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 مايكىل پىلزبېرى 1945-يىلى تۇغۇلغان. ئۇ 
 ئامېرىكادىكى ئهڭ داڭلىق  خىتاي ئىشلىرى
مۇتهخهسسىلىرىدىن  بىرى بولۇپ سهككىز
ئامېرىكا پرېزىدېنتىغا مهسلىھهتچى بولغان. ئۇ 
ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه  مىنىستىرلىكىنىڭ
ئالىي مهسلىھهتچىسى ۋه ۋاشىڭتوندىكى نامى
مهشھۇر خودسۇن ئىنىستىتۇتى خىتاي

ئىستراتېگىيىسى مهركىزىنىڭ دېرىكتورى.  

يۈز يىللىق مارافون
خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئورنىغا دۇنياۋى ھۆكۈمران

بولۇشتىكى  مهخپىي ئىستراتېگىيىسى

مايكىل پىلزبېرى

 خىتاي تهتقىقاتى
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   30-20 يىلدىن  بۇيان، ئامېرىكا دۇنيادىكى بىردىنبىر دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچ بولۇپ كهلدى. نۆۋهتته
ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ دۇنيادا مىسلى يوق، ئىقتىسادىنىڭمۇ ھهم شۇنداق. دۇنيا خهلقى ئامېرىكانىڭ
كىنولىرىنى كۆرىدۇ، مودا ناخشىلىرىنى ئاڭاليدۇ، ئامېرىكانىڭ سوداسىنى ئىچىدۇ ۋه ئامېرىكا زهنجىرسىمان
تېز تاماقخانىلىرىنىڭ تامىقىنى يهيدۇ؛ ئامېرىكانىڭ ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا ئوقۇپ، ئامېرىكانىڭ پرىزدېنتلىق
سايالم ئۇسلۇبىغا ئهگىشىدۇ. دۇنيادىكى يهتته مىلياردتىن ئارتۇق ئىنسانالرنىڭ كۆپۈنچىسى ئۆزلىرىنىڭ
كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ئامېرىكانىڭ مهدهنىيىتى، ئارمىيىسى، ئىقتىسادىنىڭ تهسىرى بولمىغان دۇنيانى
تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇ. شۇنىڭدهك، كۆپلىگهن ئامېرىكالىقالر ناۋادا ئۆز دۆلىتىنىڭ دۇنيادىكى يېتهكچى كۈچ

بولماي قالسا، دۇنيانىڭ قانداق بولۇپ قالىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇ.
    مانا بۇ ئهنه شۇنداق دۇنيانى تهسهۋۋۇر قىلىش پهيتىدۇر. بهزى پهرهزلهرگه كۆره، 2050-يىلىغا بارغاندا
خىتاينىڭ ئىقتىسادى ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادىدىن بهلكىم ئۈچ ھهسسه ئېشىپ كېتىدۇ.(1) شۇ چاغدا دۇنيا
تاق قۇتۇپلىشىپ، خىتاي دۇنيانىڭ يېتهكچىسىگه ئايىلىنىدۇ. باشقا پهرهزلهرگه كۆره، خىتاي بىلهن ئامېرىكا
دۇنيادىكى ئىككى دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچ بولىدۇ.(2) خىتاي، ھىندىستان ۋه ئامېرىكا يېتهكچى كۈچ

سۈپىتىده مهۋجۇت بولغان ئۈچ قۇتۇپلۇق دۇنيا تهسهۋۋۇرىدىكى پهرهزلهرمۇ ھهم مهۋجۇت.(3)
    خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جهھهتته ھهممىدىن كۈچلۈك دۆلهت بولىدىغانلىقى، ئۇ چاغدا ئامېرىكا دوللىرىنىڭ
ئهڭ نوپۇزلۇق پۇل بولۇشتىن قالىدىغانلىقى، ئۇنىڭ ئورنىغا ئامېرىكا دوللىرى، ياۋرو ۋه خهلق پۇلىدىن تهشكىل
تاپقان كۆپ خىل پۇل سېستىمىسى ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقى يۇقىرىقى ئۈچىلى پهرهزدىكى ئورتاق نۇقتا
ھېسابلىنىدۇ.(4)  ئۇ چاغدا خىتاي ھهربىي ساھهگه ئامېرىكادىنمۇ كۆپ مهبلهغ ئاجرىتىدۇ. قوشنا دۆلهتلهرگه
ۋه ئۆزى بىلهن ئىتتىپاقداش دۆلهتلهرگه —ئامېرىكا نهچچه ئون يىلدىن بۇيان قىلىپ كېلىۋاتقاندهك — غايهت

زور تهسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنداقال، خىتاي دۇنيادا مهلۇم دهرىجىده ئوبراز يارىتااليدۇ.
    دۇنيا يۇقارقىدهك بولسا نېمىگه ئوخشاپ قالىدۇ؟ ئېزىلگۈچىلهرنىڭ دىكتاتورلۇقتىن قۇتۇلۇپ چىقىشى
ئاسانالمدۇ ياكى تهسلىشهمدۇ؟ بىز نهپهس ئېلىۋاتقان ھاۋا تېخىمۇ پاكىزلىشامدۇ ياكى ھازىرقىدىنمۇ بهك
زهھهرلىكلىشهمدۇ؟ سودىنى ۋه ئهركىنلىكنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىنى قوغدايدىغان ئورگانالر كۈچىيهمدۇ ياكى

ئاجىزلىشامدۇ؟
   ئېنىقكى، بۇ خىلدىكى سوئالالرنىڭ بهزىلىرىگه (ئىجابىي) جاۋاب بهرگىلى بولمايدۇ. بىراق، بىر ئىش
مۇقهررهركى، ناۋادا خىتاي نۆۋهتتىكى ئهۋزهللىكلىرىنى ساقالپ، مهۋجۇت ئىستراتېگىيىسىنى داۋامالشتۇرسا،
شۇنداقال ماۋزېدوڭ ھوقۇق ئىگىلىگهندىن بۇيانقى قىممهت قاراشلىرىدا چىڭ تۇرسا، ئۇ ھالدا خىتاينىڭ
تهسهۋۋۇرىدىكى بىر دۇنيا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ ۋه بۇ دۇنيا بىز بۈگۈن تونۇيدىغان دۇنيادىن تامامهن باشقىچه بىر

دۇنيا بولۇپ قالىدۇ.
    ناۋادا 2049-يىلى دۇنيادىكى دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچ بولىدىغان خىتاينىڭ سىياسهتلىرىنى بهلگىلهشكه
خىتاي قاتتىق قوللىرى يېتهكچىلىك قىلسا، ئۇ ھالدا بۇ چاغدىكى دۇنيا تولىمۇ ناچار بىر دۇنيا بولۇپ قالىدۇ.
ئهگهر شۇ چاغدىكى خىتاينى خىتاي مۆتىدىللىرى ۋه ھهقىقىي ئىسالھاتچىلىرى غهربنىڭ ياردىمى ئارقىلىق
قولىغا ئالسا، ئۇ ھالدا دۇنيادىكى يېتهكچى كۈچ بولغان خىتاي ئۇنداق قورقۇنچلۇق بولمايدۇ. خىتاينىڭ
قاتتىق قولالر ياكى مۆتىدىلهر ئوتتۇرىسىدىكى تالالشقا بىزنىڭ قانچىلىك تهسىر كۆرسىتهلهيدىغانلىقىمىز
توغرۇلۇق كېيىنكى بابتا توختىلىمىز. ناۋادا بىز ھهقىقىي خىتاي ئىسالھاتچىلىرىنى قوللىمىساق،  دۇنيا

تۆۋهندىكىدهك خهتهرلهرگه دۇچ كېلىدۇ.
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2049-يىلى خىتاي بهلگىلىگهن دۇنيا تهرتىپى

«تاال مۈشۈكى بولۇپ  ئۆي مۈشۈكىنى قوغالپ چىقارماق.»
 -«ئوتتۇز ئالته تهدبىر»دىن



ئهمهلىيلىشىشىدىن سۆز ئېچىش قىيىن.(7) 
     خىتاي ھۆكۈمىتى يىلالردىن بېرى ئۆز خهلقىگه
شهخسىي ھوقۇقالرنى بهرمهي كهلدى. دۆلهتنىڭ
كۈچىيىسىشىگه ئهگىشىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى
ھهتتا خىتاي پۇخرالىرىنىڭ ھهق-ھوقۇقىغا
چهتئهللهردىمۇ قول سوزۇشقا باشلىدى.
نيۇيوركتىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى ۋېن
يۈن چاۋ (Wen Yunchao) بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتىدا (خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زورلۇق-
زومبۇلۇقلىرى توغرىسىدا) سۆز قىلغاندىن كېيىن،
ئۇنىڭ تېلفونى، ئېلخهت ساندۇقى ۋه تۋىتېر
ھېسابلىرى خاككېرلىق ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى. بۇ
خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن
ھۇجۇمدهك قىلىدۇ.(8) ئامېرىكا دۆلهت
مهجلىسىدىكى بىر قېتىملىق گۇۋاھلىق ئاڭالشتا،
ئامېرىكا سېناتورى شېرود بروۋن ۋېن يۈن چاۋدىن
ئۇنىڭ نېمىشقا خىتايدىكى باشقا
نامايىشچىالردهك تۈرمىگه كىرمىگهنلىكىنى
سورىغىنىدا، ئۇ ئۆزىنىڭ خىتايدا بولمىغانلىقى
ئۈچۈن تۈرمىگه كىرمىگهنلىكىنى ئېيتتى.(9)
بۇنىڭدىن سىرت، خىتاي 2009-يىلى «چهتئهل
تهشۋىقات خىزمىتى» نامى ئاستىدا بىر تۈرنى يولغا
قويغان بولۇپ، بۇ تۈر ئۈچۈن 6.58 مىليارد دولالر
مهبلهغ ئاجراتقان.(10) بۇ تۈرنىڭ مهقسىدى
خىتاينى ھهر قايسى دۆلهتلهرده شۇ دۆلهتلهرنىڭ

كۆزىده چىرايلىق كۆرسىتىشتىن ئىبارهت.
    چهتئهلدىكى كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرىغا
ھۇجۇم قىلىش خىتاينىڭ دائىملىق قىلمىشى.(11)
ئامېرىكا دۆلهتلىك دېموكراتىيه فوندىنىڭ مۇئاۋىن
(Louisa Greve) رهئىسى لۇئىسا گرىۋنىڭ
گۇۋاھلىق بهرگىنىدهك، خىتاي كىشىلىك ھوقۇق
ئورگانلىرىنىڭ ۋه ھۆكۈمهتسىز تهشكىالتالرنىڭ
كومپيۇتېر سېستىمىسىغا دائىمال ھۇجۇم
قىلىدىكهن.(12)  لۇئىسا بۇ خىل ھۇجۇمالرنىڭ
مهقسىدىنى «ئوخشىمىغان سىياسىي كۆز
قاراشتىكىلهر ئارىسىدىكى ئۆز-ئارا ئىنشهنچنى
يوقىتىش... چىقىمنى كۆپهيتىۋېتىش ۋه ۋهھىمه
پهيدا قىلىش(13)، نوپۇزلۇق دۆلهتلهر تهرىپىدىن
كېلىدىغان بېسىمنى تۆۋهنلىتىش» قاتارلىقالرغا

يىغىنچاقلىدى.(14)
   بۇ خىلدىكى رهزىل تاكتىكىالر خىتاي تهرىپىدىن 

خىتاينىڭ قىممهت قارىشى ئامېرىكا
قىممهت قارىشىنىڭ ئورنىنى ئالىدۇ

 
 ئامېرىكا جهمئىيىتى يۈكسهك دهرىجىده
شهخسىيلهشكهن جهمئىيهتتۇر. بىزنىڭ دۆلىتىمىز
توماس جېففىرسون ۋه بېنجامىن فرانكىلىنغا
ئوخشاش ئىندىۋىدۇئالىستالر تهرىپىدىن ۋه
بېرتانىيه ئېمپىرىيىسىنىڭ بىر پارچىسى بولۇشنى
رهت قىلغان بىر بۆلۈك ئۆكتىچىلهر تهرىپىدىن
قۇرۇلغان.  بىز ئۇالرنى تهقدىرلهيمىز. بىزنىڭ
قانۇنىمىز باچه ئامېرىكالىقالرنىڭ خالىغىنىنى
سۆزلىشىنى، خالىغىنىچه ئىبادهت قىلىشىنى،
ئائىلىلىرىمىزده قانۇن ئورگانلىرى تهرىپىدىن
سهۋهبسىز ئاختۇرۇلۇشقا ئۇچرىماستىن
ياشىشىمىزنى ھىمايه قىلىدۇ. پۈتكۈل
ئامېرىكالىقالرنىڭ ئۆز كهلگۈسىنى ئۆزى خالىغانچه
ئورۇنالشتۇرۇش ھوقۇقى مۇقهددهستۇر ۋه تاجاۋۇزغا

ئۇچراشقا يول قويۇلمايدۇ.
    خىتايغا كهلسهك، ئامېرىكاچه كىشىلىك ھوقۇق
خىتايدا مهۋجۇت ئهمهس. ئهدهبىياتشۇناس ئالىم
لىدىيا ليۇنىڭ كۆرسىتىشىچه، مارتىن ئىسىملىك
ئامېرىكالىق بىر دىن تارقاتقۇچى 1860-يىلالردا
خهلقئارالىق قانۇننى  تۇنجى قېتىم خىتايچىغا
تهرجىمه قىلىۋېتىپ، خىتايدا ھوقۇققا ئاالقىدار
سۆزلۈكنىڭ يوقلۇقىنى بايقىغان. شۇ ۋهجىدىن
«ھوقۇق» ۋه «كۈچ» دېگهن ئىككى سۆزنى
»(ھهق-ھوقۇق) دېگهن بىرىكتۈرۈش ئارقىلىق «
سۆزنى ئىجاد قىلىپ چىققان ئىكهن.(5) خىتاي
كوممۇنىستىك پارتىيىسى بهرپا قىلغان جهمئىيهت
كوللېكتىۋىزىمچى جهمئىيهت بولۇپ، بۇ 1949-
يىلىدىن ئىلگىرىمۇ مهۋجۇت بولغان بىر مهدهنىيهت
ھادىسىسىدۇر. خىتاينى ئىنتايىن چوڭقۇر تهتقىق
قىلغان خهلقئارالىق سودا ئىستراتېگىيىچىلى-
رىدىن ئىككىسى مۇنداق دهيدۇ:«خىتايدا ئىنسان
بولۇش — تېخىمۇ چوڭ ئىنسانىيلىقنىڭ قوشۇمچه
ئهزاسى بولۇشتىن ئىبارهت.»(6) گهرچه خىتاي
ئاساسى قانۇنىدا سۆزلهش ئهركىنلىكى، ئهركىن
كېڭهش، دىنىي ئهركىنلىك قاتارلىقالر كۆپ تىلغا
ئېلىنىدىغان   بولسىمۇ،    بۇ   خىل    ھوقۇقالرنىڭ 
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تهستىقى ئېلىش ئىلتىماسى سۇنغانلىقى ئۈچۈن
قاماققا ئېلىندى.(17) تور ئابونتلىرى (تيهنئهنمېن
قىرغىنچىلىقىدا) تانكىنىڭ ئالدىدا تۇرۇۋالغان
ئوقۇغۇچىنىڭ رهسىمىنى (خىتاي تور سۈزگۈچىدىن
قۇتۇلۇش ئۈچۈن) «چوڭ سېمىز ئۆردهك» دهپ ئاتىغان.
نهتىجىده خىتاي «چوڭ سېمىز ئۆردهك» دېگهن
سۆزنى سهزگۈر سۆز قاتارىدا چهكلىۋهتكهن.(18) تور
نازارىتى ئارمىيىسى شۇ دهرىجىده كهڭرى
تارقالغانكى، 4-ئىيۇن مهسخىرىلىك ھالدا
«ئىنتېرنېت تورىنى قوغداش كۈنى» دهپ تونۇلغان.

(19)
   خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇچۇر كونترولى قىلىشتىن
سىرت، كۆپ ساندىكى كومپارتىيهپهرهس بلوگېرالرنى
ئىجارىگه ئېلىپ، ئۇالرغا ئۆزىنىڭ
نۇقتىئىينهزهرلىرىنى تهشۋىق قىلغۇزىدۇ، قارشى
پىكىردىكى ئاكتىۋىستالرنى سېسىتقۇزىدۇ ۋه يالغان
خهۋهر تارقاتقۇزىدۇ.(29) ئۇالر تارقاتقان يالغان
خهۋهرلهر تور ئابونتلىرىنى راست خهۋهر بىلهن
ھۆكۈمهتپهرهسلىك تهشۋىقاتالرنى پهرقلهندۈرۈشته

گاڭگىرىتىپ قويىدۇ.(21)
    نهچچه مىڭ يىلدىن بۇيان ھهممه مۇستهبىت
ھاكىمىيهتلهر ئۇچۇر كونترولىنى سۈيئىستېمال
قىلدى. خىتاينىڭ ئۆتمۈشتىكى تور نازارهتچىلىكى
بىلهن 2050-يىلىغا بارغاندىكى دۇنيا خاراكتېرلىك
تور نازارهتچىلىكىنى يۈرگۈزۈش مۇمكىنچىلىكى
ئارىسىدىكى نېگىزلىك پهرق شۇكى، خىتاي
(ئۆتمۈشته) ئۆز پۇقرالىرى كۆرىدىغان مهزمۇنالرغىال
سۈزگۈچ قويغان بولسا، (2050-يىلىغا بارغاندا)
باشقا دۆلهت پۇقرالىرىنىڭ كۆرىدىغانلىرىنىمۇ
سۈزگۈچتىن ئۆتكۈزىدۇ. خىتاي ئوتتۇرىغا چىقارغان
ئىنتېرنېتنى كونترول قىلىش خىزمىتى ئاللىقاچان
ئهڭ كهم بولغاندىمۇ ئون بىر دۆلهتته قوللىنىلماقتا.

(22)
ئهلۋهتته، خىتاي «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى» ۋه «ۋال
ستىرىت ژۇرنىلى»نىڭ خىتاي توغرىسدا چىن
خهۋهرلهرنى ئىشلىشىنى مهڭگۈ توسۇۋااللماسلىقى
مۇمكىن. بىراق، خىتاينىڭ تهسىرى ۋه كۈچىنىڭ
ئېشىشىغا ئهگىشىپ، خىتاي بىلهن ھهمكارلىشىپ،
ئۆز خهلقىنى بۇ خىلدىكى تور بهتلهرنى كۆرهلمهس
قىلىپ قويىدىغان  دۆلهتلهرنىڭ سانىمۇ  ماس  ھالدا 

نىسپىي ھالدا ئاندا-مۇندا قوللىنىالمدۇ، ياكى
خورىكى ئ ۆسۈپ كهتكهن خىتاينىڭ بۇنى بارغانچه
نورمال بىر ئىشقا ئايالندۇرۇۋاالمدۇ؟  مانا بۇ 
مهسىلىنىڭ تۈگۈنى. ناۋادا، خىتاي ئامېرىكاغا ۋه
ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىغا تاقابىل تۇرغىدهك
دهرىجىده ئىقتىسادىي ھهم ھهربىي جهھهتتىن 
كۈچهيگهن ھامان، خىتاي رهھبهرلىرى ئۆزىگه
نىسبهتهن يېقىمسىز سۆزلىگهنلهرگه تور ھۇجۇمى
ئارقىلىق ئاۋارىگهرچىلىك تۇغدۇرۇشى مۇمكىن. ئۇ
ھالدا خىتاينىڭ سىرتىدىكى، ئاسىيادىكى ياكى
شىمالىي ئامېرىكادىكى نۇرغۇنلىغان كىشىلهر
خىتاينىڭ سۆزىنى ئاڭالشقا مهجبۇر بولىدۇ،
شۇنداقال ئۆزىنىڭ جازاغا ئۇچراپ قېلىشىدىن

ئهنسىرهيدىغان ھالهت شهكىللىنىدۇ.
 

خىتاي توردىكى قارشى پىكىرلهرنى
«ماسالشتۇرىدۇ»

  
  خىتاينىڭ سۆز ئهركىنلىكىگه قارشى ئېلىپ
بارىدىغان ئۇرۇشلىرىدىن بىرى تور سۈزگۈچىدىن
ئىبارهت. خىتايدا تور نازارهتچىلىكى خىزمىتىنى
قىلىدىغان يۈز مىليوندىن ئارتۇق كىشى  بار.(15)
دۇنيادىكى تور ئابونتلىرىنىڭ ئهڭ كۆپى
خىتايالردۇر. بىراق، خىتاي ھۆكۈمىتى كىشىلىك
ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ تورلىرىنى، چهتئهل
ژۇرناللىرىنى، شۇنداقال كۆپلىگهن سىياسىي ۋه
مهدهنىي ئىنتېرنىت گۇرۇپپلىرىنى خىتايدا
ئېچىلماس قىلىپ چهكلىۋهتكهن. خىتاي پۇقرالىرى
ئهركىن كىشىلهر ئىنتېرنېت ئارقىلىق ئېرىشكهن
ئۇچۇرالرغا ئېرىشهلمهيدۇ. «ماسالشتۇرۇلۇش»
نازارهت قىلىشنىڭ سىلىقالشتۇرۇپ ئېيتىلىشىدۇر.

(16)
   خىتاي تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقى توغرىسىدىكى
ئهسلىمىلهرنى يوق قىلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى
ئىشقا سالدى. بۇ قىرغىنچىلىققا يىگىرمه ئۈچ يىل
بولغاندا، يهنى 2012-يىلى ئىيۇندا خىتاي تور
سۈزگۈچلىرى خىتايدىكى ئىنتېرنېتتا بۇ
قىرغىنچىلىق توغرىىسدا تېپىلىدىغان ھهر قانداق
مهنبهنى چهكلىۋهتتى. ئۈچ خىتاي پائالىيهتچىسى
خىتاي دائىرىلىرىدىن بۇ ۋهقه توغرىسىدا  نامايىش
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ئاشىدىغاندهك تۇرىدۇ. مهسىلهن، خىتاينىڭ خۇاۋېي
ۋه ZTE  دىن ئىبارهت ئىككى گېگانىت شىركىتى
ئىنتېرنېت ۋه ئۇچۇر ئاالقه ۋاسىتىلىرىگه ئاالقىدار
قاتتىق دېتالالرنى ئوتتۇرا ئاسىيا، شهرقىي جهنۇبىي
ئاسىيا، شهرقىي ياۋروپا ۋه ئافرىقا قاتارلىق
رايونالردىكى دۆلهتلهرگه تهمىنلهيدىغان باشالمچى
كارخانىالردۇر.(23) قازاقىستان، ۋېيتنام،
بېلرۇسىيه، ئېفئوپىيه، زامبىيه قاتارلىقالرنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان دۆلهتلهر ۋه خېرىدارالر خىتاينىڭ
سىياسىي ۋه تېخنولوگىيه جهھهتتىكى قاتتىق
كونترولىغا ئىجابىي نهزهرده قاراپ، بۇنى
ئىنتېرنېتنىڭ قانداق كونترول قىلىش جهھهتته
ئۆزىگه ئۈلگه سۈپىتىده كۆرۈشى، ۋه بۇ جهھهتتىكى
تېخنولوگىيهنى خىتايدىن سېتىۋېلىشى مۇمكىن.

   (24)
 

خىتاي دېموكراتىيىلىشىشكه قارشى
تۇرۇشنى داۋامالشتۇرىدۇ

 
   خىتاينىڭ رهھبهرلىرى بيۇكراتلىقتا ئۈستۈن،
دېموكراتىيهده تۆۋهن بىر دۇنيانى ئارزۇاليدۇ. خىتاي
بهش پىرىنسىپىنى ئېالن قىلغان 1955-يىلىدىن
بېرى، دۆلهتنىڭ ئىچكى ئىشىغا ئارىلىشىشنى
چهكلهپ كهلدى. خىتاينىڭ كۈچى ئاشقانسېرى،
ئۇنىڭ دىكتاتورلۇقنى ۋه خىتايپهرهس
ھۆكۈمهتلهرنى ھىمايه قىلىش، شۇنداقال ئۆرنهك
ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئۇلىنى كوالش ئىقتىدارىمۇ شىددهت
بىلهن ئاشىدىغاندهك تۇرىدۇ. خىتاينىڭ مارافون
ئىستراتېگىيىسىنى ئىلگىرىلىتىشتىكى
تىرمىشىشىغا ئوخشاشال، ئۇنىڭ بۇ خىلدىكى
ئىستراتېگىيىسى خهۋهرلهرنى ۋه ئۇچۇرنى مونوپول
قىلىش بىلهن باشالندى. خىتاينىڭ «چهتئهل
تهشۋىقاتى» خىزمىتىنىڭ بىر قىسىمى ئاپئاشكارا
ھالدا ھۆكۈمهت (لهر)نىڭ مۇستهبىتلىشىشىنى
تهشهببۇس قىلىدۇ.(25) بېيجىڭ زىمبابىۋى
پرىزدېنتى روبېرت مۇگابىنى رهسمىي يوسۇندا،
ئىزچىل قوللىدى. شۇنداقال، ئۇرۇش جىنايهتچىسى
سۈپىتىده ئهرز قىلىنغان، ھېيگدىكى خهلقئارالىق
سوتقا ئۆتكۈزۈلۈپ بېرىلىش ئهندىشىسى
سهۋهبلىك، چهتئهلگه سهپهر قىلىشتىن قورقىدىغان

  

خىتاينىڭ مۇستهبىت ھۆكۈمهتلهرنى قولالشتىكى
يهنه بىر ئىستراتېگىيىسى بولسا، ئۇالرغا قهرز
بېرىپ تۇرۇش ۋه مهبلهغ سېلىشتۇر.(26) 2009- ۋه
2010-يىلى ئىككى يىل ئىچىده خىتاينىڭ
تهرهققىي قىلىۋاتقان دۆلهتلهرنىڭ كارخانىلىرى ۋه
ھۆكۈمهتلىرىگه بهرگهن قهرزى دۇنيا بانكىسىنىڭ
ئۇالرغا بهرگهن قهرزىدىنمۇ كۆپ.(27) خىتاي بۇ خىل
ئىقتىسادىي سېلىنما ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دۇنيادىكى
سىياسى تهسىرىنى ئاشۇرۇشنى مهقسهد قىلغان.
خىتاي نۆۋهتته ئافرىقىدا غهربكه قارشى
كۈنتهرتىپنى تهرهققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن شهرتسىز
رهۋىشتىكى ئىككى ترىليون دولالرلىق خوجايىنلىق
مهبلىغى ئاجراتتى.(28) ئهركىنلىك
مهھكىمىسىنىڭ دوكالتىدا «كىشىلىك ھوقۇق
كاپالىتى ۋه مالىيه كاپالىتىدىن خالىي بولغان بۇ
شهرتسىز ياردهم — (خىتاينىڭ) تېخىمۇ كۆپلىگهن
تهرهققىي قىلىۋاتقان دۆلهتلهرگه تۆۋهن مهسئۇلىيهت
ۋه چىرىكلىك ئاساسىدا ھۆكۈمرانلىق قىلىش

خاھىشىنى كۆرسىتىدۇ.»(29)
   كامبرىج ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ستىفان خالفىرنىڭ
سۆزى بويىچه ئېيتقاندا زىمبابۋى «ئافرىقا
دۆلهتلىرى ئارىسىدىكى ئهڭ ھاياتىي كۈچكه
تولغان، ھهممىگه تونۇشلۇق ئافرىقا مىساللىرىدىن
بىرى.»(30) خىتاي پرىزدېنت مۇگابىنىڭ بۇ
ۋهيرانلىققا يۈزلهنگهن دۆلهتته قاتتىق قول
سىياسهت يۈرگۈزۈشنى داۋامالشتۇرۇشى ئۈچۈن،
مۇگابىغا ئىزچىل رهۋىشته ياردهم بېرىپ كهلدى.
خىتاي مۇگابىغا دهسلىۋىده قورال-ياراق ياردىمى
بهردى، كېيىن مۇگابىنىڭ زىمبابىۋىي خهلقىنى
كونترول قىلىش تىرمىشىشىدا ئىنتايىن مۇھىم
رول ئوينايدىغان، ئىنتېرنېت كۆزهتچىلىكى ئۈچۈن
ئىشلىتىدىغان قاتتىق دېتالالرنى ئهۋهتتى. خىتاي
يهنه تېخى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدا
مۇگابىغا قارشى جازا يۈرگۈزۈشكه قارشى بېلهت

تاشلىدى.(31)  
   ئافرىقا دۆلهتلىرى بىلهن بىر-بىرىنىڭ ئىچكى
ئىشلىرىغا ئارىالشماسلىق پىرىنسىپلىرى
ئاساسىدا «ئۆز-ئارا مهنپهئهت يهتكۈزۈش»
يۈزلىنىشىنى شهكىللهندۈرۈش خىتاينىڭ ئىسترا-
تېگىيىلىرىدىن  بىرىدۇر. خىتاينىڭ   ئالدىنقى  نۆ-

5



ۋهتلىك رهئىسى خۇجىنتاۋنىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا،
خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ سودا شېرىكلىرىنىڭ
ئافرىقا خهلقىگه كهلتۈرگهن خورالشلىرىنى نهزهرگه
ئالماستىن، «سىياسىي شهرتلهر مهۋجۇت بولمىغان
نوقۇل سودا» سىياسىتىتىنى يۈرگۈزىدۇ.(32) خىتاي
خهلقئارالىق ئۆلچهملهرگه پىسهنت قىلماسلىق
ئارقىلىق، ئافرىقىدا دېموكراتىيىنى تېخىمۇ
ئاجىزالشتۇرۇپ، مۇستهبىتلىكنى كۈچهيتىشى

مۇمكىن.(33)  
   خىتاي زىمبابۋىغا قولالنغان ئۇسلۇبىنى ئاسىيادا،
ئافرىقىدا ۋه جهنۇبىي ئامېرىكادا قولالندى. خىتاي
سۈرىيه، ئۆزبېكىستان، ئانگوال، ئوتتۇرا ئافرىقا
جۇمھۇرىيىتى، كامبودژا، سۇدان، ميانمار، ۋېنسۇئېال ۋه
ئىران قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ مۇستهبىت ھاكىمىتىيىنى
قوللىدى.(34) خىتاينىڭ ئىقتىسادى ئامېرىكا
ئىقتىسادىنى ئۈچ قاتلىۋهتكهن چاغدا، خىتاينىڭ
زىددىيهتلهرنى ھهل قىلىش ۋه ساغالم ھاكىمىيهتنى
قولالشتىكى تىرىشچانلىقالرنىڭ ئالدىنى توسۇش

تىرمىشىشى تېخىمۇ كۈچىيىدۇ.(35)
    ئهلۋهتته، ھازىردىن باشالپ 2049-يىلىغىچه بولغان
ئارىلىقتا خىتاينىڭ زومىگهرلىكتىن يېنىش، دۆلهت
ئىچى ۋه سىرتىدا دېموكراتىيهگه مايىل بولۇش
ئېھتىماللىقى بار. ئهمما، بۇنىڭغا ئىجابىي نهزهرده
قاراش ئۈچۈن سهۋهبلهر تولىمۇ يېتهرسىز. نهچچه ئون
يىلدىن بېرى، كۆپلىگهن غهربلىك ئالىمالر خىتاينىڭ
ئهركىن دېموكراتىيهگه يېقىن بىر يولغا قاراپ
ئىلگىرىلهۋاتقانلىقىنى پهرهز قىلىشتى. بۇ ئالىمالرنىڭ
كۆپۈنچىسى ئۆزلىرىنىڭ ئۈمىدۋارلىققا تولغان ئالدىن
مهلۇماتلىرى سهۋهبلىك تهڭقىسلىقتا قېلىشتى.
بىراق، بۇالردىن ئاز بىر قىسىمى — گهرچه ھېچقانداق
ئاساسى بولمىسىمۇ — خىتايغا دېموكراتىيه كېلىدۇ،
دېگهن ئۈمىدۋارلىقىنى داۋامالشتۇرماقتا. ئاقىۋهتته،
ماھىيهت جهھهتتىن ئالغاندا، خام خىيالنىڭ

خاتالىقىنى ئىسپاتلىماق دائىمال تهسكه توختايدۇ.
 

خىتاي ئامېرىكانىڭ «رهقىبلىرى» بىلهن
ھهمكارلىشىدۇ

 
  رهھىمسىز رېئاللىق شۇكى، خىتاي رهھبهرلىرى
ئامېرىكانى دۇنياۋىي كۈرهشته ئۆزلىرى يېڭىشى كېرهك
بولغان رهقىب دهپ قارايدۇ. مانا  مۇشۇ  خىل  چۈشهنچه 

خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ كۈچىنى ئاجىزالشتۇرۇش
ئۈچۈن، ھهدېسىال ئامېرىكانىڭ دۈشمهنلىرىنى
نېمىشقا يۆلهيدىغانلىقىنىڭ جاۋابىدۇر. بولۇپمۇ،
ئامېرىكانىڭ تېررورىزىمغا قارشى ئۇرۇشىدا خىتاي
تېخىمۇ شۇنداق قىلدى.  2001-يىلى ئامېرىكا
ئىستىخباراتى خىتاينىڭ ئوساما بىن الدېن
زهنجىرىدىكى تېررورچىالرنى مهخپىي ھالدا قوينىغا
ئالغان ئاساستا،  تالىبانغا ياردهم بېرىۋاتقانلىقىنى
بايقىدى. بولۇپمۇ، خىتاينىڭ ئىككى تېلگراف
شىركىتى تالىباننىڭ 11-سېنتهبىر ھۇجۇمىدىن
كېيىن كابۇلدا زور كۆلهملىك تېلفون سېستىمىسى

قۇرۇش ئورۇنىشىغا ياردهم بهردى.(36)
   (خىتاينىڭ ئافغانىستاندىكى تېلفون ئاالقىسى
جاسۇسلۇقى) توغرىسىدا دوكالتالر ئوتتۇرىغا چىقىشقا
باشلىغاندا، خىتاي دېكتاتورلۇققا كۈشكۈرتىدىغان
باشقا دۆلهتلهرگه ئ وخشاش يول تۇتۇپ، دوكالتتىكى
خۇسۇسىي شىركهتلهرنىڭ ئىش-ھهرىكهتلىرىدىن
ئۆزىنى خهۋهرسىز قىلىپ كۆرسهتتى. بىراق، بۇ
شىركهتلهر خۇسۇسىي شىركهتلىكتىن يىراق، خىتاي
بۇ جهھهتتىكى قىلمىشالرنى بىلمهسلىكتىن ئۇزاق
ئىدى. ئهڭ كهمىدىمۇ بۇ شىركهتلهردىن بىرى خىتاي
خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ ئهمهلدارلىرىدىن بىرى
تهرىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ شىركهت خىتاي
ئارمىيىسىنىڭ خهۋهر-ئاالقه تورى قۇرۇلۇشىغا ياردهم

قىلغان ئىدى.(37)
    خىتاينىڭ تالىبان بىلهن بولغان ئاالقىسى تېلفون
سېستىمىسى قۇرۇشنىڭمۇ نېرىسىغىچه كېڭهيگهن.
1998-يىلى تالىبان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۆپلهپ
ياردىمىگه ئېرىشتى. بۇنىڭدىكى سهۋهب، بهلكىم
كلىنتون ھۆكۈمىتى ئهلقائىدهنىڭ ئافغانىستاندىكى
الگېرلىرىنى ۋهيران قىلىش مهقسىتىده ئېتىپ،
پارتىلىماي قالغان — خىتاي ئۈچۈن ئاخبارات مول-
ھوسۇلى بولغان — جهڭ پالتىسى ناملىق قوغلىغۇچى
سىنارهدنى  تالىباننىڭ بېيجىڭغا مهخپىي ھالدا
تهمىنلهپ بهرگهنلىكى بولۇشى مۇمكىن. بۇنىڭدىن
ئۈچ يىل كېيىن، 11-سېنتهبىر تېررورلۇق ھۇجۇمى يۈز
بهرگهن كۈنى، خىتاينىڭ كابۇلدىكى ئهمهلدارلىرى
تالىبان بىلهن ئىقتىسادىي ۋه تېخنىكىلىق ياردهمنى
ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر توختام ئىمزالىدى. بۇ خىتاي
بىلهن تالىبان ئارىسىدا ئىمزاالنغان كۆپلىگهن

تۈرلهردىن پهقهتال ئىككىسى خاالس.
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خىتاينىڭ ئهلقائىده تېررورلۇق تهشكىالتى بىلهن
بولغان ھهمكارلىقى پۈتۈنلهي بىۋاسىته ئهمهس.
بهش بۇرجهكلىك بىنا 2001-يىلى دېكابىردا
ئېرىشكهن ئىستىخبارات دوكالتىدا، خىتاينىڭ 11-
سېنتهبىر ۋهقهسىدىن كېيىن ئهلقائىدهنى قورال
بىلهن تهمىنلىگهنلىكى ئاشكارىالنغان. تالىبان ۋه
ئهلقائىده جهڭچىلىرى 11-سېنتهبىر ۋهقهسىدىن
دهل بىر ھهپته كېيىن، خىتايدا ياسالغان،
قۇرۇقلۇقتىن ھاۋاغا قويۇپ بېرىلىدىغان
باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى تاپشۇرۇۋالغان.
ئامېرىكا ئاالھىده ھهرىكهت قىسىملىرى 2000-
يىلى مايدا بۇنداق باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن
ئوتتۇزنى بايقىغان. تالىبان كوماندېرلىرىدىن
بىرىنىڭ پاكىستاندا ئوردۇچه چىقىدىغان بىر
گېزىتته خىتاينى ئوچۇق ئاشكارا ماختاپ، «خىتاي
تالىبان ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان ھهمكارلىقنى ۋه
قولالشنى كۈچهيتمهكته...» دېيىشلىرى ئهجهبلى-

نهرلىك ئهمهس.(38) 
   خىتاي يهنه سادام ھۆكۈمىتىگه ياردهم بېرىشكىمۇ
قول سوزدى. تالىبان بىلهن ھهمكارالشقان خىتاي
تېلگراف شىركهتلىرىدىن بىرى بىرلهشكهن
دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئىراققا جازا يۈرگۈزۈشىگه
خىالپلىق قىلدى. 1999-يىلى مايدا، بىرلهشكهن
دۆلهتلهر تهشكىالتى «نېفىتنى يېمهكلىككه
تېگىشىش» پروگراممىسى توغرۇلۇق خىزمهت
ئېلىپ بېرىۋاتقاندا، خىتاي بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتىدىن ئۆزىنىڭ ئ وپتىك نۇركابىل تېلگراف
سېستىمىسىنى ئىراققا سېتىشىغا رۇخسهت تهلهپ
قىلدى. بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى خىتاينىڭ
تهلىپىنى ئىككى قېتىم رهت قىلغاندىن كېيىن،
خىتاينىڭ بۇ شىركىتى دۇنيا جامائهتچىلىكىنى
نهزهردىن ساقىت قىلىپ، نېمه بولۇشىدىن
قهتئىينهزهر، ئهسلىھهلىرىنى (ئىراققا) توشۇدى.(39)
  ئىككىنچى ئىراق ئۇرۇشى مهزگىلىده
بهشبۇرجهكلىك بىنادا خىزمهت قىلىۋاتقىنىمدا،
دۆلىتىمىزنىڭ بىر يۇقىرى دهرىجىلىك مۇداپىئه
ئهمهلدارى ماڭا ئىراقنىڭ ھاۋا مۇداپىئه
سېستىمىلىرىنى تېخىمۇ ياخشى بىر
گهۋدىلهشتۈرۈشى مهقسهت قىلىنغان ئوپتىك
نۇركابىل تور ئۇلىنىشى قۇرۇلۇشىدا خىتاينىڭ
ئىراققا    ياردهم    بهرگهنلىكىنى   تهستىقلىدى.  بۇ 

ئۇالرنى بىرلهشمه ھاۋا ھۇجۇمىدىن قوغدايدىغان، كۆپ
قىسىمى يهر ئاستىغا كۆمۈلگهن ئوپتىك نۇركابىلالر
ئىدى.(40) بۇ ئهسكىرىي ياردهمگه ئائىت دوكالتالر
ئوتتۇرىغا قويۇلغاندا، پرىزدېنت جورج بۇش بۇ
دوكالتالرنىڭ كىشىنى بىئارام قىلىدىغانلىقىنى
ئېتىراپ قىلىپ، مۇنداق دېدى:«بىز خىتاينىڭ
ئىراقتىكى مهۋجۇتلۇقىدىن خهۋپسىرهيمىز. مېنىڭ
ھۆكۈمىتىم  خىتايغا ماس  ھالدا  جاۋاب   قايتۇرىدۇ. 
ئېنىقكى، ئۇچقۇچىلىرىمىزنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان
بىر سېستىمىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشتا خىتاينىڭ
ئىراققا ياردهم بېرىشى كىشىنى

ئارامسىزالندۇرىدۇ.»(41)
  خىتاي بۇ خىل ئهيىبلهشلهرنى رهت قىلدى.
خىتاينىڭ بىرلهشكهن دۆلىتىده تۇرۇشلۇق مۇئاۋىن
ۋهكىلى شېن گوفاڭ ( Shen Guofang) مۇنداق
دېدى:«بۇ بىر ئۆسهك سۆز، بۇ ئامېرىكا بىلهن
ئهنگىلىيهنىڭ ئىراقنى بومباردىمان قىلىشقا تاپقان
باھانىسى» دېدى.(42) ئهمهلىيهتته، خىتاينىڭ بۇ
شىركىتى ئىراقتا بىر ئىشخانا تهسىس قىلغان بولۇپ،
ئىراق رهھبهرلىرى بۇ شىركهتنىڭ خىتاينىڭ
جهنۇبىدىكى ئىشخانىلىرىنى زىيارهت قىلىپ،  2000-
ۋه 2001-يىلى بۇ شىركهتتىن مال زاكاس قىلدى.
خىتاينىڭ ئىراق بىلهن بولغان بۇ قانۇنسىز
مۇناسىۋهتنىڭ ئىسپاتى ئىراق 2002-يىلى بىرلهشكهن
دۆلهتلهر تهشكىالتىغا سۇنغان 12 مىڭ بهتلىك
چهكلهنگهن قورالالر پروگراممىسى توغرىسىدىكى
دوكالتىدا ئوتتۇرىغا چىقتى. خىتاينىڭ ئۈچ شىركىتى
ئىراقنىڭ ھاۋا مۇداپىئه تورىنى ئوپتىك نۇركابىل ۋه
ئۇچۇر-ئاالقه ئهسلىھهلىرى بىلهن تهمىنلىگهن ئىدى.   
   2003-يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئىراق ئارمىيىسىدىكى
سابىق ھاۋا مۇداپىئه كوماندېرلىرىدىن بىرى ئىراققا
يالغۇز خىتاي پوچتا-تېلگراف مۇتهخهسسىسلىرىال
ئهمهس، يهنه تېخى خىتاينىڭ ھهربىي
ئهمهلدارلىرىنىڭمۇ مۇشۇ يىلنىڭ مارت ئېيىدا
ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى تاجاۋۇزچىلىققا قارشى
ئىراق ئارمىيىسىگه كۆرۈنهرلىك دهرىجىده ياردهم
بهرگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى «ئۇالر
(يهنى خىتايالر) 2002-يىلى باھاردا ئىراققا يېتىپ
كهلدى. سادام ئۇالرنى ئۆز ئالدىغا كۈتۈۋالدى. ئۇالردىن
بهزىلىرى بىزگه ئوخشىۋېلىش ئۈچۈن بۇرۇت قويۇۋالغان

ۋه باشلىرىغا ئهرهپچه  ياغلىق ئارتىۋالغان ئىدى.
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بۇ سابىق ئىراق ئوفىتسېرىنىڭ بايانىغا بىنائهن،

خىتايالر ئامېرىكانىڭ ۋه ئۇنىڭ ھهمدهمچىلىرىنىڭ

جهڭ ئايروپىالنلىرى تهرىپىدىن ئېتىلغان

بومبىالرنىڭ نىشاندىن ئادىشىشىغا سهۋهب

بولىدىغان يۇقىرى تېخنولوگىيىلىك يهمچۈك

ئۈسكۈنىلهرنى تهتقىق قىلىپ ياساپ چىققان. ئۇ

«خىتاينىڭ بۇيهمچۈك مهھسۇالتىنىڭ دانىسى

پهقهتال 25 دولالر بولسىمۇ، بىراق ئۈنۈمى ناھايىتى

يۇقىرى بولدى» دېدى.(43)

    سېسىق نامى پۇر كهتكهن يهنه بىر دۆلهت

ئىگىلىدىكى خىتاي شىركىتى «خىتاي شىمالىي

سانائهت شىركىتى»(NORINCO) دۇر.  2002-يىلى

بۇ شىركهت ئىراننىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا

قۇرۇلۇشى ئۈچۈن مهخسۇس ئىشلتىلىدىغان پوالتنى

ئىرانغا سېتىپ بهرگهنده تۇتۇلۇپ قېلىپ، كېيىنكى

يىلى ئىقتىسادىي جازاغا ئۇچرىدى. تهكشۈرۈش،

ماقۇلالش ۋه ئهمهلىيلهشتۈرۈش خىزمىتىگه مهسئۇل

ياردهمچى دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى پائۇال دېساتىر

(Paula DeSutter) خىتاي بىخهتهرلىكنى كۆزدىن

كهچۈرۈش كومىتېتىغا  ئهزا بولۇشتىن ئىلگىرى

«خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا

كۆپهيتىشكه قارشى تۇرىدىغانلىقىنى ۋه 

ئامېرىكاغا بهرگهن ۋهدىسىگه خىالپ ھالدا بۇ خىل

باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى توشۇشقا قاتناشقان

كارخانىلىرىنى چهكلهيدىغانلىقىنى داۋا قىلىدىغان

بولسىمۇ، لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇ خىل

ھهرىكهتته بولۇۋاتقان <شىمالىي سانائهت

شىركىتى> نىڭ كۈچىيىۋاتقان ھهرىكهتلىرىنى

توختىش ئۈچۈن ھېچقانداق قهدهم ئالمىغانلىقى»غا

ئىسپات كۆرسهتتى.(44)

دېساتىر يهنه خىتاينىڭ زور دهرىجىده بۇزغۇنچى

خاراكتېرلىك قورالالرنى ياساش تېخنىكىسىنى

مهسئۇلىيهتسىزلهرچه سېتىش قىلمىشىنى

ئىسپاتلىدى. خىتاي گهرچه كۆپلىگهن ئاتوم سىنىقى

كېڭىيىشىنى چهكلهش كېلىشىملىرىگه ئىمزا

قويغان بولسىمۇ، دېساتېرنىڭ دېيىشىچه

«خىتاينىڭ پاكىستان بىلهن ئىرانغا ئاتوم

قۇرۇلىشىدا ھهمدهمده بولۇشنى

داۋامالشتۇرۇۋاتقانلىقى ئېنىق.» بۇنىڭدىن سىرت،

خىتاي  ئىراننى  ئۆز   ئىچىگه   ئالغان   بىر   تۈركۈم 

لۈكچهك دۆلهتلهرنى زهھهرلىك گاز ۋه خىمىيىلىك

قورالالر بىلهن تهمىنلىگهن. دىساتىرنىڭ بايانىچه

«خىتاي گهرچه <بىئولوگىيىلىك قورالالر

كېلىشىمى> گه ئىمزا قويغۇچى دۆلهتلهر قاتارىدا

بولۇشىغا قارىماي، بۇ كېلىشىمدىكى

مهجبۇرىيهتلهرگه خىالپ ھالدا (بىئولوگىيىلىك

قورال) پروگراممىسىنى داۋامالشتۇرماقتا.»

خىتاينىڭ دۇنياغا ئۆز ھۆكۈمىتىنىڭ پىالنلىرىنى

بايان قىلغىنىغا ئوخشاشال، خىتاي ئۆزىنىڭ

بىئولوگىلىيىلىك قورالنى ھېچقاچان تهتقىق

قىلمىغانلىقى، ئىشلهپچىقارمىغانلىقى ۋه

بىئولوگىيىلىك قورالالرغا ئىگه بولمىغانلىقىنى

بايان قىلىشى «ئهسال راست گهپ ئهمهس.»(45)

 

خىتاي  بۇلغانغان ھاۋانى ئېكسپورت قىلىدۇ

 

    2013-يىلى يانۋاردا،  خىتاينى  بىر «سېسىق گاز»

قاپلىدى.  بۇ سېسىق گاز  «Airpocalypse» دهپ

ئاتالدى.  بۇ سېسىق گاز بىر نهچچه ھهپته مهۋجۇت

بولۇپ تۇردى. بۇ جهرياندا بېيجىڭ ئاھالىسى ۋه

بېيجىڭنى زىيارهت قىلغۇچىالر بۇلغۇنىشتىن

كېلىپ چىققان «بۇ سېسىق ھاۋادىن نهپهسلهندى،

ئۇنى تېتىدى ۋه نهپهسلىرى بوغۇلدى.»(46) 

خىتاينىڭ بۈگۈنكى يۈكسىلىشى  سانائهت

ئىنقىالبى دهۋرىدىكى يۈكسىلىشكه ئوخشايدۇ.

ھالبۇكى، كۈنىمىزده خىتايالر دۇنيانىڭ كۆپ

قىسىمىنى ۋهيران قىلىۋېتىش قابىلىيىتىگه ئىگه.

ئهمهلىيهتته، ئۇالر ئاللىقاچان مۇشۇنداق قىلىشقا

باشلىدى.

    خىتاي پات ئارىدا ئامېرىكا GDP سىنى ئىككى

قاتاليدىغان پىالنىنى ئىشقا قويۇپال قالماي،

خهتهرلىك چىقىرىندىالرنى چىقىرىشتىمۇ – 2015-

يىلى – ئامېرىكانى ئىككى قاتلىۋهتتى.(47)

ئىقتىسادشۇناس ژۇرنىلىنىڭ بىر تهتقىقاتىغا كۆره

«خىتاينىڭ 1990-يىلىدىن 2050-يىلىغىچه بولغان

ئارىلىقتا ئېنىرگىيه ئىستېمالى سهۋهبلىك

چىقىرىدىغان چىقىرىندىلىرى جهمئىي 500 مىليون

توننىغا يېتىدىكهن. بۇ سان پۈتكۈل دۇنيانىڭ

سانائهت ئىنقىالبىدىن باشالپ 1970-يىلىغىچه

چىقارغان  چىقىرىندىلىرى  بىلهن  ئومۇمهن   تهڭ.»
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(48) بۇ خىل بۇلغىنىش يىلىغا مىڭالپ ئىنساننىڭ

ئۆلۈپ كېتىشىگه سهۋهب بولىدۇ. «ئىقتىسادىي

ھهمكارلىق ۋه تهرهققىيات ئورگىنى»نىڭ مۆلچهرىچه

«ترانسپورت ۋه ئاۋىئاتسىيه سانائىتى

چىقىرىندىلىرىنىڭ ئېشىشىغا ئهگىشىپ، بۇنىڭ

تهسىرىدىن  بالدۇر ئۆلۈپ كېتىدىغان كىشىنىڭ

يىللىق سانىنى نۆۋهتتىكىدىن بىر ھهسسه ئېشىپ،

3.6 مىليونغا يېتىدىكهن ۋه بۇ خىل ئۆلۈم خىتاي

بىلهن ھىندىستاندا ئهڭ كۆپ كۆرۈلىدىكهن.»(49) 

خىتاي قويۇپ بهرگهن تۇمان ۋه ئىس-تۈتهك يېقىنقى

كۈنلهرده ياپونىيهنىڭ بىر قىسىم جايلىرىنى

قاپلىۋالغان. خىتاي قويۇپ بهرگهن زهھهرلىك

چىقىرىندىالر تىنچ ئوكياننىمۇ ھالقىپ ئۆتكهن

بولۇپ، بۇ بۇلغىنىش بولۇپمۇ كالفورنىيه

شىتاتىدىكى بۇلغىنىشنىڭ 29 پىرسهنتىنى

تهشكىل قىلىدۇ.(50) شۇنىسىمۇ ئېنىقكى،

يهرشارى خاراكتېرلىك ئىسسىپ كېتىش دۆلهت

چېگرالىرىنى ئايرىپ ئولتۇرمايدۇ.

  دۇنيادىكى ئهڭ ئېغىر ھاۋا بۇلغىغۇچى خىتاي

قويۇپ بهرگهن بولغىنىشنىڭ كۆپ قىسىمى

خىتاينىڭ كۆمۈرگه بولغان بېقىندىچىلىقىندۇر.

ئامېرىكا ئېنىرگىيه ئۇچۇرى ئورگىنىنىڭ دوكالتىغا

ئاساسالنغاندا، خىتايدا قالىنىدىغان كۆمۈر پۈتۈن

دۇنيادا يېقىلغۇ قىلىنىدىغان كۆمۈرنىڭ ئومۇمىي

مىقدارىغا يېقىنلىشىپ قالىدىكهن.(51) گهرچه

خىتاي مۇھىتنى ياخشىالش توغرۇلۇق قهدهم

ئېلىشنى تېزلىتىدىغانلىقىنى جاكارلىغان

بولسىمۇ، بىراق بۇ خىل بۇلغىنىش تېخىمۇ

ئېغىرالشماقتا. خىتاي تېخىچه كۆمۈر يېقىلغۇسى

ئۈچۈن ياردهم پۇلى بېرىدىغان ئاز ساندىكى

دۆلهتلهردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. كۆمۈر تۈرىدىكى

يېقىلغۇالرنى ئىشلىتىش خىتاينىڭ ئومۇمىي

سانائهت ئېنىرگىيه ئىستېمالىنىڭ 75 پىرسهنتىنى

ئىگىلهيدۇ. كۆمۈرنى يېقىلغۇ قىلىش تهخمىن

قىلغىلى بولىدىغان كېلهچهكته خىتاينىڭ ئاساسى

يېقىلغۇسى بولۇشنى داۋامالشتۇرىدۇ.(52) خىتاينىڭ

كۆمۈر ئىستېمالى 2011-يىلى توققۇز پىرسهنتتىن

ئارتۇق ئۆسكهن بولۇپ، بۇ نىسبهت پۈتۈ ن دۇنيادىكى

كۆمۈر ئىستېمالى ئۆسۈش نىسبىتىنىڭ 87

پىرسهنتىنى ئىگىلهيدۇ.(53)

خىتاينىڭ  كۈچىيىشىگه  ئهگىشىپ، بۇلغىنىش مه-

سىلىسى ئىزچىل ھالدا ئېشىپ ماڭىدۇ. خىتاي ئۆزى

قويۇپ بېرىۋاتقان زهھهرلىك چىقىرىندىالرنى ئازايتىش

ئۈچۈن، خىتاي (سانائهت ئىشلهپچىقىرىشىدىكى)

ئېشىش نىسبىتىنى تۆۋهنلىتىش كېرهك. ھالبۇكى، بۇ

(يهنى خىتاينىڭ سانائهت ئىشلهپچىقىرىشىنىڭ

ئېشىشى) باشقا بارلىق سىياسىي نىشانلىرىدىكى

كهم بولسا بولمايدىغان ئامىلدۇر.

 

خىتاينىڭ كۈچىيىش ئىستراتېگىيىسى

كۈچلۈك بۇلغىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 

  خىتاي رهھبهرلىرى ھاكىمىيهتته پۇت دهسسهپ

تۇرالىشى ئۈچۈن خىتاينىڭ تېز سۈرئهتته كۈچىيىشكه

موھتاج ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ. ناۋادا بىز نۆۋهتتىكى

ناچار ۋهزىيهتنى ئوتتۇز يىل ئالدىغا سۈرسهك، بۇنىڭ

تهسىرىنىڭ كىشىنى چۆچۈتكىدهك دهرىجىده

ئىكهنلىكىنى بايقايمىز. 1980-يىللىرىدىن

ئېتىبارهن، خىتاي چاڭجياڭ دهرياسى قىرغاقلىرىغا

ئون مىڭ نېفىت-خىمىيه زاۋۇتى، خۇاڭخې دهرياسى

قىرغاقلىرىغا بولسا، تۆت مىڭ نېفىت خىمىيه زاۋۇتى

قۇردى.(54) مۇشۇ خىل زاۋۇتالر سهۋهبلىك ۋه

خىتاينىڭ تهرهققىياتنى مۇھىت ساپلىقىدىن ئالدىنقى

ئورۇنغا قويۇشى سهۋهبلىك، خىتاي تهۋهسىدىكى

دهرياالرنىڭ قىرىق پىرسهنتى ئېغىر دهرىجىده

بۇلغاندى. بۇ خىل دهرياالرنىڭ سۇ سۈپىتى شۇ

دهرىجىده بۇلغانغانكى، بۇ زهھهرلىك سۇالرنى ئىچىش

ئۇ ياقتا تۇرسۇن، قول بىلهن تۇتۇشمۇ خهتهرلىك.(55)

ئهڭ كهمىده خىتايدىكى يهر ئاستى سۇلىرىنىڭ 55

پىرسهنتى — خىتايدا يهر ئاستى سۈيى كۆپ ئهمهس —

ئىچىشكه ماس كهلمهيدۇ. ئهمهلىيهتته، خىتايدىكى

زاۋۇتالر دهرياالرغا قويۇۋهتكهن چىقىرىندى سۇالر

سهۋهبلىك يىلىغا ئاتمىش مىڭ كىشى ئۆلۈپ كېتىدۇ.

(56) شۇنىمۇ ئهسكهرتىپ قويۇش كېرهككى، دۆلهتننىڭ

ئۇچۇر كونترولى ۋه يۇقىرى دهرىجىدىكى

تورنازارهتچىلىكىنىڭ توسقۇنلۇقى يۈزىسىدىن،

نۇرغۇنلىغان خىتايالر ھهتتا ئۆزلىرى ئىچىۋاتقان

سۇنىڭ ئۆز جېنىغا زامىن بولىدىغانلىقىنىمۇ

بىلمهيدۇ.(57)

   خىتاينىڭ قوشنىلىرى خىتاينىڭ تهرهققىيات ئۈچۈن

ئالغان قارامالرچه قهدهملىرىنىڭ (ئۆزلىرىگه كهل-

تۈرۈۋاتقان  يامان)  تهسىرىنى ئاللىقاچان   ھېس قىل-
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ىشقا باشلىدى. خىتايدىكى سۇ بۇلغىنىشى

سهۋهبلىك، خىتاينىڭ بېلىقچىلىق سانائىتى

تالىشىش ئاستىدىكى شهرقىي خىتاي دېڭىزى،

جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى ۋه تىنىچ ئوكيان دېڭىز

رايونلىرىغا يۆتكهلدى.(58) 2011-يىلى بىر يىل

ئىچىده جهنۇبىي كورىيه دېڭىز قىرغىقى ساقچى

ئهترىتى ئۆز دېڭىز تهۋهلىكىگه قانۇنسىز قهدهم

باسقان 470 خىتاي بېلىقچى كېمىسىنى كهينىگه

قايتۇرۇۋهتتى.(59) بۇ سهۋهبلىك خىتاي بىلهن

ۋېيتنام، فىلىپىن، ياپونىيه قاتارلىق دۆلهتلهر

ئارىسىدا بۇ خىلدىكى تۈگىمهس جاڭجالالر يۈز

بېرىپ تۇرىدۇ. بۇ جاڭجالالر قوراللىق توقۇنۇشقا

سهۋهب بولىدىغان ئامىل ھېسابلىنىدۇ.

  خىتاينىڭ قوشنىلىرىنىڭ خىتاينىڭ توسما

ياساش ئىشتىياقىدىن ئهنسىرىشىنىڭمۇ سهۋهبى

بار. خىتاي ئۆزىنىڭ سۇ كۈچى ئېنىرگىيه

ھاسىالتىنى 2020-يىلىغا بارغاندا ئۈچ ھهسسه

ئاشۇرۇشنى پىالنلىغان. بۇ خىتايدىكى نۇرغۇنلىغان

دهرياالرنىڭ ئېرىق-ئۆستهڭلهرگه ئايلىنىپ

قېلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. خىتاي سۇ

تهقسىملهش قانۇنىنى تونۇمايدۇ. شۇنداقال

ئۆزىنىڭ سۇ ئىشلىتىش توغرىسىدىكى

ئۇچۇرلىرىنىمۇ ئاشكارلىمايدۇ. بۇ سهۋهبلىك،

خىتاينىڭ قوشنىلىرى يا ئۆز دۆلىتىنىڭ سۇ

مهنبهسىنىڭ كېمىيىپ كېتىشىگه سۈكۈت قىلىپ

تۇرۇشى، ياكى ئۆزى ئۈچۈن بهكمۇ خهتهرلىك بولغان

ۋه ئۆز مۇقىمسىزلىقىغا يول ئاچىدىغان — خىتايغا

قارشى چىقىش يولىنى تاللىشى كېرهك.(60)

  خىتاينىڭ سۇ مهنبهلىرىنى (خالىغانچه)

باشقۇرۇشى يالغۇز ئاسىيا قىتئهسىگىال تهسىر

كۆرسىتىپ قالماي، پۈتكۈل دۇنياغىمۇ تهسىر

كۆرسىتىدۇ. ئالىمالرنىڭ مۆلچهرىچه، 2050-يىلىغا

بارغاندا دۇنيا نوپۇسى توققۇز مىلياردقا ئۆرلهيدۇ ۋه

دۇنيا نوپۇسىنىڭ يهتمىش پىرسهنتىنى تهشكىل

قىلىدىغان قىسىمى شهھهر رايونلىرىدا ياشايدۇ. بۇ

كېرهكسىز سۇ ۋه ئىستېمال قىلىنىدىغان سۇنىڭ

باشقۇرۇلۇشىدىكى ئېغىر ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ

چىقىرىدۇ.(61) قارىماققا بۇ تامامهن خىتاينىڭ

ئىچكى ئىشىدهك بىلنىشىدۇ، ھالبۇكى، ئهسلىده

ئۇنداق ئهمهس. خىتاي  ئامېرىكادىن  ئۈچ   ھهسسه 

كۈچلۈك بولغان (بۇ چاغ)دا، سۇ بايلىقىنى

باشقۇرۇش ۋه پاسكىنا سۇنى بىر تهرهپ قىلىش

دۇنيا خاراكتېرلىك ئهندىشىگه ئايلىنىدۇ.

كۈنىمىزده، نۇرغۇنلىغان كىشىلهر خىتايدا كۈچلۈك

دهرىجىده مۇھىت ئاسراش ھهرىكىتى باشالشنى

تهشهببۇس قىلىۋاتماقتا. ئهمما، بۇ ھهرىكهت

ۋۇجۇدقا چىققىنى يوق.

 

راك كېسىلى كهنتلىرى

  

   خىتاينىڭ زاۋۇتلىرىغا يېقىن يهرگه جايالشقان

«راك كېسىلى كهنتلىرى»نىڭ سانى ئارقىلىق

خىتايدىكى ھاۋا ۋه سۇ بۇلغىنىشى كهلتۈرۈپ

چىقارغان ئىنسانىي بهدهللهرنى كۆرۈپ يېتىشتىكى

بىرىنچى قول مهنبهدۇر. بۇ تۈردىكى زاۋۇتالر

ئهخلهتلهرنى، زهھهرلىك خىمىيۋى ماددىالرنى ۋه

باشقا ئىشلهتكىلى بولمايدىغان ماتېرىيالالرنى

دهرياغا تاشالش ئارقىلىق ياۋايى ھايۋانالرنى

ئۆلتۈرۈپ، سۇنى بۇلغايدۇ، قۇشالرنى بااليى-ئاپهتكه

ئۇچرىتىدۇ ھهتتا ئۆلۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

بۇنىڭ ئاساسلىق سهۋهبى خىتاينىڭ بهلگىلىمه،

ئۆلچهملىرى سانائهتلهشكهن دۆلهتلهردىن جىق

تۆۋهن. خىتاينىڭ پهقهت قىرىق پىرسهنت

ئهتراپىدىكى قائىده-تۈزۈۈملىرىال خهلقئارالىق

ئۆلچهمگه ئۇيغۇن.(62) خىتاينىڭ يېقىنقى نهچچه

ئون يىل مابهينىده پهيدا قىلغان راك كېسىلىگه

گىرىپتار بولغانالرنىڭ سانى پۈتۈن دۇنيادىكى راك

كېسىلىگه گىرىپتار بولغانالرنىڭكىدىن كۆپ.(63)

  زىيان پهقهت خىتايدىكى دهرياالر ۋه يېزا-

قىشالرقالرنىڭ بۇلغۇنىشى بىلهنال چهكلىنىپ

قالمايدۇ. راك كېسىلى نۆۋهتته بېيجىڭ

ئاھالىسىنىڭ ئۆلۈمىدىكى بىرىنچى نومۇرلۇق

سهۋهب، يۇقىرى دهرىجىدىكى مۇھىت بۇلغىنىشى

بولسا ئۆلۈمدىكى ئاساسلىق سهۋهب ھېسابلىنىدۇ.

(64) خىتايدىكى راك كېسىلى نىسبىتى تېخىچه

ئامېرىكانىڭكىدىن تۆۋهن. بىراق، خىتاي ئهگهر

نۆۋهتتىكى يولىنى داۋامالشتۇرسا، بۇ خىل ھالهتنى

ئۇزۇن داۋامالشتۇرالماسلىقى ئېنىق.

  خىتاي دائىمال تهرهققىي قىلغان دۆلهتلهرنىڭ

سانائهتلىشىۋاتقان  دهۋرلىرىدىال  مۇھىت  بۇلغىنى-
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شى مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى دائىم تىلغا ئالىدۇ.

بىراق، خىتاي بۇ جهھهتته ئىككى خىل نۇقتىدا بۇ

دۆلهتلهردىن پهرقلىنىدۇ. بىرىنچىسى، خىتاينىڭ

سانائهت ئىنقىالبىنىڭ كۆلىمى ئۇالرغا نىسبهتهن

چوڭ. شۇ ۋهجىدىن، (خىتاينىڭ سانائهت

بۇلغىنىشىدىن كېلىپ چىقىۋاتقان) ئهمهلىي زىيان

ۋه يۈز بېرىشى مۇمكىن بولغان زىياننىڭ مىسلى

كۆرۈلۈپ باقمىغان. خىتاي يېقىن كهلگۈسىده

دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ئىقتىسادىي كۈچ بولىدۇ.

بۇنىڭدا ماس ھالدا كۆمۈرنى يېقىلغۇ قىلىش،

زهھهرلىك خىمىيۋى ماددىالر ۋه باشقا بۇلغۇغۇچى

ماددىالرغا بولغان ئېھتىياجى (خىتاي تىلغا

ئېلىۋاتقان تهرهققىي دۆلهتلهرنىڭ سانائهتلىشىش

دهۋرىدىكىگه قارىغاندا)  يۇقىرى بولىدۇ.

    ئىككىنچىدىن، خىتايدا خىتاينىڭ تېز سۈرئهتته

تهرهققىي قىلىشى سهۋهبلىك راك كېسىلىگه

گىرىپتار بولغان ۋه باشقا شهكىلده زىيانغا

ئۇچرىغان كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتىگه ۋهكىللىك

قىلىدىغان كۈچلۈك ۋه ھهرىكهتچان جهمئىيهت

كهمچىل. راك كېسىلى كهنتىده ياشاۋاتقان،

يولدىشى ۋه بالىسىدىن ئايرىلىپ قالغان بىر

خىتاي ئايال «مهن ئېھتىياجلىق بولغان نهرسه ساپ

ھاۋادىن نهپهسلىنىش، پاكىز سۇ ئىچىش ۋه

بۇلغانمىغان تۇپراق ... بىراق، بۇ بهك چوڭ تهلهپ

ھېسابلىنىدۇ.» دېگهن.(65) سېناتور شېرود

بروۋننىڭ چۈشهندۈرۈشىچه «خىتايدا مهسىلىلهرنى

ئاممىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ چىقىدىغان ئهركىن

ئاخباراتچىلىق يوق»، ھهقىقهت ئوتتۇرىغا چىققان

تهقدىردىمۇ «ئۇزۇن مۇددهت ئۆزىنى قوغداشنى

داۋامالشتۇرااليدىغان، خهلق تهشكىللىكىدىكى

مۇستهقىل جهمئىيهتلهر يوق.»(66)

    خىتاينىڭ خهلىقئارالىق سودىسىنىڭ ئېشىشىغا

ئهگىشىپ، خىتاينىڭ يېزا-ئىگىلىكى

مهھسۇالتلىرى ۋه يېمهكلىكلهرنى پىشىقالپ

ئىشلهش ئهمهلىيىتىمۇ خهلىقئارادا تېخىمۇ چوڭ

ئهكس تهسىر پهيدا قىلدى. مهھسۇالت مىقدارىنى

يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن خهتهرلىك ياكى ئىشلىتىش

چهكلهنگهن ھاشارهت ئۆلتۈرۈش دورىلىرىنى

ئىشلىتىش، ھايۋاناتالرنىڭ ۋه بېلىق تۈرىدىكى

مهھسۇالتالرنىڭ    ئۆسۈشى    ئۈچۈن    ئىشهنچسىز 

ئانتىبىئوتىكالرنى ۋه ھورمونالرنى قوللىنىش، يېرىم

پىششىقالپ ئىشلهنگهن مهھسۇالتالرنىڭ بازار

تېپىشى ئۈچۈن چىرىشكه قارشى دورىالرنى

ئىشلىتىش قاتارلىقالر خىتاينىڭ تېخىمۇ رهزىل

قىلمىشلىرى جۈملىسىدىندۇر.(67)  بۇ خىل

قىلمىشالر خىتاينىڭ يېمهكلىك تۈرىدىكى

ماللىرىنىڭ شهرقىي ئاسىيا، ياۋروپا ئىتتىپاقى،

ياپونىيه ۋه ئامېرىكا قاتارلىق دۆلهتلهرده

سېتىلىشىنى چهكلىشىگه سهۋهب بولغان.(68)

 

ئالدامچىالرنىڭ يېڭىشى — خىتاي دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنى ئهركىگه قويۇپ

بېرىدۇ

 

  سودا ۋه سودىدىكى يۈكسىلىش جهھهتته ئامېرىكا

خىتايغا ئۇتتۇرماقتا. بۇنىڭ سهۋهبى تولىمۇ ئاددىي.

ئۇ بولسىمۇ خىتاينىڭ ئالدامچىلىق قىلىشىدۇر.

خىتاي تېخنولوگىيه ئوغرىلىدى، مونوپوللۇقنى

ئاشۇردى، تهڭسىز ھالدا ئۆزىنىڭ دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنى چهتئهللنىڭ

رىقابىتىدىن ساقالپ قالدى. نهچچه ئون يىلالردىن

بۇيان، خىتاي زامانىۋىي دۆلهتلهرنىڭ چېگرا ھالقىغان

دۆلهتلهر ئاساسالنغان سودا پىرىنسىپلىرىغا

خىالپلىق قىلدى.  خىتاي ئۆز پىرىنسىپىغا رىئايه

قىلىدۇ. خىتاينىڭ ئهمهلىي كۈچىنىڭ ئېشىشىغا

ئهگىشىپ، كۆپلىگهن دۆلهتلهر خىتاي قويغان مهزكۇر

پىرىنسىپالرغا ئهمهل قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ.

  خىتاينىڭ مۇۋهپپىقيهتلىك ھالدا كۈچىشىدىكى

يادرولۇق ئامىل قانۇنسىز ۋاسىتىلهر ئارقىلىق

چهتئهلنىڭ ئىلىم-پېنىنى ۋه تېخنولوگىيىسىنى

قولغا چۈشۈرۈشتۇر. خىتاي ئون مىڭدىن ئهللىك

مىڭغىچه ئادهم ئىشلهيدىغان (داڭلىق ماركىدىكى

مهھسۇالتالرغا ئوخشىتىپ) ساختا مال

ئىشلهپچىقىرىش كارخانىالرنى قۇرغان.(69)

خىتاينىڭ دۆلهت سانائ ىتى سىياسى نىشانى ئهقلىي

مۈلۈكنى ئوغرىالشقا رىغبهتلهندۈرۈشته ئۆز

ئىپادىسىنى تاپقان بولۇپ، خىتاينىڭ كۆپلىگهن سودا

كارخانىلىرى ۋه دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالر بۇ

قىلمىش بىلهن شۇغۇللىنىدۇ.(70) خىتاينىڭ ئهقلىي

مۈلۈكنى ئوغرىالش قىلمىشى تولىمۇ كهڭرى تارقالغان 
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بولۇپ، بۇ شۇ دهرىجىگه يهتكهنكى، (چهتئهلنىڭ)

بىر يۇمشاق دېتال شىركىتى خىتايدا بىر

سېستىمىنى ساتقان. نهتىجىده، بۇ سېستىمىنى

يېڭىالش تهلىپىدىن ئۈچ مىڭنى تاپشۇرۇۋالغان. (بۇ

شىركهت ئهسلىده يېڭىالش ئىلتىماسىدىن بىرنى

تاپشۇرۇۋالسا توغرا بوالتتى.-ت)

   خىتاي ئهقلىي مۈلۈكنى ئوغرىالشنىڭ ئالدىنقى

سېپىده ماڭغان دۆلهت بولۇپ، دائىمال چهتئهل سودا

گهۋدىلىرىگه ھۇجۇم قىلىپ، ئهقلىي مۈلۈكنى

خىتاي كارخانىسىغا يۆتكىۋالىدۇ. بۇنىڭ

نهتىجىسىده، خىتاي دۇنيادا ئهقلىي مۈلۈك

ئوغرىالشتىكى ئهڭ چوڭ جىنايهتچى دۆلهتكه

ئايالندى.(71) بۇ خىلدىكى ئهقلىي مۈلۈك

ئوغرىالش قىلمىشى ھهر يىلدا 107 مىليارت

زىياننى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بولۇپ،(73) پهقهت

ئامېرىكىدىال يىلىغا 2.1 مىليون خىزمهت

ئورنىدىن زىيان چىققان.(74) كهلگۈسىده، خىتاي

شىركهتلىرى تېخىمۇ چوڭايغاندا ۋه خىتاينىڭ

ئىتتىپاقداشلىقى تېخىمۇ كېڭهيگهنده، كهڭ

تارقالغان ئوغرىلىنىشقا دۇچ كېلىش سهۋهبلىك

يېڭى مهھسۇالتالر كهشىپ قىلىدىغان

شىركهتلهرنى يېڭىچه بىلىم مهھسۇالتلىرىنى

ئىشلهپچىقىرىش ئۈچۈن مهبلهغ سېلىشقا

قىزىقتۇرۇش تېخىمۇ تهسلىشىپ كېتىدۇ.

  خىتاي تېخنولوگىيهنى مهجبۇرىي ھالدا ئ ۆزىنىڭ

قىلىۋېلىشتىن سىرت، رىقابهت ساھهلىرىده خىتاي

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىللىرىنى

ئهۋزهللىككه ئىگه قىلدى.(75) بۇ شىركهتلهر

نۇرغۇنلىغان ئىقتىسادىي ساھهلهرنى كونترول

قىلىۋالغان بولۇپ، مۇدائىپه، ئېنىرگىيه

ئىشلهپچىقىرىش، نېفىت ۋه گاز، پوچتا-تېلگراف،

كۆمۈر، ئاۋىئاتسىيه ۋه كېمىسازلىق قاتارلىق يهتته

ئىستراتېگىيىلىك ساھه مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن

ھېسابلىنىدۇ.(76)

  خىتاينىڭ رهھبهرلىرى غايهت زور سوممىلىق

تاشقى پېرۋوت زاپىسى تولۇقلىمىسى ئارقىلىق

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنى

يېتهكلىيهلهيدۇ. بۇ ۋهجىدىن، چهتئهل بازارلىرىنى

نىشانغا ئېلىش تېخىمۇ بهك ئاددىيلىشىدۇ. 1985-

يىلىدىن 2005-يىلىغىچه، خىتاي ئهڭ چوڭ

خۇسۇسىي ئىگىلىكتىكى شىركهتلهرگه 300  مىل- 

يارت دولالر ياردهم پۇلى ئاجراتتى.(77) ئۇالرنىڭ

تۆۋهن كاپىتال ۋه تۆۋهن باھا بىلهن سىڭىپ كىرىشى

ئ ۆزىنىڭ خهلىقئارادىكى رهقىبلىرى ئۈچۈن

ھهممىگه مهلۇملۇق بولغان مۇمكىنسىز بىر

ئهھۋال.(78) شۇنداقال، بۇ شىركهتلهر سىرتقا

مهبلهغ سېلىشنى جىددىيلىك بىلهن

كېڭهيتمهكته. بۇ شىركهتلهر بازار ئىگىلهشنى

كېڭهيتىشكه، تهبئىي بايلىقالرنى ئېچىشقا ۋه

تېخىمۇ ئىلغار تېخنولوگىيىلهرنى بهرپا قىلىشقا

تىرماشماقتا.(79)

  خىتاي بازار ئىگىلهشتىكى غهيرى

سىممېترىكلىكنى بهرپا قىلىشتا غالىب كهلگهن.

(80) ئىقتىسادىي ھهمكارلىق ۋه تهرهققىيات

تهشكىالتى خىتاينىڭ چهتئهلگه مهبلهغ سېلىش

قانۇنىنىڭ دۇنيادا ئىقتىسادىي جهھهتتىن ئالدىنقى

قاتاردىكى يىگىرمه كۈچلۈك دۆلهتلهر ئارىسدا

چهكلىمىلىكلىكى ئهڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى

بايان قىلغان.(81) خىتاينىڭ رىقابهتلىشىشكه

خىالپلىق قىلىش سىياسىتى بۇ جهھهتته ئهڭ چوڭ

مىسال بوالاليدۇ. خىتاي 2007-يىلى ئادىل

رىقابهتلىشىش قانۇننى ماقۇللىغان بولسىمۇ،

بىراق، بۇ ئادىل رىقابهت دائىرىسىدىن ئۆزىنىڭ

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرى مۇستهسنا

قالغان.(82) ئهكسىچه، بۇ قانۇن ئاساسلىقى

خىتايدا تىجارهت قىلىشنى كۆزلىگهن چهتئهل

شىركهتلىرىگه قارىتىلغان.(83) بۇنىڭدىن سىرت،

خىتاي ئادىل رىقابهتلىشىشكه خىالپلىق قىلىشنى

«تهكشۈرۈش» خىزمىتى جهريانىدا شىركهتلهرنى

ئادۇۋكات تۇتماسلىقنى ئاگاھالندۇرۇش، شۇنداقال

رىقابهتكه زىت قىلمىشالرنى سادىر قىلىپ، ئادىل

رىقابهت قانۇنىغا خىالپلىق قىلغانلىقىنى ئېتىراپ

قىلىشقا بېسىم چۈشۈرۈش قاتارلىق بىر قاتار

گۇمانلىق تاكتىكىالرنى قوللىنىدۇ.

   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چهتئهل شىركهتلىرىنىڭ

بازار ئىگىلىشىنى رهت قىلىشتىكى قوراللىرىدىن

بىرى، چهتئهل مهبلىغى ئۈچۈن يېڭىدىن ئوتتۇرىغا

قويغان دۆلهتلىك بىخهتهرلىك تهكشۈرۈشىدۇر. بۇ

جهھهتته ئامېرىكىدىكى ئوخشاش ساھهگه مهسئۇل

بولغان ئامېرىكا چهتئهل مهبلىغى كومېتىتىغا

ئوخشىمايدىغان يېرى، خىتاينىڭ بىخهتهرلىك

ئهندىشىسى ۋه  بازاردىكى  چهتئهل  مهبلهغ سالغۇ-
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چىلىرىنى چهكلهش تىزىملىكىگه «ئىقتىسادىي

بىخهتهرلىك» ۋه «ئىجتىمائىي مۇقىملىق»نى

كىرگۈزۈۋالغان.(84) خىتايدىكى چهتئهل

شىركهتلىرى بىۋاسىته چهكلهش، چهتئهل مهبلىغى

ئىگىلىك ھوقۇقى چهكلىمىسى، خىزمهتچى قوبۇل

قىلىش چهكلىمىسى، تهكرار سىناق قىلىش

چهكلىمىسى ۋه ھۆكۈمهت رۇخسىتىنىڭ ئۇزۇنغا

سوزۇلۇشى قاتارلىق مهسىلىلهرگه دۇچ كهلگهن.(85)

نهتىجىده، خىتاي دۇنيا سودا تهشكىالتىدىكى ئهڭ

چوڭ ئېتىباردىن بهھرىمهن بولۇۋاتقان دۆلهت بولۇپ

تۇرۇقلۇق، يېقىندا دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ئىقتىسادىي

كۈچ بولىدىغان بۇ دۆلهت ئۆز تۇپرىقىدا چهتئهل

شىركهتلىرىنى ئۆگهيلىمهكته.  

 

خىتاي بارغانسېرى بىرلهشكهن دۆلهتلهر

تهشكىالتىنىڭ ۋه دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ

ئۇلىنى كواليدۇ

 

 بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى مۇكهممهللىك-

تىن ئهلۋهتته يىراق. بىراق، ئۇ دۇنيانىڭ ھهممه

يېرىده ئهزاسى بولغان بىردىنبىر سىياسىي

ئورگاندۇر. شۇنداقال، دۇنيا سودا تهشكىالتى يهنه

ھهر قانداق دۆلهت باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئالدىدا

ساغالملىق، ئهمگهك، پوچتا-تېلگىراف، مالىيه،

بىخهتهرلىك ۋه سودا قاتارلىق ھهر قانداق

جهھهتلهرده مۇھاكىمه ئوتتۇرىغا قويااليدىغان ۋه

ھهمكارلىقنى تهشهببۇس قىالاليدىغان بىردىنبىر

مۇنبهر ھېسابلىنىدۇ. بۇ ھهمكارلىق تورى بىزنىڭ

خهلىقئارالىق سىياسىي تهرتىپىمىزگه ياردهم

بېرىدۇ. بىراق، بۇ تهشكىالتنىڭ ئهڭ گۈزهل تهرىپى

خهلىقئارالىق ئهزالىق بولۇپ، بىرلهشكهن دۆلهتلهر

تهشكىالتى مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان دۇنيا خىتاي

تهرىپىدىن يېتهكلىنىۋاتقان دۇنيادا ئهمهس.

  2001-يىلى، خىتاي ۋه بىر نهچچه ئاسىيا

دۆلهتلىرى بىرلىكته شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى

تهشكىالتىغا (NATO) قارشى يوشۇرۇن كۈچ

سۈپىتىده شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتىنى

(SCO) قۇرۇپ چىقتى. شاڭخهي ھهمكارلىق

تهشكىالتىغا ئهزا دۆلهتلهر خىتاي، قازاقىستان،

قىرغىزىستان،  رۇسىيه،   تاجىكىستان  ۋه  ئۆزبېك-

ىستان قاتارلىقالردىن ئىبارهت.(86) شاڭخهي

ھهمكارلىق تهشكىالتى بىلهن ناتو ئوخشاشال

دائىمىي باش سېكرىتار دهپ ئاتالغان، رايوندىكى

پايتهخىتلهرده مهسىلىنى ئاساس قىلىپ مهركهزلهر

قۇرىدىغان ۋه يىللىق يىغىنالر ئۇيۇشتۇرىدىغان

قائىده-نىزامالرغا ئىمزا قويغان. بىراق، شاڭخهي

ھهمكارلىق تهشكىالتى (نىڭ فۇنكىسىيىسى)

ناتونىڭ پهقهت بىخهتهرلىك كۆزده تۇتۇلغان ئاددىي

ھهمكارلىق فۇنكىسىيىسىدىن ھالقىپ كهتكهن

بولۇپ، بۇ تهشكىالت (نىڭ فۇنكىسىيىسى) سودا،

ئىقتىساد ۋه قانۇنىي جهھهتلهردىكى ھهمكارلىق

مېخانىزىمىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان.

   شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى بىلهن ناتونىڭ

ئهڭ چوڭ پهرقى — بۇ تهشكىالتالرغا ئهزا بولغان

ھۆكۈمهتلهرنىڭ خاراكتېرىدۇر. ناتو 28 دېموكراتىك

دۆلهتنىڭ ئهزالىقىدىكى بىر تهشكىالت. شاڭخهي

ھهمكارلىق تهشكىالتى بولسا، ماھىيهت جهھهتته

مۇستهبىت ھۆكۈمهتلهر ئىتتىپاقىدۇر. گهرچه

شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتىنىڭ — دېموكراتىك

ھىندىستانغا ئوخشىغان — كۆزهتكۈچىلىرى

كۈنلهرنىڭ بىرىده شاڭخهي ھهمكارلىق

تهشكىالتىنىڭ تولۇق ھوقۇقلۇق ئهزاسى بولۇپ، بۇ

تهشكىالتقا دېموكراتىك قىممهت قاراش ئېلىپ

كېلىشى مۇمكىن بولسىمۇ، بىراق دۇنيادىكى ئهڭ

چوڭ ئىقتىسادىي ۋه ئهسكىرىي كۈچ بولۇشى

مۇمكىن بولغان خىتاينىڭ كهلگۈسىده بۇ

تهشكىالتقا يېتهكچىلىك قىلىشى ئېھتىمالغا ئهڭ

يېقىن.

  بېيجىڭ ئاللىقاچان شاڭخهي ھهمكارلىق

تهشكىالتىدا ئۆز تهسىرىنى كېڭهيتىشكه تۇتۇش

قىلىپ بولغان. مهسىلهن، مالىيه ياردىمى

نۇقتىسىدىن، خىتاي بۇ تهشكىالتقا ئهزا دۆلهتلهرگه

تهشكىالت قارمىقىدىكى سودا كېڭىشى ۋه

تهرهققىيات فوندى ئارقىلىق مىليارتالپ دولالر قهرز

بهردى.(87) بۇ تهشكىالت يهنه خهلقئارالىق بانكا

بىرلهشمىسى ۋه مائارىپ، ساغالملىق، مهدهنىيهت،

ئهدلىيه ھهمده قانۇن مهسىلىلىرىنى

تهكشۈرىدىغان ئاكادېمىك مهسلىھهتچىلهر

مۇنبىرى قۇرۇپ چىقتى. خىتاينىڭ تاشقى ئىشالر

مىنىستىرلىقى شاڭخهي  ھهمكارلىق  تهشكىالتىنى
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«خىتاينىڭ يېڭى بىخهتهرلىك چۈشهنچىسىنىڭ

غهلىبىلىك مهھسۇلى» دهپ تهرىپلىدى.(88) بۇ

تهشكىالت قهرهللىك ھالدا بىرلهشمه ھهربىي

مانېۋىرالرنى ئۆتكۈزۈپ تۇرىدىغان بولۇپ، بۇنداق

مانىۋېرالر خىتاينىڭ ھۆكۈمهت تاراتقۇلىرىدا دائىم

خهۋهر قىلىنىپ تۇرىدۇ.

ناۋادا ھىندىستان شاڭخهي ھهمكارلىق

تهشكىالتىدىكى كۆزهتكۈچىلىك ھالىتىدىن، تولۇق

ئهزالىق ھالىتىگه ئۆتكهن تهقدىرده، بۇ تهشكىالت

2050-يىلىغا بارغاندا دۇنيادىكى ئۈچ چوڭ

ئىقتىسادىي گهۋدىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تهشكىالت

بولىدۇ. (ئۇ چاغدا) بۇ تهشكىالتنىڭ ئهزالىرى باشقا

ھهر قانداق دۇنياۋىي تهشكىالتقا ئهزا بولماسلىق

ياكى ئۇ تهشكىالتنىڭ قارارلىرىغا ئهمهل

قىلماسلىق ئارقىلىقال، ئاشۇ دۇنياۋىي

تهشكىالتنىڭ ئۇلىنى تهۋرىتىپ قويىدىغان

ئىقتىسادىي تهسىرگه ئىگه بولىدۇ. شۇ خىل

ئهھۋالدا، شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتىنىڭ

ئهزالىرى قاتناشمىغان دۇنيا سودا تهشكىالتى

بهئهينى ئامېرىكا قاتناشمىغان دۆلهتلهر

ئىتتىپاقىغا ئوخشاپ قالىدۇ. چۈنكى، خىتاي ۋه

ئۇنىڭ شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتىدىكى

ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ دۇنيا GDP سىدا

ئىگىلىگهن نىسبىتى كۈنسېرى زورايماقتا. بهزى

مۇتهخهسسىسلهر ھهتتا شاڭخهي ھهمكارلىق

تهشكىالتىغا ئهزا بولغان دۆلهتلهرنىڭال پۇلىنى

قوللىنىدىغان سودا سېستىمىسىنى بهرپا قىلىشنى

تهشهببۇس قىلدى.(89)

  بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىغا ئوخشاشال،

دۇنيا سودا تهشكىالتىمۇ كۈنسېرى تهسىرى

ئاجىزلىشىش تهھدىتىگه دۇچ كهلمهكته. ئهركىن

تىجارهت ۋه ئهركىن بازارالرنى جانالندۇرۇش ئۈچۈن

قائىده-مىزانالرنى بهلگىلىگۈچى سۈپىتىده

قۇرۇلغان بۇ تهشكىالت، نۆۋهتته يېڭىدىن ئوتتۇرىغا

چىققان بازارالرنىڭ تورىغا چۈشۈپ قالدى.

خىتاينىڭ دۇنيا سودا تهشكىالتىغا كىرگهن

چاغدىكى ۋهدىسىگه ۋاپا قىلماي، بازار ئىگىلهشنى

كۈچهيتىشته چىڭ تۇرۇشى، دۇنيا سودا

تهشكىالتىنىڭ مهنپهئهتىگه زىيان سالدى. خىتاي

بۇنداق تاكتىلىكالرنى قوللىنىپ تۇرۇقلۇقمۇ، سودا

سۆھبهتلىرىده   تهرهققىي    قىلغان     دۆلهتلهردىن  

ئۆزىگه تېخىمۇ كۆپ يول قويۇشنى تهلهپ قىلماقتا.

    نهچچه ئون يىل ئىچىده، ئامېرىكا ۋه غهربتىكى

باشقا كۈچلۈك دۆلهتلهر ئۆلچهملهرگه ۋه ئهركىن

سودا پىرىنسىپلىرىغا ئهمهل قىلىدىغان دۇنيادىكى

ئهڭ چوڭ ئىقتىسادىي كۈچلۈك ئهۋزهللىكلىكىنى

قولدىن بېرىپ قويىدۇ. غهرب خىتاينى بۇ

پىرىنسىپالرنى قوبۇل قىلىشقا قايىل قىلمىغان

تهقدىرده، بۇ كۈچ ئالمىشىشى ئوچۇق بازار ۋه

ئهركىن سودىدىكى چوڭ چېكىنىش بولىدۇ،

شۇنداقال دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ

تىرىشچانلىقلىرىنى ۋه كۆپ تهرهپلىمىلىك سودىنى

ئىلگىرى سۈرۈشتىكى تىرىشچانلىقالرنى

توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىدۇ.

    ناۋادا خىتاي بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ۋه

دۇنيا سودا تهشكىالتىنى مۇۋهپپىقىيهتلىك ھالدا

ئاجىزلىتالىسا،  ئۇ كونا دۇنياۋىي تهرتىپنىڭ

قانۇنىيلىقىنى يوق قىلىش ئارقىلىق، يېڭى

دۇنياۋىي تهرتىپ ئورنىتىش غايىسى بويىچه

ھهرىكهت قىلىدۇ. بهئهينى خىتاينىڭ يېغىلىق

دهۋرىده ئىپادىلهنگهندهك، جهڭ ئېالن قىلغۇچى

تهرهپ كونا زوراۋان كۈچ تهرهپنى دائىمال ئۆزىگه

ھۆرمهت كۆرسهتمهسلىك بىلهن ئهيىبلهيدۇ. بۇ

خىل ئىدىيه باشقا دۆلهتلهرنى — كونا زوراۋان كۈچ

يېڭى باش كۆتۈرگهن كۈچنى ھۆرمهت

قىلمىغانلىقى، ئۇنىڭدا ھۆكۈمرانلىق قىلىش

قانۇنىيلىقى كامچىل بولغانلىقى ئۈچۈن — كونا

زوراۋان كۈچتىن يۈز ئۆرۈپ، يېڭى جهڭ ئېالن

قىلغۇچىنى قولالشقا چاقىرىدۇ. بۇ ئالدىرىماي

داۋاملىشىدىغان، نهچچه ئون يىل ۋاقىت كېرهك

بولغان جهرياندۇر. كۈنىمىزده، باش كۆتۈرۈۋاتقان بىر

رىقابهتچى غهلىبه قازىنىش ئۈچۈن زوراۋان كۈچنىڭ

دۇنياۋىي نوپۇزىنىڭ قانۇنىيلىقىنى يوق قىلىشى

كېرهك. بۇ شۇنىڭدىن دېرهك بېرىدۇكى، خىتاي

غهرب تهرىپىدىن قۇرۇلغان بىرلهشكهن دۆلهتلهر

تهشكىالتى ۋه دۇنيا سودا تهشكىالتى قاتارلىق

ئورگانالرنىڭ قانۇنىيلىقىنى يوق قىلىشى كېرهك.

جهڭ ئېالن قىلغۇچى نۆۋهتتىكى تهرتىپنىڭ

زاۋاللىققا يۈز تۇتۇۋاتقانلىقى مهنزىرىسىنى

يارىتىش ئارقىلىق، مهۋجۇت سېستىمىنى ئۆزىنىڭ

رېۋىزىئونىست مودېلىغا ماسالشتۇرااليدۇ.(90)
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خىتاي پايدا كۆزلهپ قورال-ياراق

ئىشلهپچىقىرىش سالمىقىنى جىددىي

رهۋىشته ئاشۇرىدۇ

 

  خىتاي نۇرغۇن يىلالردىن بېرى غايهت زور ۋهيران

قىلىش كۈچىگه ئىگه قورالالرنى تهرهققىي

قىلدۇرۇۋاتقان، ئۆز قوشنىلىرىغا ياۋۇزالرچه

مۇئامىله قىلىۋاتقان ۋه ئۆز خهلقىگه زۇلۇم

سېلىۋاتقان باندىت دۆلهتلهرگه باشقۇرۇلىدىغان

بومبا تېخنولوگىيىسىنى سېتىپ كهلمهكته. ئىران،

لىۋىيه، سۈرىيه قاتارلىق دۆلهتلهر مۇشۇنىڭ

جۈملىسىدىن. باشقۇرۇلىدىغان بومبا

تېخنولوگىيىسىنى كونترول قىلىش تۈزۈمى بىر

تۈرلۈك خهلقئ ارالىق ئېكسپورتنى كونترول قىلىش

كېلىشىمى بولۇپ، بۇ كېلىشىم مۇشۇ خىلدىكى

دۆلهتلهرگه باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا ئائىت

مهھسۇالتالرنى سېتىپ بېرىشنى چهكلهش

خاراكتېرىگه ئىگه.

    1998-يىلى ئامېرىكا خىتاي بىلهن بىر مهخپىي

كېلىشىمگه تهييارالندى. مهن بۇنىڭ ئهمهلگه

ئاشىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتىم.(ئهينى چاغدا مهن

ماڭا ئوخشاش خىتايشۇناس خىزمهتداشلىرىمغا

ئوخشاشال ساددا ئىدىم.) باشقۇرۇلىدىغان بومبا

ئېكسپورت كونترولى بهدىلىگه، ئامېرىكا «خىتاي

بىلهن سودا ۋه ئىلىم-پهن بوشلۇقى جهھهتتىكى

ھهمكارلىقىنى كۈچهيتمهكچى» بولۇپ، «تيهنئهنمېن

قىرغىنچىلىقى ئۈچۈن يۈرگۈزۈلگهن جازا

كهلگۈسىدىكى تىجارىي خاراكتېرلىك سۈنئىي

ھهمراھالرنى قويۇپ بېرىشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

ھالدا پرىزدېنت تهرىپىدىن پۈتۈنلهي بىكار

قىلىندى.»(91) شۇنداقال، خىتاي ياردهمچى

ماتورلىرى ئارقىلىق تارقىتىلىدىغان ئامېرىكا

سۈنئىي ھهمرالىرىنىڭ سانىنى ئاشۇرۇلدى.(92)

  گارىي سېيمور تهرىپىدىن يېزىلغان، دۆلهت

بىخهتهرلىك كومېتىتىنىڭ ئاشكارىلىنىپ كهتكهن

ئهسلهتمىسىگه بىنائهن ئامېرىكانىڭ اليىھهسى

بىر تۈركۈم مۇكاپاتالرنى، شۇنداقال بهزى جازاالرنىمۇ

ئۆز ئىچىگه ئالغان. خىتاي «باشقۇرۇلىدىغان بومبا

تېخنولوگىيىسى چهكلىمىسى» گه ئهزا بولۇش

ئارقىلىق «سىياسىي  نوپۇز، كهلگۈسىدىكى   باش-

قۇرۇلىدىغان  بومبا  تېخنولوگىيىسى چهكلىمى-

سىده قارار چىقىرىش ھوقۇقى، ئامېرىكانىڭ

كهلگۈسىدىكى باشقۇرۇلىدىغان بومبا جهھهتته جازا

قويۇشىدىن كۆرۈنهرلىك دهرىجىده ساقلىنىپ

قېلىش، ئامېرىكانىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا

كونترولىنى خىتايغا ئېكسپورت قىلىشىنى

تېزلىتىشنى ئويلىشىش» قاتارلىقالرغا ئېرىشهتتى.

جازاغا كهلسهك، مهزكۇر ئهسلهتمىده ئامېرىكانىڭ

«باشقۇرۇلىدىغان بومبا مهسىلىسىده

ئىلگىرىلهشنىڭ كهمچىللىكى بهلگىلهنگهن

مىقدارنى ئاشۇرۇشتىن توسۇپ قويىدىغانلىقى، ھهتتا

مهۋجۇت بهلگىلهنگهن مىقدارنى خهتهرگه ئېلىپ

كىرىدىغانلىقى» خىتايالرغا ئېنىق چۈشهندۈرۈلگهن.

(93)

    خىتاينىڭ بۇ اليىھهگه بولغان ئىنكاسى خىتاينىڭ

مهنپهئهتپهرهسلىكىنى ۋه نىيىتىنى تولىمۇ ئېنىق

رهۋىشته ئاشكارىالپ بهردى. خىتاي ئامېرىكانى رهت

قىلدى. خىتاي تېخنولوگىيىلىك ھهمكارلىق ۋه

سىياسىي نوپۇزغا قارىغاندا باندىت دۆلهتلهرگه

قورال-ياراق ئېكسپورت قىلىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا

قويدى.

  خىتاينىڭ ئىنكاسى بىزگه ئوخشاشال خىتاينىڭ

يېتهكلىشىدىكى دۇنيانىڭ قانداق بىر دۇنيا

بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى. توختىماستىن

كۈچىيىۋاتقان خىتاي جانغا زامىن بولۇش خهتىرى

غايهت زور بولغان قورال-ياراقالرنىڭ

ئىشلهپچىرىقىشىنى ئاستىالتماقتا يوق، ئهكسىچه

تېخىمۇ كۈچهيتىدۇ. خىتاي باندىت دۆلهتلهرنى

يېتىم قالدۇرۇشنىڭ ئورنىغا، ئۇالرنى كۈچلهندۈرىدۇ؛

ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى بىلهن

ھهمكارلىشىشنىڭ ئورنىغا، پۇرسهت تاپسىال

ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ ئۇلىنى

كواليدۇ؛ بولۇپمۇ، دۆلهت بىخهتهرلىكى جهھهتته

تېخىمۇ شۇنداق قىلىدۇ.

  خىتاي گهرچه باشقۇرۇلىدىغان بومبا

تېخنولوگىيىسىنى كونترول قىلىش كېڭىشىگه ئهزا

بولغان بولسىمۇ، خىتاينىڭ بۇ كېڭهشنىڭ

پىرىنسىپلىرىغا ئهمهل قىلىدىغانلىقىغا گۇمان

بىلهن قاراش ئاساسسىز ئهمهس. سېناتور جېسى

ھېلمس خىتاينىڭ قورال-ياراق ساختىپهزلىكىگه

ئائىت  دوكالتىدا  مۇنداق  بايان  قىلغان:  «ئ الدىنقى  
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 يىگىرمه يىل جهريانىدا، خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتىيادرو كېڭهيمىچىلىكى قىلماسلىق

جهھهتته رهسمىي يوسۇندا ئون بهش قېتىم ۋهده

بهردى. بۇالردىن يهتتىسى يادرو تېخنولوگىيىسىگه

ئائىت، ئالتىسى باشقۇرۇلىدىغان بومبا

تېخنولوگىيىسىنى باشقا دۆلهتلهرگه يهتكۈزۈپ

بهرمهسلىككه ئائىت؛ ئىككىسى بولسا 1997-يىلى 

خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى بىئولوگىيىلىك قورالالر

يىغىنىغا قاتناشقان چاغدىكى ۋهدىسىنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ ۋهدىلهرنىڭ ھېچبىرىگه ئهمهل

قىلىنمىدى.» ھېلمسنىڭ ياردهمچىلىرى خىتاينىڭ

ئۆز ۋهدىسىگه خىالپلىق قىلغان يىلنامه جهدۋىلىنى

ۋه ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكىگه تهھدىت

ئېلىپ كېلىدىغان قائىدىگه خىالپ قىلمىشلىرىنى

ئوتتۇرىغا چىقاردى. بۇ خىالپلىق قىلىش

قىلمىشلىرى پاكىستان ۋه ئىرانغا يادرو قورالالرغا

ئائىت زاپچاسالرنى سېتىپ بېرىشنى؛ شۇنداقال

پاكىستان، ئىراق، سۈرىيه، ئىران، لىۋىيه، شىمالىي

كورىيه قاتارلىق دۆلهتلهرگه بالىستىك

باشقۇرۇلىدىغان بومبا تېخنىكىسىنى يهتكۈزۈپ

بېرىش قاتارلىقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.(94)

   2003-يىلى 11-ئايدا، لىۋىيه ھۆكۈمىتى غهرب

دۆلهتلىرىنىڭ ئهمهلدارلىرىغا خىتاي يېزىقىدىكى

قوليازمىنىڭ كۆپهيتمىسىنى  ئۆز ئىچىگه ئالغان

بىر ھۆججهتنى تاپشۇرۇپ بهردى. بۇ خىتايچه

قوليازما ھۆججىتىده ئاسان پارچىلىنىدىغان

ئادهتتىكى پارتىلىغۇچى ماددا بىلهن ئورالغان، ئهمما

ئاتوم بومبىسىدهك پارتىاليدىغان مىڭ پوند (بهش

يۈز كلوگرامغا يېقىن) ئېغىرلىقتىكى بومبىدىن

بىرنى ياساش بايان قىلىنغان. مېدىياالر بۇ

ھۆججهتلهرنىڭ خىتاي ئاتوم قورال

مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ دهسلىپىده پاكىستان بىلهن

لىۋىيهنى ئاتوم اليىھهسى بىلهن تهمىنلىگهندىن

كېيىن، تېخىچه پاكىستاننىڭ ئاتوم ئالىملىرى

بىلهن ئۇزاق يىلالردىن بېرى

ھهمكارلىشىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلهيدىغانلىقىنى

خهۋهر قىلدى.

  خىتاي نېمىشقا باندىت ھۆكۈمهتلهرگه

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئېكسپورت قىلىشنى

توختاتمايدۇ؟ ئامېرىكانىڭ ئهينى چاغدىكى

ياردهمچى  دۆلهت  ئىشلىرى  كاتىپى  پائۇال  دېساتېر 

2006-يىلى خىتاينڭ بۇنداق قىلىشىنىڭ ئاتوم

كېڭهيمىچىلىككه قارشى كۈرهش قىلىشتا ئاجىز

كهلگهنلىكىنى ياكى خىتاينىڭ بۇ كۈرهشنى

خالىمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدىغانلىقىنى

بىلدۈرگهن.(96) كېيىنكى مۇمكىنچىلىكنىڭ

مهۋجۇت ئىكهنلىكى ئهڭ توغرا، ئهلۋهتته.

خىتاينىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهتلىرىدىن

بىرى مۇستهبىت ۋه غهربكه قارشى ھۆكۈمهتلهرگه

ئاتوم ياردىمى قىلىش ئارقىلىق، ئامېرىكاغا

ئوخشاش دۇنياۋىي كۈچلهرنىڭ تهسىرىنى

ئاجىزلىتىشتىن ئىبارهت.

***

  خىتاي تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن دۇنيا تهرتىپى

بۈگۈنگه قهدهر ئوتتۇرىغا چىققىنى يوق. بىراق،

ئۆتكهن ئون يىلدا خىتاينىڭ ئىككى باش رهئىسى

خىتاينىڭ نىيىتى ھهققىده يوشۇرۇن سېگنال

بهردى. 2005-يىلى سېنتهبىرده خىتاي رهئىسى

خۇجىنتاۋ بىرلهشكهن دۆلهتلىرىنىڭ ئومۇمىي

يىغىنىدا «ئۇزاق مۇددهتلىك تىنىچلىققا تولغان،

ئورتاق گۈللىنىش تىپىدىكى تهڭپۇڭ دۇنيا بهرپا

قىلىش» (97) تېمىسىدا سۆز قىلىپ، «تهڭپۇڭ

دۇنيا» كۆز قارىشىنى مۇھاكىمه قىلغان. ئۇ مۇشۇ

ھهقتىكى سۆزىده ئېنىقسىز ھالدا «مهڭگۈلۈك

تىنىچلىق ۋه گۈللىنىشكه تولغان تهڭپۇڭ دۇنيا

قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن قول تۇتۇشۇپ، ئورتاق كۈچ

چىقىرايلى» دېگهن.(99) بۇنىڭدىن سهككىز يىل

كېيىن، شى جىنپىڭ «تهرهققىيات ھهممىدىن

مۇھىم» دېيىش ئارقىلىق، پهقهتال بهش سۆز بىلهن

دۇنيانىڭ كېلهچىكىدىن سېگنال بهردى. ئاندىن بۇ

سۆزىگه تولۇقلىما سۈپىتىده مۇنداق دېدى:«بىز

خىتاي چۈشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، چوقۇم

ماددىي ۋه مهدهنىي ئاساسالرنى توختاۋسىز رهۋىشته

ئىشقا سالىمىز.»(100) شى جىنپىڭ بۇنداق دېيىش

ئارقىلىق خىتاينىڭ قىممهت قارىشىغا بىنائهن

دۇنيانى تهڭپۇڭالشتۇرۇش غهرىزىنى ئوتتۇرىغا

قويغان.

  باش-ئايىقى بېرىلمىگهن ئهھۋالدا، شى

جىنپىڭنىڭ بۇ سۆزى ھېچقانداق خهتهردىن دېرهك

بهرمهيدىغاندهك بىلىنىدۇ. بىراق، بىرىنچى باپتا

بايان قىلىنغىنىدهك، خىتاينىڭ گېئوپولىتىك

نۇقتىدىكى «تهڭپۇڭلۇق» ئىدىيىسى  تاق  قۇتۇپلۇق 
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دۇنياۋىي ھاكىمىيهت بهرپا قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. بۇ

ھهقته ئىككىنچى بابتا توختالغان ئىدۇق. «خىتاي

چۈشى» ئۇقۇمى خىتايغا نىسبهتهن ئىقتىسادىي،

ھهربىي ۋه مهدهنىي جهھهتلهرده رهقىبى بولمىغان

دۇنيادىكى بىردىنبىر ھاكىم كۈچنى كۆرسىتىدۇ.

   يىغىنچاقلىغاندا، ئهگهر 2049-يىلى خىتاي

چۈشى ئهمهلگه ئاشسا، خىتاي مهركهزلىكىدىكى

دۇنيا مۇستهبىت ھاكىمىيهتلهرنىڭ پاسىبانىغا

ئايلىنىدۇ. نۇرغۇنلىغان توربهتلهر خىتاي

ماختىلىپ، غهرب سهت كۆرسىتىلگهن، قايتا

يېزىلغان تارىخالر بىلهن تولۇپ كېتىدۇ. تهرهققىي

قىلىۋاتقان دۆلهتلهر «ھازىر تهرهققىي قىلىپ،

مۇھىت بىلهن كېيىن ھهپىلىشىش» تىپىدىكى

خىتايچه ئۇسلۇبقا ئهگهشكهنلىكتىن، كۆپلىگهن

دۆلهتلهرنىڭ ئاتموسفېراسىنى زهھهرلىك ھاۋا

قاپاليدۇ. مۇھىت بۇلغىنىشىنىڭ كېڭىيىشىگه

ئهگىشىپ، (بىر تۈركۈم جانىۋار ۋه ئۆسۈملۈكنىڭ)

نهسلى قۇرۇپ كېتىدۇ، دېڭىز يۈزى كۆتۈرۈلىدۇ، راك

كېسهللىكلىرى ھهممه يهرنى قاپاليدۇ. بهزى

خهلقئارالىق تهشكىالتالر چهتكه قېقىلىش

تۈپهيلىدىن بۈگۈنكىدهك تهسىر كۈچكه ئىگه

قهدهملهرنى ئېلىشتىن ئاجىز كېلىدۇ. خىتاي دۆلهت

ئىگىلىكىدىكى مونوپولچى كارخانىالر ۋه خىتاي

كونتروللۇقىدىكى ئىقتىسادىي ئىتتىپاقداشالر

دۇنيا بازىرىنى ئىگىلهيدۇ. بۇ چاغدا دۇنيادىكى ئهڭ

كۈچلۈك ھهربىي ئىتتىپاقداشلىق بېيجىڭ

تهرىپىدىن كونترول قىلىشى مۇمكىن. بېيجىڭ بۇ

ئارقىلىق ھهربىي تهتقىقات، ئارمىيه سهۋىيىسى ۋه

قورال-ياراق سېستىمىسى جهھهتته ئامېرىكادىن

ئاسانال ئېشىپ كېتىشكه قادىر بوالاليدۇ.

    بۇ كېلىشى قارشى ئېلىنمايدىغان كهلگۈسىدۇر.

شۇنداق، ئهمهلىيهتته خىتاي ئىستراتېگىيىسىنىڭ

ئۇزۇن مۇددهتتىن كېيىنكى ئاقىۋىتىنى

چۈشىنىشكه تىرىشچانلىق كۆرسهتمىگهن نۇرغۇن

كىشىلهرال بۇ خىل كېلهچهكنى كۈتىدۇ. خىتاينى

ئۆزگىرىشكه قىستاش بارغانچه مۇمكىنسىز بىر

ھالغا كېلىپ قالدى. ئاز ساندىكى كىشىلىرىمىز

ئويغىنىشقا باشلىغان بولسىمۇ، تولىمۇ

ئهپسۇسكى، بىزنىڭ تهسىرىمىز پهسهيمهكته. بىز

بۇ   خىل    «قارا  بېسىش» الردىن،   كهلگۈسىدىكى 

ھهربىي كۈچ تهڭپۇڭلۇقىدىن بىر ئېغىزمۇ سۆز

قىلىنمىغان بۇ ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىكى ئىسالھ

قىلىنمىغان (نۆۋهتتىكى شۇملۇق ھالىتىنى

ساقلىغان)  خىتاينىڭ زوراۋان كۈچىنى كۆرهلهيمىز.

يېغىلىق دهۋرىگه ئائىت ھېكايىلهرده،

يۈكسىلىۋاتقان كۈچنىڭ كونا زوراۋان كۈچكه

تهھدىت پهيدا قىلىدىغان ئارمىيىسى ھېكايىنىڭ

ئاخىرقى بۆلىكىده ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. ناۋادا خىتاي

(ئۆز تارىخىدىكى) ئهنئهنىۋىي ئۇسلۇبنى قولالنسا،

بىر نهچچه قاتىل خهنجىرى پروگراممىسىدىن

تېخىمۇ ئىلگىرىلهش، ياكى ئامېرىكانىڭ ھهربىي

كۈچىگه دۇنيا مىقياسىدا جهڭ ئېالن قىلىش

جهزمهن كېچىكتۈرۈلىدۇ. ئوكياندا ھهرىكهت

قىلىدىغان دېڭىز ئارمىيىسى قۇرۇش، چهتئهلده بازا

قۇرۇش، كۈچلۈك ھاۋا ئارمىيىسىنى روياپقا

چىقىرىش (خىتايغا نىسبهتهن) تهڭرىقۇت

داڭقىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى سوراش بولۇپ قالىدۇ. بۇ

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆتكۈزگهن ئهجهللىك

خاتالىقتۇر. بۇ ھېكايىنى ھهتتا بېيجىڭدىكى

تاكسى شوپۇرلىرىدىن تارتىپ بىلىدۇ. (ئاپتور

ئاخىرقى جۈملىلهرده خىتاينىڭ ئامېرىكانى

چۆچۈتۈپ قويماسلىق ئۈچۈن، كۈچلۈك ھهربىي

قوشۇنىنى مهقسىدىگه يېتىش پهيتى يېتىپ

كېلىشكه ئازال قالغاندا دهرھال ئوتتۇرىغا

چىقىرىدىغانلىقىدىن شهپه بهرمهكته.-ت)
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«مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگهن ئهال.»  — خىتاي خهلق ماقالى



   2013-يىلى قويۇلغان «ئېغىرلىق كۈچى» ناملىق
فىلىمنىڭ باشلىنىشىدا ئالهم ئۇچقۇچىلىرى،نىڭ
رولىنى ئالغان ساندرا بۇلوك ۋه جورجى كلۇنىي،
خيۇستوندىكى باش شىتابىدىن كىشىنى بىئارام
قىلىدىغان بىر ئۇچۇر تاپشۇرۇۋالىدۇ. (ئۇچۇردا
دېيىلىشىچه) رۇسالر ئامېرىكانىڭ خىزمهتتىن
توختىغان بىر سۈنئىي ھهمراھىغا قارىتىپ
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئاتقان، پارتىالشتىن كېلىپ
چىققان قالدۇقالر جانغا زامىن بولىدىغان
زهنجىرسىمان رېئاكسىيهلهرگه سهۋهب بولىدىغان
بولۇپ، بۇ قالدۇق پارچىالر ئامېرىكا ئاسمان
بوشلۇقىغا قاراپ سىلجىۋاتماقتا ئىكهن. خابېل
ئالهم تېلىسكوپىنى رېمونت قىلىش ۋهزىپىسى
ھايات-ماماتلىق ئۇرۇشىغا ئالمىشىدۇ. ئاخىرىدا،
بۇلوك رولىنى ئالغان پېرسوناژ خىتاينىڭ ئادهمسىز
ئالهم بوشلۇقى مهركىزىدىكى بىر ئالهم بوشلۇقى
ئۈسكۈنىسىنىڭ ياردىمىده ئۆيىگه قايتىپ كېلىدۇ.
 ئالقىش سادالىرىدىن سىرت، فىلىمدىكى
رېئاللىقتىن چهتنىگهن ئېلېمېنتالر ھهققىدىمۇ
ئازدۇر - كۆپتۇر شىكايهتلهر بار ئىدى. (بۇ
ساھهدىكى كهسپىي) كىشىلهر بۇ ھهقته شۇنداق
دېيىشتى: «سىرتقى يۈزنىڭ كېرىلىش كۈچى
سهۋهبلىك، بۇلوك (Bullock) نىڭ كۆز ياشلىرى
ئۇنىڭ يۈزىده سىرغىماسلىقى كېرهك ئىدى؛ ئۇنىڭ
خابېل (HUbbell) بوشلۇق تېلېسكوپىدىن يولغا
چىقىپ، خهلقئارالىق ئالهم بوشلۇقى پونكىتىدا
توختاپ، ئاندىن خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقى
پونكىتىغا بارالىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى بۇ
ئۈچ سىستېما ئوخشىمىغان ئوربېتىالرغا
جايالشقان؛ بۇنىڭدىن سىرت، بۇلوك بهدىنىگه دهل
كېلىدىغان ئىچ كىيىم كىيىشنىڭ ئورنىغا، زاكا
تاقىۋېلىشى كېرهك ئىدى». يهنى فىلىمدىكى
رېئاللىققا ئۇيغۇن بولمىغان نۇقتىالر توغرىسىدىكى
باھاالر ھهممىدىن كۆپ بولدى. لېكىن، بۇ فىلىمده
بىر ئاز ئويلىنىپ بېقىشقا تېگىشلىك باشقا
مهسىلىلهر بار. بۇ مهسىلىلهر فىلىمنىڭ
رېئاللىقتىن چهتنهپ كېتىشىدىن بهكرهك يۈز

يىللىق مارافونغا مۇناسىۋهتلىك بولۇشىدۇر.
     ئالدى بىلهن، ساندرا  بۇلوك رولىنى ئالغان  ئالهم 

ئۇچقۇچىسىنىڭ خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقى
پونكىتىغا كىرىشىگه ھهرگىز ئىجازهت
بېرىلمهيدۇ. خىتاي ئىنژېنېرلىرى ئۆزىنىڭ
سىستېمىسىنى اليىھهلىگهنده، ئۇنى قهستهن
ئامېرىكانىڭ ئالهم بوشلۇقى سىستېمىسى بىلهن
باغلىغىلى بولمايدىغان قىلىپ قۇرۇپ چىققان
بولۇشى مۇمكىن (1). يهنى ئۇالر (خىتاي) نىڭ ئالهم
بوشلۇقىدا ئامېرىكا بىلهن پهقهتال

ھهمكارالشقۇسى يوق.
  ئىككىنچىدىن، رۇسىيه ئهزهلدىن كىنودا
تهسۋىرلهنگىنىدهك ئۆزىنىڭ سۈنئىي ھهمراھىغا
قارىتىپ باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بهرگهن
ئهمهس. ئهمما، خىتاي 2007 – يىلى بۇ ئىشنى
قىلغان. يهنى ئۇالر قۇرۇقلۇقتىن قويۇپ
بېرىلىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا (ئۇالر بۇ
قورالنى بىر كۈنى ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھلىرىغا
قارشىمۇ ئىشلىتىشى مۇمكىن) ئارقىلىق ئۆزىنىڭ
تاشالندۇق ھاۋارايى سۈنئىي ھهمراھىنى
پاچاقلىۋهتكهن. ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ دوكالتىغا كۆره، خىتاينىڭ شۇ
قېتىملىق سىنىقى «نۇرغۇن دۆلهتلهرنى تهشۋىشكه
سالغان، شۇنداقال بۇ سىناق سهۋهبلىك پهيدا بولغان
سۈنئىي ھهمراھ قالدۇقلىرى باشقا دۆلهتلهرنىڭ
ئالهم بوشلۇقىدىكى ئۈسكۈنه – ئهسلىھهلىرىگه
تهھدىت شهكىللهندۈرگهن ۋه ئىنسانىيهتنىڭ ئالهم
بوشلۇقىدىكى ئۇچۇشلىرىنى خهتهرگه ئۇچراتقان»
(2). خىتاي ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرىگه
ئۆزلىرىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ
بېرىدىغانلىقى ھهققىده ئاگاھالندۇرۇش بهرمهيال
قالماستىن، ئۆزىنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
ھېچقانداق پروگراممىسى يوقلۇقىنى ئىزچىل
تهكىتلهپ كهلگهن. خىتاي تهلۋىلىك قىلىپ،
تارىختىن بۇيانقى كۆلىمى ئهڭ چوڭ، ئهڭ خهتهرلىك
ئالهم بوشلۇقى خارابىسى شهكىللهندۈردى، ئهمما
فىلىمده ئهيىبلهشكه ئۇچرىغىنى رۇسىيه بولدى.
بۇ خىل بۇرمىالشالرنىڭ نهتىجىسىده، «ئېغىرلىق
كۈچى» دېگهن بۇ فىلىمده خىتاي قهھرىماندهك،

رۇسىيه بولسا مۇشتۇمزوردهك كۆرسىتىلدى.
     مهزكۇر فىلىمنىڭ ئاپتورلىرى ئالهم   بوشلۇقىدا 
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يۈز بهرگهن ۋه يۈز بېرىشى مۇمكىن بولغان ئىشالرنى
بۇرمىالپ كۆرسىتىشكه خېلى زور كۈچ سهرپ
قىلغان. لېكىن، بۇنىڭ بهك ھهيران قالغۇچىلىكىمۇ
يوق، چۈنكى فىلىمده خىتايالر مۇۋاپىق (يهنى
ئىجابىي شهكىلده پهردازالپ، ت) تهسۋىرلهنسه،
خىتاينىڭ ھهددى – ھېسابسىز نوپۇسى ئامېرىكا
فىلىملىرى ئۈچۈن غايهت زور كهلگۈسى تاماشىبىن
ۋه ھوللىۋود ئۈچۈن زور كىرىمدىن دېرهك بېرىدۇ.
ئهكسىچه بولغاندا بۇ فىلىم خىتايدا تهلتۆكۈس
چهكلىۋېتىلىدۇ (3). (ئهنه شۇ رهۋىشته) غهربتىكى
سهرخىلالر ۋه پىكىر يېتهكچىلىرى بۇرنىنىڭ
ئۇچىنىال كۆرگهنلىكى ياكى ئۆز مهنپهئهتىنىال
كۆزلىگهنلىكى سهۋهبلىك، يهنه بىر قېتىم خىتاينى
كىشىلهرگه پهردازلهپ كۆرسهتتى. ئهلۋهتته، بۇ دهل

خىتاينىڭ كۈتكىنىدهك بولغانىدى.
***

   خىتاينىڭ 2007-يىلى ئۆزىنىڭ ھاۋا رايى سۈنئىي
ھهمراسىنى پاچاقالپ تاشلىشى خىتاينىڭ —
ئامېرىكا ۋه ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ قارارىنى،
شۇنداقال خهلقئارالىق چهك-چېگرىنىڭ
دهرىجىسىنى سىنايدىغان، قهستهنلىك بىلهن
ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، دۇنيانىڭ كۆپ قىسىمى
سهل قارىغان ۋه باشقىچه مهنه بهرگهن — بىر قاتار
ئاگاھالندۇرۇش ئوقلىرىنىڭ تۇنجىسىدۇر. 2007-
يىلىدىن بۇيان، بۇ خىلدىكى ھادىسىلهر بارغانچه
نومۇسسىزلىق بىلهن ئهدهشكه باشلىدى. بۇنىڭ
نهتىجىسىده، شهرقىي ئاسىيادىكى جىددىيچىلىك
ۋهزىيىتى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى

ئهڭ يۇقىرى چهككه چىقتى.
    خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى سىنىقىدىن
كېيىن، خىتاينىڭ ئامېرىكاغا ۋه ئۇنىڭ يېڭى
پرىزدېنتى باراك ئوباماغا قاراتقان
ئىنتوناتسىيىسىده كۆرۈنهرلىك ئۆزگۈرۈش كۆرۈلدى.
2009-يىلى دېكابىردا ئوباما كېلىمات ئۆزگۈرۈشى
توغرىسىدىكى يېڭى خهلقئارالىق سىياسهتنى
تهستىقالش ئۈچۈن كوپېنھاگېنغا باردى. يىغىنغا
192 دۆلهتنىڭ ۋهكىللىرى قاتناشقان ئىدى. خىتاي
رهھبهرلىرىنىڭ ئىنتوناتسىيىسىده چوڭ ئۆزگۈرۈش
بولغانلىقىنى بۇ يىغىننىڭ ئاالھىدىلىكى
دېيىشكه  بوالتتى.  خىتاي    رهھبهرلىرى    يىغىندا 

كۆرۈلۈپ باقمىغان دهرىجىدىكى قوپالللىقىنى ئىپاده
قىلىپ، نهچچه يهرده غهرب دېپلوماتلىرىنىڭ
سۆزىنى بۆلۈۋهتتى؛ مۇھاكىمىلهرگه ئىجابىي
رهۋىشته ئىشتىراك قىلمىدى.(4) خىتاي باش
مىنىستىرى ۋېن جيا باۋ سۆھبهتلهرنىڭ
كۆپۈنچىسىگه ئىشتىراك قىلىشنى رهت قىلىش
ئارقىلىق باشقا ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئهمهلدارلىرىنى
مهنسىتمىدى. خىتاي تهرهققىي قىلىۋاتقان باشقا
دۆلهتلهر بىلهن قوشۇمچه كېلىشىمنامىلهرنى
ئىمزاالش ئارقىلىق، ئۈمىد قىلىنغان كېلىمات
ئۆزگۈرۈشى كېلىشىمىگه قوشۇلۇشتىن يالتايدى. بۇ
ھال ماھىيهتته يىغىننىڭ مهقسىدىگه
بۇزۇغۇنچىلىق قىلدى ۋه يىغىنىغا قاتناشقۇچىالرنى
ھهيران قالدۇردى.(5) ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىنىڭ
بايانىچه، خىتاي ئامېرىكانىڭ تهشهببۇسكارلىقىغا
توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچۈن، يىغىن ئاخىرالشقاندا
پرىزدېنت ئوبامانى چاقىرماستىن، ئۆز ئالدىغا
يىغىن تهشكىللىگهن. پرىزدېنت ئوباما ۋه دۆلهت
ئىشلىرى كاتىپى ھىالرى كلىنتون يىغىن ئهھلىگه
خهۋهر قىلىنماستىن يىغىنغا كىرگهنده، خىتاينىڭ

بۇ پىالنى ئاشكارىلىنىپ قالغان.(6)
    تهيۋهن ئۇزاقتىن بېرى ئامېرىكا بىلهن خىتاي
ئارىسىدىكى تاالش – تارتىش تېمىسى بولۇپ كهلدى.
لېكىن، 2010 – يىلى يانۋارنىڭ ئاخىرىدا، يهنى
ئوباما ھۆكۈمىتى تهيۋهنگه ئالته مىليارد 400
مىليون دولالرلىق قورال سېتىپ بېرىشنى
تهستىقلىغاندا، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ
ئۇزاقتىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بۇ خىل
قورال – ياراغ سودىلىرىغا ئېتىراز بىلدۈرگهن
چاغدىكى قاتتىق پوزىتسىيهسى ئامېرىكا – تهيۋهن
مۇناسىۋىتىنىڭ تامامهن قايتىدىن قاراپ
چىقىلىشىغا سهۋهب بولدى ۋه (ئامېرىكا بىلهن
تهيۋهن ئارىسىدىكى) قورال سودىسىنىڭ
كېلهچىكىگه قارىتا گۇمان تۇغدۇردى. خىتاي بۇ
سودىنى «خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا قوپاللىق
بىلهن ئارىلىشىش» دهپ ئاتىدى. بۇ بېيجىڭنىڭ
ئۆتمۈشتىكى ئىنكاسلىرىغا سېلىشتۇرغاندا
تېخىمۇ بهك جهڭ ئېالن قىلىش خاراكتېرلىك
ئىنكاس بولدى. شۇنىڭدىن كېيىن خىتاي ئامېرىكا
بىلهن قىلغان ھهربىي ئ ىشالرغا ئائىت توختامالرنىڭ 
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ئىجرا قىلىنىشىنى ۋاقىتلىق توختىتىپ قويدى،
شۇنداقال تهيۋهنگه ماتېرىيال سېتىپ بهرگهن بهزى
ئامېرىكا شىركهتلىرىگه ئىمبارگو قويدى.(7) بۇ
بېسىمغا بويۇن ئهگكهن ئوباما ھۆكۈمىتى كېيىنكى
قهدهمده ئىلغار تىپتىكىF-16  ئۇرۇش
ئايروپىالنلىرىنى تهيۋهنگه سېتىپ بهرمهسلىكنى
قارار قىلدى. دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرى ئوباما
ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارىنى خىتايغا قارشى تىك
تۇرماسلىق دهپ ئهيىپلىدى.(8) نهتىجىده، ئوباما
ھۆكۈمىتى ئامېرىكا ۋه خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى

ئهسكىرىي كېلىشىملهرنى كېڭهيتتى.(9)
    خىتاينىڭ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىنىڭ ئېشىشى
خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ پايدىلىق ۋهزىيهتنىڭ
خىتاينىڭ پايدىسىغا قاراپ ئۆزگهرگهنلىكى،
ئامېرىكانىڭ ئاجىزلىشىشى ئۆزلىرى كۈتكهندىنمۇ
بهكراق تېزلهشكهنلىكى چۈشهنچىسىنىڭ
مهھسۇلىدۇر. بۇ چۈشهنچه خىتاينىڭ كهڭ
دائىرىلىك ئۆلچهملهر ئارقىلىق ئۆز دۆلىتىنىڭ
ئومۇمىي خهلقئارالىق كۈچىنى مۆلچهرلهپ
چىققانلىقىنىڭ نهتىجىسى ھېسابىلىنىدۇ.(10)
2008-، 2009-يىللىرىدىكى ۋال كوچىسىنى مهنبه
قىلغان ئىقتىسادىي كىرزىس بېيجىڭ ئۈچۈن
كهلگۈسىدىن ئالدىن بېشارهت بولغان. خىتاي
ئانالىزچىلىرى ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ
نورماللىشىشقا قايتىدىغانلىقىغا، بىراق
ئىككىنچىلهپ بۇرۇنقى ھالىتىگه
يېتهلمهيدىغانلىقىغا؛ كهلگۈسىده دۇنياۋىي
ئىقتىسادىي باشالمچىلىق ئاقىۋهتته تېخىمۇ
تارقاقلىشىپ، ئامېرىكا دوللىرىغا بولغان
بېقىندىچىلىقنىڭ بارغانچه تۆۋهنلهيدىغانلىقىغا
ئىشهنگهن.(11) خىتاينىڭ چهتئهللهرده ئاكتىپلىق
بىلهن ھهرىكهت قىلىشنى باشالشتىن ئىلگىرى،
ئىزچىل ھالدا پايدىلىق ۋهزىيهتنىڭ ئۆزىگه قۇچاق
ئېچىشىنى ساقالپ كېلىشىمۇ ئۇنىڭ چىدامچان
بولۇشتىن ئىبارهت ئىستراتېگىيه پىرىنسىپى
بويىچه ئىش كۆرىدىغانلىقىنى — بۇ خىلدىكى
چىدامچانلىققا نهچچه ئون يىل كهتكهن تهقدىردىمۇ
بۇ پىرىنسىپىنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى —

ئىپادىلهپ بېرىدۇ.
   خىتاينىڭ ھېساب كىتابىنىڭ يۇقىرىدا بايان
قىلىنغاندهك    ئىكهنلىكىنى    قولاليدىغان   يىپ 

ئۇچىلىرىدىن بىرى خىتاي مهركىزى كومېتىتىنىڭ
تاشقى ئىشالر مۇتهخهسسىسلىرىدىن بىرىنىڭ
خىتاي رهھبهرلىرىگه سۇنغان تۆت بهتلىك مهخپىي
دوكالتىدىن ئىبارهت بولۇپ، بۇ ئىش 2010-يىلى
سۇنۇلغان دوكالت ھېسابلىنىدۇ. مۇتهخهسسىس
دوكالتتا «كهلگۈسى ئون يىلدا دۆلىتىمىز دۇچ
كېلىدىغان ئهڭ چوڭ تاشقى ئىستراتېگىيه
خىرىسى قايسى؟» دېگهن سوئالغا جاۋاب بېرىشكه
تىرىشقان بولۇپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئېرىشكهن
ئۇچۇرالرغا ئاساسالنغاندا، بۇ مۇتهخهسسىس مهزكۇر
سوئالغا «ئامېرىكانىڭ چۆكۈشىنى قانداق بىر
تهرهپ قىلىش» دهپ جاۋاب بهرگهن. مۇتهخهسسىس
دوكالتىدا ئامېرىكانى چۆكۈشكه ئېلىپ بېرىش
ئۈچۈن قوللىنىلىدىغان بهزى تاكتىكىالرنى
مۇالھىزه قىلغان. ئهگهر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ
ھهقتىكى توغرا ئۇچۇرنى قولغا چۈشۈردى دېگهن
تهقدىرده، بۇ مۇتهخهسسىسنىڭ بايانى خىتاينىڭ
ئىقتىسادىي جهھهتته ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىشى

ئون يىل ئىچىده روياپقا چىقىدىكهن.  
    خىتاينىڭ 2012 – يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ
«ھهربىي كۈچ تهڭپۇڭلۇقى خىتاي تهرهپكه قاراپ
ئېغىۋاتىدۇ» دېگهن يهكۈن چىقىرىلغان بىر
تهتقىقاتىغا قايتۇرغان ئىنكاسى ئامېرىكانىڭ
ئاجىزلىشىۋاتقانلىقىغا ئاالقىدار يهنه بىر دهلىلدۇر.
David) يۇقىرىقى يهكۈن دېيۋىد گومپېرت
Phillip) ۋه فىلىپ ساندېرس (Gompert
Saunders) نىڭ 2011 – يىلى ئامېرىكا دۆلهت
مۇداپىئه ئۇنىۋېرسىتېتى تهرىپىدىن نهشىر
قىلىنغان «كۈچ قارشىلىقى: ئاجىزلىققا تولغان
دهۋردىكى خىتاي بىلهن ئامېرىكانىڭ
ئىستراتېگىيهلىك سهۋرچانلىقى» دېگهن نوپۇزلۇق
كىتابىدىمۇ بايان قىلىنغان. خىتايالر بۇ كىتابنى
خىتايچىغا نهشىر قىلىپ تارقاتقان. ئۇالر
چهتئهللىك زىيارهتچىلهرگه ئامېرىكانىڭ كونترول
قىلىش تهكلىپى سىياسىتىگه
قوشۇلمايدىغانلىقىنى، بىراق ئامېرىكانىڭ
ئهسكىرىي كۈچ جهھهتته ئاجىزلىشىپ، خىتاينىڭ
بولسا ئاتوم كۈچى، تور ھۇجۇمى ۋه ئالهم بوشلۇقى
قوراللىرى جهھهتته كۈچهيگهنلىكىنى ئوچۇق-يورۇق
ھالدا تهن ئېلىشىغا ئاپىرىن ئوقۇيدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈشكهن.(12) خىتاي رهھبهرلىرى ماڭا كىتاب-
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نىڭ خۇالسىسىنىڭ بىر بېشارهت ئىكهنلىكىنى
ئېيتقان ئىدى. ئۇالرنىڭ دېيىشىچه، بۇ كىتابتا
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ رايونلۇق ئهسكىرىي
تهڭپۇڭلۇق كۈچىنى ئۆز مهنپهئهتىگه تېخىمۇ ئۇيغۇن
شهكىلده ئۆزگهرتىشته مۇۋهپپىقىيهت قازانغانلىقىنى
تهن ئالغان. ھهقىقهتهن خىتايدىكى كۆپلىگهن
سىياسىي ۋه ھهربىي ئهربابالر ئامېرىكانىڭ
خىتاينىڭ قانچىلىك دهرىجىده كۈچىيىپ
كهتكهنلىكى توغرىسىدىكى باھالىرى سهۋهبلىك
ھهيرانلىققا چۆمگهن. مهن 2012- ۋه 2013-يىللىرى
بېيجىڭدا ئاڭلىغان مۇالھىزىلىرىم ئاساسىدا، بۇ
تهتقىقاتنىڭ كۈتۈلمىگهنده «ئهسكىرىي تهڭپۇڭلۇق
جهھهتتىكى يېڭى يۈزلىنىشتىن پايدىلىنىدىغان
ۋاقىت كهلدىمۇ-يوق» دېگهن مهسىله ئۈستىده
مۇنازىرىلىشىپ كېلىۋاتقان خىتاي ئوفىتسېرلىرىنى
دهلىل-ئىسپات بىلهن تهمىنلهپ بهرگهنلىكىنى

خۇالسىلىدىم.
   ئاڭلىشىمچه، خىتاي ھۆكۈمىتىدىكى ۋه ھهربىي
ساھهسىدىكى كۆپلىگهن شهخسلهر بۇ كىتابتىكى
«ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشىنى توسۇپ
قېلىشقا، ئىتتىپاقداشلىرى ۋه كۈچ ئارقىلىق
خىتاينى قورشىۋېلىشقا، ياكى خىتاي-ئامېرىكا
سوغۇق ئۇرۇشىنى قوزغاشقا نىسبهتهن ئىشتىھاسى
يوق دېيهرلىك» دېگهن كۆز قاراشقا ئىشهنمهيدىكهن.
(13) خىتايدىكى ئۇشبۇ شهخسلهرنىڭ قارىشىچه،
راستتىنال شۇنداق بولغان بولسا بهك ياخشى بوالر
ئىكهن؛ بىراق، بۇ كۆز قاراش قارىماققا خىتاينىڭ
تېرىسىگه سىغماي قېلىشى ئۈچۈن، قهستهنلىك
بىلهن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ياغلىما پىكىر بولۇش
ئېھتىمالى يۇقىرىكهن. بىراق، ئۇالر بۇ كىتابنىڭ
ئاپتورىنىڭ ئهسكىرىي تهڭپۇڭلۇقنىڭ خىتايغا
قارىتا بۇرۇلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى پىكىرىگه
ئاپىرىن ئوقۇيدىكهن. ئۇالر يهنه ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكانىڭ چۆكۈشىگه ئائىت
دهلىللهرنى نېمىشقا ئاشكارىلىغانلىقىدىن،
شۇنداقال، ئامېرىكانىڭ نۇقتىسىدىن قارىغاندا،
ئۆزىگه پايدىلق ۋهزىيهت يارىتىشتقا ئائىت پاسسىپ
باھادىن گاڭگىراپ قاپتۇ. ئۇالر مېنىڭ ئىككى
ئاپتورنىڭ پهقهت ئۆز كۆز قارىشىنىال بايان قىل-

غانلىقى توغرىسىدىكى  بايانلىرىمنى رهت قىلدى.

   خىتاينىڭ ھهربىي ئهمهلدارلىرى ۋه ئالىملىرىنى
مېنىڭ بۇ كىتابتىكى بايانالرنى ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ ئىستراتېگىيه جاكارنامىسى ئهمهس،
پهقهتال ئىككى ئاپتورنىڭ شهخسىي كۆز قارىشى دهپ
قارىغانلىقىمنى بىر نهچچه يىغىنالردا مهسخىره
قىلىشقانمۇ بولدى. ئۇالر مېنىڭ دېگهنلىرىمگه
كۈلۈشتى ۋه ئاپتورالرنىڭ بىرىنىڭ پرىزدېنت
ئوبامانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى كومېتىتىدىكى
مۇھىم ئادىمى ئېۋان مېدىيروسنىڭ دوستى
ئىكهنلىكىنى ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته بىر
ماقالىنى بىلله يازغانلىقىنى بىلىدىغانلىقىنى
ئېيتتى. خىتايالرنىڭ نهزىرىده كىتابنىڭ يهنه بىر
ئاپتورىمۇ نوپۇزلۇق شهخس ھېسابلىناتتى. ئۇ
ئامېرىكا دۆلهتلىك ئاخبارات باش نازارهتچىسى
دېنىس باليېر (Dennis Blair) نىڭ ياردهمچىسى
بولۇپ، ئۇ تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شىتابىنىڭ باش
قوماندانى بولغان.  ئۇالر بۇنى (خىتايغا بېرىلگهن)
بىر ئۇچۇر، كۈچ تهڭپۇڭلۇقىنىڭ خىتايغا
سىلجىۋاتقانلىقىنى شۇنداقال ئۆزىگه پايدىلىق
ۋهزىيهت يارىتىشنىڭ ئۆزگۈرۈشىنى بىلدۈرىدىغان بىر
سېگىنال دهپ قارىغان. خىتاي مهزكۇر كىتابتىكى
«خىتاينىڭ يادرو قورالى ئارقىلىق قايتۇرما زهربه
بېرىش ئىقتىدارىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ،
ئامېرىكانىڭ خىتاينى چۆچۈتۈپ، تهيۋهنگه ھۇجۇم
قىلغۇزماسلىق ئۈچۈن قىلغان يادرو قورالىنى
تهرهققىي قىلدۇرۇش تهھدىتلىرى <ئاللىقاچان
ئهھمىيىتىنى يوقاتتى، شۇنداقال بۇ خىل تهھدىت
كهلگۈسىده تېخىمۇ ئاجىزلىشىدۇ>» دېگهن يهكۈننى
توغرا كۆرگهن.(14) بىراق، ئۇالر ئامېرىكانىڭ بۇنداق
سهلبىي بايقاشنى نېمه ئۈچۈن ئاۋامغا

ئاشكارىلىغانلىقىدىن ھهيران قالغان.
  كۈچ تهڭپۇڭلۇقىنى قانداق چۈشىنىش جهھهتته
ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدا ئىختىالپ
كۆرۈلىدىغانلىقىنى چۈشىنىش تهس ئهمهس. قانداقال
بولمىسۇن، ئىككى دۆلهت ئوخشىمىغان
ئىستراتېگىيه بويىچه ھهرىكهت قىلدى ۋه بىر-
بىرىگه ئوخشايدىغان تهھدىتكه دۇچ كهلمىدى. شۇ
ۋهجىدىن، بۇ ئىككى دۆلهت دۆلهت كۈچىگه باھا
بهرگهنده ئوخشاش ئامىلالر بويىچه باھا بېرىشى
مۇمكىن ئهمهس. (15)  1982-يىلى  بهش  بۇرجهكلىك 
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بىنانىڭ ساپ مۆلچهرلهش ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى
ئاندرىۋ مارشال (Andrew Marshall) سوۋېت
ئىتتىپاقى بىلهن ئامېرىكانىڭ دهرىجىدىن تاشقىرى
كۈچلۈك  دۆلهتلهرنىڭ ئىستراتېگىيىلىك
تهڭپۇڭلۇقىنى مۆلچهرلهشتىكى پهرق

توغرىسىدىكى ئهسىرىده مۇنۇالرنى كۆرسهتكهن:
   ئىستراتېگىيه تهڭپۇڭلۇقىنى مۆلچهرلهشتىكى
ئاساسىي ئۆلچهم — بىزنىڭ ئىستراتېگىيىلىك
تهڭپۇڭلۇقنى ،مۆلچهرهشته سوۋېتقا قاراتقان
ئۆلچىمىمىز بولۇشى كېرهك. بىراق، بۇ ئامېرىكانىڭ
نىسبهتهن پهرقلىق پهرهز بويىچه ئېلىپ بارىدىغان
ئۆلچىمىنى ئاساس قىلماسلىقى كېرهك. سوۋېتنىڭ
كۈچ تهڭپۇڭلۇقىنى ئۆلچىشى رېئال شارائىت ۋه
نىشان توغرىسىدا ئوخشىمىغان كۆز پهرهزلهرنى
ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئوخشىمىغان ئۆزگىرىشچان
مىقدارالرغا ئېتىبار بهرگهن، باشقا خىل ھېسابالش
ئۇسۇلىنى قولالنغان ۋه ئۈنۈمچانلىقى يۇقىرى
ئۆلچهملهرگه مۇراجىئهت قىلغان بولۇشى مۇمكىن.
بهلكىم، يهنه باشقا ئۇسۇلالر ئارقىلىق جهريان ۋه
مېتودالرغا باھا بهرگهن بولۇشى مۇمكىن. نهتىجىده،
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۆلچهرلىشى ئامېرىكانىڭ
مۆلچهرلىشى بىلهن تۈپتىن پهرقلىق بولۇپ چىقىدۇ.

(16)
  ئىككىنچىدىن، ئوخشىمىغان دۆلهتلهرنىڭ كۈچ
تهڭپۇڭلۇقى مۇناسىۋىتى داۋامىدىكى نىسپىي
ئورنى كۆپ قىسىم ھالالردا سۇبيېكتىپ
چۈشهنچىنىڭ مهھسۇلى بولۇپال قالماي، مهزكۇر
دۆلهتلهر بۇنى ئىش ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن
تولۇق ھېس قىالاليدۇ. ئهنگىلىيىلىك بۈيۈك
(Lord Bolingbroke) سىياسىئون لورد بولىڭبروك

مۇنداق دېگهن:
  ئادهتتىكى كۆزهتكۈچىلهر كۈچ ئۆلچىمىنىڭ
ئۆزگۈرۈشىنى كۆرۈپ يېتهلمهيدۇ. ئاستا-ئاستا
كۈچىيىۋاتقان ئادهم كۈچىنى دهرھال ھېس قىلىپ
بواللمايدۇ. شۇنداقال، غهلىبىلىك ئۆتمۈشلهرنىڭ
ئۆزىگه ئىشهنچ ئاتا قىالاليدىغانلىقى توغرۇلۇقمۇ
چۈشهنچىگه ئىگه بواللمايدۇ. ئۇالرنىڭ كۆڭۈل
بۆلىدىغىنى بۇ خىلدىكى تهڭپۇڭلۇق ئۆزگۈرۈشىنى
كۆزىتىشتتۇر. ئۇالر دائىمال ئوخشاش ئۇسۇلدا،

ئوخشاش بىر تهرهپلىمىلىك بىلهن خاتا ھۆكۈم 

چىقىرىدۇ. ئۇالر ئۆزىگه خهۋپ يهتكۈزهلمهيدىغان
كۈچلهردىن داۋاملىق تۈرده قورقىدۇ. ياكى، ئۇالر
كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان كۈچتىن ھېچقانداق
خهۋپسىرهش ھېس قىلماسلىقنى داۋامالشتۇرىدۇ.

(17)
  بهزى ئامېرىكا ئالىملىرى بۇ تهڭپۇڭلۇقنىڭ
خىتايغا قاراپ سىلجىغانلىقى، ياكى كهلگۈسىده
خىتايغا سىلجىيدىغانلىقى قارىشىنى رهت
قىلىدۇ.  تۇفتس ئۇنۋېرسىتېتىدىكى مايكېل
بېكېلي (Michael Beckley) 2011-يىلى
«ئامېرىكا چۆكۈۋاتقىنى يوق. ئهكسىچه، ئامېرىكا
1991-يىلىدىكى خىتايغا سېلىشتۇرغاندا، نۆۋهتته
تېخىمۇ بېيىپ، تېخىمۇ كۆپ يېڭىلىقالرنى
يارىتىپ، ھهربىي جهھهتته تېخىمۇ
كۈچهيمهكته.»(18) «خىتاي كۈچهيمهكته، ئهمما،
ئامېرىكاغا يېتىشۋالغىنى يوق» دېگهنلهرنى
ئ وتتۇرىغا قويغان.(19) ئهلۋهتته، بۇ ئىككىلى خىل
مۇالھىزه خىتاي بىلهن ئامېرىكانىڭ ئۆز كۈچىنى
ۋه بىر-بىرىنىڭ كۈچىنى مۆلچهرلىشىگه باغلىق.

(20)
  يهنه كېلىپ، ئوخشىمىغان دۆلهتلهر كۈچ
تهڭپۇڭلۇقىنى ئوخشىمىغان شهكىلده
مۆلچهرلهريدىغانلىقى ئۈچۈن، بېيجىڭ بهلكىم
ئامېرىكانىڭ قوشۇلىشىدىن ئىلگىرىال ئۆزىنىڭ
ئالغا ئىلگىرىلهۋاتقانلىقىغا ئىشىنىشكه
باشلىغان بولۇشى مۇمكىن. يۈز يىللىق
مارافوننىڭ ئاخىرقى بىر نهچچه ئون يىلىدا بۇ ھال
بهلكىم ئۆز-ئارا خاتا چۈشىنىشنى كهلتۈرۈپ
چىقىرىپ، سوغۇق ئۇرۇشقا سهۋهب بولۇش

مۇمكىنچىلىكىمۇ ئىنتايىن يۇقىرى.(21)
  مارافون غهلىبىسىنىڭ يېقىنلىشىشىغا
ئهگىشىپ، خىتايالر ئىلگىرى  كۆرۈلۈپ باقمىغان
دهرىجىدىكى جهڭگىۋارلىق بوشلۇقىنى كۆرۈپ
يهتتى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۆزىنىڭ تېخىمۇ
ئۈستۈن ئارزۇ-ئارمانلىرىغا قاراپ ئىلگىرىلىدى.
ئۇالرنىڭ تېخىمۇ جىددىي ئهۋزهللىكلىرى ئۆز
دۆلىتىگه يېقىن بولغان جايالردا ئىدى. جهنۇبتا
ۋېيتنام، فىلىپىن، مااليسىيا، برۇنى، شهرقته
ياپونىيه قاتارلىق دۆلهتلهر بىلهن خىتاي ئارىسىدا

جىددىيچىلىك كۆرۈلۈدى.
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   خىتاي 2010-يىلىدىن ئېتىبارهن ئۆز زېمىنىنىڭ
شهرق ۋه جهنۇبىدىكى ئارالالردا زېمىن داۋاسىنى
كۈچهيتىش ئۈچۈن، بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك نهچچه
ئهسىرلىك خهرىتىلهرنى چۆرۈپ تاشالپ، بۇ ئارالالر
بىلهن بولغان تارىخىي مۇناسىۋىتىنى ئىسپاتالشقا
تىرىشتى. 2010-يىلى، 5-ئايدا ئامېرىكا بىلهن
ئۆتكۈزگهن يىغىندا، خىتاي نهنشا تاقىم ئارىلىنى
ئۆز ئىچىگه ئالغان، ئېنىرگىيه مهنبهسى ۋه بېلىق
مهھسۇالتلىرى مهنبهسى مول بولغان، ۋېيتنام ۋه
فىلىپىننىڭ دېڭىز قىرغىقىغا يېقىن جايالرغىچه ئۆز
ئىچىگه ئالغان نهچچه ئون مىڭ كۋادرات مېل
دائىرىسىدىكى دېڭىز تهۋهلىكىنىڭ ئىگىلىك
ھوقۇقىنىڭ ئۆزىگه تهۋه ئىكهنلىكىنى جاكارلىدى.

(22)
  دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى ھىالرىي كىلىنتون
ئامېرىكانىڭ خىتاي بىلهن ئۇنىڭ جهنۇبتىكى
قوشنىلىرى ئارىسىدىكى سۈركىلىشلهرنى ھهل
قىلىش ئارزۇسىنى بايان قىلغاندا، بۇ ھال خىتاينىڭ
ئاچچىقىنى كهلتۈردى. نهتىجىده، ۋېيتنام ۋه فىلىپىن
كېمىلىرى ئارىسىدا ئايالرچه سوزۇلغان
قااليمىقانچىلىق يۈز بهردى.(23) فىلىپىن پرىزدېنتى
بېنىگنو س. ئاكۋىنو 3 بۇ خىل ئهھۋالنى 1938-
يىلىدىكى چېخ-سلوۋاكىيهنىڭ ئهھۋالى بىلهن
سېلىشتۇرما قىلىپ مۇنداق دېدى:«سهن قاچان
<بولدى بهس!> دهيسهن؟ شۇنىسى ئېسىڭده
(Sudetenland) بولسۇنكى، سۇدېتېنلهند
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنى توسۇپ قېلىش
مهقسىتىده ھېتلىرغا بېرىۋېتىلگهن.»(24) خىتاي
بولسا ئاكۋىنونىڭ بايانلىرىنى «نومۇسسىزلىق»

دهپ ئاتىدى.(25)
 بىراق، خىتاينىڭ ياپونىيه بىلهن بولغان
جىددىيچىلىكى تېخىمۇ يۇقىرى بولدى. بهزى خىتاي
يازغۇچىلىرى ياپونلۇقالرنى «شالغۇت ئىرىق»،
ئامېرىكانىڭ ئاسىيادىكى چاپانچىسى دهپ ئاتىدى.
ياپونالرنىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىده
خىتاينى رهھىمسىزلهرچه بېسىۋېلىشىمۇ
خىتايالرنىڭ ياپونلۇقالرغا قارىشى غهزهب-نهپرىتىگه
سهۋهب بولغان. شهرقىي خىتاي دېڭىزىدا
ياپونىيهدىن غهربكه قاراپ سوزۇلۇپ چىققان قورام
تاشالر قاتارى كىچىك كۆلهملىك سۈركىلىشلهرنىڭ
مهيدانى بولۇپ قالدى. بۇ  سۈركىلىشلهر كىچىكرهك

بىر مهيدان دېڭىز ئۇرۇشىغا ئايلىنىشى مۇمكىن.
  2010-يىلى، 7-سېنتهبىر كۈنى خىتاينىڭ
بېلىقچىلىق كېمىسىدىن بىرى ياپونىيه بىلهن
خىتاي ئارىسىدا تاالشتا قالغان سىنكاكۇ (دياۋيۈ)
ئارىلىدا ياپونىيهنىڭ چارلىغۇچى پاراخوتى بىلهن
سوقۇشۇپ كهتكهن. خىتاي بېلىقچىلىق
كېمىسىنىڭ باشلىقى ۋه خىزمهتچىلىرى ياپونالر
تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىپ ياپونغا ئېلىپ
كېتىلگهن. بۇ ۋهقه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قاتتىق
قارشىلىقىغا ئۇچرىغان.(26) بۇنىڭ ئىنتىقامىنى
ئېلىش سۈپىتىده، خىتاي ياپونغا سىرهك توپا
ئېكسپورت قىلىشنى توختىتىپ قويغان، شۇنداقال
تۆت نهپهر ياپونىيه پۇقراسىنى خىتاينىڭ
چهكلهنگهن ھهربىي رايونىغا كىرگهنلىكىنى باھانه

قىلىپ تۇتقۇن قىلغان.(27)
  خىتاينىڭ ئالته دانه دېڭىز چارلىغۇچى پاراخوتى
ئىككى گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ ياپونىيه پاراخوتلىرىنىڭ
ئۆزلىرىگه يېتىشىۋېلىشىغا قارىماي سېنكاكۇ
(دياۋيۈ) ئارىلىغا بۆسۈپ كىرگهنده، بۇ ھال مېنى
تولىمۇ ھهيران قالدۇرغان ئىدى.(28) بۇ ۋهقه خىتاي
دېڭىز تهۋهلىكىنىڭ سىنكاكۇ ئاراللىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى جاكارلىغاندىن كېيىن يۈز
بهردى.(29) بۇ ۋهقه خىتاي چارلىغۇچى
پاراخوتلىرىنىڭ بهزىده ئارال رايونىدا بىر قېتىمدا
ھهپتىلهپ ھهرىكهت قىلىدىغان خىتاي كېمىلىرى
بىلهن بىلله، ئارال رايونىدىكى چارلىشىنىڭ بىر
نهچچه ئايالپ كۈچىيىشىنىڭ
باشلىنىدىغانلىقىنىڭ بهلگىسى ئىكهنلىكى مېنى
ھهيران قالدۇردى.(30) دهل مۇشۇ چاغنىڭ ئۆزىده،
ياپونىيه ھۆكۈمىتى سىنكاكۇ ئ اراللىرىغا تهۋه
شهخسىي ئىگىدارچىلىقتىكى بىر نهچچه ئارالنى
ئىگىلىرىدىن سېتىۋالغاندا، خىتاينىڭ ھهممه
يېرىده دېگۈدهك ياپونغا قارشى نامايىشالر
ئۆتكۈزۈلدى.(31) مىڭلىغان خىتاي
نامايىشچىلىرى بېيجىڭدىكى ياپون
ئهلچىخانىسىنى قورشىۋالدى، باشقىالر بولسا
ئونلىغان خىتاي شهھهرلىرىده ياپونغا قارشى
نامايىش قىلدى.(32) خىتاي ھۆكۈمىتى «ياپونىيه
خىتاينىڭ ھهق-ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلدى،
سىلهرنىڭ ئۆز كۆز قارىشىڭالرنى بايان قىلىشىڭالر
تولىمۇ تهبئىي ئىش» دېگهن  مهزمۇندىكى بايانالرنى
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رادىئو ۋه تېلىۋېزىيه قاناللىرىدا تارقىتىش ئارقىلىق
نامايىشچىالرغا يانتاياق بولدى.(33)

   2013-يىلى، 23-نويابىر خىتاي دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىكى شهرقىي دېڭىزدا ھاۋا مۇداپىئهسى
تونۇش رايونى تهسىس قىلغانلىقىنى جاكارلىغاندا،
بۇنىڭغا قارشى ئىنكاس قايتۇرۇشىمىزغا توغرا
كهلدى. گهرچه ئامېرىكا ۋه ياپونىيهنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان باشقا دۆلهتلهر ئۆتمۈشته ئۆزلىرىنىڭ ھاۋا
مۇداپىئهسى تونۇش رايونىنى ئېالن قىلغان ئىدى. بۇ
جاكارنامىلهرگه ئوخشىمايدىغان يېرى، خىتاي ئۆز
جاكارنامىسىده ئادهتتىن تاشقىرى قاتتىق
تهلهپلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۆزى ئېالن قىلغان
تونۇش رايونىدىن ئۇچۇپ ئ ۆتمهكچى بولغان
ئايروپىالنالرنىڭ ئۇچۇش پىالنىنى خىتايغا مهلۇم
قىلىشىنى تهلهپ قىلىش بىلهنال قالماي، يهنه تېخى
خىتاي تهرهپ ھاۋا مۇداپىئهسى تونۇش رايونى باش
شىتابى بىلهن رادىئو ئاالقىسىده بولۇشى
كېرهكلىكىنى شهرت قىلغان ئىدى.(34) بېيجىڭنىڭ
جاكارنامىسىدىن ئازغىنه ۋاقىت كېيىن، مهن
ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى چاك ھاگىل
(Chuck Hagel) نىڭ ئىككى دانه B-52  تىپلىق
ئامېرىكا ئايروپىالنىنىڭ بېيجىڭ بهلگىلىگهن
كۆزىتىش رايونىدىن ئۇچۇپ ئۆتۈشىگه يوليورۇق
بېرىش ئارقىلىق، ئامېرىكانىڭ بېيجىڭنىڭ بۇ
بهلگىلىمىسىنى ئېتىبارغا ئالمايدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈپ قويماقچى بولۇشى مېنى خۇشال قىلدى.
مهن ھاگىلغا خىتاينىڭ بۇنىڭغا قارشى ئىنكاس
قايتۇرمايدىغانلىقى توغرۇلۇق مهسلىھهت بهرگهن

ئىدىم.
  خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى ياپونىيه
نامايىشچىلىرىغا جاۋابهن مۇنداق دېدى:«ياپونىيه
تهرهپنىڭ خىتايغا قارشى مهسئۇلىيهتسىز ۋه يامان
نىيهتلىك ئهيىبلهشلهرده بولۇش ھوقۇقى يوق»، «بىز
ياپونىيه تهرهپنى خىتاينىڭ زېمىن ئىگىدارچىلىقى
ھوقۇقىنىڭ ئۇلىنى كواليدىغان ھهر قانداق تۈردىكى
ھهرىكهتلهرنى توختىتىشقا چاقىرىمىز.»(35)
ياپونىيه باش مىنىستىرى شىنزو ئابى 2014-يىلى
يانۋاردا، شىۋىتسارىيهنىڭ داۋوستا ئېچىلغان دۇنيا
ئىقتىساد مۇنبىرى يىغىنىدا، ياپونىيه بىلهن

خىتاينىڭ شهرقىي دېڭىزدىكى ئارالالر 

توغرىسىدىكى سۈركىلىش مۇناسىۋىتىنى بىرىنچى
دۇنيا ئۇرۇشىدىن ئىلگىرىكى گېرمانىيه بىلهن
بىرىتانىىيهنىڭ مۇناسىۋىتىگه ئوخشىتىپ، گهرچه
شۇ ئىككى دۆلهتنىڭ ئىقتىسادىي جهھهتتىكى
يېقىن مۇناسىۋىتى بولغان بولسىمۇ، بۇ
مۇناسىۋهتنىڭ ئۇالرنى بىر-بىرىگه قارشى ئۇرۇش
قىلىشتىن توسۇپ قااللمىغانلىقىنى قهيت قىلدى.

(36)
  ياپونىيهنىڭ ئۆزىنىڭ غهربىدىكى دېڭىز
رايونىدىكى بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان (خىتاي
تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان) چهكتىن ئاشقان
قىلمىشالرغا قانداق ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقى
خىتاينىڭ مارافون ئىستراتېگىيهسىنىڭ ئۈنۈمىنى
ئۆلچهيدىغان ئاساسلىق سىناقالرنىڭ بىرىدۇر.
چۈنكى، ئهڭ ئاز دېگهندىمۇ ئۆتكهن يىگىرمه يىلدا،
بېيجىڭ ئۇرۇشقان بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت
«دۈشمهن دۆلهت ــــ بۇ يهرده ياپونىيه ــــ تىكى
قاتتىق قولالرنىڭ تهسىرىنى ئاجىزالشتۇرۇش»
تاكتىكىسىنى قوللىنىپ كهلدى. خىتاي ئاسىيا
مىقياسىدا، ھهتتا ياپونىيه پۇقرالىرىغا قارىتامۇ
ياپونىيهنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈشكه
ئۇرۇندى. (كىشىلهرگه) يهتكۈزۈلمهكچى بولغان
ئۇچۇر يهنىال بۇرۇنقىغا ئوخشاش ئىدى:
«ياپونىيهدىكى قاتتىق قولالر خۇپىيانه ھالدا
ياپونىيهنىڭ 1930 – يىلالردىكى مىلىتارىستلىق
ئۇسلۇبىنى ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولۇۋاتىدۇ،
شۇڭا ئۇالر چوقۇم سىياسىي جهھهتتىن يارامسىز
دهپ قارىلىشى كېرهك». خىتاي ياپونىيهنىڭ
ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈش ئۈچۈن، «بىزچه
ياپونىيهنىڭ بايلىقى ۋه ئۇنىڭ ئامېرىكانىڭ
ئاسىيادىكى ئاساسلىق ئىتتىپاقداشلىقىدىن
ئىبارهت ئورنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئارقىلىق
قولغا كهلتۈرۈلگهن <ھارام بايلىق>تۇر» دېگهن
ئۇچۇرنى تارقاتتى. لوندون ئىقتىساد
Arne) ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى ئارن ۋېستاد
Westad) بۇ خىل ھادىسىنى «دۆلهت (خىتاي)
قوللىغان، ياپونىيهگه قارشى زهھهرخهنده
مىللهتچىلىك» دهپ ئاتايدۇ (37). (خىتايغا كۆره،
ياپونىيه، كورىيه، ۋېيتنامغا ئوخشاش)
«كۇڭزىچىلىق  كۈلتۈرى  رايونى»دىكى دۆلهتلهر كونا 
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ئېمپىرىيهنى تىرىلدۈرىمهن ياكى ئامېرىكاغا
ئوخشاش يات زومىگهر بىلهن ئىتتىپاقلىشىمهن دهپ
يۈرمهي، خىتاينىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قوبۇل قىلىشى
كېرهك (38). 2013 - يىلى خىتاي ۋه ياپونىيه
پۇقرالىرىنىڭ قارشى تهرهپكه قانداق
قارايدىغانلىقىغا قارىتا ئېلىپ بېرىلغان راي
سىناش نهتىجىسى بۇ مهسىلىنى تېخىمۇ
ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىزغا تۈرتكه بوالاليدۇ (39).
خىتايدىكى «خهلق گېزىتى» ۋه ياپونىيهدىكى
«Genron NPO» ئاقىلالر ئامبىرىنىڭ ھاۋالىسى
بىلهن ئېلىپ بېرىلغان بۇ راي سىناشتا، 1805 نهپهر
ياپونىيهلىك ۋه 1540 نهپهر خىتاي پۇقراسىدىن
قارشى تهرهپكه (دۆلهتكه) قانداق قارايدىغانلىقى
سورالغان. راي سىناش نهتىجىسىده
كۆرسىتىلىشىچه، راي سىناشقا قاتناشقان توقسان
پىرسهنت خىتاي ياپونىيهنى ياقتۇرمايدىغانلىقىنى
ئېيتقان بولۇپ، بۇ نىسبهت ئالدىنقى يىلىدىكى 62
پىرسهنتتىن ئادهمنى ھهيران قالدۇرغىدهك دهرىجىده
ئېشىپ كهتكهن. شۇنىڭغا ئوخشاشال، راي سىناشقا
قاتناشقان توقسان پىرسهنت ياپونىيهلىكمۇ
خىتاينى ياقتۇرمايدىغانلىقىنى ياكى ئانچه خوشى
يوقلۇقىنى ئېيتقان. ھالبۇكى، بۇ نىسبهت شۇنىڭ
ئالدىنقى يىلى 84.3 پىرسهنت بولغان. راي سىناش
نهتىجىسىگه كۆره، ئارىدىكى دۈشمهنلىك توققۇز
يىلدىن بۇيانقى ئهڭ يۇقىرى چهككه چىققان. راي
سىناشقا قاتناشقانالرنىڭ كۆپىنچىسى «خىتاي -
ياپونىيه ئارىسىدىكى دۈشمهنلىك نېمىشقا
بۇنچىۋاال كۈچىيىپ كېتىدۇ؟» دېگهن سوئالغا
جاۋابهن، بۇنىڭغا سېنكاكۇ (دياۋيۈ) ئارىلى سهۋهب
بولدى، دهپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. راي
سىناشقا قاتناشقان خىتايالرنىڭ 77.6 پىرسهنتى ۋه
ياپونىيهلىكلهرنىڭ 53.2 پىرسهنتى سېنكاكۇ
ئارىلى ھهققىدىكى تاالش - تارتىشنى ئىككى دۆلهت
ئارىسىدىكى نهپرهتنىڭ ھالقىلىق مهنبهسى دهپ

قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن.
   ئۇنىڭدىن قالسا، بۇ خىل ئۆچمهنلىكنىڭ ئهڭ
ئاساسلىق سهۋهبلىرىدىن بىرى تارىخىي ئۆچمهنلىك
بولۇپ، راي سىناشقا قاتناشقان خىتايالرنىڭ 63.8
پىرسهنتى «ياپونىيه خىتايغا تاجاۋۇز قىلغانلىق
قىلمىشىغا قارىتا سهمىمىي كهچۈرۈم سورىمىدى
ھهم ھهقىقىي پۇشايمان قىلىمىدى» دېگهن نۇقتىنى 

ياپونىيهگه قارىتا سهلبىي پوزىتسىيهده بولۇشىغا
سهۋهب قىلىپ كۆرسهتكهن. شۇ قېتىملىق راي
سىناشتا ئوتتۇرىغا چىققان، ئادهمنى ئهڭ پهرىشان
قىلىدىغان يهكۈن شۇ بولۇشى مۇمكىن: راي
سىناشقا قاتناشقان خىتايالرنىڭ 52.7 پىرسهنتى ۋه
ياپونىيهلىكلهرنىڭ 23.7 پىرسهنتى كهلگۈسىدىكى
مهلۇم بىر ۋاقىتتا خىتاي بىلهن ياپونىيه ئارىسىدا
قوراللىق توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ دهپ قارايدىغانلىقىنى

ئېيتقان.
   خىتاينىڭ ياپونىيهگه قاراتقان ئۆز بېشىمچى
مهيدانى ئهمهلىيهتته خىتاينىڭ مارافوندا
ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهشتىن ئىبارهت نىشانىغا زىت
بولۇشى مۇمكىن. شۇنداقال، قانداق بولۇشىدىن
قهتئىينهزهر، ئېھتىياتچان ۋه تاكتىكىچى خىتاي
رهھبهرلىرى ئامېرىكادىن قورقماس بولۇپ
كهتمىگهنال بولسا، ئۇنىڭ مهزكۇر رايون
(ئاسىيا)دىكى ئهڭ يېقىن ئىتتىپاقدىشى
(ياپونىيه)نىڭ چىشىغا تېگىشى ئاساسهن مۇمكىن
ئهمهس. مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا، خىتاينىڭ
ياپونىيه بىلهن تۇتۇشىشى، ئۇنىڭ ئامېرىكا بىلهن
بولغان يوشۇرۇن تىركىشىشىنىڭ بىر پارچىسىدۇر.
يهنى ئهگهر خىتاي ياپونىيهنى ئاجىزالشتۇرالىسا،
تېخىمۇ ئىچكىرىلىگهن ھالدا يىقىلىۋاتقان زومىگهر

(ئامېرىكا)نى ئاجىزالشتۇرااليدۇ.
   2013 - يىلى، ئامېرىكا بىلهن ياپونىيه مهلۇم
جهھهتتىن خىتاينىڭ مهزكۇر رايوندىكى
مۇشتۇمزورلىقىغا قايتۇرۇلغان ئىنكاس سۈپىتىده،
بىخهتهرلىك ھهمكارلىقىنىڭ دائىرىسىنى
كېڭهيتىش ھهققىده كېلىشتى. بۇ ئۆز نۆۋىتىده يهنه
ئامېرىكانىڭ مهزكۇر رايوندىكى مۇھىم ئورنىنى
ساقالپ قېلىش ئىرادىسىنىڭ نامايهندىسى ئىدى.
مهزكۇر كېلىشىمنىڭ نهتىجىسى سۈپىتىده،
ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ چارلىغۇچى
ئايروپىالنلىرى ياپونىيهگه ئهۋهتىلدى ۋه بۇ
ئايروپىالنالر شۇ ئهتراپتىكى، شۇنداقال سېنكاكۇ
ئارىلىنىڭ ئهتراپى ۋه (خىتاي بىلهن ياپونىيه
ئارىسىدا) تاالش - تارتىش قىلىنىۋاتقان پۈتۈن تاقىم
ئارالالرنىڭ ئهتراپىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دېڭىز
رايونلىرىنى چارلىدى. (شۇ ۋاقىتتىكى) ئامېرىكا
دۆلهت سېكرېتارى جون كېررىي (John Kerry) ۋه
Chuck) دۆلهت  مۇداپىئه  مىنىستىرى  چاك خاگېل
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Hagel) بىۋاسىته توكيوغا بېرىپ مهزكۇر كېلىشىمنى
ئىمزالىدى. ئامېرىكا (خىتاي بىلهن ياپونىيه
ئارىسىدىكى) تاالش – تارتىشتا بىتهرهپ تۇرماقچى
بولغاندا، خاگېل ئامېرىكا – ياپونىيه بىخهتهرلىك
كېلىشىمىگه ئاساسهن، ياپونىيه ھۇجۇمغا ئۇچرىغان
ئهھۋالدا، ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ ياپونىيهنىڭ ئۆزىنى
قوغدىشىغا ياردهم بېرىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ (تاالش –
تارتىش قىلىنىۋاتقان) ئارالالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه

ئالىدىغانلىقىنى تهكرار تهكىتلىدى.
  ياپونىيه رهھبهرلىرى ياپونىيهنىڭ «خهلقئارالىق
تاالش – تارتىشالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن
ئىشلىتىلىدىغان قورالالرنى ئىشلىتىشنى
چهكلهيدىغان، پهقهت دۆلهتنى قوغداش ئۈچۈن زۆرۈر
بولغان ئهڭ تۆۋهن چهكتىكى ھهربىي كۈچ ھازىرالشقىال
يول قويىدىغان» تىنچلىقپهرۋهر ئاساسىي قانۇنىنى
ئۆزگهرتىش ھهققىده ئوچۇق – ئاشكارا ئېغىز ئاچتى.
ئادهتته تولىمۇ ئېھتىياتچان ياپونىيهلىكلهر بۇ قېتىم
خىتاي بىلهن بولغان ئىستراتېگىيهلىك رىقابهت ۋه
خىتاينىڭ مهزكۇر رايوندىكى ئىزچىل داۋاملىشىپ
كهلگهن باشباشتاقلىقىنىڭ خهتىرى ھهققىده تۈزۈت
قىلىپ ئولتۇرماي، بىۋاسىته توختالدى. خىتاي
ياپونىيهنىڭ ھهربىي قۇرۇلۇش پىالنىغا ۋه بىرىنچى
دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇرۇنقى بىرىتانىيه بىلهن گېرمانىيه
ئارىسىدىكى دېڭىز ئارمىيهسى قۇرۇلۇشى
رىقابىتىنىڭ (خىتاي بىلهن ياپونىيه ئارىسىدا) قايتا
كۆرۈلۈش مۇمكىنچىلىكىگه قارىتا ناھايىتى جىددىي
ئىنكاس قايتۇردى. شۇنى ئهستىن چىقارماسلىق
كېرهككى، خىتاي ياپونىيهنىڭ ھهربىي تهرهققىياتىغا
قارىتا ھهرۋاقىت مۇشۇنداق سهلبىي پوزىتسىيهده
بولۇپ كهلگهن ئهمهس. خىتايالر ئىلگىرى ياپونىيهنى
دۆلهت مۇداپىئه چىقىمىنى مىللىي ئىشلهپچىقىرىش
ئومۇمىي قىممىتىنىڭ بىر پىرسهنتىدىن ئۈچ
پىرسهنتىگه ئۆستۈرۈشكه رىغبهتلهندۈرگهنىدى. دېڭ
شياۋپىڭ 1978 – يىلى ياپونىيه ئهلچىلهر ئۆمىكىگه
ئۆزىنىڭ «ياپونىيهنىڭ دۆلهت مۇداپىئه قۇرۇلۇشىنى
قولاليدىغانلىقى»نى بىلدۈرگهنىدى (40) (بۇنداق
بولۇشىدا، ئهينى چاغدا) خىتاي سوۋېتقا قارشى يېڭى
ئىتتىپاقداش ئىزدهۋاتاتتى (41). ھالبۇكى، شۇنىڭدىن
ئون يىل ئۆتكهندىن كېيىن، خىتاينىڭ پايدىلىق
ۋهزىيهت يارىتىشقا  بولغان مۆلچهرى ئۆزگهردى – ده،
1988 – يىلى  دېڭ شياۋپىڭنىڭ   دۆلهت  بىخهتهرلىكى 

مهسلىھهتچىسى خۈهن شياڭ ياپونىيهنى قاتتىق
تهنقىدلىدى (42).

  ياپونىيهدىكى دېموكراتىيهنىڭ مۇقىملىقىغا
قارىتا گۇمانالر خىتايدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان.
نۆۋهتته، نۇرغۇن خىتاي تهتقىقاتچىالر «ياپونىيه
ئاساسىي قانۇننى ئۆزگهرتىپ كونا ئېمپىرىيه
سىستېمىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى» دهپ
قارايدۇ. خىتاي تهھلىلچىلهر دائىم ياپونىيهدىكى
سىياسىيونالرنىڭ ياسۇكۇنى بۇتخانىسىنى زىيارهت
قىلىشى ھهققىده كۆز قاراشلىرىنى بايان
قىلىشىدۇ. مهزكۇر بۇتخانا ياپونىيهدىكى شىنتو
دىنى بۇتخانىلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىگه
1867 – يىلىدىن 1951 – يىلىغىچه بولغان
ئارىلىقتا جهڭده ئۆلگهن ياپونىيهلىكلهر دهپنه
قىلىنغان، بۇالرنىڭ ئىچىده بىر قىسىم ئىككىنچى
دۇنيا ئۇرۇشىدىكى ئۇرۇش جىنايهتچىلىرىمۇ بار.
خىتايدىكى مهزكۇر تهھلىلچىلهر بۇ خىل
زىيارهتلهرگه «خىتايدا تېخىمۇ ئېغىر
كېڭهيمىچىلىك قىلىش ئۈچۈن قىلىنغان مهنىۋى
سهپهرۋهرلىك» دهپ تهبىر بېرىشىدۇ (43). نۇرغۇن
خىتاي ئىستراتېگىيهچىلهر ياپونىيهنىڭ ھهربىي
كۈچىنىڭ زورىيىشى مۇقهررهر ھالدا
«تىزگىنلىگىلى بولماسلىق» بىلهن نهتىجىلىنىدۇ

دهپ قارايدۇ (44). 
  ياپونىيه مىلىتارىزىمىنىڭ كېلهچىكى خىتايالرنى
بىئارام قىلدى. خىتايدىكى ئهڭ ئاشقۇن
مىللهتچىلهردىن بىرى دهپ تونۇلغان، سابىق خىتاي
باش مىنىستىرى لى پېڭنىڭ مهسلىھهتچىسى
بولغان خې شىن 1988 – يىلى «ياپونىيهنىڭ بايلىق
تاران – تاالج قىلىشقا بولغان تهلپۈنۈشى ئۇنى
خىتاينى <مۇستهملىكه قىلىۋېلىش>قا
قۇترىتىدۇ. ياپونىيه ھېچقاچان ئۇزاقتىن بۇيانقى
خهلقئاراۋى ئىستراتېگىيهلىك نىشانىدىن ۋاز
كېچىپ باقمىدى ... شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا،
ئومۇمىي ئىستراتېگىيهلىك ئورۇنالشتۇرمىدا،
ياپونىيه خىتاينى تامامهن پارچىلىۋېتىشنى ۋه

يالغۇز قالدۇرۇشنى ئوياليدۇ» دېگهنىدى (45).
   ئۇنىڭدىن كېيىن، 1995 – يىلى 11 – ئايدا،
خىتاي ئامېرىكانىڭ ئوكىناۋادىكى بازىسىنى
تاقاشقا چاقىرىق قىلدى ۋه سوغۇق ئۇرۇش
ئاياغلىشىپ   بولغان   شارائىتتا،  ئامېرىكا  بىلهن
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ياپونىيهنىڭ ئۆزئارا بىخهتهرلىك كېلىشىمى

ئىمزالىشىنىڭ زۆرۈرىيىتى بار – يوقلۇقىغا بولغان

گۇمانىنى ئوتتۇرىغا قويدى (46). خىتاي دۆلهت

مۇداپىئه ئىستراتېگىيهسى ئىنستىتۇتىدىكى لۇ

گۇاڭيې بۇ جهھهتته چهكتىن ئېشىپ مۇنداق

دهيدىغان دهرىجىگه باردى: «شىمالىي ئاتالنتىك

ئهھدى تهشكىالتى ۋه ياپونىيه – ئامېرىكا ھهربىي

ئىتتىپاقى مۇستهبىت (ئامېرىكا)نىڭ زورلۇق –

زومبۇلۇق قىلىشىغا ياردهم بېرىدىغان ئىككى قارا

قولغا ئايالندى» (47).

    خىتاينىڭ ئۇزاق تارىخقا ئىگه ئاقىلالر ئامبىرى

ـــ «ھازىرقى زامان خهلقئارالىق مۇناسىۋهتلهر

ئىنستىتۇتى»نىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لۇ جوڭۋېي

«ئاسىيانىڭ دىپلوماتىك تارىخىدا، قۇدرهتلىك

خىتاي بىلهن قۇدرهتلىك ياپونىيه تهڭ مهۋجۇت

بولۇپ باققان ئهھۋال كۆرۈلگهن ئهمهس» دېگهن

(48). خىتاي ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادېمىيهسىدىكى

گاۋ خېڭمۇ «ئامېرىكانىڭ ياپونىيهنى ئىشغال

قىلىشى ياپونىيهدىكى مىلىتارىزىمنى يىلتىزىدىن

يوقىتالمىدى» دهپ قارايدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچه

ئامېرىكا ياپونىيهنى ئىشغال قىلغان مهزگىلىده

ئۇنىڭدىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا، چاۋشيهنگه ۋه

خىتايغا قارشى پايدىلىنىشنى ئويلىغان بولغاچقا،

«ياپونىيهنىڭ دۆلهت ماشىنىسازلىق شىركىتى ۋه

ئۇرۇش ماشىنىسازلىق شىركىتىنى شۇ پېتى ساقالپ

قالغان (پهقهت ئىسمىنىال ئۆزگهرتكهن خاالس)»

(49). خىتاي تهتقىقاتچىلىرى ياپونىيهنىڭ

«خىتاينىڭ تېررىتورىيه سىياسىتىنى چهكلهپ

قويۇۋاتقانلىقىنى ۋه نهنشا (ياكى سىپراتلى) ئارىلى

ۋه دياۋيۈ (ياكى سېنكاكۇ) ئارىلىدا خىتاينىڭ

ئىگىلىك ھوقۇقىغا دهخلى – تهرۇز

قىلىۋاتقانلىقى»نى كۆرسهتكهن (50). خىتايدىكى

قهلهمكهشلهر يهنه ياۋروپادىكى بىخهتهرلىك ۋه

ھهمكارلىق مهجلىسىگه تهقلىدهن ئاسىيانىڭ

بىخهتهرلىك مهسىلىلىرىنى مۇھاكىمه قىلىدىغان

رايون خاراكتېرلىك مۇنبهر بهرپا قىلىشنى

تهشهببۇس قىلىدىغان ئاتالمىش «مىيازاۋا

تهلىماتى»نى شۇنچىكى پهردازالنغان خىتاينى

چهكلهش ئۇرۇنۇشى دهپ تهنقىدلهشكهن. نيۇيورك

ۋاقىت گېزىتىنىڭ 1993 – يىلىدىكى بىر  خهۋىرىده 

كۆرسىتىلىشىچه، مهلۇم بىر خىتاي ئهمهلدارى

خىتاي ھهربىي ساھهسىدىكىلهرنىڭ ياپونىيهنىڭ

ھهربىي ئىقتىدارىغا ماس قهدهمگه ئىلگىرىلهش

ئۈچۈن «بهش يىللىق يىرىك پىالن»نىڭ دائىرىسىده

قوشۇمچه دۆلهت مۇداپىئه راسخوتى ئاجرىتىپ

بېرىشنى تهلهپ قىلغانلىقىنى ئاشكارىلىغان (51).

   ياپونىيهنىڭ ئامېرىكا بىلهن ھهمكارلىشىپ

باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش

سىستېمىسىنى تهتقىق قىلىپ چىققانلىقى

خىتاينىڭ كۆز ئالدىدىكى باش قېتىنچىلىقىدىن

بىرىدۇر. خىتاينىڭ تهپسىلىي ئىزاھاتلىرىدا يهنه

ياپونىيهنىڭ يادرو قورالى ۋه ئاۋىياماتكىغا ئىگه

بولۇش نىشانىمۇ ئاالھىده تهكىتلهنگهن (52).

شۇنداقال، خىتاي تهھلىلچىلىرى يهنه «ياپونىيه

ئاللىقاچان ئاۋىياماتكىنىڭ رولىنى

ئوينىيااليدىغان تىرانسىپورت پاراخوتلىرىغا ئىگه

بولۇپ بولدى» دېيىشىدۇ (53). ھهتتا، يادرو قورالى

مهسىلىسىدىمۇ، بهزى خىتاي تهھلىلچىلىرى

ياپونىيه كهلگۈسىده ھىندىستانغا ئوخشاش يادرو

قورالىغا ئىگه دۆلهتكه ئايلىنىدۇ دهپ پهرهز

قىلىشماقتا. دىڭ باڭچۈهن خىتاي ھهربىي ئىشالر

ئاكادېمىيهسى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنىدىغان

«دۇنيانىڭ ھهربىي يۈزلىنىشى» ناملىق ژۇرنالدا

«شۇنىسى شهكسىزكى، ياپونىيه يادرو بومبىسى

ياساش ئىقتىدارىغا ئىگه... ياپونىيه خهلقئارانىڭ

نازارىتىدىن ساقلىنىپ تۇرۇپ، يوشۇرۇن ھالدا يادرو

قورالىنى تهتقىق قىالاليدۇ» دهيدۇ (54).

***

   2009 – يىلى، خىزمهتداشلىرىم ۋه مهن

خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئىش – ھهرىكهتلىرى

ھهققىده قانداق ئوياليدىغانلىقى توغرىسىدا يهنىال

خاتا پهرىزىمىزنى داۋامالشتۇرۇۋاتقانىدۇق. بىز

خىتاينىڭ ئامېرىكاغا ۋه ئۆزىنىڭ قوشنىلىرىغا

قاراتقان يېڭى ھۇجۇمچان مهيدانىنى خاتا

چۈشىنىۋالغانىدۇق، چۈنكى بۇ بىزنىڭ مهۋجۇت

بولۇپ كهلگهن مۆلچهرىمىزگه زىت ئىدى، شۇنداقال

بىزنىڭ خىتايدىكى ئاالقىچىمىز خىتاينىڭ

بارغانسېرى ئۇرۇشخۇمارلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن

بېشارهت بېرىدىغاندهك كۆرۈنىدىغان بهزى

ھهرىكهتلهرنىڭ  ئاللىقانداق   چوڭ   پىالننىڭ  بىر 
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پارچىسى ئهمهسلىكى ھهققىده بىزنى خاتىرجهم

قىلغانىدى. مهن مۇشۇ خىل دېلىغۇللۇق ئارقىلىق

خىتايغا پۇرسهت يارىتىپ بهرگهن بىردىنبىر ئادهم

ئهمهس ئىدىم. مۇنداقچه ئېيتقاندا، مېنىڭ مارافون

ئىستراتېگىيهسىگه بولغان چۈشهنچهمگه كۆره، بۇ

تېخى مارافوننىڭ ئاخىرلىشىش نۇقتىسى ئهمهس

ئىدى، مارافون ھهرگىز پات يېقىندا ئاياغالشمايتتى.

خىتاينىڭ قارىماققا مهقسهتسىزدهك كۆرۈنىدىغان

بىر يۈرۈش ئۇرۇشخۇمار قىلمىشلىرى

ئامېرىكالىقالرنىڭ تاالش – تارتىش قىلىش

ئوبيېكتىغا ئايالندى. خىتاينىڭ تارقىتىۋاتقان

سىگنالى «بۇ خىل پارچه – پۇرات ھهرىكهتلهرنى بىر

– بىرىگه باغاليدىغان ئۆرنهك ياكى ئىستراتېگىيه

يوق» دېگهندىن ئىبارهت ئىدى. بۇ شۇنىڭدىن

ئىلگىرىكى «خىتاينىڭ بۈيۈك ئىستراتېگىيهسى

يوق» دېگهن سىگنالغىمۇ ئۇيغۇن ئىدى. دهرۋهقه،

خىتاينىڭ ئهڭ ئالدىنقى قاتاردىكى

ئامېرىكاشۇناسلىرىدىن بىرى بولغان ۋاڭ جىسى

«دىپلوماتىيه» ژۇرنىلىدا مۇشۇ ھهقته بىر پارچه

ماقاله ئېالن قىلغانىدى (55).

   مهن ۋه خىزمهتداشلىرىم «خىتاي بارچه

ئامالالرنى ئىشقا سېلىپ، ئامېرىكادىن ئىبارهت

زومىگهرنى چۆچۈتۈپ قويۇشتىن ساقلىنىدۇ.

شۇنداقال، خىتاينىڭ ئامېرىكاغا ھهيۋه قىاللىغۇدهك

ئىقتىسادىي ۋه ھهربىي كۈچكه ئىگه بولۇشى ئۈچۈن

ئهڭ كهم دېگهندىمۇ يىگىرمه يىل كېتىدۇ»

دېگهنلهرگه قهتئىي ئىشىنهتتۇق. بۇ «خىتاينىڭ

ئهڭ ئاخىرقى ئۇرۇنۇشى ـــ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن

ئۆز قوشنىلىرى ۋه ئامېرىكاغا ھۇجۇمچانراق

مۇئامىله قىلىش بولىدۇ» دېگهندىن دېرهك

بېرهتتى. لېكىن، تاكى 2014 – يىلىغا كهلگهنده

ئامېرىكا ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى دۆلهت

مهجلىسىگه (خىتاينىڭ قىلمىشلىرى توغرىسىدا)

بىر خىل باشباشتاشلىق ئۆرنىكى بارلىقىنى

ئېيتتى. بۇنى بايقاشقا نېمىشقا بۇنچه ئۇزۇن ۋاقىت

كېتىدۇ؟

   خىتاينىڭ تهيۋهنگه تۇتقان مهيدانىنىڭ نىسبهتهن

مۆتىدىل كۆرۈنۈشى ئامېرىكا ئىستىخبارات

ساھهسىدىكىلهرنىڭ ۋه مېنىڭ خىتاينىڭ

بارغانسېرى باشباشتاقلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنىڭ

ئاالمهتلىرىنى    نهزهردىن    ساقىت    قىلىشىمىزغا 

سهۋهب بولغان ئامىلالردىن بىرىدۇر. 2000 – يىلالردا

خۇ جىنتاۋ ھۆكۈمىتىدىن باشالپ، خىتاي تهيۋهنگه

ھهربىي كۈچ ئارقىلىق تهھدىت سېلىشتىن

ساقلىنىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا يۇمشاقراق، ياپتىراق

چارىلهرنى ئىشلىتىشكه باشلىدى. بۇالرنىڭ

كۆپىنچىسى ئارال (تهيۋهن) ھۆكۈمىتىگه تهسىر

كۆرسىتىش مهقسىتىدىكى ئىقتىسادىي ۋاسىتىلهر

ئىدى (56). خىتاي ئهنه شۇ رهۋىشته تهيۋهن

ھاكىمىيىتى، ئۆكتىچى پارتىيهلهر، كارخانا

خوجايىنلىرى، تاراتقۇ ۋه ئامما ئارىسىدا زور

تهسىرگه ئېرىشتى. ئېيتىلىشىچه، خۇ جىنتاۋ

ئۆزىنىڭ ئهڭ يېقىن مهسلىھهتچىلىرىگه «تهيۋهننى

”سېتىۋېلىش“ ئۇنى بويسۇندۇرۇشتىن ئاسان ھهم

تهننهرخى تۆۋهن» دېگهنىكهن (57). خىتاي بىلهن

تهيۋهن 2009 – يىلى ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى

ئىقتىسادىي مۇناسىۋهتنى نورمالالشتۇرۇش ئۈچۈن

ئىقتىسادىي ھهمكارلىق رامكىسى كېلىشىمى

ئىمزالىدى. (مهزكۇر كېلىشىمنىڭ نهتىجىسىده)

ھازىر ھهر ھهپتىسى خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقى بىلهن

تهيۋهن ئارىسىدا 700 قېتىمغا يېقىن ئايروپىالن

قاتنايدۇ، 2013 – يىلى ئىككى مىليون 800 مىڭ

خىتاي پۇقراسى تهيۋهننى زىيارهت قىلغان.

بۇنىڭدىن سىرت، بېيجىڭ كۆپىنچىسى ئىككى

قىرغاقنىڭ دوستانه مۇناسىۋهت ئورنىتىشىنى

كۈچلۈك تهشهببۇس قىلىدىغان تهيۋهن سودا

ساھهسىدىكى سهرخىلالر بىلهن ھهمكارلىشىش

ئۈچۈن بىۋاسىته تىرىشچانلىق كۆرسهتمهكته.

خىتايغا مايىل تهيۋهن سودىگهرلىرى تهيۋهندىكى

ئاساسلىق گېزىت ۋه تېلېۋىزىيه قاناللىرىنى

سېتىۋالغان بولۇپ، شۇنىڭ سايىسىده بېيجىڭ بۇ

تاراتقۇ ساھهلىرىگه ۋه خىتاينىڭ مهبلىغىنى قوبۇل

قىلغان باشقا ساھهلهرگىمۇ تهسىر كۆرسىتىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولغان (58).

   2013 – يىلى كۈزده خىتايغا سهپهر قىلغان

ۋاقتىمدا، مهن ئاندىن قانچىلىك ئېغىر

خاتاالشقانلىقىمىزنى ۋه خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ

نهزىرىدىكى ئامېرىكانىڭ ئاجىزالشقانلىقىدىن

پايدىلىنىش ئۈچۈن قانچىلىك چاققان ھهرىكهت

قىلغانلىقىنى ھېس قىلىپ يهتتىم. (ئۇ كۈنى)

بېيجىڭنىڭ ھاۋاسى ئوچۇق ۋه سالقىن ئىدى، لېكىن

ئهتىگهنلىك   قاتناش  قىستاڭچىلىقى  ئادهتتىكى-
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دىنمۇ ئېغىر ئىدى. مىليوندىن ئارتۇق شهھهر

ئاھالىسى ئۇدا بىر ھهپته ياغقان يامغۇردىن كېيىن

كهلگهن ياخشى ھاۋانىڭ شهرىپىگه سهيلى –

ساياھهت قىلىش ئۈچۈن شهھهر سىرتىغا

ماڭغانىدى. مېنىڭ ئامېرىكا ئهلچىخانىسىنىڭ

يهتته مىل غهربىدىكى پرىزدېنت دهرىجىلىك

مېھمانسارايدا ئېچىلىدىغان، بهش نهپهر خىتاي

گېنېرالى ۋه ئاتمىش نهپهر بىخهتهرلىك

مۇتهخهسسىسى قاتنىشىدىغان ئىككى كۈنلۈك

يىغىنغا كېچىكىپ قالغۇم يوق ئىدى. شۇڭا مهن بىر

سائهت بۇرۇن يولغا چىقىپ، تيهنئهنمېن مهيدانىنىڭ

ئالدىدىكى يول بىلهن مېڭىپ، خىتاي سىياسىي

بيۇروسىنىڭ مهخپىي يىغىن مهركىزىدىن ئۆتىدىغان

لىنىيهنى تاللىغانىدىم. ئهمما، بۇ تولىمۇ ئېغىر

خاتالىق بولغانىدى. جىممىده تۇرغان ماشىنىالر

چاڭئهن كوچىسىنى بويالپ، كهمىده بىر مىلغىچه

سوزۇلۇپ كهتكهنىدى. شوپۇر توختىماي ئۇھ

)نىڭ تارتاتتى. مهن ئۇنىڭغا زىنجىنچېڭ (

قىزىل تېمىنى بويالپ ئوڭغا قېيىپ، ئاندىن ئۇ

يهردىن سولغا قېيىپ، شىمالغا مېڭىشنى ئېيتتىم.

   مهن بۈگۈن خىتايچه سۆزلىنىدىغان، نۆۋهتتىكى

ھهربىي كۈچ تهڭپۇڭلۇقىغا ئاالقىدار مۇنازىرهمنىڭ

خاتىرىسىنى قايتىدىن كۆرۈپ چىقتىم. مېنىڭ

مۇنازىره رهقىبىم خىتايدىكى ئهڭ داڭلىق ھهربىي

قاتتىق قولالرنىڭ بىرى، مايور گېنېرال جۇ چېڭخۇ

ئىدى. ئۇ 2005 – يىلى خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ

ھۇجۇمىغا قارشى ئۆچ ئېلىش تىپىدىكى يادرو

قورالى ئۇرۇشى اليىھهسىنى ئاشكارىالپ، پۈتۈن دۇنيا

تاراتقۇلىرىنىڭ باش بېتىدىن ئورۇن ئالغانىدى (59).

شۇنىڭغا ماس كهلگهن ھالدا، يىغىن تېمىلىرىنىڭ

بىرى «كهلگۈسى يادرو تهڭپۇڭلۇقى ۋه قورال

كونتروللۇقىنىڭ كېلهچىكى» ئىدى. يهنه بىر نهپهر

قاتتىق قول، خىتاينىڭ كىالسسىك ھهربىي

ئوقۇشلۇقى «ئىستراتېگىيه ئىلمى»نىڭ ئاپتورى،

مايور گېنېرال پېڭ گۇاڭچيهنمۇ كۈچ تهڭپۇڭلۇقىنى

قانداق مۆلچهرلهش توغرىسىدا سۆزلىمهكچى ئىدى.

(يىغىندا يهنه) خىتاينىڭ قانۇنچىلىق

پروفېسسورلىرى بېيجىڭنىڭ جهنۇبىي خىتاي

دېڭىزى توغرىسىدىكى ئىگىلىك ھوقۇقى جاكارىنى

قىسقىچه بايان قىلىپ ئۆتهتتى.

    شوپۇرۇم مېنى مهنزىلگه ۋاقتىدا ئاپىرىپ قويدى. 

مهن «دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرىنىڭ

ئىشخانىسىدىن جامائهتچىلىككه ئاشكارىالش»

ماۋزۇلۇق لېكسىيهمنىڭ يېڭىال تامغا بېسىلغان

ئېنگلىزچه ۋه خىتايچه نۇسخىلىرىنى (يىغىن

ئهھلىگه) تارقىتىپ بهردىم.

   مهزكۇر لېكسىيه بۇ قېتىملىق ئىككى كۈنلۈك

يىغىندا غۇلغۇال قوزغاش ئۈچۈن تهييارالنغانىدى. بۇ

مېنىڭ شۇنىڭدىن ئىلگىرى خىتايدا قاتناشقان ئۈچ

قېتىملىق ھهربىي يىغىندا قولالنغان تاكتىكام

 « ئىدى. بۇ تاكتىكام خىتايىچىده «

«خىش تاشالپ قاشتېشىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش»

(يهنى ئۆزىنىڭ يۈزهكى كۆز قارىشىنى سۆزلهپ،

باشقىالرنىڭ قىممهتلىك پىكرىنى ئوتتۇرىغا

چىقارغۇزۇش) دهپ ئاتىالتتى. بۇ يىغىن خىتايالرنىڭ

قانداق قىلىپ كهلگۈسى ئوتتۇز بهش يىلدا

مارافوننى تاماماليدىغانلىقى توغرىسىدىكى

نوپۇزلۇق كۆز قارىشىنى بىلىۋېلىشنىڭ كهم

ئۇچرايدىغان پۇرسىتى ئىدى. شۇنىڭدىن ئىلگىرى

خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهن بىرهيلهن ماڭا يۈز يىللىق

مارافون ھهققىدىكى بىر تهمسىلنى ئېيتىپ

بهرگهنىدى، ئۇنىڭ دېيىشىچه ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىده غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈش جهريانى بهئهينى

ئۇزاققا سوزۇلىدىغان، كۆپ باسقۇچلۇق قورشاۋ

شاھمات ئويناشقا ئوخشايدىكهن. ئۇ مهزگىلده

ئاخىرقى ھۆكۈمرانلىقنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن

يهتته ئهۋالد پادىشاھ ئالماشقانىكهن (يهنى بۇ

جهريان شۇ قهدهر ئۇزۇنغا سوزۇلغان) (60). نورمال

ئهھۋالدا، بىر مهيدان قورشاۋ شاھماتتا 300 ئۇرۇق

بېسىلىدۇ ۋه پۈتۈن ئويۇن مۇقهددىمه، ئوتتۇرا باسقۇچ

ۋه خاتىمهدىن ئىبارهت ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈنىدۇ.

مهزكۇر خىتايدىن يۈز ئۆرۈگۈچى ماڭا خىتاي

رهھبهرلىرىنىڭ 2014 – يىلى  خىتاينىڭ GDP سى

ئامېرىكانىڭكىدىن ئېشىپ كېتىدىغان ئهمما

ئۇنىۋېرسال دۆلهت كۈچى تېخى ئېشىپ كېتىپ

بواللمىغان بىر مهزگىلنى ھېلىھهم ئۆزىنى ئويۇننىڭ

ئوتتۇرا باسقۇچىدا دهپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتىپ

بهرگهنىدى.

  مهن بۇ قېتىم بېيجىڭغا ۋاشىڭتون (ھۆكۈمهت)

نىڭ بۇيرۇقى بىلهن كهلگهنىدىم، ماڭا خىتاينىڭ

ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىشنى نىشان قىلغان

مارافون  ئىستراتېگىيهسىگه  قارىتا،  ئامېرىكانىڭ 
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قانداق تهييارلىقالرنى قىلىشى كېرهكلىكى ــــ

تهييارلىق قىلغۇدهك ئىمكانىيهتنىڭ بار – يوقلۇق

تېخى باشقا گهپ ــــ نى ۋه ھهربىيلهر ئارىسىدىكى

ۋه ھۆكۈمهتنىڭ تهتقىقات ئورگانلىرىدىكى خىتاي

مۇتهخهسىسلهرنىڭ مارافوننىڭ كهلگۈسى ھهققىده

قانداق كۆز قاراشلىرى بارلىقىنى بىلىپ كېلىش

ۋهزىپىسى تاپشۇرۇلغانىدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى

ئىككى كۈندىكى سۆھبهتلىرىمنىڭ نۇرغۇنىدا

مۇشۇ سوئالالرغا جاۋاب ئىزدىدىم:

   مهن خاتا ھالدا خىتاي «باشقىالرنىڭ دىققىتىنى

تارتىپ قويۇشتىن ساقلىنىپ، پۇرسهتنىڭ پىشىپ

يېتىلىشىنى كۈتهيلى» مېتودىنى تاكى 2049 –

يىلىغىچه داۋامالشتۇرىدۇ دهپ ئويلىغانىكهنمهن.

چۈنكى مېنىڭ نهزىرىمده ئهنه شۇ چاغقا بارغاندا

خىتاي ئاندىن ئۆزىنى دۇنيا رهھبهرلىكىگه اليىق

دهپ قاراپ، ئاخىرقى ھۇجۇمنى قوزغىشى ۋه دۇنياغا

ھۆكۈمرانلىق قىلىش پىالنىنى ئىجرا قىلىشى

مۇمكىن ئىدى. مهن كۈچ تهڭپۇڭلۇقى بارغانسېرى

«چۆكۈۋاتقان» ئامېرىكانىڭ زىيىنىغا قاراپ

تهرهققىي قىلىۋاتقاندا، خىتاينىڭ باشقىچه

باسقۇچلۇق پىالنى بارلىقىنى ئويالپ باقمىغانىدىم.

شۇنىڭ بىلهن مهن يېڭى بىر سىنارىيهنىڭ

ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدىم: (يهنى

مېنىڭ «خىتاي كهمتهر ھالىتىنى 2049 –

يىلىغىچه ئىزچىل ساقالپ ماڭىدۇ» دېگهن

ئهسلىدىكى پهرىزىمگه زىت ھالدا، ت) خىتاي

ئۆزىنىڭ ھېسابىغا كۆره، ئامېرىكا بىلهن بولغان

كۈچ سېلىشتۇرمىسىدا ھهرقېتىم ئىلگىرىلهشنى

قولغا كهلتۈرگهن ھامان، شۇنىڭغا ماس ھالدا

بارغانسېرى باشباشتاقلىشىدىكهن.

  مېنىڭ بۇ خىل ئۆزگىرىشنى كېچىكىپ

بايقىشىمدىكى يهنه بىر سهۋهب، مهن خىتايالرنىڭ

«بىزنىڭ بۈيۈك ئىستراتېگىيهمىز باشقىالرنى

بىخۇدالشتۇرۇش ئۈچۈن تۈزۈلگهن ۋه اليىھهلهنگهن»

دېگهن سۆزلىرىگه ئىشهنگهنىدىم. ماڭا كۆره،

خىتاي تهتقىقاتچىالر ۋه ئهمهلدارالر خىتاينىڭ ئهڭ

ئاز دېگهندىمۇ كهلگۈسى يىگىرمه يىلدا

ئىستراتېگىيه ئېھتىياجىغا كۆره، سهبىرچانلىقنى

داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى تهكىتلهشكهنىدى.

ئامېرىكالىق نۇرغۇن تهتقىقاتچىالر بېيجىڭدىن

قايتىپ  كهلگهندىن  كېيىن ماڭا «خىتايالر  كهلگۈ-

سى نهچچه ئون يىلدا (ئامېرىكا – خىتاي

ئارىسىدىكى) كۈچ تهڭپۇڭلۇقى خىتاي تهرهپكه

ئاغمايدۇ دهپ قارايدۇ» دېيىشكهنىدى. خىتاي مۇشۇ

خىل كۆز قاراشنى ھهدهپ باشقىالرغا سىڭدۈرۈشكه

ئۇرۇنۇپ كهلدى. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيه

مهكتىپىنىڭ ئاقىلالر ئامبىرى ۋه خىتاي خهلقئارا

مۇناسىۋهتلهر ئىنستىتۇتىدىكىلهر 2009 – يىلى بىر

قاتار ئىچكى يىغىنالرنى ئېچىپ، ئامېرىكانىڭ

ئىلگىرىكىدىن نىسبهتهن ئاجىزلىشىشىنىڭ خىتاي

ئۈچۈن نېمىدىن دېرهك بېرىدىغانلىقىنى مۇھاكىمه

قىلىشقان. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئاالستېير

اليننىڭ يازغىنىدهك، «(ئامېرىكا بىلهن خىتاي

ئارىسىدىكى) كۈچ سېلىشتۇرمىسىدا چوڭ ئۆزگىرىش

بولمىدى دهپ قارايدىغان مۆتىدىل ساداالر مهزكۇر

مۇھاكمىلهرده پاسسىپ ئورۇندا ئهمهس ئىدى.

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، (بۇ يىغىنالردا) <ئامېرىكا

زادى ئاجىزالشتىمۇ – يوق؟ ئاجىزالشقان بولسا،

قانچىلىك ئاجىزالشتى؟> دېگهن سوئالالرغا جاۋاب

بېرىلمىگهنىدى. ھالبۇكى، بۇ مهزگىلده

(خىتايدىكى) دىپلوماتىك ئىشالردا ھهل قىلغۇچ قارار

چىقارغۇچىالرنىڭ <كۈچ تهڭپۇڭلۇقىدا چوڭ

ئۆزگىرىش كۆرۈلدى ياكى خىتاي ئۈچۈن زور

مهنپهئهتنى قولغا كهلتۈرۈش پۇرسىتى كهلدى> دېگهن

قاراشالرنى قوبۇل قىلغانلىقىغا دائىر ھېچقانداق

پاكىت يوق» (61).

لېكىن، بهزى خىتاي رهھبهرلىرى خىتاي يۈز يىللىق

مارافون مۇساپىسىده پىالننىڭ ئالدىدا كېتىۋاتىدۇ

دهپ قاراشقان. تهتقىقاتچىالر ۋه ئىستىخبارات

خادىملىرى خىتاينىڭ پىالننىڭ كهمىده ئون يىل،

ھهتتا يىگىرمه يىل ئالدىدا كېتىۋاتقانلىقىنى تىلغا

ئېلىشقا باشلىغان (62). خىتاي رهھبهرلىرى مارافون

ئىستراتېگىيهسىنىڭ تاكتىكىسىنى ئۆزگهرتىپ،

نىشانغا قاراپ ئهڭ ئاخىرقى شىددهتلىك

ئىلگىرىلهشنى باشالش – باشلىماسلىق ھهققىده

مۇنازىرىلهشكهن.

   زومىگهر (ئامېرىكا)نىڭ خىتاينىڭ تېخىمۇ چوڭ

ئىستراتېگىيهسىنى تۇيۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىش

ئۈچۈن، خىتاينىڭ ئىش – ھهرىكهتلىرى ھېلىھهم

«ئېھتىياتچانلىق» مىزانىدىن چهتنىمهي كهلمهكته.

بۇ قىستۇرما ھهرىكهتلهرنىڭ ھهربىرى خىتاي ئۈچۈن

دىپلوماتىيه  سىياسىتى  جهھهتتىكى  «ئۇتۇق»  ھې-
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سابالندى. ھهربىر مىسالدا خىتاينىڭ ئۇرۇشخۇمار

ھهرىكهتلىرى كۆرۈنهرلىك سىياسىي مهنپهئهتلهرنى

ھاسىل قىلدى. شۇنداقال، گهرچه ئامېرىكا ۋه

خىتاينىڭ نۇرغۇن قوشنىلىرى بۇ ئىشالرغا قاقشاپ

قويغان بولسىمۇ، ئهمما خىتاي ئۆزىنىڭ

قىلمىشلىرى سهۋهبلىك رهقىبلىرىگه ھېچقانداق

بهدهل تۆلىمىدى.

  بۇ خىل قىستۇرما ھهرىكهتلهرنىڭ ھهربىرى

خىتاينىڭ (مهزكۇر كىتابنىڭ ئىككىنچى بابىدا

بايان قىلىنغان) يۈز يىللىق مارافوندىكى توققۇز

ئامىلنىڭ بىر ياكى بىردىن كۆپىنى

قولالنغانلىقىنىڭ مهھسۇلىدۇر، بۇ ئامىلالر

تۆۋهندىكىچه:

   1. رهقىبىڭنى چۆچۈتۈپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئۇنى

كۆرهڭلهتكىن.

   2. رهقىبىڭنىڭ مهسلىھهتچىلىرىنى تىزگىنله.

  3. غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن نهچچه ئون

يىل، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزاق سهبىر قىل.

  4. ئىستراتېگىيهلىك نىشانغا يېتىش ئۈچۈن

رهقىبىڭنىڭ ئىدىيه – تېخنىكىلىرىنى ئوغرىال.

   5. ھهربىي كۈچ ئۇزاق مۇددهتلىك رىقابهتته ئۇتۇپ

چىقىشتىكى ھهل قىلغۇچ ئامىل ئهمهس.

  6. زوراۋان (ئامېرىكا)نىڭ ئۆز ئورنىنى ساقالپ

قېلىش ئۈچۈن ئاشقۇن، ھهتتا ئاقىۋىتىنى

ئويالشمايال ئىش قىلىپ قويىدىغانلىقى ئېسىڭده

بولسۇن.

   7. پايدىلىق ۋهزىيهت يارىتىشنى ھهرگىز نهزهردىن

ساقىت قىلما.

  8. ئۆزۈڭنىڭ باشقا يوشۇرۇن رىقابهتچىلهرگه كۆره

قانداقراق سهۋىيهده ئىكهنلىكىڭنى ئۆلچهيدىغان

ئۆلچهم سىستېمىسى بهرپا قىل ۋه ئۇنى ئىشلهت.

  9. باشقىالرنىڭ دامىغا ياكى قورشاۋىغا چۈشۈپ

قېلىشتىن ھهرۋاقىت ھهزهر قىل.

  ئامېرىكا كهلگۈسىگه نهزهر سېلىپ، خىتاي

تېخىمۇ باشباشتاقلىشىپ كېتىدىغان بىر

مهزگىلنىڭ يېتىپ كېلىدىغانلىقىغا تهييارلىق

قىلىپ قويۇشى كېرهك. بېيجىڭ بۈگۈنكى

ۋهزىيهتتىن قارىغاندا ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولمىغان

ياكى ئهقىلگه سىغمايدىغاندهك كۆرۈنىدىغان

تهلهپلهرنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ، شۇنداقال باشقا

دۆلهتلهر خىتاينىڭ بېسىمىغا  باش  ئېگىدۇ. خىتاي 

ھهربي بويسۇندۇرۇش ئارقىلىق ئهمهس، بهلكى

قوشنىلىرى خىتاينىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان

ئىقتىسادىي زهربه بېرىش ئىقتىدارىنى نهزهرده

تۇتقان ھالدا، «خىتايغا يول قويۇش

ئاقىالنىلىكتۇر» دهپ ئوياليدىغان ۋهزىيهت

شهكىللهندۈرۈش ئارقىلىق مهنپهئهتكه

ئېرىشهلهيدۇ.

   مىسالغا ئااليلۇق، خىتاي ھىندىستاندىن داالي

المانىڭ دارامساال (Dharamsala)دىكى سۈرگۈندى

ھۆكۈمىتىنى تاقىۋېتىشىنى تهلهپ قىلىشى

مۇمكىن. خىتاي يهنه ھىندىستانغا، ياۋروپا

ئىتتىپاقىغا ۋه ئامېرىكاغا 1959 – يىلىدىن بېرى

سۈرگۈندىكى تىبهت ھۆكۈمىتىگه بېرىپ كهلگهن

ئىقتىسادىي ياردهمنى توختىتىش ھهققىده بېسىم

ئىشلىتىشى، ھهتتا مهجبۇرلىشى مۇمكىن. خىتاي

يهنه ۋاشىڭتونغا تهيۋهنگه قورال سېتىپ

بهرمهسلىك ھهققىده بېسىم ئىشلىتىشى

مۇمكىن. بۇ (ئامېرىكانىڭ تهيۋهنگه قورال سېتىپ

بېرىشى) ئىزچىل خىتاينىڭ بېشىنى ئاغرىتىپ

كهلگهن ۋه جاسارهتلهنگهن خىتاي داۋاملىق سهبىر

قىلىشنى خالىمايدىغان بىر مهسىلىدۇر.

خىتاينىڭ يهنه بىر باش قېتىنچىلىقى خىتاي

نهچچه ئون يىلنىڭ ياقى «مېنىڭ زېمىنىم» دهپ

دهۋا قىلىپ كهلگهن، تهبىئىي بايلىقلىرى مول

قوشنا رايونالردۇر.

    خىتاي ئامېرىكانى خىتاينىڭ قوشنىلىرى بىلهن

ئىمزاالشقان بىخهتهرلىك كېلىشىملىرىدىكى

ھهربىيگه ئاالقىدار مهزمۇنالرنى ئهمهلدىن

قالدۇرۇشقا مهجبۇرلىيالىشى مۇمكىن. بېيجىڭ

1990 – يىلالردىن باشالپال مهزكۇر كېلىشىملهرنى ۋه

ئامېرىكانىڭ قوللىشى ئاستىدا ۋۇجۇدقا چىققان

قورال – ياراغ سودىلىرىنى قاتتىق ئهيىبلهپ،

بۇالرنى «سوغۇقچىلىق ئۇرۇشىنىڭ ئاسارهتلىرى»

دهپ ئاتىغان (63). لېكىن، كۈچلهنگهن خىتاي

ھهرگىز بۇ كېلىشىملهرگه نارازىلىق بىلدۈرۈپ

قويۇش بىلهنال بولدى قىلمايدۇ. خىتاينىڭ كۈچى ۋه

ئۇرۇشخۇمارلىقى ئاشقانسېرى، شىنزو ئابى

Benigno) ۋه بېنىگنو ئاكىنو (Shinzo Abe)

Aquino)نىڭكىدهك قارشىلىق سادالىرى

بارغانسېرى پهسىيىدۇ ۋه قىسىلىدۇ.

ئهپسۇسلىنارلىقى  شۇكى،  ئامېرىكا   بۇ    خىرسقا
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ئانچه كۆڭۈلشىمهيۋاتىدۇ، ھهتتا ئۇنىڭغا يۈزلىنىشكىمۇ ئېرىنىۋاتىدۇ.

 

 

 

ئىنگلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر :
ھېكمهتيار ئىبراھىم  

ئهنۋهر قاراقۇرۇم
 

 

(داۋامى كېلهر ساندا ئۇالپ بېسىلىدۇ. بوشلۇق ئېھتىياجى بىلهن ئىزاھاتالر قىسقارتىلدى. ئىزاھاتالر ئۈچۈن ئهسلى
كىتاپنىڭ  292 - 306 بهتلىرىگه قارالسۇن)
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 ئۈستۈنلهر قانداق كىشىلهر

ھېسسىي ئهقلى

مايكېل ئاكېرس، گروۋېر پورتېر، جاستىن بارىسو

مىسلىسىز ئويغىنىش



دهۋرىمىزده، بۇ ساھهدىكى تهتقىقاتچىالر ھېسسىي

ئهقىل ئىقتىدارىنىڭ بهش چوڭ كاتېگورىيىگه

بۆلۈنىدىغانلىقىنى تهتقىق قىلىپ چىقتى.

 

ھېسسىي ئهقىلنىڭ بهش كاتېگورىيىسى

تۆۋهندىكچه:

    1.ئۆزىنى تونۇش. سىزده مهلۇم خىل ھېسسىيات

بولغاندا، سىزدىكى ئۇنى بايقىۋېلىش ئىقتىدارى

سىزنىڭ ھېسسىي ئهقلىڭىزنىڭ يادروسى

ھېسابلىنىدۇ. ئۆزىنى تونۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا

ھېس-تۇيغۇلىرىڭىزغا ماسلىشىشىڭىز زۆرۈر. ناۋادا

سىز ھېس تۇيغۇلىرىڭىزغا باھا بېرهلىسىڭىز، ئۇنى

كونترول قىالاليسىز. ئۆزىنى تونۇشتا ئىككى ئامىل

يېتهكچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئۇنىڭ بىرى — ھېس

تۇيغۇسىنى بىلىش. ھېس تۇيغۇسىنى بىلىش ئۆز

ھېس-تۇيغۇڭىزنى ۋه ئۇنىڭ تهسىرىنى

بىلىشىڭىزنى كۆرسىتىدۇ. يهنه بىرى — ئۆزىگه

ئىشىنىش. ئۆزىگه ئىشىنىش ئۆزىنىڭ قىممهتكه ۋه

ئىقتىدارغا ئىگه ئىكهنلىكىگه جهزم قىلىش

دېمهكتۇر.

  2. ئۆزىنى تهڭشهش. ھېس-تۇيغۇڭىز غالىپ

كهلگهنده، ئۇنى كونترول قىلىشىڭىز دائىمال تهسكه

توختايدۇ. بىراق، سىز مهلۇم خىل ئۇسۇلالر ئارقىلىق

ئۆزىڭىزدىكى غهزهبلىنىش، ئهندىشىلىنىش ۋه

چۈشكۈنلىشىش قاتارلىق سهلبىي ھېسسىياتالرنى

يېنىكلىتهلهيسىز. بۇ ئۇسۇلالرنىڭ بهزىسى تېخىمۇ

ئاكتىپلىق بىلهن يېڭى ۋهزىيهت يارىتىش، سهيله

قىلىش، پىالن تۈزۈش ۋه دۇئا قىلىش قاتارلىقالردىن

ئىبارهت. ئۆزىنى تهڭشهش تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ:

   ئۆزىنى كونترول قىلىش — قااليمىقانچىلىق پهيدا

قىلىدىغان ناچار ئېنىرگىيهنى كونترول قىلىشنى

كۆرسىتىدۇ.

   ئىشهنچىلىكلىك — سهمىمىيهت ۋه دۇرۇسلۇقنى

ساقالشنى كۆرسىتىدۇ.

   ماسلىشىشچانلىق — ئۆزگۈرۈشنى جانلىق ھالدا

بىر تهرهپ قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.

   يېڭىلىق يارىتىش — يېڭى ئىدىيهلهرگه قۇچاق

ئېچىشنى كۆرسىتىدۇ.

  كۈنىمىزده ھېسسىي ئهقىلنىڭ قانچىلىك

مۇھىملىقى بارغانسېرى بىلىنمهكته. 15 ياشلىق باال

بىلهن 50 ياشلىق ئ ادهمنىڭ كىشىلىك ئهقلى ياكى

زېھنىي ئهقلى ( IQ) ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن،

ئهمما ھېسسىي ئهقلى  (EQ) ئوخشاش بولمايدۇ.

زېھنىي ئهقىل تۇغما بولۇپ ئۆزگهرمهيدۇ، ئهمما

ھېسسىي ئهقىلنى تهرهققى قىلدۇرۇشقا ۋه زورايتىشقا

بولىدۇ. بۈگۈنكى كۈنده ئهڭ تهرهققى قىلغان

شېركهتلهر ئۆز خادىملىرىنىڭ ھېسسىي ئهقلىنىڭ

تهرهققىياتىغا تولىمۇ ئهھمىيهت بېرىدۇ.

زامانىمىزدىكى مۇۋهپپىقىيهت قازانغان كىشىلهر،

باشقۇرغۇچىالر، ۋه يېتهكچىلهر ئهمهلىيهتته ھېسسىي

ئهقلى ئۈستۈن بولغان كىشىلهر بولۇپ تونۇلماقتا. 

 

ھېسسىي ئهقىل دېگهن نېمه؟

 

مايكېل ئاكېرس، گروۋېر پورتېر
 

    كۆپلىگهن كىشىلهرگه نىسبهتهن، تۇرمۇشىدا ۋه

خىزمىتىده ئۇتۇق قازىنىشىدا ھېسسىي ئهقىل

(emotional intelligence) زېھنىي ئهقىل (IQ) تىنمۇ

ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدۇ. شهخس بولۇش سۈپىتىمىز

بىلهن، كىشىلىك تۇرمۇشتا ۋه كهسىپته ئۇتۇش

قازىنىشىمىز باشقىالرنىڭ سېگناللىرىنى چۈشىنىش

ۋه شۇنىڭغا ماس ھالدا ئىنكاس قايتۇرۇش

قابىلىيىتىمىزگه باغلىق.

    شۇ ۋهجىدىن، ھهممىمىز باشقىالرنى تېخىمۇ

ياخشى چۈشىنىش، ئۇالرغا ھېسسىداشلىق قىلىش

ۋه ئۇالر بىلهن سۆھبهتلىشىش ئۈچۈن كېرهك

بولىدىغان ھېسسىي ئهقىل ئىقتىدارلىرىمىزنى

تهرهققىي قىلدۇرۇشىمىز كېرهك. بۇنداق

بولمايدىكهن، مۇۋهپپىقىيهت تۇرمۇش ۋه كهسپىي

ھاياتىمىزدا بىزدىن ئۆزىنى ئېلىپ قاچىدۇ.

   خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مهشھۇر نهزىرىيىچىسى

خوۋار گاردنېر (Howar Gardner) ھېسسىي ئهقىل

توغرۇلۇق مۇنداق دهيدۇ:«ھېسسىي ئهقىل دېگهن

سىزنىڭ باشقىالرنى چۈشىنىش، ئۇالرنى نېمىنىڭ

ھهرىكهتكه كهلتۈرىدىغانلىقىنى بىلىش ۋه ئۇالر

بىلهن قانداق قىلىپ ھهمكارلىشىپ خىزمهت قىلىش

جهھهتلهردىكى    ئىقتىدارىڭىزنى       كۆرسىتىدۇ.»    
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   3. ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ. ئۆزىڭىزنى ھهر قانداق

بىر نهتىجه بىلهن رىغبهتلهندۈرۈشىڭىز ئېنىق

مۇددىئانى ۋه ئاكتىپچانلىق بىلهن ئىش كۆرۈشنى

تهقهززا قىلىدۇ. گهرچه سىز مهلۇم ئاكتىپ ياكى

پاسسىپ پوزىتسىيىگه مايىل بولغان تهقدىردىمۇ،

تىرىشىش ۋه مهشىق قىلىش ئارقىلىق، ئىشالرنى

تېخىمۇ ئىجابىي نۇقتىدىن ئويالشنى ئۆگۈنهلهيسىز.

ناۋادا كاللىڭىزدا پاسسىپ ئوي-خىيالالر

شهكىللهنسه، سىز تېخىمۇ ئاكتىپ چۈشهنچىلهر

ئارقىلىق، ئاشۇ پاسسىپ ئوي-خىياللىرىڭىزنى

قايتىدىن شهكىللهندۈرهلهيسىز. بۇنداق قىلىش

نىشانىڭىزغا يېتىشىڭىز ئۈچۈن پايدىلىق.

ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ تۆۋهندىكىلهردىن

شهكىللىنىدۇ:

  نهتىجه قوغلىشىش — ئۈستۈن سهۋىيىگه

يېتىشىڭىز ياكى ئۇنى تېخىمۇ كۈچهيتىش ئۈچۈن

توختاۋسىز تىرمىشىشنى كۆرسىتىدۇ.

   ساداقهت — گۇرۇپپا ياكى تهشكىالتنىڭ غايىسى

بىلهن بىردهكلىكنى ساقالشنى كۆرسىتىدۇ.

    تهشهببۇسكارلىق — پۇرسهت كهلگهنده ھهرىكهتكه

ئۆتۈشكه تهييار تۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ.

    ئۈمىدۋارلىق — توسالغۇالر ۋه مۈشكۈالتالر بولغان

تهقدىردىمۇ، نىشانغا يېتىشتىن يالتىيىپ

قالماسلىقنى كۆرسىتىدۇ.

  4. ھېسىداشلىق. كىشىلهرنىڭ قانداق ھېس

تۇيغۇدا بولۇۋاتقانلىقىنى بىلىش ئىقتىدارى

تۇرمۇشىڭىزدا ۋه كهسىڭىزده ئۇتۇق قازىنىشىڭىزدا

ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. سىز باشقىالر

تارقاتقان سېگنال ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ھېسسىياتىنى

چۈشىنىشكه قانچه ماھىر بولسىڭىز، ئۇالرغا

تارقىتىدىغان سېگنالىڭىزنى كونترول قىلىشقىمۇ

شۇنچه ماھىر بوالاليسىز. ھېسىداشلىق تۇيغۇسىغا

ئىگه كىشى تۆۋهندىكى خىسلهتلهرگه ئىگه بولىدۇ:

   مۇالزىمهت قىلىشقا مايىللىق — خېرىدارالرنىڭ

ئېھتىياجىنى پهرهز قىلىش، بايقاپ يېتىش ۋه

ئورۇنداشنى كۆرسىتىدۇ.

  باشقىالرنى تهرهققىي قىلدۇرۇش — باشقىالرنىڭ

ئارتۇقچىلىقىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش ۋه كۈچهيتىش

ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئېھتىياجىنى ھېس قىلىپ يېتىشنى

كۆرسىتىدۇ.

  كۆپ خىللىقتىن پايدىلىنىش — ھهر خىل

كىشىلهردىن   پايدىلىنىپ     پۇرسهت      يارىتىشنى 

كۆرسىتىدۇ.  

   سىياسىي سهزگۈرلۈك — بىر گۇرۇپنىڭ نۆۋهتتىكى

ھېس تۇيغۇسىنى ۋه ھوقۇق مۇناسىۋهتلىرىنى

چۈشىنىشنى كۆرسىتىدۇ.

    باشقىالرنى چۈشىنىش — باشقىالرنىڭ ئېھتىياجى

ۋه ئارزۇ-ئۈمىدىنىڭ ئارقىسىدىكى ھېسسىياتىنى

چۈشىنىشنى كۆرسىتىدۇ.

   5. ئىجتىمائىي ئىقتىدار. يېتهرلىك دهرىجىدىكى

ئىجتىمائىي مۇناسىۋهت ئىقتىدارى تۇرمۇش ۋه

خىزمهتتىكى ئۇتۇقتىن دېرهك بېرىدۇ. بۈگۈنكىدهك

ھهممه ئۇچۇر ماتېرىيالالر قواليالشقان دۇنيادا، ھهر

بىر شهخس تېخنىكىلىق بىلىملهرگه تېزال

ئېرىشهلهيدۇ. شۇ ۋهجىدىن، كۈنىمىزده «كىشىلىك

ئىقتىدار» تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئۆتتى. سىز

بۈگۈنكى ئىقتىسادنى ئاساسىي مهنبه قىلغان

دۇنيادا باشقىالرنى ياخشى چۈشىنىش، ئۇالر بىلهن

ئ وخشاش ھېسسىياتتا بولۇش ۋه ھهمكارلىشىشتا

تېخىمۇ ياخشى سهۋىيه ھازىرالش ئۈچۈن، يۇقىرى

بولغان ھېسسىي ئهقىلگه ئىگه بولۇشىڭىز كېرهك

بولىدۇ. بۇ جهھهتتىكى پايدىلىق ئىجتىمائىي

ئىقتىدارالر تۆۋهندىكىچه:

   تهسىر كۆرسىتىش — ئۈنۈملۈك قايىل قىلىش

تاكتىكىلىرىغا ئىگه بولۇشنى كۆرسىتىدۇ.

   ئاالقىلىشىش — ئوچۇق ئۇچۇرالرنى يهتكۈزۈشنى

كۆرسىتىدۇ.

   لېدىرلىق — كىشىلهرنى ئىلھامالندۇرۇش ۋه

ئۇالرنى يېتهكلهشنى كۆرسىتىدۇ.

   ئۆزگۈرۈشنى تېزلىتىش — ئۆزگۈرۈشنى باشالش

ياكى كونترول قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.

   زىددىيهتلهرنى بىر تهرهپ قىلىش — ئىختىالپالرنى

چۈشىنىش، سۆھبهتلىشىش ۋه ھهل قىلىشنى

كۆرسىتىدۇ.

  كېلىشىشنى روياپقا چىقىرىش — قورال

خاراكتېرلىك مۇناسىۋهتلهرنى يېتىلدۈرۈشنى

كۆرسىتىدۇ.

   ئىتتىپاقلىشىش ۋه ھهمكارلىشىش — ئوخشاش

غايه ئۈچۈن باشقىالر بىلهن بىرلىكته ئىش قىلىشنى

كۆرسىتىدۇ.

  تهشكىللىنىش ئىقتىدارى — ئورتاق غايىنى

قوغلىشىش ئاساسىدا گۇرۇپپا بولۇپ

تهشكىللىنىشنى كۆرسىتىدۇ.
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سىزنىڭ تۇرمۇش ۋه خىزمهتتىكى ئىپادىڭىزنىڭ

قانداق بولۇشى ئىككى جهھهتكه باغلىق. بۇ

جهھهتته نوقۇل ھالدا كىشىلىك ئهقىل پاراسهتنىڭ

بولۇشى يېتهرلىك بولماستىن، ھېسسىي ئهقىلمۇ

مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. ئهمهلىيهتته، پسخولوگالرنىڭ

كۆپچىلىكىگه نىسبهتهن، مۇۋهپپىقىيهت ئامىللىرى

جهھهتته كىشىلىك ئهقىلنىڭ ئىگىلهيدىغان

نىسبىتى تهخمىنهن ئون پىرسهنت ئهتراپىدا (بهك

ياخشى بولغاندا 25 پىرسهنت) بولىدۇ. ئۇنىڭدىن

سىرتقى ئامىلالرنىڭ ھهممىسىنى ھېسسىي ئهقىل

ئىگىلهيدۇ.

    خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا سودا، قانۇن، مېدىتسىنا

ۋه پېداگوگىكا قاتارلىق كهسىپلهرنى پۈتتۈرگهن

ئوقۇغۇچىالر ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقاتتا

بايقىلىشىچه، ئهقلىي ئىقتىدارنىڭ كېيىنكى

كهسپىي ئۇتۇق بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى مهنپىي

ياكى نۆل بولۇپ چىققان.

 

ئۈستۈن ھېسسىي ئهقىلنىڭ ئون ئۈچ

ئاالمىتى

 

جاستىن بارىسو
 

    1995-يىلى، پسخولوگ ۋه بىلىم ئاخباراتچىسى

دانىيېل گولمهن (Danile Goleman) بىر پارچه

كىتاب نهشىر قىلدۇرۇپ، دۇنيادىكى كۆپلىگهن

كىشىلهرگه «ھېسسىي ئهقىل» دېگهن يېڭىچه

ئۇقۇمنى تونۇشتۇردى. كىتابتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان

«ھېس-تۇيغۇالرنى چۈشىنىش ۋه باشقۇرۇش

ئىقتىدارى كىشىنىڭ مۇۋهپپىقيهت پۇرسىتىنى

يۇقىرى كۆتۈرىدىغانلىقى» توغرىسىدىكى ئىدىيه

تېزلىكته باش كۆتۈرۈپ، كىشىلهرنىڭ ھېس-تۇيغۇ ۋه

ئىنسانالرنىڭ ئىش-ھهرىكهتلىرى توغرىسىدىكى

ئويىغا چوڭقۇر تهسىر كۆرسىتىشكه باشلىدى.

    خوش، ئۇنداقتا ھېسسىي ئهقىلنىڭ كۈندىلىك

تۇرمۇشتىكى ئىپادىلىرى قايسىالر؟

    ئۆتكهن ئىككى يىلدا مهن يېقىندا نهشىر

قىلىنىش ئالدىدا تۇرغان «ئهمهلىيهتتىكى ھېسسىي

ئهقىل» ناملىق كىتابىم توغرىسىدا تهتقىقات ئېلىپ

بېرىش جهريانىدا، يۇقىرىقى سوئال توغرۇلۇق چوڭقۇر 

ئىزدهندىم. ئىزدىنىشلىرىم نهتىجىسىده،

ھېسسىي ئهقىلنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى

كۆپلىگهن ئىپادىلىرىنى بېكىتىپ چىقتىم.

تۆۋهندىكىسى ھېسسىي ئهقىلنىڭ كۈندىلىك

تۇرمۇشتىكى ئون ئۈچ ئىپادىسى ھېسابلىنىدۇ:

 

1. ھېس-تۇيغۇرالر توغرىسىدا ئويلىنىسىز.

 

    ھېسسىي ئهقىل ئۆزىڭىزنىڭ ۋه باشقىالرنىڭ

ھېس-تۇيغۇلىرىنى (ۋه ئۇنىڭ تهسىرىنى) تونۇش

ئىقتىدارى ھېسابالنغان ئۆزلۈك ئېڭى ۋه

ئىجتىمائىي ئاڭدىن باشلىنىدۇ.

   بۇ خىل ئاڭ ئويلىنىش ئارقىلىق ۋۇجۇدقا

كېلىدۇ. سىز ئۆزىڭىزدىن مۇنداق سوئالالرنى

سورايسىز:

   مېنىڭ ھېس-تۇيغۇ كۈچۈم قانچىلىك؟ مېنىڭ

ئاجىزلىقلىرىم قايسىالر؟

  مېنىڭ ھازىرقى كهيپىياتىم مېنىڭ ئوي-

خىياللىرىمغا ۋه قارار چىقىرىشىمغا قانداق تهسىر

كۆرسىتىدۇ؟

  باشقىالرنىڭ سۆزلىرى ۋه پېئىللىرىغا تهسىر

كۆرسىتىدىغان سهۋهبلهر قانداق ئوتتۇرىغا چىقىدۇ؟

مۇشۇ تىپتىكى سوئالالر سىزنىڭ مهنپهئهتىڭىز

ئۈچۈن پايدىلىق بولغان چۈشهنچىلهرنى روياپقا

چىقىرىدۇ. 

 

2. ئازغىنه توختىۋالىسىز.

 

  سۆزلهش ياكى ھهرىكهت قىلىشتىن ئاۋۋال

ئويلىنىۋېلىش ئۈچۈن ئازغىنه توختىۋالىسىز.

(بۇنى دېيىش ئاسان، ئهمما، قىلىش تهس.) بۇنداق

قىلىش سىزنى ئوڭايسىز ئهھۋالدا قېلىشتىن، ياكى

ئالدىراقسانلىق بىلهن ھۆكۈم چىقىرىشتىن ساقالپ

قالىدۇ.

   مۇنداقچه ئېيتقاندا، ئازغىنه توختىۋېلىش —

ۋاقىتلىق ھېس-تۇيغۇڭىزغا تايىنىپال مهڭگۈلۈك

قارار چىقىرىۋېتىشىڭىزدىن سىزنى توسۇپ قالىدۇ.

 

3. ئوي-خىيالىڭىزنى كونترول قىلىشقا

تىرىشىسىز.
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   مهلۇم بىر پهيتته ئۆزىڭىزده پهيدا بولغان ھېس-
تۇيغۇالرنى دېگهندهك كونترول قىلىپ
بواللماسلىقىڭىز ئېنىق. بىراق، ئوي-
خىياللىرىڭىزغا مهركهزلىشىش ئارقىلىق، ھېس-
تۇيغۇلىرىڭىز سهۋهب بولىدىغان ئىنكاسلىرىڭىزنى
كونترول قىالاليسىز. (بۇ خىل ھالهتنى مۇنۇ جۈمله
يورۇتۇپ بېرهلهيدۇ: سىز بىرهر قۇشنىڭ بېشىڭىزغا
قونۇشىدىن ساقلىنالمايسىز. بىراق، ئۇنىڭ

بېشىڭىزغا چاڭگا تىزىشىدىن ساقلىنااليسىز.)
 

4. تهنقىدتىن مهنپهئهت ئالىسىز.
 

   ھېچكىم سهلبىي پىكىر تهكلىپلهردىن مهمنۇن
بولمايدۇ. بىراق، سىز تهنقىدنىڭ — ھهتتا ئۇ تهنقىد
ئهڭ توغرا ئۇسلۇبتا ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان
تهقدىردىمۇ — سىز ئۈچۈن ئۆگىنىش پۇرسىتى
ئىكهنلىكىنى بىلىسىز. گهرچه، سىزگه قارىتىلغان
تهنقىد ئورۇنسىز بولغان تهقدىردىمۇ، شۇ تهنقىد
ئارقىلىق باشقىالرنىڭ قانداق ئوياليدىغانلىقى

توغرۇلۇق يىپ ئۇچىغا ئېرىشىسىز.
 

5. دۇرۇست بولىسىز.
 

  دۇرۇستلۇق ئۆزىڭىز توغرىسىدىكى ھهممه
نهرسىنى، ھهر زامان باشقىالرغا ئاشكارىالپ
بېرىشنى بىلدۈرمهيدۇ. دۇرۇستلۇق —
ئويلىغىنىڭىزنى دېيىش ۋه دېگىنىڭىزدهك
ئويالشتىن، ئۆز قىممهت قارىشىڭىز ۋه
پىرىنسىپلىرىڭىزغا ھهر زامان رىئايه قىلىشتىن

ئىبارهتتۇر.
    ئۆز كۆز قاراشلىرىڭىز ۋه ھېس-تۇيغۇلىرىڭىزنى
ئىپادىلىشىڭىزدىن ھهممىال كىشىنىڭ قهدرىگه
يهتمهيدىغانلىقىنى، ئهمما، سىز مۇھىم بىلىدىغان
كىشىلىرىڭىزنىڭ بۇالرنى ئىپادىلىشىڭىزنىڭ

قهدرىگه يېتىدىغانلىقىنى بىلىسىز.
 

6. ھېسىداشلىقىڭىزنى ئىپادىلهيسىز.
 

    ھېسىداشلىق قىلىش قابىلىيىتىڭىز باشقىالر-

نىڭ ئوي-خىياللىرىنى ۋه ھېس-تۇيغۇلىرىنى
چۈشىنىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولۇپ، ئۇ
باشقىالر بىلهن مۇناسىۋهت ئورنىتالىشىڭىزغا
ياردهم بېرىدۇ. سىز ئۆزىڭىزدىكى ھېسىداشلىق
قىلىش خاراكتېرى سهۋهبلىك، باشقىالرنى باھاالش
ياكى نومۇر قويۇشنىڭ ئورنىغا، ئۇالرنىڭ كۆزى
ئارقىلىق ھېس-تۇيغۇلىرىنى بىلىشكه

تىرىشچانلىق كۆرسىتىسىز.
  ھېسىداشلىق قىلىش ئۈچۈن باشقىالرنىڭ
نۇقتىئىينهزىرىگه مۇتلهق ھالدا قوشۇلۇش شهرت
ئهمهس. ئهكسىچه،  ھېسىداشلىق دېگهن
باشقىالرنى چۈشىنىشكه تىرىشىش ۋه بۇنىڭ
نهتىجىسىده باشقىالر بىلهن تېخىمۇ چوڭقۇر،
تېخىمۇ ئهتىراپلىق مۇناسىۋهت قۇرالىشىڭىزنى

روياپقا چىقىرىش دېمهكتۇر.
 

7. باشقىالرنى ماختايسىز.
 

   كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئېتىراپقا ۋه ماختاشقا
ئېرىشىشنى ئارزۇاليدۇ. سىز باشقىالرنى
ماختىغىنىڭىزدا، ئۇالرنىڭ تهشنالىقىنى
قاندۇرىسىز ۋه بۇ ئارقىلىق ئىشهنچكه

ئېرىشىسىز.
   سىز باشقىالرنىڭ ياخشى تهرهپلىرىگه ئېتىبار
بېرىشكه باشلىغاندا، ھهممه ئىشالر (ياخشىلىق)
ئىچىده باشالنغان بولىدۇ. ئاندىن، سىز قارشى
تهرهپتىن مهمنۇن بولغان تهرهپلىرىڭىزنى ئوچۇق
ئىپادىلىگىنىڭىزده، ئۇالرنى ئۆزىنىڭ ئهڭ ياخشى
ھالىتىنى ئىپاده قىلىشقا ئىلھامالندۇرغان

بولىسىز.
 

 8. پايدىلىق پىكىر-تهكلىپلهرنى بېرىسىز.
 

  سهلبىي پىكىر-تهكلىپنىڭ باشقىالرنىڭ
ھېسسىياتىغا زهربه بېرىش مۇمكىنچىلىكى بهك
چوڭ. سىز بۇنى چۈشىنىپ يېتىپ، تهنقىدنى
پايدىلىق پىكىر تهكلىپ سۈپىتىده ئوتتۇرىغا
چىقىرااليسىز. بۇ ئارقىلىق قارشى تهرهپ پايدىلىق
پىكىر- تهكلىپىڭىزنى   ئۆزى     ئۈچۈن     زىيانلىق 
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ئهمهس، بهلكى پايدىلىق دهپ بىلىدۇ.  
 

9. ئۆزره سورايسىز.
 

  «كهچۈرۈڭ» دېيىش كۈچ ۋه جاسارهت تهلهپ
قىلىدۇ. بىراق، باشقىالردىن ئۆزره سوراش ئارقىلىق
تهبئىيال باشقىالرنى ئۆزىڭىزگه تارتىشتىن ئىبارهت

كهمتهرلىكنى ئىپاده قىلغىلى بولىدۇ.
  ھېسسىي ئهقىل سىزگه ئۆزره سوراشنىڭ
ھهرگىزمۇ دائىمال ئۆزىڭىزنىڭ
خاتاالشقانلىقىڭىزدىن دېرهك بهرمهيدىغانلىقىنى
ھېس قىلدۇرىدۇ. ئۆزره سوراش ئۆز
شهخسىيىتىڭىزدىن بهكراق باشقىالر بىلهن بولغان
مۇناسىۋىتىڭىزگه ئهھمىيهت بېرىش ھېسابلىنىدۇ.

 
10. كهچۈرىسىز ۋه ئۇنتۇپ كېتىسىز.

 
   نهپرهتلىنىشنى داۋامالشتۇرۇش پىچاقنى يارىغا
سانجىقلىق پېتى قويۇپ قويۇشقا ئوخشايدۇ.
(باشقىالرغا نهپرهتلىنىشنى داۋامالشتۇرىۋهرسىڭىز)
سىزنى خاپا قىلغان تهرهپ ھاياتىنى
داۋامالشتۇرىۋهرگهن تهقدىرده،  سىز ھېچقاچان

ئۆزىڭىزنى داۋاالشقا پۇرسهت بېرهلمهي قالىسىز.
باشقىالرنى كهچۈرسىڭىز ۋه قۇسۇرلىرىنى ئۇنتۇپ
كهتسىڭىز، باشقىالرنى ئۆز ھېس-تۇيغۇڭىزنىڭ
دۈشمىنى قىلىۋېلىشتىن ساقلىنىپ قاالاليسىز ۋه
بۇ ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ ئالغا ئىلگىرىلىشىگه

يول ئاچااليسىز.
 

    11. ۋهدىڭىزده تۇرىسىز.
 

    كېلىشىمگه ياكى ۋهدىسىگه خىالپلىق قىلىش
كۈنىمىزدىكى كىشىلهر ئارىسىدا ئومۇملىشىپ
كهتتى. دوستىڭىز بىلهن ساھىلدا سوغۇق بىر
كېچىنى ئۆتكۈزۈشىڭىز، سىزگه نىسبهتهن
بالىڭىزغا بهرگهن ۋهدىڭىزده تۇرماسلىقتىن ياكى
بىر چوڭ سودىدىكى ئاخىرقى پۇرسهتنى قاچۇرۇپ

قويۇشتىنمۇ بهك زىيانلىقراق ئهمهس.
   ئهگهر سىز مهيلى كىچىك، مهيلى چوڭ ئىشالردا
بولسۇن،  گېپىڭىزده   تۇرۇشنى   ئۆزىڭىزگه   ئادهت 

قىلىۋالسىڭىز، ئىشهنچىلىكلىك ۋه سهمىمىيهت
نۇقتىسىدىن ياخشى ئابرۇي قازىنااليسىز.

 
12. باشقىالرغا ياردهم قىلىسىز.

 
  باشقىالرنىڭ ھېسسىياتىغا ئىجابىي جهھهتتىن
تهسىر كۆرسىتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۇسۇلالردىن بىرى

— ئۇالرغا ياردهم بېرىشتۇر.
   نۇرغۇنلىغان كىشىلهر سىزنىڭ قايسى مهكتهپنى
پۈتتۈرگهنلىكىڭىز بىلهن، ھهتتا ئۆتمۈشتىكى
نهتىجىلىرىڭىز بىلهن ھېسابلىشىپ ئولتۇرمايدۇ.
بىراق، سىز باشقىالرنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭالشقا
ياكى ئۇالرغا ياردهم بېرىشكه ۋاقىت ئاجراتسىڭىز،
كۈنلىرىڭىز قانداق ئۆتىدۇ؟ سىز خهندهكلهرگه
چۈشۈپ، ئۇ يهردىكىلهر بىلهن بىلله ئىشلهشكه
رازىمۇ؟ بۇالرنى قىلىشىڭىز باشقىالرنىڭ سىزگه
ئىشهنچ باغلىشىغا، شۇنداقال مۇھىم پهيتلهرده
باشقىالرنىڭ سىزنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىڭىزغا

ئهگىشىشىگه يول ئاچىدۇ.
 

  13. ھېس-تۇيغۇ جهھهتتىن يىمىرىلىشكه
ئۇچراشتىن ئۆزىڭىزنى قوغدايسىز.

 
    سىز ھېسسىي ئهقىلنىڭ — براۋنىڭ ئۆز غهرىزى-
گه يېتىش ئۈچۈن باشقىالرنىڭ ھېس-تۇيغۇسىدىن
پايدىلىنىشتىن ئىبارهت — قاراڭغۇ تهرىپى

بارلىقىنىمۇ تونۇپ يېتىسىز.
  مانا بۇ باشقىالر سىزگه شۇنداق قىلماقچى
بولغاندا، ئۆزىڭىزنى قوغداش ئۈچۈن ھېسسىي
ئهقلىڭىزنى كۈچهيتىپ تۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇشى-

ڭىزدىكى سهۋهبتۇر.

 
ئىنگلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى

 
ئهسلى مهنبه:

https://www.inc.com/justin-bariso/13-things-
emotionally-intelligent-people-do.html
https://psychcentral.com/lib/what-is-
emotional-intelligence-eq/
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ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئون باسقۇچى

دوكتور گرېگورىي ستانتون

مىسلىسىز ئويغىنىش 



   ئىرقىي قىرغىنچىلىق پهرهز قىلغىلى بولىدىغان، ئهمما توسۇۋالغىلى بولمايدىغان ئون باسقۇچ ئارقىلىق
تهرهققىي قىلىدىغان جهرياندۇر. ھهر باسقۇچتا، ئالدىنى ئېلىش تهدبىرلىرى ئۇنى توختىتااليدۇ. ئىرقىي
قىرغىنچىلىق جهريانى تۈز سىزىق بويىچه داۋامالشمايدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھهر قايسى باسقۇچى بىرال
ۋاقىتتا تهڭ يۈز بېرىشى مۇمكىن. لوگىكىلىق نۇقتىدىن ئېيتقاندا، كېيىن كېلىدىغان باسقۇچالر ئالدىدا
كېلىدىغان باسقۇچتىن بۇرۇن يۈز بېرىشى مۇمكىن. بىراق، بارلىق باسقۇچالر پۈتكۈل جهريان بويىچه

يۈرگۈزۈلۈشكه داۋاملىشىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئون باسقۇچى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت:
 

بىرىنچى: تۈرگه ئايرىش
 

   بارچه مهدهنىيهتلهر كىشىلهرنى مىللىتى، ئىرقى، دىنى ۋه دۆلىتىنى چىقىش قىلغان ئاساستا «بىز ۋه ئۇالر»
غا ئايرىپ پهرقلهندۈرىدىغان كاتېگورىيىلهرگه ئىگه. گېرمان ۋه يهھۇدىالر، خۇتۇالر ۋه تۇتسىالر (دېگهندهك
ئايرىشالر مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن.) راۋاندا ۋه بۇرۇندىغا ئوخشاش ھهر قايسى كاتېگورىيىدىكى ئىنسانالرنىڭ
ئارىلىشىپ ياشىشى كامچىل بولغان ئىككى قۇتۇپلۇق جهمئىيهتلهرده ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھهممىدىن كۆپ

يۈز بېرىشى مۇمكىن.
  بۇ دهسلهپكى باسقۇچتىكى ئاساسلىق ئالدىنى ئېلىش تهدبىرى — مىللهت ۋه ئىرق ھالقىغان، كهڭ
قورساقلىق ۋه چۈشىنىشنى ئاكتىپلىق بىلهن تهشۋىق قىلىدىغان، شۇنداقال بۆلۈنۈشتىن ھالقىغان تۈرگه
ئايرىشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئورگانالرنى قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارهت. ئهگهر كاتولىك چېركاۋى راۋاندا
جهمئىيىتىدىكىدهك مىللىي بۆلۈنۈشكه ئۇچرىمىسا، راۋاندادا بۇ خىل فۇنكىسىيىسىنى جارىي قىلدۇرالىغان
بوالتتى.  تانزانىيهگه ئوخشاش دۆلهتلهرده بىر ئورتاق تىلنى تهرهققىي قىلدۇرۇشمۇ دۆلهت ھالقىغان كىملىكنى
كۈچهيتتى. ئورتاق تهرهپلهر جهھهتته ئىزدىنىش ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دهسلىپىدىال ئالدىنى ئېلىشتا تولىمۇ

زۆرۈر ھېسابلىنىدۇ.
 

ئىككىنچى: سىمۋولالشتۇرۇش.
 

    بىز تۈرگه ئايرىش ئۈچۈن ئىسىمالرنى ياكى باشقا سىمۋولالرنى بهلگىلهيمىز. كىشىلهرنى «يهھۇدىالر» ياكى
«سىگانالر» دهپ ئاتايمىز. ياكى ئۇالرنى چىراي تۇرۇقىدىن ۋهياكى كىيىم-كېچىكىدىن پهرقلهندۈرىمىز. بۇ
رهۋىشته ھهر قايسى توپالرنىڭ ئهزالىرىغا سىمۋولالرنى قوللىنىمىز. تۈرگه ئايرىش ۋه سىمۋولالشتۇرۇش ئادهتته
ئىنسانالرغا قارىتىلىدۇ ۋه ئىنسانلىيلىقتىن چىقىرىلمىغۇچه ئىرقىي قىرغىنچىلىققا سهۋهب بولمايدۇ.
سىمۋولالر ئ ۆچمهنلىك بىلهن بىرىكىپ كهتكهنده، جهمئىيهت تهرىپىدىن يهكلىنىدىغان توپالرغا تهۋه
بولغۇچىالرغا مهجبۇرىي ھالدا سىمۋولالر تاقاپ قويۇلىدۇ. ناتسىستالر ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى يهھۇدىالرغا
بېرىلگهن سېرىق يۇلتۇز، كامبودژادىكى كمىر رۇج كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتى دهۋرىده شهرقىي رايوندىكى

كىشىلهرگه تاقالغان يېشىل شارپا مۇشۇ جۈملىدىن سانىلىدۇ.
    سىمۋولالشتۇرۇشقا قارشى كۈرهش قىلىش ئۈچۈن، نهپرهتنى ئىپادىلهيدىغان سىمۋولالر ۋه سۆز-جۈملىلهر
قانۇن بويىچه چهكلهنسه بولىدۇ. شۇنداقال، مهلۇم گورۇھقا خاس كىيىم-كېچهكلهر ياكى قهبىلىلهرگه خاس
بهدهننىڭ مهلۇم ئهزاسىغا داغالپ بهلگه سېلىش قاتارلىق قىلمىشالرمۇ چهكلهنسه بولىدۇ. بۇ يهردىكى باش
قېتىنچىلىقى شۇكى، بۇ ھهقتىكى قانۇنىي چهكلىمىلهر ئاۋامغا يىلتىز تارتقان مهدهنىيهت ئارقىلىق قولالشقا
ئېرىشهلمىگهن تهقدىرده، ئۆز رولىنى جارىي قىلدۇرالمايدۇ. گهرچه 1980-يىلىغا قهدهر، خۇتۇ ۋه تۇستى دېگهن
كهلىمىلهر برۇندىدا چهكلهنگهن بولسىمۇ، بىراق شىفىرلىق سۆزلهر بۇ كهلىمىلهرنىڭ ئورنىنى ئالغان. ناۋادا
كهڭرى قولالشقا ئېرىشهلىگهن تهقدىرده، سىمۋولالشتۇرۇشنى رهت قىلىشنىڭ رولى ئىنتايىن كۈچلۈك بولىدۇ. 
 بۇ  جهھهتته  بۇلغارىيهدىكى  ھادىسه  بۇنىڭغا مىسال بوالاليدۇ. بۇلغارىيهده  ھۆكۈمهت سېرىق  يۇلتۇز  بىلهن
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تهمىنلهشنى رهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئاز دېگهنده سهكسهن پىرسهنت يهھۇدىي بۇ خىل بهلگىلهرنى 
تاقىمىغان. بۇنىڭ بىلهن ناتسىستالرغا نىسبهتهن يهھۇدىالرنىڭ سىمۋولى قىلىنغان سېرىق يۇلتۇز

ئهھمىيىتىنى يوقاتقان.
 

ئۈچىنچى: چهتكه قېقىش
 

    ھۆكۈمران توپ باشقا توپتىكىلهرنىڭ ھوقۇقىنى رهت قىلىش ئۈچۈن قانۇن، ئۆرپ-ئادهت ۋه سىياسىي كۈچ
قاتارلىقالرنى ئىشقا سالىدۇ. ئاجىز توپ يېتهرلىك دهرىجىدىكى پۇقرالىق ھوقۇقى، سايالم ھوقۇقى، ھهتتا
ۋهتهنداشلىق ھوقۇقى قاتارلىقالردىن بهھرىمهن بواللمايدۇ. ھۆكۈمران توپ باشقا توپالرنى چهتكه قاقىدىغان،
ئاجىز توپنى ھوقۇقىدىن مهھرۇم  قويىدىغان ئىدىئولوگىيه بويىچه ياشايدۇ. بۇ خىل ئىدىئولوگىيه ھوقۇقنىڭ
ھاكىم توپ تهرىپىدىن مونوپول قىلىنىشىنى ۋه ياكى ھاكىم توپنىڭ ھوقۇقىنىڭ كۈچهيتىلىشىنى تهرغىپ
قىلىدۇ؛ ئاجىز توپنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچۇرىشىنى قانۇنىيالشتۇرىدۇ؛ چهتكه قېقىش ئىدىئولوگىيىسىنىڭ
تهرغىبچىلىرى دائىما زور تهسىر كۈچكه ئىگه بولۇپ، ئۆز ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ غهزهپ-نهپرهتلىرىنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ. بۇنىڭ مىساللىرىدىن بىرى ناتسىست گېرمانىيهسىده 1935-يىلى چىقىرىلغان نۇرېمبېرگ قانۇنى
بولۇپ، بۇ قانۇن بويىچه گېرمانىيهلىك يهھۇدىالر گېرمان ۋهتهنداشلىقىدىن چىقىرىۋېتىلگهن، شۇنداقال
ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدا ۋه ئۇنىۋېرسىتېتالردا ئىشلىشى چهكلهنگهن. بىرمادىكى روھىنگايا

مۇسۇلمانلىرىغا ۋهتهنداشلىق بېرىشنىڭ رهت قىلىنىشى بۇ جهھهتتىكى يېڭى زامان مىساللىرىدىن بىرىدۇر.
    چهتكه قېقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش — جهمئىىيهتتىكى ھهممه توپنىڭ يېتهرلىك دهرىجىدىكى سىياسىي
ھوقۇق ۋه پۇقرالىق ھوقۇقىدىن بهھرىمهن بواللىشىدىن دېرهك بېرىدۇ. دۆلهت تهۋهلىكى، مىللىتى، ئىرقى ۋه
دىنى سهۋهبلىك چهتكه قېقىش چوقۇم قانۇنسىزلىق دهپ بهلگىلىنىشى كېرهك. ئۆز ھهق-ھوقۇقى دهخلى-
تهرۇزغا ئۇچرىغان شهخىسلهرنىڭ دۆلهت، شىركهتلهر ياكى باشقا شهخىسلهر ئۈستىن ئهرز قىلىش ھوقۇقى

بولىدۇ.
 

تۆتىنچى: ئىنسانلىقتىن چىقىرىۋېتىش
 

    بىر توپ باشقا بىر توپنىڭ ئىنسانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ. ئىنسانلىقى رهت قىلىنغان توپنىڭ ئهزالىرى
ھايۋانالرغا، ھاشارهتلهرگه، قۇرۇت-قوڭغۇزالرغا ياكى كېسهللىككه تهڭداش قىلىنىدۇ. ئىنسانلىقتىن
چىقىرىۋېتىش قاتىللىققا قارشى نورمال ئىنسانىي يىرگىنىشتىن غالىپ كېلىدۇ. ئىنسانلىقتىن
چىقىرىۋېتىش باسقۇچىدا نهشرىيات، رادىئو-تېلېۋىزور ۋه ئىجتىمائىي مېدىياالر زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى
توپقا قارشى ئۆچمهنلىك تهشۋىقاتى ۋه ئۇالرغا تۆھمهت قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ھهتتا بۇ خىلدىكى
ئۆچمهنلىك تهشۋىقاتى مهكتهپلهرده ئۆتىلىدىغان دهرسلىك كىتابالرغىمۇ كىرگۈزۈۋېتىلگهن بولىدۇ. ئۆچمهنلىك
تهشۋىقاتى قۇتراتقۇلۇق قىلىش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ. كۆپ سانلىق توپقا باشقا توپالرنىڭ ئىنسانىيلىقتىن
ناقىس ئىكهنلىكى، ھهتتا ئۇالرنىڭ جهمئىيىتىگه نىسبهتهن يوچۇن كىشىلهر ھېسابلىنىدىغانلىقى
ئۆگىتىلىدۇ. كۆپ سانلىق توپقا «ئاز سانلىق توپ بولمىسا، بىزنىڭ ئهھۋالىمىز تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ» دېگهن
ئىدىيه سىڭدۈرۈۋېتىلىدۇ. كۈچى ئاجىز توپ شۇ دهرىجىده ئىنسانلىقتىن تۆۋهنلهشتۈرۈلىدۇكى، بهئهينى
يهھۇدىي جازا الگېرلىلىرىدىكىدهك، ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى نومۇرالرغا ئۆزگهرتىۋېتىلىدۇ. ئاجىز توپ
پاسكىنىچىلىققا، نىجىسلىققا ۋه پهسكهشلىككه تهڭداش قىلىپ قويۇلىدۇ. ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ رادىئو، گېزىت

ۋه باياناتلىرى (ئاجىز توپقا قارشى) ئۆچمهنلىك تهشۋىقاتى بىلهن تولۇپ تاشىدۇ.
   ئىنسانلىقتىن چىقىىرۋېتىشكه قارشى كۈرهش قىلىش ئۈچۈن، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قۇترىتىش
قوغدىلىدىغان بايانالر بىلهن ئارىالشتۇرۇۋېتىلمهسلىكى الزىم. ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈز بېرىۋاتقان
جهمئىيهتته   قارشى  پىكىرنىڭ  قانۇن  بويىچه  قوغدىلىشى  كهمچىل   بولىدۇ؛  قارشى  پىكىرگه  دېموكراتىك 
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جهمئىيهتتىكىدىن پهرقلىق مۇئامىله قىلىنىدۇ. يهرلىك ۋه خهلقئارالىق لېدىرالر ئۆچمهنلىك تارقىتىدىغان
سۆز-جۈملىلهرنىڭ ئىشلىتىلىشىنى ئهيىبلىشى ۋه بۇنى كۈلتۈرهل نۇقتىدىن قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان
ئورۇنغا ئېلىپ چىقىشى كېرهك. ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگهن ھۆكۈمرانالر چهتئهللهرگه سهپهر قىلىشتىن
چهكلىنىپ، ئۇالرنىڭ چهتئهلدىكى مال-مۈلۈكلىرى توڭلىتىلىشى كېرهك. ئۆچمهنلىك تارقىتىدىغان رادىئو
ئىستانسىسىلىرى توختىتىپ قويۇلۇشى ياكى تاقىۋېتىلىشى، ئۆچمهنلىك تهشۋىقاتى ۋه ئۇنىڭغا مهنبه
بولىدىغان ئىش-ھادىسىلهر ئاممىۋىي مېدىيا ۋه ئىنتېرنېتتا چهكلىنىشى، ئۆچمهنلىك جىنايهتلىرىگه ۋه بۇ

تىپتىكى رهزىللىكلهرگه ئۆز ۋاقتىدا جازا بېرىلىشى كېرهك.
 

بهشىنچى: تهشكىللهش
 

    ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئادهتته دۆلهت تهرىپىدىن تهشكىللىنىدۇ. دۆلهتنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈپهيلى
جاۋابكارلىققا تارتىلىشىنى رهت قىاللىشى ئۈچۈن خهلق ئهسكهرلىرى ئىشقا سېلىنىدۇ. (سۇداننىڭ دارفۇر
رايونىدىكى جانجاۋىد كۈچلىرى بۇنىڭ مىسالى بوالاليدۇ.) تهشكىللهش بهزى ھالالردا بىرهسمىي ھالدا بولىدۇ
(ھىندىستاندىكى يهرلىك قوراللىق كۈچلهرنىڭ يېتهكلىشىدىكى ھىندىستانلىق زوراۋان ئامما بۇنىڭ مىسالى
بوالاليدۇ)، ياكى ھۆكۈمهتنىڭ ھوقۇقنى تارقاقالشتۇرۇشى ئارقىلىق ئېلىپ بېرلىدۇ. ئارمىيهنىڭ ئاالھىده
قىسىملىرى ياكى خهلق ئهسكهرلىرى مهشىقلهندۈرلىدۇ ۋه قورالالندۇرىلىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئارقىلىق
ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىش ئۈچۈن پىالنالر تۈزۈلىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى مهقسهت قىلغان دۆلهتته قوراللىق
توقۇنۇشالر ياكى ئىچكى ئۇرۇش مهۋجۇت بولغان بولسا، ئۇ ھالدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھهرىكهتلىرى ئىچكى
ئىسياننى بېسىقتۇرۇش ھهرىكىتى نامىدا يۈرگۈزىلىدۇ. «مۇتلهق ئۇرۇش» دهۋرى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى
دهۋرىده باشالندى. خهلق جهڭگه قاتناشقۇچۇالردىن ئايرىپ ئولتۇرۇلماستىن ھاۋادىن بومباردىمان قىلىنىدۇ.
سوغۇق ئۇرۇشتىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان ئىچكى ئۇرۇشالردا ئوخشاشال خهلق بىلهن جهڭگه قاتناشقۇچىالر
ئايرىپ ئولتۇرۇلمىدى. بۇ ئىچكى ئۇرۇشالر ھهممه يهرنى قاپلىغان ئۇرۇش جىنايهتلىرىگه سهۋهب بولدى. ئىرقىي
قىرغىنچىلىق دائىمال ئىچكى ئۇرۇش ياكى دۆلهتلهر ئارا ئۇرۇش مهزگىلىده يۈز بېرىدۇ. قورال-ياراقالر دائىمال
(بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ قورال-ياراق تىجارىتى چهكلىمىسىگه خىالپلىق قىلغان ئاساستا)
دۆلهتنىڭ ۋه خهلق ئهسكهرلىرىنىڭ قولىغا ئېقىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھهرىكهتلىرى تېزلىشىدۇ. دۆلهت
(كۆزدىن يوقاتماقچى بولغان) توپنى سىياسىي لىدېرالرغا قارشى چىققان دېگهن گۇماننى باھانه قىلىپ، ئۇالرغا
قارشى مهخپىي ساقچىالرنى تهشكىللهيدۇ، ئۇالرنى قولغا ئالىدۇ، قىينايدۇ ۋه ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ. مهلۇم توپنى
نىشانغا ئېلىش توغرىسىدىكى تهشۋىقاتالر مېدىياالر ۋاسىتىسىده (ھاكىم توپقا) تهشۋىق قىلىنىدۇ، شۇنداقال
ئۆلتۈرۈش ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان خهلق ئهسكهرلىرى ۋه دۆلهت ئارمىيىسىدىكى مهلۇم ئهترهتلهر ئاالھىده

تهربىيلىنىدۇ.
   ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ «تهشكىللهش» باسقۇچىغا قارشى كۈرهش قىلىش ئۈچۈن، ئىرقىي قىرغىنچىلىق
مهقسهت قىلىنغان خهلق ئهسكهرلىرى ھهرىكهتلىرىگه قاتنىشىش قانۇنسىزلىق دهپ جاكارلىنىشى كېرهك. بۇ
خىل ھهرىكهتنىڭ باشالمچىلىرىغا باشقا دۆلهتلهر ۋىزا بهرمهسلىكى، ئۇالرنىڭ چهتئهلدىكى مال-مۈلكى
توڭلىتىلىشى كېرهك. بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگهن ھۆكۈمهتلهرگه ۋه
ھۆكۈمهتكه يانتاياق بولغان پۇقراالرغا قوراق-ياراق ئىمبارگوسى قويۇشى كېرهك. شۇنداقال، رۋاندادا يۈز بهرگهن
قىرغىنچىلىققا قىلغاندهك، بۇ ئىمبارگوغا خىالپلىق قىلىشنى تهكشۈرىدىغان كومېتىت تهشكىللهپ،

ئىمبارگوغا خىالپلىق قىلغۇچىالرنى خهلقئارا قانۇن بويىچه جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرهك.
 

ئالتىنچى: ئىككى قۇتۇپلىشىش
 

    ھهددىدىن  ئاشقۇچىالر توپالرنى  بۆلۈۋېتىدۇ. نهپرهتلهنگۈچى  توپ  قۇتۇپلىشىش  تهشۋىقاتى  ئېلىپ  بارىدۇ. 
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قانۇن ئۆز-ئارا توي قىلىشنى، ياكى ئىجتىمائىي ئارىلىشىشنى چهكلهيدۇ. ھهددىدىن ئاشقۇچى
تېررورىزم مۆتىدىل توپنى قورقىتىشنى ۋه ئۇالرنىڭ سۈكۈت قىلىشنى نىشان قىلىنىدۇ. جىنايهت
ئىشلهۋاتقان توپتىكى مۆتىدىللهر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشقا ھهممىدىن بهك قادىر
بوالاليدىغان بولغاچقا، بۇنداقالر ھهممىدىن ئاۋۋال قولغا ئېلىنىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىدۇ. ئاندىن،
ئىرقىي قىرغىنچىلىققا نىشان قىلىنغان توپنىڭ لېدىرلىرى قولغا ئېلىنىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىدۇ.
ھاكىم توپنىڭ نىشانغا ئېلىنغان توپقا قارشى مۇتلهق كۈچله ئىگه بولۇشىنى روياپقا
چىقىرىدىغان، جىددىي ئهھۋالغا ئائىت قانۇن-پهرمانالرنى چىقىرىدۇ. ئاساسىي كىشىلىك ھوقۇق
ۋه ئهركىنلىكلهر قانۇن ۋاسىتىسى بىلهن چهكلىنىدۇ. نىشانغا ئېلىنغان توپ ئۆزىنى قوغداش
ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولماسلىقى، شۇنداقال ھاكىم توپ تهرىپىدىن مۇتلهق ھالدا كونترول
قىلىنىشى ئۈچۈن قورالسىزالندۇرىلىدۇ.(ئۇيغۇرالرنىڭ قىڭراق، پىچاقلىرىنىڭ زهنجىرلىنىشى

مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن-ت) 
    مۆتىدىل لېدىرالرنىڭ ياكى كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرىنىڭ ياردىمى ئارقىلىق بۇ خىل
جىنايهتلهرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولۇشى مۇمكىن. ھهددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ مال-مۈلۈكى
مۇسادىره قىلىنىشى، ئۇالرنىڭ چهتئهللهرگه سهپهر قىلىشىنى چهكلهش ئۈچۈن ۋىزا
بېرىلمهسلىكى كېرهك. خهلقئارالىق ئىمبارگو ۋه ھهددىدىن ئاشقۇچى لېدىرالرنىڭ رايوندا يېتىم
قالدۇرۇلۇشى قاتارلىق ۋاسىتىلهر ئارقىلىق ھهددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ سىياسىي ئۆزگۈرۈش
قوزغىشىغا تاقابىل تۇرۇلۇشى كېرهك.  قارشى توپالرنىڭ قورالسىزالندۇرۇلىشىغا قارشى كۈچلۈك
قارشىلىقالر ئوتتۇرىغا چىقىشى كېرهك. زۆرۈرىيهت تۇغۇلغان تهقدىرده، ئىرقىي قىرغىنچىلىق
ئۈچۈن نىشانغا ئېلىنغان توپ ئۆزىنى قوغداشقا قادىر بواللىشى ئۈچۈن قورالالندۇرۇلۇشى كېرهك.

 
يهتتىنچى: تهييارلىق قىلىش

 
    دۆلهت ھىمايىسىدىكى توپنىڭ ياكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان توپنىڭ لېدىرلىرى
يهھۇدى، ئهرمهن، تۇتسى ۋه باشقا نىشانغا ئېلىنغان توپالرنىڭ «مهسىلىسى» ئۈچۈن «ئاخىرقى
ھهل قىلىش چارىسى»نى پىالنالشقان. بۇ لېدىرالر ئۆز مهقسىتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن دائىمال
سىلىقالشتۇرۇلغان سۆز-ئىبارىلهرنى قوللىنىدۇ. مهسىلهن، ئۇالر ئۆز قىلمىشىنى «تازىالش»
ياكى «تېررورىزىمغا قارشى تۇرۇش» دهپ ئاتىۋالىدۇ. ئۇالر ئارمىيه قۇرىدۇ، قورال-ياراق
سېتىۋالىدۇ، ئۆز ئارمىيىسىنى ۋه خهلق ئهسكهرلىرىنى تهربىيىلهيدۇ. ئۇالر ئۆز پۇقرالىرىغا
زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپتىن قورقۇش ئېڭىنى سىڭدۈرىدۇ. لېدىرلىرى دائىمال «ناۋادا
بىز ئۇالرنى ئۆلتۈرمىسهك، ئۇالر بىزنى ئۆلتۈرىدۇ» دهپ جار سېلىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى
ئۆزىنى قوغداش ھهرىكىتى دهپ ئاتىۋالىدۇ. باشقا توپالردا قورقۇنچ پهيدا قىلىشنى مهقسهت
قىلىدىغان قۇتراتقۇ شوئارالر ۋه ئۆچمهنلىك تهشۋىقاتلىرى ھهر جاينى قاپاليدۇ. ھاكىم توپنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىغا تهھدىت ئېلىپ كېلىدىغان تېنچلىق كېلىشىملىرى ياكى چېرىكلىككه قارشى
تۇرۇش قاتارلىق سىياسىي جهريانالر ئهمهلىيهتته ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تهپكه بولۇپ بېرىشى

مۇمكىن.
    ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تهييارلىق قىلىشقا قارشى تۇرۇشتا قورال-ياراق ئىمبارگوسى قويۇلسا
ۋه بۇ ئىمبارگونىڭ ئىجرا قىلىنىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان كومېتىتالر تهسىس قىلىنسا
بولىدۇ. شۇنداقال ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تهييارلىق قىلىشقا قارشى تۇرۇش يهنه ئىرقىي
قىرغىنچىلىققا قۇتراقۇلۇق قىلىشقا ۋه ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىشقا ھهمدهم بولۇشقا قارشى
ئهرز قىلىشنى ئۆز ئىچىگه  ئېلىشى كېرهك. بۇ «ئىرقىي قىرغىنچىلىق كېلىشىمى»نىڭ ئۈچىن-
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چى نومۇرلۇق بهلگىلىمىسىده كۆرسىتىلگهن ئىككى خىل جىنايهتتۇر.     
 

سهككىزىنچى: زىيانكهشلىك قىلىش
 

    زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرغا دۆلىتى، مىللىتى، ئىرقىي ۋه دىنىي كىملىكىگه بىنائهن ساالھىيهت
بېكىتىلىدۇ ۋه ئايرىۋېتىلىدۇ. زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپنىڭ ئهڭ ئاداققى ئىنسانىي ھهق-ھوقۇقلىرى 
قانۇنغا ئۇيغۇنسىز شهكىلده ئۆلتۈرۈۋېتىش، قيىن-قىستاققا ئېلىش ۋه مهجبۇرىي يۆتكىۋېتىش (مهسىلهن،
ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچكىرىگه مهجبۇرى يۆتكىۋېتىلىشىگه ئوخشاش-ت) قاتارلىقالر يولالر بىلهن دهپسهنده
قىلىنىدۇ. ئۆلتۈرۈلۈش تىزىملىكى بهلگىلىنىدۇ. دۆلهتنىڭ قوللىشى ئاستىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا،
زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپالرغا تهۋه كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ساالھىيىتىنى بهلگىلهيدىغان سىمۋولالرنى
كىيىش ياكى تاقاشقا مهجبۇرلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ مال-مۈلكى مۇسادىره قىلىنىدۇ. بهزىده زىيانكهشلىككه
ئۇچرىغۇچى توپ نامراتالر رايونىغا ئايرىۋېتىلىدۇ، يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سولىۋېتىلىدۇ، ياكى ئاچارچىلىق
رايونىغا قامال قىلىنىدۇ ۋه ئاچارچىلىقتا قالدۇرىلىدۇ. زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپنىڭ ئاستا-ئاستا
ھاالك قىلىۋېتىلىشى ئۈچۈن، ئۇالرغا كېرهكلىك سۇ، يېمهكلىك قاتارلىق مهنبهلهر ئۈزۈۋېتىلىدۇ.
(زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپنىڭ) تۇغۇپ كۆپىيىشىنى توسۇش ئۈچۈن مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش
ياكى مهجبۇرىي ھامىله چۈشۈرۈۋېتىش قىلمىشلىرى سادىر قىلىنىدۇ. بالىالر ئاتا-ئانىلىرىدىن مهجبۇرىي
ئايرىۋېتىلىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلىنىدۇ. يۇقىرىقى بۇزغۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهممىسى
«ئىرقىي قىرغىنچىلىق كېلىشىمى»ده قانۇنسىزلىق دهپ بهلگىلهنگهن ئىرقىي قىرغىنچىلىق
جىنايهتلىرىدۇر. يۇقىرىقىالر مهلۇم بىر توپنىڭ بىر قىسىمىنى يوقىتىش ئۈچۈن قهستهنلىك بىلهن قىلىنغان
قىلمىشالر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىشى ھېسابلىنىدۇ. (ئىرقىي قىرغىنچىلىق
كېلىشىمىگه) قارشى ھهرىكهت قىلغان ئادۇۋكاتالر، دىپلوماتالر ۋه باشقىالر بۇ جىنايهتلهرنىڭ ئىرقىي
ethnic) «قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىشىپ، يۇمشاق ھالدا «ئېتنىك تازىالش
cleansing) دهپ ئاتىشىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يۈرگۈزگۈچىلهر بۇ خىلدىكى قىرغىنچىلىققا
خهلقئارالىق تهسىر كۈچكه ئىگه بىرهر جاۋاب بىلهن قارشى چىقىلىش چىقىلماسلىقنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ. ناۋادا
ئۆز جىنايىتىگه قارشى ئىنكاسالر بولمىسا، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى داۋامالشتۇرۇسا بولىدىغانلىقىنى تونۇپ
يېتىدۇ. بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى، يهرلىك تهشكىالتالر ۋه دۇنياۋىي كۈچلهر يېڭى ئىرقىي

قىرغىنچىلىقالرغا قوش ئۆلچهم قوللىنىدۇ ۋه ئۇنىڭغا يول قويىدۇ.
   بۇ باسقۇچتا، بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىددى ھالىتى چوقۇم ئېالن قىلىنىشى كېرهك. ناۋادا دۇنياۋىي
كۈچلهر، رايونلۇق ئىتتىپاقداشالر، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى بىخهتهرلىك كومېتىتى، ياكى بىرلهشكهن
دۆلهتلهر تهشكىالتى باش مهجلىسىنى سهپهرۋهر قىلغىلى بولغان تهقدىرده، قوراللىق ئارىلىشىشقا تهييارلىق
كۆرۈلۈشى كېرهك. ۋهياكى زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپنىڭ ئۆزىنى قوغدىشى ئۈچۈن، ئۇالرغا بار كۈچ
بىلهن ياردهم بېرىش كېرهك. پاناھلىق تىلىگۈچىلهرنىڭ ساقالنغىلى بولمايدىغان دهرىجىده باشقا دۆلهتلهرگه
ئېقىش دولقۇنىغا ھهمدهم بولۇش ئۈچۈن، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى تهرىپىدىن ئىنسانىي ياردهم

ھهرىكهتلىرى تهشكىللىنىشى كېرهك.
 

توققۇزىنچى: يوقىتىش 
 

    يوقىتىش باشلىنىدۇ ۋه تېزال قانۇنىي جهھهتتىن «ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دهپ ئاتىلىدىغان كهڭ كۆلهملىك
ئۆلتۈرۈش (قهتلىئام)كه ئايلىنىدۇ. بۇ ئۆلتۈرگۈچىلهر ئۈچۈن «يوقىتىش» دهپ قارىلىدۇ، چۈنكى ئۇالر
زىيانكهشلىككه    ئۇچرىغۇچىالرنىڭ   تولۇق    مهنىدىكى    ئىنسان  ئىكهنلىكىگه    ئىشهنمهيدۇ. بۇ    ئىش 
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(قىرغىنچىلىق) دۆلهت تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغاندا، قوراللىق كۈچلهر قهتلىئامدا خهلق ئهسكهرلىرى بىلهن
بىلله ھهرىكهت قىلىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئاداققى مهقسىتى نىشانالنغان توپنىڭ بارلىق ئهزالىرىنى
پۈتۈنلهي ئۆلتۈرۈۋېتىشتۇر. لېكىن، ئىرقىي قىرغىنچىلىقالرنىڭ كۆپىنچىسى «قىسمهن» ئىرقىي
قىرغىنچىلىقتۇر. نىشانالنغان توپنىڭ مائارىپ تهربىيهسى كۆرگهن بارلىق ئهزالىرى ئۆلتۈرۈۋېتىلىشى مۇمكىن
(1972 – يىلى بۇرۇندىدا يۈز بهرگهندهك). ئۇرۇش قىلىش يېشىغا يهتكهن بارلىق ئهرلهر ۋه ئوغۇلالر
ئۆلتۈرۈۋېتىلىشى مۇمكىن (1995 – يىلى بوسنىيه، سرېبرېنىكادا يۈز بهرگهندهك). بارلىق قىز – ئايالالرغا
باسقۇنچىلىق قىلىنىشى مۇمكىن (دارفۇر، بېرمادا يۈز بهرگهندهك). ئايالالرغا كهڭ كۆلهمده باسقۇنچىلىق
قىلىش يېقىنقى زاماندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقالرنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىدىن بىرىگه ئايالندى. باسقۇنچىلىق
زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپنى گېن جهھهتتىن ئۆزگهرتىش ۋه ۋهيران قىلىشنىڭ ۋاسىتىسى قىلىندى.
ئىرقىي قىرغىنچىلىق بهزىده ئۆزئارا زىددىيهتلىشىۋاتقان توپالر ئارىسىدىكى قىساس ئېلىش تىپىدىكى
ئۆلتۈرۈشلهردىن نهتىجىلىنىپ، قوش تهرهپلىك، قاينامسىمان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئايالنمىسىنى
شهكىللهندۈردى (بۇرۇندىدىكىگه ئوخشاش). (نىشانالنغان) توپنى تارىخ سهھنىسىدىن يوقىتىش ئۈچۈن
كۈلتۈرهل ۋه دىنىي ئاالھىدىلىكلهر ۋهيران قىلىندى (1915 ~ 1922 – يىلىغىچه ئهرمىنىيه؛ 2014 ~ 2018 –

يىلىغىچه دائىش).
    داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى پهقهت تېز ۋه قۇدرهتلىك ھهربىي كۈچ ئارقىلىق ئارىالشقاندىال
ئاندىن توختاتقىلى بولىدۇ. ھهقىقىي بىخهتهر رايون ياكى پاناھلىق تىلىگۈچىلهرنىڭ قېچىش كارىدورى ئېغىر
تىپتىكى قورالالر بىلهن قورالالنغان خهلقئارالىق كۈچلهرنىڭ قوغدىشى ئاستىدا بهرپا قىلىنىشى كېرهك.
(خهتهرلىك «بىخهتهر» رايوننىڭ بولغىنىدىن بولمىغىنى ئهۋزهل). قوراللىق ئارىلىشىش جهھهتته، ئهگهر
سىياسىي جهھهتتىن مۇمكىنچىلىك بولسا، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئىجازهت بهرگهن كۆپ تهرهپلىك
ھهربىي كۈچ (بۇ ئىشقا) ئارىلىشىشى كېرهك. ب د ت نىڭ دائىمىي ھازىر يۇقىرى دهرىجىلىك بىرىگادىسى،
ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تېز سۈرئهتته ئىنكاس قايتۇرۇش قىسمى ياكى (ناتو، شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيا
ئىتتىپاقى، غهربىي ئافرىقا دۆلهتلىرى ئىقتىساد بىرلىكى دېگهندهك) رايون خاراكتېرلىك كۈچلهر ھهرىكهت
قىلىش ئۈچۈن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى خهۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ ئىجازىتىنى ئېلىشى كېرهك. ب د ت
قۇرۇلتىيى 1950 – يىلى ماقۇلالنغان تىنچلىق ئۈچۈن بىرلىشىش قارارىغا ئاساسهن ھهرىكهتلهرگه ئىجازهت
بهرسه بولىدۇ. مهزكۇر قارار مۇشۇ خىل ئارىلىشىشالر ئۈچۈن 13 قېتىم ئىشلىتىلىپ باققان. ئهگهر ب د ت
پالهچ ھالغا چۈشۈپ قالسا، رايون خاراكتېرلىك كۈچلهر چوقۇم ب د ت نىزامىنىڭ سهككىزىنچى بابىغا
ئاساسهن ھهرىكهت قىلىشى كېرهك. (بۇ خىل ئىرقىي قىرغىنچىلىقالرغا قارىتا) خهلقئارانىڭ قوغداش
مهسئۇلىيىتى مهلۇم بىر دۆلهتنىڭ تار مهنپهئهتىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ئهگهر كۈچلۈك دۆلهتلهر بىۋاسىته
ئارىلىشىش ئۈچۈن ئهسكهر چىقارمىسا، شۇ رايوندىكى دۆلهتلهرنى ۋهقهگه ئارىلىشىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ھاۋا

تىرانسىپورتى، ئهسلىھه ۋه ئىقتىسادىي ياردهملهر بىلهن تهمىنلىشى كېرهك.
 

ئونىنچى: ئىنكار قىلىش 
 

ئىنكار قىلىش باشتىن – ئاخىر داۋاملىشىدىغان، شۇنداقال كۆپىنچه ھالالردا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا
ئهگىشىپال كېلىدىغان ئهڭ ئاخىرقى باسقۇچتۇر. ئۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاراكتېرىدىكى قهتلىئامالرنىڭ
ئهڭ روشهن ئاالمهتلىرىدىن بىرىدۇر. ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغۇچىالر زور كۆلهملىك قهبرىلهرنى كوالپ،
جهسهتلهرنى كۆيدۈرۈپ، دهلىل – ئىسپاتالرنى يوقىتىشقا ئۇرۇنىدۇ ۋه ۋهقه شاھىدلىرىغا تهھدىت سالىدۇ. ئۇالر
ئۆزىنىڭ ھهرقانداق جىنايهت سادىر قىلغانلىقىنى ئىنكار قىلىدۇ، شۇنداقال زىيانكهشلىككه
ئۇچرىغۇچىالرنىڭ بېشىغا كهلگهن ئىشالرنى (ئېچىنغان قىياپهتته) ئهيىبلىشىدۇ. ئۇالر جىنايهتنى
تهكشۈرگۈچىلهرگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ ۋه مهجبۇرىي ھالدا ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىنىپ، چهت ئهللهرگه
قېچىپ كهتكهنگه قهدهر تهختته  ئولتۇرىۋېرىدۇ. چهت  ئهلده  ئۇالرنى سوتالش  ئۈچۈن  مهخسۇس  سوت  تهسىس
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قىلىنمايال قالسا، ئۇالر خۇددى پول پوت (Pol Pot) ياكى ئىدى ئامىن (Idi Amin)غا ئوخشاش، چهتئهلدىمۇ
جازاغا تارتىلماي، بهخىرامان يۈرۈۋېرىدۇ.

   ئىنكار قىلىشقا قايتۇرۇلىدىغان ئهڭ ياخشى ئىنكاس خهلقئارالىق سوتنىڭ ياكى دۆلهت سوتىنىڭ
جازاسىدۇر. ئۇ يهرده (يهنى مۇشۇ خىل سوتالردا) دهلىل – ئىسپاتالرنى ئاڭالپ چىققىلى ۋه قاتىلالرنى
Khmer) جازالىغىلى بولىدۇ. يۇگۇسالۋىيه سوتى، رىۋاندا ياكى سىيېررا لېئون سوتى، كامبودژادا خىمېر روج
Rouge) نى سوتالش ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان سوت ياكى خهلقئارالىق جىنايى ئىشالر سوتىغا ئوخشاش سوتالر
ئهڭ قهبىھ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قاتىللىرىنى ئهيۋهشكه كهلتۈرهلمهسلىكى مۇمكىن. لېكىن ئۇالرنى قولغا
ئېلىش ۋه ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن ئهرز قىلىشتىن ئىبارهت سىياسىي ئىراده بولسىال، ئۇالرنىڭ بهزىلىرىنى
قانۇننىڭ جازاسىغا ئۇچرىتىش مۇمكىن. يهرلىك ئادالهت ۋه ھهققانىيهت كومىتېتلىرى، شۇنداقال ئاممىۋى
مهكتهپ مائارىپى ئىنكارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇسۇللىرىدىن بىرىدۇر. ئۇالر يارىشىش ۋه ئالدىنى ئېلىش

خاراكتېرلىك مائارىپ ئۈچۈن يول ئېچىشى مۇمكىن. 
***

    مهزكۇر قهدهم باسقۇچ ئهندىزىسى — ئىرقىي قىرغىنچىلىق گهرچه قهدهم باسقۇچلىرى گهرچه تۈز سىزىقلىق
تهرتىپ بويىچه داۋامالشمىسىمۇ، بۇ جهرياندا يهنىال لوگىكىلىق نۇقتىدىن ئىرقىي قىرغىچىلىق جهريانىنىڭ
بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ بىزنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق لوگىكىسىنى چۈشىنىشىمىزگه ياردهم
بېرىشتىن سىرت، كىشىلهر بۇ ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ دهسلهپكى بېشارهتلىرىنى كۆرهلهيدۇ ۋه
ئۇنىڭ قاچان يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلهلهيدۇ. لېدىرالر بۇ ئارقىلىق (ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ) ھهر

باسقۇچىدىكى تۈرتكىلىك كۈچلهرنى توسۇش ئۈچۈن سىياسهتلهرنى بېكىتهلهيدۇ.
    مهن دهسلهپكى سهككىز باسقۇچلۇق ئهندىزهمنى تۈزىتىشكه ياردهم قىلغان نۇرغۇن كىشىلهرگه، بولۇپمۇ
ماڭا «كهمسىتىش» ئىبارىسىنىڭ ئورنىغا «شهنىگه داغ چۈشۈرۈش» سۆزىنى؛ «زىيانكهشلىك قىلىش» نىڭ
ئورنىغا «چهكتىن ئاشۇرۇپ خورالش»نى ئىشلىتىشنى تهۋسىيه قىلغان كانادا خان جهمهتى ھهربىي
ئىنستىتۇتىدىكى پروفېسسور ئاالن ۋايتخورنغا رهھمهت ئېيتىمهن. مهن ئهسلى كىشىلهرگه بهكرهك تونۇشلۇق
بولغانلىقى، شۇنداقال «ئىرقىي كهمسىتىش قانۇنى» ۋه «خهلقئارا زىيانكهشلىك قانۇنى»غا تېخىمۇ ماس
كهلگهنلىكى ئۈچۈن، «كهمسىتىش» ۋه «زىيانكهشلىك قىلىش» ئىبارىلىرىنى ئىشلهتكهنىدىم. مهن يهنه بۇ
ئهندىزىگه ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ جىنس جهھهتتىكى ئامىللىرىنى ۋه باشقا تۈزىتىشلهرنى كىرگۈزگهن

پروفېسسور ئېلىسا ۋون جوۋدېن فورجېيغىمۇ كۆپتىن كۆپ رهھمهت ئېيتىمهن.
   ھهرقانداق ئهندىزه مۇكهممهل بولمايدۇ. بۇالرنىڭ ھهممىسى پهقهت بىزنىڭ ئىجتىمائىي ۋه كۈلتۈرهل
جهريانالر ھهققىده تېخىمۇ ئېنىق چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشىمىزغا ياردهم قىلىدىغان رېئاللىقالرنىڭ ئىدېئال
تىپ شهكلىده ئىپادىلىنىشىدۇر. (بۇ ئهندىزىلهردىن پايدىلىنىشتا) ھهرقانداق باسقۇچنى مهلۇم بىر ۋهزىيهت
بىلهن ئارىالشتۇرۇۋهتمهسلىك كېرهك. خۇددى تېرمومېتىردىكى تېمپىراتۇرا كۆرسهتكۈچى يۇقىرىالپ –
تۆۋهنلهپ تۇرغاندهك، توقۇنۇش يۈز بېرىشى مۇمكىن بولغان رايوندىكى ئىجتىمائىي تېمپىراتۇرامۇ يۇقىرىالپ –
تۆۋهنلهپ تۇرىدۇ. بۇ ئهندىزىنى تۈز سىزىقلىق ئهندىزه بىلهن ئارىالشتۇرۇۋهتمهسلىك تولىمۇ مۇھىم. بارلىق

ئىرقىي قىرغىنچىلىقالردا، نۇرغۇن باسقۇچالر (ئارقىمۇ ئارقا ئهمهس، بهلكى) بىرال ۋاقىتتا يۈز بېرىدۇ.
    بۇ ئهندىزىنىڭ مهقسىتى باربارا خارفنىڭ (بۇ ساھهده) يېتهكچى ئورۇندا تۇرۇۋاتقان، ئىرقىي قىرغىنچىلىق
ۋه سىياسىي قىرغىنچىلىقنىڭ دۆلهت خهۋپى تهھلىلى ئهندىزىسىدىكى خهۋپ ئامىللىرىنى قهدهم باسقۇچلۇق
قۇرۇلمىغا  كىرگۈزۈشتۇر. سىياسىي تۇراقسىزلىق خهۋپى كۇپېرنىڭ تهبىرىدىكى (جهمئىيهت قۇرۇلمىسىدا)
چوڭقۇر ھاڭ ۋه تهبىقه ئايرىمىسى بار «بۆلۈنگهن جهمىئىيهتلهر»نىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرىدۇر. دۆلهت
يېتهكچىلىكىدىكى ئىرقىي كهمسىتىشنىڭ ئوبيېكتى بولغان توپالر كهمسىتىشنىڭ زىيانكهشلىكىگه
ئۇچرىغۇچىالردۇر. چهتكه قاققۇچى ئىدىئولوگىيه كهمسىتىش ۋه ئىنسانلىقتىن چىقىرىۋېتىشنىڭ يادروسىدۇر.
مۇستهبىت ھاكىمىيهت ئۆچمهن توپنىڭ تهشكىللىنىشىنى شارائىت بىلهن تهمىنلهيدۇ. سهرخىلالرنىڭ ئىرققا
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كۆره قۇتۇپلىشىشى قۇتۇپلىشىشنىڭ ئاالھىدىلىكىدۇر. بىر دۆلهتته تىجارهتتىكى ئوچۇق – ئاشكارىلىقنىڭ
ۋه چېگرا سىرتىدىن كىرىدىغان تهسىرنىڭ يېتهرسىز بولۇشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياكى سىياسىي
قىرغىنچىلىق ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان تهييارلىق نىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرىدۇر. ئىنسان ھهقلىرىنى كهڭ
كۆلهمده دهپسهنده قىلىش زىيانكهشلىكنىڭ ئىسپاتىدۇر. ئىلگىرى سادىر قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق

ياكى سىياسىي قىرغىنچىلىق ئۈچۈن جازاغا تارتىلماسلىق ئىنكار قىلىشنىڭ ئىسپاتىدۇر.
   ئ هڭ ئاخىرىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسۇلى ئاممىۋى مائارىپ،
شۇنداقال پهرقلهرگه بولغان ئىجتىمائىي ۋه كۈلتۈرهل كهڭ قورساقلىقنى كۈچهيتىشتۇر. ئهنه شۇ ۋهجىدىن،
«ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى كۆزىتىش ئورگىنى» ۋه «ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى ئىتتىپاق» دۇنيا مىقياسىدا
كىشىلهرنى تهربىيهلهپ، ئۇالرنى ئىرقىي قىرغىنچى كۈچلهرنى كۆرگهن ھامان قارشى تۇرىدىغان قىلىشنى

ئۈمىدنى قىلماقتا. 
    ئهڭ ئاخىرىدا، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا خاتىمه بېرىدىغان ھهرىكهت خهلقئارالىق قوراللىق ئارىلىشىشتىن
ئهمهس، ئهكسىچه ھهرقانداق شهكىلدىكى كهمسىتىشكه؛ ئىنسانلىقتىن چىقىرىۋېتىشكه، ئۆچمهنلىككه
تولغان سۆزلهرگه ۋه ئۆچمهن توپالرنىڭ شهكىللىنىشىگه؛ ئۆچمهنلىكنى، ئىرقچىلىقنى ياكى  ياتالرنى ئۆچ
كۆرۈشنى تهرغىب قىلىدىغان سىياسىي پارتىيهلهرنىڭ باش كۆتۈرۈشىگه؛ چهتكه قاققۇچى ئىدىئولوگىيهنى
ياقىاليدىغان قۇتۇپالشقان سهرخىلالرنىڭ رهھبهرلىك ئورنىغا چىقىشىغا؛ ئىنسان ھهقلىرىنى كهڭ كۆلهمده
دهپسهنده قىلىدىغان ساقچى دۆلهتلىرىگه؛ چېگرانى خهلقئارا تىجارهت ۋه ئاالقىگه ئېتىۋېلىشقا؛
زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپالرغا ۋه ئىنسانىيهتكه قارشى سادىر قىلىنغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياكى

جىنايهتلهرنى ئىنكار قىلىشقا قارشى تۇرىدىغان ئاممىۋى قارشىلىقالردىن كېلىدۇ.
   بۇ ئهسىرده ئىرقىي قىرغىنچىلىققا خاتىمه بېرىدىغان ھهرىكهت چوقۇم ئارىمىزدىكى كهمسىتىشكه،
ئۆچمهنلىككه، مۇستهبىتلىككه قارشى تۇرغۇدهك جۈرئىتى بار كىشىلهر ئارىسىدا باش كۆتۈرۈشى كېرهك.
ئىنسانىيهتنىڭ (زۇلۇم، ناھهق زىيانكهشلىكلهرگه تولغان) ياۋايى ئۆتمۈشىدىن قالغان ئاسارهتلهر بىزنى بىزنى

تىنچ كهلگۈسىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايدىغان قىلىپ قويماسلىقى كېرهك.
   تارىختا (بۇنىڭغا ئوخشاش) ھهرقانداق بىر يۈزلىنىش بولۇپ باققانلىقىدىن گۇمان قىلغۇچىالرغا قارىتا،
بىزنىڭ ئورتاق ئىنسانىيلىقىمىز ئىشلىرىمىزغا مهنه ئاتا قىلىشقا يېتهرلىكتۇر. ئارىمىزدىكى تارىخنىڭ

نىشانسىز ھادىسه ئهمهسلىكىنى بىلىدىغانالرغا قارىتا، بۇ بىزنىڭ چاقىرىقىمىز ۋه تهقدىرىمىزدۇر.
 

 
 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم ۋه ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى
 

مهنبه:  
 

https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide
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ئامېرىكا بىئ ولوگىيىلىك قورالالر قانۇن
اليىھهسىنىڭ تۈزگۈچىسى: 

تاجسىمان ۋىرۇس بىئولوگىيىلىك قورالىدۇر

Francis) ئامېرىكا بىئ ولوگىيىلىك قورالالر قانۇن اليىھهسىنىڭ تۈزگۈچىسى، دوكتور فرانسىس بويېل   
Boyle) جاھان ئهھلىنى ھاڭ – تاڭ قالدۇرغان بىر قېتىملىق سۆھبهتته، 2019 – يىلىنىڭ ئاخىرىدا پهيدا
بولغان ۋۇخهن تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ ھۇجۇمچان بىئولوگىيىلىك ئۇرۇش قورالى ئىكهنلىكىنى ۋه دۇنيا سهھىيه

تهشكىالتى (WHO)نىڭ بۇنىڭدىن ئاللىقاچان خهۋهر تاپقانلىقىنى تهپسىلىي شهرھلىدى.
   فرانسىس بويېل ئىللىنويىس (Illinois) قانۇن ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق قانۇن پروفېسسورى بولۇپ، ئۇ
«بىئولوگىيىلىك قورالالرنى چهكلهش ئهھدىنامىسى»نىڭ ئامېرىكا دۆلهت ئىچىده ئىجرا قىلىنىدىغان،
«بىئولوگىيىلىك قورالالر ئارقىلىق تېرورىزمغا قارشى تۇرۇش قانۇنى» دېگهن نام بىلهن تونۇلغان قانۇن
اليىھهسىنى تۈزگهن ۋه مهزكۇر اليىھه ئامېرىكادىكى ئىككى پاالتا تهرىپىدىن بىردهك ماقۇللىنىپ، پرىزدېنت

جورجى W بۇش تهرىپىدىن ئىمزاالنغاندىن كېيىن رهسمىي قانۇنغا ئايالنغان.
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دوكتور فرانسىس بويلېر «گېئوپولىتىكا ۋه ئېمپېرىيه» تاراتقۇسىنىڭ مهخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ،
ۋۇخهنده يامرىغان تاجسىمان ۋىرۇس، خىتاي ۋه ئۇ مهزكۇر يۇقۇملۇق كېسهلنىڭ تارقىلىش مهنبهسى دهپ
(BSL-4) قارايدىغان (ۋۇخهندىكى) 4 - دهرىجىلىك بىئولوگىيىلىك بىخهتهرلىككه ئىگه تهجرىبىخانا

ھهققىده توختالدى.
    ئۇ مهزكۇر ۋىرۇسنىڭ ئهجهللىك ۋه ھۇجۇمچان بىئولوگىيىلىك ئۇرۇش قورالى ياكى (باشقا ۋىرۇسنىڭ)
فۇنكىسىيه خۇسۇسىيىتىگه ئېرىشىلگهندىن كېيىن، ئۇنى گېن نۇقتىسىدىن ئۆزگهرتىش ئارقىلىق
تهييارالنغان، ھهربىي ۋه پۇقراۋى ساھهده تهڭ ئىشلىتىلىدىغان بىئولوگىيىلىك ئۇرۇش ۋىرۇسى ئىكهنلىكىگه
ئىشىنىدۇ ۋه خىتاي ھۆكۈمىتى شۇ سهۋهبتىن دهسلهپته بۇ ئىشنى يوشۇرۇشقا تىرىشىپ، ئهمدىلىكته بار

كۈچى بىلهن تىزگىنلهشكه ئۇرۇنۇۋاتىدۇ، دهپ قارايدۇ.
   ۋۇخهندىكى 4 - دهرىجىلىك بىئولوگىيىلىك بىخهتهرلىككه ئىگه تهجرىبىخانا (BSL-4) دۇنيا سهھىيه
تهشكىالتى (WHO) تهرىپىدىن مهخسۇس بېكىتىلگهن  تهتقىقات تهجرىبىخانىسى بولغاچقا،  دوكتور   بويېل

« دۇنيا سهھىيه تهشكىالتى بۇ ئىشنىڭ ھهقىقىتىدىن تولۇق خهۋهردار » دهپ قارىماقتا. 
    دوكتور بويېل يهنه «GreatGameIndia»نىڭ بۇ ھهقتىكى مهخسۇس خهۋىرى ھهققىده توختالدى. بىز
مهزكۇر خهۋهرده خىتاينىڭ كانادانىڭ ۋىننىپېگ شهھىرىدىكى تهجرىبىخانىدا ئىشلهيدىغان جاسۇسلىرىنىڭ
تاجسىمان ۋىرۇسنى ۋۇخهندىكى تهجرىبىخانىغا ئوغرىلىقچه ئاپارغانلىقى، ئاندىن بۇ ۋىرۇسنىڭ شۇ يهردىن

تارالغانلىقى ھهققىده تهپسىلىي مهلۇمات بهرگهنىدۇق.
 

دوكتور بويېلنىڭ بۇ (خىتايدا يامرىغان تاجسىمان ۋىرۇس) ھهقتىكى كۆز قارىشى تاراتقۇالردا ئېقىپ
يۈرگهن، شۇنداقال بارغانسېرى كۆپلىگهن مۇتهخهسسىلهرنىڭ گۇمانىنى قوزغاۋاتقان "مهزكۇر ۋىرۇس

ۋۇخهندىكى مهلۇم بىر دېڭىز مهھسۇالتلىرى بازىرىدىن تارقالغان" دېگهن كۆز قاراشقا تۈپتىن قارشى.
 

   يېقىندا، ئامېرىكانىڭ ئاركانساس شىتاتىلىق كېڭهش پاالتا ئهزاسى توم كوتتون (Tom Cotton)مۇ كۆپ
قىسىم تاراتقۇالرنىڭ "تاجسىمان ۋىرۇس تىرىك ۋه ئۆلۈك ھايۋانالرنى ساتىدىغان بىر بازاردىن يامرىغان"
دېگهن بايانىغا قارشى چىققان. كوتتون ئۆز يازمىسىغا يانداشتۇرغان ۋىدىيودا، ۋۇخهندىكى دېڭىز
مهھسۇالتلىرى بازىرىنىڭ مۇتهخهسسىسلهر تهرىپىدىن "نۆۋهتتىكى ئهجهللىك يۇقۇملۇق كېسهلنىڭ

مهنبهسى ئهمهس" دهپ كۆرسىتىلگهنلىكىنى قهيت قىلغان.
    كوتتون "ئوپېراتسىيه پىچىقى" تىىبى ژۇرنىلى (Lancet study)دىكى بىر ماقالىنى تىلغان ئالغان. مهزكۇر
ماقالىده، ۋۇخهنده يامرىغان يېڭى تاجسىمان ۋىرۇستىن يۇقۇمالنغان دهسلهپكى كىشىلهر، ھهتتا تۇنجى
يۇقۇمالنغۇچىنىڭمۇ(ۋىرۇس مهنبهسى دهپ كۆرسىتىلگهن) ھېلىقى دېڭىز مهھسۇالتلىرى بازىرى بىلهن

ھېچقانداق ئاالقىسى يوقلۇقى كۆرسىتىلگهن.
    "بىر يۇقۇملۇق كېسهل تهتقىقاتچىسىنىڭ ئېيتقىنىدهك، <مهزكۇر ۋىرۇس دېڭىز مهھسۇالتلىرى بازىرىدىن
چىقىشتىن ئىلگىرىال، (سىرتتىن) مهزكۇر بازارغا كىرىپ بولغان>. بىز ھېلىھهم بۇنىڭ قهيهردىن

مهنبهلهنگهنلىكىنى بىلمهيمىز" دهيدۇ كوتتون.
 "يهنه شۇنىمۇ سهمىڭالرغا سالىمهنكى، ۋۇخهنده يهنه خىتايدىكى بىردىنبىر تۆتىنچى دهرىجىلىك
بىئولوگىيىلىك بىخهتهرلىككه ئىگه، دۇنيادىكى تاجسىمان ۋىرۇسنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ئهڭ ئهجهللىك
كېسهللىك مهنبه تهنچىلىرى (پاتوگېن، pathogen)نى تهتقىق قىلىدىغان دهرىجىدىن تاشقىرى تهجرىبىخانا

بار".
    توم كوتتوننىڭ بۇ ھهقتىكى تىۋىتېرىنىڭ مهزمۇنى تۆۋهندىكىچه:

   "خىتاي ئىككى ئاينىڭ ياقى تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ ۋۇخهندىكى مهلۇم دېڭىز مهھسۇالتلىرى بازىرىدىن
تارالغانلىقىنى ئېيتىپ كېلىۋاتىدۇ. ئهمما، ئهمهلىيهت ئۇنداق ئهمهس. "The Lancet" ژۇرنىلىدا
كۆرسىتىلىشىچه،  ۋۇجۇدىدا  مهزكۇر  ۋىرۇس  بايقالغان  ئهڭ  دهسلهپتىكى  40  بىمارنىڭ  ئون  تۆتى — تۇنجى
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بىمارمۇ شۇنىڭ ئىچىده — ئۇ دېڭىز مهھسۇالتلىرى بازىرى بىلهن ھهرقانداق شهكىلده ئۇچرىشىپ باقمىغان".
   بۇ خىل كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغانالردىن يهنه، "تۆتىنچى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ مهنبهسى"
(The Fool and His Enemy) "ۋه "ھاماقهت ۋه ئۇنىڭ رهقىبى (Origins of the Fourth World War)
قاتارلىق كىتابالرنىڭ ئاپتورى J R نايكۇيستمۇ بار. ئۇنىڭ تولىمۇ ئهتراپلىق يېزىلغان ماقالىسده، خىتاينىڭ
) نىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يۇقىرى سابىق دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى گېنېرال چى خاۋتيهن (
دهرىجىلىك كادىرلىرىغا قىلغان مهخپىي سۆزى ئاشكارىالنغان بولۇپ، بۇ سۆزلىرىده چى خاۋتيهن خىتاينىڭ
ئۇزاق مهزگىللىك قهد كۆتۈرۈش پىالنىنى چۈشهندۈرۈپ، بۇ جهرياندا "خىتاينىڭ ۋىرۇسالرنى قورالغا
ئايالندۇرۇش مهخپىي پىالنى"نىڭ تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغانلىقىنى ئېيتقان. نايكۇيست ئۆزىنىڭ تاجسىمان
ۋىرۇس تهھلىلىده، تۆۋهندىكىدهك ئوخشمىغان ئۈچ خىل سانلىق مهلۇمات نۇقتىسى (data point)نى

ئوتتۇرىغا قويغان:
  بۇنىڭ ئىچىده ئۈچىنچى سانلىق مهلۇمات نۇقتىسى ھهممىدىن بهك ئويلىنىشقا ئهرزىيدۇ: "
<GreatGameIndia> ژۇرنىلى <تاجسىمان ۋىرۇس بىئولوگىيىلىك قورالى — خىتاي قانداق قىلىپ كانادادىن
ۋىرۇس ئوغرىالپ، ئاندىن ئۇنى قورالغا ئايالندۇردى؟"> دېگهن ماۋزۇدا بىر ماقاله ئېالن قىلغان. ماقالىنىڭ
ئاپتورلىرى تولىمۇ زېرهكلىك بىلهن، خان (KHan) نىڭ " Virology Journal " ژۇرنىلىغا بېسىلغان
ماقالىسى بىلهن خىتاي پۇقرالىرىنىڭ يېڭى تاجسىمان ۋىرۇس ۋه باشقا ئهجهللىك ئورگانىزمالر
ساقلىنىۋاتىدۇ دهپ قارىلىدىغان كانادا (P4) نىڭ ۋىننىپېگ شهھىرىدىكى دۆلهتلىك مىكروبىئولوگىيه
تهجرىبىخانىسىدا بىخهتهرلىك بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلغانلىقى ھهققىدىكى خهۋهرنى بىر يهرگه

قويغان.
     بۇلتۇر بهشىنچى ئايدا، كانادا خان جهمهتى ئاتلىق ساقچىلىرى مهزكۇر ئىشنى تهكشۈرۈشكه باشلىغان ۋه
يهتتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده خىتايالر مهزكۇر تهجرىبىخانىدىن ھهيدىۋېتىلگهن. ئېيتىلىشىچه، باش

خىتاي تهتقىقاتچى چيۇ شياڭگو ۋىننىپېگ شهھىرى بىلهن ۋۇخهن ئارىسىدا كۆپ قېتىم سهپهر قىلغان.
    بىز بۇ يهرده NCoV ئورگانىزمىنىڭ تارقىلىش لىنيهسى ھهققىده ئهقىلگه ئۇيغۇن بىر يهكۈننى ئوتتۇرىغا
قويااليمىز: بۇ ۋىرۇس ئالدى بىلهن سهئۇدىي ئهرهبىستاندا بايقالغان، ئاندىن كانادادا تهتقىق قىلىنغان، ئاندىن
بۇ يهرده بىر خىتاي تهتقىقاتچى تهرىپىدىن ئوغرىلىنىپ ۋۇخهنگه ئېلىپ بېرىلغان. " GreatGameIndia"نىڭ
يۇقىرىقى ماقالىسىمۇ تهيۋهن ئىستىخبارات تارمىقىنىڭ مهسئۇلىنىڭ 2008 – يىلىدىكى بايانلىرىغا
ئوخشاشال شىددهتلىك ھۇجۇمالرغا ئۇچرىدى. ھهقىقىي ئهھۋالنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، بىز چوقۇم
ھېسابالشلىرىمىزدا (ۋىرۇس گېنىدىكى) يېقىنلىق ۋه كهسكىن ئۆزگهرگهن بولۇش ئېھتىماللىقىنىڭ

تۆۋهنلىكىدىن ئىبارهت رېئاللىقنى نهزهرده تۇتۇشىمىز كېرهك.
   NCoV-2019 ئورگانىزمىنىڭ 2012 – يىلى سهئۇدىي ئهرهبىستاندا بايقالغان NCoV ۋىرۇسىنىڭ قورالغا

ئايالندۇرۇلغان نۇسخىسى بولۇش ئېھتىماللىقى ئىنتايىن يۇقىرى.
   "GreatGameIndia" تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ بىئولوگىيىلىك قورال ئىكهنلىكىگه ئاالقىدار يازمىنى ئېالن
قىلغاندىن كېيىن، سانلىق مهلۇمات ئامبىرىمىز كاشىلىغا ئۇچراپال قالماي، فېيسبوكتىكى يازمىمىزمۇ
"GreatGameIndia" نىڭ فېيسبوك بېتى تېپىلمىدى دېگهن تايىنى يوق سهۋهب بىلهن توسۇۋېلىندى. بۇ
ھهقتىكى خهۋىرىمىز "دىپلوماتىيه" (Foreign Policy) ژۇرنىلىنىڭ، (فېيسبوكنىڭ تهشۋىقات قورالى

ئىكهنلىكى بىلهن تونۇلغان) PolitiFact نىڭ ۋه BuzzFeedNews نىڭ زهھهرخهنده ھۇجۇملىرىغا ئۇچرىدى. 
Zero ال ئهمهس، داڭلىق بىلوگ تور بېتى"GreatGameIndia" زهھهرخهنده ھۇجۇمالرغا ئۇچرىغان يالغۇز
Hedge مۇ ھىندىستانلىق بىر ئالىمنىڭ "ۋۇخهن ۋىرۇسى تهبىئىي شهكىللهنگهن ئهمهس، بهلكى
تهجرىبىخانىدا يېتىشتۈرۈلگهن بولۇشى مۇمكىن" دېگهن مهزمۇندىكى تهتقىقات نهتىجىسىگه ئاالقىدار
خهۋهرنى تارقاتقانلىقى ئۈچۈن تىۋىتېر تهرىپىدىن توسۇۋېتىلدى (يهنى مهزكۇر بىلوگنىڭ ئۇالنمىلىرىنى
تىۋىتېردا ئېالن قىلغىلى بولماس بولدى). ئادهمنى چۆچۈتىدىغىنى، مهزكۇر تهتقىقات توردا ئىجتىمائىي تاراتقۇ 
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مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ شىددهتلىك تهنقىدلىرىگه ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈن، تهتقىقاتچىالر ماقالىلىرىنى
ئۆچۈرۈۋېتىشكه مهجبۇر بولدى.

ھىندىستان ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا قايتۇرۇلغان ئىنكاس سۈپىتىده، ئامېرىكا، خىتاي ۋه ھىندىستانلىق
تهتقىقاتچىالر (خىتايغا يېقىن جايدىكى) ناگاالند (Nagaland) شىتاتىدا، ۋۇجۇدىدا ئېبوال (Ebola)غا ئوخشاش
ئهجهللىك ۋىرۇسالرغا قارشى ئېلېمېنتالر بار شهپهرهڭ ۋه ئادهملهرگه قارىتا ئېلىپ بارغان بىر تۈرلۈك
تهتقىقاتقا قارىتا تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ھهققىده بۇيرۇق چۈشۈردى. مهزكۇر تهتقىقاتقا قاتناشقان 12 نهپهر

تهتقىقاتچىنىڭ ئىككىسى ۋۇخهن ۋىرۇس تهتقىقات ئورنىغا تهۋه ئىدى.
    تاتا (TaTa) ئۇللۇق تهتقىقات ئىنىستىتۇتى، دۆلهتلىك بىئولوگىيه پهنلىرى مهركىزى (NCBS)، ۋۇخهن
ۋىرۇس تهتقىقات ئورنى، ئامېرىكادىكى ساغالملىق پهنلىرى بىر تۇتاش مۇالزىمهت ئۇنىۋېرسىتېتى،
سىنگاپوردىكى ديۇك دۆلهتلىك ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىقالر بىرلىشىپ ئېلىپ بارغان مهزكۇر تهتقىقات نۆۋهتته
"ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئىجازىتىنى ئالماي تۇرۇپ، شهپهرهڭ ۋه ئىنسان ئهۋرىشكىلىرىگه قانداق

ئېرىشكهنلىكى"نى سۈرۈشتۈرۈش ئۈچۈن تهكشۈرۈلۈۋاتىدۇ.
    مهزكۇر تهتقىقاتنىڭ نهتىجىسى بۇلتۇر 10 – ئايدا "ئاممىۋى پهنلهر كۇتۇپخانىسىنىڭ نهزهردىن ساقىت

قىلىنغان ئىسسىق بهلباغ كېسهللىكلىرى ژۇرنىلى" غا بېسىلغانىدى.
      ئاپتور نايكۇيستنىڭ ئېيتقىنىدهك:

    بىز چوقۇم ۋۇخهنده يامرىغان ۋابا ھهققىده تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىمىز؛ خىتاي چوقۇم پۈتۈن دۇنياغا
تامامهن ئوچۇق – ئاشكارا بولۇشى؛ ھهقىقهت چوقۇم ئايدىڭلىشىشى كېرهك. ئهگهر خىتاي ھۆكۈمىتى (بۇ
ئىشتا) گۇناھسىز بولسا، ھېچنهرسىنى يوشۇرۇشىنىڭ ھاجىتى يوق. ئهگهر ئۇالر ھهقىقهتهن گۇناھكار بولسا،

(سىرتقى دۇنيا بىلهن) ھهمكارالشقىلى ئۇنىمايدۇ.
    بۇ يهردىكى رېئال مهسىله دۇنيانىڭ (خىتايدىكى ۋاباغا قارىتا) ھهقىقىي ۋه ئومۇمىيۈزلۈك تهكشۈرۈش
ئېلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلغۇدهك جاسارىتىنىڭ بار – يوقلۇقىدۇر. بىز بۇ تهلىپىمىزنى چوقۇم دادىل ئوتتۇرىغا
قويۇشىمىز ۋه "ئىقتىسادىي مهنپهئهت"نىڭ بۇ مهسىلىده پۇتلىكاشاڭ بولۇشىغا يول قويماسلىقىمىز كېرهك.

بىز ھازىرنىڭ ئۆزىدىال، ھهقىقىي، سهمىمىي تهكشۈرۈشنى باشالشقا موھتاج.
 

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋهر قارا قۇرۇم تهرجىمه قىلدى
 

 
https://www.zerohedge.com/health/creator-bioweapons-act-says-coronavirus-biological-
warfare-weapon
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كىرىش سۆز  
 

    ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ، «ئۇيغۇر ئوبرازى»نى قانداق ئىپادىلهشته ئوخشىمىغان كۆز
قاراشالر ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىدى. 2018-يىلى، 15-مارتتىكى «بىر قهدهم، بىر ئاۋاز» خانىم-قىزالر
نامايىشىدا، بۇ پائالىيهتكه ئاۋاز قوشقان خانىم-قىزالرنىڭ قارا ھىجاپلىق ھالىتى بۇ ھهقته تېخىمۇ كۆپ
تاالش-تارتىشقا سهۋهب بولدى. غهرىبتىكى دۆلهتلهرده خانىم-قىزالر، ئۇيغۇرالرنىڭ شهرق ئهنئ هنىسىدىكى
خىتايالردىن ۋه شۇنىڭدهك رادىكال ئىسالمدىن پهرقلىنىدىغان «ئوبرازىنى» نامايهن قىلىپ دوپپا-ئهتلهسلهر
بىلهن نامايىشقا چىققان بولسا، بولۇپمۇ تۈركىيهدىكى خانىم قىزالر قانداق كىيىم كىيىشنىڭ «ئىنسان
ھهقلىرى» جۈملىسىدىن ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ كۆز قارشىدىكى «ئىسالمىي خىالفهت» كه
اليىق ھالدا ھىجابلىق نامايىش قىلىشى، ئۇيغۇر كىملىكى بىلهن ئىسالمىي كىملىكنىڭ ئۇيغۇر داۋاسىدىكى
ئورنى ھهققىدىكى تاالش-تارتىشالرنى ئۈست قۇرۇلمىدىكى زىددىيهتكه ئېلىپ باردى. ئۇيغۇر داۋاسى مىللهت
داۋاسىمۇ ياكى دىن داۋاسىمۇ دىگهن سوئال ۋه بېرىلۋاتقان جاۋابالر دىننىڭ مىللى داۋادىكى رولىنى قايتا
نهقلهشتۈرۈش ئېھتىياجىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ. ئىسالم ئاتالغۇسى ۋه ئۇنىڭغا ئۇالشقان تېما ۋه ۋاريانتالرنى
شهرھلهشنىڭ ھۆددىسىدىن بۇنداق بىر كىچىك يازما ئهسال چىقىپ بواللمايدۇ. مهزكۇر يازمىدا بولسا ئۇيغۇر
داۋاسى يېيلۋاتقان بۈگۈنكى خهلقئ ارا سهھنىنىڭ كۆرۈنىشىنى يورۇتۇش بىلهن بىرگه، بۇ رىئ اللىقتا مۇسۇلمانالر
دىنىي ئېتىقادى بولغان ئىسالم بىلهن مۇسۇلمان توپلۇمالرنىڭ ئۆز مهنپهت-مۇددالىرىنى چىقىش قىلىپ،
سۈيستىمال قىلىنۋاتقان «ئىسالم+ئىزم»، يهنى ئىسالمىزمنىڭ رېئال ھالىتىنى بايان قىلىش ئارقىلىق، ئۇيغۇر
مىللىي ھهرىكىتىگه ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇۋاتقان ھهر شهخىس ۋه ھهر توپالمنىڭ، ئېتىقاد ئورنىدىكى ئىسالم
بىلهن ئىجدىمائىي سۈيئىستىېماللىقتىكى ئىسالمىزمنىڭ پهرقىنى كۆرسىتىپ بېرىش ئارقىلىق، خهلقئ ارادا
مودا بولۇۋاتقان، ھهر مۇسۇلمان تائ ىپىسى ئۆز مىللىي مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈن ئىستراتېگىيىلىك ئهڭگۈشتهر
ئورنىدا پايدىلنىۋاتقان «ئىسالم مىللهتچىلىكى» ئىديىسىنى ئىسالمىزم ئىديىسىدىن ئايرىپ كۆرسىتىش
ئارقىلىق، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ دىن(ئىسالم) ئىچىدىكى ئورنى بىلهن خهلقئ ارا سهھنىدىكى سىياسى كۈچلهر
ئوتتۇرسىدىكى ئۇيغۇر مىللىي ھهرىكىتىنىڭ ئورنىنى پهرىقلهندۈرۋېلىشىغا ئۈچۈر يهتكۈزۈش مهقسهد

قىلىندى.
    ئىسالم بىلهن ئىسالمىزمنىڭ ھازىرقى زاماندىكى رېئال پهرقى ئۈستىدىن چۈشهنچه بېرىش ئۈچۈن، مهزكۇر
يازمىدا ۋهتهندىن 1960-يىلى ئافغانىستانغا ھىجرهت قىلىپ چىققان ۋه 1964-يىلى ئافغانىستاندىن
تۈركىيهگه قايتا «ھىجرهت» قىلىشقا مهجبۇر بولغان بىر ئۇيغۇر توپلىمىنىڭ ئوخشىمىغان دۆلهتلهر
ئوتتۇرسىدىكى مۇرهككهپ سهزگۈرهشتۈرۈشلىرىنى قىستۇرۇپ ئۆتۈش ئارقىلىق، بۇ ئىككى ئۇقۇمنىڭ پهرقىنى
شهرھىلهشكه تىرىشتۇق. ئىپادىلهشتىكى قواليلىقلىقنى نهزهرده تۇتۇپ، مهزكۇر يازمىدا بۇ بىر گۇرۇپپا
ئۇيغۇرالر «ھىجرهتچىلهر» دهپ ئاتالدى. ھازىر تۈركىيهنىڭ قهيسىرى شهھىرىدىكى بىر مهھهللىده
ئولتۇراقالشقان «ھىجرهتچىلهر»نىڭ ئهينى يىلالردىكى ھىجرهت سهرگۈزهشتۈرۈشلىرى ئهمهلىيهتته ئۇيغۇر
مىللىي ھهرىكىتىنىڭ خهلقئ ارادىكى رېئ ال كارتىنىسى بولۇپ، ئۇالرنىڭ بۇ سهرگۈزهشتىلىرىنى بۇ يهرده بايان
قىلىش، بىزنىڭ بۇ يازمىدا بايان قىلماقچى بولغان ئىسالم، ئىسالمئىزم ۋه ئىسالم مىللهتچىلىكى قاتارلىق
ئۈچ ئۇقۇم (ياكى كاتىگوريه)نىڭ ھازىرقى زامان ئىنسانالر جهميىتىدىكى پورتىرىتىنى نامايهن قىلىش ۋه

مۇناسۋهتلىرىنى كۆرسۈتۈپ بېرىشته ياردىمى زور دهپ ئېيتااليمىز.
 

بىرىنچى بۆلۈم، ئىسالم ۋه ئىسالمىزم  
 

    ئىسالم — دىنىي نۇقتىدىن ئېيتقاندا بىر خىل ئېتىقاد شهكلى. دۇنيادا نۇرغۇنلىغان دىن ۋه شۇنىڭغا يارىشا
ئېتىقاد شهكىلى بولغان بولسىمۇ، ئىنسانالر جهميىتىگه چۇڭقۇر تهسىر  قىلىپ كۆلهملهشكهن دىنالردىن ئۈچى 



بار. ئىسالم ئهنه شۇ چوڭ دىنالرنىڭ ئهڭ ئاخىردا مهيدانغا كهلگهن بىرسى. ئىسالم دىنىنىڭ ئېتىقاد شهكلى
جهھهتتىن باشقا چوڭ دىنالر، بولۇپمۇ خىرستئ ان ۋه كاتولىك دىنىدىن پهرىقلىنىدىغان يېرى، ئۇنىڭ
مۇرتلىرىنىڭ ئۆز ياراتقۇچىسىغا بىۋاسته ئىبادهت قىاللىشى ئىكهنلىكىده. بۇنىڭدىن بۇرۇنقى دىنالردا مهلۇم
بىر قىسىم دىننى كونترول قىلغۇچى گۇرۇپپا ياكى تهبىقه مهۋجۇت بولۇپ كهلگهن بولۇپ، شۇ دىنغا ئېتىقاد
قىلغۇچىالر ئۆز ئىبادىتىنى بۇ ئاالھىده تائ ىپىنىڭ ۋاستىسى بىلهن ئېلىپ بارمىسا قوبۇل قىلىنمايدىغان، شۇ
سهۋهبتىن ياراتقۇچۇسىنىڭ ۋاستىچىسى بولۇۋالغان ئىمتىيازلىق كىشىلهر مهيدانغا كېلىپ، ئېتىقادتىكى
ئېختىيارلىق ۋه ۋاستىسىزلىق توسالغۇالرغا ئۇچراپ كهلگهن ئىدى. ئىسالم دىنىدا بولسا، نهزهرىيه جهھهتتىن
ئېتىقاد قىلغۇچى ۋاستىسىز ھالدا ئۆز ياراتقۇچىسىغا كۈندىلىك ئىبادهتلىرىنى بىۋاسته قىالاليدىغانلىقى
سهۋهبلىك، ئىسالمغا ئېتىقاد قىلغۇچى ھهر شهخىس ئالدى بىلهن ئىبادهتته باراۋهر بولۇشنى ئىشقا

ئاشۇرالىغان.
   ئهمما، ئىنسانالرنىڭ توپالم ھالهتته ياشىشى شهخىسنىڭ ئهركىنلىكىنى توپالمنىڭ رېئ ال ئهھۋالىغا
تهدبىقالشنى بهلگىلهپ كهلگهن. ئىسالمنى دىنىي ئېتىقاد جهھهتتىن ئهمهس، شۇنىڭغا ئېتىقاد قىلىپ كهلگهن
ئىنسانالر توپىنىڭ ئهھۋالىنى كۈزهتكهنده، باشقا سوتسىيال توپالمالرغا ئوخشاشال، ئىسالم دىنىنىڭ مۇرتلىرى
بولغان مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن،  ھهر كىشىنىڭ شهخسىي ئىشى بولغان دىنىي ئېتىقادى كوللېكتىپنىڭ
ئارزۇسى بىلهن توختىماي مهلۇم نىشانغا «توغرىلىنىپ» كهلگهن. كونكېرت قىلىپ ئېيتقاندا، ئىسالم بىر خىل
ئېتىقاد بولۇپ، ھهر بىر ئىنسان ئاخىرهت كۈنى ئۆزىنىڭ قىلغان ئهتكهنلىرىدىن ئۆزى مۇستهقىل ھېساپ
بېرىدىغانلىقى، باشقا ھېچقانداق بىر شهخىس ياكى توپالمنىڭ ئۇنىڭ ھېساب بېرىشىگه ياردهم
قىاللمايدىغانلىقى قۇرئ ان كهرىمده ئېنىق يېزىلغان  بولسىمۇ، شهخىسنىڭ شهخسىي ئىبادىتى ھهر ۋاقىت
جهمئىيهت تهرپىدىن ئىجتىمائىيالشتۇرۇلۇپ كېلىنگهن. بىز بۇ خىل ئىجتىمائ يلىشىشنى ئىبادهتنىڭ
«كوللېكتىپلىشىشى» دهپ چۈشهنچه بېرىمىز. ئېتىقادتىكى كوللېكتىپلىقنى ئىسالمنىڭ دهسلهپكى
بۆلۈنۈشى بولغان سۈننىي ۋه شىئه مهزھىبىنىڭ بارلىققا كېلىشى بىلهن باشالنغان دهپ ئېيتااليمىز.
شهخىسنىڭ دىنىي ئېتىقادى سۈننىي ئىسالم ۋه شىئه ئىسالم بىلهن كوللېكتىپلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرغاندىن
كېيىن، كوللېكتىپلىشىشتىن «گۇرۇپپىلىشىش» قا قاراپ يول ئالغان. بىز بۇ يهرده سۈننىي ۋه شىئ هلهرنىڭ
مهزھهپ پهرقلىرى توغرىسىدىكى تاالش-تارتىشالرغا ئارىالشمايمىز. پهقهتال تهكىتلهيدىغىنىمىز شهخسنىڭ
ئېتىقادى بولغان ئىسالمنىڭ قانداق قىلىپ «كوللېكتىپالشقانلىقى» ۋه «گۇرۇپپىالشقانلىقى»دهك رېئ ال

ئهھۋالىدىن ئىبارهت.
  ئىسالمنىڭ كوللېكتىپالشقاندىن كېيىنكى گۇرۇپپىلىشىشى ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقان بولۇپ، بۇ
گۇرۇپپىلىشىشنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه سهۋهب بولۇۋاتقان ئامىلالر دهل ئىقتىسادىي مهنپهئهت، سىياسى
مهنپهئهت، كۈلتۈرهل مهنپهت ۋه ئېتنىك، مىللىي مهنپهتلهردىن ئىبارهت. بۇ مهنپهئهتلهر بىلهن بىرلىشىپ
گۇرۇپپىالشقان ئىسالم — ئىسالمىزمدىن ئىبارهت. ئىسالمىزم ئاتالغۇسى 2001-يىلىدىكى ئامىركىدا يۈز بهرگهن
11-سېنتهبىر ۋهقهسىدىن كېيىن، خهلقئ ارالىق مېدىياالردا توختىماي تىلغا ئېلىنىشقا باشلىغان بولسىمۇ
ئهمما بۇ ئاتالغۇ غهرىب دۇنياسىدا 17-ئهسىردىال مهۋجۇت ئىدى. ئاممىباپ قىلىپ چۈشهنچه بهرسهك،
ئىسالمنىڭ ئىسالمىزملىشىشى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهر گۇرۇپپىالرغا بۆلۈنۈپ، شۇ گۇرۇپپا كىشىلهرنىڭ غهيرى
دىنىي مهنپهئهتىنى دىن ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرماقچى بولغان، باشقىچه قىلىپ ئېيتقساق، شهخىسنىڭ
شهخسىي ئېتىقادى بولغان دىننىڭ باشقا ئىدىيهلهر بىلهن رهڭ بېرىلىپ، شۇ گۇرۇپپا كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتى
ئۈچۈن سۈيىستىمال قىلىنىشىدىن ئىبارهت. بولۇپمۇ خىرىستىئ ان دۇنياسىنىڭ يېڭى پهن-تېخنىكىالر بىلهن
قوراللىنىپ كۆتۈرلۈپ چىقىشى، بۇ كۆتۈرلۈشنىڭ ئىسالم جهميىتىگه ئېلىپ كهلگهن زهنجىرسىمان تهسىرلىرى،
بۇ تهسىرلهرنى چۈشۈنۈش ۋه چۈشهندۈرشتىكى پهرىقلهر ئهسلىدىال «كوللېكتىپلىشىش» ۋه
«گۇرۇپپىلىشىشنى»نى مهلۇم دهرىجىده تامامالپ بولۇپ «ئىزىم»الشقان ئىسالم جهميىتىنى تېخمۇ كۆپ
گۇرۇپپىالرغا بۆلۈنىشىگه ۋه كهسپىي ئاتالغۇ بولغان «ئىسالمىزم»نىڭ قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ چىقىشىغا 

دهستهك بولغان.
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   ئىسالم جهمئىيىتىدىكى بۇ ئۆزگۈرۈشلهرنى، غهرىبلىشىش دېگهن بۇ نۇقتىدىن ئانالىز قىلغىنىمىزدا،
غهرىبنىڭ مودېرنلىشىش جهريانىنىڭ مهھسۇالتى بولغان، مىللهتچىلىك، الئىكلىق(سهكۇالرىزم)، (مودىرىن)
ئىلىم-پهن ۋه دېموكراتىيه قاتارلىق ئاتالغۇالر ئارقا-ئارقىدىن ئىسالم جهمئىيىتىده سۈيئ ىستېمال قىلىنىپ،
ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ مودېرىنلىشىشقا قاراپ ئۆزگۈرۈش ياسىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان. ئۇنىڭ كهينىدىنال
سوتسىيالىزىم، ئايالالر ھوقۇقى(فىمىنىزم) دىن باشقا يېقىنقى يىلالردا تېرورىزمغىچه بولغان ئاتالغۇالرمۇ شۇ
ئېقىمغا ئۇلىنىپ ئېقىپ كىرىپ، ئىسالم جهمئىيىتىنى جىددىي قاينامغا ئايالندۇرماقتا ۋه ئىسالمغا
“ئىزم”قوشۇپ ئىستىمال قىلىنىش مودا بولۇپ قالماقتا. ئىسالم مودىرنىزمىنىڭ باشلىنىشىغا ئاساس سالغان
جامالىدىن ئافغانىدىن باشالپ مهيدانغا كېلىشكه باشلىغان «پان-ئىسالمىزم»، «قۇتىبىزم»، «سهلهفىزم»،
“شىئه ئىسالمىزم» قاتارلىق ئۇقۇمالر؛ «مودېرن ئىسالمىزم»، «دېموكراتىك ئىسالمىزم»، «سويسىئال
ئىسالمىزم» قاتارلىق ئىدىئ ولوگىيهلىك ۋاريانتالر؛ «مۇسۇلمان قېرىنداشالر جهمئىيىتى»، «نۇرچىالر»،
«گۈلهنچىلهر» دېگهندهك ئىجتىمائ ىي تهشكىالتالر؛ تالىبان، ئهلنۇسره، دائ ىش، بوكو ھهرهم قاتارلىق مىللىتان

كۈچلهر…. بۇالرنىڭ ھهممىسى ماھىيهت جهھهتتىن «ئىسالمىزم»دىن سىرتقا چىقالمايدۇ.
    ئىسالمغا «ئىزم» قوشۇلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ خاراكتېرى نۇقۇل ھالدىكى دىنىي ئېتىقادتىن مهلۇم
توپالمنىڭ ئۆز مهقسىدىگه يېتىشته قولالنغان، شهخسىي ئېتىقاتچىالرنىڭ كۈچۈنى بىرلهشتۈرشتىكى مېتودى
بولۇپ قالغان. مهسلهن، ئىسالم بىلهن سىياسى مهقسهدلهرنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ھهرىكهت قىلىدىغان سىياسى
ئىسالمىزم (پولىتىكال ئىسالمىزم) دېگهندهك. ئهگهر ئىسالمنى دىنغا قايتۇرۇشقا توغرا كهلسه «ئىزم»دىن
ئايرىش كېرهك ۋه «ئىزم»دىن ئايرىش ئۈچۈن، دىننى سىياسىي سۈيئىستېمالدىن چهتنىتىش كېرهك. ئهمما بۇ
مۇمكىنمۇ دىگهنده، غهرىبچه مىللىي دۆلهت قۇرۇش دولقۇنى ئىسالم ئهللىرىگه تهسىر قىلىپ، بۇنىڭ
تۈرتكىسىده تىل ۋه ئۇرۇق-قانداشلىقنى، ياكى ئهنئ هنىۋىي ياشاش تېررىتوريىسىنى پاسىل قىلىپ مىللى
دۆلهت قۇرۇش ئهۋج ئالغاندا، بولۇپمۇ ئهرهپلهرنىڭ غهربنىڭ قۇتراتقۇلۇق قىلىشى بىلهن ئۈممهتنىڭ ھامىسى
بولۇپ تۇرغان ئوسمان تۈرك ئىمپريهسىنى پارچىالش پالىيهتلىرى بىلهن، دىننى سىياسهتتىن ئايرىپ، ئىسالمنى
شهخسىي ئېتىقادقا قايتۇرۇش مۈمكىن بولمايدىغان ھالغا كهلتۈرۈلدى. بۇ مهيلى شهرىئهتنى دۆلهت قانۇنى
قىلغان سهئۇدىي ئهرهبىستاندهك ئىسالم دۆلىتى بولسۇن، ۋهياكى دىن بىلهن مهمۇرىي ھوقۇقنى ئايرىپ
ئىجتىمائ ىي قانۇن بىلهن دۆلهت باشقۇرۋاتقان تۈركىيهدهك ئىسالم دۆلىتى بولسۇن، ئىسالمنىڭ ھهر دۆلهت ئۆز
تېررىتورىيىسى ئىچىدىكى مۇسۇلمانالرنى ئاساسىي گهۋده قىلىپ، شۇالرنىڭ جانىجان مهنپهئهتىنى، ئېتىقادتا
باراۋهر بولغان «چېگىرا سىرتىدىن كهلگهن» مۇسۇلمانالردىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇپ خىزمهت قىلىۋاتقانلىقى

كۆز يۇمغىلى بولمايدىغان ھهقىقهت.
    بۈگۈنكى كۈنده ئىسالم جهمئىيىتى ئاللىقاچان ئۈممهت بىلهن بىلله دۆلهت دۆلهتلهرگه پارچىالنغان. ئىسالم
ھهر خىل «ئىزم»الر بىلهن يۇغۇرۇلۇپ ھهر دۆلهتنىڭ چېگرىسى ئىچىده ئۈممهتنىڭ بىر پارچىسىدىن دۆلهتنىڭ
خوجايىنى ئورنىغا كۆتۈرۈلگهن مۇسۇلمانالرنىڭ جانىجان مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلۋاتقان ھالهتته.
مىللىي دۆلىتىنى قۇرۇپ ئۈممهتنىڭ بىر پارچىسىنى ساقالپ قېلىشقا قادىر بواللمىغان بىچاره مۇسۇلمانالر
بولسا، ئۆزلىرىنى قوغدايدىغان قورغان يوق، ياكى ئۇتوپىيه بولۇپ كهتكهن ئۈممهت توپلىمىنىڭ داۋاسى ئۈچۈن ۋه
ياكى ئېتىنىك جهھهتتىن پۈتۈنلهي پهرىقلىنىدىغان مۇسۇلمان توپالملىرىنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن ئۆلۈپ تىرىلىپ

يۈرۈپتۇ.
    «ئىزم» يېقىنقى زامانالردا غهرىبتىن كىرگهن ئىدىئ ولوگىيىلىك قوشۇمچه بولسىمۇ، ئىپادىلهش شهكىلىگه
تهدبىقلىغاندا، خۇددى يۇقىرىدا ئېلىپ ئېيتقاندهك، ئىسالمنى سىياسىي مۇددىئاغا سۈيستىمال قىلىپ،
ئىسالمىزمغا ئۆزگۈرۈشى ماھىيهت جهھهتتىن سۈننىي شىئه ئايرىلىشىدىن باشالنغان. شۇ سهۋهبتىن ئىسالم
(ئېتىقاد)غا «ئىزم»(ئىدىئولوگىيه) ئارىلىشىپ، ئۆز-ئارا قان تۆكۈشۈپ بوغۇشۇشنى نوقۇل غهربنىڭ،
خىرىستىئ اننىڭ ياكى يهھۇدىينىڭ سۈيقهستلىرىدىن كۆرۈش ئىلمىيلىك بولمايدۇ. مهسىلهن، يهھۇدىالر تاكى
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ، ئهنگىليهنىڭ مۇستهھكهم يۆلۈشىنى قولغا كهلتۈرۈپ، دۆلهت قۇرغىچه
(ئامېرىكا بولسا ئىسرائ ىلىيه دۆلىتىنىڭ قۇرۇلىشىغا قارشى چىققان)،  ناتسىست  گېرمانىيهسىنىڭ قىرغىن-
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لىقىدا، مىللىي مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قېلىشقىمۇ ماجالى قالمىغان، ئىسالمغا سۇيقهست قىلغۇدهك ھالى
تېخىمۇ يوق ئىدى.

   سۈننىي، شىئهدىن باشالنغان ئىسالمنىڭ سىياسىلىشىشىدىن (ئىزىملىشىشىدىن) بىز ئۇيغۇرالر قېچىپ
قۇتۇاللمايدىكهنمىز، ئۇنداقتا مىللى مهۋجۇتلۇقۇمىزنى ساقالشقا، مىللى داۋارىمىزنى غهلبىلىك ئېلىپ

بېرىشتا قانداق قىلىپ ئىسالمىزم بىزنىڭ مىللى كۈرهشلىرىمىزنى تېخىمۇ غهلبىلىك قوللىيااليدۇ؟
 

    ئىككىنچى بۆلۈم: ئىسالمىزم ۋه ئىسالم مىللهتچىلىكى
 

    يۇقىرىدا بىز ئىسالمىزم بىلهن تونۇشۇپ چىقتۇق. بۇ يهرده ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشقا تېگىشلىك بىر مهسىله
شۇكى، ئىسالم مهزمۇنى ئارىالشتۇرۇلغان بارلىق ئىدئولوگىيهلىك ئېقىمالر ئىسالمىزم بولۇشى كېرهكمۇ دىگهندىن
ئىبارهت. مهسىلهن تۈركچىلىك ئېقىمى بولغان «تۈرك ئىسالم سېنتىزى»نى تىلغا ئالساق، ئىسالم دىنىنى مىللى
كۈلتۈرنىڭ تهركىبىي قىلىپ، تۈرك مىللهتچىلىكىنى گهۋدىلهندۈرگهن بۇ ئىدىئولوگيه ئىسالمىزم
كاتىگوريىسىگه قويۇلۇشى كېرهكمۇ؟ ئهمهليهتته بۇنىڭغا جاۋاب بېرهلهيدىغىنى يهنىال بۇ ئىدىئولوگىيهده
ئىسالمنىڭ سالمىقىغا قاراپ ئىسالمىزممۇ ياكى ئىسالم مىللهتچىلىكىمۇ دهپ ئايرىشقا بولىدۇ. مهسىلهن،
ئىسالمىزمال بولىدىكهن، بۇ ئىدىئ ولوگيه ياكى پىكر ئېقىمىنىڭ غولى ۋه مهقسىدىمۇ ئىسالم ئۈچۈن بولىدۇ.
باشقا قوشۇلۇپ يۇغۇرۇلغان مهزمۇنالر بولسا، پهقهت ۋاقىتلىق شۇ نىشانغا يهتمهك ئۈچۈن ئېھتىياجغا قاراپ
سۈيئىستېمال قىلغان ۋاسىته بولىدۇ. ئهمما ئىسالم كۈلتۈر ھادىسىسى قاتارىدا ئېتنىك گۇررۇپىنىڭ تهركىبىي
قىسىمى دهپ قارالسا، ئۇ چاغدا بۇ ئىسالم مىللهتچىلىكى بولىدۇ. شۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا كۈلتۈر ئىسالمىزم
بىلهن ئىسالم مىللهتچىلىكى ناھايىتى يېقىن تۇرىدۇ.ئىسالم مىللهتچىلىكى بۇمۇ كونا بىر ئۇقۇم بولۇپ، ئۇ
دىنىي مىللهتچىلىك (Religious Nationalism) ئېقىمىغا كىرىدۇ. دىنىي مىللهتچىلىك ھهممه دىنالردا بار
بولۇپ، مهسلهن، يهھۇدى مىللهتچىلىكى، خىرستىئ ان مىللهتچىلىكى، بۇددىست مىللهتچىلىكى
قاتارلىقالردىن ئىبارهت. ئۇيغۇرالر بىلهن بىۋاسته ئاالقىسى بار ئىسالم مىللهتچىلىكى ھهققىده تۆۋهنده

تهپسىلىي توختىلىمىز.
    بارلىق دىنىي مىللهتچىلىك ئىدىيىلىرىگه ئوخشاش، ئىسالم مىللهتچىلىكىمۇ دىننىڭ ئۇيۇشتۇرۇش
كۈچىنى مىللىي بىرلىك قۇرۇش، يهنى دىننىڭ ئۇيۇشتۇرۇش كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئوخشاش دىن، ئوخشاش تىل،
ئوخشاش كۈلتۈر ئهنئهنىسىگه ئىگه ئىنسانالر توپىنىڭ بىرلىشىپ، غهيرى دىنىي مهقسهتلهرنى ئىشقا
ئاشۇرۇشىغا تۈرتكه بولىدىغان ئىدىئ لوگيىدىن ئىبارهت. مهسىلهن، پاكىستاننى قۇرغۇچىالر ھىندىستاندىن
ئايرىلىپ چىقىپ ئۆز ئالدىغا مىللىي دۆلهت قۇرغان ۋاقتىدا، ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىنى دهستهك
قىلغان بولماستىن، ئۆزلىرىنىڭ ھىندىستاننى بۈيۈك دۆلهتكه ئايالندۇرغان موغۇل ئېمپىريىسىنى
قۇرغۇچىالرنىڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكىنى پهش قىلىپ، «ئوردۇ» مىللىتى بولۇپ ھىندىستاندىن بۆلۈنۈپ چىققان.
ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانلىق كىملىكى بولسا، ھازىر مۇقىم ئۇقۇم بولۇپ قالغان «پاكىستان مىللهتچىلىكى

(پاكىستانى ناتىئونالىسم)»نىڭ ئ ۇلى بولۇپ قالغان.
   مىللهتچىلىك مودىرنىزمنىڭ مهھسۇالتى بولغانلىقى ئۈچۈن، دىنىي مىللهتچىلىكمۇ  مودىرنىزمنىڭ
ھهرقايسى رايونالردىكى يهرلىك ۋاريانتى دىيىشكه بولىدۇ.  ئىسالم جهمئىيىتىنى ئېلىپ ئېيتساق، مۇشۇنىڭغا
ئوخشاش، ئاتالمىش غهرىپنىڭ ئىختىراسى دهپ نام بېرلىپ كېلىنۋاتقان بارلىق ئاتالغۇالرنىڭ ئارسىدا، ئىسالم
جهميىتىگه ئهجهللىك تهسىر بهرگىنى مىللهتچىلك بىلهن الئىكلىك ئىدىيهسى بولغان. ياپونيهلىك
) «ئوسمان ئىمپىريىسىنىڭ ئاخىرىدا الئىكلىك پهن-تېخنىكىنى تۈركشۇناس  ئارائى ماسامى (
گۈللهندۈرۈشنى مهقسهت قىلىپ ئىمپورت قىلىنىپ، ھهمده ئىسالمنىڭ ئىدولوگيهسىگه يۇغۇرۇلۇپ
سۈيئ ىستېمال قىلىنغان. ئهمما ئۈممهتچىلىك يىمىرىلىپ، مىللىي دۆلهتنىڭ ئاساسى گهۋدىسى بولمىش
تۈركلهرنىڭ قانۇنىي ئورنىنى قوغداش يولىدا مىللهتچىلىك بىلهن بىرلىشىپ، دىن  بىلهن ھۆكۈمهت  ئايرىلغان 
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.( دۆلهت تۈزۈلمىسى بولۇپ ئۆزگهرگهن دهپ كۆرسىتىدۇ(2001:212 
   الئىكلىك بولسا خىرىستىئ ان-كاتولىك جهمئىيىتىده دىن بىلهن ھۆكۈمهتنى ئايرىش ئاساسىدا مهيدانغا
كهلگهن دېموكراتيه تۈزۈلمىسىنى قوغدايدىغان ئاساس سۈپتىده يۇقىرى ئاۋازدا تهكىتلىنىپ كهلگهن
ئىدىئ ولوگىيهدۇر. الئ ىكلىق ئىدىئولوگىيىسى غهرىب جهمىئىيىتىگه شۇنچىلىك موۇھىمكى، ۋاتىكاننى مهركهز
قىلغان چوڭ كىچىك دىنىيى جهمئىيهتلهر، مهھكىمىلهرنىڭ ئاۋام پۇقراالر ئۈستىدىن يۈرگۈزگهن مىڭ يىللىق
زىيانكهشلىككه تولغان دىنىي مونوپوللۇقلىرىنىڭ قايتا سادىر بولماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلغان ئاساسىي
ئىدىئ ولوگيه ھېسابلىنىدۇ. ئهمما، الئىكلىك قوشۇلغان دېموكراتىيه دهپ قاراپ كهلگهن غهرىب (خىرىستيان
دىنى) جهمئىيىتى بىلهن پهرىقلىق بولغان يېرى شۇكى، ئىسالم دىنىدا خىرىستىئ ان دىنىدهك شهخسنىڭ دىنىي
ئېتىقادىنى مونوپول قىلىش ئارقىلىق دۆلهت ھوقۇقىغا چاڭگال سالىدىغان دىنني جهمئىيهت (تهرىقهت
يولىدىكى دىننى گۇرپىالرنىڭ تهسىرى بار دۆلهتلهرده يهنه باشقىچه ئهھۋال مهۋجۇت) مهۋجۇت بولمىغانلىق
سهۋهبىدىن، الئىكلىك ئهڭ باشتىال دېموكراتىيهنى ئهمهس، بهلكى مىللهتچىلىكنى قوغدايدىغان قالقان

سۈپتىده سىياسى سهھنىده پايدىلىنىش ئۈچۈن ئىسالم جهمئىيىتىگه ئېلىپ كىرىلگهن.
   ئىسالم جهمئىيىتى ئۈممهت بىلهن تهڭ پارچىلىنىپ، ھهر خىل نامدىكى ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ چېگرىسى
ئىچىده بارلىق مۇسۇلمانالر ئهمهس، بهلكى شۇ دۆلهتلهرنىڭ ئېگىسى بولغان مۇسۇلمانالر ئۈچۈن خىزمهت
قىلىشى، ئىسالمنىڭ «مىللهتلىشىشى» نى كهلتۈرۈپ چىقارغان. ئىسالمنىڭ مىللهتلىشىشىنى يهنى ئىسالم
مىللهتچىلىكىنى، ئۆز مىللىي دۆلىتى بولمىغان، ئىسمى بار جىسمى يوق ۋهتىنى شهرقى تۈركىستاننىڭ ئىچى
سىرتىدا تهڭ سهرگهردان بولۇشقا مهجبۇر بولۇۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ توغرا تونۇشى بهك مۇھىم. بۇ ھهرگىزمۇ بىر
قىسىم ئىنسانالرنىڭ ئۈممهتنى پارچىالشتىكى سۈيقهستى بولماستىن، پۈتۈنلۈككه ئىگه ئهنئهنىۋىي ئۈممهت
جهمئىيىتىنى مۇسۇلمانالر ئاللىقاچان ئۆز ئالدىغا مىللىي دۆلهت قۇرۇش ئارقىلىق پارچىالپ بۆلۈشىۋالغانلىقى،
شۇ ئارقىلىق ئىسالم مىللهتچىلىك دهۋرىگه كىرگهن رېئ اللىقنى ئېتىراپ قىلىش خاالس. بۇ رېئ اللىقنى بىز بۇ
يېرده كىرىش سۆزده تىلغا ئېلىنغان «ھىجرهتچىلهر»نىڭ سهرگۈزهشتۈرىشلىرى ئارقىلىق تېخىمۇ ئىنىق يورتۇپ

بېرىشكه تىرشىمىز.
    بۇ «ھىجرهت»نىڭ مهيدانغا كېلشى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرالشقان، يهر شارىدىكى بار زىمىنالرغا
ئىنسانالر مىللهت بىرلىكى بىلهن «مىللىي دۆلهت» قۇرۇپ ئىگهللهپ بولغان ۋه شۇنىڭدهك كوممۇنىزم
الگېرىدىكى سوۋېت-خىتاي مۇناسۋهتلىرى يىرىكلىشىپ، 1955-يىلىدىكى سوۋېت كوممۇنىستىك پارتيىسى
) خهلىقئ ارالىق ئارقا كۆرنۈشكه ئىگه. سوۋېت ئىتتىپاقى 20-قېتىملىق قۇرۇلتايىدا دهز كهتكهن (1978:235 
بىلهن مۇناسۋهتىنىڭ يىرىكلىشىشىگه ئهگشىپ، خىتاي ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل ھالدا خهلقئ ارالىشىشقا
يۈزلهنگهن. شۇنىڭدىن بىر يىل بۇرۇن، يهنى 1954-يىلىدىن باشالپ، خىتاي كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتى «بهش
ئاساسىي پىرىنسىپ»نى تاشقى سىياسىتىنىڭ ئاساسى قىلىپ، بولۇپمۇ ئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرىگه ئېكىسپورت
قىلىشقا باشلىغان. شۇنىڭدهك، ئاسيا-ئافرىقا قۇرۇلتىيىدىكى ئاكتىپ ھهركهتلىرى ئارقىلىق، 1971-يىلى

جوڭخۇا مىنگو (تهيۋهن)نى سىقىپ چىقىرىپ، ئورنىغا بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىغا دائ ىمى ئهزا بولغان.
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىغا كىرىش ئۈچۈن خىتاينىڭ باش مىنىستىرى جۇ ئېنلهي ئاكتىپلىق بىلهن بىر
قاتار تاشقى سىياسهتلهرنى يۈرگۈزۈپ، ئاسيا-ئافرىقىدىكى ھهرقايسى دۆلهتلهرده زىيارهتته بولۇش بىلهن بىرگه،
ھهرقايسى دۆلهتلهر باشلىقلىرىنى خىتايغا زىيارهتكه تهكلىپ قىلغان. شۇ مهزگىلده ئافغانىستان كارولى
خىتاي باش مىنىستىرىغا شهرقىي تۈركىستاندا تۇرۇپ قالغان ئافغان پۇقرالىرىنىڭ ئۆز دۆۋلتىگه قايتىشىغا

يول قويشىنى بىر قېتىملىق ئۇچۇرۇشۇشتا ئوتتۇرغا قويغان .
    شۇ سهۋهبتىن، 1959-يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن ئافغانىستان ھۆكۈمىتى ئارسىدا كۆچمهنلهرگه ئاالقىدار
كېلشىم تۈزۈلگهن. كېلىشىمنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنى شهرقىي تۈركىستاندا ئۆزىنىڭ ئافغان ئىكهنلىكىنى،
ۋهياكى ئافغان پۇقرالىرى بىلهن ئېتىنىك باغلىنىشى بارلىقىنى ئىسپاتلىيااليدىغانالر بولسا، ئافغانىستانغا
كۆچۈشكه رۇخسهت قىلىنىدىغان بولغان. بۇ كېلشىم شهرقى  تۈركىستاندا  بىر  قىسىم كىشلهرنىڭ ئۆزلىرىنى 
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گيۇتې
مۇسۇلمانمىدى؟

ئافغان نهسلىدىن دهپ ئافغانىستانغا كۆچۈشىگه سهۋهب بولغان ۋه ئۆزلىرىنىڭ بۇ كۆچۈشىنى «ھىجرهت» دهپ
ئاتىغان.

   «ھىجرهتچى»لهر ئافغانىستانغا ۋهتنىگه قايتقان شهكىلده ھىجرهت قىلغان. ئافغانىستان دۆلىتى پۇقراسىدا
بولۇشقا تېگىشلىك ئېتىنىك كىملىكى بولمىغان «ھىجرهتچىلهر»نى، ئافغانىستان ھۆكۈمهت ۋه خهلقى
ئوخشاش مۇسۇلمان دىگهن ئۈممهتچىلىك نۇقتىسىدىن تۇرۇپ قېلشىنى قوبۇل قىلىپ، ئافغانىستانغا
قانۇنسىز كىرگهن ھهرىكىتىگه كهڭ-قورساق مۇئامىلىده بولغان. ئهمما، ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئىشالرغا چهك
قويۇپ، «ھىجرهتچىلهر»نىڭ ئىش-پائالىيهتلىرى تهشكىالت قۇرۇش، خىتاينىڭ زۇلۇمىنى پاش قىلىش قاتارلىق
ئېتىنىك كىملىكىنى نامايهن قىلىدىغان سىياسى ساھهلهرگه چېتىلىشكه باشلىغاندا، ئافغان پارالمېنتىدىن

قارار ماقۇلالپ، ئۇالرنى خىتاي دۆلىتىگه قايتۇرۇشنى قارار قىلغان.  
    «ھىجرهتچىلهر» بۇ قايتۇرلۇشتىن بۇرۇن بارغۇدهك ئۈچىنچى بىر دۆلهتنى ئىزدىگهن. كابۇلدىكى خهلقئ ارا
تهشكىالتالر ۋه تۈركىيه ئهلچىخانىسى قاتارلىق ئورۇنالر  ئۇالرغا ياردهمده بولغان. ئاخىرىدا ئۇالر بىرلىكته
تۈركىيهگه بېرىشنى قارار قىلغان. ئهمما تۈركىيهگه بېرىش ئىشىدا بىرلىككه كهلگهن بولسىمۇ، بۆلۈنۈپ

ئايرۇپالندا يولغا چىقىش ئالدىدا ئارسىدا پارچىلىنىش كۆرۈلگهن.
    بۇ پارچىلىنىش بىزگه ئهينى زاماندىكى (ۋه ھازىرغىچه داۋاملىشىۋاتقان) ئۇيغۇر جهمئىيىتى دۇچ كهلگهن
مۇرهككهپ خهلقئ ارالىق ۋهزيهتنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. «ھىجرهتچىلهر»نىڭ سىياسىي پائالىيىتىدىن ئهندىشه
قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كابۇلدا ئېلىپ بارغان پالىيىتى بىلهن بىرگه، خىتاي بىلهن دۈشمهنلىشىپ
كېلىۋاتقان سوۋېت ئىتتىپاقى ۋه تهيۋهن ھۆكۈمىتىمۇ «ھىجرهتچىلهر» ئارسىدا ئاكتىپ پالىيهتلهرنى ئېلىپ
بېرىشقا باشلىغان. سوۋېت ئىتتپاقى ھىجرهتچىلهرنى سوۋېت تۈركىستان رايونغا كۆچۈشنى تهشۇببۇس
قىلغان بولسا، تهيۋهن ھۆكۈمىتى، ئۇالرنى خالىسا تهيۋهنگه، خالىمىسا تهيۋهن پاسپورتى ئىشلىتىپ
مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقهددهس شهھىرى مهككه مۇكهرهم بار سهئۇدىي ئهرهبىستانغا كۆچۈشنى تهكلىپ قىلغان.

(جانتۈرك 1995:18)
   بۇ يهرده سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پوزىتسىيهسىنى ياپونيهلىك تهتقىقاتچى كاگامى كۆرسىتىپ ئۆتكهندهك،
سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاي بىلهن بۇزۇلغان مۇناسىۋىتىگه ئۇيغۇرالرنى سۆرهپ كىرىپ سىياسى جهھهتتىن

( پايدىلنىشنى مهقسهت قىلغان.(1992 
   ئهنگىلىيهلىك تهتقىقاتچى تايلىر بولسا، سوۋېت ئىتتىپاقى ئهينى زاماندا تۈركىيهده سىياسى
پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر سىياسىيونى ئهيسا ئالپتېكىننى ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق
پاليهتلىرىگه يېتهكچىلىك قىلىش ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسياغا تهكلىپ قىلغانلىغىنى قهيىت قىلىدۇ(تايلىر
2003:225). سوۋېت ئهلچىخانىسى ھهتتا ھىجرهتچىلهرگه تۈركىيهنىڭ دىن ۋه مهمۇرىي ھوقۇق ئايرىلغان بىر
دۆلهت ئىكهنلىكىنى، ئۇ يهرده ئايالالرنى مهجبۇرالپ ناشايان ئىشالرغا سالىدىغانلىقى، دىن چهكلهنگهنلىكى،
ئۇ يهرگه كۆچسه مۇسۇلمانلىقتىن ۋاز كېچىشكه توغرا كېلىدىغانلىقى قاتارلىق ئۆسهك سۆزلهرنى تارقاتقان. 
تهيۋهننىڭمۇ خۇددى سوۋېت ئىتتىپاقىدهك ئۇيغۇرالرنى ئىككى پارتىيهنىڭ ئۇرۇشىغا سۆرهپ كىرىشنى
مهقسهت قىلدىغانلىغىنى بىلهلهيمىز. تهيۋهن  ھۆكۈمىتى ھىجرهتچىلهرنى تهيۋهنگه بېرىشىنى خالمىغان
ئهھۋالدا، تهيۋهن  پۇقراسى سۈپتىده ئوتتۇرا شهرققه ئولتۇراقالشتۇرۇپ، ھىجرهتچىلهرنىڭ مۇسۇلمانلىق
ساالھىيىتىدىن پايدىلنىپ، خىتاي كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتى بىلهن قارشىلىشىۋاتقان تاشقى سىياسىتىنى
كۈچلهندۈرۈشنى مهقسهت قىلغان. بىرقانچه مىللى دۆلهتلهرنىڭ بۇ خىلدىكى سىياسى ئويۇنلىرى بىلهن
ھىجرهتچىلهر ئوتتۇرسىدا پارچىلىنىش يۈز بېرىپ، 70 ئائىله تۈركىيهگه، 88 ئائىله سهئۇدىي  ئهرهبىستانغا،
15 ئائىله سوۋېت تهۋهلىكىدىكى ئوتتۇرا ئاسىياغا يۆتكهلگهن. ھېچ يهرگه يۆتكۈلۈشنى خالىماي، كابۇلدا
قېلىپ قالغان نهچچه ئائىلىلىك كېيىنكى تالىبان-ئامرىكا توقۇنۇشىدا ئىزلىرى ئۆچكهن بولسا، سهئۇدى
ئهرهبىستانغا يۆتكهلگهنلهر ئهرهبلىشىپ، ئوتتۇرا ئاسىياغا كۆچكهنلهر بولسا، ئىقتىسادىي قهھهتچىلىككه
ئۇچراپ، پهقهت تۈركىيهگه يۆتكهلگهن ھىجرهتچىلهرال قهيسهرى شهھىرىده ئۇيغۇر مهھهللىسى

شهكىللهندۈرۈپ، ئۇيغۇرلۇق يىلتىزىنى ساقالپ قېلىشقا قادىر بواللىغان.
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    خۇالسه شۇكى، ھىجرهتچىلهر ئىككىنچى قېتىم ھىجرهت قىلىشنى تاللىشى يهنىال زىيانكهشلىكتىن
ئۆزىنى چهتكه ئېلىشنى مهقسهت قىلغان. ئىسالم دۆلىتى بولغان ئافغانىستان ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانلىق
كىملىكىگه ھامىي بولۇپ، ئۆز تېررىتوريىسىده ياشاشقا رۇخسهت قىلسىمۇ، ئۇيغۇر بولمىش ھىجرهتچىلهرنىڭ
مىللىي كىملىكىگه ئىگه چىقسا ئۆز دۆلىتىنىڭ (ۋه شۇنداقال مىللىتىنىڭ) مهنپهئهتىگه تاقاشقانلىق
سهۋهبىدىن، ئۈممهتنىڭ مهنپهتى ئهمهس، مىللهتنىڭ مهنپهئهتىنى چىقىش قىلىپ ھىجرهتچىلهرگه ھامىيلىق
قىلىشتىن ۋاز كهچكهن. يهنى، ھىجرهت قىلىش ئۈممهتچىلىك ئىدىئولوگىيىسىدىكى جهمئىيهتته
چۈشۈنۈشكه ئېرىشهلهيدىغان ھهركهت بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئېتىنىك كىملىك تهلپىنى مهزمۇن قىلغان سىياسى
پائالىيهتلهرنى ئېتىراپ قىلىمىغان. بۇنىڭدىن يهكۈنلهشكه بولىدۇكى، ئۈممهتچىلىك ئاللىقاچان مىللىي
دۆلهتلهرده ئۇتوپىيه نهزهريىسىگه ئايالنغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئورنىنى ئىسالم مىللهتچىلىكى ئىگهللهپ بولغان.
مۇسۇلمان ئۇيغۇر ھىجرهتچلهرگه قارىتىلغان بۇنداق ئىككى بىسلىق ئۆلچهم، ئافغانىستاننى ئۆز ئىچىگه
ئالغان، ئۈممهت گهۋدىسىدىن ئاجراپ، مىللىي دۆلهتكه ئۆزگهرگهن بارلىق ئىسالم دۆلهتلىرى دۇچ كېلىۋاتقان

ئىسالمدىن ئىسالم مىللهتچىلىكىگه پارچىلنىشنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ.
    يهنه بىر جهھهتتىن، ئىككىنچى قېتىملىق ھىجرهتكه مهجبۇر قىلىنىغان زىيانكهشلىك دىنىي كىملىكىگه
قارىتىلغان بولماستىن، بهلكى ئېتنىك كىملىكىگه قىلىنغان زىيانكهشلىك بولغان. شۇ سهۋهبتىن، ئۈممهت
جهمئىيىتى دىننى زىيانكهشلىكتىن ساقالپ قااللىسىمۇ، ئافغانىستانلىق بولمىش مىللىي (ئېتنىك)
كىملىكى بولمىغان ئۇيغۇرالرنى قوغدىيالمايال قالماستىن، قايتىدىن ھىجرهت قىلىشقا مهجبۇرلىغان. يهنى،
ھىجرهتچىلهر دىنىي جهھهتتىن ۋه ئېتنىك جهھهتتىن تهڭ قوغدىنىشقا موھتاج بولغاندا، ئېتىنىك-كۈلتۈر
جهھهتتىن ئۆزلىرىگه تېخمۇ يېقىن بولغان مىللىي دۆلهتته تۇرۇشقا ئېھتىياجلىق بولغان. ھىجرهتنىڭ
يهكۈنىمۇ بىزگه ئۇيغۇرالر ئېھتىياجلىق بولغان مىللى دۆلهت ئۇالرنىڭ دىنىي ۋه ئېتىنىك كىملىكىنى تهڭ
قوغدىيااليدىغان بولۇشى كېرهكلىگىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ دهل ئۇالر كېيىن ئىككىنچى قېتىم ھىجرهت قىلغاندا
پهقهت تۈركىيهگه كۆچكهن قىسىمىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىككى خىل كىملىكى بىلهن توپالم ھالىتىده
ساقلىنىپ قېلىشى، تۈركىيه دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇرالر ئېھتىياجلىق مىللىي دۆلهتنىڭ مودېلى بوالاليدىغانلىقىنى

كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ.
    ئهمدى بۇ يهرده مىللىي دۆلهت ھهققىده چۈشهنچه بېرىپ ئۆتىمىز. غهرىبچه «مىللىي دۆلهت» ئۇقۇمى بولسا
ئېنگىلىسچه «Nation State» ۋه ياكى فرانسوسچه «État-nation»نىڭ تهرجىمىسى بولۇپ، بۇ ئۇقۇمنىڭ
مهنىسى تهرجىمه قىلىنغان بولسىمۇ، ئهمما مهزمۇنى ھهر دۆلهت قۇرغان ئىنسان توپلۇمىنىڭ ئېھتىياجىغا
ئاساسهن ئىزاھات بېرىلىپ كېلىنگهن. ياۋروپادا مهيدانغا كهلگهن بۇ ئۇقۇمدىكى «Nation» بولسا ياۋروپا
قۇرۇقلۇقىدىكى سىياسىي جۇغراپىيه ئهنئهنىسى بويچه ھهر مىللهتنىڭ ئۆز تهغدىرىنى ئۆزى بهلگىلهيدىغان
دۆلىتى بولۇش ئهنئهنىسىنى، يهنى ئهزهلدىن ھهر مىللهت مهلۇم تېررىتوريىنى پاسىل قىلىپ ياشاپ كهلگهن
ياۋروپادا تىنىچلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، بىر مىللهت بىر دۆلهت ئاتالغۇسۇنىڭ ئهسلى يهشمىسى بولغان
بولسا، ياۋروپادىن باشقا زېمىنالردا ياۋروپادىن ئۈگنۈپ “مىللى دۆلهت” قۇرغانالر، ئۆز تهۋهسىدىكى ئىنسانالرنىڭ
تاق مىللهت ياكى كۆپ مىللهت بولۇش ئاالھىدىلىكىگه قاراپ «Nation» ئۇقۇمىغا ئوخشىمىغان شهكىلده
ئىزاھات بهرگهن. مهسلهن، كۆپ مىللهت، كۆپ كۈلتۈرلۈك دۆلهت بولمىش ئامېرىكا ياكى خىتاي «Nation»نى
«دۆلهت» دهپ ئىستېمال قىلىپ كهلسه، ياپونيه ۋه تۈركىيهگه ئوخشاش سىياسى جهھهتتىن تاق مىللهت تاق
كۈلتۈرنى تهرغىپ قىلىدىغان دۆلهت مىللهتچىلىك نۇقتۇسىدىن «Nation» ئۇقۇمىنى «بىر مىللهت، بىر
دۆلهت» شهكلىده قوبۇل قىلغان. شۇ سهۋهبتىن ئۇيغۇرالر خىتايچىدىن قوبۇل قىلغان «بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتى» تۈركچىده بولسا ئهكسىچه «بىرلهشكهن مىللهتلهر تهشكىالتى» دهپ ئىشلىتىلىپ كېلىنمهكته.
بۇ ئىككى تهرجىمىنىڭ ئهسلىسى ئهمهلىيهتته ئېنگىلىزچىدىكى «Nation State» دېگهن ئاتالغۇدىكى
«Nation» ئۇقۇمىغا بولغان ئىككى خىل يهشمىنىڭ ئىپادىسى ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭ تۈپكى سهۋهبى بولسا،
ئهسلى ياۋروپادىن كىرگهن تۇركچىدىكى «الئىك(دىنىي ھوقۇق بىلهن سىياسى ھوقۇق ئايرىلغان تۈزۈلمه)»
ئىدىيىسى ياۋروپادا الئىك قوشۇلغان دېموكراتىيه ھالىتىدىكى سىياسى سېستىمىنى دۆلهت تۈزۈلمىسى قىلغان 
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بولسا، ئۆز «مىللىي دۆلىتى»نى قۇرغان ئىسالم دۆلهتلىرىده «الئىكلىك» قوشۇلغان «مىللهتچىلىك» دېگهن
سىياسىي تۈزۈلمه شهكلىگه ئۆزگهرتىلىپ سۈيئىستېمال قىلىنغان. مهيلى «Nation» ئاتالغۇسىنى «بىر
مىللهت بىر دۆلهت» شهكلىده سۈيستىمال قىلغان ياۋروپا دۈۋلهتلىرى بولسۇن، ۋهياكى «Nation» دېگهننى
دۆلهت ئاتالغۇسى ئورنىدا ئىشلىتىپ كهلگهن ئامېرىكا دۆلىتى بولسۇن، ئىجتىمائى سىياسىي ھوقۇقنىڭ
مۇكهممهلىشىشى بىلهن تهڭ، قانۇن تۈزۈلمىلهرنىڭ مهلۇم گورۇھتىن پۈتۈن پۇقراالرنىڭ قولىغا ئۆتۈشىنى
ئوڭۇشلۇق ئهمهلگه ئاشۇرغانلىقى سهۋهبىدىن، ھازىر بۇ دۆلهتلهرده «Nation State»كه بولغان ئىزاھات «پۇقرا
دۆلىتى» دېگهن دېموكراتىك مهزمۇنغا مهركهزلهشمهكته. دىموكراتىيهنى ئهمهلگه ئاشۇرالىغان بۇ دۆلهتلهر ئۆز
نۆۋىتىده يهنه دىننى سىياسهتكه سۈيئ ستېمال قىلىشتىن ئازاد قىلىپ، ئۇنى نۇقۇل شهخىسنىڭ دىنىي
ئېتىقادىغا قايتۇرۇش ئىشىنىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرالىغان. مهيلى خىرستىئ ان- كاتولىك  ئارقا كۆرۈنىشىگه ئىگه
ياۋروپا دۆلهتلىرى (ئامېرىكا-كانادا-ئاۋسترالىيه قاتارلىق جۇغراپىيه جهھهتتىن ياۋروپا بولمىسىمۇ، بۇنىڭ
ئىچىگه كىرىدۇ) بولسۇن، ۋهياكى خىرىستىئ انلىق ئهنئهنىسىدىن كۆپ يىراق ياپونيه بولسۇن، قانۇنىي
ھوقۇقتىكى باراۋهرلىكنى ھهر بىر پۇقراغا قهدهر ئهمهلىيهشتۈرهلىگهن بۇ دۆلهتلهرده ئهمهلىيهتته مۇسۇلمانالر
ئۈمىد قىلغان دىننىڭ سىياسهتتىن خالىي بولۇشنى «Nation State»نىڭ مىللىي دۆلهتتىن «پۇقرا دۆلىتىگه»
ئۆتۈشىنى ئاساسهن ئىشقا ئاشۇرالىغان. دېموكراتيهنى تولۇق ئىشقا ئاشۇرالمىغان، يهنى «Nation State» تىكى
«Nation» ئاتالغۇسۇنى «مىللهت» ياكى «دۋلهت» ئۇقۇمىدىن «پۇقرا» ئۇقۇمىغا كېڭهيتهلمىگهن دۆلهتلهر
بولسا، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي مهنپهئهتى ئۈچۈن دىننى داۋاملىق سۈيئىستېمال قىلىشنى داۋامالشتۇرۇپ
كهلمهكته. سايالم ھوقۇقى بار قانۇنىي تۈزۈلمىلىرىدىكى ئىسالم دۆلىتى پاكىستاننى مىسالغا ئالساق، ئىسالم
مىللهتچىلىكىنىڭ تارمىقى بولغان پاكىستان مىللهتچىلىكىنىڭ تهسىرى بۇ دۆلهتنىڭ سىياسىتىگه چۇڭقۇر
تهسىر قىلىپ كهلمهكته ۋه شۇ سهۋهبتىن ئهسلى دېموكراتىك دۆلهتلهرده ئهمهلگه ئېشىشقا تېگىشلىك ئايالالر

ھوقۇقى، خىالپهت ئهركىنلىكى ۋه دىنىي ئهركىنلىكلهر تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرۇلغىنى يوق.
 

ئۈچىنچى بۆلۈم: ئىسالم مىللهتچىلىكى ۋه ئۇيغۇر مىللى ھهركىتى
 

    ئىسالم ئىسالمىزم بولۇپ بولغان، بارچه مۇسۇلمان مهلۇم كۈچ ئاستىغا مهلۇم ئىسالمىزم ھالىتىده ئۇيۇشۇپ
ئۆزىگه بىر باشپاناھ بولىدىغان مىللى دۆلهتكه ئهزا بولۇۋالغان ياكى بولۇشقا تىرىشىۋاتقان بۇ رېئ ال دۇنيادا،
ئۇيغۇر مىللىتى مىللىي داۋا ئۈچۈن ئىسالمىي توننى نهدىن پىچىشى كېرهك؟ ئهرهب ئىدىئولوگىيىسىدىكى
ئىسالممۇ (شهرىئهت دۆلىتى، ۋاھابىلىق، خهلفىلىك دېگهندهك)، ئىران ئىدولوگيهسىدىكى شىئه
ئىسالمىزممۇ(مهھدىيه، 12 ئىمامچىلىق) ۋهياكى تۈرك ئىدولوگيهسىدىكى ئىسالمىزممۇ (دىننى مىللى

كۈلتۈرنىڭ تهركىبىگه  كىرگۈزۈش، ۋه ئېتىنىك كىملىكنى قوغداشنى ئالدىنقى شهرت قىلىش)؟
   ۋهتهن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالر بولسا غهربتىن ئالغان مىللىي كىملىكى بىلهن ئىسالمدىن ئالغان دىنىي
كىملىكى ئارسىدا قايسىغا ئالدىدا ئىگه چىقىش، قايسىسى قايسىسىنى قوغداش ۋه ياكى قايسى بىرسىنى

يهنه بىرسىگه خىزمهت قىلدۇرۇش دىگهندهك تالالشالر ئىچىده قايمۇقماقتا.
    ئهمدى باشتىكى قۇرالردا بۇ يازمىنى يېزىشقا تۈرتكه بولغان دوپپا بىلهن ھېجابنىڭ جېدىلىگه قايتىپ
كهلسهك، ئىسالمنىڭ ئىسالمىزملىق رېئ اللىقىنى چۈشۈنۈپ يهتمىگهن دىنغا مايىل ئۇيغۇرلىرىمىز بولسا،
دىنىي شهكىل بىلهن مىللىي داۋانى ئېلىپ بېرىشنى، مىسالهن دىنىي ئېتىقاد ۋه كىيىم-كېچهك شهكلىنىڭ
شهخىسنىڭ دېموكراتىك تاللىشى ئىكهنلىكىنى تهكىتلهش ئارقىلىق، ئۇنىڭ مىللىي داۋاغا تهسىر
قىلمايدىغانلىقىنى تهكىتلهپ كهلمهكته. ئهمما، ئىسالمنىڭ ئىسالمىزملىق نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،
ئىسالمىي كۆز-قاراش ۋه ئىسالمىي كىيىنىشلهرنىڭ مىللىي داۋانىڭ جانىجان مهنپهئهتىگه اليىق تون قىلىپ
پىچىلىشى كېرهكلىكىنى، ئۇنداق بولمىغاندا دىنىي ئېھتىياج ئالدىغا سۈرۈلۈپ، مىللىي ئېھتىياج بولغان
مىللىي دۆلهت قۇرۇش نىشانى  چهتكه سۈرۈلۈپ قالىدىغانلىقىنى  تولۇق چۈشۈنۈپ  يېتهلمهسلىكتهك  ئهھۋالالر 
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مهۋجۇت بولماقتا. ئوخشاش ئىسالم ئۈممهت گهۋدىسىدىن ئاجراپ، مىللىي دۆلهت قۇرغان تۈركىيه بولسا، دىنىي
ئېھتىياجنى مىللى ئېھتىياجنىڭ ئالدىغا قويغاندا مىللى دۆلهتنىڭ ئاجىزلىشىپ ئاخىردا مۇنقهرىز بولۇش
خهۋىپنى سهزگهنلىكى ئۈچۈن، نهچچه قېتىملىق مىللهتچىلىكه قايتىشنى مهقسهت قىلغان ھهربى
ئۆزگۈرۈشلهرنى باشتىن كهچۈرۈپ، ئوتتۇرا شهرىقتىكى ئهرهپ دۆلهتلىرىدهك دىنىي ئۇرۇشالرنىڭ پاتقىقىغا
پاتماي كېلىۋاتىدۇ. تۈركىيهنىڭ داۋاملىق مىللىي دۆلهت بولۇپ تۇرالىشىغا ئىسالم بىلهن مىللهتنىڭ
تهڭپۇڭلىقىنى ساقالشتا الئىكلىقنى ئۆزىگه خاس بىر ئۇسلۇبتا ئۆزلهشتۈرگهنلىكىدىن بولغان. بۇنى تۈرك
خانىم قىزالرنىڭ ھىجابالنمايدىغان، ئهمما ئوچۇق يۈرمهيدىغان خاس كىيىنىشلىرىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
ئىسالمنىڭ نۇقتىسىدىن بۇنى ئىسالمنىڭ مهھهللىۋىيلىشىشى (يهرلىكلىشىشى) دهپ قارىساق، ئېتىنىك
گۇرۇپپا نۇقتىسىدىن بۇ ئۆزلۈكنىڭ ئىسالملىشىشى ھېساپلىنىدۇ. مىللهت ياكى تائىپه ئاتالغۇسىغا قارىتا
خېلى بىر قىسىم دىنىي زىيالىلىرىمىزدا قارشىلىق مهۋجۇت. ئۇالرچه بولغاندا، ئۈممهتچىلىك تهرغىپ
قىلىنىدىغان ئىسالم بىلهن ئايرىمچىلىقنى تهرغىپ قىلىدىغان مىللهتچىلىكنى بىر يهرگه ئهكلىش
خاتامىش. ئهمما، ئىسالمدىكى مىللهتچىلىككه، ئۇرۇقۋازلىققا قارشى تۇرۇشنىڭ سهۋهبى بولسا،
مىللهتچىلىك قىلىشقا قارشى بولماستىن، مىللهت بولۇپ ئايرىلىپ، كۈچ بولۇپ ئۇيۇشۇپ، ئاجىزنى بوزهك
قىلىدىغان ئهھۋالالرنى كۆزده تۇتقان. بۇ خۇددى بىر ئىنسان مۇشتلىشىشنى مهشىق قىلىپ ئۆزىنى قوغداشقا
ئىشلىتىشى بىلهن باشقىالرنى بوزهك قىلىش ئۈچۈن ئىشلهتكهندهك پهرىقتىن ئىبارهت. كىرىيه ئاياللىرىنىڭ
كىچىك تۇماق بىلهن رومال، قهشقهر ئاياللىرنىڭ دوپپا بىلهن رومال قىياپىتى، دهل ئىسالمى ئهخالقنىڭ 
مىللىي ئهنئهنه بىلهن ئوڭۇشلۇق بىرىكىشى بولۇپ، دهل تۈرك خانىم قىزلىرىنىڭ كىينىش ئادىتىگه

ئوخشاش، ئۇيغۇر خانىم-قىزالرنىڭ ئىسالمىي ۋه مىللىي قىياپىتىنى ئهكىس ئهتتۈرۈپ كهلگهن.
     ئىنسان بولۇش سۈپىتى، بىلهن مهۋجۇتلۇقنى قولغا كهلتۈرۈش تهس ئهمهس. تالالشالرنىڭ بىرىنجىسى بولسا
جىسمانى (بىئ ولوگيهلىك) مهۋجۇتلۇقال نهزهرگه ئېلىنسا، خىتاي دۆلىتىنىڭ قويغان شهرتىنى قوبۇل قىلىپ،
مىللىي كىملىك ۋه دىنىي كىملىكنى تهڭ تاشالپ خىتاي كۈلتۈرنىڭ ئاسمىالتسىيه قىلىشىنى قوبۇل قىلسا،
ئۇيغۇرالر جىسمانىي مهۋجۇتلۇقنى ساقالپ قاالاليدۇ. ئهمما بۇ «مهۋجۇتلۇق»نىڭ ئۇيغۇر ئاتلىق بىر مۇسۇلمان
توپلۇمنىڭ يوقۇشى ئارقىلىق ئىشقا ئاشىدىغانلىقى، ئاخىرقى نهتىجىنىڭ ھهرگىزمۇ ئۇيغۇرنىڭ مهۋجۇتلۇقى

ئهمهس، خىتاي كۈلتۈر چهمبىركىنىڭ كېڭىيىشىگه ھهسسه قوشۇش ئىكهنلىكى ھهممىگه ئايان.
    ئىككىنچى خىل «مهۋجۇتلۇقنى ساقالش» ئۇسۇلى بولسا، ھهرقايسى ئىسالم دۆلهتلىرى چېگرىسى ئىچىده
ھۆكۈمران مۇسۇلمان مىللهتلىرىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتقان ئىسالم مۇھىتىدا، مىللى
كىملىكنى يوشۇرۇپ (ياكى تاشالپ) دىننى كىملىكنى ساقلىغان ئاساستا “مهۋجۇتلۇقنى ساقالش” دىيىشكه
بولىدۇ. ئهمما بۇ ئىككىنچى خىل تالالشقا شۇ دۆلهتلهرنىڭ سىياسى ئېھتىياجىنىڭ قۇربان بولۇش خهۋپىمۇ
قوشۇلغان. يۇقۇرىدا تىلغا ئالغان  ھىجرهتچىلهر مۇسۇلمان دۆلىتى بولغان ئافغانىستاندىن قايتا ھىجرهتكه
ئاتلىنىشى، مىللىي دۆلهت قۇرۇلمىسىنى ئاساس قىلغان خهلىقئ ارا مۇناسىۋهتلهرده ئۇالرنىڭ دىنىي
كىملىكىنىڭ بۇنداق تالالشتا دالدا بواللمىغان رېئ ال قىسمىتىنى ئېنىق دهلىللهپ تۇرۇپتۇ. ئۇيغۇر ئاتلىق
مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا كېلۋاتقان بۇ ئېچىنىشلىق قىسمهت ھازىرمۇ داۋام قىلۋاتقان بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا
دۆلهتلىرى بولسۇن، پاكىستان، ئافغانىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ خىتايغا «جىنايهتچى» قاتارىدا ئۆتكۈزۈپ
بېرلىشى بولسۇن، ۋهياكى 2017-يىلىدىكى مىسىرنىڭ ئۇيغۇرالرنى كهڭ كۆلهمده تۇتۇپ، خىتايغا ئۆتكۈزۈپ
بېرشى بولسۇن، مىللىي كىملىكىنى قوغدايدىغان ئۆز دۆلىتى بولمىغان ئۇيغۇرالرغا مۇسۇلمانلىقىنىڭ
سىياسى جهھهتتىن ھهچ نهرسىگه دالدا بواللمايدىغانلىقى، كۆز يۇمۇشقا بولمايدىغان ئېچىنىشلىق رېئ اللىق
ئىكهنلىكىنى كۆرسۈتۈپ تۇرۇپتۇ. بۇنى بىز كېڭهيتىپ باشقا ئوخشاش تهقدىردىكى ئىسالم دىنىدىكى مىللى
توپلۇمالرغا قارايدىغان بولساق، مهسلهن مىيانماردىكى مۇسۇلمان روھىنىالرنىڭ بۇددىست (مهيلى پۇقرا
بولسۇن ۋه ياكى ھۆكۈمهت قوراللىق قىسىمى بولسۇن)الر تهرپىدىن قىرغىن قىلىنىشى، يالغۇز ئىسالم
دىنىنىڭال دۆلهت سىياسىتىگه سىياسى سۈيستىمال قىلىنمىغانلىقى، ئىنسان ئهمهس، ھهرقانداق
ھاياتلىقنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى تهشهببۇس قىلىدىغان بۇددا دىنىنىڭمۇ ۋاقتى كېلگهنده دۆلهت ئىچىده ھوقوقدار 

62



بولغان مىللهتنىڭ مىللى مهنپهتى ئۈچۈن سۈيستىمال قىلىنۋاتقانلىقىنى كۆرسۈتۈپ تۇرۇپتۇ. قىسقىسى
مىللى كىملىكىنى قوغداپ تۇرۇدىغان دۆلهت بولمايدىكهن، دىننى كىملىكىمۇ ئاخىرقى ھېساپتا ھېچقانداق
قوغداشقا ئېرىشهلمهيدىغانلىقتهك ئاچچىق رىيالىقنى ھازىرقى زاماندىكى مىللى دۆلهت ئاساسىسىدىكى
خهلىقارا مۇناسۋهت بىزگه كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ. شۇ سهۋهبتىن نۇقۇل دىننى مهۋجۇتلۇقنى ئالدىنقى ئورۇنغا

قويۇشتهك “مهۋجۇتلۇق” ئۈستىدىكى ئىككىنچى خىل تالالشنىڭمۇ رىيال ئهمهسلىكى دهلىللىنىپ تۇرۇپتۇ.
    مهۋجۇتلۇق ئۈستىدىكى ئۈچۈنجى خىل تالالش، يهنه مىللى مهۋجۇتلۇقنى يادرولۇق ئورۇنغا قويۇپ دىننى
مهۋجۇتلۇقنى ئۇنىڭغا يانداشقان ھالدا ئېلىپ بېرىش (دىنىي مىللهتچىلىك)، تېخىمۇ ئوچۇقىنى ئېيتقاندا
باشقا دۆلىتى بار مۇسۇلمان توپلۇملىرىدهك، مىللىي دۆلىتى بولۇشنى ئالدىدا ئىشقا ئاشۇرۇش ۋه شۇ ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ (مۇسۇلمان) دىنىي كىملىكىنى قوغداشنى قولغا كهلتۈرۈش، داۋىنى ئېگىز، مۇساپىسى ئۇزۇن، ئهمما
دىنىي ۋه مىللىي كىملىكىنى تهڭ ساقلىغىلى بولىدىغان بىردىن بىر تالالش ھېسابلىنىدۇ. بىر قىسىم ئۇيغۇر
زىيالىلىرى «ۋهتهن»نى ئالالغا تاپشۇرۇش، ھىجرهتتىكى ھهر ئۇيغۇر  توپلۇمى ئۆزلىرى يهرلهشكهن دۆلهت ۋه
رايونالردا يىلتىز تارتىشنى، كۈچ توپالپ شۇ يهرده تهسىر قىالاليدىغان ھالهتكه يېتىپ، شۇ ئارقىلىق مىللىي ۋه
دىنىي كىملىكىنى تهڭ ساقالشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى تهشهببۇس قىلىشىدۇ. بۇ خىل تهشهببۇس ئايلىنىپ
كهلگهنده (غهرىپ ۋه ئامىركىدهك پۇقرا دۆلىتىده مۈمكىن بولسىمۇ) يۇقۇردا تىلغا ئېلىنغان ئىككىنچى خىل
تهشهببۇس بىلهن تهقدىرداش بولۇپ، بۇ خىل يهرلىشىشنىڭ ئاخىرقى نىشانى ئۆزىنىڭ مۇستهقىل مىللىي
دۆلىتىنى بهرپا قىلىش بولمىغان ھالهتته يهنىال مىللىي دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى سىياسى سودىالرنىڭ قۇربانى
بولۇش خهۋپىدىن خالىي بواللمايدۇ. بۇنى ئۆتمۈ شته ئىككىمىڭ يىل سهرسانلىق ئىچىده خارالنغان
يهھۇدىالرنىڭ قىسمىتىمۇ، نهچچه دۆلهتنىڭ ئوتتۇرسىدا ھازىرغىچه ئۆزىنىڭ دۆلىتىنى قۇرالماي يۈرگهن

كۇرتالرنىڭ قىسمىتىمۇ ئىبرهتلىك مىسال بوالاليدۇ.
   مىللىي دۆلهت قۇرۇش ھازىرقى زاماندا بۇ دۇنيادىكى مىللىي دۆلهتلهرنى ئاساسلىق ھۈجهيره قىلغان
خهلقئ ارا مۇناسۋهتلهردىن قانداق پايدىلنىشنى ئىلمىي جهھهتتىن بىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ. مىللىي
كىملىكىنى قوغداپ تۇرىدىغان مۇستهقىل دۆلىتى بولمىغان ئهھۋالدا، دىنىي كىملىكىنىمۇ ساقالش قىيىنغا

چۈشۈشنىڭ سهۋهبى بىزنى «مىللىي دۆلهت»نىڭ ماھيىتىنى چۈشۈنىشكه دهۋهت قىلىدۇ.
 

ئاخىرقى سۆز
 

    ئىنسان ھهقىقىي تۈرده ھۆرلۈككه ئېرىشكهنده ۋه بۇ ھۆرلۈكنى قانۇنىي جهھهتتىن، تۇغۇلغاندىن ئۆلگۈچه
ئىزچىل قوغداشقا كاپالهت بېرهلهيدىغان دۆلهت ئاپپاراتى مهۋجۇت بولغاندا، دىن ئاندىن ئىنسان بىلهن

ياراتقۇچى ئوتتۇرىسىدىكى تۈز سىزىقلىق مۇناسىۋىتكه يهنى، شهخسىي ئېتىقاتقا ئايلىنىدۇ (ياكى قايتىدۇ).
    ئىسالمنى ھېچقانداق «ئىزم» ۋه پىكىر-ئېقىمىغا سۈيئىستېمال قىلماي، نۇقۇل شهخسىي ئېتىقاد بولۇشىغا
مىللىي دۆلهتمۇ، ئىسالم دۆلىتىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ. خۇددى ۋاھابىالرنىڭ كۈچى بىلهن دۆلهت قۇرغان
سهئۇدىي خان جهمهتى، بۇنىڭغا يارىشا ۋاھابىزمنى سهئۇدىي ئهرهبىستان دۆلىتىنىڭ «ئىسالم+ئىزم»ى قىلىپ
خان جهمهتىنىڭ سىياسى ھوقۇقلىرى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرغاندهك؛ ۋه ياكى 1979-يىلدا ھۇمهينى ئىران خان
ئائىىلىسىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ ئىران ئىسالم دۆلىتىنى قۇرغاندا شىئه ئىسالمنى قانداق سۈيئىسىتېمال قىلىپ
شىئ ه ئىسالمىزم دهرىجىسىگه كۆتهرگهندهك؛ ماالي مىللىتىگه ئاالھىده ئىمتىيازالرنى قانۇنالشتۇرۇپ ئۇالرنى
ئورمانالردىن ھهيدهپ چىقىپ، شهھهرلهرگه ئورۇنالشتۇرۇپ بهرگهن ئىسالم دۆلىتى مااليسىيا بولسۇن؛ ۋهياكى ئهڭ
يېقىنقى ھۆكۈمهتكه قارشى ھهركهتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتقان تالىبان، ئهلنۇسره، دائىشالر ئۆز ھهرىكهت
قىلمىشلىرىنى ئىسالمنىڭ ئهھكاملىرى بىلهن كۈچهپ چۈشهندۈپ، ماھىيهتته بولسا ئىسالمنى مىلىتانت
ئىسالمىزم ئۈچۈن دهستهك قىلىۋاتقاندهك… «ئىزم» ۋه ئىدئولوگىيهلهرگه يۇغۇرۇلمىغان نۇقۇل ئىسالم ھازىر
مهۋجۇت ئهمهس.  90 يىللىق «الئىك» دۆلهت ئهنئهنىسىگه ئىگه تۈركىيهنى ئېلىپ ئېيتساق،  خېلى مۇكهممهل

63



ئىجتىمائىي قانۇنى بولۇشىغا قارىماي، سىياسىي پارتىيهلهر ئۆز سىياسهتلىرىده ھهر خىل ئىزمالرغا
اليىقالشتۇرۇلۇپ سۈيئ ستېمال قىلىنىۋاتقان ئىسالمنىڭ سىيماسىنى ھهم كۆرهلهيمىز. مهيلى ئىسالمنىڭ
«ئوتتۇرا يول»نى تاللىغان ھاكىميهت بېشىدىكى ئاق پارتىيه بولسۇن، ياكى مىللهتچى پارتىيه م ھ پ، ياكى ج ھ
پ بولسۇن، ھهممىسى ئۆزلىرىنىڭ سىياسى مهقسهت ۋه مهنپهتلىرى ئۈچۈن ئىسالم دىنىنى ئازدۇر-كۆپتۇر ئۆز

سىياسهتلىرىگه سۈيئىستىېمال قىلىپ كهلدى ۋه كېلۋاتىدۇ.
    «Nation» گهۋدىسى بىلهن قۇرۇلغان  بارچه ئىسالم دۆلهتلىرى ئىرقىي ۋه دىنىي قااليمىقانچىلىقتىن نېمه
ئۈچۈن خالى بواللمايدۇ دېگهنده، دۆلهت بولۇپ ئۇيۇشۇپ بولغاندىن كېيىن، پۇقرانىڭ ھوقۇقى ئىجتىمائ ىي قانۇن
بىلهن قوغدالماي، دىن يهنىال ئىسالمىزم تهرىقىسىده سۈيئ ستېمال قىلىنىپ كهلگهنلىكىدىن بولغان دهپ
كېسىپ ئېيتااليمىز. ئىسالم دۆلهتلىرى ئىچىده «Nation» دۆلىتى بولۇپ، ئىجتىمائىي قانۇن بىلهن دۆلهت
باشقۇرۇشنى ئهمهلگه ئاشۇرالىغان تۈركىيهنىڭ ئهھۋالىمۇ بۇنىڭدىن مۇستهسنا ئهمهس. مهسىلهن،
فهتھۇلالچىالر ئاۋام خهلىقنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا قانداق «ئىزىم»الر بىلهن تهسىر قىلىپ دۆلهت ھوقوقىغا تهسىر
قىلىپ كهلگهن بولسا، فهتھۇلالچىالرنىڭ سىياسى تهسىرىدىن چۆچىگهن «ئوتتۇرا يول»دىكى رهجهپ تايىپ
ئهردوغانمۇ يهنه شۇ ئىسالمنى سۇيستىمال قىلىپ، ئاۋام خهلىقنى ھهرىكهتكه كهلتۈرۈپ، ھهربىي ئۆزگۈرۈشنى
مهغلۇپ قىلىپ، فهتھۇلالچىالرنى ئۇجۇقتۇرۇپ تازىالۋاتىدۇ. بۇ ئىككىال تهرهپ، ئاۋام خهلىقنىڭ دىنىي
ئېتىقاتىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلنىپ ھهر ئىككىلىسى ئوخشىمىغان نۇقتىدىن، ئهمما ئوخشاش ماھىيهتتىن،

يهنه ئىسالمنى «سىياسى ئىسالمىزم» نۇقتىسىدىن سۈيئىستېمال قىلىپ كهلمهكته.
    ئهمدى بىز تېخىچه ئىسالم جهمئىيىتى دهپ ئاتاۋاتقان، ئهمما چېگىرا ئىچىگه پارچىالنغان كهڭ مۇسۇلمانالر
بولسا، ھهر خىل «ئىزم»الر بىلهن نىقابالنغان، بويالغان ئىسالم جهمئىيىتىده گاڭىراپ، نېمىنىڭ ۋه كىم تهرغىپ
قىلۋاتقان ئىسالمنىڭ ھهقىقىي نوقۇل دىنىي ئېتىقاد نۇقتىسىدىكى ئىسالم ئىكهنلىكىنى بىلهلمهي، ئۆز
ھېسياتلىرىدىن چىقىش قىلىپ ئۆزلىرى توغرا كۆرگهن ئىسالمىزم يوللىرىغا ئهگهشمهكته. مۇسۇلمان بولمىش
ئۇيغۇرالرمۇ بۇنداق گاڭىراشتىن مۇستهسنا ئهمهس. شۇ ۋهجىدىن ياغلىقنى قايسى يهرگىچه چهگسه «مهھرهم»
بولمايدىغانلىقى، نامايىشقا قانداق كىيىنىپ چىقسا ھهم دىنىي، ھهم مىللىي كىملىكنى ئىپادىلهيدىغانلىقى
ھهققىدىكى تاالش-تارتىشالر يۈز بهرمهكته. ئهمما، نۇرغۇن ساددا ئۇيغۇرلىرىمىز چۈشهنمهيدۇكى، ئىسالم شىئه
بىلهن سۈنىگه ئايرىلغان چاغدىال نۇقۇل دىنىي ئېتىقاد بولغان ئىسالم ئاللىقاچان سىياسى مهنپهئهتلهر ئۈچۈن
پايدىلنىشقا قاراپ يۈزلهنگهن. ئىسالم دۇنياسى چۈشكۈنلىشىپ غهرىب باش كۆتۈپ، ھهر خىل
ئىدىئولوگىيهلهرنى كۆتۈرۈپ چىققاندا بولسا، ئىسالم دۇنياسى تېخىمۇ كۆپ ئىسالمىزمالرنىڭ ۋارىيانتلىرىغا

غهرق بولغان ئىدى.
   ئىنسانالر جهمئىيىتىده دىننى شهخسىي ئېتىقاد بولۇشىغا كاپالهتلىك قىاللىغان دۆلهت شهكىلىدىن ھازىرغا
قهدهر پهقهت «پۇقرا دۆلىتى»ال مهۋجۇت. پۇقرا دۆلىتى مىللهت ياكى دىنىي باراۋهرلىكنى ئهمهس، ھهر ئىنساننىڭ
يهر يۈزىدىكى قانۇنىي باراۋهرلىكىنى ئاساس قىلغانلىقى ئۈچۈن، دىن ۋه مىللهت كۈچ ئۇيۇشتۇرۇش
خىزمىتىدىن چېكىنىپ شهخىسكه قايتقان. يهنى دىنىي ئېتىقاد، ۋه تهبىئىي ياشاش ئۇسۇلى (مىللهت كۈلتۈر)
شۇ قانۇن ئاستىدىكى ھهر پۇقرانىڭ شهخسىي ئىش بولۇشى ئهمهلگه ئاشقان. پۇقرا دۆلىتىنىڭ يهنه بىر
ئىدولوگيهلىك ئاساسى «پۇقرا مىللهتچىلىكى»دىن ئىبارهت. پۇقرا مىللهتچىلىكى پۇقرا دۆلىتىده
ئهمهلىيلهشكهن ئىدىئولوگيىلىك كۆز-قاراش بولۇپ، بۇ ئۇقۇمدا «مىللهتچىلىك» ئاتالغۇسى ھهرگىزمۇ
تهبىئىي، يهنى تىل، كۈلتۈر، ئۆرۈپ-ئادهت قاتارلىقالرنى بىرلىك قىلغان مىللهتنى كۆزده تۇتقان بولماستىن،
ئهركىنلىك قىممهت قارىشى بولغان ھۆرلۈك، ھۆرمهت، باراۋهرلىك، ۋه شهخسىي ھوقۇق قاتارلىقالرنى قانۇنىي
ئاساس قىلىش ئارقىلىق، ھهر بىر پۇقرانى بۇ قانۇن ئالدىدا ئوخشاشلىققا ئىگه قىلىشنى كۆرسىتىدۇ.
جىسمانىي ۋه روھىي ھۆرلبك ئىجتىمائىي قانۇنالر بىلهن ھهممه پۇقراغا باراۋهر بولۇشىغا كاپالهتلىك
قىلىنغانلىق سهۋهبىدىن، ئوخشاش جهمئىيهتته ئوخشىمىغان ئىدىيه، ئوخشىمىغان دىنىي ئېتىقادتىكى
ئىنسانالر توقۇنۇشماي، ئۆچمهنلهشمهي بىرگه ياشىيالىشى ئهمهلگه ئاشقان. ئوتتۇرا شهرىقتىكى مۇسۇلمان
دۆلهتلهردىكى ئۇرۇش قاينىمىدىن قاچقان مۇسۇلمانالرنىڭ توپ-توپى بىلهن ياۋروپادىكى پۇقرا دۆلهتلهرگه ئېقىپ 
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كىرىشى، ئىقتىسادىي مهنپهتلهردىن بهكرهك، ئۇالرنىڭ كېيىنكى ئهۋالتلىرىنى دىنىي ۋه مىللىي كىملىكىنى
ساقلىغان ھالدا خاتىرجهم ياشىيااليدىغان بىر جهمئىيهتكه تاپشۇرۇشنى مهقسهد قىلىدىغانلىقىنىڭ دهلىلى.
ئهمدى ئۇيغۇرالرغا قايتىپ كهلسهك، ئىسالمنىڭ ئۆتمۈشى بىلهن ئهمهس ھازىرقى رېئ ال ھالىتىدىن چىقىش
قىلغاندا، ئۇيغۇر داۋاسىنى «ئىزم»الر دۇنياسىغا غهرىق قىلمىغان ئاساستا قانداق «ئىزم» بىلهن قورالالندۇرغان
ئىسالمنىڭ ئاستىغا ئۇيۇشتۇرۇش، بۇ ئۇيغۇر مىللىي داۋاسى قىلغۇچىالر ئارسىدىكى ئۆزلىرىمۇ بىلمهي تاالش
–تارتىش قىلىۋاتقان مهسىله ھېسابلىنىدۇ. سىياسى ئىسالمىزممۇ، ۋهياكى مىلىتانت ئىسالمىزممۇ؟ ۋه ياكى
كۈلتۈر ئىسالمىزممۇ؟ تاالش-تارتىشقا ئارىالشقان ھهر ئۇيغۇر ئۆز چۈشهنچىلىرىنى ئهقىلىي تهپهككۈر بىلهن
ئهمهس، ھېسسىي بىلىشلىرى بىلهن چۈشهندۈرۈپ كهلمهكته. دوپپىلىقالر نامايىشتىكى ھىجابلىقالرنى
«رادىكال ئىسالمىزم» كۆرۈنىشىگه باغلىسا، قارا ھىجابلىقالر بۇ خىل كىيىنىشنىڭ دىنغىمۇ،
دېموكراتيىگىمۇ ئۇيغۇن بولغانلىقىغا چىن پۈتۈپ كهلمهكته. ئهمما ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىل مىللىي
دۆلىتى بولمىغان ئۇيغۇرالرغا دېموكراتيهنى بۇ خىلدا ئىپادىلهشنىڭ مهنپهت ئېلىپ كهلمهيال قالماي،
تارقاتقۇالردا ئۆزلىرى قۇربان بېرىۋاتقان ئۇيغۇر مىللىي ھهركىتىگه خاتا ماركا بولۇپ قالىدىغانلىقىنى

چۈشهنمهي يۈرمهكته.
   دىننى مۇتلهقلهشتۈرۈش (دىننىڭ نوپۇزىنى ياراتقۇچىنىڭ نوپۇزى ئورنىغا قويۇش)، دىننى ئىنسانلىقتىن
ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇش، شۇنىڭدهك دىننى زىيالىلىرىمىزدا ئالال ياراتقان (تهبىئى قانۇنيهتلهرنى
چۈشهندۈرىدىغان) تهبئىي پهن بىلىملىرىنىڭ كهم بولۇشى ۋه ئىنسانالرنىڭ توپالم ھالىتىدىكى رېئال
كارتىنىسىنى يېشىپ بېرىدىغان جهمئىيهتشۇناسلىق، خهلىقئ ارا مۇناسىۋهت قاتارلىق ئىجتىمائ ىي
بىلىملهرنى دىن خىزمىتىده مېتود قىلىپ ئىشلهتمهسلىك قاتارلىق سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن، ئاۋام پۇقراالرغا
دىنىي مهسىلىلهرنى ھازىرقى رېئ ال دۇنيا بىلهن ماس قهدهمده چۈشهندۈرۈشته قىينالماقتا ۋه دىننىڭ
يۆنىلىشىنى مىللىي  مهۋجۇتلىقىمىز بىلهن ئوخشاش يۆنۈلۈشته بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىش جهھهتته،
باشقا مىللهتلهردىكى ئىسالم مىللهتچىلىرىنىڭ خېلىال ئارقىسىدا قالماقتا. خۇالسه شۇكى، ئىسالمنى
ئىسالم جهميىتىدىكى رېئاللىقى بىلهن چۈشنىش ۋه چۈشهندۈرۈش، دىنىي كىملىكنى ساقالش ئۈچۈن ئالدىدا
مىللى كىملىكنى ساقالشقا كاپالهت قىلىدىغان مىللىي دۆلهت بولۇشى كېرهكلىكىنى، مىللىي دۆلهت بولۇپ
ئۇيۇشۇش ئۈچۈن دىننى مىللهتچىلىككه مهنسۇپ ئىسالم مىللهتچىلىك مهيدانىدا ئۇيۇشۇش كېرهكلىكىنى،
ئۇنداق بولمايدىكهن، دىنىي كىملىكنى ساقالشنىڭمۇ قىيىن بولىدىغانلىقىنى چۈشىنىشى ۋه شۇنى دىنىي
نۇقتىالردىن چۈشهندۈرهلهيدىغان بولۇشى، ھازىرقى دىنىي زىيالىلىرىمىزنىڭ زىممىسىدىكى تارىخى ۋهزىپه

بولۇپ قالدى.
 

ئىزاھاتالر:
 

    تۈرك ئىسالم سېنتزى: تۈركىيهدىكى مىللهتچى زىيالىيالر ئهينى دهۋىرلهردىكى ئىجتىمائ ىي كىرزىسلهرنى
ھهل قىلىش ئۈچۈن ئايدىنالر ئوچىقى نامىدىكى زىيالىيالر گۇرپپىسى تهرپىدىن ئوتتۇرغا قويۇلغان، 1980-

يىلالردىكى ھهربى ئۆزگۈرۈشته ھهربىي ھۆكۈمهت تهرپىدىن قوبۇل قىلىنغان تۈركچىلىك ئېقىمىدىن ئىبارهت.
    بهش ئاساسى پىرىنسىپ: خىتاي ھۆكۈمىتى 1954-يىلدىن بېرى ھازىرغا قهدهر باشقا دۆلهتلهر بىلهن بولغان
دىپلوماتىك مۇناسىۋهتلهرده ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىنگهن تاشقى سىياسىتىنىڭ ئاساسى بولۇپ، بۇنىڭ
ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىم دهپ باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئىچكى ئىشىغا ئارالشماسلىق دىگهن پىرىنسىپنى تهرغىپ
قىلىپ كهلگهن. بۇ پىرىنسىپنى دهستهك قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشنىمۇ ئۆزىنىڭ

ئىچكى ئىشى دهپ قاراپ، خهلىقئ ارا جهمئىيهتنىڭ ئارلىشىشىغا قارشى تۇرۇپ كهلمهكته.
    2003-يىلى ياپونيهنىڭ دۆلهتلىك تارقاتقۇسى ياۋرو-ئاسيا ھهققىده بىر قىسىملىق فىلىم ئىشلىگهن
بولۇپ، بۇ فىلىمگه ھىجرهتچىلهرگه ئائ ىت قىسىم كىرگۈزۈلگهن. مهزكۇر فىلمده ئۇرۇش ۋهيرانچىلىقىدا  ئامان 



قالغان ھىجرهتچىلهرنىڭ بىر ئهزاسىنى كابۇلدىن تېپىپ زىيارهت قىلغان. ئافغانىستانغا ھىجرهت قىلغانالرنىڭ
ئىزىدىن مېڭىپ، ئۇالرنىڭ ھىجرهت قىلىش سهۋهبلىرىنى فىلىمگه ئالماقچى بولغان  ياپونيهلىك رېژىسسور

خاتا ۋه ئۇنىڭ بىرنهچچه ھهمرالىرى ئافغانىستاندا ماشىنا ۋهقهسىده قازاغا دۇچار بولغان.
 
 

پايدىلنىش ماتىرياللىرى:
 
1. Islamism—What it means for the Middle East and the world, Tarek Osman 2016 Yale University
Press, New Haven and London.
2.  2012  
Http://jairo.nii.ac.jp/0156/00004359
3.  1992 
4. Türkistan  1953 (6 san), doghu türistan köchmenler dernegi
5. Gök bayraq, sayi1-87, 1994-2009 doghu türistan kültür we dayanishma dernegi
6.  ―― 2001
7. ――  1978 
8. Wild West China-The Taming of Xinjiang,  Christian Tayler, 2003, Rutgers University press
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خىتاي سهئۇدى بايلىرىغا
ھاالل ئىچكى ئهزا سېتىش

ئۈچۈن مۇسۇلمان تۇتقۇنالرنى
ئۆلتۈرمهكته

    * يېڭى گۇۋاھچىالردىن بىرى خىتاي سهئۇدىيلىق باي خېرىدارلىرىنى «ھاالل» ئىچكى ئهزا بىلهن تهمىن-
لهش ئۈچۈن، مۇسۇلمان مهھبۇسالرنى «زاكاسقا بىنائ هن ئۆلتۈرۈۋاتقانلىقى» نى ئوتتۇرىغا  قويدى.

    * بۇ خىتاينىڭ ئىچكى ئهزانى مهجبۇرىي سۇغۇرىۋېلىشتىن ئىبارهت بىر مىلياردلىق خۇن سودىسىنىڭ بىر
قىسىمى بولۇپ، بۇ قىلمىش «ھهددىدىن ئاشقان ئىپالسلىق» دهپ ئاتالدى.

    * شهرقىي تۈركىستان زېمىنى بۇ تۇپراقنىڭ ئىگىلىرى ھېسابالنغان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن «دوزاخ»قا ئايالندى.
     ئىچكى ئورگاننى ئېلىۋېلىش مهشغۇالتى زىيانالنغۇچىنىڭ تىرىك ھالىتىده ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ،
ئىچكى ئورگانالر زاكاس قىلىنىدۇ ۋه پۇلى ئالدىن تۆلىنىدۇ. يازمىچه ئورۇنالشتۇرۇلغان پهيت يېتىپ كهلگهنده،
خېرىدار سهئۇدى ئهرهبىستاندىكى ئۆيىدىن خىتايدىكى بهلگىلهنگهن دوختۇرخانىالردىن بىرىگه قاراپ يولغا

چىقىدۇ. ئهنۇ شۇ دوختۇرخانىدا ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈش مهشغۇالتى تاماملىنىدۇ ۋه سودا پۈتىدۇ.
    بىر تاشقى كېسهللىكلهر دوختۇرى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان بىر ياشنىڭ ئىچكى ئهزاسىنى تىرىك
توختۇتۇپ سۇغۇرىۋېلىش مهشغۇالتىغا قاتناشقان. ئۇنىڭ تهسۋىرلىشىچه، تىرىك ھالهتته ئىچكى ئهزاسى
سۇغۇرىۋېلىنغان ياش شهرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمان ئۇيغۇر يىگىتى ئىكهن. سهئۇدىيلىق خېرىدارنىڭ
نهزىرىده بۇ ياشنىڭ ئورگىنى ھاالل ئىكهن، دىنىي جهھهتتىن ئۇيغۇن ئىكهن ۋه يۇقىرى باھادا سېتىۋېلىشقا

ئهرزىيدىكهن.

زاك دوفمان ( Zak Doffman) ئهنگىلىيهدىكى Digital Barriers ناملىق شېركهتنىڭ
خوجايىنى ۋه فوربىس، س ن ن قاتارلىق تاراتقۇالرنىڭ ئاالھىده يازغۇچىسى. ئۇنىڭ شېركىتى

دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلهت ۋه شېركهتلهرنى دۆلهت مۇداپىئهسى، تور بىخهتهرلىكى ،ۋه نازارهت
تېخنىكىلىرى بىلهن تهمىنلهيدۇ. ئۇنىڭ ئۆتكۈر ماقالىلرى خىتايدهك دىكتاتورالرنىڭ يۈرىكىنى

سىقىرىتىپ كهلمهكته.
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خىتاي تهتقىقاتى



سهۋهبسىزال جىنايهتچى بولۇپ قېلىش
    

    ئالدىنقى يىلى ئىيۇن ئېيىدا، خىتاينىڭ مهھبۇسالردىن مهجبۇرىي ھالدا ئىچكى ئهزا سۇغۇرىۋېلىشىنى

تهكشۈرىدىغان بىر مۇستهقىل سوت مهھكىمىسى ئهڭ ئاخىرقى ھۆكمىنى ئېالن قىلدى. ھۆكۈمنامىده

خىتاينىڭ جىنايىتى «شۈبىھلىنىشكه ئورۇن قالمىغان جىنايهت» دهپ بېكىتىلدى. تهكشۈرۈش كوللېگىيىسى

بىردهك ھالدا ۋىجدان مهھبۇسلىرىنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى سۇغۇرۇۋېلىشنىڭ ئۇزاق مهزگىل داۋامالشقانلىقىنى،

بۇ سهۋهبلىك زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان مهھبۇسالرنىڭ سانىنىڭ پهۋقۇلئادده كۆپ ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا

قويغان.

    سوت كوللېگىيىسى يهنه بۇ خىلدىكى مهجبۇرىي ئورگان «تهقدىم» قىلىش ھهرىكىتىده دىنغا ئېتىقاد

قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ نىشان قىلىنغانلىقىنى بايقىغان. فالۇن گۇمپىسى مۇرتلىرى ۋه ئۇيغۇر

مۇسۇلمانلىرى ھهممىدىن ئېغىر زۇلۇم كۆرگهن. ۋىجدان مهھبۇسلىرى بىرهر جىنايهتكه ئارىلىشىپ قالغان

ئهمهس ئىدى. 

    نۆۋهتته بىر گۇۋاھچى ئوتتۇرىغا چىقىپ، بهزى مۇسۇلمان تۇتقۇنالر زاكاسقا بىنائهن ئۆلتۈرۈلگهن دېگهن

سۆزىنى ئىسپاتلىدى.

   بۇ خىل تۇتقۇنالرنىڭ ئىچكى ئهزالىرى «ھاالل ئىچكى ئهزا»غا ئېھتىياجلىق سهئۇدىيلىق بايالرغا

سېتىلىدىكهن. بۇ ھهقته گۇۋاھلىق بهرگهن گۇۋاھچى خىتاي ئايال بولۇپ، ئۇ ئالدىنقى ھهپتىدىكى بىر مېدىيا

زىيارىتىده، ئۆزىنىڭ ئىچكى ئهزا يۇلۇپ ئېلىش مهشغۇالتىغا قاتناشقانلىقىنى بايان قىلغان. باشقا

گۇۋاھچىالرنىڭ ئېيتقىنىدهك، بۇ خىتاي ئايالمۇ ئوخشاشال ئىچكى ئهزاالرنىڭ مهھبۇستىن تىرىك ھالهتته

سۇغۇرىۋېلىنىدىغانلىقىنى تهستىقلىغان.

    (بىز باشتا ئېيتقان) ئۆزىنىڭ ئىچكى ئهزا سۇغۇرىۋېلىش ئوپېراتسىيىسىگه قاتناشقانلىقىنى تهستىقلىغان

دوختۇرنىڭ ئىسمى ئهنۋهر توختى. ئۇ بىر يىل ئاۋۋال ئۇيغۇرالرنىڭ «ھاالل ئىچكى ئهزا» تىجارىتىده نىشان

قىلىنغانلىقىنى، سهئۇدىيلىق خېرىدارالرنىڭ دىنىي جهھهتتىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنىال

ئىشلىتىشكه بولىدۇ دهپ قاراپ، بۇ ئىچكى ئهزاالرغا خېرىدار بولغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدى. 

ئهنۋهر سهئۇدىيلىق خېرىدارالرنىڭ ئۆيلىرىده ئولتۇرۇپال ئىچكى ئهزا زاكاس قىالاليدىغانلىقىنى ۋه ئۆزى زاكاس

قىلغان ئورگاننىڭ پۇلىنى تاپشۇرىۋېتىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

 

ھهقىقهتنى يوشۇرۇش
    

    خىتاي ھۆكۈمىتى 2014-يىلى مهجبۇرىي ئىچكى ئهزا يىغىۋېلىشنىڭ قانۇنسىزلىق ئىكهنلىكىنى ئېالن

قىلغان ئىدى. بىراق، ئهمهلىيهت بۇنىڭ قارىشىسىدا. مۇستهقىل سوت كوللېگىيىسى شاھىت ۋه

مۇتهخهسسىسلهرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشى توغرۇلۇق ئىزدهنگهندىن كېيىن، خىتايدا مهجبۇرىي ئورگان

يىغىۋېلىنىدىغانلىقى توغرىسىدىكى بايانالرغا دهستهك بولىدىغان نۇرغۇنلىغان ئىچكى ئهزانى ئېلىۋېلىش

ئوپېراتسىيىلىرىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ ھهقتىكى دوكالتالردا، خىتايدىكى

مهجبۇرىي ئىچكى ئهزا ئېلىۋېلىش ئوپېراتسىيىلىرى يىلدا 60 مىڭدىن 100 مىڭ ئهتراپىدا ئىكهنلىكى

مۆلچهرلهنگهن.

    ئالدىنقى يىلى نويابىردا، « BMC تىببى نهزىرىيه ژۇرنىلى»دىكى بىر دوكالتتا، خىتاينىڭ ئىچكى ئهزا

كۆچۈرۈشكه ئاالقىدار دوكالتالرنى ئۆزى خاالپ ئورگان تهقدىم قىلمىغانالرغا ياكى ئورگان تهقدىم قىلىشقا

مهجبۇرالنغانالرغا ئائىت خهۋهرلهرنى باستۇرۇش ئارقىلىق  سۈنئىي ھالدا كونترول قىلىغانلىقىنى ئهيىبلىگهن.

    مهزكۇر ژۇرنالدا ئېالن قىلىنغان دوكالتتا بايان قىلىنىشىچه، خىتاينىڭ ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈشكه ئاالقىدار

سانلىق مهلۇماتالرنى پىالنلىق ھالدا ئويدۇرۇپ چىقىرىلىش ئارقىلىق، بۇ ھهقتىكى ئهسلى پاكىتنى يوشۇرغان.

2015- يىلىدىكى مۇناسىۋهتلىك ھۆججهتلىك فىلىمدىن بىرىده، خىتايدىكى قانۇنسىز ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈش 
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جىنايىتى سهۋهبلىك قولغا كېلىدىغان تاپاۋهتنىڭ بىر مىليارت دولالرغا يېتىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.

 

جاۋاب كهلمىدى
 

    «BMC» ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان ماقالىدىن كېيىن، مهن خىتاينىڭ ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈش ئاالقه سېستىمىسى ۋه

خىتايدىكى قىزىل كىرېست جهمئىيىتى بىلهن مۇشۇ دوكالت ھهققىده ئۇالردىن جاۋاب ئېلىش ئۈچۈن ئاالقىالشقان

بولساممۇ، ئهپسۇسكى ئۇالردىن ھېچقانداق جاۋابقا ئېرىشهلمىدىم.

    مېنىڭ ئېرىشكىنىم خىتاينىڭ لوندوندا تۇرۇشلۇق ئهلچىخانىسىدىن ئهۋهتىلگهن مهكتۇپ بولدى. مهكتۇپتا «خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ئىزچىل ھالدا دۇنيا سهھىيه تهشكىالتىنىڭ قائىده-پىرىنسىپلىرىغا ئهمهل قىلىپ كهلگهنلىكى،

يېقىنقى يىلالردىكى ئىچكى ئهزا كۆچۈرۈش ئىشلىرىغا بولغان باشقۇرۇشنى كۈچهيتكهنلىكى، خىتاي دۆلهت ئىشلىرى

مهھكىمىسىنىڭ 2007-يىلى، 3-ئاينىڭ 21-كۈنى ئىنسان ئورگىنىنى كۆچۈرۈشكه ئاالقىدار بهلگىلىمه ئېالن قىلىپ،

ئىچكى ئهزا تهقدىم قىلىشتا چوقۇم تهقدىم قىلغۇچىنىڭ خالىشىنىڭ شهرت ئىكهنلىكىنى بهلگىلىگهنلىكى» بايان

قىلىنغان ئىدى.

 

    خىتاينىڭ ئۆلۈم سودىسى شهرمهندىچىلىكى
 

    شهرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان ئىشالر خهلقئارالىق شهرمهندىچىلىكتىن ئىبارهت. خىتاي تهرهققىي قىلغان كۆزىتىش

تېخنىكىلىرى ۋه سۈنئىي ئهقىل سانائىتىنىڭ ياردىمىده، كىشىنىڭ تېنىنى شۈركهندۈرىدىغان نازارهت دۆلىتى بهرپا

قىلدى. بۇ جهھهتتىكى تېخنىكىالر غهربكه كهڭ كۆلهمده ئېكسپورت قىلىندى. بۇ خىل تېخنىكىالرنى ئېكسپورت

قىلغان شىركهتلهر غهرب فوندلىرىنى مهبلهغ سالغۇچى، غهربنىڭ شىركهتلىرىنى ئۆزىنىڭ شېرىكى دهپ قارىدى.

خهلقئارا جهمئىيهت خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى ئهيىبلهشنى تهلهپ قىلغاندا، مۇسۇلمان دۆلهتلىرىنىڭ كۆپچىلىكى

سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالدى.

    بىر نهچچه كۈن ئاۋۋال تارقىتىلغان تۆۋهندىكى پىكىر تېخى يېتهرلىك دهرىجىده تهشۋىق قىلىنمىدى، ئهمما بۇ خىل

ھالهت كېيىنكى بىر نهچچه كۈن ئىچىده ئۆزگۈرهيدۇ. نهتىجىده، خىتايدىن يهنه بىر قېتىم بۇ قىلمىشىغا جاۋاب بېرىش

تهلهپ قىلىنىدۇ، خىتاي ئوخشاشال تهلهپلهرنى جاۋابسىز قالدۇرىدۇ.

    قانۇن پروففىسورى ۋه يازغۇچى خالىد بهيدون 2020-يىلى، 21-يانۋاردا، تۋىتېر ھېسابىدا مۇنداق يازغان:

    خىتاينىڭ ھايات ئىچكى ئهزاالرنى «ھاالل ئىچكى ئهزا» دهپ بازارغا سېلىشى نهتىجىسىده، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ

ئىچكى ئهزالىرىنىڭ ئهڭ چوڭ خېرىدارلىرى باي سهئۇدىيلىقالر بولۇپ قالغان. ھالبۇكى، ئىسالمدا «ھاالل ئىچكى ئهزا»

دهيدىغان ياكى بۇ ئىش بىلهن شۇغۇللىنىشنىڭ دۇرۇسلىقىنى بىلدۈرىدىغان ھۆكۈم يوق.

    ئۆتكهن يىلى يازدا، سوت كوللېگىيىسىنىڭ رهئىسى جېفىرىي نايس مۇنداق دېگهن:

    مهھبۇسالرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى سۇغۇرىۋېلىش قىلمىشىنىڭ توختىتىلغانلىقىنى دهلىللهيدىغان دهلىل-ئىسپات

يوق. سوت كوللېگىيىمىز بۇ جىنايهتنىڭ داۋامالشىۋاتقانلىقى قانائىتىده. نۇرغۇنلىغان كىشىلهر مۇشۇ سهۋهبلىك

تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىده ئېچىنىشلىق رهۋىشته ئۆلۈپ كهتتى. كۆپلىگهن كىشىلهر بۇنىڭدهك قىلمىشالر

تۈپهيلىدىن ئازابلىنىشى مۇمكىن. ھهممىمىز زامانىۋىي ئىنسانالر بىلگهن ئهڭ قهدىمكى مهدهنىيهتلهردىن بىرى بىلهن

بىر دۆلهتنى ئىداره قىلىۋاتقانالرنىڭ كۈچىده ھهددىدىن زىياده يىرگىنىچلىكلىك تېپىلىدىغان بىر پالنېتتا ياشاۋاتىمىز.

    بۇنىڭغا ئېتىراز بىلدۈرۈش قىيىن.

 

ئېنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
مهنبه:

https://www.ccn.com/welcome-to-the-death-trade-china-kills-muslim-prisoners-to-harvest-halal-

organs-for-rich-saudis/
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     «FBI»   دا دېرىكتور بولۇپ ئىشلهۋاتقان ئىككىي يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بۇيانقى ھاسىالتلىرىمنى سىلهر

بىلهن ئورتاقالشماقچىمهن. مهن ئىلگىرىكى ھهر قانداق ۋاقىتتىكىدىنمۇ ئېغىر بولغان تهھدىتكه يۈزلهندىم.

مهن ئۈچۈن، بۇ ھهقىقهتهن دۆلىتىمىزگه ئائىت ئۇچۇر، ئهقلىي مۈلۈك ۋه ئىقتىسادىي ئېنىرگىيىمىزگه نىسبهتهن

ئۇزۇن مۇددهتلىك تهھدىتتۇر. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادىي بىخهتهرلىكىمىزگىال كېلىدىغان تهھدىت بولۇپ قالماي،

ئۇنىڭدىن ئېشىپ دۆلهت بىخهتهرلىكىمىزگىمۇ كېلىدىغان تهھدىتتۇر.

    مهن خىتاينىڭ تهھدىتىگه تېخىمۇ غهلىبىلىك ھالدا جاۋاب قايتۇرااليدىغانلىقىمغا ئىشىنىمهن. بىز بۇ

تهھدىتنىڭ  بىر نهچچه مۇھىم تهرهپلىرىنى ياخشى چۈشىنىۋېلىشىمىز كېرهك. مهن سىلهرگه  FBI نىڭ بۇ

تهھدىتكه قانداق مۇئامىله قىلىۋاتقانلىقى ۋه ئۇنى قانداق بىر تهرهپ قىلىۋاتقانلىقىمىز توغرۇلۇق مهلۇمات

بېرىمهن.

    خىتايدىن كېلىۋاتقان تهھدىتنى چۈشىنىشتىكى تۇنجى ئىش — بۇ تهھدىتنىڭ كۆپ خىللىقى ۋه كۆپ

قاتالمىلىقىنى چۈشىنىشتىن ئىبارهت دهپ ئوياليمهن. بۇ خىل كۆپ خىللىق خىتاي قولالنغان تاكتىكىنىڭ،

ئىشقا سالغان ئادهملىرىنىڭ ۋه ھۇجۇم نىشانىنىڭ كۆپ خىللىقىنى كۆرسىتىدۇ. خىتاي كۆپ خىل ئۇسۇلالرنى

ۋه تېخنىكىالرنى قولالنماقتا. مهن خىتاينىڭ تور ئارقىلىق بۆسۈپ كىرىشىدىن تارتىپ، چىرىكلهشكهن ئهمما

ئىشهنچكه ئېرىشكهن، رهسمىي يوسۇندا ئوغرىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان ئىچكى خادىمالرغا قهدهر سۆزلهيمهن.

خىتاي ھهر خىل ئادهملىرىنىڭ قولى بىلهن كۆپ خىل ئۇسۇلالرنى قوللىنىش ئارقىلىق (تېخنولوگىيه)

يېڭىلىقلىرىنى ئوغرىالشتا يۇقىرى پهلله ھازىرلىغان. خىتاي (ئامېرىكادىن ئاخبارات ۋه تېخنولوگىيه)

ئوغرىالش خىزمىتىگه كهسپىي ئىشپىيونلۇق تارماقلىرىنى سېلىپال قالماي، نامدا خۇسۇسىي كارخانىالر دهپ

ئاتىۋالغان دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىنىمۇ ئىشقا سالماقتا. بىر تۈركۈم خىتاي ئاسپرانت ئوقۇغۇچىالر،

تهتقىقاتچىالر ۋه باشقا كۆپلىگهن رولچىالر خىتاينىڭ (ئوغرىلىق) مهقسىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن

ئىشلىمهكته.

    بىراق، ئىش خىتاينىڭ ئامېرىكىدا نىشان قىلغان ساھهلهرگه ۋه بۇ نىشاننىڭ دائىرىسىگه چېتىلغان چاغدا،

بۇ تهھدىت ئهلۋهتته تېخىمۇ كۆپ خىللىشىپ كېتىدۇ. بىز ھهممه ئىشنى، يۈز كۈچلۈك كارخانىدىن تارتىپ

سىلىكون جىلغىسىغىچه، ئاكادېمىيهلهردىن تارتىپ يۇقىرى تېخنولوگىيهگىچه، ھهتتا يېزا-ئېگىلىكىگىچه

ھهممه تېمىنى سۆزلهۋاتىمىز. گهرچه مهن بۈگۈن بۇ يهرده تۇرۇپ سىلهرگه خىتاب قىلىۋاتقان بولساممۇ، ئهمما

FBI مۇشۇ پهيتنىڭ ئۆزىدىمۇ خىتاينىڭ ئامېرىكا تېخنولوگىيىسىنى ئوغرىالشقا ئۇرۇنىشىغا ئائىت مىڭغا

يېقىن قىلمىشىنى تهكشۈرۈش بىلهن بولماقتا.

    خىتاينىڭ ئوغرىلىق ئۇرۇنۇشى بىزنىڭ ھهربىر ساھه ۋه تارمىقىمىزغىچه سىڭىپ كىرگهن. خىتايالر يالغۇزال

دۆلهت مۇداپىئه ساھهسىدىكى شىركهتلهرنى ھۇجۇم نىشانى قىلىپال قالماي، كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىدىن

تارتىپ، ئاشلىق ئۇرۇقىغىچه، يۇمشاق دېتالدىن تارتىپ شامال كۈچى ئېلىكتىر چاقپىلىكى ۋه مېدىتسىنا

ئهسلىھهلىرىگىچه  بولغان ھهممه ساھهلهرگه سىڭىپ كىردى.

    خىتاي يېڭى كهشپىيات ۋه تهتقىق قىلىپ ياساش ساھهيىمىزنى نىشانغا ئېلىپال قالماي، تهننهرخ ۋه باھا

بهلگىلهشكه ئائىت ئىچكى ئىستراتېگىيىگه مۇناسىۋهتلىك مهلۇماتلىرىمىزغىچه كۆز تىكتى. مهسىلهن،

ئالدىنقى ھهپته خىتاي بىزنىڭ ئۇنۋېرسىتېتلىرىمىزدىكى يۇقىرى دهرىجىلىك تهتقىقاتىمىز توغرۇلۇق ئۇچۇر

ئوغرىالشقا ئۇرۇندى. بىز خارۋارد خىمىيه فاكۇلتىتىنىڭ باشلىقىنى خىتاينىڭ قهغهز ئىشلهپچىقىرىش پىالنىغا

مۇناسىۋهتلىك يالغان بايانى سهۋهبلىك ، شۇنداقال بوستون ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيىسىنىڭ ئوفىتسېرىنىڭ ئۆزىنىڭ ئازادلىق ئارمىيهدىكى ساالھىيىتىنى شورۇغانلىقىنى سهۋهبلىل

ئۇالرغا  قارشى ئهيىبنامىمىزنى سوتقا سۇندۇق.

   دېكابىردا بىئولوگىيىلىك تهتقىقاتتا ئىشلىتىلىدىغان قۇتىالرنى ئوغرىالپ ئهتكهسچىلىك بىلهن شۇغۇلال-

نغان بىر خىتاي تهتقىقاتچىنى قولغا ئالدۇق. بۇ ئۈچىلى ۋهقه 56 باشقارمىمىزدىن بىرى بولغان بوستوندىكى

باشقارمىمىز تهرىپىدىن بىر ئاي ئىچىده تهكشۈرۈپ چىقىلدى. بۇالر ئارقىلىق بىزنىڭ نېمه ئىشالر بىلهن

شۇغۇللىنىۋاتقىنىمىزنى ھېس قىالاليسىلهر  ۋه ئازغىنه  ۋاقىت  كېيىنكى  مۇشۇ  چۈشتىن  بۇرۇن بۇ دېلوالرنىڭ 

 



بهزىلىرى توغرۇلۇق تېخىمۇ كۆپ تهپسىالتالرنى ئاڭاليسىلهر. بىراق، خىتاي ھۆكۈمىتى بهزى ھالالردا ھهممه

ۋاسىتىلىرىنى ۋه بارلىق ئورگانلىرىنى ئىشقا سېلىش (ئارقىلىق ئارخىپ، تېخنولوگىيه ۋه باشقىالرنى

ئوغرىالش) ئۇسۇلىنى قوللىنىۋاتىدۇ. بۇ بىزدىن ئوخشاش ھالدا ھهممه ۋاسىته ۋه بارلىق ئورگانلىرىمىزنى ئىشقا

سېلىش ئارقىلىق قارشى ئىنكاس قايتۇرۇشىمىزنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ.

     خىتاي ۋهھىمىسى توغرىسىدا چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشىمىز كېرهك بولغان ئىككىنچى ئىش بىز خىتاينىڭ

رهزىل نىيىتىنىڭ قايسى دهرىجىده ئىكهنلىكىنى  تونۇپ يېتىشكه موھتاج. شۇنى يادىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىز

كېرهككى، خىتاينىڭ رهزىل نىيىتى بىلهن خىتاي خهلقىنىڭ ھهممىسال چېتىشلىق ئهمهس. بۇ رهزىل نىيهت

ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتقانالر ئامېرىكا ۋهتهنداشلىقىدىكى خىتايالر بىلهن ئاالقىسى يوق. ھالبۇكى، خىتاينىڭ

تهھدىتى خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنى مهنبه قىلغان.

     خىتاي ھۆكۈمىتى ئىقتىساد ۋه تېخنولوگىيه جهھهتته بىز(ئامېرىكا)دىن ئېشىپ يېتهكچى ئورۇنغا ئۆتۈش

ئۈچۈن رايون خاراكتېرلىك ئومۇمىي ھهرىكهتكه ئۆتتى. لېكىن، ئۇالر بۇنى قانۇنغا ئۇيغۇن يېڭىلىق يارىتىش

ياكى ئادىل ۋه قانۇنلۇق رىقابهت ئارقىلىق ياكى پۇقرالىرىغا بىز ئامېرىكادا چوڭ بىلىدىغان تهپهككۇر

ئهركىنلىكى، پىكىر ئهركىنلىكى ۋه يېڭىلىق يارىتىش ئهركىنلىكى بېرىش ئارقىلىق قىلمايۋاتىدۇ.

  بۇنىڭ ئهكسىچه، ئۇالر داۋاملىق بىزنىڭ قېنىمىزنى شوراش بهدىلىگه ئىقتىسادتا يۈكسهلمهكچى

ئىكهنلىكىنى بىلدۈرمهكته. خىتاي يېقىن نهچچه ئون يىل مابهينىده ئۆزىنىڭ ئهرزان ئهمگهك كۈچى بىلهن

غهربنىڭ مهبلىغى ۋه تېخنولوگىيهسىنى بىرلهشتۈرۈش ئارقىلىق ئىقتىسادىنى راۋاجالندۇرۇپ كهلدى.

    لېكىن، خىتاي رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ داۋاملىق بۇ خىل ئهندىزىگه تايىنالمايدىغانلىقىنى، ئامېرىكادىن

ئېشىپ كېتىش ئۈچۈن ئهڭ ئىلغار تېخنولوگىيهده بۆسۈش ھاسىل قىلىشى كېرهكلىكىنى بىلىدۇ. خىتاي باش

مىنىستىرى لى كېچياڭ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇلتۇر ئۈچىنچى ئايدىكى بىر قېتىملىق يىغىنىدا بۇ

نۇقتىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغانىدى.

    ئۇ «بىزنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىمىز كۈچلۈك ئهمهس، شۇنداقال ھالقىلىق ساھهلهردىكى يادرولۇق

تېخنولوگىيهمىزنىڭ كهمچىللىكى ھېلىھهم گهۋدىلىك بىر مهسىله بولۇپ تۇرماقتا» دېگهنىدى. خىتاي ئۆزى

كۈتكهندهك بۆسۈش ھاسىل قىلىش ئۈچۈن، زۆرۈر تېپىلغان (ئوغرىالش، پارا بېرىپ سېىۋېلىش دېگهندهك)

ھهرقانداق ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ ئامېرىكادىن ئهقلىي مۈلۈكلهرگه ئېرىشمهكته.

   بىز خىتاي شىركهتلىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش جهھهتتىكى زور مۈشكۈالتالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن

ئامېرىكادىن ئهقلىي مۈلۈكلهرنى ئوغرىالۋاتقانلىقىنى، ئاندىن شۇالردىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرى

تېخنولوگىيهسىنى ئوغرىلىغان ئامېرىكا شىركهتلىرى بىلهن رىقابهتلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز.

بىزنىڭ شىركهتلىرىمىز شۇ تهرىقىده قوش زىيانكهشلىككه ئۇچراۋاتىدۇ. 

    خىتاي (بۇ جهھهتته) كېڭىيىۋاتقان، قانۇنلۇق - قانۇنسىز پۈتۈن ۋاسىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان غهيرىي

ئهنئهنىۋى مېتود قولالنغاچقا، مهزكۇر تهھدىت بۇ قهدهر كۈچىيىپ كهتتى. ئۇالر بىر تهرهپتىن چهتئهل

شىركهتلىرىگه (تىزگىنلهش ئۈچۈن) مهبلهغ سالسا، يهنه بىر تهرهپتىن شىركهتنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكىلهر

ئارقىلىق خاككېرلىق ھۇجۇملىرى ۋه جاسۇسلۇق ھهرىكهتلىرىنى ئىشقا سالماقتا. خىتاينىڭ ئىستىخبارات

تارماقلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنى بىزنىڭ سانلىق مهلۇماتلىرىمىزنىڭ ئوغرىلىنىشى بىلهن مۇناسىۋىتى

يوقتهك كۆرسىتىش ۋهزىپىسىنى ئادا قىلغۇزۇش ئۈچۈن، بارغانسېرى كۆپلهپ خاككېرالرنى يالالۋاتىدۇ.

روشهنكى، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ جهھهتته تولىمۇ يىراقنى كۆزلهۋاتىدۇ.

    مهنچه ئۇالر تولىمۇ سهنئهتلىك شهكىلده يىراقنى كۆزلهۋاتىدۇ، ۋهزىيهتنى مۆلچهرلهۋاتىدۇ، (ئۆز يولىدا)

تهۋرهنمهي ئىلگىرىلهۋاتىدۇ ۋه تولىمۇ سهبىرچانلىق بىلهن ئىش كۆرۈۋاتىدۇ. بۇ تهھدىت ھهققىده ئېسىمىزده

تۇتۇشقا تېگىشلىك ئۈچىنچى ئىش شۇكى، خىتاينىڭ سىستېمىسى ئۇل جهھهتته بىزنىڭكىدىن تامامهن

پهرقلىق (يهنى  ئۇالرنىڭ سىستېمىسى  بېكىك، ئهمما  بىزنىڭكى  ئېچىۋېتىلگهن، ت)، شۇنداقال  ئۇالر  بىزنىڭ 
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ئېچىۋېتىلگهنلىكىمىزدىن قولىدىن كېلىشىچه پايدىالنماقتا.

    بىز بۇ دۆلهتته (ئامېرىكادا) تولىمۇ قهدىرلهيدىغان ۋه بىزنىڭ ئىش قىلىش ئۇسلۇبىمىزدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان

نۇرغۇن پهرقلهر خىتايدا بار دېگهن تهقدىردىمۇ، بۇلغانغان (بۇرمىلىۋېتىلگهن)دۇر.

    مهن خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن خىتاي كومپارتىيهسى ئارىسىدىكى، پۇقراۋى ساھه ۋه ھهربىي ساھه ئارىسىدىكى،

دۆلهت (خىتاي) بىلهن ئۇالرنىڭ تىجارهت ساھهسى ئارىسىدىكى پهرقنىڭ گېپىنى قىلىۋاتىمهن. خىتايدىكى نۇرغۇن

چوڭ شىركهتلهر دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدىكى كارخانىالردۇر. مۇنداقچه ئېيتقاندا بۇ شىركهتلهرنىڭ خوجايىنى دۆلهت،

يهنى خىتاي كومپارتىيهسىدۇر. دۆلهت بۇ شىركهتلهرگه رهسمىي شهكىلده ئىگىدارچىلىق قىلمىغان تهقدىردىمۇ، ئۇالر

تولىمۇ رېئال بىر شهكىلده، قانۇنهن ۋه ئهمهلىي نۇقتىدىن ھۆكۈمهتكه تهۋهدۇر.

    شۇنداقال، سىلهر بىر قانچه مىنۇت ئاۋۋال بىل (bill) دىن بۇ ھهقته ئازراق مهلۇماتقا ئېرىشتىڭالر. سىلهر مېنىڭ

سۆزۈمگه قۇالق سالماي، ئۇالرنىڭكىگه قۇالق سالساڭالرمۇ بولىدۇ. ئاڭلىغىنىڭالردهك، خىتاينىڭ «دۆلهت

بىخهتهرلىكى قانۇنى»غا بىنائهن، خىتاي شىركهتلىرى ھۆكۈمهتنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن، ئۇالرنى ئۇچۇر ۋه ئىجازهت

بىلهن تهمىنلىشى كېرهك. شۇنداقال، خىتايدىكى بارلىق شىركهتلهر كومپارتىيهنىڭ پىرىنسىپ ۋه سىياسهتلىرىگه

ئۇيغۇنلىشىش ئۈچۈن، شىركهت كۆلىمىنىڭ چوڭ - كىچىك بولۇشىدىن قهتئىينهزهر چوقۇم كومپارتىيه ياچېيكىسى

تهسىس قىلىشى كېرهك. بىزنىڭ سىستېمىمىزدا ئاشۇنداق بىر ئىشنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ

باقساڭالرچۇ! تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىقى، ئۇالرنىڭ ئاكادېمىيه ساھهسىدىمۇ ئهھۋال يهنىال ئوخشاش.

   خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكادهك ئاكادېمىك سهمىمىيهت ۋه ئهركىنلىك بويىچه ئىش تۇتمايدۇ. بىز ئۇالرنىڭ

ئامېرىكادىكى قىسمهن خىتاي ئوقۇغۇچىالردىن غهيرىي ئهنئهنىۋى ئۇچۇر توپلىغۇچى سۈپىتىده پايدىلىنىپ، بىزنىڭ

ئهقلىي مۈلۈكلىرىمىزنى ئوغرىلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. بىز بۇنى خىتاينىڭ بىزنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتلىرىمىزدىكى

ئالىمالرنى خىتايغا بېرىشقا قىزىقتۇرىدىغان «مىڭ ئىختىساس ئىگىسى قوبۇل قىلىش پىالنى» ۋه شۇنىڭغا

ئوخشىغان باشقا پىالنلىرىدىن بىلىمىز. گهرچه خىتاينىڭ بۇ پىالنى پاتېنت ھوقۇقىغا ئىگه ئۇچۇرالرنى

ئوغرىالشتىن، ياكى (ئامېرىكانىڭ) ئېكسپورتنى كونترول قىلىش قانۇنلىرىغا ياكى مهنپهئهت توقۇنۇشى

بهلگىلىمىلىرىگه (conflict of interest policies) خىالپلىق قىلىشتىن دېرهك بهرسىمۇ (خىتاي يهنه مۇشۇنداق

ئىشالرنى قىلىۋېرىۋاتىدۇ، ت). بىز يهنه خىتاينىڭ بىزنىڭ مهكتهپلىرىمىزده مۇستهقىل ئىلمىي تهتقىقات بىلهن

شۇغۇللىنىشتىن بهكرهك، كومپارتىيهنىڭ ئىدىئولوگىيىسىنى تهشۋىق قىلىدىغان (كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىغا

ئوخشاش، ت)  ئىنستىتۇتالرنى قۇرۇشقا كۈچ چىقىرىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز.

    بىز يهنه ئۇالرنىڭ خىتاي ئوقۇغۇچىالرنى بۇ يهردىكى ئوقۇش مهزگىلىده ئۆزىنىڭ پىكىر-قاراشلىرىنى تهكشۈرۈپ

تۇرۇشقا (يهنى دېمهكچى بولغان گهپ – سۆزلىرىنىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ مهنپهئهتىگه توغرا كېلدىغان –

كهلمهيدىغانلىقى ھهققىده ئوبدانراق ئويلىنىپ، قااليمىقان گهپ قىلماسلىققا، ت) مهجبۇرالۋاتقانلىقىنى؛

مهكتهپلهردىكى ۋهكىللىرى ئارقىلىق ئامېرىكالىق ۋه باشقا دۆلهتلىك ئوقۇغۇچى ۋه ئىشچى–خىزمهتچىلهرنى

نازارهت قىلىۋاتقانلىقىنى؛ ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىستېتلىرىغا پۇل ئىئانه قىلىش ئارقىلىق، بۇ مهكتهپلهرنى خىتاي

ھۆكۈمىتىگه ياقمايدىغان كۆز قاراشتىكى كىشىلهرگه لېكسىيه سۆزلهش پۇرسىتى بهرمهسلىككه

رىغبهتلهندۈرۈۋاتقانلىقىنىمۇ بىلىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن، مهيلى سودا ساھهسى ياكى ئاكادېمىك ساھه توغرىسىدا

توختىاليلى، (ئامېرىكا بىلهن خىتايدىن ئىبارهت) ئىككى سىستېما ئارىسىدىكى بۇ پهرقلهرنى ئېتىراپ قىلىش ۋه

چۈشىنىش پهۋقۇلئادده مۇھىم. چۈنكى، خىتاي مۇشۇ پهرقلهرنى ئۆزىنىڭ پايدىسىغا خىزمهت قىلدۇرۇش ئۈچۈن جان

– جهھلى بىلهن كۈچهۋاتىدۇ.

   شۇنىسى ئېنىقكى، ئۇالر بىزدىكى تهتقىقات ۋه تهرهققىياتقا قارىتا ئېچىۋېتىلگهن ئاكادېمىك مۇھىتتىن

پايدىلىنىۋاتىدۇ. ئۇالر يهنه ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ چهتئهل مهبلىغىگه ۋه شېرىكچىلىككه

ئېچىۋېتىلگهنلىكىدىنمۇ پايدىلىنىۋاتىدۇ. ئۇالر يهنه ئامېرىكا شىركهتلىرى ۋۇجۇدقا چىقارغان نهتىجه (تېخنىكا،

مهھسۇالت)لهرنىڭ ئىگىدارلىق ھوقۇقىغا ئىگه بولۇشنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇالر ئۆزىنىڭ
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بېكىك سىستېمىسى سهۋهبلىك بۇ جهھهتته پايدا ئېلىۋاتىدۇ (يهنى خىتاي باشقىالردىن تېخنىكا ۋهھاكازاالرغا

ئېرىشىدۇ – يۇ، ئۆزى زىنھار باشقىالرغا بۇنداق پۇرسهت بهرمهيدۇ، ت). ئۇالر دائىم بىزنىڭ كارخانىلىرىمىزدىن

ئۆزلىرى (خىتاي)نىڭ سودا ئۇچۇرلىرىنى مهخپىي تۇتۇشنى تهلهپ قىلىدۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ (ئامېرىكا

شىركهتلىرىنىڭ) خېرىدارلىرىنىڭ شهخسىي ئۇچۇرلىرى بۇ شىركهتلهرنىڭ خىتايدىكى غايهت زور بازارغا

كىرىش ئىجازىتىگه ئېرىشىش بهدىلىگه خهۋپكه ئۇچرايدۇ. ئۇالر (خىتايدىكى) ئامېرىكا–خىتاي

شېرىكچىلىكىدىكى شىركهتلهرنى مهزكۇر شىركهتلهردىكى كومپارتىيه ياچېيكىلىرىنىڭ رهھبهرلىكىگه

بويسۇندۇرغۇزماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزنىڭ شېرىكچىلىكتىكى شىركهتلىرىمىزنى كونترول قىلىشى

شۇ دهرىجىده ئومۇمالشتىكى، نۇرغۇن ئامېرىكا شىركهتلىرى ھهتتا بۇ ھهقته ئويالنماسال بولدى. ئهمما، بۇ

شىركهتلهر ئۆزىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى قوغدىماقچى بولسا، ئهڭ ياخشىسى بۇ ھهقته (ياخشىراق) ئويلىنىپ

كۆرۈشى كېرهك. 

  ئۇالر يهنه ئالدامچىلىق، قانۇنغا توسقۇنلۇق قىلىش ۋه تىجارهت مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىالش دېگهن

(İT) جىنايهتلهر بىلهن ئهرز قىلىنغان خۇاۋېيدهك بىر شىركهت ئاساسلىق ئۇچۇر تېخنولوگىيهسى

تهمىنلىگۈچىسى بولغان ۋه خىتايدا تىجارهت قىلىۋاتقان ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ ناھايىتى كۆپ

ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بىر مۇھىتتا تىجارهت قىلىشنىڭ نېمىدىن دېرهك

بېرىدىغانلىقى ھهققىدىمۇ ياخشىراق ئويلىنىپ بېقىشى كېرهك. ھهرقانداق بىر ئامېرىكا شىركىتىنىڭ

خىتايدا تىجارهت قىلىپ تۇرۇپ ئۆزىنى بىخهتهر ھېس قىلىشى ئهقىلگه ئۇيغۇن ئهمهس. 

  شۇنىڭ ئۈچۈن، خىتاينىڭ تهھدىتىنى ياخشى چۈشىنىش ئۇنىڭغا تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئىنكاس

قايتۇرۇشىمىزغا پايدىلىق. ئالدىدا ئېيتقىنىمدهك، خىتاي بىزگه كۆپ قىرلىق ھۇجۇم قىلىۋاتقان بولغاچقا،

بىزمۇ بۇنىڭغا كۆپ قىرلىق ئىنكاس قايتۇرۇشىمىز كېرهك. FBİ ۋه ئهدلىيه مىنىستىرلىقىدىكى

خىزمهتچىلىرىمىز شىركهتلىرىمىزنى، ئۇنىۋېرسىتېتلىرىمىزنى، كومپيۇتېر سىستېمىمىزنى، شۇنداقال

ئىدىيه ۋه ئىجادىيهتلىرىمىزنى (خىتاينىڭ تهھدىتىدىن) قوغداش ئۈچۈن ھهركۈنى بار كۈچى بىلهن

ئىشلهۋاتىدۇ. بىز بۇنىڭ ئۈچۈن قانۇن ئىجرا قىلىش ئورگانلىرىمىزدىن ئىستىخبارات تارماقلىرىمىزغىچه

ناھايىتى كهڭ دائىرىده يۈرۈشلهشكهن تېخنىكىالرنى ئىشلىتىۋاتىمىز. بىر ئازدىن كېيىن مۇتهخهسسىسلهر

گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ ھهقتىكى تېخىمۇ تهپسىلىي مهلۇماتىنى ئاڭاليسىلهر. مهن پهقهت بىزنىڭ بۇ ھهقته

ھهقىقىي ئۇتۇق ۋه ئۈنۈمگه ئېرىشىۋاتقانلىقىمىزنى دهپ ئۆتمهكچى، خاالس.

    بىز چهتئهللهردىكى كۆپلىگهن ھهمكارالشقۇچىلىرىمىزنىڭ ياردىمىده، دۇنيا مىقياسىدا نۇرغۇن نىشان (بۇ

جهھهتتىكى جاسۇس ۋه باشقا جىنايهتچى)الرنى قولغا ئالدۇق. تهكشۈرۈشلىرىمىز ۋه ئهرزلىرىمىز نهتىجىسىده،

خىتاي قوللىنىپ كېلىۋاتقان سودا جاسۇسلۇق تېخنىكىلىرى ئاشكارىالندى. بىزنىڭ كارخانىلىرىمىزنىڭ

(خىتايدىن كېلىۋاتقان) بۇ خىل تهھدىتلهر ھهققىدىكى سهزگۈرلۈكى كۈچهيدى، شۇنداقال بۇ بىزنىڭ بۇ

جىنايهتلهردىن ھېساب ئېلىش ئىرادىمىز ۋه ئىقتىدارىمىزنى نامايهن قىلدى.

    بىز (خىتايغا قارشى) ئهرزلىرىمىز نهتىجىسىده باشقا دۆلهتلهرنىڭمۇ ئهتراپىمىزغا توپالنغانلىقىنى كۆردۇق.

ھالبۇكى، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۆزىنىڭ ئىش-ھهرىكهتلىرىنى ئۆزگهرتىشكه قايىل قىلىشتا ئىنتايىن

مۇھىم. شۇنداقال، بىز يهنه (خىتايغا قارشى) دۆلىتىمىزدىكى ۋه چهتئهلدىكى شېرىكلىرىمىز بىلهن ھهرقانداق

ۋاقىتتىكىدىن بهكرهك زىچ ھهمكارلىشىۋاتىمىز. 

    بىزنىڭ (بۇ جهھهتته) جىنايى ئىشالر بويىچه شىكايهت قىلىش، خهلق ئىشلىرى بويىچه چهكلىمه قويۇشتىن

تارتىپ، ئىقتىسادىي ئېمبارگو يۈرگۈزۈش ۋه ۋىزىنى بىكار قىلىۋېتىش دېگهندهك نۇرغۇن چارىلىرىمىز بار. بىز

يهنه  «ئامېرىكادىكى  چهتئهل   مهبلىغى  كومىتېتى»  بىلهنمۇ   ھهمكارلىشىۋاتىمىز.  مهزكۇر   كومىتېتنىڭ 
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تهكشۈرۈشىدىن مهلۇم بولۇشىچه، ھالقىلىق تېخنىكىالرنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان ئامېرىكا شىركهتلىرىگه

مهبلهغ سالغان چهتئهل شىركهتلىرى ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ سهزگۈر خۇسۇسىي ئۇچۇرلىرىنى توپلىغان.

   لېكىن، بىز بۇ ئىشنى ئۆزىمىز يالغۇز روياپقا چىقىرالمايمىز. بىز پۈتۈن جهمئىيهتنىڭ، يهنى ھۆكۈمهتنىڭ،

پۇقراۋى شىركهتلهرنىڭ، ئاكادېمىيه ساھهسىدىكىلهرنىڭ ئورتاق كۈچ چىقىرىشىغا موھتاج. شۇنىڭ ئۈچۈن،

بىز، يهنى ئىستىخبارات ۋه قانۇن ئىجرائات تارماقلىرى شىركهتلهرگه ۋه ئۇنىۋېرسىتېتالرغا ئۇالرنىڭ ئهڭ

قىممهتلىك مۈلكى (تېخنىكا ۋه باشقا ئهقلىي مۈلۈكلهر، ت)نى قوغداشتا ئۆز ئالدىغا توغرا قارار چىقىرالىشى

ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئۇچۇرالرنى بېرىشكه ئىلگىرىكى ھهرقانداق ۋاقىتتىكىدىن بهكرهك كۈچهۋاتىمىز. 

   FBI   ئۆزىنىڭ خۇسۇسىي كارخانا ئىشلىرىغا مهسئۇل ئىشخانىسى ئارقىلىق، چهتئهللهردىمۇ (خىتايدىن

كېلىۋاتقان) بۇ خىل تهھدىتكه قارشى دىققهتنى قوزغىدى. مهسىلهن، بىز «دۆلهت ئىچى بىخهتهرلىك ئىتتىپاقى

كېڭىشى»نىڭ ئهزالىرى ئۈچۈن يىغىن ئۇيۇشتۇرۇپ، ئامېرىكادىكى 1000 (مىڭ) كۈچلۈك شىركهتنى خىتاينىڭ

ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقان ئهقلىي مۈلۈك ئوغرىالش ئۇرۇنۇشلىرىغا ئاالقىدار ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهۋاتىمىز.

بىز يهنه (ئامېرىكانىڭ ھهرقايسى شىتاتلىرىغا جايالشقان) 56 ئىش بېجىرىش باشقارمىمىزدا خۇسۇسىي

شىركهتلهر ئۈچۈن، بىزنىڭ يهرلىك شىركهتلهر ۋه ئۇنىۋېرسىتېتالر بىلهن ھهمكارلىشىشىمىزغا مهسئۇل

بولىدىغان ماسالشتۇرغۇچى خادىمالرنى تهيىنلىدۇق. بىز بۇ ھهمكارالشقۇچىلىرىمىز بىلهن دائىم ئۇچرىشىپ،

ئۇالرنى (خىتايدىن كېلىۋاتقان) تهھدىت توغرىسىدا مهلۇماتالر بىلهن تهمىنلهۋاتىمىز ۋه ئۇالرنىڭ ھهرقانداق

مهسىلىگه يولۇققاندا FBI دىكى مۇۋاپىق كىشى بىلهن ئاالقه ئورنىتىشىغا ياردهم قىلىۋاتىمىز.

   FBI  نىڭ خۇسۇسىي كارخانا ئىشلىرىغا مهسئۇل ئىشخانىسى يهنه خىتاي تهھدىتى مهسىلىسىده،

ئامېرىكا مائارىپ كومىتېتى، ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتالر بىرلهشمىسى، ھۆكۈمهت قارىمىقىدىكى ۋه يهر

بېرىلگهن ئۇنىۋېرسىتېتالر بىرلهشمىسى قاتارلىق تۈرلۈك ئاكادېمىك ئورگانالر بىلهنمۇ ھهمكارلىق ئورناتتى.

تېخى بۇلتۇر ئۆكتهبىردىال، بىز FBI نىڭ باش شىتابىدا يۇقىرى دهرىجىلىك ئاكادېمىك مهجلىس ئۇيۇشتۇردۇق.

بۇ مهجلىسته 100 دىن ئارتۇق ئىشتىراكچى «ئاكادېمىيه ساھهسىدىكىلهر قانداق قىلغاندا FBI ۋه باشقا

فېدېرال تارماقالر بىلهن داۋاملىق ھهمكارلىشىپ، مهكتهپلىرىمىزدىكى دۆلهت بىخهتهرلىكى تهھدىتلىرىگه

تاقابىل تۇرااليدۇ؟» دېگهن مهسىلىنى مۇھاكىمه قىلدى.

    مهزكۇر تىرىشچانلىقالرنىڭ ھهممىسى ھهمكارالشقۇچىلىرىمىزنىڭ يىراقنى كۆرۈشىگه تۈرتكه بولۇشنى ۋه

ئېچىۋېتىلگهنلىكىمىزدىن ئىبارهت ئاالھىدىلىكىمىزنىڭ (خىتاي تهرىپىدىن) پايدىلىنىلىشىنىڭ ئالدىنى

ئېلىشنى مهقسهت قىلغان. بۇ دۆلهتته (ئامېرىكادا) بىز ئېچىۋېتىلگهن ئهركىن بازار سىستېمىمىزنى ۋه ئۇنىڭ

خهلقئارالىق مهبلهغ ۋه ئىختىساس ئىگىلىرىنى جهلب قىلىش شهكلىنى مۇھىم بىلىمىز. بىز بۇ دۆلهتته،

ئاكادېمىك ئهركىنلىكنى، شۇنداقال خهلقئارالىق ھهمكارلىقنى ۋه بىز خىتاينى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۆلهتلهردىن

بۇ يهرگه ئوقۇشقا كهلگهن تاالنتلىق ئوقۇغۇچىالرغا ئىگه بولغانلىقىمىز سهۋهبلىك ئېرىشكهن پايدىلىرىمىزنى

مۇھىم بىلىمىز.

    بىز ئۇسلۇبىمىزنى ياكى كىملىكىمىزنى ئۆزگهرتمهكچى ئهمهس، لېكىن بىز بهزى چاغالردا خىتايدىن

كېلىۋاتقان تهھدىتكه قارىتا تولىمۇ سهگهك بولۇپ، ئىككى دۆلهت ئارىسىدا (ھازىرقىدهك خىتايغا پايدىلىق

ئهمهس، بهلكى) ئادىل رىقابهت سهھنىسى ھازىرالش ئۈچۈن پۈتۈن ئىمكانىيهتلىرىمىزنى ئىشقا سېلىشىمىز

الزىم. شۇنىڭ ئۈچۈن، FBI ئۆزىنىڭ سودا ۋه ئاكادېمىك ساھهدىكى ھهمكارالشقۇچىلىرىنى خىتاي بىلهن

مۇئامىله قىلىشقاندا ئاشۇ خىل يىراقنى كۆرهرلىككه كاپالهتلىك قىلىشقا رىغبهتلهندۈرىدۇ.

   بىز باش دىرېكتورالرنىڭ ۋه مۇدىرىيهتتىكىلهرنىڭ كىملهر بىلهن سودا قىلىش، كىملهرنى تهمىنات

زهنجىرىنىڭ ئهزاسى قىلىپ تالالش مهسىلىلىرىده ناھايىتى ياخشى ئويلىنىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز.

(خىتايدىكى مهلۇم بىر شىركهت بىلهن) شېرىك شىركهت قۇرۇش ياكى مهلۇم بىر شىركهت بىلهن توختام تۈزۈش

يېقىننى كۆزلىگهنده ياخشىدهك كۆرۈنۈشى مۇمكىن، ئهمما بىر نهچچه يىلدىن كېيىن، سىز ئهقلىي

مۈلۈكلىرىڭىزدىن ۋه ئهڭ سهزگۈر سانلىق مهلۇماتلىرىڭىزدىن ئايرىلىپ قېلىۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرگىنىڭىزده 
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 ئهھۋال دهسلهپكىدهك ئۇنچه كۆڭۈللۈك بولماي قېلىشى مۇمكىن.

   بىز يهنه ئۇنىۋېرسىتېتالرنى ئوقۇغۇچىلىرى چهتئهل ھۆكۈمهتلىرىنىڭ تهھدىتىگه ئۇچرىغاندا ئۇالرنى

قوغداشقا ۋه بۇ خىل ئىشالرنى مهلۇم قىلىش ئىمكانىيىتى يارىتىپ بېرىشكه رىغبهتلهندۈرۈۋاتىمىز. بىز يهنه

ئۇنىۋېرسىتېتالرغا ئۆزى بىلهن ھهمكارلىشىدىغان (كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىغا ئوخشاش) چهتئهل

ئىنىستىتۇتلىرىدىن ئوچۇق – ئاشكارىلىق ۋه ئۆزئارا نهپ يهتكۈزۈشنى تهلهپ قىلىشىنى جېكىلهۋاتىمىز. ئهڭ

ئاخىرىدا، بىز خۇسۇسىي تىجارهت ۋه ئاكادېمىيه ساھهسىدىكى ھهمكارالشقۇچىلىرىمىزدىن ئهگهر بىرهر

مهسىله بايقىسا بىز بىلهن ئاالقىلىشىشىنى سورايمىز. شۇنداقال، بىز ئۇالرغا بىزنىڭ ھهرۋاقىت ياردهمگه

ھازىر ئىكهنلىكىمىزنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، ئۇالر بىلهن ئىشهنچلىك مۇناسىۋهت ئورنىتىشنى داۋامالشتۇرىمىز.

مهن تۆۋهندىكى بىر نۇقتا بىلهن سۆزۈمنى ئاياغالشتۇراي:

   بۇ خىل تهھدىتكه ئۇچراۋاتقانلىقىمىز بىزنىڭ خىتاي بىلهن تىجارهت قىلماسلىقىمىز؛ خىتايدىن

كېلىدىغان ساياھهتچىلهرنى، خىتاي ئوقۇغۇچىالرنى قارشى ئالماسلىقىمىز ياكى دۇنيا سهھنىسىده خىتاي

بىلهن تهڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرماسلىقىمىز كېرهكلىكىدىن دېرهك بهرمهيدۇ. لېكىن، بۇ شۇنىڭدىن دېرهك

بېرىدۇكى، خىتاينىڭ بىزنىڭ جىنايى ئىشالر قانۇنىمىزغا ۋه ئومۇمالشقان خهلقئارالىق ئۆلچهملهرگه خىالپلىق

قىلىشىغا بۇرۇنقىدهك يول قويالمايمىز. ئامېرىكا ئهدلىيه مىنىستىرلىقى ۋه FBI كىشىلهرنى بۇ خىل

قىلمىشلىرى سهۋهبلىك جاۋابكارلىققا تارتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئىجادىيهت ۋه ئىدىيهلىرىنى قوغدايدۇ.

ھهممىڭالرغا رهھمهت.

 

 
ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم ۋه ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى

 

 

 

مهنبه:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=M1dtxt82HFE&feature=youtu.be
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ئۇيغۇر مىللىي ئويغىنىش ۋه مىللىي ئاقارتىش ھهرىكىتىنىڭ
كهڭ كۆلهمده باشالنغانلىقىنىڭ يۈز يىللىقى

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

مىسلىسىزئويغىنىش



   مىللهتنىڭ ساپاسىنىڭ قانداق بولۇشى ئالدى بىلهن مائارىپقا باغلىق. مائارىپ تهرهققىي قىلىدىكهن، ئۇ
ھالدا مىللهتنىڭ روھىي دۇنياسىنى قاتمۇ-قات چىرمىۋالغان قاالقلىق، نادانلىق، خۇراپاتلىققا ئوخشاش
مهنىۋىي ئىللهتلهرنى سۈپۈرۈپ تاشالپ، ئىلىم – پهننىڭ تهرهققىياتىغا يول ئاچقىلى، مىللهتنىڭ پهن –
مهدهنىيهت سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، دۇنيادىكى باشقا ئالغا ئىلگىرىلهپ كهتكهن مىللهتلهرنىڭ قاتارىغا

ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ.
      - ئابدۇقادىر دامولالم  (1920-يىلى، قهشقهر)

 
تۇنجى ئۇيغۇر مىللىي ئاقارتىش ھهرىكىتى  بايراقدارى ۋه مىللىي ئويغىنىش ھهرىكىتىنىڭ

پېشۋاسى
 

    20-ئهسىردىكى تۇنجى گىگانت ئىسالھاتچى، ئىسالم ئالىمى ۋه يېتۈك مهنىۋى داھىي مهرھۇم ئابدۇقادىر
دامولالمنىڭ قىسقىچه تهرجىمىھالى:

    ئوغلى ئابلىز مهخسۇمنىڭ گۇۋاھلىقى بويىچه، ھىجىرىيه 1271 - يىلى ، يهنى مىالدى 1854 - يىلى ،
كۆپلىگهن تارىخىي ماتېريالالرغا ئاساسالنغاندا ھىجىرىيه 1278-يىلى، يهنى مىالدى 1862 - يىلى تۇغۇلغان. 15
يېشىدا قهشقهر خانلىق مهدرىسىگه كىرگهن. 1864-يىلىدىن 1878 – يىلىغىچه بولغان يېغىلىق مهزگىلىرىده،
ۋهتهنده ئوقۇيالماي، بۇخاراغا بېرىپ ئوقۇپ، ئهلالمه بولۇپ، 20 - ئهسىر كىرهي دېگهنده ۋهتهنگه قايتىپ كېلىپ،
نائىله خېنىمنى نىكاھالپ ئالغان. 1901 - يىلى ئابلىز مهخسۇم تۇغۇلغان. 1904 - يىلى جاھالهت پىرلىرى
تهرىپىدىن ۋهتهندىن تۇنجى قېتىم سىقىپ چىقىرىلغان. 1907 - يىلى ئىسالم دۇنياسىنى كېزىپ قايتىپ كهلگهن.
1909 - يىلى يهنه سىقىپ چىقىرىلغان. 1911 – يىلى «ئۇسۇلى جهدىد ۋاجىپ، ئۇنى ئۆگىنىش پهرز» دېگهن
پهتىۋانى ئېلىپ كېلىپ، قهشقهرده 1912-يىلى تۇنجى جهدىتچه مهكتهپنى قۇرۇپ چىققان. 1914 - يىلى بۈيۈك
مۇپتى باۋۇدۇن مهخسۇم قازا قىلغان. ئابدۇقادىر دامولالم مۇپتى بولغان. بۇ سهۋهبلىك شاپتۇل داموللىنىڭ
ھهسىتى قوزغىلىپ، ئىچىگه شهيتان كىرگهن. 1915 - يىلى ياڭ زېڭشىن ماتىتهيگه بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، بارلىق
مىللىي مائارىپ ئورۇنلىرىنى تاقاپ، ئهھمهد كامالنى قاماققا ئالغان. كېيىنچه چارۇسىيهنىڭ غۇالپ چۈشۈشى
سهۋهبىدىن، 1917 - يىلى فېۋرالدا خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتى ۋه يهرلىك قورچاق ئورۇنالرغا ئۇيغۇرالرغا پاسپورت
بېجىرىپ بهرمهسلىك ھهققىده كۆرسهتمه بهرگهن. ئاپرېلدا قهشقهر چېگرىسى تاقالغان . دامولالم ئهنه شۇ نازۇك
ۋاقىتتا 1917 - يىلى ئهتىيازدا جاھان كېزىپ، چاررۇسىيه، ئوسمانىيه، پېرسىيه ۋه ئهرهب مهملىكهتلىرىنىڭ
سىياسىي ئهھۋالى ۋه ئىدىئولوگىيه ئاساسلىرىنى تهتقىق قىلىش ئۈچۈن، خۇپيانه سهپهر قىلغان. 1919 - يىلى
دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ، غالىپ ۋېرسال - ۋاشىنگتون سېستىمىسى يېڭى دۇنيا تهرتىپىنى ئۆتكۈزۈۋالغان.
كوممۇنىزم ئۇالر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان. بۇنى سهزگهن يىراقنى كۆرهر ئۆلىما ئابدۇقادىر دامولال دهرھال
شهرقىي تۈركىستانغا قايتىپ، 1919 - يىلدىن باشالپال ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا خهلقنى ئويغىتىش يولىغا
ئاتالنغان. ئاڭنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ، ئىسيانكار بىر ئهۋالدنى يېتىشتۈرگهن . نهتىجىده ۋهتىنىمىزده ئۆزئارا تۆر
تالىشىۋاتقان ئۈچ جاھانگىر ۋه ئۇالرنىڭ سادىق غالچىلىرىنىڭ قولىدا سۇيقهست بىلهن 1924 - يىلى 14 -

ئاۋغۇست پهيشهنبه كېچه شېھىت قىلىنغان.  ئالالھ مهرتىۋىسىنى ئۇلۇغ قىلغاي!
    مهرھۇم مۇھهممهد ئىمىن بۇغرانىڭ جىيهنى دوختۇر مۇھهممهد ياقۇپ بۇغرا 1984- يىلى ئهنقهرده يازغان
«خوتهن قوزغىلىڭى ھهققىده ئهسلىمه» ناملىق ئهسىرىده ئهينى ۋاقىتتىكى (1909-1929) خوتهننى مهركهز
قىلىپ تۇرۇپ، ۋهتىنىمىزنىڭ ۋه خهلقىمىزنىڭ ئۆتكهن ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى ئومۇمىي ۋهزىيىتىنى

تۆۋهندىكىدهك بايان قىلغانىدى:
    ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدهك، خوتهن تهكلىماكان چۆلىنىڭ ئهڭ چهت ياقىسىغا جايالشقان يۇرت. خهلق شۇ
چاغالردا زاماننىڭ ئهڭ قاالق قاتناش ۋه خهۋهرلىشىش ۋاستىلىرىدىنمۇ مهھرۇم بۇلۇپ، مائارىپ، ساقلىقنى
ساقالش دېگهنلهردىن خهۋهرسىز ئىدى. مىللىي تهڭسىزلىك ئهۋجىگه چىققان بۇلۇپ، خىتاي ھۆكۈمران سىنىپى
يهرلىك  خهلقنى  دهھشهتلىك  زۇلۇم  بىلهن  ئىداره  قىلىشتىن  تاشقىرى،  ئۇالرنى  نادان قالدۇرۇپ،  يېڭىلىقتىن  
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ئۆلگۈدهك قورقۇپ ئۇنى ھهر دائىم ئۇجۇقتۇرغان. ئىجتىمائى ھاياتتا قاالقلىق ۋه خۇراپاتلىق ھۆكۈم سۈرگهن.
يۇقىرى تهبىقىدىكى ئهمهلدارالرنىڭ قول- چومىقى بولغان بهگ، يهر ئىگىلىرى ۋه دىنىي مۇتهئهسسىپ
ئىمتىيازلىق كىشىلهر خهلقنى ئېزىشته ئۆزىنىڭ خوجايىنلىرىدىن كېيىن قالمىغان. ھهر بىر ئامبال ئۆز

ئالدىغا بىر ھۆكۈمهت بولۇۋالغانىدى.    
   خوتهن ھىندىستان ۋه ئافغانىستانغا يېقىن بۇلۇشتهك جۇغراپىيهلىك ئاالھىدىلىكى بۇ رايونغا سودا تىجارهت
ۋاستىسى بىلهن دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى يۈز بىرىۋاتقان يېڭىلىقالردىن (گېزىت – ژۇرنال ئارلقىلىق)
خهۋهر تېپىشىغا سهۋهب بولدى. بۇ ھال بىر قىسىم كىشىلهرده خهلقنى مائارىپ جهھهتتىن ئاقارتىش
تهشهببۇسلىرىنى مهيدانغا كهلتۈردى. بۇ كىشىلهر ئومۇمهن ياش مۇدهررىسلهر ۋه تالىپالر، يهنى دىنىي مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىلىرىدىن ئىبارهت ئىدى. چۈنكى خهلق ئىچىدىكى ساۋاتلىقالرمۇ شۇالر ئىدى. مهدهنىي
ئاقارتىش ئورۇنلىرى ۋه مهكتهپلهرنىڭ يوقلىقىدىن، خهلقنىڭ ئىلىم - بىلىم ئېلىشى بۇ دىنىي مهدرىسلهر
بىلهنال چهكلىنىپ قالغان ئىدى. ھۆكۈمرانالر باشقۇرۇشىدىكى مهكتهپلهر بولسا، پهقهت ھۆكۈمرانالرغا سادىق

كىشىلهرنى يېتىشتۈرۈش كۇرۇسلىرىدىن ئىبارهت ئىدى. خهلق بۇنىڭدىن ئىنتايىن نهپرهتلىنهتتى.
    جاھالهت ئىچىدىكى مهھكۇم خهلق مۇستهبىت زالىم خىتاي ھۆكۈمرانالرنى خىتاي مىللىتىنىڭ ۋهكىلى دهپ
قارايتتى. ئۇالر كۆرگهن ۋه بىلگهن خىتايالر ئهنه شۇ زالىمالر ئىدى. مهسىلهن، خوتهنگه خىتايالر سېپىل
ئالدىدىكى بىر قانچه ئائىله گۆرۈكهش، جازانىخور تىجارهتچى خىتاي  ۋه ئاندا- ساندا سېپىل ئىچىدىن
تاشقىرىغا چىقىپ خهلققه بااليى-ئاپهت ياغدۇرىدىغان چىرىكلهردىن ئىبارهت ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن خهلق

ئىچىده خىتايالرغا قارشى ئۆچمهنلىك ئهۋج ئالماقتا ئىدى.
   ئۇنىڭ ئۈستىگه، كۈندىن-كۈنگه ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتقان ئالۋاڭ-سېلىقالر خهلق نۇپۇسىنىڭ يۈزده
توقساننى تهشكىل قىلغان ئاجىز ۋه ئوتتۇراھال ئۇيغۇر دېھقانالرنىڭ تۇرمۇشىنى چىدىغۇسىز ھالغا كهلتۈرۈپ
قويغان ئ ىدى. ھۆكۈمرانالر بىر قات ئالۋاڭ قويسا، ئۇالرنىڭ قول چۇماقلىرى بۇنى ئون قات قىلىپ خهلقتىن
ئاالتتى. بۇنى «خاننىڭ ئهمىرى»، «خاننىڭ ئهسكهرلىرى ئۈچۈن» دهپ كۆرسىتهتتى. خىتايالرغا ئالۋاڭ- سېلىق
يوق ئىدى. يهرلىك ئۇيغۇر خهلقىگه ئادالهتسىزلىك بىلهن مۇئامىله قىلىناتتى. مانا بۇ ئهھۋال مۇتلهق

كۆپچىلىك خهلق ئىچىده خىتاي مىللىتىگه بولغان ئۆچمهنلىك ھېسىياتىنى ياراتقانىدى.
    مۇھهممهد ياقۇپ بۇغرا يهنه مهزكۇر ئهسىرىنىڭ مۇقهددىمىسىده مۇنداق يازغان: 

    مهرھۇم ئابدۇقادىر دامولالم ۋهتىنىمىزنىڭ ئهڭ قهدىمىي يۇرتى ۋه ئهڭ جاھالهتكه پاتقان قهشقهرده قۇرۇپ
چىققان تۇنجى مىللىي ئويغىنىش ۋه مىللىي ئاقارتىش تهشكىالتى «مهتلهئىل ھىدايهت» ھهققىده مۇنداق

ئۇچۇر بېرىدۇ :
    يۇقۇرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمدهك بىر قىسىم ياش تالىپ ۋه مۇددهرىسلهرده يېڭىچه بىلىمگه ئىنتىلىش
باشالندى. بۇ ئىش بۇلۇپمۇ ھهج قىلىش ئۈچۈن ئهرهب ئهللىرىگه بېرىپ كهلگهنلهرده ئهكىس ئهتمهكته ئىدى. ئۇ
زامانالردا ھهجگه بارىدىغان يول رۇسىيه-تۈركىيه يولى بولۇپ كهلگهن. قهشقهرده 1913- يىلالردا ئابدۇقادىر
دامولالم باشچىلىقىدا «مهتلهئۇل ھىدايهت» ناملىق بىر تهشكىالت قۇرۇلدى. بۇنىڭ مۇھىم ۋهزىپىسى
زامانىۋى مائارىپنى قانات يايدۇرۇش ئىدى. شۇنىڭ بىلهن قهشقهر، خوتهن، كۇچار ۋه تۇرپان قاتارلىق جايالردا
مهكتهپلهر قۇرۇلدى. بۇ مهكتهپلهر شهھهردىكى بىر قىسىم باي-سودىگهر ۋه قۇشۇمچه تىجارهت بىلهن
شۇغۇلالنغان يهر ئىگىلىرىنىڭ ياردىمىگه تايانغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىلىرىمۇ ئاساسهن شۇالرنىڭ بالىلىرى
ئىدى. دهرسلهردىن تىل-ئهدهبىيات، ماتېماتىكا ۋه شېئىر ئاساس قىلىناتتى. بۇ مهكتهپلهرگه تۈركىيىدىن
خۇسۇسى مۇئهللىملهر كهلتۈرۈلگهن. ئهھمهت كامال ۋه ئىسمايىل ھهقىقى ئىسىملىك مۇئهللىملهر شۇ چاغدا
مهكتهپلهردىكى بالىالرنى ئوقۇتۇپال قالماي، ئىشتىن سىرتقى تهربىيه شهكلى بىلهن چوڭالرنىمۇ تهربىيىلىگهن.
خهلقنى ئاقارتىش جهھهتته ئاق-قارىنى پهرىق ئېتىش جهھهتته بۇنىڭ رولى زور بولغان. بۇلۇپمۇ خوتهن، قهشقهر
ۋه غولجا قاتارلىق جايالردا باشالنغۇچ دهرىجىده بولسىمۇ بىر زىيالىيالر تهبىقىسى يوقتىن بارلىققا كهلدى.
خوتهنده م. ئى. بۇغرا ۋه دادام ئابدۇكېرىم ھاجى مۇشۇالرنىڭ جۈملىسىدىن ئىدى. خوتهنده بۇ مهكتهپ ئالتۇن
مهدرىسه ئىچىده (ھازىرقى سىياسى كېڭهشنىڭ سىياسى مهكتهپ ئورنىدا)  پائالىيهت  ئېلىپ  بارغان. بۇ خىل 
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يېڭىلىق ھهرىكهتلىرى دهسلهپته ھۆكۈمهتنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلمىغان. چۈنكى ئۇ دهۋىرده گېالۋخۇي
بىلهن ئاۋاره ئىدى. كىيىنچه  بۇ مهكتهپلهرنىڭ  ئوقۇغۇچىلىرى  ئارىسىدا  ساپ تۈركچه ئاھاڭدىكى  مارشالرنى
ئوقۇيدىغانالر، ئهركىنلىك، باراۋهرلىكتىن سۆز قىلىدىغانالر كۆپىيىشكه باشلىدى. بۇ چاغدا يهرلىك
مۇتهئهسسىپلهر، بۇلۇپمۇ ھۆكۈمران سىنىپقا يۆلىنىپ جان باقىدىغان باي سودىگهرلهر ئۆز خوجايىنلىرىغا بۇ
ئهھۋالنى بىر ئىسيان ھازىرلىقى دهپ مهلۇمات بىرىشكهن. شۇنىڭ بىلهن ۋاقىتتا بۇ خىل مهكتهپلهر ۋه
تهشكىالتالر پاچاقلىنىپ تاشالنغان. بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالر مهجبۇرى «شۆتاڭ» نامىدىكى مهكتهپلهرگه
ئېلىندى. مۇئهللىملهر چېگرىدىن ھهيدهپ چىقىرىلدى. مهرھۇم ئابدۇقادىر دامولالم سۈيقهست بىلهن

ئۆلتۈرۈلدى.
    بۇ باستۇرۇش خهلقنى ئهبهدىي نادانلىق ۋه جاھىللىقتا قالدۇرۇپ ئىداره قىلىشتىن ئىبارهت خام خىيال
ئىدى. ئهكسىچه ئويغىنىشقا باشلىغان خهلق ئىچىده ھۆكۈمرانالرغا قارشى ئۆچمهنلىك تېخىمۇ ئۇلغايدى.
جۈملىدىن خوتهنده بىر قىسىم مۇددهرىسلهر ۋه تالىپالر «قۇتۇلۇش يولى قوراللىق ئىنقىالب قىلىپ ھۆكۈمهتنى

ئاغدۇرۇپ تاشالش» دېگهن ئىدىيىنى تارقاتماقتا ئىدى. 
   ئابدۇرېھىم سابىت ئهپهندى 1992-يىلى 14 - ئاۋغۇست پۈتتۈرگهن  «ئ ىلىم ئۆلمهيدۇ، ئالىم ئۆلمهيدۇ»

ناملىق كىتابىدا بۇ ھهقته تېخىمۇ قايىل قىالرلىق ھالهتته تۆۋهندىكىدهك ئۇچۇر بېرىدۇ : 
    مىللهتنىڭ ساپاسىنىڭ قانداق بولۇشى ئالدى بىلهن مائارىپقا باغلىق. مائارىپ تهرهققىي قىلىدىكهن، ئۇ
ھالدا مىللهتنىڭ روھىي دۇنياسىنى قاتمۇ - مات چىرمىۋالغان قاالقلىق، نادانلىق، خۇراپاتلىققا ئوخشاش
مهنىۋى ئىللهتلهرنى سۈپۈرۈپ تاشالپ، ئىلىم – پهننىڭ تهرهققىياتىغا يول ئاچقىلى، مىللهتنىڭ پهن –
مهدهنىيهت سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، دۇنيادىكى باشقا ئالغا ئىلگىرىلهپ كهتكهن مىللهتلهرنىڭ قاتارىغا

ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ.
    مانا بۇ يېقىنقى زامان مىللىي مهدهنىيهت تارىخىمىزنىڭ شانلىق پهخرى ۋه ئىپتىخارى، ئۇيغۇر يېڭى
مائارىپىغا ئاساس سالغۇچىالرنىڭ بىرى، تاالنتلىق مائارىپچى، «غازى» تهخهللۇسلۇق ۋهتهنپهرۋهر ئالىم
ئابدۇقادىر بىننى ئابدۇلۋارىس ئهزىزىنىڭ مائارىپ قارىشى. دامولالم 69 يىللىق (يهنه بىر مهلۇماتقا كۆره 62
يىللىق) ھاياتىنى جاھالهت بىلهن كۈرهش قىلىپ، يېڭىلىققا يول ئېچىپ، كونا مائارىپنى ئىسالھ قىلىپ،
ئهمهلىيهتتىن ئايرىلغان، دوگما، قاالق ھالهتتىكى مائارىپنى دهۋرنىڭ تهلىپىگه، تهرهققىياتىغا ماسالشقان
پهننىي مائارىپقا ئۆزگهرتىش، خۇراپات پاتقىقىغا پېتىپ قالغان نادان خهلقنى ئىلىم – پهننىڭ قۇدرىتى بىلهن      

پاتقاقتىن تارتىپ، مىللهتنىڭ پهن – مهدهنىيهت سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈشكه سهرپ قىلدى.
   ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ دىن بىلهن پهن بىرلهشتۈرۈلگهن يېڭى تىپتىكى ئاممىباب ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى
تالىپالر قىزغىن قوللىدى. ئۇزاق ئۆتمهي، ئۇنىڭ شان–شۆھرىتى يىراق-يېقىنغا تارقىلىشقا باشلىدى.
ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان ئىناۋىتى، شان–شۆھرىتىگه ھهسهت كۆزى بىلهن
قاراشقان بىر قىسىم جاھىل موللىالر، مۇتهئهسسىپ سوپى، ئىشانالر ئۇنى «دهھرى»(دىندىن چىققۇچى) لىكته
ئهيىبلهپ، بىرمۇنچه ئېغىۋاالر توقۇشتى. نهتىجىده جاھىللىق، خۇراپاتلىق، نادانلىق ئهۋج ئېلىپ، قاراڭغۇ
زۇلمهت باسقان ئۇ زاماندا، ئابدۇقادىر دامولالم ۋه ئۇنى ھىمايه قىلغان خېلى بىر قىسىم تهرهققىيپهرۋهر
ئوقۇمۇشلۇق زاتالر زور بېسىمغا ئۇچرىدى. بۇ ۋهزىيهتتىن ئىچى پۇشقان ئابدۇقادىر دامولالم ھهجگه بېرىشنى
باھانه قىلىپ، يهنه بىر قېتىم ۋهتىنىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولدى. ئۇ، 1918 – يىلى تاشكهنتكه باردى.
ئاندىن شهمهي، ئۇفا، قازان، ئورال، تۈركىيه قاتارلىق جايالردا بىر مهزگىل ساياھهتته بولغاندىن كېيىن
مهككىگه باردى. سهئۇدى ئهرهبىستاندا بىر مهزگىل تۇردى. ئاندىن مىسىرغا بېرىپ ئۇ يهردىكى ئالىم،
ئۆلىماالر بىلهن ئۇچراشتى. ئابدۇقادىر دامولالم بۇ چاغدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئاتاقلىق ئالىمالر قاتارىدىن ئورۇن
ئېلىپ، زور شۆھرهتكه ئىگه بولغان ئىدى. مىسىر ئالىملىرى، ئۆلىمالىرى ئۇنىڭغا چوڭ ئىلتىپاتالر
كۆرسىتىشتى. ئابدۇقادىر دامولالم بىلهن مىسىردا ئىلمىي سۆھبهتته بولغان تاتار خهلقىنىڭ بۈيۈك تارىخ
ئالىمى زاكىر قادىرى 1951 – يىلى ئهينى چاغدا ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي سۆھبهتتىن ئالغان تهسىراتىنى بايان
قىلىپ:  «ئابدۇقادىر  دامولالم  ئىسالم   دۇنياسىدا   تهڭدىشى   ئاز  تېپىلىدىغان،  يېتىشكهن  مۇتهپهككۇر  ۋه  
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ئىسالھاتچى، مۇجاھىد ئالىم ئىدى..» دهپ  باھا  بهرگهن. ئابدۇقادىر  دامولالم  ئۇالر  بىلهن  ئىلمىي  سۆھبهتته
بولۇش جهريانىدا ئۆز خهلقىنىڭ ئىلىم–مهرىپهتته ھهقىقهتهن ئارقىدا قالغانلىقىنى، بۇنىڭ ئاساسلىق سهۋهبى
ھۆكۈمران دائىرىلهرنىڭ خهلق ئاممىسىنى مهڭگۈلۈك قۇللۇقتا، نادانلىقتا تۇتۇش سىياسىتىدىن
بولۇۋاتقانلىقىنى، ئهگهر ئۇالر يهنىال ھېچ يهرنى كۆرمهي، ھېچ نهرسىنى چۈشهنمهي، دۇنيادىن بىخهۋهر
ياشاۋهرسه، قۇللۇق، جاھالهت، نادانلىقتىن ئهبهدىي قۇتۇاللمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. ئۇ، پۈتكۈل
مىللهتنىڭ پهن–مهدهنىيهت سهۋىيىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى، مىللهتلهرنىڭ ھهقىقىي باراۋهرلىكىنى ئىشقا
ئاشۇرۇشنى، ئۆزئارا ئىتتىپاقلىق، مىللىي ئىناقلىقنى كۈچهيتىپ، بىر نىيهت، بىر مهقسهتته ئۇيۇشۇشنى
ئۆزىنىڭ بىردىنبىر شوئارى ۋه كۈرهش نىشانى قىلدى. ئۇ 1920–يىلى ۋهتهنگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن،
خهلقنىڭ قان–تهر بهدىلىگه ياشاۋاتقان تهسلىمچى ئهمهلدارالرغا، جاھالهت ھامىيلىرى بولغان مهككار سوپى-
ئىشانالرغا، ئاچ كۆز، جان باقار بايالرغا قارشى كۈرهشنى باتۇرلۇق بىلهن باشلىۋهتتى. ئۇالر ئابدۇقادىر
دامولالمنىڭ: «ھهرقايسىلىرى يۇرتنىڭ كۆزى، خهلقنىڭ بېشى. ھالبۇكى، خهلقىمىزنى ئىلىم–مهرىپهتكه،
تهرهققىياتقا باشلىماستىن، پۈتكۈل ئىجتىھات ۋه ئىشتىياق بىلهن مۆھۈر ھهققىگه مهپتۇن بولۇپ، كۈنده
چۈشكهن تهڭگىلهرنى ئهۋرهزگه كۆمۈپ خاتىرجهم ئۇخالشسىال، خهلقىمىزنىڭ ھالى قانداق بوالر؟ بىز ئۆز
بالىلىرىمىزغا مهكتهپ ئاچماي، ئۇالرنى تاشلىۋهتتۇق… تېخى ھهرخىل جازا چارىلىرىنى قوللىنىپ، خهلقنىڭ
بېشىغا دهرد سېلىپ، ئۇالرنى جاراھهتلهندۈرمهكتىمىز. ئهگهر بۇ توغرىدا قايغۇرمايدىغان بولساق، كهلگۈسى
ئهۋالدلىرىمىز ئالدىدا بىز ناھايىتى ئۇياتقا قېلىشىمىز، لهنهت – نهپرهتكه كۆمۈلۈشىمىز مۇقهررهر»(1) دېگهن
خىتابلىرىنى ئهسهبىيلىك دهپ بىلىشىپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن تۆھمهتلهر توقۇشتى. بۇالرغا ۋهز–نهسىھهت ئوقۇپ،
خهلق كويىدا بولۇشقا ئۈندهشنىڭ ئۆزى كاال مۈڭگۈزىده گۈل ئۈندۈرۈش بىلهن باراۋهر ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر
ھېس قىلغان ئابدۇقادىر دامولالم ئۈمىدنىڭ يهنىال خهلقته ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ، خهلققه چهكسىز ئىشهنچ
باغلىدى. ھهركۈنى نامازدىگهردىن كېيىن، ھېيتگاھ جامهده ئهمرىمهرۇپ، مۇنازىره سورۇنلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ،
خهلققه ئۈزلۈكسىز تهشۋىقات، تهرغىبات ئېلىپ باردى. «نهسىھهتى ئامما» — ئاپتورنىڭ ئۇيغۇر خهلقىنى

ئويغىتىش مهقسىتىده يازغان ئهسهرلىرىنىڭ بىرىدۇر.
    ئابدۇقادىر دامولالم خهلقنى خۇراپاتلىق، نادانلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشتا يالغۇز تهشۋىقات، تهرغىباتقىال تايىنىپ
قالماستىن، بهلكى بىر قاتار ئهمهلىي خىزمهتلهرنى ئىشلهپ، قهشقهر ئۆلىمالىرى ئۈچۈن ئۈلگه تىكلىدى. ئۇ،
قازى بولۇش سۈپىتى بىلهن ھهق تهلهپ دهۋا ئىشلىرىنى قۇرئان، ھهدىسكه ئاساسهن توغرا، ئادالهت بىلهن بىر
ياقلىق قىلىپ، خهلق ئاممىسىنىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشكهندىن باشقا، يېڭىچه كۆزقاراشتىكى كىشىلهرنى
تهربىيىلهپ يېتىشتۈرۈش مهقسىتىده بايالرغا خىزمهت ئىشلهپ، ئۇالرنىڭ ياردىمى ۋه ھىممىتى بىلهن 52 نهپهر
ياشنى گېرمانىيه، فرانسىيه، تۈركىيه، مىسىر قاتارلىق دۆلهتلهرگه ئوقۇشقا چىقاردى. ئابدۇقادىر سامانىي،
چىڭگىز دامولالم، ئابدۇۋايىت ئاخۇن… غا ئوخشاشالر قهشقهر بايلىرىدىن ئوبۇلھهسهن ھاجى، ئۆمهر بايالرنىڭ
ياردىمى بىلهن فرانسىيىگه بېرىپ ئوقۇپ كهلگهن 20- ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى يېڭىچه كۆزقاراشقا ئىگه

ئۇيغۇر ياشلىرى ئىدى.
    ئابدۇقادىر دامولالم ياشالرنى ئىلىم–ئېرپاندىن، دۇنيادىن خهۋهردار قىلىش ئۈچۈن مائارىپ سېپىگه قايتىدىن
ئاتلىنىپ، دىنىي ئىلىمنى ھهم پهننىي ئىلىمنى بىلىدىغان يېڭىچه قاراشتىكى بىر تۈركۈم زىيالىيالرنى
تهربىيىلهپ يېتىشتۈردى. ئۇنىڭ تهربىيىسىده ئۆسۈپ يېتىلگهن شهمسىدىن دامولالم، سابىت دامولالم
(ئابدۇلباقى)، ھاشىم ئاخۇن خهلپىتىم، ئابدۇلئهزىز دامولالم، سالىھ دامولالم، ئىنايهتخان مهخسۇم، جامال
ئاخۇن خهلپىتىم، سالى ئهلهم ئاخۇنۇم (يهكهنلىك)، ھېلىمىدىن ئاخۇنۇم (يهكهنلىك)، مۇھهممهت ئابدۇلالخان
(يهكهنلىك)، ئابدۇلال قازىھاجىم (يهكهنلىك)، ئىسراپىل دامولالم (پوسكاملىق)، ئېلى ئاخۇن خهلپىتىم
(قاغىلىقلىق)، ئابدۇجېلىل دامولالم (گۇمىلىق)، مۇسهييىپ ئاخۇن خهلپىتىم (كۇچالىق)، ئابدۇلال دامولالم
(تۇرپانلىق، ئهدهبىي تهخهللۇسى «نهئىمى»)… قاتارلىقالر 30 – يىلالردىن باشالپ قهشقهر مائارىپىنىڭ داڭلىق
پېشىۋالىرى، ئابدۇقادىر دامولالم تهشهببۇس قىلغان يېڭىچه مائارىپنىڭ قوللىغۇچىلىرى ۋه ۋارىسلىرى بولۇپ
قالغان ئىدى.  يهكهنلىك  ھېلىمىدىن   ئاخۇنۇم   ئالتۇنلۇقتىكى   كونا   خانلىق   مهدرىسه   ئورنىغا،  ئابدۇلال 
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قازىھاجىم يهكهن ئېلىشقۇغا، مۇھهممهت ئابدۇلال خان خوجام يهكهن شهھهر ئىچى مانجۇ كۆلبېشىدىكى
ئىمىنبهگنىڭ ھويلىسىغا («مهتلهئىل ئېرپان» نامى بىلهن ئاتالغان بۇ مهكتهپ كېيىن جۇۋىچى كۆلى
ئالدىدىكى چوڭ مهدرىسهگه يۆتكهلگهن) ئاچقان مهكتهپلهر ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ تهشهببۇسى ۋه تهسىرى

بىلهن ئېچىلغان يېڭىچه مهكتهپلهر ئىدى.
    ئابدۇرهھىم سابىت ئهپهندى مهزكۇر كىتابىدا يهنه ئابدۇقادىر دامولالم قۇرۇپ چىققان مىللىي ئاقارتىش ۋه
مىللىي ئويغىنىش ئاپپاراتى «مهتلهئىل ھىدايهت»(ھىدايهت نۇرى) ناملىق تهشكىللىك ھالغا كهلگهن

مهكتهپ ھهققىده مۇنداق ئۇچۇر بېرىدۇ:
    ئابدۇقادىر دامولالم ياش–ئۆسمۈرلهرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋه تهلىم-تهربىيىسىگىمۇ ئاالھىده كۆڭۈل بۆلدى.
ئۇ كېچىلىرى ھاممامدا، كۆلده يېتىپ، كۈندۈزى تىلهمچىلىك بىلهن كۈن كهچۈرۈۋاتقان يېتىم–يېسىر
بالىالرنى كۆرگهنده، ئۇالرنىڭ ھالىغا ئېچىندى، تهقدىر–ئىستىقبالىدىن قايغۇردى. بۇ جهھهتته
مهجبۇرىيىتىنىڭ نهقهدهر ئېغىرلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. ئابدۇقادىر دامولالم ئۆشره، زاكات، سهدىقه،
ئېھسان قاتارلىق يولالر ئارقىلىق كهلگهن پۇلالرنى يېتىم – يېسىرلهرگه ئۈلهشتۈرۈپ بېرىپ، ئۇالرغا
ئاتىدارچىلىق قىلدى. قهشقهر شهھىرىده «مهتلهئىل ھىدايهت» ناملىق مهكتهپ تهسىس قىلىپ ۋه ئۆزى

باشقۇرۇپ، يېتىم–يېسىرالرنى تهربىيىلهپ، توغرا يولغا باشلىدى.
     قهشقهردىكى تىرىك شاھىتالردىن بىرىمۇ بۇ ھهقته مۇنداق قىسقا ئاغزاكى ئۇچۇر بېرىدۇ: 

    مهرھۇم ئابدۇقادىر دامولالم قهشقهرده ئۆزى بىۋاسىته  «مهتلهئىل ھىدايهت» ناملىق مهكتهپ قۇرۇپ ئۆزى
باشقۇرغان، يېتىم-يېسىالرنى تهربىيلىگهن، ھهم شۇ ۋاقىتنىڭ باي-تىجارهتچىلىرىگه تهربىيه - خىزمهت

ئىشلهپ، 52نهپهر ياشنى چهتئهللهرگه تالالپ ئوقۇشقا چىقارغان. 
    «مهتلهئۇل ھىدايهت» نوقۇل مهكتهپمۇ ياكى مىللىي ئاقارتىش بازىسىمۇ؟ 

  گهرچه دوكتور مۇھهممهد ياقۇپ بۇغرا ئۆز ئهسلىمىسىده مهزكۇر ئورۇننى 1913- يىلالردا قۇرۇلغان
«تهشكىالت» دهپ قارىغان، ھهمده ئۇ مهكتهپ خارهكتېرىنى ئالغان تهشكىالتتا يۇرت مۆتىۋهرلىرىنىڭ بالىلىرى
تهربىيلهنگهن دهپ كۆرسهتكهن بولسىمۇ ، ئهمما ئابدۇرهھىم سابىت ئهپهندى، بىر قىسىم تىرىك شاھىتالر
سۆزلهپ بهرگهن ئهسلىمىلهر، ھهمده ئهزىز ۋهتىنىمىز شهرقىي تۈركىستاننىڭ 1912-، 1919-يىللىرىدىكى
ئومۇمىي ۋهزىيهتنى تهتقىق قىلغاندا، بۇنداق بىر تهشكىالتنىڭ 1913 - يىلدا قۇرۇلۇشى تهس. ئابدۇقادىر
دامولالم 1912 -يىلى قهشقهر شهھىرىده تۇنجى جهدىتچه مهكتهپ ئاچقان. ئهمما بۇ مهكتهپ 1914-يىلى
ئېكىساقتىكى جهدىتچه مهكتهپ بىلهن بىر قاتاردا مهجبۇرىي تاقىۋېتىلگهن. ھهتتا ئهھمهد كامال تۇتقۇن
قىلىنىپ، زىندانغا تاشالنغان. 1915 - يىلى قهشقهر مۇپتىسى بولغان ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئۇنى يوقالپ
تۈرمىگه كهلگهنلىكىنى، ئۇ ئهينى ۋاقىتتىكى ئهسلىمىسىده بايان قىلغان. ئهھمهد كامال ئهسلىمىسىده
ئهينى ۋاقىتتىكى ۋهتىنىمىزنىڭ ۋهزىيىتى ھهققىده مۇھىم ئۇچۇرالرنى بهرگهن. دهل شۇ ۋاقىتالردا قهشقهر ۋه
خوتهنده زىيارهتته بولغان نۇشىرۋان يائوشېف (تاتار ) مۇ ۋهزىيهتنىڭ بهك چىڭ ئىكهنلىكى، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ
داۋاملىق تۈرده ئىلىم-مهرىپهتتىن مهھرۇم قىلىنىش ئارقىلىق ئىداره قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئېچىنىپ تۇرۇپ

تىلغا ئالغان.
    شۇڭالشقا «مهتلهئۇل ھىدايهت»نى 1913 - يىلى قۇرۇلغان دېگهن قاراش پۇت تىرهپ تۇرالمايدۇ. ئۇندىن باشقا
يهنه بىر خاتالىق «مهتلهئۇل ھىدايهت» مهخسۇس قهشقهر تهۋهسىدىكى ئىگه-چاقىسىز بالىالر ۋه ئائىلىسى
ۋهيران بولغانالرنىڭ پهرزهنتلىرىنى تهربىيلهپ يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن قۇرۇلغان ھهم مهكتهپ ھهم تهشكىالت
خاراكتېرىدىكى ئورگان بولۇپ، ئابدۇقادىر دامولالم بۇ ئارقىلىق خېلىال يىراقنى كۆزلهپ ھهرىكهت قىلغان.
چۈنكى، بۇ بالىالر كوچىالردا قېقىلىپ-سوقۇلۇپ، جاپاغا چىداملىق، قورقۇمسىز ۋه جاسارهتلىك بالىالر بولۇپ ،
ئۇالردا باي-غوجامالر ۋه يۇقىرى تهبىقه كىشىلىرىنىڭ بالىلىرىدا ئاز ئۇچرايدىغان چىدامچانلىق، ۋاپادارلىق ۋه
قۇربان بېرىش روھى كۈچلۈك بولغاندىن باشقا يامانغا يانتاياق بولۇپ، يۇۋاشنى بوزهك قىلىدىغان يامان خۇلق

يوق ئىدى .
      1920-يىلى قۇرۇلۇپ، ھهر قايسى جايالردىن يىغىپ كېلىنگهن كهمبهغهل ۋه يېتىم بالىالرنى ھهر جهھهتتىن 
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تهربىيلهپ قاتارغا قوشقان «مهتلهئۇل ھىدايهت» مهكتىپى نهچچه يىلدىال تۇنجى تۈركۈم ئىلغار ۋه جهسۇر،
ئويغاق ياشالرنى يېتىلدۈرۈپ چىققان.

   1924-يىلى 19-مايدىكى قهشقهرنى زىلزىلىگه سېلىپ، ئهنگلىيه-سوۋېت ئىتتىپاقى كونسۇلخانىلى-رىنى
چۆچۈتىۋهتكهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ تۇنجى قارشىلىق نامايىشى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك
ئويغىنىشىدىن دېرهك بهرگهن بولۇپ، دۈشمهنلهر بۇنى پهقهتال خالىمايتتى. چۈنكى، 1619-يىلىدىن بېرى
ئېغىر جاھالهت ئۇيقۇسىغا غهرق بولغان بىر مىللهتنىڭ بىردىنال 300 يىلدىن كېيىن قايتا تىرىلىشىنى
كۆرۈش يېقىنقى ئىككى ئهسىردىن بېرى مهركىزىي ئاسىياغا قهدهم باسقان خىتاي، ئورۇس ۋه ئېنگلىزالرنى

ئهلۋهتته بىئارام قىالتتى.
    1924-يىلى 14-ئاۋغۇست ئابدۇقادىر دامولالم ئهنگلىيه، سوۋېت ئىتتىپاقى، خىتاي مهمۇرلىرى ۋه بىر
قىسىم دىنىي ۋه مىللىي مۇناپىقالرنىڭ بىرلىشىپ قهستلىشى بىلهن قازا قىلغاندىن كېيىن، مهزكۇر
تهشكىالت ۋه مهكتهپ بالىلىرىدىن كۆزگه كۆرۈنۈپ قالغانلىرى چهتئهللهرگه قېچىشقا مهجبۇر بولغان. ئهمما
ئاساسلىق كۈچى قهشقهرنىڭ ھهر قايسى بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغا تارقىلىپ «ياش قهشقهرلىكلهر» نامىدا
پائالىيهت ئېلىپ بارغان. ياش قهشقهر پارتىيسى ئهمهلىيهتته غهربىي ئاسىيادا پهيدا بولغان «ياش
ئوسمانىالر»، «ياش تۈركلهر»، قىرىم ۋه ئۇرال ۋادىسىدىكى «ياش تاتارالر»، خوشنا ئهللهردىكى «ياش
بۇخارالىقالر»، «ياش خىۋهلىكلهر» ۋه «ياش قوقانلىقالر»دىن ئىلھام ئېلىپ شۇالردهك تهشكىللهنگهن
بولۇپ، «ياش قهشقهر پارتىيسى» تۇنجى قېتىملىق جۇمھۇرىيهتنىڭ قۇرۇلۇشىدا ئهڭ ئاساسلىق رول ئوينىغان.
ھهر قايسى مۇخالىپ كۈچلهرنى بىرلىككه كهلتۈرۈشته ئۇتۇق قازانغان. يهكهن ۋه يېڭىساردىكى ئهزالىرى
ئۇتۇقلۇق ھالدا «ياش خوتهنلىكلهر» بىلهن بىرلهشكهندىن كېيىنال، ئاندىن قهشقهرده دۆلهت قۇرۇش شارائىتى
ھازىرالنغان. «مهتلهئۇل ھىدايهت» تىن راۋاجالنغان «ياش قهشقهرلىكلهر پارتىيسى» ھهققىده ئايرىم تېما

تۇرغۇزۇپ يازمىساق، بۇ تېما بهكال ئۇزىراپ كېتىدۇ. شۇڭالشقا مۇشۇ يهرده توختاپ قېلىشنى اليىق كۆردۇق. 
    خۇالسه قىلغاندا، بۇندىن يۈز يىل ئىلگىرى ھهزرىتى ئابدۇقادىر دامولالم باشچىلىقىدا قۇتلۇق ھاجى
شهۋقى ، سابىت دامولالم ۋه شهمسىدىن دامولالمالر زىچ ھهمكارلىشىپ،  1919-، 1920-يىللىرى قهشقهرده
باشلىغان سهئىدىيه خانلىقى ھاالك بولغاندىن كېيىنكى تۇنجى قېتىملىق مىللىي ئويغىنىش ھهرىكىتى ۋه
مىللىي ئاقارتىش ھهرىكىتى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئۆتكهن يۈز يىللىق ئويغىنىش ھهرىكىتىنىڭ ئاساسىنى

سالغان .
 

    20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى تۇنجى مىللىي ئويغىنىش ھهرىكىتىنىڭ قىسقىچه تارىخىي
ئارقا كۆرۈنىشى

 
   ئالدىنقى ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى ئومۇميۈزلۈك مىللىي ئويغىنىش ۋه مىللىي ئاقارتىش ھهرىكىتىنى
ئۇنىڭغا تۈرتكه بولغان 19-ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرى قىرىم ۋه ئېدىل-ئۇرال ۋادىلىرىدا قوزغالغان يېڭىچه
مائارىپ ھهرىكىتىنى تىلغا ئالماي تولۇق چۈشهندۈرگىلى ۋه ئىزاھلىغىلى بولمايدۇ.  بۇ ھهرىكهتنىڭ

ئاساسچىسى ئىسمائىل غاسپىرالى ئىدى .
   19-ئهسىرده تۈرك-ئىسالم دۇنياسىدا بىر مهيدان «يېڭىلىق ئىسالھات ھهرىكىتى» قوزغاپ، «جهدىتىزم
ئاتىسى»، دۈشمهنلهر تهرهپتىن «پانتۈركىزم ئاتىسى» دهپ مهشھۇر بولغان ئىسمائىل غاسپىرالى قىرىمدا
1851-يىلى 20-مارت دۇنياغا كهلگهن. 35 يىل ئىزچىل ئىسالھات ھهرىكىتى قوزغاپ، قىرىمدىن چىقارغان
ئۇچقۇننى بىپايان ئوتتۇرا ئاسىيادا يانغىنغا ئايالندۇرغان. ئهنگلىيه، چاررۇسىيه ۋه خىتاي مۇستهملىكىسى
ئاستىدا  ئېرىپ  تۈگهي  دېگهن  خهلقلهرده بىردىنال  ئومۇميۈزلۈك مىللىي ئويغىنىش ھهرىكىتى قوزغالغان.
يالغۇز شهرقىي تۈركىستاندىال ئون يىل ئىچىده ئىككى قېتىم جۇمھۇرىيهت قۇرۇلۇپ، ئىسالھاتنىڭ ئۈنۈمى
كۆرۈلگهن. پۈتۈن   ئۆمرىنى  تۈركىي   مىللهتلهرنىڭ  مهۋجۇتلۇقى   ئۈچۈن   ئاتىۋهتكهن   ئوت   يۈرهك   داھىي 
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ئىسمائىل غاسپىرالى 1914-يىلى 11-سېنتهبىر، دۇنيا ئۇرۇشى ھارپىسىدا قىرىمدا ۋاپات بولۇپ، «زهنجىرلىك
مهدرىسه» ئىچىگه دهپنه قىلىنغان. نۆۋهتته پۈتۈن تۈرك-ئىسالم دۇنياسى، جۈملىدىن بىز ئۇيغۇرالر مهرھۇمنىڭ

«دىلدا، تىلدا ۋه ئىشتا بىرلىك» چاقىرىقىنى ئومۇمالشتۇرۇشقا تولىمۇ ئېھتىياجلىق ھالهتته تۇرماقتا.
    20-ئهسىردىن بۇيانقى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق كۈرهشلىرى ھهمده ئۆز مىللىي كېلهچىكىنى

يارىتىش يولىدىكى ئىزدىنىشلىرى داۋامىدا تۈرلۈك ئىدىئولوگىيه ۋه مهپكۇرىلهر ئوتتۇرىغا چىقتى.
    ئۆز دهۋرىده ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يېتىشىپ چىققان بىر قىسىم دىنىي سهرخىلالر ئۇيغۇر خهلقىنىڭ سىياسىي
تهقدىرىنىڭ ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئويغىنىشى ۋه قايتا گۈللىنىشى داۋامىدا ھهل بولىدىغانلىقىنى
ئىلگىرى سۈرگهن. 1917-يىلىدىكى بولشېۋىكالر ئىنقىالبىدىن كېيىن يېتىشىپ چىققان بىر بۆلۈك ئۇيغۇر
سىياسىي سهرخىللىرى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئازادلىقىنىڭ كوممۇنىزم سىستېمىسى ئىچىده ئىشقا

ئاشىدىغانلىقىغا ئىشهنگهن ھهمده بۇ مهپكۇرىنى قوبۇل قىلغان. 
    20-ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا يهنه بىر بۆلۈك ئۇيغۇر سهرخىللىرى ئۇيغۇرالرنىڭ كېلهچىكى ئۈچۈن
ئېلىپ بېرىلىدىغان كۈرهشته تۈركچىلىك ئىدىئولوگىيسى ياكى غايىسىنىڭ مۇھىم بىر تالالش ئىكهنلىكىنى

ئىلگىرى سۈرگهن.
   تۇرپاندا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، يهتته سۇدا ئابدۇلال روزىباقىيېۋ ۋه بۇالرنىڭ مهنىۋى ئۇستازى نهزهرخوجا
ئابدۇسهمهتوف ئۇيغۇرلۇق ئارقىلىق 300 يىل ئۆزىنى ئۇنتۇپ كېتىپ، نىمجان بولغان مىللهتنى قايتا قۇدرهت

تاپقۇزماقچى بولغان.
    قهشقهرده ئابدۇقادىر دامولالم، سابىت دامولالم، خوتهنده مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا قاتارلىقالر تۈرك ۋه ئىسالم
كىملىكى يۇغۇرۇلغان جهدىتىزىم ئارقىلىق 400 يىلدىن بېرى ئىزچىل جاھالهت تۈتهكلىرى ئارىسىدا بوغۇلۇپ
قالغان ئاڭسىز مىللهتنى قايتا ئاپىرىده قىلماقچى بولغان. ئهمما ئىسالم دۇنياسىنى ئوبدان تهتقىق قىلىپ
قايتىپ كهلگهن سابىت دامولالم «ھازىر ئىسالم دۇنياسىدىن پهقهتال ئۈمۈد كۈتكىلى بولمايدىغانلىقى»نى
خۇالسىلهپ، «ئۆزىمىزگه تايىنىشتىن ئۆزگه يول يوق!» دهپ قاراپ، ئۆز-ئۆزىگه تايىنىپ ئىش باشلىغان.
نهتىجىده بىر يېرىم يىل تۈركىيهدهك ھهجىمدىكى جايالرنى سورىغان خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى بىلهن، ئۆمرى

قىسقا، تهسىرى زور تۇنجى جۇمھۇرىيهت مهيدانغا كهلگهن. 
 

جهدىتىزم ۋه پهرهڭىزم مائارىپى ئارىسىدىكى سۈركىلىش ۋه جهدىتىزىمنىڭ غهلبىسى
 

    20- ئهسىرنىڭ باشلىرىدا تاتارالر ۋهتىنى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادا جۇش ئۇرۇپ راۋاجالنغان ئۇسۇلى-جهدىد
مائارىپى بالدۇر ئويغانغان بىر تۈركۈم مىللهت سهرخىللىرىنىڭ تىرىشچانلىقى ئارقىسىدا ئۇيغۇر ھازىرقى
زامان مائارىپىنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه تۈرتكه بولدى. يېڭى مائارىپ ئارقىلىق مىللهتنىڭ ئۆز-ئۆزىنى

تونۇشى ھهمده قۇدرهت تاپقۇزۇشى جهدىتچىلىك ھهرىكىتىنىڭ ئهڭ مۇھىم تهشهببۇسلىرىدىن بىرى ئىدى. 
    20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇر ۋهتىنىده مهيدانغا كېلىشكه باشلىغان ئۇسۇلى-جهدىت مائارىپى قهشقهر،
يېڭىسار ۋه يهركهن قاتارلىق جايالردا شىۋېت مىسسىئونېرلىرى تهرىپىدىن ئېچىلغان ياۋروپاچه دىنىي
مهكتهپلهرنىڭ خىرىسىغا دۇچ كېلىدۇ. شىۋېتالر ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدىكى تهسىر كۈچىنى كېڭهيتىش
ئۈچۈن جهدىتچىلهر تهشهببۇس قىلىۋاتقان مائارىپتىكى مىللىي كىملىك مهزمۇنلىرىنى ئۆزلىرى ئاچقان
مهكتهپلهرنىڭمۇ دهرس پروگراممىسىغا كىرگۈزىدۇ. ئۇيغۇر ئېلىنىڭ جهنۇبىدا شىۋېتالر ئاچقان مهكتهپلهرنىڭ
ئوقۇتۇش پروگراممىلىرىغا قارايدىغان بولساق، ياۋروپاچه دهرسلىك پروگراممىلىرىدىن باشقا، ئۇيغۇر
ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن يهنه «ئانا تىل»، «ئورتا ئاسىيا تارىخى»، «يۇرت جۇغراپىيىسى»، «ئانا تىلدا خهت-چهك
يېزىش مهشىقى»  قاتارلىق  دهرسلهرنى  تهسىس  قىلىپ  ئۆتكهنلىكىنى  بايقايمىز.  «ئانا  تىل»  دهرسلىكىگه
تالالنغان  تېكىستلهر  قويۇق مىللىي ۋه يهرلىك  ئاالھىدىلىكلهرگه  ئىگه  بولۇپ، ئوقۇغۇچىالرغا  ئۇيغۇرالرنىڭ
كۈندىلىك ھاياتى، تۇرمۇش ئۇسۇلى، ئۆرپ-ئادهتلىرى ھهمده مىللىي ئهخالق مىزانلىرىغا دائىر بىلىملهرنى
ئۆگىتىشنىمۇ مهقسهت قىلغان. ئهينى ۋاقىتتا شىۋېتالرنىڭ قهشقهر ۋه يهكهنلهرده تهسىس  قىلغان  مهكتهپلى-
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رىده ئوقۇغان ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنىڭ تاپشۇرۇق ۋه ئىمتىھان قهغهزلىرى ھازىر ستوكھولمدىكى شىۋېتسىيه
چېركاۋىنىڭ ئارخىپخانىسىدا ساقالنماقتا. بۇنىڭ ئىچىده ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ «ئىلمىي جۇغراپىيه»
دهرسىده سىزغان خهرىتىلىرى دىققهتكه ئاالھىده سازاۋهردۇر. 9 ياشتىن  14 ياشقىچه بولغان ئارىلىقتىكى
ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ياۋروپادىكى ئهنگلىيه، فىرانسىيه، شىۋېتسىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ خهرىتىلىرىنى قولدا
سىزىپ چىققاندىن باشقا، ئۇيغۇرالر ۋهتىنىنىڭ 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدىكى مهمۇرىي خهرىتىسىنى خېلى

يۇقىرى سهۋىيىده سىزىپ چىققان.
    ئۇندىن باشقا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن دهرسلىك قىلىنغان «ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى» ناملىق كىتاب ئوتتۇرا
ئاسىيا ۋه ئۇيغۇر ۋهتىنىنىڭ قهدىمدىن تاكى 1930-يىلالرغىچه بولغان ئارىلىقتىكى تارىخىي ئهھۋالىدىن
سىستېمىلىق مهلۇمات بهرگهن. شۇ مهزگىلده يهنه ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئانا تىلدا تۈرلۈك مهزمۇنالردىكى
خهت-مهكتۇپالرنى يېزىش دهرسى تهسىس قىلىنغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر تهرىپىدىن يېزىلغان تۈرلۈك خهتلهر
ئۇيغۇر مهكتۇپچىلىق ئهنئهنىسىنىڭ گۈزهل ئۇسلۇبىنى نامايان قىلغان. بۇنىڭدىن جىددىي شهكىللىنىش
باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر ھازىرقى زامان مائارىپىنىڭ 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا مىللهتنىڭ ئۆز-ئۆزىنى

تونۇشى ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس.
     ئۆتكهن ئهسىردىكى ئۇيغۇرغا خاس مىللىي ئىدولوگىيهلهرنىڭ پاجىئهلىك قىسمىتى ۋه بۈگۈنكى تېڭىرقاش
تارىخ پهنلىرى دوكتۇرى نهبىجان تۇرسۇن ئاكا «چوڭ شاھمات تاختىسىدىكى قىسمهتلهر» ناملىق تارىخىي

ماقالىسىده ئۆتكهن ئهسىردىكى ئۇيغۇر مىللىي ئىدىئولوگىيىسى توغرىلىق مۇنداق دهيدۇ:
   ئومۇمهن،1917-يىلىدىن ئېتىبارهن يهتته سۇنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا
ئۆزلىرىنىڭ كهلگۈسى ئازادلىقىنى تهمىن ئېتىشنى مهقسهت قىلىدىغان سىياسىي ھهرىكهتلهر پهيدا بولدى ۋه
كۈنسايىن كۈچهيدى. ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرىنىڭ، جۈملىدىن دۇنيا تۈرك خهلقلىرىنىڭ بىر قىسىمى
بولۇش سۈپىتى بىلهن ياۋرو-ئاسىيا مىقياسىدا داۋامالشقان بارلىق تۈركىي خهلقلهرنىڭ ئازادلىق كۈرهشلىرى
قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىستىقبالىنى بهلگىلهشنىڭ تۈرلۈك يوللىرىنى ۋه ئۇسۇللىرىنى ئىزدى-
دى. ئۇيغۇرالر 20-ئهسىرنىڭ بېشىدا مهيدانغا كهلگهن ۋه كۈچىيىشكه قاراپ يۈزلهنگهن ھهم خارابالشقان تۈرلۈك
سىياسىي، ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىيهت ئىدېئولوگىيىلىرى، مهسىلهن «كوممۇنىزم»، «تۈركچىلىك»، «ئىسالمىي
گۈللىنىش»، «مىللىي ئازادلىق» ۋه «جهدىتچىلىك» ۋهھاكازاالرنىڭ ھهممىسىنى دېگۈدهك ھهر خىل سهۋىيىده
ئۆز تۇرمۇشىغا ئېلىپ كىرىپ، بۇالرنى مىللىي ھۆرلۈك كۈرهشلىرى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇردى. گهرچه، بۇ
ئىدىيىلهر ئۇيغۇر جهمىيىتىده ئۆز ئورنىنى تاپقان بولسىمۇ، بىراق ئۇ ئۆزئارا كۈرهشلهرگىمۇ مهلۇم دهرىجىده
سهۋهب بولدى. ھهر قايسى ئىدىيىلهرنىڭ تهرغىباتچىلىرى ئۆزلىرى ئىشهنگهن يول بىلهن ئۆز مىللىتىنىڭ
ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرگىلى بولىدۇ دهپ قارىغاچقا، ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىدىيىلىرىگه سادىق بولدى. بۇنداق
ئىدىيه توقۇنۇشلىرى دهسلهپته بۇخارا، ئىستانبۇل، قازان قاتارلىق جايالردا ئوقۇپ كهلگهن ئابدۇقادىر دامولال،
مهسۇد سهبىرى، قۇتلۇق شهۋقى، جىرجىس ھاجى قاتارلىق ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ۋه تاشقى دۇنيانى كۆرگهن ئاكا-
ئۇكا مۇسابايېۋالر ۋه مهخسۇت مۇھىتى قاتارلىق ئۇيغۇر بۇرژۇئازىيىسىنىڭ ئۆز ئارا بىرلىشىپ، ئۆز ۋهتىنىده
يېڭىچه مهكتهپلهرنى ئېچىپ، يېڭى مهدهنىيهت-مائارىپ ئويغىنىش ھهرىكىتىنى قوزغىغان ۋاقتىدا ئۇنىڭغا
قارشى چىققان شاپتۇل دامولال، سېلىم دامولال ۋه ئۆمهرباي قاتارلىق جاھىلالر گۇرۇھى ئوتتۇرىسىدا كهسكىن
رهۋىشته ئىپادىلهندى. ياڭزېڭشىن قاتارلىق مىلىتارىستالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى بۇ يېڭى
مهدهنىيهت ۋه يېڭى ئاڭنىڭ ھىمايىچىلىرى بىلهن جاھىلالر گۇرۇھى ئارىسىدىكى كۈرهشتىن ئهپچىللىك بىلهن
پايدىالندى ھهمده ئۇنى تېخىمۇ ئۇلغايتتى. ياڭ زېڭشىن شهرقىي تۈركىستاننى ئۆزىنىڭ سانى يهتته مىڭغا
يهتمهيدىغان ئهپيۈنكهش ئهسكهرلىرى بىلهن ئهمهس، بهلكى، ھىله-نهيرهڭلىك سىياسىي ئويۇنلىرى ۋه
«نادانالشتۇرۇش»، «دۆتلهشتۈرۈش»،  شۇنىڭدهك  «ياتالرنى ياتالرنىڭ قولى ئارقىلىق  باشقۇرۇش»  ۋه باشقا  بىر 
قاتار سىياسىي تاكتىكىلىرى بىلهن 17 يىل ئىداره قىلدى. نادانلىق، جاھالهت پاتقىقىغا چوڭقۇر پاتقان
ئۇيغۇرالر ئۆز  خهلقى  ئىچىدىن  چىققان  ئاڭلىق،  كۆزى  ئېچىلغان زاتالرنىڭ  ئارقىسىدىن  ئهمهس،  بهلكى  ياڭ 
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زېڭشىڭنىڭ سىياسهتلىرىنى كهڭ تهرغىپ قىلىش بىلهن ئۇنىڭغا ماسلىشىپ، يۇرتنى ئىداره قىلىپ، ئۆز
خهلقىنى قۇللۇققا مهھكۇم قىلدى. كىشىنى ئېچىندۇرىدىغان شۇنچىلىك پاجىئهلىك قىسمهت شۇكى، ئهنه شۇ
گۇرۇھالرنىڭ ماسلىشىشى بىلهن ياڭ زېڭشىڭ تهڭرى تېغىنىڭ جهنۇبىدىكى ئۇيغۇرالر مۇتلهق كۆپ سانلىقنى
ئىگىلهيدىغان ناھىيىلهرنى 17 يىل تىنچ ۋه قارشىلىقسىز ئىداره قىاللىدى. ئادهتته، پۈتۈن ناھىيه بويىچه
ھاكىم ۋه ساقچى باشلىقىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قانچه خىتاي پۇقرادىن باشقا كۈچلۈك ھهربىي ۋه ساقچى
قوشۇنى بولمىغان ھۆكۈمرانلىق ئاپاراتىغا نهچچه يۈز مىڭ نوپۇسلۇق ئۇيغۇر خهلقى شهرتسىز بويسۇنۇشقا،
ھهتتا خىتاي ئهمهلدارى كوچىغا چىقسا، كوچىدىكى ئادهملهر توپ-توپى بىلهن يۈكىنىپ تازىم قىلىشتهك
ئهھۋالغا دۇچ كهلدى. قىسقىسى پۈتۈن بىر ناھىيىنى پهقهت بىر خىتاي ھاكىم ئۆزى تهنھا باشقۇراتتى ھهمده
يانچۇقى پۇلغا تولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئورنىغا يهنه بىرسى كېلهتتى. ئهگهر كىمكى، سهل ئويغۇنۇپ، بۇنىڭغا
قارشى چىقسا يۇرت ئاقساقاللىرى بۇ ئادهمنى ئۆزلىرى تۇتۇپ، خىتاي ئهمهلدارىغا تاپشۇرۇپ، كاللىسىنى
ئالغۇزاتتى. بۇ ھهقته 20-ئهسىرنىڭ 10-20-يىللىرىدا قهشقهرگه كهلگهن تۈركىيىلىك مائارىپچى ئهخمهت
كامال ئىلقۇل ۋه شىۋىتسىيىلىك دىپلومات گۇننار يارىڭ ۋه باشقىالرنىڭ بايانلىرىغا قاراش مۇمكىن. قوشنا
ئوتتۇرا ئاسىيادا بولسا، 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا مهيدانغا كهلگهن چاررۇسىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ
ئاغدۇرۇلۇشىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقىنى تهمىن ئهتمهكچى بولغان «تارانچى -تۇڭگان
كومىتېتى»نىڭ باشلىقى، ئۇيغۇر زىيالىيىسى ھۈسهيىن تارانوپ ۋه ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى بىلهن
بولشېۋىكالرنىڭ ۋهدىسىگه ئىشىنىپ ئۇالرنىڭ ياردىمى ئارقىلىق ئۇيغۇرىستان جۇمھۇرىيىتىنى تىكلهشنى
غايه قىلغان ئابدۇلال روزىباقىيېۋچىالر بىر مهيدان كۈرهشنى باشلىۋهتتى. ئۇنىڭدىن كېيىن بولسا، يهتته سۇ ۋه
پهرغانه ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىر قانچه يىل تارانچى-قهشقهرلىك جىدىلى، يهنى بۇ ئىككى
شىۋىنىڭ قايسىسىنى ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلى قىلىش مهسىلىسىگه مۇناسىۋهتلىك تارانچىالر بىلهن
ئۇيغۇرالرنىڭ بىر مىللهتكه تهۋهلىكى مهسىلىسى ھهققىده كهسكىن مۇنازىره داۋامالشتى. 1934 -يىلى بولسا،
بۇ جېدهلدىن شېڭ شىسهي پايدىلىنىپ، تارانچىالرنى ئۇيغۇرالردىن ئايرىپ چىقىپ، باشقا مىللهت قىلىپ
بېكىتتى. ئۇيغۇرالر بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ئىدىل-ئۇرال بويىدىكى تۈركىي قېرىنداش خهلقلهرنىڭ مىللىي
ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش يوللىرى جهريانىدا دۇچار بولغان ئوخشاش تهقدىرىنىڭ يهنه بىر تهرىپى ئۇالرنىڭ
مىللىي ئازادلىقنى قولغا كهلتۈرۈشتىكى يول ۋه ئۇسۇل جهھهتتىكى پىكىر ئوخشىماسلىقى بىلهن بىر قانچه
قارمۇ-قارشى گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ كېتىپ، ئۆز رهقىپلىرىگه پۇرسهت يارىتىپ بېرىشتىال ئىپادىلىنىپ
قالماستىن، يهنه تېخى دائىم ئۆزلىرى قارشى تۇرغان ھۆكۈمرانالر بىلهن بىرلىشىشتهك، سۈلھىچىلىك يولىنى
تۇتقان گۇرۇپپىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ تېخىمۇ پاجىئهلىك بولۇشىدۇر. يۇقىرىدا ئېيتىلغاندهك رۇسىيه
بولشېۋىكلىرى ئۆزبېك، قىرغىز، قازاق، تاتار ۋه باشقۇرت ھهم ئازهرى قاتارلىق خهلقلهرنىڭ ئىچىدىكى
سۈلھىچىلىك پىكىردىكى گۇرۇھالرنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئۇالر بىلهن ھهمكارلىشىپ، ئۇالرنىڭ قولى ئارقىلىق
باشقا قهتئىيلىك تهرهپدارلىرىغا زهربه بهردى. ئهمما، ھاكىمىيهتنى تولۇق ئىداره قىلغاندىن كېيىن، ئۆزلىرى
بىلهن ھهمكارالشقان گۇرۇھالرنىڭ ۋهكىللىرىنى بىرمۇ-بىر جازالىغان ئىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ 1912-يىلىدىكى
تۆمۈر خهلىپىدىن باشالنغان 20-ئهسىر ئىنقىالبلىرىمۇ دهل شۇنداق ئهھۋالغا دۇچ كهلگهن بولۇپ، 30-
يىلالردىكى خوجا نىياز ھاجىم، 40 -يىلالردىكى ئهخمهتجان قاسىمى، مهسئۇد سهبىرى قاتارلىق «ئۈچ
ئهپهندىلهر» ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ تهقدىرىنى مىسال قىلىش مۇمكىن. ھهر قايسى
ئېقىمغا مهنسۇپ ئۇيغۇر ئىنقىالبچىلىرى تاكى 1949-يىلىغىچه ئۆزلىرى ئىشهنگهن ۋه ئېتىقاد قىلغان يولالرنى
ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىگه تهۋسىيه قىلىش جهريانىدا بىر-بىرىنى ئىنكار قىلغان بولسىمۇ، ئهمما
مهيلى تۈركچىلىك ئىدىيىسىنى ئاساسىي قورال قىلغان جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتىگه تايىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ
ئالىي مۇختارىيىتىنى قولغا كهلتۈرمهكچى بولغان ئۈچ ئهپهندى باشلىق «كونسېرىۋاتىپالر» بولسۇن، ۋهياكى
ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق رۇسالرنىڭ ياردىمى ئارقىلىق مىللىي ئازادلىقنى قولغا كهلتۈرۈشنى تهشهببۇس
قىلغان «رادىكالالر» بولسۇن، ۋهياكى بۇ ئىككى ئىدىيىنىڭ ھېچ قايسىسىغا قوشۇلماي ئوتتۇرا يولنى تاللىغان
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ئابدۇل ئهزىزخان مهخسۇم قاتارلىقالر بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئوخشاشال پاجىئهلىك قىسمهتكه دۇچار
بولدى. ئهلۋهتته، بۇ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئاجىزلىقى ئهمهس ئىدى. بهلكى بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى
تالالش ھوقۇقىدىن بهھرىمهن بولۇشقا ئىنتىلىش، خهلقئارا سىياسىي ئېقىمالرنى ۋه ۋهزىيهتنى تهتقىق
قىلىشتىن چىقارغان خۇالسىلىرى ئىدى. ئهسلىده مۇنداق پىكىر ئېقىملىرىغا بۆلۈنۈپ، ئۆز ئارا كۈرهش قىلىش
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىل ھاكىمىيىتى تىكلىنىپ بولغاندىن كېيىن، خۇددى تۈركىيه ۋه ئامېرىكا قاتارلىق
باشقا دېموكراتىك دۆلهتلهردىكىدهك شهكىلده ھهم مهۋقهده مهۋجۇت بولسا تېخىمۇ ئهھمىيهتلىك بوالر ئىدى.
ئهپسۇسكى، ئهينى ۋاقىتتا ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل پىكىر ئېقىملىرىنى ئۆز ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن
تاللىشى ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ ئۆزارا زىددىيهتلىشىپ، ھهتتا بىر-بىرىنى ئىنكار قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئورتاق
رهقىبلىرىنىڭ بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كېتىشىگه، ئۇيغۇرالرنى ئىچكى جهھهتتىن ئاجىزلىتىشىغا پۇرسهت
يارىتىپ بهردى. ئهينى ۋاقىتتىكى جۇڭگونىڭ تۈلكىسى دهپ ئاتالغان ئاتاقلىق دىپلومات جاڭ جىجوڭ ئۆز
ئهسلىمىسىده بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ زىددىيىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇالرنىڭ ئۆزارا زىددىيىتىنى
كۈچهيتكهنلىكىنى ئىقرار قىلىدۇ. شۇنىڭدهك مهيلى كونسېرىۋاتىپالر بولسۇن ۋه ياكى رادىكالالر بولسۇن.

ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئاخىرقى مهقسىتىنىڭ يهنىال مۇستهقىللىق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ .....
    خۇالسه قىلغاندا، 1920 -، 1930 - يىلالردىكى ھهر ئىككى پىكىر ئېقىمى غهلىبه مېۋىسىنى قوغداپ
قااللمىغاچقا، ئون يىلدىن كېيىن، ئىلىنى مهركهز قىلغان ئۇيغۇرىزم بىلهن ئۈرۈمچىنى مهركهز قىلغان تۈركىزم
قايتا ئوتتۇرىغا چىققان. ئىككى ئېقىمنىڭ ئاتامانلىرى بولغان ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن مۇھهممهد ئىمىن
بۇغرا گهرچه باشتىن-ئاخىرى ياخشى مۇناسىۋهتنى ساقالپ كهلگهن بولسىمۇ، بىراق ھىلىگهر خىتايالر ھوقۇق
ھىلىسى ئىشلىتىپ، ئهسلىده ئۆزلىرىگه قارشى بولغان قان-قېرىنداش ئىككى تهرهپنى «بىر-بىرىگه قارشى
ئىككى تاغلىق گۇرۇھ» قا ئايالندۇرۇپ قويغان. ئۈچ ئهپهندى تۈركچىلىككه كۈچىگهنسېرى، سىتالىننىڭ
بىزدىن ئۈمۈد ئۈزۈشى شۇنچه كۈچلۈك بولغان. موسكۋانىڭ «پانتۈركىزىم ئهنقهرهدىن ئۈرۈمچىگه يۆتكهلدى»
دهپ خۇالسه چىقىرىشى ئامېرىكا ۋه گومىنداڭ كوممۇنىزم كۈچلىرىگه قارشى قوزغىغان سوغۇق ئۇرۇش
جهريانىدا 1947-، 1949 -يىللىرى قايتا كهلگهن ئاخىرقى تارىخىي پۇرسهتتىن مهھرۇم قېلىشىمىزنى
كهلتۈرۈپ چىقارغان . نهتىجىده «ئىككى يولۋاس ئۇرۇشۇپ، مهينهت قاۋانالرغا يهم بولغان.» ئهخمهتجان قاسىمى
ھازىرغىچه سىرى ئېچىلمىغان سۈيقهستته يوق قىلىنغان بولسا، مهمتىمىن بۇغرا ۋهتهندىن ئهبهدىي ئايرىلىپ

قاچقان.
    1914-يىلى ئاقسۇغا كېلىپ، مىللىتىنىڭ تولىمۇ بىچاره ھالدا قالغانلىقىنى كۆرگهن نهزهر خوجا
ئابدۇسهمهتوف «قهشقهرده ئابدۇقادىر دامولالم بارغۇ، ھهر ھالدا قهشقهر خهلقى شۇالر سايىسىده بهختلىك
بولسا كېرهك!» دهپ ئۆزىگه تهسهللىي بېرىپ، ئۆزىنى «ئۇيغۇر بالىسى» دهپ ئاتىغان بولسا، ئارىدىن 30 يىل
ئۆتۈپ، قوشكېزهك ئۇيغۇر ۋه تۈرك ئىدىئولوگىيىسى ھهر خىل سىياسىي ۋه پىكرىي مۇھىت تۈپهيلى «گۆش
بىلهن قاندهك ھالهتتىن ، ئوت بىلهن سۇدهك قارشى ھالهتكه كېلىپ قالغان.» نهتىجىده بىر -بىرىنى
تولۇقاليدىغان ئىككى ئېلىمېنت خىمىيىلىك رېئاكسىيىگه كىرىپ، ھهر ئىككىسى تۈگىشىپ كهتكهن. 1949
- يىلى «ساڭىمۇ يوق، ماڭىمۇ يوق» بولۇپ، ھهم ۋهتهن، ھهم خهلق قايتا قۇللۇققا مهھكۇم بولغان. ئۆز ئارا

تاالشقان ھهر ئىككى تهرهپ پاجىئهلىك يوقىتىلغان ۋه يىغىشتۇرۇلغان.
    شۇ قېتىمقى پاجىئهلىك تهقدىر بىزگه ئىبرهت بولۇشى كېرهك! بىزنىڭ يهنه بىر قېتىم قايتا خاتالىشىپ،
يهنه  50 يىل  كۈتكىدهك  ئهھۋالىمىز ۋه  شارائىتىمىز  يوق.  شۇڭىالشقا،  يۇغۇرۇلسا  پوالتتىنمۇ  قاتتىق  ھالغا 
كېلىدىغان، سوقۇشتۇرسا بىر-بىرىنىڭ جېنىغا زامىن بولىدىغان بۇ ئىككى ئىدىئولوگىيىنى قهستهن
سوقۇشتۇرۇشقا بولمايدۇ. ئهجداتالردىن قالغان ئىلغار پىكىرلهر ۋه ئىدىيهلهرنى يۇغۇرۇپ، بىر ئانا مهپكۇره
يارىتىشنىڭ ئورنىغا، ئهسلىده بار بولغان پارچه ئىدىيهلهرنى سوقۇشتۇرۇپ خورىتىۋهتسهك، يهتمىش يىل

ئاۋۋالقى ھاقارهتلىك تارىخ يهنه قايتىلىنىدۇ دېگهن گهپ.
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خاتىمه: يۈز يىل كېيىنكى يوقاتقانلىرىمىز

 
    يۈز يىل بۇرۇن ئابدۇقادىر دامولالم، سابىت دامولالم، قۇتلۇق ھاجى شهۋقى، شهمسىدىن دامولالم، قۇتبىدىن-
شاھ ھۈسهيىنىخان تهجهللى، مۇرات ئهپهندى، نهزهرخوجا ئابدۇسهمهت، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، مهمتېلى
ئهپهندىلهردهك خهلقىمىزنىڭ مهنىۋى ئۇستازلىرى ۋه كۆپكه قادىر ئاقساقاللىرى بار ئىدى. ھهر ھالدا قان
كېچىپ جهڭ قىلىپ دۈشمهننى تارمار قىلغان تۆمۈر خهلىپه، خوجىنىياز ھاجى، مهھمۇد مۇھىتى، مهخسۇت
مۇھىتى، مهمتىمىن بۇغرا، شامهنسۇر، تۆمۈر ئېلى، ئابدۇنىياز كامال، غېنى باتۇر... سوپاخۇن، ساۋدانوف،
ئىمىنوفتهك ھهربىي قوماندانالر؛ جىرجىس ھاجى، ئهلىخان تۆره، ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق

سىياسهتچىلىرىمىز ۋه ئهلباشلىرىمىز بار ئىدى.
    يۈز يىل ئۆتۈپ، يۇقىرىقىالرنىڭ ھهقىقىي ئىز -باسارلىرى نهزهربهنت ئىچىده ئۆز ۋهتىنىده تۇتقۇنغا ئايالنغان
بولسا، ئاز ساندىكى بىر قىسىم سهرخىلالر چهتئهلده قاچقۇنغا ئايلىنىپ قالدى. پېشقهدهم ئىنقىالپچىلىرىمىز
بولغان ئهخمهت ئىگهمبهردى، ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى، سۇلتان مهھمۇد قهشقهرى، ئهركىن ئالىپتېكىن،
غۇالمىدىن پاختا، غۇالم ئوسمان، رابىيه قادىر خانىم ۋه باشقا ھۆرمهتكه سازاۋهر يۇمشاق يولباشچىلىرىمىز
ئاللىبۇرۇن ياشىنىپ قالدى. ئوتتۇرا ياشلىق سهركىلىرىمىزمۇ يېشى ئهللىك ياكى ئاتمىشقا بارمايال قهددى
پۈكۈلۈشكه باشلىدى. ياشالر بۇ ھاياجان ۋه تهجرىبىسىزلىكى بىلهن بۇرۇنقىالرنىڭ قالدۇرۇپ كهتكهن
تهجرىبىلىرىدىن پايدىالنماستىن ئالغا باسالمايدۇ. دېمهك ئېرىشكىنىمىزدىن يوقاتقان قىممهتلىك

كىشىلىرىمىزنىڭ سانى يوق.
    ھازىر بىزده نه ئابدۇقادىر دامولالمدهك بارلىق خهلقىمىز ئېتىراپ قىلغان، ھهر جهھهتتىن پىشىپ يېتىلگهن
بىرهر داھىيمىز يوق. نه سابىت دامولالم، ئهلىخان تۆرهم، مهمتىمىن بۇغرا ۋه ئهخمهتجان قاسىمىدهك
خهلقىمىزنىڭ يېرىمى ئېتىراپ قىلغۇدهك قابىل سىياسهتچى لىدېرلىرىمىز يوق. نه ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋه
مهمتېلى ئهپهندى كهبى ئوت يۈرهك مائارىپچى پېشۋالىرىمىز يوق. (ۋهتهندىكىلهر بۇنىڭ سىرتىدا) . نه مهخمۇت
مۇھىتى، ئابدۇنىياز كامال ۋه سوپاخۇنغا ئوخشاش ھهربىي قوماندان ۋه گېنىراللىرىمىز يوق. نه مۇسا بايالردهك
مىللىي مهنپهئهتنى شهخسىي مهنپهئهتتىن ئهال بىلهلهيدىغان، پۇل تېپىشنى بىلگهندهك ، جايىغا
خهجلهشنىمۇ بىلىدىغان ۋهتهنپهرۋهر بايلىرىمىز يوق. دېمهك مىللىي مۇستهقىللىق ئۈچۈن زۆرۈر بولغان داھىي،
ئۇستا دۇنياۋى سىياسهتچى، پهيالسوپالر ، ئاقارتىش پېشۋالىرى، ھهربىي قوماندانالر، ئىقتىسادىي تايانچ
كۈچلهر پهقهتال يوق! بىر مىللهتنىڭ داھىيسى، سىياسهتچىسى، ھهربىي سهردارلىرى، ۋهتهنپهرۋهر بايلىرى
يېتهرلىك بولمىسا، ئۇ مىللهت قانداقمۇ ھازىرقى رىقابهت بىلهن تولغان دۇنيادا قايتا قهددىنى كۆتۈرۈپ، ئۆزىنى

ئوڭشاپ كۈچىيهلىسۇن!؟؟
    يۈز يىل بۇرۇنقى داھىيمىز ۋه ئاقساقاللىرىمىز دهل بۈگۈنكىدهك خورلۇقتىن ئالدىن تهكرار ئاگاھالندۇرۇپ،

مۇنداق چاقىرىق قىلغانىدى: 
    1920-يىلىال ئۇيغۇر داھىيسى ۋه مهرىپهت پېشۋالىرى ئاكىسىراشقا خاتىمه بېرىپ ۋه تېزدىن ئويغىنىپ،

ئىستىقبالى ئۈچۈن كۈرهش قىلىش ھهققىده كۈچلۈك چاقىرىق قىلىپ بولغان ئىدى .
 

      ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ خىتاب ۋه چاقىرىقلىرى:
    ئابدۇقادىر دامولالم مهردانىلىك بىلهن «بۇ زامان غهپلهتته ياتقانالرنىڭ ئهمهس، بهلكى ھوشيار ئويغاقالرنىڭ

زامانىدۇر!» دهپ خىتاب قىلغان. (1919-يىلى قهشقهر)
   «نهسىھهتى ئامما» ناملىق ئهسىرىده: «پېشىۋالىرىمىزنىڭ ئهخالقى ۋه ئهسهرلىرى ئۇنتۇلۇپ، خۇراپاتلىق باش 
كۆتۈردى، ئىززهت - ئابرۇيالر قولدىن كهتتى. مۇخالىپالر (ياتالر ۋه دۈشمهنلهر) ۋهتىنىمىزگه قول سېلىشقا
باشلىدى»، « ئۇيقۇ ئۆلۈمنىڭ مۇقهددىمىسىدۇر، بۇ ھالهتته دائىم ئۇخالش يوقىلىش دېمهكتۇر ۋه ئۆلۈم يولىدۇر»

دهپ كۆرسهتكهن. (1920-يىلى، قهشقهر)



    «ئهۋالدلىرىڭالرنى باشقا بىر يېڭى زامان ئۈچۈن تهييارالپ، تهلىم بېرىڭالر . چۈنكى، ئۇالر سىلهر ياشىغان
زاماندىن باشقا بىر زاماندا ياشاش ئۈچۈن دۇنياغا كهلگهندۇر» دهپ خىتاب قىلىپ، يىراقنى كۆرهرلىكىنى

ئىسپاتلىغان.(1922-يىلى قهشقهر)
   «بۇ  زامان  غهپلهت  ۋه  بىپهرۋالىق  زامانى ئهمهس ، جاھىللىق، نادانلىق  دهۋىرى ئهمهس، بهلكى ئىلىم -
مهرىپهت  دهۋرىدۇر.  باشقا  مىللهتلهر  ئىلىم -مهرىپهت ساھهسىده  ھاۋادا ئۇچۇپ پهرۋاز  قىلماقتا. سۇ ئاستىدا
قۇرۇقلۇقتا  يۈرگهندهك  ئهركىن ئۈزۈشمهكته.  بىز  تېخى  غهپلهت  تۇيغۇسىدا  ياتماقتىمىز  .بۇ  ھالهتته  داۋام
لىق  ئۇخلىماق ، ئۆلۈم ۋه يوقىلىش  يولىدۇر. ئىنسان  كىچىكىدىن  تارتىپ  ئىلىم ئۆگىنىشى ۋه ھۈنهر -
سانائهت  بىلهن شۇغۇللىنىشى كېرهككى، ھهر  قانداق ئىشنى  ئۆزلۈكىدىن مهيدانغا چىقىرىشنى
ئالالھ  ئادهت  قىلمىغاندۇر !  ھهر  قانداق  ئىش تىرىشچانلىق ۋه ئىجتىھاد  بىلهن مهيدانغا كېلىدۇ.
ھهممه  ئىشقا  تىرىشچانلىق، پىداكارلىق كۆرسىتىش ئهسلىده ئالالھنىڭ  كۆرسهتمىسى ۋه ئىالھىي
يوليورۇقىدۇر. <ئىنساننىڭ  تىرىشچانلىقىغا  اليىق  نهتىجه  بار>  دېگهن  ئايهت بۇنىڭغا  ئىسپاتتۇر » دهپ

 خىتاب  قىلغان  ئىدى  .ئهمما  بىز  تېخىچه  ئىلىم  پهنگه قارىغاندا، ناخشا-سازغا بهكراق بېرىلىپ كهلدۇق. 
 

    «ئۇيغۇر» تهخهللۇسىنى تۇنجى قېتىم قولالنغان نهزهرخوجا ئابدۇسهمهت «ئۆزىنىڭ كىملىكىنى بىلمهسلىك
ئهڭ چوڭ جاھالهتتۇر» دهپ كۆرسهتكهن.   (1914-يىلى، مۇزارت داۋىنى)

    ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ھهسرهت بىلهن «ئىلىم - پهندىن يوق خهۋهر، باستى غهپلهت خهۋپ-خهتهر، ھالىمىز
قۇلدىن بهتتهر، قانداق چىداپ تۇرارىمهن» دهپ نىدا قىلغان. (1920-يىلى، تۇرپان)

     قۇتلۇق ھاجى شهۋقى جاھالهتكه ۋه ئاسارهتكه قارشى :
« بىر قىلىچ بهرسه خۇدا، <كهس>  دهپ ئۇنىڭغا بۇيرۇسام،

ئۈزسه خهلقنىڭ بوينىدىن خارلىق كىشهن-زهنجىرىنى. 
گهر خارابكهن ئهل-ۋهتهن، كالالمنى ئۈزسۇن ئۇ قىلىچ،

كۆرمىسۇن شهۋقى كۆزى قۇللۇقتا ئهل تهقدىرىنى» 
دهپ مىللهتكه ۋه ئۆزىگه ئومۇمىي خىتاپ قىلدى.  (1920-يىلى قهشقهر)

     بۇ مىسراالرنى 1937 - يىلى 28 - ماي ئۆلۈم ئالدىدا قايتا تهكرارلىغان.
   مهمتىلى تهۋپىقمۇ «سهن ئۈچۈن ئهي يۇرتىمىز بولسۇن پىدا بۇ جانىمىز» دهپ قهسهم ئىچكهن. (ئىستىقالل

مارشىنىڭ ئاخىرى ،  1933 - يىلى قهشقهر)
   خۇالسه قىلغاندا، مۇھاجىرهتتىكى ئۇيغۇرالر ئۆزىمىزنى قايتا ياساپ چىقىشى، تهپهككۇر، مائارىپ، سىياسهت
ۋه باشقا بارلىق مۇھىم ساھهلهرده جىددىي ئىسالھات ئېلىپ بېرىپ، ھهم ئۆزىمىزنى ھهم دۈشمىنىمىزنى ئوبدان
تونۇپ، شۇنىڭغا قارىتا قىسقا ، ئوتتۇرا ۋه يىراق مۇساپىلىق پىالنالرنى تۈزۈپ چىقىشىمىز كېرهك! ھازىر

بىزنىڭ پهقهت تهييارلىقىمىز يوق! 
    «كۆكبۆره ئۆز كهچمىشىنى ئۆزى يېزىپ چىقمىغۇچه قىزىل ئهجدهرھانىڭ ھېكايىسىنى ئاڭالشقا مهجبۇر
بولىدۇ. ھهممىگه مهلۇمكى، بۆره بىپايان دالىالردا ئهركىن ۋه ھۆر ياشايدۇ. ئهمما ئهجدهرھا سېپىل ئىچىگه

ياكى ئۆڭكۈرده تۈگۈلۈپ ۋه سولىنىپ خار ۋه قۇل بولۇپ ياشايدۇ.»
    ۋهتهنپهرۋهرلىك–ئهخالق ۋه ئېتىقادقا ئوخشاش، ئادهملهرنى ئالىيجانابلىققا باشاليدىغان، ھهقىقىي گۈزهل
نهرسىلهرنى بارغانسېرى چۈشىنىش ۋه سۆيۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىپ، ئۇنىڭدىن ھۇزۇرالندۇرىدىغان
ھهمده تۈرلۈك يولالر بىلهن گۈزهل نهرسىلهرنى ئۆز ئهمهلىيىتىده نامايان قىلىشقا يېتهكلهيدىغان غايىۋى
كۈچتۇر. ھهقىقىي ۋهتهنپهرۋهرلىك چىرايلىق سۆزده ئهمهس، بهلكى ۋهتهننىڭ، مىللهتنىڭ مهنپهئهتىنى كۆزلهش
يولىدىكى ھهرىكهتلهرده، يهنى ۋهتهننىڭ، مىللهتنىڭ ھازىرقى ھالىتى بىلهن پاسسىپ ھالدا قانائهتلىنىپ،   
 ئۇنىڭدىن پهخىرلىنىدىغان ئهمهس، بهلكى ھازىرقى ھالىتىنى ئۆزگهرتىش ۋه بۇ ئۆزگهرتىشنى پۈتۈن كۈچى

بىلهن قولالپ ئىلگىرى سۈرۈش جهھهتتىكى ھهرىكهتلهرده ئىپادىلىنىدۇ.
    تارىخقا  نهزهر سالىدىغان  بولساق، ھهرقايسى  مهملىكهت، ھهرقايسى  مىللهتلهرده نۇرغۇنلىغان ۋهتهنپهرۋهر 
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زاتالر ئۆتتى. بىزنىڭ تارىخىمىزدىمۇ پۈتۈن دۇنياغا يهتكۈدهك ۋهتهنپهرۋهرلهر توشاق تۇرماقتا. ئۇالردىن ھهم
ئۈلگه ئېلىپ، ھهم ئىبرهت ئېلىپ قهددىمىزنى رۇسلىشىۋېلىشىمىز الزىم!

 
 
 

نهقىل مهنبهلىرى:
 

(1) خېۋىر تۆمۈرنىڭ «ئابدۇقادىر دامولالم» ناملىق تارىخىي ئوچېركىدىن ئېلىندى («بۇالق» مهجمۇئهسى 1981
– يىل 1- سان، 246-، 247 – بهتلهر)

 
پايدىالنغان مهنبهلهر : 

 
قهشقهردىكى يېڭىلىققا كۆچۈش ھهرىكىتى

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ تهرجىمىھالى 
20-ئهسىردىكى تۇنجى ئىسالھاتچى 

ئۇيغۇر بالىسى ئابدۇسهمهتوف ئاقسۇدا
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېئىرلىرى

ھاجى قۇتلۇق شهۋقىنىڭ تهرجىمىھالى
مهمتېلى ئهپهندى 
ئۇيغۇر يىلنامىسى
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گۈلىستان

ئىمىنجان سهيدىن



   شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاتالمىش «شىنجاڭ ئىسالم ئىنىستىتۇتى»نىڭ ئوقۇتقۇچىسى، تارىخ پهنلىرى
دوتسېنتى، «ئهمىن كىتاپچىلىق چهكلىك شىركىتى»نىڭ دېرىكتورى ئىمىنجان سهيدىن 2017-يىلى، 5-ئايدا
خىتاي دائىرىلىرى تهرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ جازا الگېرغا تاشالنغان. 2019-يىلى، 2-ئايدا ئۈرۈمچى

تهڭرىتاغ رايونلۇق سوت مهھكىسى تهرىپىدىن سوتلىنىپ، 15 يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان.
   ئىمىنجان سهيدىننىڭ قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىش سهۋهبى «ئهسهبىيلىككه قۇتراتقۇلۇق قىلىش»
بولغان. ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدهك، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۆرگهنال ئۇيغۇرنى قارىاليدىغان تۆھمهتلىرىدىن
باشقا نهرسه ئهمهس. خىتاي دائىرىلىرى ئىمىنجان سهيدىننى 15 يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىشتىن
سىرت، ئۇنىڭغا يهنه 500 مىڭ يۈهن جهرىمانه قويغان. ئىمىنجان سهيدىن ناھهق ھالدا تۈرمىگه تاشلىنىشتىن
ئىلگىرى، «ئاپتونوم رايونلۇق دىنىي ئىشالر ئىدارىسى»نىڭ خوتهنده تۇرۇشلۇق خىزمهت ئهترىتىگه
قاتنىشىپ، گۇما ناھىيهسىنىڭ كۆكتېرهك كهنتىگه خىزمهتكه چۈشۈرۈلگهن. قاماق جازاسىغا ھۆكۈم

قىلىنغان چاغدا ئۇ 54 ياشتا ئىدى.
  ئىمىنجان سهيدىن 1988-يىلى «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى»نىڭ تارىخ كهسىپىنى پۈتتۈرگهن. ئوقۇش

پۈتتۈرگهندىن كېيىن «شىنجاڭ ئىسالم ئىنىستىتۇتى»غا خىزمهتكه چۈشكهن.
    «ئهمىن كىتاپچىلىق شىركىتى» 2012-يىلى ئىمىنجان سهيدىن باشچىلىقىدا قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ شىركهت
ئىمىنجان سهيدىن ناھهق تۇتۇلۇلغۇچه بولغان بهش يىل ئىچىده ئهللىك پارچىدهك كىتابنى ئۇيغۇر يېزىقىدا
نهشىر قىلدۇرغان. ئىمىنجان سهيدىن نهشىر قىلدۇرغان كىتابالر پهن-تېخنىكا، مائارىپ تهربىيىسى،
پسخولوگىيه، ئايالالر تهربىيىسى قاتارلىق ساھهلهرنى ئاساس قىلغان. كىتاب-ژۇرنال بىر مىللهتنىڭ جېنى.
بىر مىللهتنىڭ دۇنيادا تۇتقان ئورنى شۇ مىللهتنىڭ يېزىقىدا نهشىر قىلىنغان كىتاب-ژۇرنالالرنىڭ سانى
بىلهن ئوڭ تاناسىپ. بىر مىللهتنىڭ ئۆز تىلىدا نهشىر قىلىنغان كىتاب-ژۇرناللىرى قانچه كۆپ، رهڭدار ۋه
سهۋىيهلىك بولغانسېرى، شۇ مىللهتنىڭ ئاڭ-سهۋىيىسى، دۇنيانى چۈشىنىشى ۋه ھايات سۈپىتى شۇنچه
يۇقىرى بولىدۇ. خىتاي بار كۈچى بىلهن ئۇيغۇرنىڭ ئىلىم-مائارىپىغا قارشى ئۇرۇش ئاچقان بۇ تراگېدىيىلىك
دهۋرده، ئىمىنجان سهيدىننىڭ كىتابچىلىق شىركىتى قۇرۇپ، ئۇيغۇر يېزىقىدا كىتاب نهشىر قىلدۇرۇشى
ئىمىنجان سهيدىننىڭ ئۇيغۇر-ئىلىم مائارىپىغا تۆھپه قوشقان، مهرىپهتپهرۋهر، ۋهتهنپهرۋهر ئوغالنلىرىمىزدىن

بىرى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
    ئىمىنجان سهيدىن نهشىر قىلدۇرغان كىتابالردىن «ئۈنۈمدار كىشىلهرنىڭ يهتته ئادىتى»، «ئۆزىنى كونترول

قىلىش كۈچى»، «ئهرهب تىلى ئاساسىي بىلىملىرى» ... قاتارلىقالر بار.
   ئىمىنجان سهيدىننىڭ ئامېرىكادىكى قىزى سهمىره ئىمىننىڭ تۋىتېردىكى گۇۋاھلىق ۋىديولىرىدىن
بىرىدىكى بايانالرغا كۆره، ئىمىنجان سهيدىننىڭ يۇقىرى قان بېسىمى كېسىلى بار ئىكهن. سهمىرهنىڭ
ئېيتىشىچه ئىمىنجان سهيدىن ئىلىم تارقىتىشقا ھېرىسمهن، باشقىالرغا ئاكتىپ ئېنىرگىيه ئاتا قىلىدىغان،
جانلىق كىشى ئىكهن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق بىر ئىلىم ئادىمىنى «ئاشقۇنلۇق»، «دىنىي ئهسهبىيلىك»

بىلهن ئهيىپلىشى پۈتۈنلهي قۇرۇق تۆھمهت ۋه سهپسهتىدىن ئىبارهت ئىكهن.
 

 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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شهرقىي تۈركىستاندا «مىللىي تېررىتورىيىلىك
ئاپتونومىيه»نىڭ  ئاسسىمىالتسىيه قىلىنىشى

تارىم توغراق

تارىخ ۋه بىز 



   خىتاي كومپارتىيىسى 1949- يىلى دېكابىردا  شهرقىي تۈركىستاندا ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلىگهندىن
كېيىن، شۇ ۋاقىتتىكى شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسى ۋهزىيىتى، خهلقئارا ۋهزىيهت ۋه سوۋېت ئىتتىپاقى
بىلهن بولغان دۇستلۇق مۇناسىۋېتى قاتارلىق سىياسىي ئامىلالر، ھهمده ئۆزىنىڭ بۇ يهردىكى ھاكىمىيىتىنى
مۇستهھكهملىۋېلىشىگه سىياسىي ۋه ئىقتىسادى جهھهتتىن بىر مهزگىل ۋاقىتقا موھتاجلىقى تۈپهيلىدىن،
يهرلىك مىللهتلهرگه بولغان ئاسسىمىالتسىيىنى كهسكىن باشلىۋهتمهستىن، يهرلىك مىللهتلهرنى  ۋاقتىنچه
خاتىرجهم قىلىپ تۇرۇش ئۈچۈن، ئۇالرنى يهككه-يهككه ھالدا باشقۇرۇش ۋه يهرلىك مىللهتلهر ئارىسىدا ئۆزئارا
ئىتتىپاقسىزلىق ۋه ئۆچمهنلىك پهيدا قىلىش ئارقىلىق باشقۇرۇشتىن ئىبارهت ئىستراتېگىيىلىك تاكتىكىنى
قوللىنىپ، ئۇالرغا شهكلى «ستالىنچه»، مهزمۇنى «ماۋزېدوڭچه»  بولغان ھهر دهرىجىلىك  «مىللىي
تېررىتورىيىلىك  ئاپتونومىيه» قۇرۇپ بهرمهكچى بولدى. شۇنىڭ بىلهن بۇ ئىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن

قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر «قىزغىن» ھالدا باشلىنىپ كهتتى. 
   1951- يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى غهربىي شىمال مىللىي ئىشالر كومىتېتى «شىنجاڭدا مىللىي
تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه قۇرۇشقا دائىر پىكىر ئېلىش» ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاندىكى بىر قىسىم
مىللىي مهسئۇل كىشلهرگه ئاالقه ئهۋهتىپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئومۇمى ئهھۋالى توغرۇلۇق ماتېرىيال
يېزىپ بېرىشنى ئۇقتۇرغان.  شۇ يىلى مارتتا شۇ خىل ئاالقىنى تاپشۇرۇپ ئالغان  قېيۇمبهگ خوجا (ھاكىمبهگ
خوجىنىڭ ئوغلى) تهرىپىدىن غۇلجىدا چاقىرىلغان پىكىر ئېلىش مهجلىسىده، مهجلىس ئىشتىراكچىلىرى
بىردهك ھالدا ئوتتۇرىغا قويغان شهرقىي تۈركىستان «كوممۇنىستىك پارتىيه رهھبهرلىكىدىكى جۇڭخۇا خهلق
جۇمھۇرىيىتىنىڭ بىر ئاپتونوم رېسپۇبلىكسى بولۇشى كېرهك» دىن ئىبارهت پىكىرى خىتاي كومپارىيىسىنىڭ
«شىنجاڭ شۆبه بيۇروسى» تهرىپىدىن كهسىكىن رهت قىلىنىپ، مهجلىس ئىشتىراكچىلىرىغا زهربه بېرىلگهن. 

     
    1956- يىلغىىچه شهرقىي تۈركىستاندا ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ جىسمى ئىسمىغا زىت بولغان «نامى
ئۇلۇغ، سۇپۇرىسى قۇرۇق» بولغان «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى» قاتارلىق ھهر دهرىجىلىك «مىللىي

تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه مهمۇرىيهت» لىرى قۇرۇلدى.
 شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مىللىتىگه نېمه ئۈچۈن سوۋېت ئۇسلۇبىدىكى رېسپۇبلىكا
بېرىلمىگهنلىكى ھهققىده خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باش مىنىستىرى جۇئېنلهي  1957-  يىلى چىڭداۋدا
ئېچلىغان ئاز سانلىق مىللهتلهر توغرىسىدىكى بىر يىغىندا سۆزلىگهن بىر نۇتۇقىدا:«نېمه ئۈچۈن ئاز
سانلىق مىللهتلهرگه سوۋېت ئۇسلۇبىدىكى رېسپۇبلىكا بېرىلمىگهنلىكىنى ئۆتمۈشكه نهزهر سالغان ھالدا
ئىزاھلىغان. بىر مىللىي رېسپۇبلىكا ئۆز-ئۆزىنى تهمىنلىيهلهيدىغان بولۇشى ۋه سانى كۆپ بولغان بىر
مىللهت بىلهن چىقىشىپ ئۈتۈشى كېرهك. شىنجاڭدا ئون ئۈچتىن كۆپرهك مىللهت بار. ھهممىسى ئاساسهن
تارىختىن بۈگۈنگه قهدهر تونۇلۇپ باقمىغان.» جۇئېنلهي قارىماققا مۇڭغۇلالر، ئۇيغۇرالر ۋه تىبهتلهرنىڭ 
ئاللىقاچان ئۆزىگه خاس دۆلهتلىرى بولغانلىقىدىن خهۋهرسىز بولسا كېرهك. (ئهنگلىيه، كرىستيىن تايلى:

«تىنجىماس ئۇيغۇر دىيارى»، 2006- يىل نهشرى).
    خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ «تېررىتورىيىلىك مىللىي ئاپتونومىيه تۈزۈمى»نىڭ بۇنداق شهكىل ۋه مهزمۇندا
بولۇشىنىڭ سهۋهبى:« 1921-  يىلى پارتىيه قۇرۇلغاندىن تارتىپال ئاز سانلىق مللهتلهرگه ئۆز-ئۆزىگه غۇجا 
بولۇش ھوقۇقى بېرىش مهسىلىسى جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ كۈنتهرتىپىگه كىرگۈزۈلگهن. بۇ ياش پارتىيه
ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك، تىبهت، مۇڭغۇلىيه ۋه شهرقىي تۈركىستاننى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا جۇڭگو قوشما
شىتاتلىرى قۇرۇشنى تهسهۋۋۇر قىلغان. 1931-يىلى تۈزۈلگهن قانۇن الھىيىسىده <ئهگهر ئۇالر مۇستهقىللىقنى
خالىسا مهيلى> دېگهننىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ئۇالرغا ئۆز-ئۆزىگه غوجا بولۇش ھوقۇقى بېرىش ۋهده
قىلىنغان. بۇ مۇڭغۇلالر، تىبهتلهر، ئۇيغۇرالر، مياۋزۇالر ۋه چاۋشيهنزۇ  قاتارلىقالرغا قارىتىلغان. ئهمما 1935-
يىلى ماۋزېدۇڭ رهئىس بولغاندىن كېيىن، بۇ مۇھىم نۇقتا ئۆزگۈرۈشكه باشلىدى. تاكى بۇ ئهسىرنىڭ

ئاخىرغىچه تهكرار-تهكرار ئۆزگهرتىلدى.» («تىنجىماس ئۇيغۇر دىيارى») 
    گهرچه خىتاي  كومپارتىيىسى  شهرقىي  تۈركىستاندىكى  يهرلىك  مىللهتلهرگه   «مىللىي تېررىتورىيىلىك 
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ئ اپتونومىيه» بهرگهن بولسىمۇ، بۇ ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ  ئاسسىمىالتسىيه قىلىنىشىنىڭ  باشلىنىشى بولدى.
مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه قانۇنىدا بهلگىلهنگهن، مىللىيالر بهھرىمان بولۇشقا تېگىشلىك
ھوقۇقالردىن يهرلىك مىللهتلهرنىڭ بهھرىمان بولۇشى ئۇ ياقتا تۇرسۇن، بۇ ھوقۇقالر يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن
ئهمهلىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىدى. ھهممه ئىشتا خىتايالر بىرىنچى بولۇپ كهلدى. كۆپ ئىشالردا مىللىيالرغا
خىتايالرغا ئوخشاش تهلهپ قويۇلدى. شۇنىڭ بىلهن ھهممه ئىشتا پۇرسهتلهرنىڭ ھهممىسىنى خىتايالر

ئىگىلىۋالدى.
   خىتاي ھۆكۈمىتى يهرلىك مىللهتلهرنى «مىللىي ئاپتونومىيه»رىڭالر بار دهپ ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ، بۇ
يهرلهرنىڭ مىللهتلهر نوپۇسىنىڭ نىسبىتىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن، خىتاي كۆچمهنلىرىنى خالىغانچه كۆچۈرۈپ
ئهكىلىش بىلهن ئۇالرنىڭ ئهتراپىنى قورشىدى. شهرقىي تۈركىستاننىڭ بايلىقلىرىنى خىتاينىڭ ئىچكى

ئۆلكىلىرىگه يۆتكىدى. چېگرا رايونىنى تهرهققى قىلدۇرۇش خىيالىغىمۇ كهلمدى.
    1949- يىلدىن ئىلگىرى، شهرقىي تۈركىستان نوپۇسنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنى ئۇيغۇرالر ۋه باشقا يهرلىك
مىللهتهر ئىگىلهيتتى. خىتايالرنىڭ نوپۇسى بۇ يهردىكى ئومۇمىي نوپۇسنىڭ پهقهت بهش پىرسهنتىنى
ئىگىلهيدىغان بولۇپ، 200 مىڭ ئهتراپىدا خىتاي بار ئىدى. ھازىر بۇ يهرده تۇرۇشلۇق ھهربىي قىسمالر ۋه
«شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش- قورۇلۇش ئارمىيه كورپۇسى» نىڭ نوپۇسىنى ھىساپلىمىغاندا، شهرقىي

تۈركىستاندىكى خىتايالرنىڭ نوپۇسى 45 پىرسهنتتىن ئېشىپ كهتتى.
    «1941 - يىلى شهرقىي تۈركىستاندا 187  مىڭ خىتاي نوپۇسى بولۇپ، ئومۇمىي نوپۇسنىڭ بهش پىرسهنتىنى
ئىگىلهيتتى. (چاڭ چىن يى : << شىنجاڭدىكى يهرلهردىن پايىدىلىنىش  ۋه كۆچمهنلهرنى يهرلهشتۇرۇشنىڭ
ئىمكانىيهتلىرى>> )، «شهرقىي تۈركىستاندا 1953-  يىلى خىتاي نوپۇسى 299000  گه يېتىپ، ئومۇمىي
نوپۇسنىڭ 6.1 پىرسهنتىنى ئىگىلىدى، 1964-يىلى 2،445،400 گه يېتىپ، ئومۇمىي نوپۇسنىڭ 32.9
پىرسهنتىنى ئىگىلىدى. 1982-يىلى 5،284،000 غا يېتىپ، ئومۇمىي نوپۇسنىڭ 40.4 پىرسهنتىنى ئىگىلىدى.
1990- يىلى 5،695،400 گه يېتىپ ئومۇمىي نوپۇسنىڭ 37.6 پىرسهنتىنى ئىگىلىدى. 2000- يىلغا كهلگهنده
7،497،700 گه يېتىپ ئومۇمىي نوپۇسنىڭ 40.6 پىرسهنتىنى ئىگىلىدى.» ( ئامېرىكا، س. فرېدېرىك

(America,  s . Frederick Starr (editor) XINJIANG  2004 ،«ستار:«شىنجاڭ
    خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ھهر قايسى يهرلىك مىللهتلىرىگه  ئاتالىمىش «مىللىي
تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه مهمۇرىيهت»لىرىنى قۇرۇپ بېرىپ، ھهر قايسى يهرلىك مىللهتلهر ئارىسىدا ئۆزئارا
ئىتتىپاقسىزلىق ۋه ئۆچمهنلىك كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، يهرلىك مىللهتلهر ئارسىدا زىددىيهت پهيدا قىلىپ،
ئۆزىنىڭ يېغىدا ئۆزىنىڭ گۆشىنى قورىدى.  خىتايدا دائىرلىرى «بىر مىللهت بىلهن يهنه بىر مىللهتنى نازارهت
قىلىش»تىن ئىبارهت ئىستراتېگىيىلىك تاكتىكىنى قولالندى. «قازاقالرنى كۆتۈرۇپ، ئۇيغۇرالرنى بېسىش»
تاكتىكىسىنى ئىشلىتىپ، بۇ قېرىنداش تۈرك قهۋملىرى ئارسىدا زىددىيهتلهرنى پهيدا قىلىپ، ئۇالرنىڭ

ئىتتىپاقى ۋه  قېرىنداشلىق  مۇناسىۋهتلىرىنى بوزۇپ كهلدى.
    خىتاي دائىرلىرى ھهر قايسى «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه»لهرنىڭ  «مىللىي ئاپتونومىيه»
تۈزۈمىگه خىالپ ھالدا، بۇ «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه مهمۇرىيهت» لهرده ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه
خىتاي كادىرلىرىنى ھهر دهرىجىلىك رهھبهرلىك ئورۇنلىرىغا قويدى.  يهنه «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون» دهرىجىلىك
ئىداره- ئورگانالردا ھاجىتى بار يوقلۇقىغا قارىماي، قازاق مىللىتىدىن بىر قىسىم كادىرالرنى رهھبهرلىك
ئورنىغا غهرهزلىك ۋه مهقسهتلىك ھالدا ئورۇنالشتۈرۈپ، ئۇيغۇر رهھبىرى كادىرالرنى ئۇالر ئارقىلىق نازارهت

قىلدى.
    مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه تۈزۈمىنىڭ ماھىيىتى شۇندىن  ئىبارهتكى، بىرىنچى، ئۆز-ئۆزىگه خوجا
بولۇپ، ئۆز ئىشلىرىنى ئۆزلىرى باشقۇرۇش؛ مىللىي كادىرالر ئهمهلىي ھوقۇقتا بولۇش ۋه مهمۇرىيهتته  مىللىي
كادىر-خىزمهتچىلهر خىزمهت قىلىش؛ ئىككىنچى، مىللىي تىل-يېزىقنى مىللىي ئاپتونومىيه
تېررىتورىيىسىنىڭ ھهممه يېرىده بىر تۇتاش ئىشلىتىش؛ ئۈچىنچى، يهرلىك مىللىي ئىقتىساد تهرهققىي
قىلدۇرۇش، يهر ئاستى ۋه يهر ئۈستى بايلىقلىرىنى ئۆزلىرى  بىر تهرهپ قىلىش؛  تۆتىنچى،  مىللىي مهدهنىيهت-
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ئۆز–ئ ۆزىگه خوجا بولۇپ، ئۆز ئىشلىرىنى ئۆزلىرى باشقۇرۇش،
مىللىي كادىرالر ئهمهلىي ھوقۇقتا بولۇش،

مهمۇرىيهتته  مىللىي كادىر-خىزمهتچىلهر خىزمهت قىلىش
جهھهتلهردىكى «ئاسسىمىالتسىيه»

 
    «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه قانۇنى »دا ئۆز-ئۆزىگه خوجا بولۇپ، ئۆز ئىشلىرىنى ئۆزلىرى
باشقۇرۇش، مىللىي كادىرالر ئهمهلىي ھوقۇقتا بولۇش ۋه مهمۇرىيهتته  مىللىي كادىر-خىزمهتچىلهر خىزمهت
قىلىش جهھهتته كونكېرت بهلگىلىمىلهر بهلگىلهنگهن بولسىمۇ، ھېچ بىر ماددىسى ئهمهلىيلهشمهي، ئىشالر
بۇ ماددىالرغا زىت ھالدا ئىجرا قىلىنىپ، مىللىي ئاپتونومىيلىك تېررىتورىيه ئىچىده «ئاسسىمىالتسىيه»

ئېلىپ بېرىلدى.
     1949- يىلدىن بۇيان ئېلىپ بېرىلغان سىياسىي ھهرىكهتلهر، بولۇپمۇ 1958- يىلدىكى «يهرلىك
مىللهتچىلهرگه قارىشى تۇرۇش ھهرىكىتى»ده ھهر قايسى يهرلىك مىللهتلهرنىڭ مىللهتپهرۋهر زىيالىيلىرىغا
زهربه بېرىلدى. 1962-يىلىدىكى «رېۋىزىئونىزمغا قارشى تۇرۇش كۈرىشى»ده شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتىدىن قالغان مىللىي رهھبىرى كادىرالرغا زهربه بېرىلدى. 1966-يىلىدىن، 1976-  يىلغىچه ئېلىپ
بېرىلغان ئاتالمىش «مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى»دا « كاپىتالىزم يولىغا ماڭغان ئۇنسۇرالرنى يوقىتىش» شوئارى

ئاستىدا، يهرلىك كادىر ۋه زىيالىيالرغا  ئومۇميۈزلۈك زهربه بېرىلدى.       
    بۇ «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه مهمۇرىيهت» لهرنىڭ بىرىنچى قوللىرى گهرچه مىللىيالردىن
بهلگىلهنگهن بولسىمۇ، لېكىن ئهمهلىي ھوقۇق يهنىال پارتىيه سېكرىتارىنىڭ قولىدا ئىدى. مىللىي بىرىنچى
قولنىڭ ۋهزىپىسى پارتىيه سېكرىتارى بىلهن يهرلىك خهلق ئوتتۇرىسىدا «تهرجىمانلىق» قىلىشتىن ئىبارهت

بولدى، خاالس.
    مهدهنىيهت ئىنقىالبى دهۋردىكى قااليمىقانچىلىق يىللىرى خىتاي كومپارتىيىسى مهركىزى كومىتېتى ئۆز
ئىچىدىكى ئاۋارچىلىقالرغا پېتىپ قالغان چاغدا،  سهيپىدىن ئهزىزى گهرچه بىر مهزگىل «شىنجاڭ ئۇيغۇر
ئاپتونوم رايونى» نىڭ  پارتىيه سېكرېتارلىق ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن بولسىمۇ، يهنىال مهركهزنىڭ قاتتىق
كونتروللىقى ئاستىدا بولدى. ئۇنىڭ بۇ پارتىيه سېكرىتارلىق «ئالىي ھوقۇقى» مۇ ئۇزۇنغا بارماي ئاياقالشتى.
چۈنكى سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ  «تۆت كىشلىك گۇرۇھ»قا ئهگىشىپ قېلىشى تۈپهيلىدىن، ئۇنىڭ بارلىق ئهمهلىي

ھوقۇقلىرى دېڭ شياۋ پىڭ تهرىپىدىن ئېلىپ تاشالندى.
    مهمۇرىيهتته بىر قانچه مىللىيالرغا ئهمهل بېرىپ، ھوقۇقتا ئۇلتۇرغۇزۇپ قويغان بولسىمۇ، بۇ مىللىي
ئهمهلدارالرنىڭ ھىچ قانداق ئهمهلىي ھوقۇقى يوق. پهقهت «خوجا كۆرسۈن» ئۈچۈن بولدى. بىر مىللىي
ئهمهلدار مۇنداق دېگهن ئىكهن: «مهن ئىشخانامدا كىتاب ۋه گېزىت ئوقۇپ ئولتۇرىمهن. چۈنكى مېنىڭ
بىجىرىدىغان ئىشىم يوق. ئۇالر بىزنىڭ ئىشخانىدا بىجىرىلگهن ئىشالرنىڭ پهقهت بهش پىرسهنتىنىال
ماڭا بىلدۈرىدۇ. ئهمهلىيهتته مهن نامدىكى مۇئاۋىن باشلىق.» («تىنجىماس ئۇيغۇر دىيارى»، 2006- يىل

نهشرى)
   بۇ ھهر دهرىجىلىك «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه»لهرده  ئاساسىي ئىش بېجىرىگۈچىلهر
خىتاي كادىر-خىزمهتچىلهر بولۇپ، ئۇالر پۈتۈن ئىداره-ئورگانالرنىڭ ئىشخانىلىرىنى ئىگىلىگهن.  بۇ
خىتاي خىزمهتچىلهرنىڭ كۆپلىكىدىن قىلىدىغان ئىشى يوق، ئهتىگهندىن كهچىكىچه قايناق سۇ
ئىچكهچ ، گېزىت ئوقۇپ ئولتۇراتتى. مىللىيالرنى خىتايچىنى ياخشى بىلمهيدۇ دهپ خىزمهتكه قوبۇل
قىلىنمىدى. ئىشقا قوبۇل قىلغان تهقدىردىمۇ، تۈزۈك ئىش بېرىلمىدى.  كېيىنكى يىلالردا ئىداره-
ئورگان، زاۋۇت-كارخانىالرغا  ئىشچى-خىزمهتچى قوبۇل قىلىش ئوقۇرۇش-ئېالنلىرىدا «مىللىيالر قوبۇل

قىلىنمايدۇ» دېگهندهك جۈمىللهر كۆرۈلۈشكه باشالندى.
   ئهينى چاغدا گهرچه خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا «ئاپتونوم رايونى»  قۇرۇپ بهرگهن بولسىمۇ
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لېكىن بۇ «ئاپتونوم رايون» نى نازارهت ۋه كونترول قىلىش، ھهمده يهرلىك مىللهتلهرنى باستۇرۇش مهقسىتىده
شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچىده جۇڭخۇا مىنگو دۆلىتىنىڭ تهسلىم بولغان قالدۇق قۇشۇنلىرىدىن  تهركىپ
تاپقان قوراللىق مهمۇرىي تهشكىل « شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش- قورۇلۇش كورپۇسى»نى  قۇرغان ئىدى. بۇ 
مهمۇرىي تهشكىلىنىڭ مهمۇرىي دهرىجىسى يېقىنقى يىلالردا «مىللىي تېررىتورىيىلىك مىللىي ئاپتونومىيه»
دىن ئىبارهت مهمۇرىيهت بولغان ئۆلكه دهرىجىلىك «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى» نىڭ ئىچىدىكى «ئۆلكه»

دهرىجىسىگه  كۆتۈرۈلدى.
    2019-يىلىنىڭ باشلىنىشى بىلهن خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتى «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون»نىڭ ھوقۇقلىرىنى
تېخىمۇ چهكلهش ۋه تارايىتىش مهقسىتىده «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهت»كه بهرگهن بۇيرۇقىغا
ئاساسهن، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهت «ئاپتونوم رايون  ھوقۇقلىرى»  دائىرىسىدىكى 150 خىلغا يېقىن
مهمۇرىي ۋه قانۇن ئىجرا قىلشقا مۇناسىۋهتلىك چوڭ يول قاتنىشى، ئامانلىق ۋه ئوت ئۆچۈرۈشنى باشقۇرۇش
قاتارلىق  خىزمهتلهرنى «مىللىي ئاپتونوم رايون تېررىتورىيسى» ئىچىدىكى «ئاپتونوم رايون» نى نازارهت ۋه
كونتىرول قىلىدىغان ۋه يهرلىك مىللهتلهرنى باستۇرۇدىغان «شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش-  قورۇلۇش

كورپۇسى»غا ئۆتكۈزۈپ بهردى. 
 

مىلىلىي تىل-  يېزىقنىڭ «مىللىي ئاپتونومىيه تېررىتورىيىسى»ده «ئاسسىمىلياتسىيه»
قىلىنىشى

 
     مىلىلىي تىل-يېزىقنى «مىللىي ئاپتونومىيه تېررىتورىيىسى»نىڭ ھهممه يىرىده بىر تۇتاش ئىشلىتىش 
 «ئاسمىالتسىيه» قىلىندى. ھهر دهرىجىلىك «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه مهمۇرىيهت»لهر قۇرۇلغان
دهسلهپكى يىلالردا،  ھهر قايسى «مىللىي ئاپتونومىيه» ھوقۇقلىرىغا ئىگه بولغان يهرلىك مىللهتلهرنىڭ
تىل- يېزىقى مهلۇم دهرىجىده قوللىنىغان بولسىمۇ، لېكىن يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن، مىللىي تىل-يېزىقالرنى
ئىشلىتىشته رادىكال ئۆزگۈرۈشلهر كۆرۈنۈشكه باشلىدى. گهرچه «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خهلق
ھۆكۈمىتى » نىڭ «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ ھۆججهتلىرى ئۇيغۇرچه ۋه خىتايچه
تارقىتىلسۇن» دېگهن قارارى بولسىمۇ، لېكىن ھهر قايسى مىللىي تىل- يېزىقالرنىڭ ھۆكۈمهت  ئىداره-
» (قىزىل ماۋزۇلۇق ئورگانلىرىدا قوللىنىشى ئاستا- ئاستا ئهمهلدىن قېلىشقا باشلىدى. «
ھۆججهت) لهر خىتاي يېزىقىدىال تارقىتىلىدىغان ۋهزىيهت شهكىللىنىشكه باشلىدى. ئىدارىلهردىكى
«تهرجىمانالر ئىشخانسى»  قىسقارتىلىشقا يۈزلهندى. مىللىي كادىر-خىزمهتچىلهر خىتايالر بىلهن بىلله
يىغىن ئاچىدىغان بولدى. باشالنغۇچ-ئوتتۇرا مهكتهپلهرده «قوش تىللىق ئوقۇتۇش» يولغا قويۇلۇپ، مىللىي
تىلدا ئوقۇتۇش دائىرىسى بارغانسىرى تارىيىپ باردى.  دهسلهپكى يىلالردا تېخنىكوم-ئۇنىۋېرسىتېتالردا
ئۇيغۇر تىل-يېزىقىدا ئوقۇتۇش خېلى ئومۇمالشقان بولسىمۇ، لېكىن يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئىجتىمائىي
پهنلهردىن باشقا پهنلهرنىڭ ھهممىسى خىتاي تىلىدا ئوقۇتۇشقا يۈزلهندى. خىتاي تىلىنى ياخشى

سۆزلىيهلمهيدىغان مىللىي ئوقۇتقۇچىالر پېنسىيىگه چىقىرىلدى.
   2017- يىلدىن باشالنغان شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان مىللهتلهرگه قارىتا ئېلىپ بېرىلغان 
ئىنسانىيهتكه قارشى قاباھهتلىك ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن بۇيان، بۇ رايوندىكى بارلىق مىللىي يېزىقالر
ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. پۈتۈنلهي خىتاي تىل-يېزىقى قوللىنىلىشقا باشلىدى. ھاتتا ئۆيلهردىمۇ خىتايچه
سۆزلهش قاتارلىق ئىشالر تهشۋىق قىلىنىشقا باشلىدى. مهنىسىزلىك شۇ دهرىجىگه يهتتىكى، 70 ياشلىق
بوۋايالرمۇ «دۆلهت تىلى»نى بىلىشى كېرهك، دهپ خىتاي تىلىنى ئۆگىنىشكه مهجبۇرالندى. مىللىي كادىرالر

مىللىي ئاممىغا ئاۋۋال خىتايچه سۆزلهپ، ئاندىن ئۇيغۇرچه سۆزلهيدىغان ئهھۋالالر سادىر بولۇشقا باشلىدى.
 

يهرلىك مىللىي ئىقتىسادنى تهرهققىي قىلدۇرۇش، يهر ئاستى ۋه يهر ئۈستى بايلىقلىرىنى
ئۆزلىرى بىر تهرهپ قىلىش جهھهتتىكى «ئاسسىمىالتسىيه»
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    يهرلىك  مىللىي  ئىقتىسادنى  تهرهققى  قىلدۇرۇش  ۋه  يهر  ئاستى-ئۈستى  بايلىقلىرىنى  ئۆزلىرى  بىر 
تهرهپ  قىلىش جهھهتتىكى ئاپتونومىيىلىك ھوقۇقالر پۈتۈنلهي بىر چهتكه قايرىلىپ قويۇلدى.

    1949- يىلى خىتاي كومپارتىيىسى ۋه ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاننى مۇستهملىكه قىلغاندىن كېيىن،
ئهسلى ئانچه تهرهققى تاپمىغان بۇ رايوننى تهرهققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئورنىغا، بايلىققا تىنىپ كهتكهن بۇ جاينىڭ
بايلىقىنى خالىغانچه بۇالڭ-تاالڭ قىلىشقا باشلىدى. (شهرقىي تۈركىستاننىڭ نېفىت ۋه يهر ئاستى گاز زاپىسى
«خىتاي دۆلىتى» نىڭ نېفىت ۋه يهر ئاسىتى گاز زاپىسىنىڭ ئۈچته بىرىنى، كۆمۈر زاپىسى قىرىق پىرسهنتىنى،
پاختا ئىشلهپچىقىرىشى ئاتمىش پىرسهنتىنى ئىگىلهيدۇ.)  بۇ يهرنىڭ بايلىقلىرىنى كان بايلىقلىرى، يېزا
ئىگىلىك، چاۋرىچىلىق ۋه ئورمانچىلىق مهھسۇالتلىرىنى بولۇپمۇ نېفىت، گاز ۋه نادىر مىتاللىرىنى، قىسقىسى

قولىغا چىققۇدهك نهرسىنى توختىماستىن ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه توشۇدى.
    خىتايدا «ئىسالھات ۋه ئېچىۋېتىش» قاتارلىق بىر قاتار يېڭى سىياسهتلهر يولغا قۇيۇلغاندىن كېيىن، گهرچه
خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتى چوڭ غهربىي شىمالنى تهرهققىي قىلدۇرۇشتىن ئىبارهت كاتتا پىالنىنى ئۇتتۇرغا
قويغان بولسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ دېڭىز بويلىرىنى ئهۋۋهل تهرهققىي قىلدۇرۇشتىن ئىبارهت پىالنىدىن ۋاز
كېچهلمهي، بۇ  چوڭ غهربىي شىمالنى تهرهققى قىلدۈرۈشتىن ئىبارهت «ئۇلۇغۋار» پىالنى قهغهز ئۇسىتىدىال 

قالدى.
    خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ  «چېگرا رايون»لىرىنى تهرهققى قىلدۇرماسلىق سىياسىيتى بولۇپمۇ جۇڭگو بىلهن
سوۋېت ئىتتىپاقى مۇناسىۋېتىنىڭ بۇزىلىشى تۈپهيلى، گهرچه شهرقىي تۈركىستاندا «مىللىي تېررىتورىيىلىك
ئاپتونومىيه تۈزۈمى» يولغا قويۇلغان بولسىمۇ، يهرلىك مىللىي ئىقتىسادنىڭ تهرهقىياتىغا پۈتۈنلهي كۆڭۈل
بۆلۈنمهي، پهقهت يهرلىك مىللهتلهرنى كونترول قىلىپ تۇتۇپ تۇرۇشقا ئهھمىيهت بېرىلدى. ئۆتكهن ئهسىرنىڭ
50- يىللىرىنىڭ بېشىدا قۇرۇلغان بىر قانچه زاۋۇت-كارخانىالردىن باشقا تا 80-يىلالرغا قهدهر ھېچقانداق يېڭى
بىر زاۋوت-كارخانىالر قۇرۇلمىدى. ئۆتكهن ئهسىرنىڭ 80-يىللىرىدىكى «ئاپتونوم رايونلۇق» پارتكوم 
سېكرىتارى سۇڭ خهنلىياڭ خىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتىدىن شهرقىي تۈركىستاندىن چىقىدىغان نىفتنىڭ ئۈچ
پىرسهنتىنى «شىنجاڭ»نى تهرهققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن قالدۇرۇپ قويۇشنى تهلهپ قىلغانلىقى سهۋهبىدىن

ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالندى. 
   «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهت» ئېالن قىلغان 1992- يىللىق سىتاتىستىكا مهلۇماتىدا،  
شهرقىي تۈركىستاندىكى  دېھقانالرنىڭ ئۇتتۇرىچه يىللىق كىرىمى  740.44 يۇهن ($88)، چارۋىچىالرنىڭ 638.79
يۇهن($76)، دۆلهت خىزمهتچىلىرىنىڭ 2742 يۇهن ($330) بولغان. ( تۆمۈر داۋامهت :«سۆيۈملۈك يۇرتۇم»، 1993-

يىلى نهشىرى)
    «<خىتاي دۆلهتلىك ستاتىستىكا ئىدارىسى ئىككى كۈن ئاۋۋال خىتايدىكى 31 ئۆلكه، ئاپتونوم رايون ۋه چوڭ
شهھهرنىڭ 2018 - يىلدىكى دهسلهپكى ئۈچ ئايلىق كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئوتتۇرىچه كىرىمى
كۆرسهتكۈچىنى ئېالن قىلدى. >، <خىتاي دائىرىلىرىنىڭ كۆرسهتكۈچىده كۆرسىتىلىشىچه، تىبهت بىلهن
ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى خىتايدىكى كىرىمى ئهڭ تۆۋهن رايون بولۇپ، 30- ۋه 31 - ئورۇننى ئىگىلىگهن. شاڭخهي
شهھىرى خىتايدىكى پۇقراالرنىڭ كىرىمى ئهڭ يۇقىرى بولۇپ، پۇقراالرنىڭ كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئۈچ
ئايلىق ئوتتۇرىچه كىرىمى 17 مىڭ 277 يۈهن دهپ ئېالن قىلىنغان. < خىتاي ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ
كۆرسهتكۈچىده قهيت قىلىنىشىچه، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى پۇقراالرنىڭ بۇ يىلنىڭ دهسلهپكى ئۈچ

ئېيىدىكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمى 4593 يۈهن، تىبهتنىڭ 3136 يۈهن ئىكهن. >»
    «سىز بىرىتانىيهدىن يهتته ھهسسه چوڭ زېمىننى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. ئۇنىڭ نېفىت زاپىسى ئىراق
بىلهن ئوخشاش دېگۈدهك مول، ئۇنىڭ كۆمۈر زاپىسى گېرمانىيهنىڭكىدىنمۇ كۆپ. يهنه كېلىپ، دۇنيادىكى
پاختىنىڭ بهشتىن بىر قىسمى مانا بۇ يهردىن چىقىدۇ. شۇنداق تۇرۇقلۇق، بۇ يهر يهنىال قهلهندهر. ئۇ يهرنىڭ
كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمى بوتسۋانا بىلهن ئوخشاش دېگۈدهك. ئۇ يهر پارتالش ئالدىدا تۇرغان
بومبا. ئۇيهردىكى خهلق ئاساسهن ئىككى گۇرۇپپىغا ئايرىلىدۇ. بىر گۇرۇپپا بارلىق ھوقۇق ۋه بايلىققا ئىگه.
يهنه بىر گۇرۇپپا بولسا گۇالگالرغا سولىنىپ، قانداق قىلغاندا بايراق گۇرۇپپىغا ئوخشاش  بولۇش ھهققىده  قايتا 
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تهربىيهلهنمهكته>.» («ئىقتىسادشۇناس» نىڭ ژورنىلىنىڭ 2020- يىللىق يانۋار سانى )
    «خىتاي خهۋهرلهر تورى»نىڭ 2- ئاپرېلدىكى خهۋىرىده، 2018- يىلى بىر يىل ئىچىده «شىنجاڭ ئىشلهپچىقىرىش-قۇرۇلۇش
بىڭتۇهنى»نىڭ ئىقتىسادىي جهھهتتىن تېز يۈكسهلگهنلىكى، بىڭتۇهن ئىگىدارچىلىقىدىكى ئۇل ئهسلىھه قۇرۇلۇشلىرىغا
سېلىنغان ئومۇمىي سېلىنمىنىڭ 160 مىليارد يۈهنگه يېقىنالشقانلىقى خهۋهر قىلىندى، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلهشمىسىنىڭ
رهئىسى ئېلشات ھهسهن ئهپهندىنىڭ قارىشىچه، خىتاي ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ يېقىنقى ئىككى يىلدىن بۇيان بىڭتۇهنگه
سالغان ئىقتىسادىي مهبلىغىنى بارغانچه كۆپهيتىشى، بولۇپمۇ بىڭتۇهننىڭ جهنۇبىي ئۇيغۇر رايونىدىكى دېۋىزىيه ۋه پولكلىرىغا
كۆپلهپ مهبلهغ سېلىشى، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوننىڭ سىياسىي جهھهتتىكى ھوقۇق دائىرىسىنى بارغانچه تارايتىدىكهن. شۇنداقال

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى بىڭتۇهننىڭ بېقىندىسىغا ئايالندۇرۇپ قويۇشنى مهقسهت قىلىدىكهن.   
    شهرقىي تۈركىستاننىڭ قهيهرىدىن يهر ئاستى بايلىقلىرى چىقسا، شۇ جايدىكى يهرلىك خهلقلهر ئىلگىرى باشقا جايالرغا
كۆچۈرۈلگهن بولسا، نۆۋهتتىكى ئىرقىي قىرغىچىلىقتا شۇ جاينىڭ ئۆزىدىكى ياكى خىتاى دۆلىتىنىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىكى
تۈرمه ۋه جازا الگېرالرغا تاشلىنىپ ئۆلتۈرۈلمهكته. شهرقىي تۈركىستاندا يېزا ئىگىلىكمۇ تهرهققى تاپمىدى. مىللىيالرنىڭ تۇرمۇش
سهۋىيهسىده يۈكسىلىشلهر ناھايىتى ئاز بولدى. بولۇپمۇ يېزا-قىشالقالردا دېھقان-چارۋىچىالر يېرىم تۆق، يېرىم ئاچ يۈردى.

شهرقىي تۈركىستانغا  كهلگهن خىتاي ئاققۇنالر باي بولدى، يهرلىك مىللهتلهر تېخىمۇ نامراتلىشىپ كهتتى.
  

مىللىي مهدهنىيهت-مائارىپتىكى «ئاسسىمىالتسىيه»
 

    ئهينى چاغدا ۋهزىيهتنىڭ تهقهززاسى ۋه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېھتىياجى تۈپهيلى، يهرلىك مىللهتلهرنىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇر
مهدهنىيهت-مائارىپ ۋه ئهدهبىيات-سهنئىتى نىسپىي ھالدا تهرهققىي قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ھۆكۈمهت بهلگىلىگهن رامكا ۋه

چهكلىمىلهردىن خالىي بواللمىدى.
     1966-، 1976-يىلغىچه ئېلىپ بېرىلغان ئاتالمىش «مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى»دا «تۆت كونىنى بۇزۇش» دېگهن شوئار ئاستىدا
يهرلىك مىللهتلهرنىڭ مهدهنىيىتى ۋه ئهدهبىيات-سهنئىتى ۋهيران قىلىنىدى. ھهر قايسى يهرلىك مىللهتلهرنىڭ دىنىي ئېتىقاد،
ئىبادهتلىرى ۋه پائالىيهتلىرى چهكلهندى. تۈرك مۇسۇلمانالرنىڭ مهسچىتلىرى ۋه باشقا يهرلىك مىللهتلهرنىڭ ئىبادهتخانىلىرى

بۇزۈپ چېقىلدى.
    گهرچه «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونوم رايون»دا ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى خىتايالرغا نىسبهتهن كۆپ بولسىمۇ، لېكىن ئالىي
مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سانى ئهزهلدىن خىتاي ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سانىدىن ئاز بولۇپ كهلدى. خىتاينىڭ ئىچكى
ئۆلكىلىرىده  شۇنچىلىك كۆپ ئالىي مهكتهپلهر تۇرۇقلۇق، خىتاي دائىرلىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى بار-يوقى بىر قانچه ئالىي
مهكتهپلهرده مىللىي ئوقۇغۇچىالرغا يېتهرلىك ئوقۇش پۇرسىتى بهرمهي، ئالىي مهكتهپلهرنى خىتاي ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن

توشقازدى.
       «1985- يىلدىكى ستاتىستىكا مهلۇماتىغا ئاساسالنغاندا، ھهر ئون مىڭ كىشىدىن ئالىي مهكتهپنى پۈتكۈزگهن خىتاي
ئوقۇغۇچىالر 42 نهپهر بولغان بولسا، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر 18 نهپهر، قازاق ئۇقۇغۇچىالر 23 نهپهر بولغان. 1990-  يىلدىكى
ستاتىستىكىدا بولسا، ھهر ئون مىڭ كىشى بويىچه ھېسابلىغاندا، ئالىي مهكتهپلهرده 15.5 نهپهر خىتاي ئوقۇغۇچىسى بولغان
بولسا، تۈرك ئوقۇغۇچىالر يهتته نهپهر بولغان.» (سۇلتان مهخمۇت قهشقىرى: «خىتاي دائىرلىرىنىڭ 20- ئهسىردىكى خىتاي
كۆچمهنلىرىنى شهرقىي تۈركىستانغا كۆچۈرۈش سىياسىتى ۋه ئۇنىڭ ئاقىۋىتى»،« شهرقىي تۈركىستان ئاۋازى » ژۇرنىلى، 28- سان،

1990- يىل نهشرى )   
    بولۇپمۇ 2017- يىلدىن باشالنغان شهرقىي تۈركىستاندىكى تۈرك مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا، ئۇيغۇر
مهدهنىيىتى ۋه ئهدهبىيات- سهنئىتى خىتاي كومپارتىيىسى ۋه ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن بىتچىت قىلىنىپ، خىتاي مهدهنىيىتى

شهرقىي تۈركىستانلىق تۈرك مىللهتلىرىگه زورالپ تهرغىپ قىلىنىشقا باشلىدى.
    ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيىتى تهشۋىق قىلىنمايدىغان بولدى. سهنئهت جهھهتته ئۇيغۇرالرنى خىتايالشتۇرۇش ئۈچۈن، ئۇيغۇرالرغا
ھازىرقى زاماندا خىتايالر ئۆزلىرىمۇ كهيمهيدىغان، موزىيىالرغا كىرىپ كهتكهن قهدىمكى زامانالردىكى كىيىم- كېچهكلىرىنى
كهيگۈزۈپ، ھازىرقى زاماندا ئۆزلىرىمۇ ئوينىمايدىغان ئۇسسۇللىرىنى مهجبۇرىي ئويناتماقتا ۋه ئۆزلىرىمۇ چالمايدىغان

چالغۇلىرىنى  مهجبۇرىي چالدۇرماقتا.
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    ھهر قايسى رادىئو-تېلېۋىزىيه ئىستانسىلىرىدا ساقالنغان مىللىي مهدهنىيهتكه دائىر ئاڭلىتىش لېنتىلىرى
ۋه ۋدېئو-سىنئالغۇ فىلىم لېنتىلىرى كۆيدۈرۈلمهكته. ئۇيغۇر، قازاق ۋه قىرغىزالرنىڭ مهدهنىيهت- سهنئىتىگه
ئائىت ھېچ قانداق يېڭى پروگرامما ۋه كونسېرتالر كۆرسىتىلمهيدىغان ۋه ئاڭلىتىلمايدىغان ھالهت

شهكىللهندى.
    مائارىپ جهھهتتىكى «ئاسمىالتسىيه» مهكتهپلهرده «قوش تىللىق ئوقۇتۇش»  ۋه ئالىي مهكتهپلهرده مىللىي
ئوقۇتقۇچىالر خىتاي تىلىدا دهرس ئۆتۈش مهجبۇرىي يولغا قويۇلۇشى بىلهن، رهسمىي رهۋىشته باشالنغان ئىدى. 

نۆۋهتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا مىللىي مائارىپ  ئۇيغۇر جهمىئىيىتىدىن پۈتۈنلهي غايىپ بولدى.           
    قىسقىسى، بۇنداق «نامى ئۇلۇغ، سۇپۇرىسى قۇرۇق» بولغان «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه تۈزۈمى»
ئاستىدا  ھهممه ئىشتا خىتايالر بىرىنچى بولۇپ، پۈتۈن ئهۋزهللىكلهردىن خىتايالر بهھرىمان بولدى. ياخشى
خىزمهت ئورۇنلىرى خىتايالر تهرىپىدىن مونۇپول قىلىندى. مىللىيالر «مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه
تۈزۈمى»  ئاستىدا بهھرىمان بولىدىغان ھوقۇقالرنىڭ ھهممىسىدىن قۇرۇق قالدى. ئۇيغۇرالر ئىشقا ئورۇنلىشىش،
ئالىي مهكتهپلهرگه كىرىپ ئوقۇش، خىزمهت قىلىش  ۋه چهت ئهللهرگه چىقىپ ئوقۇش، چهت ئهللهرگه دۆلهت
تهرىپىدىن ئېكسكۇرسىيىگه چىقىش، چهت ئهللهر بىلهن سودا قىلىش ۋه مهدهنىيهت ئالماشتۇرۇش، ھهمده چهت
ئهللهرده دىپلوماتىك ۋهزىپىلهرده بولۇش قاتارلىق  بارلىق جهھهتلهرده خىتاي دائىرلىرىنىڭ چهكلىمىلىرىگه

ئۇچرىدى. 
    خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق ئهمىر- پارمانلىرى ۋه سىياسهتلىرىده يىتهكچىلىك رولىنى ئويناپ كهلگهن

ماۋزېدوڭ ئىدىيىسىمۇ [يازغان ئهسهرلىرىده كهلتۈرۈلگهن نهقىللىرىنىڭ 22 پىرسهنتى كوڭزى ئىدىيىسى (
) ئهسهرلىرى ۋه 13 پىرسهنت خىتاي ) ، يهنه 12 پىرسهنتى داۋجىيا ( ) ياكى موجىيا (
رىۋايهتلىرى ياكى خىتاي ئهدهبىياتىدىكى ئهپسانىلهر ئاساسىدا شهكىللهنگهن] خىتاي فېئودال
ھۆكۈمرانلىرىنىڭ باشقا مىللهتلهرنى يوقىتىش ۋه ئاسمىالتسىيه قىلىش مهپكۇرىسىدىن خالى بواللمىغان. 

( (دىك. ۋىلسون: «ماۋزېدوڭ» ،2000  .  
    خۇالسىلىگهنده، شهرقىي تۈركىستاندا قورۇلغان بۇ ساختا ئالتۇن ھهل يالىتىلغان، جىسىمى ئىسمىغا زىت
بولغان «نامى ئۇلۇغ، سۇپۇرىسى قۇرۇق» «شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى» قاتارلىق ھهر دهرىجىلىك «مىللىي
تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه مهمۇرىيهت»لىرى قۇرۇلغان كۈنىدىن باشالپ، خىتاي كومپارتىيسى ۋه ئۇنىڭ
قۇرچاق ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن «ئاسسمىلياتسىيه» قىلىنىپ، بۇگۈنكى كۈنگه كهلگهنده مهزكۈر «ئۇيغۇر
ئاپتونوم رايون» خىتاي ئىمپېرىيىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى سېپى ئۆزىدىن «خىتاي ئاپتونوم رايونى» غا

ئايلىنىپ قالدى. 
 

      
        ئهسكهرتمه:

       مهزكۈر ماقالىده قوش تىرناق ئىچىده كهلتۈرۈلگهن نهقىل مهنبهلىرىدىن سىرتقى مهزمۇنالرنىڭ ھهممىسى
ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئۇيغۇرچه تور بېتىدىن ئېلىندى.

2019- يىلى ئاپرېل
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    فىنالندىيه شهرقى شىمالى ياۋرۇپاغا جايالشقان، قىش پهسلى ئۇزۇن، يېزى تولىمۇ قىسقا كىچىككىنه بىر
دۆلهت. قار-يامغۇر كۆپ ياغقاچقا ھاۋاسى ۋه سۈيى ساپ. ئاساسهن ھهممىال تهرىپى ئورمان بىلهن قاپالنغان
بولغاچقا، ياغاچ ئېكىسپورتى دۆلهتنىڭ مۇھىم كىرىم مهنبهسى ھېساپلىندۇ. مائارىپ ساھهسىدىكى ئۆزگىچه
ئوقۇتۇش مېتودى بىلهن يوقۇرى ئۆنۈم قازانغاچقا، مۇشۇ ئاالھىدىلىكى بىلهن فىنالندىيه  دۇنيا ئهللىرىنىڭ
ھهۋىسىنى قوزغاپ كېلىۋاتقان بىر دۆلهت ھېسابلىنىدۇ. نوكىيا تېلېفون ماركىسىمۇ مۇشۇ دۆلهتته مهيدانغا

كهلگهن.
    فىنالندىيه ياۋرۇپا ئورتاق گهۋدىسىگه 1995-يىلى 1-يانۋاردا ئهزا بولۇپ كىرگهن. ياۋروپادىكى يهر كۆلىمىگه
سېلىشتۇرغاندا،  نوپۇسى ئهڭ ئاز دۆلهتلهرنىڭ بىرى ھېساپلىندۇ. قوشنىلىرى غهربته شىۋىتسىيه، شىمالدا

نورۋېگىيه، جهنۇپتا ئېستونىيه، شهرقته بولسا روسىيه.
    پايتهختى خېلسىنكى، يهركۆلىمى 338440 كۇۋادىرات كىلومېتىر، نوپۇسى   5471753(بهش مىليۇن تۆتيۈز

يهتمىش بىرمىڭ يهتتىيۈز ئهللىك ئۈچ) ،پۇل بىرلىكى ياۋرو.
  فىنالندىيه 1155-يىلدىن 1809-يىلىغا قهدهر شىۋىتسىيهنىڭ مۇستهملىكىسىده،1809-يىلدىن 1917-
يىلىغا قهدهر چاررۇسىيهنىڭ مۇستهملىكىسىده بولغان. 1917-يىلى رۇسىيهدىن ئايرىلىپ مۇستهقىللىقىنى
جاكارلىغان. دۆلهتنىڭ رهسمى تىلى فىنچه ۋه شىۋىتچه بولۇپ، يولدىكى قاتنااش كۆرسهتكۈچلىرىدىن تارتىپ
دۆلهتنىڭ ھهرقانداق ئورۇنلىرىدىكى ماتېرىيالالردا بۇ ئىككى تىل ئوخشاش ئىستېمال قىلىنىدۇ.
فىنالندىيهگه قاراشلىق ئاھۋهنهنما دهپ ئاتىلىدىغان بىر ئاپتونوم رايونمۇ بار بولۇپ، ئۆزىنىڭ بايرىقى بولۇشتىن

باشقا يهنه ئاھالىسى ئاساسهن شىۋىتالر بولغاچقا پهقهت شىۋىت تىلىنىال قوللىنىدۇ.
    فىنالندىيهگه 19-ئهسىرده تىجارهت ئۈچۈن كېلىپ ماكانلىشىپ قالغان تاتارالرنىڭ سانى ئاران مىڭ ئهتراپىدا
بولسىمۇ، ئانا ۋهتىنى تاتارىستان بىلهن بولغان رىشتىسىنى داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن. ئۇالر مائارىپقا ئىنتايىن
ئهھمىيهت بهرگهچكه، ئۇالرنىڭ ئالى مهكتهپته خىزمهت قىلىدىغان ئوقۇتقۇچىلىرى، ئادۋۇكاتلىرى، داڭلىق
كارخانىچىلىرى كۆپ ئىكهن. ئىشقىلىپ فىنالندىيهگه ياخشى تهسىر قالدۇرۇپ كهپتۇ، ھهم ئىسالم دىنىنى
ھهمده ئانا تىلىنى ئۇنۇتماپتۇ. فىنالندىيهدىكى تۇنجى مۇسۇلمان ئۇيۇشمىسىنى، مهسچىتلهرنى تاتارالر
سالدۇرغان بولۇپ، ھېلىھهم خېلسىنكى تامپهره ۋه تۇركو قاتارلىق شهھهرلهردىكى تاتار مهسچىتلىرىده
جامائهت مهيلى چۈشهنسۇن، مهيلى چۈشهنمىسۇن تاتارچه خۇتبه ئوقۇلىدىغان بولۇپ، خېلسىنكىدىكى تاتار
مهسچىتىگه بىر قىسىم ئىسالم ئهللىرىنىڭ باش ئهلچىلىرى جۈمه ۋه ھېيت نامازلىرىنى ئادا قىلغىلى

كېلىدىكهن.  
  ئىگهلىشىمچه فىنالندىيهگه تۇنجى كهلگهن ئۇيغۇر دىلبهر يۇنۇس بولۇپ، ئۇ 1986-يىلى بېيجىڭدا
ئۆتكۈزۈلگهن فىنالندىيه خهلقارالىق ئوپېرا مۇسابىقىسىگه قاتناشقان بولۇپ، ئىمتىھاندا يوقىرى نومۇر ئېلىپ
تاللىنپ، فىنالندىيهگه  ئوقۇشقا كهلگهن ئىكهن. ئوقۇشنى تۈگهتكهندىن كېيىن فىنالندىيه مىللى ئوپېرا
سهنئهت ئۆمىكىده ئۇزۇن يىل ئىشلهپ دهپ ئېلىشقا چىققانلىقى مهلۇم. ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ بىر قىسىم
ئۇنىۋېرسىتېتالردا دوكتورلۇق ئوقۇشىنى تامامالپ شهرقىي تۈركىستانغا قايتقان ئۇيغۇرالرمۇ، ئۇنىۋېرسىتېتتا
تهتقىقاتچى سۈپىتىده ئىشلىگهن، يېقىنقى يىلالردا تۇغقان يوقالش ئۈچۈن ئۈرۈمچىگه بارغىنىدا خىتاي

ساقچىلىرى تهرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنغانالرمۇ بولغان. 
   كېيىنچه ئۇيغۇرالر بىردىن–ئىككىدىن سىياسى پاناھلىق تهلهپ قىلىپ يهرلىشىشكه باشلىغان بولۇپ،
ھازىرچه فىنالندىيهده تهخمىنهن چوڭ-كىچىك بولۇپ 400 ئهتراپىدا ئۇيغۇرنىڭ ياشاۋاتقانلىقى
مۆلچهرلهنمهكته. تىرىشچانلىقى بىلهن ھااللدىن مېھنهت قىلىپ ئادهتلهنگهن ئۇيغۇرالر، دوختۇر بولۇپ
ئىشلهۋاتقانالر، دۇكاندارچىلىق قىلىۋاتقانالر، تاكسىچىلىق قىلىۋاتقانالر،يهسلىلهرده ئىشلهۋاتقانالر،ئامباردا
خىزمهت قىلىۋاتقانالر بولۇپ ئۇيغۇرالرمۇ تاتارالرغا ئوخشاش فىن جهمئىيىتىنىڭ مۇھىم بىر تهركىۋى قىسمىغا
ئايلىنىش يولىدا كۈنسېرى ئىلگىرىلهۋاتىدۇ. قىسقىسى فىنالندىيه خهلقى ۋه ھۆكۈمىتى «ئۇيغۇر» دېسه
ئاساسهن خىتاينىڭ تۆمۈر تاپىنى ئاستىدا ئىڭراۋاتقان خهلق دهپ بىلىدىغان ھالغا كهلگهن. شۇڭىالشقا 2019-

يىلى ياز ئايلىرىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان بېسىمىنى توختىتىش ھهققىدىكى بىرلهشكهن دۆلهتلهر 



تهشكىالتىدا ئېالن قىلىنغان چاقىرىقتا 20 ياۋروپا دۆلىتى تىزىملىكىده فىنالندىيهمۇ بار.
 

فىنالندىيهدىكى ئۇيغۇر ئاممىۋى تهشكىالتلىرى
 

  فىنالندىيه شهرقىي تۈركىستان جهمئىيىتى 2011-يىلى رهسمىي ئهنگه ئېلىنغان تاپاۋهتسىز ئاممىۋى
تهشكىالت بولۇپ، فىنالندىيهنىڭ مۇناسىۋهتلىك ئورگانلىرىغا ئۇيغۇر ۋهزىيىتى ھهققىده دوكالت سۇنۇش بىلهن
بىرۋاقىتتا، نامايىش ئۇيۇشتۇرۇش، كۆرگهزمىلهرگه قاتنىشىپ، ئۇيغۇر مهدهنىيتىنى يهرلىك خهلقكه
تونۇشتۇرۇش ۋه فىنالندىيهدىكى ژورنالىستالرغا، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىلىرىگه ئۇيغۇر ۋهزىيىتى
ھهققىدىكى ئهڭ يېڭى ئۇچۇرالرنى يهتكۈزۈش قاتارلىق خىزمهتلهرنى پىدائىيلىق ئاساسىدا ئورۇنداپ كهلمهكته.
ئۇنىڭدىن باشقا فىنالندىيه ئۇيغۇر مهدهنىيهت جهمئىيىتى، ئۇيغۇرياردهم قاتارلىقالرمۇ ئۆز ساھهسىده مۇھىم

خىزمهتلهرنى قىلىپ كهلمهكته.
 

فىنالندىيهدىكى ئۇيغۇر ئانا تىل كۇرسى
 

    2010-يىللىرى بىر قىسىم قېرىنداشالرنىڭ ئۇرۇنۇشلىرى نهتىجىسىده، خېلسىنىكى مائارىپ ئىدارىسى
ئۇيغۇر ئانا تىل ئوقۇتقۇچىىسىنىڭ سائهتلىك مائاشىنى كۆتۈرىشى بىلهن باشلىغان، ھهپتىده ئىككى
سائهتلىك ئۇيغۇر تىلى دهرسلىكى ئوقۇتقۇچىىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا قايتىپ كېتىشى بىلهن توختاپ
قالغان بولسىمۇ، يهنه پىدائىيلىق ئاساسىدىكى بىر نهچچه ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مهدهنىيهت

ئۆيىده داۋامالشتۇرغان ئۇيغۇرچه ئانا تىل دهرسلىرى  ۋاقىتلىق توختاپ قالغان ئىدى.
    كېينچه فىنالندىيه ئۇيغۇر مهدهنىيهت جهمئىيىتى مهسئۇللىرى ۋه پىدائىيالرنىڭ يول مېڭىشى بىلهن 2019-
يىلى خېلسىنكى مائارىپ ئىدارىسى ھهپتىده ئىككى سائهتلىك ئۇيغۇر ئاناتىل كۇرسىنىڭ ئوقۇتقۇچىسىنىڭ
مائاشىنى تهستىقلىغان بولۇپ، خېلسىنكى  ئهتراپىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر پهرزهنتلىرى كهسپىي ئۇيغۇر

تىلى ئوقۇتقۇچىسى بىر ھهمشىرىمىزنىڭ دهرىس ئۆتۈشىده  ئۇيغۇر تىلى دهرسى ھېلىھهم داۋام قىلماقتا.
   ئهسلىده فىنالندىيهنىڭ قانۇنى بويىچه بىر مهكتهپته ئهڭ ئازدا ئۈچ  چهتئهللىك ئوقۇغۇچى بولۇپ، ئهگهر ئۇالر
تهلهپ قىلسا ۋه مهزكۇر چهتئهل تىلى ئوقۇتقۇچىسىمۇ تېپىلسا، ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ئانا تىلىنى ئۈگۈنۈش
ئۈچۈن ھهپتىده ئهڭ ئاز ئىككى سائهتلىك كۇرس ئورۇنالشتۇرۇپ بېرىلىدىكهن. قانداق دىنغا ئېتىقات
قىلىدىغان ئوقۇغۇچى بولۇشىدىن قهتئىينهزهر،  ئهگهر ئۆزى خالىسا، ئۆزى ئېتىقاد قىلىدىغان دىن توغرۇلۇق

ھهپتىده ئىككى سائهتلىك كهسپىي ئوقۇتقۇچىسىدىن دهرس ئېلىش ھوقۇقىمۇ بار ئىكهن.
فىىنچه-ئۇيغۇرچه لوغهت

     2010-يىلى ئابلىز ئايۇپ ئىسىملىك بىر زىيالى تهرىپىدىن ئۇيغۇرچه-فىنچه ئوتتۇرا  ھهجىملىك بىر لوغهت
تۈزۈلگهن بولۇپ،  10،000 غا يېقىن سۆزلۈك  ۋه سۆز بىرىكمىلىرى، فىن تىلى گىرامماتىكا قائىدىلىرى ۋه 900
گه يېقىن كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئىشلىتىلىدىغان قېلىپالشقان جۈملىلهر كىرگۈزۈلگهن. مهزكۇر لۇغهت 
خېلسىنكىدىكى بىر چوڭ كىتاپ سېتىش ماگىزىنىدا سېتىشقا قۇيۇلۇشتىن باشقا، يهنه دۆلهتنىڭ خېلمېت

كىتاپخانىلىرىغا ۋه خېلسىنكى ئۇنىۋېرسىتېتى كۈتۈپخانىسىدىكى ئۇيغۇرچه كىتاپالر بۆلۈمىگه  قويۇلغان.
فىنالندىيه تهۋهسىده مهيلى ئولتۇرۇم رۇخسىتى بولسۇن، مهيلى كامپالردا جاۋاب ساقالۋاتقان كىشى بولسۇن،    
خېلمېت كۈتۈپخانىىسى تور ئامبىرىغا تىزىمالنغان كىتاپالرنى ئارىيهت ئېلىپ ھهقسىز رهۋىشته بىر ئايغىچه
پايدىلىنااليدۇ. ئهگهر ئۆزى تۇرۇشلۇق شهھهرنىڭ خېلمېت كۇتۇپخانىسىدا تېپىلمىسا، كۈتۈپخانىغا ئىلتىماس
سۇنغان تهقدىرده، ئىككى ھهپته ئىچىده ئۆزى تۇرۇشلۇق مهھهللىدىكى مهزكۇر كۈتۈپخانىغا ھهقسىز
ئهۋهتىلىدۇ. ئۇندىن باشقا يهنه خېلسىنكى ئۇنىۋېرسىتېتى كۈتۈپخانىسىدا ئۇيغۇرچه كونا يېزىق، ئۇيغۇرچه
سىالۋيان يېزىقلىرىدا يېزىلغان بىر قىسىم ئۇيغۇرچه كىتاپالر قويۇلغان بولۇپ، مېنىڭ تهكشۈرۈشۈمچه 1982-
 يىلىدىن تارتىپ قويۇلۇشقا باشلىغان ئىكهن. ھهتتا بىر مهزگىل شهرقىي تۈركىستاندا نهشىر قىلىنىۋاتقان
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ئۇيغۇرچه ژورنالالرمۇ كهلگهن ئىكهن.
 

 

104

2010-يىلى ۋهتهندىن كېلىپ خېلسىنىكى
ئۇنىۋېرسىتېتىدا «ئۇيغۇر تىلىنىڭ لوپنۇر
دېئالېكتى» ناملىق دېسسىرتاتسىيىسى
بىلهن  دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئالغان  دوكتور
ئىسمائىلجاننىڭ مهزكۇر
دىسسرتاتسىيهسىنىڭ رهقهملىك بېسىلغان
نۇسخىسى خېلسىنكى ئۇنىۋېرسىتېتى
كۇتۇپخانىسىنىڭ ئۇيغۇرچه كىتاپالر

بۆلۈمىدىن ئورۇن ئالغان

فىنالندىيهدىكى ياش سىياسهتچى
پهزىلهت ئىسمائىل

 
  شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاتۇشتا تۇغۇلۇپ، 
ئاتا-ئانىسى بىلهن يهتته يېشىىدا فىنالندىيهگه
كهلگهن ئۇيغۇر قىزى پهزىلهت ئىسمائىل تولۇق
ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدىال فىنچه
نۇتۇق سۆزلهش ماھارىتى بىلهن  ساۋاقداشلىرى
ئارىسىدا تونۇلۇشقا باشلىغان بولۇپ، تېخى
تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرمهي تۇرۇپ باشقا يهرلىك
فىن دوستلىرى بىلهن بىلله «فېمىنىست
پارتىيسى»نى قۇرۇپ چىققان. مهزكۇر پارتىيه
ھازىرغىچه پارالمېنتقا كىرگۈدهك ئاۋازغا
ئېرىشهلمىگهن بولسىمۇ، يهرلىك سايالمغا
قاتناشقاندا پهزىلهت ئىسمائىل پارتىيىسى
بويىچه  ئاۋازغا ئېرىشىشته ئىككىنچى ئورۇننى
ئالغان. پهزىلهت ئىسمائىل مىللىي ۋه دىنىي
كىملىكىگه ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىدىغان
ئاتا-ئانىسىنىڭ زور تىرىشچانلىقى
نهتىجىسىده  فىنالندىيهدهك مۇسۇلمانالر تولىمۇ
ئاز بىر مهملىكهتته مىللى ئىپتىخار تۇيغۇسى
كۈچلۈك، كهلگۈسىده ۋهتهن –مىللهت ئۈچۈن
ياراملىق ئىشالرغا بهل باغالۋاتقان بىر
ۋهتهنپهرۋهر بولۇپ يېتىشكهن. ئۇ قانۇن
فاكۇلتېتىغا كىرىپ ئوقۇش ئۈچۈن تهييارلىق

قىلماقتا ئىكهن.



شهرقىي تۈركىستانغا بارغان فىنالندىيه دۆلهت رهئىسى — ماننېرخېئىم 
 

    مارشال  كارل گۇستاف ئېمىل ماننېرخېئىم فىنالندىيهنىڭ رۇسالردىن مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈشته
مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ، ئۇ 1867-يىلى 6-ئاينىڭ 4-كۈنى دۇنياغا كهلگهن. 1951-يىلى 1-ئاينىڭ 27-كۈنى
ئالهمدىن ئۆتكهن. ئهينى چاغدا فىنالندىيه چاررۇسىيهگه قاراشلىق بىر ئاپتونۇم رايون بولۇپ،  ئۇ 1889-يىلى
چاررۇسىيه ئارمىيىسىده ئوفىتسېر بولۇپ ۋهزىپه ئۆتهشكه باشلىغان. كېيىن روس-ياپون ئۇرۇشىدا گېنىراللىق

ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن.
    1906-، 1908-يىللىرى چاررۇسىيه ھهربىي باش شىتابى ماننېرھېئىمنى غهربىي تۈركىستان، شهرقىي
تۈركىستان رايونلىرىنى تهكشۈرۈپ، بېيجىڭغا قهدهر بېرىپ  ئىستىخبارات توپالش ئۈچۈن ئهۋهتكهن. ئىككى
يىللىق ئاتلىق سهپىرى جهريانىدا ئۇيغۇرالر بىلهنمۇ ئۇچراشقان، چارروسىيهگه سۇنغان ئىستىخبارات
قىممىتىگه ئىگه دوكالتنىڭ مهزمۇنى تا ھازىرغا قهدهر سىر پېتى ساقالنغان بولسىمۇ، ئاشكارىالنغان 174
C.G.MANNERHEIM MATKA  KIINAAN » بهتلىك ھهربى ئىستىخبارات دوكالتى فىن تىلىدا
TIEDUSTELURAPORTTI 1906-1908 » نامىدا  نهشىر قىلىنغان. 1917-يىلىدىكى  ئۆكتهبىر
ئىنقىالبىدىن كېيىن، ئانا ۋهتىنى فىنالندىيهگه قايتىپ كهلگهن، 1918-يىلى فىنالندىيه ئارمىيىسىنى
تهشكىللهپ،  رۇسالرغا قارشى مۇستهقىللىق ئۇرۇشىغا يېتهكچىلىك قىلغان ۋه تۆت ئايلىق جاپالىق ئۇرۇشتىن
كېيىن رۇسالرنى يېڭىپ فىنالندىيهنىڭ مۇستهقىللقىنى قولغا كهلتۈرگهن. كېيىن 1932-يىلى پارتلىغان فىن-

رۇس ئۇرۇشىدا 72 ياشقا كىرىپ قالغان بولسىمۇ، فىن ئارمىيهسىنى باشقۇرۇپ رۇسالرنى يهڭگهن.
    ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا سابىق سوۋېت ئتىتىپاقىغا قارشى فىنالندىيهنى قوغداشتا مۇھىم خىزمهت
كۆرسهتكهن بولۇپ، ئۇ 1944- يىلىدىن 1946-يىلغىچه جۇمھۇر رهئىسلىك ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن. ھېلىھهم
خېلسىنكىدا ماننېرخېئىم مۇزىيى بار بولۇپ، بۇ كۆرگهزمىخانىدا ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىىستانغا ۋه خىتايغا 

بارغاندا ئېلىپ كهلگهن خاتىره بويۇملىرى كۆرگهزمىگه قويۇلغان.
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ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى فىنچه كىتاپ
 

    فىنالندىيهلىك ماركۇس نۇممى ئىسىملىك بىر يازغۇچى بۇندىن ئون نهچچه يىلالر بۇرۇن شهرقىي
تۈركىستاننىڭ قهشقهر، ئۈرۈمچى قاتارلىق  شهھهرلىرىگه بېرىپ ساياھهتته بولغان بولۇپ، ئۇ شهرقىي
تۈركىىستاندىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، فىنالندىيه شهرقى تۈركىستان جهمئيىتى رهئىسى ئوبۇلقاسىم
ئهپهندىم بىلهن نۇرغۇن قېتىم سۆھبهت ئېلىپ بېرىپ، « kinalainen ptarha- خىتاينىڭ باغچىسى»   ناملىق
بىر كىتاپ يازغان ئىكهن. ئۇ كىتابىدا ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيىتىنى تونۇشتۇرۇپال قالماي، ھهتتا 1933-، 1944-
يىللىرى قۇرغان ئىككى مۇستهقىل دۆلىتىنىمۇ تونۇشتۇرۇپ كىتاپنىڭ كۆپلىگهن جايلىرىدا تۈركىستان دېگهن

تارىخىي نامنى ئۆز پېتى قولالنغان.
    يهنه شهرقى تۈركىستاندىكى ئېچىنىشلىق ئهھۋالالرنى يېقىندىن بىلىدىغان مهلۇم بىر فىن يازغۇچى بىر

قىسىم ئۇيغۇرالرنىڭ ھايات سهرگۈزهشتىسىنى تېما قىلىپ بىر رومان يازماقتا ئىكهن.
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فىنالندىيهگه كېلىپ ئىلتىجا قىلىش ھهققىده
 

  كېيىنكى بىرقانچه يىلدىن بۇيان فىنالندىيهگه كېلىپ يهرلىشىش ئۈچۈن  مهندىن مهسلىھهت
سورايدىغانالر كۆپىيىپ قالدى. مهن قويمىچىالرغا ئارتۇق پۇل بهرگهنلهرنى، باشقا دۆلهتلهرنىڭ ۋىزىسى
بىلهن فىنالندىيهگه كېلىپ نهچچه ئاي تۇرغاندىن كېيىن، مهزكۇر دۆلهتكه قايتۇرۇۋېتىلىش ئهھۋاللىرى

تۈپهيلى ئاۋارىچىلىقالرغا ئۇچرىغانالرنى چىقىش قىلىپ بۇ يازمىنى يېزىپ ئولتۇرۇپتىمهن.
   فىنالندىيه شىمالىي ياۋروپادىكى نوپۇسى بهش يېرىم مىليونلۇق كىچىككىنه بىر دۆلهت بولۇپ، قىشى
ئۇزۇن، يېزى تولىمۇ قىسقا بولىدىكهن. شىمالى قۇتۇپقا يېقىن بهزى رايونلىرىدا قىشتا نهچچه ئايالپ كۈندۈز
بولمايدىغان، يازدا نهچچه ئايغىچه كېچه بولمايدىغان ئۆزگىچىلىكى بىلهن ھاۋا سوغۇق ئىكهن. كۆچمهنلهر
نىسبهتهن ئاز، جۈملىدىن بۇ دۆلهتكه ئىلتىجا يولى بىلهن كۆچمهن بولۇپ كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانىمۇ

مېنىڭ ئېنىقلىشىمچه 400 دىن ئاشمايدۇ.
 



    تۆۋهنده فىنالدىيهده سىياسىي پاناھلىق تىلهش توغرۇلۇق بىر قىسىم مۇھىم ئۇچۇرالرنى بېرىمهن؟
    س: فىنالندىيه دۆلىتى ئۇيغۇرالرغا قانداق قارايدۇ؟

   ج: فىنالندىيه دۆلىتى ئۇيغۇرالرنى ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىنى ياخشى بىلىدۇ دىيىشكه بولىدۇ. فىنالندىيه
مۇستهقىل بولغاندا تۇنجى پىرېزىدېنتلىق ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن ماننېرھېيمنىڭ چاررۇسىيه نامىدىن
قهشقهرگه بارغانلىقى سهۋهپلىكمۇ، ئىشقىلىپ فىنالر ئۇيغۇر رايۇنىنى ئاساسهن بىلىدىكهن.بولۇپمۇ
گۇئانتانومودىكى ئۇيغۇرالر مهسىلىسى خهلقارادا قىزىق نوقتىغا ئايالنغان كۈنلهرده «گۇئانتانومىدىكى
ئۇيغۇرالرنى ئاالمدۇق، ئالمامدۇق؟» تېمىسى چوڭ تېلىۋېزىيه قاناللىرىدا تاالش-تارتىش قىلىنغان ئىكهن.
2009- يىلى 5-ئىيۇلدا يۈز بهرگهن ئۈرۈمچى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى فىن تاراتقۇلىرىدا كۆپ قېتىم چاقماق
خهۋهر سۈپىتىده بېرىلگهن بولۇپ، ھېلىھهم دېگۈدهك شهرقى تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ جازا الگېر

مهسىلىسى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئېچىنىشلىق ئهھۋالى پات-پات فىن تاراتقۇلىرىدىن ئورۇن ئېلىپ تۇرىدۇ.
    س:فىنالندىيه ئۇيغۇرالرنى ئاسان قوبۇل قىالمدۇ؟

   ج: فىنالندىيه غهربتىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋه دېموكراتىيه ئهڭ يوقۇرى دهرىجىده قوغدىلىدىغان، دىنىي
ئهركىنلىك قانۇن بويىچه كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان، ئايالالر ۋه بالىالر ھهق-ھوقۇقى يوقىرى دهپ قارالغان
دۆلهت بولۇش سۈپىتى بىلهن، ھهر يىلى ئوتتۇرا ھېساب بىلهن بهش مىڭغا يېقىن چهتئهللىكنى قوبۇل
قىلىدىكهن. ئۇيغۇرالرغا ئاالھىده قانۇن بولمىسىمۇ، ھازىرغا قهدهر ئىلتىجا قىلغان ھېچقانداق بىر ئۇيغۇرنى
خىتايغا قايتۇرغىنى ياكى رهت قىلغىنى كۆرۈلۈپ باقمىدى. ۋهھالهنكى، باشقا دۆلهتلهردىن ئىلتىجا قىلىپ
كهلگهنلهرنىڭ كۆپ ساندىكىسى رهت جاۋابى ئېلىپ ئۆز دۆلىتىگه قايتۇرۇلماقتا، ياكى چىقىپ كېتىش خېتى

تاپشۇرۇپ ئېلىپ مۈكۈنۈپ ياشىماقتا ئىكهن.
    ئۇيغۇرالر ئىلتىجا قىلىمهن دېسه قانداق كېلهلهيدۇ؟

   1. فىنالندىيه ئهلچىخانىسىنىڭ ۋىزا بۆلۈمىگه ئىلتىماس سۇنۇپ، ۋىزا ئېلىپ كېلىپ فىنالندىيهگه ئاياق
باسقاندا ساقچىغا ئۆزىنى تاپشۇرۇش ئارقىلىق ئىلتىجا تهلهپ قىلىش. ۋىزا ئېلىش ئهلۋهتته ئاسان

ئهمهس،بانكىدا خېلى كۆپ پۇلىڭىز، مۇقىم خىزمىتىڭىز ياكى شىركىتىڭىز بولۇشى كېرهك.
   2. ئۆزىڭىز ياشاۋاتقان دۆلهتتىن فىنالندىيهده توختاپ ماڭىدىغان ئايروپىالن ئارقىلىق ئىككىنچى بىر
دۆلهتكه ئۇچۇپ، فىنالندىيهده توختىغاندا ئايرىدورومدا ساقچىغا ئۈزىڭىزنى تاپشۇرۇش ئارقىلىق ئىلتىجا

تهلهپ قىلىش.
   3. يول رۇسىيه چېگىرىسىدىن خۇددى مېكسىكىلىقالر ئامېرىكىغا كىرىۋالغاندهك تامدىن ئاتالپ ئۆتۈش
ياكى قاچاقچىالرغا مۇراجىئ هت قىلىش بولۇپ، بۇ يول ناھايىتىمۇ خهتهرلىك ۋه قانۇنغا ئېغىر خىالپ بولغاچقا،

ئۇيغۇرالر بۇنداق يولنى تاللىمىغىنى ياخشى.
س:جاۋاب قانچىلىك ۋاقىتتا چىقىدۇ؟

    ج:بۇ ھهركىمنىڭ شهخسىي ھېكايىسىگه باغلىق ئىش بولۇپ، ئۈچ ئايدىن ئىككى يىلغىچه بولغان ۋاقىت
ئىچىده بىر تهرهپ بولىدۇ. 

    س: مهن فىنالندىيهگه ئاياق باسسام، جاۋابىم چىقىپ بولغۇچه ياكى بىرهر ئىشقا ئۇرۇنلۇشۇپ بولغۇچه نهده
تۇرۇپ، قانداق جان باقىمهن؟

    ج: سىز ساقچىغا ئۈزىڭىزنى تاپشۇرغان ۋاقىتتىن كېيىن بىرنه چچه سائهت ئىچىده سىزنى ۋاقىتلىق تۇرۇش
ئورنى بولغان، ئۈچ ۋاق تامىقى، سۈيى ۋه مۇنچىسى بولغان ياتاقخانىغا ئورۇنالشتۇرۇپ قويىدۇ. ئۇ يهر يېڭى
كهلگهن كۆچمهنلهرنىڭ ۋاقىتلىق تۇرۇش ئورنى بولۇپ، سىز سىرتالرغا خالىغانچه چىقااليسىز، كۈتۈپخانىغا
بېرىپ ئۆگىنىش قىالاليسىز، فىنچه كۇرسقا قاتنىشىپ تىل ئۆگىنىشنى باشلىيااليسىز، مهسجىتلهرگه بېرىپ
ناماز ئوقۇيااليسىز، ئهگهر پۇلىڭىز تۈگهپ كهتكهن بولسا، ھهتتا ھهر ئايدا سىزگه بىرنهچچه يۈز ياۋرو ياردهم

پۇلمۇ بېرىدۇ. 
   س: ئۇيغۇر تىلىدىن باشقا تىل بىلمهيمهن،قانداق قىالرمهن؟

    ج: ئهنسىرىمهڭ،فىنچه-ئۇيغۇرچه،فىنچه-خىتايچه تهرجىمانالرنى فىن ھۆكىمىتى ئۆزى ئورۇنالشتۇرىدۇ.
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    س: ئىلتىجا قىلغاندا نېمه دهيمهن؟
   ج: سىز ساقچىغا ئۈزىڭىزنى تاپشۇرغاندا، ئهلۋهتته مهن ئۇيغۇر،شهرقى تۈركىستاندا خىتاي مۇنداق مۇنداق
ئهسكىلىكلهرنى قىلىۋاتىدۇ....مهن قاچتىم ۋه سىلهرنىڭ ھىمايهڭالرغا مۇھتاجمهن دهيسىز. لېكىن، سهن
ئهگهر خىتايغا تاپشۇرۇپ بېرىلسهڭ، بېشىڭغا نېمه كۈنلهر كېلىشى مۇمكىن دېگهن سوئالغا مهنتىقىلىق
ئىخچام جاۋابىڭىز بولۇشى كېرهك. سىزدىن تۇغۇلغان ۋاقىتتىن تارتىپ ھازىرغا قهدهر نېمه ئىشالر بىلهن
شۇغۇلالندىڭ، قايسى مهكتهپلهرده ئوقۇدۇڭ؟دېگهندهك سۇئالالر تهپسىلى سورۇلۇپ ئارخىپالشتۇرۇلىدۇ.(رهت
جاۋابى ياكى ئۇزۇندىراق جاۋاپ ئاالي دېسىڭىز، سۈرىيهگه ياكى ئوتتۇرا شهرقنىڭ پۇستانى دۆلىتىگه بېرىپ

كهلگهن ئىدىم دهڭ،چاخچاق.)
   س: سىز فىنالندىيهنىڭ ئولتۇرۇمىنى ئالغاندىن كېيىن، قانداق ئىمكانىيهتلهرگه ئېرىشىسىز؟

  ج: سىز تىل ۋه بىرهر كهسىپنى ئۆگىنىپ بولغۇچه دۆلهت سىزنىڭ ئۆي ئىجاره ۋه ئوقۇش چىقىمىڭىزنى
كۆتۈرىدۇ، ئىشسىزلىق كاپالهت پۇلى بېرىدۇ.باشقا دۆلهتتىكى ئائىلىڭىزنىڭ قولىدا ئىناۋهتلىك بىرهر

دۆلهتنىڭ پاسپورتى بولسا، ئهكىلىپ بېرىدۇ.
   س: ئهگهر باشقا بىر شهنگهن دۆلىتىنىڭ ۋىزىسىنى ئېلىپ، فىنالندىيهده ئىلتىجا قىلسام بۇالمدۇ؟

  ج: گهرچه سىز بۇ ئارقىلىق فىنالندىيهگه كېلىپ، ئهمما ئهمهلىي ئهھۋالنى يوشۇرۇپ پاسپورتنى
كۆرسهتمىگهن تهقدىردىمۇ، قايسى دۆلهتىنىڭ ۋىزىسى بىلهن كهلگهن بولسىڭىز،شۇ دۆلهتكه قايتۇرۇۋېتىدۇ ۋه

شۇ دۆلهتته ئىلتىجا قىلسىڭىز بولىدۇ.
   س: ياۋروپانىڭ مهلۇم بىر دۆلىتىگه ئىلتىجا قىلىپ بولۇپ، ئىچىم سىقىلىپ فىنالندىيه گه كېلىۋالسام

بوالمدۇ؟
    ج: ياق! سىز شهنگهن دۆلىتىدىن تۇنجى بولۇپ قايسى دۆلهتكه ئىلتىجا قىلغان بولسىڭىز، بارماق ئىزىڭىز

سهۋهپلىك ئهشۇ دۆلهتكه قايتۇرۇلىسىز. بۇ بىرمۇنچه ۋاقىت ئىسراپچىلىقى.
    س: فىنالندىيه ۋىزىسىنى ئېلىشتا بىرهرسىنىڭ ياردىمى ياكى ئارقا ئىشىك ئۆتهمدۇ؟

    ج: ياق،فىنالندىيه دۇنيادا پارىخورلۇق يوق دىيهرلىك دۆلهت بولۇپ، مهيلى ۋىزا ئىشى، مهيلى باشقا ئىقامهت،
ۋىزا، ۋهتهنداشلىق،ئهدلىيه ئىشلىرى جهھهتته بولسۇن، قانۇندا نېمه دهپ كۆرسىتىلگهن بولسا، شۇ بويىچه

گۇيا سائهتنىڭ ئىستىرېلكىسىدهك ئىشلهيدۇ.
   ئهسكهرتىش: ھازىرغا قهدهر فىنالندىيهنىڭ نورمال ۋىزىسىنى قويدۇرۇپ كېلىپ ئىلتىجا بىلهن ئوتۇرۇم
ئالغان، فىنالندىيهدىن ئۇچۇپ ئۆتىدىغان ئايروپىالن ئارقىلىق فىنالندىيهگه ئىلتىجا قىلىپ كېلىپ يېشىل
كارتا ئالغانالر بار. شۇنى ئهسته ساقلىۋېلىش كېرهككى، تۈركىيه پاسپورتى، قازاقىستان ۋه قىرغىزىستان
پاسپورتى بىلهن ئىلتىجا قىلىش كويىدا بولۇش بىر مۇنچه ئىقتىسادىي ۋه ۋاقىت ئىسراپچىلىقىغا ئۇچراشتىن

باشقا نهرسه ئهمهس.
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    ئهدھهمجان زاكىر 1944-1949-يىللىرىدىكى ئىككىنچى قېتىملىق شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق
ئىنقىالبىنىڭ سابىق جهڭچىسى، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئامېرىكادىكى ئاخىرقى شاھىتى

ھېسابلىنىدۇ. بۇ پېشقهدهم ئىنقىالبچى 2020-يىلى، 24-يانۋار 96 يېشىدا ئامېرىكادا ۋاپات بولغان.
    1928-يىللىرىدىن 1932-يىللىرى ئارىسىدا سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئېلىپ بېرىلغان باي-كۇالكالرغا زهربه
بېرىش، كوپېراتسىيهلهشتۈرۈش ھهرىكهتلىرىنىڭ زهربىسىگه ئۇچراپ، ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ قېلىشىنى ئۈمىد
قىلغان ۋه ئاچارچىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى نۇرغۇنلىغان ئۆزبېك، قازاق، ئۇيغۇر،
قىرغىز، رۇسالر ۋه باشقا مىللهت مۇساپىرلىرى ئىلى، تارباغاتاي، قهشقهر، ئاقسۇ قاتارلىق چېگرا جايالرغا
قېچىپ كېلىپ ماكانالشقانىدى. ئهنه شۇ قېتىم ئهدھهمجان ئهپهندىمۇ ئۈچ ياش ۋاقتىدا ئاتا-ئانىسى بىلهن
بىرگه مۇساپىرلىق سهپىرىگه ئاتلىنىپ ئۆزبېكىستاندىن غۇلجىغا كېلىپ يهرلهشكهن. ئهنه شۇ ۋهقهلهرده
ئۇنىڭ ئۆمۈرلۈك ھهمراھى، يهنى ئايالى تۆرهم پاشامۇ ئاتا-ئانىسى ۋه قېرىنداشلىرى بىلهن ئۆزبېكىستاندىن
كېلىپ ئىلىغا يهرلهشكهن. ئۇالر غۇلجىدا چوڭ بولۇپ، ئۆزبېك نهمۇنه مهكتىپىده ئوقۇپ چوڭ بولغان.
ئهدھهمجان ئهپهندى ئهنه شۇ ئۆزبېك نهمۇنه مهكتىپىنى پۈتتۈرۈپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، شهرقىي تۈركىستان

ئىنقىالبى پارتىالپ، ئىنقىالب قوينىغا ئۆزىنى ئاتقانىدى.
   1944-يىلى، 7-نويابىر كۈنى غۇلجا قوزغىلىڭى پارتىلىغان چاغدا  ئهدھهمجان زاكىر 17 ياشتا ئىدى.
ئهدھهمجان زاكىر 1944-يىلى، 12-نويابىر كۈنى غۇلجىدا قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه
بىۋاسىته شاھىت بولغان. ھهم شهرقىي تۈركىستان پارتىزانلىرى ئهترىتىنىڭ بىر جهڭچىسى سۈپىتىده، مۇشۇ
يىلى ھهرهمباغ، الڭشاڭ ئايرودرومغا كىرىۋالغان خىتاي گومىنداڭ ئارمىيهسىنى قورشاپ يوقىتىش جهڭلىرىگه
قاتناشقان. ئۇ ھهرهمباغ جېڭىده دۈشمهنگه قارشى ئېتىلغان ماكسىم پىلىموتىغا ئوق تىزىپ بهرگهن ئىكهن.
1945-يىلى 8-ئاپرېلدا شهرقىي تۈركىستان مۇنتىزىم مىللىي ئارمىيهسى قۇرۇلغاندا، شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھهربىي ۋهزىپه ئۆتهش قانۇنى بويىچه ئۇنىڭ يېشى ئهسكهر بولۇش ئۆلچىمىگه توشمىغانلىقى
سهۋهبلىك، ئۇنىڭ مىللىي ئارمىيه جهڭچىسى بولۇش ئىمكانىيىتى بولمىغان. ئهمما ئۇ يهنىال ھهر خىل يولالر

بىلهن ئازادلىق ئۇرۇشىغا ياردهم بېرىدىغان پىدائىيلىق خىزمهتلىرىنى ئادا قىلغان.
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ئهدھهمجان زاكىر

بۈيۈك سىماالر



   ئهدھهمجان ئهپهندى ئهينى ۋاقىتتىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهھبهرلىرىدىن ئهلىخان تۆره،
ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالر بىلهن ئۇچراشقان، ئۇالرنىڭ يالقۇنلۇق نۇتۇقلىرىنى كۆپ قېتىم ئاڭلىغان.

    ئهدھهمجان ئهپهندى 1946-يىلى، 7-ئايدا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىلهن خىتاي تهرهپ ئارىسىدا
تۈزۈلگهن بىتىم بويىچه بىرلهشمه ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندا غۇلجىدا ئىدى. ئۇنىڭ ئايالى تۆره پاشا خانىمنىڭ
ئهسلىشىچه، 1946-يىلى 9-10-ئايالردا ئۇ، مهسئۇد سابىرى بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭدىن ئۆزى ئۈچ ياش
ۋاقىتلىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېرىپ، سىبىرىيه تۆمۈر يولىدا قاتنايدىغان پويىز ئارقىلىق تيهنجىنگه
تىجارهت ئۈچۈن كېتىپ، كېيىن شۇ جايالردا تۇرۇپ قالغان دادىسى يۇنۇس خوجىنىڭ نهنجىڭده ھايات
ياشاۋاتقانلىق خهۋىرىنى ئاڭاليدۇ. شۇ يىلى 12-ئايدا ئهخمهتجان قاسىمى، مهسئۇد سابىرى بايقوزى قاتارلىقالر
نهنجىڭگه بېرىپ خىتاي گومىنداڭ پارتىيهسىنىڭ خهلق قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىش سهپىرىگه ئاتالنغاندا،
ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن ئهدھهمجان ئهپهندى ئۆمهك بىلهن بىرگه نهنجىڭگه بارىدۇ.
ئهدھهمجان ئهپهندىنىڭ خانىمى، 94 ياشلىق تۆره پاشا خانىمنىڭ ئهسلىشىچه، ئۇنىڭ نهنجىڭغا بېرىشىدا

مهسئۇد سابىرى مۇھىم رول ئوينىغان ئىكهن.
   ئهدھهمجان زاكىر ئهپهندى كېيىن ئىلىغا قايتىپ كهلگهن ۋه 1949-يىلى خىتاي كومپارتىيىسى شهرقىي
تۈركىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندىن كېيىن، 1950-يىلالردا ئايالى تۆره پاشا بىلهن بىرگه تيهنجىنگه
بېرىپ، تيهنجىن، شاڭخهي قاتارلىق جايالردا تاكى 1960-يىلالرغىچه تىجارهت بىلهن شۇغۇلالنغان ۋه
«مهدهنىيهت ئىنقىالبى» مهزگىلىده چهت مهملىكهتلهرگه كېتىشكه مهجبۇر بولۇپ، ئالدى بىلهن تۈركىيهگه

كهلگهن، ئارقىدىن 1969-يىلى ئامېرىكاغا كېلىپ يهرلهشكهن.
    ئهدھهمجان ئهپهندىنىڭ 1969-يىلىدىن بۇيانقى يېقىن دوستى، پېشقهدهم ئۇيغۇر پائالىيهتچىسى غوالمىدىن
پاختا ئهپهندىنىڭ ئهسلىشىچه، ئهدھهمجان ئهپهندى ئامېرىكاغا كهلگهندىن كېيىن ئۆزى بىلهن دوستلىشىپ،
پۈتۈن كۈچى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي، مهدهنىيهت ۋه باشقا مهسىلىلىرىنى ئامېرىكا جامائىتىگه
ئاڭلىتىش، ئۇيغۇرالر مهسىلىسىنى خهلقئاراغا تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئۆتكهن. ئۇ، بۇ سهپته

ھېچقاچان بوشاشمىغانىدى.
    ئهدھهمجان ئهپهندى ئامېرىكادا ياشىغان يېرىم ئهسىردىن ئارتۇق ھاياتىدا ۋهتىنىنى ھهر قاچان ئۇنتۇپ
قالمىغان ۋه ئۇنىڭ ئىشقىدا ياشىغان. ئۇ 1997-يىلى، 5-فېۋرال غۇلجا نامايىشى قانلىق باستۇرۇلغاندىن
كېيىن، ئامېرىكادىكى ساناقلىق ئۇيغۇرالر بىلهن بىرگه بېلىگه ئاق باغالپ نامايىش قىلىپ، باستۇرۇلغان
غۇلجا ياشلىرىغا تهزىيه بىلدۈرۈپ، ئۆزىنىڭ ۋهتهن، مىللهت سۆيگۈسىنى نامايان قىلغان. بۇ نامايىش
ۋاشىنگتوندىكى دهسلهپكى ئۇيغۇر نامايىشلىرىدىن ئىدى. بۇ نامايىشنىڭ سۈرىتى ھازىرمۇ جانلىق پاكىت

سۈپىتىده كۆزگه تاشلىنىپ تۇرماقتا.
   ئهدھهمجان زاكىر ئهپهندىنىڭ دېيىشىچه، ئۇنىڭ ئۈچۈن ھاياتىدىكى ئهڭ گۈزهل چاغالر ئهنه شۇ غۇلجىدا،
ئهنه شۇ ئىلى دهرياسى بويىدا، ئهنه شۇ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بايرىقى لهپىلدىگهن ئهركىن ۋه ئازاد
غۇلجا كوچىلىرىدا ئۆتكهن. بۇ ھايات ئۇنىڭ پۈتۈن ھاياتىنىڭ ئهڭ بهختلىك قىسمىدۇر. ئۇ تاكى ۋاپات تاپقانغا
قهدهر، ئۆزى چوڭ بولغان غۇلجىنى، بۇ جاينى مهركهز قىلىپ قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى

سېغىنىپ ئۆتكهن.
   بىز شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تىرىك شاھىدى، ئۆمۈرلۈك ئىنقىالبچى ئهدھهمجان زاكىر
ئهپهندىنىڭ ۋاپاتىغا چوڭقۇر تهزىيه بىلدۈرىمىز، ئائىلىسىدىن قىزغىن ھال سورايمىز. ئهزىز مىللىتىمىزگه
پېشقهدهم ئىنقىالبچىالرنىڭ قهدرىنى قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئېگىلمهس-سۇنماس روھىدىن ئۈلگه ئېلىشىنى، كۈرهش
ئىچىده ئۆتكهن ھاياتىدىغان تهجرىبه ئۆگىنىشىنى، ۋهتىنىمىز ۋه خهلقىمىزنىڭ ئۈزۈل-كېسىل ھۆرلۈكى ئۈچۈن

پۈتۈن كۈچى بىلهن ئالغا بېسىشىنى سورايمىز.
 

ئهسكهرتىش: بۇ تهرجىمھالنى «ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى» ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى تور بېتىده ئېالن
قىلىنغان مۇناسىۋهتلىك خهۋهرلهر ئاساسىدا تهييارلىدى.
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    ھهر-بىر دۆلهتنىڭ ئۆزىگه خاس مائارىپ ئهندىزىلىرى بولىدۇ. ئهمما، ئىلىم-پهنده دۇنيانىڭ ئالدىدا ماڭغان
دۆلهتلهردىكى بىر تۈركۈم مائارىپ ئهندىزىلىرى ۋه بهلگىلىمىلىرى ھهر-بىر ئىلىمسۆيهر ئىنساننىڭ

قىزىقىشىنى قوزغىشى تهبئىي. 
    تۆۋهنده مهن ياپونىيه مائارىپىغا ئاالقىدار ئۆزگىچىلىكلهردىن بهزىلىرىنى توپالپ چىقتىم. بۇ ھهرگىزمۇ
مۇشۇ مهزمۇندىكى ئهڭ ياخشى ماتېرىيال بواللمايدۇ. ئهمما، بۇ مهزمۇنالر ئوقۇرمهنلىرىمىزگه ئاز-توال

مهنپهئهت بېرهلىشى مۇمكىن.
    ياپونىيه مائارىپ سېستىمىسىدىكى بهزى ئۆزگىچىلىكلهر تۆۋهندىكىچه:

    [1] يهسلىده تهربىيىسى ئېلىش مهجبۇرىيهت.
   ياپونىيهده يهسلى مائارىپى تهربىيىسى ئېلىش مهجبۇرىيهت بولۇپ، بالىالر ئادهتته ئۈچ ياشقا توشقاندىن
باشالپ يهسلىگه بېرىشقا باشاليدۇ. بالىالر يهسلى مهزگىلىده ئاددىي ھېسابالرنى، خىراگانا ۋه كاتاكانا

يېزىقلىرىنى، شۇنداقال ئويناشنى ئۆگىنىدۇ.
    ياپون بالىلىرى يهسلىده تامامهن ھهقسىز ئوقۇيدۇ. بۇ 2019-يىلى ئۆكتهبىردىن باشالپ يولغا قويۇلدى. بهزى
خۇسۇسىي يهسلىلهرده بىر باال ئۈچۈن ئايلىق ئهڭ يۇقىرى يهسلى چىقىمى 25700 يېىن قىلىپ بهلگىلهنگهن.
(200 دولالر ئهتىراپىدا) تۆۋهن كىرىملىك ئائىلهر يهنه نۆل ياشتىن ئىككى ياشقىچه بولغان، يهسلى يېشىغا

توشمىغان پهرزهنتلىرى ئۈچۈن دۆلهتتىن ياردهم پۇلى تهلهپ قىالاليدۇ.
ياپونىيهده باشالنغۇچ ۋه ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇش ھهققى ئېلىنمايدۇ.

    [2] ئهدهب-ئهخالق ئۆگىنىش بىلىم ئېلىشنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ.
    ياپونىيهده باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن تاكى ئۇالر تۆتىنچى سىنىپقا چىققۇچه (تهخمىنهن ئون

ياشقا كىرگۈچه) ئىمتىھان ئېلىنمايدۇ. ئۇالرنىڭ پهقهت بهزى كىچىك تىپتىكى سىناقالردىن ئۆتۈشى يېتهرلىك.
ياپونىيه مائارىپچىلىرى باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ دهسلهپكى ئۈچ يىلىدىكى ئهڭ مۇھىم نهرسه بىلىم ئۆگىنىش
ئهمهس دهپ قارايدۇ. بۇ ياشتىكى بالىالرنىڭ ئادهتته ساغالم ئۆسۈپ يېتىلىشىگه كۆڭۈل بۆلۈنىدۇ. بۇ مهزگىلده
بالىالرغا باشقىالرنى ۋه ھايۋاناتالرنى ھۆرمهتلهش، مهردانه بولۇشى، باشقىالرغا ھېسىداشلىق قىلىش،
ھهقىقهتنى ئىزدهش، ئۆزىنى كونترول قىلىش ۋه تهبىئهتنى ئاسىراش قاتارلىق خىسلهتلهرنى ئۆزلهشتۈرۈش

ئاساسى نىشان قىلىنىدۇ.
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    [3] يېڭى ئوقۇش مهۋسۇمى ھهر يىلى ئاپرېلنىڭ بىرىنچى كۈنى باشلىنىدۇ.
ياپونىيهده يېڭى ئوقۇش مهۋسۇمى 4-ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى باشلىنىدۇ. ياپونىيهده ئوقۇش يىلى ئۈچكه
بۆلۈنگهن بولۇپ، بۇ ئۈچ مهۋسۇم تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت: بىرىنچى ئاپرېلدىن 20-ئىيۇلغىچه، بىرىنچى

سېنتهبىردىن 26 دېكابىرغىچه، يهتتىنچى يانۋاردىن 25-مارتقىچه.
بۇ ئارقىلىق ياپونىيىلىكلهر يازدا ئالته ھهپته، قىشتا ۋه ئهتىيازدا ئىككى ھهپته تهتىل قىالاليدۇ.

    [4] ياپونىيه مهكتهپلىرىده تازىلىق ئىشچىلىرى يوق.
ھهر بىر سىنىپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى سىنىپ، كارىدور، ھهتتا ھاجهتخانىالرنىمۇ نۆۋهتلىشىپ تازىاليدۇ. بۇ
ئارقىلىق بالىالر كىچىك ياشالردىال ھهمكارلىشىپ ئىش قىلىش ۋه ئۆز-ئارا ياردهملىشىش خىسلىتىنى
شهكىللهندۈرۈپ بولىدۇ. ئوقۇش يېشىدىكى بالىالر تازىلىق قىلىشقا كۆپلهپ ۋاقىت ۋه زېھىن ئاجراتقانلىقى
ئۈچۈن، تهبئىي ھالدا ئهخلهتلهرنى قااليمىقان تاشلىمايدىغان بولىدۇ. شۇنداقال، بۇ ئارقىلىق ئۆز ئهمگىكىنى ۋه

باشقىالرنىڭ ئهمگىنى ھۆرمهتلهيدىغان، شۇنداقال مۇھىتنى ئاسرايدىغان بولۇپ يېتىشىپ چىقىدۇ.
   [5] ئوقۇغۇچىالرنىڭ تامىقى ئوزۇقلۇقشۇناسالرنىڭ رېتسىپى بويىچه تهييارالنغان.

    باشالنغۇچ ۋه تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپلهرده ئوقۇغۇچىالر سىنىپتا بىرلىكته چۈشلۈك تاماق يهيدۇ. تاماقالر
ئاشپهزلهرنىڭ خاھىشى بويىچه ئهمهس، ئوزۇقلۇقشۇناسالرنىڭ رېتسىپى بويىچه تهييارلىنىدىغان بولۇپ، بالىالر
مهكتهپته تۇرۇپمۇ ساغالم ئوزۇقلىنىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدۇ. بۇ ئارقىلىق زېھىن كۈچى ۋه ساغالم ئۆسۈپ

يېتىلىشى بىخهتهرلىككه ئىگه بولىدۇ.
    [6] ئوقۇغۇچىالرنىڭ قوشۇمچه تهربىيىلىنىشى كۆلهملهشكهن

    ئوقۇغۇچىالر باشالنغۇچ مهكتهپتىال كهچلىك ۋه شهنبه، يهكشهنبىلىك كۇرۇسلىرىغا قاتنىشىدۇ. بۇنىڭدىكى
سهۋهب ئۆزىنى يېتىلدۈرۈش ۋه ياخشى ئوتتۇرا مهكتهپلهرگه ئۆتۈش ئۈچۈندۇر. ياپونىيهده ئادهتته كهچ سائهت

توققۇزدا قاتناش ۋاسىتىلىرى كهچلىك كۇرستىن ئۆيىگه قايتقان ئوقۇغۇچىالر بىلهن تولغان بولىدۇ.
   [7] ئاساسلىق پهنلهر

    ئوقۇغۇچىالر مهكتهپته ياپونچه، ھېساب، ئىلىم-پهن، ئىجتىمائىي بىلىملهر، مۇزىكا، قول ھۈنهرۋهنچىلىكى،
تهنتهربىيه، ئائىله مالىيهسى قاتارلىق پهن ۋه تۈرلهرنى ئۆگىنىدۇ. ياپونىيهده كۆپلىگهن باشالنغۇچالردا

ئىنگىلىز تىلىمۇ ئاساسلىق پهن سۈپىتىده ئۆگىتىلىشكه باشلىدى.
    ياپونىيهده ئوقۇغۇچىالرنىڭ مهيلى باشالنغۇچتا، تولۇقسىز ئوتتۇرىدا ياكى تولۇق ئوتتۇرىدا سىنىپ چۈشۈپ

قېلىش، مهلۇم بىر يىلنى قايتا ئوقۇش ھادىسىسى مهۋجۇت ئهمهس.
   [8] ئوقۇغۇچىالر ياپون ھۆسنى خهت سهنئىتى ۋه شېئىرىيهت ئۆگىنىدۇ.

   ئوقۇغۇچىالر مهكتهپته ياپون ھۆسنى خېتىنى ئۆگىنىدۇ. بۇنىڭ ئۇسۇلى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، بامبۇك
قهلهمنى سىياھقا چىالپ، ھۆسنى-خهت يېزىشنى مهشىق قىلسىال بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ
ئىستېتىك تۇيغۇسى ۋه گۈزهل-سهنئهت تۇيغۇسى يېتىلدۈرۈلىدۇ. شۇنداقال، مهكتهپلهرده بالىالرغا ئهنئهنىۋىي

ياپون شېئىرىيىتىمۇ ئۆگىتىلىدۇ.
   [9] ئوقۇغۇچىالرنىڭ مهكتهپ فورمىسى كىيىشى مهجبۇرىيهت.

    ئوتتۇرا مهكتهپتىن باشالپ، ھهممه ئوقۇغۇچىنىڭ مهكتهپ فورمىسى كىيىپ مهكتهپكه كېلىشى شهرت. ھهر
بىر مهكتهپنىڭ مهكتهپ فورمىسى ئۆزىگه خاس الھىيىلهنگهن. ئهمما، ئادهتته ئوقۇغۇچىالر ھهربىي

پاسوندىكى، قىزالر دېڭىز ئارمىيه فورمىسى پاسونىدىكى فورمىالرنى كىيىدۇ.
   [10] ئوقۇغۇچىالرنىڭ يۈرۈش-تۇرۇشىغا قويۇلىدىغان تهلهپلهر.

   ئوقۇغۇچىالرنىڭ چېچىنى بويىۋېلىشى چهكلهنگهن بولۇپ، ئوقۇغۇچىالرغا چېچىنى پهقهت تهبئىي رهڭگى
بويىچىال قويۇش رۇخسهت قىلىنغان. ئوغۇلالرنىڭ ئۇزۇن چاچ قويۇشى چهكلهنگهن بولۇپ، قىسقا ۋه پاسونسىز

چاچ قويۇشى بهلگىلهنگهن.
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  قىز ئوقۇغۇچىالرنىڭ چېچىنى بۈدره قىلىش، گىرىم قىلىشى، تىرنىقىنى بويىشى ۋه زىبۇ-زىننهت تاقىشى
چهكلهنگهن. شۇنداقال، پهقهت ئاق رهڭلىك، قارا رهڭلىك، ياكى قېنىق كۆك رهڭلىك ئۇزۇن پايپاق كىيىشىگىال
رۇخسهت قىلىنغان. ناۋادا قىز ئوقۇغۇچى — مهسىلهن — قوڭۇر رهڭلىك پايپاق كىيىپ مهكتهپكه كهلگهن
تهقدىرده، بۇ مهكتهپنىڭ تۈزۈمىگه خىالپلىق قىلغانلىق دهپ قارىلىپ، ئۇالرنىڭ قائىدىگه ئۇيغۇن بولمىغان

كىيىمى مۇسادىره قىلىنىدۇ.
   [11] ئوقۇغۇچىالرنىڭ دهرسكه قاتنىشىش نىسبىتى 99.99 پىرسهنت.

ياپون ئوقۇغۇچىلىرى ھېچقاچان مهكتهپكه كېچىكىپ قالمايدۇ. ئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى
ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرىشىغا شهرتسىز بويسۇنىدۇ. ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىنتىزامچانلىقى يۇقىرى بولۇپ،

مهكتهپكه كېچىكى كېلىدىغان ياكى دهرس تاشاليدىغان ئىشالر پهقهتال يۈز بهرمهيدۇ دېيىشكه بولىدۇ.
كۆپ ساندىكى ياپون ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپكه بېرىشتىن ئاالھىده خۇشاللىق تاپااليدۇ.

 
   [12] ئوقۇغۇچىالرنىڭ تېلفون ئىشلىتىشى چهكلهنگهن.

ياپونىيهده ئوقۇغۇچىالرنىڭ يان تېلفونى ئىشلىتىشىگه يول يوق. ئهمما، باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ
دهرس بىناسىدىن سىرتقى يهرلهرده دهرستىن ئاۋۋال ياكى كېيىن تېلفون ئىشلىتىشىگه رۇخسهت قىلىنغان.
ئهگهر ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىنىپتا تېلفون ئىشلهتكىنىنى كۆرۈپ قالسا، ئوقۇغۇچىالرنىڭ تېلفونىنى

دهرھال مۇسادىره قىلىدۇ.
   [13] مهكتهپ ئاپتوبۇسى مهۋجۇت ئهمهس.

    ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خۇسۇسىي ماشىنىلىرى بولىدۇ. ئهمما، ياپونىيهده مهكتهپ ئاپتوبۇسى
دهيدىغان نهرسه مهۋجۇت ئهمهس. ئوقۇغۇچىالر مهكتهپكه پىياده، ۋېلسىپىتلىك ياكى ئاممىۋىي قاتناش
ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق كېلىدۇ. باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى مهكتهپكه ئادهتته كىچىك-كىچىك گۇرۇپپا

ھالىتىده كېلىدۇ.
   [14] ئاخىرقى قېتىملىق ئىمتىھاننىڭ نهتىجىسى ھهممىنى بهلگىلهيدۇ.

    ئوقۇغۇچىالر تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈش مهزگىلىده ناھايىتى سۈرلۈك بىر ئىمتىھان ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرغان
بولىدۇ. مۇشۇ ئىمتىھان ئۇالرنىڭ ئالىي مهكتهپكه قوبۇل قىلىناالش ياكى قىلىنالماسلىقىنى بهلگىلهيدۇ.
ئوقۇغۇچىالر بىر قېتىمدا پهقهت بىرال فاكۇلتېتۇتنى تاللىيااليدۇ. ئوقۇغۇچىنىڭ كهلگۈسىدىكى مائاشى ۋه

تۇرمۇش سهۋىيىسى مۇشۇ ئىمتىھان ئارقىلىق ئومۇمىي جهھهتتىن بهلگىلىنىپ بولغان بولىدۇ.
   [15] ئون سهككىز ياشقا تولمىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ كهچ سائهت ئوندىن كېيىن سىرتتا يۈرۈ-

شى چهكلهنگهن.
   ياپونىيهنىڭ ھهر قايسى شهھهرلىرىده بۇ ھهقتىكى بهلگىلىمه بىر-بىرىدىن پهرقلىق. ئهمما، توكيو ۋه
يوكوخاما قاتارلىق شهھهرلهرده ئ ون سهككىز ياشقا توشمىغان ئ وقۇغۇچىالرنىڭ كهچ سائهتن ئوندىن كېيىن

كىنوخانىغا بېرىشىغا ياكى ئاپتوماتىك ماشىنىالردىن نهرسه سېتىۋېلىشىغا يول قويۇلمايدۇ.
    [16] ساۋاتسىزلىق نىسبىتى نۆلگه يېقىن

    ياپونىيه پۇقرالىرىنىڭ ساۋاتلىقلىق نىسبىتى يۈز پىرسهنتكه يېقىنالشقان بولۇپ، ئىككىلى جىنىسنىڭ
ساۋاتلىق نىسبىتى ئوخشاش رهۋىشته ئهڭ يۇقىرى چهككه يهتكهن.

   1868-يىلىدىكى مېيجى ئىنقىالبىدىن كېيىن، ياپونىيهده غهربچه مائارىپ سېستىمىسى قوللىنىلغان.
مېيجى ھۆكۈمىتى ياپونىيهنى كۈچلۈك ۋه زامانىۋىي دۆلهت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن مۇشۇنداق قارار
قىلغان. مۇشۇ يىلالردىال ياپونىيه چهتئهلگه ئوقۇغۇچى ئهۋهتىپ، ئىختىساس ئىگىلىرىنى يېتىشتۈرۈشنى
جىددىي باشلىۋهتكهن. ياپونىيهده باشالنغۇچ ۋه تولۇقسىز ئوتتۇرا مائارىپى مهجبۇرىي مائارىپ قىلىنىپ
بهلگىلهنگهن. بۇ بهلگىلىمه ياپونىيه ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ئېچىنىشلىق مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن،
ياپونىيهنى  سورىغۇچى  بىرلهشمه  ھۆكۈمهت  تهرىپىدىن  قويۇلغان. ياپونىيهده  تولۇق  ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇش 
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مهجبۇرىيهت ھېسابالنمايدۇ. شۇنداقتىمۇ، ياپون ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرۈش
نىسبىتى 94 پىرسهنتكه يهتكهن.(2005-يىلىدىكى سىتاتىستىكا)

   [17] ياپونىيه ئۇنىۋېرسىتېتلىرى
   توكيو ئۇنىۋېرسىتېتى ياپونىيهدىكى ئهڭ داڭلىق ئۇنۋېرسىتېت بولۇپ، بۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ دهرىجىسى
دۇنيادا 22-ئورۇندا تۇرىدۇ. كيوتو ئۇنىۋېرسىتېتى ياپونىيهده 2-، دۇنيادا 35-، ناگويا ئۇنىۋېرسىتېتى ياپونىيهده
3-، دۇنيادا 83-ئورۇندا تۇرىدۇ. دۇنيادىكى بهش يۈز كۈچلۈك ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئون ئالتىسى ياپونىيهده.
ياپونىيهنىڭ يۇقارقى ئۈچ ئۇنىۋېرسىتېتى دۇنيادىكى يۈز چوڭ ئۇنىۋېرسىتېت قاتارىدىن ئورۇن ئالغان بولۇپ،
ئاسىيادىكى ھېچ قايسى دۆلهت بۇ جهھهتته ياپونىيهگه رىقابهتچى بواللمايدۇ. ياپونىيه ئامېرىكا، ئهنگىلىيه ۋه
شېۋىتسىيهدىن قالسا، دۇنيادىكى ئوتتۇز داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېت قاتارىدىن ئ ورۇن ئااللىغان تۆتىنچى نومۇرلۇق
دۆلهت ھېسابلىنىدۇ. ياپونىيه داڭلىق ئالىي مهكتهپ بهرپا قىلىش جهھهتته دۇنيادىكى يۇقىرى سهۋىيهده
تهرهققىي قىلغان دۆلهتلهردىن گېرمانىيه، فرانسىيه، فىنالندىيه، كانادا، گولالندىيه، دانىيه، شېۋىتسارىيه،

ئاۋسترالىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كهتكهن.
 

 

    ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىغان
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    1944-1949- يىللىرى ئارىسىدىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋه شهرقىي تۈركىستان مىللىي
ئازادلىق ئىنقىالبى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتكه ئىگه بولۇپ، بۇ ھاكىمىيهتنىڭ ۋه ئىنقىالبنىڭ
غهلىبىسىدىن تارتىپ تاكى ئاخىرىدا خىتاي كومپارتىيهسى قوشۇنلىرىنى  ئۇيغۇرالر دىيارىنى ئىشغال قىلىشى
ۋه شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنىڭ ئاخىرلىشىشىغىچه بولغان بارلىق جهريانالر ۋه

خۇالسىلهرده سوۋېت ئىتتىپاقى ئامىلى ئىنتايىن مۇھىم ئامىلدۇر. 
   سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ سىياسىي ئىستراتېگىيهلىك مهنپهئهتلىرىنى قوغداش،  ئۆزىنىڭ  تاشقى 
سىياسىتى، جۈملىدىن خىتاي ۋه ئۇيغۇرالر دىيارى-يهنى شهرقىي تۈركىستانغا قاراتقان سىياسىي
ئىستراتېگىيهلىرىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش  مهقسىتىده 1944-1949-يىللىرى ئارىسىدا شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتىگه كهڭ كۆلهمده ھهربىي  ياردهم بېرىش بىلهن بىرگه، مهزكۇر ياردهملهرنىڭ مۇھىم بىر قىسمى
سۈپىتىده  مهلۇم ساندا  ھهربىي-سىياسىي، مهمۇرىي، تېخنىكا  ۋه باشقا ساھهلهرگه ئائىت خادىملىرىنى
ئهۋهتتى. ئهمهلىيهتته، بۇ ياردهملهرنىڭ ھهممىسى مۇتلهق مهخپىي رهۋىشته ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، سوۋېت
ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئىزچىل تۈرده خهلقئارا سهھنىده، شۇنىڭدهك خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان
مۇناسىۋهتلىرىده ئۆزلىرىنىڭ مهزكۇر ئىنقىالبقا ۋه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه  ياردهم بهرگهنلىكىنى

ئېتىراپ قىلمىغانىدى.
    مهزكۇر خادىمالر بىردهك ھالدا سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىنىڭ
قارارىنى ئاساس قىلغان ھالدا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھهر قايسى مىنىستىرلىقلىرى ۋه ھهربىي ساھهسىدىن
تالالنسىمۇ، ئهمما بۇالر  ئهۋهتىلىش ۋه باشقۇرۇش جهھهتتىن بىۋاسىته سوۋېت ئىتتىپاقى خهلق ئىچكى ئىشالر
ۋه دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى، يهنى كېيىنكى ئىچكى ئىشالر ۋه دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقلىرى،
1947-يىلىدىن كېيىن  سوۋېت ئىتتىپاقى  مىنىستىرالر سوۋېتى تهركىبىدىكى ئىنفورماتسىيه كومىتېتى، يهنى

دۆلهت تاشقى رازۋېدكا ئورگىنىغا تهۋه ئىدى.
  شۇنى ئهسكهرتىش مۇمكىنكى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه مهخسۇس ھهر
ساھهلهر بويىچه خادىمالرنى ئهۋهتىپ ياردهم بېرىشى ئىككى باسقۇچتا ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بىرىنچى باسقۇچ
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تارىخ ۋه بىز

رازۋېتچىكالرمۇ؟  مهخسۇس خادىمالرمۇ؟
 شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىكى ستالىننىڭ  ئادهملىرى

نهبىجان تۇرسۇن ( تارىخ پهنلىرى دوكتورى)



1946-1943- يىللىرىغىچه، ئىككىنچى باسقۇچ 1947-1949-يىللىرىغىچىدۇر.  ھهر قايسى باسقۇچالردىكى
سوۋېت خادىملىرىنىڭ خىزمهت دائىرىسى ۋه يۈكلهنگهن ۋهزىپىلىرىده ئورتاقلىقالر ۋه ئۆزگىچه پهرقلىق

تهرهپلهر بار ئىدى.
 

سوۋېت سىياسىتىنىڭ  ئارقا كۆرۈنۈشى  
 

 شۇنى ئېنىق ئېيتىش زۆرۈركى،  سوۋېت رۇسىيهسى  1920-يىلالردا سابىق چار رۇسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ  قوشنا
شىنجاڭدىكى، يهنى شهرقىي تۈركىستاندىكى سىياسىتىگه ئاساسىي جهھهتتىن ۋارىسلىق قىلىپ، بۇ جايدا
ئۆزىنىڭ سىياسىي شۇنىڭدهك  سودا-ئىقتىسادىي تهسىرلىرىنى ساقالپ قېلىش ھهم ئۇنى مۇستهھكهم ھالدا
تىكلهش چارىسى قولالنغانىدى. سوۋېت  ھۆكۈمىتى  بۇ جايدا  ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنقىالب قوزغاپ،  مۇستهقىل

ھاكىمىيهت قۇرۇشىغا يول قويماسلىق سىياسىتى يۈرگۈزدى.
  مهزكۇر  جايدا سوۋېت  ھۆكۈمىتى، جۈملىدىن  يوسىف ستالىن رهھبهرلىكىدىكى كوممۇنىستالر پارتىيهسى
مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى 1933-1931- يىللىرى ئارىسىدىكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كهڭ كۆلهملىك
مىللىي ئازادلىق ۋه مۇستهقىللىق  ئىنقىالبى ۋه ئۇنىڭ نهتىجىسىده قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان ئىسالم
جۇمھۇرىيىتىنى قوللىماسلىق، ئهكسىچه، خىتاي مىلىتارىستى شېڭ شىسهيگه ھهربىي ياردهم بېرىپ، ئۇنى
ھىمايه قىلىشنى قارار قىلغانىدى.  سىياسىي بيۇرونىڭ1933-يىلى، 3-ئاۋغۇستىكى « شىنجاڭ خىزمىتى
ھهققىدىكى كۆرسهتمىسى »ده «شىنجاڭنىڭ خىتايدىن ئايرىلىشى لوزۇنكىسىنى قوللىماسلىق» قارارى
چىقىرىلغان بولۇپ، بۇ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى «شىنجاڭ سىياسىتى»نى تولۇق نامايان

قىلغانىدى.
  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى  كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسىئونالنىڭ  ۋه پۈتۈن ئىتتىپاق   بولشېۋىكلىرىنىڭ
كوممۇنىستىك  پارتىيهسى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىنىڭ «شىنجاڭدىكى ئىنقىالبالرنىڭ مىللىي ئازادلىق
ئىنقىالبى ھهرىكىتى ئىكهنلىكى»  ھهم ئۇنى قولالش ھهققىدىكى تهكلىپلىرىنى رهت قىلدى ۋه ھهتتا ئۇالرنىڭ 
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ «ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىدىن ئۇيغۇر كوممۇنىستلىرىنى شىنجاڭغا ئهۋهتىش»نى
چهكلىدى. سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاي مىلىتارىستى شېڭ شىسهينىڭ رهھبهرلىكىدىكى، نامدا خىتايغا تهۋه،
ئهمما خىتاي نهنجىڭ ھۆكۈمىتىگه بېقىنمايدىغان،  ئهمهلىيهتته سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كونترولۇققى
ئاستىدىكى يېرىم مۇستهقىل بىر ئۆلكه ھاكىمىيىتى بهرپا قىلىپ، بۇ ئۆلكىده ئۆزىنىڭ سودا-ئىقتىسادىي،
سىياسىي،  مهدهنىيهت ۋه باشقا  ھهر جهھهتتىكى تهسىرى ھهم ئىمتىيازىنى تىكلهپ، كۆپ يىلالر بۇ خىل

ۋهزىيهتنى داۋامالشتۇردى.
   بىراق،1941-يىلى، 6-ئايدا گىتلېر گېرمانىيهسىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا ھۇجۇم قىلىپ، سوۋېت-گېرمان
ئۇرۇشى پارتالپ، 1942-يىلىغىچه سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىنىڭ ئارقىمۇ-ئارقىدىن تارمار بولۇشىدهك ئېغىر
ۋهزىيهتتىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهغلۇپ  بولۇشىنى ھېس قىلغان  ئوتتۇرا ئاسىيا  جۇمھۇرىيهتلىرىگه  قوشنا  
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    شهرقىي تۈركىستاننى موسكۋانىڭ ھىمايىسى ۋه ياردىمى ئاستىدا 1934-يىلىدىن بۇيان ئىداره قىلىپ
كېلىۋاتقان خىتاي مىلىتارىستى شېڭ شىسهي موسكۋادىن يۈز ئۆرۈپ، ئۇنىڭ پۈتۈن تهسىرلىرىنى ھهيدهپ
چىقىرىپ، چوڭچىڭدىكى جاڭ كهيشى باشچىلىقىدىكى خىتاي جۇمھۇرىيىتى مهركىزىي ھۆكۈمىتىگه

بېقىنىپ، بۇ ئۆلكىنى جاڭ كهيشىنىڭ كۈنلۈكى ئاستىدا ئىداره قىلىش مهقسىتىگه  يهتمهكچى بولدى.
  نهتىجىده 1942-1944-يىللىرى ئارىسىدا  شېڭ شىسهي خىتاي مىللهتچىلىرىنىڭ  گومىنداڭ
ھاكىمىيىتىنىڭ قوللىشى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شىنجاڭدىكى بارلىق ئىمتىيازلىرىنى ئېغىر زهربىگه
ئۇچراتتى، بۇ جايدىكى قۇمۇلدا تۇرۇۋاتقان سوۋېت ئىتتىپاقى قوشۇنىنى، سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىھهتچىلىرى،
تېخنىكلىرى، ئىنژېنېرلىرى، كادىرلىرىنى ئۆز ۋهتىنىگه  قايتىپ كېتىشكه مهجبۇر قىلدى. سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ نېفىت، يهر ئاستى بايلىقلىرىنى قېزىش  شىركهتلىرى، سودا شىركهتلىرى، ئۈرۈمچىدىكى
ھهربىي ئايروپىالن ياساش زاۋۇتى قاتارلىق بارلىق ئورگانلىرى ۋه كارخانىلىرىنى تاقىدى شۇنىڭدهك سوۋېت
ئىتتىپاقى بىلهن داۋاملىشىۋاتقان  سودىالرنى ئۈزدى ھهم ئۆلكىده سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئاكتىپ 

ھهرىكهت باشلىدى.
   خىتاي ھۆكۈمىتى يهنه ئۈرۈمچىده ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ۋه ئهنگلىيهنىڭ كونسۇلخانىلىرىنى قۇرۇشىنى
قولغا كهلتۈرۈپ،  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن فاشىزمغا قارشى ئىتتىپاقداش بولسىمۇ، ئهمما ئىدېئولوگىيه
جهھهتتىن  سوۋېت  ئىتتىپاقى بىلهن زىددىيهتكه ئىگه ئامېرىكا ۋه ئهنگلىيهنىڭ  تهسىرىنى سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ  شىنجاڭدىن ئىبارهت مهزكۇر ئارقا ھويلىسىغا ئهكىرىش ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا
نىسبهتهن ئىستراتېگىيهلىك بېسىم يارىتىش تاكتىكىسىنى قولالنغانىدى. ۋهھالهنكى، ئامېرىكا قوشما
شتاتلىرى فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشتا سوۋېت ئىتتىپاقىنى  ئىتتىپاقداش قىلىپ تاللىغان ۋه  ئۇالر ئارىسىدىكى
ھهمكارلىقنى كۈچهيتىشكه ئاالھىده ئهھمىيهت بهرگهن بولغاچقا خىتاينىڭ شىنجاڭنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا
قارشى بازىغا ئايالندۇرۇشىغا، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن مۇناسىۋهتنى بۇزۇشقا ۋه جىددىيلهشتۈرۈشكه
قوشۇلمايتتى. لېكىن شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، شېڭ شىسهي  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهنئهنىۋى سىياسىي،

مهدهنىيهت، سودا-ئىقتىسادىي تهسىرلىرىگه ئېغىر تهھدىت پهيدا قىلىش ۋهزىيىتىنى داۋامالشتۇرۇۋهردى.
    يهنه بىر تهرهپتىن شېڭ شىسهي  ۋه گومىنداڭ دائىرىلىرى ئهشهددىي چوڭ خىتاي مىللهتچىلىكى سىياسىتى
يۈرگۈزۈپ، ئۇيغۇر قاتارلىق يهرلىك مىللهتلهرگه نىسبهتهن  كهمسىتىش، باستۇرۇش، چهكلهش سىياسىتى
قولالندى. شېڭ شىسهي ھاكىمىيىتى 1937-يىلىدىن  تارتىپ، 100 مىڭلىغان  ئادهملهرنى قولغا ئېلىپ،
ئاساسلىقى ئۇيغۇرالرنىڭ ھهتتا باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ داڭلىق ئهربابلىرى، ئاقساقاللىرى، بهگلىرى،
زىيالىيلىرىنى  ئۆلتۈرۈپ تېررورلۇق تۈزۈم ئورناتقانىدى.  بۇنىڭ بىلهن خىتايالر بىلهن يهرلىك مىللهتلهر
ئارىسىدىكى مىللىي زىددىيهتمۇ  ناھايىتى ئۆتكۈرلهشتى. نهتىجىده، ئۇيغۇر، قازاق ۋه باشقا مىللهتلهر
ئارىسىدا خىتاي ھاكىمىيىتىگه قارشى مهخپىي ۋه ئاشكارا قارشىلىق ھهرىكهتلىرى باشلىنىپ كهتكهن بولۇپ،
ئالدى بىلهن  1937 - يىللىرى قهشقهرىيه تهرهپته ئابدۇنىياز كامال قاتارلىقالر باشچىلىقىدا  خىتاي
ھاكىمىيىتىگه قارشى كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭالر پارتلىغان بولسا، 1940-يىلى، بولۇپمۇ 1943-يىلىدىن
باشالپ، ئالتاي تهۋهسىده قازاقالرنىڭ قوراللىق قارشىلىقلىرى باشالندى. ئهمما سوۋېت ئىتتىپاقى1938-1937-
يىللىرىدىكى ئۇيغۇر ۋه تۇڭگانالرنىڭ قوزغىالڭلىرىنى ھهربىي كۈچ بىلهن باستۇرۇپ بهردى شۇنىڭدهك  شېڭ
شىسهينىڭ كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتىگه كۆز يۇمدى ۋه قولالش پوزىتسىيهسىده بولغانىدى.
ئهپسۇسكى،  1942-يىلىدىن باشالپ، شېڭ شىسهي سوۋېت ئىتتىپاقىدىن يۈز ئۆرۈپ، ئۇنىڭغا قارشى

ھهرىكهتكه ئۆتكهندىن كېيىن موسكۋا بۇنىڭغا تاقهت قىلىپ تۇرالمىدى.
   مانا شۇنداق تۈرلۈك ئىچكى ۋه تاشقى ۋهزىيهت شارائىتىدا 1943-يىلى، 5-ماي كۈنى پۈتۈن  سوۋېت ئىتتىپاقى
بولشېۋىكلىرىنىڭ  كوممۇنىستىك پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى  «شىنجاڭ ھهققىده » 
يىغىن ئېچىپ، ئۇيغۇر ۋه باشقا مىللهتلهرنىڭ مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنى قولالش ۋه ھهر جهھهتلهردىن 
ياردهم بېرىش ئارقىلىق شېڭ شىسهينى ئاغدۇرۇشنى قارار قىلىپ، ئۆزىنىڭ مۇناسىۋهتلىك ھهرىكهتلىرىنى

باشلىۋهتتى.
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   ئهنه شۇنداق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشى ئاستىدا 1944-يىلى 9-ئايدا نىلقا قوزغىلىڭى ۋه ئارقىدىن 11-
ئايدا غۇلجا قوزغىلىڭى پارتالپ،1944-يىلى 12-نويابىر كۈنى غۇلجا شهھىرىده شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلۇپ، ئۇيغۇر، قازاق ۋه باشقا خىتاي ئهمهس مىللهتلهر ئۆز  مۇستهقىل ھاكىمىيىتىگه ئىگه
بولدى.  قوزغىالڭچىالر بىر ئايلىق جهڭلهر جهريانىدا ئىلىنىڭ كۆپ ناھىيهلىرىنى ئازاد قىلىپ، خىتاي
قوشۇنلىرىنى بىر قانچه جايالردا ئىسكهنجىگه ئالدى. شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ بۇ خىل يۇقىرى
ئىنقىالبىي قىزغىنلىقى ۋه خىتاي قوشۇنلىرىنى تېز ۋاقىتتا تارمار قىلغانلىقىنى  كۆرگهن سوۋېت ئىتتىپاقى
تهرهپ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه ھهربىي مهسلىھهتچى، قوراللىق ئهترهت، قورال-ياراق، ئوق-دورا
جهھهتلهردىن ياردهم كۆرسىتىپ، ئۇنى ئهمهلىي قولالشنى قارار قىلدى. سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئىشالر خهلق
كومىسسارى الۋرېنتىي بېرىيا ۋه  دۆلهت بىخهتهرلىك خهلق كومىسسارى ۋسېۋولود مېركۇلوفنىڭ 1944-يىلى 8-
دېكابىر كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاق ئالىي رهھبهرلىرى ستالىن ۋه مولوتوفقا يوللىغان مهخپىي دوكالتىدائىلىدىكى
مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرىنى تېخىمۇ قولالش ۋه ياردهم بېرىش ئۈچۈن مهخسۇس ن ك ۋ د (ئىچكى  ئىشالر
خهلق كومىسسارىياتى)گېنېرال مايورى ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف باشچىلىقىدىكى «ئاالھىده ھهرىكهت
گۇرۇپپىسى» ۋه مۇناسىۋهتلىك خادىمالرنى مهخپىي تۈرده ئهۋهتىش ھهم مهخسۇس تهربىيهدىن ئۆتكهن شىنجاڭ
ئاھالىسىدىن ۋه يهرلىك ئوتتۇرا ئاسىيالىقالردىن تۈزۈلگهن 590 كىشىلىك 5 ئاتلىق ئهترهتنى ئهۋهتىشنى تهلهپ
قىلدى.   «ئازادلىق تهشكىالتى» ئهزاسى ۋه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى باش كاتىپى
ئابدۇرهئۇپ مهخسۇم ئىبراھىمىنىڭ ( 1914-2005) ئېيتىشىچه  غۇلجا قوزغىلىڭى پارتالپ، بىر ئايالر ئۆتكهنده

سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى، گېنېراللىرى ياردهمگه كهلدى.
  رهسمىي ھۆججهتلهرگه كۆره، يهنى بېرىيا- 1944يىلى،- 12ئاينىڭ -23كۈنى ستالىن ۋه مولوتوفقا غۇلجىغا
ئهۋهتىلگهن گېنېرال مايور  يېگناروفنىڭ دوكالتىنى  يولالپ بهرگهن بولۇپ، مهزكۇر مهخپىي مهلۇماتتىن مهلۇم
بولۇشىچه، - 1944يىلى،- 12ئاينىڭ- 15كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاقى ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارىياتى ۋه
دۆلهت بىخهتهرلىك خهلق كومىسسارىياتى  تۈزگهن ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپپىسى  ن ك ۋ د گېنېرال مايورى
ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروفنىڭ باشچىلىقىدا ئىلىغا   كېلىپ، قورغاستا تۇرۇپ پائالىيهت باشلىغان ۋه 

كېيىن غۇلجىغا باردى.
 

ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروف  ( 1903-1976). باكۇدا تۇغۇلغان، رۇس.  1929-1937-يىللىرى تاجىكىستاندا ۋه ئۆزبېكىستاندا .
نكۋد ۋه چېگرا قوغداش قىسىملىرىدا كوماندىر بولۇپ ئىشلىگهن، ئۆزبېك تىلىنى ياخشى بىلىدۇ. ئۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى  ئوگپۇ
ۋه نكۋد سىنىڭ ئوتتۇرا ئازىئادىكى باشقارمىسىنىڭ مهسئۇلى بولغان. 1943-يىلى نكۋد گېنېرال مايورى بولغان ۋه  نكۋد
قوشۇنلىرىنىڭ قىزىل ئارمىيهنىڭ ئارقا سېپىنى قوغداش بويىچه باشلىقىنىڭ ئورۇنباسارى بولغان. 1944-يىلى نكۋد تهركىبىده
مهخسۇس شىنجاڭ ئۈچۈن تهييارالنغان ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى بولۇپ، غۇلجىغا كهلگهن ۋه پۈتۈن ئىشالرغا
رهھبهرلىك قىلغان. 1946-1947-يىلى، تۈركمهنىستان س س ر ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى بولغان.  ئۇ، 1953-يىلى بېرىيا
تۇتۇلغاندىن كېيىن زهربىگه ئۇچرىغان ۋه گېنېرال  مايورلۇق ئۇنۋانى ھهم ئوردېنلىرى تارتىۋېلىنغان.1976-يىلى موسكۋادا
.ئۆلگهن

118

4

5
.ГАРФ. Ф. Р-9401 с/ч. Оп. 2 ..بېرىيا ۋه مېركۇلوۋنىڭ ستالىن ۋه مولوتوۋقا يوللىغان دوكالتى. 8-دېكابىر، 1944-يىلى .
Д. 68.

6
.شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى باش كاتىپى ئابدۇرهئۇپ مهخسۇم ئىبراھىمى بىلهن سۆھبهت،2001-يىلى، 12-نويابىر .

.ГАРФ. Ф. Р-9401 с/ч. Оп ...بېرىيا ۋه مېركۇلوۋنىڭ ستالىن ۋه مولوتوۋقا يوللىغان دوكالتى. 8-دېكابىر، 1944-يىلى .
2. Д. 68.

7

4

5

6

7



  ن ك ۋ د (خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتى   )ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسى باشلىقى گېنېرال  مايور ۋ.
س. يېگناروف س  س س ر نىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىده تۇرۇشلۇق ئالىي ھهربىي-سىياسىي
مهسلىھهتچىسى سۈپىتىده غۇلجا شهھىرىگه  ئورۇنلىشىپ، مهخسۇس ھهربىي سىياسىي مهسلىھهتچىلىك
ئىشلىرىنى باشلىدى. مهزكۇر ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسى تهركىبىده  موسكۋادىن غۇلجىغا كهلگهنلهر
ئىچىدىكى  ن ك ۋ د –ن ك گ ب  ) خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتى -خهلق دۆلهت بىخهتهرلىك
كومىسسارىياتى   (1-باشقارمىسى،  4-بۆلۈمىنىڭ  باشلىقى گېنېرال لېتىنانت  ئالېكساندىر ئىۋانوۋىچ 
الڭفاڭ  ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ يېگناروفنىڭ مۇئاۋىنىلىقىغا  بهلگىلهندى.  ئۇ، ئىلگىرى، 1944-يىلى،

موڭغۇلىيه رهھبىرى  چويبالساننىڭ ئوسمان ئىسالم بىلهن موڭغۇلىيهده ئۇچرىشىشىغا  قاتناشقانىدى.
    مهزكۇر ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسى تهركىبىده يهنه ن ك گ ب(خهلق دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى
)پودپولكوۋنىكى،  1940-يىلىدىن  تارتىپ ئۈرۈمچىده تۇرۇپ، قهلهي كان شىركىتىنى سوۋېت تهرهپتىن
باشقۇرغان پېتىر ئاندرېيېۋىچ چبايېف، خهلق دۆلهت بىخهتهرلىك كومىسسارىياتى پودپولكوۋنىكى، سوۋېت
ئىتتىپاقى قهھرىمانى نىكوالي پروكوپيۇك   قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى.  گېنېرال يېگناروف غۇلجىنىڭ نوۋېيگورد
مهھهللىسىدىكى 2-نومۇرلۇق ئۆيده تۇرۇپ ئۆز خىزمهتلىرىنى ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن سوۋېت

مهسلىھهتچىلهر ئورگىنى جايالشقان بۇ جاي ئادهتته «2-دوم» دهپ ئاتالدى.
   شۇنىڭدىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى ھهربىي، سىياسىي، مهمۇرىي مهسلىھهتچىلىرى، خادىملىرى، ھهربىي
ئىنستروكتورلىرى ئارقىمۇ-ئارقىدىن شهرقىي تۈركىستانغا كىرىپ ئورۇنلىشىپ ئۆز ئىشلىرىنى باشقۇرۇپ،
شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبچىلىرىنىڭ  خىتاي ھاكىمىيىتىنى  پۈتۈن ئۆلكه مىقياسىدا ئاغدۇرۇپ تاشالشنى
مهقسهت  قىلغان  قوراللىق  كۈرهشلىرىگه   ئۆزلىرىنىڭ   تېگىشلىك   ھهسسىسىنى   قوشتى. مهزكۇر  سوۋېت

119

8

910

8
. Бармин В.А . 1999.  с.71-78
9
ئالېكساندىر ئىۋانوۋىچ الڭفاڭ ( 1907-1990). برېستتا تۇغۇلغان.  قىزىل ئارمىيهنىڭ رازۋېتكا ئىشلىرى ئوفىتسېرى. 1945-يىلى، .
نكۋد گېنېرال لېتىنانتى. 1942-1944-يىللىرى تۇۋا جۇمھۇرىيىتى ۋه موڭغۇلىيه خهلق جۇمھۇرىيىتىده ئاالھىده ۋهزىپه ئۆتىگهن.
1944-1946-يىللىرى، غۇلجىدا تۇرغان. 1953-1954-يىللى س س س رنىڭ خىتاي ئىچكى ئىشالر مىنسىتىرلىقىدىكى
مهسلىھهتچىسى بولغان. 1957-يىلى جازالىنىپ، 15 يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان، ئۇنۋانلىرى ۋه ئوردېنلىرى تارىۋېلىنغان.
.تارىۋېلىنغان. تۈرمىدىن چىقىپ، 1990-يىلى موسكۋادا ئۆلگهن

10
. Лубянка. ВЧК-ОГПУ-КВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1960. Справочник. Сост. А. И. Кокурин, Н. В.
Петров. М.: 1997  с.42, Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-
1945 гг. М., 2012, с. 303. Бармин В.А . 1999.  с.71-78

11
پېتىر ئاندرېيېۋىچ  چبايېاف. رۇس، ئۇزۇن مهزگىل سوۋېت ئىتتىپاقى  دۆلهت بىخهتهرلىك ئورگىنىنىڭ خىتاي بويىچه رازۋېتكا .
ئىشلىرىغا مهسئۇل بولغان. 1940-1943-يىللىرى  مايور ئۇنۋانىدا  سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن شېڭ شىسهي  تۈزگهن قهلهي قېزىش
شىركىتى كېلىشىمى بويىچه ئۈرۈمچىده تۇرۇپ خىزمهت قىلغان. ئۇ،  گېنېرال يېگناروف بىلهن بىرگه غۇلجىدا تاكى 1946-يىلى 
6-ئايغىچه تۇرۇپ، شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىگه مهسلىھهتچىلىك قىلغان. ئۇ، 1947-1949-يىللىر يهنه بىر قېتىم يېگناروف
.بىلهن بىرگه بۇ ئوپېراتسىيهگه مهسئۇل بولغان. ئۇ، 1970-يىلالردا موسكۋادا ياشاپ ۋاپات بولغان. ئۇنۋانى پولكوۋنىك

12
نىكوالي ئارخىپوۋىچ پروكوپيۇك (1902-1975).     سوۋېت-گېرمان ئۇرۇشى مهزگىلىدىكى داڭلىق<< ئوۋچى>> پارتىزان ئهترىتى .
كوماندىرى، 1944-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى قهھرىمانى ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن، 1944-يىلى، 12-ئايدا  ۋ.ك. يېگناروف بىلهن بىرگه
ئاالھىده ھهرىكهت گۇرۇپپىسىنىڭ ئهزاسى بولۇپ، غۇلجىغا كهلگهن. 1945-يىلى، 8-ئايدا تاشقورغاندىن باشالنغان ھهرىكهتكه
ئارقىدا تۇرۇپ يېتهكچىلىك قىلغان. ئۇ   دۆلهت بىخهتهرلىكى پودپولكوۋنىكى ئىدى. ئۇ ئهلىخان تۆره بىلهن كۆپ ئۇچراشقانىدى.
.ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن دۆلهت بىخهتهرلىك ساھهسىده ئىشلهپ، 1975-يىلى، موسكۋادا ئۆلگهن

11

12



مهسلىھهتچىلىرى ۋه ھهربىي خادىملىرىنىڭ سانى دهسلهپكى ۋاقىتالردا ئاز بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ  رولىمۇ
مۇھىم ئىدى. بىراق، ھهل قىلغۇچ ئامىل يهنىال شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ۋه ئىنقىالبقا
ئاتالنغان  ئۇيغۇر، قازاق ۋه شۇنىڭدهك ئۇيغۇرالر بىلهن بىر سهپته تۇرغان باشقا بارلىق خىتاي ئهمهس مىللهت

خهلقلىرى ئىدى.
 

ئۇيغۇر سوۋېت خادىملىرى
 

   بىرىنچى  تۈركۈمده سوۋېت ئىتتىپاقى ئهۋهتكهن مهسلىھهتچىلهر، ھهربىي خادىمالر ئارىسىدا ئاساسلىق
رهھبىرىي ئورۇننى بىۋاسىته موسكۋادىن كهلگهن گېنېرال  ۋ. س. يېگناروف ۋه ئا. ئى. الڭفاڭ قاتارلىقالر
ئىگىلهپ،  ھهربىي ئىشالرغا يېتهكچىلىك قىلغان بولسا،   ئوخشاشال  ئوتتۇرا ئاسىيا  جۇمھۇرىيهتلىرىدىن 
قازاق س س ر، قىرغىز س س ر  ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسارىياتىغا تهۋه،1930-يىلالردا بىر قېتىم شىنجاڭغا
ئهۋهتىلگهن ھهم يهرلىك مىللهت تىللىرىنى بىلىدىغان رۇسالر، شۇنىڭدهك كۆپ قىسىم يهرلىك مىللهت
ۋهكىللىرى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر  خادىمالرمۇ ئهۋهتىلدى.  بۇ، 1943-يىلى- 5مايدىكى قارارنىڭ نهتىجىسى بولۇپ،
ئۇنىڭدا ئوتتۇرا ئاسىيا  رېسپۇبلىكىلىرىدىكى يهرلىك مىللهت خادىملىرىنى ئهۋهتىش، شىنجاڭدىكى بۇ
ھهرىكهتلهرگه ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان   كوممۇنىستالر پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى 
سېكرىتارلىرى ۋه  مىنىستىرالر كېڭىشى رهئىسلىرىنى مهسئۇل قىلىش، شىنجاڭدىن چىققان مىللهت
كىشىلىرىدىن قوراللىق گۇرۇپپىالرنى قۇرۇش ۋه كادىرالرنى تهربىيىلهيدىغان مهكتهپلهرنى قۇرۇش ھهم باشقا
خىزمهت  پىالنلىرى بهگىلهنگهنىدى. شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتلىرى بويىچه بۇ
قارارالرنى ئىجرا قىلىشقا ئۆزبېكىستان كوممۇنىستالر پارتىيهسى بىرىنچى سېكرېتارى ئوسمان يۈسۈپوف
(1966- 1901)، شۇنىڭدهك قىرغىزىستان ۋه قازاقىستان كوممۇنىستلىرى پارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى
سېكرىتارلىرى  قاتارلىقالر بهلگىلهنگهنىدى.1962- 1964-يىللىرىدىكى قازاقىستان كومپارتىيهسى بىرىنچى
سېكرېتارى  بولغان ئىسمائىل يۈسۈپوفنىڭ (1914-2005) ئاشكارىلىشىچه، بۇ ھهرىكهتلهرگه، يهنى

ئادهملهرنى ئهۋهتىش ۋه باشقىالرغا ئوسمان يۈسۈپوف  مهسئۇل بولغانىدى.
   ئوتتۇرا ئاسىيا  جۇمھۇرىيهتلىرىدىن ئهۋهتىلگهن مهسلىھهتچىلهر ۋه خادىمالر  ئىچىده گېنېرال يېگناروفقا
بىۋاسىته بويسۇنىدىغانالردىن قازاقىستان خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىغا تهۋه ئىسكهندهر، يهنى ئىۋان
ئىۋانوۋىچ ئىۋانوف،    قىرغىزىستان خهلق ئىچكى ئىشالر كومىسسارىياتىغا تهۋه  پېتىر ساۋىنوف،  يهنى  زاكىر،
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يىللىرى مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شىتابىدا مهسلىھهتچى بولغان.  1946-يىلى، ۋهتىنىگه قايتىپ، 1951-1954-يىللىرى
ئۈرۈمچىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى باش كونسۇلخانىسىدا ئىشلىگهن، قايتقاندىن كېيىن ئالمۇتادا ئىنتۇرست ساھهسىده ئىشلهپ،
.پېنسىيهگه چىقىپ، 1975-يىلى ۋاپات بولغان. ئۇنۋانى ك گ ب پولكوۋنىكى

پېتىر ساۋىنوف. 1907-يىلى، ئىسسىقكۆل بويىدىكى پوكىروۋكىدا تۇغۇلۇپ ئۆسكهن، ئۇيغۇر، قىرغىز، ئۆزبېك تىللىرىنى ياخشى .
بىلىدۇ، 1930-يىلالردا ئافغانىستانغا ۋه ئۇيغۇرالر دىيارىغا تاشالنغان.  1943-1944-يىللىرى قىرغىزىستان نكۋد –نكگب ئورگىنىدا
ئىشلىگهن ۋه << باتۇر>> ئهترىتى بىلهن غۇلجىغا كېلىپ، جهڭ قىلغان ھهم  ئىۋان ئىۋانوف بىلهن ئاقسۇغا ئهۋهتىلگهن قوشۇندا
بىرگه بولغان، ئۇ شهرقىي تۇركىستان ئىچكى ئىشالر نازارىتى مهسلىھهتچى بولغان. 1980-يىلالردا كراسنادارودا ۋاپات بولغان
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گابىت مۇزىپوف، يهنى ئېلى مهمهدوف، دۈيشه نوغايبايېف ، راززاق ماۋالنوف   ۋه باشقا ئونلىغان  سوۋېتتىن 
كهلگهن رۇس، تاتار، قىرغىز،  قازاق، باشقۇرت، تۇڭگان، ئۆزبېك قاتارلىق مىللهتلىرىگه تهۋه ھهربىي ۋه پۇقرا

خادىمالرمۇ بار ئىدى.
   سوۋېت ئىتتىپاقى ئهنه شۇ يۇقىرىدىكى كىشىلهرنىڭ قاتنىشىشى ۋه ئىسھاقبېك مۇنۇنوف (1949-1902)،
ئىۋان گېئورگىيېۋىچ پالېنوف (1899-1955)  ۋه باشقىالرنىڭ كوماندىرلىقىدا  1945-يىلى، 1-ئاينىڭ بېشىغىچه
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه 590 كىشىدىن تهركىب تاپقان،  ئىسسىق-ئاتا، ئوش ۋه تاشكهنت ئهتراپىدا
ھهم قازاقىستاندا تهربىيهلهشتىن ئۆتكهن بهش ئاتلىق ئهترهتنى ئهۋهتكهن بولۇپ، بۇ ئهترهتلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ
قىسىم جهڭچىلىرى ئهسلى شهرقىي تۈركىستاندىن سوۋېت ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا قېچىپ كهتكهن ۋه ياكى
باشقا سهۋهبلهر بىلهن كېتىپ تۇرۇپ قالغان ئۇيغۇر، قىرغىز، قازاق، رۇس ياشلىرى، شۇنىڭدهك ئوتتۇرا
ئاسىيانىڭ يهرلىك تۈركىي مىللهتلىرىدىن ئىدى. بۇالرنىڭ ئىچىده قازاقىستانلىق ئۇيغۇرالردىن سوۋېت قىزىل
ئارمىيهسىنىڭ جهڭچى ۋه كىچىك ئوفىتسېرلىرىدىن، ۋهتهن ئۇرۇشىغا قاتناشقان مىرزىگۈل ناسىروف،

سهيدهخمهت ئۆمهروف، ئاسىم ئىبراگىموف    ۋه باشقا ئونلىغان كىشىلهر بار ئىدى.
  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بۇ چاغدا، يهنى  1945-يىلىنىڭ  1-ئېيىدا  شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتىنىڭ  ھهرقايسى مىنىستىرلىقلىرى ۋه ئىدارىلىرىگه  ئايرىم مهخسۇس مهسلىھهتچىلهرنى 
ئهۋهتكهن بولۇپ، ھهممه مهمۇرىي ئورگانالردا سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى بار ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ
مهسلىھهتچىلهرنىڭ  مۇتلهق كۆپ قىسمىنى ئۇيغۇرالر ئىگىلىدى. روشهنكى،  بۇنداق بولۇشىدىكى سهۋهب،
سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستان ئاھالىسىنىڭ  80%نىڭ ئۇيغۇرالرنى تهشكىل
قىلىدىغانلىقى،  بۇ ئىنقىالبنىڭ پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان مىقياسىدا غهلىبه قىلىشىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ھهل
قىلغۇچ رول ئوينايدىغانلىقى ھهمده شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ  ئاساسهن  ئۇيغۇرالرنىڭ
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. ئهلى مهمهدوف، يهنى گابىت مۇزىپوف  1906-يىلى باشقۇرتىستاندا تۇغۇلغان. 1920-1930-يىلالردا قاراقولدا ۋه گۈلچه چېگرا
پونكىتىدا ھهربىي خىزمهت ئۆتىگهن. 1937-يىلى ئاقسۇغا تاشالنغان. ئۇ 1944-يىلى، 22-دېكابىر كۈنلىرى ئىسھاقبېكنىڭ <<
بۇيگۇ>> ئهترىتى بىلهن بىرگه ئىلىغا كهلگهن ھهم تېكهس پولكىنى قۇرۇشقا قاتناشقان، 1945-1946-يىللىرى ئىچكى ئىشالر
مىنىستىرلىقىنىڭ مهسلىھهتچىسى بولغان. 1946-1949-يىللىر ئالتايدا تۇرغان، ئۇ  ۋهرتىنىگه قايتىپ ئوشتا ياشاپ، 1980-

يىلى ئوش شهھىرىده ۋاپات بولغان.

. دۈيشه نوغايبايېۋ، قىرغىز، ئىسسىق كۆللۈك،  ۋهتهن ئۇرۇشى مهزگىلىده سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىنىڭ ئوفىتسېرى، <<
بۇيگۇ>> ئهترىتى بىلهن سۈيدۈڭ، كۈره، غۇلجا ئهتراپىدىكى جهڭلهرگه قاتناشقان، تېكهس 1-ئاتلىق پولك كوماندىرى ۋه بىرىگادا
كوماندىرى بولغان. 1946-يىلى، 6-ئايدا ۋهتىنىگه قايتقان ھهم توقماق شهھىرىده پارتىيه كومىتېتى سېكرىتارىلىق ۋهزىپىلىرىده

بولغان.1968-يىلى ۋاپات بولغان

. راززاق ماۋالنوف، قىرغىز،  1933-1940-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپتىن قهشقهرىيهگه ئهۋهتىلگهن ۋه قىرغىز پولكىنىڭ
كوماندىرى بولغان. قوزغىالڭچىالرنى باستۇرۇشقا قاتناشقان. 1944-يىلى، << بۇيگۇ>> ئهترىتى بىلهن بىرگه  غۇلجا ۋه ئۇنىڭ
ئهتراپىدىكى جهڭلهرگه قاتناشقان. 1945-يىلى، 4-ئايدا تېكهس 2-ئاتلىق پولكىنىڭ كوماندىرى بولغان ۋه جىڭ ئۇرۇشىغا
قاتناشقان. 1946-يىلى 6-ئايدا ۋهتىنىگه قايتىپ، ئوشتا ياشىغان ھهم بازاركوم ئىدارىسىده باشلىق بولغان. 1980-يىلى ئوشتا

.ГАРФ. Ф. Р-9401 с/ч. Оп. 2. Д. 68 .   .ۋاپات بولغان.

. مىرزىگۇل ناسىروف ( 1920- 2008).  تۈگمهن يېزىسىده تۇغۇلغان. سوۋېت ئارمىيهسىده خىزمهت قىلىۋاتقاندا،1944-يىلى، 6-
ئايدا تاشكهنتته مهخسۇس مهشىققه قاتناشقان ۋه 1944-يىلىنىڭ ئاخىرى غۇلجىغا كېلىپ جهڭلهرگه قاتناشقان. ئىلگىرى
ئاخىرى ئايرىم ئاتلىق دىۋىزىيون كوماندىرى ۋه كاپىتان بولغان.ئاقسۇ ئۇرۇشىغا قاتناشقان.1946-يىلى، 6-ئايدا ۋهتىنىگه
قايتقان. ئاتاقلىق  يېزا ئىگىلىكنى راۋاجالندۇرۇش ئۈلگىسى، لېنىن ئوردېنىنىڭ ساھىبى، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ

<< باھادىرلىق>> مېداللىرىغا ئېرىشكهن.

. ئاسىم ئىبراگىموف،  مىرزىگۇل ناسىروف بىلهن بىرگه غۇلجىغا كېلىپ جهڭلهرگه قاتناشقان. ئۇ مىرزىگۇل كوماندىرلىقىدىكى
ئايرىم ئاتلىق دىۋىزىيوننىڭ ئېسكادرون كومادىرى بولۇپ، باي ئهتراپىدىكى جهڭلهرگه قاتناشقان. 1946-يىلى، 6-ئايدا ۋهتىنىگه

قايتىپ، ئۇزۇن مهزگىل ئوقۇتقۇچى بولۇپ خىزمهت ئىشلىگهن.

. سهيدۇلال سهيپۇلاليېف.  مهن شاھىت بولغان ئىشالر.، شىنجاڭ ياش ئۆسمۈرلهر نهشرىياتى.  ئۈرۈمچى. 96-بهت.
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 باشقا قېرىنداش مىللهتلهر بىلهن ھهمكارلىقتا باشقۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى نهزهرده تۇتقان بولسا كېرهك. سوۋېت
ئىتتىپاقى  ھۆكۈمىتى  ئوتتۇرا ئاسىيا  رېسپۇبلىكىلىرىدىكى  ئۇيغۇرالرنىڭ سهرخىل زىيالىيلىرى ۋه
كادىرلىرىنى شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب ئىشلىرىغا  جهلپ قىلىپ،  ئاتاقلىق شائىر
قادىر ھهسهنوف (1912-1976)  قاتارلىقالرنى ئالمۇتادا مهخسۇس شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن « قازاق ئېلى»،
ئالىم ئابدۇمېجىت روزىباقىيېف  ( 1910-)، ئهرشىدىن ھىدايىتوف (1906- 1951)   )، تۇرسۇن رهخىموف (1912-
1986) قاتارلىقالرنىڭ تاشكهنتته «شهرق ھهقىقىتى» ژۇرناللىرىنى چىقىرىشىغا تهشكىللىگهنىدى. مهزكۇر
ئۇيغۇر ئهرهب يېزىقىدا چىقىدىغان ژۇرنالالر  مهخسۇس تۈرده شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن تهييارلىنىپ، ھهر خىل
قانالالر بىلهن  كىرگۈزۈلۈپ، خهلقنىڭ مىللىي، مهدهنىيهت، سىياسىي جهھهتلهردىكى روھىنىڭ كۈچىيىشىگه

تۈرتكه بولدى.
   سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهنلهر ئىچىده  ئۆزبېكىستانلىق ئۇيغۇرالردىن مۇھسىن
ئابدۇللىن  شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگه، يهنى جۇمھۇرىيهت رهئىسى ئهلىخان تۆرىگه
بىۋاسىته مهسلىھهتچىلىككه ئهۋهتىلدى. مۇھسىن ئابدۇللىن ھۆكۈمهتنىڭ بارلىق  كۈندىلىك
خىزمهتلىرىگه، يىغىنلىرىغا ئاشكارا قاتنىشىدىغان ۋه مهسلىھهت بېرىدىغان بولۇپ، بارلىق مهمۇرىي،
سىياسىي، مهدهنىي، ھهربىي ۋه سودا-ئىقتىسادىي ۋه باشقا  ساھهلهرگه ئائىت قارارالرنىڭ چىقىرىلىشىغا 

مۇھسىن ئابدۇللىن بىۋاسىته  قاتنىشاتتى.
 بۇنىڭدىن باشقا ھهر قايسى نازارهتلهرگىمۇ بىردىن مهسلىھهتچى ئهۋهتىلگهن بولۇپ، قازاقىستانلىق
ئۇيغۇرالردىن سۇاليمان روزىيېف  رېۋىزىيه كومىتېتىغا ۋه ئالىي سوتقا،  جهفهر دامولال دىنىي نازارهتكه، 
ئابدۇلاليېف  مائارىپ نازارىتىگه، سهيدهخمهت ئۆمهروف ھهربىي ئىشالر ئىدارىسىگه، مېھمانوف تهشۋىقات-
تهرغىبات ئىدارىسىگه مهسلىھهتچىلىككه ئورۇنالشتۇرۇلدى. بۇالردىن باشقا يهنه  1937-1940- يىللىرى
ئاقسۇدا ئىستانبۇللۇق ئهلى ئهپهندى نامى بىلهن سودىگهر قىياپىتىده  تۇرغان ئهلى مهمهدوف، يهنى گابىت
مۇزىپوف  ئىچكى   ئىشالر  نازارىتىگه،  ئهسلى  غۇلجىدا   تۇرغان  ئاق   گۋاردىيهچى   رۇسالردىن،   ئهمما  سوۋېت

122

. مۇھسىن ئابدۇللىن، تهرجىمھالى ئېنىق ئهمهس، ئۇ 1950-1980-يىللىرى ئارىسىدا تاشكهنت شهھىرىده ياشاپ شۇ يهرده ۋاپات
بولغان. مىللىتى ئۇيغۇر. ئهلىخان تۆرىنىڭ مهخسۇس مهسلىھهتچىسى.

.سۇاليمان روزىيېۋ،  قازاقىستاندا ياشاپ ۋاپات بولدى، ئىچكى ئىشالر ئهمهلدارى .

،جهفهر دامولال، ئۆزبېكىستانلىق، ئۇيغۇر ياكى ئۆزبېك،  ئهھۋالى ئېنىق ئهمهس .

.ئابدۇلاليېف، ئىسمى نامهلۇم، قازاقىستانلىق ئۇيغۇر زىيالىيسى. نهده ياشىغانلىقى نامهلۇم ,

سهيدهخمهت ئۆمهروف،  قازاقىستاننىڭ چوڭ ئاقسۇ يېزىسىدىن،  تۇغۇلغان ۋاقتى ئېنىق ئهمهس، سوۋېت ئارمىيهسىنىڭ كىچىك .
ئوفىتسېرى، مىرزىگۇل ناسىروۋ بىلهن بىرگه تاشكهنت ئهتراپىدا 1944-يىلى، مهشىقتىن ئۆتكهن ۋه 1945-يىلى 1-ئاينىڭ بېشىدا
مىرزىگۇل بىلهن بىرگه ئىلىغا كهلگهن. 1945-يىلى، 4-ئايدىن 1946-يىلى 6-ئايغىچه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھهربىي
ئىشالر ئىدارىسىده ئهخمهتجان قاسىمىغا مهسلىھهتچى بولغان. ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن ئىچكى ئىشالر ساھهسىده ئىشلىگهن ۋه
1960-1970-يىللىرى ئارىسىدا چۇنجىده ، ئۇيغۇر ناھىيهلىك ئىچكى ئىشالر ئىدارىسىده باشلىق بولۇپ ئىشلىگهن ۋه شۇ يهرده ۋاپات
.(بولغان ( تولۇق ئهمهس ئۇچۇرالر

. مېھمانوف، ئۇيغۇر، بهلكى قازاقىستانلىق ئۇيغۇر. ئىسمى ۋه ئهھۋالى نامهلۇم. 1946-يىلى، 6-ئايغىچه غۇلجىدا تۇرۇپ، ش ت  ج نىڭ
تهشۋىقات ئىدارىسىده مهسلىھهتچى بولغان.

Кахарман .سهيدۇلال سهيپۇلاليېف.  مهن شاھىت بولغان ئىشالر.، شىنجاڭ ياش ئۆسمۈرلهر نهشرىياتى.  ئۈرۈمچى. 96-بهت .
Хожамберди.  Уйгуры : Этнополитическая история с древнейших времен до наших дней). Издательский дом
"Мир", 2008. с.427
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. گرېبېنكىن،  ئىۋان پالېنوفنىڭ ئايالىنىڭ ئاكىسى، ئاق گۋاردىيهچى رۇس، 1920-يىلىدىن باشالپ ئىلىدا ئورۇنالشقان. سوۋېت
خادىمىغا ئايالنغان.  ئازادلىق تهشكىالتى بىلهن ئاالقىدا بولغان. 1946-يىلى، 6-ئايدا قايتىپ، ئالمۇتا ياشاپ، 1950-يىلالرنىڭ

ئاخىرىدا ۋاپات بولغان.
. مهشھۇر رۇزىيېف، مهنسۇر ئهپهندى، 1902- 1980-يىلالر. ئاتاقلىق ئۇيغۇر زىيالىسى، 1930-يىلالردا شېڭ شىسهي دهۋرىده خوجا نىياز
ھاجى يېنىدا تۇرغان. 1943-1946-يىللىرى ئابدۇلال رامازانوۋ، ۋه مهنسۇر ئهپهند ئىسىملىرى بىلهن چۆچهكته پائالىيهت قىلغان. 

ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن << قازاق ئېلى>>ده ئىشلىگهن ۋه << ۋهتهن ئوغلى>> تهخهللۇسىنى قولالنغان.
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ئىتتىپاقى مهخپىي خادىمى    گرېبىنكىن مالىيه نازارىتىگه مهسلىھهتچىلىككه مهسلىھهتچىلىككه
تهيىنلهندى. مهشۇر روزىيېف بولسا تارباغاتاي ۋىاليىتىنىڭ مۇئاۋىن ۋالىيسى بولۇپ ئىشلهشكه ئهۋهتىلدى.
بۇالردىن باشقا جهنۇبتىكى قوراللىق ھهرىكهتكه مهسلىھهتچىلىككه ۋه قوماندانلىق ئىشلىرىغا 
ئۆزبېكىستاندىن   غوالمخان تۆره قوقانبايېف، ئهبهيدۇلال مىرزىياروف، ئهزىز توخىبايېف قاتارلىق ئۆزبېكلهر،

ئۇيغۇرالردىن كېيىنكى ئاتاقلىق ئۇيغۇر تارىخچىسى ماخمۇت قۇتلۇقوف قاتارلىقالر ئهۋهتىلگهنىدى.
  سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ يهنه  1945-يىلى، 7-ئايالردا سوۋېت قىزىل ئارمىيهسىدىن 500 ئوفىتسېر ۋه 2000
ئهتراپىدا جهڭچىنى مهخسۇس شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىگه ئهۋهتكهن بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدىمۇ
رۇسالردىن باشقا يهنه ئوتتۇرا ئاسىيا مىللهتلىرىنىڭ ۋهكىللىرى مهلۇم ساننى تهشكىل قىالتتى. ئۇالر 1945-
يىلى 7-ئايالردىن باشالپ، تاكى 1945-يىلى ئايغىچه ۋه 1946-يىلى، 6-ئايغىچه شىمالىي، ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي

يۆنىلىشتىكى ھهربىي ھهرىكهتلهرگه قاتناشقاندىن كېيىن قايتىپ كهتتى.
    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بارلىق ھهربىي-سىياسىي، مهمۇرىي مهسلىھهتچىلىرى، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن
كهلگهن ھهربىي خادىمالر، ئوفىتسېرالرنىڭ  ھهممىسى 1946-يىلى 6-ئايدا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى
بىلهن خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتى ئارىسىدا بىتىم ئىمزالىنىپ، بىرلهشمه  ھۆكۈمهت قۇرۇلۇشى مۇناسىۋىتى
بىلهن،  6-ئاينىڭ  17-كۈنىگىچه  پۈتۈنلهي سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتۇرۇپ كېتىلدى. گېنېرال يېگناروف،
مۇھسىن ئابدۇللىن ۋه باشقىالرمۇ شۇ ۋاقىتتا كېتىپ بولغانىدى. ئهمما، بىر قىسىم خادىمالر ئورۇن يۆتكهپ
داۋاملىق خىزمىتى داۋامالشتۇردى. مانا بۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىرىنچى تۈركۈمدىكى شهرقىي

تۈركىستاندىكى پائالىيهتلىرى ئىدى.
   بىتىمنىڭ بۇزۇلۇشىدىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىنقىالبنى قايتا قولالش ھهرىكىتى 1946-يىلى
ئىككى تهرهپ ئارىسىدا ئىمزاالنغان  11 ماددىلىق «بىتىم» روھى بويىچه، 7- ئايدا بىرلهشمه ھۆكۈمهت
قۇرۇلۇپ، شهرقىي تۈركىستان  تهرهپتىن ئهخمهتجان قاسىمى مۇئاۋىن رهئىس بولۇپ، بىرلهشمه ھۆكۈمهتته  تاكى
1947-يىلى، 8- ئايغىچه خىزمهت قىلدى. ئهمما 1947-يىلىدىن باشالپ،  بىرلهشمه ھۆكۈمهت بۇزۇلۇشقا
باشالپ، ئىككى تهرهپ ئارىسىدىكى سىياسىي كۈرهشلهر بارغانسېرى كۈچهيدى. تاشقى جهھهتته  سوۋېت
ئىتتىپاقى بىلهن ئامېرىكا ئارىسىدىكى سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى باشلىنىپ، ئىختىالپالر كۈچىيىشكه
يۈزلهندى. خىتايدا بولسا، كومپارتىيه بىلهن گومىنداڭ ئارىسىدا ئىچكى ئۇرۇش رهسمىي پارتلىدى ھهم
سوۋېت-خىتاي مۇناسىۋهتلىرىمۇ يىرىكلهشتى. 1947-يىلى، 6- بهيتىك ۋهقهسى كېلىپ چىقتى ۋه ئارقىدىن 
گومىنداڭ دائىرىلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئىدىيهگه مهنسۇپ، تۈركچىلىكنى تهشهببۇس قىلغۇچى
مهسئۇد سهبىرى، ئهيسا ئالىپتېكىن، مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئهپهندىنى بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ
رهھبهرلىك ئىشلىرىغا قويۇپ، مهسئۇد سهبىرىنى رهئىسلىككه تهيىنلىدى. بۇنىڭ بىلهن ئىلى تهرهپ بىلهن
خىتاي تهرهپ ئارىسىدىكى زىددىيهتنىڭ ئۆتكۈرلىشىشى، جۈملىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ نارازى بولۇشىغا

سهۋهب بولغانىدى.
    1947-يىلى 7- ئايغا كهلگهنده تۇرپان، پىچان، توقسۇن خهلقىنىڭ قوزغىلىڭى پارتالپ قانلىق باستۇرۇشقا
ئۇچرىدى. مانا شۇنداق بىر قاتار جىددىي ۋهزىيهتته ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتى تهرهپتىن بىرلهشمه ھۆكۈمهتكه قاتناشقان ۋهكىللهر، قهشقهر قاتارلىق ۋىاليهتلهرنىڭ كېڭهش
ئهزالىرى ۋه بىر قىسىم زىيالىيلىرى بىلهن غۇلجىغا كهتتى. نهتىجىده، بىرلهشمه ھۆكۈمهت رهسمىي بۇزۇلدى.
خىتاي گومىنداڭ  ئارمىيهسىمۇ   قوشۇنلىرىنى  كۆپهيتىپ، ئىلى  تهرهپكه  ھۇجۇم   قىلىش  خهۋپى  تۇغدۇرۇپ،
ماناس دهرياسى بويىدا مىللىي ئارمىيه بىلهن خىتاي ئارمىيهسى قايتىدىن تىركىشىپ تۇرۇش ۋهزىيىتى
شهكىللهندى.  خىتاي  يهنه بىر تهرهپتىن ئوسمان ئىسالم ۋه قالىبېك قاتارلىقالرنى قورالالندۇرۇپ، ئىلى
ھۆكۈمىتىگه قارشى ئىسيان كۆتۈرگۈزۈپ، بىر مهزگىل ئالتاي ۋه باشقا جايالرنى  ئىگىلىۋېلىشقا  شۇ ئارقىلىق
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 شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مهۋجۇت بولغان ئۈچ ۋىاليهتنى پارچىالپ يوقىتىشقا ئۇرۇندى. ئهلۋهتته، بۇالر
يهنه بىۋاسىته سوۋېت ئىتتىپاقىغىمۇ قارشى تۈس ئالغانىدى. بولۇپمۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى  بۇ ۋاقىتتا خىتاينىڭ
ئامېرىكا بىلهن “شىنجاڭ“  دىكى ھهمكارلىقىنى كۈچهيتىشى، ئامېرىكىنىڭ بۇ ئۆلكىده ئۆز ھهربىي-
سىياسىي تهسىرىنى تىكلىشى شۇنىڭدهك ئوسمان ۋه باشقىالرنى قوللىشىدىن ئهندىشه قىلغان  بولۇپ، بۇ 
ئهمهلىيهتته سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئامېرىكا باشلىق غهربكه قارشى ئىدىيهسىنىڭ، شۇنىڭدهك غهرب

دۈشمهنلىك ئىدىيهسىنىڭ  تۈرتكىسىدىن كېلىپ چىققانىدى.
   مانا  شۇنداق بىر قاتار ئهھۋالالر ئاستىدا سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى 1947-يىلى 9-ئ ايدا قارار قوبۇل
قىلىپ، مىللىي ئارمىيهنى قورالالندۇرۇش ۋه  پۈتۈن ئۆلكه مىقياسىدا مۇسۇلمانالرنىڭ يهنه داۋاملىق مىللىي

ئازادلىق ھهرىكهتنى  قانات يايدۇرۇشىنى قارار قىلدى. 
خېلهم خۇدابهردىيېف قاتارلىق ئىككىنچى تۈركۈمدىكى سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى  مانا شۇنداق ۋهزىيهتته
شهرقىي تۈركىستانغا كهلگهن بولۇپ، ئۇ ئىككىنچى قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى تهرىپىدىن شهرقىي تۈركىستانغا
ئهۋهتىلگهن  خادىمالرنىڭ بىرى سۈپىتىده غۇلجىغا كېلىپ، بىراقال ئىككى يىلغا  يېقىن ۋاقىت تۇرغانىدى.
شۇنى ئهسكهرتىش مۇمكىنكى، ئىككىنچى قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى بىرىنچى قېتىمدىكىدهك ئۇنچه كۆپ

خادىم ئهۋهتمىگهن بولۇپ، ئهۋهتىلگهنلهرنىڭ سانى چهكلىك ئىدى.
خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆز ئهسلىمىسىده ئۆزىنىڭ 1947- يىلى، 9-ئايالردا باشقا 13 ئوفىتسېر بىلهن بىرگه، 
ئۆزى پهقهت بىر ئۇيغۇر، قالغانلىرى ئۆزبېكلهر بولۇپ، غۇلجىغا كهلگهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ. ئۇ، دهسلهپته
تامامهن ھهربىي ۋهزىپه بىلهن غۇلجىغا كهلگهن بولسا، كېيىن خىزمىتىنى سىياسىي ئىشالرغا ئۆزگهرتكهن.

ئۇنداقتا، خېلهم خۇدابهردىيېف نېمه سهۋهب ۋه نېمه ۋهزىپه بىلهن كهلدى؟
  

    سىياسىي بيۇرونىڭ قارارى ۋه  يېڭىدىن خادىمالرنى ئهۋهتىش
 

    يۇقىرىدا بىز تهكىتلهپ ئۆتكهندهك، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  غهرب بىلهن بولغان خهلقئارالىق
مۇناسىۋهتلىرىدىكى جىددىيلىكى، شۇنىڭدهك خىتايدىكى كومپارتىيه-گومىنداڭ ئارىسىدىكى ئىچكى
ئۇرۇشقا چېتىشلىق سوۋېت-خىتاي مۇناسىۋهتلىرىنىڭ يىرىكلىشىشى ھهم سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى
ھهرىكهتلهرنىڭ كۈچىيىشى نهتىجىسىده، سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى سىياسىي بيۇروسى
-1947يىكى،-10سېنتهبىر كۈنى  سوۋېت ئىتتىپاقى  مىنىستىرالر كېڭىشىنىڭ قارمقىدىكى ئىقتىسادىي
تهتقىقات كومىتېتى، يهنى ئهسلىدىكى ۋه كېيىنكى ئىنفورتماتسىيه كومىتېتىنىڭ شىنجاڭدا مىللىي ئازادلىق
ھهرىكهتلىرىنى جانالندۇرۇش ۋه پارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بېرىشقا  ئائىت تهكلىپ اليىھىلىرىنى
قوبۇل قىلىپ، مهخسۇس «شىنجاڭ ھهققىده» ناملىق قارارنى چىقاردى. بۇنىڭدا مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنى،
بولۇپمۇ جهنۇبتىكى  ۋىاليهتلهردىكى خىتايغا قارشى  پارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىنى ئېلىپ بېرىش  ۋه ئۇنىڭغا
ياردهم بېرىش، مىللىي ئارمىيهنى قورالالندۇرۇشنى قارار قىلىپ: ئىقتىسادى تهتقىقات كومىتېتىنىڭ  شىنجاڭغا
ئهۋهتىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا  كونا رۇس شهكلىدىكى ۋه نېمىس ئولجا قوراللىرىدىن، 9 مىڭ دانه مىلتىق، 70
ئىستانكوۋاي پىلىمۇت، 300 يېنىك پىلىموت،40 روتا مىناميوتى، 40  تانكىغا قارشى مىلتىق، 18 مىڭ دانه
گرانات، 8 مىليون پاي مىلتىق ئوقى، 15 مىڭ پاي  روتا مىناميوت  ئوقى، 15  مىڭ پاي تانكىغا  قارشى  مىلتىق 
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ئوقىنى بېرىشنى قارار قىلدى. ئ ارقىدىن شۇ كۈنى ئىنفورماتسىيه كومىتېتى باشلىقى پ. ۋ. فېدوتوف  ۋ. م.
مولوتوفقا مهخپىي تېلېگرامما  يولالپ، شىنجاڭدىكى تهشكىلىي سىياسىي خىزمهتلهرگه يېتهكچىلىك
قىلىشقا، 1944-1946-يىللىرى غۇلجىدا خىزمهت قىلغان گېنېرال يېگناروفنى  ۋه ئۇننىڭ ئورۇنباسارلىقىغا 

پېتىر چبايېفنى  تهيىنلهشنى تهشهببۇس قىلدى.
    فېدوتوف مولوتوفقا يهنه «غۇلجىدىكى سىياسىي خىزمهتلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش  ئۈچۈن  ئۆزبېك
مىللىتىدىن بولغان بىر كىشىنى ئاجرىتىش مۇۋاپىقتۇر، ئهگهر سىز تهستىقلىسىڭىز سىزنىڭ يولداش ئوسمان
يۇسۇپوف  بىلهن ئاالقىلىشىشكه ۋه ئۇنىڭ بىلهن مۇنداق كىشىنى ئاجرىتىش ھهققىده پۈتۈشۈشكه  ئىجازهت
بېرىشىڭىزنى  سورايمهن» دهيدۇ،  ئۇ يهنه  15-20 غىچه بولغان ئاالھىده خىزمهت خادىمىنى تالالپ شىنجاڭغا
ئهۋهتىشنى، ئۇالرنىڭ يهرلىك كىشىلهرنىڭ قىياپىتىده مهخپىي قورال-ياراق ئهۋهتىش، ئهۋهتىلگهن قورالالرنىڭ
سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىش ئهھۋالىنى كۆزىتىش ۋه سوۋېت ئاگېنتۇراسى

ئارقىلىق غۇلجىلىقالر ئارىسىدىكى ھهر خىل ۋهزىپىلهرنى ھهل قىلىش تهكلىپلىرى بېرىدۇ.
    شۈبھىسىزكى، خېلهم خۇدابهردىيېف  ئۆز ئهسلىمىسىده تهكىتلىگهن ئۆزىنى قوشقاندا 13 ئوفىتسېر دهل
ئاشۇ فېدوتوف تىلغا ئالغان 15-20 ئهتراپىدىكى ئوپېراتسىيه  خادىملىرىدىن  ئىبارهت بولۇپ، بۇ
ئوفىتسېرالرنى ئهۋهتىش ئىشىغا  ئۆزبېكىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى

كومپارتىيهسى بىرىنچى سېكرىتارى ئوسمان يۈسۈپوف مهسئۇل بولغانىدى.
    خېلهم خۇدابهرىدىيېفنىڭ ئهسلىشىچه، ئۇ تاشكهنت رادىئ وسىنىڭ ئۇيغۇر تهھرىر بۆلۈمىده ئىشلهۋاتقىنىغا
ئىككى ئاي بولغاندا ئۆزبېكىستان كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىغا چاقىرتىلىدۇ. ئۇنىڭ يېزىشىچه، بۇ
سېنتهبىر ئېيى ئىدى. بۇ دهل  سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى سىياسىي بيۇروسى قارار قوبۇل قىلغان 
شۇنىڭدهك فېدوتوفنىڭ مولوتوفقا  تېلېگراممىسى يولالنغان 10- سېنتهبىردىن بىر قانچه كۆپ كۈن ئۆتمهيال
بولغان ئىش ئىدى. ئۇالرنى ھهقىقهتهن،  ئوسمان يۈسۈپوف  قوبۇل قىلىپ، 5 مىنۇتقا ۋاقىت يهتمىگهن  ۋاقىت
ئىچىده ئۇالرنىڭ شىنجاڭغا  ئهۋهتىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋه «پارتىيه سىلهرگه مۇھىم تاپشۇرۇق بېرىدۇ.
بۈگۈن شىنجاڭغا ئاتلىنىسىلهر. قېرىنداش ئۇيغۇر خهلقىگه گومىنداڭ ئىستىبداتىدىن ئازاد بولۇشقا ھهربىي
مهسلىھهتچى بولۇپ ياردهم بېرىسىلهر. ئالمۇتادا گېنېرال ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ كوزلوفنىڭ ئىختىيارىغا
بارغىنىڭالردىن كېيىن، ئۇنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئىش قىلىسىلهر. ئۇنىڭ بۇيرۇقى - سىلهر ئۈچۈن پارتىيهنىڭ،
دۆلهتنىڭ بۇيرۇقى. خهير، ئاق يول!»  دهپ تاپشۇرۇق بهرگهن. ئوسمان يۈسۈپوف 13 ئوفىتسېرغا ئېيتقان ئۇالر
بۇيرۇقىغا بويسۇنىدىغان ئالمۇتادىكى گېنېرال ۋالدىمىر  ستېپانوئىچ كوزلوف، دهل  غۇلجىدىكى 1946- 1944-
يىللىرى ئارىسىدىكى«2-دوم» نىڭ باشلىقى گېنېرال مايور ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ  يېگناروف بولۇپ، ئۇ 1946-
يىلى،6- ئايدا غۇلجىدىن قايتقاندىن كېيىن تۈركمهنىستان س س ر ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى بولۇپ
ئىشلىگهن. ۋ. س يېگناروف ۋه ئهينى ۋاقىتتا ئۇنىڭ  بىرگه ئىشلىگهن پېتىر ئاندرېيېۋىچ چبايېف  بىلهن بىرگه

قايتىدىن شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىشالرغا مهسئۇل قىلىنىپ ئالمۇتاغا ئهۋهتىلگهنىدى.   
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دېمهك، سوۋېت ھۆكۈمىتى ئىلگىرى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه ئهۋهتىلگهن گېنېرال يېگناروف،

چبايېف ۋه باشقىالرنى قايتىدىن مهسلىھهتچىلىك خىزمهتلىرىگه قايتۇرۇپ كېلىپ، بۇ قېتىم ئهخمهتجان

قاسىمى، ئىشاقبېك مۇنونوف رهھبهرلىكىدىكى ھۆكۈمهتكه ۋه مىللىي ئارمىيهگه  ياردهم بېرىش ھهرىكىتىنى

باشلىغانىدى. ئۇالر بۇ قېتىم غۇلجىدا تۇرماستىن، ئهكسىچه  ئالمۇتا ۋه قورغاستا تۇرۇپ، بارلىق ھهربىي-

سىياسىي ئىشالرغا پهرده ئارقىسىدا تۇرۇپ قوماندانلىق قىلغان. دېمهك، خۇددى ئىلگىرىكىگه ئوخشاشال

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىلى، تارباغاتايدىكى ھهتتا جهنۇبقا ئهۋهتىلگهن مهسلىھهتچى خادىملىرىنىڭ

ھهممىسى گېنېرال ۋالدىمىر ستېپانوۋىچقا بويسۇنغان بولسا، بۇ قېتىممۇ  خېلهم خۇدابهردىيېفنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان سوۋېت ھهربىي مهسلىھهتچىلىرىنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندى. ئوسمان يۈسۈپوف ئۇالرنىڭ

ۋالدىمىر ستېپانوۋىچنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشىنىڭ قهتئىي شهرت ئىكهنلىكىنى جېكىلىگهن.

   خېلهم خۇدابهردىيېف  ئهنه شۇ ئىككىنچى قېتىملىق بۇ ھهرىكهتته شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋهتىلگهن 

خادىمالرنىڭ بىرى سۈپىتىده غۇلجىغا كېلىپ، بىراقال ئىككى يىغا يېقىن ۋاقىت غۇلجىدا تۇردى. خېلهم

خۇدابهردىيېف ئۆز ئهسلىمىسىده ئۆزىنىڭ -1947يىلى، -9ئايالردا باشقا 13 ئوفىتسېر بىلهن بىرگه، غۇلجىغا

كهلگهنلىكىنى، بۇالرنىڭ بهزىلىرىىنڭ 3 4- ئاي، بهزىلىرىنىڭ بىر يىل تۇرۇپ قايتىپ كهتكهنلىكى، ئهمما

ئۆزىنىڭ  دهسلهپته تامامهن ھهربىي ۋهزىپه بىلهن  كهلگهن بولسا، كېيىن خىزمىتىنى سىياسىي ئىشالرغا

ئۆزگهرتكهنلىكىنى ھهم ئۆزىنىڭ ھهربىيده «مايور ئېالخۇن» دهپ ئاتالسا، كېيىن « ئېالخۇن ئهپهندى» دهپ

ئاتالغانلىقىنى ئهسلهيدۇ.

 

ھهربىي مهسلىھهتچلىكتىن «ئىتتىپاق»نىڭ سىياسىي  مهسلىھهتچىلىكىگىچه  

 

    خېلهم خۇدابهردىيېفنىڭ 2003-يىلى مۇئهللىپكه سۆزلهپ بېرىشىچه،  ئۇ   باشتا   مىللىي ئارمىيه باش

قوماندانلىق شتابىغا ئورۇنلىشىپ، شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىنىڭ مايورى ئۇنۋانى بىلهن ئۆزىگه

«ئېالخۇن» ئىسمىنى قوللىنىپ، باش شتابتا مىللىي ئارمىيه باش قوماندانى ئىشاقبېك مۇنونوفنىڭ يېنىدا

ھهربىي مهسلىھهتچى بولدى. ئارقىدىن  غۇلجا ئازاد نىشانلىق پولكىدا، پولك كوماندىرى  ئايتۇغان يۇنۇچىنىڭ

مهسلىھهتچىسىلىك ۋهزىپىسىنى ئادا قىلدى. ئۇ «شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىنىڭ باش قوماندانى

گېنېرال ئىسھاقبېك، مۇئاۋىنلىرى پولكوۋنىكالر زۇنۇن  تېيىپپف (كېيىن گېنېرال) ئابدۇرېھىمجان ھهسهنوف،

پولك كوماندىرلىرى مهرغۇپ، ئايتۇغان يۇنۇچى ۋه يهنه قاتار ئوفىتسېرالرنىڭ ناملىرى مېنىڭ ھهربىي

مهسلىھهتچىلىك پائالىيىتىمده ئۇنتۇلماس ئىز قالدۇرغانىدى» دهپ بايان قىلىدۇ.

    خېلهم خۇدابهردىنىڭ  ئازاد نىشانلىق پولكقا ئهۋهتىلىشىدىكى سهۋهب، بۇ ۋاقىتتا  ئالتايدا ئوسمان ئىسالم، 

ساۋهن –مايتاغ ئهتراپىدا ساۋهن ھاكىمى قالىبېك  خىتاينىڭ قوللىشى ۋه ياردىمى بىلهن ئىنقىالبتىن يۈز ئۆرۈپ،

ئىسيان كۆتۈرگهن بولۇپ،  مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شتابى ئازاد نىشانلىق پولك ۋه  يېڭىدىن قۇرۇلغان

ساۋهن پولكىنى  قالىبېك، تاكامان قاتارلىق ئىسيانچىالرنى  باستۇرۇشقا سالغانىدى. بۇ ئىككى پولكتا ئايرىم-

ئايرىم سوۋېت مهسلىھهتچىلىرى بهلگىلهنگهن بولۇپ، ساۋهن پولكىغا قازاقالردىن ئىسالمبېك، ئازاد نىشانلىق

پولكقا خېلهم خۇدابهدىيېف ۋه يهنه بىر ئوفىتسېر مهسلىھهتچى بولۇپ،  تاكى 1948-يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه 

يهنسىخهي، مايتاغ قاتارلىق جايالردا تۇردى. خېلهم خۇدابهردىيېف بۇ ئهھۋالالرنى ئۆز ئهسلىمىسىدىمۇ تىلغا

ئالىدۇ. 1947-يىلى، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ يهنه باشقا قىسىمالرغىمۇ بىر قىسىم  ھهربىي  مهسلىھهتچىلهرنى 

126

. خېلهم خۇدابهردىيېفنىڭ 2003-يىلى، 11-ئايدا  تېلېفون زىيارىتى  ئارقىلىق سۆزلهپ بهرگهنلىرى  ۋه ئۇنىڭ ئهسلىمىسى:
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ئهۋهتكهن بولۇپ، مىللىي ئارمىيه ئارتىلىرىيه دىۋىزىيونى، يهنى  زهمبىرهكچىلهر قىسمىنىڭ كوماندىرى

پودپولكوۋنىك ئهسئهت تېيىپوفنىڭ خاتىرىلىشىچه، سوۋېت تهرهپ ئۇالرغا سوۋېت ئارمىيهسى زهمبىرهك

قىسىملىرىنىڭ ئۇيغۇر ئوفىتسېرى ھهسهنوف قاتارلىقالرنى مهسلىھهتچىلىككه ئهۋهتكهن. ھهسهنوف  مىللىي

ئارمىيهنىڭ زهمبىرهكچىلهر دىۋىزىيونىنىڭ ھهر خىل زهمبىرهكلهرنى ئىشلىتىش ۋه باشقا  جهھهتلهردىكى

بىلىملىرىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن مهخسۇس تهربىيهلهش ئېلىپ بارغان.

    خېلهم خۇدابهردىيېفنىڭ قهيت قىلىشىچه، 1948-يىلى، 8-ئايدا «تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه

قىلىش  ئىتتىپاقى» قۇرۇلۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى رهئىس بولغاندىن  كېيىن ھهربىي مهسلىھهتچىلىكنىڭ

ئورنىغا سىياسىي مهسلىھهتچىلىك ۋهزىپىسىنى  زىممىسىگه ئېلىپ، «ئىتتىپاق» مهركىزىي كومىتېتىنىڭ

ئورگان گېزىتى «ئالغا» گېزىتىنىڭ باش مۇھهررىرى سهيپىدىن ئېزىنىڭ مهسلىھهتچى مۇھهررىرى بولۇپ

ئىشلهپ، مىللىي ئىنقىالب رهھبهرلىرىدىن  ئهخمهتجان قاسىمى، ئابدۇكېرىم ئابباسوف، رهھىمجان سابىرھاجى،

ئىسھاقبېك مۇنۇنوف، سهيپىدىن ئهزىز، زىيا سهمىدى ۋه باشقىالر بىلهن يېقىن مۇناسىۋهتلهرده بولغانلىقىنى

تهكىتلهيدۇ. 

  خېلهم خۇدابهردىيېف ئهسلىمىسىده:«مهن شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىنىڭ ھهربىي

مهسلىھهتچىسى بولۇپ، مايور ئۇنۋانى بىلهن 2 يىل ئۇيغۇرالرنىڭ ياش جۇمھۇرىيىتىده خىزمهت قىلدىم.

كېيىنكى بىر يىل غۇلجىدا ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ تهكلىپى بىلهن سىياسىي مهسلىھهتچى بولدۇم. بۇ ئىككى

يىل مېنىڭ ھاياتىمدا ئهسىرگه تهڭ قىممهتلىك بولدى. تاالنتلىق خهلق رهھبىرى، ئاجايىپ ئىنسان ئهخمهت

ئهپهندى قاسىمى قول ئاستىدا ئىشلهش  بىر بهخت ئىدى» دهپ يازىدۇ.

  شۇنى ئهسكهرتىش زۆرۈركى، سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت بىخهتهرلىك  مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى،

سوۋېت ئىتتىپاقى  مىنىستىرالر كېڭىشى قارمىقىدىكى  ئىنفورماتسىيه كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى پ. ۋ. 

فېدوتوفنىڭ   ۋ. م. مولوتوفنىڭ ئالدىغا قويغان  بىر ئۆزبېك كىشىنى مهخسۇس  تهشكىلىي سىياسىي

مهسلىھهتچىلىككه ئهۋهتىش تهكلىپىدىكى ئاشۇ كىشى دهل خېلهم خۇدابهردىيېف ئىكهنلىكىنى جهزم

قىلىشقا بولىدۇ. پ. فېدوتوفنىڭ ئۆزبېك كىشىنى ئهۋهتىش تهكلىپى بېرىشىدىكى سهۋهب تىل نۇقتىسىدىن

چىقىش قىلىنغان بولۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالرغا سىياسىي مهسلىھهتچى بولىدىغان كىشىنىڭ

ئۆزبېك بولۇشىنى ئويلىشىدىكى سهۋهب، ئۆزبېك-ئۇيغۇر ئىككى مىللهتنىڭ تىل ۋه باشقا ئورتاقلىقلىرىدىن

چىقىش قىلىنغانىدى. پ. فېدوتوف بۇنداق كىشىنى ئهۋهتىشنى ئوسمان يۈسۈپوفقا ھاۋاله قىلغان بولۇپ،

ئهلۋهتته ئۇ مهخسۇس شهرقى تۈركىستانغا ئهۋهتىلىدىغان بۇ كىشىلهرنى ئوسمان يۈسۈپوفنىڭ تاللىشى

بېكىتىلگهن ئىش ئىدى. ئوسمان يۈسۈپوف دهل سىياسىي بىلىمى يۇقىرى، سوۋېت ئارمىيهسىده سىياسىي

خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇلالنغان،  زىيالىي ۋه ئۇنىڭ ئۈستىگه ژۇرنالىست  ھهم ھهربىي  جهھهتته چوڭ لېتىنانت،

يهنه بىر تهرهپتىن ئۇيغۇر  خېلهم خۇدابهرىديېفنى دهل فېدوتوفنىڭ تهشهببۇسىدىكى كىشى دهپ قاراپ

تاللىغانىدى. ئهنه شۇ سهۋهب ۋه ئهسلى بېكىتىلگهن نىشان بويىچه خېلهم خۇدابهردىيېف ئهينى ۋاقىتتىكى

مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبنىڭ رهھبهرلىك  يادروسى بولغان «تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه قىلىش

ئىتتىپاقى»غا سىياسىي مهسلىھهتچىلىككه  تهيىنلهندى. «شىنجاڭدا تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه

قىلىش ئىتتىپاقى» 1948 -يىلى، 1-ئاۋغۇست كۈنى غۇلجا شهھىرىده چوڭ قۇرۇلتاي ئارقىلىق قۇرۇلۇپ،

ئهخمهتجان قاسىمى «ئىتتىپاق» مهركىزىي كومىتېتى ۋه تهشكىلىي كومىتېتىنىڭ رهئىسلىكىگه سايالندى .
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  35 كىشى مهركىزىي كومىتېت ئهزالىقىغا، 11 كىشى تهشكىلىي كومىتېت ئهزالىقىغا سايالنغان بولۇپ،

سىياسىي ۋه ئاممىۋى «ئىتتىپاق» تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه ئۇنىڭ پروگراممىسى ئوخشاشال سوۋېت

ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىنىڭ تهكلىپى ۋه قوشۇلۇشى بىلهن ئهمهلگه ئاشۇرۇلغانىدى.

مهسىلهن،1947-يىلى،10-سېنتهبىر كۈنى   سوۋېت  پۈتۈن ئىتتىپاقى كوممۇنىستلىرى پارتىيهسى مهركىزىي

كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىغا «شىنجاڭدا تىنچلىقنى قوغداش ئىتتىپاقى» نامىدا پۈتۈن ئۆلكه بويىچه

ئىنقىالبقا  رهھبهرلىك قىلىدىغان بىر تهشكىالت قۇرۇش  مهسىلىسى ھهققىده مۇسۇلمان رهھبهرلىرىگه تهكلىپ

بېرىش پىكرى سۇنۇلغانىدى.  

   1948-يىلى، 24-ئاپرېل كۈنى پۈتۈن ئىتتىپاق كوممۇنىستالر پارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي

بيۇروسىنىڭ مهخسۇس قارارىدا «شىنجاڭدا تىنچلىقنى ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه قىلىش ئىتتىپاقى» نىڭ 

مۇراجىئهتنامىسىنى  تهستىقالش ۋه ئهخمهتجان قاسىمى ھهم ئىسھاقبېك مۇنۇنوفنىڭ بۇ تهشكىالتنىڭ

رهھبهرلىكىنى زىممىسىگه ئېلىشى قارار قىلىنغانىدى .  ئۇنىڭ ئالدىدا بولسا سىياسىي بيۇرو  مهزكۇر

«ئىتتىپاقىنىڭ»«شىنجاڭ خهلقىگه مۇراجىئىتى»  ناملىق 12 ماددىلىق مۇراجىئهتنى كۆرۈپ چىققان بولۇپ،

مهزكۇر مۇراجىئهتمۇ سوۋېت  ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تهييارالنغانىدى  .  مهزكۇر «ئىتتىپاق» تهركىبىگه  شهرقىي

تۈركىستان  ئىنقىالبچىل ياشالر تهشكىالتى، خهلق ئىنقىالبى پارتىيهسى قاتارلىقالرنى قوشۇۋېتىش 

مهسىلىسىنى مۇزاكىره قىلىش ئۈچۈنمۇ مهخسۇس موسكۋادىن ۋاسىليېف فامىلىلىك  كىشى غۇلجىغا  كېلىپ

مۇزاكىره قىلىپ، ئۇالرغا «خهلق ئىنقىالبى پارتىيهسى» نى «ئىتتىپاق» قا قوشىۋېتىش تهكلىپىنى بهرگهنىدى.

   قىسقىسى، سوۋېت مهخپىي ئارخىپلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچه،  يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان مهزكۇر سىياسىي

تهشكىالتقا «شىنجاڭ» ئىسمىنى قوللىنىش ھهم تهشكىالتنىڭ نامىنى بېكىتىش  سوۋېت ئىتتىپاقى

كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىدىن كهلگهن بولۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى

باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبچىلىرى  موسكۋانىڭ بۇ قارارى ۋه پىالنىدىن مۇستهسنا بواللماي،

ئاخىرى مهزكۇر نامنى  قوبۇل قىلغانىدى.  ئاسىم باقىمۇ «خۇنزىرلىق» ناملىق كىتابىدا ئهخمهتجان

قاسىمىنىڭ سوۋېت تهرهپنىڭ بېسىمى بىلهن «شىنجاڭ» ئىسمىنى قوللىنىشقا مهجبۇر بولغانلىقىنى قهيت

قىلىدۇ.

    ئهخمهتجان قاسىمىمۇ ئۆزىنىڭ «يهنه شهرقىي تۈركىستان ئاتالمىسى توغرىسىدا» ماۋزۇلۇق ماقالىسىده ۋه

باشقا ماقاله-نۇتۇقلىرىدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ جۇغراپىيهلىك نام، يهنى ۋهتهننىڭ نامى ئىكهنلىىكى،

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهجدادلىرىنىڭ بۇ زېمىندا قهدىمدىن تارتىپ ياشاپ كهلگهنلىكىنى تهكىتلىگهن. ئۇ مهزكۇر

تهشكىالتقا «شىنجاڭ» نامىنى قولالنسىمۇ، ئهمما خهلقنىڭ قايسى ئىسىمنى قوللىنىش ئۆزىنىڭ ئىختىيارى

ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتكهن بولۇپ،   مهزكۇر تهشكىالت بهرىبىر خهلق ۋه تهشكىالت ئۆزى تهرىپىدىن 

قىسقارتىلىپ «ئىتتىپاق» دهپ ئاتالغانىدى.
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دېمهك، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهشهببۇسى ۋه قوللىشى ئاستىدا قۇرۇلغان «ئىتتىپاق» نىڭ خىزمهتلىرىگه

چوقۇم سوۋېت ئىتتىپاقى بىرهر مهسلىھهتچىنى بېكىتىشى زۆرۈر بولۇپ، شۈبھىسىزكى،  خېلهم خۇدابهردىيېفقا

دهل مهزكۇر ۋهزىپه يۈكلهنگهنىدى. دېمهك ئۇ «ئالغا» گېزىتىنىڭ مهسلىھهتچى مۇھهررىرى ساالھىيىتى بىلهن

ئهمهلىيهتته ئهخمهتجان قاسىمى ۋه «ئىتتىپاق»  تهشكىالتىغا  مهسلىھهتچىلىك قىلغانىدى. ئهخمهتجان

قاسىمى  دهسلهپته «ئالغا »گېزىتىنىڭ  باش مۇھهررىرى بولغان بولۇپ، خېلهم خۇدابهردىيېف بىۋاسىته

ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن ئىشلىدى، ئارقىدىن ئهخمهتجان قاسىمى ئالدىراشچىلىق تۈپهيلىدىن باش

مۇقهررهرلىكنى سهيپىدىن ئهزىزگه بهرگهندىن كېيىن خېلهم خۇدابهردىيېف سهيپىدىن ئهزىز بىلهن ئىشلىدى.

    «ئالغا» گېزىتى «ئىتتىپاق» تهشكىالتىنىڭ  بارلىق سىياسىي يۆنىلىشىگه ۋهكىللىك قىلىدىغان نهشر

ئهپكار ئىدى. خېلهم خۇدابهردىيېف «ئېالخۇن ئهپهندى» نامى بىلهن «ئالغا» گېزىتىده ئىشلىسىمۇ، ئهمهلىيهتته

ئۇ «ئىتتىپاق» تهشكىالتى، يهنى ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن  زىچ ئاالقىده بولۇپ، سىياسىي مهسلىھهتلهرنى

بېرىشى تهبىئىي ئىدى. شۇڭا ئۇ «ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ تهكلىپى بىلهن سىياسىي مهسلىھهتچى بولدۇم»،

«تاالنتلىق رهھبهر، ئاجايىپ ئىنسان ئهخمهت ئهپهندى قاسىمىنىڭ قول ئاستىدا ئىشلهش بهخت» دهپ يازىدۇ.

    «ئىتتىپاق» پۈتۈن ئۆلكىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبقا رهھبهرلىك قىلىدىغان سىياسىي تهشكىالتقا

ئايلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇ پۈتۈن ئۈچ ۋىاليهتنىڭ ئهڭ ئالىي مهمۇرىي باشقۇرۇش ئورگىنى ئىدى. ھهر قايسى

ۋىاليهتلهر ۋه ناھىيهلهرده «ئىتتىپاق» نىڭ  يهرلىك تهشكىالتلىرى قۇرۇلدى. مىللىي ئارمىيهده «ئىتتىپاق» نىڭ

ھهربىي كومىتېتى قۇرۇلدى. نهتىجىده،1948 -يىلى «ئىتتىپاق» نىڭ ئهزالىرى  60 مىڭدىن ئېشىپ كهتتى ۋه

1950-يىلىغىچه ئهزالىرى 80 مىڭ ئهتراپىدا بولدى.

    خېلهم خۇدابهردىيېف يهنه ئىتتىپاقىنىڭ تهشۋىقات-تهرغىبات، ئاخبارات ئىشلىرىغىمۇ يېقىندىن ئارىالشقان

بولۇپ، «ئىتتىپاق»نىڭ بۇ بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ئابدۇكېرىم ئابباسوف ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئابباسوف  بىلهن

يېقىن دوست بولۇپ ئۆتكهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ   .  خېلهم خۇدابهردىيېف   ئهمهلىيهتته يهنه «ئالغا»، 

«ئىنقىالبىي شهرقىي تۈركىستان» گېزىتى قاتارلىق شهرقىي تۈركىستان مهتبۇئاتلىرى بىلهن يېقىندىن

ھهمكارلىقتا  بولغان.  بولۇپمۇ  ئهڭ چوڭ «ئىنقىالبىي شهرقىي تۈركىستان» گېزىتى ئهڭ مۇھىمى ئىدى.

روشهنكى ئۇ، بۇ مهتبۇئاتالردا سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئىدىيهلهرنىڭ ئوتتۇرىغا  چىقماسلىقىنى  كاپالهتكه

ئىگه قىلسا، يهنه بىر تهرهپتىن  ئهينى ۋاقىتتىكى ئاساسىي يۆنىلىش، بىتىمنى ھىمايه قىلىش ۋه تهرغىب

قىلىش، دېموكراتىك  سىياسهتنى  تهرغىب قىلىش ۋه باشقىالرنى يورۇتۇشنى باش نىشان قىلغانىدى.

    ھهتتا  تارىخچى مۇنىر يېرزىننىڭ خاتىرىلىشىچه، 1949-يىلىنىڭ باشلىرىدا  خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆزى

ئىشلهۋاتقان «ئىنقىالبى شهرقىي تۈركىستان» گېزىتىگه كېلىپ، گېزىتنىڭ ماكېتىنى يېڭىچه ياساش، يهنى

سوۋېت ئىتتىپاقى گېزىتخانىلىرىدىكىگه ئوخشاش قىلىش مهسىلىسىنى مۇزاكىره قىلىپ، باسمىخانا ۋه

تهھرىر بۆلۈملىرىده بىر قانچه كۈنلهپ تۇرغان ۋه بهزى ئۈلگىلهرنى كۆرسهتكهن، ئهمما  ئهينى ۋاقىتتىكى

گېزىتخانىنىڭ تېخنىكا سهۋىيهسى كهملىكى تۈپهيلىدىن مۇنداق ماكېت ياساشقا ئىمكان بولماي، يهنىال

بۇرۇنقىدهك چىقىرىۋېرىلگهن   .  بۇ ئهھۋالدىن قارىغاندا، خېلهم خۇدابهردىيېف  بهش خىل تىلدا چىقىدىغان

«ئىنقىالبىي شهرقىي تۈركىستان»  گېزىتى ئىدارىسى ۋه ئۇنىڭ باشلىقى ئۇيغۇر سايرانى بىلهن ئىچكى جهھهتته

زىچ ئاالقىلهرده بولغان بولۇپ، روشهنكى  ئۇالرغىمۇ سىياسىي مهسلىھهتلهرنى بهرگهن.
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   ئىككىنچى تۈركۈمده خېلهم خۇدابهردىيېف قاتارلىق مهسلىھهتچىلهرنى  ئىلىغا  ئهۋهتكهن  شۇنىڭدهك

گېنېرال يېگناروف، چبايېف قاتارلىقالرنى قورغاس ۋه ئالمۇتادا تۇرغۇزۇپ قايتىدىن «شىنجاڭ ئوپېراتسىيهسى»

گه يېتهكچىلىك قىلدۇرغان1949-1948-يىللىرى خىتايدىكى كومپارتىيه بىلهن گومىنداڭ ئارىسىدىكى

ئىچكى ئۇرۇشتا كومپارتىيه غهلىبه قازىنىشقا قاراپ يۈزلهنگهن. شۇنىڭدهك سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن غهرب

دۆلهتلىرى ئارىسىدىكى ئىختىالپ كۈچىيىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆز ئهتراپىغا سوتسىيالىستىك ئهللهرنى

ئۇيۇشتۇرۇپ، غهربكه قارشى كۈچ سېپىنى زورايتىۋاتقان پهيتكه توغرا كهلدى. سوۋېت ئىتتىپاقى خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ غهلىبه قازىنىشىىغا ئىشىنىپ، ئۇنىڭ ئارقىلىق ئۆز سېپىنى كۈچهيتمهكچى بولغانىدى. بۇ

نۇقتىدىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھېچقانداق مۇستهقىللىقىنى ۋه ياكى ئالىي بىر

سىياسىي ھوقۇققا ئىگه بولۇشىنى قوللىماسلىق، ئهكسىچه، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇ ئۆلكىنى ئىشغال

قىلىپ، ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئورنىتىشىنى قولالش سىياسىتى قولالنغانىدى.

    1949-يىلى،. 2-ئاينىڭ - 4كۈنى ئاناستاس مىكويان   خىتاي كومپارتىيهسى مهركىزى كومىتېتى جايالشقان

شىبهيپو دېگهن جايدا ماۋ زېدوڭ قاتارلىقالر بىلهن كۆرۈشۈپ، ستالىننىڭ مهيدانى ۋه پوزىتىسىيهسىنى

يهتكۈزگهنده،  ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ «شىنجاڭدىن ھېچقانداق تامايى يوقلۇقى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

شىنجاڭ خهلقلىرىنىڭ مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى قوللىمايدىغانلىقى بۇ جاينىڭ خىتايغا تهۋه بولۇشى

كېرهكلىكى»نى  بىلدۈردى. ئۇنىڭدىن كېيىن، 1949-يىلى، 6-ئاينىڭ 18-كۈنى ستالىن ماۋغا يوللىغان

تېلېگراممىسىدىمۇ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «شىنجاڭنى ئىشغال قىلىشىنى ئارقىغا سوزماسلىقىنى»

تهكىتلىگهن.

    1949-يىلى  6-ئايدا  خىتاي كومپارتىيهسى رهھبهرلىرىدىن  ليۇ شاۋچى موسكۋانى زىيارهت قىلىپ، ستالىن

بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزگهنده، ستالىن  خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شىنجاڭنى تېز ئىشغال قىلىشى ۋه

ئۆزلىرىنىڭ  خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شىنجاڭنى ئىشغال قىلىشىغا قاتناش  جهھهتتىن  ياردهم

بېرىدىغانلىقىنى، ھهتتا كېرهك بولسا ما بۇفاڭنىڭ ئاتلىق قوشۇنلىرىنى ئايروپىالن چىقىرىپ تارمار قىلىشقا

ياردهم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.  

    سوۋېت ئىتتىپاقى شۇنىڭدىن كېيىن خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ۋهكىلى دېڭ لىچۈننى  غۇلجىغا ئهۋهتىپ،

ئىنقىالب رهھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشۈشى ئۈچۈن تولۇق ئىمكانىيهت يارىتىپ بهرگهنىدى.

    دېمهك، خېلهم خۇدابهردىيېف ئاشۇ ۋاقىتالردا غۇلجىدا تۇرۇۋاتقان بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى غۇلجىنى مهركهز

قىلغان ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىنىڭ مۇستهقىللىق يولىغا مېڭىشى

ۋه پۈتۈن ئۆلكىده مۇستهقىل ھاكىمىيهت ئورنىتىشىنى قوللىماسلىق ھهتتا ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش سىياسىتى

بهلگىلىگهنلىكىدىن خهۋهردار ئىدى. 1947 -يىلى9-ئايدىن باشالپ قورغاستا ۋه ئالمۇتادا تۇرۇپ، مهخپىي

شهكىلده شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي ئازادلىق ھهرىكهتنى نازارهت قىلىۋاتقان ۋالدىمىر ستېپانوۋىچ

يېگناروف قاتارلىقالرنىڭ بۇ ۋاقىتالردىكى ۋهزىپىسى تېخىمۇ جىددىيلهشكهن بولۇپ،  ئىلىدىكى ھهربىي

سىياسىي يۈزلىنىش، خهلقنىڭ پىكىر ھېسسىياتى، شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىي رهھبهرلىرىنىڭ سىياسىي

ئوي پىكىرى ۋه باشقىالرنى بىلىپ تۇرۇشى ھهم بۇالرنى موسكۋاغا يوللىشى زۆرۈر ئىدى.   
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   خېلهم خۇدابهردىيېف 1945 - 1946-يىللىرى ئارىسىدا مۇھسىن ئابدۇللىن ئهلىخان تۆره رهھبهرلىكىدىكى

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مهركىزىي ھۆكۈمىتىده ئهلىخان تۆرىنىڭ يېنىدىكى  مهخسۇس

مهسلىھهتچىلىك ساالھىيىتى بىلهن بارلىق ئىشالردىن تولۇق خهۋهردار بولۇپ، بولۇۋاتقان ھهممه ئىشالر ۋه

يۈزلىنىشالرنى گېنېرال يېگناروفقا ۋه شۇ ئارقىلىق  يېگناروف موسكۋاغا يولالپ  تۇرغاندهك، بۇ قېتىم خېلهم

خۇدابهردىيېفمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  ئهخمهتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى  ئىنقىالبىي ھۆكۈمهتتىكى ئهڭ

يۇقىرى دهرىجىلىك سىياسىي مهسلىھهتچى سۈپىتى  بىلهن خۇددى ئوسمان يۈسۈپوف ئۇنىڭ گېنېرال

يېگناروفنىن بۇيرۇقىغا قهتئىي بويسۇنۇشىنى جېكىلىگىنى بويىچه گېنېرال يېگناروف بىلهن مهخپىي

ئاالقىلهرده بولۇشى تهبىئىي ئىدى. خېلهم خۇدابهردىيېف كوممۇنىستالر پارتىيهسىنىڭ ئهزاسى شۇنىڭدهك

سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ مهخسۇس تاپشۇرۇقىنى ئادا قىلىش مهجبۇرىيىتىگه ئىگه بولغانلىقى ئۈچۈن

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مىللىي مۇستهقىللىقى ۋه ئازادلىقىنى ئۈمىد قىلسىمۇ، ئهمما ئۆزىگه بېرىلگهن كۆرسهتمه

بويىچه مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب رهھبهرلىرىگه مهسلىھهت بېرىشى تهبىئىي ئىدى.

 

    خاتىمه ئورنىدا

 

    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋه ئىنقىالبىدىكى ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك  ھهربىي-

سىياسىي مهسلىھهتچىسى  ۋالدىمىر يېگناروف قاتارلىقالر 1949-يىلى، 9-ئايدا ئۆز ۋهزىپىسىنى تامامالپ

بولغان بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئهسلى ئورنىغا قايتتى  .خېلهم خۇدابهردىيېفمۇ تهخمىنهن 1949 -يىلىنىڭ ياز

مهزگىلىده غۇلجىدىن ئايرىلىپ، تاشكهنتتىكى ئۆزىنىڭ ئهسلى خىزمهت ئورنىغا قايتىپ كهلدى. ئۇنىڭ

يېزىشىچه، ئۇ  ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقالرنىڭ قازاغا ئۇچرىغانلىق خهۋىرىنى كېيىن ئاڭلىغان، ئهھۋالدىن

قارىغاندا ئۇ ئهخمهتجان قاسىمى غۇلجىدا ئايرىلغاندا ئۇ غۇلجىدىن كېتىپ بولغان.

    ھهتتا، 1949يىلى 8-ئايالردا  ئهخمهتجان قاسىمى، گېنېرال ئىسھاقبېك مۇنۇنوف قاتارلىقالر سهپهرگه

ئاتلىنىش ئالدىدا، ئىسھاقبېكنىڭ ئۆيىده تۇرۇپ، مهخسۇس ھهربىي مهسلىھهتچىلىك قىلىدىغان سوۋېت

ئىتتىپاقى گېنېرالى، يهنى يهرلىكلهر «ئاقۋاش» دهپ ئاتايدىغان  ئالېكساندىر ئىۋانوۋىچمۇ  غۇلجىدىن

ئايرىلغان. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 1942-يىلىدىن ئېتىبارهن غۇلجىدىكى سوۋېت دوختۇرخانىسىغا دوختۇرلۇق

ساالھىيىتى بىلهن ئورۇنالشتۇرغان، «ئازادلىق تهشكىالتى»نىڭ پائالىيهتلىرى، ئهلىخان تۆره، ئهخمهتجان

قاسىمى ۋه باشقا   رهھبهرلهر بىلهن زىچ ئاالقىده بولۇپ كهلگهن،  شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىغا باشتىن

ئاخىرى ئارىلىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپنىڭ بارلىق ئورۇنالشتۇرۇشلىرىغا مۇناسىۋهتلىك   مهخسۇس

خادىمى دوختۇر ھاكىم جاپپار يارۇلالبېكوفمۇ (1907-1992) ئهڭ ئاخىرىدا 1950-يىلىنىڭ  باھارىدا، ئهخمهتجان

قاسىمى قاتارلىقالرنىڭ جهسهتلىرى غۇلجىغا دهپنه قىلىنىپ بولۇنغاندىن كېيىنال ۋهتىنىگه قايتتى. 

     خېلهم خۇدابهردىيېف  1952-يىلى رهسمىي ۋه ئاشكارا يوسۇندا سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىھهتچىسى

سۈپىتىده ئۈرۈمچىگه كېلىپ بىر مهزگىل نهشرىيات -ئاخباراتچىلىق ساھهسىگه، جۈملىدىن خهلق

نهشرىياتىدا مهسلىھهتچى بولۇپ خىزمهت قىلدى.  بۇ ۋاقىتتا يهنه سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي

كومىتېتىنىڭ 1944- يىلىدىن  تارتىپ خادىمى بولغان  تۇرسۇن رهخىموفمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

مهسلىھهتچىسى سۈپىتىده  شىنجاڭ كوممۇنىستىك پارتىيه كومىتېتىدا مهسلىھهتچى بولۇپ تۇردى. ھهتتا

1951-، 1954-يىللىرى ئارىسىدا  ئىلگىرى غۇلجىدا ئۆزىنى ئىسكهندهر دهپ ئاتىغان  دۆلهت بىخهتهرلىك

پولكوۋنىكى  ئىۋان ئىۋانوۋىچ ئىۋانوفمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى باش كونسۇلخانىسىدا مۇئاۋىن

كونسۇل بولدى. ئهينى ۋاقىتتا غۇلجىدا كونسۇل بولغان دوباشىنىمۇ 1956-1959-يىللىرى ئارىسىدا ئۈرۈمچىده

باش كونسۇل بولۇپ تۇردى.
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خېلهم خۇدابهردىيېف  ۋه باشقا سوۋېت ئۇيغۇرلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دهۋرىده  سوۋېت

ئىتتىپاقى  ھۆكۈمىتى ۋه ئورگانلىرى تهرىپىدىن مهسلىھهتچى ياكى ئىنستروكتور دېگهندهك ساالھىيهت بىلهن

ئهۋهتىلىشى  پۈتۈنلهي موسكۋانىڭ سىياسىي، دۆلهت مهنپهئهتلىرى ئېھتىياجىدىن چىقىش قىلىنغان بولۇپ،

گهرچه، بۇ ئۇيغۇرالر  ئۆز دۆلىتىنىڭ تاپشۇرغان ۋهزىپىلىرىنى ئاتقۇرسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تارىخى

ۋهتىنىنىڭ مىللىي ئازادلىقى، مۇستهقىللىقى ھهم بۇ كۈرهشلهرده قولغا كهلتۈرگهن غهلىبىلىرىنى كۆرۈپ،

ئۇنىڭدىن ئىنتايىن سۆيۈنگهن ۋه ئۆزلىرىمۇ  ئۇيغۇرالر ۋهتىنىنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن  ھهسسه قوشۇش يولىنى

تۇتقان. ئۇالرنىڭ مىللىي قىزغىنلىقى بىلهن موسكۋانىڭ مهقسهتلىرى ئارىسىدا ھامان زىددىيهت بار ئىدى.  بۇ

ئۇيغۇرالر  پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلىپ،  ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقىنىڭ قولغا كېلىشى،  مۇستهقىل دۆلىتىنىڭ

قۇرۇلۇشىنى ۋه مهۋجۇت بولۇشىنى ئۈمىد قىلغان بولۇپ، ئۇالر  بۇ ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغان. بىراق،  موسكۋا 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقنى باشتا قولالپ ۋه ياردهم بېرىپ ئاقىۋهتته ئوخشاشال ئۆز مهنپهئهتلىرى،  سىياسىي پىالن

ۋه ئېھتىياجلىرى ئۈچۈن قۇربان قىلىۋهتتى. بۇ تهرهپ مهزكۇر ئۇيغۇرالردا ئهبهدىي بىر ئهپسۇسلىنىش ھهتتا

سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قىلمىشىغا نارازى بولۇش ھېسسىياتىنى پهيدا قىلىش بىلهن ئۇالردا كېيىنكى

ھاياتىدا بار ئىمكانىيهتلىرى بىلهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مهدهنىيهت ۋه ئىلىم-پهن ۋه باشقا  جهھهتلهردىن روناق

تېپىشى ئۈچۈن خىزمهت قىلىش ئىدىيهسىنى كۈچهيتكهن. خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆزىنىڭ شهرقىي تۈركىستان

جۇمھۇرىيىتىدىكى بۇ يىللىق ھاياتىدىن ئىنتايىن ھاياجانالنغان، پهخىرلهنگهن ۋه ئۆزى ئۈچۈن ئۇنتۇلماس

سهھىپه دهپ بىلگهن. ئۇ 1947-1949-يىللىرىدىكى ئۆزى خىزمهت قىلغان  ئىلىدىكى ھۆكۈمهتنى « ياش

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى »، مىللىي ئارمىيهنى «شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسى» دهپ

ئاتايدۇ.

  ھهتتا خېلهم خۇدابهردىيېفتىن بۇرۇن ئهۋهتىلىپ ھهرهمباغ، ئاقسۇ ئۇرۇشلىرىغا قاتنىشىپ، مىللىي

ئارمىيهنىڭ مۇستهقىل ئاتلىق دىۋىزىيونىنىڭ كوماندىرى بولۇپ، تاكى 1946-يىلى، 6-ئايغىچه خىزمهت

قىلغان  مىرزىگۈل ناسىروفمۇ پۈتۈن ھاياتى بويىچه  سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوردېن ۋه مېداللىرى بىلهن

كۆكسىگه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بهرگهن «باتۇرلۇق»،  «پىدائىي» قاتارلىق مېداللىرىنى

پهخىرلىنىش ئىلىكىده تهڭ ئېسىپ يۈرگهنىدى.

    خېلهم خۇدابهردىيېف ئۆزىنىڭ كېيىنكى ھاياتىدا  بولۇپمۇ 1960 -1980-يىللىرى ئارىسىدا، خىتاي-سوۋېت

دۈشمهنلىك مۇناسىۋهتلىرى كۈچهيگهن دهۋرىده  ئۆزبېكىستان رادىئو-تېلېۋىزىيه كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن

باشلىقى، تاشكهنت خارجى رادىئويىسىنىڭ باشلىقى قاتارلىق ۋهزىپىلهرنى ئاتقۇرۇش جهريانىدا سوۋېت

ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىگه بهرگهن بۇ ئىمتىيازلىرىدىن پايدىلىنىپ، بۇ ھوقۇقالرنى يهنه ئۆز مىللىتىنىڭ

گۈللىنىشى ئۈچۈنمۇ پايدىالندى. ئۇ بۇ ۋاقىتالردىكى تاشكهنتتىن ئۇيغۇر تىلىدا ئۇيغۇر دىيارىغا

ئاڭلىتىلىدىغان ئۇيغۇرچه رادىيو پروگراممىلىرى ئهنه شۇ كىشىنىڭ رهھبهرلىكىده بولغانىدى. ئۇ يهنه سوۋېت

ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشى ئاستىدا ئۆزبېكىستان رادىئو-تېلېۋىزىيه كومىتېتى قارمىقىدا ئۇيغۇر ئانسامبىلىنى

قۇرۇپ، ئابدۇرېھىم ئهخمىدى، خالىسقان قادىروۋا،ئايتۇغان ھهسهن، سۇلتان مهمهتوف ۋه باشقا ئهرتىسلهرنى

شۇنىڭدهك ئۇيغۇر مۇقام ئۇستىلىرىنى تاشكهنتكه توپالپ، ئۇيغۇ سهنئىتىنى راۋاجالندۇرۇشقا يېتهكچىلىك

قىلدى. ئۇ، كېيىنكى ھاياتىنى   پۈتۈنلهي ئۇيغۇر مهدهنىيىتى، ئۇيغۇر سهنئىتى ۋه 12 مۇقامىنى راۋاجالندۇرۇش

ۋه گۈللهندۈرۈشكه، مىللىي روھىنى ئۇرغۇتۇشقا   ھهسسه قوشۇشقا بېغىشلىغانىدى. خېلهم خۇدابهردىيېف

2005-يىلى تاشكهنتته 87 يېشىدا ۋاپات بولغان.

   ئهينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگه ئهۋهتكهن مهخپىي خادىمالر، يهنى

مهسلىھهتچىلهر ۋه باشقىالرنىڭ بىر قىسىملىرىنىڭ كېيىنكى ۋاقىتالردا سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئۆزارا  يېزىشقان

مهكتۇپلىرى ئهنه شۇ مهسلىھهتچىلهردىن ئهلى ئهپهندىنىڭ ئوغلى تهرىپىدىن رهتلىنىپ ئېالن قىلىنغان بولۇپ،

ئهلى   ئهپهندى،   يهنى  گابىت   مۇزىپوف،   ئىسكهندهر،  يهنى  ئىۋان   ئىۋانوف،   زاكىر،   يهنى   پېتىر   ساۋىنوف

قاتارلىقالرنىڭ ئۆزئارا يېزىشقان خهتلىرىدىكى مهزمۇنالردىن مهلۇم بولۇشىچه، ئۇالر 1960-1970-يىللىرى

ئۆزلىرىنىڭ   قىلغان  ئىشلىرىنىڭ  تولۇق   بولمىغانلىقى،   ئهسلىده  شهرقىي   تۈركىستان   جۇمھۇرىيىتىنىڭ
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ئاخىرىغىچه مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئاخىرىغىچه كۈرهش قىلىش كېرهكلىكى، لېكىن

ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ھهرىكهتنى يېرىم يولدا توختىتىپ قويغانلىقى قاتارلىقالردىن پۇشمان قىلىش ۋه

ئهپسۇسلىنىش  ھېسسىياتلىرىدا بولغان. ئۇالر ئۆزلىرىنى << شهرقىي  تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى

ھهرىكهتچىلىرى>> دهپ ئاتىشىدۇ.

    ئۇالردا ئهينى ۋاقىتتىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى سېغىنىش ھېسسىياتلىرىمۇ ئىپادىلىنىدۇ. بۇ

مهكتۇپالردىن ئاشكارىلىنىشىچه، ستالىن ئۆلۈپ، بېرىيا يوقىتىلىپ، خرۇشېف ھاكىمىيهتنى ئىگىلىگهن

1960-يىللىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ، يهنى

بېرىيا قاتارلىقالرنىڭ قىلغانلىرى<< فىتىن تهۋهككۈلچىلىكى>> دهپ ئهيىبلهنگهن شۇنىڭدهك 2-دومدىكى

گېنېرال يېگناروف، الڭفاڭ، ئۈرۈمچىدىكى باش كونسۇل يېۋسېيېف ۋه باشقا ئونلىغان گېنېرال ھهم

پولكوۋنىكالر بېرىيانىڭ ئادهملىرى سۈپىتىده جازاالشقا ئۇچراپ، بهزىلىرىنىڭ ئۇنۋان ۋه ئوردېنلىرى

تارتىۋېلىنغان. بۇ كىشىلهر باشتىن ئاخىرى قىسىلىش ئىچىده ئۆتكهن. سوۋېت ھۆكۈمىتىمۇ بۇ جهھهتته

خىزمهت كۆرسهتكهنلهرگه ھېچ  كۆڭۈل بۆلمىگهن. بۇ باشتىن ئاخىرى مهخپىي تۇتۇلغان. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ

1944-1949-يىللىرى شهرقىي تۈركىستاندا قىلغان ئىشلىرىنى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قىلغانلىرىنى  تاكى

سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگىچه مهخپىي ساقالشقا مهجبۇر بولغان.  شۇڭا، سوۋېت ئىتتىپاقى ئهۋهتكهن مهيلى

رۇس، مهيلى ئۇيغۇر ياكى باشقا كىشىلهر بولسۇن ئۇالر تاكى 1990-يىللىرىغىچه ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئىشلىرىنى رهسمىي يوسۇندا سۆزلهپ ياكى ماقاله قىلىپ ئېالن قىلىشى مۇمكىن

بولمىغانىدى.  نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ بۇ سىرلىرىنى ئۆزلىرى بىلهن بىرگه ئۇ دۇنياغا ئېلىپ كهتتى،

خاالس.

  شۇنى ئهسكهرتىش مۇمكىنكى، 1946-يىلى 6-ئايدا غۇلجىدىكى 2-دومنىڭ باشلىقى، يهنى سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىده تۇرۇشلۇق  ئالى ھهربىي-سىياسىي ۋهكىلى ۋالدىمىر

ستېپانوۋىچ يېگناروف باشچىلىقىدىكى بارلىق سوۋېت ھهربىي، سىياسىي ۋه باشقا ھهر ساھهگه مهنسۇپ

خادىملىرى ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن  يېگناروف سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىقى ۋه

دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىغا ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى پائالىيهتلىرى ھهققىده 100 نهچچه

بهتلىك مهخسۇس دوكالت تهييارلىغان. شۇنىڭدهك 130 دىن ئارتۇق ئادهمنى  يۇقىرى خىزمهت كۆرسهتكهن دهپ

تىزىمالپ،  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دۆلهت ئوردېن ۋه مېداللىرىغا تهۋسىيه قىلغان. بىراق،

سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى دوكالتنى قىسقارتىشنى ھهم تهقدىرلهيدىغانالرنىڭ

سانىنىمۇ قىسقارتىشنى تهلهپ قىلغان.

   ئهنه شۇ جهرياندا گېنېرال يېگناروف، گېنېرال ئىۋان پالىنوف ۋه باشقا بىر قانچه كىشى  كۆرسهتكهن

تۆھپىسىنىڭ زورلۇقى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهڭ ئالىي «قىزىل يۇلتۇز»، «قىزىل بايراق» ئوردېنلىرى

بىلهن تهقدىرلهنگهن . قالغان بىر قىسىملىرى ئوخشاش بولمىغان دهرىجىده تهقدىرلهنگهن  ياكى ئۇنۋانلىرى

ئۆستۈرۈلگهن.   يېگناروفنىڭ دهرىجىسى ئۆسۈپ، تۈركمهنىستان ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشالر

مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى بولغان.  مۇنداق مۇكاپاتالش 1949-يىلىدىكى ۋهزىپىلهر يهنه بىر  قېتىم

ئورۇندىلىپ بولۇنغاندىن كېيىن يهنه بىر قېتىم ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان. بىراق، 1953-يىلىدىن كېيىن گېنېرال

يېگناروف جازالىنىپ، ئۇنىڭ گېنېراللىق پاگونى ۋه قىزىل بايراق ئوردېنلىرى تارتىۋېلىنغان، يهنه بىر 2-

دومدىكى گېنېرال الڭفاڭ 1958-يىلى 15 يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنىپ، گېنېراللىق ئۇنۋانى ۋه ئېرىشكهن

ئوردېنلىرى بىكار قىلىنغان.
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ئومۇمهن، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر، قازاق، تاتار، قىرغىز  قاتارلىق رهھبىرىي كادىرلىرىنىڭ

قىسمهتلىرى 1949-1970-يىللىرى  پاجىئهلىك بولغان بولۇپ، ئهخمهتجان قاسىمى، ئىسھاقبېك مۇنۇنوف،

ئابدۇكېرىم ئابباسوف، دهلىلقان سۇگۇربايېف قاتارلىقالر سىرلىق رهۋىشته ئۆلگهن بولسا، ئىبراھىم تۇردى،

ئهسئهت ئىسھاقوف، مۇھهممهد ئىمىن ئىمىنوف، ئابدۇرېھىم ئهيسا ۋه باشقىالرمۇ ئوخشاشال سىياسىي بېسىم،

زهربه بېرىش  ۋه باشقا نامهلۇم سهۋهبلهر  بىلهن ھاياتىدىن ئايرىلدى. نۇرغۇن ھهر دهرىجىلىك رهھبىرىي كادىرالر،

مىللىي ئارمىيه ئوفىتسېرلىرىمۇ ئوخشاشال زهربىگه ئۇچرىدى، چهتئهللهرگه كهتتى ياكى تۈرمىلهرگه سولىنىپ

خورالندى. شۇنىڭغا ئوخشاش سوۋېت مهسلىھهتچىلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى  كېيىنكى  قىسمهتلىرىمۇ

ئۇالر ئۈچۈن كۆڭۈللۈك بولمىغان، بۇنىڭدىكى ئاساسىي ئامىل ستالىن ۋه بېرىيانىڭ ئۆلۈپ، ھاكىمىيهتنى باشقا

گۇرۇپپىالرنىڭ ئىگىلىشى ھهم ستالىن، بېرىيا قاتارلىقالرنىڭ ئىنكار قىلىنىشى ئىدى. قىسقىسى، ئۇالر

ئوخشاشال ئۆز دۆلىتىدىكى سىياسىي ھوقۇق  كۈرىشىنىڭ قۇربانلىرىغا ئايالنغانىدى.

    شۇنى خۇالسىالش مۇمكىنكى، سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپتىن ئهۋهتىلگهنلهرگه سوۋېت  ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن

بېرىلگهن بۇ تاپشۇرۇقالر ھهر قايسى مهزگىلده ھهر خىل بولۇپ، سوۋېت خادىملىرى  1944-يىلىدىن 1945-يىلى

10-ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھهربىي-سىياسىي، ھاكىمىيهت جهھهتتىن

مۇستهھكهملىنىشى، مۇستهقىللىق شوئارلىرىنىڭ كۈچىيىشىگه ماسالشتۇرۇلغان بولسا،  ئۇنىڭدىن كېيىن

ئۇرۇشنى توختىتىش،  شهرقىي تۈركىستان ھاكىمىيىتىنى تىنچلىققا ئۈندهش ۋه خىتاي بىلهن  تىنچلىق

ھالىتىگه ئۆتۈش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلدى. 1947-1949-يىللىرى بولسا  ئىلى ھۆكۈمىتىنى ئىچكى جهھهتته

ئوسمان قاتارلىقالرنى باستۇرۇش، ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىي مائارىپ جهھهتتىن كۈچلىنىش، گومىنداڭ بىلهن

پهقهت سىياسىي كۈرهش قىلىش، ئهمما قوراللىق ئۇرۇش قىلماسلىق، پۈتۈن ئۆلكه بويىچه مۇستهقىللىق

كۈرىشىگه ئاتالنماسلىق يولىغا باشالش، ئاخىرىدا بولسا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇ جاينى ئىشغال

قىلىشىغا ماسلىشىش ئۈچۈن خىزمهت قىلدى. قىسقىسى، ئۇالر  موسكۋانىڭ ھهر قايسى مهزگىلدىكى

ئۆزگىرىشچان سىياسىي يۈزلىنىشى بويىچه ئۆز ۋهزىپىلىرىنى ئادا قىلغانىدى.

    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  1946-1944-يىللىرى ئارىسىدا ئهۋهتكهن خادىملىرى ئارىسىدىكى  رۇسالر ۋه باشقا

مىللهت خادىملىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى  سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ بهرگهن تاپشۇرۇقلىرىنى

بهجانىدىل ئورۇندىدى. ئۇالر بىر تهرهپتىن شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىگه ياردهم بهرسىمۇ، ئهمما يهنىال ئۆز

دۆلىتىنىڭ تاپشۇرغان ۋهزىپىسى ۋه كۆرسهتمىلىرىدىن نېرى كهتمهيدىغان بولۇپ، ئۇالر ئارىسىدا  بىر

قىسىملىرى شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ ئازادلىق ۋه مۇستهقىللىق كۈرىشىگه ھېسداشلىق قىلسىمۇ، ئهمما

ئۇالر ھېچقاچان ئۆز دۆلىتىنىڭ كۆرسهتمىسىدىن چىقىپ كېتهلمهيتتى. ئهلۋهتته، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن

ئهۋهتىلگهن نۇرغۇن جهڭچىلهر ۋه ئوفىتسېرالر  جهڭ مهيدانلىرىدا پىداكارلىق بىلهن ئۆز رولىنى جارى

قىلدۇردى  ھهم ھهسسه قوشتى شۇنىڭدهك ئۇالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى جهڭده ئۆلدى ياكى يارىالندى.

   سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ نامى ئاتالغان يېگناروف، الڭفاڭ، ئىۋانوف، ساۋىنوف، چىبايېف، پروكوپيۇك ھهتتا

كېيىنرهك ئهۋهتىلگهن نائۇم ئهيتىنگون ۋه باشقا ئونلىغان رۇس ۋه ياۋروپا مىللىتىدىن كېلىپ چىققان 

خادىملىرى  ئهسلىدىن دۆلهت بىخهتهرلىك ساھهسىنىڭ خادىملىرى بولۇپ، ئۇالر باشتىن ئاخىرى ئۆز دۆلىتىنىڭ

كۆرسهتمىسىگه قاتتىق سادىق بولۇپ، ئۆز ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقى ۋه ئازادلىق

كۈرهشلىرىنى قۇربان قىلىش، بۇ جاينى قايتىدىن خىتاينىڭ قولىغا قايتۇرۇش پىالنلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا 

ئاكتىپ ۋهزىپه ئاتقۇردى. ۋهھالهنكى، سوۋېت ئىتتىپاقى ئهۋهتكهن ئۇيغۇر، قازاق، ئۆزبېك قاتارلىق مىللهت

خادىملىرىدا بولسا گهرچه ئۇالر ئوخشاشال سوۋېت ئىتتىپاقى خادىملىرى بولسىمۇ، ئهمما ئۇالردا ئۆز خهلقىنىڭ

ئازادلىقىنى چىن دىلىدىن قولالش، بۇنىڭغا ئۆز كۈچىنى قوشۇش خاھىشلىرى بولدى.
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مىسلىسىز ئويغىنىش



«BuzzFeed» مېگا راجاگوپاالن ئامېرىكادىكى خهلقئارالىق مۇخبىر. مارىلهند شىتاتىدا چوڭ بولغان. نۆۋهتته   
ئاگېنتلىقى ئۈچۈن ئىشلىمهكته. مېگا ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلگهن ئېچىنىشلىق قىسمهتلهرنى دهلىل
پاكىتلىرى بىلهن يورۇتۇپ، ئۇيغۇر مهسىلىسىنى خهلقئارادا تونۇتۇشقا تۆھپه قوشقان ۋىجدانلىق
ئاخباراتچىالردىن بىرىدۇر. ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارشى يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇم ۋه قىرغىنچىلىقلىرىنى پاش
قىلىش، خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ قىلمىش-ئهتمىشلىرىنى سوغۇق قان ۋه سالماق مۇالھىزىلىرى بىلهن دۇنيا
جامائهتچىلىكىگه ئاشكارىالش، خىتاي دۆلىتىنىڭ تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگهن دهرىجىده كىشىلىك ھوقۇق
دهپسهندىچىلىكى يۈرگۈزۈپ، خهلقئارا جهمئىيهت بىلهن تامامهن قارشى قۇتۇپقا قاراپ ئىلگىرلهۋاتقانلىقىنى
پاش قىلىش جهھهتلهرده ئۆزىگه خاس ئۇسلۇب ۋه مۇخبىرالرغا خاس زېرهكلىك بىلهن ئاخبارات ساھهسىنىڭ
دىققىتىنى تارتقان ئىستىقباللىق مۇخبىردۇر. خىتاينىڭ بېسىم، تهھدىت ۋه ئۆچ ئېلىشلىرى ئالدىدا قىلچه
بوشىشىپ قالماستىن، خىتاينىڭ جىنايهتلىرىنى خهۋهر قىلىشنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇۋاتقان بۇ جاسارهتلىك
مۇخبىر ئهھۋالدىن خهۋهردار ئۇيغۇر كۆزهتكۈچىلىرىنىڭال ئهمهس، ئوقۇرمهنلىرىنىڭ، خىزمهتداشلىرىنىڭ ۋه

خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ ھۆرمىتىگه ۋه ئىشهنچىگه ئېرىشكهن ئادالهت جهڭچىسىدۇر.
    مېگا 2012-يىلىدىن 2018-يىلىغىچه «BuzzFeed» ئاگېنتلىقىنىڭ خىتاي تارمىقى دېرىكتورى بولۇپ ئالته
يىل خىزمهت قىلغان.  مېگا خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن
قىلىۋاتقانلىقىغا قارىتا كۆپلىگهن دوكالت، خهۋهرلهرنى يازغان. بۇ ۋهجىدىن خىتاي تاشقى ئىشالر

مىنىستىرلىقى 2018-يىلى ماي ئېيىدىن باشالپ ئۇنىڭغا ۋىزا بېرىشنى رهت قىلغان.
    مېگا تۋىتېر ھېسابى ئارقىلىق بهرگهن باياناتىدا بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن:«خىتايدا قالتىس ئالته يىلنى،
كۆزۈم ئېچىلغان ئالته يىلنى ئۆتكۈزگهندىن كېيىىنكى بېيجىڭدىن ئايرىلىش ھېسسىياتىم تولىمۇ ئاچچىق-
چۈچۈك. خىتاي تاشقى ئ شىالر مىنىستىرلىقى ماڭا ئاخباراتچىلىق ۋىزىسى بېرىشنى رهت قىلدى. ئۇالر بۇنى
جهريان مهسىلىسى دهۋاتىدۇ. بىز بۇنىڭ سهۋهبىنى ئېنىق بىلمهيمىز.» «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»نىڭ
بىلدۈرۈشىچه، خىتاينىڭ مېگاغا ۋىزا بېرىشنى رهت قىلىشىنىڭ سهۋهبى، مېگانىڭ خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايهتلىرىنى خهۋهر قىلغانلىقى ئىكهن. مېگا تىۋېتىر باياناتىدا يهنه مۇنداق
يازغان:«مهن يهنه شۇنىمۇ ئوچۇق بىلدۈرۈپ قويماقچىمهن: مهن مۇخبىرلىقىمنى خىتايدا تۇرۇپ
داۋامالشتۇرالمىغان تهقدىردىمۇ، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى بىر مىليون مۇسۇلماننى نازارهت قىلىش،
بېسىم ئىشلىتىش ۋه سوالپ قويۇش قاتارلىق قىلمىشلىرىنى خهۋهر قىلىشتىن ۋه بايان قىلىشتىن توختاپ

قالمايمهن.»
    مېگا خىتاينىڭ جىنايهتلىرىنى خهۋهر ئارقىلىق يېزىش بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن، ھهر قايسى يىغىن،
يىغىلىش، پروگراممىالردىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا سالغان ۋهيرانچىلىقلىرىنى جانلىق پاكىتلىق ۋه جانلىق

مىسالالر بىلهن بايان قىلىپ بېرىشنى داۋامالشتۇرماقتا.
    ئۇ 2018-يىلى ئوسلودا ئۆتكۈزۈلگهن، مىڭالرچه كىشى قاتناشقان «ئوسلو ئهركىنلىك مۇنبىرى يىغىنى» دا
ئۇيغۇرالرنىڭ پاجىئهسىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېگهن:«ناۋادا سىز شهرقىي تۈركىستاندا ياشايدىغان ئۇيغۇر
بولسىڭىز، خىتاي ھۆكۈمىتى سىزگه نېمه ئىشالرنى قىالاليدىغانلىقىڭىزنى، نېمه ئىشالرنى
قىاللمايدىغانلىقىڭىزنى ئېيتىدۇ. بالىلىرىڭىزغا قويۇشىڭىزغا بولمايدىغان ئىسىمالرمۇ شۇنىڭ ئىچىده.
ھۆكۈمهت يهنه سىزگه تېلفونىڭىزدا قانداق ئهپ دېتاللىرىنىڭ بولسا بولىدىغانلىقى، قانداق مۇزىكىالرنى
ئاڭلىسىڭىز بولىدىغانلىقى توغرۇلۇق يوليورۇق بېرىدۇ. ھۆكۈمهت ھهتتا ئاتا-ئانىڭىز ئۆلۈپ كهتسه ئۇالرنىڭ
دهپنه-مۇراسىم ئىشلىرىنىڭ قانداق بولۇشى كېرهكلىكىنىمۇ بهلگىلهپ بېرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ
ھهقتىكى بهلگىلىمىلىرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن، يېڭى تېخنولوگىيهلهرنىڭ ھهممىسىگه دېگۈدهك
مۇراجىئهت قىلغان. DNA سانلىق مهلۇمات ئامبىرى، تېلفون تهكشۈرۈش ئهسۋابلىرى، نازارهت قىلىش
پروگراممىلىرى قاتارلىق ۋاسىتىلهر خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارشى ئىشلىتىۋاتقان تېخنولوگىيهلهرنىڭ بىر
قىسىمى  ھېسابلىنىدۇ. بۇ  خىلدىكى  تېخنولوگىيهلهر  شهرقىي   تۈركىستاندىكى  مۇسۇلمان  ئاز  سانلىقنىڭ

136



ئادهتتىكى تۇرمۇشلىرىغا ئارىلىشىشقا قهدهر ئىشقا سېلىنغان.» «شهرقىي تۈركىستاندا كىشىلهرگه مهجبۇرى
ھالدا كوممۇنىستىك پارتىيه تهشۋىقاتى ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئۇ يهردىكى خهلقكه ھۆكۈمهت تهرهپ يېزىپ چىقىرىپ
بهرگهن تارىخ ئۆگىتىلىدۇ... الگېرالردا ئاچ قويۇش، ئۇيقۇسىز قويۇش، قىيىن-قىستاققا ئېلىش قاتارلىق ئىشالر
مهۋجۇت.... بىر مىليون ئۇيغۇر بۇنداق خورلۇق ئىچىده ياشايدۇ ... شهرقىي تۈركىستان خهلقى ياشاۋاتقان زېمىن
دائىمال (سىمۋوللۇق ھالدا) ئۈستى ئوچۇق تۈرمه (open-aired prison) دهپ ئاتىلىدۇ. نۆۋهتته شهرقىي

تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقىنى دۇنيادىكى ئهڭ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق كىرزىسىدۇر...»
    خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارشى يۈرگۈزۈۋاتقانلىرى توغرىسدىكى چۈشهنچىسى چوڭقۇر، خىتايدىكى كىرزىسالر
ھهققىدىكى مهلۇماتلىرى كهڭ دائىرىلىك، ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلگهن پاجىئهلهرگه بولغان ھېسسىداشلىقى
چىن ھهم سهمىمىي بولغان مېگا خانقىزنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئۇتۇق ۋه ياخشىلىقالرغا ئېرىشىشىگه تىلهكداشمىز.

 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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1. مهن ھېس-تۇيغۇلىرىمنىڭ كونتروللۇقىدا قېلىشنى خالىمايمهن. (ئهكسىچه) ھېس-تۇيغۇلىرىمدىن
پايدىلىنىشنى، ھوزۇر ئېلىشنى ۋه ھېس-تۇيغۇلىرىمنى كونترول قىلىشقا تهلپۈنىمهن. (ئوسكار ۋايلد)

"I don't want to be at the mercy of my emotions. I want to use them, to enjoy them, and to
dominate them."-Oscar Wilde
2. كىشى ئۆز قهلبىگه ئىگه بولۇشى كېرهك. ئهگهر بۇنداق قىاللمىسا، تېزال كاللىسىنى كونترول قىلىشتىنمۇ

مهھرۇم قالىدۇ. (فرىدرخ نېتزى)
"One ought to hold on to one's heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too."-
Friedrich Nietzsche
3. مهن شۇنى بىلىپ يهتتىمكى، كىشىلهر سېنىڭ دېگهنلىرىڭنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ، سېنىڭ قىلغانلىرىڭنىمۇ
ئۇنتۇپ كېتىدۇ. ئهمما، باشقىالرنى قانداق ھېس-تۇيغۇغا كهلتۈرگىنىڭنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالمايدۇ. (مايا

ئانگېلو)
"I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will
never forget how you made them feel." -Maya Angelou
4. ئۆزى ياشاۋاتقان ئىجتىمائىي مۇھىتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمىغان ھالدا سالماق پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا

ئازغىنه كىشى قادىر بوالاليدۇ. (ئالبېرت ئېينىشتين)
"Few people are capable of expressing with equanimity opinions which differ from the prejudices
of their social environment. Most people are even incapable of forming such opinions."-Albert
Einstein
5. ھېسسىيات سىزگه دۈشمهن بوالاليدۇ. ئهگهر سىز ھېسسىياتىڭىزغا ئهل بولسىڭىز، ئۆزىڭىزنى يىتتۈرۈپ
قويىسىز. سىز چوقۇم ھېسى-تۇيغۇلىرىڭىز بىلهن بىردهكلىكىنى ساقلىشىڭىز كېرهك. چۈنكى، تهن دائىمال

ئوي-پىكىرگه ئهگىشىدۇ. (برۇس لى)
"Emotion can be the enemy, if you give into your emotion, you lose yourself. You must be at one
with your emotions, because the body always follows the mind."-Bruce Lee
6. كىشى ھهر قانداق تۈردىكى سهلبىي ھېس-تۇيغۇدىن ئۆزىنى قوغدىشى كېرهك دېگهن پىكىرگه مهن قهتئىي

قوشۇلمايمهن. (جون كلىز)
"The idea that you have to be protected from any kind of uncomfortable emotion is what I
absolutely do not subscribe to."-John Cleese
7. ھېس-تۇيغۇالر قانچىلىك دهرىجىده ئادىللىقتىن ياكى مهدھىيىدىن يىراق بولغان تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭغا سهل

قاراشقا بولمايدۇ. (ئهننى فرهنك)
"Feelings can't be ignored, no matter how unjust or ungrateful they seem."-Anne Frank
8. زىللىق — ئۆزىگه دۈشمهن پهيدا قىلىۋالماي تۇرۇپ ئىشالرغا ئهھمىيهت بېرىش ئارتۇقچىلىقىغا ئىگه بولۇش

دېمهكتۇر. (ئىساك نيۇتون)
"Tact is the knack of making a point without making an enemy."-Isaac Newton
9. كىشى ئۆز ھېس-تۇيغۇسىنىڭ تىزگىنىگه ئۆتكهن چاغدا، ئۆز-ئۆزىگه خوجايىن بولۇشتىن مهھرۇم قالىدۇ.

(بارۇك سپىنوزا)
"When a man is prey to his emotions, he is not his own master."- Baruch Spinoza
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10. سىزنىڭ ھېس-تۇيغۇلىرىڭىز سىزنىڭ پىكىرىڭىزنىڭ خىزمهتكارىدۇر. سىز بولسىڭىز، ھېس
تۇيغۇلىرىڭىزنىڭ خىزمهتكارىسىز. (ئېلزابىت گىلبېرت)

"Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions."-
Elizabeth Gilbert

11. ھېس تۇيغۇ سىز تهۋه بولغان ئهمهس، سىزگه تهۋه بولغان نهرسىدۇر. (شانون ئالدېر)
"Feelings are something you have; not something you are."-Shannon L. Alder

12. خىيالىڭىز نهده بولسا، قهلبىڭىز شۇ يهرده بولىدۇ. (شانون ئالدېر)
"Your heart will always go where your mind wanders."-Shannon L. Alder
13. تۇمشۇقىنى ئۇشالشقا تهييار تۇرىدىغان كىشىلهر، بۇنىڭ كۈلۈمسىرىشىگه قىيىنچىلىق

تۇغدۇرىدىغانلىقىنى بايقايدۇ. (جۇدىس گۇست)
"People who keep stiff upper lips find that it's damn hard to smile."-Judith Guest

14. ھهر قانداق ئهھۋالدا قان ئىنكاس قايتۇرىشىڭىز سىز تاللىشىڭىزدۇر. (جۇدىس ئورلوف)
"How you react emotionally is a choice in any situation."-Judith Orloff

15. كىشىنىڭ ھېسىياتى ئۇنىڭ ئهقىل-پاراسىتىدىنمۇ بهك سىرتقى تهسىرگه ئۇچرايدۇ. (ئوسكار ۋايلد)
"The emotions of man are stirred more quickly than man's intelligence."-Oscar Wilde

16. كۆرگهنلىكى ئىش سهۋهبلىك چوڭقۇر ھېس-تۇيغۇغا غهرق بولۇش ھهم ئامهت، ھهم ئاپهتتۇر. (داۋىد جونىس)
"It is both a blessing and a curse to feel everything so very deeply."-David Jones

17. كۆز يېشىمۇ نۇتۇققا ئوخشاشال ئاڭلىغۇچى تهلهپ قىلىدىغان ئاالقه ۋاسىتىسىدىن بىرىدۇر. (ئېرىكا ژوڭ)
"Tears are a form of communication - like speech - and require a listener."-Erica Jong
18. بىزنىڭ ھېسسىي ئىنكاسلىرىمىز ئىش ھادىسىلهرگه بولغان يېقىنلىقىمىزدىن شهكىللهنگهن. (پيۇش

سرىۋاستاۋا)
"Our emotional response is driven by the proximity of events."-Piyush Shrivastava
19. ھېس-تۇيغۇ ھهل قىلىنىدىغان مهسىلهر جۈمىلىسىدىن ئهمهس. بهلكى ئۇ ئىزاھلىنىدىغان سىگنالدىن

ئىبارهت. (ۋىرونىكا تۇگالىۋا)
"Emotions are not problems to be solved. They are signals to be interpreted."- Vironika Tugaleva
20. ئاچچىقلىنىش ئۇيغۇنلۇق دائىرىسىدىكى ھېس-تۇيغۇ بولۇپ، ئۇ ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن الھىيىلهنگهن.

(كىمبىرلى روس)
"Anger is a legitimate feeling, one often designed for self-protection."-Kimberlee Roth
21. بهزى جىنايهتچىلهر كىشىلهرنى سوالپ قويىدىغان قاۋاقخانىغا ھاجىتى يوق. ئۇالرغا الزىم بولغىنى ئۇالرنىڭ

شۇ يهرگه تهۋه بولغاندىكى ھېسسىياتىدۇر. (لىسا تېركۇرست)
"Some prisons don't require bars to keep people locked inside. All it takes is their perception that
they belong there."- Lysa TerKeurst

22. «مېنىڭ يېرىمىم ئۈمىدسىز رومانتىك. يېرىمىم بولسا پهقهتال رېئالىستىك. (فارائاز كازى)
"One half of me is a hopeless romantic. The other half is well... just realistic."-Faraaz Kazi
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23-يانۋار:
 

«ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى» ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «رايونلۇق دائىرىلهر كورنوۋا ۋىرۇسى بايقالغانلىقىنى ئېتىراپ
قىلدى، يىغىۋېلىش الگېرلىرى خهتهرگه دۇچ كهلدى» دېگهن تېمىدا ماقاله ئېالن قىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه،
مۇتهخهسسىسلهر شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالردىكى ناچار تازىلىق شارائىتى، تار ۋه قىستاڭ كامېرالر

سهۋهبلىك يۇقۇملۇق ۋىرۇسنىڭ الگېرالرغا تارقىلىش مۇمكىنچىلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
«يېڭى ياۋروپا» تورى «خىتاي مۇسۇلمانالر قهبرىستانلىقىنى ۋهيران قىلىشنى داۋامالشتۇرماقتا» دېگهن تېمىدا
ماقاله ئېالن قىلدى. خهۋهرده، ئامېرىكانىڭ ئاۋانگارت مېدىيالىرىدىن «CNN»نىڭ مۇناسىۋهتلىك ئۇيغۇرالر
بىلهن ھهمكارلىشىپ تۇرۇپ، سۈنئىي ھهمراھ ئارقىلىق تارتىلغان يۈزلىگهن رهسىملهرنى ئانالىز قىلىش
ئارقىلىق، خىتاينىڭ يېقىنقى ئىككى يىلدا شهرقىي تۈركىستاندىكى يۈزدىن ئارتۇق قهبرىستانلىقنى ۋهيران

قىلغانلىقى بايان قىلىندى.
ئۇيغۇرالر، تىبهتلهر ۋه خوڭكوڭ ئوقۇغۇچىلىرى، شۇنداقال قوللىغۇچىالردىن تهشكىللهنگهن بىر نهچچه يۈز
كىشى خىتاي كومپارتىيسىگه قارشى خىتاينىڭ لوندوندىكى خىتاي ئهلچىخانىسى ئالدىدا نامايىش

ئۆتكۈزدى.
 

24-يانۋار:
 

«insider» خهۋهر تورى ۋۇخهن كورناۋا ۋىرۇسىنىڭ خىتايدا ئهڭ كامىدا 26 ئادهمنىڭ جېنىغا زامىن
بولغانلىقىنى، شۇنداقال بۇ ۋىرۇسنىڭ شهرقىي تۈركىستانغىمۇ تارقانلغانلىقىنى خهۋهر قىلدى. شۇنداقال،
تازىلىق شارائىتى تولىمۇ ناچار بولغان، مىليونلىغان ئۇيغۇرالر سوالنغان جازا الگېرلىرىغا ۋىرۇسنىڭ تارقىلىپ

كېتىش ئهندىشىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
«codastory» تورى سىدنىيدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ئاكتىۋىست ئالىپ ئهركىننىڭ ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان
باستۇرۇشقا ئائىت ئىسپات ئىزدهش يۈزىسىدىن «دوۋيىن»نى ھهر كۈنى زىيارهت قىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى،
يېقىنقى ئايالردا «دوۋيىن»نىڭ بۇنىڭغا دهلىل بولۇش ئېھتىمالى بولغان ئۇچۇرالرنى پۈتۈنلهي يۇيۇپ

تازىلىۋهتكهنلىكىنى بايان قىلغانلىقىنى خهۋهر قىلدى.
«ياپون ۋاقتى گېزىتى» «ئامېرىكا دۆلهت مۇدائىپه مىنىستىرى <خىتاي 21-ئهسىردىكى نازارهت
دۆلىتىدۇر>دېدى» دېگهن ماۋزۇدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده، ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى مارك
ئهسپهرنىڭ (Mark Esper) خىتاي سۈنئىي ئهقىل تېخنولوگىيىسىنىڭ ياردىمىده ئۇيغۇر قاتارلىق

مۇسۇلمانالرنى ۋه دېموكراتىك نامايىشالرنى باستۇرۇۋاتقانلىقىنى ، شۇنداقال خىتاينىڭ 21-ئهسىردىكى ئهڭ 

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم
ۋهقه - ھادىسىلهر
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ئۆتكهن بىر ئاي
ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا



ئاداققى كىشىلىك ھوقۇقالرنىمۇ ئاياق ئاستى قىلغان نازارهت دۆلىتى ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالغانلىقى قهيت
قىلىندى.

«bylinetimes» گېزىتى «خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچكى ئورگانلىرىنى ئېلىۋېلىش قىلمىشى تېخىمۇ
قهبىھلهشتى» تېمىسىدا بىر خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى ئىچكى
ئهزالىرىنى چهتئهللهرگه سېتىش ئۈچۈن قهتلى قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى مۇسۇلمان ئهللىرىگه

«ھاالل ئورگان» نامى ئاستىدا سېتىشنىڭ كۆلهم ھاسىل قىلغانلىقى قهيت قىلىندى.
 

26-يانۋار: 
 

ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى ۋۇخهن ۋىرۇسى سهۋهبلىك ئۆلگهن كىشىلهرنىڭ سانىنىڭ
ئېشىۋاتقانلىقى توغرۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده دۇنيا مىقياسىدا ۋىرۇستىن يۇقۇمالنغۇچىالردىن
تهيۋهنده ۋه ئاۋسترالىيهده تۆتى، فرانسىيه، ياپونىيه، ئامېرىكانىڭ ھهر بىرىده ئۈچى، ۋېيتنام بىلهن جهنۇبىي
كورىيهده ئىككىسى، كانادا بىلهن نېپالدا بىرى بايقالغانلىقى قهيت قىلىندى. خهۋهرده يهنه، دۇنيا سهھىيه
تهشكىالتىنىڭ دوكالتىغا قارىغاندا، شهرقىي تۈركىستاندا ئۈچ يۇقۇمالنغۇچى بايقالغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
ئامېرىكادا چىقىدىغان «ئاتالنتىك» گېزىتى «خىتاينىڭ قارا نىيىتىگه قارشى تۇرۇش بىزنىڭ زىممىمىزگه
يۈكلهندى» ناملىق بىر پارچه ماقاله ئېالن قىلغان بولۇپ، ماقالىده شى جىنپىڭ ھوقۇققا چىققاندىن بۇيان
غهربنىڭ سىياسىي ئورگان، تهشكىالتلىرىنى رهت قىلىپ، تهبىقىلىق تۈزۈمگه ئىگه، دېكتاتور، كۇڭزىچه دۆلهت
قۇرۇپ چىقىۋاتقانلىقى، خىتاينىڭ تهقدىرىنى بهلگىلهشته شى جىنپىڭنىڭ ماۋزېدۇڭدىن كېيىن ئهڭ مۇھىم
لېدىر بولۇپ قالغانلىقىنى بايان قىلىندى. ماقالىده يهنه، ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇلمان خهلقنى قانۇنسىز
ۋاسىتىلهر ئارقىلىق ئاتالمىش «كهسپىي تهربىيلهش مهركىزى»گه يىغىۋالغانلىقىنى، يىغىۋېلىنغان
كىشىلهرنىڭ ئۆز رېجىمىغا پۇتلىكاشاڭ بولىدۇ دهپ قارالغان كىشىلهر ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
شۇنداقال، خىتاينىڭ رهزىل نىيهتلىرىگه، خهلقئارا قانۇنغا ۋه كىشىلىك ھوقۇققا خىالپ جىنايهتلىرىگه

ئامېرىكانىڭ پۈتۈن كۈچ بىلهن قارشى تۇرىشى كېرهكلىكى بايان قىلىندى.
«yoursun» تورى «ترامپنىڭ خىتاي بىلهن تۈزۈشكهن سودا توختامىدا رېئال مهسىلىلهرگه سهل قارالدى»
تېمىسىدا بىر پارچه ئوبزور ئېالن قىلىندى. ئوبزاردا، بۇ كېلىشىمده خىتاينىڭ ئهقلىي مۈلۈك ئوغرىلىقىغا
ھېچقانداق جازا بېرىلمىگهنلىكى، بۇ توختامنىڭ ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىگه ۋه يهر شارىنىڭ كهلگۈسى
دېموكراتىيىسىگه زور تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى، ترامپنىڭ توختام ئىمزاالش جهريانىدا قىلغان خىتاي بىلهن
ئامېرىكا ئارىسدا «ساغالم، گۈللهنگهن، سودا-تىجارهتتىنمۇ ھالقىغان كهلگۈسىنى» ئۈمىد قىلغانلىقى، ئهگهر
مۇشۇ بويىچه بولسا، بۇنىڭ زور ئىستراتېگىيىلىك خاتالىق بولىدىغانلىقى؛ خىتاينىڭ يېقىنقى دهۋردىكى
كىشىلىك ھوقۇق ۋه ئىنسانىي قهدىر-قىممهتنى ئاياق ئاستى قىلىشتىكى ئهڭ قهبىھ دۆلهت ئىكهنلىكى،
مىليونلىغان ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇلمان خهلقنى الگېرالرغا سوالپ، ئايالالرغا باسقۇنچىلىق قىلىپ، ئائىلهرنى
ۋهيران قىلىۋاتقانلىقى قهيت قىلىندى. شۇنداقال، ئامېرىكانىڭ ھهر قانداق شهكىلده خىتايدهك جىنايهتچى

دۆلهت بىلهن مۇرهسسهگه كهلمهسلىكى كېرهكلىكى بايان قىلىندى.
 

27 -يانۋار:
 

ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالرغا قارشى سۆز قىلغان
تۇڭگان شائىرنى تۇتقۇن قىلدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده سۈي خاۋشىن ئىسىملىك، «ئهن رهن»
تهخهللۇسىدىكى تۇڭگان شائىرنىڭ خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستان ۋه خىتايدا ياشاۋاتقان مۇسۇلمانالرنى
باستۇرۇغانلىقى، قامىغانلىقى ۋه نازارهت ئاستىغا ئالغانلىقى توغرۇلۇق تۋىتىر يازمىسى چىقارغانلىقىنى

ئۈچۈن، شهندوڭ دائىرىلىرى تهرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن. خهۋهرده دېيىلىشىچه، بۇ 
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تۇڭگان شائىرى 12-يانۋار ئۆزىنىڭ تۋىتېر ھېسابىدا ئامېرىكادا ئوقۇۋاتقان بىر مۇسۇلمان تۇڭگان ئايال تهتىل
سهۋهبلىك خىتايغا قايتقاندا «قايتا تهربىيلهش مهركىزى»گه ئېلىپ كېتىلگهنلىكىنى خهۋهر قىلغان ئىكهن.

   ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «2015-يىلى تايالنتىكى بۇتخانىنى پارتىالتقانلىقى ئىلگىرى
سۈرۈلگهن ئۇيغۇرالرغا قايتا سوت ئېچىش باشالندى» تېمىسىدا خهۋهر ئېالن قىلغان. خهۋهرده دېيىلىشىچه،
2015-يىلى بانكوكتىكى ھىندى ئىبادهتخانىسىغا بومبا ھۇجۇمى قىلىپ 20 ئادهمنىڭ ئۆلۈشىنى كهلتۈرۈپ
چىقارغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن ئۇيغۇر ياشقا قارىتا قايتا سوت ئېچىش باشالنغان. بۇ ئىككى ئۇيغۇر ياش
تايالند ھهربىي سوتىدا ئۆزىگه ئارتىلغان جىنايهتنى ئىنكار قىلغان، كېيىن بۇالرنىڭ سوتلىنىش ئىشى خهلق
ئىشلىرى سوتخانىسىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن ئىكهن. ئۇالردىن بىرىنىڭ ئىسمى ئادهم قاراداغ، يهنه بىرىنىڭ
ئىسمى يۈسۈپ مىرئېلى ئىكهن. ئادهم قاراداغنىڭ ئاقلىغۇچى ئادۇۋكاتىنىڭ بىلدۈرۈشىچه، ئىككى ياش سوتتا
ئۆزلىرىنىڭ گۇناھىسىز ئىكهنلىكىنى، بۇ دېلوغا قارشى كۈرهش قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئادۇۋكاتنىڭ
ئېيتىشىچه، ناۋادا سوتتىن ئۇالرنىڭ مۇشۇ پارتىلىتىشنى قىلغانلىقىغا قارىتا ھۆكۈم چىقىرىلسا، ئۇالرغا

ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىكهن.
 

28-يانۋار:
 

«VOX»تورى «كورونا ۋىرۇسى جازا الگېرلىرىغا تارقالسا نېمه ئىش يۈز بېرىدى» تېمىلىق بىر ماقاله ئېالن
قىلدى. خهۋهرده، ۋۇخهن ۋىرۇسىنىڭ جازا الگېرلىرىدا ئازاب چېكىۋاتقان مۇسۇلمانالرغا تېخىمۇ قاتتىق
ئېغىرچىلىق ئېلىپ كېلىش مۇمكىنچىلىكىنى، الگېرالرنىڭ شارائىتىنىڭ يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنىڭ
يۇقۇپ، كۆپىيىشىدىكى كۆڭۈلدىكىدهك جاي ئىكهنلىكىنى بايان قىلىندى ۋه بۇ ھهقتىكى ئهندىشىلهر

ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
« ricethresher» تورىدا «زامانىۋىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق – خيۇستون ئۇيغۇر جهمئىيىتى قولغا ئېلىنغان
ئۇيغۇرالر ھهققىده توختالدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده «خيۇستون ئۇيغۇر جهمئىيىتى» دىكى

بىر نهچچه ئۇيغۇرالرنىڭ جازا الگېرلىرىنى ۋه شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمنى ئاڭالتقانلىقى بايان قىلىندى.
« thejc» تورى «مهن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىشىم كېرهك» تېمىسىدا بىر ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقاله
خىتاي ئهچىخانىسى ئالدىدا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نامايىش ئۆتكۈزگهن ئىمانۇل بېنجامىن ئىسىملىك يهھۇدىي قىز
تهرىپىدىن يېزىلغان بولۇپ، ئۇ ئۆز دىنىغا ئىنتايىن سادىق بىرى ئىكهنلىكىنى، ئۆز ئۆزىگه بىرهر دىن زۇلۇم

ئاستىدا قالغاندا، زۇلۇمغا قارشى دهس تۇرۇشقا ۋهده بهرگهنلىكىنى بايان قىلدى.
 

29-يانۋار: 
 

«قوغدىغۇچى» گېزىتى «ئهنگىلىيه مىنىستىرى ئۇيغۇرالرنى خورالشقا چېتىشلىقى بار كۆزىتىش ئهسلىھهلىرى
شىركىتى بىلهن كۆرۈشتى» تېمىسىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه، ئهنگىلىيهنىڭ خهلقئارا سودا
مىنىستىرى گراھام ستۇئارت ئۆتكهن يىلى ئىيۇندا خوڭكوڭدىكى كۆزىتىش ئهسلىھهلىرى تېخنولوگىيىسى
شىركىتى ھېسابالنغان «SenseTime» نىڭ ۋهكىللىرى بىلهن ئالىي مائارىپتا سۈنئىي ئهقىل

تېخنولوگىيىسىنى ئىشلىتىشنى مۇھاكىمه قىلىش ئۈچۈن كۆرۈشكهن. 
« bylinetimes» تورى «غهرب شىركهتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچكى ئهزالىرىنى سۇغۇرىۋېلىشىدىن
پايدىغا ئېرىشهلهمدۇ؟» تېمىسىدا ماقاله ئېالن قىلغان. ماقالىده 28 تىن ئارتۇق غهرب شىركىتىنىڭ ئۆزىمۇ
سهزمىگهن ھالدا ياكى قهستهنلىك بىلهن ئۇيغۇرالردىن سۇغۇرىۋېلىنغان ئىچكى ئهزاالرنى توشۇش ياكى
تهمىنلهش زهنجىرىگه قوشۇلۇپ، ياكى ئىچكى ئهزانى ساقالش، بۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك دىئاگنوزالرنى ياكى
مۇناسىۋهتلىك ئۈسكىنىلهرنى توشۇش دېگهندهك مۇالزىمهتلهرگه چېتىشلىقى بارلىقىنى بايان قىلىنغان؛

شۇنداقال، بۇ شىركهتلهرنىڭ بۇ ئارقىلىق پايدىغا ئېرىشىۋاتقانلىقى، بۇنداق شىركهتلهرنىڭ نامى   
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ئاشكارىلىنىپ شهرمهنده قىلىنىشى كېرهكلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگهن.    
يېڭى زىنالندىيه « newshub» قانىلى تور بېتى «خىتايدىن يېڭى زىنالندىيهگه قاچقان ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى
ئۇلتۇراقلىشىش رهسمىيىتى چىققۇچه ئىشسىز قالماقتا» تېمىسىدا خهۋهر ئېالن قىلغان، يېڭى زىنالندىيه
كۆچمهنلىك تارمىقى باياناتچىسى زۇلۇمغا ئۇچراپ قېچىپ كهلگهنلهرنىڭ ئولتۇراقلىشىش رۇخسىتىنىڭ ئالته

ھهپته ئىچىدىال پۈتكۈزۈلگهنلىكىنى بايان قىلغان.
 

30-يانۋار:
 

« healtheuropa» تورى «خىتايغا بارىمهن، ئۇالر مهن پۇلىنى تۆلىگهن ئادهمنى <سويىدۇ>» تېمىسىدا،
سۆھبهتته ئىنسان ئىچكى ئهزاسىنى مهجبۇرىي ئېلىۋېلىش جىنايىتىگه قارشى ھهرىكهتلىرى سهۋهبلىك
«تهبىئهت» ژۇنىلى تهرىپىدىن ئىلىم-پهن ساھهسىدىكى ئون مهشھۇر شهخس قاتارىغا كىرگهن ئاۋسترالىيه
مهكۇئارىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروففېسسورى ۋېندىي روگېرس خانىم بىلهن قىلىنغان سۆھبهت ئېالن قىلغان.
روگېرس خانىمنىڭ دېيىشىچه، يېقىندا بىر تۈركۈم ئۇيغۇر ئايالالر، جۈملىدىن ئۇيغۇرالر خهلقى ئىچكى ئهزاسى

سۇغۇرىۋېلىنىشى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغان.
ئهنگىلىيه يهھۇدىلىرى دۇنيانى خىتاينىڭ ئ ۇيغۇرالرغا قاراتقان چىدىغۇسىز مۇئامىلىسىگه قارشى

ھهرىكهتكه ئۆتۈشكه چاقىردى. شۇنداقال، خىتاينى ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشنى توختىتىشقا چاقىردى.
 

31-يانۋار:
 

ئهركىن ئاسىياس رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «قهدىمىي قهشقهرگه قىلىنغان كهم ئۇچرايدىغان زىيارهت
ئۇيغۇر <ئالۋاستى شهھىرى>نى ئاشكارىلىدى» نامىدا خهۋهر ئېالن قىلغان. خهۋهرده قهشقهردىكى بىر
مهھهللىنى زىيارهت قىلغان ئابۇ ئىسىملىك تهيۋهنلىك ئهر ساياھهتچىنىڭ مهھهللىده ئىنسۇ-جىننىمۇ
كۆرهلمىگهندىكى ھېسسىياتى ئىپادىلهنگهن. بۇ ساياھهتچى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان يۇقىرى

تېخنىكىلىق باستۇرۇشىغا قارىتا ئۆز چۈشهنچىسىنى بايان قىلغان.
ئهركىن ئاسىياس رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «سهئۇدىدىكى خىتاي ئهلچىخانىسى پاسپورت يېڭىالشقا
خاتىمه بهرگهنلىكى ئۈچۈن، سهئۇدىدىكى ئۇيغۇرالر تۈركىيهگه قېچىشقا باشلىغان» تېمىسىدا خهۋهر ئېالن
قىلغان. خهۋهرده خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ سهئۇدىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ پاسپورتىنى يېڭىالپ بېرىشنى ئىككى
يىل ئاۋۋالال توختاتقانلىقى، پاسپورت يېڭىالتماقچى بولغانالرغا پهقهت خىتايغىال قايتااليدىغان ساياھهت

كېنىشكىسى بهرگهنلىكى يېزىلغان.
 

    1-فېۋرال:
 

ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى مايك پومپىئو ئوتتۇرا ئاسىيا سهپىرىده خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
باستۇرۇش ھهرىكهتلىرىنى ئهيىپلىدى. «خهلقئارالىق سودا ۋاقتى گېزىتى» بۇ ھهقته ماقاله ئېالن قىلدى. مايك
پومپىئو قازاقىستاندىكى نۇتقىدا، ھهر قايسى دۆلهتلهرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىن قېچىپ چىققان

كىشىلهرنى قوبۇل قىلىشىنى تهشهببۇس قىلدى.
«گېرمانىيه ئاۋازى» تورى «گېرمانىيه خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى
تهپسىلىي بايان قىلدى» تېمىسىدا خهۋهر ئېالن قىلغان بولۇپ، خهۋهرده گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ
شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىش-ئهتمىشلىرىدىن خهۋهردار ئىكهنلىكى، شۇنداقال ئۇيغۇرالرنى خىتايغا
ئۆتكۈزۈپ بهرگهن تهقدىرده، ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ «مهڭگۈلۈك» غايىب قىلىۋېتىلىدىغانلىقى

توغرۇلۇق ئاگاھالندۇرۇش بهرگهنلىكى بايان قىلىندى.
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كانادا دۆلهت تهۋهلىكىدىكى، يېڭى زىلالندىيه ئهسىللىك مۇسۇلمان زهيتۇن توپ چولپىنى سوننى بىل ۋىليامس
خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان مىسلىسىز زۇلمىنى ئهيىبلهيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ «skynews» مۇخبىرىغا
سۆز قىلدى. ئۇ 2019-يىلىنىڭ ئاخىرىدا تۋىتېر سهھىپىسىده ئۇيغۇرالرنى قولالپ، خىتاينى ئهيىبلهپ بايانات
ئېالن قىلغان ئىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئاممىۋى مېدىيادا ئارقا-ئارقىدىن ئىككى قېتىم خىتاينى ئهيىبلىگهن

بولدى.
 

2-فېۋرال:
 

«ئامېرىكا ئاۋازى» تورىنىڭ ئېنگىلىزچه ئۆگىنىش سهھىپىسى 2017-يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن
ئهسهبىيلىك بىلهن ئهيىبلىنىپ 15 يىللىق كېسىۋېتىلگهن ئىمىنجان سهيدىننىڭ قىزىنىڭ دادىسى
توغرىسىدىكى پائالىيهتلىرى، ئىمىنجان سهيدىنگه ئاالقىدار ئۇچۇرالر ۋه خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
زورلۇق-زومبۇلۇقلىرى بايان قىلىنغان خهۋهرنى ئېالن قىلدى. پهقهت ئىنگىلىزچه ئۆگىنىش يۈزىسىدىنال دۇنيادا
يۈز مىليونغا يېقىن كىشىنىڭ دىققىتىگه سازاۋهر بولغان بۇ تور بهتنىڭ مهزكۇر خهۋىرى ئارقىلىق، ئۇيغۇر

مهسىلىسىنىڭ دۇنيادىكى تېخىمۇ كۆپ كىشىلهرگه تونۇلۇشى سۆزسىز.
قازاقىستاندا زىيارهتته بولۇۋاتقان ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى مايك پومپىئو قازاقىستاننىڭ جازا الگېرى

مهسىلىسىده خىتايغا بېسىم ئىشتىلىشىنى تهشهببۇس قىلدى.
 كانادادىكى «calgary.ctvnews» خهۋهر تورى «ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى كورنوۋا ۋىرۇسىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى الگېرالرغا سوالنغانالرغا يۇقۇشىدىن ئهنسىرىمهكته» دېگهن تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى.
خهۋهرده «ئالبېرتا ئۆلكىسى ئۇيغۇر جهمئىيىتى» نىڭ بىر تۈركۈم ئهزالىرى كالگېرىي شهھىرىدىكى
سىياسهتچىلهر ۋه تىببىي خادىمالر ئىشتىراك قىلغان يىغىنغا قاتنىشىپ، كورنوۋا ۋىرۇسىنىڭ شهرقىي

تۈركىستان خهلقىنى ۋهيران قىلىش قورقۇنچىنى ئىپادىلىگهنلىكى بايان قىلىندى.
بېلگىيهده ياشاۋاتقان بىر بۆلۈك ئۇيغۇرالر برۇسسېلدىكى ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ ئالدىدا خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستاندا قىلىۋاتقان جىنايهتلىرىگه قارشى نامايىش قىلدى.  تۈركىيه «ئانادولۇ ئاگېنتلىقى» بۇ ھهقته

مهخسۇس خهۋهر ئىشلهپ تارقاتتى.
 

3-فېۋرال:
 

«ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى»نىڭ ئىنگىلىزچه خهۋهر تورى ئۈرۈمچىدىكى ھۆكۈمهت خادىملىرىدىن بىرىگه
ئىشاره قىلىپ، «كورنوۋا ۋىرۇسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا تارقىلىشى  توغرىسىدىكى مهلۇماتالر <دۆلهت
مهخپىيهتلىكى> دېدى» دېگهن تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده، خىتاي ھۆكۈمهت تېلۋېزىيىسىنىڭ 23-
يانۋار شهرقىي تۈركىستاندىكى لى (47 ياش) ۋه گۇ (52 ياش)دىن ئىبارهت ئىككى خىتاينىڭ كورنوۋا ۋىرۇسى
بىلهن يۇقۇمالنغانلىقىنى، بۇ ئىككى خىتاينىڭ خۇبېينىڭ مهركىزى ۋۇخهنگه بارغانلىقى، ۋىرۇسنى شۇ يهرده

يۇقتۇرۇۋالغانلىقى مۇمكىن ئىكهنلىكىنى خهۋهر قىلغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
ئامېرىكا سېناتورى ماركو رۇبىيو ئۇيغۇر ئاكتىۋىستلىرىنى مېھمان سۈپىتىده كۈتىۋالدى.  ماركو رۇبىيو ئۇيغۇر
كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى روشهن ئابباسنى دونالت ترامپنىڭ دۆلهت ئهھۋالىدىن يىللىق دوكالت بېرىش
نۇتقىغا مېھمان سۈپىتىده قاتنىشىشقا تهكلىپ قىلدى. رويتېرس ئاگېنتلىقى ۋه باشقا ئاخبارات ۋاسىتىلىرى

بۇ ھهقته خهۋهر ئېالن قىلدى.
 

4-فېۋرال:
 

ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى شهرقىي تۈركىستانغا ۋىرۇس كهلگهندىن كېيىن، ئاتۇشتا كوچى-
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الرنىڭ قامال قىلىنغانلىقى، خهلقنىڭ ئۆيلىرىگه سولىنىپ ئولتۇرۇشقا مهھكۇم قىلىنغانلىقى توغرۇلۇق خهۋهر
ئېالن قىلغان. خهۋهرده خىتاي دۆلهت تېلىۋېزىيىسىنىڭ 25-يانۋار شهرقىي تۈركىستاندا ئهڭ كامىدا 29
ئادهمنىڭ كورونا ۋىرۇسى بىلهن يۇقۇمالنغانلىقى، 1600 گه يېقىن كىشىده فىرۇسقا مۇناسىۋهتلىك ئاالمهتلهر

كۆرۈلگهنلىكى ئۈچۈن، تىببىي كۆزىتىشكه ئايرىۋېتىلگهنلىكى بايان قىلىنغان.
ئامېرىكانىڭ «فوكس خهۋهر قانىلى» ماقاله ئېالن قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنىڭ جازا
الگېرلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنى قىيىن شارائىتالرغا مهھكۇم قىلغانلىقىغا، الگېر سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنى بولسا
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ توختاۋسىز كۆزىتىشى ۋه چهتكه قېقىشى ئاستىدا ياشاۋاتقانلىقىغا ئ ىشىنىدىغانلىقىنى

بىلدۈردى.
قازاقىستاندا زىيارهتته بولۇۋاتقان ئامېرىكا دۆلهت ئىشلهر كاتىپى مايك پومپىئو قازاقىستاننى جازا الگېرلىرى

مهسلىسىده خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش جهھهتته ئامېرىكا بىلهن بىر مهيداندا تۇرۇشقا تهشهببۇس قىلدى.
 

5-فېۋرال:
 

«دىپلومات» تورى «ئۇيغۇرالر ۋه كورونا ۋىرۇسى» نامىدا ماقاله ئېالن قىلغان. ماقالىده ھازىرغىچه دۇنيادا 24
مىڭ كىشىنىڭ بۇ ۋىرۇس بىلهن يۇقۇمالنغانلىقى بايقالغانلىقىنى، ئهڭ كامىدا 494 ئادهمنىڭ ۋىرۇس
سهۋهبلىك ئ ۆلگهنلىكى بايان قىلىندى. شۇنداقال، ۋىرۇسنىڭ كهڭرى تارقىلىپ كېتىشى سهل قارىلىۋاتقان،
خىتاي ئىشغال قىلىۋالغان شهرقىي تۈركىستان (ئهينهن تهرجىمىسى) بۇ جهھهتته ئېغىر خهتهرگه دۇچ كېلىش
ئېھتىمالى بايان قىلىنغان.ئۇيغۇرشۇناس، ئانتروپولوگ دهررېن بايلېر «supchina» تورىدا مهشھۇر ئۇيغۇر

يازغۇچىسى، شائىر پهرھات تۇرسۇننىڭ غايىپ قىلىنىشى توغرۇلۇق ماقاله ئېالن قىلغان.
ئامېرىكادىكى ۋه دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى ئۇيغۇرالر 5-فېۋرال قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلهپ، ھهر خىل

شهكىلده نامايىش ئۆتكۈزدى.
 

6-فېۋرال:
 

«دىپلومات» تورى «ئامېرىكا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدىن شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىده خىتايغا قارشى
دهس تۇرۇشنى كۈتتى» تېمىسىدا ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده، مايك پومپىئونىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرى خىتاي
تهرىپىدىن جازا-الگېرلىرىغا قامالغان قازاقالرنى قوبۇل قىلغانلىقى ۋه خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى

ئهيىپلىگهنلىكى بايان قىلىنغان. 
ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى كورونا ۋىرۇسى بىلهن يۇقۇمالنغانلىق گۇماندارلىرىدىن 99

ۋۇخهنلىك خىتاينىڭ ئاتۇش شهھىرىده ئايرىپ كۆزىتىلىۋاتقانلىقىنى خهۋهر قىلدى.
ئهنگىلىيهده چىقىدىغان «مېترو» گېزىتى «الگېر مهھكۇملىرىنىڭ ئائىلىلىرى خىتاينىڭ كورونا ۋىرۇسىنى
باھانه قىلىپ، جازا الگېرلىرىدىكى ئۆلۈم-يېتىمنى يېپىش مۇمكىنچىلىكىدىن ئهنسىرىمهكته» ناملىق خهۋهر

ئېالن قىلدى ۋه بۇ ھهقتىكى ئهندىشىلهر بايان قىلىندى.
« devdiscourse» تورى ماقاله ئېالن قىلىپ، ئامېرىكانىڭ دۇنيادىكى ھهممه دۆلهتلهرنى خىتاينىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشىغا قارشى سۆز قىلىشقا چاقىرغانلىقىنى بايان قىلدى.
«ئامېرىكا ئاۋازى» تورى «كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچى گۇرۇپپىالر <خىتاي خهلىقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق
سېستىمىسىغا تهھدىت ئېلىپ كهلمهكته> دېدى» دېگهن تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه،
كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچى گۇرۇپپىالر خىتاي خهلقىنىڭ 1989-يىلىدىكى تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقىدىن
كېيىن، كۈنسېرى ئېغىرالشقان زۇلۇم ئىچىده ياشىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاينىڭ
زىيانكهشلىكىگه ھهممىدىن بهك ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلىنغان. ئىنسان ھهقلىرىنى كۆزىتىش
تهشكىالتىنىڭ  ئىجرائىيه دېرىكتورى  كېنېس  روسنىڭ  بايانىچه، خىتاي  تارىختا  مىسلى  كۆرۈلۈپ باقمىغان 
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كۆزىتىش سېستىمىسىنى بهرپا قىلغان، ئۇنىڭ دېيىشىچه بۇ كۆزىتىش سېستىمىسنىڭ نىشانى ئۇيغۇرالرنىڭ
ھهرىكىتىنى نازارهت قىلىش ئىكهن ۋه بۇ ھهقتىكى ئۇچۇر سېستىمىسى ئارقىلىق كىمنىڭ تۇتۇلۇپ كىمنىڭ
تۇتۇلمايدىغانلىقى بهلگىلىنىدىكهن. خهۋهرده بايان قىلىنىشىچه، خىتاينىڭ قىلىۋاتقانلىرى كىشىلىك

ھوقۇق سېستىمىسىغا تهھدىت ئېلىپ كېلىدىكهن.
 

7-فېۋرال:
 

ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىنىڭ باياناتچىسى نهنسى پېلوسى دۆلهتلىك يىللىق دۇئا-تىالۋهت يىغىلىشىدا ئۆز
ئېتىقادى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن ياكى تۈرمىلهرگه تاشالنغان تىبهت تىبهت بۇددىستلىرى ۋه ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى

ئۈچۈن دۇئا قىلدى.
ئامېرىكادا چىقىدىغان «خهۋهر ھهپتىلىكى» (newsweek) ژۇرنىلى «نېمه ئۈچۈن بىر مىليوندىن ئارتۇق
مۇسۇلماننىڭ مهخپىي رهۋىشته خالىغانچه تۇتۇلۇشى كورونا ۋىرۇسى مهزگىلىده تېخىمۇ ئهۋج ئېلىپ كېتىدۇ»
ماۋزۇسىدا بىر پارچه ماقاله ئېالن قىلدى. ماقاله ئاپتورى سوفى رىچاردسون خانىم بۇ ھهقتىكى تهھلىللىرىنى

بايان قىلدى.
 

8-،9-فېۋرال:
 

« theepochtimes» تورى «ئۇيغۇر قىزى خىتاينىڭ قولىدىن ئۆزى يالغۇز قۇتۇلغاندىن كېيىن، مۇددهتسىز قاماق
جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان دادىسىنى ئازات قىلىشقا ئاتالندى» دېگهن تېمىدا ماقاله ئېالن قىلىپ، دوكتور

ئىلھام توختى ۋه قىزى جهۋھهر ئىلھامنىڭ ئهھۋالى ۋه پائالىيهتلىرىدىن خهۋهر بهردى.
 

10-فېۋرال:
 

«تاشقى سىياسهت» ژۇرنىلى «شهرقىي تۈركىستاندىكى تۇڭگان مۇسۇلمانلىرى ئۇيغۇرالر بىلهن بىرلىكته
الگېرغا سوالنغان» تېمىسىدا ماقاله ئېالن قىلدى ۋه بۇ ھهقتىكى مۇالھىزىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

«پۇل-مۇئامىله ۋاقىت گېزىتى» «خىتاي ئىلغار نازارهت تهجرىبىخانىسى بهرپا قىلدى» تېمىسىدا ماقاله ئېالن
قىلدى ۋه بۇ ھهقتىكى پاكىت ۋه تهھلىللىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

« thetacomaledger» تورى «كورونا ۋىرۇسى جازا الگېرلىرىغا كىردى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلغان. خهۋهرده، بۇ
ۋىرۇسنىڭ زهربىسىگه ئهڭ ئاسان ئۇچرايدىغان جاينىڭ شهرقىي تۈركىستان ئىكهنلىكى، الگېرالردىكى ناچار

شارائىت بۇ ۋىرۇسنىڭ تارقىلىشىغا سهۋهب بولىدىغانلىقى يېزىلغان.
 

11-، 12-فېۋرال:
 

ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كورنوۋا ۋىرۇسى سهۋهبلىك شهرقىي
تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش الگېرىغا يېقىن يهرده كارانتىن قىلىندى» تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده
دېيىلىشىچه، مىرادىل نۇرئهخمهت ئىسىملىك بۇ ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى (ئۈرۈمچىدىكى پىداگوگېكا
ئۇنىۋېرسىتېتى تهنتهربىيه فاكۇلتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى) 27-يانۋار تهتقىل قىلىش ئۈچۈن ئائىلىسىگه
قايتقىنىدا، ئاتۇشتىكى بىر جازا الگېرىغا يېقىن يهرگه كارانتىن قىلىنغان. ئۇالر بۇ خهۋهرده ئهركىن ئاسىيا

رادىئوسى ئۇيغۇرچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىنى مهنبه قىلغان.
 

13-فېۋرال:
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« codastory» تورى «خىتاي تۈركىيهدىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن قانداق رهۋىشته جاسۇسلۇق قىلىۋاتىدۇ» تېمىسىدا
ماقاله ئېالن قىلغان. ماقالىده خىتاي خادىملىرىنىڭ ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان كىشىلهرگه ئۇچۇر قىلىپ،
ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان كىشىلهرنىڭ ئىش-پائالىيهتلىرىنى ئۆزلىرىگه تهمىنلهپ بېرىشنى تهلهپ قىلغانلىقى،

ئۆزىنى قاچۇرغانالرغا تهھدىت سالغانلىقى بايان قىلىنغان.
 

14-فېۋرال:
 

ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى:«ۋهتهندىن ئايرىلغان ئۇيغۇرالر <خىتاي شهرقىي
تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان ئاممىنى ئۇسسۇل ئوينىتىش ئارقىلىق ۋىرۇستىن دىققىتىنى بۇرىماقتا> دېدى»

تېمىسىدا خهۋهر ئېالن قىلدى.
«بۈگۈنكى ئامېرىكا» گېزىتى «تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرالر كورونا ۋىرۇسىنى كۈتۈپ ئولتۇرماقتا، خىتاي
الگېرالرنى تاقىشى كېرهك» دېگهن تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده، دوختۇرخانا، يېمهك-ئىچمهك ۋه
باشقىالردىن ئايرىلىش قاتارلىق زۆرۈر تهدبىرلهرنى قوللىنىشقا ئامالسىز ھالدا ئازاب چېكىۋاتقان جازا

الگېرلىرىدىكى مىليونلىغان ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرهكلىكى تهكىتلهندى.
 

15-فېۋرال:
 

« buzzfeednews» تورى «ئۇ خىتاينىڭ ئهڭ قهبىھ يىغىۋېلىش الگېرلىرىدىن بىرىدىن مۇسۇلمانالرنى دهپ
قېچىپ چىقتى، ئهمدىلىكته ئۇ خىتايغا قايتۇرۇۋېتىلىشى مۇمكىن» دېگهن تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى.
خهۋهرده، 2018-يىلى يىل بېشىدا الگېرغا سولىنىپ، ئون ئاي كېيىن الگېردىن قويۇپ بېرىلگهن تۇرسۇنئاي
زىياۋۇدۇن الگېر ساقچىلىرى تهرىپىدىن ئېغىر قىيناشالرغا دۇچ كهلگهنلىكى، الگېرغا سوالنغاندىن كېيىن ھهر
كېچىسى باسقۇنچىلىققا ئۇچراش قورقۇنچىدا ئازاب چهككهنلىكى بايان قىلىنغان. يولدىشىنىڭ قازاقىستان
پۇقراسى بولغانلىقى ئۈچۈن، الگېردىن چىققاندىن كېيىن قازاقىستانغا كېلىپ تۇرغان، ئهمما، بۇلتۇر
-قازاقىستاندىكى مۇناسىۋهتلىك خادىمالر ئۇنىڭغا ناۋادا قازاقىستاندا ئىزچىل تۇرغۇسى بولسا – خىتايغا
قايتىپ قازاقىستان ۋىزىسىغا ئىلتىماس قىلىشى كېرهكلىكى ئۇقتۇرۇلغان. تۇرسۇنئاي خىتايغا

قايتۇرۇۋېتىلىدىغان بولسا، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشقا ئىدىيه تهييارلىقى قىلىپ قويغانلىقىنى ئېيتقان.
« nbcnews» خهۋهر تورى «كوروغا ۋىرۇسى: خىتاي رهئىسى شى جىن پىڭ ئهڭ چوڭ خىرسقا دۇچ كهلدى»
ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلغان. خهۋهرده كورونا ۋىرۇسى سهۋهبلىك خىتاي دۇچ كهلگهن قىيىنچىلىقالر ۋه شى

جىنپىڭ دۇچ كهلگهن خهتهرلهر مۇھاكىمه قىلىندى.
 

16-، 17-فېۋرال:
 

« bbc» خهۋهرلىرى «خىتاي ئۇيغۇرلىرى ساقىلى، ھىجابى ۋه تورغا چىققانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىندى»
ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى.

گېرمانىيهدىكى «تهھدىت ئاستىدىكى خهلقلهر جهمئىيىتى» بايانات ئېالن قىلىپ، گېرمانىيه ۋه ياۋروپا
ئىتتىپاقىنىڭ «بۇ جىنايهتته جاۋاپكارلىقى بار شهخسلهر» گه ئىمبارگو قويۇشىنى تهلهپ قىلغان. مهزكۇر
تهشكىالتنىڭ باياناتىدا تهكتىلىشىچه، «گېرمانىيه ۋه ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي-ياۋروپا باشلىقالر يىغىنىدا
ئۇنىڭ ئىستىراتېگىيهلىك شېرىكى بولغان خىتاينىڭ ئىنسانىيهتكه قارشى جىنايىتىنى ھهل قىلىشى، بۇ

ئىشنى قوشۇمچه تىلغا ئېلىپ قويۇپال ئۆتۈپ كهتمهسلىكى كېرهك» ئىكهن.
«قاراقاش ھۆججهتلىرى» كۆپلىگهن ئاخبارات ۋاسىتىلىرىده بىراقال ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، دۇنيا جامائىتى

ۋه كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ كۈچلۈك ئىنكاسىنى قوزغاپال قالماي، سىياسىي ساھهدىكى زاتالرنىڭمۇ 
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جىددىي دىققىتىنى تارتقان.
ماقالىده گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك دۆلهت ئهربابى ھېسابلىنىدىغان خهلقئارا دىنىي ئېتىقاد
ئهركىنلىكى كومىتېتىنىڭ مۇتهخهسسىسى ماركۇس گرۈبېلنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋهتتىكى ۋهزىيىتىگه جىددىي
دىققهت قىلىۋاتقانلىقى، ئۇنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنى ئۇيغۇر دىيارىدا دهرھال مۇستهقىل

تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا چاقىرغانلىقى بايان قىلىنغان.
«كۆزهتچى» گېزىتى «خىتاي شىركهتلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنىڭ دهپسهنى قىلىنىشى بىلهن
چېتىشلىقى بار» دېگهن ماۋزۇدا ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده تېمىغا مۇناسىۋهتلىك ئهھۋالالر بايان

قىلىنغاندىن سىرت، ئۇيغۇرالر قىسقىچه تونۇشتۇرۇلدى.
«CNN» تورى «ئاشكارىالنغان ھۆججهتلهر خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا قۇرغان الگېرالرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى
ئاشكارىلىدى» ناملىق ھۆججهتلىك فىلىم ئېالن قىلدى. خهۋهرده يهنه ئۇيغۇرالرنىڭ ساقال قويغانلىقى،
پاسپورت ئالغانلىقى، كۆپ بالىلىق بولغانلىقى دېگهندهك سهۋهبلهر بىلهن تۇتۇلۇپ زىيانكهشلىككه

ئۇچرىغانلىقى ئهسكهرتىلدى.
 

18-فېۋرال:
 

گېرمانىيهدىكى مهشھۇر گېزىتلهردىن بىرى بولغان «دۇنيا» گېزىتى «كۆز قاراشلىرى تهلهپكه اليىق
ئۆزگهرمىسه، تهربىيهلهش داۋام قىلىدۇ» ناملىق ماقالىنى، «كۈندىلىك گېزىت» بولسا «ئۇيغۇرالرنى خالىغانچه
باستۇرۇش» ناملىق ماقالىنى، «ن-تۋ» تېلېۋىزىيه قانىلى «ھهر بىر سهۋهنلىك تۈرمىگه سواليدۇ. خىتاينىڭ

ھهر كۈنى ئۇيغۇرالرنى جازالىشى ئادهتتىكى ئىش» ناملىق خهۋهرنى ئېالن قىلغان ئىدى.
بۇ ماقاله ۋه خهۋهرلهرده خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى ئهرزىمهس ئۇششاق-چۈششهك ئىشالرنى باھانه قىلىپ
خالىغانچه تۇتۇپ قاماق جازالىرىغا مهھكۇم قىلىۋاتقانلىقى ياكى جازا الگېرلىرىغا سوالۋاتقانلىقى، «ئىدىيه
ئۆزگىرىشى تهلهپكه اليىق بولمىسا، تۇتقۇنالرنىڭ الگېرالردا تهربىيهلىنىشىنىڭ داۋام قىلىدىغانلىقى»، كىمنىڭ
قانچه مۇددهت تۇتۇپ تۇرۇلىدىغانلىقىنى ھېچكىمنىڭ بىلمهيدىغانلىقى، «تهلهپكه اليىق ئۆزگهرگهن»
تۇتقۇنالرنىڭ ئهمدىلىكته شهكلى ئۆزگهرگهن تۈرمىلهرده مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانلىقى، پۈتۈن بۇ
پاجىئهلهرنىڭ 21-ئهسىرده دۇنيا جامائىتىنىڭ كۆز ئالدىدىال يۈز بېرىۋاتقانلىقى، بۇنىڭغا سۈكۈت قىلىشنىڭ

ئىنسانىيهتسىزلىك بولىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگهن.
ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «قاراقاش تىزىملىكى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا
ئهسهبىيلىككه قارشى كۈرهش قىلىۋاتىمىز دېگهن داۋاسىنىڭ ھهقىقىتىنى ئېچىپ تاشلىدى» تېمىسىدا خهۋهر
ئېالن قىلدى. خهۋهرده، ھۆججهتته 137 بهتلىك قاراقاش ھۆججىتىده 311 كىشىنىڭ ئوخشىمىغان تۆت جازا
الگېرىغا سولىۋېتىلگهنلىكى، سوالنغانالرنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ تىزىملىكى، جىنايهت ئۆتكۈزگهنلىك ئارقا

كۆرۈنۈشىنىڭ بار يوقلۇقى قاتارلىقالرغىچه بايان قىلىنغانلىقى تىلغا ئېلىندى.
 

19-فېۋرال:
 

    «تاشقى سىياسهت» ژۇرنىلى «خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا بهرپا قىلغان بىئولوگىيىلىك بىخهتهرلىك
دۆلىتىگه غهرب تېخنولوگىيسى تهمىنلهندى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىپ، بۇ ھهقتىكى مهلۇماتالر ئ وتتۇرىغا

قويۇلدى.
    «گېرمانىيه ئاۋازى» رادىيوسى «‹قاراقاش ھۆججهتلىرى› ياۋروپانىڭ خىتاي سىياسىتى بىلهن توقۇنۇشتى»
سهرلهۋھهلىك بىر ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى ۋه سىياسىي زاتالرنىڭ

گېرمانىيه ھهم ياۋروپانى خىتايغا قارشى قاتتىق سىياسهت قوللىنىشقا چاقىرغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى.
  «realclearpolitics» تورى «كورونا ۋىرۇسى خىتاينىڭ دۇنياۋدا مۇھىم رول ئويناشقا ساالھىيىتى    توشمايدى-
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 غانلىقىنى ئىسپاتلىدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقاله ئامېرىكا سېناتورى ماركو رۇبىيو تهرىپىدىن
يېزىلغان بولۇپ، خىتاينىڭ ۋىرۇسقا تاقابىل تۇرۇشتىكى ھهددىدىن ئاشقان قىلمىشىلىرى پاكىتلىق يورۇتۇپ

بېرىلدى ۋه خىتاينىڭ مۇشۇ ۋهقهدىمۇ ئۆزىنىڭ رهزىل ماھىيىتىنى ئاشكارىلىغانلىقى مۇھاكىمه قىلىندى.
   «ئامېرىكا ئاۋازى خهۋهرلىرى» تورى «ئۇيغۇرالر خىتاينىڭ تۈركىيهنى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىده
سۈكۈتته تۇرۇشتا ئازدۇرۇشىغا دىققهت قىلماقتا» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده ئۇيغۇرالر بىلهن
تۈركلهرنىڭ تىل، مهدهنىيهت ۋه دىن جهھهتتىكى تۇغقاندارچىلىقىنى قهيت قىلىپ، تۈركىيهنىڭ خىتاينىڭ
سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي تهسىرى سهۋهبلىك ئۇيغۇر مهسىلىسىده سۈكۈت قىلىۋاتقانلىقى، بۇنىڭ دۇنيادىكى

كۆپلىگهن تهتقىقاتچى ۋه ئاكتىۋىستالرنىڭ تهنقىدىگه سهۋهب بولغانلىقى بايان قىلىنغان.
ئامېرىكانىڭ ئهنقهرهده تۇرۇشلۇق باش ئهلچىلىكى سىياسىي ئىشالر مهسلىھهتچىسى ماكروس مهندوھان
ھهيئهت تهشكىللهپ قهيسهرىدىكى «شهرقىي تۈركىستان مهدهنىيهت ۋه ھهمكارلىق جهمئىيىتى»نى زىيارهت
قىلغان. مهزكۇر جهمئىيهت رهئىسى سىيت تۈمتۈركنىڭ فىيسبۇك بېتىده يېزىشىچه، كۆرۈشۈش ئىككى سائهت
داۋامالشقان. سىيت تۈمتۈرك ئهپهندى بۇنىڭ ئامېرىكا باش ئهلچىلىكى تهرىپىدىن شهرقىي تۈركىستاننىڭ بىر

تهشكىالتىنى دۇنيادا تۇنجى قېتىم رهسمىي شهكىلده زىيادهت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
    

    20-فېۋرال
 

ئامېرىكادىكى لۇئىسۋېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىئولوگىيه پهنلىرى پروفېسسورى پائۇل ئېۋالد بىلهن ئهنگىلىيه
كامبىرىج ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مېدىتسىنا پهنلىرى دوكتور ئاسپېرانتى جوناتان گۇدمهن 20 -فېۋرال كۈنى
ئامېرىكادىكى «دۆلهت مهنپهئهتى» ژورنىلىدا ماقاله ئېالن قىلىپ، بۇ ئاگاھالندۇرۇشتا بولغان. ئۇالرنىڭ
تهكىتلىشىچه، بۇ رايوندىكى الگېرالر ۋه باقمىچىلىق فېرمىلىرى كورونا ۋىرۇسىنىڭ شهكىل ياساپ تېخىمۇ
ئهجهللىك ۋىرۇسقا ئايلىنىشىغا ئهۋزهل شارائىت يارىتىپ بېرىدىكهن. مهزكۇر ماقاله شهرقىي تۈركىستاندىكى
خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى بىر قانچه كۈندىن بېرى رايوندا ھېچقانداق يېڭى يۇقۇمدار بايقالمىغانلىقىنى
ئىلگىرى سۈرۈپ، ۋىرۇسنىڭ ئۈنۈملۈك كونترول قىلىنغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىۋاتقان بىر مهزگىلده ئېالن

قىلىنغان.
«كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تهشكىالتى» ئۆز تور بېتىده «خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى قورقۇنچلۇق
دهپسهندىچىلىكىگه كۆپلهپ دهلىل-ئىسپات ئوتتۇرىغا چىقتى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده قاراش

ھۆججىتى ئاساس قىلىنىپ تۇرۇپ، بۇ ھهقتىكى مهزمۇن يورۇتۇلدى.
«خهلىقئارالىق كهچۈرۈم تهشكىالتى» خىتاينىڭ چهتئهلده ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرغا قارشى قورقۇتۇش ھهرىكىتى
ئېلىپ بېرۋاتقانلىقى، بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرالر گهرچه خىتايدىن قۇتۇلۇپ چهتئهللهرده ياشاۋاتقان
بولسىمۇ، خىتاينىڭ ئۇالرغا پىالنلىق ھالدا پاراكهندىچىلىك سېلىپ تۇرۇۋاتقانلىقى باش تېما قىلىنغان ماقاله

ئېالن قىلدى.
«courthousenews» تورى «بۇلغارىيه ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى خىتايغا قايتۇرۇۋېتىشتىن توسۇلدى» ناملىق
ماقاله ئېالن قىلىپ، ياۋروپا كىشىلىك ھوقۇق سوت مهھكىمىسىنىڭ بۇلغارىيهنى بىر قىسىم ئۇيغۇر
مۇسۇلمانلىرىنى خىتايغا قايتۇرۇۋېتىشتىن يېنىشىغا بۇيرۇق چۈشۈرگهنلىكىنى، ناۋادا بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ

خىتايغا قايتۇرۇلسا، قىيىن-قىستاققا ئېلىنىش ياكى ئۆلتۈرۈلۈش مۇمكىنچىلىكىنى بايان قىلدى.
 

21-فېۋرال:
 

«گېرمانىيه ئاۋازى» تورى «خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا تۇتقان مۇئامىلىسى مېنى چۆچۈتتى» تېمىسىدا
ئۇيغۇر ئاكتىۋىست جهۋھهر ئىلھام بىلهن قىلغان سۆھبهتنى ئېالن قىلدى. جهۋھهر ئىلھام «قاراقاش

ھۆججىتى»دىكى ئهھۋالالردىن بهك ھهيران قالمىغىنىنى، چۈنكى الگېر شاھىدلىرىدىن ۋهزىيهتنىڭ قايسى 
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دهرىجىده ئىكهنلىكىنى كۆپ ئاڭلىغانلىقىنى، ئهمما، بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالرنىڭ چهتئهلده ئۇرۇق-تۇغقىنى
بولغانلىقى ئۈچۈنال تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئاڭالپ، بهكمۇ چۆچۈگهنلىكىنى بايان قىلدى.

ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئىنگىلىزچه بۆلۈمى «خىتاي جازا الگېرىدىن قېچىپ چىققان الگىر شاھىدى ئوت
كهتكهن ئۆيىدىن قېچىپ چىقتى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده الگېردىن چىقىپ قازاقىستانغا
يهرلهشكهن ئۇيغۇر ئايال تۇرسۇناي زىياۋۇدۇن يولدىسى ئىككىسىنىڭ ئ ۇيقۇدىن ئويغانىغىدا، ئۆزى تۇرۇۋاتقان
ئۆينىڭ كۆيۈۋاتقانلىقىنى، ئۇالرنىڭ قېچىپ چىقىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئىشىك تېشىدىن تاقاپ

قويۇلغانلىقىنى بايان قىلغان.
«columbian» تورى «ئاشكارىالنغان ھۆججهتلهر خىتاينىڭ <تېررورغا قارشى ئۇرۇشى> نىڭ ئائىلىلهرنى ۋهيران
قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى ۋه مۇناسىۋهتلىك مهزمۇنالرنى مۇالھىزه قىلدى.

 
22-فېۋرال:

 
«gulfnews» تورى «كورونا ۋىرۇسى شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرىدا پهيدا بولغان بولۇشى مۇمكىن»
دېگهن تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده ئاخباراتچى خادىمالرنىڭ ۋه مېدىياالرنىڭ مۇشۇ قاراشتا

بولۇۋاتقانلىقى ۋه بۇنىڭ سهۋهبلىرى مۇالھىزه قىلىندى.
«theunionjournal» تورى «ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قاراتقان خورالشلىرى قاتتىق
رىتورىك سۆزلهردىن ئهمهلىي ھهرىكهتكه ئۆتتى، دهپ قارىدى» تېمىسىدا ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده ياۋروپا
پارالمېنتىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن قىلىشىنى قاتتىق ئهيىپلهش توغرىىسدا قارار

ماقۇللىغانلىقى ۋه ۋه تېمىغا مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهر ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
 

 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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