوراپتۇ ئابلىكىم،— نهتىجىده، خىتاي ساقچى  شۇ ھامان

ئىككىمىزنى ئۆزى بىلهن بىلله ساقچى ئىدارىسىغا ئېلىپ كهلدى. مهن پهقهتال قورقمىدىم. تۇرسۇن قورقۇپ

كهتكهن ئىدى. مهن ھېچقانداق خاتا ئىش قىلمىغان تۇرسام، نېمىشقا ئۇالردىن قورققۇدهكمهن؟ ئۇالر مېنى

ھۆرمهت قىلمىسا، مهن نېمىشقا ئۇالرنى ھۆرمهت قىلغۇدهكمهن.

    ساقچى ئۇالرغا قوقاق سالغاندىن كېيىن، ئاخىرى ئۇالرنىڭ كېتىشىگه يول قويۇپتۇ. ئابلىكىم ھهر قاچان

مۇشۇ ھېكايىنى سۆزلىگهنده، ئاۋازى تىتىرهپ كېتهتتى. خىجىلچان ئابلىكىمنىڭ تىتىرهۋاتقان قوللىرى

ئۇنىڭ قاتتىق غهزهپلهنگهنلىكىدىن دېرهك بېرهتتى. گهرچه ئۇ قورقسىمۇ، يهنىال ئۆز كهچمىشلىرىنى بايان

قىلىپ بېرهتتى.

    ئابلىكىمنىڭ ۋه مهن زىيارهت قىلغان باشقا ئۇيغۇرالرنىڭ غهزىپى ئۆزلىرىنىڭ ساقچى تهرىپىدىن خالىغان

بىر پهيتته ئېلىپ كېتىلىش قورقۇنچى بىلهن بىرىكىپ كهتكهن ئىدى. 2017-يىلى كىرهي دېگهنده يۈز

مىڭلىغان تۈركىي مۇسۇلمان ئاتا ئانىالر، قىز-ئايالالر ۋه ئهرلهر ئۆزلىرىنىڭ يېقىنلىرى بولغان ئاالقىسى

ئۈزۈلۈپ، ئارقىدىن بىر-بىرلهپ غايىپ بولغاندا، بۇ خىل قورقۇنچ غايهت زور دهرىجىده كۈچىيىپ كهتتى. نۆۋهتته

شىمالىي ئامېرىكادا ياشاۋاتقان قازاق ئايال گۈلنارنىڭ ماڭا دېيىشىچه، ئالدىنقى ئون يىل ئىچىده ئۆزىگه ئهڭ

تهسىر قىلغان ئىش، 2016-يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئۈرۈمچى ئايرودرومىدا ئاتا-ئانىسى بىلهن خوشلىشىۋاتقاندا

يۈز بېرىپتۇ.

    — ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا ئۇچىدىغان ئايروپىالننىڭ ئۇچۇش ۋاقتى كېچىكتۈرۈلدى. شهرقىي تۈركىستاندا

شى جىنپىڭنى كۆككه كۆتۈرۈش تهشۋىقاتى ھهر جاينى قاپلىغان ئىدى. «سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممهت

قاراش» دېگهن  خهت يېزىلغان  قىزىل لوزۇنكىالر ھهممىال يهرده  كۆزگه  چېلىقاتتى.  سىياسىي  گهپ-سۆزلهرنى
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كهمدىن-كهم ئاغزىدىن چىقىرىدىغان ئاتا-ئانام جېنىدا «بۇ ئىشالر بهئهينى مهدهنىيهت ئىنقىالبى دهۋرىدىكىگه

ئوخشاپ قالدى» دېيىشكهن ئىدى. ئۇالر مېنى ئۇزۇتۇپ قويۇش ئۈچۈن ئايرودورومغا كهلگهن ئىدى. ئايروپىالن

كېچىكتى. ھالبۇكى، ئىككىلهيلهن شۇنچه كهچ بولۇپ كېتىشىگه قارىماي يېنىمدىن ئايرىلمىدى. ماڭىدىغان

چېغىمدا، ئاتا-ئانامغا قايتىپ كېلىدىغانلىقىمنى يېنىش-يېنىشالپ ئېيتقان بولساممۇ، ئىككىلىسى كۆز

يېشى قىلىشتى. ئۇالر بۇ خوشلىشىشنىڭ بىز ئۈچۈن ئهڭ ئاخىرقى خوشلىشىش بولۇپ قالىدىغاندهك، ياكى

شۇنىڭغا ئوخشاشراق بىر خىل ھېسسىياتا بولۇۋاتقاندهك قىالتتى. شىمالىي ئامېرىكادا مېنىڭ كېلىشىمنى

كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان تۇرمۇشۇم بولغاچقا، مهن يىغالپ يۈرمىگهن ئىدىم.

— ئهمهلىيهتته، بۇ مهن ئۈچۈن بىر قۇتۇلۇش بولغان ئىكهن. كېيىن مهن، 2017-يىلىنىڭ باشلىرىدا شهرقىي

تۈركىستاندىكى ۋهزىيهتنىڭ توساتتىن ناچارلىشىپ كهتكهنلىكىنى ئۇقتۇم. ئاتا-ئانام بىلهن خوشلىشىپ،

خىتاي تاموژنىسىدىن ئۆتىدىغان چېغىمدا، مهسئۇل خادىم مهندىن مىللىتىمنى سورىدى. «قازاق» دېدىم مهن.

مهن ھهر دائىم تاموژنىدىن ئۆتىدىغاندا جىددىيلىشىپ كېتىدىغان بولساممۇ، ئهمما، خاتىرجهم ۋه خىيالى

قىياپهتكه كىرىۋېلىشقا تىرىشاتتىم. ئۇالر مېنىڭ پاسپورتۇمنى ئۇزاقتىن ئۇزاق تهكشۈردى. ھهتتا، مېنى

ئۆتكۈزۈۋېتىش كېرهكمۇ، ئهمهسمۇ دېگهنلهر توغرۇلۇق باشلىقى بىلهن مۇزاكىره قىلغانمۇ بولدى. ئاقىۋهتته،

ئۇالر ماڭسام بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بىراق، مهن ئايروپىالندا ئولتۇرغاندىن كېيىن «ئۆلگۈر! بۇ نېمه كۈن

ئهمدى؟» دهپ كهتتىم. شهرقىي تۈركىستان توغرىسىدىكى خهۋهرلهرنى ئوقۇغان چېغىمدا، مۇشۇ ئىش كۆپ

ئېسىمگه كېلىۋالىدۇ. ئوخشاش بىر پهيت ئىچىده ئۆزۈمنى تولىمۇ قورققان، شۈكۈر قىلغان، گۇناھكار ۋه

غهزهپلهنگهن ھالهتته ھېس قىلىمهن.

— ئائىلهمدىن ئايرىلىپ، ئۇالرنى كۆرمىگىنىمگه ئۈچ يىل بولدى. ئۇالر كۈندىن كۈنىگه قېرىپ كېتىۋاتىدۇ.

ئۇالر بىلهن قاچان قايتا كۆرۈشهلىشىمنى بىلمهيمهن. ئۇالرنىڭ ياش يۇقى كۆزلىرى كۆز ئالدىمدىن كهتمهيدۇ.

مهن ئاتا-ئانامغا يېقىن تۇرۇپ، ئۇالرغا كۆيۈمچانلىق قىاللمىغان قىز بولۇپ قالغىنىمدىن، ياكى كهلگۈسىنى

ئالدىن كۆرۈپ يېتىپ، ئىشالرنىڭ بۇ دهرىجىده يامانلىشىپ كېتىشىدىن ئاۋۋال ئۇالرنى ئۇ جايدىن ئېلىپ

چىقىپ كهتمىگىنىمدىن كۆڭلۈم بهك يېرىم. شۇ قېتىمقىسىنىڭ ئاتا-ئانام بىلهن ئاخىرقى قېتىملىق

خوشلىشىشىم ياكى ئهمهسلىكىنى بىلهلمهسلىكىم مېنى بهكال جىله قىلىدۇ.

    ئۆزىنى مۇساپىر دهپ ئاتىشىمنى مهندىن تهلهپ قىلغان ياش ئۇيغۇر ئايالنىڭ ماڭا ئېيتىشىچه، ئۇنىڭ ئۈچۈن

ئالدىنقى ئون يىل ئىچىده ئهڭ ئېغىر روھىي يىمىرىلىش ئېلىپ كهلگهن ئىش، 2017-يىلى ئۇيغۇر مهشھۇرلىرى

تۇتقۇن قىلىنىشقا باشلىغاندا يۈز بهرگهن ئىكهن. چهتئهلده ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچى بولۇش سۈپىتى بىلهن، ئاشۇ

مهشھۇرالر ئۇنىڭ ئۈچۈن تهۋهلىك تۇيغۇسى ۋه مهجبۇرىيهت تۇيغۇسى ھېس قىلدۇرىدىغان، ئۇيغۇرالر ئوقۇيدىغان

ئىنىستىتۇتالرغا قايتىپ بېرىپ (خىزمهت قىلىشىدىكى) چىقىش يولى ئىكهنتۇق.

— شۇالر تۇتقۇن قىلىنغاندىن كېيىن، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ بىزگه تۇتقان مۇئامىلىسىنىڭ

پۈتۈنلهي ئۆزگهرگهنلىكىنى تونۇپ يهتتىم. بىزده ئىلگىرىكىدهك پۇقرالىق ھوقۇقىمىزغا بولغان ئىشهنچ ئۈزۈل-

كېسىل يوقىدى. شۇنىڭدىن ئېتىباره، مهن ئۆزۈمنى كۈچسىز ۋه قورقۇنچاق ھېس قىلىشقا باشلىدىم. مهن

بۇنداق ناھهقچىلىكنىڭ يۈز بېرىشىنى خىيالىمغىمۇ كهلتۈرۈپ باقمىغان ئىدىم. مېنىڭ ئىنسانىيهتكه بولغان

ئىشهنچىم بهربات بولدى.

  بىراق، دۆلهت زوراۋانلىقى ئۇيغۇر ئىنىستىتۇتلىرىنىڭ ئۆزگهرتىلىشى بىلهن توختاپ قالمايدۇ. دۆلهت

زوراۋانلىقى ئوخشاشال مۇساپىرنى ئۇرۇق-تۇغقىنى ۋه دوستلىرى بىلهن ئاالقىسىنى ئۈزۈشكه مهجبۇر قىلغاندى

ئىدى.

— 2018-يىلى يازدا، مېنىڭ ئهڭ يېقىن دوستلىرىم مېنى ئۈندىداردىن بىر-بىرلهپ يۇيۇپ چىقىرىۋهتتى. ئاندىن

ئانام ماڭا تېلفون قىلدى. ئانامنىڭ يىغالپ تۇرۇپ دېگهن سۆزلىرى مېنىڭ يۈرىكىمگه پىچاق بولۇپ سانچىلدى.

ئانام ئهينهن مۇنداق دېدى:«ئهگهر بىزگه كۆيۈنسىڭىز، ئهمدى بىزىگه تېلفون قىلماڭ.» شۇ پهيتتىن باشالپ،

مهن ئۆزۈمنىڭ سۆيۈملۈك كىشىلىرىم بىلهن ئاالقىلىشىشتىن ئىبارهت ئهڭ ئاداققىي ئىنسانىي ھوقۇقۇمدىن

ئايرىلىپ قالدىم.
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يىلالر ئ ۆتكهنچه، مۇساپىر ئۆزىنىڭ بهلكىم ئىككىنچىلهپ ئائىلىسىنىڭ خهۋىرىنى ئااللماسلىقىدىن ياكى

ئۇالرنى كۆرهلمهسلىكىدىن ئهندىشه قىلماقتا. ئۇ ئۆز يۇرتىدىن سۈرگۈن قىلىندى.

— بۇ ئون يىل مېنىڭ ھاياتىمنى مهڭگۈلۈك ئۆزگهرتىۋهتتى،— دېدى مۇساپىر.

   2019-يىلى تۈگهپ، ئۆتكهنكى ئون يىلنىڭ ئاياقلىشىشى بىلهن، كۆپلىگهن تۈركىي مۇسۇلمانالر بېشىدىن

ئۆتكۈزگهن قورقۇنچ ۋه روھىي يىمىرىلىش دائىما چۈشكۈنلۈك ۋه ئۈمىدسىزلىككه ئايلىنىپ كهتتى.

مۇساپىرغا نىسبهتهن، 2019-يىلى ئۇنى ئهڭ ھاياجانغا سالغان مىنۇتالر «ئۇالر بىزگه كېچىسى كېلىدۇ» دېگهن

ھۆججهتلىك فىلىمنى كۆرگىنىده يۈز بهرگهن.

— سۆيۈملۈك ئۆيۈمنى، مهن ماڭغان كوچىالرنى كۆرۈپ كۆزۈمگه ياش كهلدى. بىراق، مهن ئۆسۈپ چوڭ بولغان

ماكاننىڭ ھهممه يهر نازارهت ئاستىغا ئېلىغان تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىدىكى ساقچى دۆلىتىگه

ئايالنغانلىقى قهلبىمنى چۇل-چۇل قىلىۋهتتى. كوچا-كويالر قۇرۇقدىلىپ قالغان، خاتىرهمده ساقلىنىپ قالغان

ھېچنهرسه يوق. شۇنىڭدىن بېرى، ئۇ مهنزىرىلهر مېنى بهكمۇ قىينىدى.

   2019-يىلى ئۇنى ھهممىدىن بهك ئۈمىدسىزلهندۈرگهن ئىش، بىر قېرى ئايال خىتاينىڭ مۇخبىر ئىزوبىل

ياڭغا «ئۇيغۇرالر چوقۇم خىتايالر بىلهن ئوخشاش بولۇشى كېرهك، مهن ئۇالرغا ھېسسىداشلىق قىلمايمهن»

دېگهن سۆزلىرى ئىكهن.

— شۇ مىنۇتتا مهن كۆپ ساندىكى خىتايالرنىڭ ئهمهلىيهتته ھۆكۈمهتنىڭ دهۋاتقانلىرىغا

ئىشىنىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهتنىڭ ئىنسان ھهقلىرىگه قارشى زوراۋانلىقىغا ئاكتىپلىق بىلهن

يانتاياق بولۇۋاتقانلىقىنى تونۇپ يهتتىم. مهن ئاۋامنىڭ قوللىشىسىز، ھۆكۈمهتنىڭ بايانلىرىدا

ئۆزگىرىش بولمايدىغانلىقىنى بىلىمهن. قېرى خىتاينىڭ ئېيتقانلىرى بىزنىڭ ھۆكۈمهتنىڭمۇ، خىتاي

خهلقىنىڭمۇ قوللىشىدىن مهھرۇم ئىكهنلىكىمىزنى بىلدۈرىدۇ. زۇلمهت كۈچهيمهكته. بۇ مېنى

ئىنسانىيهتنىڭ كهلگۈسى ھهققىده ھاياتىمنىڭ ھهر قانداق دهۋرىدىكىدىن بهك ئۈمىدسىزلىككه بهنت

قىلدى.

    2015-يىلى ئابلىكىم ماڭا ئۇيغۇرالردىكى دوستلۇقنىڭ مهجبۇرىيىتىنى ئىپادىلهيدىغان بىر ماقالنى

ئۆگىتىپ قويغان ئىدى. «دوستنىڭ دوستلۇقى باشقا كۈن چۈشكهنده بىلىنهر.» دوستلۇق دوستنىڭ

قايغۇسىغا ھهمدهم بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ. مانا بۇ دوستنىڭ دوستى ئۈستىده ھهق-ھوقۇقى

بولىدىغانلىقىنىڭ سهۋهبىدۇر. بۇ يهنه شۇنىڭدىنمۇ دېرهك بېرىدۇكى، سىز دوستلىرىڭىزنى

زوراۋانلىقتىن قوغداشقا قادىر بواللمىغىنىڭىزدا، زوراۋانلىقنىڭ سىزگه بولغان زهربىسى تولىمۇ ئېغىر

بولىدۇ.

  2017-يىلى، 29-ئىيۇن مهن ئابلىكىمدىن ئهڭ ئاخىرقى ئۇچۇرنى تاپشۇرۇۋالدىم:«پاراڭالشمىغىنى

مىزغا ئۇزۇن بولدى. بىخهتهرلىك سهۋهبىدىن ئۈندىدارىمدىكى بارلىق چهتئهللىكلهرنى يۇيۇۋېتىشىم

كېرهكلىكىنى خىجالهت ئىلىكىده ئېيتماقتىمهن.» ئۇ ئاتا-ئانىسى ئۇنىڭ توي قىلىشى ئۈچۈن

مهھهللىسىدىن اليىق تېپىپ قويغانلىقىنى، شۇ سهۋهبلىك (ئۈرۈمچىدىن) قهشقهرگه يېقىن يېزىسىغا

قايتىپ كهلگهنلىكىنى يازغان ئىكهن. بىر نهچچه ئايدىن كېيىن، ئابلىكىمنىڭ دوستلىرىنىڭ ئابلىكىم

بىلهن بولغان ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالدى. شۇنىڭدىن ئېتىبارهن، دوستلىرى ئۇنىڭ خهۋىرىنى ئااللمىدى. ئۇ

پۈتۈنلهي غايىپ بولدى. ئابلىكىمنىڭ دوستلىرى ئابلىكىمنىڭ يېڭىدىن قۇرۇلغان تهربىيلهش

الگېرلىرىدىن بىرىگه ئېلىپ كېتىلگهنلىكىگه ئىشىنهتتى. قارىغاندا، ئابلىكىم خىتاينىڭ ئىنتېرنېت

قورغىنىنى ئاتالپ ئۆتۈش ئارقىلىق توردىن كىنو چۈشۈرگهنلىكى، مۇزىكا ئاڭلىغانلىقى ۋه خىتاي

ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن سۈزىۋېلىنمىغان خهۋهرلهرنى ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن، «بولغۇسى تېررورچى» دهپ

قارالغاندهك قىالتتى.

  2019-يىلى مهمتىمىنمۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى تونۇشلىرىدىن بىرىنىڭ سىرلىق ئۇچۇرنى

تاپشۇرۇۋالغان. ئۇچۇردا «ئىنىڭىز ۋاپات بولۇپ كهتتى» دېيىلگهن ئىدى. مهمتىمىن «سىز مېنىڭ ئىنىم

توغرىسىدا  سۆز  قىلىۋاتقىنىڭىزغا  جهزم  قىالالمسىز؟  ئۇ ئهمدىال  قىرىق  ياشتا  تۇرسا» دهپ سورىغان. 
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ھېلىقى كىشى «شۇنداق» دهپ جاۋاب بهرگىنىده، مهمتىمىن ھوشىدىن كهتكهن. «ھوشۇمدىن كهتكهنلىكىم

ئۈچۈن، ھۇجرا ئۆيۈمنىڭ پولىدا يېتىپتىمهن. ئىنىمنىڭ رهسىمىگه يېنىش-يېنىشالپ قارىدىم. ئهڭ ئاخىرقى

قېتىم 2017-يىلى ئىيۇندا ئۈندىداردا يېزىشقان ئۇچۇرلىرىمىزنى ئوقۇدۇم. ئۆزۈمنى تۇتۇۋااللماي يىغالپ

كهتتىم. مهن ئۇنىڭ بىلهن ئۆلۈمىدىن ئاۋۋال بىر قېتىم بولسىمۇ پاراڭلىشىۋااللىغان بولۇشۇمنى بهكمۇ ئارزۇ

قىلىپ كهتتىم.»

    بۇ ئون يىلدا مهن ئابلىكىم ۋه باشقا تۈركىي مۇسۇلمان دوستلىرىمدىن باشقىالرنىڭ كهچمىشىنى ئاڭالش ۋه

بۇنىڭ ئۈچۈن ھهر تۈرلۈك ئۇسۇلالرنى تېپىپ چىقىشنىڭ باشقىالرنىڭ دهردىگه دهرمان بولۇش

ھېسابلىنىدىغانلىقىنى ئۆگهندىم. ئانتروپولوگىيه تهتقىقاتچىسى مىچىل جهكسوننىڭ نۇقتىئىينهزىرى

بويىچه ئېيتقاندا، يۈز بهرگهن ئىشالر مهيلى تراگېدىيىلىك ياكى غهلىبىلىك ئىشالر بولسۇن، ھېكايه بايان

قىلىش ھادىسىلهرگه تهرتىپ بېرىشتىكى ۋه ئۇنى بىر-بىرىگه باغالشتىكى ئۇسۇلالردىن بىرىدۇر. شهخسىي

ھېكايىلهرده ھېكايىنىڭ ئېگىسى ئىجتىمائىي ئۆزگۈرۈش جهريانىدىكى قوشۇمچه پېرسوناژ ئهمهس، باش

پېرسوناژ بولىدۇ. شهخسىي ھېكايىلهر كىشىلهرنىڭ ھاياتىغا مهنا ئاتا قىلىپال قالماي، يهنه كىشىلهر «بۇ

خىل ھېكايىلهرنى سىمۋوللۇق ھالدا قايتا قۇراشتۇرۇش ئارقىلىق، ئۆزلىرى دۇچ كهلگهن ھادىسىلهرنى تهجرىبه

قىلىدۇ.» بۇنداق قىلىش سهۋهبلىك، شهخسىي ھېكايىلهر كىشىلهرگه ئهڭ قاراڭغۇ قىسمهتلهرگه دۇچ

كهلگهندىمۇ ئۇنى يېڭىش ۋه ئۆز ھاياتىنىڭ ئاپتورى بولۇشنى داۋامالشتۇرۇش ئۇسۇلىنى كۆرسىتىپ قويىدۇ.

مانا بۇ مهمتىمىن، گۈلنار، مۇساپىر قاتارلىقالرنىڭ ئۆزى ھېكايىلىرىنى ۋه ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك كىشىلىرىنىڭ

ھېكايىلىرىنى كۈچىنىڭ يېتىشىچه يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلىشىنىڭ سهۋهبىدۇر.

    ئابلىكىم ياخشى كۆرىدىغان ناخشىالردىن بىرى نۇرا جونىسنىڭ «خهير خوش دېگىن» ناملىق ناخشىسى

ئىدى. بۇ ناخشىدا بىرىنى تېخىچه ياخشى كۆرىدىغاندهك سىياققا كىرىۋالماستىن، سهمىمىي بولۇپ،

ھاياتىڭىزنى داۋامالشتۇرۇش كېرهكلىكىڭىز مهزمۇن قىلىنغان. مهن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم 2018-يىلى

ئۈرۈمچىگه بارغىنىمدا، تۈرك چايخانىسىدىكى ئابلىكىم بىلهن ئۆزۈم بىلله ئولتۇرغان ئورۇندا ئولتۇردۇم.

ناخشىنىڭ ئاككورد نۇسخىسى بىر ئاز ئۆزگهرتىپ ئىشلهنگهن بولسىمۇ، ناخشىنىڭ ئاھاڭى بۇ ناخشا

توغرىسىدا ئابلىكىم بىلهن قىلىشقان پاراڭلىرىمىزنى ئهسلهشكه ۋه شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ بېشىغا

نېمىلهرنىڭ كهلگهنلىكى توغرىسىدىكى ئهندىشهمنى كۈچهيتىشكه يېتىپ ئاشاتتى. ئۇنىڭ ئهڭ

ئهنسىرهيدىغان قورقۇنچى رېئاللىققا ئايالنغان بولۇپ، ئۇ ئۆز ھاياتىنى ئۆزى كونترول قىلىشنى

داۋامالشتۇرالمىدى. ئۇنىڭ ھېكايىسى «قايتا تهربىيلهش دهۋرى» تهرىپىدىن توختىپ قويۇلدى. بۇلۇڭدا

ئولتۇرۇۋېلىپ يىغالش سهۋهبلىك غهيرى چهتئهللىك بولۇپ قالماسلىق ئۈچۈن سىرتقا چىقىپ كهتتىم ۋه «خوڭ

خې» ماركىلىق تاماكىدىن ئىككى تال چېكىۋهتتىم. بىرنى ئۆزۈم ئۈچۈن، بىرنى ئابلىكىم ئۈچۈن چهكتىم.

    ئۆتكهن ئون يىلدا مهن ئىزچىل ھالدا ئابلىكىمنىڭ ماڭا ئېيتىپ بهرگهن ھېكايىسى ئۈستىده ئويالندىم.

ئۇنىڭ بىلهن بولغان دوستلۇقۇم ھهممىدىن قىممهتلىك. ئۇنىڭ بىلهن بولغان دوستلۇقۇم مېنىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىكى قىيىن ھېكايىلهرنى سۆزلىشىمگه تۈرتكه بولۇۋاتقان نهرسىدۇر. ناۋادا بىزنىڭ تهقدىرىمىز

ئالمىشىپ قالغان تهقدىرده، مېنىڭ قىلغانلىرىمنى ئابلىكىم مهن ئۈچۈن قىلغان بوالتتى. ئابلىكىم ھاياتمۇ

ياكى ئۆلۈپ كهتتىمۇ، بىلمهيمهن. بىراق ئۇنىڭ ھېكايىلىرى ھاياتلىقىنى داۋامالشتۇرىدۇ.

 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
 

https://supchina.com/2020/01/01/a-decade-of-stories-of-loss-in-xinjiang/
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قارا قىشتا ئۈرۈمچىگه كهلگهن ئامېرىكالىق مۇخبىر قىز
 

   ئامېرىكا «تۇرمۇش» ژۇرنىلىنىڭ مۇخبىرى باربارا ستېفېنس (Barbara Stephens) 1946-يىلى 11-ئاينىڭ

ئوتتۇرىلىرىدا چۇڭچىڭدىن كوزۇپلۇق داال ماشىنىسى بىلهن ئۈرۈمچىگه قاراپ يولغا چىقىدۇ. دهل مۇشۇ

كۈنلهرده ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا كونسۇلخانىسىغا باش كونسۇللۇققا تهيىنلهنگهن جون خول پاكىستون

(John.H.Paxton) خانىمى ۋىنكو پاكىستون (Vinco Paxton) بىلهن بىرلىكته شاڭخهيدىن ئۈرۈمچىگه ئۇچقان

ھهربىي ئايروپىالنىغا ئولتۇرۇپ ئۈرۈمچىگه كېلىدۇ. 

   ئهمدىال 24 ياشقا كىرگهن ئالتۇن چاچلىق گۈزهل قىز باربارا ستېفېنس بىرقانچه ئايلىق جاپالىق سهپهر

ئارقىلىق 1947-يىلىنىڭ يانۋار ئېيىدا، قاتتىق سوغۇق بولۇۋاتقان ئۈرۈمچىگه يېتىپ كېلىدۇ.

    ۋىنكو پاكىستون خانىم كېيىنكى مهزگىللهرده يازغان ئهسلىمىسىده، 1947-يىلى يانۋارنىڭ سوغۇق بىر كۈنى

كونسۇلخانىنىڭ دهرۋازىسىنى ئاپتوموبىلدىن سهكرهپ چۈشكهن ياش بىر ئامېرىكالىق قىزنىڭ چهككهنلىكىنى،

ئۇنىڭ پۇتىغا يهرلىكلهرنىڭ ئۇزۇن قونجۇلۇق ئۆتۈكى، ئۇچىسىغا قوي تېرىسىدىن تىكىلگهن قېلىن جۇۋا

كىيىۋالغانلىقىنى، ئارقىسىدىن چىگىلگهن ئالتۇنرهڭ چاچلىرىنىڭ مۈرىسىگىچه يېيىلىپ تۇرغانلىقىنى،

قىزنىڭ جاراڭلىق ئاۋاز بىلهن «پاكىستون ئهپهندى، مهن باربارا ستېفېنس بولىمهن» دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ.
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باربارا ستېفېنس

ئهسهت سۇاليمان
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ماناس دهرياسىنىڭ ئۇ تهرىپىنى كۆرگۈم بار 
 

   باربارا ستېفېنس كونسۇلخانىغا ئورۇنلىشىپ بولغاندىن كېيىن، شۇ كۈنى كهچته كونسۇل پاكستون ۋه ئهنگىلىيهنىڭ

ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق كونسۇلى كالرك گرام (Clark Graham)  بىلهن شهرقىي تۈركىستاننىڭ ۋهزىيىتى توغرىلىق سۆزلىشىدۇ.

باربارا ئۇالرغا: «مهن خىتايالرنىڭ رايوندىكى يهرلىك خهلقلهرگه يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈشكه قىزىقىمهن. مهن

بۇ يهرده بولغان ۋاقتىمدا، ئادهتتىكى زىيارهتچىلهردهك ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى بىلهن كۆرۈشۈشنى ھهرگىزمۇ خالىمايمهن. مهن بۇ

يهرده بىر كونسۇلنىڭ دىپلوماتىك نۇقتىدىن ئېرىشكهن ئۇچۇرلىرى بىلهنال چهكلىنىپ قېلىشنى ئىستىمهيمهن. مهن ھهر قايسى

جايالرغا سهپهر قىلىپ، تۈرلۈك قاتالمالرغا مهنسۇپ كىشىلهر بىلهن سۆزلىشىپ، ئاندىن ئۆزۈمنىڭ مهزكۇر رايون توغرىسىدىكى

مۇستهقىل پىكرىمنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشنى ئويالۋاتىمهن» دهيدۇ.

    كونسۇل پاكىستون ئۇنىڭدىن قهيهرگه بېرىشنى خااليدىغانلىقىنى سورايدۇ. «ئالدى بىلهن ئىلىغا، يهنى شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتهختىگه بېرىشنى ئىستهيمهن» دهيدۇ بارابار ستېفېنس. «مهن ئىلىدىكى يهرلىك خهلقلهرنىڭ مىللهتچى

خىتاي (گومىنداڭ) نىڭ سىرتمىقىدىن قانداق قۇتۇلۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئاپتونومىيهسىنى قولغا كهلتۈرۈشكه قانداق مۇۋهپپهق

بولغانلىقىنى كۆرۈشنى خااليمهن. مهن يهنه ھهقىقىي ئهركىنلىكنىڭ قولغا كهلگهن-كهلمىگهنلىكىنى جهزىملهشتۈرمهكچىمهن.

سىلهرچه ئۈچ ۋىاليهتنى ئهركىنلىككه ئېرىشتى دېسهم توغرا بوالرمۇ؟»

     كونسۇل پاكىستون ئۇنىڭ سوئالىغا جاۋابهن مۇنداق دهيدۇ: «ئۈرۈمچىدىن 150 مىل كېلىدىغان ماناس ئىككى تهرهپنىڭ

ئۇرۇش توختىتىش سىزىقى بولماقتا. ئۇنىڭ غهرب ۋه شىمال تهرهپلىرىدىكى ئىلى، چۆچهك ۋه ئالتاي ۋىاليهتلىرىدىكى مهۋجۇت.

ھۆكۈمهتنىڭ تاموژنا، پوچتا ۋه تاشيول باشقۇرۇش قاتارلىق فۇنكىسىيىلىك ئورگانلىرى پهقهتال قالغان يهتته ۋىاليهتته ئىشلهيدۇ.

ماناس دهرياسىنىڭ نېرىقى تهرىپىده ھۆكۈمهتنىڭ ھېچقانداق ئىشخانا ياكى مهمۇرىي پونكىتلىرى يوق.»

     مۇخبىر باربارا ستېفېنس كونسۇل پاكىستوندىن ئىككى تهرهپنىڭ ئۇرۇش توختىتىش سىزىقى بولغان ماناس دهرياسىدىن

ئۆتۈپ ئىلىغا سهپهر قىلىشنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى سورايدۇ. پاكىستون بۇ سوئالغا مۇنداق دهپ جاۋاب بېرىدۇ: «سهپهر قىلىش

مۇمكىن، ئهمما بۇنىڭدىكى بىردىن-بىر توسالغۇ سهپهر ئۈچۈن تهستىق ئېلىش مهسىلىسىدۇر. ئۈرۈمچى بىلهن غۇلجا ئارىلىقىدا

قومۇل-ئالمۇتا يوللىرىنىڭ ئايروپىالنلىرى قهرهللىك قاتناپ تۇرىدۇ. ئهمما سىزگه مهلۇم بولغىنىدهك، شهرقىي تۈركىستاندىكى

بىر قىسىم جايالرغا سهپهر قىلىش ئىشى خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىگه سهپهر قىلغانغا ئوخشىمايدۇ. ئۇرۇش توختىتىش

سىزىقىنىڭ قارشى تهرىپىگه ئۆتۈش ئۈچۈن، ئىلى تهرهپنىڭ ئاساسلىق ئ ۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى

ئهخمهتجان ئهپهندىدىن تهستىق ئېلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئاڭلىشىمچه، ئهخمهتجان ئهپهندى تهستىق سالغاندىن كېيىن بۇنى يهنه

ئۈرۈمچىدىكى سوۋېت كونسۇلىنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈزۈش زۆرۈر ئىكهن.»

     ھالبۇكى، باربارا ستېفېنس پاكىستوننىڭ بۇ سۆزلىرىنى رهت قىلىپ: «مهن بۇنىڭغا ئىشهنمهيمهن. بۇ مىللهتچى خىتايالرنىڭ

تهشۋىقاتى، خاالس» دهيدۇ.

    شۇ كۈنى كهچته كونسۇل پاكىستون بىلهن مۇخبىر بارابار ستېفېنس ئوتتۇرىسىدا بىراز تارتىشما بولىدۇ. پاكىستون ئۇنىڭ

ئىلىنى زىيارهت قىلىشى ئۈچۈن ئهخمهتجان قاسىمىدىن تهستىق ئېلىش ئىشىغا ياردهم بېرىدىغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلهن بىر

ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى بىر قىسىم مهمۇر بىلهن كۆرۈشىشىنى تهۋسىيه قىلىدۇ. پاكىستون ئهتىسى كهچقۇرۇن گېنىرال

جاڭ جىجۇڭنىڭ ئامېرىكا كونسۇلىدىكى ھهممهيلهننى ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتكه تهكلىپ قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇنىمۇ بىلله

بېرىشقا تهكلىپ قىلىدۇ.

 

بىرلهشمه ھۆكۈمهتتىكى ئىلى ۋهكىللىرىنىڭ قولىدا ئهمهلىي ھوقۇق بارمۇ؟
 

    شۇ كۈنى كهچقۇرۇن مۇخبىر باربارا ستېفېنس بىلهن كونسۇل پاكىستون ئوتتۇرىسىدىكى سۆهت داۋاملىشىدۇ. باربارا ئىلىغا

بېرىپ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئۆزىنىڭ جهنۇبتىكى ۋىاليهتلهرگىمۇ بېرىشنى ئويالۋاتقانلىقىنى، بۇ زىيارهت جهريانىدا خىتاي

ئارمىيهسىنىڭ جهنۇبتىكى يهرلىك خهلققه سېلىۋاتقان زۇلۇمى ھهققىده ئهمهلىي پاكىتالرنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىپ

كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
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   كونسۇل پاكىستون ئۇنىڭغا جهنۇبىي ۋىاليهتلهرگه سهپهر قىلسا، توسالغۇنىڭ يوقلىقىنى، يهتته ۋىاليهتنى

مىللهتچى خىتاي (گومىنداڭ) تهرهپ كونترول قىلىۋاتقان بولغاچقا، ئامېرىكا مۇخبىرلىرىنىڭ بېرىپ-

كېلهلهيدىغانلىقىنى، شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ گېنېرال جاڭ جىجۇڭغا جهنۇبقا قىلىدىغان سهپهر پىالنىنى ئالدىن

دېيىشى كېرهكلىكىنى ئهسكهرتىدۇ. 

   سۆھبهت بۇ يهرگه كهلگهنده كونسۇل پاكىستون باربارا ستېفېنسقا مۇنداق دهيدۇ: — سىز ‹زۇلۇم› ياكى

‹تهقىب› دېگهن بۇ سۆزلهرنى داۋاملىق تىلغا ئېلىشنى مۇۋاپىق دهپ قارامسىز؟ شېڭ شىسهي ۋه ئۇنىڭ سوۋېت

ئىتتىپاقىغا يۆلهنگهن مۇستهبىت ھۆكۈمهت يوقالغاندىن كېيىن رايوننىڭ ۋهزىيىتىگه نىسبهتهن بۇ سۆزلهرنى

ئىشلىتىش مۇۋاپىقمۇ؟ تىنىچلىق بېتىمى ئىمزاالنغاندىن كېيىن، جاڭ جىجۇڭ گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه

ۋاكالىتهن بىتىمدىكى ماددىالرنى ئىجرا قىلىۋاتىدۇ ئهمهسمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه سىز ئۈرۈمچىده تۇرۇش

جهريانىدا كۆرىسىز، ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتتىكى ئهمهلدارالرنىڭ يېرىمىنى دېگۈدهك يهرلىكلهر

تهشكىل قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۈچ ۋىاليهت تهرهپنىڭ ۋهكىللىرى بولۇپال قالماستىن، بهلكى يهنه

جهنۇبتىكى تۈركلهر ، شىمالدىكى قازاق ۋه موڭغولالرنىڭمۇ ۋهكىللىرى بار.

    ھالبۇكى، باربارا ستېفېنس كونسۇل پاكىستوننىڭ بۇ پىكىر-تهكلىپلىرىنى كهسكىنلىك بىلهن رهت قىلىپ،

مۇنداق دهيدۇ: 

— يهتته ۋىاليهتنىڭ ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتتىكى ۋهكىللىرى قورچاقتىن باشقا نهرسه ئهمهس. چۈنكى

ئۇالر يهرلىك خهلققه زۇلۇم سېلىپ، ھهمكارالشقانالردۇر. شۇ سهۋهبتىن يهرلىك خهلق ئۇالردىن نهپرهتلىنىدۇ. ئۈچ

ۋىاليهتنىڭ ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتتىكى ۋهكىللىرىنىڭ سانى نورمىدىن ئېشىپ كهتكهن بولسىمۇ، ئهمما

ئۇالرنىڭ قولىدا ئهمهلىي ھوقۇق يوق.

    كونسۇل پاكىستون ئۇنىڭغا جاۋابهن مۇنداق دهيدۇ:

— ئىلى ۋه جهنۇبى شىنجاڭنى كۆرۈپ كهلگىنىڭىزدىن كېيىن، ئاندىن پىكرىڭىزنى ئاڭالشنى خااليمهن. مهن

ئۆزۈممۇ ئىشلىرىمنى ئورۇنالشتۇرۇپ بولۇپ، ماشىنا بىلهن بۇ جايالرنى كۆرۈپ ۋه ئايلىنىپ كهلمهكچىمهن.

مېنىڭچه، نهق مهيدانغا بېرىپ كۆپلىگهن يهرلىك كىشىلهر بىلهن ئۇچراشقاندىال ئاندىن ۋهزىيهت ھهققىده

مۇستهقىل ھۆكۈم چىقارغىلى بولىدۇ.

— توغرا، ئهگهر مهن ئىلىدىن قايتقىچه ماشىنا بىلهن كېلىش مۇمكىن بولسا، كۆپ جايالرنى ئۆز كۆزۈم بىلهن

كۆرهلهيمهن، دهپ ئوياليمهن.

     شۇنداق قىلىپ ئۇالرنىڭ ئاشۇ كۈنى كهچقۇرۇندىكى سۆھبىتى ئاخىرلىشىدۇ.

 

غۇلجا ئامېرىكانىڭ دېنۋېر شهھىرىچىلىك كېلىدىكهن
 

   باربارا ستېفېنس ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ تهستىقى بىلهن 1947-يىلى فېۋرالدا غۇلجادا زىيارهتته بولىدۇ. ئۇ

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن بۇيان، بولۇپمۇ ماناس دهرياسى مىللىي ئارمىيه بىلهن

گومىنداڭ ئارمىيهسى ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش توختىتىش سىزىقىغا ئايالنغاندىن بېرى، ئىلى تهرهپ ئهمهلىي

كونترول قىلىۋاتقان تېررىتورىيهگه دهسسىگهن تۇنجى ئامېرىكا مۇخبىرى ئىدى. 

  باربارا غۇلجادا كۆرگهنلىرى، تهكشۈرگهنلىرى ۋه كۆزهتكهنلىرى ھهققىده ئۇزۇندىن-ئۇزۇن خاتىرىلهرنى

قالدۇرىدۇ. نهچچه يۈزلىگهن فوتو سۈرهتلهرنى تارتىدۇ. ھالبۇكى، كونسۇل پاكىستون بىلهن خانىمى ۋىنكو

پاكىستون ئهسلىمىسىده باربارا ستېفېنسنىڭ غۇلجادا نېمىلهرنى كۆرگهنلىكى، كىملهر بىلهن كۆرۈشكهنلىكى،

قهيهرلهرگه بارغانلىقى ۋه قانداق ھېچقانداق ئېغىز ئاچمايدۇ. 

   باربارا ستېفېنس غۇلجادىن ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلگهن كۈنى چۈشلۈك تاماقتا ئهر-ئايال پاكىستونالرغا

غۇلجانىڭ ئۈرۈمچىدىن كۆپ ياخشى جاي ئىكهنلىكىنى ماختاپ بېرىدۇ. ئۇ غۇلجا كوچىلىرىنىڭ كهڭ ۋه ئازاده

ئىكهنلىكىنى،   يولنىڭ  ئىككى  تهرىپىدىكى  سۇۋادان  تېرهكلهرنىڭ  ئاسمانغا    بوي   تارتقانلىقىنى،    ئىلى 
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دهرياسىنىڭ بويىدىكى مۇنبهت ئېتىزلىقالرنىڭ ئىلى ۋادىسىنىڭ باي-باياشاتلىقىدىن دېرهك بېرىپ

تۇرىدىغانلىقىنى، بۇنداق مهنزىرىنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا يهرلىرىدىن ھېس قىلغىلى

بولمايدىغانلىقىنى سۆزلهپ بېرىدۇ.

   بۇ تهسۋىرلهرگه قىزىققان ۋىنكو پاكىستون خانىم: «ئامېرىكا شهھهرلىرى بىلهن سېلىشتۇرغاندا غۇلجا

قانچىلىك چوڭ ئىكهن؟» دهپ سورايدۇ. باربارا ستېفېنس ئۇنىڭغا جاۋابهن: «غۇلجا ئامېرىكانىڭ دېنۋېر

شهھىرىچىلىك كېلىدىكهن» دهيدۇ.

  باربارانىڭ غۇلجا شهھىرى ھهققىدىكى ئۇچۇرلىرى ئهر-ئايال پاكىستوننى بهكمۇ قىزىقتۇرىدۇ. ئۇالر

ئهسلىمىسىده شۇ چاغدىكى ھېسسىياتلىرىنى مۇنداق دهپ يازىدۇ: «بىز شۇ ۋاقىتتا غۇلجا شهھىرىنىڭ ڭ

ئۈرۈمچىدىن قالسىال، مهزكۇر ئۆلكىدىكى ئېلېكتىر مهۋجۇت ئاز ساندىكى شهھهرلهرنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى

بىلهتتۇق. ۋىنكونىڭ كۆز ئالدىغا بىردىنال دېنۋېر شهھهر مهركىزىنىڭ ئېلېكتىر چىراقلىرى بىلهن جۇالالنغان

كۆرۈنۈشلىرى كهلدى. دېنۋېر شهھهر مهركىزىدىكى ئۇنىۋېرسىتېت ۋه ماگىزىنالر، ئۇ يهردىكى نېمىنى خالىسا

شۇنى سېتىۋالغىلى بولىدىغان تۈرلۈك مالالر دۇكانلىرى بىز ئۈچۈن ئۈرۈمچىده دائىم ئوياليدىغان نهرسىلهر

ئىدى. باربارانىڭ غۇلجا ھهققىدىكى تهسۋىرلىرىمۇ ئورۇنلۇق ئىدى. چۈنكى غۇلجا چېگرا بويىغا جايالشقان

شهھهر بولغاچقا، بۇ يهرده رۇسىيهدىن ئىمپورت قىلىنغان نۇرغۇن مالالر ۋه يهرلىكلهر ئىشلهپچىقارغان تۈرلۈك

مهھسۇالتالرنىڭ بولۇشى چوقۇم ئىدى.»

 

غۇلجادىن قايتىپ كهلگۈچه شۇنچىلىك توڭلىدىمكى…
 

   باربارا ستېفېنس شۇ كۈنى ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا كونسۇلخانىسىدا ئۆزىنىڭ غۇلجا سهپىرى توغرىسىدا

قىسقىچه مهلۇمات بېرىدۇ. ئۇ ھاۋا شۇنچه سوغۇق بولۇشىغا قارىماي ئۆزىنىڭ ئىلى سهپىرىدىن بهكمۇ خوشال

بولغانلىقىنى، غۇلجاغا يېتىپ بارغان كۈنى ئىلى دائىرىلىرىنىڭ ئۇنى ئىنگىلىزچه بىلىدىغان بىر

سودىگهرنىڭ ئازاده ھهم ياسىداق ئۆيىگه ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى، كېچىلىرى بۇ ئۆينىڭ ئهتراپىغا فورما كىيگهن

قوراللىق مۇھاپىزهتچى قويۇلۇپ، ئۇنىڭ بىخهتهرلىكى قوغدالغانلىقىنى ئېيتىدۇ.

  ئۇ يهنه ئۆزىنىڭ غۇلجادىكى مهكتهپلهرنى، دۇكان-ماگىزىنالرنى، زاۋۇت ۋه چوڭ تىپتىكى بىر ئېلېكتىر

ئىستانسىسىنى زىيارهت قىلغانلىقىنى، شۇنداقال كۆپلىگهن زىياپهتلهرگه ۋه تهكلىپ بىلهن قاتناشقانلىقىنى

ئهسكهرتىپ ئۆتىدۇ.  ئهمما ئۇ نېمه ئۈچۈندۇر كونسۇل پاكىستون ۋه ئۇنىڭ خانىمى ۋهققىده تېخىمۇ تهپسىلىي

ئۇچۇرالرنى دېمهيدۇ.

    باربارا ستېفېنس غۇلجادىن قايتاشىدا ئايروپىالندا ئهمهس، بهلكى ماشىنا بىلهن قايتىشنى تهلهپ قىلىدۇ.

ئۇنىڭ تهلىپىگه بىنائهن ھۆكۈمهت خادىملىرى ئۇنى ئۈرۈمچىگه بارىدىغان بىر يۈك ماشىنىسىنىڭ

كابىنكىسىغا سېلىپ قويىدۇ. چۈنكى ئۇ قايتاشىدا غۇلجا شهھىرىدىن ماناس دهرياسىغىچه بولغان

ئارىلىقتىكى ئۇزۇن مۇساپىنى كۆرۈپ، بۇ جايالردىكى خهلقلهرنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالى ۋه مىللىي ئارمىيهنىڭ

ئهسكىرىي ئورۇنلىشىش ئهھۋالىنى كۆزهتمهكچى بولىدۇ.

     ھالبۇكى، غۇلجادىن قايتىش سهپىرى ئۇنىڭ ئويلىغىنىدهك بولمايدۇ. يهنى، سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئىشلهنگهن

بۇ يۈك ماشىنىسىنىڭ شوپۇرى گويا بىر جايدىن بۇيرۇق تاپشۇرۇپ ئالغاندهك، كۈندۈزى يول بويلىرىدىكى

قونالغۇ ۋه دهڭلهرده ئۇخالپ، پۈتۈن سهپهرنى كېچىسى داۋامالشتۇرىدۇ. باربارا ئۇنىڭدىن كۈندۈزى يول مېڭىشنى

تهلهپ قىلغان بولسىمۇ، ئهمما شوپۇر بۇنى رهت قىلىدۇ. ئۇ ئىلى دائىرىلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ تهلىپىنى رهت قىلماي

ماشىنا بىلهن قايتىشقا قوشۇلغان بولسىمۇ، ئهمما شوپۇرغا ئايرىم كۆرسهتمه بېرىپ، كۈندۈزى يول

ماڭماسلىقنى تاپىلىغان بولۇشى مۇمكىنلىكىدىن گۇمان قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ يول بويىدىكى جىڭ،

شىخو، مايتاغ، ساۋهن قاتارلىق يۇرتالرنى كۆرۈش ھهمده شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ئهمهلىي كونترول

قىلىپ تۇرغان تېررىتورىيهدىكى جۇغراپىيهلىك ئهھۋالالرنى كۆزىتىش پىالنى سۇغا چىلىشىدۇ. ئۇ بۇنىڭدىن

قاتتىق ئۈمىدسىزلىنىدۇ.
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باربارا ستېفېنس چوڭچىڭ كوچىلىرىدا 1945يىلى 



    فېۋرالنىڭ جاندىن ئۆتكۈدهك سوغۇقىدا تهلكه داۋىنىدىن چىقىپ شىخوغا كهلگۈچه بولغان ئارىلىقتا باربارا

ستېفېنسنىڭ پۇتى توڭالپ كۆكىرىپ كېتىدۇ. كېچىنىڭ قاتتىق سوغۇقىدا كابىنكا مۇزدهك سوۋۇپ كېتىدۇ. ئۇ

ئۆمرىده بۇنداق جاپالىق سهپهر قىلىپ باقمىغانلىقىنى، شۇنداقال بۇنچىلىك قاتتىق توڭۇپ باقمىغانلىقىنى

ئوياليدۇ. ئۇ شىخودىن ئۆتكهنده پۇتىنىڭ توڭالپ ئۆتۈك ئىچىده ئىشىشقا باشلىغانلىقىنى، پۇتىنىڭ

بارماقلىرى بىلهن ئوشۇق تهرىپىنىڭ كۆكۈرۈپ كهتكىنىنى ھېس قىلىدۇ. 

    باربارا ستېفېنس ئاخىرىدا مۇنداق دهيدۇ: «يولدا كهلگۈچه بهزى كېچىلىرى شۇنچىلىك قاتتىق توڭلىدىمكى،

بىردىنال يۇرتۇمنى سېغىنىش ئوتى پۈتكۈل قهلبىمنى چۇلغىۋالدى. ئۈرۈمچىگه ساق-ساالمهت يېتىپ

بېرىۋالسامال، ئالدى-كهينىمگه قارىماستىن ئۇدۇل ئامېرىكاغا كېتىمهن دهپ ئويلىدىم. ئهمما ئۈرۈمچىگه

يېتىپ كېلىپال بۇ ئويۇمدىن ياندىم. مهن ئۈرۈمچىده بىر مهزگىل دهم ئالغاچ تۈركىي تىلى ئۆگهنمهكچىمهن ۋه

جهنۇبقا بېرىشنىڭ تهييارلىقىنى قىلىمهن.»

 

ئالمۇتانىڭ ئالمىسى
 

    باربارا ستېفېنس غۇلجادىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا كونسۇلخانىسىدا

تۇرغۇسى يوقلۇقىنى، يېقىن ئهتراپتىن ئۆزىگه قوالي بىر ئۆي ئىجارىگه ئېلىپ تۇرۇشنى ئويالۋاتقانلىقىنى،

شۇنداق قىلغاندا ئۈرۈمچىدىكى ئاۋام خهلق بىلهن ئهركىن-ئازاده ئۇچراشقىلى بولىدىغانلىقىنى ۋه تېخىمۇ كۆپ

ئادهملهرنى زىيارهت قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.

    ئهر-ئايال پاكىستونالر ئۇنى كونسۇلخانىدا تۇرۇشقا شۇنچه دهۋهت قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ چىرايلىقچه

رهت قىلىدۇ. ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا كونسۇلخانىسى بىلهن قوشنا كېلىدىغان ئهنگىلىيه كونسۇلخانىسىنىڭ

كونسۇلى گراممۇ ئۆزىنىڭ دۆلىتىگه قايتىدىغانلىقىنى، يېڭى كونسۇل يېتىپ كهلگۈچه كونسۇلخانا

ئۆيلىرىنىڭ بوش ئىكهنلىكىنى، ئهگهر باربارا ستېفېنس خالىسا، شۇ ئۆيلهرده تۇرسا بولىدىغانلىقىنى تهكلىپ

قىلىدۇ. ئهمما باربارا بۇ تهكلىپنىمۇ قوبۇل قىلمايدۇ.

    ۋىنكو پاكىستون خانىم كېيىن يازغان ئهسلىمىسىده مۇنداق دهيدۇ: «كونسۇلخانىمىزنىڭ ئالدىدا كېچه-

كۈندۈز كۆزهتته تۇرىدىغان خىتاي ئامانلىق خادىمى بىلهن كونسۇلخانىنىڭ ئۇدۇلىدىكى بىناغا جايالشقان

سوۋېت سودا-تىجارهت ئۇيۇشمىسىنىڭ داۋاملىق ئوچۇق تۇرىدىغان دېرىزىلىرى كونسۇلخانىغا زىيارهتكه

كهلگهن مېھمانالردا خاتىرجهمسىزلىك ۋه دىلىغۇللۇق پهيدا قىالتتى. بىزنىڭ مېېتىم بىزگه ئۆزلىرىنىڭ

كونسۇلخانىغا كىرگۈچه نامهلۇم كۆز-قۇالقالرنىڭ تىكىلىپ تۇرغان نهزهرىدىن ئۆتۈشكه مهجبۇر

بولىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئۇنى ھهر دائىم ۋهھىمىگه سالىدىغانلىقىنى ئهسكهرتكهن ئىدى.»

    دهرۋهقه، مۇشۇ سهۋهبلهردىن بولسا كېرهك، باربارا ستېفېنس غۇلجادىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئامېرىكا

كونسۇلخانىسىدا تۇرۇشنى خالىمايدۇ. ئۇ مۇخبىر بولۇشتهك كهسپىي سهزگۈرلۈكى بىلهن ئۈرۈمچىنىڭ ئهينى

ۋاقىتتىكى نازۇك سىياسىي ئاتموسفېراسىنى مهلۇم دهرىجىده چۈشىنىپ يهتكهن ئىدى. دهرۋهقه، سوغۇق

ئۇرۇشنىڭ پهردىسى ئېچىلغان 1940-يىلالرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا ئۈرۈمچىنىڭ جهنۇبىي بۇرجىكىگه

جايالشقان ئامېرىكا كونسۇلخانىسىغا ھهر بىر كىچىككىنه تىۋىش بىلهن كىرگهن-چىققان ئادهملهرنى سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى ياللىغان قانچىلىغان «كۆز-قۇالقالر» 24 سائهت كۆزىتىپ

تۇراتتى.

    شۇ كۈنى ئاخشىمى باربارا ستېفېنس ئۆزىنىڭ غۇلجادىن ئاجايىپ چوڭ ئالما ئالغاچ كهلگهنلىكىنى، بۇنداق

چوڭ ئالمىالرنىڭ غۇلجا بازىرىغا ئالمۇتادىن كىرىدىغانلىقىنى، يولدا كهلگىچه سوغۇق ۋه ئوڭغۇل-دوڭغۇل يولدا

بۇ چىرايلىق ئالمىالرنىڭ ئازراق زىده بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ. ۋىنكو پاكىستون خانىم باربارا ئېلىپ كهلگهن

ئالمىالرنىڭ چوڭلۇقىدىن ھهيران قالىدۇ. چۈنكى شۇ ۋاقىتالردا ئۈرۈمچى بازىرىدىن سېتىۋالغىلى بولىدىغان

ئالمىالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇششاق، رهڭگى كۆرۈمسىز، تهمى ئاچچىق-چۈچۈك بولۇپ، بۇنداق چوڭ ئالمىنى ئۇالر

ئاسىيانىڭ  قهلبىگه  جايالشقان   بۇ يىراق   شهھهرده  تۇنجى  قېتىم  كۆرۈشى  ئىدى. باربارا  ستېفېنس  ئۇالرغا 
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چاقچاق قىلىپ مۇنداق دهيدۇ: «بۇ ئالمۇتانىڭ ئالمىسى، ئالمۇتا دېگهن شهھهرنىڭ ‹ئالمىالرنىڭ ئاتىسى›

دېگهن مهنه بېرىدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماڭالر!»

 

ئۈرۈمچىده «25-فېۋرال ۋهقهسى» گه شاھىت بولۇش
 

   باربارا ستېفېنس غۇلجادىن ئۈرۈمچىگه قايتىپ كېلىپ، بىرقانچه كۈن ئۆتمهيال ئۈرۈمچى ۋهزىيىتىنىڭ

جىددىيلىشىپ كهتكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ. ئۇ ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا كونسۇلخانىسىدا تۇرۇشنى رهت

قىلىپ، يېقىن ئهتراپتىكى يهرلىك كىشىلهردىن بىرىنىڭ ئۆيىنى ئىجارىگه ئېلىپ تۇرىدۇ. ئۇ بۇ كۈنلهرده

جهنۇبقا بېرىشنىڭ تهييارلىقىنى قىلغاچ، بىر تهرهپتىن جىددىي رهۋىشته ئۇيغۇرچه ئۆگهنسه، يهنه بىر تهرهپتىن

كۈنده ئۈرۈمچى كوچىلىرىنى ئايلىنىپ، يهرلىك كىشىلهر بىلهن ئۇچرىشىدۇ. شۇنداقال ئۇالرنىڭ نۆۋهتتىكى

ۋهزىيهتكه، سىياسهتكه ھهمده ئۇالرنىڭ ئىلىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىلهن گومىنداڭ

ھۆكۈمىتىگه بولغان قاراشلىرىنى بىلىپ بېقىشقا تىرىشىدۇ.

   دهل شۇ كۈنلهرده، يهنى 1947-يىلى 22-فېۋرالدىن باشالپ ئۈرۈمچىنىڭ ۋهزىيىتى بىردىنال جىددىيلىشىپ

كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا جاڭ جىجۇڭ ئۈرۈمچىده يوق بولۇپ، ئۇ بىرقانچه ھهپته ئىلگىرى نهنجىڭغا كهتكهن ئىدى.

بىتىم  ئىمزاالنغاندىن  بۇيان، جاڭ جىجۇڭنىڭ  قاتتىق  كونتروللۇقىدا  تۇرۇپ  كهلگهن  گېنېرال سۇڭ شىليهن

باشچىلىقىدىكى گومىنداڭ ئوڭچىلىرى ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى ئىلى تهرهپ ۋهكىللىرىنىڭ

ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتتىكى تهشهببۇسكارلىق ئورنىغا ئىچىده غۇم ساقالپ كهلگهن ئىدى.ئۆز

خوجايىنىنىڭ ئۈرۈمچىده بولماسلىقىدىن پايدىالنغان گومىنداڭ ئارمىيهسىنىڭ گارنىزون قوماندانى سۇڭ

شىليهن، مۇئاۋىنى داڭ بىگاڭ بىلهن بىرلىشىپ، ئىلى تهرهپكه «نامايىشقا نامايىش بىلهن»، «تهلهپ قويۇشقا

تهلهپ قويۇش بىلهن» ئىنكاس قايتۇرۇش، ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتتىكى ئىلى ۋهكىللىرىنىڭ خورىكىنى

سۇندۇرۇش، ھهمده ئۇالرنىڭ يهتته ۋىاليهتته بارغانسېرى كېڭىيىۋاتقان تهسىرىنى توسۇش پىالنىنى تۈزۈپ

چىقىدۇ.

   1947-يىلى 2-ئاينىڭ 25-كۈنى سۇڭ شىليهننىڭ پهرده ئارقىسىدا تۇرۇپ قوماندانلىق قىلىشى بىلهن،

پۇقراچه كىيىنگهن گومىنداڭ ئهسكهرلىرى جۇۋىلىرىنىڭ ئىچىگه قۇراللىرىنى يوشۇرۇپ، ئىلى تهرهپ

ۋهكىللىرىگه نارازىلىق بىلدۈرۈش ۋه تهلهپ قويۇش «نامايىشى» ئۆتكۈزىدۇ. بۇ «نامايىش» قا يهنه

ئۈرۈرۈمچىگه قېچىپ كهلگهن خىتايالر، بىر قىسىم تۇڭگانالر بىلهن قازاقالرمۇ ئۇيۇشتۇرۇلىدۇ. ئهلپازى

بۇزۇلغان «نامايىشچى» خىتايالر شۇ كۈنى ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا ئۇچرىغان ئۇيغۇرغا ھۇجۇم قىلىپ، بىرقانچه

كىشى ئۆلتۈرىدۇ، نهچچه ئونلىغان بىگۇناھ ئ ۇيغۇرالر يارىلىنىدۇ.

   ئۇالر ئاخىرى ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ خىزمهت بىناسىنى قورشاۋغا ئېلىپ، مۇئاۋىن رهئىس

ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ سىرتقا چىقىپ، تهلهپلىرىگه نهق مهيداندا جاۋاب بېرىشىنى تهلهپ قىلىدۇ. ئهگهر

ئۇنداق قىلمىغىنىدا ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ ئىچىگه بېسىپ كىرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ تهھتىد سالىدۇ.

ھالبۇكى، ئهخمهتجان قاسىمى بىر پىشقان سىياسىيونغا خاس تهمكىنلىك ۋه ۋهزمىن ساالپهت بىلهن بۇ

ئويۇننى ئويناۋاتقان گومىنداڭ ئوڭچىلىرىنى نهق مهيداندا مات قىلىدۇ. شۇ كۈنى ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇر

جامائىتى جهنۇبىي قوۋۇقنىڭ سىرتىغا يىغىلىپ كۈچ كۆرسىتىدۇ. ئۇالر ئهگهرده ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق

رهھبهرلهرگه خهۋپ يېتىدىغان بولسا، سېپىل دهرۋازىسىغا ئوت قويۇپ شهھهر ئىچىگه بېسىپ كىرىدىغانلىقىنى

بىلدۈرىدۇ. ۋهزىيهتتىن شۇ كۈنىال جىددىي تېلېگرامما ئارقىلىق خهۋهر تاپقان مىللىي ئارمىيهنىڭ باش

قوماندانى گېنېرال ئىسھاقبهگ ماناس دهرياسىنىڭ غهربىي قىرغىقىدىكى ئالدىنقى سهپ قىسىمالرغا ئۇرۇشقا

تهييار بولۇپ ھۇجۇمغا ئۆتۈش بۇيرۇقى چۈشۈرىدۇ ۋه دهريانىڭ قارشى تهرىپىدىكى گومىنداڭغا  ھۇجۇمغا تهييار

تۇرىدۇ.

    شۇنداق قىلىپ، سۇڭ شىليهن باشچىلىقىدىكى گومىنداڭ  ئوڭچىلىرىنىڭ  بۇ سۈيىقهستلىك  ئويۇنى مهغ-
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لۇب بولىدۇ. ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى ئىلى تهرهپ ۋهكىللىرى شۇ كۈنى ئۆلكىلىك بىرلهشمه

ھۆكۈمهتنىڭ خىزمهت بىناسىدىكى قورشاۋدىن ساق-ساالمهت جهنۇبىي گۈللۈك (نهنخۇايۈهن) تىكى

تۇرالغۇسىغا قايتىپ چىقىدۇ. ئهمما ئۈرۈمچىدىكى جىددىي ۋهزىيهت پهسهيمىگهچكه جىددى ھالهت ئېالن

قىلىنىدۇ.

    ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنس 22-فېۋرالدىن بۇيانقى ئۈرۈمچىنىڭ جىددىي ۋهزىيىتىنى ئۆز كۆزى

بىلهن كۆرىدۇ. بولۇپمۇ، 25-فېۋرال كۈنى پۇقراچه كىيىندۈرۈلگهن گومىنداڭ ئهسكهرلىرىنىڭ نامايىشىنى ۋه

ئۇالرنىڭ ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا ئۇيغۇرالرغا ھۇجۇم قىلىشتهك زورۋانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرىدۇ.

  ۋىنكو پاكىستون خانىمنىڭ ئهسلىمىسىگه قارىغاندا، شۇ كۈنلهرده ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا

كونسۇلخانىسىمۇ جىددى ھالهتكه ئۆتكهن بولۇپ، كونسۇل پاكىستون 24-فېۋرال كۈنى كونسۇلخانىنىڭ

بىخهتهرلىكى ئۈچۈن ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بارىدۇ. كونسۇلخانىدىكى خىزمهتچى خادىمالردىن بىرى

ئۇنىڭغا دهرۋازا سىرتىدا 24 سائهت پوستا تۇرىدىغان ئامانلىق خادىملىرىدىن باشقا يهنه ئهلچىخانىنىڭ ئىچى

-سىرتىدا  قوراللىق خادىم ئورۇنالشتۇرۇش تهكلىپىنى بېرىدۇ. ئهمما پاكىستون كونسۇلخانىنىڭ

«بىتهرهپلىك» ئورنىنى ساقالش ئۈچۈن بۇ تهكلىپنى رهت قىلىدۇ. ئۇ ئامېرىكا كونسۇلخانىسىدا خىزمهت

قىلىدىغان بارلىق خىزمهتچى خادىمالرنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىنىڭ بىخهتهرلىكىنى كۆزده تۇتۇپ، ئۇالرنىڭ

بىرقانچه كۈن باال-چاقىلىرىنى ئېلىپ كېلىپ كونسۇلخانىدا تۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىدۇ. كونسۇلخانىنىڭ

تۈركىي تىل تهرجىمانى خهمىت سابىرىدىن باشقا بارلىق خىزمهتچى خادىمالر ئائىله تاۋابىئاتلىرى بويىچه شۇ 

كۈنلهرده ئامېرىكا كونسۇلخانىسىدا تۇرىدۇ. ھالبۇكى، 24 ياشلىق ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنس ئاشۇ

ئهنسىز كۈنلهرده كهسپىي مۇخبىرغا خاس تهۋهككۈلچىلىك ۋه جاسارهت بىلهن ئۈرۈمچىدىكى يهرلىك

ئۇيغۇرالردىن ئىجارىگه ئالغان ئۆيىده تۇرىدۇ ۋه كوچا-كويالرنى ئايلىنىپ، ۋهزىيهتنى كۆزىتىدۇ.

   25-فېۋرال كۈنىدىكى ۋهقهده ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى بۇرھان شهھىدىنىڭ

شوپۇرى مۇنۇپئاخۇننىڭ خىتايالر تهرىپىدىن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلۈشى ئۈرۈمچىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى

كونسۇلخانىسى بىلهن بىرلىكته يهنه ئامېرىكا كونسۇلخانىسىنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغايدۇ. جون خول

پاكىستون ئۆزىنىڭ ئۇچۇر مهنبهلىرى ئارقىلىق بۇرھان شهھىدىنىڭ شوپۇرى مۇنۇپئاخۇننىڭ ئهسلىده سوۋېت

پۇقراسى ئىكهنلىكىدىن، ئۆلگهنده ئۇنىڭ يېنىدىن سوۋېت پاسپورتى چىققانلىقىدىن خهۋهر تاپىدۇ. ۋىنكو

پاكىستون خانىم ئهسلىمىسىده يولدىشى كونسۇل پاكىستوننىڭ بۇ ۋهقهنى بىرقانچه مهنبهلهردىن

سۈرۈشتۈرۈپ كۆرگهن. ھهتتا شۇ كۈنى كوچىدىكى خىتاي «نامايىشچى» الرنىڭ ئۇيغۇرالرغا ھۇجۇم قىلىش

ۋهقهلىرىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنسنىڭمۇ مۇنۇپئاخۇننىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ۋه

يېنىدىن سوۋېت پاسپورتىنىڭ چىققانلىقى توغرىسىدىكى گهپ-سۆزلهرنى تهستىقلىغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ.

ۋىنكو پاكىستون خانىم ئهسلىمىسىده ۋهقه يۈز بهرگهن 25-فېۋرال كۈنى چۈشتىن كېيىن سېپىل ئىچىده

ئولتۇرۇشلىق گومىنداڭنىڭ يوقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرىدىن بىرىنىڭ ئۆزلىرىنى كهچلىك زىياپهتكه

تهكلىپ قىلغانلىقىنى يازىدۇ، ئهمما بۇ ئهمهلدارنىڭ كىملىكىنى تىلغا ئالمايدۇ. كونسۇل پاكىستون

تهكلىپنامىنى ئېلىپ كهلگۈچىدىن ھهربىي ھالهت ئېالن قىلىنغان مۇشۇنداق جىددىي ۋهزىيهتته ماشىنا بىلهن

شهھهر سېپىلىنىڭ ئىچىگه كىرىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى بارمۇ-يوق، دهپ سورايدۇ. تهكلىپنامه ئېلىپ كهلگهن

خىتاي ئهسكىرى سېپىل دهرۋازىسىنى ساقالۋاتقان قۇراللىق ئهسكهرلهرگه ئۇقتۇرۇش قىلىنغانلىقى، ئامېرىكا

بايرىقى ئېسىلغان كونسۇلخانا ماشىنىسىنىڭ توسالغۇسىز ھالدا دهرۋازىسىدىن كىرهلهيدىغانلىقىنى

ئېيتىدۇ.

   شۇ كۈنى كهچقۇرۇن كونسۇل پاكىستون خانىمى ۋىنكو ۋه شوپۇرى دىمىترى بىلهن بىرلىكته ئامېرىكا بايرىقى

ئېسىلغان جىپ بىلهن جهنۇبىي قوۋۇق تهرهپكه ماڭىدۇ. ئۇالر ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق ئىلى ۋهكىللىرى

تۇرۇۋاتقان جهنۇبىي گۈللۈك (نهنخۇايۈهن) نىڭ ئالدىدىكى يولدىن ئۆتكىنىده، مىللىي ئارمىيهنىڭ فورمىسىنى

كىيگهن ئۇيغۇر ئهسكهرلهرنىڭ قۇراللىرىنى بهتلهپ دهرۋازا ئالدىدا نۆۋهتته تۇرغانلىقىنى، ئۇنىڭدىن ئۆتۈشىگه

سوۋېت كونسۇلخانىسىنىڭ دهرۋازىسىدىمۇ قوراللىق كۆزهتچىلهرنىڭ ئادهتتىن  تاشقىرى  كۆپهيتىلگهنلىكىنى 
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كۆرىدۇ. دهل شۇ ۋاقىتتا ئۇالر سوۋېت كونسۇلىنىڭ ھهشهمهتلىك لىموزېندا قۇراللىق خادىمالرنىڭ كوچىدىن
غۇيۇلداپ ئۆتۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى، ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى ئهخمهتجان
قاسىمىنىڭ مهخسۇس ماشىنىسىنىڭ ماڭغانلىقىنى، ماشىنىنى مىللىي ئارمىيهنىڭ فورمىسىنى كىيگهن
قۇراللىق ئۇيغۇر ئهسكهرلهرنىڭ قوغداپ ماڭغانلىقىنى كۆرىدۇ. بۇ مهنزىرىگه قاراپ ئۇالر بىرمۇ قۇراللىق
قوغدىغۇچى ئالمىغان ئامېرىكا كونسۇلىنىڭ ئادهتتىكى جىپ ماشىنىسىنىڭ سوۋېت كونسۇلىنىڭ قانچىلىغان
قۇراللىق قوغدىغۇچى خادىمالرنى ئهگهشتۈرۈپ ماڭغان ھهيۋهتلىك لىموزېن ماشىنىسى ئالدىدا بهكمۇ چېنىپ
قالغانلىقىنى ھېس قىلىشىدۇ. ئۇالر جهنۇبىي قوۋۇققا يېتىپ بارغىنىدا، دهرۋازىدىكى خىتاي ئهسكهرلىرى
ئامېرىكا كونسۇلخانىسىنىڭ ماشىنىسىنى توسۇۋالىدۇ. تهكلىپنامىنى كۆرسهتسىمۇ ئۇنىماي، ئۇالرنىڭ
شهھهرگه غهربىي دهرۋازىدىن كىرىشىنى بۇيرۇيدۇ. بۇنىڭ بىلهن غۇرۇرى تۇتقان پاكىستون شوپۇرىغا دهرھال

كونسۇلخانىغا قايتىشقا بۇيرۇق قىلىدۇ.
    ئاشۇ كۈنلهرده ئامېرىكا كونسۇلخانىسىدا تۇرماي، بهلكى يهرلىك ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆيىنى ئىجارىگه ئېلىپ،
ئۈرۈمچى كوچىلىرىنى ئايلىنىپ يۈرگهن مۇخبىر باربارا ستېفېنس نېمىلهرنى كۆردى، ئۇ ئۆز خاتىرىسىگه زادى
نېمىلهرنى يازدى؟ بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابى 24 ياشلىق باربارا ستېفېنسنىڭ ئۈرۈمچىدىن ئايرىلغاندا، قۇمۇل

ئاسمىنىدا يۈز بهرگهن سىرلىق ئايروپىالن ۋهقهسىده قازا قىلىشى بىلهن مهڭگۈ ئۈزۈلىدۇ.
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باربارا ستېفىنېس چوڭچىڭدىكى خىتاي
تىياتېرخانىسىدا  1945- يىلى



جاڭ جىجۇڭغا سوئال: «نېمىشقا شىنجاڭغا مۇستهقىللىق بهرمهيسىلهر؟»
 

    ئۈرۈمچىده «25-فېۋرال قانلىق ۋهقهسى» يۈز بېرىپ، جىددىي ۋهزىيهت تېخىچه ئهسلىگه كهلمىگهن بىر
ۋاقىتتا، يهنى 1947-يىلى 3-ئاينىڭ 15-كۈنى جاڭ جىجۇڭ نهنجىڭدىن قايتىپ كېلىدۇ. ئۇ 3-ئاينىڭ 18-كۈنى
ئۈرۈمچىده گومىنداڭنىڭ ئارمىيه ۋه ھۆكۈمهت تهۋهسىدىكى يوقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرىنى يىغىپ،
ئىچكى قىسىمدا يېپىق يىغىن ئاچىدۇ. بۇ قېتىملىق يىغىننىڭ خاتىرىسى ئۆز ۋاقتىدا قهتئىي مهخپىي
تۇتۇلغان بولسىمۇ، ئهمما جاڭ جىجۇڭ كېيىنكى دهۋرلهرده يازغان ئهسلىمىسىده شۇ قېتىملىق يېپىق يىغىندا
سۇڭ شىليهن باشچىلىقىدىكى گومىنداڭنىڭ قاتتىق قول ئوڭچىالر گۇرۇھىنى تهنقىت قىلغانلىقىنى،
گومىنداڭ ئارمىيهسىنىڭ گارنىزون شىتابى ۋه ساقچى دائىرىلىرىنىڭ ئۆزى يوق چاغدىكى پۇرسهتتىن
پايدىللىنىپ، مهمۇرىيهتكه ئارىلىشىپ، «25-فېۋرال قانلىق ۋهقهسى» نى كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى قاتتىق

ئهيىبلىگهنلىكىنى يازىدۇ. 
   جاڭ جىجۇڭ ئۈرۈمچىگه قايتىپ كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال داۋالغۇپ تۇرغان ۋهزىيهتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن،
ئۈرۈمچىدىكى غهربىي بىنادا شهخسىي نامىدىن چوڭ تىپتىكى بىر زىياپهت ئۆتكۈزىدۇ. زىياپهتكه ئۆلكىلىك
بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ بارلىق ئهزالىرى، جۈملىدىن ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى ئىلى ۋهكىللىرى،
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلى ۋه خانىمى، ئامېرىكا كونسۇلى پاكىستون ھهمده ئامېرىكا

مۇخبىرى باربارا ستېفېنس قاتارلىق مېھمانالر تهكلىپ قىلىنىدۇ.
    زىياپهتته مۇئاۋىن رهئىس ئهخمهتجان قاسىمى، سوۋېت كونسۇلى بىلهن ئۇنىڭ خانىمى، ئامېرىكا كونسۇلى
پاكىستون ۋه ئۇنىڭ خانىمى ھهممده ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنس قاتارلىق كىشىلهر گېنېرال جاڭ
جىجۇڭنىڭ تهكلىپ قىلىنغان مېھمانالر ئۈۈستىلىدىن ئورۇن ئالىدۇ. جاڭ جىجۇڭ زىياپهت جهريانىدا
مېھمانالرغا ئ ۆزى نهنجىڭدىن ئالغاچ كهلگهن يېڭى فىلىمنى كۆرسىتىدۇ. فىلىم ئاخىرالشقاندىن كېيىن

مېۋه-چېۋه يېگهچ پاراڭغا چۈشىدۇ. 
    بۇ ۋاقىتتا مۇخبىر باربارا ستېفېنس پاراڭ تېمىسىنى بىۋاسىته نۆۋهتتىكى سىياسىي ۋهزىيهتكه يۆتكهيدۇ.
ئۇ ئۇدۇلىدا ئولتۇرغان گېنېرال جاڭ جىجۇڭغا قاراپ: «جۇڭگو ھۆكۈمىتى نېمه ئۈچۈن شىنجاڭدىكى يهرلىك
خهلقلهرگه تولۇق مۇستهقىللىق بهرمهيدۇ؟» دهپ سورايدۇ. ھېچ ئويلىمىغان يهردىن سورالغان بۇ تۇيۇقسىز
سوئالدىن بىر ئااز ئهندىككهن جاڭ جىجۇڭ دهقىقه ئارىلىقىدا ئۆزىنى دهڭسىۋېلىپ: «جۇڭگو ئهتىال شىنجاڭغا
مۇستهقىللىق بېرىدۇ» دهيدۇ تهئهددى بىلهن. جاڭ جىجۇڭ ئارقىسىدىن بۇ سۆزىگه شهرت قويۇپ، يهنه مۇنداق
دهيدۇ: «ئهگهر مۇستهقىللىق شىنجاڭنى ئاسىيانىڭ شىۋېتسارىيهسىگه ئايالندۇرالىسا، جۇڭگو ھۆكۈمىتى
ئهلۋهتته شىنجاڭغا مۇستهقىللىق بېرىدۇ. ناۋادا بۇ مۇستهقىللىق شىنجاڭنى ئىككىنچى پولشاغا ئايالندۇرۇپ

قويسا، ئۇ چاغدا بۇنىڭدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ!»
    باربارا ستېفېنسنىڭ يۈرهكلىك ھالدا بىۋاسىته سورىغان بۇ سوئالى ۋه جاڭ جىجۇڭنىڭ دىپلوماتىك ئۇسۇلدا
بهرگهن جاۋابى زالدىكى زىياپهت ئهھلىنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرىدۇ، ھهتتا ۋىنكو پاكىستون خانىممۇ كېيىنكى
مهزگىللهرده يازغان ئهسلىمىسىده، باربارا ستېفېنسنىڭ ئۈرۈمچىده سىياسىي ۋهزىيهت داۋالغۇپ تۇرغان
ئاشۇنداق سهزگۈر پهيتته، گومىنداڭنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ھهربىي ۋه مۈلكىي ئهمهلدارلىرى بىلهن ئىلى
ۋهكىللىرى بىر-بىرىگه روبىرو قارىشىپ، چىرايلىرىغا زورمۇ-زور كۈلكه يۈگۈرتۈپ ئولتۇرغان زىياپهت سورۇنىدا

بۇ سوئالنى سورىشىدىن ئۆزىنىڭ قاتتىق جىددىيلهشكهنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ.
 

باربارا ستېفېنسنىڭ جهنۇبىي ۋىاليهتلهرگه سهپهر قىلىشى 
 

   ئارىدىن بىرقانچه كۈنلهر ئۆتكهنده، ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا
ستېفېنسنىڭ جهنۇبتىكى ۋىاليهتلهرنى زىيارهت قىلىش ئىلتىماسىنى تهستىقاليدۇ. ئهمما جاڭ جىجۇڭ
بىخهتهرلىك ۋه قاتناش مهقسهت قىلىپ، باربارا ستېفېنسنىڭ خالىغان ماشىنا بىلهن جهنۇبقا ماڭماستىن،

بهلكى ھۆكۈمهت تهرهپتىن بهلگىلهنگهن ئىشهنچىلىك ماشىنا بىلهن مېڭىشىنى ئهسكهرتىدۇ.

107



   شۇنداق قىلىپ، باربارا ستېفېنس جاڭ جىجۇڭنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه يېڭىدىن يهركهن ۋىاليىتىنىڭ
گارنىزون قوماندانلىقىغا تهيىنلهنگهن گېنېرال تاڭنىڭ ماشىنىسى بىلهن يولغا چىقىدۇ. بۇ 1947-يىلى 3-
ئاينىڭ ئاخىرىلىرى ئىدى. گېنېرال تاڭ خانىمى بىلهن يولغا چىققان بولۇپ، ئۇالر ئامېرىكا مۇخبىرىنىڭ

ئۆزلىرى بىلهن بىلله بىر ماشىنادا سهپهر قىلغانلىقىدىن خوش بولىدۇ. 
    ھالبۇكى، ئۇيغۇرچه تهرجىمان تېپىش مهسىلىسى ئۇنىڭ بېشىنى قاتۇرىدۇ. ئۇ ئۈرۈمچىده بىرقانچه ھهپته
ئۇيغۇرچه ئۆگهنگهن بولسىمۇ، ئهمما دهسلهپكى قهدهمده ئۆگهنگهن نهچچه يۈز سۆزلۈك ۋه نهچچه ئون جۈمله
تىل بىلىمى بىلهن، جهنۇبتىكى ۋىاليهتلهرده ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىشى قىيىن
ئىدى. ئۇ ئۆزى سۆزلىيهلهيدىغان خىتاي تىلى بىلهن جهنۇبتىكى ئۇيغۇر يۇرتلىرىدا يهرلىك خهلق بىلهن
ئهركىن-ئازاده سۆزلهشكىلىمۇ بولمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى. ئۇ غۇلجادا زىيارهتته بولغان كۈنلىرىده
ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ۋه خهلق ئىچىدىكى مۇتهخهسىسلهر بىلهن بىۋاسىته رۇسچه سۆزلهشكهن، يهرلىك
خهلق بىلهن ئۇچراشقاندىمۇ رۇسچه سۆزلىگهن. بىراق، ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ 90 پىرسهنتتىن كۆپرهكىنى تهشكىل
قىلىدىغان جهنۇبتىكى ۋىاليهتلهرده رۇس تىلىنىڭمۇ، خىتاي تىلىنىڭمۇ يهرلىك خهلق بىلهن بولغان ئاالقىده

ئهسقاتمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلهتتى.
   باربارا ستېفېنس بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن، كونسۇل پاكىستوندىن ياردهم سورايدۇ. كونسۇل
پاكىستون بۇ ئىشتا كونسۇلخانىنىڭ تۈركىي تىلى تهرجىمانى خهمىت سابىرىنى ئويالپ كۆرگهن بولسىمۇ،
ئهمما ئۇنىڭ يېقىندىن بۇيان ئىشقا كهلمهي يوقاپ كهتكهنلىكى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ «25-فېۋرال قانلىق ۋهقهسى»
يۈز بهرگهن، كونسۇلخانا ئۇنىڭغا ئهڭ مۇھتاج كۈنلهرده، بىر ئېغىزمۇ گهپ-سۆز قىلماستىن غايىب بولۇشى
پاكىستوننى قاتتىق ئۈمىدسىزلهندۈرگهن ئىدى. شۇ سهۋهبتىن پاكىستون خهمىت سابىرىنى ئىشتىن

توختىتىشنى ئويلىشىۋاتاتتى.
  باربارا ستېفېنسنىڭ جهنۇبقا سهپهر قىلىشىنى ئاڭلىغان خهمىت سابىرى شۇ كۈنى بىلگهندهكال
كونسۇلخانىدا پهيدا بولىدۇ. ئۇ باربارا ستېفېنسقا ئهگهر كونسۇل پاكىستون قوشۇلسا، يهنى ئۇنىڭ مائاشىنى
كونسۇلخانىدا ئىشلىگهن ھېسابالپ تولۇق بهرسه، ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن جهنۇبقا بىلله بېرىشنى
خااليدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ. پاكىستوننىڭ خهمىت سابىرىدىن كۆڭلى سوۋۇغان بولغاچقا، ئۇنى جهنۇبقا
تهرجىمان قىلىپ ئهۋهتىش ئويى يوق ئىدى. ئهمما شۇ ۋاقىتنىڭ شارائىتىدا ئۈرۈمچىدىن ئىنگىلىزچه

بىلىدىغان باشقا ئۇيغۇر تهرجىمان تېپىش قىيىن بولغاچقا، ئامالسىز ماقۇل بولىدۇ.
   شۇنداق قىلىپ، 1947-يىلىنىڭ 3-ئاينىڭ ئاخىرى باربارا ستېفېنس خهمىت سابىرىنىڭ ھهراھلىقىدا

جهنۇب سهپىرىگه ئاتلىنىدۇ.
 

باربارا ستېفېنس قهشقهر ۋه خوتهنلهرده نېمىلهرنى كۆردى؟
 

   ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنس ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جهنۇبىدىكى ۋىاليهتلهرده زادى قانچىلىك ۋاقىت
تهكشۈرۈش ئېلىپ باردى؟ ئۇ بۇ جهرياندا نېمىلهرنى كۆردى ۋه قانداق ئۇچۇرالرغا ئېرىشتى. بۇ ھهقته قولىمىزدا
بار بولغان مهنبهلهردىن، نىسبهتهن تهپسىلىيرهك ئۇچۇر بېرىلگهنلىرى پهقهتال ئىككى. ئۇنىڭ بىرى،
ئامېرىكانىڭ ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق 3-نۆۋهتلىك كونسۇلى پاكىستوننىڭ ئايالى ۋىنكو پاكىستوننىڭ
ئهسلىمىسى. يهنه بىرى، 1945-يىلى 10-ئايدىن 1948-يىلى 8-ئايغىچه گومىنداڭ ئارمىيهسى شىنجاڭ

)نىڭ ئهسلىمىسىدۇر. گارنىزونىنىڭ باش قوماندانى بولغان سوڭ شىليهن (
    ۋىنكو پاكىستون خانىم ئهسلىمىسىده ئ ېنىق قىلىپ، باربارا ستېفېنسنىڭ 1947-يىلى 3-ئاينىڭ ئاخىرى
ئامېرىكا كونسۇلخانىسىنىڭ ئۇيغۇر تىلى تهرجىمانى خهمىت سابىرىنىڭ ھهمراقلىقىدا جهنۇبقا سهپهر
قىلغانلىقىنى، ئۇنىڭ شۇ كهتكهنچه ئاقسۇ، قهشقهر ۋه خوتهن ۋىاليهتلىرىده تاكى 7-ئايغىچه نهق مهيدان
تهكشۈرۈشىده بولۇپ، شۇ يىلى ياز ئاخىرلىشىپ، كۈزنىڭ شهپىسى كېلىۋاتقان مهزگىللهرده ئۈرۈمچىگه

قايتىپ كهلگهنلىكىنى يازىدۇ.
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 C47باربارا ستېفېنس شۇ يىلى 7-ئاينىڭ 31-كۈنى سهھهرده ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا ئۇچقان گومىنداڭنىڭ    
ھهربىي ترانسىپورت ئايروپىالنى بىلهن قۇمۇلدىن ئۆتكهنده ۋهقهگه ئۇچراپ قازا قىلىدۇ. ۋىنكو پاكىستون
خانىم ئۇنىڭ جهنۇبتىن قايتىپ كېلىپ، ھهپته ئون كۈن بولغاندا ئايرۇپىالن بىلهن قايتقانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ.
شۇنداق بولغاندا ئۇنىڭ جهنۇبتىن ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلگهن ۋاقتى 1947-يىلى 7-ئاينىڭ ئىككىنچى

يېرىمىغا توغرا كېلىدۇ.
   ھالبۇكى، 100 مىڭ كىشىلىك گومىنداڭ ئارمىيهسىنىڭ ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق باش قوماندانى بولغان
گېنېرال سوڭ شىليهن ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنسنىڭ جهنۇبتا 2 ئاي تهكشۈرۈشته بولغانلىقىنى،
ئۇنىڭ تهخمىنهن 1947-يىلى 4-ئاي بىلهن 5-ئاي ئارىلىقىدا ئۈرۈمچىدىن خىتايغا ئۇچقان ئايروپىالندا ۋهقهگه

ئۇچراپ قازا قىلغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ.
    سوڭ شىليهننىڭ ئهسلىمىسىنىڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا يېزىلغانلىقى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهسلىمىسىدىكى
بهزى بايانالرنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئهسلىمه يېزىش ۋه تارىخىي ماتېرىيالالرنى رهتلهپ نهشىر
پرىنسىپىغا ماسالشتۇرۇش ئېھتىياجى بىلهن يازغانلىقى سهۋهبلىك، ۋىنكو پاكىستون خانىمنىڭ

ئهسلىمىسىدىكى باربارا ستېفېنسقا دائىر بايانالرنى بىر قهدهر ئىشهنچىلىك دهپ قاراشقا بولىدۇ.
    «بىز ستېفېنس خېنىم جهنۇبتىن قايتىپ كهلگهنده، ئۇنىڭ نېمىلهرنى دوكالت قىلىدىغانلىقىغا بهكمۇ
قىزىقاتتۇق. ئۇ جهنۇبتىكى مهزگىلىده قهشقهردىن خوتهنگىچه بولغان لىنىيهلهرده ھهرقايسىي شهھهر-
بازارالرنى، شۇنداقال پۈتكۈل جهنۇبىي ۋىاليهتلهرنى كېزىپ چىققان ئىدى. ئۇ ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلگىنىده ياز
ئاخىرلىشىپ قالغان ئىدى»  دهپ يازىدۇ ۋىنكو پاكىستون خانىم. ئهمما سوڭ شىليهن باربارا ستېفېنسنىڭ
ئۈرۈمچىدىن يولغا چىقىپ، قاراشهھهر، كۇچا، ئاقسۇ ۋه قهشقهر قاتارلىق جايالردا ئىككى ئايدهك زىيارهتته
بولغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئىلغار ئىدىيهگه ئىگه يازغۇچى ئىكهنلىكىنى، ئوچۇق-يورۇق، سهمىمىي، چىقىشقاق،

تۇرمۇشتا ئاددىي-ساددا قىز ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ.
     سوڭ شىليهن ئهسلىمىسىده باربارا ستېفېنسنىڭ ئهينى ۋاقىتتا ئۈرۈمچىگه كهلگهن ئامېرىكا مۇخبىرلىرى
ئىچىده ئۆزىده ئهڭ چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغان بىر ئاق تهنلىك قىز ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ. ئۇ ئارىدىن
شۇنچه يىلالر ئۆتۈپمۇ 1947-يىلى يازدا ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنس بىلهن ئۈرۈمچىده كۆرۈشكهن
چاغدىكى سۆھبهتنىڭ ھېلىھهم ئېسىده ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتىپ ئۆتىدۇ: «ئۇ جهنۇبىي شىنجاڭدىن قايتىپ
كهلگهندىن كېيىن ئۈرۈمچىده مهن بىلهن ئايرىم كۆرۈشتى. كۆرۈشۈش ئىككى سائهتتهك داۋام قىلدى. شىنجاڭ
) بىزگه تهرجىمانلىق قىلدى. باربارا مهنده چوڭقۇر تهسىر قالدۇردى. بانكىسىنىڭ باشلىقى لو جىمېي (
ئۇنىڭ شۇ چاغدا ماڭا دېگهن گهپلىرى ھېلىمۇ شۇنچىلىك ئوچۇق ئېسىمده تۇرۇپتۇ. ئۇ ماڭا مۇنداق دېگهن
ئىدى: ‹مهن جهنۇبقا بېرىشتىن ئىلگىرى، يهنى ئۈرۈمچىده تۇرغان ۋاقىتلىرىمدا ئۆلكىلىك بىرلهشمه
ھۆكۈمهتتىكى كۆپلىگهن مهسئۇل كىشىلهر ۋه ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكالىقالر بىلهن مۇنازىره قىلىشقان ئىدىم.
ئۇالرنىڭ ھهممىسى ماڭا شىنجاڭ مهسىلىسى مىللىي مهسىله ۋه شۇنداقال دىپلوماتىيه مهسىلىسىدۇر،
دېگهن ئىدى. ئهلۋهتته، بۇ قاراشنى خاتا دېگىلى بولمايتتى. ئهمما بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش كېرهك؟ بهزىلهر
بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشنىڭ ئاچقۇچى سوۋېتلهردهك سىياسهت يۈرگۈزۈشته دېسه، يهنه بهزىلهر مىللهتلهر
باراۋهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان سىياسهت يۈرگۈزگهندىال ئاندىن شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى
قىلغىلى بولىدۇ، دهيتتى. مېنىڭچه، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسى ئۇنچىلىك ئاددىي مهسىله ئهمهس. مهن
شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدا ئىككى ئاي زىيارهتته بولدۇم. نوپۇس ئهڭ كۆپ بولغان قهشقهر ۋه ئاقسۇ
ۋىاليهتلىرىده ئۇزۇنراق تۇردۇم. جهمئىيهتنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا چۆكۈپ تهكشۈردۈم، پۇقراالر بىلهن بىلله
كۈن ئۆتكۈزدۈم. بۇ جهرياندا ئۇالرنىڭ ئوياليدىغىنىنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق ياكى ئالىي مۇختارىيات
ئهمهسلىكىنى، تهشۋىقاتالردا دېيىلگىنىدهك ئۇالرنىڭ خىتايالرغا ئۇ قهدهر ئۆچ ئهمهسلىكىنى، پهقهتال
تهشۋىقاتنىڭ قۇترىتىشى بىلهن پۇقراالردا خىتايالرغا نىسبهتهن ئۆچمهنلىك پسىخىكىسىنىڭ
شهكىللهنگهنلىكىنى ھېس قىلدىم.ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ قىزىقىدىغىنى قايسىي دۆلهتكه يېقىن، قايسى
دۆلهتلهرگه سوغۇق مۇناسىۋهت  تۇتۇش  مهسىلىسىمۇ  ئهمهس  ئىدى. ئۇالرنىڭ  ئهڭ كۆڭۈل  بولىدىغىنى قانداق 
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قىلىپ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ، ياخشىراق ياشاش مهسىلىسى ئىدى. يهرلىك يۇقىرى قاتالم فېئودال
كۈچلهرنىڭ تهسىرى ئىنتايىن زور بولۇپ، ئاخۇنالر ۋه دىنى ساھهدىكىلهرنىڭ كونتروللىقىمۇ ئېغىر ئىدى. ناۋادا
ئۇالرنى كونترول قىلىپ تۇرغان خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ ھهممىسىنى قوغالپ چىقارغان تهقدىردىمۇ، يهنىال

مهسىلىنى ھهل قىلغىلى بولمايتتى...»
   ھالبۇكى، سوڭ شىليهننىڭ ئهسلىمىسىده تىلغا ئېلىنغان باربارا ستېفېنسنىڭ يوقىرىقى سۆزلىرىنى
دهلىللهيدىغان ئىككىنچى بىر مهنبه يوق. بولۇپمۇ سوغۇق ئۇرۇشنىڭ پهردىسى ئېچىلىپ، كوممۇنىزم
تهھدىتىگه قارشى ئومۇمىييۈزلۈك كهيپىيات شهكىللهنگهن ئامېېرىكالىق مۇخبىر ستېفېنسنىڭ ئۈرۈمچىده
گومىنداڭ گېنېرالى سوڭ شىليهنگه بهئهينى كوممۇنىستالردهك گهپ قىلىشى كىشىده گۇمان پهيدا قىلىدۇ.
ئۇنىڭ ئۈستىگه، سوڭ شىليهننىڭ ئهسلىمىسىدىكى مۇنۇ بايانالر ئۇنىڭ باربارا ستېفېنس توغرىسىدىكى
يۇقىرىقى سۆزلىرىگه نىسبهتهن ئوقۇرمهنلهرده تېخىمۇ كۈچلۈك گۇمان پهيدا قىلىدۇ:«ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى
ئهينى ۋاقىتتىكى شىنجاڭدا مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان سىنىپىي كۈرهش ۋه زىددىيهتلىرىنى كۆرسىتىپ بهرگهن
ئىدى. ئۇ ۋاقىتتا مهن ئۇنىڭ مهقسىدىنى مهلۇم دهرىجىده ھېس قىلغان بولساممۇ، ئهمما ھهقىقىي مهنىسىنى
چۈشهنمىگهن ئىكهنمهن. ئازادلىقتىن كېيىن ئۆگىنىش جهريانىدا سىنىپ ۋه سىنىپىي كۈرهشنىڭ ھهقىقىتىنى
چۈشهنگهندىن كېيىنال، ئاندىن ئۇنىڭ سۆزلىرىنىڭ چوڭقۇر مهنىسىنى قايتا چۈشهنگهندهك بولدۇم. بۇ يهرده
ئۇنىڭ ئهينى ۋاقىتتا ماڭا دېگهن سۆزلىرىنى قايتا ئهسلهش ئارقىلىق ئامېرىكالىق بۇ ئىلغار يازغۇچىنى

خاتىرلىمهكچى بولدۇم.»
    قىزىقارلىق يېرى شۇكى، گومىنداڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا تۇرۇشلۇق 100 مىڭ كىشىلىك ئارمىيهسىنىڭ
باش قوماندانى بولغان سوڭ شىليهن سىنىپ ۋه سىنىپىي كۈرهش تهلىماتىنى 1947-يىلى يازدا ئهمدىال 20

ياشتىن ئاشقان ئامېرىكالىق مۇخبىر باربارا ستېفېنسنىڭ سۆزلىرىدىن ئۆگهنگهنمىش!..
    دهرۋهقه، 1947-يىلى 3-ئاينىڭ ئاخىرى ئۈرۈمچىدىن ئايرىلىپ، جهنۇبىي ۋىاليهتلهرگه زىيارهتكه بارغان
باربارا ستېفېنس شۇ يىلى ياز ئاخىرلىشىشقا يېقىن قايتىپ كېلىدۇ. ۋىنكو پاكىستون خانىمنىڭ
ئهسلىمىسىگه ئاساسالنغاندا، باربارا ستېفېنسنىڭ جهنۇبتىكى ۋىاليهتلهرده تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغان ۋاقتى
ئۈچ يېرىم ئاي ئهتراپىدا بولۇپ، ئۇ 1947-يىلى مارتنىڭ ئاخىرلىرى ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا
كونسۇلخانىسىنىڭ ئۇيغۇر تىلى تهرجىمانى خهمىت سابىرى بىلهن بىلله يولغا چىقىپ، 7-ئاينىڭ
ئوتتۇرىلىرى قايتىپ كېلىدۇ. ھالبۇكى، سوڭ شىليهن ئهسلىمىسىده باربارا ستېفېنسنىڭ جهنۇبتا بولغان
ۋاقىتنى ئاران ئىككى ئاي دهپ يازىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ ئهسلىمىسىده يهنه باربارا ستېفېنسنىڭ گومىنداڭ
ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننى ئىداره قىلىش سىياسىتىنى ئوچۇق-ئاشكارا تهنقىد قىلىدىغان،
گومىنداڭ ئارمىيهسىنىڭ يهرلىك خهلققه يۈرگۈزىۋاتقان باستۇرۇش قىلمىشلىرىغا قهتئىي قارشى تۇرىدىغان
بىرى ئىكهنلىكىنى يوشۇرىدۇ. شۇڭا سوڭ شىليهننىڭ ئهسلىمىسىدىكى باربارا ستېفېنسقا دائىر بهزى
بايانالرنىڭ چىنلىقى كىشىده گۇمان پهيدا قىلىدۇ. ئۇ جهنۇبتىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئۆز تهسىراتلىرى
ۋه پىكىر-قاراشلىرىنى سوڭ شىليهن ئۇ ياقتا تۇرسۇن، ھهتتا ئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا كونسۇلى پاكىستون
بىلهنمۇ ئورتاقالشمايدۇ. شۇڭا ۋىنكو پاكىستون خانىم بۇ ھهقته مۇنداق دهپ يازىدۇ:«بىز ستېفېنس
خېنىمنىڭ جهنۇبتىن ئالغان تهسىراتلىرى بىلهن تهكشۈرۈش دوكالتلىرىغا بهكمۇ قىزىققان ئىدۇق. چۈنكى ئۇ
گومىنداڭ دائىرىلىرىنىڭ يهرلىك مىللهتلهرگه تۇتقان پوزىتسىيهسىگه نىسبهتهن تولىمۇ تهنقىدىي
پوزىتسىيهده ئىدى، ھهتتا بۇ قارىشىنى يوشۇرۇپمۇ ئولتۇرمىغان ئىدى. جهنۇبتىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن
ئۇنىڭ كۆزقاراشلىرىدا ئۆزگىرىش بولدىمۇ-يوق، بۇنى بىلگىلى بولمىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئامېرىكاغا
قايتىشنىڭ جىددىي تهييارلىقى بىلهن ئالدىراش بولۇپ، ئۆزىنىڭ جهنۇب سهپىرى ھهققىده كۆپ گهپ

قىلمىدى.»
    شۇنىسى ئېنىقكى، باربارا ستېفېنس جهنۇبتىكى ۋىاليهتلهرده تهكشۈرۈشته بولغان مهزگىللهرده، گومىنداڭ
دائىرىلىرى بىلهن ئىلى تهرهپ ئارىسىدىكى سىياسىي توقۇنۇش ئىنتايىن كهسكىنلىشىپ، ئۆلكىلىك
بىرلهشمه ھۆكۈمهت جىددىي تۈرده پارچىلىنىش  گىردابىغا  قاراپ  يۈزلىنىدۇ.جاڭ جىجۇڭ  بىلهن  ئهخمهتجان 
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قاسىمى مۇشۇ مهزگىللهرده ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ تهكشۈرۈش ئۆمىكىنى باشالپ ئاقسۇ، قهشقهر، يهركهن ۋه
خوتهن قاتارلىق تۆت ۋىاليهتته تهكشۈرۈشته بولىدۇ. جاڭ جىجۇڭ بولۇپمۇ ئىلى تهرهپنىڭ تهسىرى كۈچلۈك
بولغان قهشقهر ۋىاليىتىده ئويالپ باقمىغان قارشىلىقالرغا دۇچ كېلىدۇ. قهشقهر خهلقى، بولۇپمۇ قهشقهردىكى
ئوت يۈرهك ئۇيغۇر ياشلىرى جاڭ جىجۇڭنى قهشقهر ۋالىي مهھكىمىسىده قورشىۋېلىپ ئۇنىڭغا تهلهپنامه
قويىدۇ، ھهمده تهلهپلهرگه نهق مهيداندا جاۋاب بېرىشكه قىستايدۇ. قىيىن ئهۋالدا قالغان جاڭ جىجۇڭ
گومىنداڭ ھهربىيلىرىنىڭ مۇھاپىزىتىده قهشقهر يېڭىشهھهرگه قېچىشقا مهجبۇر بولىدۇ. بۇ ۋهقهلهر يۈز
بهرگهنده، جهنۇبتا تۇرۇۋاتقان باربارا ستېفېنسنىڭ ئىككى تهرهپ ئوتتۇرىسىدىكى بۇ سىياسىي كۈرهشتىن

خهۋىرى بولماسلىقى مۇمكىن ئهمهس ئىدى.
 مۇشۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا، باربارا ستېفېنس 1947-يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىم يىلىدا ئۇيغۇر دىيارىنىڭ
ۋهزىيىتىنى، بولۇپمۇ گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بىلهن ئىلى تهرهپ ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي توقۇنۇشالرنى نهق

مهيداندا تۇرۇپ ئهڭ چوڭقۇر دهرىجىده چۈشهنگهن ئامېرىكا مۇخبىرى دېيىشكه بوالتتى.
 

ئارا يۇلتۇزدىكى سىرلىق ئايروپىالن ۋهقهسى ۋه باربارا ستېفېنسنىڭ ئۆلۈمى
 

   ئامېرىكاغا قايتىشقا ئالدىرىغان باربارا ستېفېنس ئويلىمىغان يهردىن ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا قايتىدىغان
گومىنداڭنىڭ ھهربىي ئايروپىالنىغا دۇچ كېلىپ قالىدۇ. ئۇ ۋاقىتالردا ئۈرۈمچى بىلهن شاڭخهي ئوتتۇرىسىدا
ئايدا بىر قېتىم قاتنايدىغان سودا ئايروپىالنى بار بولۇپ، يهنه بىر نۆۋهتلىك ئايروپىالن كهلگىچه بىر ئاي

ساقالشقا توغرا كېلهتتى. 
   شۇنداق قىلىپ، 1947-يىلى 7-ئاينىڭ 31-كۈنى باربارا ستېفېنس ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا قاراپ ئۇچقان
گومىنداڭ ھاۋا ئارمىيهسىنىڭC47  تىپلىق ھهربىي ترانسىپورت ئايروپىالنىغا چىقىدۇ. سوڭ شىليهن
ئهسلىمىسىده مهزكۇر ئايروپىالننىڭ گومىنداڭ ھاۋا ئارمىيهسىنىڭC47  تىپلىق ھهربىي تىرانسىپورت
ئايروپىالنى ئىكهنلىكىنى، ئايروپىالننىڭ ئۈرۈمچىدىن ھاۋاغا كۆتۈرۈلۈپ ئۇدۇل لهنجوغا قاراپ ئۇچقانلىقىنى،
ئهمما قومۇل بىلهن جيۇچۈهننىڭ ئوتتۇرىسىغا كهلگهنده چۈشۈپ كېتىپ، ئايروپىالندىكى 20 نهچچه كىشىنىڭ
) ئىسىملىك بىر رهسسامنىڭمۇ ھهممىسىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ئىچىده خهن يۆرهن (

بارلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. 
    ۋىنكو پاكىستون خانىممۇ ئهسلىمىسىده شۇ كۈنىدىكى مهنزىرىلهرنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ، مۇنداق دهپ
يازىدۇ: ئايروپىالندا ماڭغانالر ئارىسىدا ئهنگىليهلىك براين سورېنسون ئىسىملىك ياش يىگىتمۇ بار ئىدى. ئۇ
خىتايدا ئامبۇالنس (جىددىي قۇتقۇزۇش ماشنىسى) شوپۇرى بولۇپ ئىشلىگهن ئىكهن. بىز شۇ كۈنى بۇ ئىككى
ياشنىڭ ھاياتى كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرگهن ئىدۇق. ئۇالرنىڭ سارغۇچ چاچلىرى بىلهن كۆپ-كۆك
كۆزلىرى كىشىنى جهلپ قىالتتى. چۈنكى بىز شۇنچه ئۇزۇن ۋاقىتتىن بۇيان كونسۇلخانىنىڭ پهلهمپىيىدىن
چىقىپ-چۈشىۋاتقان ئاسىيالىقالرنىڭ چىرايىنى كۆرۈپ ئادهتلهنگهن ئىدۇق. براين يولغا چىقىشتىن بىر كۈن
بۇرۇن، كونسۇلخانىنىڭ كىرخانىسىدا كىيىملىرىنى يۇغۇزغان ئىدى. بىز يهنه شۇ كۈنى بازاردىن مۇزدهك قوغۇن
سېتىۋېلىپ كىرىپ، ئۇالر بىلهن بىلله يېگهن ئىدۇق. بىز برايننىڭ خوشال ۋه ئوچۇق مىجهزىنى بهكمۇ
ياقتۇرغان ئىدۇق… يولغا چىقىدىغان كۈنى سهھهرده بىز باربارا بىلهن برايننى ئېلىپ ئايرودرومغا چىقتۇق ۋه
ئۇالرنى ئۇزىتىپ قويدۇق. شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن، بىز ئۇالر ئولتۇرغان ئايروپىالننىڭ چۈشۈپ كهتكهنلىكىنى
ئاڭالپ تۇرۇپال قالدۇق. ئايروپىالن شۇ كۈنى نورمال ئۇچۇش پىالنى بويىچه قومۇلدا توختاپتۇ. ھاۋا ناھايىتى
ئوچۇق بوپتۇ. شۇنىڭ بىلهن ئايروپىالن لهنجوغا قاراپ ئۇچۇشنى داۋامالشتۇرۇپتۇ. ئهپسۇسكى، قۇمۇلدىن ئۇچۇپ
ئۇزۇن ئۆتمهيال بىر تاغلىق رايونغا كهلگهنده چۈشۈپ كېتىپتۇ. ھېچكىم ساق قالماپتۇ. ھهممه نهرسىلهر كۆيۈپ

كۈل بولۇپ كېتىپتۇ.»
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   توماس اليىرد ئۆزىنىڭ «تىبهتكه كىرىش» ناملىق كىتابىدا مۇنداق دهپ يازىدۇ: «1947-يىلىنىڭ باشلىرىدا
ئامېرىكادىكى ‹زامان› ژۇرنىلىنىڭ ئىختىيارى مۇخبىرى باربارا ستېفېنس ئۈرۈمچىگه بېرىپ، شهرقىي
تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهتته ۋهزىپه ئۆتهۋاتقان ئۇيغۇر كومىسسارى
(بۇ يهرده ئهخمهتجان قاسىمىنى دېمهكچى) بىلهن كۆرۈشىدۇ ۋه ئۇنى قايىل قىلىپ، شهرقىي تۈركىستان
جۇۇرىيىتىنىڭ مهركىزى غۇلجاغا بېرىش ۋىزىسى ئالىدۇ. ئۇ غۇلجاغا بېرىپ زىيارهت قىلىدۇ، ئۇزۇن-ئۇزۇن
خاتىرىلهرنى يازىدۇ، نۇرغۇن فوتو-سۈرهتلهرنى تارتىدۇ. قايتاشىدا ئۇ ئولتۇرغان ھهربىي ئايروپىالن چۈشۈپ
كېتىپ، ئايروپىالندىكى يولۇچىالرنىڭ ھهممىسى ئۆلىدۇ. ئۇنىڭ خاتىرىلىرى ۋه تارتقان فوتو سۈرهتلىرىنىڭ
ھهممىسى كۆيۈپ يوق بولىدۇ. بۇنى تېخىمۇ سىرلىقالشتۇرغىنى شۇكى، شۇ قېتىملىق ئايروپىالن قازاسىدا
ئۆلگهنلهر ئارىسىدا بىر نهپهر خىتاي گېنېرالى بىلهن بۈيۈك بىرىتانىيه پارالمېنتى ئهزاسىنىڭ ئوغلىمۇ بار

ئىدى.»
    شۇنداق قىلىپ، ئىلىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى تۇنجى قېتىم زىيارهت قىلغان، ئهخمهتجان
قاسىمى ۋه ھېكىمبهگ خوجا قاتارلىق ئىنقىالب رههرلىرى بىلهن بىۋاسىته كۆرۈشكهن، جاڭ جىجۇڭغا «شىنجاڭغا
نېمىشقا مۇستهقىللىق بهرمهيسىلهر» دهپ سوئال قويغان، سهزگۇر سوئاللىرى بىلهن ئۈرۈمچىدىكى سوۋېت
ئىتتىپاقى كونسۇلىنى تهمتىرهتكهن، جهنۇبتىكى ئاقسۇ، قهشقهر ۋه خوتهن ۋىاليهتلىرىده ئۈچ ئايدىن ئارتۇق
ئهمهلىي تهكشۈرۈشته بولغان ئامېرىكالىق ياش مۇخبىر قىز باربارا ستېفېنس قايتاشىدا قومۇلنىڭ ئارايۇلتۇز

(شىڭشىڭشيا) جىلغىسىدا سىرلىق بىر ئايروپىالن ۋهقهسى بىلهن 24 يېشىدا ھاياتىدىن ئايرىلىدۇ.
 

باربارا ستېفېنسنىڭ قهبره تېشىغا يېزىلغان شېئىر 
 

   باربارا ستېفېنسنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈمى ئۇنىڭ ئامېرىكا ئاخباراتچىلىقىدىكى پارالق ئىستىقبالىنى يوققا
چىقىرىپال قالماستىن، بهلكى ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىده قۇرۇلغان
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى چۈشىنىش ۋه ئۇنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئهۋالالرنى بىلىش يولىدىكى

تىرىشچانلىقلىرىنىمۇ نهتىجىسىز قالدۇرىدۇ.
   باربارا ستېفېنسنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ مهركىزى غۇلجانى زىيارهت قىلىپ ئېرىشكهن
بىرىنچى قول ماتېرىياللىرى، خاتىره، قوليازما ۋه يۈزلىگهن فوتو سۈرهتلهر قومۇل بىلهن جيۇچۈهن

ئارىلىقىدىكى ئارايۇلتۇز (شىڭشىڭشيا) جىلغىسىدا كۆيۈپ كۈل بولىدۇ.
   ئايروپىالن ۋهقهسى يۈز بېرىپ بىرقانچههپته ئۆتكهندىن كېيىن گومىنداڭ ھهربىي تهرهپ مهخسۇس بىر
تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ئهۋهتىپ، ئارايۇلتۇزدا چۈشۈپ كهتكهن C47هربىي تىرانسىپورت ئايرۇپىالننىڭ
قالدۇقلىرىنى تهكشۈرىدۇ. كۆيگهن جهسهتلهر ئارىسىدىن باربارا ستېفېنسنىڭ جهسىتىنى جهزىملهشتۈرۈلۈپ،
مهخسۇس ساندۇق ئارقىلىق نهنجىڭغا ئهۋهتىلىدۇ. 1947-يىلى 12-ئاينىڭ 22-كۈنى باربارا ستېفېنسنىڭ
جهسىتى نهنجىڭدىكى ئامېرىكا ئهلچىخانىسى يتهرىپىدىن يهرلىككه قويۇلىدۇ. باش ئهلچى جون لهيتون
ستۇئارت دهپنه مۇراسىمىغا رىياسهتچىلىك قىلىدۇ ۋه شهخسهن ئۆزى ۋىدا نۇتۇقى سۆزلهيدۇ. باربارا

ستېفېنسنىڭ قهبره تېشىغا مۇنۇ مىسراالر ئويۇلىدۇ:
ئهلۋىدا، سهن قايتتىڭ،

كهلگهن يېرىڭگه.
بىز قالدۇق،

بۇ قانلىق، ئهسهبىي، ناخۇش دۇنيادا.
لېكىن سهن بىلگهندهك، 

بىز كۈرهشنى داۋام قىلىمىز، 
قىلچه بوشاشماي.
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ئهسال ۋاز كهچمهيمىز،

داۋاملىق ئىچىمىز ۋودكا،
ھهمده كۈلىمىز يهنه.
كېتىۋهر قهدىرلىكىم،

قىلچه غهم قىلماي،
چۈنكى ئهبهدىي ياشايسهن،

بىزنىڭ قهلبىمىزده.
 

باربارا ستېفېنسنىڭ «پارلىغان ساراي» رومانىدا تىرىلگهن ئوبرازى
 

Aimee) باربارا ستېفېنسنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن يىلالر ئۆتۈپ ئۇنىڭ ئوبرازى ئامېرىكا يازغۇچىسى ئهيمى ليۇ    
(Flash House) «نىڭ رومانىدا قايتا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. يازغۇچى ئهيمى ليۇ ئۆزىنىڭ «پارلىغان ساراي  (Liu
ناملىق رومانىدا ئاساسلىق پېرسۇناژالرنىڭ بىرى بولغان ئهلىس جهيمهس(Alice James)  نىڭ ئوبرازىنى باربارا

ستېفېنسنىڭ پروتوتىپى ئاساسىدا يارىتىدۇ. 
   ئهيمى ليۇنىڭ مهزكۇر رومانى نهشىر قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇ مۇخبىرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق
دهيدۇ: «رومانىمدىكى ئهلىس جهيمهسنىڭ ئوبرازى باربارا ستېفېنسنىڭ پروتوتىپى ئاساسىدا يارىتىلدى. باربارا
ستېفېنس تارىخىي رېئ ال شهخس بولۇپ، ئۇ ياش، چىرايلىق، ئالتۇن چاچلىق، سېھرىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان
ئايال ژۇرنالىست ئىدى. باربارا ستېفېنس 1947-يىلى خىتاي مىللهتچى ئارمىيهسى (گومىنداڭ ئارمىيهسى)
نىڭ توسقۇنلۇقلىرىغا قارىماي خىتاينى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتۈپ شهرقىي تۈركىستانغا بارىدۇ. ئۇ بۇ يهرده
گومىنداڭ ھۆكۈمىتى تاشقى دۇنياغا ئاشكارىالشنى خالىمايدىغان ئۇچۇرالرغا ئېرىشىدۇ. باربارا ئۈرۈمچىدىن
بېيجىڭغا قايتىشىدا تولىمۇ گۇمانلىق ئايروپىالن ۋهقهسىده قازا قىلىدۇ. ‹پارلىغان ساراي› ناملىق رومانىمدا
بىر تهرهپتىن ئۇنىڭ خاراكتېرىنى مۇۋهپپهقىيهتلىك يارىتىشقا تىرىشتىم. يهنه بىر تهرهپتىن، ئۇنىڭ ئهينى
يىلالردا شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بهرگهن سىياسىي ۋهقهلهرنىڭ سىرىنى ئېچىش يولىدىكى تهۋهككۈلچىلىك

ئىرادىسىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشتىم.»
 

باربارا ستېفېنسنىڭ قىسقىچه تهرجىمھالى
 

    باربارا ستېفېنس 1922-يىلى 8-ئاينىڭ 30-كۈنى نيۇ-يورك شىتاتىنىڭ يونكېرس بازىرىدا تۇغۇلغان. ئۇنىڭ
دادىسى لۇئىس دۇمونت بىربوۋېر، ئانىسى مارگارېت ستېفېنس بولۇپ، ئۇ تۇغۇلغاندا ئاتا-ئانىسى ئۇنىڭغا
باربارا ئېللېن بىربوۋېر دهپ ئىسىم قويغان. كېيىنچه ئاتا-ئانىسى ئاجرىشىپ كهتكهندىن كېيىن، ئۇ ئانىسى
بىلهن ياشاپ، ئانىسىنىڭ ئهسلىدىكى فامىلىسىنى ئۆزىگه فامىله قىلىپ قولالنغان. ئۆسمۈرلۈك يىللىرىدا
ئائىلىسى بىلهن بىرلىكته نيو-يورك شىتاتىدىن ۋىرجىنىيه شىتاتىنىڭ پايتهخت ۋاشىنگتونغا قوشنا

ئارلىڭتون ئهتراپىغا كۆچۈپ كېلىدۇ.
    ياش باربارا ئاالباما شىتاتىدا ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ بىرىنچى يىلىنى تۈگىتىدۇ، ئاندىن نيو-يورك شهھرىدىكى
بارنارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئالمىشىپ كېلىدۇ ۋه بۇ ئۇنىۋېرسىتېتتا باكالۋېرلىقنى تاماماليدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن
ئۇ ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى ئۇرۇش ئىنفورماتسىيه ئىشخانىسى (OWI) نىڭ چهتئهلدىكى خىزمىتىگه
قوبۇل قىلىنىپ، ئۇرۇش مهزگىلىدىكى گومىنداڭ ۆكۈمىتىنىڭ ۋاقىتلىق پايتهختى چۇڭچىڭدا خىزمهت
قىلىدۇ. چۇڭچىڭدا تۇرغان مهزگىللىرىده ئۇ ئامېرىكا ئاخبارات ساھهسىدىكى داڭلىق ژۇرنالىستالر بىلهن

تونۇشىدۇ ۋه دوست بولىدۇ.
    ئامېرىكادا  چىقىدىغان  «تۇرمۇش»   ژۇرنىلىنىڭ   1945- يىلى  5- نويابىردىكى  مهخسۇس  سانىدا   باربارا 
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ستېفېنسنىڭ چوڭچىڭدىكى زىيارىتىنى سۈرهتلىك خهۋهر تهرىقىسىده تونۇشتۇرىلىدۇ.
   باربارا ستېفېنس ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىشى بىلهن، ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى ئۇرۇش
ئىنفورماتسىيه ئىشخانسى (OWI) قارىمىقىدىكى خىزمىتىدىن ئىستىپا بېرىپ، قىسقا مهزگىل فرانسىيه
ئاگېنتلىقىنىڭ ئىختىيارىي مۇخبىرى بولۇپ ئىشلهيدۇ. بۇ مهزگىلده بېيجىڭغا يۆتكىلىپ، خىتايدىكى
ئىچكىي ئۇرۇش ھهققىده خهۋهر يازىدۇ. 1946-يىلى 11-ئايدا چۇڭچىڭدىن كۇزۇپلۇق داال ماشىنىسىغا ئولتۇرۇپ،
قۇرۇقلۇق يولى بىلهن ئۇيغۇر دىيارىغا سهپهر قىلىدۇ. ئۇنىڭ بۇ قېتىملىق ئۇزاق سهپىرىنىڭ مهقسىتى
گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى يهرلىك خهلقلهرگه قاراتقان قاتتىق قول سىياسىتىنى

تهكشۈرۈش، ھهمده ئىلىدا قۇرۇلغان شهرقىي تۇركىستان جۇمھۇرىيىتىنى زىيارهت قىلىش ئىدى.
   دېگهندهك، ئۇ 1947-يىلى يانۋارنىڭ ئاخىرىدىن فېۋرالنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ

تهستىقى بىلهن ئىلىنى زىيارهت قىلىدۇ.
    ئىلىدا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى جاكارالنغاندىن بۇيان، يېڭىدىن دۇنياغا كهلگهن بۇ جۇمھۇرىيهت-
نىڭ ماناس دهرياسىنى پاسىل قىلغان چېگراسى غهربتىكى قوشنىسى سوۋېتتىن باشقا ھهرقانداق بىر دۆلهتكه
ئېتىكلىك ئىدى. غهرب دۇنياسى، جۈملىدىن ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى ئىلىدا قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتىنى «سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوربېتاسىدا پهيدا بولغان دۆلهت» ياكى «سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

كۆلهڭگىسى» دهپال چۈشىنهتتى.
   شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دۇنياغا كهلگهندىن بۇيان، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي ۋه مهمۇرى
خادىملىرىدىن باشقا ھېچقانداق بىر چهتئهل پۇقراسى بۇ جۇمھۇرىيهتنىڭ تۇپرىقىنى دهسسهپ باقمىغان ئىدى.
ھالبۇكى، بۇ مۇمكىنچىلىك 24 ياشلىق ئامېرىكا مۇخبىرى باربارا ستېفېنسقا نېسىپ بولدى. باربارا
ستېفېنس شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى زىيارهت قىلغان تۇنجى ئامېرىكا مۇخبىرى، شۇنداقال تۇنجى
غهرب مۇخبىرى بولۇپ قالدى. ئهمما ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھهققىده غهربتىكى ئهركىن
دۇنياغا، جۈملىدىن ئامېرىكا جامائهتچىلىكىگه ئاشكارىلىماقچى بولغانلىرى ئۆزى بىلهن بىلله بۇ ئهزىم

تۇپراقنىڭ چېگرىسىدا سىرلىق رهۋىشته غايىپ بولدى…
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    ماۋ زېدوڭ قانداق ئادهم؟ ئهگهر بۇ سوئال بىز شهرقىي تۈركىستانلىقالردىن سورالسا، «ئۇ بىزنى يهتمىش
يىلدىن بېرى ئېزىپ، ئۆلتۈرۈپ، خارالپ كهلگهن خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئاتامانى، تارىختا مىسلى
كۆرۈلمىگهن، ھىتلېر دهرىجىلىك مهلئۇن مۇستهبىت» دهپ جاۋاب بېرىشىمىز مۇمكىن. ئهمما، بۇ سوئال
خىتايالرنىڭ ئۆزىدىن سورىلىپ قالسا، خىتايدىكى ئۇچۇر قامالى، ماۋ زېدوڭنى تا ھازىرغىچه «نۇقسانسىز»
داھىي سۈپىتىده ماختاپ – ئۇچۇرۇشالر نهتىجىسىده، ئۇالر «ماۋ زېدوڭ <مهدهنىيهت ئىنقىالبى>دا سهل
تهلۋىلىك قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئومۇمىي جهھهتتىن يهنىال <بۈيۈك داھىي> دېيىشكه ئهرزىيدىغان ئادهم»

دهپ تهرىپلىشىدۇ. 
    ھالبۇكى، يۇقىرىقىالر ئىككى تهرهپنىڭ جامائهتچىلىككه مهلۇم بولغان تارىخىي ئۇچۇرالر ئاساسىدا، ئۆز

مهۋقهسىده تۇرۇپ، ماۋ زېدوڭنىڭ «تارىخىي» ياكى «سىياسىي» كىملىكىگه بهرگهن باھاسى. 
ئهمما، «ئۇنداقتا رېئال، شهخسىي تۇرمۇشتا، ماۋ زېدوڭ زادى قانداق ئادهم ئىدى؟» دهپ سورالسا، بۇنىڭغا

شهرقىي تۈركىستانلىقالر تۈگۈل، مۇتلهق كۆپ قىسىم خىتايالر ئۆزلىرىمۇ ئېنىق جاۋاب بېرهلمهيدۇ. 
   بۈگۈن بىز بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى ماۋ زېدوڭ بىلهن 22 يىل بىلله ياشىغان، ئۇنىڭ شۇ جهرياندىكى قىلمىش

– ئهتمىشلىرىگه يېقىندىن شاھىت بولغان خۇسۇسىي دوختۇرى لى جىسۈينىڭ ئاغزىدىن ئاڭاليمىز.
 

) لى جىسۈي  1919 – يىلى بېيجىڭدا تۇغۇلغان. ئۇنىڭ جهمهتى ئهۋالدتىن ئهۋالدقا دوختۇرلۇق )      
قىلىپ كهلگهن بولۇپ، ئۇمۇ 1945 – يىلى تىببىي پهن دوكتۇرلۇق ئۇنۋانىنى ئالغان. 1954 – يىلىدىن  1976 –
يىلى ماۋ زېدوڭ ئۆلگهنگه قهدهر، 22 يىل ئۇنىڭ شهخسىي دوختۇرى بولغان. 1988 – يىلى، ئامېرىكاغا كۆچۈپ،

شۇ يهرده ئولتۇراقالشقان.
    ئاپتورنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى كۈندىلىك خاتىرىلىرى ئاساسىدا يېزىپ چىقىلغان بۇ كىتاب 1994 – يىلى
ئامېرىكادىكى راندوم كىتابچىلىقى (Random House) تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان. بۇ كىتابتا ئاپتورنىڭ ماۋ
زېدوڭنىڭ يېنىدا تۇرغان 22 يىل جهريانىدا كۆرگهن – بىلگهنلىرى سىستېمىلىق، ئىخچام بايان قىلىنىپ،
خىتاينىڭ دۆلهت ئاتىسى  ماۋ زېدوڭغا  ئاالقىدار،  باشقا  كىتابالردا  ئاساسهن  ئۇچراتقىلى  بولمايدىغان نۇرغۇن 
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خىتاي تهتقىقاتى



ئىچكى سىرالر ۋه ماۋ زېدوڭنىڭ جامائهتچىلىككه ئاشكارىالنماي كهلگهن خۇنۈك يۈزى رېئال پاكىتالر بىلهن

ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

***

ماۋ زېدۇڭنىڭ تازىلىق ئادىتى
 

   ماۋ زېدوڭ يېزىدىكى ئادىتىنى داۋامالشتۇرغان بولۇپ، ئهزهلدىن چىشىنى چوتكىلىمايتتى. ئۇيقۇدىن

ئويغانغاندىن كېيىن، چاي بىلهن ئېغىزىنى چايقاپ قوياتتى. ئۇنى چىش دوختۇرىغا كۆرۈنۈشكه كۆندۈرۈشمۇ

بهسىي مۈشكۈل ئىدى. بىر قېتىم «1 – ئۆكتهبىر» دۆلهت بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلهن تيهنئهنمېن راۋىقىغا

چىققاندا، پېڭ دېخۈهي ماڭا: «رهئىسنىڭ چىشى يېشىل سىردا سىرالپ قويغاندهك بولۇپ كېتىپتۇ، ئۇنى چىش

چوتكىالشقا كۆندۈرسهڭالر بوالتتى» دېگهنىدى. ماۋ زېدوڭنىڭ بهزى چىشلىرىنى بارماق بىلهن باسسا تۈۋىدىن

يىرىڭ چىقاتتى. ئۇ دوختۇرغا كۆرۈنۈش بىلهن پهقهتال خوشى يوقلۇقى سهۋهبلىك، شۇنچىۋاال ئاغرىققا چىداپ

كهلگهن بولسا كېرهك. [خىتايچه نهشىرى 114 – بهت، بۇنىڭدىن كېيىنكى بهت سانلىرىدا ئىزچىل خىتايچه

نهشرى ئاساس قىلىنىدۇ، ت]

    چىش دوختۇرى جاڭ گۇاڭيهن ماۋ زېدوڭنىڭ چىشىدىكى ئۇزۇننىڭ ياقى جۇغلىنىپ قالغان غهلده - غهشلهرنى

تازىالپ بولۇپ، ئېھتىيات بىلهن «جۇشى، چىشلىرىنىڭ ئارىسىغا بهك كۆپ نهرسه يىغىلىپ كېتىپتۇ، بۇنىڭدىن

كېيىن چىشلىرىنى كۈنده چوتكىالپ بهرسىله» دېۋىدى. ماۋ زېدوڭ پىسهنتمۇ قىلماي: «مهن ئهزهلدىن چاي

بىلهن ئېغىز چايقايمهن، چىشىمنى چوتكىلىمايمهن. يولۋاسمۇ چىشىنى چوتكىلىمايدۇ، لېكىن ئۇنىڭ

چىشلىرى يهنىال شۇنچه ئۆتكۈرغۇ؟» دېدى. جاڭ گۇاڭيهن ئىككىمىز نېمه دېيىشىمىزنى بىلمهي تۇرۇپ قالدۇق

[116 – بهت].

    ماۋ زېدوڭ چىش چوتكىالشنى قارار قىلىپ، مېنى چىش چوتكىسى، چىش پاستىسى تهييارالشقا بۇيرۇدى.

لېكىن، نهچچه كۈن بوالر – بولمايال، يهنه بۇ ئىشنى تاشالپ قويدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى نهچچه يىلدا، ئۇنىڭ

چىش ئاغرىقى ئىزچىل داۋامالشتى، لېكىن ئۇ دوختۇرغا كۆرۈنۈشكه ئۆچ بولغاچقا، چىشلىرىنىڭ ھهممىسى

قارىداپ، بىردىن بىردىن چۈشۈشكه باشلىدى. 1970 – يىلىنىڭ باشلىرىغا كهلگهنده، ئۇنىڭ ئارقا تهرهپتىكى

چىشلىرىنىڭ ھهممىسى چۈشۈپ كهتتى. ھېلىمۇ ماۋ زېدوڭ گهپ قىلغاندا ياكى كۈلگهنده كالپۇكلىرى

چىشلىرىنى يېپىپ تۇرىدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ چىشلىرىنىڭ شاالڭالپ، قارىداپ كهتكهنلىكىنى بايقىغانالر

ئانچه كۆپ بولمىدى [117 – بهت].

    ماۋ زېدوڭ (1949 – يىلى 9 – ئايدا) جوڭنهنخهيگه كۆچۈپ كهلگهندىن بۇيان، ئىزچىل يۇيۇنۇپ باقمىغانىدى.

ئۇ يۇيۇنۇشنى ۋاقىت ئىسراپچىلىقى دهپ قارايتتى. (شۇنىڭ ئورنىغا) ئۇ ئاخشاملىرى ھۆججهتلهرنى كۆزدىن

كهچۈرگهن، كىتاب ئوقۇغان ياكى پاراڭ سېلىپ ئولتۇرغاندا، قوغدىغۇچىلىرى ھۆل لۆڭگه بىلهن ئۇنىڭ بهدىنىنى

سۈرتۈپ قوياتتى [114 – بهت].

 

ماۋ زېدوڭنىڭ ئهيش – ئىشرهتلىك تۇرمۇشى
 

)جاڭ يۈفېڭ 14 يىلدىن بۇيان (1962 – يىلىدىن 1976 – يىلى ماۋ زېدوڭ ئۆلگهنگه قهدهر) ماۋ )    

زېدوڭنىڭ ئهڭ يېقىن خادىمى ئىدى. جاڭ يۈفېڭ ئهسلىده ماۋ زېدوڭ مهملىكهتنىڭ ھهرقايسى جايلىرىنى

كۆزدىن كهچۈرگىلى چىققاندا ئولتۇرىدىغان مهخسۇس پويىزدىكى مۇالزىمهتچى ئىدى، ئهمما (كېيىنچه ماۋ

بىلهن ئىزچىل يېقىنلىشىش نهتىجىسىده) ماۋ زېدوڭنىڭ مهخپىيهت كاتىپلىقىغا تهيىنلهندى. جاڭ يۈفېڭ

ماۋ زېدوڭ بىلهن تۇنجى قېتىم 1962 – يىلى قىشتا چاڭشادا ئۆتكۈزۈلگهن كېچلىكته ئۇچراشقان بولۇپ، ئۇ

چاغدا ئۇ ئون سهككىز ياشتا (ماۋ زېدوڭ بولسا 69 ياشتا) ئىدى. ئۇ ئاشۇ قېتىملىق كېچىلىكته

تهشهببۇسكارلىق بىلهن ماۋ زېدوڭنى تانسىغا تارتقان ۋه ئىككىيلهن ئۇدا نهچچه رهت  تانسا  ئوينىغانىدى. مهن 
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شۇ قېتىملىق كېچىلىك ئاياغالشقاندا، ماۋ زېدوڭنىڭ ئۇنىڭ قولىدىن تۇتقىنىچه ئۆزىنىڭ ھۇجرىسىغا ئهكىرىپ

كهتكهنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهنىدىم [24 – بهت].

) ئىدى. يې زىلوڭ خىتاي     ماۋ زېدوڭنىڭ ئوردىسىدا، ئۇنىڭغا ئهڭ ئهسقاتىدىغان ئادهم يې زىلوڭ (

كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى بهنگۇڭتىڭى مهخپىيهت كاتىبات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى بولۇپ،

قوشۇمچه ماۋ زېدۇڭنىڭ تۇرمۇش ئىشلىرىغا مهسئۇل ئىدى. كېيىنچه مهن ۋاڭ دوڭشىڭدىن، شۇنداقال يې

زىلوڭنىڭ ئۆز ئاغزىدىن، ئۇنىڭ ماۋ زېدوڭغا ئاشنا تېپىپ بېرىدىغانلىقىنى ئاڭلىدىم. يې زىلوڭ جوڭنهنخهيده،

ماۋ زېدوڭنىڭ قورۇسىنىڭ ئارقا تهرىپىده تۇرىدىغان بولۇپ، ئۇ ياش قىزالرنى جوڭنهنخهيگه ئهكىرىپ، ئاۋۋال

) ئۇخالپ قالغاندا، ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆيىگه باشالپ كىرهتتى، ئاندىن (ماۋ زېدوڭنىڭ خوتۇنى) جياڭ چىڭ (

قىزالرنى ئاشخانىنىڭ ئارقا تهرىپى ئارقىلىق ماۋ زېدوڭنىڭ ھۇجرىسىغا باشالپ كىرهتتى ۋه سهھهرده 

جوڭنهنخهيدىن غىپپىده چىقىرىۋېتهتتى [156 – بهت].

    1961 – يىلى ئىككىنچى ئايدا، يهنى چاغاندىن ئۇزۇن ئۆتمهيال بىز ماۋ زېدوڭنىڭ مهخسۇس پويىزىغا

ئولتۇرۇپ، گۇاڭجوۋغا قاراپ يولغا چىقتۇق. ماۋ زېدوڭ بۇ قېتىملىق سهپىرىده تېخىمۇ كۆپ ئايالالرنى بىلله

ئېلىۋالغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىده ئىككى نهپهر مهخپىي ئىشالر خادىمىدىن باشقا، يهنه بىر يهسلى

ئوقۇتقۇچىسىمۇ بار ئىدى. ئىلگىرى ئوغلۇم لى جوڭنىڭ يهسلىدىكى ئوقۇتقۇچىسى بولغان بۇ ئايال ماڭا

سهمىمىي، يۇۋاشتهك تهسىر بهرگهنىدى. ماۋ زېدوڭ ئۇنىڭ بىلهن جوڭنهنخهيدىكى تانسا كېچىلىكىده تانسا

ئويناپ يۈرۈپ تونۇشۇپ قالغان بولۇپ، بۇ قېتىم ئۇنىڭ «كۆزىنى ئېچىپ قويۇش» ئۈچۈن بىلله ئېلىۋالغانىدى.

) ۋوگزالىدا     پويىز خاڭجۇدىن قوزغىلىپ، ئارىلىقتا چاڭشا شهھىرىنىڭ سىرتىدىكى خېيشىپۇ (

) ۋه توختىدى. ماۋ زېدوڭ بۇ يهرده خۇنهن ئۆلكىلىك پارتكومنىڭ بىرىنچى سېكرېتارى جاڭ پىڭخۇا (

پارتكومنىڭ باشقا بىر نهچچه نهپهر ئهزاسىنى سۆھبهتلىشىشكه چاقىردى. ئهمما، جاڭ پىڭخۇا ۋه پارتكوم

) كهلگهندىن كېيىنمۇ، ماۋ زېدوڭ ھېلىقى يهسلى شۇجىلىرىدىن بىرى بولغان ۋاڭ يهنچۈن (

ئوقۇتقۇچىسى بىلهن ئۆزىنىڭ ۋاگونىغا بېكىنىۋېلىپ، ئۇالرنى خېلى ئۇزۇن ساقالتقاندىن كېيىن، ئاندىن

چىقتى. ماۋ زېدوڭ ئۇالر بىلهن سۆھبهتلىشىشكه باشلىغاندا، مهن، يهسلى ئوقۇتقۇچىسى ۋه ئىككى نهپهر

مهخپىي ئىشالر خادىمى پويىزدىن چۈشۈپ ئهتراپنى ئايالندۇق. بىر ئازدىن كېيىن مهخپىيهت ئىشخانىسىدىكى

ليۇ فامىلىلىك خادىم كېلىپ بىزگه قوشۇلدى. كۆپچىلىك كۈلكه – چاقچاق بىلهن كېتىۋاتقاندا، ليۇ

فامىلىلىك خادىم يهسلى ئوقۇتقۇچىسىغا: «بۈگۈن مهن گېپىڭىزنى ئاڭالپ قالدىم جۇمۇ!» دېدى. (بۇ ئىشنىڭ

ئارقا كۆرۈنۈشى ھهققىده ئازراق توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئهينى چاغدىكى خىتاينىڭ شارائىتىدا، ماۋ

زېدوڭنىڭ ئاغزىدىن چىققان ھهرقانداق گهپكه ئالىي يوليورۇق سۈپىتىده مۇئامىله قىلىنىدىغان بولغاچقا،

خىتاي مهركىزىي كومىتېتىنىڭ باشقا كاتتىباشلىرى خىزمهتچىلهرنىڭ ئۇنىڭ سهپهر جهريانىدىكى سۆزلىرىنى

رهتلهپ، ھۆججهت قىلىشتا قىينىلىۋاتقانلىقىنى نهزهرده تۇتۇپ، ماۋ زېدوڭنىڭ ئاۋازىنى ئۈنگه ئېلىۋېلىپ،

ئاندىن ئالدىرىماي رهتلهپ چىقىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ۋاگونىغا ئاۋاز ئېلىش ئۈسكۈنىسى ئورۇنالشتۇرۇشقا رۇخسهت

قىلغان ۋه ماۋ زېدوڭنىڭ بۇنىڭغا قوشۇلمايدىغانلىقىنى بىلگهچكه، بۇ ئىشنى ئۇنىڭدىن مهخپىي تۇتقانىدى.

ئۈنگه ئېلىش خادىملىرى بۇ ئايالنىڭ ئاۋازىنى ئهنه شۇ جهرياندا ئاڭالپ قالغان. ئهمما، مۇشۇ ۋهقهدىن كېيىن،

بۇ ئۈنگه ئېلىش ئىشى سۇغا چىالشقان. بۇ ھهقتىكى تهپسىلىي مهلۇمات ئۈچۈن ئهسلى كىتابقا قارالسۇن، ت)

      ئۇ چۆچۈگىنىچه: «قايسى گېپىمنى ئاڭالپ قالدىڭىز؟» دهپ سورىدى.

     ليۇ كۈلۈپ تۇرۇپ: «جۇشى جاڭ پىڭخۇا شۇجى بىلهن كۆرۈشۈشتىن ئىلگىرى، سىز ئۇنىڭ ۋاگونىدا ئىدىڭىز،

شۇ   چاغدا سىز ئۇنى تېزراق ئورنىدىن تۇرۇپ كىيىمىنى كىيىشكه ئالدىراتمىدىڭىزمۇ؟» دېدى.  

     يهسلى ئوقۇتقۇچىسى «يهنىچۇ؟ يهنه نېمىلهرنى ئاڭلىدىڭىز؟» دېدى.

    ليۇ مۇغهمبهرلىك بىلهن كۈلۈپ «ئىشقىلىپ، ھهممىنى ئاڭلىدىم» دېدى.

    بۇ چاغدا يالغۇز يهسلى ئوقۇتقۇچىسىنىڭال ئهمهس، ھهممهيلهننىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ كهتتى.

  كېيىن يهسلى ئوقۇتقۇچىسى بۇ ئىشنى ماۋ زېدوڭغا مهلۇم قىلىۋىدى، ماۋ زېدوڭ بۇ ئىشنى قاتتىق

سۈرۈشتۈردى.
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) نىڭ ئىككىنچى نومۇرلۇق بىنادىكى     پويىز ۋۇخهنگه يېتىپ بارغاندىن كېيىن، مهن ۋاڭ دوڭشىڭ (

ئىشخانىسىغا كىرسهم، ئۈستهلگه ئۈنئالغۇ، ئۈن لېنتىسى، توك سىملىرى، ھهرخىل چوڭ – كىچىك كاناي

دېگهندهك نهرسىلهر دۆۋىلىۋېتىلگهنىكهن. ماۋ زېدوڭ ۋاڭ دوڭشىڭ، مهخپىيهت ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن

)، لو گۇاڭلۈ، ئۈنگه ئېلىش خادىمى ليۇ قاتارلىقالرنى ئۈستهلنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ، مۇدىرى كاڭ يىمىن (

مۇشۇ نهرسىلهر بىلهن بىلله رهسىمگه چۈشۈپ، رهسىمنىڭ ئاستىغا «ماۋ زېدوڭنى مهخپىي رازۋېتكا قىلىش

ئۈچۈن، ئوغرىلىقچه ئۈنگه ئېلىش قىلمىشىنىڭ ماددىي پاكىتلىرى» دهپ يېزىپ، ئارخىپ قىلىپ ساقالشقا

بۇيرۇق چۈشۈرۈپتۇ [355 ~ 357 – بهتلهر].

 

 

 

خىتايچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى
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    ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مۇنهۋۋهر ئوغالنى، يېتىشكهن تارىخچى تۇرسۇنجان ھېزىم ياۋۇز  1973-يىلى شهرقىي

تۈركىستاننىڭ باي ناھىيىسىده تۇغۇلغان. 1991-يىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ كهسىپىگه قوبۇل

قىلىنىپ، 1996-يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگهن. ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن، ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 1-ئوتتۇرا مهپتهپكه

تارىخ ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ خىزمهتكه چۈشكهن. تۇرسۇنجان ھېزىمنىڭ تارىخ بىلىمى مول ۋه ئهتراپلىق بولۇپ،

ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش جهريانىدا، ئۇيغۇر تارىخىنى خىتاينىڭ بۇرمىالشلىرىدىن خالىي، تارىخىي چىنلىققا

ئۇيغۇن شهكىلده ئوقۇغۇچىلىرىغا بايان قىلىپ بېرىشكه تىرىشقان. دۈشمهننىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرىغان بىر

مىللهتنىڭ تارىخ ئوقۇتقۇچىسى ئۈچۈن، ۋهتىنىنىڭ ۋه مىللىتىنىڭ تارىخىنى مىللهتنىڭ كېلهچىكى

ھېسابالنغان ئوقۇغۇچىلىرىغا تاجاۋۇزچى دۈشمهننىڭ يازغىنى بويىچه ئهمهس، ۋهتهننىڭ ئوت يۈرهك ئوغالنلىرى

ۋه ھهققانىيهتچى ئالىمالر تهرىپىدىن يېزىلغىنى بويىچه چۈشهندۈرۈش ئۇيغۇرالردىن كۆپ كىشىگه نېسىپ

بولمىغان خىزمهت. ئېچىنىشلىق يېرى شۇكى، بۇ خىزمهتكه ئۆزىنى ئاتىغانالر ھهر خىل شهكىلده خىتاينىڭ

زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ كهلگهن. تۇرسۇنجان ھېزىم دهل مۇشۇ جهھهتته خىتاينىڭ زىيانكهشلىككه

ئۇچرىغان ئوت يۈرهك ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن بىرىدۇر. تۇرسۇنجان ھېزىم 2004-يىلى 9-ئايدىن باشالپ دهرس

ئۆتۈشتىن توختىلىپ، ئۆز بىلىم قۇرۇلمىسى ۋه ئۇنۋانىغا ئۇيغۇن بولمىغان شهكىلده دهسلهپته مهكتهپ

دهرۋازىسىنى بېقىشقا، كېيىنچه ئوقۇغۇچىالر ياتاق بىناسىنى بېقىشقا قويۇلغان.

   تۇرسۇنجان ھېزىم 2009-يىلى ئ ۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى يۈز بېرىپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئائىلىسىدىن تۇتۇپ

كېتىلگهن. 2010-يىلى 7-ئايدا ئاقسۇ ئوتتۇرا سوت مهھكىمىسى تهرىپىدىن يهتته يىللىق قاماق جازاسىغا

ھۆكۈم قىلىنغان. سوت مهخپىي ئېچىلغان بولۇپ، ئائىلىسىدىن ھېچكىم سوتقا قاتناشتۇرۇلمىغان. تۇرسۇنجان

ھېزىمنىڭ جازا مۇددىتى 2017-يىلىدى  توشقان  بولسىمۇ، جازا  مۇددىتى  توشقان  تۇرسۇنجان  قايتىالپ (ياكى 
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(ياكى داۋاملىق تۈرده) مهھكۇملۇق ھاياتىنى داۋامالشتۇرماقتا.

   تۇرسۇنجان ھېزىم 2004- يىلىنىڭ باشلىرىدا سىنىپ مهسئۇلى ۋه تارىخ دهرسى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ

ئىشلهۋاتقاندا، ئۇنىڭ قولىدا ئوقۇغان ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرى تۇرسۇنجان ھېزىم ھهققىده مۇنۇالرنى بايان

قىلغان:

«تۇرسۇنجان مۇئهللىم چاقچاقچى، سۆزگه ماھىر، تهپهككۇرى كهڭ، ئوقۇغۇچىالر بىلهن ياخشى ئارىلىشىپ

ئۆتىدىغان، خىتاي تىلىنى، خىتاينىڭ ۋه چهتئهللهرنىڭ تارىخىنى، سىياسهتلهرنى ياخشى بىلىدىغان، كۆپ

قىرلىق بىلىمگه ئىگه ئۇستاز ئىدى. خىتايچىنى پىششىق بىلهتتى، نۇرغۇنلىغان خىتاي فىلىملىرىنى ۋه

چهتئهل فىلىملىرىنى خىتايچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغان. مۇئهللىم توي قىلغان. بىر كىچىك قىزى

بارلىقىنى بىلىمهن. تۇرسۇنجان مۇئهللىمنىڭ ئۆيى ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ ئائىلىلىكلهر

قورۇسىدا ئىدى. مهن ئىككىنچى يىللىققا چىققاندا، مهكتهپ مۇئهللىمىمىزنى دهرس ئۆتۈشتىن توختىتىپ،

سىنىپ مهسئۇللۇقىدىن تۇيۇقسىز قالدۇرۇۋهتتى. كېيىن مهكتهپنىڭ دهرۋازىسىنى بېقىشقا قويدى.

كېيىنكىرهك مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچىالر ياتاق بىناسىنى بېقىشقا قويدى. تۇرسۇنجان مۇئهللىم مۇشۇ

ۋاقىتالردا ئورخۇن توربېتىنى جانالندۇرغان ئىدى. مهن تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتقان ۋاقىتالردا تۇرسۇن

مۇئهللىمنىڭ گېرمانىيىگه چىقماقچى بولۇپ، گېرمان تىلىنى ئۆگهنگهنلىكىنىمۇ ئاڭلىغان ئىدىم…»(1)

    تۇرسۇنجان ھېزىم خىتايچه، تۈركچه ۋه چاغاتاي يېزىقىنى ياخشى ئىگىلىگهن. خىتاي تارىخچىسى لىن

گهننىڭ «ھونالرنىڭ ئومۇمىي تارىخى» ناملىق ئهسىرىنى خىتايچىدىن تهرجىمه قىلغان. ئۇ ئۇيغۇرالر

ئارىىسدا بىر مهھهل شۆھرهت قازانغان «ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تورى»نىڭ قۇرغۇچىسى بولۇپ، 2005-

يىللىرى ئهتراپىدا قۇرۇلغان بۇ تور بېكهت مهزمۇنلىرىنىڭ سهرخىللىقى، تارىخىي پاكىتالرنىڭ چىنلىقى

بىلهن ئۇيغۇر توربهتچىلىكىدىكى مۇھىم تور بهتلهردىن بىرى بولۇپ قالغان. تۇرسۇنجان ھېزىم بۇ تور

بهتتىكى ماقاله-ئهسهرلهرنىڭ زور كۆپچىلىكىنى ئۆز قولى بىلهن تهييارلىغان. ئورخۇن تورى خىتاي

تاجاۋۇزىدىن بۇيان ئىزچىل رهۋىشته مېڭىسى يۇيۇلۇشقا دۇچ كهلگهن، چۈشكۈنلهشكهن، چارىسىز قالغان،

ئۆز كىملىكىنى ساقالش ئۈچۈن پۇتى كۆيگهن توخۇدهك تىپىرالۋاتقان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن غايهت زور مهنىۋىي

ئوزۇق ۋه ئويغىنىش ئېلىپ كهلگهن.

سولدىن ئىككنچى كىشى تۇرسۇنجان ھېزىم
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   تۇرسۇنجان ھېزىمنى يېقىندىن تونۇيدىغانالر ئۇنىڭ تارىخ ئىلمىي بويىچه چوڭقۇر ۋه ئهتراپلىق مهلۇماتى

ۋه كىشىلىك ئهخالق پهزىلىتى بىلهن جامائهت ئىچىده سۆيۈلگهن بىر كىشى ئىكهنلىكىنى، ئهمما ئىلمىي

ۋه تارىخىي مهسىلىلهردىكى ھهققانىيهتچىلىكى سهۋهبلىك، خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك خادىملىرىنىڭ

بۇرۇنال دىققهت نۇقتىسىغا ئايالنغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى.(2)

   ئامېرىكادا ياشاۋاتقان مهلۇم ئۇيغۇر زىيالىيسى تۇرسۇنجان ھېزىم ھهققىده مۇنداق دهيدۇ:«تۇرسۇنجان

ئهينى ۋاقىتتا داڭلىق تارىخچىالر بىلهن بولۇپمۇ ھاجى ياقۇپ بىلهن يېقىن ئۆتكهن. ھاجى ياقۇپنىڭ

خىتايچه ۋه تۈركچىدىن ناھايىتى مول ماتېرىيال مهنبهلىرى بار ئىدى. تۇرسۇنجان ھېزىم ماتېرىيال

توپالشقا ناھايىتى ئېتىبار بهرگهن ئىكهن. ئهينى دهۋرده ئادهتتىكى كىشىلهر كۆرهلمهيدىغان كىتاپ-

ماتېرىيالالرنى كۆرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن. ھاجى ياقۇپنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق تۈركىيهدىن كىرگهن

ماتېرىيالالرنى كۆرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن ۋه مۇشۇ جهھهتتىن بىلىمىنى ئاشۇرغان، ماتېرىيال يىغىشقا

ئېتىبار بهرگهن. 

   تۇرسۇنجان ھېزىم ئاقسۇغا قايتىپ، ئاقسۇ 1-ئوتتۇرىغا ئىشقا چۈشكهندىن تارتىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى-

نىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئىكهن. ئۇنىۋېرسىتېت پۈتتۈرۈپ ئۇزاق ئۆتمهي خىتاي بىخهتهرلىك نازارىتى

تهرىپىدىن تهكشۈرۈلۈپ سوراق قىلىنغان ۋه قارا تىزىملىككه كىرگۈزۈلگهن. ئۇنىۋېرسىتېت يىللىرىدىن

باشالپ تاكى تۇتۇلغۇچه بولغان ئارىلىقتا خىتايدا ۋه شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر تارىخىغا مۇناسىۋهتلىك

ماتېرىيالالرنىڭ ھهممىسىنى دېگۈدهك يىغىپ ساقلىغان ۋه ئۆزى ساقلىغان ماتېرىيالالر ئاساسىدا ئورخۇن

ئۇيغۇر تورىنى قۇرۇپ چىققان. ئورخۇن تورىغا ناھايىتى كۆپ ئهمگىڭى سىڭگهن.

    2009-يىلىنىڭ باشلىرىدا توردىن تۇرسۇنجان ھېزىمنىڭ ئانىسى تۈگهپ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ، تېلفون

قىلىپ ھال سورىدىم. تېلفوندا مهن بىلهن ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ھالدا، نورمال كهيپىيات ئىچىده پاراڭالشتى.

مېنى ھهيران قالدۇرغان بىر ئىش شۇ بولدىكى، تۇرسۇنجاننىڭ ئانىسى ئالدىنقى كۈنى ۋاپات بوپتۇ، (مهن

تېلفون قىلغان ۋاقىت) ئۇنىڭ ئانىسى تۈگهپ كېتىپ ئهتىسى ئانىسىنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈپ، يهرلىككه

قويۇۋېتىپ قايتىپ كېلىپ، كومپىيوتېرنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ مىللهتنىڭ خىزمىتىنى قىلىۋاتقان ۋاقىتقا

توغرا كهلگهن ئىكهن. ھازىدار تۇرسۇنجاننىڭ، شۇ ھالىتىدىمۇ (ئۆزىگه ھېچقانداق ئىقتىسادىي ۋهياكى باشقا

جهھهتتىن مهنپهئهت كهلتۈرمهيدىغان، ئهمما، مىللهت ئۈچۈن تولىمۇ قىممهتلىك ھېسابلىنىدىغان)

خىزمىتىنى داۋامالشتۇرۇشى مېنى ھهقىقهتهن تهسىرلهندۈرگهن ئىدى.»

 

نهقىل مهنبهلىرى:

 

http://london-uyghur-ansambil-munbiri.18026.n3.nabble.com/Tursunjan-hezimning-

qisqiche-terjimihali-td2660514.html

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/qisqa_xewerler/orxun-torbeti-03082011152402.html

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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مۇھهممهد
سالىھ دامولال 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

جازا الگىرىنىڭ تۇنجى قۇربانلىرىدىن نوپۇزلۇق دىنىي ئالىم مۇھهممهد سالىھ دامولال ھاجىمنى ئهسلهيمىز
 

بۈيۈك تۆھپىكار ئۇستاز ۋه ئىستىداتلىق  ئۆلىما مۇھهممهد سالىھ دامولال ۋهتىنىمىزدىكى ئهڭ قورقۇنچلۇق

چاغالردىن 1937 ـ يىلى ئاتۇشتىكى تونۇلغان ئۆلىما سالىھ دامولال ھاجىمنىڭ ئائىلىسىده دۇنياغا كهلگهن .

ئوغلى نهجىپ ئهپهندىنىڭ ئېيتىپ بېرىشىچه مهرھۇم 1939 - يىلى جالالت شېڭ شىسهي ئومۇميۈزلۈك ئاق

تېررورلۇق ئېلىپ بېرىۋاتقان ئهنسىز چاغالردا تۇغۇلغان.
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   سالىھ دامولال ھاجىم ھىجىرىيه 1313 ـ يىلى، يهنى مىالدى 1895 ـ يىلى ئاتۇشتا تۇغۇلغان. زامانىدىكى

بۈيۈك ئۆلىماالردا تهلىم ئېلىپ، ئۇالرنىڭ پۈتۈن ئىلىملىرى بىلهن قوراللىنىپ، قهشقهر ئۆلىمالىرىنىڭ

پۈتۈنلهي دېگۈدهك قوللىشى بىلهن 1946 ـ يىلى قازى قۇززات بولغان.1949 ـ 1957 ـ يىلالردىكى ئاتالمىش

«يهرلىك مىللهتچىلهرگه  زهربه بېرىش ھهرىكىتى»ده زىيانكهشلىككه ئۇچراپ، ھىجىرىيه 1377 ـ يىلى(1957 ـ

يىلى)20 ـ ئىيۇن ۋاپات بولۇپ كهتكهن. سالىھ دامولال ھاجىم ئۆز زامانىدا  ئهرهب، پارىس ئهدهبىياتى بويىچه

يېتىلگهن ئهدىب، ئىسالم دىنى ئىلمىدا توشقان كاتتا ئۆلىما، مهرىپهتپهرۋهر زات ئىدى. پهننىي مهكتهپته ئوقۇپ

يۈرگهن مۇھهممهد سالىھ ئاتىسىنىڭ تهسىرىده كىچىكىدىنال ئهتراپلىق دىنىي تهلىم ئېلىشقا باشلىدى، 11

يېشىدىال خهتمىدىن ئۆتۈپ، مۇرهتتهب قارى بولغاندىن كېيىن ئهرهب، پارىس تىللىرىنى ئۆگىنىشكه كىرىشتى.

كېيىنكى ئېغىر جاپالىق كۈنلهردىكى قىيىن شارائىت ۋه بېسىم ئۇنىڭ ئىلىمگه بولغان ئوتتهك ئىشتىياقى ۋه

بۈيۈك غايه ئۈچۈن تىكلىگهن ئىرادىسىنى بويسۇندۇرالمىدى.

   ئاتىسى سالىھ دامولال ھاجىم ئوغلىنىڭ يۇمران قهلبىده ئۇنىڭ توغرا يۆلۈنۈش بويىچه ئهتراپلىق يېتىلىشى

ئۈچۈن تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغان ئۇنتۇلغۇسىز، ئىلھامبهخىش ئىزالرنى قالدۇرغانىدى. ئاتىسىنىڭ

تهربىيسىده ئىسالم دىنىنىڭ ھهر قايسى ئىلىم تۈرلىرىگه پۇختا ئاساس سېلىپ بولغان مۇھهممهد سالىھ

دامولال ھاجىم 1955 ـ يىلى كۈزده بېيجىنگه بېرىپ، يېڭىال قۇرۇلغان ئىسالم ئىنىستىتۇتىغا ئوقۇشقاكىرگهن.

ئهينى چاغالردا مىسىردىن تهكلىپ قىلىنغان بهھىييۇددىن زهييانى، شهيخ ئابدۇللهتىف ھامىد سۇاليمان

قاتارلىق پروفېسسرورالرنىڭ بىۋاسىته يېتهكچىلىكىده، تهپسىر، ھهدىس، فىقھى، ئهقىده، ئىسالم پهلسهپىسى،

ئىسالم تارىخى، ئىلمىي باالغهت، ئىلمىي كاالم، ئهرهب ئهدهبىياتى قاتارلىق پهنلهرنى سېستىملىق ئۆگهنگهن.

1960-يىلى كۈزده مهكتهپنى ئهال نهتىجه بىلهن پۈتتۈرۈپ، ئۈرۈمچىده مىللهتلهر تهتقىقات ئورنىغا ئورۇنالشتى.

شۇ چاغدىن باشالپال قۇرئان كهرىمنى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش ھهققىده ھهرىكهت قىلغان . ئهمما ئاتالمىش

مهدهنىيهت ئىنقىالبىدا تارتىپ چىقىرىلىپ ، باشقا ئهرباپالر بىلهن بىلله ئون يىل كۆپ خورلۇق تارتقان . 1978 -

يىلى قايتىدىن تهتقىقاتىنى مۇستهقىل ۋه تهنھا باشالپ ، مۆتىۋهر 27 تهپسىردىن پايدىلىنىپ ۋه سېلىشتۇرۇپ

، ساق سهككىز يىل تهر تۆكۈپ ، كۆپ يىللىق جاپالىق ئهمگهك قىلىپ، نۇرغۇن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ

ئاخىرى مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي دهستۇرى بولغان «قۇرئان كهرىم» نى ئهرهب تىلىدىن ئۇيغۇر تىلىغا تهلهپكه

اليىق رهۋىشته تهرجىمه قىلىپ چىقتى. نهشىر قىلىنىش ئالدىدا ۋهتىنىمىزدىكى مۆتىۋهر ھېسابالنغان 15 نهپهر

نوپۇزلۇق ئۆلىمانىڭ كۆزدىن كهچۈرۈپ چىقىشىغا سۇنۇلدى. ئۆلىماالر تهرجىمىنى باشتىن-ئاخىر مۇتالىئه

قىلىپ چىقىپ، بىر ئېغىزدىن ماقۇلالپ، ئاالھىده تهھسىن ئوقۇپ، تهقرىز يېزىپ بهردى. بۇ تهرجىمه 1986-يىلى

مهركىزىي مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن 200 مىڭ پارچه بېسىپ تارقىتىلدى. 

   مۇھهممهد سالىھ دامولال هاجىم يهنه ھهدىس ئىلمىدىكى ئالته ئىشهنچلىك، نوپۇزلۇق كىتابالرنىڭ

بىرىنچىسى بولغان «سهھىھۇلبۇخارى» نى ۋه «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ تهرجىمھالى» قاتارلىق

كىتابالرنىمۇ ئهرهبچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ نهشىر قىلدۇردى .مۇھهممهد سالىھ دامولال هاجىم يهنه

ئۆزى يالغۇز ۋه باشقىالر بىلهن ھهمكارلىشىش ئاساسىدا «جامىئۇتتهۋارىخ»، «تهۋارىخ خهمسه»، «غازات دهر

مۈلكى چىن»، «ئىھيا ئۇلۇمىددىن»، «مهكتۇبات»، «تهزكىرهئى ئهزىزان»، «سىررۇلمۇخلىس»، «زهپهرنامه»،

«تهزكىرهئى ئۇۋهيسىييه»، «تهۋارىخ جهدىده»، «جهھدۇلمۇقىل»، قاتارلىق كىتابالرنى تهرجىمه قىلىپ، ئىلمى

تهتقىقات ئىشلىرىنى مول ماتېرىيالالر بىلهن تهمىن ئهتتى.

   مۇھهممهد سالىھ دامولال هاجىم 1961-يىلدىن تارتىپ تارىخشۇناس ئۇيغۇر سايرانى ئهپهندى بىلهن

بىرلىشىپ «دىۋان لۇغهتىتتۈرك» كىتابىنى ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىشقا كىرىشكهنىدى. 4 يىل جاپالىق

ئىشلهش ئارقىلىق بۇ ۋهزىپىنى مۇۋهپپىقىيهتلىك تامامالپ نهشىرگه سۇنۇش ئالدىدا «مهدهنىيهت ئىنقىالبى»

باشلىنىپ شۇ «ئىنقىالب» قااليمىقانچىلىقىدا ئۇ تهرجىمه نۇسخا تاالن-تاراج قىلىنىپ زايا بولۇپ كهتتى.

مۇھهممهد سالىھ دامولال هاجىم بىر تهرهپتىن جاپالىق ئىلمىي تهتقىقات خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالنسا، يهنه بىر

تهرهپتىن 1987-يىلىدىن باشالپ ئىسالم ئىنىستىتۇتىنىڭ مۇدىرلىق ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئالدى. بۇ يهرده

تاكى 1999 - يىلغىچه مۇدىر بولۇپ خىزمهت قىلدى.
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   خىتاينىڭ «مهدهنىيهت ئىنقىالبى» دهۋردىن كېيىن دامولال ھاجىم چهتئهللهرده بهزى دىپلوماتىك

ئۇچرىشىشلىرىدا بولغان. مهسىلهن 1983 ـ يىلى سۇداندا،1989 ـ يىلى ماراكهشته،1989ـ يىلى 10 ـ ئاينىڭ 25ـ

كۈنى ئىمام ئىلى رىزا تهۋهللۇتىنىڭ مىڭ يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن ئىران مهشھهتته ئېچىلغان ئىلمىي

مۇھاكىمه يىغىنىغاقاتناشقان.1990 ـ يىلى رامىزاننىڭ 27ـ كېچىسى ماراكهشكه بېرىپ قهسىده ئوقۇغان.

ئۇندىن كېيىن تاكى 1997ـ يىلى فېۋرال ۋهقهسىگه قهدهر ئىزچىل ماراكهشكه زىيارهتكه بېرىپ مهۋلۇت

يىغىلىشىغا  قاتنىشىپ تۇرغان. 1991ـ يىلى 16 ـ سېنتهبىر مىسىر پرىزدېنتى ھۇسنى مۇبارهك تهرىپىدىن 10

مهشھۇر ئالىمنىڭ بىرى سۈپىتىده ئوردېن بېرىلگهن.

    دامولالھاجىم ئۆزى باش بولۇپ قۇرۇپ چىققان ئۈرۈمچى ئىسالم دىنى ئىنىستىتۇتىغا 1987  ـ يىلدىن باشالپ

ساق 12 يىل مۇدىر بولغان. بۇجهرياندا ئىران داھىيسى ئهلى خامىنىي ۋه پىرىزىدېنت خاتهمى قاتارلىق ئىسالم

ئهللىرىنىڭ داھىيلىرى ئۈرۈمچىگه زىيارهتكه كېلىپ تۇرغان. 1989 - يىلى 12 - ماي جۈمه ئوقۇپ بولغان

خامىنىي قهشقهردىن ئايرىلغاندىن كېيىنال 1989 ـ يىلى 19 ـ ماي ئوقۇغۇچىالر ۋهقهسى، 1990 ـ يىلدىكى بارىن

ۋهقهسى، شۇنداقال 1997 ـ يىلىدىكى غۇلجا ۋهقهسىدىن كېيىن دامولال ھاجىمغا بېسىم كۈچىيىپ كهتكهن.

1999ـ يىلى دامولال ھاجىمنىڭ ئىككى قانىتى بولغان قابىل ئىز باسارلىرى سۇيقهست بىلهن تۇتقۇن قىلىنغان.

شۇ يىلنىڭ ئاخىرى دامولال ھاجىم ئىستىپا بېرىپ پېنسىيگه چىققان.(ئهمهلىيهتته دامولال ھاجىم 1998 ـ

يىلىال 1993ـ يىلنىڭ بالىلىرىنى ئۇزىتىش مۇراسىمىدا سۆز قىلىپ،10يىل ئهلهم خىزمىتى

قىلغانلىقىنى،بۇندىن كېيىنكى ئۆمرىنى قهلهم خىزمىتى بىلهن ئۆتكۈزىدىغان بولغانلىقىدىن بىشارهت

بهرگهن). دهرۋهقه دامولال ھاجىم دهم ئېلىشقا چىققاندىن كېيىنكى پۈتن ئۆمرى قهلهم بىلهن ئۆتكهن. پېنسىيهگه

چىققاندىن كېيىنكى ئهڭ ئاخىرقى چهتئهل زىيارىتى 2002 ـ يىلى 8 ـ ئاينىڭ 28 ـ كۈنى ئالمۇتادا

بولغان.«ئوتتۇرا ئاسىيادا ئىسالمنىڭ تارىخىي ئۆتمۈشى ۋه بۈگۈنى» ناملىق خهلقئارالىق يىغىندا قهسىده

ئوقۇغان.

    تارىخنىڭ چاقى 2017 ـ يىلى فېۋرالغا كهلگهنده،دامولال ھاجىم 1997 ـ يىلدىكى قوپال مۇئامىلىگه قايتا

دۇچ كېلىشكه باشلىغان. بىر يىلغا يېقىن ئۆيىده قاتتىق نهزهربهنت ئاستىدا ياشىغان دامولال ھاجىم 2017 ـ

يىلى  جالالت چېن چۇنگو تهرىپىدىن ئۈرۈمچىدىكى  مهلۇم جازا الگىرىغا ئهكىرىپ كېتىلگهن. ھىجىرىيه 1439 ـ

يىلى 5ـ ئاينىڭ 7 ـ كۈنى ،مىالدى 2018 ـ يىلى 24 ـ يانۋار چارشهنبه كهچ بۈيۈك ئالىمىمىز جازا الگىرىدا شېھىت

قىلىنغان.

    بۈيۈك ئۆلىما،ئۇلۇغ ئۇستاز،مهشھۇر تىلشۇناس ئۇستازىمىز شېھىت ئوغلى شېھىت مۇھهممهد سالىھ دامولال

ھاجىمغا ئالالھتىن رهھمهت تىلهيمىز! بارلىق نامسىز شېھىتلىرىمىزغا ئهڭ كاتتا مۇكاپاتالرنى بهرسۇن! ئۇيغۇر

مىللىتىنىڭ يېتۈك ئىسالھاتچى دىنىي ئالىمى مۇھهممهد سالىھ دامولال ھاجىمنىڭ خىتتاي جازا الگىرىدا قازا

قىلغانلىقىنىڭ ئىككى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن كۈچلۈك قايغۇ - ھهسرهت ، ۋه چوڭقۇر مېھرى -  مۇھهببهت

بىلهن چىن قهلبىمىزدىن ياد ئېتىمىز ! « ئالىم ئۆلمهيدۇ ! ئۇلۇغ ئالىم ياققان مهرىپهت مهشئىلى پات ئارىدا

ئالتايدىن كهشمىرگىچه ، پامىردىن كهڭسۇغىچه بولغان بىپايان ئانا ۋهتىنىمىزنىڭ ھهممه يېرىده تولۇق

چاقنايدۇ !» 

 

مهنبهلهر : 

 

1 . دامولال ھاجىمنىڭ ئۆزىنىڭ بىۋاسته بايانلىرى.

2 . خىتاي مۇسۇلمانلىرى ژۇرنىلى . 

3 . تارىخىزدىكى سىرالر ۋه ئۇنتۇلغان ئۇلۇغلىرىمىز . 

4 . ئوغلى نهجىپ ۋه ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئهسلىمىلىرى .
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بىزنى باشقىالرغا نىسبهتهن غهزهبلهندۈرگهن ھهر قانداق ئىش بىزگه ئۆزىمىزنى تونۇتىدۇ. (كارل يۇڭ)

Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.

-  Carl Jung

ئۆزىنى تونۇش پۈتكۈل ئهقىل-پاراسهتنىڭ باشلىنىشىدۇر. (ئارىستوتىل) 

Knowing yourself is the beginning of all wisdom.                              - Aristotle

مهن ئۆزىنى تونۇش چېمپيون بولۇشتىكى ئهڭ مۇھىم ئىش بولۇشى مۇمكىن دهپ ئوياليمهن. (بىلى جىن كىڭ)

I think self-awareness is probably the most important thing towards being a champion.

- Billie Jean King

دۇنيادىكى ئهڭ قىيىن ئىش ئۆزىنى تونۇشتۇر. (تالىس)

The most difficult thing in life is to know yourself.                             -Thales

كىم سىرتقا قارىسا چۈش كۆرىدۇ؛ كىم ئۆزىگه قارىسا ئويغۇنىدۇ. (كارل يۇڭ)

Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.                        -Carl Jung

ئۆزىنى تونۇش ساڭا خاتالىقالردىن، شۇنداقال ئۇتۇقالردىنمۇ ساۋاق يهكۈنلهش ئ ىقتىدارى ئاتا قىلىدۇ. (الۋرېنىس

بوسىدي)

Self-awareness gives you the capacity to learn from your mistakes as well as your successes. It

enables you to keep growing.                                         -Lawrence Bossidy

ئۆزۈمنى بايقىغىنىمدا ئازادلىققا چىققان بولىمهن. (رالف ئېلىسون)

When I discover who I am, I’ll be free.                          -Ralph Ellison

ئۆزىنى تونۇش سىزنى ئۆز خاتالىقلىرىڭىزنى توغرىلىۋېلىشقا ئېلىپ بارىدۇ. (بىل ھايبېلس)

Self awareness allows you to self-correct.                         -Bill Hybels

تهجرىبىدىن ئۆتمىگهن ھايات ياشاشقا ئهرزىمهيدۇ. (سوقرات)

The unexamined life is not worth living.                                - Socrates

شۇنى بىلگىنكى، سهن ئۆزۈڭنىڭ ئهڭ چوڭ دۈشمىنى، شۇنداقال ئهڭ ياخشى دوستى. (جېرمىي تايلور)

Know that you are your greatest enemy, but also your greatest friend.             - Jeremy Taylor

ئۆز ھالىتىمىزدىن ئۆزگۈرۈش ئۈچۈن، چوقۇم ئۆزىمىزدىكى نهرسىلهر توغرۇلۇق تونۇشقا ئىگه بولۇشىمىز الزىم.

(ئېرىخ خوفىر)

To become different from what we are, we must have some awareness of what we are.

-Eric Hoffer

ئاجايىپ زىددىيهتلىك بىر ئىش شۇكى، مهن ئۆزۈمنىڭ مهن ئىكهنلىكىمنى قوبۇل قىلغىنىمدا، ئاندىن ئۆزۈمنى

ئۆزگهرتهلهيمهن. (كارل.ر.روگېرس)

The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.

― Carl R. Rogers

ئۆزىنى تونۇش ئۆزىگه ھاكىم بولۇشنىڭ يادروسىدۇر. (گرىچېن رۇبىن)

Self-awareness is a key to self-mastery                     -Gretchen Rubin

ئۆزۈڭنىڭ قاراڭغۇ تهرهپلىرىگه يۈزلهن ۋه يورۇتۇش ۋه كهچۈرۈش بىلهن ئۇالرنى قوغالپ چىقار. سېنىڭ ئۆزۈڭدىكى

ئالۋاستى بىلهن كۈرهش قىلىش ئىرادهڭ ئاخىرى سهندىكى پهرىشتىنى خوش قىلىدۇ. ( ئاۋگۇست ۋىلسون )
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Confront the dark parts of yourself, and work to banish them with illumination and forgiveness.
Your willingness to wrestle with your demons will cause your angels to sing.
-August Wilson

ئهڭ ئاخىرقى سىر ئۆزلۈكتۇر. (ئوسكار ۋايلد)
The final mystery is oneself.                                        -Oscar Wilde

كۆپلىگهن لېدىرلىق مهسىلىلىرى ئۆزىنى تونۇشنىڭ يېتهرسىزلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. (بىل ھايبېلس)
Many leadership problems are driven by low self-awareness.
- Bill Hybels
ئۆزىنىڭ كىملىكىنى تونۇغان كىشى باشقىالرنىڭ ئىدىيهسىدىن تهھدىت ھېس قىلىپ يۈرمهيدۇ. (روبېرت

ئانتونىي)
A person who knows who they are is not threatened by the beliefs of others.
- Robert Anthony

بىز باشقىالرغا پهقهت ئۆز ئىچىمىزدىكى نهرسىلهرنىال بېرهلهيمىز. (ۋاينېر دايېر)
We can only give away to others what we have inside ourselves.
- Wayne Dyer
قورقۇنچ نائېنىقلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. ئۆزىمىزنى ياخشى تونۇغان چېىغىمىزدا قورقۇنچتىن قۇتۇالاليمىز.

(برۇس لى)
Fear comes from uncertainty; we can eliminate the fear within us when we know ourselves better.
- Bruce Lee

ئۆزىنى بىلىش — باشقا كىشىنىڭ قىلمىشى ئارقىلىق ئۆزىنى ئۆگىنىش دېگهنلىكتۇر. (برۇس لى)
To know oneself is to study oneself in action with another person.
- Bruce Lee

بىز باشىالر ئارقىلىق ئۆزىمىزگه ئايلىنىمىز. (لېۋ.ۋ.ۋىگوتىسكى)
Through others we become ourselves.
― Lev S. Vygotsky
مهن ئۆزۈمنىڭ ئهقىللىق ئىكهنلىكىنى بىلىمهن. چۈنكى، مهن ئۆزۈمنىڭ ھېچنهرسه بىلمهيدىغانلىقىمنى

بىلىمهن. (سوقرات)
I know that I am intelligent, because I know that I know nothing. 
― Socrates
ئىنسان ئوتتۇز يېشىدا ئۆزىنى خۇددى ئۆز قولىنىڭ ئالقىنىنى بىلگهندهكال بىلىشى، ئ ۆزىنىڭ كهمچىلىك ۋه
ئارتۇقچىلىقلىرىنى سانىدىدىن تارتىپ ئېنىق بىلىشى كېرهك. ئۆزىنىڭ قانچىلىك ئالغا
ئىلگىرىلىيهلهيدىغانلىقىنى بىلىشى ۋه ئۆز مهغلۇبىيهتلىرىنىڭ ئۇنى قانداق بىر ئادهم قىلىپ قويۇشىنى

بىلىشى كېرهك. شۇنداقال، ھهممىدىن مۇھىمى، بۇ نۇقتىالرنى قوبۇل قىلىشى كېرهك. (ئالبېرت كامۇس)
At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects
and qualities, know how far he can go, foretell his failures - be what he is. And, above all, accept
these things.
― Albert Camus  
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خوڭكوڭ خهلقى ئۇيغۇرالرنى قولالپ نامايىش قىلدى
يېڭى زىلالندىيهلىك مۇسۇلمان زهيتۇن توپ چولپىنى ئۇيغۇرالرنى قوللىدى

ۋهتهن خائىنلىرى قۇترىدى
تۈرك سىياسهتچىسى تهمهل قارامولال ئوغلى تۈرك خهلقىنى خىتاي مېلىنى ئالماسلىققا چاقىردى

خىتاي دىنىي ئهسهرلهرنى سوتسىيالىزىم قىممهت قارىشىغا ئۇيغۇنالشتۇرۇپ تهرجىمه قىلىشقا
كىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى

ھىندىنوزىيهده خىتايغا قارشى چوڭ كۆلهملىك نامايىشالر ئۆتكۈزۈلدى
مااليسىيالىق ساھايهتچىلهر شهرقىي تۈركىستاندا مهسجىدته ناماز ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىندى

ئامېرىكا-خىتاي ئوتتۇرىسىدا تۇنجى نۆۋهتلىك سودا كېلىشىمى ئىمزاالندى
كۇۋهيت پارالمېنتىدىن ئۇيغۇرالرغا ئىگه چىقىش ساداسى كۆتۈرۈلدى

تۈرك بوكسچىسى گېرمانىيه بوكس سهھنىسىده ئۇيغۇرالرغا ئىگه چىقتى
خىتاي رابىيه قادىرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى تۇغقانلىرى ئارقىلىق يالغاندىن سهھنه ھازىرلىدى

جهۋھهر

 
تهپسىالت

 
 2019-يىلى 22-دېكابىر:

خوڭكوڭ خهلقى ئۇيغۇرالرنى قولالپ، خىتايغا قارشى نامايىش قىلدى. تېنىچلىق بىلهن ئېلىپ بېرىلغان
نامايىش خىتاي ساقچىلىرىنىڭ قاتتىق باستۇرۇشىغا ئۇچرىدى.

  (Sonny Bill Williams) يېڭى زېنالندىيهلىك مۇسۇلمان زهيتۇن توپ چولپىنى سوننى بىل ۋىليامس
ئۇيغۇرالرنى قولالپ، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا ئىشلهۋاتقان جىنايىتىگه قارشى چىقتى.

 
23-دېكابىر:

    «فوربىس» ژۇرنىلىدا 23-دېكابىر «خۇاۋېي <خىتايدىكى چوڭ كۆلهملىك ئىرقىي بېسىم> تۈپهيلىدىن يېڭى
قارشىلىققا دۇچ كهلدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىندى، ماقالىده «ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيىلىك سىياسهت
ئىنىستىتۇتى» نىڭ «خۇاۋېينىڭ چهتئهللهرگه كېڭىيىشىگه ئهگىشىپ، چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى خىتاينىڭ
شهرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسهتلىرىگه يانتاياق بولۇۋاتقان شىركهتلهرنى قوبۇل قىلماسىق

يولىنى تۇتسا بولىدۇ» دېگهنلىكىنى بايان قىلدى.
    ماقالىده يهنه،  بىر تۈركۈم ئهنگىلىيه  سىياسىئونلىرىنىڭ  ئهنگىلىيهنىڭ  ھاكىمىيهت  بېشىدىكى  بورس 

ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا مۇناسىۋهتلىك 
مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

(2019-يىلى 12 – ئاينىڭ 22 – كۈنىدىن  2020 - يىلى 12 – ئاينىڭ 22 
- كۈنىگىچه)
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جونسون ھۆكۈمىتىگه خهت يېزىپ «تاكى خۇاۋېينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى خىزمهتلىرى توغرىسىدا ۋه
خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى باستۇرۇشىغا خۇاۋېينىڭ ھهمده بولۇشى
توغرىىسدا تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلمىغىچىلىك، بىز ھۆكۈمهتنى ئهنگىلىيهنىڭ5G  تېخنىكىسى قۇرۇلىشىدا
خۇاۋېينى ھۆددىگهر قىلىشنى ياكى خۇاۋېي بىلهن ھهمكارلىشىشنى ئويلىشىشتىن يېنىشقا چاقىرىمىز»
دېگهنلىكىنى بايان قىلىندى. شهرقىي تۈركىستاندىن قېچىپ چىقىپ، قازاقىستاندىن سىياسىي پاناھلىق
تىلىگهن قازاق ئايال قايشا ئاقان يولدىشى قازاقىستان پۇقراسى بولغانلىقى سهۋهبلىك، خىتاينىڭ قولىغا

ئۆتكۈزۈپ بېرىلمهيدىغان بولدى.
 

24-دېكابىر:
    بېيجىڭ كالسسىك دىنىي ئهسهرلهرنىڭ بارچه تهرجىمه نۇسخىلىرى تهكشۈرۈشتىن ئۆتىدىغانلىقىنى،
كالسسىك دىنىي ئهسهرلهرنىڭ يېڭى نهشرىي نۇسخىلىرىدا سوتسىيالىزىمغا ئۇيغۇنسىز ھهر قانداق
مهزمۇننىڭ بولمايدىغانلىقىنى، خىتاي بېكىتكهن سۈزگۈچلهر مهسىله بار دهپ قارىغان ھهر قانداق سۆز

جۈملىلهرنىڭ ئۆزگهرتىلىدىغانلىقىنى ياكى قايتا تهرجىمه قىلىنىدىغانلىقىنى جاكارلىدى.
 

25-دېكابىر:
   مااليسىيا مۇسۇلمانلىرىدىن تهشكىللهنگهن بىر گۇرۇپ ماشىنىلىق ساياھهتچىلهر شهرقىي
تۈركىستاندىكى مهلۇم مهسجىدكه كىرىپ ناماز ئوقۇغانلىقى سهۋهبلىك، خىتاي دائىرىلىرى تهرىپىدىن تۇتقۇن
قىلىنىپ تهكشۈرۈلۈشكه دۇچ كهلدى. بۇ ۋهقه گۇرۇپپىدىكى زىكرى فۇئاد ئىسىملىك كىشى تهرىپىدىن دۇنياغا

ئاشكارىالندى.
    27 نهپهر كۇۋهيت پارالمېنت ئهزاسى كۇۋهيت ھۆكۈمىتىنىڭ ئهزاسى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا
يۈرگۈزۈۋاتقان مۇسۇلمانالرغا زىيانكهشلىك قىلىش قىلمىشىغا ئارىلىشىشىنى تهلهپ قىلىپ، بۇ ھهقتىكى

باياناتقا ئىمزا قويدى.
    2022-يىلى خىتايدا ئۆتكۈزۈلمهكچى بولغان ئولىمپىك مۇسابىقىسىنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلىشى تهلهپ

قىلىنغان ھهرىكهتلهر ئاممىۋىي تاراتقۇالردا مهلۇم نىسبهتته ئېقىم پهيدا قىلدى.
 

26-دېكابىر:
    مااليسىيا پايتهختى كۇئاالالمپۇردا مىڭلىغان مۇسۇلمانالر خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان قىرغىنچىلىق

جىنايىتىگه قارشى نامايىش قىلدى.
    

    بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مۇتهخهسىسلىرى خىتاي تهرىپىدىن ناھهق ھالدا
ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇر ئالىمى تاشپوالت تىيىپنىڭ نهده ئىكهنلىكىنى ئاشكارىالش توغرۇلۇق

خىتايغا چاقىرىق قىلدى.
 

27-دېكابىر:
     ھىندىنوزىيه پايتهختى جاكارتادا جاكارتالىق ئون مىڭالرچه مۇسۇلمان ئۇيغۇرالرنى قولالپ، خىتايغا قارشى
نامايىش قىلدى. مىڭلىغان ھىندىنوزىيهلىك مۇسۇلمانالر شارقىراپ يېغىۋاتقان يامغۇرغا قارىماستىن، خىتاي
ئهلچىخانىسى ئالدىدا تۈرمه ۋه الگېرالردا ئىبادهتلىرىدىن مهھرۇم ئۇيغۇرالر ئۈچۈن سهپ تۈزۈپ، ناماز ئوقۇدى ۋه

خىتايغا قارشى قاتتىق نارازىلىقىنى ئىپادىلىدى.
 

28-دېكابىر:
    «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى» خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا  بهش يۈز  مىڭ  ئ ۇيغۇر  پهرزهنتىنى دۆلهت ئىگى-
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لىكىدىكى يىغىۋېلىش ئورۇنلىرىغا يىغىۋالغانلىقىنى، بۇ بالىالرنىڭ ئاتا-ئانىلىرىنىڭ جازا الگېرلىرىغا
ئېلىپ كېتىلگهن بالىالر ئىكهنلىكىنى خهۋهر قىلدى.يىغىۋېلىش ئورۇنلىرىغا يىغىۋالغانلىقىنى، بۇ

بالىالرنىڭ ئاتا-ئانىلىرىنىڭ جازا الگېرلىرىغا ئېلىپ كېتىلگهن بالىالر ئىكهنلىكىنى خهۋهر قىلدى.
 

31-دېكابىر:
   تۈركىيه ۋهتهن پارتىيىسىنىڭ باشلىقى دوغۇ پېرىنچهك تۈركىيه خهبهر تۈرك قانىلىدا مىليونالرچه
ئۇيغۇرنىڭ الگېرلىرىغا قامالغانلىقىنى ئىنكار قىلدى. ياخشى پارتىيه مىللهت ۋهكىلى ياۋۇز ئاغىرئالى ئوغلى
بولسا، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىشغال قىلىنغان زېمىن ئىكهنلىكىنى، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا
يىلالردىن بېرى جىنايهت ئىشلهۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ، دوغۇ پېرىنچهككه كۈچلۈك قارشى تۇردى. دوغۇ
پېرىنچهك خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا قىلىۋاتقان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان جىنايهتلىرىنى ئاقالش
بىلهنال قالماي، ماۋزېدوڭنى ئېسىل ئادهم دهپ ماختىدى. بۇ ۋهقه تۈرك جامائهتچىلىكى ۋه ئۇيغۇرالر ئارىسىدا

غۇلغۇال پهيدا قىلدى.
 

2020-يىلى  1-يانۋار:
   «ئېرالندىيه ۋاقىت گېزىتى» شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا قۇرغان
«ئىشلهپچىقىرىش-قۇرۇلۇش» ئارمىيىسىگه مهجبۇرىي ھالدا ئىشچىلىققا قاتناشتۇرۇلغانلىقىنى،
ئىشچىلىققا قاتناشتۇرۇلغانالرنىڭ نامرات ئۇيغۇر دېھقانالر، ئۇششاق تىجارهتچىلهر قاتارلىقالردىن تهشكىل

تاپقانلىقىنى خهۋهر قىلدى.
   «تهيۋهن ۋاقىت گېزىتى» ئېنگىلىزچه سهھىپىسىده ئاتا-ئانىسى خىتاي جازا الگېرلىرىغا سوالنغان
ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ھهققىده خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان 50
مىڭدهك ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئاتا-ئانىسى جازا الگېرلىرىغا سوالنغان نۇرغۇنلىغان ئ ۆسمۈرلهرنىڭ بارلىقىنى

بايان قىلىندى.
    ئامېرىكىدىكى « theepochtimes» گېزىتى «بېيجىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشتا فالۇن گۇمپىسى مۇرتلىرىنى
باستۇرۇش ئۇسلۇبىنى قولالنماقتا» دېگهن تېمىدا ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ فالۇن
گۇڭ مۇرتلىرىنىمۇ «تهربىيىلهش مهركىزى» نامى ئاستىدا يىغىۋېلىپ، قىيىن-قىستاققا ئالغانلىقىنى،

ئۇالرنى ئهمگهك الگېرلىرىغا ئهۋهتكهنلىكىنى مىسال كهلتۈردى.
 

2-يانۋار:
   ئامېرىكا «CNN» خهۋهر قانىلىنى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈزدىن ئارتۇق قهبرىستانلىقنى
يوقاتقانلىقىنى، بۇ قهبرىستانلىقالرنىڭ خهرىتىده كۆرۈنمىگهنلىكىنى توغرۇلۇق ھۆججهتلىك فىلىم ئېالن

قىلدى.
    «غهربىي شىمالىي ئاركانزاس دېموكرات گېزىتى» خىتاينىڭ ئۇيغۇر باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستانلىق
مۇسۇلمانالرنى ئهرزان ئهمگهك كۈچى سۈپىتىده ئىشلهشكه مهجبۇر قىلغانلىقىنى ئېالن قىلدى. خهۋهرده

يېزىالردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ھالدا ئهمگهككه قاتناشتۇرۇلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلىندى.
  تۈركىيه پارالمېنت ئهزاسى بۇرجۇ كۆكسال تۈركىيه پارالمېنتىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئېچىنىشلىق تهقدىرى

توغرۇلۇق سۆز قىلدى ۋه تۈركىيهنى ئۇيغۇرالرغا ئىگه چىقىشقا چاقىردى.
 

3-يانۋار:
   تۈركىيه بۈيۈك بىرلىك پارتىيىسى باش رهئىسى مۇستافا دهستىجى تۈركىيهنىڭ قهيسهرى شهھىرىگه
جايالشقان «شهرقىي تۈركىستان  كۈلتۈر ۋه ھهمكارلىق جهمئىيىتى»نى زىيارهت قىلىپ  «شهرقىي تۈركىستاندا 
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1949-يىلىدىن بۇيان خىتاي ئىشغالى ۋه ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلماقتا. شهرقىي تۈركىستان
مۇستهقىللىقى قولغا كهلگهنگه قهدهر كۈرىشىمىز داۋام قىلىدۇ» دېدى. ھهمده، بىر قانچه نۇقتىدىن
خىتاينىڭ كۆز بويامچىلىقىنى پاش قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمنى تۈرك جامائهتچىلىكىگه

مېدىيا ۋاسىتىسى ئارقىلىق يهنه بىر قېتىم ئۆتكۈر شهكىلده بايان قىلدى.
     ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان ئۇيغۇرالر توغرىسىدا خىتايغا چاقىرىق قىلدى.

   « catholic-sf» خهۋهر قانىلىدا بهش يۈز مىڭغا يېقىن ئۇيغۇر پهرزهنتىنىڭ ئائىلىسىدىن ئايرىۋېتىلىپ
ياتاقلىق مهكتهپلهرگه ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقى توغرۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.

 
4-يانۋار:

   «زىمىستان قىش» تورى بۆرتاالدىكى مهلۇم بىر كهنتتىكى ھهممه ئهرلهرنىڭ دېگۈدهك الگېرغا ئېلىپ
كېتىلگهنلىكىنى، ئائىلىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىش ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنىڭ زىممىسگه يۈكلهنگهنلىكىنى

خهۋهر قىلدى.
 

5-يانۋار:
    

   ياپونىيهلىك رهسسام تومومى شىمىزۇ ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن ئېچىنىشلىق قىسمهتلهرنى رهسىم ئارقىلىق
ئىپادىلهپ، دۇنيانىنىڭ نهزىرىنى ئۇيغۇرالرغا تارتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتتى. شىمىزۇ خانىم ئۇيغۇر
مهسىلىسىنىڭ دۇنيادىكى سىياسهتچىلهرگه تونۇشلۇق بولسىمۇ، ئهمما ئاۋام-خهلقنىڭ بۇ ھهقته يهنىال جىق

ئىشتىن خهۋىرى يوق ئىكهنلىكىنى بايان قىلدى.
    ئامېرىكا سېناتورى ماركو رۇبىيو ئامېرىكا-خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئىمزاالنماقچى بولغان سودا كېلىشىمىنىڭ
ئامېرىكانى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىدىن توسۇپ قويماسلىقىنى ئۈمىد

قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
  تۈركىيه مىللهتچى ھهرىكهت پارتىيىسى (MHP) ئهدىرنه ۋىاليىتى رهئىسى زاكىر تهرجان تۈركىيه
ھۆكۈمىتىنى شهرقىي تۈركىستانغا ئىگه چىقىشقا چاقىردى. زاكىر تهرجان سۆزىده «خىتاي ئىشغالى
ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستاندىكى تۈركلهرگه ئۇزۇن يىلالردىن بېرى زۇلۇم داۋام قىلماقتا. خىتاي شهرقىي

تۈركىستانلىقالر ئۈستىدىن قهتلىئام ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ...» دېگهنلهرنى بايان قىلدى.
    

   تۈركىيهنىڭ ئافيون قاراھىسار شهھىرىده «شهرقى تۈركىستان ئۈچۈن ئورتاق يۈرهك» نامايىشى ئېلىپ
بېرىلدى. نامايىشقا خهلق بىلهن بىرلىكته سىيت تۈمتۈرك ۋه بىر نهچچه تۈرك سىياسهتچىلىرى ئىشتىراك

قىلدى.
 

6-يانۋار:
    تۈركىيه سائادهت پارتىيىسى رهئىسى تهمهل قارامولالئوغلى خىتاينى ئهيىپلهپ، تۈركىيه ھۆكۈمىتىنى
ئۇيغۇرالرغا ئىگه چىقىشقا چاقىردى. تۈرك خهلقىنى خىتاي مېلىنى ئالماسلىققا چاقىردى. خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى زۇلۇمىنى ئاقالش ۋه ماختاش بىلهن كۈن كهچۈرىۋاتقان دوغۇ پېرىنچهك باشچىلىقىدىكى

خائىنالرنى قاتتىق تهنقىدلىدى.
    ئامېرىكا سېناتورى ماركو رۇبىيو ئامېرىكا كونگرهسىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇۋاتقانلىقىغا جاۋاب

سۈپىتىده، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇن الھىيىسىگه ئىمزا قويۇشقا چاقىردى.
 

7-يانۋار:
   ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى كاتىبى مايك  پومپىئو ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى  خوڭكوڭ  ئاپتونومىيه  ھوقۇقىنى 
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قوغداشقا، خهلقئارا جهمئىيهتنى ئۇيغۇرالرغا قىلىنغان رهزىل مۇئامىلىلهر سهۋهبلىك خىتاينى ئهيىبلهشكه
چاقىردى. خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى دهپسهنده قىلىشى قاتارلىق سهۋهبلهر تۈپهيلى خىتاي-ئاۋسترالىيه
مۇناسىۋىتىنىڭ مۇرهككهپلهشكهنلىكىنى توغرىسىدىكى خهۋهر ئاۋسترالىيه دۆلهتلىك ئاخبارات قانىلى

تهرىپىدىن ئېالن قىلىندى.
 

8-يانۋار:
ئۇيغۇر ئالىمى ئهركىن سىدىق 8-يانۋار فىيسبۇك ئارقىلىق تارقاتقان نهق مهيدان ۋىدىئوسىدا نۆۋهتته
چهتئهلنىڭ مۇستهقىل تهشكۈرۈش ئۆمهكلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا بېرىپ تهكشۈرۈشىنى قولغا كهلتۈرۈش
ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىڭ جىددىي خىزمهت ئىشلىشىنى ۋه بۇ خىل تهكشۈرۈش ئۆمىكىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا

تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنىڭ تولىمۇ مۇھىملىقىنى تهكىتلىدى.
    ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى 8- يانۋار كۈنى ئېالن قىلغان يىللىق
دوكالتىدا «خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسانىيهتكه قارشى جىنايهت سادىر قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر كۈچلۈك

پاكىتالر بار» دهپ كۆرسهتتى.
    دۆلهت مهجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيه كومىتېتى مهسئۇل بولۇپ تهييارلىغان
«خىتاينىڭ 2019-يىللىق كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسى» ئېالن قىلىندى. خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيه
كومىتېتىنىڭ رهئىسلىرىدىن ماركو رۇبىيو خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالىغا نهزهر سالغاندا ئۆتكهن
يىگىرمه يىلدا ئۇنىڭ تاشقى دۇنيا ئۈمىد قىلغان يۆنىلىشنىڭ ئهكسىگه قاراپ مېڭىۋاتقانلىقىنى،
ئهمدىلىكته بولسا تېخىمۇ ئىلغار ۋاستىالردىن پايدىلىنىپ زۇلۇمنى ئاشۇرىۋاتقانلىقىنى ئاالھىده تهكىتلىدى.

 
9-يانۋار:

بېلورۇسىيهنىڭ ئاخبارات مىنىستىرى ئالېكساندىر كارليۇكېۋىچ تهرىپىدىن بېلورۇسىيهده 2020-يىلى ‹ئۇيغۇر
ئهدهبىياتى يىلى› دهپ ئېالن قىلىندى.

«ئىقتىسادشۇناس» ژۇرنىلىدا شهرقىي تۈركىستاندىكى كۆپلىگهن خىتايالرغا نىسبهتهن ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر
قوشنىلىرى دۇچ كهلگهن كۈلپهتلهرنىڭ خىيالىغىمۇ كىرىپ چىقمايدىغانلىقى خهۋهر قىلىندى.

تهرهپسىز خهۋهر ئاگېنتلىقى ھېسابالنغان «truthout» خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه قازاقالرغا
خىتاي كارخانىلىرىدا ئهرزان باھادا مهجبۇرىي ئىشلهش پروگراممىسىنى يۈرگۈزىۋاتقانلىقىنى ئېالن قىلدى.
ئامېرىكىنىڭ «نۆۋهتتىكى دېموكراتىيه» قانىلىمۇ ئوخشاش مهزمۇندا خهۋهر ئىشلىدى. بۇ قانال يهنه ئۇيغۇر
مهھبۇسلىرىنىڭ ۋه جازا الگېرلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭمۇ مۇشۇ خىل ئهمگهكلهرگه سېلىنىۋاتقانلىقىنى بايان

قىلدى.
    شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋىي ئۆي جابدۇقلىرىنى خىتايچه ئۆي ئهسلىھهلىرىگه

ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرالنغانلىقى بهزى تاراتقۇالرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى.
    ھىندىستان ئارمىيىسى كوماندىرىنىڭ خىتاينى ۋه شهرقىي تۈركىستاننى زىيارهت قىلىۋاتقانلىقى

ئاشكارىالندى.
 

10-يانۋار:
«ئاسىيا خهۋهر ئاگېنتلىقى» خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى خىتايالشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئۆي بېزهكچىلىكىگىچه قارا

قولىنى سوزغانلىقىنى خهۋهر قىلدى.
خىتاينىڭ پۇتبول مۇسابىقىسى مۇالھىزچىلىرى مهسئۇت ئۆزىل قاتناشقان، خىتايدا نهق مهيدان تارقىتىلغان
مۇسابىقىلهرده مهسئۇتنىڭ ئىسمىنى ئاتاشتىن يىراق تۇرغانلىقى ئاخبارات قاناللىرىدا قىززىق تېمىغا

ئايالندى.
    تايالند مۇكداخان ئۆلكىلىك تۈرمىسىگه قامالغان ئۇيغۇرالردىن سهككىزى تۈرمىدىن قېچىپ، بىرى تۇتۇلۇپ 
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قالغان. بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋهتتىكى ئهھۋالى نامهلۇم.
 

11-يانۋار:
«قهھرىتان قىش» تورى خىتاينىڭ ئىسالمىي قۇرۇلۇشالرنى كهڭ كۆلهمده ئۇرۇپ-چېقىپ ۋهيران قىلغانلىقىنى

ئېالن قىلدى.
تىك توك دېتالى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ «سهزگۈر» سۆز-جۈملىلهرنى سۈزۈۋېلىش سىياسىتىگه ئهگهشكهنلىكى

سهۋهبلىك، بۇ دېتالنى ئىشلهپچىقارغۇچى شىركهتن كۈچلۈك تهنقىدكه ئۇچرىدى.
«ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتى» «تهيۋهننىڭ غهلىبىلىك سايالم ئېلىپ بېرىشى نېمىشقا خىتاينى ئهندىشىگه
سالىدۇ» دېگهن تېمىدا ماقاله ئېالن قىلدى. سهي يىڭۋېن 11-يانۋار تهيۋهن پرىزدېنتى بولۇپ سايالندى. تهيۋهن
خهلقى بۇ غهلبىنى تهبرىكلىدى ۋه دۇنيادىكى كۆپلىگهن دۆلهتلهر سهي يىڭۋېننى مۇبارهكلىدى. خىتاي بولسا
بۇنى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قىلىغان تهھدىت سۈپىتىده كۆردى. ماقالىدا مۇشۇ

ھهقتىكى مهزمۇنالر مۇھاكىمه قىلىندى.
 

12-يانۋار:
«دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى» رهئىسى دولقۇن ئىيسا تۋىتېر ھېسابىدا ئۆزىنىڭ خىتاي شهرقىي تۈركىستانغا
تهيىنلىگهن قورچاق ئهمهلدار، ۋهتهن خائىنى شۆھرهت زاكىرنىڭ سىڭلىسى تهرىپىدىن ھۇجۇمغا
ئۇچرىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. ۋهتهن خائىنى شۆھرهت زاكىرنىڭ سىڭىلىسى ۋه سىڭلىسىنىڭ يولدىشى
گېرمانىيهدىكى مهلۇم بىر ئۇيغۇرنىڭ ئ ۆلۈم پهتىسىگه دولقۇن ئىسا باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر جامائىتى بىلهن
بىلله قاتناشقان بولۇپ، پهتىلهش ئاخىرالشقاندا شۆھرهت زاكىرنىڭ سىڭلىسى ۋه كۈيئوغلى دولقۇن ئىساغا
ھاقارهت قىلغان ۋه ئۇنىڭغا قول سالماقچى بولغان. بۇ ۋهقهت سهرگهردانلىقتىكى ئۇيغۇر جامائهتچىلىكىده زور

غۇلغۇال پهيدا قىلدى.
بېلگىيهده ئۇيغۇر ۋه تۈرك جامائهتچىلىكى خىتايغا قارشى نامايىش قىلدى.

 
13-يانۋار:

«ئهركىن ئاسىيا» رادىئوسى ئېنگىلىزچه قانىلىنىپ بىلدۈرۈشىچه، خىتاي ئۇيغۇرالرنى ئۆيىدىكى ئهنئهنىۋىي
ئائىله جابدۇقلىرىنى كۆزدىن يوقىتىشقا بۇيرۇغان. خىتاي بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئائىله مهدهنىيىتى

خىتايالرنىڭكى بىلهن ئ وخشاش قىلىشقا ئۇرۇنغان.
ئاالھىده ئۇسۇلدا ئۇيغۇرالرنى قولالش ئارقىلىق دۇنيانىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تارتقان ئامېرىكىلىق قىز فرۇزه
ئېزىز ئهركىن ئاسىيا ئىنگىلىزچه بۆلۈمىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئېچىنىشلىق تهقدىرى
ئۈستىده توختىلىپ «ئىنسان بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن، ھهر بىرىمىز بۇ مهسىلىگه كۆڭۈل بۆلىشىمىز الزىم»

دېگهن.
 

14-يانۋار:
ئامېرىكا سېناتورى ماركو رۇبىيو خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ۋه تىبهتلىكلهرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى ئېغىر

دهرىجىده دهپسهنده قىلغانلىقىنى ئهيىبلىدى.
ئىنسان ھهقلىرى پائالىيهتچىسى كېنېس روس خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى ۋه خوڭكوڭدىكى نامايىشچى ئاممىنى
باستۇرۇشىنى ئهيىبلهپ، خىتاينڭ بۇ قىلمىشىنىڭ خىتاينى «دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ كۆزىتىش دۆلىتى» قىلىپ

چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
 

15-يانۋار:
ئاقسارايدا ئامېرىكا-خىتاي ئارىسىدىكى بىرىنچى باسقۇچلۇق «سودا كېلىشىمى» ئىمزاالندى. CNN تېلېۋى-
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زىيىسىنىڭ بۇ ھهقتىكى خهۋىرىگه قارىغاندا، بىرىنچى باسقۇچلۇق كېلىشىمگه ئاساسهن خىتاي ئامېرىكادىن
كېيىنكى ئىككى يىل ئىچىده يهنه 200 مىليارد دولالر قىممىتىده تاۋار مال ۋه مۇالزىمهتسېتىۋالىدىكهن.
ئېكسپورت قىلىنىدىغان مالالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنى يېزا-ئىگىلىك مهھسۇالتلىرى تهشكىل

قىلىدىكهن.
«كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تهشكىالتى» خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ھهق-ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلىشىنى ۋه

خوڭكوڭدىكى نامايىشچى ئاممىغا قاتتىق قول ۋاسىتىلهرنى قوللىنىشىنى ئهيىبلىدى.
 

16-يانۋار:
يهھۇدى دىنىنىڭ ئهسلىيهتچىلىك ئېقىمىدىكى ئهنگىلىيهلىك يهھۇدىي سودىگهر ئاندرىۋنىڭ خىتاينىڭ
ئۇيغۇرالرنى قىرغىن قىلىشىغا قارشى يالغۇز كىشىلىك نامايىش قىلىۋاتقىنىغا بىر يىل بولدى. ئۇ ئۆزىنىڭ
تولۇق ئىسمىنى ئاشكارىالشنىڭ ئۆزى ئۈچۈن بىخهتهر بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ ھهر تاق ھهپتىنىڭ
سهيشهنبه ۋه چارشهنبه كۈنلىرى  «ئۈچ مىليون مۇسۇلمان خىتاينىڭ يىغىۋېلىش الگېرىدا» دېگهن

ئىنگىلىزچه خهت يېزىلغان تاختىنى كۆتۈرۈپ نامايىش قىلماقتا.
«زىمىستان قىش» تورى «شهرقىي تۈركىستاندىكى قهبرىستانلىقالرنىڭ يوق قىلىنىشى: ئۇيغۇرالرنىڭ

جهسهتلىرىمۇ زىيانكهشلىككه ئ ۇچرىماقتا» دېگهن ماۋزۇدا ماقاله ئېالن قىلدى.
 

17-يانۋار:
    ئامېرىكا كېڭهش پاالتا ئهزاسى ماركو رۇبىيو «خىتايغا مهبلهغ سېلىش ياخشى ئىش ئهمهس» دېگهن
تېمىدىكى ماقالىسىنى «يهرشارى ۋاقىت گېزىتى»ده ئېالن قىلدى. رۇبىيو ماقالىسىده پرىزدېنت ترامپنىڭ
خىتايغا قويغان تاموجنا بېجى ئاشۇرۇش سىياسىتىنىڭ خىتاي ئىقتىسادىغا كۈچلۈك تهسىر
كۆرسهتكهنلىكىنى، ئهپسۇسكى، ئامېرىكا-خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا كېلىشىمىنىڭ خىتاينىڭ
ئېكسپالتاتسىيىسىنى داۋامالشتۇرۇشىغا يول ئېچىپ بېرىدىغانلىقىنى ۋه بۇ كېلىشىمنىڭ ئىمزالىنىشىغا

بولغان ئۆكۈنۈشىنى ئىپادىلىدى.
   ئهنگىلىيه يهھۇدىيلىرى ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن باستۇرۇشقا دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن پائالىيهت
ئۆتكۈزدى. ئهنگىلىيه يهھۇدىيلىرى ۋهكىللهر كومېتىتىنىڭ مۇئاۋىن پرىزدېنتى ئهدۋىن شۇكېر ئۇيغۇرالر دۇچ

كهلگهن خىتاي زۇلمىغا قارشى كۈرهش توغرۇلۇق توختالدى.
    تۈركىيه جۇمھۇرىيهت خهلق پارتىيهسىنىڭ پارالمېنت ئهزاسى ئۇتكۇ چاكىرئۆزهر 17 -يانۋار كۈنى تۈركىيه
پارالمېنتىنىڭ تاشقى ئىشالر كومىتېتىدا سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ تۈركىيه-خىتاي مۇناسىۋهتلىرىگه قۇربان
قىلىۋېتىلمهسلىكى كېرهكلىكىنى بىلدۈرگهن. ئۇنىڭ تهكىتلىشىچه، تۈركىيه خىتايغا تهكشۈرۈش ئۆمىكى
ئهۋهتىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى دهپسهنده قىلىنىۋاتقانلىقىغا دائىر ئىنكاسالرنى تهكشۈرۈشى كېرهك

ئىكهن. 
 

18-يانۋار:
ئامېرىكا ئاۋازى ئاگېنتلىقى ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلگهن پاجىئهلهر توغرىسىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرگه
بىر قىسقا سىن فىلىمى قىستۇرۇلغان بولۇپ، فىلىمنىڭ كۆپ قىسىمىدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق
كۆپ بايرىقى لهپىلدهپ تۇرۇشى دىققهت تارتتى. فىلىمده يهنه مۇنۇ جۈملىلهر يهر ئالدى:«شهرقىي
تۈركىستاندىكى ئېنىرگىيه مهنبهسى خىتاي ئېنىرگىيه مهنبهسىنىڭ 20 پىرسهنتىنى ئىگىلهيدۇ. ئۇيغۇرالر بۇ
زېمىندا <شهرقىي تۈركىستان> نامىدا بىر ۋهتهن بهرپا قىلىشقا ئىنتىلىدۇ. ئۇالرنىڭ 1933-يىلىدىكى ۋه

1949-يىلىدىكى مۇستهقىللىق كۈرهشلىرى خىتاي تهرىپىدىن بىتچىت قىلىنغان...»
«نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى» «زهربه بېرىلدى، بىراق خىتاينىڭ باستۇرۇشىغا بهرداشلىق بهردى» دېگهن تېمىدا
ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده مهزكۇر ئورگاننىڭ مۇخبىرىلىرىنىڭ يهكهن ناھىيىسىنى زىيارهت قىلغانلىقىنى، 
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يهكهن خهلقىده دىنىي سىمۋولالردىن ئهسهرمۇ قالمىغانلىقى، مهسجىدلهرنىڭ ناماز ۋاقىتلىرىدىمۇ تاقاقلىق
ئىكهنلىكى چۈشهندۈرگهنلىكىنى، مۇخبىرالر شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىنى كېسىپ ئۆتۈش جهريانىدا

كۆلىمى چوڭ، قاتتىق مۇھاپىزهت قىلىنىۋاتقان كامپالرنىڭ (يىراقتىن) كۆزىگه چېلىققانلىقىنى بايان قىلدى.
 

19-يانۋار:
    گېرمانىيه شهھرىنىڭ ھامبۇرگ شهھىرىده ئېلىپ بېرىلغان بوكس مۇسابىقىسىده تۈركىيهلىك بوكس
ماھىرى ئهلى ئهرهن دهمىرهزهن بوكس سهھنىسىده شهرقىي تۈركىستان مارشىنى ياڭراتتى. شۇنداقال، «ئۇيغۇر

تۈركلىرىنى قوغدايمهن» دېگهن خهت يېزىلغان مايكىنى كىيىپ بوكس سهھنىسىده ھهيۋه كۆرسهتتى. 
    پاكىستان باش مىنىستىرى ئىمراخان گېرمانىيه مۇخبىرى بىلهن قىلغان سۆھبىتىده مۇخبىر ئۇنىڭدىن
ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن زۇلۇمغا ئاۋاز چىقارمايۋاتقانلىقى توغرۇلۇق سورىدى، ئىمران خان خىتاي پاكىستاننىڭ
ئهتىۋارلىق دوستى ئىكهنلىكىنى، پاكىستانغا ئېغىر كۈنلهرده ياردهم بهرگهنلىكىنى بايان قىلىپ، «بىز بۇنداق

سهزگۈر مهسىلىلهرده خىتاي بىلهن ئوچۇق ئاشكارا ئهمهس، مهخپىي يوسۇندا سۆزلىشىمىز» دېدى.
  ھىندىنوزىيهنىڭ غهربىي سۇماترا ئۆلكىسىده ئۇيغۇرالر ئۈچۈن خىتايغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزۈلدى.
مىڭالرچه نامايىشچى ئامما ئۇيغۇرالرنىڭ ھۆرلىكى ۋه بهخت-سائادىتى ئۈچۈن دۇئا قىلدى ۋه خىتاينى قاتتىق

ئهيىبلىدى.
  ئهنگلىيهدىكى تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى قۇرغان «بىر دۇنيا ھهرىكىتى» تهشكىالتىنىڭ
ئۇيۇشتۇرۇشى بىلهن 1-ئاينىڭ 19-كۈنى خىتاينىڭ لوندوندا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسى ئالدىدا نامايىش

ئۆتكۈزۈلدى.
 

20-يانۋار:
 ئاۋسترالىيهدىكى «يېڭى ماتىلدا» خهۋهر تورىنىڭ مۇخبىرى جېيمس دېنېۋىش «ئۆلۈمسىز يوقىتىش:
خىتاينىڭ كۈنىمىزدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىپ «ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش
ئۈچۈن كۆپلهپ ئادهم ئۆلتۈرۈشكه يول يوق،  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇمى ئىرقىي

قىرغىنچىلىق تهبىرىگه دهل چۈشىدۇ» دهپ يازغان.
خىتاينىڭ يېزا ئىگىلىك مىنىستىرى شهرقىي تۈركىستاندا خهتهرلىك قۇش زۇكمى بايقانلغانلىقىنى بايان

قىلدى.
خىتاي «دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى»نىڭ سابىق رهئىسى رابىيه قادىر خانىمنىڭ يىگىرمىگه يېقىن ئۇرۇق
تۇغقانلىرىنى سۆزلهتكۈزدى. ۋىدىئودا رابىيه قادىر خانىمنىڭ ئوغۇللىرى، قىزلىرى، ئاچىلىرى قاتارلىقالر سۆز
قىلىپ، رابىيه قادىر خانىمنى ئهيىبلىدى ۋه ئۆزلىرىنىڭ بهخىتلىك ياشاۋاتقانلىقىنى سۆزلهتكۈزۈش ئارقىلىق،

دۇنيانىڭ كۆزىنى بوياش تىرمىشىشىنى يهنىمۇ بىر بالداق كۈچهيتتى.
تۈركىيهلىك ناخشىچى مهھمهت كورۇكجۇ ئۆزىنىڭ يۇتيۇب قانىلىدا «شهرقىي تۈركىستان» ناملىق مۇسىبهت

ناخشىسىنى ئېالن قىلدى.
    خۇاۋېي شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئېلكترونلۇق نازارهت قۇرۇلۇشىغا ئۆزىنىڭ

ھهمدهمده بولغانلىقىنى ئىنكار قىلدى.
 

21-يانۋار:
جۇمھۇرىيهت خهلق پارتىيىسى تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا تهكشۈرۈش ئېلىپ
بېرىشىنى تهلهپ قىلدى. ئوتتۇز مىللهت ۋهكىلىنىڭ ئىمزاسى قويۇلغان بۇ ھهقتىكى مهكتۇپ مهجلىس

رهھبهرلىكىگه سۇندى.
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بىرى  ھۆرمهتلىك سېناتور ماركو رۇبىيو  ئهپهندى

سېناتور ماركو رۇبىيو



ۋهتهن، مىللهتنىڭ تهقدىرى قىل ئۈستىده تۇرغان مۇشۇنداق پهيتلهردىمۇ بىر چهتته قول قوشتۇرۇپ قاراپ تۇرغانالرنىڭ
ئازاد بولغاندىن كېيىنكى ۋهتهنده ياشاش ساالھىيىتى يوق .
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