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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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   مۇسابىقىنىڭ باشالنغانلىقىنى سىزدىن باشقا ھېچكىم بىلمىسه، سىزنىڭ بۇ مۇسابىقىده ئۇتۇپ

چىقىشىڭىز ئاسانغا توختايدۇ. خىتاي ئهڭ زور دۇنياۋى كۈچ سۈپىتىده ئامېرىكانىڭ ئورنىنى ئېلىپ، يېڭى

دۇنيا بهرپا قىلىش ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلدى ۋه بۇ خىل ئورۇنىشىدىن ۋاز كهچمىدى. جۇڭخۇا خهلق

جۇمھۇرىيىتى ئامېرىكا دۇچ كهلگهن چوڭ ئىستراتېگىيىلىك تهھدىت بولۇشى مۇمكىن، بىراق بىردىنبىر

تهھدىت ئهمهس.

يېقىن ئۆتمۈشته ئامېرىكا باشقا بىر دۇنياۋى كۈچنىڭ دۇنياۋى ھۆكۈمدار بولۇش تهھدىتىنى چېكىندۈرۈپ،

ئىككىلى پارتىيهنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن بىر تۈركۈم پروگراممىالر ۋه تاكتىكىالر نهتىجىسىده سوغۇق

ئۇرۇشتا غهلىبه قىلغان. (ئهمدىلىكته) ئامېرىكا خىتاينىڭ رهزىل نىيىتىتىنى مهغلۇپ قىلىش، ئهڭ كامىدا

چهكلهش ئىستراتېگىيىسىنى بهلگىلهشته  (سوۋېت ئىتىپاقىغا قارشى تۇرغانغا) ئوخشاش ئۇسۇلنى 

قوللىنىشى مۇمكىن. بۇنداق قىلىشتىكى پىكىرلهردىن بىرى «سىياسهت بهلگىلىگۈچىلهرنىڭ خىتاينىڭ

ئهقىل-پاراسىتىگه ۋه ئۆزلىرى ئۈچۈن يۈرگۈزگهن ئىستراتېگىيىسىگه ماسلىشىش ئارقىلىق خىتاينىڭ

مۇۋهپپىقىيهتلىرىنى تونۇپ يېتىش» بولۇشى تهبئىي، ئهلۋهتته. گهرچه خىتاينىڭ قهدىمقى زاماندىكى دۆلهتنى

ئىداره قىلىش ھىيله-مىكىرلىرى  ئاجىز ھاكىمىيهت تهرىپىدىن كۈچلۈك ھاكىمىيهتكه قارشى ياخشى

ئۆزلهشتۈرۈلسىمۇ، خىتاينىڭ ئىستراتېگىيه كۈلتۈرىنىڭ دۆلهتلهر ئارا مۇناسىۋهتته تېخىمۇ كهڭرى

قوللىنىلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى كۆز قاراشالرمۇ مهۋجۇت. ئۇرۇش مهيدانىدا كلوزېۋېتىزنىڭ (18-

ئهسىرلهردىكى گېرمانىيهلىك گېنىرال ۋه ئۇرۇش نهزهرىيىچىسى-ت) ئىدىيسىنى ئىشقا سېلىشىڭىز ئۈچۈن،

گېرمان بولۇشىڭىز كېرهك ئهمهس. شۇنىڭغا ئوخشاش، ئامېرىكا خىتاينىڭ گۆشىنى خىتاينىڭ يېغىدا قورۇش

ئۈچۈن، يېغىلىق دهۋرىگه ئائىت بهزى چۈشهنچىلهرنى ئۆزى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرسا بولىدۇ.

    بىرىنچى قهدهم: مهسىلىنى تونۇش

خىتاي رهھبهرلىرى بىزنىڭ كۆرۈشىمىزنى خااليدىغان خىتاي ھهقىقىي خىتاي ئهمهس. ئامېرىكانىڭ سىياسى

ۋه ئىدىئولوگىيه رهھبهرلىرى خىتايالر ئهۋهتكهن «ئۇچۇرالر» بىلهن يوشۇرۇن رېئاللىقنىڭ ئارىسىنى

پهرقلهندۈرۈۋېلىشقا ئېھتىياجلىق. سۈنزى ۋه كوڭزى سىرتقى كۆرۈنۈش بىلهن رېئاللىقنىڭ ئارىسىنى

ئايرىشنىڭ زۆرۈرلۈكى توغرىسىدا ئوخشاش پىكىرده بولغان. گهرچه سۈنزى بۇ پىكىرنىڭ ئهڭ چوڭ

تهشهببۇسچىسى بولسىمۇ، بىراق ھىيلىگهر دۈشمهن تهرىپىدىن ئالدىنىپ كهتمهسلىك كېرهكلىكىنى

تهشهببۇس قىلغان. كۇڭزى شهيئىلهرنى شۇ شهيئىلهرنىڭ توغرا ئىسمى بىلهن ئاتاشنىڭ پهۋقۇلئادده

» دهپ ئاتىغان ئۇقۇم توغرا ئىستراتېگىيهنىڭ ئاساسى مۇھىملىقىنى تهشهببۇس قىلغان بولۇپ، ئۇ «

ھېسابلىنىدۇ. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ، رهقىبىڭىز ئۆز خۇسۇسىيىتى توغرىسىدا سىزنىڭ ئۆزلىرى ئارزۇ

قىلغاندهك ئويدا بولۇشىڭىزغا تىرمىشىۋاتقانلىقىنى بىلىشىڭىزنى، سىرتقى كۆرۈنۈشكه ئالدىنىپ

قالماسلىقىڭىزنى كۆرسىتىدۇ.

    خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشىدىكى تاقابىل تۇرغۇسىز توسقۇنلۇقالر توغرىسدا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ 1997-

يىلىدىن 2007-يىلى ئارىلىقىدا ئۈچ ھهسسه ئاشقانلىقى ھهققىدىكى سۆز-چۆچهكلهرنى قوبۇل قىلىش

بهئهينى بېيجىڭنىڭ  ئهركىن سودىنى قولاليدىغانلىقىنى، ئهقلىي مۈلۈك ئ وغرىلىقىغا قارشى تۇرىدىغانلىقىنى

ۋه نۆۋهتتىكى مونوپولچىلىق ھهرىكهتلىرىگه خاتىمه بېرىدىغانلىقىغا كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى قوبۇل

قىلشقا ئوخشاشال ئهخمىقانىلىك بولۇپ قالىدۇ.(1)  خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئامېرىكا بىلهن

ھهمكارلىشىشنى  خااليدىغانلىقىنى  ۋه  ئامېرىكا   ھۆكۈمىتىنىڭ   جازالىرىغا  ئېتىبار  بهرمهيدىغانلىقىنى، 
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ئۇرۇشقاق بهلگىلىكلىرى دۆلىتى سۈپىتىدىكى ئامېرىكا

«داڭقاننىڭ ئاستىدىن ئوتۇننى ئېلىۋېتىش.»

- «ئوتتۇز ئالته تهدبىر»دىن



تىجارىتىنى ياخشىلىشى ئۈچۈن ياردهم

قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئۇ فېدرال ئاۋىئاتسىيه

ئىدارىسىنى خىتاي ئايروپىالن ئىشلهپچىقار-

غۇچىلىرىغا قىلغان ياردىمىنى بايان قىلدى،

شۇنداقال ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه قاراشلىق باشقا

ئورگانالرنىڭ خىتايدىكى يۈزلىگهن ئىلىم-پهن

ياردىمى پروگراممىلىرىنىڭ تهرهققىياتىغا قانداق

ياردهم بهرگهنلىكىنى دهلىللهر ئارقىلىق

ئىسپاتلىدى. 

   ئىسپات ئاڭالشتىن كېيىن، بۇ دېپلومات مېنى

بىر چهتكه تارتتى. ئۇ مېنىڭ خىتاي-ئامېرىكا

مۇناسىۋىتى جهھهتتىكى ئارقا كۆرۈنۈشۈمنى،

شۇنداقال ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى خىزمهتچىسى

ئىكهنلىكىمنى بىلىپ، مهندىن «سىز بۇ يىللىق

گۇۋاھلىق تهلىپىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇۋېتهلهم-

سىز؟» دهپ سورىدى. مهن ئۇنىڭ كهلگۈسىدىكى

گۇۋاھلىقتىن نېمىشقا ئۆزىنى تارتىدىغانلىقى

توغرىسىدا ئويالندىم. ئۇ يهنه مۇنداق دېدى:

«ئېرىشىلگهن ئۇچۇر قانچه كۆپ بۇلسا، كىشىلهر

ئۇنى شۇنچه بىلىپ كېتىدۇ. شۇنداقال، خىتايدىكى

دۆلهت مهجلىسى تهنقىدتچىلىرى بۇ ھهقتىكى

ئۇچۇرالرنى يوق قىلىشقا تىرىشىدۇ.»«بۇ خىلدىكى

قىسقارتىش بىزنىڭ خىتاي بىلهن بولغان

مۇناسىۋىتىمىزنى ئوتتۇز يىل كهينىگه

چېكىندۈرىۋېتىدۇ.»

    ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينى مهبلهغ بىلهن

تهمىنلهش ئارقىلىق قىلغان ياردهملىرى

توغرىسىدا تېخىچه ھېچقانداق ھېسابات

خاتىرىسى يوق. ئامېرىكا ئۆزىنىڭ ئهڭ چوڭ

رهقىبىنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلهپال قالماي، ھهتتا

بۇ ياردهم ئۈچۈن قانچىلىك مهبلهغ

ئاجرىتىلغانلىقى توغرۇلۇق مهلۇمات يوق.

  مارافوندا رىقابهتلىشهلهش ئۈچۈن، دۆلهت

مهجلىسى بارلىق ئورگانالر ۋه تارماقالردىن خىتايغا

قىلغان ياردهملهر توغرۇلۇق يىللىق دوكالت

بېرىشنى تهلهپ قىلىشى كېرهك. ناۋادا بۇ

خىلدىكى پروگراممىالر ئېنىقلىنىپ، تهشۋىق

قىلىنسا، ئۈچ خىل پايدىلىق نهتىجه ئوتتۇرىغا

چىقىدۇ. بىرىنچىدىن، ئامېرىكا-خىتاي

مۇناسىۋهتلىرىگه گۇمان بىلهن قارايدىغان ۋه

سهگهكلىك   بىلهن  ئىش  كۆرۈش  تهرهپتارى  بولغان 

شۇنداقال ئامېرىكانى سهت كۆرستىشىكه رىغبهت

بېرىدىغانلىقىنى كۆپلهپ تىلغا ئېلىشى، بهئهينى

خىتاينىڭ شىمالى كورىيه ۋه ئىرانغا قارشى

ھهرىكهتلهرگه ياردهم بېرىدىغانلىقىنى ۋهده قىلىپ،

كېيىن ئىككىلى مۇستهبىت ھاكىمىيهتنىڭ

بېيجىڭدىن ياردهم ئېلىۋاتقانلىقىنىڭ

ئاشكارىلىنىشىغا ئ وخشاشال ئهخمىقانىلىكتۇر.

  ناۋادا ئامېرىكا مارافون مۇسابىقىسىگه

چۈشمهكچى بولسا، ئۇنىڭ خىتاي توغرىسىدىكى

چۈشهنچىلىرى تۈپ يىلتىزىدىن ئۆزگىرىشى

كېرهك. بۇ، خىتاينىڭ پاراۋانلىق مهنبهسى ئهمهس،

رىقابهتچى ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىش

كېرهكلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ. بۇ، خىتاينىڭ

«پايدىلىق ۋهزىيهت يارىتىش» تاكتىكىسىنى،

ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىنى ۋه مهۋجۇت زومىگهر

كۈچنى مولالق ئاتقۇزۇش ئىستراتېگىيىسىنى

تهتقىق قىلىش ئارقىلىق، خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ

ئوي-خىيالىدىن خهۋهردار بولۇشتىن دېرهك بېرىدۇ.

شۇنداقال، خىتاينىڭ ئۆز ئىدىيهلىرىنى قانداق

شهكىلده ھهرىكهتكه ئايالندۇرۇشىنى تونۇپ

يېتىشتىنمۇ دېرهك بېرىدۇ.

   ئىككىنچى قهدهم: سوۋغا-ساالملىرىڭىز-

نىڭ پېيىدا بولۇڭ

   ھهر يىلى باج ئارقىلىق يىغىلغان بهخىتسىز

دولالرلىرىمىز خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشىگه ياردهم

بېرىش ئۈچۈن خهجلىنىپ كهلمهكته. بۇ خىل

ياردهملهر ئومۇمهن تهشۋىق قىلىنماي، مېدىيا ۋه

ئاۋامنىڭ نهزىرىگه ئىلىنماي كهلدى. بۇنىڭدا

قهستهنلىك مهۋجۇت.

   2005-يىلى ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى

تهرىپىدىن ئىسپاتلىنىشتىن ئىلگىرى، دۆلهت

ئىشلىرى ئىشخانىسىنىڭ ئهمهلدارلىرىدىن بىرى

ئامېرىكانىڭ خىتايغا ياردهم بهرگهنلىكى

توغرىسىدىكى بىلىنمىگهن ئىشالرنى ئېنىقلىدى.

ئۇنىڭ ئېيتىشىچه، ئامېرىكا خىتاينىڭ

ئىشلهپچىقىرىش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن خىتايغا

كۆپلىگهن ئىشلهپچىقىرش مۇتهخهسسىسلىرىنى

ئهۋهتكهن ئىكهن. ئ ۇ مالىيه مىنىستىرلىكى ۋه

پۇلنى كونترول قىلىش ئورگىنىنىڭ  خىتايغا  بانكا 
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سانائهتكه غايهت زور مهبلهغ سېلىشى قاتارلىق

ئامىلالر سهۋهبلىك خىتاينىڭ بىرىنچىلىكنى

ساقاليدىغانلىقى، ئامېرىكانىڭ بولسا كهمىده

2017-يىلىدا ياسىمىچىلىق جهھهتته خىتايدىن

قانداق كېيىن قالىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.(2)

  ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئامېرىكانىڭ رىقابهت

كۈچىگه ئوخشاش، بىراق تېخىمۇ پۇختا تهدبىر

قوللىنىشى كېرهك. ئاقساراي دۆلهت مهجلىسىگه

ئامېرىكانىڭ ئۆز رهقىبلىرىگه نىسبهتهن قانداق

ئىلگىرلىگهنلىكىگه مۇناسىۋهتلىك

يۈزلىنىشلهرنى ۋه تهخمىنلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

يىللىق دوكالت سۇنۇشى كېرهك. ئىستىخبارات

تارماقلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئامېرىكا

ھۆكۈمىتىنىڭ كۆپلىگهن تارماقلىرى بۇنىڭغا

قاتنىشىشى كېرهك. بۇ دوكالت پۈتكۈل دۆلهتلهرنى

ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇشى كېرهك ئهمهس. پهقهتال،

خىتايدىن باشالنغان ئالدىنقى ئون چوڭ دۆلهتنى ئۆز

ئىچىگه ئالسا كۇپايه.

   تۆتىنچى قهدهم: رىقابهت ئىستراتېگىيى-

سىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش

   «ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر ئىستراتېگىيىسى» ھهر

دائىم باشچىالرنىڭ «ئىسالھاتالر»نى ئىشقا سېلىش

ئارقىلىق، قانداق قىلىپ ئۆز كۈچىنى ئۆز

رىقابهتچىسىدىنمۇ تېز سۈرئهتته ئاشۇرغانلىقى

توغرۇلۇق توختىلىدۇ. بۇ يهردىكى مۇھىم نۇقتا ئۆز

ئىستراتېگىيىسىنى ئۆزگهرتىش كېرهك

بولغانلىقىنى تونۇپ يېتىشكه ۋه شۇ بويىچه

ھهرىكهت قىلىشقا دادىللىق بىلهن يۈزلىنىش،

ئاندىن ئۆزى كۆزلىگهن نىشانغا يېتىشته يېڭى

تاكتىكىالرنى قوللىنىشتىن ئىبارهت.

    ۋۇدرۇف ۋىلسون مهركىزىنىڭ ئامېرىكا ۋه يهرشارى

ئىقتىسادى پروگىراممىسىنىڭ دېرىكتورى، رىقابهت

Kent) كېڭىشىنىڭ سابىق رهئىسى كېنت ھاگېس

Hughes) خىتاينىڭ تېخنولوگىيه تهرهققىيات

رىقابىتىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 1957-يىلىدىكى

سيۇتنىك سۈنئىي ھهمراھىنى قويۇپ بېرىشى بىلهن

سېلىشتۇرما قىلغان. ھاگېس شۇ قېتىملىق سۈنئىي

ھهمرا قويۇپ بېرىشنىڭ (ئهينى چاغدا)

ئامېرىكانىڭ تېخنولوگىيه ۋه ئهسكىرى جهھهتتىكى

ھۆكۈمرانلىق  ئورنىغا  جهڭ  ئېالن   قىلغانلىق  دهپ 

ئامېرىكالىقالر بېيجىڭنى تېخىمۇ بهك قولالش

كېرهك دهپ قارايدىغان زور ساندىكى ئاكادېمىكالر،

ئانالىزچىالر ۋه ھۆكۈمهت سهرخىللىرىغا قارشى نهق

دهلىل-ئىسپاتالرغا ئېرىشىدۇ. ئىككىنچىدىن،

ئامېرىكا خىتايغا ياردهم بېرىۋاتقان چوڭ

ساھهلهرنىڭ ئېنىقلىنىشى نهتىجىسىده، سىياسهت

بهلگۈچىلهر بېيجىڭنىڭ قىلمىشىلىرىغا قانداق

شهكىلده تهسىر كۆرسىتىشىمىز توغرۇلۇق تېخىمۇ

ياخشى پىكىرگه كېلهلهيدۇ. ئۈچىنچىدىن،

ئامېرىكالىقالر بۇ تىزىملىك ئارقىلىق خىتاينىڭ

تارىخ دهرىسلىكلىرىده يهر ئالغان (بۇ ھهقتىكى

مهزمۇن بهشىنچى بابتا سۆزلهنگهن) «جون

تايلېردىن بۈگۈنگىچه بولغان ئامېرىكا

پرىزدېنتلىرى خىتاينى چهكلهش ۋه ئۇنىڭغا

زىيانكهشلىك قىلىشقا تىرماشقان» دېگهن

ئهيىبلهشلىرىگه تاقابىل تۇرااليدۇ.

   ئۈچىنچى قهدهم: رىقابهت كۈچىنى ئۆلچهش

  ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت نۇرغۇن

ھېكايىلهر ئىستراتېگىيه بهلگىلهشتىن ئاۋۋال

كۈچ تهڭپۇڭلۇقىنى ئهستايىدىللىق بىلهن ئۆلچهش

خاراكتېرىدىكى مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.

«سىز دهڭسىگهن نهرسه تهرهققىي قىلىدۇ»

پىرىنسىپى ئامېرىكانىڭ كالسسىك سودا

پىرىنسىپى ھېسابلىنىدۇ. بۇ قارىماققا ئاددىي،

ئهمهلىيهتته سالمىقى ئېغىر بىر ساۋاق بولۇپ، «سىز

نېمىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشىڭىز كېرهكلىكىنى

بىلمىگۈچه، ئالغا ئىلگىرىلىيهلمهيسىز.» ئارقىدا

قېلىش سهۋهبىڭىزنى بىلمىگۈچه، مۇسابىقىده

رهقىبىڭىزنى يېڭهلمهيسىز. خىتايالر ھهر يىلى

ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكاغا نىسبهتلهشتۈرگهندىكى

ماس ھالدىكى رىقابهت كۈچىنى ئانالىز قىلىشىدۇ.

ئامېرىكا نېمىشقا بۇنىڭ ئوخشىشىنى قىلمايدۇ؟

  1986 -يىلى قۇرۇلغان تاپاۋهتسىزئورگان

رىقابهتچىلىك كېڭىشى ئامېرىكانىڭ يهرشارىۋىي

رىقابهت كۈچىنى كۈچهيتىشنى مهقسهد قىلىدۇ.

كېڭهش ئىجرائىيه ئهمهلدارلىرىنى، ئۇنىۋېرسىتېت

مۇدىرلىرىنى، دۆلهتلىك ئهمگهك ئورگانلىرىنىڭ

باشچىلىرىنى ۋه داڭلىق تهتقىقات ئورۇنلىرىنى بىر

يهرگه جهم قىلغان. بۇ كېڭهش نهشىر قىلغان

ماتېرىيالالردا بېيجىڭنىڭ ياسىمىچىلىق ۋه 

4 



قارالغانلىقىنى، شۇنداقال ئاشۇ سۈنئىي ھهمراھ

قويۇپ بېرىش ۋهقهسىنىڭ ئامېرىكانىڭ

ئېنژىنىرلىق، پهن-مائارىپ ۋه خۇسۇسىي ساھهلهرده

يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىقالرغا مهبلهغ سېلىشىنى

قوزغاتقانلىقىنى بايان قىلدى. (ھالبۇكى)

خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشىگه نىسبهتهن تېخىچه

يۇقىرىقىغا ئوخشاش كۈچلۈك ئىنكاس

قايتۇرۇلمىدى. ھاگىس رىقابهت كۈچىنى ساقالپ

قېلىشقا ئائىت بىر قاتار ئىستىقباللىق سىياسهت

تهكلىپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، بۇ

تهكلىپلهر رىقابهت كۈچىنى ئاشۇرۇشتا

ئامېرىكانىڭ خۇسۇسىي ۋه ئاممىۋىي

تارماقلىرىنىڭ ھهمكارلىققا ئۆتۈش، مالىيه ۋه پۇل

ئىسالھاتى، تېخنولوگىيهده يېڭىلىق يارىتىش،

ئۆمۈرلۈك ئۆگىنىش مهدهنىيىتى بهرپا قىلىش(3)،

ئاۋام تهتقىقاتى ۋه تهرهققىياتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش

IBM (4).قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

شىركىتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن دېرىكتورى، نيۇ يور

ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى رالف گومورىي «ئامېرىكادىكى

ياسىمىچىلىق سانائىتىنىڭ ھهقىقىي رهۋىشته

گۈللىنىشى» نى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ «تېرىقچىلىق، ئېنىرگىيه ۋه

تېخنولوگىيه قاتارلىق ساھهلهرگه تۆۋهن ئ ۆسۈملۈك

ياكى ئۆسۈمسىز قهرز بېرىشتىن سىرت، بۇ

ساھهلهرگه ياردهم پۇلى بېرىش» قىلمىشىغا قارشى

تۇرۇشنى تهشهببۇس قىلغان.(5) خىتاي

كومېتىتىدىكى پاترىك مۇلورىيمۇ ئوخشاشال

«نۆۋهتتىكى ۋهزىيهتنىڭ ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادىي

ئهۋزهللىكىگه، ھهتتا دۆلهت بىخهتهرلىكىمىزگه

ئۇزۇن مۇددهتلىك تهھدىت ئېلىپ كېلىدىغانلىقى»

ئۈچۈن، دۆلهتلىك يېڭى رىقابهت

ئىستراتېگىيىسىنىڭ زۆرۈرلىكىنى تهپسىلىي بايان

قىلغان.(6)

   ئاممىۋى سىياسهت ئانالىزچىلىرىدىن روبېرت

ئاتكىنسون ۋه ستىفىن ئېزېل ئامېرىكانىڭ رىقابهت

كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۆپ خىل ئورگانالردىن

تهشكىل تاپقان پىالن ئوتتۇرىغا قويدى. بىراق ئۇالر

بۇ پىالننىڭ كۈچلۈك قولالشقا ئېرىشكهن سىياسىي

كۆز قاراشالر سهۋهبلىك توسالغۇغا ئۇچرىشىدىن

ياكى   يوق   قىلىۋېتىلىشىدىن   ئهنسىرهيدۇ.  ئۇالر 

كونسېرۋاتىپالرنى ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق

دېگهن:«ئوڭچىالر ئامېرىكانىڭ يهر شارىۋىي ھهربىي

كۈچ جهھهتتىكى يېتهكچىلىك ئورنىنىڭ نىسبىي

ھالدا تۆۋهنلهپ كېتىشىگه تولىمۇ سهزگۈرلۈك بىلهن

مۇئامىله قىلىدۇ. غهلىته يېرى شۇكى،

ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادىي ئ ورنىنىڭ تۆۋهنلىنىشى

ئۇنىڭ ئومۇمىي بىخهتهرلىكىگه، بولۇپمۇ دۆلهت

مۇداپىئهسى ئىقتىدارىغا زىيانلىق تهسىر

كۆرسىتىدۇ.» سولچىالرغا كهلسهك، ئاتكىنسون ۋه

ئېزېل ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ «ئهگهر ئامېرىكا يهر

شارىدىكى يېڭىلىق يارىتىش ئهۋزهللىكى

رىقابىتىده ئۇتتۇرۇپ قويسا، سولچىالر ئۆزلىرىنىڭ

ئىجتىمائىي ئادالهتنى ئىلگىرى سۈرۈش

ۋهزىپىسىنى ئۈنۈملۈك رهۋىشته

ئورۇندىيالمىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى

كېرهك.»(7)   

  بهشىنچى قهدهم: دۆلهت ئىچىده ئورتاق

نۇقتىدا بىرلىك ھاسىل قىلىش

   ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر لېدىرلىرى ئىتتىپاقداشلى-

رى بىلهن يېقىن ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتىنى

ساقالشقا تىرىشىپ، ئورتاق مهقسهت ئۈچۈن

بىرلهشكهن، توختاۋسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان

ئىتتىپاق قۇرۇپ چىققان. ئىتتىپاقسىزلىق

خهتهرلىكتۇر. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچى ۋه

سىرتىدا ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان

سىياسىتىنى ئىسالھ قىلىشنى تهشهببۇس

قىلىدىغانالر ناھايىتى كۆپ. ئهمما، ئۇالر دائىمال

بىر-بىرىنى ئىتتىپاقداش دهپ قارىمايدىغان

گۇرۇپپىالرغا بۆلۈنۈپ كېتىشكهن. ئهڭ بولمىغاندىمۇ

1995-يىلىدىن بېرى، بېيجىڭدىكى خىتاي

ئالىملىرى ماڭا ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان

سىياسىتىنى تهنقىدلهيدىغان كىشىلهرنىڭ

سىياسىي ئىختىالپالر سهۋهبلىك ھېچقاچان

ھهمكارلىشالمايدىغان دهرىجىده بۆلۈنۈپ

كهتكهنلىكىنى خۇشاللىق بىلهن ئېيتىپ بهرگهن

ئىدى.

   ئارىمىزدىكى خىتاينى ئۆزگهرتىشنى كۆزلهيدىغان

كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ھهمكارلىق

شهكىللهندۈرۈشنىڭ ۋاقتى بهكال ئۆتۈپ كهتتى.

ۋهزىپىسى خىتايغا ئۆزگۈرۈش ئېلىپ كېلىش بولغان 
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كۈچلۈك ئىتتىپاقتىن بىرى ئامېرىكادا قۇرۇلۇشى، (بۇ

ئارقىلىق) ئامېرىكاغا زىيانلىق ۋه ۋاقتى ئۆتكهن

ئۇسۇلالرنى ئۆزگهرتىپ، بېيجىڭنىڭ ئىسالھاتىنى

تېزلىتىشى كېرهك. بۇ، داالي المانى قولاليدىغان

ئامېرىكالىقالر بهش بۇرجهكلىك بىنانىڭ ھاۋا ۋه دېڭىز

ئۇرۇشى چىقىمىنى ئۆستۈرۈشىنى تهشهببۇس

قىلىدىغان ئامېرىكا مۇداپىئه مۇتهخهسسىسلىرى

بىلهن بىرلىشىشى كېرهكلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ. بۇ

كىشىلىك ھوقۇق تهشهببۇسچىلىرىنىڭ ئامېرىكا

كارخانىلىرى بىلهن بىر سهپته خىزمهت قىلىپ، بىلىم

مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداشنى تهلهپ قىلىشى

كېرهكلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ. شۇنداقال بۇ، «بىر

بالىلىق بولۇش سىياسىتى»نى ئۆزگهرتىشنى

كۆزلهيدىغان، باال چۈشۈرىۋېتىشكه قارشى تۇرغۇچى

گۇرۇپپىلىرىنىڭ دۆلهت مهجلىسى تهرىپىدىن تهسىس

قىلىنغان دېموكراتىيهنى ئىلگىرى سۈرۈش

تهشكىالتلىرى بىلهن بىرلىكته ئىش قىلىش

كېرهكلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ.

ئالتىنچى قهدهم: دۆلهتلهر بىلهن ۋېرتىكال

ئىتتىپاق ھاسىل قىلىش

   خىتاينىڭ جهنۇبىي دېڭىزغا كېڭىيىشى، فىلىپىن

بېلىقچىلىق كېمىلىرىنى بوزهك قىلىشى، ۋېيتنام يهر

تهۋرهشنى تهكشۈرۈش كېمىلىرىنىڭ كابېلىنى

كېسىۋېتىشى ۋه يېقىندا جهنۇبىي دېڭىزدا ھاۋا

مۇداپىئهسى پهرقلهندۈرۈش رايونى قۇرۇشى قاتارلىقالر

سهۋهبسىز ئهمهس. خىتاي بۇ رايوندىكى مول تهبئىي

بايلىقالرغا ئېرىشىشكه كاپالهتلىك قىلىشنى،

شۇنداقال خىتايدىن بهك قورقۇپ كهتكهن

قوشنىلىرىنىڭ خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن

بىرلىشىۋېلىشىغا قارشى قورقۇنچ سااللىشىنى ئۈمىد

قىلىدۇ.

    سىز مهيلى قورشاۋ شاھمات ئويناپ باققان، ياكى

ئويناپ باقمىغان بولۇڭ، بىر توپ دۈشمىنىڭىز

تهرىپىدىن قورشاۋغا ئېلىنىشنىڭ خهتهرلىك

ئىكهنلىكىنى بىلمهي قالمايسىز. خىتاينىڭ تهبئىي

قورقۇنچى دهل ئۆز قوشنىلىرىنىڭ مۇشۇ خىل

شهكىلدىكى ئىتتىپاقداشلىق ھاسىل

قىلىۋېلىشىدۇر. مانا بۇ ئامېرىكانىڭ مۇڭغۇلىيه،

كورىيه، ياپونىيه، فېلىپىن قاتارلىق دۆلهتلهرگه مۇشۇ

جهھهتتىن ئىلھام بېرىشى كېرهكلىكىنىڭ سهۋهبىدۇر.

ھهتتا،  بۇ    خىل     ئىتتىپاق     سهۋهبلىك     ئوتتۇرىغا 

چىقىدىغان ۋه مۇشۇ نىشان بويىچه ھهرىكهت

قىلىدىغان ئىتتىپاقتىن كېلىدىغان تهھدىت

بېيجىڭنى توختىتىشقا ۋه ئۇنىڭ جهڭگىۋارلىقىنى

تۆۋهنلىتىشكه يارىشى مۇمكىن. خىتاي ئامېرىكا ۋه

ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنى

قانداق چهكلىگهنلىكىنى بىلىدۇ. ئامېرىكانىڭ

خىتاينىڭ قوشنىلىرىغا ياردهم بېرىشنى كۈچهيتىشى

ۋه ئۇالر ئارىسىدىكى ھهمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشى

نهتىجىسىده خىتاي رايوندا يېتىم قالغاندا، خىتاي

قاتتىق قوللىرى تهنقىدكه ئۇچرايدۇ.  

  يهتتىنچى قهدهم: سىياسىي ئىختىالپالرنى

قوغداش

  سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىنىڭ ئالدىنقى

سېپىدىكى ئهسكهرلهرنىڭ كۆپىنچىسى سوۋېت

ئىتتىپاقىلىق ۋه شهرقىي ياۋروپالىق پىكرىي رهقىبلهر

بولۇپ، ئۇالر تۈگىمهس تهكشۈرۈش، يالغان تهشۋىقات،

دىنىي زىيانكهشلىك ۋه ئىقتىسادىي قۇللۇق

قاتارلىقالرغا تهسلىم بولۇشنى رهت قىلغان كىشىلهر

ئىدى. ئۇالرنىڭ يولباشچىلىرى ۋاكالۋ خاۋىل، لېچ

ۋالىسا ۋه ئالكساندېر سولژېنىتسىن قاتارلىق

كىشىلهر ئىدى. ئۇالر جاسارىتى، قىزغىنلىقى ۋه

پىرىنسىپلىرى ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىنى ۋه

تۆمۈر پهردىنى يهر چىشلهتكهن. ئۇالر بۇ ئىشنى يالغۇز

ھالهتته قىلغان ئهمهس. ترۇمىندىن رېگانغىچه

بولغان ئامېرىكا پرىزېنتلىرى ئۇالرنى قوللىغان. ئۇالر

تۈرمىلهرگه تاشالنغاندا، ئامېرىكا پرىزدېنتلىرى

ئۇالرنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىلغان. ئۇالر

پۇلغا موھتاج بولغاندا، ئامېرىكالىقالر ئۇالرغا پۇل

ئهۋهتىپ بهرگهن. ئۇالر ئهركىن پىكىر بايان

قىلىنىدىغان، رېجىم رهت قىلىدىغان بىر سهھنىگه

ئېھتىياجلىق  بولغاندا، ئامېرىكالىقالر

مهتبهئهلىرىنى ۋه رادىئو قاناللىرىنى ئىشقا سېلىپ،

ئهركىن ياۋروپا رادىئوسى ئارقىلىق ئۇالرنىڭ

كۈرىشىنى ۋه ئېتىقادىنى مىليونلىغان ئائىلىلهرگه

ئېلىپ كىرگهن.

   كۈنىمىزده خىتاي تىبهت بۇددىستلىرى ۋه ئۇيغۇر

مۇسۇلمانلىرىغا زىيانكهشلىك قىلىشنى كۈچهيتتى.

خىتاي ھۆكۈمىتى تىبهتته چهكلىمىلهرنى يولغا

قويۇپ، نامايىشچىالرنى قولغا ئالدى. بىگۇناھ

خهلقنى ئۆلتۈرۈپ، داالي المانىڭ سۆزى بويىچه

ئېيتقاندا رايوننى «يهر يۈزىدىكى دوزاخ»قا   ئايالندۇر-
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دى.(8) شهرقىي تۈركىستاندا بولسا ئېنتىرنېت ۋه

تورالر دائىمال چهكلىمىگه ئۇچرىدى، دۆلهت

رىياسهتچىلىكىدىكى كۆچمهن يۆتكهش سهۋهبلىك،

تىبهت ۋه شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتايالرنىڭ

نىسبىتى زور مىقداردا ئېشىپ كهتتى.(9)  

   خىتاي يهنه خىرىستىيانالرغىمۇ زىيانكهشلىك

قىلىدۇ. خىتايدا چهتئهللىكلهرنىڭ چېركاۋ

پائالىيهتلىرىگه قاتنىشىشتىن ئىلگىرى

پاسپورتىنى كۆرسىتىشى دائىم ئۇچرايدىغان ئىش.

بۇنىڭ سهۋهبى نېمه؟ چۈنكى، خىتاي خۇداغا

ئىشهنمهيدىغان كوممۇنىستىك پارتىيه تهرىپىدىن

ئىداره قىلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي

پۇقرالىرىنى دۆلهتنىڭ باشقۇرۇشىدا بولمىغان

چېركاۋالردىن ئۇزاقالشتۇرۇشنى كۆزلهيدۇ.

كۆپچىلىك مۇتهخهسسىسلهر خىتايدا ئاتمىش

مىليوندىن يۈز مىليونغىچه خىرىستىيان مۇرىتى

بار، بۇ سان ئاشماقتا دهپ قارايدۇ.(10) «خىتايغا

ياردهم» تهشكىالتىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋه باشچىسى

باب فۇ خىتاي خهلقىنى ئېتىقادىنى ۋه

ئهركىنلىكىنى قوغداش بىلهن قورالالندۇرۇشنى

كۆزلهيدۇ. بۇ تهشكىالتنىڭ مهقسىتى قانۇنىي

ئىسالھاتالرنى ئىلگىرى سۈرۈش، خىتايدىكى

«چېركاۋغا ئۆزگهرتىلگهن ئۆيلهر»نى مهبلهغ بىلهن

تهمىنلهش ۋه تۈرمىگه سوالنغان خىرىستىيانالرغا

ياردهم بېرىشتىن ئىبارهت. باب فۇ بىر بالىلىق

بولۇش سىياسىتى سهۋهب بولغان زوراۋانلىقالرنى

ئاشكارىالپ، خىتايدىكى باشقا كىشىلىك ھوقۇق

پائالىيهتلىرىگه ياردهم بېرىدۇ. يېقىندا، باب فۇ ئهما

پائالىيهتچى چېن گۇاڭچېڭنىڭ خىتايدا ئۆيىگه

نهزهربهنت قىلىنىشتىن قۇتۇلۇپ، ساالمهت ھالدا

ئامېرىكاغا كېلىۋېلىشىغا ياردهم قىلدى.(11)  

  ياڭ جيهنلى 1989-يىلىدىكى تيهنئهنمېن

قىرغىنچىلىقىدىن ئامان قالغان ئۆكتىچى

خىتايدۇر. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى

قىسىمىدىكى مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنى يۇقىرى

كۆتۈرۈش ئۈچۈن 25 يىلدىن بېرى كۈرهش قىلدى. ئۇ

«خىتاي پۇقراالر كۈچى» تهشكىالتىنى قۇرغان. بۇ

تهشكىالت خىتايدىكى دېموكراتىيهنى ياقىاليدىغان

تهشكىالتالرنى خهلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق

پائالىيهتچىلىرى بىلهن تونۇشتۇرۇشنى كۆزلهيدۇ.

(12) ياڭ جيهنلى بۇ  خىزمىتى  سهۋهبلىك  خىتايدا

بهش يىل تۈرمىده ياتقان. ئۇ ئامېرىكا دۆلهت

مهجلىسىنىڭ چاقىرىقى، ب د تنىڭ قارارى ۋه

تاپاۋهتسىز تهشكىالتالرنىڭ قويۇۋېتىش چاقىرى

نهتىجىسده قويۇپ بېرىلگهن. ئۇنىڭ قويۇپ بېرىلىشى

ئۆكتىچىلهرنى سىرتتا تۇرۇپ قولالشنىڭ چوڭ

ئۆزگۈرۈش پهيدا قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى.

ئهگهر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ياڭنىڭ قويۇپ بېرىلىشى

ئۈچۈن كۈچىگهنگه ئوخشاش، باشقا ئۆكتىچىلهرنىڭ

قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈنمۇ كۈچىسه، بۇنىڭ قانچىلىك

دهرىجىده تهسىرگه ئىگه بولىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر

قىلىپ بېقىڭ.

  نهنسى پلۇسىنىڭ داالي المانى قهتئىي

قوللىغىنىدهك، پرىزدېنت بۇشمۇ باب فۇنىڭ خىتايدا

دىنىي ئهركىنلىكنى كۈچهيتىش تىرىشچانلىقلىرىنى

قوللىدى. ئهپسۇسكى، باب فۇنىڭ دېيىشىچه،

پرىزدېنت ئوباما باب فۇنىڭ ياردهم چاقىرىقلىرىنى

جاۋابسىز قالدۇرغان ئىكهن.(13) پرىزدېنت ئوباما

خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق نهتىجىلىرىنى بېيجىڭ

كۆڭۈل بۆلىدىغان سودا مۇناسىۋىتى قاتارلىق

مهسىلىلهرگه باغلىۋالمىغان. ئوباما ھۆكۈمىتى ھهتتا

ئىستراتېگىيه بهلگىلهش جهھهتته، شۇنداقال 2009-

يىلى 4-ئايدا خۇجىنتاۋ بىلهن ئۆتكۈزگهن ئىقتىسادىي

دىئالوگدىمۇ كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنى تىلغا

ئالمىغان.

   ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يۈز يىللىق مارافونغا تاقابىل

تۇرۇشتا ئهڭ ئۈنۈملۈك ئىتتىپاقداش بولۇشى مۇمكىن

بولغان تهرهپلهرنىڭ تىرىشچانلىقلىرىغا بۇزغۇنچىلىق

قىلماسلىقى كېرهك.

   سهككىزىنچى باسقۇچ: ئامېرىكاغا قارشى

ھهرىكهتلهر ئۈچۈن تهييارلىق قىلىپ قويۇش

  خىتاي ئامېرىكاغا قارشى تور جاسۇسلۇقى

قىلىدىغان مهنبهلهردىن بىرى بولۇپال قالماي، بۇ

جهھهتتىكى باش مهنبه ھېسابلىنىدۇ. بهزى

مۆلچهرلهرگه كۆره، ئامېرىكاغا قارىتىلغان تور

جاسۇسلۇقى ھهرىكهتلىرىنىڭ توقسان پىرسهنتىدىن

كۆپرهكى خىتايدىن كېلىدىكهن.(14) خىتاي

خاككېرلىرى قهرهللىك ھالدا ئامېرىكا كارخانىلىرى

ۋه ھۆكۈمهت ئورگانلىرىغا ھۇجۇم قىلىپ

تۇرىدۇ.زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالر تىزىملىكىدىن

گۇگېل،  بۇز ئالېن  خامىلتون، AT&T ، ئامېرىكا سودا 
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ئۇيۇشمىسى، ۋىزا، ماستېركارد، دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقى، ئېنىرگىيه مىنىستىرلىقى قاتارلىق
كارخانا ۋه ئورگانالرمۇ ئورۇن ئالغان.     خاككېرلىق
خىتاينىڭ ئۆزى كهشىپ قىاللمايدىغان
تېخنولوگىيىلهر ۋه ئۆزى ئوتتۇرىغا چىقىرالمايدىغان
ئهقلىي مۈلۈكلهرنى ئوغرىالشتىكى يادرولۇق
چارىسىدۇ. ئامېرىكا دۆلهتلىك ئاخبارات
ئىدارىسىنىڭ سابىق باشلىقى دهنىس باليىر ۋه
ئامېرىكانىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى جون
خانتسمهن باشچىلىقىدىكى ئامېرىكا بىلىم-مۈلۈك
كومىتېتىنىڭ ئامېرىكانىڭ ئهقلىي مۈلۈكلىرىنىڭ
ئوغرىلىنىشى توغرىسدا چىقارغان دوكالتلىرىدىن
بىرىده، ئهقلىي مۈلكىنىڭ ئوغرىلىنىشى سهۋهبلىك
ئامېرىكانىڭ يىللىق زىيىنىنىڭ ئۈچ يۈز مىليارت
دولالردىن ئېشىپ كېتىدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن.

(15)
Frank) ۋىرجىنىيه شىتاتى ۋهكىلى فرانك ۋولف   
Wolf) ئامېرىكا تېخنولوگىيه مۈلكىنىڭ خىتاينىڭ
تاجاۋۇزىغا ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن ۋه خىتايدىكى
كىشىلىك ھوقۇقنى ياخشىالش ئۈچۈن ئىزچىل
رهۋىشته تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن. ئۇ خىتاينىڭ
ئامېرىكانىڭ ئوچۇق ئاشكارىلىق ۋه ئۇچۇرالردىن
تهڭ بهھرىمهن بولۇش خاھىشىدىن قانداق
پايدىالنغانلىقىنى تونۇپ يېتىپ، ئهقلىي
مۈلۈكلهرلهرنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن بهزى
كاپالهتلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا ھهمدهم بولغان.
ۋولف  2011-يىلى فېدىراتسىيه خامچوتىغا ناسا
بىلهن ئاقساراي پهن-تېخنىكا ۋه تېخنولوگىيه
سىياسىتى ئىشخانىسىنىڭ شۇ يىلى خىتاي بىلهن
بىرلىكته ھهر قانداق ئىلمىي پائالىيهتلىرىگه
قاتنىشىشىنى چهكلهيدىغان بىر ماددىنى قوشقان.

(16)
  ھالبۇكى، ۋولف خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ
تېخنولوگىيه ئۈستۈنلىكلىرىگه ئېرىشىۋېلىش
ئىقتىدارىنى چهكلهشتىكى تهنھا «بۆره» بولۇپ
قالدى. ئۇ 2011-يىلىدىكى تىرىشچانلىقىدىن
باشالپ، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قانۇن ئىجراسىنى
قولغا كهلتۈرهلمىدى. «ۋولف ماددىسى نىڭ
مۇۋهپپىقيهتلىك تهستىقلىنىشى سهۋهبلىك توم
النتوس  كىشىلىك  ھوقۇق كومېتىتى   ئامېرىكانىڭ 

ئالهم كېمه قويۇپ بېرىش (ئۇچۇرىغا) خىتاي
ئاخباراتچىلىرىنىڭ ئېرىشىۋېلىشىغا ھهمده
ۋولفنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇققا
مۇناسىۋهتلىك باشقا خىزمهت ئۇچۇرلىرىغا
ئېرىشىۋېلىشىغا تاقابىل تۇردى. (ئاقىۋهتته) ۋولف
خىتاي تور ھۇجۇمىنىڭ زىيانكهشلىككه

ئۇچرىغۇچىسى بولۇپ قالدى.(17)
  ۋولفنىڭ سهزگۈر تېخنولوگىيه، ھهربىي
مهخپىيهتلىك ۋه ئهقلىي مۈلۈك قاتارلىقالرنىڭ
ئوغرىلىنىش مهسىلىسىگه يېقىندىن كۆڭۈل
بۆلۈشى بهكمۇ مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه. بىراق، ئۇ
2014-يىلى دۆلهت مهجلىسىدىن ئىستېپا
بهرگهنلىكىنى جاكارلىغان. ئهگهر ئامېرىكانىڭ
خىتاي بىلهن يۈز يىللىق مارافوندا
رىقابهتلىشىشكه قادىر بوالالشقا نىسبهتهن ئۈمىدى
بولسا، ئۇ ھالدا ۋولفنىڭ تهكلىپلىرىنى قايتىدىن
ھهرىكهتكه ئۆتكۈزۈپ، بۇ تهكلىپلهرنى كېڭهيتىش

يولىنى ئىزدىنىشى كېرهك.
توققۇزىنچى باسقۇچ: پهرق ئېتىش ۋه

نومۇسسىز بۇلغۇغۇچىالر
   ئامېرىكا ۋه ياۋروپا پارنىك گازى قويۇپ بېرىشنى
يىلىغا ئاتمىش مىليون توننا ئازايتىۋاتقاندا، خىتاي
پارنىك گازى قويۇپ بېرىشنى يىلىغا بهش يۈز
مىليون توننا ئاشۇردى. بهلكىم، خىتايدىكى مۇھىت
بۇلغۇنىشى مهسىلىسىنىڭ ئهڭ تىپىك
نامايهندىلىرىدىن بىرى 2013-يىلى  يانۋار ئېيىدا
خىتايدا يۈز بهرگهن «تۇمان ۋهقهسى» بولۇشى
مۇمكىن. بۇ چاغدا بېيجىڭدىكى ۋه خىتاينىڭ
باشقا شهھهرلىرىدىكى مۇھىت بۇلغۇنىشى دۇنيا
سهھىيه تهشكىالتى بىخهتهر دهپ قارىغان سهۋىيهدىن
قىرىق ھهسسه ئېشىپ كهتكهن. بىراق، ھهتتا
«تۇمان ۋهقهسى»مۇ خىتاينى مۇھىت مهسىلىسىنى
ئۆزگهرتىشكه ئاتالندۇرۇلمىغان. بېيجىڭ خىتاينى
مۇھىت ئاسراش مهجبۇرىيىتىنى ئۈستىگه ئېلىشقا
مهجبۇرالپ، ئ ۇزۇم مۇددهتلىك ئېشىشنى ۋۇجۇدقا
چىقىرىدىغان ھهر قانداق خهلقئارالىق
كېلىشىملهرگه ئهمهل قىلىشنى رهت قىلىپ

كهلمهكته.
   خانتسمهن ئامېرىكانىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق
باش ئهلچىلىكىگه تهيىنلهنگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ 
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بېيجىڭدىكى مۇھىت بۇلغىنىش دهرىجىسى
توغرۇلۇق تۋىتىر ھېسابىغا يازما چىقىرىشى بىلهن،
خىتاينىڭ مۇھىتىنى قوغداشتىكى ئهڭ ئۈنۈملۈك
چارىلهردىن بىرى ئوتتۇرىغا چىقتى.(18) (بۇنىڭ
نهتىجىسىده) خىتايدىكى ئالدىنقى قاتاردىكى
مۇھىت نازارهت قىلىش ئورگىنى ھېسابالنغا
«مۇھىت ۋه ئاممىۋىي ئىشالر تهتقىقات ئورگىنى»نىڭ
مۇدىرى ماجۈن خىتايدىكى سۇ، ھاۋا ۋه تاشالندۇق
ماددىالر بۇلغىنىشىنىڭ تور خهرىتىسىنى تۈزۈپ

چىقتى.(19)
  بىراق، پهقهتال تېخىمۇ سهزگۈر ھالهتكه ئۆتۈش
بىزنىڭ قىالاليدىغانلىرىمىزنىڭ ئهڭ ياخشىسىمۇ؟
ئامېرىكا خىتايدىن مۇھىت ئاسراش مهسئۇلىيىتى
بويىچه ھهرىكهت قىلىشنى تهلهپ قىلىشى،
خىتاينىڭ بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرىشى جهھهتته چىڭ
تۇرۇشى كېرهك. ئۇنداق بولمايدىكهن، ۋاشىڭتون
ئامېرىكا شىركهتلىرىنى مۇھىت ئاسىراشقا مهجبۇر
قىلىۋاتقاندا، خىتاي مهھسۇالتالرنى ۋه مۇھىت
بۇلغىغۇچىلىرىنى ئهڭ تېز شهكىلده ئېكىسپورت
قىلىشنى داۋامالشتۇرۇش ئارقىلىق، رىقابهتچانلىققا

تولۇپ تاشقان ئىقتىسادىي ئهۋزهللىككه ئېرىشىدۇ.
  ئونىنچى باسقۇچ: چېرىكلىكنىڭ

ئاشكارىلىنىشى ۋه تهكشۈرۈش
  خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئهڭ قورقىدىغانلىرىدىن
بىرى ئهركىن ئاخباراتتۇر. خىتاي قۇياش نۇرىنىڭ
خاتا قىلمىشالرغا قارشى دېنزىنفېكسىيه رولىنى
ئوينايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. شۇنداقال، خىتاي
رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ چىرىكلىكى، رهزىللىكى،
ئامېرىكاغا ۋه بىزنىڭ دېموكراتىك
ئىتتىپاقداشلىرىمىزغا ئاالقىدار يالغانچىلىقلى-
رىنى ئۆز خهلقى بىلىپ قالغان تهقدىرده، خهلقنىڭ
ئۆزلىرىگه قارشى قوپۇشىدىن قورقىدۇ. شۇنداق
تۇرۇقلۇق، خىتاينىڭ ئۆز خهلقىگه سۈزگۈچ قويۇش ۋه
تهتۈر تهشۋىقات قىلىش ھهرىكهتلىرىگه قارشى
ئامېرىكانىڭ نېمىشقا تېخىمۇ كۆپ ئىشالرنى

قىلمايدىغانلىقى تېخىچه سىر بولۇپ كهلمهكته.
   خىتاينىڭ ئاساسلىق مېدىيا ئورگانلىرى دۆلهت
ئىلىكىده. چىرىكلىككه دهۋهت قىلىش
مهسئۇلىيىتى ھهر دائىم خىتايدىكى چهتئهل
ئاخبارات خادىملىرىنىڭ زىممىسىگه يۈكلىنىدۇ.
غهرب   مېدىيالىرى   خىيانهتچىلىك،  چىرىكلىككه

قارشى تۇرغان ئهمهلدارالرغا پاراكهندىچىلىك سېلىش،
دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنى خاتا يولغا
يېتهكلهش، باج ئالدامچىلىقى، جىنسىي سهتچىلىك،
چهتئهل شىركهتلىرىنى نىشانالش، پارىخورلۇق
قاتارلىقالرنى پاش قىلىپ كهڭ دائىرىدىكى
خىرىسالرغا قارشى دهس تۇرۇپ كهلدى. مهسىلهن،
2013-يىلى قىسقىغىنه بىر ئاي ئىچىده، ئاخباراتچى
ئاندرىۋ جاكوبس بىر خىتاي ئاخباراتچىسىنىڭ
«جىدهل-ماجراالرنى بازارغا سېلىپ ئاۋارىچىلىق
تۇغدۇرۇش» جىنايىتى بىلهن قولغا
ئېلىنغانلىقىنى(20)، شۇنداقال سچۈهن ئۆلكىسىدىكى
قوللىرىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان تىبهتلهرنىڭ
ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى خهۋهر قىلغان.(21) شۇنداقال،
نيۇيورك ۋاقىت گېزىتىنىڭ شاڭخهيدىكى مۇخبىرى
داۋىد باربوزا 2012-يىلى ئۆكتهبىرده (شۇ چاغدىكى)
خىتاي باش مىنىستىرى ۋېنجياباۋنىڭ جهمهتىنىڭ
گۇمانلىق يولالر ئارقىلىق ئىگه بولغان 2.7 مىليارد

دولالرلىق مال-مۈلكى توغرىسىدا خهۋهر يازغان.(22)
   بىراق، بېيجىڭ ھۆكۈمىتى ھهر خىل ئۇسۇل-چارىلهر
ئارقىلىق بۇ خىل خهۋهرلهرنىڭ خهلق بىلهن
ئۇچرىشىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. 2012-يىلى
بلۇمبېرگ ئاگېنتلىقى شى جىنپىڭ جهمهتىنىڭ
بايلىقلىرى توغرىسىدا ماقاله ئېالن قىلغاندىن
كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى مهزكۇر ئاگېنتلىقنى بايقۇت
قىلدى.(23) خىتايدا خىزمهت قىلىدىغان چهتئهللىك
ئاخباراتچىالر دۇچ كېلىدىغان مهخپىي سودا
مۇنداقتهك قىلىدۇ: سىز خىتاينىڭ تېز سۈرئهتته
تهرهققىي قىلىشىنى خهۋهر قىلسىڭىز بولىدۇ. بىراق،
سىز ناۋادا خىتاي كومپارتىيىسىنى ياكى ئۇنىڭ
يۇقىرى قاتلىمىدىكى رهھبهرلىرىنى تهنقىد قىلىپ

قويسىڭىز، خىتاي دۆلىتىدىن قوغالپ چىقىرىلىسىز.
خىتاي رهھبهرلىرى يهنه ئامېرىكا تېخنولوگىيه
شىركهتلىرىگه ئۇالرنىڭ خىتايدىكى تور بهتلىرىنى
سۈزگۈشتىن ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىدۇ.
خىتايدا تىجارهت قىلماقچى بولغان ئىنتېرنېت
مۇالزىمىتى شىركهتلىرى ۋه ئاممىۋىي مېدىيا
شىركهتلىرى دۇچ كهلگهن رهھىمسىز رېئاللىق شۇكى:
ئۇالر ياكى خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن ھهمكارلىشىپ،
ئۇالرنىڭ سۈزگۈچتىن ئۆتكۈزۈش تهلىپىگه ماقۇل
بولۇشى كېرهك، ياكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز تور
بېكهتلىرىنى  چهكلىۋېتىشى  سهۋهبلىك، خىتايدىكى 

9



بازىرىنى تاقىۋېتىشى كېرهك.
  ۋىكىپېدىيانىڭ قۇرغۇچىسى جىمىي ۋېلىسقا
كهلسهك، ئۇنىڭ تاللىشى ئاسان بولدى. ۋېكىپىدىيا
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇچۇرالرنى چهكلهش
تهلىپىگه بويسۇنۇشنى رهت قىلدى.(24)
«خىتاينىڭ تور سهددىچىنى» ۋېكىپىدىيانى
خىتايدا كۆپ قېتىمالپ ئىشلىمهس قىلىپ قويدى.
(25) ۋېلىس ۋىكىپېدىيانىڭ ئۇچۇر ئهركىنلىكىگه
ۋهكىللىك قىلىدىغانلىقىنى ۋه بىز (ئىنسانالر)
ئۈچۈن قۇرۇلغانلىقىنى، تولىمۇ خاتا ئۇچۇرالرنى
تارقىتىشقا مۇرهسسه قىلىنماقچى بولغانلىقىنى
بايان قىلىپ: «يهر شارىدا <بىلهمسهن؟ بىز بهل
قويۇۋهتمهيمىز> دېيىشنى خااليدىغان بىرمۇ كىشى

قالمىدى» دېدى.(26)
   ئامېرىكا ھۆكۈمىتى نېمىشقا ۋېكىپىدىيانىڭ
كۈرىشىنى قوللىمايدۇ؟ ئامېرىكا خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ ۋىكىپىدىيا، ياخۇ، فېيسبۇك ۋه
باشقا ئامېرىكا مېدىيا شىركهتلىرىگه يولسىزلىق
قىلىشىغا قارشى خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم
ئىشلىتىشى كېرهك. شۇنداقال، ئهركىن ئاسىيا
رادىئوسىنىڭ خىتاي خهلقى بىلهن خىتايچه ئاالقه
قۇرۇش تىرىشچانلىقىنى ئىككى ھهسسه
كۈچهيتىشى كېرهك. سوغۇق ئۇرۇش مهزگىلىده
ئهركىن ياۋروپا رادىئوسى سوۋېتنىڭ تهتۈر
تهشۋىقاتىغا قارشى ئۆكتىچىلهرنىڭ باغچىسى
ھېسابلىناتتى. ئهركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ
مارافون مۇسابىقىسىده ئهينى چاغدىكى ئهركىن
ياۋروپا رادىئوسى ئوينىغان رولنى ئوينىيالماسلىقى
ئهجهبلىنهرلىك. بىراق، ئهركىن ئاسىيا
رادىئوسىنىڭ مالىيه خامچوتى ئهڭ كامىدا ئۈچ

ھهسسه ئاشۇرۇلىشى كېرهك.
ئون بىرىنچى باسقۇچ: دېموكراتىيه

ئىسالھاتچىلىرىنى قولالش
  سوغۇق ئۇرۇش مهزگىلىدىكى ئامېرىكا
ئىستراتېگىيىسىنىڭ كۆپۈنچىسى ئهڭ كامىدا
كۈنىمىز ئۈچۈن مۇھىم ھېسابالنمايدۇ. يېڭى
سوغۇق ئۇرۇش چاقىرىقى خىتاي قاتتىق قوللىرى
تهرىپىدىن كېلىدىغان بولۇپ، ئۇالر ئامېرىكادىن
كېلىدىغان تهھدىتنى مۇبالىغه قىلىۋېتىشكه

مايىل. جاھاندا دۇنياۋى ئىدىئولوگىيه كۈرىشى 

دهيدىغان نهرسه مهۋجۇت ئهمهس. شۇنداقال،
كېڭىيىۋاتقان ئىمپىرىيهنى چهكلهشنىڭ، يهنى
خىتايغا قارشى تۇرۇشتا شىمالى ئاتالنتىك ئهھدى
تهشكىالتىغا ئوخشاش ئىتتىپاقتىن بىرنى
شهكىللهندۈرۈشنىڭمۇ ھاجىتى يوق. بىراق، سوغۇق
ئۇرۇشتىن ئالغان ساۋاقلىرىمىزدىن بىرى، ئامېرىكا
دىققهت قىلىشى كېرهك بولغان نۇقتىالردىن بىرى
شۇكى، ئامېرىكا خىتايدىكى دېموكراتىك
گۇرۇپپىالرنى ۋه خهلقنىڭ قوللىشىنى ئهسلىگه
كهلتۈرۈشى كېرهك. خىتاينىڭ يېڭى سوغۇق ئۇرۇش
(27) جهھهتتىكى ئهندىشىسى ئامېرىكالىقالرنىڭ
ئىدىيهنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ سوۋېت
ئىتتىپاقىنى ئىچكى جهھهتتىن مولالق ئاتقۇزغان
سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى دهۋرىكى پىالنىنى
قايتا ئوتتۇرىغا چىقىرىشىدۇر. كۆپچىلىك خىتاي
قاتتىق قوللىرى سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى
پىالننىڭ 1947-يىلى ھهرىكهتكه ئۆتۈپ
بولغىنىدهك، خىتاي دېموكراتىيىسىنى
ئاغدۇرىدىغان بۇ پىالن ئاللىقاچان ھهرىكهتكه
ئۆتۈپ بولدى، دهپ قارايدۇ. كهم دېگهنده خىتايچه
چىققان ئىككى كىتابتا بۇ پىالنغا مهركىزىي
ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ يېتهكچىلىك

قىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.(28)
   سابىق دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى روبېرت گېيتز
(Robert Gates) 1975-يىلىدىكى «خېلسىنكى
كېلىشىمى» سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى دېموكراتىك
گۇرۇھالرنى غىدىقالپ، «سوغۇق ئۇرۇشتا ئۇتۇپ
چىقىشىمىزدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينىدى» دهپ
كۆرسهتكهن.(29) قارىماققا ئۇنىڭ كۆز قارىشىنى
خىتاي قاتتىق قوللىرى توغرا كۆرگهندهك قىلىدۇ.
خىتاي قاتتىق قوللىرى دائىمال ئامېرىكانىڭ ئاسان
غىدىقلىنىدىغان خهلق ئىچىدىكى خىتاي
سهرخللىرىنى دېموكراتىك كۆپ پارتىيىلىك
سايالمغا ۋه ئهركىن بازار سېستىمىسىغا
كۈشكۈرتىدىغان پىالندىن بىرنى ئىجرا قىلىشقا
كىرىشىپ بولغانلىقى توغرۇلۇق ئۆز
ئهندىشىلىرىنى بايان قىلىشىدۇ.(30) 2013-يىلى
ئۆكتهبىرده، خىتاي قاتتىق قوللىرى ئامېرىكا بىر
پارتىيىلىك تۈزۈمگه خاتىمه بېرىدىغان، گورباچېفقا
ئوخشاش رهھبهردىن بىرىنى ئىزدهۋاتىدۇ، دېگهندىن 
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ئىبارهت باشقا بىر قورقۇنچىنى ئاشكارىالپ قويدى.
خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ خىتاي لېدىرلىرىغا
ئىشهنمهسلىكى 2013-يىلى ئۆكتهبىرده
تارقىتىلغان، «جىمجىت مۇسابىقه» دهپ ئاتالغان
توقسان مىنۇتلۇق ۋىدىئودىكى
ئىنتوناتسىيىلهردىن بىلىنىپ قالغان.(31) خىتاي
قاتتىق قوللىرى خهلق ئىچىدىكى سهرخىلالرنىڭ
خىتايدا كۆپ پارتىيىلىك ھاكىمىيهتنىڭ ۋه
دېموكراتىيهنىڭ مهۋجۇت بولۇشىنى ئارزۇ
قىلىدىغان غهرب رهھبهرلىرىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ

كېتىشىدىن قورقىدۇ.
   خىتاي گېنرالى لو يۈهن تور زىيارهتلىرىدىن بىرىده
ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ خىتاي
ھهربىي ئاخبارات ساھهسىنى كۆزىتىدىغان، ئاندىن
بۇ ساھهدىن «قاتتىق قولالر»نى ئايرىپ چىقىدىغان،
ئۇالرنىڭ ئىسىم تىزىملىكى خىتايدىكى نوپۇزلۇق
خهلق سهرخللىرىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان،
نهتىجىده بۇ قاتتىق قولالرنىڭ دهرىجىسى
چۈشۈرىۋېتىلىدىغان، ياكى باشقا شهكىلده
جازالىنىدىغان بىر پىالنىنى بايان قىلغان. بۇ
زىيارهتته لو ئۈچ مىسالنى بايان قىلغان بولۇپ، ئۇ
ھهتتا بۇ پىالننىڭ يۈرگۈزۈلىشىدىن خۇشال
بولغۇچىالر قاتارىدا مېنىڭ ئىسمىمنىمۇ تىلغا
ئېلىپ ئۆتكهن. ئۇنىڭ مېنىڭ ئىسمىمنى تىلغا
ئېلىشى مېنى قىزىقتۇرمايدۇ، بىراق ئۇ تىلغا

ئالغاندىكىدهك پىالن ئهسال مهۋجۇت ئهمهس.(32)
  ھهقىقهت شۇكى، ئامېرىكا ياكى غهرب خىتاي
كومپارتىيهسىنى ئاغدۇرۇش ئۈچۈن پىالنلىق
ھهرىكهت قىلغان ئهھۋال مهۋجۇت ئهمهس.
خىتايدىكى دېموكراتىيهنى قولالش ئۈچۈن ھهريىلى
سهرپ قىلىنغان پۇل ئهللىك مىليون دولالرغا
يهتمهيدۇ (33). ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بهزى پۇقراۋى
جهمئىيهت پروگرامملىرىنى مهبلهغ بىلهن
تهمىنلهۋاتقان بولسىمۇ، ئهمما بۇ CIA نىڭ
خۇپىيانه ھهرىكىتى ئهمهس، شۇنداقال بۇ
پروگراممىالرنىڭ كۆلىمى (خىتاي كومپارتىيهسىنى
ئاغدۇرۇش ئۈچۈن) زۆرۈر بولغان دهرىجىدىن كىچىك.
بۇ خىل پروگراممىدىن كهم دېگهندهك ئالتىسى بار،
بۇالر سوغۇق ئۇرۇش مهزگىلىده باشالنغان، شۇنداقال
-AFL ،ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مهبلىغى  ئاستىدا

CIO، سودىگهرلهر ئۇيۇشمىسى ۋه ئامېرىكادىكى
ئاساسلىق ئىككى سىياسىي پارتىيه قاتارلىق تۈرلۈك
تهشكىالتالر تهرىپىدىن ئىجرا قىلىنغان. مهزكۇر
پروگراممىالر ئارقىلىق خىتاينىڭ ئىچىدىكى
تهشكىالتالرغا، شۇنداقال چهتئهلدىكى

تهشكىالتالرغىمۇ ئىقتىسادىي ياردهم بېرىلگهن (34).
  ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى
خىتايدىكى قانۇن ئارقىلىق ئىداره قىلىشنى
ئىلگىرى سۈرۈپ، پۇقراۋى جهمئىيهتنى
راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن، جىنايى ئىشالر قانۇنىنى
ئىسالھ قىلىش، قانۇنىي كېسىم سىستېمىسىنى
ياخشىالش، سايالنغان يېزا ئهمهلدارلىرىنى
تهربىيهلهش ۋه سوتچىنىڭ مۇستهقىللىقىنى
كاپالهتكه ئىگه قىلىش قاتارلىق جهھهتلهرده قانۇنىي
ۋه تېخنىكىلىق ياردهم بىلهن تهمىنلهشنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان تېخىمۇ كۆپ پروجېكىت تېپىپ
چىقىشى كېرهك (35). سايالمنى نازارهت قىلىشنى
قولالش، يهرلىك سايالم قائىدىلىرىنى تۈزۈش جهھهتته
تېخنىكىلىق ياردهم بېرىش ۋه خامچوت ۋه ھۆكۈمهت
قارارلىرىنى نازارهت قىلىش ئهھۋالىنى ياخشىالش
ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ مهبلهغ ئاجرىتىلىشى كېرهك.
شۇنداقال، بىز يهنه ھۆكۈمهت مۇستهقىل
تهشكىالتالرنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچهيتىدىغان

پروجېكتلهرگىمۇ موھتاج (36).
   ئامېرىكا (خىتايدا) دېموكراتىيهنى كۈچلهندۈرۈش
بىلهن بىرگه، يهنه خىتاي چوقۇم ئىقتىسادىنى سىرتقا
ئېچىۋېتىدۇ دهپ قاراپ ئولتۇرماي، ئهركىن بازار
ئىسالھاتىغىمۇ جىددىي مۇئامىله قىلىشى كېرهك.
مهسىلهن، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى دۆلهتلىك
دېموكراتىيه ئىئانه فوندى ۋه خهلقئارا خۇسۇسىي
كارخانىالر مهركىزى ئارقىلىق بېيجىڭدىكى قوش
تهرهپلىك مهبلهغ كېلىشىمىنى تهرغىب قىلىدىغان
(37) يۇنىرۇل ئىقتىساد تهتقىقات ئورنىنى يۆلهۋاتىدۇ
(38). بۇ (يهنى قوش تهرهپلىك كېلىشىم) خىتاينىڭ
(خۇاۋېي قاتارلىق) باشالمچى كارخانىلىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدىكى
كارخانىالرنىڭ ئهۋزهللىكىنى تۆۋهنلىتىۋېتىدۇ.
خىتايدىكى غهيرىي ھۆكۈمهت خاراكتېرلىك
تهشكىالتالر ۋه ئامېرىكا مهبلهغ بىلهن
تهمىنلهيدىغان   پروجېكىتالر   يهنه  بىردهك   دىققهت 
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نهزىرىنى خىتايدىكى نامۇۋاپىق ئىشچى
ئىشلىتىش مهسىلىسىگه قاراتتى (39).   

   ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئىچكى بهس –
مۇنازىرىلىرىگه قارىتا ئىزچىل پاسسىپ بولۇپ
كهلگهن ياكى بىخهۋهر قالغانمۇ ئهمهس. 1980 –
يىلالردا ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى جورج شۇلتىز
(George Shultz) خىتاينىڭ يادرو قوراللىرىنى
كېڭهيتىشى جهھهتته خهلقئارالىق ئۆلچهمگه رىئايه
قىلىشى كېرهكلىكىده چىڭ تۇرغانىدى (40).
ئامېرىكا بېيجىڭنىڭ «يادرو قوراللىرىنى
كېڭهيتمهسلىك كېلىشىمى» ئىمزاالشنى
خالىماسلىقىغا قارىتا، (بۇ مهسىلىنى ھهل
قىلىشتا ئهسقاتىدۇ دهپ قارالغان) تهشكىالتالرنى
قۇرۇشقا ياردهم قىلغان ۋه شهخسلهرنى

تهربىيهلىگهنىدى (41). 
   پاالتا ئهزاسى جوسېف بايدېن خىتاينى «شىددهت
بىلهن دۆلهتلهر ئارىسىدىكى <ۋهھشىي پىل>غا
ئايلىنىۋاتقان دۆلهت» دهپ تهسۋىرلىگهن (42)
شۇنداقال، ئهگهر خىتاي يادرو قورالىنى
كېڭهيتمهسلىك ھهققىدىكى سىياسىتى ۋه
ئهمهلىيىتىنى ئۆزگهرتمىسه، ئۇنىڭ تىجارهتتىكى
ئهڭ مهنپهئهتدار دۆلهتلىك ئىمتىيازىنى بىكار
قىلىشنى تهشهببۇس قىلغانىدى. ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ ئالماشتۇرۇش پروگراممىلىرى
خىتاينىڭ ھهربىي ھازىرلىقنى كونترول قىلىش
ساھهسىدىكى ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى قواليالشتۇرۇش
ئۈچۈن، ماك ئارتۇر فوندى ۋه فورد فوندى (43)
دېگهندهك غهيرىي ھۆكۈمهت خاراكتېرلىك
خۇسۇسىي تهشكىالتالر بىلهن بىرلىكته مهبلهغ
توپلىدى (44). چهتئهللهرنىڭ بېسىمى ۋه مهبلىغى
تۈرتكىسىده، خىتايدىكى شىركهتلهرنىڭ
چهكلهنگهن تېخنىكىالرنى ئېكسپورت قىلىشىنى
نازارهت قىلىدىغان ۋه توسىدىغان تۇنجى
ئېكسپورتنى كونترول قىلىش سىستېمىسى بهرپا

قىلىندى (45).
   ھالبۇكى، يېقىنقى مهزگىللهرده ئامېرىكا (بۇ
جهھهتته) پاسسىپ ھالغا چۈشۈپ قالدى. شى
جىنپىڭنىڭ «ھوقۇقنى قهپهسكه سوالش» دېگهن
سۆزى خىتايدا ئاساسىي قانۇنغا رىئايه قىلىش
جهھهتته ئۈمىدكه تولغان غۇلغۇلىغا سهۋهب بولدى.
يهتمىش  ئىككى   ئاكادېمىك   قانۇن  پروفېسسورى 

جاڭ چيهنفهن تۈزگهن مۇراجىئهتنامىگه ئىمزا
قويدى. جاڭ چيهنفهن (مۇراجىئهتنامىده) خىتاي
ئاساسىي قانۇنىدا «ھهرقانداق تهشكىالت ياكى
شهخس ئاساسىي قانۇن ۋه باشقا قانۇنالردىن
ئۈستۈن ئىمتىيازدىن بهھرىمهن بولسا بولمايدۇ»
دېيىلگهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. مۇشۇ بىر
جۈمله قانۇن ئىجرا قىلىنغان تهقدىرده، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ نۆۋهتتىكى مۇستهبىت
ھۆكۈمرانلىقى زور دهرىجىده چهكلىمىگه ئۇچرىغان
بوالتتى. شى جىنپىڭ خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى
ئاساسىي قانۇنى يولغا قويۇلغانلىقىنىڭ ئوتتۇز
يىللىقىغا ئاتاپ «ئاساسىي قانۇن پۇقراالرنىڭ ئۆز
ھهققى - ھوقۇقىنى قوغدايدىغان قانۇنىي قورالى
بولۇشى كېرهك» دېگهنده بۇ خىل (ئۈمىدۋار)
غۇلغۇال يهنه داۋامالشتى (46). نيۇيورك ۋاقىت
گېزىتىنىڭ 2013 - يىلى 2 - ئاينىڭ 23 -
كۈنىدىكى خىتاينى پارتىيه بىلهن ھۆكۈمهت
ئورگانلىرىنى ئايرىشقا ۋه چوڭقۇر بازار ئىسالھاتىغا
چاقىرىق قىلغان خهۋىرىده، «شى جىنپىڭنىڭ
ئاساسىي قانۇننى ئىجرا قىلىشنى تهكىتلىگهن
سۆزىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان يېقىنقى بىر قاتار
سۆزلىرى (خىتايدا) ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىشقا
ئىنتىلىدىغان كىشىلهرگه ئۈمىد ئاتا قىلدى»
دېيىلگهن (47).  بۇ بېيجىڭدىكى قاتتىق قولالر
قورقىدىغان تىپتىكى خهۋهرلهردىندۇر. بۇ مۇددىئانى
روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن ئامېرىكا تاماشىبىن

ئهمهس، ئىشتىراكچى بولۇشى كېرهك ئىدى.
   12 - باسقۇچ: خىتاي قاتتىق قوللىرى
بىلهن ئىسالھاتچىلىرى ئارىسىدىكى
مۇنازىرىنى نازارهت قىلىش ۋه ئۇنىڭغا

تهسىر كۆرسىتىش.
   نۆۋهتته خىتاي ئامېرىكاغا قارشى ئۆزىنىڭ
سوغۇق ئۇرۇش ئىستراتېگىيهسىنى قوللىنىپ،
ۋاشىڭتوندىكى خىلمۇخىل مهزھهپ - گۇرۇھالرنى
ئىنچىكىلىك بىلهن كۆزهتمهكته. بۇنىڭ ئىچىده
بېيجىڭنىڭ قوللىغۇچىلىرىمۇ، خىتايدىن
گۇمانسىرايدىغانالرمۇ، تىزگىنلىگىلى
بولىدىغانلىرىمۇ، مارافون ئىستراتېگىيهسىنى
كۆرۈپ يهتكهنلهرمۇ بار. ئىلگىرى ئامېرىكامۇ
بۇنىڭغا   ماھىر   ئىدى.  ئامېرىكا  سوغۇق   ئۇرۇش 
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مهزگىللىرىده، سوۋېت سىياسىي بيۇروسىدىكى
خىلمۇخىل كىشىلهرنىڭ ئىش - پائالىيهتلىرىنى
تىڭ - تىڭالش ئۈچۈن، ۋاقىت، تېخنىكا ۋه ئادهم
كۈچى سهرپ قىلغانىدى.  بۇالرنىڭ ئىچىده
ئامېرىكا بىلهن تېخىمۇ ئىناق مۇناسىۋهت
ئورنىتىشنى تهشهببۇس قىلىدىغانالرمۇ،
ئامېرىكانى چوقۇم ئېشىپ كېتىش كېرهك بولغان
خهتهرلىك رهقىب دهپ قارايدىغانالرمۇ بار ئىدى.
لېكىن سوۋېتقا قارشى ئېلىپ بارغان
ھهرىكهتلىرىمىزگه سېلىشتۇرغاندا، خىتايغا

قارشى ھهرىكهت قوللىنىشتا بهكال كېيىن قالدۇق.
   ئامېرىكانىڭ بېيجىڭدىكى سهزگۈر ئىچكى تاالش
- تارتىشالردا خىلمۇخىل كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى
ھهققىده چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشى ئىنتايىن
مۇھىمدۇر. گهرچه (خىتاينىڭ) مارافون قهدىمى
تېزلىشىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى
ئىدىيه جهھهتته تامامهن بىردهك ئهمهس. بۇنىڭ
ئىچىده قاتتىق قولالر ئهلۋهتته كۆپ سانلىقنى
ئىگىلىسىمۇ، لېكىن يهنىال ئىسالھات ۋه
ئهركىنلىكنى ھهقىقىي قولاليدىغان، خىتاينىڭ
ئامېرىكاچه بىر دۆلهت بولۇشقا قاراپ مېڭىشىنى
ئارزۇاليدىغان ئاز ساندىكى كىشىلهرمۇ بار.
بۇنداقالر مهۋجۇت بولغانىكهن، چوقۇم بايقىلىشى
ۋه ياردهم بېرىلىشى كېرهك. لېكىن، مهسىله شۇكى،
ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى كىمنىڭ دائىم
ئىسالھاتچىدهك سۆزلهرنى قىلىپ يۈرىدىغان نۇرغۇن
خىتاي رهھبهرلىرىگه ئوخشىمايدىغان ھهقىقىي
ئىسالھاتچى ئىكهنلىكىنى پهرقلهندۈرۈشكه
مهبلهغ ئاجراتمىدى. بۇ ھېلىھهم ناھايىتى چوڭ
ئىستىخبارات خىرىسى سۈپىتىده داۋامالشماقتا

.(48)
   بۇ خىل خىرس ئىزچىل داۋاملىشىپ كهلگهن.
1980 - يىلالردا، كارتېرنىڭ پرىزدېنتلىق
مهزگىللىرىده، مايكېل ئوكسېنبېرگ مېنى ئۆزى
دۆلهت بىخهتهرلىكى مهسلىھهتچىسى زىبىگنيېۋ
بىرزېزىنسكى (Zbigniew Brzezinski) ئۈچۈن
تهييارلىغان ئهسلهتمىنى مۇھاكىمه قىلىش ئۈچۈن
ئېچىلغان دۆلهت بىخهتهرلىكى كومىتېتى
خىزمهتچىلىرىنىڭ يىغىنىغا تهكلىپ قىلدى.
مهزكۇر  ئهسلهتمىده   بىزنىڭ   خىتاي  ھهققىدىكى 

ئىستىخباراتىمىزنىڭ «ئاسانال 1979 - يىلى ئىران
شاھى تهختتىن چۈشۈرۈلگهنده، ئىراندا
ئۇچرىغاندهك زور ئىستىخبارات مهغلۇبىيىتىگه
ئۇچرىشىمىز مۇمكىن» بولغۇدهك دهرىجىده
يېتهرسىز ئىكهنلىكى ھهققىده ئاگاھالندۇرۇش

بېرىلگهنىدى (49).   
   شۇنىڭدىن كېيىنكى يىلالردا بهزى ئىلگىرىلهش-
لهر بولدى - يۇ، ئانچه كۆپ بولمىدى. ئامېرىكانىڭ
خىتايدا تۇرۇشلۇق سابىق باش ئهلچىسى، شۇنداقال
27 يىللىق CIA خادىمى جېيمىس لىلېي 1996 -
يىلى دۆلهت مهجلىسىگه گۇۋاھلىق بهرگهنده،
(ئامېرىكا بۇ جهھهتته دۇچ كېلىۋاتقان) خىرسنىڭ
قايسى دهرىجىده ئېغىر ئىكهنلىكى ھهققىده
توختىلىپ «خىتايالرنىڭ سۇنزىنىڭ دهۋرىدىن
باشالپ، يهنى 2500 يىلدىن بېرى <قادىر
بولغىنىڭدا، ئاجىز كۆرۈنگىن> دهيدىغان بىر گېپى
بار. خىتاي ئۆزىنىڭ (ھهر دائىم ئازايتىپ
كۆرسىتىلىدىغان) خامچوتىنى، سوۋېتتىن ياردهم
ئېلىشىنى، تېخنىكا يۆتكىشىنى، ئۆز تۇپرىقىدىن
يىراق جايالردا ھهربىي كۈچنى جارى قىلدۇرۇش
ئىقتىدارىنى كۈچهيتىشىنى، جۈملىدىن بۇالرنىڭ
ھهممىنى مهخپىي تۇتىدۇ. بۇ جهھهتتىكى
ئۇچۇرالرغا ئېرىشىشىنىڭ بىردىنبىر ئامالى
تېخنىكىلىق ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ مهخپىي
ھالدا ئۇچۇر توپالشتۇر. لېكىن، تهكرار دهيدىغىنىم، 
ھهممىدىن مۇھىمى (تېخنىكىلىق ئۇرۇنۇشالر
ئهمهس، بهلكى) ئادهملهرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدۇر»
(50). ئالدىدىمۇ قهيت قىلىنغىنىدهك، لىلېي 2001
– يىلى، يهنى تيهنئهنمېن قهتلىئامىدىن 12 يىل
كېيىن، دۆلهت مهجلىسى كومىتېتىغا ئۆزىنىڭ ئهڭ
چوڭ پۇشايمىنىنىڭ خىتايدىكى ئاالقىدار ئىچكى
ھۆججهتلهرنىڭ ئاشكارىلىنىشىغا ئهگىشىپ،
خىتاينىڭ (ئهينى ۋاقىتتا) دېموكراتىيهگه
قانچىلىك يېقىنالشقانلىقىنى، ئۆز ۋاقتىدىكى
قارشلىق ھهرىكىتىنىڭ كوممۇنىستىك ھۆكۈمهتنى
ئاغدۇرۇۋېتىشكه تاسال قالغانلىقىنى ئون نهچچه
يىل كېچىكىپ بىلگهنلىكى ئىكهنلىكىنى
ئېيتتى. مهزكۇر سابىق باش ئهلچى بۇ ھهقته، ئهگهر
بۇ رېئاللىقالرنى ئهينى ۋاقىتتا بىلگهن بولسا،
پرىزدېنت  جورجى H  بۇشنى  خىتاي  رهھبهرلىرىگه 
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ئالدىنىپ، ئۇالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇشنىڭ
ئورنىغا، ھهقىقىي ئىسالھاتچىالر تهرهپته تۇرۇپ، بۇ
ئىشقا قهتئىي ئارىلىشىشقا ئۈندهيدىغانلىقىنى

ئېيتتى (51).
***

   خىتايدىكى قاتتىق قولالر بىلهن ئىسالھاتچىالر
ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ قوشنىلىرى ھهققىدىكى
نىيهت – مهقسىتى ھهققىده تامامهن پهرقلىق
قاراشتا. قاتتىق قولالر ئامېرىكانىڭ ھهربىر
ھهرىكىتىنى قورشاۋ شاھماتتا خىتاينى قورشاۋغا
ئېلىپ، خىتايدىن كېلىدىغان تهھدىتنى
تۆۋهنلىتىش ئۈچۈن بېسىلغان بىر قهدهم دهپ
قارايدۇ. يېقىنقى يىلالردا، (خىتايالرنىڭ نهزىرىده)
ھېچبىر ھهرىكهت پرىزدېنت ئوبامانىڭ 2012 –
يىلى 11 – ئايدا بېرمانى زىيارهت قىلغانلىقى ۋه
شۇنىڭدىن كېيىنكى باھاردا بېرما رهھبىرىنىڭ
ئامېرىكانى زىيارهت قىلغانلىقىدهك مۇھىم
بولمىغانىدى. دهرۋهقه، ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ
ئاسىيادىكى رىقابىتىده بېرما مهركىزىي نۇقتىغا
ئايلىنىپ قالغانىدى. «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى» شۇ
يىلنىڭ بېشىدا كۆرسهتكهندهك «ئامېرىكانىڭ
ئاسىيادا قايتىدىن بوي كۆرسىتىشى ۋه خىتاينىڭ
ئۆتمۈشته مىسلى كۆرۈلمىگهن دهرىجىده ھهربىي ۋه
ئىقتىسادىي كۈچىنى كۆز – كۆز قىلىشى سهۋهبلىك،
ھهر ئىككى تهرهپ ئىقتىسادىي تىركىشىش
جهھهتته قولىدىن كېلىدىغانلىكى
تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىپ، ئىستراتېگىيهلىك
ئورۇنغا ئىگه بېرمانى ئىندهككه كهلتۈرۈشكه

ئۇرۇنۇۋاتىدۇ» (52).
   2013 – يىلى، مهن بېرمانىڭ رانگون شهھىرىده
يېقىندىال ئامېرىكانىڭ بېرمادا تۇرۇشلۇق باش
ئهلچىسى قىلىپ تهيىنلهنگهن دوستۇم دېرېك
مىتچېل (Derek Mitchell)نى زىيارهت قىلىش
پۇرسىتىگه ئېرىشتىم. ئۇ بۇ ئىشنى (باش
ئهلچىلىك خىزمىتىنى) يىگىرمه يىلدىن ئارتۇق
داۋامالشتۇرغان تۇنجى ئادهم ئىدى (53). مىتچېل
ئىككىمىز تۇنجى قېتىم 1996 – يىلى دۆلهت
مۇداپىئه مىنىستىرلىقىدا بىلله خىزمهت
قىلغانىدۇق. ئۆز ۋاقتىدا ئۇ دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ تۇنجى، شۇنداقال بىردىنبىر
«شهرقىي      ئاسىيا     ئىستراتېگىيهسىگه   نهزهر» 

ھۆججىتىنى تۈزۈپ چىققانىدى. يېقىنقى يىلالردا
بولسا، مىتچېل پرىزدېنت ئوبامانىڭ قول ئاستىدا
ئاسىياغا قايتىش ئىستراتېگىيهسىنى پىالنلىغان
كىشىلهردىن بىرى ئىدى. ئۇ دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىدىن ئايرىلىپ، بېرمادىن ئىبارهت بۇ
گېئوپولىتىك قىزىق نۇقتىدا باش ئهلچى بولۇشنى
ئۆزى تهلهپ قىلغان، شۇنداقال بۇ يهرده كىشىلىك
ھوقۇق ئهھۋالىنى ياخشىالشقا ئاالھىده ئهھمىيهت

بهرگهنىدى.
   مهن ئۇشبۇ يېڭى باش ئهلچى بىلهن كۆرۈشۈپ،
ئۇنىڭ خىتاي سىياسىي بيۇروسىدىكىلهرنىڭ
ئىختىالپلىرى توغرىسىدىكى كۆز قاراشلىرىنى
ئىگىلىدىم. ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى قاتتىق
قولالرنىڭ كۆپىنچىسى ئامېرىكا - بېرما
مۇناسىۋىتىنى ئاپئاشكارا ۋه كۆز ئالدىدىكى
تهھدىت دهپ قارىسىمۇ، مىتچېل ئىككىمىز
خىتايدىكى ئىسالھاتچىالرنىڭ بېرمانىڭ
ئىقتىسادى تهرهققىي قىلسا ھهممه تهرهپكه
پايدىسى بارلىقىنى نهزهرده تۇتۇپ، ئامېرىكانىڭ
بېرماغا ئېچىۋېتىلىشىگه جىددىي ئىنكاس
قايتۇرمايدىغانلىقى ھهققىده بىر پىكىرده ئىدۇق.
مهسىلهن، خىتاي ئۆزىنىڭ بېرمادا ئېنېرگىيه
ساھهسىگه، بولۇپمۇ ئىرراۋادى دهرياسىدىكى بىر
يۈرۈش سۇ توسمىلىرىغا سالغان مهبلىغى
سهۋهبلىك بېرمانىڭ مۇقىم بولۇشىنى ئۈمىد
قىلىدۇ. بۇ قاتتىق قولالرنىڭ ئامېرىكا قورشاۋ
شاھمات ئويناۋاتىدۇ دېگهن قارىشىغا زىت،
شۇنداقال ئامېرىكا ھۆكۈمىتى قهدىرلىشى ۋه قولالپ
- قۇۋۋهتلىشى كېرهك بولغان مهۋقهدۇر. مهن بېرما
رهھبهرلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇزاق مۇددهتلىك
ئىستراتېگىيهسىگه قانداق قارايدىغانلىقىغا
قىزىقىمهن. ئهجهبا ئۇالرمۇ غهربتىكى نۇرغۇن
كىشىلهرگه ئوخشاش خىتاينى «دۆلهتلهر ئارىسىدا
تىنچ قهد كۆتۈرمهكچى بولغان كاپىتالىست» دهپ
قارامدىغاندۇ؟ مىتچېلنىڭ دېيىشىچه بېرما
زىيالىيلىرى سىنگاپورنىڭ 89 ياشلىق سابىق باش
مىنىستىرى لى گۇاڭياۋنىڭ كۆز قاراشلىرى بىلهن
ئۇچرىشىۋېتىپتۇ. ئۇ سىنگاپور ئىقتىسادىي
مۇۋهپپهقىيىتىنىڭ ئۇلچىسى دهپ تهرىپلىنىدىغان
بولۇپ، غهربتىمۇ ئومۇميۈزلۈك ئالقىشقا سازاۋهر.
رىچارد  نىكسون   ئۇنى   چېرچىلغا،   دىسرالىغا  ۋه 
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گىلهدستونغا سېلىشتۇرغانىدى (54).  شۇنداقال،
بىل كىلىنتون ۋه جورجى H بۇشنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان نۇرغۇن كىشىلهر ئۇنى يىراقنى كۆرهر دهپ
تهرىپلهشكهن. لېكىن، غهلىته يېرى غهربتىكى
نۇرغۇن كىشىلهر ئۇنىڭ خىتاي ھهققىدىكى كۆز
قاراشلىرىنى نهزهردىن ساقىت قىلغان. بېرمالىق
بىر ئهمهلدار ماڭا رانگوندىكى بىرىتانىيه
ئېمپىرىيهسى دهۋرىگه تهۋه، ۋىكتورىيه ئۇسلۇبىدا
سېلىنغان، ئهمدىلىكته چۆكۈۋاتقان غهرب
ئېمپىرىيهسىنىڭ خارابىسى سۈپىتىده ئۆره
تۇرۇۋاتقان،سىتراند بهش يۇلتۇزلۇق مېھمانخانىسىدا
سېتىلىدىغان، لى گۇاڭياۋنىڭ كۆز قاراشلىرىغا
ئاالقىدار كىتابنىڭ ئۇچۇرىنى ماڭا ئېيتىپ بهردى.
«لى گۇاڭياۋ خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىنى خىتاينىڭ
سىرتىدىكى ھهرقانداق كۆزهتكۈچى ياكى
تهھلىلچىدىن بهكرهك ياخشى بىلىدۇ» دهپ يازىدۇ
كىتابنىڭ مۇھهررىرلىرى، خارۋارد
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورلىرى گراھام
ئاللىسون ۋه روبېرت بىلهكۋىل (55). مهن بۇ
كىتابنى ۋاراقالپ باقتىم ۋه لى گۇاڭياۋنىڭ
خىتاينىڭ ئۇزاق مۇددهتلىك ئىستراتېگىيهسىنى
ناھايىتى ياخشى چۈشىنىدىغانلىقىنى بايقىدىم.
ھالبۇكى، ئۇ خىتاينى غهربتىكى بىزلهردىن خېلىال
بۇرۇن، يهنه نهچچه ئون يىلنىڭ ياقى يېقىندىن
كۆزهتكهنىدى. «خىتاينىڭ مهقسىتى دۇنيادىكى
ئهڭ قۇدرهتلىك كۈچكه ئايلىنىش، شۇنداقال
غهربنىڭ نامدىكى ھهمراھىال ئهمهس، بهلكى
(ھۆرمهتكه سازاۋهر) «خىتاي» (دۆلىتى) سۈپىتىده
قوبۇل قىلىنىشتۇر... ئۇالرنىڭ زېھنىيىتىنىڭ
يادروسىدا ئۇالرنىڭ مۇستهملىكه قىلىنىشتىن،
شۇنداقال ئۇ ئېلىپ كهلگهن زۇلۇم ۋه خارلىقتىن
ئىلگىرىكى دۇنياسى بار» دهپ يازىدۇ لى گۇاڭياۋ
ئۇدۇلال. ئۇ يهنه «بېيجىڭ خىتاي خهلقىنىڭ 1989-
يىلىدىكى تيهنئهنمېن ۋهقهسىدىن كېيىنكى
مهيدانىدىن زور دهرىجىده ئۆزگهرگهن تهشنالىقىنى
تولىمۇ ماھىرلىق بىلهن تىزگىنلىدى. ئهگهر سىز
خىتايدا ئاللىقانداق دېموكراتىك ئىنقىالبنىڭ يۈز
بېرىش ئالدىدا تۇرغانلىقىغا ئىشهنسىڭىز،
خاتاالشقان بولىسىز. خىتاي خهلقىگه الزىمى
(دېموكراتىيه ئهمهس) قايتىدىن گۈللهنگهن خىتاي
دۆلىتىدۇر»   دهپ    يازىدۇ.   لى  گۇاڭياۋ      كىتابنى 

تۈزگۈچىنىڭ «خىتاي قانداق قىلىپ دۇنيادىكى
بىرىنچى نومۇرغا ئايلىنااليدۇ؟» دېگهن سوئالىغا
«ئۇالرنىڭ ئهڭ زور ئهۋزهللىكى ھهربىي تهسىر كۈچى
ئهمهس، بهلكى ئىقتىسادىي تهسىر كۈچىدۇر...
ئۇالرنىڭ (ئىقتىسادىي) تهسىر كۈچى بارغانسېرى
كۈچىيىپ مېڭىپ، ئامېرىكانىڭكىدىن ئېشىپ

كېتىدۇ» دهپ جاۋاب بهرگهن (56).
   گهرچه لى گۇاڭياۋ خىتاينىڭ دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق
قىلىشىغا يهنه نهچچه ئون يىل ۋاقىت بار دهپ
قارىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ مارافون
ئىستراتېگىيهسىنىڭ زۆرۈر ئېلېمېنتلىرىنى

جهزملهشتۈرگهندهك قىلىدۇ.
  «ئهگهر خىتايالر <تىنچ قهد كۆتۈرۈش> (دېگهن
شوئار)ته چىڭ تۇرۇپ، ئىقتىساد ۋه تېخنىكا جهھهتته
بىرىنچى ئورۇنغا چىقىشقا كۈچىسىال، بۇ ئىشتا
غهلىبه قىلماي قالمايدۇ. ئامېرىكاغا ئوخشاش
ئۆزىدىن كۈچلۈك ۋه تېخنىكا جهھهتته ئهۋزهللىككه
ئىگه كۈچكه (بىۋاسىته) خىرس قىلىش ئۇالرنىڭ
تىنچ قهد كۆتۈرۈش پىالنىنى بهربات قىلىدۇ. خىتاي
ئۆزىنىڭ تېلېۋىزىيه قاناللىرىدا كۆرسىتىلگهن،
خىتاي كومپارتىيهسى تهرىپىدىن ئىشلهنگهن
«بۈيۈك دۆلهتلهرنىڭ قهد كۆتۈرۈشى» ناملىق
ھۆججهتلىك فىلىمدىكىگه ئوخشاش يول
تۇتۇۋاتىدۇ. مهنچه خىتاي رهھبهرلىرى «ئهگهر
ئامېرىكا بىلهن ھهربىي كۈچ جهھهتته
رىقابهتلهشسهڭ، ئۇتتۇرۇۋېتىسهن، ۋهيران بولىسهن.
شۇڭا بۇنىڭدىن ساقالن. (رهقبىڭگه) بېشىڭنى
ئېگىپ، قىرىق ياكى ئهللىك يىل چىشىڭنىڭ
ئېقىنى كۆرسىتىپ يۈرگىن» دېگهن قائىدىنى
چۈشىنىپ يهتكهن (57). مهن بۇ گهپلهرنى
بۇنىڭدىنمۇ ياخشى چۈشهندۈرهلمىگهن بوالتتىم.
ھېلىمۇ ياخشى مۇشۇنداق بىر مهۋقهدىشىم (لى

گۇاڭياۋ) بولۇپ قاپتىكهن.
   لى گۇاڭياۋ ئىككىال پارتىيه تهرىپىدىن، ھهتتا
پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئېتىراپ قىلىنسىمۇ، لېكىن
ئۇنىڭ خىتاي ھهققىدىكى بۇرمىالنمىغان پهرهزلىرى
غهربتىكى خىتاي سىياسىتى مۇتهخهسسىسلىرى-
نىڭ قارشلىقىغا ئۇچرىغان. بۇنداق بولۇشىغا
بىرىنچىدىن، ئۇنىڭ تهنقىدچىلىرىنىڭ «خىتاي
ئاللىقانداق سهۋهبلهر تۈپهيلى (ئۆزلۈكىدىن) غۇالپ
چۈشىدۇ     ياكى     غهربچه     دېموكراتىك    دۆلهتكه 
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ئايلىنىدۇ» دېگهن ئاساسسىز ئۈمىدۋارلىقى ۋه خاتا
مۆلچهرى سهۋهب بولغان. ئىككىنچىدىن، خىتاينىڭ
كهمتهر كۆرۈنۈشكه ۋه ئۆزىنىڭ تهرهققىياتىنى
ئهرزىمهس بىر ئىشتهك كۆرسىتىشكه پهۋقۇلئادده زور
كۈچ چىقىرىشى سهۋهب بولغان; ئۈچىنچىدىن،
قىسقا مۇددهت ئىچىده خىتايدىن كېلىدىغان
تهھدىتلهر ھهققىدىكى ئاگاھالندۇرۇشالرنىڭ بهك
كۆپ بولۇپ كهتكهنلىكى سهۋهب بولغان. مهن لى
گۇاڭياۋغا ئوخشاش خىتاينىڭ 2049 - يىلىغا
بارغاندا قانچىلىك كۈچىيىپ كېتىدىغانلىقى
ھهققىده توختالدىم. مېنىڭ دىققهت نهزىرىمنى
يىراققا مهركهزلهشتۈرۈشۈم يۇقىرىدا كۆرسىتىپ
ئۆتۈلگهن 12 قهدهمنى ئىجرا قىلىشقا يېتهرلىك
ۋاقىت بارلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ. شۇنداقال، خىتاي
توغرىسىدىكى گهپلهرنىڭ كۆپىنچىسى «خىتاي پات
يېقىندا دۇنياغا خوجا بولماقچى ياكى ھهربىي
جهھهتته ھهممىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كهتمهكچى»
دېگهن شهكىلدىكى ئادهمنى چۆچۈتىدىغان
ئاگاھالندۇرۇشالرغا ئايلىنىپ قېلىۋاتىدۇ، ئهمما
يۇقىرىقى ئىككىال خىل ئهھۋال يېقىن كهلگۈسىده
ئىشقا ئاشمايدۇ. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى
سىياسهت تهتقىقاتچىسى جوسېف ناي بۇ ھهقته
«بىزنىڭ خىتاينى ئهمهلىيهتتىكىدىن كۈچلۈك
مۆلچهرلىۋالغانلىقىمىز، شۇنداقال خىتاينىڭمۇ ئۆز -
ئۆزىنى ئهمهلىيهتتىكىدىن كۈچلۈك
مۆلچهرلىۋېلىۋاتقانلىقى بىز دۇچ كېلىۋاتقان ئهڭ
چوڭ خهتهردۇر. ئهمهلىيهتته خىتاي ھېچقايسى
جهھهتته ئامېرىكاغا يېقىن كېلهلمهيدۇ. شۇنىڭ
ئۈچۈن، خىتاينى كۆپتۈرۈۋېتىش سهۋهبلىك
ئامېرىكادا تهشۋىش، خىتايدا كۆرهڭلىكنىڭ پهيدا
بولۇشى بىز يۈزلىنىۋاتقان ئهڭ چوڭ خهتهردۇر» دهيدۇ

.(58)
  خىتاينىڭ كۆرهڭ، ئۇرۇشخۇمار ھالهتته
قوشنىلىرىنى پاراكهنده قىلىپ، رايوندىكى ئۆزىگه
ئوخشاش ئىدىيهدىكى دۆلهتلهر بىلهن ئىتتىپاق
تۈزۈپ، ئۇالرغا ياردهم  قىلىشى يىراقنى ئويلىغاندا
ئامېرىكاغا پايدىلىق. ناپالېئون بوناپارتنىڭ
«دۈشمىنىڭ خاتالىشىۋاتقاندا، ئۇنى ھهرگىز
توختاتما» دېگهن مهشھۇر سۆزى بۇنىڭغا دهل ماس
كېلىدۇ. ئهمما، بۇ (خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن)
ھېچنېمه  قىلماسلىققا  باھانه  قىلىنسا  بولمايدۇ، 

ئهلۋهتته.
   خىتاي بىلهن ئۇزۇن مۇددهت رىقابهتلىشىشته
خىتاينىڭ تهمهسىنى توپتوغرا بىلىش ۋه خىتاينىڭ
قىلمىشلىرى قوبۇل قىلىنىپ كېلىۋاتقان
خهلقئارالىق ئۆلچهملهردىن ھالقىپ كهتكهنده، ئۇنى
تهنقىدلهش كېرهك. مهن بۇنى خىتاينىڭ ئۇرۇشقاق
بهگلىكلهر دهۋرىگه ئائىت تاكتىكىسى ئارقىلىق
روياپقا چىقىرىشنى تهشهببۇس قىلىمهن، بۇ ھهم
خىتاينىڭ ئىستراتېگىيهلىك تهپهككۇرىنىڭ
سۈپىتىگه ۋه ئىجادچانلىقىغا ھۆرمهت
قىلغانلىقتۇر. مهزكۇر بابتا قهيت قىلىنغان 12
قهدهمنىڭ خىتاي بىلهن سۈركىلىشكه سهۋهب
بولۇشى شهكسىز. خىزمهتداشلىرىم دائىم
خىتايالرنى قاتتىق تهنقىدلىۋهتمهسلىك ھهققىده
ئاگاھالندۇرۇپ تۇرىدۇ. لېكىن، بۇ خىل مهۋقهده
ئارىستوتىلنىڭ «بىز ھېچنېمه دېمهسلىك،
ھېچنېمه قىلماسلىق، ھېچنېمه بواللماسلىق
بهدىلىگه تهنقىدلهشتىن ئاسانال ساقلىنااليمىز»

دېگهن نهسىھهتى نهزهردىن ساقىت قىلىنغان.
   بېيجىڭنىڭ ئامېرىكانىڭ ئورنىنى ئېلىپ، غالىب
گېئوپولىتىك كۈچكه ئايلىنىش ئىستراتېگىيهسى
ئامېرىكانىڭ ياخشى نىيىتى ۋه ياردىمىگه موھتاج.
(يهنى بۇنىڭ ئۈچۈن) ئامېرىكا چوقۇم بىرىتانىيه
ئېمپېرىيهسىنىڭ ئۆزى چۆكۈپ، ئامېرىكا
پهيدىنپهي كۆتۈرۈلۈۋاتقان مهزگىلىده قىلغىنىدهك
قىلىشى كېرهك. خىتاي ئهنه شۇ ۋهجىدىن
ئامېرىكانىڭ ئۆزىگه (خىتايغا) بولغان كۆز
قارىشىغا تهسىر كۆرسىتىشكه بۇ قهدهر كۈچهپ
كېتىۋاتىدۇ. ليۇ مىڭفۇ «خىتاي چۈشى» دېگهن
كىتابتا خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ خىتايغا بولغان
كۆز قارىشىنى شهكىللهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇشىنى
قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئۇ «خىتاي چوقۇم
ئامېرىكانى (غهزهپلهندۈرۈپ) شهيتانغا ئهمهس،
پهرىشتىگه ئايالندۇرۇشى كېرهك» دهيدۇ. ئۇنىڭ
تهشهببۇسى تۆت نهپهر قاتتىق قول تهرىپىدىن
يېزىلغان «يېڭى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرى»
دېگهن كىتابتىكىگه ئوخشايدۇ (59). خې سې ۋه
باشقا قاتتىق قول خىتايالر كهلگۈسى نهچچه ئون
يىلنى ئۇرۇش ياكى زېمىن ئىستېال قىلىش بىلهن
ئهمهس، بهلكى ئىقتىساد، سودا كېلىشىمى، پۇل،
تهبىئىي   بايلىق   جهھهتلهردىكى    تىركىشىش  ۋه 
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گېئوپولىتىك گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈش بىلهن ئۆتىدۇ،
دېيىشمهكته.

   بۇ يهرده مهسىلىنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى تونۇپ
يېتىشىمىزگه توسقۇنلۇق قىلىشى مۇمكىن بولغان
توزاقتىن كهم دېگهنده ئۈچى بار. بىرىنچىسى، 
خىتاي تهھدىتىنىڭ مۇددهتتىن بۇرۇن ئوتتۇرىغا
چىقىشى. مارتىن جهككۇسنىڭ 2012 - يىلىدىكى
كىتابىدا دېيىلگهندهك، خىتاي «دۇنياغا
ھۆكۈمدارلىق قىلىش»قا ئاز قالغىنى يوق (60).
خىتاي ئامېرىكاغا ئوخشاش دۇنيا مىقياسىدا
ھهربىي بازىالرنى قۇرۇش ئارقىلىق ئۆز تۇپرىقىدىن
يىراق جايالردا ھهربىي كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش
ئىقتىدارىنى كۈچهيتىۋاتقىنى يوق. خىتاي پۇلىمۇ
دولالرنىڭ خهلقئارالىق زاپاس پۇللۇق ئورنىنى
ئالغۇدهك ھالغا كهلگىنى يوق (61). جورجى
ۋاشىڭتون ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى دېيۋىد شامباۋنىڭ
ئېيتقىنىدهك «خىتاي (ھازىرچه خهلقئارالىق
ئهمهس) پهقهت رايون خاراكتېرلىك كۈچ»تۇر (62).
ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى ئۆزىنىڭ
ئىستراتېگىيه پىالنىدا خىتايغا كهڭ كۆلهملىك
ئىنكاس قايتۇرۇشقا باشالپ، (63) تهنقىدچىلهرنى
«خىتاي بىلهن بولىدىغان ئۇرۇشقا تهييارلىق
كۆرۈشكه كىم ئىجازهت بهردى؟» دېگهندهك
ماۋزۇالردا ماقاله يېزىشقا رىغبهتلهندۈرۈۋاتىدۇ

 (64)
   ئىككىنچى توزاق، خىتاينى تهنقىدلهيدىغانالرنىڭ
خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئورنىنى ئېلىش
ئىستراتېگىيهسىنى خاتا تونۇۋېلىشىدۇر. گهرچه بۇ
ئىستراتېگىيه مهخپىي بولسىمۇ، لېكىن بىزده بۇ
ئىستراتېگىيهگه تهۋه بولمىغان نهرسىلهرنى
تونۇۋېلىشقا يېتهرلىك دهلىل بار. ھېچبىر نوپۇزلۇق
خىتاي تهتقىقاتچى ھىتلېر، سىتالىن ياكى
(ياپونىيه گېنېرالى) توۋجوۋنىڭكىدهك
تاجاۋۇزچىلىق مېتودىنى تهشهببۇس قىلىپ باققىنى
يوق. خىتايدىكى ھېچبىر قاتتىق قول قهلهمكهش
زېمىن كېڭهيمىچىلىكى ياكى خهلقئارالىق
ئىدىئولوگىيه ھۆكۈمرانلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش
ئىستراتېگىيهسى توغرىسىدا قهلهم تهۋرىتىپ
باقمىدى. دهل ئهكسىچه، خىتاي قاتتىق قوللىرى
باش ئهلچى  زىممېرماننىڭ  «تۇنجى  بۈيۈك  غهلىبه: 

بهش ئامېرىكالىق قانداق قىلىپ ئۆز دۆلىتىنى
دۇنياۋى كۈچكه ئايالندۇرالىدى؟»دېگهن ئهسىرىدهك
ئامېرىكانىڭ دۇنياۋى كۈچ بولۇپ قهد كۆتۈرۈشىگه
ئاالقىدار كىتابالرغا مهپتۇن بولغاندهك قىلىدۇ (65).
كۆرگىنىمىزدهك، خىتاي پارتىيه مهكتىپىدىكى
دهرسلهرده ئامېرىكانىڭ سودا - سانائهت
سىياسىتىگه تايىنىپ بىرىتانىيه ۋه گېرمانىيهدىن
ئېشىپ كهتكهنلىكى سۆزلىنىدۇ، شۇنداقال قاتتىق
قولالرنىڭ كىالسسىك ئوقۇشلۇق كىتابلىرىدىن
بولغان «بۈيۈك ئىستراتېگىيه»ده ئامېرىكانىڭ
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن پايدىلىپ، 1945 -
يىلى ياۋروپانى بىر چهتكه ئىتتىرىۋېتىپ،
نۆۋهتتىكى دۇنياۋى تۈزۈمنى ئورناتقانلىقىدهك

مهككارلىقى ماختالغان (66).   
    ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر دهۋرىدىن ئېلىنىدىغان
ساۋاق بىلهن خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ
ئامېرىكانىڭ قهد كۆتۈرۈشىدىن ئېرىشكهن
تهجرىبىسى بىر – بىرىگه تولىمۇ ماس كېلىدۇ.
خىتاي پارتىيه مهكتىپىده مهن مهزكۇر كىتابنىڭ
سهككىزىنچى بابىدا تىلغا ئالغان، ئامېرىكانىڭ
قهد كۆتۈرۈشىگه ئاالقىدار نۇرغۇن كىتابالردىن
سىرت، قهد كۆتۈرۈۋاتقان بىر دۆلهتنىڭ قانداق
قىلىپ كونا زوراۋاننى ئوڭۇشلۇق ۋه تىنچ شهكىلده
تىز پۈكتۈرهلهيدىغانلىقى چۈشهندۈرۈلگهن كىتابتىن
كهم دېگهنده ئۈچى (دهرسلىك كىتاب سۈپىتىده)
قوللىنىلىدۇ. بۇالر ئان ئوردې (AnnOrde)نىڭ
«بۈيۈك بىرىتانىيهنىڭ چۆكۈشى»؛ ئارون فرېيدبېرگ
(Aaron Friedberg) «ھارغىن تىتان» دېگهن كىتابى
ۋه شياڭ لهنشىننىڭ «يىراق شهرق ئېمپىرىيهسىنى
قايتا قۇرۇپ چىقىش» دېگهن كىتابىدۇر (67).
خىتايدا تونۇلغان بىر تهتقىقاتچى ھهتتا 1880 –
يىلىدىن 1914 – يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتىكى
ئامېرىكا دىپلوماتىيه تارىخىدىكى ھالقىلىق
پهيتلهر ئۈستىده ئىزدىنىپ، ئامېرىكانىڭ بۈيۈك
بىرىتانىيهنىڭ دۇنيادىكى يېتهكچى كۈچلۈك
ئورنىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۇنى قانداق پهپىلىگهن ۋه
بىخۇدالشتۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهرگهن. ئۇ
ئامېرىكانىڭ بىخۇد، جهڭدىن زېرىككهن
بىرىتانىيهنى خهلقئارالىق يېتهكچىلىك
سهھنىسىدىن  ئاجايىپ  زېرهكلىك   بىلهن   سىقىپ 
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چىقارغانلىقىغا ناھايىتى يۇقىرى باھا بهرگهن (68).
خىتاي ئامېرىكانىڭ ئىستراتېگىيهسىگه يۇقىرى
باھا بهرگهنده دائىم خىتاينىڭ ئهنئهنىۋى تاكتىكا
ئۇقۇملىرىنى ئىشلىتىدۇ، مهسىلهن «ئامېرىكا
پايدىلىق ۋهزىيهت يارىتىشتىن پايدىلىنىپ،
) تاكتىكىسىنى قولالندى ۋه <ئارىالشماسلىق>(
«( باشقىالرنىڭ كۈچىدىن پايدىالندى (
دېگهندهك. خىتاي ئامېرىكا بۇ ئۇقۇمالردىن
پايدىلىنىپ، ئۆزى (ئامېرىكا)نىڭ مارافون
ئىستراتېگىيهسىنى ئىجرا قىلىۋاتىدۇ، دهپ قارايدۇ.

خىتاينىڭ ئىستراتېگىيهسى غهربنىڭ تارىخىي
مۇۋهپپهقىيهتلىرى ۋه قهدىمكى خىتاي
ئېمپىرىيهلىرىنىڭ قهد كۆتۈرۈش ۋه چۆكۈش تارىخىنى
ئهستايىدىل تهتقىق قىلىش ئاساسىدا تۈزۈپ
چىقىلغان. خىتاينىڭ ئىستراتېگىيهسىده ئۆلۈك يول
خهرىتىسى، ۋاقىت جهدىۋىلى ياكى پىالن اليىھهسى
ئىشلىتىلمهستىن، ھهرزامان ـــ زۆرۈر تېپىلغاندا
ھهتتا تۇيۇقسىز ــــ پۇرسهتنى تۇتۇشقا تهييار

تۇرۇلىدۇ.
ئۈچىنچى توزاق پهقهت ئامېرىكانىڭ ھۆكۈمهت
ئهمهلدارلىرىغىال مۇناسىۋهتلىك. ئامېرىكا
پۇقرالىرى ۋاشىڭتون بىلهن بېيجىڭنىڭ ئۆتكهن
قىرىق يىل جهريانىدىكى مهخپىي
ھهمكارلىقلىرىنىڭ سالمىقىدىن بىخهۋهر. خىتاينىڭ
ئامېرىكانىڭ مهخپىي ھهرىكهتلىرىنى قولالش
تارىخى تولىمۇ ئۇزۇن، خىتايالر شۇنىڭ بهدىلىگه
نۇرغۇن ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىنى خىتاينى
ئامېرىكانىڭ نۆۋهتتىكى ۋه كېلهچهكتىكى شېرىكى
دهپ قاراشقا كۆندۈرگهن. بىز (ئامېرىكا بىلهن
خىتاي)نىڭ مهخپىي ھهمكارلىق تارىخىمىز نۇرغۇن
ئامېرىكا سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرىنى ئاشۇ
مهخپىي پىالنالرنى ئىجرا قىلىشقا مهسئۇل بولغان

خىتاي قاتتىق قوللىرىغا مايىل قىلىپ قويغان.
(خىتاينىڭ) مارافون پىالنى بارلىقىنى تونۇپ
يېتىشتىن ئىبارهت تۇنجى قهدهمنى بېسىش
ھهممىدىن قىيىن بولۇشى مۇمكىن، ئهمما بۇ قهدهم
ئۆز نۆۋىتىده ھهممىدىن مۇھىم. ئامېرىكا
مهسىلىنى تونۇپ يېتهلمهسلىكى ۋه خىتاينىڭ ئۇزاق
مۇددهتته بىزدىن ئېشىپ كېتىپال قالماي، 2049 –
يىلىغا بارغاندا  بىزنى   ئىقتىسادتا   ئىككى،  ھهتتا 

ئۈچ قات قاتلىۋېتىدىغانلىقىدىن ئىبارهت
ئېھتىماللىققا يۈزلهنگهنگىلى ئۇنىماسلىقى
مۇمكىن. ئهگهر شۇنداق بولۇپ قالسا، ۋاقتى
كهلگهنده غهلىبه تهبىئىيال خىتايغا مهنسۇپ بولىدۇ.



   2015-يىلى يازنىڭ باشلىرىدا  ئايالىم ئىككىمىز جورجتاۋندىكى ئۆيىمىزده كۈتۈلمىگهن شهرهپ
مېھمىنىمىز — خهلق ئازاتلىق ئارمىيىسىنىڭ سابىق پولكوۋنىكى ليۇ مىڭفۇنىڭ كىتاب زىياپىتىگه
ساھىبخانلىق قىلىپ قالدۇق. ليۇ مىڭفۇ بازارلىق كىتابى بولغان «خىتاي چۈشى» ناملىق كىتابتا بېيجىڭنىڭ
«مارافون»دا غهرب بىلهن بولىدىغان قارشىلىقلىرى ۋه ئامېرىكا بىلهن ئۆزلىرى ئوتتۇرىسىدا يۈز بېرىدىغان
زىددىيهتلىرىنى تىلغان ئالغان. مهن «يۈز يىللىق مارافون» دېگهن ئ ۇقۇمنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇچراتقان كىتاب
دهل ليۇنىڭ مۇشۇ كىتابى ئىدى. يۈز يىللىق مارافون — بېيجىڭنىڭ خىتاينى ئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرى ئورنىدىن

ئهڭ زور دۇنياۋى كۈچ قىلىپ چىقىشتىكى ئۇزۇن مۇددهتلىك ئىستراتېگىيىلىك پىالنىنى كۆرستىدۇ.
   ليۇ كىتابىنىڭ كىرىش سۆزىده خىتاي بىلهن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى نۆۋهتتىكى مۇسابىقىنىڭ «دۇنياۋى
كۈچلهرنىڭ ئىنسانىيهت تارىخدىكى ئهڭ چوڭ مۇسابىقىسى» ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن. پولكوۋنىك ليۇ
(كىتابىنىڭ تارقىلىشىدىن) كېيىن نيۇ يورك ۋاقىت گېزىتىغا قىلغان سۆزىده «بىر زامانالردا خىتاي شهرقنىڭ
ئۇيقۇدىكى شىرى دهپ تهرىپلهنگهن ئىدى. بىراق، ئهمدىلىكته بىز ئويغاندۇق،  شى جىنپىڭ شىرالر توپىنىڭ
سهركىسىگه ئايالندى. ئهمدىكى كىممۇ بىز بىلهن ئۇرۇشۇشقا جاسارهت كۆرسىتهلىسۇن؟» دېگهن. ئۇ يهنه
«ئاسىيا ئوت يالقۇنى ئىچىده؛ كهلگۈسىده ئاسىيانىڭ ھهممه يېرى ئۇرۇش مهيدانىغا ئايلىنىپ كېتىشى

مۇمكىن» دېگهن.(1)
   بۇ خۇشخۇي، جانلىق پولكوۋنىكنى خىتاينىڭ ھهربىي ۋه ئاخبارات ئهمهلدارلىرى بىلهن ئۇچرىشىشىمدىكى
يېقىنقى ئون يىل ئىچىده تونۇغان ئىدىم. ئۇ كىتابىنىڭ ئىنگىلىز تىلىدا نهشىر قىلىنىشىنى ئۈمىد قىالتتى.
شۇنداق قىلىپ، (جورجتاۋندىكى ئۆيۈم) ئامېرىكالىق ئاخباراتچىالر ۋه تاشقى سىياسهت مۇتهخهسسىسلىرى
بىلهن تولۇشتىن ئىلگىرى — پولكوۋنىك ليۇ كىتابىدىكى «كېيىنكى ئامېرىكا دهۋرى» دهپ ئاتالغان، خىتاينىڭ
باش كۆتۈرۈشى توغرىسىدىكى پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇنىڭ بۇ ھهقتىكى تهشهببۇسلىرىدىن
بىرهرسىنى بايان قىاليمۇ؟ ليۇ خىتاينىڭ «مونرو تهلىماتى»غا — التېن ئامېرىكاسىدىن ياۋروپا كۈچلىرى چوقۇم
چىقىپ كېتىشى كېرهك دېگهن تهلىماتقا — ئهگىشىشى كېرهكلىكىنى، بىراق خىتاينىڭ بۇ ئۇقۇمنى ئاسىيا
قىتئهسىده بارچه غهرب كۈچلىرىنىڭ تهسىرى بولماسلىقى كېرهك، دېگهن ئىدىيه بويىچه ئۆزلهشتۈرۈشى

كېرهكلىكىنى ياقىاليدىكهن.
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   مېنىڭ ليۇغا زىياپهت بېرىشتىكى مهقسىتىم
تولىمۇ ئاددىي. مهن مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسىده
ۋه بهش بۇرجهكلىك بىنادا ئىشلهيدىغان
مېھمانلىرىمنىڭ  خىتاي قاتتىق قوللىرىدىن
بىرىنى يېقىن كۆرۈۋېلىشىنى ۋه ئۇنىڭ كۆز
قارىشىنى بىلىۋېلىشىنى ئۈمىد قىلىپ شۇنداق
قىلدىم. ئامېرىكادا خىتاي قاتتىق قوللىرى
خىتاينىڭ ئاساسىي ئېقىمىدىن چهتنىگهن ياۋا
گۇرۇپپىالرنىڭ بىر قىسىمى دهپ قارىلىدۇ.
ئهمهلىيهتته خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ كۆز
قاراشلىرى خىتاينىڭ غول ئېقىمىغا ۋهكىللىك
قىلىدۇ. بۇنى ئىسپاتاليدىغان كۆپلهپ دهلىل-
پاكىتالر مهۋجۇت.  ئالدى بىلهن، نيۇ يورك ۋاقىت
گېزىتىنىڭ دېيىشىچه، ليۇنىڭ كىتابىنىڭ
ئېنگىلىزچه نهشىرى بېيجىڭ شهھهرلىك تهشۋىقات
ئىدارىسىنىڭ سابىق خىزمهتچىلىرىدىن بىرى
تهرىپىدىن ئىقتىساد بىلهن تهمىنلىنىدىغان
ئامېرىكادىكى مهلۇم بىر نهشرىيات تهرىپىدىن
نهشىر قىلىنغان.(2)  ئۆكتهبىرده نيۇيورك ۋاقىت
گېزىتىده پولكوۋنىك ليۇنىڭ كۆز قاراشلىرى بايان
قىلىنغان «خىتاي پولكوۋنىكىنىڭ قاتتىق قول كۆز
قاراشلىرى ئاساسى ئېقىمغا سىڭىپ كىردى»
دېگهن ماۋزۇدىكى بىر ماقاله مېنىڭ رۇخسىتىم
بىلهن ئېالن قىلىندى. مهن ئۇيۇشتۇرغان
يىغىلىشقا قاتناشقان «ئامېرىكا ئاۋازى»
مۇخبىرلىرىدىن بىرى ليۇنىڭ سۆزلىرىنى خىتايغا
تارقاتتى، ئاۋازلىق تارقىتىش خىتاي تهرىپىدىن
توسقۇنلۇققا ئۇچرىمىدى. قارىماققا خىتاي ئۇنىڭ
خىتاينىڭ ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىدىغانلىقى
توغرىسىدىكى سۆزلىرىنى تهستىقلىغاندهك

قىالتتى.
  مهن بۇ كىتابىمدا توختىلىپ ئۆتكىنىمدهك،
ئامېرىكانىڭ ئاخبارات ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكى
ئهمهلدارلىرى ئۇزۇن زامانالردىن بېرى خىتاي
ئىستراتېگىيىسى توغرۇلۇق خام خىيالالرغا غهرق
بولدى، شۇنداقال خىتاينىڭ غهربكه جهڭ ئېالن
قىلغانلىقىنى ئىپادىلهيدىغان ئوچۇق دهلىل-
پاكىتالرغا سهل قارىدى. خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ
باش كۆتۈرۈشىگه سهل قاراش بهلكىم
دۆلىتىمىزدىكى ئهڭ  چوڭ  ئىستىخبارات  خاتالىقى  

بولۇشى  مۇمكىن. ئهگهر  بىزنىڭ  لىدېرلىرىمىز  بۇ
ھهقتىكى ئۇچۇرالرنى مهندىن ئاڭالشنى خالىمىسا،
بۇ ھهقته نيۇيورك ۋاقىت گېزىتىنى ئوقۇپ باقسا
بولىدۇ. بىز قىرىق يىللىق ئۇيقۇدىن كېيىن
خىتاينىڭ 2049-يىلىغا بارغاندا ئامېرىكادىن
ئېشىپ كېتىشنى كۆزلهپ ئوتتۇرىغا چىقارغان
ئىنچىكه ۋه پىالنلىق ئىستراتېگىيىسىگه
نىسبهتهن ئهمدىلهتىن ئويغىنىشقا باشلىدۇق. بىز
بۇ ئويغىنىشنىڭ بهك كېچىكىپ كهتمهسلىكىنى

ئۈمىد قىلىمىز.
   ھهقىقهت شۇكى، بۇ كىتاب تۇنجى قېتىم نهشىر
قىلىنغان ئايالردىن باشالپ، خىتاي ھۆكۈمىتى يۈز
يىللىق مارافون ناملىق بۇ كىتاپنىڭ مهركىزى
نۇقتىسىنى يورۇتىدىغان دهلىل-پاكىتالرنى
چىقىرىشقا باشلىدى. بېيىڭنىڭ ئۆزى يېتهكچى
بولغان ئاساستا، دۇنيا تهرتىپىنى  قايتا
تهشكىللهشكه ئۇرۇنۇشى، شۇنداقال ئامېرىكانىڭ
كۈچى ۋه تهسىرىنىڭ قارشىسىدا تۇرۇشى قاتارلىقالر
مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ. خىتاينىڭ
ھهرىكهتلىرى ۋه نهشىر بۇيۇملىرى «بېيجىڭنىڭ
ئۇزۇن مۇددهتلىك ئىستراتېگىيىسى يوق، خىتاي
پهقهت تىنىچ ھالهتته دېموكراتىك، ئهركىن بازار
تۈزۈمىدىكى دۆلهتلهر قاتارىغا قوشۇلۇشنى ئارزۇ
قىلىدۇ» دهپ قارايدىغان كۆپلىگهن ئامېرىكا
ئالىملىرى ۋه ئىستراتېگىيه بهلگىلىگۈچىلىرىنىڭ
مهزكۇر ھۆكۈملىرىگه نىسبهتهن ئېغىر دهرىجىده

گۇمان تۇغدۇردى.
   خىتاينىڭ دۇنياۋىي ھهربىي كۈچىنىڭ

تهسىرىنى كۈچهيتىش
   2015-يىلى 5-نويابىر، كۆزهينهك تاقىۋالغان،
تهقى-تۇرقى سۈرلۈك بىر كىشى ئامېرىكا دېڭىز
ئارمىيىسىنىڭ جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا تۇرۇشلۇق
قۇرۇقلۇقتا جهڭ قىلىش قىسىمىغا تهۋه «تېئودور
روزۋېلت» ناملىق ئاۋىئاماتكىسىغا ئاياق باستى. بۇ
ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى ئاشتون
كارتېر (Ashton Carter) بولۇپ، ئۇ  خىتاي چوڭ
قۇرۇقلۇقىنىڭ رادارلىرىنىڭ كۆز ئالدىدىكى
ئاۋىئاماتكىنىڭ پوالت سۇپسىدا تۇرۇپ، خىتاينىڭ
جهنۇبىي قىرغىقىغا توغرىالنغان مىڭلىغان
باللىستىك   باشقۇرۇلىدىغان   بومبىالرنىڭ  ئالدىدا 
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تۇرۇپ، ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ جهڭ
ئايروپىالنلىرىنىڭ قۇياش ئاستىدىكى
گۈرۈلدهشلىرىنى تاماشا قىلدى. بۇ ھال ئامېرىكا
ھهربىي كۈچىنىڭ كىچىككىنه نامايهندىلىرىدىن

بىرى ئىدى.   
  دهرۋهقه، كارتېر ئۆز سېگنالىنى ياكى بۇ
سېگنالنىڭ تاپشۇرۇۋالغۇچىسىنى مهخپىي تۇتۇپ
يۈرمىدى. كارتېر رايوندىكى كۈنسېرى ئېشىپ
بېرىۋاتقان جىددىيچىلىكنى «خىتاينىڭ كهلتۈرۈپ
چىقىرىۋاتقانلىقى»نى تىلغا ئېلىپ، بېيجىڭغا
ئامېرىكانىڭ قهتئىي ئىرادىسىنى ئاشكارا نامايان
قىلدى. كارتېرنىڭ يېنىدا خىتاينىڭ
لۈكچهكلىكلىرىدىن ئارامسىزلىققا چۈشكهن
كۆپلىگهن خىتايغا قوشنا دۆلهتلهردىن بىرى بولغان
مااليسىيانىڭ دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى تۇرغان
ئىدى. كارتېر سۆزلىرىده «خىتاينىڭ قىلمىشلىرى
توغرۇلۇق بهك كۆپ ئهندىشىلهر مهۋجۇت» دېگهن
گهپنى مۇنداقال دهپ قويغان بولۇشى مۇمكىن.(4)
ئهپسۇسلۇنارلىقى شۇكى، شۇنىڭدىن بىر قانچه كۈن
كېيىن، مااليسىيا خىتاي دېڭىز ئارمىيىسىنى كوتا
كىنابالۇدىكى مۇھىم پورتنى زىيارهت قىلىشقا
تهكلىپ قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلهن خىتاي
ئارىسىدا تهرهپ تۇتمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهن
بولدى. كۆپلىگهن ئاسىيا لېدىرلىرى ئامېرىكانىڭ
خىتاينى قىرىق يىل قۇچاقلىشىنى يهنه
داۋامالشتۇرۇش مۇمكىنچىلىكىگه سهگهكلىك
بىلهن مۇئامىله قىلىپ، (ئامېرىكا تهرهپته تۇرۇش
سهۋهبلىك ئۆز ئىستىقبالىنى) دوغا تىكىشتىن

ساقلىنىۋاتقاندهك قىلىدۇ.
   «يۈز يىللىق مارافون» نهشىر قىلىنغان ئايالردىن
باشالپ، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىنى ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان دهرىجىده
ھهربىيلهشتۈرۈش، دېڭىزنى تىندۇرۇپ يېڭى ئارال
بهرپا قىلىش ۋه ئۇالرنى ئۆز تهۋهلىكى دهپ ئېالن
قىلىش، شۇنداقال بۇ ئارالالردا ئايرودروم، پورت ۋه
ئهسكىرىي بازىالرنى قۇرۇش قاتارلىق قىلمىشالر
ئارقىلىق، بۇ رايوندا خىتاينىڭ ھهربىي
مهۋجۇتلۇقىغا زېمىن ھازىرلىماقچى بولدى. ئۇزۇن
زامانالردىن بېرى خىتاينىڭ نىيىتى ئىقتىسادىي
جهھهتتىن باش كۆتۈرۈش دهپال قارىلىپ كهلدى.
كارتېرنىڭ ھهرىكىتى  نهچچه  ئون  يىللىق  بۇ خىل 

خام خىيالنىڭ غهربته بهربات بولغانلىقىنىڭ ئهڭ
يېقىنقى نامايهندىسى ھېسابلىنىدۇ.

    خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىدا ئارالالرنى «تهرهققىي قىلدۇرۇش» بىلهن
ئالدىراش بولۇشىدىكى ئاساسى سهۋهب، ئۆزىنىڭ
قوشنىلىرىغا — جهنۇبىي كورىيه، تهيۋهن، فىلىپىن،
ياپونىيه قاتارلىق ئامېرىكانىڭ مۇھىم
ئىتتىپاقداشلىرىغا — قارشى ئىستراتېگىيىلىك
ئورۇن ئىگىلهشتىن ئىبارهت. بۇ سۈنئىي ئارالالردا
بهرپا قىلىنغان پورتالر خىتاي دېڭىز ئارمىيىسى ۋه
قىرغاق مۇداپىئه پاراخوتلىرىنىڭ خىتاي چوڭ
قۇرۇقلۇقىدىكى پورتالرغا قايتماستىن، جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىدا مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى روياپقا
چىقىرىدۇ. مهسىلهن، خىتاي ئوتلۇق كرېست خادا
تاشلىرى Fiery Cross Reef ) ) دا قۇرغان ئايرودروم
خىتاينىڭ ھهربىي قورال-ياراق ئىسكىالتىدىكى
ئېغىر تىپلىق توشۇغۇچى ۋه جهڭ ئايروپىالنلىرىنى
ئۆز ئىچىگه ئالغان بارچه ئايروپىالنالرنى
سىغدۇرااليدۇ. خىتاينىڭ بارچه جهڭ
ئهسلىھهلىرىنى توشۇشى ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان
ئاۋىئاماتكىسى بولمىغانلىقى، شۇنداقال ھاۋادا ماي
قاچىالش ئىقتىدارى چهكلىك بولغانلىقى ئۈچۈن،
بۇنداق ئارالالر خىتاينىڭ قورال-ياراقلىرىنى خىتاي
قىرغىقىدىن يىراق جايالردا ئورۇنالشتۇرالىشىنى،
ھهمده يېڭى رادار ۋه سۈنئىي ھهمرا ئاالقه
سېستىمىسىنى بۇ جايالردا قۇرالىشىنى روياپقا
چىقىرىدۇ.(5)  بۇ ئارالالرغا يېڭى رادار ۋه سۈنئىي
ھهمراھ ئاالقه سېستىمىلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش
خىتاينىڭ جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى دېڭىز
تهۋهلىكى ئېڭىنى كۆرۈنهرلىك دهرىجىده ئاشۇرىدۇ.   
    خىتاينىڭ بۇ خىل شهكىلدىكى كېڭهيمىچىلىك
قهدىمى ئاستىاليدىغاندهك ئهمهس. خىتاي ھهربىي
جهھهتته زامانىۋىيلىشىش پىالنىدا دېڭىز
ئارمىيىسىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان. خىتاي
ئىلگىرى «خىتاينىڭ ھهربىي ئىستراتېگىيىسى»
ناملىق دۆلهت مۇداپىئهسى ئاق تاشلىق كىتابىدا
«قۇرۇقلۇق ئهسكىرىي كۈچ دېڭىز ئهسكىرىي
كۈچىدىن ئۈستۈن بولۇشى كېرهك دېگهن ئهنئهنىۋىي
چۈشهنچىدىن چوقۇم خوشلىشىش كېرهك» دهپ
جاكارلىغان.(6) خىتاي «ئىقتىسادىي مهنپهئهتىنى
قوغداش    ئۈچۈن    دۇنياۋىي   ئهسكىرىي    كۈچىنى 
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كېڭهيتىشنى پىالناليدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، دېڭىز
رايونلىرىدىكى ئىگىدارچىلىق تهلهپلىرىده چىڭ
تۇرۇپ، قوشنا دۆلهتلهرنىڭ «غهزهب-نهپرهتلىك
ھهرىكهتلىرى»گه ۋه ئامېرىكانىڭ «ئارىلىشىشى»غا

قارشى مۇداپىئهده تۇرىدۇ.(7)
  ئامېرىكا بىخهتهرلىكىگه ئائىت يېڭى
مهركهزلهردىن بىرىده خىزمهت قىلىدىغان ئاسىيا
سىياسىتى مۇتهخهسسىسى پاترىك كرونىننىڭ
دېيىشىچه، مهزكۇر ئاق تاشلىق كىتاب «خىتاينىڭ
بارغانچه رايوندىكى زومىگهر كۈچ بولۇشقا قاراپ

كېتىۋاتقانلىق پىالنى» ئىكهن.(8)
    ئالهم بوشلۇقىنى بويسۇندۇرۇش

    بۇ كىتابنىڭ ئوقۇرمهنلىرىگه ئايان بولغىنىدهك،
خىتاينىڭ «قاتىل خهنجىرى» ناملىق پىالنى
ئامېرىكانىڭ ھهربىي ئاجىزلىقلىرىدىن پايدىلىنىش
تېخنولوگىيىسىنى ئاساس قىلغان. بۇ يېڭى
تېخنولوگىيهنىڭ مهقسهتلىرىدىن بىرى باشقا بىر
چېگرا ھېسابالنغان «ئالهم بوشلۇقى»نى
بويسۇندۇرۇش بولۇشى مۇمكىن. ئامېرىكا
ھۆكۈمىتى تهۋهلىكىدىكى ئامېرىكا-خىتاي
ئىقتىسادى ۋه بىخهتهرلىكنى كۆزدىن كهچۈرۈش
كومىتېتى تهرىپىدىن چىقىرىلغان دوكالتالردىن
بىرىده خىتاينىڭ قوش ئوربىتىلىق، سۈئىي
ھهمراھقا قارشى قورال-ياراقالرنى تهرهققىي
قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى بايان قىلىنغان. دوكالتتا «بۇ
سېستىمىالر قورال-ياراق قاچىالنغان سۈنئىي
ھهمراھالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. بۇ قورال-ياراقالر
پارتالتقۇچ دورا، پارچىلىنىش ئۈسكۈنىسى، ھهرىكهت
ئېنىرگىيىسى قورالى، الزېر نۇرى قورالى، رادىئو
چاستوتىلىق قورال، ماشىنا ئادهملهشكهن قورالالر
قاتارلىقالردىن تهشكىل تاپقان» دېيىلگهن.
«ۋاشىڭتون ۋاقتى گېزىتى»دىكى بۇ دوكالت ئانالىز
قىلىنغان ماقالىلهردىن بىرىده «قوش ئوربىتىلىق
قورالالر  بوشلۇقتا ئېھتىياتچانلىق بىلهن، سۈنئىي
ھهمراھالرغا يېقىن ھالهتته ھهرىكهت قىلىپ،
سۈنئىي ھهمراھالرنى نىشانغا ئالىدۇ، ئاندىن ئۇالرنى
پاچاقالپ تاشاليدۇ ياكى پالهچ ھالغا چۈشۈرۈپ
قويىدۇ. قوش ئوربىتىلىق قورالالر يهنه سۈنئىي
ھهمراھالرغا سوقۇلۇش ياكى ئاپتوماتىك قولى بىلهن

ئۇالرنى تۇتۇۋېلىش ۋهزىپىسىنى ئورۇندىيااليدۇ.»(9)

«ۋاشىڭتون ۋاقىت گېزىتى»نىڭ خهۋىرىگه كۆره،
مهزكۇر كومىتېت يهنه خىتاينىڭ باشقا سۈنئىي
ھهمراھالرنىمۇ ۋهيران قىلىش ئۈچۈن ئىككى يېڭى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا تهييارالۋاتقانلىقىنى بايقىغان.

«تۆۋهن ھهم يۇقىرى ئوربىتىالردىكى سۈنئىي
ھهمراھالرنى پاچاقالش ئىقتىدارىغا ئىگه، بىۋاسىته
ئالهم بوشلۇقىغا كۆتۈرۈلىدىغان باشقۇرۇلىدىغان
DN-2 بىلهن SC-19 بومبىدىن ئىككىسى، يهنى
تهرهققىي قىلدۇرۇلۇۋاتىدۇ. سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى ئهڭ يېقىندا بۇلتۇر
DN-2 ئېلىپ بېرىلدى. يۇقىرى ئوربىتالىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى ئامېرىكانىڭ خهلقئارالىق
ئورۇن بهلگىلىش (GPS) سۈنئىي ھهمراھىنى ئېتىپ
چۈشۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگه، لېكىن مهزكۇر
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئامېرىكانىڭ ئىستىخبارات،
كۆزىتىش ۋه چارالشقا ئىشلىتىلىدىغان سۈنئىي
ھهمراھلىرىنى پارتلىتىۋېتىشكه تېخىمۇ ماس
كېلىدىغاندهك تۇرىدۇ. DN-2 باشقۇرۇلىدىغان
بومبىسىنى بهش يىلدىن ئون يىلغىچه ۋاقىت ئىچىده

ئىشقا كىرىشتۈرگىلى بولىدۇ» (10).
    خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى تېخنىكىسى
ئامېرىكانىڭ ئاالقه سىستېمىسىغا روشهن ۋه
جىددىي خهتهر شهكىللهندۈرگىدهك يوشۇرۇن كۈچكه

ئىگه، ئهلۋهتته.
    خىتاينىڭ زورىيىۋاتقان ئىقتىسادىي كۈچى

  گهرچه ئامېرىكادا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ
ئېشىشىنىڭ تۆۋهنلهۋاتقانلىقى، ھهتتا
چۆكۈۋاتقانلىقى ھهققىدىكى ئۈمىدۋار پاراڭالر
بارغانسېرى كۆپىيىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن خىتاي
ئىقتىسادى يهنىال بىزنىڭكىدىن ئۈچ – تۆت ھهسسه
تېز سۈرئهتته راۋاجلىنىۋاتىدۇ. 2015 – يىلى
ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئارانال
ئىككى پىرسهنت، خىتاينىڭ بولسا يهتته پىرسهنت
بولدى (11). بۇ «خىتاي ئامېرىكادىن ئېشىپ
كېتهلهمدۇ، يوق؟» ئهمهس، «خىتاي ئامېرىكادىن
قاچان ئېشىپ كېتىدۇ؟» دېگهن مۇالھىزىنىڭ

داۋاملىشىشغا سهۋهب بولدى.
   خىتاي ئېكسپورت، ئائىله ئېشىنچا كىرىمى ۋه
مىليادىرالرنىڭ سانى قاتارلىق جهھهتلهرده
ئاللىقاچان  بىزدىن  ئېشىپ  كهتتى.  نوبېل ئىقتىساد 
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مۇكاپاتى ساھىبى جوسېف سىتىگلىتىزنىڭ
«شۆھرهت سهھنىسى» ژۇرنىلىدىكى ماقالىسىده
دېيىلگىنىدهك «خىتايدا بانكىغا ئامانهت قويۇلغان
پۇل بىلهن مهبلهغ GDP نىڭ ئهللىك پىرسهنتىنى
ئىگىلىگهچكه، خىتاي ئامانهت پۇل
جۇغالنمىسىنىڭ زىياده كۆپىيىپ كهتكهنلىكىدىن
ئهنسىرىمهكته، (بۇنىڭ ئهكسىده) ئامېرىكا ئامانهت
پۇل جۇغالنمىسىنىڭ زىياده ئازلىقىدىن
تهشۋىشلهنمهكته» (12). ياسىمىچىلىق دېگهندهك
بهزى ساھهلهرده خىتاي تېخى يېقىندىال بىزدىن
نىسبىي ھالدا ئېشىپ كېتهلىدى. لېكىن، 2014 –
يىلىدىن 2015 – يىلىغىچه ئارىلىقتا (خىتاينىڭ
خۇرۈن بايالر تىزىملىكىگه كۆره) پهيدا بولغان 200
يېڭى مىليادىرنى قوشقاندا، خىتايدا ھازىر
جهمئىي 596 مىليادىر بار، ئامېرىكادا بولسا 537

سى بار (13).
  شۇنىڭدهك، خىتاي شىركهتلىرىمۇ «بايلىق»
ژۇرنىلىنىڭ «Fotune Global 500» (دۇنيادىكى
500 كۈچلۈك شىركهت) تىزىملىكىگه بهس – بهسته
كىرىشكه باشلىدى. 2000 – يىلى، مهزكۇر
تىزىملىكته خىتاي شىركىتىدىن بىرىمۇ يوق ئىدى.
2015 – يىلىغا كهلگهنده، بۇ سان 98 گه چىقتى.
«بايلىق» ژۇرنىلىدا كۆرسىتىلىشىچه، «خىتاي بۇ
جهھهتته مهزكۇر تىزىملىككه كىرگهن شىركىتىدىن
128 ى بار ئامېرىكادىن قالسىال ئىككىنچى ئورۇندا
تۇرىدۇ» (14). شۇنداقال، مهزكۇر كىتابتا بايان
قىلىنغان «باشالمچى كارخانىالر» سىستېمىسى
ئۇتۇقلۇق بولغان بولۇپ، خىتايدىكى ئهڭ ئالدىنقى
قاتاردىكى 12 شىركهتنىڭ ھهممىسى دۆلهت
ئىگىدارچىلىقىدا. بۇ دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ بهزى
بانكا ۋه نېفىت شىركهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

.(15)
   2015– يىلى ئونىنچى ئايدا، خىتاي پۇلى، يهنى
(ئاتالمىش) «خهلق پۇلى» ياپونىيهنىڭ يېن
(ياپونىيه پۇلى)ىدىن ئېشىپ، خهلقئارا تىجارهتته
پۇل تۆلهشته ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان پۇلالرنىڭ
ئىچىده تۆتىنچى ئورۇنغا چىقتى. ئۇ ھازىر ئامېرىكا
دوللىرى، ياۋرو ۋه ئهنگلىيه فوندسىتىرلېڭىنىڭ
كهينىدىال تۇرىدۇ (16). شۇنداقال، 11 – ئاينىڭ
ئاخىرىدا خهلقئارا پۇل فوندى خىتاي پۇلىنى
ئۆزىنىڭ    داڭلىق    «زاپاس      پۇلالر    سېۋىتى »گه 

كىرگۈزۈشنى قارار قىلدى. بۇ خىتاينىڭ ئۇزاق
مۇددهتلىك گۈللىنىشىگه بولغان ئىشهنچنىڭ

ئىپادىسىدۇر.   
  غهرب تاراتقۇلىرىنىڭ خىتاي ئىقتىسادى
تۈگىشىۋاتىدۇ دېگهن مۆلچهرلىرىگه روشهن
سېلىشتۇرما ھاسىل قىلغىنى، خىتايدىكى
نوپۇزلۇق ئىقتىسادشۇناسالر IMF (خهلقئارا پۇل
فوندى) قا ئوخشاشال (خىتاي ئىقتىسادىغا قارىتا)
تولىمۇ ئۈمىدۋار. خىتايدىكى ئهڭ نوپۇزلۇق
ئىقتىسادشۇناسالردىن بىرى بولغان لىن يىفۇ 2015
– يىلى 1 – ئايدا «خىتاي ئىقتىسادىدا كهلگۈسى
ئون يىلدىن ئون بهش يىلغىچه %7 دىن 7.5%
كىچه بولغان GDP ئېشىشى داۋاملىشىدۇ» دهپ
مۆلچهرلىگهن (17). لىن يىفۇ يهنه «2030 - يىلىغا
بارغاندا، خىتايدىكى كىشى بېشىغا توغرا
كېلىدىغان ئوتتۇرىچه كىرىم ئامېرىكا
پۇقرالىرىنىڭكىنىڭ ئهللىك پىرسهنتىگه،
شۇنداقال خىتاي ئىقتىسادىنىڭ كۆلىمى
ئامېرىكانىڭكىنىڭ ئىككى ھهسسىسىگه توغرا
كېلىدۇ» دهپ مۆلچهرلىگهن (18). لىن يىفۇنىڭ
مۆلچهرى قاتتىق ئېتىبار بېرىشكه ئهرزىيدۇ،
چۈنكى ئۇ دۇنيا بانكىسىنىڭ سابىق باش
ئىقتىسادشۇناسى، شۇنداقال چىكاگو كونسېرۋاتىپ
ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكتور
ئاسپىرانتىدۇر. يېقىنقى باشقا مۆلچهرلهردىمۇ
ئامېرىكانىڭ تېخىمۇ رىقابهتچان بولۇش ئۈچۈن
پهۋقۇلئادده زور كۈچ چىقارمىغان تهقدىرده،
دۇنيادىكى بىرىنچى ئىقتىسادىي گهۋدىلىك
ئورنىدىن ئايرىلىپ قالىدىغانلىقى تىلغا

ئېلىنماقتا (19).
    روبېرت ئاتكىنسون «خىرىستىيان ئىلىم – پهن

ئۆگۈتلىرى گېزىتى»دا شۇنداق دهپ يازغان:
    خىتاي يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ۋه يۇمشاق دېتال
قاتارلىق ھالقىلىق ساھهلهرده ئامېرىكادىن
ئىمپورت قىلىنىدىغان مهھسۇالتالرنىڭ ئورنىغا
دهسسىتىش ئۈچۈن يهرلىك مهھسۇالتالرنى
ئىشلهپچىقىرىشقا نهچچه ئون مىلياردالپ مهبلهغ
سېلىۋاتىدۇ؛ ئامېرىكا تور بهتلىرىگه،
ئهپ(App)لىرىگه ۋه باشقا ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر
سۇپىلىرىغا ئېرىشىشنى چهكلهۋاتىدۇ؛ بىزنىڭ
شىركهت   ساھىبلىرىمىزنى   ئهقلىي  مۈلۈكلهرنى، 
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تېخنىكىالرنى ۋه مهنبه كودنى ئاشكارىالشقا
مهجبۇرالۋاتىدۇ؛ مونوپولغا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى
دهستهك قىلىپ، ئامېرىكا شىركهتلىرىنى يول
قويۇشقا مهجبۇرالۋاتىدۇ؛ ھهتتا خىتاي
كارخانىلىرىنى ئامېرىكا ئىشلهپچىقارغان يۇمشاق
- قاتتىق دېتالالرنى ئىشلهتمهسلىككه زورالۋاتىدۇ.
بۇنىڭدىنمۇ ئېشىپ، خىتاي سىستېمىالشقان
قوشۇمچه سوداگهرلىك ئۆلچىمىدىن پايدىلىنىپ، ئۆز
ئىشلهپچىقارغۇچىلىرى ئۈچۈن پۇل ۋه ئۆلچهمنى
تىزگىنلهشتىن تارتىپ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى
كارخانىالرغا ئاالھىده مهنپهئهت بېرىشكىچه (بىر
قاتار) تهڭسىز ئهزۋهللىكلهرنى قولغا كهلتۈرۈشكه

ئۇرۇنۇۋاتىدۇ (20).
   بۇنىڭ ئهكسىچه، ئامېرىكانىڭ رىقابهتچانلىقى
Census ) تۆۋهنلهپ كهلدى. ئامېرىكا تىزىمالش
Bureau) ئىدارىسىنىڭ كۆرسىتىشىچه،
ئامېرىكانىڭ تىجارىتى مهزكۇر ئىداره 1980 - يىلى
قۇرۇلغاندىن بۇيانقى ئهڭ تېز سۈرئهتته

چېكىنىۋېتىپتۇ.
    شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، 2014 - يىلىدىكى
دۇنيا ئىجادچانلىق كۆرسهتكۈچىده ئامېرىكا
يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىلىك سىستېمىسىدا
ئالتىنچى ۋه يېڭىدىن تىجارهت باشالشنىڭ

ئاسانلىقى جهھهتته 39 - ئورۇنغا چۈشۈپ قالغان.
   يهنه بىر تهرهپتىن، شارائىت ھهرۋاقىت خىتاينىڭ
يهرلىك يېڭىلىق يارىتىشىغا ماس كېلىۋهرمهيدۇ.
سىتىگلىتىزنىڭ دوكالتىدا كۆرسىتىلگىنىدهك،
«مۇكاپاتالنغان پاتېنتالر جهھهتته، خىتاي ھېلىھهم
ئامېرىكانىڭ ئارقىسىدا، ئهمما ئۇالر (خىتايالر)
ئارىدىكى پهرقنى بارغانسېرى كىچىكلىتىۋاتىدۇ»
(21). خىتاي ئايروپىالن، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ، تىببىي
مهھسۇالتالر ۋه تاۋار ياسىمىچىلىقى قاتارلىق يۇقىرى
تېخنىكىلىق مهھسۇالتالرنى ئىشلهپچىقىرىش
ساھهلىرىده يېتهكچى ئورۇننى ئىگىلهشنى ئوياليدۇ.
ئهڭ ئاخىرىدا، خىتاي سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرى
خىتاي بازىرىنى مۇستهقىل ھالدا ئۆزىنىڭ يۇقىرى
تېخنىكىلىق مهھسۇالتلىرى بىلهن تهمىنلهش
بىلهن بىر ۋاقىتتا، خهلقئارالىق بازارغا توسقۇنسىز
كىرىش ئهۋزهللىكىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ
تېخنىكا ئېكسپورتىنىڭ ھاالۋىتىنى سۈرۈشكه
ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. بۇ ئىش - ھهرىكهتلهرنىڭ  تۈرتكىسى-

ده خىتاي دۇنيا سوداگهرلىك تىزىملىكىده بىرىنچى
ئورۇنغا چىقتى (22).   

   ئوباما - شى جىنپىڭ ئۇچرىشىشى
  خىتاي بىلهن مۇرهككهپ دىپلوماتىيه ئويۇنى
ئويناش خىرىسى پرىزدېنت ئوباما بىلهن خىتاي
رهئىسى شى جىنپىڭنىڭ 2015 - يىلى 9 - ئايدىكى
ۋاشىڭتون ئۇچرىشىشىدا تولۇق گهۋدىلهندى. شۇ
قېتىملىق ئۇچرىشىشتا مهلۇم بولغان ئهڭ گهۋدىلىك
ھادىسىلهردىن بىرى كونسېرۋاتىپ ھهربىي قاتتىق
قولالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىچىدىكى تهسىرىنىڭ

پهۋقۇلئادده زور ئىكهنلىكى بولدى.
   ئېيتىشالرغا قارىغاندا، خىتايدىكى ھهربىي
قاتتىق قولالر شى جىنپىڭنى ئوباما ھۆكۈمىتى
بىلهن بهزى مهسىلىلهر ھهققىده سۆزلهشمهسلىككه
ئۈندىگهن (23).  ئىلگىرى ھهربىي ئهمهلدار بولۇپ،
ھازىر خىتاينىڭ دۆلهتلىك ئاقىلالر ئامبىرىدا
ئىشلهۋاتقان، مهن خىتاينىڭ «تهتقىقاتچى
گېنېراللىرى» دهپ ئاتايدىغان كىشىلهر ماڭا شى
جىنپىڭنىڭ شۇ قېتىملىق ئۇچرىشىش جهريانىدا
نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىدىن پهخىرلىنىش

ئىلكىده بېشارهت بېرىشكهنىدى.
  ھهربىي قاتتىق قولالر ماڭا ئۆزلىرىنىڭ بۇ
قېتىملىق ئۇچرىشىشنى پىالنالش ئىشلىرىنى
تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىغا تاشالپ
بهرمىگهنلىكىنى ئېيتتى. ئهكسىچه، ئۇالر شى
جىنپىڭنىڭ بىر مۇنچه گېنېرالالر بىلهن ھهپتىلىك
يىغىن ئاچقان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، شۇ
قېتىملىق سهپهر ئۈچۈن يول كۆرسىتىپ ئۈلگۈرگهن.
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ «مهركىزى سىياسىي
بۆلۈم» دهيدىغان، كۆپىنچه ئادهم بىلمهيدىغان بىر
چهتئهل سىياسىتى ئهترىتى بار. بۇ ئهترهتتىكىلهر
سىياسىي پۇرسهتلهرنىڭ قىممىتىنى باھااليدىغان،
شۇنداقال خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىدىكى،
ھهممىال يهرده ئۇچراتقىلى بولىدىغان تىپتىكى
دېلىغۇل زىيالىيالر بىلهن دائىم جېدهللىشىپ
تۇرىدىغان قاتتىق قولالردۇر (24). ھهربىيلهر
ھېچقانداق دىپلومات قاتناشتۇرۇلمىغان تۆت ياكى
بهش قېتىملىق مهجلىسته شى جىنپىڭنىڭ
پرىزدېنت ئوباما بىلهن كۆرۈشكهندىكى نۇتقى ۋه
باشقا ئىشلىرىنىڭ ھهربىيگه ئاالقىدار تهرهپلىرىنى
قارار  قىلىپ  بولغان. ئۇالرنىڭ   بىرىنچى،  شۇنداقال 
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شى جىنپىڭ تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان تهشهببۇسى
شۇكى، شى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكا زىيارىتىگه
ھېچقانداق يۇقىرى دهرىجىلىك خىتاي گېنېرال
قاتناشماسلىقى، شۇنداقال (ئىككى دۆلهت
ئارىسىدىكى) مۇزاكىرىده ھهربىي ئىشالر قهتئىي
تىلغا ئېلىنماسلىقى كېرهك (25). پرىزدېنت ئوباما
بىلهن بولىدىغان سۆھبهتته تۆۋهندىكى ئالته

ساھهنى تىلغا ئالماسلىق ئاالھىده تهكىتلهنگهن:
  1. خىتاينىڭ خاككېرلىق ھۇجۇمى: ئامېرىكا
بىلهن خىتاي ئارىسىدا تور بىخهتهرلىكى كېلىشىمى
تۈزۈشكه، شۇنداقال 2014 - يىلى ئامېرىكا ئهدلىيه
تارمىقى تهرىپىدىن تور ئىشپىيونلۇقى بىلهن
ئهيىبلهنگهن بهش نهپهر ئازادلىق ئارمىيه

ئوفىتسېرى ھهققىده مۇزاكىرىلىشىشكه بولمايدۇ.
    2. ئالهم بوشلۇقى: خىتاي خهلق خهلق ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئالهم بوشلۇقىدىكى ھهرىكهتلىرى
ھهققىده، خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
پروگراممىسىنى چهكلهش ياكى ئالهم بوشلۇقى قورال
چهكلىمىسى ھهققىده مۇزاكىرىلىشىشكه بولمايدۇ.

    3. ھهربىي ئالماشتۇرۇش: خىتاي ئامېرىكانىڭ
ھهربىي ھهرىكهت ئاجىزلىقلىرىنى چۈشىنىش
پۇرسىتى بىلهن تهمىنلهيدىغان ھهربىي
ئالماشتۇرۇشالرنى كۆپهيتىشنى تهلهپ قىلىشى،
ئهمما (ئامېرىكانىڭ) خىتاي خهلق ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ سهزگۈر ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشىش

ئىستىكىنى رهت قىلىشى كېرهك.
   4. تېخنىكا: خىتاينىڭ مهخپىي دۆلهت مۇداپىئه-
سى تېخنىكىلىرىغا ئېرىشىشىنى ئازايتىدىغان

چهكلىمىلهر بولماسلىقى كېرهك.
   5. تهيۋهن: خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
تهيۋهنگه قارشى ھهربىي تهرهققىياتىنى چهكلهش

توغرىسىدا مۇزاكىرىلهشمهسلىك كېرهك.
    6. جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى: خىتاي (خىتاينىڭ)
جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا قېزىش ۋه ھهربىي
ئىنشائاتالرغا چهكلىمه قويۇش ھهققىدىكى

ھهرقانداق مۇزاكىرىگه قوشۇلماسلىقى كېرهك.
  قاتتىق قولالر تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ، شى
جىنپىڭنىڭ ئوباما بىلهن كۆرۈشكهن پۇرسهتتىن
پايدىلىنىپ، «ئامېرىكاچه» سۆز - ئىبارىلهرنى
قوللىنىشىنى ۋه ئۆزى ياقتۇرىدىغان ئامېرىكا

كىتابلىرىنى تىلغا ئېلىشىنى تهشهببۇس قىلغان. 

شى جىنپىڭ مهزكۇر سىنارىيهگه بىنائهن، بىر
قېتىملىق سىپايه نۇتقىدا «خىتاي خهلقى ئهزهلدىن
ئامېرىكانىڭ كارخانىچىلىق روھىنى ۋه
ئىجادچانلىقىنى تولىمۇ چوڭ بىلىدۇ. ياش
ۋاقىتلىرىمدا، ئالېكساندىر خامىلتوننىڭ
<فېدېرال يازمىالر> دېگهن كىتابى بىلهن توماس
پېيننىڭ <ئومۇمىي ساۋاتالر> دېگهن ئهسىرىنى

ئوقۇغانىدىم» دېگهنىدى.
  ئوباما ھۆكۈمىتى بۇالرنىڭ ھهممىسىنى
ئالقىشالپ، خىتاي بىلهن پهقهت پۇقراۋى ساھهدىكى
تور جىنايهتلىرى توغرىلىقال مۇزاكىرىلهشتى ۋه
چىشىنى چىشلهپ تۇرۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى
تهشكىللىگهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه قارشى
خاككېرلىق ھۇجۇملىرى ھهققىده داۋراڭ
سېلىشتىن ساقالندى. دۆلهت ئىشلىرى
كومىتېتىدىكى ئاسىيا ئىشلىرىغا مهسئۇل يۇقىرى
دهرىجىلىك مۇدىر دان كرىتېنبىرىك (ئوباما - شى
جىنپىڭ ئارىسىدىكى) ئۇچرىشىشتىن ئىلگىرى
تاراتقۇالرنىڭ تور بىخهتهرلىكى كېلىشىمى
سۆھبىتى ھهققىده سورىغان سوئالىغا «مهن سىلهر
بايا ئوتتۇرىغا قويغان مهسىله توغرىسىدا كېلىشىم
تۈزۈش ھهققىده ئۈمىدلىك سۆزلهرنى قىلىشنى
خالىمايمهن. بۇ بىر ئۇزاق مۇددهتلىك نىشان. بىز بۇ
نىشانغا يېتىشتىن تېخى يىراق» دېگهنىدى (26).
ئۇ شۇنچه زور خىتاي ۋهكىللهر ئۆمىكىگه بىرهر
يۇقىرى دهرىجىلىك ھهربىي ئهمهلدار ياكى ھهربىي
تور مۇتهخهسسىسىنىڭمۇ كىرگۈزۈلمىگهنلىكىنى
تىلغا ئالمىغانىدى. شى جىنپىڭ ئاقسارايدا
ئامېرىكا پرىزدېنتىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ، قاپ
يۈرهكلىك بىلهن پۈتۈن جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىنىڭ
خىتايغا تهۋه ئىكهنلىكىنى تهكىتلىگهنده، خىتاي
قاتتىق قوللىرى چوقۇم قاتتىق ھاياجانلىنىپ

كهتكهن بولۇشى مۇمكىن.
   خىتاي خىرىسىغا تاقابىل تۇرۇش

    نۆۋهتته، تهتقىقاتچىالرنىڭ كۆپ قىسمى ئامېرىكا
بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئۇزاق مۇددهتلىك
رىقابهتنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىدهك
رېئاللىقنى قوبۇل قىلىشقا باشلىدى. مهسىلهن،
خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى نوھ فېلىدمهن
نۆۋهتتىكى خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنى
سۈپهتلهشته   «سۆرۈن ئۇرۇش»   (cool war)  دېگهن 
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ئىبارىنى قولالنغان. بىز خىتايغا قارشى
ئىستراتېگىيهلىك ئهۋزهللىكنى ساقالشقا
ئۇرۇنغاندا، «سۆرۈن ئۇرۇش»نى سوۋۇتۇۋهتمهسلىك،
تېخىمۇ يامىنى «ئىسسىق» (يهنى قوراللىق)
ئۇرۇشقا ئايالندۇرۇۋهتمهسلىكنى نىشان قىلساق،
خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ۋه ھهربىي
ئىستراتېگىيهسىگه ماس كېلىدىغان، بىرلىككه
كهلگهن سىياسهتكه بولغان ئېھتىياج بارغانسېرى
روشهنلىشىدۇ. بۇ ئامېرىكانىڭ كېيىنكى نۆۋهتلىك
پرىزدېنتى ۋه ئۇنىڭ ئىز باسارلىرى دۇچ كېلىدىغان
خىرس بولىدۇ. ئۇالر يۈز يىللىق مارافوننىڭ
ئهھۋالىغا كۆره، ئامېرىكانىڭ قهدىمىنى

بهلگىلهيدۇ.
    «خىتاينىڭ ھېچقانداق ئىستراتېگىيهسى يوق، بۇ
پهقهت ئۇالرنىڭ ئۆتمۈشتىكى نامراتلىقتىق
قۇتۇلۇش يولىدىكى قهد كۆتۈرۈشىدۇر» دېگهندهك
ساددا خىيالالردا يۈرگهن كىشىلهر پهيدا قىلغان
مۈجمهللىك (بىز دۇچ كېلىۋاتقان) ھهقىقىي
خىرستۇر. مېنىڭ (خىتاي توغرىسىدىكى) كۆز
قاراشلىرىم «خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئورنىنى
ئېلىش نىيىتىمۇ، ئىستراتېگىيهسىمۇ، ئىقتىدارىمۇ
يوق» دېگهن قاراشتىكىلهرنىڭ كۈچلۈك خىرىسىغا
ئۇچراپ كهلدى. لېكىن، بۇ خىل قاراش
ئالدىمىزدىكى يىلالردا تهدرىجىي يوقىلىدۇ. ئهگهر
خىتاي راستال ھېچقانداق ئىستراتېگىيهسىز ھالدا
تۇيۇقسىزال گۈللىنىپ قالغان بولسا، نېمه ئۈچۈن
(خىتاينىڭ) يېڭى دۆلهت مۇداپىئهسى ئاق تاشلىق
كىتابىدا خىتاينىڭ خهلقئارالىق مهنپهئهتىنى
قوغداش ئېھتىياجى تىلغا ئېلىنىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن
خىتايدىكى نوپۇزلۇق ئىقتىسادشۇناسالر خىتاينىڭ
ئىقتىسادتا ئامېرىكانى ئىككى، ھهتتا ئۈچ
قاتلىۋېتىدىغانلىقىنى مۆلچهرلىشىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن
خىتاي كۆپىنچىسىده «ئاسىيا ئاسىيالىقالرنىڭدۇر»
دهپ جار سېلىنغان، رايوننى قايتىدىن قۇرۇپ
چىقىش پىالنىنى ئېالن قىلىدۇ؟ شۇنداقال، خىتاي
رهئىسى شى جىنپىڭ نېمه ئۈچۈن 2015 - يىلى 4 -
ئاينىڭ 1 - كۈنى دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ يېرىمىدىكى
چهتئهل سودىسىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش ۋه
ماسالشتۇرۇشنى نىشان قىلغان «بىر بهلباغ، بىر
يول» دهپ ئاتالغان پهۋقۇلئادده زور پىالننى بىۋاسىته
ئۆزى   جاكارلىغاندا،  ئامېرىكانى    تىلغا   ئېلىپمۇ 

قويمايدۇ؟» (27).     
   ئهڭ ئاخىرىدا، نېمه ئۈچۈن خىتايدىكى ئوتتۇز
بهش نهپهر ھهربىي ئهمهلدار يهرشارى مىقياسىدا
خىتاينىڭ ھهربىي بازا تورىنى شهكىللهندۈرۈشنى
تهرغىب قىلىدىغان «ئىستراتېگىيه ئىلمى»
ناملىق، ئانچه كۆپ ئادهم بىلمهيدىغان كىتابنى

نهشر قىلدۇرىدۇ؟
    مهزكۇر يېڭى تهكلىپلهرنىڭ ھېچقايسىسى ماڭا
ئىستراتېگىيهسى يوق بىر دۆلهتنىڭكىدهك

كۆرۈنمهيدۇ.
 

 
ئېنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر:

ھېكمهتيار ئىبراھىم 
 ئهنۋهر قاراقۇرۇم 

 
 
(تۈگىدى. بوشلۇق ئېھتىياجى بىلهن ئىزاھاتالر
قىسقارتىلدى. ئىزاھاتالر ئۈچۈن ئهسلى كىتاپنىڭ  

 306-315- بهتلىرىگه قارالسۇن)
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گىلهم شهھرى

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى
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گىلهم شهھرى -خوتهن
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42

گۇگېل تهرجىمانى قانداق ئىشلهيدۇ؟

ئۇيغۇر تىلى



«گۇگېل تهرجىمانى» سىستېمىسى دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ، ئهقلىي ئىقتىدارلىق تهرجىمانلىق سىستېمىسى
بولسىمۇ، ئىلگىرى مهزكۇر سىستېمىغا ئۇيغۇر تىلى كىرگۈزۈلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇنى ئىشلىتىدىغان
ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ۋه دائىرىسى نىسبهتهن چهكلىك ئىدى. ئهمما يېقىندا مهزكۇر سىستېمىغا ئۇيغۇر تىلىنىڭ
قوشۇلۇشى بىلهن، ئىجتىمائىي ئاالقه تورلىرىدا، زىيالىيالردىن ئوقۇغۇچىالرغىچه ۋه باشقا ھهرساھهدىكى
ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بۇ دېتالغا بولغان كۈچلۈك قىزىقىش دولقۇنى كۆتۈرۈلدى. ئۇنداقتا سۆز – جۈملىلهرنى، ھهتتا
بىرهر پارچه كىتابنىمۇ (سۈپىتىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر) بىردهمده تهرجىمه قىلىپ بوالاليدىغان
ئۇشبۇ سىستېما زادى قانداق ئىشلهيدۇ؟ تۆۋهنده بۇ ھهقته قولىمىزدىن كېلىشىچه تهپسىلىي مهلۇمات

بېرىشكه تىرىشىمىز.
 

ئالدى بىلهن، مېخانىك تهرجىمه ئهمهلىيهتته ئاڭالنغىنىدهك ئاسان ئىش ئهمهس. چۈنكى، تىلالر ھېچقاچان بىر
– بىرىگه سۆزمۇ سۆز ماس كهلمهيدۇ. مهسىلهن، تىلىمىزدا «قاپاقباش» دهيدىغان بىر سۆز بار. بۇ ھهرگىز بىر
ئادهمنىڭ بېشىنىڭ قاپاقنىڭ شهكلىده ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهيدۇ. شۇ ۋهجىدىن، ئېنگلىزچىده «قاپاقباش»
دېگهن مهنىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن «قاپاق» (gourd) بىلهن «باش» (head) دېگهن ئىككى سۆزنى بىلىشىڭىز
كۇپايه قىلمايدۇ. بهلكى ئالدى بىلهن بۇ سۆزنىڭ «دۆت، نادان، كاللىسى ئىشلىمهيدىغان» دېگهندهك
مهنىلىرىنى بىلىشىڭىز كېرهك بولىدۇ. ئېنگلىزالردىمۇ «ئىنتايىن دۆت، ئاخماق» دېگهن مهنىلهرنى
بىلدۈرىدىغان مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆز بار، لېكىن ئۇالر بىزگه ئوخشاش «قاپاقباش» دېمهستىن،

«blockhead» «خىشباش» دېگهن ئىبارىنى ئىشلىتىدۇ. 
 

يهنه مهسىلهن، سىز فىرانسۇز بىر تونۇشىڭىز بىلهن پاراڭالشسىڭىز، ئۇ بىر دوستى بىلهن كۆرۈشمهكچى
بولغانلىقى ھهققىدىكى ھېكايىسىنى سۆزلهۋېتىپ «Il m’a pose un lapin» «ئۇ ماڭا توشقان بهردى» دېگهن
جۈملىنى ئىشلىتىشى مۇمكىن، ئهمما بۇ قارشى تهرهپنىڭ راستال ئۇنىڭغا توشقاندىن بىرنى سوۋغا
قىلغانلىقىنى بىلدۈرمهستىن، كۆرۈشۈشكه كهلمىگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تهرجىمىده ئهڭ

مۇھىمى سۆزنىڭ لهۋزى ئهمهس، بهلكى ئۇ ئىپادىلهۋاتقان مهنهدۇر.
 

بۇ جهھهتتىن ئېيتقاندا، مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنىڭ تهرجىمه قىلىشنى ئۆگىنىش جهريانى بوۋاقالرنىڭ
تىل ئۆگىنىش جهريانىغا ئوخشايدۇ. 

 
machine) مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنىڭمۇ «مېڭه»سى بار. بۇ مېڭه مېخانىك تهرجىمه موتورى
translation engine) دهپ ئاتىلىدۇ. سىز بۇ موتورالرنى سۆز بىلهن تهمىنلهشتىن بۇرۇن، ئۇ تامامهن قۇرۇق
بولىدۇ. بهزىده سىز «ئالما» دېگهن يهككه سۆزنى كىرگۈزۈشىڭىز، يهنه بهزىده «مهن ئالمىدىن ئۈچنى يېدىم»

دېگهن شهكىلده سۆز بىرىكمىسى ياكى جۈمله شهكلىده كىرگۈزۈشىڭىز مۇمكىن.
 

مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنىڭ موتورى بۇ سۆزلهرنى «قائىده (گرامماتىكا)گه كۆره» ۋه «ئادهتكه كۆره»دىن
ئىبارهت ئىككى خىل ئۇسۇلدا بىر تهرهپ قىلىدۇ. تهرجىمه قىلغۇچى كومپيۇتېر ياكى ئادهم بولۇشىدىن

قهتئىينهزهر، بۇ ئىككىلى خىل ئۇسۇل تىلنى چۈشىنىشنى تهلهپ قىلىدۇ.
 

چوڭالر بوۋاقالرنىڭ ئهتراپىدا دائىم پۈتۈن جۈملىلهرنى ئىشلىتىدۇ. ئهلۋهتته، ئۇالر ئالمىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ
«ئالما» دېگهن سۆزنى تهكرار – تهكرار ئىشلىتىشى مۇمكىن. لېكىن، ئۇالر يهنه (ئهتراپتا ئالما يوق ئهھۋالدىمۇ)
«ماۋۇ بالىنىڭ يۈزى ئالمىدهك قىزىرىپ كېتىپتۇغۇ؟» دېگهن جۈملىنىمۇ ئىشلهتمهي قالمايدۇ. بۇ خىل
ئهھۋالدا، مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسى خۇددى «ئالما» دېگهن سۆزنى تۇنجى قېتىم كۆرگهندىكىگه ئوخشاش، 
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سۆزلهرنىڭ سۆز مۇھىتى (كونتېكست)دا قانداق مهنه ئىپادىلهيدىغانلىقىنى ئاڭقىرىش ئۈچۈن
سۈرئىتىنى ئاستىلىتىدۇ. مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسى ئۈچۈن سۆزلهرنىڭ قانداق يهرده
ئىشلىتىلىدىغانلىقىدىن بهكرهك، قانداق يهرده ئىشلىتىلمهيدىغانلىقىنى ئۆگىنىش مۇھىمدۇر.
نورمال ئىنسان ھهرگىز «دادام بىلهن ئاپام ئالمىدا گاتلىنبېرگكه بارغان» دېمهيدۇ، ئهمما ئۇ
«دادام بىلهن ئاپام بايرامدا چوڭ ئالما (نيۇيورك شهھىرىنىڭ لهقىمى)غا بارغان» دېيىشى
مۇمكىن. سۆزلهر بىردىن كۆپ مهنىنى بىلدۈرگهچكه، «ئادهتكه كۆره» تهھلىل  قىلىش  موتورى 

 مېخانىك  تهرجىمه  سىستېمىسىنىڭ   مۇرهككهپ  ئهھۋالالرنى  چۈشىنىشىگه ياردهم قىلىدۇ.
 

ئهمما، تولىمۇ ئهپسۇس، بۇ جهھهتته پايدىلىنىشقا بولىدىغان ئۆرنهكلهر يېتهرسىز.
«گرامماتىكىغا كۆره تهھلىل قىلىش موتورى» دهل مۇشۇ خىل يېتهرسىزلىك تۈپهيلى ئوتتۇرىغا
چىقىرىلغان. مهزكۇر موتور مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىغا ئىسىمنىڭ نېمىلىكىنى،
پېئىلنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى، ئىسىمنىڭ پېئىلنىڭ ئالدىدا كېلىدىغانلىقىنى ۋهھاكازا
ئۆگىتىدۇ. گرامماتىكىغا كۆره تهھلىل قىلىش موتورى يهنه مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىغا
«ئالما»نىڭ ئىسىم ئىكهنلىكىنى، يهنى توغرا جۈمله شهكلىنىڭ «مهن يېيىشنى ئالمااليمهن»

ئهمهس، «مهن ئالمىنى يهيمهن» ئىكهنلىكىنى ئۆگىتىدۇ.
 

بىراۋنىڭ ھهقىقىي سهۋىيهسىنى نامايهن قىلىشتا، گرامماتىكا تولىمۇ مۇھىم. ئهمما، توال
چاغالردا كىشىلهر گرامماتىكا قائىدىلىرىگه ئانچه بويسۇنۇپمۇ كهتمهيدۇ. چاتاق يېرى،
كومپيۇتېر گرامماتىكىغا زىت جۈملىلهرنى ئاڭقىرالمايدۇ. مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسى
سۈنئىي ئهقىل (artificial intelligence) گه ئىگه دېگهن تهقدىردىمۇ، ئۇ پهقهت ئۆزىگه
ئۆگىتىلگهن گرامماتىكىغا زىت جۈمله شهكىللىرىنىال ئاڭقىرااليدۇ. ھالبۇكى، كىشىلهر يېڭى
جۈملىلهرنى تۈزۈش جهريانىدا گرامماتىكىغا خالىغانچه خىالپلىق قىلىۋېرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن،
مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسى تىلنى كىشىلهر چۈشهنگهندهك چۈشىنىپ، كىشىلهر
ئىشلهتكهندهك ئىشلىتهلهش ئۈچۈن، قانداق ۋاقىتتا گرامماتىكىغا خىالپلىق قىلىنسا
بولىدىغانلىقىغا ئاالقىدار قانۇنىيهتلهرنى ئۆگىنىشى كېرهك. ئهنه شۇ سهۋهبتىن، الياقهتلىك
مېخانىك تهرجىمه موتورى ھهم ئادهتكه كۆره تهھلىل قىلىش ئىقتىدارىغا، ھهم گرامماتىكىغا

كۆره تهھلىل قىلىش ئىقتىدارىغا موھتاج. 
 

ھهم شۇ سهۋهبتىن، كومپيۇتېر پروگراممىچىلىرى بۇ ئىككىال خىل ئىقتىدارغا ئىگه، يهنى
تهرجىمانالر تهرىپىدىن «شالغۇت» دهپ ئاتىلىدىغان تهرجىمه موتورىنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن،
مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنى ناھايىتى چوڭ ھهجىملىك ئۇچۇرالر ئارقىلىق
مهشىقلهندۈرىدۇ. باشلىنىشىدا گۇگېل تهرجىمانىنىڭ پروگراممىچىلىرى ئۇنى پۈتۈن بىر پارچه
كىتاب ئارقىلىق مهشىقلهندۈرىدۇ. كىتابالر گرامماتىكىغا ئۇيغۇن جۈملىلهرنىمۇ، زىت
جۈملىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بىز مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنى قانچه كۆپ
گرامماتىكىغا ئۇيغۇن ۋه زىت جۈملىلهر بىلهن مهشىقلهندۈرسهك، ئۇ شۇنچه كۆپ نهرسه

ئۆگىنىۋاالاليدۇ.
 

نېمه ئۈچۈن بهزى تىلالرنىڭ گۇگېل تهرجىمانىدىكى تهرجىمه قىلىنىش سۈپىتى باشقا
تىلالرنىڭكىدىن ئۈستۈن؟ چۈنكى، ئۇ تىلالرنىڭ مېخانىك تهرجىمه موتورى تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇر
بىلهن  مهشىقلهندۈرۈلگهن. ھهربىر  تىل  ئۆزىگه  خاس  مۇستهقىل  بىر گهۋده بولغاچقا، ھهربىر  
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تىل يۆنىلىشى (مهسىلهن ئېنگلىزچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش يۆنىلىشى، ئېنگلىزچىدىن تۈركچىگه
تهرجىمه قىلىش يۆنىلىشى دېگهندهك)نىڭ ئايرىم مېخانىك تهرجىمه موتورى بار. مهزكۇر سىستېمىدا
ئېنگلىزچىنى تهرجىمه قىلىدىغان بىر موتور، ئىسپانچىنى تهرجىمه قىلىدىغان بىر موتور بىلهنال ئىش
پۈتمهيدۇ، بهلكى ئېنگلىزچىنى ئىسپانچىغا تهرجىمه قىلىدىغان بىر موتور ۋه ئىسپانچىنى ئېنگلىزچىگه

تهرجىمه قىلىدىغان تامامهن پهرقلىق يهنه بىر موتور بار بولىدۇ.
 

ئىسپانچه ۋه فىرانسۇزچىغا ئوخشاش بهزى تىلالر تولىمۇ باي ئهدهبىيات خهزىنىسىگه ئىگه. مهزكۇر تىلالردا
يېزىلغان كىتابالر كۆپ بولۇپال قالماستىن، بۇ تىلالر ئارىسىدا ۋه ئېنگلىزچىگه تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالر تهرجىمه

قىلىنغان.
 

بۇنىڭغا روشهن سېلىشتۇرما ھاسىل قىلغان ھالدا، ئافرىقانىڭ سومالىيا، دىژىبوتى، كېنىيه ۋه ئېفئوپىيه
دېگهندهك جايلىرىدا ئىشلىتىلىدىغان سومالى تىلىدا مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنى مهشىقلهندۈرۈشكه
يېتهرلىك دهرىجىده يازما ماتېرىيال يوق. ھهتتا، 1962 – يىلىدىن ئىلگىرى سومالى يېزىقىدا ھېچنهرسه
يېزىلىپ باقمىغان. مۇھهممهد دىرىيه ئابدۇلالھنىڭ «سومالىيانىڭ كۈلتۈرى ۋه ئۆرپ - ئادهتلىرى» دېگهن
كىتابىدا دېيىلگىنىدهك، «سومالىيانىڭ سىياسهتچىلىرى تاكى 1972 – يىلىغىچه سومالى تىلى ئۈچۈن
قانداق ئېلىپبه قوللىنىش كېرهكلىكى ھهققىده جهڭگى – جېدهل قىلىشقان. دېمهك، تۇنجى يازما ئهسىرى
مىالدى 602 – يىلى يېزىلغان ئېنگلىز تىلى بىلهن سومالى تىلىنىڭ يازما ماتېرىيال تارىخى ئارىسىدا 1370
يىل پهرق مهۋجۇت. سومالى تىلىدا سۆزلىشىدىغان كىشىلهر تا بۈگۈنگىچه بهزى سۆزلهرنىڭ ئىمالسى ھهققىده
بىرلىككه كېلىپ بواللمايۋاتىدۇ. ئهنه شۇ خىل شارائىت تۈپهيلى، كىرگۈزۈلگهن سۆزلهرنىڭ ئازلىقى ۋه
(بىرلىككه كهلمىگهن) خىلمۇخىل ئىمال سهۋهبلىك، مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسى بۇ تىلالرنى سۈپهتلىك

تهرجىمه قىاللمايدۇ. 
 

خۇددى بوۋاققا ئوخشاشال، مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنىڭ ئازغىنه نهرسىنى چۈشىنىشى ئۈچۈن ئىنتايىن
كۆپ سۆز بىلهن ئۇچرىشىشى كېرهك بولىدۇ. ئهنه شۇنداق قىلغاندىال، مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسىنىڭ
تهرجىمه ئىقتىدارى شىددهت بىلهن ئاشىدۇ. چۈنكى، مهزكۇر سىستېما ھهرقېتىملىق ئۆزئارا تهسىرلىشىش
(سۆز ئىزدهش) جهريانىدا مهلۇم نهرسىلهرنى ئۆگىنىدۇ. سىز ھهر قېتىم گۇگېل تهرجىمانىنى ئىشلهتكهنده،
ئۇنىڭغا سۆز مهشىقى قىلغۇزۇۋاتقان بولىسىز. بوۋاقالر چوڭ بولغاندا تاماق يېيىشتىن توختاپ قالمايدۇ، يهنى
ئىنسان ھايات بولغان مۇددهتته تاماق يهيدۇ. شۇنىڭدهك، مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسى ئۆگىنىشنى باشالش
ئۈچۈن نۇرغۇن سۆزلهرگه موھتاج، ئهمما ئۇنىڭ تهرجىمه سهۋىيهسى ياخشىالنغاندا، ئۇ ئهسلىدىكىدىن تېخىمۇ
كۆپ سۆزنى ئۆگىنىشكه موھتاج بولىدۇ. ئهگهر سىز سومالى تىلىغا ئوخشاش گۇگېل تهرجىمانى ياخشى
تهرجىمه قىاللمايدىغان تىلالرغا نهزهر سالسىڭىز، بۇ تىلالرنىڭ ئىنتېرنېتقا چىقىش قىيىن بولغان رايونالردا
ياشايدىغان كىشىلهر تهرىپىدىن ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى، شۇ ۋهجىدىن گۇگېل تهرجىمانىنىڭ بۇ تىلالردا
يېتهرلىك سۆزلهر بىلهن مهشىقلهندۈرۈلمىگهنلىكىنى ۋه شۇ سهۋهبلىك تېز تهرهققىي قىاللمايۋاتقانلىقىنى

بايقايسىز.
 

ئهنه شۇ سهۋهبتىن، سىز گۇگېل تهرجىمانىغا قانداق نهتىجه چىقىدىغانلىقىنى كۆرۈش ئۈچۈنال سۆز
كىرگۈزمهسلىكىڭىز كېرهك. سىز گۇگېل تهرجىمانىغا سۆز كىرگۈزگهنده، ئۇنى سۆز بىلهن بېقىۋاتقان
(مهشىقلهندۈرۈۋاتقان) بولىسىز. سىز نېمه بهرسىڭىز ئۇ يهۋېرىدۇ. گۇگېلنىڭ ئىستاتىستىكىسىغا كۆره،
كىشىلهر گۇگېل تهرجىمانىغا ھهركۈنى 140 مىليارد سۆز كىرگۈزىدىكهن. بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، گۇگېل
تهرجىمانى ئاللىقاچان بوۋاقلىق دهۋرى بىلهن خوشلىشىپ بولدى. ئهمما، چوڭلۇق ھهرۋاقىت كۈچلۈكلۈكتىن
دېرهك  بهرمهيدۇ. ئهگهر  سىز  ئۇنىڭغا  نامۇۋاپىق  سۆزلهرنى  كىرگۈزسىڭىز، مېخانىك  تهرجىمه  سىستېمىسى 
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كۈچىيىشنىڭ ئورنىغا سهمىرىدۇ، خاالس. ئهگهر ئۇنىڭغا توغرا سۆز – ئىبارىلهرنى كىرگۈزسىڭىز، ئۇ
بارغانسېرى   زېرهكلىشىدۇ،  تېزلىشىدۇ. شۇنىڭ   ئۈچۈن   ھهرقېتىم   گۇگېل  تهرجىمانىغا  سۆز 
 كىرگۈزگهنده ئۆزىڭىزنى ئۇنىڭغا توغرا سۆزلهشنى ئۆگىتىۋاتقان ئاتا – ئانا دهپ قاراپ، ئۇنىڭغا توغرا ياكى

خاتا سۆزنى ئۆگىتىۋاتقانلىقىڭىزنى ياخشى ئويالڭ.
 

ئهپسۇسلىنارلىقى، كىشىلهر گۇگېلغا كۆڭۈل خۇشلۇقى ئۈچۈن قااليمىقان ئۇچۇرالرنى كىرگۈزۈپ باقىدۇ.
مېخانىك تهرجىمه سىستېمىسى بۇ سۆزلهرنى ھهزىم قىلىۋېلىشنىڭ ئورنىغا، ئۇنى تۈكۈرۈۋېتىشنى
ئۆگهنگهنگه قهدهر، بۇ خىل قااليمىقان ئۇچۇر كىرگۈزۈش گۇگېلنىڭ تهرجىمه سۈپىتىگه توسقۇنلۇق قىلىدىغان

مهسىله بولۇپ قېلىۋېرىدۇ. ئهخلهت يېمهكلىك (قااليمىقان سۆزلهر) ئۇنىڭ چوڭ بولۇشىنى ئاستىلىتىۋېتىدۇ.
 

خۇالسه، بىر قىسىم مۇتهخهسسىسلهرنىڭ كۆرسهتكىنىدهك، ئۇيغۇر تىلىنىڭ گۇگېل تهرجىمانى تىل
ئامبىرىغا كىرگۈزۈلگهنلىكى تىلىمىزنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ۋه ساغالم تهرهققىياتى ئۈچۈن ناھايىتى زور
ئهھمىيهتكه ئىگه. شۇڭا بىز گۇگېل تهرجىمانىنىڭ، جۈملىدىن مهزكۇر تهرجىمه سىستېمىسىغا يېڭىدىن
قوشۇلغان ئۇيغۇر تىلىدىكى تهرجىمىلهرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىدىغان ئىشالرنى،
يهنى يۇقىرىدا ئېيتىلغاندهك، گۇگېل تهرجىمانى دېتالىغا سۈپهتلىك، ئۆلچهملىك سۆز – ئىبارىلهرنى
كىرگۈزۈشىمىز ئىنتايىن مۇھىم. بولۇپمۇ خهلق ئارىسىدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىمالسىغا دىققهت قىلماسلىق

ئهھۋالى بهكال ئېغىر. بۇ نۇقتىغا ھهم پهۋقۇلئادده ئهھمىيهت بېرىلىشى كېرهك.
 

 

ئېنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهييارلىدى
 

 
مهنبهلهر:

 
https://medium.com/@TerenaBell/how-google-translate-works-a-machine-translation-guide-
for-kids-d6eac5d6e867
 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/01/the-shallowness-of-google-
translate/551570/
 
https://blog.statsbot.co/machine-learning-translation-96f0ed8f19e4
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نورۇزنىڭ تۈرك مهنبهلىك
ئىكهنلىكىگه دائىر قاراشالر 

نۇرانىيه ھىدايهت ئهكرهم

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى



   نورۇز بۈگۈنكى كۈنده تۈرك دۇنياسى ۋه قوشنىلىرى تهرىپىدىن قهدىمكى زامانالردىن بېرى يېڭى يىلنىڭ
كېلىشى قائىده-مۇراسىمالر ئارقىلىق تهبرىكلىنىدىغان ۋه ئۇلۇغلىنىدىغان ئاالھىده كۈن ھېسابلىنىدۇ. نورۇز
– ئوتتۇرا ئاسىيا، شىمالىي ئاسىيا، كافكازىيه، بالقان ۋه باشقا رايونالردىكى كۆپلىگهن ئۈلكىلهرده باھار
كهلگهنلىكىنىڭ ۋه يېڭى يىلنىڭ بهلگىسى ھېسابلىنىدۇ. (بوكوۋا،2015) كۈنىمىزده نورۇز تۈركىيه،
ئهزهربهيجان، ئافغانىستان، ھىندىستان، ئىران، ئىراق، قازاقىستان، پاكىستان، تاجىكىستان ۋه تۈركمهنىستان
قاتارلىق ئۆلكىلهرده رهسمىي زىياپهت ھازىرلىنىپ تهبرىكلىنىدىغان (ئۆزبهي، 2016) خهلقئارالىق بايرام
ھالىتىگه كهلگهن. نورۇز 2009-يىلى «ئىنسانىيهتنىڭ مهنىۋىي كۈلتۈر مىراسى» تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلدى.
2010-يىلى، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكلىالتى 21-مارتنى «خهلقئارالىق نورۇز كۈنى» قىلىپ بهلگىلىگهن.
(بوكوۋا، 2015) ئىرانلىقالر نورۇزنىڭ كېلىپ چىقىشىنى ئۆزلىرىگه نىسبهت بېرىدۇ. تۈرك تهتقىقاتچىلىرى
بولسا، نورۇز ئهنئهنىسىنى ئۆز كۈلتۈر ئهنئهنىسىنىڭ بىر پارچىسى دهپ قارايدۇ. بۇ سهۋهبلىك نورۇزغا
مۇناسىۋهتلىك تهتقىقاتالر كۆپهيگهن ۋه چوڭقۇرالشقان. تۈركلهرنىڭ نورۇز ئهنئهنىسىنى ئىسالمدىن بۇرۇنقى
نورۇز، ئىسالمدىن كېيىنكى نورۇز ۋه بۈگۈنكى دهۋردىكى نورۇزدىن ئىبارهت ئۈچ تۈرگه بۆلۈپ تهتقىق قىلىشقا
بولىدۇ. بۇ تهتقىقاتتا، خىتايچه مهنبهلهرگه مۇراجىئهت قىلىنغان ئاساستا، تۈركلهرنىڭ ئىسالمدىن بۇرۇنقى
نورۇز ئهنئهنىسى تهتقىق قىلىنغان ۋه نورۇزنىڭ تۈركلهردىن مهنبهلهنگهن بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش
ئهسناسىدا، مېتود جهھهتته مايتلهندنىڭ سېلىشتۇرۇشسىز ھالهتته تارىخ ئوتتۇرىغا قويۇلمايدىغانلىقى
(دىۋىتچى ئوغلى،1992، 19-ب) كۆز قارىشى ئاساس قىلىنىپ، تۈركلهرنىڭ نورۇز ئهنئهنىسى پارىسالرنىڭ نورۇز
ئهنئهنىسى بىلهن سېلىشتۇرۇلغان. تۈركلهر ئىسالمدىن بۇرۇن «يىل بېشى»، «يېڭى كۈن»، «باھار بايرىمى» ۋه
«ئهرگهنهكون بايرىمى» دېگهندهك ئىسىمالر بىلهن ئاتىغان بۇ بايرامنىڭ كۈنىمىزدىكى ئىسمى خىلمۇ خىل
فونېتىك ۋاريانتالردا «نهۋرۇز» دهپ ئاتالغان. بۇ ۋهجىدىن، ماقاله ماۋزۇسىغا «نهۋرۇز» كهلىمىسى قويۇلغان
بولسىمۇ، تهتقىقاتىمىزدا مهنبه قىلىنغان تېكىستته نورۇز قانداق ئاتالغان بولسا، شۇ ئاتالغۇ ئۆز پېتى

بېرىلدى.
 

بىرىنچى: نهۋرۇزنىڭ مهنبهسى توغرىسىدىكى كۆز قاراشالر
 

    نورۇزنىڭ يېڭى يىلنىڭ باشالنغۇچى سۈپىتده قوبۇل قىلىنىشى، بۇنىڭغا بىنائهن كالېندارالر ئىشلىنىشى
ۋه قوللىنىلىشىدىن سىرت، نورۇزنىڭ مهنبهسى ھهققىده پهرقلىق كۆز قاراشالر ئىلگىرى سۈرۈلگهن. نورۇزنىڭ
تۈركلهردىن كېلىپ چىققانلىقى، ئىرانلىقالردىن كېلىپ چىققانلىقى ۋه يۇنانلىقالردىن كېلىپ چىققانلىقى
توغرىسىدا كۆز قاراشالر مهۋجۇت.(تۇران،1998، 91 ب) نورۇز يهنسهي-ئورخۇن دهرياسى ۋادىلىرىدىن ئالتايغا،
ھونالرنىڭ ياۋروپا سهپهر قىلىشى بىلهن ئۇ يهردىن ۋېنگىرىيهگه ۋه بالقان رايونلىرىغا تارقالغان. مىالدىدىن
كېيىن 800-يىلالردىن ئېتىبارهن ھازار دېڭىزىنىڭ جهنۇبىدىن ئاناتولىيه ئارقىلىق مېسسوپوتامىيهگه
يۆتكهلگهن.(تۇران، 1998، 90-ب) نورۇزنىڭ بۇ دهرىجىده كهڭرى تارقىلىشى نورۇزنىڭ ئوخشىمغان كۈلتۈرلهرده
قوبۇل قىلىنغانلىقىنى كۆرسهتكىنىدهك، نورۇزنىڭ يېڭى يىلنىڭ باشلىنىشى سۈپىتىده قوبۇل قىلىنىشى،
بۇنىڭغا ئاساسهن كالېندار سېستىمىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ۋه ئىشلىتىلىشىدىن سىرت، نورۇزنىڭ
قايسى كۈلتۈردىن كېلىپ چىققانلىقىنى ئېنىقالش قىيىنالشقان،(تۇران، 1998، 90-ب) نورۇزنىڭ كېلىپ
چىقىشى توغرىسىدا ئوخشىمىغان كۆز قاراشالرنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگه يول ئاچقان. شۇ ۋهجىدىن،
كۈنىمىزده نورۇز. تۈركلهر بىلهن ئىرانلىقالر ئارىسىدا مهدهنىيهت ھادىسىسى سۈپىتىده نۇرغۇنلىغان

تهتقىقاتالرغا سهۋهب بولغان.
    مۇستافا كافالى (1995، 25 ب) ئون بىرىنچى ئهسىردىكى مهشھۇر ئالىم بىرۇنىنىڭ كۆز قارىشىغا بىنائهن،
نورۇزنىڭ تۈركلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه كىچىك ئاسىيا جهمئىيهتلىرىده ئاكتىپلىق
بىلهن تهبرىكلهنگهنلىكىنى بايان قىلغان. مهھمۇد قهشقىرىنىڭ دىۋانىدىمۇ، نورۇزنىڭ يىل  بېشى ئىكهنلى-
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نى بايان قىلىنغان.(قهشقهرى، 1940، 175 ب؛ دانكوف، 1982، 272 ب؛ ئهرجىالسۇن ۋه ئاككويۇنلۇ، 2015، 150 ب)
 

نورۇز ئىرانلىقالردىن كهلگهن دېگهن كۆز قاراش
 

   نورۇز سۆزىنىڭ پارسچه كهلىمه ئىكهنلىكى سهۋهبلىك، نورۇزنىڭ ئىراننى مهنبه قىلغان بايرام ئىكهنلكىنى
ئوتتۇرىغا قويۇلغان. (گۈندۈز، 2007، 60 ب) نورۇزنىڭ پارسالردىن كېلىپ چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگۈچىلهر
ئاخمانىدالر زامانىدا ئاخمانىدالر ھۆكۈمدارىنىڭ تهختكه ئولتۇرغانلىقى ۋه بۇ ئىمپراتورلۇققا قاراشلىق باشقا
ئهللهر ھۆكۈمدارلىرىنىڭ «نورۇز ساالمى» ئۈچۈن ئاخمانىدالر سارىيىغا كهلگهنلىكىنى تهسۋىرلىگهن رهسىمنى

دهلىل قىلىدۇ. (ئىران كۈلتۈر ئۆيى، 2015)
   ئىران ئىسالم جۇمھۇرىيىتى باش ئهلچىلىكى كۈلتۈر مهسلىھهتچىلىكى «ئىرانلىقالرنىڭ خهلىقئارا بىلهن

بولغان بىرلىكىنىڭ سىمۋولى نورۇز» (2015) ماۋزۇلۇق ماقالىسىده مۇنداق دېگهن:
«تۈركلهر، ئهرهپلهر، ئافغانالر، پاكىستانلىقالر، ھىندىالر ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرى ئىراننىڭ قوشنىلىرى
سۈپىتىده بۇ تارىخىي ۋه بۈيۈك مهدهنىيهتنىڭ تهسىرى ئاستىدا قالغان ۋه نورۇز مۇراسىملىرى بۇ
مىللهتلهرگىمۇ ئازدۇر-كۆپتۇر سىڭگهن. بۇ ھال ئىران مهدهنىيهتنىڭ سىرتقا قارقالغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ.»

(ئىران كۈلتۈر ئۆيى، 2015)
   يېزىقچه مهنبهگه ئهمهس، بىر قاپارتما رهسىمگه، ياكى خىلمۇخىل ئهپسانىلهرگه تايىنىپ پىكىر بايان

قىلىش ئىلمىيلىككه زىتتۇر. چۈنكى:
نورۇزنىڭ پارىسالرغا نىسبهت بېرىلىدىغانلىقىغا دهلىل كۆرسىتىلگهن رهسىمده «ئاخمانىدالر دهۋرىده
فهرۋهردىن ئېينىڭ تۇنجى كۈنىده ئاخمانىدالر ھۆكۈمدارىنىڭ تهختكه ئولتۇرغانلىقى ۋه بۇ ئىمپراتورلۇققا
قاراشلىق باشقا ئهللهرنىڭ ھۆكۈمدارلىرىنىڭ نورۇز ساالمى ئۈچۈن ئاخمانىدالرنىڭ سارىيغا كهلگهنلىكى
تهسۋىرى» ئىكهنلىكى پهقهت بۇ رهسىمگه بېرىلگهن ئىزاھاتتىن ئىبارهت. ئىزاھاتقا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ
نورۇزنى پارسالرغا باغالشنىڭ ئىلمىيلىكى قانچىلىك؟ ئۇنىڭدىن سىرت، بۇ رهسىمگه باشقىچه ئىزاھات
بېرىشكىمۇ بولىدۇ. مهسىلهن، ئاخمانىدالر ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى ھهر خىل خهلقلهرنىڭ نورۇز كۈنى ئۆز
ئهنئهنىسى بويىچه ھهدىيه بېرىش ئۈچۈن ئاخمانىدالرنىڭ سارىيىغا كهلگهن بولۇشى مۇمكىن. ۋهياكى پارسالر

نورۇز تهبرىكلهشنى ئۆزى ھاكىم بولغان ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرىدىن قوبۇل قىلغان بولۇشىىمۇ مۇمكىن.
   فىردهۋسىنىڭ «شاھنامه» دېگهن ئهسىرىده نورۇز تهبرىكلهشنىڭ ئىران شاھى جهمشىد دهۋرىدىن باشالنغان
دېگهن ئهپسانىلهرنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، نورۇزنىڭ پارسالرغا تهۋه ئىكهنلىكى توغرىسىدىكى كۆز قاراشنىڭ
ئىلگىرى سۈرۈلۈشى داۋامالشماقتا. (گۈندۈز، 2007، 61 ب) شاھنامه 11-ئهسىرده يېزىلغان، ئۇنىڭدا ئومۇمهن
مىالدىدىن بۇرۇنقى ۋهقهلهر رىۋايهت ئاساسىدا بايان قىلىنغان. ئۇنىڭدىن سىرت، جهمشىد توغرىسىدا

ئوخشىمىغان رىۋايهتلهرنىڭ بولۇشى بۇ مهنبهنىڭ ئىشهنچىلىكلىكى جهھهتته كىشىنى ئويغا سالىدۇ.
  پارسالر نورۇز بايرىمىنى ئون بىرىنچى ئهسىردىن ئېتىبارهن تهبرىكلهشكه باشلىغان. پارماكسىزئوغلى
نورۇزنىڭ پارس مىللهتچىسى فىردهۋسىنىڭ تهشۋىق قىلىشى بىلهن تهبرىكلىنىشكه باشلىغانلىقىنى،
فىردهۋسىنىڭ بۇ بايرامنى پارسالرنىڭ بايرىمى سۈپىتىده تهسۋىرلىگهنلىكىنى، پارسالرنىڭ نورۇزنى

تۈركلهردىن ئۆگهنگهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. (پارماكسىزئوغلى، 1989، 218-ب)
   نورۇزنى پارس ئهنئهنىسىگه باغلىغان فىردهۋسىنىڭ شاھنامهسى ۋه باشقا مهنبهلهرنىڭ بۇ نۇقتىدىكى
خاتالىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن مۇستافايېف (2013، 70-ب) مىالدىدىن بۇرۇنقى دهۋرلهرده پارس مهتىنلىرىده نورۇز
توغرۇلۇق ھېچقانداق مهلۇمات بولمىغانلىقىنى، نورۇز توغرىسىدىكى چۈشهنچىلهرنىڭ پارسالردا ئون بىرىنچى
ئهسىردىن ئېتىبارهن ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن. 1200 يىلدىن بېرى باشقا تۈركىي مىللهتلهر
بىلهن ھېچبىر مۇناسىۋىتى قالمىغان ساكاالر( ياقۇتالر)دا نورۇز ئهنئهنىسىنىڭ تاكى بۈگۈنگىچه كۈچلۈك

ھالهتته مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا دىققىتىنى ئاغدۇرغان مۇستافايېف:«ئهگهر نورۇز غهربتىن ياكى ئىراندىن 
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تارقالغان بىر ئهنئهنه بولغان بولسا، بۇ بايرامنىڭ قانداقسىگه ساكاالرغا قهدهر يېتىپ بارغىنىنى مهنبهلهرگه
مۇراجىئهت قىلغان ئاساستا ئىزاھالش كېرهك بولىدۇ» دېگهن. (مۇستافايېف، 2013، 71-ب)

    ئىلخانىالرنىڭ تۆتىنچى ھۆكۈمدارى ئارغۇن خاننىڭ پاپا ھونورىس تۆتىنچىگه يازغان مهكتۇپى «توخۇ يىلى
(1258)»، فىلىپقا يازغان مهكتۇپى «كاال يىلى (1289)» يۈز بهرگهن ھادىسىلهردۇر. ئىلخانالر دهۋرىده يېزىلغان
«جامىئۇت تهۋارىخ ۋه رهۋزهتۇس سافا» قاتارلىق ئهسهرلهرده ھىجىرىيه تارىخى بىلهن بىرلىكته ئون ئىكىكى
مۈچهلمۇ بايان قىلىنغان. پارس تىلىدا يېزىلغان بۇ ئهسهرلهردىكى مۈچهللهرنىڭ ئىسىملىرى پارسچه ياكى
مۇڭغۇلچه بولماستىن، تۈركچه بولۇشى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. تهتقىقاتالرغا كۆره، ئون مۈچهللىك تۈرك
Tel,) .كالېندارى سېستىمىسى ئىلخانىالردىن سىرت، ئىراندىمۇ قوللىنىلغان ۋه زور دهرىجىده راۋاجالنغان

(2008, s. 137-138
   ئوسمان تۇراننىڭ تهتقىقاتىغا كۆره (تۇران، 2005، 65 ب) مۇڭغۇلالر بۇرۇنال ئىسالم تۇپراقلىرىدا ئون ئىككى
مۈچهلنى ھىجرى تارىخقا باغلىغان. چۈنكى، سهلجۇق ھۆكۈمدارىنىڭ ئاالئىددىن كهيقۇبادقا ئهۋهتكهن
مهكتۇپلىرىدىن بىرىده مهكتۇپنىڭ يولالنغان ۋاقتىغا ئائىت «ھىجرىيه 633-يىلى، مايمۇن يىلى يېزىلدى»
دېگهن قۇرالر مهۋجۇت. ھىجرىيه كالېندارى قهمهرىيه كالېندارىغا تهۋه بولغانلىقىنى ئۈچۈن، تۈركلهر
ئىشلهتكهن شهمسىيه كالېندارىغا نىسبهتهن ھهر ئوتتۇز ئۈچ يىلدا بىر شهمسىيه يىلى كام چىقىدۇ.
مهسىلهن، ئىراندا مالى كالېندار سېستىمىسى ئىشلىتىلگهن زامانالردا «1152-مايمۇن يىلى»دىن بىراقال

(Tel, 2008, s. 137) .1154-توخۇ يىلى»غا ئۆتۈپ كهتكهن. يهنى، 1153-يىلى مهۋجۇت بولمىغان»
   ئوبۇلقاسىم فىردهۋسىنىڭ شاھنامىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىران مهنبهلىرىده نورۇزنىڭ ئون بىرىنچى
ئهسىرده ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغانلىقىنى قهيت قىلغان رهشات گهنچ ئىراندا مىالدىدىن ئىلگىرى ھونالردا
بولغىنىدهك، نورۇز ئهنئهنىسىمۇ مهۋجۇت بولغان تهقدىرده، ئون بىرىنچى ئهسىردىن ئىلگىرىكى مهتىنلهردىمۇ
نورۇزغا مۇناسىۋهتلىك بايانالرنىڭ بولۇشى كېرهكلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. (گهنچ، 1995، 16 ب) بۇنىڭدىن
سىرت، نورۇز كهلىمىسىنىڭ دىۋانى لۇغهتىت تۈركته تىلغا ئېلىنىشى، نورۇزنىڭ تۈرك كۈلتۈرىنىڭ مۇھىم
تهركىبىي قىسىمى ئىكهنلىكىگه دهلىل بولىدىغانلىقىنى، شۇنداقال تۈرك كۈلتۈر ئهنئهنىسىده ئهڭ كهم مىڭ
يىللىق تارىخقا ئىگه ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن مۇستافا كافالى مهھمۇد قهشقهرى ياشىغان دهۋرده ئىران-
ساسانى دۆلىتىنىڭ يوقالغىنىغا 400 يىل بولغانلىقىنى، ئىرانغا ۋهكىللىك قىلىدىغان سىياسىي ياكى
كۈلتۈرهل ئىزالردىن ئهسهرمۇ قالمىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. (كافالى، 1995، 2-265 ب) بۇ جهھهتته ئهكرهم
مهمىشمۇ ئىران جۇغراپىيىسىده 1040-يىلالردىن ئىتىبارهن تۈرك خاندانلىقىنىڭ ھاكىم بولغانلىقىنى
چىقىش قىلغان ئاساستا، قهدىمىي تۈرك ئهنئهنىسى بولغان نورۇزنىڭ كۈلتۈرهل مۇناسىۋهتلهر رامكىسىدا
ئىرانلىقالر تهرىپىدىن ياقتۇرۇلمىغانلىق مۇمكىنچىلىكىنى بايان قىلغان. (مهمىش، 1996، 153 ب) بۇ كۆز
قاراشالر ئاساسىدا، يېڭى كۈن كهلىمىسنىڭ تهڭدىشى بولغان نورۇزنىڭ پارسالرغا تۈرك ئهنئهنىسىنى ياخشى

كۆرگۈزۈش ئۈچۈن قوللىنىلغانلىقى مۇمكىن. (كافالى، 1995، 26 ب)
  ئىرانلىقالرنىڭ كۈلتۈرىنى، ئهنئهنىلىرىنى ۋه قهدىمكى ئېتىقادلىرىنى تهتقىق قىلغان ئاساستا نورۇز
ئهنئهنىسىنىڭ ئىرانلىقالرغا تهۋه قىلىنمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن ئهخمهت پىرۋهردىئوغلى (2002،

44-50 ب) بۇ مهسىلىنى تۆۋهندىكىدهك سهككىز نۇقتىدىن چۈشهندۈرۈگهن:
1. قهدىمكى ئىراننىڭ يازما مهنبهسى ھېسابالنغان «ئاۋېستا»دا ئاخمانىدالر  دهۋرىدىكى مهنبهلهرده نورۇز
توغرۇلۇق ھېچقانداق ئۇچۇر يوق. ساسانىيالر دهۋرىگه ئائىت ماتېرىيالالردا بولسا، ھۆكۈمدارالر بىلهن
مۇناسىۋهتلىك ساراي ئهنئهنىلىرى بايان قىلىنغان. ھۆكۈمرانالر بىلهن بىرگه خهلقنىڭمۇ قاتناشقان بايرام
توغرىسىكى تۇنجى ئۇچۇرالر ئون بىرىنچى ئهسىر مۇئهللىپلىرىدىن فىردهۋسى، بىرۇنى، نىزامۇل مۈلك ۋه
مهھمۇد قهشقىرى قاتارلىقالرنىڭ ئهسهرلىرىده مهۋجۇت بولۇپ، بۇ بايرامالرنىڭ ئىران ئهنئهنىسىنىڭ ياكى

تۈرك ئهنئهنىسىنىڭ تهسۋىرى ئىكهنلىكى توغرىسىدا ئېنىق مهلۇمات يوق.
2. ئىراندا كهڭ تارقالغان ئهپسانىگه كۆره، نورۇز ئهپسانىۋىي ھۆكۈمدار جهمشىدنىڭ ئهزهربهيجانغا (ئىران

تۇپراقلىرىنىڭ سىرتىدا) قىلغان سهپىرىدىن كېيىن تهبرىكلىنىشكه باشاليدۇ.
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3. 365 كۈنلۈك (360+5) ئىران كالېندارىغا كۆره، نورۇز تۆت يىلدار بىر كۈن پهرقلهنگهن ھالدا، ئوخشىمىغان
مهۋسۇمالرغا توغرا كېلىدۇ. ئىراندا يىل بېشىنىڭ 21-مارتقا مۇقىملىشىشى سهلجۇق ھۆكۈمدارى مهلىك

شاھ سهۋهبلىك باشالنغان. (بۇ ھهقتىكى تېخىمۇ كهڭرى مهلۇمات تۆۋهنده بايان قىلىنىدۇ.)
4. قهدىمكى كىچىك ئاسىيا كۈلتۈرىده مهۋجۇت بولغىنىدهك، ئىران كۈلتۈرىده تېخىمۇ بهك ساراي ئهنئهنىسى
ھېسابالنغان يىل بېشى، نورۇز مىللىي بايراملىق خۇسۇسىيىتىگه ئىگه ئهمهس. جۇغراپىيىلىك نۇقتىدىن ۋه
دىنىي نۇقتىدىن ئىرانلىقالر بىلهن پهرقكه ئىگه بولغان تۈركلهرده بولسا، بۇ بايرام مىللىي بايرام

خۇسۇسىيىتىگه ئىگه بولغان.
5. ئىران ئهنئهنىسىده يىل بېشى سۈپىتىده تهبرىكلىنىدىغان نورۇز، تۈرك كۈلتۈرىده ھهم يىل بېشىغا، ھهم
تهبىئهتنىڭ جانلىنىپ باھارنىڭ كهلگهنلىكىگه سىمۋوللۇق قىلىدۇ. شۇنداقال چارۋىچىلىق ۋه دېھقانچىلىققا

مۇناسىۋهتلىك ھازىرلىق مۇراسىمىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
6. نورۇزدا يېقىلغان ئوت ئىراننى مهنبه قىلغان ئاتهشپهرهسلىك ۋه زهردۇشتلۇق بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئهمهس.
بۇ دىنالردا ئوت چوقۇنۇلىدىغان ئوبيېكىت بولۇپ، ئۇلۇغلىنىدۇ. بۇ ئوتنىڭ ئۈستىدىن ئىنسان، بولۇپمۇ يات دىن
ۋه كۈلتۈرگه مهنسۇپ كىشىلهر ئاتلىيالمايدۇ ۋه ئۇنىڭغا يېقىنلىشالمايدۇ. تۈرك كۈلتۈرىده بولسا، ئوت
پاكىزلىنىش ۋاسىتىسىدۇر. قاغانالرنىڭ يېنىغا كهلگهن باشقا ئهللهرنىڭ ئهلچىلىرىنىڭ يامان روھالردىن
پاكلىنىش مهقسىتىده ئىككى ئوتنىڭ ئارىسىدىن ئۆتكۈزۈلۈشى، كېسهللىكلهرنىڭ ئوت بىلهن داۋالىنىشى،
كىر بولدى دهپ قارالغان نهرسىلهرنىڭ ئوتنىڭ ئۈستىده «پاكىزلىنىشى» تۈرك كۈلتۈرىده كهڭ تارقالغان

ھادىسىدۇر.
7. نورۇز كهلىمىسى پارسالرغا يىل بېشى مۇراسىملىرىنى بىلدۈرىدىغان بىر ئاتالغۇ سۈپىتىده پارسالرنىڭ
تۈركلهر بىلهن باردى-كهلدى قىلىشى نهتىجىسىده ئۆزلهشكهن. پارسالرنىڭ تۈركلهر بىلهن ئارىلىشىشىدىن
ئىلگىرى پارسالر يىل بېشى ئۈچۈن «فهرۋهردهگان كۆرىكى» ئاتالغۇسىنى قولالنغان. پارس تىلى قائىدىسى
بويىچه «رۇزى نهۋ» بولۇشى كېرهك بولغان نورۇز كهلىمىسىنىڭ، دىۋانى لۇغهتىت تۈركته زىكىر قىلىنغان،
شۇنداقال كۈنىمىزدىمۇ كۆپلىگهن تۈرك خهلقى قوللىنىدىغان يېڭى كۈن كهلىسىمىنىڭ تهرجىمىسى
ئىكهنلىكى ئوچۇقتۇر. شۇنداقال، دىۋانى لۇغهتىت تۈركته بۇ كهلىمه بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان «بايرام»
تهبىرى ئىراندا ئىشلىتىلمىگهن بولۇپ، «بايرام» سۆزىنىڭ ئورنىغا «ئىيد» كهلىمىسى ئىشلىتىلمهكته.

(پىرۋهردىئ وغلى)
   بۇ مهلۇماتالر بىزگه «نورۇز» ئاتالغۇسىنىڭ پارسچىدىن كهلگهن بولۇشىغا قارىماي، نورۇز ئهنئهنىسىنىڭ
تۈركلهردىن ئىرانلىقالرغا كىرگهنلىكى كۈچلهندۈرىدۇ. ھهقىقهتهن، پارس ئهسىللىك نىزامۇل مۈلك
سىياسهتنامه دېگهن ئهسىرىدىمۇ نورۇزنىڭ يىل بېشى ئىكهنلىكىنى ۋه تۈركلهرنىڭ بۇ بايرامنى بهس-بهس
بىلهن تهبرىلكلهيدىغانلىقىنى بايان قىلغان. (نىزامۇل مۈلك، 1989، 3-32،114-ب) بىرۇنى (1048-973)
«قهدىمكى خهلقلهردىن قالغان يادىكارلىقالر»، « قانۇنى مهسئۇدى» ۋه «ئهتتهفھىم» ناملىق ئهسهرلىرىده نورۇز
توغرۇلۇق توختىلىپ، نورۇز بايرىمىنىڭ تۈركلهرده، پۈتكۈل ئىچكى ئاسىيادا، كىچىك ئاسىيادا، ھهتتا يىراق
شهرقته تهنتهنه بىلهن تهبرىكلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. مهھمۇد قهشقىرى دىۋانى لۇغهتىت تۈركته،
نورۇزنىڭ تۈركلهرنىڭ يېڭى يىل كۈنى ئىكهنلىكىنى يازغان. ئۆمهر ھهيياممۇ (1045-1131) «نورۇزنامه»

ناملىق ئهسىرىده تۈركلهرنىڭ نورۇز بايرىمى توغرىسىدا مهلۇمات بهرگهن. (كافكاسيالى، 2000، 28-29-ب)
يهنه بىر جهھهتتىن، نىزامنى گهنجهۋى «ئىسكهندهرنامه»، ئهلىشىر نهۋائىي «سهددى ئىسكهندهر» ناملىق
ئهسهرلىرىده مىالدىدىن بۇرۇنقى 350-يىلى نورۇزنىڭ خهلق بايرىمى سۈپىتىده تهبرىكلهنگهنلىكىنى يازغان.

(تۇتار، 2002، 1116-ب)
   تۈركلهر ئىسالمغا كىرگهندىن كېيىن، ئىسالم دۇنياسى (بىلهن ئوخشاش ھالدا) ئاينى ئاساس قىلغان
ھىجرىيه كالېندارىنى ئىشلىتىشكه باشلىغانلىقىغا قارىماي، سهلجۇق سۇلتانى مهلىكشاھ (1092-1079)

مهشھۇر شائىر ۋه ماتېماتىك ئۆمهر ھهييامغا (1048-1131) بىر كالېندار تهييارالتقۇزغان. سۇلتان 
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مهلىكشاھنىڭ «جااللۇد دهۋله ئهبۇل فهتھ مېلىكشاھ» دېگهن لهقىمى سهۋهبلىك، بۇ كالېندار جااللى
كالېندارى، مهلىكى كالېندارى، «تهقۋىمى مهلىك شاھ» دېگهندهك نامالر بىلهن ئاتالغان. (كافكاسيالى، 2000،

27-29-ب)
 

نورۇز تۈركلهردىن كهلگهن دېگهن كۆز قاراش
 

   خىتاي مهنبهلىرىده ھونالر مىالدىدىن يۈز يىل بۇرۇنقى مهزگىللهرده پىشۇرۇپ تهييارالنغان تاماقالر بىلهن
دالىالرغا چىققانلىقى، باھارنى تهبرىكلهش مۇراسىمى ئۆتكۈزگهنلىكى خاتىرلهنگهن. بۇ خىل ئهنئهنه
ھونالردىن كېيىن ئۇيغۇرالردىمۇ مهۋجۇت بولغانلىقى مهلۇم. سىماچيهننىڭ «تارىخى خاتىرىلهر» ناملىق
ئهسىرىدىكى «ھونالر تهزكىرىسى» بۆلۈمىده، ھونالرنىڭ بۇ كۈنده ئۆز ئادهتلىرى بويىچه تۈرلۈك تهبرىكلهش
پائالىيهتلىرى ئۆتكۈزىدىغانلىقى، ئىبادهت قىلىدىغانلىقى، ئهجدادلىرىغا ۋه تهڭرىگه ئاتاپ مال
بوغۇزلىغانلىقى، داغدۇغىلىق مۇراسىم ئۆتكۈزگهنلىكى خاتىرىلهنگهن. شۇنداقال، فهن يېنىڭ كېيىنكى خهن
سۇاللىسى تارىخىدىن ئورۇن ئالغان «جهنۇبىي ھونالر تهزكىرىسى» بۆلۈمىدىمۇ، نورۇزنى ئاساس قىلغان ھالدا
يىلدا ئۈچ قېتىم يىغىلىپ تهڭرىگه ئاتاپ قۇربانلىق قىلغانلىقى ۋه تۈرلۈك مۇراسىمالرنى ئۆتكۈزگهنلىكى
بايان قىلىنغان. (ئهكرهم، 1995، 156 ب) «جوۋ سۇاللىسى تارىخى» ناملىق ئهسهرده «كۆكتۈركلهر
ئۆسۈملۈكلهرنىڭ بىخ سۈرگهن چاغنى يىل بېشى سۈپىتىده تهبرىكلهيدۇ» دېگهن ئىپاده مهۋجۇت. (تۇران،

1998، 90-ب؛ ئهكرهم 1995، 156-ب)
 

ئىككىنچى: خىتاي مهنبهلىرىگه كۆره قهدىمكى تۈركلهردىكى يىللىق مۇراسىمالر
 

   «تارىخى خاتىرىلهر» ۋه «خهننامه» قاتارلىق خىتايچه مهنبهلهرده ھونالرنىڭ ۋه كۆكتۈركلهرنىڭ يىللىق
پائالىيهتلىرى توغرىسىدىكى مهلۇماتالر مهۋجۇت:

«ھونالرنىڭ ئهنئهنىسىده يىلدا ئۈچ قېتىم قۇرۇلتاي چاقىرىدۇ. بىرىنچى ئايدا چاقىلىرىغان قۇرۇلتايدا
قهبىله باشلىقلىرى، ھون ھۆكۈمدارىنىڭ چېدىرىغا توپلىنىدۇ. ئىبادهتخانىدا دىنىي ئىبادهتلهر ئۆتكۈزۈلىدۇ.
بهشىنچى ئايدا ساناقسىز كىشىلهر ئهجدىرھا شهھىرىگه (لوڭ چېڭ) يىغىلىپ مال بوغۇزالش ئارقىلىق
ئهجدادلىرى، تهڭرى، جىنالر ۋه رۇھالر ئۈچۈن ئىبادهت قىلىدۇ. كۈز مهزگىلىده ئاتالر سهمرىگهنده كىشىلهر
توپلىشىپ، دهيلىن دېگهن يهرده ئىنسانالرنىڭ ۋه ھايۋانالرنىڭ سانى ئېلىنىدۇ. (سىماچىيهن، 1959، 2892-ب؛

بهن گۇ، 1962، 3752-ب)
«ھونالر بىرىنچى، بهشىنچى ۋه توققۇزىنچى ئايالردا مال بوغۇزالپ، تهڭرى ئۈچۈن ئىبادهت قىلىدۇ.»(فهن يې،
1965، 2944-ب) «453-454-يىللىرى، بهش قهبىلىدىن تهشكىل تاپقان ئېگىز ھارۋىلىقالردىن (گاۋچې) نهچچه
ئون مىڭ كىشى بىر يهرگه يىغىلىپ، چوڭ قۇرۇلتاي ئۆتكۈزىدۇ. بۇ قۇرۇلتايدا مال بوغۇزلىنىدۇ، ئات بهيگىسى
ئۆتكۈزۈلىدۇ، سهيله قىلىشىدۇ ۋه ناخشا ئېيتىدۇ. خهلقنىڭ خۇشاللىققا چۆمگهن ھالىتى يۈزلىرىدىن
بىلىنىدۇ. ئېگىز ھارۋىلىقالرنىڭ دېگىنىگه كۆره، بۇ ئهنئهنىنىڭ بۈگۈنگه قهدهر بۇنىڭدهك زوخ-شوخلۇق
ئىچىده تهبرىكلىنىپ باقمىغان. (ۋېي شوۋ، 1974، 2309-ب) «ئېگىز ھارۋىلىقالر ناخشا ئېيتىشنى ياخشى
كۆرىدۇ ۋه ئۇزۇن نهپهسلىك ناخشىلىرى بۆرىلهرنىڭ ھۇۋالشلىرىغا ئوخشايدۇ.»(ۋېي شوۋ، 1974، 2307)
«ئېگىز ھارۋىلىقالر بۇ خىل قۇرۇلتايغا ئهر-ئايال، چوڭ-كىچىك ئايرىماستىن، ھهممىسى بىرلىكته
قاتنىشىدۇ. خهتهرلىك ھالهت بولمىغان تهقدىرده، تهڭرىگه شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن ئىبادهت قىلىدۇ.» (ۋېي

شوۋ، 1974، 2308-ب)
   ھونالرنىڭ داۋامى بولغان كۆكتۈركلهرنىڭ يىللىق مۇراسىملىرى توغرۇلۇق خىتاي مهنبهلىرىده مهلۇماتالر

مهۋجۇت.
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«كۆكتۈركلهر ھهر يىلى (يىل بېشىدا\ نورۇز كۈنى) ئهجدادلىرىنىڭ غارلىرىغا يۆنىلىپ دىنىي ئىبادهت قىلىدۇ.

» ده مال بوغۇزالپ تهڭرىگه ئىبادهت قىلىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، بهشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا «
ئۆتۈكهننىڭ غهربىگه بهش يۈز چاقىرىم يىراقلىقتا ئېگىز تاغالر بولۇپ، تاغدا ئوت-چۆپ يوق. كۆكتۈركلهرنىڭ
ئۆرپ-ئادهتلىرى ھونالرغا ئوخشايدۇ.» (Linghu Defen, 1973, s. 3288) كۆكتۈركلهرنىڭ ئۆرپ-ئادهتلىرى
ھونالرغا ئوخشىغىنىغا قارىغاندا، تۈركلهرمۇ ھونالرغا ئوخشاش يىلدا ئۈچ قېتىم يىغىلىپ، ھونالرغا ئوخشاش
مۇراسىمالر ئۆتكۈزگهن بولۇش ئېھتىماللىقى يۇقىرى. چۈنكى، باشقا بىر خىتايچه مهنبهده مۇنۇ بايانالر

مهۋجۇت:
«كۆكتۈركلهر بهشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا كۆپلهپ ئات ۋه قوي بوغۇزالپ، تهڭرىگه ئىبادهت قىلىدۇ،
كۆكتۈركلهرنىڭ ئهرلىرى قىمار ئويناشنى، قىزلىرى توپ تېپىشنى ياخشى كۆرىدۇ. قىمىز ئىچىشتىن
خۇشاللىق تاپىدۇ، ئۆز-ئارا بېيت ئوقۇشۇپ ناخشا ئېيتىش ئارقىلىق كۆڭۈل ئاچىدۇ. كۆكتۈركلهر روھالرغا ۋه
جىنالرغا ھۆرمهت بىلدۈرىدۇ. شامانالرغا ئىشىنىدۇ.» (لى يهن شوۋ، 1973، 1864-ب) «غهربىي كۆكتۈركلهر
بهشىنچى ئاينىڭ سهككىزىنچى كۈنى توپلىشىپ مال بوغۇزالش ئارقىلىق تهڭرىگه ئىبادهت قىلىدۇ. مۇھىم
دۆلهت ئهربابلىرىن ئهجدادلىرىنىڭ غارلىرىغا ئهۋهتىپ، قۇربانلىق قىلىش ئارقىلىق ئىبادهت قىلىدۇ. (ۋېي

شوۋ، 1935، 1077-س)
   باشقا خىتايچه مهنبهلهرده مۇنداق دېيىلگهن:«كۆكتۈركلهرنىڭ بهشىنچى ۋه سهككىزىنچى ئايالردا

توپلىشىپ تهڭرىگه ئىبادهت قىلىدىغانلىقى مهلۇمدۇر.»(لى يهنشوۋ، 1973، 3288-بهت)
    بۇالردىن شۇ نهرسه ئېنىقلىشىدۇكى، تۈركلهر قهدىمده يىلنىڭ بىرىنچى ئېيىدا قهبىله رهئىسلىرى ھون
ھۆكۈمدارلىرىنىڭ چېدىرىدا توپلىشىپ، شۇ يىللىق مۇھىم مهسىلىلهرنى مۇزاكىره قىالتتى. بهشىنچى ئايدا
بولسا، نۇرغۇن كىشىلهر توپلىشىپ قهبىله كىشىلىرى مۇراسىم ئۆتكۈزهتتى. سهككىزىنچى ئايدا ھايۋانالر
سهمىرىپ، سانى كۆپهيگهنده قهبىله خهلقى بىر يهرگه توپلىشىپ، ئىنسانالرنىڭ ۋه ھايۋانالرنىڭ سانىنى

ئالىدۇ. كۆكتۈركلهر يهنه ئهجدادلىرىنىڭ غارلىرىنى زىيارهت قىلىپ، دىنىي ئىبادهت قىلىدۇ.
 

تۈرك كالېندارىنىڭ تۇنجى ئېيى
 

   يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان بىرىنچى ئاينىڭ مىالدىيه كالېندارىدا قايسى ئايغا توغرا كېلىدىغانلىقى بىر
مهسىلىدۇر. خىتاي مهنبهلىرىده بىرىنچى ئاي دهپ ئاتىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ يهرده زىكىر قىلىنغان بىرىنچى ئاي
خىتايالرنىڭكى بىلهن ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن. خىتايالرنىڭ ئهنئهنىۋىي كالېندارى قهمهرىيه كالېندارىدهك
كۆرۈنسىمۇ، ئهسلىده قهمهرىيه ۋه شهمسىيه كالېندارلىرىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

ئارىالشما كالېندار سۈپىتىده بىلىنىدۇ.
   ئهنئهنىۋىي خىتاي كالېندارىدا بىرىنچى ئاي، قىشلىق كۈن-تۈن تهڭلىشىشتىن ئۈچ ئاي كېيىنكى ئايدۇر.
يهنى، مىالدى ئايالرغا كۆره، ئىككىنچى ئاي بىلهن ئۈچىنچى ئاي ئارىسىدىدۇر. بىرىنچى ئاينىڭ تۇنجى كۈنى
ئاينىڭ پارالقلىقىنىڭ ئهڭ تۆۋهن ھالهتكه چۈشكهن، يېڭى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدۇر. مهسىلهن، بىرىنچى
يىلنىڭ بىرىنچى ئېيى مىالدىيه كالېندارىنىڭ بىرىنچى يىلى 11-فېۋرال بىلهن 12-مارت ئارىسىغا توغرا
كېلىدۇ. كۆكتۈرك دۆلىتىنىڭ قۇرغۇچىسى تۈمهن قاغان 552-يىلىنىڭ بىرىنچى ئېيىدا ئۆز ئۈستىدىكى
جوجانالرغا ھۇجۇم قىلغان. بۇ يهردىكى بىرىنچى ئاي 11-فېۋرال بىلهن 10-مارت ئارىسىغا توغرا كېلىدۇ.

 (Linghu Defen, 1971, s. 909)
   خىتاي مهنبهلىرىده يايالق رايونىدىكى قهدىمقى تۈركلهرنىڭ ۋه باشقا كۆچمهن قهۋملهرنىڭ ئوت-چۆپلهر بىخ
سۈرگهن مهزگىلنى يىلنىڭ بىرىنچى ئېيى دهپ بىلگهنلى يېزىلغان. خىتاي مهنبهلىرىگه كۆره، كۆكتۈركلهر
كالېندار بىلمهيدۇ، پهقهتال ئوت-چۆپلهرنىڭ بىخ سۈرۈشى بىلهن يىلنىڭ باشالنغانلىقىنى بىلىدۇ. (لى
يهنشوۋ، 1973، 3289-ب؛ لىڭخۇ دېفېن، 1971، 910-ب) بۇ يهردىكى «كالېندار بىلمهيدۇ» سۆزى ئهسلىده
خىتايالر  ئىشلهتكهن  كالېندارنى   بىلمهيدۇ   دهپ  چۈشىنىلىشى كېرهك. 659-يىلى  تامامالنغان  «شىمالىي 



غالىب54

سۇاللىالر تارىخى» دا، تاڭغۇتالرنىڭ ئهجداتلىرى توغرۇلۇقمۇ ئوت-چۆپ ۋه دهل-دهرهخلهرنىڭ بىخ سۈرۈشى ۋه
سارغىيىشى ئارقىلىق يېشىنى ۋه پهسىلنى بىلىدۇ دهپ خاتىرىلهنگهن. (لى يهنشوۋ، 1974، 3129-ب)

   مۇڭغۇلالر بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى تهڭرىگه ئىبادهت قىلىدۇ. بهشىنچى ئاينىڭ بهشىنچى كۈنىمۇ
شۇنداق قىلىدۇ. بۇ ئهسلىده يهندىدا ئۇزۇن ياشىشى سهۋهب بولغان ۋه جۇرجانالر ئهنئهنىسىدىن قالغان ئىشتۇر.
(ۋاڭ گوۋېي، 2009، 353-354-ب) جهنۇبىي سۇڭ سۇاللىسى ئهلچىسى پېڭ دايانىڭ 1232-يىلى ۋه ئهلچى شۈ تىڭ
يىللىرى ئارىسىدا مۇڭغۇلالرغا قىلغان زىيارىتى خاتىرلهنگهن ئهسىرىده، مۇڭغۇلالرنىڭ ئون ئىككى مۈچهلنى
قوللىنىدىغانلىقىنى، بىراق ئۇنىڭدىن ئىلگىرى پهقهت ئوت-چۆپلهرنىڭ بىخ سۈرۈشىنى بىر يىل دهپ
ھېسابالب، ھهر يېڭى ئاينىڭ باشلىنىشىنى بىر ئاي دهپ بىلگهنلىكى، براۋ ئۇالرنىڭ يېشىنى سورىسا، ئوت-
چۆپلهرنىڭ بىخ سۈرۈشىنى سانايدىغانلىقى بايان قىلىنغان. (گوۋېي، 2009، 373-374) جېڭ شياۋنىڭ
ئهسىرىده مۇڭغۇلالرنىڭ مهۋسۇم ۋه ئىقلىم كالېندارىنى بىلمهيدىغانلىقى، ئوت-چۆپلهرنىڭ ھهر بىخ
سۈرۈشىنى بىر يىل ھېسابالپ، كىشىلهرنىڭ يېشى سورالغاندا، ئوت-چۆپلهرنىڭ قانچه قېتىم بىخ

سۈرگهنلىكى ئارقىلىق جاۋاب بېرىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. (جېڭ سى شياۋ، 1991، 179-ب)
  يۇقىرىقى بايانالردىن قهدىمكى تۈركلهرنىڭ ۋه باشقا كۆچمهن قهۋملهرنىڭ خىتاي كالېندارىنى
ئىشلهتمىگهنلىكى بىلىنىدۇ. تۈركلهر ئهسلىده تهبىئهت ئۆزگىرىشىنى ئاساس قىلغان كالېندارىنى
ئىشلىتهتتى. (سهي خوڭ شېن، 1998، 168-ب) بۇ خىل كالېندارنى پهقهت تۈركلهرال ئهمهس، باشقا كۆچمهن
قهۋملهرمۇ ئىشلهتكهن. خىتاي مهنبهلىرىگه كۆره، قهدىمكى تۈركلهر يىلنىڭ، مهۋسۇمنىڭ ۋه ئاينىڭ
ھېسابلىنىشىنى بىلگهن. قىرغىزالر توغرۇلۇق مهلۇمات بهرگهن خىتاي مهنبهلىرىگه كۆره، قىرغىزالر يىلنىڭ
تۇنجى ئېيىنى باش ئاي دهيدۇ. ئۈچ ئاي بىر مهۋسىم ھېسابلىنىدۇ. ئون ئىككى ھايۋان بىلهن يىل
ھېسابلىنىدۇ. مهسىلهن، يىل يىن بىلهن باشالنسا، بۇ كىچىك يىل سۈپىتىده قوبۇل قىلىنىدۇ.(ئوۋياڭ شيۇ،
1975، 6147-ب) باشقا مهنبهلهرگه كۆره، «ئىنسانالر يىلنىڭ تۇنجى ئېينى ماۋ شى دهيدۇ، يۆ نى ئاي دهيدۇ. تۆت
مهۋسۇم بىر يىل ھېسابلىنىدۇ ۋه بۇ خىل ھالهتته يىلنى باھار، ياز، كۈز ۋه قىش دهپ مهۋسۇمالرغا ئايرىيدۇ.
ئون ئىككى مۈچهل ئارقىلىق يىل ھېسابلىنىدۇ. ئهگهر، يىل زى بىلهن باشالنسا بۇ يىلنى توشقان يىلى دهپ
ئاتايدۇ؛ شۈ بىلهن باشالنسا، بۇ يىلنى ئىت يىلى دهپ ئاتايدۇ. بۇ ھال ئۇيغۇرالردىمۇ ئوخشاش.» (لې شى، 2007،

3820-ب)
 

تۈركلهرنىڭ باھار مۇراسىمى
 

   يۇقىرىقى مهلۇماتالردىن قهدىمكى تۈركلهرنىڭ ئوت-چۆپلهر بىخ سۈرگهن زاماننى «باشئاي»(نورۇز) سۈپىتىده
قوبۇل قىلغانلىقى بىلىنمهكته. بىراق، مۇڭغۇل يايالقلىرىدا ياز كېيىن كهلگهنلىكى ئۈچۈن، باھار پهسلىده
ھاۋا سوغۇق بوالتتى. پېڭ دايا ۋه شۈ تىڭ يازغان مهلۇماتقا كۆره، مۇڭغۇل تۇپراقلىرىدا تۆتىنچى ئايدا ئوت-
چۆپلهر بىخ سۈرۈشكه باشاليدۇ، ئالتىنچى ئايدا ياپيېشىل بولىدۇ، سهككىزىنچى ئايدا قۇرۇشقا باشاليدۇ. (ۋاڭ
گو ۋېي، 2009، 368-ب) مۇڭغۇل تهتقىقاتچى لوبساڭ چويدانىڭ (1874-1928) ئهسىرىده تېخىمى تهپسىلىي
مهلۇماتالر مهۋجۇت: مۇڭغۇل رايونىنىڭ قىشى ئونىنچى ئايدا باشلىنىدۇ، ئون بىرىنچى ئاي بهك سوغۇق بولىدۇ،
ئون ئىككىنچى ۋه بىرىنچى ئايالرمۇ بهك سوغۇق بولىدۇ. ئىككىنچى ۋه ئۈچىنچى ئايالر ئوتتۇرىھال سوغۇقلۇقتا
بولۇپ، تۆتىنچى ئايدا ھاۋا ئىسسىشقا باشاليدۇ. بهشىنچى ئاينىڭ ئاخىردا ئىسسىق باشلىنىدۇ. ئالتىنچى ئاي
ۋه يهتتىنچى ئاينىڭ ئون بهشىنچى كۈنىگىچه بهك ئىسسىق بولىدۇ، يهتتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىدىن باشالپ
ھاۋا ئىلىمانلىشىشقا باشاليدۇ. توققۇزىنچى ئايدا ھاۋاالر ئىلىمانلىشىشتىن سوۋۇشقا ماڭىدۇ. (لوبساق
چويدان، 1988، 152-ب) بۇنىڭغا قارىغاندا، تۈركلهر خىتاي كالېندارىدا بىلنىشىلگىنىدهك، يىلنىڭ تۇنجى
ئېيىدا، يهنى فېۋرال-مارت ئېيى ئارىسىدا كىچىك كۆلهملىك، بهشىنچى ئېيىدا چوڭ كۆلهملىك مۇراسىم
ئۇيۇشتۇرغان بولۇشى  مۇمكىن.  يهنى،  فېۋرال-مارت  ئېيى  ئارىلىقىدا قهبىله رهئىسلىرى ھۆكۈمدار چېدىرىغا 



توپلىنىشىنىمۇ بىر تۈرلۈك باھارنى كۈتىۋېلىش ۋه بۇنىڭدىن كېيىن قىلىنىدىغان ئىشالرنى مۇزاكىره قىلىش
دهپ چۈشىنىشكه بولىدۇ.

   خىتاي مهنبهلىرىده شۇ دهۋىرنىڭ باشقا قهۋملىرىنىڭ بىرىنچى ئېيى توغرۇلۇقمۇ مهلۇمات بېرىلگهن. تاڭ
سۇاللىسى دهۋرىده تىبهتلهر بۇغداي پىشقان تۇنجى ئاينى «باش ئاي» دهپ قارىغان. (ليۇ شۈ، 1975، 5520-ب)
سهمهرقهند ئون ئىككىنچى ئاينى (ليۇ شۈ، 1975، 5310-ب)، مهرۋه مهملىكىتى بهشىنچى ئاينى يىل بېشى دهپ

قارىغان. (ئوۋياڭ شيۇ)
   554-يىلى يېزىلغان «ۋېي سۇاللىسى تارىخى» ناملىق ئهسهر 386-534-يىللىرى ئارىلىقىدىكى تارىخ بايان

قىلىنغان ئهسهرلدۇر. بۇ ئهسهرده ساسانىالر توغرۇلۇق مۇنداق مهلۇماتالر بار:
«پارىسالر ئالتىنچى ئاينى يىل بېشى سۈپىتىده قوبۇل قىلىدۇ. بولۇپمۇ يهتتىنچى ئاينىڭ يهتتىنچى كۈنى ۋه
ئون ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىنى مۇھىم بىلىدۇ. بۇ كۈنلهرده خهلق ۋه ھۆكۈمرانالر كۆڭۈل ئېچىش
ئۈچۈن مۇراسىم ئۇيۇشتۇرىدۇ، كۆڭۈل ئېچىشتىن تولىمۇ خۇشاللىق تاپىدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، ھهر يىلنىڭ
بىرىنچى ئېيىنىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئۆلگهن ئهجدادلىرىنى خاتىرلهش ئۈچۈن مال بوغۇزاليدۇ.» (ۋېي شوۋ،

1974، 2272-ب)
    خىتاي مهنبهلىرىگه كۆره، پارىسالر ئالتىنچى ئاينى يىل بېشى دهپ بىلىدۇ. (دۇ يوۋ، 1935، 1042-ب) باشقا
مهنبهلهرده تېخىمۇ ئوچۇق قىلىپ، پارسالرنىڭ ئالتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىنى يىل بېشى سۈپىتىده
تهبرىكلهيدۇ دهپ بايان قىلىنغان. (ليۇ شۈ، 1975، 5312-ب) يهنى، پارىسالر يېڭى يىل ياكى تۇنجى ئاينى

ئالتىنچى ئايدا، مۇراسىمالرنى بولسا يهتتىنچى ۋه ئون ئىككىنچى ئۆتكۈزمهكتىدۇر.
 

« دىۋانى لۇغهتىت تۈرك »ته نورۇز
 

   نورۇز ئوتتۇرا ئاسىيا، ئاناتولىيه ۋه بالقان تۇپراقلىرىدا تولىمۇ قهدىمكى زامانالردىن بېرى تهبرىكلىنىپ
كهلگهنلىكىنىڭ تارىخىي ۋه ئهدهبىي مهنبهلهر ئارقىلىق ئىسپاتالنغان. (ئۆزكان، 1995، 5-7-س) دىۋانى لۇغهتىت
تۈركته «يېڭى كۈن \نهۋرۇز، نهيرۇز» شهكلىده خاتىرلهنگهن. ئهرجىالسۇن ۋه ئاككويۇنلۇ تهرىپىدىن نهشىر

قىلىنغان دىۋانى لۇغهتىت تۈركته بۇ ھهقته مۇنداق بايانالر مهۋجۇت:
   تۈركلهرده يهتته كۈننىڭ ئىسمى يوق، چۈنكى «ھهپته» ئىسالمدىن كېيىن بىلىنگهن. شۇنىڭدهك، شهھهر-
لهرده ئايالرنىڭ ئىسىملىرىمۇ ئهرهپچه ئاتىلىدۇ. كۆچمهنلهر ۋه جاھىل كاپىرالر ئۇنى تۆت مهۋسىم بويىچه
ئاتايدۇ. ھهر ئۈچ ئايغا تهڭ زاماننىڭ بىر ئىسمى بار. ئۇنىڭ بىلهن بىر يىلنىڭ ئۆتكهنلىكى بىلىنىدۇ.
نهۋرۇزدىن (ئهرهپچه نهيرۇز دهپ يېزىلغان) كېيىنكى باھارنىڭ باشلىنىشىغا ئوغالق ئاي دېيىلگىنىگه
ئوخشاش، ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى ئۇلۇغ ئوغالق ئاي »دۇر. چۈنكى، ئىككىنچى ئايدا ئۇ ئوغالق چوڭ بولىدۇ.
ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى ئۇلۇغ ئاي، يهنى بۈيۈك ئايدۇر. چۈنكى، بۇ يازنىڭ ئوتتۇرىسىدۇر. سۈتلهر كۆپىيىدۇ،
پۈتكۈل ھايۋانالردىن ۋه يهردىن چىقىدىغان مهھسۇالتالر كۆپىيىدۇ. باشقا ئايالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش.
بىلگىنكى، بهك ئاز ئىشلىتىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنى بايان قىلمايمهن. (قهشقهرى، 1940، 175-ب؛ دانكوف،

1982، 272-ب؛ ئهرجىالسۇن-ئاككويۇنلۇ، 2015، 150-بهت)
 

خۇالسه
 

1. قهدىمكى تۈركلهر ھهر ئۈچ ئاينى بىر دهۋر سۈپىتىده قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭغا بىر ئىسىم بهرگهن. بۇالر، 1)
باھارنىڭ باشلىنىشى بولغان دهۋرنىڭ تۇنجى كۈنى «نورۇز» كۈنى دهپ ئاتالغان بۇ تۇنجى ئۈچ ئاينى «ئوغالق
ئېيى» دهپ ئاتىغان. 2) ئىككىنچى ئۈچ ئاينى «ئولۇغ ئوغالق ئاي»، يهنى «بۈيۈك ئوغالق ئاي» دهپ ئاتىغان. 3)
ئۈچىنچى  ئۈچ  ئاينى «ئۇلۇغ  ئاي»، يهنى  «بۈيۈك  ئاي»  دهپ  ئاتىلغان. 4)  ئۈچ  ئاي  توغرۇلۇق «...باشقىلىرى 
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بۇنىڭ-غا ئوخشاش. بىلگىنكى، بهك ئاز ئىشلىتىدىغانلىقى ئۈچۈن بايان قىلمايمهن» دېيىش ئارقىلىق قىش
پهسلىنىڭ ئىسمى بېرىلمىگهن. شۇ ۋهجىدىن «قىش» كهلىمىسىنىڭ تۈركلهرده بولغان-بولمىغانلىقى مۇزاكىره

قىلىنىشى كېرهك بولغان مهسىلىدۇر.
2. قهدىمكى تۈركلهر، ئوت-چۆپلهرنىڭ بىخ سۈرگهن چاغنى «يىل بېشى» سۈپىتىده قوبۇل قىلغان ۋه بۇ
سهۋهبلىك «يېڭى يىل» مهنىسىده «باش ئاي» دهپ ئاتىغان. بىراق، ئىسالمدىن كېيىنكى زامانالردا ئۆز تهبىرى

بولغان «باش ئاي»نىڭ ئورنىغا، «نورۇز» كهلىمىسىنى قوللىنىشقا باشلىغان.
3. ساسانىالرنىڭ يىل بېشىنى مارت ئېيىدا ئهمهس، ئالتىنچى ئاي قىلىپ بهلگىلىگهنلىكى سهۋهبلىك،
تۈركلهرنىڭ «نورۇز» كهلىمىسىنى قوبۇل قىلىشتىن سىرت، يېڭى يىل ھادىسىسىنى پارىسالردىن قوبۇل

قىلمىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ.
4. قهدىمكى تۈركلهرنىڭ ۋه باشقا كۆچمهن قهۋملهرنىڭ خىتايالرنىڭ كالېندارىنى ئىشلهتمىگهنلىكى ئوتتۇرىغا
چىقىدۇ. تۈركلهر ئهسلىده بهلگهبىلىملىك ( phenologic) كالېندارنى قوللىناتتى. بهلگهبىلىملىك كالېنداردا
جانلىقالرنىڭ ئ ۆسۈپ يېتىلىش باسقۇچلىرىنىڭ ئايلىنىشى تولىمۇ ئىنچىكىلىك بىلهن ھېسابالنغان.

شۇنداقال، بۇ  بهلگهبىلىملىك كالېندارنى باشقا كۆچمهن قهۋملهرمۇ قوللىناتتى. (فېنولوجى، 2007، 18-ب) 
5. تۈركلهر ھهم بهلگهبىلىملىك كالېندارنى، ھهم جااللى كالېندارىنى ياكى ھىجرىيه ۋه شهمسىيه

كالېندارلىرىنى بىرال ۋاقىتتا تهڭ ئىشلهتكهن بولۇش مۇمكىن.
   نهتىجىده، نورۇزنىڭ كېلىپ چىقىشىغا مۇناسىۋهتلىك تهتقىقاتالرنىڭ كۈچىيىشى بىلهن بىرلىكته، ئىزچىل

رهۋىشته يېڭى يېڭى ئىزاھاتالر ۋه توغرىالشالر بولۇشى ئېنىق.
 

مهنبهلهر:
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59

تۈركان خاتۇن
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

تارىخ ۋه بىز



قاراخانىيالر ۋه سالجۇقىيالر مۇناسىۋىتىدىكى تهڭداشىسز يارقىن شهخس -تۈركان خاتۇن
 

مۇقهددىمه
 

   ئۇيغۇر ( تۈرك ) ئاياللىرى قهدىمدىنال ئۆز ئانا ۋهتىنى تۈركىستاندا تولىمۇ قهدىرلىنىپ ۋه ھۆرمهتلىنىپ
ئۆسۈپ كهلگهنىدى. ئۇالر ياتلىق بولۇپ « خاتۇن » ، باال تۇغۇپ « ئانا » بولغاندىن كېيىن ئورنى يهنىمۇ

يۈكسىلىپ « ئايال خوجايىن » دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلهتتى . 
   ئۇيغۇر ( تۈرك ) قاغانلىرى ئانىلىرىنى ھهر قانداق كىشىدىن يۇقىرى كۆرهتتى . خۇدادىن قالسا ، ئانىلىرى
ئۇالرغا ئهڭ مۇقهددهس ئىدى. ئايالالر نىكاھالنغاندىن كېيىن ، « خاتۇن » دېگهن نام بىلهن ھۆرمهتلهنسه ، باال
تۇغقاندىن كېيىن « ئانا » دېگهن نام بىلهن تېخىمۇ ئۇلۇغلىناتتى . 921 - يىلى تۇرانغا زىيارهتكه كهلگهن
داڭلىق ئهرهب ئهلچىسى ئىبنى فهزالن تۈركىي خهلقلهرنى تهرىپلىگهنده، « ئۇالرنىڭ ئاياللىرى ھهر جهھهتتىن
ئهرلىرىگه ئوخشايدۇ» دهپ بايان قىلغان . ئۇنىڭدىن توپتوغرا 400 يىل كېيىن شهرقته زىيارهت قىلغان داڭلىق
ئهرهب سهيياھى ئىبنى باتۇتا ئالتۇن ئوردا خانلىقى پايتهختى ئاستراخاندا ئۆزبېكخاننى زىيارهت قىلغاندا ،
خاننىڭ سارايدىال كىشىلهر ئالدىدا ئانىسى ۋه باشقا خاتۇنلىرىغا قانداق ئاشكارا ھۆرمهت كۆرسىتىپ ،

ئهلچىلهرنى ھهيران قالدۇرغانلىقىنى تهپسىلىي بايان قىلىدۇ . 
   ئائىله قۇرغاندىن كېيىن ، مهيلى شهھهرلهشكهن ياكى كۆچمهن ھالهتنى ساقالپ قالغان قهۋملهر بولسۇن،
ئايالالر چارۋا بېقىش ۋه باشقا تىرىكچىلىك ئىشلىرىدا ئهرلىرىگه ھهمدهم بولۇپ ، ئىقتىسادىي جهھهتتىكى
ماھارىتىمۇ يۈكسىلىپ ماڭاتتى . ئهرلىرىگه ياردهملىشىپ ئائىلىنى چۆرگىلىتىش جهريانىدا ئۇالردا تهبىئىيال
سىياسىي ۋه ھهربىي جهھهتتىكى ئىقتىدار مۇكهممهللىشىپ باراتتى . چۈنكى قهدىمقى تۈركىي مىللهتلهرده بىر
ئائىله كىشىلىرى ئهمهلىيهتته بىر كىچىك ھهربىي ئهترهت ئىدى. بىر ئائىله كىچىك بىر دۆلهتكه ئوخشاش
پۇختا ۋه تهرتىپ بىلهن ئىداره قىلىناتتى . بۇ ئهھۋالالر كېيىنچه ئۇيغۇر ( تۈرك) ئايالالرنىڭ سىياسىي، ھهربىي
ۋه مهمۇرىي ئىشالردا ئاكتىپ رول ئېلىشىنى ، ھهتتا ھاكىمىيهتنى قولىدا تۇتۇپ تۇرۇپ ، بىر مهھهل ئۇتۇقلۇق
دهۋران سۈرۈشىنى ئاساس بىلهن تهمىنلىدى . ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهجداتلىرىمىز 920 - يىللىرى بىراقال
ئومۇميۈزلۈك ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىشقا باشلىغاندىن كېيىن ، ئايالالرنىڭ ئورنى تېخىمۇ يۈكسىلىپ ،

ئايالالر بارلىق پهزىلهت ۋه ئىككى دۇنيالىق بهخت - سائادهتنىڭ يېتۈك ئۆلچىمى بولۇپ قالدى . 
   ئىسالمىيهتنىڭ قىز ـ ئايالالرنىڭ مهنىۋى ئورنىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشى شۇ بولدىكى ، بارلىق ئىككى دۇنيالىق
بهخت ـ سائادهت ئايالالرنى مهركهز قىلىپ ئۆلچىنىدىغان بولدى.( يهنى ئايالالر ھهر ئىككى ئالهملىك مهڭگۈلۈك
بهخت ـ سائادهتكه ئېرىشىشىنىڭ ئاساسى ئۆلچىمى بولۇپ قالدى). بۇ توغرىلىق ھىندىستانلىق نوپۇزلۇق

ئىسالم ئهلالمىسى شهيخ ئهكرهم ناداۋى مۇنداق دهيدۇ:
   « ئۇ كىچىك ۋاقتىدا( تۇغۇلغاندا)ئاتا ـ ئانىسىنى دوزاختىن قوغدايدىغان قالقان بولىدۇ. ئۇ ياتلىق بولغاندا
ئېرىنىڭ دىنىنى ۋه ئادىمىيلىكىنى پۈتۈنلهيدۇ. ئۇ ئانا بولغاندا جهننهت ئۇنىڭ قهدهملىرى ئاستىدا بولىدۇ. بۇ

پهزىلهتلهرنى بىلگهن ھهر قانداق ئهر كىشىنىڭ ئايال كىشى بولۇپ كهتكىسى كېلىدۇ ».
    مانا يۇقىرىقى تارىخىي ، ئىجتىمائىي ۋه دىنىي ئامىلالر نهتىجىسىده ، بىر تۈركۈم ئىشهنچىسى ئۇرغۇپ
تۇرغان ، ھۆكۈمرانلىق تىزگىنىنى قولىدا مهھكهم تۇتۇپ ، شانلىق تارىختا نامىنى مهڭگۈ قالدۇرۇپ، كېيىنكى
ئايالالرغا ئهبهدىي ئۈلگه بولۇپ قالغان ئۇلۇغ ئايالالر مهيدانغا چىقتى . ئۇشبۇ تارىخىي ئهسلهتمه نامىغا
ئاتالغان تۈركان خاتۇن دهل شۇالرنىڭ ئىچىدىكى پهۋقۇلئادده مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه ئۈلگىلىك ئايال ئىدى . 

 
1 . تۈركان خاتۇن تۇغۇلۇش ھارپىسىدىكى قاراخانىيالر 

    ھهممىگه مهلۇم بولغاندهك ، قاراخانىالرنىڭ جهسۇر قاغانى ھارۇن بۇغراخان 993 - يىلى سامانىالر خانلىقى (
874 - 999 ) نى  مۇنقهرز  قىلىپ ، ئۈچ  يىلدهك  تهرتىپ  ئورنىتىپ ، جىيهنى ئهلى تېكىننى 997 - يىلى غهربىي 
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ئىلىكخان قىلىپ تهيىنلهپ قهشقهرگه قايتىش يولىدا قازا قىلدى . بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتقان غهزنهۋىلهر،
سامانىالر قالدۇقلىرى ۋه سالجۇق ئوغۇللىرى ئهلى تېكىنگه تهڭال ھۇجۇم قىلىپ ، سامانىالرنى قايتا
تىرىلدۈردى . نهتىجىده قهشقهردىكى چوڭ قاغان سهئىد ئهلى ئارسالنخان ئۆزىنىڭ بارلىق ئوغۇللىرى ۋه جىيهنى
يۈسۈپ قادىرخاننى سامانىالرنى تىنجىتىشقا ئهۋهتتى . پايتهخت قهشقهرنىڭ بوش قالغانلىقىنى كۆرگهن ئۇدۇن
خانلىقى قاراخانىالر قوشۇنلىرىنىڭ پامىرنىڭ غهربىده ئۇرۇش قىلىۋاتقانلىقىدىن پايدىلىنىپ ، دهرھال
قهشقهرگه ھۇجۇم قىلدى . ئاقىۋهت، چوڭ قاغان سهئىد ئهلى ئارسالنخان 998 - يىلى دېكابىردا ( ھىجىرىيه 389
- ئاشۇرا ) ھازىرقى ئوردام مازىرىدا نامازغا تۇرغان يېرىده ئهسكهرلىرى بىلهن قىرىلىپ كهتكهن . ئۇدۇن قوشۇنى
قهشقهرنى ئىگىلىگهن . قاراخانىالر بىردىنال قىل ئۈستىده قالغان . چۈنكى غهرپته ئۇالرغا قارشى كۈچلۈك
بىرلهشمه قوشۇن ئوتتۇرىغا چىقىپ ، غهربىي ئىلىكخانلىقنى تارتىۋالغانىدى . شهرقته قاراخانىالرنىڭ يۈرىكى
بولغان قهشقهر ، ئۇدۇن خانلىقى تهرىپىدىن يۇتۇۋېلىنغان ئىدى . بۇ ھال خان جهمهتى ئىچىده قهشقهردىن ياكى
بۇخارادىن ۋاز كېچىش  مۇنازىرىسى پهيدا قىلدى . ئارسالنخاننىڭ ئورنىغا قاغان بولغان چوڭ ئوغلى ئهھمهد
توغانخان ئۇدۇن خانلىقىنىڭ ئهمهلىي كۈچىنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى كۆزده تۇتۇپ ، ئهزىزانه  قهشقهردىن ۋاز
كېچىپ ، سامانىالرنى تۈپتىن تىنجىتىشنى ئوتتۇرىغا قويدى . ئۇ ئهمدى تارىم ۋادىسىنى قايتۇرۇۋېلىش
مۇمكىن ئهمهس دهپ قارايتتى . ئىلىك ناسىرخان ، مهنسۇرخان ۋه ئهھمهد چاغرىتېكىن قاتارلىق ئىنىلىرى
بۇيرۇققا بويسۇنۇپ سامانىالرغا قارشى پۈتۈن قوشۇننى ئاتالندۇردى . ئهمما ھارۇن بۇغراخاننىڭ ئوغلى يۈسۈپ
قادىرخان قهشقهرنى قايتۇرۇۋېلىشنى قهتئىي تهشهببۇس قىلدى . قاراخانىالرنىڭ تهقدىرىنى قهشقهر بىلهن
ئۆلچهم قىلدى . ئهمما توغانخان قادىرخاننىڭ ھهربىي ياردهم تهلىپىنى رهت قىلدى . قادىرخان يهنىال ۋاز كهچمهي
، شىمالىي ئىلىكخان ۋه غهربىي ئىلىكخان تهۋهسىدىكى ھهر قايسى مۇسۇلمان تۈركلهر ئىچىدىن جهڭگىۋار بىر
قوشۇن تهشكىللهپ ، تهۋهككۈلچىلىك بىلهن مۇنتىزىم ۋه پىشقان ئۇدۇن خانلىقى قوشۇنىغا قارشى جازا
يۈرۈشى قىلغان . 999 - يىلى توغانخانغا ئىككى چوڭ خۇش خهۋهر كهلگهن . بىرى ، شۇ يىلى 24 - ئۆكتهبىر     
 ( 389 - يىلى قۇربان ھېيت كۈنى) ئىلىك ناسىرخان بىلهن ئهلى تېكىن بۇخاراغا زهپهر قۇچۇپ كىرگهن غهلىبه
خهۋىرى ، يهنه بىرى ، شۇ يىلى 22 - نويابىر ( 390 - يىلى ئاشۇرا كۈنى ) يۈسۈپ قادىرخاننىڭ قهشقهرگه زهپهر
قۇچۇپ كىرىپ ، ئۇدۇن قوشۇنلىرىنى قهشقهر تهۋهسىدىن چېكىندۈرگهن خهۋىرى ئىدى . توغانخان بهكال خىجىل
بولۇپ ، تېزدىن قهشقهرگه ھهربىي ياردهم ئهۋهتكهن . ئهينى ۋاقىتتا ئاسىيادىكى ئۈچ چوڭ ھهربىي كۈچنىڭ بىرى
دهپ ئېتىراپ قىلىنغان ئۇدۇن خانلىقىنى يۈسۈپ قادىرخان ئۇدا بهش قېتىم ئۇرۇش قوزغاش ئارقىلىق ، 1006 -
يىلى ئۇدۇننى پۈتۈنلهي ئىسالمالشتۇرغان . 1007 - يىلى قاراخانىالر بىلهن غهزنهۋىلهر تۇنجى قېتىم
توقۇنۇشقاندىن كېيىن ، يۈسۈپ قادىرخان 1008 - يىلى خوتهنده چوڭ ئوغلى سۇاليمان ئارسالنخاننى قالدۇرۇپ ،
يهكهن ۋه قهشقهرده ئوغلى مهھمۇد تېكىن بىلهن ياغان تېكىننى ئىشقا قويۇپ ، غهزنهۋىلهرنىڭ پىتنىسىگه

ئالدىنىپ تاالپهت تارتقان جىيهنلىرىگه ياردهمگه كهلگهن .
   قاراخانىيالرنىڭ غهربىي ئىلىكخانى ئىلىك ناسىرخان 1013 - يىلى ( ھىجىرىيه 403 - يىلى ) ۋاپات بولغان.
ئۇ 992 - يىلى تاغىسى ۋه نائىب قاغان ھارۇن بۇغراخان ( 949 - 997 )تهرىپىدىن شىمالىي ئىلىكخانلىققا
تهيىنلهنگهن . ھارۇن بۇغراخان ۋاپات بولغاندا ، نهۋره ئاكىسى سهئىد ئهلى ئارسالنخان چوڭ قاغان بولۇپ ،
قهشقهرده تۇراتتى . ئۇ چوڭ ئوغلى ئهھمهد توغانخاننى باالساغۇندا ، يهنه بىر ئوغلى ئىلىك ناسىرخاننى
ئۆزكهندته ئىشقا قويغان . ئهلى ئارسالنخان قازا قىلغاندىن كېيىن، جىيهنى ھارۇن بۇغراخاننىڭ قهشقهر ۋه
خوتهننى بىرلىككه كهلتۈرگهن قابىل ئوغلى يۈسۈپ قادىرخان ( 969 - 1032 ) قهشقهر ۋه خوتهننى ئۆز ئىچىگه
ئالغان تارىم ۋادىسىدا نائىپ قاغان بولۇپ « قىدىرخان - قادىرخان » نامىنى قولالنغان . ئوغلى ئهھمهد
توغانخان چوڭ قاغان بولۇپ تهيىنلىنىپ ، باالساغۇندا تهختكه چىققان . توغانخان ئىنىسى ئىلىك ناسىرنى
غهربىي ئىلىكخان قىلىپ ئىشلهتكهن . ئهمما ئىلىك ناسىرخان ئاكىسىغا قارشى 1009 - يىلى 12 - ئايدا
باالساغۇنغا قوشۇن تارتىپ، « ئهدهپلهش ئۈچۈن يولغا چىققان » . ھالقىلىق پهيتته نهۋره ئاكىسى يۈسۈپ
قادىرخان    ئارىغا   چۈشۈپ ،   قاراخانىيالرنى    پارچىلىنىپ    كېتىشتىن  ساقالپ   قالغان . مهھمۇد   غهزنهۋى
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( 971 - 1030) قاراخان بىلهن ئىلىكخاننىڭ ئارىسىغا سالغان سوغۇقچىلىقنىڭ ئۈنۈم بهرگىنىنى كۆرۈپ ،
يالغۇز قالغان ئىلىك ناسىرخانغا ھۇجۇم قىلغان . قاراخان ئهھمهد توغانخان ئىنىسىدىن كۆڭلى ئازار يېگهچكه
ياردهم بهرمىگهن . ئهمما دانا يۈسۈپ قادىرخان دهل ۋاختىدا ئهسكهر ئهۋهتىپ ئىلىكخاننى قۇتقۇزۇپ قالغان .

نهتىجىده قاراخانىالر يهنه بىر قېتىم پارچىلىنىش خهۋپىدىن قۇتۇلۇپ قالغان. 
    1012 - يىلى يۈسۈپ قادىرخان ئابباسىيالر خهلىپىسى تهرىپىدىن « مهشرىق پادىشاھى » دېگهن مهرتىۋىگه

ئېرىشكهن . 1013 - يىلى مۇشۇ نامدا يهكهنده تهڭگه پۇل قۇيدۇرغان . 
   ئۇنىڭدىن كېيىن خهلىپه تهرىپىدىن نۇرغۇن مهرتىۋه ناملىرى بېرىلگهن بولۇپ ، ئهينى ۋاقىتتا ھېچبىر

ھۆكۈمران بۇنداق كۆپ ۋه يۇقىرى مهرتىۋه ناملىرىغا ئېرىشىپ باقمىغان ئىدى. 
( ناسىرىددىن + مهلىك مهنسۇر + مۇئىززۇ دىن ۋه دۆلهت + خاقان مۇئهييىد قاتارلىقالر ) . 

   1013 - يىلى ئىلىك ناسىرخان ۋاپات بولغاندا، ئۇنىڭ ئىنىسى مهنسۇر شىمالىي ئىلىكخانلىققا
تهيىنلهنگهن . ئهلى تېكىن ئىلىك ناسىرنىڭ ئورنىغا غهربىي ئىلىكخانلىققا تهيىنلهنگهن . 1014 - يىلى
قادىرخان قهشقهرنى ئىداره قىلغان . ئىككى قابىل ئوغلى خوتهن بىلهن يهكهننى ئىداره قىلغان . 1015 - يىلغا
كهلگهنده كهشمىردىن چاقىلىققىچه ، ئۇلۇغ پامىردىن قۇمۇلغىچه بولغان بىپايان زېمىندا يۈسۈپ قادىرخان
مۇتلهق ھۆكۈمرانغا ئايلىنىپ ، ئهمهلىي كۈچى چوڭ قاغان ۋه ئىلىكخانالردىن ئېشىپ كهتكهن . 1016 - يىلى
ئهلى تېكىن تۇنجى قېتىم ئۆزىنى قاغان دهپ جاكارالپ، غهرپته غهزنهۋىلهرنى ، شهرقته قىتانالرنى چىلالپ
كهلگهن . 1018 - يىلدىكى قاراخان - خىتاي ئۇرۇشىدىن كېيىنال ، چوڭ قاغان توغانخان قازا قىلغان . يۈسۈپ
قادىرخان دۆلهتنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن يهنه بىر قېتىم « ئهلى جهمهتى » گه يول قويغان . نهتىجىده قادىرخاننىڭ
قوللىشىدا شىمالىي ئىلىكخان مهنسۇر « ئارسالنخان » نامى بىلهن چوڭ قاغان بولغان . ئۇنىڭ ئورنىغا كىچىك
ئىنىسى ئهھمهد توغانخان2 شىمالىي ئىلىكخان بولغان . بىراق ئۇنىڭ دهۋرىده سابىق غهربىي ئىلىكخان ئهلى
تېكىن ئۆزىنى « قاغان» دهپ جاكارالپ ، سالجۇق ئوغۇللىرىنىڭ مهدهت بېرىشى بىلهن بىر مهھهل مۇستهقىل
بولۇۋالغان. يۈسۈپ قادىرخان ئهلى تېكىننى ئهل قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن باالساغۇنغا يۈرۈش قىلىپ ، 1024
- يىلى مهنسۇر ئارسالنخاننى تهختتىن چۈشۈرۈپ ، پايتهختنى باالساغۇندىن قايتا قهشقهرگه كۆچۈرۈپ كهلگهن
. پايتهختنى ئهينى ۋاقىتتا يۈسۈپ قادىرخاننىڭ بوۋىسى سۇاليمان ئارسالنخان باالساغۇنغا كۆچۈرۈپ ، ھازىرقى
قازاقىستان ۋه قىرغىزىستاننى ئىسالمالشتۇرغان ئىدى. ئهمما يۈسۈپ قادىرخاننى قېرىنداشلىرى ئهھمهد
توغانخان بىلهن ئهلى تېكىن ئېتىراپ قىلغىلى ئۇنىماي ، ھهر ئىككىسى ئۆزىنى قاغان دهپ جاكارلىغان . بۇ
ھال يۈسۈپ قادىرخاننىڭ مهھمۇد غهزنهۋى ئۇزاقتىن بېرى ئىزچىل تهلهپ قىلىۋاتقان ئىتتىپاق تۈزۈش
تهكلىپىگه ئىجابىي جاۋاپ قايتۇرۇشىغا تۈرتكه بولغان . 1026 - يىلى مارتنىڭ ئاخىرى « سۇمنات ئۇرۇشى »
دىن ئهمدىال قايتىپ كهلگهن مهھمۇد غهزنهۋى دهرھال ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتۈپ ، ۋهدىسى بويىچه سهمهرقهند
ئهتراپىدا ئۆزىدىن سهل ئىلگىرى يېتىپ كهلگهن يۈسۈپ قادىرخان بىلهن ئاپرىلنىڭ ئاخىرى ئۇچراشقان .
ئىسيانچى ئهلى تېكىن تهسلىم بولغان . ئهھمهد توغانخان بىر مهزگىل قىزىل قۇل چۆلىگه قېچىپ كېتىپ،
ئۇزاق ئۆتمهيال قايتىپ كېلىپ، توۋا قىلغان . يۈسۈپ قادىرخان ھهر ئىككىسىنى ئهپۇ قىلىپ، ئۇالرنى يهنىال

ئىلىكخان قىلىپ ئىشقا قويغان .
   ئهمما يۈسۈپ قادىرخان تارىم ۋادىسىدىن ئايرىلغاندا قۇچۇ ئۇيغۇر ئىدىقۇتلۇقى بىلهن ئۇدۇن ( خوتهن )
خانلىقى ئىسيان كۆتۈرۈپ مۇستهقىللىق جاكارلىغان . شۇڭا قادىرخان تېزدىن قايتىپ كېلىپ ، 1026 - يىل
ئاخىرىغىچه ئىسيانالرنى تىنجىتىپ بولغان . بۇ جهرياندا ئىككى ئۇكىسى يهنه بىر قېتىم ئىسيان كۆتۈرگهن.
شۇڭا يۈسۈپ قادىرخان 1027 - يىلى ئوغلى ياغان تېكىننى ( مۇھهممهد بۇغراخان - مهھمۇد كاشغهرىينىڭ
بوۋىسى ) ئهلى تېكىننى تۇتۇشقا ئهۋهتىپ ، ئۆزى باالساغۇندىكى توغانخاننى ئهسىر ئالغان . شۇنداق قىلىپ ،
قاراخانىيالر ئاخىرقى قېتىم پارچىلىنىشتىن ئامان قالغان . ئهلى تېكىن سالجۇقنىڭ نهۋرىسى يۈسۈپبهگنى
ئۆلتۈرگهندىن كېيىن ، سالجۇق ئوغۇللىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى بۇزۇلغان . ئۇندىن باشقا ئۇ
غهزنهۋىلهرنىڭ چېگرا ئهمهلدارى ئالتۇنتاشنى چېپىپ تاشالپ ، ئۆزىگه يهنه بىر ئاۋارىچىلىق تېپىۋالغان.
چىقىش يولى قالمىغان ئهلى تېكىن يهنه بىر  قېتىم  يۈسۈپ قادىرخاندىن  كهچۈرۈم تهلهپ قىلغان . قاغان ئۇنى 
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كهچۈرۈپال قالماي، يهنه غهربىي ئىلىكخان قىلىپ قويغان . بۇ ئىلتىپاتتىن قاتتىق خىجىل بولغان ئهلى تېكىن
زادىال يۈز ئۆرۈمهسلىككه قهسهم قىلىپ ، تاكى 1034 - يىلى ۋاپات بولغىچه بىرهر قېتىممۇ چاتاق چىقارمىغان .
ئۇ ۋهسىيىتىده بارلىق ئوغۇللىرىغا ئاغىسى يۈسۈپ قادىرخاننىڭ ئورنىغا قاغان بولغان ئوغلى قاغان سۇاليمان

ئارسالنخانغا سادىق بولۇش ھهققىده نهسىھهت قىلغان . 
   1026 - يىلدىكى بارلىق كىرىزىسالرنى ھهل قىلغاندىن كېيىن ، يۈسۈپ قادىرخان بۇرۇنقى تهجرىبه -
ساۋاقالرنى ئوبدان يهكۈنلهپ ، شىمالىي ئىلىكخاننى مهركهز بىلهن باغالش ئۈچۈن ، ئوغلى مۇھهممهد ياغان
تېكىننى ئىلىكخان قىلغان . ئهمما يهنىال تاغىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىغا ئىنساپ قىلىپ ، ئۇالرنى ئىزچىل غهربىي

ئىلىكخان قىلىپ ئىشقا قويغان .  
   « سهمهرقهند كېلىشىمى » بويىچه مهھمۇد غهزنهۋى سالجۇق ئوغۇللىرىنىڭ ئاتامانى ئىسرائىل ئارسالن
يابغۇنى ئالداپ ئاپىرىپ تۇتقۇن قىلىپ ، « كاالنجىر قهلئهسى » گه قاماپ قويغان . ئۇ يهتته يىلدىن كېيىن شۇ
قهلئهده ئۆلۈپ كهتكهن . بىردىنال غهزنهۋىلهر ، غهربىي ئىلىكخان ئهلى تېكىن ۋه ئوغۇزالر ئارىسىدا قورشاۋغا
چۈشۈپ قالغان باشسىز سالجۇق ئوغۇللىرى ئۆز ئىچىدىن توغرۇلبهگ بىلهن چاغرىبهگنى ئاقساقال قىلىپ
سايالپ، دهرھال پايتهخت قهشقهرگه كېلىپ ، يۈسۈپ قادىرخاندىن پاناھلىق تىلىگهن . گهرچه ئۇالر قهشقهرده
قادىرخاننىڭ ھىمايىسىده تۇرسىمۇ، ئهمما ھهر ۋاقىت ھوشيارلىقنى ساقالپ ، يهنه پاالكهتكه يولۇقۇشتىن
ساقالنغان . قادىرخان ئۇالرنى چاقىرتسا، ئىككى ئاكا - ئۇكا يوقىالڭ باھانىلهرنى تېپىپ ، بىرى ساالمغا كهلسه
يهنه بىرى كهلمهيتتى . ھهر ئىككىسىنى تهڭ تۇتۇپ قااللمىغان قادىرخان بىر كۈنى توغرۇلبهگنى تۇتۇپ قالغان .
ئاكىسى چاغرىبهگ ئهھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى پهملهپ ، دهرھال قهۋمىنى باشالپ قاچقان . يول ئۈستىده بىر
نهچچه قاراخانىالر شاھزادىسىنى گۆرۈگه ئېلىۋېلىپ ، ئارقىدىنال ئهلچى ئهۋهتىپ ، يۈسۈپ قادىرخاندىن ئىنىسى
توغرۇلبهگنى قويۇپ بهرسه ، شاھزادىلهرنى قويۇپ بېرىدىغىنىنى ئېيتىدۇ . قادىرخان چاغرىبهگنىڭ
زېرهكلىكىگه قول قويۇپ، ئىنىسىنى شهرتلىك قويۇپ بېرىدۇ . توغرۇلمۇ قادىرخانغا قهسهم قىلىپ ،
قاراخانىالرغا ئهبهدىي پاراكهنچىدىچىلىك سالمايدىغانلىقى ھهققىده كاپالهت بېرىدۇ . ئۇ ئاكىسى بىلهن

تېپىشىپال ، شاھزادىلهرنى يولغا سېلىپ قويىدۇ.
   بۇ ۋهقه 1028 - يىلى يۈز بهرگهن ئىكهن . ئۇالر يۈسۈپ قادىرخاندىن قۇتۇلغاندىن كېيىن ، تېخىمۇ قىيىن
ئهھۋالدا قالىدۇ . چۈنكى ئۇالر بۇرۇن تۇرغان جايالر غهربىي ئىلىكخانلىققا قارايتتى . ئهمدى ئۇالر ئۈچۈن يازدا
نۇر ئاتا يايالقلىرىدا يازالش ۋه قىشتا« جۇند » تا قىشالش خهتهرلىك ئىدى . شۇڭالشقا ئۇالر بۇ قېتىم مهھمۇد
غهزنهۋىدىن بىر پارچه يهر بېرىشنى تهلهپ قىلغان . مهھمۇدمۇ ئۇالرنىڭ قاراخانىالر بىلهن بىرلىشىۋېلىپ ،
ئۆزىگه ھۇجۇم قىلىشىدىن ئهنسىرهپ ، دهرھال خارهزمدىن بىر پارچه يهر ئايرىپ بهرگهن . سالجۇق ئوغۇللىرى
مۇشۇ يهرده تۇرۇپ ، ئهلى تېكىن بىلهن خارهزىم شاھى ، قاراخانىالر بىلهن غهزنهۋىلهر ئارىسىدا يۈز بهرگهن
توقۇنۇشالردىن ماھىرلىق بىلهن پايدىلىنىپ ، باش كۆتۈرۈش ئۈچۈن پۇرسهت كۈتكهن . ئهمما ئهجىلىنىڭ بهكمۇ
يېقىنلىشىپ قالغانلىقىنى سېزىۋالغان مهھمۇد غهزنهۋى ئۇالرغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ ، ئېغىر چىقىمغا
ئۇچراتقان . سالجۇق ئوغۇللىرى بۇ قېتىم مۇھهممهد بۇغراخان ( 991 - 1058 ) دىن پاناھلىق تىلىگهن . 1029 -
يىلى مهھمۇد دۆلىتىنى ئوغۇللىرى ئارىسىدا تهقسىم قىلىپ بهرگهن . شۇ يىلى باھاردا چاغرىبهگ داۋۇتنىڭ
ئوغلى ئالپ ئارسالن تۇغۇلغان . ئۇ ئوغلىغا بېشىنى سىالۋاتقان مۇھهممهد بۇغراخاننىڭ ئىسمىنى قويغان . دهل
شۇ يىلى كۈزده مهزكۇر بۇغراخانمۇ نهۋرىلىك بولغان . يۈسۈپ قادىرخان ئۇنىڭغا « مهھمۇد » دهپ ئىسىم
قويغان. ( خۇدا بۇ ئىككى پهرزهنتنى 1072 - يىلى باغداتتا قايتا جهم قىلغان ). چۈنكى بۇ ۋاقىتتا مهھمۇد
غهزنهۋى ئاللىبۇرۇن سهكراتقا چۈشۈپ قالغانىدى . يۈسۈپ قادىرخان چهۋرىسىنىڭ مهھمۇدتىن ئېشىپ
كهتكىدهك ئىستىداتلىق بىرى بولۇشىنى ئارزۇ قىلىپ ، ئۇنىڭغا « مهھمۇد» دهپ ئىسىم قويغان . 1030 - يىلى

29 - ئاپرىل مهھمۇد غهزنهۋى قازا قىلغان.
   مهھمۇد غهزنهۋى ھاياتىنىڭ ئاخىرقى تۆت يىلىدا ئىزچىل قاراخانىالر بىلهن ئابباسىيالرنىڭ بىۋاسته ئاالقه
قىلىشىغا  توسقۇنلۇق   قىلىپ  كهلگهن  بولۇپ ،  1025 - يىلى  مهھمۇدنىڭ  بىرمۇ  ئۇنۋانى  يوق ئىدى . ئهمما 
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قاراخانىالرنىڭ غهربىي ئىلىكخانىنىڭال خهلىپه تهرىپىدىن بېرىلگهن ئۈچ ئۇلۇغ مهرتىۋه نامى بار ئىدى .
مهھمۇد غهزنهۋى مهينهت ھىله ئىشلىتىپ ، ئىلىكخاننى خهلىپه ئالدىدا ئوسال قىلغاندىن كېيىن ، خهلىپىمۇ
قاتتىق رهنجىپ ، مهھمۇدقا بىر نهچچه خىل مهرتىۋه نامى ئىنئام قىلغان .ئهمما مهھمۇد قهستهن قاراخانىالردا
يۈز يىلدىن بېرى داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان « سۇلتان » ئۇنۋانىنى كهڭ قولالنغان . شۇ سهۋهپتىن ئهينى ۋاقىتتىكى
تارىخچىالر ئۇنى تارىختا تۇنجى سۇلتان نامىنى قولالنغان كىشى دهپ يازغان . ئهپسۇس ، تارىختا تۇنجى سۇلتان
ئۇنۋانىنى قولالنغان كىشى سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ئىدى . قاراخانىالرنىڭ 950 - يىلدىن بۇرۇنقى تارىخىدىن
خهۋهرسىز ئهرهب تارىخچىلىرىنىڭ بۇنى بىلمهسلىكى تهبىئىي ئىدى . ئۇ ھهتتا قاراخانىالر قاغانلىقىنى
شۇنچىلىك كىچىك كۆرسىتىشكه كۈچىگهنكى ، ئهينى ۋاقىتتىكى مۇتلهق كۆپ قىسىم تارىخچىالر  پهقهتال
ماۋهرائۇننهھردىكى بۇخارا ۋه سهمهرقهندنى ئۆز ئىچىگه ئالغان غهربىي ئىلىكخانلىقنىال قاراخانىالر شۇ دهپ
خاتا تونۇپ كهلگهن . مهھمۇدمۇ مهكتۇپالردا ئىلىكخاننى « ۋهزىرىم » دهپ تهشۋىق قىلىپ ، ھهر قايسى
ۋىاليهتلهرده كهڭ تارقاتقان . ئۇ ھهتتا بايلىقلىرىنى كۆز - كۆز قىلىش ئۈچۈن قاراخانىالر ئهلچىلىرىنى قارىتىپ
قويۇپ ، ئالدىن يۆتكهپ ئاپارغان بايلىقالرنى « سېلىق » تاپشۇرغان سىياقتا قايتۇرۇپ كېلىپ ئالدىغان . (

تهپسىالتىنى ئالپ ئارسالننىڭ ۋهزىرى نىزامۇل مۈلك يازغان سىياسهتنامه ناملىق ئهسهردىن ئوقۇۋېلىڭ ) . 
   مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ يۇقىرىقىدهك خاتالىقلىرى مۇھهممهد بۇغراخاننى قانداق غهزهپلهندۈرگهن بولسا ،
مهھمۇدنىڭ 1026 - يىلدىكى كېلىشىم بويىچه سىڭلىسى زهينهپ خاتۇننى بۇغراخانغا ۋاختىدا ياتلىق
قىلمىغانلىقى تېخىمۇ ئوغىسىنى قايناتقان . بۇنى ئۆزىگه ھاقارهت دهپ بىلگهن مۇھهممهد بۇغراخان سالجۇق
ئوغۇللىرىنى يۆلهپ ، شۇالر ئارقىلىق غهزنهۋىلهرنى چهكلهش سىياسىتىنى قولالنغان . بولۇپمۇ 1032 - يىلى 27 -
نويابىر ئاتىسى يۈسۈپ قادىرخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، غهزنهۋىلهر يېڭى قاغان سۇاليمان ئارسالنخاننى
مهنسىتمىگهن . ئۇندىن باشقا 1034 - يىلى ئهلى تېكىن ۋاپات بولغان ھامان ، غهربىي ئىلىكخانلىقتىكى «
ئهلى جهمهتى » قايتىدىن ھهرىكهتلىنىپ ، بۇ جاينى قاغانلىقتىن ئايرىپ چىقماقچى بولغان . بۇ ئهھۋالالر
مۇھهممهد بۇغراخاننىڭ سالجۇق ئوغۇللىرىنى تېخىمۇ يۆلهپ ، ئۇالر ئارقىلىق ھهم غهزنهۋىلهرنى ھهم ئىلىك

ناسىرخاننىڭ ئوغلى ئىبراھىمنى ئىسكهنجىگه ئېلىشىغا سهۋهپ بولغان .
   تۈركان خاتۇن دهل مۇشۇ ئىبراھىمنىڭ قىزى ئىدى . ئۇنداقتا غهربىي ئىلىكخانلىقنى چوڭ قاغانلىقتىن

ئايرىپ چىقىپ ، مۇستهقىل ھۆكۈم سۈرگهن ئىبراھىم بۆره تېكىن زادى كىم !؟؟ 
    ئهبۇ ئىسھاق ئىبراھىم ئهسلىده ئىلىك ناسىرنىڭ ئوغلى بولۇپ ، ئۇ 1013 - يىلى ئۆلۈپ كهتكهن دادىسىنىڭ
غهربىي ئىلىكخانلىقىغا خاقان بولۇشنى ئوياليتتى . بۇ مهقسهتته ئۇ 1032 - يىلى يۈسۈپ قادىرخان ۋاپات
بولۇشى بىلهنال ھهرىكهتكه ئۆتكهن . ئهمما ئهلى تېكىننىڭ ئوغۇللىرى دادىسىنىڭ ۋهسىيىتى بويىچه چوڭ
قاغانغا سادىق بولۇپ ، خوجهندنى بازا قىلغان ئىبراھىمنى كهسكىن چهكلهپ ، تۇتۇپ زىندانغا تاشلىغان .
ئهمما ئىبراھىم قىسقا ۋاقىت ئۆتۈپال 1033 - يىلى ئۆزكهنتتىكى ئاكىسى مۇھهممهد ( خهلىپه بهرگهن نامى
ئهينۇد دۆلهت ) نىڭ قېشىغا قېچىپ بېرىۋالغان . 1034 - يىلىغا كهلگهنده ئهلى جهمهتىنىڭ كاپالهت بېرىشى
بىلهن سۇاليمان ئارسالنخان ئۇنى ئهپۇ قىلغان . ھهتتا ئۇنى « بۆره تېكىن » ئۇنۋانى بىلهن تارتۇقالپ ، مهنسهپ
بهرگهن . ئهمما ئىبراھىم يهنىال مهخپىي ھالدا غهربىي ئىلىكخانلىقنى ئايرىپ چىقىش ئۈچۈن پائال ھهرىكهت
قىلغان . ئۇنىڭ مهخپىي ھهرىكىتىنى بهش قولدهك بىلىپ تۇرۇۋاتقان مۇھهممهد بۇغراخان ئاكىسىغا ھهر ۋاقىت
ئىبراھىمنى ۋاختىدا چهكلهش تهكلىپىنى بهرگهن . ئهمما سۇاليمان ئارسالنخان دادىسى يۈسۈپ قادىرخان مىڭ
تهسته ساقالپ قالغان بىرلىكنىڭ بۇزۇلماسلىقى ئۈچۈن ئىبراھىمغا قارشى ھېچقانداق تهدبىر قولالنمىغان . بۇ
خىل ۋهزىيهتتىن غهزنهۋىلهرمۇ پايدىلىنىپ كهتكهن . شۇ ۋهجىدىن مۇھهممهد بۇغراخان سالجۇق ئوغۇللىرىنى
قورالالندۇرۇپ ، غهزنهۋىلهر ۋه غهربىي ئىلىكخانلىق ئارىسىدا تهڭپۇڭلۇقنى ساقاليدىغان بىر كۈچ
سۈپىتىدهئىشلهتكهن . سالجۇق ئوغۇللىرىمۇ بۇغراخاننىڭ ھهربىي ياردىمى بىلهن تېزدىن ئۆزىنى كۈچهيتىپ ،
1037 - يىلى سهرهخسى دېگهن جايدا مهسئۇت غهزنهۋىنى مهغلۇپ قىلىپ ، تۇنجى خانلىق ئاساسىنى
خۇراساندا تىكلىۋالغان . 1036 - 1037 - يىللىرى مهركىزىي ئاسىيادا « بۆره تېكىن » دهپ شۆھرهت قازانغان
زېرهك ئىبراھىم ئىلىكخان دهرھال غهزنهۋىلهر  بىلهن  مهخپىي ئىتتىپاق  تۈزۈپ ،  يېڭىدىن  مهيدانغا   كهلگهن 
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65 ھېكمهتيار ئىبراھىم
 

سالجۇقىالر ۋه ئۇالرنىڭ ھامىيىسى مۇھهممهد بۇغراخانغا قارشى بىرلىكسهپ تۈزمهكچى بولۇپ ، 1038 - يىلى
4 - ئاۋغۇست سۇلتان مهسئۇتقا بىر مهكتۇپ يازغان . بىراق غهزنهۋىلهر بۇ چاغدا قاراخانىالر بىلهن
ئىتتىپاقداش بولغاچقا، ئوچۇق  سادا چىقىرالماي ، پهقهت « ئهمىر پازىل » دېگهن نامنى ئىلىكخانغا مهخپىي
بېرىپال جىمىپ كېتىدۇ . بۇنىڭدىن ئۈمۈدسىزلهنگهن ئىبراھىم يهنه بىر قېتىم ئاكىسى مۇھهممهدنىڭ يېنىغا
كهتمهكچى بولىدۇ . بىراق ئهلى تېكىننىڭ ئىلىكخان ئوغۇللىرى ئۇنى شهرققه( ئۆزكهند) ئۆتكۈزمهيدۇ .
شۇڭالشقا ئۇ ئامالسىز ئۇدۇل جهنۇپقا يۈرۈپ ، « سۇلتان مهسئۇد ئۈچۈن خىزمهت قىلىمهن » دهپ گهپ تارقىتىپ
، ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتۈپ خهتهل ۋه تاخارىستانغا كىرىدۇ . ئۇنىڭ تېز سۈرئهتته ھازىرقى بهدهخشان ۋه
تاجىكىستاننى ئىگىلهپ بولغانلىقىنى كۆرگهن مهسئۇد غهزنهۋى ، ئۇنى خۇراساندا ئوتتۇرىغا چىققان سالجۇق
ئوغۇللىرىدىن خهتهرلىك رهقىپ دهپ قاراپ ، 1038 - يىلى 18 - دېكابىر بهلختىن تېرمىزغا قاراپ ئاتلىنىدۇ .
بۆره تېكىن ئۇنىڭغا قارشى غهزنهۋىلهرنىڭ يېڭى رهقىبى سالجۇقىالر بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىدۇ . بۇ
پۇرسهتنى چىڭ تۇتقان چاغرىبهگ داۋۇت ئامۇ دهرياسى قىرغاقلىرىنى قولغا چۈشۈرۈش نىيىتىده دهرھال زور بىر
قوشۇننى خۇراساندىن ياردهمگه ئهۋهتىدۇ . بىردىنال ئىككى رهقىپ ئارىسىدا يېتىم قالغان سۇلتان مهسئۇد بۆره
تېكىن بىلهن ئهلى تېكىن ئوغۇللىرى ئارىسىدىكى ماجىراالرنىڭ ئېغىرلىقىنى نهزهرده تۇتۇپ ، ئۇالر بىلهن
جهڭ قىلىپ يېڭىلىپ قالغاندىن ، ئۇالرنىڭ ئىچكى ئۇرۇشتا خورىشىنى كۈتۈشنى ئهۋزهل بىلىدۇ . شۇڭا
ئۇرۇشمايال 1039 - يىلى 25 - يانۋار چېكىنىدۇ . بۇنى كۆرگهن بۆره تېكىن ئۇالرغا ئارقىدىن ھۇجۇم قىلىپ ،

غهزنهۋىلهرنىڭ خېلى كۆپ ھهربىي ئهشيا ۋه ئات - ئۇالغلىرىنى ئولجا ئېلىپ بىراقال كۈچىيىپ كېتىدۇ .    
زامانداش تارىخچى بهيھهقى ھىجىرىيه 431 - يىلدىكى ( 1040 م ) ۋهقهلهرنى بۆره تېكىننىڭ ئىلىكخان ئهلى
تېكىن ئوغۇللىرى ئۈستىدىن قازانغان غهلىبىلىرى بىلهن باشلىغان . دهرۋهقه ھازىر تېپىلغان تىلال پۇلالردىكى
ئۇچۇرالرغا قارىغاندا، ھىجىرىيه 431 - يىلى كهش ۋه سهمهرقهندته قۇيۇلغان پۇلالردا ئىبراھىم بۆره تېكىننىڭ
نامى ئويۇلغان بولۇپ ، بهيھهقىنىڭ بهرگهن ئۇچۇرلىرىنى تولۇق تهستىقلىماقتا . بۇ پۇلالردىكى ئۇچۇرالرغا
قارىغاندا بۆره تېكىن 432 - يىلى ( 1041 - يىلى ) بۇخاراغا كىرگهن. بۇ دېگهنلىك ئۇنىڭ غهربىي
ئىلىكخانلىقنى قولغا ئالغىنىدىن دېرهك بېرهتتى . بۇ جهرياندا شىمالدا ئوغۇزالردىن جهنۇپتا غهزنهۋىلهرگىچه،
شهرقته قارلۇقالردىن غهرپته سالجۇقىالرغىچه ھهر قايسى كۈچلهر ئهلى تېكىن ئهۋالدلىرى ۋه بۆره تېكىن
ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشتا تهرهپ تۇتۇپ قاتنىشىپ ، بۇ ئۇرۇشتىن ئۆزلىرىمۇ كۆپرهك مهنپهئهت ئالماقچى
بولۇشقان . ئهمما ئاخىرىدا بۆره تېكىن تهرهپدارلىرى ئۇتۇپ چىققان . غهلىته يېرى ، بۆره تېكىن غهربىي
ئىلىكخانلىقنى قولىغا ئېلىپ كۈچىيىپ كېتىشى بىلهنال ئۇنىڭ بۇرۇنقى ئىتتىپاقداشلىرى بىراقال ئۇنىڭ

ئهشهددىي رهقىبىگه ئايلىنىپ قالغان . 
   ئۇنداقتا قاراخانىالر قاغانلىرىدىن سۇاليمان ئارسالنخان بىلهن مۇھهممهد بۇغراخانالر بۇ جهرياندا نېمه

ئىشالر بىلهن بهند بوپقالغان !؟؟
    ھهممىگه مهلۇمكى ، 1018 - يىلى قاراخانىالر قولىدا ئېچىنىشلىق مهغلۇپ بولۇپ ، بىردىنال سهددىچىننىڭ
سىرتىدىكى شىمالىي ئاسىيانىڭ خوجىلىقىدىن ئۇيغۇرالرغا قارام ئهلگه ئايلىنىپ قالغان قىتان ( خىتاي )
خانلىقى( 907 -1124) ھهر ۋاقىت قاراخانىالردىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن پۇرسهت ئىزدهپ يۈرهتتى . ئۇالرنىڭ 1026 -
يىلى بىر مهلىكىسىنى يۈسۈپ قادىرخاننىڭ ئوغلىغا ياتلىق قىلىپ ، غهزنهۋىلهرگه مهخپىي ئهلچى ئهۋهتىپ ،
قاراخانىالرغا ئىككى تهرهپتىن ھۇجۇم قىلىش پىالنى بهربات بولغاندىن كېيىن، ئۇالر ئالتايدىكى مۇسۇلمان
بولمىغان يهمهكلهر ۋه ياباقۇالرنى قاراخانغا قارشى چوڭ ئىسيان چىقىرىشقا قۇترىتىپ كهلگهن . بىراق
ئۇالرنىڭ ھهممىسى قاراخاننىڭ كۈچىدىن ئهيمىنىپ جۈرئهت قىاللمىغان . 1037 - يىلدىن بېرى باشالنغان بۆره
تېكىن مالىمانچىلىقى ۋه سالجۇق ئوغۇللىرىنىڭ باش كۆتۈرۈشى ئېلىپ كهلگهن داۋالغۇش ئاخىرى ئۇالرغا
ئىسيان كۆتۈرۈش پۇرسىتى ئېلىپ كهلگهن . 1038 - يىلنىڭ بېشىدىال ئالتايدا قىتانالرنىڭ قوللىشىدا كهڭ
كۆلهمده  ئىسيان  چىققان . 1040 - يىلى  ۋهزىيهت  قولدىن  چىقىپ  كهتكهن . ئىبراھىم  بۇنى پۇرسهت بىلىپ ، 



ئىككى يىل ئىچىدىال ئهلى تېكىن ئوغۇللىرىنى ھهر خىل ئۇسۇلالر بىلهن پارچىالپ ، ھۇجۇم قىلىپ يۈرۈپ ،
ئاخىرىدا ئۇالرنى ھوقۇقلىرىدىن تولۇق مهھرۇم قىلغان . سۇاليمان ئارسالنخان ئالتايدىكى ئىسياننى
تىنجىتىش ئۈچۈن ئىنىسى مۇھهممهد بۇغراخان ۋه ئۇنىڭ ئوغلى ھۈسهيىن چاغرىتېكىننى چوڭ قوشۇنغا باش
قىلىپ ئهۋهتكهن . بۇغراخان بىر ئاي ئىچىدىال تۇيۇقسىز ئالتايدا پهيدا بولۇپ ، چاقماق تېزلىكىده جهڭ قىلىپ
، 1040 - يىلى 11 - ماي ئىسيانچىالرنى تولۇق تارمار قىلىپ، ياباقۇالر ئاقساقىلى بۇدراچقا ئۆلۈم جازاسى
بهرگهن . مهھمۇد كاشغهرىي دىۋاندا بۇ ھهقته ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن بۇ مهنزىرىنى تهپسىلىي سۈرهتلهپ بهرگهن
. ئارىدىن دهل 12 كۈن ئۆتۈپ ، غهربىي چېگرادا يهنه بىر تارىخىي ۋهقه يۈز بهرگهن . 1040 - يىلى 23 - ماي
سالجۇق ئوغۇللىرى قوشۇنلىرى چاغرىبهگ ۋه توغرۇلبهگنىڭ قوماندانلىقىدا مهھمۇد غهزنهۋى  ئوغلى سۇلتان
مهسئۇدنى داندانقان ئۇرۇشىدا مهغلۇپ قىلغان. شۇنىڭ بىلهن غهزنهۋىلهر خۇراسان ۋه ئىراننى سالجۇقىالرغا
ئۆتۈنۈپ بېرىشكه مهجبۇر بولۇپ، سالجۇقىالرنىڭ بۇ جايالردىكى نوپۇزىنى ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇر بولغان.
يهنه بىر تهرهپتىن سۇلتان مهسئۇد دهرھال قاراخانىالر خاقانى سۇلتان سۇاليمان ئارسالنخانغا ئهلچى ئهۋهتىپ،
ھهربىي ياردهم تهلهپ قىلغان. ئارسالنخان غهربىي ئىلىكخانغا تېزدىن مهسئۇدقا ھهمدهمده بولۇش بۇيرۇقى 
چۈشۈرگهچكه، ئۇنىڭ ئۈستىگه سالجۇقىالر ئهڭ تهپتارتىدىغان مۇھهممهد بۇغراخان زور قوشۇن بىلهن زهپهر
قۇچۇپ قايتىپ كېلىۋاتقان بولغاچقا ، ئاكا - ئۇكا سالجۇقىالر سۇلتان مهسئۇدقا يهنىمۇ زهربه بېرىشكه

پېتىنالماي، ئاساسلىق دىققىتىنى ئهزهربهيجان، ئهرمېنىيه ۋه ئاناتولىيه تهرهپلهرگه قارىتىشقا مهجبۇر بولغان .
 

2 . داندانقان ئۇرۇشىدىن كېيىنكى مهركىزىي ئاسىيادا كۈچلهر  تهڭپۇڭلۇقىنىڭ ئۆزگىرىشى 
    1040 - يىلدىكى داندانقان ئۇرۇشىدا سالجۇقىالرنىڭ غهلىبه قىلىشى ، ئىبراھىم بۆره تېكىننىڭ قاغان
بولۇش ئىستىكىنى يهنىمۇ كۈچهيتتى . ئۇ 1041 - يىلى بۇخارانى قولىغا ئېلىپال، « ناسىرۇل ھهق » ، «
مۇئهييىدۇل ئهدلى خاقان ئىبراھىم » دهپ پۇل قويدۇرغان. « مۇئهييىدۇل ھهق » ئهسلىده ئۇنىڭ دادىسى ئىلىك
ناسىرخاننىڭ مهرتىۋه نامى بولۇپ ، بۇ ئارقىلىق دادىسىنىڭ ئورنىغا مىراسخور بولغانلىقىنى ئىشارهت قىلسا ،
ئهلى تېكىن ئوغۇللىرى ئۈستىدىن قىلغان غهلبىسىگه قارىتا خهلىپىدىن « ناسىرۇل ھهق » ئۇنۋانى ئالغان . بۇ
ئېنىقال ئۇنىڭ مۇستهقىللىق جاكارلىغىنى ئىدى . مۇھهممهد بۇغراخان ئۇنىڭ ئهدىپىنى بهرمهكچى بولغاندا ،
سۇاليمان ئارسالنخان توسۇپ قويغان . داندانقان ئۇرۇشىدا مهغلۇپ بولغان مهسئۇد غهزنهۋىمۇ قهشقهرگه زور
ئهلچىلهر ئۆمىكى ئهۋهتىپ ، سالجۇقىالرغا قارشى ھهربىي ياردهم تهلهپ قىلغان . ئۇ ھهتتا دادىسى مهھمۇد 1026
- يىلدىن بېرى ئىجرا قىلىشقا ئۇنىمىغان « زهينهپ خاتۇننى ياغان تېكىنگه ياتلىق قىلىش » **مهسىلىسىنى
ئۆزى ھهل قىلىپ ، ھاممىسى زهينهپ خاتۇننى مۇھهممهد بۇغراخانغا 14 يىل كېچىكىپ ياتلىق قىلماقچى
بولغان . مۇھهممهد بۇغراخان غهزنهۋىلهرگه ھهربىي ياردهم بېرىشكه قهتئىي قارشى تۇرغان . چۈنكى ئۇ مهزكۇر
پاجىئهنى ئهسلىده مهھمۇد غهزنهۋى كهلتۈرۈپ چىقارغان دهپ قارايتتى . مهھمۇدنىڭ ئهينى چاغدا يۈسۈپ
قادىرخان ۋه قاراخانىالرغا قانداق شۇملۇقالرنى قىلغانلىقىنى يهنىال مۇھهممهد بۇغراخان ئوبدان بىلهتتى .
شۇڭا ئۇ ئاكىسىغا بۇ مهسىلىده يول قويمىغان . ئۇ ھهتتا زهينهپ خاتۇننى قوبۇل قىلىشنىمۇ خالىمىغان. ئهمما
سۇاليمان ئارسالنخاننىڭ ئوسال ھالدا قالغانلىقىنى كۆرۈپ نائىالج قوبۇل قىلغان . ئۇ خوتۇندىن ئىبراھىم
ئىسىملىك ئوغۇللۇق بولغان . مانا مۇشۇ شۇم خوتۇن 1058 - يىلى ھۈسهيىن بۇغراخان ( مهھمۇد كاشغهرنىڭ
دادىسى ) نىڭ تهختكه چىقىش مۇراسىمىدا قاراخانىالرنىڭ بارلىق قاغانلىرى ، شاھزادىلىرى ۋه ھهربىي -
مۈلكىي ئهمهلدارلىرىنى زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈپ ، 17 ياشلىق ئوغلىنى قاغان قىلىپ تىكلىگهن . بۇ ۋهقه
سالجۇقىالرنىڭ تاۋغاچ بۇغراخان ئىبراھىمغا ئۇدا ھۇجۇم قىلىپ ، ئاخىرىدا ئۇنىڭ جېنىغا زامىن بولۇش بىلهن

ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھامىيلىقىنى قاراخانىالردىن ئۆتكۈزۈۋېلىشىغا سهۋهپ بولغان.   
   غهزنهۋىلهر ، بۆلۈنگهن غهربىي ئىلىكخانلىق ۋه سالجۇقىالر مهسىلىسىنى اليىقىدا ھهل قىلىش ئۈچۈن
سۇاليمان ئارسالنخان ھىجىرىيه 433 - يىلى ( 1042 م ) قهشقهرده پهۋقۇلئادده چوڭ قۇرۇلتاي ئاچقان . مهزكۇر
قۇرۇلتايدا مۇرهككهپ ۋهزىيهت ئاستىدا بىرلىكنى بۇزماسلىق ، تاشقى دۈشمهنلهرگه پۇرسهت يارىتىپ
بهرمهسلىك قارار قىلىنىپ ، ئىبراھىم  بۆره  تېكىن بىلهن ئاكىسى مۇھهممهد بۆره تېكىنننىڭ غهربىي ئىلىك-
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خانلىقتىكى نوپۇزى ئېتىراپ قىلىنغان . ئىبراھىممۇ جاۋابهن چوڭ قاغانلىقنى ئهسال تاالشمايدىغانلىقى ،
ھازىرقى ئورنىغا قانائهت قىلىدىغانلىقى ھهققىده كاپالهت بهرگهن. شۇڭا ئۇ قۇرۇلتايدىن قايتىپ كهلگهندىن
كېيىن ، تېخىچه تهن بهرمىگهن ئهلى تېكىن ئوغۇللىرىنى سۈرۈپ چىقىرىپ ، ئۆزىنى پهقهت « تابغاچ بۇغراخان
» يهنى ، چوڭ قاغانغا تهۋه بۇغراخان دهپال ئاتىغان . تۈرك قهۋملىرى ئۇنى بۇزۇپ تهلهپپۇز قىلىپ ، « تاۋغاچ ،
تامغاچ، تافغاچ » دهپمۇ ئاتاپ كهلگهن .(ب ، م ، ۋ ، ف ھهرپلىرى ھهممىسى كالپۇك ھهرپلىرى. مهنه ئوخشاش ).    
   شۇنداق قىلىپ ، ئهسلىده قوشما قاغانلىق تۈزۈمى بويىچه داۋام قىلىپ كهلگهن قاغانلىقتا ئۈچىنچى
دهرىجىلىك قاغان نامى پهيدا بولغان. غهربىي ئىلىكخانلىق مهسىلىسىدىن باشقا غهزنهۋىلهر مهسىلىسىده
ئۇالرنى قولالش قارار قىلىنغان . سالجۇقىالرغا قارىتا ، ئۇالر غهربىي ئىلىكخانلىق ۋه غهزنهۋىلهرگه ئۇرۇش
ئاچمىسىال ئۇالرنى مهيلىگه قويۇپ بېرىش قارار قىلىنغان. بۇمۇ سالجۇقىالرنىڭ تاكى 1059 - يىلغىچه غهربىي

ئىلىكخانلىققا ، 1089 - يىلغىچه چوڭ قاغانلىققا قول سااللماسلىقىنىڭ سهۋهبىدۇر . 
    داندانقان ئۇرۇشىدىن كېيىن ، سالجۇقىالر ئاخىرى غهزنهۋىلهر ۋه غهربىي قاراخانىالرنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا
ئېرىشكهن . ئهمما بۈيۈك ( شهرقىي) قاراخانىالر تاكى 1089 - يىلغىچه سالجۇقىالرنى پهقهت ئۆزلىرى يۆلهپ
مهيدانغا چىقارغان كۈچ دهپ تونۇپ كهلگهن . پهقهت 1089 - يىلىال ئاندىن ئۇنىڭ ئىسالم دۇنياسىنى ھىمايه
قىلغۇچى چوڭ كۈچ ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان . سالجۇقىالرمۇ تاكى 1058 - يىلى يازدا سۇاليمان
ئارسالنخان ۋه مۇھهممهد بۇغراخانالر ۋاپات بولغىچه بولغان يىگىرمه يىلدا غهربىي قاراخانىيالرغا
چېقىاللمىغان . چۈنكى ئۇالرنىڭ يۈسۈپ قادىرخانغا جان قهرزى ، مۇھهممهد بۇغراخانغا ئادىمىگهرچىلىك
قهرزى بار ئىدى . ئۇالر بىراقال ۋاپات بولۇشى بىلهنال سالجۇقىالر ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتۈپ غهربىي قاراخانىيالرغا
ھۇجۇم قىلىشقا باشلىغان . بۇ ۋاقىتتا چوڭ قاغانلىقنىڭ ھالى خاراپ بولغاننىڭ ئۈستىگه ، تاۋغاچخان 1057
- يىلى يۈز بهرگهن ئىككى قاغان ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ۋه 1058 - يىلدىكى سۇيقهستتىن پايدىلىنىپ،
قاغانلىققا قاراشلىق ئۆزكهند ، ئاخسىكهند ، خوجهند، تۈنكهنت ، مىڭكهنت ، ئىسپىجاپ، شاش، ھهتتا
قوشۇمچه پايتهخت « قۇز ئوردۇ - باالساغۇن » نى ئىشغال قىلىۋالغان بولۇپ ، ئىبراھىم تابغاچ بۇغراخان
سالجۇقىالرغا ئۆزى يالغۇز تاقابىل تۇرالماي ، نائىالج ئابباسىيالر خهلىپىسى قائىم بىئهمرىلال ( 1001 -
1075)غا ھىجىرىيه 453 - يىلى ( 1061 م ) سالجۇقىالر ئۈستىدىن شىكايهت قىلغان . بىراق 1031 - يىلدىن
بېرى خهلىپه بولۇۋاتقان ، 1055 - يىلى سالجۇقىالرنى باغداتقا ئۆزى چاقىرىپ كهلگهن خهلىپه سالجۇقىالرغا بۇ
ھهقته پهقهت « نهسىھهت » قىاللىغان . ئهمهلىي تهدبىر قوللىنالمىغان . نهتىجىده سالجۇقىالرنىڭ ئۇدا سالغان
تهھدىتلىرىنى توسىيالمىغان ئىبراھىم تاۋغاچ بۇغراخان ئاخىرى يېڭى تهختكه چىقىپ، ئۆزىگه دوستلۇق
ئىزھار قىلىۋاتقان ئالپ ئارسالننىڭ تهلىپىگه قوشۇلۇپ ، ئۇنىڭ ئهمدىال 9 ياشقا كىرگهن ئوغلى مهلىكشاھقا
1064 - يىلى 11 ياشقا توشقان قىزى تۈركان خاتۇننى نىكاھالپ بېرىپ تۇققاندارچىلىق ئاالقىسى ئورنىتىدۇ .
بىراق سۇلتان ئالپ ئارسالن ھهر جهھهتتىن ھاكىمىيهت ئاساسىنى پۇختىالپ بولۇپال ، يهنه بېسىپ كېلىپ ،
غهربىي قاراخان تهۋهسىنى ئۆزىگه بېقىندۇرماقچى بولىدۇ . ھهر ئىككى قېرىنداش تهرهپ ئۇتۇپ چىقالمىغان بۇ
سۈركىلىش 1068 - يىلى تاۋغاچ ئىبراھىم بۇغراخاننىڭ پالهچ بولۇپ قازا قىلىشى ۋه 1072 - يىلى ئالپ

ئارسالننىڭ ئامۇ دهرياسى بويىدا پىچاق يهپ قازا قىلىشى بىلهن بىر مهھهل ئاخىرالشقان.
 

   زهينهپ خاتۇن:
  زهينهپ خاتۇن مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ سىڭلىسى ، مهسئۇت غهزنهۋىنىڭ ھاممىسى . 1026 - يىلدىكى
سهمهرقهند كېلىشىمى بويىچه ئهسلىده ياغان تېكىنگه ياتلىق قىلىنماقچى ئىدى. بىراق كېيىن مهھمۇد
غهزنهۋى ۋهدىسىدىن يېنىۋېلىپ، ياغان تېكىننىڭ غهزىپىنى قوزغىغان. 1040 - يىلى 23 - ماي غهزنهۋىلهر
سالجۇقىيالرنىڭ قولىدا « داندانقان» ئۇرۇشىدا قاتتىق مهغلۇپ بولۇپ، قاراخانىيالردىن ھهربىي ياردهم تهلهپ
قىلغان. مۇھهممهد بۇغراخان ئاكىسى بىلهن بۇ مهسىلىده يىرىكلىشىپ قالغان. زهينهپ شۇ قېتىمقى
ئهلچىلهر بىلهن ئهۋهتىلىپ، مۇھهممهد بۇغراخاننىڭ توقىلى بولغان. ئۇنىڭدىن ئىبراھىم ئىسىملىك بىر

ئوغۇل تۇغۇلغان. بۇ خوتۇنمۇ ئوغلى بىلهن بىلله 1059 - يىلى ئۆلتۈرۈلگهن.
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    يۈسۈپ قادىرخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، 1037 - يىلى سالجۇقىيالر باش كۆتۈرۈپ، غهزنهۋىلهرنى 1040 -
يىلى داندانقان ئۇرۇشىدا يېڭىۋېتىپ، شهرقىي ئىران ، ئافغانىستان ۋه غهربىي ئىلىكخانلىق تهۋهلىرىده
جىددىيچىلىك پهيدا قىلغان . غهزنهۋىلهر ۋه سالجۇقىيالر ئارىسىدىكى سۈركىلىشته قايسى تهرهپته تۇرۇش
شۇنداقال ئىچكى جهھهتتىكى « ھهسهن جهمهتى » بىلهن « ئهلى جهمهتى » ئارىسىدىكى ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش
ۋه تاشقى دىپلوماتىيه جهھهتتىكى پىكىر ئوخشىماسلىقى تۈپهيلىدىن ، 1041 - يىلى بىر پۈتۈن ھهيۋهتلىك
قاراخانىالر خاقانلىقى ئىككىگه بۆلۈنۈپ كېتىدۇ . بۇ ھادىسىلهر ئهمدىال 22 ياشقا كىرگهن يۈسۈپ خاس
ھاجىپقا قاتتىق تهسىر قىلىدۇ . بۇ ۋاقىتتا ئۇ قهشقهرده ئالىي بىلىم يۇرتىدا تهلىم ئېلىۋاتقانىدى . بۇ بۆلۈنۈش
ئاز كهلگهندهك 1056 - 1057 - يىللىرى شهرقىي قاراخانىالرنىڭ قاغانى سۇاليمان ئارسالنخان بىلهن ئىنىسى
مۇھهممهد بۇغراخان ئارىسىدا توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ . ئاخىرىدا ئىنىسى غالىپ كېلىپ، پايتهختنى قهشقهرگه
قايتىدىن كۆچۈرۈپ، 15 ئاي ھۆكۈم سۈرۈپ ، 1058 - يىلى مايدا سهلتهنهتنى دانىشمهن چوڭ ئوغلى ھۈسهيىن
چاغرى تېكىنگه ئۆتۈنۈپ بېرىدۇ . بىراق بۇ قارارغا نارازى بولغان توقىلى زهينهپ خاتۇن ** تهختكه چىقىش
زىياپىتى كۈنى قاراخانىالرنىڭ بارلىق خان جهمهتى ئهزالىرى ۋه دۆلهت ئهركانلىرىنى زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ .
نهتىجىده باغداتنى بېسىپ ياتقان سالجۇقىيالر جانلىنىپ كېتىپ، بارا - بارا تۈرك - ئىسالم دۇنياسىدا
قاراخانىالرنىڭ ئورنىنى ئالىدۇ. بۇ قااليمىقانچىلىقنىڭ تهسىرى تاكى 1069 - يىلى سۇاليمان ئارسالنخاننىڭ
ئوغلى ھهسهن بۇغراخان تاغىسى مهھمۇد توغرۇل قاراخان بىلهن قاغانلىقتا قايتا تهرتىپ ئورناتقۇچه داۋام
قىلىدۇ . 16 يىللىق سىياسىي مالىمانچىلىق تهخت ۋارىسى مهھمۇد كاشغهرىينىمۇ ئۆز ئېلىدىن ئايرىلىشقا
مهجبۇراليدۇ . بوۋىمىز مهھمۇد تهختنى دهپ داۋاملىق قان تۆكۈپ ، ئىچكى ئۇرۇش قىلىشنى خوپ كۆرمهستىن
ھهققىدىن ۋاز كېچىپ ، مۇساپىرلىق، بىلىم ئىگىلهش ۋه دۆلىتىنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن كالال قاتۇرۇشتىن
ئىبارهت مۈشكۈل يولنى تالاليدۇ . يۈسۈپ خاس ھاجىپ قهشقهرده 1069 - يىلى ساقىلىغا ئاق كىرگهن 50
يېشىدا يېزىشقا باشالپ، 1072 - يىلى دهسلهپكى نۇسخىسىنى پۈتتۈرۈۋاتقان ۋاقىتتا ، ئىسالم دۇنياسىنىڭ
مهنىۋى مهركىزى باغداتتا شاھزاده مهھمۇدمۇ تۈرك تىللىرى دىۋانىنى يېزىشقا باشاليدۇ . يۈسۈپ خاس ھاجىپ
شاھانه پهلسهپىۋى ئهسهر قۇتادغۇبىلىگنى ھهسهن بۇغراخانغا تهقدىم قىلىۋاتقان شۇ دهقىقىلهرده ** بوۋىمىز
مهھمۇد يهنه بىر شاھانه يېتۈك ئهسهر دىۋانۇ لۇغاتىت تۈركنى ئابباسىيالر خهلىپىسىنىڭ ئىزباسارى بولغان

ۋهلىئهھدىسىگه تهقدىم قىلىدۇ .
   قۇتادغۇبىلىگ مانا مۇشۇنداق قىيىن تارىخىي شارائىت ئاستىدا يورۇق كۆرگهن بولۇپ ، يۈسۈپ خاس ھاجىپ
بىر پۈتۈن خاقانلىقنىڭ بۆلۈنۈشى ، ھۆكۈمدارالرنىڭ رولى ، ئاۋامنىڭ تهقدىرى ، دۆلهتنىڭ ئىستىقبالى قاتارلىق
كۆپلىگهن سىياسىي ،  ھهربىي ، ئىجتىمائىي ، ئىقتىسادىي ۋه باشقا مۇھىم ساھهلهرده قانداق قىلغاندا دۆلهت
ۋه خهلقنىڭ ئىستىقبالىنى قوغداپ قالغىلى ، ھهر ۋاقىت كۈچلۈك ۋه ئادالهتپهرۋهر بولۇپ ، ئۇزۇن مهزگىل
سهلتهنهت سۈرۈپ ئۆتكىلى بولىدىغانلىقى قاتارلىقالر توغرىلىق چوڭقۇر پىكىر يۈرگۈزۈپ ، 50 يىللىق ھاياتىدا

ھېس قىلغان تۇيغۇلىرى ، يېڭىچه تهپهككۇرلىرى ، ئۈمۈدلىرى ۋه ئىدىيهلىرىنى بىزگه قالدۇرۇپ كهتكهن .
    1040 - يىلدىكى داندانقان ئۇرۇشىدا سالجۇقىالرنىڭ غهلىبه قىلىشى ، ئىبراھىم بۆره تېكىننىڭ قاغان
بولۇش ئىستىكىنى يهنىمۇ كۈچهيتتى . ئۇ 1041 - يىلى بۇخارانى قولىغا ئېلىپال، « ناسىرۇل ھهق » ، «
مۇئهييىدۇل ئهدلى خاقان ئىبراھىم » دهپ پۇل قويدۇرغان. «مۇئهييىدۇل ھهق » ئهسلىده ئۇنىڭ دادىسى ئىلىك
ناسىرخاننىڭ مهرتىۋه نامى بولۇپ ، بۇ ئارقىلىق دادىسىنىڭ ئورنىغا مىراسخور بولغانلىقىنى ئىشارهت قىلسا ،
ئهلى تېكىن ئوغۇللىرى ئۈستىدىن قىلغان غهلبىسىگه قارىتا خهلىپىدىن « ناسىرۇل ھهق » ئۇنۋانى ئالغان . بۇ
ئېنىقال ئۇنىڭ مۇستهقىللىق جاكارلىغىنى ئىدى . مۇھهممهد بۇغراخان ئۇنىڭ ئهدىپىنى بهرمهكچى بولغاندا ،
سۇاليمان ئارسالنخان توسۇپ قويغان . داندانقان ئۇرۇشىدا مهغلۇپ بولغان مهسئۇد غهزنهۋىمۇ قهشقهرگه زور
ئهلچىلهر ئۆمىكى ئهۋهتىپ ، سالجۇقىالرغا قارشى ھهربىي ياردهم تهلهپ قىلغان . ئۇ ھهتتا دادىسى مهھمۇد 1026
- يىلدىن بېرى ئىجرا قىلىشقا ئۇنىمىغان « زهينهپ خاتۇننى ياغان تېكىنگه ياتلىق قىلىش » مهسىلىسىنى
ئۆزى ھهل قىلىپ ، ھاممىسى زهينهپ خاتۇننى مۇھهممهد بۇغراخانغا 14 يىل كېچىكىپ ياتلىق قىلماقچى
بولغان .مۇھهممهد بۇغراخان غهزنهۋىلهرگه ھهربىي ياردهم  بېرىشكه قهتئىي  قارشى  تۇرغان . چۈنكى  ئۇ  مهزكۇر 
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پاجىئهنى ئهسلىده مهھمۇد غهزنهۋى كهلتۈرۈپ چىقارغان دهپ قارايتتى . مهھمۇدنىڭ ئهينى چاغدا يۈسۈپ قادىرخان ۋه
قاراخانىالرغا قانداق شۇملۇقالرنى قىلغانلىقىنى يهنىال مۇھهممهد بۇغراخان ئوبدان بىلهتتى . شۇڭا ئۇ ئاكىسىغا بۇ
مهسىلىده يول قويمىغان . ئۇ ھهتتا زهينهپ خاتۇننى قوبۇل قىلىشنىمۇ خالىمىغان. ئهمما سۇاليمان ئارسالنخاننىڭ
ئوسال ھالدا قالغانلىقىنى كۆرۈپ نائىالج قوبۇل قىلغان . ئۇ خوتۇندىن ئىبراھىم ئىسىملىك ئوغۇللۇق بولغان . مانا
مۇشۇ شۇم خوتۇن 1058 - يىلى ھۈسهيىن بۇغراخان ( مهھمۇد كاشغهرنىڭ دادىسى ) نىڭ تهختكه چىقىش مۇراسىمىدا
قاراخانىالرنىڭ بارلىق قاغانلىرى ، شاھزادىلىرى ۋه ھهربىي - مۈلكىي ئهمهلدارلىرىنى زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈپ ، 17 ياشلىق
ئوغلىنى قاغان قىلىپ تىكلىگهن . بۇ ۋهقه سالجۇقىالرنىڭ تاۋغاچ بۇغراخان ئىبراھىمغا ئۇدا ھۇجۇم قىلىپ ، ئاخىرىدا
ئۇنىڭ جېنىغا زامىن بولۇش بىلهن ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھامىيلىقىنى قاراخانىالردىن ئۆتكۈزۈۋېلىشىغا سهۋهپ بولغان. 

    غهزنهۋىلهر ، بۆلۈنگهن غهربىي ئىلىكخانلىق ۋه سالجۇقىالر مهسىلىسىنى اليىقىدا ھهل قىلىش ئۈچۈن سۇاليمان
ئارسالنخان ھىجىرىيه 433 - يىلى ( 1042 م ) قهشقهرده پهۋقۇلئادده چوڭ قۇرۇلتاي ئاچقان . مهزكۇر قۇرۇلتايدا مۇرهككهپ
ۋهزىيهت ئاستىدا بىرلىكنى بۇزماسلىق ، تاشقى دۈشمهنلهرگه پۇرسهت يارىتىپ بهرمهسلىك قارار قىلىنىپ ، ئىبراھىم
بۆره تېكىن بىلهن ئاكىسى مۇھهممهد بۆره تېكىنننىڭ غهربىي ئىلىكخانلىقتىكى نوپۇزى ئېتىراپ قىلىنغان .
ئىبراھىممۇ جاۋابهن چوڭ قاغانلىقنى ئهسال تاالشمايدىغانلىقى ، ھازىرقى ئورنىغا قانائهت قىلىدىغانلىقى ھهققىده
كاپالهت بهرگهن. شۇڭا ئۇ قۇرۇلتايدىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ، تېخىچه تهن بهرمىگهن ئهلى تېكىن ئوغۇللىرىنى
سۈرۈپ چىقىرىپ ، ئۆزىنى پهقهت « تابغاچ بۇغراخان » يهنى ، چوڭ قاغانغا تهۋه بۇغراخان دهپال ئاتىغان . تۈرك قهۋملىرى
ئۇنى بۇزۇپ تهلهپپۇز قىلىپ ، « تاۋغاچ ، تامغاچ » دهپمۇ ئاتاپ كهلگهن ( ب ، م ، ۋ ، ھهممىسى كالپۇك ھهرپلىرىدۇر ). 
شۇنداق  قىلىپ ، ئهسلىده قوشما قاغانلىق تۈزۈمى بويىچه داۋام قىلىپ كهلگهن قاغانلىقتا ئۈچىنچى دهرىجىلىك قاغان
نامى پهيدا بولغان. غهربىي ئىلىكخانلىق مهسىلىسىدىن باشقا غهزنهۋىلهر مهسىلىسىده ئۇالرنى قولالش قارار قىلىنغان
. سالجۇقىالرغا قارىتا ، ئۇالر غهربىي ئىلىكخانلىق ۋه غهزنهۋىلهرگه ئۇرۇش ئاچمىسىال ئۇالرنى مهيلىگه قويۇپ بېرىش
قارار قىلىنغان. بۇمۇ سالجۇقىالرنىڭ تاكى 1059 - يىلغىچه غهربىي ئىلىكخانلىققا ، 1089 - يىلغىچه چوڭ قاغانلىققا

قول سااللماسلىقىنىڭ سهۋهبىدۇر .
    داندانقان ئۇرۇشىدىن كېيىن ، سالجۇقىالر ئاخىرى غهزنهۋىلهر ۋه غهربىي قاراخانىالرنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا 
 ئېرىشكهن . ئهمما بۈيۈك ( شهرقىي) قاراخانىالر تاكى 1089 - يىلغىچه سالجۇقىالرنى پهقهت ئۆزلىرى يۆلهپ مهيدانغا
چىقارغان كۈچ دهپ تونۇپ كهلگهن . پهقهت 1089 - يىلىال ئاندىن ئۇنىڭ ئىسالم دۇنياسىنى ھىمايه قىلغۇچى چوڭ كۈچ
ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان . سالجۇقىالرمۇ تاكى 1058 - يىلى يازدا سۇاليمان ئارسالنخان ۋه مۇھهممهد بۇغراخانالر
ۋاپات بولغىچه بولغان يىگىرمه يىلدا غهربىي قاراخانىيالرغا چېقىاللمىغان . چۈنكى ئۇالرنىڭ يۈسۈپ قادىرخانغا جان
قهرزى ، مۇھهممهد بۇغراخانغا ئادىمىگهرچىلىك قهرزى بار ئىدى . ئۇالر بىراقال ۋاپات بولۇشى بىلهنال سالجۇقىالر ئامۇ
دهرياسىدىن ئۆتۈپ غهربىي قاراخانىيالرغا ھۇجۇم قىلىشقا باشلىغان . بۇ ۋاقىتتا چوڭ قاغانلىقنىڭ ھالى خاراپ
بولغاننىڭ ئۈستىگه ، تاۋغاچخان 1057 - يىلى يۈز بهرگهن ئىككى قاغان ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ۋه 1058 - يىلدىكى
سۇيقهستتىن پايدىلىنىپ، قاغانلىققا قاراشلىق ئۆزكهند ، ئاخسىكهند ، خوجهند، تۈنكهنت ، مىڭكهنت ، ئىسپىجاپ،
شاش، ھهتتا قوشۇمچه پايتهخت « قۇز ئوردۇ - باالساغۇن » نى ئىشغال قىلىۋالغان بولۇپ ، ئىبراھىم تابغاچ بۇغراخان
سالجۇقىالرغا ئۆزى يالغۇز تاقابىل تۇرالماي ، نائىالج ئابباسىيالر خهلىپىسى قائىم بىئهمرىلال ( 1001 - 1075)غا
سالجۇقىالر ئۈستىدىن شىكايهت قىلغان . بىراق 1031 - يىلدىن بېرى خهلىپه بولۇۋاتقان ، 1055 - يىلى سالجۇقىالرنى
باغداتقا ئۆزى چاقىرىپ كهلگهن خهلىپه سالجۇقىالرغا بۇ ھهقته پهقهت « نهسىھهت » قىاللىغان . ئهمهلىي تهدبىر
قوللىنالمىغان . نهتىجىده سالجۇقىالرنىڭ ئۇدا سالغان تهھدىتلىرىنى توسىيالمىغان ئىبراھىم تاۋغاچ بۇغراخان
ئاخىرى يېڭى تهختكه چىقىپ، ئۆزىگه دوستلۇق ئىزھار قىلىۋاتقان ئالپ ئارسالننىڭ تهلىپىگه قوشۇلۇپ ، ئۇنىڭ
ئهمدىال 10 ياشقا كىرگهن ئوغلى مهلىكشاھقا 1064 - يىلى 11 ياشقا توشقان قىزى تۈركان خاتۇننى نىكاھالپ بېرىپ
تۇققاندارچىلىق ئاالقىسى ئورنىتىدۇ . بىراق سۇلتان ئالپ ئارسالن ھهر جهھهتتىن ھاكىمىيهت ئاساسىنى پۇختىالپ
بولۇپال ، يهنه بېسىپ كېلىپ ، غهربىي قاراخان تهۋهسىنى ئۆزىگه بېقىندۇرماقچى بولىدۇ . ھهر ئىككى قېرىنداش تهرهپ
ئۇتۇپ چىقالمىغان بۇ سۈركىلىش 1068 - يىلى تاۋغاچ ئىبراھىم بۇغراخاننىڭ پالهچ بولۇپ قازا قىلىشى ۋه 1072 - يىلى 
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ئالپ ئارسالننىڭ ئامۇ دهرياسى بويىدا پىچاق يهپ قازا قىلىشى بىلهن بىر مهھهل ئاخىرالشقان.  
      

3 . تۈركان خاتۇننىڭ دهسلهپكى ھاياتى ۋه قاراخانىالر - سالجۇقىالر مۇناسىۋىتى 
   نوپۇزلۇق تارىخچىالرنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، غهربىي قاراخانىالرنىڭ قۇرغۇچىسى ئىبراھىم بۆره تېكىن
ھىجىرىيه 444 - يىلى ( 1052 م) ئاكىسى « ئهينۇد دۆلهت مۇھهممهد » ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، رهسمىي ھالدا
غهربىي قىسىم قاغانلىقنىڭ يهككه ھۆكۈمرانىغا ئايلىنىپ قالغان . ئۇنىڭ خوتۇنى كېيىنكى يىلى ، يهنى 1053
- يىلى بىر قىز تۇغقان . تاۋغاچ بۇغراخان بۇ قىزنىڭ ئىسمىنى « تۈركان » دهپ قويغان . بهزى تارىخىي
مهنبهلهرده « تۈركان » ئىسمى تۇنجى قېتىم سۇتۇق بۇغراخاننىڭ قىزلىرىدىن بىرىنىڭ ئىسمى ئىكهنلىكى
قهيت قىلىنغان . يهنه بهزى تارىخچىالر « تۈركان » نامىنىڭ ھۆرمهت نامى ئىكهنلىكىنى ، ئۇنىڭ ئهسلى
ئىسمىنىڭ نامهلۇم ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشكهن . ئىبراھىم تاۋغاچ بۇغراخان « ئهلى جهمهتى » دىن
چىققان ھۆكۈمدار بولۇپ ، دادىسى ئىلىك ناسىرخان دهل شۇ ئهلى جهمهتىنىڭ ئاتىسى  « سهئىد ئهلى
ئارسالنخان » نىڭ ئوغلى ئىدى. ئارسالنخان مۇسا بۇغراخاننىڭ ئوغلى ئىدى . ئۇ سۇتۇق بۇغراخاننىڭ چوڭ
ئوغلى ئىدى . ئهمما چوڭ قاغان سۇاليمان ئارسالنخان بىلهن نائىب قاغان مۇھهممهد بۇغراخان « ھهسهن جهمهتى
» دىن چىققان بولۇپ ، ئۇالرنىڭ دادىسى يۈسۈپ قادىرخان دهل ئاشۇ مهشھۇر ھهسهن جهمهتىنىڭ ئاتىسى « ھارۇن
(1-ھهسهن) بۇغراخان » نىڭ ئوغلى ئىدى . ھارۇن بۇغراخان سۇاليمان ئارسالنخاننىڭ ئوغلى ، ئۇ سۇتۇق

بۇغراخاننىڭ كىچىك ئوغلى ئىدى . 
    يۈسۈپ قادىرخان « ئهلى جهمهتى » نىڭ 1000 - 1030 - يىلالردىكى خاتالىقلىرىنى كۆزده تۇتۇپ ، ئۇالرنى
مهركىزىي خاقانىيه ئۆلكىسى ۋه شىمالىي ئىلىكخانلىق تهۋهسىدىن غهربىي ئىلىكخانلىق تهۋهسىگه
سۈرۈۋهتكهن ئىدى . چۈنكى ئۇالر ئۇرۇشقا ماھىر بولغاچقا، ئۈچ رهقىپ جايالشقان غهربىي چېگرانى ئۇالرغا ھاۋاله
قىلىش دانالىق ئىدى . ئهمما يۈسۈپ قادىرخاندىن كېيىن ، باشقۇرۇش ۋه تىزگىنلهش يېتهرلىك بولمىغاچقا ،
ئهلى جهمهتىدىن كېلىپ چىققان خانزادىلهردىن مۇھهممهد بىلهن ئىبراھىم غهربىي ئىلىكخان تهۋهسىنى
مۇستهقىل قىلىپ ئايرىپ چىققان . شۇندىن بېرى « ئهلى جهمهتى » 1042 - يىلدىن تاكى 1212 - يىلغىچه
ئىزچىل غهربىي قىسىمغا ، « ھهسهن جهمهتى » 999 - يىلدىن تاكى 1212 - يىلغىچه ئىزچىل قىرغىزىستان ،
تاجىكىستان ، قازاقىستان ، ۋه تارىم ۋادىسى قاتارلىق مهركىزىي قىسىمغا بىۋاسته ھۆكۈمرانلىق قىلغان .

ئۇالرنىڭ قارمىقىدا يهنه قۇچۇ ئۇيغۇر ئىدىقۇتلۇقى ۋه قىتان خانلىقى قاتارلىق قارام ئهللهر بار ئىدى . 
    تۈركان خاتۇن ئىسمى - جىسمىغا اليىق تۈركان بولۇپ چوڭ بولغان . ئۇ كىچىك ۋاختىدىن باشالپال دادىسىنىڭ
كۆڭۈل قويۇپ پهرۋىش قىلىشىدا ، كېلهچهكته جاھاننى تىترهتكىدهك تاالنت ئىگىسى بولۇپ ئۆسكهن . ئاتا -
بالىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئوخشىتىش زۆرۈر بولسا ، ئۇالر تارىختىكى ئهجداتلىرى بولغان ئالپ ئهرتۇڭا قاغان
بىلهن قىزى قاز خاتۇنغا ئوخشاپ قېلىشى مۇمكىن . بىرال پهرقى قاز خاتۇن ھاكىمىيهتكه ئارىالشمىغان . ئهمما

تۈركان خاتۇن غايهت زور دۆلهتنى ئۆزى تهنھا قولىدا تۇتۇپ تۇرالىغان .
   تۈركان خاتۇننىڭ 11 يېشىدىال سالجۇقىالرنىڭ 9 ياشلىق شاھزادىسىگه ئۆيلهندۈرۈلۈش ئىشىغا كهلسهك ،
ئهسلىده 1040 - يىلدىن بۇيان ئۆز ئارا رهقىپلهرگه ئايلىنىپ ، 1058 - يىلدىن بېرى كۆپ قېتىم ئۇرۇش قىلغان
غهربىي قاراخانىالر بىلهن سالجۇقىالر 1064 - يىلغا كهلگهنده بىردىنال رهقىپلهردىن ئىتتىپاقداشالرغا ئايلىنىپ
قالدى . چۈنكى سۇلتان توغرۇلبهگ 1063 - يىلى 12 - سېنتهبىر جۈمه ( ھىجىرىيه 455 - يىلى رامىزاننىڭ 18 -
كۈنى ) تۇيۇقسىز قازا قىلغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭ ۋهزىرى ۋهسىيىتى بويىچه چاغرىبهگ داۋۇتنىڭ ئوغلى
سۇاليماننى سۇلتان قىلىپ تىكلىدى . ئۇنىڭ ئانىسى شۇ چاغدا توغرۇلبهگنىڭ نىكاھىدا ئىدى . ئهمما ئاۋام -
خهلق چاغرىبهگنىڭ يهنه بىر جهسۇر ئوغلى ئالپ ئارسالن مۇھهممهدنى قولالپ سۇلتان قىلىپ تىكلىدى . ئهمما
ھهر قايسى جايالردىكى سالجۇقىالر خانزادىلىرى ئۇنى ئېتىراپ قىلماي ئۇرۇش ئېالن قىلغان . يېتىم قالغان
ئالپ  ئارسالن  دهرھال  بىر  تهرهپتىن  شهرقتىكى  كۈچلۈك  خوشنىسى  ئىبراھىم  بۇغراخان  بىلهن  يارىشىپ ،  
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كۈيئوغۇل قىلىپ ، كهلگۈسىده ئوغلىنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش قىيىن كۈنده قالماسلىقى ئۈچۈن ئهلچىلهرنى
ئهۋهتكهن . بۇغراخانمۇ بۇنى ماقۇل كۆرۈپ ، ئارزۇلۇق قىزىنى 1064 - يىلى ئالپ ئارسالننىڭ ئوغلى مهلىكشاھقا
ياتلىق قىلغان . ( مهلىكشاھ 1055 - يىلى 16 - ئاۋغۇست تۇغۇلغان ). ئالپ ئارسالنخانمۇ بىر قىزىنى
بۇغراخاننىڭ ئوغلى « شهمسۇل مۈلۈك ناسىر » غا ياتلىق قىلىپ كۈيئوغۇل قىلىۋالغان . شۇنداق قىلىپ مۇشۇ
قايچا قۇدىلىق مۇناسىۋهت ئالپ ئارسالننىڭ بارلىق دۈشمهنلىرىنى تېز سۈرئهتته تىنجىتىپ ، سالجۇقىالر
سهلتهنىتىنى تېخىمۇ كۈچهيتىشىده مۇھىم رول ئوينىغان . لېكىن ئۇزاق ئۆتمهيال سۇلتان ئالپ ئارسالن غهربىي
قاراخانىالرنى بېقىندۇرۇش ئۇرۇشىنى قايتا قوزغىغان . ئۇ 1066 - يىلى ئاستانه مهرۋىدىن ئاتلىنىپ ئامۇ
دهرياسىدىن ئۆتۈپ ، ئۇلۇغ بوۋىسى « سالجۇق » نىڭ مازىرىنى تاۋاپ قىلىش باھانىسىده ئهسكهر تارتىپ ، جۇند
قا يېتىپ كهلگهن . سالجۇق مۇشۇ جايغا دهپنه قىلىنغان بولۇپ ، بۇ يهر ئهسلىده ئىبراھىم تاۋغاچ بۇغراخانغا
قاراشلىق جاي ئىدى. بىراق بۇ قېتىم سۇلتان ئالپ ئارسالن بۇ جاينى ئۆزىگه تهۋه قىلىپ ، ئۆرگهنچ ئارقىلىق
ئايلىنىپ ، قايتا مهرۋىگه قايتىپ كهلگهن . بۇ ۋاقىتتا ئىبراھىم بۇغراخان شهرقته سۇاليمان ئارسالنخاننىڭ
ئوغلى ھارۇن ( ھهسهن ) بۇغراخاننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ، بۇرۇن ئىگىلىۋالغان چوڭ قاغانلىق زېمىنلىرىدىن
چېكىنىۋاتقان ۋاختى بولۇپ ، ئالپ ئارسالنغا قارشى ھهرىكهت قىاللمىغان . ئالپ ئارسالنخان  ياندۇرقى يىلى
ئوغلى مهلىكشاھنى ۋهلىئهھدى دهپ ئېالن قىلىپ ، ھهر قايسى سالجۇق بهگزادىلىرىگه دۆلهتنى تهقسىم قىلىپ

بهرگهن . 
     1068 - يىلى ئىبراھىم بۇغراخان ۋاپات بولغان.

    1069 - يىلى يۈسۈپ خاس ھاجىپ ھهسهن بۇغراخاننىڭ تهلىپى بىلهن « قۇتادغۇ بىلىگ » نى يېزىپ چىققان .

ئۇزاق ئۆتمهي ئالپ ئارسالن ۋهزىرى مىزامۇل مۇلۈكمۇ « سىياسهتنامه » ناملىق بىر ئهسهرنى يېزىپ چىققان .
ھهر ئىككى كىتاپ قاغانلىقنىڭ « ھۆكۈمدارلىق دهستۇرى» بولۇپ ، قۇتادغۇ بىلىگ يۈكسهك يۇقىرى بهدىئىي
ماھارهت بىلهن شېئىرىي شهكىلده يېزىلغان بولسا ، سىياسهتنامه بايان خاراكتېرلىق شهكىلده يېزىلغان . ھهر
ئىككى كىتاپ ئىككى سۇاللىنىڭ كېيىنكى يۈز يىللىق گۈللىنىشى ۋه ئىككى يۈز يىللىق مهۋجۇتلۇقىغا

ئاساس سالغان. 
 

3 . تۈركان خاتۇننىڭ سىياسىي ۋه ھهربىي ئىشالرغا ئاكتىپ ئارىلىشىپ، ئابباسىيالر خهلىپىسى
ۋه سالجۇقىالر سۇلتانىنى تىكلهپ چىقىشىغىچه 

   ئالپ ئارسالنخان ئوغلى مهلىكشاھنى بهزى ھهربىي يۈرۈشلهرگه بىلله ئېلىپ چىقسا ، بهزى يۈرۈشلهرده
ئورنىغا نائىپ قىلىپ قوياتتى. مهقسىتى ئۇنى ھهم ئهسكىرىي ئىشالردا ھهم ھاكىمىيهت ئىشلىرىدا پىشۇرۇش
ئىدى. ئهمما ئهمدىال 15 ياشقا كىرگهن مهلىكشاھ يهنىال كىچىك كېلىپ قالدى . شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ تومۇرىدا
ئالپ ئهرتۇڭا قاغان ، سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ۋه دادىسى ئىبراھىم بۇغراخاننىڭ قېنى ئېقىۋاتقان خانىشى 17
ياشلىق تۈركان خاتۇن مهلىكشاھنىڭ بۇ جهھهتتىكى بارلىق ئهندىشىلىرىنى يوق قىلغان . ئهھۋال شۇ تهرىقىده
داۋام قىلىۋاتقاندا ، بىردىنال شهرقىي رىم ئىمپىرىيىسى غايهت زور قوشۇن بىلهن ۋان كۆلى ئهتراپىغا يېتىپ
كهلگهن . ئالپ ئارسالن يېقىن ئهتراپتىكى ئازغىنه ئهسكهرلىرىنى ئاران توپالپ ، تېزدىن ۋانغا يېتىپ بارغان.
1071 - يىلى 26 - ئاۋغۇست جۈمه كۈنى تارىخنىڭ يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتكهن « ماالزگىرت ئۇرۇشى »

سالجۇقىالرنىڭ غهلىبىسى بىلهن ئاخىرالشقان.  
بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتىن كېيىن سالجۇقىالر قىسقا مهزگىل ئهمىنلىك دهۋرىگه كىرىپ ، تۈركان خاتۇن باغداتقا
بۇخارادىن ھهر خىل سهرخىل كىشىلهرنى يۆتكهپ ئهكىلىپ ، سالجۇقىالرنىڭ كۈنسىرى ئېشىۋاتقان
ئېھتىياجىنى قامداشقا باشلىغان . مهھمۇد كاشغهرىيمۇ دهل مۇشۇ مهزگىلده تۈركان خاتۇننىڭ تهكلىپى بىلهن
باغداتقا يېتىپ كېلىپ ، 1072 - يىلى 25 - يانۋار قۇتلۇق دىۋاننى يېزىشقا باشلىغان . بىراق شۇ يىلى كۈزده
يۇقىرىقى غهلبىسىدىن خېلىال مهغرۇرلىنىپ قالغان ئالپ ئارسالنخان غهلىبه پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ، غهربىي
قاراخانىالرنى ئۆزىگه تولۇق  بېقىندۇرماقچى  بولۇپ ، 200 مىڭدىن ئوشۇق  ئهسكهر  بىلهن  22  كۈنده  ئۇدا ئامۇ  



دهرياسىدىن ئۆتكهن . ئاندىن شۇ جايدىكى قهلئهلهر قوماندانى يۈسۈپبهگ خارهزىمىنى ئۆلتۈرمهكچى بولغاندا ،
ئهكسىچه ئۇنىڭ خهنجىرىده جان بهرگهن . 1072 - يىلى 22 - نويابىر يۈز بهرگهن بۇ ۋهقه سهلتهنهتلىك
سۇلتاننىڭ ھاياتىنى پاجىئه بىلهن تۈگهتكهن . ئۇ 1060 - يىلى 16 - ئىيۇل ۋاپات بولغان چاغرى بهگ داۋۇتنىڭ
ئوغلى بولۇپ ، ئۇ مىكائىلنىڭ ئوغلى ، ئۇ سالجۇقنىڭ ئوغلى ئىدى . ئۇنىڭ دادىسى 1028 - يىلى
يۈسۈپقادىرخاننىڭ پاناھىدا ، كېيىنچه ئۇنىڭ ئوغلى مۇھهممهد بۇغراخاننىڭ قوللىشىدا خانلىق قۇرغان
بولغاچقا ، ئاتا - باال قاراخانىالر قاغانلىقىغا قارىتا يامان نىيهتته بولمىغان . ئهمما غهربىي قاراخانىالرنى
بىۋاسته باشقۇرۇش ئىستىكى سۇلتاننىڭ جېنىغا زامىن بولغان . سۇلتان ئالپ ئارسالن ئۆلۈش ئالدىدا ۋهسىيهت
قىلىپ  « كىمكى سهلتهنىتى كۆككه تاقاشقان ئالپ ئارسالننى كۆرمهكچى بولسا ، مهرۋىگه كېلىپ قارىسا ،
ئۇنىڭ يهرگه دهپنه قىلىنغىنى كۆرىدۇ» دېگهن جۈملىنى قهبره تېشىغا يېزىشقا بۇيرۇق قىلىدۇ . ئاندىن ئۆزى
بىلله ئېلىپ كهلگهن ئوغلى مهلىكشاھنى سۇلتان دهپ جاكارالپ ، بارلىق قوماندانالرنى ۋهزىرى ئارقىلىق
قهسهم قىلدۇرۇپ ۋاپات بولىدۇ . مهلىكشاھ ئۇنىڭ مېيتىنى ئېلىپ ، 22 كۈنده كهچكهن ئامۇ دهرياسىدىن ئۈچ
كۈندىال چېكىنىپ كېتىدۇ . ئىبراھىم بۇغراخاننىڭ ئوغلى ، ئالپ ئارسالننىڭ كۈيئوغلى « شهمسۇل مۈلۈك
ناسىرخان » قېيناتىسىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ ، سالجۇقىالرنىڭ چېكىنىپ كهتكىنىنى ئاڭالپال ، تېرمىزگه ھۇجۇم
قىلىپ ، بۇرۇنقى زېمىنلىرىنى قايتۇرۇۋېلىشقا باشلىغان . بۇ ۋاقىتتا ئالپ ئارسالننىڭ يهنه بىر ئوغلى ئىياز
بهلختىن چىقىپ ، غهرپكه يۈرۈپ كهتكهن بولۇپ ، بهلخ ئاھالىسى ئهنسىرهپ دهرھال غهربىي قاراخاندىن
ئامانلىق تهلهپ قىلغان . ناسىرخان بهلخنى قولىغا ئالغان. ئىياز بۇنى ئاڭالپ ، قايتىپ كېلىپ ، بهلخنى قايتا
قولىغا ئېلىپ ، ئون مىڭ ئهسكهر بىلهن ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتۈشىگه غهربىي قاراخانىالر قوشۇنى ھۇجۇم قىلىپ

، 1073 - يىلى مارتتا كۆپىنچه ئهسكىرى ئامۇ دهرياسىدا غهرق بولۇپ ئۆلگهن .
 

4 . تۈركان خاتۇننىڭ سالجۇقىالر سىياسىي تارىخىغا چوڭقۇر تهسىر كۆرسىتىشى :
   مهلىكشاھ سۇلتان بولغاندىن كېيىن ، باشقا سالجۇقىالر بهگلىرى ئۇنى ئېتىراپ قىلغىلى ئۇنىماي كهڭ
كۆلهمده ئىچكى ئۇرۇش باشلىنىپ كهتكهن . چۈنكى ئالپ ئارسالنخان ئهينى ۋاقىتتا ئۇالرغا دۆلىتىنى تهقسىم
قىلىپ بهرگهن ئىدى. ھالقىلىق پهيتته تۈركان خاتۇن بىلهن ۋهزىر نىزامۇل مۇلۈك چىڭ تۇرۇپ يېڭى سۇلتان
مهلىكشاھنى ساقالپ قالغان . 1074 - يىلغا كهلگهنده ئىچكى ئىسيانالر تىنجىتىلىپ، ئابباسىالر خهلىپىسى
مهلىكشاھقا «جااللۇ دۆلهت » ، تۈركان خاتۇنغا « خاتۇن جااللىيه » نامىنى بهرگهن . مهلىكشاھ ئىسيانالرنى
تولۇق تىنجىتىپ بولۇپال ، قايتىدىن غهربىي قاراخان زېمىنىغا ھۇجۇم قىلىپ ، تېرمىزنى ئىگىلىگهن . بۇ
شهھهرنى قوغداۋاتقان تۈركان خاتۇننىڭ قېرىندىشىنى ئۆلتۈرمهستىن، ئهكسىچه ھۆرمهت بىلهن يولغا سېلىپ
قويغان . ئاندىن ئۇدۇل سهمهرقهندكه يۈرۈش قىلغان . ئهمما ناسىرخان ۋهزىر نىزامۇل مۇلۈكنىڭ ۋاستىسىده
سۇلتان مهلىكشاھ بىلهن سۈلھى تۈزۈپ ، ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قالغان . سۇلتان شۇندىال خۇراسان ئارقىلىق
رهي شهھهرىگه قايتىپ كهلگهن . دهل مۇشۇ مهزگىلده مهلىكشاھنىڭ تهختىگه كۆز تىكىپ يۈرگهن قېرىندىشى
ئىياز ئۆلۈپ كهتكهن. سۇلتانلىق تالىشىدىغان رهقىپلهر شۇنىڭ بىلهن تۈگىگهن . مهلىكشاھ ئۇنىڭ تهۋهسىنى
يهنه بىر ئىسىنى شاھابىدىن تهكهشكه بۆلۈپ بهرگهن . بۇ 1074 - يىل ئىچىدىكى ۋهقهلهر ئىدى . بۇ يىلى يهنه
شهرقىي قاراخانىالرنىڭ قاغانى مهھمۇد توغرۇلخان ( يۈسۈپ قادىرخاننىڭ ئوغلى ) ۋاپات بولۇپ ، ئورنىغا ئوغلى
ئۆمهرخان قاغان بولغان . ئهمما كېسهلچان قاغان ئالته ئاي بولمايال ۋاپات بولغان . نهتىجىده قاغانلىق تهختىگه

مهھمۇد كاشغهرىنىڭ تاغىسى نائىب قاغان ھهسهن بۇغراخان ( 2 ھارۇن ) ئولتۇرغان.
    1075 - يىلى 1 - ئاپرىل 44 يىل خهلىپه بولغان ئابباسىيالر خهلىپىسى قائىم بىئهمرىلالھ ۋاپات بولغان .
ئۇنىڭ ئانىسى ئهرمهن بولۇپ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگهن ئايال ئىدى . ئانىسى 1060 - يىلى ئاۋغۇستتا ۋاپات بولغان .
خهلىپه ئۆلۈش ئالدىدا ۋهلىئهھدىسى ۋه نهرۋىسى ئوبۇلقاسىم ئابدۇلال ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى قائىمنى خهلىپه
قىلىپ  تهيىنلىگهن . چۈنكى  ئۇنىڭ  ئوغلى  ئۇ ھايات  ۋاختىدىال  ئۆلۈپ كهتكهن ئىدى . بۇ نهۋرىسىمۇ دادىسى 
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ۋاپات بولۇپ ، ئالته ئايدىن كېيىن تۇرۇلغان بىردىنبىر قادىر جهمهتىگه تهۋه ئوغۇل ئىدى . ئهمما قىسمهت بۇ بالىغا
ھهر ۋاقىت تهتۈر كهلدى . 1059 - يىلى يانۋاردا ئاسىي قوماندان باساسىر باغداتقا بۆسۈپ كىرىپ ، خهلىپه جهمهتىنى
قىرغىن قىلغاندا، تۆت ياشقا كىرهي دېگهن مۇقتهدىنى باشقىالر يوشۇرۇپ ساقالپ قالغان . 1059 - يىلى 12 - دېكابىر
توغرۇلبهگ ئىسيانچىالرنى قوغالپ چىقىرىپ ، دېكابىرنىڭ ئاخىرقى جۈمه كۈنى توغرۇلبهگ خهلىپه مىنگهن
خېچىرنى ئۆزى يېتىلهپ ، خهلىپىلىك سارايغىچه ئهكىلىپ قويغان. ئۇندىن باشقا ئۇ سىڭلىسى ئارسالن خاتۇننى
قايتا خهلىپىگه قوشۇپ قويغان. شۇنداق قىلىپ ئۇنىڭ ئىناۋىتى تېز ئۆسكهن ئىدى . دېمهك مۇقتهدى كىچىكىدىن
باشالپال سالجۇقىالرنىڭ ھىمايىسىده ئۆسۈپ يېتىلگهن ئىدى. ئۇ قۇرامىغا يهتكهنده بوۋىسى بىردىنبىر نهۋرىسىنى
ۋهلىئهھدى قىلىپ تهيىنلىگهن ئىدى.  مهھمۇد كاشغهرىي باغداتقا كهلگهنده ئالپ ئارسالنخان بىردىنبىر خهلىپه
نامزاتى بولغان بۇ ياش يىگىتنى تۈرك تىلى ۋه تۈرك مهدهنىيىتىنى ئۆگىنىش ئۈچۈن بوۋىسىغا ئۇستاز مهھمۇدنى
تهۋسىيه قىلغان . خهلىپه قادىر بىلالھ ( 948 - 1031 ) نىڭ تهربىيىسىده چوڭ بولغان قائىم بىئهمرىلالھ ( 1001 -
1075 ) يۈسۈپ قادىرخان ۋه ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى ياخشى بىلهتتى . باغدات ئهڭ ئېغىر كۈنلهرده قالغان ئهللىك يىلدا
ئهنه ئاشۇالر باغداتنى ۋه خهلىپىنى ئىزچىل بىكارلىق ئاشلىق بىلهن تهمىنلهپ كهلگهن ئىدى . ھهر قېتىملىق
سالجۇق سۇلتانى ۋاپاتىدىن كېيىن مهيدانغا كهلگهن داۋالغۇشالر باغداتتا ئاچارچىلىق پهيدا قىلىدىغان بولۇپ ،
1001 - يىلى قهشقهردىن باغداتقا قاراپ يولغا چىققان ئاشلىق كارۋىنى تاكى 1141 - يىلغىچه ئاز كهم 150 يىل داۋام
قىلغان . شۇڭالشقا خهلىپه جهمهتى قاراخانىالرنى ئاالھىده ھۆرمهت قىالتتى. شۇڭا ئۇ 17 ياشلىق زېرهك نهۋرىسىنى
مهھمۇد كاشغهرىينىڭ قولىغا تاپشۇرغان . ئهمما ئۆزى ئۇزاق ئۆتمهيال ۋاپات بولغان . خهلىپه ۋاپات بولغان شۇ
دهقىقىلهرده شهرقىي قاراخانىالرنىڭ ھاكىمىيهت بېشىدىمۇ ئۆزگىرىش بولۇپ ، يۈسۈپ قادىرخاننىڭ ھهم ئهلهمده ،
ھهم قهلهمده يېتىشكهن نهۋرىسى، سۇاليمان ئارسالنخان ( 989 - 1058 ) نىڭ ئوغلى ھهسهن بۇغراخان خۇددى بوۋىسى
يۈسۈپ قادىرخانغا ئوخشاش قاراخانىالرنىڭ يېگانه ۋه سهلتهنهتلىك ھۆكۈمرانىغا ئايالنغان ئىدى . ھهر قايسى
ئهللهر ئهلچىلىرىنىڭ يېتىپ كېلىشىنى كۆزده تۇتۇپ ، يېڭى خهلىپىنىڭ قۇتلۇقلىنىش مۇراسىمى يىل ئاخىرىغىچه
كېچىكتۈرۈلدى . شۇ قاتاردا ھهسهن بۇغراخانمۇ باغداتقا خان جهمهتىدىن بىرىنى باش قىلىپ ئاالھىده ئهلچىلهر
ئۆمىكى ئهۋهتىپ ، بۇرۇنقى سادىق دوستى بولغان خهلىپىنىڭ ئۆلۈمىگه تهزىيه بىلدۈرگهچ ، يېڭى خهلىپىنى
قۇتلۇقالش ئۈچۈن باغداتقا يېتىپ كهلدى . ھهزرىتى مهھمۇد كاشغهرىيمۇ ئۆز قولىدا تهربىيىلهنگهن يېڭى
خهلىپىنىڭ قۇتلۇق خهلىپىلىك مۇراسىمىغا ئۈلگۈرتۈپ، 16 يىل توپلىغان ئارخىپالر ئاساسىدا 1072 - يىلى 25 -
يانۋاردىن 1074 - يىلغىچه 10 - فېۋرالغىچه ساق ئىككى يىلدا يېزىپ چىققان بۈيۈك ئهسىرىنى ئاخىرقى قېتىم
تۈزىتىپ چىقىپ ، خهلىپىنى تهبرىكلهش ئۈچۈن يېتىپ كهلگهن قاراخانىالر ئهلچىلىرىگه باش بولۇپ كهلگهن تاغىسى
بىلهن بىرلىكته خهلىپىگه ھهدىيه قىلغان . يېڭى خهلىپه تولىمۇ ھاياجان ۋه خۇشاللىق بىلهن بۇ قىممهتلىك
ھهدىيهنى قوبۇل قىلىپ ، ئهتىۋارالپ ساقلىغان . مهزكۇر ئهسهردىن سىرت مهھمۇد بوۋىمىز « ئهرهب ۋه تۈرك تىلىنىڭ
سېلىشتۇرما گرامماتىكىسى » ناملىق ئهسهرنى خهلىپىگه ھهدىيه قىلغان بولۇپ، بۇ ئىككى ئهسهر تۈرك تىلى ۋه
تۈرك مهدهنىيىتىنى ئهرهبلهرگه تونۇشتۇرۇشتا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىغان . خهلىپىلهر بۇ كىتاپنى شۇنچىلىك ئاسراپ
ساقلىغانكى ، كېيىنكى ئىككى يۈز يىلدا يۈز بهرگهن خارهزمشاھالر ۋهقهسى ، ھىالكۇنىڭ باغداتنى ئىشغال قىلىپ
كىتاپ كۆيدۈرۈش ۋهقهلىرىدىمۇ قولدىن - قولغا قاچۇرۇلۇپ يۈرۈپ ساقالپ قېلىنغان . ئارىدىن مىڭ يىلغا يېقىن

ۋاقىتتىن كېيىن ، 1917 - يىلى ئىستانبۇلدا يورۇق كۆرگهن .
   تۈركان خاتۇننىڭ مهلىكشاھتىن ئۈچ ئوغۇل بىر قىزى بار بولۇپ ، چوڭ ئوغۇللىرى داۋۇت بىلهن ئهھمهد كىچىكال
ۋاپات بولغان ئىدى . پهقهت قىزى « ماھمهلىك خاتۇن » قاتارغا قوشۇلغان ئىدى . 1078 - يىلى مهلىكشاھنىڭ باشقا
بىر خوتۇنىدىن چوڭ ئوغلى بهركيارۇق تۇغۇلدى . يهنه شۇ يىلى خهلىپه مۇقتهدىنىڭ ئوغلى ئهھمهد تۇغۇلغان. ئۇ «

ئهبۇ ئابباس » ئىدى . 
   1079 - يىلى خهلىپه مۇقتهدىنىڭ ئوغلى مۇسا تۇغۇلغان . ئۇ « ئهبۇ جهئپهر » دهپ ئاتالغان. 1080 - يىلى
مهلىكشاھنىڭ ئىنىسى  تهكهش ئىسيان  كۆتۈرۈپ ، خۇراساننى يۇتۇۋالغان. سۇلتان ھهر قېتىمقىدهك تۈركان خاتۇننى 
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پايتهختته سۇلتان قىلىپ قويۇپ ، ئۆزى ۋهزىرى نىزامۇل مۇلۈك بىلهن ئىسياننى باستۇرغان. شۇنداق قىلىپ ،
1073 - يىلدىن تاكى 1092 - يىلغىچه تۈركان خاتۇن ئېرى بىلهن ھاكىمىيهت سوراپ ، تارىختا ئۆزىدىن بۇرۇنقى
ۋه كېيىنكى بارلىق سالجۇقىالر مهلىكىلىرى ئېرىشىپ باقمىغان مهرتىۋىگه ئېرىشىپ، نامىنى مهڭگۈ
قالدۇرغان . بولۇپمۇ خهلىپه 1080 - يىلى تۈركان خاتۇننىڭ قىزى « ماھمهلىك خاتۇن - ئالتۇن خاتۇن » غا
نىكاھلىنىش تهلىپى قويغاندىن كېيىن ، تۈركان خاتۇننىڭ ئورنى بىراقال ئېرى مهلىكشاھتىنمۇ ئېشىپ
چۈشۈپ، نوپۇزى غهربىي قاراخانىالر ، خۇراسان، ئىران ، ئهزهربهيجان ، ھهتتا ئابباسىيالر پايتهختى باغداتتىمۇ
بىرىنچى ئورۇنغا چىققان . بۇنى ئۇنىڭ خهلىپىنىڭ تهلىپىگه تۇتقان قهتئىي پوزىتسىيىدىن كۆرۈۋېلىش
مۇمكىن . سۇلتان پايتهختى ئىسپاھاندا خهلىپىنىڭ تهلىپىدىن خهۋهر تېپىپال ، خهلىپىنىڭ ئهلچى بولۇپ
كهلگهن ۋهزىرى بىلهن ئۆز ۋهزىرىنى تۈركان خاتۇندىن رازىلىق ئېلىشقا بۇيرۇيدۇ . ئۇالر تۈركان خاتۇننىڭ
قىزىغا ئهلچى بولغاندا ، تۈركان خاتۇن ئۇالرغا : « قىزىمغا غهزنهۋىلهر ۋه ماۋهرائۇننهھىر سۇلتانلىرى تويلۇق
ئۈچۈن 400 مىڭ تىلال ( ئالتۇن تهڭگه ) تهييارالپ ئهلچى بولغاندا رازىلىق بهرمىدىم . ئهگهر خهلىپه ئاشۇ
تويلۇقنى بېرهلىسه ، خهلىپه نىكاھلىنىشقا باشقىالردىن بهكرهك ھهقلىق » دهپ جاۋاپ بهرگهن . ئهمما
خهلىپىنىڭ بۇنچىلىك پۇلى يوق ئىدى . شۇنچه سهلتهنهتلىك ئالپ ئارسالنمۇ ئهڭ ئامراق ئوغلىغا ئاران 500
مىڭ تىلال مىراس قالدۇرغان ئىدى . بۇ چاغدا بۇرۇنقى خهلىپىگه ياتلىق بولغان مهلىكشاھنىڭ ھاممىسى
ئارسالن خاتۇن ( خهدىچه بانۇ ) ئارىغا چۈشۈپ ، خهلىپىلهر بىلهن نهسهپ جهھهتتىن باغلىنىشنىڭ ئۆزىنىڭال
زور شهرهپ ئىكهنلىكىنى ، خهلىپىگه سۇلتانالرغا ئوخشاش مۇئامىله قىلىنمايدىغانلىقىنى، ئابباسىيالر
جهمهتىنىڭ پهزىلىتىنى سۆزلهپ يۈرۈپ مىڭ تهسته تۈركان خاتۇننى قايىل قىلغان . ئهمما تۈركان خاتۇن
قوشۇمچه شهرت قويۇپ ، خهلىپىنىڭ ئۆز قىزىغا ئۆيلهنگهندىن كېيىنال بارلىق خوتۇنلىرى ۋه كېنىزهكلىرىدىن
ۋاز كېچىش ، ئهگهر ساقالپ قالغان تهقدىردىمۇ، كېچىسى چوقۇم قىزىنىڭ ھۇجرىدا بولۇشى كېرهكلىكىنى
تهلهپ قىلغان . كىچىكىدىنال تۈركچه مۇھىتتا چوڭ بولۇپ ، ئالپ ئهرتۇڭا ۋه سۇتۇق بۇغرانىڭ نهسلىدىن
بولغان تۈركان خاتۇننىڭ قىزىغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن ، خهلىپه بۇ شهرتلهرگه دهررۇ ماقۇل بولغان . شۇندىال
تۈركان خاتۇن رازىلىق بهرگهن . مهلىكشاھ مۆھۈر باسقان . مۇشۇ ۋهقهال تۈركان خاتۇننىڭ نوپۇزىنىڭ
ئاللىبۇرۇن مهلىكشاھتىن ھالقىپ كهتكهنلىكىگه ئاددىي مىسال بوالاليدۇ . چۈنكى بۇندىن بۇرۇنقى ھېچبىر

سۇلتانالر قىزلىرىنى نىكاھالشتا خوتۇنلىرىنىڭ رايىغا باققان ئهمهس. 
   يۇقىرىقى ۋهقه بولۇپ ئۇزاق ئۆتمهيال سۇلتان مهلىكشاھنىڭ تۈركان خاتۇندىن بولغان ئامراق ئوغلى « داۋۇت »
ۋاپات بولىدۇ . ھهممىگه مهلۇمكى ، داۋۇت دهل سۇلتاننىڭ بوۋىسىنىڭ ئىسمى بولۇپ ( چاغرىبهگ ) نامى بىلهن
داڭقى چىققان دانا سهركهرده ئىدى . ئۇ 1028 - يىلى يۈسۈپ قادىرخانغا يېقىپ قالغاچقا ، سالجۇق ئوغۇللىرى
ھاالكهتتىن قۇتۇلۇپ قالغان ئىدى. كېيىنچه ئۇ مۇھهممهد بۇغراخان ( مهھمۇد كاشغهرىينىڭ بوۋىسى ) نى
سادىق قوللىغۇچى ئىدى . شۇڭا تۈركان خاتۇنمۇ بۇ ئىسىمنى قويۇشقا رازىلىق بهرگهن ئىدى . ئهسلىده داۋۇتنى
ئىز باسار قىلىش پىالنى بولغان سۇلتان مهلىكشاھ ئۇنىڭ ئۆلۈمىگه شۇنچىلىك ئېغىر قايغۇردىكى ، ئۇنى
يۇيۇپ - دهپنه قىلغىلىمۇ ئۇنىماي، جهسهت سېسىپ كهتكهنده ئامالسىز رۇخسهت قىلىپ ، تۇپراق بېشىدىن
قوپماي تۇرۇۋېلىپ ، نهچچه قېتىم ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋاي دېگهنده ، نهۋكهرلىرى توسۇپ قالغان . ئازاپقا چىدىمىغان
سۇلتان ئوۋغا چىقىپ يېنىكلهشنى قارار قىلغان . شهھهرلهرده ئوغلى ئۈچۈن قارىلىق تۇتۇپ يىغالش بۇيرۇقى

چۈشۈرگهن. ھهتتا خهلىپىنىڭ ۋهزىرىمۇ باغداتتا نهچچه كۈن شهھهر مهيدانىدا يىغالپ تهزىيه بىلدۈرگهن.
    تۈركان خاتۇن مهلىكشاھ سۇلتان بولغاندىن كېيىن ، بولۇپمۇ 1080 - يىلدىن كېيىن ئىزچىل ئانا يۇرتى
بۇخارا ۋه سهمهرقهندتىن ھهر خىل كهسپ ئىگىلىرى ، نوپۇزلۇق ئالىمالر ، داڭلىق سهركهردىلهر ، سىياسىيونالر
ۋه  مهرىپهتچىلهرنى تهكلىپ  قىلىپ ، سالجۇقىالر  تهۋهسىده  بىر قېتىملىق مهدهنىيهت ۋه  ئىقتىساد گۈللىنى-
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ىشىگه ئاساس سالدى . تارىخچىالرنىڭ خاتىرىلىشىچه، 1083 - يىلغا كهلگهنده سالجۇقىالر تهۋهسىده
شۇنچىلىك مولچىلىق ۋه ئهرزانچىلىق ھۆكۈم سۈرگهن ئىكهنكى ، ئهڭ قىممهت بۇغداينىڭ بىر خالتىسى ئهڭ
قىممهتچىلىك شهھهر باغداتتا ئاران ئون تىلالغا چۈشكهن . 1084 - يىلى 27 - نويابىر مهلىكشاھنىڭ
كېنىزىكىدىن بىر ئوغۇل ئىراقتىكى سانجاردا تۇغۇلغان . سۇلتان ئۇنىڭغا ئهھمهد دهپ ئىسىم قويغان .(
تۈركان خاتۇننىڭ ۋاپات بولغان ئوغلى ئهھمهدنى ئهسلهش ئۈچۈن شۇنداق ئاتىغان بولسا كېرهك ) . ئهمما ئۇ

كېيىنكى يىلى ۋاپات بولۇپ كهتكهن .
    1085 - يىلى ئاۋغۇستتا « ئىككى ھهرهمنىڭ ئىمامى » دهپ تونۇلغان نوپۇزلۇق دىنىي ئالىم ئىمام جۇۋهينى
ۋاپات بولغان . ئۇ 1026 - يىلى يۈسۈپ قادىرخان يېگانه قاغان بولۇپ ، باغداتقا ئهلچى ئهۋهتكهن ۋاقىتتا
تۇغۇلغان ئىدى . يهنه شۇ يىلى 1028 - يىلدىن بېرى باغداتتا ۋهزىپه ئۆتهۋاتقان « قازى قۇززات تامغانى »
باشلىق ئون نهچچه نوپۇزلۇق دىنىي ئالىمالر بىراقال ۋاپات بولۇپ ، تۈركان خاتۇن ئۇالرنىڭ ئورنىنى جىددىي
تولۇقالش ئۈچۈن بۇخارا ۋه پايتهخت سهمهرقهندتتىن كۆپلهپ چوڭ دىنىي ئالىم - ئۆلىماالرنى كۆچۈرۈپ كهلگهن
. چۈنكى ئۇنىڭ دادىسى ئىبراھىم تاۋغاچ بۇغراخان يۈسۈپ قادىرخاندىن كېيىن ئىسالم دۇنياسىدا ئىلىم -
مهرىپهتنىڭ ۋه دىنىي زاتالرنىڭ ھامىيسى دهپ شۆھرهت تاپقان بولۇپ ، ئۇنىڭ دهۋرىده بۇخارا بىلهن سهمهرقهند
داۋالغۇپ تۇرغان قهشقهر بىلهن خوتهن ، تۈگىشىپ كهتكهن باغدات بىلهن دهمهشىقنىڭ ئورنىنى ئېلىپ ، پۈتۈن
ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئىلىم - مهرىپهت مهركىزىگه ئايالنغان ئىدى . بۇ خىل ئهۋزهل شارائىت ھهم
سالجۇقىالرنىڭ ئۇزاققىچه پۇت تىرهپ تۇرۇشى ئۈچۈن ھهل قىلغۇچ رول ئوينىسا ، ھهم تۈركان خاتۇننىڭ
ۋاستىسىده سالجۇقىالرنىڭ بىردىنال قاراخانىلىشىش ( مهدهنىلىشىش ) سۈرئىتىنى كۈچهيتتى . شۇڭالشقا ،

تۈركان خاتۇننىڭ بۇ تۆھپىلىرىنى قانچىلىك ماختىساق ئهرزىيدۇ . 
   تۈركان خاتۇننىڭ سىياسىي نوپۇزىنىڭ سۇلتان مهلىكشاھتىن ئېشىپ كېتىشىدىكى مىسالالر تارىختا
ساناقسىز بولۇپ ، 1086 - يىلى ئاناتولىيه سالجۇقلىرىنىڭ ئاقساقىلى سۇاليمان ( مهلىكشاھنىڭ نهۋره
ئىنىسى بولۇپ ، دادىسى ئىسيان كۆتۈرگهنده ئالپ ئارسالن تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ) ئهنتاكىيهگه ھۇجۇم قىلىپ
، مهلىكشاھنىڭ ئىنىسى « تاجۇ دۆلهت تۇتۇش» قۇرغان سۈرىيه سالجۇقلىرى تهۋهسىگه كىرگهن. تۇتۇشبهگ
دهرھال ئاتلىنىپ ، نهۋره ئىنىسى سۇاليماننى ئۆلتۈرگهن . ئىككى جهمهت ئارىسىدا ماماتلىق ئۇرۇش
چىقىشتىن بۇرۇنال، تۈركان خاتۇن مهلىكشاھنى دهرھال ئىككى سالجۇق بهگلىكى چېگرىسىنى ئايرىۋېتىش
ئۈچۈن ھهلهب بىلهن ئهنتاكىيهنى سۇلتاننىڭ ئايرىۋېلىشى ئۈچۈن يولغا سالغان . ئۇندىن باشقا ئۇ دهرھال بىر
مهكتۇپ يېزىپ قېيىن ئىنىسى تۇتۇشقا قاتتىق كايىغان . تۈركان خاتۇننى خۇددى ئانىسىدهك ھۆرمهت
قىلىدىغان تۇتۇش ئهقلىنى تېپىپ ، ئاكىسى مهلىكشاھقا قارشى ئۇرۇش نىيىتىدىن يانغان . شۇڭا ئۇ
ئاكىسىنىڭ قارىسىنى كۆرگهن ھامانال ھهلهبنى تاشالپ كهتكهن . قوماندانلىرى ئۇنىڭغا ، سۇلتاننىڭ
يىراقتىن كهلگىچه چارچاپ كهتكىنىنى ، بىرال ھۇجۇم بىلهن ئۇنى تارمار قىالاليدىغانلىقىنى ئېيتىپ نارازىلىق
بىلدۈرگهنده . تۇتۇش تۈركان خاتۇن يازغان مۇنۇ جۈملىلهرنى تهكرارلىغان : « مهن ئۆزۈم سايىدايدىغان
قېرىندىشىمنىڭ ئابرۇيىنى سۇندۇرمايمهن . چۈنكى بۇنداق قىلىق قىلىش ، ئالدى بىلهن ئۆزۈمنى

سۇندۇرغانلىق ».
    تۈركان خاتۇننىڭ دانا تهدبىرى بىلهن بىر پۈتۈن سالجۇقىالرنى ھاالكهتتىن ساقالپ قالغان سۇلتان زهپهر
قۇچۇپ ، 1087 - يىلى مارتتا قۇربان ھېيتقا ئۈلگۈرۈپ ئۇدۇل باغداتقا كهلگهن. تۈركان خاتۇن تۇرىدىغان
سهلتهنهت سارىيىدا بىر كۈن ئارام ئېلىپ ، ئهتىسى چهۋگهن توپ ئويناپ ، خهلىپىگه نۇرغۇن ھېيتلىق
سوۋغىالرنى ئهۋهتكهن . ئهتىسى ۋهزىرى بىلهن مۇسا كازىم ، ئهھمهد ھهنبهل ، ئىمام ئهزهم قاتارلىق ئۇلۇغالرنىڭ
مازىرىنى يوقلىغان . ئاندىن ۋهزىر بىلهن قىشالقالرغا ئوۋغا چىقىپ ، ھهزرىتى ئهلى بىلهن ھهزرىتى ھۈسهيىن
جان بهرگهن جايالرنى زىيارهت قىلىپ ، ئارقىدىنال نۇرغۇن كىيىك ئوۋالپ قايتىپ كهلگهن . ئاندىن خهلىپىنىڭ
ئالدىغا ساالمغا بارغان . بارلىق سالجۇق ئهمىرلىرى خهلىپىگه خىزمهتلىرى ھهققىده يىللىق دوكالت
بهرگهندىن كېيىن ، نۆۋهت سۇلتانغا كهلگهن . خهلىپه  سۇلتانغا  پۈتۈن  ئابباسىيالر  تهۋهسىنىڭ  ھهربىي  ۋه 
 مهمۇرىي  ھوقۇقىنى تولۇق تاپشۇرۇپ بهرگهن . خهلىپه سۇلتاننى قولىنى سۆيۈشكه بۇيرىغاندا سۇلتان قوشۇل-
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مىغان . شۇنىڭ بىلهن خهلىپه ئۈزۈكىنى ئېلىپ ئۇزاتقان . شۇندىال سۇلتان ئۈزۈكنى سۆيۈپ ۋه كۆزىگه سۈرتۈپ
قايتۇرۇپ بهرگهن . شۇندىال خهلىپه سۇلتانغا ئىجازهت بهرگهن . سۇلتان مايغىچه ئىككى ئايدهك باغداتتا تۇرۇپ
، ئاندىن ئۆزىنىڭ سىياسىي پايتهختى ئىسپاھانغا كهتكهن . مهلىكشاھنىڭ بۇ زهپىرىدىن كېيىنال ، 1086 -
يىل ئاخىرىدىن باشالپ ئىككى ھهرهمدىكى مىسىر پاتىمىيالر خهلىپىسىنىڭ ئىسمى ئۆچۈرۈلۈپ ، ئابباسىيالر
خهلىپىسى مۇقتهدى بىئهمرىلالھنىڭ نامى تىرىلدى . پاتىمىيالر 909 - يىلدىن باشالپ ئۆزىنى خهلىپه دهپ
ئاتاپ ، 969 - يىلى ماراكهشتىن يۈرۈش قىلىپ مىسىرنى ئهينى ۋاقىتتىكى پهرغانه ئۇيغۇرلىرى قۇرۇپ چىققان
ئىككىنچى مۇسۇلمان ئۇيغۇر دۆلىتى ( تۇنجى دۆلهتنى ئۇيغۇر ئهھمهد ئىبنى تولۇن 867 - يىلى قۇرۇپ چىققان .
ئۇنىڭ دادىسى دهل ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ توققۇز ئوغۇز گۇرۇھىغا تهۋه كىشى ئىدى. بۇخارالىق ئىدى)
ئىخشىدى سۇاللىسى ( 934 - 969 ) قولىدىن تارتىۋېلىپ ، ئارقىدىنال ئابباسىيالرنىڭ زهئىپ ھالىتىدىن
پايدىلىنىپ ، يۈز يىل ئىچىده ھازىرقى پهلهستىن بىلهن سۈرىيه ، مهككه بىلهن مهدىنىنى ئىشغال قىلىۋالغان
ئىدى . مهلىكشاھ دهۋرىده پاتىمىيالر مهغلۇپ قىلىنىپ ، قۇددۇس ۋه ئىككى ھهرهم قايتۇرۇپ كېلىنگهن . بىراق
1094 - يىلى تۈركان خاتۇن ۋاپات بولغاندىن كېيىنال سالجۇقىالر پارچىلىنىپ كېتىپ ، ئهھلى سهلپ قوشۇنى
1097 - يىلى قۇددۇسنى بېسىۋالغان. ئاخىرىدا 1171 - يىلى سۇلتان ساالھىددىن پاتىمىيالرنى يوقىتىپ ،
قۇددۇسنى 1187 - يىلى ئۆكتهبىر قايتۇرۇۋالغان . ئهڭ ئاخىرىدا 1917 - يىلى 9 - دېكابىر ئهنگلىيه قۇددۇسنى

باسقان .
 

5 . تۈركان خاتۇن سهلتهنىتىنىڭ يۇقىرى پهللىسى : سالجۇقىالر ۋه ئابباسىيالرنى
قاراخانىالشتۇرۇش 

     1080 - يىلدىكى ئهھده بويىچه مهلىكشاھ قىزىنى 1087 - يىلى 22 -ئاپرىل خهلىپىنىڭ ئوغلىغا ياتلىق
قىلغان.(480 - يىلى مۇھهررهم). تۈركان خاتۇن قايتا رازىلىق بهرگهندىن كېيىن ، قىزىنى خهلىپىنىڭ ھۇزۇرىغا
كۆچۈرۈش باشالنغان. بىر يىل كېيىن خهلىپه مۇقتهدى بىئهمرىلالھ بىلهن ئالتۇن بېكه خاتۇندىن 1088 - يىلى
5 - فېۋرال جهئپهر تۇغۇلغان. ( 480 - يىلى زۇلقهئدى ) . خهلىپه ئۇنى « ئهبۇل پهزلى » دهپ ئاتاپ ، باغداتنى
زىننهتلهپ قۇتلۇقلىغان . بۇ قېتىمقى توي شۇنچىلىك ھهشهمهتلىك بولغان ئىكهنكى ، شۆھرىتى 1026 -
يىلدىكى يۈسۈپ قادىرخان بىلهن مهھمۇد غهزنهۋى قۇدىالشقاندا پهيدا بولغان داغدۇغىدىن ئېشىپ كهتكهن .
سهرپ قىلىنغان تاۋارالرنىڭ قىممىتى ھېساپسىز بولغان. چۈنكى بۇ قېتىملىق قۇدا بولۇش كهلگۈسىده
خهلىپىلىكنىڭ تۈركلىشىش جهريانىنى خېلىال تېزلىتاتتى . خهلىپه ئۆزىمۇ كىچىكىدىنال تۈرك جامائىتىده

ئۆسۈپ يېتىلگهنلىكى تۈپهيلى ، ئۆزىمۇ شۇالردهك بۇلۇشقا ھهۋهس قىالتتى. 
    يهنه شۇ يىلى مهلىكشاھنىڭ تۈركان خاتۇندىن بولغان ئاخىرقى ئوغلى سۇلتان مهھمۇد تۇغۇلغان . سۇلتان
مهلىكشاھ بۇ يىلى ئالهمچه خۇشاللىق ھېس قىلىپ ، شىكارغا چىققان . بۇ يىل سالجۇقىالر ئۈچۈن تولىمۇ
قۇتلۇق بىر يىل بولغان . تۈركان خاتۇننىڭمۇ كۆڭلى تىنغان. چۈنكى بۇرۇنقى ئىككى ئوغلى كىچىكال ۋاپات
بولغان بولغاچقا ، بىر ئانا بولۇش سۈپىتى بىلهن قاتتىق ئازاپالنسا ، بىر خاقان ئايال بولۇش سۈپىتى بىلهن
سالجۇقىالرنىڭ كېلهچىكىدىن ئهندىشه قىالتتى . ئۇنىڭ قارىشىچه سۇلتان ۋاپات بولسا ، دۆلهتنى تۇتۇپ
تۇرالىغۇدهك الياقهتلىك ۋه كۈچلۈك قاغان يوق ئىدى . مانا ئهمدى تۈركان خاتۇن بۇ ئوغلىنى الياقهتلىك بىر
سۇلتان قىلىپ ئۆستۈرۈپ چىقااليتتى . ئۇ بۇ ئارزۇلۇن ئوغلىغا تاغىسى مهھمۇد كاشغهرىنىڭ ئىسمىنى قويغان
بولۇپ ، ئوغلىنىڭ كىچىك دادىسىغا ئوخشاش ھهم ئهلهمده، ھهم قهلهمده يېتىشكهن بۈيۈك ھۆكۈمدار
بولۇشىنى ئارزۇ قىالتتى . بىراق مهلىكشاھ ساالمهتلىكىدىن ئهندىشه قىلىپ ، شۇ يىلى گۆدهك ئوغلى
ئهھمهدنى ۋهلىئهھدى قىلىپ تهيىنلهپ ، ئۇنى « خانالر خانى » ، « دۆلهتنىڭ تايانچى » ، « مىللهتنىڭ تاجى » ،
« خهلىپىنىڭ چاكىرى» قاتارلىق مهرتىۋه ناملىرى بىلهن ئاتاپ ، ئاندىن باغداتقا ئهلچى ئهۋهتكهن . خهلىپه
دهرھال ئۇنىڭ نامىدا مهسچىتلهرده خۇتبه ئوقۇتۇشقا بۇيرۇق قىلغان . ئۇ كېيىنچه تارىختا « ئهبۇ شۇجا» دهپ

داڭق چىقارغان . 
      ئهمما ئارىدىن بىر يىل ئۆتۈپال، خهلىپىنىڭ ھهرىمىدىكى تۈرك خادىمالر  بىلهن ئهرهب خادىمالر ئارىسىدا زور 
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77 ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

سۈركىلىش كېلىپ چىقىپ ، زادىال ھهل قىاللمىغان خهلىپه 1088 -يىلى 15 - ئىيۇل بىر يىل بۇرۇن كېلىنچهكنى
ئېلىپ كهلگهن تۈرك خادىمالرنى  ھهرهمخانىدىن چىقىرىۋهتكهن .    

    بۇ يىلى يهنه غهزنهۋىلهر سۇلتانى ئىبراھىم ۋاپات بولغان . ئۇ مهسئۇدنىڭ ئوغلى، ئۇ مهھمۇدنىڭ ئوغلى
ئىدى . ئۇ ئىنتايىن ئهقىللىق ئىدى . بىر قېتىم مهلىكشاھ ئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن كهلگهنده ئۇ يالغان مهكتۇپ
ھىلىسى ئارقىلىق مهلىكشاھتا گۇمان پهيدا قىلىپ قۇتۇلۇپ قالغان ئىدى . مهلىكشاھمۇ ئۇنىڭ ئهقلىگه
قايىل بولۇپ ، يهنه بىر قىزىنى ئۇنىڭ ئوغلى مهسئۇدقا ياتلىق قىلغان ئىدى . ئهنه شۇ مهسئۇد دادىسىنىڭ
ئورنىغا سۇلتان بولدى . دېمهك ھازىر مهلىكشاھقا تولۇق بويسۇنمىغان غهربىي قاراخانىالر بىلهن ئۇنىڭ
نوپۇزىنى ئېتىراپ قىلمىغان شهرقتىكى بۈيۈك قاراخانىالرال قالغان ئىدى . بۇ مهقسهتكه يېتىش ئۈچۈن سۇلتان
ياندۇرقى يىلى شهرققه يۈرۈش قىلىپ، دادىسى ئالپ ئارسالن 1072 - يىلى ئهمهلگه ئاشۇرالمىغاننى ئهمهلگه

ئاشۇرماقچى بولغان .
    1088 - يىلى 5 - ئاپرىل ۋهلىئهھدى بولغىنىغا بىر يىلمۇ توشمىغان ئهھمهد كونا پايتهخت مهرۋه
شاھجاھاندا ۋاپات بولغان . مهلىكشاھ گهرچه قاتتىق ئازاپالنغان بولسىمۇ ، ئهمما ھهر ھالدا بهركيارۇق بىلهن
ئۆتكهن يىلى تۈركان خاتۇندىن تۇغۇلغان سۇلتان مهھمۇد كهبى مۇۋاپىق نامزاتالر بولغانلىقى ئۈچۈن ، داۋۇتقا
قايغۇرغاندهك ئېغىر قايغۇرمىغان . ئهمما تهزىيه بىلدۈرۈش تېخىمۇ قاتتىق بولغان . ئابباسىيالر پايتهختى
باغداتتا ھهتتا يهتته ئات مىنىش مهنئىي قىلىنىپ ، ئاۋام پىياده ماڭغان . نهغمه - ناۋا چهكلهنگهن . ئىشىكلهر

قارا بويالغان . كۈلكه - چاقچاقالرمۇ ، توي - تۆكۈنلهرمۇ چهكلهنگهن. 
    1089 - يىلى مهلىكشاھنىڭ ئالدىغا بىر ئهرزچى كېلىپ ، ئۇنى غهربىي قاراخانىالرنى ئىستىال قىلىشقا
قىزىقتۇرغان . بۇ ۋاقىتتا ماۋهرائۇننهھىر تهۋهسىنى شهمسۇل مۇلۈكنىڭ ئىنىسى خىزىرخاننىڭ ئوغلى ئهھمهد
باشقۇرۇۋاتقان بولۇپ ، ئۇ تۈركان خاتۇننىڭ جىيهنى ئىدى . بۇ تاۋغاچ بۇغراخان يېشى كىچىك بولغىنىغا
قارىماي خېلىال قارام بولۇپ ، پۇقراالرنىڭ مال - مۈلۈكلىرىنى مۇسادىره قىلىپ تۇرار ئىكهن . بۇنى باھانه
قىلغان سودىگهرلهر ئۆز ئىچىدىن نوپۇزى يۇقىرى بىر دىنىي زاتنى مهلىكشاھقا ئهلچى قىلىپ ئهۋهتكهن . بۇ
كىشى داڭلىق شافىئىي مهزھهپ پېشۋاسى ئهبۇ تاھىر بولۇپ ، ئۇ ئۆز خانىغا ئاسىيلىق قىلىپ ، مهلىكشاھنى
خۇددى ئافاق خوجا غالداننى چىلالپ كهلگهندهك چىلالپ كهلگهن . ئۇزۇندىن بېرى ھېچقانداق باھانه تاپالماي
تۇرغان سۇلتانغا بۇ تهكلىپ ياغدهك خۇشياققان . شۇنىڭ بىلهن ئۇ دهرھال قوشۇنلىرىنى ئېلىپ ئىسپاھاندىن
يولغا چىققان. ئهقىللىق ۋهزىر دهل شۇ ۋاقىتتا يىللىق سېلىق ئېلىپ كهلگهن شهرقىي رىم ئهلچىلىرىنى باج -
سېلىقلىرى بىلهن بىلله ئېلىپ مېڭىپ ، ئۇالرغا غهربىي قاراخانىالرنى قانداق يهڭگهنلىكىنى كۆرسىتىپ
قويغاچ ، سالجۇقىالرنىڭ بۈيۈك سهلتهنىتىنىڭ نهقهدهر چهكسىزلىكىنى ئوبدان بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن تاكى
قهشقهر چېگرىسىغىچه زورالپ ئاپىرىپ ، ئاندىن يۇرتىغا قايتىشقا رۇخسهت قىلغان . ۋهزىر نىزامۇل مۇلك بۇ
ھهقته :« مهن تارىخنىڭ بىزنى تىلغا ئالغاندا ، شهرقىي رىم ئىمپىرىيىسى ئهلچىلىرى يىللىق سېلىقنى
ئىسپاھاندىن قهشقهرگىچه نهچچه مىڭ چاقىرىم جاپادا سۆرهشتۈرۈپ يۈرۈپ ، سالجۇقىالرنىڭ نهقهدهر بۈيۈك
سهلتهنهتلىك ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ ، قايتىپ كهتكهندىن ئىمپىراتورىغا ئۆز ئهينى سۆزلهپ ، سالجۇقىالرغا
قارشى ئىسيان كۆتۈرۈشكه ۋه سېلىقنى ئۈزۈپ قويۇشقا جۈرئهت قىاللمىدى » دهپ پۈتۈلۈشنى ئارزۇ قىلىمهن »

دېگهن ئىكهن .
    دېگهندهك ، سۇلتان بۇ قېتىم ئىسپاھاندىن ئۇدۇل خۇراسانغا كېلىپ ، بارلىق قوشۇنلىرىنى توپالپ ، ئامۇ
دهرياسىدىن دادىسى باشالپ كهلگهندىنمۇ زور قوشۇن بىلهن كېچىپ ئۆتۈپ ، بۇخاراغا يېقىنالشقاندا ، ئىچكى
خائىنالر دهرھال شهھهر قوۋۇقىنى ئېچىپ بهرگهن . توسالغۇسىزال بۇخارانى ئىشغال قىلغان سۇلتان تېخىمۇ
ئىشهنچ بىلهن ئىلگىرىلهپ ، سهمهرقهند شهھىرىگه كهلگهنده ، ئۇ يهردىكى دىنىي زاتالرمۇ ۋهتىنىگه
خائىنلىق قىلىپ شهھهر قوۋۇقىنى ئېچىپ بهرگهن . ئۆزىمۇ ئويالپ باقمىغان قىسقا مۇددهتته غهربىي قاراخانىالر
تهۋهسىنى قولىغا ئالغان سۇلتان تېخىمۇ ھاياجانلىنىپ ، شهرقىي قاراخانىالر تهۋهسىگه بېسىپ كىرگهن .
ئۇنىڭ ھهرىكىتىنى بۇرۇنال بىلىپ تۇرغان ھهسهن بۇغراخان ( 1019 - 1102 ) ھهر ئېھتىمالغا قارشى ئۇرۇشقا
ھازىرلىق  كۆرۈپ  قويغان . ئهمما  نېمه  ئۈچۈندۇر  مهلىكشاھ  نارىن  دهرياسى  بويىدىكى  ئۆزكهند  شهھىرىگه 



بىردىنال يۈرۈش قارارىنى ئۆزگهرتىپ ، ئۆز نامىغا خۇتبه ئوقۇش ، پۇل قۇيدۇرۇش تهلىپى بىلهنال بولدى قىلىپ ، بۇ
تهلىپى قاندۇرۇلمىغاندا ئۇرۇش ئاچىدىغانلىقى بىلهن تهھدىت سالغان . ۋهزىرمۇ مهھمۇد كاشغهرىيدىن
ئىگىلىگهن مهلۇماتلىرى ئاساسىدا قاراخانىالرنىڭ زېمىنىنىڭ پايانسىز ئىكهنلىكى ، ناۋادا ئۇرۇش سوزۇلۇپ
كهتسه ، ئارقا سهپ تهمىناتى بولمىغان سالجۇقىالرنىڭ تارمار بولۇش خهۋپىنى كۆزده تۇتۇپ ، ھهر ئىككى تهرهپنى
كېلىشىم تۈزۈشكه دهۋهت قىلغان . نهتىجىده ھهسهن بۇغراخان ئۆزكهندكه يېتىپ كېلىپ ، سۇلتان مهلىكشاھ
بىلهن كېلىشىم تۈزۈپ ، سالجۇقىالرنىڭ ئىسالم دۇنياسىدىكى نوپۇزىنى ئېتىراپ قىلغان . مهلىكشاھ بۇنىڭغا
قانائهت قىلىپ ، شهرقىي قاراخانىالرغا تهۋه جايالردىن تولۇق چېكىنىپ چىققان . ھهسهن بۇغراخان ئىنىسى
ياقۇپنى ئىلىكخان قىلىپ بهلگىلهپ ، غهربىي ۋه شىمالىي چېگراالردا قايتا تهرتىپ ئورناتقان . ئهمما
مهلىكشاھنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ھهسهن بۇغراخان بارلىق كېلىشىمنى بىكار قىلىپ ، بۇرۇنقىدهكال بۈيۈك
سهلتهنهت سۈرگهن . ئۇندىن كېيىن بۈيۈك سالجۇقىالر پارچىلىنىپ كېتىپ ، غهربىي قاراخانىالرنى
تىزگىنلهشتىنمۇ مهھرۇم قالغان. مهلىكشاھ بولسا ، غهربىي قاراخانىالر خانى ئهھمهدخاننى تۈركان خاتۇننىڭ
جىيهنى بولغاچقا ، كهمسىتمهي ئۆزى بىلهن ئېلىپ كېتىپ ، ماۋارائۇننهھىرگه يېڭى ھۆكۈمدار تهيىنلىگهن .
ئۇنىڭ بۇ جايدىكى ھۆكۈمرانلىقى 1092 - يىلى ۋاپات بولغىچه داۋام قىلغان . ئۇندىن كېيىنكى سۇلتانالر بىر
مهزگىل ئۇرۇنۇپ كۆرگهن بولسىمۇ ، ئهمما قاراخانىالرنىڭ ئهلى جهمهتى تاكى 1212 - يىلغىچه ھازىرقى
ئۆزبېكىستانغا ئىزچىل ھۆكۈمرانلىق قىلغان . چوڭ قاغانلىقمۇ تاكى 1212 - يىلغىچه ھهسهن جهمهتى قولىدا

داۋام قىلغان. 
    1089 - يىلى مايدا  مهلىكشاھ قوشۇنلىرىنى ئېلىپ ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتكۈزۈپال ، يۈرۈشتىن بۇرۇنال خهلىپه
بىلهن يامانلىشىپ قالغان قىزىنى ھىجىرىيه 482 - يىلى ( 1089 م )  خهلىپىنىڭ يېنىدىن چاقىرتىۋالغان .
1089 - يىلى 6 - ئىيۇن قىز ئىسپاھانغا قاراپ يولغا چىققان . 1090 - يىلى 24 - يانۋار بهختكه قارشى
ئىسپاھاندا قازا قىلغان . ( 482 - يىلى زۇلقهئدىنىڭ 21 ) . تۈركان خاتۇن قىزىنىڭ ئۆلۈمىگه قاتتىق قايغۇرۇپ ،
خهلىپىگه قاتتىق مۇئامىله قىلىشقا باشلىغان . ئهمدىال ئىككى ياشقا توشقان خهلىپىزاده جهئپهر ( 1088 -
يىلى 5 - فېۋرال تۇغۇلغان ) مومىسى تۈركان خاتۇن قولىدا پهرۋىش قىلىنىشقا باشلىغان . خهلىپه گهرچه كۆپ
قېتىم يالۋۇرغان ، ھهتتا ئارىغا سۇلتان مهلىكشاھنىمۇ سالغان بولسىمۇ ، تۈركان خاتۇن ئۇنىڭغا ئوغلىنىڭ

يۈزىنىمۇ كۆرسهتمىگهن .
   خهلىپىدىن كۆڭلى ئازار يهپ غهم بىلهن ۋاپات بولغان قىزى تۈپهيلى مهلىكشاھ بىلهن تۈركان خاتۇن خهلىپه
بىلهن يىرىكلىشىپ قالغان . ھهتتا زىددىيهت شۇ دهرىجىگه يهتكهنكى ، خهلىپه 1078 - يىلى تۇغۇلغان ئوغلى
ئهھمهد « ئهبۇ ئابباس » نى ۋهلىئهھدى قىلىپ تهيىنلىگهنده، مهلىكشاھ بىلهن تۈركان خاتۇن بۇنىڭغا قارشى
چىقىپ ، نهۋرىسى جهئپهرنى كهلگۈسى خهلىپه قىلىشقا قىستىغان . خهلىپه قوشۇلۇپ ، ئوغلىنى تهلهپ
قىلغاندا ، تۈركان خاتۇن نهۋرىسىنى قاتارغا قوشۇپ ، ئاندىن باغداتقا قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ رهت

قىلغان . 
    مهلىكشاھ ماۋهرائۇننهھىرنى قوشۇۋېلىپ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ، 1089 - يىلدىن 1091 - يىلغىچه
ئىككى يىلدهك دۆلىتىنى قايتىدىن قېرىنداشلىرى ئارىسىدا تهقسىم قىلىپ ، بهزىلىرىنى ئىشتىن بوشىتىپ ،
يېڭى تۈزۈم ۋه تهدبىر ئورنىتىپ ، پۈتۈن سالجۇقىالر تهۋهسىده نىسپىي تىنچلىق دهۋرىگه ئاساس سالغاندىن
كېيىن ، 1091 - يىلى ئۆكتهبىرده ( ھىجىرىيه 484 - يىلى رامىزان ) ئىككىنچى قېتىم باغداتقا كهلگهن .
سۇلتانلىق سارىيىدا ئىنىسى تاجۇ دۆلهت تۇتۇش ۋه ئۇنىڭ نائىب ئهمىرى قهسىم دۆلهت ئاقسۇنقۇر قاتارلىق
غهربىي ئۆلكىلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىرى تولۇق ساالمغا كهلگهن . تارىخچىالرنىڭ بايان قىلىشىچه باغدات
توغرۇلبهگ دهۋرىدىن بۇيان بۇنداق ھهيۋهتلىك ھالغا كېلىپ باقمىغان ئىكهن . ئهينى ۋاقىتتا سالجۇقىالر
ئاناتولىيهنى ئىسرائىل يابغۇنىڭ ئوغلى قۇتۇلمىشقا بۆلۈپ بهرگهن . ئۇ ئالپ ئارسالن قولىدا ئۆلتۈرۈلگهن. ئۇنىڭ
ئوغلى سۇاليمان سۈرىيهگه ھۇجۇم قىلىپ ، مهلىكشاھنىڭ ئىنىسى تۇتۇش قولىدا ئۆلگهن . مهلىكشاھ ئۇنىڭ
ئوغلى داۋۇتنى داۋاملىق قولالپ ، ئاناتولىيه سالجۇق خانلىقىغا ئاساس سالغان . مهزكۇر خانلىق سالجۇقىالر
جهمهتى ئىچىده ئهڭ ئۇزۇن مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قالغان بولۇپ ، 1087 - يىلى  داۋۇت  قونيانى( كونيا ) ئىشغال 
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قىلغاندىن تارتىپ تاكى 1311 - يىلى ئىلخانىالر ( 1255 - 1355 ) خانلىقى تهرىپىدىن مۇنقهرز قىلىنغۇچه ساق
224 يىل داۋام قىلغان . ئوسمانىالرنىڭ دۆلهت ئاتىسى ئهرتوغرۇل بىلهن ئوغلى ئوسمان دهل مۇشۇ موڭغۇلالر
ھامىيلىقىدىكى ئاناتولىيه سالجۇق خانلىقىنىڭ سادىق بهگلىرى ئىدى. ئىلخانىالر ئاجىزالشقاندا ، ئوسمانىالر
غهرپته زورىيىشقا باشلىغان . ئهمما ئۇالر ئاناتولىيهگه تهسىرىنى ئۇزاتقۇچه ، 1327 - يىلى ئاناتولىيه باش
ۋالىيسى بولۇپ كهلگهن ئۇيغۇر باشبۇغ ئاالئىددىن ئهرهتنا ئاناتولىيهده سالجۇقىالردىن كېيىنكى،
ئوسمانىالردىن بۇرۇنقى تۇنجى تۈرك مىللىي دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىپ ، 1352 - يىلغىچه مۇستهقىل ئىداره

قىلغان . ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى 1382 - يىلغىچه ئاناتولىيهنى قولىدا تۇتۇپ تۇرغان .
   ئهينى ۋاقىتتا سالجۇقىالرغا تهھدىت بولغان ئامىلالر تۇتۇش بىلهن يۇقىرىقى ئاناتولىيه سالجۇقلىرى
ئارىسىدىكى ئۇرۇشالردىن باشقا يهنه 1090 - يىلى سۈرىيهدىكى « ئاالمۇت قهلئهسى » نى بازا قىلىپ كۈچهيگهن
ئازغۇن ئىسمائىلىيه مهزھىپى كۈچلىرى بولۇپ ، ھاسان سابباھ ئىسىملىك ئاتامانى مۇشۇ قهلئهده تۇرۇپ ،
مۇرىتلىرىنى سالجۇقىالرنىڭ ھهر دهرىجىلىك ھهربىي ۋه مهمۇرىي خادىملىرىنى، ھهتتا باش ۋهزىر نىزامۇل
مۇلۈكنى 1092 - يىلى ئۆكتهبىرده قهستلهپ ئۆلتۈرگهن . ئۇالر بهئهينى ھازىرقى زاماندىكى « موساد » قا
ئوخشاش ئۇسۇلالر بىلهن شام ، ئىراق ، ئىران ۋه خۇراسان قاتارلىق جايالردا جانلىنىپ كهتكهن . ئهسلىده ئۇالر
سامانىالر دهۋرىدىال بۇخارا قاتارلىق جايالرغىچه يامراپ كهتكهن بولۇپ ، قاراخانىالر دهۋرىده سىر دهرياسىنىڭ
شهرقىگىمۇ يامراشقا باشلىغاندا ، مهھمۇد كاشغهرىينىڭ بوۋىسى مۇھهممهد بۇغراخان ( ياغان تېكىن ) 1044
- يىلى ئاستىرتتىن ئىسمائىلىيهچىلهرگه مايىل بولغان بولۇۋېلىپ ، ئۇالرغا قوشۇلۇش ئۈچۈن كېڭهش
چاقىرغاندا ، قاراخانىالر ۋه غهربىي ئىلىكخانلىق تهۋهسىدىكى بارلىق ئىسمائىلىيه پىرقىسى كاتتىۋاشلىرى
شاھانه سورۇنغا تولۇق قاتناشقان . مۇھهممهد بۇغراخان نهخ مهيداندا ئۇالرنى بىراقال تۇتۇپ قىرىۋهتكهن .
ئاندىن ئۇالرنىڭ قاراخانىالر تهۋهسىدىكى بارلىق مۇرىتلىرىنى تازىلىۋهتكهن . شۇنىڭ بىلهن ۋهتىنىمىز تا
ھازىرغىچه بۇ ئازغۇن پىرقىنىڭ زىيانلىرىدىن مىڭ يىل ئامان قالغان . بۇنداق زىياپهت ھىلىسىنى ئارىدىن
700 يىلدىن كېيىن مىسىر ۋالىيسى مۇھهممهد ئهلى پاشا قاھىره شهھىرىدىكى سۇلتان ساالھىددىن
قهلئهسىده قايتا ئىشلهتكهن . شۇنىڭ بىلهن 300 يىلغا يېقىن ئوسمانىالر بىۋاسته باشقۇرالمىغان مىسىر
بىراقال مۇھهممهد ئهلىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كهتكهن . بۇ خهتهرلىك ئامىلالر مهلىكشاھ ۋه تۈركان خاتۇن

ۋاپاتىدىن كېيىنال بىراقال تهڭ كۈچىيىپ ، قۇدرهتلىك سالجۇقىالرنى پارچىالپ تاشلىغان .
   باش ۋهزىرنىڭ نهشىكهش ( ھاششاشۇنچى ) ئىسمائىلىيه قاتىلالر گۇرۇھى پىرقىسى تهرىپىدىن قهستلهپ
ئۆلتۈرۈلۈشى ، سۇلتان مهلىكشاھنىڭ بىر ئاي كېيىن ۋاقىتسىز ۋاپات بولۇشى . خهلىپه مۇقتهدىنىڭ ئاجىز ۋه
چارىسىز قېلىشى ، سالجۇقىالر جهمهتى ئىچىده ئالپ ئارسالن ۋه مهلىكشاھ كهبى قابىلىيهتلىك ۋه جهسۇر
بىرى بولمىغانلىقى قاتارلىق سهۋهپلهر قۇدرهتلىك سالجۇقىالرنىڭ تهقدىرىنى قىل ئۈستىگه ئهكىلىپ قويغاندا
، تۈركان خاتۇن دادىللىق بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىپ ، يۈز ئهركىشىده بار غهيرهتنى ۋه جاسارهتنى كۆرسىتىپ ،
بۈيۈك سالجۇقىالر سهلتهنىتىنى شۇ پېتى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ، ئۆز ئوغلى مهھمۇدنى سۇلتان قىلىش ،
نهۋرىسى جهئپهرنى ئابباسىالر خهلىپىسى قىلىپ ، ئۆزى ئوغلى سۇلتان مهھمۇدقا نائىپلىق قىلىش ئارقىلىق
بىر پۈتۈن سالجۇقىالر ۋه ئابباسىيالرنى قاراخانىالشتۇرۇش يولىنى تۇتتى . چۈنكى بۇنداق قىلغاندا ، ھهم
غهربىي قاراخانىالر ھهم شهرقىي قاراخانىالر تهڭال ئۆز نهسلىدىن بولغان تۈركان خاتۇننى قولالپ ،
سالجۇقىالردىنمۇ سهلتهنهتلىك بىرال ھاكىمىيهت ئوتتۇرىغا چىقاتتى . ھهر قېتىم بىر سۇلتان قازا قىلسا ،
قالغانالر تهخت تالىشىپ ئۇرۇش قىلىپ دۆلهتنى پارچىلىۋېتىش خهۋپىنى تۈگهتكىلى بوالتتى . تولىمۇ ئهپسۇس
، تهقدىر تۈركان خاتۇنغا تهتۈر باقتى . ئهمما تۈركان خاتۇن ۋايسىمىدى . ئهڭ ئاخىرقى تىنىقىغىچه غايىسىگه

يېتىش يولىدا كۈرهش قىلىشنى توختىتىپ قويمىدى .
   ئهسلىده « سهلتهنهت بىلهن خهلىپىلىكنى ئۆز نهسلىده جهم قىلىش » مهلىكشاھنىڭ ئهڭ يۈكسهك ئارزۇسى
بولۇپ ، 1088 - يىلى 5 - فېۋرال نهۋرىسى جهئپهر تۇغۇلغاندىن كېيىنال، خهلىپىنى ئهسلىدىكى ۋهلىئهھدىسى
ئهبۇل ئابباس ئهھمهد مۇستهزھىر  بىلالھنى  بىكار قىلىپ ، جهئپهرنى  ۋهلىئهھدى  قىلىشقا  زورلىغان . ئهمما 
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خهلىپه قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرگهچكه ، باش ۋهزىرىنىڭ ئۆلۈمىگه قايغۇرۇپ ئولتۇرغان سۇلتان بىراقال
غهزهپلىنىپ  خهلىپىنى باغداتتىن چىقىپ كېتىپ ، مهككه ، مهدىنه ، بهسره ياكى ئىسپاھانغا كۆچۈپ
كېتىشكه بۇيرۇغان . خهلىپه ئېھتىياتچانلىق بىلهن ئويلىنىپ ، قېيىن ئانىسى تۈركان خاتۇن يېنىدا
پاناھالنغاچ ، ئۈچ يىلدىن بېرى يۈزىنى كۆرمىگهن ئوغلى جهئپهرنى باغرىغا بېسىپ قېنىۋالماقچى بولغان .
شۇڭا ئۇ ئون كۈنلۈك مۆھلهت سوراپ ، ئىسپاھانغا چىقىپ كهتمهكچى بولغان . ئهمما ئون كۈنلۈك مۆھلهت
توشمايال ، 1092 - يىلى 19 - نويابىر مهلىكشاھ تۇيۇقسىز ۋاپات بولغان . خهلىپه سۈرگۈن قىلىنىشتىن
قۇتۇلۇپ قالغان . شۇنداق قىلىپ ، 35 كۈن ئىچىدىال 1018 - يىلى 10 - ئاپرىل خۇراساندىكى تۇستا تۇغۇلۇپ ،
1063- يىلدىن بېرى سالجۇقىالر باش ۋهزىر بولۇپ كهلگهن ئۆتكۈر سىياسىيون نهسىردىن تۇسى ( نىزامۇل
مۇلۈك ) 1092 - يىلى 14 - ئۆكتهبىر ، سۇلتان مهلىكشاھ 19 - نويابىر قازا قىلىپ ، يالغۇز تۈركان خاتۇنال

قېپقالغان . 
 

6 . تۈركان خاتۇننىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى 
    تۈركان خاتۇن بىلهن نىزامۇل مۇلۈك ئارىسىدا يىگىرمه يىلغا يېقىن داۋام قىلغان سۈركىلىش ئاخىرى
تۈركان خاتۇننىڭ غهلىبىسى بىلهن ئاخىرالشقان . ئىككى قابىل سىياسىيون ئارىسىدا قوزغالغان پۇت
تېپىشىش ئاخىرىدا مهلىكشاھ سۇلتاننىمۇ كهسكىن قارار بېرىشكه قىستىغان . تۈركان خاتۇننىڭ كۆڭلىنى
ئاغرىتىپ قويۇشنى پهقهت خالىمايدىغان ۋه تۈركان خاتۇننىڭ ئۆزىدىن ھهر جهھهتته ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى
ئېتىراپ قىلىدىغان مهلىكشاھ 1092 - يىلنىڭ ئاخىرلىرى ۋهزىرىگه مۇنداق بىر مهكتۇپ ئهۋهتكهن : « مهن
پات ئارىدا بىر بۇيرۇق بىلهنال بېشىڭدىكى يوغان سهللهڭنى ( كالالڭنى ياكى مهنسىپىڭنى ) بېشىڭدىن جۇدا

قىلىۋېتىمهن ». ۋهزىر سالماق ھالدا مۇنداق جاۋاپ يازغان : 
« خانلىق تاجىنى بېشىڭغا قويغان زات دهل ۋهزىرلىك سهللهمنى بېشىمغا قويغان زاتتۇر . ئىككىسى بىر -
بىرىدىن ئايرىاللمايدۇ . بىرى كهتسه ، يهنه بىرسى چوقۇم كېتىدۇ » . باشقا مهنبهلهرده ، سۇلتان ئۇنىڭغا : «
سېنىڭ سهللهڭنىڭ قىممىتى زادى قانچىلىك !؟ » دېگهن مهكتۇپىغا ۋهزىر جاۋابهن : « سهللهم زادى قانچىلىك
قىممهتلىك ، بۇنى بىلمىدىم . ئهمما بېشىڭدىكى خانلىق تاجىنىڭ مېنىڭ نهزىرىمده بىر تىلالچىلىك قهدرى
يوقتۇر ! ». مانا بۇ جاۋاپ مهكتۇپ مهلىكشاھنىڭ قاتتىق غهزىپىنى قوزغايدۇ . ئۇ شۇ ھامانال ۋهزىرنى ئىشتىن
بوشاتقان . ئهمما ئۇزاق ئۆتمهيال ۋهزىر ئىسمائىلىيه قاتىللىرى تهرىپىدىن قهستلهپ ئۆلتۈرۈلگهن . شۇندىال
سۇلتان ئهينى ۋاقىتتا ۋهزىرنىڭ مهسلىھهتىگه جىددىي قاراپ ئاالمۇت قهلئهسىنى تۈزلىۋهتمىگهنگه قاتتىق
پۇشايمان قىلغان . سۇلتان قهلئهگه ئۆچ ئېلىش ھۇجۇمى قوزغىغاندا ، ئاالمۇت قهلئهسى ئاللىبۇرۇن تهييالىقنى
تهل قىلىپ بولغان ئىدى. ۋهزىرنىڭ ئۆلۈمىدىن بىر ئاي كېيىنال سۇلتانمۇ تۇيۇقسىز ۋاپات بولۇپ ، قهلئه ئامان
قالغان . مانا مۇشۇ پاالكهت قهلئه 1090 - يىلدىن 1255 - يىلغىچه 165 يىل غهربىي ئىسالم دۇنياسىنى پالهچ
ھالغا چۈشۈرۈپ قويغان . ئۇالرنىڭ قولىدا ساناقسىز دۆلهت ئهركانلىرى قازا قىلغان . مهزكۇر قهلئه ھهتتا
بۈيۈك موڭغۇل قاغانى مۆڭكۈخاننىڭمۇ دىققىتىنى قوزغىغان . ئۇ 1256 - يىلى يازدا ئىنىسى ھىالكۇغا بۇيرۇق
چۈشۈرۈپ ، باغداتنى ئىشغال قىلىشتىن ئاۋۋال چوقۇم ئاالمۇت قهلئهسىنى تۈزلىۋېتىش ھهققىده كۆرسهتمه
بهرگهن . ھىالكۇ قاغاننىڭ بۇيرۇقى بويىچه تهبرىزدىن بىۋاسته ئاالمۇت قهلئهسىگه يۈرۈش قىلىپ ، قاتمۇ - قات
قورشىغان . 1256 - يىلى 15 - دېكابىر ھىالكۇخان ئاالمۇت قهلئهسىنى ۋهيران قىلىپ ، غهربىي ئاسىيادىكى
222 يىللىق قورقۇنچ ۋه 166 يىللىق پىتنىنىڭ ئۇۋىسىنى يوق قىلغان . مهشھۇر ئىلخانىالر تارىخچىسى ،
مهشھۇر تارىخ كىتابى « جامىئۇت تهۋارىخ » نىڭ مۇئهللىپى راشىددىن ھهمهدانىمۇ دهل مۇشۇ قهلئهده ئىلخان
ھىالكۇغا ئهسىرگه چۈشكهن . ھىالكۇ ئۇنى بالىلىرىغا ئۇستاز قىلىپ بهرگهن . ئۇ ھىالكۇنىڭ مۇسۇلمان بولغان
ئهۋالدلىرى مهھمۇد قازانخان ، ئولجايتۇخان ۋه ئۇنىڭ ئوغلى ئهبۇ سهئىدخان دهۋرىده يۇقىرىقى مهشھۇر تارىخ

كىتابىنى يېزىپ چىققان . 
    سالجۇقىالرنىڭ بىراقال دۆلهتنى تۇتۇپ تۇرغان ئۈچ مۇھىم كىشىدىن ئىككىسىنىڭ تۇيۇقسىز ئۆلۈمى ئهڭ
ئاخىرقى بىرى بولغان تۈركان خاتۇننىڭ يۈكىنى بىراقال ئېغىرالشتۇرۇۋهتكهن. تۈركان  خاتۇن  ئالپ  ئارسالنخان
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ئۆلگهندىن كېيىنكى مالىمانچىلىقالرنى كۆزده تۇتۇپ ، مهلىكشاھنىڭ ئۆلۈمىنى قاتتىق سىر تۇتقان . پهقهت
ساناقلىق كىشىلهرگىال بىلدۈرۈپ ، يېڭى قااليمىقانچىلىقنىڭ ئالدىنى ئالغان . ئۇ سۇلتان ۋاپات بولۇپ ئالته
كۈن ئۆتكهندىن كېيىنال ، باغداتتىكى خهلىپه كۈيئوغلى مۇقتهدىگه بۇ سىرنى ئېيتىپ بېرىپ ، ئۇنى 25 -
نويابىردىن ئېتىبارهن بهش ياشلىق ئوغلى مهھمۇدقا خۇتبه ئوقۇتقۇزغان . شۇنداق قىلىپ تۈركان خاتۇن ئوغلى
سۇلتان مهھمۇدقا 1092 - 1093 - يىللىرى ئون مىليون كىۋادرات كىلومېتىرلىق بۈيۈك سالجۇقىالر تهۋهسىده
قىسقا مهزگىل خۇتبه ئوقۇلغان . تۇنجى خۇتبه ھىجىرىيه 485 - يىلى شهۋۋال ئېيىنىڭ 22 - كۈنى جۈمه بىرال

ۋاقىتتا باغدات ۋه ئىككى ھهرهمده ئوقۇلغان . 
    خۇتبىلهرده سۇلتان مهھمۇد « ناسىرىددۇنيا ۋه دىن ( دۇنيا ۋه دىننىڭ ياردهمچىسى )» نامى بىلهن مهشھۇر
بولغان . گهرچه خهلىپه تۈركان خاتۇنغا كىچىك بالىنىڭ سۇلتان بولۇشى جائىز ئهمهس دهپ كۆپ تىرىشقان
بولسىمۇ ، ھهتتا داڭلىق ئالىم ئىمام غهززالىنى تۈركان خاتۇن ئالدىغا ئهۋهتىپ ، پهتىۋا بهرگۈزگهن بولسىمۇ ،
ئهمما ئۆز ئوغلى جهئپهرنى مۇشۇ پۇرسهتته يېنىغا ئهكىۋېلىش بهدىلىگه تۈركان خاتۇننىڭ تهلىپىگه قىسمهن
قوشۇلغان . يهنى ، تۈركان خاتۇن ئوغلى سۇلتان مهھمۇد پهقهت نامدىال سۇلتان بولىدىغان بولغان . پۇلالرغا
خهلىپه ئۆز نامىنى قويىدىغان بولغان . شۇنداق قىلىپ ، ئارىدىن 150 يىل ئۆتكهندىن كېيىن ، تۇنجى قېتىم

خهلىپىنىڭ ئۆزىنىڭ نامىدا پۇل قۇيۇلغان. 
    تۈركان خاتۇن مهلىكشاھ باغداتتا ۋاپات بولغان ھامان ، ئالدى بىلهن ئىشهنچىلىك ئادهملىرىنى سۇلتاننىڭ
14 ياشلىق چوڭ ئوغلى بهركيارۇقنى تۇتۇش ئۈچۈن ئهۋهتكهن . ئۇالر خانزادىنى قولغا ئېلىپ ، ئىسپاھاندىكى
زىندانغا تاشلىغان . بىراق سۇلتاننىڭ ۋاپات بولغان خهۋىرى تارقالغان ھامان ، سۇلتاننىڭ ئاناتولىيهدىكى
جىيهنلىرى مۇستهقىللىق جاكارلىغان . ئىنىسى تۇتۇشمۇ شامدا مۇستهقىللىق جاكارلىغان . شهرقتىكى
ئىنىسىمۇ خۇراسان بىلهن بهلخنى ئىگىلهپ مۇستهقىللىق جاكارلىغان . پهقهت سۇلتاننىڭ تاغىسى ياقۇتى
داۋۇتال تۈركان خاتۇننى قوللىغان . ئهمما ئۇنىڭ قىزى زۇبهيده ئوغلى بهركيارۇقنىڭ تۈركان خاتۇن تهرىپىدىن
ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىشىدىن ئهنسىرىگهن . تۈركان خاتۇنمۇ بهركيارۇقنىڭ بوۋىسى ياقۇتىنىڭ ئىپادىسىنى
كۆزده تۇتۇپ ، نهۋرىسىگه قول سالمىغان . پهقهت ئۇنىڭ تهخت ماجراسى تۇغدۇرۇپ ، ئىش چىقىرىشىدىن
ئهنسىرهپ قاماپ قويغان . سالجۇق جهمهتلىرى تهرهپ - تهرهپتىن مۇستهقىل بولۇۋالغاچقا ، ئهسلىده
سالجۇقىالرغا قارام ئهللهرگه ئايلىنىپ قالغان غهربىي قاراخانىالر بىلهن غهزنهۋىلهرمۇ تولۇق مۇستهقىل
بولۇۋالغان . بۇ ھال تۈركان خاتۇن ئۈچۈن زور قىيىنچىلىقالرنى تۇغدۇرغان . بولۇپمۇ ، سابىق باش ۋهزىر
تهرهپدارلىرى بهركيارۇقنى ئىسپاھاندىن ئېلىپ قېچىپ ، رهي شهھىرىده سۇلتان دهپ جاكارلىغاندىن كېيىن،
تۈركان خاتۇن ئۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنى ئهل قىلىشقا مهجبۇر بولغان . ئۇ ئۆزى قوشۇن باشالپ 1093 - يىلى
يانۋاردا باغداتتىن ئىسپاھانغا كهلگهن . بهركيارۇق ئىسپاھاندىن چېكىنىپ ، رهيگه بېرىپ ئهسكهر توپالشقا
باشلىغان . ئاقىۋهت ئىككى تهرهپ 17 - يانۋاردىن 22 - يانۋارغىچه شىددهتلىك جهڭ قىلغان . بۇ ئارىدا تۈركان
خاتۇن تهرهپتىكى بىر نهچچه قوماندان قارشى تهرهپكه ئۆتۈپ كهتكهچكه ، تۈركان خاتۇن ئۇرۇشتا يېڭىلىپ ،
ئىسپاھانغا چېكىنگهن . بۇ ئۇرۇشتا تۈركان خاتۇننىڭ ۋهزىرى تاجۇل مۇلۈك بهكيارۇققا ئهسىرگه چۈشكهن .

بهركيارۇق ئۇنى ۋهزىر قىلىۋالغان . ئهمما سابىق باش ۋهزىر تهرهپدارلىرى ئۇنى فېۋرالدا ئۆلتۈرۈۋهتكهن .
   بهركيارۇق ئىسپاھاننى قورشىۋالغاندا تۈركان خاتۇن ئۇنىڭ بىلهن كېلىشىپ ، ئهسلىدىكى چوڭ
سهلتهنهتتىن ۋاز كېچىپ ، بهركيارۇقنى ئىراق ، ئهزهربهيجان ، ئاناتولىيه ۋه شامدىن ئىبارهت غهربىي
سالجۇقىيالر تهۋهسىنىڭ سۇلتانى قىلىپ ، ئۆزى ۋه ئوغلىغا ئىسپاھان مهركهز ئىران ۋه خۇراساننى ئېلىپ
قالغان . چۈنكى بۇنداق بولغاندا ، كۈنلهرنىڭ بىرىده ئانا دۆلىتى ۋه قېرىنداشلىرى بولغان غهربىي ۋه شهرقىي

قاراخانىالردىن بىۋاسته ھهربىي ياردهم ئالغىلى بوالتتى .
    تولىمۇ ئهپسۇس ، 1093 - يىلى 8 - ئىيۇن خهلىپه ۋهلىئهھدىسى بولغان نهۋرىسى جهئپهر قازا قىلىپ كېتىپ ،
ئابباسىيالر خهلىپىلىكىنى قاراخانىالشتۇرۇش پىالنى مهغلۇپ بولغان . نهتىجىده خهلىپه يېنىكلهپ ، 1078 - 
يىلى تۇغۇلغان ئوغلى مۇستهزھىر بىلالھ ( 1078 - 1118 ) نى قايتا ئىز باسار قىلغان . دهل شۇ يىلى

مۇستهزھىرنىڭ ئوغلى مۇستهرشىد تۇغۇلغان  ئۇ دادىسىدىن كېيىن خهلىپه بولغان .
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1094 - يىلى يانۋاردا باغداتقا يېتىپ كهلگهن بهركيارۇق خهلىپىدىن ئۆزىنىڭ نامىغا خۇتبه ئوقۇشىنى تهلهپ
قىلغاندىن كېيىن ، ھىجىرىيه 487 - يىلى مۇھهررهمنىڭ 14 - كۈنى جۈمه ( 1094 - يىلى 2 - فېۋرال ) باغداتتا
ئۇنىڭ نامىغا تۇنجى خۇتبه ئوقۇلغان . ئهمما ئۇ تېخى خهلىپه تهرىپىدىن رهسمىي مۇراسىم بىلهن تهيىنلهنمهي
تۇرۇپال ، ئهتىسى شهنبه كۈنى خهلىپه مۇقتهدى بىئهمرىلالھ تۇيۇقسىز قازا قىلغان . بۇ ۋاقىتتا ئۇ 39 ياشقا
كىرهي دېگهن ئىدى . 19 يىل ، 8 ئاي ، 2 كۈن خهلىپه بولغان. ئۇنىڭ ئانىسىمۇ ئهرمهن بولۇپ ، ئۇزۇن ئۆمۈر
كۆرۈپ ، نهۋرىسى مۇستهزھىر ( 1094 - 1118 ) ۋه ئهۋرىسى مۇستهرشىد( 1118 - 1135 )نىڭ دهۋرىگىچه
ياشىغان ئىدى . 1094 - يىلى 5 - فېۋرال سۇلتان بهركيارۇق يېڭى خهلىپىگه بهيئهت قىلغان . ئۇ « رۇكنۇددىن »
دېگهن نامغا ئېرىشكهن . مۇراسىمنى ئىمام غهززالى بىلهن سابىق ۋهزىر نىزامۇل مۇلۈكنىڭ ئوغلى ئىززۇل
مۇلۈك قاتارلىقالر باش بولۇپ، بارلىق ھهربىي ، مۈلكىي ئهمهلدارالر ۋه دىنىي ئالىمالر يىغىلغان سورۇندا

مۇراسىمنى قائىدىسى بويىچه تۈگهتكهن . 
    1094 - يىلى ھهقىقهتهن ئېغىر مۇسىبهت يىلى بولدى . بىر يىل بۇرۇن تۈركان خاتۇننىڭ ئامراق نهۋرىسى
جهئپهر قازا قىلغان بولسا ، بۇ يىلى 2 - فېۋرال ئۇنىڭ دادىسى خهلىپه ( تۈركان خاتۇننىڭ كۈيئوغلى )

تۇيۇقسىز ۋاپات بولغان . 
   يېڭى سۇلتان بهركيارۇق تۈركان خاتۇننى ئانىسىدهك كۆرۈپ ، كېلىشىم بويىچه ئۇنىڭغا دهخلى قىلماي ،
پۈتۈن كۈچى بىلهن تاغىسى تۇتۇش ۋه ئاناتولىيه بىلهن ئهزهربهيجاندىكى ئىسيانچى ئهمىرلهرگه قارشى ئۇرۇش
تهييارلىقى بىلهن ئالدىراش بوپكهتكهن . تۈركان خاتۇنمۇ سالجۇقىالرنىڭ بۇنداقال توزۇپ كېتىشىگه قاراپ
تۇرالماي ، تۇتۇش بىلهن بهركيارۇقنى قايتا ياراشتۇرۇپ ، باشقا ئىسيانچى ئهمىرلهرنى ئهل قىلماقچى بولۇپ ،
شۇ يىلى يازدا ئىسپاھاندىن شامغا قاراپ يولغا چىققان . بىراق يول ئۈستىده ئاغرىپ قېلىپ ، ئىسپاھانغا
قايتىپ كهلگهن . ئۇزاق ئۆتمهيال كېسىلىدىن ساقىيالماي ، 1094 - يىلى 22 - سېنتهبىر جۈمه ( ھىجىرىيه 487
- يىلى رامىزاننىڭ 11 - كۈنى ) ۋاپات بولغان . ۋاپات بولۇش ئالدىدا سهردارى ئهمىر ئۆنهر بىلهن ئهمىر
سۇرمۇزغا ئوغلى سۇلتان مهھمۇدنى ھىمايه قىلىش ھهققىده ۋهسىيهت قىلىپ ، قولىدىكى ئون مىڭ سادىق
ھهربىي قىسىمنى ئۇالرغا ئۆتكۈزۈپ بهرگهن . مهزكۇر ئون مىڭ ئهسكهر تۈركان خاتۇننىڭ 22 يىلدىن بۇيان

ئىزچىل ئىشلىتىپ كهلگهن خاس قوشۇنى بولۇپ ، تۈركان خاتۇنغا ئهبهدىي سادىق ئىدى.
     سۇلتان بهركيارۇق بولسا مۇراسىمدىن كېيىنال جىددىي چوڭ ئۇرۇشقا ھازىرلىنىپ ، 1094 - يىلى ئۆكتهبىرده
ئاران مىڭ ئهسكهر بىلهن تاغىسى تۇتۇشنىڭ 50 مىڭ ئهسكىرىگه دۇچ كېلىپ قېلىپ ، تاغىسى قولىدا
يېڭىلىپ قالغان . بۇ ئۇرۇشتا ئۇ پهقهت بۇرسۇق ، كۈمۈشتېكىن جاندار ۋه يارۇق قاتارلىق بۇرۇن تۈركان
خاتۇندىن يۈز ئۆرىگهن چوڭ سهركهردىلهر بىلهنال ئامان قالغان . چىقىش يولى قالمىغان سۇلتان بهركيارۇق
ئاخىرى يهنىال ئۆگهي بولسىمۇ ئهركهك مىجهز مهرت ئانىسى تۈركان خاتۇن بىلهن ئىنىسى سۇلتان مهھمۇدنى
پاناھ تارتىپ ئىسپاھانغا كهلگهن . ئۇنى شهھهر ئىچىدىن ئىنىسى سۇلتان مهھمۇد چىقىپ كۈتۈۋالغان . ئهمما
بۇ ۋاقىتتا جااللىيه تۈركان خاتۇن ۋاپات بولغىلى بىر ئايدىن ئاشقان بولۇپ، بهركيارۇق بۇ ئهھۋالالرنى
بىلمهيتتى . بۇ شهھهردىكى بارلىق قوشۇن تۈركان خاتۇننىڭ سادىق كىشىلىرى بولۇپ ، قوماندانالر سۇلتان
بهركيارۇقنى زىندانغا تاشالپ ، ناكار قىلىش ھهققىده تېۋىپتىن مهسلھهت سورىغان . چۈنكى بۇ كۈنلهرده
سۇلتان مهھمۇدقا چېچهك چىقىپ قالغان بولۇپ ، ھاياتى خهۋپ ئىچىده ئىدى . شۇڭا تېۋىپ ئۇالرغا : « ئهگهر
سۇلتان مهھمۇد ئۆلۈپ كهتسه ، سۇلتان بهركيارۇق بولمىسا بولمايدۇ . ئهگهر سۇلتان مهھمۇد ساقايسا ، ئاندىن
بهركيارۇقنى نېمه قىلساڭالر مهيلى » دهپ نهسىھهت قىلغان . تهقدىر سۇلتان مهھمۇدنى تاللىۋالغان . ئۇ 1094
- يىلى 2 - نويابىر جۈمه ساقىيالماي قازا قىلغان ( ھىجىرىيه 487 - يىلى. شهۋۋالنىڭ 22 - كۈنى) . ئۇ
ھىجىرىيه 480 - يىلى سهپهرنىڭ 6 - كۈنى ( 1087 - يىلى 11 - ماي دۈشهنبه ) تۇغۇلغان ئىدى . تۈركان
خاتۇننىڭ ئالدىنقى ئىككى ئوغلى داۋۇت بىلهن ئهھمهد كىچىكال قازا قىلغان ئىدى. ئارزۇلۇق قىزىمۇ ياشال
كېتىپ قالغاننى ئاز دهپ، ئهڭ ئاخىرقى ئارزۇلۇق ئوغلىمۇ ئۆزىدىن 40 كۈن كېيىنال كېتىپ قالغان . بىر ئانا
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   تۈركان خاتۇن كهتتى . ئهمما نامى ئهبهدىي قالدى . 41 يىللىق قىسقىغىنه ھاياتىدا تارىختا ھېچبىر
مۇسۇلمان ئايال ئېرىشىپ باقمىغان مهرتىۋه ۋه سهلتهنهتكه ئىگه بولغان تۈركان خاتۇن تومۇرىدا ئېقىۋاتقان
ئالپ ئهرتۇڭا قاغان ۋه ئۇنىڭ بىۋاسته ئهۋالدى سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاننىڭ قېنىغا اليىق ھالدا پامىردىن
مىسىرغىچه ، كاۋكازدىن كهشمىرگىچه ، كونيادىن قهشقهرگىچه ، ئالتايدىن يهمهنگىچه بولغان ئون مىليون
كۇۋادرات كىلومېتىردىن ئارتۇق بىپايان جۇغراپىيهده نامىنى ئهبهدىي قالدۇرۇپ كهتتى . تا بۈگۈنگه قهدهر
تۈركان خاتۇننىڭ ئهسلى ئىسمىنى ھېچكىم بىلمهيدۇ. ئهمما « تۈركان خاتۇن » نامى تىلغا ئېلىنسىال،
ئىختيارسىز بۇ گىگانت ھۆكۈمدار ئايال ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ كۆز ئالدىغا كېلىدۇ . « تۈركان خاتۇن » قالدۇرغان
ئۈلگه نهتىجىسىده 1112 - يىلدىن 1212 - يىلغىچه يهنه بهش « تۈركان خاتۇن » مهيدانغا چىقىپ ،
قاراخانىالرنىڭ يهنىال سالجۇقىالر ۋه خارهزىمشاھالرنىڭ مهنىۋى ئۇستازلىرى ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىپ

تۇرغان.  ئۇالر ھهققىدىمۇ چۈشهنچه بېرىشكه ئالالھ ئىگهمدىن تهۋپىق تىلهيمىز . 
    خۇالسه قىلغاندا ، تۈركان خاتۇن ئۈچۈن نهچچه توملۇق ئهسهر يېزىلسىمۇ ئارتۇقلۇق قىلمايدۇ . ئۇنىڭ ھهر
بىر ساھهدىكى ئۇتۇقلىرىنىڭ ئۆزىال بىر مۇكهممهل ئهسهر بولۇپ پۈتۈپ چىقىدۇ . ھازىرغىچه چهتئهل
ئالىملىرىدىن بىر نهچچه كىشىنىڭ تۈركان خاتۇن ھهققىده ئايرىم ئهسهر يازغانلىقى ئاشكارا بولسىمۇ ،
ئهمما سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ۋه مهھمۇد كاشغهرىينىڭ ئهۋالدلىرى بولمىش ئۇيغۇرالردىن تېخى بىرمۇ كىشى
بۇ ھهقته قهلهم تهۋرىتىپ باققىنى يوق . بىز ئۆزىمىز قهدرىنى قىلمىغان بارلىق تارىخىي شهخسلىرىمىز ۋه
مهدهنىيهت مىراسلىرىمىز ھامان چاققان چىققان خوشنىالر تهرىپىدىن « بېقىۋېلىنىدۇ ۋه تارتىۋېلىنىدۇ »

..........
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فرانسىيه ئۇيغۇرلىرى

    فرانسىيه غهربىي ياۋروپاغا جايالشقان دۆلهت بولۇپ، يهر كۆلمى 640،679 كۋادرات كلومېتىر ، نوپۇسى يهتمىش
مىليوندۇر. فرانسىيه بېلگىيه، ليۇكسېمبۇرگ، گېرمانىيه، شىۋىتسارىيه، ئىتالىيه، ئىسپانىيه، موناكو
قاتارلىق دۆلهتلهر بىلهن چېگرىلىنىدۇ. فرانسىيه دۇنيانىڭ ھهر قايسى قىتئهلىرىده (ئارال) زېمىنى بولغان ئاز

ساندىكى دۆلهتلهرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ.
  ئۇيغۇرالرنىڭ فرانسىيه بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى نهچچه ئون يىلالر بۇرۇنال باشالنغان بولۇپ، 2009-
يىلىدىكى ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن، ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسىمى خىتاينىڭ ئهزىز ۋهتىنىمىز شهرقىي
تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇمىدىن قېچىپ، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا، ئاساسلىقى ياۋروپا
دۆلهتلىرىگه چىقىپ كېتىشكه باشلىدى. بۇ جهرياندا ئۇيغۇرالر ياۋروپادىكى باشقا دۆلهتلهر قاتارىدا
فرانسىيهگىمۇ يهرلهشتى. 2016-يىلالردا خىتاي ئۆزىنىڭ رهزىل نىيىتىنى ھهقىقىي ئاشكارىلىغاندىن باشالپ،
تېخىمۇ كۆپ ئۇيغۇرالر ۋهتهندىن ئايرىلىپ چهتئهللهرگه چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى. بۇنىڭ نهتىجىسىده
ياۋروپا دۆلهتلىرىده، شۇنداقال فرانسىيهدىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ئاۋۇدى. نۆۋهتته فرانسىيهده تهخمىنهن تۆت

مىڭ ئهتراپىدا ئۇيغۇر بارلىقى مۆلچهرلىنىدۇ.
     فرانسىيهده ئۇيغۇرالر ۋۇجۇدقا چىقارغان ئىككى خىزمهت ئاالھىده كۆزگه چېلىقىدۇ. ئۇنىڭ بىرى «فرانسىيه

ئۇيغۇر مهدهنىيهت مهركىزى»، يهنه بىرى «ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنىستىتۇتى»دۇر.
  

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر



    2014-يىلى فرانسىيهده «فرانسىيه ئ ۇيغۇر مهدهنىيهت مهركىزى» قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ مهركهز فىرانسىيهدىكى
ئۇيغۇرالرنى تىل ۋه مىللىي مهدهنىيهت بىلهن تهربىيىلهش كۇرسلىرىنى ئېچىپ، فرانسىيهدىكى ئۇيغۇر
جامائىتىنىڭ قىزغىن قوللىشىغا مۇيهسسهر بولغان. بۇ مهركهزنىڭ مهسئۇلى خۇرشىده خانىمنىڭ
بىلدۈرۈشىچه، مهزكۇر جهمئىيهت فىرانسىيهده ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ جىددىي ئېھتىياجلىرىنى نهزهرده
تۇتقان ھالدا ھهر خىل تىل كۇرسلىرىنى ئېچىش، كۇرسانتالر ئۈچۈن پراكتىكا مهيدانلىرى ھازىرالپ بېرىشتهك

ياخشى ئهمهللىرى بىلهن ئۇيغۇرالرنى مهمنۇن قىلغان.
    يېقىنقى يىلالردا ئۇيغۇرالرنىڭ ياۋروپا دۆلهتلىرىدىن سىياسىي پاناھلىق تىلهش دولقۇنى يۇقىرى چهككه
يهتكهن بولۇپ، بۇنىڭ ئىپادىسى فرانسىيهدىمۇ كۆرۈلگهن. «فرانسىيه ئۇيغۇر مهدهنىيهت مهركىزى» بۇ
دۆلهتتىكى سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلهرنىڭ فرانسۇز تىلى كۇرسلىرىغا ئورۇنلىشىشى ۋه كۇرسنى
تاماملىغاندىن كېيىن پراكتىكا قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشىشى قىيىن بىر مهسىلىگه ئايلىنىپ قالغان.
فىرانسىيه ئۇيغۇر مهدهنىيهت مهركىزى بۇ سهۋهبتىن تۆت خىل تىلدا تهربىيىلهش كۇرسلىرىنى ئېچىپ، بۇ
يهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مۈشكۈلىنى ئاسانالشتۇرۇش يولىدا قولىدىن كېلىشىچه خىزمهت قىلىشقا تىرىشقان.
فىرانسىيه ئۇيغۇر مهدهنىيهت مهركىزى مهسئۇلى خۇرشىده خانىم بۇ خىزمهتلىرىنىڭ پارىژدا ياشاۋاتقان

ئۇيغۇرالرغا خوشاللىق بهخش ئهتكهنلىكىنى تىلغا ئالدى.
   فىرانسىيه ئۇيغۇر مهدهنىيهت مهركىزى يهنه فىرانسىيهده تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ئۇيغۇر پهرزهنتلىرىنىڭ
ئىستىقبالى ئۈچۈن ئۇيغۇر مهدهنىيىتى بىلهن تهربىيىلهش كۇرسلىرىنىمۇ يولغا قويۇش پىالنىغا كىرىشكهن ۋه
مهخسۇس دهرسلىكلهر ھازىرالشنى باشلىغان. شۇنىڭ بىلهن بىرلىكته، فىرانسىيهدىكى ئۇيغۇر جامائىتى
ئۈچۈن ئۆز - ئارا تونۇشۇش، سۆھبهتلىشىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋه ئۆگىنىش پۇرسهتلىرى يارىتىپ بېرىش،
ھېيت - بايرامالردا بىر ئارىغا جهم بولۇش، ئىككى ھهپتىده ياكى تۆت ھهپتىده بىر قېتىم ئۇچرىشىش

سورۇنلىرىنى ھازىرالپ بېرىشنى كۈن تهرتىپكه قويغان ھهمده ئىشقا ئاشۇرغان.
     فرانسىيهده ئۇيغۇرالر قۇرغان يهنه بىر ئورگان «ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنىستىتۇتى» بولۇپ، بۇ ئىنىستىتۇت 2019-

يىلى يىل بېشىدا فرانسىيهنىڭ پارىژ شهھىرىده قۇرۇلغان.
    ئهسلىدىكى فرانسىيه ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى «ئوغۇز»نىڭ قايتا تهشكىللىنىشى ئارقىلىق
قۇرۇلغان ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنىستىتۇتى ئۇيغۇر مهدهنىيتىنى فېستىۋالالر ئارقىلىق فىرانسىيه
ئۇنىۋېرسىتىتلىرىغا تونۇشتۇرۇش، ئۇيغۇرشۇناسلىقنى تهرهققى قىلدۇرۇش قاتارلىق خىزمهتلىرىنى
داۋامالشتۇرۇپال قالماي، خىزمهت دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭهيتىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ياۋروپادىكى ئهڭ نوپۇزلۇق
ئىلمىي تهتقىقات ۋه مهدهنىيهت ئورگىنى بولۇشقا تىرىشماقتا. بۇ ئارقىلىق ياۋروپا ئۇيغۇر دىئاسپوراسىدا ئۇيغۇر
تىلى ۋه مهدهنىيىتىنى قهتئىي قوغداپ، ئۇنىڭ ساقلىنىپ قېلىشىغىال ئهمهس، تېخىمۇ تهرهققى قىلىشى ۋه بۇ
مهدهنىيهتنى ئۆزىگه چوڭقۇر سىڭدۈرگهن ۋه سۆيگهن بىر ئهۋالت ياۋروپالىق ئۇيغۇر ياشالرنىڭ يېتىشىپ چىقىپ،

ئهسلى ۋهتهننىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن تۆھپه قوشۇشى مهقسهت قىلىنىدۇ.
 
 
 

ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى تهييارلىدى
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خهلقئارا ۋهزىيهت

5G تورى رىقابىتى



سىز 5G تورى ۋه چوڭ بېرىگ (Big data)نىڭ دۇنيامىزنى ئىنقىالب خاراكتېرلىك ئۆزگهرتىدىغانلىقى
ھهققىدىكى خهۋهر – تهشۋىقاتالرنى ئاڭلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. لېكىن ھهر دائىم كۆزىمىزگه چېلىقىپ
تۇرۇۋاتقان بۇ «5G تورى»نىڭ زادى قانداق نهرسه ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز؟ ئۇ بۈگۈنكى دۇنياۋى رىقابهتته،
بولۇپمۇ دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك ئىككى ئىقتىسادىي گهۋده دهپ قارىلىۋاتقان ئامېرىكا بىلهن خىتاي
ئارىسىدىكى ئۇزۇنغا سوزۇلغان رىقابهتته نېمه ئۈچۈن بۇ قهدهر مۇھىم؟ دائىم 5G تورى بىلهن بىرگه تىلغا
ئېلىنىدىغان چوڭ بېرىگ (Big data ) دېگهن نېمه؟ ئۇ تۇرمۇشىمىزغا زادى قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ تۆۋهنده

بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىمىز.
 

5G دېگهن نېمه؟
 

5G تورى ئىنگىلىزچىدىكى «the fifth-generation (5G) wireless network»نىڭ قىسقارتىپ ئاتىلىشى
5G .بولۇپ، بۇنىڭ ئۇيغۇرچه مهنىسى «بهشىنچى ئهۋالد سىمسىز تورى (تېخنولوگىيىسى» دېگهنلىكتۇر
تورىنىڭ نۆۋهتتىكى 4G تورىدىن ئون ھهسسىدىن يۈز ھهسسىگىچه تېز، شۇنداقال تېخىمۇ تۇراقلىق
بولىدىغانلىقى مۆلچهرلهنمهكته. مۇتهخهسسىسلهرنىڭ ئېيتىشىچه، 5G تورى شارائىتىدىكى تىپىك چۈشۈرۈش
سۈرئىتى ھهر سېكۇنتتا بىر گىگابايت بولىدىكهن. 5G تورىنىڭ نهزهرىيه جهھهتتىكى ئهڭ تېز سۈرئىتى
سېكۇنتىغا ئون گىگابايت بولۇپ، 4G تورى شارائىتىدا ئالته مىنۇت (360 سېكۇنت)تا چۈشۈرگىلى بولىدىغان
ھۆججهتلهرنى، 5G تورى شارائىتىدا 3.6 سېكۇنتتا چۈشۈرگىلى بولىدىكهن. مهزكۇر تور ھازىر خىتاي

مىقياسىدا ئومۇمالشتۇرۇلۇشقا باشلىدى.
    مهزكۇر تور سىستېمىسىنىڭ ھالقىلىق ئهۋزهللىكلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان زىياده تېز
سۈرئىتىگه تايانغان تېز ئىنكاسچانلىقىدۇر. بۇ يهرده دېيىلىۋاتقان «ئىنكاسچانلىق» يانفوندا (كومپيۇتېردا ۋه
باشقا كۆچمه ئهقلىي ئۈسكۈنىلهرده) بىر ئۇالنمىنى ياكى ۋىدىيونى قويۇش كونۇپكىسىنى باسقاندىن باشالپ
شۇ مهشغۇالتنىڭ باشلىنىشىغىچه، يهنى تور سىستېمىسىغا تهلهپ ئهۋهتىلگهندىن باشالپ، تور سىستېمىسى

ئىنكاس قايتۇرغۇچه (تور بهتلهر ئېچىلىپ، ۋىدىيوالر قويۇلغۇچه) بولغان ئارىلىقتىكى ۋاقىتنى كۆرسىتىدۇ. 
ئىنكاسچانلىق ــــ سوقۇلۇپ كهتمهسلىك ئۈچۈن پهۋقۇلئادده قىسقا ۋاقىت ئىچىده ئىنكاس قايتۇرۇشقا

موھتاج بولغان شوپۇرسىز قاتناش ۋاسىتىلىرى دېگهندهك نهرسىلهر ئۈچۈن بهكال مۇھىم.
 

چوڭ بېرىگ (Big data) دېگهن نېمه؟
 

«چوڭ بېرىگ» بىز ھهركۈنى تور دۇنياسىدا شهكىللهندۈرگهن، قانداق خهۋهر كۆرگهنلىكىمىز، قانداق
نهرسىلهرگه قىزىقىدىغانلىقىمىز دېگهندهكلهرگه ئاالقىدار غايهت زور مىقدارلىق سانلىق مهلۇماتالرنى
كۆرسىتىدۇ. بۇ سانلىق مهلۇماتالر پهۋقۇلئادده كۆپ بولغاچقا، ئۇالرنى تۈرگه ئايرىپ، مېخانىك ئهقلىي

دېتالالرنىڭ ئۆگىنىشى ئۈچۈن ئىشلىتىشكه بولىدۇ. 
 

5G ۋه چوڭ بېرىگ بىرلىكته قانداق ئىشلهيدۇ؟
 

بىز ھهركۈنى 2.5 كۇنتىللىيون (ئوننىڭ 18 – دهرىجىسى، 1 كۇنتىللىيون = 1000000000000000000) بايت
سانلىق مهلۇمات شهكىللهندۈرىمىز. بىز بارغانسېرى كۆپلهپ تور مۇالزىمىتى ۋه كومپيۇتېر، يانفون قاتارلىق
ئىنتېرنېتقا ئۇالنغان ئۈسكۈنىلهرنى ئىشلهتكهچكه، بىز شهكىللهندۈرىدىغان سانلىق مهلۇماتالرمۇ شۇنىڭغا

ماس ھالدا بارغانسېرى كۆپهيمهكته.
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5G .بۇ قهدهر زور مىقداردىكى سانلىق مهلۇماتالرنى بىر تهرهپ قىلىش كۈچلۈك تور سىستېمىسىغا موھتاج
تورى دهل مۇشۇ خىل ئېھتىياجنى قامدايدىغان سۈرئهت ۋه ئىقتىدارغا ئىگه. رهقهملىك تېخنىكىالر بىزنىڭ
5G ،خىزمهت ۋه تۇرمۇش شهكلىمىزنى تهلتۆكۈس ئۆزگهرتىدىغان تۆتىنچى قېتىملىق سانائهت ئىنقىالبىدا
تورىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشكهن چوڭ بېرىگ زۆرۈر يېتهكچى ئامىلالردىن بىرى بولۇپ قالىدۇ. مهسىلهن، مهزكۇر
سىستېمىدا، تورالشقان بىر زاۋۇتتىكى ماشىنىالردا شۇ ماشىنىنىڭ ئىشلهش سۈپىتىگه ئاالقىدار سانلىق
مهلۇماتالرنى توپاليدىغان سهزگۈچ بار بولىدۇ. مهزكۇر سهزگۈچ توپلىغان ئۇچۇرالر باشقۇرغۇچىالرنى قايسى
ماشىنىنىڭ باشقا ماشىنىالرغا ئوخشاش ئۈنۈملۈك ئىشلىمهيۋاتقانلىقىنى بىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه
قىلىدۇ. مهزكۇر سانلىق مهلۇماتالر يهنه ماشىنىالردا ئېنېرگىيه ئىسراپچىلىقىغا ئوخشاش ئهھۋالالرنى بايقىغان

ھامان، چوڭ چاتاق چىقىشتىن ئىلگىرى باشقۇرغۇچىالرغا ئهسكهرتىش بېرهلهيدۇ. 
    5G تورى يهنه «ئهقىللىق شهھهر»گه ئوخشاش كهڭ كۆلهملىك ئۆزگهرتىش قۇرۇلۇشلىرىنى روياپقا چىقىرىشقا
ياردهم بېرهلهيدۇ. ئهقىللىق شهھهر ئهشيا ئىنتېرنېتى (internet of things) سهزگۈچى ۋه چوڭ بېرىگ ئارقىلىق
شۇ شهھهر ئاھالىسى ۋه ساياھهتچىلىرىنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرىدۇ. مهسىلهن، بۇ خىل شهھهرلهرده
ماشىنا توختىتىش ئورۇنلىرىغا يېقىن يهردىكى سهزگۈچلهر ئىنتېرنېت ئارقىلىق مهلۇم بىر ماشىنا توختىتىش
ئورنىنىڭ بوش ياكى ئاللىقاچان ماشىنا توختىتىلىپ بولغانلىقى ھهققىده سانلىق مهلۇمات يوللىيااليدۇ.
شوپۇرالر يانفوندىكى مهلۇم بىر ئهپ (APP) ئارقىلىق بۇ ئۇچۇرالرغا ئېرىشهلهيدۇ. ھهتتا، شوپۇرسىز ئهقىللىق
ماشىنىالر مهزكۇر ئۇچۇردىن پايدىلىنىپ، ئاپتوماتىك ھالدا ئهڭ يېقىندىكى ماشىنا توختىتىش ئورنىغا

بارااليدۇ – ده، بۇ شهھهردىكى قاتناش قىستاڭچىلىقىنى ئازايتىپ، قاتناش ئۈنۈمىنى ئاشۇرىدۇ. 
   ئهقىللىق ئېلېكتىر ئېنېرگىيهسى تورى 5G ۋه چوڭ بېرىگكه تايىنىدىغان يهنه بىر تېخنىكىدۇر. مهزكۇر
سىستېمىنى تولۇق قاپلىغان سهزگۈچلهر مۇئهييهن بىر جايدا قانچىلىك توك ئىشلهپچىقىرىلىۋاتقانلىقىنى ۋه
قانچىلىك ئادهمنىڭ توك ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى مهسئۇل خادىمالرغا بىلدۈرىدۇ. بۇ ئۇالرنى ئېلېكتىر تورىنى
تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئايالندۇرۇپ، شامال ئېلېكتىر ئېنېرگىيهسى بىلهن سۇ ئېلېكتىر ئېنېرگىيهسىگه ئوخشاش

ئېنېرگىيه مهنبهلىرىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ماسالشتۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ.
    بۇنىڭدىن سىرت، چوڭ بېرىگ يهنه 5G تورىنى تېخىمۇ ياخشىاليدۇ. تور سىستېمىسى ئۆزىده ئايلىنىۋاتقان
زور مىقدارلىق سانلىق مهلۇماتالردىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ۋه ئۆزى ئۈستىده ئىشلهۋاتقان ئهپ – يۇمشاق
دېتالالرنىڭ ئۈنۈمىنى ئۆستۈرهلهيدۇ. ئۇالر ھهتتا مېخانىك ئۆگىنىش ئارقىلىق بۇالرنى ئاپتوماتىك
تاماملىيااليدۇ. شۇنداقال، تهشكىالت - ئورگانالر چوڭ بىرىگ تهھلىللىرىگه تايىنىپ، تور بىخهتهرلىكى
تهھدىتىنى بايقىيااليدۇ ۋه تىزگىنلىيهلهيدۇ. بۇ شهكىلده، باشقۇرغۇچىالر تامامهن ئۆز – ئۆزىنى باشقۇرىدىغان

(ئهقلىي) سىستېما بهرپا قىالاليدۇ.
 

5G تورى رىقابىتىده «يېڭىش» ئامېرىكا ھهم خىتاي ئۈچۈن نېمىشقا بۇنچه مۇھىم؟
 

بۇنىڭ قىسقىچه جاۋابى، قايسى دۆلهت 5G تورىنى راۋاجالندۇرۇش ۋه ئورۇنالشتۇرۇش جهھهتته يېتهكچه ئورۇنغا
ئۆتهلىسه، ئىقتىسادى گۈللىنىپ، تېخىمۇ قۇدرهتلىك بوالاليدۇ. يهنى 5G رىقابىتىنىڭ نهتىجىسى ئامېرىكانىڭ
كهلگۈسى نهچچه ئون يىلدا تېخنىكىلىق ئهۋزهللىكىنى ساقالپ، گېئوپولىتىك كۈچىنى جارى قىلدۇرالىشى

ياكى سهھنىنى خىتايغا بوشىتىپ بېرىشىنى بهلگىلهيدىغاندهك قىلىدۇ.
   «دۆلهت مۇداپىئهسى يېڭىلىق يارىتىش كومىتېتى» بۇ يىل ئهتىيازنىڭ بېشىدا ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىغا سۇنغان دوكالتىدا «5G تورىدا يېتهكچى ئورۇندا تۇرغان دۆلهت كهلگۈسى نهچچه ئون يىلدا يۈز
مىليارد دولالرالپ نهپكه، سىمسىز تور تېخنىكىسى ساھهسىده نۇرغۇن خىزمهت ئورۇنلىرىغا ئېرىشىدۇ»
(Alphabet) دېگهنىدى. مهزكۇر كومىتېتتا تېخنىكا ساھهسىدىكى گىگانت شىركهتلهردىن ئالفابېت
شىركىتىنىڭ سابىق باش  دىرېكتورى  ئېرىك  شىمىت، لىنكدىن (LinkedIn)نىڭ  قۇرغۇچىسى  رېيىد  خوفمان 



(Reid Hoffman) ۋه ئاسپېن ئىنستىتۇتىنىڭ سابىق باش دىرېكتورى ۋه يازغۇچىسى ۋالتېر ئىساكسون
(Walter Isaacson) قاتارلىقالر بار ئىدى.

   ئامېرىكا ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇ ئۇنىڭ 4G سىمسىز تور تېخنىكىسى ئارقىلىق قولغا كهلتۈرگهن تېخنىكىۋى ۋه
ئىقتىسادىي يېتهكچىلىك ئورنىنى ساقلىشىدىن دېرهك بهرسه، خىتاي ئۈچۈن بۇ ئۇالر ئۇزۇندىن بېرى تهشنا
بولغان، ئامېرىكا ۋه غهربتىن ئېشىپ، ئىقتىسادىي ۋه گېئوپولىتىك دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچكه ئايلىنىشنىڭ

پۇرسىتىدۇر. 
   دېمهك، مهزكۇر رىقابهتته ئۇتۇش – ئۇتتۇرۇش ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ كهلگۈسى دۇنيادا يېتهكچى ئورۇنغا

ئىگه بولۇش – بواللماسلىقىدا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ.
 

ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ 5G تورى رىقابىتىنىڭ نۆۋهتتىكى ئهھۋالى قانداق؟
 

خىتاي خۇاۋېي قاتارلىق شىركهتلهرنىڭ 5G تورى تېخنىكىسىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشى ئۈچۈن غايهت زور
مهبلهغ ئاجراتتى ۋه بۇ جهھهتته زور ئۇتۇقالرنى قولغا كهلتۈردى. نۆۋهتته دۇنيادىكى 5G تورى پاتېنتلىرىنىڭ
كۆپ قىسمى خىتاي شىركهتلىرىنىڭ قولىدا. شۇنداقال، خىتاي ھۆكۈمىتى خىتايدىكى سىمسىز تور مۇالزىمىتى
بازىرىنى كونترول قىلىۋالغان بولۇپ، خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدىكى خىتاي كۆچمه خهۋهرلىشىشى،
خىتاي بىرلهشمه خهۋهرلىشىشى ۋه خىتاي تېلېگرافى قاتارلىق ئۈچ مونوپول كارخانىسى 2020 – يىلى  يولغا

قويۇلىدىغان 5G تورى سىستېمىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى پىالنلىماقتا.
  بۇنىڭ ئهكسىچه، ئامېرىكادا 5G تورى تېلېگراف ئهسلىھهلىرىنى ئىنشا قىلىۋاتقان ۋه تهرهققىي
قىلدۇرۇۋاتقان چوڭ شىركهتلهر يوق. خىتايدىكى دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنىڭ بازارنى مونوپول
قىلىۋېلىشىغا ئوخشىمايدىغىنى، ئامېرىكادىكى ئهركىن بازار دۆلهت مىقياسىدا 5G تورى بهرپا قىلىشنى
مۈشكۈللهشتۈرمهكته. يهنى ئامېرىكادىكى تۆت چوڭ سىمسىز تور شىركىتى دۆلهت ئىچىدىكى رىقابهت بىلهن
5G تورى قۇرۇلۇشىغا مهبلهغ ئاجرىتىش ۋه بۇ جهھهتته يېڭىلىق يارىتىش ئارىسىدا تهڭپۇڭلۇقنى تېپىپ

بواللماي ئاۋاره بولماقتا.
    ئهمما، «دۆلهت مۇداپىئهسى يېڭىلىق يارىتىش كومىتېتى»نىڭ دوكالتىغا كۆره، ئامېرىكانىڭ بۇ جهھهتتىكى
ئهڭ چوڭ باش قېتىنچىلىقى يۇقىرىقىالر ئهمهس، بهلكى 5G تورىنى بهرپا قىلىشتا زۆرۈر بولغان سىمسىز نۇر
سىپېكتىرى بىلهن تهمىنلهش سۈرئىتىنىڭ ئاستىلىقى ۋه نۆۋهتته ئامېرىكا تهمىنلهۋاتقان نۇر سىپېكتىرى

تىپىنىڭ خاتالىقىدۇر.
    بولۇپمۇ، ئامېرىكادا تهمىنلىنىۋاتقان ئاتالمىش «مىللىمېتىر دولقۇنى سىپېكتىرى» غايهت زور مىقداردىكى
سانلىق مهلۇماتالرنى تېز ۋاقىت ئىچىده يهتكۈزهلىسىمۇ، لېكىن پهقهت قىسقا ئارىلىقتىال ئىشلهيدۇ ۋه دهرهخ،
ھهتتا ناچار ھاۋارايى دېگهندهك ئامىلالرمۇ ئۇنىڭ نورمال ئىشلىشىگه توسقۇنلۇق قىالاليدۇ. بۇ خىل
سىپېكتىر ئارقىلىق تور سىستېمىسى بهرپا قىلىشنىڭ تهننهرخى پهۋقۇلئادده يۇقىرى بولغاچقا، پۈتۈن

مهملىكهت (ئامېرىكا) مىقياسىدا مهزكۇر (5G تورى) مۇالزىمهتنى ئومۇمالشتۇرۇش مۇمكىن بولمايدۇ.
 

خىتاينىڭ خۇاۋېي شىركىتى بۇ رىقابهتته قانداق رول ئويناۋاتىدۇ؟
 

خۇاۋېي شىركىتى نۆۋهتته 5G ئهسلىھهلىرىنىڭ ئهڭ چوڭ ئىشلهپچىقارغۇچىلىرىدىن بىرى، شۇنداقال ئۇنىڭ
تېخنىكىسىمۇ مهزكۇر ساھهدىكى ئهڭ ئىلغار تېخنىكا دهپ قارالماقتا. بۇنىڭدىن سىرت،، خۇاۋېي بۇلتۇر ئالما
شىركىتىدىن ئېشىپ، سامسۇڭ شىركىتىدىن قالسىال دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئهقلىي ئىقتىدارلىق يانفون

ئىشلهپچىقىرىش شىركىتىگه ئايالندى.
   لېكىن، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى مۇتهخهسسىسلىرىنى كۆرسهتكىنىدهك، خۇاۋېي بىز بىلىدىغان تىپىك
گىگانت   تېخنىكا   شىركهتلىرىگه   ئوخشىمايدۇ.  مهزكۇر   شىركهت    1987 – يىلى  خىتاي   خهلق   ئازادلىق 
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ئارمىيهسىنىڭ سابىق ئوفىتسېرى تهرىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ، ھېلىھهم خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن ئىنتايىن
قويۇق ئاالقىگه ئىگه. ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھهسىدىكى CIA، FBI ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسى
قاتارلىقالرنىڭ كاتتىباشلىرىنىڭ 2018 – يىلى دۆلهت مهجلىسىگه بهرگهن گۇۋاھلىقىدا كۆرسىتىلگىنىدهك،
«ئهگهر خۇاۋېينىڭ ئهسلىھهلىرى ئامېرىكا تور سىستېمىسىدا ئىشلىتىلسه، خۇاۋېي شىركىتى <مىسلى

كۆرۈلمىگهن ئىشپىيونلۇق> ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىشى مۇمكىن».
    يىلالردىن بېرى، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى مۇتهخهسسىسلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مهزكۇر شىركهتنى
يۇمشاق دېتالالردا يوچۇق قالدۇرۇپ، ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىغا قارشى جاسۇسلۇق قىلىشقا
بۇيرۇشىدىن تهشۋىشلىنىپ كهلگهنىدى. ئۇالر يهنه خۇاۋېي شىركىتىنىڭ ئهسلىھهلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلهن
خىتاي ئارىسىدا توقۇنۇش يۈز بهرگهنده ئامېرىكانىڭ ئاالقه سىستېمىسىنى ۋهيران قىلىۋېتهلهيدىغان كهڭ

كۆلهملىك خاككېرلىق ھۇجۇمىدا ئىشلىتىلىشىدىن ئهنسىرىشهتتى.
   خۇاۋېي شىركىتى يهنه ئامېرىكا ئهدلىيه تارماقلىرى تهرىپىدىن ئهقلىي مۈلۈك ئوغرىلىقى، قانۇن ئىجرا
قىلىشقا توسقۇنلۇق قىلىش ۋه ئامېرىكانىڭ ئىرانغا قارشى يولغا قويغان ئېمبارگوسىغا ئاالقىدار قويمىچىلىق
،(CFO) قاتارلىق 23 تۈرلۈك جىنايهت بىلهن شىكايهت قىلىنغان. خۇاۋېي شىركىتىنىڭ باش مالىيه ئهمهلدارى
خۇاۋېي شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى رېن جېڭفېينىڭ قىزى مېڭ ۋهنجوۋ كانادادا قولغا ئېلىنىپ، ئامېرىكا

ئۆتكۈزۈپ بېرىلىشنى كۈتمهكته.
 

بۇالرنىڭ ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى سودا ئۇرۇشى بىلهن قانداق مۇناسىۋىتى بار؟
 

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ سودا قىلىش ئۇسۇلىنى ۋه ئۇنىڭ تېخنىكا سهۋىيهسىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق
دهرىجىدىن تاشقىرى ئىقتىسادىي كۈچكه ئايلىنىش غهرىزىنى ياقتۇرمايدۇ. ئامېرىكاغا كۆره، خىتاينىڭ
سىياسىتى تهڭسىز، خىتاي ئۆز دۆلىتىده چهتئهل شىركهتلىرىنى تىزگىنلهشكه ئۇرۇنۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا،

ئۆز شىركهتلىرىنىڭ چهتئهللهرده ئهقلىي مۈلۈك ئوغرىلىشىنى تهرغىب قىلىدۇ. 
   ترامپ خىتاينى سۆھبهت ئۈستىلىگه ئهكېلىپ، بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن، خىتايدىن ئىمپورت
قىلىنىدىغان بهزى مهھسۇالتالرغا 25 پىرسهنت تاموژنا بېجى قويۇش ئارقىلىق، خىتايغا قارشى سودا ئۇرۇشى
قوزغىدى. ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىستراتېگىيهسىنىڭ خۇاۋېيغا ئاالقىدار قىسمى شۇكى، ئۇالر خۇاۋېيغا
قارىتىلغان دۆلهت بىخهتهرلىكى تهشۋىشىنى ۋه چهكلىمىنى خىتاي بىلهن ئۆتكۈزىدىغان سودا سۆھبىتىده،

خىتايغا بېسىم ئىشلىتىدىغان ئهڭ مۇھىم كوزىر ۋه پېچكا سۈپىتىده ئىشلهتمهكته. 
 

 

ئېنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهييارلىدى
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گۈلىستان

راھىله
داۋۇت



5-ئايدا ئۈرۈمچىده زىيالىي ئائىلىسىده تۇغۇلغان. 1983-يىلى 9-ئايدىن 1987- راھىله داۋۇت 1966-يىلى 
يىلى 7-ئايغىچه «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى»نىڭ ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا تولۇق كۇرستا ئوقۇغان. 1987-يىلى 9-
ئايدىن 1990-يىلى 7-ئايغىچه شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا خهلق ئېغىز ئهدهبىياتى كهسپى
بويىچه ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇغان. 1990 – يىلى 7- ئايدا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا «ئاز سانلىق مىللهتلهر
خهلق ئهدهبىياتى»  بويىچه ماگىستېرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن ۋه ئۇنىۋېرسىتېتقا ئوقۇتقۇچىلىققا ئېلىپ
قېلىنغان. 1994-يىلى 9-ئايدىن 1995-يىلى 7-ئايغىچه بېيجىڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىلىم
ئاشۇرغان. 1995-يىلى 9-ئايدىن 1998-يىلى 7-ئايغىچه بىيجىڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا فولكلور
كهسپى بويىچه دوكتور ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇغان ۋه «ئۇيغۇرالرنىڭ مازار مهدهنىيىتى ئۈستىده تهتقىقات» ناملىق

دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيهسىنى مۇۋهپپهقىيهتلىك تامامالپ، دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن.
راھىله داۋۇت دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهندىن كېيىنمۇ داۋاملىق ئۆگىنىشنى، ئۆزىنى تاكاممۇلالشتۇرۇشنى
توختىتىپ قويمىغان. 1999- يىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى «پارس ۋه چاغاتاي تىلى تېز تهربىيىلهش
كۇرسىدا» دا ئالته ئاي ئوقۇغان. 1999-يىلى دوتسېنتلىق كهسپىي ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن. 2002-يىلى فولكلور
ئىلمى بويىچه ماگىستىر ئاسپىرانت يېتهكچىسى ساالھىيىتىگه ئېرىشكهن. 2003 – يىلى بېيجىڭ تىل ۋه
مهدهنىيهت  ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئالته ئاي ئىنگىلىزچه تېز يېتىشتۈرۈش سىنىپىدا ئوقۇپ، ئىنگىلىز تىلى
ئاساسىنى مۇستهھكهملىگهن. 2003-يىلىدىن 2004-يىلىغىچه ئامېرىكانىڭ پىنسىلۋانىيه ئۇنىۋېرسىتېتى
فولكلور تهتقىقات مهركىزى ۋه ئىندىيانا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوتتۇرا ئاسىيا تهتقىقاتى فاكۇلتېتىدا بىلىم

ئاشۇرغان.
    پروفېسسور، دوكتور راھىله داۋۇت ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىۋى مهدهنىيىتى، مازار ۋه فولكلور ساھهسىده
خهلقئارادا كۆزگه كۆرۈنگهن ئۇيغۇر تهتقىقاتچىالرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ بۇ ساھهده نۇرغۇن تهتقىقات دوكالت، ماقاله
ۋه ئهسهرلهرنى يازغان. ئۇنىڭ «مازار تهتقىقاتى» ناملىق ئهسىرى ئۇيغۇرالردىكى مازارالرغا دائىر نوپۇزلۇق

ئهسهرلهرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ.
    راھىله داۋۇت ئۇيغۇر فولكلور ساھهسىدىكى نوپوزلۇق تهتقىقاتچى بولۇش سۈپىتى بىلهن، كۆپلىگهن
تهتقىقات تېمىلىرىغا يېتهكچىلىك قىلغان.  كۆپلىگهن ئىلمىي ژۇرنالالردا ئۇيغۇرچه، خىتايچه، ئىنگىلىزچه ۋه
تۈركچه تىلالردا ئىلمىي ماقالىلهرنى ئېالن قىلغان. سانسىزلىغان فولكلور ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنلىرىنىڭ 
مۇھىم ئىشتىراكچىسى بولۇپال قالماي، ئامېرىكا، ياپونىيه ۋه  ياۋروپادىكى نۇرغۇن دۆلهتلهرگه تهكلىپلىك
بېرىپ، لېكسىيه سۆزلهپ، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مازار پائالىيهتلىرىگه دائىر تارىخىي مىللىي مهدهنىيهتلىرىنى

چهتئهللهردىكى كهسپ ئهھلىلىرى ۋه چهتئهل جامائهتچىلىككه تونۇشتۇرغان.
    راھىله ئۆزىنىڭ دوكتورلۇق  دىسسېرتاتسىيىسى ئۈچۈن «ئۇيغۇرالردىكى مازار مهدهنىيىتى» ناملىق  ئىلمىي
تهتقىقات نهتىجىسىنى يازغان بولۇپ، بۇ ئهسهر خىتايچه نهشىر قىلىنغان. كېيىن مۇشۇ دىسسېرتاتسىيه
ماقالىسى ئاساسىدا مهزمۇنىنى تېخىمۇ كېڭهيتىپ ھهم تولۇقالپ، «ئۇيغۇر مازارلىرى» دېگهن كىتابنى يېزىپ

چىققان. بۇ كىتاب 2001- يىلى شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان.
راھىله داۋۇت «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى» فىلولوگىيه ئىنستىتۇتىنىڭ ئاسپىرانت ۋه تولۇق كۇرس
ئوقۇغۇچىلىرىغا «فولكلور ھهققىده ئومۇمىي بايان»، «جۇڭگو ۋه چهت ئهل فولكلور تارىخى»، «خهلق ئېغىز
ئهدهبىياتى ھهققىده ئومۇمىي بايان»، «فولكلور ئىلمىنىڭ ئهمهلىي تهكشۈرۈش ئۇسۇلى»، «مۇقامشۇناسلىق»،

«دىنشۇناسلىق»، «فولكلور تېمىسىدا مهخسۇس لېكسىيهلهر» قاتارلىق دهرسلهرنى ئۆتكهن.
    راھىله داۋۇت 2000-يىلىدىن ھازىرغىچه «ئۇيغۇر ئهنئهنىۋىي مهدهنىيىتىنى ساقالش، داۋامالشتۇرۇش ۋه
سىجىل تهرهققىي قىلدۇرۇش»، «ئۇيغۇر غهيرىي ماددىي مهدهنىيهت مىراسلىرىنى قوغداش مهسىلىسى
ئۈستىده تهتقىقات»، «خهلق داستانلىرىنى قوغداشنىڭ كونكرېت چاره-تهدبىرلىرى ئۈستىده تهتقىقات»؛
شىنجاڭ  ئۇنىۋېرسىتېتى    تهتقىقات   تۈرلىرىدىن   «ئۇيغۇر   خهلق  مۇقام  مهشرهپلىرى  ئۈستىده  تهتقىقات»،
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«ئۇيغۇرالرنىڭ مازار مهدهنىيىتى ئۈستىده ئىزدىنىش» قاتارلىق تهتقىقات تۈرلىرىنى مهسئۇل بولۇپ تاماملىغان.
بۇنىڭدىن باشقا، خهلقئارالىق تهتقىقات تۈرلىرىدىن «تۈركىي تىللىق خهلقلهر داستانلىرىنى توپالش، رهتلهش ۋه
نهشر قىلىش»قاتارلىق تهتقىقات تېمىلىرىغا قاتناشقان. ئۇنىڭ ھازىرغىچه خىتاي يېزىقىدا «ئۇيغۇر مازارلىرى
ئۈستىده تهتقىقات»، ئۇيغۇر يېزىقىدا «ئۇيغۇر مازارلىرى»، «دۇنيا مىللهتلىرى»(بىرلىشىپ ئىشلىگهن)
قاتارلىق كىتابلىرى نهشر قىلىنغان. دۆلهت ئىچى ۋه سىرتىدىكى نوپۇزلۇق ژورنالالردا 20 دىن ئارتۇق ماقالىسى

ئېالن قىلىنغان.
ئۇيغۇر فولكلور تهتقىقاتى ساھهسىدىكى كۆزگه كۆرۈنگهن كهسىپ ئهھلى، پروففېسسور، دوكتور راھىله داۋۇت
2017-يىلى يىل ئاخىرىدا بېيجىڭغا يىغىنغا مېڭىش جهريانىدا ئىز دېرهكسىز غايىب بولغان. چهتئهلدىكى
تۇغقانلىرى راھىله داۋۇتنىڭ غايىب بولغانلىقىنى سهككىز ئايدىن كېيىن دۇنيا جامائهتچىلىكىگه
ئاشكارىالشنى قارار قىلغان. راھىله داۋۇتنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئاشكارىالنغاندىن باشالپ تا ھازىرغىچه

خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئۇنىڭغا ئائىت ھېچقانداق ئۇچۇر ئېالن قىلىنمىدى.
راھىله داۋۇتنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى چهتئهلدىكى ئۇيغۇر جامائهتچىلىكى، شۇنداقال چهتئهللىك
ئۇيغۇرشۇناسالر، فلولوگىيه تهتقىقاتچىلىرى ئارىسىدا مهلۇم دهرىجىده غۇلغۇال قوزغىغان. ئۇنىڭ چهتئهللىك
كهسىپداشلىرى ۋه يېقىن-يورۇقلىرى راھىله داۋۇتنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن كۆپ قېتىمالپ شهخسىي
باياناتالرنى ئېالن قىلغان. بهزى چهتئهللىك تهتقىقاتچىالر راھىله داۋۇتنىڭ باش سۈرىتىنى تۋىتېر
سهھىپىسىنىڭ رهسىمى قىلىپ تهڭشىۋالغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق راھىله داۋۇتقا بولغان ئىگىدارچىلىقىنى ۋه

ئۇيغۇرالرغا بولغان ھېسىداشلىقىنى ئىپادىلىگهن.
بىز راھىله داۋۇتقا ئوخشاش ئۇيغۇر سهرخىللىرى، شۇنداقال مىليونلىغان ئۇيغۇر خهلقنىڭ تهقدىرىدىن جىددىي

ئهندىشه ئىچىدىمىز ۋه ئۇالر ئۈچۈن قىلىدىغان كۈرهشلىرىمىزنى توختىتىپ قويمايمىز.
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گاردنېر بوۋىڭدون

مىسلىسىز ئويغىنىش



    دوكتور گاردنېر بوۋىڭدون (Gardner Bovingdon) ئامېرىكانىڭ ئىندىئانا ئۇنىۋېرسىتېتى مهركىزى ياۋرو-
ئاسىيا تهتقىقاتى فاكۇلتېتىنىڭ دوتسېنتىدۇر. ئۇ شهرقىي تۈركىستاننىڭ بۈگۈنكى تارىخىنى خىتاينىڭ
شهرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنى تهتقىق قىلىدۇ. بوۋىڭدون 1983-يىلىدىن، 1988-يىلىغىچه
پرىنسىتون ئۇنىۋېرسىتېتىدا (Princeton University) دا سىياسهت ئىلمى كهسپىده ئوقۇپ، باكالۋىرلىق
ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن. 2002-يىلى كورنېل ئۇنىۋېرسىتېتىدا سىياسهت پهنلىرى بويىچه دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا

ئېرىشكهن.
The Uyghurs: Strangers In Their Own) «گاردنېر بوۋىڭدون «ئۇيغۇرالر: ئۆز ۋهتىنىده يهكلهنگهنلهر    
Land) ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورىدۇر. 304 بهتلىك بۇ كىتاب 2010-يىلى كولۇمبىيه ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى
تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان. دوكتور بوۋىڭدون ئهركىن ئاسيا رادىئوسى ئۇيغۇرچه بۆلۈمى مۇخبىرى بىلهن

ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىده، كىتابىغا بۇنداق ئىسىم قويۇشىنىڭ سهۋهبى توغرىسدا توختىلىپ مۇنداق دېگهن:
    مهن ئهسلىده كىتابنىڭ ئىسمىغا بىر ئاز زېرىكىشلىك ۋه ئاكادېمىك ئىسىمالرنى تاللىغان. بۇنىڭدا ئېتنىك
مىللهتچىلىك دېگهنگه ئوخشاش ئابستراكت سۆزلهر بار ئىدى. مۇھهررىر ماڭا كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى
تارتىدىغان ئىسىمدىن بىرنى تاللىشىمنى تهۋسىيه قىلدى. بۇ ئۇيغۇرالر توغرىسىدىكى كىتاب بولغاندىكىن،

«ئۇيغۇرالر» دهپال ئاتىساق بولمامدۇ، دېدى. بۇ پىكىرگه مهنمۇ قوشۇلدىم.
    كىتابنىڭ ئىسمىدىكى كېيىنكى جۈملىگه، يهنى «ئۆز ۋهتىنىده يهكلهنگهنلهر» دېگهن قىسمىغا كهلسهك،
بۇ، مهن ئهزهلدىن ئويالپ كېلىۋاتقان بىر ئىش ئىدى. بۇ سۆزلهر مېنىڭ ئىلمىي ماقالهمدىمۇ بار. مېنىڭ بۇنداق
ئويلىشىمدا، كۆچمهنلهرنىڭ كېلىش شهكلى، يهنى، ناھايىتى كۆپ ساندىكى خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ شهرقىي
تۈركىستانغا كۆچۈپ كېلىشى سهۋهبلىك، 1949-يىلىدىكى كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان تۈركىي ۋه
مۇسۇلمانالر نوپۇسى، ھاال بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهنده كۆچمهنلهر سهۋهبىدىن بۇرۇنقىغا ھهرگىز ئوخشىمايدۇ.
ئۇيغۇرالر مهيلى تىل، مهيلى مهدهنىيهت جهھهتتىن بولسۇن، بۇ ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تهۋهسىده ھېچ
نهرسىسىگه ئىگه بواللمايۋاتىدۇ. ئۇالردا ئاپتونومىيه يوق. ئۇالغا ئۆزلىرىنىڭ نامىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دهپ
ئاتالغان ۋه ئۇيغۇرالرغا ئانا ماكانى بولمىش بۇ زېمىندا بۇ ھوقۇقالردىن بهھرىمهن بولىدىغان پۇرسهت

بېرىلمىگهن. شۇڭا مهن، بۇ قايغۇلۇق رېئاللىقنى ئىپادىلهش ئۈچۈن بۇ ئىسىمنى تاللىدىم.
بوۋىڭدون مهزكۇر سۆھبهتته يهنه مۇنداق دېگهن:

    ھالبۇكى، بىر نهرسه ئېنىقكى، 1949 - يىلدىن كېيىن، بهزى كىشىلهر جۇمھۇرىيهت قۇرۇشنى ئۈمىد قىلسا،
بهزىلهر جۇڭگو ھۆكۈمىتى تهشهببۇس قىلغان ئاپتونومىيه ئىدىيىسىنى قوبۇل قىلدى. بهزىلهر تولۇق
مۇستهقىللىقنى ئارزۇ قىلغان بولسا، بهلكىم، مېنىڭچه بهزى ئۇيغۇرالر خىتاينىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنى
قوبۇل قىلغان ۋه ئۆزىگه بېرىلگهن ھوقۇقالردىن باشقىنى تهلهپ قىلمىغان بولۇشى مۇمكىن. ھهر بىر پىكىر
ئېقىمنى قانچىلىك ئادهمنىڭ قوللىغانلىقىنى بىلمهيمىز. مانا بۇ ھازىر بىز يولۇقۇۋاتقان ئهڭ چوڭ مهسىله.
ئهمما يهنه بىر نهرسه شۇنداق ئېنىقكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئهڭ ئاخىرقى بىر گۇرۇپپا ئۇيغۇرالر، يهنى ئۆز
كهلگۈسىنى خىتايغا باغالپ قارايدىغان، ئۆزىنى خىتاي پۇقراسى دهپ تونۇيدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ كۆپ
سالماقنى ئىگىلهيدىغانلىقىغا ھهممه ئادهمنى ئىشهندۈرمهكچى بولدى ۋه ئىشنى شۇنىڭ بىلهن تۈگىتىشكه

تىرىشتى.
   مهزكۇر كىتابنى نهشىر قىلغان كولۇمبىيه ئۇنىۋېرسىتېتى نهشىرىياتى كىتابنىڭ تونۇشتۇرۇش بېتىده

مۇنۇالرنى بايان قىلغان:
    يېرىم ئهسىردىن كۆپرهك ۋاقىت مابهينىده، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ھهقىقىي ئاپتونومىيهگه ۋه ياكى ئۈزۈل-
كېسىل مۇستهقىللىققه ئېرىشىش ئۈچۈن تىرمىشىپ كهلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا ئىزچىل رهۋىشته بۇ
تىرىشچانلىقالرنى باستۇرۇپ، مىللهتلهر ئارا ئىتتىپاقلىقنى ۋه خىتاي مىللهتچىلىكىنى تهكىتلهيدىغان
مۇرهككهپ تهشۋىقات ئىستراتېگىيىسىنى ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل تىرىشچانلىقلىرىغا قارشى قولالندى. نهچچه
ئون يىللىق كۈرهشتىن كېيىن، ئۇيغۇرالر ھۆكۈمهت دائىرىلىرىده ئۆز ھوقۇقىنى كېڭهيتىشكه قىزغىنلىق بىلهن
ئاتالندى. خىتاي رهھبهرلىرى بولسا، ئۇالرنىڭ ئارزۇ-ئۈمىدلىرىنى داۋاملىق تۈرده ئارقىغا ئىتتىرىپ، ئۇالر ئۈچۈن 
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مهزكۇر كىتابنى نهشىر قىلغان كولۇمبىيه ئۇنىۋېرسىتېتى نهشىرىياتى كىتابنىڭ تونۇشتۇرۇش بېتىده
مۇنۇالرنى بايان قىلغان:

    يېرىم ئهسىردىن كۆپرهك ۋاقىت مابهينىده، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ھهقىقىي ئاپتونومىيهگه ۋه ياكى
ئۈزۈل-كېسىل مۇستهقىللىققه ئېرىشىش ئۈچۈن تىرمىشىپ كهلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا ئىزچىل
رهۋىشته بۇ تىرىشچانلىقالرنى باستۇرۇپ، مىللهتلهر ئارا ئىتتىپاقلىقنى ۋه خىتاي مىللهتچىلىكىنى
تهكىتلهيدىغان مۇرهككهپ تهشۋىقات ئىستراتېگىيىسىنى ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل تىرىشچانلىقلىرىغا
قارشى قولالندى. نهچچه ئون يىللىق كۈرهشتىن كېيىن، ئۇيغۇرالر ھۆكۈمهت دائىرىلىرىده ئۆز ھوقۇقىنى
كېڭهيتىشكه قىزغىنلىق بىلهن ئاتالندى. خىتاي رهھبهرلىرى بولسا، ئۇالرنىڭ ئارزۇ-ئۈمىدلىرىنى
داۋاملىق تۈرده ئارقىغا ئىتتىرىپ، ئۇالر ئۈچۈن ھهر قانداق فىزىكىلىق ياكى سىياسىي زېمىننى قوبۇل

قىلىشنى رهت قىلىپ كهلدى.
  تهتقىقاتىنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ تارىخىدىن ۋه ئۇ يهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزگىچه نوپۇس
ئاالھىدىلىكىدىن باشلىغان گاردنېر بوۋىڭدون ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئهللىك يىللىق نارازىلىقىنىڭ
تهرهققىياتىغا، بولۇپمۇ 1949-يىلىدىن بۇيانقى يهككه ۋه كوللېكتىپ ھالدىكى قارشىلىقالرغا، شۇنداقال
ئوخشىمىغان كۆز قاراشتىكى خىلمۇ-خىل دۆلهت ئاتلىغان تهشكىالتالرنىڭ قارشى پىكىردىكىلهرنى
يېتىشتۈرۈشتىكى رولىغا يېقىندىن دىققهت قىلىپ تۇرىدۇ. بوۋىڭدوننىڭ تهتقىقاتى يالغۇز شهرقىي
تۈركىستانغا ئاالقىدار بولۇپال قالماي، يهنه زىددىيهت ئىچىدىكى باشقا رايونالرغىمۇ  چېتىشلىق بولۇپ،
ئۇنىڭ تهتقىقاتلىرى دۆلهت قۇرۇش ۋه مىللهتچىلىككه جهڭ ئېالن قىلىش جهھهتلهرده كىشىگه يېڭىچه
نهزهر ئاتا قىلىدۇ. ئۇنىڭ تهتقىقاتى خهلقئارالىق ئورگانالرنىڭ رايونلۇق ئاپتونومىيهنىڭ يۇقىرى
كۆتۈرۈلۈشىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرى، مىللهتچىلىك سىياسىتىنى يۈرگۈزۈىدىغان ۋهكىللهرنىڭ
ئوينايدىغان رولى، شۇنداقال دۆلهتكه قارشى ھهرىكهتلهرگه قارىتىلغان «تېررورغا قارشى ئۇرۇش»نىڭ
يهرلىك، رايونلۇق ۋه خهلقئارالىق بېشارهتلىرىنى گهۋدىلهندۈرۈپ بېرىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه
چهتئهلدىكى بهز ئانالىزچىالر ئ ۇيغۇر ئاكتىۋىستلىرىنى تېررورىست قىلىپ تهسۋىرلهپ، ئۇالرنى
خهلقئارالىق تېررورلۇق تورىغا باغالشقا ئورۇنغان. بوۋىڭدون بۇ خىل ئورۇنۇشالرنىڭ خاتالىقىنى
تهكىتلهپ، ئىسالم ئېدىئولوگىيىسى بىلهن ئۇيغۇر مۇستهقىللىق ئىدىيىسىنىڭ ئارىسىنى ئېنىق ئايرىپ

بهردى.
    گاردنېر بوۋىڭدون ئالدىنقى ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپال ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق ئىزدهنگهن ۋه بۇ
ھهقته ماقاله-ئهسهرلهرنى يازغان ئۇيغۇرشۇناستۇر. بوۋىڭدوننىڭ بىزگه ئائىت يهنه «قۇمۇللۇقتىن
ئۇيغۇرلۇققا: مائارىپنىڭ پانئۇيغۇر كىملىكىنىڭ تهرهققىياتىدا ئوينىغان رولى» (1998-يىلى يېزىلغان)،
،[The history of the history of Xinjiang](2001-يىلى يېزىلغان) «شىنجاڭ تارىخىنىڭ تارىخى»
«ئۇنچه سۈكهتته تۇرۇۋالمىغان كۆپ سانلىق: ئۇيغۇرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاننى خىتايالرنىڭ ئىداره
قىلىشىغا بولغان قارشىلىقلىرى» (2002-يىلى يېزىلغان)، «شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاپتونومىيه:
خىتاي مىللهتچىلىرىنىڭ مۇھىملىقى ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ نارازىلىقى» قاتارلىق تهتقىقات ماقالىلىرىنى

يازغان.
 

 
 
 

«ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى» تهييارلىدى
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  ئهي 
 قهۋمىم

جىبران 

مىسلىسىز ئويغىنىش



ئهي قهۋمىم، سهن پهيغهمبهرلىرىڭگىمۇ قۇالق سالمىدىڭ،
ماڭا تېخىمۇ قۇالق سالمايسهن.

بۇرۇلۇپ قاراپمۇ باقمايسهن ئۆلۈكلىرىڭگه.
لۇت قهۋمىدىن ئهمهسسهن،

ھوزۇر-ھاالۋهت سهۋهبلىك بولماس ھاالكىتىڭ.
ئازابقا قوشۇلۇپ كهتتى چىقىملىرىڭ،
بىراق، ئازابلىنىشقىمۇ ناتونۇشسهن.

ھازىنى ئۆزۈڭ ئېيتىسهن بىراق 
ئۆزۈڭ ئېيتقان ھازاڭ كىرمهس قۇالقلىرىڭغا.

 
بىر قوي پادىسىدىن ئوغرىلىغاندهك ئوغرىالر ئىنسانلىرىڭنى،

سهن بولساڭ ئوغرىالنغانلىرىڭغا قوي پادىسىغا ئوخشاش قاراپ تۇرىسهن.
خۇداغا يالۋۇرۇسهن-يۇ، پىرئهۋنگه ئىبادهت قىلىسهن.

مۇسا ئالدىڭدا قىزىل دېڭىزنى ئاچسا، سهن ئۇ دېڭىزدىن ئۆتمهيسهن.
 

ئهي قهۋمىم …سهن پهيغهمبهرلىرىڭگه قۇالق سالمىدىڭ،
بهرىبىر ماڭىمۇ قۇالق سالمايسهن.

قورقىسهن ئۆزۈڭدىن بولمىغان ھهر كىمدىن.
ئۆزۈڭدىنمۇ قورقىسهن ئۆزۈڭ.

ئهگهر ھهزرىتى ئىبراھىم بولساڭ،
ساڭا ئهۋهتىلگهن قۇربانلىقنى بازاردا ساتىسهن.

 
ھهزىرتى ئىسانى كۆز ئالدىڭدا كىرىستقا مىخلىسا،

سهن يىغاليسهن باشقا ئىشالرغا.
كۈندۈزلىرى مارىيا ماگدالېنانى «پاھىشه» دهپ تاش بوران قىلىپ،

كېچىسى قوينىغا كىرىپ يېتىشنىڭ كويىدا بولىسهن.
زهبۇرنى، تهۋراتنى، ئىنجىلنى، قۇرئاننى بىلىسهن،
ھهزرىتى داۋۇتقا ئېچىنىپ، گولياتنى پىر تۇتىسهن.

 
ئهي قهۋمىم …سهن پهيغهمبهرلىرىڭگه قۇالق سالمىدىڭ،

بهرىبىر ماڭىمۇ قۇالق سالمايسهن
بۇرۇلۇپ قارىمايسهن ئۆلۈكلىرىڭگه.

لۇت قهۋمىدىن ئهمهسسهن،
ھوزۇر-ھاالۋهت سهۋهبلىك بولماس ھاالكىتىڭ.

بىراق، ئۆز ئازابىڭغىمۇ ناتونۇشسهن.
 

ئاياللىرىڭ قارا رهڭده كىيهر
ئازاب بىلهن ئۆڭهر تهنلىرى، بىراق ئۇالرنى كۆرهلمهيسهن.

ھهر خىلۋهتته بىر پهرزهنتىڭگه تېگهر ئوق،
كارىڭ يوق.
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مهرھهمهت تىلهيسهن، شهپقهت تىلهيسهن، پۇل تىلهيسهن ھهمده
نهپرهتلىنىسهن تىلهمچىلهردىن.

نومۇسنى بىلىسهن-يۇ، نومۇس قىلمايسهن.
خۇداغا ئىشىنىسهن-يۇ، پىرئهۋنگه ئىبادهت قىلىسهن.

پۈتۈن ئاۋازالرنىڭ ئىچىدىن پهقهت قامچا ئاۋازىنىال ئاڭاليسهن.
 

ئهي قهۋمىم …
سهن پهيغهمبهرلىرىڭگه قۇالق سالمىدىڭ،

بهرىبىر ماڭىمۇ قۇالق سالمايسهن.
ئۆزۈڭ قىيىن-قىستاققا دۇچ كهلمىگۈچه، قىيىن-قىستاققا قارشى چىقمايسهن.

جىسمىڭغا زهربه كهلمىگۈچه، ھېچبىر ئاغرىقنى ھېس قىاللمايسهن.
 

ئۆمۈچۈك بولساڭ ئهگهر،
ھهزىرتى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم پاناھالنغان غارغا تور تارتمايسهن.

پۈتكۈل قويالرغا ئوخشاش ئۆز پاچىقىڭدىن ئېسلىپ،
پۈتكۈل قويالرغا ئوخشاش ئۆز ئالدىڭغا مهرهيسهن.

 
ھهزرىتى ھۈسهيىننىڭ بېشىنى چاپمايسهن-يۇ، چاپقانالرنى ئالقىشاليسهن.

ھهزرىتى ئۆمهرنى پىچاقلىغان قولغا
سهن پىچاق بولىسهن.

 
ئهي قهۋمىم …

سهن پهيغهمبهرلىرىڭگه قۇالق سالمىدىڭ،
بهرىبىر ماڭىمۇ قۇالق سالمايسهن

ئۆلۈكلىرىڭگىمۇ بۇرۇلۇپ قارىمايسهن.
 

لۇت قهۋمىدىنمۇ ئهمهسسهن
ھوزۇر-ھاالۋهت سهۋهبلىك بولماس ھاالكىتىڭ.

ئهمما، ئارقاڭغا قارىغانلىقىڭ ئۈچۈن قورقۇنچتىن ئۆزۈڭنى يوقىتىسهن.
ۋه سهن، ئۆزۈڭ ئۈچۈنمۇ يىغلىمايسهن.

 
مۇسا ئالدىڭدا قىزىل دېڭىزدىن يول ئاچسا، ئۇ دېڭىزدىن ئۆتمهيسهن.

خۇداغا ئىشىنىسهن، ئهمما پىرئهۋنگه ئىبادهت قىلىسهن.
 

ئهي قهۋمىم…
سهن پهيغهمبهرلىرىڭگه قۇالق سالمىدىڭ،

بهرىبىر ماڭىمۇ قۇالق سالمايسهن...
 

 
تۈركچىدىن ھ . ئىبراھىم ئۇيغۇرچىالشتۇرغان
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     دۆلهتنىڭ نامى
 

    ئۇيغۇرالر تارىختا قۇرغان دۆلهتلهردىن بىرى «قاراخانىالر دۆلىتى» بولۇپ، قاراخانىيالر دۆلىتى مىالدى 840-
يىلىدىن، 1212-يىلىغىچه مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان ئۇيغۇر دۆلىتىدۇر. ئىسالم تارىخىغا ئائىت مهنبهلهرده بۇ

دۆلهتنىڭ نامى «خاقانىيه دۆلىتى» دهپ ئاتالغان.(1)
    1874-يىلى رۇس شهرقشۇناسى ۋ.ۋ.گرىگورېفنىڭ ماۋرائۇننهھىر قاراخانىلىرى توغرىسىدا يازغان
ماقالىسىدىن ئېتىبارهن، دۆلهت نامىنى «قاراخانىالر دۆلىتى» دهپ ئاتاش ئومۇمالشقان. قاراخانىيالر دۆلىتى
ئۈچۈن ئىلمىي ئهسهرلهرده قوللىنىلغان يهنه بىر ئىسىم «ئىلىك خانالر دۆلىتى» بولۇپ، بۇ دۆلهتنى قاراخانىالر
ياكى ئىلىكخانالر دۆلىتى دهپ ئاتاشتىن ئىلگىرى، غهرب تارىخچىلىرى بۇ دۆلهتنى «تۈركىستان ئۇيغۇر
خانلىقى» دهپ ئاتىغان. ئوسمانلىرى تارىخچىلىرى بولسا دۆلهتنىڭ ئىسمىنى «تۈركىستان خاقانلىقى» دهپ
ئاتىغان. قاراخانىالر دۆلىتى ئىسالم تارىخچىلىرى تهرىپىدىن «مۇلكۇل خاقانىييه»، «مۇلكۇل خانىييه»،

«ئهۋالدۇل خانىييه» دېگهن نامالردا ئاتالغان. (2)
    شۇنىڭدهك، قاراخانىالر ھۆكۈمدارلىرى ئۆزلىرىنى ئالپ ئهرتۇڭانىڭ ئهۋالدلىرى دهپ قارىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ

دۆلهتكه «ئالى ئافراسىياب»(ئافراسىياپ ئهۋالدلىرى) نامىمۇ بېرىلگهن.
 

     قاراخانىالر دۆلىتىنى ياغمىالر قۇرغان
 

    تارىخچىالر قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرى توغرىسىدا خىلمۇ خىل كۆز قاراشتا بولغان بولۇپ، دۆلهتنى
قارلۇقالرنىڭ قۇرغانلىقى توغرىسىدىكى كۆز قاراش تارىخچىالر ئارىسىدا مهلۇم دهرىجىده كۆلهم ھاسىل قىلغان

بولسىمۇ، ئىشنىڭ ھهقىقىتى شۇكى، دۆلهتنى قۇرغانالر ياغمىالردۇر.
   كۆپچىلىك تارىخچىالر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان كۆز قاراش شۇكى، ئۇيغۇر قاراخانىالر دۆلىتىنى تهشكىل
قىلىشتا، ئۇيغۇرالرنىڭ ياغما قهبىلىسى يېتهكچى رول ئوينىغان.(3) ياغمىالر مىالدىنىڭ 850-يىلى قارلۇقالر

بىلهن چىگىلالرنى بىرلهشتۈرۈپ، ئۇيغۇر قاراخانىالر دۆلىتىنى قۇرغان.(4) 
   قاراخانىيالر دۆلىتىنى ياغمىالر قۇرغان بولۇپ،(5) ياغمىالر ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قهبىلىسى ياكى ئۇيغۇرالرغا تهۋه
بىر قهۋمدۇر.(6) دۆلهتنى قۇرغانالرنىڭ ياغمىالر ئىكهنلىكىنى توغرا قانائهت بولۇپ، ئونىنچى ئهسىرنىڭ
جۇغراپىيه ئهسهرلىرىدىن ھېسابالنغان «ھۇدۇدۇل ئالهم»ده بايان قىلىنغانالرغا كۆره، ياغمىالر ئۇيغۇرالرنىڭ بىر

قهبىلىسى ئىدى، ۋه دۆلهتنىڭ بېشىدىكى ھۆكۈمدارالر ئۇيغۇر ھۆكۈمدارالر ئائىلىسىدىن ئىدى.(7)
   تۈرك تارىخچىسى ۋه قاراخانىالر مۇتهخهسسىسى رهشات گهنچ قارلۇقالرنىڭ قاراخانىالردهك بۈيۈك دۆلهتنى
قۇرغۇدهك كۈچى يوقلۇقىنى، قاراخانىالر دۆلىتىنى قارلۇقالر قۇردى دېيىشنىڭ ئاساسى يوقلۇقىنى ئىلگىرى
سۈرىدۇ.(8) يهنه بىر نۇقتىدىن، قارلۇقالر «يابغۇ» ئۇنۋانىنى ئالغانلىقى، يابغۇ ئۇنۋانىنىڭ ئهسلىدىنال
قارلۇقالرنىڭ قولالنغانلىقى، ئهكسىچه، ياغمىالرنىڭ ھۆكۈمدارلىرىنىڭ ئاسانال خان ئۇنۋانىنى ئالغانلىقىمۇ،
دۆلهت قارلۇقالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان دېگهن كۆز قاراشنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدۇ. شۇنداقال، سامانىالر
ھۆكۈمدارى ئىسمائىل ئىبنى ئهھمهد 893-يىلى تاالسقا قهدهر ھۇجۇم قىلىپ كىلىپ، ئۇ يهردىكى چېركاۋنى
مهسجىدكه ئۆزگهرتكهندىن كېيىن، قارلۇق يابغۇسىنىڭ خاتۇنى بىلهن قوشۇپ، ئون بهش مىڭ ئهسىر بىلهن
دۆلىتىگه قايتىشى تهھلىل قىلغان تۈرك تارىخچىسى رهشات گهنچ، قارلۇقالرنىڭ بۇ رايونالردا تارقاق ۋه تهسىرى
يوق ھالهتته ياشىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ۋه مۇنداق دهيدۇ:«قارلۇقالرنىڭ 840-يىلى قارخانىالر دۆلىتىدهك
قۇدرهتلىك بىر سىياسى مهۋجۇتلۇقنى مهيدانغا كهلتۈرهلىگهن بولسا، سامانىالرنىڭ ئالدىدا بۇ قهدهر تهسىرسىز
ھالهتكه چۈشۈپ قالمىغان بوالتتى. قارلۇقالرنىڭ قاغان، خاقان ياكى خان دېگهندهك ئۇنۋانالرنى قولالنغانلىقىغا
ئائىت ھېچ قانداق مهنبهگه ئىگه ئهمهسمىز. بۇ نۇقتىدىنمۇ، دۆلهتنىڭ قۇرغۇچىلىرىنىڭ قارلۇقالر
ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلىش مۇمكىن ئهمهس.»(رهشات گهنچ، ماقاله) بۇ تارىخچىلىرىمىزدىن تۇرغۇن ئالماس

قاتارلىقالر ۋه بىر تۈركۈم نوپۇزلۇق تارىخ تهتقىقاتچىلىرى ئىلگىرى سۈرگهن كۆز قاراشتۇر.
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   رهشات گهنچنىڭ پىكىرىچه، ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قهبىلىسى ياكى ئۇيغۇرالرغا تهۋه بىر قهۋم ھېسابالنغان
ياغمىالر ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ ۋهيران بولۇشى (840-يىلى) سهۋهبلىك، غهربكه كۆچۈپ قهشقهر رايونىغا كهلگهن، بۇ
يهرلهرنى قارلۇقالرنىڭ قولىدىن ئېلىپ، يهرلهشكهن. كېيىن ياغمىالر ئىلى ۋادىسىغىمۇ يېيىلغان ۋه دۆلهتنىڭ

يهنه بىر مۇھىم شهھىرى ھېسابالنغان باالساغۇننى (قۇز ئوردۇ) قولىغان چۈشۈرگهن.
   ياغمىالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان ھۆكۈمدارالرنىڭ بۇرۇندىنال بۇغراخان ئۇنۋانىنى قولالنغانلىقى ناھايىتى
ئېنىق. ئۇالرنىڭ بۇ ئۇنۋانىنىڭ قاراخانىيالردا كهڭ كۆلهمده قوللىنىشىمۇ شۈبھىسىز ياغمىالرنىڭ بۇ دۆلهتنىڭ

قۇرغۇچىلىرى بولۇشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك.(9)
 

     دۆلهت پايتهختى
 

   قاراخانىالر ھۆكۈمدارلىرى قهشقهرنى قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ پايتهختى قىلىپ بهلگىلىگهن.(10) قهشقهر
شۇنىڭدىن باشالپ «ئوردۇكهنت» دهپ ئاتالغان. باالساغۇن قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ يازلىق پايتهختىدۇر. ئونىچى
ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىنىڭ ئاخىرلىرىغا قهدهر (942-يىلى) قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ باالساغۇننى قولىدا
تۇتقانلىقى توغرۇلۇق ھېچقانداق دهلىلگه ئىگه ئهمهسمىز.(11) شۇنىڭدىن كېيىن، قاراخانىالر دۆلىتى قهشقهر
ۋه باالساغۇننى پايتهخت قىلغان. باالساغۇن دۆلهتنىڭ يازلىق پايتهختى ئىدى. قاراخانىالرنىڭ چوڭ خانى
قهشقهرده تۇرغاچقا، قهشهر «ئوردۇكهنت» دهپ ئاتالغان. بۇ «خان تۇرىدىغان شهھهر» دېگهن مهنىده. (12) قهشقهر،

باالساغۇن، سهمهرقهند قاتارلىق شهھهرلهر دۆلهتكه پايتهخت بولغان شهھهرلهردىن ھېسابلىنىدۇ.
 

     تېررىتورىيىسى
 

   كۆل بىلگه قادىرخان زامانىدا قاراخانىالرنىڭ تېررىتورىيىسى يهتتهسۇ، ئىلى ۋادىسى ۋه تهڭرىتاغلىرىنىڭ
جهنۇبىي قىسىمىدىكى جايالرنىڭ كۆپ قىسىمى قاتارلىق جايالرنى ئىگىلىگهن. ئۇيغۇر قاراخانىالر دۆلىتى
كۈچىيىپ، تېررىتورىيىسى كېڭهيگهن چاغدا (مىالدىنىڭ 1010-يىللىرى) قاراخانىالرنىڭ شهرقىي كهشمىرگه،
غهربىي خارازهىمگه، شىمالى بالقاش كۆلى، ئارال كۆللىرىگه، جهنۇبى مهرۋى شاھ جاھانغا تۇتاشقان بولۇپ، يهر

مهيدانى بهش مىليون كۋادرات كلومېتىرغا يهتكهن.(13)
   قاراخانىالر دۆلىتى 10-ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا ئۆز زېمىنىنى بىرلىككه كهلتۈردى. بۇ دهۋىرده
قاراخانىالرنىڭ زېمىنى شهرقته گهنسۇدىن تارتىپ، غهربته ئارال دېڭىزىغىچه، شىمالدا ئالتاي تاغلىرىدىن
تارتىپ، جهنۇبتا قارا قۇرۇم، كۇئىنلۇن تاغلىرىغىچه بولغان كهڭ تېررىتورىيىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. سۇاليمان
ئارسالن بۇغرا قاراخان دهۋرىده قارا خانىالر خانلىقىنىڭ تېررىتورىيىسى ئىلگىرىكىدىن كېڭىيىپ، شهرقته
كۇچاغىچه، غهربته بۇخارا ۋه خارهزىمغىچه، جهنۇبتا ئامۇ دهرياسىنىڭ قىرغاقلىرىدىن غهزنىگىچه سوزۇلغان

ئىدى.(14)
 

    دۆلهت بايرىقى
 
    تۆت چاسا قىزىل شايى بايراق بولۇپ، بايراقنىڭ ئوتتۇرىسىغا بىر تهرهپته ئالته، بىر تهرهپته ئۈچ شېخى
بولغان ئالتۇن رهڭلىك ئارچا دهرىخى چۈشۈرۈلگهن. (15) قاراخانىيالر قىزىل بايراق ۋه تۇغالرنى ھۆكۈمدارلىق

ئاالمهتلىرى ۋه مۇستهقىللىق سىمۋولى قىلغانىدى. (16)
    «قاراخان» ئۇنۋانىنىڭ كېلىپ چىقىشى

    قاراخانىيالر دۆلىتىگه كىم قاغان بولسا، ئۇنىڭ نامىغا «قاراخان» دېگهن ئۇنۋاننى قوشۇپ ئاتىغاندىن
تاشقىرى،  «بۇغرا» (ئهركهك تۆگه)  ۋه «ئارسالن» (شىر)  قاتارلىق   ئۇنۋانالرنىمۇ  قوشۇپ  ئاتىغان.  ئۇيغۇرالرنىڭ 



قاراخانىالر قاغانلىرىنى «بۇغراخان» ۋه «ئارسالنخان» دهپ ئاتىشى ئۇالرغا كۈچلۈك، باتۇرلۇق سۈپهتلىرىنى
بهرگهنلىكىدىن باشقا نهرسه ئهمهس. (17)

   ئۇيغۇرالر يېڭى قۇرۇلغان دۆلهتنىڭ قاغانلىرىنى «قاراخان» دهپ ئاتىغان، دۆلهتنى بولسا «قاراخانىالر» دهپ
ئاتىغان. ئۇيغۇرالرنىڭ «قاراخان» دېگهن نامنى ئهزهلدىن تارتىپ ناھايىتى ھۆرمهتلىك، مۇقهددهس نام سۈپىتىده

قوللىنىپ كهلگهن.(18)
  تۇرغان ئالماسنىڭ بايانىچه، تارىخچىالر ئارىسىدا «قاراخان» دېگهن ئىسىم توغرىسىدا ئوخشىمىغان كۆز
قاراشالر مهۋجۇت بولۇپ،  بهزى تارىخچىالر ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمده «ئۇلۇغ» ئاتالغۇسىنى «قارا» سۆزى بىلهن

ئىپادىلىگىنىگه قاراپ، «قاراخان» دېگهن «ئۇلۇغ خان» مهنىسىگه ئىگه دېيىشىدۇ.
 

   دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشى
 

   قاراخانىيالر دۆلىتىنىڭ تۇنجى قاغانى كۆل بىلگه قادىرخاندۇر.(19) ئۇ 850-يىلىدىن 880-يىلىغىچه بولغان
30 يىل ئىچىده، ئۇيغۇر قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ ئاساسىنى قۇرۇپ، بىر قهدهر مۇكهممهل بولغان تهشكىلىي ۋه
ھهربىي تۈزۈملهرنى ئورناتقان. (20) باشقا بىر كۆز قاراشتا، قاراخانىالرنىڭ تۇنجى خانى كۆل بىلگه قادىرخان

مىالدى 819-يىلى خانلىق تهختىگه چىققان.(ھ. نۇرھاجى)
  كۆل بىلگه قادىرخاننىڭ ئىككى ئوغلى بولۇپ، ئۇالر بازىر ئارسالنخان ۋه ئوغۇلچاق قادىرخاندۇر. بازىر
ئارسىالنخان مىالدىنىڭ 910-يىلى ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن، قاراخانىالرنىڭ تهختىگه ئوغۇلچاق ئولتۇرغان.

(21)
  جامال قارشىغا كۆره، كۈل بىگه قادىرخاننىڭ زامانىدا تۈرك تۇپراقلىرىدىن شاش (تاشكهنت) رايونى

ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغان. (رهشات گهنچ)
   قاراخانىالر دۆلىتى قۇرۇلۇپ، تاكى ھاالك بولغانغا قهدهر شهرقىي ۋه غهربىي قاراخانىالر دۆلىتىده جهمئىي

قىرىق شهخس خان بولغان.
 

     ساتۇق بۇغراخان ۋه قاراخانىالرنىڭ ئىسالملىشىشى 
 

   ساتۇق تېكىن بازىرخاننىڭ ئوغلى بولۇپ، قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ قۇرغۇچىسى كۆل بىلگه قادىرخاننىڭ
نهۋرىسىدۇر. بازىرخان ۋاپات تاپقاندا ساتۇق تېكىن كىچىك بولغانلىقتىن، ئۇنىڭ ئورنىغا بازىرخاننىڭ ئىنىسى

قادىرخان ئوغۇلچاق نائىب خان بولغان.
   قاراخانىيالر شاھزادىسى ساتۇق بۇغراخان سامانىيالر دۆلىتىنىڭ شاھزادىسى ئهبۇ ناسىر سامانىنىڭ
يېتهكلىشىده مهخپىي ھالدا ئىسالم دىنىغا كىرىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي تىللىق قهبىلىلهر ئارىىسدا

تۇنجى بولۇپ ئىسالمنى قوبۇل قىلغان كىشى بولۇپ قالغان.(22) 
   ئوغۇلچاق قادىر خان زامانىدا ئوغۇلچاقنىڭ ئاكىسى بازىرنىڭ ئوغلى ساتۇق قاراخانىالرغا سىغىنغان ئهبۇ
ناسىر ئىسىملىك سامانىالر شاھزادىسى، ياكى سوپى ۋائىزلهر بىلهن ئۇچرىشىشى سهۋهبلىك ئىسالمغا مايىل

بولغان.(23)
   ساتۇق بۇغراخان ئۆزى يالغۇز مهخپىي ھالدا يىگىرمه ياشلىرىدا مۇسۇلمان بولىدۇ. ئاندىن، ئۆزىنىڭ
ئىشهنچىلىك مۇھاپىزهتچىلىرىنى ۋه يېقىنلىرىنى ئىسالمغا كىرگۈزۈپ، ئاستا-ئاستا باشقا مۇسۇلمانالرنى
ئۆزىگه تارتىشقا باشاليدۇ. بهش، ئالته ئاي ئىچىده ساتۇق تېكىن باشچىلىقىدا بهش-ئالته يۈزچه ياشالر
مۇسۇلمانالر تهشكىللىنىدۇ. ساتۇق تېكىن بۇالرنى تولۇق قورالالندۇرۇپ، گۇرۇپپىالرغا ئايرىپ، مهخپىي ھالدا
قهشقهر شهھىرىگه كىرگۈزىدۇ. بۇالرنى ئايرىم-ئايرىم ئهسكىرىي ئورۇنالرغا، ھۆكۈمهت سارايىغا ياكى دۆلهت
كاتتىلىرىنىڭ ئۈستىگه كېچىده تۇيۇقسىز باسقۇن قىلىشقا ئورۇنالشتۇرىدۇ. بۇ پىالن بويىچه، ئالدىن بىلهن
ساتۇق تېكىن 40 مۇھاپىزهتچىىسىنى ئېلىپ، قهشقهرگه  كىرىپ ئۆگهي  دادىسى  ئهسهن (ئوغۇلچاق) بۇغراخانغا

103



104

مېھمان بولۇپ ئوردىغا چۈشىدۇ. پىالن قىلىنغان ھۇجۇم سائىتى كهلگهنده ساتۇق تېكىن قىرىق
مۇھاپىزهتچىسى بىلهن قاراخان ئۇخالۋاتقان ئۆيگه بېسىپ كىرىپ، ئۇنى ۋه ئوردىدىكى مهنسهپدارالرنى ئهسىر
ئېلىپ، ئۆلتۈرىدۇ. باشقا جايالرغا باسقۇن قىلىشقا تهيىنلىگهن قىسىمالرمۇ ۋهزىپىلىرىنى مۇۋهپپىقيهتلىك
تاماماليدۇ. شۇنداق قىلىپ، ساتۇق تېكىن بىر كېچه ئىچىده قهشقهر شهھىرىنى قولغا كهلتۈرىدۇ. شهھهر
ئهتراپىدىكى تهڭدىن تولىسى مۇسۇلمان بولغان قهشقهر خهلقى تهرهپ-تهرهپتىن ساتۇق تېكىنگه ياردهمگه
كېلىپ ۋه ساتۇق تېكىن ئىككى ئۈچ كۈن ئىچىده يېتهرلىك كۈچكه ئىگه بولىدۇ. پۈتكۈل قهشقهر ساتۇق
تېكىننىڭ ھاكىمىيىتىنى قوبۇل قىلىدۇ.(24) ساتۇق تېكىن تاغىسى ئ وغۇلچاقتىن تهخىتنى تارتىۋالغان ۋاقت

920-يىلالرغا توغرا كېلىدۇ.(25)
   ساتۇق تېكىن ھاكىمىيهتنى قولىغا ئالغاندىن كېيىن، ئۆزىنى «قاراخان» ئېالن قىلىدۇ ۋه قهھرىمان
مهنىسىنى ئىپادىلهيدىغان «بۇغراخان» ئۇنۋانىنى ئالىدۇ، مۇسۇلمان بولغان خهلقلهرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىپ،
غازات يۈرۈشلىرىنى باشاليدۇ. قهشقهر، يهكهن، ئۇچ، باالساغۇن ۋه بارسغان (ئىسسىقكۆلنىڭ شهرقى)

ئۆلكىلىرىده ۋه قارلۇق زېمىنلىرىدا ئىسالم دىنى ھېچقانداق توسالغۇسىز راۋاج تاپىدۇ.(26)
   جامال قارشىغا كۆره، ساتۇق بۇغراخان 955-يىلى ۋاپات بولغان. ئۇنىڭ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىنكى

ئىسمىنىڭ ئابدۇلكهرىم ئىكهنلىكى مهلۇم. باالساغۇننى ساتۇق بۇغراخان فهتھ قىلغان. 
   ساتۇق بۇغراخان قۇيدۇرغان تىلاللىرىدا (920-956-يىللىرىغىچه) «قاراخان ساتۇق ئابدۇلكهرىم» دېگهن

ئىبارىلهر بار. بۇ تىلالالر بېترىسبۇرگ (لېنىنگراد) مۇزېيىدا ساقالنماقتا.(27)
    ساتۇق بۇغراخان مۇسۇلمان بولۇپ قاراخانلىق تهختىگه چىققاندىن كېيىن، ئۇ ۋاقىتقىچه ئىسالمغا
كىرمىگهن ۋه بۇددا دىنىنىڭ مهركىزى بولغان خوتهن، كۇچا، سېرىق ئۇيغۇر خانلىرى ۋه ئۇيغۇر ئىدىقۇت دۆلىتى
قاراخان دۆلىتىدىن يۈز ئۆرۈپ مۇستهقىللىق ئېالن قىلىدۇ. شىمالدىكى بىر تۈركۈم قهبىلىلهر ئىسيان كۆتۈرىدۇ.
قاراخان ساتۇق بۇغراخان بۇالرنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئۈستىگه يۈرۈش قىلدۇ. خوتهن خانى قاتتىق
تۇرۇپ قارشىلىق كۆرسىتىدۇ. ساتۇق بۇغراخان ئۆزى خوتهنگه يۈرۈش قىلىپ، ئۇزۇن داۋام قىلغان ئۇرۇشتىن
كېيىن، خوتهن خانى مهغلۇپ بولۇپ، شهھهرده مۇھاسىره ئىچىده قالىدۇ. ئۇزۇن داۋام قىلغان قورشاۋ
نهتىجىسىدىمۇ شهھهر ئېلىنماي، ئاخىرى شهھهر ئىچىدىكى بهگلهردىن بىرى مۇسۇلمان بولۇپ، ئىسيان
كۆتۈرۈپ چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ياردىمى بىلهن شهھهر فهتھ بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن، ساتۇق بۇغراخان
كۇچانى فهتھ قىلدۇ. لېكىن، كۇچا خهلقىنىڭ بىر قىسىمى مۇسۇلمان بولماي، دىنى ئېتىقادىدا قالىدۇ. ساتۇق
بۇغراخان ئۇيغۇر ئىدىقۇتى ئۈستىگه قارا شهھهر ۋه ئىلى تهرهپتىن ئىككى يولدىن نۇرغۇن ئهسكهر يولاليدۇ.
قاتتىق ئۇرۇشالردىن كېيىن، ئىدىقۇت مهغلۇپ بولدى ۋه بۇرۇنقىدهك قاراخانلىق مهركىزىگه تهۋه ئىچكى

ئىشلىرىدا ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل بولۇش ۋه ئۆز دىنىنى ساقالپ قېلىش شهرتى بىلهن سۈلھى تۈزىدۇ.(28)
ساتۇق بۇغراخان 942-يىلى باالساغۇننى ئىسالم دىنىغا قارشىلىق كۆرسهتكهن دۈشمهنلىرى قولىدىن

تارتىۋالىدۇ.(29)
   تارىخى خاتىرىلهرگه قارىغاندا، قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ تېررىتورىيىسىده ياشايدىغان ھهر قايسى قهبىلىلهر

960-يىلىدىن باشالپ، ئومۇمهن ئىسالم دىنىغا كىرىپ بولغان.(30)
    ساتۇق بۇغراخاننىڭ توختاۋسىز رهۋىشته بۇددىست ئۇيغۇرالرغا قارشى غازات قىلىشى نهتىجىسىده قهشقهر،
يهركهن، ئاقسۇ، باالساغۇن، بارىسخان (ئىسسىقكۆلنىڭ شهرقى) قاتارلىق جايالردا، يهتتهسۇدىكى شامان دىنىغا

ئېتىقاد قىلىدىغان قارلۇقالر ئارىسدا ئىسالم دىنى يىلتىز تارتىشقا باشاليدۇ.(31)
  ساتۇق بۇغراخان ئىسالمغا كىرگهندىن كېيىن، سامانىالر دۆلىتى بىلهن دۈشمهنلىشىشنىڭ ئهكسىچه،
دوستلۇق ۋه ئىتتىپاقداشلىق ئورنىتىدۇ. ساتۇق بۇغراخاننىڭ يۈرۈشلىرىده خوتهن ۋه كۇچا بويسۇندۇرۇلغان

بولسىمۇ، بۇ جايالردىكى ئاھالىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك مۇسۇلمان بولماي، بۇددا دىنى ئېتىقادىدا قالغان.
    ساتۇق بۇغراخان مىالدى 955-يىلى ۋاپات بولۇپ، ئاتۇشنىڭ مهشھهتكه دهپنه قىلىنغان.



    خوتهننىڭ ئىسالملىشىشى
 

   ساتۇق بۇغراخاننىڭ بايتاش (مۇسۇلمانچه ئىسمى مۇسا)، توڭگا ئىلىك (مۇسۇلمانچه ئىسمى سۇاليمان)
ئىسىملىك ئىككى ئوغلى بولغان. ساتۇق بۇغراخان ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن، مۇسا بۇغراخان قاراخانىالرغا

قاغان بولغان ۋه ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال ئالهمدىن ئۆتكهن.
   ساتۇق بۇغراخاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى بايتاش تېكىن قاراخان بولىدۇ. ئۇنىڭ مۇسۇلمانچه ئىسمى مۇسا
ئىبنى ئابدۇلكېرىم بۇغرا قاراخان ئىدى. مۇسا تۇڭا ئىلىك خانلىق تهختىده قىسقا مۇددهت ئولتۇرغان.
ئۇنىڭدىن كېيىن ساتۇق بۇخراخاننىڭ يهنه بىر ئوغلى سۇاليمان ئارسىالنخان (بايتاش ئارسىالن خان) خانلىق
تهختىگه چىققان. سۇاليمان ئارسىالنخان ئىسالمغا كىرمىگهن تۈركلهرگه قارشى جىھات قىلىپ، قاراخانىالر
تېررورىيىسىنىڭ تامامىنى ئىسالمالشتۇرغان. قاراخانىالر تېررىتورىيىسىده ياشىغان ياغما، قارلۇق، چىگىل ۋه
تۇخسى قاتارلىق تۈرك قهبىلىلىرىدىن تهشكىل تاپقان ئىككى يۈز مىڭ ئائىلىلىك تۈرك خهلقىنىڭ 960-
يىللىرىدا مۇسۇلمان بولغانلىقى ئىسالم تارىخچىلىرى تهرىپىدىن خاتىرلهنگهن. مۇشۇ يىلى سۇاليمان

ئارسالنخان ئىسالم دىنىنى دۆلهت دىنى دهپ جاكارلىغان. (ت.ئالماس، 335)
   سۇاليمان ئارسىالنخاندىن كېيىن ئوغلى ئهبۇلھهسهن ئهلى ئارسالن خان بولغان ۋه 998-يىلى ۋاپات بولغان.

پهرغانه رايونى ئهبۇلھهسهن ئهلى خان زامانىدا سامانىالرنىڭ قولىدىن تارتىۋېلىنغان.
   سۇاليمان ئارسىالنخان خوتهن بۇددىستلىرىنى بويسۇندۇرغان بولسىمۇ، ئۇالر يهنه ئىسيان كۆتۈرگهن.
خوتهندىكى بۇددىست ئۇيغۇرالر بىلهن بولغان ئۇرۇش، مىالدى 975-يىلىدىن تارتىپ، 998-يىلىغىچه يىگىرمه

يىل داۋامالشقان.
   خوتهن بۇددىستلىرى ساتۇق بۇغراخان، مۇسا بۇغراخان، سۇاليمان ئارسىالنخاننىڭ ۋاقتىدا، نهچچه قېتىم
بويسۇندۇرۇلۇپ، بىر نهچچه قېتىم ئىسيان كۆتۈرۈپ، مىالدى 970-يىلى ئارسىالن خانغا بويسۇنماي مۇستهقىل
بولىۋالغان. ئهلى ئارسالنخان 998-يىلى خوتهن بۇددىستلىرىنىڭ باشچىسى ياغالقالقالۇ بىلهن بولغان
شىددهتلىك ئۇرۇشتا شهھىد بولغان. ئهلى ئارسىالنخان ۋاپاتىدىن كېيىن قاراخانىالرغا ئۇنىڭ ئوغلى ئهھمهد
توغانخان ھۆكۈمران بولغان. ئهھمهد توغانخان مىالدى 999-يىلى يۈسۈپ قادىرخان باشچىلىقىدا 40 مىڭ
كىشىلىك قوشۇننى خوتهنگه يولغا سالغان. يۈسۈپ قادىرخان خوتهن بۇددىستلىرىنى مهغلۇپ قىلىپ،
ياغالقالقالۇنى ئۆلتۈرگهن. شۇنداق قىلىپ، خوتهن بۇددىستلىرى تولۇق مۇسۇلمان بولۇشقا باشلىغان. ئهھمهد

توغانخان يۈسۈپ قادىرخاننى خوتهنگه خان قىلىپ تهيىنلىگهن.
    قاراخانىالرنىڭ خوتهن بۇددىستلىرى بىلهن بولغان جهڭنىڭ بۇنچه ئۇزاق مۇددهت داۋام قىلىشىدىكى سهۋهب،
خوتهن بۇددىستلىرىغا ئىدىقۇت ئۇيغۇر بۇددىستلىرى بىلهن تىبهت بۇددىستلىرى ئۈزلۈكسىز ياردهم

بهرگهنلىكىدىن بولغان. (ت.ئالماس،349)
 

      قاراخانىالرنىڭ سامانىالر دۆلىتىنى ھاالك قىلىشى
 

    «قهشقهر تارىخى»غا كۆره، قاراخانىالر ئوغۇلچاق دهۋرىده (9-ئهسىرنىڭ ئاخىرى، 10-ئهسىرنىڭ باشلىرى)
سامانىالر بىلهن كۆپ قېتىم ئۇرۇش قىلغان. 

قاراخانىالر خوتهننى تولۇق بويسۇندۇرغاندىن كېيىن، سامانىالر پادىشاھلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشالشنى
جىددىيلهشتۈرگهن.

    999-يىلى 10-ئايدا، قاراخانىالر قوشۇنى بۇخاراغا كىرىپ، سامانىالر پادىشاھى ئابدۇلمهلىكنى ۋه پادىشاھ
ئهۋالدلىرىنى ئهسىر ئالغان. بۇ دهۋردىن باشالپ سامانىالرنىڭ شهرقى قىسىمى، يهنى ماۋرائۇننهھر رايونى
قاراخانىالر تېررىتورىيىسىگه تهۋه بولغان.(34) ئۇرۇشقا قوماندانلىق قىلغان ناسىر ئىلىكخان سامانىالرنىڭ
دۆلهت  خهزىنىسىنى  ئۆتكۈزۈۋالغان.  شۇنداق  قىلىپ،  يۈز  ئوتتۇز  يىل   ھۆكۈم   سۈرگهن   سامانىيالر  دۆلىتى
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     ئىلىك خانالر
 

    قاراخانىالر پۈتۈن دۆلهتته خاقانىيه (قهشقهرنى مهركهز قىلغان دۆلهتنىڭ مهركىزى ئۆلكىسى) دىن باشقا
جايالرغا ئىلىك خان بهلگىلهپ باشقۇرۇش تۈزۈمىنى يولغا قويغان. قاراخانىالر دۆلهتنىڭ شىمالىدا ۋه غهربىده
قويغان ئىلىك خانلىرى ۋالىي دهرىجىلىك ئهمهلدارالر بولۇپ، ئۇالر قاراخانىالرغا ۋاكالىتهن ئىش بېجىرگۈچى

يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارالر ئىدى.
    ھارۇن بۇغراخان ئاجىزالشقان ۋه تهخت تالىشىش ماجرالىرىدىن ھالسىراۋاتقان سامانىالر دۆلىتىنى مهغلۇپ
قىلغاندىن كېيىن، سهمهرقهنتته بارگاھ قۇرۇپ، ماۋرائۇننهھىردىكى پۈتۈن ئۆلكىلهرنى ئارقا-ئارقىدىن
ھاكىمىيىتى ئاستىغا كىرگۈزگهن. ھارۇن بۇغراخان سهمهرقهنتته ئۈچ يىل تۇرىدۇ. ئاغرىپ قېلىپ، كېسىلىدىن

ساقىيالماسلىقىنى سېزىپ قهشقهرگه قايتىدۇ ۋه يولدا ۋاپات بولىدۇ.

(999-819) قاراخانىالرنىڭ قولىدا ھاالك بولغان.
 



ھارۇن بۇغراخان باش پايتهخت قهشقهرگه قايتىش ۋاقتىدا قېرىندىشى مۇسا بۇغراخاننىڭ ئوغلى ئهلى
تېكىننى غهربىي تۈركىستانغا ئومۇمىي ۋالىي قىلىپ تهيىنلهيدۇ ۋه ئۇنىڭغا «ئىلىكخان» ئۇنۋانىنى بېرىدۇ.
بۇنىڭدىن باشالپ، تهڭرى تاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى ئۆلكىلهرنى ئىداره قىلىش ئۈچۈن قاراخان جهمهتىدىن بىر
شاھزاده باش ۋالىي قىلىپ تهيىنلىدىغان بولىدۇ ۋه بۇ باش ۋالىيغا «ئىلىكخان» ئۇنۋانى بېرىلدۇ. غهربىي
تۈركىستانغا بىر ئىلىكخان تهيىن قىلىنىشى بىلهن قاراخانىالر دۆلىتىده غهرب ئىلىكخانى ۋه شىمال

ئىلىكخانى دهپ ئىككى ئىلىكخان بارلىققا كېلىدۇ.
    ئىلىكخانالردىن بىرى تهڭرىتاغلىرىنىڭ شىمالى ۋه سىر دهرياسىنىڭ شهرقىدىكى جايالرنى قاراخانىالرنىڭ
قهشقهردىكى خانىغا ۋاكالىتهن باشقۇرىدۇ. بۇنىڭ تۇرىدىغان شهھىرى باالساغۇن قىلىپ بهلگىلىنىدۇ.
ئىلىكخانالرنىڭ يهنه بىرى ماۋرائۇننهھرنى باشقۇرىدۇ. بۇنىڭ باش شهھىرى ئۆزكهنت قىلىپ بهلگىلىنىدۇ.
ھارۇن بۇغراخاننىڭ باالساغۇنغا قاراخانىالرنىڭ شاھزادىلىرىدىن بىرىنچى توغانخاننى باش ۋالىي قىلىپ
تهيىنلهيدۇ. بۇ شىمالىي ئىلىكخان دهپ ئاتىلىدۇ. ئۆزكهنتكه باش ۋالىي قىلىپ ئهلى ئارسالنخان ئۆز ئوغلى

ناسىرنى تهيىنلهيدۇ. بۇ غهربىي ئىلىكخان دهپ ئاتىلىدۇ.(35)
 

     قاراخانىالر ۋه غهزنهۋىلهر
 

   قاراخانىالر 850-يىلالردا دۆلهت تهشكىللىگهن. غهزنهۋىلهر بولسا 960-يىلالردا دۆلهت تهشكىللىگهن.
غهزنهۋىلهر سۇلتانلىقى 961-يىلىدىن 1187-يىلىغىچه مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان بولۇپ، دۆلهت تېررىتورىيىسى
دهسلهپكى چاغالردا كابۇلنى ئۆز ئىچىگه ئالغان رايونالر بىلهن قوشۇپ شهرقته پىشاۋۇرغىچه (ھازىرقى
پاكىستان تېررىتورىيسىىده)، غهربته خۇراسانغىچه سوزۇلغان. غهزنهۋىلهر دۆلىتىنىڭ ئۇلىنى تۈرك نهسىللىك
قوماندان ئالىپ تېكىن سالغان بولۇپ، بۇ دۆلهتنىڭ ئهڭ مهشھۇر پادىشاھى مهھمۇد غهزنهۋى 27 يېىشىدا
دادىسى سۇبۇق تېكىننىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن پادىشاھلىق تهختىده ئولتۇرغان. مهھمۇد غهزنهۋى دهۋرىده
غهزنهۋىلهر سۇلتانلىقىنىڭ تېررىتورىيىسى كېڭىيىپ، شهرقى ھىندىستاننىڭ پهنجاپ ۋادىسىغىچه، غهربىي
ئىراننىڭ ئوتتۇرا قىسىمى ۋه خارهزىمگىچه سوزۇلغان. مهھمۇد غهزنهۋى 999-يىلى سۇلتان ئۇنۋانىنى ئالغان.
شۇ يىلى باغدات خهلىپىسى قادىر مهھمۇد غهزنهۋىگه ئۇنۋان ۋه تاج يولالپ، ئۇنى «دۆلهتنىڭ ئوڭ قولى ۋه
دىنالرنىڭ تايانچىسى» دهپ ئاتىغان. خهلىپىنىڭ بۇ ئىكرامى مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ ئابرۇيىنى ناھايىتى
كۆتۈرۈۋهتكهن. 1000-يىلى غهزنهۋى ئهلچىلىرى قاراخانىالرنىڭ غهربىي ئىلىكخانى ناسىر بىلهن سۆھبهت
ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق، قاراخانىالر بىلهن غهزهنهۋىلهرنىڭ چېگراسى ئامۇ دهرياسى قىلىپ بهلگىلهنگهن.

مۇشۇ يىلى مهھمۇد غهزنهۋى قاراخانىالر ھۆكۈمدارلىرىدىن ناسىر ئىلىكخاننىڭ قىزىغا ئۆيلهنگهن.
   مهھمۇد غهزنهۋى ئىسالمنى يېيىشقا مايىل بولۇپ، ھىندىستانغا قىلغان كۆپ قېتىملىق يۈرۈشلىرىده
ھىندى بۇددىستلىرىنىڭ بىر قىسىمىنى مۇسۇلمان قىلغان. ھىندىستانغا ساناقسىز قېتىم يۈرۈش قىلغان
مهھمۇد غهزنهۋى 13-قېتىملىق يۈرۈشىده 150 مىڭ كىشىلىك ھىندى قوشۇنىنى تارمار قىلغان، 16-قېتىملىق
يۈرۈشىده بولسا ھىندىستاننىڭ جهنۇبى قىسىمىغىچه بېسىپ كىرگهن. شۇنداق قىلىپ، 1025-يىلىغا

كهلگهن، غهزنهۋىلهر سۇلتانلىقى دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك ۋه ئهڭ باي دۆلهتلهردىن بولۇپ قالغان.
    قاراخانىالر سامانىالر دۆلىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، سامانىالرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى ئافغانىستان ۋه
خۇراسانغا ئىگه بولۇشنى كۆزلىگهن ئىدى. ئهمما، مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ بۇ رايونالرنى ئۆز دۆلىتىگه
قوشۇۋېلىشى قاراخانىالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىدى. ئافغانىستان بىلهن خۇراساننى مهھمۇد غهزنهۋىدىن
تارتىۋېلىش نىيىتىدىن يانمىغان قاراخانىالر ھۆكۈمدارلىرى 1006-يىلى غهزنهۋىلهرگه قارشى ئۇرۇش باشاليدۇ.
ئهمما، ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى ئۇرۇشتا قاراخانىالر مهغلۇپ بولىدۇ. 1007-يىلى ناسىر ئىلىكخان 50 مىڭ
ئهسكهردىن تهشكىل تاپقان قاراخانىالر قوشۇنىغا قوماندانلىق قىلىپ ئىككى دۆلهت چېگرىسى قىلىپ
بهلگىلهنگهن ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتۈپ، بهلخنى ئىشغال قىلىدۇ. كېيىنكى يىلى ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى

شىددهتلىك ئۇرۇشتا قاراخانىالر قوشۇنى مهغلۇپ بولىدۇ.
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   ئهھمهد توغانخان 1018-يىلى ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئهھمهد توغانخاننىڭ ئىنىسى قاراخانىالرغا خان
بولۇپ، ئىنىسى مۇھهممهدنى ئۆز ئورنىغا غهربىي ئىلىكخان قىلىپ تهيىنلهيدۇ. مهنسۇرنىڭ قاغان
بولغانلىقىغا نازارى بولغان يۈسۈپ قادىرخان، جىيهنى ئهلى تېكىن بىلهن بىرلىشىپ مهنسۇر ئارسالنخانغا
ئۇرۇش قىلماقچى بولىدۇ، ئۇرۇشتا مهھمۇد غهزنهۋى ئۇنىڭغا ياردهم قىلماقچى بولىدۇ. بىراق، مهھمۇد غهزنهۋى
ۋهدىسىده تۇرمايدۇ. نهتىجىده يۈسۈپ قادىرخان يېڭىلىپ، مهنسۇر ئارسالنخانغا بويسۇنىدۇ. مهھمۇد
غهزنهۋىنىڭ ۋهدىسىده تۇرمىغانلىقىدىن ئ ۆچ ئېلىش نىيىتىده يۈسۈپ قادىرخان 1019-يىلى ئۇنىڭ

ئىلىكىدىكى خۇراسانغا ھۇجۇم قىلىدۇ. ئاقىۋهتته، يهنىال غهزنهۋىلهر غالىپ كېلىدۇ.
   قاراخانىالر قوشۇنى غهزنهۋىلهرگه قارشى نهچچه رهت ئۇرۇشقان بولسىمۇ، ئهسكىرى ۋه بايلىقى ھهددى
ھېسابسىز، قاراخانىالردا بولمىغان پىل قوشۇنىغا ئىگه بولغان، ھىيلىگهر دىپلومات ۋه پىشقان قوماندان

مهھمۇد غهزنهۋىگه ئۇدا يېڭىلدۇ.
   مهھمۇد غهزنهۋى قاراخانىالرنىڭ ئۆزىدىن ئىلگىرى ئىگه بولغان زېمىنلىرىغا بهك كۆز قىزارتىپ كهتمهستىن،
قاراخانىالر بىلهن يۇمشاق مۇناسىۋهت قۇرۇشنى كۆزلىگهن. سامانىالرنىڭ ئاغدۇرۇلىشىدىن كېيىنكى
يىگىرمه-ئوتتۇز يىل ئىچىده قاراخانىالر ئىچكى ۋه تاشقى جهھهتته بىر بۆلۈك جهڭ ۋه باش
قېتىنچىلىقلىرىنى باشتىن كهچۈرىدۇ. ئاقىۋهتته، ئۇستا سىياسىئون مهھمۇد غهزنهۋى قاراخانىالر
ھۆكۈمدارلىرى بىلهن كېڭهش ئۆتكۈزۈپ، مۇناسىۋهتنى ياخشىاليدۇ. نهتىجىده، مۇناسىۋهت ياخشىلىنىپ،

ئىككى دۆلهت بۈيۈكلىرى ئارىىسدا قۇدا-باجىلىق مۇناسىۋهت ئورنىتىشقىچه باردى.
 

     قاراخانىالرنىڭ بۆلۈنۈپ كېتىشى
 

   مىالدى 1040-يىللىرى ئهتراپىدا قاراخانىالرنىڭ ۋالىي دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرى ھېسابالنغان غهربىي ۋه
شهرقىي ئىلىكخانالر ئارىسىدا ماجراالر يۈز بهردى. بۇ سۇاليمان ئارسالنخان قاراخانىالرنىڭ بۈيۈك خانى بولغان
زامانالرغا توغرا كېلىدۇ. توقۇنۇشتا غهلىبه قىلغان غهربىي ئىلىكخان ناسىرنىڭ ئوغلى مۇھهممهد ئىبنى
ناسىر 1040-يىلىغا كهلگهنده مۇستهقىللىق جاكارالپ، ئۆزىنى «تاۋغاچ بۇغراخان» دهپ ئاتاپ، سهمهرقهندنى
پايتهخت قىلىدۇ. بۇ دهۋرده قاراخانىالرنىڭ شهرقىي شىمالى تېررىتورىيىسىگه تهۋه ئېرتىش ۋه بالقاش
بويلىرىدا ياشايدىغان ياباقۇالر باشچىلىكىدىكى قهبىلىلهر دۆلهتكه قارشى ئىسيان كۆتۈرىدۇ. سۇاليمان
ئارسىالنخان ئۇالرنى باستۇرۇشقا قوشۇن ئهۋهتىپ، ئىسيانچىالرنى باش ئهگدۈرۈش بىلهن بهنت بولغاچقا، غهربىي
ئىلىكخانالرنىڭ مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى ئۈنۈملىك ھالدا چهكلهشكه ئامال قىاللمايدۇ. (36) شۇنداق
قىلىپ، 1040-يىلى قاراخانىالر دۆلىتى شهرقىي قاراخانىالر ۋه غهربىي قاراخانىالرغا بۆلۈنۈپ كېتىدۇ. سۇاليمان
ئارسالنخان شهرقىي قاراخانىالرنىڭ خانى بولۇپ قالىدۇ. شهرقىي قاراخانىالر تېررىتورىيىسىگه يهتته سۇ، ئىلى
ۋادىسى، قهشقهر، يهركهن، خوتهن، پهرغانىنىڭ شهرقىي قىسىمى كىرهتتى، ئۇنىڭ شهرقىي شىمالدىكى

چېگرىسى كۇچانىڭ غهربىگىچه سوزۇلغان. كېيىن پهرغانىنىڭ غهربىي قىسىمىمۇ قوشۇۋېلىنغان.
 

    تهخت ماجراسى ۋه مهھمۇد كاشىغهرى
 

   سۇاليمان ئارسالنخاننىڭ ئىنىسى مۇھهممهد بۇغراخان بولۇپ، مۇھهممهد بۇغراخان مهھمۇد قهشقهرىنىڭ
چوڭ دادىسى ھېسابلىنىدۇ. مۇھهممهد بۇغراخان ئۇلۇغ خان بولۇش ئىستىكىده 1056-يىلى ئاكىسى سۇاليمان
ئارسالنخاندىن تهختنى تارتىۋېلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قوزغايدۇ. سۇاليمان ئارسالنخان ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولۇپ
ئهسىرگه چۈشىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىدۇ. شهرقىي قاراخانىالر تهختىگه ئولتۇرغان مۇھهممهد بۇغراخان 15 ئايدىن
كېيىن، تهخىتنى چوڭ ئوغلى ھۈسهينگه ئۆتكۈزۈپ بهرمهكچى بولىدۇ. ھالبۇكى، مۇھهممهد بۇغراخاننىڭ
كىچىك خوتۇنى مۇھهممهدخاندىن بولغان ئوغلى ئىبراھىمنى تهختكه چىقىرىش ئىستىكىده ئىدى. نهتىجىده،
بۇ ئايال مۇھهممهد بۇغراخاننىڭ  ھۈسهينگه (مهھمۇد قهشقهرى دادىسى) تهخت   ئۆتكۈزۈپ  بېرىش مۇراسىمى-
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دىكى زىياپهتته مۇھهممهد بۇغراخان ۋه ھۈسهيىن قاتارلىق قاراخانى ھۆكۈمرانلىرىنى زهھهرلهپ ئۆلتۈرىدۇ.
ئاقىۋهتته بىر مهيدان تهخت ئالمىشىش قااليمىقانچىلىقى يۈز بېرىپ، ئىبراھىم تهختكه چىقىدۇ. ئىبراھىم

1058-يىلى ئۆزىگه قارشى قوپقان بارسغان ھاكىمى بىلهن بولغان ئۇرۇشتا ئۆلىدۇ.
    مهھمۇد قهشقهرىنىڭ دادىسى زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن يۇقىرى قانلىق ۋهقهلهر جهريانىدا، مهھمۇد قهشقهرى
قېچىپ كهتكهن ۋه ئۆلتۈرۈلۈشتىن قۇتۇلۇپ قالغان. ئۇ تۈركىي خهلىقلهر ياشايدىغان يۇرتالرنى نهچچه ئون يىل
ئايلىنىپ يۈرۈپ، كېيىن باغداتقا كېلىپ «تۈركىي تىلالر دىۋانى» نى يازغان ۋه ئۇنى مىالدى 1074-يىلى باغداد
خهلىپىسى مۇقهدىر (1075-1094) قا تهقدىم قىلغان. بۇ چاغدا باغدات ۋه پۈتكۈل ئوتتۇرا شهرق ئومۇمهن
سهلجۇق ئېمپىرىيىسىنىڭ ئىلىكىده بولۇپ، بۇ چاغدىكى خهلىپىلهر پهقهت سىمۋوللۇق نامىنىال ساقالپ

قالغان ئىدى.
 

    يۈسۈپ خاس ھاجىپ
 

   يۈسۈپ خاس ھاجىپ «قۇتادغۇبىلىك»نى شهرقىي قاراخانىالر خانلىرىدىن توغرۇل قاراخان (1074-1058)
دهۋرىده يېزىپ، بۇ شاھانه ئهسىرىنى توغرۇل قاراخاننىڭ ئورۇنباسارى ئوبۇلھهسهن تابغاچ بۇغراخانغا 1069-

يىلى تهقدىم قىلغان.
 

   قاراخانىالر ۋه سهلجۇقالر
 

   سۇلتان توغرۇلبهگ ۋه ئالىپ ئارسالندىن ئىبارهت مهشھۇر سهلجۇق سۇلتانلىرى 1040-يىلىدىن، 1070-
يىللىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا ئىزچىل غهربكه كېڭىيىپ، يۈكسهك غهلىبه بىلهن دۆلهتنى كۈچلهندۈردى.
توغرۇلبهگ 1055-يىلى باغداتقا باستۇرۇپ كىرىپ، خهلىپه تهرىپىدىن باغدادتا قارشىلىقسىز كۈتۈۋېلىندى ۋه
يۇقىرى ئۇنۋانالرغا ئىگه بولدى. باغداتنى ئىشغال قىلىپ، دۆلهت پايتهختىنى باغدات قىلىپ بهلگىلىدى.
1063-يىلى توغرۇل بهگه ۋاپات بولغاندىن كېيىن، جىيهنى ئالىپ ئارسالن ئۇنىڭ ئورنىغا سۇلتان بولدى. 1071-
يىلى شهرقىي رىم ئىمپىرىيىسىنىڭ غايهت زور قوشۇنىنى مهغلۇپ قىلغان سۇلتان ئالىپ ئارسالن 200 مىڭ
كىشىلىك قوشۇننى باشالپ قايتىدىن شهرققه يۈرۈش قىلدى ۋه ئىزچىل ھالدا ئىلگىرىلهپ ئامۇ دهرياسىدىن
ئۆتتى ۋه غهربىي قاراخانىالرنىڭ يۈسۈپ دېگهن بېگىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىدى. ئۇرۇشتا ماغلۇپ بولۇپ
ئهسىرگه چۈشكهن يۈسۈپ بهگ ئالىپ ئارسالن بىلهن گهپ تالىشىپ قېلىپ، يېنىغا يوشۇرۇۋالغان خهنجىرى
بىلهن ئالىپ ئارسىالننى ئېغىر يارىالندۇردى. ئالىپ ئارسىالن بىر نهچچه سائهتتىال ۋاپات بولدى، جهسىتى

مهرۋىگه دهپنه قىلىندى. سهلجۇق بهگلىرى يۈسۈپ بهگنى نهق مهيداندا ئۆلتۈرۈۋهتتى.
    1072-يىلى سهلجۇقالر تىرمىز بىلهن بهلخنى قاراخانىالردىن تارتىۋالدى. 1074-يىلى ئالىپ ئارسىالننىڭ
ئوغلى مهلىك شاھ ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتۈپ، غهربىي قاراخانىالرنىڭ پايتهختى سهمهرقهندكه يۈرۈش قىلدى.
ئهمما، سهلجۇقالر ۋهزىرى نىزامۇل مۈلكنىڭ ياراشتۇرۇشى بىلهن، ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا تىنىچلىق
كېلىشىمى تۈزۈلدى. 1089-يىلى سۇلتان مهلىك شاھ قايتىدىن ماۋرائۇننهھرگه بېسىپ كىرىپ، غهربىي
قاراخانىالرنىڭ پايتهختى سهمهرقهندنى بېسىۋالغان ۋه غهربىي قاراخانىالر خانى ئهھمهدخاننى ئهسىر ئالغان ۋه
سهلجۇق پايتهختىگه يوللىۋهتكهن. ئارقىدىن، داۋاملىق شهرققه يۈرۈش قىلىپ قهشقهرگه قاراپ ماڭغان. بۇ
چاغالردا سهلجۇق ئىمپراتورلۇقىنىڭ ئوتتۇرا شهرق ۋه ھىجاز رايونلىرىنى ئاللىقاچان ئ ۆز تېررىتورىيىسىگه
قوشۇپ بولغان ئىدى. سهلجۇق ئېمپراتورى مهلىك شاھنىڭ قهشقهرگه قاراپ ماڭغىنىدىن خهۋهر تاپقان شهرقىي
قاراخانىالرنىڭ چوڭ خانى ئىككىنچى ھارۇن بۇغراخان مهلىك شاھنىڭ ئالدىغا-ئۆزكهنتكه كهلگهن. ھارۇن
بۇغراخان مهلىك شاھنىڭ ئۇلۇغ ھۆكۈمران ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ نامىدا پۇل
قۇيدۇرۇپ، خۇتبىنى ئۇنىڭ نامىدا ئوقۇيدىغانغا ماقۇل بولغان. مهلۇك شاھ ھارۇن بۇغراخاننىڭ ئۆزىنى
ھۆرمهتلىشىدىن   تهسىرلىنىپ، 1089-يىلى  ئۆزكهنتتىن   قايتىپ  كهتكهن.  مهلىك  شاھ  1092- يىلى  ۋاپات 
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بولغاندىن كېيىن، غهربىي ۋه شهرقىي قاراخانىالر مۇستهقىللىق ھالىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈۋااللىغان.(37)
 

    قارا قىتانالر ۋه قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ ھاالكىتى
 

   قىتانالر قهدىمكى چاغالردا ھازىرقى لياۋنىڭ ئۆلكىسىده ياشىغان خهلق ئىدى. قىتانالر ئۇيغۇر-ئورخۇن
قاغانلىقىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشىغان. قىتانالر مىالدى 916-يىلى خىتاي تارىخچىلىرى لياۋ سۇاللىسى
دهپ ئاتىغان دۆلهتنى قۇرغان. قىتانالر دۆلىتى (916-يىلىدىن 1125-يىللىرىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن) كۈچهيگهن
دهۋرلهرده تېررىتورىيىسى شهرقته بۈيۈك ئوكياندىن، غهربته شهرقىي ئالتايغىچه، شىمالدا بايقال
ئهتراپلىرىغىچه كېڭهيگهن. قىتانالر 970-يىلى سۇڭ  سۇاللىسى پايتهختى كهيفىڭغا ھۇجۇم قىلىپ، ئۇالرنى
ئولپان تۆلهشكه مهجبۇر قىلغان. قىتانالر دۆلىتىنىڭ غهربىي تېررىتورىيىسى قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ شهرقىي

تېررىتورىيىسىگه تۇتاش ئىدى.
   مىالدى 1017-يىلى قاراخانىالرنىڭ چوڭ خانى ئهھمهد توغانخاننىڭ كېسهل بولۇپ قالغانلىنى غهنىيمهت
بىلگهن شهرقىي قىتان خانلىقىنىڭ (916-1124-يىلىغىچه ھۆكۈم سۈرگهن) خانى يىلو لۇڭشۇ 100 مىڭ
كىشىلىك ئاتلىق قىتان قوشۇنلىرىنى قاراخانىالرغا قارشى يولغا سالغان. ئهھمهد توغانخان ئۇالرغا قارشى
قوشۇن ئهۋهتكهن بولسىمۇ، قاراخانىالر قوشۇنى مهغلۇپ بولغان. ئهھمهد توغانخان قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ،
باالساغۇننىڭ شىمالىدىن سهككىز كۈنلۈك يىراق جايال قارا قىتانالرنى تارمار قىلىپ، ئۇالرنىڭ نۇرغۇن
ئادىمىنى ئۆلتۈرۈپ، ئون مىڭ قىتان ۋه نۇرغۇن چارۋا مال ئهسىر ئالغان. (قارا قىتانالر تارىختا قارا خىتايالر
دهپمۇ ئاتىلىدۇ.) ئهھمهد توغانخان قارا قىتانالرنى تارمار قىلىپ، ئىلى ۋه ئالتايدىن قوغالپ چىقىرىپ، ئۆز

ئېلىگه قوغلىۋېتىدۇ.
   قىتانالر 1125-يىلى يهنسهي بويلىرىدىن قېچىپ قاراخانىالردىن پاناھلىق تىلىگهن ۋه شىمالىي
ئىلىكخاننىڭ رۇخسىتى بىلهن ئىمىل (ھازىرقى دۆربىلجىن) دا ماكانالشقان. ئۇالر شۇ چاغدا 40 مىڭ ئائىله
بولۇپ، نوپۇسى 200 مىڭچه ئىدى.(38) بۇ مهزگىلده قاراخانىالر ناھايىتى ئاجىزالپ كهتكهن بولۇپ، غهربىي
قاراخانىالر سهلجۇقىالر سۇلتانى سهنجهرنىڭ (1118-1157) ھىمايىسىده تۇراتتى. شهرقىي قاراخانىالر
دۆلىتىنىڭ شىمالىي ئىلىك خانلىقىدىكى خانالر ۋه بهگلهر ئىسيان كۆتۈرۈپ تۇراتتى. 1130-يىلالردا قارلۇقالر
ۋه باشقا قهبىلىلهر مهركهزگه قارشى ئىسيان كۆتۈرگهنده، شىمالىي ئىلىك خانى شۇ چاغدا قاراخانىالر
تېررىتورىيىسىنىڭ شىمالىدا پاناھلىنىپ ياشاۋاتقان قىتان باشچىسى يىلۇداشىنى ئىسياننى باستۇرۇشقا
چاقىردى. يىلۇداشى ئىسياننى باستۇرۇشتا خىزمهت كۆرسهتكهچكه، كېيىنچه ئۇنىڭ باالساغۇندا تۇرۇشىغا
رۇخسهت قىلىندى. يىلۇداشى 1134-يىلى ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم قوزغاپ، باالساغۇنغا باستۇرۇپ كىردى ۋه
باالساغۇننى كونترول قىلىپ، ئۆزىگه پايتهخت قىلىۋالدى ۋه ئۆزىنى گورخان دهپ ئېالن قىلدى. ئۇ شهرقىي
قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ شىمالىي ئىلىكخانى ۋه ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى ئهسىرگه ئالدى ۋه تېزال شهرقىي
قاراخانىالر تېررىتورىيىسىدىكى شىمالىي ئىلىكخانغا قارايدىغان جايالرنى بېسىۋالدى. بۇ چاغدىكى شهرقىي
قاراخانىالر خانى ئىبراھىم خان غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئويغانمىدى. نهتىجىده يىلۇداشى 1136-يىلى شهرقىي
قاراخانىالرنىڭ پايتهختى قهشقهرگه بېسىپ كىرىپ، ئىبراھىمخاننى باش ئهگدۈردى. مۇشۇ چاغدىن باشالپ،
شهرقىي قاراخانىالر قارا قىتانالرغا بېقىندى بولۇپ قالدى. شهرقىي قاراخانىالرنىڭ مۇشۇ تهرىزده ئالمىشىپ،

بىر مهزگىل دۆلهتنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قالدى.
   شۇنىڭدىن كېيىن، قىتانالر ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تاشكهنت، پهرغانه قاتارلىق جايالرغا ھۇجۇم باشاليدۇ،
غهربىي قاراخانىالر خانى ئىككىنچى مهھمۇدخان بىلهن گورخان ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش بولىدۇ ۋه گورخان غهلىبه
قىلىدۇ. ئاقىۋهتته، ئىككى تهرهپ توختام تۈزۈشۈپ، غهربىي قاراخانىيالر قىتانالرغا ئولپان تاپشۇرىدىغان
بولىدۇ. 1138-يىلى گورخان توختامنى بۇزۇپ، 1141-يىلى غهربىي قاراخانىالرنىڭ پايتهختى سهمهرقهندكه
ھۇجۇم قىلىدۇ. ئاقىۋهتته، سۇلتان سهنجهرگه بېقىندى  بولۇپ قالغان  غهربىي قاراخانىالر بىلهن سۇلتان  سهن-
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 جهرنىڭ بىرلهشمه ئارمىيىسى قارا قىتانالر تهرىپىدىن ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچرايدۇ. كاتۋان ئۇرۇشى دهپ
ئاتالغان بۇ ئۇرۇشتىن كېيىن، غهربىي قاراخانىالر دۆلىتى قىتانالرغا سېلىق تۆلهش شهرتى بىلهن ئۆز

مۇستهقىللىقىنى ساقالپ قالىدۇ.
    مىالدى 1203-يىلى ئالتايدىكى نايمانالر خانى تايانخان چىڭگىزخان تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى. تايانخاننىڭ
ئوغلى كۈچلۈكخان بىر قىسىم نايمانالرنى باشالپ، مىالدى 1209-يىلى قىتان خانى يىلۇجىلىگونىڭ يېنىغا

كهلدى ۋه ئۇنىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشتى. ئاندىن، چېچىلىپ يۈرگهن نايمانالرنى توپالپ، يهتتهسۇغا كهلدى.
   قىتانالر 1210-يىلى غهربىي قاراخانىالر ۋه خارهزم خانلىقىنىڭ بىرلهشمه قوشۇنلىرى بىلهن ئۇرۇشۇپ،
بۈگۈنكى قىرغىزىستاندىكى تاالس دهرياسى بويىدا ئهجهللىك مهغلۇپ بولدى. بۇ سهۋهبلىك يوقۇلۇش گىردابىغا

بېرىپ قالغان قىتانالر دۆلىتى مىالدىنىڭ 1211-يىلى كۈچلۈك يوق قىلدى.
   شهرقىي قاراخانىالر تهختىدىكى مۇھهممهدخان شهرقىي قاراخانىالر دۆلىتىنىڭ ئاخىرقى خانى بولۇپ، ئۇنى
مىالدى 1212-يىلى ئوردا ئهمهلدارلىرى ئۆلتۈردى. مۇشۇ يىلى كۈچلۈكخان قهشقهرنى بېسىۋالدى ۋه قهشقهرنى
نايمان خانلىقىنىڭ پايتهختى قىلىپ بهلگىلىدى. شۇنىڭدىن باشالپ، شهرقىي قاراخانىالر دۆلىتى تارىخ
سهھنىسىدىن غايىپ بولدى. غهربىي قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقى خانى بولسا ئوسمان بۇغراخان بولۇپ، ئۇ خارهزم
شاھ مۇھهممهدنىڭ كۈيئوغلى ئىدى ۋه مۇشۇ كىشى تهرىپىدىن 1212-يىلى ئۆلتۈرۈلدى. شۇنداق قىلىپ،

تارىختا 360 يىل ھۆكۈم سۈرگهن قاراخانىالر دۆلىتى تارىخ سهھنىسىدىن مانا مۇشۇنداق يوقالدى.
 

    ئاخىرقى سۆز
 

   بۇ ماقالىنى تهييارلىشىمدىكى سهۋهب قاراخانىالر دۆلىتى ھهققىده قىسقا، چۈشىنىشلىك بىر پارچه ماقاله
تهييارالش ئارقىلىق ئوقۇرمهنلىرىمىزنى نهچچه ئون مىنۇتتىال قاراخانىالر دۆلىتىمىز ھهققىدىكى ئومۇمىي
ساۋاتالردىن خهۋهردار قىلىشتىن ئىبارهت. بۇ ماقاله قاراخانىالر تارىخىنى ئاددىيالشتۇرۇپ، قواليالشتۇرۇپ،
يىغىنچاقالپ بايان قىلىش جهھهتته بۇ ھهقتىكى بوشلۇقنى ئازغىنه بولسىمۇ تولۇقلىيالىسا، مېنىڭ

مهقسىتىم ھاسىل بولغان بولىدۇ.
   تارىختا شىمالىي ۋه مهركىزى ئاسىيادا قۇدرهتلىك دۆلهتلهرنى قۇرۇپ، دۈشمهنلىرىنى ۋهھىمىگه سېلىپ
يۈرىكىنى مۇجۇغان ئۇيغۇرالر، تولىمۇ ئهپسۇسكى، بۈگۈنكى كۈنده ئاسىيا قىتئهسىنىڭ ھهممىال جايلىرىدا
دېگۈدهك خاتىرجهم ۋه ئهزىز ياشاشتىن ئومۇمهن مهھرۇم قالدى. نهچچه مىڭ يىللىق كۈچلۈك دۆلهتچىلىك
ئهنئهنىسىگه ئىگه ئۇيغۇرالر يېقىنقى بهش يۈز يىل جهريانىدا ئىزچىل كهينىگه چېكىنىپ، يات مىللهتلهردىن

بولغان تاجاۋۇزچىالرنىڭ تاپىنى ئاستىدا نهچچه يۈز يىللىق ئېچىنىشلىق تارىخنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى.
  بۇ ئېچىنىشلىق تارىخىمىز ئۆزگۈرۈشى كېرهك. تارىختا كۈچلۈك دۆلهتلهرنى قۇرالىغان ئۇيغۇرالرنىڭ

كهلگۈسىدىمۇ دۆلهت قۇرۇپ، گۈللهندۈرهلىشى مۇمكىن بولمايدىغان ئىش ئهمهس.
  تارىخىمىزنى بايان قىلىش كهلگۈسىمىزگه ئىشهنچ بىلهن قاراشقا، دۈشمهنلىرىمىزگه جاسارهت بىلهن

يۈزلىنىشكه سهۋهب بواللىسا، مانا بۇ تارىختىن ئالغان ئهڭ چوڭ نهپ ھېسابلىنىدۇ.
 

نهقىل مهنبهلىرى:
 

(1) توختى مۇزارت: «ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر جهمئىيىتى»،91-بهت، خىتايچه نهشرى
(2) رهشات گهنچ: قاراخانىالر، تۈركچه
(3) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 310-بهت
(4) ت.ئالماس، «ئۇيغۇرالر»، 314-بهت
(5) رهشات گهنچ: قاراخانىالر، تۈركچه

 
 
 

111



(6) رهشات گهنچ: قاراخانىيالرنىڭ دۆلهت تهشكىالتى، 1981-يىلى، تۈركچه نهشرى، 36-،37-بهتلهر
(7) رهشات گهنچ: قاراخانىالر، تۈركچه

(8) رهشات گهنچ: قاراخانىالرنىڭ دۆلهت تهشكىالتى، 35-،36-بهتلهر
(9) رهشات گهنچ: قاراخانىيالرنىڭ دۆلهت تهشكىالتى، 175-بهت، ئۇيغۇرچه

(10) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 318-بهت
(11) رهشات گهنچ: قاراخانىالر، تۈركچه

(12) ھاجى نۇرھاجى: قاراخانىالرنىڭ قىسقىچه تارىخى
(13) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 320-بهت

(14) ھاجى نۇرھاجى: قاراخانىالرنىڭ قىسقىچه تارىخى
(15) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 320-بهت

(16) رهشات گهنچ: قاراخانىيالرنىڭ دۆلهت تهشكىالتى، 196-بهت، ئۇيغۇرچه
(17) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 317-بهت
(18) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 314-بهت

(19) توختى مۇزارت: «ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر جهمئىيىتى»،91-بهت، خىتايچه
(20) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 314-بهت
(21) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 322-بهت

(22) توختى مۇزارت: «ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر جهمئىيىتى»،91-بهت، خىتايچه
(23) م.بۇغرا: شهرقىي تۈركىستان تارىخى

(24) م.بۇغرا: شهرقىي تۈركىستان تارىخى، 132
(25) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 322-بهت

(26) م.بۇغرا: شهرقىي تۈركىستان تارىخى، 132
(27) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 328-بهت

(28) م.بۇغرا: شهرقىي تۈركىستان تارىخى، 132-133-بهتلهر
(29) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 327-بهت

(30) توختى مۇزارت: «ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر جهمئىيىتى»،92-بهت، خىتايچه
(31) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 327-بهت
(32) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 335-بهت
(33) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 349-بهت

(34) توختى مۇزارت: «ئوتتۇرا ئهسىر ئۇيغۇر جهمئىيىتى»،93-بهت، خىتايچه
(35) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 345-بهت
(36) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 387-بهت

(37) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»
(38) ت.ئالماس: «ئۇيغۇرالر»، 417-بهت

112



113

شايار تارىخىدىكى مهشھۇر زات — ھاجىئهلهم ئاخۇنۇم ۋه
ئىمىن مۇپتى

   ھاجىئهلهم ئاخۇنۇمنىڭ ئهسلى ئىسمى مۇھهممهت نىياز بولۇپ، 1886-يىلى شايار ناھىيىسىنىڭ قايلور
يېزىسى دۈشهنبه بازاردا ئۇقۇمۇشلۇق ئاخۇن نىياز ئىشقىبېگى(شايار ھېكىمبېگىنىڭ مهسلىھهتچىسى)
ئائىلىسىده دۇنياغا كهلگهن. 1899-يىلى دىنى مهلۇماتى كامىل، قارىلىقتىن ئۆتكهن كىچىك مۇھهممهت نىياز
قىرائىتىنىڭ يېقىملىقلىقى بىلهن دۈشهنبه بازار مهسچىتىگه ئىمام بولغان. 1903-يىلى جامائهتنىڭ
تهشهببۇسى بىلهن قهشقهر خانلىق مهدرىسكه بېرىپ ئوقۇغان. 1908-يىلى شايارغا قايتىپ كېلىپ سودا ۋه

قۇملۇق مهسچىت (ھازىرقى ناھىيىلىك خهلق بانكىسىنىڭ ئورنى) ته خاتىبلىق بىلهن شۇغۇلالنغان.
   1913-يىلى ھهج سهپىرىگه ئاتلىنىپ 1916-يىلى ھاجى بولۇپ قايتىپ كهلگهن ۋه قۇملۇق مهسچىتتىكى
مهدرىسته جهدىتچىلىك ئېقىمى بويىچه دهرس ئۆتكهن. جايالردىكى مهسچىتلهرده ئۆز ئابرويى ۋه بىلىمىگه
تايىنىپ زامانىۋى ئىلىم پهننىڭ زۆرۈرلۈكىنى تهشۋىق قىلغان. 1919-يىلى ياڭزېڭشىن مۇھهممهت
نىيازھاجىمنى «خهلقنى قوزغىالڭغا قۇتراتتى» دهپ تۇتماقچى بولغاندا، بۇنى سېزىپ قېلىپ خوتهن يولى بىلهن
قهشقهر ئاپاق خوجام مازىرىغا بېرىپ، ساقال بۇرۇتلىرىنى چۈشۈرۈپ ئالته  ئاي  يۇشۇرۇنغاندىن  كېيىن، يۈسۈپ 

بۈيۈك سىماالر



قوقهن دېگهن سودىگهر بىلهن تونۇشۇپ قېلىپ ئوتتۇرا ئاسىياغا قېچىپ كهتكهن. مۇھهممهت نىياز روسىيىده
تۇرغان مهزگىلده چهتئهللهر بىلهن يۇرتىنىڭ قىياپهت ۋه تهرهققىيات جهھهتلهردىكى غايهت زور پهرقىنى كۆرۈپ
پهننىي بىلىملهرنى ئېلىشنىڭ، خهلقنى غهپلهتتىن قۇتقۇزۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ھېس قىلىپ 1927-يىلى

ۋهتهنگه قايتىپ كهلگهن ۋه قوراللىق كۈرهش ئېلىپ بېرىشنى تهشهببۇس قىلغان.
    ئېيتىشالرغا قارىغاندا بىر قېتىم شاياردا يۇرت بېيى ھىسابالنغان ئىمىن ئاخۇنۇم شايارنىڭ يۇرت چوڭلىرىنى
قۇملۇق مهلىسىدىكى بېغىغا چاقىرىپ (ھازىرقى 3-باشالنغۇچ ۋه خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئورنى) ئولتۇرۇش
قىلغاندا باشقىالر مۇھهممهت نىياز ھاجىمنى «سىله مولال بولغاندىكىن ئىماملىق قىلىپ، قهلهم ئىشى بىلهن
بولسىال ياخشى ئىدى، ئهلهمنىڭ ئىشى باش كېتىدىغان ئىش» دىگهنده مۇھهممهت نىياز «قهلهمنىڭ ئىشىغا
بىر قۇرئان يېتىدۇ، مهن ئهلهمگه ئاتالغان ھاجىم، نېمه بولسام تهقدىردىن بولسۇن، مېنى مولالم، ئاخۇنۇم، ئىمام
دىمهي، ھاجىئهلهم دهڭالر» دېگهن. شۇنىڭدىن باشالپ ئاستا-ئاستا مۇھهممهت نىياز ھاجى ئاخۇنۇم دېگهن

نامنىڭ ئورنىغا ھاجىئهلهم دېگهن ئىسىم ئۇمۇمالشقان ئىكهن.
   1931-يىلى قۇمۇلدىكى دېھقانالر قوزغىلىڭىنىڭ خهۋىرى شايارغا يېتىپ كهلگهنده، ھاجىئهلهم ئاخۇنۇم
ئىمىن ئاخۇنۇمنىڭ تهشكىللىشى ۋه ياردهم قىلىشى بىلهن، ئهال بهگ قاتارلىقالر بىلهن بىرلىكته تونۇش
بىلىشلهردىن يۈزدىن ئارتۇق ئاتلىق قوشۇن تهشكىللهپ، ناھىيىلىك ھۆكۈمهتنى تهسلىپ قىلدۇرغان. توقسۇ
كۇچار ناھىيىلىرىنى ئازات قىلىپ، خوجا نىياز ھاجىغا قوشۇلغان. خوجا نىياز ھاجى كۇچارغا كهلگهنده
شاياردىكى بايالردىن ئىمىنئاخۇنۇم قاتارلىقالر قوشۇننىڭ قورال سېتىۋېلىشى ئۈچۈن مىڭ دانه قوي ئىئانه
قىلغان. نهتىجىده 1933-يىلى قۇرۇلغان «شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى»ده ھاجى ئهلهم دۆلهت

كاتىپىۋه شايارغا ھاكىم بولغان، ئىمىنئاخۇنۇم شايارغا مۇپتى بولغان.
  ھاجىئهلهم ئاخۇنۇم ۋه ئىمىن مۇپتى ھاكىمىيهتنى قولغا ئالغاندىن كېيىن، قازىخانا ۋه ھۆكۈمهتنى
ئهسلىدىكى ئىگهرچى كوچىسىدىن (ھازىرقى رۇبۇل ھاجىم بىناسىنىڭ ئورنى) قۇملۇق مهھهللىسدىكى
ئىمىنئاخۇنۇمنىڭ بېغىغا يۆتكهپ، ئۈچ قهۋهتلىك مهدرىس (كونا زىيالىالردىن ھهلىم ئىمىن، توختى ھاشىموپ،
روزى ئىبراھىم، مۇھهممهت ۋاھاپ، ئابلىمىت شايىپ، ئابباس مۇزهك ۋه ھازىرقى يېزا ئىگىلىك نازارىتىنىڭ
نازىرى ئهزىز قهييۇمنىڭ ئاتىسى قهييۇم ھاجىم قاتارلىقالر شۇ مهدرىسنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى) بىنا قىلىشتىن 
سىرت، شايار تهۋهسىده ئۆز خىراجىتى بىلهن 34 مهكتهپ سالدۇرۇپ، ئوقۇغۇچىالرنى تهبىيىلىگهن. ھاجىئهلهم
ئۈرۈمچىگه يىغىنغا بارغاندا بىر تۈركۈم بالىالرنىڭ سوۋېتقا ئوقۇشقا چىقىدىغانلىقىدىن خهۋهر تېپىپ،

مهدىكارلىققا ئېلىۋالغان ئىبراھىم سامساقنى مېنىڭ ئوغلۇم دهپ تونۇشتۇرۇپ ئوقۇشقا ئهۋهتكهن.
   ھاجىئهلهم خوجا نىياز ھاجىنىڭ جالالت شېڭشىسهي بىلهن بىرلىشىشىگه قارشى تۇرۇپ، ئۈرۈمچىگه قايتا
بارغىلى ئۇنىمىغانلىقتىن كاتىپلىق ۋهزىپىسى ئېلىپ تاشلىنىپ، ئۇزۇن قالمايال خوجا نىيياز ھاجىالر قهستكه
ئۇچرايدۇ. ھاجىئهلهم قايتىدىن قولىغا قورال ئېلىپ، شېڭشىسهي ۋه ياردهمگه كهلگهن سوۋېت ئارمىيىسى
بىلهن ئېتىشىپ ھهتتا كېيىنكى ئابدۇنىياز قومانداننىڭ قېچىپ كېتىش تهكلىپىگىمۇ قوشۇلماي «چهتئهل
دېگهن مهن كۆرمىگهن يهر ئهمهس، ئۆلسهممۇ مۇشۇ يهرده ئۆلىمهن» دهپ كۈرهشنى داۋامالشتۇرغان. ئاخىرى تارىم
دهرياسىنىڭ جهنۇبىدىكى چۆللۈكته مىلتىقالردا ئوق تۈگهپ مۇھاسىرىگه چۈشۈپ قېلىپ، شۇ چاغدىكى شايار
ساقچىخانىسىنىڭ باشلىقى خېلىل جىسا (تۇرپانلىق) تهرىپىدىن 1937-يىلى كۈزده قولغا ئېلىنغان ۋه شۇ
چاغدا قولغا ئېلىنغان ئىمىن مۇپتى قاتارلىقالر بىلهن بىلله 1943-يىلىغىچه تۈرمىده يېتىپ دهھشهتلىك

يۇسۇندا ئۆلتۈرۈلگهن.
    ھاجىئهلهم ئاخۇنۇم ۋه ئىمىن مۇپتىنىڭ جهسىتى توغرىسىدا تا بۈگۈنگىچه ھېچقانداق مهلۇمات يوق.

 
 

«شايار تارىخ ماتېرىياللىرى» دىن ئېلىندى
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1.  شهرقىي تۈركىستان زىمىنىدا خىتاينىڭ مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىقىنى تۈپ يىلتىزىدىن ئۈزۈل- كېسىل

قۇمۇرۇپ تاشالش
2.  شهرقىي تۈركىستان تهۋهسىدىكى ھهر مىللهت خهلقى باپباراۋهر بولۇش ئاساسىدا ھهقىقىي ئهركىن،

مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش
3.  شهرقىي تۈركىستاننى ئىقتىسادىي جهھهتته ئهتراپلىق تهرهققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلهن سانائهت،
دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق ۋه خۇسۇسىي سودىنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ، خهلقنىڭ تۇرمۇش سهۋىيىسىنى

ئۆستۈرۈش
4.  شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ زور كۆپچىلىكى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولغانلىقتىن بۇ دىننى

ئاالھىده تهشهببۇس قىلىش، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا  باشقا دىنالرغىمۇ ئهركىنلىك بېرىش ۋه ئۇالرنى قوغداش
5.  مهدهنىيهت، مائارىپ ۋه ساقلىقنى ساقالش، سهھىيه ئىشلىرىنى راۋاجالندۇرۇش. ئۇيغۇر تىلىنى شهرقىي

تۈركىستاننىڭ دۆلهت تىلى قىلىپ بېكىتىش
6.  پۈتۈن دۇنيادىكى  ھهرقايسى دېموكراتىك ئهللهر بولۇپمۇ شهرقىي تۈركىستاننىڭ قوشنىسى سۇۋېت ئىتتىپاقى
بىلهن دوستانه مۇناسىۋهت ئورنىتىش، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا خىتاي بىلهن بولغان سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي 

جهھهتتىكى ئاالقىنىمۇ  ئىلگىرى سۇرۇش
7.  شهرقىي تۈركىستاننىڭ تىنچلىقىنى قوغداش ئۈچۈن ھهر مىللهت خهلقىدىن ئهسكهر ئېلىپ قۇدىرهتلىك

ھهربىي قوشۇن تهشكىللهش
8.  بانكا، پوچتا، تېلېفون، تېلېگراف، ئورمان ھهمده بارلىق يهر ئاستى بايلىقلىرى دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدا

بولۇش
9.  ھهر دهرىجىلىك ئهمهلدارالرنى دېمۇكراتىك ئۇسۇلدا خهلق سايالپ چىقىش 
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شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى
ھۆكۈمهت خىتاپنامىسى

 
( 1945- يىلى 5- يانۋار )

مىسلىسىز ئۇيغىنىش

مهنبه : شهرقىي تۈركىستاننىڭ 60 يىلى



بىز قارار قىلىشىمىز كېرهك بولغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى بىزگه بېرىلگهن ۋاقىتتا نېمىلهرنى قىلىشىمىزدىن
ئىبارهتتۇر. (ج.ر. تولكېين)

“All we have to decide is what to do with the time that is given us.” – J.R.R. Tolkien
تېخىچه ئولتۇرۇۋالما، ھهرىكهتكه ئۆت. دهسلىپىده ئۆزۈڭ نىيهت قىلغان يۆنىلىشكه قاراپ
ئىلگىرىلىيهلمهسلىكىڭ مۇمكىن. بىراق، ھهرىكهتلهنگهنسېرى تالالشالرنى ۋه مۇمكىنچىلهرنى روياپقا

چىقىرااليسهن. (رودولفو كوستا)
“Do not sit still; start moving now. In the beginning, you may not go in the direction you want, but
as long as you are moving, you are creating alternatives and possibilities.” – Rodolfo Costa
ئۆزۈڭنى ئىلھامالندۇر، ئ ۆزۈڭگه ئىشهن ۋه ئۆزۈڭنى سۆي. ئۆزۈڭنىڭ كىملىكىدىن ھهرگىز گۇمانالنما. (ستىفان

الھارت)
“Encourage yourself, believe in yourself, and love yourself. Never doubt who you are.” – Stephanie
Lahart
قىيىن پهيتلهرگه باغرىمىزنى ئېچىپ، مېھرىبانلىق بىلهن يۈزلهنگىنىمىزده، ئۇ بىزنى كهلگۈسى ئۈچۈن

تهييارلىق قىلدۇرىدۇ. (كىندى سنىدېر رى)
“Hard times, when held with open hands and a tender heart, can prepare us for the future.” ―
Cindee Snider Re
ئىلھامبهخش بىر ئېغىز سۆز برۋانىڭ قىيىنچىلىقتىن ئۆتۈپ كېتىشىدىكى ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىنى

قوزغاشقا يېتىپ ئاشىدۇ. (روي.ت.بېننېت)
“One word of encouragement can be enough to spark someone’s motivation to continue with a
difficult challenge.” – Roy T. Bennett
ئىلھامالندۇرۇش سۇنىڭ تۇپراققا بولغان رولىغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇ ھهممه نهرسىنى ئۆستۈرىدۇ. (كرىس

بىركمېن)
“Encouragement is like water to the soul, it makes everything grow.” – Chris Burkmenn

ھهممه ئازاب-ئوقۇبهتنىڭ يىلتىزى قاندۇرۇلمىغان ئارزۇ-ئىستهك سهۋهبلىكتۇر. (سكوت خهن)
“At the root of all misery is unfulfilled desire.” – Scott Hahn

ھهر بىر قىيىىنچىلىق يېڭى تهجرىبه-ساۋاقالرنى ئاتا قىلىدۇ. (لهيال گىفتى ئاتىكا)
“Every adversity brings new experiences and new lessons.” ― Lailah Gifty Akita
بىز چهكلىك ئۈمىدسىزلىكنى قوبۇل قىلىشىمىز كېرهك. ئهمما، چهكسىز ئۈمىدىمىزنى ھهرگىز

يوقاتماسلىقىمىز الزىم. (مارتىن لۇتېر كىڭ)
“We must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope.”– Martin Luther
King
بىز چوقۇم ئازاب ئوقۇبهتلهرنى قوبۇل قىلىشىمىز، ئاندىن ئۇنى سهپىرىمىز ئۈچۈن يېقىلغۇ قىلىپ قالىشىمىز

كېرهك. (كېنجى مىيازاۋا)
“We must embrace pain and burn it as fuel for our journey.”– Kenji Miyazawa

116

قىيىن پهيتلهر ھهققىده ھېكمهتلهر

ھېكمهتلهر



مهن ئۆتمۈشتىكى قىيىن پهيتلهرنى بۈگۈن مېنى قوزغىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرىمهن. (دۋاينى
جونسون)

“I like to use the hard times of the past to motivate me today.” –Dwayne Johnson
مۇۋهپپىقىيهت ھهممىنىڭ ئاخىرقىسى ئهمهس، مهغلۇبىيهت جاننى ئالغۇچى ئهمهس. مۇھىم بولغىنى داۋاملىق

ئالغا ئىلگىرىلهش جاسارىتىدۇر. (ۋىنستون چېرچىل)
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston
Churchill
بىز چوقۇم رىقابهتنىڭ بىزگه كهلمىگهن بولۇشىنى ئۈمىد قىلماي، ئۇنىڭغا يۈزلىنىشىمىز الزىم.

(ۋىليام.ج.برېننان)
“We must meet the challenge rather than wish it were not before us.”—William J. Brennan
دۇنيادىكى مۇھىم ئىشالرنىڭ كۆپۈنچىسى ھېچقانداق ئۈمىد قالمىدى دهپ قارالغاندىمۇ تىرمىشىشىنى

داۋامالشتۇرغان كىشىلهر تهرىپىدىن روياپقا چىقىرىلغان. (دېيل كارنېيج)
“Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on
trying when there seemed to be no hope at all.”—Dale Carnegie
مهن يورۇقلۇقنى سۆيىمهن، چۈنكى ئۇ ماڭا يولۇمنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. شۇنداقال مهن قاراڭغۇلۇققا سهبر

قىلىمهن، چۈنكى ئۇ ماڭا يۇلتۇزالرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. (ئوگو ماندىنو)
“I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness for it shows me the
stars.”– Og Mandino
بىر ئىنساننىڭ ھهقىقىي قىممىتى راھهتلىك ۋه قواليلىق پهيتىده نهده تۇرغانلىقىدا ئهمهس، بهلكى

قىيىنچىلىق ۋه تاالش-تارتىش پهيتىده قهيهرده تۇرغانلىقىدىدۇر. (مارتىن لۇتېر كىڭ)
“The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience,
but where he stands at times of challenge and controversy.”—Martin Luther King, Jr.
جاھاندىكى مهغلۇبىيهتچىلهرنىڭ كۆپۈنچىسى بهل قويىۋهتكهن چېغىدا ئۆزىنىڭ غهلىبىگه قانچىلىك يېقىن

كهلگىنىنى ھېس قىاللمىغان كىشىلهردۇر.(توماس ئېدىسون)
“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they
gave up.”—Thomas Edison

ئهگهر تۆنۈگۈن يىقىلىپ چۈشكهن بولساڭ، بۈگۈن ئورنىڭدىن تۇر. (ھ.گ.ۋېلس)
“If you fell down yesterday, stand up today.”―H.G. Wells

 قاتتىق چاغالر  ئۇزۇن داۋام قىلمايدۇ، ئهمما قاتتىق(قهيسهر) كىشىلهر داۋام قىلىدۇ. (روبېرت.ھ.شۇللېر)
“Tough times never last, but tough people do.”—Robert H. Schuller

تىز پۈكمهسلىكنى ماتور، ئۈمىدنى يېقىلغۇ قىلىۋالغىن. (ھ.جهك.بروۋن)
“Let perseverance be your engine and hope your fuel.”—H. Jackson Brown, Jr.

ئۆز كۈچىنى بىلمىگۈچى، قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىپ باقمىغۇچىدۇر. (ۋىليام سامۇئېل جونسون)
“He knows not his own strength who hath not met adversity.”– William Samuel Johnson
ھهربىر قىيىنچىلىق، ھهربىر مهغلۇبىيهت ۋه ھهربىر قايغۇ-ئهلهم ئۆزىگه تهڭداش ياكى ئۆزىدىنمۇ زور

مهنپهئهتنى ئۆزى بىلهن بىلله ئېلىپ كېلىدۇ. (ناپالېئون خىل)
65. “Every adversity, every failure and every heartache carries with it the seed of an equivalent or
a greater benefit.”– Napoleon Hill
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ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى



24– فېۋرال:
«ئهلجهزىره» تور بېتىنىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى نېمه ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىڭ
زىيانكهشلىككه ئۇچرىشىغا سۈكۈت قىلىپ تۇرىدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده ئوتتۇرا ئاسىيا
دۆلهتلىرىنىڭ سۈكۈتىگه بېيجىڭنىڭ مهزكۇر دۆلهتلهرگه سالغان زور مىقداردىكى مهبلىغى، خىتاي بىلهن بۇالر
ئارىسىدىكى قويۇق سودا مۇناسىۋىتى سهۋهب قىلىپ كۆرسىتىلگهن ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىنىڭ بۇ

خۇسۇستا تولىمۇ بىپهرۋا، مهسئۇلىيهتسىز پوزىتسىيه تۇتۇۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان.
 

«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «غۇلجىدا كارانتىن قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر ئاچلىقنىڭ
دهردىنى تارتماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يهرلىك خهلقنى مهجبۇرىي
ئۆيلىرىگه بهند قىلغانلىقى، غۇلجىنىڭ ھهرقايسى رايونىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يېمهكلىك سېتىۋېلىش
ئىمكانىيىتىگىمۇ ئىگه بواللمايۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنغان. باشقا يانداش خهۋهرلهردىن مهلۇم بولغىنىدهك، بۇ

خىل ئهھۋال غۇلجىدىال ئهمهس، پۈتۈن شهرقىي تۈركىستان مىقياسىدا داۋاملىشىۋاتقانلىقى مهلۇم.
 

25 – فېۋرال:
«abc.net» تورى «بالىسى ئاۋسترالىيه پۇقراسى بولغان ئۇيغۇر ئانا خىتاي دىپلوماتنىڭ جاۋابىغا ئىنكاس
قايتۇردى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده كۆرسىتىلىشىچه، ئاۋسترالىيه پۇقراسى (ئۇيغۇر) سادام
ئابدۇساالمنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا قايتقاندىن كېيىن ئۆيىگه نهزهربهند قىلىنىپ، ئېرى بىلهن قايتا
ئۇچرىشالمىغان ئايالى نادىره ئۆمهر خىتاينىڭ ئاۋسترالىيهده تۇرۇشلۇق مۇئاۋىن باش ئهلچىسى ۋاڭ
شىنىڭنىڭ «ئۇ قىز (نادىره) ۋه ئوغلىنىڭ يهرلىك ھۆكۈمهتكه ئېيتىشىچه ئۇالرنىڭ ئاۋسترالىيهگه كهلگۈسى
يوقكهن» دېگهن سۆزىگه قارشى، ئېرى بىلهن ۋىدىيولۇق كۆرۈشكهنده «مېنىڭ بۇ يهردىن ئايرىلىپ، ئېرىم
بىلهن بىلله ياشىغۇم بار» دېگهن خهتلهر يېزىلغان رهسىمنى كۆرسىتىپ، خىتاي دىپلوماتنىڭ كاززاپلىقىنى

پاش قىلغان.
 

26 – فېۋرال:
«يېڭى ئهرهب» (TheNewArab) تورىدا «<قاراقاش ھۆججىتى> خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان
ئۇيغۇرالرغا قارشى كۈلتۈرهل ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنىڭ دهلىلىدۇر» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن
قىلىندى. مهزكۇر ماقالىده «خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسىنىڭ مهزكۇر ھۆججهتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا
قاراتقان تېرورلۇق، باستۇرۇش ۋه ئېتىنىك يوقىتىش ھهرىكهتلىرىگه ئاالقىدار يېڭى دهلىل بولۇپال قالماي، يهنه
بېيجىڭ   ھۆكۈمىتىنىڭ   يالغان – ياۋىداق   باياناتالر  ۋه  تهشۋىقاتالر   ئارقىلىق   خهلقئارا   جامائهتچىلىكنى 

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم
ۋهقه - ھادىسىلهر
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ئۆتكهن بىر ئاي
ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا



ئالدىماقچى ئىكهنلىكىنىمۇ كۆرسىتىپ بهردى» دېيىلگهن.
 

27 – فېۋرال:
«ئهلجهزىره» تورىدا «بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئۇيغۇر رايونىغا بېرىش ئۈچۈن <چهكلىمىسىز زىيارهت>
ئىجازىتى تهلهپ قىلدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده ب د ت كىشىلىك ھوقۇق مهسئۇلى مىشېل
باچېلېتنىڭ «بىز خىتايدىن شهرقىي تۈركىستانغا قىلىدىغان كهلگۈسى زىيارىتىمىزنىڭ تهييارلىق ئىشلىرى
ئۈچۈن ئالدىن بارىدىغان بىر گۇرۇپپىغا چهكلىمىسىز زىيارهت ئىجازىتى بېرىشىنى داۋاملىق تهلهپ قىلىمىز.
شۇنداقال، خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئهھۋالىنى، جۈملىدىن (خىتاي ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى)
ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىنى چوڭقۇر تهھلىل قىلىشقا تىرىشىمىز» دېگهنلىكى نهقىل قىلىنغان. ئهمما، خىتاينىڭ
شهرقىي تۈركىستانغا بارغان ھهرقانداق چهتئهل زىيارهتچىلىرىگه ئاتالمىش <چهكلىمىسىز زىيارهت>

ئهركىنلىكى بهرمهيدىغانلىقى ھهممىگه مهلۇمدۇر.
 

28 – فېۋرال:
«ئامېرىكا ھهربىي خهۋهرلىرى»نىڭ خهۋىرىدىكى ۋىدىيودا كۆرسىتىلىشىچه، خىتاينىڭ ئاۋسترالىيهده
تۇرۇشلۇق مۇئاۋىن باش ئهلچىسى ۋاڭ شىنىڭ بىر قېتىملىق تېلېۋىزىيه پروگراممىسىدا شهرقىي
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ جازا الگېرلىرىغا بهند قىلىنغانلىقى ھهققىده سورالغاندا، ئۇ يهرنى «تهربىيهلهش
مهركىزى» دېگهنلىكى ئۈچۈن نهق مهيداندىكى تاماشىبىنالرنىڭ قاتتىق مهسخىرىسىگه ئۇچراپ، ئىنتايىن

ئوڭايسىز ئهھۋالدا قالغان. 
بۇنىڭدىن سىرت، ۋاڭ شىنىڭ يهنه ئاۋسترالىيهده ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ياش سادام ئابدۇساالمنىڭ نهق مهيداندا
ۋىدىيو ئارقىلىق سورىغان «خىتاي كومپارتىيهسى نېمه ئۈچۈن مىلىيونلىغان ئۇيغۇرنى سولىۋالىدۇ؟ سىلهر
بىزنىڭ ئائىله ئهزالىرىمىزنى قويۇپ بېرهمسىلهر؟» دېگهن سوئالىغا ئۇدۇل جاۋاب بېرهلمهي، شهرقىي
تۈركىستاننىڭ تارىخىدىن گهپ ئېچىشقا باشلىغاندا، پروگرامما رىياسهتچىسى خامىش ماكدونالىد ئۇنىڭ
گېپىنى ئۈزۈپال، بۇ سوئالغا ئۇدۇل ۋه ئىخچام جاۋاب بېرىشنى تهلهپ قىلغان. ئومۇمهن بۇ خىتاي شۇ كۈنلۈك

پروگراممىنى باشتىن – ئاخىر مهسخىره ۋه سىلكىنىش ئىچىده ئۆتكۈزگهن.
 

«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «ئۇيغۇر رايونىنىڭ مهسئۇللىرى تاجسىمان (كورونا) ۋىرۇس
خهتىرىگه پىسهنت قىلماي، ئۇيغۇرالرنى خىتاي ئۆلكىلىرىده ئىشلهشكه ئهۋهتكهن» ماۋزۇلۇق خهۋهر بهردى.
خهۋهرده شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاۋات ناھىيهسىدىن، ئاقسۇ شهھىرىدىن 114 ئۇيغۇرنىڭ خىتاينىڭ جياڭسۇ
ئۆلكىسىدىكى جيۇجياڭ شهھىرىگه؛ خوتهن ۋىاليىتىدىن 171 كىشىنىڭ، قهشقهر ۋىاليىتىدىن 242 ئۇيغۇرنىڭ
خۇنهن ئۆلكىسىدىكى چاڭشا شهھىرىگه؛ يهنه ئاقسۇدىن 135 ئۇيغۇرنىڭ جياڭسۇ ئۆلكىسىنىڭ ۋۇيى
شهھىرىگه ئهۋهتىلگهنلىكى، خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ رهسمىي تاراتقۇلىرىدىكى خهۋهرلهرگه ئاساسهن بايان
قىلىنغان. خىتايدىكى تاجسىمان ۋىرۇس ۋاباسىنىڭ نۆۋهتتىكى ئهھۋالىدىن قارىغاندا، بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ

ھاياتىنىڭ قاتتىق تهھدىتكه ئۇچرايدىغانلىقى كۆزگه كۆرۈنۈپ تۇرغان رېئاللىقتۇر.
 

29 – فېۋرال:
ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى گېزىتى» تورى «خىتاي تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرالرنى دۇنياۋى ماركىالر ئۈچۈن
مهھسۇالت ئىشلهپچىقىرىدىغان زاۋۇتالرغا يۆتكىدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده ئهڭ كهمىده 80
مىڭ ئۇيغۇرنىڭ خىتاينىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى دۇنياۋى داڭلىق ماركىالر ئۈچۈن مهھسۇالت
ئىشلهپچىقىرىدىغان زاۋۇتالردا ھهقسىز ئهمگهك كۈچى سۈپىتىده ئىشلىتىلىش ئۈچۈن يۆتكهلگهنلىكى تىلغا

ئېلىنغان.
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«Brisbane times»نىڭ خهۋىرىده كۆرسىتىلىشىچه، ئۇيغۇرالر مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان زاۋۇتالردا
ئىشلهپچىقىرىلىدىغان مهھسۇالتالر «Nike» ۋه «Apple»نىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىكهن.

 
2 – مارت:

«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، تۇتقۇندىكى ئائىله ئهزالىرى ھهققىده
تاراتقۇالردا گۇۋاھلىق بهرگهن ئۆمهر ھهمدۇلالھ ۋه جهۋالن شىرمۇھهممهدتىن ئىبارهت ئىستانبۇلدىكى ئىككى
ئۇيغۇرغا بۇ ھهپته خىتاي كونسۇلخانىسىدىن تېلېفون كهلگهن. تېلېفوندا بۇالرغا ئائىلىسىنىڭ ئهھۋالى
ھهققىده مهلۇمات بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي خادىم ھهر ئىككى مۇھاجىرغا ئائىله ئهزالىرىدىن بىر
قىسمىنىڭ كېسىلىپ كهتكهنلىكىنى رهسمىي ئۇقتۇرغان. ئاندىن تۈرمه سىرتىدىكى ئائىله ئهزالىرىنىڭ
«ئۇالر چهتئهلده بۆلگۈنچىلىك بىلهن شۇغۇلالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر بىلهن سۆزلىشىشنى رهت قىلغانلىقى» نى
ئېيتقان. مهزكۇر ئىككى نهپهر ئۇيغۇر بۇنى ئۆزلىرىنىڭ خىتايغا قارشى گهپ – سۆزلىرىنى توختاتقۇزۇش ئۈچۈن

قىلىنغان بېسىم دهپ قارىماقتا.
 

3 – مارت:
«CP24» تورىدا فىرانسىيهنىڭ «Lacoste» ماركىلىق داڭلىق پهلهيلىرىنىڭمۇ ئۇيغۇرالر مهجبۇرىي ئهمگهككه

سېلىنىۋاتقان زاۋۇتالردا تىكىلىۋاتقانلىقى خهۋهر قىلىنغان.
 

«Memri» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، كانادادىكى مهسجىد ئىمامى ھۇسهين ئامىر بىر جۈمه كۈنىدىكى
خۇتبىسىده تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ خىتايالرنىڭ شهپهرهڭ شورپىسى ئىچكهنلىكى سهۋهبلىك تارالغانلىقىنى
تىلغا ئالغان ۋه خىتايالرنىڭ «مىدىرايدىغانلىكى ھهرقانداق نهرسىنى، ھهتتا چۈشۈرۈۋېتىلگهن ھامىلىنىمۇ
يهيدىغانلىقى»نى تهنقىد قىلغان. ئۇ بۇ قېتىملىق تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغان
ھهددى – ھېسابسىز زۇلۇملىرى سهۋهبلىك ئالالھ تائاال تهرىپىدىن كهلگهن بىر قېتىملىق ئىنتىقام

ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
 

«eurasianet» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرغا قامالغانالرغا ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى
توپالش پروجېكتى بولغان «شاھىت بىز» تورىنىڭ مهسئۇلى ۋه ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان زۇلۇمالرنى
ئاڭلىتىشتىكى ئاۋانگارتالردىن بىرى بولغان جىن بۇنىن (Gene Bunin) ئىككى قېتىم ئۆزبېكىستانغا

كىرىشتىن چهكلهنگهن.
 

4 – مارت:
«لوس ئانجېلىس ۋاقتى» تورىدا «سىزنىڭ ئالما ماركىلىق تېلېفونىڭىز، ئادىداس ماركىلىق ئايىغىڭىز، سونى
ماركىلىق تېلېۋىزورىڭىز خىتايدا مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدا پۈتۈن چىققان

بولۇشى مۇمكىن» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى ۋه بۇ ھهقتىكى تهپسىالتالر بايان قىلىندى.
 

5 – مارت:
«فوربىس ژۇرنىلى»نى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قاتار تاراتقۇالر دۇنيادىكى ئالما، سامسۇڭ ۋه باشقا نۇرغۇن
داڭلىق ماركىلىق مهھسۇالتالرنىڭ ئۇيغۇرالر مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان زاۋۇت – فابرىكىالردا

ئىشلهپچىقىرىلىۋاتقانلىقى ھهققىده بهس – بهسته خهۋهر بېرىشتى.
 

«زىمىستان» تورىدا قازاقىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى سېرىكجان بىالش بىلهن يازغۇچى
تۇراربېك  كۇسهينوۋنىڭ  زىيارهت  خاتىرىسى   بېرىلگهن   بولۇپ، مهزكۇر  سۆھبهت   ئاساسلىقى  تۇراربېكنىڭ 
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«زۇلمهت: شهرقىي تۈركىستاندا ئاتقان تاڭ» ناملىق كىتابى ھهققىده بولغان. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
الگېرالر ھهققىدىكى كاززابلىقى ئېچىپ تاشالنغان بۇ كىتابنىڭ قازاقىستاندا خېلى كۈچلۈك تهسىر

قوزغىغانلىقى تىلغا ئېلىنماقتا.
 

6 – مارت:
«hrw.org» تورىدا «خىتاي يهنه بىر قېتىم شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇملىرى سهۋهبلىك ب د ت دا قورشىما
ھۇجۇمغا   ئۇچرىدى»  ماۋزۇلۇق  خهۋه ر  ئېالن   قىلىندى. خهۋهرده  كۆرسىتىلىشىچه،   بېيجىڭنىڭ   ب د ت دا
تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى جاڭ جۈن غهيرىي ھۆكۈمهت خاراكتېرلىك تهشكىالتالرنىڭ خادىملىرىنى قوبۇل
قىلىپ، خىتاينىڭ ب د ت خهۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ نۆۋهتچى رهئىسلىكىنى ئۆتۈشىگه ئاالقىدار خىزمهت
پىالنلىرىنى مۇھاكىمه قىلغاندا، كۈتۈلمىگهن يهردىن شهرقىي تۈركىستاندا جازا الگېرلىرىغا قامالغان
ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى سوئالالرغا دۇچ كهلگهن ۋه خهلقئارادىكى نوپۇزلۇق ئورگانالر تهرىپىدىن تهكرار رهت

قىلىنغان، يالغانلىقى ئايدىڭلىشىپ بولغان جاۋابىنى تهكرارلىغان.
 

7 – مارت:
«زىمىستان تورى» «ئۇيغۇر پهرزهنتلىرىنىڭ ياتاقلىق مهكتىپىنىڭ ھهقىقىي قىياپىتى» ناملىق خهۋهر ئېالن
قىلغان. خهۋهرده ئاتا – ئانىسى جازا الگېرلىرىغا ئېلىپ كېتىلگهن ئۇيغۇر بالىالرنىڭ يېمهك – ئىچمهك

شارائىتى ناچار ياتاقلىق مهكتهپلهرده غېرىبلىق، بېسىم ئاستىدا ياشاشقا مهجبۇر ئىكهنلىكى سۆزلهنگهن.
 

سىنگاپوردىكى «businessinsider» تورى «تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ يامرىشى خىتاينىڭ نازارهت سىستېمىسى
قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشىگه قانداق ياردهم قىلىدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى، ماقالىده كۆرسىتىلىشىچه،
خىتاي دائىرىلىرى «تاجسىمان ۋىرۇس»نى تىزگىنلهش نامى ئاستىدا يېڭى يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارهت
قىلىش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشقا كىرىشتۈرگهن. بۇ خىل ئۈسكۈنىلهر كىشىلهرنىڭ ماسكا تاقىغان –
تاقىمىغانلىقىنى نازارهت قىلىدىغان ئادهمسىز ئۇچقۇ، يۈز تونۇش كامېراسى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه
ئالىدىكهن. شۇنداقال مهزكۇر تېخنىكا شهرقىي تۈركىستاندا خېلى بۇرۇنال ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ بولغانىكهن.
بۇ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئۆز ئۆلكىلىرىنىمۇ شهرقىي تۈركىستانغا ئوخشاش تهلتۆكۈس نازارهت ئاستىغا

ئېلىش ئۇرۇنۇشىنىڭ ئىپادىسى ئىكهن.
 

8 – مارت:
«ئامېرىكا ئاۋازى» «ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش خىتاينىڭ يېڭى ئىستراتېگىيهسى بولۇشى
مۇمكىن» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده خىتايشۇناس دهررېن بايلېرنىڭ «ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي
ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانلىقى ھهققىدىكى كۆپلىگهن خهۋهرلهر بىلهن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ <تهربىيهلهش
مهركهزلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئوقۇش پۈتتۈردى> دېگهن باياناتىنى بىرلهشتۈرۈپ قارىغاندا، خىتاي ئۆزىنىڭ
ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ بىرىنچى باسقۇچىنى تامامالپ، يېڭى بىر باسقۇچقا ئۆتۈۋاتقان بولۇشى

مۇمكىن» دېگهن سۆزى نهقىل قىلىنغان.
 

9 – مارت:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىده دېيىلىشىچه، بۇ يىلنىڭ بېشىدا تايالندنىڭ
شهرقىي شىمالىدىكى مهلۇم بىر كۆچمهنلهرنى تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدىن قاچماقچى بولغان يهتته ئۇيغۇرنى

ئىككى يىللىقتىن قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان.
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تايالندتىكى ئۇيغۇرالردىن «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»غا ئهۋهتىلگهن مۇراجىئهتنامىده، ئۇ يهرده تۇتۇپ
تۇرۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ شارائىتنىڭ ئومۇمىيۈزلۈك ھالدا ئىنتايىن ناچارلىقى، بولۇپمۇ ئۇزۇن مۇددهت زهي
تۈرمه، نهم ھاۋا، ناچار ئوزۇقلۇق قاتارلىق سهۋهبلهر بىلهن ئۇالرنىڭ كۆپلىرىنىڭ ھهر خىل كېسهللىكلهرگه
گىرىپتار بولغان بولسىمۇ داۋالىنىش ئىمكانىيىتىنىڭ يوقلۇقى؛ بولۇپمۇ يۈرهك، بۆرهك كېسهللىكلىرىنىڭ
ئازابىنى تارتىۋاتقان بهزى ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىنىڭ خهۋپ ئىچىده ئىكهنلىكى بىلدۈرۈلگهن. تايالندىكى
قېرىنداشلىرىمىز ئاساسلىقى تۈرمىدىكى ناچار شارائىتالر، گۇندىپاي ۋه باشقىالرنىڭ كۆپ قېتىم تۇيۇقسىز
جىسمانىي خورلۇقىغا ئۇچراش سهۋهبلىك، زۇلۇمالرغا بهرداشلىق بېرهلمىگهنلىكتىن بىر قانچه قېتىم

قېچىشقا ئۇرۇنۇپ تۇتۇلۇپ قالغانىكهن.
 

10 – مارت:
«ئهركىن ياۋروپا رادىيوسى»نىڭ خهۋىرىده دېيىلىشىچه، ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسى چهتئهل مۇناسىۋىتى
كومىتېتىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك دېموكرات ئهزاسى بوب مېنېندېز سودا مىنىستىرلىقىنى ئالما، كوكاكوال
قاتارلىق ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ قولى ئارقىلىق پۈتۈپ

چىققان مهھسۇالتالرنى سېتىۋېلىشىنى توسۇشقا چاقىرىق قىلغان.
 

رايونلۇق ئورمانچىلىق نازارىتىنىڭ سابىق نازىرى مهمهت ئابدۇلالھ 2019-يىلىنىڭ ئاخىرىدا «بۆلگۈنچىلىك»
ۋه «ئىككى يۈزلىمىچىلىك» جىنايىتى بىلهن مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ۋه تۆت مىليون يۈهن

خىتاي پۇلى جهرىمانه قويۇلغان. ئۇنىڭغا سوت مهيدانىدا ئۇنىڭغا ئۆزىنى ئاقالش پۇرسىتىمۇ بېرىلمىگهن.
 

«BylineTimes» تورىدا «ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئورگانلىرى خىتايدىكى تاجسىمان ۋىرۇس بىمارلىرىنى
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن <قانۇنلۇق> شهكىلده ئېلىۋېلىنىۋاتامدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده
كۆرسىتىلىشىچه، خىتاي دوختۇرلىرى ئالدىنقى ھهپته تاجسىمان ۋىرۇس بىلهن يۇقۇمالنغان 59 ياشلىق بىر
خىتايغا دۇنيادىكى تۇنجى «قوش (ئوڭ – سول قانات) ئۆپكه كۆچۈرۈش ئوپېراتسىيهسى»نى ئوڭۇشلۇق
ئىشلىگهنلىكىنى جاكارلىغان. لېكىن، مهزكۇر خىتاينىڭ ئۆزىگه تامامهن ماس كېلىدىغان ئۆپكه ئۈچۈن
پهقهت بهش كۈنال ساقلىغانلىقىدىن ئىبارهت رېئاللىق خىتايدىكى قانۇنسىز ئورگان ئهتكهسچىلىكىنىڭ
كۆلىمى ۋه سالمىقى ھهققىده گۇمانىي قاراشالرنىڭ يهنه بىر قېتىم ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سهۋهب بولدى. جازا
الگېرلىرىغا سوالنغان ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق مۇسۇلماننىڭ خىتايدىكى تاجسىمان ۋىرۇس بىمارلىرى ئۈچۈن
«ئورگان ئامبىرى» سۈپىتىده ئىشلىتىلىۋاتقان بولۇش ئېھتىماللىقى كىشىلهرنى تهشۋىشكه سالماقتا. بۇ خىل
تهشۋىشلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدىكى سهۋهبلهردىن بىرى، خىتايدىكى ئورگان ئىئانه قىلىش نىسبىتىنىڭ

دۇنيا بويىچه ئهڭ تۆۋهن قاتاردا تۇرۇشىغا قارىماي، ئورگانغا ئېرىشىش ئىمكانىيىتىنىڭ يۇقىرى بولۇشىدۇر.
 

11 – مارت:
«جهنۇبىي خىتاي سهھهر پوچتىسى»نىڭ تورىدا «پىسخىكىلىق زۇلۇم: چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر شهرقىي
تۈركىستاندا قالغان ئۇرۇق – تۇغقانلىرى سهۋهبلىك روھىي ساغالملىق كىرىزىسىگه ئۇچرىماقتا» ماۋزۇلۇق
ماقاله ئېالن قىلىنىپ، چهتئهلده ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىغا ئوخشاش
خىتاينىڭ بىۋاسىته جىسمانىي زۇلمىغا ئۇچرىمىسىمۇ، لېكىن روھىي جهھهتته كۈچلۈك ئىزتىراپ،
بىئارامچىلىق ئىچىده ياشاۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان. مهزكۇر ماقالىده ئامېرىكادىكى ئۇيغۇر پائالىيهتچىسى
ئىلشات ھهسهننىڭ خىتاينىڭ ئۆزىگه ئىزچىل تهھدىت سېلىشى نهتىجىسىده، ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن قورال
سېتىۋېلىشنى ئويالشقانلىقى، ئهمما كېيىنچه بىر كۈنلهرده شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئېچىنىشلىق
ئهھۋالالرغا، دهرد – ئهلهمگه چىدىماي، تاپانچىنى ئۆزىگه تهڭلهپ قېلىشتىن قورقۇپ بۇ ئويىدىن ۋاز

كهچكهنلىكى قهيت قىلىنغان.
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12 – مارت:
«hrw.org» تورىدا «ب د ت <كىشىلىك ھوقۇق ئاپپاراتلىرى چوقۇم شهرقىي تۈركىستاندىكى
دهپسهندىچىلىكلهرگه قارىتا ھهرىكهت قوللىنىشى كېرهك> دېدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى ۋه بۇ

ساھهدىكى ئاالقىدار ئورگانالرنىڭ بۇ جهھهتته يېتهرلىك تهدبىر قولالنمايۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى.
«amgreatness » تورى «ئىسپات: خىتاي سىياسىي مهھبۇسالرنى ئورگان مهنبهسى سۈپىتىده قوللىنىۋاتىدۇ»
ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىپ، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

مهھبۇسالرنىڭ ئورگانلىرىنى خالىغانچه ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى پاش قىلدى.
 

13 – مارت:
«theepochtimes» تورىنىڭ خهۋىرىده كۆرسىتىلىشىچه، جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىدىن بولغان جېننىفېر
ۋېكستون «ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىشىنى پاش قىلىش ھهرىكىتى» نامىدا يېڭى قانۇن
اليىھهسىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، مهزكۇر اليىھهده شهرقىي تۈركىستاندا تىجارهت قىلىۋاتقان ئامېرىكا
شىركهتلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىگه قايتىدىن قاراپ چىقىشى ۋه ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى، بولۇپمۇ
ئۇالرنىڭ مهھسۇالتلىرىنىڭ جازا الگېرلىرىدا مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن

ئىشلهنگهن – ئىشلهنمىگهنلىكىنى ئاشكارىالش تهلهپ قىلىنغان.
 

14 – مارت:
«زىمىستان» تورىنىڭ «شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالرنى سالغۇچىالر الگېرالرنىڭ تۈرمه ئۆلچىمىده بىنا
قىلىنغانلىقىنى ئېيتتى» ماۋزۇلۇق خهۋىرىده، شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالرنىڭ ھهقىقىي تۈرمىلهر
ئىكهنلىكى، دهسلهپته قۇرۇلۇش قىلىنغاندىال ئۆلچهملىك تۈرمه شهكلىده سېلىنغانلىقىغا ئاالقىدار

تهپسىالتالر بايان قىلىندى.
 

«TheStar» تورى «سىز مهزكۇر ماقالىنى ئوقۇۋاتقان ئېكران مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ
قولىدا ياسىلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن. لېكىن، كانادا بۇنى توسۇش ئۈچۈن ھېچ ئىش قىلمايۋاتىدۇ» ماۋزلۇق
ماقاله ئېالن قىلدى ۋه شهرقىي تۈركىستاندىن خىتاي ئۆلكىلىرىگه مهجبۇرىي يۆتكهلگهن 80 مىڭ ئۇيغۇرنىڭ
مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانلىقى، ئۇالرنىڭ بهزى تېخنىكىلىق مهھسۇالتالرنى ئىشلهپچىقىرىش

سېخلىرىدىمۇ ئىشلهۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكى قهيت قىلىندى.
 

16 – مارت:
«ecotextile» تورى «ئامېرىكا قانۇن اليىھهسى ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاندىن مال ئىمپورت قىلىش
چهكلىنىدۇ» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده كۆرسىتىلىشىچه، ئامېرىكادىكى قانۇن تۈزگۈچىلهر
شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگىكى ئارقىلىق پۈتۈپ چىققان پاختا ۋه باشقا

مهھسۇالتالرنى ئېلىشنى چهكلهيدىغان بىر قانۇن اليىھهسىنى پارالمېنتقا سۇنغان.
 

17 – مارت:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «قورققان ئىش ئاخىرى بېشىمغا كهلدى: تۈرمىگه
تاشالنغان ئۇيغۇر مهمۇرنىڭ قىزى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. مهزكۇر خهۋهرده شهرقىي تۈركىستاننىڭ
ئاقسۇ ۋىاليهت توقسۇ ناھىيهسىدىكى ھاجىره روزى ئىسىملىك ئايالنىڭ 2015 – يىلى تۈركىيهگه كېلىپ بىر
ئاي تۇرۇپ قالغانلىقى سهۋهبلىك، بۇلتۇر ئون يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى، خىتايالرنىڭ بۇ
قېتىملىق يوقىتىش دولقۇنىدا ئۆزى ئۈچۈن ئون يىلالپ خىزمهت قىلغان مهمۇرىي خادىمالرنىمۇ بوش
قويمىغانلىقى، بۇنىڭ خىتاينىڭ باستۇرۇش  سىياسىتىنىڭ  قايسى دهرىجىگه يهتكهنلىكىنى  چۈشىنىشتىكى 
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مۇھىم مىسالالردىن بىرى ئىكهنلىكى ئېيتىلغان.
 

18 – مارت:
«زىمىستان» تورىدا «<ھهممىگه قادىر تهڭرى> چېركاۋىنىڭ ئهزالىرىمۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالردا
قىيىن – قىستاققا ئۇچرىماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده كۆرسىتىلىشىچه، ئۈچ مىليوندىن
كۆپرهك ئۇيغۇر مۇسۇلمان ۋه باشقا دىنىي گۇرۇپپىالرنىڭ ئهزالىرىدىن سىرت، خىتايدا چهكلهنگهن «ھهممىگه
قادىر تهڭرى» چېركاۋىنىڭ ئهزالىرىمۇ شهرقىي تۈركىستاندا الگېرالرغا سولىنىپ قىيىن – قىستاققا ئۇچرىغان.
مهزكۇر گۇرۇپپىنىڭ تۆت نهپهر ئهزاسى «زىمىستان» تورىغا  ئۆزلىرى ئۇچرىغان ھايۋانالرچه مۇئامىله
ھهققىدىكى كهچمىشلىرىنى سۆزلهپ بهرگهن. ئۇالرنىڭ ئېيتىشىچه خىتايالر ئۇالرنى قاتتىق ئۇرغان، ئۇخلىغىلى
قويمىغان ۋه كوممۇنىزم ئىدىيهسىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز ئېتىقادىدىن ۋاز كېچىشكه قىستالغان. بۇ خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ نوقۇل مۇسۇلمانالرنىال ئهمهس، كوممۇنىزىم ئىدىيهسىدىن باشقا ئىدىيهنى قوبۇل قىلغان
ھهرقانداق كىشىنى دۈشمهن تۇتۇپ، ئاسمىالتسىيه قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنىڭ روشهن پاكىتلىرىدىن

بىرىدۇر.
 

19 – مارت:
«دىپلومات» تورىنىڭ «ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ خىتايدىكى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش ئهھۋالىنى
تهكشۈرىدىغان ۋاقتى كهلدى» ماۋزۇلۇق خهۋىرىده شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى خىتاينىڭ شهرقىي
ئۆلكىلىرىگه يۆتكهپ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش ئهھۋالىنىڭ تولىمۇ ئېغىر ئىكهنلىكى، ئۇيغۇرالر
ئهمگهككه سېلىنغان بۇ زاۋۇتالردا ئامازون، ئالما ۋه ۋولكسۋاگوننى ئۆز ئىچىگه ئالغان سهكسهندىن كۆپرهك
دۆلهت ھالقىغان كارخانىالرنىڭ مهھسۇالتلىرى ئىشلهپچىقىرىلىدىغانلىقى، بۇ شىركهتلهرنىڭ بۇ خىل ئىنسان
ھهقلىرى دهپسهندىچىلىكىگه قاراپ تۇرۇش، ھهتتا يانتاياق بولۇشنىڭ ئورنىغا، ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي
ئهمگهككه سېلىنىش ئهھۋالىنى ھهقىقىي رهۋىشته تهكشۈرۈشى ۋه شۇنىڭغا قارىتا تهدبىر قوللىنىشى

كېرهكلىكى تىلغا ئېلىنغان.
 

«فوربىس» ژۇرنىلىنىڭ تور بېتىده «ئامېرىكا شهرقىي تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش
ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ كۈچ چىقىرىشى كېرهك» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىنغان ۋه شهرقىي
تۈركىستاندىكى ئهھۋالنىڭ تولىمۇ تهخىرسىز ئىكهنلىكى سهۋهبلىك، ئامېرىكانىڭ بۇ ئىشقا ھازىرقىدىن

بهكرهك ئهھمىيهت بېرىشى كېرهكلىكى تهكىتلهنگهن.
 

20 – مارت:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاننىڭ چاقىلىق
ناھىيهسىدىكى بىر ساقچىدىن ئىگىلىنىشىچه، الگېردىكى تۇتقۇنالرنىڭ بىر قىسمى كورال بىلهن بۈگۈر
ئارىسىدىكى ئۇلۇغكۆل تۈرمىسىگه، يهنه بىر قىسمى خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهلگهن. مهزكۇر ساقچى يهنه
چاقىلىقتىكى الگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ 2018 -يىلى 11 -ئاي، 2019 -يىلى 4-ئاي ۋه 7 -ئاي بولۇپ، جهمئىي ئۈچ
قېتىمدا يۆتكهلگهنلىكىنى تىلغا ئالغان. ئهمما ئۇالرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگه نېمه ئۈچۈن يۆتكهلگهنلىكى،
ئۇالرنىڭ نۆۋهتته تۈرمىده ياكى فابرىكادا ئىكهنلىكى ھهققىده مهلۇمات بهرمىگهن. ئۇ يهنه بۇ مهلۇماتالرنىڭ

«دۆلهت مهخپىيهتلىكى» ئىكهنلىكىنى پۇراتقان.
 

22 – مارت:
«دۇنيا تىنچلىق تهشكىالتى»نىڭ تورىدا «خىتاينى ئۇيغۇرالرنى خورلىغانلىقى ئۈچۈن جاۋابقا تارتىش» ماۋزۇلۇق 
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ماقاله ئېالن قىلغان. ماقالىده «(شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقاندهك) بۇ خىل ئىشالرغا سۈكۈت قىلىپ
تۇرۇش ئۇنى ئالقىشلىغانغا باراۋهردۇر. (زۇلۇمغا سۈكۈت قىلىدىغان) بۇ خىل زېھنىيهت تارىخ مۇساپىسىده
پهۋقۇلئادده رهزىل قىلمىشالرنىڭ تهكرارلىنىشىغا سهۋهب بولىدۇ» دېيىلگهن. بۇ ۋه يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان
مۇشۇ تۈردىكى خهۋهرلهر دۇنيا جامائهتچىلىكىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ زاۋۇتالردا مهجبۇرىي

ئهمگهككه سېلىنىش ئهھۋالىغا يۈكسهك دهرىجىده دىققهت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
 

 

ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهييارلىدى
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكا پارالمېنتىدىكى
قوللىغۇچىسى ۋه ئۇيغۇر ۋهتىنىنى ئۆز ئىسمى
بىلهن شهرقىي تۈركىستان دهپ ئاتىغان

ھۆرمهتلىك كوڭگرېسمهن  تېد يوخو ئهپهندى

تېد يوخو



ساغالملىق بولسا ئۈمىد بولىدۇ. ئۈمىد بولسا ھهممه نهرسه بولىدۇ.
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