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قىپقىزىل يالغانچىلىق:
كوممۇنىست خىتاينىڭ

دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇش
ئىستىكىنىڭ ئىچيۈزى

بىل گېرتس

 خىتاي تهتقىقاتى

1

بىل گېرتس «ۋاشىڭتون ۋاقتى» دۆلهت بىخهتهرلىكى
سهھىپىسىنىڭ داڭلىق مۇخبىرى. ھازىر دۆلهت مۇداپىئ ه
مىنىستېرلىكىنىڭ تهكلىپلىك خىتاي ئىشلىرى ئانالىزچىسى.

خىتاي تهھدىتى ھهققىده مهخسۇس ئالته كىتاۋى بار.



   1999 - يىلى، يهنى بۇندىن يىگىرمه يىل بۇرۇن، مهن دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى ئىستىخبارات
ئىدارىسىغا (DIA) جايالشقان، بهش بۇرجهكلىك بىنانىڭ ئهڭ سىرتقى ھالقىسىدىكى دېرىزىسى يوق دوكالت
بېرىش ئۆيىده ئولتۇراتتىم. يىغىن ئۈستىلىنىڭ ئۇ بېشىدا DIA نىڭ ئىداره باشلىقى، قۇرۇقلۇق ئارمىيهنىڭ
گېنېرال لېيتناتى ئ ولتۇراتتى. بىر نهچچه مىنۇت ئۆتهر - ئۆتمهستىن، ئۇ كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان بىر
سۆزنى ئېيتتى: «خىتاي تهھدىت ئهمهس، بىل (ئهپهندى)». مهن بۇ ئۈچ يۇلتۇزلۇق گېنېرالدىن نېمىشقا بۇنداق
قارايدىغانلىقىنى سورىدىم. بهش بۇرجهكلىك بىنانىڭ ئۇل پىرىنسىپىغا بىنائهن، بۇ يهرده ئىسمىنى
ئاشكارىالشقا بولمايدىغان بۇ گېنېرال خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ خىتاينىڭ تهھدىت ئهمهسلىكىنى
جاكارلىغانلىقىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن خىتايالرنىڭ تهھدىت ھېسابالنمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهن بۇ جاۋابتىن
ھاڭ-تاڭ قالدىم. ئۇ چاغالردا «خىتاي تهھدىت ئهمهس» تىپىدىكى گهپلهر (ئامېرىكادىكى) مۈلكى سىياسهت
بهلگىلىگۈچىلهر ئارىسىدا، ھهتتا يادرو قورالىغا ئىگه بېيجىڭدىكى دىكتاتور ھاكىمىيهتنىڭ خهتىرىنى
يىلالردىن بېرى سهل چاغالپ كهلگهن مۈلكى ئىستىخبارات خادىملىرى ئارىسدىمۇ ئومۇمالشقان ئىدى.
ئامېرىكانىڭ ئهڭ چوڭ ھهربىي ئىستىخبارات ئهمهلدارىدىن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىده، شۇنداقال ئامېرىكا
ئارمىيىسىده دۆلهت مۇداپىئهسى ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكى سىياسىتى جهھهتته جهھهتته زور تهسىر كۈچكه ئىگه

بىر شهخىستىن بۇنداق سۆزنى ئاڭالش كىشىنى ھهيران قالدۇراتتى.
   تهجرىبه شۇنى ئىسپاتلىدىكى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئهڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكىلهر خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتى، جۈملىدىن كوممۇنىستىك خىتاي شهكىللهندۈرگهن تهھدىت توغرىسىدا چۈشهنچىگه ئىگه
ئهمهس ئىدى. شۇنداقال، خىتايدىكى سىستېما ۋه خىتاينىڭ قىلمىشلىرى توغرىسىدا خاتا تونۇشالرنىڭ
ئىسكهنجىسىده ئىدى. ئۈچ يۇلتۇزلۇق پاگون تاقىۋالغان يۇقىرى دهرىجىلىك بىر ھهربىي ئهمهلدارنىڭ
كوممۇنىستىك پارتىيه تهرىپىدىن ئىداره قىلىنىدىغان، ئىستراتېگىيه جهھهتته كۆز بويامچىلىق قىلىدىغان،
ئىلكىدىكى يادرو قوراللىرى ئامېرىكا تۇپراقلىرىغىچه يېتىپ كېلهلهيدىغان بىر دۆلهتنى تهھدىت دهپ

قارىماسلىقى راستال ھهيران قاالرلىق ئىش ئىدى.
Ronald) ئىداره باشلىقىنىڭ خىتاي ھهققىدىكى خاتا كۆز قارىشىغا رونالد مونتاپېرتو DIA   
DIA تهھلىلچىلىرى سهۋهب بولغانىدى. رونالد مونتاپېرتو 1980 – يىللىرى DIA غا ئوخشاش(Montaperto
نىڭ خىتاي ھهققىدىكى باش مۆلچهرلىگۈچىسى ئىدى. ئۇ كېيىن قولغان ئېلىنغان ۋه مهخپىي ئۇچۇرالرنى
خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ ئىككى نهپهر ھهربىي خادىمىغا ئاشكارىالپ قويغانلىق جىنايىتىنى ئېتىراپ
قىلغانىدى. ئۇنىڭ جىنايىتىنى ئېتىراپ قىلىش كېلىشىمىگه ئاالقىدار سوت قىلىش جهريانىدا، DIA نىڭ
يهنه بىر تهھلىلچىسى لوننى ھېنلېي (Lonnie Henley) سوتچىغا يازغان، مونتاپېرتونىڭ خاراكتېرى ھهققىده
گۇۋاھلىق بهرگهن خېتىده، دوستى مونتاپېرتونى ـــ ئۇنىڭ قىلمىشىنى ئهمهس ئهلۋهتته ــــ ئاقلىغانىدى.
ھېنلېي DIA دا خىزمهت قىلغان ۋه شهرقىي ئاسىياغا مهسئۇل مۇئاۋىن دۆلهت ئىستىخبارات ئهمهلدارى بولغان 
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كىرىش سۆز

ئاسمانغا تۇيدۇرماي دېڭىزدىن ئۆتۈش

«مۇنهۋۋهر مۇداپىئهچى توققۇز قات زېمىننىڭ تېگىگه يوشۇرۇنىدۇ؛ مۇنهۋۋهر ھۇجۇمچى توققۇز قات
ئاسماننىڭ ئۈستىده ھهرىكهت قىلىدۇ. ئۇ ئهنه شۇ رهۋىشته ھهم ئۆزىنى قوغدىيااليدۇ، ھهم تهلتۆكۈس

غهلىبىنى قولغا كهلتۈرهلهيدۇ».       
                                                      — سۇنزى ھهربىي ئىشالر دهستۇرىدىن



دهيدىغان، ت) ئاجايىپ كهسكىن ئوپچه تهپهككۇرنى
زورالپ تاڭاتتى. خىتاينى «ئاق كۆڭۈل»
(تهھدىتسىز) دۆلهت دهپ قارايدىغان بۇ خىل
يېتهكچى كۆز قاراشقا قوشۇلمايدىغان ھهرقانداق
ئادهم «ئۇرۇشخۇمار» ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يامان نامالر
بىلهن ئاتىلىپ، سىياسىي جهھهتتىن ھۇجۇمغا
ئۇچرايتتى. مهيلى ھۆكۈمهت سىياسىتى
ئورۇنلىرىغا خادىم قوبۇل قىلىش، ياكى كهسپىي –
سىياسىي ۋهزىپىلهرگه تهيىنلهشلهرده بولسۇن،
خىتايغا ئىجابىي كۆز قاراشتا بولۇش رهسمىي
ھۆججهتكه ئايالنمىغانىدى - يۇ، ئهمما تولىمۇ
قاتتىق ئۆلچهم قىلىنغانىدى. مهسىلهن، ھهربىيلهر
خىتاي تهھدىتى ھهققىده راست گهپنى قىلسا،

كهسپىي ھاياتى شۇئان ئاياغلىشاتتى.
  ۋاقىت «خىتاي تهھدىتى» دېگهن كىتابتىكى
ئاگاھالندۇرۇشالرنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىدى،
شۇنداقال مهزكۇر كىتابتىكى مهسىلىلهرنى ھهل
قىلىشقا ئاالقىدار نۇرغۇن تهشهببۇسالر نۆۋهتته

ئىجرا قىلىنىۋاتىدۇ.
   2010 – يىلالرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده، خىتاي
بىلهن چهكلىمىسىز كېلىشىپ ئۆتۈش
سىياسىتىنىڭ تهلتۆكۈس مهغلۇبىيهت ئىكهنلىكى
ئىسپاتالندى. خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى خهلقئارادا
تېخىمۇ مۆتىدىل، تېخىمۇ دېموكراتىك، تېخىمۇ بىر
پۈتۈنلهشكهن دۆلهت سۈپىتىده ئوتتۇرىغا
چىقىشنىڭ ئورنىغا، تىنچىلىققا، بىخهتهرلىككه ۋه
ھوقۇق بىلهن گۈللىنىشتىن ئىبارهت ئىككى ئۇللۇق
ئهركىنلىككه تېخىمۇ خهتهرلىك تهھدىت سۈپىتىده
مهيدانغا چىقتى. ئۇنىڭ ئهكسىچه، خىتاي ئۆزىنىڭ
ماۋ زېدوڭچه كوممۇنىستىك ئهنئهنىسىگه قايتتى
ۋه دۇنيانىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قولغا كىرگۈزۈشكه
ئۇرۇنۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، دۆلهت ئىچىده تېخىمۇ

رهزىل دىكتاتۇراغا ئايالندى.
   1999 – يىلىدىكى ئىشالرنىڭ يۈز بهرگىنىگه
يىگىرمه يىل بولغان بۈگۈنكى كۈنده، DIA نىڭ
يهنه بىر ئىداره باشلىقى (خىتايغا قارىتا) تامامهن
پهرقلىق كۆز قاراشتا بولدى. قۇرۇقلۇق ئارمىيهنىڭ
Robert P.) ئاشلېي P لېيتنانت گېنېرالى روبېرت
Ashley) ئىلگىرىكى ھۆكۈمهتلهرنىڭ خىتاي
ھهققىدىكى مهغلۇبىيهتلىك كۆز قاراشلىرىغا
تامامهن   زىت  قاراشنى  ئوتتۇرىغا  قويدى. ئاشلېي 

ئوتتۇز يىل مابهينىده، ئامېرىكا ئىستىخبارات
ساھهسىدىكىلهرنىڭ «خىتاي ئامېرىكا بىلهن ئهپ
ئۆتۈش تهرهپدارى» دېگهن قاراشنى
داۋامالشتۇرۇشىغا سهۋهبچى بولغان. شۇنداقال، ئۇ
تاكى 2019 – يىلىغىچه DIA دىكى ئهڭ يۇقىرى
دهرىجىلىك خىتاي مهسلىلىرى تهھلىلچىسى

ئىدى.
  DIA غا ئاالقىدار كهچمىشلىرىم 2000 – يىلى
نهشردىن چىققان «خىتاي تهھدىتى: (خىتاي) خهلق
جۇمھۇرىيىتى ئامېرىكانى قانداق نىشانغا ئالدى؟»
دېگهن كىتابنى يېزىشىمغا تۈرتكه بولغانىدى.
مهزكۇر كىتابتىكى نۇقتىئىينهزهرلهر ئهينى ۋاقىتتا
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكىلهر ئارىسىدا ئومۇمالشقان
«خىتاي ئهپ ئۆتۈش تهرهپدارى» دهيدىغان يۇمشاق
كۆز قاراشالرغا تامامهن زىت ئىدى. مهن «21 –
ئهسىردىكى ئهڭ چوڭ تهھدىت خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتىدىكى يادرو قورالىغا ئىگه
كوممۇنىستىك دىكتاتۇرادۇر» دهپ يازغانىدىم.
«خىتاي تهھدىتى» دېگهن بۇ كىتابتا
كومپارتىيهنىڭ خىتايدىكى بىر مىليارد 300
مىليون ـــ ھازىر بىر مىليارد 400 مىليون (بۇ
ساننىڭ ئهمهلىيهتتىكىدىن خېلى زور دهرىجىده
پهرقلىنىدىغانلىقى ئېنىق) ــــ ئادهمنى قانچىلىك
رهھىمسىزلهرچه باشقۇرىدىغانلىقى ئاشكارىالن-
غانىدى.مهن (ئۇشبۇ كىتابتا) خىتاي كومپارتىيهسى
رهھبهرلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ
ئىتتىپاقداشلىرىغا (ياپونىيهنىڭ) مهرۋايت پورتى
ھۇجۇمىغا ئوخشاش كۈتۈلمىگهن ھۇجۇم قوزغىشى
مۇمكىنلىكى ھهققىده ئاگاھالندۇرغانىدىم. ئهمما،
ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدىكى سهرخىلالر ئۇشبۇ كۆز
قاراشالرنى خىتاينى تۈزۈك چۈشهنمهيدىغان
(مهندهك) بىر كونسېرۋاتىپ ژۇرنالىستنىڭ (بىھۇده)
ئاگاھالندۇرۇشلىرى دهپ ئېتىبارغا ئالمىغانىدى. (ئۇ
مهزگىللهرده) ھۆكۈمهتتىكى غايهت زور كۆلهملىك
خىتاينى كۆزىتىش ئورگىنى، ئىستىخبارات
ساھهسىدىكىلهر، ھهربىيلهرنىڭ بىر قىسمى،
پۈتۈن ئىلىم ساھهسى ۋه ئاقىلالر ئامبىرى
ساھهسىدىكىلهر خىتايغا ئاالقىدار مۇھاكىمه ۋه
ھۆكۈمهت سىياسهتلىرىده (خىتاي تهھدىت ئهمهس 
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ئامېرىكا خىتاي بىلهن نوقۇل تىجارهتال قىلسا،
بېيجىڭدىكى كوممۇنىستىك رېجىم ھامان بىر كۈنى
ئهركىن بازارغا ۋه دېموكراتىك سىستېمىغا ئايالنماي
قالمايدۇ» دېگهن خاتا پهرهزنىڭ ئىسكهنجىسىدىن

قۇتۇاللمىدى.
   ھالبۇكى، نهچچه ئون يىلغا سوزۇلغان مهزكۇر خاتا
سىياسهت تۈپهيلى، ماۋ زېدوڭنىڭكىدىن
قېلىشمايدىغان، چهكلىمىسىز ھوقۇققا ئىگه
«داھىي»، يهنى باش سېكرېتار شى جىنپىڭ
باشچىلىقىدىكى كېڭهيمىچى، قاتتىق قول
كوممۇنىستىك رېجىم بارلىققا كهلدى. 2012 – يىلى
تهختكه چىققان مهزكۇر يېڭى رهھبهر تولىمۇ قاتتىق
قوللۇق بىلهن ھاكىمىيهت يۈرگۈزدى ۋه
كوممۇنىستىك ئىدىئولوگىيهنى خىتاينىڭ
ئاسىياغىال ئهمهس، پۈتۈن دۇنياغا خوجا بولۇش

پىالنىنىڭ يادروسى قىلدى.
    (ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتىدىكى)
بۇ مهغلۇبىيهتنىڭ قانداق كېلىپ چىققانلىقى
«قىپقىزىل يالغانچىلىق : كوممۇنىست خىتاينىڭ
دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇش ئىستىكىنىڭ ئىچيۈزى»

دېگهن بۇ كىتابىمىزنىڭ باش تېمىسىدۇر.
  خىتاي ئۆزىنىڭ قهدىمكى تاكتىكىلىرىنى
ئىشلىتىشكه ھېرىس، نۆۋهتتىكى كوممۇنىستىك
رېجىممۇ بۇ جهھهتته (ئۆتمۈشتىكى باشقا خىتاي
ھاكىمىيهتلىرىدىن) پهرقلهنمهيدۇ. كىتابىمىزنىڭ
Deceiving) «ئىسمىدىكى « قىپقىزىل يالغانچىلىق
the Sky) دېگهن ئىباره خىتاينىڭ قهدىمكى
قوماندانلىرى تهرىپىدىن ئىشلىتىلگهن «ئاسمانغا
) دېگهن تۇيدۇرماي دېڭىزدىن ئۆتۈش» (
ئىستراتېگىيهدىن كهلگهن. مهزكۇر
ئىستراتېگىيهنىڭ پهيدا بولۇشى ھهققىدىكى
ئهپسانىده دېيىلىشىچه، بىر پادىشاھ كوگۇريو
دېگهن قوشنا ئهلگه، يهنى بۈگۈنكى كورىيهگه ھۇجۇم
قىلىشتا ئىككىلىنىپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلهن،
ئۇنىڭ قوماندانلىرىدىن بىرى ئۇنى (سۇ بويىدا ئۆيى
بار) بىر باي دېھقاننىڭ ئۆيىگه زىياپهتكه بېرىشقا
كۆندۈرىدۇ. پادىشاھ زىياپهت تهييارالنغان ئۆيگه
كىرگهن ھامان، ئۆي ئورنىدىن قوزغىلىشقا باشاليدۇ.
ئهسلىده پادىشاھ (قارىماققا ئۆيگه   ئوخشاش 
 ياسالغان )  بىر  كېمىگه   ئالداپ   چىقىرىلغانىدى.

DIA نىڭ بىر دوكالتىدا خىتاي رهھبهرلىرىگه
نىسبهتهن كوممۇنىستىك ئىدىئولوگىيهنىڭ
ھېلىھهم ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ ئىكهنلىكىنى
تىلغا ئالدى. 1949 – يىلى ماۋ زېدوڭنىڭ
يېتهكچىلىكى ئاستىدا كوممۇنىستالرنى
ھاكىمىيهت بېشىغا چىقارغان ـــــ ئىنسانىيهت
تارىخىدىكى ئهڭ ۋهھشىي قىرغىنچىلىقالرنىڭ
بىرى دهپ قارىلىدىغان ـــــ ئىنقىالب بېيجىڭدىكى
خىتاي كاتتىباشلىرىنىڭ ئامېرىكاغا قارشى
قوشۇن تارتىشىغا تۈرتكه بولغانىدى. بۇ تۇنجى
قېتىم چاۋشىيهنده بولغان (خىتاي چاۋشىيهنگه
ياردهم بېرىپ، ئامېرىكاغا قارشى تۇرغان، ت).
ئىككىنچى قېتىم ۋېيتنام ئۇرۇشىدا خىتاي
خانوينى (ئامېرىكاغا قارشى) ھاۋا ۋه ھاۋا مۇداپىئه

ياردىمى بىلهن تهمىنلىگهن.
   خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسى (PLA) نىڭ
قوشۇنلىرى 1989 – يىلى بېيجىڭدىكى تيهنئهنمېن
مهيدانىدا مىڭلىغان خىتاينىڭ دېموكراتىيهگه
بولغان تهلپۈنۈشىنى بهربات قىلىشقا
ئىشلىتىلگهن بولسىمۇ، شۇنىڭدىن كېيىنكى
ئوتتۇز يىلدا خىتاينىڭ چهكلىمىسىز ھالدا
ئامېرىكانىڭ ئهڭ قىممهتلىك بهزى
تېخنىكىلىرىنى ئوغرىالش ياكى قولغا كىرگۈزۈش
ھهرىكىتىگه ئىجازهت بېرىلدى ۋه خىتايمۇ دهرھال
شۇنداق قىلىشقا كىرىشتى. بۇ ئوغرىلىقالر ئادهمنى
چۆچۈتكۈدهك دهرىجىگه يهتكهن بولۇپ، خىتاي ھهر
يىلى ئامېرىكادىن ئوغرىلىغان تېخنىكا ۋه ئهقلىي
مۈلۈكلهرنىڭ قىممىتىنىڭ 600 مىليارد دولالرغا
يېتىدىغانلىقى مۆلچهرلهنمهكته. «بۇ خىل كۆپ
قاتالملىق تېخنىكا ئىگىلهش (ئوغرىالش)
نهتىجىسىده، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسى
دۇنيادىكى ئهڭ زامانىۋى قورال سىستېمىلىرىنىڭ
بهزىلىرىگه ئىگه بولۇش ئالدىدا تۇرماقتا» دېدى
DIA ئاشلېي «خىتاينىڭ ھهربىي كۈچى» ناملىق

دوكالتىغا يازغان كىرىش سۆزىده.
  DIA يىگىرمه يىلدىن بۇيان بۇ جهھهتته
قانداقسىگه بۇنچه قايمۇقۇپ قالدى؟ (بۇنىڭ
سهۋهبى شۇكى) بىرىنىڭ ئارقىدىن بىرى كهلگهن
ھۆكۈمهتلهر ــــ ھهم دېموكراتالر پارتىيهسىنىڭ، ھهم
جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىنىڭ ــــ بىردهك «ئهگهر 
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شۇنىڭ بىلهن پادىشاھمۇ كېمىدىن چۈشۈۋېلىشنىڭ
ئورنىغا داۋاملىق ئىلگىرىلهپ قوشنا ئهلگه ھۇجۇم
قىلىشقا بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ ۋه ئاخىرى جهڭده

غهلىبه قىلىدۇ.
  مهزكۇر ئهپسانه كېيىنچه خىتايالر تهرىپىدىن
ئهسىرلهرچه سىياسهت ۋه ئۇرۇش يېتهكچىسى
سۈپىتىده پايدىلىنىلغان كىالسسىك «ئوتتۇز ئالته
تهدبىر»نىڭ ئىچىدىكى تۇنجى تاكتىكىغا ئايالندى.
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرىگه كۆره،
«خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يېتهكچىلىكىده، ئالدى
بىلهن رايون (ئاسىيا)نىڭ، ئاخىرىدا دۇنيانىڭ
ھۆكۈمرانىغا ئايلىنىش»تىن ئىبارهت مهقسهت –
مۇددىئانى يوشۇرۇش ئۈچۈن «ئاسماننى ئالداش»
قهتئىي زۆرۈردۇر. مهزكۇر ئىستراتېگىيهگه كۆره، بىر
رهھبهر (قوماندان)نىڭ ئۇرۇشتا يېڭىش ئىرادىسى
شۇ قهدهر تهۋرهنمهس بولۇشى كېرهككى، (ئۇشبۇ
مهقسهتكه يېتىش ئۈچۈن) ھهتتا خىتاي كۈلتۈرىده
) دهپ قارىلىدىغان ئاسماننىڭ ئوغلى (
پادىشاھالرنى ئالداشتىنمۇ يانماسلىقى كېرهك.
بۈگۈنكى خىتايغا نىسبهتهن، مهزكۇر ئىستراتېگىيه
«نهتىجه سهۋهبنى قانۇنىيالشتۇرىدۇ» دېگهن
ماركىسىزم ئۆگۈتىده ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ.
بېيجىڭ «يالغاننى راست قىلىپ كۆرسىتىش»
دهيدىغان قهدىمىي ئىستراتېگىيهلىك كۆز
بويامچىلىققا تايىنىپ، يالغان نىشانالر ئارقىلىق
ھهقىقىي نىشانىنى يوشۇرۇۋاتىدۇ. بۇ خىتاينىڭ
«دېڭىزدىن ئۆتۈشى»دىكى ۋه دۇنيا سهھنىسىدىكى
ئهڭ قۇدرهتلىك دۆلهتلىك ئورنىدىن ئىبارهت
«تېگىشلىك» جايىنى ئىگىلىشىدىكى بىردىنبىر
توسالغۇ بولغان ئامېرىكاغا قارشى پۈتۈن ئۇرۇش
ۋاسىتىلىرىنى ئىشقا سالىدىغان كوممۇنىستىك
ئىستراتېگىيهسىنى تهسۋىرلهشنىڭ يهنه بىر خىل

ئۇسۇلىدۇر. بۇ تاكتىكا شۇنداق چۈشهندۈرۈلىدۇ:
  مهخپىي پىالنالر ئاشكارا ھهرىكهتلهرگه زىت
بولماستىن، ئۇنىڭ ئىچىگه يوشۇرۇنغان بولىدۇ.
مۇتلهق ئاشكارىلىققا مۇتلهق مهخپىيلىك
يوشۇرۇنغان بولىدۇ. شۇ ۋهجىدىن، بىراۋ «ئاسمانغا
تۇيدۇرماي دېڭىزدىن ئۆتۈش» ئۈچۈن دېڭىزدا
ئاشكارا يۈرۈشى كېرهك – يۇ، ئهمما دېڭىزدىن

ئۆتكۈسى يوقتهك ھهرىكهت قىلمىقى الزىمدۇر.

خىتاي 1970 – يىلالردىكى «مهدهنىيهت
ئىنقىالبى»نىڭ قااليمىقانچىلىرى بېسىققاندىن
تارتىپ، زور كۆلهملىك ئىستراتېگىيهلىك كۆز
بويامچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتىدۇ. بۇ
خىل كۆز بويامچىلىقالر 1980 – يىلالرنىڭ
ئاخىرىدىكى ئاتالمىش «ئېچىۋېتىش»
مهزگىللىرىده تېخىمۇ تېزلىتىلدى. DIA (ئامېرىكا
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى ئىستىخبارات
ئىدارىسى)دىمۇ ئىسپاتالنغىنىدهك، مهزكۇر كۆز
بويامچىلىقالر ئامېرىكا ۋه دۇنيا مىقياسىدا نۇرغۇن
كىشىلهرنى خىتاينىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن تهھدىت
ئهمهسلىكىگه ۋه ئۇنىڭ بىلهن چىرايلىق ئۆتۈش
كېرهكلىكىگه ئىشهندۈردى. دۇنيا مىقياسىدا
ھۆكۈمهتلهرنى ۋه سهرخىلالرنى قايىل قىلغان
مهزكۇر (ئىستراتېگىيهلىك) كۆز بويامچىلىقالرنىڭ
يادرولۇق نۇقتىسى ــــ «خىتاي تىنچلىقپهرۋهر
دۆلهتتۇر؛ خىتاينىڭ رايون ياكى دۇنياغا خوجا بولۇش
خىيالى يوق؛ شۇنداقال، ئۇنىڭ پۈتۈن ھهرىكهتلىرى،
جۈملىدىن ئىقتىسادىي، سىياسىي، ھهربىي ۋه باشقا
پائالىيهتلىرى كوممۇنىستىك بولمىغان باشقا
نورمال دۆلهتلهرنىڭكىدىن پهرقلهنمهيدۇ. شۇ
ۋهجىدىن، خىتاي دۇنياغا نىسبهتهن ھېچقانداق
تهھدىت شهكىللهندۈرمهيدۇ» دېگهندىن

ئىبارهتتۇر. 
   گېنېرال ئاشلېينىڭ قهيت قىلغىنىدهك، خىتاي
خهلق جۇمھۇرىيىتى كۆز بويامچىلىقالر ئارقىلىق
كىشىلهرگه سىڭدۈرۈۋهتكهن ئهڭ مۇھىم خاتا
چۈشهنچىلهردىن بىرى «ئامېرىكا يهنىال
بېيجىڭنىڭ ھهقىقىي غهرىزىنى چۈشىنىشكه
موھتاج» دېگهندىن ئىبارهتتۇر. ھهرقانداق بىرىنىڭ
«خىتاينىڭ غهرىزى تېخىچه ئېنىق چۈشىنىلمىدى»
دېيىشىنىڭ ۋاقتى ئۆتكىلى نهۋاق. چۈنكى،
خىتاينىڭ مهقسهت – مۇددىئالىرى نۇرغۇن
يىلالردىن بېرى خىتاينىڭ سىياسىي ھهم ھهربىي
رهھبهرلىرى تهرىپىدىن (تولىمۇ ئېنىق قىلىپ)
ئوتتۇرىغا قويۇلۇۋاتىدۇ. ئۇالر ئاشكارىلىغان مۇددىئا
ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرىنچىسى خىتاينىڭ
ئۆزىگه اليىق دهپ قارايدىغان «دۇنيا رهھبهرلىكى»
ئورنىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش، ئىككىنچىسى
ئامېرىكانى  ۋهيران  قىلىۋېتىشتۇر. بۇ   ئۇشبۇ  خه-
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تهرلهرگه ئاالقىدار ئىچكى ۋهقهلهرنى ئاشكارىلىغان
«قىپقىزىل يالغانچىلىق» ناملىق مهزكۇر

كىتابىمىزنىڭ باش تېمىسىدۇر.  
   دونالد J ترامپ (Donald J.Trump) پرىزدېنت بولۇپ
سايالنغانغا قهدهر، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ئۆزىنىڭ
نۇرغۇن نىشانلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئازال قالغانىدى.
ئهمما، ئامېرىكا ترامپنىڭ يېتهكچىلىكىده، خىتاينىڭ
ئۆتمۈشتىكى ئىقتىساد، تېخنىكا ۋه تور ساھهلىرىده
شهپىسىزال قوزغىغان ئۇرۇشىدىكى مېتودىنى تونۇپ
يېتىپ، خىتايغا قاراتقان مهيدانىنى زور دهرىجىده

ئۆزگهرتتى.
  ئامېرىكا ھۆكۈمىتى (خىتاي تهھدىتىنى تونۇپ
يېتىشته) نېمه ئۈچۈن بۇ قهدهر ئېغىر خاتاالشتى؟
(خىتاي تهھدىتىنى توغرا تونۇيالماسلىقتىن ئىبارهت)
بۇ مهغلۇبىيهتكه ھۆكۈمهتنىڭ (خىتاي بىلهن)
كېلىشىپ ئۆتۈش ۋه تىنچالندۇرۇش سىياسىتىگه
قهتئىي ئهمهل قىلىشنى تهلهپ قىلىدىغان قاتمال
ئوپچه تهپهككۇر سهۋهب بولغان. ھالبۇكى، ھۆكۈمهتنىڭ
بۇ خىل سىياسىتىگه كوممۇنىستىك سىستېما
(خىتاي)غا سېلىنغان مهبلهغ، شۇنداقال ئۇالر بىلهن
بولغان تىجارهت ۋه سودا سهۋهب بولغانىدى. ئهمما، (بۇ
خىل سىياسهتلهرنىڭ تۈرتكىسىده) خىتايدا
شهكىللىنىشى ئۈمىد قىلىنغان، ئهركىن ۋه
ئېچىۋېتىلگهن جهمئىيهت ھېچقاچان بهرپا

قىلىنمىدى.
  نۇرغۇن كىشىلهر خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنى
قولالشنى قانداقتۇر تهرهققىيپهرۋهرلىك ۋه كهلگۈسىگه
يۈزلهنگهنلىك دهپ كۆرسىتىلىش ئارقىلىق
قايمۇقتۇرۇلدى. ئۇالر خىتاينىڭ كوممۇنىستىك دۆلهت
ياكى ئهمهسلىكى ھهققىده سوئال قويۇشتى. مهزكۇر
كىتابىمىز خىتاينىڭ نېمه ئۈچۈن ھهقىقىي بىر
كوممۇنىستىك دۆلهت ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ
بېرىدۇ. مهيلى قانداق تهبىر بېرىشتىن قهتئىينهزهر،
(خىتايدىكى) مهزكۇر رېجىم خىتايچه ئاالھىدىلىككه
ئىگه ماركىسىزمچه – لېنىنىزمچه سىياسىي ۋه
ئىقتىسادىي سىستېما ئارقىلىق ئايلىنىۋاتىدۇ.
(دېمهك، بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا، خىتاينىڭ

كوممۇنىستىك دۆلهت ئىكهنلىكى شهكسىز، ت).
بهزىلهر خىتاينى ھاكىممۇتلهق دۆلهت ئهمهس
(Carl Friedrich) دېيىشمهكته. ئهمما، كارل فرېيدرىچ
ۋه زىبىگنىۋ بىرژېنىسكى (Zbigniew Brzezinski)نىڭ 

1965 – يىلىدىكى «ھاكىممۇتلهق دىكتاتۇرا ۋه
مۇستهبىتلىك» دېگهن ئهسىرىده تهبىرلهنگىنىدهك،

خىتاي ھاكىممۇتلهق، مۇستهبىت دۆلهتتۇر. مهزكۇر
رېجىم ئىنسانىيهتنىڭ (ئاتالمىش) مۇكهممهل بىر
دۆلىتىنى روياپقا چىقىرىشنى مهقسهت قىلىدىغان
رهسمىي ئىدىئولوگىيهگه كۆره ھهرىكهت قىلىدىغان
بولۇپ، بۇنىڭ ھازىرقى دهبدهبىلىك ۋارىيانتى شى
جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان «ئىنسانىيهت تهقدىرى
ئورتاق گهۋدىسى»دۇر. خىتايدا سهكسهن مىليون
ئهزاسى بار، تهبىقىلهشكهن، دۆلهت ئاپپاراتلىرىنى
قاتتىق كونترول قىلىۋالغان يالغۇز پارتىيه (خىتاي
كومپارتىيهسى) بار. مهزكۇر پارتىيهنىڭ بىرال رهھبىرى
بار، شۇنداقال مهزكۇر پارتىيه ئۈنۈملۈك ئاممىۋى
تهشۋىقات ۋاستىلىرىنى، يهنى قاتتىق
تىزگىنلىنىدىغان خىتاي دۆلهت تاراتقۇلىرىنى
مونوپول قىلىۋالغان. خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى يهنه
قانۇننىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدىغان ساقچى
ئارقىلىق كونترول قىلىش سىستېمىسىغاس ۋه پۈتۈن
ئىقتىسادقا قارىتا مۇتلهق باشقۇرۇش ھوقۇقىغا ئىگه

ئىكهنلىكى نۇقىسىدىنمۇ ھاكىممۇتلهق دۆلهتتۇر. 
(Bill Clinton) پرىزدېنت بىل كىلىنتون   
ھاكىمىيهت بېشىدىكى مهزگىللهرده، خىتايغا
بېرىلگهن تېخنىكىالر خىتاينىڭ ئىستراتېگىيهلىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنىڭ قويۇپ بېرىش
سۇپىسىدىال پارتالپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالدى،
شۇنداقال ئۇالرغا (بىر راكېتا ئارقىلىق) كۆپلىگهن
سۈنئىي ھهمراھ قويۇپ بېرىش جهھهتته بېرىلگهن
تېخنىكىلىق ياردهمنىڭ تۈرتكىسىده، بۈگۈن ئۇالر
كۆپلىگهن يادرو ئوقبېشى سهپلهنگهن
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى ياساپ چىقتى. كىلىنتون
خىتايغا ئىنتېرنېت تېخنىكىلىرىنى بېرىش
نهتىجىسىده خىتايدا كۆرۈلۈۋاتقان ئهركىنلىك
يۈزلىنىشىنى ھاماقهتلهرچه مهدھىيهلهپ يۈرگهن ۋه
«تورالشقان خىتاي دېموكراتىكلىشىۋاتقان بىر كۈچ
دېمهكتۇر» دېگهنىدى. شۇنداقال، بىر قېتىم
«خىتاينىڭ ئىنتېرنېتنى كونترول قىلىمهن دېيىشى
مېۋه ئۇيۇتمىسىنى تامغا مىخاليمهن دېگهندهكال بىر
ئىش» دهپ چاقچاقمۇ قىلغانىدى. ھالبۇكى، ئارىدىن
يىگىرمه يىل ئۆتۈپ، خىتاي مېۋه ئۇيۇتمىسىنى تامغا
مىخلىدى، يهنه تېخى پات يېقىندا ئىنتېرنېتنى
كونترول قىلىپال قالماي،  كهلگۈسى  يۇقىرى تېخنىكا 
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بازىرىنىمۇ مونوپول قىلىدىغان، مىسلى
كۆرۈلمىگهن تېخنولوگىيه ھاكىممۇتلهقلىقىنى
روياپقا چىقىرىش ئالدىدا تۇرماقتا. بۇ بازار ھهربىي
كۈچنى ۋه تاالن – تاراج قىلغۇچ سودا ھېرىسلىقىنى
5G كۈچلهندۈرىدىغان، ئىنقىالب خاراكتېرلىك

تورىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
  ئهھۋال باراك ئوباما (Barack Obama)نىڭ
پرىزدېنتلىق مهزگىلىده تېخىمۇ ناچارالشتى. 2016
– يىلىغا كهلگهنده، ئاقساراي خىتاينى رازى
قىلىشقا ئۇرۇنۇشتا شۇ دهرىجىده چهكتىن ئېشىپ،
بارلىق ئهمهلدارالرنىڭ خىتايدىن كېلىدىغان ھهربىي
ۋه باشقا تهھدىتلهرنى ئاشكارا تىلغا ئېلىشىنى

چهكلهيدىغان بىر بۇيرۇقنى ئېالن قىلدى.
ئوبامانىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا، خىتاينىڭ
ئامېرىكادىن كهڭ كۆلهمده تېخنىكا ئوغرىالش
قىلمىشى دهسلهپته كۆرمهسكه سېلىنىپ، كېيىنچه
يوشۇرۇلۇپ، ئامېرىكانىڭ بىخهتهرلىكى ۋهيران
قىلىندى. ئامېرىكانىڭ سىرتىدا بولسا، ئوبامانىڭ
جىم تۇرۇۋېلىشى خىتاينىڭ ئىستراتېگىيهلىك
ئهھمىيهتكه ئىگه جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىغا ئىگه
بولۇۋېلىشىنى ئاسانالشتۇردى. خىتاي 3200
گېكتارلىق يېڭى ئارالالرنى ئۆز زېمىنى دهپ
جاكارلىغاندىن كېيىن، CIA (ئامېرىكا مهركىزىي
ئاخبارات ئىدارىسى) تهرىپىدىن «خىتاينىڭ
قىرىمى» دهپ ئاتالغان ئارالغا ئۇرۇش پاراخوتلىرىغا
ۋه ئاۋىياماتكىالرغا قارشى ئىلغار باشقۇرۇلىدىغان
بومبىالرنى ئورۇنالشتۇردى. دېمىسىمۇ خىتاينىڭ بۇ
ئارالالرنى ئوغرىلىقچه ئىگىلىۋېلىشى رۇسىيهنىڭ
2014 – يىلى ئۇكرائىناغا تهۋه قىرىمنى

يۇتۇۋالغىنىغا ئوخشايتتى.
    خىتاي ئۆزىنىڭ ئامېرىكاغا قارشى چهكلىمىسىز
ئۇرۇشىدا، ئىقتىسادىي ۋه باشقا غهيرىي ھهربىي
ۋاسىتىلهرنى ئىشقا سېلىۋاتىدۇ. بېيجىڭ «بىر
بهلباغ، بىر يول» پروجېكتى ئارقىلىق دۇنيا
مىقياسىدىكى تهرهققىي قىلىۋاتقان، نامرات
دۆلهتلهرنى ئېغىر قهرزگه بوغۇش ئۈچۈن بىر
تىرىلىيون دولالردىن ئۈچ تىرىلىيون دولالرغىچه پۇل
خهجلهۋاتىدۇ. قهرزگه بوغۇلغان بۇ دۆلهتلهر
خىتاينىڭ ئۆز تۇپرىقى سىرتىدىكى ھهربىي كۈچىنى
جارى قىلدۇرىدىغان ھهربىي بازىلىرىغا ئايالنماقتا.

ئهلۋهتته، ۋهزىيهت تامامهن ناچارمۇ ئهمهس. شۇنداقال،
بېيجىڭدىكى كوممۇنىستالرغا خىرس ئېالن
قىلىشنىڭ ۋاقتى ئۆتكىنىمۇ يوق. مىليادىر دونالد
ترامپنىڭ 2016 - يىلى كۈتۈلمىگهن بىر شهكىلده
ئامېرىكا پرىزدېنتلىقىغا سايلىنىشى زور
ئىستراتېگىيهلىك ئۆزگىرىشنىڭ بهلگىسى بولۇپ
قالدى. ترامپ 2017 – يىلىدىن باشالپ،
جامائهتچىلىكنىڭ ۋه ھۆكۈمهتنىڭ خىتاي تهھدىتىگه
ۋه خىتاينىڭ دۇنياغا خوجا بولۇش ئۇرۇنۇشىغا بولغان
خاتا چۈشهنچىسىنى ئۆزگهرتىشكه باشلىدى. ئۇ
خىتاي كومپارتىيهسى 1949 – يىلى ھاكىمىيهتنى
قولىغا كىرگۈزگهندىن كېيىن، بېيجىڭغا بىۋاسىته
قارشى تۇرۇپ، نهچچه ئون يىل مابهينىدىكى تهڭسىز
سودا ۋه تېخنىكا ئېلىم – بېرىملىرىگه خاتىمه

بېرىشكه باشلىغان تۇنجى ئامېرىكا پرىزدېنتىدۇر.
ترامپ خىتايغا قاراتقان يېڭى سىياسىتىنىڭ يادروسى
سۈپىتىده، ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكىنى
بىۋاسىته ئىقتىسادىي بىخهتهرلىككه باغلىدى. ئۇ
خىتاينىڭ نهچچه ئون يىل مابهينىدىكى تهڭسىز سودا
پائالىيهتلىرى ۋه قانۇنسىز تېخنىكا ئوغرىلىقلىرىغا
بېرىلگهن جازا سۈپىتىده، خىتاي ماللىرىغا نهچچه
مىليارد دولالرلىق تاموژنا بېجى قويدى. 2019 – يىلىغا
كهلگهنده، ترامپ شى جىنپىڭ بىلهن تىركىشىشكه ۋه
شۇنىڭ نهتىجىسىده، خىتاي ئىقتىسادى ئامېرىكانىڭ

بېسىمى ئالدىدا ئاجىزلىشىشقا باشلىدى.
   «شۇنچه ئۇزۇندىن بېرى، بىز خىتاينىڭ پۇل
سېلىنغان چامىدانالرنى كۆتۈرۈپ، دۆلهت
ئىگىدارلىقىدىكى كارخانىلىرىغا ۋه ئىقتىسادىي
كۈچىگه تايىنىپ، دۇنيا مىقياسىدا ئۆز تهسىرىنى
كۈچهيتىشكه ئۇرۇنۇپ يۈرگهنلىكىنى كۆردۇق» دېدى
Mike) ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپىيو

.(Pompeo) (1
«خىتاينىڭ تاالن – تاراج خاراكتېرلىك ئىقتىسادىي
پائالىيهتلىرى ئۆتمۈشته خىرسقا ئۇچرىمىغانىدى.
لېكىن ھازىر ئامېرىكا قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتتى.
ھۆكۈمىتىمىز بۇ ئىشنى روياپقا چىقىرىشقا ھهرىكهت

قىلىۋاتىدۇ» دېدى ئۇ.
   ئامېرىكا يهنه خىتاينىڭ ئىلغار قوراللىرىغا،
شۇنداقال تور ئۇرۇشى - تور ئىشپىيونلۇقى
جهھهتلهردىكى ئىقتىدارلىرىغا ۋه بارغانسېرى  زورىيى-
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رىيىۋاتقان،چارلىغۇچى ۋه ئاۋازدىن تېز سۈرئهتلىك

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئامبىرىغا تاقابىل تۇرۇش

ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ.

   «ئاشۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىده خىتاي ھۆكۈمىتى

كۈچىنى زورايتىۋالدى ۋه بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا

ئامېرىكانىڭ تېگىشلىك ئىنكاس

قايتۇرمىغانلىقىدىن پايدىالندى. ئهمما بىز ئهمدى

ئامېرىكانىڭ ئىلكىدىكى پۈتۈن ئىمكانالرنى ئىشقا

سېلىپ، ئامېرىكا خهلقىگه قارىتىلغان بۇ

تهھدىتلهرنىڭ ھهممىسىگه ئىنكاس قايتۇرۇشقا

ھهرىكهت قىلىۋاتىمىز» دېدى پومپىيو.

     ئهمهلىيهتته،  شى  جىنپىڭنىڭ «خىتاي چۈشى»

دۇنيا ئۈچۈن چوقۇم بهربات قىلىنىشى كېرهك بولغان

 قاباھهتلىك چۈشتۇر. ترامپ ھۆكۈمىتى (خىتاي

چۈشىنى بهربات قىلىشتىن ئىبارهت) بۇ نىشاننى

ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ تۇنجى مۇھىم قهدىمىنى باستى.

نۆۋهتته خىتاي 1980 – يىلالردىن بۇيان تۇنجى قېتىم

نوقۇل ئىستراتېگىيهلىك رىقابهتچى ئهمهس، بهلكى

بارلىق ئۇرۇش ساھهلىرىده تاقابىل تۇرۇش كېرهك

بولغان مهۋجۇت تهھدىت ۋه دۈشمهن دهپ قارالماقتا.

   ئامېرىكانىڭ ھۆرلۈك، گۈللىنىش ۋه خۇسۇسىي

ئهركىنلىك ئارزۇسىنىڭ كېلهچىكى چوقۇم

كوممۇنىستىك خىتاي بىلهن بولغان بۇ دۇنياۋى

تىركىشىشته يېڭىپ چىقىش ئارقىلىق

كاپالهتلهندۈرۈلۈشى كېرهك.
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بىرىنچى باب 

«ئۇچۇرالردىن پايدىلىنىپ ئۆزىمىز بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا روشهن پهرق ھاسىل قىلىش؛ شۇنداقال،

پىسخولوگىيهلىك ئۇرۇش ۋه ئىستراتېگىيهلىك كۆز بويامچىلىق ئارقىلىق دۈشمهن ھهربىي

كۈچلىرىنىڭ ۋه پۇقرالىرىنىڭ جاسارىتىنى سۇندۇرۇش الزىم» ــــ شېن ۋېيگۇاڭ، دۇنيا ئۇرۇشى،

ئۈچىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ـــ ئومۇمىيۈزلۈك ئۇچۇر ئۇرۇشى.

 

 

كوممۇنىستالر قانداق كاززابلىق قىلىدۇ؟
خىتاينىڭ 2007 – يىلىدىكى سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى

   2007  - يىلى 1 – ئاينىڭ 11 – كۈنى سهھهر، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ خىتاينىڭ غهربىي

جهنۇبىدىكى سىچۈهن ئۆلكىسىنىڭ شىچاڭ دېگهن يېرىگه جايالشقان سۈنئىي ھهمراھ قويۇپ بېرىش

مهركىزىده ھاۋا سوغۇق، ئهمما ئوچۇق ئىدى. «شهرق شامىلى» ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ تىجارهت

نۇسخىسى، يهنى KT-1 تىپلىق راكېتا، يۆتكىلىشچان قويۇپ بېرىش سۇپىسىغا تىكلهپ قويۇلغانىدى. مهزكۇر

باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ئاخىرقى قىسمىغا خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ باش ھهربىي ھازىرلىقالر

بۆلۈمى تهرىپىدىن ياساپ چىقىلغان ئهڭ مهخپىي قورال ــــ SC-19 تىپلىق بىۋاسىته ئۆرلهيدىغان، سۈنئىي

ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان سىنارهد ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى.

    شۇ يهر ۋاقتى چۈشتىن بۇرۇن سائهت 6:00 ده، راكېتا جايالشقان يهردىن بىر قانچه مىل يىراقلىقتىكى ۋهنلى

دېگهن جايدىكى قوماندانلىق مهركىزىدىن «قويۇپ بېرىلسۇن!» دېگهن بۇيرۇق يېتىپ كهلدى. راكېتا قويۇپ

بېرىلىپ بىر نهچچه سېكۇنتتىن كېيىن، ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ ئۇچقۇچىلىرى كولورادو شىتاتىدىكى

دېنۋېر  شهھىرىنىڭ  سىرتىدىكى  باكلېي  ھاۋا  ئارمىيه  بازىسىدىكى  460 – بوشلۇق  بىرلهشمه  ئهترىتىنىڭ 



دېرىزىسىز، مهخپىي ئۆيىده (خىتاي قويۇپ بهرگهن)

باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ئىسسىقلىق سىگنالىنى

بايقىدى. ئامېرىكانىڭ يهر يۈزىدىن 22000 مىل

(تهخمىنهن 35405 كىلومېتىر، ت) ئېگىزلىكتىكى

باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن ئاگاھالندۇرۇش سۈنئىي

ھهمراھلىرىدىكى سهزگۈچلهر (باشقۇرۇلىدىغان

بومبىنىڭ) پهيسىمان ئاپلېسىنرهڭ سىگنالنى

كۆرسهتتى.

  ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ كومپيۇتېرلىرى

دهرھال مهزكۇر باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ھهرىكهت

ئىزىنى سىزىپ چىقتى. شىچاڭ سۈنئىي ھهمراھ

قويۇپ بېرىش بازىسىدا ئېلىپ بېرىلغان

ئىلگىرىكى سىناقالردىكىگه ئوخشىمايدىغىنى، بۇ

قېتىم قويۇپ بېرىلگهن SC-19 تىپلىق

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئىلگىرىكى باشقۇرۇلىدىغان

بومبىالرغا ئوخشاش گوبى چۆلىنىڭ بىر قانچه يۈز

مىل غهربىدىكى قونۇش رايونىغا ئهمهس، بهلكى

ئالهم بوشلۇقىغا قارىتىپ قويۇپ بېرىلگهنىدى.

مهزكۇر باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ئىز خهرىتىسى

ئۇنىڭ Fengyun-1C تىپلىق ھاۋارايى سۈنئىي

ھهمراھىدىن ئىبارهت غهيرىي نىشانغا سوقۇلۇشتىن

ئىلگىرى ئالهم بوشلۇقىغا ئۇچۇپ كىرگهنلىكىنى

كۆرسهتكهن.

  SC-19  تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ

بېرىلىپ بىر قانچه مىنۇت ئىچىده، ئۇنىڭدىكى

پارتلىمايدىغان، ھهرىكهت ئېنېرگىيهلىك توسقۇ

(non-explosive kinetic kill vehicle، بۇ ئالهم

بوشلۇقى قوراللىرى ساھهسىده تېخى ئومۇملىشىپ

بواللمىغان، ئۇقۇم ھالىتىده تۇرۇۋاتقان قورالنىڭ

ئىسمى بولۇپ، مهزكۇر قورال نورمال ۋهيران قىلغۇچ

قورالالردهك پارتالشقا تايانماستىن، ئالهم

بوشلۇقىدىكى ئېنېرتسىيه كۈچىگه تايىنىپ غايهت

زور سوقۇلۇش كۈچى ھاسىل قىلىپ، نىشاننى ۋهيران

قىلىدۇ، ت) سېكۇنتىغا بهش مىل (تهخمىنهن

سهككىز كىلومېتىر، ت) لىق سۈرئهت بىلهن

ئىلگىرىلهپ، 530 مىل (تهخمىنهن 853 كىلومېتىر،

ت) ئېگىزلىكتىكى، قويۇپ بېرىش نۇقتىسى بولغان

شىچاڭ قويۇپ بېرىش مهركىزىنىڭ تۆت گرادۇس

غهربىگه توغرا كېلىدىغان نۇقتىدىكى سۈنئىي

ھهمراھقا سوقۇلغان. ئالهم بوشلۇقىدا بۇ

سوقۇلۇشتىن  ھېچقانداق   ئاۋاز   چىقمىغان.  ئهمما،

(نىشانغا ئېلىنغان) سۈنئىي ھهمراھمۇ شۇئان

پاچاقالپ تاشالنغان ۋه شۇنىڭدىن كېيىنكى

سائهتلهرده ئۇنىڭدىن چىققان، تېز سۈرئهتته ھهرىكهت

قىلىدىغان نهچچه ئوڭ مىڭ پارچه مېتال قالدۇق يهر

شارىنىڭ ئهتراپىدا ئهجهللىك ھالقا ھاسىل قىلىپ،

ئادهملىك ۋه ئادهمسىز ئالهم ئۇچقۇلىرىغا قارىتا

نهچچه ئون يىلغىچه داۋاملىشىدىغان تهھدىت

شهكىللهندۈرگهن.

    شۇ كۈنى بىر ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھىنىڭ

پاچاقالپ تاشالنغانلىقى 21 – ئهسىردىكى پۈتۈن

دۇنيانى زىلزىلىگه سالغان ۋهقه بولغانىدى.

شۇنىڭدىن كېيىنكى بىر قانچه يىل ئىچىده،

ئامېرىكا بىلهن خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ئارىسىدا

پارتلىغان سوغۇقچىلىق ئۇرۇشى 2010 – يىلالرنىڭ

ئاخىرىغا كهلگهنده تىرامپ ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭى

سىياسىتى ئاستىدا تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقتى.

ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ باش ئالهم بوشلۇقى

مۇتهخهسسىسى ۋه كېيىنچه ئامېرىكا

US) ئىستراتېگىيهلىك قوماندانلىق شىتابى

Strategic Command)نىڭ قوماندانى بولغان گېنېرال

جون ھايتېن (John Hyten) 2007 – يىلىدىكى شۇ

سىناقنى «پۈتۈن ئارمىيهمىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم

ئاگاھالندۇرۇش سىگنالى بولدى» دېگهنىدى (1).

  بېيجىڭ دائىرىلىرىنىڭ شۇنىڭدىن كېيىنكى

كۈنلهرده ئالهم بوشلۇقىدا سۈنئىي ھهمراھنى پاچاقالپ

تاشالشتىن ئىبارهت مىسلى كۆرۈلمىگهن قىلمىشى

ھهققىدىكى ئىنكاسى خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ

قانداق سىستېمىلىق يالغان سۆزلهيدىغانلىقىنى ۋه

كۆز بويامچىلىق قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ

بېرهلهيدۇ. بۇ خىل كاززابلىق ۋه كۆز بويامچىلىق دهل

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ۋه ئۇنىڭ دۇنيادىكى نوپۇسى

ئهڭ كۆپ دۆلهت ئۈستىدىكى ئهزگۈچى ھاكىمىيىتىنىڭ

ماھىيهتلىك خۇسۇسىيهتلىرىدىندۇر.

   گهرچه شۇ قېتىملىق سىناق ناھايىتى تېزال ئامې-

رىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى تهرىپىدىن سېزىلگهن

بولسىمۇ، ئهمما بۇ ۋهقه تاكى 1- ئاينىڭ 17 - كۈنى

(Aviation Week) «ئالهم بوشلۇقى ھهپتىلىكى»

ژۇرنىلى تهرىپىدىن ئېالن قىلىنغانغا قهدهر، (دۇنيا

جامائهتچىلىكى ئۈچۈن) ئالته كۈن سىر پېتى قالدى.

    ۋهقه ئاشكارىالنغاندىن كېيىن، خىتاي ئامېرىكا ۋه

ئۆزىنىڭ  ئهتراپىدىكى    كورىيه،    ياپونىيه    قاتارلىق 
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دۆلهتلهرنىڭ شۇ قېتىملىق سىناق ۋه ئۇنىڭ ۋهيران

قىلغۇچ قالدۇقلىرى ھهققىدىكى نوقۇل

دىپلوماتىك ئېتىرازالر بىلهن چهكلهنگهن

تهنقىدلىرىگه ئۇچرىدى. (يهنه كېلىپ) بۇ

كوممۇنىستىك دۆلهت (خىتاي) بىلهن بولغان،

نۇرغۇن چوڭ شىركهتلهر ۋه ھۆكۈمهتتىكى خىتايغا

مايىل ئهمهلدارالر تولىمۇ چوڭ بىلىدىغان

مۇناسىۋهتكه تهسىر يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن، (بۇ

ھهقتىكى) بارلىق ئېتىرازالر مهخپىي شهكىلده

بىلدۈرۈلدى.

   (بۇ خىل) خىتايغا خىرس قىلماسلىق خاھىشىغا

خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى جون F كېننىدى ھۆكۈمهت

ئىنستىتۇتى خهلقئارالىق مۇناسىۋهتلهر بۆلۈمىنىڭ

ئومان سۇلتانى پروفېسسورى (1999 – يىلى مهزكۇر

ئىنستىتۇتتا ئومان سۇلتانى قابۇس ئىبنى

سهئىدنىڭ نامىدا تهسىس قىلىنغان

Joseph) پروفېسسورلۇق ئۇنۋانى، ت) جوسېف ناي

Nye) نىڭ دائىم نهقىل قىلىنىدىغان خاتا

نهزهرىيهسى سهۋهب بولغان. ناي ئامېرىكانىڭ

سىياسىي ۋه ئىستىخبارات ساھهسىدىكى

ئاكادېمىك ئورگانالرغا يېتهكچىلىك قىلغان ۋه

خىتاي ھهققىده «ئۆز – ئۆزىنى ئىسپاتاليدىغان

بېشارهت» دهپ ئاتىلىدىغان، كىشىنى بىزار

قىلىدىغان قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان كىشىدۇر. ئۇ

«ئهگهر خىتاينىڭ ھاكىممۇتلهق كوممۇنىستىك

سىستېمىسى، شۇنداقال مهزكۇر سىستېمىنىڭ بۇ

لۈكچهك دۆلهتنى قوللىشى، ئۇنىڭ كىشىلىك

ھوقۇقنى دهپسهنده قىلىشى ۋه مهزكۇر

سىستېمىنىڭ ئاساسلىق خۇسۇسىيهتلىرىدىن

بولغان يالغانچىلىقتىن، كۆز بويامچىلىقتىن

پايدىلىنىشى سهۋهبلىك خىتايغا خىرس قىلىنسا،

دۇنيا <خىتاي تهھدىتى>نى پهيدا قىلىپ قويىدۇ»

دېگهنىدى.

  ناي 1990 – يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا مۇئاۋىن

دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى بولغان مهزگىللىرىده

«ئهگهر سهن خىتايغا دۈشمهن سۈپىتىده مۇئامىله

قىلساڭ، ئۇ (مۇھهققهق) بىر دۈشمهنگه ئايلىنىدۇ»

دېگهنىدى. نهچچه ئون يىل داۋامالشقان (خىتايغا

قارىتىلغان) سىياسهت ۋه ئىستراتېگىيهنىڭ

سىمۋولىغا ئايلىنىپ قالغان بۇ سۆز تېخى يېقىندىال

رهت قىلىندى. ھالبۇكى، بۇ سۆز (ۋه شۇنىڭ

تۈرتكىسىده خىتايغا قارىتىلغان بارلىق خاتا

سىياسهت – ئىستراتېگىيهلهر) 1922 – يىلى

ۋىالدىمىر لېنىن (Vladimir Lenin)نىڭ

يېتهكچىلىكىده قۇرۇلغان سوۋېت ئىتتىپاقىدىن

كېيىنكى ئهڭ زور ئىدىئولوگىيهلىك ۋه

ئىستراتېگىيهلىك تهھدىت (خىتاي)نىڭ باش

كۆتۈرۈشىگه ھهسسه قوشقانىدى. ئۇ سىستېما

ماركىسىزم – لېنىنىزمنى ۋه ئۇنىڭ

سوتسىيالىستىك تارمىقىنى مهجبۇرىي

ئىزچىلالشتۇرۇش داۋامىدا نهچچه ئون مىليون

كىشىنىڭ ئۆلۈمىگه سهۋهب بولغان قاباھهتلىك

رېجىمى ئارقىلىق دۇنيا خهلقىنىڭ خاتىرىسىدىن

چوڭقۇر ئورۇن ئالغانىدى. 

  خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىدىن كېلىدىغان

تهھدىتنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئۇنىڭ

خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه ماركىسىزم –

لېنىنىزمدىن ئىبارهت ئۇللۇق ئىدىئولوگىيهسىنى

بىلىش الزىم. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسى

1949 – يىلى ھاكىمىيهت بېشىغا چىققاندىن

تارتىپ، مهزكۇر ئىدىئولوگىيه خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېتهكچى ئىدىئولوگىيهسى

سۈپىتىده ئىجرا قىلىنىپ كهلدى. مهزكۇر

ئىدىئولوگىيهنى ئېنىق چۈشىنىش خىتايدىكى

مهۋجۇت ھاكىمىيهتنىڭ دۇنيا تىنچىلىقىغا ۋه

مۇقىملىقىغا شهكىللهندۈرگهن تهھدىتىگه

يۈزلىنىش ۋه تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈردۇر.

  ماۋ زېدوڭدىن تارتىپ، دېڭ شياۋپىڭ، جياڭ

زېمىن، خۇ جىنتاۋ، شى جىنپىڭغىچه خىتاي

كوممۇنىستلىرىنىڭ رهھبهرلىرى بىردهك خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ ئاداققى دۈشمىنى بولغان

ئامېرىكانى مهغلۇب قىلىش ئۈچۈن خىلمۇخىل

سىياسهتلهرنى قوللىنىپ كهلدى.

  گو ۋېنگۈي 2016 – يىلى خىتايدىن قېچىپ

كهتكهن مىلياردىر سودىگهردۇر. ئۇ كوممۇنىستىك

سىستېمىنى ۋه ئۇنىڭ ئارقىسىدىكى

ئىدىئولوگىيهنى ياخشى چۈشىنىدۇ. ئۇ غهرب

كۈلتۈرىنىڭ كوممۇنىزمغا ئۇتتۇرۇۋېتىۋاتقانلىقى-

نىڭ سهۋهبىنى غهربى كۈلتۈرىنىڭ ئۆزئارا ئىشىنىش

ۋه   ئومۇمىي   ئهخالق    قاراشلىرى    ئاساسىدىكى 
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خىرىستىيان دىنىنى مهنبه قىلغانلىقىدىن دهپ

قارايدۇ.

  «لېكىن، خىتاي بىر كوممۇنىستىك دۆلهت.

كوممۇنىزم بىر غايىۋى دۆلهت (ئوتوپىيه) قۇرۇشقا

ھهرىكهت قىلىدۇ، ئهمما بۇ يالغانچىلىقتىن باشقا

نهرسه ئهمهس. (كوممۇنىستالر) ماھىيىتىدىن

ئېيتقاندا كهسپىي يالغانچىالردۇر. ئۇالر ھهرۋاقىت

يالغان سۆزلهيدۇ. ئهگهر ئۇالرغا ئىشهنسىڭىز، ئۇالر

بهرگهن ۋهدىسىنى مهڭگۈ ئىشقا ئاشۇرمايدۇ. بۇ

ئۇالرنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ. بۇ (نى ۋۇجۇدقا

چىقىش) مۇمكىن ئهمهس» دهيدۇ گو ۋېنگۈي (2).

غهرب كۈلتۈرى توغرا – خاتادىن ئىبارهت ئهخالق

قارىشى ئۈستىگه قۇرۇلغان. ئۇنىڭ ئهكسىچه،

كوممۇنىستىك سىستېما راست بىلهن يالغاننى

ئوخشاش بىر نهرسه قىلىپ كۆرسىتىدۇ. ئهگهر

ھهقىقهت ئۇالرنىڭ ئىدىئولوگىيهسىگه ئهسقېتىپ

قالسا، بۇنىڭدا (ھهقىقهتنى ئوتتۇرىغا قويۇشتا)

ئىككىلىنىپ ئولتۇرمايدۇ. شۇنىڭدهك، ئهگهر

يالغانچىلىق كارغا كېلىدىغان بولسا، ئۇالر

ئۇنىڭدىنمۇ پايدىلىنىۋېرىدۇ. «سىلهر (غهرب)

كوممۇنىستىك خىتاي ھهققىده ئاشۇالرنى

چۈشهنمىگهنلىكىڭالر ئۈچۈن ئۇتتۇرۇۋاتىسىلهر»

دهيدۇ گو ۋېنگۈي.

  «سىلهر خىتايدا كىم بىلهن مۇئامىله

قىلىشىۋاتقىنىڭالرنى بىلمهيسىلهر، ئهسلىده

سىلهرنىڭ مۇئامىله قىلىشىۋاتقىنىڭالر بۇالڭچى

ھاكىمىيهتتۇر. ئۇالرنىڭ نهزىرىده توغرا – خاتا

دهيدىغان نهرسه يوق. ئۇالر پهقهت پايدىالنغىلى

بولىدىغان نهرسىلهرگىال ئىشىنىدۇ. ئهھۋال شۇنداق

تۇرسا، سىلهر قانداقمۇ ئۇتۇپ چىقااليسىلهر؟ سىلهر

(خىتاينىڭ ئهپتى بهشرىسىنى تونۇپ يهتمىگهن

مۇددهتته، كاززاپ، ۋاسىته تاللىمايدىغان، زالىم) بۇ

سىستېمىغا داۋاملىق ئۇتتۇرىسىلهر» دهيدۇ ئۇ يهنه.

2007 – يىلىدىن كېيىنكى سۈنئىي ھهمراھقا

قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقىدىن كېيىنكى

دهسلهپكى كۈنلهرده، خىتاي كوممۇنىستىك رېجىمى

تولۇق ئىنكارچىلىق ۋه كۆز بويامچىلىق ھالىتىگه

كىردى. دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى خىتاي

دىپلوماتلىرى (ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق جايدىكى)

چهتئهل ھۆكۈمهتلىرىنىڭ ئالهم بوشلۇقى سىنىقىغا

دائىر رهسمىي سوئاللىرىغا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھهقته

ھېچنهرسه بىلمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇنداق

بولۇشى (يهنى ئۇالرنىڭ بۇ ئىشتىن بىخهۋهر بولۇشى)

ئېھتىمالدىن يىراق ئىدى، ئهلۋهتته.

(George W.Bush) بۇش w پرىزدېنت جورجى   

ھۆكۈمىتى 2007 – يىلى 1 – ئاينىڭ 15 – كۈنى

خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان

بومبا سىنىقى ھهققىده تۇنجى رهسمىي

ئېتىرازنامىسىنى ئهۋهتكهن، ئامېرىكانىڭ

Clark) بېيجىڭدىكى باش ئهلچىسى كالرك راندىت

Randit) خىتاينىڭ مۇئاۋىن دىپلوماتىيه

مىنىستىرى خې يافېيغا بىر دىپلوماتىك نوتا

تاپشۇرغانىدى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، قورال

كونترولى ۋه خهلقئارالىق بىخهتهرلىككه مهسئۇل

Robert) مۇئاۋىن دۆلهت سېكرېتارى روبېرت جوسېف

Joseph) خىتاي باش ئهلچىسى جوۋ ۋېنجوڭنى

ۋاشىڭتوندىكى دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىگه

چاقىرتىپ، ئهينى نوتا (دىن يهنه بىر نۇسخا)نى

تاپشۇرغانىدى.

    خىتاي ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ (بۇ ئىشنى) بىلمهسكه

سېلىشى بىر ھهپتىدىن ئارتۇقراق داۋامالشتى. خىتاي

كومپارتىيهسى سىياسىي بيۇروسىنىڭ دائىمىي

كومىتېتى ــــ مهزكۇر كومىتېتنىڭ توققۇز (ھازىر

يهتته) نهپهر ئهزاسى خىتايغا ھۆكۈمرانلىق

قىلىدىغان كوللېكتىپ دىكتاتۇرانى

شهكىللهندۈرىدۇ –بېيجىڭدىكى جوڭنهنخهيده ئون

كۈن مهخپىي يىغىن ئېچىپ، بۇ ئىشقا قانداق جاۋاب

قايتۇرۇشنى پىالنالشتى. مهخپىي سۈنئىي ھهمراھقا

قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى ھهققىده

ئامېرىكا ۋه باشقا دۆلهتلهرگه نېمه دېيىش، قانچىلىك

ئۇچۇرالرنى ئاشكارىالش ھهققىدىكى ئۇزاققا سوزۇلغان

مۇزاكىرىلهردىن كېيىن، (ئون كۈنلۈك مهخپىي

يىغىندا بىر قارارغا كېلىنگهن) بۇ جاۋاب ئاخىرى

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ باش سېكرېتارى خۇ

جىنتاۋ تهرىپىدىن تهستىقالندى.

   مهزكۇر جاۋاب 1 – ئاينىڭ 21 – كۈنى ئېالن قىلىندى

ۋه خىتاينىڭ كىالسسىك ئىستراتېگىيهلىك كۆز

بويامچىلىقى ۋه قهستهن ساختا ئۇچۇر تارقىتىش

تاكتىكىسىدىن پايدىلىنىلدى. مهزكۇر جاۋاب

بېيجىڭدىكى دياۋيۈتهي  دۆلهت  مېھمىنى سارىيىدى-
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كى بىر يىغىن جهريانىدا ئېالن قىلىندى. خې يافېي

ئامېرىكانىڭ شهرقىي ئاسىيا ۋه تىنچ ئوكيان

ئىشلىرىغا مهسئۇل مۇئاۋىن دۆلهت سېكرېتارى

كىرىستوفېر خىل (Christopher Hill)غا ئۇ

سىناقنىڭ «باشقا ھېچبىر دۆلهتكه تهھدىت

شهكىللهندۈرمهيدىغانلىقىنى ۋه (ئامېرىكادىن

باشقا) ئۈچىنچى بىر دۆلهتنى نىشانغا

ئالمىغانلىقىنى» ئېيتتى. ئۇشبۇ كوممۇنىست

ئهمهلدار تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ كاززابلىق قىلىپ

«خىتاينىڭ ۋاقتىنچه (بۇ جهھهتته) باشقا

سىناقالرنى قىلىش پىالنى يوق» دېگهنىدى.

  تهجرىبىلىك دىپلومات خىل (Hill) خىتاينى

كاززابلىق بىلهن ئهيىبلىگهن – يۇ، ئهمما بۇ

ھهقتىكى سۆزلىرىنى دۆلهت ئىشلىرى

مهھكىمىسىنىڭ خىتاي تىلىدىكى سىلىق –

سىپايه دىپلوماتىك بايانىنىڭ ئىچىگه يوشۇرغان.

يهنى ئۇ خىتاينىڭ كوممۇنىست كاتتىباشلىرىنى

رهنجىتمهسلىك ئۈچۈن ئاجايىپ زور كۈچ چىقارغان.

خىل خې يافېيغا ئۇنىڭ يانۋاردىكى ئاشۇ

جاۋابىنىڭ خىتاينىڭ «ئالهم بوشلۇقىدا ھهرقانداق

قورال – ياراغ رىقابىتىگه ئىشتىراك قىلىشنى

خالىمايدىغانلىقى»دىن ئىبارهت ئاشكارا مهيدانىغا

تازا ماس كهلمىگهنلىكىنى ئېيتقان. ئۇ يهنه خې

يافېيغا ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ شۇ قېتىملىق

سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا

سىنىقىنىڭ مهقسىتىنى تولۇق چۈشهندۈرمىگهن-

لىكىدىن «ھېلىھهم ئهندىشىلىنىۋاتقان»لىقىنى

ئهسكهرتكهن. 

  شۇ قېتىملىق سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى ماھىيىتىدىن

ئېيتقاندا نوقۇل ئىستراتېگىيهلىك تهھدىت بولۇپال

قالماستىن، بهلكى خهتهرلىك ئاپهتتۇر. چۈنكى،

ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھىغا قىلىنغان شۇ

قېتىملىق ھۇجۇم ئوربىتىدا 2500 پارچىدىن كۆپرهك

بايقىغىلى ۋه ئىز قوغلىغىلى بولغۇدهك

چوڭلۇقتىكى قالدۇق شهكىللهندۈرگهن. بۇنىڭدىن

سىرت، باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ زهربىسىدىن

شهكىللهنگهن يۈز مىڭ پارچىدهك كىچىك قالدۇق

يهرشارىنىڭ ئهتراپىدىكى بهلباغسىمان ئوربىتىدا

يۈز يىلغىچه تۇرۇپ قالىدۇ. ئامېرىكا ئۆزىنىڭ

ھهربىي ۋه  ئىستىخبارات  ساھهسىده  ئىشلىتىلى-

دىغان نهچچه مىليارد دولالرلىق سۈنئىي

ھهمراھلىرىنى (ئالهم بوشلۇقىدىكى بىخهتهر

جايغا) يۆتكهپ، (شۇ قېتىمقى سىناقتىن

شهكىللهنگهن) قالدۇقالر بىلهن سوقۇشۇپ

كېتىشتىن ۋه شۇ سهۋهبلىك ۋهيران بولۇپ

كېتىشتىن ساقالش ئۈچۈن، سۈنئىي ھهمراھالردىكى

تولىمۇ قىممهتلىك يېقىلغۇالرنى ئىشلىتىشكه

مهجبۇر بولدى. 

  خىتاي بۇ ئىش ھهققىده بىرهر يىلغىچه گهپ

ئوينىتىپ، راست گهپنى قىلغىلى ئۇنىمىدى.

«بېيجىڭ شۇ قېتىملىق سىناقتىن بىر يىل ئۆتهي

دېگهندىمۇ، 2007 – يىلى 1- ئاينىڭ 15 – كۈنى

(ئامېرىكا تهرىپىدىن) دىپلوماتىك يولالر ئارقىلىق

ئوتتۇرىغا قويۇلغان سوئالالرنىڭ نۇرغۇنىغا

ئىچكىرىلهپ چۈشهنچه بهرمىدى» دېيىلگهنىدى

US State) ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى

Department)نىڭ مهخپىي تېلېگراممىسىدا.

   خىتاي ھهربىي دائىرىلىرى شۇ قېتىملىق سىناق-

نى «ئىلمىي تهجرىبه» دېيىش ئارقىلىق

ئامېرىكانى ئالدىدى. خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ ئهمهلدارلىرى ئامېرىكاغا زىيارهتكه

كهلگهن ماقامداشلىرىغا سۈنئىي ھهمراھ

قالدۇقلىرىدىن ۋه ئۇ شهكىللهندۈرگهن تهھدىتتىن

ۋايىم يېيىشنىڭ ئهھۋالنى

مۇبالىغىلهشتۈرۈۋهتكهنلىك بولىدىغانلىقىنى

ئېيتتى. سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان

بومبا سىنىقىنىڭ زىلزىلىسى (ئهنه شۇ رهۋىشته)

سۇسالشتۇرۇلدى. 2007 – يىلى 5 – ئايغا

كهلگهندىمۇ، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ

گېنېرالى گو بوشيوڭ ئامېرىكانىڭ شۇ ۋاقىتتىكى

تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شىتابىنىڭ تۆت

Timothy) كىتىڭ J يۇلتۇزلۇق گېنېرالى تىموسى

J.Keating)غا ئېنىق بىر جاۋاب بهرگىلى

ئۇنىمىغانىدى.

  «يۇقىرى دهرىجىلىك خىتاي ئوفىتسېرلىرى

يېقىندا ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى

(روبېرت) گېيتىس (Robert Gates) ۋه دۆلهت

مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ باشقا يۇقىرى

دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرى بىلهن ئۆتكۈزگهن

بىخهتهرلىك دىيالوگلىرىدا، ئامېرىكانىڭ شۇ

قېتىملىق سۈنئىي  ھهمراھقا قارشى  باشقۇرۇلىدى-

12



غان بومبا سىنىقى ھهققىدىكى ئهندىشىلىرىگه

قارىتا ھېچقانداق ئهمهلىي جاۋاب بهرمىدى»

دېيىلگهنىدى (يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان)

تېلېگراممىدا.

   خىتاي كومپارتىيهسى مهركىزىي پارتىيه مهكتىپى

خهلقئارا ئىستراتېگىيه ئىنىستىتۇتىنىڭ

ئاكادېمىكى چىن جىلهي 2007 – يىلى 1 – ئاينىڭ

26 - كۈنى ئامېرىكا ئهلچىخانىسىنىڭ بىر

سىياسىي ئهمهلدارىغا شۇ قېتىملىق سىناقنىڭ

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ باش سېكرېتارى خۇ

جىنتاۋنىڭ خهۋىرىسىز ۋه بۇيرۇقىسىز ئېلىپ

بېرىلىشىنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكىنى ئېيتقان.

دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ 2007 – يىلى 1 –

ئاينىڭ 31 – كۈنىدىكى تېلېگراممىسىدا

يۇقىرىدىكى دىيالوگ تىلغا ئېلىنغان ۋه

تېلېگرامما «مهخپىي» دهپ ئهسكهرتىلگهن.

(ئامېرىكا دىپلوماتلىرىنىڭ) خىتاي رهھبىرى (خۇ

جىنتاۋ)نىڭ شۇ قېتىملىق سىناقتىن خهۋىرى بار –

يوقلۇقى ھهققىده سوئال سورىشى ئامېرىكا

دىپلوماتىيه ساھهسىدىكى نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ

خىتايغا مايىل كۆز قارىشىنى ئىپادىلهپ بېرىدۇ.

(چىن جىلهي بىلهن پاراڭالشقان، يۇقىرىدا تىلغا

ئېلىنغان) بۇ سىياسىي ئهمهلدار (ئاشۇنداق

سوئالنى سوراش ئارقىلىق) خىتاي ھهربىي

دائىرىلىرى خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ خهۋىرى ياكى

بۇيرۇقى يوق ئهھۋالدا ئۆز ئالدىغا ئىش قىلىپ

كهتكهندهك بىر ھالهتنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا

ئۇرۇنغان. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئارمىيهنى

پهۋقۇلئادده قاتتىق كونترول قىلىدىغانلىقىدىن

ئىبارهت رېئاللىقا نىسبهتهن، بۇ تولىمۇ بىمهنه

قاراشتۇر.

   تېلېگراممىدا كۆرسىتىلىشىچه، چىن جىلهي

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئىدىئولوگىيه

لىنىيهسىگه ۋارسلىق قىلغان ئاساستا، شۇ

قېتىملىق سىناقنى «ھېچقانچه ئىش ئهمهس»

دېگهن. پروفېسسور چىن جىلهي پولوفنىڭ

«خىتاينىڭ (ئالهم بوشلۇقىدا ھهربىي ھهرىكهت

بىلهن شۇغۇلالنماسلىقتىن ئىبارهت) ئاشكارا

مهيدانى بىلهن بۇ قېتىملىق سىناقنى ئېلىپ

بېرىشى  ئارىسىدىكى  زىتلىقنى  قانداق  چۈشىنى-

مىز؟» دېگهن سوئالىغا قارىتا، «خىتايدهك

قۇدرهتلىك دۆلهتنىڭ بۇنداق سىناقنى قىلىشى

تولىمۇ <نورمال> ئىش» دېگهن نۇقتىنى تهكرار

تهكىتلىگهن ۋه شۇ قېتىملىق سىناقنىڭ تهھدىت

دهپ قارالماسلىقى كېرهكلىكىنى، شۇنداقال باشقا

دۆلهتلهرنىڭ بۇ ئىشقا «زىياده ئىنكاس» قايتۇرۇپ

كهتمهسلىكىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان.

   شۇنىڭدىن ئىككى ئاي ئۆتكهندىن كېيىن،

ئامېرىكا ئهلچىخانىسى بېيجىڭدىن يوللىغان

باشقا بىر تېلېگراممىدا يهنه ئوپئوچۇق شهكىلده

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ سۈنئىي

ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى

ھهققىده خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ خاتا ئۇچۇرلىرى

بىلهن تهمىنلهۋاتقان خىتاي «ئالىمالر» توغرىسىدا

دوكالت بېرىلگهن.

   خىتاي باش مىنىستىرى ۋېن جياباۋ شۇ يىلى

(2007 – يىلى) ئۈچىنچى ئايدا بېيجىڭدا

ئۆتكۈزۈلگهن ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنىدا،

خىتاينىڭ شۇ قېتىملىق سىناقتا ئامېرىكانى

نىشانغا ئالمىغانلىقىنى ۋه ئامېرىكانىڭ رۇسىيه

بىلهن خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقىدا قورال چهكلهش

جهھهتته خهلقئارالىق كېلىشىم ئىمزاالش

تىرىشچانلىقىنى قوللىشى كېرهكلىكىنى

تهكىتلىدى.

   قورال – ياراغ كونترول قىلىش كېلىشىملىرى

ئارقىلىق رهقىبلىرىنى چهكلهش سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ ۋه كېيىنچه رۇسىيهنىڭ

ئىستراتېگىيهلىك قورالى ئىدى. خىتايمۇ ئالهم

بوشلۇقى مۇداپىئهسى جهھهتته ئامېرىكانى

چهكلهش ئۈچۈن ئوخشاش تاكتىكىنى ئىشقا

سېلىۋاتاتتى.

   ۋېن جياباۋ «خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقىدىن تىنچ

ئۇسۇلدا پايدىلىنىشنى قولالش، شۇنداقال

ئۇنىڭدىكى قورال – ياراغ رىقابىتىگه قارشى

تۇرۇشتىن ئىبارهت مهيدانى ئۆزگهرگىنى يوق»

دېگهنلهرنى تهكىتلىدى ۋه «ئاالقىدار دۆلهتلهر»نى،

يهنى ئامېرىكانى ئالهم بوشلۇقىدىن تىنچ ئۇسۇلدا

پايدىلىنىش جهھهتته مۇمكىنقهدهر بالدۇرراق

كېلىشىم ئىمزاالشقا چاقىردى.

     خىتاي  بىلهن   رۇسىيهنىڭ  (باشقا  دۆلهتلهرنى) 
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ئالهم بوشلۇقى قوراللىرىنى چهكلهش ئۈچۈن

كېلىشىم تۈزۈشكه ئالدىرىتىشى كوممۇنىستىك

مۇناپىقلىقنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىدۇر. بېيجىڭ

بىلهن موسكۋا تهلهپ قىلىۋاتقان كېلىشىم خىتاي

2007 – يىلى قويۇپ بهرگهن SC-19 تىپلىق

باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا ئوخشاش يهردىن بىۋاسىته

ئۆرلهيدىغان توسقۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى

چهكلهيدىغان مهخسۇس بىر ماددىنى ئۆز ئىچىگه

ئاالتتى. 

  ۋېن جياباۋنىڭ «خىتاينىڭ ھهربىي

ئىنشائاتلىرىنىڭ كۆلىمى <چهكلىك>، شۇنداقال

<ئۆز بىخهتهرلىكىنى، مۇستهقىللىقىنى ۋه

ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداش>نى مهقسهت قىلغان

ۋه <تامامهن ئوچۇق – ئاشكارا>دۇر» دېيىشى

خهلقئارانىڭ خىتاينىڭ ھهربىي جهھهتته دۇنياغا

خوجا بولۇش پىالنىغا قايتۇرىدىغان ئىنكاسىنى

چهكلهش ئۈچۈن قىلىنغان يهنه بىر كاززابلىقتۇر.

ۋېن جياباۋنىڭ «خىتاي سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى ئارقىلىق

ھېچقانداق كېلىشىمگه خىالپلىق قىلغىنى يوق»

دېگهن سۆزى خاتا. چۈنكى، 1967 – يىلى تۈزۈلگهن،

خىتايمۇ ئىمزا قويغان «تاشقى ئالهم بوشلۇقى

كېلىشىمى»نىڭ توققۇزىنچى بابىغا ئاساسهن،

بېيجىڭنىڭ «ئالهم بوشلۇقىدىن تىنچ شهكىلده

ئىزدىنىۋاتقان ۋه ئۇنىڭدىن پايدىلىنىۋاتقان باشقا

دۆلهتلهرنىڭ پائالىيهتلىرىگه زىيانلىق تهسىر

يهتكۈزۈشى مۇمكىن دهپ قارالغان ھهرقانداق

ھهرىكهتنى قوللىنىشتىن ئىلگىرى، مهسىلىنى

خهلقئارادا مۇۋاپىق شهكىلده كېڭىشىش»

مهجبۇرىيىتى بار.

    خىتاي سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان

بومبا سىنىقى جهھهتته ئىزچىل ئوچۇق – ئاشكارا

بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئامېرىكا خىتاي بىلهن

بولغان ئالهم بوشلۇقىغا ئاالقىدار ھهمكارلىقىنىڭ

سالمىقىنى تۆۋهنلهتتى – يۇ، تهلتۆكۈس

توختاتمىدى.

   ئهمما، خىتاي بۇنىڭغا ئانچه پهرۋا قىلىپ

كهتمىدى ۋه ئامېرىكادىن ئالهم بوشلۇقىغا ئاالقىدار

تېخنىكىالرنى ئاشكارا ۋه يوشۇرۇن شهكىلده قولغا

كىرگۈزۈشنى داۋامالشتۇردى. ئهنه ئاشۇ تېخنىكىالر

خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقىدا ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدا-

رىنى كۈچهيتكهنىدى.

  ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ

ئىچكى ھۆججهتلىرىگه كۆره، خىتاي ئۆزىنىڭ

باشقۇرۇلىدىغان بومبا پروگراممىلىرىنىڭ تامامهن

ئوچۇق – ئاشكارا ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلغان. بۇ

(باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر) دېڭىز ئارمىيهسى بىلهن

بىلله زامانىۋى خىتاي ئارمىيهسىنىڭ ئاساسىي

قىسمىنى تهشكىل قىالتتى. دۆلهت ئىشلىرى

مهھكىمىسىنىڭ 2007 – يىلى 11 – ئاينىڭ 28 -

SC-19 كۈنىدىكى بىر تېلېگراممىسىدا خىتاينىڭ

تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنىڭ ئۇكرائىنا

تهمىنلىگهن ئېنېرتسىيهلىك باشقۇرۇلىدىغان

بومبىنى يېتهكلهش سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ

ياساپ چىقىلغانلىقى قهيت قىلىنغان. «مهخپىي»

دهپ بهلگه سېلىنغان مهزكۇر تېلېگراممىدا

«ئامېرىكا 2007 – يىلى 8 – ئاينىڭ ئاخىرىدا

ئۇكرائىنادىكى <قورال – ياراغ ئامبىرى اليىھهلهش

ئىدارىسى> (Arsenal Design Bureau)نىڭ 9 –

ئاينىڭ باشلىرىدا بېيجىڭ ئالهم بوشلۇقى

كونترولى ئهسلىھهلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ ۋهكىللهر

ئۆمىكى بىلهن ئالهم بوشلۇقىدا يول باشلىغۇچى

سهزگۈچ ھهققىده مۇزاكىرىلهشمهكچى

ئىكهنلىكىگه ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى قولغا

چۈشۈردى» دېيىلگهنىدى. ئۇالرنىڭ مۇزاكىرىسى

ئۇكرائىنانىڭ كىيىۋ ۋه خاركوۋ شهھهرلىرىده

ئۆتكۈزۈلمهكچى ئىدى.

   (تېلېگراممىدا يهنه شۇنداق دېيىلگهن) «بىز

ئۇكرائىنا تهرهپ تهمىنلىگهن ھهرقانداق ئالهم

بوشلۇقىدا يول باشلىغۇچى سهزگۈچ

تېخنىكىسىنىڭ خىتاي تهرىپىدىن (راكېتا

دېگهندهك) ئالهم بوشلۇقى توشۇغۇچىلىرىغا، سۇ

ئاستى كېمىسىدىن قويۇپ بېرىلىدىغان

باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرغا، ياكى خىتاينىڭ

بىۋاسىته ئۆرلهيدىغان  SC-19 تىپلىق

باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىغا ئىشلىتىلىشىدىن

ئهندىشه قىلىمىز». مهزكۇر سهزگۈچ يهنه «يۇلتۇز

قوغلىغۇچى» ياكى گروكومپاس دېگهن نامالر

بىلهنمۇ تونۇلغان. ئۇ يۇلتۇزالرنىڭ نىسپىي ئورنىنى

سېزىپ ۋه ئۆلچهپ، ئۇنىڭ يۇلتۇزالر توپىدىكى

ئېنىق ئورنىنى بهلگىلهيدۇ. مهزكۇر سهزگۈچ ئالهم

ئۇچقۇسىغا،  ئالهم   بوشلۇقى  توشۇغۇچىسىغا ياكى 
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باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا ئورنىتىلغاندا

ئېگىزلىكنى توغرا ئۆلچىيهلهيدۇ، بۇ سۈنئىي

ھهمراھنى نىشانغا ئېلىشتىكى ھالقىلىق

ئىقتىدارالرنىڭ بىرىدۇر.

  بۇنىڭدىن سىرت، خىتاينىڭ «تېخىمۇ

ئىچكىرىلهپ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى قىلىش پىالنىمىز

يوق» دېگهن گېپىنىڭمۇ يالغانلىقى 2010 – يىلى 1

– ئاينىڭ 11 – كۈنى دهلىللهندى. SC-19  تىپلىق

باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ھاۋارايى سۈنئىي

ھهمراھىنى پاچاقلىۋېتىشىدىن شهكىللهنگهن

ۋهيران قىلغۇچ قالدۇقالر ۋه بۇ جهھهتتىكى كۈچلۈك

ئېتىرازالر سهۋهبلىك، خىتاي ئۆزىنىڭ سۈنئىي

ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا

سىناقلىرىنى باشقۇرۇلىدىغان سىنارهدكه قارشى

(مۇداپىئه خاراكتېرلىك) باشقۇرۇلىدىغان بومبا

سىناقلىرىدهك كۆرسىتىپ تۇرۇپ قىلىشقا

باشلىدى. 2010 – يىلىدىكى سىناقتا، خىتاي خهلق

ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن

مۇداپىئهلىنىش ئىشلىرىغا مهسئۇل 63618 –

قىسمىنىڭ بازىسى بولغان،  (شهرقىي

تۈركىستاننىڭ) كورلىدىكى باشقۇرۇلىدىغان بومبا

SC- سىناق مهركىزىدىن قويۇپ بېرىلگهن يهنه بىر

19 تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئىشلىتىلدى.

مهزكۇر باشقۇرۇلىدىغان بومبا بۇ قېتىم سۈنئىي

ھهمراھنى ئهمهس، بهلكى شۇاڭچېڭزى

شهھىرىدىكى ئالهم بوشلۇقى ۋه باشقۇرۇلىدىغان

CSS-X-11 بومبا مهركىزىدىن قويۇپ بېرىلگهن

تىپلىق ئوتتۇرا مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان

بومبىنى ئوڭۇشلۇق ھالدا ئېتىپ چۈشۈردى.

   ئامېرىكانىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن ئاگاھ-

الندۇرۇش سۈنئىي ھهمراھلىرى بۇ ئىككى

باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ يهر يۈزىدىن 155 مىل

(تهخمىنهن 250 كىلومېتىر، ت) ئېگىزلىكته

سوقۇشقانلىقىنى ۋه بۇنىڭ بوشلۇق ئوربىتىسىدا

قالدۇق شهكىللهندۈرمىگهنلىكىنى بايقىغان.

مهزكۇر سىناق شۇ كۈنىال خىتاي دۆلهت تاراتقۇلىرى

تهرىپىدىن (تۆۋهندىكىدهك) خهۋهر قىلىنغان: «1 –

ئاينىڭ 11 – كۈنى، خىتاي ئۆز تېررىتورىيهسى

ئىچىده يهر يۈزىدىن قويۇپ بېرىلگهن ئوتتۇرا

مۇساپىلىك    باشقۇرۇلىدىغان    بومبىنى     ئېتىپ 

چۈشۈرۈش تېخنىكىسى سىنىقى ئىشلىدى. سىناقتا

كۆزلهنگهن نىشان ئىشقا ئاشۇرۇلدى. مهزكۇر سىناق

مۇداپىئه خاراكتېرلىك بولۇپ، ھېچقانداق بىر

دۆلهتنى نىشان قىلمىغان».

   لېكىن، ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى-

نىڭ بىر تېلېگراممىسدا بۇ ھهقته باشقىچه كۆز

قاراش ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا «بۇ

قېتىملىق سىناق خىتاينىڭ ھهم سۈنئىي ھهمراھقا

قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا تېخنىكىسىنىڭ، ھهم

باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش

تېخنىكىسىنىڭ تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهنلىكىنىڭ

ئىپادىسى دهپ مۆلچهرلهنمهكته. ئامېرىكا ئۆزىنىڭ

بۇ خىل مۆلچهرىنى دهلىللهش ئۈچۈن ئاشكارىلىشى

زۆرۈر بولغان ئۇچۇرالرنىڭ سهزگۈرلۈكىنى نهزهرده

تۇتۇپ، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىگه

SC-19 تاپشۇرىدىغان نوتادا 2010 – يىلىدىكى

سىنىقىنى ئىلگىرىكى (2007 – يىلىدىكى) سىناق

بىلهن باغالپ تىلغا ئالمايدۇ». بۇنىڭدىن باشقا،

2013 – يىلى ۋه 2014 - يىلى يهنه ھهربىي ھهم

پۇقراۋى ساھهده ئىشلىتىلىدىغان سۈنئىي ھهمراھقا

قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه باشقۇرۇلىدىغان

بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش سىناقلىرى ئېلىپ

بېرىلدى، شۇنداقال بۇالر بىردهك بېيجىڭنىڭ

سۈنئىي ھهمراھنى ۋهيران قىلىش ئىقتىدارىنىڭ

كۈچهيگهنلىكى دهپ مۆلچهرلهندى.

  خىتاي ھهربىي دائىرىلىرىمۇ خهلقئارانىڭ

خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان

بومبا سىنىقىغا بولغان ئېتىرازلىرىنى بېسىقتۇرۇش

ئۈچۈن پىالنالنغان ئوپئوچۇق كاززابلىق ۋه

تهشۋىقاتالرغا ئىشتىراك قىلدى. 2007 – يىلى 1 –

ئاينىڭ 19 – كۈنى، يهنى ئالهم بوشلۇقىدىكى ئاشۇ

قېتىملىق ۋهيران قىلغۇچ سىناق ئېلىپ بېرىلىپ

سهككىز كۈندىن كېيىن، خىتاي ھهربىي پهنلهر

ئاكادېمىيهسىدىكى خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسى گېنېرالى پېڭ گۇاڭچىيهن شۇنداق دېدى:

 

ئامېرىكانىڭ نېرۋىسى ئاجىزلىشىپ قاپتۇ. خىتاي

ئاللىقاچان ئالهم ئۇچقۇچىلىرىنى ئالهم بوشلۇقىغا

چىقىرىش ۋه قايتۇرۇپ كېلىش ئىقتىدارىنى ھازىرالپ

بولدى. تېخنىكىلىق تىل بىلهن ئېيتقاندا، ئالهم

ئۇچقۇسىنى بۇ  قهدهر توغرا كونترول  قىلىش ئىقتى-
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دارىغا ئىگه بولغان يهرده، بوشلۇقتىكى بىر سۈنئىي

ھهمراھنى پاچاقلىۋېتىش ئادهتتىكىال بىر تېخنىكا،

خاالس. لېكىن، يهنىال تهكىتلهشكه تېگىشلىك بىر

نۇقتا شۇكى، خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقىدىكى

ئىزدىنىشلىرى پۈتۈنلهي تىنچلىقپهرۋهرلىك ۋه

مهسئۇلىيهتچانلىق بىلهن ئېلىپ بېرىلماقتا ۋه

ئىنسانىيهت ئۈچۈن بهخت ياراتماقتا. خىتاي

ھهرۋاقىت ئالهم بوشلۇقىنى ھهربىيسىزلهشتۈرۈشنى

تهشهببۇس قىلىدۇ. ھازىرغىچه خىتاي ئالهم

بوشلۇقىدا ھهرقانداق ھهربىي ھهرىكهت بىلهن

شۇغۇللىنىپ باقمىدى.

    پېڭ گۇاڭچىيهن  شۇ  قېتىملىق سىناق توغرىسى-

دىكى خهۋهرلهرنى ئامېرىكانىڭ خىتاينى دۈشمهن

قىلىپ كۆرسىتىش ئارقىلىق «دۇنياۋى

زوراۋانلىق»ىنى تېخىمۇ بهك جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن

قىلغان ھهربىي ئۇرۇنۇشى دهپ ئىنكار قىلدى.

   خىتاي ئۆزىنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى ئۈچ

خىل ئوخشىمىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى تهتقىق

قىلىۋاتقانلىقى ھهققىدىمۇ يالغان ئېيتىشنى

داۋامالشتۇردى. بۇ خىل قورالالر خىتاي تهرىپىدىن

«قاتىل خهنجىرى» قوراللىرى دهپ ئاتىلىدىغان

بولۇپ، بۇ ئاجىز تهرهپنى ئۆزىدىن كۈچلۈك رهقىبىنى

يېڭىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدىغان قورالالرنى

كۆرسىتىدۇ.
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ئىككىنچى باب

شهرق قىزىلدۇر
خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه سوتسىيالىزم

«(خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ) ئىچىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى ئىقتىسادىي تۈزۈلمىنىال ئىسالھ قىلىپ،

سىياسىي تۈزۈلمىنى ئىسالھ قىلماسلىقنىڭ مۇقهررهر ھالدا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ھۆكۈمهتكه

بولغان ھاكىممۇتلهق كونترولىنىڭ ئاياغلىشىشى بىلهن نهتىجىلىنىدىغانلىقىنى بىلىدۇ». 

       ـــ «دېڭىز شامىلى»دىن شى جىنپىڭغا يېزىلغان ئىچكى خهت، 2018 – يىلى سېنتهبىر.

  خىتاينىڭ 2007 – يىلىدىكى سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى ۋه باشقا

ئىستراتېگىيهلىك ۋهقهلهرگه قايتۇرغان ئىنكاسلىرىنىڭ كاززابلىق ۋه كۆز بويامچىلىق بىلهن تولغان بولۇشى

غهيرىي ھادىسه ئهمهس. بۇ ئادهت (خىتايدا) تامامهن ئومۇمالشقان، شۇنداقال خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بارلىق

ئىش – پائالىيهتلىرىنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان ھالقىلىق خۇسۇسىيهتلهردىندۇر. بۇنى ئامېرىكانىڭ 1970 –

يىللىرىدىن بۇيانقى خىتاي بىلهن مۇناسىۋهت قىلىشىش جهريانىدىن ناھايىتى روشهن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.

(خىتايدىكى) بۇ ئادهتكه تاقابىل تۇرالماسلىق ئامېرىكا سىياسىي رهھبهرلىرىنىڭ ئىستراتېگىيهلىك

مهغلۇبىيىتىگه ۋهكىللىك قىلىدۇ. بېيجىڭدىكى ھوقۇقدارالرنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى تونۇپ يېتهلمهسلىك

سهۋهبلىك، ئامېرىكانىڭ بىخهتهرلىكى ۋه تهرهققىياتى ئېغىر دهرىجىده ۋهيرانچىلىققا ئۇچرىدى.

Communist) «خىتاي كومپارتىيهسى 1921 – يىلى لېنىننىڭ «كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسىئونال  

International) ىنىڭ بىر تارمىقى سۈپىتىده قۇرۇلغان. مهزكۇر «كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسىئونال»

كاپىتالىستىك دۆلهتلهردىكى مهۋجۇت ھاكىمىيهتلهرنى ئاغدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇزاقتىن بۇيان ئىشهنچكه

ئېرىشهلمهي كهلگهن ماركىسىزم – لېنىنىزم ئىدىيهلىرىنى ئاساس قىلىدىغان سوتسىيالىستىك ھاكىمىيهت

ئورنىتىشنى مهقسهت قىلغان دۇنياۋى ھهرىكهتنىڭ مهركىزى ئىدى.

   ماۋ زېدوڭ 1949 – يىلى خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇپ، سوۋېت مهنبهلىك كوممۇنىزمنى ھاكىمىيهت

بېشىغا چىقاردى ۋه ھايالشىمايال خهلقئارالىق كوممۇنىزم ئىنقىالبىنىڭ ئاۋانگارتى دهپ قارىلىدىغان سوۋېت

ئىتتىپاقى بىلهن ئىتتىپاق تۈزدى. ماۋ زېدوڭنىڭ، شۇنداقال ماۋ زېدوڭنىڭ ئىدىئولوگىيهسىگه  ۋارىسلىق قىل-



غان، نۆۋهتتىكى خىتاي ھۆكۈمدارى (شى

جىنپىڭ)نىڭ (كۈرهش) نىشانى خىتايچه ئهسهرلهرده

ئوچۇق قىلىپ، ئامېرىكا باشالمچىلىقىدىكى

«دۇنيا ئېمپىرىيالىزمى» دهپ كۆرسىتىلگهن.

   ماۋ زېدوڭ «ئىدىيهنىڭ توغرا بولۇشى»نى ياكى

ئهنئهنىۋى ماركىسىزم – لېنىنىزمنى قوغلىشىش

جهھهتته سوۋېتتىكى قهتلىئامچى قاتىل جوسېف

سىتالىن (Joseph Stalin) بىلهن بهسلهشتى.

ئهمما، 1963 – يىلىغا كهلگهنده ماۋ زېدوڭ نىكىتا

خىرۇشوف (Nikita Khrushchev)نىڭ سىتالىننى

ئهيىبلىشىنى كوممۇنىزمدىن تانغانلىق دهپ

قارىغاچقا، ئۇالرنىڭ مۇناسىۋىتى بۇزۇلدى. خىتاي

سىياسىي بيۇروسى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شۇ

ۋاقىتتىن ئېتىبارهن دۇنيادىكى كوممۇنىستىك

ئىنقىالبقا يېتهكچىلىك قىلماقچى ئىكهنلىكىنى

كرىملېن (سوۋېت ھۆكۈمىتى)گه ئۇقتۇردى. 

   خىتاي كومپارتىيهسى 1960 – ۋه 1970 – يىلالردا

تهرهققىي قىلىۋاتقان دۆلهتلهردىكى سوتسىيال

دىكتاتۇرا ھاكىمىيهتلهرنى ھهم ماددىي، ھهم ھهربىي

جهھهتتىن يۆلهشكه باشلىدى، بولۇپمۇ ۋېيتنامنى

ئامېرىكاغا قارشى يۆلىدى. شۇنداقال، ئامېرىكانىڭ

ئاخىرىدا پۈتۈن شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيا

دۆلهتلىرىنى ھالىدىن كهتكۈزۈۋهتكهن

كوممۇنىستىك ئىنقىالبنى توسۇش ئۇرۇنۇشى

مهغلۇب بولدى.

  خىتاينىڭ ئۈچىنچى دۇنيا ئهللىرىدىكى

ئىنقىالبالرنى قولالش سالمىقى 1966 – يىلىدىن

1976 – يىلىغىچه داۋامالشقان (ئاتالمىش)

«مهدهنىيهت ئىنقىالبى» سهۋهبلىك تۆۋهنلهپ

قالمىدى. بۇ ھهرىكهتته ماۋ زېدوڭ «قىزىل

قوغدىغۇچىالر» دهپ ئاتالغان تهلۋىلهرنى ئۆز

پارتىيهسىنىڭ ئهمهلدارلىرىغا قارشى قۇتراتتى.

مهزكۇر ئىنقىالب تاكى 1976 – يىلى ماۋ زېدوڭ

ئۆلگهنگه قهدهر خىتاينى مالىمانچىلىققا پاتۇردى ۋه

بۇ جهرياندا ماۋ زېدوڭنىڭ خوتۇنى جياڭ چىڭ «تۆت

كىشىلىك گۇرۇھ» دهپ ئاتالغان گۇرۇھتىكى (ۋاڭ

خوڭۋېن، جاڭ چۈنچياۋ ۋه ياۋ ۋېنيۈهندىن ئىبارهت)

ئۈچ نهپهر شېرىكى بىلهن بىلله ھاكىمىيهتنى قولغا

كىرگۈزۈشكه ئۇرۇندى.

    ئاخىرىدا  يهنه  بىر قاتتىق  قول  كوممۇنست دېڭ 

شياۋپىڭ بۇ تهلۋىلىكلهرنى بېسىقتۇردى ۋه خىتاينى

تېخىمۇ پراگماتىك ئىدىئولوگىيهلىك يۆنىلىشكه

يۈزلهندۈردى.

  نهتىجىده، دېڭ شياۋپىڭ خىتاينى قاالق،

ھاكىممۇتلهق بىر دۆلهتتىن 2010 – يىلالرنىڭ

ئاخىرىدىكى ھالىتىگه ئهكهلگهن، ئىسالھ

قىلىنغان خىتايچه كوممۇنىزمنى ۋۇجۇدقا چىقاردى.

دېڭ شياۋپىڭنىڭ كوممۇنىزمدىن ئىبارهت بۇ

ۋىرۇسنى تېخىمۇ پراگماتىك ھالهتكه

ئهكهلگهنلىكىنى ئۇنىڭ «مهيلى قارا مۈشۈك،

مهيلى ئاق مۈشۈك بولسۇن، چاشقان تۇتالىسىال

ياخشى مۈشۈكتۇر» دېگهن سۆزىدىن كۆرۈۋېلىشقا

بولىدۇ. ئهڭ ئاشقۇن كوممۇنىستالرغىمۇ «كاپىتالىزم

يولىغا ماڭغان ھوقۇقدار» دېگهن قالپاق

كىيگۈزۈلگهن، پۈتۈن مهملىكهت ئايلىنىشتىن

توختاپ قالغان ئاشۇنداق بىر ۋهزىيهتته بۇ خىل

ئۆزگىرىش ئىنقىالب خاراكتېرلىك ئىدى.

  كوممۇنىستىك خىتاي تارىخى جهھهتتىكى

نوپۇزلۇق تارىخشۇناس ۋه ئامېرىكا دېڭىز

ئارمىيهسى ئاكادېمىيهسىنىڭ خىتاي ھهربىي تارىخى

پروفېسسورى يۈ ماۋچۈن «دېڭ شياۋپىڭ خىتاي

ئىدىئولوگىيهسىنى ھېچقانچه ئۆزگهرتمىگهن» دهپ

قارايدۇ.

  «بىز دېڭ شياۋپىڭنىڭ خىتاينىڭ

ئىدىئولوگىيهسىنى ئۆزگهرتىش سالمىقىنى

كۆپتۈرۈۋهتمهسلىكىمىز الزىم. مۇھىمى، خىتاي

خهلق جۇمھۇرىيىتى دېڭ شياۋپىڭ دهۋرىدىمۇ يهنىال

كوممۇنىستىك تۈزۈمنى ساقالپ قالدى. ماۋ زېدوڭ

دهۋرىدىكى نۇرغۇن ئۇللۇق پىرىنسىپ ۋه ئادهتلهر

ھېلىھهم خىتاينىڭ سوغۇقچىلىق ئۇرۇشىدىن

كېيىنكى دۇنيادىكى دۆلهت بىخهتهرلىكى ۋه

خهلقئارالىق بىخهتهرلىك جهھهتلهردىكى ئۇللۇق

چۈشهنچىلىرىنى بهلگلىمهكته» دهيدۇ ترامپنىڭ

پرىزدېنتلىق مهزگىلىده دۆلهت ئىشلىرى

مهھكىمىسىنىڭ خىتاي سىياسىتى جهھهتته

ھالقىلىق رول ئوينىغان يۈ ماۋچۈن (1).

    مهسىلهن، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى

ئامېرىكا يېتهكچىلىكىده خىتايغا قارشى

خهلقئارالىق سۇيقهست پىالنالنغانلىقىغا قهتئىي

ئىشىنىدۇ. خىتاينىڭ   گېپىچه،  ئۇنىڭ   ئاساسلىق 
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دۈشمىنى بولمىش ئامېرىكا خىتاينى چهكلهپ،

ئۇنىڭ زامانىۋىلىشىشىغا ۋه تهرهققىياتىغا

توسقۇنلۇق قىلماقچى. نۆۋهتته خىتاينىڭ

ھاكىمىيهت ئىدىيهسى دهپ تونۇلغان ماركىسىزم –

لېنىنىزم – ماۋ زېدوڭ ئىدىيهسىدىمۇ «دۈشمهن

سىياسىتى» ئهڭ ئاساسلىق ئاالھىدىلىكلهردىن

بىرى سانىلىدۇ. مهزكۇر ئۇقۇمدا غهربتىكى

دېموكراتىك كۈچلهرنىڭ ئىدىئولوگىيهلىك

بۇزغۇنچىلىقىغا قارشى ئىزچىل سهگهكلىكنى

ساقالش تهلهپ قىلىنىدۇ.

   يۈ ماۋچۈن «خىتاينىڭ ماۋ زېدوڭدىن كېيىنكى

ئالىي رهھبهرلىرىدىن دېڭ شياۋپىڭ، جياڭ زېمىن،

خۇ جىنتاۋ، شى جىنپىڭ قاتارلىقالر خىتايدا

كوممۇنىستىك تۈزۈمنى ساقالپ قېلىش ۋه خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهش

ئۈچۈن، ۋاشىڭتوننىڭ جوڭنهنخهي بىلهن يېقىندىن

باردى – كهلدى قىلىشىغا قارىماستىن، ھهممىسىال

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ھهرقانداق جهھهتته

خىتاينى <چهكلهش>كه بهل باغلىغان دهرىجىدىن

تاشقىرى ياۋۇز كۈچ قىلىپ سۈرهتلهشكه پۈتۈن

كۈچى بىلهن تىرىشىپ كهلدى» دهيدۇ (2).

   ماۋ زېدوڭدىن كېيىن ھېچبىر خىتاي رهھبىرى

قاتمال، ئهنئهنىۋى كوممۇنىستىك ئىدىئولوگىيهگه

شى جىنپىڭدهك چىڭ يېپىشىپ باقمىدى. شى

جىنپىڭ 2012 – يىلى تهختكه چىقىپ ئۇزاق

ئۆتمهيال، ئۆزىنىڭ نىسپىي يوشۇرۇن مهدهنىيهت

ئىنقىالبىنى قوزغاپ، ئۆلكه دهرىجىلىك (چوڭچىڭ

شهھىرى) پارتكومنىڭ سېكرېتارى بو شىلهي،

ساقچى – ئىستىخبارات ۋه بىخهتهرلىك ساھهسىنىڭ

كاتتىبېشى جوۋ يوڭكاڭ، شۇنداقال مهركىزىي

ھهربىي كومىتېتنىڭ سابىق مۇئاۋىن رهئىسى گو

بوشيوڭ قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان نهچچه

مىڭلىغان ئهمهلدارنى سىياسىي جهھهتتىن

تازىلىدى.

   شى جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا كوممۇنىزم

قايتىدىن جانالندۇرۇلدى. 2000 – يىللىرىنىڭ

دهسلىپىدىكى ئىنتېرنېتتىكى چهكلىك پىكىر

ئهركىنلىكىمۇ تامامهن يوق قىلىندى. خىتاي تور

دۇنياسىدا (كارتون فىلىمدىكى) ۋىننى ئېيىقىنىڭ

سۈرىتى ئۇنىڭغا ئانچه – مۇنچه ئوخشاپ قالىدىغان

شى جىنپىڭغا   كىنايه    سۈپىتىده    ئىشلىتىشكه

 

باشلىۋىدى، مهزكۇر ئېيىقنىڭ سۈرىتى خىتايدىكى

دۆلهت تاراتقۇلىرىنىڭ ھهممىسىده بىردهك

چهكلهندى.    

  خىتايدا كىشىلهر شى جىنپىڭغا قارشى گهپ

قىلىشتىن قورقىدۇ، شۇنداق بولۇشى ھهم تهبىئىي

ئهھۋال. چۈنكى، مهزكۇر رېجىم ئىدىئولوگىيهلىك

بىردهكلىكنى زورالپ تاڭىدۇ. خىتايدىكى دوستلىرى

بىلهن دائىم ئاالقىلىشىپ تۇرىدىغان ئامېرىكالىق

بىر پروفېسسور ماڭا ئۆزىنىڭ يۈزلىگهن خىتاي

بىلهن بولغان پارىڭىدىن، شى جىنپىڭغا بولغان

نارازىلىقنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى

ئېنىق ھېس قىلغانلىقىنى ئېيتتى. «مهن شى

جىنپىڭغا قارشى بارغانسېرى كۆپلىگهن ۋايساش –

قاقشاشالرنى ئاڭالۋاتىمهن. ھالبۇكى، ئۇالر ئىلگىرى

سىياسىي كۆز قاراشلىرىنى ھهرگىز باشقىالرغا دهپ

يۈرمهيتتى. لېكىن، ھازىر مهن ئۇالرنى دېيىشكه

زورلىمىساممۇ، ئۇالر ئۆز دۆلىتىده يۈز بېرىۋاتقان

ئىشالردىن تولىمۇ پهرىشان ئىكهنلىكىنى سۆزلهپ

كېتىدۇ. بولۇپمۇ ئۇالر شى جىنپىڭ يوقالسا

خىتاينىڭ ھازىرقىدىن ياخشىلىنىپ

قالىدىغانلىقىنى ھهرخىل ئۇسۇلدا

ئىپادىلىشىۋاتىدۇ» دېدى مهزكۇر ئاكادېمىك.

   خىتاينىڭ مهزكۇر ئالىي رهھبىرى ئاجايىپ ئىش-

تىن بىرنى قىلدى، يهنى ئۇ ھازىر جوڭنهنخهي دېگهن

نام بىلهن تونۇلغان جايدىكى، ئىلگىرى ماۋ زېدوڭ

تۇرغان رهھبهرلهر قورۇسىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ھالبۇكى، بۇ

جاي  2013 – يىلى شى جىنپىڭ كۆچۈپ كىرگهنگه

قهدهر ماۋ زېدوڭ مۇزېيى قىلىنغانىدى.

    شى جىنپىڭ 1953 – يىلى تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇ بىر

مهھهل ماۋ زېدوڭنىڭ يېقىن سهپداشلىرىدىن ۋه

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرىدىن بولغان

شى جوڭشۈننىڭ ئوغلىدۇر. شى جىنپىڭ ئۆزىنىڭ

ئائىلىسى ۋه پارتىيه ئىچىدىكى مۇناسىۋىتىگه

تايىنىپ تهختكه چىققان كوممۇنست «شاھزاده» دهپ

قارىلىدۇ. شى جىنپىڭنىڭ دادىسى 1962 – يىلى

ھوقۇقتىن ئېلىپ تاشالنغان ۋه شى جىنپىڭمۇ

مهدهنىيهت ئىنقىالبىدا شهنشى ئۆلكىسىنىڭ چهت

بىر يېزىسىغا پالىنىپ، شۇ يهرده يهتته يىلنى

جىسمانىي ئهمگهك بىلهن ئۆتكۈزگهن.

  شى جىنپىڭ ئۆزىنىڭ ئىدىئولوگىيهلىك

ساداقىتىنىڭ  ئهمهلىي   پاكىتى   سۈپىتىده   1974-



يىلى 21 يېشىدا خىتاي كومپارتىيهسىگه كىرىپ،

مهدهنىيهت ئىنقىالبىدىكى زۇلۇمالرنىڭ ئۇنى

باشقىالرغا ئوخشاش كوممۇنىستىك تۈزۈلمىنىڭ

دۈشمىنىگه ئايالندۇرالمىغانلىقىنى نامايهن

قىلغان. ئهكسىچه، چهت يېزىدىكى زۇلمهتلىك

يىلالر ئۇنىڭ ئىدىئولوگىيهلىك ئاشقۇنلۇقىنى

تېخىمۇ كۈچهيتىۋهتكهن.

   شى جىنپىڭنىڭ خىتاي ھۆكۈمهت مهنبهلىرىدى-

كى رهسمىي تهرجىمىھالىدا، ئۇنىڭ چىڭخۇا

ئۇنىۋېرسىتېتى ئادىمىيهت پهنلىرى

ئىنىستىتۇتىنىڭ ماركىسىزم نهزهرىيهسى ۋه

سىياسىي مائارىپ كهسپىده باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانى

ئالغانلىقى كۆرسىتىلگهن. مهزكۇر تهرجىمىھالدا

يهنه شى جىنپىڭنىڭ قانۇن پهنلىرى دوكتورلۇق

ئۇنۋانىغا ئېرىشكهنلىكىمۇ تىلغا ئېلىنىدۇ.

ھالبۇكى، خىتايدىكى كوممۇنىستىك تۈزۈلمىنىڭ

نامدىال مهۋجۇت بولغان بىر قانۇن سىستېمىسىغا

ئىگه ئىكهنلىكىنى نهزهرگه ئالغاندا، مهزكۇر

ئىلمىي ئۇنۋاننىڭ سالمىقىدىن گۇمان قىلماي

تۇرغىلى بولمايدۇ. گهرچه خىتايدا ھوقۇق ۋه

ئهركىنلىك ھهققىدىكى دهبدهبىلىك ئىبارىلهر

بىلهن تولغان ئاساسىي قانۇن بار بولسىمۇ، لېكىن

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا

قانۇن تامامهن پارتىيهنىڭ خاھىشىغا بويسۇنىدۇ ۋه

بويسۇنماقتا. مهسىلهن، ئاساسىي قانۇندا «خىتاي

خهلق جۇمھۇرىيىتىده بارلىق ھوقۇق خهلققه

مهنسۇپ» دېيىلگهن. ئهمهلىيهتته بولسا،

خىتايدىكى بارچه ھوقۇق خىتاي كومپارتىيهسىگه

مهنسۇپ، شۇنداقال بۇ ھوقۇق خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسى، بىخهتهرلىك ئورگانلىرى ۋه ساقچىالر

ئارقىلىق كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان. بۇنىڭدىن

سىرت، خىتاي ئاساسىي قانۇنىدا دېموكراتىيه،

كىشىلىك ھوقۇق ۋه ئهركىنلىكنىڭ سىياسىي

تۈزۈلمىنىڭ ماھىيهتلىك تهركىبلىرىدىن

ئهمهسلىكى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خىتاي

(ئۆزىنىڭ دهۋا قىلغىنىدهك) جۇمھۇرىيهتمۇ ئهمهس،

ئۇنىڭغا ئىشچىالر سىنىپىمۇ ھۆكۈمرانلىق

قىلمايدۇ. خىتاي كومپارتىيهسىنى ئىشچى –

دېھقانالرنىڭ ئىتتىپاقى سۈپىتىده كۆرۈپ، ئۇنىڭ

دىكتاتۇراسىنى دېموكراتىك  دهپ تۇرۇۋېلىشمۇ خاتا. 
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خىتايدا ھوقۇق ھاكىمىيهت بېشىدىكى

چىرىكلهشكهن سهرخىلالرنىڭ قولىغا

مهركهزلهشكهن بولۇپ، بۇ (قانداقتۇر جۇمھۇرىيهت

ۋهھاكازاالردىن بهكرهك) ئوغرى – قاراقچىالرنىڭ

ھۆكۈمرانلىقىدىكى دۆلهتكه ئوخشايدۇ.

  خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى شهكىللهندۈرگهن

تېخىمۇ كهڭ دائىرىلىك ئىدىئولوگىيهلىك

تهھدىتنى چۈشىنىش ئۈچۈن (ئاۋۋال) شى

جىنپىڭنى چۈشىنىش زۆرۈر. شى جىنپىڭ 2012 –

يىلى ھاكىمىيهتنى قولىغا ئېلىشتىن ئىلگىرى،

خىتاينىڭ ئاممىۋى تاراتقۇ ئاپپاراتلىرى ئۆزىنىڭ

يېتهكچى ئىدىئولوگىيهسىنى، يهنى خىتايچه

ئاالھىدىلىككه ئىگه سوتسىيالىزمنى

خۇنۈكلهشتۈرۈشكه ئۇرۇنغانىدى. ئهمهلىيهتته،

خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ئهگىشىۋاتقىنى دهسلهپته

كارل ماركىس (Carl Marx) تهرىپىدىن

نهزهرىيهلهشتۈرۈلگهن ۋه ۋىالدىمىر لېنىن، جوسېف

سىتالىن ۋه ئىدىئولوگىيهلىك ماركىسىزم –

لېنىنىزمنىڭ باشقا مۇرتلىرىغا ئوخشاش ۋهھشىي

كىشىلهر تهرىپىدىن ئهمهلىيهتكه چهكتىن ئاشۇرۇپ

تهدبىقالنغان ئهنئهنىۋى كوممۇنىزمدۇر.

   شى جىنپىڭنىڭ پارتىيه تهرىپىدىن بېكىتىلگهن

تهرجىمىھالىدىكىدىن باشقا، ھېچقانچه ئۇچۇرىنى

تاپقىلى بولمايدۇ. مهزكۇر كىتابتا ئاشكارىالنغۇسى

يېڭى تهپسىالتالر، ئۇشبۇ دىكتاتۇر ھهققىدىكى

ئادهمنى چۆچۈتىدىغان يېڭى ئۇچۇرالرنىڭ تۇنجى

قېتىم ئوتتۇرىغا چىقىشىدۇر.

   شى جىنپىڭنىڭ ماۋ زېدوڭ قوزغىغان مهدهنىيهت

ئىنقىالبىدىن ئامان قالغۇچىلىقتىن ئىبارهت ئارقا

كۆرۈنۈشى ئۇنىڭ كوممۇنىزمغا ۋه كوممۇنىزمنىڭ

خۇنۈك قىممهت قاراشلىرىغا بولغان ئىشهنچىنىڭ

ئهڭ تۆۋهن چهككه چۈشۈشىگه، شۇنداقال

«(ئىككىلى تهرهپ نهپ ئالىدىغان ئهمهس) چوقۇم

مهن پايدا ئېلىشىم، سهن زىيان تارتىشىڭ كېرهك»

دهيدىغان ئىدىئولوگىيهلىك ئۇرۇش ئادىتىنىڭ

يېتىلىشىگه سهۋهب بولغان. شى جىنپىڭ بىر تهرهپ

نهپ ئالسا، يهنه بىر تهرهپ چوقۇم زىيان تارتىدىغان

زوراۋانلىق سىياسىيسىغا ئىشىنىدۇ. (ئۇنىڭ

دۇنياسىدا) يهڭگۈچى شاھ، يېڭىلگۈچى قاقسهنهم

بولىدۇ. ئۇ «يهڭگۈچى ھهممىگه  ئېرىشىدۇ»  تىپى-



دىكى كوممۇنىزم مېتودىنى قوللىنىدۇ.

  شى جىنپىڭ ياخشى كۆرىدىغان ۋه

ھۆرمهتلهيدىغان ئۈچ ئادهم، ئۇ ھهممىدىن بهك

نهپرهتلىنىدىغان ئىككى ئادهم بار. شى جىنپىڭ

ھهممىدىن بهك رۇسىيهنى تىزگىنلهشته قورقۇتۇش

ۋه قهتلىئامدىن پايدىالنغان جوسېف سىتالىنغا

ھهۋهس قىلىدۇ ۋه ئۇنىڭغا يېتىشىۋېلىشنى

ئوياليدۇ. بۇنىڭدىن سىرت، سىتالىن ئۆزى

ياقتۇرمايدىغان قىزىل ئارمىيه گېنېراللىرىنى

مۇۋهپپهقىيهتلىك يوقاتقان بولۇپ، شى جىنپىڭ بۇ

جهھهتتىمۇ خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىدىكى

كۈشهندىلىرىنى تۈركۈملهپ تازىالش ئارقىلىق

سىتالىن بىلهن بهسلىشىۋاتىدۇ.

    شى جىنپىڭ ھهۋهس قىلىدىغان ئىككىنچى ئادهم

ئادولف ھىتلېر(Adolph Hitler)دۇر. چۈنكى

ھىتلېردىن ئىبارهت بۇ ناتسىست جالالت يېقىنقى

زامان تارىخىدا دۇنيا ھاكىمىيىتىنى قولىغا

كىرگۈزۈشكه ئهڭ يېقىنالشقان ئادهم ئىدى. شۇ

ۋهجىدىن، شى جىنپىڭ ھىتلېرنى تاالنت ئىگىسى

ۋه قهھرىمان دهپ قارايدۇ. ئۇ ھىتلېرنىڭ

«كۈرهشلىرىم» دېگهن كىتابىنى ئوقۇغان ۋه ئۇنىڭ

كىالسسىك مۇزىكا دىتىغا ھهۋهس قىلغان. شى

جىنپىڭ ھىتلېرغا شۇ دهرىجىده ھهۋهس قىلىدۇكى،

ئۇ ھىتلېرنىڭ ھهيكىلىنى ياساتقان ۋه بىر مهھهل

تۇرالغۇسىدا ناتسىستالرنىڭ ھهربىي فورمىسىنى

ساقالپ يۈرگهن. بۇنىڭدىن سىرت، شى جىنپىڭ

مۇزىكا مهستانىسى ۋه كهسپىي مۇزىكانت،

دېيىلىدۇ. ئۇنىڭ ئايالىمۇ خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ ناخشىچىسىدۇر.

   شى جىنپىڭ ھىتلېرنىڭ يهھۇدىيالرنى قىرغىن

قىلغانلىقىغا ۋه بارلىق گېرمانىيه شىركهتلىرىنى

دۆلهت ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزۈۋالغانلىقىغا

تولىمۇ ھهۋهس قىلىدۇ. ئالدىنقى قىلمىش

(ھىتلېرنىڭ يهھۇدىيالرنى قىرغىن قىلغانلىقى)

شى جىنپىڭنىڭ خىتاي ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى

شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرنى ئېزىشىدىكى

ئۆرنهكتۇر. نۆۋهتته شهرقىي تۈركىستاندا بىر

مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر «مۇسۇلمانالرنىڭ

تېرورلۇقىدىن  ئهندىشه  قىلىش» باھانىسىده  يى-

غىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالنغان.

   شى جىنپىڭ ھهۋهس قىلىدىغان ئۈچىنچى ئادهم

ماۋ زېدوڭدۇر. ماۋ زېدوڭنىڭ سابىق

ياردهمچىسىنىڭ ئاشكارىلىشىچه، مىليونلىغان

خىتاي پۇقراسى خىتاي كومپارتىيهسى سهۋهبچى

بولغان ئاچارچىلىقنىڭ دهردىده ئىڭراۋاتقاندا، ماۋ

زېدوڭ تولىمۇ ئىسراپچىلىق بىلهن زىياپهت

ئۆتكۈزۈپ، يهپ – ئىچىپ يۈرگهن ۋه (ژۇرنىلىمىزنىڭ

بهشىنچى سانىدىكى <سىز تونۇمايدىغان ماۋ

زېدوڭ> دېگهن ماقالىدىمۇ تىلغا ئېلىنغىنىدهك)

تولىمۇ ئهيىش – ئىشرهتلىك تۇرمۇش كهچۈرگهن. ماۋ

زېدوڭ داۋجياۋ تهرىقىتىنىڭ «ئاشنا قانچه كۆپ

بولسا ئۆمۈر شۇنچه ئۇزىرايدۇ» دهيدىغان (مهينهت،

بىمهنه) ئېتىقادىنى ئۆز ئهمهلىيىتىده ۋايىغا

يهتكۈزۈپ، بىخهتهرلىك خادىملىرى تۇتۇپ كهلگهن

قىزالر بىلهن كۆڭلىنى ئاچاتتى. «ماۋ زېدوڭنىڭ

خۇسۇسىي دوختۇرىنىڭ ئهسلىمىسى» دېگهن

كىتابنى يازغان لى جىسۈينىڭ بايانىچه، ماۋ زېدوڭ

يهنه ئۆزىنىڭ نۇرغۇن ئاشنىلىرىغا جىنسىي كېسهل

يۇقتۇرۇپمۇ ئۈلگۈرگهن.   

  شى جىنپىڭ ماۋ زېدوڭغا ئوخشاشال ئۆزىنىڭ

رهسىملىرىنى خىتاي تاراتقۇلىرىغا ۋه جهمئىيهتنىڭ

پۈتۈن بۇلۇڭ – پۇچقاقلىرىغا ئاسقۇزدى. شۇنداقال، ئۇ

يهنه ماۋ زېدوڭغا ئوخشاشال 31 مىليون

خىرىستىياننى (ۋه پۈتكۈل مۇسۇلمان ئۇيغۇر

قهۋمىنى، ت) ئۆز ئىچىگه ئالغان دىنغا ئېتىقاد

قىلغۇچىالرنى كهڭ كۆلهمده باستۇردى. شى جىنپىڭ

يهنه كوممۇنىستالرنىڭ ئهنئهنىسىگه ۋارسلىق

قىلىپ، خىرىستىيانالرنىڭ دىنسىز خىتاي

ھاكىمىيىتىدىن يوشۇرۇن ياسىۋالغان ئۆي ئىچى

چېركاۋلىرىنى توپا تۈرتۈش ماشىنىسى بىلهن

تۈزلهتكۈزۈۋهتتى.

  تىبهتتىكى كهڭ كۆلهملىك باستۇرۇش شى 

 جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ يهنه بىر بهلگىسىدۇر.

تىبهت بۇددىستلىرى دۆلىتىنىڭ مۇستهقىللىقىنى

قايتىدىن قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن دائىم

ئۈستىبېشىغا بېنزىن چېچىپ، ئۆزىنى

كۆيدۈرۈۋېلىۋاتىدۇ.

     شى جىنپىڭ  تهختكه  چىققاندىن بۇيان ئىزچىل 
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سىتالىن، ھىتلېر ۋه ماۋ زېدوڭغا ئوخشاش جالالت

پادىشاھلىق ئوبرازىنى ساقالپ كېلىۋاتىدۇ. ئۇ

ھازىر مۇشۇ ئۈچ مۇستهبىت قاتىلنىڭ

بىرىكمىسىگه ئايالندى.

    شى جىنپىڭ نهپرهتلىنىدىغان ئىككى ئادهمنىڭ

بىرى (ماۋ زېدوڭدىن كېيىنكى كوممۇنست

ئىسالھاتچى) دېڭ شياۋپىڭ، يهنه بىرى ئامېرىكا

پرىزدېنتى رونالد رېگان (Ronald Reagan)دۇر.

   شى جىنپىڭنىڭ دېڭ شياۋپىڭدىن نهپرهتلى-

نىشىدىكى سهۋهب، شى جىنپىڭ 15 ياشقا كىرگهن

يىلى ئۇنىڭ دادىسى (شى جوڭشۈن) دېڭ شياۋپىڭ

تهرىپىدىن تۈرمىگه تاشالنغان ۋه ئىنساننىڭ

نىجاسىتىنى يېيىشكه مهجبۇرالنغانىدى. شۇ

ۋهجىدىن، ئهمدى خىتايدا ئالىي ھوقۇقنى قولىغا

كىرگۈزگهن شى جىنپىڭ دېڭ شياۋپىڭنىڭ

جهمهتىدىكىلهردىن ئۆچ ئالماقتا. بۇنىڭغا خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ئهنباڭ سۇغۇرتا گۇرۇھى چهكلىك

شىركىتىنى پېچهتلهپ، جىنايىتىنى

بىلدۈرمهستىنال شىركهت مۇدىرى، دېڭ

شياۋپىڭنىڭ تۇغقىنى ۋۇ شياۋخۇينى قولغا

ئالغانلىقىنى مىسال كهلتۈرۈش مۇمكىن. 

   شى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكا پرىزدېنتى رېگانغا

ئۆچ بولۇپ قېلىشىغا، رېگاننىڭ پرىزدېنتلىق

مهزگىلىده سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ۋهيران بولۇشى

ئۈچۈن كۈچ چىقارغانلىقى سهۋهب بولغان. رېگان

1982 – يىلىدىكى نۇتقىدا «ھازىر گېپىنى

قىلىۋاتقىنىم ئهركىنلىك ۋه دېموكراتىيهنى قولغا

كهلتۈرۈشنىڭ ئۇزاق مۇددهتلىك پىالنى ۋه

ئۈمىدىدۇر. ئهركىنلىك ۋه دېموكراتىيه ئۆتمۈشته

ئهركىنلىكنى بوغۇپ، كىشىلهرنى ئۆزىنى

ئىپادىلهش ئىمكانىيىتىدىن مهھرۇم قىلغان باشقا

مۇستهبىتلهرنى تارىخنىڭ كۈل دۆۋىلىرىگه

كۆمۈۋهتكىنىدهك، ماركىسىزم – لېنىنىزمنىمۇ

ئوخشاش تهقدىرگه دۇچار قىلىدۇ» دېگهنىدى. شى

جىنپىڭ رېگاننىڭ پۈتۈن كوممۇنىستىك

سىستېمىنى ۋهيران قىلىۋهتكهنلىكى سهۋهبلىك،

ئۇنىڭدىن نهپرهتلىنىدۇ. يۇقىرىقى ماۋ زېدوڭ،

سىتالىن ۋه ھىتلېردىن ئىبارهت ئۈچ شهخسكه

بولغان مهپتۇنلۇق ۋه دېڭ شياۋپىڭ بىلهن رېگاندىن

نهپرهتلىنىش خىتاينىڭ مهزكۇر ئالىي رهھبىرىنىڭ

پۈتۈن  سىياسىي ھاياتىنىڭ  تۈسىنى  بهلگىلىگهن.

1980 – يىلالردىن باشالپ ۋه شۇنىڭدىن كېيىنكى

نهچچه ئون يىلدا، خىتايدا «ئىسالھات – ئىشىكنى

ئېچىۋېتىش» سىياسىتى يولغا قويۇلغان بولغاچقا،

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ

يېتهكچى ئىدىيهسىنى يوشۇرۇشقا پۈتۈن كۈچىنى

سهرپ قىلدى. ئىدىئولوگىيهلىك نۇتۇقالر پارتىيه

ئىچى يىغىنلىرىدىال ۋه ئۈچ سائهتته ئاران ئوقۇپ

تۈگىتىلىدىغان كومپارتىيه تۆھپىنامىسى

(ھۆكۈمهت خىزمىتى دوكالتى)دىال سۆزلىنىدىغان

بولدى. دۇنيا مىقياسىدىكى غهيرىي كوممۇنىستىك

دۆلهتلهردىن كېلىدىغان كهڭ كۆلهملىك ياردهمگه

ئېرىشىش ئىستراتېگىيهسىنىڭ بىر قىسمى

سۈپىتىده، خىتاينىڭ تهشۋىقات ئاپپاراتلىرى

خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه ماركىسىزم –

لېنىنىزمنىڭ ئورنىغا قهستهن مۆتىدىلراق

ئاڭلىنىدىغان سوتسىيالىزم ئۇقۇمىنى ئىشلهتتى.

شۇنداقال، بۇ ئىستراتېگىيه خېلى زور دهرىجىده

ئۇتۇقلۇق بولدى.

  بۇالرنىڭ ھهممىسى شى جىنپىڭنىڭ قولىدا

ئۆزگهردى. 2018 – يىلى، خىتاي كومپارتىيهسى يهنه

بىر قېتىم ماۋ زېدوڭچه داھىي يارىتىشتىن ئىبارهت

سوتسىيالىستىك غايىنى ئوتتۇرىغا قويدى. شى

جىنپىڭ ماۋ زېدوڭدىن كېيىنكى ھهرقانداق خىتاي

رهھبىرىنىڭكىدىن كۈچلۈك ھوقۇقنى قولىغا

كىرگۈزدى. دېڭ شياۋپىڭ ماۋ زېدوڭنىڭ دۇنيا

كوممۇنىزم ئىنقىالبى ھهققىدىكى ئاشقۇن كۆز

قاراشلىرىنى ئۆزگهرتىش كېرهك دېگهن ۋه ماۋ

زېدوڭچه يولنى بىكار قىلىدىغان، ئهمما

كوممۇنىزمدىن ۋاز كهچمهيدىغان «ئىدىئولوگىيهدىن

ۋه ئىجتىمائىي تۈزۈمدىن ھالقىغان» يېڭى

ئىستراتېگىيهنى شۇنىڭ ئورنىغا دهسسهتكهنىدى.

دېڭ شياۋپىڭ دۇنيا تىنچلىقىنىڭ يېتىپ كېلىش

ئالدىدا تۇرغانلىقىغا ۋه خىتاينىڭ بۇنىڭدىن

ياخشى پايدىلىنىشى كېرهكلىكىگه ئىشىنهتتى. ئۇ

خىتاينى كاپىتالىستىك دۇنيا بىلهن زور كۆلهملىك

تىجارهت قىلىش ۋه ئۇالرنىڭ مهبلىغىگه ئېرىشىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلغان پراگماتىك

ئىستراتېگىيهنى ئوتتۇرىغا قويدى. «ئۆزىمىزنى

كۈچهيتىپ، پۇرسهت كۈتهيلى» دېگهن بۇ چاقىرىق

دېڭ شياۋپىڭ ئىدىيهسىنىڭ نامايهندىلىرىدىن

بىرى ئىدى. ھالبۇكى،  دۇنيا  تىنچلىقى  بۇزۇلغاندا، 
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خىتاي ھهم ئىقتىسادىي، ھهم ھهربىي جهھهتتىن

دۇنياغا خوجا بولۇشقا تهييارلىنىپ بولغان بوالتتى.

  خىتاي تانكىلىرى 1989 – يىلى ئىيۇندا

تيهنئهنمېن مهيدانىدىكى ئۈمىدكه تولغان

دېموكراتىكلىشىش ھهرىكىتىنى بىتچىت

قىلغاندىن كېيىن، خىتاي قارارمۇقارار ئامېرىكا

ھۆكۈمهتلىرىنىڭ ئۆزىگه قارىتا تىنچالندۇرۇش

سىياسىتى يۈرگۈزۈپ كهلگهنلىكىگه قارىماستىن،

يهنىال «ئامېرىكا خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ

تهرهققىياتىنى چهكلىمهكچى ۋه ئۇنى (خىتاي

كومپارتىيهسىنى) ئاغدۇرۇۋهتمهكچى» دېگهن

سۇيقهستچىلىك نهزهرىيهسىدىن ۋاز كهچمىدى.

  شى جىنپىڭنىڭ ئىدىئولوگىيهسى «خىتاي

چۈشى»دۇر. مهزكۇر «خىتاي چۈشى» ئۇقۇمى تۇنجى

قېتىم خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئامېرىكاغا

پهۋقۇلئادده قارشى ئىكهنلىكى بىلهن داڭ چىقارغان

مايور گېنېرالى لو يۈهن تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا

قويۇلغان. لو يۈهن 2013 – يىلى تۆتىنچى ئايدا

ئۆزىنىڭ «خىتاي چۈشى ۋه قۇدرهتلىك ئارمىيه

چۈشى» ھهققىدىكى تهرغىباتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ،

«<خىتاي چۈشى> كۈچلۈك دۆلهتكه ئايلىنىش

چۈشىدۇر. كۈچلۈك دۆلهتكه ئايلىنىش ئۈچۈن

كۈچلۈك ئارمىيهنىڭ بولۇشى زۆرۈر. كۈچلۈك

ئارمىيهسى يوق دۆلهت باي دۆلهت بوالاليدۇكى، ھهرگىز

كۈچلۈك دۆلهت بواللمايدۇ» دهپ يازىدۇ. ئۇنىڭ

قارىشىچه، خىتاينى قورشاپ تۇرغان دۈشمهن

كۈچلهرگه تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، ھهربىي كۈچنى

زورايتىش ئىختىيارلىق ئهمهس، بهلكى زۆرۈرىيهتتۇر.

ئۇ (بۇ سۆزلىرى ئارقىلىق) خىتاينىڭ تىنچ قهد

كۆتۈرۈشى ھهققىدىكى تىنىمسىز تهشۋىقاتالرنىڭ

غهربنىڭ نهزىرىده «خىتاي ھهرگىز ئۇرۇش قىلمايدۇ»

دهپ خاتا چۈشىنىۋېلىنغانلىقىنى دهلىللىگهنىدى.

   ئامېرىكا مهركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىنى

ئاساس قىلغان ئاشكارا مهنبهلهر مهركىزى لو يۈهن

يۇقىرىدىكى ماقالىسىنى ئېالن قىلغان ۋاقىتتا،

«خىتاي چۈشى»نىڭ توردا خىتاي پۇقرالىرى

ئارىسىدا ئالقىشقا ئېرىشهلمىگهنلىكىنى بايقىغان.

مهسىلهن، خىتاينىڭ سىنا بىلوگىدىكى

ئىنكاسالرغا كۆره، كۈندىلىك دائىمىي ئابونت سانى

445 مىليونغا يېتىدىغان مهزكۇر  ئىجتىمائىي  ئاالقه

سۇپىسىدىكىلهرنىڭ  ئارىسىدا بۇ  پىكىرنى قولالي-

دىغانالرنىڭ نىسبىتى ئوتتۇز پىرسهنتتىن تۆۋهن

بولغان. تهخمىنهن يهتمىش پىرسهنت خىتاي تورداش

ھهربىي كۈچنى زورايتىشنى تهرغىب قىلىدىغان

خىتاي چۈشىگه قوشۇلمىغان. مهزكۇر مهركهزنىڭ بىر

دوكالتىدا «نۇرغۇن كىشىلهر شهخسنىڭ بهخت –

سائادىتى، ئاساسىي قانۇنلۇق سىياسهت ياكى پاك

(چىرىك ئهمهس) ھۆكۈمهت تهكىتلهنگهن <خىتاي

چۈشى> ئىدىيهسىگه باشقىچه تهبىر بېرىشتى»

دېيىلگهن. بىر خىتاي تورداش «ئاددىي پۇقراالرنىڭ

چۈشىچۇ؟ بىزگه يهنه داۋاملىق ۋهكىللىك

قىلىنىۋېرهمدۇ؟ (يهنى بىز ئوي – خىيال، ئارزۇ –

ئارمانلىرىمىزنى ئۆزىمىز ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ

ئورنىغا، بىزگه نېمه الزىملىقىنى ھهرزامان كومپارتىيه

بهلگىلهمدۇ؟ ت) دۆلهت كۈچىيىپ، خهلق ئاجىز

قېلىۋېرهمدۇ؟» دهپ سورىسا، يهنه بىر تورداش

«قۇدرهتلىك ئارمىيهگه ئىگه بولۇش بالىلىرىمىزنىڭ

ساغالم سۈت ئىچهلهيدىغانلىقىدىن دېرهك بېرهمدۇ؟»

دېگهن. سوڭ زىشيوڭ ئىسىملىك بىر ئادۋوكاتمۇ

«خىتاي چۈشى ئاساسىي قانۇنلۇق دېموكراتىيه

چۈشىدۇر» دېگهن. يى چىڭشهن ئىسىملىك يهنه

بىرهيلهن لو يۈهننىڭ قۇدرهتلىك ئارمىيه تهرغىباتىنى

«ئاۋام خهلقنى ھهربىي ھاكىمىيهتنىڭ قۇللىرىغا

ئايالندۇرىدىغان، ئارمىيهنى ھهممىدىن مۇھىم

بىلىدىغان سىياسهت» دهپ تهنقىدلىگهن. خىتايدىكى

«يهرشارى ۋاقىت گېزىتى»نىڭ باش مۇھهررىرى خۇ

شىجىن لو يۈهننىڭ خىتاي چۈشى ھهققىدىكى بۇ

تهبىرىنى ئۆزىنىڭ سىنا مىكروبىلوگىدا قاتتىق

تهنقىدلهپ، دۆلهتنىڭ قايتىدىن گۈللىنىشى «خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىكى بىلهن دېموكراتىيهنى

ماھىرلىق بىلهن بىرلهشتۈرۈش»نى تهقهززا قىلىدۇ،

دېگهن.

   خىتاينىڭ بۇ ئالىي رهھبىرى (شى جىنپىڭ)گه

نىسبهتهن، «خىتاي چۈشى» دېموكراتىيه، ھوقۇق،

ھۆرلۈك، پۇرسهت ۋه باراۋهرلىكنى تهكىتلهيدىغان

«ئامېرىكا ئارزۇسى»دىن ئۆرنهك ئېلىش ئۇرۇنۇشىدۇر.

بۇ شى جىنپىڭنىڭ «مىللىي گۈللىنىش ۋه

چهتئهللىكلهرنىڭ ئۆتمۈشتىكى خورلىشىدىن

قۇتۇلۇش»تىن ئىبارهت، خىتاي رهھبهرلىرىنى دۇنياغا

خوجا  بولۇشقا  ئۈندهيدىغان،  ھهممه يهرنى قاپلىغان

تهشۋىقات تېمىسى ئارقىلىق كوممۇنىزم تهرغىباتىنى

سىناش ۋه يېيىش ئۇرۇنۇشىدۇر.
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  شى جىنپىڭ 2017 – يىلى ئونىنچى ئايدا

ئۆتكۈزۈلگهن خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ 19 –

قۇرۇلتىيىدىن كېيىن «خىتاي چۈشى»نى ۋاقتىنچه

قويۇپ تۇرغاندهك قىلىدۇ. شى جىنپىڭ ئاشۇ

قېتىملىق قۇرۇلتايدا خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ ۋهزىپه

مۇددىتىگه قويۇلغان يىل چهكلىمىسىنى بىكار

قىلغانلىقىنى جاكارلىدى، بۇ ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ

خىتاينىڭ ئالىي رهھبىرىلىك ئورنىدا مهڭگۈ

قاالاليدىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ.

  ماۋ زېدوڭنىڭ ۋهيران قىلغۇچ ھاكىمىيىتى ۋه

ئۇنىڭغا چوقۇنۇش ئهسهبىيلىكى ئاياغلىشىپ

قىرىق يىل ئۆتكهنده، شى جىنپىڭ خىتاينى

ئىككىنچى قېتىملىق شهخسكه چوقۇنۇش يولىغا

باشلىدى. 

  19 – قۇرۇلتايدىن كېيىن، شى جىنپىڭنىڭ

ئىدىئولوگىيهسى «شى جىنپىڭ يېڭى دهۋر خىتايچه

ئاالھىدىلىككه ئىگه سوتسىيالىزم ئىدىيهسى»

دېگهن نامدا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

نىزامنامىسىگه كىرگۈزۈلدى. بۇنىڭ نهتىجىسىده

«خىتاي چۈشى» تهشۋىقات لوزۇنكىلىرىنى، ئېالن

تاختىلىرىنى، مهكتهپلهرنى، گېزىتلهرنى، دۆلهت

كونتروللۇقىدىكى تېلېۋىزىيه قاناللىرىنى، تور

دۇنياسىنى ۋه ئىجتىمائىي تاراتقۇالرنى قاپلىدى.

«شى جىنپىڭ ئىدىيهسى» ماۋ زېدوڭنىڭ بارلىق

كوممۇنىستىك ئهسهبىيلىكىنى ئۆزىگه

مۇجهسسهملىگهن، ئهمما ئېلېكتىرونلۇق

تاراتقۇدىن ئىبارهت يېڭىچه تارقىتىش ۋاسىتىسىغا

ئىگه بولغان ھالهتته ئوتتۇرىغا چىقتى. 

  خوڭكوڭدىكى تهجرىبىلىك خىتاي ۋهزىيىتى

كۆزهتكۈچىسى ۋىللىي الم (Willy Lam) شى

جىنپىڭنىڭ يېتهكچىلىكىدىكى شهخسكه

چوقۇنۇش دولقۇنى يىلالر بويى داۋام قىلىدۇ، دهپ

مۆلچهرلىمهكته. «شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دهۋردىكى

خىتايچه سوتسىيالىزم ئىدىيهسىنىڭ خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ نىزامنامىسىغا كىرگۈزۈلۈشى

شى جىنپىڭنى ماۋ زېدوڭ بىلهن ئوخشاش ماقامغا

ئىگه قىلدى» دهيدۇ ئۇ.

  «بۇ يهنه شى جىنپىڭنىڭ تهختته يىگىرمه يىل

ئولتۇرالمىسىمۇ، 15 يىل  ئولتۇرۇشىنى قانۇنىيالش-

تۇرىدۇ. تهنقىدچىلهر <شى جىنپىڭ ئۆمۈرلۈك

پادىشاھ بولماقچى> دېيىشمهكته. ھازىر شى  جىن-

پىڭمۇ پهقهت ئۆزىنىڭال (رىقابهت، خىرس ۋه

پۇرسهتكه تولغان) 2030 – يىلالردا خىتاينى

يېتهكلىگۈدهك يىراقنى كۆرهرلىك ۋه قابىلىيهتكه

ئىگه ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلماقتا» (3).  

   (ئاتالمىش) «شى جىنپىڭ ئىدىيهسى» قانداقتۇر

يېڭى نهرسه بولماستىن، «خىتاي 2050 – يىلىغا

بارغاندا ياكى شۇنىڭدىن بۇرۇن، دهرىجىدىن

تاشقىرى كۈچكه ئايلىنىشى كېرهك» دهيدىغان

«خىتاي چۈشى»نىڭ ئازراقال پهردازالنغان

نۇسخىسىدۇر. نۆۋهتتىكى خىتاي مهركىزىي

سىياسىي بيۇروسىدا 1960 – يىلالردا تۇغۇلغان، شى

جىنپىڭنىڭ ئورۇنباسارى دهپ قارىغىلى بولىدىغان

ھېچكىم يوقلۇقىغا كۆره، شى جىنپىڭنىڭ كهم

دېگهنده 2027 – يىلىدىكى 21 – قۇرۇلتايغا قهدهر

تهختته ئولتۇرىدىغانلىقىغا جهزم قىلىشقا بولىدۇ.

شى جىنپىڭنىڭ ئىدىئولوگىيهسى 2018 – يىلى

ئۆكتهبىرده بىمهنىلىكته تېخىمۇ يۇقىرى پهللىگه

چىقتى. ئهينى ۋاقىتتا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

گېزىتى بولغان «خهلق گېزىتى»ده «شى جىنپىڭ

ئىدىيهسى»نىڭ كهلگۈسى ئوتتۇز يىلغا ئاالقىدار

قىسمى ئاددىيالشتۇرۇلۇش مهقسىتىده رهڭلىك

شهكىلده گرافىكالشتۇرۇلۇپ كۆرسىتىلدى. لېكىن،

بۇ گرافىكالر ئاددىيمۇ ئهمهس، چۈشىنىشلىكمۇ

ئهمهس، ئهكسىچه ئىتالىيه چۆپىسىمان تهشۋىقات

داشقاينىقىغا ئوخشايتتى.

   خىتاينىڭ كوممۇنىستىك دورامچىلىق دىنى ـــ

قۇتۇلۇش مۇساپىسى تارىخىنى تالالنغان تىلالر

بىلهن تولغان بابالر ئارقىلىق نامايهن قىلىدۇ. بۇ

خىل كوممۇنىزم دىنىدا، ئۇالرنىڭ پوپلىرى، يهنى

ھهممه يهرنى قاپلىغان سىياسىي ھهيئهتلىرى ۋه

رهھبهرلىرىنىڭ خاتالىقتىن خالىي ئىكهنلىكى ھه

دهپ كۆپتۈرۈلىدۇ. بۇ «دىن»نىڭ «پهيغهمبهر»لىرى،

«شهيتان»لىرى ۋه كوممۇنىزمچه تارىخنى

خالىغانچه ئۆزگهرتىش ياكى قايتىدىن شهرھلهش

ھوقۇقىغا ئىگه  مويسىپىت «ئايهتۇلالھ»الر

(شىئهلهرنىڭ ئۆزلىرى پهيدا قىلىۋالغان، دىنىي

يېتهكچىلىرىگه بېرىدىغان دىنىي ئۇنۋانى)

كومىتېتى بار. (مهزكۇر كوممۇنىزم «دىنى»دا)

پارتىيهگه بولغان سادىقلىق  ئهخالق – پهزىلهت؛

تارىختىن گۇمانلىنىش بىھۆرمهتلىك، «مۇرتهد»لىك

ۋه  ساتقىنلىق  دهپ  قارىلىدۇ. (مهزكۇر  كوممۇنىزم 
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دىنىدا يهنه) دۇنيادا تالالنغان ئىنسانالر، يهنى

خىتايالر؛ ۋهده قىلىنغان (مۇقهددهس) زېمىن، يهنى

خىتاي زېمىنى؛ ئىبادهتگاھالر، تاۋاپ قىلغۇچىالر،

بىر – بىرىگه زىت رېئاللىقالرغا بولغان ئېتىقاد،

ھهربىر كىشىنىڭ شهخسىي تۇرمۇشىغا چوڭقۇر

دهخلى قىلىش، شۇنداقال بالىالرغا خىتايچه

كوممۇنىزمنىڭ ئهقىده پىرىنسىپلىرىنى ئۆگىتىش

قاتارلىقالر بار.

   خىتاي كوممۇنىستىك رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ

خاتاسىزلىقىنى ئىسپاتالش ھهلهكچىلىكىدىال

يۈرىدۇ. پارتىيهدىكى تۆۋهن دهرىجىلىك كادىرالر دائىم

جازا، تهربىيهلهش ۋه ۋهزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇش

قىسمىتىگه دۇچ كېلىدۇ – يۇ، رېجىم

پىرامىداسىنىڭ يۇقىرى قهۋىتىدىكى پارتىيه

رهھبهرلىرىنىڭ خاتاسىزلىقى دهۋا قىلىنىدۇ.

(خىتايدىكى) بۇ تۈزۈلمىگه كۆره، پارتىيهنىڭ

قىلمىش – ئهتمىشلىرى ھهرۋاقىت توغرا بولىدۇ،

شۇنداقال خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ 89.5 مىليون

ئهزاسىنىڭ مهغلۇبىيهتلهرنى بۇرمىالپ چۈشهندۈرۈش

بىلهن مهشغۇل بولۇشى تهلهپ قىلىنىدۇ.

   خىتايدىكى بىر مىليارد 400 مىليون ئادهمگه

نىسبهتهن، ھۆكۈمدارالر ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

ئهمهلىيهتته بىر توپ ئوغرى – قاراقچىالر

ئىكهنلىكى، شۇنداقال (خىتايدىكى) تۈزۈلمىنىڭمۇ

ھهممه ئادهم يالغاندىن ئىشهنگهن قىياپهتكه

كىرىۋېلىشى كېرهك بولغان كۆز بويامچىلىق

ئىكهنلىكى بارغانسېرى ئايدىڭالشماقتا.

    مهزكۇر كۆز بويامچىلىق خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

كۈچلۈك تهشۋىقات، خاتا ئىستىخبارات تارقىتىش،

خۇپىيانه ھهرىكهت قىلىش ۋه بۇزغۇنچىلىق قىلىش

ئاپپاراتى ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىرىلغان زور

كۆلهملىك جامائهت پىكرىنى باشقۇرۇش

پروگراممىسىگه تايىنىپ، خىتاينىڭ ئىچى ۋه

سىرتىدا كىشىلهرنىڭ خاتىرىسىدىن ئورۇن ئالدى.

   بۇ كۆز بويامچىلىقنىڭ نىشانى خىتاي خهلقىنى ۋه

دۇنيانى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «مۇقهددهس»-

لىكىگه، خاتادىن خالىي ئىكهنلىكىگه ۋه

«نىجادكار» ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرۈشنى مهقسهت    

قىلىدىغان ھاكىممۇتلهقلىق چۈشىنى ئىشقا ئاشۇ-

رۇشتۇر.

  شى جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيىتى مهزگىلىده

جاكارالنغان يهنه بىر پىالن دۇنيادىكى بارلىق  ئىلغار 

تېخنىكا ساھهلىرىنى تىزگىنلهشنى نىشان قىلغان

«خىتاي ياسىمىچىلىقى 2025» پىالنىدۇر. بۇ

خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۈچىدىن پايدىلىنىپ،

تهرهققىي قىلىۋاتقان دۆلهتلهرده تاشيول، ئايرودروم ۋه

تۆمۈر يولالرنى ياساشنى كۈچ ۋه تهسىرنى زورايتىش،

شۇنداقال شى جىنپىڭنىڭ شهخسي كۆز قارىشى

بولغان «خىتاي چۈشى»نى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ

ۋاستىسى قىلىدىغان «بىر بهلباغ، بىر يول»

قۇرۇلۇشىغا ياندىشىپ كېلىدۇ.

   شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان «خىتاي چۈشى»

ماھىيهتته ئامېرىكانى ۋهيران قىلىش چۈشىدۇر.

مهسىلهن، شى جىنپىڭ خهلقئارالىق تىجارهتته

دولالرنىڭ ئورنىغا خىتاي پۇلىنى، يهنى «يۈهن»نى

دهسسهتمهكچى ۋه دۇنيا تىجارىتىنى خىتاي پۇلىغا

يۈزلهندۈرۈش ئارقىلىق ئامېرىكانى ئىقتىسادىي

جهھهتتىن گۇمران قىلماقچى. ئامېرىكانىڭ بۇ

خىرسقا تاقابىل تۇرۇشتىكى بىردىنبىر ئۈمىدى

خىتاي كومپارتىيهسىنى خىتاي تهختىدىن غۇلىتىپ

تاشالشتۇر.
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سىزمىدىن
مهدهنىيهت
روجهكلىرىگىچه

زۇلھايات ئۆتكۈر( شىۋېتسىيه)

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى



  بىر مهدهنىيهتنىڭ ئۇزۇنغىچه مهۋجۇت بولۇپ

تۇرىشىدا مهدهنىيهتنىڭ تارقىلىشى ئىنتايىن

مۇھىم بولۇپ، ئۇيغۇرالر تارىختىن بۇيان مهدهنىيهت

ئالماشتۇرۇشنىڭ ناماياندىسىنى يارىتىپ كهلگهن

مىللهتتۇر.

  قازاقىستانلىق داڭلىق ئۇيغۇر رهسسامى ھاشىم

قۇربان ئهسهرلىرىده قويۇق مىللىي پۇراق بىلهن

مودېرنىزىملىق ئۇسلۇب يارىتىش بىرىككهن بولۇپ،

ئۇنىڭ ئهسهرلىرى ناھايىتى يۇقىرى بهدىئىي

قىممهتكه ئىگه ۋه تۇرمۇش پۇرىقى كۈچلۈك بولۇپ،

ئۇيغۇرالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى ۋه ئىجتىمائىي

ھاياتى ئاساسىي تېما قىلىنغان. 

  رهسسام ھاشىم قۇربان رهسىم ئىجادىيىتىدىن

باشقا يهنه قاپاق سهنئىتى ئىجادىيىتىنىڭمۇ

ئاۋانگارتلىرىدىن بىرى بولۇپ،  كۆپلىگهن

ئهسهرلهرنى ۋۇجۇتقا چىقارغان . رهسسامنىڭ قاپاق

سهنئىتى ئىجادىيهت ئهسهرلىرى نهپىس ۋه كۆركهم

بولۇپ، ئۇيغۇر تارىخى ۋه ئۇيغۇر مهدهنىيهتىنىڭ

كۆركى بولغان ئۆرپ ئادهت،ئېتىقادلىرىمىزنى قاپاق

ئۈستىگه مۇجهسسهملىگهن. ئۇ ئۆزىنىڭ ئهركىن

تهپهككۇرى ۋه يۈكسهك ماھارىتى بىلهن ، ئاددىي

قاپاق ئۈستىگه ئۇيغۇرالرنىڭ  ئۇيغۇرالرنىڭ دىنىي

ئېتىقادى، تارىخىي قهھرىمانلىرى، ياشاش مۇھىتى

قاتارلىق مهزمۇنالرنى قوندۇرۇشتا مۇۋهپپهقىيهت

قازانغان.رهسسامنىڭ بۇ خىل ئۆزگىچه قاپاق

سهنئىتى ئىجادىيىتى قازاقىستان«گېننىس»

رېكوردى قامۇسىغا تالالنغان.

   ھاشىم قۇربان 1957 - يىلى تاشكهنتته تۇغۇلۇپ،

كېيىن ئۆزبېكىستان سهنئهت ئۇنىۋېرسىتېتىنى

تاماملىغاندىن كېيىن، 1961 - يىلىدىن ئېتىبارهن

قازاقىستاندا ياشاپ كهلمهكته. رهسسام 2005- يىلى

قازاقىستان بويىچه «ئىلھام» مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن

بولۇپ، ئۇنىڭ ئهسهرلىرى كۆپ قېتىم دۆلهت ئىچى ۋه

سىرتىدا مۇكاپاتالنغان. رهسسام  يهنه 2013 -يىلى،

لوندوندا ئۆتكۈزۈلگهن سهنئهت كۆرگهزمىسىده 3

-دهرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشىپ شهرهپ قۇچقان. ئۇ

قازاقىستان رهسسامالر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئهزاسى،

قازاقىستاننىڭ «تۆھپىكار» شهرىپىگه مۇۋهپپهق

بولغان. رهسسامنىڭ ئهسهرلىرى قازاقىستان

مۇزىيى، ئامېرىكا، گېرمانىيه، پايونىيه، فرانسىيه،

شىۋېتسىيه ۋه شىۋېتسارىيه قاتارلىق دۆلهتلهرده 

 

بهزى شهخس ۋه مۇزىيالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا

ساقالنماقتا.

    2020  -يىلى ئاپرېلدا رهسسامنىڭ يهنه بىرقانچه

پارچه يېڭى ئهسىرىنى كۆرۈش پۇرسىتىگه

مۇيهسسهر بولدۇق . يېڭىدىن ئۇيغۇر سهنئهت

ئالبۇمىغا قوشۇلغان بۇ ئهسهرلهرمۇ رهسسامنىڭ

يۈكسهك تهسهۋۋۇرى ۋه يۇقىرى ماھارىتىدىن روياپقا

چىققان ئهسهرلهر بولۇپ، مېنى ئىختىيارسىز ھالدا

ۋهتهننىڭ قوينىغا تاشالپ، ئۇيغۇر مهدهنىيهتىنىڭ

ھهر بىر روجهكلىرىگىچه باشالپ باردى. بۇ بىر

يۈرۈش سېرىيه رهسىملهردىن ئۇيغۇرالرنىڭ

بىناكارلىق، ھويال –ئارام مهدهنىيهتى، تۇرالغۇ ،

يېمهك –ئىچمهك، كىيىم-كېچهك مهدهنىيهتى

شۇنىڭدهك ئېلىم –بېرىم ، مۇراسىم ،ئۆرپ-

ئادهتلىرى مۇجهسسهملىنىپ ياسالغان دۇنيانىڭ

مىكرو  ھالىتىنى كۆز ئالدىمدا نامايان قىلدى:

شهھهر-يېزا، كوچا- كويلىرىمۇ خۇددى خهلقىدهك

بهرداش بۇ يۇرتىمىزنىڭ  ھهر بىر مهھهللىسى،

ئىمامالرنىڭ مهسچىت قۇببهلىرىدىن كېلىۋاتقان

زىكىر-تهلقىنلىرى، مېھىرلىك پىشايۋانالردىن

كېلىۋاتقان سهبىي بالىالرنىڭ قوڭغىراقتهك

كۈلكىلىرى،مۇشۇ مهھهللىلهردىن يېتىشىپ چىققان

زاتالرنىڭ سهمهرىلىك ئىزلىرى، ھهسرهتته ئۆتكهن

جاپاكهشلهرنىڭ  غېرىپ كۈلبهلىرى، بىرلىكته

غازاڭدا كاۋاپ قىلىشىپ يېگهن دوستالرنىڭ تونۇش

ئېرىقلىرى، ئاشىق –مهشۇقالرنىڭ سېھىرلىك

دۆڭلىرى ، غهزهلچىلهرگه سايىۋهن بولۇپ كهلگهن

چىنار دهرهخلىرى ، ساتار ئاۋازى ئاڭلىنىپ

تۇرىدىغان دهرتمهنلهرنىڭ پىنھان ئۆگزىلىرى

ئىشقىلىپ ھهممىسى رهسسامنىڭ قولى بىلهن

ئۆزىگه تهئهللۇق جايىنى تاپقان ئىدى.

    2018   -يىلى رهسسام ھاشىم قۇربان شىۋېتسىيه

پايتهختى ستوكھولمدا بىر قېتىملىق رهسىم

كۆرگهزمىسى ئۇيۇشتۇرۇش پۇرسىتىگه ئىگه بولۇپ،

شىۋېتسىيهده بىر ھهپتىلىك زىيارهتته بولىدۇ. مهن

بۇ جهرياندا رهسسام بىلهن كۆرۈشۈش ۋه ئۇنى

زىيارهت قىلىش پۇرسىتىگه مۇيهسسهر بولدۇم. شۇ

ۋاقىتتا، رهسسام ماڭا ئۆزىنىڭ ئىلھام بۇلىقىنىڭ

كۆپىنچه ۋهتىنىمىزنىڭ شهھهر-يېزىلىرىدىن، تاغۇ-

دهريالىرىدىن كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. شۇڭا

ئهسهرلىرىده  "ئوتۇن   يۈدۈپ   كېتىۋاتقان   دېھقان"، 
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ھېيتكاھ مهسچىدىنىڭ ئالدىدا" دوغاپ ئىچىپ

ئولتۇرغان شاپ بۇرۇت يىگىت" ياكى " تونۇر

بېشىدا نان يېقىۋاتقان ئانا"الرنى ئۇچراتقىلى

بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.

  «مېنىڭ يېزام» ناملىق رهسىمده ھهممىمىزگه

ئۆزىمىز ياكى ئهجداتلىرىمىز تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان

يېزىالرنى ئهسلىتىدىغان ، قهشقهر ئۆيلىرىگه

تهقلىد قىلىنغان بىر مهنزىره تهسۋىرلهنگهن

بولۇپ، رهسىمدىكى ئاددىي ئۆيلهر، شاالڭ

ئاھالىلهر، پاكىز ۋه رهتلىك ھويلىالر ئادهمگه ھۇزۇر

بهخش ئېتىدۇ ۋه بىزنى ئىختىيارسىز ھالدا

بۈگۈنكى دۇنيادىكى شاۋقۇن-سۈرهندىن مۇستهسنا،

جىنايهت ياكى زۇلۇمدىن خالى، روھى ۋه جىسمى

پاكلىق بابىدا تاۋالنغان ئىنسانالر ئارىسىغا باشالپ

بارىدۇ. 

  بىر ئهل، بىرهر شهھهردىكى مهدهنىيهت ئاۋۋال شۇ

يهردىكى بىناكارلىقتا ئىپادىلىنىپ دىققهتكه

سازاۋهر بولىدۇ. 

  ۋهتىنىمىز ئهزىزانه قهشقهرنىڭ ھهرقايسى

جايلىرىدىكى ئىزالر ، تارىخىي تۇرالر ۋه

ئارخېئولوگىيهلىك تهكشۈرۈشلهردىن مهلۇم

بولۇشىچه، قهشقهرنىڭ قهدىمىي ئاھالىلىرى

مىالدىيهنىڭ ئالدى-كهينىده كۆچمهنلىكتىن

ئولتۇراقلىشىپ ياشاش دهۋرىگه كىرىپ بولغان .

بۇنىڭدىن مهلۇمكى، قهشقهرنىڭ بىناكارچىلىقى

ناھايىتى ئۇزاق تارىخقا ئىگىدۇر. قهشقهردىكى ئۈچ

مىرۋان مىڭ ئۆيى، يهنى توققۇز ھوجرا-قهشقهر

قهدىمكى زامان بىناكارچىلىقىنى تهتقىق

قىلىشتىكى ئهڭ تىپىك نامايهندىدۇر.  (قارا

قۇتلۇق :47) شۇ زامانالردىكى ئۇيغۇر بىناكارلىقى

شۇ دهۋرلهردىكى دىنىي ئېتىقاد بىلهن زىچ

باغلىنىشلىق، چۈنكى بىناكارلىقتا دىنىي ئېتىقاد

ئامىللىرى ناھايىتى روشهن ئهكس ئهتكهن

بولىدۇ.ئهلۋهتته يهنه سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي

ئامىلالرمۇ قوشۇمچه تهسىر كۆرسىتىدۇ.

 

  ۋهتىنىمىز ئهزىزانه قهشقهرنىڭ بىناكارلىق

قۇرۇلۇش  ئاالھىدىلىكى   ھويال-  ئاراملىق،    باغ-   

ۋارانلىق، پىشايۋان –سۇپىلىق، دهھلىز- داالنلىق،

ئايۋان سارايلىق، كۆپ خانىلىق، ئهۋرهز- قازناقلىق،

تۆر-پهگاھلىق، تهكچه- مېھرابلىق، ۋاساجۈپ-

ۋاسادهميانلىق، لىم- ناۋالىق، ئهگمه ئىشىك-

دېرىزىلىك، كۆركهم نهقىشلىك، سوقما تاملىق،

سىلىق سۇۋاقلىق، ئېغىل- قوتانلىق بولۇشتهك

ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولۇپ،  ( راھمان: 101) بۇ

خىل ئۇسلۇبالرنىڭ شهكىللىنىشىده

جۇغراپىيهلىك شارائىت، ئىقلىم كىلىمات،

ئانتروپولوگىيهلىك مهنبه يهنى كۆپ خىل

مهدهنىيهتلهرنىڭ تهسىرىگه ئۇچراشتهك

ئاالھىدىلىكلهردىن باشقا، يهنه شۇ خهلقنىڭ

گۈزهللىك قارىشى، تهبىئهت ۋه ئالهم

چۈشهنچىلىرى، مىللىي سهنئهت ماھارهتلىرى

ئىستىخىيلىك ھالدا كىرىشىپ كهتكهن بولىدۇ. 

   ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلغاندىن

كېيىن ، بىناكارلىق قۇرۇلۇشى ئىسالم ئۇسلۇبى ۋه

باشقا ئۇسلۇبالرنى ئۆزئارا بىرلهشتۈرۈشتهك

ئۇسلۇبالر يارىتىلىپ ، تارىختىكى ئهڭ شاۋكهتلىك

دهۋرلىرىنى تارىخ بېتىگه يازدى. قاراخانىالر دهۋرىده

، زور تۈركۈمده بىناكارلىق ئۇستىلىرىنىڭ

يېتىشىپ چىقىپ ، يىپهك يولىنى بويالپ،

ئهتراپتىكى ئهللهرگه بېرىپ بىناكارلىق ئىشلىرى

بىلهن شۇغۇلالنغانلىقى مهلۇم. پارس خهلقىنىڭ

جاھانكهزدى شائىرى شهيىخ سهئىدى(1293-1203)

نىڭ ئهينى ۋاقىتتا قهشقهرگه كهلگىنىده شهھهرنىڭ

مهدرىسه-مهسچىتلىرىنى ئارىالپ، ئوردا ئىشىكى

جامىئه مهدرىسهسىنى كۆرۈپ ھهيران قالغانلىقى ۋه

تالىبىل ئىلىملهر بىلهن ھهمسۆھبهتته

بولغانلىقىدهك بىر ۋهقه بىزگه قهشقهرنىڭ

قهدىمكى بىناكارلىق مهدهنىيهتىنىڭ قانچىلىك

دهرىجىده ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

سهئىدىيه خانلىقى ۋه ياقۇپبهگ دهۋرىدىمۇ شهھهر

قىياپىتىده زور ئۆزگىرىشلهر يۈز بېرىپ،

نۇرغۇنلىغان ھهشهمهتلىك ئوردا-سارايالر،

مهدرىسه-مهسچىتلهر،  مونچا، رابات ۋه تۇرالغۇ

ئۆيلهر بهرپا قىلىنغان. شۇ ۋاقىتتىكى

قۇرۇلۇشالردىن پهخر بىلهن تىلغا ئېلىشقا

ئهرزىيدىغان مهشھۇر ھېيتكاھ جامىئهسى، ئافاق

خوجا مازىرى، ھهزرهت مهدرىسهسى، ئهنجان

مهسچىتى ، ئىسكهندهر ۋاڭ گۈمبىزى قاتارلىقالر.
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ئوسمان مۇھهممىدى قارا قۇتلۇق،« قهشقهرنىڭ ئهنئهنىۋىي بىناكارچىلىقى» ، 
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ئابدۇكېرىم راھمان، «قهشقهر بىناكارلىق مهدهنىيىتى»، 2012
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   ۋېنىتسىيهلىك ساياھهتچى ماركو پولو 1271-
يىلى ۋېنىيسىيهدىن يولغا چىقىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا
ئارقىلىق 1275-يىلى قهشقهرگه سهپهر قىلىدۇ.

شۇندىن كېيىن  
   تارىختا ئاز بولمىغان سهيياھالر، تهۋهككۈلچىلهر،
تىل تهتقىقاتچىلىرى، مىسسىئونېرالر،
جاھانكهزدىلهر ۋه ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ئارقا-
ئارقىدىن بۇ زېمىنغا ئاياق باستى. قهشقهر بهزىده
ئهجنهبىيلهرنىڭ شهرقتىكى "جهننىتى" گه ياكى
"بوستانلىقتىكى گۆھىرى" گه ئايالنسا، بهزىده
رهقىپ مهيدانىغا ئايالندى. ھهر خىل كىىشلهر
قهشقهرنى ئۆز مهقسهتلىرىگه يېتىشتىكى
ئوخشىمىغان قورال قاتارىدا كۆرۈپ ، ئوخشىمىغان
نهتىجىلهر بىلهن خۇالسىالندى. ماركو پولودىن
كېيىن چۇقان ۋهلىخانوف، كوروپاتكىن، روبېرت شاۋ،
سۋېن ھېدىن ، كاتارىن ماكارتنىي، گۇننار ياررىڭ،
نوشرۋان نائوشېف... قاتارلىق تارىخ بېتىدىن ئورۇن
ئالغان كىشىلهرمۇ قهشقهر ھهققىده چوڭقۇر
يالدامىالرنى قالدۇرۇپ، قهشقهرنىڭ تارىخى،
سىياسىي، ئىجتىمائي ۋه ئاۋامنىڭ تۇرمۇشى
ھهققىده قىممهتلىك خاتىرىلهرنى يېزىپ

قالدۇرغان.
  20-19-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا قهشقهردىن
بىناكارلىق مۇتهخهسىسلىرى ۋه ئۇستىلىرى
يېتىشىپ چىقىپ، روسىيه، ئهنگىلىيه، شىۋېتسىيه
قاتارلىق ئهللهرنىڭ قهشقهردىكى
كونسۇلخانىلىىرىنى ياساش قۇرۇلۇشىغا
قاتناشقان. بۇ ئىمارهتلهر ھازىر قهشقهر چىنباغ ۋه
سهمهن مېھمانخانىلىرىدا تىپىك ئابىده بولۇپ

ساقالنماقتا.
  شىۋېت مىسسىئونېرلىرىنىڭ قهشقهر ۋه
يهكهندىكى پائالىيهتلىرى تهسۋىرلهنگهن «ئهگرى –
توقاي يولالر-شهرقىي تۈركىستاندىكى 25 يىل»
ناملىق كىتابدا قهيت قىلىنىشىچه، مىسسىئونېر
جون ھېگبېرينىڭ كۈندىلىك خاتىرىلىرىگه
ئاساسهن، ئهنگىلىيه كونسۇلخانىسىنىڭ قايتا
قۇرۇلۇشىدا پۈتۈنلهي ئۇيغۇر ئۇستامالر ياردهم

قىلغان ئىكهن. 
  "قهشقهردىكى ئهنگىلىيه كونسۇلخانىسىنىڭ
قۇرۇلىشى  پۈتۈپ  قاالي  دېگهن  چاغالر  بولۇپ، . بۇ 

ۋاقىتتا ئېكسپىدىتسىيه سهپىرىده بولىۋاتقان
ۋېنگىرىيهلىك داڭلىق ئارخېئولوگ، ئوتتۇرا
ئاسىياشۇناس سىر ئاۋرېل ستهيىن قهشقهرگه كېلىپ
بۇ يېڭى سېلىنغان كونسۇلخانىغا چۈشىدۇ.ئۇ بۇرۇن
بىر  قېتىم بۇ كونسۇلخانىغا كهلگهنىدى.ئۇ ھازىر
بۇ قۇرۇلۇشنىڭ بۇرۇنقىدىن ياخشى
سېلىنغانلىقىنى كۆرۈپ ماڭىمۇ كۆپ ياخشى

تهرىپىنى قىلدى.
  ئۇنىڭ بۇ ھهقته ھىندىستان ۋه  شهرقىي
تۈركىستاندىكى خهلقلهر ئۈستىدىكى
سېلىشتۇرمىسى ۋه خۇالسىسى مېنى ھهيران
قالدۇردى.ئۇ ئۇيغۇرالر ھهققىده مۇنداق باھاالرنى

بهرگهن ئىدى:
  ''ئۇيغۇرالردا ئىپتىدائىيلىقنىڭ بارلىق شهكىللىرى
مهۋجۈت بولۇپ،تىرىشچان ۋه تهرهققىيپهرۋهر كېلىدۇ،
بۇ خىل خاراكتېرنى ھىندى خهلقى ئارىسىدىن
ئۇچراتقىلى بولمايدۇ.مهسىلهن، مهن سهپهرده بىرهر
يهرلىك ئۇيغۇرنىڭ ئائىلىسىده قوناقتا قالسام،
ئۆزۈمنى ناھايىتى بهھۇزۇر ھېس قىلىمهن،
تاماقلىرىنى بىماالل يىيهلهيمهن، بىر ياۋروپالىق
ئۈچۈن ھىندى ئائىلىسىده تۇرغاندا بۇ خىل

شارائىتتىن ھوزۇرالنغىلى بولمايدۇ.
 گهرچه قۇرۇلۇش ئهڭ ئىپتىدائىي ئهمگهك
ۋاستىلىرى ۋه ئاددىي ئۇسۇل بىلهن ئېلىپ
بېرىلسىمۇ، بۇ زېمىندىن قول ھۈنهرۋهنچىلىكنىڭ
ئهڭ دهسلهپكى ئىزنالىرىنى تاپقىلى
بولىدۇ.ئۇيغۇرالر پهقهتال تهربىيىلهش ۋه تهرهققىي

قىلدۇرۇشقا مۇھتاج.  ''(ھۆگبېرىي:85)
   بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغىنىمىزدا ھهممىمىزنىڭ بىراز
چوڭقۇر نهپهس ئېلىۋېلىپ ئاندىن ئويلىنىپ
بېقىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. گهرچه ئهجنهبىيلهرنىڭ
بىر مىللهتكه بهرگهن باھاسى بىر تهرهپلىمىلىك
بولسىمۇ، لېكىن يهنىال مهلۇم مهنىدىن ئالغاندا
ئۇيغۇرالرنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى بىر قىسىم مىللىي
خاراكتېرىنى يورۇتۇپ بهرگهن. ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغما
ئهقىللىق،   ھۈنهر – كهسىپنى    سۆيىدىغان،    كهڭ
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قوساق ۋه مېھماندوست تهرهپلىرى بىلهن
بىرلىكته ، ئاسان قانائهت تاپىدىغان،
ھورۇن ۋه ئالغا ئىلگىرلهشنى خالىمايدىغان
بهزى پاسسىپ خاراكتېرلىرىمۇ    تارىخىي  

 خاتىرىلهردىن      ئورۇن ئالغان.
  ئۇيغۇرالر تارىختا دېھقانچىلىققا ئهڭ
بالدۇر قهدهم قويغان مىللهتلهرنىڭ بىرى
بولۇپ، مهيلى تېرىم مهدهنىيهتىدىن بۇرۇن
ياكى كېيىن بولسۇن، ئهڭ بۇرۇن تۇرالغۇ
مهدهنيهتىنى شهكىللهندۈرۈپ، ئۆزىگه خاس

شهكىلده تهرهقققىي قىلدۇرۇپ كهلگهن. 
  ئۇيغۇرالر تارىختا چېدىر، گهمه، كهپه،
ساتما، ، كېمىر ئۆي قاتارلىق تۇرالغۇ
ئۆيلهرنى ياساپ، ئۆز ئېھتىياجلىرىنى

قاندۇرۇپ كهلگهنلىكى مهلۇم. 
   قهشقهر ئۆيلىرى تىلغا ئېلىنغاندا ئۇستاز
ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ مۇنۇ
ساتىرىلىرىنى ئهسلهپ ئۆتۈش كۇپايه:«
قهشقهر ئىمارهتلىرىدىكى ھهر بىر خىش
ئۆتمۈش قىسمهتلىرى قاچىالنغان تۆت چاسا
پىالستىنكا، ئۇنى ئىماندىن پۈتكهن قۇالق
بولمىسا، ھېچكىم ئاڭالشقا مۇيهسسهر
بواللمايدۇ....قهشقهر ئىمارهتلىرىدىكى ھهر
بىر خىش بىر يۈرهكتۇركى، بىر-بىرى بىلهن
جىپسىلىشىپ زور بىر قهسىرنى بهرپا
قىلىشقىنىدا،  تۇتاش ھالدا سوقۇپ

تۇرىدۇ....»
 ئۇيغۇر تۇرالغۇلىرى يالغۇر بىناكارلىق
سهنئىتى جهھهتتىال بىزگه مىراس بولۇپ
قالماي، بهلكى پۈتۈن بىر مىللهتنىڭ
مهدهنىيهت قاتلىمىنىڭ  جۇغالنمىسى ،
پۈتۈن بىر مىللهتنىڭ ئهدهپ-ئهخالق
مىزانلىرى ۋه ئادىمىيلىك
پىرىنسىپلىرىنىڭ كۆزنىكىدۇر. بۇ
ئۆيلهرنىڭ ئىچىده ئېتىقاد، غۇرۇر ۋه
كىملىك ئهقىدىسى ساقالنغان. مهنىۋىيهت
ۋه روھىيهتتىكى بايلىقىمىز جهۋالن قىلىپ

تۇرىدۇ.
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  رهسىمدىكى قوش قاناتلىق دهرۋازىالرنى
كۆرگىنىمده «بۆكۈخان رىۋايىتى» دىكى :

«... قاراقۇرۇم تاغلىرىدىن ئېقىپ چىقىدىغان تۇغال،
سېلىنگا دهريالىرىنىڭ قوشۇلىدىغان جايىدا
قامالنجۇ دهيدىغان بىر جاي بار ئىكهن. ..كۈنلهرنىڭ
بىرىده، ئۇشتۇمتۇتال دۆڭدىن بىر ئىشىك
ئېچىلىپتۇ.ئۇ ئىشىكتىن قارىسا دۆڭنىڭ ئىچىده
خۇددى ئوتاۋ (كىگىز ئۆي) گه ئوخشاپ كېتىدىغان
بهش ئېغىز ئۆينىڭ بارلىقىنى، ھهر بىر ئۆيگه
بىردىن كۈمۈش سهگهنچۈكنىڭ ئېسىلغانلىقىنى
...كۆرگىلى بولىدىكهن» دهپ تهسۋىرلهنگهن

مهنزىرىنى كۆرگهندهك بولدۇم.
  ئۇيغۇرالرنىڭ 11-ئهسىرده يېزىلغان،  تۈركىي
مىللهتلىرىنىڭ قامۇسى سانالغان «تۈركىي تىلالر
دىۋانى» دىمۇ  ئىشىك ،دهرۋازا ھهققىده ئىزاھاتالر
بېرىلگهن بولۇپ، مهھمۇد كاشىغهرى دهرۋازىنى
ھازىرقى تۈرك تىلىدىكى "قاپى" سۆزىدىن پهرقلىق
ھالدا "قاپۇغ" دهپ ئاتىغان. ئىشىكنى بولسا
"ئهشىك" دهپ ئاتىغان. ئىشىك ۋه بوسۇغا
قىلىنىدىغان ياغاچنى "ئهشىكلىك يىغاچ" ،
دهرۋازىنىڭ يان ياغاچلىرىنى "قاپۇغ ياڭاقى" دهپ

چۈشهندۈرگهن. 
   مهھمۇد كاشىغهرى يهنه 11-ئهسىردىكى تۈركىي
خهلقلهرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ياسىلىشى ،ئۆيلهرنىڭ
بۆلهكلىرى، ئورۇنالشتۇرىلىشى، بېزىلىشى،
سهرهمجانالندۇرىلىشى ھهققىدىمۇ چۈشهنچه بهرگهن

.    (394:گهنچ:2010)
  خىتايالرنىڭ سېپىل ۋه دهرۋازىزىغا بولغان
ئىشتىياقى تا ھۇن دهۋرىدىن تارتىپ ، ئۆزىنى
قوغداش ئۈچۈن سهددى چىن سېپىلىنى ياساشتىن
باشالنغان بولۇپ، ئۇزۇن تارىخ مابهينىده ئۆزلىرىنى
تۈرك قهۋملىرىنىڭ ھۇجۇمىدىن قوغداش ۋه ئۆز
تېرىتورىيىسىنى مۇستهھكهملهش، ئىگىلىۋالغان
زېمىنلىرىنىڭ قولدىن چىقىپ كهتمهسلىكىگه
كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن ئىزچىل تۈرده ئۆز شهھهر

دهرۋازىلىرىنى چىڭىتىپ ۋه يېڭىدىن قۇرۇپ تۇردى.
 قهشقهر خىتايالر تهرىپىدىن ئىككىگه بۆلۈنۈپ ،
خىتايالر ھۆكۈمرانلىقىدىكى رايونغا دهرۋازا
بېكىتىلىپ ، يهرلىك شهھهر خهلقىگه بولغان
كونتىروللۇقىنى تېخىمۇ  چىڭىتىۋاتقان  دهۋرده ، شۇ 

 

خهنچېڭ دهپ ئاتالغان يېڭى شهھهر دهرۋازىسى
بارلىققا كېلىدۇ. قهشقهر شهھىرىنىڭ ھهر قايسى
تارىخىي دهۋرلهرده تۇتقان ئورنى ۋه نامى ھهرخىل
بولۇپال قالماستىن، بهلكى شهھهرنىڭ كۆلىمى،
سېپىل دهرۋازىلىرى ۋه ئۇالرنىڭ نامىمۇ ھهر خىل
بولۇپ كهلدى. قهشقهر شهھىرى بىنا بولغان 1000
نهچچه يىلدىن بۇيان، «كۈيبالىق»، «ئوردا كهنت»،
«سۇلى»، «كاشىغهر»، «قهشقهر» دېگهندهك نامالر
بىلهن ئاتىلىپ كهلدى. شهھهر «ئىچكىرىدىكى
شهھهر»، «تاشقىرىقى شهھهر»، «يۇمىالق

شهھهر»دىن ئىبارهت 3 بۆلهككه بۆلۈنگهنىدى.
  مىالدى 893- يىلى چاقماق دهرياسىغا كهلكۈن
كېلىپ قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ پايتهختى
خانئۆينى ۋهيران قىلىۋهتكهندىن كېيىن، سۇتۇق
بۇغراخان ھازىرقى قهشقهر شهھىرىنىڭ ئورنىنى
پايتهخت قىلىشقا تاللىغان ۋه بۇالق بېشى دېگهن
جاينىڭ جهنۇبىدىكى دۆڭلۈكته ئوردا قۇرغان.
شۇنىڭ بىلهن بىلله، شۇ جاينى مهركهز قىلىپ
ئوردىنىڭ ئهتراپىنى چۆرىدهپ 4-5 كىلومېتىر
ئۇزۇنلۇقتا ئايالنما سېپىل سوقتۇرۇپ شهھهر بىنا
قىلغان. بۇ شهھهرنىڭ نامىنى ئوردا كهنت دهپ
ئاتىغان. ئوردا كهنت دهپ ئاتالغان بۇ شهھهرنىڭ
غهرب، شهرق، شىمال، جهنۇب تهرهپلىرىدىن 4 دهرۋازا
ئېچىلغان، بۇ دهرۋازىالر ئوردا ئىشىكى، قاراقىر
دهرۋازىسى، سۇ دهرۋازىسى ۋه توققۇزئاق دهرۋازىسى
دهپ ئاتالغان. دهرۋازا نامى بىلهن ئاتالغان يهر
ناملىرىدىن يهنه قۇم دهرۋازا، تۆشۈك دهرۋازا

قاتارلىقالر بار.
  تارىختا چىڭ سۇاللىسى قهشقهرنى ئالغاندىن
كېيىن مهخسۇس قوشۇن تۇرغۇزۇش ئۈچۈن يېڭىدىن
بىر شهھهر بىنا قىلىش زۆرۈر بولۇپ قېلىپ سېپىل
سوقتۇرۇپ، ھازىرقى يېڭىشهھهرنى بىنا
قىلغانلىقى دهلىللهنگهن .بۇ رايوننىڭ ئهسلى
ئىسمى قاراقىر بولۇپ ، مۇسۇلمانالر شهھىرى يهنى
ھازىرقى قهشقهر شهھىرىنىڭ يهتته چاقىرىم
غهربىگه (خىتاي شهھىرى) سېلىنىدۇ.   بۇ شهھهرده

ھهربىي، مهمۇرىي ئهمهلدارالر ئولتۇراقالشتى،
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سودا رايونلىرى بهرپا قىلىندى. كونا شهھهر بىلهن
يېڭىشهھهر ئايرىلغانلىقتىن، ئۇيغۇرالر قهدىمكى
قهشقهر شهھىرىگه ئۇدۇل قارىتىپ بىنا قىلىنغان بۇ

شهھهرنى ‹يېڭىشهھهر›دهپ ئاتىدى.
  دهرۋازىالرنى ئهينى چاغدا ھۆكۈم سۈرگهن
ئىستىبدات ھۆكۈمران-ئهمهلدارالرنىڭ ئۆزلىرىنى
قوغدىشى ۋه ھۆكۈمرانلىقىنى مۇستهھكهملىشى
ئۈچۈن خىزمهت قىلغان. دهرۋازىنىڭ ئېچىلىش-
تاقىلىش ۋاقتىنى ھۆكۈمهت دائىرىلىرى
بهلگىلهيتتى. بهلگىلهنگهن ۋاقىتتىن كېيىن
قالغان كىشىلهر دهرۋازىدىن كىرهلمهيتتى ياكى
چىقالمايتتى، بهلگىلىمىگه خىالپلىق قىلغانالردىن
جهرىمانه ئېلىناتتى ھهتتا ئۇالر دهرۋازا يېنىدىكى
قاراڭغۇ ئۆيلهرگه سوالپ قويۇالتتى. 1953-
شىۋېتسىيهلىك مىسسىيونېر جون تۆرنكىۋىست
قالدۇرغان كۈندىلىك خاتىرىگه ئاساسهن،شهھهر
دهرۋازىلىرى قهشقهر ئهتراپىدىكى18 چوڭ كىچىك
بازارالرغا تۇتىشاتتى.ئادهتتته ھهر پهيشهنبه كۈنى
بازار كۈنى بوالتتى. ۋه ئومۇمهن كهچ سائهت 9 دىن
كېيىن شهھهر دهرۋازىلىرى تاقىلىپ كېتهتتى.يىلى
خىتاي ھۆكۈمىتى دهرۋازىالرنى ئېلىپ تاشالپ،
سېپىلالرنى چېقىشقا باشلىدى، 1960- يىلالرغا
كهلگهنده قهشقهر شهھىرىنى ئوراپ تۇرغان ئايالنما
سېپىل ئاساسهن تۈگىدى، سېپىل ئورنىغا ھهر خىل

قۇرۇلۇشالر، زامانىۋى بىناالر سېلىندى.
   جون تۆرنكىۋىست خاتىرىسىده پۈتۈن قهشقهر
شهھىرىنى خۇددى چۈمۈله ئۇۋىسىغا ئوخشىتىپ
تهسۋىرلهيدۇ. سېپىلنىڭ ئىگىزلىكى 10-12 مېتىر
ئهتراپىدا،تام تېگىنىڭ قېلىنلىقى 12-18مېتىر
ئهتراپىدا بولۇپ، تامنىڭ ئىككىال تهرىپى ئىككى
مېتىر ئىگىزىلىكتىكى رىشاتكىالر بىلهن
تورالغان. ئارىسىدا زهمبىرهك توپى پاتقۇدهك جاي
بولۇپ، پۈتۈن شهھهرنىڭ ئېھتىياجى ئۈچۈن شۇنداق
ئورۇنالشتۇرالغانىدى.شهھهر دهرۋازىسى پىشخىش ۋه
تۆمۈردىن ياسالغانىدى.ھهر بىر دهرۋازا تۆت چاسا
شهكىللىك قوش ئىشىكلىك دهرۋازا ئىدى.لېكىن
دهرۋازىالر ئۆزارا بىر بىرىگه قارىمايتتى ۋه پاراللېل
ھالدا جايالشمىغانىدى.بۇنداق ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ
سهۋهبى ئهمهلىي ۋه يهنه خىتايالر ئارىسىدىكى بهزى
ئهقىده ئېتىقادالرنى كۆزده تۇتقانلىقتىن ئىدى.
ئهمهلىي  بولۇشىنىڭ      سهۋهبى،    ئهگهر     ئۇرۇش 

ۋهزىيىتى شهكىللىنىپ قالغاندا، دهرۋازىالرنىڭ
كۆزگه ئاسان چېلىقىشى ئۈچۈن بىر بىرىگه پاراللېل
جايالشتۇرۇلماي، بومباردىماندىن قېچىشقا قوالي
بولۇشى ئۈچۈن، كۆزگه چېلىقىدىغان يهرگه _ بۇلۇڭغا
ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى.يهنه بىر سهۋهبى خىتايالر
يامان روھتىن قورقىدىغان بولۇپ، ھىچقايسى دهرۋازا
بىۋاسته كىرىش ئېغىزىغا تۈز
جايالشمىغان.گۈللۈككه تۇتىشىدىغان دهرۋازىنىڭ
ئالدىدا بىر بۇتخانا بار.خىتايالرنىڭ چۈشهنچىسىده
يامان روھالر بۇلۇڭ پۇشقاقالردا ياشىيالماسمىش،
شۇڭا يامان روھالر كهلگهنده دهرۋازا ئارقىلىق
ئۇالرنىڭ يولىنى توسايدىكهنمىش. قاتمۇ قات
دهرۋازىالرنى قۇرۇپ ، شهھهرنى شۇنداق قورقۇنچ ۋه
دهككه دۈككىده قولىغا ئالغان بولۇپ، شۇندىال
خهنچېڭنى تارىختىكى ياقۇپ بهگ بىلهن بولغان
ئۇرۇشقا ئوخشاش ئۇرۇشالردا مۇستهھكهم قوغداش
ئۈچۈن شهھهر دهرۋازىسىنىڭ رولى ئىنتايىن چوڭ
دهپ ھېس قىالتتى.  ( تۆرنكىۋىست: 53) شۇ
قاناتلىق دهرۋازىالردىن ھاسىل بولغان مهھهللىلهر
قانچىلىغان بهرنا يىگىت ، ئۇز قىزالرنى قوينىغا
ئېلىپ پهپىلهپ يېتىشتۈرگهن بولغىيتتى؟   ئهركىن
ئۆسۈپ چوڭ بولغان يۇرتىدا ئهسكهرلهر، ساقچىالر
يېغىپ كهتكهن كۆرۈنۈشلهرنى ۋه خهلقىنىڭ بوزهك
قىلىنىۋاتقان ھالىتىنى كۆرۈپ، گهرچه سهبىي
قهلبىگه داغ چۈشكهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ
قهلبىدىكى ئوتنى ئۆچۈرهلمهيتتى، غۇرۇرىنى

سۇندۇرالمايتتى.
   شۇ قاناتلىق دهرۋازىالر ئالدىدا بېشىغا ئاق لېچهك
سالغان، پۇتىغا مهسه كىيگهن ئانا ئارزۇ دهريالىرىغا
مۇشتاق بولۇپ، يىراق قىرالرغا ماڭغان ئوغلىنى
قۇچاغالپ تۇرۇپ ئۇزىتىپ قويغان. شۇ ئوغۇلمۇ يهنه
شۇ دهرۋازا ئالدىدا پوتىسىغا قىسىۋالغان قىزىل
گۈلنى شهھال كۆزلۈك، يىپهك روماللىق مهشۇقىنىڭ
چېكىسىگه قىسىپ قويۇشقا نائېل بولۇپ ۋىسال
قۇچقان. بۇ مهھهللىدىكى كوچىالردىن زامانىسىدىن
بېرى ھۈنهرۋهن – كاسىپالرنىڭ جار سېلىشلىرى،
مۇڭلۇق   دۇتار،    راۋاپ    سادالىرى،      ئاشىقالرنىڭ
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يېقىملىق كۈيلىرى، ئانىالرنىڭ ئىللىق ئهللهي
ناخشىلىرى ئۈزۈلۈپ قالمىغان.بۇ كوچىالر ئالهمگه
مهشئۇل ئالىم – ئۆلىماالرنى قۇچىقىغا ئالغان،
قوڭغىراق جاراڭالتقان كارۋانالرنى باشقا ئهللهرگه
ئۇزۇتۇپ مهدهنىيهت تارقاتقان، قانلىق جهڭلهرده
ئاتالرنىڭ دۈپۈرلىگهن سادالىرىنى ئاڭلىغان ۋه
غهلىبىلهرگه گۇۋاچى بولغان، ئارماندا كهتكهنلهرنى
ئۇزۇتۇپ، يېڭىدىن دۇنياغا كۆز ئاچقانالرنى

پهپىلىگهن كوچىالر ئىدى.
   سۈبھى دهملىرىده رهيھان پۇرايدىغان دىل ئارامى
ھويلىالر ئهۋالدتىن –ئهۋالدقا ئۇيغۇرالرنىڭ ماددىي ۋه
مهنىۋىي مهدهنىيهتىنى ئۇچراشتۇرىدىغان سهينا
بولۇپ كهلمهكته ۋه نۇرغۇن مهدهنىيهت ئىختىرالىرىنى

ھويال ئارقىلىق گهۋدىلهندۈرۈپ كهلمهكته.
  بۇ سېرىيه رهسىملهرنىڭ ھهممىسىده دېگۈدهك
مهۋجۈت بولغان ھويال چىتالقلىرىغا نهزهرىم
چۈشكهن دهملهرده ، «تۈركىي تىلالر دىۋانى» دا بهزى
ئۆيلهرنىڭ ئالدىدا ھويال ياكى كىچىك باغچىلىرى
بولىدىغانلىقى، بوشلۇق دېگهن مهنىنى
بىلدۈرىدىغان "ئهل" سۆزىدىن ئېلىنغان "قاپۇغ
ئهلى" دېگهن سۆز "ھويال " دېگهن سۆزنى ئىپاده
قىلىدىغانلىقىنى ئهسلهپ ئۆتتۈم. بۇ ھويلىالر
ئېھتىمال 11-ئهسىردىمۇ ھازىرقىدهك "چىت" دهپ
ئاتالغان ۋه قاشا بىلهن قورشالغان ئىكهن. ( گهنچ:
398) ئۇيغۇرالرنىڭ ھويال ئاراملىرىغا گۈل-چېچهك ،
باراڭ، دهل-دهرهخ بهرپا قىلىش ئادىتى قهدىم
تارىختىن بېرى داۋاملىشىپ كهلگهن بولۇپ،
قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى ۋه مهدهنىيهتى ھهققىده
مۇپهسسهل تهتقىقاتالرنى يۈرگۈزگهن ئۇيغۇرشۇناس
گابائىن فون خانىم ئۇيغۇر ھويال –ئاراملىرى
ھهققىده ئۆز خاتىرىلىرىده قوجۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ
ئۆي-ماكانلىرىنىڭ تولىراق ئىككى قانات
ئىشىكلىك، ئىشىكنىڭ تۆپسىده كىچىك راۋاقنىڭ
بولىدىغانلىقى، ھويلىالر يېرىم تام بىلهن
قوپۇرىلدىغانلىقىنى،ئۆيلهرنىڭ تاملىرىنىڭ
ناھايىتى مۇستهھكهم بولۇپ، 50 سانتىمېتر
ئهتراپىدا خىش ئۇل سېلىپ قوپۇرىلىدىغانلىقىنى
بايان قىلىدۇ. يهنه بۇ خىل ئۆيلهرنىڭ پوللىرىنىڭ
گۈللۈك ياغاچتا قىلىنىدىغانلىقى ياكى گىلهم
سېلىنىدىغانلىقى ، كىشىلهرنىڭ 30سانتىمېتىر
ئىگىزلىكتىكى سۈكه (بۈگۈنكى كۈندىكى سۇپىنىڭ

باشقا شهكلى)دهپ ئاتىلىدىغان ئۇزۇن ياغاچ
ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدىغانلىقىنىمۇ خاتىرىلهيدۇ.
گابائىن خانىم يهنه«قوجۇ ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ
تۇرمۇشى» ناملىق كىتابىدا، ئۇيغۇرالرنىڭ
ھويلىلىرىدا دهل- دهرهخلهر گۈللهرنى ئۆستۈرۈشتىن
باشقا يهنه دېھقانچىلىق زىرائهتلىرى ۋه پىياز،
سامساق، كهرهپشه قاتارلىق كۆكتاتالرنىمۇ
تېرىيدىغانلىقى، ھويلىلىرىدا ئات ئېغىللىرىنىڭ
بارلىقى ، ئات، تۆگه قاتارلىق ئۆي ھايۋانلىرىنى

باقىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
   «3 دهرۋازا» ناملىق رهسىمده دهرۋازا تهمبهل بىر
كىشىنىڭ ئىت يېتىلهپ تۇرغان ھالىتىنى كۆرىمىز.
مهھمۇد كاشىغهرى يهنه 11-ئهسىردىال
ئهجداتلىرىمىزنىڭ ئۆينىڭ مۇھاپىزهت قىلىنىشىغا
ئهھمىيهت بهرگهنلىكى ھهققىده توختىلىپ ، ئهينى
ۋاقىتتا ئىشىكلهرنىڭ قۇلۇپلىنىدىغانلىقى ۋه
بهزىده ئوغرى –يالغاندىن ساقلىنىش ئۈچۈن
كىلىتلهرنىڭمۇ كار قىلماي ، بهزى ئۆيلهرده
ئىتالرنىڭ بېقىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ۋه ئىتى
بار ئۆيلهرنى "ئىتلىق ئهۋ" دهپ ئىزاھلىغان. (417:

گهنچ:2010)
   خىيال قهترهمدىكى 11-ئهسىرلهردىكى قهدىم
ماكانىمىزنىڭ بىناكارلىق ئىشلىرىنى ھازىر
دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىدىغان ياۋروپا
ئهللىرى بىلهن سېلىشتۇرساق، شىۋېتسىيهده
تۇنجى چېركاۋ 1100-يىللىرى سېلىنغان بولۇپ، بۇ
ئۇالرنىڭ بىناكارلىق تارىخلىرىدا پهخرلىك ھالدا
تىلغا ئېلىنىدۇ. ئۇالردا تېخى 1300-يىلغا كهلگهنده
ئاندىن مۇكهممهل شهھهرلهردىن ئۈچى بهرپا
قىلىنغان. بىزنىڭ تارىخىمىزنى ۋاراقاليدىغان
بولساق، 3000 يىل بۇرۇنال ھهربىي، ئىجتىمائىي،
مهدهنىيهت جهھهتتىكى باشقۇرۇشلىرى مۇكهممهل
بولغان يارغول قاتارلىق شهھهرلىرىمىزنى بارماق
بىلهن سانىيااليمىز. 1483-يىلى ياۋروپادا
گېرمانىيىلىك گۇتېنبېرىينىڭ باسما
تېخنىكىسىنىڭ كهشپ قىلىنىشىغا ئهگىشىپ،
باسما تېخنىكىسى ئاندىن ياۋروپاغا تارقالغان.
ئۇندىن بۇرۇن، ئۇالر تاش ئويما سهنئىتىنى قولالنغان 
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بولۇپ، ئۇ ۋاقتىدىكى ئهسهرلىرى پهقهتال دىنىي
ئابىدىلهردىن ئىبارهت بولۇپ كهلگهن. تارىخىي
ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالردىكى تۇنجى
باسما ئهسهر مىالدى 868-يىلى بارلىققا كهلگهن
بولۇپ، قهغهزنى يۆگهپ تۈپلهش ئۇسۇلىدا باسما
كىتاپ قىلىپ ئىشلهنگهن. ئهمدى ئهدهبىيات
مىراسلىرىنى سېلىشتۇرىدىغان بولساق ،ئوتتۇرا
ئهسىرده ياۋروپادا ئاساسهن مۇھهببهت داستانلىرى،
قهھرىمانلىق قامۇسلىرى، دىنىي شېئىرالر ۋۇجۇتقا
كهلگهن . بۇنىڭ بىلهن سېلىشتۇرساق ، بۇ دهۋرده
بىزنىڭ ئهدهبىياتىمىزنىڭ ئهڭ گۈللهنگهن
مهزگىللىرى بولۇپ، دۇنيا مهدهنىيهت
خهزىنىسىدىكى ئىككى مۇقهددهس ئهسىرىمىز شۇ
دهۋرنىڭ مهھسۇلى بولغان. ”قۇتادغۇبىلىگ” نى
ئالىدىغان بولساق، ئۇ مۇھهببهت ياكى قهھرىمانلىق
داستانى ئهمهس، بهلكى بىر پۈتۈن ئىجتىمائىي
ھايات، دۆلهت قۇرۇلمىسى قاتارلىقالر بىلهن
لېرىكىلىق ۋاستىلهر، پهلسهپىلىك تهپهككۈر ئۆزارا

بىرىككهن دىداكتىك داستاندۇر.
   ئۇيغۇرالر ئهڭ بۇرۇن ئىجتىمائىي ئۇرۇقداشلىق
تۈزۈمىگه خاتىمه بېرىپ، تېرىقچىلىق ھاياتىنى
باشلىغان مهدهنىيهتلىك خهلقلهرنىڭ بىرى
ھېسابلىنىدۇ. مۇقىم ئولتۇراقالشقان مهھهلله
ئىگىلىكى ئائىله جهمهتچىلىكى ئارىسىدىكى
قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتىنىڭ قويۇق بولۇشىنى
تهقهززا قىلغان. شۇڭا ئۇيغۇرالر ئارىسىدا
قوشنىدارچىلىقنى ئاالھىده قهدىرلهيدىغان بىر
خىل پىسخىك ھالهت يېتىلدۈرگهن. ئۇيغۇرالر
قوشنىدارچىلىقنى ئۆزلىرىنىڭ بىر پۈتۈن
ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلىرىنىڭ مهركىزىگه
ئايالندۇرۇپ ، ھهتتا تۇققانچىلىقتىنمۇ بهك مۇھىم
بىلىپ ، قوشنىدارچىلىقنى ئهۋالتمۇ ئهۋالت
داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته. «يىراقتىكى تۇققاندىن ،
يېقىندىكى قوشناڭ ياخشى»، « قولۇڭ مايالشسا
قوشناڭنىڭ ئۆتۈكىگه سۈرت»، «قوشنام ياخشى
مهن ياخشى، تونۇر قىززىق نان ياخشى» دېگهندهك
ماقال-تهمسىللهرمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ كۈندىلىك
ھاياتىدا ئهكس ئېتىپ كهلگهن. قوشنىالر ئارا
"سېنىڭ مېنىڭ " دېيىشمهيدۇ، تۆشۈك
جابدۇقلىرى، ئىشلهپچىقىرىش سايمانلىرى كهم
بولۇپ قالسا، ئۆزائارا ئۆتنه بېرىشىدۇ.  پهرزهتلهرمۇ 

بىر ئۆينىڭ بالىلىرىدهك چوڭ بولۇشىدۇ.        
  بۇ مهھهللىلهرده كىشىلهر ھاياتىدىكى ئهڭ
بهختلىك ياكى قايغۇلۇق كۈنلىرىنى قوشنىالر
بىلهن بىرگه ئۆتكۈزىدۇ. توي-تۆكۈن، ئۆلۈم –يېتىم
ئىشلىرى قوشنىالرسىز بولمايدۇ. ئايالالر ئهتكهن
تاماقلىرىنى ياكى يېمهكلىكلهر-نى تاۋاققا سېلىپ
،ئۈستىدىن چىرايلىق داستىخانالرغا ئوراپ "تاۋاق"
ياسىشىدۇ ۋه بۇ "تاۋاق" الر ئۆيدىن ئۆيگه سۇنۇلۇپ،
مېھىرلهر يۈرهكتىن يۈرهكلهرگه تارىلىدۇ . ئۇيغۇر
ئاياللىرىنىڭ تاۋىقى " شۇنچىلىك قۇدرهتلىككى،
مۇزالرنى ئېرىتىپ ، كۆڭۈللهرنى خۇشنۇت قىلىدۇ،
ئاداۋهتلهرنى يۇيۇپ، دوستلۇقنى چىڭىتىدۇ. 
بىرهرسى ساقسىز بولۇپ قالسا قوشنىالر دهرھالال
"تاۋاق" كرگۈزۈپ قوشنىدارچىلىقنى يهتكۈزىشىدۇ،
بۇ تاۋاقالر ھهرگىزمۇ قۇرۇق قايتمايتتى. "بار
تاۋىقىم يان تاۋىقىم، بارمىساڭ، يانمىساڭ،
ئوتتۇرىسىن سۇن تاۋىقىم" دېگهن سۆزلهرمۇ
بىكارغا ئېيتىلغان ئهمهس؛ " نورۇز بايرىمىدا "9
خىل زىرائهت" تىن نورۇز ئېشى ئېتىش، 9 تاۋاقتا
يېمىش كهلتۈرۈش؛ توي مۇراسىمىنىڭ ئالدى-
كهينىدىكى ئادهتلهر، "چوڭ چاي"، "كىچىك چاي"،
"مهسلىھهت چاي" "ئىسسىقلىق"، " چىلالق" ؛
ئۆلۈمنىڭ ئالدى –كهينىدىكى ئادهتلهر، نهزىر
تاۋىقى قاتارلىق ئۆرپ-ئادهت ۋه مۇراسىملىرىمىزنىڭ

ھېچقايسىسى"تاۋاقسىز" بولمايدۇ. 
  گۇگۇم ۋاقتىدا ، كىشىلهر ئىشتىن ياكى
ئهمگهكتىن قايتىپ، ئۆيلىرىگه كهلگهن ۋاقتىدا،
ئۆي-ئۆيلهردىن بالىالر يۈگۈرۈپ چىقىپ "
ئوينايدىغان باال بارمۇ؟" دهپ ناخشىالرنى
توۋلىشىپ، ئارقىدىن ئويۇنلىرىنى باشلىشىدۇ ياكى
ھېكايه چۆچهكلهرنى ئېيتىشىپ ئۆزلىرىنىڭ

دۇنياسىغا غهرق بولىشىدۇ. 
    دىققهت بىلهن قارايدىغان بولساق،  ھاشىم قۇربان
ئاكىنىڭ تۇرمۇش كارتېنىلىرى ئاساس قىلىنغان
ئهسهرلىرىنىڭ ھهممىسىده دېگۈدهك تونۇرنى
ئۇچرىتىمىز. ئهلمىساقتىن بېرى ، خهلقىمىز
ئىچىده يىقىلغانغا جان، ئاچقانغا دهرمان،
يۈگۈرگهنگه كۈچ –قۇۋۋهت ئاتا قىلىپ كهلگهن نان ،
نهسىلدىن نهسىلگه بىزگه ئوزۇق بېرىپال قالماي،
بهلكى يهنه بىزنىڭ روھىيىتىمىزنىڭ بىر قىسمى
بولۇپ،  تىنىپ   كهتكهن. ئۇيغۇر  ئهنئهنىۋىي  ئائىله
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مهدهنىيىتىنىڭ بىر قىسمى بولغان تونۇر_
ئهجداتلىرىمىزنىڭ ئهقىل- پاراسىتىنىڭ جهۋھىرى
بولۇپ، يېمهك-ئىچمهك مهدهنيهتىده مىللىي قول
ھۈنهرۋهنچىلىك خاسلىقىنى مۇجهسسهملىگهن بىر

مىراسىمىزدۇر.
   «تۈركىي تىلالر دىۋانى» دا يېمهك-ئىچمهككه
ئائىت بايانالردا،101  خىل يېمهكلىكنىڭ نامى
تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده 39 جۈملىده
نانغا ئائىت ئىزاھالر بېرىلگهن. نان يېقىشتا
قوللىنىلىدىغان بهزى ئهسۋاپالر ۋه ناننىڭ چۇقمىن،
قاقۇرغان، پوشكال ،كۆمهچ، چۆرهك ، ئاۋزۇرى، توقۇچ
، كۆۋشهك دهپ ئاتالغان تۈرلىرى چۈشهندۈرۈلگهن.

(ئهزىزى:81)
   تارىم ۋادىسىدىكى كىروران، نىيه خارابىلىرى ۋه
تۇرپان، الپچۇق ، ئىدىقۇت قهدىمىي شهھرى قاتارلىق
جايالردىن كۆپلهپ بۇغداي، ئارپا ، تېرىق ئۇنلىرىدىن
قىلىنغان توقاچ نانالر تېپىلغان. بۇالرنىڭ ئىچىده
ئهڭ قهدىمكى بۇغداي ئهۋرىشكىسى كۆنجى دهرياسى
بويىدىكى قهۋرىستانلىقتىن تېپىلغان بولۇپ، يىل
دهۋرى 4000 يىلالر ئىلگىرىكى دهۋرلهرگه توغرا

كېلىدۇ.(80: ئهزىزى)
    ئۇيغۇرالر ياشىغان ھهرقانداق بىر يۇرتتا تونۇرنىڭ
سىماسىنى ۋه بىز ئۈچۈن ئۇلۇغ بولغان ناننى
تاپقىلى بولىدۇ. تونۇر ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشىدا
يالغۇر نان ، گۆش قاتارلىق يېمهكلىكلهرنى
پىشۇرۇش قورالى بولۇپال قالماي بهلكى ئۇنىڭغا
يهنه  قهدىمدىن بۇيان خهلقىمىزنىڭ ئېتىقاد-
ئهقىدىسى، ئۇدۇم ئادهتلىرى سىڭدۈرۈلگهن . نان
مۇقهددهسلىكنىڭ ، پاكلىقنىڭ سىمۋولى بولۇپ
كهلگهن. خهلقىمىز ئىچىدىكى" يامان بولىدۇ"
الرنىڭ ئىچىده ناننى ئۇلۇغالش مهقسىدىده ناننىڭ
ئۇۋاقلىرىغا دهسسىسه كۆزى كور بولۇپ قالىدۇ،
تونۇرنىڭ يېنىدا تهرهت قىلىشقا بولمايدۇ ؛ تونۇردا
كۆيۈپ كهتكهن ناننى ئۆيلهنمىگهن يىگىتلهر يېسه
كور قىزغا ئۆيلىنىپ قالىدۇ دهيدىغان قاراشالر بار.
ئىنسان ھاياتىدىكى ئهڭ ئۇنتۇلغۇسىز مىنۇتالر-
نىكاھ مۇراسىمىدا،  ھاالل جۈپلهرنىڭ ساداقىتى،
سهمىمىيلىكى ۋه ۋىسال تېپىشىنىڭ سىمۋولى
سۈپىتىده قىز- يىگىتكه تۇزغا چىالنغان نان
يىگۈزىدىغان ؛ بىرى سهپهرگه چىقسا، نان يوللۇق
قىلىدىغان ، سهپهرده يېنىدىن ناننى ئايرىمايدىغان 

ئادهتلهر بار. ناننى يهنه ئىنسانالر بىر-بىرىگه
بولغان ۋهدىسىگه گۇۋاھچى قىلىپ قهسهم
ئىچىشنى "نان دهسسهپ بېرىش " دهپ ئاتايدىغان
ئۇقۇممۇ بار. يهنه ۋهدىسىده تۇرمايدىغان، "ۋاپاغا
جاپا " قىلىدىغان كىشىلهرنى "نانكورلۇق قىلدى"
دهپ ئاتايدىغان ئادهتمۇ بار. تونۇر ۋه نان
ھهققىدىكى ماقال- تهمسىللهرمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ
تۇرمۇشىدىكى ھهر بىر ئۇششاق دېتالالرغىچه

سىڭىپ كهتكهن:
 

ناننى تونۇر بېشىدا كۆرمهڭ، جۇۋاننى مهشرهپته.
ناننى ئوخشاتقان تونۇرى، ئاشنى ئوخشاتقان

ھۈنىرى.
ئاچنىڭ كۆزى ئهكمهكته، توقنىڭ كۆزى ھېكمهتته.

بىكار گهپتىن ئۇيقۇ ياخشى، ئارپا ناندىن زاغرا
ياخشى.

ساما ناغرا بىلهن، قېتىق زاغرا بىلهن.
مالسىز ئهر بولماس، نانسىز ئۆي بولماس.

 
  ئۇنىڭدىن باشقا يهنه «نان تېپىپ يېمهك»،
«نېنىنى تارتقۇزۇپ قويماق»، «نان بهرگهن قولنى

چىشلىمهك» قاتارلىق ئىدىيومالرمۇ ئۇچرايدۇ.
  رهسسامنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ قايناق ھاياتى،
تىرىكچىلىك ئۇسۇللىرىنىڭ جانلىق كارتېنىسى
بولغان ئهسهرلىرىدىنمۇ ھۇزۇر ئالغان بولدۇق.
نۆۋهتتىكى مىللىىتمىزنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان
پاجىئهلهر ۋه ئۆز تىلىمىز ، دىنىمىز ۋه
كىملىكىمىزنىڭ قىرغىنچىلىققا ئۇچراش خهۋپى
ئالدىدا، ئاشۇ مېھىرلىك ھويلىلىرىمىزدا ئهۋالدتىن
–ئهۋالدقا مىراس بولۇپ كهلگهن ئۆرپ-
ئادهتلىىرىمىزنى، قائىده يوسۇن، ئۇدۇملىرىمىزنى 
داۋامالشتۇرۇش، ياش ئهۋالدلىرىمىزنىڭ
مهنىۋىيىتىنى ئۇيغۇر روھى بىلهن قورالالندۇرۇش ۋه
ئۇالرنىڭ ئهخالقىي مىزانلىىرىمىز ، ئىنساپ-
دىنيانهت قاراشلىرىمىزنى ئۆگىنىشى ئۇيغۇرالرنىڭ

چوڭقۇر قاتالملىق ئېتنىك تهركىبىنى تېخىمۇ 

8

9

مۇرات ئهزىزى، "تۈركىي تىلالر دىۋانى» دىكى نان مهدهنىيىتىمىزگه ئائىت
بايانالر ھهققىد مۇالھىزه، « شىمجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى»، 2006

–يىل 1-سان

8

مۇرات ئهزىزى، "تۈركىي تىلالر دىۋانى» دىكى نان مهدهنىيىتىمىزگه ئائىت
بايانالر ھهققىد مۇالھىزه، « شىمجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى»، 2006

–يىل 1-سان

9
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يورۇتۇپ، ئۇالرنىڭ ئۇيۇشۇشچانلىقى ۋه جهڭگىۋارلىقىنى ئاشۇرۇشتا مۇئهييهن رول ئوينايدۇ دهپ قارايمهن.
 

پايدىالنغان مهنبهلهر:
 

ئوسمان مۇھهممىدى قارا قۇتلۇق،« قهشقهرنىڭ ئهنئهنىۋىي بىناكارچىلىقى» ، "شىنجاڭ ئىجتىمائىي پهنلهر
تهتقىقاتى، 2015-يىل 1-سان

ئابدۇكېرىم راھمان، «قهشقهر بىناكارلىق مهدهنىيىتى»، 2012
På obanade Stigar-25år i Öst-Turkestan>>,1917>>

رېشات گنچ، «تۈركىي تىلالر دىۋانى»  دىن 11-ئهسىردىكى تۈركىي خهلقلهرنىڭ ئىجتىمائىي مهدهنىيىتىگه نهزهر
، 2010، بېيجىڭ

John Törnquist,<< Kashgar>>, 1925
مۇرات ئهزىزى، "تۈركىي تىلالر دىۋانى» دىكى نان مهدهنىيىتىمىزگه ئائىت بايانالر ھهققىد مۇالھىزه، « شىمجاڭ

ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى»، 2006 –يىل 1-سان
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گېرمانىيه ئۇيغۇرلىرى

   دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى كىشىلهر «گېرمانىيه» دېگهن ئىسىمنى تىلغا ئالسا، ئالدى بىلهن
مېرسىدىس، BMW  قاتارلىق گېرمانىيهنىڭ داڭلىق ماشىنىلىرىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈشى، مۇھاجىرهتته
ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر بولسا گېرمانىيهنىڭ مهشھۇر شهھهرلىرىدىن بىرى بىلغان مىيۇنخېن شهھىرىنى،
شۇنىڭدهك غهرب ئهللىرىدىكى نوپۇزلۇق تهشكىالتىمىز بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى ئېسىگه ئېلىشى

مۇمكىن.
   گېرمانىيه زېمىنى 357.582 كۋادرات كىلومېتىر بولۇپ، 83 مىليوندىن ئارتۇق نوپۇسقا ئىگه، شهرقته پولشا،
چېخ جۇمھۇريىتى ۋه ئاۋىسترىيه بىلهن، جهنۇبتا شېۋىتسارىيه، غهربته فرانسىيه، ليۇكسېمبۇرگ، بېلگىيه،
گولالندىيه، دانىيه بىلهن، شىمالدا بالتىق دېڭىزى ئارقىلىق سىكاندىناۋىيه دۆلهتلىرى بىلهن چېگرىداش.
1990 –يىلى 3- ئۆكتهبىر  «بېرلىن تېمى» يىقىلىپ غهربىي گېرمانىيه بىلهن شهرقىي گېرمانىيه بىرلهشتى.
شۇنىڭدىن ئېتىبارهن گېرمانىيه 16 جۇمھۇريهتتىن تهركىب تاپقان، غهربىي ياۋروپانىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان
دېموكراتىك فېدرال دۆلهت بولۇپ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ سىياسى يېتهكچىسى، ئىقتىسادى پاراۋۇزى بولۇپ
كهلمهكته. ياۋروپا مهركىزى بانكىسى گېرمانىيهنىڭ فرانكفۇرت شهھىرىگه جايالشقان بولۇپ، ئۇ خهلقئارا پۇل-
مۇئامىله مهركهزلىرىدىن بىرى  ھېسابلىنىدۇ. گېرمانىيه سانائهتلهشكهن يهتته دۆلهتنىڭ بىرى. بۇ كىچىك
زېمىندا ئون ئۈچ مىڭ كىلومېتىردىن ئارتۇق تېز سۈرئهتلىك تاش يول بولغاندىن سىرت، يهنه ئۆزىنىڭ ھهر
ساھهدىكى سۈپهتلىك مهھسۇالتلىرى، داڭلىق ساياھهت ئورۇنلىرى، ئۆتكۈر پهن–تېخنىكا ساھهسىدىكى

كهشپىياتلىرى بىلهن دۇنياغا مهشھۇر.

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر
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   گېرمانىيه بىلهن ئۇيغۇرالر ئوتتۇرىسىدا ئىككى ئهسىرگه يېقىن بىر تارىخى مۇناسىۋهت بولۇپ، بۇ
مۇناسىۋهتلهر 1860- يىلالردىن باشالنغان. ئۇ گېرمان ئېكسپېدىتسىيىچىلىرىنىڭ بىزنىڭ ۋهتىنىمىزده
ئارخولوگىيهلىك قىدىرىپ تهكشۈرۈشىدىن باشالنغان بولسا، كېيىنچه ئۆز-ئارا مهدىنىيهت ئالماشتۇرۇش،
ئىقتىسادى، تىجارهت ۋه بۈگۈنكى شارائىتتا سىياسى جهھهتتىن ئۇيغۇرالرنى كۈچلۈك رهۋىشته قولالۋاتقان

ۋهزىيهتكه تهرهققىي قىلغان. 
    1862- يىلىدىن 1868 –يىلىغىچه ۋه 1868- يىلىدىن 1872- يىلىغىچه بولغان جهرياندا فېردىناند فرهھېر
ۋون رىچتھوفېن دىگهن كىشى پرېئۇسسهن ۋه گېرمانىيه تاموژنا ئىتتىپاقىنىڭ توختامى بىلهن ئويلېنبۇرگ
ئېكىسپېدىتسىيه، دېپلوماتىيه ئۆمىكىگه قاتنىشىپ، شهرقىي ئاسىيادا ۋه شهرقىي تۈركىستاندا
ئېكىسپېدىتسىيىلىك تهكشۈرۈش ئېلىپ بارغان. ئۇ كىشى قۇرۇپ كهتكهن لوپنۇر كۆلىنى بايقىغان تۇنجى
گېرمانىيهلىك بولۇشى مۈمكىن. ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه بىر تۈركۈم گېرمانىيهلىك گىئولوگ، ئارخىئولوگالر
1900- يىللىرىنىڭ باشلىرىغا قهدهر ۋهتىنىمىزده تۈرلۈك ئارخىئولوگىيهلىك تهكشۈرۈشلهر ئارقىلىق، بىزدىكى
قهدىمىي قوليازمىالر، تۇرپان ۋه بايدىكى مىڭ ئۆي تام رهسىملىرى قاتارلىق ئاساره-ئهتىقىلهرنى گېرمانىيهگه
قايتۇرۇپ كهلگهن. ۋهتىنىمىزنىڭ جۇغراپىيهلىك ئورنى، ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيىتى، تارىخى، ئۆرپ- ئادهتلىرى
قاتارلىق مهزمۇنالردا بىر قاتار تهتقىقاتالرنى ئېلىپ بېرىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، شۇ نهتىجىلهرنى مهتبۇئات
ئارقىلىق يورۇقلۇققا چىقارغان. ھازىر ئۇ تارىخى يادىكارلىقالرنى بېرلىن مۇزېيسى، گېرمانىيه دۆلهتلىك

كۈتۈپخانىلىرىدىن كۆرۈش مۇمكىن.
   بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ 1920- يىلالردىن باشالپ 1940 –يىلالرغىچه بولغان جهرياندا ئاز
ساندىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر تۈرلۈك سهۋهبلهر بىلهن گېرمانىيهگه ئوقۇشقا كهلگهن. 1940- يىلالردا
ۋهتىنىمىزدىكى بايالردىن مۇسابايالر ئائىلىسى گېرمانىيهدىن تېره- خورۇم پىششىقالپ ئىشلهش

ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىپ، غۇلجىدا زاۋۇت قۇرغان.
    1950- يىلالرنىڭ ئاخىرى پېشقهدهملىرىمىزدىن ھازىر ئامېرىكىدا ياشۋاتقان غۇالمىدىن پاختا ئهپهندى
تۈركىيه ئارقىلىق گېرمانىيهگه ئوقۇشقا كهلگهن. ئۇرۇشتىن كېيىنكى گېرمانىيهنى قۇرۇپ چىقىش
سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىده، تۈركىيهدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر ئىشچى ساالھىيىتى بىلهن گېرمانىيهگه
كهلگهن. كوممۇنىزم الگېرىغا قارشى دولقۇن، سوغۇق مۇناسىۋهتلهر دهۋرىده ئامېرىكا ھۆكۈمىتى گېرمانىيهنىڭ
مىيۇنخېن شهھىرىده «ئازاتلىق رادىئوسى»نى  قۇرغان بولۇپ، بۇ ئىستانسىدا ئۇيغۇر بۆلۈم تهسىس قىلىنغان.
بۇنىڭ نهتىجىسىده، 1960- يىلالردىن باشالپ ئىلگىرى-كېيىن تونۇلغان شائىر، ئهدىب، تارىخچى، سىياسى
پائالىيهتچىلهر، زىيالىلىرىمىزدىن  ئابدۇساتتار بۇلبۇل، پوالت قادىرى تۇرپانى، ئهركىن ئالپتېكىن، ئهنۋهرجان
قاتارلىق كىشىلهر بۇ رادىئودا خىزمهت قىلغان بولۇپ، ئهينى يىلالردىكى گېرمانىيه ئۇيغۇر جامائىتىنى
مىيۇنخېن شهھىرىده شهكىللهندۈگهن. 1970- يىلالردىكى  ئابدۇساتتار بۇلبۇل ۋه پوالت قادىر تۇرپانىالرنىڭ
ۋاقىتسىز ۋاپاتىدىن كېيىن، ئهركىن ئالپتېكىن رادىئونىڭ باش مهسلىھهتچىسى، ئهنۋهرجان ئهپهندى ئۆزبېك
بۆلۈمىنىڭ، ئۆمهر قانات ئهپهندى قىرغىز بۆلۈمىنىڭ مهسئۇلى بولۇپ ئىشلىگهن. 1980- يىلالرنىڭ
بېشىدىكى ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋهتلىرىنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئهگىشىپ ،بۇ رادىئونىڭ ئاڭلىتىشى
توختىغان. ئهمما بۇ رادىئودا خىزمهت قىلغان پېشقهدهملىرىمىزنىڭ جاپالىق ئهمگهكلىرى، سىياسى
تهسىرىنىڭ تۈرتكىسىده ياۋروپاغا كهلگهن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ گېرمانىيه، جۈملىدىن مىيۇنخېن
شهھىرىده توپلىشىپ ئولتۇراقلىشىشى، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا گېرمانىيهده كېيىنكى يىلالردىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپۈيۈشى، سىياسى ۋه ئىجتىمائىي تهشكىالتالرنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه ھازىرقى دۇنيا ئۇيغۇر
قۇرۇلتىيىنىڭ شهكىللىنىپ، تهدرىجى  تهرهققى قىلىپ ھازىرقى سهۋىيهگه كېلىشى ئۈچۈن تارىخىي ئاساس

سېلىنغان.
   1990- يىلى مايدا «ياۋروپا شهرقىي تۈركىستان بىرلىكى» تهشكىالتى، 1996- يىلى «دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر
قۇرۇلتىيى»، 1999- يىلى  «شهرقىي تۈركىستان  (ئۇيغۇرىستان)  مىللىي   قۇرۇلتىيى»،  2004-  يىلى    «دۇنيا
ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيى» بىلهن «شهرقىي تۈركىستان (ئۇيغۇرىستان) مىللىي قۇرۇلتىيى» شهرقىي تۈركىستان



داۋاسىنىڭ ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، بىرلهشكهن ۋه ھازىرقى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى بارلىققا
كهلتۇرگهن.

   1990 – يىلى 5 – ئايدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ بارىن يېزىسىدا، 1997 – يىلى 2- ئايدا شهرقىي
تۈركىستاننىڭ غۇلجا شهھرىده ۋه 2009 – يىلى 7 – ئاينىڭ 5 – كۈنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ پايتهختى
ئۈرۈمچىده، شۇنىڭدهك ۋهتىنىمىزنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا  ئېلىپ بېرىلغان كهڭ كۆلهملىك ئېرقىي
قىرغىنچىلىق سهۋهبلىك، زور بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالر چهت ئهللهرگه قېچىپ چىقىپ پاناھلىنىشقا مهجبۇر بولدى.

بۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى گېرمانىيه جهمىئىيىتىدىمۇ بارغانچه كۆپهيمهكته. 
   1980- يىلالردىن باشالپ خىتاينىڭ ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىده بىلىم
ئېلىش ئىستىكى، مهدهنىيهت ئالماشتۇرۇش، بىلىم ئاشۇرۇش، تهجرىبه ئالماشتۇرۇش قاتارلىق سهۋهبلهر بىلهن
غهرب دۇنياسى جۈملىدىن گېرمانىيهگه كېلىپ ئوقۇيدىغان، ئۆز ساھهسىده بىلىم ئالىدىغان، تهتقىقات
تۈرلىرى بويىچه ھهمكارلىشىپ ئىشلهيدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانىمۇ  خېلى كۆپهيدى. 1989- يىلى كۈزده داڭلىق
يازغۇچىلىرىمىزدىن مهرھۇم زوردۇن سابىر ئهپهندى تهكلىپ بىلهن گېرمانىيهگه كېلىپ، گۆتتهڭىن

ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر ئهدهبىياتىنى تونۇشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئىلمىي خىزمهت زىيارىتىده بولغان.
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   بېرلىن- براندېن بورگ ئاكادېمىيهسى، بېرلىن تېخنىك ئۇنىۋېرسىتېتى، گۆتتهڭهن ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق
گېرمانىيهنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى داڭلىق بىلىم يۇرتلىرىدا ھهرقايسى ساھه بويىچه ئاكادېمىك
سهۋىيهده يىتىشكهن ئۇيغۇرالر بۇ ئورۇنالردا 14- ئهسىردىن باشالپ تۇرپان ئويمانلىقىدىن بايقالغان بىزگه ئائىت
ھهر خىل تارىخى يادىكارلىقالرنى تهتقىق قىلىش، قهدىمىي يېزىقتىكى تارىخى قوليازمىالرنى تهرجىمه قىلىش،
ئۇيغۇرالرغا ئائىت نۇرغۇنلىغان ئارخىئولوگىيهلىك قېزىلمىالرنىڭ سىرىنى ئېچىش قاتارلىق خىزمهتلهر بىلهن
مهشغۇل بولغاندىن سىرت، يهنه تهبئىي پهن ساھهسىده يېتىشكهنلهر گېرمانىيهدىكى نوپوزلۇق چوڭ
شىركهتلهرده تهتقىقاتچى، ئېنژىنېر، دوختۇر بولۇپ خىزمهت قىلىۋاتقانالرمۇ خېلى سالماقنى ئىگىلهيدۇ. ھهر

دهرىجىلىك ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدا خىزمهت قىلىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانىمۇ كۆپىيىۋاتىدۇ.
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   ئۇيغۇرالر تىرىشچان مىللهت بولغاچقا، گېرمانىيه جهمئىيىتىده تېزال ئۆز ئورنىنى تېپىپ، ئېقتىسادى
جهھهتته مۇستهقىل ياشاش يولىغا قهدهم قويغان. ھازىر گېرمانىيهنىڭ مىيۇنخېن شهھىرىنى مهركهز قىلغان
ئۇيغۇر رېستوران- ئاشپۇزۇللىرى ئوتتۇزدىن ئاشىدۇ. گېرمانىيهدىكى ئۇيغۇرالر ۋهتهن داۋاسى قىلىش بىلهن بىر
ۋاقىتتا يۇقىرىدا ئىسمى قهيت قىلىنغان تهشكىالتالردىن باشقا يهنه ئايالالر كومىتېتى، ئانىالر بىرلىكى،
مهشرهپ، پۇتبول كوماندىسى قاتارلىق ئىجتىمائىي تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇپ، ياش- ئۆسمۈرلىرىمىزنى ياش
پهرقى بويىچه ئانا تىل، دىنىي ئېتىقاد، ئۇيغۇر تارىخ بىلىملىرى بويىچه تهربىيىلهش، گېرمانىيه ئۇيغۇر
ئانسانبىلى ئارقىلىق مۇھاجىرهتته ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيهت- سهنئهت ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپ، بۇ

جهھهتتىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ غهرب دۇنياسىدىكى «كىچىك ۋهتهن»نى شهكىللهندۈرگهن.
 



نۆۋهتته مىيۇنخېن شهھىرىنى مهركهز قىلغان گېرمانىيهنىڭ ھهرقايسى چوڭ- كىچىك شهھهرلىرىده 1800 دىن
كۆپرهك ئۇيغۇر بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده ئوقۇش سهۋهبى بىلهن كېلىپ ئوقۇۋاتقانالر 150 ئهتراپىدا.

  2000 –يىلالرنىڭ ئالدى- كهينىده گېرمانىيهگه كهلگهن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ پهرزهنتلىرى ھازىر
ئۇنىۋېرسىتېتالرنى تامامالپ ھهر ساھه بويىچه ئۆز كهسپلىرىنى باشلىدى. گېرمانىيه ئومۇمى نوپۇسىغا
نىسبهتهن سانىمىزنىڭ ئىنتايىن ئاز بولۇشىغا قارىماي، گېرمانىيه جهمىيىتىده ئۇيغۇرنىڭ تهسىرى ئىنتايىن
ياخشى. گېرمانىيهدىكى ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرنىڭ سىياسى دهۋاسىنى قىلىشتا بولسۇن ياكى مهدهنىيهت، ئۆرپ–
ئادهتلىرىنى غهرب ئهللىرىگه تونۇشتۇرۇشتا بولسۇن ئالدىنقى سهپتىن قالماي، چهت ئهللهرده ياشاۋاتقان ئۇيغۇر

جامائىتىگه ئۈلگه بولغىدهك رولىنى ئويناپ كهلمهكته.
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  گېرمانىيهدىن ئهنۋهر ئهھمهد تهييارلىغان

پايدىالنغان مهنبهلهر:
http://turfan.bbaw.de/projekt/turfanbroschuere?set_language=de
http://scihi.org/ferdinand-freiherr-von-richthofen-silk-road/
https://opac.sub.uni-
goettingen.de/DB=1/FKT=1016/FRM=zentralasien%2Binstitut/IMPLAND=Y/LNG=DU/LRSET
=1/SET=1/SID=6cbc61b7-1/SRT=YOP/TTL=1/CMD?
ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=%C3%BCber+xinjiang&MATCFILTER=N&M
ATCSET=N&NOSCAN=N&ADI_BIB=
https://de.wikipedia.org/wiki/Autobahn_(Deutschland)
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مىسلىسىز ئويغىنىش

   سىزنىڭ ئادهتته قايسى شهكىلده قارار چىقىرىشقا مايىل؟ ئهگهر سىز ئۈمىدۋار بىرى بولسىڭىز، ئۇنداقتا
يوشۇرۇن، پايدىسىز ئامىلالرنى ئانچه كۆپ ئويالپ يۈرمهسلىكىڭىز مۇمكىن. شۇنىڭدهك، ئهگهر سىز زىياده
ئېھتىياتچان، خهتهرگه تهۋهككۈل قىلىشنى خالىمايدىغان بىرى بولسىڭىز، زېھنىڭىزنى قولغا كهلگۈسى

پۇرسهتلهرگه مهركهزلهشتۈرمهسلىكىڭىز ئېھتىمالغا يېقىن.
  ئادهتته، ئهڭ ياخشى قارار تهپهككۇر ئۇسۇلىڭىزنى ئۆزگهرتىشىڭىز ۋه ئۇالرنى ئوخشىمىغان

نۇقتىئىينهزهرلهردىن كۆزىتىشىڭىز ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىدۇ.
   «ئالته خىل تهپهككۇر قالپىقى» سىزنىڭ مهسىلىلهرگه ئوخشمىغان نۇقتىالردىن قارىشىڭىزغا تۈرتكه بولىدۇ
ۋه شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، تهپهككۇرىڭىزنىڭ زىياده كۆپ تهرهپكه چېچىلىپ كېتىشىنىڭمۇ ئالدىنى ئالىدۇ.
بۇ ئۆز نۆۋىتىده يهنه ھهركىم ئوخشاش بىر ئهھۋالنى خىلمۇخىل نۇقتىالردىن كۆزىتىدىغان كوللېكتىپ

مۇھىتتا، قارارنىڭ توغرا – خاتالىقىنى تهكشۈرىدىغان كۈچلۈك قورالدۇر.
   «ئالته خىل تهپهككۇر قالپىقى»ئۇسۇلىنى ئېدۋارد دې بونو (Edward de Bono) ئىجاد قىلغان ۋه 1985 –

يىلىدىكى شۇ ناملىق ئهسىرىده ئېالن قىلغان.
   مهزكۇر ئۇسۇل سىزنى ئادهتلهنگهن تهپهككۇر ئۇسلۇبىڭىزدىن ھالقىغان ھالدا ھهرىكهت قىلىشقا، شۇنداقال
ئىشالرغا بىر قانچه خىل پهرقلىق نۇقتىدىن قاراشقا قىستاپ، سىزنى ئۆزىڭىزنىڭ ئهھۋالى ھهققىده تېخىمۇ

ئومۇمىيۈزلۈك چۈشهنچىگه ئىگه قىلىدۇ.
   ئادهتته سىز ئهقلىي ۋه ئاكتىپ نۇقتىئىينهزهر ئارقىلىق ئۇتۇقلۇق ھهل قىلىش چارىسىگه ياكى نهتىجىگه
ئېرىشهلهيسىز، لېكىن مهسىلىگه باشقا نۇقتىالردىن قاراپ باقسىڭىزمۇ بولىدۇ. مهسىلهن، سىز مهسىلىگه
ھېسسىي، ئىجادىي ياكى خهۋپ – خهتهرنى تىزگىنلهش نۇقتىئىينهزىرىدىن قارىسىڭىز بولىدۇ. بۇ خىل
نۇقتىئىينهزهرلهر ھهققىده ئويالشماسلىق نهتىجىسىده، سىز كىشىلهرنىڭ پىالنىڭىزغا بولغان قارشىلىقىنى
تۆۋهن مۆلچهرلىۋېلىشىڭىز، ئىجادىي ھالقىشنى قولغا كهلتۈرهلمهسلىكىڭىز ياكى زۆرۈر ئورۇنباسار پىالنالرنى

تۈزۈشكه سهل قارىشىڭىز مۇمكىن. 
 

تهپهككۇر     ئالته خىل 
قالپىقى



«ئاق قالپاق»: سىز بۇ خىل تهپهككۇر قالپىقى ئارقىلىق، دىققىتىڭىزنى ئېرىشكىلى بولىدىغان
ئۇچۇرالرغا مهركهزلهشتۈرۈپ، ئۆزىڭىزده بار ئۇچۇرالرنى كۆزدىن كهچۈرۈپ، ئۆتمۈشتىكى يۈزلىنىشلهرنى
تهھلىل قىلىسىز ۋه ئۇالردىن نېمىلهرنى ئۆگهنگهنلىكىڭىزگه قارايسىز. بىلىم قۇرۇلمىڭىزدىكى

يوچۇقنى ئىزدهيسىز ۋه بۇ يوچۇقنى تولدۇرۇشقا تىرىشىسىز.
قىزىل قالپاق: «قىزىل قالپاق»نى كىيگهنده، مهسىلىلهرگه ھېسسىي مۇئامىله قىلىڭ ۋه
باشقىالرنىڭمۇ قانداق ھېسسىي ئىنكاس قايتۇرۇشى مۇمكىنلىكىنى ئويالڭ. سىزنىڭ تهپهككۇر

جهريانىڭىزدىن تولۇق خهۋهردار بولمىغان كىشىلهرنىڭ ئىنكاسىنى چۈشىنىشكه تىرىشىڭ.
قارا قالپاق: «قارا قالپاق»نى كىيگىنىڭىزده، مهسىلىلهرنىڭ كۆرۈلگۈسى پاسسىپ ئاقىۋهتلىرى
ھهققىده، تولىمۇ ئېھتىياتچانلىق بىلهن، پۇختا ئويلىنىڭ. پىالنىڭىزنىڭ نېمىشقا كارغا
كهلمهيدىغانلىقىنى تېپىشقا تىرىشىڭ. بۇ پىالنىڭىزدىكى ئاجىز نۇقتىالرنى گهۋدىلهندۈرۈپ
بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن مۇھىمدۇر. بۇ سىزنى پىالنىڭىزدىكى كهمتۈكلۈكلهرنى تۈگىتىش، ئۆزگهرتىش

ياكى ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئورۇنباسار پىالن تۈزۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ.
«قارا قالپاق» تهپهككۇرى پىالنىڭىزنىڭ تېخىمۇ پۇختا ۋه ماسلىشىشچان بولۇشىغا تۈرتكه بولىدۇ.
شۇنداقال، ئۇ يهنه سىز ھهرىكهتكه ئۆتۈشتىن ئىلگىرى ئهجهللىك يېتهرسىزلىك ۋه خهۋپ – خهتهرنى
بايقىشىڭىزغا ياردهم قىلىدۇ. بۇ مهزكۇر مودېلنىڭ ھهقىقىي پايدىلىق تهرهپلىرىدىن بىرىدۇر، چۈنكى
مۇۋهپپهقىيهت قازانغان نۇرغۇن كىشىلهر ئىشالرنى ئىجابىي ئويالۋېرىپ، مهسىلىنى ئالدىن بايقىيالماس

بولۇپ قالىدۇ – ده، قىيىنچىلىقالرغا تهييارلىقسىز قالىدۇ.
«سېرىق قالپاق»: مهزكۇر قالپاق سىزنىڭ مهسىلىگه ئىجابىي قارىشىڭىزغا ياردهم قىلىدۇ. بۇ سىزنىڭ
چىقارماقچى بولغان قارارىڭىزدىكى بارلىق پايدىالرنى ۋه ئۇنىڭ قىممىتىنى بايقىشىڭىزغا ياردهم
قىلىدىغان ئۈمىدۋار نۇقتىئىينهزهردۇر. «سېرىق قالپاق» تهپهككۇرى ھهممه ئىش ئۈمىدسىز ۋه

مۈشكۈلدهك كۆرۈنگهن ئهھۋالالردا، بوشىشىپ قالماسلىقىڭىزغا تۈرتكه بولىدۇ.
«يېشىل قالپاق»: بۇ ئىجادچانلىققا ۋهكىللىك قىلىدۇ. سىز بۇ ئارقىلىق مهسىلىلهرنى ئىجادىي
شهكىلده ھهل قىلىسىز. بۇ بۈركۈتنىڭ كۆكتىكى پهرۋازىدهك ئهركىن تهپهككۇر شهكلى بولۇپ، بۇ

جهرياندىكى ئوي – خىياللىرىڭىزنى تهنقىدلىمهيسىز.
«كۆك قالپاق»: بۇ جهرياننى كونترول قىلىشقا ۋهكىللىك قىلىدۇ. بۇ يىغىن (مۇھاكىمه، مۇزاكىره)الرغا
رىياسهتچىلىق قىلىدىغان كىشىلهر كىيىدىغان قالپاقتۇر. مهسىلهن، (مۇھاكىمه داۋامىدا) ئوي – پىكىر
تۇرغۇنلۇقى كۆرۈلگهنده، ئۇالر مۇھاكىمه يۆنىلىشىنى يېشىل قالپاق تهپهككۇرىغا بۇرىسا بولىدۇ.

ئورۇنباسار پىالنغا ئېھتىياج تۇغۇلغاندا، كىشىلهرنى قارا قالپاق تهپهككۇرىغا يېتهكلىسه بولىدۇ.

   مهزكۇر ماقالىده بىز «ئالته خىل تهپهككۇر قالپىقى» ئۇسۇلىدىن قانداق پايدىلىنىش ھهققىده ئىزدىنىمىز ۋه
بۇ ھهقته مىسالالرنى بېرىمىز.

 
    «ئالته قات تهپهككۇر قالپىقى» مودېلىدىن قانداق پايدىلىنىمىز؟

 
   سىز «ئالته قات تهپهككۇر قالپىقى»نى يىغىنالردا ياكى ئۆزىڭىز يالغۇز قارار چىقارغاندا ئىشلهتسىڭىز
بولىدۇ. يىغىنالردا، مهزكۇر ئۇسۇل تهپهككۇر ئۇسلۇبى ئوخشاشمايدىغان كىشىلهر بىر مهسىلىنى مۇزاكىره
قىلغاندا، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھهرقانداق سۈركىلىش يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، چۈنكى بۇ خىل ئۇسۇلدا

بارلىق نۇقتىئىينهزهرلهر ئوخشاشال كۈچكه ئىگىدۇر.
ھهربىر «تهپهككۇر قالپىقى» بىر خىل پهرقلىق تهپهككۇر ئۇسلۇبىدۇر، بۇنىڭ تهپسىالتى تۆۋهندىكىچه:

    «ئالته خىل قالپاق» تهپهككۇرىغا بىر ئۆرنهك:
مهلۇم  بىر  ئۆي – مۈلۈك  شىركىتىنىڭ   دىرېكتورلىرى   يېڭىدىن  خىزمهت   بىناسى  سېلىش – سالماسلىقنى
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ئويلىشىۋاتىدۇ. ئىقتىسادىي ۋهزىيهت ياخشى، شۇنداقال ئۇالر تۇرۇشلۇق شهھهردىكى خىزمهت
بىناسى سېلىشقا بولىدىغان يهرلهر بهس – بهسته سېتىۋېلىنىۋاتىدۇ. شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر قارار
چىقىرىش جهريانىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، «ئالته خىل قالپاق تهپهككۇرى» ئۇسۇلىنى ئىشقا

سالدى.
  ئۇالر «ئاق قالپاق»نى كىيىپ، ئۆزلىرىده بار ئۇچۇرالرنى تهھلىل قىلىشىپ، شهھهردىكى
خىزمهت بىناسى سېلىشقا مۇۋاپىق كېلىدىغان يهرلهرنىڭ بارغانسېرى ئازىيىۋاتقانلىقىنى
بايقىدى، شۇنداقال ئۇالر يېڭى خىزمهت بىناسى پۈتكهن چاغدا، شهھهردىكى خىزمهت بىناسىغا
ئىشلهتكىلى بولىدىغان بوشلۇقنىڭ پهۋقۇلئادده قىسلىشىپ كېتىدىغانلىقىنىمۇ ھېسابالپ
چىقتى. ئۇالر يهنه ئىقتىسادىي يۈزلىنىشنىڭ ياخشىلىقىنى كۆرۈپ، نۆۋهتتىكى ئىقتىسادىي

ئېشىشنىڭ داۋاملىشىدىغانلىقى مۆلچهرلىدى.
   «قىزىل قالپاق»نى كىيىپ تهپهككۇر قىلغاندا، دىرېكتورالردىن بهزىلىرى سېلىنماقچى بولغان
بىنانىڭ سهت ۋه خۇنۈك كۆرۈنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، خېرىدارالرنىڭ بۇنى ئادهمنى

بىئارام قىلىدىغان ياكى چۈشكۈنلهشتۈرىدىغان بىنا ئىكهن دهپ قېلىشىدىن ئهنسىرهشتى.
   ئۇالر «قارا قالپاق» بىلهن تهپهككۇر قىلغاندا، ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىسادىي يۈزلىنىش ھهققىدىكى
مۆلچهرىنىڭ خاتا بولۇپ قېلىش مۇمكىنچىلىكى ھهققىده ئويالندى. ئۇالر «بهلكىم ئىقتىساد
تۆۋهنلهش ئالدىدا تۇرغان بولۇشى، بۇ خىل ئهھۋالدا سېلىنغان خىزمهت بىناسى ئۇزاققىچه بوش
تۇرۇپ كېتىشى ياكى ئاز بىر قىسمىال سېتىلىشى (ياكى ئىجارىگه بېرىلىشى) مۇمكىن»
دېيىشتى. ئهگهر سېلىنغان بىنانىڭ جهلىپ قىلىش كۈچى يېتهرلىك بولمىغان تهقدىرده،

شىركهتلهرنىڭ شارائىتى تېخىمۇ ياخشى باشقا خىزمهت مۇھىتىنى تاللىشى ئېنىق ئىدى.
   ئاندىن ئۇالر ئاكتىپ «سېرىق قالپاق»نى كىيدى. دىرېكتورالرغا شۇ نهرسه ئايان بولدىكى،
ئهگهر ئىقتىساد مۇقىم ھالىتىنى ساقلىسا ۋه ئۇالرنىڭ پهرىزى توغرا بولسا، شىركهت راۋۇرۇس
كىرىم قىالاليدۇ. ئهگهر تهلىيى ئوڭدىن كهلسه، ئۇالر ئىقتىساد چېكىنىشتىن ئىلگىرى بىنانى
سېتىۋېتهلىشى ياكى ھهرقانداق ئىقتىسادىي چېكىنىشتىن ئۆتۈپ كېتهلىگۈدهك ئۇزاق

مۇددهتلىك توختامالر بىلهن شىركهتلهرگه ئىجاره بېرهلىشىمۇ مۇمكىن.
  ئاندىن ئۇالر «يېشىل قالپاق»نى كىيىپ، سېلىنغۇسى بىنانى تېخىمۇ كۆركهم كۆرسىتىش
ئۈچۈن ئۇنى قايتىدىن اليىھهلهش كېرهكمۇ، يوق دېگهن مهسىلىنى مۇزاكىره قىلىشتى. بهلكىم
ئۇالر كىشىلهر (ياخشى – يامان) ھهرقانداق ئىقتىسادىي شارائىتتا ئىجارىگه ئېلىشنى
خااليدىغان ئىشخانىالرنى پۈتكۈزهلىشى مۇمكىن. ياكى، ئۇالر تېزدىن بۇ تۈرگه مهبلهغ سېلىپ،
كېلهر قېتىملىق ئىقتىسادىي چېكىنىش كۆرۈلگهنده، ئهرزان باھادا ئۆي – مۈلۈك سېتىۋالسىمۇ

بولىدۇ.
  يىغىن رىياسهتچىسى «كۆك قالپاق»نى كىيىپ، مۇزاكىرىنىڭ داۋاملىشىشىغا ۋه يېڭى ئوي –
پىكىرلهرنىڭ ئۈزۈلۈپ قالماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلدى ۋه باشقا دىرېكتورالرنى ئوخشىمىغان

نۇقتىدا تۇرۇپ، ئۆزئارا پىكىر ئالماشتۇرۇشقا رىغبهتلهندۈردى.
دىرېكتورالر ئۆز اليىھهلىرىنى نۇرغۇن نۇقتىدىن تهھلىل قىلغاندىن كېيىن، كۆرۈلگۈسى
ئاقىۋهتلهر ھهققىده تېخىمۇ تهپسىلىي مۆلچهرگه ئېرىشىپ، شۇ ئاساستا تېخىمۇ توغرا، مۇۋاپىق

قارار چىقىرىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولدى.
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مهڭگۈلۈك يوقىلىشمۇ؟
ھېنرىك شهجهۋىسكى

مىسىلىسىز ئ ويغىنىش



ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىشى
 

   مهن ئهنگلىيهده ئۆسۈپ يېتىلدىم، ئاتا – ئانام ناتسىستالرنىڭ پولشا ئىشغالىيىتىدىن ئامان قالغانالر
ئىدى. مهن ئۇالرنىڭ قورقۇنچ ۋه مهھرۇملۇق ھهققىدىكى ھېكايىلىرىنى ئاڭالپ چوڭ بولدۇم. دادام
گېرمانالرنىڭ جازا الگېرىغا قامىلىپ، قهھرىتان قىشنى كونىراپ جۇلىقى چىققان كىيىملهر بىلهن
چىقارغانىكهن. ئارىدىن نهچچه ئون يىل ئۆتكهندىن كېيىن، دادام ئانچه سوغۇق بولمىغان قىش كۈنلىرىدىمۇ
سوغۇقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن پۇتىغا نهچچه قات پايپاق كىيىۋاالتتى. بۇ ئۇنىڭغا ياشلىقىدا باشتىن
ئۆتكۈزگهن ئېچىنىشلىق كهچمىشلىرىنى ھهرۋاقىت ئهسلىتىپ تۇراتتى. مهن ناتسىست جازا الگېرلىرىنىڭ

دادامدا قالدۇرغان، تۈگىمهس جىسمانىي ۋه روھىي تهسىرىنى چۈشىنىپ بواللمايتتىم.
   ھالبۇكى، ئاتا – ئانام تهلهيلىك كىشىلهر ئىدى، چۈنكى ئۇالر (ئاشۇ كۈنلهردىن) ئامان قالدى ۋه تۇرمۇشىنى
يېڭىباشتىن قۇرۇپ چىقتى. ئهمما، ئۇالرنىڭ ئۇرۇق – تۇغقانلىرى، قهۋمى – قېرىنداشلىرى، پولشادىكى ئىلىم
سهۋىيهسى ئۈستۈن زىيالىيالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مىليونلىغان كىشىگه بۇنداق تهلهي نېسىپ بولمىدى.
1939 – يىلى، ناتسىستالر پولشا زىيالىيلىرىنى نىشان قىلغان «زىيالىي قهتلىئامى» سىياسىتى يۈرگۈزدى.
تالالنغان كىشىلهر نىشانغا ئېلىندى، يوقىتىۋېتىلدى ياكى ئۆلتۈرۈلدى. بۇ يهردىكى نىشان نوقۇل يېڭى
ئىشغال قىلىنغان بۇ زېمىننى «تازىالش» ئهمهس، بهلكى ناتسىست ھاكىمىيىتىگه بولغان قارشىلىقنىڭ
ھهرقانداق مهنبهسىنى يوقىتىش ئىدى. پروفېسسور جان پاكۇلىسكى (Jan Pakulski) مهزكۇر «زىيالىي
قىرغىنچىلىقى»نىڭ «سىياسىي جهھهتتىن بېقىندى ۋه ئىجتىمائىي جهھهتتىن يىلتىزى قۇرۇتۇلغان، دۆلهت
ئىداره قىلىش ئىقتىدارىدىن ئاساسهن مهھرۇم قىلىنغان <يېرىم زىيالىيالر> قاتلىمىنىڭ شهكىللىنىشى»

بىلهن نهتىجىلهنگهنلىكىنى يازىدۇ.
   2019 – يىلى بىرىنچى ئايدا، چهتئهلدىكى ئۇيغۇر تهتقىقاتچىلىرى بىلهن (بولۇپمۇ ھازىر تۈركىيهده
ياشاۋاتقان تىلچى ئابدۇۋهلى ئايۇب بىلهن) بىلله ئىشلهۋاتقان مهزگىلده، كهمىنه يۇقىرى دهرىجىلىك
تهتقىقاتچىسى بولغان «ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پروجېكتى» مهجبۇرىي يوقىتىۋېتىلگهن، تۈرمىگه تاشالنغان
ۋه جازا الگېرلىرىغا سوالنغان 338 ئۇيغۇر زىيالىيغا ئاالقىدار تهپسىلىي بىر دوكالت ئېالن قىلدى. (مهزكۇر
تىزىملىكته تىلغا ئېلىنغان) بۇ كىشىلهر سهنئهت ۋه ئىلىم – پهننىڭ ھهرقايسى ساھهلىرىگه تهۋه بولۇپ،
ئۇالرمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋه باشقا تۈركىي خهلقنى كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن

قىلىش ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده قولغا ئېلىنغان.
 

  «ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ بېشىغا كهلگىنى <قايتا تهربىيهلهش> نامىدىكى زىيالىي
قىرغىنچىلىقىدۇر».

 
   مهزكۇر تىزىملىكته تىلغا ئېلىنغانالر ئۇيغۇر كۈلتۈرى ۋه ئىلمىي مۇۋهپپهقىيىتىنىڭ نهمۇنىلىك
شهخسلىرىدۇر. مهسىلهن «ۋهكىل خاراكتېرلىك ناخشىچى، ئۆز دهۋرىدىكى ناخشىچىالرنىڭ سهركىسى» دهپ
ئاتالغان سهنۇبهر تۇرسۇننىڭ غايىب بولغانلىقى مهلۇم. ئاتالمىش «شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى»نىڭ سابىق
مۇدىرى ۋه خهلقئارادا تونۇلغان جۇغراپىيه ئالىمى تاشپوالت تېيىپ بولسا ئىككى يىل كېچىكتۈرۈپ ئىجرا
قىلىنىدىغان ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. ئۇيغۇر كۈلتۈر ۋه تارىخىغا ئاالقىدار ئهسهرلهر ئۈچۈن كۈچ

چىقىرىش تهشهببۇسچىسى بولغان، تونۇلغان ژۇرنالىست قۇربان مامۇتمۇ جازا الگېرىغا سوالنغان.
  جازا الگېرى شاھىتلىرى الگېردا قىيىن – قىستاققا ئۇچرىغانلىقىنى ۋه ئۆلۈم ۋهقهلىرىگىمۇ شاھىت
بولغانلىقىنى ئېيتتى. الگېردىكى ھاياتنىڭ بىر تهرىپى، يهنى تىنىمسىز سىياسىي ئۆگىنىش (مېڭه يۇيۇش)
ھهممىگه مهلۇملۇق. مهن 2018 – يىلى يازدا ئىلگىرى غۇلجىغا يېقىن يهردىكى الگېردا ياتقان بىر ئۇيغۇر
بىلهن پاراڭالشتىم. ئۇ ماڭا الگېر  مهھبۇسلىرىنى  خىتايالشتۇرۇشنى  مهقسهت  قىلغان كۈندىلىك يىغىنالرنى
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 تهسۋىرلهپ بهرگهن ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز كۈلتۈرىنى ۋه ئىسالم دىنىنى تهنقىد قىلىشقا مهجبۇرلىنىدىغانلىقىنى
ئېيتقانىدى. مىللىي مۇزىكاشۇناس راچېل ھاررىس (Rachel Harris) «الگېر يهرلىك تىلالرنى ۋه كۈلتۈرنى
يوقىتىپ، رايون (شهرقىي تۈركىستان) كىشىلىرىنى دىنسىز، خىتايسۆيهر قىلىپ ئۆزگهرتىپ چىقىش

مهقسىتىده تهسىس قىلىنغان» دهپ يازىدۇ.
   شىمالىي ئامېرىكا ۋه ياۋروپادىكى ئۇنىۋېرسىتېتالردا خىزمهت قىلىدىغان، ئاساسلىق خىزمىتى
ئۇيغۇرالرنىڭ كهچمىشىنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىگه مهركهزلهشكهن تهجرىبىلىك ئاكادېمىكالر ئۇيغۇرالرنىڭ
ئانا يۇرتىدىكى بارغانسېرى ئاشكارا بولۇۋاتقان جىددىي ۋهزىيهتتىن خهۋپسىرىمهكته. جورجى بازىرى
(James Millward) ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پهنلىرى پروفېسسورى جېيمىس مىلۋارد (Georgetown)
«كۈلتۈرهل قىرغىنچىلىق بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىنى ھهل قىلىشتىكى ئاخىرقى
ئۇرۇنۇشىدۇر» دېدى. نوتىڭھام (Nottingham) ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك تهتقىقاتچىسى رىيان
سام (Rian Thum) «يهرشارى ۋاقىت گېزىتى»گه ئوخشاش مىللهتچى خىتاي تاراتقۇلىرىدىكى جازا الگېرلىرىغا
ئاالقىدار ئاشقۇن ئىبارىلهرنى نهزهرده تۇتقان ھالدا «خىتاينىڭ ئۆز مۇقىملىقىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش
ئۈچۈن، زور كۆلهملىك قىرغىنچىلىق ۋه قهتلىئام يۈرگۈزۈشى مۇمكىن بولمايدىغان ئىش ئهمهس» دهپ
ئاگاھالندۇردى. فىرانسىيه خهۋهر ئاگېنتلىقى (AFP) قولغا چۈشۈرگهن بىر پارچه ھۆكۈمهت دوكالتىدا ئۇيغۇر ۋه
باشقا تۈركىي مىللهتلهرنى الگېرالرغا سوالشنىڭ مۇددىئاسى «ئۇالرنىڭ نهسهبىنى (ئهجدادلىرى بىلهن بولغان
باغلىنىشىنى)، يىلتىزىنى، ئاالقىسىنى ۋه ئهسلىنى ۋهيران قىلىۋېتىش» دېيىلگهن. «ۋاشىڭتون
پوچتىسى»نىڭ بىر ئوبزورىدا بۇ ھهقته «بۇنى ئۇيغۇرالرنى قىرغىن قىلىپ تۈگىۋېتىش جاكارنامىسىنى دېمهي

ئىالج يوق» دېيىلگهنىدى.
    «ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پروجېكتى» (ئهڭ كهمىده) بهش نهپهر زىيالىينىڭ جازا الگېرىدا ھاياتىدىن
ئايرىلغانلىقىنى جهزملهشتۈردى. بىز تېخىمۇ كۆپ كىشىلهرنىڭ ئۆلۈپ كهتمهسلىكى، الگېرالرنىڭ تاقىلىشى
ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىدىكى زۇلۇم ئاپپاراتىنى پاچاقالپ تاشالش ئۈچۈن ھهرىكهت قىالاليمىز. بۇ جهھهتته
ئامېرىكادىكى ئۇنىۋېرسىتېتالر مۇھىم رولغا ئىگه. ئۇالر ئۆزلىرىنى بۇ ئىشتىن بىخهۋهر دېيهلمهيدۇ. ئۆتمۈشته
ئۇيغۇر ئاكادېمكالر زىيارهتچى تهتقىقاتچى سۈپىتىده تۇرغان ئىنستىتۇتالر ئۇ ئالىمالرنىڭ ئىز – دېرىكىنى
قىلىشى، ئۇالرنىڭ ۋه ئائىله تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئهھۋالىنى ئىگىلىشى؛ ئاكادېمىك مهتبهئهلهرمۇ ئۆز

ژۇرناللىرىدا ماقاله ئېالن قىلىپ باققان ئۇيغۇر تهتقىقاتچىالرنىڭ ئىز – دېرىكىنى سۈرۈشتۈرۈشى الزىم.
    خىتاي ھۆكۈمىتى تۇتۇش – سوالش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنى دۇچار قىلغان روھىي ۋه جىسمانىي جاراھهتلهرنىڭ
ساقىيىشىغا نهچچه ئهۋالد كېتىدۇ. خهلقئارا جامائهتچىلىك خىتاينىڭ مېڭه يۇيۇش ۋه زىيالىيالرنى قورقۇتۇش
ئارقىلىق ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ ئۇتۇقلىرىنى ۋه يېتهكچىلىك ئورنىنى ۋهيران قىلىش ئۇرۇنۇشىغا جىددىي
ئىنكاس قايتۇرۇشى كېرهك. چۈنكى، ئۇيغۇرالرمۇ مېنىڭ ئاتا – ئانامغا ئوخشاشال ئامان قېلىشقا ۋه

تۇرمۇشىنى قايتىدىن بهرپا قىلىشقا ھهقلىق!.
 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى
 

مهنبه:
https://chinachannel.org/2019/02/21/uighur-eliticide/
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ھېنرىك شهجهۋىسكى 
  ھېنرىك شهجهۋىسكى مانوئا (Mānoa)غا جايالشقان ھاۋاي ئۇنىۋېرسىتېتى جۇغراپىيه ۋه مۇھىت
فاكۇلتېتىنىڭ دوكتور ئاسپىرانتى، شۇنداقال ۋاشىڭتون ئاالھىده رايونىدىكى «ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق

پروجېكتى»نىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك تهتقىقاتچىسى ۋه تهتقىقات مۇدىرىدۇر. 
   ئۇ ئهنگلىيهدىكى (Leeds) لىدىس ئۇنىۋېرسىتېتىدا زامانىۋى خىتايشۇناسلىق بويىچه باكالۋۇرلۇق
ئۇنۋانىنى؛ ئهنگلىيهدىكى ۋېيلىس (Swansea) ئۇنىۋېرسىتېتىدا تهرهققىيات باشقۇرۇش كهسپى بويىچه
ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى ئالغان ۋه بۇ مهزگىلده ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىساد، جهمئىيهت ۋه مهدهنىيهت ھهقلىرى

جهھهتلهرده كۆرۈنهرلىك تهتقىقات نهتىجىلىرىنى ۋۇجۇدقا چىقارغان. 
  ئۇنىڭ تهتقىقات دائىرىسى گېئوپولىتىكا تهنقىدچىلىكى، دۆلهت ھالقىش نهزهرىيهسى، گېئوئىقتىساد ۋه

ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋه كۈلتۈرهل ھوقۇقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
   ھېنرىك شهجهۋىسكى «ئىچكى ئاسىيا»، «ئاسىيا قاراۋۇلى»، «ئوچۇق دېموكراتىيه»، «ئاسىيا ۋاقتى» قاتارلىق
ژۇرنالالردا ئۇيغۇرالر، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه تهرهققىيات ئىقتىسادشۇناسلىقىغا ئاالقىدار نۇرغۇن تهتقىقات

ماقالىلىرىنى ئېالن قىلغان. 
   ئۇ ياۋروپا ۋه ئامېرىكادىكى ئاكادېمىك يىغىنالردا ئۇيغۇرالر توغرىسىدا لېكسىيه سۆزلىگهن ۋه ياۋروپا

پارالمېنتىدا ئۇيغۇرالر ھهققىده گۇۋاھلىق بهرگهن. 
    ئۇ يهنه «دهۋر»، «گېرمانىيه ئاۋازى»، «C-SPAN»، «يهرشارى پوچتا گېزىتى»، «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ۋه

«ۋاشىڭتون ۋاقىت گېزىتى»گه ئوخشاش تاراتقۇالردا مۇالھىزه – ئوبزورالرنى ئېالن قىلىپ تۇرىدۇ.
    ئۇ خىتايدا ئىككى يىل، قهشقهرده ئۈچ يىل ياشىغان ۋه ئوتتۇرا ئاسىيانى ئايلىنىپ چىققان، ئۇ خىتايچىنى
راۋان بىلىدۇ، شۇنداقال ئۇيغۇرچىنىمۇ ئۆگهنگهن. بۇ خىل ئارقا كۆرۈنۈش ئۇنى شهرقىي تۈركىستان، ئۇيغۇرالر ۋه
خىتاي ھهققىده بىرىنچى قول ماتېرىيالالرنى كۆرۈپ، سىستېمىلىق چۈشهنچه ھاسىل قىلىش ئىمكانىيىتىگه

ئىگه قىلغان. 

مىسىلىسىز ئ ويغىنىش
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ئۇيغۇرالر سېتىلماقتا
ۋىكىي شۈ شيۇجوڭ، دانىيېل كېيىۋ، دوكتور جېيمىس لېيبولد ، كېلسېي مۇنرو ، ناسان رۇسېر 

مىسىلىسىز ئويغىنىش



تاۋار ئورنىدا سېتىلىۋاتقان ئۇيغۇرالر
 

«قايتا تهربىيهلهش»، مهجبۇرىي ئهمگهك ۋه شهرقىي تۈركىستاندىن ھالقىغان نازارهت
 

ۋىكىي شۈ شيۇجوڭ، دانىيېل كېيىۋ (Danielle Cave)، دوكتور جېيمىس لېيبولد (James Leibold)، كېلسېي
.(Nathan Ruser) ناسان رۇسېر ،(Kelsey Munro) مۇنرو

ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى (The Australian Strategic Policy Institute) نىڭ
خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى.

 
ئاپتورالر ھهققىده:

 
ۋىكىي شۈ شيۇجوڭ: خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى بىلهن ھهمكارلىق ئورناتقان تهتقىقاتچى.

دانىيېل كېيىۋ: خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى.
دوكتور جېيمىس لېيبولد: خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزىنىڭ دائىمىي تۇرۇشلۇق بولمىغان يۇقىرى

دهرىجىلىك ھهيئهت ئهزاسى.
كېلسېي مۇنرو: خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى بىلهن ھهمكارلىق ئورناتقان يۇقىرى دهرىجىلىك

تهھلىلچى.
ناسان رۇسېر: خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى بىلهن ھهمكارلىق ئورناتقان تهتقىقاتچى.

 
تهشهككۈرنامه:

 
   ئاپتورالر دارىيا ئىمپيومباتو (Daria Impiombato)، ساراھ ئوكونور (Sarah O’Connor) ۋه ئېمىلىي
ۋېينستېين (Emily Weinstein) الرغا رهھمىتىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنداقال، مهزكۇر پروجېكت ئۈچۈن پهۋقۇلئادده
كۆپ ۋاقىت ئاجراتقان سىتېفان جاڭ (Stephanie Zhang)غا ئاالھىده تهشهككۈر ئېيتىدۇ. بىز يهنه داررېن
بايلېر (Darren Byler) نى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق ئهمگهك مۇناسىۋهتلىرى مۇتهخهسسىسلىرى ۋه
ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان كۆزدىن كهچۈرگۈچىلهرگه رهھمهت ئېيتىمىز. ئهڭ ئاخىرىدا ئاۋسترالىيه
ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزىنىڭ مۇدىرى فېرگۇس
خانسون (Fergus Hanson)نىڭ بىزنى قولالپ – قۇۋۋهتلىگهنلىكى ۋه يول كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن رهھمهت
ئېيتىمىز. ئهنگلىيه چهتئهل ئىشلىرى ۋه فېدېراتسىيه ئىشخانىسى ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك

سىياسهت ئىنستىتۇتىنى مهزكۇر پىروجېكتكه ئىشلىتىلگهن ئون مىڭ ياۋرو بىلهن تهمىنلىدى.
 

ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى قانداق ئورگان؟
 

   ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى 2001 – يىلى قۇرۇلغان مۇستهقىل، پارتىيهسىز
ئاقىلالر ئامبىرىدۇر. ئۇنىڭ يادرولۇق غايىسى ئاۋسترالىيه ھۆكۈمىتىنى ئاۋسترالىيهنىڭ دۆلهت مۇداپىئهسى،
بىخهتهرلىكى ۋه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت تاللىشى جهھهتته يېڭىچه ئىدىيهلهر بىلهن تهمىنلهشتۇر.
ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى جامائهتچىلىكنى بىر يۈرۈش ئىستراتېگىيهلىك
ۋهقهلهر ھهققىده ئۇچۇرغا ئىگه قىلىشقا، ھۆكۈمهت ئۈچۈن يېڭىچه ئىدىيهلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا ۋه

خهلقئارادىكى ئىستراتېگىيهلىك ئىدىيهلهردىن پايدىلىنىشقا مهسئۇل.
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ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى
مهركىزى

 
    مهزكۇر مهركهز خهلقئارادىكى تور ۋه يېڭىدىن ئوتتۇرىغا چىققان تېخنىكىالرغا، شۇنداقال ئۇالرنىڭ تېخىمۇ
كهڭ دائىرىدىكى ئىستراتېگىيهلىك سىياسهتكه كۆرسىتىدىغان تهسىرىگه ئاالقىدار مۇنازىرىلهرده يېتهكچى
ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇ مهركهز تۈرلۈك ساھهلهرده پىشىپ يېتىلگهن تهتقىقاتچىالرنى بىريهرگه جهم قىلىپ،
ئۆزگىچه، ئىلمىي تهجرىبىلهرنى ئاساس قىلغان تهتقىقاتالر ئارقىلىق جامائهت پىكرىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ ۋه

ساغالم ئاممىۋى سىياسهتلهرنى قۇۋۋهتلهيدۇ. 

 
مۇندهرىجه:

 
مهسىله نېمه؟  
قانداق چاره بار؟

ھهرىكهت تېزىسى
ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىشى

بىرىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتى: ئۇيغۇر ئىشچىلىرى چىڭداۋدا نايك ماركىلىق ئاياغالرنى تىكىۋاتىدۇ.
«شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» داۋرىڭى

شهرقىي تۈركىستاندىن ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پىالنى
ئىككىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتى: «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»دىن مهجبۇرىي ئهمگهككه
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ئۈچىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتى: «ئالما» مهھسۇالتلىرىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىده «قايتا

تهربىيهلىنىۋاتقان» ئۇيغۇرالر
خهلقئارالىق تهمىنلهش زهنجىرىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرى

تهۋسىيهلهر
قوشۇمچه:

بىرىنچى جهدىۋهل: ئۇيغۇرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىغا يۆتكىلىشى
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يۆتكهش.
ئهسكهرتىش
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مهسىله نېمه؟
 

    خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ غهربىي شىمالىغا توغرا كېلىدىغان شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه باشقا
يهرلىك مىللهتلهرنى (1) ئۆزىنىڭ ھهرقايسى ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالرغا كهم كۆلهمده يۆتكىمهكته. ئۇيغۇرالر
تېخنىكا، كىيىم – كېچهك ۋه ئاپتوموبىل ساھهلىرىدىكى ئالما (Apple)، BMW، Gap، خۇاۋېي، نايك،
سامسۇڭ، سونى ۋه ۋولكسۋاگېن قاتارلىق خهلقئاراغا داڭلىق 83 ماركىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىده، مهجبۇرىي

ئهمگهك ئىكهنلىكى مانا مهن دهپ بىلىنىپ تۇرىدىغان شارائىتالردا ئىشلهۋاتىدۇ.
   مهزكۇر دوكالتتا 2017 – يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه، سهكسهن مىڭدىن كۆپرهك ئۇيغۇرنىڭ خىتاي
ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالردا ئىشلهش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاندىن ئېلىپ كېتىلگهنلىكى، بهزىلىرىنىڭ
ھهتتا بىۋاسىته جازا الگېرلىرىدىن ئېلىپ مېڭىلغانلىقى مۆلچهرلهندى (2). مهزكۇر سان ئېھتىيات يۈزىسىدىن
تۆۋهن مۆلچهرلهنگهن بولۇپ، ھهقىقىي سان – سىفىر بۇنىڭدىن بهكال يۇقىرى بولۇشىغا ئېھتىمالغا تولىمۇ
يېقىن. ئۇالر ئۆز ۋهتىنىدىن يىراقتىكى زاۋۇتالردا نازارهت ئاستىدىكى ئايرىم ياتاقالردا تۇرىدۇ (3)، ئىشتىن
سىرتقى ۋاقىتلىرىدا تهشكىللىك ھالدا خىتاي تىلى ۋه سىياسىي ئۆگىنىشلهرگه قاتناشتۇرۇلىدۇ (4)،
ھهرۋاقىت نازارهت ئاستىدا ياشايدۇ ۋه ئىبادهت قىلىشى چهكلىنىدۇ (5). خىتاينىڭ ھۆكۈمهت دوكالتلىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان نۇرغۇن مهنبهلهرده، خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهلگهن مهزكۇر ئۇيغۇرالرنىڭ ئامانلىق ساقالش
خادىملىرىنىڭ نازارىتى ئاستىدا ياشايدىغانلىقى، ئاساسهن پائالىيهت ئهركىنلىكى يوقلۇقى كۆرسىتىلگهن

.(6)
   خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى قانۇنسىز «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى» سىستېمىسى سهۋهبلىك
خهلقئارانىڭ ئهيىبلىشىگه ئۇچرىدى (7). مهزكۇر دوكالتتا خىتاينىڭ (ئۆز ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى) يهرلىك
مىللهتلهرنى نىشانلىغان قايتىدىن قۇرۇپ چىقىش ھهرىكىتىنىڭ يېڭى باسقۇچى ۋه خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى
بهزى زاۋۇتالردا خهلقئارا تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ شهنىگه داغ چۈشۈرگهن، دۆلهت (خىتاي) بىر قوللۇق
ئورۇنالشتۇرغان ئهمگهكچى يۆتكهش پىالنى ئاستىدا، ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانلىقىغا

دائىر يېڭى ئىسپاتالر ئاشكارىالنغان.
 

بۇ مهسىلىنى قانداق ھهل قىلىش كېرهك؟
 

    خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي ئاساسىي قانۇنى ۋه دۆلهت ئىچى قانۇنلىرىدا قهيت قىلىنغان پۇقراۋى، كۈلتۈرهل ۋه
ئهمگهك ھوقۇقلىرىغا كاپالهتلىك قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر ۋه باشقا يهرلىك مۇسۇلمان
مىللهتلهرنى قانۇنغا زىت ھالدا تۇتۇپ سوالش قىلمىشلىرىغا خاتىمه بېرىشى، شۇنداقال بارلىق پۇقراالرغا
قانچىلىك ئهمگهك قىلىش ۋه قهيهرگه بېرىپ، قهيهرده تۇرۇشنى ئۆز ئالدىغا بهلگىلهش ئهركىنلىكى بېرىشى

كېرهك.
   تهمىنلهش زهنجىرىده مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى ئىشلىتىۋاتقان شىركهتلهرنىڭ
مهجبۇرىي ئهمگهك ئارقىلىق ئىشلهپچىقىرىلغان مهھسۇالتالرنى ئىمپورت قىلىشنى چهكلهيدىغان ياكى
تهمىنلهش زهنجىرىدىكى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش خهۋپىنى ئاشكارىالش تهلهپ قىلىنغان قانۇنالرغا
خىالپلىق قىلىۋاتقانلىقى ئېنىق (8). مهزكۇر دوكالتتا تىزىمغا تۇرغۇزۇلغان شىركهتلهر ئۆز مهسئۇلىيىتىنى
ھهقىقىي ئادا قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىكى زاۋۇتلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئهھۋالىغا قارىتا، پۇختا ۋه
مۇستهقىل ئىجتىمائىي تهكشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، تهخىرسىز، تهلتۆكۈس ۋه جىددىي تهكشۈرۈشلهرنى
ئېلىپ بېرىشى الزىم. بۇ جهرياندا شۇ نهرسىگه كاپالهتلىك قىلىش پهۋقۇلئادده مۇھىمكى، مهجبۇرىي
ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر بۇ خىل تهكشۈرۈشلهر نهتىجىسىده، ئۆزى خالىمىغان ھالدا

يۆتكىۋېتىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تېخىمۇ ئېغىر زىيانالرغا ئۇچرىتىلماسلىقى كېرهك.
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   چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى، شىركهتلهر ۋه پۇقراۋى ئىجتىمائىي كوللېكتىپالر بۇ پۇرسهتلهردىن پايدىلىنىپ،
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىشنى ۋه قانۇنسىز شهكىلده تۇتۇپ سوالش
قىلمىشلىرىنى توختىتىشى ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىشى كېرهك. بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنى خهلقئارا ئهمگهك
تهشكىالتى (International Labour Organization)نىڭ 1930 – يىلى (29 – نومۇر) تۈزۈلگهن «مهجبۇرىي
ئهمگهك ئهھدىنامىسى»نى ۋه «مهجبۇرىي ئهمگهك ئهھدىنامىسى» نىڭ 2014 – يىلىدىكى كېلىشىمىنى
خىتايدا رهسمىي كۈچگه ئىگه قىلىشقا مهجبۇرالشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ (9). ئىستېمالچىالر ۋه
ئىستېمالچىالرنىڭ ھوقۇق – مهنپهئهتىنى قوغداش تهشكىالتلىرى خىتايدا مهھسۇالت ئىشلهپچىقىرىۋاتقان
شىركهتلهرنىڭ ئۇللۇق كىشىلىك ھوقۇقالرغا كاپالهتلىك قىلىشىغا ۋه ھهرقانداق مهجبۇرىي ئهمگهككه
سېلىش قىلمىشلىرىغا يانتاياق بولۇپ قالماسلىقىغا تۈرتكه بولۇش ئۈچۈن، ئۇالردىن ئۆز مهسئۇلىيىتىنى
ھهقىقىي ئادا قىلىپ، تهمىنلهش زهنجىرىده كىشىلىك ھوقۇققا ھهقىقىي كاپالهتلىك قىلىشنى تهلهپ

قىلىشى كېرهك.
 

ھهرىكهت تېزىسى
 

   2017 – يىلىدىن باشالپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى بىر مىليوندىن كۆپرهك ئۇيغۇر ۋه باشقا مۇسۇلمان
تۈركىي مىللهت كىشىلىرى غايهت زور كۆلهملىك «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»غا ئهكېتىلىپ، كۆزدىن غايىب
بولدى (10). بۇ بهزى مۇتهخهسسىسلهر تهرىپىدىن ھۆكۈمهت يېتهكچىلىكىدىكى، سىستېمىلىق «كۈلتۈرهل
ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دهپ ئاتالغان پروگراممىنىڭ بىر قىسمى ئىدى (11). جازا الگېرلىرىنىڭ ئىچىده،
تۇتقۇنالر مهجبۇرىي سىياسىي ئۆگىنىشكه قاتناشتۇرۇلغان، ئۆزلىرىنىڭ دىنى ۋه كۈلتۈرىدىن ۋاز كېچىشكه
مهجبۇرالنغان ۋه بۇ جهرياندا قىيىن – قىستاق، خورالشالرغا ئۇچرىغان (12). خىتاي دائىرىلىرى «دىنىي
ئهسهبىيلىك»كه قارشى كۈرهش قىلىش نامىدا (13)، (شهرقىي تۈركىستاندىكى) مۇسۇلمانالرنى خىتايالرغا

ئوخشاش قىلىپ ئۆزگهرتىش (ئاسمىالتسىيه) ئۈچۈن ئاكتىپ ھهرىكهت قىلماقتا.
   نۆۋهتته ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنىڭ بارلىق «ئوقۇغۇچىالر»نىڭ (ئاتالمىش «تهربىيهلهش مهكتهپلىرى»دىن)
«ئوقۇش پۈتتۈرگهن»لىكىنى جاكارلىغانلىقىغا قارىغاندا (14)، «قايتا تهربىيهلهش» ھهرىكىتى يېڭى بىر
باسقۇچقا كىرگهندهك قىلىدۇ. ھازىر نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستان تهۋهسىدىكى زاۋۇتالردا
مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانلىقىغا ئاالقىدار كۆپلىگهن ئىسپاتالر ئوتتۇرىغا چىقماقتا (15). مهزكۇر
دوكالتتا شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدىكى خىتاي زاۋۇتلىرىنىڭمۇ ھۆكۈمهت يېتهكچىلىكىدىكى
ئېكسپىالتاسىيه خاراكتېرلىك، بارغانسېرى ئهدهۋاتقان ئهمگهكچى يۆتكهش پىالنىغا بىنائهن ئۇيغۇرالرنى
ئهمگهككه سېلىۋاتقانلىقى ئاشكارىالندى (16). بهزى زاۋۇتالرنىڭ بىۋاسىته «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»دىن

ئهكېلىنگهن ئۇيغۇر ئىشچىالرنى ئىشىلىتىۋاتقانلىقى مهلۇم.
   ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى (ASPI) خىتاينىڭ توققۇز ئۆلكىسىدىكى 2017 –
يىلىدىن بۇيان شهرقىي تۈركىستاندىن يۆتكهپ كېلىنگهن ئۇيغۇرالرنى ئىشلىتىۋاتقان 27 زاۋۇتنى ئېنىقالپ
چىقتى. بۇ زاۋۇتالر ئۆزلىرىنى دۇنيادىكى داڭلىق 83 ماركىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ بىر قىسمى دهپ ئاتايدۇ
(17). مۆلچهرىمىزچه، 2017 – يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه، ئهڭ ئاز دېگهنده سهكسهن مىڭ ئۇيغۇر شهرقىي
( تۈركىستاننىڭ سىرتىغا يۆتكهلگهن ۋه خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» (
دهپ تونۇلغان سىياسىتىنىڭ تهركىبى بولغان ئهمگهكچىلهرنى يۆتكهش پروگراممىسىغا كۆره ھهرقايسى

زاۋۇتالرغا تهقسىم قىلىنغان (18).
   ئۇيغۇرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچى ۋه سىرتىدىكى، تۇتۇپ تۇرۇش ئاپپاراتلىرى ۋه سىياسىي
ئۆگىنىشلهر بىلهن تولغان بۇ ئهمگهك ۋهزىپىلىرىنى رهت قىلىشى ياكى ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇلۇشى بهسىي
مۈشكۈل (19). ھۆكۈمهت  ئورۇنالشتۇرغان  مهجبۇرىي  ئهمگهك  ۋهزىپىلىرىنى  رهت قىلغان يهرلىك پۇقراالرنىڭ



بېشىدا ئىزچىل داۋاملىشىدىغان نازارهت قىلىنىشتىن سىرت، خالىغانچه قولغا ئېلىنىش خهۋپى ئهگىپال
يۈرىدۇ (20).

   ئادهمنى ھهممىدىن بهك چۆچۈتىدىغىنى، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى شۆبىسى
يهرلىك ھۆكۈمهتلهر ۋه دهلاللالرنىڭ مهزكۇر ئهمگهك تهقسىماتلىرىنى ئورۇنالشتۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا
(ئهمگهككه ماڭغۇزغان ئادهم سانىغا كۆره) كىشى بېشىغا ھېسابالپ پۇل بېرىدۇ (يهنى قانچه كۆپ كىشىنى
مهجبۇرىي ئهمگهككه ماڭغۇزسا، ئۇالرنىڭ يانچۇقىغا شۇنچه كۆپ پۇل كىرىدۇ، ت) (21). مهزكۇر (ئاتالمىش)
خىزمهت بىلهن تهمىنلهش نۆۋهتته «قايتا تهربىيهلهش» ھهرىكىتىنىڭ زۆرۈر تهركىبىي قىسىملىرىدىن بىرىگه

ئايلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن «كهسپىي تهربىيهلهش» دهپ ئاتالدى (22).
   مهلۇم بىر يهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ 2019 – يىلىدىكى خىزمهت دوكالتىدا مۇنداق دېيىلگهن: «تهربىيهلهنگهن
ھهربىر تۈركۈم (ئىشچى)نىڭ، بىر بۆلۈكى (شهرقىي تۈركىستاندا) خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ ۋه بىر بۆلۈكى
(خىتاي ئۆلكىلىرىگه) يۆتكىلىدۇ. ئىشقا ئورۇنالشقان بۇ كىشىلهر تهلتۆكۈس سىياسىي ئۆگىنىشكه

قاتنىشىشى ۋه خىزمهت ئورنىدا قېلىشى كېرهك» (23).
  مهزكۇر دوكالتىمىز ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ خىتايدىكى دۇنياۋى مهشھۇر ماركىالر ئۈچۈن مهھسۇالت
ئىشلهپچىقىرىدىغان زاۋۇتالر تهرىپىدىن مهجبۇرىي ئهمگهك شارائىتىدا ئىشقا سېلىنىۋاتقانلىقىنى
كۆرسىتىدىغان ئۈچ مهخسۇس تېما تهتقىقاتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بىرىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتىنىڭ
ئوبيېكتى، ئامېرىكانىڭ داڭلىق ماركىسى نايك ئۈچۈن ئاياغ ئىشلهپچىقىرىدىغان، خىتاينىڭ شهرقىدىكى بىر
زاۋۇت بولۇپ، بۇ يهرده (تۈرمىدىكىگه ئوخشاش) كۆزىتىش مۇنارلىرى، سىم توسۇقالر ۋه ساقچى پونكىتلىرى بار.
بۇ يهردىكى ئۇيغۇر ئىشچىالر باشقا خىتاي ئىشچىالرغا ئوخشاش بايرام – دهم ئېلىش كۈنلىرىده ئۆيلىرىگه
قايتالمايدۇ (سهككىزىنچى بهتكه قارالسۇن). ئىككىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتىنىڭ ئوبيېكتى، خىتاينىڭ
شهرقىدىكى بىر ئۆلكىدىكى، كۆپلىگهن دۆلهتلهرنى ئادىداس (Adidas) ۋه فىال (Fila) ماركىلىق تهنتهربىيه
كىيىملىرى بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقىنى ئېيتقان بىر زاۋۇت بولۇپ، پاكىتالر بۇ يهردىكى ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ
بىۋاسىته شهرقىي تۈركىستاندىكى «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»دىن ئهكېلىنگهنلىكىنى دهلىللىدى. بىز
ئالما شىركىتى ياكى ئۇالرنىڭ تهمىنلىگۈچىلىرى ئۈچۈن زاپچاسالرنى ئىشلهپچىقىرىدىغان بىر قانچه زاۋۇتنىڭ
ئۇيغۇرالرنى ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى دهلىللىدۇق. سىياسىي ئۆگىنىش ئۇالرنىڭ خىزمهت ۋهزىپىسىنىڭ ھالقىلىق

تهركىبلىرىدىن بىرى ئىكهن ( ئهسلى دوكالتنىڭ 21 – بهتكه قارالسۇن).
    مهزكۇر دوكالت ئاشكارا ئېالن قىلىنغان خىتايچه ھۆججهتلهرگه، سۈنئىي ھهمراھتىن تارتىلغان سۈرهتلهرنىڭ
تهھلىللىرىگه، ئاكادېمىك تهتقىقاتالرغا ۋه ئهنئهنىۋى تاراتقۇ خهۋهرلىرىگه تايانغان بولۇپ، ئۇ خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالر ۋه باشقا يهرلىك مۇسۇلمان مىللهتلهرگه قارىتا داۋاملىشىۋاتقان زۇلۇمىنىڭ يېڭى
باسقۇچىنىڭ ئارقىسىدىكى سىياسهت ۋه تهدبىرلهرنى تهھلىل قىلىدۇ. شۇنداقال، ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ
ئېكسپىالتاسىيه قىلىنغانلىقىغا ۋه چهتئهل ۋه خىتاي شىركهتلىرىنىڭ بهلكىم ئۆزلىرىمۇ بىلمىگهن ھالدا

كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىگه ئىشتىراك قىلغانلىقىغا ئاالقىدار پاكىتالر بىلهن تهمىنلهيدۇ.
   ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى 2019 – يىلىغىچه، جهمئىي 83 چهتئهل ۋه خىتاي
شىركهتلىرىنىڭ يوشۇرۇن ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پروگراممىسى ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدا
ئۇيغۇر ئىشچىالردىن بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى جهزملهشتۈردى. بۇ شىركهتلهر

تۆۋهندىكىچه (ئېنگلىزچه ئېلىپبه تهرتىپى بويىچه تىزىلغان):
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    بۇنىڭ ئىچىده بهزى ماركىالر بىر قانچه زاۋۇت بىلهن تهڭال ھهمكارالشقان.
يۇقىرىقى ئۇچۇرالر ئاشكارا ئېالن قىلىنغان تهمىنلىگۈچى تىزىملىكىنى، تاراتقۇ خهۋهرلىرىنى ۋه زاۋۇتالر ئۆزى
ئېيتقان ئىش بهرگۈچى (ئالما، نايك دېگهندهك) شىركهتلهرنىڭ تىزىملىكىنى ئاساس قىلغان. ئاۋسترالىيه
ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى مهزكۇر 83 ماركىنىڭ ساھىبى بولغان شىركهتلهرنىڭ ئاالقىدار
تهمىنلىگۈچىلهرنىڭ تهپسىالتلىرىنى جهزملهشتۈرۈشى ئۈچۈن ئۇالر بىلهن ئاالقىالشتى. مهزكۇر دوكالت ئېالن
قىلىنىشتىن ئىلگىرى جاۋاب بهرگهن شىركهتلهرنىڭ ئاالقىدار ئىزاھاتلىرى مهزكۇر دوكالتقا كىرگۈزۈلدى. ئهگهر
باشقا ھهرقانداق شىركهت مهزكۇر دوكالت ئېالن قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن جاۋاب قايتۇرغان بولسا، بىز ئۇنى

دوكالتنىڭ تور بهت نۇسخىسىغا كىرگۈزىمىز.
    ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى بۇنىڭ ئارىسىدىكى ساناقلىقال بىر قانچه ماركىنىڭ
ئۆزىنىڭ تهمىنلىگۈچىلىرىگه 2020 – يىلىنىڭ ئىچىده مهزكۇر زاۋۇتالر بىلهن مۇناسىۋهتنى توختىتىش
تهكلىپىنى بهرگهنلىكىنى بايقىدى. ئادىداس (Adidas)، بوش (Bosch) ۋه پاناسونىك (Panasonic) قاتارلىق
باشقا شىركهتلهر بولسا ئۇيغۇرالر مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان بۇ زاۋۇتالر بىلهن بىۋاسىته توختام
مۇناسىۋىتى يوقلۇقىنى ئېيتتى، بىراق ھېچبىر ماركا ئۆزىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ تېخىمۇ تۆۋهن

قاتالملىرىدا مۇشۇ خىل مۇناسىۋهت يوقلۇقىغا جهزم قىاللمىدى.
   مهزكۇر دوكالت يهنه ئۇيغۇرالر مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان زاۋۇتالر ۋه ۋه تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ مهجبۇرىي
ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالر بىلهن باغلىنىشى باردهك كۆرۈنگهن ماركىالرنىڭ تهپسىالتلىرى كۆرسىتىلگهن
قوشۇمچىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. مهزكۇر دوكالتتا يهنه خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه شىركهتلىرىگه، چهتئهل

ھۆكۈمهتلىرىگه ۋه پۇقراۋى ئىجتىمائىي تهشكىالتالرغا قارىتىلغان ئاالھىده تهۋسىيهمۇ بار.
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ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىشى
 

خهلقئارا ئهمگهك تهشكىالتى مهجبۇرىي ئهمگهكنىڭ 11 خىل ئىپادىسىنى تىزىمغا تۇرغۇزغان (24). بۇنىڭ
ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىغا ماس كېلىدىغانلىرى تۆۋهندىكىلهر:

     قورقۇتۇشقا ۋه تهھدىتكه ئۇچراش؛ خالىغانچه قولغا ئېلىنىش، بىخهتهرلىك ساقالش خادىملىرى ۋه
رهقهملىك نازارهت قىلىش ئۈسكۈنىلىرى تهرىپىدىن نازارهت قىلىنىش تهھدىتى.

     بېقىندى ۋه ئاجىز ئهھۋالدا قېلىش، مهسىلهن شهرقىي تۈركىستاندا قالغان ئائىله تاۋابىئاتلىرىنىڭ
تهھدىتكه ئۇچرىشى.

    ھهرىكهت ئهركىنلىكىنىڭ چهكلىمىگه ئۇچرىشى، مهسىلهن زاۋۇت ئىچىگه بهند قىلىنىش ۋه يۇقىرى
تېخنىكىلىق نازارهت قىلىش سىستېمىسى ئاستىدا ياشاش.

    ئايرىۋېتىلىش، مهسىلهن (نازارهت ئاستىدىكى) ئايرىم ياتاق بىنالىرىدا تۇرۇش ۋه ئايرىم پويىزالردا
يۆتكىلىش.

       خورلىغۇچى خىزمهت مۇھىتى، مهسىلهن ئۈزلۈكسىز سىياسىي ئۆگىنىشكه مهجبۇرلىنىش، زاۋۇتالردا پوستا
تۇرىدىغان ساقچىالرنىڭ بولۇشى، «ھهربىيچه» باشقۇرۇش ۋه دىنىي پائالىيهتلهرنىڭ چهكلىنىشى.

     دهم ئالغىلى قويماسلىق، مهسىلهن ئىشتىن چۈشكهندىن كېيىنمۇ خىزمهت تهقسىماتىنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده خىتاي تىلى ئۆگىنىشكه ۋه سىياسىي ئۆگىنىش يىغىنلىرىغا قاتنىشىشقا مهجبۇرلىنىش (25).

 
   خىتاي دۆلهت تاراتقۇلىرىدا، ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پروگراممىسىغا قاتنىشىش ئىختىيارىيدۇر، دېيىلدى.
شۇنداقال خىتاي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندىن يۆتكهلگهن مهجبۇرىي ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ ھهرقانداق
تىجارهت ئىشلىرىغا سېلىنىۋاتقانلىقىنى ئىنكار قىلدى (26). ھالبۇكى، خىتايدىن ئايرىلىش ۋه ئاۋازىنى
چىقىرىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشكهن ئۇيغۇر ئىشچىالر ئاشۇ زاۋۇتالردا ئىشلهۋاتقان مهزگىلده، ھهرۋاقىت
شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرىغا قايتۇرۇۋېتىلىش، ھهتتا ئهنئهنىۋى تۈرمىلهرگه تاشلىنىش خهۋپى

بارلىقىنى ئېيتتى (27).
   پاكىتالر شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدىكى زاۋۇتالردا ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنىڭمۇ پهقهتال ئهركىن ئهمهسلىكى-

) ياكى «نامرات ئهمگهك كۈچى» ( نى كۆرسهتمهكته. ئۇيغۇرالر «ئېشىنچا ئهمگهك كۈچى» (
) دېگهن نامدا، ئايرىم پويىزالردا خىتاينىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا يۆتكىلىۋاتىدۇ (28)، شۇنداقال، ئارىدىن
بىر يىل ياكى شۇنىڭدىن ئۇزاقراق ۋاقىت ئۆتۈپ، (ئاتالمىش) توختام مۇددىتى توشقاندىن كېيىن، ئوخشاش

شهكىلده يۇرتىغا قايتۇرۇلۇۋاتىدۇ (29).
   بىر قانچىلىغان مهنبهلهرگه كۆره، خىتاينىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى زاۋۇتالردا، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ئاتالمىش
«ھهربىيچه باشقۇرۇش» ئاستىدا تولىمۇ جاپالىق ھالدا، بېكىنمه ھالهتته ياشاۋاتىدۇ (30). ئىشتىن سىرتقى
ۋاقىتالردا، ئۇالر زاۋۇت تهرىپىدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان خىتاي تىلى دهرسىگه ۋه «ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسى»گه
قاتنىشىدۇ (31)، شۇنداقال ئۇالرنىڭ ئىبادهت قىلىشى چهكلىنىدۇ (32). ھهر ئهللىك نهپهر ئۇيغۇرغا بىر
قوغدىغۇچى ئاجرىتىلغان بولۇپ، ئۇالر يهنه مهخسۇس بىخهتهرلىك خادىملىرى تهرىپىدىن نازارهت قىلىنىدۇ
(33). ئۇالر ئاساسهن ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىاللمايدۇ ۋه تولۇق نازارهت قىلىنىدىغان ياتاقالردا ياشايدۇ، ئۇالر
شهرقىي تۈركىستاندا قالغان باال – چاقىلىرىدىن ئايرىۋېتىلگهن (34). يهنه بهزى پاكىتالر، ئهڭ كهمىده بهزى
زاۋۇتالردا، ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ مائاشىنىڭ خىتايالرنىڭكىدىن تۆۋهن ئىكهنلىكىنى دهلىللىدى (35). ئهمما،

خىتاي دۆلهت تاراتقۇلىرى ئۇالرغا تولىمۇ يۇقىرى مائاش بېرىلىۋاتقانلىقىنى دهۋا قىلماقتا (36).
   ختاي دائىرىلىرى ۋه زاۋۇت خوجايىنلىرى ئۇيغۇر ئىشچىالرنى ھهم فىزىكىلىق، ھهم ئېلېكتىرونلۇق جهھهت-
ته «ئىز قوغالش» ئارقىلىق باشقۇرۇۋاتىدۇ (37). مهلۇم بىر ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ ھۆججىتىده، ئاتالمىش
«شىنجاڭ ئادهم كۈچى بايلىقى ۋه ئىجتىمائىي كاپالهت نازارىتى» بهرپا قىلغان  ۋه شهرقىي  تۈركىستاندىكى  يۈز 
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نهپهر مۇتهخهسسىس باشقۇرىدىغان مهركىزىي سانلىق مهلۇمات ئامبىرى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ، مهزكۇر
سانلىق مهلۇمات ئامبىرىدا ھهربىر ئهمگهكچىنىڭ ساالمهتلىك، ئىدىيه ۋه خىزمهت تهپسىالتلىرى

خاتىرىلهنگهن (38).
   مهزكۇر سانلىق مهلۇمات ئامبىرى خىزمهتچىلهرنىڭ شهخسىي ئۇچۇرلىرى ساقالنغان ئىجتىمائىي پاراۋانلىق
كارتىسىدىن ئۇچۇر توپاليدۇ. ئۇ يهنه ئۈندىدار (39) توپىدىن ۋه ھهربىر خىزمهتچىنىڭ مېڭىش – تۇرۇش، ئىش –
پائالىيهتلىرىنى نازارهت قىلىدىغان ئىسىمى بىلىنمىگهن ئهقلىيفون يۇمشاق دېتالىدىنمۇ ئۇچۇرغا ئېرىشىدۇ

 .(40)
   خىتاي شىركهتلىرى ۋه ھۆكۈمهت دائىرىلىرى يهنه ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ «ئىدىيىۋى
قىياپىتى»نى ئۆزگهرتهلىگهنلىكىدىن ۋه ئۇالرنى «زامانىۋى» پۇقراالرغا ئايالندۇرالىغانلىقىدىن پهخىرلىنىدۇ.
ئۇالر ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ «تهقى – تۇرقى تېخىمۇ جهلىبكار»الشتى (41) ۋه «كۈنده مۇنچىغا چۈشۈش»نى

ئۆگىنىۋالدى، دېيىشىدۇ (42).
  بهزى ئهھۋالالردا، شهرقىي تۈركىستاندىكى يهرلىك ھۆكۈمهت خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ كادىرلىرىنى
ئىشچىالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا قالغان ئائىله تاۋابىئاتلىرىنى ماس قهدهمده نازارهت قىلىشقا ئهۋهتكهن
(43). بۇ ئىشچىالر زاۋۇتتا ھهرقانداق ناباب قىلمىش سادىر قىلغان تهقدىرده، ئۇالرنىڭ سۆيۈملۈك
كىشىلىرىنىڭ دهرھال بۇنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆرىدىغانلىقى ھهققىدىكى ئاگاھالندۇرۇش بولۇپ، بۇ ئۆز نۆۋىتىده
مهزكۇر (ئهمگهك كۈچى يۆتكهش) پروگراممىغا قاتنىشىشنىڭ ھهرگىز ئىختىيارىي ئهمهسلىكىنىڭ تېخىمۇ

كۈچلۈك پاكىتىدۇر. 
  خىتاينىڭ فۇجيهن ئۆلكىسىدىكى ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرىنى يۆتكهش پروگراممىسىدىن خهۋهردار
بىرهيلهننىڭ «زىمىستان» (Bitter Winter) تورىغا بىلدۈرۈشىچه، (خىتاي ئۆلكىلىرىگه ئاپىرىلغان ئۇيغۇر)
ئىشچىالرنىڭ ھهممىسى «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»نىڭ سابىق تۇتقۇنلىرى بولۇپ، ئۇالر ھۆكۈمهتنىڭ ئىش
تهقسىماتىغا بويسۇنمىسا، تېخىمۇ ئېغىر جازاغا ئۇچرايدىغانلىقى ھهققىده تهھدىتكه ئۇچرىغان (44).
فۇجيهنگه ئهۋهتىلگهن بىر ئۇيغۇر ئىشچىمۇ «زىمىستان» تورىغا ساقچىالرنىڭ ھهرقانداق دىنىي مهزمۇندىكى
نهرسىلهر بار – يوقلۇقىنى ئېنىقالش ئۈچۈن، قهرهللىك ھالدا ئۇالرنىڭ ياتاقلىرىنى ئاختۇرۇپ، تېلېفونلىرىنى
تهكشۈرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئهگهر بىرهر پارچه قۇرئان تېپىلىپ قالسا، شۇ قۇرئاننىڭ ئىگىسى «قايتا

تهربىيهلهش الگېرى»غا قايتۇرۇلۇپ، ئۇ يهرده ئۈچ يىلدىن بهش يىلغىچه يېتىشقا مهجبۇر بولىدىكهن (45).
مهزكۇر دوكالتتىكى مهخسۇس تهتقىقات تېمىسىدا بايان قىلىنغان ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان مۇئامىلىلهر
خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇنىغا ۋه خهلقئارالىق قانۇنغا خىالپ. خىتاينىڭ (ئاتالمىش) ئاساسىي قانۇندا بىراۋنى
مىللىي ياكى دىنىي كىملىكى سهۋهبلىك كهمسىتىش چهكلهنگهن (46). گهرچه بىز شهرقىي تۈركىستاندىن
يۆتكهلگهن ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ مهجبۇرالنغانلىقىغا جهزم قىاللمىساقمۇ، لېكىن بۇ ئىشنىڭ
خهلقئارا ئهمگهك تهشكىالتىنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه بهرگهن ئېنىقلىمىسىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان، ئادهمنى

تهشۋىشلهندۈرىدىغان مهجبۇرىي ئهمگهك ئىكهنلىكىنى دهلىلهيدىغان نۇرغۇن مىسالالر مهۋجۇت.
 

بىرىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتى: ئۇيغۇر ئىشچىلىرى چىڭداۋدا نايك ماركىلىق ئاياغالرنى تىكىۋاتىدۇ
 

    2020 – يىلى بىرىنچى ئايدا، شهرقىي تۈركىستاندىكى يهرلىك مىللهتلهردىن بولغان 600 نهپهر ئهتراپىدىكى
ئىشچى چىڭداۋدىكى تهيگۇاڭ ئاياغچىلىق چهكلىك شىركىتىده ئىشلهۋاتاتتى (47). تهيگۇاڭ شىركىتىنىڭ
ئاساسلىق خېرىدارى ئامېرىكادىكى دۆلهت ھالقىغان نايك (Nike) پاي چهكلىك شىركىتىدۇر (48). شهرقىي
تۈركىستانلىق بۇ ئىشچىالرنىڭ كۆپىنچىسى شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتى
تهرىپىدىن «ئارقىدا قالغان» ۋه «دىنىي ئهسهبىيلىكنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان» دهپ سۈپهتلىنىدىغان خوتهن ۋه

قهشقهر ۋىاليهتلىرىدىن كهلگهن ئۇيغۇر ئايالالردۇر (49).
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بىرىنچى رهسىم: 2019 – يىلى ئونىنچى ئايدا، تهيگۇاڭ ئاياغ زاۋۇتىدىكى ئۇيغۇر ئىشچىالر خىتاينىڭ دۆلهت بايرىقىنى پۇالڭالتماقتا.

مهنبه: «خىتاي مىللهت – دىن تورى»نىڭ 2019 – يىلى 11 – ئاينىڭ 7 – كۈنىدىكى «ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسىنى كۈچهيتىپ، مىللهتلهر
http://archive.is/M0CKg  ئىتتىپاقلىقى رىشتىسى بهرپا قىاليلى» ماۋزۇلۇق خهۋىرى

   بۇ زاۋۇتتا ئۇيغۇر ئىشچىالر كۈندۈزى نايك ماركىلىق ئاياغالرنى ئىشلهپچىقارسا، كهچته خىتاي تىلى
ئۆگىتىلىدىغان، خىتاينىڭ دۆلهت شېئىرى ئېيتىلىدىغان، «كهسپىي» ۋه «ۋهتهنپهرۋهرلىك» تهربىيهسى
بېرىلىدىغان كهچلىك مهكتهپته ئوقۇيدۇ (50). بۇ يهردىكى دهرسلىكلهر شهرقىي تۈركىستاندىكى «قايتا

تهربىيهلهش الگېرلىرى»نىڭكىنى ئۆز ئهينى دېگۈدهك ئۆرنهك قىلىپ تۇرۇپ تۈزۈلگهن (51).
غايهت زور تهيگۇاڭ زاۋاتى خىتاينىڭ شهندۇڭ ئۆلكىسىدىكى چىڭداۋ شهھىرىنىڭ شىمالىدىكى لهيشى
شهھىرىگه جايالشقان بولۇپ، بۇ زاۋۇت تهيگۇاڭ گۇرۇھىغا تهۋه. تهيگۇاڭ گۇرۇھى بولسا كورىيهنىڭ خىمىيه ۋه
توقۇمچىلىق كارخانا گۇرۇھىدۇر. تهيگۇاڭ گۇرۇھىنىڭ لهيشى شهھىرىدىكى زاۋۇتى نايك شىركىتى ئۈچۈن ئاياغ
تىكىدىغان ئهڭ چوڭ زاۋۇتالرنىڭ بىرى بولۇپ (52)، ھهر يىلى مهزكۇر شىركهت ئۈچۈن يهتته مىليون جۈپتىن

كۆپرهك ئاياغ تىكىدۇ (53).
    2019 – يىلى ئالتىنچى ئايدا، تهيگۇاڭ كېچىلىك مهكتىپىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا، يهرلىك بىرلىكسهپ
بۆلۈمىدىن كهلگهن بىر ئهمهلدار (54) ئۇيغۇر ئىشچىالرنى دۆلهت ۋه مىللهت كىملىكىنى كۈچهيتىشكه (يهنى
ھهرۋاقىت ئۆزىنى خىتاي پۇقراسى ۋه ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئهزاسى دهپ قاراشقا، ت) چاقىرىق قىلغان
(55). بۇ مهكتهپ «ئانار دانىسى» كهچلىك مهكتىپى  (ئۈچىنچى رهسىم)  دهپ  ئاتالغان بولۇپ، بۇ  ئىسىم خىتاي
رهئىسى شى جىنپىڭنىڭ «ھهممه مىللهت ئانارنىڭ دانىسىدهك زىچ ئۇيۇشۇشى كېرهك» دېگهن سۆزىنى ئۆرنهك

قىلغان (56).
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ئىككىنچى رهسىم: تهيگۇاڭ تهمىنلهش زهنجىرى      

مهنبه: لهيشى شهھهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ خهۋىرىده دېيىلىشىچه، 2007 – يىلىدىن بۇيان جهمئىي 9800 نهپهر ئۇيغۇر ئىشچى، ئاتمىش نهچچه
تۈركۈمگه بۆلۈنۈپ چىڭداۋدىكى تهيگۇاڭ ئاياغچىلىق زاۋۇتىغا ئهكېلىنگهن. «خىتاي مىللهت – دىن تورى»نىڭ 2019 – يىلى 11 – ئاينىڭ 7 –

كۈنىدىكى «ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسىنى كۈچهيتىپ، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى رىشتىسى بهرپا قىاليلى» ماۋزۇلۇق خهۋىرى

ئۈچىنچى رهسىم: تهيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهر ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان «ئانار دانىسى» كهچلىك مهكتىپىنىڭ ئېچىلىش
مۇراسىمى، 2019 – يىلى ئالتىنچى ئاي.

ئۈچىنچى رهسىم: تهيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهر ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان «ئانار دانىسى» كهچلىك مهكتىپىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى،
2019 – يىلى ئالتىنچى ئاي.



   «ۋاشىڭتون پوچتىسى» گېزىتى مهزكۇر زاۋۇتتا ئىشلهۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ بايرام – دهم ئېلىش كۈنلىرىده
ئۆيلىرىگه قايتالمايدىغانلىقىنى خهۋهر قىلدى (57).

   مهزكۇر گېزىت يهنه بۇ زاۋۇتتىكى ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ بۇ يهرگه شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي ھۆكۈمىتى
تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ چىڭداۋغا ئۆزى خاالپ كهلمىگهنلىكىنى، شۇنداقال ئۇالرنىڭ

ئىبادهتلىرىنى قىلىش ئىمكانىيىتى يوقلۇقىنى خهۋهر قىلدى.
   بۇ زاۋۇتنىڭ گېزىتته ئېالن قىلىنغان، 2020 – يىلى بىرىنچى ئايدىكى رهسىملىرىده، زاۋۇت بىنالىرىدا
كۆزىتىش مۇنارلىرى، يۆگىمه سىم توسۇقالر بارلىقى كۆرسىتىلگهن. ئۇيغۇر ئىشچىالر زاۋۇت ھويلىسىدا
خالىغانچه ماڭسا بولىدۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ يۈرۈش – تۇرۇشى ئىشىكنىڭ يېنىدىكى يۈز تونۇيااليدىغان كامېراالر

سهپلهنگهن ساقچى پونكىتى تهرىپىدىن يېقىندىن نازارهت قىلىنىپ تۇرىدۇ. 
   گېزىتته دېيىلىشىچه، تهيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى ئۇيغۇر ئىشچىالر خىتايچىنى ئاساسهن بىلمىگهچكه، يهرلىك
ئىشچىالر بىلهنمۇ ھېچقانچه ئاالقىالشمايدىكهن. ئۇالر تاماقنى ئايرىم ئاشخانىدا ياكى زاۋۇتنىڭ
قارشىسىدىكى «ھاالل» دېگهن خېتى (خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن) ئۆچۈرگۈزۈۋېتىلگهن مۇسۇلمانچه
ئاشخانىدا يهيدىكهن. ئۇالر زاۋۇتقا يانداشتۇرۇپ سېلىنغان، خىتاي ئىشچىالرنىڭكىدىن ئايرىۋېتىلگهن ياتاق

بىناسىدا تۇرىدىكهن (58).
   ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى زاۋۇت ئىچىده ئىشچىالرنىڭ ئىدىيهسى ۋه يۈرۈش –
تۇرۇشىنىڭ يېقىندىن نازارهت قىلىنىدىغانلىقىغا دائىر ئىسپاتالرنى بايقىدى. ئاالھىده تهسىس قىلىنغان
«پىسخىكىلىق راۋانالشتۇرۇش ئىشخانىسى»دا، يهرلىك ئايالالر بىرلهشمىسىنىڭ خىتاي ۋه ئۇيغۇر ئهمهلدارلىرى

60

تۆتىنچى رهسىم: تهيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ «ئۆگىنىش» قىلىشى ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان، «ياشالر ئۆيى» دهپ ئاتالغان
سىنىپ.

مهنبه: «ئالقىنىڭىزدىكى شىلهي» ئۈندىدار سهھىپىسىدىكى «بۇ يهرده ئىشلهيدىغانالرنىڭ ئامىتى كهلدى!» ماۋزۇلۇق خهۋهر.



ئىشچىالر بىلهن «قهلىبداشلىق» سۆھبىتى ئۆتكۈزىدۇ، پىسخىك مهسلىھهت بېرىدۇ ۋه ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ
ئۆزلىشىشىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ «ساپا»سىنى ئۆستۈرۈشىگه ياردهم قىلىدۇ (59). بۇ خىل ئىشخانا ۋه

رولالر شهرقىي تۈركىستاندىكى «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»دىمۇ بار ئىدى (60).
   خىتاينىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرى تهيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى ئۇيغۇر ئىشىچىالرنى ئىشلىتىش ۋه
باشقۇرۇش ئهندىزىسىنى تېخىمۇ كهڭ قانات يايدۇرۇشقا ئهرزىيدۇ دهپ قارىماقتا. يهرلىك تاراتقۇالرنىڭ 2019 –
يىلىنىڭ ئاخىرىدىكى خهۋىرىگه كۆره، خىتاي سىياسىي بيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئهزاسى ۋاڭ ياڭ ۋه
خىتاينىڭ جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىرى جاۋ كېجى زاۋۇت رهھبهرلىكىگه بىر تهقدىرنامه ئهۋهتكهن (61).
ئورگان تهرهپنىڭ سىتاتىستىكىسىغا كۆره، 2017 – يىلىدىن 2018 – يىلىغىچه، 4710 نهپهر ئۇيغۇر ئىشچى
شهرقىي تۈركىستاندىن شهندۇڭغا يۆتكهلگهن (بۇ ھۆكۈمهتنىڭ ئۆزىنىڭ نىشانىدىنمۇ بىر ھهسسه كۆپ بولغان)

.(62)
   بۇ يهردىكى ئىشچىالر پارتىيه ئهمهلدارلىرى تهرىپىدىن يېقىندىن نازارهت قىلىنىپ تۇرىدۇ. يهرلىك جامائهت
خهۋپسىزلىك ئىدارىسى ۋه بىرلىكسهپ بۆلۈمىنىڭ خىزمهتچىلىرى ئۇيغۇرالرنى ئىشلىتىۋاتقان شىركهتلهر

بىلهن ئىشچىالرنىڭ «ئىدىيىۋى خاھىشى ۋه كۆرۈلگهن مهسىلىلهر» ھهققىده مۇزاكىرىلىشىپ تۇرىدۇ (63).
مهزكۇر ئىداره – ئورگانالرنىڭ تهيگۇاڭغا ئوخشاش زاۋۇتالردا تهسىس قىلىنغان، «ئۇيغۇرالرنىڭ ئىدىيىۋى
ھالىتىنى كۈنده يۇقىرىغا دوكالت قىلىش، ھهرقانداق جېدهل – ماجرا ياكى كۈتۈلمىگهن <ئوپچه ۋهقهلهر>نىڭ
ئالدىنى ئېلىش»قا مهسئۇل ئىشخانىلىرى بار (64). 2018 – يىلىدىكى مهلۇم ئىش ئېالنىدا چىڭداۋغا ئۇيغۇر
تىلىنى  پۇختا  بىلىدىغان  ياردهمچى  ساقچى  قوبۇل    قىلىنىدىغانلىقى   تىلغا   ئېلىنغانىدى (65).  شهرقىي
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مهنبه: «چىرا ناھىيهسى 176 نهپهر ئىشچىنى شهندۇڭ كارخانىلىرىغا مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تهشكىللىدى»، «ئانارلىق باغ» ئۈندىدار
سهھىپىسىنىڭ 2018 – يىلى بهشىنچى ئىيۇلدىكى خهۋىرى.

بهشىنچى رهسىم: 2018 – يىلى يهتتىنچى ئايدا، 176 نهپهر ئۇيغۇر شهرقىي تۈركىستاننىڭ چىرا ناھىيهسىدىن ئايرىلىپ، چىڭداۋدىكى
تهيگۇاڭ ئاياغچىلىق زاۋۇتىغا ۋه فۇلىن ئېلېكترون شىركىتىگه مېڭىش ئالدىدىكى «ۋىدالىشىش مۇراسىمى».



تۈركىستاندا، ياردهمچى ساقچىالر كىشىلهرنى جازا الگېرلىرىغا سوالشقا ۋه ئۇالر تۇتقۇندىكى مهزگىلده ئۇالرنى
نازارهت قىلىشقا مهسئۇل (66).

   2018 – يىلى بىرىنچى ئايدا، خوتهندىكى يهرلىك تاراتقۇدا تهيگۇاڭ زاۋۇتىدىكى 130 نهپهر ئۇيغۇر ئىشچىنىڭ
خوتهن ۋىاليهتلىك ھۆكۈمهتكه يازغان «تهشهككۈرنامه»سى ئېالن قىلىنغان (67). خىتايچه يېزىلغان بۇ
«تهشهككۈرنامه»ده ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ چىڭداۋغا ئهۋهتىلىشتىن ئىلگىرى «يوقسۇزلۇقنىڭ دهردىنى
تارتقان»لىقىنى ۋه ئهمدىلىكته ئېيىغا 2850 يۈهن (تهخمىنهن 413 دولالرغا باراۋهر بولۇپ، خىتايدىكى ئهڭ تۆۋهن
مائاش ئۆلچىمىدىن يۇقىرى) كىرىم قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان (68). ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت
ئىنستىتۇتى ئىشچىالرنىڭ ئاشۇنچىلىك مائاش ئېلىۋاتقان – ئالمايۋاتقانلىقىنى ۋه ئاشۇنداق بىر پارچه خهتنى
يازغان – يازمىغانلىقىنى دهلىللىيهلمىدى. مهزكۇر «تهشهككۈرنامه»ده يهنه ئىشچىالرنىڭ چىڭداۋغا يېتىپ
بارغاندىن باشالپ دىنىي ئهسهبىيلىكنىڭ خهتىرىنى تونۇپ يهتكهنلىكى ۋه ئهمدىلىكته «گۈزهل تۇرمۇش»قا

ئېرىشكهنلىكى تىلغا ئېلىنغان (69).
 

«شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» داۋرىڭى
 

   ئۇيغۇرالرنى ئۆز ماكانىدىن مهجبۇرىي ئايرىپ، خىتاينىڭ شهرقىي ۋه ئوتتۇرا قىسىملىرىدىكى زاۋۇتالرغا
ئاپىرىدىغان خىزمهت ئورۇنالشتۇرۇشى يېڭىلىق ئهمهس. خىتاي ھۆكۈمىتى 2000 – يىللىرىنىڭ باشلىرىدىن
تارتىپ، دېڭىز بويىدىكى تهرهققىي قىلغان ئۆلكىلهرنى شهرقىي تۈركىستان ۋه تىبهتكه ئوخشاش (ئىشغالىيهت
ئاستىدىكى) چېگرا رايونالرنى ئېچىشقا سهپهرۋهر قىلغان، شۇنداقال «مىللهتلهرنىڭ ئارىلىشىشى» ۋه
«نامراتالرنى يۆلهش» دېگهندهك نامالردا (بۇ رايونالردىن) ئىشچى يۆتكهشنى بار كۈچى بىلهن تهرغىب

قىلغانىدى (70).
   ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل ئورۇنالشتۇرمىالرغا ئۆز ئىختىيارىي بىلهن قاتنىشىدىغانلىرى يوقنىڭ ئورنىدا.
چۈنكى، «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى» قۇرۇلۇشتىن خېلىال بۇرۇنقى 2000 – يىلالردىمۇ، خىتاي ئۆلكىلىرىگه
يۆتكهلگهن ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ خىزمهت ۋه تۇرمۇش شارائىتىنى خارلىققا تولغان دېگىلى بولمىسىمۇ، يهنىال
ناچار ئىدى (71). كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى بۇ خىل ئىشچى يۆتكهش پروگراممىلىرىنى تهنقىدلهپ،
ئۇنىڭ مهجبۇرىي ئىكهنلىكىنى، بۇ جهرياندا ئۇيغۇرالرنىڭ يۇرت – ماكانىدىن ۋه ئهنئهنىۋى تۇرمۇشىدىن
مهجبۇرىي ئايرىۋېتىلگهنلىكىنى، كۈنبويى جاپالىق ئىشلهشكه مهجبۇرلىنىدىغانلىقىنى، تۇرمۇش
شارائىتىنىڭ ناچارلىقىنى، خوجايىنالرنىڭ تولىمۇ نهپسانىيهتچى ئىكهنلىكىنى ۋه ئۇالر بىلهن بىلله

ئىشلىگهن خىتايالرنىڭمۇ ئۇالرنى كهمسىتىدىغانلىقىنى تهكىتلىدى (72).
    2009 – يىلى گۇاڭدۇڭدىكى زاۋۇتتا يۈز بهرگهن ۋه شۇ يىلى يهتتىنچى ئايدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئۈرۈمچى
شهھىرىده قانلىق توقۇنۇشقا سهۋهب بولغان ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالر ئارىسىدىكى توقۇنۇشتىن كېيىن،

ئاالقىدار زاۋۇتالر ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرىنى ئىشلىتىش سالمىقىنى زور دهرىجىده تۆۋهنلهتكهنىدى (73).
   خىتاي ھۆكۈمىتى شۇ قېتىملىق قااليمىقانچىلىققا قايتۇرۇلغان ئىنكاس سۈپىتىده، 2010 – يىلىدىن باشالپ
قهرهللىك ھالدا «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» يىغىنى ئېچىشقا باشلىدى (74). خىتايدىكى باي ئۆلكه –
شهھهرلهرنى شهرقىي تۈركىستاندىكى شهھهر – ۋىاليهتلهر بىلهن «دوست»الشقۇزۇپ، مهزكۇر رايوننىڭ
تهرهققىياتى ۋه مۇقىملىقىغا تۈرتكه بولۇش ئۈچۈن، ئۇالرغا مالىيه تولۇقلىمىسى بېرىلدى ۋه سىياسىي

جهھهتتىن ئېتىبار قىلىندى (75).
    شۇنىڭدىن كېيىن، خىتاي ئۆلكىلىرى «تىبابهتته شىنجاڭغا ياردهم بېرىش»، «تېخنىكىدا شىنجاڭغا ياردهم
بېرىش»، «مائارىپتا شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» ۋه «كهسپته شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» قاتارلىق نامالر ئاستىدا

مهزكۇر «ياردهم بېرىش» پىالنىغا ھهسسه قوشۇشقا رىغبهتلهندۈرۈلدى (76).
   2017 – يىلىنىڭ بېشىدا، ئۇيغۇرالرنىڭ   تېخىمۇ  زوراۋان  شهكىلده، تېخىمۇ  كهڭ   كۆلهمده قولغا   ئېلىنى-
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شهرقىي تۈركىستاندا «ھهمراھ زاۋۇت» ياكى سېخ قۇرۇپ، «ئېشىنچا ئهمگهك كۈچلىرى»نى قوبۇل
قىلىش (82). خىتايدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئۆتكهن بىر قانچه يىلدا «شىنجاڭغا
ياردهم بېرىش» پىالنىنىڭ دائىرىسىده، شهرقىي تۈركىستاندا 4400 ئهتراپىدا كارخانا قۇرۇلۇپ، مىليونغا

يېقىن خىزمهت ئورنى تهمىنلهنگهن (83). 
بىر قاتار ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پىالنلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىشچىالرنى خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهش.

شىغا ئهگىشىپ (77)، «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» پىالنى سىياسىي كۈنتهرتىپنىڭ ئهڭ بېشىدىن ئورۇن ئالدى
(78). يهرلىك ھۆكۈمهتلهر ۋه شىركهتلهر «كهسىپته شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» دېگهن سىياسهت ئاستىدا،
يېڭىدىن «تهربىيهلىنىپ» چىققان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئىش پۇرسىتى تېپىپ بېرىشكه قاتتىق رىغبهتلهندۈرۈلدى

.(79)
   «كهسىپته شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» <نامراتلىقنى ئازايتىش> نامى ئاستىدا «بىكارچى» ئۇيغۇرالرغا
خىزمهت تېپىپ بېرىشنى دهۋا قىلىدىغان سىياسهت بولسىمۇ، ئهمما ئۇمۇ «قايتا تهربىيهلهش
الگېرلىرى»دىكىگه ئوخشاش «تهربىيهلهش»نى نىشان قىلغان: (يهنى مهزكۇر ياردهم بېرىش سىياسىتىدىمۇ)
زاۋۇت خوجايىنلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ «قاالق ساپاسى»نى ئىسالھ قىلىپ ۋه ئۇالرنى خىتايالشتۇرۇپ،
تۈپ يىلتىزىدىن ئۆزگهرتىشى كۈتۈلمهكته (80). بۇنىڭ بهدىلى سۈپىتىده، ئۇيغۇر ئىشچىالرنىڭ خىتاي

كومپارتىيهسىگه ۋه خىتاي «ئاكا – ئاچا»لىرىغا «تهشهككۈر» ئېيتىشى تهلهپ قىلىنماقتا (81).
  خىتاي مىقياسىدىكى شىركهتلهر «كهسپته شىنجاڭغا ياردهم بېرىش»كه تۆۋهندىكىدهك ئىككى خىل

شهكىلده ئىشتراك قىالاليدۇ:

    باش شىتابى ئهنخۇي ئۆلكىسىگه جايالشقان، ئۆزىنىڭ (كورىيه ۋه ئىتالىيهدىكى) فىال (Fila) شىركىتىنى ۋه
(گېرمانىيهدىكى) ئادىداس (Adidas) شىركىتىنى مهھسۇالت بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقىنى ئېيتقان خاۋيۈهنپېڭ
) كىيىمچىلىك شىركىتىگه ئوخشاش بهزى شىركهتلهر يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككىال خىل )

شهكىلده مهزكۇر «كهسپته شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» تۈرىگه ئىشتىراك قىلغان (84).
   شهرقىي تۈركىستاندىكى «تهرهققىيات ۋه ئىسالھات كومىتېتى»نىڭ رهسمىي باياناتىغا كۆره، 2018 –
يىلىنىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده، (شهرقىي تۈركىستاندىكى) «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»دىن چىققان ئهرزان
ئهمگهك كۈچلىرى شهرقىي تۈركىستان ئىقتىسادىنىڭ مۇھىم قوزغاتقۇچ ئامىللىرىدىن بىرىگه ئايالنغان (85).
ھازىر شهرقىي تۈركىستاندا «كهسپىي تهربىيهلهش» ۋه سىياسىي ئۆگىنىشنى تاماملىغان ئۇيغۇرالرنى بىۋاسىته
خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالرغا يۆتكهيدىغان ئاقما لىنىيه بار. «تهربىيهلهنگهن ھهربىر تۈركۈم (ئىشچى)نىڭ،
بىر بۆلۈكى (شهرقىي تۈركىستاندا) خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ ۋه بىر بۆلۈكى (خىتاي ئۆلكىلىرىگه)
يۆتكىلىدۇ» دېيىلگهنىدى قاراقاش ناھىيهسىنىڭ 2019 – يىلىدىكى ھۆكۈمهت خىزمىتى دوكالتىدا (86). بهزى
ئهھۋالالردا، «تهربىيلهنگهن» ئۇيغۇرالرنى «يۈز پىرسهنت» ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش نىشانىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش
ئۈچۈن، بهزى ئهمگهك كۈچلىرى «كهسپىي ۋه سىياسىي تهربىيهلىنىش»تىن بۇرۇنال شهرقىي تۈركىستاننىڭ

سىرتىغا يۆتكىلىۋاتىدۇ (87).
 

( ئىزاھاتالر ئۈچۈن ئهسلى دوكالتنىڭ 41-45 -بهتلىرىگه قارالسۇن )
 

( داۋامى كېلهر ساندا)
https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
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 قۇربان مامۇت

بۈيۈك سىماالر



65 ھېكمهتيار ئىبراھىم
 

   قۇربان مامۇت ئۇيغۇرالر ئارىسىدا كهم تېپىلىدىغان، ئىستېداتلىق ژۇرنالىستالردىن بىرى بولۇپ، 1950-يىلى
كۇچا ناھىيىسىنىڭ بېھىشباغ يېزا بوستان كهنتىده تۇغۇلغان. 1968-يىلى ناھىيهلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپنى
پۈتتۈرۈپ، 1972-يىلدىن 1976-يىلغىچه شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا ئوقۇغان. 1976-
يىلدىن 1984-يىلغىچه شىنجاڭ خهلق رادىيو ئىستانىسىسىدا مۇخبىر، مۇھهررىر، 1985-يىلدىن باشالپ

«شىنجاڭ مهدهنىيىتى» ژۇرنىلىدا مهسئۇل مۇھهررىر بولۇپ ئىشلهپ، 2011-يىلى پېنسىيهگه چىققان.
    پېنسىيىگه چىققاندىن كېيىن بىر مهزگىل پهن-تېخنكا نهشىرىياتىدا تهكلىپ بىلهن ئىشلىگهن. شۇنداقال،
تاكى خىتاي ئۇيغۇر خهلقىنى كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلغۇچه بولغان ئارىلىقتا «تهپهككۇر» ژۇنىلىنى

چىقارغان.
    ژۇرنالىست قۇربان مامۇت ئاكا ئۇزاق يىللىق ژۇرنالىستلىق ھاياتىدا ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئويغىنىشىنى
ئىزچىل رهۋىشته ئۆز خىزمىتىنىڭ باش نىشانى قىلىپ تىكلىگهن. ئۆزى ئىشلهۋاتقان «شىنجاڭ مهدهنىيىتى»
ژۇرنىلى تاكى شائىر بهگمهت يۈسۈپ مهسئۇل مۇھهررىرلىك ۋهزىپىسىنى ئۆتىگىچه بولغان ئارىلىققىچه
ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق ئهڭ يېڭى، ئهڭ ئۇچۇرچان ۋه ئهڭ سهۋىيهلىك ماقاله-ئهسهرلهر ئېالن قىلىنىدىغان مىللىي
مهۋجۇتلۇق ژۇرنىلىمىز ئىدى. قۇربان مامۇت ژۇرنالغا ماقاله تالالشتىن تارتىپ، ماقالىلهردىكى سۆز، جۈمله،
ھهتتا ئىمالغىچه ئۆزى بىۋاسىته قول تىقىپ ئىشلهيدىغان ئىنتايىدىن ئهستايىدىل ژۇرنالىست ئىدى. ئۇ
مهسئۇل مۇھهررىلىكىنى ئۆتىگهن «شىنجاڭ مهدهنىيىتى» ژۇرنىلى قوش ئايلىق ژۇرنال بولۇپ، شهرقىي
تۈركىستاندا نهشىر قىلىنغان ژۇرنالالر ئارىىسدا ئوقۇرمهنلىرى ئهڭ كۆپ، ئوقۇرمهنلهر قاتلىمىنىڭ ھهممىدىن

بهك ياقتۇرىشىغا ئېرىشكهن ژۇرنال ئىدى.
   ژۇرنال بىر مىللهت ئۈچۈن ئىدىئولوگىيه ئىشلهپچىقىرىدىغان زاۋۇتتۇر. مىللهتنىڭ ئېڭىنى چۇلغىۋالغان
ئىدىيه كىشهنلىرىنى پاچاقالپ تاشالپ، مىللهتنىڭ تهپهككۇرىنى كونترول قىلىۋالغان كۆرۈنمهس قارا قولالرنى
سۇندۇرۇپ تاشالشتا، دۇرۇست نىيهت ۋه توغرا ئىدىئولوگىيه باشچىلىقىدا چىقىرىلغان ژۇرنالنىڭ مىللهتكه
ئېلىپ كېلىدىغان مهنپهئهتى مىسلىسىز بولىدۇ. زېمىن سۇسىزلىقتىن قاغجىراپ چاك-چاك يېرىلىپ كېتىدۇ.
قهلبمۇ ئىلىم نۇرىدىن مهھرۇم قالسا سۇسىز زېمىنغا ئوخشاشال ئۆز فۇنكىسىيىسىنى يوقىتىدۇ. ئىلىمنىڭ
نۇرى ئۆچكهن ھهر قانداق جهمئىيهتته ئىنساننىڭ قهلبى قاپقارا قارىداپ، تهپهككۇرى بوغۇلىدۇ. ئىسانىي
ھېس-تۇيغۇلىرى ئۆلۈپ، پىكىر قىلىش قابىلىيىتى پالهچ ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ. مىللهتنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن
چىقىرىلىدىغان «ژۇرنال» ئاتلىق بۇ ئىدىيه زاۋۇتى مانا مۇشۇنداق مهنىۋىي يىمىرىلىشالرغا داۋا بولىدىغان
ئىلىم تاۋارلىرىنى خهلققه سۇنىدۇ. ئىنساننى باشاليدىغىنى ئىدىئولوگىيه بولۇپ، ژۇرنال بىر مىللهتنىڭ
ئىدئىولوگىيه ئامبىرىدۇر، تهپهككۇر خهزىنىسىدۇر؛ ئۆتمۈشىنى كۆزىتىدىغان تېلىسكوپى، كهلگۈسىنى

تهسهۋۋۇر قىلىشىغا ھهمدهم بولىدىغان مهسلىھهتچىسىدۇر.
    ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان گېزىت-ژۇرناللىرى بولمىغان مىللهت نېمىدېگهن بهخىتسىز-ھه!
ئهنگىلىيىده بۇنىڭدىن بهش يۈز يىل بۇرۇنال گېزىتچىلىك ھهرىكىتى باشلىنىپ بولغان. غهرب ئهللىرىده
نهچچه ئهسىرلهر ئاۋۋال ژۇرنال چىقىرىش ھهر قايسى ياۋروپا مىللهتلىرىنىڭ مۇھىم ئېھتىياجىغا ئايلىنىپ
كهتكهن ئىدى. بىزنىڭ يۈز يىل بۇرۇنقى قاپقارا زۇلمهتته ياشىغان يىراقنى كۆرهر ئاتىلىرىمىزمۇ ئوقۇش
يېزىشنى ئومۇمهن دېگۈدهك بىلمهيدىغان قهۋمىمىزنىڭ مهنىۋىيىتىنى گېزىت-ژۇرنالالر ئارقىلىق يېتهكلهشكه
سهل قارىمىغان. ئىككى جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ قۇرۇلۇشى، نهچچه ئهسىرلهپ قاراڭغۇ زۇلمهتته ياشىغان شهرقىي
تۈركىستان خهلقنىڭ بىردهك ھالدا بۇ مىللىي دۆلهتلهرنى قوللىشى، ۋهتهن مىللىتىنىڭ بهختى ئۈچۈن ئهسلى
ۋهسلىنى تهقدىم قىلىدىغان قهھرىمان قىز-يىگىتلهرنىڭ ئوتتۇرىغا سهكرهپ چۈشۈشى قاتارلىق ئىجابىي
ھادىسىلهرنى دهل ئۇالرنىڭ مهنۋىيىتىنى يېتهكلىگهن يۈز يىل بۇرۇنقى گېزىت-ژۇرنالالرنىڭ تۆھپىسىدىن

ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ.
   دۇرۇست نىيهت ۋه توغرا ئىدىئولوگىيه ئاساسىدا چىقىرىلغان ژۇرنال مىللهتنىڭ مهنىۋىي مهكتىپى بولۇپ، ئۇ
خهلقنىڭ ئېڭىنى، تهپهككۇرىنى  يېتهكلهشتىكى  ئهڭ  ئۈنۈملۈك   ۋاسىتىدۇر. كۆپ  مۇشهققهت  كهتمهيدىغان



ژۇرنالدىن ئىبارهت بۇ ۋاسىتىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنالمىغانالر ياكى بۇ خىل ۋاسىتىنىڭ رولىغا سهل قارىغانالر
تارىختا ۋه كۈنىمىزده ھهر قاچان ئاڭ ۋه رىقاببهتته ئارقىدا قالدى ۋه رهقىبلىرىگه ئۇتتۇرىۋهتتى. بىر مىللهت
ئۈچۈن مهنىۋىي تايانچ ھېسابلىنىدىغان، مىللهت ئۈچۈن بولمىسا بولمايدىغان قورالالردىن بىرى دهل ئۇ

مىللهتنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان مىللىي ژۇرنالدۇر.
   بۇ نۇقتىالرنى ئىنتايىن ياخشى چۈشىنىپ يهتكهن پېشقهدهم ژۇرنالىست قۇربان مامۇت «شىنجاڭ
مهدهنىيىتى» ژۇرنىلىنى قىسقىغىنه ۋاقىت ئىچىدىال تهپهككۇر گۈلىستانىغا، مىللىي مهۋجۇتلۇق مۇنبىرىگه،
مهنىۋىيهت بۇلىقىغا ئايالندۇرالىغان ئىدى. ئۇيغۇرالردا 20-ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالنغان مىللىي
ئويغىنىش مۇجادىلىسىده تىنىمسىز كۈرهش قىلغان ۋه كۈرهشنىڭ ئالدىنقى سېپىده ئورۇن ئالغان مۇھىم
شهخسلهردىن بىرى دهل قۇربان مامۇت ئىدى. خىتاي رهزىلدۇر، ئۇ ھهقىقهتنى تونۇمايدۇ. ئهمما ئۇنىڭ كۆزى
مىللىتىمىز ئارىسىدا مىللهتنى يېتهكلىيهلهيدىغان، ئويغىتااليدىغان، گېزى كهلسه قوزغىتااليدىغان

ۋهتهنپهرۋهر ئىنسانالرنى تونۇشتا بهكمۇ ئۆتكۈر. 
    مىللهتنىڭ مهنىۋىيىتىنى بېيىتىپ، تهپهككۇرىنى ئېچىشتىن باشقا خىيالى بولمىغان، خىتاينىڭ ئالدىدا
ھېچبىر جىنايىتى بولمىغان ژۇرنالىست قۇربان مامۇت كۆپلىگهن ئىلىم ئهربابلىرى قاتارىدا 2018-يىلى، 3-
ئايدا خىتاي دائىلىرى تهرىپىدىن جازا الگېرىغا ئېلىپ كېتىلدى. ئۇنىڭدىن ھازىرغىچه ھېچبىر خهۋهر يوق. ئۆز
خهلقى ئۈچۈن ئىشلىگهن ئۇيغۇرالرنى خىتاي ئۇيغۇرالرنىڭ قهلبىدىن ئۆچۈرهلمهيدۇ. ئۇالر مىللهتنىڭ

قهھرىمانلىرى سۈپىتىده تارىخ بهتلىرىگه يېزىلىدۇ.
 

 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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زاك دوفمان

 ئ ىستراتېگىيه ۋه تاكتىكا  

مىسىلىسىز ئويغىنىش



   سىز ئىش ئورنىڭىزدىكى كىشىلهرنىڭ ئىستراتېگىيه ۋه تاكتىكا دېگهن ئۇقۇمالرنى تىلغان ئالغانلىقىنى
ئاڭلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. بۇ ئىككىسى خىزمهت مۇھىتى ۋه توردىكى ماقاله – يازمىالردا كۆپ
ئىشلىتىلىدىغان، ئهمما دائىم ئارىالشتۇرۇۋېتىلىدىغان ئاتالغۇالردۇر. بۈگۈن بىز ئىستراتېگىيه بىلهن

تاكتىكىنىڭ ئارىسىدىكى ھهقىقىي پهرق ۋه مۇناسىۋهتنى ئوتتۇرىغا قويىمىز.
ئىستراتېگىيه بىلهن تاكتىكىنىڭ ئارىسىدا نۇرغۇن پهرقلهر بار. بۇنى قىسقىچه چۈشهندۈرسهك، ئىستراتېگىيه
«نىشان ۋه شۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۇسۇلى»نى كۆرسهتسه، تاكتىكا «ئاشۇ جهرياندا قوللىنىلىدىغان
مۇئهييهن تهدبىرلهر»نى كۆرسىتىدۇ. تۆۋهنده بىز ئىستراتېگىيه بىلهن تاكتىكىنىڭ پهرق، ئوخشاشلىقى ۋه بۇ

ئىككىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۇسۇللىرى ھهققىده تهپسىلىي توختىلىمىز.
  بۇندىن ئاالھهزهل 2500 يىل مۇقهددهم، خىتاي ھهربىي ئىستراتېگىيهچىسى سۈنزى «ھهربىي ئىشالر دهستۇرى»
دېگهن ئهسىرىده «تاكتىكىسىز ئىستراتېگىيه زهپهرنىڭ توسقۇنى، ئىستراتېگىيهسىز تاكتىكا
مهغلۇبىيهتنىڭ شاۋقۇنى» دېگهنىدى. تاكتىكا بىلهن ئىستراتېگىيه ئۆزئارا زىددىيهتلىك ئهمهس، بهلكى

يانداش ئۇقۇمالردۇر. بۇالرنىڭ ئېنىقلىمىسى تۆۋهندىكىچه:
 

ئىستراتېگىيه:
سىزنىڭ ئۇزاق مۇددهتلىك نىشانلىرىڭىزنى ۋه ئۇالرنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۈزگهن پىالنلىرىڭىزنى
كۆرسىتىدۇ. باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ئىستراتېگىيه سىزنى تهشكىالتىڭىزنىڭ نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش

ئۈچۈن موھتاج بولىدىغان يول بىلهن تهمىنلهيدۇ.
تاكتىكا:

تېخىمۇ كونكرېت بولۇپ، تېخىمۇ كىچىك قهدهم باسقۇچالر ۋه تېخىمۇ قىسقا ۋاقىت بۆلهكلىرىگه ئىگه
ئىكهنلىكى بىلهن خاراكتېرلىنىدۇ. تاكتىكىنى ئۆز نۆۋىتىده «تهدبىر» دېيىشكىمۇ بولىدۇ.

 
ياخشى ئىستراتېگىيه قانداق بولىدۇ؟

 
    پۇختا ئىستراتېگىيه بىر تهشكىالت  (ئورگان، شىركهت ۋهھاكازا)نىڭ يادرولۇق قىممهت قارىشىغا ۋهكىللىك
قىلىدۇ. ئىستراتېگىيه ئهترىتىڭىز تهشكىالتنىڭ ھهممه بۆلۈملىرىدىن پىكىر توپالپ، تۈزۈلگۈسى
ئىستراتېگىيهنىڭ ھهربىر بۆلۈمنىڭ كۈنتهرتىپىدىكى ئهڭ مۇھىم ئىشالر بىلهن بىردهكلىككه ئىگه بولۇشىغا

كاپالهتلىك قىلىشى، شۇنداقال بارلىق ئىستراتېگىيهلهرنى ئىجرا قىلغىلى بولىدىغان بولۇشى كېرهك.
    ئىستراتېگىيه تۈزگهنده، دىققىتىڭىزنى ئېرىشمهكچى بولغان ئاخىرقى نهتىجه (نىشان)گه مهركهزلهشتۈرۈڭ.
ئىستراتېگىيهڭىز تهشكىالتىڭىزدىكى بارلىق پائالىيهتلهرنىڭ ئاساسىدۇر. ئىستراتېگىيهنىڭ قانداق
تۈزۈلۈشى كوللېكتىپنىڭ مهزكۇر نىشانالرنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئۇرۇنۇش جهريانىدا قارار چىقىرىشىغا
يېتهكچىلىك قىلىدۇ. مهسىلهن، بىر ئۆي جاھازىلىرى شىركىتىنىڭ بازار ئۈلۈشىنى ئاشۇرۇش نىشانى بار
بولسا، ئۇنىڭ ئىستراتېگىيهسى باھانىڭ باشقىالرنىڭكىدىن ئهۋزهل بولۇشىنى ۋه ئىسكىالتتا ئادهتتىكى
مهھسۇالتالرنىڭ يېتهرلىك بولۇشىنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى، رهھبهرلىك گۇرۇپپىسىمۇ ئهڭ ئاۋۋال مهھسۇالتنىڭ

تهننهرخىنى تۆۋهنلىتىشكه ئاالقىدار قارارالرنى چىقىرىشى كېرهك.
 

ياخشى تاكتىكا قانداق بولىدۇ؟
 

ياخشى تاكتىكا ئىستراتېگىيهڭىزنى ئىشقا ئاشۇرۇشىڭىزغا ياردهم بېرىدىغان ئېنىق نىشانغا ئىگه بولىدۇ.
ئۇنىڭدا بهلگىلىك ۋاقىتتا مۇئهييهن ھهرىكهتلهر تاماملىنىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ تهسىرى ئۆلچىنىدۇ.
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    ئۆي جاھازىلىرى شىركىتىنىڭ تاكتىكىسى «ئىسراپچىلىق ۋه ئۈنۈمسىزلىكنى ئهڭ تۆۋهن چهككه چۈشۈرۈش ئۈچۈن،
ئىشلهپچىقىرىش قهدهم باسقۇچلىرىنى تهھلىل قىلىش ۋه شۇ ئارقىلىق تهننهرخنى ھهم سېتىلىش باھاسىنى
تۆۋهنلىتىش» بولسا بولىدۇ. شىركهت ئۇشبۇ تهھلىلنىڭ ئالدى – كهينىدىكى تهننهرخ پهرقىنى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق

تاكتىكىنىڭ قانچىلىك ئۇتۇقلۇق بولغانلىقىنى ئۆلچىيهلهيدۇ.
 

   خۇالسىلىگهنده، ئىستراتېگىيه بىلهن تاكتىكىنىڭ پهرقىنى چۈشىنىش ئۈچۈن «ئىستراتېگىيهلىك تهپهككۇر قىلىپ، تاكتىكىلىق
ھهرىكهت قىلىڭ» دېگهن قائىدىنى ئهسته تۇتۇۋېلىش ئهڭ ئاددىي ئۇسۇلالردىن بىرىدۇر.

 
   تۆۋهنده سىزنىڭ بۇ ئىككى ئاتالغۇنى تېخىمۇ ياخشى پهرقلهندۈرۈۋېلىشىڭىز ئۈچۈن، ئىستراتېگىيه بىلهن

تاكتىكىنىڭ ئۆزئارا قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىر قانچه مىسالىنى كهلتۈرىمىز:
 

1. ئىستراتېگىيه كهڭ دائىرىلىك ئىزدىنىش، پىالنالش ۋه ئىچكى قىسىمدىكى ئويلىنىشنى ئاساس قىلىدۇ.
بۇ بىر ئۇزاق مۇددهتلىك پىالندۇر، ئهمما تاكتىكا قىسقا مۇددهتلىك ھهرىكهتتۇر. مهسىلهن، ئهگهر سىزنىڭ بازار ئېچىش
ئىستراتېگىيهڭىز ئىجتىمائىي تاراتقۇدىكى تهسىرىڭىزنى كۈچهيتىش ۋه ئىپادىڭىزنى ياخشىالش بولسا، ئۇ چاغدا
بۇنىڭغا ماس ھالدىكى تاكتىكىڭىز «تىجارهت ئۈچۈن ئهڭ ئۇيغۇن قانالنى ۋه خېرىدارلىرىڭىز ئۈچۈن ئهڭ تهسىرلىك
ئۇچۇرالرنى تالالش» بولىدۇ. بىر تهشكىالتتىكى ئىچكى ياكى تاشقى ئامىلالرغا ماسلىشىش ئۈچۈن، ئىستراتېگىيه
ئۆزگهرتىلسه بولىدۇ، ئهمما ئۆزگهرتىش قارارى يهڭگىللىك بىلهن چىقىرىلماسلىقى كېرهك. تاكتىكا
ئىستراتېگىيهدىكى ئۇتۇقىڭىز ئاساسىدا ئۆزگهرتىلسه بولىدۇ. تاكتىكىنى توغرىالش ئىستراتېگىيهنى ئۆزگهرتىشتىن

كۆپ ئاسان. شۇڭا ئىستراتېگىيهلىك پىالنىڭىزنىڭ پۇختا بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىڭ.
 

2. ئىستراتېگىيه بىلهن تاكتىكا ئاداققى نىشانغا يېتىشته تهڭ رول ئوينايدۇ.
ئهگهر سىزنىڭ ئىستراتېگىيهڭىز تاغقا يامىشىش بولسا، ئىستراتېگىيهڭىزنىڭ ھالقىلىق تهركىبلىرىدىن بىرى
تاغنىڭ قايسى تهرىپىدىن يامىشىشنى قارار قىلىشتۇر. ئاشۇ قېتىملىق سهپهر ئۈچۈن سېتىۋالىدىغان
ئهسلىھهلىرىڭىز، سىز بىلهن بىلله تاغقا يامىشىدىغان ئادهملهر، ئۇ يهرگه بېرىش ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت
كېتىدىغانلىقى، تاغقا قايسى پهسىلده يامىشىش كېرهكلىكى قاتارلىقالرغا ئاالقىدار مۇكهممهل سهپهر پىالنىڭىز...
ئهنه شۇالر سىزنىڭ تاكتىكىڭىزدۇر. تاكتىكىسىز ئىستراتېگىيهنى ئىجرا قىلغىلى بولمايدۇ، شۇنداقال ئۇ سىزنىڭ

نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇشىڭىزغا ياردهممۇ قىاللمايدۇ.
 

3. ئىستراتېگىيه بىلهن تاكتىكا چوقۇم باشتىن – ئاخىر ئۆزئارا ماسلىشىشى كېرهك.
سىز مۇئهييهن بىر پروجېكت(تاكتىكا)قا قاتتىق قىزىقىشىڭىز مۇمكىن، ئهمما پهقهت شۇ تاكتىكىغا ماس ھالدىكى
ئۇزاق مۇددهتلىك ئىستراتېگىيهڭىز بولغاندىال ئاندىن ئۇشبۇ پروجېكتنى قولغا ئالسىڭىز بولىدۇ. چۈنكى،

ئىستراتېگىيهڭىز تهشكىالتىڭىزنىڭ قايسى تاكتىكىنى قوللىنىشى كېرهكلىكىنى ئېيتىپ بېرىدۇ.
 

4. ئهڭ ياخشى ئىستراتېگىيه ۋه تاكتىكا يهنىال پۈتۈن نهرسىنى ئۆز ئىچىگه ئېلىپ بواللمايدۇ.
چۈنكى، پايدىالنغىلى بولىدىغان مهنبه چهكلىك بولغاچقا، توغرا ئىستراتېگىيه ۋه شۇنىڭغا ماس ھالدىكى تاكتىكىنى
تالالش سىزنى كۆزلىگهن نىشانىڭىزنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق ئۇسۇل قوللىنىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه

قىلىدۇ.
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    بۇنىڭغا يهنه بىر مىسال ئالساق، تهشكىالتىڭىزنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋهزىپىسى ئىنسانالر قويۇپ بېرىۋاتقان
كاربون مىقدارىنى ئازايتىش دهپ تۇرايلى. ئهگهر سىزنىڭ ئىستراتېگىيهڭىز مهلۇم رايوندىكى كاربون قويۇپ
بېرىلىش مىقدارىنى مۇئهييهن نىسبهتته ئازايتىش بولسا، كىشىلهرنى (سۇ ۋه قۇياش ئېلېكتىر
ئېنېرگىيهلىرىگه ئوخشاش) يېڭىلىنىدىغان ئېنېرگىيه ئىشلىتىش جهھهتته تهربىيهلهشنى نىشان قىلسىڭىز
بولىدۇ. شۇنىڭ بىلهن سىز تېلېۋىزور ئېالنى ئارقىلىق بازار ئېچىش تاكتىكىسىنى قوللىنىشىڭىز مۇمكىن.
ئاندىن بۇ پروجېكتقا زۆرۈر بولغان مهنبهلهرنى كۆزىتىسىز ۋه ئېالن رېژىسسورى تېپىش، سىنارىيه يېزىش،

سۈرهتكه ئېلىش مهيدانىنى تالالش، ۋىدىيو تهھرىرلىكى قاتارلىق تۈرلهرنى تهكشۈرۈشكه باشاليسىز.
 

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋهر قارا قۇرۇم تهرجىمىسى
 

مهنبه:
https://www.clearpointstrategy.com/strategy-vs-tactics/



1. قۇياش يورۇتقان شېئىرىي تهپهككۇر
 

    بىز قۇياشنى كۆرگىلى ئۇزاق بولدى. بىر تال ئۇرۇق تاش-تۇپراق يېرىپ بىخ سۈرۈپ چىققاندا، ئادهمسىز
چۆلدىن ياكى سۈرلۈك ئورماندىن ئۇشتۇمتۇت ئادهم چىققاندا بىز ئۇنى كۆردۇق. بىز قۇياشنى كۆردۇق. ئۇپۇقتىن
قۇياش كۆتۈرۈلگهنده، سۇدىن قۇرۇقلۇقالر كۆتۈرۈلگهنده، تاغ-دېڭىزالر ئاستىدىن ۋولقان كۆتۈرۈلگهنده، ئاسمان-

پهلهك بىناالر بار ھهيۋهت شهھهرلهرگه ئۇشتۇمتۇق دېڭىز-ئوكياندىن شىددهتلىك تاشقىن كۆتۈرۈلگهنده …
    بىز كۈننى كۆرگهنده كۈن ئاسمانغا قوزۇقتهك قېقىلغانىدى. قارىماققا كۈن ئايلىنىۋاتقان، ئهمما ھهر بىر
نهرسه ئۈچۈن ۋاقىت نورمىسى بىرىنچى كۈنىدىن يهتتىنچى كۈنىگىچه ئىنتايىن ئىنچىكه ھېسابالپ

چىقىلغانىدى.
    بىز قۇياشنى كۆرگهنده يهر شارىنىڭ دهرۋازىسى نۇر بىلهن ئهكس ساداسىز قېقىلغانىدى. بىز تاشقىرى ئۆيگه

كىرگهنده، ئىچكىرى ئۆيگه كىرگهنده ئاي-يۇلتۇزالر يېقىلغانىدى.
بىزنى زېرىكىپ قالمىسۇن دهپ رهڭگارهڭ قاناتلىقالر ۋه تۈرلۈك ئاياغلىقالر بېقىلغانىدى…

    بىز قۇياشنى كۆردۇق، ئاپتاپ كۆرگهن شهرقتىكى سهلتهنهتلىك شهھهرلهرده، قۇياشقا ئاتاپ ئىبادهتخانىالرنى
سالغان، ئاندىن بۇ توغرۇلۇق ئۆلمهس ئهپسانىلهر قالغان غهربتىكى شانۇ-شهۋكهتلىك ئهللهرده، توپ-توپ
كىشىلهر سىرلىق ئۆلگهن ۋه قۇياشسىمان كۆمگهن تهكلىماكاندىكى قهبرىلهرده نىل يا ئاموزون دهريا بويىدىكى
قۇياش ئويۇلغان تاشالر بهلگىلهرده، دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان بۇلۇڭلىرىدىكى ئالتاي تاغلىرىدىكىگه ئوخشاش

ئهڭ قهدىمكى قىياتاش رهسىملىرىده قۇياشنى كۆردۇق.
    بىز قۇياشنى كۆرگهنده كۆرمىگهنلهر بار.

    بىز قۇياشنى كۆرگهنده ئۆزلىرى ياسىغان چىراغنى كۆرگهنلهر بار.
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سۆز بوشلۇقىدىن
ئالهم بوشلۇقىغا

ئادىل تۇنىياز

گۈلىستان



    بىز قۇياش يورۇتقان ھازىرنى كۆرگهنده، ھازىردىنمۇ يىراقنى كۆرگهنلهر بار.
   بىز قۇياشنى كۆردۇق. ئۆزىگه يىڭنىچىلىكمۇ قالماي ئالهم تهنھالىقىغا قۇياشتهك چۆككهنده ئىچى يورۇپ

كهتكهن ۋه ئىنسانىيهتنى يورۇتۇۋهتكهن ئۇلۇغ كىشىلهرده قۇياشنى كۆردۇق.
    بىز قۇياشنى كۆرگهنده ھاياتى قۇياشنى ئۇنتۇپ قالغانالر كۈندۈزدىمۇ قاراڭغۇ قالدى.

  بىز قۇياشنى ھهر كۈنى يېڭىدىن كۆرگهنده قۇياشقا ئادهتلىنىپ قالغانالر ياكى مۆجىزىگىمۇ پهرۋاسىز
قارايدىغانالر مهۋجۇتلۇق نۇرىنىڭ تېشىدا قالدى. نۇر ۋه ھارارهت يول مهرى سوغۇق دۇنيادا ھاياتلىق

ئېنىرگىيهسى تۈگىگهن، نىشانسىز ئايلىنىپ يۈرگهن سهييارىلهرگه ئايلىنىپ قالدى.
   بىز قۇياشتىن ھهر دهقىقىده كائىناتنىڭ يۈرهك سوقۇشىنى ئاڭلىدۇق. بۇ يۈرهك سوقۇشىدا يورۇقلۇقنىڭ
ئالهمگه تارقىلىشى، يهر شارى ۋه باشقا پىالنېتاالرنىڭ قۇياش ئهتراپىدا قانۇنىيهتلىك ئايلىنىشى ۋه دېڭىز-

ئوكيانالرنىڭ چايقىلىشى بار.
   بۇ يۈرهك سوقۇشىدا ئىنسانالرنىڭ يېڭى شهھهرلهرنى بهرپا قىلىشى، ئازغۇن مهدهنىيهتنىڭ ئاستا-ئاستا

خارابىلىشىشى سىرلىق پهرھىزلهر ۋه يېڭى تۈزۈملهرنىڭ بارلىققا كېلىشى بار.
    كائىناتنىڭ بۇ يۈرهك سوقۇشىدا يهنه سهكراتتىكى ئادهمنىڭ ئاچچىق جان تالىشىشى، كارىۋاتتىكى ئهر-
ئايالنىڭ ھاياجانلىق ھاسىرىشى ۋه ئهمدىال كۆز ئاچقان جاننىڭ چوڭقۇر نهپهس ئېلىشى، نېرىپالردىن قىلدام

تومۇرالرغىچه بهدهندىكى بارلىق ئهزاالرنىڭ تهڭ ھهرىكهتلىنىشى بار.
    بىز قۇياشتىن شۇنى ھېس قىلدۇق: ئالهم بىر رىتىمدا، يهر ئاستىدىكى ھهر نهرسه ئالهمنىڭ چهكسىز

مۇھهببهت رىتىمىدا. شېئىر-تۇيغۇ ئارقىلىق ئالهم رىتىمىغا ئهگىشىشتۇر.
 

2. دۇنيانىڭ ئىپادىلىنىشى ۋه ئىستىلىستىكىلىق ۋاسىتىلهرنىڭ قوللىنىشى
    بىز بىر دهقىقه ئىچىدىال قۇياش نۇرى چهكسىز ئالهم بوشلۇقىدىن يېنىمىزغا يېتىپ كهلگىنىنى، ئاسمان
بىلهن ئارىلىقىمىزنىڭ شۇنچه يېقىنلىقىنى ھېس قىلدۇق. بۇ يهرده مۆجىزه يۈز بهردى. ئهي ھهر دهقىقىدىكى
مۆجىزىنى كۆرۈۋاتقانالر! ئهي ئالهم بىلهن سۆزلهر ئارىسىدا قاپىيه ئىزدهۋاتقانالر! ئهي شېئىرنىڭ تىلىدا يوقلۇق
بىلهن دىيالوگلىشىۋاتقانالر! شائىر دهپ جاكارالندۇق، ھهممه نهرسه رهت-رېتى بىلهن تىزىلغان يهر بىلهن
ئاسمان ئارىسىدا. بىز ئالهم شېئىرىيهت ئېقىمىنىڭ شائىرلىرى، جىمجىت تۇرغان شهيئىلهرنىڭ ئېقىۋاتقان تىل

ئېقىمىدا، ھهرىكهتتىكى شهيئىلهرنىڭ سۆز تىمتاسلىقىدا.
    بىز ئىنسانالرنىڭ كىچىك بالىسى، ھهيرانلىقتىن ئاغزىمىزنى ئېچىپ قالدۇق ئېيتقۇچىسى بولمىغان
خىلمۇخىل رهڭدىكى، خىلمۇ خىل پۇراقتىكى، خىلمۇ خىل سىياقتىكى سۆزلهرنىڭ ئالدىدا، بۇ شۇنداق سۆزلهر
بهزىلىرى قاناتلىق، بهزىلىرى ئاياغلىق، بهزىلىرى يول بويىدا قاتار-قاتار توختىغان يېشىل ھاسا تاياقلىق.
مهيلى قانداق سۈپهتته بولسۇن بىز بارلىقنى بىر دهپ بىلىمىز. تىلىمىز ئۇنى كۆرسىتىدۇ، دهرهخ ئۇچى
ئاسماننى كۆرسهتكهنده، قۇياش زېمىننى كۆرسهتكهنده، كهبىنى تاۋاپ قىلىۋاتقانالرنىڭ قهلبى تاشتىن باشقىنى

كۆرسهتكهندهك، ئاخىر بارچه مهۋجۇتلۇق ئۆزىدىن ئۆزگىنى كۆرسهتكهندهك، دۇنيا بىزگه كۆرسىتىلدى.
    بىز پهقهتال تىل بهلگىسى ئارقىلىق كۆرسىتىمىز سۆزلىگۈچى بىلهن سۈزلهنگۈچى ئارىسىدا رېئالالشقان،

تۇيغۇالشقان، نۇر تېزلىكىده بىر-بىرىگه يېقىنالشقان چهكسىز بىر مهنىنى.
    دۇنيا بىزگه نۇر بىلهن كۆرسىتىلدى، ئىچىدىن ماددىنىڭ ئۆزىنى تهشكىل قىلغۇچى نۇر چىقىرىپ تۇرغان ئهڭ
كىچىك ئېلېكتىرون زهررىچىلىرى بىلهن سىرتىدىن ئهڭ زور تۇرغۇن يۇلتۇز — قۇياش بىلهن؛ بىز
كۆرسىتىلگهننى كۆرسهتكۈچى، ئالهم رىتىمىغا تهڭكهش ھهرىكهتچان تىل بىلهن، تۇيغۇغا ئهگىشىپ

ئۆزگىرىدىغان يۇمشاق، سۇيۇق ياكى قاتتىق تىل بىلهن.
    بۇ جهريان شېئىردۇر. مۇكهممهل بىر شېئىر بىز كۆرهلمهيدىغان كۆرسهتكۈچنى كۆرسىتىدۇ. دۇنيا ئارقىلىق
ئىشاره قىلغۇچىنى «مهنه ئاشۇ» دهپ كۆرسىتىپ بېرىدۇ، بۇ  ئهمهلىيهتته  كۆرسىتىش  مۇمكىن  بولمايدىغاننى 
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كۆرسىتىشتۇر.
   ھهر دهقىقىده ئالهمنىڭ ئۆزىگه نهزهر تاشالۋاتقانلىقىنى سهزگهن سهگهك شائىر بارلىقىنى مىستىك تۇيغۇدا
كۆزىتىدۇ. ئۆز بارلىقىدىن كۆز كۆرمهيدىغان يوقنى سۆز ئهينىكىده ئهكس ئهتتۈرىدۇ. توپىغا ئالهم تىلىدا جان بهخش
ئېتىلىدۇ، ھهر شهيئىنى ئىنسان تىلىدا سۆزلىتىدۇ. يوق ئىدۇق، بار بولدۇق، جانالندۇرۇلدۇق. بۇ نېمىدېگهن قالتىس

ماھارهت!
   ئهي ئالهم شېئىرىيهت ئېقىمىنىڭ شائىرلىرى، بىز ئۇنىڭدىن ئىستىلىستىكا ئۆگىنهيلى. قاراڭالر! دۇنيانى بىزگه
كۆرسهتتى، ئىشاره بىلهن، ۋاسىته بىلهن، ھهر نهرسىنى باشقا نهرسه بىلهن؛ بارلىقىنى بىر مهنه بىلهن، بىر مهنىنى
چهكسىز شهكىللهر بىلهن ئهمدى بىز سىمۋول ئورمىنىغا كىرىپ قالدۇق، ھېچ نهرسه ئۇنىڭ ئۆزى ئهمهس، قۇياش
بۈيۈك كۆرۈندى، لېكىن قۇياشنى كۆرسهتكۈچىنى كۆرمىدۇق. بىز بۇ ئۇلۇغۋار سىمۋولىنى، شۇنداقال تۇيغۇ

دهقىقىلىرىدىكى مهنىنى ئىپادىلهيدىغان ئۆزگىرىشچان سىمۋولالرنى تاللىۋااليلى.
    ئوخشىغۇچى كۆز ئالدىمىزدا ئوچۇق تۇرغان، ئوخشالغۇچى بىزدىن ئۆزىنى يوشۇرغان، شېئىرىمىزدا ئاشۇ چهكسىز

ئوخشىتىشالرنى تېپىپ چىقايلى.
    مهنه يالغۇز بىر، لېكىن ئۇ ھهر خىل شهيئىلهرنىڭ بىر-بىرىگه باغلىنىشى بىلهن كۆرسىتىلدى. ئۇنداقتا بىزمۇ
سۆزلهرنىڭ چهكسىز مۇناسىۋهتلىرى بىلهن ئاشۇ مهنىنى ئىپادىلهيلى. بىر سۆزنىڭ كهينىده كېلىدىغان سۆز
گىرامماتىكا ئادىتى بويىچه بىز بىلىدىغان سۆز ئهمهس، تۇيغۇدا يېڭىدىن بىرىكىپ كېلىدىغان سۆز بولسۇن. بىر

يهرده كهلگهن يىراق ئىككى سۆز بىلهن سۆز بوشلۇقىدىن ئالهم بوشلۇقىغا كېڭىيىمىز.
    بىر ئىسىمنىڭ سۈپىتى بىلهن خالىغان باشقا بىر ئىسىمنى سۈپهتلهيلى. چۈنكى بىز دۇنيانى خىلمۇ خىل
سۈپهتته كۆردۇق-يۇ، سۈپهتلىگۈچىنىڭ قايسى سۈپهتتىلىكىنى بىلمهيمىز. سۈپىتى ھهددى-ھېسابسىز بىر سۆز

بىلهن ياكى سۆزنىڭ چهكسىز سۈپهتلىرى بىلهن دۇنيانى سۈپهتلىگۈچىگه — شېئىرنىڭ مهنىسىگه يېقىناليمىز.
    بىزنىڭ مهۋجۇتلۇقىمىز، تىلنىڭ ۋه تىلىمىزدىكى ھهر بىر سۆزنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئالهم رىتىمىدىن كهلگهن. ئهي
ئالهم شېئىرىيهت ئېقىمىنىڭ شائىرلىرى! تۇيغۇنى بويالپ ئالهم رىتىمىغا ئهگىشىڭالر، قاپىيهگه ئهگىشىڭالر. شۇندىال
مهۋجۇتلۇقتىكى دهقىقىلهر مهڭگۈلۈككه تۇتىشىدۇ. بىر مىللهتنىڭ تىلى شېئىر ئارقىلىق دهقىقه ئىچىدىكى

ئالهمنىڭ تىلىغا ئايلىنىدۇ.
    ئهي ئۇيغۇر شائىرلىرى! تىلىمىزدا ئۈچ زاماننى ئىپادىلهۋاتقان پېئىلنىڭ يۆنىلىشىگه قاراڭالر: گويا بىر بۇيرۇق
پېئىل چهكسىز ھهرىكهتكه ئۆتكهن كائىناتقا ئوخشاش تىلىمىزدىكى تاۋۇشالر پىالنېتاالردهك ھهرىكهتته، سۆز
بىپايان ئۆز بوشلۇقىدا ياتقان، زامانالر ئويلىنىۋاتقان، مهنه ئۇنىڭدىن ھالقىۋاتقان، بىز كائىناتنى ئىپادىلىمهكچى
بولغاندا نۇر بىلهن قاراڭغۇلۇق، كېچه بىلهن كۈندۈز، بار بىلهن يوق بىر يهرده ئهمهس، لېكىن ئۇالر بىر پېئىلدا بىر
مهنه ئۈچۈن قوشۇلغان قارىمۇ قارشى ئىككى سۆزده، بىرىنىڭ باشلىنىشى بىرىنىڭ ئاخىرلىشىشى بولغان ئىككى

مىسرا ئارىسىدىكى دولقۇنسىمان ماسلىقتا.
    شېئىرنىڭ قۇرۇلمىسى مۇشۇنداق چهكسىزلىككه ئىگه بولسۇن، بۇ ئىنكار ئهمهس تهپهككۇرنىڭ ئوخشاشمىغان
شهكىلده مۇئهييهنلهشتۈرۈلۈشى، ئوخشاش مهنىنىڭ قارىمۇ-قارشى جهرياندىكى بىر گهۋدىسى، ئالهم ئېڭىنىڭ

شېئىردا ئهكس ئېتىشى.
 

پهرۋاز قىلدى بىر ئادهم
ئاسمان يوق يهرگه.

ئېقىپ كهتتى بىر ئادهم
تېگى يوق كۆلگهن.

كىرىپ قالدى بىر ئادهم
ئادهمسىز شهھهرگه.

«مازار يۆتكهش» ناملىق داستانىمدىن
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ئالهم شېئىرىيهت ئېقىمى ئهمهلىيهتته مىستىك تۇيغۇغا ئىگه شائىرنىڭ ئالهم قارىشى. خۇددى كىچىك
بالىدهك ھهممه نهرسه يېڭى تۇيۇلۇپ، ھهممه نهرسىگه ھهيران بولۇپ قارىشى، مهنه بىلهن مۆكىمۆكىلهڭ
ئوينىشى، ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ ئويناۋاتقىنى تىل، ئۇنىڭ قايتا تىزىپ چىققىنى تىل دۇنياسى. ئهينهك
ئالدىدىكى بۇ باال ئويۇننى ئوينىغانسېرى سهگهكلىشىپ كهتتى. ئويۇننىڭ ئهسلىده بىر قائىدىسى بارلىقىنى،
ھهممه نهرسىنىڭ مۇكهممهل بىر تهرتىپ بويىچه تىزىلغانلىقىنى ۋه مهنىسى بارلىقىنى سېزىپ قالدى. بارلىق
ئىستىلىستىكىلىق ۋاسىتىلهرنىڭ ئىشلهتكۈچى بىرسىنىڭ ئالهم بوشلۇقىدىن ئۆزىگه قاراپ تۇرغانلىقىنى

ئۇشتۇمتۇت تۇيۇپ قالدى
.

3. ئادهمنى ئىزدهش ۋه ئالهمدىكى ئادهم
 

    تىل مهۋجۇتلۇقنىڭ شولىسى، شائىر شولىدىن دۇنيانى ئىزدىگۈچى، ئالهم ئهينىكىگه شوال تاشلىغۇچىنى،
مهۋجۇتلۇقىدا دۇنيانىڭ ئۇچىنى ئىزدىگۈچى. شائىر شېئىرلىرى ئارقىلىق ئىنساننىڭ باشلىنىشى ۋه
ئاخىرلىشىشىنى، ئادهم ئاتىنى ۋه ئۆزىنىڭ قوۋم-قېرىنداشلىرىنى، يىتكهن قهدىمكى شهھهرلهر ۋه ئۆچكهن
مهدهنىيهت ئىزلىرىدىن ئۆزىنى ئىزدهۋاتاتتى. يهر شارىدا ئۇشتۇمتۇت يۈز بهرگهن، ئىنسانالر ئۆزىنى
ئوڭشىۋېلىشقىمۇ ئۈلگۈرهلمىگهن كهڭ كۆلهملىك بااليىئاپهتلهرنىڭ سهۋهبى نېمه؟ ئىنسانالر تارىخىدىكى
گۈللهنگهن مهدهنىيهتلهرنى ھاالكهت يولىغا باشلىغان ئازغۇنلۇق قايسى؟ ئاسمان جىسىملىرى بىلهن
ئىنسانالرنىڭ بىۋاسىته مۇناسىۋىتى يوقمۇ؟ يۇلتۇزالرغىمۇ خۇددى ئۆز ئائىله ئهزالىرىدهك ئىسىم قويغان،
ئۇالرغا ئاتاپ ئىبادهتخانىالرنى سالغان، سىرلىق شهكىلدىكى قۇرۇلۇشالرنى بىنا قىلغان، كالېندارالرنى تۈزگهن،
ھهتتا بۇنىڭدىن ئالته ئهسىر ئىلگىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئاسترونوم پادىشاھ ئۇلۇغبهگنىڭ دۆلهت
خهزىنىسىدىن نۇرغۇن خىراجهت چىقىرىپ كاتتا رهسهتخانا سالدۇرغىنىدهك بۇ ئىشالر بىزگه ئوخشاش پۇل
ئۈچۈن باش كۆتۈرمهي ئىشلهۋاتقان يىراق ئاسمان جىسىملىرىغا ئهمهس، يېقىن ئهتراپتىكى ئادهملهرگىمۇ
تۈزۈك ۋاقتى چىقمايۋاتقان ھازىرقى زامان كىشىلىرىنىڭ ئالدىدا ئۇچىغا چىققان بىمهنىلىك ۋه ئۆزىگه

مۇناسىۋهتسىز ئىشقا ئارىالشقانلىقىمۇ؟
     مانا شۇنداق سوئالالرغا جاۋاب ئىزدهش ئۈچۈن تهتقىقاتچىالر يىرتىلغان قول يازمىالرنى، قىيا تاشقا ئويۇلغان
بهلگىلهرنى، ئادهمنىڭ ئىزىغا ئوخشايدىغان تاش قاتمىالرنى لوپا ئهينهكته كۈزهتمهكته. كونا
قهبرىستانلىقالردىن ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ كاللىسىنى قېزىۋېلىپ موزېيالردا كۆتۈرۈپ يۈرمهكته. قايسىدۇر بىر
ئارالدىكى ئهڭ ئاخىرقى قهبىله ئهزالىرىنىڭ تۇرمۇشىنى يوقىلىپ كېتىشتىن بۇرۇن سىنئالغۇغا ئېلىۋېلىش
ئۈچۈن پاالقالپ يۈرمهكته ياكى ئۇيغۇر تىلىنىڭ فونېتىكىلىق ئاالھىدىلىكلىرىنى خاتىرىلهپ قويۇش ئۈچۈن
ئانام سۆزلهۋاتقان ۋاقىتتا تاۋۇشلىرىنى تهكشۈرمهكته. يهنى ئىلمىي تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئاشۇ
ئىلغار ئىنسانالر زېمىنىنىڭ ئوخشاشمىغان جايلىرىدا ئۆزىنى ئىزدىمهكته. قاراڭالر، تۆگىگه مىنىپ تۆگه

ئىزدىگۈچىگه!
    ئادهملهر ئالهم كىتابىغا — روھ خهرىتىسىگه قارىمىغاندا زامانالر ئارا ئېزىپ كهتتى، بىراق زېمىندىن يىتۈپ
كهتكىنى يوق. تاپتىن چىققان مهدهنىيهت ۋه ئازغۇن شهھهرلهر گۇمران بولۇپ تۇردى، لېكىن يهر يۈزىده ئادهم
ئايىغى ئۈزۈلۈپ قالغىنى يوق. ئادهملهر تهبئىي ئىقتىدارىنى توختىماستىن قېزىپ تهبىئهتنى ئۆزگهرتىپ

كهلدى، لېكىن ئادهم ئاتىدىن باشالپ ئىنسان تهبىئىتى ئۆزگهرگىنى يوق.
    ئهركىنلىك، چهكلىنىش ۋه ۋهھىمه ئادهم بىلهن ئالهم ئوتتۇرىسىدىكى ئۈزۈلمهس ئهكس سادا.

     ئهركىنلىك،  چهكلىنىش  ۋه ۋهھىمه  ئىنسانالرنىڭ  قهلبىنى  ئىگىلهپ، مهۋجۇتلۇقنى  بهلگىلهپ  كهلگهن
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يوقالماس تۇيغۇ.
    ئهركىنلىك، چهكلىنىش ۋه ۋهھىمه ئىنسانالرغا زاماننىڭ يۆنىلىشىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان روھىي بهلگه.

   ئهركىنلىك تېگى-تهكتىدىن ئېيتقاندا، ئادهمنىڭ چهكسىز ھاياتقا ئېرىشىش، ئهۋالد قالدۇرۇپ ئۆلمهس
ئادهمگه ئايلىنىش ئارزۇسىدۇر. بۇ ئارزۇ ئادهم ئاتىنى جهننهتتىن چىقاردى. مهۋجۇتلۇقنىڭ سىرلىپ پهردىسى
ئىچىدىكى ئادهمنى، كېچىدىكى ئادهمنى ئوچۇق دۇنياغا يالىڭاچ چىقىرىپ قويدى. بىر سان-ساناقسىز بىرگه
ئايالندى. ئادهم مهندىن ئايرىلدى. ئادهم ئالهم بىرلىكىدىن ئايرىلىپ ئۆزىنى ئىزدهشكه باشلىدى، يالغۇزلۇقتا

ئۆزىگه-ئۆزى ئارتۇق كهلگهن ئهر مهۋجۇتلۇقتىكى كهملىكنى توشقۇزالمايۋاتقان ئايالنى ئىزدهشكه باشلىدى.
    ئالهم ئېقىمىدىكى شائىر ھاياجان بۇلدۇقالپ تۇرغان سۆزلهردىكى زامان ئارقىلىق زاماننىڭ باش ئېقىمىغا
ئاقىدۇ. ئادهمگه كۆز يۇمماي ئادهمنىڭ جهننهتتىكى ئىنتايىن قىسقا ھۇزۇر-ھاالۋهتلىك دهقىقىلىرىنى
ئهسلىتىدىغان مهڭگۈ ياشاش ھهۋىسىنى سۆز ئارقىلىق ئۇزارتىدۇ، ئهڭ ئاخىرىدا ئۆلۈمنىڭ ئاخىرىدا

لهززهتلىك دهقىقىلهرنى مهڭگۈلۈك قىلغۇچىغا مۇھهببىتىنى ئىزھار قىلىدۇ.
    ئالهم بوشلۇقى ئادهمنى چهكلهپ تۇرىدۇ. ھهر نهپهسته ئىنساننىڭ ھايات-ماماتىنى بهلگىلخگۈچى ھاۋانىڭ
ئىنتايىن ئىنچىكه ھېسابالنغان تهركىب مىقدارلىرىدىن باشالپ، يهر شارى ۋه باشقا پىالنېتاالرنىڭ
ھهرىكىتىدىكى مۇتلهق ۋه مۇقهررهر تهرتىپ-تۈزۈملهر بىزگه قىل سىغماس بىر ھهقىقهتنى —

مهۋجۇتلۇقىمىزنىڭ چهك ئىچىده ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدۇرۇپ تۇرىدۇ.
   ئالهم ئىرادىسى بويىچه ئادهمنىڭ چهكسىز ھايات ھهۋىسىنى چهكلىگۈچى ئهخالق تۇنجى قېتىم زېمىندا
بارلىققا كهلگهندىن باشالپ ئىنساننىڭ باشباشتاقلىقىنى چهكلهپ تۇرىدىغان ھازىرقى مۇكهممهل دۆلهت
قانۇنلىرى تىكلهنگىچه ئىنسان چهكلىمىنى بۇزغانلىقى ئۈچۈن توختىماي جازاالنماقتا. ئهگهر ئىنساندا ئۆز-
ئۆزىنى چهكلهيدىغان دىنىي ئاڭ، يهنى گۇناھكارلىق تۇيغۇ يوقالسا، ئىنسانىيهت ئۆز-ئۆزىنى جازاالش ئورنىغا
چهكسىز ئهركىنلىك يولىغا ماڭسا، ئاقىۋهت قانداق بولماقچى؟ ئېنىقكى بۇ زور قااليمىقانچىلىققا — ئىنسانالر
جهمئىيىتىدىال ئهمهس، ئالهم بوشلۇقىدىمۇ زور قااليمىقانچىلىق كېلىپ چىقىشقا، ئىنسانىيهتنىڭ كۈنى
ئاخىرلىشىشقا سهۋهب بولىدۇ. چۈنكى كائىنات ئىنسانىيهت ھاياتى بىلهن چهمبهرچاس باغالنغان. كائىنات —
ئىنسانىيهتنىڭ ۋاقتىنى كۆرسىتىپ تۇرىدىغان، غايهت زور زاپچاسالرنىڭ بىر-بىرىگه ماس ھهرىكىتىده رىتىم
بىلهن كېتىۋاتقان، خاتالىق پهرقى نۆل بولغان مۇكهممهل قۇياش سائىتى. ئهگهر ئىنسانالر چهكسىز ھايات
ۋهھىسىنى چهكلىمىسه ياكى بارا-بارا ئالهم ئىرادىسىگه قارشى يۆنىلىشكه ماڭشا، ئاسمان جىسىملىرىنىڭ

رىتىمى قااليمىقانلىشىدۇ؛ ئالهم سائىتى بۇزۇلىدۇ، ئىنسانالرنىڭ كۈنى تۈگهيدۇ.
    قۇياش چهمبهرسىمان، چهمبهرنىڭ ئايالنمىسى 360 گىرادۇس، يهر شارىنىڭ قۇياشنى تولۇق بىر ئايلىنىشى
360 كۈن، ھازىرقى بىر يىل 365 كۈن، ئۇنىڭدىن بهش كۈن ئارتۇق. دېمهك ئادهملهر ئالهم سائىتىنى بهش قېتىم
بۇزۇپ قويغان. يهر شارى بهش قېتىم ئايلىنىشتىن توختىغان، ئىنسانالرنىڭ كۈنى بهش قېتىم تۈگهپ قايتا
باشالنغان. ئىنسانالر توپىنىڭ ھهر قېتىملىق كوللېكتىپ باشباشتاقلىقنىڭ نهتىجىسى ئالهم رىتىمىنىڭ
بۇزۇلۇشىغا، يهر شارىدا ئۇشتۇمتۇت زور بااليىئاپهتلهر يۈز بېرىپ ئادهمزات نهسلىنىڭ قۇرۇپ كېتىش گىردابىغا
بېرىشىغا سهۋهب بولغان. ئومۇميۈزلۈك تاپتىن چىقىشنىڭ دهھشهتلىك ئاقىۋىتىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن
كىشىلهرنىڭ قهلبىده غايهت زور ۋهھىمه قالغان، دىنىي ئاڭ ۋه قاتتىق بهلگىلىمىلهر بىلهن ھاياتلىقنى
داۋامالشتۇرغان. ئۇيغۇر خهلقىنىڭ «سۈتتىن ئاغزى كۆيگهن قېتىقنى پۈۋلهپ ئېچىپتۇ»، «قورققانغا قوش
كۆرۈنهر»، «يېڭى تۇغۇلغان موزاي يولۋاستىن قورقماپتۇ» دېگهن ماقال-تهمسىللىرى ئىنسانىيهتنىڭ

كوللېكتىپ يوشۇرۇن ئېڭىغا يوشۇرۇنغان ۋهھىمه پىسخىكىسىنى تولىمۇ جايىدا ئىپادىلهپ بهرگهن.
    بارلىق ۋهھىمىنىڭ يىلتىزى — ئۆلۈم ۋه ئالهم بوشلۇقىدىن كهلگهن. شۇڭا بىر شهخسكه نىسبهتهن قورقۇش
تۇغما، تېگى-تهكتىدىن ئېيتقاندا ئۇ ئىنسان تۇغۇلۇش بىلهن تهڭ تۇغۇلغان ئۆلۈم ۋهھىمىسىدۇر. ئهقلىي
نۇقتىدىن ئېيتقاندا، ئۆلۈمنىڭ ئاساسى يوق، ئورنى يوق، ئىنسان تۈزگهن كۈنتهرتىپته، پىالندا يوق. لېكىن
ئىنسان ئۈچۈن ۋاقتى كهلگهنده ھهر قانداق شهيئى ئۆلۈمنىڭ سهۋهبى. ئىنسان سىرلىق بىر قاپىيهگه
چۈشكهندهك، ئۆلۈم  ئۇشتۇمتۇت  ئاسماندىن  چۈشكهندهك. ئۆلۈم   ئىنسانغا نىسبهتهن مهۋجۇتلۇقىنى ئهقىل 
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بىلهن ئىسپاتلىغىلى بولمايدىغان بۈيۈك ئالهمنىڭ ھهقىقىتى. شۇنىڭ ئۈچۈن دىنىي ئاڭ — ھاالكهتنى باشتىن
كهچۈرگهن، روھىي تهجرىبىگه باي قهدىمكى مىللهتلهر يهر يۈزىده كۆتۈرۈپ يۈرگهن خهتهردىن ساقلىنىش
كۈنلۈكى، ئىنسانىيهتنىڭ ھهر بىر ھهرىكىتىگه، ھاياتلىقنىڭ كهلگۈسىگه كۆڭۈل بۆلىدىغان مهسئۇلىيهتچان
كىشىلهر توپىنىڭ ئالهم ئېڭى، بىراق زامانالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئىنسانالرنىڭ ئۆزى چهكلهش سهۋهبى ئۇنتۇلۇپ
ئۇنىڭدىن قالغان قهدىمكى پهرھىزلهر، ئادهت تۈسىنى ئالغان سىرلىق بهلگىلهر ۋه ئىنتايىن قاتتىق
بهلگىلىمىلهر بارا-بارا شهكلىگه ئايلىنىپ قالىدۇ. ئىنسانالر قىلمىشلىرى سهۋهبىدىن جازاالنغان قورقۇنچلۇق
ۋهقهلهر ئۇنتۇلۇپ ياكى قهدىمكى ئهپسانىلهردهك تۇيۇلۇپ، يهر يۈزىده يېڭىدىن غهپلهت باسقان كىشىلهر توپى
قالىدۇ. سىرلىق كوللېكتىپ ۋهھىمه يۇيۇلۇپ، يوشۇرۇن ئاڭدا پهقهت ئۆلۈم ۋهھىمىسى ۋه ئۆلۈمگه قارشى

چهكسىز ھايات ھهۋىسى، يهنى شهھۋهتال قالىدۇ.
   ھاياتىمىز ئاسمان-زېمىن ئارىسىدىكى ھهر نهرسه تهڭكهش قىلىۋاتقان مۇقهددهس مۇزىكا، ئهي، ئىنسانى-
يهت! دېرىژورلۇق تايىقى بىزنىڭ قولىمىزدا، ئالهم رىتىمىغا جور بولۇپ ئاستا چالساقمۇ مهيلى، ئهمما ھاياتلىق
مهرغۇلىنى ئالدىراش-سالدىراش ماتهم مۇزىكىسىغا ئۆزگهرتمهيلى. ئېغىر ۋه زېمىنىمىز قىيسايغان يهر شارىدا
كائىنات ساقالپ كېلىۋاتقان قىل سىغماس تهڭپۇڭلۇق، ئالهم تارازىسىنىڭ تهڭكىشى بىز. ئهي ئىنسانالر!

چهكسىز ھايات ئېڭىمىز ئالهم تهڭپۇڭلۇقىنى تۇتۇپ تۇرغۇچى بۈيۈك ئىدىيهلهرنى بېسىپ كهتمىسۇن!
    ئهي ھازىرقى ئېقىمدا لهيلهپ يۈرگهن دۇنيا شائىرلىرى! شانۇ-شهۋكهتلىك قهدىمكى دهۋرلهرده شائىرلىق تاجى
كىيگهن ئاتا-بوۋىلىرىمىز ئاغزىدىن تۆكۈلگهن دۇر-گۆھهرلهر پۈتمهس-تۈگىمهس ئىالھ قهسىدىلىرى ۋه ئالهم
ھېكىمهتلىرى ئىدى، ئۇالرنىڭ تىلىدا تارىخنىڭ قاراڭغۇ پهردىلىرى ئېچىلغان، ئهتىكى قۇياشنىڭ شولىلىرى
چېچىلغانىدى. ھاال بۈگۈنكى كۈنده كۆزىمىز كۆرۈنگهندىن ئۆزگىنى كۆرهلمهيدىغان، سۆزىمىز بىر

دهۋردىكىلهرگىمۇ ئاران ئاڭلىنىپ يۈكسهكلهرگه ئۆرلىيهلمهيدىغان بولۇپ قالدىمۇ؟!
    ئهي ھازىرقى زامان شائىرلىرى! ئاراڭالردىن بىر ياۋا شائىر 11-ئهسىردىكى بوۋىسى ئهھمهد يهسهۋىنىڭ
تىلىدا سۆزلهرنىڭ كۇال جهندىسىنى كىيىپ شېئىرىيهت سهھنىسىگه چىقسا، 15-ئهسىردىكى ئۇيغۇر
باخشىسىنىڭ ئوغلى شائىر نهۋايى ھهزرهتلىرىنىڭ گۈزهل تهسهۋۋۇرلىرى بىلهن ئالهم خىيالىنى قىلسا ئۇالرغا
ئورۇن بېرهرسىلهرمۇ؟ ياق، ياق، ئۇالرنىڭ ئورنى بۇ يهرده ئهمهس. ئۇالر ئۇيغۇر تىلىدىكى ھهر بىر سۆزنى بىر
يۇلتۇز دهپ بىلىپ، مىسراالرنى يول قىلىپ ساماغا مېڭىپ كهتتى. ئۇالر ئادهملهرنىڭ ئهخالقى، ھهرىكىتى،
ئىدىيهسى ۋه تۇرمۇشتىكى ۋاز كېچىش ئالدىدا تۇرغان ھهر بىر نهرسىسىنى ئاسماندىكى يۇلتۇزالر بىلهن
چهمبهرچاس باغلىنىشلىق دهپ قارىدى. ئۇالر كائىناتنى مۇھهببهت ئهۋجىدىكى بىر پۈتۈن گهۋده، ئاسمان
جىسمى بىلهن ئىنسان جىسمى تاشقى ئهزا ۋه ئىچكى ئهزاالردۇر. ئادهم ئۆز ھهرىكىتى بىلهن تاشقى ئهزاالرنىڭ
ھهرىكىتىنى بهلگىلىگۈچى ئالهمنىڭ ئىچكى ئهزاسىدۇر دېدى. ئۇالر بۇنى شېئىر بىلهن دېدى. بىر-بىرىدىن

جۇاللىق ۋه يۇلتۇزدهك كۆپ شېئىرلىرى بىلهن دېدى…
  مهن بارچه شائىرالرغا شېئىرلىرىم بىلهن شۇنداق خىتاب قىلىمهن: ئهي سهزگۈ گۈلىستانىنىڭ تىل
بۇلبۇللىرى! دۇنيا شېئىرىيىتى بۇرۇلۇش نۇقتىسىغا كهلدى، ئالهم شېئىرىيهت ئېقىمى دۇنياغا كهلدى،

شېئىرنىڭ ئهڭ يېڭى قهدهملىرى قهدىمىگه قايتىپ كهلدى!
 

 
2012-يىلى سېنتهبىر، ئۈرۈمچى

 
 

«ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى» تهييارلىدى

76



77

بىلهكسبېرگ ئىسالمىي ئۇچۇر ۋه مائارىپ مهركىزىنىڭ خهۋىرى
 

تۆتىنچى جىلىد 4 – نومۇر، مىالدى 1995 – يىلى ئاۋغۇست، ھىجرىيه 1416 – يىلىنىڭ سهپهر ئېيى
 

مۇسۇلمانالر ئهمهسلهرنىڭ مۇھهممهد ئهلهيھىساالم ھهققىدىكى باھالىرى
 

:(George Bernard Shaw) جورجى بېرنارد شاۋ      
 

    «ئهگهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئوخشاش بىر ئىنسان زامانىۋى دۇنياغا ھۆكۈمدارلىق قىلسا، چوقۇم
دۇنيانىڭ مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىپ، ئۇنىڭغا پهۋقۇلئادده زۆرۈر بولغان تىنچىلىق ۋه سائادهتنى ئېلىپ

كهلگهن بوالتتى».
 

مهدهنىيتىمىزده ئىسالم



:(Rev. R. Bosworth-Smith) رېۋ بوسۋورس سىمىس
 

«ھهم ھاكىمىيهتنىڭ، ھهم ئىبادهتخانىنىڭ رهھبىرى بولۇش جهھهتته ئۇ قهيسهر (Caesar) بىلهن پاپانىڭ
بىرلهشمىسىگه ئوخشايدۇ. ئۇ دىنىي رهھبهر – يۇ، ئهمما پاپادهك كۆرهڭ ئهمهس؛ ئۇ يهنه دۆلهت ھۆكۈمدارى – يۇ،
ئهمما قهيسهردهك مهخسۇس قوشۇنغا، قوغدىغۇچىغا، ساقچىالرغا، مۇقىم كىرىمگه ئېھتىياجى يوق. ئهگهر بىر
ئادهم «مهن ھهقىقىي ئىالھىي ۋهھىي بويىچه ئىش قىلىمهن» دېيىشكه ھهقلىق بولسا، ئۇ مۇھهممهد
ئهلهيھىساالمدۇر. چۈنكى، ئۇ ھېچبىر قولالش يوق ھالهتته، پۈتۈن ئىمكانغا ئىگه بولغان (شۇڭا بۇنى ئالالھ ئاتا
قىلغان دېيىشتىن باشقا چۈشهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهس). ئۇ ھۆكۈمدارلىق لىباسلىرىغا ئېتىبار بېرىپ

كهتمهيتتى، ئۇنىڭ ئاممىۋى ھاياتى شهخسىي ھاياتىغا ئوخشاشال ئاددىي – ساددا ئىدى».
 

دىۋان چاند شارما (Diwan Chand Sharma)نىڭ «شهرق پهيغهمبىرى» دېگهن ئهسىرىنىڭ 122 – بېتى:
 

«مۇھهممهد ياخشىلىقنىڭ روھىدۇر، شۇنداقال ئۇنىڭ تهسىرى ساقلىنىپ قالدى ۋه ئهتراپىدىكىلىرى تهرىپىدىن
مهڭگۈ ئۇنتۇلمايدۇ».

 
جون ۋىلىيام دراپېر (John William Draper) «ياۋروپانىڭ ئهقلىي تهرهققىيات تارىخى»، لوندون، 1875 – يىل

نهشرى، 1- جىلىد 329 ~ 330 – بهت:
 

«ئىنسانىيهت تارىخىغا ئهڭ زور تهسىر كۆرسهتكهن شهخس − مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم (شهرقىي رىم
ئېمپراتورى) جاستىنىياننىڭ ئۆلۈمىدىن تۆت يىل كېيىن، يهنى مىالدى 569 – يىلى ئهرهبىستاندىكى مهككىده

تۇغۇلغان...».
 

جون ئاۋستىن (John Austin)نىڭ «كهسېل ھهپتىلىكى»نىڭ 1927 – يىلى 9 – ئاينىڭ 24 – كۈنىدىكى سانىغا
بېسىلغان «ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد» دېگهن ماقالىسىدىن:

 
«ئۇ قولىدا دۇنيانى زىلزىلىگه سېلىش ئالدىدا تۇرغان تۇتقۇنى تۇتقان ھالدا، بىر يىلغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىده

مهدىنىنىڭ ھهم مهنىۋى، ھهم نامدىكى، ھهم ئهمهلىي ھۆكۈمدارىغا ئايالندى».
 

المارتىن (Lamartine) «تۈركىيه تارىخى» [1854 – يىلىدىكى پارىژ باسمىسى، 11 – جىلىد، 276 ~ 277 -
بهتلهر] دا شۇنداق دېگهن:

 
«ناتىق، پهيغهمبهر، قانۇن تۈزگۈچى، جهڭچى، ئىدىيهلهرنى بويسۇندۇرغۇچى، ساپ دىننى ئهسلىگه كهلتۈرگۈچى،
بىرهر پارچه رهسىمى يوق تۇرۇپمۇ ئۇلۇغلىنىدىغان داھىي؛ يىگىرمه ئېمپىرىيهنىڭ ۋه بىر مهنىۋى ئېمپىرىيهنىڭ
ئاساسچىسى... بۇ كىشى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدۇر. ئىنساننىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ئۆلچهشكه بولىدىغان

ھهرقانداق بىر ئۆلچهمگه كۆره، شۇنداق سورايمىزكى، ئهجىبا دۇنيادا ئۇنىڭدىمۇ ئۇلۇغ ئادهم بارمۇ؟»
 

ئهننى بېسانت (Annie Besant) «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتى ۋه ئۆگۈتلىرى» دېگهن ئهسىرىنىڭ تۆتىنچى
بېتىده شۇنداق دهيدۇ:
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«بۇ ئۇلۇغ ئهرهب پهيغهمبهر (مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم)نىڭ ھاياتى ۋه خاراكتېرىنى ئۆگهنگهن، ئۇنىڭ
كىشىلهرگه قانداق ئۆگۈت بهرگهنلىكىدىن ۋه قانداق ياشىغانلىقىدىن خهۋهردار بولغان ھهرقانداق كىشىنىڭ
ئالالھ تائاالنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ پهيغهمبهرلىرىدىن بىرى بولغان بۇ پهيغهمبهرگه ھۆرمهت نهزىرىده قارىماسلىقى
مۇمكىن ئهمهس. مهن سىلهرگه ئېيتماقچى بولغان نۇرغۇن گهپلهر كۆپىنچه كىشىلهرگه تونۇشلۇق بولۇشى
مۇمكىن، لېكىن مهن ھهرقېتىم ئۇالرنى قايتا ئوقۇغىنىمدا، بۇ ئهرهب ئۇستازغا بولغان قايىللىقىم ۋه

ھۆرمىتىم قايتىدىن كۈچىيىدۇ».
 

(دۇنيادىكى ئهڭ نوپۇزلۇق، ئىلمىيلىقى ئهڭ كۈچلۈك قامۇس دهپ قارىلىدىغان) «برىتانىيه قامۇسى»
:(Encyclopedia Britannica)

 
«مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بارلىق پهيغهمبهرلهر ۋه دىنىي زاتالر ئارىسىدىكى ئهڭ زور مۇۋهپپهقىيهت

قازانغۇچىدۇر».
 

جورجى بېرنارد شاۋ «ھهقىقىي ئىسالم» دېگهن ئهسىرىده:
 

«مهن بۇ قالتىس ئادهم (مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم)نى تهتقىق قىلدىم، مېنىڭ نهزىرىمده ئۇ ھهرگىز
(قارىلىغۇچىالرنىڭ تۆھمىتىدىكىدهك) <ئىيسا دۈشمىنى> بولماستىن، بهلكى ئىنسانىيهتنىڭ

قۇتقۇزغۇچىسىدۇر».
 

بوس ۋورس سىمىس «مۇھهممهد ۋه مۇھهممهدچىلىك 1946»:
 

«مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تارىختىكى مىسلى يوق ئۆرنهك سۈپىتىده، بىر ئۈممهت، بىر ئېمپىرىيه ۋه بىر
دىننىڭ ئاساسچىسىدۇر».

 
 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
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مىللىي ئارمىيهگه دائىر قىسمهن مهلۇماتالر

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمهت مىنىستىرالر كابېنتىنىڭ 1945- يىلى 5 - يانۋاردىكى 4 -
قېتىملىق يىغىنىدا چىقىرىلغان ئىنقىالبنىڭ مېۋىسىنى قوغداش ۋه تىنچىلىقنى ساقالش ئۈچۈن ھهر مىللهت
خهلقلىرىدىن تهشكىل قىلىنغان مۇنتىزىم ئارمىيه قۇرۇش قارارىغا ئاساسهن، سوۋېت ھهربىي مهسلىھهتچىلهر
ئۆمىكىنىڭ بىۋاسته ياردىمى بىلهن ئىلى ئىنقىالبىنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىدىكى ئاساسلىق ئۈچ پارتىزانالر
ئهترىتى، يهنى فاتىخ مۇسىلىموۋ قوماندانلىقىدىكى نىلقا پارتىزانالر ئهترىتى، ئابدۇكېرىم ئابباسوۋ ۋه
ئالىكساندروۋ باشچىلىقىدىكى سوۋېتته تهشكىللىنىپ، بىر مهزگىل ھهربىي مهشغۇالت قىلغاندىن كېيىن
غۇلجىغا يوشۇرۇن كىرگهن پارتىزانالر ئهترىتى، لىسكىن ۋه موگۇنتوۋ باشچىلىقىدىكى ئاساسلىقى رۇسالردىن
تهشكىل قىلىنغان لوسىگۇڭ پارتىزانالر ئهترىتى، ئىسھاقبېك مونونوۋنىڭ پارتىزانالر ئهترىتى ۋه باشقا
پارتىزان ئهترهتلهرنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن 1945-  يىل 8 -  ئاپرىل كۈنى غۇلجىدا تهنتهنلىك مۇراسىم
ئۆتكۈزۈلۈپ، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ قوراللىق كۈچى − مىللىي ئارمىيه قۇرۇلىدۇ
ھهمده ھهيۋهتلىك ھهربىي پارات بولىدۇ. ئېلىخان تۆره، ئىۋان ياكوۋلىۋىچ پالىنوۋ ۋه زۇنۇن تېيپوۋالر ئايرىم –

ئايرىم ھالدا مىللىي ئارمىيىنىڭ  ئالىي قوماندانى، باش ۋه مۇئاۋىن قوماندانى قىلىپ تهيىنلىنىدۇ.
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ ھهربىي تۈزۈلمىسى
 

(سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيىسىنىڭ تۈزۈلمىسى ئاساس قىلىنغان)
باش شىتاب

قوراللىق قىسىمالر

غالىب ئېلى

تارىخ ۋه بىز
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ئاتقۇچى پولك: ئىككى ئاتقۇچى باتالىيون، بىر ئاتلىق دىۋىزىيون
باتالىيون: ئۈچ روتا 

روتا: تۆت ئىزۋوت، ئىزۋوت: تۆت ئهدىلنىيه
ئاتقۇچى پولك ئهسكهر سانى بىر مىڭ بهش يۈز نهپهر

بىر روتا ئهسكهر سانى بىر يۈز ئهللىك نهپهر
ئاتلىق پولك: ئهسكهر سانى بىر مىڭ نهپهر

مۇستهقىل ئاتلىق دىۋىزىيون ئهسكهر سانى بهش يۈز نهپهر
(ھهربىر پولكتا بىر پولك كوماندىرى، بىر مۇئاۋىن  پولك كوماندىرى، بىر سىياسىي كومىسسار،بىر شىتاب

ناچالنىكى تهيىنلهنگهن. مىللىي ئارمىيهده بىر باشلىقلىق تۈزۈم ئىجرا قىلىنىدۇ).
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ تهشكىلىي قۇرۇلمىسى
(1945- يىلى 8- ئاپرېل)

مىللىي ئارمىيه باش شىتابى
ئالىي قوماندان: ئېلىخان تۆره

باش قوماندان: گېنېرال لېيتېنانت ئىۋان ياكوۋلىۋىچ پالىنوۋ
مۇئاۋىن باش قوماندان: پولكوۋنىك زۇنۇن تېيىپوۋ

كومىسسار (سىياسىي مۇئاۋىن قوماندان) : پولكوۋنىك ئابدۇرېھىمجان ھهسهنوۋ
شىتاب ناچالنىكى (باشلىقى): گېنېرال مايور ۋارشانوۋ مىخايلوۋىچ ماژاروۋ

ئارقا سهپ تهمىنات بۆلۈم مۇدىرى: پولكوۋنىك پهخرىدىن رهسۇلوۋ
سىياسىي بۆلۈم مۇدىرى: پودپولكوۋنىك ئابدۇكېرىم ئابباسوۋ

ھهربىي سوت مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى: پولكوۋنىك غېنى مهمهتباقى    
ھهربىي تهپتىش مهھكىمىسىنىڭ باش تهپتىشى: ئابدۇغۇپۇر سابىر ھاجى

مىللىي - دىنىي ئىشالر مهسئۇلى: پولكوۋنىك رازىېيوۋ دامولال
سهھىيه باشقارمىسىنىڭ باشلىقى: نىغمهت ئىنئامجانوۋ

مىللىي ئارمىيهنىڭ قوراللىق قىسىملىرى
پولكالر

سۈيدۈڭ ئاتقۇچى 1 - پولكى 
كوماندىرى: موگۇنتوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مهرغۇپ ئىسھاقوۋ

غۇلجا ئاتقۇچى 2 - پولكى
كوماندىرى: پىدايوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مولالخۇن

4 - زاپاس پولك
كوماندىرى: قېيۇمبهگ غوجا، سىياسىي كومىسسارى: خېلىلوۋ 

تېكهس ئاتلىق 1 -  پولكى
كوماندىرى: ئىسھاقبىك مونونوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مىڭ جىلىقيوۋ

تېكهس ئاتلىق 2 - پولكى 
كوماندىرى: نۇربايېوۋ،سىياسىي كومىسسارى: داكايېو

كهڭساي 3- ئاتلىق پولكى
كوماندىرى: فادى ئىۋانوۋىچ لىسكىن، سىياسىي كومىسسارى: مولداغالى

توققۇزتارا ئاتلىق پولكى
كوماندىرى: نۈسۈپقان كۈنباي، سىياسىي كومىسسارى: نۇر سادىروۋ 

موڭغۇل ئاتلىق مۇستهقىل دىۋىزىيونى
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كوماندىرى: ئېردهنى مېڭىيوۋ
تۇڭگان ئاتلىق مۇستهقىل دىۋىزىيونى

كوماندىرى: مهنسۇر لومىيوۋ
مىناميوت باتالىيونى

كوماندىرى: پوخروۋ، سىياسىي كومىسسارى: ئاتباچىس
بىۋاسته قاراشلىق مۇھاپىزهتچىلهر باتالىيونى

كوماندىرى: كابىر
ئاتلىق مۇستهقىل دىۋىزىيونى

كوماندىرى: زاكىر ناسىروۋ
شبه ئاتلىق مۇستهقىل ئىسكادرونى (روتىسىى) 

كوماندىرى: ناربايانتۇ
(مىللىي ئارمىيهنىڭ ئومۇمىي ئهسكىرى كۈچى 20 مىڭدىن ئارتۇق ئادهم)

 
مىللىي ئارمىيهنىڭ تهشكىلىي قۇرۇلمىسى

(1945- يىلى سېنتهبر)
مىللىي ئارمىيه باش شىتابى 

(1945- يىلى 8- ئاپرېلدىكىگه ئوخشاش)
مىللىي ئارمىيهنىڭ قوراللىق قىسىملىرى

باش شىتابقا بىۋاسته قاراشلىق قىسىمالر
ئاتلىق دىۋىزىيون

كوماندىرى: زاكىر ناسىروۋ
مۇھاپىزهتچىلهر باتالىيونى

كوماندىرى: كابىر
1- زاپاس پولك

كوماندىرى: گېلوبىخ، سىياسىي كومىسسارى: مهخمۇتجان يۈسۈپوۋ
2 - زاپاس پولك

كوماندىرى: مىجىتوۋ
نىلقا ئاتلىق پولكى
كوماندىرى: نازاروۋ 
ئوتتۇرا فرونت شىتابى

باش قوماندانى: ئىۋان ياكوۋلىۋىچ پالىنوۋ (قوشۇمچه)، سىياسىي  كومىسسارى: تۇرسۇن داۋۇتوۋ
ئاتقۇچى 1 -  بىرگادا

كوماندارى: موگۇتنوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مهرغۇپ ئىسھاقوۋ
ئاتقۇچى 2 - بىرگادا

كوماندىرى: پىدايوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مهمهتئىمىن مولالخۇن
مۇستهقىل مىناميوت باتالىيونى

كوماندىرى: پوخروۋ، سىياسىي كومىسسارى: ئاتباچىس
ئاتلىق مۇستهقىل بىرگادىسى

كوماندىرى: فادى ئىۋانوۋىچ لىسكىن، سىياسىي كومىسسارى: موداغالى
كهڭساي 3 -  ئاتلىق پولكى



كوماندىرى: دېنسوۋ
دۆربىلجىن ئاتلىق 4- پولكى

كوماندىرى: ئايتقان موبائايوۋ
موڭغۇل ئاتلىق 8-  پولكى

كوماندىرى: ئېردهنى مېڭىيوۋ،سىياسىي كومىسسارى: توختى ئىمىنوۋ
تۇڭگان ئاتلىق 10- پولكى

كوماندىرى: مهنسۇر لومىيوۋ
غۇلجا ئاتقۇچى 4 -  پولكى

كوماندىرى: قېيۇمبهگ غوجا، سىياسىي كومىسسارى: خېلىلوۋ
ئاالقه روتىسى 

دۆربىلجىن ئامانلىق ساقالش روتىسى
توققۇزتارا ئاتلىق 5- پولكى

كوماندىرى: يۈسۈپقان كونباي، سىياسىي كومىسسارى: نۇرسادىروۋ
چۆچهك ئاتلىق 6 - پولكى

مهخمۇتجان يۈسۈپوۋ، سىياسىي كومىسسارى: ئابدۇلال  جۈمه
ئاتلىق 7- پولكى

كوماندىرى: قازىقان مانامايوۋ، سىياسىي كومىسسارى: سارسىنبېك ئهبىشوۋ
ئاتلىق 13-  پولكى

كوماندىرى: ئىۋان ئىۋانوۋىچ ئىۋانوۋ، سىياسىي كومىسسارى: فاتىخ مۇسىلىموۋ
جهنۇبىي فرونت شىتابى

قوماندانى: ئىسھاقبېك مونونوۋ
ئاتلىق 1- بىرگادىسى

كوماندىرى: ئىسھاقبېك مونونوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مىڭ جىلىقيوۋ
ئاتلىق 1-  پولكى

كوماندىرى: مهمهتئىمىن مهۋلهنوۋ، سىياسىي كومىسسارى: ئۆمهر زاكىروۋ
ئاتلىق 2- پولكى

كوماندىرى: رهفىق بايچۇرىن 
ئاتلىق 12-  پولكى

كوماندىرى: سىدىقھاجى 
ئاتلىق 2- بىرگادىسى

كوماندىرى: نۇربايېوۋ، سىياسىي كومىسسارى: ئابدۇرېھىمجان ھهسهنوۋ
نېكىدىن پارتىزانالر ئهترىتى

كوماندىرى: نېكىدىن
ئالتاي ئاتلىق مۇستهقىل پولكى

كوماندىرى: بهدهلقان سۇگۇربايوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مهخمۇتجان سىنبايېۋ
ئالتاي پارتىزانالر ئهترىتى

(مىللىي ئارمىيهنىڭ جهمئىي ئهسكىرىي كۈچى 40000 دىن ئارتۇق ئادهم)
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمهت مىنىستىرالر كابېنتىنىڭ 114- نومۇرلۇق قارارىغا ئاساسهن،
مىللىي ئارمىيهده مارشال ھهربىي ئۇنۋانى ۋه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئالىي ھهربىي

كومىتېتى تهسىس قىلىندى.
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شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئالىي ھهربىي كومىتېتى
(1945- يىلى 22- ئۆكتهبىر)

 
ئهزالىرى

مارشال ئېلىخان تۆره (رهئىس)
گېنېرال لېيتېنانت ئىۋان ياكوۋلىۋىچ پالىنوۋ

گېنېرال لېيتېنانت ئىسھاقبىك مونونوۋ
پولكوۋنىك ئهخمهتجان قاسىمى

پودپولكوۋنىك كېرىم ھاجى
(ھهربىي كومىتېت ھهربىي ئىشالرغا بىر تۇتاش رهھبهرلىك قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه)

 
ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت مهزگىلىدىكى مىللىي ئارمىيهنىڭ تهشكىلىي قۇرۇلمىسى

(1946 – يىلى 6 - ئايدىن 1947- يىلى 8 - ئايغىچه)
مىللىي ئارمىيه باش شىتابى

(1946- يىلى ئىيۇل)
باش قوماندان: گېنېرال لېيتېنانت ئىسھاقبېك مونونوۋ

مۇئاۋىن باش قوماندان: گېنېرال مايور دهللىقان سۇگۇربايىۋ
مۇئاۋىن باش قوماندان: گېنېرال مايور زۇنۇن تېيىپوۋ

سىياسىي كومىسسار (سىياسىي مۇئاۋىن باش قوماندانى): پولكونىك ئابدۇرېھىمجان ھهسهنوۋ
شىتاب ناچالنىكى: گېنېرال مايور ۋارشانوۋ مىخايلوۋىچ ماژاروۋ
مۇئاۋىن شىتاب ناچالنىكى: پودپولكوۋنىك مهمتىمىن ئىمىنوۋ

ئارقا سهپ تهمىنات بۆلۈمنىڭ مۇدىرى: پولكوۋنىك پهخرىدىن رهسۇلوۋ
ئارقا سهپ تهمىنات بۆلۈمنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى: سىدىق جامالىدىن

سىياسىي بۆلۈمنىڭ  مۇدىرى: توختى ئىبراھىم
سىياسىي بۆلۈمنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى: پولكوۋنىك رازىيوۋ دامولال

ھهربىي سوت مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى: پولكوۋنىك غېنى مهمهتباقى
ھهربىي تهپتىش مهھكىمىسىنىڭ باش تهپتىشى: ئابدۇغۇپۇر سابىر ھاجى

 
مىللىي ئارمىيهنىڭ قوراللىق قىسىملىرى

شىخو ئاتقۇچى 1- پولكى
كوماندىرى: مهرغۇپ ئىسھاقوۋ،  سىياسىي  كومىسسارى: ئالىم ئېتۋالوۋ

غۇلجا ئاتقۇچى 2- پولكى
كوماندىرى: قېيۇمبهگ غوجا، سىياسىي كومىسسارى: قېيۇم سابىر ھاجى

چۆچهك 3-  ئاتقۇچى پولكى
كوماندىرى: ئابالخان مهخمۇتوۋ، سىياسىي كومىسسارى: بالقاش ئالىم غازى

تېكهس 1- ئاتلىق پولكى
كوماندىرى: سوپاخۇن سوپىروۋ، سىياسىي كومىسسارى: ئهنهيتۇلال قۇربانوۋ



قوبۇقسار 2- ئاتلىق پولكى
كوماندىرى: نۈسۈپقان كۈنباي، سىياسىي كومىسسارى: جاغدا بابالىكوۋ

ئالتاي 3- ئاتلىق پولكى
كوماندىرى: بهدهلقان سۇگۇربايوۋ، سىياسىي كومىسسارى: يۈسۈپجان ياسىنوۋ

زهمبىرهكچىلهر مۇستهقىل دىۋىزىيونى (غۇلجا بايانداي) 
كوماندىرى: ئهسئهت تېيىپوۋ، سىياسىي كومىسسارى: نۇرسايوۋ

مىللىي ئارمىيه ئوفىتسېرالر مهكتىپى (غۇلجا بايانداي)
مۇدىرى: پوخروۋ، سىياسىي كومىسسارى: نۇر سادىروۋ 

(جهمئىي ئهسكىرىي كۈچى 13500 ئادهم)
1947- يىلى ئاۋغۇستتا ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت يىمىرىلگهندىن كېيىن، مىللىي ئارمىيه باش شىتابى
تېز سۈرئهتته ئهسكهر قوبۇل قىلىپ، مىللىي ئارمىيهنىڭ ئهسكىرىي كۈچى قۇرۇلمىسىنى «بىتىم»دىن ئاۋۋالقى

ھالهتكه كهلتۈردى.
مهركىزىي (ئوتتۇرا) فروتنىڭ ئالدىنقى سېپى بولغان ماناس دهرياسى رايونى ئهتراپىغا مىللىي ئارمىيىنىڭ

18000 دىن ئارتۇق ئهسكىرىي كۈچى ئورۇنالشتۇرۇلدى.
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ تهشكىلىي قۇرۇلمىسى
(1948- يىلى نويابر)

مىللىي ئارمىيه باش شىتابى
باش قوماندان: گېنېرال لېيتېنانت ئىسھاقبېك مونونوۋ

مۇئاۋىن باش قوماندان: گېنېرال مايور دهللىقان سۇگۇربايىۋ
مۇئاۋىن باش قوماندان: گېنېرال مايور زۇنۇن تېيىپوۋ

سىياسىي كومىسسارى: پولكونىك ئابدۇرېھىمجان ھهسهنوۋ
شىتاب ناچالنىكى: گېنېرال مايور ۋارشانوۋ مىخايلوۋىچ ماژاروۋ

مۇئاۋىن شىتاب ناچالنىكى: پولكوۋنىك مهمتىمىن ئىمىنوۋ
ئارقا سهپ تهمىنات بۆلۈمنىڭ مۇدىرى: پولكوۋنىك پهخرىدىن رهسۇلوۋ

ئارقا سهپ تهمىنات بۆلۈمنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى: سىدىق جامالىدىن
سىياسىي بۆلۈمنىڭ  مۇدىرى: زاھىر ساۋدانوۋ

سىياسىي بۆلۈمنىڭ مۇئاۋىن  مۇدىرى: پولكوۋنىك رازىيېۋ دامولال
ھهربىي سوت مهھكىمىسىنىڭ  باشلىقى: پولكوۋنىك غېنى مهمهتباقى

ھهربىي تهپتىش مهھكىمىسىنىڭ  باش تهپتىشى: ئابدۇغۇپۇر سابىر ھاجى
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ قوراللىق قىسىملىرى باش شىتابقا بىۋاسته قاراشلىق قىسىمالر
ئاالقه ئىسكادرونى

غۇلجا شهھهر كومېندانتى (ئامانلىق ساقالش ئىسكادرونى)
رازۋېتكا بۆلۈمى

ئارقا سهپ بۆلۈمى
قۇرۇلۇش بۆلۈمى
شتراپ روتىسى

ماتورلۇق روتىسى
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مهركىزىي گوسپىتال (ھهربىي دوختۇرخانا)
گوسپىتال باشلىقى: ناسىمجان ئهخمهت

ئوپېراتىۋ باتالىيونى
كوماندىرى:  ۋالىنوۋ

ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش (جازاالش) روتىسى 
شهھهر كومېندانتى (ئامانلىق ساقالش گارنىزونى)

ھهربىي مهكتهپ
مۇدىرى: ئابدۇرېشىت تۇردىيوۋ

شوتا ئاتلىق ئىسكادرونى
غۇلجا زاپاس پولكى

كوماندىرى: ئابدۇرېھىم سامساق، سىياسىي كومىسسارى: نۇر سادىروۋ
تېكهس 1-  ئاتلىق پولكى

كوماندىرى: سوپاخۇن سوپىروۋ، كومىسسارى: ئهنهيتۇلال  قۇربانوۋ
 

ئوتتۇرا فرونت شىتابى
باش قوماندانى: فادى ئىۋانوۋىچ لىسكىن

شىخو ئاتقۇچى 1- پولكى
كوماندىرى: مهرغۇپ ئىسھاقوۋ،  سىياسىي  كومىسسارى: ئالىم ئايتۇۋاروۋ

غۇلجا ئاتقۇچى 2- پولكى
كوماندىرى: ئايتقان موبائايوۋ، سىياسىي كومىسسارى: مهمهتئىمىن مهۋلهنوۋ

ساۋهن ئاتلىق پولكى
كوماندىرى: مهمتىمىن ئىمىنوۋ (قوشۇمچه)، سىياسىي كومىسسارى: ئابلىز راخمانوۋ

زهمبىرهكچىلهر دىۋىزىيونى
كوماندىرى: ئهسئهت تېيىپوۋ، سىياسىي كومىسسارى: نۇشايېۋ

موڭغۇل ئاتلىق مۇستهقىل باتالىيونى
باتالىيون كوماندىرى: ئېردهنى مېڭىيوۋ، سىياسىي كومىسسارى: توختى ئىمىنوۋ

موتسىكلىت روتىسى
رېمونت زاۋۇتى

شىخو گوسپىتالى (ھهربىي دوختۇرخانا)
گوسپىتال باشلىقى: رېھات ھابول

 
شىمالىي فرونت شىتابى

باش قوماندانى: دهللىقان سۇگۇربايىۋ (قوشۇمچه)
قوبۇقسار 2- ئاتلىق پولكى

كوماندىرى: مهخمهتجان يۈسۈپوۋ، سىياسىي كومىسسارى: بالقاش ئالىم غازى
ئالتاي ئاتلىق 3- پولكى

كوماندىرى: بهدهلقان سۇگۇربايوۋ، سىياسىي كومىسسارى: ھاكىم ئۇرايىمبايېۋ
چۆچهك ئاتلىق 4- پولكى

چۆچهك كومېندانت ئىسكادرونى
ئالتاي ئاتلىق 6- روتىسى

 



ئالتاي گوسپىتالى
گوسپىتال باشلىقى: ئهخهت

 
مىللىي ئارمىيه باش قوماندانلىق شىتابىنىڭ 319- نومۇرلۇق بۇيرۇقى

 
1947- يىلى 12 - دېكابىر مىللىي ئارمىيه شىتابى 319-  نومۇرلۇق بۇيرۇق ئېالن قىلىپ، مىللىي ئارمىيىنىڭ
مۇئاۋىن باش قوماندانى ۋه باش شىتاب ناچالنىكى ئارمىيه دهرىجىلىك بولۇش؛ باش قوماندانلىق شىتابىغا
بىۋاسته قاراشلىق ئارقا سهپ تهمىنات بۆلۈمى، ھهربىي سوت مهھكىمىسى، ھهربىي تهپتىش مهھكىمىسى،
سهھىيه باشقارمىسى زهمبىرهكچى قىسىمالر باشقارمىسى، قاتارلىق بهش تارماق ئورگان دىۋىزىيه دهرىجىلىك
ئورۇن بولۇش؛ سىياسىي بۆلۈم، مۇھاپىزهت باشقارمىسى، رازۋېتكا باشقارمىسى، ھهربىي ئىشالر باشقارمىسى،
مالىيه باشقارمىسى، مهمۇرىيهت باشقارمىسى، قۇرۇلۇش باشقارمىسى، ھهربىي مهكتهپ، زهمبىرهكچى قىسىمالر
مهكتىپى، ئاۋىئاتسىيه پونكىتى، ئوتتۇرا دهرىجىلىك ئوفىتسېرالرنى باشقۇرۇش باش باشقارمىسى، غۇلجا
گارنىزونى قاتارلىق 12 تارماق ئورگان باش قوماندانلىق شىتابىغا بىۋاسته قاراشلىق پولك دهرىجىلىك ئورۇن

بولۇشنى قارار قىلدى.
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ قىلغان جهڭلىرى
(1949 – 1944)

ئومۇمىي جهڭ سانى تهخمىنهن ئهللىك قېتىم
كۆلىمى چوڭراق جهڭ يىگىرمه بهش قېتىم

كۆلىمى چوڭراق جهڭلهر
ئىلى ۋىاليىتى

نىلقا جېڭى، غۇلجا جېڭى، قورغاس جېڭى، سۇيدۇڭ جېڭى، كۈره جېڭى،  ھهرهمباغ جېڭى
مهركىزىي (ئوتتۇرا) فرونت

شىخو ئوپېراتسىيىسى، جىڭ ئوپېراتسىيىسى
شىمالىي فرونت

دۆربىلجىن جېڭى، قوبوقسار جېڭى، سارسۇمبه جېڭى
جهنۇبىي فرونت

باي جېڭى، قورغان جېڭى، ئاقسۇ كونا شهھهر جېڭى
 

مۇستهقىللىق ئۇرۇشى مهزگىلىده مىللىي ئارمىيه جۇڭخۇا مىنگو ئىمپېرىيهسى دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ ئون
مىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرىي كۈچنى يوقىتىپ، ئىككى گېنېرالى بىلهن 4000 دىن ئارتۇق ئهسكىرىي كۈچىنى

ئهسىرگه چۈشۈرگهن.
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ تۇغى، ھهربىي فورمىسى، كاكار، پاگون، ھهربىي ئۇنۋان، ئوردېن- مېدالالر
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ تۇغى
سېرىق يۇلتۇزلۇق ھىالل ئاي بهلگىسى چۈشۈرۈلگهن، «شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ئالغا!»

شوئارى يېزىلغان يېشىل بايراق.
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مىللىي ئارمىيهنىڭ ھهربىي فورمىسى
سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيهسىنىڭ پاسونىدىكى مايسا (ماش) رهڭلىك ھهربىي كىيىم

باش كىيىمدىكى كاكار
ئالتۇن رهڭلىق يۇلتۇز ئېلىنغان ھىالل ئاي ئىككى تهرهپتىن ئايالندۇرۇلۇپ، بۇغداي باشىقى چۈشۈرۈلگهن ئاستى

كۆك رهڭلىق تۆمۈر چهمبهر
پاگونالر

پاگونالر قىزىل ۋه يېشىل رهڭلىك رهختلهردىن  ياسالغان.
ئاتلىق، ئاتقۇچى ۋه زهمبىرهكچى قىسىمالرنىڭ پاگونلىرى چېتىگه چىقىرىلغان 

كۆك، قىزىل ۋه ئاق زىغزىقالر بىلهن پهرقلهنلهندۈرۈلگهن.  
ھهممه پاگوننىڭ باش تهرىپىده ئاي - يۇلتۇز شهكلى چۈشۈرۈلگهن مېتال تۈگمه بار ئىدى.

 
ھهربىي ئۇنۋانالر

ھهربىي ئۇنۋانالر رادوۋوى، پورۇچىك، پولكونىك، گېنېرالدىن  ئىبارهت تۆت كاتېگورىيهگه بۆلۈنگهن بولۇپ،
«يېفىرېيتور، مىالدىشى سىرژانت، سىرژانت، ستارشى سىرژانت، ستارشىنا، پودپوروچىك، پوروچىك، پودپوروچىك،
كاپىتان، مايور، پودپولكوۋنىك، پولكوۋنىك، گېنېرال مايور، گېنېرال لېيتېنانت، مارشال»دىن ئىبارهت جهمئىي
ئون بهش ھهربىي دهرىجه بار ئىدى. (ھهربىي ئۇنۋانالرنىڭ دهرىجىلىرى پاگونغا تاقالغان توغرا بالداق ۋه يۇلتۇز
سانىغا قاراپ پهرقلهندۈرۈلگهن. يۇلتۇزالر ھهربىي ئۇنۋان دهرىجىسى بويىچه ئالتۇن، كۈمۈش، مىس، ئاليۇمىندىن

ياسالغان).
ئوفىتسېرالرنىڭ پاگونلىرى

 
گېنېرال لېيتېنانت پاگونى

يىالنباغرى بالداق، ئىككى يۇلتۇز
گېنېرال مايور

يىالنباغرى بالداق،بىر يۇلتۇز
پولكونىك پاگونى

قوش بالداق، ئۈچ يۇلتۇز
پودپولكونىك پاگونى

قوش بالداق ئىككى يۇلتۇز
مايور پاگونى

قوش بالداق، بىر يۇلتۇز
كاپىتان پاگونى

بىر بالداق، تۆت يۇلتۇز
پوروچىك

بىر بالداق، ئۈچ يۇلتۇز
پودپوروچىك

بىر بالداق، ئىككى يۇلتۇز
پىراپوروچىك

بىر بالداق، بىر يۇلتۇز



مىللىي ئارمىيه ئوفىتسېرلىرىنىڭ سانى
(1949- يىلى)

بىر گېنېرال لېيتېنانت، ئۈچ گېنېرال مايور، ئون تۆت پولكوۋنىك،  ئون توققۇز  پودپولكوۋنىك، ئوتتۇز بهش
مايور، بىر مىڭ ئىككى يۈز ئىككى كاپىتان، جهمئىي ئوفىتسېر سانى بىر مىڭ ئىككى يۈز يهتمىش تۆت نهپهر

 
مىللىي ئارمىيهنىڭ مىللىي تهركىبلىرى

(1950- يىل)
ئۇيغۇرالردىن باشقا، قازاقالر 6866 نهپهر، موڭغۇلالر 731 نهپهر، رۇسالر 487 نهپهر، توڭگانالر 229 نهپهر، قىرغىزالر
206 نهپهر، تاتارالر 185 نهپهر، ئۆزبېكلهر 183 نهپهر، شىبهلهر  159 نهپهر،  داغۇرالر 21 نهپهر، تاجىكالر 8 نهپهر

(جهمئىي ئهسكهر سانى 14642 نهپهر).
 

ھهربىي كۇرس ۋه مهكتهپلهر
 

چىلپهڭزه ھهربىي كۇرسى
چىلپهڭزه 1-  قارار ھهربىي كۇرسى

(1945- يىلى فېۋرال − ئاپرېل) 160 نهپهر ئوفىتسېر تهربىيهلهنگهن.
چىلپهڭزه 2-  قارار ھهربىي كۇرسى

(ئىككى ئايلىق) 160 نهپهر ئهتراپىدا ئوفىتسېر تهربىيهلهنگهن.
موڭغۇلكۇره ھهربىي كۇرسى

(1945- ئۆكتهبر − ئاپرېل)، 80 نهپهر ئهتراپىدا ئوفىتسېر تهربىيهلهنگهن.
بىرىنچى نۆۋهتلىك بايانداي ھهربىي مهكتهپ

(1946- نويابىر –1947 - دېكابىر) 130 نهپهر ئوفىتسېر تهربىيهلهنگهن.
شىخو ھهربىي كۇرسى

(1947- يىلى ئۆكتهبىرده باشالنغان، بىر نهچچه ئاي داۋامالشقان)
80 نهپهر ئهتراپىدا ئوفىتسېر تهربىيهلهنگهن.

ئىككىنچى نۆۋهتلىك بايانداي ھهربىي مهكتهپ
(1949- يىلى) 200 ئوفىتسېر تهربىيهلهنگهن.

(مىللىي ئارمىيهده جهمئىي 810 نهپهر ئهتراپىدا ئوفىتسېر يېتىشتۈرۈلگهن)
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ ھهربىي قورال- ياراقلىرى ۋه ھهربىي ترانسپورتى
(1949- يىلى ئاۋغۇست)

184 تاپانچا،  9088  ھهر خىل  مىلتىق، 405  پىلىموت، 68 ماكسىم (ھهر بىر مىلتىققا 180 پاي ئوق، ھهر بىر
پىلىموتقا 1500 پاي ئوق، ھهر بىر ماكىسغا  3000  پاي ئوق سهپلهنگهن).

66 مىناميوت، 12 زهمبىرهك،7 زېنىت توپ، 55 گراناتوميوت، 1448 دىن ئارتۇق گرانات. 6 بومباردىمانچى ۋه 8 
كۈرهشچى ئايروپىالن، ئىككى يېنىك تانكا، بىر برونېۋىك، 30 ماشىنا، 5222  ھهربىي ئات، 521  ترانسپورت

ئېتى، 311 ھهربىي ئات ھارۋىسى.
 

مىللى ئارمىيهنىڭ سهھىيهسى
مىللىي  ئارمىيهنىڭ  مهركىزىي  گوسپىتالى (غۇلجىدا)، ئوتتۇرا  فرونت  گوسپىتالى (شىخودا)، شىمالىي فرونت 
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مىللىي ئارمىيهنىڭ مهدهنىي تۇرمۇشى
مىللىي ئارمىيهده ئون خىلدىن ئارتۇق گېزىت نهشىر قىلىندى.

قىسىمالردا تىياتىر گۇرۇپپىلىرى، ساز كۇرژۇكلىرى تهشكىل قىلىنىپ، سهنئهت ئىشلىرى يولغا قويۇلدى.
ئارمىيه بويىچه 109 قىراتخانا ئېچىلىپ، 30 مىڭ پارچىدىن  ئارتۇق ھهر خىل كىتاب ۋه ژۇرنالالر قويۇلدى.

1949 - يىلغا كهلگهنده ئارمىيهده ساۋاتلىقالرنىڭ ئومۇمىي سانى 75 پىرسهنتكه يهتتى.
مىللىي ئارمىيه مارشلىرى

مىللىي ئارمىيهده ئارمىيه مارشلىرىنى ئېيتىش كهڭ يولغا قويۇلغان ئىدى. بۇ ئارمىيه مارشلىرى مىللىي
ئارمىيه ئوفىتسېر- جهڭچىلىرىنىڭ جهڭگىۋارلىقى ۋه ئىنتىزامچانلىقىنى ئاشۇرۇشتا زور رولالرنى

ئوينىغانىدى. تۆۋهنده مىللىي ئارمىيه ئوفىتسېر- جهڭچىلىرىنىڭ بىر ئارمىيه مارشى مىسالغا ئېلىندى: 
مىللىي قوشۇن بىز، گاڭدهك چېنىققان.
مىللىي قوشۇن بىز، ئۈمىدى مهھكهم.

ۋهتهن ئوغلى بىز.
دۈشمهنگه قارشى قانلىق كۈرهشته،

پوالت كۆكرهك كېرىپ ئالغا باسىمىز.
كۈچلۈك قولالردا تۇتتۇق قورالنى،
گاڭغا ئايالندى مۇشتۇملىرىمىز.

بىزده يېڭىلىش يوق،چوقۇم بولمايدۇ،
چۈنكى، ئۆسمهكته قوشۇنلىرىمىز.
يۈرۈڭالر، بارايلى ئالدىنقى سهپكه،
ئاتاكا قىاليلى دۈشمهننى قوغالپ.

ئېتىپ پىلىموت،تاشالپ گرانات.
دۈشمهنگه بېرهيلى ئهجهللىك دهككه.

(تاران ئۇيغۇر: «شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسى بهلگىلىرى ۋه مارشلىرى»دىن ئېلىندى)
 

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى تهسىس قىلغان ئوردېن - مېدالالر
شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى 1945 - يىل 24 - فېۋرالدا ئاچقان 25 - قېتىملىق
يىغىنىدا گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرىگه قارشى جهڭ مهيدانلىرىدا باتۇرلۇق بىلهن كۈرهش قىلغان جهڭچى -
ئوفىتسېرالرنى رىغبهتلهندۈرۈش ۋه ئارقا سهپتىكى ھهر ساھهده خىزمهت كۆرسهتكهن ھۆكۈمهت خادىملىرى،
ئوقۇتقۇچىالر ۋه ئاممىنى ئىلھامالندۇرۇش ئۈچۈن، ئوردېن ۋه مېدالالر بىلهن مۇكاپاتالشنى قارار قىلغان. بۇ
مۇناسىۋهت بىلهن  ئوردېنالردىن: «خهلق قهھرىمانى ئوردېنى»، 1-  دهرىجىلىك «ئازادلىق ئوردېنى»، 2- 
دهرىجىلىك «ئازادلىق ئوردېنى»، 1 - دهرىجىلىك «ئىستىقالىيهت ئۈچۈن كۈرهش ئوردېنى» ۋه 2- دهرىجىلىك
«ئىستىقالىيهت ئۈچۈن كۈرهش ئوردېنى»؛ مېدالالردىن «باھادىرلىق مېدالى»، «پىدائى مېدالى» ۋه «ساداقهت
مېدالى» تهسىس قىلىنىدۇ .  «خهلق قهھرىمانى ئوردېنى»  ۋه 1-  دهرىجىلىك ئوردېنالر ئالتۇندىن، 2-
دهرىجىلىك ئوردېن ۋه مېدالالر كۆمۈشتىن ياسىلىدۇ. كېيىن يهنه «جۇمھۇرىيهت ئوردېنى» (ئالتۇن) تهسىس

قىلىنىدۇ.
 

بىرىنچى قېتىملىق سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىھهتچىلهر ئۆمهكلىرى
(1944- يىلى نويابىر)

ۋىالدېمىر كوزلوۋ باشچىلىقىدىكى ئۆمهك ۋه ۋىالدېمىر سىتىفانوۋىچ باشچىلىقىدىكى ئۆمهك [شهرتلىك
بهلگىسى 1 - نومۇرلۇق ئۆي (1 – دوم) ۋه 2 - نومۇرلۇق ئۆي (2 - دوم)].  
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راھىله
داۋۇت

بۇ ئىككى ئۆمهك شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ زور سىياسي ۋه  ھهربىي قارار -
سىياسهتلىرىنىڭ بهلگىلىنىشى ۋه ئىجىرا قىلىنىشىغا قاتناشقان.

 
ئىككىنچى قېتىملىق سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىھهتچىلهر ئۆمىكى

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن، ئىككىنچى قېتىملىق سوۋېت ئىتتىپاقى
مهسلىھهتچىلهر ئۆمىكى 1947 - يىلى ئاۋغۇستتا شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتهختى غۇلجىغا

كهلگهن. بۇ ئۆمهكنىڭ مهخپىي بهلگىسى «ئهخماتجان قاسىمى 2 - ئىشخانىسى» دهپ بېكىتىلگهن.
شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبچىل ياشالر تهشكىالتىنىڭ مىللىي ئارمىيهدىكى تهشكىلى قۇرۇلمىسى

1946- يىلى يانۋاردا شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبچىل ياشالر تهشكىالتىنىڭ  مىللىي ئارمىيهدىكى تهشكىلىي
قۇرۇلمىسى– كومىتېتى قۇرۇلىدۇ. ئابدۇكېرىم ئابباسوۋ مهزكۇر كومىتېتنىڭ رهئىسلىكىگه تهيىنلىنىدۇ.
كېيىن بۇ كومىتېتنىڭ تارماق تهشكىلىي ئورگانلىرى مىللىي ئارمىيهنىڭ بىرگادا، پولك، باتالىيون ۋه روتاالردا

قۇرۇلىدۇ.
 

«شهرقىي تۈركىستاندا تىنچلىق ۋه خهلقچىللىقنى ھىمايه قىلىش ئىتتىپاقى»نىڭ مىللىي ئارمىيهدىكى تهشكىلىي
قۇرۇلمىلىرى

1948 - يىلى 11- ئۆكتهبىر «ئىتتىپاق»نىڭ مىللىي ئارمىيهدىكى تهشكىلىي قۇرۇلمىسى – كومىتېتى
قۇرۇلىدۇ. ئابدۇرېھىمجان ھهسهنوۋ مهزكۇر كومىتېتنىڭ رهئىسلىكىگه تهيىنلىنىدۇ. بۇ كومىتېتنىڭ تارماق

تهشكىلىي ئورگانلىرى مىللىي ئارمىيهنىڭ پولك، باتالىيون ۋه روتالىرىدا ھهم قۇرۇلىدۇ.
 

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ھهربىي خىزمهت ئۆتهش ھهققىدىكى قارارى
1945- يىلى 3- فېۋرال شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى كابېنتى 19- نومۇرلۇق قارار ماقۇلالپ،
تۆۋهندىكىلهرنى بهلگىلىگهن: ھهربىي قانۇن بويىچه 20 ياشتىن 22 ياشقىچه بولغانلىكى پۇقراالرنى
ئهسكهرلىككه چاقىرىش، ھهربىي خىزمهت ئۆتهش مۇددىتى ئۈچ يىل بولۇش؛ ھازىر ئومۇمىي سهپهرۋهرلىك
قىلىش مهزگىلى بولغاچقا 23 ياشتىن 45 ياشقىچه بولغان پۇقراالرمۇ ئهسكهر بولۇپ ھهربىي خىزمهت ئۆتهش؛
مهيلى ئوفىتسېر ياكى ئهسكهر بولسۇن، ھهربىي تهرهپ ئۇالرنى كىيىم - كېچهك، يېمهك - ئىچمهك بىلهن

تهمىنلىگهندىن باشقا، يهرلىك ھۆكۈمهتلهر ئۇالرنىڭ ئائىلىسىگه جان سانىغا قاراپ قوشۇمچه ياردهم بېرىش.
 

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ھهربىي قۇربانالر، ھهربىي سهپتىن قايتقانالر ۋه ھهربىي مهجرۇھالر
ھهققىدىكى بهلگىلىمىلىرى

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ھهربىي قۇربانالر، ھهربىي سهپتىن قايتقانالر ۋه ھهربىي
مهجرۇھالر ھهققىدىكى بهلگىلىمىلهرنى بهلىگىلىدى. ھهربىي قۇربانالر ۋه ھهربىي مهجرۇھالرغا نهپىقه بېرىش
ۋه غهمخورلۇق قىلىش تۈزۈمىنى بېكىتتى. ھهربىي سهپتىن قايتقانالرغا بىر قۇر ھهربىي فورما ۋه 300 بهي ياڭ
(پۇل)، ھهربىي سهپتىن قايتقان ئاتلىق ئهسكهرلهر ئۆزى مىنگهن ئاتنى ئىگهرلىرى بىلهن ئېلىپ كېتىش

قاتارلىقالرنى بهلگىلىدى.
 

مىللىي ئارمىيهنىڭ تهمىنات تۈزۈمى
مىللىي ئارمىيه ھهربىي ئۇنۋان دهرىجىسى بويىچه تهمىنلهش تۈزۈمىنى يولغا قويغان.

يېمهك- ئىچمهك تهمىناتى
ھهر كۈنلۈك تاماق  800 گىرام  (نان، بولكا، گۈرۈچ  ئۆز  ئىچىگه  ئالىدۇ. ئۇرۇش  مهزگىلىده 920 گىرام)، كۆكتات 



يوتقان - كۆرپه ۋه كىيىم - كېچهك تهمىناتى
ھهر يىلى ئوفىتسېر - جهڭچىلهرگه بىر تۇتاش بىر قۇر يوتقان - كۆرپه، بىر پاختىلىق چاپان، ئىككى قۇر
ھهربىي فورما، ئىككى قۇر ئىچكى كىيىم، بىر جۈپ ئۆتۈك، بىر قۇالقچا، بىر جۈپ پىيما، ئوفىتسېرالرنىڭ
كىيىم - كېچىكىنىڭ سۈپىتى جهڭچىلهرگه نىسبهتهن ياخشى. روتا يۇقىرى دهرىجىلىك ئوفىتسېرالرنىڭ
كىيىم -كېچىكىنىڭ سۈپىتى ئىزۋوت دهرىجىلىك ئوفىتسېرالرغا قارىغاندا سۈپهتلىك.  بىر مهزگىل روتا
يۇقىرى دهرىجىلىك ئوفىتسېرالرغا شېرىس ھهربىي فورما ۋه شىبلىت تارقىتىپ بهرگهن. يهنه بهلگىلىك
مۇددهت ئىچىده ئوفىتسېر- جهڭچىلهرگه كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى تارقىتىپ تۇرغان.  مهسىلهن، لۆڭگه،
پايتىما، سوپۇن، كۇرۇشكا ۋه شېكهر قاتارلىقالر. ئوفىتسېرالرغا ئهتىر سوپۇن ۋه پاپىرۇس قاتارلىق نهرسىلهرنى

تارقىتىپ بېرىپ تۇرغان.
 

ئوفىتسېر- جهڭچىلهرگه تارقىتىلىدىغان ئايلىق نهق پۇل تۈزۈمى
1949- يىلى ئۆكتهبىرده ئوفىتسېر- جهڭچىلهرگه تارقىتىلىدىغان ئايلىق نهق پۇل تۆۋهنكىدهك بولغان:
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پايدىالنغان كىتاپالر ۋه ماقالىالر: 
 

كىتابالر: 
 

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

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

«شىنجاڭ يىقىنقى زامان تارىخىدا ئۆتكهن شهخسلهر»، شېرىپ نىياز خۇشتار، شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتىنىڭ
2003 - يىل 1 - ئاي  1 - نهشرى  

 



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

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

 
ماقالىالر:

 
«شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا ئائىت ئهھۋالالر ھهققىده ئهسلىمه»، ساۋدانوپ زاھىر، « شىنجاڭ تارىخ

ماتېرىياللىرى» (16)، 63 – 184 -  بهتلهر
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مهننان ئۇيغۇر

   مهننان ئۇيغۇر (ئابدۇمهننان مهجىدوف) ئۆزبېكىستاندىكى داڭلىق ئۇيغۇر تىياتىر ئارتىسى، رېژىسسور،
تهرجىمان ۋه درامماتروگدۇر. ئۇ 1897-يىلى 10-ئاينىڭ 11-كۈنى تاشكهنتته تۇغۇلغان. ئۇ كهسپىي ھاياتىنى
1916-يىلى تۇرون ئۆمىكى (تاشكهنت) نىڭ ھهۋهسكار ئارتىسى سۈپىتىده باشلىغان. 1919-يىلى كارل
ماركىس (تاشكهنت) نامىدىكى ئۆزبېكىستان كهسپىي ئۆمىكىنى تهشكىللهپ ۋه ئۇنىڭغا رهھبهرلىك قىلىپ،
ئارتىس سۈپىتىده ئويۇنالرغا قاتناشقان. 1924-1927-يىللىرى موسكۋادا ئۆزبېكىستان مائارىپ ئۆيىدىكى
دراما ستۇدىيىسىده ئوقۇغان. مهننان ئۇيغۇر دهسلىپىىده ھهمزه تىياتىرخانىسىنىڭ ئهزاسى بولغان، كېيىن بۇ
تىياتىرخانىنىڭ رېژىسسورى ۋه سهنئهت دېرىكتورى ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن. ئۇ ئۆزبېكىستاندا ئاكتيورلۇق
مهكتىپى قۇرۇشقا تۆھپه قوشقان. مهننان ئۇيغۇر ئورۇنلىغان نومۇرالر ئىجتىمائىي ئاالھىدىلىكنىڭ توغرىلىقى
، جانلىق مىللىي رهڭگى ۋه مىس-كۆرۈنۈشلهرنىڭ ئىپادىلىنىشى بىلهن ئاالھىده پهرقلهندى. ئۇ سهھنىده
نۇتۇق سۆزلهش خىزمىتىگه ئاالھىده ئهھمىيهت بهردى، ئۇيغۇرچه كومېدىيه يازدى (تۈركىستان شىپاچىسى ،
1918 ۋه باشقىالر) ، ئهزهربهيجان ۋه تاتار تىلىدىن تىياتىرالرنى تهرجىمه قىلدى. ئۇ تاشكهنت تىياتىرخانىسى
ۋه سهنئهت ئىنستىتۇتىدا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. ئۇ 1955-يىلى 16-ئۆكتهبىر ۋاپات بولغان. ئۇ تاشكهنتته

چىغاتاي قهبرىستانلىقىغا دهپنه قىلىنغان.
   تاشكهنتنىڭ ئۇچتېپا ۋه شهيخهنتاۋۇر رايونىغا جايالشقان مهننان ئۇيغۇر كوچىسى، ئۆزبېكىستاننىڭ داڭلىق
تىياتىر ئهربابى، رېژىسسور، ئارتىس مهننان ئۇيغۇرنىڭ ئىسمى بىلهن  ئاتالغان. ئۇ  ئۆزبېكىستان   تىياتىرخا-

بۈيۈك سىماالر



نىسى ۋه ئۆزبېكىستان دۆلهتلىك تىياتىر مهكتىپىنى قۇرغۇچىالرنىڭ بىرى. ئۇ ئۆزبېكىستان دۆلهتلىك درامما
تىياتىرخانىسىنى تهشكىللىگهن.

    ئۇنىڭ قول ئاستىدا، بۇ كوللىكتىپنىڭ ئهڭ ياخشى كهسپىي ۋه ئهخالق ئهنئهنىسى، ئىستېتىك ئهنئهنىسى
تهرهققىي قىلدى. ئۇيغۇر ئۆزبېكىستان سهھنىچىلىك ساھهسىنىڭ شان-شهرىپى ۋه ئىپتىخارىن ھېسابالنغان
بىر نهچچه ئهۋالد ئارتىس، رېژىسسور ۋه ئاكتيورالرنى تهربىيىلهپ يېتىشتۈردى. ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئىچىده

ئا.خودوياتوف، س.شانتۇرايېف، ش. بۇرخانوف، ن.راخىموف، ئا.خودجايېف، ل.نازرۇلالېف قاتارلىقالر بار.
  مهننان ئۇيغۇر ئۇستاز سهنئهتكار بولۇش سۈپىتى بىلهن ئىزچىل رهۋىشته سۈپهتلىك ئارتىسالرنى
تهربىيلهشكه كۈچىدى. ئۇنىڭ ئهڭ ياخشى ئهسهرلىرى-شېكىسپىر ۋه تارىخى ئويۇنلىرى چوڭ تىپتىكى
تىياتىرخانىالردا قويۇلدى. ئۇنىڭ ھاياتى ئارتىسلىق سهنئىتى توغرىسىدىكى كۆز قاراشالر بىلهنال چهكلىنىپ
قالمىدى. ئۇ بۇ كهسىپنى ئهتراپلىق ئىگىلهشتىن سىرت، كۈندىلىك گېزىتلهردىن تارتىپ باشقا تۈركىدىكى
كىتاب-ماتېرىيالالرنى جانلىق رهۋىشته تهرجىمه قىلىش ماھارىتىنى پىششىق ئىگىلىدى. ئۇنىڭ ئارتىسالر
بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى دائىمالر ئۇالردىن تهجرىبه ئۆگىنىش ياكى ئۇالرغا تهجرىبه ئۆگىتىش ئىدى. بىر

درامىدا ئىككى، ھهتتا ئۈچ ئادهمنىڭ رولىنى ئاالتتى.
    مهننان ئۇيغۇر سهھنه ماھارىتىگه ئهھمىيهت بېرىپ، ھهر بىر ھهرىكهتنىڭ ئىنچىكه بولۇشىنى، ئارتىسنىڭ
بهدهن تىلى، ھهرىكىتى ۋه سۆزىده زىل ۋه ئهستايىدىل بولۇشنى قولغا كهلتۈردى. ئۇنىڭ ياخشى كۆرىدىغان
ئارتىسى ئابور خىدوياتوفنىڭ «قىياپهت پادىشاھى» دهپ ئاتالغانلىقى بىكار ئهمهس. مهننان ئۇيغۇر رېپېتىسده
مۇنداق دېدى: «ئهگهر تاماشىبىنالرغا دۈمبىڭىزنى قىلىپ سهھنىده تۇرغان بولسىڭىز، ئۇنداقتا رولنى

دۈمبىڭىزنى ئوينىسۇن».
مهننان ئۇيغۇرنىڭ ئىجادىيهت تهجرىبىخانىسىدىكى رېپېتىس ئاالھىده ئورۇننى ئىگىلىدى. ئۆزبېك تىلىنى
پىششىق بىلىدىغان مهننان ئۇيغۇر پهۋقۇلئادده ئهدهبىي دىتقا ئىگه بولۇپ، كۆپلىگهن تىياتىرالرنى يازدى ۋه

تهرجىمه قىلدى.
    مهننان ئۇيغۇر رېژژىسسور بولۇش سۈپىتى بىلهن نۇرغۇن ئويۇنالرنى قويدى. كۆپۈنچىسى 20-ئهسىرنىڭ 20-
يىللىرىنىڭ بېشىدا ئىدى. ئۇ ھهر يىلى يىگىرمه قېتىم ئويۇن قويغان ئىدى. مهننان ئۇيغۇر ئهينى يىلالردا
گ.يۇنۇس، گ.زهفهرى، ئا.قادىرى، فىترهت، خهمزه، م.بهھبۇدى، چولپان، ئا.ئاۋلونى، ئا. بهدرى ۋه خۇرشىد

قاتارلىقالرنىڭ تىياتىرلىرىنى سهھنىلهشتۈرگهن.
    مهننان ئۇيغۇر ئارتىسلىقتىكى مۇۋهپپىقىيىتىدىن كېيىن، تۇنجى قهدهمدىن باشالپ، ئهدهبىي ئهسهر
تهرجىمىچىلىكى ۋه دراماتورلۇققا يۈزلىنىدۇ. ئۇ دراما سۈپىتىده 1920-يىللىرىنىڭ بېشىدا يېزىپ چىققان
درامما ئهسهرلهردىن ئهزهربهيجان يازغۇچىسى ھ.جاۋىدنىڭ تىياتىرلىرىنى ئاساس قىلىپ يېزىلغان «شهيخ
سانان» ۋه «ئىبلىس» قاتارلىق دراممىسى مهشھۇر. ئۇ يهنه ئۆزبېكىستاننىڭ يېڭى تىياتىرخانىسىنىڭ قانداق
بولۇشى كېرهكلىكى توغرىسىدا ئىزدىنىپ، خۇججۇم رېژىسسورلۇق قىلغان تىياتىر شهكلى تهجرىبه قىلىپ
ئۆزلهشتۈرۈشكه باشاليدۇ. ياۋروپا ئۇسلۇبىدىكى تىياتىر ۋه ماسبارابوزوۋنىڭ ئۆزبېكىستان خهلق
تىياتىرخانىسىنىڭ ئهنئهنىسىنى بىرىكتۈرۈشنىڭ يوللىرى ھهققىده ئىزدهنگهن. مهننان ئۇيغۇر 1932-يىلى
ئۆزبېكىستان خهلق سهنئهتكارى دېگهن نامغا ئېرىشكهن. 1935-يىلى، ئارزۇسى شېكىسپېرنىڭ ئهسهرلىرىنى

سهھنىگه ئېلىپ چىققان ۋه قىزغىن قولالشقا ئېرىشكهن.
    پۈتۈن ھاياتىنى ئهدهبىيات-سهنئهت ساھهسى ئۈچۈن ئاتىغان كۆپ قىرلىق سهنئهتكار مهننان ئۇيغۇر 1955-
يىلى ۋاپات بولغان. 2001-يىلى ، ئۆزبېكىستان جۇمھۇرىيىتى پرىزدېنتىنىڭ پهرمانى بىلهن (ۋاپات بولغىنىغا
55 يىل بولغان) مهننان ئۇيغۇر كۆرسهتكهن بۈيۈك خىزمهتلىرى ئۈچۈن ئۆزبېكىستان دۆلهتلىك شهرهپ ئوردېنى

بىلهن مۇكاپاتالنغان.
 

 

ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى تهييارلىدى
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قارىسىغا قارار چىقىرىشتىن قانداق ساقلىنىمىز؟
 

  بۈگۈنكى تېز رىتىملىق دۇنيادا، بىز ھهقىقىي پاكىتالر ئۈستىده ئهتراپلىق ئويالنغاندىن كېيىن قارار
چىقىرىشنىڭ ئورنىغا، ئوپۇل - توپۇل ھهرىكهت قىلىشقا مهجبۇر بولۇۋاتىمىز. بۇ بىزنىڭ خاتا يهكۈن
چىقىرىشىمىزغا سهۋهب بولۇپال قالماي، بىزنى ئوخشاش مهسىلىگه قارىتا ئۆزىمىزنىڭكىدىن تامامهن پهرقلىق

قارار چىقىرىشى مۇمكىن بولغان باشقا كىشىلهر بىلهن زىددىيهتلهشتۈرۈپ قويىدۇ. 
   جىددىيلىككه تولغان تىجارهت ساھهسىده، سىز ھهرىكهت ۋه قارارلىرىڭىزدا رېئاللىقنى چىقىش
قىلىشقا موھتاج. شۇنىڭدهك، باشقىالرنىڭ يهكۈنلىرىنى قوبۇل قىلغان ياكى قارشى چىققاندىمۇ،
ئۆزىڭىزنىڭ ۋه باشقىالرنىڭ يهكۈن چىقىرىش جهريانىدا رېئال پاكىتالرغا تايانغانلىقىغا كاپالهتلىك
قىلىشىڭىز كېرهك. «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى» سىزنىڭ بۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇشىڭىزغا ياردهم

قىلىدۇ.
    بهزىده «ئابستراكىتالشتۇرۇش جهريانى» دهپمۇ ئاتىلىدىغان مهزكۇر ئۇسۇل سىزنىڭ قارىسىغا ھۆكۈم
چىقىرىشىڭىزغا سهۋهب بولىدىغان تهپهككۇر باسقۇچلىرىنى چۈشىنىشىڭىزگه تۈرتكه بولۇپ، رېئاللىققا

توغرا  مۇئامىله قىلىشىڭىزغا ياردهم قىلىدۇ. 
(Chris Argyris) ئهقلىي يهكۈن شوتىسى» ئۇقۇمى تهشكىالت پىسخولوگى كىرس ئارگىرىس»   
تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋه پېتىر سېنجى (Peter Senge) تهرىپىدىن «بهشىنچى ئىنتىزام:

تهشكىللىنىشنى ئۆگىنىش ئهمهلىيىتى ۋه سهنئىتى» دېگهن كىتابتا قوللىنىلغان.
مهزكۇر ئۇقۇمنى چۈشىنىش

    «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى» بىزنىڭ ئۆزىمىزمۇ تۇيمىغان ھالدا مهلۇم بىر رېئاللىقتىن بىر قارارغا ياكى
ھهرىكهتكه ئۆتۈش جهريانىمىزنى بايان قىلىپ بېرىدۇ. بۇ جهرياندىكى تهپهككۇر باسقۇچلىرىنى

تۆۋهندىكى رهسىمده كۆرسىتىلگهندهك شوتىنىڭ بالداقلىرىغا ئوخشىتىشقا بولىدۇ:
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جىبران 

    بۇ شوتىنىڭ ئهڭ پهستىكى بالدىقىدا «رېئاللىق ۋه پاكىتالر» بار، بىز:
    بىز ئۆزىمىزنىڭ نۇقتىئىينهزىرى ۋه ئۆتمۈشىنى ئاساس قىلغان ھالدا، بۇالرنى تالالپ تۇرۇپ قوبۇل قىلىمىز.

ئۇالرنى شهرھلهيمىز.
   ئهسلىدىال مهۋجۇت پهرىزىمىزنى ئىشقا سالىمىز، بۇ بهزىده ھهتتا بۇ خىل مهۋجۇت پهرهزلهر ھهققىده

ئويالنماستىنال (ئىستىخىيهلىك ھالدا) ۋۇجۇدقا چىقىدۇ.
    شهرھلهنگهن پاكىت ۋه پهرىزىمىز ئاساسىدا يهكۈن چىقىرىمىز.

    بۇ خىل يهكۈنلهر ئاساسىدا ئىشهنچ ھاسىل قىلىمىز.
    بۇ خىل «ئىشهنچ»ىمىزنى ئاساس قىلغان، «توغرا»دهك كۆرۈنىدىغان ھهرىكهتكه ئۆتىمىز.

 
   نهتىجىده، بىر ناچار ئايلىنىش (vicious circle) شهكىللىنىدۇ. مهۋجۇت نۇقتىئىينهزىرىمىز رېئاللىقتىن
نېمىلهرنى سۈزۈپ، نېمىلهرنى كۆرمهسكه سېلىشىمىزغا زور تهسىر كۆرسىتىدۇ ۋه بىزنىڭ ھهقىقىي رېئاللىققا
تامامهن كۆز يۇمۇشىمىزغا سهۋهبچى بوالاليدۇ. ئهنه شۇ رهۋىشته بىز پاكىتالرغا كۆز يۇمۇپ، ئهقلىي يهكۈن

چىقىرىشتىكى زۆرۈر قهدهم باسقۇچالردىن ھالقىپ ئۆتۈپ، قارىسىغا قارار چىقىرىشقا باشاليمىز.



   «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى»دىن پايدىالنغاندا، سىز رېئاللىققا يۈزلىنىشنى ئۆگىنىۋاالاليسىز، شۇنداقال مهۋجۇت
نۇقتىئىينهزهر ۋه تهجرىبىڭىزنىڭ ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىڭىزنى بوغۇپ قويۇشىنىڭ ئورنىغا، ئۇالردىن

ئىجابىي پايدىلىنااليسىز. 
مهزكۇر نهزهرىيهدىن قانداق پايدىلىنىمىز؟

   «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى» سىزنىڭ تېخىمۇ ياخشى يهكۈن چىقىرىشىڭىزغا ياكى باشقىالرنىڭ يهكۈنلىرىگه
توغرا پاكىت ۋه رېئاللىققا ئاساسالنغان ھالدا رهددىيه بېرىشىڭىزگه؛ شۇنداقال يۈرۈشلۈك سېتىش ئهھۋالى
سىتاتىستىكىسىغا ئوخشاش ئىشهنچىلىك سانلىق مهلۇماتالرنى ياكى «مهزكۇر پروجېكىت تۆتىنچى ئايدا
ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدۇ» دېگهندهك سىناق مهنبهلىك كهسكىن ھۆكۈملهرنى تهھلىل قىلىشىڭىزغا ياردهم
بېرىدۇ. ئۇ يهنه سىزنىڭ باشقىالرنىڭ يهكۈنلىرىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشىڭىزگه ياكى ئۇنىڭغا رهددىيه

بېرىشىڭىزگه ياردهم بېرىدۇ.
 

    بىرىنچى قهدهم:
 

   تهپهككۇر جهريانىڭىزنىڭ خالىغان باسقۇچىدا «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى»نى ئىشلىتىڭ. ئهگهر سىز
ئۆزىڭىزگه تۆۋهندىكى سوئالالرنى قويسىڭىز، مهزكۇر ئۇسۇل سىزنى پايدىلىق ياردهم بىلهن تهمىنلهيدۇ:

   بۇ خۇالسه «توغرا»مۇ؟   
   نېمه ئۈچۈن مېنىڭ كالالمدا بۇ خىل پهرهزلهر شهكىللهندى؟

   مهن نېمه ئۈچۈن بۇ ئىشنى قىلىشنى «توغرا» دهپ ئوياليمهن؟  
   بۇ ھهقىقهتهن بارلىق پاكىتالرنى ئاساس قىلغانمۇ؟

   ئۇ نېمه ئۈچۈن شۇنداق دهپ قارايدۇ؟
   تۆۋهندىكى قهدهم باسقۇچالر ئارقىلىق «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى»دىن پايدىلىنىپ، تهپهككۇرىڭىزغا جهڭ ئېالن

قىلىڭ:
   1. توختاڭ! يهكۈن چىقىرىش جهريانىڭىز ھهققىده ئويلىنىدىغان ۋاقتىڭىز كهلدى.

   2. ئۆزىڭىزنىڭ شۇ تاپتا شوتىنىڭ قايسى بالدىقىدا ئىكهنلىكىڭىزنى جهزملهشتۈرۈڭ:
   سىز:

   سانلىق مهلۇمات ياكى پاكىتالرنى ئوبيېكتىپ ئهمهس، تالالپ تۇرۇپ قوبۇل قىلىۋاتامسىز؟
   ئۇنى (مهۋجۇت نۇقتىئىينهزىرىڭىزگه ئۇيغۇن شهكىلده) شهرھلهۋاتامسىز؟

   كاللىڭىزدا مهلۇم بىر پهرهز شهكىللهندىمۇ؟ ئۇنىڭ توغرا – خاتالىقى ھهققىده ئويلىنىۋاتامسىز؟
   خۇالسه چىقاردىڭىزمۇ؟ ئۇنىڭ توغرا – خاتالىقى ھهققىده ئويلىنىۋاتامسىز؟

    نېمه قىلىشنى قارار قىلدىڭىزمۇ؟ ۋه نېمىشقا شۇنداق قارارغا كهلدىڭىز؟
  3. ھازىر ئۆزىڭىز تۇرۇۋاتقان «بالداق»تىن شوتىنىڭ ئهڭ تۆۋهنكى بالدىقىغا چۈشۈپ، يهكۈن چىقىرىش
جهريانىڭىزنى تهھلىل قىلىڭ. بۇ سىزنىڭ ئۆزىڭىز شۇ تاپتا دۇچ كېلىۋاتقان پاكىت ۋه رېئاللىقالرنى ھهقىقىي
تونۇپ، توغرا مۇئامىله قىلىشىڭىزغا تۈرتكه بولىدۇ. ھهربىر باسقۇچتا، ئۆزىڭىزدىن «مهن نېمه ئويالۋاتىمهن؟
نېمىشقا» دهپ سوراڭ. ھهربىر قهدهمنى تهھلىل قىلغىنىڭىزدا، ئهقلىي يهكۈن چىقىرىش جهريانىڭىزنى
تهڭشهشكه موھتاج بولىسىز. مهسىلهن، بهزى پهرهزلىرىڭىزنى ئۆزگهرتىشىڭىزگه ياكى ئۆزىڭىز تاللىۋالغان
(سۈزۈۋالغان) ئۇچۇرالرنىڭ دائىرىسىنى بىر ئاز كېڭهيتىشىڭىزگه توغرا كېلىدۇ. تۆۋهندىكى سوئالالر سىزنىڭ

ئىشنى ئهڭ دهسلىپىدىن، تهرتىپلىك باشلىشىڭىزغا ياردهم قىلىدۇ:
   مهن نېمه ئۈچۈن بۇ خىل تهدبىرنى قولالندىم؟ ئويلىنىپ بېقىشىمغا تېگىشلىك باشقا تهدبىرلهرمۇ بارمىدى؟
   بۇ تهدبىرنى قوللىنىشىمغا قايسى نۇقتىئىينهزهر تۈرتكه بولدى؟ بۇ نۇقتىئىينهزهر پاكىتنى ئاساس قىلغانمۇ؟
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    مهن نېمه ئۈچۈن بۇ قارارنى چىقاردىم؟ بۇ قارار توغرىمۇ؟
    مهن نېمىنى پهرهز قىلدىم؟ نېمىشقا؟ بۇ پهرهزلهر پۇت تىرهپ تۇراالمدۇ؟

   مهن مهۋجۇت ئۇچۇرالرنىڭ قايسىلىرىدىن پايدىالندىم؟ نېمىشقا؟ مهن ئۇچۇرالرنى پۇختا ۋه ئىنچىكىلىك
بىلهن تاللىدىممۇ؟

   مهن پايدىلىنىشقا تېگىشلىك رېئال پاكىتالر قايسىالر؟ مهن نهزهرده تۇتۇشقا تېگىشلىك باشقا پاكىتالرمۇ
بارمۇ، يوقمۇ؟

 
ئىككىنچى قهدهم:

 
   ئهقلىي يهكۈن چىقىرىش جهريانىدا، قايسى بالداققا ھالقىماقچى ئىكهنلىكىڭىزنى ياخشى ئويالڭ. سىز
ئاسانال پهرهزنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا مايىلمۇ؟ سىز يهنه ئۇچۇرالرنىڭ بىر قىسمىدىنال پايدىلىنىپ، قالغانلىرىنى
نهزهردىن ساقىت قىلىشقا مايىلمۇ؟ ئۆزىڭىزده قايسى خىل مايىللىقالرنىڭ بارلىقىغا بهك دىققهت قىلىڭ،
شۇنداق قىلسىڭىز كهلگۈسىده ئهقلىي يهكۈن چىقىرىشنىڭ ئاشۇ باسقۇچىدا زىياده ئېھتىيات بىلهن ئىش

قىلىشنى ئۆگىنىۋاالاليسىز.
   شۇنىڭ نهتجىسىده، سىز يېپيېڭى تهپهككۇر مېتودى (شۇنداقال تېخىمۇ كهڭ ئۇچۇر مهنبهسى ۋه پۇختا

پهرهزلهر)گه ئېرىشىپ، شوتىنىڭ باشقا بالداقلىرىغا قهدهممۇ قهدهم ئۆرلىيهلهيسىز.
 

ئۈچىنچى قهدهم:
 

  يهكۈن چىقىرىش جهريانىڭىزنى خىزمهتدىشىڭىز ياكى دوستىڭىزغا چۈشهندۈرۈپ بېقىڭ. بۇ
نۇقتىئىينهزىرىڭىزنىڭ توغرا – خاتالىقىنى تهكشۈرۈشىڭىزگه ياردهم بېرىدۇ. ئهگهر سىز باشقىالرنىڭ يهكۈنىگه
رهددىيه بهرمهكچى بولسىڭىزمۇ، ئۇنىڭ بىلهن زىددىيهتلىشىپ قالماي، ئهكسىچه ئورتاق چۈشهنچه ھاسىل

قىالالش ئۈچۈن، ئۆزىڭىزنىڭ يهكۈن چىقىرىش جهريانىنى چۈشهندۈرهلهيدىغان بولۇشىڭىز ئىنتايىن مۇھىم.
 

مىسال:
 

    رايونلۇق سېتىش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى ئهڭ يېڭى سېتىش ئهھۋالى دوكالتىدىن دون (Don)نىڭ سېتىش
نهتىجىسىنىڭ يهنه تۆۋهنلىگهنلىكىنى كۆرىدۇ. دېمهك، مهسىله تولىمۇ ئېنىق، دوننى ئىشتىن بوشىتىش

كېرهك.
    بۇ خىل ئهھۋالدا كۆپىنچه كىشىلهر سېتىش بۆلۈمى دىرېكتورىنى قارىسىغا ھۆكۈم چىقاردى، دهپ قارايدۇ.
ئۇنداقتا بىز «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى» ئارقىلىق بۇ خىل خاتا قارارنىڭ قانداق چىقىرىلغانلىقىغا قاراپ

باقايلى:
(1) ئهڭ يېڭى ئايلىق سېتىش سىتاتىستىكىسى (رېئاللىق) يېتىپ كهلدى.

 (2) سېتىش بۆلۈمى دىرېكتورى دهرھال نهزىرىنى دون مهسئۇل بولغان رايون (تالالنغان رېئاللىق)غا ئاغدۇردى 
(3) (دون مهسئۇل بولغان رايوندا) سېتىش ئالدىنقى ئايدىكىگه قارىغاندا يهنه تۆۋهنلهپتۇ (شهرھلهنگهن

رېئاللىق). 
(4) دىرېكتور سېتىشتىكى تۆۋهنلهشنى پۈتۈنلهي دوننىڭ ئىپادىسىنىڭ ناچارلىقىدىن دهپ قارىدى (پهرهز).

(5) ۋه ئارقىدىنال دوننىڭ ئىپادىسىنىڭ ياخشى بولمىغانلىقىنى جهزملهشتۈردى (يهكۈن).
(6) ئاندىن دون بۇ خىزمهتنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايدىكهن دېگهن چۈشهنچىگه كهلدى (ئىشهنچ).
(7) ئاندىن دوننى ئىشنىڭ بوشىتىۋېتىشتىن ياخشىراق چاره يوقلۇقىنى ھېس قىلدى (ھهرىكهت).
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   ئهمدى بىز «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى» ئارقىلىق سېتىش بۆلۈمى دىرېكتورىنىڭ تهپهككۇرىغا رهددىيه بېرىپ
باقايلى:

   دىرېكتور سېتىش ئهھۋالى دوكالتىغا «دون (Don)دهك بىر يېڭى كهلدىئاخۇن ھهرگىز كۆپ يىللىق تهجرىبىگه
ئىگه <پېشقهدهم>لهردهك كۆپ مال ساتالمايدۇ» دېگهن مهۋجۇت بىر تهرهپلىمىلىك بىلهن قارىدى. ئاندىن، دون
ھهممىدىن كېيىن ئىشقا كىرگهن مال ساتقۇچى بولغانلىقى ئۈچۈن، دىققىتىنى دوننىڭ سېتىش ئهھۋالىغا
مهركهزلهشتۈردى ۋه ئۆزىنىڭ «دون خىزمهتنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايدۇ»دىن ئىبارهت مهۋجۇت

نۇقتىئىينهزىرىنى قۇۋۋهتلهيدىغان پاكىتالرنى تاللىۋالدى.
    بىز ئىشنىڭ ھهقىقىتىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن، چوقۇم سېتىش بۆلۈمى دىرېكتورىنىڭ ئۇچۇرالرنى

تالالش شهكلىگه ۋه دوننىڭ خىزمهت ئىپادىسى ھهققىدىكى سۇبيېكتىپ پهرىزىگه رهددىيه بېرىشىمىز الزىم.
   دوننىڭ سېتىش نهتىجىسى تۆۋهنلىگهن بولسىمۇ، لېكىن تۆۋهنلهش ئهھۋالى باشقا ساتقۇچىالرنىڭكىدىن
يېنىك ئىدى. دون ئهمهلىيهتته ئىنتايىن مۇنهۋۋهر مال ساتقۇچى بولۇپ، ئۇ ۋه باشقا مال ساتقۇچىالر
شىركهتنىڭ يېڭى مهھسۇالتالرنى ۋاقتىدا تهمىنلهپ بهرمهيۋاتقانلىقى ۋه ئىسكىالتتىكى كونا مالالرنىڭمۇ

تۈگهي دهپ قالغانلىقى سهۋهبلىك سېتىش مىقدارىنى ئاشۇرالمايۋاتقانىدى.
   سېتىش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى مۇشۇ خىل رهۋىشته پهرىزىنى ئۆزگهرتكهن ھامان، ئاۋۋال (سېتىشتىكى
ئهمهس) ئىشلهپچىقىرىش ھالقىسىدىكى مهسىلىنى ھهل قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى بايقايدۇ. ئۇ يهنه
«ئىسكىالتتا مال ئاز قالغان ئهھۋالدا، دوننىڭ ئىپادىسى قانداق قىلىپ باشقا تهجرىبىلىك
ساتقۇچىالرنىڭكىدىن ياخشى بولدى؟ باشقا ساتقۇچىالر ئۇنىڭدىن نېمىلهرنى ئۆگىنهلهيدۇ؟» دېگهنلهرنى

ئويالپ، دوننى مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ.
 

 
 

ئ ىنگىلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلغان
 

 
 
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_91.htm
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ۋهتهن خائىنلىرى
ۋه تارىخمىزدىكى مىللى

مۇناپىقالر ھهققىده

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

مىسلىسىز ئويغىنىش
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كىرىش سۆز 
 

« بىز ئۇنى قهھرىمان دهپ قارايتتۇق ، ئهمما ئۇ بىزگه خائىنلىق قىلدى »     - ئاتىالر ھهسرىتى
 

   « مىللىي مۇناپىق » تهبىرى بىزده ئهزهلدىن ئېنىق بولمىدى، شۇڭا ئهسلى مۇناپىقالرغا قهھرىمانلىق
ئۇنۋانىنى اليىق كۆرۈش بىزده غهيرىي بىلىنمهي كهلدى. بۇنىڭغا شۇ جهھهتته ئىلمى ۋه ئىمانى كامىل، مىللىي
غۇرۇرى ۋه مىللىي مهنپهئهت قارىشى مهزمۇت بولغان زىيالىيلىرىمىزنىڭ تهخىرسىز تهبىر بېرىشى بىر

بوشلۇقنى تولدۇرغۇسى » دېگهن ئىستهك ئاخىرى بۇ تېمىدا قهلهم تهۋرىتىشكه تۈرتكه بولدى . 
   بىزده مىالدى 1619 - يىلدىن باشالنغان روھىي زهربىلهر ، ھازىرغىچه تهسىرىنى يوقاتمىغان جاھالهت ،
ھازىرغىچه تۈپتىن ئىسالھ قىلىپ بواللمىغان تهپرىقىچىلىق ، ئۆزىنى كهمسىتىش ۋه ئۆزگىگه ئىخالس قىلىپ
ھهۋهس قىلىش روھى ئاخىرىدا ئۆزگىگه قۇللۇقنى ۋه مااليلىقنى شهرهپ بىلىدىغان ئهجهللىك ئېغىر ئىللهتكه
ۋه 260 يىللىق خورلۇققا دۇچار قىلدى . ئىككى يېرىم ئهسىر جهرياندا ئىزچىل دۈشمهنلهر بىلهن بىرلىشىپ
ئانا ۋهتىنىمىزگه ، ئهزىز خهلقىمىزگه ئۇدا كهچۈرۈلمهس خىيانهت قىلىپ ئۆز دۆلىتىمىزنى ئۆز قولىمىز بىلهن
يىقىتىشتهك پاجىئهلهرنى پهيدا قىلغان بولساق ، بۇنداق ئۇدا ۋهتهنگه خىيانهت قىلىش ۋه ئۈزۈلمهس مىللىي
مۇناپىقلىق ئىللهتلىرى ئاقىۋهت 70 يىللىق قىزىل قىيامهتكه دۇچار بولۇشىمىزنى كهلتۈرۈپ چىقاردى . 1616
- يىلى مهختۇم ئهزهمنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ ۋهتىنىمىزگه قايتا قهدهم تهشرىپ قىلىشى ، بولۇپمۇ 1626 - يىلى
ئۆكتهبىرده قۇمۇلدا ئاغ تاغلىقالر سهردارى ئافاق خوجىنىڭ تۇغۇلۇشى بىلهن چوڭ باال - قازاالر باشالندى .
كىندىك قېنى ۋهتىنىمىزگه تۆكۈلگهن ئافاق خوجا بىلهن تاغىسى تهرهپ قهشقهر بىلهن يهكهننى مهركهز قىلىپ
تىركىشىپ ، ئاقسۇ بىلهن خوتهنده تۆر تالىشىپ يۈرۈپ ، قهدىمىي تارىم ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر خهلقىنى
ھازىرغىچه ھوشىغا كېلهلمهس تاالي ئىللهتلهرگه دۇچار قىلدى . ئۇيغۇرالرنىڭ ئىچىدىن يىمىرىلىشكه
باشلىغانلىقىنى پۇرسهت بىلگهن قالماقالر 1628 - يىلى قاراقۇال ۋه ئوغلى باتۇر قونتاجىنىڭ يېتهكچىلىكىده
سهئىدىيه خانلىقىغا قاراشلىق ئالتاي تهۋهسىگه كۆچۈپ كهلدى . 1618 - يىلدىن باشالنغان تهختنى تالىشىش
كۈرهشلىرى خوجىالرنىڭ ھاكىمىيهتكه قول ئۇزۇتىشىنى پۇرسهت بىلهن تهمىنلىدى . ئهڭ ئاخىرى 1638 - يىلى
ئابدۇرېشىتخاننىڭ نهۋرىسى ئابدۇلالخان تۇرپاندىن ئهسكهر تارتىپ يهكهننى قولغا ئېلىپ، بارلىق بۆلگۈنچى ۋه
تهپرىقىچى شاھزادىلهرنى يوق قىلىپ ئهڭ ئاخىرقى 30 يىللىق مهدهنىيهت گۈللىنىشىگه ئاساس سالدى .
سهئىدىيه خانلىقىنىڭ تهڭرىتاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى ئهسكىرىي كۈچىنىڭ ئاجىزالپ كهتكهنلىكىدىن
پايدىالنغان قونتاجى 1640 - يىلى تارباغاتايدا قۇرۇلتاي ئېچىپ ، ھازىرقى ئىچكى ۋه تاشقى موڭغۇلنى
سوراۋاتقان قالقا موڭغۇللىرى بىلهن بىرلىشىپ ، قالماق خانلىقىنى قۇرۇۋالدى . ئارقىدىنال قالماقالرنى غهرپكه

قوغلىۋهتكهن مانجۇرالر 1644 - يىلى سهددىچىندىن كىرىپ ئون نهچچه يىلدىال پۈتۈن خىتاينى يۇتۇۋالدى .
    ئابدۇلالخان دهۋرىده قايتا ئهسلىگه كهلگهن خهلقىمىز ئافاق خوجىنىڭ دهۋرىده پۈتۈنلهي چۈشكۈنلىشىپ ،
ئۆز ئىچىدىن چىققان ئالىم - ئۆلىماالر ۋه ھهر خىل سهرخىلالرغا قارىغاندا، چهتئهلدىن كهلگهن يالغان
پهيغهمبهر پۇشتى ۋه ئاقئۇستىخانلىق كهلگۈندى خوجىالرنى بېشىدا كۆتۈرىدىغان « يىراقتىكى مولالم دامولالم،
يېقىندىكى مولالم جا مولالم » ئىدىيىسىدىكى بىچاره خهلققه ئايلىنىپ قالدى . بۇنىڭ تهسىرى كېيىنچه
شۇنچىلىك كۈچىيىپ كهتتىكى ، ئۆز ئىچىمىزدىن چىققان ئالىمالر ۋه ھۈنهرۋهنلهر ۋهتىنىدىن قوغلىنىپ ،
ئورنىغا تېگى - تهكتى ئېنىق بولمىغان كىشىلهر تهرهپ - تهرهپتىن سهلدهك ئېقىپ كېلىپ خهلقىمىزگه
ھۆكۈمران بولدى . كېيىنچه ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى تېخىمۇ پهسلىشىپ جۇڭغار قالماقلىرىنى ۋه يىراقتىكى
خىتايالشقان مانجۇالرنى ۋهتىنىمىزگه چىلالپ كهلدى . ئافاق خوجىنىڭ 1678 - يىلى غالدان قونتاجىنى باشالپ
كېلىشىدىن باشالنغان ئهڭ چوڭ خائىنلىق ۋه مىللىي مۇناپىقلىق ئىمىن خوجا بىلهن يۈسۈپ خوجىنىڭ
مانجۇرالرنى 1758 - يىلى تارىم ۋادىسىغا چىلالپ كېلىشى بىلهن ئهۋجىگه چىققان ساتقۇنلۇق كېيىنكى
دهۋرلهردىمۇ ئىپادىسىنى تاپتى. ئۇ چاغدا قولىمىزدا ھهر ھالدا دۆلىتىمىز بار  ئىدى. ھازىر  مۇھاجىرهتته  گهرچه



دۆلىتىمىز بولمىسىمۇ ئهمما ئىستىقبالىمىز بار بولغاچقا، ئىچىمىزده تېخىچه يۇقىرىقى تهپهككۇر ۋه
خاھىشتىن قۇتۇلۇپ كېتهلمىگهن ۋه ئاكىسىراشنى بىردىنبىر سىياسىي پىرىنسىپى قىلىۋالغان روھىي
مهغلۇبىيهتچى بىر قىسىم تهجرىبىسىز زاتالر ، ئهقىلسىز ، نادان ۋه ھاياجان كىشىلىرىمىز ھېلى تۈرك ، ھېلى
ئهرهب، ھېلى ئورۇس ، ھېلى ئېنگلىز سىياسهتچىلىرى ياكى ئازراق تهسىرى بار ناتىق كىشىلهرنى چىلالپ
كېلىپ ، شۇالر ئارقىلىق ئىشىمىزنى ئالغا باستۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ . ئهمما ھهدېسىال بۇ ئىشنىڭ ئايىغى
چىقمايال ، يا بىز ئهجنهبىي ئهپهندىلهرنىمۇ سېسىتىپ قويۇپ ئۇالر بىزدىن زېرىكىپ قېچىپ كېتىدۇ . يا ئۇالر
بىزنىڭ مىللىي مهنپهئهتىمىزگه زىيانلىق خاتالىق سادىر قىلىپ ، بىز ئۇالردىن سهسكىنىپ قېچىپ كېتىمىز .
ئهڭ يامان بولغىنى يهنىال بىزنىڭ كونا خۇيىمىزدىن ۋاز كېچىش ئورنىغا ، تېخىمۇ قۇللۇق روھىنى راۋاجالندۇرۇپ
، مىللىي ئىرادىمىز ۋه مىللىي مهنپهئهتىمىزنى قىلچه نهزهرگه ئالماستىن ، ھهر ئىشتا ئۆزىمىز تۇرۇشلۇق
ئهللهرنىڭ قاپىقىغا قاراپ ئىش تۇتۇپ ، بىلىپ - بىلمهي ئهڭ ئالىي مىللىي مهنپهئهتلىرىمىزنى ئۇالرنىڭ
مىللىي مهنپهئهتى ئۈچۈن كۆزىمىزنى مىت قىلمايال قۇربانلىق قىلىۋېتىشىمىزدۇر . بۇنداق ئېغىر خاتالىقالرغا
ۋه تارىخىي جىنايهتلهرگه دهل ۋاختىدا چهكلىمه قويمىغاندا ، ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ . يېقىنقى
يۈز يىلدىن بېرى ئاشۇنداق ئهجهللىك خاتالىقالر سهۋهپلىك خهلقىمىزنىڭ دهريا - دهريا ئاققان قانلىرى بىكارغا
كهتكىنىدهك ، ھازىر سادىر قىلىنىۋاتقان ئهجهللىك خاتالىقالرمۇ يېقىنقى ئۈچ يىلدا بهرگهن ساناقسىز
قۇربانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقىرىۋېتىدۇ . بۇنىڭ مهسئۇلىيىتى پۈتۈنلهي ھازىرقى نهپسانىيهتچى لېدىرالر ،
شۆھرهتپهرهس رهھبهرلهر ، قارا نىيهت ياشالر ، ۋه مۇھاجىرهتتىكى بارلىق نادان ئۇيغۇرالرنىڭ زىممىسىغا ئورتاق

يۈكلىنىدۇ . 
   ئۇنداقتا ، تارىختا ۋهتىنىمىز تۇنجى قېتىم قوراللىق ئىشغال قىلىنىپ ، مۇستهملىكه قىلىنغان 1759 -
يىلدىن تاكى 1959- يىلغىچه بولغان ئىككى ئهسىر جهرياندا ئوتتۇرىغا چىققان تاالي « ۋهتهنگه خائىنلىق » ۋه
« مىللىي مۇناپىقلىق » ئۇقۇملىرىغا قانداق تهبىر بېرىش كېرهك !؟؟ ۋهتهن خائىنى بىلهن مىللىي مۇناپىقنىڭ
قېلىپالشقان فورمۇالسى بارمۇ ؟؟؟ ۋهتهن خائىنى ۋه مىللىي مۇناپىق دېگهن كىم !؟ ئۇالرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى

، خاراكتېرلىرى ، خۇي - مىجهزلىرى ، قىلىقلىرى ۋه تۈپكى سۈپهتلىرى قايسى !؟
 

مۇقهددىمه : خائىنلىقنىڭ تهبىرى ۋه يېشىمى 
 

( 1 ) : خائىننىڭ تولۇق فورمۇالسى 
 

    شهرق ئهللىرى ، جۈملىدىن ئىسالم دۇنياسى كهڭ كۆلهملىك ھهربىي مۇستهملىكىچىلىككه دۇچ كېلىۋاتقان
پاجىئهلىك دهۋرلهر ھېساپالنغان 19 - ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىكى داڭلىق ئىسالھاتچى دىنىي داھىي ،
ئىنسانىيهت تهرىپىدىن « شهرقنىڭ مارتېن لۇتېرى » دهپ ھۆرمهتلهنگهن مهشھۇر دىنىي ئىسالھاتچى ،
سىياسىيون ، بۈيۈك مۇتهپهككۇر ۋه پهيالسوپ مهرھۇم جامالىدىن ئافغانى ھهزرهتلىرى ئوچۇق دېگهن :« ۋهتهن
خائىنى دېگهن : دۈشمهن كۈچلىرىنى ئاتا مىراس زېمىنىغا بىر قهدهم يېقىنالشتۇرۇش رولىنى ئوينىغان، بىر كۈن
ئۇزاق داۋام قىلىشىغا پاي قوشقان، بىر مىنۇت رهزىل جىنايهت قىلىۋېلىشىغا سۈكۈت قىلىش ئارقىلىق پۇرسهت
بهرگهن ئاقنانچى يارامسىزالر، ئاچكۆز نادانالر ، نهپسانىيهتچى چۈپرهندىلهر، قۇللۇقنى شهرهپ بىلىدىغان قارا

قورساقالر ۋه ئۇچىغا چىققان توخۇ يۈرهك قورقۇنچاقالردۇر ! ».  -1870 - يىلى 
   مهرھۇم 150 يىل ئىلگىرى بۇ گهپلهرنى ھازىرقى ئۇيغۇرالرغىال قىلغان بولغىيمىتى ؟ ئالىم يهنه شۇنداق
دهيدۇ: « ۋهتىنى مۇنقهرزلىكته تۇرۇپ، كۈنده يېرىم سائهت ۋاختىنى ئهھمىيهتسىز ئۆتكۈزۈش ياكى بىھۇده
ئىشالر بىلهن ئىسراپ قىلىۋېتىش ۋهتهنگه خىيانهتتۇر !». يۇقىرىقى « خائىننىڭ فورمۇالسى » دىن زادى قانداق
كىشىلهرنىڭ « ۋهتهن خائىنلىرى » ئىكهنلىكى ئوچۇق چىقىپ تۇرىدۇ . ئۇنداقتا ھهممىمىز بۇ فورمۇالغا

ئۆزىمىزنى قويۇپ ئويلىنىپ باقايلى . 
    20 - ئهسىرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى مهشھۇر دىنىي  ئالىمى ، بۈيۈك  مۇتهپهككۇر ۋه  ئىسالھاتچى ئۆلىما  مۇھهممهد 
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غهززالى « خائىن » غا رېئاللىققا تولىمۇ ئۇيغۇن بولغان ئۆزگىچه تهبىر بېرىپ مۇنداق دهيدۇ : « « خائىن
بولۇشۇڭ ئۈچۈن دۈشمىنىڭ بىلهن ھهمكارلىشىشىڭ ھاجهتسىز . پهقهت دۆتلىكىڭال يېتهرلىك ! » مۇھهممهد
غهززالى . ( دېمهك بىر ئهقىللىق دۈشمهن بىزنى قانچىلىك تاالپهتكه ئۇچراتسا ، بىر نادان ۋه كالۋا مۇسۇلمان

ئۇيغۇر ياكى دىنسىز ماڭقۇرت ئۇيغۇر ۋاستىلىق بولسىمۇ بىزنى دۈشمهندىن بهتتهر تاالپهتكه ئۇچرىتااليدۇ).
   بۇ تهبىرگه قارىغاندا ، مۇھاجىرهتتىكى بارلىق ئۇيغۇرالر « خائىن » كاتېگورىيىسىگه كىرىپ كېتىدۇ . چۈنكى
دۆتلۈك ئىنتايىن خهتهرلىك ۋه قورقۇنچلۇق ئىللهت بولۇپ ، بۇ ھهقته داڭلىق گېرمانىيه ئالىمى ئاالھىده

توختالغان بولۇپ ، تۆۋهندىكى بىر جۈمله خۇالسىسى ئۇيغۇرالرنى چوڭقۇر ئويالندۇرۇشى الزىم :
 

( 2 ) :  دۆتلۈك يامانلىقتىن بهكرهك خهتهرلىك دۈشمهندۇر
 

 گېرمانىيهلىك مهشھۇر تېئولوگ بونخوففېر (1906~1945، ناتسىستالر تهرىپىدىن تۈرمىگه تاشالنغان ۋه شۇ
يهرده ئۆلتۈرۈلگهن)نىڭ تۈرمىده يازغان كىتابىدا مۇنداق مهزمۇنالر بار:

دۆتلۈك يامانلىقتىنمۇ بهكرهك خهتهرلىك دۈشمهندۇر. سىز يامانلىققا قارشى تۇرااليسىز، ئۇنىڭ ئهپتى-
بهشىرىسىنى ئېچىۋېتهلهيسىز ياكى كۈچ-قۇدرىتىڭىز ئارقىلىق ئۇنىڭدىن مۇداپىئه كۆرهلهيسىز. يامانلىق
ھهرۋاقىت ئۆزىنى ھاالك قىلىشنىڭ ئۇرۇقىنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن. ئهمما دۆتلۈكتىن مۇداپىئه كۆرۈش
ئهسال مۇمكىن بولمايدۇ. دۆتلۈككه نىسبهتهن قارشىلىق ۋه كۈچ-قۇدرهت ھېچنىمىگه ئهسقاتمايدۇ. ئۇ

ھهرگىزمۇ ئىنسانىي ئهقىلگه بويسۇنمايدۇ. 
 دۆتلۈككه نىسبهتهن ئېيتقاندا ، پاكىت بىلهن ئۆزىنىڭ بىر تهرهپلىمه قارىشى توقۇنۇشۇپ قالسا، بۇنداق
پاكىتقا  ئىشىنىشنىڭ ھاجىتى يوق، ئهگهر ئۇ پاكىتنى ئىنكار قىلىش ئهسال مۇمكىن بولمىسا، ئۇنداقتا بۇ

پاكىتنى چوقۇم ئايرىم ئهھۋال دهپ ئېتىبارغا ئالماسلىق الزىم. 
شۇڭا زوراۋانالرغا سېلىشتۇرغاندا دۆتلهر ھهردائىم ئۆزىچه كۆرهڭلهپ يۈرۈشىدۇ. 

كېسىپ ئېيتااليمىزكى، دۆتلۈك ھهرگىزمۇ ئهقلىي كهمتۈكلۈك ئهمهس، بهلكى بىر ئهخالقىي كهمتۈكلۈكتۇر.
بهزى كىشىلهرنىڭ زېھنىي قۇۋۋىتى ناھايىتى يۇقىرى، ئهمما ئهمهلىيهتته دۆتتۇر. بهزى كىشىلهرنىڭ زېھنىي
قۇۋۋىتى تۆۋهنرهك، ئهمما ھهرگىزمۇ دۆتلهردىن ئهمهس. دۆتلۈك تۇغما بولماستىن، بهلكى كېيىن يېتىلدۈرۈلگهن.
مهلۇم مۇھىت ئاستىدا بهزىلهر ئۆزىنى دۆت قىلىپ يېتىشتۈرىدۇ ياكى باشقىالرنىڭ ئۆزىنى دۆتلهردىن قىلىپ
چىقىشىغا يول قويىدۇ . ( ئۇيغۇرالر يېقىنقى ئۈچ ئهسىردىن بېرى ھهم ئۆزىنى ئۆزى دۆت قىلىپ يېتىشتۈردى .
ھهم دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن سىجىل ۋه سېستىمىلىق ھالدا دۆتلهردىن قىلىپ سۈنئىي يېتىشتۈرۈلۈپ

چىقىلدى ) . 
   دۆتلهر ئادهتته ناھايىتى جاھىل بولۇشى مۇمكىن، ئهمما بىز بۇ تۈپهيلى ئۇالرنى مۇستهقىللىققا ئىگه ئىكهن
دهپ خاتا ئويالپ قالماسلىقىمىز كېرهك. ئادهتته دۆتلهر بىلهن پاراڭالشقىنىڭىزدا ئالدىڭىزدا تۇرغان كىشىنىڭ
ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ ئۆزى ئهمهس، بهلكى بىر تاالي شوئار دۆۋىسى ياكى شۇنىڭسىمان بىر نهرسىلهر ئىكهنلىكىنى
ھېس قىلىسىز. بۇ نهرسىلهر ئۇنى كونترول قىلىش قۇدرىتىگه ئىگه. ئهمهلىيهتته ئۇ باشقىالر تهرىپىدىن
ئازدۇرۇلغان، ئهقىل كۆزى ئېتىلگهن، ئۇنىڭ ئادىمىيلىكى ئىزچىل باشقىالر تهرىپىدىن پايدىلىنىلغان،
دهپسهنده قىلىنغان. قاچانكى ئۇ ئۆز ئىرادىسىنى خاالپ باشقىالرغا تاپشۇرىدىكهن، ئۇ يېتهلمهيدىغان

يامانلىقنىڭ چهك-چېگرىسى مهۋجۇت بولمايدۇ. ئهمما ئۇ  بۇ يامانلىقالرنى مهڭگۈ تونۇپ يېتهلمهيدۇ. 
   بىزنىڭ ھۆكۈمرانلىرىمىز كىشىلهرنىڭ مۇستهقىل ۋه ئۆتكۈر تهپهككۇرغا ئىگه بولۇشىنى ئهمهس، بهلكى
دۆتلهردىن بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. ( بۇ قۇرالرنى ئوقۇۋاتقىنىمىزدا ۋهتهن خائىنلىرى ۋه مىللىي مۇناپىقالرنىڭ
ھهقىقىي ئىستىكى بىلهن تاشقى دۈشمهنلهرنىڭ مۇددىئاسىنىڭ بىردهك ئىكهنلىكىنى بايقايمىز . ۋهتىنىمىزده
108 يىلدىن بېرى داۋام قىلىۋاتقان ئاتالمىش نادانلىقتا قالدۇرۇش سىياسىتى ئهمهلىيهتته دهل دۆتلهشتۈرۈش

ئىستراتېگىيىسىنىڭ يۇقىرى پهللىسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ ) . 
    خهقلهر  ھهر قانچه  ئهۋلىيا  بوپكهتسۇن ، ھهتتا  پهيغهمبهر ئهۋالدى بوپكهتسۇن ، بىزنىڭ ھهممه ئىشىمىزنى 



بىزدهك ئهتراپلىق ۋه تولۇق كۆرۈپ يېتهلمهيدۇ . شۇڭا چىقارغان خۇالسىلىرى ۋه دىئاگنوزلىرىمۇ بىزگه ماس
كهلمهي قالىدۇ . شۇڭا ئىچكى ئهھۋالىمىز ۋه ماماتلىق مهسىلىمىز ھهققىده ھېچكىمنىڭ كۆزى بىزدهك
كۆرمهيال قالماي ، ھېچكىم مهسىلىنى بىزنىڭ ئهڭ ئالىي مىللىي مهنپهئهتىمىز ۋه مىللىي ئىرادىمىزنى
يېگانه ئۆلچهم قىلىپ ئويلىمايدۇ . دېمهك بىز ئۆزىمىزنىڭ مهسىلىسىگه ، مىللىي تارىخىمىزغا ، داڭلىق
تارىخىي شهخسلىرىمىزگه « قارغۇ » ياكى « يهكچهشمه » كۆز بىلهن بىر تهرهپلىمه خاھىش بىلهن بېقىش
ئهمهس ، بهلكى بىجىرىم ۋه ساغالم كۆز بىلهن بېقىشىمىز الزىم . شۇندىال مهسىلىنىڭ ماھىيىتى
روشهنلىشىدۇ . يهنى بىز يۇقىرىقى مهسىلىلهرده ئۆزگىلهرنىڭ كۆزى ۋه مهنپهئهتى بىلهن ئهمهس ، بهلكى ھهر
ۋاقىت ئۆزىمىزنىڭ كۆزى ۋه ئهڭ ئالىي مىللىي مهنپهئهتىمىزنى ئۆلچهم قىلىپ تۇرۇپ باھا بېرىشىمىز كېرهك .

 
بىرىنچى  بۆلۈم: خائىنلىق ۋه ئۇنىڭ ئۇيغۇرالرغا بولغان مۆلچهرلىگۈسىز ئېغىر زىيىنى 

 
   قهدىمدىن ھازىرغىچه «خائىن» سۆزى ۋهتهنگه ۋه مىللهتكه ئاشكارا ھهم يوشۇرۇن ئاسىيلىق قىلىپ كهلگهن
كىشىلهرگه قارىتىلىپ كهلگهن بىر سۈرلۈك ۋه يىرگىنىشلىك ئاتالغۇ بولۇپ ، ھهر تۈرلۈك مهينهتچىلىكلهر ۋه

ھىله - مىكىرلهر كۆپىيىپ كهتكهن ھازىرقى زامانىمىزدا ئۇنىڭ ئۇقۇم دائىرىسى تېخىمۇ كېڭىيىپ كهتكهن.
زامانىمىزدا «خائىن» سۆزى ۋهتهن ۋه مىللهتكه ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغاننىڭ سىرتىدا،
مۇناپىقالرنى، چېقىمچىالرنى، ئۆز مىللىتىنىڭ زىيىنىغا چاپىدىغان غالچىالرنى، ساتقۇنالرنى ۋه ھهقىقهتكه كۆز

يۇمغۇچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
  خائىنالر — ۋهتهن ۋه مىللهتنىڭ سۆڭىكىنى  غاجايدىغان اللما ئىتالر ، يىلىكىنى شورايدىغان تۇلۇم
چاشقانالر، مىللهتنىڭ گۆركارلىرى ، خهلقنىڭ ئىززىتىنى دهپسهنده قىلغۇچى ۋه ئۆز قان - قېرىنداشلىرىنىڭ
باشلىرىنى بېسىمدارالرغا ۋه تاجاۋۇزچى باندىتالرغا قوشقولالپ سۇنغۇچى ھارامزاده ئهبلهخلهردۇر . يېقىنقى 70
يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر مىللىتىدىكى خائىنالر تهبىقىسى ۋهتهنده ئاساسلىقى زور كۆپچىلىك قىپقىزىل
يازغۇچىالر ۋه شائىرالرنى، قارا قورساق ۋه جان باقار موللىالرنى، ھوقۇق بىلهن مهنسهپ ئۈچۈن ھهر
نهرسىسىدىن ، ھهتتا ئىپپهت - نومۇسلىرى بىلهن خوتۇن - قىزلىرىدىن كېچىدىغان ئاچكۆز ۋه نومۇسسىز
ئهمهلدارالرنى، مهنسهپ ۋه پۇل تهمهسىده ئۆز مىللىتىنى سېتىشنى كهسىپ قىلىۋالغان غالچىالر ، پۇل ئۈچۈن
خهلقىنىڭ مىللىي مهۋجۇتلۇقى ۋه يهرلىك ئىقتىسادىي كۈچىنى ۋاكالىتهن يوقاتقۇچى قىزىل بايالر ، قىزىل
ئىشچى - خىزمهتچىلهر ۋه دېھقانالر قاتلىمىدىكى بىر قىسىم تېگى پهس چېقىمچى ۋه تۆھمهتخور كاززاپالرنى
ئۆز ئىچىگه ئالغان بولسا ، مۇھاجىرهتتىكى ئۇيغۇر جهمئىيىتىده تېخىمۇ يوشۇرۇن نىقاپلىق ۋه كېلىپ
چىقىشى سىرلىق بولغان تاالي مىللىي مۇناپىقالر ساماندهك كۆپ بولۇپ ، ئۇالر ئاساسلىقى مۇھاجىرهتتىكى
خهلقىمىزنىڭ ئاقساقاللىرى ، لېدىرلىرى ، زىيالىلىرى ، دىنىي زاتلىرى ، پۇلدار - بايلىرى ، ئاۋام ئارىسىدا
مهلۇم دهرىجىده تهسىرى بار جامائهت ئهرباپلىرى قاتارلىق خهلقىمىزنىڭ تهقدىرى ۋه سىياسىي ئىستىقبالىغا
تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان داڭلىق كىشىلهر ئهتراپىغا قان شورىغۇچى پاشىالردهك ۋه چىۋىنلهردهك زىچ
مهركهزلهشكهن . بهلكىم ئۇالر ئاللىبۇرۇن يۇقىرىقى مىللىي ، دىنىي ۋه سىياسىي تونالرغا ئورۇنۇۋېلىپ ،
ھهرىكهتكه ئۆتۈپ بولغان بولۇشىمۇ مۇمكىن . ئهمما ھهر قانداق نهرسىنىڭ ئاالھىدىكى ، خۇسۇسىيىتى ۋه
ئۆزگهرمهس سۈپىتى بولغاندهك ، ئۇالرنىڭمۇ ئۆزگهرمهس ۋه ئاۋامدىن يوشۇرالماس تۈپ خاراكتېرلىرى ۋه
سۈپهتلىرى ئاسماندىكى تولۇن ئايدهك ئوچۇق بولۇپ ، ئومۇمىي مهدهنىيهت سهۋىيىسى خېلىال تۆۋهن بولغان
خهلقىمىز خۇددى « نامازشام قارىغۇلىرى » غا ئوخشاش ئۇالرنى ئېنىق كۆرهلمهيدۇ . شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ
ئاالھىدىلىكى ۋه ئۆزگىچىلىكىنى بىلىش ئۈچۈن تۆۋهندىكى بىر جۈملىنى ئوقۇپ چىقىپ ، شۇ فورمۇال بىلهن

سۈپهتلهنگۈچىنى قىينالمايال بىلىۋالغىلى بولىدۇ :
    « ۋهتهن خائىنلىرى ۋه مىللىي مۇناپىقالر ھهممىسىال بىردهك شهخسىي مهنپهئهتىنى ، شهخسىي غۇرۇرىنى،
ئېھتىياجىنى ، ئاتاق - ئابرۇيىنى ،  خاھىشىنى ، شهخسىي پىكرىنى، شهخسىي  ئارزۇسىنى ،  شهخسىي  قارى-
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شىنى، مىللهتنىڭ نام - ئابرۇيىدىن، ئېھتىياجىدىن ، ئىستىكىدىن ، مىللىي ئارزۇسىدىن ، مىللىي غۇرۇرىدىن
، مىللهتنىڭ تهقدىرىدىن ۋه ئالىي مىللىي مهنپهئهتىدىن ئۈستۈن قويۇۋالىدىغان تېگى پهس ۋه نومۇسسىز
ئهبلهخلهردۇر . بۇنداق خاراكتېر ۋه سۈپهتلهرگه ئىگه بولغان ئىپالس مهلئۇنالر بىردهك قۇتلۇق ، پاك ۋه ھهققانىي
مهسىلىمىزنىڭ تىزگىنىنى ۋه ئالىي سىياسىي تهقدىرىمىزنى نهچچه ئهۋالد قان - قهرزگه بوغۇلغان مهينهت
باندىتالر  ، ئاتالمىش دېموكراتىك دۈشمهنلهر ۋه باشقا شهيتاندهك سهمىمىيهتسىز ۋه رهزىل دۇنياۋى ئۇيغۇر
دۈشمهنلىرىنىڭ قولىغا قوش قولالپ تۇتقۇزۇپ قويۇش ئۈچۈن تىنىمسىز ھهرىكهت قىلىدۇ . مهيلى ئۇالر « دهرهخ
كېسىدىغان پالتىالرغا ياغاچ ساپ » بولغانلىقلىرىنى ئاڭقىرالىسۇن ياكى ئاڭقىرالمىسۇن ، قىلمىشلىرىدىن
يانماي ۋه تۆۋه قىلماي ، كهچۈرۈلمهس جىنايهتلىرى ۋه خىيانهتلىرىده داۋام قىلىۋهرسه ، ئۇنداقتا ئۇالر  21 -
ئهسىردىكى ئهڭ كهچۈرۈلمهس ۋهتهن خائىنلىرى ، ئهبهدىي لهنهتكه دۇچار بولىدىغان ئىبرهتلىك مىللىي

مۇناپىقالر ۋه تارىخىي جىنايهتچىلهردۇر ! » .
 

( 1 ): خائىنلىق - قېنى ، گېنى ۋه تېگى پهسلىكتۇر ! 
 

   20 - ئهسىرنىڭ مهشھۇر ئىسالم مۇتهپهككۇرى ئهلالمه مۇھهممهد غهززالى ، خائىنلىق ۋه ئۇنىڭ رهزىللىكى
ھهققىده يهنه مۇنداق دهپ يازغان:«خائىنلىق بىر خىل رهزىل قىلمىش. ئۇنى روھىيىتى ۋه مهنىۋىيىتى
بۇلغانغان، روھى كور، نهپسانىيهتچىلىك ئىدىيىسى كۈچلۈك، ئىنتايىن تېگى پهس ئادهملهر سادىر قىلىدۇ .
ئىسالمنىڭ نهزىرىده خائىنلىقنىڭ گۇناھى مۇناپىقلىق ۋه كاپىرلىقنىڭ گۇناھىدىن ئېغىر ئىكهنلىكىده شهك
يوق. قۇرئان كهرىمىده:«خىيانهتكه ئادهتلهنگهن، گۇناھقا چۆمگهن كىشىنى ئالالھ ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇ»
دهپ كهلگهن. ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىزمۇ بىر ھهدىسته: «ئالالھ بىرهر بهندىسىنى ھاالك قىلماقچى بولسا،
ئۇنىڭدىن ھايانى سۇغۇرۇپ ئالىدۇ، ئۇنىڭدىن ھايا سۇغۇرۇپ ئېلىنغاندىن كېيىن، ئۇ ھهر كىمنىڭ نهپرىتىگه
ۋه غهزىپىگه اليىق بىرى بولۇپ قالىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۇنىڭدىن ئامانهت يوقىلىدۇ، ئۇنىڭدىن ئامانهت
يوقالغاندىن كېيىن، ئۇ ھهمىشه خىيانهت قىلىدىغان ماھىر خائىنغا ئايلىنىپ قالىدۇ، ئۇ خائىنغا
ئايالنغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن رهھىم _ شهپقهت يوقىلىدۇ، ئۇنىڭدىن رهھىم _ شهپقهت يوقالغاندىن كېيىن، ئۇ
كىشى لهنهتكهردىگه ئايلىنىدۇ، ئۇ لهنهتكهردى بولغاندىن كېيىن، ئىمان ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىدۇ» دهپ
ئالدىن ئاگاھالندۇرغان . خائىنالر مهيلى ئۆزىنىڭ قهۋم - قېرىنداشلىرى، مهيلى ئۆزلىرى ئىشلىگهن
خوجايىنلىرى تهرىپىدىن بولسۇن ھهرگىزمۇ ياخشىلىققا ئېرىشهلمهيدۇ. چۈنكى خائىن - مىللىتىدىن تانغان
تېگى پهس تۇزكور بولغانلىقتىن، ئۇنى باشقىالر ئهمهس، ئۆزىنىڭ قوۋم - قېرىنداشلىرىمۇ سۆيمهيدۇ. ئۇنىڭدىن
نهپرهتلىنىدۇ. مۇنداق خائىنالرنى ئىشلهتكهن خوجايىنلىرىمۇ ئۇالرغا ئىشهنچ قىلمايدۇ، سۆيمهيدۇ، ۋاپا
قىلمايدۇ، ئاخىرى ئۇالرنى ئۇجۇقتۇرۇپ تۈگىتىدۇ. چۈنكى ئۆزىنىڭ قوۋم - قېرىنداشلىرىدىن تانغان، ئۆز
مىللىتىنى قىرغىن قىلغان ، ئۇالرنىڭ زىيىنى ئۈچۈن ياۋالرغا ئىشلىگهن خائىنالرنى ئىشلهتكهن خوجايىنالرمۇ
ئۇالرنىڭ ۋاپاسىزلىقىنى، تۇزكورلۇقىنى، ۋاقتى كهلسه ئهجنهبىي خوجايىنلىرىنىمۇ سېتىپ قويىدىغانلىقىنى
ياخشى بىلىدۇ - ده، ئۇالرغا ۋاقتىنچه ئىنئامالرنى قىلىپ تۇرۇپ پهپىلهپ خىزمهتلىرىگه سېلىپ بولۇپال ،
ئاستىرتتىن ئۇالردىن قۇتۇلۇشنىڭ كويىغا كىرىدۇ. دۇنيادا خائىندهك پهسكهش، زىيانكار، نومۇسسىز ۋه ئهخمهق
مهخلۇق بولمىسا كېرهك. چۈنكى ئۇ مىللىتىنىڭال ئهمهس، ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ گۆرىنى ئۆز قولى بىلهن

كواليدۇ ئهمهسمۇ؟!»
 

( 2 ) : ئۇيغۇرالردىن چىققان خائىنالرنىڭ زىيىنىمۇ ئاز بولمىغان
 

    مهرىپهت تور بېكىتىده ئېالن قىلىنغان نوپۇزلۇق ماقالىلهرنىڭ بىرىده، ئۇيغۇر زىيالىلىرىدىن مهلۇم بىرىنىڭ
بۇ ھهقته مۇنداق دهپ يازغانلىقى قهيت قىلىنغان: «مۇناپىقلىق ئهنه شۇنداق تېگى پهسلىك ۋه ئۇچىغا چىققان
رهزىللىكتۇر. ئۇيغۇر مىللىتىدىن چىققان، تېگى پهس، رهزىل خائىنالرنىڭ خهلقىمىزگه سالغان زىيانلىرى ئاز
بولمىغان.  مهسىلهن:  مىالدىيه 9 - ئهسىرده  ئۇيغۇر  دۆلىتىنىڭ  يىمىرىلىپ  تاشلىنىشىغا ئۇيغۇر  دۆلىتىنىڭ 



قاغانلىق سارىيىدىكى بىر قىسىم خائىن، مۇناپىقالرنىڭ پۈتۈن مهخپىيهتلىكلهرنى قارشى تهرهپكه يهتكۈزۈپ
قويۇش ئارقىلىق ئۆز دۆلىتىگه خىيانهت قىلغانلىقى سهۋهب بولغان. شۇنداقال سهئىدىيه خانلىقىنىڭ
يىمىرىلىپ قالماقالرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كېتىشىدىمۇ، مهنسهپ تهمهسىده دۈشمهنگه سېتىلىپ كهتكهن قورچاق
ئافاق خوجا باشچىلىقىدىكى مۇناپىقالرنىڭ خائىنلىقى ئاساسلىق رول ئوينىغان. ھازىرمۇ بۇ خىلدىكى

مۇناپىقالرنىڭ خهلقىمىزگه بولغان زىيانكهشلىكى داۋام قىلماقتا » .
   بۇرۇنالردا ۋهتىنىمىزده تاجاۋۇزچى باندىتالر ۋه ئىشغالچى بېسىمدارالرنىڭ ئازراق ئىنئامىغا ئالدىنىپ ئۆز
خهلقىنى ئۇالرغا تۇتۇپ بېرىدىغان، قورسىقى يوغىناپ قالغان ئايالالرنى پىالنلىق تۇغۇتنىڭ غالچىلىرىغا
چېقىپ قويىدىغان، بىرهر ئادهمنىڭ بالىالرنى ئالالھنى ۋه رهسۇلۇلالھنى تونۇتقانلىقىنى بىلىپ قالسا
ساقچىالرنى باشالپ كېلىدىغان، خهلقىم، مىللىتىم دېگهنلهرنىڭ كاللىسىنى زالىمالرغا سوۋغات قىلىدىغان
ھايۋان مىجهز خائىنالر، ساتقۇنالر ۋه مۇناپىقالر كۆپلهپ ئوتتۇرىغا چىقىپ ، خهلقىمىزنى يىلالپ زار - زار
يىغالتقان بولسا ، مانا ئهمدىلىكته ئۆزىنىڭ كونا شهخسىي ئۆچلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن دۈشمهنگه ئىختىيارىي
غالچا بولۇپ ، بۇرۇنقى بارلىق كۆزىگه سىغمىغان كىشىلهرنى ھهر خىل بهتنام ۋه تۆھمهتلهر بىلهن
چېقىشتۇرۇپ ، ئۇالرنى جازا الگىرلىرىدا تىل بىلهن تهسۋىرلىگۈسىز ھهر خىل ئېغىر خورلۇقالر ۋه
دهپسهندىچىلىكلهرگه دۇچار قىلغاننى ئاز دهپ ، ئۇالرنىڭ يىگىرمه - ئوتتۇز يىلالپ ناھهق تۈرمىلهرگه
قامىلىپ ھاياتىنىڭ مهنىسىنى يوقىتىشىغا ، ھهتتا ئۆلۈمىگه سهۋهپ بولۇۋاتقان مهلئۇنالرنىڭ سانى
ساناقسىز ، زىيىنى مۆلچهرلىگۈسىز ئېغىر بولماقتا . بولۇپمۇ جازا الگىرلىرىدىكى ئۇيغۇر خانىم - قىزلىرىنى
خالىغانچه ئاياغ - ئاستى قىلىدىغانالرنىڭ يهنىال ئۇيغۇر زۇۋانلىق خىتاي روھلۇق ، تاشقى شهكلى ئۇيغۇر ،
ئىچكى مهنىۋى دۇنياسى پۈتۈنلهي خىتايلىشىپ كهتكهن ئىپالس ۋه نومۇسسىز توڭگۇزالر ئىكهنلىكى بىزنىڭ
يۈرهكلىرىمىزنى مۇجۇپ تاشلىماقتا . بۇنداق غالچىالرنىڭ بارلىق جىنايى قىلمىشلىرىنى تىل بىلهن
تهسۋىرلهشمۇ ئاسان ئهمهس . مۇھاجىرهتته ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ يۇقىرىقى خورلۇق ۋه خارلىقالرنى ئۈزۈل -
كېسىل تۈگىتىش ئۈچۈن ئومۇميۈزلۈك ھهرىكهتكه كېلهلمهي ، تېخىچه بىر - بىرىنى باھاالپ ، قارىالپ ، قۇرۇق
نام - ئاتاق تالىشىپ ، « بهڭگىلهرنىڭ خىيالى » دىكى ۋهقهلىككه ئوخشاش تېخى قولىدا بولمىغان مهۋھۇم
نهرسىلهرنى ۋه مهۋھۇم مهنسهپلهرنى تالىشىشتىن باشقا « قابىلىيىتى » بولماسلىقى، بۇ ئاز كهلگهندهك بىر
قىسىم ئاتالمىش زىيالى ۋه دىپلوملۇق ئهرباپالرنىڭ ئاخىرى چىقماس قۇرۇق تاالش - تارتىش قوزغاپ ،
خهلقىمىزنى ئهخمهق قىلىپ ، ئاساسلىق دىققهتنى ھازىرقى ئاچچىق رېئاللىقتىن ئۇستىلىق بىلهن بۇرۇۋېتىپ،
ساددا ۋه نادان خهلقىمىزنى يا ئۆتمۈشتىكى شانلىق تارىخالر بىلهن مهست قىلىپ ، بۈگۈنكى ئاچچىق
رېئاللىقتىن ئۆزىنى قاچۇرۇشى ، ياكى ئهتىكى ئېنىق بولمىغان « مهۋھۇم پارالق كېلهچهك » نى پهش قىلىش
ئارقىلىق ئۆزىنى بۈگۈنكى زور مهسئۇلىيهتتىن قاچۇرۇپ ، خهلقنى بهزلهپ بىخۇتالشتۇرۇش رولىنى ئويناپ ،
دۈشمهن بىلهن پاراللېل ھهرىكهت قىلىۋاتقان ھالهتنى پهيدا قىلىۋاتقانلىقى ئادهمنىڭ قاتتىق غهزىپىنى
قوزغايدۇ . چۈنكى ھازىرقى ئۇيغۇرالر توردا بىر نهچچه سائهت سۆزلهپ قويغانغا ، ئايدا ، يىلدا نهچچه قېتىم
نامايىش قىلىپ ، چوڭ شوئار توۋالپ قويغانغا ئهھۋالىمىزدا قىلچه ئۆزگىرىش بولمايدۇ . ئۇنداقتا بىزگه
قويۇلىدىغان تهلهپ قانچىلىك ئېغىر ۋه چىڭ!؟ جامالىددىن ئافغانى ھهزرهتلىرى بۇ ھهقته مۇھاجىرهتتىكى
ئۇيغۇرالرغا شۇنداق ھۆكۈم قىلىدۇكى : « ۋهتىنى مۇنقهرزلىكته تۇرۇپ، كۈنده يېرىم سائهت ۋاختىنى
ئهھمىيهتسىز ئۆتكۈزۈش ياكى بىھۇده ئىشالر بىلهن ئىسراپ قىلىۋېتىش ۋهتهنگه خىيانهتتۇر !». شۇڭالشقا
مۇھاجىرهتتىكى ئۇيغۇرالر مۇشۇ خىل يۈكسهك روھ ۋه زور مهسئۇلىيهت بىلهن بېلىنى چىڭ باغالپ ھهرىكهتكه
ئۆتمىسه، كېلهچهكته تارىخىمىزدىكى ئهڭ كهچۈرۈلمهس ۋهتهن خائىنلىرى ۋه ئهشهددىي مىللىي مۇناپىقالرغا

ئايلىنىپ قالىدۇ .
 

ئىككىنچى بۆلۈم:  قهدىمقى زاماندىكى ئۇلۇغ ناملىرى مهڭگۈ مهدھىيلىنىپ تۇرىدىغان بۈيۈك داھىيلىرىمىزدىن يېقىنقى
زامانالردىكى ئهبهدىي لهنهتلىنىپ كېلىۋاتقان ۋهتهن خائىنلىرىغىچه  
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   تارىختا ئۇيغۇر خهلقىنى ماماتلىق پهيتلهرده ساقالپ قالغان « بوسات تېكىن » ، « ئاي ئوجرۇ» ، « كۆل
بىلگه قادىرخان » ، « بارچۇق ئارت تېكىن » ، « قوچقار تېكىن » ، « ئارسالن تېكىن » ، « سۇلتان ئاالئىددىن
ئهرهتنا » ، « مهھمۇد ۋه مهسئۇد ئاتا - باال يالۋاچالر» كهبى داھىيالر يېقىنقى 400 يىللىق تارىخىمىزدا قايتا
ئوتتۇرىغا چىقمىدى . بۇ 400 يىلدا ئۇيغۇر خهلقى ئهجداتلىرىدىن مىراس قالغان يۈكسهك مهدهنىيهت ۋه بۈيۈك

قهھرىمانلىق داستانلىرىغا تايىنىپ تۇرۇپ « ئۆزىنى ساقالپ كهلگهنىدى».
   دۇنيا تارىخىغا نهزهر سالساق ، نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ تارىخىدا ئۇالرنى قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلدۇرغان ، ئۇالرنىڭ
مهۋجۇتلۇقى خهۋپكه ئۇچرىغاندا ئۇالرغا ئۈمىد بهخش ئهتكهن ۋه يېڭى ھاياتلىققا ئېرىشىشىگه يول ئاچقان
لېدىرلىرى بولغان . مهسىلهن :  كونا گىرىكلهرگه ئىسكهندهر زۇلقهرنهيىن ، كونا موڭغۇلالرغا چىڭگىزخان ،
كونا ئورۇسالرغا ئىسكهندهر ياروسالۋ ، چاررۇسالرغا ئۇلۇغ پېتېر ، گېرمانالرغا بىسمارك ، فرانسۇزالرغا
ناپالېئون ، ئىنگلىزالرغا چېرچىل ئهنه شۇنداق لېدىرلهردىن ئىدى . شۇنىڭغا كۆره ، مۇشۇنداق لېدىرالرنىڭ
ئىش - ئىزلىرى ۋه ئىدىيىلىرى تىلالردا داستان بولۇپ ، خهلق تهرىپىدىن ئۇلۇغلىنىدۇ ۋه ھهتتا
ئىدېئالالشتۇرۇلىدۇ. ئۇالرنىڭ نامى مهڭگۈلۈك قىلىنىدۇ . بۇ بىر سىمۋوللۇق جهريانىدۇر. خهلق بۇنداق لېدىر
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنىڭ مهنىسىنى قايتا - قايتا چايقاپ ئاكتىپاليدۇ ، كوللېكتىپالشتۇرىدۇ .(
تهۋهلىك تۇيغۇسىغا ئېرىشىدۇ ) ھهم ئۇ نامايان قىلغان قىممهتلهرنى ئىچكىيلهشتۈرىدۇ.  ئۆزىنى ئۇنىڭغا

پهخىر ، ھۆرمهت ۋه ئۇلۇغالش بىلهن باغاليدۇ
   قهدىمكى زاماندىكى بىر قىسىم خوشنا ئهللهرنىڭ تارىخىغا نهزهر سالساق ، قىتان، جۇرجىت ۋه موڭغۇلالرنى
قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلدۇرغان ، ئۇالرنىڭ مهۋجۇتلۇقى خهۋپكه ئۇچرىغاندا ئۇالرغا ئۈمىد بهخش ئهتكهن ۋه يېڭى

ھاياتلىققا ئېرىشىشىگه يول ئاچقان قابىل داھىيلىرى ( لىدېرلىرى) ئوتتۇرىغا چىققان  . 
   قىتانالردىن يوللۇغ ئاپاگې ( ئاپوجى ) تارىختا قىتان دېگهن بىر قهۋمنى دۇنيا تارىخىغا قوشۇپ، 200 يىللىق
سهلتهنهتكه ئۇل سالغان. ئهمما قىتانالرنىڭ مهدهنىيهت ئاساسى ئاجىز بولغاچ ، ئۇالر تېزال شىمالدىكى

جۇرجىتالرغا ۋه سېپىل ئىچىدىكى خىتايالرغا سىڭىشىپ كهتتى .
    جۇرجىتالردىن ئاگۇدا چىقتى . ئۇنىڭ غهيرىتى بىلهن تارىختا « ئالتۇن خانلىقى » دهپ ئاتالغان جۇرجىت
دۆلىتى پهيدا بولدى . ھهتتا بۇ خانلىق 1616 - يىلى قۇرۇلغان « كېيىنكى ئالتۇن خانلىقى » نىڭ ئاساسى
بولۇپ قالدى . مهزلۇم جۇرجىتالر قىتانالرنى يوقىتىپال ، ئۆزىلىرى ئهڭ چوڭ زالىمغا ئايلىنىپ ، 1114 - يىلى
ئاگۇدا تىكلىگهن سهلتهنهتنى 1214 - يىلدىن باشالپ، ئۆزلىرى قاتتىق ئېزىپ كهلگهن موڭغۇلالرنىڭ يېڭى
قاغانى چىڭگىزخانغا تارتقۇزۇپ قويۇشقا باشلىدى. جۇرجىتالر 1236 - يىلى ئۆگهدهيخان زامانىدا مۇنقهرز
بولۇپ ، سېپىل ئىچىدىكىلىرى خىتايالرغا سىڭىپ كهتتى . مانجۇرىيهده قالغان قالدۇقلىرى كېيىنچه
موڭغۇلالردىن قۇتۇلۇپ، مىڭ سۇاللىسىنىڭ قوللىشىدا كېيىنكى مانجۇالر نامىدا تارىخ سهھنىسىگه قايتا

چىقتى . 
    نۇرخاچ ئاساس سالغان مانجۇرالر 1644 - يىلى سهددىچىندىن كىرگهندىن كېيىنال تېز سۈرئهتته
خىتايالشتى.1916 - يىلى خىتايدىكى بهش مىللهتنىڭ بىرى ھېساپالنغان مانجۇرالر 1949 - يىلدىن باشالپ

1959 - يىلغىچه تولۇق يوق قىلىندى. ھازىر ئۇالرنىڭ خىتايالردىن ھېچبىر پهرقى قالمىدى .
   موڭغۇلالرنىڭ بوۋىسى دهپ ئېتىراپ قىلىنغان، بىر قىسىم تارىخچىالر تهرىپىدىن « بايانچۇر » قاغان ئۆزى
شۇ دهپ قارىلىۋاتقان بۇزهنجۇرخان ئوغلى قايدۇدىن تۆت ئهۋالد ئۆتكهندىن كېيىن، 1125 - يىلى جۇرجىتالرنىڭ
قىتانالرنى يوق قىلغانلىقىدىن پايدىالنغان تۇنجى موڭغۇل قاغانى قابۇل قاغان 1127 - يىلى دۇنيا
سهھنىسىده تۇنجى موڭغۇل سهلتهنىتىنى تىكلىۋالغاندىن كېيىن ، موڭغۇلالر ئۇنىڭ ئوغلى ئامباغاينىڭ
دهۋرىده تېخىمۇ كۈچهيگهن . ھهتتا ئۇالر ئامباغاينىڭ نهۋرىسى تۆمۈرچىن ( داڭلىق چىڭگىزخان ) دهۋرىده
جاھاندىكى دهرىجىدىن تاشقىرى غايهت زور ئىمپېرىيهگه ئايالنغان . ئهمما موڭغۇلالرمۇ چىڭگىزخاندىن
كېيىن ، ئۆزلىرى تىزگىنلهپ تۇرغان خىتايالر ، ئهرهبلهر ، تۈركلهر ۋه قىپچاقالرغا سىڭىشىپ كهتتى . بولۇپمۇ
مهدهنىيهتته ئۇالرغا ئۇستاز بولغان ئۇيغۇرالر موڭغۇلالرنىڭ ئاساسلىق قهبىلىرىنى ئۆزىگه قوشۇۋېلىپ ، 13 -

14 - ئهسىرلهرده بىر مهھهل ئۇيغۇر دهۋرى ياراتتى .
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   ئۇيغۇرالر ماماتلىق پهيتلهرده قالغاندا بىز يۇقىرىدا بايان قىلغان ئۇيغۇر سهركىلىرى دانا ۋه يىراقنى
كۆرهرلىك بىلهن كهسكىن تهدبىر ۋه چاره قوللىنىپ ، مىللىي مهۋجۇتلۇقىمىزنى قوغداپ كهلدى . ئۇالرنى بىرمۇ

بىر سانىغىلى تۇرساق تېمىدىن يىراقالپ كېتىمىز .
   تولىمۇ ئهپسۇس ، يېقىنقى ئۈچ ئهسىرده رۇسالر ئىچىده بۈيۈك پېتىر ( 1672 - 1722 ) ئوتتۇرىغا چىقىپ ،
رۇسالرنىڭ كېيىنكى 300 يىلدا دۇنيا زومىگىرى بولۇشىغا ئۇل سالدى . گېرمانالردىن 18 - ئهسىرده فېرىدېرىك
چىقىپ، بارلىق تارقاق گېرمان قهبىلىرىنى « پىرۇسسىيه» نامىدا ئۇيۇشتۇرغان بولسا ، 19 - ئهسىرده چىققان
بىسمارك چىقىپ ، بارلىق ئۇششاق گېرمان تائىپىلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ ، ئىككىنچى ئىمپېرىيهنى قۇردى .

ئاندىن گېتلىر ئۈچىنچى ئىمپېرىيهنى قۇردى . مانا بۈگۈن گېرمانالر ياۋروپانىڭ پاراۋۇزى ۋه سهركىسى . 
   رۇسالردىن 18 - ئهسىرده بۈيۈك پېتىر چىقىپال، كهلگۈسى 300 يىللىق رۇسالر سهلتهنىتىگه ئاساس سالغان
بولسا ، فرانسۇزالر 19 - ئهسىرده بىر ناپولىئون چىقىرىپال ، ياۋروپانىڭ زومىگىرىگه ئايلىنىپ قالدى .

ئهنگلىيه بولسا بىر چېرچىل ئارقىلىقال دۇنيادىكى يوقىالي دېگهن تهسىرى ۋه كۈچىنى ساقالپ قالدى . 
  قارايدىغان بولساق ، بىزدىكى ئهڭ ئهجهللىك ئاجىزلىق قۇتلۇق ۋه شهرهپلىك كۈرىشىمىزنى شهخسىي
مهنپهئهتىمىز ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش ، ھهتتا شهخسىي خاھىشىمىز ئۈچۈن ئهزىز خهلقىمىزنى ،
ۋهتىنىمىزنى ۋه بارلىقىمىزنى قۇربانلىق قىلىپ خائىنلىق قىلىش ئىللىتى ھازىرغىچه ئىزچىل داۋام قىلماقتا. 
   بۇ ئهجهللىك ئاجىزلىق يالغۇز ئۇيغۇرالردىال ئهمهس ، بهلكى بارلىق تۈركىي خهلقلهرگه ئورتاق بولغان « جانغا
زامىن ئاجىزلىق » . ئهمما بىزدهك دۆلىتى بېسىۋېلىنغان ، دۈشمىنى كۆپ مىللهتكه نىسبهتهن تېخىمۇ شۇنداق .
چۈنكى بىزدهك قىممهت باھالىق تاۋارغا ئايلىنىپ قالغان خهلقنى سېتىپ خهجلهيدىغان مىللىي مۇناپىقالر
قهدهمده بىر ئۇچراپ تۇرىدۇ .  بىز بۇنى يورۇتۇش ئۈچۈن تارىختىكى بىر نهچچه ۋهكىل ۋه سىمۋول خاراكتېرلىق
خائىنالر ۋه مىللىي مۇناپىقالرنى مىسال ئالساقال ئهقىللىق خهلقىمىز ھازىرقى مىللىي مۇناپىقلىق ۋه
خائىنلىقنىڭ نېمىلىكىنى ، ئۇالرنىڭ قانداق ئهبلهخلهر ئىكهنلىكىنى ئاسانال چۈشىنىپ كېتهلهيدۇ ۋه ئۇالرنى

ئالهمگه سازايى قىلىپ ئىبرهت قىالاليدۇ .
 

( 1 ) : ئۇيغۇر تارىخىدىكى بىر قىسىم ۋهتهن خائىنلىرى ۋه ئهشهددىي مىللىي مۇناپىقالر : 
 

1 . تاڭ تهيزۇڭغا سېتىلغان ئاسىنا سىر : 
   مىالدى 582 - يىلى بىر پۈتۈن كۆكتۈرك قاغانلىقى ئىككىگه پارچىلىنىپ كهتكهندىن كېيىن ، شهرقىي ۋه
غهربىي تۈرك قاغانلىرى ئىزچىل قايتا بىرلىككه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈپ ، ئۆز ئارا ھۇجۇم
قىلىشىپ زىددىيهتنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋهتتى. بۇ ھال تاڭ سۇاللىسىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه كۈچىيىشىگه ئىجابىي
تهسىر كۆرسهتتى . ئاسىنا سىر ( ئاسىنا تۇر ) ئهسلىده غهربىي تۈرك قاغانى چۇلۇ قاغاننىڭ ئوتتۇرانچى ئوغلى
ئىدى . ئاسىنا سىرمۇ ئهنه شۇ قاغانالر قاتارىدا بىر مهزگىل غهربىي تۈرك قاغانى بولۇشقا مۇۋهپپهق بولدى .
ئهمما خهلق ئۇنى قوللىمىغاچقا ، كۆڭلى قاتتىق رهنجىگهن ئاسىنا سىر تۈركلهرگه قاغان بولۇشتىن تاڭ
تهيزۇڭغا تهسلىم بولۇپ ، ئۇنىڭ غالچىسى بولۇشنى ئهۋزهل بىلىپ ، 636 - يىلى لى شىمىنغا تهسلىم بولغان .
نهتىجىده تاڭ تهيزۇڭ ( لى شىمىن )ئۇنىڭ قولى ئارقىلىق سهددىچىندىن تهڭرىتاغقىچه بولغان بىپايان
ۋهتىنىمىزنى ئىشغال قىلغان . ئارقىدىنال ئاسىنا سىر 648 - يىلى 100 مىڭ ئهسكهر بىلهن تارىم ۋادىسىغا
بېسىپ كىرىپ ، كورال ، كۇچار، ئاقسۇ، قهشقهر ۋه خوتهن خانلىقلىرىنى بېسىۋېلىپ، داۋاملىق يۈرۈش قىلىپ
پهرغانىگه قهدهر بولغان بىپايان زېمىنلىرىمىزنى ئىشغال قىلغان . ئاسىنا سىر 650 - يىلى ئىشغالنى تامامالپ
، شۇ يىلى ئۆلگهن تاڭ تهيزۇڭنىڭ يېنىدا قوغدىغۇچى ئهرۋاھ بولىمهن دهپ 655 - يىلى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈپ بىلله
دهپنه قىلىنغان . ئۇ تهسلىم بولغاندىن كېيىنكى 29 يىل ئىچىده مهركىزىي ئاسىيادىكى بارلىق قېرىنداش
خانلىقالرنى مۇنقهرز قىلىپ ، شۇ يهرلىك بىر مىليوندهك ئۇيغۇرنىڭ قېنىنى ناھهق تۆككهن بولۇپ ، تارىختا
ئۇنىڭدهك سادىق غالچا چىقىپ باقمىغانىدى . ئۇنىڭ خائىنلىقىنىڭ بهدىلىنى خهلقىمىز تاكى 751 - يىلى

تاالستا تاڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرىنى يوقاتقانغا قهدهر 101 يىل جانلىرى ۋه قانلىرى بىلهن ئېغىر تۆلىگهن .
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2 . ئۇيغۇر قاغانلىقىنى ئاغدۇرغان قۇلۇق باغا : 
   744 - يىلى قۇرۇلۇپ ، 756 - يىلى تاڭ سۇاللىسىنى يۆلهپ ، 762 - يىلدىن باشالپ ئۇنى بېقىندى قىلىۋالغان
ئۇيغۇر قاغانلىقى 823 - يىلى تارىختىكى ئهڭ كېڭهيگهن ئالتۇن دهۋرگه كىرىپ ، كورىيهدىن ھازىرقى تاالس ۋه
ئىسسىقكۆل ۋادىلىرىغىچه ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ، بۇ جايالردىكى قارلۇقالرغا « يابغۇ » ئۇنۋانىنى بېرىپ ،
قايتىدىن بېقىندۇرغان . قارلۇقالرنىڭ غهربىي قىسمى ئهسلىده ئهرهبلهر بىلهن بىرلىشىپ 751 - يىلى تاڭ
سۇاللىسىنى تاالس ئۇرۇشىدا مهغلۇپ قىلغاندىن كېيىن ، شهرقىي قىسمىمۇ 756 - يىلى ئۇيغۇر قاغانلىقىدىن
يۈز ئۆرۈپ غهرپكه قېچىپ كېلىپ ، مۇستهقىل بولۇۋالغان ئىدى . بىراق قاغان چىقىدىغان « ياغالقار » ئۇرۇقى
بىلهن، ۋهزىر چىقىدىغان « ئادېز » ئۇرۇقى ئارىسىدىكى تهخت تالىشىش ئۇرۇنۇشلىرى 825 - 832 - يىلالردا
ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ نوپۇزى ۋه ھهيۋىسىنى ئاجىزالشتۇرۇپ قويغان . نهتىجىده قارلۇقالر قايتىدىن
بۆلۈنۈپ چىققان . ئارقىدىنال 836 - يىلى ئاناساي دهريا بويىدىكى قىرغىزالرمۇ ئىسيان كۆتۈرۈپ مۇستهقىل
بولۇۋالغان . خىتايالشقان تاڭ سۇاللىسىسى ئۇيغۇر قاغانلىقىنىڭ تهسىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن باشقا بارلىق
قهبىلىلهرنى يوشۇرۇن كۈشكۈرتۈپ مهقسىتىگه يهتكهن . ئاقىۋهت 839 - يىلى ئۇيغۇر قاغانلىقى پايتهختى
ئوردۇبالىقدا ئالدى بىلهن سىياسىي ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، 832 - يىلى ئۆلتۈرۈلگهن قازار قاغاننىڭ ئورنىغا
قاغان بولغان ئىنىسى قۇت تېكىن قاغان ئۆلتۈرۈلۈپ ، كىچىك تېكىن قاغان بولغان . ھاكىمىيهتنى
ياغالرقارالردىن چىققان ھهربىي ۋهزىر قارا بولۇق تىزگىنلىگهن . شۇنداق قىلىپ قاغانلىق قايتىدىن ياغالقارالر
قولىغا قايتىپ كهلگهن . بىراق بۇرۇنقى ئادېز ئۇرۇقىدىن بولغان ھهربىي ۋهزىر قۇلۇق باغا قىرغىزالر ئارىسىغا
قېچىپ بېرىپ ، بارلىق دۆلهت مهخپىيهتلىرى ۋه سىرالرنى ئاشكارىالپ ، ئۇيغۇر قاغانلىقىنى ئاغدۇرۇش ئۈچۈن
ھهرىكهتكه ئۆتكهن . ئۇنىڭ ئۈستىگه شۇ يىلى قىشقا تارىختا كهم كۆرۈلگهن جۇت - شىۋىرغانلىق ھاۋارايى
كۆرۈلگهن . بۇ ھال مىليونلىغان چارۋىالر ۋه ئادهملهرنىڭ ئۆلۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان . قاتتىق جۇت
ئاپىتىده ئىڭراۋاتقان ئۇيغۇر قاغانلىقى 840 -  يىلى 200 مىڭ قىرغىز قوشۇنىنى باشالپ كهلگهن ۋهتهن
خائىنى ۋه مىللىي مۇناپىق قۇلۇق باغا قولىدا مۇنقهرز بولغان . قىرغىزالر قاغانلىقنى يىقىتقاندىن كېيىن ،
شهرقىي ئۇيغۇرالر ئۈچ لىنىيه بويىچه غهربىي ئۇيغۇرالر ۋه قارلۇقالر ئارىسىغا كۆچۈپ كېلىپ ، ئارقا - ئارقىدىن

يهنه ئىككى خانلىق ، بىر قاغانلىق قۇرۇپ چىققان . خائىن قۇلۇق باغامۇ ۋاقتىدا يىغىشتۇرۇلغان.
 

3 . قاراخىتايالرنى چىلالپ كهلگهن ئارسالنخان: 
   توڭگۇس ئۇرۇقىدىكى جۇرجىت ، موڭغۇل ۋه قارا تاتارالر بىلهن بىر قاتاردىكى قارا خىتايالر ئهسلىده ئورخۇن
ئۇيغۇرلىرىغا قاراشلىق بىر تۈركىي قهبىله بولۇپ ، « كىدان ، قىتان » دېگهندهك نامالر بىلهنمۇ ئاتالغان . ئۇالر
916 - يىلى خىتاي خانلىقىنى قۇرۇپ ، كۈچىيىپ ، ئهڭ قۇدرهت تاپقاندا ، قاراخانىالرغا ھۇجۇم قىلىپ ، 1018 -
يىلى قاتتىق مهغلۇپ بولۇپ ، قاراخانىالرغا بېقىندى خانلىق بولۇپ قالغان . ئۇالر 1124 - يىلى جۇرجىتالر
قولىدا مۇنقهرز بولۇپ ، غهرپكه قېچىپ كېلىپ ، كۆپ قېتىم ئۇرۇش قىلىپ مهغلۇپ بولۇپ ، قاراخانىالردىن
پاناھلىق تىلهپ تۇرۇپ قالغان . 1126 - يىلى مهھمۇد كاشغهرىي ، 1128 - يىلى ئۇنىڭ جىيهنى قاغان ئهھمهد
ئارسالنخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، قارلۇقالر ئىسيان كۆتۈرۈپ ، يېڭى قاغان ئىبراھىم بۇغراخانغا قارشى
ئۇرۇش چىقىرىدۇ . شىمالىي ئىلىكخان قارلۇقالرنى تىنجىتىشتا قىينىلىپ تۇرغاندا ، قاراخىتايالر ئاقساقىلى
يوللۇغ تاش ھهم قارلۇقالر بىلهن ھهمكارلىشىپ ، ھهم ئىلىكخاننى ئۇتۇقلۇق ئالداپ ، « قارلۇقالرنى باستۇرۇپ،
قۇز ئوردۇنى قوغداش » باھانىسىده يۈرۈش قىلىپ ، 1134 - يىلى باالساغۇننى ئىشغال قىلىۋېلىپ ، قاراخىتاي
خانلىقى ( 1134 - 1212 ) نى قۇرۇپ ، شىمالىي ئىلىكخاننى قهشقهرگه قېچىشقا مهجبۇراليدۇ . بۇ جهرياندا
قارلۇقالر ئاقساقىلى ئارسالنخان ئىزچىل قاراخىتايالرنى قولاليدۇ . ئۇ ئهسلىده مۇشۇ خىزمىتى ئارقىلىق
شىمالىي ئىلىكخان تهۋهسىده قارلۇق خانلىقىنى تىرىلدۈرمهكچى ئىدى . بىراق ئۆز دۆلىتىگه خائىنلىق
قىلغان بۇ مىللىي مۇناپىق بىردىنال قىيىن ئهھۋالدا قالىدۇ . چۈنكى قاراخىتايالر قارلۇقالرنى قاتتىق ئېزىپ ۋه
ئېغىر ئالۋاڭ - ياساق قويۇپ چىدىغۇسىز قىينايدۇ . قاراخانىالرغا قارشى قاراخىتايالرنى چىلالپ كېلىپ ، خاتا
قىلغانلىقىنى ھېس قىلغان ئارسالنخان ئىسيان كۆتۈرۈپ يوللۇغ تاشىن ( گۈرخان ) نى ئاغدۇرماقچى بولىدۇ . 
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   ئهمما ھىلىگهر گۈرخان  ئۇنى خىتايالردىن  ئۆگهنگهن « ئۆز يېغىدا ئۆز  گۆشىنى  قورۇش  تاكتىكىسى »
بويىچهداۋاملىق ئۆزىگه سادىق بولۇشقا مهجبۇراليدۇ . نهتىجىده شهھىدانه خوتهن يهنه بىر قېتىم قهتلىئام

قىلىنىپ، قانغا غهرق بولىدۇ .
   قاراخىتاي خانى يوللۇغ تاشىننىڭ ئوغلى گۈرخان ئهينى چاغدا ئىشلهتكهن سىياسىي تهدبىرنى ھازىرقى
خىتايالر « ئۆزىنىڭ گۆشىده ئۆز يېغىنى قورۇش » دهپ ئاتايدۇ . خىتايالردىن بۇنى ئهڭ بۇرۇن ئۆگىنىۋالغان قارا
خىتايالر ( غهربىي قىتانالر ) بۇ ئۇسۇلنى ئۇتۇقلۇق سىناق قىلغان . ئهينى چاغدا ئوتتۇرا ئاسىيادا تۇنجى بولۇپ
قارا خىتايالرغا قارشى چوڭ قوزغىالڭ كۆتۈرگهن خوتهن ئاھالىسىنى باستۇرۇشقا كۆزى يهتمىگهن گۈرخان
ئهسلىده قارا خىتايالرنى چىلالپ كېلىپ تۇنجى بهيئهت قىلغان قارلۇق خانى ئارسالنخاننى قوراللىق
باستۇرۇشقا بۇيرۇق قىلغان . چۈنكى گۈرخان قارلۇقالرنىڭمۇ كۈنسىرى ئۆزىگه قارشى ھالغا كېلىۋاتقانلىقىنى
بايقاپ قالغان . بۇيرۇقنى ئىجرا قىلمىسا، ئاۋۋال قارلۇقالرنى باستۇرۇپ ، قۇز ئوردۇنىڭ ئهمىنلىكىگه
كاپالهتلىك قىلىپ ، ئاندىن خوتهنلىكلهرنى باستۇرماقچى بولغان . ئهمما ئارسالنخان ئۆز قهۋمىنى قوغداش
ئۈچۈن نائىالج بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىپ ، خوتهنلىكلهرنى باستۇرغان. شۇنداق قىلىپ ، قىل ئۈستىده قالغان
قاراخىتاي خانلىقى يهنه يهتمىش يىل ( 1142 - 1212 ) دهۋران سۈرگهن . ۋهتهن خائىنى ۋه ئىككى قولى خوتهن
خهلقىنىڭ قانلىرى بىلهن بويالغان مىللىي مۇناپىق ئارسالنخان قارلۇقالرنىڭ پۈتۈنلهي تارىختىن يوقىلىپ
كېتىشىگه سهۋهپ بولىدۇ . شۇنداق قىلىپ ، قاراخىتايالرنى چاقىرىپ كهلگهن قارلۇقالر ئۆزلىرى خىيانهت

قىلغان ۋه قىرغان قاراخان ئۇيغۇرلىرىغا سىڭىشىپ يوقىلىپ كېتىدۇ . 
 

4 . غالداننى چىلالپ كهلگهن ئافاق خوجا : 
   1626 - يىلى 17 - ئۆكتهبىرده قۇمۇلدا تۇغۇلغان« ھىدايىتۇلال ئىشان » 1644 - يىلدىن باشالپ سهئىدىيه
خانلىقىدا ئېغىر مالىمانچىلىق چىقىرىپ، يولۋاسخاننى ئۆلتۈرۈپ يېڭى تهختكه چىققان ئىسمائىلخان
تهرىپىدىن 1670 - يىلى قوغالپ چىقىرىلغان . شۇ يىلى قالماق خانى سېڭگىمۇ ئۆلتۈرۈلۈپ ، غالدان تىبهتتىن
ئىلىغا قايتىپ كهلگهن . غالدان 1672 - يىلى قالماق خانى بولۇۋېلىپ ، 1674 - يىلغىچه بارلىق رهقىپلىرىنى
ئۆلتۈرۈپ تۈگهتكهن . ئۇنىڭ كۆپ قان تۆككىنىدىن غهزهپلهنگهن داالي(5) ئۇنىڭ راھىپلىق نامىنى 1675 - يىلى
بىكار قىلغان . غالدان كېيىنكى يىلى ئهپۇ سوراپ بىر ئهلچىلهر ئۆمىكىنى پامىر ئارقىلىق تىبهتكه ئهۋهتكهن .
1676 - يىلى كهشمىر ھاكىمى كامران مىرزىنىڭ تهكلىپى بويىچه ئافاق خوجا دهل ئاشۇ پامىردىن كهلگهن

داالينى تاۋاپ قىلىش ئۆمىكىگه قوشۇلۇپ ، تىبهتكه بارغان . 
   ئۇ چاغدا قالماقالرنىڭ رهقىبى مهنچىڭ خاندانلىقى كهڭسۇنى ئىشغال قىلغاچقا قالماقالر داالينى تاۋاپ
قىلىشتا ئهنجان ۋه بهدهخشان يولىنى ئىشلهتكهن . چۈنكى بۇ ئىككى دۈشمهن ئارىسىدا سهئىدىيه خانلىقى
مهۋجۇت ئىدى. ماۋارائۇننهھر بولسا غالدانغا بېقىندى ئىدى. شۇڭالشقا ئايلىنىپ بېرىشقا مهجبۇر بولغان .
غالدانمۇ تىبهت بىلهن جۇڭغار قالماقلىرىنى ئايرىپ تۇرغان سهئىدىيه خانلىقىنى  يوقىتىش ئۈچۈن ھهرىكهت
باشالپ ، 1675 - يىلى ئېمىل ، ئالتاي ۋه ئىلىنى بېسىۋېلىپ ، ئۆزىنى قونتاجى دهپ ئاتىغان . 1676 - يىلى
بهشبالىقنى بېسىۋالغان . 1677 - يىلى تۇرپان بىلهن قۇمۇلنى سهئىدىيه خانلىقىدىن زورالپ تارتىۋالغان. 1678
- يىلى ئهسكهر ئهۋهتىپ، كهڭسۇدىكى سېرىق ئۇيغۇرالرنى يۇتۇۋالغان . دهل شۇ يىلى ھىدايىتۇلال ئىشان داالي
الما تهرىپىدىن « ئافاق خوجا » دهپ ئاتىلىپ ، كۆكنۇر ئارقىلىق غالدان يېڭى ئىشغال قىلغان كهڭسۇ ، قۇمۇل ،
بهشبالىق يولى ئارقىلىق غۇلجىغا يېتىپ كهلگهن . 1679 - يىلى داالي تهرىپىدىن « بوشۇكتۇخان » دهپ مهرتىۋه
نامىغا ، ھهم ئافاق خوجىدهك قابىل يول باشلىغۇچىغا ئېرىشكهن غالدان ئهڭ سهرخىل 120 مىڭ ( بهزى
مهنبهلهرده 60 مىڭ ) ئهسكهر بىلهن تارىم ۋادىسىغا بېسىپ كىرىپ ، ئۇزاق ئۇرۇشالردىن كېيىن ، ئافاق
خوجىنىڭ ئىچىدىن ماسالشقان مۇرىتلىرىنىڭ ياردىمىده يهكهننى ئىشغال قىلىپ ، سهئىدىيه خانلىقىنى

ئاغدۇرغان . ئافاق خوجا قورچاق خان بولغان.    
    ئهمما  ئۈچ  ئايدىن كېيىن  خان  جهمهتىدىن  مۇھهممهد ئىمىنخان ئافاق خوجىنى مهغلۇپ قىلىپ ، يهكهننى 
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قايتۇرۇۋالغان . ئافاق خوجا غۇلجىغا قېچىپ كهتكهن . 1680 - يىلى غالدان ئافاق خوجىنى ئالدىغا سېلىپ ، قان
ئىچهر 60 مىڭ قالماق ئهسكىرى بىلهن قايتا باستۇرۇپ كهلگهن . مۇھهممهد ئىمىنخان غالداننى ئاقسۇدا
توسقان . غالدان زادىال شهھهرگه كىرهلمىگهن . ئافاق خوجا دهرھال قهشقهر ۋه يهكهندىكى مۇرىتلىرىنى قوزغاپ
ئىسيان چىقارغان . خان نائىالج يهكهنگه چېكىنگهن . غالدان ئاقسۇ بىلهن ئافاق خوجىنىڭ مۇرىتلىرى كۆپ
قهشقهرنى ئىشغال قىلىپ ، بۇ جايالردا مىرزا ئابابهكرىنىڭ جالالتلىقىدىنمۇ ئاشۇرۇپ جالالتلىق قىلغان .
مۇھهممهد ئىمىنخان يهكهننى قاتتىق مۇداپىئه قىلغاچقا ، ئۇرۇش سوزۇلۇپ كېتىپ ، غالداننىڭ قوشۇنىدىن
يېرىمىدىن كۆپرهكى ھاالك بولغان . بۇ چاغدا يهنىال ئافاق خوجا شهھهردىكى مۇرىتلىرىنى قوزغاپ ، بهزى
ئهسكهرلهرنى سېتىۋېلىپ ، پايتهختنى ئىشغال قىلىپ دهھشهتلىك قىرغىن قىرغان . تارىختىن بۇيان يهكهن
بۇنداق ئېغىر ۋه دهھشهتلىك قهتلىئامغا ئۇچراپ باقمىغان ئىدى.  چۈنكى ئېغىر تاالپهت تارتىپ كۆزىگه قان
تولغان قالماقالر كوچىالردا ئالدىغا ئۇچرىغانلىكى ئۇيغۇرالرنى قىرىپال قالماي ، يهنه بارلىق ئۆي - ئۆيلهرگه
بېسىپ كىرىپ قهتلىئام قىلغانىدى. شۇنداق قىلىپ ئۇيغۇر يېقىنقى زامان تارىخىنىڭ  تۇنجى پاجىئهلىك
سهھىپىسىنى ئاچقان ئهڭ چوڭ ۋهتهن خائىنى ۋه ئۇچىغا چىققان دىنىي ۋه مىللىي مۇناپىق ئافاق خوجىنىڭ
ۋاستىسىده 170 يىللىق سهئىدىيه سهلتهنىتى يىمىرىلگهن . ئۇيغۇرالر تۇنجى قېتىم يات مىللهتلهرگه قۇل
بولۇپ قالغان . ھهتتا چىڭگىزخان ۋاختىدىمۇ ئۇيغۇرالر موڭغۇلالر بىلهن تهڭ ھوقۇقالردىن تهڭ بهھرىمهن بولۇپال
قالماي ، بهلكى بۈيۈك موڭغۇل سهلتهنىتىنىڭ ئۇزاق داۋام قىلىشىغا تۆھپه قوشقانىدى . ئارىدىن تۆت ئهسىر
ئۆتكهندىن كېيىن ئهڭ قارا قورساق موڭغۇلالر بولغان قالماقالرنىڭ بېقىندىسىغا ئايلىنىپ قالغان . 1680 -
يىلى غالدان سهئىدىيه خان جهمهتىدىن بولغان ئابدۇرېشىت ( ئاقباشخان) نى سهئىدىيه خانى ، ئافاق خوجىنى
دااليغا ئوخشاش دىنىي رهھبهر قىلىپ تهيىلىنگهن . ئهمما غالدان 1682 - يىلى ئافاق خوجىنىڭ ساداقىتىدىن
تهسىرلىنىپ ، ئاقباشخاننى بىكار قىلىپ ، ئافاق خوجىنى خان قىلغان . چۈنكى ئافاق خوجا ھهر يىلى
 قالماقالرغا ساناقسىز پۇل ، رهخت ۋه ئۆزىگه قارشى چىققان كىشىلهردىن نهچچه مىڭ خىزمهتكار قۇلالرنى
ئهۋهتىپ ، تېزهك قااليدىغان قالماقالرغا ئوتۇن تېرىپ ، ئوتۇن يېرىپ ، ئوت قاالپ بهرگهننى ئاز دهپ ، ئات -
ئۇالغلىرىغا ھهلهپ ئېتىپ بېرىدىغان بىكارلىق چاكارالرنى تهمىنلهپ تۇرغاچقا ، قالماقالرنىڭ ھهممىسى
شاھانه ياشاشقا باشلىغان ئىدى . بۇ ئهھۋالالر غالداننى راسال تهسىرلهندۈرگهن . 1683 - يىلى مهنچىڭ خانى
كاڭشى خىتايدىكى ئۈچ باسقاق بهگ توپىلىڭىنى باستۇرۇپ ، 1684 - يىلدىن باشالپ سهددىچىندىن چىقىپ ،
سېرىق ئۇيغۇرالر يۇرتى كهڭسۇنى ، 1686 - يىلى قۇمۇلنى ئىشغال قىلىپ ، 1687 - يىلى بارىكۆلگه قىستاپ
كهلگهن . 1688 - يىلى غالدان ئۇستىلىق بىلهن قايتۇرما ھۇجۇم قىلىپ ، ئۇدۇل تاشقى ۋه ئىچكى موڭغۇلنى
بېسىۋالغان . غالداننىڭ ئۇرۇش راسخوتىنى تهل قىلىپ بېرىش ئۈچۈن ئافاق خوجا « بىر تهڭگىنى ئىككى
تهڭگه » دهپ ئوبورۇت قىلىش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن بولۇپ، بۇيرۇق ھهممه جايدا ئىجرا قىلىنغان . ئهمما خوتهن
خهلقى « بىرنى بىر دهيمىز » دهپ چىڭ تۇرۇپ ، بۇيرۇقنى ئىجرا قىلمىغاچقا ، ئافاق خوجا 1689 - يىلى ئهسكهر
باشالپ كېلىپ ، خوتهن مۆتىۋهرلىرىنى قىرىپ تاشلىغان . بۇ خىل قىرغىن ئۇنىڭ خوتهندىكى ئىناۋىتىنى يهر
بىلهن يهكسان قىلغان . 1689 - يىلى يىراققا يۈرۈش قىلىپ ، مهنچىڭ ئاستانىسى خانبالىقنى ۋهيران قىلىپ ،
مهنچىڭ خانلىقىنى يوقاتماقچى بولغان . ئۇ 1690 - يىلى ئىيۇلدا خانبالىققا يهتته يۈز چاقىرىم كهلگىچه
قىستاپ كهلگهن . زېرهك ۋه قابىل مۇھهممهد ئىمىنخان غالداننىڭ مانجۇرىيه سهپىرىدىن پايدىلىنىپ ، شۇ
يىلى تۇرپاندىن يهكهنگه كېلىپ ، خوتهندىكى قىرغىن بىلهن يۈزىنى تۆكۈۋالغان ئافاق خوجىنى ئاغدۇرۇپ ،
سهئىدىيه خانلىقىنى تىرىلدۈرگهن . شۇ يىلى كۈزده كاڭشى ئۆزى قوشۇن باشالپ چىقىپ ، ئۇالنباتۇردا غالداننى
مهغلۇپ قىلغان . غالدان قۇبدۇغا قېچىپ كهتكهن . 1691 - يىلى غالداننىڭ جىيهنى سېۋان ئاراپتان
خوجىالرنىڭ ئۇرۇشلىرىدىن پايدىلىنىپ ، تۇرپاندىن كۇچاغىچه بولغان جايالرنى تهسىرىگه كىرگۈزۈۋالغان . شۇ

يىلى ئافاق خوجا مۇھهممهد ئىمىنخاننىڭ سىڭلىسى 
   مهلىكه مۆھتهرهم خېنىمغا ئۆيلىنىپ قايتا ئىناۋهت تاپقان . 1692 - يىلى ئافاق خوجا پىچاقچى سوپىلىرىنى
ئىشلىتىپ ، خاننى قهستلهپ ئۆلتۈرۈپ ، يهنه خان بولۇۋالغان . ئاندىن ئوغلى يهھيانى ئورۇنباسار خان دهپ
جاكارلىغان . ئهمما  ئىككى  يىل  توشمايال  ئافاق  خوجا  1694 - يىلى 8 - مارت يهكهنده رهقىپلىرى تهرىپىدىن 
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زهھهرلىنىپ ئۆلگهن . ئاقباشخان بىلهن سۇلتان ئهھمهد يهكهنگه كېلىپ سهئىدىيه خانلىقىنى تىرىلدۈرگهن .

غالدانمۇ 1697 - يىلى كاڭشى تهرىپىدىن يهنه مهغلۇپ بولۇپ ، 3 - ماي زهھهر ئىچىپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان .
سېۋان ئاراپتان قالماق خانى بولغان . ئاراپتان 1699 - يىلى يهكهندىكى سۇلتان ئهھمهدنى مهغلۇپ قىلىپ
ئىلىغا ئېلىپ كهتكهن . گهرچه مۆھتهرهم خېنىم بىلهن باشقا خان ئهۋالدلىرى سهئىدىيه خانلىقى قايتىدىن
ساقالپ قالماقچى بولغان بولسىمۇ ، ئهمما ئافاق خوجىنىڭ مۇرىتلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز زىيانكهشلىكلىرى
نهتىجىسىده 1710 - يىلى پۈتۈنلهي مهغلۇپ بولغان . شۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئۈچ ئهسىرلىك

پاجىئهلىك دهۋرى باشالنغان . 
 

5 . يۈسۈپ خوجا : 
   يۈسۈپ خوجا ئهسلىده غالدان ۋه سېۋان ئاراپتانغا قارشى كاڭشى بىلهن ئىتتىپاقالشقان سهئىدىيه
خانلىقىنىڭ قۇمۇل تارخانبېگى ئهبهيدۇلالنىڭ ئهۋرىسى بولۇپ ، ئهبهيدۇلال تارخانبهگ 1699 - يىلدىن 1709 -
يىلغىچه مانجۇرالرغا تۇنجى قارام قۇمۇل ۋاڭى بولۇپ، 1709 - يىلى ۋاپات بولغان . 1727 - يىلى سېۋان ئاراپتان
ئۆلگهنده مانجۇرالر قۇمۇل ۋاڭلىرىنىڭ مهنچىڭ چېگراسىنى ئۈزلۈكسىز مۇھاپىزهت قىلىپ بهرگهنلىكىگه
جاۋابهن ئهبهيدۇلال بهگنىڭ نهۋرىسى ئىمىن ۋاڭغا ئهركان بېگىلىك مهرتىۋىسى بهرگهن . ئىمىننىڭ ئوغلى
يۈسۈپكه ۋه نهۋرىسى ئىسھاققا « ئىنانچىخان» مهرتىۋىسى بهرگهن . 1740 - يىلى ئىمىن ۋاڭ ئۆلۈپ ، ئۇنىڭ
ئوغلى يۈسۈپ 3 - ئهۋالد ۋاڭ بولۇپ ، قۇمۇلنىڭ باسقاق بېگى بولغان . شۇ ۋاقىتتىن بېرى قۇمۇل ۋاڭلىرى
مانجۇرالرنىڭ ۋهتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىده يول باشلىغۇچى ۋهتهن خائىنلىرىغا ئايلىنىپ قالغاننى
ئاز دهپ ، 1760 - يىلدىن كېيىنكى ئۇيغۇر مىللىي مۇستهقىللىق كۈرهشلىرىنى مانجۇر ئىشغالچىلىرىغا
ۋاكالىتهن قانلىق باستۇرىدىغان ئهشهددىي مىللىي مۇناپىقالرغا ئايالنغان. مهزكۇر يۈسۈپ خوجا 1758 -
يىلى 1678 - يىلى ئافاق خوجا سهئىدىيه خانلىقىغا خان بولۇش ھهۋىسىده سادىر قىلغان تارىخىي جىنايهتنى ،
1754 - يىلى قالماق ئامۇرسانا سادىر قىلدى . ئۇ قالماق خانى بۇلۇش غهرىزىده مانجۇرالرنى چىلالپ كېلىپ ،
1755 - يىلى قالماق خانى داۋاچىنى يوقاتتى . ئهمما مانجۇر تاجاۋۇزچىلىرى مۇنبهت ئىلى ۋادىسىدىن مېھرىنى
ئۈزهلمهي ئامۇرسانانى 1757 - يىلى يوقىتىپ ، 1758 - يىلى تارىم ۋادىسىغا تاجاۋۇز قىلغاندا خوجا جاھان
تهرىپىدىن يهكهنده مۇھاسىرىگه ئېلىنىپ مهغلۇپ قىلىندى . ئهمما ئۇالر ئۇيغۇر خهلقىنى يهپ جان ساقالپ،
1759 - يىلى يانۋاردا ياردهمچى قوشۇنى ۋه خائىن خوجاسى بهگ ، ئىمىن خوجا ۋه تۇردى خوجىنىڭ ياردىمىده
قۇتۇلۇپ چىقىپ ، ئالته ئاي ئاقسۇدا تهييارلىق قىلىپ ، شۇ يىلى 5 - ئىيۇل پايتهخت يهكهننى ، شۇ يىل
ئاخىرىغىچه پۈتۈن سهئىدىيه تهۋهسىنى ئىشغال قىلىۋالدى. بۇ ئىشغالدا تۆھپىسى زور بولغان قارا تاغلىق
خوجىالردىن بولغان تۇرپان - قۇمۇل ۋه ئاقسۇ - كۇچار خوجىلىرى كېيىنچه ھهر قايسى ۋىاليهت ۋه ناھىيهلهرگه
ئهمهلدار بولدى . مانجۇالر خوجىالرنى تارتۇقالش باھانىسىده تهسىر دائىرىدىن يىراقالشتۇرۇپ ، ئۇالرنى يىراق
قهشقهر ۋه خوتهنگه قورچاق ھاكىم قىلىپ ، ئۇالرنى شىتاتلىق بهگلهرگه ئايالندۇرۇپ، خهلقىمىزنىڭ ئالدىدىكى
ئىناۋىتىنى يهكسان قىلدى . شۇڭا ئۇالر ئاداققىچه مانجۇرالرنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىپ غالچىلىق قىلىشقا
مهجبۇر بولدى . يۈسۈپ خوجا 1758 - يىلى باھاردا چيهنلوڭ( 1711 - 1796 ) تهرىپىدىن ئاغالقچى ئامبال
مهرتىۋىسى بىلهن مانجۇر باندىتلىرىنى باشالپ تارىم ۋادىسىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، 1759 - يىلى تارىم
ۋادىسىدىكى ئهڭ ئاخىرقى قالدۇق مۇستهقىل ۋهتىنىمىزنى ئىشغال قىلغان.  1760 - يىلى ئۇيغۇرالرنى
يۇتۇۋېلىشتا زور تۆھپه كۆرسهتكهن قۇمۇل ۋاڭى يۈسۈپنى چيهنلوڭ خانبالىقىغا چاقىرىپ ، شاھانه زىياپهت
بهرگهن . ئۇنىڭ ئىنىسى ئابدۇلالنى ئۇچتۇرپان ھاكىمى قىلغان . ( مهزكۇر غالچا 1765 - يىلى خهلقىمىز
تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن . چيهنلوڭ ئۆچ ئېلىپ ، بارلىق ئۇچتۇرپان ئاھالىسىنى قىرىپ تاشلىغان ) . باشقا 40

نهپهر ۋهتهن خائىنلىرىمۇ خىزمهتلىرىگه قارىتا تارتۇقالنغان. 
   1761 - يىلى چيهنلوڭ ئۆزىگه ياردهملىشىپ ئۆز دۆلىتىنى مانجۇرالرغا ئىشغال قىلىشىپ بهرگهن ۋهتهن
خائىنلىرى ۋه مىللىي مۇناپىقالردىن ( ئاساسلىقى قارا تاغلىق تۇرپان - قۇمۇل خوجىلىرى ۋه يهرلىك ھوقۇقدار
مۇناپىقالر)  126  كىشىنى  ئوردىغا  تهكلىپ  قىلىپ ، ئۇالرنى  بىر يهرگه  توپالپ ، « مۇسۇلمانالر  رايونى »  قۇرۇپ 



تۇرغاقلىققا تۇتۇپ قالغان . چۈنكى مانجۇرالر ئۇالرنىڭ ئىككىنچى ئامۇرساناغا ئايلىنىپ قېلىشىدىن
ئهنسىرهيتتتى .

   ئۆز خهلقىگه ۋاپا قىلمىغانالر ئۆزگىلهرگه ھامان ۋاپا قىلمايتتى . كېيىنچه بۇ جاي ئۇيغۇرالرغا ھۆكۈمرانلىق
قىلىش ۋه مۇسۇلمان ئهللهر بىلهن ئاالقه قىلىشتىكى كۆزنهككه ئايالنغان . ( ئونۇما تاكاھىرو ) . 1762 - يىلى
17 - ئۆكتهبىر مانجۇالر ئىلىدا « ئىلى گېنىرال مهھكىمىسى » قۇرۇپ ، شىمال تهرهپنى ھهربىي كۈچ بىلهن
ئىداره قىلغان . تۇرپان - قۇمۇل ۋه ئالته شهھهر قارا تاغلىق خوجىالر ۋه يهرلىك خائىن بهگلهر ئارقىلىق
باشقۇرۇلغان . 1765 - يىلى 14 - فېۋرال جىگده يېغىلى پارتالپ ، شۇ يىلى 14 - ئاۋغۇست ۋهتهن خائىنلىرىنىڭ
سهۋهبىدىن ئېچىنىشلىق مهغلۇپ بولغان . ئهڭ چوڭ ۋهتهن خائىنى يۈسۈپمۇ بىر يىل قاتتىق قىينىلىپ 1766 -

يىلى ئۆلگهن . 
 

6 . مانجۇرالرغا ساداقهتمهن ئىمىن خوجا : 
   ئىمىن خوجىنى تونۇمايدىغانالر يوق بولسا كېرهك . ئۇنىڭ خائىنلىق يالدامىسى بولغان ھېلىقى ھهيكهل
بىلهن مۇنار ھېلىمۇ تۇرپاندا قهد كۆتۈرۈپ تۇرماقتا . 1731 - يىلى قالماقالر تهرىپىدىن 40 كۈن لۈكچۈنده
قورشاۋغا چۈشۈپ قالغان ، 1754 - يىلى داۋاچىدىن يېڭىلىپ قېلىپ ، چيهنلوڭدىن ياردهم تهلهپ قىلغان تۇرپان
ۋاڭى ئىمىن خوجا 1755 - يىلى داۋاچىنى يوقىتىش باھانىسىده ۋهتىنىمىزگه كىرگهن مانجۇر تاجاۋۇزچىلىرىغا
يول باشالپ ، شىمالنى دۈشمهنگه بويسۇندۇرۇپ بېرىشىپ، 1758 - يىلى چيهنلوڭ تهرىپىدىن مهسلىھهتچى
ئامبال مهرتىۋىسى بىلهن قۇمۇل ۋاڭى يۈسۈپ خوجا بىلهن بىرلىكته دۈشمهننى بىپايان تارىم ۋادىسىغا باشالپ
كىرگهن . كېيىنكى ئىشالر يۇقىرىقى يۈسۈپ خوجىنىڭ بايانىدا تولۇق بېرىلدى . ئۇنىڭ تۆھپىسىنى ۋه
مانجۇرالرغا بولغان ساداقىتىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئوغلى سۇاليمان 1777 - يىلى تۇرپاندا بىر مۇنار ۋه ھهيكهل
ياساتقان . بۇ دهل ھازىرقى « ئىمىن ۋاڭ مۇنارى » بولۇپ ، چيهنلوڭنىڭ يارلىقىنى بېشىدىن ئۈستۈن تۇتۇپ

تۇرغان بۇ ھهيكهل پۈتۈن ئىشالرنى ئوبرازلىق ئىپادىلهپ تۇرماقتا . 
 

7 . ئۇنۋېرسال مۇناپىق نىياز ھېكىمبهگ : 
    نىياز ھېكىمبهگ يهكهنده تۇغۇلغان . كىچىك ۋاختىدا يهكهندىكى خىتاي ئهمهلدارالر تهرىپىدىن « ۋاڭ نىياز »
دهپ ئاتالغان . 1864 - يىلى يهكهندىكى تۇڭگانالر مانجۇرالرنى ئاغدۇرغاندا ، نىياز ھېكىمبهگ ئۇالرغا يېقىن
تۇرۇپ ، « ما نىياز » دهپ ئاتالغان . ئاندىن ئۇيغۇرالر ئۈستۈنلۈك ئىگىلىگهنده ئۇ بىردىنال شۆھرهت تېپىپ «
پالۋان نىياز » دهپ داڭق چىقارغان . 1865 - يىلى ئۇ يېڭىلىپ ئهسىرگه چۈشۈپ قاالي دېگهن بهدۆلهت
ياقۇپبهگنى قاچۇرۇۋهتكهن . شۇ تۆھپىسى ئۈچۈن ئاتالىق غازى ئۇنى 1866 - يىلى خوتهننى ھىله بىلهن قولغا
ئېلىپال ، نىيازنى خوتهن ھاكىمى قىلغان . شۇڭا ئۇ « نىياز ھېكىمبهگ » دهپ ئاتالغان . بىراق ئۇ ئىچىده « مېنى
يهكهنگه ھاكىمبهگ قىلمىدى » دهپ خاپا بولغان . شۇڭا ئۇ ئهڭ ئهجهللىك ۋاقىتتا بهدۆلهتنى زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈپ
، زوزۇڭتاڭنىڭ ۋهتىنىمىزنى ئىشغال قىلىشى ئۈچۈن زور تۆھپه قوشۇپ ، يېقىنقى 150 يىللىق پاجىئهلىك
قىسمىتىمىزنىڭ ئهڭ چوڭ سهۋهپچىسى بولۇپ قالغان . ئۇنىڭ قىلمىشى ئافاق خوجىدىنمۇ ۋهھشىي بولغان.
بىرى ۋهتىنىدىن قېچىپ چىقىپ پادىشاھ بولۇش ئۈچۈن دۈشمهننى چىلالپ كهلگهن بولسا ، يهنه بىرى ئۆز
پادىشاھىنى ئۆلتۈرۈپ، دۈشمهننىڭ قورچاق ئهمهلدارى بولۇش ئۈچۈن ۋهتىنىگه ۋه خهلقىگه خىيانهت قىلغان .
ئۇنىڭ ئاقىۋىتى تولىمۇ ئىبرهتلىك بولغان . زوزۇڭتاڭ ئۇنى « ئۆز پادىشاھىغا سادىق بولمىغان بىرى بىزگه ئهسال
سادىق بولمايدۇ » دهپ قاراپ ، ئۇنىڭغا « ئاچ قويۇپ قىيناپ ، ئۆز گۆشىنى ئۆزىگه يېگۈزۈش جازاسى » بهرگهن .

نىياز ھېكىمبهگ 40 كۈن ئۆز گۆشىنى ئۆزى يهپ ئۆلگهن .
 

   يۇقىرىقى ۋهتهن خائىنلىرى ۋه ئهشهددىي مىللىي مۇناپىقالر ناۋادا ھۆر دۆلىتىمىز ۋه خهلقىمىزنىڭ كېلهچىكى
ئۈچۈن كۈرهش قىلغان بولسىتى ، مهغلۇپ بولغان تهقدىردىمۇ مىللىي تارىخنىڭ ئهڭ شانلىق سهھىپىلىرىگه
پۈتۈلگهن بوالتتى . ئهمما ئۇالر ئۆز مهنپهئهتى ۋه خاھىشى  ئۈچۈن  ۋهتىنى ۋه  خهلقىگه  خائىنلىق قىلغاننى ئاز 
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دهپ ، بىرلىرى خهلقىمىزنى 100يىلالپ ، يهنه بىرلىرى ساق 333 يىلالپ قان يىغالتقاچقا تارىخنىڭ ئهڭ لهنهتلىك
سهھىپىسىگه ئهبهدىي پۈتۈلۈپ كهتتى . مۇھاجىرهتتىكى ئۆزىنى بىلهلمىگهن بارلىق ئاشكارا - يوشۇرۇن ۋهتهن
خائىنلىرى ۋه مىللىي مۇناپىقالر بۇالردىن ئىبرهت ئېلىشىپ ، ۋاختىدا توۋا قىلىشى ، ھهقىقهتكه ، خهلقى

قوينىغا قايتىپ كېلىشى ، بۇرۇنقى جىنايهتلىرىنى يۇيۇش ئۈچۈن ئاكتىپ كۈرهش قىلىشى كېرهك .
 

( 2 ) تارىخىمىزدىكى بىر قىسىم كهچۈرۈلمهس ئهشهددىي مىللىي مۇناپىقالرنىڭ ئاقىۋىتى : 
 

كىملهر ئىدى؟      قان ئىچهر ئۈچ ھاجى 
    1930- ۋه 1940-يىلالردا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى ئۆزىنىڭ ئاسىيا ئىستراتېگىيهسى بويىچه
مهخسۇس تهربىيهلهنگهن ئاالھىده خادىملىرىنى مهخپىي ۋهزىپىلهر بىلهن ۋهتىنىمىزگه ئهۋهتكهنىدى. ئۇالر ك گ
ب نىڭ تاپشۇرۇقى بويىچه پىالنلىق تۈرده چېگراالردىن ئۆتۈپ مىلىتارىست شېڭ شىسهينىڭ ئۇيغۇرىستاندا
تىكلىگهن كۈچلۈك ھاكىممۇتلهق ھهربىي ھاكىمىيىتىگه يانتاياق بولغانىدى. ئۇندىن باشقا ئۇالر يهنه
گومىنداڭ مهركىزىي ھۆكۈمىتى بىلهن ياپونىيه، ئهنگلىيه، ئامېرىكا قاتارلىق دۆلهتلهر تهسىرىنىڭ ئۆزىنىڭ
ئارقا ھويلىسى بولغان ئۇيغۇرىستانغا سىڭىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتهك بىر قاتار ئاالھىده ۋهزىپىلهرنىمۇ
ئۆز ئۈستىگه ئالغانىدى. سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپتىن ئهۋهتىلگهن ھهر مىللهتتىن بولغان ئاالھىده خادىمالر

ئىچىده خهلق ئارىسىدا «قان ئىچهر ئۈچ ھاجى» دهپ نام ئالغان سىرلىق شهخسلهر ئاالھىده ئورۇن تۇتىدۇ.
ئۇنداقتا، ئۆز ئىسىملىرىنىڭ ئارقىسىغا «ھاجى» دېگهن مۇبارهك نامنى قوشۇۋېلىپ، شېڭ شىسهينىڭ ساقچى
ئورۇنلىرىغا باشلىق بولغان، ئۆز دهۋرىدىكى ئۇيغۇر خهلقىنى قان يىغالتقان بۇ «ئۈچ ھاجى» كىملهر ئىدى؟ ئۇالر
قانداق شارائىتتا، نېمه ۋهزىپىلهر بىلهن ۋهتىنىمىزگه  كىرگهن؟ ئۇالر يهنه 1930-يىلالردىكى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ

سىياسىي ھاياتىدا قانداق جاراھهتلهرنى قالدۇردى؟
   ك گ ب نىڭ ئاالھىده خادىملىرىدىن بولغان « قان ئىچهر ئۈچ ھاجى» نىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى
باش كونسۇلى ئاپرېسېفنىڭ تهۋسىيىسى ھهمده شېڭ شىسهينىڭ تهكلىپى بويىچه مهخپىي ھالدا ئۈرۈمچىگه
يېتىپ كهلگهنلىكىنى بىلىمىز . ئۇالرنىڭ بىرىنچىسى، «گۆش يۈزلۈك، پولتاي كۆز» سېيىت ھاجى،
ئىككىنچىسى، «تاز چىراي، بادام دوپپىلىق» ھاشىم ھاجى، ئۈچىنچىسى، «بۈدۈر چاچلىق، سۆرۈن تهلهت» قادىر
ھاجى ئىدى. يهنه بىر قىسىم تارىخىي ماتېرىيالالردىن مهلۇم بولۇشىچه، بۇ ئۈچهيلهننىڭ ھهممىسى ئۇيغۇر
ئېلىده تۇغۇلۇپ ئۆسكهنلهر بولۇپ، باال چاغلىرىدا ئاتا-بوۋىلىرىغا ئهگىشىپ سوۋېتالر ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا
ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىگه بارغانالر ئىكهن. ئۇالر شۇ يهرده ئوقۇپ مهلۇم سهۋىيىسىگه ئىگه بولغاندىن كېيىن، ك
گ ب تهرىپىدىن تهربىيىلهش ئوبيېكتى قىلىپ تاللىنىپ موسكۋا ۋه باشقا جايالردا ئاالھىده خادىم سۈپىتىده
تهربىيىلهنگهن. شېڭ شىسهي سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يۆلىشى بىلهن ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھاكىمىيىتىنى
مۇستهھكهملىۋالغاندىن كېيىن ك گ ب تهرىپىدىن ئاالھىده ۋهزىپىلهر بىلهن ئۈرۈمچىگه ئهۋهتىلگهن شهخسلهر
ئىدى. باش كونسۇل ئاپرېسېف يهنه شېڭ شىسهيگه تهكلىپ بېرىپ سېيىت ھاجىنى ئۈرۈمچىدىكى، ھاشىم
ھاجىنى قۇمۇلدىكى، قادىر ھاجىنى قهشقهردىكى ساقچى ئىدارىلىرىگه مهسئۇل خادىم قىلىپ ئورۇنالشتۇرسا

مۇۋاپىق بولىدىغانلىقىنى ئاالھىده تهكىتلهيدۇ.
    1935-يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا «ئۈچ ھاجى» چېگرادىن ئۆتۈپ، شېڭ شىسهينىڭ دۇبهن مهھكىمىسىگه يېتىپ
كېلىدۇ. شېڭ شىسهي سوۋېت باش كونسۇلى ئاپرېسېفنىڭ پىكرى بويىچه دېگهندهك سېيىت ھاجىنى
ئۈرۈمچىدىكى ئۆلكىلىك باش ساقچى ئىدارىسىنىڭ سوراق-تېرگاۋ باشقارمىسىغا، ھاشىم ھاجىنى قۇمۇل
ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىسىگه، قادىر ھاجىنى بولسا قهشقهر ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىسىگه مهسئۇل قىلىپ
ئهۋهتىدۇ. ستالىننىڭ قىزىل تېررورلۇق يىللىرىدا ك گ ب نىڭ سىستېمىلىق تهربىيىسىنى ئالغان بۇ سىرلىق
ئۈچ شهخسنىڭ بىردىنال ئۈرۈمچى، قۇمۇل ۋه قهشقهردىن ئىبارهت ئۈچ مۇھىم جاينىڭ ساقچى ئورۇنلىرىغا
مهسئۇل خادىم قىلىپ ئهۋهتىلىشىده ھهم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭمۇ ھهم شېڭ شىسهينىڭمۇ سوققان چوتلىرى بار

ئىدى.
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1 . ئهزىزانه قهشقهرنى خانىۋهيران قىلىۋهتكهن قادىر ھاجى 
   قادىر ھاجى ئهسلى قهشقهر بهشكېرهملىك بىر ھاجىنىڭ ئوغلى بولۇپ ، دادىسى قادىر بىلهن زاكىرنى ھهج
قىلدۇرۇپ ، بىرىنى تۈركىيهده ، يهنه بىرىنى سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئوقۇتىدۇ . ئهمما قادىر ھاجى ئوقۇش جهريانىدا
سېپى ئۆزىدىن ئهشهددىي ۋهتىن خائىنى ۋه مىللىي مۇناپىققا ئايلىنىدۇ . ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلهتسىز قېلىشىدا ،
پهرغانىدىكى ئۈچ يېرىم مىليون ئۇيغۇرنى ئۆزبېكىستان دۆلىتىنى قۇرۇش ئۈچۈن قۇربان قىلىۋېتىدۇ . «
تارانچىالر بىلهن قهشقهرلىكلهر بىر مىللهت ئهمهس » دهپ بىلجىرالپ ، ئۇيغۇر نامىنى رهت قىلىپ ، ئۇيغۇر
خهلقىنىڭ تا ھازىرغىچه ۋهتهنسىز ۋه كىملىكسىز قېلىشىغا سهۋهپچى بولغاندىن سىرت ، ئابدۇلال روزى باقىغا
ھۇجۇم قىلىپ ، ئىلى ۋادىسىدا ئۇيغۇر دۆلىتى قۇرۇش پىالنىنىمۇ يوققا چىقىرىدۇ . ئاخىرىدا سىتالىن
ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ قالتىس جاھىل ۋه تهرسا مىجهزىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۇنى 1935 - يىلى مايدا باشقا
ئىككى قان ئىچهر ھهمراھى بىلهن بىلله ۋهتىنىمىزگه ئهۋهتىدۇ . قادىر ھاجىنىڭ قهشقهرگه ئهۋهتىلىشىده
ناھايىتى ئېنىقكى، مهھمۇت مۇھىتىنىڭ پائالىيهتلىرىگه كۆز-قۇالق بولۇش ھهمده ئۇنىڭ ئامما ئىچىدىكى
يۇقىرى ئابرۇيىنى بىر ئامالالر بىلهن ئاجىزلىتىش مۇھىم نىشان قىلىنغان. مهلۇمكى، خوجانىياز ھاجى
ئۆلكىگه مۇئاۋىن رهئىس بولۇپ ئۈرۈمچىگه كهتكهندىن كېيىن مهھمۇت مۇھىتى قهشقهر گارنىزونىنىڭ مۇئاۋىن
باش قوماندانى ھهمده ئۇيغۇر ئاتلىق ئهسكهرلهر 6-دېۋىزىيىسىنىڭ باش قوماندانى سۈپىتىده قهشقهرده
تۇرۇشقا قالغانىدى. ئهمما شېڭ شىسهي قولىدا ئۇزۇن يىللىق جهڭ قىلىش تهجرىبىسىگه ئىگه 3 مىڭدىن
ئارتۇق خىلالنغان ئۇيغۇر ئهسكهرلىرىنى تۇتۇپ تۇرۇۋاتقان مهھمۇت مۇھىتىدىن كېچه-كۈندۈز خاتىرجهمسىز
ئىدى. شۇڭا ئۇ سوۋېت كونسۇلى ئافرېسېفنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه ياۋۇزلۇقتا ئۇچىغا چىققان قادىر ھاجىنى
قهشقهر ساقچى ئىدارىسىگه باشلىق قىلىپ ئهۋهتىپ مهھمۇت مۇھىتىنىڭ تهسىرىنى تازىلىماقچى بولىدۇ.
قادىر ھاجىنىڭ قهشقهرگه يېتىپ بېرىشى بىلهن گېنېرال مهھمۇت مۇھىتىغا ھهر تهرهپتىن كېلىۋاتقان
بېسىممۇ بىردىنال كۈچىيىشكه باشاليدۇ. قادىر ھاجى سوۋېت تهرهپنىڭ يۆلىشى بىلهن قىرغىز پولكى تهشكىل
قىلىۋالغان ئىسھاقبهگ ۋه مهۋالنوفالر بىلهن بىرلىشىپ مهھمۇت مۇھىتىنىڭ ئهسكىرى كۈچىنى چهكلهشكه
كىرىشىدۇ. 1937-يىلنىڭ ئاپرېل ئېيىغا كهلگهنده گېنېرال مهھمۇت مۇھىتى چهتئهلگه چىقىپ كېتىشكه
مهجبۇر بولىدۇ. بۇنىڭ بىلهن قادىر ھاجى ئۆز دهۋرىده مهھمۇت مۇھىتى ھىمايه قىلىپ كهلگهن قهشقهر ۋه
ئاتۇشتىكى نهچچه يۈزلىگهن زىيالىيالرنى، ئوقۇتقۇچىالرنى ھهمده ھهر ساھه سهرخىللىرىنى تۇتقۇن قىلىپ
تۈرمىگه تاشاليدۇ. مهھمۇت مۇھىتى چهتكه چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى ئابدۇنىياز كامالنى
دېۋىزىيه قوماندانى قىلىپ سايالپ شېڭ شىسهيگه قارشى جازا يۈرۈشى قوزغايدۇ. ئۇالر قهشقهر كونا شهھهرنى
تېزلىكته ئىشغال قىلىپ، قادىر ھاجى تۇتقۇن قىلغان تۈرمىدىكى مهھبۇسالرنى ئازاد قىلىش ئالدىدا تۇرغاندا،
قادىر ھاجى قول ئاستىدىكى مهۋالنوپ قىسىملىرىغا بۇيرۇق بېرىپ قهشقهر ياۋاغ تۈرمىسىده قامىلىپ ياتقان
300 دىن ئارتۇق گۇناھسىز مهھبۇسنى پىلىموتقا تۇتۇپ قىرىپ تاشاليدۇ. ئاندىن كېچه قاراڭغۇلۇقىدىن
پايدىلىنىپ ئۆلۈكلهرگه بېنزىن سېپىپ كۆيدۈرۈۋېتىدۇ. قادىر ھاجىنىڭ بىۋاسىته بۇيرۇقى بىلهن ئۆلتۈرۈلگهن
ئهنه ئاشۇ گۇناھسىز مهھبۇسالر ئارىسىدا ئۇيغۇر ھازىرقى زامان تارىخىدىكى ئوت يۈرهك ئوغالن ھهم مهرىپهت

مهشئهللىرىدىن مهمتىلى تهۋپىق بىلهن قۇتلۇق ھاجى شهۋقىيلهرمۇ بار ئىدى.
    ئۇيغۇر خهلقىگه ئېغىر زىيانكهشلىكلهرنى قىلغان مهلئۇن قادىر ھاجى ئابدۇلال روزىباقىنىمۇ سىتالىنغا
چېقىشتۇرۇپ، 1928 - يىلدىن باشالپ خىزمىتىدىن قالدۇرۇۋهتكهن بولسا، كېيىنچه ئۇنى رهسمىي قارىالپ
تۈرمىگه تاشالتقان. ئهمما لهنىتى قادىر ھاجىنى قهشقهر مۆتىۋىرى ئابدۇكېرىمخان مهخسۇم بىۋاسته سىتالىنغا
شىكايهت قىلىپ، 1938 - يىلى ئۇنى قولغا ئالدۇرۇۋهتكهن . ئىشلىتىلىش قىممىتى تۈگىگهن مهلئۇن قادىر
ھاجى شۇ يىلى كۈزده ھازىرقى نورۋېگىيهگه يېقىن تۈرمىده قاتتىق قىيىن - قىستاققا ئېلىنىپ ئۆلتۈرۈلگهن. 

ئابدۇلالھ روزىباقىمۇ شۇ يىلى دېكابىردا ئېتىپ تاشالنغان . 
 

2 . خوجىنىياز ھاجىنى بوغۇپ ئۆلتۈرگهن ھاشىم ھاجى 
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  ھاشىم ھاجى، ئۇيغۇر، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆزبېكىستان جۇمھۇريىتى دۆلهت خهۋىپسىزلىكى
كومىتېتىنىڭ پولكوۋنېك دهرىجىلىك ئهمهلدارى ( ھاشىم ھاجىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئىسمى ھهسهن).
1935-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى شېڭ شىسهيگه ياردهمگه ئهۋهتكهن يۈي شىيۇسۇڭ ( ئهسلى ئىسمى ۋاڭ
شۇچېڭ) باشچىلىقىدىكى 25 نهپهر خىتاي ، ئۇيغۇربولشېۋېكالر پارتىيسى ئهزالىرى بىلهن ۋهتىنىمىزگه كېلىپ،
شېڭ شىسهينىڭ ساقچى باشقارمىسىدا ئىشلهيدۇ. 1935-يىلى قۇمۇل ۋىاليهتلىك ساقچى باشقارمىسىنىڭ
مۇئاۋىن باشلىقى بولىدۇ. 1937-ئهتىيازدا خىزمىتىدىن دوكالت بېرىش ئۈچۈن ئۆز دۆلىتىگهقايتىدۇ. شۇ يىلى
سىمىنوف ( رۇس) بىلهن ۋهتىنىمىزگه كېلىپ، شېڭ شىسهي تهسىس قىلغان مهخپىي سوت ھهيئىتىنىڭ ئهزاسى
بولىدۇ. 1938-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋهتىنىمىزگه ئهۋهتكهن سىمىنوف، ياقۇپ ( قازاق) الر بىلهن سوۋېت
ئىتتىپاقىغا ئۇيغۇرىستاندىكى ئاساسلىق مهھبۇسالرنىڭ ئىقرارنامىسىنى ئېلىپ كېتىپ ئۇزاق ئۆتمهي شۇ
يىلى قىشتاسوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ جاڭ شىڭ، يىڭ لىياڭ، خوجىنىياز ھاجىم،
خاڭخهنجاڭ،شېرىپخان تۆره، ماشاۋۋۇ، مهپۇز ۋاڭ، ئابدۇلال دامولال، سوپا شهنجاڭ قاتارلىق 108كىشىگه ئۆلۈم
جازاسى بهرسه بولىدۇ، دېگهن تهستىقىنى ئېلىپ كېلىپ شېڭشىسهيگه يهتكۈزىدۇ. شېڭ شىسهي تهكشۈرۈپ
تهستىقلىغاندىن كېيىن شۇ يىلى 12-ئايدامهخپىي سوت ھهيئىتى ھاشىم ھاجىنىڭ نازارهت قىلىشى ئاستىدا
ئىككىنچى تۈرمه( ھازىرقى ئوتتۇراخهلىق سوت مهھكىمىس ئورۇنالشقان ئورۇن) ده بۇالرنىڭ ھهممىسىنى

ئارغامچابىلهن بوغۇپ ئۆلتۈرگهندىن كېيىن ھاشىم ھاجى ئۆز دۆلىتىگه قايتىدۇ.
   ھاشىم ھاجى 1939-يىلى ئهتىيازدا موسكېۋادىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن قايتىدىن  ئاتالمىش ئۆلكىلىك
سابىق ساقچى باشقارمىسىدا 6-بۆلۈم دېگهن ئاخبارات بۆلۈمىگه باشلىق بولىدۇ ۋه مهخپىي سوت ھهيئىتىنىڭ

خىزمىتىنىمۇ ئىشلهيدۇ.  
   1939-يىلى شېڭ شىسهي سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ھهرىكهت باشاليدۇ. سوۋېتپهرهس خادىمالرنى
قولغائالىدۇ. مهسلهن: ساقچى باشقارمىنىڭ مۇئاۋېن باشلىقى قۇربان نىياز ( سوۋېت ئىتتىپاقى قىزغىزىستان
قىزىل ئارمىيه ئۇنۋېرسىتېتىنى پۈتتۈرگهن )،مالىيهنازارىتىنىڭ نازىرى قۇربان سهئىدى، تهمىنات نازىرى
ئابدۇلال دامولال ۋهمىللىيالردىن سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئوقۇپ كهلگهنلهرنىڭ زور كۆپچىلىكىنى قولغا
ئالىدۇ،ئۇالرغا<< تۇرپان، پىچان، توقسۇندىكى دېھقانالر توپىلىڭىنى پىالنلىغان>>دېگهن گۇناھنى ئارتىدۇ.
سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىگه بۇ توپىالڭنىڭ پىالنلىغۇچىلىرى ئۈرۈمچىده تۇرۇشلۇق سوۋېت كونسۇلخانىسى
بىلهن ساقچى باشقارمىسىدىكى سوۋېتلىك ئاخبارات مۇتهخهسسىسى ھاشىم ھاجىالر، دهپ مهلۇم
قىلىدۇ،نهتىجىده سوۋېت ئىتتىپاقى، سوۋېت كونسۇلخانا خادىملىرى بىلهن ھاشىم ھاجىنى قايتۇرۇپ كېتىدۇ.

شۇنىڭدىن كېيىن ھاشىم ھاجى ۋهتىنىمىزگه قايتا كهلمهيدۇ.
   يېقىندائۇقۇشىمىزچه، ھاشىم ھاجى ( ھهسهن ) ئالمۇتىدا 1972-يىلى ئېغىر دهرت تارتىپ ئۆلگهن.

 
3 . قۇۋ تۈلكه سېيت ھاجى : 

   سېيىت ھاجىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئۆلكىلىك باش ساقچى ئىدارىسىگه تهقسىم قىلىنىشىدا ئۇنىڭ ك گ ب
دىن ئۆگهنگهن «كوممۇنىزم دۈشمهنلىرى»نى سوراق-تېرگاۋ قىلىش جهھهتتىكى ئاالھىده قابىلىيىتى ۋه
خىزمهت تهجرىبىسى سهۋهب بولغانىدى. 1930-يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئۇيغۇر ئېلىگه ئېتنوگرافىيهلىك
تهكشۈرۈش ئۈچۈن كهلگهن، كېيىنچه ئاقسۇدا سوۋېت ئىشپىيونلىرى تهرىپىدىن تۇتۇلۇپ بىر مهزگىل شېڭ
شىسهينىڭ ئۈرۈمچىدىكى تۈرمىسىده ياتقان ئامېرىكىلىق ياش ئهھمهد كامال «تهبهسسۇم يىتكهن زېمىن»
ناملىق كىتابىدا ئۆزىنىڭ شېڭ شىسهي تۈرمىسىده سوۋېت ئاالھىده خادىمى سېيىت ھاجى تهرىپىدىن سوراق
قىلغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. ئهھمهد كامالنىڭ يېزىشىچه، سېيىت ھاجى قازاق بولۇپ، شېڭ شىسهي تهرىپىدىن
تۇتۇلغان چهتئهللىكلهرنى، بولۇپمۇ غهرب ئهللىرىدىن ئۇيغۇر ئېلىگه قهدهم قويغان «كوممۇنىزم ئىدىيىسى» گه
قارشى بولغان ئهجنهبىيلهرنى سوراق قىلىش جهھهتته شهيتاننىمۇ ئۇسسۇلغا ساالاليدىغان ك گ ب خادىمى
ئىكهن. ئۇ ئهھمهد كامالنى سوراق قىلىش جهريانىدا ئۆزىنىڭ نهچچه ئونلىغان «كوممۇنىزم دۈشمهنلىرى»نى
باش ئهگدۈرگهنلىكىنى، بۇنىڭ ئىچىده ئۇيغۇر ئېلىگه كهلگهن گېرمانىيىلىك تېخنىك  گېئورگې  ۋاسېل بىلهن 
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4 . چوڭ ساتقۇن قۇربان سهئىدى : 
    قۇربان سهئىدى ئهسلىده مهھمۇد مۇھىتىنىڭ تۇققىنى بولۇپ ، 1917 - يىلى تۇرپان ئاستانه يېڭىچه
مهكتهپن پۈتتۈرگهن تۇنجى قارار ئىلغار ئوقۇغۇچىسى ئىدى . كېيىنچه تاغىسى بىلهن بىلله ئىنقىالپ قىلىپ ،
1934 - يىلى قهشقهر شهھىرىده ھهربىي ۋهزىپه ئۆتىگهن . بىراق شېڭ شىسهي 1935 - يىلدىن 1937 - يىلغىچه
مهھمۇد مۇھىتىنىڭ يېقىنلىرىنى بىر - بىرلهپ ئۈرۈمچىگه چاقىرىپ ، « تهربىيىلهش » باھانىسىدا ئۇالرنىڭ
ئىدىيىسىنى ئۆزگهرتىپ، تۇنجى تۈركۈمده قۇربان سهئىدى قاتارلىقالرنى مىللىي مۇناپىقالردىن قىلىپ
يېتىشتۈرۈپ چىقىدۇ . بۇ ئهھۋالالرنى سېزىپ قالغان گېنىرال مهھمۇد شېڭ شىسهيگه قارشى ئۇرۇش قىلىشنى
كۆڭلىگه پۈكىدۇ . ئۇ يېقىنلىرىنى چاقىرىپ بۇ ئىستىكىنى بىلدۈرگهنده تۇنجى بولۇپ مۇشۇ قۇربان سهئىدى
قارشىلىق بىلدۈرۈپ ، پىالننى سۇغا چىالشتۇرىدۇ . ئامالسىز قالغان مهھمۇد مۇھىتى 1937 - يىلى 2 - ئاپرىل
جۈمه كۈنى « ئوۋ ئوۋالش » باھانىسى بىلهن قهشقهردىن چىقىپ ، تېزال ھىندىستانغا چىقىپ كېتىدۇ . قۇربان
سهئىدى تۆھپىسى ئۈچۈن مهھمۇد سىجاڭنىڭ ئورنىغا سىجاڭ بۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمهي، ئۇمۇ ئۈرۈمچىگه
چاقىرتىلىپ، شېڭ شىسهي تۈرمىسىده ئۆلگهن. شېڭ شىسهي پهقهت مهھمۇد سىجاڭ ۋهقهسى تۈپهيلىدىنال ،
تۈرلۈك بهتنامالرنى ئويدۇرۇپ چىقىپ، شهرقىي تۈركىستاندا بىر قانچه 10 مىڭ ئادهمنىڭ بېشىغا چىقتى. بۇنى
شهرقىي  تۈركىستان خهلقى ھهرگىزمۇ ئۇنۇتمايدۇ. قۇربان سهئىدىگه ئوخشاش ئاش بهرگهنگه مۇش بهرگهن

مىللىي مۇناپىقالرمۇ تارىخنىڭ لهنهتلىك سهھىپىلىرىگه ئهبهدىي مىخلىنىپ ، قىيامهتكىچه لهنهتلىنىدۇ . 
 

5 . تېگى پهس غالچا غوپۇر تۇهنجاڭ : 
   غوپۇر تۇهنجاڭ ئهسلىده مهھمۇد مۇھىتىنىڭ يېقىن كوماندىرى بولۇپ ، ئۇ 1934 - يىلى 13 - ئاپرىل جۈمه
يهكهندىكى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رهھبهرلىرىنى تۇتقۇن قىلىپ ، تۇنجى جۇمھۇرىيىتىمىزنى
مۇنقهرز قىلىش بۇيرۇقىنى ئاكتىپلىق بىلهن ئىجرا قىلغان ئىدى . شۇ يىلى ئىيۇلدىن بېرى مهھمۇد مۇھىتى
بىلهن بىلله قهشقهرده تۇرۇۋاتقان غوپۇر تۇهنجاڭ 1936 - يىلى شاپتۇل دامولال ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن ، شېڭ
شىسهينىڭ تهلىپى بىلهن نهچچه كوماندىر بىلهن ئۈرۈمچىگه « ئوقۇش » قا بېرىپ ، ئىدىيه ئۆزگهرتىپ قايتىپ
كېلىدۇ . 1937 - يىلى باھاردا ئۇنىڭ بىراقال ئۆزگىرىپ كهتكىنىنى سېزىۋالغان مهھمۇد مۇھىتى بۇ بىر نهچچه
خائىنالر ۋه مىللىي مۇناپىقالرنى ئىشقا چۈشكىلى قويماي ، مهجبۇرىي ئىككى ھهپته ئارام ئالدۇرىدۇ . ئاندىن
ئۆزى دهرھال جىددىي تهييارلىق قىلىپ ، ھىندىستانغا چىقىپ كېتىدۇ . كېيىنچه غوپۇر ۋه بىر نهچچه
سهپدىشىنىڭ شېڭ شىسهي ئالدىدا مهھمۇد مۇھىتىنى كۆزدىن يوقىتىش ئۈچۈن قهسهم بهرگهنلىكىمۇ
ئوتتۇرىغا چىقىدۇ . ئاخىرىدا بۇنداق ئۆز دۆلىتىنى ئۆزى يىقىتقان ، ئۆز خهلقىگه خائىنلىق قىلغان مىللىي

مۇناپىق غوپۇر باشقا خائىنالر بىلهن بىر قاتاردا شېڭ شىسهي تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن .
 

6 . خوتهنده مىللىي قىرغىنچىلىق قىلغان ئهشهددىي جالالت رازاق مهۋالنوف : 
  1937-يىلى 5-ئاينىڭ 30-كۈنى سهھهرده،قهشقهر ياۋاغ تۈرمىسىگه قاماقلىق 300دىن ئارتۇق سىياسى
مهھبۇس تۈرمه ھويلىسىغا ياالپ ئېلىپ چىقىلىپ،تۇتاش ئوققا تۇتۇلغاندىن كېيىن،بېنزىن چېچىپ
كۆيدۈرىۋېتىلگهن.قهشقهر ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى قادىر ھاجىنىڭ باشقۇرىشىدىكى بۇ تۈرمىنى شۇ
چاغدا سوۋېت ئىتىپاقىنىڭ قهشقهرگه كىرگۈزگهن قىرغىز ئاتلىق قىسىملىرىنىڭ تۈئهنجاڭى رازاق مهۋالنوپ

ئۈچيۈزدهك ئهسكىرى بىلهن ساقاليتتى.
  ئهينى يىللىرى يهكهن ۋىاليهتلىك ئۇيغۇر ئۇيۇشمىسىنىڭ رهئىسى ۋه يهكهننىڭ ھاكىمى قاتارلىق
خىزمهتلهرنى ئۆتىگهن ئابدۇرېشىت يۈسۈپ ئهپهندىنىڭ ئېيتىپ بىرىشىچه،(ياۋاغ تۈرمىسىنى
ساقلىغۇچى)مهۋالنۇپ،تېرىسىگه سىغماي ھۆكۈرهپ يۈرگهن زامانلىرىدا،ئىنتايىن قهبىھ ئىشالرنى سادىر
قىلغان ئىكهن.ئۇ بىر قېتىم،قۇربان ھېيتىدا قاتتىق مهس بولۇپ قېلىپ،دادقىباي دىگهن ئاغىينىسى بىلهن
ئادهم ئۆلتۈرۈشته بهسلىشىپ باقماقچى بولۇپ،باشقىالرغا بۇيرۇپ تۈرمىدىن 40 نهپهر مهھبۇسنى ئېلىپ چىقىپ
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ئۇالرنى ئوڭ-سول قىلىپ قاتار ياتقۇزۇپ،يېنىدىن پىچىقىنى چىقىرىپ،باشقىالرغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ:«مهن
پىچاقنى بىر قېتىمدىن سۈرۈش بىلهن،بۇ ئوڭ تهرهپتىكىلهرنىڭ جېنىنى تېزلىك بىلهن ئاالاليمهن،سول تهرهپته
ياتقۇزۇلغانالرنى دادقىباي بوغۇزلىسۇن»دهپ،جالالتلىق ماھارىتىنى كۆرسهتكهنىكهن…شۇ زامانالردىكى قانلىق
ۋهقهلهرنىڭ ھازىر بار بولغان شاھىدلىرى مهۋالنوپنىڭ قىلمىش-ئهتمىشلىرىنى غهزهپ بىلهن ھېكايه

قىلىشىدۇ.
   شاھىتالرنىڭ ئهسلىمىلىرىده قۇتلۇق ھاجى شهۋقىنىڭ دهل 1937 - يىلى ماينىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى
ئابدۇنىياز قوشۇنى قهشقهرگه ھۇجۇم قىلغاندا ، جالالت رازاق مهۋالنوفنىڭ قولىدا قىيناپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى
مهلۇم . بۇ مهنزىرىنى مهرھۇم ئىبراھىم مۇتىئى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن ئىكهن . ئۆلگۈر مهۋالنوفنىڭ ئىنسان

قېلىپىدىن چىققان جىنايهتلىرى بۇنىڭ بىلهنال ئاخىرالشمىغان .
   ياپونالرنىڭ خىتاينى ئىشغال قىلىش ئۇرۇشى ۋه قوشۇمچه پانموڭغۇلىزىم ۋه پانتۈركىزىم پىالنى سىتالىننىڭ
1937 - يىلى 31 - ئىيۇل كۈنى موسكۋادا شېڭ شىسهينىال ساقالپ قېلىش ، باشقا بارلىق ئۇيغۇر قوراللىق
كۈچلىرىنى يوقىتىش قارارى بېرىشكه مهجبۇرلىغان . نهتىجىده 1937 - يىلى 5 - ئاۋغۇستتا چېگرادا

ئىسھاقبهگ باش بولغان « ئوشىسكىي » ئاتلىق قىسمى ، مهۋالنوف باش بولغان 
   « نارىنىسكىي » ئاتلىق قىسمى تهشكىل قىلىنىپ ، شۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا موسكۋا ئهتراپىدىن ئاالھىده
يۆتكهپ كېلىنگهن داڭلىق « بېرژىنىسكىي » ماتورالشقان تانكا قىسمىغا يول باشالپ ، 5 - سېنتهبىردىن 15 -
سېنتهبىر كۈنىگه قهدهر ئاقسۇدىكى ئابدۇنىياز كامال ئهسكهرلىرىنى تارمار قىلغان . 22 - سېنتهبىرگه قهدهر
قوغالپ ، بومبا تاشالپ قىرىپ يوقىتىپ، 22 - سېنتهبىردىن 28 - سېنتهبىرگه قهدهر يهكهندىن چاقىلىققىچه   
 (ئهسلىدىكى خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى تهۋهسى ) بېسىپ ياتقىلى ئۈچ يىل توشقان تۇڭگانالرنى يوقىتىپ،
قهشقهرنى ئىسھاقبهگكه ، خوتهننى مهۋالنوفقا ئۆتكۈزۈپ بهرگهن . قهشقهرده 300 دىن ئارتۇق مىللهت
سهرخىللىرىنى قىرىپ تاشلىغان جالالت رازاق مهۋالنوف خوتهنده تۇرغان 5 يىل ئىچىده « مۇستهقىلچى » ، «
جۇمھۇرىيهتچى » « خوجىنىياز ، مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا ، ئابدۇنىياز ۋه سوۋېتقا قارشى مهھمۇدنى قوللىغان ،

ئهسكهر بولغان » دېگهن بهتنامالر بىلهن يۈز مىڭغا يېقىن كىشىلهرنى قىرىپ تۈگهتكهن .
   1942 - يىلى شېڭ شىسهي سىتالىندىن يۈز ئۆرۈگهنده ، مهۋالنوف خوتهننى كهڭ كۆلهمده بۇالڭ - تاالڭ
قىلىپال ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كهتكهن . ئىسھاقبېكمۇ غۇلجىدىن سوۋېتقا قېچىپ جېنىنى ساقالپ
قالغان . 1944 - يىلى 12 - نويابىر غۇلجا شهھىرىده شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان . 16 - نويابىر
ئىسھاقبېك بىلهن مهۋالنوف يهنه قايتىپ كهلگهن . مهۋالنوف تېخى مىللىي ئارمىيهنىڭ ئهڭ جهڭگىۋار قىسمى
بولغان تېكهس ئاتلىق 1 - پولكىنىڭ كوماندىرى بولغان . ئىسھاقبېك مۇنۇنوفنىڭ پارتىزان ئهترىتىنى ئاساس
قىلىپ تېكهس 1-ئاتلىق پولكى قۇرۇلغاندا ئىككى قولى قهشقهر ۋه خوتهن خهلقىنىڭ قانلىرى بىلهن بويالغان
ۋهتهن خائىنى ۋه مىللىي مۇناپىق رازاق مهۋالنوف (قىرغىز) كوماندىر بولغان ، پولك كومىسسارى ئىبراھىموف،
شتاب باشلىقى سىدىقجان ئاخۇنبايۇپ (ئۇيغۇر) ئىدى . شۇنداق قىلىپ ، 1937 - 1942 - يىلالردا قهشقهر -
خوتهنلهرنىڭ سهركىلىرىنى قىرىپ تاشالپ ، يۈز مىڭدىن ئوشۇق بىگۇناھ خهلقىمىزنىڭ قېنىنى ئىچكهن
ئۇچىغا چىققان مىللىي مۇناپىق رازاق مهۋالنوف ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىمىز مهزگىلىده بىردىنال « مىللىي

قهھرىمان » غا ئايلىنىپ قالغان .
 

7 . باۋۇدۇن شۆتاڭ : 
    باۋۇدۇن بهگ ئهسلىده قاراقاشلىق كىشى بولۇپ ، زوزۇڭتاڭ ۋاختىدا قۇرۇلغان شۆتاڭدا ئوقۇغان تۇنجى ئهۋالد

ئۇيغۇر بولغاچقا ، ئۇ كېيىنچه مىلىتارست خىتاي جىڭ شۇرىن دهۋرىده ئاتالمىش خوتهن ۋالىي مهھكىمىسىده 
كاتىپ بولغان . 1933 - يىلى 24 - فېۋرال قاراقاش قوزغىلىڭى غهلىبه قىلىپ ، مارتتا قوزغىالڭچىالر
خوتهندىكى ئىلچى ھهربىي گازارمىسىنى قورشىغاندا ، قوزغۇالڭچىالرنىڭ ھهيۋىسىدىن قورقۇپ كهتكهن خىتاي
ۋالىي تهسلىم بولماقچى بولغاندا ، مىللىي مۇناپىق باۋۇدۇن خىتايالرنى تهسلىم بولۇشتىن توسۇپ، « بۇ  پهقهت

119



نهچچه موللىنىڭ قىلغان ئىشى . نهچچه كۈن چىدىساق ئۇالر زېرىكىپ تارقىلىپ كېتىدۇ » دهپ دۈشمهنگه
مهدهت بهرگهن . ۋالىي ، خهلقنىڭ « ئالالھ ، ئالالھ » دېگهن چۇقانىدىن قورقۇپ كېتىپ ، باۋۇدۇندىن ئۇالر نېمه
دهيدۇ !؟ تهلىپى نېمه !؟ دهپ سورىسا ، مۇناپىق باۋۇدۇن قهستهن « ئۇالر نان ، نان » دهيدۇ دهپ تهرجىمه قىلغان .
شۇڭالشقا خىتايالر تهسلىم بولمىغان . مۇھهممهد ئىمىن بۇغراالر خوتهننى ئالغاندىن كېيىن ، ۋهتهن خائىنى ۋه
مىللىي مۇناپىق باۋۇدۇن كاتىپ ، خوجايىنلىرى بىلهن بىلله چېپىپ ئۆلتۈرۈلگهن . نهتىجىده 1933 - يىلى 5 -

ئاپرىل خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇلغان . مهزكۇر كۈچتىن كېيىنچه تۇنجى جۇمھۇرىيهت تۇغۇلغان .
 

8 . تهلۋه ئهمهت ( ئهھمهد مهزىن ) : 
    تهلۋه ئهمهت ئابدۇقادىر دامولالمغا تىغ سالغان قاتىل بولۇپ ، ئارقا تېرهكلىرى گهرچه ئۇنى ئۆلۈمدىن ساقالپ
قېلىپ ، يىراق ئۈرۈمچىگه قاچۇرۇۋهتكهن بولسىمۇ ، ئهمما خهلقىمىزنىڭ ئومۇميۈزلۈك لهنىتىگه دۇچار بولغان

بۇ مهلئۇن ئاخىرىدا بهرداشلىق بېرهلمهي ، ئهقلىدىن ئادىشىپ ، ئۆز گۆشىنى ئۆزى يهپ ئۆلگهن . 
 

9 . ئۆمهر باي : 
   ئۆمهر باي ئهسلىده مۇسابايالر بىلهن بىر قاتاردىكى تهڭداشسىز باي بولۇپ ، بۇ ئىككى جهمهت توال
تىركىشىپ يۈرۈپ، ئاخىرى مۇسابايالر غۇلجىغا يۆتكىلىپ كهتكهن . شۇنىڭ بىلهن ئۆمهر باي قهشقهرنىڭ
يېگانه ھۆكۈمرانىغا ئايلىنىپ قالغان . بولۇپمۇ 1914 - يىلى قهشقهرنىڭ داڭلىق دىنىي داھىيسى باۋۇدۇن
مهخدۇم ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، دىنىي ھوقۇقمۇ ئۆمهرباينىڭ قولىغا ئۆتكهن . شۇ يىلى قهشقهرگه تىتهي
بولۇپ كهلگهن مافۇشىڭمۇ دهسلهپته ئۆمهرباينىڭ رايىغا بېقىپ ئىش قىلغان. كېيىنچه ئۆمهر باي ياڭ

زېڭشىڭنىڭ باجگىرىگه ئايالنغان . 
   1920 - يىللىرى ئۆمهر باي تارىمدىكى قهشقهر ،خوتهن ۋه ئاقسۇنىڭ سېلىق - باجلىرىنى ياڭ زېڭشىڭغا
بىراقال تۆلهپ، ئارقىدىن ئۆزى خهلقتىن ھهسسىلهپ يىغىپ تىقىلىپ كهتكهن . ئابدۇقادىر دامولالم مائارىپ
ئۈچۈن ئىئانه سورىسا بهش تىلالمۇ بهرمىگهن . تۇنجى جۇمھۇرىيهت قۇرۇلغاندا ، رهھبهرلهر چىرايلىق گهپ
قىلىپ ئېرىشهلمىگهن پۇلالرغا شېڭ شىسهي 1937 - يىلى ئۆمهر باينى ئۆلتۈرۈپ ، مۇسادىره قىلىنغان

ھېساپسىز بايلىقالر بىلهن سىتالىندىن قهرز ئالغان بهش مىليون رۇبلى ئالتۇننى تۆلىگهن .  
   1937-يىلى 12- ئايدا،شېڭ شىسهي ئومۇمهن ئىلگىرى تۆمۈر،ئوسمان،سابىت دامولالم، ماخوسهن ۋه مهھمۇت
مۇھىتىغا ئهگىشىپ پاراكهندىچىلىك سالغانالر بىردهك قولغا ئېلىنىپ تازىلىنىدۇ،دهپ جاكارلىغان.نهتىجىده
پهقهت قهشقهردىال 5000 كىشى قولغا ئېلىنغان.ئۇالر بىردهك«خائىن»دهپ جاكارالنغان ھهمده مال-مۈلكى
مۇسادىره قىلىنغان.12-ئاينىڭ 17-كۈنى قهشقهر رايۇنىدا«خائىنالرنىڭ مال-مۈلكىنى ئېنىقالش
ھهيئىتى»قۇرۇلغان.شىڭ شىسهي ئۆزىنىڭ ھهربىي مۇستهبىت ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهش ۋه سىتالىندىن
ئالغان قهرزىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن،مۇشۇ باھانىدا، ۋهتىنىمىز مىقياسىدا نۇرغۇن چوڭ بايالرنى قولغا
ئېلىپ،ئۇالرنىڭ مال-مۈلكىنى مۇسادىره قىلغان.يهنه بىر جهھهتتىن كۆزگه كۆرۈنگهن ئهمهلدارالرنى ۋه

زىيالىالرنى قىرىپ تۈگهتكهن. ئۆمهر بايمۇ بۇ قىسمهتتىن قۇتۇاللمىغان . 
   ئهمما ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ قاتىللىرى قاتارىدا ئۆمهر باينىڭ قايسى رولنى ئۆتىگهنلىكى ھازىرغىچه
ئېنىق بولمىسىمۇ ، ئهمما ئۇنىڭ بۇ جهرياندىكى بارلىق ئىشالردىن خهۋىرى بولغانلىقى ئۈچۈن يهنىال مىللىي

مۇناپىق بولۇشتىن قېچىپ قۇتۇاللمىغان.
   كۈنلهردىن بىر كۈنى مهمتىالجى شاڭخهي دوتهي يامۇلغا بېرىپ، دوتهينى كونسۇلخانىغا چاقىرتقانلىقى
ھهققىدىكى خهتنى كۆرگهن. دوتهي كونسۇلخانىغا چىققاندىن كېيىن، سوۋېت كونسۇلى دوتهيگه: “قهشقهرده
ھازىر بىر ئادهم بار، بۇ ئادهم تالىپالرغا تارىخ، جۇغراپىيه، ھېساب ئۆگىتىمهن دهپ يۈرىمىش. بۇ ئادهم تارىخ،
جۇغراپىيه، ھېساب ئۆگىتهلهمدۇ؟ ئهگهر ئۆگهتسه ئىشنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ شۇڭا بۇ ئادهمنىڭ

ئىشلىرىنى دهرھال تهپتىش قىلىپ، نهتىجىسىنى ماڭا مهلۇم قىلىڭ!” دېگهن.
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    دوتهي كونسۇلخانىدىن قايتىپ كىرگهندىن كېيىن، ئۆمهرباي ئارقىلىق ئابدۇقادىر دامولالمنى سۈرۈشتۈرگهن.
ئۆمهرباي ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ياخشى تهرىپىنى قىلغان، ئهمما دوتهي بۇنىڭغا كۆنمهستىن، مهدرىسهدىكى
پائالىيهتلىرىنى سۈرۈشتۈرۈشكه بۇيرۇغان. ئۆمهر باي ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ دهرس ئارىلىقىدا تارىخقا ئائىت
بىلىملهرنى قىستۇرۇپ بايان قىلىپ بېرىدىغانلىقىنى تالىپالر ئارقىلىق بىلگهندىن كېيىن، دوتهيگه مهلۇم
قىلغان. دوتهي بۇ ئاخباراتنى كونسۇلغا مهلۇم قىلغان. كونسۇل ئابدۇقادىر دامولالمنى دهرھال كۆزدىن
يوقىتىشقا بۇيرۇغان. ئهگهر بۇ ئىشتا دوتهي سۇسلۇق قىلسا، ياڭ زېڭشىنغا مهلۇم قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ
پوپوزا قىلغان. سوۋېت كونسۇلىنىڭ پوپۇزىسىدىن قورقۇپ كهتكهن جۇ دوتهي خىزمىتى بهدىلىگه 300 سهر
كۈمۈش تهڭگه بېرىش، ئۆزىنىڭ ۋه باال – چاقىلىرىنىڭ تۇرمۇشىغا ئهبهدىي كاپالهتلىك قىلىش شهرتى بىلهن
قاتىل ئهھمهتنى ياللىۋېلىپ، ئابدۇقادىر دامولالمنى ئۆلتۈرگۈزۈۋهتكهن. كېيىن قاتىل ئهھمهت تۇتۇلغان
بولسىمۇ، بۇ ئىشتا سوۋېت كونسۇلى بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ قولى بولغانلىقتىن، ئىشنى ئارقىسىغا سۆرهش
تاكتىكىسىنى قوللىنىپ، ئهھمهتنى جىنايى جاۋابكارلىقتىن قاچۇرۇپ، ھېچقانداق چاره كۆرمىگهن. قاتىل
ئهھمهت كېيىنكى چاغالردا خهلقنىڭ نهپرىتى تۈپهيلىدىن نېرۋىسىدىن ئادىشىپ، ئۆزىنىڭ گۆشىنى ئۆزى يهپ

ئۆلگهن.
    ئابدۇقادىر دامولالم قهتلىئام قىلىنغان كۈننىڭ ئهتىسى يۈسۈپ توقام دېگهن كىشى: “بۇ ئۆمهرباينىڭ
قىلغان ئىشى” دېگهن. بۇ سۆزگه ئاساسهن ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ شاگىرتلىرى ئۆمهرباينى ئىزدهپ،
ھېسابالشماقچى بولغاندا، ئابدۇكېرىمخان مهخسۇم ئوتتۇرىغا چىقىپ: “بۇ ئۆمهرباينىڭ قىلغان ئىشى ئهمهس،
ئابدۇقادىر دامولالم شۋېت دوختۇرخانىسىغا ئوت قويغانلىقى ئۈچۈن شۇالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن” دېگهن.
ئۆمهرباي ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئۆلتۈرۈلۈش جهريانىدىن پۈتۈنلهي خهۋهردار بولسىمۇ، ئهمما ئۆزىنىڭ پۈتكۈل
سودا ئىشى سوۋېت بىلهن بولىدىغان بولغاچقا، بۇ سىرنى تىنىشقا جۈرئهت قىاللمىغان. بۇ سىرنى بىلىدىغان
ئىنايهتخان مهخسۇم، ئابلىراخۇن مهخسۇم، مۇساخان تېۋىپنىڭ ئوغلى ئابدۇۋايىت ئاخۇن، ئوردائالدىلىق مامۇت
ھاجىم ۋه ئۇنىڭ ئوغلى مۇھهممهت ھاجىم، مهمتىالجى شاڭخهي، جاڭقورغانلىق زۇنۇن ھاجىم، خانئېرىقلىق
ئىمىن ئاخۇن خهلپىتىم قاتارلىقالر:”ئابدۇقادىر دامولالمنى شۋېتالر ئهمهس، ئورۇسالر قول تىقىپ ئۆلتۈرگۈزدى”
دېگهنلىكى ئۈچۈن، جۇ دوتهي بۇالرنى تۇتۇپ، ھهپسىگه سوالپ قويغان. ئىنايهتخان مهخسۇم، ئابلىراخۇن
مهخسۇمالر بۇ ئىشنى ئىككىنچى تىنماسلىققا ۋهده قىلىپ، چهت ئهلگه چىقىپ كهتكهن. جامال ئاخۇن
خهلپىتىم كالتايالققا، زۇنۇن ھاجىم غۇلجىغا، مهمتىالجى شاڭخهيگه كهتكهن. شۇنىڭ بىلهن ئابدۇقادىر

دامولالمنىڭ ئۆلۈمىنىڭ سىرى يېشىلمهي، شۇ پېتى بېسىلىپ قالغان.
 

10. ئابدۇغۇپۇر دامولال ( شاپتۇل دامولال ) : 
   مهلۇمكى، ئابدۇغوپۇر شاپتۇل دامولال 1930-يىلالردا ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي قۇتۇلۇش ئىنقىالبىغا ئېغىر زىيان
كهلتۈرگهن كىشىدۇر. ئۇ جالالت شېڭ شىسهينىڭ ۋهتىنىمىزده يولغا قويغان «ئالته بۈيۈك سىياسىتى» نىڭ
قۇرئان كهرىم ۋه ھهدىس شهرىفكه زىت ئهمهسلىكىنى تهرغىب قىلىپ كىتاب يازغان، كېيىنچه گېنېرال مهھمۇت
مۇھىتى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن شهخس. ئۇ ئهسلىده قهشقهر پهيزاۋاتتتىكى شاپتۇل يېزىسىدا تۇغۇلۇپ ، شۇ
يهرده ۋه قهشقهر شهھىرىده مهدرىسىده ئوقۇغان . 20 - ئهسىرنىڭ باشلىرىدا بۇخاراغا بېرىپ ئوقۇپ ، ئاندىن
ھهرهمگه بېرىپ ھهج قىلىپ قايتىپ كهلگهن . ئۇنىڭ تهلىيىگه 1914 - يىلى قهشقهرنىڭ شهيخۇل ئىسالمى ۋه
بۈيۈك ئۆلىماسى باۋۇدۇن مهخدۇم ۋاپات بولۇپ ، ھوقۇق ئۆمهر باينىڭ قولىغا ئۆتۈپ قالغان . شاپتۇل دامولال
دهرھال ئۆمهر بايغا يېقىن تۇرۇپ ، باينىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىدىكى چارسۇ مهدرىسىگه باش مۇدهررىس، كهينىدىنال
قهشقهر خانلىق مهدرىسىده مۇدهررىس بولغان . ئهمما قهشقهرگه قازى ۋه مۇپتى بولۇش ئىستىكى ئهمهلگه
ئاشماي ، بۈيۈك مۇپتى ئابدۇقادىر دامولالمغا ھهسهت قىلىشقا باشلىغان . شۇڭا ئۇ ئهمدى ما تىتهي بىلهن
يېقىنالشقان . 1924 - يىلى 31 - ماي ماتىتهي ما دوتهي تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنده ، بىر دومىالپال ماشاۋۇغا
يېقىنالشقان . شۇ يىلى 14 - ئاۋغۇست  مهرھۇم  ئابدۇقادىر  دامولالمغا سۇيقهست  قىلغۇچى  گۇرۇھنىڭ غوللۇق
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ئهزالىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالغان . 1933 - يىلى مايدا تۆمۈر سىجاڭ قهشقهرنى قولغا ئالغاندا ، ئۇ ما دوتهينى
تاشالپ تۆمۈر پاشاغا يېقىن تۇرغان . پاشا ئۇنى باش قازى قىلغان . ھهتتا ئۇنى سابىت دامولالم بىلهن سۆھبهت
ئۆتكۈزگىلى يهكهنگه ئهۋهتكهن. ئهمما شاپتۇل دامولال يهكهنده خوتهن ئىسالم ئارمىيىسىنى مهسخىره قىلىپ «
ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهت قۇرىمىز دېگىنى نېمىسى !؟ ئۇالر ماجهنساڭغا تهڭ كېلهلهمدىكهن !؟ » دهپ بىلجىرالپ ،
تۆمۈر سىجاڭ بىلهن خوتهن تهرهپنىڭ ئارىسىنى بۇزغان . شۇ يىلى 7 - ئاۋغۇست تۆمۈر پاشا ماجهنساڭ
تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنده ، شاپتۇل دامولال مۆكۈۋالغان . 12 - نويابىر سابىت دامولالم جۇمھۇرىيهت
جاكارلىغاندىن كېيىن ، شاپتۇل دامولال بارلىق جىنايهتلىرىدىن ھېساپ بېرىشكه قىستالغان. تهلىيىگه ، 1934
- يىلى 6 -  فېۋرال تۇڭگانالر قهشقهرنى قايتا ئىشغال قىلغاندىن كېيىن ، ماجۇڭيىڭ باندىتلىرى قهشقهرده
دهۋران سۈرگهن بهش ئاي جهرياندا ئۇ قېچىپ يۈرۈپ جان ساقلىغان . شۇ يىلى 15 - ئىيۇل مهھمۇد مۇھىتىنىڭ
قهشقهرگه كىرىشى بىلهن ئۇنىڭ يۇلتۇزى قايتىدىن ئېگىز كۆتۈرۈلگهن . ئۇ يهنىال گېنىرالنىڭ يېقىنى
بولۇۋالغان. تۇرپانلىقالر ئىچىده ئۇنىڭ شاگىرتلىرى كۆپ بولغاچقا ، مهھمۇد مۇھىتى ئۇنى ئاالھىده ھۆرمهتلهپ
ئۆزىگه مۇشاۋۇر قىلىۋالغان . ھهممه ئىشنى ئۇنىڭ بىلهن كېڭىشىپال قالماي ، ئۇنى « مىللهت مهجلىسى »
رهئىسى قىلىپ تىكلىگهن . 1935 - يىلى ئۇنى ئۈرۈمچىده ئېچىلىدىغان خهلق قۇرۇلتىيىغا قهشقهرنىڭ ۋهكىلى
قىلىپ ئهۋهتكهن . گېنىرال ئۇنىڭدىن كۆپ ئۈمۈدلهرنى كۈتكهن ئىدى . بىراق شاپتۇل دامولال قايتىپ كېلىپال ،
شېڭ شىسهينى ماختايدىغان بىرىگه ئايلىنىپ قالغان . ئۇ ھهتتا ھهممه يهرده جالالت شېڭ شىسهينىڭ ئالدىغا
چىقىپ كۈتۈۋالغان ۋه ئۆزى بىۋاسته ئۇزۇتۇپ قويغانلىقىنى ئاغزىدىن چۈشۈرمهي خهلقنىڭ نهزىرىدىن چۈشكهن
. شېڭ شىسهي ئۇنى 1936 - يىلى قۇرۇلتايغا ئاالھىده تهكلىپ قىلغاندا ، گېنىرال ئۇنى يىغىشتۇرۇشنى قارار
قىلغان . داموللىدىن بۇرۇن سورىغان « مۇناپىقنىڭ جازاسى » ھهققىدىكى پهتىۋاسى بويىچه ئۇنىڭغا جازا
ئىجرا قىلغان. شۇنداق قىلىپ ئالدىنقى ئهسىردىكى ئهڭ كهچۈرۈلمهس دىنىي ۋه مىللىي مۇناپىق شاپتۇل
دامولال 1936 - يىلى 12 - ماي سهيشهنبه كهچ سائهت 00:33 لهرده قهشقهر تۈمهن دهريا 1 - كۆۋرۈكىدىن ئهمدىال
ئۆتۈپ ، 2 - كۆۋرۈككه كېلىدىغان بوش يهرده گېنىرال تهرىپىدىن ئالدىن بۇيرۇق بېرىلگهن ئاالھىده خادىم
تهرىپىدىن بوغۇزلىنىپ ئهلگه ئىبرهت قىلىنىدۇ . ( بهزى شهخسىي ئهسلىمىلهرده بۇ ۋهقه 20 - ئىيۇن كهچ يۈز

بهردى دېيىلگهن ) . 
 

11 . مهمتىمىن ئاق كىرپىك : 
خۇدايىم بىلۇر بالىلىرىم قالدى دادۇ-پهريادتا، دېرىكىمنى ئااللماي سهرسان بولۇپ ھهر ياقتا.

ئهل خائىنى ،مهمتىمىن ئىچى قارا مۇناپىق، ھۆكۈمهتكه ئۈستۈمدىن خهۋهر بېرىپسهن ساختا. 
   « ئهل خائىنى ،مهمتىمىن ئىچى قارا مۇناپىق»دىگهن مىسرادىكى مهمتىمىن 1930—1940-يىللىرى قهشقهر
تهۋهسىده شېڭ شىسهي ۋه گومىنداڭ ھاكىمىيىتى ئۈچۈن ئىشپىيۇنلۇق قىلىپ،ئىككى قولىنى نۇرغۇن
خهلقپهرۋهر ئوغالنالرنىڭ ئىسسىق قېنى بىلهن بويىۋالغان مۇناپىق مهمتىمىن ئاق كىرپىك دىگهن كىشىنى
كۆرسىتىدۇ . ئاخىرىدا جالالت شېڭ شىسهي ئاساسىنى پۇختىلىۋالغاندىن كېيىن بۇ مۇناپىقنىمۇ تۈمهنلىگهن

مۇناپىقالر قاتارىدا يىغىشتۇرۇپ تاشلىغان .
 

12 . روزى مولال
   روزى مولال تۇرپاندىكى ئوقۇمۇشلۇق كىشى بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمهت يامۇلىدا ئهمهل تۇتقان.ئۇنىڭ
ئ ابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئهل ئىچىدىكى شۆھرىتىنى كۆرهلمهسلىكى ۋه شهخسى ئ اداۋىتى ئاخىرىدا ئۇنى
خىتايالرغا غالچىلىق قىلىپ ئابدۇخالىق ئ ۇيغۇر باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇر ئىنقىالپچىالرنى تۇتۇپ بېرىشكىچه
ئېلىپ كهلگهن. روزى مولال شۇ قىلمىشى تۈپهيلىدىن خهلقنىڭ نهزىرىدىن چۈشۈپ تارىخىمىزدىكى ئهڭ لهنهت

ئوقۇلىدىغان خائىنالرنىڭ بىر تىپىك مىسالىغا ئ ايلىنىپ قالغان.
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ئۈچنچى بۆلۈم: خائىنالرنى جازاالش ئۈچۈن خهلقىمىزنىڭ روھىيىتىنى تازىالپ ، تهپهككۇرىنى ئىسالھ قىلىپ ، قايتا
ياساپ چىقىش كېرهك 

 
   داڭلىق خىتاي يازغۇچىسى لۇشۈن ئهپهندى تىپىك خىتاي ۋه خىتايالشتۇرۇلغان قۇلالرنىڭ پىسخىكىسى

ھهققىده مۇنداق دېگهن : 
« باتۇرالر غهزهپلهنسه، ئۆزىدىن كۈچلۈكلهرگه تىغ كۆتۈرىدۇ . قورقۇنچاقالر غهزهپلهنسه ، ئۆزىدىن ئاجىزالرغا
تىغ كۆتۈرىدۇ . قۇتقۇزغىلى بولمايدىغان مىللهتته، چوقۇم كىچىك بالىالرغا ھومىيىشنىال بىلىدىغان نۇرغۇن

قهھرىمانالر مهۋجۇت. توخۇ يۈرهكلهر ! ». لۇشۈن . 

--- 
    يۇقىرىقى بىر جۈمله خۇالسه مۇھاجىرهتتىكى تېخىچه خىتايچه زېھنىيهت ۋه قۇللۇق روھىدىن قۇتۇاللمىغان
ئۇيغۇرالرنىڭ ماھىيىتىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بهرگهن . ھازىر تهشكىالت ياكى جامائهت شهكلىده مهۋجۇت
بولۇۋاتقان ئۇيغۇر خهلقى دهل يۇقىرىقىدهك ئىنتايىن بىچاره ھالغا چۈشۈپ قالغان . ئۇالردا كۈچلۈك دۈشمهنگه
تىغ كۆتۈرۈش ئهمهس ، تىل ئۇزىتىش جۈرئىتىمۇ كهمچىل . ئهمما ئۆز ئىچىدىكى ، ئارقا تېرىكى ، پۇلى ۋه
نوپۇزى بولمىغان ھهر قانداق بىرىگه كهلگهنده تولىمۇ جهسۇر بولۇپ كېتىدۇ . بۇ جهسۇرلۇق يهنىال قاپاقنى

تۈرۈش ۋه ئازراق ئېغىز ھۇجۇمى قىلىشتىن يىراققا بارالمايدۇ . 
    « چىۋىن قونسا غىڭشىيسهن ، كالتهك تهگسه جىم » ، « شىر ئالدىدا تۈلكىدهك قىلىسهن سۈكۈت ، ئهمما
چۈجه ئالدىدا بولىسهن بۈركۈت » دېگهن ئهقلىيهلهر يېقىنقى ئۈچ ئهسىردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يوشۇرۇن مىللىي
پىسخكىسىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرگهن . يۇقىرىدا لۇشۈن ئېيتقان سۆز بۇنى تېخىمۇ ئوبرازلىق ۋه ئاممىباپ

شهكىلده ئىپادىلهپ بهرگهن . 
    333 يىلدىن بۇيانقى ئهھۋالىمىز مۇشۇنداق ئېچىنىشلىق بولغاچقا ، دۈشمهنلهر بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى
قانلىق قىلىچلىرى بىلهن خالىغانچه قهتلىئام يۈرگۈزۈپ ، ئاخىرىدا زهپهر قۇچقان تۆھپىكار سۈپىتىده

مهغرۇرالرچه ۋهتىنىمىزدىن بهخىرامان چىقىپ كېتىشتى . 
    ئهگهر بىز 1759 - يىلى جاۋخۇي بىلهن فۇدېنى ، 1765 - يىلى ئاگۇي بىلهن مىڭرۈينى، 1828 - يىلى چاڭلىڭ
بىلهن چاڭچىڭنى ، 1878 - يىلى زوزۇڭتاڭ بىلهن دۇڭ فۇشياڭنى ، 1944 - يىلى شېڭ شىسهي بىلهن
جۇشاۋلىياڭنى قاچۇرۇپ قويماي تىرىك تۇتۇپ، ئۆز قولىمىز  بىلهن چاناپ تاشلىغان بولساق، ۋاڭجېن بىلهن ۋاڭ
ئېنماۋ ، ۋاڭ لېچۈهن بىلهن چېن چهنگو خهلقىمىزگه بۇنچىلىك تاالپهت كهلتۈرۈش تۈگۈل ، بۇنداق ئىرقىي

قىرغىنچىلىق قىلىشنى خىيال قىلىپ بېقىشقىمۇ جۈرئهت قىاللمىغان بوالتتى. 
خهير :« ئهرگه بىر نۆۋهت ، يهرگه بىر نۆۋهت » . 

    شۇڭالشقا ئۇيغۇرالرنى قايتىدىن جهڭگىۋار ۋه كهسكىن « ئىدىيه » بىلهن قورالالندۇرۇپ ، قۇللۇق روھىنى
پاچاقالپ تاشالش كېرهك . شۇندىال ئۇالر خۇدا بهرگهن ۋاز كېچىلمهس ھوقۇقلىرى ئۈچۈن چوقان كۆتۈرهلهيدىغان ،
ۋاسته تاللىماي ئۇنى قايتۇرۇپ كېلهلهيدىغان بولىدۇ . دۈشمهنگه قارشى تۇرۇشتا ، ئۇنى بېقىپ چوڭ قىلغان

ئاتىسى سىتالىننىڭ ئهقلىيه سۆزلىرىدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىشىمىز زۆرۈر !
    « ئىدىيه قورالدىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ ! بىز دۈشمهنلىرىمىزنىڭ قوراللىق بولۇۋېلىشىغا يول قويمايمىزيۇ

، نېمىشقا ئىدىيىلىك بولۇۋېلىشىغا يول قويغىدهكمىز  !؟ ». 
    « دۈشمىنىڭنى ئۇسسۇلغا سالغۇدهك چۈشهن! تارىخ ئىسپاتلىدىكى يېڭىلمهس قوشۇن يوق!» . 
    « بىر جاننىڭ ئۆلۈمى چوڭ پاجىئه، مىليون جاننىڭ قىرىلىشى پهقهتال سىتاتستىكا خاالس!».

   ئۇندىن باشقا تارىخ ھهققىدىكى قاراشلىرىمىزنى كهسكىن ئىسالھ قىلىپ ، تارىخنى بۈگۈنىمىز ئۈچۈن
خىزمهت قىلدۇرالىشىمىز كېرهك ! 

    تارىخ ھهققىده ئۈچ دېكتاتور نېمه دهيدۇ ؟
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    سىتالىن مۇنداق دېگهن: « تارىخنى غالىپالر يازىدۇ، بىز تارىخنى ئهلۋهتته خالىغىنىمىزچه يازىمىز.

    گېتلېر مۇنداق دېگهن: « تارىخ بولسا بىر مهسۈمه قىز، بىز ئۇنى قانداقال ياسىساق بولىۋېرىدۇ » .
    ماۋزېدۇڭ مۇنداق دېگهن: « تارىخنى خهلق يېزىپ قالدۇرىدۇ! » . ئۇنداقتا خهلق زادى كىم؟ خهلق ماۋزېدۇڭ!
خهلق بولسا  ماۋزېدۇڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى!  دېمهك ئۆز تهقدىرىگه ئۆزى ئىگه
چىقمىغان مىللهتنىڭ تارىخى باشقىالرنىڭ قولى بىلهن خالىغانچه يېزىلىدۇ ! دۈشمهنلهر بىزگه يېزىپ بهرگهن
ۋه مهجبۇرىي ئۆگهتكهن ساختا، بۇرمىالنغان تارىخ ھامان ئهڭ ھالقىلىق پهيتته بىزنى ئىچىمىزدىن يىمىرىپ

تاشاليدۇ .
    « تارىخىنى بىلمىگهن مىللهت يوقىلىشقا مهھكۇمدۇر ! » غازى مۇستاپا كامال پاشا ( ئاتا تۈرك ). ئۇيغۇرالر
يۇقىرىقى ئۇيغۇر دۈشمهنلىرى ئۆزلىرى ئېتىراپ قىلغان ئۈنۈملۈك ئىدىيىۋى قورالالر ۋه كامال ئاتا تۈركنىڭ
بهزى كهسكىن ئىسالھات ئۇسۇللىرى بىلهن قورالالنسا ، پات ئارىدا مهركىزىي ئاسىيانىڭ گېرمانىيهسى ، تۈرك
- ئىسالم ئهللىرىنىڭ ياپونىيهسى ، ھهتتا پۈتۈن دۇنيانىڭ غوللۇق تهسىرى بار كۈچتۈڭگۈر دۆلىتى سۈپىتىده

دۇنيا سىياسىي سهھنىسىده قايتا قهد كۆتۈرۈشى پهقهت ۋاقىت مهسىلىسى بوپقالىدۇ .
 

تۆتىنچى بۆلۈم:  تارىخىمىزدىكى خائىنالرنىڭ ۋه مىللىي مۇناپىقالرنىڭ جازاسى قانداق بولغان !؟ 
 

   تارىختىن بۇيان ئهجداتلىرىمىز خائىنالرنىڭ جازاسىنى بېرىشكه سهل قارىمىغان . ئۇالرنى ھهر ۋاقىت
ئالهمگه ئىبرهت قىلىپ كهلگهن . 

    ئۇيغۇر قاغانلىرى تهختكه چىقىشتىن بۇرۇن ئىككى قاۋۇل ئهركهك ئۇنىڭ گېلىنى قاتتىق ئۈچ قېتىم بوغۇپ
تاكى قاغان تېپىرالپ كهتكىچه قويۇپ بهرمهيتتى . بۇنىڭ چوڭقۇر مهنىسى بار بولۇپ ، يامان تهرهپتىن تهھلىل
قىلغاندا ، قاغان ناۋادا دۆلىتى ۋه خهلقىگه خىيانهت قىلسا ، قانداق جازالىنىدىغانلىقىنى ھهر ۋاقىت ئېسىده
تۇتۇشى كېرهكلىكىنى ئىپادىلىسه ، مهسئۇلىيهت نۇقتىسىدىن قاغاننىڭ ۋهزىپىسىنىڭ نهقهدهر ئېغىر
ئىكهنلىكىنى ، قاغانلىققا مۇشۇنداق ئېغىر يۈكلهرنى كۆتۈرهلىگۈدهك الياقىتى بار بىرىنىڭال ساالھىيىتى

بارلىقىنى ھهر ۋاقىت ئهسلىتىپ تۇرۇش ئۈچۈن ئىدى . 
    يېقىنقى زامان تارىخىمىزغا قىسقىچه نهزهر سالغىنىمىزدا ، 1924 - يىلى ئابدۇقادىر دامولالمغا قول سالغان
سۇيقهستچىلهر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان ، 1933 - يىلى تۆمۈر سىجاڭ بىلهن سابىت دامولالم ئارىسىغا
سوغۇقچىلىق سېلىپ ، ئاندىن ماجهنساڭغا سېتىلىپ ، تۆمۈر سىجاڭنىڭ بېشىغا چىققان ، ئاخىرىدا جالالت
شېڭ شىسهيگه سېتىلىپ ، 1935 - يىلى ئۇنى ئۈرۈمچىده پهيغهمبهرنىڭ ئىزباسارى دهپ ماختاپ كۆككه
كۆتۈرگهن پهيزاۋات شاپتۇللۇق ئابدۇغۇپۇر دامولال ( تارىخىمىزدىكى سېسىق نامى پۇر كهتكهن شاپتۇل دامولال )
1936 - يىلى يهنه بىر قېتىم ئۈرۈمچىگه تهكلىپ قىلىنغاندا ، ئهقىللىق مهخمۇت مۇھىتى شېڭ شىسهينىڭ
يهنىال ئابدۇغۇپۇر شاپتۇل داموللىدىن پايدىلىنىپ كهتمهكچى بولغانلىقىنى بايقىۋېلىپ ، دامولال  ئۈرۈمچىگه

يىغىنغا بېرىشتىن ئىلگىرىال :
    «  دامولالم مۇناپىقنىڭ ھۆكمى نىمه ؟» دهپ سورىغان. شاپتۇل دامولال قىلچه ئويالنمايال :

 « كۆزىنى ئويۇپ تىلىنى كهسمهك، پۇت قۇلىنى كېسىپ دارغا ئاسماق » دهپ بىماالل جاۋاپ بهرگهن.
   مهخمۇت مۇھىتى پهتىۋانى ئۇنىڭ ئۆزىدىن ئالدىن ئېلىپ ، كېيىنچه شاپتۇل دامولال ئۈرۈمچىگه مېڭىشتىن
ئىلگىرى خوشالشقىلى كېلىپ ، ۋىدالىشىپ قايتقاندا ، ئۆيىگه قايتىش يولىغا ئادهم ئورۇنالشتۇرۇپ ئۆزى

پىچقان پهتىۋا بىلهن تېگىشلىك جازا ئىجرا قىلغان.
    شۇنداق قىلىپ،1936 - يىلى 12 - ماي ( ھىجىرىيه 1355 - يىلى سهپهر ئېيىنىڭ 21 - كۈنى سهيشهنبه كهچ،
ئۆيىگه ئاتلىق قايتىۋاتقان  شاپتۇل دامولال تۈمهن دهريا بويىدا ئىككى ئاالھىده خادىم تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى.
بۇيرۇقنى مامۇت سىجاڭ بهرگهنىدى. ئاالھىده خادىمالر شاپتۇل داموللىنى ئۇ ئۆزى بهرگهن پهتىۋا بويىچه كۆزىنى

ئويۇپ تىلىنى  كهسكهندىن سىرت ، تاكى بويۇنغىچه بوغۇزالپ تاشلىغان.
      2 - دۇنيا ئۇرۇشى  مهزگىلىده گىرمانىيه  تهسلىم  بولغاندا, ئۆزىنىڭ  ۋهتىنىگه خائىنلىق قىلىپ نېمىسالر 
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ئۈچۈن ئىشلىگهن فىرانسىيىلىك، پولشالىق، يۇگۇسالۋىيهلىك ، ۋېنگىرىيهلىك، ئۇكرائىنالىق ، جۈملىدىن
ھهرقايسى مىللهتتىن بولغان خائىنالرنىڭ رهسىملىرىنى كوچىالرغا چاپلىۋېتىپ چىقىپ كهتكهن. نهتىجىده
ئازات بولغان رايونالر ئۆزىگه خائىنلىق قىلغانالرنى تېپىپ چىقىپ ئېچىنىشلىق شهكىلده ئۆلتۈرۈپ، ئاۋامغا
ئىبرهت قىلغان . ياپونالرمۇ خىتايدىن چىقىپ كهتكهنده ئوخشاشال شۇنداق قىلغان . شېڭشىسهيمۇ
خائىنالردىن كۆپ پايدىالنغان. كېيىنچه ھهرخىل قهبىھ ئۇسۇلالر بىلهن كۆپ قىسىم غوللۇق ۋهتهن خائىنلىرى ۋه

مىللىي مۇناپىقالرنى ئۆلتۈرگهن . قالغانلىرىنى خهلق ئېنىقالپ چىقىپ ، ئۆزلىرى اليىقىدا بىر تهرهپ قىلغان .
 

بهشىنچى بۆلۈم : خائىنالر ۋه مىللىي مۇناپىقالرنى چهكلهش ۋه تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىش چارىلىرى : 
 

  « مۇھىم كوزېر قورال - ياراقلىرى توخۇ يۈرهك قورقۇنچاقلىرىنىڭ ، تهڭگه - تىلاللىرى ھىلىگهر
قويمىچىلىرىنىڭ ، قۇتلۇق قهلىمى ناپاك ۋه نادانلىرىنىڭ ، شانۇ - شهۋكهتلىك سهلتهنىتى قۇۋلۇقتا ۋايىغا

يهتكهن مىللىي مۇناپىقلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتكهن مىللهت مهڭگۈ قهد كۆتۈرهلمهيدۇ » . 
    بىز ھهر قانداق كاشىال ۋه ئىللهتلهرنى تۈپ يىلتىزىدىن ئوڭشايمىز دهيدىكهنسىز چوقۇم ئالدى بىلهن ئۇنى
پهيدا قىلغۇچى ئىچكى - تاشقى ئامىلالرنى ، كاشىلىنىڭ تېگى - تهكتىنى، كېلىپ چىقىش سهۋهبىنى ئوبدان
ئېنىقالپ ، ئاندىن ئهڭ ئۈنۈملۈك چاره - تهدبىرلهرنى تولۇق تهتبىقالپ ، بۇنداق ئېغىر كاشىال ۋه ئىللهتلهرنىڭ

قايتا ئوتتۇرىغا چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرهك . 
    ئۇنداقتا مۇناپىقالر قانداق ئادهملهردىن كۆپ چىقىدۇ ؟؟؟ 

  كىم بولسا بولسۇن ، قانداق ئىش بىلهن شۇغۇلالنمىسۇن،قىلىۋاتقان سۆزى،ئىشلهۋاتقان ئىشى خهلق
ئالدىدىكى جاۋابكارلىقىدىن ئايرىلمىسا ، بۇنداق ئادهمنىڭ ھاياتى مهنىلىك ئۆتىدۇ ، ئۆزىنىڭمۇ قهدىر
قىممىتى بولىدۇ.بهزى ئادهملهر ئۆزى تۇغۇلغان زىمىننى،سۆيۈملۈك خهلقىنى ئويالپ قويمايدۇ،بىر تويسا بىر
كۈلسه شاھ بولغاندىك سۆيۈنىدۇ .ئۇنىڭ ھهر بىر سۆزى، ئىشلىگهن ئىشى ئۆز مهنپهئهتىدىن چىقىپ كهتمهيدۇ
. بۇنداق ئادهملهرده ئهل يۇرت ئالدىدا جاۋابكار بولۇش دىگهن بۇرچ ۋه كۈچلۈك ھېسسىيات بولمايدۇ . نهتىجىده
ئۇالر ئۆزىنىڭ مهنپهئهتىگىال جاۋابكار بولۇپ سۆز سۆزلهيدۇ،ئىش قىلىدۇ،بۇنداق ئادهملهر تولىمۇ چاكىنا

ئهمهسمۇ؟!دهل مۇشۇنداق ئادهملهردىن مۇناپىقالر كۆپلهپ چىقىدۇ . 
   يۇقىرىقى قۇرالرنى بىرال ئوقۇپ باققان ھهر بىر ئهقلى - ھوشى جايىدا ئۇيغۇر پهرزهنتىنىڭ كاللىسدا
ئاپتوماتىك ھالدا زادى قانداق ناچار قىلمىشالرنىڭ مىللىي مۇناپىقلىق ئىكهنلىكى ، زادى قانداق
ئادهملهرنىڭ « مىللىي مۇناپىق » ئىكهنلىكى 100% ئېنىق بولىدىغانلىقى ئېنىق . چۈنكى بولۇۋاتقان ئىشالر
ۋه بىز شاھىت بۇلۇۋاتقان رېئاللىق ۋه شهخسلهر بۇنى تولۇقى بىلهن تهستىقلىماقتا . ھهقىقهت ۋه ئادالهت گويا
قۇياش كهبى ئوچۇق بولۇپ ، ئۇنى ئېتهك بىلهن ياپقىلى بولمىغانغا ئوخشاش ، جاھالهت ۋه خىيانهتمۇ شۇنداق
ئوچۇق نامايهن بولۇپ تۇرۇپتۇ . ھازىر كهمچىل بولۇۋاتقىنى يهنىال بىزدىكى نادانلىق ، جۈرئهتسىزلىك ، ئىككى
يۈزلىمىچىلىك ۋه خىتايچه زېھنىيهتتىن كېلىپ چىققان « مېنى چاقمىغان يىالن مىڭ يىل ياشىسۇن ! » دېگهن
شهخسىيهتچى خاھىشقا بېقىنىشتىن كېلىپ چىققان « مهيدانسىزلىق» ۋه تۇراقسىزلىقتۇر . بۇ خىل
تۇراقسىزلىق بىزده  دوست - دۈشمهنلىك قارىشىنى سۇسلىتىپال قالماي، ھهممه ئىشقا مۇئامىله قىلغاندا
ئالدى بىلهن « بۇ ئىشنىڭ ماڭا پايدىسى بارمۇ ياكى زىيىنىمۇ !؟ » دهيدىغان ئۇچىغا چىققان شهخسىيهتچى
قاراشنىڭ ئومۇملىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ ، نهچچه مىليون خهلقنى نهچچه ئون مىڭ ئهپيۇنكهش
دۈشمهنلهر بىماالل ئىداره قىالاليدىغان ھالغا چۈشۈرۈپ قويغان . گهرچه خهلقىمىز ئىچىده ياخشىالر مۇتلهق
ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىسىمۇ ، بىراق ئۇالر ھهر دهۋرده بارماق بىلهن سانىغۇدهكال يامان كىشىلهرگه خۇشامهت
قىلىپ يۈرگىنىنى ئاز دهپ ، خهلق داھىيلىرى ۋه يولباشچىلىرىنى يېتىم قالدۇرۇپال قالماستىن بهلكى ، ئۇالرنى
ئۆز قولى بىلهن دۈشمىنىگه تۇتۇپ بېرىدىغان ناچار قىلمىشلىرىمىز نهتىجىسىده مۇشۇ كۈنگه چۈشۈپ قالغان.
شۇڭالشقا  ئۇيغۇرالردىكى  بۇ  خىل  مهيدانسىزلىق ۋه  ئاكىسىراش  خاھىشىنى، « ئىت  ئۇرغۇچىسىغا ئامراق » 
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ۋهتهن خائىنلىرىنى ۋه مىللىي مۇناپىقالرنى تازىالش ئۇنچه تهس ئهمهس . شۇڭالشقا مۇھاجىرهتتىكى بارلىق
ۋهتهنسۆيهر ۋه مهسئۇلىيهتچان قېرىداشلىرىمىزنى قولىغا قهلهم ئېلىپ ، ھهر قايسى « ئۇيغۇر خهلقىگه
ۋهكىللىك قىلىدۇ دهپ قارىلىۋاتقان شهخسلهر ۋه ھهر خىل تهشكىالتالر » نى قولالش بىلهن بىرگه ،
خهلقىمىزنىڭ جانىجان مهنپهئهتلىرى ۋه تهقدىرىگه مۇناسىۋهتلىك كهسپلهرده ئاكتىپ ھهرىكهت قىلىۋاتقان
سهرخىلالرنى نازارهت قىلىشنى كۈچهيتىشى كېرهك . ھېچقانداق دهلىل - پاكىت بولماستىن ئۆز ئارا

يىرىكلىشىپ قالغانلىق ياكى پىكىر ئوخشىماسلىقى تۈپهيلى 
   « ۋهتهن خائىنى » ، « مىللىي مۇناپىق » دېگهندهك سۈرلۈك ۋه يىرگىنىشلىك بولغان ھهيۋهتلىك
ئاتالغۇالرنىڭ قىممىتى چۈشۈرۈپ، ئۇنى تور يۈزىدىكى پىتنه - پاسات ، كوچا پاراڭلىرى دهرىجىسىگه چۈشۈرۈپ
قويۇشقا بولمايدۇ . بۇنداق قىلىشقا ئۇرۇنۇشمۇ ئۇچىغا چىققان مىللىي مۇناپىقلىق ! شۇڭا قولغا قهلهم ئېلىڭ .
بىراۋنىڭ ئابرۇيىنى تۆكۈشتىن ۋه قارىالشتىن قاتتىق ساقلىنىڭ . بىر ئادهمنى ناھهق قارىالپ ئىناۋىتىنى يوق
قىلىش ئۇنى ئۆلتۈرگهندىنمۇ ئېغىر جىنايهت . بۇ ئارقىلىق سىز ھهر ئىككى دۇنيالىق بهختتىن مهھرۇم

قالىسىز . 
    گېپىڭىزده راستچىل بولسىڭىز گۇمان قىلغان شهخسلهر ھهققىده ئارخىپ قالدۇرۇپ چىقىڭ . پات ئارىدا
خهلقىمىزنىڭ ئهڭ ئالىي مىللىي مهنپهئهتىدىن باشقىنى تونۇمايدىغان « مىللىي سوت » ۋه قىلمىشى
چېكىدىن ئاشقان مىللىي مۇناپىقالرنى سوتالپ جازا بېرىدىغان « ھهربىي سوت » قۇرۇلىدۇ . شۇ چاغدا دهلىل -
ئىسپاتالرغا ھاجهت چۈشىدۇ . ئاخىرىدا خهلقىمىز ۋه دۆلىتىمىز ھهر قانداق ۋهتهن خائىنلىرى ۋه مىللىي
مۇناپىقالرغا تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ . ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتكهنلهرمۇ تارىخنىڭ لهنهتلىك

سهھىپىسىگه يېزىلىدۇ.
    ئۇندىن باشقا « ئوغرىنىڭ يۈرىكى پوك - پوك »، « قورققان ئاۋۋال مۇشت كۆتۈرهر » ۋه « سېزىكى بار
سهكرهيدۇ » دېگهنگه ئۇيغۇن ھالدا ئازراق كهينىدىن گهپ - سۆز چىقىپ بولغىچه ئىنتايىن ئاالقزاده ھالدا توردا
ئۆزىچه ئالىجوقا ۋارقىراپ ، خهلقىمىزنىڭ زېھىنىنى چېچىۋېتىدىغان تهنتهك ۋه پىشمىغان مايسا
پائالىيهتچىلهر ۋه سهرخىلالر ئۆزلىرىنى بېسىۋېلىشى كېرهك . چۈنكى ئۇنداق بىنورمال قىلىق پهقهت

ئۆزىدىكى شۈبھىلهرنى تېخىمۇ كۈچهيتىش رولىنى ئوينايدۇ خاالس . 
  مهزكۇر ئهسهرنى مىللىي مۇناپىقالرنىڭ تۇنجى قۇربانلىقى بولۇپ كهتكهن مهرھۇم يهتته قىزلىرىمنىڭ
شاھادىتىنىڭ 255 يىللىقى ، مهرھۇم ئىپارخاننىڭ ۋاپاتىنىڭ 254 يىللىقى ، ۋهتهن خائىنلىرىنىڭ ئىككىنچى

قۇربانلىقى بولۇپ كهتكهن مهرھۇم نۇزۇگۇم ( نازۇگۇم ) چېپىلغانلىقىنىڭ 190 يىللىقىغا بېغىشاليمىز.
 

 
     ئۇلۇغ ئالالھ سهپلىرىمىزنى ۋهتهن خائىنلىرى ۋه مىللىي مۇناپىقالردىن خالىي قىلسۇن ! ئۇنداق كىشىلهرگه
توۋا قىلىش ۋه گۇناھىنى يۇيۇش پۇرسىتى بهرسۇن ! جاھىللىق بىلهن خىيانهت قىلىشنى داۋام قىلغانالرنى

پۈتۈن ئالهمگه ئىبرهت قىلىشقا نېسىپ قىلسۇن ! 
 

   ئالالھ كۆزلهرنىڭ خىيانىتىنى ۋه دىلالردىكى يوشۇرۇن نهرسىلهرنى بىلىپ تۇرىدۇ[19].
   سۈره غافىر 19 - ئايهت .
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24 – مارت:
«زىمىستان» تورىنىڭ «شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان الگېر ۋه تۈرمىلهرگه
ئاالقىدار تېخىمۇ كۆپ ئىسپاتالر ئاشكارىالندى» ماۋزۇلۇق خهۋىرىده، شهرقىي تۈركىستاننىڭ قهشقهر
ۋىاليىتىدىكى ئاھالىلهردىن ئېرىشىلگهن ئۇچۇرالردىن خىتاي كومپارتىيهسى مىليونلىغان بىگۇناھ ئۇيغۇرنى

قاماش ئۈچۈن ئىشلىتىۋاتقان مۇئهسسهسهلهرنىڭ تهپسىالتلىرى ئاشكارىالنغان.
 

25 – مارت:
«كىشىلىك ھوقۇق كۆزهتچىسى» تورىدا سوفىي رىچاردسوننىڭ «خىتاي يوقىالڭ باھانىلهر بىلهن شهرقىي

تۈركىستاندىكى تهكشۈرۈشلهرگه توسقۇنلۇق قىلىۋاتىدۇ» ماۋزۇلۇق ماقالىسى ئېالن قىلىندى.
«indiatvnews» تورىنىڭ خهۋهر قىلىشىچه، تهيۋهن ئاقىلالر ئامبىرى خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى تاجسىمان ۋىرۇس
ئهدهۋاتقان ۋهزىيهتته، شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنى خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى
زاۋۇتالرغا يۆتكهپ، شۇ ئارقىلىق ئىشلهپچىقىرىش ئهسلىگه كېلىپ بولغاندهك مهنزىره شهكىللهندۈرۈپ،

خهلقئارا جهمئىيهتنى ئالدىماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتقان.
 

27 – مارت:
ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى» گېزىتىنىڭ تور بېتىده «شهرقىي تۈركىستاندىن گېرمانىيهگىچه: <ئىسالمدىن
قورقۇش كېسىلى> قانداقسىغا دۇنياۋى ھادىسىگه ئايالندى؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده
شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ تۈرمىگه قامىلىشى، بېرمادىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ياۋۇزلۇق
بىلهن ئۆلتۈرۈلۈشى ۋه يۇرت – ماكانلىرىدىن قوغلىنىشى، ھىندىستاندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ دېھلى
شهھىرىنىڭ كوچىسىدا پارچه – پارچه قىلىنىپ چانىۋېتىلىشى ۋه گېرمانىيهدىكى بىر تۈرك مۇسۇلماننىڭ
ئاشقۇن ئوڭچى تهرىپىدىن ئېتىۋېتىلىشى دېگهندهك مىسالالر كهلتۈرۈلۈپ، بىھۇده، دهلىلسىز ئىسالم

دۈشمهنلىكىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى تهھلىل قىلىندى.
   «pen.org» تورىدا «ئۇيغۇر ناخشىچىنىڭ قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشى خىتاينىڭ ئۇيغۇر كۈلتۈرىنى تۈپ
يىلتىزىدىن يوقىتىش ئۇرۇنۇشىنىڭ بىر قىسمى» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، ناخشىچى رهشىده داۋۇتنىڭ

قىسمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالر ئۈستىدىكى ئومۇمىي زۇلمى بىلهن بىرلهشتۈرۈلۈپ تهھلىل قىلىندى.
 

28 – مارت:
«aninews» تورىنىڭ خهۋىرىده، نورۋېگىيهدىكى غهيرىي ھۆكۈمهت خاراكتېرلىك تهشكىالتالر، جۈملىدىن ئالته
كىشىلىك ھوقۇق  تهشكىالتى  نورۋېگىيه  ھۆكۈمىتىگه  ئوچۇق خهت يېزىپ،  ئۇيغۇرالرنى  ئىنسان  قېلىپىدىن

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم
ۋهقه - ھادىسىلهر
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ئۆتكهن بىر ئاي
ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا



چىققان شهكىلده مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىۋاتقان خىتاي شىركهتلىرىگه سالغان مهبلىغىنى قايتۇرۇۋېلىشقا
چاقىرىق قىلغان.

 
30 – مارت:

«ئامېرىكا مهنپهئهتى» تورىدا «نازارهتخۇمار دۆلهت (خىتاي)نىڭ ساختا ۋهدىسى» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن
قىلىندى. مهزكۇر ماقالىده، نۆۋهتتىكى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يۈز تونۇيدىغان كامېراالرنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان يۇقىرى تېخىنىكىلىق كۆزىتىش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق پۇقرالىرىنى يېقىندىن نازارهت قىلىپ، ئۇالرنى
ئهركىن نهپهس ئالغىلى قويمايۋاتقانلىقى، خىتاي كومپارتىيهسى توپلىغان خىتاي خهلقىگه ئاالقىدار
ئۇچۇرالرنىڭ تارىختىكى ھهرقانداق ھاكىمىيهت ئۆز خهلقى ھهققىده توپلىغان ئۇچۇرالرنىڭ ئومۇمىي
يىغىندىسىدىنمۇ كۆپ ئىكهنلىكى قهيت قىلىندى ۋه بۇنچه مۇستهبىت ھاكىمىيهتكه بۇ قهدهر يۇقىرى

تېخنىكىنىڭ سهپلىنىشىنىڭ خىتاي خهلقى ۋه پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن بىر قاباھهت ئىكهنلىكى تىلغا ئېلىنغان.
 

31 – مارت:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «تاجسىمان ۋىرۇستىن يۇقۇملىنىش خهتىرىنىڭ
كۈچهيگىنىگه قارىماستىن، شهرقىي تۈركىستاندىكى مهكتهپلهر قايتىدىن ئېچىلدى» ماۋزلۇق خهۋهر بهردى ۋه
خىتاينىڭ «ۋابانى يهڭدۇق، ھهمما ئىشالر نورمالالشتى» دېگهن يالغان گېپىنى راستتهك كۆرسىتىش ئۈچۈن،
كىشىلهرنىڭ ھاياتىنىڭ تهھدىتكه ئۇچرىشىغا قارىماستىن، مهكتهپلهرده مهجبۇرىي ئوقۇش باشالتقانلىقىنى

بايان قىلدى.
«گېئوپولىتىك كۆزهتچى» تورى «شهرقىي تۈركىستاندىكى قازاقالر ئۇيغۇرالر بىلهن ئوخشاش قىسمهتكه دۇچار

كهلمهكته» ماۋزلۇق خهۋهر بهردى.
 

1 – ئاپرېل:
«زىمىستان» تورىدا «تاجسىمان ۋىرۇس: خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ئىقتىسادنى جانالندۇرۇش ئۈچۈن، ئۇيغۇرالر
ئهمگهكچى قۇل سۈپىتىده ئىچكىرىگه يۆتكهلدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده خىتايدا تاجسىمان
ۋىرۇس خهۋپى تامامهن تۈگىتىلمىگهن، ھهتتا قايتىدىن ئهدهۋاتقان ۋهزىيهتته ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگه
يۆتكىلىپ، كېسهل خهتىرىگه يۈزلىنىشكه ۋه خورلۇق ئىچىده ئهمگهك قىلىشقا مهجبۇرلىنىۋاتقانلىقى بايان

قىلىندى.
    «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «ئۇيغۇر سهھىيه خادىملىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى
ۋاقىتلىق تهكشۈرۈش پونكىتلىرىدا تاجسىمان ۋىرۇس بىمارلىرىنى داۋاالشقا مهجبۇرالنغان» ماۋزلۇق خهۋهر

ئېالن قىلدى.
 

2 – ئاپرېل: 
«زىمىستان» تورىنىڭ «ئۇيغۇرالرنى يېتهرلىك دهرىجىده كونترول قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن جازاالنغان
مېھمانخانىالر» ماۋزۇلۇق خهۋىرىده، خىتاينىڭ لياۋنىڭ شهھىرىده ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىغا ياتاق بهرگهن بىر

مېھمانخانىغا بۇ قىلمىشى سهۋهبلىك جهرىمانه قويۇلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان.
 

3 – ئاپرېل:
«asiamedia» تورىدا «خىتايدىكى مۇسۇلمانالر قانداق قىلىپ زامانىۋى قۇلالرغا ئايالندۇرۇلدى؟» ماۋزۇلۇق
ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه ئاساسلىقى ئۇيغۇرالردىن تهشكىل تاپقان شهرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئۆز
ۋهتىنى ۋه خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالردا قۇلغا ئوخشاش مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانلىقى تىلغا

ئېلىندى.
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4 – ئاپرېل: 
«فوربېس» تورىدا «خىتايدىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ تهقدىرى: قايتا تهربىيهلىنىشتىن مهجبۇرىي
ئهمگهككىچه» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي زۇلمى ئاستىدىكى ئهسلىدىنال
ئېچىنىشلىق قىسمىتىنىڭ بۇ بىر قانچه يىل ئىچىده تىل بىلهن تهسۋىرلىگۈسىز ھالغا كهلگهنلىكى

ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
 

5 – ئاپرېل:
«زىمىستان» تورىدا «خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسىده ئهسكهر بولۇشنىڭ قورقۇنچلۇق رېئاللىقى» ماۋزلۇق
ماقاله ئېالن قىلىندى. مهزكۇر ماقالىگه كۆره، «زىمىستان» تورىغا ئۇچۇر بهرگهن خىتاي جهڭچىلىرى ئىسمىنى
ئاشكارىلىماسلىق شهرتى ئاستىدا، ئۆزلىرىنىڭ قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقى يوق، ئىچىده بالىالرمۇ بار يۈزدىن
كۆپرهك ئۇيغۇر مۇسۇلماننى قىرغىن قىلغانلىقى ۋه شۇنىڭغا ئوخشىغان باشقا ۋهھشىيانه قىلمىشلىرىنى

ئاشكارىلىغان.
 

6 – ئاپرېل:
«kharon» تورى «خىتاي شىركهتلىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى نازارهت قىلىش ئىشلىرىدا ئامېرىكانىڭ
DNA ،تېخنىكىسىنى قولالنغان» ناملىق ماقالىنى ئېالن قىلىپ، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈز تونۇش
ۋه باشقا خۇسۇسىي ئۇچۇرالرنى توپالش جهريانىدا ئامېرىكانىڭ تېخنىكىلىرىدىن پايدىالنغانلىقىغا ئاالقىدار

مهلۇماتالرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
   «دۆلهت مهنپهئهتى» تورىنىڭ خهۋىرىده، «خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى باياناتچىسىنىڭ شۇنچه كۆپ
دهلىلگه كۆز يۇمغان ھالدا، خىتايدا «دىنىي مهھبۇسالر» بارلىقىنى ۋه مۇسۇلمانالرنى كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن
قىلغانلىقىنى ئىنكار قىلدى» دېيىلدى ۋه رېئاللىقنىڭ بۇنىڭ دهل ئهكسىچه ئىكهنلىكى پاكىتلىق رهۋىشته

ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىده «مۇھاجىرهتتىكى ئۇيغۇر تهشكىالتالرغا كۆره،
يوقاپ كهتكهن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ تهقدىرىگه ئاالقىدار سوئالالرغا ھازىرغىچه جاۋاب بېرىلمىگهنلىكى

ئۇالرنىڭ ھهقىقهتهن قاماقتا ئىكهنلىكىنى دهلىللهيدۇ» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
 

8 – ئاپرېل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «خىتاينىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىشىلىك
ھوقۇق كېڭىشىنىڭ دائىمىي ئهزالىقىغا تهيىنلىنىشى دۇنيا مىقياسىدا نارازىلىق قوزغىدى» دېگهن تېمىدا

خهۋهر بهردى.
  «ئامېرىكا ئاۋازى»نىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئۇيغۇرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا ۋه خىتاي ئۆلكىلىرىده مهجبۇرىي
ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانلىقىغا ئاالقىدار خهۋهرلهرنىڭ كۆپلهپ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا ئهگىشىپ، بهزى دۇنياۋى
داڭلىق ماركىالر ئۆز ئوبرازىنى قوغداش ئۈچۈن بۇ جهھهتته ئېھتىيات بىلهن ئىش كۆرۈشكه باشلىغان ۋه
ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستان تهۋهسىده ئىشلهپچىقىرىلغان ھهرقانداق مهھسۇالتىنىڭ مهجبۇرىي

ئهمگهكنىڭ مهھسۇلى بولماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن تهدبىر قوللىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان.
 

9 – ئاپرېل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، تۈركىيهدىكى ئۇيغۇر تىجارهتچى
غوجائابدۇلالھ ھاجى تاجسىمان خىتاي ۋىرۇسى بىلهن يۇقۇملىنىپ، داۋاالش ئۈنۈم بهرمهي ھاياتىدىن

ئايرىلغان. بۇ چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرغىچه مهلۇم بولغان تۇنجى ۋاپات خهۋىرى بولغان.
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10 – ئاپرېل:
«bingepost» تورىدا خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى تارىم ئويمانلىقىدا 100 مىليون توننىلىق نېفىتلىك

بايقىغانلىقى خهۋهر قىلىندى. 
   «public.tableau.com» تورىدا «ئۇيغۇرالر شهرقىي تۈركىستاندا ئۇچراۋاتقان زۇلۇمالر» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن
قىلىنىپ، نۆۋهتته شهرقىي تۈركىستاندا ئهڭ ئاز دېگهنده «209 تۈرمه، 182 يىغىۋېلىش الگېرى، 48
بۇزۇۋېتىلگهن قهبرىستانلىق بارلىقى» تىلغا ئېلىندى ۋه بۇ ئورۇنالرنىڭ خهرىتىدىكى ئورنى كوردىنات سان –

سىفىرلىرى بىلهن بىلله كۆرسىتىلدى.
 

11 – ئاپرېل:
«vice.com»نىڭ خهۋىرىده دېيىلىشىچه، ئامېرىكا پرىزدېنتى ترامپ تهرىپىدىن قارا تىزىملىككه
كىرگۈزۈلگهن خىتاي شىركىتى «BYD»نىڭ ئهمدىلىكته ئامېرىكا دوختۇرخانىلىرىغا ماسكا ئىمپورت
قىلىشىغا يول قويۇلغان. ئامېرىكادىكى ئاالقىدار مۇتهخهسسىسلهر مهزكۇر شىركهتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه
ھهربىي دائىرىلىرى بىلهن زىچ ئاالقىسى بارلىقى، شۇنداقال زاۋۇتلىرىدا ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه
سېلىۋاتقانلىقى ۋه ئۆتمۈشته ئامېرىكانىڭ ئاالقىدار قانۇن – بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلغانلىق
خاتىرىسى بارلىقىنى تىلغا ئېلىپ، مهزكۇر شىركهت بىلهن تىجارهت قىلىشنىڭ خهتهرلىكلىكىنى

ئهسكهرتكهن.
 

13 – ئاپرېل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «خىتاي كۆچمهنلهرگه بېرىلىدىغان تولۇقلىما: ئۇيغۇرالر
كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدا نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگهرتىش ئۇرۇنۇشى»
ماۋزۇلۇق خهۋهر بهرگهن. مهزكۇر خهۋهرگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاقسۇ ۋىاليىتىگه قاراشلىق ئارال
شهھىرىگه ياكى قهشقهر ۋىاليىتىگه قاراشلىق تۇمشۇق شهھىرىگه كۆچمهن بولۇپ كهلگهن 35 ياشقا توشمىغان
بويتاق خىتايالرغا ئۆي ۋه خىزمهت بېرىلىدىكهن. ئهگهر جان سانى ئۈچتىن بهشكىچه بولغان ئائىلىلهر كۆچمهن
بولۇپ كهلسه، ئۇالرغا ئۈچ ئېغىزلىق ئۆي ۋه 40 مو يهر بېرىلىدىكهن، شۇنداقال بىر يىلغىچه توك – سۇ – گازنى

ھهقسىز ئىشلىتىدىكهن. 
 

14 – ئاپرېل: 
«Spectator» تورىدا «خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىنى توسۇش ئامېرىكانىڭ ئهڭ مۇھىم ئىشىدۇر» ماۋزۇلۇق
ماقاله ئېالن قىلىنىپ، خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى رهۋىشته كۈچلىنىۋهرسه، پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن غايهت زور تهھدىتكه

ئايلىنىدىغانلىقى بايان قىلىندى.
«زىمىستان» تورىنىڭ «خىتاي كومپارتىيهسى ئۇيغۇرالرنىڭ كۈلتۈرى ۋه دىنىنى چهكلهش ئارقىلىق ئۇالرنى
ئاسمىالتسىيه قىلماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋىرىده، قهشقهر شهھىرىدىكى ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالرنىڭ خىتايچه تاماق
يېيىشكه مهجبۇرالنغانلىقىغا ئوخشاش بىر قاتار مىسالالر ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ تامامهن

ئاسمىالتسىيه قىلىش قارا نىيىتى پاش قىلىنغان.
 

15 – ئاپرېل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆز ئۆلكىلىرىدىكى
ئوقۇتقۇچىالرنى ئاتالمىش «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» سىياسىتىنىڭ تهركىبىي قىسمى سۈپىتىده، شهرقىي

تۈركىستانغا كۆچمهن بولۇپ بېرىشقا ھهدهپ رىغبهتلهندۈرگهن.
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16 – ئاپرېل:
«mercatornet» تورىدا «دۇنيا شهرقىي تۈركىستاندىكى نوپۇس قۇرۇلمىسى جالالتلىقىغا كۆز يۇمۇۋاتىدۇ»
تېمىلىق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا (ھامىلدارلىقنى توسۇش ئۈچۈن)
مهجبۇرىي ئۈزۈك سالغۇزۇش ۋه ھامىلىنى چۈشۈرگۈزۈۋېتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ نهسلىنى

قۇرۇتۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى دهلىللهر بىلهن ئوتتۇرىغا قويۇلغان.
 

17 – ئاپرېل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، غۇلجىلىق تاكسى شوپۇرى شىرئهلى
مهمهتئېلى 2018-يىلى 11-ئايدا تۇتقۇن قىلىنغان ۋه «مهلۇم بىر ئاتالمىش قانۇنسىز دىنىي زاتنى ماشىنىسىدا
ئېلىپ ماڭغانلىقى» سهۋهبلىك 16 يىل 8 ئايلىق كېسىۋېتىلگهن. ئۇنىڭ ئاپىسىمۇ بۇ سهۋهبلىك ئون يىللىق

كېسىۋېتىلگهن.
   «زىمىستان» تورىنىڭ «ئۇيغۇرالر ئۈچۈن <نامراتالرنى يۆلهش> كۈلتۈرهل ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن دېرهك
بېرىدۇ» ماۋزلۇق ماقالىسده دېيىلىشىچه، تهتقىقاتچى ئادرىيان زېنز نۆۋهتته شهرقىي تۈركىستاندا
يۈرگۈزۈلۈۋاتقان «نامراتالرنى يۆلهش» نامىدىكى سىياسهتنىڭ ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالرنى ئۆز كىملىكىدىن
مهھرۇم قىلىپ، قۇلغا ئوخشاش مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىشنىڭ يهنه بىر ۋاسىتىسى ئىكهنلىكىنى

ئاشكارىلىغان.
 

18 – ئاپرېل:
«ئېرۇسالىم پوچتىسى» تورىنىڭ «ب د ت خىتاينى كىشىلىك ھوقۇقنى دهپسهنده قىلغانلىقى سهۋهبلىك
مۇكاپاتلىدى» ماۋزۇلۇق ماقالىسىده، خىتاينىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ دائىمىي ئهزالىقىغا

تهيىنلىنىشىنىڭ قوينى بۆرىگه تاشالپ قويغاندهك تولىمۇ كۈلكىلىك، بىمهنه ئىش بولغانلىقى تهكىتلهنگهن.
 

19 – ئاپرېل: 
«ئاۋانگارت» تورىدا «ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان، كۈچهيتىلگهن <تهربىيهلهش الگېرلىرى>» ماۋزۇلۇق
خهۋهر ئېالن قىلىنىپ، خىتاينىڭ ئاتالمىش «تېرورلۇق» ۋهھىمىسىنى تۈگىتىش مهقسىتىده شهرقىي
تۈركىستان خهلقىنى الگېرالرغا قامىۋالغانلىقىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى تهھلىل قىلىندى ۋه خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى
ئىقتىسادىي كۈچىدىن پايدىلىنىپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلهتلهرنى بۇ رېئاللىقالرغا كۆز يۇمۇشقا

مهجبۇرالۋاتقانلىقى بايان قىلىندى.
 

20 – ئاپرېل:
«خهۋهر ھهپتىلىكى» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، لوندوندىكى بىر مۇستهقىل كېسىم سوتى ب د ت نىڭ باش
كاتىپى ئانتونىيو گۇتېرېسقا مهكتۇپ يولالپ، جياڭ دۈهن ئىسىملىك خىتاينىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق
كېڭىشىنىڭ دائىمىي ئهزالىقىغا تهيىنلهنگهنلىكىنى تهكشۈرۈشنى تهلهپ قىلغان. مهزكۇر سوت بۇ يىل

ئۈچىنچى ئايدىمۇ خىتاينى «جىنايهتچى دۆلهت» دهپ جاكارلىغانىدى.
 

21 – ئاپرېل:
«Wired» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ماساچۇسېتس تېخنولوگىيه ئىنستىتۇتى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر
ۋه باشقا تۈركىي مۇسۇلمانالرنى نازارهت قىلىشقا ئىشلىتىلىدىغان تېخنىكىلىق ئۈسكۈنىلهرنى ياساش بىلهن
ئهيىبلهنگهن سۈنئىي ئهقىل مهھسۇالتلىرى ئىشلهپچىقىرىدىغان خىتاي شىركىتى «iFlytek» بىلهن

ئاالقىسىنى ئۈزگهن. 
     «zdnet» تورىنىڭ  خهۋىرىگه كۆره، ئالما  ماركىلىق  تېلېفونالرغا  يۈكلهنگهن  IOS  سىستېمىسىنىڭ 12.3 
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22 – ئاپرېل:
«Wired» تورىدا «خىتاي ۋۇخهن ۋىرۇسى كىرىزىسىغا پېتىپ قالغان مۇشۇ مهزگىلدىمۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ

ئايفونلىرىنى نازارهت قىلىشنى توختاتمىدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
    «theconversation» تورىنىڭ «خىتاي كهلگۈسىده ب د ت نىڭ كىشىلىك ھوقۇق خىزمهتلىرىنى چاڭگىلىغا
كىرگۈزۈۋالماسلىقى كېرهك» ماۋزۇلۇق خهۋىرىده، بىر خىتاينىڭ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگه دائىمىي
ھهيئهت بولۇپ تهيىنلهنگهنلىكىنىڭ دۇنيادىكى كىشىلىك ھوقۇق ئهھۋالىنى ياخشىالشقا زىيانلىق
ئىكهنلىكى، بولۇپمۇ خىتاي ئىشغالىيىتى ئاستىدا ئهسلىدىنال پهۋقۇلئادده ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق

دهپسهندىچىلىكلىرىگه ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بۇنىڭ تېخىمۇ پايدىسىز ئىكهنلىكى تىلغا ئېلىندى.
 

23 – ئاپرېل:
رېيتېر ئاگېنتلىقىنىڭ «ئهنگلىيه خىتاينىڭ <تۈرمه الگېرلىرى>دا ئىشلهپچىقىرىلغان پاختا مهھسۇالتلىرىنى
ئىمپورت قىلماسلىققا چاقىرىق قىلىندى» ماۋزۇلۇق خهۋىرىگه كۆره، نۆۋهتتىكى دۇنياۋى داڭلىق ماركىالر
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇيانقى، دۇنيادىكى كۆلىمى ئهڭ زور مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش قىلمىشى
(ئهمگهككه سېلىنغۇچى ئۇيغۇرالر)نى كۆرمهسكه سېلىۋالغان ۋهزىيهتته، ئادۋوكاتالر ۋه پائالىيهتچىلهر
ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنى شهرقىي تۈركىستاندا ئىشلهپچىقىرىلغان بارلىق پاختا مهھسۇالتلىرىنى ئىمپورت
قىلىشنى توختىتىشقا چاقىرىق قىلغان ۋه بۇ ساھهگه ئاالقىدار H&M, IKEA, Uniqlo قاتارلىق

شىركهتلهرنىڭ ئىسمىنىمۇ تىلغا ئالغان.
 

 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئهنۋهر قارا قۇرۇم تهييارلىدى
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