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كوممۇنىست خىتاينىڭ
دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇش
ئىستىكىنىڭ ئىچيۈزى

قىپقىزىل يالغانچىلىق:

بىل گېرتس

 خىتاي تهتقىقاتى
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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.



   2012 – يىلى 2 – ئاينىڭ 6 – كۈنى، خىتاينىڭ جهنۇبىدىكى چوڭ شهھهر چوڭچىڭدا پهۋقۇلئادده بىر ئىش يۈز

بهردى. چوڭچىڭنىڭ مۇئاۋىن شهھهر باشلىقى ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارى ۋاڭ

لىجۈن شۇنىڭدىن تۆت كۈن بۇرۇن چوڭچىڭ شهھهرلىك جامائهت خهۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ باشلىقىلىق

ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالنغانىدى. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشتا زۆرۈر

بولغان سىياسىي خاراكتېرلىك ساقچى ۋه ئىستىخبارات ئاپپاراتى بولمىش مهزكۇر ئىدارىنىڭ باشقا ئۈچ

مۇئاۋىن ئهمهلدارىمۇ تهكشۈرۈلۈشكه باشلىغانىدى. بۇ ۋهزىپىدىن قالدۇرۇش – تهكشۈرۈش ھهرىكهتلىرى ۋاڭ

لىجۈنگه نىسبهتهن خهتهرنىڭ يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنىڭ شهپىسى ئىدى. ئۇ مۇئاۋىن شهھهر باشلىقىلىق

ئورنىنى ساقالپ قالغان بولسىمۇ، ئهمهلىي ھوقۇقى ۋه شۆھرىتىدىن، جۈملىدىن ساقچى باشلىقى ۋاقتىدا

بهھرىمهن بولۇپ كهلگهن مهخسۇس شوپۇرىدىن، قوغدىغۇچىلىرىدىن ئايرىلىپ قالغانىدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ

قاچىدىغان پهيتنىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىگه جهزم قىلدى. ۋاڭ لىجۈن بېيجىڭدىكى رهھبهرلهرگه ئاالقىدار ئهڭ

يۇقىرى دهرىجىلىك مهخپىي ئىستىخبارات ۋه سىياسىي ئۇچۇرالردىن، شۇنداقال ئۇالرنىڭ پىالنلىرىدىن خهۋهردار

ئىدى، شۇڭا ئۇ مۇشۇ قىممهتلىك ئىستىخباراتالردىن پايدىلىنىپ، ئۆز جېنىنى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تۆمۈر

قىسمىقىدىن قۇتقۇزۇپ قېلىشقا تهييارالندى. ئۇ ساقچىالرنىڭ نازارىتى ئاستىدا، ئىشخانىسىدىكىلهرگه

ئۆزىنىڭ بىر سودا يىغىنى ئۈچۈن چوڭچىڭدىكى ئهنگلىيه كونسۇلخانىسىغا بارىدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋه

شۇنىڭدىن كېيىن غايىب بولغان.

  جىنايى قىلمىشالرغا قارشى قورقماس كۈرهشچى دهپ نام ئالغان، موڭغۇل مىللىتىدىن بولغان ۋاڭ لىجۈن

ئايالچه ياسىنىپ، ئۆزىنى ئىدارىسىنىڭ ئهتراپىدىكى كۆزىتىش تورىدىن چهتكه ئېلىپ ماشىنىسىغا چىقىدۇ ۋه

چۈشتىن بۇرۇن سائهت ئوندا چېڭدۇ شهھىرىگه قاراپ ماڭىدۇ ۋه ئاالھهزهل بهش سائهت يول يۈرگهندىن كېيىن،

چېڭدۇ شهھهر مهركىزىنىڭ جهنۇبىدىكى لىڭشىگۈهن (كونسۇلخانا) يولىدىكى تۆتىنچى نومۇرلۇق بىناغا

يېتىپ كېلىدۇ. بۇ ئامېرىكا كونسۇلخانىسىنىڭ ئادرېسى ئىدى. ئۇ خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك

مىنىستىرلىقىنىڭ كونسۇلخانىغا كىرىپ – چىققان پۈتۈن كىشىلهرگه قارىتىلغان كۆزىتىش سىستېمىسىدىن

ئۆزىنى چهتكه ئېلىش ئۈچۈن، يهنىال ئايالچه قىياپىتىنى ئۆزگهرتمهي، كونسۇلخانىنىڭ ئالدى ئىشىكىدىكى

ئىككى شىر ھهيكهلنىڭ ئارىسىدىن چوڭ – چوڭ چامداپ ئۆتۈپ كېتىدۇ. خىتاي پادىشاھلىرىنىڭ سارىيى

ئالدىغا قوغدىغۇچى شىر ھهيكهل قويۇش مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگه بىر ئىش. بۇددىزىم دىنىغا كۆره، شىر

ھهيكهل قوغدىغۇچى كۈچكه ئىگه دهپ قارىلىدۇ. شهكسىزكى، ۋاڭ لىجۈن ئۆزىنىڭ چوڭچىڭدىن كېلىۋاتقان

يولدا ياكى كونسۇلخانا ئىشىكىگه يېقىنال يهردىكى بىخهتهرلىك  ساقچىلىرى  تهرىپىدىن  توسۇۋېلىنمىغانلى-

«ۋاڭ لىجۈن كىشىلىك ھوقۇق ئۆكتىچىسى ئهمهس، لېكىن شۇنىڭدىمۇ بىز ئۇنى سىرتتىكىلهرگه

(خىتاي دائىرىلىرىگه) مۇنداقال تاپشۇرۇپ بېرهلمهيتتۇق؛ بۇ ئۇنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانلىق

بوالتتى، شۇڭا (ئۇنى) داۋاملىق قانات ئاستىغا ئالدۇق... شۇنىڭ بىلهن، بىز ۋاڭ لىجۈندىن قانداق

قىلغۇسى بارلىقىنى سورىدۇق ۋه بېيجىڭدىكى مهركىزىي ھاكىمىيهت بىلهن ئاالقىلىشىپ، ۋاڭ

لىجۈننىڭ ئۆزى خاالپ ئۇالرغا تهسلىم بولۇشىنى تهۋسىيه قىلدۇق... خىتاي دائىرىلىرى قارارىمىزدىن

تولىمۇ مهمنۇن بولدى» 

  -- سابىق دۆلهت سېكرېتارى ھىالرى كىلىنتون، مۈشكۈل تالالشالر.
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ئۈچىنچى باب

خىتاي ئۇرۇشلىرى
خىتايغا مايىل تىنچالندۇرۇش سىياسىتىنىڭ مهغلۇبىيىتى
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سىي بيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ھهيئهت

نامزاتلىقىغا تالالنغانىدى.

  ۋاڭ لىجۈن ئۆزىنىڭ بو شىلهينىڭ شهھهرلىك

پارتكومنىڭ سېكرېتارىلىق ئورنىدىن پايدىلىنىپ

نهچچه مىليارد دولالر قىممىتىدىكى ھۆكۈمهت

فوندىنى ئوغرىلىغانلىق قىلمىشىدىن خهۋىرى

بولغانلىقى ئۈچۈن، ھاياتىنىڭ خهۋپ ئاستىدا

ئىكهنلىكىنى ئامېرىكالىق خادىمالرغا ئېنىق

ئېيتىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، ۋاڭ لىجۈن بو شىلهينىڭ

ئايالى گۇ كهيلهينىڭ ئهنگلىيهلىك تىجارهتچى

نېيل ھېيۋۇد (Neil Heywood)نى زهھهرلهپ

ئۆلتۈرۈشكه بىۋاسىته چېتىشلىق ئىكهنلىكىنى

ئېيتىدۇ. 

   ۋاڭ لىجۈننىڭ خىتايدىن يۈز ئۆرۈشنى تاللىشى

پهۋقۇلئادده ئىش ئىدى. چۈنكى، ئۇ تارىختىن بۇيان

خىتايدىن يۈز ئۆرۈپ ئامېرىكاغا بېرىشنى

خالىغانالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

ئهمهلدار ئىدى. ئۇ بىر چهتئهل ئهمهلدارىغا

سىياسىي پاناھلىق بېرىشنىڭ بوسۇغىسىدىن

ئۆتكهنىدى، يهنى ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ خهۋپ ئاستىدا

قالغانلىقىنى ئېيتىشى ۋه چۈشهندۈرۈشلىرى

دهرھال تېلېگرامما ئارقىلىق ئامېرىكا دۆلهت

ئىشلىرى مهھكىمىسىگه يولالنغانىدى. ۋاڭ

لىجۈنگه جىددىيلهشمهسلىكى كېرهكلىكى

ئېيتىلغان ۋه كونسۇلخانىنىڭ ئىچىدىكى

ئۇخلىغىلى بولىدىغان بىر ئۆيده تۇرۇشىغا

رۇخسهت قىلىنغان.

  چوڭچىڭدا بولسا، بو شىلهينىڭ جامائهت

خهۋپسىزلىك ساقچىلىرى تېزال ۋاڭ لىجۈننىڭ

قېچىپ كهتكهنلىكىنى بايقىغان ۋه ئۇنىڭ

چېڭدۇغا كهتكهنلىكىنى جهزملهشتۈرگهن. بو

شىلهيگه نىسبهتهن، ۋاڭ لىجۈننىڭ قېچىپ

كېتىشى تولىمۇ قاباھهتلىك ئىش ئىدى، شۇنداقال

ئۇ كېلهچىكىنىڭ ۋاڭ لىجۈننىڭ ئاغزىنى

يۇمدۇرۇشقا باغلىق ئىكهنلىكىنى بىلهتتى. شۇڭا

ئۇ ۋاڭ لىجۈننى تۇتۇپ كېلىش ئۈچۈن، چڭدۇغا

يهتمىشتهك بىرونېۋىك ۋه ساقچى ماشنىسى

ئهۋهتتى. بۇالر چېڭدۇغا كهلگهندىن كېيىن،

قوراللىق ساقچىالر ۋه بىرونېۋىكالر كونسۇلخانىنىڭ

ئهتراپىدىكى پۈتۈن كوچىنى قورشىۋالغان. بۇ خىل

كۈچ   كۆرسىتىشتىكى  مهقسهت،  ئامېرىكالىقالرغا

دىن بهكال خۇشال ئىدى.

  ۋاڭ لىجۈن (كونسۇلخانىنىڭ) ئىچىگه

كىرىپلىۋالسا، ئامېرىكا تېررىتورىيهسىگه كىرگهن

ھېسابلىنىدىغانلىقىدىن خۇشال ئىدى. ۋاڭ لىجۈن

كونسۇلخانىنىڭ ئۈچ ئهمهلدارى بىلهن كۆرۈشىدۇ،

ئۇالرنىڭ ئىچىده باش كونسۇل، شۇنداقال ئامېرىكا

دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ ۋه CIA نىڭ

ئهمهلدارى پېتىر ھايموند (Peter M.Haymond)مۇ

بار ئىدى. كۆرۈشۈشنىڭ بېشىدا، ۋاڭ لىجۈن ئۆزىنى

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

ئهمهلدارى، جامائهت خهۋپسىزلىك

مىنىستىرلىقىنىڭ ئهمهلدارى ۋه مۇئاۋىن شهھهر

باشلىقى دهپ تونۇشتۇرۇپ، ئامېرىكا دىپلوماتلىرى

بىلهن مۇھىت ئاسىراش، مائارىپ ۋه پهن – تېخنىكا

جهھهتلهرده مۇزاكىرىلهشكۈسى بارلىقىنى ئېيتىدۇ.

ئارىدىن بىر قانچه مىنۇت ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇ

كونسۇلخانا خادىملىرىغا ئۆزىنىڭ ئۇ يهرگه

كېلىشتىكى ھهقىقىي مۇددىئاسىنى ئاشكارىالپ،

ئۆزىنىڭ ھاياتىدىن ئهنسىرهۋاتقانلىقىنى ۋه

يۇقىرى دهرىجىلىك خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ

چىرىكلىكى ۋه قاتىللىقى ھهققىده دهيدىغانلىرى

بارلىقىنى ئېيتىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ بىلىدىغانلىرىنى

ئاشكارىالشنى ۋه يېنىدا ئېلىپ كهلگهن بىر دۆۋه

خىتايچه ھۆججهتلهرنى تاپشۇرۇپ بېرىشنى

خااليدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ ۋه (بۇنىڭ بهدىلىگه)

سىياسىي پاناھلىق تهلهپ قىلىدۇ. ئۇ بۇ

ھۆججهتلهرنى «سىياسىي بومبا» دهپ

چۈشهندۈرىدۇ، دېمىسىمۇ بۇ ھۆججهتلهرنى

ھهقىقهتهن شۇنداق دېيىشكه بوالتتى.

  ۋاڭ لىجۈن ئاشكارىلىغان ئۇچۇرالر خىتايدىكى

ئهڭ كۈچلۈك كوممۇنست رهھبهرلهردىن بىرى بولغان

بو شىلهينىڭ قولغا ئېلىنىشى ۋه تۈرمىگه

تاشلىنىشىغا سهۋهب بولدى. بو شىلهي چوڭچىڭ

شهھهرلىك پارتكومنىڭ سېكرېتارى بولۇپ،

قوللىغۇچىلىرى قوللىرىغا قىزىل بايراق

كۆتۈرۈۋالىدىغان، ماۋ زېدوڭچه سىياسىي ھهرىكهت

قوزغىغانىدى. ۋاڭ لىجۈن چوڭچىڭدىكى

چىرىكلىككه دائىر مهخپىيهتلىكلهرنى

ئاشكارىالشتىن ئىلگىرى، بو شىلهي خىتاي سىيا-
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   ۋاڭ لىجۈننىڭ خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهنلىكىگه

ئاالقىدار ئاپپاراتالرئارا مۇزاكىرىلهر يۇقىرى

دهرىجىلىك ئهمهلدارالرنىڭ «ۋاڭ لىجۈننىڭ

كالىفورنىيهده فېدېراتسىيه سوتچىسىنىڭ ئالدىغا

كېلهلىشى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا سىياسىي پاناھلىق

بېرىلىشى ۋه خىتايدىن ئايرىلىشىغا ياردهم

قىلىنىشى كېرهك» دېگهن مهزمۇندىكى تاالش –

تارتىشلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. مهزكۇر ۋهقه

ھهققىده چېڭدۇدىكى كونسۇلخانىدىن دۆلهت

ئىشلىرى مهھكىمىسىگه يولالنغان ئۈچ پارچه

تېلېگراممىدا ۋاڭ لىجۈندىن «سىز

بىخهتهرلىكىڭىزدىن ئهنسىرهمسىز؟» دهپ

سورالغانلىقى، ۋاڭ لىجۈننىڭمۇ بۇ سوئالغا

ئىككىلهنمهيال «ئهلۋهتته شۇنداق» دهپ جاۋاب

بهرگهنلىكى ئهسكهرتىلگهن. ۋاڭ لىجۈن ئۆزىنىڭ

ھېيۋۇد ھهققىده بىلىدىغانلىرى سهۋهبلىك، بو

شىلهينىڭ ئۆزىنى كۆزدىن يوقاتماقچى

ئىكهنلىكىگه قهتئىي ئىشىنهتتى. ھالبۇكى، 2011 –

يىلى 11 – ئايدا ھېيۋۇدنىڭ ئۆلۈكى چوڭچىڭدىكى

بىر مېھمانخانىدىن تېپىلغان ۋه بۇ قاتىللىققا

ئاالقىدار يىپ ئۇچىلىرى پۈتۈنلهي

يوقىتىۋېتىلگهنىدى.  

  ۋاشىڭتوندىكى بهس – مۇنازىرىده، پوسنېر ۋه

شهرقىي ئاسىيا ئىشلىرىغا مهسئۇل مۇئاۋىن دۆلهت

،(Kurt Campbell) سېكرېتارى كۇرت كهمپبېل

شۇنداقال ئهدلىيه مىنىستىرلىقى ۋه دۆلهت

بىخهتهرلىك كومىتېتىنىڭ خادىملىرى تېلېفون

يىغىنى ئاچقان ۋه ھهممهيلهن بىردهك پاناھلىق

بېرىشنى توغرا تاپقان. لېكىن، ئاخىرىدا بايدېننىڭ

دۆلهت بىخهتهرلىكى مهسلىھهتچىسى ئانتونى

بلىنكېن (Anthony Blinken) ئۈستۈنلۈكنى

ئىگىلىگهن ۋه ۋاڭ لىجۈنگه سىياسىي پاناھلىق

بېرىلمهسلىكى كېرهك دېگهن. گهرچه بىلىنكېن بىر

باياناتچى ئارقىلىق بۇ ئىشنى توختىتىپ

قويغانلىقىنى ئىنكار قىلغان بولسىمۇ، لېكىن باشقا

ئهمهلدارالرنىڭ ئېيتىشىچه، بىلىنكېن ۋاڭ لىجۈن

كونسۇلخانىدىن تېزراق چىقىرىۋېتىلمىسه، شى

جىنپىڭنىڭ ئامېرىكاغا قىلىدىغان زىيارىتىدىن

يالتىيىۋېلىشىدىن ئهنسىرىگهن. شۇ قېتىملىق

زىيارهتته   شى   جىنپىڭنى    بايدىن     كۈتۈۋاالتتى. 

بو شىلهي ۋه ئۇنىڭ قوراللىق قىسىملىرىنىڭ ۋاڭ

لىجۈننى قايتۇرۇپ كېتىش ئۈچۈن قوراللىق كۈچ

ئىشلىتىشتىن يانمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ

قويۇش ئىدى. كونسۇلخانىدىن چىققان بىر

ئامېرىكا دىپلوماتىنىڭ ماشىنىسى بو شىلهينىڭ

ساقچىلىرى تهرىپىدىن ئاختۇرۇلۇپ، «چهتئهل

دىپلوماتلىرىنىڭ تهسىرگه ئۇچرىماسلىق

ھوقۇقى»غا دهخلى قىلدى دېگهن ئېتىرازغا سهۋهب

بولغان. قوراللىق قىسىمدىكىلهر ۋاڭ لىجۈننى

ماشىنىغا ئولتۇرۇپ مۇھاسىره چهمبىرىكىدىن

قېچىپ كېتىشى مۇمكىن دهپ قاراپ، ماشىنىنى

ئاختۇرغانىدى. ھالبۇكى، ۋاڭ لىجۈن

كونسۇلخانىنىڭ ئىچىده ئىدى. 

   ئوباما ھۆكۈمىتى بۇ بولغۇسى يۈز ئۆرۈگۈچى (ۋاڭ

لىجۈن)نى قوغداشنىڭ ئورنىغا، ئۇنىڭ سىياسىي

پاناھلىق ئىلتىماسىنى رهت قىلىۋهتتى. ۋاڭ لى

جۈننىڭ شى جىنپىڭ ئامېرىكاغا زىيارهتكه

كېلىشتىن بىر قانچه كۈن بۇرۇن ئۆزلىرىدىن

پاناھلىق تىلىشى پرىزدېنت باراك ئوباما

رهھبهرلىكىدىكى ئاقساراي ئهھلىنى ۋه مۇئاۋىن

پرىزدېنت جوۋ بايدىننى تهشۋىشكه سېلىپ

قويغانىدى. ھالبۇكى، شى جىنپىڭ ئهينى چاغدا

خىتاينىڭ مۇئاۋىن دۆلهت رهئىسى ئىدى ۋه خۇ

جىنتاۋنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، خىتاينىڭ ئالىي

رهھبىرىگه ئايلىنىشى مۇمكىن، دهپ

قارىلىۋاتاتتى.

  ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى ئىچكى مۇزاكىرىلهردىن

خهۋهردار كىشىلهرنىڭ ماڭا ئېيتىپ بېرىشىچه،

دۆلهت ۋه ئهدلىيه تارماقلىرىنىڭ ۋاڭ لىجۈننىڭ

پاناھلىق ئىلتىماسىنى رهت قىلىشىغا بايدېننىڭ

ئىشخانىسى يېتهكچىلىك قىلغانىكهن. بۇ رهت

قىلىش قىلمىشى 1980 – يىلىدىكى ئامېرىكا

پاناھلىق تىلهش قانۇنىغا خىالپ بولۇپ، مهزكۇر

قانۇن ئهينى چاغدىكى دېموكراتىيه، كىشىلىك

ھوقۇق ۋه ئهمگهككه مهسئۇل مۇئاۋىن دۆلهت

(Michael Posner) سېكرېتارى مايكېل پوسنېر

نىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهنىدى. (ۋاڭ لىجۈننىڭ

ئىلتىماسىنى رهت قىلىشتىن ئىبارهت) بۇ قاراردا

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ تهھدىتكه

ئۇچرىغان پاناھلىق تىلىگۈچىلهر ھهققىدىكى كى-

شىلىك ھوقۇق كېلىشىمىمۇ كۆرمهسكه سېلىنغان.
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پوسنېر ۋاڭ لىجۈننىڭ «چوڭچىڭدا تهشكىللىك

جىنايى قىلمىشالرغا ۋهھشىي ئۇسۇلالر بىلهن زهربه

بهرگهن قاتتىق قول ساقچى ئهمهلدارى»لىق ئارقا

كۆرۈنۈشى بولغان تهقدىردىمۇ، 1980 – يىلىدىكى

(پاناھلىق بېرىش) قانۇننىڭ يهنىال ئۇنىڭغا

تهدبىقلىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان.

   پاناھلىق ئىلتىماسى رهت قىلىنغاندىن كېيىن،

ۋاڭ لىجۈننىڭ كونسۇلخانىنى قورشىۋالغان بو

شىلهينىڭ گۇماشتىلىرىغا ئهمهس، بهلكى بېيجىڭ

دائىرىلىرىگه تهسلىم بولۇش ھهققىده

كېڭىشىشتىن باشقا تاللىشى قالمىغان. ئۇ ئوتتۇز

سائهت يوشۇرۇنغاندىن كېيىن، چوڭچىڭ

شهھىرىنىڭ باشلىقى خۇاڭ چىفهن ۋه مۇئاۋىن

دۆلهت بىخهتهرلىكى مىنىستىرى چيۇ جىنغا

تهسلىم بولغان. خۇاڭ چىفهن ۋه چيۇ جىن 2 –

ئاينىڭ 7 – كۈنى كهچته، ۋاڭ لىجۈن بىلهن

كونسۇلخانىنىڭ ئىچىده كۆرۈشكهن ۋه ۋاڭ لىجۈن

شهھهر باشلىقى خۇاڭ چىفهن بىلهن «يارىشىپ

قالغان». يېرىم كېچىده، ۋاڭ لىجۈن بىلهن چيۇ جىن

سودا ئايروپىالنىنىڭ ئالىي بۆلۈمچىسىده ئولتۇرۇپ،

ئىككى سائهت  قىرىق مىنۇتلۇق بېيجىڭ سهپىرىگه

ئاتالنغان. بىر ئىستىخبارات مهنبهسى ماڭا بو

شىلهينىڭ ئىزچىل يهرلىك ھهربىي قىسىمالرنى

تىزگىنلهشكه ئۇرۇنۇپ كهلگهنلىكىنى ۋه ۋهقه يۈز

بهرگهن چاغدا ئۆزىنىڭ شهخسىي كونتروللۇقىدا

ئهڭ ئاز دېگهنده ئىككى كورپۇس ئهسكهر بارلىقى

ھهققىده ماختانغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى. بۇ خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيهسى بىلهن خىتاي ئازادلىق

ئارمىيهسى ئارىسىدىكى قارا جهمئىيهت تۈسى

ئالغان رايون خاراكتېرلىك مۇناسىۋهت ھهققىدىكى

پهۋقۇلئادده خهۋهر ئىدى.

   ۋاڭ لىجۈن ئامېرىكا تهرىپىدىن قاماق جازاسى

ياكى ئۆلۈم تهھلىكىسىگه تاشلىۋېتىلدى.

ئاقساراي دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ ئىشىغا

بىۋاسىته ئارىلىشىپ، نهچچه ئون يىلنىڭ ياقى

داۋاملىشىپ كهلگهن خىتاينى تىنچالندۇرۇش

سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، ۋاڭ لىجۈننى

خىتاي بىخهتهرلىك دائىرىلىرىگه تاپشۇرۇپ

بېرىشكه مهجبۇرلىدى.

     بولغۇسى  يۈز  ئۆرۈگۈچى  ۋاڭ لىجۈننىڭ ۋهقهسى 

نهچچه ئون يىلدىن بۇيانقى كىشىنى ھهممىدىن بهك

چۆچۈتىدىغان ئىستىخبارات مهغلۇبىيهتلىرىدىن

بىرى، شۇنداقال «خىتاي ئامېرىكا ئۈچۈن تهھدىت

ئهمهس، ھهم زىنھار تهھدىتكه ئايالنمايدۇ» دېگهن

قاراشتا چىڭ تۇرۇۋالغان خىتايپهرهس سىياسهت

بهلگىلىگۈچىلهر ۋه ئىستىخبارات خادىملىرىنىڭ

كۆز قارىشىنىڭ ئهۋجىگه چىقىشى ئىدى. خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ ئىچكى پائالىيهتلىرى، ئۇنىڭ

چىرىكلىكى، ھوقۇق مهركهزلىرى ھهققىده مىسلى

كۆرۈلمىگهن ئۇچۇرغا ئىگه، تارىختىن بۇيانقى ئهڭ

زور قىممهتكه ئىگه، بولغۇسى يۈز ئۆرۈگۈچى ۋاڭ

لىجۈن ئهنه شۇ رهۋىشته قولدىن كهتتى. ۋاڭ لىجۈن

نهچچه ئون يىلدىن بۇيان خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسهن يېپىق ھاكىمىيهت

قاتلىمىدىكىلهرنىڭ ئهڭ خۇپىيانه سىرلىرىدىن

خهۋهردار، ئۆزىگه ئوخشاش بىرىنى ئىزدهپ يۈرگهن

ئامېرىكا جاسۇسلۇق تهشكىالتلىرىنى ئالتۇن

ئىستىخبارات كېنى بىلهن تهمىنلىگهن بوالتتى.

  ئۇشبۇ سابىق شهھهر باشلىقى ئامېرىكا

كونسۇلخانىسىدىكى ۋاقتىدا ئۆزىنىڭ سىياسىي

پاناھلىق تىلهيدىغانلىقى ۋه ئامېرىكا

ئايروپىالنىغا ئولتۇرۇپ خىتايدىن ئايرىلىشنى ئارزۇ

قىلىدىغانلىقى ھهققىده بىر باياناتقا ئىمزا

قويغانىدى. ئۇنىڭ ئىلتىماسى «چوڭچىڭ

شهھىرىده ساقچى باشلىقى بولغان مهزگىلده،

تهشكىللىك جىنايهت گۇماندارلىرىنى سوراق

قىلغاندا، ئۇالرنى قىيىن – قىستاققا ئالغان» دېگهن

توقۇلمىغا ئاساسهن رهت قىلىندى.

  ئامېرىكانىڭ ۋاڭ لىجۈنگه ئاسىيلىق

قىلىشىدىكى ھهقىقىي سهۋهب شۇ چاغدىكى دۆلهت

سېكرېتارى ھىالرى كىلىنتوننىڭ «مۈشكۈل

تالالشالر» دېگهن كىتابىدا ئېنىق ئوتتۇرىغا

قويۇلغان. ھىالرى كىتابىدا ئامېرىكانىڭ داڭلىق يۈز

ئۆرۈگۈچىلهرگه سىياسىي پاناھلىق بېرىش

ئهنئهنىسى ھهققىده توختىلىپ، بۇنىڭغا ئېپسكوپ

جوزسېف مايندزېنتى (Jozsef Mindszenty) نىڭ

كوممۇنىستالرنىڭ زۇلمىدىن قېچىپ ئامېرىكانىڭ

بۇداپىتتىكى ئهلچىخانىسىدا 15 يىل تۇرغانلىقىنى،

ھهتتا 1989 – يىلى تيهنئهنمېن مهيدانىدىكى

دېموكراتىك   نامايىش   باستۇرۇلغان   مهزگىللهرده، 

5 ئۇيغۇرالر    9- سان



ئامېرىكانىڭ بېيجىڭدىكى ئهلچىخانىسىنىڭ فاڭ

لىجى ۋه ئۇنىڭ ئايالىغا پاناھلىق بهرگهنلىكىنى

مىسال قىلغان.

  ھالبۇكى، ھىالرى «ۋاڭ لىجۈن بىلهن بو شىلهي

ئىنتايىن چوڭ چىرىكلىك ۋه پارىخورلۇق تورىنىڭ

ئهزالىرى ئىدى» دېيىش ئارقىلىق ۋاڭ لىجۈنگه

ساتقىنلىق قىلغانلىقىنى ئاقلىغان. لېكىن، ئۇ يهنه

ۋاڭ لىجۈننىڭ (خىتايغا تاپشۇرۇپ بېرىلمىگهن

تهقدىرده) CIA نى ئاجايىپ ئىستىخباراتالر بىلهن

تهمىنلهيدىغانلىقىنىمۇ ئېتىراپ قىلغان. چۈنكى، ۋاڭ

لىجۈن خىتاي رهھبىرى خۇ جىنتاۋنىڭ تېلېفونىنى

ئوغرىلىقچه تىڭشىيااليتتى. ھىالرى كىتابىدا

يالغانچىلىق بىلهن «بىز ئۇنىڭ ھېكايىسىنىڭ

قانچىلىك ھهيران قاالرلىق ئىكهنلىكىدىن بىخهۋهر

ئىدۇق، بىز بۇ ئىش ھهققىده ھېچنهرسه دېمهسلىك

ھهققىده بىرلىككه كهلدۇق، خىتايالرمۇ بىزنىڭ

ئىشىمىزدىن مهمنۇن بولدى» دهپ يازىدۇ (1).

  ئهنه شۇ رهۋىشته، ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى

خىتايدىكى كوممۇنىستىك ھاكىمىيهتنىڭ

بۆلۈنمىچىلىكى ۋه چىرىكلىكىنىڭ ئاشكارىلىنىپ

كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بو شىلهينىڭ

سهتچىلىكىنى يېپىشقا ياردهملهشتى ۋه سوغۇق

ئۇرۇشتىن كېيىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلهن ئاالقه

ئورناتقان ئهڭ قىممهتلىك ئىستىخبارات مهنبهلىرىنىڭ

بىرىدىن ۋاز كهچتى.

   خىتاينىڭ «ئامېرىكا چوقۇم يوقىتىلىشى كېرهك

بولغان ئاساسلىق دۈشمهندۇر» دهپ ۋاالقالشلىرىغا

قارىماستىن، «خىتاي (ئامېرىكاغا) تهھدىت

شهكىللهندۈرمهيدۇ» دېگهن قاراشتا چىڭ

تۇرۇۋېلىشتىن شهكىللهنگهن يېتهكچى ئورۇندىكى

خىتايپهرهس سىياسهتلهرده «ئامېرىكا خىتاينىڭ

كۈچىيىشىنى ۋه كۈچىيىۋاتقان بۇ كوممۇنىستىك

ھاكىمىيهت بىلهن ياخشى مۇناسىۋهت ئورنىتىشنى

خااليدۇ» دېگهن گهپ تهكىتلىنىپ كهلدى. ئوباما

ھۆكۈمىتى مهزگىلىده، ئامېرىكانىڭ دۈشمهنلىرىنى

تىنچالندۇرۇش ئامېرىكانىڭ ئهڭ مۇھىم چهتئهل

سىياسىتى دهپ قارالدى.

  ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

ئهمهلدارلىرى ئامېرىكانىڭ مهنپهئهتىنى قولغا

كهلتۈرهلمىدى، شۇنداقال ۋاڭ لىجۈنگه سىياسىي

پاناھلىق  بېرىش  ئارقىلىق  بىر  مهيدان  ئىستىخبارات

سىياسىي ئۆزگىرىشىنى روياپقا چىقىرىش

پۇرسىتىنىمۇ قولدىن بېرىپ قويدى ۋه بۇنىڭ

ئهكسىچه، قانداق قىلغاندا بېيجىڭ بىلهن ياخشى

مۇناسىۋهتنى ساقالپ قالغىلى بولىدىغانلىقى

ھهققىده باش قاتۇردى.

  كهمىنه ھاماقهتلهرچه سۇغا چىالشتۇرۇلغان يۈز

ئۆرۈش ۋهقهسىنى خهۋهر قىلغاندىن كېيىن، ئامېرىكا

دۆلهت مهجلىسىده، ئاۋام پاالتاسىنىڭ چهتئهل

ئىشلىرى كومىتېتى ۋاڭ لىجۈننىڭ ۋهقهسىنى

تهكشۈردى ۋه مۇتهخهسسىسلهر گۇرۇپپىسى شۇ

ۋهقهگه چېتىشلىق بارلىق تېلېگرامما ۋه

ئېلىخهتلهرنى تهلهپ قىلدى. شۇ قېتىملىق

تهكشۈرۈش مهزكۇر كومىتېتنىڭ كوممۇنىزمغا قارشى،

كۇبا نهسىللىك ئايال رهئىسى، جۇمھۇرىيهتچىلهر

Ileana Ros -) پارتىيهسىدىن ئىلىنا روس لېھتىنېن

lehtinen) تهرىپىدىن باشلىتىلغان بولۇپ، ئۇ ئوباما

ھۆكۈمىتىنى ۋاڭ لىجۈننىڭ يۈز ئۆرۈش ئىشىنى

جايىدا بىر تهرهپ قىاللمىدى دهپ قارايدىغانلىقىنى

ئېيتقانىدى. روس لېھتىنېن ماڭا «ھۆكۈمهتنىڭ بىر

سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىگه، شۇنداقال زور

پايدىلىنىش قىممىتىگه ئىگه ئىستىخبارات

مهنبهسىگه پاناھلىق بهرمىگهنلىكى تېزدىن جاۋاب

بېرىلىشى كېرهك بولغان بىر يۈرۈش جىددىي

سوئالالرغا سهۋهب بولىدۇ» دېگهنىدى. لېكىن، مهزكۇر

كومىتېت ۋه روس لېھتىنېن كېيىن بېشىنى ئىچىگه

تىقىپ تۇرۇۋالدى ۋه ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ ۋاڭ

لىجۈنگه ياردهم قىلمىغانلىق مهسئۇلىيىتىنىمۇ

سۈرۈشتۈرمىدى. شۇ قېتىملىق تهكشۈرۈشنى

قوللىغانالردىن بىرى بولغان، جۇمھۇرىيهتچىلهر

پارتىيهسىدىن فىرانك ۋولف (Frank Wolf) ماڭا

ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ چهتئهللىك يۈز ئۆرۈگۈچىلهر ۋه

ئامېرىكادىن ياردهم كۈتكهن باشقا كىشىلهرگه ياردهم

قىلىش جهھهتتىكى تارىخىنىڭ تولىمۇ الياقهتسىز

ئىكهنلىكىنى ئېيتقان ۋه ۋاڭ لىجۈننىڭ ئىشىنىڭ

ناباب بىر تهرهپ قىلىنغانلىقى ھهققىده «مهن بۇ

ئىشتىن ھهيران قالمىدىم. بۇ ھۆكۈمهتنىڭ يۈز

ئۆرۈگۈچىلهرگه ئېھتىياجى يوق، (چۈنكى) ئۇالرنىڭ

خىتاي بىلهن سۈركىلىشكه سهۋهب بولىدىغان

ھهرقانداق ئىشنى قىلغۇسى يوق» دېگهنىدى.

   ئهگهر ۋاڭ لىجۈننىڭ خىتايدىن يۈز ئۆرۈشى ئۇتۇق-

لۇق بولغان بولسا، بۇ ئامېرىكانى  ئهسلىدىنال زىددى-
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يهتكه تولغان خىتاي كومپارتىيهسى رهھبهرلىك

قاتلىمىنى تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ پارچىالش

ئىمكانىيىتى بىلهن تهمىنلهيدىغان پۇرسهت بولۇپ

قالغان بوالتتى ۋه كهلگۈسىده خىتايدا ھهقىقىي

دېموكراتىك ئىسالھاتقا سهۋهب بولۇپ قېلىشى

مۇمكىن ئىدى. ئهگهر ۋاڭ لىجۈن ئامېرىكاغا ئامان

– ئېسهن كېلىۋااللىغان بولسا، ئامېرىكا

ئىستىخبارات تارماقلىرى ئۇنىڭ ئۇچۇرلىرىدىن

پايدىلىنىپ، خىتاينىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

رهھبهرلىرى ئارىسىدا پهۋقۇلئادده ئهدهپ كهتكهن

چىرىكلىك ھادىسىلىرىنى تېخىمۇ بهك يورۇتۇپ،

خهلقنىڭ كوممۇنىستىك ھاكىمىيهتكه بولغان

قوللىشىنى تۆۋهنلىتهلىگهن بوالتتى. خۇ جىنتاۋ –

شى جىنپىڭ گۇرۇھىدىكىلهر ۋاڭ لىجۈن ۋهقهسىدىن

پايدىلىنىپ، بو شىلهينىڭ سىياسىي بيۇرو دائىمىي

كومىتېتىدىن ئورۇن ئېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالدى ۋه

ئهڭ ئاخىرىدا بو شىلهينى تۈرمىگه سولىدى.

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بىر نهپهر يۇقىرى

دهرىجىلىك ئهزاسى مالىيه ۋاقىت گېزىتىگه «ئهگهر

ۋاڭ لىجۈن ئامېرىكا ئهلچىخانىسىغا قېچىپ بېرىپ،

ھېيۋۇدنىڭ ئۆلۈش سهۋهبىنى ئاشكارىلىمىغان

بولسا، بو شىلهي ئاللىقاچان سىياسىي بيۇرو

دائىمىي كومىتېتىغا كىرىپ بولغان ۋه چېقىلغىلى

بولماس بولۇپ كهتكهن بوالتتى. بۇ ئۇنى ھىتلېر

تىپىدىكى ئادهم دهپ قارايدىغان كۈشهندىلىرى

ئۈچۈن ئىنتايىن قورقۇنچلۇق ئىش بوالتتى»

دېگهنىدى (2).

  ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى شۇ

قېتىملىق يۈز ئۆرۈش ھهققىده جامائهتچىلىكنى

ئالدىدى، يهنى شۇ ئىشتىن نهچچه ئاي ئۆتكهندىن

كېيىن، مهزكۇر ئورگاننىڭ خادىملىرى نامسىز

ھالهتته نيۇيورك ۋاقىت گېزىتىگه ئۇچۇر بېرىپ،

ئۆزلىرىنىڭ ۋاڭ لىجۈننىڭ رهسمىي سىياسىي

پاناھلىق تىلهش ئىلتىماسىنى «ئالدىن توسۇپ

قېلىش»قا قادىر ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. مهزكۇر

خادىمالر يهنه ۋاڭ لىجۈننى بو شىلهينىڭ قوراللىق

قىسىملىرىغا تاپشۇرۇپ بهرمهسلىك ئارقىلىق

ئۇنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ قالغانلىقىنى دهۋا

قىلىشتى. «ئۇ تاشلىۋېتىلگىنى يوق» دېگهنىدى

دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ  بىر ئهمهلدارى.

   لېكىن، شۇ ۋهقه بولغان چاغدا، بىر نهپهر ئامېرىكا

ئهمهلدارى ماڭا «ۋاڭ لىجۈن خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى

ھوقۇق كۈرىشى، شۇنداقال جوۋ يوڭكاڭ ۋه بو شىلهي

قاتارلىق قاتتىق قولالرنىڭ شى جىنپىڭنىڭ تىنچ

ھالهتته تهختكه چىقىۋېلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىش

ئۇرۇنۇشلىرى ھهققىده بىباھا ئۇچۇرالرغا ئىگه ئىدى.

ئهمما، بىز ئهمدى ئالدىمىزدىكى ھهپته شى جىنپىڭ

ئامېرىكاغا كېلىش ئالدىدا تۇرغان مۇشۇنداق بىر

پهيتته، خىتاينىڭ يۇقىرى قاتلىمىدا نېمه ئىشالر

بولۇۋاتقانلىقىدىن خهۋهرسىز قالدۇق» دېگهنىدى.

  ۋاڭ لىجۈن ئامېرىكا ئهلچىخانىسىغا كېلىشتىن

ئىلگىرى ئۆزىنىڭ نېمه ئۈچۈن شۇنداق قىلماقچى

بولغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ، بىر پارچه ئوچۇق خهت

يېزىپ قويغان بولۇپ، خهتته «ھهرقايسىڭالر بۇ خهتنى

ئوقۇۋاتقاندا، مهن ئاللىقاچان ھاياتىمدىن ياكى

ئهركىنلىكىمدىن ئايرىلغان بولۇشۇم مۇمكىن»

دېگهنىدى. خهتته يهنه بو شىلهي چوڭچىڭدىكى «ئهڭ

چوڭ قارا جهمئىيهت كاتتىبېشى، ھوقۇق كۈرىشىده

تولىمۇ شهپقهتسىز ئادهم» دهپ سۈپهتلهنگهنىدى.

   خهتته يهنه «پارتىيهدىكى ئهڭ چوڭ مۇناپىق بو

شىلهينىڭ ۋهزىپىده ئولتۇرۇۋېرىشىنى كۆرگۈم يوق.

بۇنداق رهزىل ئهمهلدار دۆلىتىمىزنى باشقۇرسا، بۇ

دۆلهت ۋه خهلقىمىز ئۈچۈن ئاپهت ئېلىپ كېلىدۇ»

دېيىلگهنىدى (3).

   ۋاڭ لىجۈننىڭ يۈز ئۆرۈشى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

ئىچىدىكى زور ئىختىالپنى ئاشكارىلىغىنىدهك، ئۆز

نۆۋىتىده يهنه ئامېرىكا ئىستىخبارات تارماقلىرىنىڭ

ئىچكى قىسمىدىكى خىتاي ھوقۇقدارالرنىڭ

گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈشى ۋه كېلهچىكى ھهققىدىكى

ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كهلگهن ئىختىالپنىمۇ

ئوتتۇرىغا چىقاردى.

  (بۇ ۋهقه ئارقىلىق) ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى

ئىستىخبارات تهھلىلچىلىرى ئارىسىدا ئومۇمالشقان،

«خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىك قاتلىمىدا

ئۆكتىچى گۇرۇھ يوق» دهيدىغان ناباب ۋه ئازدۇرغۇچى

مۆلچهرنىڭ خاتالىقى تۇنجى قېتىم ئاشكارىالندى. بو

شىلهينىڭ قولغا ئېلىنىشى ئۇالرنىڭ

خاتاالشقانلىقىنى ئىسپاتلىدى. خىتايدىكى ھوقۇق

گۇرۇھلىرىغا ئاالقىدار خهۋهرلهر ئون نهچچه يىلدىن

بۇيان  «خىتاي  ھاكىمىيىتى  ئىنتايىن  ئۇيۇشقاق،  تاق 
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قۇتۇپلۇق ھوقۇق قۇرۇلمىسىغا ئىگه» دېگهن

پهرىزىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇنىمىغان تهھلىلچىلهر ۋه

ئاكادېمىكالرنىڭ تهسىرى سهۋهبلىك، نهزهردىن

ساقىت قىلىنغان ياكى سهل قارالغانىدى.

  بۇ خىل ئوپچه تهپهككۇر تهرغىباتچىلىرىنىڭ

Paul) تىپىك ۋهكىللىرىدىن بىرى پاۋل ھېر

Heer)دۇر. ئۇ كهسپىي ئىستىخبارات تهھلىلچىسى

بولۇپ، ئۇنىڭ ئاخىرقى قېتىم ئۆتىگهن مۇھىم

ۋهزىپىسى − شهرقىي ئاسىيا ئىشلىرىغا مهسئۇل

دۆلهت ئىستىخبارات ئهمهلدارلىقى ئىدى، يهنى ئۇ

دۆلهتلىك ئىستىخبارات مۇدىرىنىڭ

ئىشخانىسىدىكى ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

ئىستىخبارات تهھلىلچىسى ئىدى. ھېر

ئىستىخبارات ساھهسىدىكى ئۇزۇن يىللىق كهسپىي

ھاياتىدا، بېيجىڭدىكى كوممۇنىستىك رېجىمغا

قارىتا مۆتىدىل قوللىغۇچى ئىكهنلىكى بىلهن

تونۇلغانىدى. ھېر «خىتاي رهھبهرلىك قاتلىمىدىكى

ھهرقانداق سۈركىلىشنىڭ تىلغا ئالغۇچىلىكى يوق،

شۇنداقال شى جىنپىڭنىڭ خۇ جىنتاۋدىن ھوقۇقنى

تاپشۇرۇۋېلىشى تىنچ تاماملىنىدۇ» دهپ قارايتتى.

لېكىن، بو شىلهي سهتچىلىكى ئهھۋالنىڭ بۇنىڭ

ئهكسىچه ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى. بو شىلهينىڭ

ئهڭ كۈچلۈك قوللىغۇچىلىرىدىن بىرى، شۇنداقال

خىتاينىڭ يهتته كىشىلىك سىياسىي بيۇرو دائىمىي

كومىتېتىنىڭ ئهزاسى بولغان جوۋ يوڭكاڭمۇ شۇ

قېتىملىق ھوقۇق كۈرىشىده ۋهزىپىسىدىن

قالدۇرۇلغانىدى.

   ھېر ۋه جورجى w بۇش دهۋرىدىكى ئاقساراي دۆلهت

بىخهتهرلىكى كومىتېتىنىڭ ئاسىيا ئىشلىرى

Dennis ) مۇتهخهسسىسى دېنىس ۋىلدېر

Wilder)غا ئوخشاش باشقا تهھلىلچىلهرنىڭ

خىتايپهرهس كۆز قاراشلىرى «خىتاينىڭ ئىچكى

قىسمىدا ھهقىقهتهن ئىختىالپ مهۋجۇت، شۇنداقال

خىتايدا سىياسىي ئىسالھات قوزغاش ئۈچۈن

بۇنىڭدىن پايدىلىنىش كېرهك» دهيدىغان باشقا بىر

تۈركۈم خىتاي ئىشلىرى مۇتهخهسسىسلىرى

تهرىپىدىن تهنقىدلىنىپ كهلگهنىدى.

  خىتاي رهھبهرلىك قاتلىمىدىكى دۆلهتنى

مۇقىمسىزالشتۇرغۇچى ھوقۇق كۈرىشىنىڭ خهتىرى

ھهققىده  ئىزچىل  ئاگاھالندۇرۇش  بېرىپ    كهلگهن 

خىتاي مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ بىرى دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق سىياسهت

بهلگلىگۈچىسى (ژۇرنىلىمىزنىڭ دهسلهپكى يهتته

سانىغا ئۇالپ بېسىلغان «يۈز يىللىق مارافون»

دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى) مايكېل پىلىزبېرى

(Michael pillsbury) دۇر. پىلىزبېرى ئۆزىنىڭ 2000

– يىلى نهشردىن چىققان، «خىتاينىڭ كهلگۈسى

بىخهتهرلىك مۇھىتى ھهققىدىكى مۇنازىرىسى»

دېگهن كىتابىدا «خىتايدىكى ھهرقايسى گۇرۇھالر

ئاشكارا سورۇنالردا كهمدىن كهم ئىختىالپ

قىلىشىدۇ، لېكىن بۇ گۇرۇھالرنىڭ ئىختىالپى

ئاساسلىقى «ئهنئهنىۋى» كوممۇنىستالر بىلهن

«ئىسالھاتچى» كوممۇنىستالر ئارىسىدىكى تاالش –

تارتىشالردا ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ. مهسىلهن،

خىتايدىكى قاتتىق قولالر ئامېرىكانى ساقلىنىپ

قالغىلى بولمايدىغان چېكىنىش يولىدا كېتىۋاتىدۇ

دهپ قارايدۇ، خىتاي ئىسالھاتچىالر بولسا ئامېرىكا

مۆلچهرلىگىلى بولىدىغان كېلهچهكته يهنىال

بىردىنبىر دهرىجىدىن تاشقىرى كۈچلۈك ئورنىنى

ساقالپ قالىدۇ دهپ قارايدۇ» دېگهنىدى.

  ھېر 2000 – يىلى «چهتئهل ئىشلىرى» ژۇرنىلىدا

ئېالن قىلىنغان، «بىرلهشكهن ئۆي» ماۋزۇلۇق

ماقالىسىده ئۆز كۆز قارىشىنى ئىزاھالپ،

بېيجىڭنىڭ ۋاشىڭتونغا تۇتقان مهيدانىنى خىتاي

رهھبهرلىك قاتلىمىدىكى گۇرۇھالرنىڭ بهس –

مۇنازىرىسىنىڭ مهھسۇلى دېيىش «كىشىلهرنى

ئازدۇرغانلىق، ھهتتا تولىمۇ خهتهرلىكتۇر»

دېگهنىدى. ھېر «خىتاي رهھبهرلىك قاتلىمىدا

غهربكه مايىل ئىسالھاتچىالرنى يېتىشتۈرۈشكه

ئۇرۇنۇش بىھۇده ئاۋارىچىلىقتىن باشقا نهرسه

ئهمهس، چۈنكى مۆلچهرىمچه، بارلىق خىتاي

رهھبهرلىرى ھهم دېڭ شىياۋپىڭ تىپىدىكى

ئىسالھاتچى، شۇنداقال جاھىل كوممۇنىستلىقى

سهۋهبلىك ئۆز نۆۋىتىده يهنه قاتتىق قولدۇر»

دېگهنىدى.

  ھېر ئامېرىكانىڭ خىتايغا قانداق سىياسهت

قوللىنىشى كېرهكلىكى ھهققىده، تىنچالندۇرۇش

سىياسىتىدىن ھېچ پهرقى يوق، «رېئالىستىك» بىر

چارىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، مهزمۇنى

تۆۋهندىكىچه (4):
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«ئۇشبۇ رېئالىستىك چاره بهدهل ۋه خهۋپنى تهقهززا

قىلىدۇ. گهرچه ئامېرىكا زۆرۈر تېپىلغاندا خىتايغا

قوپال مۇئامىله قىلىشنى داۋامالشتۇرۇشى كېرهك

بولسىمۇ، ئهمما مۇۋاپىق پهيتته ئۇالرنى مۇكاپاتالپ

قويۇشمۇ ھهم زۆرۈردۇر. شۇنىڭدهك، ۋاشىڭتون

ئۆزىنىڭ جانىجان دۆلهت مهنپهئهتىنى قوغداشتا

چىڭ تۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، تىجارهت ۋه

كىشىلىك ھوقۇققا ئوخشاش مهنپهئهتى نىسبهتهن

تۆۋهن ساھهلهرده خىتايغا يول قويۇشقا

تهييارلىنىشى كېرهك. بىخهتهرلىك ساھهسىده،

ئامېرىكا چوقۇم «خىتاينىڭ ھهربىي جهھهتته

زامانىۋىلىشىشى چوقۇم ئامېرىكاغا ھۇجۇم

قىلىشنى مهقسهت قىلىدۇ، شۇ سهۋهبلىك

ئامېرىكانىڭ تهيۋهندىكى جانىجان مهنپهئهتى زور

خهتهر ئىچىدىدۇر» دهيدىغان كۆز قاراشنى چۆرۈپ

تاشلىشى كېرهك. ئهمهلىيهتته، ئهھۋال بۇنداق

ئهمهس، شۇڭا ۋاشىڭتون ئارال (تهيۋهن)غا بېرىدىغان

ياردهمگه، بولۇپمۇ قورال – ياراغ سېتىشقا چهك

قويۇشى كېرهك. دهرۋهقه، ئهگهر ئامېرىكا خىتاينىڭ

تهيۋهندىكى مهنپهئهتىنىڭ ئهمهلىيهتته

ئامېرىكانىڭكى بىلهن بىردهك ئىكهنلىكىنى تونۇپ

يهتسه ۋه ئېتىراپ قىلسا، تهيۋهن مهسىلىسىنى ھهل

قىلىش ئاسانغا توختايدۇ».

   ھېرنىڭ بۇ تىنچالندۇرۇش سىياسىتى خهتهرلىك،

ھهتتا ئۇرۇش پارتلىشىغا سهۋهب بولۇشىمۇ مۇمكىن.

بىر ئامېرىكا ئهمهلدارى ماڭا خىتاي رهھبهرلىك

قاتلىمىدىكى ئىخىتىالپنىڭ يوشۇرۇن ھالهتكه

ئۆتۈشى ئامېرىكا ئۈچۈن يامانلىقنىڭ بېشارىتىدۇر،

دېگهنىدى. «مۆلچهرىمىزدىكى خاتالىق پهرقى

پهۋقۇلئادده زور» دېگهنىدى ئۇ. بۇنىڭغا خىتايدىكى

قاتتىق قولالرنىڭ ئامېرىكانى ئهڭ خهتهرلىك

دۈشمهن دهپ قارايدىغانلىقى قوشۇلسا، «دېمهك بىز

ئاۋارىچىلىققا يولۇقتۇق».

   جورجى w بۇش ۋه باراك ئوباما دهۋرىدىكى خىتايغا

مايىل سىياسهتلهر تۈپهيلى شهكىللهنگهن

ماداراچى سىياسهت ئۆرنىكى ۋاڭ لىجۈن يۈز ئۆرۈگهن

تهقدىرده تهمىنلىشى مۇمكىن بولغان ئۇچۇرالر

ئارقىلىق خىتاي رهھبهرلىك قاتلىمىنىڭ ئىچيۈزىنى

كۆرۈپ يېتىش پۇرسىتىنىڭ قولدىن كېتىشىگه

سهۋهبچى بولدى. ئوبامانىڭ «زور خهۋپلىك

جاسۇسلۇق ھهرىكهتلىرى  ئىككى  دۆلهتنىڭ  مۇنا-

سىۋىتىنى بۇزۇپ قويىدۇ» دېگهن ئهندىشه سهۋهبلىك

خىتايدىكى ئىستىخبارات توپالش پائالىيهتلىرىگه

چهكلىمه قويۇشى سهۋهبلىك، ئامېرىكانىڭ خىتاي

ھهققىدىكى ئىستىخبارات كورلۇقى تېخىمۇ

ئېغىرالشتى. شۇنداقال، ئالدىمىزدىمۇ مۇھاكىمه

قىلىنىدىغىنىدهك، 2010 – يىلى، CIA نىڭ يېڭىدىن

قوبۇل قىلىنغان يىگىرمىدىن كۆپ جاسۇسى ۋه ئۇچۇر

مهنبهسى ـــ بۇ مهزكۇر تهشكىالتنىڭ جاسۇسلۇق

تورىنىڭ يادروسىدۇر – قولغا ئېلىندى. بۇ CIA نىڭ

ئهڭ مۇھىم ئىستىخبارات نىشانلىرىدىن بىرى

(خىتاي) ھهققىدىكى ئىستىخبارات توپالش

ئىقتىدارىغا بېرىلگهن ئىنتايىن ئېغىر زهربه ئىدى.

   بو شىلهي ۋه ئۇنىڭ گۇرۇھى بېيجىڭدىكى قاتمال

رهھبهرلهرنىڭ قهلبىگه ھېلىھهم قورقۇنچ سېلىۋاتقان

(Populist) يېڭىچه كوممۇنىزمچى – ئومۇمچى

ئۇقۇمغا ۋهكىللىك قىلغانىدى. مهسىلهن، سابىق

سىياسىي بىيۇرو ئهزاسى، خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى

مۇئاۋىن دۆلهت رهئىسى ۋاڭ چىشهن 2017 – يىلى

پرىزدېنت دونالد ترامپنىڭ سابىق باش

(Steve Bannon) ئىستراتېگىيهچىسى ستىۋ بانون

بىلهن كۆرۈشكهنده، بانوندىن مىللهتچىلىك ۋه

ئومۇمچىلىق ھهققىده ئۈچ سائهت توختىماي سوئال

سورىغان. شهكسىزكى، ئۇ خىتايدىكى بارغانسېرى

كۈچىيىۋاتقان مىللهتچىلىك خاھىشىنىڭ 2016 -

يىلى دونالد ترامپنىڭ تهختكه چىقىشىغا تۈرتكه

بولغان پۇقراچىلىق دولقۇنىدىن كۈچ ئېلىپ،

خىتايدىمۇ پۇقراچىلىق دولقۇنىنىڭ ئهۋج ئېلىشىدىن

ئهنسىرىگهنىدى.

  ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهرنىڭ بو

شىلهي ۋهقهسى سهۋهبلىك ئاشكارىالنغان خىتاي

رهھبهرلىك قاتلىمىدىكى گۇرۇھۋازلىقالردىن بىخهۋهر

قېلىشى، ئۇالرنىڭ خىتاي ھهققىدىكى تۇنجى

قېتىملىق مهغلۇبىيىتى ئهمهس. 2008 – يىلىدىكى

«مهغلۇبىيهت زاۋۇتى» دېگهن كىتابىمدا ئوتتۇرىغا

قويغىنىمدهك، خىتايغا ئاالقىدار ئىستىخبارات

خىزمهتلىرى شۇ قهدهر ناچار ئىشلهنگهنكى،

سىرتتىكى ھۆددىگهر شىركهت تهرىپىدىن تهييارالنغان

مهلۇم بىر دوكالتتا كۆرسىتىلگىنىدهك، ئامېرىكا

ئىستىخبارات ئورگانلىرى خىتاينىڭ بىر يۈرۈش

ھهربىي تهرهققىياتلىرىدىن بىخهۋهر قالغان. بۇ يهرده

 Centra) «دېيىلگهن دوكالت «سېنترا تېخنولوگىيهسى
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Technologies) دهيدىغان بىر شىركهت تهرىپىدىن

تهييارالنغان بولۇپ، 2005 – يىلى ئىچكى قىسىمدا

تارقىتىلغاندىن تارتىپ مهخپىي ھۆججهت قاتارىدا

ساقالنماقتا. مهزكۇر دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچه،

ئامېرىكا ئىستىخبارات تهھلىلچىلىرى 1990 –

يىلالردىن 2000 – يىلالرنىڭ بېشىغىچه بولغان ئون

يىلچه ۋاقىتتا، خىتاينىڭ ئوندىن كۆپرهك ھهربىي

تهرهققىياتىدىن بىخهۋهر قالغان. ئامېرىكا

ئىستىخبارات دائىرىلىرى بىخهۋهر قالغان، شۇنداقال

كېيىن ئۇالرنى ھاڭ – تاڭ قالدۇرغان بۇ ھهربىي

سىستېمىالر يېڭى تىپتىكى ئوتتۇرا مۇساپىلىك

(Aegis) چارلىغۇچى سىنارهد؛ ئامېرىكانىڭ ئېجىس

ئۇرۇش سىستېمىسىنىڭ − مهزكۇر تېخنىكىنى

ئوغرىالش ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىرىلغان −

خىتايچه نۇسخىسى؛ سۈرىتى ئىنتېرنېتتا پهيدا

بولغانغا قهدهر، ئامېرىكا ئىستىخبارات

دائىرىلىرىگه بىلىنمىگهن «يۈهن دهرىجىلىك» سۇ

ئاستى پاراخوتى؛ يېڭى تىپتىكى يهر – ھاۋا

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه توغرىلىق نىسبىتى

تېخىمۇ يۇقىرى بولغان يادرو ئوقبېشى قاتارلىقالرنى

ئۆز ئىچىگه ئالغان يۈكسهك توغرىلىقتا

يېتهكلىنىدىغان قورال – ياراغالر؛ ئامېرىكانىڭ

دېڭىز – ئوكياندىكى ئۇرۇش پاراخوتلىرى ۋه

ئاۋىياماتكىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش ئىقتىدارىغا

ئىگه، پاراخوتقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه

رۇسىيهدىن ئىمپورت قىلىنغان ئىلغار قورالالرنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ.

   بۇ دوكالت ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرىنى

خىتاينى تېگىشلىك رهۋىشته نازارهت

قىاللمىغانلىق مهسئۇلىيىتىدىن قۇتۇلدۇرۇش

ئۈچۈن تهييارالنغاندهك قىلىدۇ. مهزكۇر شىركهتنىڭ

دوكالتىدىن ئىلگىرى، ھېچكىم ئۇالرنى خىتاينىڭ

مۇھىم ھهربىي تهرهققىياتلىرىدىن، شۇنداقال بۇ

تىرىشچانلىقالرنىڭ يالغۇز تهيۋهننى يۇتۇۋېلىش

ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى ئامېرىكا بىلهن

قىلىنىدىغان كهلگۈسى ئۇرۇش ئۈچۈن

ئىكهنلىكىدىن بىخهۋهر قالغانلىقى سهۋهبلىك

سوراققا تارتىشقا ئۇرۇنۇپ باقمىغانىدى. بۇ

دوكالتنى ئوقۇغان بىر ئىستىخبارات خادىمى ماڭا

«مهزكۇر دوكالتتا ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھهسى-

دىكى خىتاينى تهھدىت دهپ قارايدىغان ئۆكتىچى

تهھلىلچىلهرنىڭ تىرىشچانلىقلىرى تىلغا

ئېلىنمىغان» دېگهنىدى.

   مهزكۇر دوكالتنىڭ ھوسۇلى − ھاماقهت ئامېرىكا

ھۆكۈمىتى رهھبهرلىرى ۋه سىياسهت

بهلگىلىگۈچىلىرىنىڭ ئوتتۇز يىلدىن كۆپرهك

ۋاقىتتىن بۇيانقى خىتاي ھهققىدىكى ئوپچه

تهپهككۇرىنى ئاشكارىلىغانلىقىدۇر.

  سېنترا شىركىتىنىڭ دوكالتىدا ئامېرىكا

ئىستىخبارات دائىرىلىرىنىڭ مهغلۇبىيىتى

ئاشكارىلىنىشتىن بهش يىل ئىلگىرى، ئامېرىكا

دۆلهت مهجلىسى CIA غا خىتايغا ئاالقىدار

خىزمهتلىرىگه قايتىدىن قاراپ چىقىش ھهققىده

بېسىم ئىشلهتكهنىدى. سابىق ئارمىيه گېنېرالى

جون تىلېلى (John Tilelli) باشچىلىقىدىكى بىر

كومىتېت تهھلىلچىلهرنىڭ «سىستېمىلىق بىر

تهرهپلىمىلىك» تۈپهيلى خىتاينىڭ ھهربىي

ھازىرلىقلىرىنىڭ ۋه باشقا پائالىيهتلىرىنىڭ

تهھدىتىنى تۆۋهن مۆلچهرلهپ قويغانلىقىنى

يهكۈنلهپ چىققانىدى. مهزكۇر كومىتېتقا سىرتتىن

قاتناشقان بىر مۇتهخهسسىس ماڭا ئاخىرقى

دوكالتتا CIA نىڭ خىتاي ھهققىدىكى

ئىستىخباراتالرنى سىياسىيالشتۇرۇۋهتكهنلىكىنىڭ

(يهنى ئاتالمىش ياخشى مۇناسىۋهتنى ساقالش

ئۈچۈن، خىتاينىڭ خهتهرلىك ئىش –

پائالىيهتلىرىنى كۆرمهسكه سالغانلىقىنىڭ، ت)

ئاشكارىالنغانلىقىنى ۋه «CIA نىڭ بۇنىڭدىن

تولىمۇ غهزهپلىنىپ، بىر پارچه رهددىيهنامه

تهييارلىغانلىقى»نى ئېيتقانىدى. بۇنىڭدىن سىرت،

بۇ خهۋهر جامائهتچىلىككه ئاشكارىلىنىپ كهتسه،

CIA نىڭ ئوسال ئهھۋالدا قالىدىغانلىقى نهزهرده

تۇتۇلۇپ، بۇ ھهقتىكى دوكالت ئهڭ يۇقىرى دهرىجىده

مهخپىي ھۆججهت قىلىۋېتىلگهنىدى.

  ئارقىمۇئارقا ۋهزىپىگه ئولتۇرغان ئامېرىكا

پرىزدېنتلىرىنىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

تهھدىتىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى

جامائهتچىلىككه ئاشكارىلىماسلىقى خىتاينىڭ

ئامېرىكا بىخهتهرلىكىگه كهلتۈرىدىغان تهھدىتىنى

تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋهتكهن. شۇنداقال ناھايىتى

ئېنىق   كۆرۈنۈپ  تۇرغان   رېئاللىق   شۇكى،  خىتاي 
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تهھدىتى كۈچهيگهنسېرى، ئامېرىكانىڭ بۇ خىل

تهھدىتنى يوشۇرۇش سالمىقىمۇ شۇنچه كۈچهيگهن.

ئامېرىكا سهرخىللىرى ئارىسىدىكى

خىتايشۇناسالر خىتاي تهھدىتىنىنىڭ

ماھىيىتىنى، جۈملىدىن ئۇنىڭ

ئىستراتېگىيهسىنى، سىياسىتىنى، شۇنداقال

خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ تاكتىكىسىنى ۋه

ھهقىقىي ماھىيىتىنى، غهرىزىنى ئېغىر دهرىجىده

خاتا چۈشىنىۋالغانلىق سهۋهبلىك، ئامېرىكا دۆلهت

بىخهتهرلىكىنى ئىستراتېگىيهلىك ۋهيرانچىلىققا

دۇچار قىلدى. نهتىجىده، ئامېرىكاغا ئۇنىڭ

خىتايغا قارىتا ھاالكهتلىك، ناباب سىياسهتلهرنى

يولغا قويۇشىغا سهۋهبچى بولغان يالغان نهزهرىيه ۋه

تهھلىللهر تهمىنلهندى. بۇنىڭ نهتىجىسىده،

ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى

ئىستراتېگىيهلىك غهپلهتته قالدى – ده، خىتاي

خهلق جۇمھۇرىيىتى نۆۋهتته دۇنيا مىقياسىدا يولغا

قويۇۋاتقان سىياسىي پروگراممىالرنى توسۇۋېلىش

ئۈچۈن، دهل ۋاقتىدا يېڭى سىياسهتلهرنى ئوتتۇرىغا

قويۇشتىن ئاجىز كهلدى.

   پرىزدېنت رونالد رېگان ھۆكۈمىتىدىكى سابىق

سىياسهت بهلگىلىگۈچى كونستانتىن مېنگېس

(Constantine Menges) ئىلگىرى «خىتاي

دۇنيانىڭ سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي تىزگىنىنى

قولىغا ئېلىش ئۈچۈن مهخپىي ئىستراتېگىيهنى

ئىجرا قىلىۋاتىدۇ» دېگهنىدى. مېنگېسنىڭ

ئېيتقىنىدهك، جۇمھۇرىيهتچى ۋه دېموكرات

ئامېرىكا ھۆكۈمهتلىرىنىڭ خىتايغا قاراتقان

سىياسىتى ئوخشاشال خام – خىيالالر پاتقىقىغا

پېتىپ قالغانىدى. بۇ جهھهتته، خىتاي رورشاك

سىياھ دېغىغا (رورشاك سىنىقى − سىياھ دېغى

نۇسخىلىرىغا قاراپ، كىشىنىڭ خاراكتېرىنى

تهھلىل قىلىدىغان تهجرىبىنىڭ ئىسمى، ت)

ئوخشاپ قالغان بولۇپ، ئامېرىكا مۈلكىي

ئهمهلدارلىرى ۋه خۇسۇسىي ئاكادېمىكالر شۇ سىياھ

داغلىرىغا قاراپال، ئۆزلىرىنىڭ خاتا ئىدىيهلىرىنى ۋه

سىياسىي ئاغمىچىلىقلىرىنى بازارغا سالغانىدى.

نهچچه ئون يىلدىن بېرى، ھهتتا ماۋ زېدوڭ

دهۋرىدىكى زور قىرغىنچىلىق ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن

دهۋردىمۇ،  خىتاي   تهرهققىيپهرۋهر،   ئهڭ   قهدىرلىك

دۆلهت دهپ قارىلىپ كهلدى. خىتايدا ئىشىك

ئېچىۋېتىلگهندىن كېيىن، «ئىقتىساد ھهممىنى

بهلگىلهيدۇ» نهزهرىيهچىلىرى ۋه ئۇالرنىڭ

ئىتتىپاقداش چوڭ شىركهتلىرى خىتاينى بىر

مىلياردىن كۆپرهك ئىستېمالچىسى بار، پۈتمهس –

تۈگمهس پايدا بېرىدىغان، ھهممه ئىنتىلىدىغان،

گۈللىنىۋاتقان بازار دهپ قاراشتى. تاكى دونالد ترامپ

ئوتتۇرىغا چىققانغا قهدهر، بۇ ئىككىال كۆز قاراش

خىتايغا قارىتىلغان تىنچالندۇرۇش سىياسىتى

ھهققىدىكى بهس – مۇنازىرىلهرگه يېتهكچىلىك

قىلىپ كهلگهنىدى. مېنگېس ئۆزىنىڭ 2005 –

يىلىدىكى «خىتاي: جۇغلىنىۋاتقان تهھدىت» دېگهن

كىتابىدا تولىمۇ ئالدىن كۆرهرلىك بىلهن «خىتاينى

ھهمكارلىقسۆيهر ۋه تىنچلىقپهرۋهر كۈچ دهپ

ئويلىۋالغانغىال، خىتاي ئۇنداق بولۇپ قالمىدى،

كهلگۈسىده ھهم ئۇنداق بولۇپ قالمايدۇ» دېگهنىدى. 

   1978 – يىلى باشالنغان ئىسالھات – ئېچىۋېتىش-

تىن كېيىنكى قىرىق يىلدا، ئارقا – ئارقىدىن

ھۆكۈمهتتىكى سىياسىي ۋهزىپىلهرگه، ئىستىخبارات

ئورگانلىرىغا خىزمهتكه قويۇلغان، كۆلىمى نىسبهتهن

كىچىك ۋه ئۆزئارا ئاالقىسى زىچ بولغان خىتاي

مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ، شۇنداقال

ئۇنىۋېرسىتېتالردىن ۋه ئاقىلالر ئامبىرىدىن تالالنغان

خادىمالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى ئامېرىكا

تارىخىدىكى ئهڭ ئېغىر چهتئهل ۋه بىخهتهرلىك

سىياسىتى مهغلۇبىيهتلىرىدىن بىرىنى كهلتۈرۈپ

چىقاردى. بۇ قىرىق يىل مابهينىده خىتايغا بولغان

ئاساسسىز ئۈمىدۋارلىق خىتايغا قارىتا ئۈزۈل –

كېسىل مهغلۇبىيهتلىك سىياسهت يۈرگۈزۈشىمىزگه

سهۋهب بولدى. شۇنداقال بۇ سىياسهتنىڭ تهسىرىده،

نۇرغۇن مۇتهخهسسىسلهر تهرىپىدىن 1930 – يىلالرغا

قىياسالنغان خهتهرلىك بىر دهۋر ۋۇجۇدقا چىقتى.

ھالبۇكى، 1930 – يىللىرىدا بۇرنىنىڭ ئۇچىنىال

كۆرىدىغان دىپلوماتالر ۋه سىياسهت بهلگىلىگۈچىلهر

ئامېرىكا قوشۇنلىرىنى بارغانسېرى كۈچىيۋاتقان

ياپون ئېمپىرىيالىستلىرىنىڭ تهھدىتىگه تهييارلىق

قىلىشتىن توسۇپ قويغان، ھهتتا ياپونىيه دۈشمهن

تهرهپ دهپ قارىلىدىغان ئۈستهل ئۈستى جهڭ ئويۇنى

ئويناشنىمۇ چهكلىگهنىدى. ھاكىمىيهت بېشىدىكى

سهرخىلالر   ئۇنداق   قىلىش  يوق    يهردىن    ياپونىيه
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تهھدىتى پهيدا قىلىپ قويىدۇ، دهپ تۇرۇۋالغانىدى.

شۇنىڭدهك، بېيجىڭپهرهسلهر خىتاينى

تىنچالندۇرۇش ئۈچۈن يهنه بىر قارانچۇق بهس –

مۇنازىرىسىنى ئىجاد قىلىپ چىقتى. نهتىجىده بۇ

بېيجىڭغا قارىتا، تيهنئهنمېن مهيدانىدا قولىدا

قورال يوق، دېموكراتىيه تهلهپ قىلغان

ئوقۇغۇچىالرنى قىرغىن قىلىشتىن تارتىپ،

خىتاينىڭ ئامېرىكا قورال – ياراغ ئامبىرىدىكى

ھهربىر يادرو قورالى ھهققىدىكى ئامېرىكا

مهخپىيهتلىكلىرىنى ئوغرىالش ۋه يادرو ئوقبېشى

اليىھهسى مهخپىيهتلىكىنى پاكىستانغا يهتكۈزۈش

ئارقىلىق، بۇ مهخپىيهتلىكنىڭ دۇنيا مىقياسىدا

تارقىلىشىنى تېزلىتىش جهھهتتىكى رولىغىچه

بولغان بارلىق قانۇنسىز قىلمىش – ئهتمىشلىرىنى

تىلغا ئېلىشتىن ساقلىنىدىغان بىر يۈرۈش

سىياسهتلهرنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا سهۋهب بولدى.

   نۆۋهتته، يهنى دۇنيا 21 – ئهسىردىن ئۆتۈۋاتقان

مۇشۇ پهيتته، ئامېرىكا خىتاي ھهققىدىكى خاتا

مۆلچهرى سهۋهبلىك، بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان

يېڭى (ئۈچىنچى) دۇنيا ئۇرۇشى خهۋپىگه دۇچ

كهلمهكته. چۈنكى، خىتاي ھهربىي، دىپلوماتىك،

ئىقتىسادىي كۈچنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، ئۆزىنىڭ

تهبىرىدىكى «ئۇنىۋېرسال دۆلهت كۈچى»نى شهپه

چىقارماي، سىستېمىلىق زورايتىۋاتىدۇ. ھالبۇكى،

خىتاي رهھبهرلىرى ئامېرىكا سىقىپ چىقىرىلغان،

دېموكراتىيهگه قارشى، سوتسىيالىستىك،

كوممۇنىستىك يېڭى دۇنيا تهرتىپى ئورنىتىش

ئۈچۈن بۇ خىل كۈچنى ھازىرالش زۆرۈر دهپ قارايدۇ.

ئالدىمىزدىمۇ مۇھاكىمه قىلىنىدىغىنىدهك، خىتاي

بۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ ئهڭ

قىممهتلىك ئهقلىي مۈلۈكلىرىنىڭ جهۋھىرىگه

ئېرىشتى ۋه ئۇنى ئۆزىنىڭ ھهربىي ھهم سودا

ئىقتىدارىنى كۈچهيتىشكه ئىشلهتتى.

  ھۆكۈمهتنىڭ ئىچى – تېشىدىكى بېيجىڭغا

مايىل كىشىلهر خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ

ماھىيىتىنى نهزهردىن ساقىت قىلغان، ئۇنى يادرو

قورالىغا ئىگه ھاكىممۇتلهق دۆلهت ئهمهس،

ئادهتتىكى بىر دۆلهت دهپ قارايدىغان، قاتمال كۆز

قاراش ئارقىلىق ئهتهي خىتايغا يېقىنچىلىق

قىلغان سىياسىي جىنايهتلهرگه ھهمشېرىكتۇر.

خىتايغا بولغان بۇ ئاساسسىز، قاباھهتلىك  ئۈمىد-

ۋارلىقنىڭ قايسى دهرىجىگه بارغانلىقى ھامان بىر

كۈنى ئاشكارىلىنىدۇ.

   2015 – يىلى، ئامېرىكانىڭ بارلىق دۈشمهنلىرى-

گه دېگۈدهك تىنچالندۇرۇش سىياسىتى قولالنغان

پرىزدېنت باراك ئوبامامۇ خىتايغا مايىل كۆز

قاراشالرنى داۋامالشتۇرۇشقا ئامالسىز قالدى.

ھۆكۈمهت خادىملىرى ۋه ھۆكۈمهتكه تهۋه بولمىغان

مۇتهخهسسىسلهردىن شهكىللهنگهن خىتايغا

مايىلالر توپى ئىزچىل ھالدا خىتاينىڭ غهرىزى ۋه

كۈچى ھهققىده بىر تهرهپلىمه ۋه ئازدۇرغۇچى

مۆلچهرلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق

ئامېرىكانىڭ مهنپهئهتىنى قاقشاتقۇچ زهربىگه

ئۇچراتتى.

  ئهمهلىيهتته، خىتايغا مايىل بۇ «يولداش»الر

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «خىتاينىڭ تىنچ قهد

كۆتۈرۈشى» دېگهندهك گهپلىرىنى ياكى خىتاينىڭ

يوشۇرۇن كېڭهيمىچىلىك ھهرىكهتلىرىگه ئاالقىدار

باشقا قىپقىزىل يالغانچىلىرىنى توختىماي

تارقىتىپ تۇرىدۇ. ھالبۇكى، خىتاينىڭ كاززابلىقىغا

قىلىنغان بۇ خىل ياردهملهرنىڭ ھهممىسى

ئامېرىكانىڭ ياكى ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ

مهنپهئهتىنى زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. ئهمما، خىتايغا

مايىل بۇ كىشىلهر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نوبېل

تىنچلىق مۇكاپاتى ساھىبى ليۇ شياۋبونى راك

كېسىلىنى داۋاالتقىلى قويماي، ئهلهم ئىچىده

ئۆلۈشكه مهجبۇرلىغانلىقى ھهققىده سۈكۈتته

تۇرۇۋالىدۇ. يهنه شۇنىڭدهك، بېيجىڭ خوڭكوڭدىكى

دېموكراتىك نامايىشنى باستۇرغاندىمۇ ئۇالر يهنه

سۈكۈتته تۇرۇۋالىدۇ. ھالبۇكى، خوڭكوڭلۇقالر پهقهت

خىتايدىن «بىر دۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم»

ۋهدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى، دېموكراتىك

خوڭكوڭنى (خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىگه

ئوخشاش) ئىسكهنجىگه ئېلىۋالماسلىقنىال تهلهپ

قىلغانىدى. ئامېرىكا ھاكىمىيهت قاتلىمىدىكى

سهرخىلالر ئارىسىدىكى خىتاينىڭ ئادهملىرى يهنه

خىتاينىڭ ئۆزىدهك بىر دىنسىز دۆلهتتىكى

مىليونلىغان ئېتىقادچى ئاممىنى باستۇرۇش

ئۈچۈن، ھهريىلى روژېستىۋا بايرىمىنىڭ ئالدىدا،

رهسمىي ئهمهس چېركاۋالرنى توپا تۈرتۈش

ماشىنىسى بىلهن تۈرتۈۋېتىشىگىمۇ ھېچنهرسه

دېمهيدۇ. خىتايپهرهس سهرخىلالر  يهنه دۆلهت بىخه-
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تهرلىك ئىدارىسى (NSA) نىڭ باشلىقىنىڭ

تهبىرىگه كۆره «تارىختىكى ئهڭ زور بۇالڭچىلىق –

ئامېرىكانىڭ ئۇچۇر ئىنقىالبىدىكى ئهڭ ئىلغار

تېخنىكىلىرىنى سىستېمىلىق ئوغرىالش

قىلمىشى»غا قارىتامۇ سۈكۈتته تۇرۇۋالىدۇ. بۇ

بېيجىڭپهرهسلهر گۇرۇھى يهنه خىتاينىڭ غهربلىك

مهبلهغ سالغۇچىالرنىڭ پۇللىرىنى قويۇۋېلىپ،

ئامېرىكانىڭ شىركهتلىرىنى ۋهيران قىلىشقا ۋه

ئۆتكۈزۈۋېلىشقا ئۇرۇنغانلىقىنىمۇ كۆرمهسكه

سالىدۇ.

  خىتاينىڭ بۇ ئادهملىرى پهقهت خىتايدىن پۇل

تاپالىسىال، بېيجىڭغا خالىغانچه بارالىسىال ۋه

كومپارتىيهگه دوستانه بولمىغان «چېكىت

ئۇرۇلغان»الر قاتارىغا كىرگۈزۈلۈپ، خىتايدا قارشى

ئېلىنمايدىغان بولۇپ قالمىسىال، تېخىمۇ يامىنى −

خىتايغا ئاشكارا دۈشمهن بولۇپ قالمىسىال، باشقا

ھېچنهرسىگه پهرۋا قىلمايدۇ.

  ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان مهغلۇبىيهتلىك

سىياسىتى ھهققىدىكى «خىتاي فانتازىيهسى»

(Jim Mann) دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى جىم مان

«خىتاي بىلهن چهكلىمىسىز كېلىشىپ ئۆتۈش

تهلپۈنۈلگهن <ئاقكۆڭۈل> خىتاينىڭ مهيدانغا

چىقىشىغا تۈرتكه بواللمايدۇ» دېگهن چۈشهنچىگه

بولغان تونۇشنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقى دهپ قاراشقا

بولىدىغان خىتايغا قارىتىلغان سىياسهت

ئۆزگىرىشىنى ئورۇنلۇق دهپ قارايدۇ. «خىتايدىكى

ئىشالر تهدرىجىي ياخشى بولۇپ كېتىدۇ دېگهن پهرهز

خىتايغا قارىتا ناباب سىياسهت يۈرگۈزۈشكه سهۋهب

بولدى. بۇ خىل پهرهز ئۆز نۆۋىتىده يهنه ئامېرىكا

ئهمهلدارلىرىنى راھهتلىتىپ، ئۇالرنى دىققىتىنى

باشقا ئېھتىماللىقالر، يهنى خىتاينىڭ

ھازىرقىدىنمۇ بهكرهك قاتتىق كونترول

قىلىنىدىغان، مهۋجۇت خهلقئارا تهرتىپكه سىڭىپ

كىرىشكه تېخىمۇ قىزىقمايدىغان بىر دۆلهتكه

ئايلىنىشى مۇمكىنچىلىكى ھهققىده پىالن

تۈزۈشكه مهركهزلهشتۈرۈشتىن توسۇپ قالدى» دهيدۇ

مان.

   دونالد ترامپ ھۆكۈمىتىده، خىتايغا قارىتىلغان

سىياسهت جىددىي رهۋىشته ئۆزگهردى. 2018 – يىلى

يازغا كهلگهنده، سىپايه  خىتاي  سىياسىتى  تهلتۆ-

كۈس ئىناۋىتىنى يوقىتىپ، ئىلگىرى بۇ خىل

سىياسهتنى ياقىلىغانالرمۇ ئۇنى ئۆزگهرتمهكچى

بولۇشتى.

  كولورادو (Colorado)دا ئۆتكۈزۈلگهن، سىياسىي

ساھهدىكى سهرخىلالرنىڭ ئهڭ مۇھىم

يىغىلىشلىرىدىن بىرى بولغان يىللىق ئاسپېن

(Aspen) بىخهتهرلىك مۇنبىرى مهزگىلىده، مهن

CIA نىڭ خىتاي ھهققىدىكى ئهڭ يۇقىرى

دهرىجىلىك تهھلىلچىسى ۋه شهرقىي ئاسىيا ۋهزىپه

Michael) مهركىزىنىڭ مۇدىرى مايكېل كولىنىس

Collins)قا ئامېرىكا ئىستىخبارات

ساھهسىدىكىلهرنىڭ خىتاي ھهققىدىكى ئۇزۇندىن

بۇيان داۋاملىشىپ كهلگهن خاتا كۆز قارىشى

ھهققىده سوئال قويدۇم.

   «مهخپىيهتلىك سهۋهبلىك بۇ ھهقته بىر نهرسه

دېيهلمهيمهن» دېدى كولىنىس. ئۇ ھهقىقىي ھېكايه

مهخپىي ئىستىخبارات مۆلچهرلىرىنىڭ ئىچىگه

يوشۇرۇنغان دېيىش ئارقىلىق سوئالغا جاۋاب

بېرىشتىن ئۆزىنى تارتتى.

  كولىنىسقا كۆره، تهھدىتلىك خىتاينىڭ باش

كۆتۈرۈشى ئۇنىڭ تهبىرىدىكى «خىتايالرنىڭ ئۆز

غايىسىنى ئۈزلۈكسىز تهرهققىي قىلدۇرۇش

مېتودى»نىڭ مهھسۇلى ئىدى.

  «خىتاي چىقىش نۇقتىسىدىنال ئامېرىكانىڭ

دۇنيادىكى يېتهكچى كۈچلۈك ئورنىنى ئېلىشنى

ئوياليدۇ. لېكىن، بىز ئون – ئون بهش يىل ئىلگىرى

بۇنداق دېمهيتتۇق» دېدى ئۇ.

   ئوباما ھۆكۈمىتى مهزگىلىدىكى دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقىنىڭ ئىستىخباراتقا مهسئۇل سابىق

مۇئاۋىن مىنىستىرى، شۇنداقال ئۇنىڭدىن

ئىلگىرىكى ھۆكۈمهتلهردىمۇ دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقىدا ئهمهل تۇتقان مارسېل لېتېر

(Marcel Lettre) ئىستىخبارات دائىرىلىرى

تهمىنلىگهن ئۇچۇرالرنىڭ ھهر ۋاقىت توغرا

بولۇۋهرمهيدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ، «مهنچه

بىز خىتاينىڭ تهھدىتلىك ياكى ئهندىشىلىك

تهرهپلىرىنى ئازراق كېچىكىپ ھېس قىلغاندهك

قىلىمىز، لېكىن مهن بهكال كېچىكتۇق دهپ

قارىمايمهن» دېگهنىدى. (ئىستىخبارات

دائىرىلىرىنىڭ خىتايغا ئاالقىدار خىزمهتلىرىدىكى 
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نۇقسانالرنىڭ ئېغىرلىقىغا نىسبهتهن) بۇ ئاجايىپ

يۈزهكى گهپ ئىدى.

  كولىنىس خىتاينىڭ ئامېرىكا يېتهكچىلىكى-

دىكى دۇنياۋى تهرتىپكه كىرىشنىڭ ئورنىغا،

ئامېرىكاغا قارشى، كومپارتىيهنىڭ ھاكىمىيىتىنى

ساقالپ قېلىشنى ئاداققى مهقسهت قىلغان يېنىك

دهرىجىدىكى ئۇرۇش قوزغىغانلىقىنى ئېتىراپ

قىلدى. «بۇ بىز (سوۋېت بىلهن بولغان) سوغۇق

ئۇرۇش مهزگىلىده كۆرگهن سوغۇق ئۇرۇشقا

ئوخشىمايدىغان، ئهمما ئۇقۇم جهھهتتىن ھهقىقىي

سوغۇق ئۇرۇشتۇر. بۇ (خىتاي) قوراللىق توقۇنۇشقا

مۇراجىئهت قىلماستىن،  قانۇنلۇق – قانۇنسىز،

ئاشكارا – يوشۇرۇن، ئىقتىسادىي، ھهربىي پۈتۈن

كۈچنى ئىشقا سېلىپ، رهقىبى (ئامېرىكا)نىڭ

كۈچىنى ئۆزىنىڭكىدىن تۆۋهن سهۋىيهگه

چۈشۈرۈشكه ئۇرۇنۇۋاتقان بىر دۆلهتتۇر» دېدى ئۇ.

CIA تهھلىلچىسىنىڭ بۇ سۆزلىرى «خىتاي

تهھدىت ئهمهس» مهزھىپىدىكى پاۋل ھېر ۋه

دېنىس ۋىلدېر (Dennis Wilder)غا ئوخشاش

تهھلىلچىلهرنىڭ سۆزلىرىگه تۈپتىن زىت ئىدى.

   ترامپقا نىسبهتهن، خىتاي تهھدىتى ئاساسلىقى

ئىقتىسادىي   جهھهتته    بولۇپ، ئۇ    ئامېرىكانىڭ 

دۆلهت بىخهتهرلىكىنى بىۋاسىته ئامېرىكانىڭ

ئىقتىسادىي بىخهتهرلىكىگه باغالپ چۈشىنىدۇ.

ترامپ ۋهزىپىگه ئولتۇرغان تۇنجى كۈنىال ئۆزىنىڭ

تىنچالندۇرۇش سىياسىتىگه قارشى پرىزدېنت

ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ

خىتايغا قاراتقان تهدبىرلىرى ئامېرىكانىڭ چهتئهل

سىياسهتلىرى جهھهتتىكى ئهڭ كۆرۈنهرلىك

ئۆزگىرىشلهردىندۇر. ئۇ تهيۋهن پرىزدېنتى سهي

يىڭۋېننىڭ تېلېفونىنى قوبۇل قىلىپ، ئاجايىپ

كۈچلۈك غۇلغۇال قوزغىدى ۋه خىتايپهرهسلهرنىڭ

كۆڭلىنى يېرىم قىلدى، شۇنداقال شۇ قېتىملىق

تېلېفون سۆزلىشىش ھهققىده، ئۇنىڭ بىر چهتئهل

رهھبىرى بىلهن قىلىنغان نورمال سۆھبهت

ئىكهنلىكىنى، ھهتتا زۆرۈر تېپىلسا ئامېرىكا –

خىتاي مۇناسىۋىتىگه يېتهكچىلىك قىلىپ

كېلىۋاتقان ھهم بېيجىڭنى بىردىنبىر (قانۇنلۇق)

خىتاي ھۆكۈمىتى دهپ تونۇپ، تهيۋهن بىلهن

مۈجمهل سىياسىي مۇناسىۋهتنى ساقاليدىغان «بىر

خىتاي سىياسىتى»نى  بىكار قىلىشنىمۇ 

 ئويلىشىشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، غۇلغۇلىنى

تېخىمۇ كۈچهيتىۋهتتى.
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تۆتىنچى باب

خىتاي بىلهن بولغۇسى ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى
«ئۇچۇر ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئىستراتېگىيهلىك تۆپىلىكىنى، يهنى تاشقى ئالهم بوشلۇقىنى

ئىگىلهيلى»

  -- جى دېيۈهن ۋه لهن يوڭمىڭ «خىتاينىڭ تىنچ تهرهققىيات داۋامىدا ئارمىيهنى جانالندۇرۇش

ئىستراتېگىيهسى»

   2025 – يىلى. خىتاي مهخپىي ھالدا ئامېرىكاغا ئۇرۇش قوزغىدى. ئۇرۇش بهشبۇرجهكلىك بىنادىكى

پىالنلىغۇچىالر تهييارلىق كۆرگهن شهكىلده، يهنى ئامېرىكانىڭ ئۇرۇش پاراخوتىغا ياكى ئاالسكا، ھاۋاي

دېگهندهك جايالردىكى بازىلىرىغا باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىش بىلهن باشالنماستىن، 93 مىليون مىل

يىراقلىقتىكى قۇياش يالقۇنى (دېغى) بىلهن باشالندى. بۇ يالقۇن خىتاينىڭ 15 كۆزىتىش پونكىتىدىن تهركىب

تاپقان مېرىدىئان پروجېكتى (Meridian Project) تهرىپىدىن بايقالغان بولۇپ، ئۇالر (قۇياش يۈزىده) بهزى

بىنورمال ھادىسىلهرنى، يهنى غايهت زور تاجىسمان نهرسىنىڭ ئېتىلىپ چىققانلىقىنى بايقىغان. قۇياش

تاجىدىن سىرتقا ئېتىلغان زور مىقداردا ئىئونالشقان گاز ۋه ماگېنتلىق زهررىچىلهر يهرشارىغا قاراپ

كېلىۋاتاتتى.
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   بېيجىڭ ئالهم بوشلۇقىنىڭ ھاۋارايىنى كۆزىتىش

پونكىتىدىكى تېخنىكالر ئىنتايىن كۈچلۈك قۇياش

بورىنىنىڭ 18 سائهتتىن كېيىن يهرشارىغا يېتىپ

كېلىشى مۇمكىنلىكىنى، شۇنداقال بۇنىڭ

يهرشارىنىڭ 300 مىل ئېگىزلىكىدىكى سهزگۈر

ھهربىي ۋه پۇقراۋى سۈنئىي ھهمراھالرنى، شۇنداقال

22300 مىل ئېگىزلىكتىكى ماس قهدهملىك

سۈنئىي ھهمراھالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلهرنى كهڭ كۆلهمده

كاشىلىغا ئۇچرىتىدىغانلىقىنى مهركىزىي ھهربىي

كومىتېتقا جىددىي خهۋهر قىلدى.

  يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرغان قۇياش بورىنىغا

ئاالقىدار تهپسىالتالر خىتاي 2010 – يىلالرنىڭ

ئاخىرىدا ئورۇنالشتۇرۇشقا باشلىغان، كۋانتلىق

شىفىرلهش تېخنىكىسى ئىشلىتىلگهن،

ئۇچۇرلىرىغا ئوغرىلىقچه ئېرىشكىلى بولمايدىغان،

يهرئاستى ئوپتىك تاال لىنىيهسى ئارقىلىق

ئهۋهتىلگهنىدى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى

تهرىپىدىن ئىشلىتىلگهن بۇ خىل ئىلغار كۋانتلىق

شىفىرلهش تېخنىكىسى سهۋهبلىك، ئامېرىكا

دۆلهتلىك بىخهتهرلىك ئىدارىسى نهچچه ئون يىلنىڭ

ياقى خىتاينىڭ ھهربىي ئېلېكتىرونلۇق

سىگناللىرىنىڭ كۆپىنچىسىنى ئاسانال ئوغرىالشقا

ئىشلهتكهن ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر سۈزگۈچلهرنىڭ

مهخپىي ئۇچۇر ئىگىلىشى ئهمدىلىكته ئاساسهن

ئىمكانسىزالشقانىدى.

  بۇ جىددىي خهۋهر خىتاي مهركىزىي ھهربىي

كومىتېتى بىرلهشمه مهسلىھهتچىلهر شىتابى

ئۇرۇش ئىدارىسىنىڭ تارمىقىدىكى بىر ئاالھىده

(Senior Colonel) گۇرۇپپىنىڭ قوماندانى،  داشياۋ

شيې جاۋخۇيغا يېتىپ باردى. مهزكۇر گۇرۇپپا غهربىي

تاغدىكى مهخپىي بازىغا جايالشقان بولۇپ، بۇ بازا

بهشبۇرجهك بىنادىكى دۆلهتلىك ھهربىي

قوماندانلىق مهركىزىنىڭ خىتايچه نۇسخىسى

ئىدى. غهربىي تاغ بازىسى بېيجىڭ شهھىرىنىڭ

سىرتىغا جايالشقان ۋه يادرو ھۇجۇملىرىدىن

ساقلىنىش ئۈچۈن، يهرئاستىنىڭ بىر مىلدىن

بهكرهك چوڭقۇرلۇقىغا بىنا قىلىنغان. يۇقىرى

دهرىجىلىك رهھبهرلهر ۋه قوماندانالر ئۈچۈن تهسىس

قىلىنغان بۇ يهرئاستى بازىسى قاتتىق تاش

قاتلىمىنىڭ   تېگىدىكى   ھاك  تېشىلىق    كارست

غارىنىڭ ئىچىگه ياسالغان. بۇ بازىغا پهقهت خىتاي

كومپارتىيهسى ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ

رهھبهرلىرى كىرىزىس ياكى ئۇرۇش مهزگىللىرىده

قېچىشقا ئىشلىتىدىغان يۇقىرى سۈرئهتلىك

مهخپىي تاشيول تونېلى ئارقىلىقال بارغىلى بولىدۇ.

   مهركىزىي ھهربىي كومىتېتنىڭ مهسئۇلى گېنېرال

جاڭ شېڭمىن شۇ بازىدا ئىدى. ئۇ ئىككى كۈن ئاۋۋال

مېرىدىئان مهركىزىنىڭ قۇياش بورىنىغا سهۋهب

بولۇشى مۇمكىن بولغان غهيرىي قۇياش

ھهرىكهتلىرى ھهققىدىكى ئۇقتۇرۇشىنى

تاپشۇرۇۋالغاندىن بۇيان، مۇشۇنداق بىر قۇياش

ھادىسىسىنى كۈتۈۋاتاتتى. ئىستراتېگىيهلىك

باشقۇرۇلىدىغان بومبا قىسمىنىڭ سابىق قوماندانى

بولغان گېنېرال جاڭ شېڭمىن بۇ قېتىملىق قۇياش

بورىنىنى ئامېرىكانىڭ ئىستىخبارات، يول باشالش

ۋه ئاالقىگه ئىشلىتىدىغان ھالقىلىق سۈنئىي

ھهمراھلىرىنى تۇيۇقسىز پاچاقالپ تاشالشنىڭ

مۇكهممهل پۇرسىتى دهپ قارىدى. ھالبۇكى، بۇ

سۈنئىي ھهمراھالر، نهچچه يىللىق كېچىكىشتىن

كېيىن، تېخى بىر قانچه يىل ئاۋۋالال

مۇكهممهللهشتۈرۈلگهن، «يهرشارى مىقياسىدا

Prompt) «دهرھال زهربه بېرىش سىستېمىسى

Global Strike) دهپ ئاتىلىدىغان، ئامېرىكا

ئارمىيهسىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى ھۇجۇم

سىستېمىسىنىڭ جان تومۇرى ھېسابلىناتتى.

مهزكۇر تېز سۈرئهتته بومباردىمان قىلىش

سىستېمىسى ئامېرىكانى ئۇزاق مۇساپىلىك

ئهنئهنىۋى ۋه يادرو باشقۇرۇلىدىغان بومبا، ئادهمسىز

ئۇچقۇ، ئادهمسىز ئۇرۇشى كېمىلىرى قاتارلىقالرنى

ئىشلىتىپ، بۇيرۇق بېرىلىپ 15 مىنۇت ياكى

ئۇنىڭدىنمۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىده، يهرشارى

مىقياسىدىكى ھهرقانداق نىشاننى دهل بومباردىمان

قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلغانىدى. ئهمما، بۇ

سىستېما ھهربىي سۈنئىي ھهمراھالر تهمىنلىگهن

ئۇچۇرالرغا ئېغىر دهرىجىده تايىناتتى.

   پىالندىكى سۈنئىي ھهمراھ ھۇجۇمىنىڭ ئاداققى

نىشانى ئامېرىكا ئهمهس، بهلكى خىتاينىڭ

جهنۇبىي دېڭىز قىرغىقىدىن 100 مىل

يىراقلىقتىكى ھاياتىي كۈچكه ئىگه دېموكراتىك

دۆلهت – تهيۋهن ئىدى. گېنېرال جياڭ جيېشىنىڭ

يېتهكچىلىكىدىكى   مىللهتچى  خىتايالر     1940 –
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يىلالرنىڭ ئاخىرىدا كوممۇنىستالر بىلهن بولغان

ئىچكى ئۇرۇش جهريانىدا تهيۋهنگه كېلىپ

پاناھالنغاندىن تارتىپ، بۇ يهر نهچچه ئون يىلنىڭ

ياقى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ كۆزىگه

سانجىلغان تىكهن بولۇپ كهلگهنىدى. خىتاي

ئۆزىنىڭ رايوندىكى ھۆكۈمران كۈچكه

ئايلىنىشىدىكى ئاساسلىق توسالغۇ بولغان بۇ ئارال

دۆلهتنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن نهچچه ئون يىل

سهبىرچانلىق بىلهن كۈتتى. ئامېرىكانىڭ 1979 –

يىلى ماقۇلالنغان «تهيۋهن مۇناسىۋهتلىرى

قانۇنى»غا بىنائهن تهيۋهننى قوللىشى خىتاينىڭ

ئارالنى قايتۇرۇۋېلىشىدىكى ئاساسلىق توسالغۇ

ئىدى. مهزكۇر قانۇنغا كۆره، چوڭ قۇرۇقلۇق

خىتايلىرى تهيۋهنگه ھۇجۇم قىلغاندا، ئامېرىكا

چوقۇم  تهيۋهنگه ياردهم قىلىشى كېرهك ئىدى.

   لېكىن، ھازىر گېنېرال جاڭ شېڭمىن ئهنه شۇنداق

تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا تهييارلىنىۋاتاتتى. ئۇ شۇنداق

بىر تۇيۇقسىز ھۇجۇم ئارقىلىق ئامېرىكانى ۋاقتىدا

ئىنكاس قايتۇرالمايدىغان قىلىپ قويغىلى بولىدۇ،

دهپ قارىغانىدى. بۇ گېنېرال يهنه ئېلېكترونلۇق

جاسۇسالرنىڭ قۇياش بورىنى مهزگىلىده،

قۇتۇپالردىن ئېكۋاتورغا تارالغان قۇتۇپ نۇرىنىڭ

ئىئونالشقان زهرررىچىلىرى سهۋهبلىك كېچه

ئاسمىنىدا شهكىللهنگهن كۆركهم يېشىل نۇرغا ھاڭ

– تاڭ بولۇپ قالىدىغانلىقىغىمۇ جهزم قىلغانىدى.

جاڭ شېڭمىن ھۇجۇم بۇيرۇقى چۈشۈرۈلۈپ بىر

قانچه سائهت ئىچىده، خىتاي قوشۇنلىرىنىڭ

تهيۋهننىڭ پرىزدېنت سارىيىنى تىزگىنلهش ئۈچۈن

(تهيۋهننىڭ پايتهختى) تهيبېي شهھىرىدىكى

جهنۇبىي چوڭچىڭ يولىغا قهدهم قويۇشىنى

مۆلچهرلىگهنىدى.

   خىتاي ئارمىيهسى 1990 – يىلالرنىڭ ئاخىرىدىن

تارتىپ، ئامېرىكادىن يوشۇرۇن ھالدا تارىختىن

بۇيانقى ئهڭ پىشىپ يېتىلگهن ئالهم بوشلۇقىدا

ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىنى ھازىرالشقا باشلىدى. بۇ

ئوربېتا سۈنئىي ھهمراھلىرىنى پالهچلهندۈرىدىغان

ۋه پاچاقالپ تاشاليدىغان بىر يۈرۈش قورالالرنى ئۆز

ئىچىگه ئاالتتى. ئون يىلدىن بۇيان، خىتاي يوشۇرۇن

) قوراللىرىنى ھالدا «قاتىل خهنجىرى» (

تهرهققىي قىلدۇرۇپ كهلدى. «قاتىل خهنجىرى»

دېگىنىمىز   ئاجىز،  تېخنىكا   جهھهتته   نىسبهتهن 

پىشىپ يېتىلمىگهن خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنى

ئۆزىدىن كۈچلۈك ئامېرىكانى يېڭىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدىغان قورالالرنى

كۆرسىتىدۇ.

   مهزكۇر ئاتالغۇ خىتاي 1990 – يىلالردىن باشالپ

يولغا قويۇپ كهلگهن ئىستراتېگىيهنىڭ بىر قىسمى

بولۇپ، خىتاي خهلق ئهپسانىسىدىن كېلىپ

) ۋه )، «قول» ( چىققان. ئۇ «ئۆلتۈرۈش» (

)دىن ئىبارهت ئۈچ خهتتىن تهركىب «خهنجهر» (

تاپقان. خىتاينىڭ تارىخىي ئهپسانىلىرىگه كۆره،

بىر تارىخىي قهھرىمان نورمال ئهنئهنىۋى قائىده

بويىچه ئۇرۇشماي، ئۆزىدىن كۈچلۈك رهقىبىنى

تۇيۇقسىزال خهنجهر بىلهن ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ.

خىتايالرغا نىسبهتهن، «قاتىل خهنجىرى» خىتاينى

ئهڭ ھهل قىلغۇچ پهيتته، دۈشمهننىڭ ئهڭ

ئهجهللىك نۇقتىسىغا زهربه بېرىدىغان يوشۇرۇن

قورالالر ئارقىلىق زهپهر قۇچۇش ئىمكانىيىتىگه

Trump) «ئىگه قىلىدۇ. بۇ ئۇقۇم غهربته «كوزېر

card) دهپمۇ ئاتىلىدۇ.

  ئامېرىكا 1999 – يىلى خىتاينىڭ بېلگرادتىكى

ئهلچىخانىسىنى ئۇقۇشماسلىقتىن بومباردىمان

قىلغاندىن تارتىپ، خىتاي ئۆزىنىڭ «قاتىل

خهنجىرى» قوراللىرىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش

سۈرئىتىنى تېزلهتتى. شۇ قېتىمقى كۈتۈلمىگهن

بومباردىمانغا CIA نىڭ ئۆز خهرىتىسىنى

يېڭىلىمىغانلىقى سهۋهب بولغانىدى. ئهمما، خىتاي

بومباردىماننى قهستهن قىلىنغان، شۇنداقال

ئامېرىكانىڭ بېيجىڭنىڭ يۇگوسالۋىيهدىكى

ئىچكى ئۇرۇشتا سېربالرنى قوللىغانلىقىغا بولغان

نارازىلىقىنىڭ ئىپادىسى دهپ قارىغانىدى.

خىتاي شۇ قېتىملىق بومباردىمانغا ۋه ھۇجۇمغا

ئىنكاس قايتۇرالمىغان، شۇنداقال قارىماققا ئاجىز

كۆرۈنىدىغان خىتاي كومپارتىيهسى ۋه ئازادلىق

ئارمىيهسى ئۆزىنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇشقا قۇربى

يهتمىگهنلىكىدىن خورلۇق ھېس قىلغانىدى.

خىتاي كومپارتىيهسى 1999 – يىلىدىكى ئهلچىخانا

بومباردىمانىدىن كېيىن، تېخىمۇ يىراقنى نىشانغا

ئاالاليدىغان، تېخىمۇ يىراقتىكى كۆزلىگهن نىشانغا

دهل زهربه بېرهلهيدىغان قورالالرنى تهرهققىي

قىلدۇرۇشقا قهسهمياد قىلغانىدى.

گېنېرال جاڭ شېڭمىنغا نىسبهتهن، خىتاينىڭ ئهڭ 
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كۈچلۈك «قاتىل خهنجىرى» قوراللىرى − سۈنئىي

ھهمراھنى ۋهيران قىلغۇچى باشقۇرۇلىدىغان

بومبىالر، الزېر ئاپپاراتلىرى، ئېلېكترونلۇق كاشال

دولقۇنى تارقاتقۇچ ۋه ئامېرىكا سۈنئىي

ھهمراھلىرىنى پاچاقلىۋېتهلهيدىغان ياكى ئۇالرنى

تۇتۇۋېلىپ، ئۇالرنىڭ ئاالقه ئانتېناسىنى ياكى

ئوپتىك سهزگۈچىنى ۋهيران قىلىۋېتهلهيدىغان، ياكى

ئۇالرنى ئوربىتادىن چىقىرىۋېتىپ، بۇنى سۈنئىي

ھهمراھنىڭ ئالهم بوشلۇقى قالدۇقى بىلهن

سوقۇشۇپ كهتكهنلىكىنىڭ نهتىجىسىدهك

كۆرسىتهلهيدىغان ئوخشاش ئوربىتالىق سۈنئىي

ھهمراھ قاتىللىرى قاتارلىقالر ئىدى.

  گېنېرال جاڭ شېڭمىن خىتاي ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ ئالهم بوشلۇقى، تور، ئېلېكترونلۇق

ئۇرۇشقا مهسئۇل مۇالزىمهت دهرىجىلىك بۆلۈمى ـــ

ئىستراتېگىيهلىك ياردهم قىسمىدىن سۈنئىي

ھهمراھقا قارشى ئۇرۇش پىالنى تۈزۈشنى تهلهپ

قىلدى. شۇنىڭ بىلهن مهزكۇر پىالن

ئىستراتېگىيهلىك ياردهم قىسمىنىڭ لېيتنانت

گېنېرال خاۋ ۋېيجوڭ يېتهكچىلىكىدىكى ئالهم

بوشلۇقى گۇرۇپپىسى تهرىپىدىن تۈزۈپ چىقىلدى.

خاۋ ۋېيجوڭ ئامېرىكانىڭ ئىستىخبارات توپالش،

قوماندانلىق قىلىش، كونترول قىلىش، شۇنداقال

توپتوغرا نىشانالش ۋه يول باشالش جهھهتلهردىكى

ھهربىي سىستېمىسىنى ئۆگهنگهن ھهم ئۇالرنىڭ

ئاالھىدىلىكلىرى ۋه ئاجىزلىقلىرىنى پۇختا

بىلهتتى. ئۇ ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقى مۇداپىئه پهنلىرى كومىتېتىنىڭ

2005 – يىللىق دوكالتىنىڭ خىتايچه تهرجىمىسىنى

ئوقۇغان ۋه ئالدى – كهينىنى ئويالشمايال مهزكۇر

كومىتېتنىڭ تور بېتىگه يازما يولالپ، ئۇرۇش

پاراخوتلىرىدىن بومباردىمانچى ئايروپىالنغىچه

بارلىق ئىلغار قورالالرغا ئىشلىتىلگهن سۈنئىي

ھهمراھالردىكى يهرشارى ئورۇن بهلگىلهش

سىستېمىسى (GPS)نىڭ 15 يىلغىچه ئاسانال

ئېلېكترونلۇق كاشال دولقۇنى تارقاتقۇچنىڭ

تهسىرىگه ئۇچرايدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان. ئۇ

بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ كاردىن چىققان ھهربىي

ئىشالرغا مهبلهغ سېلىش سىستېمىسى سهۋهبلىك

GPS   سۈنئىي    ھهمراھلىرىنىڭ    ئېلېكترونلۇق

ئىقتىدارىنىڭ كۈچىيهلمهسلىكى، خىتاي ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

قىسىملىرىنىڭ ئېلېكترونلۇق كاشال دولقۇنى

تارقاتقۇچ ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ قوغدالمىغان يول

باشلىغۇچى سۈنئىي ھهمراھلىرىنى نىشانغا

ئېلىشىغا قواليلىق تۇغدۇرۇپ بېرىدۇ، دهپ قارايدۇ.

   گېنېرال خاۋ ۋېيجوڭنىڭ خىزمهتچىلىرى ھۇجۇم

قىلىدىغان يول باشلىغۇچى سۈنئىي ھهمراھالرنى

تالالشتا تولىمۇ ئىنچىكىلىك بىلهن ئويلىشىپ،

ئاخىرى ئامېرىكانىڭ يول باشلىغۇچى سۈنئىي

ھهمراھلىرىنىڭ ئهڭ ئىلغار نۇسخىسى بولغان،

12710 مىللىق ھاۋا بوشلۇقىدا يهرشارىنى

ئايلىنىدىغان «ئۈچىنچى GPS سۈنئىي

ھهمراھلىرى گۇرۇپپىسى» (GPS Block IIIA)نى

تاللىغان. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئۇرۇش

پىالنچىلىرى مهزكۇر سىستېمىدىكى بهش دانه يول

باشلىغۇچى سۈنئىي ھهمراھنى

پالهچلهندۈرهلىسىال، تىنچ ئوكيان ۋه ھىندى

ئوكياندىكى ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ ئورۇن

بهلگىلهش ۋه نىشانالش سىگناللىرىنى

قااليمىقانالشتۇرۇۋهتكىلى بولىدىغانلىقىنى كۆرۈپ

يهتكهنىدى.

   2010 – يىللىرىنىڭ ئاخىرىغا قهدهر، خىتاي

ئۆزىنىڭ يول باشالش ۋه نىشانالش ئىشلىرىدا

ئامېرىكانىڭ GPS سىستېمىسىغا تايىناتتى.

لېكىن، كېيىن خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى نهچچه

) دهپ مىليارد يۈهن خهجلهپ، «بېيدوۋ» (

ئاتىلىدىغان مۇستهقىل يول باشلىغۇچى سۈنئىي

GPS ھهمراھ سىستېمىسىنى بهرپا قىلدى. خىتاي

سۈنئىي ھهمراھلىرىنى نىشانالش پىالنى ئارقىلىق،

ئۆزىنىڭ كهم دېگهنده يىگىرمىدىن كۆپرهك بېيدوۋ

سۈنئىي ھهمراھلىرى ئارقىلىق، توقۇنۇشنىڭ

دهسلهپكى باسقۇچىدا يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۇرۇش

قوزغىيااليدۇ. شۇنداقال، بۇ باسقۇچتا تۇيۇقسىز

ھۇجۇم غهلىبىنىڭ ئاچقۇچىدۇر.

  خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ نىشان

تىزىملىكىدىكى يهنه بىر نىشان – ئامېرىكانىڭ

نهچچه مىليارد دولالر خهجلهنگهن، يۇقىرى

سۈزۈكلۈكتىكى، تهپسىلىي ئىستىخبارات

سۈرهتلىرى  بىلهن   تهمىنلهش   ئىقتىدارىغا    ئىگه
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«ھاۋادىن سۈرهتكه تارتىپ رازۋېتكا قىلىش»
سۈنئىي ھهمراھلىرى سىستېمىسىدۇر. خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى مهزكۇر سىستېمىنىڭ
ئۇرۇشنىڭ دهسلهپكى باسقۇچىدا خىتايغا قايتۇرما
ھۇجۇم قوزغاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى
بىلىدۇ. شۇ ۋهجىدىن، خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئالهم بوشلۇقى گۇرۇپپىسىنىڭ
ئۇرۇش پىالنىدا، كۈچلۈك الزېر ئاپپاراتلىرى
ئارقىلىق مهزكۇر سۈنئىي ھهمراھالردىن ئۈچىنىڭ
ئوپتىك لىنزىسىنى كۆيدۈرۈۋېتىش تهشهببۇس

قىلىنغانىدى.
  خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئامېرىكانىڭ
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش
سىستېمىسىنى قااليمىقانالشتۇرۇش ئۈچۈن، ئالهم
بوشلۇقى ئۇلتىرا قىزىل نۇر سىستېمىسىنىڭ
22300 مىل ئېگىزلىكتىكى ماس قهدهملىك
ئوربىتادا ھهرىكهت قىلىدىغان ئون دانه سۈنئىي
ھهمراھىنىڭ بهزىلىرىنى نىشانغا ئالدى. ئۇنىڭدىن
كېيىنكى قهدهمده، ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ
قوماندانلىق شىتابى ۋه كونترول سىستېمىسىنى،
شۇنداقال ئامېرىكانىڭ ئاۋسترالىيه ۋه ياپونىيهگه
ئوخشاش ھالقىلىق ئىتتىپاقداشلىرىنى ھهل
قىلغۇچ ئاالقه ئىمكانىيىتى بىلهن تهمىنلهيدىغان
«كهڭ چاستوتىلىق سۈنئىي ھهمراھ ئاالقه تورى»غا

زهربه بېرىلهتتى.
    خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ جهڭ پىالنچىلى-
رى تۈزۈپ چىققان مهزكۇر ھۇجۇم پىالنىغا كۆره،
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئامېرىكانىڭ باشقا بىر
قانچه ئېلېكترونلۇق ئىستىخبارات توپالش سۈنئىي
ھهمراھلىرىغا چېقىلماي، ئۇالردىن ئامېرىكا
ئارمىيهسىنىڭ ئۆزئارا ئاالقىسىنى تىڭ – تىڭالشتا
پايدىلىناتتى. ئامېرىكانىڭ مهزكۇر سۈنئىي
ھهمراھلىرى يىلالردىن بۇيان خىتاي تهرىپىدىن
DIA (ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ
ئىستىخبارات ئىدارىسى)، CIA ۋه NSA (ئامېرىكا
دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسى)الرنى خاتا
ئىستىخباراتالر بىلهن تهمىنلهيدىغان
ئىستراتېگىيهلىك ھهرىكهت ئۈچۈن
قوللىنىلىۋاتاتتى. بۇ خىل خاتا ئىستىخبارات
تهمىنلهش ھهرىكىتىده (ئىشهنچىلىكلىك
دهرىجىسىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن) خىتاي ئازادلىق   ئار-

-مىيهسىنىڭ سۈنئىي ھهمراھ قوراللىرىنى
تهرهققىي قىلدۇرۇش پروگراممىسىغا ئاالقىدار
يالغان ئۇچۇرالر بىلهن بهزى ھهقىقىي مهخپىي
ئۇچۇرالر ئارىالشتۇرۇلۇۋېتهتتى. (يالغان
ئىستىخبارات تارقىتىش ھهققىدىكى) مهزكۇر پىالن
ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ
ئىستىخبارات ئىدارىسىدىكى تهھلىلچىلهرنى
قايمۇقتۇرۇپ، ئۇالرنى «خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ تېخنىكىسى كهمچىل ۋه شۇ
ۋهجىدىن ئۆزىنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قورال
سىستېمىسىنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن تىپىرالۋاتىدۇ.
شۇنداقال، ئۇالر ياساپ چىققان قورالالر تېخى كارغا
كهلمهيدۇ. ئۇالر كهلگۈسى سهككىز يىلدىن ئون
يىلغىچه سۈنئىي ھهمراھالرنى پاچاقالپ
تاشلىيااليدىغان قورالالرغا ئىگه بواللمايدۇ» دېگهن
يهكۈنگه ئهكېلىش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن. مهزكۇر
تاكتىكا سۇنزىنىڭ تهدبىرنامىسىدىكى
«كۈچهيگىنىڭده ئاجىزدهك كۆرۈنگىنكى،
دۈشمىنىڭ مهغرۇرالنسۇن» دېگهن ئۆگۈتنىڭ

داۋاملىشىشىدۇر.
  سۈنئىي ھهمراھالرنىڭ ھۇجۇمدىن
مۇداپىئهلىنىشكه تولىمۇ قواليسىز بولغان (ئوچۇق،
توسۇقسىز) ئالهم بوشلۇقى قۇرۇلمىسى بهك كونا
بولغاچقا، ئۇنى ھۇجۇمغا قارشى كۈچهيتىش بهسىي
مۈشكۈل. ئامېرىكانىڭ قولىدىن كېلىدىغىنى ئالهم
بوشلۇقىدىكى جاسۇسلۇققا قارشى سهزگۈچلهر ۋه
سۈنئىي ھهمراھالرنى كۆپهيتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ
ئىستىخبارات ئىقتىدارىنى كۈچهيتىشتۇر. بۇنداق
قىلىشتىكى مهقسهت، ئالهم بوشلۇقىدىكى
ھۇجۇمنى بايقاش ۋه ئۇنى قۇياش – يهر ماگنىتى

ھهرىكهتلىرىدىن پهرقلهندۈرۈشتۇر.
  گېنېرال خاۋ ۋېيجوڭغا كۆره، توقۇنۇشنىڭ
باشلىنىشىدىال پالهچلهندۈرۈشكه تېگىشلىك ئهڭ
مۇھىم سۈنئىي ھهمراھ ئامېرىكا ھاۋا
ئارمىيهسىنىڭ ئالهم بوشلۇقىنى بازا قىلغان، تۆۋهن
ئوربىتادا ھهرىكهت قىلىدىغان ئالهم بوشلۇقىنى
كۆزىتىش سۈنئىي ھهمراھلىرىدۇر. بۇ ئىلغار
سۈنئىي ھهمراھالر ئامېرىكا ئارمىيهسىنى ئالهم
بوشلۇقى ھۇجۇملىرى ھهققىده ئىستراتېگىيهلىك
ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ،
ئۇرۇشنىڭ      باشلىنىشىدىال      پالهچلهندۈرۈلۈشى 
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كېرهك ئىدى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى بۇ سۈنئىي
ھهمراھالرنى پاچاقلىۋېتىش ئۈچۈن «شى يهن 7»
تىپلىق مىكرو سۈنئىي ھهمراھنىڭ ئىلغار
نۇسخىلىرى بولغان، يۇقىرى بېسىملىق الزېر
تارقاتقۇچ سهپلهنگهن «شى يهن 8» ۋه
ئېلېكترونلۇق كاشال دولقۇنى تارقاتقۇچ سهپلهنگهن
«شى يهن 9» مىكرو سۈنئىي ھهمراھلىرىنى ياساپ

چىقتى.
  خىتايالر خهلقئارانىڭ يېتىپ كېلىش ئالدىدا
تۇرغان قۇياش بورىنىغا قىلغان تهييارلىقلىرىنى
يېقىندىن كۆزهتتى ۋه تهيۋهنگه يېقىن جايدىكى
«شهرق تىياتىرى» قوماندانلىق شىتابىغا قاراشلىق
قىسىمالرغا، ئۇرۇش پاراخوتلىرى، سۇ ئاستى
پاراخوتلىرى، بومباردىمانچى ئايروپىالنالر ۋه
تهيۋهنگه يېتىپ بارااليدىغان 1200 دىن ئارتۇق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان،
جىددىي، كهڭ كۆلهملىك مانىۋېر ئۆتكۈزۈش
بۇيرۇقى چۈشۈردى. مهزكۇر مانىۋېر تهيۋهنگه

تاجاۋۇز قىلىشقا دالدا قىلىناتتى.
   قۇياش يۈزىدىن زور مىقداردا ماددىالر ئېتىلىپ
چىقىپ 18 سائهت ئۆتكهندىن كېيىن، پۈتۈن دۇنيا
مىقياسىدىكى ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلهر
پالهچلىنىشكه باشلىدى. ئېلېكتروماگنېتلىق
زهربىگه، يهنى ئاتوم بومبىسىنىڭ پارتلىشىدىن
شهكىللهنگهن، ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلهرنى
كاردىن چىقىرىدىغان ئىمپۇلس دولقۇنىغا ئوخشاش
تهسىرگه ئىگه يهر ماگنىتى دولقۇنىنىڭ كاشىلىسى
تۈپهيلى، ئاالقه زور دهرىجىده چهكلىمىگه ئۇچرىدى.
تېلېگرامما خهۋهرلىرىده قۇياش بورىنىنىڭ

كاشلىسىدىن شىكايهت قىلىندى.
  قۇياش بورىنىنىڭ تهسىرى ھېس قىلىنىپ يېرىم
سائهتتىن كېيىن، گېنېرال جاڭ شېڭمىن سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى ھۇجۇمنى باشالشقا بۇيرۇق بهردى.

دهسلهپكى باسقۇچتا، ئوربىتىغا چىقىرىلغىلى
ئىككى ئاي بولغان ئىككى دانه «شى يهن 8» مىكرو
سۈنئىي ھهمراھى قۇياش بورىنىنى دالدا قىلىپ
تۇرۇپ، ئامېرىكانىڭ ئالهم بوشلۇقىنى بازا قىلغان
ئىككى دانه ئالهم بوشلۇقىنى كۆزىتىش سۈنئىي
ھهمراھىنىڭ ئهتراپىدا يوشۇرۇن ھهرىكهت قىلىشقا
باشلىدى. ئۇالرنىڭ  بىرى  الزېر  نۇر تارقاتتى ۋه بىر 
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قانچه مىنۇت ئىچىده شهكىللهنگهن ئىسسىقلىق
ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھىنىڭ ئىچىدىكى
ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلهرنى كاردىن چىقاردى.
يهنه بىر «شى يهن 8» سۈنئىي ھهمراھىمۇ ئوخشاش
شهكىلده ئامېرىكانىڭ يهنه بىر سۈنئىي
ھهمراھىغا يېقىنلىشىپ، ئۇنىڭغا قارىتىپ الزېر
نۇر تارقاتتى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ سۈنئىي ھهمراھمۇ

كاردىن چىقتى. ئۇرۇش ئهنه شۇ رهۋىشته باشالندى.
كولورادودىكى ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسى ئالهم
بوشلۇقى قوماندانلىق شىتابىدىكى مهزكۇر
كۆزهتچى سۈنئىي ھهمراھالرنى تىزگىنلهشكه
مهسئۇل خادىمالر بۇ سۈنئىي ھهمراھالردىن
ھېچقانداق سىگنال كهلمىگهندىن كېيىنمۇ
بىنورماللىق ھېس قىلمىدى ۋه ئىككى سۈنئىي
ھهمراھنىڭ يوقىلىپ كېتىشىنى قۇياش بورىنىنىڭ
تهسىرىدىن بولغان بولۇشى مۇمكىن دهپ دوكالت

قىلدى.
   كۆزهتچى سۈنئىي ھهمراھالرنىڭ يوقىلىشى
بىلهن، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى ئومۇمىيۈزلۈك، شىددهتلىك

ئۇرۇشنى باشلىدى.
  خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئوربىتادىكى سۈنئىي
ھهمراھالرغا قارشى، تۇنجى ئهۋالد بىۋاسىته
ئۆرلهيدىغان سۈنئىي ھهمراھنى ۋهيران قىلىش
قورالى − «دوڭنىڭ 2» تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان
بومبىدىن بهشى تهڭال قويۇپ بېرىلدى. بۇ
باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر بېيجىڭ ئاۋىياتسىيه
قوماندانلىق - كونترول مهركىزى، شىئهن سۈنئىي
ھهمراھنى كۆزىتىش - كونترول مهركىزى ۋه
جيۇچۈهن سۈنئىي ھهمراھ قويۇپ بېرىش
مهركىزىگه يېقىن جايدىكى يۆتكىلىشچان قويۇپ

بېرىش سۇپىلىرىدىن قويۇپ بېرىلگهنىدى. 
GPS بىر نهچچه مىنۇت ئىچىده، بهش دانه   
سۈنئىي ھهمراھى كۇكۇم – تالقان قىلىنىپ، لهيلهپ
يۈرگهن پارچىالرغا ئايلىنىپ قالدى. ئامېرىكا
ئارمىيهسىنىڭ ئاسىيادىكى يول باشالش ۋه توغرا
نىشانالش سىستېمىسىنىڭ يۈرىكى ئهنه شۇ
رهۋىشته سوقۇشتىن توختىدى. تىنچ ئوكياندا
ھهرىكهت قىلىۋاتقان ئاۋىياماتكىالر بىلهن
ياپونىيهنى   بازا  قىلغان،  ئېجىس   (Aegis)  ئۇرۇش
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سىستېمىسى سهپلهنگهن ئۇرۇش پاراخوتلىرى
دهرھال GPS سىگنالىنىڭ يوقاپ كهتكهنلىكىنى

بايقىدى.
   ئۇنىڭدىن كېيىن، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى
«دوڭنىڭ 3» تىپلىق سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن بهشنى قويۇپ بهردى.
«دوڭنىڭ 3» خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ماس
قهدهملىك سۈنئىي ھهمراھالرنى ۋهيران قىلىشقا
ئىشلىتىلىدىغان، ئهڭ ئىلغار سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى قورالىدۇر. بۇ باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر «كهڭ
چاستوتىلىق سۈنئىي ھهمراھ ئاالقه تورى»نىڭ
سۈنئىي ھهمراھلىرىدىن ئۈچىگه ۋه ئالهم بوشلۇقى
ئۇلتىرا قىزىل  نۇر  سىستېمىسىنىڭ  سۈنئىي ھهم-

 

راھلىرىدىن ئىككىگه دهل تهگدى. بۇ سۈنئىي
ھهمراھالرنىڭ يوقىتىلىشى پۈتۈن تىنچ ئوكيان
قوماندانلىق شىتابىدىكى ھهربىي ئاالقىنى ۋه
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئاگاھالندۇرۇشىنى كاشىلىغا

ئۇچراتتى.
  بۇ سۈنئىي ھهمراھالر يوقىتىلغاندىن كېيىن،
گېنېرال جاڭ شېڭمىن تهيۋهننى ئىشغال قىلىش
ھهرىكىتىنى باشالشقا بۇيرۇق چۈشۈردى. ئامېرىكا
ئارمىيهسى بۇ تاجاۋۇزنى توسۇشقا ئامالسىز ئىدى.                    
  يۇقىرىقى سىنارىيه توقۇلما بولسىمۇ، ئهمما ئۇ -
نىڭدا تهسۋىرلهنگىنى خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى قورالالرنى تهرهققىي قىلدۇرىدىغان مهخپىي
پىالنىدىن شهكىللهنگهن ئىنتايىن رېئال تهھدىتتۇر.
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بهشىنچى باب

ئالهم بوشلۇقىدىكى قاتىل خهنجىرى
«خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئامېرىكانى ئۇرۇشتا يېڭهلىشى ئۈچۈن، ئالهم بوشلۇقىدا ھۇجۇم قىلىش

ئىقتىدارىغا ئىگه <قاتىل خهنجىرى> قوراللىرىغا ئىگه بولۇشى الزىم».
    -قۇرۇقلۇق ئارمىيه پولكوۋنىكى لى داگۇاڭ، «ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى»، 2001

  خىتاي ئامېرىكانىڭ ۋه خهلقئارانىڭ بىخهتهرلىكىگه شهكىللهندۈرۈۋاتقان تهھدىت رېئال، شۇنداقال
بارغانسېرى كۈچهيمهكته. ئۇ بىزنىڭ يۈكسهك دهرىجىده تورالشقان جهمئىيىتىمىزنى قااليمىقانالشتۇرۇشقا
ئىشلىتىلگهن تهقدىرده نهچچه ئون مىليونلىغان ئامېرىكالىقنى مۈشكۈالتقا دۇچار قىالاليدىغان، سۈنئىي
ھهمراھنى ۋهيران قىلىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر، الزېر ئاپپاراتلىرى ۋه تور ھۇجۇمى ئىقتىدارىنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. ئامېرىكا ھازىر ، ئاالقه، تىرانسىپورت، مالىيه ۋه خىتاي بىلهن بولغۇسى توقۇنۇشتا

ئىستراتېگىيهلىك رول ئوينايدىغان باشقا جهھهتلهرده سۈنئىي ھهمراھقا بهكال تايىنىپ قالماقتا.
   ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى باش مهسلىھهتچىلهر بۆلۈمى ئىستىخبارات كومىتېتى 2018 –
يىلى 1 - ئايدا «مۇتلهق مهخپىي» دهپ بېكىتكهن دوكالتتىكى ئاگاھالندۇرۇشالر ھهرگىزمۇ توقۇلما ئهمهس. بۇ
دوكالتتا خىتاي بىلهن رۇسىيهنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه باشقا ئاالقىدار قورالالرنى
ياساپ چىققانلىقى، شۇنداقال پات يېقىندا ئامېرىكانىڭ تۆۋهن ئوربىتادىكى ھهرقانداق سۈنئىي ھهمراھىنى
ۋهيران قىلىش ئىقتىدارىنى ھازىراليدىغانلىقى ئاشكارىالنغان. دوكالتتا تۈزۈت قىلىپ ئولتۇرماستىن، 2020 –
يىلىغا بارغاندا «خىتاي بىلهن رۇسىيه ئامېرىكانىڭ تۆۋهن ئوربىتادىكى ھهرقانداق سۈنئىي ھهمراھلىرىنى
ئېغىر دهرىجىده پالهچلهندۈرۈش ياكى ۋهيران قىلىشقا قادىر بوالاليدۇ» دېيىلگهنىدى. مهزكۇر J-2 دوكالتى
دۆلهتلىك ئىستىخبارات مۇدىرى دانىيېل كوۋىتس (Daniel Coats)نىڭ 2018 – يىلى بهشىنچى ئايدىكى
شۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان، ئهمما بۇ قهدهر كونكرېت بولمىغان ئاگاھالندۇرۇشىغا ئوخشاپ كېتهتتى. ئۇ
دۆلهت مهجلىسىگه «مۆلچهرىمىزچه، رۇسىيه بىلهن خىتاي ئۆزلىرىنى ئامېرىكانىڭ ھهربىي، پۇقراۋى ياكى
تىجارهت خاراكتېرلىك ئالهم بوشلۇقى سىستېمىلىرىدىن مهنبهلهنگهن ھهربىي ئۈستۈنلۈكىگه تاقابىل تۇرۇشقا
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موھتاج دهپ ئويلىماقتا ۋه ئۆزلىرىنىڭ كهلگۈسى
ئۇرۇش نهزهرىيهسىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده،
سۈنئىي ھهمراھ سىستېمىسىغا ھۇجۇم قىلىشنى
بارغانسېرى كۆپ ئويالشماقتا. بۇ ئىككىال دۆلهت
ئامېرىكانىڭ ھهربىي ئۈستۈنلۈكىنى ئاجىزلىتىش
ئۈچۈن سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قورالالرنى كهڭ
كۆلهمده تهرهققىي قىلدۇرۇشنى توختاتمايدۇ»

دېگهنىدى.
   ئارىدىن بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن، كوۋىتىس
خىتاينىڭ بۇ جهھهتته تېخىمۇ ئىلگىرىلهپ
كهتكهنلىكىنى، بىر تهرهپتىن مۇناپىقالرچه قورال
تىزگىنلهش كېلىشىمى ئىمزاالشنى تهلهپ قىلسا،
يهنه بىر تهرهپتىن ئالهم بوشلۇقى ھهربىي
قىسىملىرىنى مهشىقلهندۈرگهچ، ئامېرىكانىڭ ۋه
ئىتتىپاقداش ئالهم بوشلۇقى سىستېمىلىرىغا
تهھدىت سېلىش ئۈچۈن سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

يېڭى قورالالرنى ئورۇنالشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
  ئۇنىڭ 2018 – يىلىدىكى سۆزى ئامېرىكا
ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهرنىڭ خىتاي بىلهن
رۇسىيهدىن كېلىدىغان، سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
قورالالرنىڭ تهھدىتىنى تۇنجى قېتىم
جامائهتچىلىككه ئاشكارىلىشى ئىدى. ھالبۇكى،
خىتاينىڭ بۇ خىل قوراللىرى «دوڭنىڭ 3»كه
ئوخشاش بىۋاسىته ئۆرلهيدىغان سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى  باشقۇرۇلىدىغان بومبا، شۇنداقال سۈنئىي
ھهمراھنىڭ ھهرىكىتىگه كاشىال تۇغدۇرىدىغان
الزېر ئاپپاراتلىرى ۋه ئېلېكترونلۇق كاشال دولقۇنى
تارقاتقۇچ ھهم كىچىك ھهرىكهتچان سۈنئىي
ھهمراھلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. خىتاي
ئارمىيهسى يهنه ئۆزىنىڭ قورقۇنچلۇق تور ھۇجۇمى
ئىقتىدارىنى ئىشقا سېلىپ، ئامېرىكانىڭ سۈنئىي
ھهمراھ ھهرىكهتلىرىگه كاشىال تۇغدۇرۇش ياكى

پالهچلهندۈرۈشنىمۇ پىالنلىماقتا.
  كوۋىتىس يهنه «خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ تۆۋهن
ئوربىتادىكى سۈنئىي ھهمراھىدىن بىرنى
پاچاقلىۋهتكىنىگه ئون يىل بولغاندا، ئۇنىڭ يهردىن
قويۇپ بېرىلىدىغان سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىمۇ خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىچىده ئۇرۇشقا ئىشلهتكىلى
بولىدىغان سهۋىيهگه كهلگهن بولۇشى مۇمكىن»
دېگهنىدى. ئۇ يهنه خىتاينىڭ  «شى يهن 7»گه  ئوخ-

شاش، ئوربىتادىكى سۈنئىي ھهمراھالرنى
چېقىۋېتىش ياكى ۋهيران قىلىۋېتىش ئۈچۈن
مېخانىك قول سهپلهنگهن كىچىك سۈنئىي
ھهمراھلىرىنىڭ بېيجىڭنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى قوراللىرىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكى،
ئهمما ئۇالرنىڭ قالدۇق تازىالش سۈنئىي ھهمراھىنى
(مهخپىي) ياساپ چىققىنىدهك، سۈنئىي ھهمراھ
قوراللىرىنى مهخپىي تهرهققىي قىلدۇرۇلۇۋاتقانلىقى

ھهققىده ئاگاھالندۇرغانىدى.
  خىتاينىڭ ئۆتكهن بىر قانچه يىلدىكى ھهربىي
تهڭشهشلىرى «خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقى
سىستېمىسى ۋه مۇالزىمهتلىرىگه ھۇجۇم قىلىش
بىلهن باشقا ساھهلهردىكى ھهربىي ھهرىكهتلهرنى
بىرلهشتۈرۈشنى مهقسهت قىلغان ئۇرۇش قىلغۇچى
قىسىمالرغا بارغانسېرى دىققىتىنى
مهركهزلهشتۈرۈۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. خىتاي
سۈنئىي ھهمراھنى تهكشۈرۈش، رېمونت قىلىش،
ئۇنىڭغا يېقىلغۇ تولۇقالش دېگهندهك ئۇرۇشقا
ئىشلىتىلمهيدىغان تېخنىكىالرنىمۇ دۈشمهننىڭ
ئالهم ئۇچقۇلىرىغا قارشى ئىشلىتهلهيدۇ» دهيدۇ

كوۋىتىس (1).
   خىتاي ئامېرىكانىڭ ئالهم بوشلۇقى قوراللىرى
ياسىشىنى توسۇش ئۈچۈن، ئالهم بوشلۇقىنىڭ
قورالسىزالندۇرۇلۇشىنى ۋه «ئالهم بوشلۇقى
قوراللىرىنى باشتا ئىشلهتمهسلىك»نى تهلهپ
قىلىدىغان خهلقئارالىق كېلىشىمنى ئىمزاالتقۇزۇش
مهقسىتىده، رۇسىيه بىلهن بىرلىشىپ خهلقئارالىق
ئۇچۇر ھهرىكىتى قوزغىدى. مهزكۇر ئۇرۇنۇش
ئامېرىكانىڭ ئالهم بوشلۇقى مۇداپىئهسى
تهرهققىياتىنى ئاستىلىتىش ۋه چهكلهشنى مهقسهت
قىلغان خاتا ئۇچۇر تارقىتىش ھهرىكىتىدۇر.
كوۋىتىس بۇ ئۇرۇنۇشنىڭ پهقهت بىر كاززابلىق
ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، «بۇ خىل كېلىشىم نۇرغۇن
قورالالرنى چهكلىيهلمىگهچكه، (خىتاي بىلهن
رۇسىيه) ئاشكارا سورۇنالردا <ئالهم بوشلۇقى تىنچ
ساھه بولۇشى كېرهك> دهپ جار سېلىپ قويۇپ،
ئاسترتتىن ئالهم بوشلۇقىدا ئۇرۇش قىلىش

ئىقتىدارىنى كۈچهيتىۋېرىدۇ» دهيدۇ (2).
  تۆۋهن ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھلىرى يهرشارىدىن
100 مىلدىن 1242 مىلغىچه بولغان ئېگىزلىكته
ھهرىكهت قىلىدۇ ۋه رازۋېتكا قىلىشقا، قۇرۇقلۇق ۋه
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ئوكيانالرنى كۆزىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ. مهزكۇر تۆۋهن
ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھلىرى توقۇنۇش ياكى
كىرىزىس يۈز بهرگهنده، دۇنيا مىقياسىدا قوشۇنالرنى
ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن جهڭگاھ ھازىرالشقا
ئىشلىتىلىدىغان ھالقىلىق ھهربىي ئۇچۇرالر بىلهن
تهمىنلهيدۇ. ئىرىدىي (Iridium)، يهرشارى يۇلتۇزى
(Globalstar) ۋه ئوربكوم (Orbcomm) قاتارلىق
ھاۋارايى كۆزىتىش ۋه ئاالقه سۈنئىي ھهمراھلىرى

تۆۋهن ئوربىتادا ھهرىكهت قىلىدۇ. 
   بىر يۈرۈش ھالقىلىق ئىستىخبارات ۋه ھهربىي
ئاالقه سۈنئىي ھهمراھلىرى يۈكسهك
ئېللىپىسسىمان ئوربىتادا ھهرىكهت قىلىدىغان
بولۇپ، مهزكۇر ئوربىتادىكى سۈنئىي ھهمراھالر
ئېللىپىسنىڭ يهرشارىغا يېقىن نۇقتىسىغا
كهلگهنده، ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىش ئاسانلىشىپ
كېتىدۇ. بۇ تۆۋهن ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھلىرىنىڭ
ھهممىسى خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

قوراللىرىنىڭ تهھدىتىگه ئۇچرىماقتا.
  J-2 دوكالتىدىكى ئاگاھالندۇرۇشالر ئوتتۇرىغا
قويۇلۇپ بىر ئايدىن كېيىن، خىتاي ئۆزىنىڭ
ھهقىقهتهن سۈنئىي ھهمراھقا قارشى «قاتىل
خهنجىرى» بارلىقىنى پۈتۈن دۇنياغا بىلدۈرۈپ
قويدى. ئۇالر 2018 – يىلى 2 – ئاينىڭ بېشىدا، ئهڭ
ئىلغار توسقۇ بولغان «دوڭنىڭ 3» تىپلىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى سىناق قىلدى. مهن
ئىستىخبارات مهنبهلىرىگه ئاساسلىنىپ، بۇ
خهۋهرنى ئهڭ دهسلهپته خهۋهر قىلدىم. شۇ قېتىملىق
سىناقنىڭ رهسىملىرى خىتايدا تورالرغا چىقىرىلغان
بولۇپ، رهسىمده باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ
ئارقىسىدىكى ھاۋادا قالغان ئاق قۇيرۇق سىزىق
كۆرۈنۈپ تۇراتتى. خىتاي 2007 – يىلىدىكى سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى سىناقتا خهلقئارانىڭ قاتتىق
تهنقىدىگه ئۇچراپ كهتكهچكه، بۇ قېتىم
تاكتىكىسىنى ئۆزگهرتىپ، شۇ قېتىمقى سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقىنى
نىسبهتهن تهھدىتسىز بولغان مۇداپىئهلىنىش
تىپىدىكى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى قىلىپ
كۆرسهتمهكچى بولدى. بۇ باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ
سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قوراللىق خۇسۇسىيىتىنى
ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرىگه
بىلىندۈرمهسلىك ئۈچۈن،  ئېگىز  ئاتموسفېرادا  يهنه 

بىر نىشانالنغان باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا سوقۇلدى.
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئهمهلدارلىرى «دوڭنىڭ
3» تىپىلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ مۇداپىئه
خۇسۇسىيىتىنىڭ پهقهتال بىر نهيرهڭ ئىكهنلىكىنى

ئاشكارىلىدى.
   2018 – يىلى 2 – ئايدىكى سىناق ئامېرىكا ھهربىي
ۋه دۆلهت مۇداپىئه ساھهسىنىڭ رهھبهرلىرى ئۈچۈن
ئويغىتىش خاراكتېرلىك ئاگاھالندۇرۇش ئىدى.
چۈنكى، شۇ قېتىملىق سىناق خىتاينىڭ ھهربىي
ئىقتىدار جهھهتته ئامېرىكا بىلهن بهسلىشىشنىڭ
ئورنىغا، ئامېرىكاغا قارشى غهيرىي سىممېترىك
ئۈستۈنلۈكنى قولغا كهلتۈرۈشكه
تىرىشىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتهتتى. «بۇ سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى
خىتاينىڭ بىزگه (ھهربىي جهھهتته) يېتىشىۋېلىشقا
ئهمهس، بىزدىن ھالقىپ كېتىشكه
ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر» دېگهنىدى بىر

دۆلهت مۇداپىئه ئهمهلدارى.
  ئامېرىكا ئىستراتېگىيهلىك قوماندانلىق
شىتابىنىڭ قوماندانى، يهنى سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى ئىستراتېگىيهلىك مۇداپىئه ئىشلىرىغا
مهسئۇل شهخىس، ھاۋا ئارمىيه گېنېرالى جون ھايتېن
(John Hyten) ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھلىرى
ھۇجۇم ئالدىدا تولىمۇ ئاجىز، شۇنداقال ئالهم بوشلۇقى
ئۇرۇشىنىڭ تهھدىتى بارغانسېرى كۈچىيىۋاتىدۇ، دهپ
قارايدۇ. «بىزنىڭ ئالهم بوشلۇقى تېخنىكىمىز
ئىنتايىن ئۈنۈمدار، ئهمما بهكال كونا. شۇنداقال
(بىزنىڭ ئالهم بوشلۇقى سىستېمىمىز) رىقابهتلىك
مۇھىتقا كۆره بهرپا قىلىنمىغان (يهنى بىز بۇ
سىستېمىنى قۇرغاندا، ئالهم بوشلۇقى تهھدىتى
دهيدىغان نهرسه مهۋجۇت ئهمهس ئىدى، ت). شۇڭا
ئامېرىكا ئارمىيهسى بۇ ئىشقا (كۈچىيىۋاتقان ئالهم
بوشلۇقى تهھدىتىگه) جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇشى

كېرهك» دهيدۇ ئۇ (3).
   بۇ ھهقتىكى ئهڭ قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش شۇنىڭدىن
نهچچه يىل بۇرۇن ھاۋا ئارمىيه گېنېرالى، ھاۋا
ئارمىيهسى ئالهم بوشلۇقى قوماندانلىق شىتابىنىڭ
قوماندانى جون رايموند (John raymond) تهرىپىدىن
ئوتتۇرىغان قويۇلغانىدى. ئۇ ئامېرىكانىڭ ھۇجۇم
ئالدىدا ئاجىز قالىدىغان سۈنئىي ھهمراھلىرىنىڭ
تۆۋهن  ئوربىتىدىال   ئهمهسلىكىنى   ئېيتىپ،  2015 – 
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يىلى ئۈچىنچى ئايدا دۆلهت مهجلىسىگه «بىز
ھهرقانداق ئوربىتادىكى ھهرقانداق سۈنئىي ھهمراھ
تهھدىتكه ئۇچرايدىغان ۋهزىيهتكه تېز سۈرئهتته
يېقىنلىشىۋاتىمىز» دېگهنىدى. 2019 – يىلى
ئۈچىنچى ئايدا، ترامپ رايموندنى ئامېرىكا ئالهم
بوشلۇقى قوماندانلىق شىتابىنىڭ قوماندانلىقىغا
تهيىنلىدى، بۇ ئامېرىكا ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى
ئۈچۈن تهسىس قىلغان تۇنجى قوماندانلىق شىتابى

ئىدى.
   بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ دۆلهت مۇداپىئه پهنلىرى
كومىتېتى تهرىپىدىن ئاشكارىالنغان تېخىمۇ كۆپ
تهپسىالتالر ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھلىرىنىڭ
ئېلېكترونلۇق كاشال دولقۇنى ئالدىدىكى
ئاجىزلىقىنىڭ ھهقىقىي بىر كرىزىس ئىكهنلىكىنى
دهلىللىدى. مهزكۇر كومىتېت خهلقئارالىق
ھهرىكهتلهرده ئىشلىتىلىدىغان ھهربىي ئاالقه
سۈنئىي ھهمراھلىرىنىڭ «(سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى قورالالرنىڭ) يېنىكى ئهسلىگه كهلتۈرگىلى
بولىدىغان، ئېغىرى ۋهيران قىلغۇچ خاراكتېرلىك،
ھهددى - ھېسابسىز خىرسىغا دۇچ

كېلىدىغان»لىقىنى يهكۈنلهپ چىقتى.
  مهزكۇر كومىتېت يهنه «سۈنئىي ھهمراھ
ئاالقىسىگه قارشى مۆلچهرلهنگهن ۋه پىالنالنغان
ئېلېكترونلۇق تهھدىت يېقىنقى بىر قانچه يىلدا
شىددهت بىلهن كۈچهيدى، شۇنداقال يېقىن

كهلگۈسىگىچه داۋاملىق كۈچىيىدۇ» دېدى.
   «زامانىۋى ئېلېكتىرونلۇق ئۇرۇش، ھهرىكهتچان-
لىق، ئالهم بوشلۇقى ۋه تور ئىقتىدارى
جهھهتلهردىكى تېز ئېشىش ۋه ئىلگىرىلهشلهر
بىزنىڭ ئۇچۇر ئۈستۈنلۈكىنى ساقالش
ئىقتىدارىمىزغا خىرس قىلىۋاتىدۇ. ئېغىر بېسىم
ئاستىدا قالغان ئهھۋالدا، ئېلېكتىرونلۇق كاشىال
دولقۇنى پۈتۈن سودا سۈنئىي ھهمراھلىرىنىڭ ۋه
كۆپىنچه دۆلهت مۇداپىئهسى سۈنئىي
ھهمراھلىرىنىڭ ئاالقىسىنى كاردىن چىقىرااليدۇ».

مهزكۇر كومىتېت يهنه «بۇ چوقۇم جىددىي ھهل
قىلىنىشى كېرهك بولغان كىرىزىس دهپ قارىلىشى

كېرهك» دهپ ئاگاھالندۇردى.
  پرىزدېنت دونالد ترامپ ھۆكۈمىتى سۈنئىي
ھهمراھالرنى ھۇجۇمدىن قوغداشنىڭ
ئىستراتېگىيهلىك     زۆرۈرىيىتىنى      تهكىتلهشكه 

تىرىشتى. مهزكۇر ھۆكۈمهت ئېالن قىلغان 2017 –
يىللىق دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىستراتېگىيهسىده
سۈنئىي ھهمراھالرنى قوغداش ئامېرىكانىڭ
ھالقىلىق مهنپهئهتى قىلىپ بېكىتىلىپ،
(ئامېرىكانىڭ رهقىبلىرىگه ۋه ئىلگىرىكى بوشاڭ
ئىستراتېگىيهلهرگه، ت) خىرس ئېالن قىلىندى. بۇ
بايانات ئامېرىكانىڭ مهزكۇر سىستېمىالرنى
قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشتىن
يانمايدىغانلىقىنى كۆرسهتتى. مهزكۇر
ئىستراتېگىيهده «بىزنىڭ ئالهم بوشلۇقى
قۇرۇلمىمىزدىكى ھالقىلىق تهركىبلهرگه قىلىنغان،
شۇنداقال ئامېرىكانىڭ ئۇشبۇ ھالقىلىق
مهنپهئهتىگه بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدىغان
ھهرقانداق زىيانلىق توسقۇنلۇق ياكى ھۇجۇمغا
ئۆزىمىز خالىغان ۋاقىت، خالىغان جاي، خالىغان
شهكىل، خالىغان ساھهده قايتۇرما زهربه بېرىمىز»

دېيىلدى.
   ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقى
قوراللىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ياسىلىدىغان
قورالالرنىڭ تىپلىرىنى جامائهتچىلىككه
ئاشكارىالپ باقمىدى. ئهمما، 2008 – يىلى خىتاي
ۋهيران قىلغۇچ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقىنى قىلىپ بىر قانچه
ئايدىن كېيىن، ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقى تهييارلىقسىزال دۇنياغا سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنى نامايهن
قىلدى. ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسى بىر قانچه ئاي
ئىچىده SM-3 تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى
توسىدىغان سىنارهدنى ئۆزگهرتىپ، دۆلهتلىك
رازۋېتكا ئىدارىسىنىڭ چۈشۈۋاتقان سۈنئىي
ھهمراھىنى تۆۋهن ئوربىتادا ۋهيران قىلىشقا
ئىشلهتتى. شۇنىسى ئېنىقكى، ئامېرىكا
ھۆكۈمىتى مهخپىي بهلگىسى «كۆيگهن قىروۋ»
بولغان شۇ قېتىملىق ھهرىكهت ئارقىلىق ئۆزىنىڭمۇ
سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان

بومبىسى بارلىقىنى ئېنىق بىلدۈرگهنىدى.
  خىتاينىڭ 2018 – يىلىدىكى «دوڭنىڭ 3»
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى ئۇالرنىڭ ئهڭ
كهمىده تۆتىنچى قېتىملىق سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى ئىدى ۋه
مهزكۇر   قورال  پروگراممىسىنىڭ ئهمهلىي  ئۇرۇشتا
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ئىشلهتكىلى بولىدىغان سهۋىيهگه يېقىنلىشىپ
قالغانلىقىنى كۆرسىتهتتى. ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى
«دوڭنىڭ 3» باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىناقلىرى
2015 – يىلى 10 – ئايدا، 2016 – يىلى 12 – ئايدا ۋه
2017 – يىلى 8 – ئايدا قىلىنغانىدى. مهزكۇر
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ كۈچى تېخى ئېنىق
بىلىنگىنى يوق. لېكىن، ئۇنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ۋه
ئۇچۇشىغا ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى مهنبه قىلغان
ئىستىخبارات مۆلچهرلىرىگه كۆره، «دوڭنىڭ 3»
تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا 1200 مىل
ئهتراپىدىكى تۆۋهن ئوربىتادىن تارتىپ 22300 مىل
ئېگىزلىكتىكى يۇقىرى ئوربىتىغىچه بولغان
ئارىلىقتىكى بارلىق سۈنئىي ھهمراھالرنى نىشانغا

ئاالاليدىكهن.
شۇنىڭغا ئوخشاشال يهنه بىر ئېغىر تهھدىت 2013 –
يىلى 8 – ئايدا ئوتتۇرىغا چىقتى. ئامېرىكا
ئىستىخبارات دائىرىلىرى تۇنجى قېتىم خىتاينىڭ
كهلگۈسى ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشىغا
ئىشلىتىلىدىغان كىچىك تىپتىكى ھهربىي تاكتىكا
سۈنئىي ھهمراھلىرىنى مهشىقلهندۈرۈۋاتقانلىقىنى
بايقىغاندا،  مهن «خىتاي سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
سۈنئىي ھهمراھتىن ئۈچنى قويۇپ بهردى» دېگهن
خهۋهرنى ئېالن قىلغانىدىم. بۇ ئۈچ كىچىك سۈنئىي
ھهمراھ 2013 – يىلى 7 – ئاينىڭ 20 – كۈنى شهنشى
ئۆلكىسىدىكى تهييۈهن سۈنئىي ھهمراھ قويۇپ
بېرىش مهركىزىدىن، Long March-4C تىپلىق
ياردهمچى راكېتانىڭ ياردىمىده قويۇپ بېرىلگهن.
كېيىنچه بۇ سۈنئىي ھهمراھالرنىڭ ئالهم بوشلۇقىدا
خىتاينىڭ ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھلىرىغا قارشى
ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشىقا تهييارلىنىۋاتقانلىقىنى
كۆرسىتىدىغان بىنورمال ھهرىكهتلهرنى
قىلىۋاتقانلىقى بايقالدى. «شى يهن 7»، «چۇاڭشىن
3» ۋه «شىجيهن 3» تىپلىق بۇ سۈنئىي
ھهمراھالرنىڭ ئېغىرلىقى 22 قاداق (تهخمىنهن ئون

كىلوگرام) ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يېنىكرهك ئىدى.
خىتاينىڭ شۇ يىلى بىر قانچىلىغان سۈنئىي
ھهمراھ قويۇپ بېرىشى كىلىنتون ھۆكۈمىتىنىڭ
ئهينى ۋاقىتتا خىتايغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ
نهقهدهر خاتا بولغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم
گهۋدىلهندۈردى. كىلىنتون ھۆكۈمىتى 1990 –
يىلالردا خىتايغا ئالهم بوشلۇقى ۋه سۈنئىي ھهمراھ
تېخنىكلىرىنى ئېكسپورت قىلىش چهكلىمىلىرىنى 

بوشاشتۇرغانىدى. خىتاي بىر قانچه يىل ئىچىدىال،
ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھ ياسىغۇچىلىرى بىلهن
بولغان ھهمكارلىقتىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئۇزاق
مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان سىنارهدلىرىنىڭ
تايىنىشچانلىقىنى كۈچهيتتى ۋه بىر سىنارهد
ئارقىلىق بىر قانچىلىغان ئوقبېشى قويۇپ
بېرهلهيدىغان سهۋىيهگه كېلىۋالدى. موتوروال
(Motorola) شىركىتى خىتاي بىلهن
ھهمكارلىشىپ، ئىرىدىي (Iridium) ناملىق ئاالقه
سۈنئىي ھهمراھىنى خىتاينىڭ «ئۇزۇن سهپهر»
ناملىق ياردهمچى راكېتاسى ئارقىلىق قويۇپ
بهرگهنىدى. خىتاي موتوروال شىركىتىدىن ئالهم
بوشلۇقىدا ھهرىكهت قىلىدىغان ۋه بىر قانچىلىغان
سۈنئىي ھهمراھنى تېگىشلىك ئوربىتىغا
جايالشتۇرۇپ قويىدىغان، يهرلىك ئهقلىي سۈنئىي
ھهمراھ تهقسىلىمگۈچىسى ياساشقا كېرهكلىك

مۇئهييهن تېخنىكىالرغا ئېرىشتى. 
   دۆلهتلىك ئاۋىياتسىيه ئىستىخبارات مهركىزىنىڭ
بىر مهخپىي دوكالتىدا ئاشكارىلىنىشىچه، خىتاي
1996 – يىلىال سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قورالالرنى
تهرهققىي قىلدۇرۇشقا ياردىمى تېگىدىغان ئهقلىي

تهقسىملىگۈچلهرنى ياساشقا باشلىغان.
  موتوروال شىركىتىنىڭ تېخنىكىسىدىن پايدىلى-
نىپ ياساپ چىقىلغان ئهقلىي تهقسىملىگۈچنىڭ
بىر قانچه ئاالقه سۈنئىي ھهمراھىنى ئوربىتىغا
چىقىرىش بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن،
قاتتىقالشتۇرۇلغان يېقىلغۇ ئىشلىتىلىدىغان
رېئاكتىپ مانىۋېر ئايروپىالنلىرىغا، (يول باشالش
سىستېمىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان) ئاۋىياتسىيه
ئۈسكۈنىلىرىگه ۋه يىراقتىن ئۆلچهش
سىستېمىسىغا ئىشلىتىلگهنلىك مۇمكىنچى-
لىكنىمۇ نهزهردىن ساقىت قىلماسلىق كېرهك.
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، مهزكۇر تېخنىكا خىتاينى
ئوربىتادا ئهركىن ھهرىكهت قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه
قىلدى، ھالبۇكى خىتاي ئىلگىرىكى ئالهم بوشلۇقى
قويۇپ بهرگۈچلىرى ئارقىلىق بۇ ئىشنى قىاللمايتتى.
خىتاي بۇ ئهقلىي تهقسىملىگۈچكه ئازراق
ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈپال، ئۇنى يادرو باشقۇرۇلىدىغان
بومبىنى قويۇپ بېرىشكه ئىشلىتىلىدىغان، كۆپ
ئوقبېشىلىق ئارقىدىن ئىتتىرىش قورالىغا
ئايالندۇردى. ئهڭ ئاخىرىدا، مهزكۇر ئىستىخبارات
دوكالتى (6)، خىتاينىڭ  مهزكۇر  ئهقلىي تهقسىملى-
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گۈچكه تايىنىپ، ئالهم بوشلۇقىدا ئادهملىك ئالهم
ئۇچقۇلىرى بىلهن «ئوخشاش ئوربىتىلىق، سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى قورال»نى ئۇچراشتۇرۇش
ئىمكانىغىمۇ ئىگه بوالاليدىغانلىقى ھهققىده

ئاگاھالندۇرغان.
   2013 – يىلى ئۈچ كىچىك سۈنئىي ھهمراھنىڭ
قويۇپ بېرىلىشى بىلهن، نهق ئاشۇنداق ئىش يۈز
بهردى. گهرچه 17 يىلغا سوزۇلغان بولسىمۇ، خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى موتوروال شىركىتى اليىھهلىگهن
سۈنئىي ھهمراھ قويۇپ بهرگۈچنى ياساپ چىققاندىن
كېيىن، ئاخىرى يهنىال ھهرىكهتچان مىكرو سۈنئىي
ھهمراھالرنى سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قورال
سۈپىتىده ئالهم بوشلۇقىغا ئوڭۇشلۇق چىقىرىشقا
باشلىدى. بۇ ئهمدىلىكته ئامېرىكانىڭ مۇداپىئه
سۈنئىي ھهمراھلىرىغىال ئهمهس، بهلكى ئاپتوماتىك
پۇل ئېلىش ماشىنىسىدىن پۇل ئېلىشتىن تارتىپ،
كىنو كۆرۈشكىچه بولغان پۈتۈن ئىشالردا سۈنئىي
ھهمراھقا ئېغىر دهرىجىده بېقىنىدىغان ئامېرىكا
جهمئىيىتىگىمۇ تهھدىت شهكىللهندۈرگهن

ئىستراتېگىيهلىك خاتالىق بولغانىدى. 
   بۇ ئۈچ سۈنئىي ھهمراھنىڭ ئىچىده ھهممىدىن
بهك دىققهتنى تارتقىنى «شىجيهن 15» ئىدى. ئۈچىال
سۈنئىي ھهمراھقا (ئالهم بوشلۇقىدا) بىماالل
ھهرىكهت قىاللىشى ئۈچۈن كىچىك رېئاكتىپ
ئايروپىالن سهپلهنگهندىن سىرت، پهقهت «شىجيهن
15»كىال ئۇچىدا قىسقۇچى بار مېخانىك قول
سهپلهنگهنىدى. بۇ مېخانىك قول باشقا سۈنئىي
ھهمراھالرغا ھۇجۇم قىلىش، ئۇالرنى تۇتۇۋېلىش
ياكى ھالقىلىق زاپچاسلىرىنى چېقىۋېتىش ئۈچۈن

سهپلهنگهن دهپ قارالماقتا.
   ئامېرىكالىق مهلۇم بىر ئىستىخبارات ئهمهلدارى
ماڭا «بۇ ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئهسى ئۈچۈن
ھهقىقىي خهۋپتۇر. بۇ ئۈچ سۈنئىي ھهمراھ
ھهمكارلىشىپ خىزمهت قىلىدۇ، شۇنداقال ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى قولى بار بىرى («شىجيهن 15»)
ھهممىدىن خهتهرلىك. بۇ خىتاينىڭ <پالنېتالر

ئۇرۇشى> پروگراممىسىنىڭ بىر قىسمى» دېدى.
بۇ ئۈچ سۈنئىي ھهمراھ يهرشارىدىن تهخمىنهن 200
مىل ئېگىزلىكتىكى ئوربىتىغا يېتىپ بارغاندىن
كېيىن، ئوڭۇشلۇق ھالدا ئالهم بوشلۇقىغا
جايالشتۇرۇلدى.  8 – ئاينىڭ 16 – كۈنى،  بۇ  سۈنئىي 

ھهمراھالردىن بىرى ئوربىتىسىنى تهخمىنهن 93
مىللىق ئېگىزلىككه تۆۋهنلهتتى ۋه لىنىيهسىنى
ئۆزگهرتىپ، باشقا بىر سۈنئىي ھهمراھ بىلهن
ئۇچراشتى. ئارقىدىن بۇ ئىككى سۈنئىي ھهمراھ
ئۆزئارا 60 فۇت (تهخمىنهن 18 مېتىر) ئارىلىق
قالغۇدهك يېقىنالشقاندىن كېيىن، يهنه يولىغا راۋان

بولۇشتى.
   خىتاي 2013 – يىلى مىكرو سۈنئىي ھهمراھ
قويۇپ بهرگهنگه قهدهر، ئامېرىكانىڭ دۆلهت مۇداپىئه
ۋه ئىستىخبارات ئهمهلدارلىرى ئاساسلىقى
خىتاينىڭ 2007 – يىلىدىكى سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقىنى ۋه
شۇنىڭدىن بىر يىل كېيىن مۇداپىئه باشقۇرۇلىدىغان
بومبىسى قىياپىتىده قويۇپ بېرىلگهن يهنه بىر
(باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى) باشقۇرۇلىدىغان
بومبىسىنى نهزهرده تۇتقان ھالدا، ئۇالرنىڭ
ھهرىكهتچان سۈنئىي ھهمراھقا ھۇجۇم قىلىش
ئىقتىدارىدىن ئهنسىرهيتتى. ئهمما، «شى يهن 7»
ناملىق سۈنئىي ھهمراھ يېڭى، تېخىمۇ مهخپىي ۋه
شۇ ۋهجىدىن ئاالھىدىلىكلىرىنى بىلىش تېخىمۇ
قىيىن بولغان ھۇجۇم قابىلىيىتىنى نامايهن قىلدى.
«(سۈنئىي ھهمراھتىكى) يىغىلىپ سوزۇالاليدىغان
قولنى (باشقا سۈنئىي ھهمراھالرنى) تېشىۋېتىش،
ئوربىتىسىدىن چىقىرىۋېتىش ياكى يېنىدىن ئۆتۈپ
كېتىۋاتقان سۈنئىي ھهمراھنى تۇتۇۋېلىش
دېگهندهك بىر قانچه خىل ئىشقا ئىشلهتكىلى
بولىدۇ» دېگهنىدى ئۇ ئهمهلدار. ئهمما، خىتاي بۇ
جهھهتته قاتتىق تىزگىنلىنىدىغان دۆلهت
تاراتقۇلىرى ئارقىلىق «بۇ ئۈچ سۈنئىي ھهمراھ
پهقهت سۈنئىي ھهمراھالرنى ئاسىراش ۋه قالدۇق
توپالش جهھهتتىكى سىناقالردىن ئىبارهت» دېگهن

خاتا ئۇچۇرنى تارقاتتى.
   (ماڭا ئۇچۇر بهرگهن) ئامېرىكالىق ئهمهلدار
خىتاينىڭ بۇ ئىزاھاتىنى مهسخىره قىلىپ: «بۇ
(ھهقىقىي) سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قورال
سىنىقىدۇر» دېدى. خىتاي ئۆزىنىڭ نىشانالنغان
سۈنئىي ھهمراھنى توسۇۋېلىپ، ۋهيران
قىلىۋېتهلهيدىغان، ئوربىتىدا ھهرىكهت قىلىدىغان
ۋهيران قىلغۇچ سۈنئىي ھهمراھلىرى ئارقىلىق
مانىۋېر ئۆتكۈزگهن. ئۇ ئهمهلدار يهنه «ئۇالر ئوخشاش
ئوربىتىلىق، سۈنئىي ھهمراھقا قارشى ھهرىكهتلهرده
زۆرۈر بولغان تاكتىكا، تېخنىكا ۋه قهدهم باسقۇچالرنى
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ئۆگىنىۋاتىدۇ» دېدى.
  لىبېرال، مۇداپىئهلىنىشكه قارشى سىياسهت
بهلگىلىگۈچىلهر بهشبۇرجهكلىك بىنا (دۆلهت
مۇداپىئه مىنىستىرلىقى)نىڭ خىتاينىڭ سىنىقىنى
ئاشكارا ئهيىبلىشىنى قاتتىق چهكلىدى. بۇنىڭ
پهرده ئارقىسىدىكى سهۋهب شۇكى، بۇ ئهمهلدارالر
ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ خىتاينىڭ ئالهم
بوشلۇقىدىكى تهھدىتىگه تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن
ئالهم بوشلۇقى قوراللىرىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشىغا
سهۋهب تېپىپ بېرىشنى خالىمايتتى. (ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىدىكى) بىر باياناتچى خىتاينىڭ بۇ ئۈچ
سۈنئىي ھهمراھىنىڭ ئىستراتېگىيهلىك
قوماندانلىق شىتابىنىڭ تارمىقىدىكى ئالهم
بوشلۇقى ئىشلىرىغا مهسئۇل بىرىكمه
فۇنكىسيهلىك ئۇرۇش قىلىش شىتابى تهرىپىدىن
كۆزىتىلىۋاتقانلىقىنى، «بۇنىڭ مهزكۇر تارماقنىڭ
ئالهم بوشلۇقىدىكى نىشانالرنىڭ ئىزىنى قوغالش
ئۈچۈن قىلىدىغان كۈندىلىك ھهرىكهتلىرى بىلهن
بىردهك» ئىكهنلىكىنى ئېيتىش بىلهن
كۇپايىلهندى. 7 – ئاينىڭ 20 – كۈنى بۇ سۈنئىي
ھهمراھالر قويۇپ بېرىلىپ ئۇزاق ئۆتمهيال، مهزكۇر
شىتاب ئۇالرنىڭ ئىزىنى قوغالشقا باشلىغان ۋه
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسىنىڭ
ئېيتقىنىدهك، «بۇ ئۈچ سۈنئىي ھهمراھنىڭ ئۆزئارا
ۋه ئالهم بوشلۇقىدىكى باشقا نىشانالرغا كۆره

نىسپىي ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىقىنى بايقىغان».
  بۇ ئالهم بوشلۇقى تهجرىبىسى ئىشلهنگهن
ۋاقىتتا، ئوباما ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئامېرىكا
بىخهتهرلىكىگه قارىتا شهكىللهنگهن بۇ خىل
چهتئهل تهھدىتلىرىنى ئاشكارا مۇنازىره
قىلماسلىق «ئهنئهنه»سىگه رىئايه قىلىپ، سىناق
قىلىنغان نهرسىنىڭ (ھۇجۇم تىپىدىكى) قورال
ئىكهنلىكىنى جامائهتچىلىكتىن قهستهن

يوشۇرغان.
  «سۈنئىي ھهمراھلىرىمىز ئالهم بوشلۇقى
ئۇرۇشىنىڭ تهھدىتىگه ئۇچرىماقتا. ئهمما، بۇ
ئهھۋال ئاشكارىالنغان تهقدىرده، بولغۇسى ئالهم
بوشلۇقى ئۇرۇشىغا تهييارلىق كۆرۈش ئۈچۈن، دۆلهت
مۇداپىئه خامچوتىنى ئاشۇرۇشقا توغرا كېلىدىغان
بولغاچقا»، ئوباما ھۆكۈمىتى ئامېرىكا خهلقىنىڭ
بۇنى  بىلىشىنى   خالىمىغان،   دېگهنىدى   ھېلىقى

ئهمهلدار ماڭا. 
   خىتاينىڭ ئۇنىڭدىن تېخىمۇ ئىلگىرىكى مىكرو
سۈنئىي ھهمراھ سىنىقىمۇ، ئۇنىڭ ئوربىتا سۈنئىي
ھهمراھلىرىغا يېقىندىن ھۇجۇم قىلىشقا
ئىشلىتىلىش مۇمكىنچىلىكى سهۋهبلىك
خهلقئارانى تهشۋىشلهندۈرگهنىدى. 2008 – يىلى،
خىتاي ئۆزىنىڭ «شېن جوۋ 7» ناملىق ئادهملىك
ئالهم ئۇچقۇسىدىن BX-1 تىپلىق مىكرو سۈنئىي
BX-1 ھهمراھدىن بىرنى قويۇپ بهرگهنىدى. مهزكۇر
سائىتىگه 17000 مىللىق نىسپىي سۈرئهتته سهپهر
قىلىپ، خهلقئارالىق ئالهم بوشلۇقى پونكىتىغا 15
مىل يېقىنلىقتا ھهرىكهت قىلغانىدى. بۇ تولىمۇ
خهتهرلىك قىلمىش بولۇپ، بۇ خىل ئهھۋالدا بۇ
ئىككىسى ئۆزئارا سوقۇشۇپ كهتسه، ئاقىۋىتى
پهۋقۇلئادده ئېغىر بولغان بوالتتى. ئامېرىكا
ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهرنىڭ كۆپىنچىسى
BX-1 مىكرو سۈنئىي ھهمراھ سىنىقىنى
كهلگۈسىدىكى ئورتاق ئوربىتىلىق سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى ھۇجۇمنىڭ تهييارلىقى دهپ

قارىغانىدى.
  خىتاينىڭ ئىچىده بولسا، سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى ئۇرۇش پىالنى 2012 – يىلى ئېالن قىلىنغان
سۈنئىي ھهمراھقا قارشى ھهرىكهت ئېنېرگىيهلىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ئىشلىتىلىشىگه
ئاالقىدار بىر ھهربىي دوكالتتا ئاشكارىالنغان. بۇ
دوكالتتا خىتاي ئامېرىكانىڭ ياردىمىده ئۆزىنىڭ
سۈنئىي ھهمراھقا قارشى ئۇرۇش پروگراممىسىنى
تهرهققىي قىلدۇرۇۋاتىدۇ، دېيىلگهنىدى. دوكالتتا
يهنه ئامېرىكانىڭ «يۈرۈشلۈك سۈنئىي ھهمراھ
جابدۇقلىرى» دهپ ئاتىلىدىغان يۇمشاق دېتال
پروگراممىسىنىڭ خىتاي ئارمىيهسىنىڭ سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى پروگراممىسىغا

ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىالنغان.
   مهزكۇر دوكالتنىڭ تهرجىمه نۇسخىسىدا «سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى ھهرىكهت ئېنېرگىيهلىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئىنقىالب خاراكتېرلىك يېڭى
ئۇقۇم، شۇنداقال چۆچۈتكۈچى ئۇرۇش مېتودلىرىدىن
بىرىدۇر، بۇنىڭدىن سىرت، تهقلىدىي ئالهم بوشلۇقى
<سۈنئىي ھهمراھقا قارشى ھهرىكهت ئېنېرگىيهلىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبا> تهتقىقاتىغا ياردهم بېرىدۇ»
دېيىلگهنىدى. خىتاي ئازادلىق  ئارمىيهسىنىڭ  يهنه 
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بىر تهھلىلچىسى ئالهم بوشلۇقى زامانىۋى ئۇچۇر
جهڭگاھىنىڭ «قوماندانلىق نۇقتىسى»دۇر،

دېگهنىدى.
  خىتاينىڭ ھهربىي ئهسهرلىرىده «دۈشمهننىڭ
رازۋېتكا ۋه ئاالقه سۈنئىي ھهمراھلىرىنى ۋهيران
قىلىش، بۇزۇۋېتىش ۋه ئۇنىڭغا كاشىال
تۇغدۇرۇش»نىڭ تهخىرسىزلىكى تهكىتلىنىدۇ.
خىتاينىڭ يهنه بىر پارچه ھهربىي ئهسىرىده،
دۈشمهننى «كۆرۈش» ئىقتىدارىدىن مهھرۇم قىلىش،
ئهڭ ئاۋۋال ئۇالرنىڭ سۈنئىي ھهمراھلىرىغا ھۇجۇم
قىلىش كېرهكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ بىر دوكالتىدا «سۈنئىي
ھهمراھ ۋه باشقا سهزگۈچلهرنى ۋهيران قىلىش ياكى
قولغا چۈشۈرۈش دۈشمهننى جهڭگاھتىكى
تهشهببۇسكارلىقتىن مهھرۇم قىلىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ
(باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا ئوخشاش) يۈكسهك
توغرىلىقتا يول باشالشقا موھتاج قوراللىرىدىن
تولۇق پايدىلىنىشىنى مۈشكۈللهشتۈرىدۇ»

دېيىلگهنىدى (7).
  ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ ئهمهلدارلىرى
ئېلېكترونلۇق كاشال دولقۇنى تارقاتقۇچ، تور
ھۇجۇملىرى، الزېر ئاپپاراتى ۋه باشقۇرۇلىدىغان
بومبىالرنىڭ GPS سۈنئىي ھهمراھلىرىغا ئاسانال
ھۇجۇم قىالاليدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. ترامپ
ھۆكۈمىتىنىڭ ھاۋا ئارمىيه سېكرېتارى ھېسېر
ۋىلسون (Heather Wilson) 2018 – يىلى ھاۋا
ئارمىيهسىنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
ھۇجۇمدىن ساقلىنىش ئىقتىدارى تېخىمۇ كۈچلۈك،
تېخىمۇ يېڭى ۋه ئىلغار GPS سىستېمىسى بهرپا
قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
ئاخىرىدا، ئامېرىكا ئارمىيهسى يېڭى «كهڭ
چاستوتىلىق سۈنئىي ھهمراھ ئاالقه تورى»نى
ئۆزىنىڭ كونا GPS سىستېمىسىنىڭ ئورنىغا
دهسسىتىشنى پىالنلىماقتا. «ئهگهر سىز
تېلېفونىڭىزدىكى خهرىتىنى ئېچىپ، ئورنىڭىزنى
بهلگىلهيدىغان ئاشۇ كۆك نۇقتىغا قارىسىڭىز،
ياكى ئاپتوماتىك پۇل ئېلىش ماشىنىسى
(ATM)دىن پۇل ئالسىڭىز، (شۇنىڭ بىلىڭكى)
بۇالرنىڭ ھهممىسى كولورادو سىپىرىڭس
(Colorado Springs) شهھىرىدىكى (بۇ يهرده
شىرىۋېر  (Schriever)  ھاۋا  ئارمىيه   بازىسىدىكى

GPS سۈنئىي ھهمراھلىرىنى كونترول قىلىش
مهركىزى كۆزده تۇتۇلغان) ئادىمى قىرىققىمۇ
يهتمهيدىغان، ھاۋا ئارمىيه ئوتتۇرا ئهترىتى
تهمىنلهۋاتقان مۇالزىمهتتۇر. بىز ھهركۈنى پۈتۈن
GPS دۇنيادىكى بىر مىلياردتىن كۆپرهك ئادهمنى
مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنلهۋاتىمىز. بۇ تولىمۇ
كۈچلۈك ئىقتىداردۇر، شۇنداقال بىز بۇ
سىستېمىنىڭ ئۇزاق مۇددهتلىك چىدامچانلىقىنى

ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىمىز».
  خىتاي GPS سۈنئىي ھهمراھلىرىنىڭ
ئۇرۇشتىكى قىممىتىنى پارس قولتۇقى ئۇرۇشىدىن
بىلدى. خىتاينىڭ 2013 – يىلىدىكى «GPS نى
كاردىن چىقىرىش ھهققىده تهتقىقات» ناملىق
تېخنىكىلىق دوكالتىدا، GPS سۈنئىي
ھهمراھلىرىنىڭ 1991 – يىلىدىكى پارس قولتۇقى
ئۇرۇشىدا ئېتىلغان بومبىالرنىڭ سهكسهن
پىرسهنتىگه يول باشالشتا ئىشلىتىلگهن
ھالقىلىق ئامىل ئىكهنلىكى جهزملهشتۈرۈلگهن.
مهزكۇر تهتقىقات دوكالتىدا «خىتاي ئامېرىكانىڭ
سهككىز سۈنئىي ھهمراھىغا ھۇجۇم قىلىش
ئارقىلىق، مۇئهييهن رايونالردا ئامېرىكانىڭ
يۈكسهك توغرىلىقتا يول باشلىنىدىغان
بومبىلىرىنىڭ نىشانغا دهل تېگىشىگه زور
دهرىجىده توسقۇنلۇق قىالاليدۇ. ئىككى گۇرۇپپا
GPS سۈنئىي ھهمراھلىرىنى كۆزدىن يوقاتقاندا،
GPS سۈنئىي ھهمراھلىرىنىڭ كېچه – كۈندۈز يول
باشالش مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنلىشىنى توسقىلى

بولىدۇ» دېيىلگهن.
   2018 – يىلى، ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ
شىتاب باشلىقى، گېنېرال دېيۋىد گولدفېين
(David Goldfein) «ئامېرىكا خىتاي ۋه باشقا
ئالهم بوشلۇقى تهھدىتلىرىگه قارشى
ئىستراتېگىيهلىك ئهۋزهللىككه ئېرىشىش ئۈچۈن،
ئۆزىنىڭ ئالهم بوشلۇقى قوراللىرى بولۇشىغا
موھتاج. ئامېرىكا ئارمىيهسى <ھۇجۇمغا
ئۇچرىماسلىق ۋه ھۇجۇم قىالالش ئهركىنلىكى>نىڭ
كاپالىتى بولغان <ئالهم بوشلۇقى
ھۆكۈمرانلىقى>نى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىشى

كېرهك» دېدى.
  ئۇ يهنه «بىز ئېنېرگىيهلىك، ئاۋازدىن تېز
سۈرئهتلىك،  كۋانتلىق   ھېسابالش  تېخنىكىسىغا
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ئىگه قورالالرغا ئوخشاش ئالهم بوشلۇقى

ساھهلىرىگه قانچىلىك مهبلهغ سالغانلىقىمىزغا

قاراپ چىقىۋاتىمىز. شۇنداقال بىزنى ئهڭ كۆپ

كۈچىمىزنى بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشقا ئاجرىتىش

ۋه شۇ ئارقىلىق بار ئىمكانىمىز بىلهن مهسىلىنى

ھهل قىلىپ، ئۇنىڭدىن چىقىدىغان ئهڭ ياخشى

نهتىجىنى قولغا كهلتۈرۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه

قىلىدىغان چارىنى ئىزدهۋاتىمىز» دېدى (8).

  2000 – يىلالرنىڭ ئاخىرىدا، ئامېرىكا ھاۋا

ئارمىيهسى ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى

ئۈچۈن پهۋقۇلئادده مۇھىم بولغان ئالته سۈنئىي

ھهمراھ توپى ۋه 12 سۈنئىي ھهمراھ

سىستېمىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرگهنىدى. بۇ

سۈنئىي ھهمراھالر ئاالقه، قوماندانلىق ۋه كونترول،

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئاگاھالندۇرۇشى، يادرو قورالى

پارتلىتىش ئهھۋاللىرى بايقاش، ھاۋارايى، شۇنداقال

دۇنيا مىقياسىدا GPS يول باشالش مۇالزىمهتلىرى

بىلهن تهمىنلهيدۇ.

   ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ پېنسىيهگه چىققان گېنېرالى،

ئامېرىكا ئىستراتېگىيهلىك قوماندانلىق

شىتابىنىڭ سابىق قوماندانى روبېرت كېھلېر

(Robert Kehler) سۇ ئاستى پاراخوتى،

باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه بومباردىمانچى ئايروپىالن

قاتارلىق يادرو قوراللىرى قىسىملىرىغا

يېتهكچىلىك قىلىشتا ئىشلىتىلىدىغان يادرو

قوراللىرىغا قوماندانلىق قىلىش ۋه كونترول

قىلىش سىستېمىسىنىڭ ئاالقه سۈنئىي

ھهمراھلىرىغا قىلىنغان ئالهم بوشلۇقى

ھۇجۇملىرىغا بهرداشلىق بېرهلمهسلىكى

مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرۈپ، «قوشۇنلىرىمىز ئالهم

بوشلۇقىغا تايانماي تۇرۇپ ھهرىكهت قىاللمايدىغان

ھالغا چۈشۈپ قالسا بولمايدۇ. بىز بۈگۈن

دۈشمهننىڭ كۈچلۈك ئالهم بوشلۇقى ھۇجۇمىدا

بېشىمىزغا كېلىشى مۇمكىن بولغان زىيانالرنى تېز

سۈرئهت ۋه زور مىقداردا تولۇقالش ئىمكانىيىتىگه

ئىگه ئهمهس» دېدى (9).

  دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ ئالهم بوشلۇقى

ئىشلىرىغا مهسئۇل سابىق مۇئاۋىن مىنىستىرى

داگ لوۋېررو (Doug Loverro) مهجلىسكه

گۇۋاھلىق  بېرىپ،  ئامېرىكا  ئارمىيهسىنىڭ   ئالهم

بوشلۇقى ئۇرۇشىغا ياخشى تهييارلىق

قىاللمىغانلىقىنى ئېيتىپ، «ئهگهر بىز بۈگۈن تىنچ

ئوكياندا ئۇرۇش قىلىپ قالساق، تىنچ ئوكيان

قوماندانلىق شىتابىنىڭ قوماندانى ئاالقه

ئىشلىرىدا زور بېسىمغا دۇچ كېلىدۇ. بىزنىڭ 2027

– يىلىدىن بۇرۇن بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش

پىالنىمىز يوق. ئهمما، ئۇ ۋاقىتقا بارغاندا، دۈشمهن

ئۆزىنىڭ ئاالقىدار تېخنىكىلىرىنى ئىككى – ئۈچ

ئهۋالد يېڭىالپ بولىدۇ» دېگهنىدى (10).

   خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقى تهھدىتى ئامېرىكانىڭ

100 مىللىق تۆۋهن ئوربىتىدىن باشالپ 22500

مىللىق ماس قهدهملىك ئوربىتىغىچه بولغان تۆت

خىل ئېگىزلىكتىكى سۈنئىي ھهمراھلىرىغا ھۇجۇم

قىلىشنى نىشان قىلغان. «خىتاي ئاشۇ سۈنئىي

ھهمراھالرنىڭ ھهرقاندىقىنى نىشانغا ئېلىشقا

تهييار. شۇنداقال، ئۇالر ئۇ سۈنئىي ھهمراھالرغا

شۇنداق بىر شهكىلده زهربه بېرىدۇكى، (ۋاقتى

كهلگهنده) بىز ئۆز سۈنئىي ھهمراھلىرىمىزنى

قوغداشتىن ئاجىز كېلىمىز» دېگهنىدى ئۇ.

   سۈنئىي ھهمراھقا كاشىال تۇغدۇرۇش ياكى ئۇنى

ۋهيران قىلىۋېتىشتىن سىرت، خىتاي ۋه باشقا

دۈشمهنلىرىمىز مۇكهممهللهشتۈرۈشكه

تىرىشىۋاتقان، تېخىمۇ پىشىپ يېتىلگهن يهنه بىر

تېخنىكا − سۈنئىي ھهمراھالرغا قىلىنىدىغان تور

ھۇجۇمىدۇر. دۈشمهن ئېلېكترونلۇق يولالر ئارقىلىق

سۈنئىي ھهمراھنىڭ ئىچىگه سوقۇنۇپ كىرىۋالسا،

خاتا ياكى ئېزىقتۇرغۇچى ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهپ،

ھهربىي قوماندانالرنىڭ (ئۇقۇشماسلىقتىن) ئۆزى

بىلهن ئىتتىپاقداش كۈچلهرنىڭ بازىلىرىغا ھۇجۇم

قىلىش بۇيرۇقى چۈشۈرۈشىگه ۋه ئۆز

مهغلۇبىيىتىگه سهۋهب بولىدىغان باشقا ئىشالرنى

قىلىپ قويۇشىغا سهۋهب بولىدۇ.

   ئىستراتېگىيه ۋه خهلقئارالىق تهتقىقات مهركىزى

ئاۋىياتسىيه ئالهم بوشلۇقى بىخهتهرلىكى

Todd) پروجېكتىنىڭ مۇدىرى تود خاررىسون

Harrison) خىتاي، رۇسىيه ياكى باشقا دۆلهتلىك

خاككېرالرنىڭ (سۈنئىي ھهمراھالردىكى) ئۇچۇر

لىنىيهسىگه سوقۇنۇپ كىرىپ، بۇ ئۇچۇرالرنى

ئىستراتېگىيهلىك مهقسهتته ئىشلىتىشكه كۈچى

يېتىدۇ، دهپ قارايدۇ. «تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولىدىغان 
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ئهڭ خهتهرلىك ھۇجۇم شۇكى، ئهگهر بىرهيلهن

سىزنىڭ قوماندانلىق – كونترول مهركىزىڭىزدىن

سۈنئىي ھهمراھقا ئۇچۇر يولالش لىنىيهسىگه

سوقۇنۇپ كىرىپ، سۈنئىي ھهمراھىڭىزنى كونترول

قىلىۋالسا، ئۇنى ۋهيران قىلىۋېتهلهيدۇ ياكى

ھېچبولمىغاندا سىز ئىشلىتهلمهيدىغان قىلىپ

قويااليدۇ» دېدى ئۇ (11).

  2049 پروجېكتى ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاي

Ian) ئىشلىرى مۇتهخهسسىسى ئىئان ئېستون

Easton)مۇ ئالهم بوشلۇقىنىڭ كهلگۈسى

ئۇرۇشتىكى ئاساسلىق جهڭگاھ بولىدىغانلىقىدىن

شهك قىلمايدۇ. ئۇ بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ: (12)

   ئهگهر بۇ ئهسىرده بۈيۈك كۈچلهر ئارىسىدا ئۇرۇش

يۈز بهرسه، بۇ ئۇرۇش يهر يۈزىدىكى ياكى ھاۋا

بوشلۇقىدىكى پارتالش سادالىرى بىلهن ئهمهس،

بهلكى سۈكۈناتقا تولغان تاشقى ئالهم بوشلۇقىدىكى

ھهرىكهت ئېنېرگىيهسىنىڭ پارتلىشى ۋه الزېر

نۇرالرنىڭ يالىت – يۇلتلىرى بىلهن باشلىنىدۇ.

خىتاي ئامېرىكانىڭ تىنچ ئوكياندىكى كهلگۈسى

ھهربىي ئىستراتېگىيهسىگه چوڭقۇر تهسىر

كۆرسىتىدىغان سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قورالالر

بىلهن ھهپىلىشىۋاتىدۇ. خىتاينىڭ سۈنئىي

ھهمراھقا قارشى قورالالرنى ياسىشى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ

ئۇرۇشقاقلىق بىلهن بۇ جهھهتتىكى قورالالرنى

توختىماي سىناق قىلىشى، بۇ جهھهتتىكى

كۈتۈلمىگهن دهرىجىدىكى تېز تهرهققىياتى ۋه بۇ

خىل تهرهققىياتنىڭ كۆلىمىنىڭ زورلىقى

ئامېرىكانىڭ ئۆز ئىستراتېگىيهسىنى قايتىدىن

تهڭشىشى ۋه قورال – ياراغ ياساش پىالنلىرى

جهھهتته بىر قاتار ئۆزگىرىشلهرگه سهۋهب بولدى.

ئامېرىكا ئۇرۇش پىالنچىلىرى ئامېرىكانىڭ  خىتاي

بىلهن يۈز بهرگۈسى ھهرقانداق توقۇنۇشتا، «ئالهم

بوشلۇقىدىكى مهرۋايىت پورتى (پېئارىل خاربور)»

ۋهقهسى كۆرۈلگهنده نېمه قىالرىنى بىلمهي، ئۇچۇر

دهۋرىنىڭ سهركىسىلىك ئورنىدىن ئايرىلىپ،

سانائهت دهۋرى سهۋىيهسىدىكى بىر دۆلهتكه

ئايلىنىپ قېلىش خهۋپىگه ئىنتايىن جىددىي

مۇئامىله قىلماقتا. نهتىجىده، خىتاينىڭ

ئاللىقاچان ئادهمنى قايىل قىلغۇدهك سهۋىيهگه

يهتكهن سۈنئىي   ھهمراھقا   قارشى   پروگراممىسى 

29

تېخىمۇ پىشىپ يېتىلىش ۋه كېڭىيىش بىلهن بىر

ۋاقىتتا، ئامېرىكامۇ بۇ خىرسقا تاقابىل تۇرۇش

ئۈچۈن ئۆزىنىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى قورالالرغا

قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنى ۋه كېيىنكى ئهۋالد ئالهم

بوشلۇقى تېخنىكىسىنى تهدرىجىي كۈچهيتمهكته.

شۇنىڭ بىلهن بۇ تاشقى ئالهم بوشلۇقىدىكى

«ئېسىل مۇسابىقه» تىپىدىكى رىقابهتكه سهۋهب

بولماقتا.

   ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى 2006 – يىلى

بىر الزېر ئاپپاراتىنىڭ ئامېرىكا رازۋېتكا سۈنئىي

ھهمراھىنىڭ «كۆزىنى چاقنىتىۋهتكهن»لىكىنى

بايقىغاندىن بۇيان، خىتاي ئارمىيهسىنىڭ سۈنئىي

ھهمراھقا قارشى الزېر ئاپپاراتلىرىنى ئىشلىتىشى

بىلىنگهن تهھدىت بولۇپ قالدى. 2013 – يىلىغا

كهلگهنده، «ئالهم بوشلۇقىنى بازا قىلغان الزېر

قوراللىرى سىستېمىسىنى بهرپا قىلىش» ناملىق

ھهربىي دوكالتتا خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ

كهلگۈسىده الزېر ئاپپاراتلىرىنى ئىشلىتىش پىالنى

ئاشكارىالنغان. مهزكۇر دوكالتتا نۆۋهتته ئالهم

بوشلۇقىنى بازا قىلغان يۇقىرى ئېنېرگىيهلىك الزېر

قوراللىرى ئۈچۈن مۇكهممهللهشتۈرۈلۈش باسقۇچىدا

تۇرۇۋاتقان تېخنىكىالر ئاشكارىالنغان.

  ئالهم بوشلۇقىدىكى كهلگۈسى ئۇرۇش ھاالك

قىلغۇچ بولۇشى، بولۇپمۇ ھهربىي ھهرىكهتلهر ۋه

ھالقىلىق پۇقراۋى ئېھتىياجالر ئۈچۈن

ئىشلىتىلىدىغان سۈنئىي ھهمراھ ئاالقه

ئهسلىھهلىرىگه نىسبهتهن تېخىمۇ شۇنداق بولۇشى

مۇمكىن.

   ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھلىرىغا ئېلېكتروماگنېت

ئىمپۇلسى ئارقىلىق ھۇجۇم قىلىش خىتاي ئازادلىق

ئارمىيهسى ئالهم بوشلۇقى ھۇجۇمىدا قوللىنىدىغان

ئهڭ ئاخىرقى ئۇسۇل بولۇشى مۇمكىن. خىتاي

ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئېلېكتروماگنېت

ئىمپۇلسى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ئالهم بوشلۇقىدا

يادرو بومبىسىنى پارتلىتىش پىالنى بار. ئامېرىكا

دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان

بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش ئىدارىسىنىڭ سابىق

ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى مۇتهخهسسىسى سىتىۋ

المباكىس (Steve Lambakis)نىڭ دوكالتىدا مۇنداق

دېيىلگهن: «خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ بارلىق  ئوربى-
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تىالردىكى  سۈنئىي  ھهمراھلىرىنى تهھدىتكه ئالهم

بوشلۇقىدىكى كهلگۈسى ئۇرۇش ھاالك قىلغۇچ

بولۇشى، بولۇپمۇ ھهربىي ھهرىكهتلهر ۋه ھالقىلىق

پۇقراۋى ئېھتىياجالر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان

سۈنئىي ھهمراھ ئاالقه ئهسلىھهلىرىگه نىسبهتهن

تېخىمۇ شۇنداق بولۇشى مۇمكىن.

  ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھلىرىغا ئېلېكتروماگنېت

ئىمپۇلسى ئارقىلىق ھۇجۇم قىلىش خىتاي ئازادلىق

ئارمىيهسى ئالهم بوشلۇقى ھۇجۇمىدا قوللىنىدىغان

ئهڭ ئاخىرقى ئۇسۇل بولۇشى مۇمكىن. خىتاي

ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئېلېكتروماگنېت

ئىمپۇلسى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ئالهم بوشلۇقىدا

يادرو بومبىسىنى پارتلىتىش پىالنى بار. ئامېرىكا

دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان

بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش ئىدارىسىنىڭ سابىق

ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى مۇتهخهسسىسى سىتىۋ

المباكىس (Steve Lambakis)نىڭ دوكالتىدا مۇنداق

دېيىلگهن: «خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ بارلىق

ئوربىتىالردىكى سۈنئىي ھهمراھلىرىنى تهھدىتكه

ئۇچرىتىش ئىقتىدارى بارغانسېرى كۈچىيىدۇ،

شۇنداقال ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كىرىش رهت قىلىنىدىغان

رايون ئىستراتېگىيهسىنى قولاليدىغان كۆپ

ئۆلچهملىك سۈنئىي ھهمراھقا قارشى تۇرۇش

ئىقتىدارىنى  تهرهققىي قىلدۇرۇۋاتىدۇ، شۇنداقال

ئۇنىڭ ئهڭ يېقىنقى سۈنئىي ھهمراھقا قارشى

پائالىيهتلىرى ئۆزىنىڭ ھهرىكهتچان ئالهم بوشلۇقى

قوراللىرىنى مۇكهممهللهشتۈرۈشكه مهركهزلهش-

كهندهك قىلىدۇ» (13).

   بېيجىڭ GPS قا ئوخشاش ئامېرىكا تايىنىۋاتقان

سۈنئىي ھهمراھ تېخنىكىلىرىنى چهتئهل

كۈچلىرىنىڭ چاڭگىلىدا قالغان، چوقۇم تاقابىل

تۇرۇش كېرهك بولغان قورال دهپ قارايدۇ. شۇ

ۋهجىدىن، بېيجىڭ ئۆزىنىڭ بېيدوۋ سىستېمىسىغا

تهۋه 19 دانه ئوربىتىدا يول باشالش سۈنئىي

ھهمراھىنى قويۇپ بېرىش (بۇ سۈنئىي

ھهمراھالردىن يهنه 16 نى قويۇپ بېرىش

پىالنالنماقتا)نى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئالهم بوشلۇقى

پروگراممىلىرىغا مىلياردالپ مهبلهغ سالدى. بۇ

سۈنئىي ھهمراھالر خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ

خهلقئارادىكى تهسىرىنى ۋه ئۇزاق مۇساپىلىك

ھۇجۇمچى    قوراللىرىنى    كۈچهيتىشىگه    تۈرتكه 

بولىدۇ. خىتاي  ئارمىيهسىنىڭ ئهڭ مۇھىم  نىشانى

ئامېرىكانىڭ ھىندى – تىنچ ئوكيان رايونىغا

كىرىشىنى توسۇشتۇر.

  خىتاي يهنه ئۆزى «ئالهم بوشلۇقىدىكى تور

ئۇرۇشى» دهپ ئاتىغان پىالنالرنىمۇ ئاشكارىلىغان.

2012 – يىلى 12 - ئايدا رهقهملىك ۋاسىتىلهر

ئارقىلىق ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى قوزغاش ھهققىده

توختالغان شۇ ماۋزۇلۇق تهتقىقات دوكالتى ئېالن

قىلىنغانىدى. بۇ دوكالتتا «ئالهم بوشلۇقى تور

ھۇجۇمى ئالهم بوشلۇقى تېخنىكىسىنى، شۇنداقال

قاتتىق زهخمىلهش (باشقۇرۇلىدىغان بومبا

دېگهندهك ھۇجۇمچى قورالالر بىلهن قىلىنىدىغان

ھۇجۇمنى كۆرسىتىدۇ، ت) ۋه يۇمشاق زهخمىلهش

(يۇمشاق زهخمىلهش دېگىنىمىز قارشى تهرهپنى

ئۆزى تهرهپنىڭ سىگنالىغا نورمال ئېرىشهلمهيدىغان

قىلىشنى كۆرسىتىدۇ، ئادهتته ئۆزى تهرهپنىڭ

سىگنالىنى ئاجىزالشتۇرۇش ياكى ساختا سىگنال

تارقىتىشتىن ئىبارهت ئىككى خىل تۈرى بار، ت)

مېتودلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. مهزكۇر ھۇجۇم ئۆز

تهرهپنىڭ ئىشلىرىنىڭ نورمال يۈرۈشۈشىگه

كاپالهتلىك قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، تور

بوشلۇقىدىن پايدىلىنىپ دۈشمهننىڭ تور

ھهرىكهتلىرىنى ياكى تور ئهسلىھهلىرىنى

پالهچلهندۈرۈش، ئاجىزالشتۇرۇش، ئۇالرغا كاشىال

تۇغدۇرۇش ياكى ئۇالرنى ۋهيران قىلىۋېتىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ» دېيىلگهن (14).

  باشقا ھۇجۇم مېتودلىرىدىن تور سىستېمىسىغا

ئېلېكتروماگېنتلىق كاشىال تۇغدۇرۇش، تور

سىستېمىسىغا ئۇلىنىش، خاككېرلىق ھۇجۇمى،

ئۇچۇر ئالدامچىلىقى ۋه كاشىال تۇغدۇرۇش

تېخنىكىسى، ۋىرۇس تارقىتىش، سىڭىش ھۇجۇمى

ۋه تور مۇالزىمىتىگه ئېرىشىشىگه توسقۇنلۇق

قىلىش ھۇجۇمى تېخنىكىلىرى قاتارلىقالر بار.

   2011 – يىلىدىكى خىتاينىڭ بىر پارچه ھهربىي

ئهسىرىده، يۇقىرى بېسىملىق مىكرودولقۇنلۇق

قورالالرنى خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى، ئۈچ

خىل ئېنېرگىيهلىك قورال ھۇجۇمىنىڭ بىرى

سۈپىتىده قوللىنىش پىالنى ئاشكارىالنغان. بىر

خهۋهرده، مىكرودولقۇننىڭ پارتلىشى «مهخپىيلىك،

يۇقىرى ئۈنۈم، كهڭ ھۇجۇم دائىرىسى ۋه ئهتراپتىكى

مۇھىتنىڭ   تهسىرىگه   بولغان    قارشلىق   كۈچى» 
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بىلهن تهمىنلهيدۇ، دېيىلگهنىدى.

  تېخىمۇ ھوشيار بولۇشقا تېگىشلىك ئالهم

بوشلۇقى ئۇرۇشى تېخنىكىلىرىدىن يهنه بىرى

خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ باش قورال – ياراغ

بۆلۈمى 2014 – يىلى 2- ئايدا ئېالن قىلغان،

ئىستراتېگىيهلىك ئالهم بوشلۇقى كۈچى ھازىرالش

ھهققىدىكى ماقالىده تىلغا ئېلىنغان بولۇپ،

ئۇنىڭدا «تاشقى ئالهم بوشلۇقى چوڭ كۈچلهر

ئارىسدىكى ئاساسلىق رىقابهت سهھنىسىگه ۋه

خهلقئارالىق ئىستراتېگىيهلىك رىقابهتتىكى يېڭى

ھالقىلىق نۇقتىغا ئايالندى، شۇنداقال ئالهم

بوشلۇقى كۈچى يېڭى ئهسىرده كىرىزىسنى

تىزگىنلهش، ئۇرۇشتا يېڭىش، دۆلهتنىڭ ھهققى -

ھوقۇقىنى قوغداش جهھهتلهردىكى ھهل قىلغۇچ

كۈچكه ئايالندى. ئالهم بوشلۇقى كۈچى ھازىرالش

قهدىمىنى تېزلىتىش ئهڭ مۇھىم ئىستراتېگىيهلىك

ئهھمىيهتكه ئىگه» دېيىلگهن.

  خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى جهھهتتىكى

تهھدىتىگه ئاالقىدار شۇنچه كۆپ دهلىل – ئىسپاتالر

بارلىقىغا قارىماستىن، خىتاي ئارمىيهسى ئاشكارا

سورۇنالردا داۋاملىق «گهرچه خىتاينىڭ ئالهم

بوشلۇقى ئۇرۇشىغا تهييارلىقى بولسىمۇ، لېكىن

خىتاي ھېلىھهم ئالهم بوشلۇقىدا ئۇرۇش

پارتلىشىنى خالىمايدىغان تىنچلىقپهرۋهر دۆلهتتۇر»

دېگهن سهپسهتىسىنى تارقاتماقتا. خىتاي ئازادلىق

Ren )  ئارمىيهسىنىڭ داشياۋى رېن گوچياڭ

Guoqiang)ئامېرىكانىڭ ئالهم بوشلۇقى قوراللىرى

پىالنلىرى  ھهققىده، «خىتاي  ئىزچىل  تاشقى ئالهم

بوشلۇقىدىن تىنچ پايدىلىنىشنى ھىمايه قىلىپ،

تاشقى ئالهم بوشلۇقىغا قورال ئورۇنالشتۇرۇش ۋه

ھهربىي ھازىرلىق رىقابىتىگه يول ئېچىشقا قارشى

تۇرۇپ كهلدى. شۇنداقال، خىتاي تاشقى ئالهم

بوشلۇقىدا قورال كۈچى ئىشلىتىش ياكى قورال

كۈچى ئىشلىتىدىغانلىقى ھهققىده تهھدىت

شهكىللهندۈرۈشكه ئىزچىل قارشى» دېدى.

  ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋه خهلقىنىڭ خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ پائالىيهتلىرى ۋه باياناتلىرى

جهھهتتىكى ئالدامچىلىق ۋه كۆز

بويامچىلىقلىرىنى چۈشىنىشىگه ياردهم قىلىش

ئۈچۈن، «بېيجىڭ ئالهم بوشلۇقىدىن تىنچ

پايدىلىنىش  ئۇقۇمىنى ئىزچىل  ئىلگىرى  

 سۈرۈپكهلدى» دېگهن كاززابلىق چوقۇم ئوچۇق پاش

قىلىنىشى كېرهك. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتاينىڭ

ئالهم بوشلۇقىدىكى ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىغا

تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم تهدبىر قوللىنىش

الزىم.

  ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ تۆت يۇلتۇزلۇق گېنېرالى،

شىتاب باشلىقى گولدفېين شۇنداق دېگهن: «بىز

بىر قوشۇن بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن، بۈگۈن ھاۋا

ئارمىيهسى ئۈستۈنلۈكىگه قاراتقان جۇشقۇنلۇق ۋه

خوجىدارلىق تۇيغۇمىزنى چوقۇم ئالهم

بوشلۇقىدىكى ئۈستۈنلۈكنى قولغا كهلتۈرۈشكىمۇ

قارىتىشىمىز الزىم». ئامېرىكا كهلگۈسى ئالهم

بوشلۇقى توقۇنۇشىدا «ھهرزامان ئوۋچى بولۇشى

كېرهككى، ئوۋ بولۇپ قالماسلىقى كېرهك» دېدى.

31

 
ئېنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر:

ھېكمهتيار ئىبراھىم ,  ئهنۋهر قاراقۇرۇم

(داۋامى كېلهر ساندا ئۇالپ بېرىلىدۇ)
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خىتاي ئىشغالىيىتىدىكى ئانا يۇرتى ئۈچۈن كۈرهش قىلىۋاتقان
NASA ئىنژېنېرى بىلهن سۆھبهت

ئارۇن شرهڭك

مىسىلىسىز ئويغىنىش
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  دۇنيا مىقياسىدا تاجسىمان ۋىرۇس يامرىغاندا، ئهركىن سىدىق بۇ دۇنياۋى ۋابانىڭ خهلقئارالىق

تهكشۈرگۈچىلهرنى ئۇنىڭ خىتاينىڭ غهربىي شىمالىدىكى بېسىۋېلىنغان ۋهتىنى (شهرقىي تۈركىستان)نى

زىيارهت قىلىشقا، شۇنداقال بۇ يهردىكى مهخپىي جازا الگېرلىرىنىڭ ئىچيۈزىنى ئېچىشقا قايىل قىاللىشى

مۇمكىن، دهپ ئويلىغانىدى.

   «مهن بىز بهزى كىشىلهرنى شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋهتهلىشىمىز، شۇنداقال ئۆتكهن ئۈچ يىلدا ئۇ يهردىكى

نېمه ئىشالر يۈز بهرگهنلىكىنى بىلهلىشىمىز ۋه بۇالرغا قارىتا بهزى ئىشالرنى قىاللىشىمىز مۇمكىن دهپ

ئويلىغانىدىم» دهيدۇ ئهركىن سىدىق.

   چهتئهلدىكى بۇ ئۇيغۇر ئالىم يىلالردىن بېرى خهلقئارانى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋالغا ئارىلىشىشقا

ئۈندهپ كهلگهنىدى. 2018 – يىلى 8 – ئايدا، ئهركىن سىدىق مهسلىھهتچىسى بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ بىر كومىتېتىغا ئۆزىنىڭ مۆلچهرىچه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر

مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋه باشقا يهرلىك مۇسۇلمان مىللهت كىشىلىرىنى زامانىۋى جازا الگېرلىرىغا

سولىۋالغانلىقىنى ئېيتقانىدى. بۇ مۆلچهر كېيىن ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى، شۇنداقال بىر قاتار

مۇستهقىل تهكشۈرگۈچىلهر ۋه كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى تهرىپىدىن دهلىللهندى.

   بۇنىڭدىن باشقا نهچچه مىليونلىغان ئۇيغۇر ئۆتكهن نهچچه يىلدا ئۆز ۋهتىنىده باستۇرۇلۇشقا ئۇچراپ

كهلدى، ئۇالرنىڭ گهپ – سۆز، مېڭىش – تۇرۇش ۋه باردى – كهلدىلىرى خىتاي كومپارتىيهسى تهرىپىدىن نازارهت

قىلىندى ۋه چهكلهندى. مهزكۇر جازا الگېرلىرىدىن قۇتۇلغان ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ قىيىن – قىستاققا

ئۇچرىغانلىقىنى ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ تهشۋىقاتلىرىنى يادىالشقا مهجبۇرالنغانلىقىنى ئېيتتى.

   «بۇ ئىنسانىيهتكه قىلىنغان جىنايهتتۇر، مهن بۇنى توختىتىش ئۈچۈن بهزى ئىشالرنى قىلماقچى. مهن

ناھايىتى ئاز ئۇخاليمهن، بېسىپ ئىشلهيمهن. مېنىڭ ھهپته ئاخىرى دهم ئېلىشلىرىم يوق. مهن ئاشۇ

كىشىلهرنى (ۋهتهندىكى قېرىنداشلىرىمىزنى) قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، قولۇمدىن نېمه كهلسه شۇنى قىلىۋاتىمهن.

مهن قانچىلىك ئادهمنى قۇتقۇزااليدىغانلىقىمنى بىلمهيمهن. ئهمما، نۇرغۇن كىشىلهر بۇ ئىشقا كۆڭۈل

بۆلمهيۋاتىدۇ» دېدى ئهركىن سىدىق سانتا كالرىتا (Santa Clarita)دىكى ئۆيىده.

  ئهركىن سىدىق NASA نىڭ پۈركىمه ئىتتىرىش تهجرىبىخانىسى (Jet Propulsion Lab)نىڭ يۇقىرى

دهرىجىلىك ئوپتىكا ئىنژېنېرى. ئۇ بىز تۇرۇۋاتقان قۇياش سىستېمىسىنىڭ سىرتىدىكى  پىالنېتالرنى بايقاشقا

ئىشلىتىلىدىغان ئالهم تېلېسكوپلىرىنى ياساش بىلهن ئالدىراش بولمىغان چاغلىرىدا، ۋاقتىنى ئۇيغۇر

خهلقىنىڭ دهردىنى ئاڭلىتىشقا سهرپ قىلىدۇ.

   ئهركىن سىدىق نۆۋهتتىكى تاجسىمان ۋىرۇسى سهۋهبلىك، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋالدىن تېخىمۇ بهك

ئهندىشه قىلماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتى ئالدىنقى ئايدا (2020 – يىلى 4 – ئايدا) 20 مىليوندىن ئارتۇق نوپۇسى

بار (بۇ خىتاي تهمىنلىگهن سانلىق مهلۇمات بولۇپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىال 30

مىليونغا يېتىدىغانلىقى مۆلچهرلهنمهكته، ت) بۇ رايوندىكى تاجسىمان ۋىرۇس بىلهن يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ

يۈزگه يهتمهيدىغانلىقىنى ۋه بىر نهچچىال ئادهمنىڭ بۇ كېسهل سهۋهبلىك ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى ئېالن

قىلغانىدى.

   ئهركىن سىدىق بۇ گهپلهرگه ئىشهنمهيدۇ. ئۇ قامال ئاستىدا ياشاۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ، بولۇپمۇ

الگېرغا، تۈرمىلهرگه سوالنغانالرنىڭ ۋه ئارىلىق ساقالپ ئىشلهش مۇمكىن بولمايدىغان زاۋۇتالرغا مهجبۇرىي

ئاپىرىلغانالرنىڭ ئهھۋالىدىن ئهنسىرىمهكته. ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىنى پاخال ئورنىدا كۆرىدىغانلىقى

ئىسپاتالنغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا ۋابا يامرىغان تهقدىردىمۇ، بۇنى كۆرمهسكه

سېلىشىدىن قورقىدۇ.

  

     يۈرۈگۈم يىغاليدۇ، چۈنكى ئۇالرنىڭ ھهممىسى يوق بولدى
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   جهنۇبىي كالىفورنىيهنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ياشايدىغان يۈزگه يېقىن ئۇيغۇر بار، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى

ئهركىن سىدىققا ئوخشاش، لوس ئانجېلىس رايونىغا ئوقۇشقا كهلگهنلهر.

   يېقىنقى يىلالردا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ كۈچىيىشىگه

ئهگىشىپ، شۇنداقال شهرقىي تۈركىستاندىكى ئائىله تاۋابىئاتلىرى بىلهن بولغان ئاالقىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى

سهۋهبلىك، نۇرغۇن يهرلىك ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر (شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋهزىيهت ھهققىده) سۆزلهشكه

باشلىدى. ئۇالرنىڭ بهزىلىرى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇرۇق – تۇغقانلىرىدىن ئۆچ ئېلىشىدىن

قورقۇپ، ئىسمىنى يوشۇرۇپ سۆزلىدى. 

   ئهركىن سىدىق مۇھاجىرهتتىكى ئۇيغۇر مائارىپى ۋه كۈلتۈرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىر قانچه تهشكىالتقا

يېتهكچىلىك قىلماقتا. بۇلتۇر ئۇ تۈركىيه، كانادا، ئاۋسترالىيه ۋه ياپونىيهنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، مۇئهييهن

مىقداردا ئۇيغۇرالر بار بىرقانچه دۆلهتنى زىيارهت قىلدى. ئۇ 2018 – يىلىدىن باشالپ، جهنۇبىي

كالىفورنىيهدىكى ۋه باشقا جايالردىكى سىنىپالر، چېركاۋالر ۋه ئىسالمىي مهركهزلهرده ئون نهچچه قېتىم

لېكسىيه سۆزلهپ، ئۆزىنىڭ NASA نىڭ ئىنژېنېرلىقى ساالھىيىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ

مهسىلىسىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشتى.

   ئهركىن سىدىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن لىق تولغان زالدا 45 مىنۇت لېكسىيه سۆزلهپ، بۇنىڭ

ئىچىدىكى 15 مىنۇتتا ئالهم تېلېسكوپى ھهققىده توختىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالى ھهققىده 20 مىنۇت

توختالدى ۋه ئاخىرقى ئون مىنۇتتا ئۇالرغا دۇتار چېلىپ بهردى.

(CHAVA SANCHEZ/LAist) .دوكتۇر ئهركىن سىدىق خهرىتىدىن ۋهتىنىنى كۆرسهتمهكته
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    ئۇ دائىم يۇۋتۇبتىن دۇتار مۇزىكىلىرىنى ئاڭالپ تۇراتتى، لېكىن ئهمدى ئاڭلىماس بولدى. 

   «مهن ھازىر بۇ فىلىملهرنى كۆرهلمهيمهن، كۆرسهم يىغالپ سالىمهن، چۈنكى ھهممىسى ئۆتمۈشكه ئايالندى.

تونۇلغان ناخشىكهشلهر، سهنئهتچىلهرنىڭ ھهممىسى جازا الگېرلىرىدا. بۇ ئىش يۈرهكنى ئېزىدۇ» دهيدۇ ئۇ. 

   شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهڭ داڭلىق دۇتتارچى، خهلق مۇزىكانتى ۋه شائىر ئابدۇرېھىم ھېيت 2017 – يىلى

قولغا ئېلىنغان. بۇ داڭلىق دۇتتارچى ئۇيغۇر شائىرى ئابدۇرېھىم ئابدۇلالھنىڭ «ئاتىالر» دېگهن شېئىرىدىكى

«بىز ئاتالدۇق بهزمىده يىگىت، ئېھ ئاتىالر جهڭلهرده شېھىت» دېگهن مىسرالىرىنى ناخشا قىلىپ ئوقۇغانلىقى

سهۋهبلىك خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ غهزىپىنى قوزغاپ قويغانىدى.

 

    باشقىالر قىلغاننى بىزمۇ قىالاليمىز
 

   ئهركىن سىدىق شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئاقسۇ ۋىاليىتىده تۇغۇلغان. 1949 – يىلىغىچه بىر قانچه يىل

داۋامالشقان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بۇ يهرده ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهنىدى، ئهمما، شۇنىڭدىن كېيىن،

مهزكۇر دۆلهت خىتاي كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن بېسىۋېلىندى ۋه كېيىنچه تىبهتكه ئوخشاش ئاتالمىش

ئاپتونوم رايون قىلىندى.

   شهرقىي تۈركىستان (خىتاينىڭ سىتاتىستىكىسىغا كۆره) ئون مىليوندىن كۆپرهك ئۇيغۇرنىڭ ۋهتىنىدۇر.

ئۇيغۇرالر تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان، مۇتلهق كۆپ قىسمى مۇسۇلمان خهلق، شۇنداقال ئۇالر كۈلتۈر جهھهتته

بېيجىڭغا قارىغاندا، ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن تېخىمۇ كۆپ ئورتاقلىققا ئىگه. ئۇيغۇرالر نهچچه يۈز، ھهتتا نهچچه

مىڭ  يىلدىن بېرى  قهشقهرگه ئوخشاش  يىپهك  يولىنىڭ  تۈگۈنىدىكى  شهھهرلهرده  ياشاپ كهلگهن. خىتاي 70
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يىل بۇرۇن بۇ يهرنى بېسىۋالغاندا، شهرقىي تۈركىستان ئاھالىسىنىڭ تهخمىنهن سهكسهن پىرسهنتى ئۇيغۇر

ئىدى. ھازىر خىتاينىڭ توختىماي نوپۇس يۆتكىشى نهتىجىسىده، بۇ نىسبهتهن (خىتاينىڭ سىتاتىستىكىسىغا

كۆره) 45 پىرسهنتكه چۈشۈپ قالدى.

   ئهركىن سىدىقنىڭ ئۇيغۇر دهۋاسى شهرقىي تۈركىستاندا ئوقۇغۇچىلىق مهزگىللىرىدىال باشالنغان. ئۇنىڭ

ئېيتىشىچه، ئۇ ئهينى چاغالردا خىتاي ئوقۇغۇچىالرنىڭ كهمسىتىشىگه ئۇچرىغانىكهن.

   «خىتايالر ئۇيغۇرالرنى قاالق دهپ ئوياليتتى، مهن <ئۇنداق ئهمهس، خهق قىلغاننى بىزمۇ قىالاليمىز، مهن

سىلهرگه ئىسپاتالپ بېرهي> دهيتتىم. مېنىڭ زېھنىيىتىم ئاشۇنداق، بۇ ھهم مېنىڭ مۇشۇنچه تىرىشىشىمدىكى

سهۋهبلهرنىڭ بىرى» دهيدۇ ئۇ.

   ئهركىن سىدىقنىڭ دېيىشىچه، ئۇ خىتاينىڭ «مهدهنىيهت ئىنقىالبى» مهزگىلىدىكى «بىلىمنىڭ پايدىسى

يوق» دېگهن شوئارى ھهققىده ئويالنغان ۋه دهل شۇنىڭ ئهكسىچه يول تۇتۇپ، تىرىشىپ ئۆگهنگهن ۋه ئالىي

مهكتهپكه كىرىش ئىمتىھانىدا يۇقىرى نومۇر ئالغان.

  1978 – يىلى، ئهركىن سىدىق شهرقىي تۈركىستاننىڭ مهركىزى ئۈرۈمچىدىكى ئاتالمىش «شىنجاڭ

ئۇنىۋېرسىتېتى»غا ئوقۇشقا كىرىپ، فىزىكا فاكۇلتېتىنىڭ ئهڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ئوقۇغۇچىسىغا ئايالنغان.

ئۇ ئوقۇغۇچىالر رهھبىرى، شۇنداقال مهكتهپته ئۆزلۈكىدىن ئېنگلىزچه ئۆگهنگهن تۇنجى ئوقۇغۇچى ئىدى.

   «(ئېنگلىزتىلى ئۆگىنىشنى) دهسلهپ باشلىغان ۋاقتىمدا، ھېچكىم ماڭا ئىشهنمىدى، مېنى زاڭلىق

قىلىشتى. لېكىن، بىر قانچه ئايدىن كېيىن، مهكتهپتىكىلهر قىلىۋاتقان ئىشىمنى تونۇپ يېتىپ، مهكتهپنىڭ

گېزىت – رادىيولىرىدا مهن توغرىسىدا گهپ بولۇنۇشقا باشلىدى» دهيدۇ ئۇ.
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   ئهركىن سىدىقنىڭ دېيىشىچه، ئۇ 1983 – يىلى ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن، مهلۇم دهرىجىلىك خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ سېكرېتارى ئۇنىڭغا ئالدىدا «ئىلىم – پهن تهتقىقاتىنى داۋامالشتۇرۇش ياكى ئۆزىگه
ئوخشاش پارتىيه ئهمهلدارى بولۇشتىن ئىبارهت» ئىككىال يول بارلىقىنى، ئهمهلدارلىق يولىنى تاللىسا

مهخسۇس شوپۇرى ۋه ئاشپىزى بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان. لېكىن، ئهركىن سىدىق ئىلىم يولىنى تاللىغان.
   ئۇ 1988 – يىلى كالىفورنىيه شىتاتلىق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ نورسىرىج شۆبىسىگه ئوقۇشقا كىرگهنده،
ئاللىقاچان شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ ئاۋانگارتىغا ئايالنغانىدى. ئۇ پىدائىي مهسلىھهت
بېرىش مۇالزىمىتى تهسىس قىلىپ، باشقا ئۇيغۇرالرنى ئامېرىكاغا كېلىپ ئوقۇش ھهققىده مهسلىھهت بىلهن
تهمىنلىگهن. ئۇ توردا پهرزهنت تهربىيهسى ۋه ھايات نىشانى بهلگىلهش قاتارلىق تېمىالردا ئۇيغۇرچه

ماقالىلهرنى يېزىپ، شهرقىي تۈركىستاندا نۇرغۇن ئهگهشكۈچىلهرگه ئىگه بولغان.
   «مهن ئاشۇ شهكىلده كىشىلهرگه تهسىر قىلغانىدىم، بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مهندىن قورقۇشىدىكى

سهۋهبلهردىن بىرى. يهنى مهن ئۇالر (ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىم) ئۈچۈن ئېنېرگىيهگه ئايالنغانىدىم» دهيدۇ ئۇ.
   1990 – يىللىرى، ئهركىن سىدىق لوس ئانجېلىستىكى چاغلىرىدا، سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغان ۋه ئوتتۇرا
ئاسىيادا مۇستهقىل مۇسۇلمان دۆلهتلىرى پهيدا بولغاندىن كېيىن، شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇستهقىلچى

تهشكىالتالرغا بولغان ئاشكارا ياردهم كۈچهيگهنىدى.
    «كىشىلهر شۇنىڭدىن (سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىنىڭ مۇستهقىل
بولغانلىقىدىن) ئۈمىدلهنگهنىدى، باشقىالر مۇستهقىل بولغان يهرده، بىز نېمىشقا مۇستهقىل بولمىغۇدهكمىز؟
بىز خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشىيالمايمىز، دېيىشتى. ئهگهر خىتاي 1949 –
يىلىدىكى ۋهدىسىده تۇرۇپ، ھهقىقىي ئاپتونومىيه بهرگهن بولسا، بۇ ئىشالردىن ساقالنغىلى بوالتتى» دهيدۇ

ئهركىن سىدىق.
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   1998 – يىلى، ئهركىن سىدىق باشقىالر بىلهن بىلله «ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلهشمىسى»نى قۇرغان، بۇ
ۋاشىڭتونغا جايالشقان، ئۇيغۇر دهۋاسىنى قولاليدىغان تهشكىالت ئىدى. ئهركىن سىدىقنىڭ دېيىشىچه، خىتايالر

شۇ سهۋهبلىك ئۇنى قارا تىزىملىككه كىرگۈزۈپ، شۇنىڭدىن كېيىنكى ئون يىلدا ئۇنىڭغا ۋىزا بهرمىگهن.
خىتاينىڭ ياۋايىلىقى

   ئهركىن سىدىق ئاخىرقى قېتىم 2009 – يىلى شهرقىي تۈركىستانغا بارغان ۋه «شىنجاڭ ئۇنىۋېرستېتى»دا
سوئال – جاۋاب مهجلىسىگه قاتنىشىپ، يۈزلىگهن ئوقۇغۇچى بىلهن كۆرۈشكهن.   

   شۇنىڭدىن بىر ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇزاقتىن بېرى شهرقىي تۈركىستاندىكى كۆچمهن خىتايالرغا ئهال
مۇئامىله قىلىنىپ، يهرلىك مىللهتلهرنىڭ كهمسىتىلىشىگه بولغان نارازىلىق سهۋهبلىك، شهرقىي
تۈركىستاننىڭ مهركىزى ئۈرۈمچىده توقۇنۇش يۈز بهرگهن. خىتاينىڭ خهۋىرىگه كۆره، شۇ قېتىملىق توقۇنۇشتا

200 دىن كۆپرهك ئادهم ئۆلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى خىتاي.
    شۇنىڭدىن كېيىنكى ئون يىلدا، شهرقىي تۈركىستان جىددىيلىك ۋه مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى ئهدىدى ۋه

خىتاينىڭ زۇلمىمۇ بارغانسېرى كۈچهيدى.
«2009 – يىلىدىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى مهن بىلهن كۆرۈشۈشنى ياكى ئاالقىلىشىشنى جىنايهت دهپ
بېكىتتى. ئهينى چاغدا مهن بىلهن كۆرۈشكهن ئوقۇغۇچىالرنىڭ نۇرغۇنى ساقچىالر تهرىپىدىن سوراق قىلىندى،

ئوقۇشتىن ھهيدهلدى ياكى يوقىتىۋېتىلدى» دهيدۇ ئۇ.
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  ئهركىن سىدىق شهرقىي تۈركىستاندا نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى، شۇنداقال يازغۇچى ۋه
ئالىمالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئادهمنىڭ قولغا ئېلىنغانلىقىنى بىلىدۇ. ھهتتا، ئهركىن سىدىق
بىلهن ئېلىخهت ئارقىلىق ئاالقىالشقان شهرقىي تۈركىستاندىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ بهزىلىرىمۇ شۇنىڭ دهردىگه
ئۇچرىغان. ئهركىن سىدىقنىڭ دېيىشىچه، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهركىن سىدىق ئىسىملىك بىر ئادهم
ئىسمىنىڭ ئۆزىگه ئوخشاش بولۇپ قالغانلىقى سهۋهبلىكال قولغا ئېلىنغان، قىيىن – قىستاققا ئېلىنغان ۋه

ئاخىرىدا ئۆلۈپ كهتكهن. 
   «ئهنه شۇ ئىشالر سهۋهبلىك، كېچىلىرىمۇ كۆزۈمگه ئۇيقۇ كهلمهيدۇ ۋه قولۇمدىن كهلگىنىنى قىلىشقا

تىرىشىمهن» دهيدۇ ئۇ.
   2014 – يىلى، خىتاي «تېرورىزمغا قارشى تۇرۇش» باھانىسىده، ئۇيغۇر كۈلتۈرىنى نىشان قىلغان «قاتتىق
زهربه بېرىش» ھهرىكىتىنى باشلىدى. خىتاي ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرىده كۆرسىتىلگىنىدهك، خىتاي رهئىسى
شى جىنپىڭ (شهرقىي تۈركىستاندا) ئامېرىكانىڭ «11 – سېنتهبىر» ۋهقهسىدىن كېيىنكى «تېرورلۇققا قارشى

ئۇرۇش» ئهندىزىسىنى قوللىنىش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن. 
   (خىتاي بىلهن تولىمۇ قويۇق مۇناسىۋىتى بار) سۈرىيه ھۆكۈمىتىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، بىر قانچه مىڭ ئۇيغۇر
جىھاد قىلىش ئۈچۈن سۈرىيهگه بارغان. بۇنىڭدىن سىرت، خىتاي يهنه «شهرقىي تۈركىستان ئىسالم
ھهرىكىتى»نىڭ شهرقىي تۈركىستاندا «بۆلگۈنچىلىك» ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغانلىقىنى ئهيىبلهپ
كهلگهن. لېكىن، خىتاي تىغ ئۇچىنى ئاتالمىش «تېرورلۇق»قا قارىتىش بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، مۆتىدىل

دىنىي پىكىرلهرنى ۋه مۇستهقىللىق ھهققىدىكى تىنچ مۇھاكىمىلهرنىمۇ باستۇرغان.
  شهرقىي تۈركىستان پۈتۈنلهي قامال قىلىنغان ساقچى دۆلىتىگه ئايالنغان، مىليونلىغان ئۇيغۇر كېچه –
كۈندۈز نازارهت قىلىنغان ۋه ۋۇجۇدىدىكى ئۇيغۇر كۈلتۈرىنىڭ ئىپادىلىرى سهۋهبلىك قولغا ئېلىنىش خهۋپىگه

دۇچ كهلگهن.
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    ۋهتهندىن كهلگهن ئۇچۇرالر
   ئهركىن سىدىق ئۆزىنىڭ ئۆيىدىكى ئىشخانىسىدا، چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن «ۋهتىنىمىزدىن كهلگهن
يېڭى ئۇچۇرالر» دېگهن تېمىدا ۋىدىيوالرنى ئېالن قىلىپ تۇرىدۇ. ئهركىن سىدىق 2017 – يىلىدىن بۇيان ئۆزىنىڭ
ئائىلىسىدىكىلهر ھهققىده ئۇچۇر ئااللمايۋاتىدۇ. چۈنكى، ئهركىن سىدىق بىلهن سۆزلىشىش ئۇالرنىڭ الگېرغا

سولىنىشىغا سهۋهب بولىدۇ.
    لېكىن، چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر ۋه سابىق الگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشى، خىتاينىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ
ئاشكارىالنغان ھۆججهتلىرى، سۈنئىي ھهمراھتىن تارتىلغان سۈرهتلهر ۋه ئهنئهنىۋى تاراتقۇالردىكى تولىمۇ ئاز
خهۋهرلهرنىڭ نهتىجىسىده، جاھان ئهھلى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ قايسى

دهرىجىده ئېغىر ئىكهنلىكىنى چۈشىنىشكه باشلىدى.
    شهرقىي تۈركىستان چهت، شۇنداقال ئىچكى قۇرۇقلۇقتا بولغاچقا، خىتاي بۇ خىل ئهۋزهللىكتىن پايدىلىنىپ،
بۇ يهردىكى ئۇچۇرالرنى قاتتىق تىزگىنلهپ كهلدى. شۇ ۋهجىدىن، شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرىغا
ئاالقىدار ئهڭ دهسلهپكى ئۇچۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى ئهركىن سىدىققا ئوخشاش چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالردىن

كهلگهن. 
   «بۇ ئۇيغۇرالر شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچى – سىرتىدا سهپهر قىلىپ ۋه ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن ئاالقىلى-
شىپ تۇراتتى. بىز ئهڭ دهسلهپته (شهرقىي تۈركىستاندىكى) كىشىلهرنىڭ قولغا ئېلىنىۋاتقانلىق، يوقاپ

كېتىۋاتقانلىق خهۋىرىنى ئهنه شۇالردىن ئاڭلىدۇق» دهيدۇ گېرمانىيهلىك مۇستهقىل تهتقىقاتچى ئادرىيان زېنز.
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  ئادرىيان زېنز «كوممۇنىزمنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچىالرنى خاتىرىلهش فوندى»نىڭ يۇقىرى
دهرىجىلىك خىتاي ئىشلىرى تهتقىقاتچىسىدۇر. ئۇ 2016 – يىلىدىن باشالپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان
سىياسهتلىرىنى تهتقىق قىلىشقا باشلىغان. ئۇنىڭ دوكالتلىرى ۋه سانلىق مهلۇمات تهھلىللىرى تۇنجى
قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا نهچچه ئون مىڭلىغان بىخهتهرلىك ساقالش
خىزمهتچىلىرىنى ئهكهلگهنلىكىنى ئاشكارىلىغان ۋه شۇ ئارقىلىق بىر مىليون ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ

ئۇيغۇرنىڭ الگېرالرغا قامالغانلىقىنى مۆلچهرلهشكه تۈرتكه بولغانىدى.
  ئادرىيان زېنزنىڭ ئاساسلىق ئۇچۇر مهنبهسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلۇشالرغا خېرىدار چاقىرىش
ئېالنلىرىغا ئوخشاش، جازا الگېرلىرىنىڭ كۆلىمى ۋه دائىرىسى ھهققىده تهپسىلىي مهلۇماتالرنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان ھۆججهت – ماتېرىياللىرىدۇر. 
  «خىتايالر باشقىالرنىڭ بۇ خىتايچه ھۆججهتلهرنى ۋه بۇ خىل ماتېرىيالالرنىڭ زادى نېمىگه ئاالقىدار

ئىكهنلىكىنى تهھلىل قىلىپ يۈرۈشىنى ئويالپ باقمىغانىدى» دهيدۇ ئادرىيان زېنز.
   بۇلتۇر «خىتاي ھۆججهتلىرى» دېگهن نامدا ئاشكارىالنغان خىتاينىڭ ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرى خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ياۋايى قىلمىشلىرىنىڭ تېخىمۇ روشهن پاكىتلىرىدۇر.
 

    خهلقئارانىڭ ئىنكاسى
   بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ بىر كومىتېتى 2018 – يىلى يهتتىنچى ئايدا شهرقىي تۈركىستاندىكى
جازا الگېرلىرى مهسىلىسىنى مۇزاكىره قىلغاندىن كېيىن، خىتاي ئاخىرى الگېرالرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئېتىراپ
قىلدى، لېكىن ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى بۇ الگېرالرنى «ئىسالمىي ئاشقۇنلۇق»نىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان
كىشىلهرنى «تهربىيهلهش ۋه ئۆزگهرتىش»نى نىشان قىلغان «كهسپىي تهربىيهلهش مهركهزلىرى» دهپ تۇرۇۋالدى.
شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا، خىتاي گېپىدىن يېنىپ، الگېرالرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئېتىراپ قىلىش ئارقىلىق ئۇنى
«قانۇنىي»الشتۇردى، خىتاي دۆلهت تاراتقۇلىرىمۇ الگېردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ «ئىجابىي» كهچمىشلىرىگه ئاالقىدار

خهۋهرلهرنى ئېالن قىلدى.
   2019 – يىلى ئۈچىنچى ئايدا، ئامېرىكا ۋه باشقا غهرب دۆلهتلىرى جهنۋهده ئۆتكۈزۈلگهن كىشىلىك ھوقۇق
يىغىنىدا گۇرۇپپا مۇھاكىمىسى ئېلىپ باردى، ئادرىيان زېنز ۋه باشقا مۇتهخهسسىسلهر بۇ يهرده شهرقىي
تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرى ھهققىده گۇۋاھلىق بهردى. بۇلتۇر يهتتىنچى ئايدا، بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىكى 22 دۆلهتنىڭ ۋهكىللىرى «بىرلهشمه بايانات» ئېالن قىلىپ،
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى زوراۋانلىق بىلهن باستۇرۇشىغا قارىتا تهكشۈرۈش
ئېلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى. شۇنىڭدىن نهچچه كۈن كېيىن، باشقا ئهللىك نهچچه دۆلهتنىڭ ئهلچىلىرى
بۇنىڭغا قارىتا، بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق ئىپادىسىنى ماختايدىغان «بىرلهشمه

خۇشامهتنامه» ئېالن قىلدى.
    ئامېرىكا بۇ ئىككىسىنىڭ ھېچبىرىگه ئىمزا قويمىدى، لېكىن ئۇالر خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى
ئاشكارا ئهيىبلىدى، دۆلهت سېكرېتارى پومپىيو بۇنى «بۇ ئهسىرنىڭ دېغى» دېدى. ترامپ ھۆكۈمىتى يهنه بىر
ئۇيغۇر تهتقىقاتچىنى دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى دىرېكتورى قىلىپ تهيىنلىدى. بۇ

ئىش ئهركىن سىدىققا ئوخشاش ئامېرىكادا ياشايدىغان نۇرغۇن ئۇيغۇرنى خۇرسهن قىلدى.
   «ئامېرىكا ھازىرغىچه ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشى ئۈچۈن ئهڭ كۆپ كۈچ چىقارغان دۆلهتتۇر.
لېكىن، پۈتۈن دۇنيا، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بۇ جهھهتتىكى قهدىمى بهكال
ئاستا. ئۇيغۇرالر كۈنده مىڭالپ قىرىلىپ كېتىۋاتىدۇ، بۇ ئاللىقاچان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئايلىنىپ بولدى»

دهيدۇ ئهركىن سىدىق.
 

    كىشىلهر ئۇيغۇرالر توغرىسىدا گهپ قىلماس بولدى
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   تاجسىمان ۋىرۇس ۋاباسى يامرىغاندىن بۇيان، ترامپ ھۆكۈمىتى بۇ ۋىرۇسنى خىتاي تارقاتتى، دهپ
ئهيىبلهشكه باشلىدى. پرىزدېنت ترامپمۇ بهزىده بۇنى ئاشكارا ھالدا «خىتاي ۋىرۇسى» ياكى «ۋۇخهن ۋىرۇسى»

دهپ ئاتىدى.
   ئامېرىكا بىرلهشمه ئاگېنتلىقى قولغا چۈشۈرگهن بىر ئىستىخبارات دوكالتىغا كۆره، ئامېرىكا دۆلهت زېمىنى
بىخهتهرلىكى مىنىستىرلىقىمۇ خىتاي كومپارتىيهسى زۆرۈر مېدىتسىنا بۇيۇملىرىنى بېسىۋېلىش ئۈچۈن،
تاجسىمان ۋىرۇس ۋاباسىنىڭ يامراش ئهھۋالىنى يوشۇرغان دهپ قارايدۇ. بۇ ھهپته (2020 – يىلى 5 – ئاينىڭ 1 –
ھهپتىسى) دۆلهت سېكرېتارى پومپىيو خىتاي كومپارتىيهسىنى تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ ھهقىقىي ئهھۋالىنى
دۇنيادىن يوشۇرۇپ، «غايهت زور تهھدىت پهيدا قىلدى» دهپ ئهيىبلىدى ۋه خىتاي ھۆكۈمىتىدىن قهتئىي ھېساب

ئالىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
   «دۇنيا مىقياسىدا نهچچه يۈز مىڭلىغان، ئامېرىكادا نهچچه ئوڭ مىڭلىغان ئادهم ھاياتىدىن ئايرىلدى.
پرىزدېنت ترامپنىڭ بۇ ھهقتىكى مهيدانى تولىمۇ ئېنىق: بىز جاۋابكارالردىن ھېساب ئالىمىز ۋه بۇنى

ئۆزىمىنىڭ ۋاقىت ئورۇنالشتۇرۇشىغا كۆره ئورۇنالشتۇرىمىز» دېدى پومپىيو ئامېرىكا رادىيو شىركىتىگه.
دهسلهپته، ئهركىن سىدىق ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىنىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنى تاجسىمان ۋىرۇس سهۋهبلىك
تهنقىدلهشلىرى تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئېچىنىشلىق قىسمىتىگه قارىتالىشى

مۇمكىن، دهپ ئويلىغانىدى. 
   «مهن تاجسىمان ۋىرۇس سهۋهبلىك، جاھان ئهھلى خىتاي رېجىمىنىڭ قانچىلىك رهزىل ۋه سهمىمىيهتسىز
ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ يېتىشى؛ شۇنداقال بىزنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغان ۋهھشىيلىكلىرى

ھهققىدىكى سۆزلىرىمىزگه ئىشىنىشكه باشاليدۇ، دهپ ئويلىغانىدىم» دهيدۇ ئهركىن سىدىق.
   دۇنيا سهھىيه تهشكىالتى ۋه بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى تۇتقۇندىكى ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن تاجسىمان
ۋىرۇس خهۋپى ھهققىده ھېچنهرسه دېمىدى. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئهمهلدارلىرىمۇ دۆلهت تاراتقۇلىرىدا
تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى يامراش ئهھۋالى ھهققىدىكى ئهندىشىلهرگه رهددىيه بېرىپ،

خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋىرۇسقا قارشى خىزمهتلىرىنى ھهدهپ كۆپتۈرۈپ داۋراڭ قىلدى.
   لېكىن، سابىق تۇتقۇنالرنىڭ ئېيتىشىچه، شهرقىي تۈركىستاندىكى يۈزلىگهن جازا الگېرلىرى تۇتقۇنالر بىلهن
تىقما – تىقما بولۇپ كهتكهن، مهينهتچىلىك ۋه تىل – ھاقارهت، خورلۇقالرغا تولغانىكهن. خىتايدىكى
ئىشلهپچىقىرىش ئۈنۈمى تاجسىمان ۋىرۇس سهۋهبلىك تۆۋهنلهپ كهتكهچكه، ئهركىن سىدىق ۋه چهتئهلدىكى
باشقا ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرالرنىڭ يۇقۇملىنىش خهۋپىگه قارىماستىن، ئاشۇ ئهمگهك بوشلۇقىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن

ئىشلىتىلىشىدىن ئهندىشهلهنمهكته.
  بۇالرنىڭ ئهندىشىسى توغرا چىققاندهك تۇرىدۇ. چۈنكى، يېقىندا شهرقىي تۈركىستاندىن ئاشكارىالنغان
ھۆكۈمهت ھۆججىتىگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر تۇتقۇنالرنىڭ جازا الگېرلىرىدىن «قويۇپ
بېرىلىپ»، خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالرغا يۆتكهلگهن. بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا، خىتايدا تاجسىمان ۋىرۇس
ۋاباسى ئهڭ يۇقىرى چهككه چىققاندا، خىتاي دۆلهت تاراتقۇلىرى يۈزلىگهن (ئۇيغۇر) ئىشچىالرنىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىن خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهلگهنلىكىنى خهۋهر قىلغان.
  ئالدىنقى ئايدا (2020 – يىلى تۆتىنچى ئاي)، ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى
دېيىلىدىغان بىر ئاقىلالر ئامبىرى ئېالن قىلغان دوكالت (مهزكۇر دوكالت ژۇرنىلىرىمىزغا ئالدىنقى ساندىن
باشالپ ئۇالپ بېسىلماقتا)قا كۆره، 2017 – يىلىدىن باشالپ، «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» دهيدىغان سىياسهت
ئاستىدا، 80 مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى كهمىده 27 زاۋۇتقا مهجبۇرىي ئهمگهك قىلىشقا
يۆتكهلگهن. مهزكۇر دوكالتقا كۆره، بۇ زاۋۇتالر ئالما، نايك، BMW، سامسۇڭ، سونى ۋه ۋولكسۋاگېن قاتارلىق

داڭلىق ماركىالر ئۈچۈن مهھسۇالتالرنى ئىشلهپچىقىرىدۇ. 
   تهتقىقاتچى ئادرىيان زېنز «بىز ھازىر، بولۇپمۇ تاجسىمان ۋىرۇس پهيدا بولغاندىن بېرى شهرقىي تۈركىستاندا

نېمه ئىش بولۇۋاتقانلىقىنى بىلمهيمىز» دېدى.
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   «شهرقىي تۈركىستاننىڭ قاتتىق كونترول قىلىنىدىغان، بېكىك مۇھىتى، ساقچى تىزگىنى ۋه كۈچلۈك
نازارهت ئاپپاراتى سهۋهبلىك، بۇ يهرده ئىجتىمائىي مۇساپىنى ساقالش نىسبهتهن ئاسان. ئهمما، شۇنىسى
روشهنكى، جازا الگېرلىرىنىڭ ياكى تىقما - تىقما زاۋۇتالرنىڭ ئىچىده، ئىجتىمائىي مۇساپه دهيدىغان نهرسه
مهۋجۇت ئهمهس. شۇڭا، (ۋابا ھهققىدىكى) ئهھۋالنىڭ قانداقلىقىغا بىر نهرسه دېيىش قىيىن» دهيدۇ ئادرىيان

زېنز.
   ھالبۇكى، تاجسىمان ۋىرۇس يامراپ بىر قانچه ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، ئهركىن سىدىق بۇ ۋابانىڭ خىتاينىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇش سىياسىتىنى ئۆزگهرتىشىگه تۈرتكه بولۇشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزدى.
  «كىشىلهر ئۇيغۇرالر توغرىسىدا گهپ قىلماس بولدى. تاراتقۇالردىكى پۈتۈن خهۋهرلهر تاجسىمان ۋىرۇس
توغرىسىدا بولۇۋاتىدۇ. بۇ ئىش ئادهمنىڭ كۆڭلىنى تولىمۇ يېرىم قىلىدۇ. ھازىر ھېچكىمنىڭ كارى بولمىغاچقا،
خىتاي قىلغۇلۇقنى ئاشكارا قىلىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقىنى ئىنسانىيلىققا زىت. بىز ئۇالرغا ئوخشىمىغان
بىر ئىرقتىن بولغانلىقىمىز ئۈچۈنال، ئۇالر پۈتۈن بىر مىللهتنى يوقىتىۋهتمهكچى بولۇۋاتىدۇ» دهيدۇ ئهركىن

سىدىق.
   ھازىر خىتاينىڭ ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى ئۇيغۇرالر ئىككى خىل تهھدىتكه دۇچ كېلىۋاتىدۇ: بىرى،
ھۆكۈمهت يېتهكچىلىكىدىكى باستۇرۇش؛ يهنه بىرى، ئهجهللىك تاجسىمان ۋىرۇس ۋاباسى. ھازىر ئهركىن
سىدىق ھېچكىمنىڭ ئۇيغۇرالرنى بۇ ئىككى تهھدىتتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشىدىن ئۈمىد

كۈتمهيدۇ.
  «ھازىر، مهن ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلگهن قىسمهت داۋاملىشىدىغاندهك ھېس قىلىۋاتىمهن، لېكىن مهن

كۈرهشنى توختاتمايمهن» دهيدۇ ئهركىن سىدىق.
 

 

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋهر قارا قۇرۇم تهرجىمه قىلدى
 

 
 

ئهسلى مهنبه:
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تارىخ ۋه بىز

1944 ~ 1949 – يىللىرىدىكى سوۋېت
ئارخىپلىرى ۋه شهرقىي تۈركىستان

جهمىل ھهسهنلى
   يېڭىدىن ئاشكارىالنغان سوۋېت ئارخىپلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي ۋه ئىچكى ئاسىيا تارىخىدىكى

ھالقىلىق مهزگىلده شهرقىي تۈركىستانغا قاراتقان سىياسىتىنى ئايدىڭالشتۇرۇشىمىزغا ياردهم بېرىدۇ.
  نۇرغۇن يىلالردىن بېرى، رۇسىيه، خىتاي ۋه غهربتىكى تهتقىقاتچىالر سوۋېتنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ
شىمالىدا يۈز بهرگهن ۋه 1944 ~ 1949 - يىللىرىدا مۇستهقىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان شهرقىي تۈركىستان
جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا تۈرتكه بولغان ئىنقىالبقا قايسى دهرىجىده قول تىققانلىقى توغرىسىدا تاالش –
تارتىش قىلىپ كهلدى. يېڭىدىن ئاشكارىالنغان سوۋېت ئارخىپلىرى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۇشۇ مهزگىلدىكى
شهرقىي تۈركىستانغا قاراتقان سىياسىتىنى ئايدىڭالشتۇرۇشىمىزغا ياردهم بېرىدۇ. بۇ مهنبهلهر مېنىڭ 2015 –
Синьцзян в орбите советской политики : Сталин и мусульманское» ،يىلى نهشىر قىلىنغان
движение в Восточном Туркестане : 1931-1949 : монография» دېگهن رۇسچه كىتابىمدا تهھلىل
قىلىنغان. بۇنىڭدىن سىرت، مهن نۇرغۇن ھۆججهتلهرنىڭ كۆپهيتىلگهن نۇسخىسىنى «ۋىلسون مهركىزىنىڭ
ئېلېكترونلۇق ئارخىپخانىسى»غا ئىئانه قىلغانىدىم، كېيىنچه بۇ ھۆججهتلهر ئېنگلىزچىغا تهرجىمه

قىلىنىپ، توردا تارقىتىلدى.
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   موسكۋا شهرقىي تۈركىستاننىڭ تهقدىرىگه ھهل قىلغۇچ تهسىر كۆرسهتكهن قارارىنى 1943 – يىلى
ئهتىيازدا، يهنى سوۋېت بىلهن گېرمانىيه ئارىسىدىكى قاتتىق ئۇرۇش ھېلىھهم داۋام قىلىۋاتقان مهزگىلده
چىقارغانىدى. 1943 – يىلى 5 – ئاينىڭ 4 – كۈنى، سوۋېت كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي
بيۇروسى «شىنجاڭ ھهققىده» ناملىق بىر يوشۇرۇن قارار ماقۇللىغان. مهزكۇر قاراردا «سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
(ئاتالمىش) <شىنجاڭ ھۆكۈمدارى> شېڭ شىسهيگه <چىدىغۇچىلىكى> قالمىغانلىقى، شۇ ۋهجىدىن يهرلىك
قوزغىالڭچى ئاممىنىڭ <شېڭ شىسهينىڭ مۇستهبىت ئىشغالچى سىياسىتىگه قارشى> كۈرىشىنى قوللىشى
كېرهكلىكى» ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 1945 – يىلى 6 – ئاينىڭ 22 – كۈنى، سوۋېت كومپارتىيهسى مهركىزىي
كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى قولالش توغرىسىدا يهنه بىر قارار
ماقۇللىغان. سوۋېت سىياسىي بيۇروسى بۇ قارار ئارقىلىق يهنه بىر قېتىم شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسگه
ئارىالشقان، ئهمما بۇ قېتىم ئۇالر ئىنقىالبچىالر بىلهن خىتاي ھۆكۈمىتى ئارىسىدا «ياراشتۇرغۇچىلىق»

قىلغان.
    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياراشتۇرغۇچىلىق قىلىشى بىلهن، شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىلهن خىتاي
ھۆكۈمىتى 1946 – يىلى 6 – ئاينىڭ 6 – كۈنى كېلىشىم ئىمزالىغان. ئهمما، ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمهيال سوۋېت
ئىتتىپاقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كېلىشىمگه ئهمهل قىلمايۋاتقانلىقىنى ھېس قىلغان ۋه 1947 – يىلى 2 –
ئايدا ۋه 9 – ئايدا ئىككى قېتىم، شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇرهككهپ ۋهزىيهتنى قايتىدىن تىزگىنلهشكه

ئۇرۇنغان.
    سوۋېت كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسى شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسىي، ھهربىي
ۋه ئىقتىسادىي تۇرمۇشىغا ۋه سوۋېت ئاالھىده قىسىملىرىنىڭ ۋه جازاالش ئورگانلىرىنىڭ شۇ مهزگىلدىكى
شهرقىي تۈركىستاندىكى خىزمهتلىرىگه ئاالقىدار ئاتمىشتىن كۆپرهك مهخپىي قارار ماقۇللىغان. بۇ پارتىيه
ھۆججهتلىرىنىڭ ئىچىده ئاالھىده قىممهتكه ئىگه بولغىنى سوۋېت كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى
سىياسىي بيۇروسى چهتئهل سىياسىتى بۆلۈمىنىڭ ھۆججهتلىرىدۇر. مهزكۇر ئورگان ئىدىئولوگىيهلىك
خاراكتېردىكى كۆرسهتمىلهر ۋه تهشكىللىك مېتود ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇستهقىللىق

ھهرىكهتلىرىنى قولاليدىغان دۆلهتلىك ۋه يهرلىك تارماقالرنى تهرهققىي قىلدۇرغان ۋه نازارهت قىلغان.
   سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 1944 – يىلىدىن 1949 – يىلىغىچه بولغان شهرقىي تۈركىستان سىياسىتىگه ئاالقىدار
ھۆججهتلىك مهنبهلىرىنىڭ كۆپىنچىسى رۇسىيه فېدېراتسىيهسىنىڭ دۆلهتلىك ئارخىپخانىسىدا، جوسېف
Lavrentii) نىڭ ۋه الۋرېنتى بېرىيا(Viacheslav Molotov) نىڭ، ۋىياشېسالۋ مولوتوف(Josef Stalin) سىتالىن
Beria)نىڭ مهخسۇس ھۆججهت خالتىسىدا ساقالنماقتا. بۇ ھۆججهتلهر ئاساسلىقى ئهسلهتمه
(Memorandum)، تهھلىل ھۆججهتلىرى، ئىچكى ئىشالر خهلق كومىسسىارلىقى ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكى خهلق
كومىسسارلىقىنىڭ رهھبهرلىرىنىڭ دوكالتلىرىدىن تهشكىل تاپىدۇ. بۇ خىل مهنبهلهر بىزنى شهرقىي
تۈركىستاندىكى ھادىسىلهرنى ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار سىياسهتلىرىدىكى

ئۆزگىرىشلهرنى توغرا تونۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ.
   رۇسىيه فېدېراتسىيهسىنىڭ موسكۋادىكى دۆلهتلىك ئارخىپخانىسىدا «شىنجاڭ، ئىران ئهزهربهيجانلىرى،
تۈركىيه، 1941 ~ 1943» ناملىق يهنه بىر توپالم بار. بۇ توپالمدىكى ھۆججهتلهرنىڭ كۆپىنچىسى نېفىت
ئېچىش، سوۋېت مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا قىلغان ئىلمىي زىيارهتلىرى، داۋاالش
مهركهزلىرى ھهرىكهتلىرى، شهرقىي تۈركىستان بىلهن بولغان سودا ۋه خهت – ئاالقه، شۇنداقال شهرقىي
تۈركىستاندىن سوۋېت تهۋهسىگه ئۆتكهنلهرگه پۇقرالىق ساالھىيىتى بېرىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان،

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستان سىياسىتىگه ئاالقىدار ھۆججهتلهردۇر.
  شهرقىي تۈركىستاننىڭ شىمالىدىكى ئىنقىالبىي ھهرىكهتكه ئاالقىدار مهخپىي ھۆججهتلهرنىڭ
كۆپىنچىسىمۇ يهنىال رۇسىيه فېدېراتسىيهسىنىڭ دۆلهتلىك ئارخىپخانىسى (GARF)دا ساقالنغان. 1944 –
يىلى 12 – ئايدا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى ئىشالر كومىسسارى الۋرېنتى بېرىيا بىر ئاالھىده ۋهزىپه
ئورگىنى قۇرۇشقا بۇيرۇق چۈشۈرگهن. مهزكۇر ئورگاننىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىسى  شهرقىي  تۈركىستان  مۇسۇلمان-
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لىرىنىڭ ئۆز دۆلىتىنى ئازاد قىلىش ھهرىكىتىگه يېتهكچىلىك قىلىش ۋه مهزكۇر ھهرىكهتنىڭ
ئىشتىراكچىلىرىنى بارلىق زۆرۈر ياردهملهر بىلهن تهمىنلهش ئىدى. سىتالىننىڭ تهستىقىدىن ئۆتكهندىن
كېيىن، مايور گېنېرال يېگناروف ۋه بىر گۇرۇپپا سوۋېت ئوفىتسېرلىرى ئىنقىالبچىالرنىڭ خىتاي ئارمىيهسىگه
قارشى ئۇرۇشلىرىنى تهشكىللهش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىلى ۋىاليىتىگه ئهۋهتىلگهن.
رۇسىيه فېدېراتسىيهسىنىڭ دۆلهتلىك ئارخىپخانىسىدا يهنه شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ رهئىس

جۇمھۇرى ئهلىخان تۆره شاكىرجاننىڭ سىتالىنغا يازغان بىر قانچه پارچه خېتىمۇ ساقالنغان.
   سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 1940 – يىلالردىكى شهرقىي تۈركىستاندىكى پائالىيهتلىرىگه ئاالقىدار باشقا مۇھىم
ئۇچۇرالر رۇسىيه فېدېراتسىيهسىنىڭ چهتئهل سىياسىتى ئارخىپخانىسىدا ساقالنغان. بۇ يهردىكى
ماتېرىيالالرنىڭ ئىچىده ئادهمنىڭ قىزىقىشىنى ھهممىدىن بهك قوزغايدىغىنى، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ چهتئهل
ئىشلىرى كومىسسارى ۋىياشېسالۋ مولوتوف، مۇئاۋىن چهتئهل ئىشلىرى مىنىستىرى سېرگېي لوزوۋىسكى
(Sergei Lozovskii)، تاشقى تىجارهت مىنىستىرى ئاناستاس مىكويان (Anastas Mikoian) ۋه باشقىالرنىڭ

توپالملىرىدىكى ماتېرىيالالردۇر. 
  رۇسىيه فېدېراتسىيهسىنىڭ پرىزدېنتىنىڭ ئارخىپخانىسىدىكى ماتېرىيالالر ئاناستاس مىكوياننىڭ
خىتايدىكى ئىچكى ئۇرۇش جهريانىدىكى مهخپىي ۋهزىپىسى، جۈملىدىن ئۇنىڭ ماۋ زېدوڭ ۋه خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ باشقا رهھبهرلىرى بىلهن بولغان سۆھبهتلىرىنى چۈشىنىش جهھهتته پايدىلىنىش
قىممىتىگه ئىگه. مىكوياننىڭ مۇشۇ مهزگىلدىكى خىتاي زىيارىتى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتايغا ۋه شهرقىي

تۈركىستانغا قاراتقان سىياسىتىنى چۈشىنىشىمىزگه ياردهم قىلىدۇ.
   ئهلۋهتته، (بۇ جهھهتتىكى) نۇرغۇن ماتېرىيالالر ھېلىھهم مهخپىي ساقالنغان بولغاچقا، تهتقىقاتچىالرنىڭ
ئۇالرغا ئېرىشىش ئىمكانىيىتى يوق. بولۇپمۇ سىياسىي بىيۇرو ئارخىپلىرىنىڭ ئىچىدىكى سىتالىن، مولوتوۋ،
بېرىيا، مالېنكوۋ (Malenkov)، مىكويان ۋه باشقىالرنىڭ ئاالھىده ھۆججهت خالتىلىرى تېخىمۇ شۇنداق.
فېدېرال بىخهتهرلىك ئورگىنىنىڭ ئارخىپخانىسى (سابىق NKGB ۋه KGB ئارخىپخانىلىرى)مۇ
ئېچىۋېتىلمىگهچكه، سوۋېت جاسۇسلۇق تهشكىالتلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى پائالىيهتلىرىگه

ئاالقىدار نۇرغۇن سوئالالر ھېلىھهم جاۋابسىز قالماقتا.
 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
 

مهنبه: 
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/soviet-archives-and-xinjiang-1944-1949
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ئۇيغۇرالر سېتىلماقتا
ۋىكىي شۈ شيۇجوڭ، دانىيېل كېيىۋ، دوكتور جېيمىس لېيبولد ، كېلسېي مۇنرو ، ناسان رۇسېر 

مىسىلىسىز ئويغىنىش



تاۋار ئورنىدا سېتىلىۋاتقان ئۇيغۇرالر (2)
 

شهرقىي تۈركىستاندىن ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پروگراممىسى
 

   خىتاينىڭ دۆلهت تاراتقۇلىرىدىن ۋه ھۆكۈمهتنىڭ رهسمىي ئۇقتۇرۇشلىرىدىن توپالنغان ئۇچۇرالر 2017 –
يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا سهكسهن مىڭدىن كۆپرهك ئۇيغۇرنىڭ ئهمگهكچى كۈچ سۈپىتىده
شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىغا يۆتكهلگهنلىكىنى كۆرسهتمهكته. مهركىزىمىز مهزكۇر يۆتكهش ئىشلىرىغا
ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى ئالتىنچى رهسىمده كۆرسىتىلگهندهك خهرىتىلهشتۈردى. رهسىمدىكى ئستىرېلكا قانچه
توم بولسا، شۇ ئىستىرېلكا باشالنغان نۇقتىدىكى ناھىيهدىن ئىستىرېلكا ئاياغالشقان نۇقتىدىكى زاۋۇتقا
يۆتكهلگهن كىشىنىڭ شۇنچه كۆپ ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. مهزكۇر رهسىم بۇ پروگراممىنىڭ ئهھۋالىنى
ئومۇمىيۈزلۈك كۆرسىتىپ بېرهلمىسىمۇ، ئۇنىڭ سالمىقى ۋه دائىرىسىنى چۈشىنىش ئىمكانىيتى بىلهن

تهمىنلهيدۇ (88).
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ئالتىنچى رهسىم: 2017 – يىلىدىن 2020 – يىلىغىچه خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهلگهن ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرى

مهنبه: ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى (شهرقىي تۈركىستاندىكى) يهرلىك تاراتقۇالرنىڭ
خهۋهرلىرى ۋه ھۆكۈمهتنىڭ رهسمىي ھۆججهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قاتارلىق سانلىق مهلۇماتالردىن پايدىلىنىپ تهييارلىغان.

   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئهمگهك كۈچى يۆتكهشكه ئاالقىدار رهسمىي ئۇچۇرلىرى شهرقىي تۈركىستاننىڭ
جهنۇبىدىن شىمالىغا يۆتكهش، شهرقىي تۈركىستاندىن خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهش ۋه شهرقىي
تۈركىستاندىكى   يهرلىك  زاۋۇتالرغا   يۆتكهشنى  ئۆز ئىچىگه  ئالىدۇ. شهرقىي  تۈركىستاندىكى   ئوخشىمىغان 
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ناھىيهلهردىن شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىغا يۆتكهلگهن ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ نىسبىتى شهرقىي
تۈركىستاندىن يۆتكهلگهن ئومۇمىي ئهمگهك كۈچىنىڭ ئون پىرسهنت (89)تىن ئهللىك پىرسهنت (90)كىچه

بولغان قىسمىنى ئىگىلهيدۇ.
   يېقىنقى يىلالردا، شهرقىي تۈركىستاندىن خىتاي ئۆلكىلىرىگه (ئهمگهك كۈچى) يۆتكهش سالمىقى ئىزچىل
ئېشىپ كهلدى. دۆلهت تاراتقۇلىرىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، 2017 – يىلى 20859 نهپهر «يېزىالردىكى ئېشىنچا
ئهمگهك كۈچلىرى» شهرقىي تۈركىستاندىن خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهلگهن (91). مهركىزىمىزنىڭ ئېالن
قىلىنغان ئۇچۇرالرنى تهھلىل قىلىشىدىن مهلۇم بولۇشىچه، 2018 – يىلى تهخمىنهن 28 مىڭ ئادهم (خىتاي

ئۆلكىلىرىگه) يۆتكهلگهن (92). 2019 – يىلى بۇ سان تهخمىنهن 32 مىڭغا چىققان (93).
   شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرىمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئهمگهكچى يۆتكهش ۋهزىپىسىنى ئاشۇرۇپ
ئورۇندىغانلىقىنى تهكرار خهۋهر قىلىپ كهلدى (94). 2017 – يىلىدىكى نىشان 20 مىڭ دهپ بېكىتىلگهن ۋه
تۆت پىرسهنت ئاشۇرۇپ ئورۇنالنغان (95). 2019 – يىلى نىشان 25 مىڭ بولۇپ، 25 پىرسهنت ئاشۇرۇپ

ئورۇندالغانلىقى خهۋهر قىلىنغان (96).
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يهتتىنچى رهسىم: 2005 – يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتىكى «شهرقىي تۈركىستاندىن ئهمگهك كۈچى يۆتكهش»كه
ئاالقىدار ئاچقۇچلۇق سۆزلهرنىڭ بهيدۇ ئىزدهش موتورىدىكى كۆرسىتىلگهن مىقدارى.

 
  مهركىزىمىز خىتاينىڭ ئىزدهش موتورى بهيدۇ (baidu)دىن ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پىالنىغا ئاالقىدار
ھالقىلىق سۆزلهرنى ئىزدىدى ۋه كۆرسىتىلگهن نهتىجىلهرنى تهھلىل قىلدى (97). يهتتىنچى رهسىمده
كۆرسىتىلگىنىدهك، 2014 – يىلى (شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاتالمىش «زوراۋان ئهسهبىيلىككه قاتتىق زهربه
بېرىش» ھهرىكىتى مۇشۇ يىلى باشالنغان)دىن باشالپ، بۇ سان ئىزچىل ئېشىپ كهلگهن ۋه 2017 – يىلى
ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش» باشالنغاندىن كېيىن، بۇ سان تېخىمۇ شىددهت بىلهن ئاشقان. بۇ ئهمگهك كۈچى
يۆتكهش پروگراممىسىنىڭ يېقىنقى يىلالردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي كۈنتهرتىپىدىكى ئورنىنىڭ

بارغانسېرى مۇھىملىشىۋاتقانلىقىنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك ئىپادىسىدۇر.

مهنبه: ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى.
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   سىياسىي جهھهتتىكى غىدىقالشتىن سىرت، ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرىنى «سېتىۋېلىش» ۋه «سېتىش»مۇ
يهرلىك ھۆكۈمهت ۋه دهلاللالرنى راۋۇرۇس پۇل تېپىۋېلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلغان. خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتىنىڭ 2018 – يىلىدىكى ئۇقتۇرۇشىدا، يېزىالردىكى ھهربىر «ئېشىنچا
ئهمگهك كۈچى» (98) شهرقىي تۈركىستاننىڭ يهنه بىر رايونىغا يۆتكىلىپ، شۇ يهرده تۇرغان ۋاقتى توققۇز
ئايدىن ئاشسا، تهشكىللىگۈچىگه يىگىرمه يۈهن (تهخمىنهن ئۈچ دولالر) مۇكاپات بېرىلىدىغانلىقى
ئېيتىلغان؛ ھالبۇكى، بۇ (ئاتالمىش ئېشىنچا) ئهمگهك كۈچلىرى شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىغا (خىتاي
ئۆلكىلىرىگه) يۆتكهلسه، مهزكۇر مىقدار بىراقال 15 ھهسسه كۆپهيتىلىپ، 300 يۈهن (تهخمىنهن 43.25
دولالر)گه چىقىدۇ (99). خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى (مهزكۇر ئاتالمىش «ئېشىنچا» ئهمگهك كۈچلىرىنى)
تاپشۇرۇۋالغۇچى زاۋۇتالرمۇ خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن مۇكاپاتلىنىدۇ. ئهگهر
مهزكۇر زاۋۇتالر ئۇيغۇر ئىشچىالر بىلهن بىر يىللىق توختام تۈزۈشسه 1000 يۈهن، ئۈچ يىللىق توختام تۈزۈشسه
5000 يۈهن مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ (100). ھالبۇكى، 2018 – يىلى شهرقىي تۈركىستاننىڭ مهركىزى

ئۈرۈمچىدىكى قانۇندا بېكىتىلگهن ئهڭ تۆۋهن مائاش 1620 يۈهن (تهخمىنهن 232 دولالر) ئىدى (101).
  

51

سهككىزىنچى رهسىم: چىڭداۋ دېسهي بېزهكچىلىك شىركىتىنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىنى شهرقىي تۈركىستاندىن كهلگهن، ھۆكۈمهت
ئىگىدارچىلىقىدىكى ئۇيغۇر ئىشچىالر بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئېالنى.

ئهسكهرتىش: مهزكۇر ئېالنغا ئهنئهنىۋى كىيىم كىيىپ، ئۇسۇل ئويناۋاتقان ئىككى ئۇيغۇرنىڭ كارتون ئوبرازى قىستۇرۇلغان.
مهنبه: چىڭداۋ دېسهي ئادهم كۈچى بايلىقى تورىدىكى ئېالن، خىتايچىدىن ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنىستىتۇتى تهرجىمه قىلدى.
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  يېقىنقى يىلالردا، «ھۆكۈمهت ئىگىدارچىلىقىدىكى ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرى»نىڭ ئېالنلىرىمۇ تورالردا
كۆرۈلۈشكه باشلىدى. 2019 – يىلى ئىككىنچى ئايدا، چىڭداۋدىكى بىر شىركهت قولىدا، خىتاينىڭ ئون
ئۆلكىسىگه يۆتكىلىدىغان «ھۆكۈمهت يېتهكچىلىك قىلىدىغان، ئىقتىدارلىق، بىخهتهر ۋه ئىشهنچىلىك»

نۇرغۇن ئۇيغۇر ئىشچى بارلىقى توغرىسىدا ئېالن چىقارغان (102).
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توققۇزىنچى رهسىم: «يېرىم ھهربىيچه تۈزۈمده باشقۇرۇلىدىغان» ياش ئۇيغۇر ئىشچىالر بىلهن تهمىنلهش ئېالنى.

مهنبه: بهيدۇ ئادهم كۈچى بايلىقى مۇنبىرىنىڭ 2019 – يىلى 11 – ئاينىڭ 27 – كۈنىدىكى «1000 نهپهر ئاز سانلىق مىللهت، توردا زاكاس
قىلىنىشنى كۈتۈپ تۇرماقتا» ماۋزۇلۇق ئېالنى، خىتايچىدىن ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنىستىتۇتى تهرجىمه قىلدى.
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   يهنه بىر يېڭى ئېالندا 16 ياشتىن 18 ياشقىچه بولغان 1000 نهپهر ئۇيغۇر ئىشچى بىلهن تهمىنلىنىدىغانلى-
قى تىلغا ئېلىنغان. ئېالندا «شىنجاڭلىق ئىشچىالرنىڭ ئهۋزهللىكلىرى تۆۋهندىكىچه: ئۇالر يېرىم ھهربىيچه
تۈزۈمده باشقۇرۇلىدۇ، جاپاغا چىدايدۇ، ئۆز ئالدىغا كېتىپ قالمايدۇ، ئهڭ تۆۋهن بولغاندا يۈز ئىشچى زاكاس
قىالاليسىز!» دېيىلگهن. مهزكۇر ئېالندا يهنه «زاۋۇتالر <شىنجاڭ> نوپۇسلۇق ساقچىالردىن (بۇ ئىشچىالرنى
نازارهت قىلىش ئۈچۈن) زاۋۇتتا يېتىپ – قوپۇپ ئىشلهپ بېرىشىنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. ئىشچىالر بىر يىللىق

توختام ئىمزالىنىپ 15 كۈن ئىچىده زاۋۇتقا تاپشۇرۇلىدۇ» دېيىلگهن (توققۇزىنچى رهسىم).
 

 
ئىككىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتى: «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»دىن مهجبۇرىي ئهمگهككه

سېلىنىشقىچه
   پاكىتالر شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»نى «پۈتكۈزگهن» تۇتقۇنالرنىڭ
بىۋاسىته خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالرغا يۆتكىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسهتمهكته. بۇ خىل ئهھۋالدا، ئۇالرنىڭ

مهزكۇر ئهمگهك تهقسىماتىنى ئۆزى خاالپ تاللىغان بولۇشى ئېھتىمالدىن تولىمۇ يىراق.
   خاۋيۈهنپېڭ كىيىمچىلىك چهكلىك شىركىتى ھهم شهرقىي تۈركىستاندىكى (2018 – يىلى قۇرۇلغان)
ھهمراھ زاۋۇتى (103)، ھهم ئۇيغۇر ئىشچىالرنى مهزكۇر شىركهتنىڭ باش شىتابى جايالشقان ئهنخۇي
ئۆلكىسىگه ئېكسپورت قىلىش ئارقىلىق ئاتالمىش «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» پروگراممىسىغا ئىشتراك
قىلغان. خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ تور بېتىده ئۇالرنىڭ ئىتالىيه ۋه كورىيهدىكى فىال (Fila) شىركىتى ۋه
گېرمانىيهدىكى تهنتهربىيه كىيىملىرى شىركهتلىرىدىن ئادىداس (Adidas)، پۇما (Puma)، شۇنداقال نايك

شىركىتى بىلهن ئىستراتېگىيهلىك ھهمكارلىقى بارلىقى تىلغا ئېلىنغان (104). 

ئونىنچى رهسىم: پهيزىۋات كهسپىي مهكتىپىنىڭ 2018 – يىلى بىرىنچى ئايدىكى سۈنئىي ھهمراھتىن تارتىلغان سۈرىتى. رهسىمدىكى
ئاپلېسىنرهڭده سىزىپ قويۇلغان نۇقتىالر 2017 – يىلىدىن باشالپ يېڭىدىن سېلىنغان بىخهتهرلىك مۇئهسسهسهلىرىدۇر.

ئهسكهرتىش: بىر قانچه ياتاق ۋه «ئوقۇتۇش» بىنالىرى باشقا سىياسىي تهربىيهلهش (مېڭه يۇيۇش) مهركهزلىرىدىكىگه ئوخشاش تامامهن قورشالغان ۋه
باشقا بىناالردىن ئايرىۋېتىلگهن. بۇنىڭدىن سىرت، قورشالغان رايوننىڭ ئىچىگه يېڭىدىن بهش كىچىك ئىسكىالت سېلىنغان.

مهنبه: ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى.
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11 – رهسىم: خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيهسىدىكى زاۋۇتىنىڭ سۈنئىي ھهمراھتىن تارتىلغا
كۆرۈنۈشى.

   خاۋيۈهنپېڭ شىركىتى 2018 – يىلى 2 – ئايدا ئۆزىنىڭ ئهنخۇيدىكى زاۋۇتىغا شهرقىي تۈركىستاندىن 63
ئىشچى ئهكهلگهن ۋه ئاخىرىدا جهمئىي 500 ئىشچى ئېلىشنى پىالنلىغان (105). ھۆكۈمهتنىڭ خهۋىرىگه كۆره،
ئهكېلىنگهن ئىشچىالرنىڭ ھهممىسى بىردهك پهيزىۋات ناھىيهسىدىكى ئوتتۇرا دهرىجىلىك كهسپىي مهكتهپنى

«پۈتكۈزگهن»لهردۇر (106).
   ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ سۈنئىي ھهمراھتىن تارتىلغان سۈرهتلهر ۋه
ئورگان ھۆججهتلىرىنى تهھلىل قىلىشىدىن مهلۇم بولۇشىچه، بۇ «مهكتهپ» 2017 – يىلىدىن بۇيان «قايتا
تهربىيهلهش الگېرى» قىلىپ ئىشلىتىلگهن. مهكتهپنىڭ كۆلىمى چوڭايتىلىپ، يېڭى ياتاق بىناسى ۋه
ئىسكىالتالر سېلىنغان. شۇنداقال، بىخهتهر «ھهربىيچه باشقۇرۇش» ئۇسۇلى ئارقىلىق زور بىخهتهرلىك

تهدبىرلىرى قوللىنىلغان (ئونىنچى رهسىمگه قارالسۇن) (107).
  ئادىداس شىركىتىنىڭ بىر باياناتچىسى ئۆزلىرىنىڭ خاۋيۈهنپېڭ شىركىتى بىلهن ئاكتىپ مۇناسىۋىتى
يوقلۇقىنى، مهزكۇر شىركهتنىڭ تور بېتىدىكى ئېالندا ئادىداس ماركىسىنىڭ ئىشلىتىلگهنلىكىنى تېخىمۇ

ئىچكىرىلهپ تهكشۈرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
   ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ ئهنخۇي ئۆلكىسىگه يۆتكىلىشى گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى تهرىپىدىن تهشكىللهن-
گهن «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» پروجېكتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، بۇ خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاننىڭ قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيهسىده كۈچلۈك بىخهتهرلىك تهدبىرلىرى قوللىنىلغان بىر زاۋۇت

قۇرۇشىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ (108) (11 – رهسىمگه قارالسۇن).

ئهسكهرتىش: بۇ زاۋۇت توسۇقالر بىلهن پۈتۈنلهي قورشىۋېتىلگهن ۋه ئىچىده يهنه ئايرىم قورشىۋېتىلگهن ياتاق بىنالىرى بار. مهزكۇر زاۋۇتتا يهنه بىر
قانچىلىغان قاراۋۇلخانىالرمۇ بار.

مهنبه: ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى.
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) يېقىندا خىتاي دۆلهت تاراتقۇسىنىڭ زىيارىتىنى    خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ دىرېكتورى زېڭ يىفا (
قوبۇل قىلغاندا، خىتاي ئۆلكىلىرىدىن، ھهتتا چهتئهللهردىن ياش ئىشچى تېپىش قىيىن بولغانلىقى ئۈچۈن،
ئۆزىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا زاۋۇت قۇرغانلىقىنى ئېيتىپ، «گهرچه چاۋشىيهنلىك ئىشچىالر ساپالىق
بولسىمۇ، مېنىڭ چهتئهللىك ئىشچىالرغا پۇل خهجلىگۈم كهلمىدى، شۇڭا ئاخىرىدا <شىنجاڭ>نى تاللىدىم»

دېگهن (109).
  خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى زاۋۇتىنىڭ ئالدى تهرىپىده ئادىداسنىڭ يوغان ئېالن
تاختىسى بار (13 – رهسىمگه قارالسۇن) بولۇپ، مهزكۇر زاۋۇت ئۈچ مېتىر ئېگىزلىكتىكى توسۇقالر بىلهن
قورشالغان. زاۋۇتنىڭ ئىككى كىرىش ئېغىزىدا قاراۋۇلخانا بار، بۇنىڭدىن سىرت يهنه كهمىده بهش قاراۋۇلخانا
زاۋۇتنىڭ قالغان قىسمىنىڭ بىخهتهرلىكىنى نازارهت قىلىدۇ. خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ ئهنخۇيدىكى

زاۋۇتىدىمۇ ئاشۇنداق بىخهتهرلىك مۇئهسسهسهلىرى بار – يوقلۇقى مهلۇم ئهمهس.
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12 – رهسىم: خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرى

مهنبه: ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى. تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ ئۇچۇرلىرى ئۈچۈن
قوشۇمچىگه قاراڭ.
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ئۈچىنچى مهخسۇس تېما تهتقىقاتى: «ئالما» مهھسۇالتلىرىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىده «قايتا
تهربىيهلىنىۋاتقان» ئۇيغۇرالر

 
   2017 – يىلى 12 – ئايدا، ئالما شىركىتىنىڭ باش ئىجرائىيه ئهمهلدارى تىم كۇك (Tim Cook) ئۆزىنىڭ ھۆددىگهرلىرىدىن بىرى
) نى زىيارهت قىلدى ۋه ئۆزىنىڭ بولغان ئوۋفېيگۇاڭ تېخنىكا پاي چهكلىك شىركىتى (110) (
ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىنىڭ گۇاڭجوۋدىكى زاۋۇتىدا چۈشكهن سۈرىتىنى خىتاينىڭ ئىجتىمائىي ئاالقه سۇپىسى ۋېيبو (Weibo)دا ئېالن قىلدى

.(111)
   ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتى ئايفون 8 ۋه ئايفون X تېلېفونلىرىنىڭ ئالدى كامېراسىنى ئىشلهپچىقىرىدۇ (112).
مهزكۇر شىركهت ئۆزىنىڭ تور بېتىده يهنه خۇاۋېي، لېنېۋو ۋه سامسۇڭالرنى ئۆز ئىچىگ ئالغان باشقا داڭلىق
ماركىلىق تېلېفونالر ئۈچۈنمۇ كامېرا بۆلىكى ۋه سېزىمچان ئېكران زاپچاسلىرىنى ئىشلهپچىقىرىدىغانلىقىنى

ئېيتقان (113).
   تىم كۇكنىڭ زىيارىتىدىن ئىلگىرى، يهنى 2017 – يىلى 4 – ئاينىڭ 28 – كۈنىدىن 5 – ئاينىڭ 1 – كۈنىگىچه،
700 نهپهر ئۇيغۇر خوتهن ۋىاليىتىنىڭ لوپ ناھىيهسىدىن ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىنىڭ جياڭشى ئۆلكىسىنىڭ

نهنچاڭ شهھىرىدىكى باشقا بىر زاۋۇتىدا ئىشلهشكه يۆتكهلگهن (114).
   مهزكۇر دوكالتتا بايان قىلىنغۇسى باشقا ئهمگهك كۈچى يۆتكهش ھهرىكهتلىرىگه ئوخشاشال، ئۇيغۇرالرنى
جياڭشى ئۆلكىسىگه يۆتكهش ئىشىمۇ يۈكسهك دهرىجىده سىياسىيالشتۇرۇلغان بولۇپ، شهرقىي تۈركىستاندا
چىقىدىغان بىر گېزىتته، (ئۇيغۇر) ئىشىچىالرنىڭ «ئىدىيهسىنى تهدرىجىي ئۆزگهرتىشى» ۋه «پارتىيهنىڭ
غهمخورلۇقىنى چۈشىنىدىغان، پارتىيهگه تهشهككۈر ئېيتىدىغان، مۇقىملىققا ھهسسه قوشىدىغان، زامانىۋى،
الياقهتلىك ياشالر»غا ئايلىنىشى ئۈمىد قىلىنىدىغانلىقى يېزىلغان (115). ئۇالر جياڭشىغا يېتىپ بارغاندىن
كېيىن، لوپ ناھىيهسىدىن ئهۋهتىلگهن، «سىياسىي جهھهتته ئىشهنچىلىك»، ھهم خىتايچه، ھهم ئۇيغۇرچىنى

بىلىدىغان نازارهتچىلهر تهرىپىدىن باشقۇرۇلغان (116).
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13 – رهسىم: خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ قهشقهردىكى زاۋۇتى.

مهنبه: خاۋيۈهنپېڭ شىركىتىنىڭ تور بېتى.
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  ھازىر ئۆچۈرۈۋېتىلگهن بىر خهۋهرگه كۆره (117)، تىم كۇك ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىگه قىلغان زىيارىتى
جهريانىدا شىركهتنىڭ «ئىشچى – خىزمهتچىلىرىگه ئىنسانىي مۇئامىله قىلغانلىقى»نى ماختىغان ۋه
ئىشچىالرنىڭ شىركهتته ئىلگىرىلهش پۇرسىتىگه ئېرىشكهنلىكىنى، خۇشال ياشاۋاتقانلىقىنى

مۇئهييهنلهشتۈرگهن (118).
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14 – رهسىم: تىم كۇكنىڭ 2017 – يىلى 12 - ئايدا ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىنىڭ گۇاڭجوۋدىكى زاۋۇتىدا چۈشكهن سۈرىتىنى يوللىغان
مىكرو بىلوگ يازمىسى.

X تىم كۇكنىڭ خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇسىدا ئېالن قىلىنغان مهزكۇر يازمىسىدا شۇنداق دېيىلگهن «ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتى ئايفون 8 ۋه ئايفون
تېلېفونلىرىنىڭ ئالدى كامېراسىنى ئىشلهپچىقىرىش جهريانىدا كىشىنى ھهيرهتته قالدۇرغۇدهك زىل ماھارىتىنى ئىشقا سېلىپتۇ، يېقىندىن ئۆگىنىش
> (پېدىگهن) دهيلى! (خىتايالردا رهسىمگه چۈشكهنده چىشىنى چىقىرىپ كۈلگهندهك كۆرۈنۈش ئۈچۈن، پۇرسىتىگه ئېرىشتىم، بىرلىكته <

» دهپ توۋالش بىر مهزگىل مودا بولغان، ت)». »
مهنبه: ئىنتېرنېت
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15 – رهسىم: ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرى

مهنبه: ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى. تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ ئۇچۇرلىرى ئۈچۈن
قوشۇمچىگه قاراڭ.

   شۇنىڭدىن بهش ئاي كېيىن، يهنى 2017 – يىلى 10 – ئايدا، شهرقىي تۈركىستاننىڭ خوتهن ۋىاليىتىدىكى

يهرلىك ھۆكۈمهت ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتى بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۇالرغا يهنه 1300 ئىشچى ئهۋهتىشنى ئۈمىد

قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان (119). 2017 – يىلى 12 – ئاينىڭ 12 – كۈنى، ئۆزىنىڭ ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىده

ئىشلهيدىغانلىقىنى ئېيتقان بىر ئۇيغۇر، مهزكۇر شىركهتنىڭ جياڭشىدىكى زاۋۇتىدا مىڭدىن ئارتۇق

ئۇيغۇرنىڭ ئىشلهۋاتقانلىقىنى ئېيتقان (120).

 

  شۇنىڭدىن بهش ئاي كېيىن، يهنى 2017 – يىلى 10 – ئايدا، شهرقىي تۈركىستاننىڭ خوتهن ۋىاليىتىدىكى

يهرلىك ھۆكۈمهت ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتى بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۇالرغا يهنه 1300 ئىشچى ئهۋهتىشنى ئۈمىد

قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان (119). 2017 – يىلى 12 – ئاينىڭ 12 – كۈنى، ئۆزىنىڭ ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىده

ئىشلهيدىغانلىقىنى ئېيتقان بىر ئۇيغۇر، مهزكۇر شىركهتنىڭ جياڭشىدىكى زاۋۇتىدا مىڭدىن ئارتۇق

ئۇيغۇرنىڭ ئىشلهۋاتقانلىقىنى ئېيتقان (120).

  ئالما شىركىتى ۋه ئۇنىڭ تهمىنلىگۈچىلىرى ئۈچۈن زاپچاس ئىشلهپچىقىرىۋاتقان خىتاي شىركهتلىرىنىڭ

ئىچىده ئۇيغۇرالرنى ئىشلىتىۋاتقىنى يالغۇز ئوۋفېيگۇاڭ شىركىتىال ئهمهس.

  دوكالتىمىزدا ئالما شىركىتىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىدىكى (ئۇيغۇرالر مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان)

زاۋۇتتىن يهنه ئۈچى جهزملهشتۈرۈلدى.
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   يهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ 2019 – يىلى توققۇزىنچى ئايدىكى بىر ھۆججىتىده، شهرقىي تۈركىستانلىق 560

ئىشچىنىڭ خېنهن ئۆلكىسىدىكى زاۋۇتالردا ئىشلىتىلىش ئۈچۈن يۆتكهلگهنلىكى، بۇ زاۋۇتالرنىڭ ئارىسىدا

) زاۋۇتىنىڭ جېڭجوۋ شۆبىسىمۇ بارلىقى ئېيتىلغان (121). فۇشىكاڭ تهيۋهننىڭ شىركىتى فۇشىكاڭ (

بولۇپ، دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ توختاملىق ئېلېكتىرون مهھسۇالتلىرى ئىشلهپچىقارغۇچىدۇر. مهزكۇر شىركهت

ئالما، دېل ۋه سونى قاتارلىق داڭلىق شىركهتلهر ئۈچۈن مهھسۇالت ئىشلهپچىقىرىدۇ (122). ئېيتىلىشىچه،

شىركهتنىڭ جېڭجوۋدىكى زاۋۇتى دۇنيادىكى ئايفونالرنىڭ يېرىمىنى ئىشلهپچىقىرىدىغان بولۇپ، شۇ ۋهجىدىن

جېڭجوۋ شهھىرىمۇ «ئايفون شهھىرى» دهپ ئاتىلىدۇ (123).

   فۇشىكاڭنىڭ جېڭجوۋدىكى زاۋۇتىدا ئۇيغۇرالرنىڭ قانداق مۇئامىلىگه ئۇچراۋاتقانلىقى نامهلۇم. ئهمما،

نيۇيوركتىكى خىتايدىكى ئهمگهك ئهھۋالىنى كۆزىتىش ئورگىنىنىڭ 2019 – يىلى 9 – ئايدىكى دوكالتىغا كۆره،

فۇشىكاڭنىڭ جېڭجوۋدىكى زاۋۇتىدىكى ئىشچىالر − ئۇيغۇر ئىشچىالرمۇ شۇنىڭ ئىچىده − ھهرئايدا ئاز

دېگهنده 100 سائهت ئىسمېنا قوشۇپ ئىشلهيدىكهن (124). ئۆتكهن ئون يىلدا، فۇشىكاڭنىڭ ئوبرازى

ئىشچىالرغا زۇلۇم قىلغانلىقى ھهققىدىكى شىكايهت ۋه ئىشچىالرنىڭ ئۆلۈۋېلىش ۋهقهلىرى – يېقىندا ئۇالرنىڭ

جېڭجوۋدىكى زاۋۇتىدا يهنه ئۆلۈۋېلىش ۋهقهسى كۆرۈلگهن − سهۋهبلىك ئىزچىل خۇنۈكلىشىپ كهلدى (125).

مهزكۇر شىركهت يهنه «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» پىالنىنىڭ ئاكتىپ ئىشتىراكچىلىرىدىندۇر (126).
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16 – رهسىم: ئۇيغۇر ئىشچىالر خۇبېي يىخوڭ سىپتا ئىشلهپچىقىرىش چهكلىك شىركىتىگه يېتىپ بېرىش ئالدىدا.

خۇبېي يىخوڭ سىپتا ئىشلهپچىقىرىش چهكلىك شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىشچىلىرى شهرقىي تۈركىستان بىلهن خۇبېينىڭ شيهننىڭ شهھىرى ئارىسىدا
ئالماشماقتا. بۇ رهسىم 2018 – يىلى 5 – ئايدا خۇبېي ئۆلكىسىنىڭ مهركىزى ۋۇخهن شهھىرىدىكى ۋۇچاڭ ۋوگزالىنىڭ سىرتىدا تارتىلغان.      

 مهنبه: تور.
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   2018 – يىلى 5 – ئاينىڭ 17 – كۈنى، 105 ئۇيغۇر ئىشچى شهرقىي تۈركىستاننىڭ كېرىيه ناھىيهسىدىن

خۇبېي ئۆلكىسىنىڭ شيهننىڭ شهھىرىدىكى خۇبېي يىخوڭ سىپتا ئىشلهپچىقىرىش چهكلىك شىركىتىگه

يۆتكهلدى (127). ئۇيغۇر ئىشچىالر يېتىپ بارغاندىن كېيىن، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك بىر

ئهمهلدارى بۇ شىركهتنىڭ زاۋۇتىنى زىيارهت قىلدى. ۋه نۇتقىدا مۇنداق ئۈچ نۇقتىنى ئوتتۇرىغا قويدى: ئىشچىالر

كومپارتىيهگه تهشهككۈر ئېيتىشى ۋه تېزدىن (يېڭى مۇھىتقا) سىڭىپ كىرىشى، باشقۇرغۇچىالر نازارهتنى ۋه

ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيهسىنى كۈچهيتىشى كېرهك (128). 

   خۇبېي يىخوڭ شىركىتى ئارقا چىراغ ۋه باتارىيه قېپى ياسايدۇ (129). ئۇ دوڭگۈهن شهھىرىدىكى يىدوڭ

ئېلېكترون چهكلىك شىركىتىنىڭ تارماق شىركىتى بولۇپ، مهزكۇر شىركهتنىڭ تور بېكىتىده، ئاخىرقى

خېرىدارىنىڭ ئالما ۋه خۇاۋېي شىركهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقى ئېيتىلغان (130). خۇبېي يىخوڭ ياكى

ئۇنىڭ ھهمراھ شىركىتى ئالما شىركىتىنىڭ تهمىنلىگۈچىلهر تىزىملىكىده بولمىسىمۇ، خۇبېي يىخوڭ

AirPods شىركىتىنىڭ تور بېتىدىكى خېرىدارالر تىزىملىكىگه ئالما شىركىتى ئۈچۈن بىۋاسىته

ئىشلهپچىقىرىدىغان گېئىر شىركىتى (GoerTek)مۇ يېزىلغان (131).
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17 – رهسىم: خۇبېي يىخوڭ شىركىتىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرى.

مهنبه: ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتىنىڭ خهلقئارالىق تور سىياسىتى مهركىزى. تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ ئۇچۇرلىرى ئۈچۈن
قوشۇمچىگه قاراڭ.
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   2017 – يىلى، ئالما شىركىتىنىڭ تهمىنلىگۈچىلىرى ئۈچۈن زاپچاس ئىشلهپچىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتقان

يهنه بىر ئېلېكترون شىركىتى  − خېفېي خهنبو يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى ماتېرىيالالر شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن

باش دىرېكتورىنىڭ ئېيتىشىچه، بۇ شىركهت خوتهن ھۆكۈمىتى بىلهن كهلگۈسى ئۈچ يىلدا ھهريىلى 1000

ئۇيغۇر ئىشچىنى ئىشقا قوبۇل قىلىش ھهققىده توختامالشقان (132). شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا خوتهن ۋىاليىتىنىڭ

گۇما ناھىيهسىدىن 500 دىن ئارتۇق ئادهم خهنبو يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى ماتېرىيالالر شىركىتىنىڭ خېفېي

شهھىرىدىكى زاۋۇتىغا ئاپىرىلغان (133).

    2018 – يىلى، گۇما ناھىيهسىدىن 544 ئۇيغۇر خهنبو يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى ماتېرىيالالر شىركىتىنىڭ

ئوخشاشال خېفېي شهھىرىگه جايالشقان تارماق شىركىتى − فۇيىڭ فوتوئېلېكتىرىك چهكلىك شىركىتىگه

ئهكېلىنگهن. خىتاي دۆلهت تاراتقۇسىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئاينۇر مهمهتيۈسۈپ ئىسىملىك بىر قىز بۇ زاۋۇتتا

ئۆزىنىڭ خىتايچىسىنى ۋه خىزمهت ئىنتىزامىنى ياخشىلىغان، شۇنداقال ھهركۈنى مۇنچىغا چۈشۈشنى

ئۆگىنىپ، بۇنىڭ «سهمهرىسى» سۈپىتىده، «چاچلىرى ئىلگىرىكىدىن بهك يهلپۈنۈپ تۇرىدىغان» بولۇپ

كهتكهن. خهۋهرگه كۆره، ئۇ «خۇددى شى جۇشىنىڭ ئېيتقىنىدهك، بهخت ھهرزامان تىرىشىش ئارقىلىق قولغا

كېلىدۇ» دېگهن (135).
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مهنبه: خىتاي خهلق گېزىتى تورىنىڭ 2019 – يىلى 8 – ئاينىڭ 6 – كۈنىدىكى «ئۇيغۇر قىزى ئاپىسىنىڭ كاتتا ئارزۇسىنى رېئاللىقا ئايالندۇردى»
ماۋزۇلۇق خهۋهر.

18 – رهسىم: ئاينۇر مهمهتيۈسۈپنىڭ ئهنخۇي ئۆلكىسىنىڭ خېفېي شهھىرىدىكى خهنبو يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى ماتېرىيالالر شىركىتىده
ئىشتىن سىرتقى خىتاي تىلى دهرسىگه قاتنىشىۋاتقان كۆرۈنۈشى.
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   خهنبو يۇقىرى تېخنىكىلىق يېڭى ماتېرىيالالر شىركىتىنىڭ 2018 – يىلىدىكى يىللىق دوكالتىغا كۆره،

ئۇالرنىڭ ئاساسلىق مهھسۇالتلىرى تهكشى ئېكران، يهنى نۇرغۇن ئهقلىيفون، پهد (Tablet) ۋه كومپيۇتېرالردا

ئىشلىتىلىدىغان LCD ۋه OLED ئېكرانى ئىكهن. مهزكۇر شىركهت ئۆز كىرىمىنىڭ 79.19 پىرسهنتىنىڭ باش

) پهن – تېخنىكا گۇرۇھى شىتابى بېيجىڭغا جايالشقان دۆلهت ھالقىغان شىركهت – جىڭدوڭفاڭ (

چهكلىك شىركىتىگه مهھسۇالت سېتىشتىن كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولۇپ، جىڭدوڭفاڭ دۇنيادىكى

ئېلېكترونلۇق ئېكران ئىشلهپچىقارغۇچى ئهڭ چوڭ شىركهتلهردىن بىرىدۇر. نۆۋهتته جىڭدوڭفاڭ خۇاۋېي

(137) نىڭ ئاساسلىق ئېكران تهمىنلىگۈچىسى بولۇپ، 2021 – يىلىغا بارغاندا ئالمىنىڭ ئىككىنچى چوڭ

OLED ئېكرانى تهمىنلىگۈچىسىگه ئايلىنىدىكهن (138). ھازىر ئالما شىركىتىنىڭ تهمىنلىگۈچىلهر

تىزىملىكىده جىڭدوڭفاڭ شىركىتى بار (139).

  خهنبو شىركىتىنىڭ تور بېتىده كۆرسىتىلىشىچه، ئۇنىڭ خېرىدارلىرى ياپونىيه كۆرسهتكۈچ ئېكران

شىركىتى (Japan Display Inc) ۋه LG شىركىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ (140). خهنبو شىركىتىنىڭ خىزمهتچى

قوبۇل قىلىش ئېالنى (141) ۋه خىتاي LCD ساھهسىنىڭ ئادرېس توپالنمىسى (142)دىمۇ خهنبو شىركىتىنىڭ

ئاخىرقى ئىستېمالچىسىنىڭ دېل، لېنېۋو، سامسۇڭ ۋه سونىغا ئوخشاش داڭدار شىركهتلهرنى، شۇنداقال

BMW، Jaguar، Land Rover، Mercedes-Benz ۋه  Volkswagenقاتارلىق ئاپتوموبىل شىركهتلىرىنىمۇ ئۆز

ئىچىگه ئالىدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن (19 – رهسىمگه قارالسۇن).
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19 – رهسىم: خهنبو شىركىتىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرى

 

( ئىزاھاتالر ئۈچۈن ئهسلى دوكالتنىڭ 45 -48 - بهتلىرىگه قارالسۇن )   ( داۋامى كېلهر ساندا)

https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
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  خهنا زۇبهرى خانىم نۆۋهتته ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئهڭ كۈچلۈك ھهرىكهت قىلىۋاتقان ئامېرىكالىق مۇسۇلمان-

الرنىڭ بىرى، مۇخبىر ۋه كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسىدۇر. ئۇ «Muslimmatters.org» تورىنىڭ باش

مۇھهررىرى، «ھهممه ئۈچۈن ئادالهت»  ( Justice for All) نامىدىكى كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتىنىڭ

ۋاشىڭتون مهسئۇلى. خېنا زۇبهرى خانىم بېرما ئاالھىده ئارمىيىسىنىڭ روھىنگا مۇسۇلمانلىرى ئۈستىدىن

يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ئاتالنغان. شۇنداقال، كهشمىر مۇسۇلمانلىرىنى

قولالش ھهرىكىتىگىمۇ ئاكتىپ ئاۋاز قوشقان. خهنا ۋاشىڭتوندىكى «muslimlink» گېزىتىنىڭ كهسپىي

مۇخبىرى بولۇپ ئىشلىگهن. «CNBC» ئاسىيا ۋه دۇنيا تېلۋېزىيه خهۋهرلىرىده مۇخبىر ۋه فىلىم ئىشلگۈچى

بولۇپ خىزمهت قىلغان.

  خهنا زۇبهرى دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا مۇسۇلمانالرغا قارشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي

قىرغىنچىلىققا ۋه زۇلۇمغا قارشى ئاكتىپلىق بىلهن ھهرىكهت قىلىۋاتقان ئوتيۈرهك ئىنقىالبچى، دېسهك

خاتاالشمايمىز. خهنا زۇبهرى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا قۇرغان جازا الگېرى مهسىلىسى خهلقئاراغا

ئاشكارا بولغاندىن بېرى، ئۇيغۇرالرنىڭ سېپىده تۇرۇپ تۈرلۈك پائالىيهتلهرگه ئىشتىراك قىلدى، بۇ ھهقته

ماقالىلهرنى يازدى. خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا نېمىلهرنى قىلىۋاتقانلىقى توغرۇلۇق نۇتۇق-لېكسىيهلهرنى سۆزلهپ،

دۇنيا جامائهتچىلىكىنى، جۈملىدىن ئىسالم دۇنياسىنى ئۇيغۇرالرنى قولالشقا، خىتايغا قارشى غهزهب-

نهپىرىتىنى ئىپادىلهشكه، خىتاينىڭ مېلىنى سېتىۋالماسلىققا چاقىردى. قابىلىيهتلىك مۇخبىر ۋه ئوتيۈرهك

ئاكتىۋىست خهنا زۇبهرىنىڭ روھىنگا، كهشمىر مۇسۇلمانلىرى بىلهن بىر قاتاردا، ئۇيغۇر پاجىئهسىگىمۇ

كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇرۇشى بولۇپمۇ دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھهقىقهتنى تونۇپ يېتىشىده مۇھىم رول

ئوينىدى.

    خهنا زۇبهرى خانىم 2019-يىلى رامزان ئېيىدا فىيسبۇكتا ئۇيغۇر پاجىئهسى توغرىسىدا دۇنيادىكى

مۇسۇلمانالرغا خىتاپ قىلىپ سۆزلىگهن نهق مهيدان تارقىتىش لېكسىيىسىدهئۇيغۇرالر ئۈچۈن ياش تۆكۈپ

تۇرۇپ مۇنۇالرنى تىلغا ئالغان: «خىتاي تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان شهرقىي تۈركىستانلىق ئۈچ مىليون

مۇسۇلمان قېرىندىشىمىز يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالندى. بۇنداق بىر ئهھۋالنى تهسهۋۋۇر قىلىشىمىز تولىمۇ

قىيىن. بىز بۇ مهسىله ھهققىده نېمىلهرنى قىالاليمىز؟ مهن بۇ ھهقته بىز قىالاليدىغان بىر نهچچه ئىشنى

تهشهببۇس قىلىمهن. بۇنىڭ بىرىنچىسى ۋه ئهڭ مۇھىمى، بىز خىتاي ئىشلهپچىقارغان مهھسۇالتالرنى

سېتىۋېلىشنى توختىتىشىمىز الزىم. مهيلى كارخانىچى بواليلى، مهيلى دۆلهت بواليلى، مهيلى يهككه شهخس

بواليلى، بىز چوقۇم خىتاي مهھسۇالتلىرىنى سېتىۋېلىشنى توختىتايلى. تاكى خىتاي بىزنىڭ ئاشۇ مۇسۇلمان

قېرىنداشلىرىمىزنى تۇتۇپ-سوالشنى توختاتقانغا قهدهر شۇنداق قىاليلى.

    بىز رامزاندا ئوقۇۋاتقان ھهدىسلهرنى مىسالغا ئااليلى. بىز ئىمام بۇخارىنىڭ ئهسهرلىرىنى ئوقۇيمىز. ئىمام

بۇخارى ئاشۇ دىياردىن چىققان شهخس. بۇ نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟ بۇ  ئاشۇ زېمىنالرغا ئىسالمنىڭ شۇنچه

بالدۇر يېتىپ بارغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ.

    خىتاي قۇرغان جازا الگېرلىرىغا سوالنغان كىشىلهرنىڭ سىلهرنىڭ ئاتا-ئاناڭالر، ئاكاڭالر، ئىنىڭالر، ئاچاڭالر،

سىڭلىڭالر، ھامماڭالر ياكى يېقىن دوستۇڭالر بولغاندىكى ھالىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭىڭالر! سوالنغانالر

بىزنىڭ مۇشۇ خىلدىكى يېقىنلىرىمىز بولغان بولسا، بىز قانداق بولۇپ كېتهتتۇق؟ ئۇيغۇرالردىن مهن

پاراڭالشقان بىرال ئادهم ئهمهس، مهن پاراڭالشقان ھهر بىر ئۇيغۇر ئۆز ئائىلىسىدىن، مهھهللىسىدىن،

تۇغقانلىرىدىن جازا الگېرلىرىغا سوالنغاالرنىڭ بارلىقىنى، ئۆزى تونۇيدىغانالر ئارىسىدىن جازا الگېرىغا

سوالنغانالرنىڭ ئونالپ، ھهتتا يۈزلهپ كىشى بارلىقىنى تىلغا ئېلىشىدۇ. بۇ بۈگۈنكى دهۋرىمىزدىكى تولىمۇ

ئېچىنىشلىق رېئاللىق. خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا زىيانكهشلىك

قىلىۋاتىدۇ. بىز ئۆزىمىزنى شهرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان بىر ئۇيغۇر ئايال سۈپىتىده تهسهۋۋۇر قىلىپ

باقساق… مېنىڭ يولدىشىم جازا الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگهن، مېنىڭ ئۆيۈمگه خۇداغا ئىشهنمهيدىغان، بىر

دىنسىز خىتاينى مېنىڭ … يولدىشىم سۈپىتىده ئۆيۈمگه ئهكىرىپ قويۇلۇشىنى …. ئون يهتته، ئون سهككىز

ياشالرغا كىرگهن  قىزىمنىڭ مهجبۇرىي  ھالدا  دىنسىز خىتايغا  خوتۇن  قىلىنىپ  بېرىۋېتىلىشىنى،  بولمىسا
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مېنىڭ  جازاال  الگېرىغا  سولىنىۋېتىلىدىغانلىقىمنى تهسهۋۋۇر  قىاليلى. بۇ  بىر  رېئاللىق، بۇ ئهمهلىيهتته يۈز

بېرىۋاتقان ئىش. شهرقىي تۈركىستاندا ياشايدىغان بىر ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىڭىز بىلهن، سىزنىڭ ھهممه

ئىبادهتلىرىڭىز چهكلهنگهن. ھهتتا، ئۆز ئۆيىڭىزده جىم ھالهتته سۈكۈتته تۇرۇشىڭىزمۇ ئۆيىڭىزگه قويۇلغان

نازارهتچىلهر تهرىپىدىن سوراققا تارتىلىدۇ. جىم تۇرۇپ قالسىڭىز سهن ئالالھنى ئهسلهۋاتامسهن، ناماز

ئوقۇۋاتامسهن دېگهندهك سوئالالرغا دۇچ كېلىسىز. سىزنىڭ ھهر بىرى ھهرىكىتىڭىز نازارهت ئاستىدا.

   خىتاي ھازىر دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ كۈچلهردىن بىرى. ئۇنىڭغا قانداقمۇ قارشى چىقااليمىز دهيدىغانالر بار.

بىز خىتايغا ئىمانىمىز ۋه ۋىجدانىمىز بىلهن قارشى چىقىمىز. بىز مۇسۇلمان دۇنياسى خىتاي ئىشلهپچىقارغان

تهسۋى، جهينامازالرنى سېتىۋالىمىز. خىتاي بولسا بىزنىڭ ئۇ يهردىكى قېرىنداشلىرىمىزغا قاتتىق زۇلۇم

قىلىۋاتىدۇ. بىز نېمىشقا ئۇالرنىڭ مهھسۇالتلىرىنى سېتىۋالغۇدهكمىز؟ بىز خىتاينىڭ مېلىنى

سېتىۋالماسلىقىز كېرهكلىكىنى ئۆزىمىز بىلهنال چهكلهپ قويماي، باشقىالرغىمۇ بۇنى بىلدۈرىشىمىز الزىم.

ئۇيغۇرالر توغرىسىدىكى رهسىم، ماقاله ئۇلىنىشلىرىنى ھهمبهھرلهپ قويۇپ، بۇ ھهقتىكى تېمىالرنىڭ ئاستىغا

ئىنكاس يېزىپ قويۇپ، مهن قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمنى قىلدىم دهپ قاراپ ئولتۇرسىڭىز بولمايدۇ.

قىلىدىغان ئىش كۆپ. ئهگهر سىز مۇسۇلمان ئۆلكىسىده ياشاۋاتقان بولسىڭىز، ئۆز دۆلىتىڭىزدىكى رهھبهرلهر

ئۇيغۇر كىرزىسى توغرۇلۇق سۆز قىلىشنى رهت قىلسا، ئۇالر بىزنىڭ مهنپهئهتىمىزگه ۋه ئارزۇ-

ئىستهكلىرىمىزگه ۋهكىللىك قىلمىسا، ئۇ ھالدا بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز ۋهكىللىك قىلىمىز. ھهر بىرىمىز ئۆز

ئالدىمىزغا خىتاينىڭ مېلىنى سېتىۋېلىشتىن يىراق تۇرساق بولىدۇ.

   مېنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتا-ئانىسى، تاغىسى ياكى قېرىنداشلىرى جازا الگېرلىرىغا سوالنغان دوستلىرىم بار.

ئۇ يهردىكى قېرىنداشلىرىمىز ئاۋازىنى چىقىرالمايدۇ. بىز ئۇنداق ئهمهس. بىز خىتايغا قارشى ئاۋازىمىزنى

چىقىراالش ئهۋزهللىكىگه ئىگه. بىز ئۇالر ئۈچۈن ئاۋازىمىزنى چىقىرىشىمىز كېرهك. نهچچه مىليون مۇسۇلمان

قېرىندىشىمىزنىڭ ئالالھنى ئىنكار قىلىدىغان دىنسىز ھۆكۈمهت تهرىپىدىن جازا الگېرلىرىغا سوالپ

قويۇلغانلىقىنى ئاڭالپ، كۆرۈپ، ھېچ ئىش قىلماستىن ئولتۇرالمايمىز…»

 

 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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زاك دوفمان

توغرا تهپهككۇر ئۇسۇلى ۋه ماھارىتىنى يېتىلدۈرۈش

 

  بىز ھېس قىلىش – قىلماسلىقىمىزدىن قهتئىينهزهر، ھهركۈنى يۈزلهپ قارار چىقىرىمىز، شۇ مهنىدىن

ئېيتقاندا ھهممىمىز تهنقىدىي تهپهككۇرچىالرمىز.

  بىز ھهر قېتىم تالالشلىرىمىزنى دهڭسىگىنىمىزده، قايسى ئىشنىڭ مهسئۇلىيىتىنىڭ تېخىمۇ ئېغىر

ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلغىنىمىزدا ياكى قىلمىشلىرىمىزنىڭ كۆرۈلگۈسى تهسىرى ھهققىده ئويالنغىنىمىزدا،

تهنقىدىي تهپهككۇردىن پايدىلىنىمىز. ئهمما، تهتقىقاتالردا كۆرسىتىلگىنىدهك، بىز بۇ ئىشنى (تهنقىدىي

تهپهككۇر قىلىشنى) ھهرۋاقىت قامالشتۇرۇپ كېتهلمهيمىز. ھالبۇكى، بارغانسېرى كۆپلىگهن خوجايىنالر

ئۆزلىرىنىڭ خىزمهت ئىزدهش ئېالنلىرىدا «تهنقىدىي تهپهككۇر»نى خىزمهتچىلهر ھازىرلىشى كېرهك بولغان

زۆرۈر ئىقتىدارالر قاتارىغا تىزماقتا.

 

تهنقىدىي تهپهككۇر دېگهن نېمه؟
   تهنقىدىي تهپهككۇر ئۇچۇر، تهجرىبه، كۆزىتىش ۋه ئهقلىي تهپهككۇر قاتارلىقالرنى پۇختا ۋه ئۇستىلىق بىلهن،

قارارلىرىڭىز، ھهرىكىتىڭىز ۋه نۇقتىئىينهزىرىڭىزنى يېتهكلهش ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇش ئىقتىدارىدۇر.

تهنقىدىي تهپهككۇر قىالالش ئۈچۈن تهپهككۇرىڭىزنىڭ ھهربىر باسقۇچىغا جانلىق ھالدا سوئال قويۇشىڭىز

كېرهك بولىدۇ.

تهنقىدىي تهپهككۇر ئىقتىدارىنى كۈچهيتىش
  مۇئهييهن تهنقىدىي تهپهككۇر ئىقتىدارىڭىزنى تهرهققىي قىلدۇرۇشتىن ئىلگىرى، مۇۋاپىق تهپهككۇر

ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، مۇۋهپپهقىيىتىڭىزگه ئاساس سېلىڭ.

   بۇ جهھهتته، ئورۇنباسار اليىھه ۋه تهجرىبه خاراكتېرلىك ئىدىيه ھهققىده ئىزدىنىشنى خاالش ۋه ئۇنىڭغا

قادىر بولۇش تولىمۇ مۇھىم. سىز «ئهگهر مۇنداق بولۇپ قالسىچۇ؟» دېگهن شهكىلده تهپهككۇر قىلىپ، مۇۋاپىق

تالالشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، نهزهرىيهڭىزنى تهكشۈرهلهمسىز؟ ئهگهر بۇنداق قىاللمىسىڭىز، سىز ئىدىيه ۋه

تالالشالرنى بهك بالدۇرال ئوتتۇرىغا قويۇۋېلىپ، ئۆزىڭىز دۇچ كهلگهن ئهھۋال ھهققىدىكى ئهڭ ياخشى چارىنى

قولدىن بېرىپ قويۇشىڭىز مۇمكىن. 

   ئهگهر سىز ئۆزىڭىزنىڭ «نهزهر دائىرىسى تار» ئادهم بولۇپ قېلىشىغا يول قويسىڭىز، مۇھىم ئۇچۇرالرنى

نهزهردىن ساقىت قىلىپ سالىسىز. شۇڭا، رېئاللىق ۋه يۈزلىنىشلهرگه قارىتا «زامانىۋى» بولۇشقا تىرىشىڭ. 

  ھېسسىياتتىن بهكرهك مهنتىقىنى تهكىتلهشمۇ ئىنتايىن مۇھىم. ھېسسىيات ئادهمنى ھهرىكهتكه

كهلتۈرۈشته مۇھىم بولسىمۇ، لېكىن ئۇ دائىم سىزنىڭ يېنىكلىك بىلهن ناباب ئىش قىلىپ قويۇشىڭىزغا

سهۋهب بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ھېسسىياتىڭىزنى تىزگىنلهشكه تىرىشىڭ ۋه ھۆكۈملىرىڭىزده ئېھتىياتچان

بولۇڭ. بىر يهكۈننىڭ «رېئاللىق» ياكى ئهمهسلىكىنى بىلىۋېلىڭ. «شۇنداق بولۇشى مۇمكىن» دېگهن

تىپتىكى يهكۈنلهر (پاكىتتىن بهكرهك) پهرهزنى ئاساس قىلغان بولغاچقا. ئىچكىرىلهپ دهلىللىنىشكه موھتاج.

 

 كۆرسهتمه:
   تهنقىدىي تهپهككۇر يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن زۆرۈر ئۇسۇلالرنىڭ بىرى «ئهقلىي يهكۈن شوتىسى»دۇر.

   بهزى ھالقىلىق تهنقىدىي تهپهككۇر ماھارهتلىرى:

تهنقىدىي تهپهككۇر ماھارىتىنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن، زېھنىڭىزنى تۆۋهندىكىلهرگه مهركهزلهشتۈرۈڭ:

1. ئۇچۇر توپالش: قولىڭىزدىكى ۋهزىپىگه ئاالقىدار دهپ قارىغان ئۇچۇرالرنى ئىمكانقهدهر سىستېمىلىق ھالدا

توپالپ چىقىڭ.

2. كۆزىتىش: سىز ئۇچۇرالر دۆۋىسىدىن تهپسىالتالرنى تېپىپ چىقىشقا ھېرس بولۇشىڭىز كېرهك. 
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3. يهكۈن چىقىرىش: سىز چوقۇم ئهقلىي يهكۈن چىقىرىشقا ماھىر بولۇشىڭىز ۋه مهنتىقىگه تايىنىپ مۇۋاپىق

تالالشنى ئوتتۇرىغا قويۇشىڭىز كېرهك.

4. مۇۋاپىقالشتۇرۇش: بۇ (يىغىنچاقالش ئۇسۇلى، ئومۇمىيلىقتىن جۈزئىي خۇالسه چىقىرىش ۋه قىياس قاتارلىق)

ئهقلىي يهكۈن ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىپ، پهرهزنىڭ توغرا – خاتالىقىغا ۋه ئۇنىڭ قىممىتىگه ھۆكۈم قىلىشنى

كۆرسىتىدۇ. 

5. ئهسلهش: پات – پات قارارىڭىز ياكى مهسىلىڭىزنىڭ تهپسىالتلىرىدىن چېكىنىپ چىقىپ، ئىشنىڭ

ئومۇمىي كۆرۈنۈشىگه نهزهر سېلىڭ. كۆزىتىش ۋه تهجرىبىڭىزدىن نېمىلهرنى ئۆگهنگهنلىكىڭىز ھهققىده

ئويلىنىڭ. 

6. ئىجادچانلىق: ئىجادىي تهپهككۇر بىلهن سوغۇق مهنتىقىنىڭ ئارىسىنى تهڭشهپ تۇرۇڭ.

7. تۈرگه ئايرىش ۋه رهتكه تۇرغۇزۇش: ئىش ياكى ئىدىيهلهرنى خاراكتېرىگه كۆره گۇرۇپپىالپ، رهتكه تۇرغۇزۇپ،

كېرهكلىك ئۇچۇرالرنى سۈزۈۋېلىڭ. 

8. سېلىشتۇرۇش: ئىشالرنىڭ بىر – بىرىگه قانچىلىك ئوخشايدىغانلىقى ياكى بىر – بىرىدىن قانچىلىك

پهرقلىنىدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئهڭ مۇۋاپىقىنى تاللىۋېلىڭ.

9. سهۋهب – نهتىجه مۇناسىۋىتىنى تهھلىل قىلىش: بىر ھهرىكهتكه تۈرتكه بولغان سهۋهبنىڭ شۇ ئىشنىڭ

نهتىجىسىگه قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى تهھلىل قىلىڭ.

10. بىرىكتۈرۈش: توپلىغان ئۇچۇرلىرىڭىزنى بىرلهشتۈرۈپ، كۆرۈلۈشى مۇمكىن بولغان يېڭى نهتىجىلهرنى

بايقاڭ.

11. چىقارماقچى بولغان قارارىڭىزنى باھاالپ كۆرۈڭ.

12. دهرىجىگه تۇرغۇزۇش: ئىش ياكى ئهھۋالنىڭ مۇھىملىق دهرىجىسىنى بهلگىلهپ، ئۇنى تېگىشلىك جايىغا

قويۇش ئىنتايىن زۆرۈر.

 

ئنگلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى
 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_95.htm
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   مهركىزىي ئاسىيا يايلىقىنىڭ قهھرىتان سوغۇقى ۋه قۇرغان ھاۋاسى مهزكۇر رايوننى تهتقىق قىلغۇچىالر ئۈچۈن

پايدىلىق ئامىلدۇر. بۇ خىل ھاۋارايى ھهممه نهرسىنى، جۈملىدىن نهچچه ئهسىرلهر ئىلگىرى موڭغۇلىيهنىڭ ئورخۇن

ۋادىسىدىكى الۋا ئېقىمىدا ئۆسكهن دهرهخلهرنى «توڭلىتىپ، قۇرغاقالشتۇرۇپ» ساقاليدۇ. 2018 – يىلى 3 - ئايدا ئېالن

قىلىنغان (دهرهخلهرنىڭ) يىل ھالقىسى خاتىرىسىگه ئاالقىدار تهتقىقات نهتىجىسىده كۆرسىتىلىشىچه، بۇ قهدىمىي

دهل – دهرهخلهردىن ئۆتمۈشته يهتمىش يىلغا يېقىن داۋامالشقان بىر قۇرغاقچىلىقنىڭ يۈز بهرگهنلىكى مهلۇم بولغان.

مىالدى 783 – يىلىدىن 850 – يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا يۈر بهرگهن بۇ قۇرغاقچىلىق 1700 يىللىق تارىخقا ئىگه بۇ

يايالقتا يۈز بهرگهن ئهڭ ئۇزاققا سوزۇلغان قۇرغاقچىلىقتۇر.

    نهچچه ئون يىلغا سوزۇلغان قۇرغاقچىلىق ئورخۇن ۋادىسىدىكى ئاتالر ئوزۇقلىنىدىغان ئوت – چۆپلهرنىڭ نۇرغۇنىنى

ۋهيران قىلىۋهتكهن بولۇشى مۇمكىن. لېكىن شۇ دهۋردىكى ھۆكۈمران يايالق مهدهنىيىتىنىڭ ساھىبى، «ئۇيغۇر» دهپ

ئاتىلىدىغان كۆچمهن تۈركىي قهۋم ئاللىقانداق چارىلهرنى قوللىنىپ، 60 يىلغىچه بۇ قۇرغاقچىلىقتىن ئامان قالغان. بۇ

1930 – يىلالردا ئامېرىكانىڭ ئوتتۇرا قىسىملىرىنى ۋهيران قىلىۋهتكهن قۇم بورىنى داۋامالشقان ۋاقىتنىڭ يهتته

ھهسسىسىگه توغرا كېلىدىغان بىر مهزگىل ئىدى.

   يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان تهتقىقاتنىڭ ساھىبلىرى شۇ قۇرغاقچىلىق يىلالردىن ھازىرغىچه ساقلىنىپ قالغان

خىتايچه ۋه ئۇيغۇرچه ماتېرىيالالرغا ئاساسلىنىپ، «ئۇيغۇرالر ئىگىلىكىنى كۆپ خىلالشتۇرۇش ۋه خهلقئارالىق

دىپلوماتىيهدىن پايدىلىنىپ ئىقتىسادنى كۈچهيتىش ئارقىلىق (شۇ قېتىمقى ئۇزاققا سوزۇلغان قۇرغاقچىلىقتىن) ئامان

قالغان» دېگهن خۇالسىنى چىقارغان.

  ئۇيغۇرالر شۇ قېتىملىق قۇرغاقچىلىقتا باشقا يايالق ئېمپىرىيهلىرىگه ئوخشاش قوشنا ئهللهرنى تاالن – تاراج

قىلىشنىڭ   ئورنىغا،  ئۆزلىرىنىڭ  يىپهك  يولىدىكى  ئهۋزهل  ئورنىدىن  پايدىالنغان  ۋه  ئىقتىسادىنى  ئىسالھ  قىلغان.

69

ياۋرو – ئاسىيا يايالق ئېمپىرىيهسى نهچچه ئون يىلغا
سوزۇلغان قۇرغاقچىلىققا قانداق تاقابىل تۇرغان؟

موڭغۇلالر ياۋرو – ئاسىيا يايلىقىنى قولغا كىرگۈزۈشتىن ئهسىرلهر مۇقهددهم، ئۇيغۇر ئېمپىرىيهسىنىڭ
ئاتلىق كۆچمهنلىرى ناھايىتى زېرهك تىجارهت ئۇسۇلى ۋه ئانچه مۇمكىن بولمايدىغان ئىتتىپاقنى

ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئارقىلىق بۇ مىسلىسىز قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرغانىدى.

دىئانا كروۋ

تارىخ ۋه بىز

ئۇيغۇرالر    9- سان



70

   ئۇيغۇرالرنىڭ نىسبهتهن تىنچ سىياسىتى ئۇالرنىڭ تهلتۆكۈس ھاالكىتىنى كىشىنى ھهيران قالدۇرغىدهك

دهرىجىده ئۇزاق مۇددهت ئارقىغا سۈرگهن. «ئۇالر چېمپىيونالر ئىدى» دهيدۇ غهربىي ۋىرجىنىيا

ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى تهبىئهت جۇغراپىيهشۇناسى ۋه يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان تهتقىقات دوكالتىنىڭ

.(Amy Hessl) ئاپتورلىرىدىن بىرى بولغان ئېيمى ھېسل

   ھېسل «مهزكۇر تهتقىقات نهتىجىسى ئوتتۇرىغا چىقىشتىن ئىلگىرى، ھېچكىم ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ قهدهر ئېغىر

قۇرغاقچىلىققا ئۇچراپ باققانلىقىنى بىلمهيتتى. بۇ تونۇش تارىخچىالرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي، سىياسىي

ۋه ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيهلىرىنى ئىزاھالش ئۇسۇلىنى ئۆزگهرتىشى مۇمكىن» دهيدۇ.

  ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ جهنۇبىدىكى خىتاي خانلىقى بىلهن توقۇنۇشۇشنىڭ ئورنىغا، ئۇالر بىلهنمۇ يهنى

خىتايدىكى تاڭ سۇاللىسى بىلهن ئۇزاققا سوزۇلغان، ئهمما ئانچه مۇستهھكهم بولمىغان ئىتتىپاق تۈزگهن. بۇ

يايالق ئېمپىرىيهلىرىنىڭ تارىخىدا ئىنتايىن كهم ئۇچرايدىغان ئۇتۇق ئىدى. ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ئېھتىياجدىن

ئارتۇق ئاتلىرىنى خىتاينىڭ يىپهكلىرىگه تېگىشكهن. ئاندىن ئۇالر شۇ يىپهكلهر ئارقىلىق ئۆزىنىڭ غهربىدىكى

مۇنبهت تۇپراقالردىكى تىجارهتچى ئىتتىپاقداشلىرى بىلهن سودا قىلغان.

   «ئۇالرنىڭ قىممهتلىك ۋه تهڭدىشى يوق مهھسۇالت (سهرخىل ئاتالر)قا ئىگه ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت رېئاللىق

ئۇالرنىڭ قۇرغاقچىلىق مهزگىلىدىمۇ ئىقتىسادىنى چېكىنىشتىن ساقالپ قېلىشىغا ياردهم قىلغان بولۇشى

مۇمكىن» دهيدۇ مهزكۇر تهتقىقات دوكالتىنىڭ يېتهكچى ئاپتورى، يېڭى جېرسىدىكى پىرىنسىتون يۇقىرى

.(Nicola Di Cosmo) دهرىجىلىك تهتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ تارىخچىسى نىكوال دى كوسمو

   ئۇيغۇرالرنىڭ تاڭ سۇاللىسى بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشى ئۇالرنى باشقا يايالق ئېمپىرىيهلىرىدىن ئايرىپ تۇرغان

بىردىنبىر ئاالھىدىلىك ئهمهس. «ئۇالر يايالقتا دۆلهت ئىداره قىلىش ئۇسۇلىنىڭ ھهقىقىي ئىجادچىلىرىدۇر.

ئۇيغۇرالر تۇنجى بولۇپ (يايالقتا) ھهقىقىي چوڭ، ئاساسلىق شهھهرلهرنى بهرپا قىلغان ئىنسانالردۇر» دهيدۇ

Joshua) مهزكۇر تهتىقاتقا قاتناشمىغان، ئابېردىن ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى مهنزىره ئارخېئولوگى جوشۇا رۇئايت

.(Wright

   ئۇيغۇرالر كهم دېگهنده دائىم تۇرىدىغان قهلئه شهھهردىن ئۈچنى بىنا قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىده كۆلىمى

20 كۋادرات كىلومېتىر كېلىدىغان پايتهخت شهھهرمۇ بار ئىدى. بۇ شهھهرلهر يىپهك يولىدىكى مۇھىم سودا

تۈگۈنلىرى ئىدى.

   ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ خىل ئىسالھاتلىرى ئۇشبۇ يايالق ئېمپىرىيهسىنىڭ شۇ يهرده زاۋال تېپىشىنى توسۇپ قالغان

ئامىلالردىن بىرى ئىدى. ئارخېئولوگىيهلىك پاكىتالر ئۇيغۇرالرنىڭ شۇ قېتىملىق قۇرغاقچىلىق مهزگىلىده

دېھقانچىلىق قىلىشنى سىناپ باققان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسهتمهكته، بۇ قارىماققا ئۇالرنىڭ كۆچمهن

چارۋىچىلىق تۇرمۇش شهكلىگه زىتتهك كۆرۈنىدۇ.

   پېنسىلۋانىيه شىتات ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى، مهزكۇر تهتقىقاتقا قاتناشمىغان ئارخېئولوگ سىتېفانى كرهبچىرى

(Stefani Crabtree) ئۇيغۇرالرنىڭ قۇرغاقچىلىق مهزگىلىده سودا ۋه دىپلوماتىيهدىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنى

ساقالپ قالغانلىقىدىن ھهيران قالمىغان. مهزكۇر تهتقىقاتتىنمۇ مهلۇم بولغىنىدهك، «ئۆتمۈشته كىشىلهر بىر –

بىرىگه زور دهرىجىده باغالنغانىدى. ئۇالر ئىنتايىن مول ئىجتىمائىي ھاياتقا ۋه زور كۆلهملىك ئىجتىمائىي تورغا

ئىگه ئىدى» دهيدۇ ئۇ.

  كرهبچىرى يهنه شۇالرنى ئوتتۇرىغا قويدى: ئامېرىكانىڭ غهربىي جهنۇبىدىكى قهۋملهرمۇ (ئۆتمۈشته)

قۇرغاقچىلىق مهزگىللىرىده مهۋجۇت سودا تورىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنى ساقلىغان بولۇشى مۇمكىن. شۇنداقال

مهزكۇر سودا تورلىرى نهچچه مىڭ مىل ئۇزاقالرغا سوزۇلغانىدى. مهسىلهن، بۈگۈنكى يېڭى مېكسىكادىكى چاكو

كانيون (Chaco Canyon)دىن ئوتتۇرا ئهسىرگه تهۋه، ئىچىده شاكىالتنىڭ قالدۇقلىرى بار فارفور بۇيۇمالر

تېپىلدى. بۇ چاكونىڭ (شاكىالتنىڭ خام ماتېرىيالى چىقىدىغان) كاكائۇ پۇرچىقى  ئۆسىدىغان   تروپىك 

 بهلباغقىچه سوزۇلغان سودا تورىنىڭ بىر قىسمى  ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ  سودا  تورلىرى  ھۆلچىلىك مهز-
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گىللىرىدىمۇ مهۋجۇت بولغان بولۇشى مۇمكىن، ئهمما بۇ سودا پائالىيهتلىرىنىڭ (ئاساسلىقى قۇرغاقچىلىق

مهزگىلىدىكى) ئاشلىق قىسلىقىنى يېڭىشكه ياردىمى تهگكهن بولۇش ئېھىتماللىقى يۇقىرى. مهلۇم مهنىدىن

ئېيتقاندا، ئۇيغۇرالرنىڭ يايالقتىكى قۇرغاقچىلىققا قايتۇرغان ئىنكاسى ئايرىم ئهھۋال ئهمهس، بهلكى نورمال

ئهھۋال بولۇشى مۇمكىن.

   قۇرغاقچىلىق بىلهن ئۇزۇنغىچه تىركهشكهن ئۇيغۇر ئېمپىرىيهسى كېيىنچه خان جهمهتىدىكىلهرنىڭ قانلىق

ئىچكى توقۇنۇشلىرى ۋه شىمالدىكى قىرغىزالرنىڭ پاراكهندىچىلىكىگه ئۇچرىغان. مىالدى 839 ~ 840 –

يىلىدىكى پهۋقۇلئادده سوغۇق قىش، قىرغىزالرنىڭ تاجاۋۇزى، سىياسىي مۇقىمسىزلىق، شۇنداقال ئۇزاققا

سوزۇلغان قۇرغاقچىلىقنىڭ سالغان زىيانلىرى قوشۇلۇپ، ئۇيغۇر ئېمپىرىيهسى مىالدى 840 – يىلى يىقىلغان.

  «ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىدىن شۇ نهرسه مهلۇمكى، ئۇالر قۇرغاقچىلىق سهۋهبلىك كېڭهيمىچىلىك ياكى

تاجاۋۇزچىلىق قىلمىغان. لېكىن، بۇ ئاخىرىدا ئىنتايىن كۆپ كىشىنىڭ سهرگهردان بولۇشىغا سهۋهب بولغان»

دهيدۇ ھېسل. ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى تارىم ئويمانلىقىغا، يهنى بۈگۈنكى شهرقىي تۈركىستانغا كېلىپ

جايالشقان، ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرى ھېلىھهم ئاشۇ يهرده ياشىماقتا.

   گهرچه (تارىخىي تهھلىللهرده) موڭغۇلالرنىڭ ئورنى بهكرهك تهكىتلهنسىمۇ، لېكىن ئۇيغۇرالر يىپهك يولىدىكى

ھالقىلىق قهۋم ئىدى. «بىز تارىخچى بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن، بۇ كۆچمهن چارۋىچى، يايالق قهۋمى

(ئۇيغۇرالر)نىڭ ئومۇمىي دۇنيا تارىخىدا تۇتقان ئورنىنىڭ نه قهدهر مۇھىملىقىنى، ئۇالرنىڭ غهربىي ئاسىيا،

ھهتتا ياۋروپا، خىتاي ئارىسىدىكى تىجارهت، ئاالقه ۋه كۈلتۈر ئالماشتۇرۇشنى قواليالشتۇرغان قهۋم ئىكهنلىكىنى

ياخشى يورۇتۇپ بېرهلمىدۇق. مهنچه بۇالر (ئۇيغۇرالر)نىڭ دۇنيا تارىخىدا ئوينىغان رولى پهۋقۇلئادده تۆۋهن

مۆلچهرلهپ قويۇلغان» دهيدۇ دى كوسمو.

 

 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى.
 

ئهسلى مهنبه:
https://www.sapiens.org/archaeology/uyghur-empire-drought/
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چىڭگىزخان دامولالم

بۈيۈك سىماالر



   چىڭگىز دامولالم 1906-يىلى  بۈگۈرنىڭ يېڭىسار  يېزىسىدا، مولال ھوشۇر دامولالم ھاج ئىسىملىك دىنىي زاتنىڭ

ئائىلىسىده دۇنياغا كهلگهن. ئۇنىڭ ئهسلى ئىسمى ئابدۇلئهزىز بولسىمۇ، خهلق ئارىسىدا «چىڭگىز دامولالم» دېگهن

نام بىلهن مهشھۇر بولغان. چىڭگىزخان دامولالم 20-ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ياشىغان تهسىرى ئهڭ كۈچلۈك،

ۋهتهنسۆيهر، مهرىپهتپهرۋهر ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ بىرىدۇر.

    ئابدۇلئهزىز چىڭگىز دامولالم دهسلهپكى دىنىي مهلۇماتىنى دادىسىدىن ئالغان. كېيىن بۈگۈر ۋه كۇچاالردا ئوقۇغان.

قهشقهر خانلىق مهدرىسىده بىر مهزگىل تۇرغان. كېيىن، يۇقىرىالپ ئ وقۇش ئىستىكىده دادىسىدىن رۇخسهت سوراپ،

1925-يىلى ھىندىستانغا بېرىپ، دىيوبهند مهدرىسىده بىر يېرىم يىل ئىلىم تهھسىل قىلغان.

    1926- يىلى ھىندىستاندىن ئايرىلىپ، پاراخوت بىلهن قاھىرهگه قاراپ يولغا چىققان. قاھىرىگه يېتىپ بارغاندىن

كېيىن، 1927 يىلى ئهزھهر ئالىي بىلىم يۇرتىغا ئوقۇشقا كىرگهن. ئهزھهرده يهتته يىل ئوقۇپ، 1934–يىلى ئىسالم

قانۇنشۇناسلىقى ۋه ئىسالم تارىخى ساھهسى بويىچه ئوقۇشىنى غهلىبىلىك تاماملىغان. ئهزھهر ئۇنىۋېرسىتېتىنى

پۈتتۈرگهندىن كېيىن، بىرىنچى فۇئاد ئۇنىۋېرسىتېتىدا (بۈگۈنكى قاھىره ئۇنىۋېرسىتېتى) ئوقۇپ، كېيىن مهزكۇر

ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇتقۇچى بولغان. «ألته شهر تركي علم نحو وصرف (ئالته شهھهر تۈركىي ئىلمى نهھۋى ۋهسهرف)»

ناملىق كىتاب ئۇنىڭ تۇنجى قېتىم يازغان ئىلمىي ئهسىرى بولۇپ، ئاپتور بۇ ئهسهرنى 1934 – يىلى ئوقۇش پۈتتۈرۈپال

يېزىشنى باشالپ، 1935 – يىلى قهشقهر شهھىرىده نهشىر قىلدۇرغان.

    ئابدۇلئهزىز چىڭگىزخان دامولالم مىسىرلىق مهشھۇر شهيخ ئهلى تهنتاۋى بىلهن ئوخشاش يىلالردا تۇغۇلغان

بولۇپ، ئهلى تهنتاۋى دهمهشىقته تۇغۇلۇپ، مىسىردا ئىلىم تهھسىل قىلىپ شۇ جايغا يهرلىشىپ، ھاياتىنىڭ

كېيىنكى يېرىمىنى سهئۇدىي ئهرهبىستاندا ئۆتكۈزۈپ، 1999-يىلى توقسان ياشتىن ئاشقاندا ۋاپات بولغان. بۇ شهيخ

ئۆز تهپسىرىده، ئهينى يىلالردىكى ئۆزىنىڭ قۇردىشى بولغان ئابدۇلئهزىز چىڭگىزخان ھهققىده توختىلىپ، ئۇ

توغرۇلۇق مۇنداق دېگهن:«ئۇ ئهجهم بولۇشىغا قارىماي، ئۆز تىلىغا يات بولغان بىر تىلدا (يهنى ئهرهب تىلىدا)

ناھايىتى راۋان تهلهپپۇزدا سۆزلىيهلىگهننىڭ ئۈستىگه، ئىلمى چوڭقۇر، نهزهر دائىرىسى كهڭ كىشى ئىدى، تىلىدىن

ئىلىم تۆكۈلهتتى، ئهتراپىنى گۈزهل ئهخالق ۋه ياخشى ئىش – ئىزالر بىلهن نۇرالندۇراتتى.» ئىسالم دۇنياسىدىكى

مهشھۇر شهيخلهردىن بىرى بولغان ئهلى تهنتاۋىنىڭ، نهچچه ئون يىلالر كېيىن ئۆز تهپسىرىده چىڭگىزخان

دامولالمنى تهرىپلىشى ھهقىقهتهن كىشىنى سۆيۈندۈرىدۇ.

   چىڭگىزخان دامولالم 1939-يىلى ھهج پهرىزىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ قىبلىسى بولغان

مهككه مۇككهررهمگه قاراپ يولغا چىققان. چىڭگىزخان دامولالم ھهج سهپىرى جهريانىدا «أويغور حرفي (ئۇيغۇر

ھهرفىي)» ناملىق ئهسىرىنى يازغان بولۇپ، بۇ ئهسهر مهسئۇد سهبرى رهھبهرلىكىدىكى بىرلهشمه ھۆكۈمهت دهۋرىده

مائارىپ پروگراممىسىغا كىرگۈزۈلگهن.

    چىڭگىزخان دامولالم سهئۇدى ئهرهبىستاندا مهھمۇت سىجاڭ بىلهن كۆرۈشۈپ يېقىن سۆھبهتلهرده بولغان. ئاندىن

ئۇنىڭ بىلهن بىلله ياپونىيىگه بارغان. ياپونىيه ھۆكۆمىتى ئاالھىده مهقسهت بىلهن، مهھمۇت سىجاڭ ۋه

چىڭگىزخان دامولالمنى بىيجىڭغا ئورۇنالشتۇرغان. مهھمۇت سىجاڭ 1944-يىلى بىيجڭدا ۋاپات بولغان. كېيىن

چىڭگىزخان دامولالم نهنجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئوقۇشقا كىرگهن.

    چىڭگىزخان دامولالم 1945–يىلى تۇغقان يوقالش ئۈچۈن ئۆز يۇرتى بۈگۈرگه قايتىپ كهلگهن بولۇپ، شۇ يىللىرى

قۇرۇلغان بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ كاتتىۋاشلىرى ئۇنى ئۈرۈمچىگه چاقىرتىپ، شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ

ئىچكى ئىشالر نازىرى، قوشۇمچه ئۈچ مهسلهك ياشالر ئىتتىپاقىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى قىلىپ تهيىنلىگهن.

   چىڭگىز دامولالم ئۈرۈمچىدىكى يىللىرىدا يهنه ئۆلكىلىك مهدهنىي ئاقارتىش ئۇيۇشمىسىنىڭ رهئىسى بولغان.

ئهينى زاماندىكى مىللهتچىلهرنىڭ نهشرى ئهپكارى بولغان «ئهرك» گېزىتى قاتارلىق گېزىتلهرده ماقاله يازغان.

ئۇنىڭدىن سىرت، ئۈرۈمچى دارىلمۇئهللىمىنده ئىسالم تارىخى ۋه دىنىي دهرس بهرگهن.

    1949-يىلى خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىنىڭ يىرگىنىچلىك تاپانلىرى شهرقىي تۈركىستان زېمىنىغا قهدهم

بېسىپ، گۈزهل  ئانا  ۋهتىنىمىز  يهنه  بىر قېتىم   خىتاينىڭ  مۇستهملىكىسىگه، تاجاۋۇزىغا  ئۇچرىغاندىن   كېيىن،
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چىڭگىزخان دامولالم چهتئهلگه چىقىپ كهتمهكچى بولغان چوڭ كارۋانغا قېتىلغان. بۇ كارۋان ئارىىسدا ئىيسا

يۈسۈپ ئالىپتېكىن ۋه مۇھهممهد ئهمىن بۇغرا قاتارلىق مهشھۇر كىشىلهرمۇ بار ئ ىدى. كارۋان خىتاي

كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشاشنى خالىمىغان، ياكى ئىلگىرى گومىنداڭ بىلهن

ھهمكارالشقانلىقى ئۈچۈن، خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۆزلىرىدىن ئۆچ ئېلىشىدىن خهۋپسىرىگهن

كىشىلهردىن، شۇنداقال بىر بۆلۈك ۋهتهنپهرۋهر، ئوتيۈرهك شهخىسلهردىن تهشكىل تاپقان بۇ كارۋان شهرقىي

تۈركىستان بىلهن ھىندىستاننى ئايرىپ تۇرىدىغان ھىمااليا تېغىنىڭ شىمال تهرىپىدىكى چېگراغىچه يېتىپ

بارىدۇ. كارۋاندىكىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئىستىكى تېزدىن چېگرادىن ئۆتۈپ، قانخور خىتاينىڭ زىيانكهشلىك

قىلىش خهۋپىدىن بىر مىنۇت بولسىمۇ بالدۇر قۇتۇلۇش ئىدى. بۇ تهرىقىده كارۋاندىكىلهر بىلهن چېگرا

قوغدىغۇچىالر ئارىسىدا توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ ۋه بىر بۆلۈك كىشى تۇتقۇن قىلىنىدۇ. تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ

سانى 19 نهپهر بولۇپ، ئۇالر ۋهتهنگه قايتۇرۇلۇش ئۈچۈن ئېلىپ مېڭىلغان ئىدى. ئۇالر خېلى ئۇزۇن

مۇساپىلهرنى بېسىپ بولغاندىن كېيىن، يانلىرىدىكى پۇل – مال، ئالتۇن – كۈمۈش ۋه قورال – ياراغالرنى

بېرىش بهدىلىگه قويۇپ بېرىش ھهققىده ئۆزلىرىنى ياالپ ئېلىپ ماڭغان مۇھاپىزهتچى ئهسكهرلهر بىلهن

كېلىشىم تۈزىدۇ. بۇ چاغدا ئېچىنىشلىق تهقدىر ئهلالمهنى كۈتۈپ تۇراتتى. چۈنكى، ئۇ ۋه ئۇنىڭ بىر بۆلۈك

ھهمراھلىرى بۇ كېلىشىمگه قوشۇلماي، قانداق ئىش بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ۋهتهنگه قايتىپ كېتىشنى

تالاليدۇ. ئىيسا يۈسۈف ئالىپتېكىن بىلهن مۇھهممهد ئهمىن بۇغرادىن ئىبارهت ئىككى رهھبهر مۇشۇ كېلىشىم

بويىچه ئىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇۋالىدۇ ۋه يانلىرىدىكى بارلىق پۇل – مال، ئالتۇن – كۆمۈش ۋه قورال –

ياراغالرنى تاپشۇرۇپ بېرىپ، ھىندىستان تهرهپكه قايتىپ كېتىدۇ. ئهلالمهنىڭ ھهمراھلىرى ئىچىده قۇربان

قۇداي نامى بىلهن تونۇلغان كاتىپىمۇ بار ئىدى.
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   بۇالردىن بىر قىسمى چېگرادىن ئۆتۈپ كهتكهن بولسىمۇ، چىڭگىزخان دامولالم قاتارلىق بىر قىسىم كىشىلهر

ئۆتهلمهي كۆكئ ارتتىن كهينىگه قايتىپ كېتىدۇ. نهتىجىده، چىڭگىز دامولالم 1950–يىلى قولغا ئېلىنىدۇ.

1952-يىلى 2–ئاينىڭ 25 –كۈنى «خهلق دۈشمىنى» دېگهن تۆھمهت بىلهن ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ۋه

مهسئۇد ئهپهندى، قۇربان قوداي قاتارلىق ئىنقىالبچى، ئهدىبلهر بىلهن بىر قاتاردا قهتل قىلىنىدۇ.

   چىڭگىزخان دامولالم قىسقىغىنه ھاياتىدا قان تهر سهرپ قىلىپ «شهرقىي تۈركىستان ئاسىيانىڭ قهلبى»،

«تىغ تۇركانى» (پارسچه)، «گۈزهل شهرقىي تۈركىستان»، «ئهركىن شهرقىي تۈركىستان»، «ئۇلۇغ شهرقىي

تۈركىستان»، «تۈركچه تهجۋىد»، «ئۇيغۇر تىلىنىڭ مورفولوگىيىسى»، «ئۇيغۇر تىلىنىڭ سىنتاكسىس

قائىدىسى»، «شهرقىي تۈركىستاندا ئىسالمىيهت»، «تۈرك ئهدهبىيات تارىخى»، «شهرقىي تۈركىستان ئهل

خالىده» قاتارلىق 13 پارچه كىتاب يازغان بولۇپ، بۇالردىن: «شهرقىي تۈركىستان ئاسىيانىڭ قهلبى»،«سهۋتۇل

ۋىجدان (ۋىجدان ئاۋازى)»، «ئۇيغۇر سېنتاكىسىسىسى» ۋه «تىغ تۈركانى» قاتارلىق تۆت پارچه كىتابىال نهشر

قىلىنغان، قالغان كىتابلىرى نهشر قىلىنىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلمهستىن يوقاپ كهتكهن.

 

 

 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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سۈرگۈندىكى "شىنجاڭ"
ھۆكۈمىتى 

جاستىن جېيكوبز

تارىخ ۋه بىز



   1947 – يىلى 7 – ئايدا، ھىمااليادىكى كىچىك ھۇنزا (hunza) بهگلىكىنىڭ بىر مهخپىي ئهلچىسى گومىنداڭ

ھۆكۈمىتىنىڭ ھىندىستاندا تۇرۇشلۇق كونسۇلى بىلهن كۆرۈشكهن. كۆرۈشۈش جهريانىدا، بۇ مهخپىي ئهلچى

«ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرى خىتايغا بېقىنغانلىقىغا ئاالقىدار ئىسپاتالرنى كۆرسهتكهن ۋه ئۆزلىرىنىڭ خىتاينىڭ

بېقىندىسىلىق ئورنىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان». بىر قانچه ئايدىن كېيىن، ھۇنزا ئهمرى

مۇھهممهد جامال خان (Mohammad Jamal Khan) قهشقهرگه يهنه بىر ۋهكىل ۋه «كونا دوستلۇقنى ئهسلىگه

كهلتۈرۈش» خۇسۇسىدا بىر پارچه مهكتۇپ ئهۋهتكهن. ئهلچىنىڭ دهيدىغانلىرى (خهتتىكىدىن) تېخىمۇ كۆپ

ئىدى. ئۇ ھۇنزانىڭ «ئهزهلدىنال خىتاينىڭ تېررىتورىيهسى ئىكهنلىكى»نى ئېيتىپ، «ئۆزلىرىنىڭ خىتاينىڭ

قوينىغا قايتقۇسى بارلىقىنى، خىتاي خهلقىگه ئاالھىده مۇھهببىتى بارلىقىنى» ئىزھار قىلغان (1). بۇ خىل

تۇيۇقسىز «كۆڭۈل ئىزھار قىلىش»نىڭ ئارقىسىدا ھىندىستاننىڭ پارچىلىنىش ئالدىدا تۇرغانلىقىدىن

ئىبارهت رېئاللىق بار ئىدى. ھۇنزا ئهمرى بىر قاتار مۈشكۈل تالالشالرغا دۇچ كهلگهنىدى. ئۇ پاكىستانغا

قوشۇلۇشى كېرهكمۇ ياكى ھىندىستانغىمۇ؟ ياكى ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلهشكه ئۇرۇنۇشى كېرهكمۇ؟ ئۇنىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ دىققىتىنى تارتىشقا ئۇرۇنۇشى ھۇنزانى ئۆز زېمىنى دهپ

جاكارلىشى مۇمكىن بولغان پاكىستان ياكى ھىندىستاننىڭ يوشۇرۇن تهھدىتىگه قارشى تهدبىر ئىدى.

  دهسلهپته، گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ھۇنزا ئهمىرى ئهۋهتكهن ماتېرىيالالرنى كۆرۈپ چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭ

باشقىچه غهرىزى بارلىقىنى بايقىمىغان. گومىنداڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقى ھۇنزانىڭ ئىلگىرى مانجۇ

ئېمپىرىيهسىنىڭ − كېيىنچه خىتاينىڭ – قهشقهردىكى ئهمهلدارلىرىغا ئولپان ئهۋهتكهنلىكىنى، ئهڭ ئاخىرقى

قېتىملىقىنىڭ 1935 – يىلى ئهۋهتىلگهنلىكىنى بىلگهن. مهزكۇر مىنىستىرلىق ھۇنزادا ئهنگلىيهنىڭ

تهسىرىنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى بايقاپ، بۇ يهرنى «قولدىن كهتكهن زېمىن»الر تىزىملىكىگه كىرگۈزگهن.

بىرىتانىيه ئېمپىرىيهسىنىڭ مۇستهملىكه زېمىنلىرىنىڭ مۇستهقىل بولۇشىغا ئهگىشىپ، خىتاي ئۈچۈن

تولىمۇ قىممهتلىك بىر پۇرسهت يېتىپ كهلگهنىدى. «گهرچه ئۇالر قاالق، تومپاي كىشىلهر بولسىمۇ، ئهمما

مهركىزىي ھۆكۈمهتنىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋه پهزىلىتىنى بىلمىگۈدهك يهرده ئهمهسكهن. ئۇالرنىڭ ھهريىلى ئولپان

تاپشۇرۇشىدىنمۇ مهلۇم بولغىنىدهك، ئۇالر قهدىمىي دۆلىتىنى ئۇنتۇپ قالماپتۇ» دېگهنىدى گومىنداڭنىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى بىر ئهمهلدارى. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال، گومىنداڭنىڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقى

شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهمهلدارلىرىغا «ئىگىلىك ھوقۇقىمىزغا ھۆرمهت قىلىش ۋه چېگرا زېمىنلىرىمىزنى

قوغداش»نىڭ ۋاسىتىسى سۈپىتىده «ھۇنزالىقالرغا ئۇالرنىڭ (خىتايغا بولغان) بېقىندىلىق ئورنىنىڭ ئهسلىگه

كهلگهنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن ئهلچى ئهۋهتىش» خۇسۇسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگهن (2).

   شۇ چاغدا ئۈرۈمچىده تۇرۇۋاتقان جاڭ جىجوڭ (بۇ بۇيرۇقنى كۆرۈپ) ھهيران قالغان ۋه نهنجىڭغا «ھۇنزانىڭ

ئېمپىرىيه دهۋرىدىكى بېقىندىلىق ئورنىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ھهققىده ئالدىراپ – سالدىراپ بۇيرۇق

چۈشۈرۈش زامانىۋى بىر دۆلهتكه يارىشىدىغان ئىشتهك قىلمايدۇ» دهپ يازغان. شۇنىڭدىن كېيىن يۈز بهرگهن

ئىشالر تولىمۇ ئۆزگىچه. گومىنداڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقى جاڭ جىجوڭنىڭ خېتىگه قايتۇرغان جاۋابىدا،

«ئولپان تاپشۇرۇشتىن ئىبارهت فېئودال سىستېمىنى بىكار قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ھۇنزادا مهمۇرىي پاالتاغا

قاراشلىق ئاپتونوم رايون قۇرۇش»نى قارار قىلغان.

   قهشقهردىكى گومىنداڭ ئهمهلدارلىرى سوۋېتچه ئۆز مهركهزچى ئاھاڭدا ئۆزلىرىنىڭ «دۇنيادىكى ئاجىز ۋه

كىچىك خهلقلهرگه ياردهم بېرىدىغان ۋه يۆلهيدىغان ئالىي سىياسىتى»نى ھهدهپ ماختىغان. بۇ يېڭى پىالننىڭ

بىر قىسمى سۈپىتىده، ئهمىر مۇھهممهد «رهئىس مۇھهممهد»كه ئايلىناتتى ۋه گومىنداڭ پارتىيهسىنىڭ ۋه

ئارمىيهسىنىڭ ئهمهلدارلىرى «(ھۇنزادا قۇرۇلغۇسى) ھۆكۈمهتته مهسلىھهتچىلهر سۈپىتىده خىزمهت قىلىش»

ئۈچۈن ئهۋهتىلهتتى. گومىنداڭ ھۆكۈمىتىدىكىلهرنىڭ بۇ ئىشتىن قايسى دهرىجىده ھاياجانلىنىپ

كهتكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىش مۈشكۈل ئهمهس. «ئهگهر بىز ھۇنزانى ئۆرنهككه ئايالندۇرالىساق ۋه مهركىزىي

ھۆكۈمهتنىڭ پهزىلىتىنى شىمالىي ھىندىستانالرغىچه يهتكۈزهلىسهك، الداقمۇ (ھۇنزاغا) ئهگىشىشى مۇمكىن.

ھىندىستان بىلهن پاكىستان ئارىسىدىكى نۆۋهتتىكى توقۇنۇشتىن قارىغاندا، كهشمىرمۇ شۇنداق قىلىشى

(خىتايغا تهۋهلىك بىلدۈرۈشى) مۇمكىن» دېگهنىدى قهشقهردىكى بىر گومىنداڭ ئهمهلدارى (3).
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   1948 – يىلىنىڭ بېشىغا كهلگهنده، ھۇنزا ئهمرىنىڭ قانداق چوت سوققانلىقى تامامهن ئايدىڭالشقان.

پاكىستان ئۈچۈن كۈرهش قىلىۋاتقان مۇسۇلمانالر بىلهن بىر سهپكه ئۆتكهن ئهمىر مۇھهممهد ئۆزىنىڭ خىتاي

بىلهن پهقهت «كونا كېلىشىم ۋه ئاساسالر ئاساسىدا» مۇناسىۋهت ئورنىتىش ئىستىكىنى بارلىقىنى، «چۈنكى،

كونا كېلىشىمده ھهرئىككى تهرهپكه ھۆرمهت قىلىنغانلىقىنى، شۇ ۋهجىدىن بۇنىڭ ھهرئىككى تهرهپ ئۈچۈن

تېخىمۇ مۇۋاپىق ئىكهنلىكىنى» تهكىتلىگهن. بۇ كېلىشىم خىتاي ھۆكۈمىتى تالاليدىغان «سوۋغات»الرنى

(«سىلهرنىڭ ئاالقىدار تىزىملىكنى تۈزۈپ بولغان بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن» دهپ يازغانىدى ئهمىر خېتىده)،

شۇنداقال شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى يايالق، دېھقانچىلىق ۋه باج يىغىش ھوقۇقلىرىنى ئۆز ئىچىگه

ئاالتتى. ئهمىر ئۆزىنىڭ قېلىپ قالغان ئولپانلىرىنى تاپشۇرۇۋېتىش ئۈچۈن قهشقهرگه «ئىنتايىن ئاز مىقداردىكى

ئاياغالرنى سوۋغات قىلىپ ئهۋهتكهن ۋه گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ قوبۇل قىلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى

بىلدۈرگهن». گومىنداڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقىدىكىلهر بۇ ئىشتىن «ئهجهبا ئاللىكىملهر بىزگه

زهھهرخهنده چاقچاق قىلىۋاتامدىغاندۇ» دهپ ھهيران قالغان بولۇشى مۇمكىن. غهربىي ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ

) ئهمىرنىڭ تهلىپىنى «بىزنىڭ مهنپهئهتىمىزگه زىيانلىق، قوبۇل قىلىشقا مهسئۇلى بۇ دامىڭ (

بولمايدۇ» دېگهن (4).

   ئهگهر گومىنداڭ خىتايدىكى ئىچكى ئۇرۇشتا يهڭگهن بولسا، ئاھالىسى خىتاي بولمىغان چېگرا رايونالرغا

قارىتا قانداق سىياسهت يۈرگۈزگهن بوالتتى؟ ھۇنزا مهسىلىسىدىكى قىزىقارلىق ئهگرى – توقايلىقالر

گومىنداڭنىڭ ئىدىئولوگىيهسىگه كۆره پائالىيهت قىلىشنى داۋامالشتۇرغان خىتاي باشقۇرغۇچىالرنىڭ تهدرىجىي

شهكىللهنگهن ئىنكاسى ھهققىده نۇرغۇن ئۇچۇرالرنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. گومىنداڭنىڭ نىشانى مۇقىم ئىدى،

شۇنداقال ئىزچىل شۇنداق بولۇپ كهلگهنىدى، ئۇالرنىڭ نىشانى – ئىگىلىك ھوقۇقنى مۇستهھكهملهش ۋه بىر

مهھهل چىڭ سۇاللىسىگه باش ئهگكهنلىكى تهسهۋۋۇر قىلىنغان زېمىنالردىكى بايلىقالرنى تاالن – تاراج

قىلىشتىن ئىبارهت ئىدى. گومىنداڭ بۇ نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۆزلىرىگه

پايدىسىز گېئوپولىتىك شارائىت تۈپهيلى، چۈشىنىش قىيىن بولغان، پهرقلىق مىللىي سهرخىللىق ۋه مىللىي

پۇقراچىلىق سىياسهتلىرىنى يولغا قويغانىدى. 1947 – يىلىدىكى ھۇنزا مهسىلىسىدىمۇ كۆرۈنگىنىدهك، ئۇالر

ھېلىھهم بىر قاتار مىللىي سىياسىي تالالشالرنى سىناۋاتاتتى، بۇالرنىڭ نۇرغۇنىدا (سوۋېت ۋه خىتاي

كومپارتىيهسىگه ئوخشاش) مهۋجۇت رهقىبلىرىنىڭ كۈچلۈك تهسىرى بار ئىدى. گومىنداڭ دىپلوماتىيه

مىنىستىرلىقى «ھۇنزالىقالرغا ئۇالرنىڭ (خىتايغا بولغان) بېقىندىلىق ئورنىنىڭ ئهسلىگه كهلگهنلىكىنى

ئۇقتۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن ئهلچى ئهۋهتىش» خۇسۇسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگهنده، شهرقىي تۈركىستاندا تۇرۇۋاتقان

گېنېرال جاڭ جىجوڭ بىر مهھهل مانجۇ ئېمپىرىيهسى تهرىپىدىن قوللىنىلغان دىپلوماتىك شهكىلنى

تىرىلدۈرۈش «زامانىۋى بىر دۆلهتكه يارىشىدىغان ئىشتهك قىلمايدۇ» دهپ ئاگاھالندۇرغان. ئهكسىچه،

«دۇنيادىكى ئاجىز ۋه كىچىك خهلقلهرگه ياردهم بېرىدىغان ۋه يۆلهيدىغان ئالىي سىياسىتى»نىڭ نامايهندىسى

سۈپىتىده (ھۇنزاغا) «ئالىي ئاپتونومىيه» بېرىش تېخىمۇ مۇۋاپىق دهپ قارالغان. بۇ ئېنىقال كوممۇنسىتالرنىڭ

ئاللىقاچان ئىچكى موڭغۇلىيهده يولغا قويۇلغان «رايون ئاپتونومىيهسى» بىلهن باغلىنىشلىق ئىدى.

گهرچه گومىنداڭچىالر سوۋېتنىڭ مىللىي سىياسىي ئاتالغۇلىرىنى بۇ قهدهر قارىغۇالرچه كۆچۈرۈپ ئىشلهتكهن

بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر ئىچكى قىسىمدىكى ئىدىئولوگىيه ئىختىالپى سهۋهبلىك، گومىنداڭنىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئهمهلدارى ۋۇ جوڭشىننىڭ قىلغىنىدهك، مىللىي سهرخىللىق پهرقىگه يول قويۇشقا مهجبۇر

بولغان. شۇ ۋهجىدىن، سوۋېت ۋه خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ مىللىي پۇقراچىلىق سىياسىتىگه بولغان يول

قويۇشنىڭ روشهن مهھسۇلى سۈپىتىده، بولغۇسى «ھۇنزا ئاپتونوم رايونى»غا مۇسۇلمان پادىشاھ − «رهئىس

مۇھهممهد» باشلىق بوالتتى. (ئهگهر گومىنداڭ ئىچكى ئۇرۇشتا يهڭگهن تهقدىرده)، 1949 – يىلىدىن كېيىن، شۇ

چاغدىكى گېئوپولىتىك شارائىت ئۇالرنى ئهڭ ئاجىز ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان ئهھۋالدىمۇ، بۇ خىل

ئېالستىكىلىقلىق (ماسلىشىشچانلىق) ئۇالرغا ئهسقاتاتتى. لېكىن شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۇالر داۋاملىق

زامانىۋى خىتاي دۆلىتىنى بهرپا قىلىش ئۇرۇنۇشىنى داۋامالشتۇراتتى. خهلقى خىتاي بولمىغان چېگرا رايونالردىن

قارىغاندا، بۇ   نىشان  گومىنداڭچىالر  بىلهن  كوممۇنىستالرنى  ئوخشاش  گېئوپولىتىكا  الگېرىغا  تهۋه  قىلغان. 
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مهزكۇر بابتا تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭ رهئىسى» ئىشخانىسىنى تهھلىل قىلىش

ئارقىلىق ئىسپاتالنغىنىدهك، ئىككى (بېيجىڭ ۋه تهيۋهندىكى) ئىككى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي

سىياسىي بىرلىكسېپى ئالدىدا، باشقا ھهرقانداق پهرقلىق، ئورۇنباسار سىياسىي مهسلهك شهرقىي

تۈركىستاندا، سوۋېت مهركىزىي ئاسىياسىدا ياكى ئوتتۇرا شهرقته مهغلۇبىيهتكه مهھكۇم ئىدى. سۈرگۈندىكى

«شىنجاڭ» ھۆكۈمىتىنىڭ قىسقىچه تارىخى شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ نېمه ئۈچۈن خىتاي

دۆلىتىگه تايانمىغان، ئىشهنچىلىك مىللىي سىياسىي قانۇنىيلىققا ئىگه بواللمىغانلىقىنى ئىزاھالشتا

مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه. ئۇالرنىڭ مهغلۇبىيىتى بۇ جهھهتته (ھازىرغىچه ئهمهلىي مېۋه بهرمىگهن بولسىمۇ)

خېلى راۋۇرۇس ئۇتۇق قازانغان تىبهتلهرنىڭكى بىلهن روشهن سېلىشتۇرما ھاسىل قىلغان. بۇنىڭ يهنه خىتاي

كوممۇنىستلىرىنىڭ تاكى تهيۋهن «ئهركىن خىتاي»غا ۋاكالىتهن گهپ قىاللمايدىغان بولمىغۇچه، ئۆزلىرىنىڭ

1950 – يىلالردىكى شهرقىي تۈركىستاندىكى مىللىي پۇقراچى سىياسىتىنىڭ مهغلۇبىيىتىگه ئهستايىدىل

مۇئامىله قىلىشقا مهجبۇر بولمايدىغانلىقىنى شهرھىلهشكىمۇ ياردىمۇ تېگىدۇ.

 

سوغۇق ئۇرۇش كۈرىشى
 

   1947 – يىلى 8 – ئايدا، سوۋېت ئىتتىپاقى تۇيۇقسىزال خىتايغا (قازاقىستان تهۋهسىدىكى) سهمىپاالتىنسىك

(Semipalatinsk)تىكى كونسۇلخانىسىنى تاقاش ۋه پائالىيهتلىرىنى توختىتىش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن.

خىتاينىڭ موسكۋادا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى بۇ ئهھۋال ھهققىده مهخپىي دوكالت يوللىغان. ئۇ شۇ يىلى 11 –

ئايدا نهنجىڭغا يازغان خېتىده «ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى غهرىزى نامهلۇم بولسىمۇ، لېكىن مىش – مىش

پاراڭالرغا قارىغاندا، 1950 – يىلىدىن ئاۋۋال قازاقىستاننىڭ پايتهختى (ئالمۇتا)ده يهر تهۋرىشى مۇمكىنمىش،

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بهزى ئورۇنالرنى يۆتكىمهكچى ئوخشايدۇ. قارىغاندا، بۇ يهرگه ھهربىي ياكى خىمىيىۋى

ئۈسكۈنىلهر يۆتكهپ كېلىنسه كېرهك، شۇڭا ئۇالر چهتئهللىكلهرنىڭ بۇ يهرده جاسۇسلۇق قىلىشىدىن

ئهنسىرهۋاتقان چېغى» دهپ يازغان (5). شۇنىڭدىن كېيىنكى ھادىساتالرنى نهزهرده تۇتقاندا، باش ئهلچىنىڭ

خېتىدىكى «يهر تهۋرهش»نىڭ ئېھتىيات بىلهن تالالنغان، ئىككى بىسلىق سىياسىي ئۇقۇم بولۇش

ئېھىتماللىقى ئىنتايىن يۇقىرى. شۇنىڭدىن ئىككى يىل كېيىن، 1949 – يىلى 8 – ئاينىڭ 29 – كۈنى، سوۋېت

ئىتتىپاقى  سهمىپاالتىنسىك شهھىرىنىڭ سىرتىدا ئۆزىنىڭ تۇنجى ئاتوم بومىبىسىنى ئوڭۇشلۇق سىناق

قىلدى. گهرچه يېقىن ئهتراپتا بۇ ئىش ھهققىده خهۋهر بېرهلىگۈدهك ھېچقانداق خىتاي دىپلومات قالمىغان

Douglas) جاسۇسى دوگالس ماكىيىرنان CIA بولسىمۇ، شهرقىي تۈركىستاندا ھهرىكهت قىلىۋاتقان

Mackiernan) كۈچلۈك بوراندىكى ھاۋا تهركىبلىرىگه ئاساسهن، كاسپىي دېڭىزىنىڭ شىمالىدىكى مهلۇم بىر

جايدا ئاتوم پارتلىشى يۈز بهرگهنلىكىگه جهزم قىلغان (6). 

   سوۋېت ئىتتىپاقى قازاقىستاندا ئۆزىنىڭ تۇنجى ئاتوم بومبىسىنى پارتلىتىپ بىر ئايغا يهتمىگهن ۋاقىت

ئىچىده، گومىنداڭ ئارمىيهسىنىڭ ئوفىتسىېر – جهڭچىلىرى، ئون مىڭدىن كۆپرهك قازاق كۆچمهن ۋه

كوممۇنىستالر بىلهن چىقىشالمايدىغان باشقا كىشىلهر، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى يېتىپ كېلىشتىن

ئىلگىرى شهرقىي تۈركىستاندىن كېتىۋېلىش ئۈچۈن، ھىمااليا تاغ ئېغىزىدىن ئۆتۈشكه باشلىغان. تهلىيى

ئوڭدىن كېلىپ ماشىنىدا قاچالىغانالر يهرلىك بوستانلىقالردىن تهلۋىلىك بىلهن ئۆتۈش جهريانىدا ئېشهك ۋه

باشقا مال – چارۋىالرنى مىجىۋهتكهچكه، بۇ جانىۋارالرنىڭ ئۈچهي – باغرى ماشىنىالرغا چاپلىشىپ، ئۇالرنى

تولىمۇ قورقۇنچلۇق تۈسكه كىرگۈزۈپ قويغان. ئۇالر تىبهتكه يېقىنالشقاندا، موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرىنى

تهرك ئېتىپ، ھهممهيلهن يا پىياده، يا ئۇالغلىق ھالدا، نۆلدىن تۆۋهن تېمپىراتۇرادا قارلىق تاغقا ياماشقان. يۈك

بېسىلغان ھايۋانالر ھهركۈنى پهسكه دومىالپ كېتىپ، ئاخىرىدا ھهممىسى تۈگىگهن. بۇ ھايۋانالرنىڭ چۇۋۇلۇپ

چىققان ئىچكى ئهزالىرى ۋه تونۇغۇسىز بولۇپ كهتكهن جهسىتى قارىغانالرنى قاتتىق چۆچۈتۈۋهتكهن. ھاۋا شۇ

دهرىجىده  ناچار  بولغانكى، كىشىلهرنىڭ  كالپۇكلىرى  ۋه يۈز تېرىلىرى سويۇلۇپ، تونۇغۇسىز  بولۇپ  كهتكهن.
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نۇرغۇن بالىالر مۇزالپ ئۆلۈپ كهتكهن. يارا – جاراھهت دېگهنلهر ئادهتتىكى ئىشقا ئايالنغان. ئاز ساندىكى

كىشىلهرال ئاستا خاراكتېرلىك كېسهلدىن قۇتۇاللىغان. ئاالھهزهل ئىككى – ئۈچ ئايدىن كېيىن، ئامان

قالغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ گىلگىت (Gilgit) ياكى كالىمپوڭ (Kalimpong)غا كېلىپ قالغانلىقىنى بايقىغان ۋه ئۇ

يهردىن سىرىناگار (Srinagar) ياكى دېھلى (New Delhi)غا بارغان. ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى جان ساقالش ئۈچۈن

تىلهمچىلىك قىلغان (7). 1952 – يىلىغا كهلگهنده، 2300 قازاق، 1300 ئۇيغۇر ۋه بىر قانچه يۈز خىتاي

سهرگهردان شهرقىي تۈركىستاندىن جهنۇبىي ئاسىياغا كېلىۋالغان.

   يېڭى دېھلى ۋه ئىسفاھاندىكى ئهنگلىيه ۋه ئامېرىكا دىپلوماتلىرى تېزال خهۋهر تاپقاندهك، بۇالرنىڭ

ئارىسىدىكى نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ دوگالس ماكىيىرنانغا بولغان تهسىراتى تولىمۇ ياخشى ئىدى. دوگالس

ماكىيىرنان ھازىر CIA نىڭ باش شىتابىدىكى خاتىره تېمىدىكى تۇنجى يۇلتۇزغا ۋهكىللىك قىلىدىغان ئادهم

دهپ قارالماقتا. 1950 – يىلى تىبهتنىڭ چېگرا قوغدىغۇچىلىرى ئۇنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ، جهسىتىنى

پارچىلىۋهتكهنىدى. ئهنگلىيهنىڭ بېيجىڭدىكى نائىب باش ئهلچىسى خاچىسون (J. C. Hutchison) نىڭ

ياردهمچىسى 1950 - يىلى  «مهن ماكىيىرناننى ھهربىي مېتېرولوگالر ئهترىتىنى باشقۇرۇۋاتقان ۋاقىتلىرىدىن

تارتىپال ناھايىتى ياخشى تونۇيمهن، شۇنداقال ئاشۇنداق قابىلىيهتلىك بىر ئادهمنىڭ نېمىشقا ئۇرۇش

ئاياغالشقانغا قهدهر ئۈرۈمچىده تۇرۇپ قالغانلىقىغا ھهيرانمهن» دېگهنىدى. ھازىر بىز بۇ ئىشنىڭ سهۋهبىنى

بىلدۇق: ماكىيىرنان 1945 – يىلىدىن 1950 – يىلى ئۆلگهنگه قهدهر، كوممۇنىستالرغا قارشى پارتىزانالر بىلهن

كهڭ كۆلهملىك مۇناسىۋهت ئورناتقاندهك قىلىدۇ. بۇ پارتىزانالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ مهشھۇرى قازاق قهبىله

باشلىقى ئوسمان باتۇر بولۇپ، ئۇ 1951 – يىلى (خىتاي كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن) ئۆلتۈرۈلگهنىدى. خىتاي

كوممۇنىستلىرى ماكىيىرناننى «خىتايدىن نارازى كۆچمهن چارۋىچىالرغا بولغۇسى ئۈچىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا

ئامېرىكانىڭ ئۇالرغا زور ياردهملهرنى قىلىدىغانلىقى ھهققىده ۋهده بهرگهن ۋه 1949 – يىلىدىن كېيىنكى

بولغۇسى ئهھۋال ھهققىده نۇرغۇن تهشۋىقاتالرنى قىلغان» دهپ قارايدۇ (9).

   ئارخىپالرنىڭ ئاشكارىلىنىشىغا ئهگىشىپ، خىتاينىڭ بۇ سۆزلىرى بارغانچه غهلىته بىلىنمهيدىغان بولدى.

ئۇالر سىرىناگار ياكى دېھلىغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر ۋه قازاق مۇھاجىرالرنىڭ سهركىلىرى

دېيىشىۋالغاندهكال ئامېرىكالىق ۋه ئهنگلىيهلىك زىيارهتچىلهردىن مۇنداق ئىككى سوئالنى سورىغان: «(1)

يېقىن دوستىمىز دوگالس ماكىيىرنانغا نېمه بولدى؟ (2) (ماكىيىرنان ۋهده قىلغان) ئۈچىنچى دۇنيا ئۇرۇشى

قاچان پارتاليدۇ؟» بىر مهھهل قۇمۇل ئوردىسىدا ئوردا بېگى بولغان، كېيىن ئۆزىنىڭ مىلىتارسىت جالالت شېڭ

شىسهيگه قارشى تۇرغانلىقىنى دهستهك قىلىپ، چوڭچىڭدىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىده مهسلىھهتچىلىك

ئورنىغا ئېرىشكهن يولۋاسخان (يولبارسخان) يېڭى دېھلىدىكى ئهنگلىيه ئهلچىخانىسىغا كېلىپ ئۇزاق

ئۆتمهيال، باشقىالر ئۇنىڭدىن مهسلىھهت سوراشقان. ئۇمۇ «(باشقا نۇرغۇن ئۇيغۇر مۇھاجىرالرغا ئوخشاش)

پارتلىغۇسى ئۈچىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىجابىي ئۆزگىرىشلهرنى كۈتۈشكه مهجبۇر بولغان»

(10). سىرىناگاردىكى ئۈچ يۈزگه يېقىن قازاقالرنىڭ رهھبىرى ھۈسهين تهيجى ئۆزىنىڭ ئىلگىرى ماكىيىرنان

بىلهن قويۇق ئاالقىسى بولغانلىقىنى ئاشكارىلىغان ۋه ئۆزىنىڭ ئىلگىرى ئۇنىڭغا قىلغان ياخشىلىقىدىن

پايدىلىنااليدىغان – پايدىلىنالمايدىغانلىقى ھهققىده كالال قاتۇرۇشقا باشلىغان. ئۇ ئامېرىكانىڭ

ئۈرۈمچىدىكى سابىق كونسۇلى، كېيىن ئىسفاھانغا يۆتكهلگهن جون خال پاكستون (John Hall paxton)غا

يازغان خېتىده: «مهن ئهركىن دۇنياغا بېرىۋالغان بولۇشى مۇمكىن دهپ قارىلىۋاتقان ماكىيىرنان ئهپهندى

توغرىسىدىكى ھهرقانداق خهۋهر ئاڭالشقا تهشنامهن. مهن گاسكۇل (Gas-kul)دا، يهنى يۇرتۇمدا ئۇنى ئالدىغا

چىقىپ كۈتۈۋالغان ۋه بهش ئاي بويىچه ئۇنى بىردىنبىر مېھمىنىم سۈپىتىده كۈتۈش شهرىپىگه ئېرىشكهنىدىم.

مهن ئۇنىڭ خاتىره دهپتىرىنى ۋه يالداما سۈپىتىده يېزىپ بهرگهن تونۇشتۇرۇشىنى ھېلىھهم ساقالپ

كېلىۋاتىمهن. ئهگهر سىز مېنى مۇمكىنقهدهر تېز سۈرئهتته ئۇنىڭ ئىز – دېرىكىدىن خهۋهردار قىلسىڭىز،

تولىمۇ مىننهتدار بولغان بوالتتىم» دېگهن (11).

    ئۆتمۈشتىكى ياردهمچى شېرىكىنىڭ پاجىئهلىك تهقدىرى ئاشكارىالنغان ھامان، يهنه بىرى ئۇنىڭ ئورنىنى

باسقان. تهيبېيدىكى گومىنداڭ  ھۆكۈمىتى  دهرھال  ئۇيغۇر ۋه  قازاق  مۇھاجىرالرنىڭ  رهھبهرلىرىگه  تهيۋهنگه

ئۇيغۇرالر    9- سان



81

يهرلىشىش خۇسۇسىدا نۇرغۇن تهكلىپنامه ئهۋهتكهن. شهرقىي تۈركىستاندىكى سابىق مالىيه نازىرى، قازاق

قهبىله باشلىقى، 1951 – يىلى خىتاي كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن جانىمقاننىڭ ئوغلى دهلىلقان

ھاجى ئۆزىگىمۇ تهكلىپنامه ئهۋهتىلگهنلىكىنى « ھېسداش» ئامېرىكا دىپلوماتلىرىغا ئېيتقان.

سىرىناگاردىكى الگېردا ئۆزىنى زىيارهت قىلغانالرغا ئىنتايىن ساپالىق ۋه سىيپايه ئاھاڭدا سۆز قىلغان

دهلىلقانمۇ (بۇ ئادهمنى غۇلجىدىكى شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبى مهزگىلىده سوۋېت ئىتتىپاقى يۆلىگهن

گېنېرال دهلىلقان سۇگۇربايېۋ بىلهن ئارىالشتۇرۇۋهتمهسلىك كېرهك) ئىسفاھاندىكى جون خال پاكستوندىن

مهسلىھهت سورىغانىدى. ئۇ پهۋقۇلئادده راۋان ئېنگلىزتىلىدا «پېقىرنى تهيۋهنگه چىلالپ تهكلىپنامه كهلدى.

لېكىن، تهيۋهنگه بارسام، خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭمۇ ئۇ يهرگه يېتىپ بېرىشىدىن قورقىمهن. شۇ ۋهجىدىن

جانابىڭىزنىڭ تهيۋهنگه بېرىش – بارماسلىقىم ھهققىدىكى مهسلىھهتىنى ئاڭالپ باقسام دهيمهن» دېگهن

(12). دهلىلقان ئهڭ ئاخىرىدا سىنىگاردا قېلىشنى قارار قىلغان ۋه ئۇ يهرده تهيۋهن بىلهن ئوچۇق – ئاشكارا،

قولالش تىپىدىكى ئاالقىنى ساقلىغان. ھالبۇكى، شۇ يىلى 63 ياشقا كىرىپ قالغان، دهلىلقاندىن قىرىق ياش

چوڭ يولۋاسقا نىسبهتهن، تهيۋهندىكى ئارامخۇدا تۇرمۇشنىڭ جهلىب قىلىش كۈچى تېخىمۇ زور ئىدى. يولۋاس

يېڭى دېھلىدا ئهنگلىيه دىپلوماتلىرى بىلهن كۆرۈشكهنده، «ئۆزىنىڭ باشتا كهشمىرگه بېرىپ، ئۇ يهردىكى

شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنى زىيارهت قىلىش، ئاندىن تهيۋهنگه بېرىپ، ئۆزىنىڭ قوشۇننى شهرقىي

تۈركىستاندىكى باش قوماندان (تاۋ شىيۆ)غا تاپشۇرۇپ بېرىپ خاتا قىلغانلىقىنى … تاۋ شىيۆنىڭ خىتاي

كوممۇنىستلىرىغا تهسلىم بولغانلىقىنى، شۇنداق قىلغاننىڭ ئورنىغا قوشۇننى ئۇنىڭغا (يولۋاسقا) تاپشۇرۇپ

بهرگهن بولسا، ئۆزىنىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرى بىلهن راۋۇرۇس تۇتىشىدىغانلىقىنى جياڭ جېيشىغا دېيىش

نىيىتى بارلىقىنى ئېيتقان» (13).

   بۇ خىل كۆرۈشۈشلهرنىڭ دائىملىق ئىشتىراكچىلىرىدىن بولغان ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن بىلهن

مۇھهممهدئهمىن بۇغرامۇ تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئارزۇالۋاتقان شهرقىي تۈركىستانلىقالر

تىزىملىكىده بار ئىدى. ئهمما، بۇ ئىككىلىسى تهيېبيگه بېرىشكه شۇنچىكى بولسىمۇ قىزىقىدىغاندهك

قىلمايتتى؛ ئهكسىچه، ئۇالر كۆپىنچه ۋاقتىنى ھىندىستان ۋه تۈركىيه ھۆكۈمىتىنى كهشمىردىكى مۇھاجىر

ئۇيغۇرالرنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىشقا ماقۇل قىلىشقا سهرپ قىلغانىدى. يولۋاس، ئىيسا ۋه مۇھهممهدئهمىن

بۇغراالرنىڭ تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه تۇتقان مهيدانىدىكى بۇ قهدهر زور پهرققه شهرقىي

تۈركىستاننىڭ گېئوپولىتىك كېلهچىكىگه بولغان مۆلچهرنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى سهۋهب بولغان.

ئهنگلىيهنىڭ يېڭى دېھلىدىكى ئهلچىخانىسىدىكى دىپلومات كامىڭ بىرۇس (F. E. Cumming-Bruce) بۇ

ھهقته «شۇ نهرسه بىزگه ئايانكى، گهرچه (ئىيسا يۈسۈپ) ئالىپتېكىن مۇستهقىل تۈركىستاننىڭ مهۋجۇت

بوالاليدىغانلىقىغا ئىشهنسىمۇ، لېكىن يولۋاس <سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بېسىمى ئاستىدا بۇنداق بىر دۆلهت

مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمايدۇ،

   شۇڭا تۈركىستان ئۈچۈن بىردىنبىر ئۈمىد ئهڭ يۇقىرى چهكتىكى ئاپتونومىيهنى قولغا كهلتۈرۈشكه

تىرىشىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، خىتايدىن پاناھلىق تىلهشتۇر> دهپ قارايدۇ» دهپ يازغانىدى (14). نهتىجىده،

(گهرچه دهلىلقان سىرىناگاردىكى بازىسىدا، ئۆزىنىڭ رهسمىي ساالھىيهتته تهيبېيدىكى سىياسىي يىغىنالرغا

پات – پات قاتنىشىپ تۇرۇشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن بولسىمۇ) گومىنداڭ ئۆزى ئارزۇ قىلغان تۆت

كىشىنىڭ بىرىنىال يېنىغا تارتىشقا مۇۋهپپهق بولغان.

    قېرىپ قالغان يولۋاسنى ئانچه ياقتۇرمايدىغان تهيبېيدىكى گومىنداڭچىالرنىڭ نۇرغۇنى ئىيسا يۈسۈپ

بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئىككىلىسىنى تهيۋهنگه ئهكېلهلمهسلىكنى قوبۇل قىاللمايتتى. (ئۇالرغا كۆره)

ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئوقۇمۇشلۇق، كۆپنى كۆرگهن، سىياسىي ھاياتىنىڭ يۇقىرى

پهللىسىده تۇرۇۋاتقان، پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسىدا ھۆرمهتكه سازاۋهر، شۇنداقال تهشۋىقاتنىڭ كۈچىنى ئاجايىپ

ياخشى چۈشىنىدىغان كىشىلهر ئىدى. بۇنىڭ ئهكسىچه، يولۋاس جهڭگاھتىن چىققان، مهھهللىۋى تهپهككۇرغا

ئىگه، نهزهر دائىرىسى تار ئادهم ئىدى. ئۇ شۇ كهمگىچه شهرقىي تۈركىستان بىلهن خىتاينىڭ سىرتىغا چىقىپ

باقمىغان. يهنه كېلىپ، ئۇ ئهسلىدىنال گومىنداڭپهرهس بولغاچقا،  ئۇنى تهيۋهنگه ئهكېلىشنى  سىياسىي ئۇتۇق
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رهسىم 1: يولۋاسخان، 1951 ~ 1971 -

يىللىرىدا تهيۋهندىكى گومىنداڭ

ھۆكۈمىتىنىڭ <شىنجاڭ> رهئىسى بولغان.

گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئىيسا يۈسۈپ ۋه

مۇھهممهدئهمىن بۇغرانى بۇ رهئىسلىك

ئورنىدا ئولتۇرۇشقا قايىل قىاللمىغاندىن

كېيىن، يولۋاس جهنۇبىي ئاسىيا ۋه ئوتتۇرا

شهرقتىكى ئۇيغۇرالرنى گومىنداڭ

ھۆكۈمىتىگه مايىل قىلىش ۋهزىپىسىنى

ئۆز ئۈستىگه ئالغان. ئۇ گومىنداڭنىڭ

ئىيسا يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغرا

تۈركىيهده تۇرۇپ تهشهببۇس قىلغان

مىللىي پۇقراچىلىق تهرغىباتىغا قارشى

ھۇجۇملىرىغا يېتهكچىلىك قىلغان ۋه شۇ

ئارقىلىق خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى ھاكىمىيىتىنى

يوللۇق كۆرسىتىشىگه يانتاياق بولغان.

«مهركىزىي تهتقىقات ئىنىستىتۇتى،

يېقىنقى زامان تارىخى تهتقىقات ئورنىنىڭ

ئارخىپخانىسى، 119.51/0001، «شهرقىي

تۈركىستاننىڭ مۇستهملىكه

قىلىنىشىنىڭ ئالدى – كهينىدىكى

ۋهزىيهت دوكالتى»، 21.

دېگىلىمۇ بولمايتتى. ئۇنىڭدهك ئادهم گومىنداڭ ئۈچۈن ئىشلىمهي قالمايتتى، ئهلۋهتته. 1940 – يىلالرنىڭ

ئوتتۇرىسىدا، گومىنداڭ ئاخىرى (شېڭ شىسهينىڭ تهختتىن چۈشۈرۈپ) ئۆز ئالدىغا شهرقىي تۈركىستانغا

رهئىس تهيىنلهشكه مۇۋهپپهق بولغاندا، يولۋاس ئۆزىنىڭ ئىزچىل جياڭ جېيىشىغا سادىق بولۇپ

كهلگهنلىكىنى كوزېر قىلىپ قۇمۇلدىكى ئورنىنى ساقالپ قالغانىدى. شۇ چاغدىكى بىر نهپهر گومىنداڭ

ئهمهلدارىنىڭ ئېيتىشىچه، يولۋاس تهيۋهنگه كهلگهندىن كېيىنمۇ، «ھهرقايسى رهھبهرلهرنىڭ ئالدىدا مهركىزىي

ھۆكۈمهتنى ماختاپ كۆككه كۆتۈرۈپ، مۇستهقىللىق ياكى يۇقىرى دهرىجىلىك ئاپتونومىيه ھهققىدىكى بىمهنه

تهلهپلهرنى قاتتىق ئهيىبلىگهن» (15). ئۇنىڭ ئهكسىچه، گومىنداڭ ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا

− بۇالر 1940 – يىلالردىكى گومىنداڭ سىياسىي سهھنىسىدىكى مىللىي پۇقراچىلىق تهرغىباتچىلىرىنىڭ

سهركىلىرى بولسىمۇ، ئهمما يولۋاس بىلهن (شۇ چاغدىكى گومىنداڭنىڭ شهرقىي تۈركىستان رهئىسى) ۋۇ

جوڭشىن بۇالرنى مهنسىتمهيتتى – نى تهيۋهنگه ئهكېلهلىسه، بۇنى ئۇيغۇر مۇھاجىرالرنى جهلب قىلىدىغان

سىياسىي كاپىتالغا ئايالندۇرااليتتى.
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   تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ بهزى كاتتىباشلىرى 1950 – يىلالردا، يهنى يولۋاس ئارالغا تۇنجى

قېتىم قهدهم قويۇپ كۆپ يىلالردىن كېيىن، ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا بىرىنى تېپىشنى قارار قىلغان. 1953 – يىلى

11 – ئايدا، ئامېرىكانىڭ تهيېبيدا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى رهنكىن (K. L. Rankin) گومىنداڭنىڭ

دىپلوماتىيه مىنىستىرى يې گوڭچاۋ (George Yeh)دىن، ئهگهر بىر كۈنلهرده گومىنداڭ ئوڭۇشلۇق ھالدا چوڭ

قۇرۇقلۇقنى قايتۇرۇۋااللىسا، گومىنداڭنىڭ شۇ چاغدىكى ئاھالىسى خىتاي بولمىغان چېگرا رايون

سىياسىتىگه قانداق قارايدىغانلىقىنى سورىغان. يې گوڭچاۋ شۇ پۇرسهتته يولۋاسنى قاتتىق سۆكۈپ، ئۇنى

«ھاماقهت»، «قارا قورساق»، «ۋهزىيهتكه پايدىسىز» دهپ تهنقىدلىگهن. ھهممىدىن مۇھىمى، يې گوڭچاۋ

«مۇھهممهدئهمىن بۇغرا بىلهن ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن ئىككهيلهن يولۋاسنى قهتئىي قوبۇل قىلمايدۇ»

دېگهن. ئۇنىڭ نهزىرىده، مۇھهممهدئهمىن بۇغرا بىلهن ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن شهرقىي تۈركىستان

خهلقىنىڭ ھهقىقىي رهھبهرلىرىدىن ئىدى، شۇڭا بۇ ئىككهيلهن خىتاي ھۆكۈمىتىگه ئانچه دوستانه

قارىمىسىمۇ، ئهمما يې گوڭچاۋ يهنىال ئۇالرنىڭ تهيبېيگه كېلىشىنى ئۈمىد قىالتتى – يۇ، «يولۋاس بۇ يهرده

بولغان مۇددهتته، ئۇ ئىككىسى كهلمهيدۇ» دهپ قارايتتى (16). يې گوڭچاۋنىڭ (يولۋاس ھهققىدىكى)

ئهيىبلهشلىرى – بۇالرنىڭ بىر قانچىسى توغرا بولمىسىمۇ – گومىنداڭدىكى تهسىردار ئهربابالرنىڭ كۆز

قارىشىنى ئىپادىلىگهنىدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى يىلى، تهيۋهندىكى داڭلىق مهركىزىي تهتقىقات

ئاكادېمىيهسى (Academia Sinica) نىڭ مۇدىرى چۇ چياخۇا ئۆزىنىڭ مۇھهممهدئهمىن بۇغرا بىلهن يېزىشقان

خهتلىرىنى ئېالن قىلغان. چۇ چياخۇا بۇ خهتلهرده، «خاتا ئۇچۇرنىڭ قايمۇقتۇرۇشىغا ئۇچرىغان» بۇ ئۇيغۇر

دوستىنى تهيۋهنگه كېلىشكه توختىماي دهۋهت قىلغان، ئهمما خهتلىرىده «يولۋاس» دېگهن ئىسىمنى

چىقىرىپ قېلىشتىن قهتئىي ھهزهر قىلغان. ھالبۇكى، يولۋاس بۇ چاغدا ئاتالمىش «شىنجاڭ رهئىسى»

بولغىلى ئۈچ يىل بولۇپ قالغانىدى (17).

 
رهسىم 2: ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىن (1947 ~ 1949

- يىلالردا) گومىنداڭ ھاكىمىيىتىگه قاراشلىق

ئاتالمىش «شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت»ته باش

كاتىپ بولۇپ خىزمهت قىلغاندىن كېيىن، 1949 –

يىلى ھىندىستانغا كهتكهن ۋه ئۇيغۇر – قازاق

مۇھاجىرالرنى تۈركىيهگه ئاپىرىپ جايالشتۇرۇش

ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرغان. ئۇ ئىستانبۇلدىكى

يېڭى بازىسىدا، دۇنيادىكى ھهرخىل سىياسىي

كۈچلهرنى ئىككىال خىتاي ھۆكۈمىتى (خىتاي

كوممۇنىستلىرى ۋه گومىنداڭ)گه ئۇيغۇر – قازاق

خهلقىنىڭ مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى

قۇرۇش ئىستىكىنى ئېتىراپ قىلىش ھهققىده

بېسىم ئىشلىتىشكه ئۈندىگهن. يولۋاس ۋه

تهيۋهندىكى باشقا مۇسۇلمان نهسىللىك  ئهمهلدارالر

ئىيسانىڭ تهلهپلىرىگه قارشى چىقىش ۋه رهددىيه

بېرىشنىڭ ھهرقانداق پۇرسىتىنى

ئۆتكۈزۈۋهتمىگهن. ئۇالر رهددىيهلىرىده ئاساسلىقى

ئىيسانىڭ ئىلگىرى گومىنداڭ بىلهن زىچ

ھهمكارالشقانلىقىنى تۇتقا قىلغان. «جون خال

،(MS 629) «پاكىستون ئىلمىي ماقالىلىرى

قوليازما ۋه ئارخىپالر، يېل ئۇنىۋېرسىتېتى

كۇتۇپخانىسى.
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  (گومىنداڭنىڭ) سۈرگۈندىكى شهرقىي تۈركىستان سىياسىتى ئىزچىل دهتاالش قىلىنىپ كهلدى، چۈنكى

شهرقىي تۈركىستاننىڭ مىللىي سىياسىي ۋهكىلىلىك ساالھىيىتىنى ھازىرلىغان كىشىلهر تولىمۇ ئاز ئىدى.

1950 – يىللىرى ھهممىسى ھايات بولغان، گومىنداڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى سابىق بهش رهئىسنىڭ

ئىككىسى (جاڭ جىجوڭ بىلهن بۇرھان شهھىدى) كوممۇنىستالرغا تهسلىم بولغان، بىرى (مهسئۇد سابىرى)

كوممۇنىستالرنىڭ تۈرمىسىده ئۆلۈمنى كۈتۈپ ياتقان، قالغان ئىككىسى (ۋۇ جوڭشىن بىلهن شېڭ شىسهي)

تهيۋهنگه قېچىپ كېلىۋالغانىدى. گومىنداڭنىڭ تهلىيى ئوڭدىن كهلمىگهن يېرى شۇ ئىدىكى، تهيۋهنده

پاناھلىنىشنى تاللىغان سابىق رهئىسلهرنىڭ ئىككىلىسى خىتاي ئىدى. مۇستهملىكىسىزلهشتۈرۈش

مهزگىلىده بهكال ئومۇمالشقان، «يهرلىك» سىياسهتچىلهرنى كۆزگه كۆرۈنهرلىك ماقامغا كۆتۈرۈش

مهجبۇرىيىتىدىن سىرت، شېڭ شىسهي بىلهن ۋۇ جوڭشىن ئىككهيلهن ئۆزىنىڭ مىللىي كىملىكى بىلهن

تامامهن ئاالقىسىز سهۋهبلهر تۈپهيلى، سۈرگۈندىكى شهرقىي تۈركىستان سىياسىتىگه ئارىلىشىشتىن

چهكلهنگهنىدى. 1944 – يىلىنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ ئىككى يىل شهرقىي تۈركىستانغا رهئىس بولغان  ۋۇ

جوڭشىن ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ ئهشهددىي كۈشهندىسى بولۇپ، ئۇ ئىككىسىنى

پارتىيهنىڭ ئىچىده مهككارلىق بىلهن بۆلگۈنچىلىك پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان «نهپسى يامان قارا

نىيهتلهر» دهپ قارايتتى. دېمهك، مهقسهت ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىننى تهيۋهنگه ئهكېلىش بولغان

تهقدىرده، ۋۇ جوڭشىننىڭ بۇ ئىشقا پايدىسى تهگمهيتتى.

   شېڭ شىسهيگه كهلسهك، (شهرقىي تۈركىستانغا ۋهكىل قىلىنىدىغان نامزاتنىڭ) مىللهت تهركىبى مۇھىم

دېگهن تهقدىردىمۇ، شېڭ شىسهيدهك «ئاقىل» خىتاي ئهمهلدارنى تهيۋهننىڭ شهرقىي تۈركىستان دهۋاسىدا

ئورۇنباسارلىق رولىنى ئوينىيالمايدۇ دېيىشكه سهۋهب يوق ئىدى. 1949 – يىلىدىن كېيىن، كوممۇنىستالرمۇ

سابىق رهئىس جاڭ جىجوڭدىن ئاشۇنداق پايدىالنغانىدى. شېڭ شىسهي بىر مهھهل شهرقىي تۈركىستانغا قهدهم

قويغان ئهڭ «ئاقىل» خىتاي ئهمهلدار دهپ قارالغانىدى. چۈنكى، ئۇ ئۆزىنىڭ 11 يىللىق دوبهنلىك مهزگىلىده،

سوۋېتنىڭ قوللىشى بىلهن نۇرغۇن ئىنستىتۇتالرنى تهرهققىي قىلدۇرغان ياكى ئۆزى قۇرۇپ چىققانىدى. ئهمما،

بۇالرنىڭ ھهممىسى 1937 – يىلىدىن، يهنى شېڭ شىسهي ئۆزى ئىلگىرى بىر مهھهل ئىمتىياز بهرگهن بارلىق

كىشىلهرنى تازىالشقا باشالشتىن بۇرۇنقى ئىش ئىدى. يولۋاسمۇ 1930 – يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، شېڭ

شىسهينىڭ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن قورقۇپ، تۇنجى سۈرگۈنلۈك ھاياتىنى باشتىن كهچۈرگهنىدى. (مۇشۇ

خىل سهرگۈزهشتىلهرگه ئىگه) بۇ ئىككهيلهن تهيبېيدىكى پارتىيه يىغىنلىرىدا بىر – بىرىگه دوقۇرۇشۇپ

قالماسلىق ئۈچۈن چوقۇم كۆپ مۇشهققهت تارتقان بولۇشى مۇمكىن. سابىق ئامېرىكا كونسۇلى جون پاكستون

1948 – يىلىدىكى قۇمۇل زىيارىتى جهريانىدا، يولۋاسنىڭ «شېڭ شىسهي تهختتىن چۈشكهندىن تارتىپ،

شهرقىي تۈركىستاندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنى ماختاپ – ئۇچۇرۇشنى داۋامالشتۇرغانلىقىنى، ئهمما شېڭ

شىسهي ھهققىده بىرهر ئېغىزمۇ ياخشى گهپ قىلىپ سالمايدىغانلىقىنى» بايقىغان (18).

   يولۋاسنىڭ ئورنىغا مۇھهممهدئهمىن بىلهن ئىيسا يۈسۈپنى يېنىغا تارتىش تهشهببۇسچىلىرىنىڭ نهزىرىدىمۇ،

شېڭ شىسهي كىشىنى بىزار قىلىدىغان ئادهم ئىدى. 1949 – يىلىدىكى قااليمىقانچىلىقتا شېڭ شىسهينىڭ

شىرهم تۇغقانلىرىدىن 11 كىشى بىر قېتىملىق قىساس ئېلىش ھهرىكىتىده ئۆلتۈرۈلگهنده، ئىيسا يۈسۈپ

ئاتايىن لهنجوۋغا بېرىپ، قاتىلدىن –ئىيسانىڭ نهزىرىده، ئۇ «قهھرىمان» ئىدى، ئهلۋهتته −  ئهھۋال سورىغان.

شۇنداقال، سوتتا ئۇنىڭغا كهڭچىلىك قىلىنىشىنى تهلهپ قىلغان (19). شېڭ شىسهي ئۆزىنىڭ چوڭ

قۇرۇقلۇقتىكى (شهرقىي تۈركىستاندىكى ھوقۇقتىن ئايرىلغاندىن كېيىنكى) قالغان يىللىرىدا ۋه 1950 –

يىلالردا تهيۋهنده ياشىغاندىمۇ، پارتىيهنىڭ  يىغىنلىرىغا  قاتناشسىال  باشقىالرنىڭ  ئۇنىڭ   سوتقا  تارتىلىشى

ھهققىدىكى چاقىرىقىنى ئاڭالپ تۇرغان. 1950 – يىلالرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده، شېڭ شىسهينىڭ

مهسئۇلىيىتىنىڭ تېگىشلىك رهۋىشته سۈرۈشتۈرۈلمىگهنلىكى ھهققىدىكى بهس – مۇنازىرىلهر ئهۋجىگه

چىققان ۋه بهزىلهر ئۇ «جهننهتنى تىنچالندۇرۇش ئۈچۈن ئۆلۈۋېلىشى كېرهك» دېيىشكهن (20). گېنېرالىسمۇس

(جياڭ جيېشىنى دېمهكچى)نىڭ بىۋاسىته ئارىلىشىشى سهۋهبلىكال، شېڭ شىسهي باشقىالرنىڭ تىل –

 (Allen S. Whiting) ھاقارىتىگه  كۆمۈلۈپ  كېتىشتىن  ساقلىنىپ  قالغانىدى. ئۇ  1958 – يىلى  ئالېن ۋايتىڭ
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بىلهن بىرلىشىپ «شىنجاڭ: پېچكىمۇ، تۈگۈنمۇ؟» دېگهن كىتابنى يازغاندىن كېيىن، كىشىلهرگه ئارىالشماس

بولۇپ قالغان، شۇنداقال ئىسمىنى ئۆزگهرتىپ، يېنىدىن تاپانچىنى ئايرىماي، شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋاقتىدا

يىغقان ئهللىك مىڭ سهر ئالتۇنغا تايىنىپ ياشىغان. بۇنداق بىر ئادهمنىڭ سۈرگۈندىكى شهرقىي

تۈركىستانلىقالر ئارىسىدا شهخسىي ياكى كوللېكتىپ رول ئوينىيالىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتى.

بۇنىڭ ئورنىغا، ئۇ سوۋېتنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى پىالنلىرىغا ئاالقىدار تارىخىي پاكىتالرنى ئىزدهۋاتقان

ھۆكۈمهت ياكى تاراتقۇ خادىملىرى ئۈچۈن مهسلىھهتچىلىك قىلىدىغان ئىشالرنى پات – پات قىلىپ قوياتتى

.(21)

  يۇقىرىقىالرنىڭ ھېچقايسىسى تهيۋهندىكى يېڭى ھاكىمىيهتنىڭ چېگرا رايون سىياسىتى ئۈچۈن ياخشى

باشلىنىش ئهمهس ئىدى. گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئاخىرى، ساۋادى بار – يوقلۇقىمۇ نامهلۇم، ئهمما (گومىنداڭغا

بولغان) ساداقىتىدىن زىنھار گۇمان قىلغىلى بولمايدىغان بىر ياشانغان ئۇيغۇر ئاقسۆڭهكنى يېنىغا تارتىشنى

قارار قىلغان. پارتىيه ئىچىدىكى ئۈمىدۋارالر سىرىناگاردىكى ياش قازاق گېنېرال، يولۋاسقا ئوخشاشال

جهڭگاھنىڭ ئادىمى بولغان دهلىلقان ھاجىنى تهبىئىيال تهيۋهنگه ياردهم قىلىدۇ دهپ ئۈمىد كۈتكهن بولۇشى

مۇمكىن. ئۈمىدسىزلهر بولسا، ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ كهشمىردىكى مۇھاجىرالرنى

ئۆزىگه تارتىشتا چاققان چىققانلىقى ۋه پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسى بىلهن ئاالقه ئورناتقانلىقىغا دىققهت قىلغان

بولۇشى مۇمكىن. ئهگهر (دهلىلقانمۇ تهيۋهنگه كهلگهن تهقدىرده) يولۋاس بىلهن دهلىلقان ئىككىسى

مىللهتچىلىك، پۇقراچىلىق تهشۋىقاتلىرىدا ۋايىغا يهتكهن، ئهمما ئىلگىرىكىدهك پارتىيهنىڭ قائىده –

تۈزۈملىرىنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدىغان ئىيسا يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغرا بىلهن پۇت تېپىشكهن

بولسا، قانداق بوالرىدى؟ 

 

قازاقالرنى يېنىغا تارتىش
 

   يولۋاس تهيۋهنگه جايلىشىپ بولغاندىن كېيىنال، كۈندىلىك خىزمىتى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىر نهرسىنى، يهنى

گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت رهئىسىنىڭ ئىشخانىسى» (

) دېگهن خهتلهر يېزىلغان تامغىنى تاپشۇرۇۋالغان. بۇ تامغىنىڭ (قۇرغاق كىلىماتلىق شهرقىي تۈركىستاندا

ئهمهس) تروپىك بهلباغدىكى تهيۋهنده بولۇشى ئادهمگه غهلىته تۇيۇالتتى. بۇ ئاتالمىش «شىنجاڭ» رهئىسى

ئۈچۈن مهخسۇس تهسىس قىلىنغان ئىشخانا بولۇپ، ھېسابتا بىر «قۇرۇق ئۆستهڭ» ئىدى. 1949 – يىلىدىن

كېيىنمۇ گومىنداڭ تهرىپىدىن ئىداره قىلىنغان باشقا ئۈچ ئۆلكه – تهيۋهن، فۇجىيهن ۋه قىسقا مۇددهت ئۇالرنىڭ

قولىدا قالغان يۈننهن – رېئال باج ئېلىش ئاساسى ۋه ئهمهلىي زېمىنالرغا ئىگه ئىدى (22). لېكىن، شهرقىي

تۈركىستاننىڭ ئهھۋالى ئۇنداق ئهمهس ئىدى. بۇ ئىشخانىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىدىكى بىردىنبىر سهۋهب،

ئۇنىڭ سىمۋوللۇق رولى ئىدى. 1951 – يىلىغا كهلگهنده، ئۇيغۇر ۋه قازاق مۇھاجىرالرنىڭ دراماتىك قىسمىتى

غهرب تاراتقۇلىرىنىڭ دىققىتىنى تارتتى ۋه «دۆلهت جۇغراپىيهسى» (National Geographic)نىڭ ئۇزۇن بىر

خهۋىرى ۋه بۇ خهۋهرنىڭ كېيىنچه «قازاق كۆچكۈنى» (Kazak Exodus) دېگهن نامدا رومانالشتۇرۇلۇشى

نهتىجىسىده ئهۋجىگه چىقتى (23). «پۈتۈن دۇنيا شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۆزگىرىشلهرگه يېقىندىن دىققهت

قىلماقتا» دېگهنىدى تهيۋهندىكى پىالنالش كومىتېتى. قاچانىكى خهلقئارانىڭ دىققىتى شهرقىي تۈركىستانغا

مهركهزلهشسه،گومىنداڭنى ئۆزىنى تېخىمۇ ياخشى ئىپادىلهش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىش يولۋاسنىڭ

خىزمىتى ئىدى.

   يولۋاس ئىشنى ئۆزى دۇچ كېلىدىغان رىقابهتنى مۆلچهرلهشتىن باشلىدى. تهيۋهندىكى ئاشكارىالنغان ئارخىپ

ماتېرىياللىرى 1952 – يىلىدىن  باشلىنىدۇ. بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىيسا يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغراالر

بىلهن يېزىشىلغان خهت – چهكلهر بار ئىدى. ئهمما، بۇ ۋاقىتتا ئۇ ئىككهيلهن جهنۇبىي ئاسىيادىن ئايرىلىپ،

تۈركىيهگه كېتىپ بولغانىدى. ئۇيغۇرچه  يېزىلىپ، كېيىن  يولۋاس  ياكى  ئۇنىڭ  كاتىپى  تهرىپىدىن خىتايچىغا 
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تهرجىمه قىلىنغان بۇ خهتلهرده ئىمكانقهدهر مهدهنىي سۆز – ئىبارىلهرنى قوللىنىشقا دىققهت قىلىنغانىدى.

ئىيسا 12 – ئايدا يولۋاسقا يازغان خېتىده، «مهركىزىي ھۆكۈمهتته 13 يىل خىزمهت قىلىپتىمهن. لېكىن،

ئويالپ باقسام، ھېچ ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالماپتىمهن. شۇ ۋاقىتالرنىڭ ھهممىسى زايه كېتىپتۇ. سىياسهت

بېكىتىش جهھهتته، ھۆكۈمهت ئهزهلدىن بىز بىلهن مهسلىھهتلىشىپ باقمىدى، شۇنداقال بىزنىڭ ھهرقانداق

مهسلىھهتىمىزنىمۇ قوبۇل قىلىپ باقمىدى» دهپ يازغانىدى. گومىنداڭنىڭ ئىچىدىكى ئۆزىگه ئوخشاش

خىتاي بولمىغان كادىرالر دۇچ كېلىدىغان كۆرۈنمهس توسۇق (قۇرۇق ئۆستهڭنىڭ مىرابلىقى، ئېتىبارسىزلىق

ۋهھاكازا)قا نىسبهتهن بىر تاالي قورساق كۆپۈكى بار ئىيسا يولۋاس بىلهن خهت يېزىشىش پۇرسىتىدىن

پايدىلىنىپ، گومىنداڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى سىياسهتلىرىگه بولغان نارازىلىقىنى ئىپادىلىۋالغانىدى.

«ئهگهر مهن تهيۋهنگه بارسام، ئىشالر يهنه ئىلگىرىكىدهك بولماسمۇ؟ سىزنىڭ ئاشۇ يهرده بولغىنىڭىز يېتهر.

مهن چهتئهلدىكى خىزمىتىمنى تاماملىماي، شۇنداقال مهركىزىي ھۆكۈمهت بىزنىڭ ئۇتۇقلىرىمىزنى

مۇئهييهنلهشتۈرمهي تۇرۇپ، تهيۋهنده قىلىدىغان ئىشىم يوق. مېنىڭ مۇشۇ يهرده قالغىنىم ئهۋزهل» دهيدۇ ئۇ

خهتنىڭ داۋامىدا (24).

  (ئىيسانىڭ خېتىدىكى) «مۇشۇ يهر» ئىستانبۇل ئىدى. كېيىنمۇ ئىسپاتالنغىنىدهك، 1949 – يىلىدىن

كېيىنكى ئۈچ يىلدىكى ئىيسا يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغرا پهقۇلئادده زور تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنىدى.

ئۇالر گاھىدا يېڭى دېھلى بىلهن كهشمىر ئارىسىدا قاترىسا، گاھىدا ئوتتۇرا شهرقتىكى مۇھاجىرالردىن پۇل

توپالش ئۈچۈن ئايلىنىپ يۈرهتتى. بۇ مۇھاجىرالر شېڭ شىسهي شهرقىي تۈركىستاندىكى قازاقالرنى

باستۇرغاندا چهتئهلگه چىقىپ كهتكهنلهر ئىدى. (ئىيسا يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئۈچۈن) ئالتۇن

كانالردىن بىرى سهئۇدىي ئهرهبىستان بولۇپ، بۇ يهرده يهرلىك جهمئىيهتكه سىڭىشىپ كهتكهن، شۇنداقال ئىيسا

يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغراغا پۇل ئىئانه قىلىشقا تهييار سهككىز مىڭدهك ئادهم بار ئىدى. يولۋاس

مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ يالغۇز 1951 – يىلىال سهئۇدىي ئهرهبىستاندىن ئالته مىڭ، مىسىردىن ئىككى مىڭ

ئامېرىكا دوللىرى توپلىغانلىقىدىن خهۋهر تاپقانىدى. مىسىر تاراتقۇلىرى مۇھهممهدئهمىن بۇغرانى

«تۈركىستان ئهمرى» دهپ ئاتىغانىدى (25). بۇ پۇلالرنى كهشمىردىكى نهچچه مىڭ قازاق مۇھاجىرنى تۈركىيهگه

جايالشتۇرۇش ۋه ئۇالر (مۇھهممهدئهمىن بۇغرا قاتارلىقالر)نىڭ ئىستانبۇلدىكى يېڭى ماكانىدا كوممۇنىزمغا

قارشى تهشۋىقات بۇيۇملىرىنى نهشىر قىلدۇرۇشقا ئىشلىتىش پىالنالنغانىدى (26). ئىيسا يۈسۈپ بىلهن

مۇھهممهدئهمىن بۇغرا غهيرىي كوممۇنىستىك دۇنيادا شهرقىي تۈركىستان دهۋاسىدا گېپى ئۆتىدىغان بولۇش

ئۈچۈن قوللىغۇچىالرغا موھتاج ئىدى. شۇ ۋاقىتتىكى بىردىنبىر غهيرىي كوممۇنىستىك تۈركىي دۆلهت بولغان

تۈركىيه ئۇالرنىڭ بۇ ئېھتىياجىغا تولىمۇ ماس كېلهتتى. ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا بىر

قانچىلىغان ھۆكۈمهتلهرنىڭ ۋه خهير – ساخاۋهت ئورگانلىرىنىڭ ۋهكىللىرى بىلهن بىلله توختىماي تىرىشىش

نهتىجىسىده، 1734 قازاق ۋه بىر قانچه يۈز ئۇيغۇرغا تۈركىيهدىن ئوڭۇشلۇق ھالدا پاناھلىق ئېلىپ بهرگهن.

بۇنىڭ ئىچىدىكى قازاقالر ئاناتولىيهگه، ئۇيغۇرالر ئىستانبۇلغا يهرلهشكهن (27).

   يولۋاس تهيۋهندىكى ئىشخانىسىنىڭ ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش بىلهن مهشغۇل بولۇۋاتقاندا، ئىيسا يۈسۈپ

بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ تۈركىيهدىكى ئىشلىرى تاماملىناي دهپ قالغانىدى. شۇنداق بولسىمۇ،

يولۋاس كهشمىردىكى مۇھاجىرالرنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن، «چوڭ قۇرۇقلۇق سهرگهردانلىرىغا ياردهم بېرىش

جهمئىيىتى» ئاجراتقان بىر قىسىم پۇلالرنى ئۇالرغا ئهۋهتىپ تۇرغان. ئۇ يهنه تهيۋهنگه كېلىپ يهرلىشىشنىڭ

ئهۋزهللىكلىرىنى ھه دهپ ماختىغان. قازاق چارۋىچىالرنى تروپىك بهلباغدىكى ئارال (تهيۋهن)غا ئاپىرىش

تهكلىپىدىن خهۋهر تاپقان ھىندىستاندىكى ئهنگلىيهلىك بىر پوپ بۇنى مهسخىره قىلىپ: «قازاقالرنى

تهيۋهنگه ئاپىرىش خىيالى ماڭا تولىمۇ ئۆزگىچه تۇيۇلدى» دېگهن. شۇنداقتىمۇ يولۋاس قولدىن كهتكهن

ۋاقىتنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇۋېلىشقا بهل باغلىغان ۋه 1951 – يىلىدىن 1953 – يىلىغىچه بولغان ئۈچ يىلدا، بىر

ئامالالرنى قىلىپ كهشمىردىكى مۇھاجىرالرغا 16000 دولالر يهتكۈزۈپ بهرگهن (28). مۇھاجىرالرنىڭ

ئارىسىدىكى ئىككهيلهن، يهنى كالى بهگ بىلهن ھهمزه شۇنىڭغا ماس ھالدا، (مۇھاجىرالر ئارىسىدا)

گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ تهشۋىقاتلىرىنى يېيىشقا باشلىغان. 176 قازاق ۋه 13 ئۇيغۇرنىڭ  ئاللىقاچان  تۈركى-
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يهگه كېتىپ بولغانلىقىدىن خهۋهر تاپقان كالى بهگ ئۆز توپىدا قالغان 180 دهك قازاقنىڭ داۋاملىق كهشمىرده

تۇرۇپ، شهرقىي تۈركىستانغا ھۇجۇم قىلىپ كىرىش بۇيرۇقىنى كۈتۈشكه ۋه كوممۇنىست باندىتالرنى

يوقىتىشقا قهسهمياد قىلغانلىقىنى جاكارلىغان ھهم «بىز پارتىيه (گومىنداڭ) ۋه دۆلهتكه سادىق، شۇنداقال بىز

كۆك ئاسمان – ئاق قۇياشلىق گومىنداڭ بايرىقىغا ئهگىشىپ ئىلگىرىلهيمىز» دېگهن (29). ئهمما، بۇ ئىككى

قازاق رهھبهر يولۋاستىن يوشۇرۇن ھالدا ئامېرىكا ۋه ئهنگلىيهنىڭ ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى بىلهنمۇ ئۇچراشقان،

شۇنداقال ئۇچرىغانلىكى پۇلداردىن ياردهم تهلهپ قىلغان (30). 1952 – يىلىنىڭ بېشىدا، كونسۇل پاكستون

(كهشمىردىكىلهرنىڭ ئۆزىگه يازغان خهتلىرىدىن تهسىرلىنىپ كېتىپ) ئۆز يېنىدىن ئۈچيۈز دولالر چىقىرىپ،

كالى بهگ بىلهن ھهمزىگه ئهۋهتكهن. كالى بهگ ئۈچىنچى ئايدا پاكستونغا يازغان جاۋاب خېتىده: «سىزگه

شۇنى مهمنۇنىيهت ئىچىده ئېيتماقچىمىزكى، ئهۋهتكهن پۇلىڭىزنى ئارىمىزدا تهڭ بۆلۈشتۇق. بىزنىڭ، بولۇپمۇ

340 قازاق مۇھاجىرنىڭ ياردىمىڭىز ئۈچۈن چىن يۈرهكتىن ئېيتقان تهشهككۈرىنى قوبۇل قىلغايسىز»

دېگهنىدى (31).

  يولۋاس بىلهن كالى بهگ ئۆزئارا خهت ئاالقىسى قىلىۋاتقان ۋاقىتتا، خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى

كوممۇنىستىك ھۆكۈمهتنىڭ ۋهكىللىرىمۇ پاكىستاندا تۇرۇۋاتقان خېلى زور ساندىكى قازاق مۇھاجىرالرغا

يېقىنالشقان. ئۇالرغا بىر ئاي ھهقسىز زىياپهت بېرىلگهن ۋه رۇسىيه رۇبلىسى ئارقىلىق قهرهللىك ياردهم پۇلى

تارقىتىلغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا چوڭقۇر ئىختىالپ كۆرۈلگهن. بهزى مۇھاجىرالر دېڭىز يولى

ئارقىلىق چوڭ قۇرۇقلۇققا قايتقان بولسا، يهنه بهزىلىرى ھىمااليا تاغ ئېغىزى ئارقىلىق (شهرقىي

تۈركىستانغا) قايتىپ كېتىشكه ماقۇل بولغان. ئىيسا بېيجىڭ بىلهن تهيبېينىڭ بۇ تۇيۇقسىز (مۇھاجىر

تالىشىش) ھۇجۇمىدىن چۆچۈپ، كالى بهگنى يېنىغا تارتىشقا ئۇرۇنغان. كالى بهگ يولۋاسقا «يېقىندا تۈركىيه

ھۆكۈمىتى ۋهكىللىرىنى ئهۋهتىپ، ئارىمىزدا قۇتراتقۇلۇق قىلىۋاتىدۇ ۋه بىزنى تۈركىيهگه كېتىشكه دهۋهت

قىلىۋاتىدۇ. لېكىن مهن مهيدانىمدىن تهۋرهنمىدىم ۋه ئۇالرغا مېنىڭ ھۆكۈمىتىمنىڭ گومىنداڭ ھۆكۈمىتى

ئىكهنلىكىنى، ئۆزهمنىڭ مهڭگۈ جۇڭخۇا مىنگونىڭ پۇقراسى بولىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم» دېگهن. كالى بهگ

بۇ يهرده نهزهرده تۇتۇۋاتقان «تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ۋهكىللىرى» ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا

ئىدى. ھالبۇكى، 1953 – يىلىنىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده، قاقسهنهم بولۇپ قالغان مۇھاجىرالر ئۈچۈن، پۈتۈنلهي

دېگۈدهك ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئورۇنالشتۇرغان «تۈركىيهگه يهرلىشىش» تهكلىپىنىڭ

جهلب قىلىش كۈچىنىڭ رهت قىلغىلى بولمىغۇدهك دهرىجىده كۈچلۈك ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغان. پهقهت كالى

بهگ ۋه ئۇنىڭ بىر قانچه يۈز ئهگهشكۈچىسىال گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخىرقى قېتىم مهردلىك قىلىشىنى

تهمه قىلىپ، (تۈركىيهگه كهتمهي) قېلىپ قالغان. «ھازىر شهرقىي تۈركىستاندىن كهلگهنلهر نۇرغۇن مۇسۇلمان

دۆلهتلىرىگه تارقىلىپ كهتتى. ئهگهر مهركىزىي ھۆكۈمهت بىزنى نهزهردىن ساقىت قىلسا، بۇ (گومىنداڭنىڭ)

ئوتتۇرا شهرقتىكى مۇسۇلمان دۆلهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدۇ، شۇنداقال ئۇالر

(مۇسۇلمان دۆلهتلهر) گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنى دۇنيادىكى ئاجىز خهلقلهرنى ياراتمايدىكهن، دهپ ئويالپ قالىدۇ»

دهپ يازغانىدى كالى بهگ (32).

   لېكىن، 1734 قازاقنىڭ تۈركىيهگه يهرلهشكهنلىك خهۋىرى كالى بهگنىڭ تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه

ساداقهت بىلدۈرگهنلىكىنىڭ ئۈنۈمىنى زور دهرىجىده تۆۋهنلىتىۋهتتى. شۇنداقال، بۇ يولۋاسنىڭ ئۇالرغا

ۋاكالىتهن لوبىچىلىق قىلىش ئىقتىدارىنىمۇ ئاجىزالشتۇردى. تهيۋهن ئىجرائىيه پاالتاسى مۇھاجىرالرنىڭ

ئاناتولىيهگه يهرلهشكهنلىك خهۋىرىنى ئاڭالپ ئۇزاق ئۆتمهيال «نۆۋهتتىكى مالىيه قىيىنچىلىقى تۈپهيلى،

ھىندىستان ۋه پاكىستاندىكى شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنى ئهمدى ياردهم پۇلى بىلهن

تهمىنلىيهلمهيمىز. مۇشۇ مۈشكۈل پهيتته، بىز ۋهتهنداشلىرىمىزنىڭ <بارلىق قىيىنچىلىقنى يېڭىش>

روھىنى يېتىلدۈرۈپ، ئۆز جېنىنى ئۆزى قامدىشىنى ئۈمىد قىلىمىز» دهپ جاكارلىدى. گهرچه يولۋاس رهسمىي

پىالن اليىھهسىدىن بىرنى تۈزۈپ، كالى بهگ ۋه ئۇنىڭ بىر قانچه يۈز ئهگهشكۈچىسىنى تهيۋهنگه ئهكېلىشكه

شاپاشالپ باققان بولسىمۇ، لېكىن بۇ كىشىلهرنى يهرلهشتۈرۈشكه كېتىدىغان (30 مىڭ ئامېرىكا دوللىرى) پۇل

(تهيۋهن  ھۆكۈمىتى  تهرىپىدىن) بۇ   تهشۋىقاتنىڭ  پايدىسىدىن  بهكال  ئېشىپ  كهتكهن، دهپ  قارالدى.  بۇنىڭ 
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ئهكسىچه، گومىنداڭ ھۆكۈمىتى تولىمۇ ئۈمىدۋارلىق بىلهن، ئىيسا يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئىمىن بۇغرا ئارقىلىق
چهتئهلگه يهرلىشىپ بولغان (شهرقىي تۈركىستانلىق) مۇھاجىرالر ئارىسىدا (گومىنداڭغا قارىتا) سىمۋوللۇق
ساداقهت يېتىلدۈرگىلى بولىدۇ، دهپ قارىدى (33). سۈرگۈندىكى شهرقىي تۈركىستان سىياسىتى جهھهتتىكى
ئاشكارا رىقابهتته ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ «يهڭگهن»لىكىنى ئېتىراپ قىلغۇسى
كهلمىگهن گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى دىپلوماتىيه مىنىستىرى يې گوڭچاۋغا ئوخشاش بىر
قىسىم كىشىلهر جۇڭخۇا مىنگونىڭ سابىق پۇقرالىرى بولمىش ئىككى مىڭدهك قازاقنىڭ تۈركىيهگه كېتىپ

قالغانلىقى ئۈچۈن، يولۋاسنى ئهيىبلهشتى.
 

بۆلۈنۈش
 

   گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىيسا يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئارقىلىق مهسىلىنى ئاسانال ھهل قىالالي-
مىز دهپ ئويلىشى بىر خاتا پهرهزنى مهنبه قىلغان، يهنى ئۇالر بۇنداق قىلىش ھهر ئىككى تهرهپكه (ھهم
گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه، ھهم ئىيسا يۈسۈپ بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغراغا) پايدىلىق دهپ قارىغان. (بىر
قىسىم) مۇھاجىرالر تۈركىيهگه يهرلىشىۋالغان ۋه تهيۋهندىن قوشۇمچه ياردهم كېلىش ئېھتىماللىقى تۆۋهنلىگهن
ھامان، ئېغىر گۇمانالر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. مۇھهممهدئهمىن بۇغرا 1953 – يىلى يولۋاسقا يازغان
خېتىده «بىز (گومىنداڭنىڭ) پات يېقىندا چوڭ قۇرۇقلۇققا قايتۇرما ھۇجۇم قىلماقچى بولغانلىق خهۋىرىنى
ئاڭالپ پهۋقۇلئادده ھاياجانالندۇق. لېكىن بىز ھېچقاچان ھۆكۈمهتنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا قانداق مهيدان
تۇتىدىغانلىقىغا ئاالقىدار ئېنىق بىر ئىپاده كۆرمىدۇق» دېگهنىدى. مۇھهممهدئهمىن بۇغرا چوڭ قۇرۇقلۇقنى
قايتۇرۇۋېلىش تهييارلىقلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن، تهيبېيدىن شهرقىي تۈركىستانغا تۇتقان
«پوزىتسىيه»سى ھهققىده ئېنىق بىر ئىپاده بىلدۈرۈشنى تهلهپ قىلغان. ئۇ يهنه «ئهگهر ھۆكۈمهت
ئىلگىرىكىدهك جاھىلالرچه <شهرقىي تۈركىستان خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى> دهپ تۇرۇۋالسا، شۇنىڭغا
جهزم قىالاليمهنكى، بۇ تاالش – تارتىش ۋه ئىختىالپالر ھهرگىز بېسىقمايدۇ» دېگهنىدى. يولۋاس بۇنىڭغا مۈجمهل
ئىپاده بىلدۈرۈپ: «مېنىڭ بىلىشىمچه، ھۆكۈمهت يهرلىك شهخسلهرنىڭ تاللىشىغا ھۆرمهت قىلىپ، رايونلۇق
ئاپتونومىيه يۈرگۈزمهكچى» دېگهن ۋه خېتىنىڭ داۋامىدا مۇھهممهدئهمىن بۇغرانى سىياسىي غهرىزى سهۋهبلىك
خاتا ھۆكۈم چىقىرىپ قويماسلىققا ئۈندهپ: «سىز پارتىيهنىڭ پېشقهدهم كادىرى، شۇنداقال سىز مهركىزىي
ھۆكۈمهتكه خىزمهت قىلىپ كهلگىلىمۇ ئۇزۇن بولدى. سىز مهرھۇم رهھبىرىمىز (سۈن جوڭشهن)نىڭ
كۆرسهتمىلىرىنى ئۆگهنگهن ۋه پارتىيهنىڭ ئۇللۇق سىياسىتىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنىمۇ بىلىسىز. شۇڭا
سىزنىڭ بۇ جهھهتته ھهرقانداق خاتا چۈشهنچىده بولۇپ قالمايدىغانلىقىڭىزغا (يهنى «ئهزهلدىن» خىتاينىڭ
«ئايرىلماس» بىر قىسمى بولغان شهرقىي تۈركىستان ھهققىده «بولمىغۇر» خىيالالرنى قىلىپ
يۈرمهيدىغانلىقىڭىزغا) ئىشىنىمهن» دېگهن ۋه گهپنى كوممۇنستالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى تهھدىتىگه
مهركهزلهشتۈرۈشكه كۈچهپ: «ئۆزئارا ئىشىنىشمىسهك ۋه شهخسىي غهرهزنىال ئويلىساق، كۈچىمىز بۆلۈنۈپ

كېتىدۇ» دېگهن (34).
   (يولۋاسنىڭ <بۆلۈنۈپ كهتمهسلىك> تهرغىباتلىرىغا قارىماستىن) ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بۆلۈنۈش تولىمۇ
روشهن ئىدى. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، يولۋاس مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ ئىزچىل «يول قويغىلى
ئۇنىمايۋاتقان»لىقىنى ئۆزىنى قارىلىغۇچىالرنىڭ سهمىگه سالغان. مۇھهممهدئهمىن بۇغرا بىلهن ئاشۇ خهتنى
يېزىشىپ ئۈچ ئايدىن كېيىن، يولۋاس گومىنداڭنىڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقىغا گومىنداڭنىڭ ئوتتۇرا
شهرقتىكى ئوبرازىنى ياخشىالش ھهققىده تهپسىلىي اليىھه سۇنغان ۋه بۇ اليىھهده «مۇھهممهدئهمىن بۇغرا
مىكىر ئىشلىتىپ، ئىككى مىڭ قازاق ۋهتهندىشىمىزنى تۈركىيه گىراژدانلىقىنى قوبۇل قىلىشقا كۆندۈرگهن»،
«مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ۋه ئىيساغا ئوخشاش شهخسىيهتچى، مهككار ئىنسانالر» دېگهندهك ئىبارىلهرنى
قولالنغان. يولۋاس  يهنه «تېخىمۇ  يامان  بولغىنى، بېيجىڭدىكى  كوممۇنىستىك  ھۆكۈمهت رهسمىي  مۇسۇلمان 
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دىپلوماتىيه ئۆمهكلىرىنى ئوتتۇرا شهرققه ئهۋهتىشكه باشلىدى، بۇ ئۇالرنىڭ ھېلىھهم پاكىستاندا ياشاۋاتقان
مۇھاجىرالرغا بولغان قىزىقىشى بىلهن بىردهكلىككه ئىگه» دېگهن ۋه بۇنىڭغا قارىتا، بىر قاتار تهپسىلىي
تاقابىل تۇرۇش چارىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇ «تۈركىيهدىكى مۇھاجىرالرنىڭ بهزىلىرىنى تهيۋهنده ئوقۇشقا
ئهكېلىش، گومىنداڭنىڭ چهتئهلدىكى ئهلچىخانىلىرىغا مۇسۇلمان خادىمالرنى سهپلهش، دۇنيا مۇسۇلمانالر
كومىتېتىغا يىللىق ئۆمهك ئهۋهتىش ۋه ھهج پائالىيىتىگه قاتنىشىش» قاتارلىقالرنى تهشهببۇس قىلغان. ئۇنىڭ
(ھهجگه ئادهم ئهۋهتىش توغرىسىدىكى) ئاخىرقى تهكلىپى قاتتىق ئالقىشقا ئېرىشكهن ۋه كېيىنكى يىلى
مهككىگه ھهج ئۆمىكى ئهۋهتىش خىزمىتى ئورۇنالشتۇرۇلۇشقا باشلىغان. بۇ ئۆمهككه يولۋاس ئۆزى
باشالمچىلىق قىلغان. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يولۋاسنىڭ ئۆزى يازغان خهتلهرنىڭ گومىنداڭنىڭ
كاتتىباشلىرىغا كۆرسهتكهنلىكىدىن بىخهۋهر مۇھهممهدئهمىن بۇغرا 1954 – يىلى 1 – ئايدا ئايالى بىلهن
بىلله گومىنداڭنىڭ ئهنقهرهدىكى ئهلچىخانىسىغا بارغان. مۇھهممهدئهمىن بۇغرانى بهكال ھهيران قالدۇرغىنى،
گومىنداڭنىڭ باش ئهلچىسى ئۇنى «شىنجاڭنىڭ مۇستهقىللىقىنى ۋه جۇڭخۇا مىنگودىن ئايرىلىپ چىقىشىنى
تهرغىب قىلغان»لىقى سهۋهبلىك قاتتىق ئهيىبلىگهن ۋه ئىنتايىن كهسكىن ئاھاڭدا «مهركىزىي ھۆكۈمهت
مهڭگۈ ساڭا مۇستهقىللىق بهرمهيدۇ. ئهگهر چهتئهلده بۇنداق بولمىغۇر ئىشالر بىلهن شۇغۇلالنساڭ، بېشىڭغا
يامان ئاقىۋهتلهر كېلىپ قېلىشى مۇمكىن» دېگهن. گهرچه باش ئهلچى مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ 400 دولالر
تهلهپ قىلغانلىقىنى تهيبېيگه خهۋهر قىلغان بولسىمۇ، لېكىن شۇنىڭدىن كېيىنكى «مهردلىك»لهرنىڭ نۇرغۇن

بهدهل تهلهپ قىلىدىغانلىقى ئايدىڭلىشىپ بولغانىدى (35).
   1954 – يىلى 7 – ئاينىڭ 17 – كۈنى، جىددىيچىلىك ئهۋجىگه چىققان بىر پهيتته، يولۋاس، ئۇنىڭ ئوغلى ۋه
باشقا ئۈچ مۇسۇلمان ئهمهلدار مىسىرغا بارىدىغان ئايروپىالنغا چىققان. گهرچه گومىنداڭ تاراتقۇلىرى بۇ ھهج
ئۆمىكىنىڭ رولىنى كۆپتۈرۈپ، بۇنى ئوتتۇرا شهرق رهھبهرلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇشنىڭ پۇرسىتى دهپ تهشۋىق
قىلغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئۆمهكنىڭ ھهقىقىي نىشانى ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانى ئهيۋهشكه
كهلتۈرۈش ئىدى. جياڭ جيېشى شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرغا تارقىتىش ئۈچۈن قوشۇمچه ياردهم پۇلى
ئاجراتقان، يولۋاسمۇ ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانى تهيۋهنگه ئهكېلىشكه قهسهم ئىچكهن (36). 7 –
ئاينىڭ 26 – كۈنى، كۈتكىلى ئۇزاق بولغان يىغىلىش قاھىرهده روياپقا چىققان. يولۋاس دوستلۇقنىڭ ئىپادىسى
سۈپىتىده ئىيساغا 2000 دولالر تهڭلىگهن ۋه ئۇنى تهيۋهن كېتىشكه ئۈندىگهن. يولۋاسنىڭ دېيىشىچه، ئىيسا
گومىنداڭنىڭ ئۆزىگه بولغان سهمىمىيىتىنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىده يهنه ئون مىڭ دولالر بېرىشنى تهلهپ قىلغان.
ئهمما، تۇيۇقسىز ھۈرپىيىشىپ قالغاچقا، يولۋاس چوقۇم بۇ تهكلىپنى رهت قىلغان. ئىيسا «ھۆكۈمهت ئهزهلدىن
ماڭا ئىشىنىپ باقمىدى، ئهكسىچه ھوقۇقنى جاڭ جىجوڭغا، مهسئۇد (سابىرى)قا، ئهڭ ئاخىرىدا بۇرھانغا
تۇتقۇزدى (بۇ ئۈچى گومىنداڭ شهرقىي تۈركىستانغا تهيىنلىگهن ئاخىرقى ئۈچ رهئىس ئىدى). گهرچه مهن بىر
مهزگىل باش كاتىبلىققا تهيىنلهنگهن بولساممۇ، ھۆكۈمهت يهنىال ماڭا ئىشهنمىدى» دېگهن. ئارىدىن بهش يىل
ئۆتكهن بولسىمۇ، لېكىن 1949 – يىلى گومىنداڭ چېگرا قوغدىغۇچىلىرىنىڭ ئۆزىگه قىلغانلىرىنى ئويلىسا،
ئىيسانىڭ يهنىال قورسىقى كۆپهتتى. ئهينى چاغدا، ئىيسا شهرقىي تۈركىستاندىن كهتمهكچى بولغاندا، چېگرا
قاراۋۇللىرى ئۇنى سوالپ قويۇپ ئۇرغانىدى. ئىيسا ئهمدىلىكته ئۆزىنىڭ گومىنداڭ ئۈچۈن ئون يىل خىزمهت
قىلىشىنىڭ پهقهت گومىنداڭنىڭ ئويۇنى ئىكهنلىكىنى، جياڭ جيېشىنىڭ بۇ ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
غۇلجىدىكى قورچاق ھاكىمىيىتىگه تاقابىل تۇرۇشنىال مهقسهت قىلغانلىقىنى تونۇپ يهتكهنىدى. «ھۆكۈمهت
مېنىڭ كوممۇنىزمغا ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىغا بولغان ئۆچمهنلىكىمدىن پايدىالندى، لېكىن ئاخىرىدا شهرقىي
تۈركىستاننى شۇالرنىڭ قولىغا تاشالپ بهردى. نهتىجىده، كوممۇنىزمغا قارشى سانسىزلىغان ياشالر ئۆلتۈرۈلدى
ۋه نهچچه مىڭ كىشى چهتئهلگه قاچتى. ھۆكۈمهت بۇنىڭ مهسئۇلىيىتىدىن باش تارتالمايدۇ» دېگهنىدى ئۇ

.(37)
   يولۋاسنىڭ خاتىرىسىده ئىيسانىڭ سۆزلىرىگه رهددىيه بهرگهنلىكىگه ئاالقىدار ھېچقانداق مهلۇمات
يوقلۇقىغا قارىغاندا، ئۇ مهزكۇر تهنقىدلهردىن چۆچۈپ كهتكهندهك قىالتتى. ئارىدىن ئىككى ھهپته ئۆتهر –
ئۆتمهستىن، ئۇالر مهككىنىڭ يېنىدىكى مىنا دېگهن جايدا ئىككىنچى قېتىم ئۇچراشقان. بۇ  قېتىم ئىيسا بىر
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توپ مۇھاجىر بىلهن بىلله كېلىپ، يولۋاسنى پاسسىپ ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويغان. يولۋاسنىڭ دېيىشىچه، ئۇالر
«بىز سىزنىڭ تهيۋهنده قاقسهنهم بولۇپ قالغانلىقىڭىزنى، تۇرمۇشىڭىزنى قامداش ئۈچۈن خهقتىن پۇل
سوراشقا مهجبۇر ئىكهنلىكىڭىزنى ئاڭلىدۇق. ئهگهر خالىسىڭىز، بۇ يهرده بىز بىلهن قېلىڭ. بىز سىزنىڭ
پۈتۈن چىقىملىرىڭىزنى ئۈستىمىزگه ئالىمىز. خاتىرجهم بولۇڭكى، ھالىڭىزدىن خهۋهر ئېلىشقا كۈچىمىز
يېتىدۇ» دېگهنىدى. بۇنىڭدىن سىرت، ئۇالر يهنه گومىنداڭ ئالىي ئاپتونومىيه بهرمىگهنلىكى ئۈچۈن، شهرقىي
تۈركىستاننىڭ قولدىن كېتىپ قالغانلىقى ھهققىده ۋايسىغان. ئهمما، بۇ قېتىم يولۋاس رهددىيه بېرىشكه
تهييارلىق كۆرۈپ كهلگهنىدى. سۆھبهت خاتىرىسىگه كۆره، يولۋاس «بۇ جايدا (يهنى بۇ مۇقهددهس زېمىندا)
جهڭگى – جېدهل قىلىش توغرا بولمايدۇ. چوڭ قۇرۇقلۇقنى قايتۇرۇۋېلىش نىشانىمىز ئىشقا ئاشمىغۇچه،
باشقا ھهرقانداق ئىشالر توغرىسىدا مۇنازىره قىلىش قۇرۇپ گهپ سېتىشتىن باشقا ئىش ئهمهس. ئهگهر شهرقىي
تۈركىستاندا يۈكسهك ئاپتونومىيه تهلهپ قىلساڭالر، بۇنى (قۇرۇق) گهپ بىلهن ئهمهس، ئهمهلىي ھهرىكىتىڭالر
ئارقىلىق قولغا كهلتۈرۈشۈڭالر كېرهك. مهن ھازىرقى <شىنجاڭ> رهئىسى ۋه <شىنجاڭنى تىنچالندۇرۇش
قوماندانى>لىق مهرتىۋهمگه شهرقىي تۈركىستان قولدىن كهتكهندىن ياكى تهيۋهنگه بارغاندىن كېيىن
ئېرىشمىدىم. ئهكسىچه، بۇ مهرتىۋه ماڭا تاغالردا كوممۇنىستالرغا قارشى جهڭ قىلىۋاتقان ۋاقتىمدا بېرىلدى»
دېگهن ۋه ئىيساغا ئهگهر گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا يۈكسهك ئاپتونومىيه ياكى
مۇستهقىللىق بېرىشىنى ئۈمىد قىلسا، ئالدى بىلهن تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلىشىپ،

چوڭ قۇرۇقلۇقنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن كۈرهش قىلىشى كېرهكلىكىنى ئېيتقان (38).
   شۇ كۈنى كهچته، ئىيسا ئۈچىنچى قېتىم كۆرۈشكىلى كهلگهن. يولۋاس بۇ قېتىملىق سۆھبهت ئۈچۈن خاتىره
قالدۇرۇشقىمۇ ئېرىنىپ، «ئىيسا يهنه ھۆكۈمهتنىڭ ئۇنىڭغا ئىشهنمىگهنلىكىدىن ۋايسىدى ۋه 1949 - يىلى
چېگرا قاراۋۇللىرىنىڭ قولىدا خارلىققا ئۇچرىغانلىقىنى قايتا تىلغا ئالدى» دېيىش بىلهن كۇپايىلهنگهن.
ئهتىسى يولۋاس ئىيسانىڭ ياتىقىغا بېرىپ ئۇنى زىيارهت قىلغاندا، 60 مۇھاجىرنىڭ ئۇ يهرده ساقالپ
تۇرغانلىقىنى كۆرگهن. ئۇالرنىڭ چوقۇم دهيدىغان گهپلىرى بارلىقىغا جهزم قىلغان يولۋاس دهرھال ئۆزىنىڭ
ئۆتمۈشىنى ئاقالشقا كىرىشىپ، «شېڭ شىسهي سوۋېت تهرهپكه ئېغىپ، كوممۇنىستىك ئىنتېرناتسىيونال
بىلهن بىرلهشكهنده، مهن مهركىزىي ھۆكۈمهتكه قېچىپ بېرىۋالغان ۋه ئىيسانىڭ تونۇشتۇرۇشى ئارقىلىق
يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارالر بىلهن كۆرۈشكهنىدىم. مېنىڭ مهركىزىي ھۆكۈمهتتىكى ئىشلىرىمنى ئىيسا
ياخشى بىلىدۇ، شۇنداقال بۇ جهھهتته ماڭا كېپىل بوالاليدۇ. مهن ھېچقاچان خىتايالرغا سېتىلىپ باقمىدىم،
مهن ئۇالرنىڭ غالچىسىمۇ ئهمهس. بۈگۈن ئىيسا مۇشۇ يهرده تۇرۇپتۇ. گېپىمنىڭ راست – يالغانلىقىنى
ئۇنىڭدىن سوراڭالر» دېگهن. شۇنىڭدىن بىر ئاي ئۆتكهندىن كېيىن، يولۋاس تهيۋهنگه قايتىپ بېرىپال

ئهھۋالالرنى جياڭ جيېشىغا دوكالت قىلىشقا ئالدىرىغان.
  يولۋاسنىڭ (بۇ سهپهردىن چىقارغان) خۇالسىسى ئۈمىدسىزلىككه تولغان ئىدى، ئهلۋهتته. «باشقىالرنىڭ
ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىندىن پايدىلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ
پهۋقۇلئادده قىيىنلىقى ئىسپاتالندى» دهپ يازغانىدى ئۇ. (يولۋاسقا كۆره) سهئۇدىي ئهرهبىستان ۋه مىسىردىكى
كهسكىن مۇنازىرىلهر بىلهن تولغان تۆت قېتىملىق كۆرۈشۈش جهريانىدا، ئىككى ئىش ئايدىڭالشقان. بىرى،
ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىننىڭ «ئهپتى – بهشرىسى» ئاشكارىالنغان بولۇپ، ئۇالر ھازىر مهيلى گومىنداڭ
ياكى كوممۇنىستالر بولسۇن، ھهرقانداق خىتاي ھاكىمىيىتىگه قارشى؛ ئىككىنچىسى، ئوتتۇرا شهرقتىكى
شهرقىي تۈركىستان مۇھاجىرلىرى ھازىر ئۆزىنى شۇالرنىڭ قوينىغا ئاتقان بولۇپ، ئۇالر ئىيسا بىلهن
مۇھهممهدئهمىننىڭ بىر زامانالردا شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي ھاكىمىيىتىگه ۋاكالىتهن قىلغان

خىزمهتلىرىنىمۇ يوققا چىقىرىدىغان «مىللىي زىددىيهت» ئۇقۇمىنى كۆتۈرۈپ يۈرگهن (39).
    ئىككى سهپتىكى تهشۋىقات ئۇرۇشىغا دۇچ كهلگهن يولۋاس تېزال خىزمىتىنى باشلىۋهتكهن. ئۇ تۈركىيهدىكى
كالى بهگ بىلهن قايتىدىن ئاالقىلىشىپ، ئاناتولىيهگه يهرلهشكهن قازاق چارۋىچىالرنىڭ گاھىلىرىنىڭ
دېھقانچىلىق ھاياتىدىن زېرىككهنلىكىدىن، گاھىلىرىنىڭ ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىندىن بىزار
بولغانلىقىدىن، گاھىلىرىنىڭ   بۇ   ئىككىال   خىل  ئهھۋالغا   تهڭ  ئۇچرىغانلىقىدىن  خهۋهر   تاپقان.  يولۋاس
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گومىنداڭنىڭ ئهنقهرهدىكى ئهلچىخانىسى ئارقىلىق شارائىتتىن نارازى بولغان ھهرقانداق كۆچمهننىڭ تهيۋهنگه
كېلىپ ھهقسىز ئالىي مهكتهپ تهربىيهسى ئالسا بولىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان. (بۇنىڭغا قىزىققان) بىرهر يۈزچه
پىدائىينىڭ ئىچىده كالى بهگنىڭ ئوغلىمۇ بار ئىدى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يولۋاس يهنه زىيارهتكه كهلگهن
مۇسۇلمانالردا ياخشى تهسىر قالدۇرۇشنى ئويالپ، گومىنداڭنىڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرى يې گوڭچاۋغا
تهيېبيده بىر مهسجىد سېلىش توغرىسىدا ئىلتىماس سۇنغان. گهرچه يولۋاس ساالمهتلىكى ناچارالشقانلىقى
ۋه قېرىپ قالغانلىقى سهۋهبلىك ھهج ئۆمهكلىرىگه قاتنىشالمىغان بولسىمۇ، لېكىن مهككىگه ھهجگه بېرىش
گومىنداڭنىڭ يىللىق پائالىيهتلىرىدىن بىرى بولۇپ قالغان. گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ئىيسا يۈسۈپ ۋه
مۇھهممهدئهمىن بۇغرا بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنىڭ بۇزۇلۇشىغا قارىماستىن، ھېچ ئىش بولمىغاندهك،
تاراتقۇالردا ئۇالرنى ئىتتىپاقداشلىرىمىز، دهپ يۈرگهن. ئۇالر (گومىنداڭ ھۆكۈمىتى) بىر تهرهپتىن «شهرقىي
تۈركىستان» مهسىلىسى ھهققىده ئاشكارا ئىپاده بىلدۈرۈشتىن ساقالنسا، يهنه بىر تهرهپتىن يولۋاسنىڭ
تهشۋىقات لىنىيهسىنى جىددىي ئۆزگهرتىپ، ئۇيغۇر، قازاق، تىبهت، خۇيزۇ ۋه موڭغۇلالرنىڭ جۇڭخۇا مىنگوغا
بولغان ساداقىتىنى گهۋدىلهندۈرىدىغان، «چېگرا مهدهنىيىتى» ناملىق رهسىملىك ئايلىق ژۇرنال چىقىرىشقا

باشلىغان.
   «چېگرا مهدهنىيىتى» ژۇرنىلىنىڭ 1955 – يىلى ئونىنچى ئايدا نهشىر قىلىنىشى بېيجىڭنىڭ شهرقىي
تۈركىستاننى «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى» قىلىپ بېكىتكهن ۋاقتىغا ئۇدۇل كهلگهن. يولۋاس مهزكۇر سوۋېتچه
ئۇقۇم (ئاپتونومىيه)نىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن ئۆزگهرتىلگهن بۇ نۇسخىسىنى چۈشىنهلىگهنمۇ –
يوق، ئۇنىڭ تاراتقۇالردا ئېالن قىلىنغان سۆزلىرىدىن بۇنىسى نامهلۇم. ئهمما، ئۇ بۇنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاننى يۇتۇۋېلىشىنى قانۇنىيالشتۇرىدىغان ۋاسىته دهپ ئهيىبلىگهن ۋه موسكۋا خىتاينىڭ
غهربىي شىمالىدىكى بۇ «ئۆلكه»نى «يۇتۇۋېلىش» غهرىزىنى ئىشقا ئاشۇردى، دېگهن. يولۋاس بېيجىڭنىڭ بۇ
ھهقتىكى باياناتلىرىغىال قۇالق سېلىپ، ئىشنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىگه دىققهت قىلماي، خىتاي
كوممۇنىستلىرىنىڭ راستال «كرېملىندىكى ئىگىسى (سوۋېت ئىتتىپاقى)نى رازى قىلىشقا مهجبۇر» بولۇپ
قالغانلىقىغا ئىشهنگهن بولۇشى مۇمكىن. لېكىن، گومىنداڭنىڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرى بۇنداق يهكۈن
چىقىرىشقا ئالدىرىمىغان. گومىنداڭنىڭ بىر ئهمهلدارى شۇ مهزگىلده خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىدا يېڭىدىن نهشر
قىلىنغان بىر خهرىتىده «غۇلجا، تارباغاتاي ۋه ئالتاينىڭ ھېلىھهم باندىتالر (خىتاي كوممۇنىستلىرى)نىڭ
خهرىتىسىده كۆرسىتىلگهن»لىكىنى بايقىغان. بۇ ئهمهلدار يولۋاسنىڭ مۇھاجىرالردىن ئىگىلىگهن
ئىشهنچىسىز ئۇچۇرالرغا تايىنىپال ئاشۇنداق يهكۈن چىقارغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئويالپ، يولۋاس ۋه باشقا
گومىنداڭ ئهمهلدارلىرىنىڭ ئهھۋالنى كۆپتۈرۈۋهتكهنلىكىنى، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئهمهلىيهتته موسكۋا
تهرىپىدىن «يۇتۇۋېلىنمىغان»لىقىنى يهكۈنلهپ چىققان. «گهرچه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ
شىمالىدىكى يامان نىيىتى ھهممىگه مهلۇملۇق بولسىمۇ، لېكىن كوممۇنىست باندىتالرمۇ دۆلهت

تۇپرىقىمىزنىڭ بىر قىسمىنى ئالدىراپ باشقىالرغا بېرىۋهتمهيدۇ» دهپ يازغانىدى ئۇ (41).
   خىتاي كوممۇنىستلىرى بىلهن گومىنداڭغا ئورتاق بولغان، سىياسىي ۋه دۆلهت ئىگىلىك ھوقۇقى
جهھهتتىكى قهتئىي مۇرهسسهسىزلىك خىتاينىڭ سوغۇقچىلىق ئۇرۇشى مهزگىلىدىكى چېگرا سىياسىتىنىڭ
تهقدىرىنى بهلگىلىگهنىدى. قىسقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، مهيلى جياڭ جيېشى ياكى ماۋ زېدوڭ بولسۇن،
ھېچقايسىسى تۈركىيه ياكى تىبهتتىكى خىتاي بولمىغان ئۇنسۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق (ئۇالرنىڭ تهبىرىچه
«بۆلگۈنچىلىك»، ت) پائالىيهتلىرىگه ماقۇللۇق بىلدۈرمهيتتى. تىبهتلهرنىڭ 1959 – يىلىدىكى
كوممۇنىستىك ھۆكۈمهتكه قارشى قوزغىلىڭى جهريانىدا، جياڭ جيېشى ئۆز نىشانىغا يېتىش ئۈچۈن بۇ
قوزغىالڭدىن پايدىلىنىشنى شۇنچه خالىسىمۇ، لېكىن قوزغىالڭچىالرنىڭ نىشانىنى قولالشقا قولى بارمىغان
(42). چۈنكى، بۇنداق قىلىش دۆلهتنىڭ پۈتۈنلۈكى (يهنى شهرقىي تۈركىستان، تىبهت قاتارلىق مۇستهملىكه
زېمىنالرنىڭ مهيلى كوممۇنىست، مهيلى باشقىلىرى بولسۇن، ئىشقىلىپ خىتاينىڭ قولىدىن چىقىپ
كهتمهسلىكى) غايىسىگه خائىنلىق قىلغانلىق ئىدى. شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈنمۇ ئهھۋال ئوخشاش ئىدى.
1956 – يىلى 7 – ئايدا، يولۋاس  ئىيسا، مۇھهممهدئهمىن بۇغرا، شۇنداقال  خىتاي  كوممۇنىستلىرىنىڭ  ئوتتۇرا 
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شهرقتىكى پائالىيهتلىرى ھهققىده ئومۇمىيۈزلۈك دوكالت بهرگهنده، قايىل قىالرلىق مۆلچهردىن بىرنى
ئوتتۇرىغا قويۇپ، « ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئۆزلىرىنىڭ مۇھاجىرالر بىلهن بولغان فىزىكىلىق
يېقىنلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۇالرغا كهلگۈسى مهنپهئهت ھهققىده ۋهده بېرىۋاتىدۇ، تهھدىت سېلىۋاتىدۇ ۋه
خىلمۇخىل ئۇسۇلالر بىلهن قايمۇقتۇرۇۋاتىدۇ. ئۇالر ئىستانبۇل ۋه قاھىرهدىكى بازىلىرىدىن كىتاب –
ژۇرنالالرنى نهشىر قىلىپ تارقىتىپ، كىشىلهرنىڭ ئوي – خىياللىرىنى تىزگىنلهپ، خهلقئارالىق جامائهت
پىكرىگه تهسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ» بۇنىڭ گومىنداڭنىڭ شهرقىي تۈركىستان سىياسىتىگه كۆرسىتىدىغان
تهسىرى ناھايىتى ئېنىق ۋه ئادهمنى چۆچۈتىدىغان دهرىجىده زور. «شۇڭا بىز كوممۇنىست باندىتالرنىڭ

ھهرىكهتلىرىدىن بهكرهك، مۇشۇ ھهرىكهتلهردىن ئهندىشه قىلىشىمىز كېرهك» دېگهنىدى (43).
   باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، خىتاي بولمىغان مۇستهقىلچىلهرنىڭ خهتىرى خىتاينىڭ دۆلهت پۈتۈنلۈكىگه
كاپالهتلىك قىلىدىغان خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭكىدىنمۇ ئېغىر دهپ قارالغانىدى. دهرۋهقه، يولۋاس چوڭ
قۇرۇقلۇقتىن ئوتتۇرا شهرقتىكى ھهرقايسى دۆلهتلهرگه ئهۋهتىلگهن نۇرغۇن كۈلتۈرهل ۋه دىنىي ئۆمهكلهرنى
يېقىندىن كۆزهتكهن، شۇنداقال بۇ ئۆمهكلهرده «خائىن بۇرھان»نىڭمۇ بارلىقىغا دىققهت قىلغان. لېكىن، بۇ
ھهقتىكى دوكالتالر تېزال ئادهتتىكى ئىشقا ئايلىنىپ قالغان. ئۇالرنى تېخىمۇ ئهندىشىگه سالغىنى، تۈركىيهگه
يهرلهشكهن شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ دۈشمهنلىك
پۇرىقى بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان مىللىي پۇقراچىلىق تهشۋىقاتلىرىغا مايىل بولۇپ كېتىۋاتقانلىقىغا
ئاالقىدار شهپىلهر ئىدى. ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئۇ ۋاقىتتا ئىستانبۇلدا «شهرقىي تۈركىستان
مۇھاجىرالر جهمئىيىتى» نامىدا ھهرىكهت قىلىۋاتاتتى. بۇ خىل ئۆزگىرىشلهر 1958 – يىلى ئۆزىنى ۋاھاد دهپ
ئاتىۋالغان بىر ئۇيغۇرنىڭ يولۋاسقا يازغان خېتىده روشهن ئىپادىلهنگهن. 1940 – يىلالردا گومىنداڭ
ئارمىيهسىنىڭ پودپولكوۋنىكى بولغان ۋاھاد 1949 – يىلى ئىستانبۇلغا قېچىپ كهلگهن ۋه شۇ يهرده ئىيسا
يۈسۈپ ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغرا باشچىلىقىدىكى مۇھاجىرالر بىلهن ئۇچراشقان. ئۇ 1957 – يىلى جياڭ
جيېشىغا خهت يېزىپ، ئۆزىگه ھهربىي پېنسىيه پۇلى بېرىشنى تهلهپ قىلغان. تهبىئىيكى، ئۇنىڭ
ئىلتىماسىغا ھېچكىم قۇالق سالمىغان، چۈنكى ئۇ كېيىنكى يىلى يولۋاسقا يازغان خېتىده «خىتايالردىن
قهرزىڭنى قايتۇرۇۋېلىش بهسىي مۈشكۈل. ئۇالرنىڭ كانىيىنى يارمىساڭ، ھېچنېمه ئااللمايسهن» دېگهن ۋه
گومىنداڭنىڭ ئهنقهره ئهلچىخانىسىدىكىلهرنى نهزهرده تۇتقان ھالدا «بۇ مۇستهبىت خىتايالرنىڭ ئۇيغۇر
ۋهتهندىشىغا ياردهم قىلماسلىققا تاالي باھانىسى بار. لېكىن، ئۇالرنىڭ توننىالپ پۇلى بار، دۇنيادىكى
مهنزىرىلىك جايالرنى توختىماي ساياھهت قىلىدۇ، غهربچه ياسىداق ئۆيلهرده ئولتۇرىدۇ» دېگهن ۋه ئۆزىنىڭ
ھهربىي پېنسىيه پۇلىنى ئېلىش ئۈچۈن، خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ بىر خادىمىنى ئۆلتۈرۈشنى
ئويلىشىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ: «ئهگهر شۇنداق قىلسام، خىتايالر ئازراق سهگىشى مۇمكىن» دېگهن ۋه

«مۇشۇنداق دۈشمهندىن بىرنى كۆزدىن يوقىتىش مېنىڭ شهرىپىمدۇر» دهپ خېتىنى ئاياغالشتۇرغان (44).
  شۇنىڭغا جهزم قىلىشقا بولىدۇكى، ۋاھادنىڭ خېتى تهيۋهندىكىلهرنىڭ ھېچقانچه ھېسداشلىقىنى
قوزغىيالمىغان. گومىنداڭ ئارمىيهسىنىڭ سابىق پودپولكوۋنىكىنىڭ مىللىي زوراۋانلىقنىڭ سادىق
تهرغىباتچىسىغا ئايلىنىپ قېلىشى كىشىنى جىددىيلهشتۈرمهي قالمايدۇ، ئهلۋهتته. لېكىن، ئۆزئارا ئاالقىسى
زىچ بولغان يۈزلهرچه ئۇيغۇر بار ئىستانبۇلغا قهدهم قويغانىكهن، نوقۇل ھالدا ئىيسا ۋه مۇھهممهدئهمىن
بۇغرانىڭ تۈركىيه كۆچمهنلهر ئىدارىسىگه يول كۆرسىتىش جهھهتتىكى رولىنى ئويلىغاندىمۇ، ئۇالردىن يىراق
تۇرۇش تهسكه توختايتتى. يولۋاس ۋه تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بۇنىڭدىن ئالىدىغان ساۋاق تولىمۇ
ئېنىق ئىدى: ياردهم پۇلى، مائارىپ ۋه تهشۋىقات جهھهتلهرده كۈچلۈك قارشى تهدبىرلهر قوللىنىلمىسا، ئوتتۇرا
شهرقتىكى شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ھامان بىر كۈنى ئىيسا ۋه مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ خىتايغا

قارشى سۆزلىرىنى تهكراراليدىغانالرغا ئايلىنىپ كېتهتتى.
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كۆرۈنمهس توسۇقنىڭ قايتا تىلغا ئېلىنىشى
 

   مهككىدىكى ئىيسانى قولاليدىغان مۇھاجىرالرنىڭ سۆزلىرىگه زىت ھالدا، يولۋاس تهيۋهنده تولىمۇ ياخشى
ياشاۋاتقاندهك قىالتتى. 1966 – يىلى، «بىرلهشمه كۈندىلىك گېزىت» يولۋاسنىڭ ئۆيىگه كىرگهن بىر ئوغرىنىڭ
200 مىڭ يۈهن قىممىتىكى ئۈنچه – مهرۋايىت ۋه باشقا قىممهت باھالىق بۇيۇمالرنى ئوغرىلىغانلىقىنى خهۋهر
قىلغان. بۇنىڭدىن ئۇنىڭ راۋۇرۇس باياشات ۋه ئىمتىيازلىق ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بوالتتى (45). لېكىن،
يولۋاس بۇ ۋاقىتتا يهتمىش ياشتىن ئاشقان بولۇپ، ئىلگىرىكى ھهرقانداق ۋاقىتتىكىدىن بهكرهك ئۆزىنىڭ
قېرىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىۋاتاتتى ۋه دائىم ئۈستىلى ئالدىدا مۈكچىيىپ ئولتۇراتتى. لېكىن، بۇ ئۇنى
ھۆكۈمهتنىڭ رهسمىي خىزمهتلىرىگه قاتنىشىشتىن، مۇسۇلمان دۆلهتلىرىدىن كهلگهن ۋهكىللهرنى
كۈتۈۋېلىشتىن ۋه تۈركىيهدىن تېخىمۇ كۆپ ئوقۇغۇچى ئهكېلىش ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشتىن توسۇپ
قااللمىغانىدى. 1960 – يىلى، شۇنداق ئوقۇغۇچىالردىن بىرى بولغان چىڭگىز ياربهگ ئۆزىنىڭ ئوقۇشى ئۈچۈن
تېخىمۇ كۆپ ياردهم پۇلى تهلهپ قىلغان. تهيۋهن دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقى بۇ مۇھاجىر ئوقۇغۇچىالرغا
كېتىۋاتقان خىراجهتنىڭ «بهكال ئېشىپ كېتىۋاتقانلىقى»نى يولۋاسقا ئۇقتۇرغان. (لېكىن، ئۇالرغا كۆره)
بۇنچىلىك چىقىم قىلىش ئهرزىيتتى. «چۈنكى، چېگرا رايون خهلقلىرىنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىش
دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىتىدۇر، شۇنداقال چهتئهلدىكى مۇھاجىر پهرزهنتلىرىمىزنىڭ بىزگه بولغان ساداقىتىنى
يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن داۋاملىق پائال ھهرىكهت قىلىمىز» دېيىلگهنىدى يولۋاسقا تاپشۇرۇلغان ئاشۇ ئهسلهتمىده

.(46)
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   1960 – يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، مۇھاجىرالرنىڭ ۋهزىيىتىده يېڭى ئهھۋالالر كۆرۈلۈپ، ۋهزىيهت يهنه
ئۆزگهرگهن. ئالدى بىلهن، 1965 – يىلى، مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئىستانبۇلدا 64 يېشىدا ۋاپات بولغان. شۇنىڭ
بىلهن، شۇنىڭدىن كېيىن ئوتتۇز يىل ئۆمۈر كۆرگهن ئىيسا يۈسۈپنىڭ تۈركىيهدىكى مۇھاجىرالر ئارىسىدىكى
تهسىر كۈچى تېخىمۇ زورايغان ۋه شهرقىي تۈركىستان دهۋاسىنى يېڭى بىر پهللىگه چىقارغان. 1965 – يىلى 4 –
ئايدا، ئىيسا دۇنيا مۇسۇلمانالر قۇرۇلتىيىنىڭ 11 – نۆۋهتلىك يىغىنىغا ۋهكىل بولۇپ قاتناشقان. ئۇ شۇ يىغىنغا
قاتناشقان ۋهكىللهردىن تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ خىتايدىن مۇستهقىل بىر
دۆلهت ئىكهنلىكىنى جاكارالپ، «شىنجاڭ» دېگهن مۇستهملىكه ئىسمىنى بىكار قىلىشقا رىغبهتلهندۈرىدىغان
بىر قارار ماقۇلالشنى تهلهپ قىلغان. بۇنىڭدىن سىرت، قۇرۇلتايغا ئهزا دۆلهتلهردىن ئوتتۇرا شهرقتىكى شهرقىي
تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرغا ماددىي ھهم مهنىۋى ياردهم بېرىش تهلهپ قىلىنغان. سۈرىيهلىك بىر ۋهكىل بۇ
تهكلىپنى قوللىغاندا، گومىنداڭنىڭ باياناتچىسى سۈن شېڭۋۇ بۇنىڭغا دهرھال ئېتىراز بىلدۈرۈپ، قۇرۇلتايدىن
سىياسىيغا ئارىلىشىشنى چهكلهشنى تهلهپ قىلغان. ئهتىسى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىشهنچىلىك
ئىتتىپاقدىشى سهئۇدىي ئهرهبىستاننىڭ ۋهكىلى سۈن شېڭۋۇنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، «مۇسۇلمانالر
قهيهرده ياشىشىدىن قهتئىينهزهر، ئۆزى ياشاۋاتقان دۆلهتنىڭ شهرت – شارائىتلىرىغا كۆنۈشى كېرهك» دېگهن.
سۈن شېڭۋۇ ئۆزىنىڭ يىغىن خاتىرىسىده، ئىيسانىڭ قۇرۇلتاي رىياسهتچىسى تهرىپىدىن توسۇۋېلىنىش (ۋه شۇ
ئارقىلىق غۇلغۇال قوزغاش) ئۈچۈنال، ھۆججهت خالتىلىرىنى يىغىشتۇرۇپ، زالدىن چىقىپ كهتمهكچى

بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان (47).
   بۇ تۇيۇقسىز ھۇجۇمدىن بىر قانچه كۈن كېيىن، تهمكىن ھالىتىگه قايتقان سۈن شېڭۋۇ ئىيساغا رهددىيه
بېرىپ، «ئىيسا ئهپهندى بىزنىڭ ھازىرقى ھۆكۈمىتىمىز تهرىپىدىن شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ باش
كاتىپلىقىغا  تهيىنلهنگهن. خىتاي  كوممۇنىستلىرى  چوڭ  قۇرۇقلۇقنى ۋه شىنجاڭنى  بېسىۋالغاندىن  كېيىن،
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ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ بارلىق رهھبهرلىرى چهتئهلگه قاچقان. شۇنداقال، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىيسا قاتارلىق
ئاز بىر قىسىم قارا نىيهتلهردىن باشقا كۆپىنچىسى جۇڭخۇا مىنگونىڭ (تهيۋهندىكى) قانۇنلۇق ھۆكۈمىتىگه
قوشۇلغان» دېگهن. ئهنه شۇ چاغدا گومىنداڭنىڭ يولۋاسنى تهيۋهنده باققانلىقى ۋه يىگىرمه يىلنىڭ ياقى
ئۇنىڭ ئىشخانىسىنىڭ پائالىيهتلىرىنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلىگهنلىكى ئۆزىنىڭ كۈچىنى كۆرسهتكهن. سۈن
شېڭۋۇ سۆزىنىڭ داۋامىدا «بىز تهيۋهنده شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت رهئىسى ئۈچۈن ئىشخانا تهسىس
قىلدۇق، يولۋاسخان ئىسىملىك ئۇيغۇر مۇسۇلماننىڭ باشقۇرۇشىدىكى بۇ ئىشخانا (دۇنيانىڭ ھهرقايسى
جايلىرىغا) تارقىلىپ كهتكهن مۇھاجىرالرنى ياردهم بىلهن تهمىنلهيدۇ ۋه قولدىن كهتكهن زېمىنالرنى قايتۇرۇپ
كېلىش ئۈچۈن پىالن تۈزىدۇ» دېگهن. سۈن شېڭۋۇنىڭ ئىيسانىڭ گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بىلهن زىچ ھهمكارلىق
ئۆتمۈشى بارلىقىنى ئاشكارىلىشى ئىيسا ئۈچۈن ئهڭ ئهجهللىك زهربه بولغانىدى. بۇ يولۋاس مىنادا ئىيسا بىلهن
مۇنازىرىلهشكهندىمۇ ئىشلهتكهن، ئۈنۈمى زور تاكتىكا ئىدى. سۈن شېڭۋۇ سۆزىنى خۇالسىلهپ: «خىتايدىكى
مۇسۇلمانالرنىڭ سىياسىي ئورنى ھهرقانداق مۇسۇلمان دۆلهتتىكىدىن تۆۋهن ئهمهس. دهرۋهقه، ئىيسا ئهپهندى
ئۆزىمۇ پارتىيهمىز تهرىپىدىن تهربىيهلىنىپ، يېتهكلىنىۋاتقىلى ئوتتۇز يىلدىن ئاشتى» دېگهن. ئۇ ئۆزىنىڭ
يىغىن دوكالتىدا ئىيسانىڭ يهنه «ھۆججهت خالتىلىرىنى يىغىشتۇرۇپ، زالدىن ئايرىلماقچى بولغان»لىقىنى
مهمنۇنلۇق ئىلكىده تىلغا ئالغان. لېكىن، يىغىن ئهھلىنىڭ ئالدىدا، سۈن شېڭۋۇ (گومىنداڭنىڭ)
«پهزىلىتى»نى نامايهن قىلىش ئۈچۈن، ئىيسانى تهيۋهنگه بېرىپ، «كوممۇنىزمغا قارشى تۇرۇپ، چوڭ
قۇرۇقلۇقنى قايتۇرۇۋېلىشتىن ئىبارهت مۇقهددهس ۋهزىپىنى بىرلىكته ئادا قىلىش»قا تهكلىپ قىلغان ۋه ئۇنىڭ

نارازىلىقىنى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه يهتكۈزۈشكه ۋهده بهرگهن (48).
   تهيۋهنده بولسا، يولۋاس ئويالپ باقمىغان ياردهملهرگه ئېرىشىشكه باشلىغان. «چوڭ سهكرهپ ئىلگىرىلهش»
(1958 ~ 1961 - يىللىرى) سهۋهبلىك مهيدانغا كهلگهن پهۋقۇلئادده ئېغىر ئاچارچىلىق ۋه چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى
زىيانكهشلىك ھهرىكهتلىرى تۈپهيلى شهرقىي تۈركىستانلىق 701 مۇھاجىر يهنه شهرقىي تۈركىستاندىن
قاچقان. (بۇنىڭغا مۇناسىۋهتسىز بىر ۋهقه سهۋهبلىك، 1962 – يىلى نهچچه ئون مىڭلىغان ئۇيغۇر ۋه قازاق
سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كهتكهن، بېيجىڭ بىلهن تهيبېي ئىككىال تهرهپ بۇالرنى ئىندهككه كهلتۈرهلمىگهن).
يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان (701 نهپهر) يېڭى مۇھاجىرالر پاكىستان ۋه ئافغانىستانغا بېرىپ توختىغان، بۇ
ئىككىال دۆلهت تهيۋهن ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلمايتتى. بۇ توپتىكى سابىق ئىسىملىك بىرهيلهن ئاالھىده
ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه ئىدى. ئۇ 1963 – يىلى، يهنى شهرقىي تۈركىستاندىن قېچىپ چىقىپ ئىككى يىلدىن
كېيىن، گومىنداڭنىڭ ئهنقهرهدىكى ئهلچىخانىسىغا خهت يازغان، شۇنداقال بۇ خهت كېچىكتۈرۈلمهستىن
يولۋاسقا يهتكۈزۈلگهن. سابىق خېتىده تۆۋهندىكىدهك ھېكايىلهرنى سۆزلىگهنىدى: ئۇ شهرقىي تۈركىستاننىڭ
جهنۇبىدىكى ياركهند شهھىرىده تۇغۇلغان بولۇپ، بىر مهھهل شېڭ شىسهي دهۋرىنىڭ يالدامىلىرىدىن بولغان
«ئۇيغۇر ئاقارتىش ئۇيۇشمىسى»نى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قانچىلىغان گومىنداڭ تهشكىالتىغا ئهزا بولغان.
ئىلگىرى پۇلدارالردىن بولغان بۇ ئادهم 1949 – يىلىدىن كېيىن تهكرار تۈرمه ھاياتىنى باشتىن كهچۈرگهن ۋه 60
مىڭ دولالر قىممىتىدىكى مال – مۈلكى مۇسادىره قىلىنغان. ئادهمنىڭ ھهممىدىن بهك ئىشهنگۈسى
كهلمهيدىغىنى، سابىق «چوڭ سهكرهپ ئىلگىرىلهش» مهزگىلىدىكى ئاچارچىلىقتا ئاچ قالغان خىتايالرنىڭ
ئۇيغۇرالرنىڭ بالىلىرىنى يهۋهتكهنلىكىنى ئېيتقان (49). 1961 – يىلى، ئۇنىڭ ئايالى باشقىالر بىلهن توي
قىلىپ كهتكهندىن كېيىن، ئۇ ئافغانىستاندىكى تۇغقانلىرى بىلهن ئاالقىلىشىپ، سودا كارۋىنىغا قېتىلىپ
قېچىپ چىققان. كابۇلغا كهلگهندىن كېيىن، ئافغانىستان ھۆكۈمىتى بۇ مۇھاجىرالرنى يا شهرقىي تۈركىستانغا
قايتىپ كېتىشكه، يا بولمىسا باشقا دۆلهتكه كېتىشكه مهجبۇرلىغان. سابىق ئامېرىكالىقالردىن ياردهم
تىلىگهندىن كېيىن، ئۇالر ئۇنىڭغا ھهم ئىستانبۇلدىكى ئىيسا بىلهن، ھهم ئهنقهرهدىكى گومىنداڭ

ئهلچىخانىسى بىلهن ئاالقىلىشىشنى ئېيتقان (50).
   يولۋاس بۇ ئىشنىڭ ئارقىسىدا ئالتۇندهك پۇرسهت بارلىقىنى ھېس قىلغان. سابىقنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى بىر
مهھهل گومىنداڭغا سادىق پودپولكوۋنىك بولۇپ، كېيىنچه خىتايغا قارشى ئىرقچىغا ئايلىنىپ كهتكهن
ۋاھادنىڭكىگه ئوخشىمايتتى. بۇنىڭدىن سىرت، سابىق  ياركهندلىك  ئىدى، ياركهند  بولسا  ئىيسا بىر  مهھهل 
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پائال ھهرىكهت قىلغان يهر ئىدى، يولۋاس بۇ ئىككهيلهننىڭ تېزال مۇناسىۋهت ئورنىتىۋېلىشىدىن
ئهنسىرهيتتى. ئهمما، ئىيسا نېمه سهۋهبتىندۇر، سابىقنى يېنىغا تارتىشقا ئالدىرىمىغاچقا، يولۋاس
دهرھال ھهرىكهتكه ئۆتكهن. يولۋاس دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقىغا يازغان خېتىده «مۇھاجىرالر ياردهمگه
ئهڭ موھتاج بولغان، ھايات – تىرىكلىكى ئېنىق بولمىغان مۇشۇ جىددىي پهيتته، ئىيسا بىلهن
مۇھهممهدئهمىن بۇغرا ئۇالرنى تاشلىۋهتتى. ئهگهر ھۆكۈمىتىمىز مۇشۇ پهيتته بۇ مۇھاجىرالرنى
قۇتقۇزۇۋالسا، بۇنىڭ سىياسىي ئهھمىيىتى تولىمۇ زور بولغۇسى» دېگهن. گهرچه يولۋاس ئۇالرنى تهيۋهنگه
ئهكېلىشنى ئويلىسىمۇ، لېكىن گومىنداڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقى ئۇالرنى يهرلهشتۈرۈش
چىقىملىرىنى ئۈستىگه ئېلىشنى خااليدىغان تۈركىيهگه بېرىپ يهرلىشىشكه رىغبهتلهندۈرگهن. لېكىن،
بۇ پىالن ئىيسانىڭ سابىققا جاۋاب خهت يېزىشى سهۋهبلىك سۇغا چىالشقان. چهتئهلدىكى شهرقىي
تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئارىسىدىكى چوڭقۇر تهپرىقىچىلىكنى تۇيۇقسىز ھېس قىلغان سابىق
يولۋاسقا يازغان خېتىده: «ئىيسا رهئىس يولۋاس بىلهن خهت يېزىشقانلىقىم ئۈچۈن مېنى تىلالپ كهتتى،
مېنىڭ ئهمدى تۈركىيهگه بارغۇم يوق. چۈنكى، ئىيسا بۇنداق قىلغىلى تۇرسا، ئۇ يهردىكى
قېرىنداشلىرىمىز بىلهن چىرايلىق ئۆتۈش بهسىي مۈشكۈل» دېگهن. بۇنىڭ ئورنىغا، سابىق يولۋاستىن
ئۆزلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر خېلى گۈللىنىپ قالغان سهئۇدىي ئهرهبىستانغا
بېرىۋېلىشىغا ياردهم قىالاليدىغان – قىاللمايدىغانلىقىنى سورىغان. لېكىن، بۇنىڭمۇ ئاسان ئهمهسلىكى
ئوتتۇرىغا چىققان. چۈنكى، تۈركىيهنىڭ شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنى ئۆز زېمىنىغا
يهرلهشتۈرۈۋاتقانلىقىدىن چۆچۈگهن بېيجىڭ دائىرىلىرى كابۇلغا شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرغا
قاراتقان مهيدانىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇالرنى ئافغانىستاندا تۇرغۇزۇۋېرىش ھهققىده بېسىم ئىشلهتكهن.
ھېچبولمىسا مۇشۇ بىر ئىشتا، كوممۇنىستالر ئىيسانىڭ شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنى يېنىغا

ئاپىرىۋالماسلىقى ئۈچۈن گومىنداڭ ھۆكۈمىتىدىن بهكرهك قهتئىيلىك بىلهن ھهرىكهت قىلغان (51).
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   يولۋاس مۇھاجىرالرنى تهيۋهنگه ئهكېلىپ يهرلهشتۈرۈشكه كېتىدىغان زور چىقىمنى ئۈستىگه ئېلىشنى
خالىمىغان ئۆز ھۆكۈمىتى (گومىنداڭ)نىڭ ئۇالرنىڭ ئىيسا بىلهن قويۇق ئاالقىسى بار كونا مۇھاجىرالر
ياشايدىغان سهئۇدىي ئهرهبىستانغا كېتىشىگه تېخىمۇ ياردهم قىلمايدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن. ھالبۇكى،
ئافغانىستاندا بولسا، سابىق شهرقىي تۈركىستاندىن ئۈزلۈكسىز كېلىۋاتقان مۇھاجىرالر ئارىسىدا گومىنداڭ
ھۆكۈمىتى ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلسا بوالتتى. بۇ مۇھاجىرالرنى يېنىغا تارتىش ئىشى سۇغا چىالشقاندىن
كېيىىن، ئافغانىستان يولۋاس بىلهن ئىيسانىڭ يېڭى جهڭگاھىغا ئايالنغان. سابىقنىڭ ئېيتىشىچه، ئىيسا
ئافغانىستانغا ئادهم ئهۋهتىپ، گومىنداڭ پاسپورتىنى كۆتۈرۈپ يۈرۈشنىڭ سهلبىي ئاقىۋهتلىرى ھهققىده
ئۆسهك سۆزلهرنى تارقاتقان ۋه تۈركىيهگه كېلىپ يهرلىشىشنى خااليدىغان ھهرقانداق ئادهمنى ھهقسىز ھهج
قىلغۇزىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. ئىيسانىڭ ئادهملىرىنى يهنه ئىستانبۇلدىكى شهرقىي تۈركىستانلىق
مۇھاجىرالر ئۆزلىرىنىڭ ئۇ يهرده، ئىيسانىڭ ياردىمىده قانداق راھهت – پاراغهتته ياشاۋاتقانلىقى ھهققىده
گۇۋاھلىق بېرىپ يازغان خهتلىرىنىمۇ ئافغانىستانغا ئالغاچ بارغان. يولۋاسمۇ بۇنىڭغا قارشى ھۇجۇمغا
ئۆتۈپ، ئۆز ھۆكۈمىتىدىن سابىقنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىگه (ئافغانىستاندىكى مۇھاجىرالرغا) ياردهم پۇلى
تارقىتىشنى تهلهپ قىلغان. ئۇ ۋاقىتتا زادى قانچىلىك پۇل تارقىتىلغان، راست تارقىتىلغانمۇ، يوق؟ بۇنىسى
نامهلۇم. ئهمما، يولۋاسنىڭ بۇ خىل «دوستانه» مهيدانىنىڭ بۇ مۇھاجىرالرنىڭ نۇرغۇنىنى (تۈركىيه كېتىش –
كهتمهسلىك ھهققىده) ئىككىلهندۈرۈپ قويغانلىقى ئېنىق. 1967 – يىلى، ئىيسا بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتىنىڭ ياردىمىنى شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ يهرلىشىشى ئۈچۈن ئىشلىتىشكه مۇۋهپپهق
بولغاندا، سابىقنىڭ يېنىدىكى 701 مۇھاجىردىن پهقهت 235 ىال تۈركىيهگه بېرىشقا كۆنگهن. قالغانلىرى يا
سوۋېت ئىتتىپاقىغا، يا تهيۋهنگه كهتكهن، يا بولمىسا كابۇلدا قالغان. سابىقمۇ مۇشۇ يهرده قېلىپ، يولۋاس
بىلهن بولغان خهت ئاالقىلىرىده، مۇھاجىرالرغا ۋاكالىتهن گهپ قىلىپ تۇرغان. ئهمما يۇقىرىقى ھهربىر
تۈركۈمدىكىلهرنىڭ سانىنىڭ زادى قانچىلىكلىكى ئېنىق ئهمهس. يولۋاس بولسا ئۆزىنىڭ ھۆججهتلىرىده،

سابىقنى «مهخپىي جاسۇسۇم ۋه ئافغانىستاندىكى ئاالقىالشقۇچۇم» دېيىشكه باشلىغان (52).
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   شۇنىڭدىن كېيىنكى تۆت يىلدا، سابىق دهرۋهقه يولۋاس ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلغان. بۇ يهرده شهرقىي
تۈركىستان مۇھاجىرلىرى ئارىسىدىكى مۇرهككهپ پۇت تېپىشىشلهر ھهققىده توختىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى
يوق. پهقهت مۇشۇ يىلالردا سابىقنىڭ ئوتتۇرا شهرقتىكى مۇھاجىرالر ئارىسىدا ئىيساغا قارشى ئۈنۈملۈك پېچكا
سۈپىتىده ھهرىكهت قىلغانلىقىنى تىلغا ئېلىش كۇپايه. ئىران، ئىئوردانىيه، سهئۇدىي ئهرهبىستان،
ئافغانىستان ۋه تهيۋهن ئارىسىدا قاتراپ يۈرگهن سابىققا شۇنچىلىك ئىشىنىلگهنىدىكى، 1969 – يىلىغا
كهلگهنده ئۇنىڭ ئىراندىكى بانكا ھېسابىغا قويۇلغان پۇلنىڭ سوممىسى 25 مىڭ دولالرغا يهتكهن. بۇنچه كۆپ
پۇل تهبىئىي ھالدا «سابىق پۇلالرنى يۇتۇۋالدى» دېگهن ئهيىبلهشلهرگه سهۋهب بولغان، شۇنداقال – ئهگهر
بۇنىڭغا قارشى ئهيىبلهشلهر راست بولسا – ئىيسانىڭ ئادهملىرى كابۇلدا بۇ ھهقته ئۆسهك سۆز تارقىتىدىغان
ھهرقانداق پۇرسهتنى قولدىن بهرمىگهن. يولۋاسنىڭ ئوغلى تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان تهكشۈرۈشته بولسا
«سابىق ھېچقانداق ناباب قىلمىش سادىر قىلمىغان» دېيىلگهن ۋه ئۇنىڭغا پهقهت پۇل بهرگهنده تىلخهت
ئېلىۋېلىش تهكلىپى بېرىلگهن. 1969 – يىلى، (1966 – يىلىدىن 1976 – يىلىغىچه داۋامالشقان) «مهدهنىيهت
ئىنقىالبى»دىكى قااليمىقانچىلىق نهتىجىسىده، ئافغانىستاندىكى شهرقىي تۈركىستان مۇھاجىرلىرىنىڭ سانى
تۇيۇقسىزال 12 مىڭغا چىققان. يولۋاس بۇ قېتىم سابىقنى تهيۋهنگه چاقىرتىپ، بۇ مۇھاجىرالرنى ئافغانىستاندا
تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان دهسلهپكى خىراجهت بىلهن تهمىنلهش ھهققىده ئومۇمىيۈزلۈك پىالن
تۈزۈشتىن ئىبارهت ئهڭ چوڭ ۋهزىپىنى تاپشۇرغان. بۇ مهزگىلدىكى ئارخىپالرغا قارايدىغان بولساق،
(ئافغانىستانغا) يېڭىدىن كهلگهن مۇھاجىرالرنىڭ ياردهم پۇلى تهلهپلىرىنىڭ تولىمۇ كۆپلىكىنى بايقايمىز. بۇ
تهلهپلهرنىڭ كۆپىنچىسى كىشى بېشىغا 100 دولالردىن 600 دولالرغىچه بولغان قىممهتتىكى سوۋغاتالر ئارقىلىق
قاندۇرۇلغان. (بۇ خىل ھهرىكهتلهرنىڭ سايىسىده) ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسى ئاشقان، شۇنداقال يېشىنىڭ بىر
يهرگه بېرىپ قالغانلىقىنى نهزهرده تۇتقان يولۋاس ھهتتا ئىيسا تهيۋهنگه كېلىشنى خالىسا، ئۆزىنىڭ رهئىسلىك

ئورنىنى ئۇنىڭغا ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان (53).
   1960 – يىلالرنىڭ ئاخىرىدا، ۋهزىيهت داۋاملىق يولۋاسقا پايدىلىق بولغان. 1969 – يىلىغا كهلگهنده،
گومىنداڭ شهرقىي تۈركىستانغا تهيىنلىگهن (1947 ~ 1948 – يىلالردا ۋهزىپه ئۆتىگهن) سابىق رهئىس مهسئۇد
سهبىرىنىڭ ئوغلى ـــ ئۇ بىر مهھهل ئىيسانىڭ سادىق ئهگهشكۈچىلىرىدىن بىرى ئىدى –نىڭ ئۇستازى (ئىيسا)
بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى يىرىكلهشكهن ۋه يولۋاسقا ئۆزىنىڭ تهيۋهننى زىيارهت قىلغۇسى بارلىقىنى ئېيتقان.
ئوتتۇرا شهرقتىكى يوشۇرۇن جاسۇسلۇق تورىنى خېلى راۋۇرۇس تهرهققىي قىلدۇرۇۋالغان يولۋاس ئۆزىنىڭ ئهڭ
چوڭ ئىتتىپاقدىشىنى ھهرىكهتكه ئۆتكۈزىدىغان پهيتنىڭ پىشىپ يېتىلگهنلىكىنى جهزملهشتۈرگهن. بۇ
(ئاتالمىش ئهڭ چوڭ ئىتتىپاقداش) ئىلگىرىكى قازاق پارتىزان جهڭچى، شۇنداقال گومىنداڭ ھاكىمىيىتى
ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستاننىڭ سابىق مالىيه نازىرىنىڭ ئوغلى، گېنېرال دهلىلقان ھاجى ئىدى. دهلىلقان
ھېلىھهم سىرىناگاردا تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ، يولۋاس بىلهن بولغان ئاالقىسى ناھايىتى قويۇق ئىدى. ئۇ تهيۋهنگه
ياكى تۈركىيهگه يهرلىشىش تهكلىپىنى نهچچه قېتىم رهت قىلغانىدى – يۇ، 1950 – ۋه 1960 – يىلالردا تهيبېيگه
بىر قانچه قېتىم كېلىپ، ئاتالمىش «شىنجاڭ»نىڭ «رهسمىي» ۋهكىلى سۈپىتىده گومىنداڭنىڭ قۇرۇلتىيىغا
قاتناشقانىدى. قولىدا ھىندىستاننىڭ پاسپورتى بار دهلىلقان سابىق بىلهن ئاالقه ئورنىتىش ئۈچۈن بىر قانچه
قېتىم ئافغانىستانغا بارغان، ھهتتا «پۇلنى يۇتۇۋېلىش» شىكايهتلىرى سابىقنى بىر مهزگىل ئۆزىنى چهتكه
ئېلىشقا مهجبۇر قىلغاندا، ئۇنىڭ ۋهزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگىمۇ ئالغان (54). ھالبۇكى، دهل شۇ يىلى، دهلىلقان
ئهڭ چوڭ بىر قهدهمنى باسقان: ئۇ ۋه ئىنىسى سىرىناگاردىكى 19 يىللىق ئۆيىنى تهرك ئېتىپ، ئۆمرىنىڭ

ئاخىرىنى ئىيسانىڭ بازىسى بولمىش ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلغان.
  تۈركىيهده كۆرگهنلىرى يولۋاسقا ئوخشاش ئىدىيهدىكى دهلىلقان ۋه ئىنىسىگه ياقمىغان. بۇ يهردىكى
ئىككىنچى ئهۋالد قازاق ياشالر تامامهن تۈركلىشىپ كهتكهن، شۇنداقال ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر مۇھاجىرالر
ئاناتولىيهنىڭ سهھرالىرىدا نامراتلىققا مهھكۇم قىلىنغان قازاق قېرىنداشلىرىدىن كۆپ ياخشى
ياشاۋاتقانىدى. شۇنىڭ بىلهن دهلىلقان دهرھال ئىيسانى «بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ياردهم پۇلىنى ئۆز
چۆنتىكىگه سالغان، باشتىن ئاخىر ئۆزى بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ 1949 – يىلى  خىتاي  كوممۇنىست-
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لىرىغا قارشى تۇرۇشتىكى رولىنى كۆپتۈرۈپ كهلگهن» دهپ ئهيىبلىگهن. ئۇ ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن
بۇغرانىڭ كوممۇنىستالر شهرقىي تۈركىستانغا قهدهم قويۇشتىن خېلى بۇرۇنال قېچىپ كهتكهنلىكىنى، ئۆزى
(دهلىلقان)، دادىسى (جانىمقان)، يولۋاس ۋه ئوسمان باتۇرالرنىڭ ئۇالر قېچىپ كهتكهندىن كېيىنمۇ كوممۇنىستالر
بىلهن ئۇزاققىچه قانلىق جهڭ قىلغانلىقىنى ھهممه ئادهمگه سۆزلهپ يۈرگهن. قازاقچه، تۈركچه، خىتايچه،
ئوردۇچه ۋه ئېنگلىزچىنى سۇدهك بىلىدىغان دهلىلقان دهررۇ تۈركىيه ھۆكۈمىتى بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۇالرنى

(ئاناتولىيهدىكى) قازاقالرنىڭ تۇرمۇش شارائىتىنى ياخشىالپ بېرىشكه چاقىرغان (55).
   دهلىلقان كۆپنى كۆرگهن، تهجرىبىلىك، شۇنداقال قازاق ياشالر ئارىسىدا ئىناۋىتى زور سىياسىيون ئىدى. قازاق
ياشالر كىچىكىدىنال دهلىلقان، ئوسمان ۋه يولۋاسقا ئوخشاش كىشىلهرنىڭ قهھرىمانالرچه ئۇرۇش قىلغانلىق
ھېكايىلىرىنى ئاڭالپ چوڭ بولغانىدى. جهڭگاھ بىلهن پهقهتال ئاالقىسى يوق ئىيسا بۇنداق كىشىلهرگه ئامال
قىاللمايتتى. دهلىلقان ئىستانبۇلغا يېتىپ كهلگهندىن كېيىن، تۈركىيهدىكى مۇھاجىرالر ئارىسىدا يېڭى
بۆلۈنۈشلهر كۆرۈلگهن. بۇنىڭدا يولۋاسنىڭ تهيۋهنده تۇرۇپ قىلغان تىرىشچانلىقلىرى زور رول ئوينىغان.
دهلىلقان يولۋاسنى ۋه تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھاكىمىيىتىنى ماختىغان ۋه 1980 – يىلالرغىچه تهيۋهنگه
ئوقۇغۇچى ئهۋهتىشكه مهسئۇل بولغان. مهن 2008 – يىلى ئىستانبۇلدا دهلىلقان بىلهن كۆرۈشكهنده، 87 ياشقا
كىرگهن بۇ ئادهم قازاق ياشالرنىڭ قاتتىق ھۆرمىتى ئىچىده ياشاۋاتقانىكهن (ئۇ شۇنىڭدىن كېيىنال ئۆلۈپ
كهتتى). بۇ قازاق ياشالرنىڭ ئاتا – ئانىلىرى دهلىلقاننىڭ ياردىمىده ئاناتولىيه سهھرالىرىدىن ئاۋات شهھهر –
ئىستانبۇلغا كۆچۈپ كهلگهن ۋه تېرموپالستىك بىرىكمه ماددا (پولىمېر) ئىشلهپچىقىرىپ قاتتىق بېيىغان.
ھازىر ئۇالر ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر مۇھاجىرالردىن خېلىال كۆپ ۋه باي. بۇ ئۈچىنچى ئهۋالد قازاقالر دهلىلقاننى ۋه
ۋاپات بولغىلى ئۇزۇن بولغان ئوسمان باتۇرنى شهرقىي تۈركىستان تارىخىنىڭ نامايهندىلىرى دهپ ئۇلۇغالشتى.
ئۇالر يهنه (ئىيسا يۈسۈپ قۇرغان) «شهرقىي تۈركىستان مۇھاجىرالر جهمئىيىتى»نى 1995 – يىلى ۋاپات بولغان
قۇرغۇچىسى (ئىيسا) بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق ھالغا كهلتۈرۈۋهتتى. ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ
ئۈچىنچى ئهۋالد قازاق ياشالرنىڭ تهيۋهندىكى يولۋاسخان ئۆزلىرىنىڭ يېڭى پاسىبانى (دهلىلقان)غا تاپشۇرغان

يۈگۈر – يېتىم ئىشالردىن خهۋىرى بولمىسا كېرهك (56).
 

پارچىالشقا بولمايدىغان «بىر خىتاي»
 

  1971 – يىلى 7 – ئاينىڭ 27 – كۈنى، تهيبېيدىكى پېشقهدهم ھهربىيلهر باش دوختۇرخانىسىدا، 83 ياشلىق
يولۋاسخان ئۇيقۇ ئىچىده جان ئۈزدى. جياڭ جيېشى ئۇنىڭ قهبره تېشىغا بېغىشلىما يېزىپ، ئۇنىڭ مهركىزىي
ھۆكۈمهتكه بولغان نهچچه ئون يىللىق ساداقىتى ۋه خىزمىتىنى ماختىدى. لېكىن، ئۇنىڭ گومىنداڭ چوڭ
قۇرۇقلۇقنى تارتقۇزۇپ قويغاندىن كېيىن قىلغان خىزمهتلىرى گومىنداڭ ئۈچۈن 1949 – يىلىدىن بۇرۇن قىلغان
ھهرقانداق ئىشلىرىدىنمۇ بهكرهك ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى. يولۋاس ئۆلگهنده، ئىيسانىڭ سىياسىي غايىسى
ئاساسىي جهھهتتىن سۇغا چىالشقان، شۇنداقال «شهرقىي تۈركىستان مۇھاجىرالر جهمئىيىتى» كوممۇنىستىك
دۆلهتلهرنىڭ سىرتىدىكى شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر ئارىسىدا مىللىي سىياسىي مونوپوللۇق ئورنى
بارلىقىنى دهۋا قىاللماس ھالغا كهلگهنىدى. يولۋاس تهيۋهندىكى بازىسىدا پائال ھهرىكهت قىلىپ، گومىنداڭنىڭ
مىللىي سىياسىي مهسلىكىگه ھهمدهم بولۇشنى خااليدىغان (سابىق، دهلىلقانالرغا ئوخشاش) ھهرقانداق
ئادهمنى راۋۇرۇس جهلب قىلىش كۈچىگه ئىگه شهرت – شارائىتالر بىلهن تهمىنلىگهنىدى. مۇھاجىرالرنىڭ
ئىدىئولوگىيهدىن بهكرهك نامراتلىق سهۋهبلىك (گومىنداڭغا) ساداقهت بىلدۈرۈشى (يولۋاس ئۈچۈن) ئانچه
مۇھىم ئهمهس ئىدى. گهرچه ئىيسا دهسلهپته مۇھاجىرالرنىڭ كۆڭلىنى خېلىال ئۇتقان ۋه بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتىنىڭ ياردهم پۇلىغا تايىنىپ پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇرغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ئۆز
ئهگهشكۈچلىرىنى (بېيجىڭ ۋه تهيۋهندىكى) كۈچلۈك ۋه تهسىردار ئىككى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ (بۇ
مۇھاجىرالرنى يېنىغا تارتىش ئۈچۈن قىلغان) «دوستانه» ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىشىدىن توسۇپ
قېلىشقا ئامالسىز ئىدى. ئاقىۋهتته، يولۋاس خېلى زور  ساندىكى بىر  تۈركۈم  مۇھاجىرنىڭ (گومىنداڭ  ھاكى-
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ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ تهيۋهنگه ھهرگىز كهلمهيدىغانلىقى ئېنىق بولغاندىن كېيىن، يولۋاس
ئۇالرنىڭ مىللىي سىياسىي قانۇنىيلىقىغا ئاسترتتىن بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا باشلىدى. ئىيسا بىلهن
مۇھهممهدئهمىن بۇغرانىڭ تهيۋهننىڭ ۋه گومىنداڭنىڭ جهنۇبىي ئاسىيا (ئافغانىستان ۋه پاكىستان)دىكى
گۇماشتىلىرىنىڭ ئۆزلىرىگه قىلغان رهھىمسىز ھۇجۇملىرىغا بهرداشلىق بېرهلمىگهنلىكى تىبهتلهرنىڭ
مىللىي سىياسىتى بىلهن روشهن سېلىشتۇرما ھاسىل قىلدى. تىبهتلهر 1959 – يىلى خىتايغا قارشى
قوزغالغاندىن كېيىن، تهخمىنهن 80 مىڭ تىبهت داالي الما بىلهن بىلله ھىندىستانغا قېچىپ كهتكهن ۋه شۇ
يهرده سۈرگۈندىكى تىبهت ھۆكۈمىتىنى قۇرغانىدى. شۇ قېتىملىق قوزغىالڭچىلىك بىلىنىپ كهتمىگهن يهنه
بىر رېئاللىق شۇكى، تهيۋهندىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى تهيبېيدىكى تىبهت ۋه موڭغۇلىيه ئىشلىرى كومىتېتى
ئارقىلىق دارامساال (Dharamsala)دىكى تىبهت رهھبهرلىرىگه «دوستلۇق» ئىزھار قىلغان ۋه تىبهت
سهرگهردانالرغا ياردهم بهرمهكچى بولغان. ئهمما، ئۇالرنىڭ «دوستلۇقى» (تىبهتلهر تهرىپىدىن) رهت قىلىنغان،
شۇنداقال تاكى 1960 – يىلالرنىڭ ئاخىرىغىچه ھېچقانداق تىبهت سىياسهتچى ياكى ئوقۇغۇچى گومىنداڭ
ۋهكىللىرى بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن تهيۋهنگه بارمىغان. گومىنداڭنىڭ ھىندىستاندا قۇرۇلىدىغان (تىبهت)
كۆچمهنلهر مهكتىپىگه ياردهم پۇلى بېرىش تهكلىپى ۋه تىبهتلهرنى تهيۋهنگه دهۋهت قىلىشى بىردهك رهت
قىلىنغان. داالي المانىڭ تهخمىنهن تۆت مىليون دولالر قىممىتىدىكى شهخسىي مۈلكى سۈرگۈندىكى

تىبهتلهرگه يېتىپ ئاشقان (59).
 

100

رهسىم مهنبهسى:ئابدۇقاھار مهھزۇن

   داالي الماغا خىرس قىاللىغۇدهك بىردىنبىر شهخس – بهنچهن الما 1959 – يىلىدىن كېيىنمۇ تىبهتته قالغان ۋه
خىتاي كوممۇنىستلىرىنى ئاشكارا قوللىغان. نهتىجىده ئۇنىڭ «مهدهنىيهت ئىنقىالبى»دا زىيانكهشلىككه
ئۇچرىشى ۋه گومىنداڭنىڭ تىبهتلهرنىڭ بىرهر رهھبىرىنى يېنىغا تارتالمىغانلىقى سهۋهبلىك، داالي الما
كوممۇنىستىك الگېرنىڭ سىرتىدا ھېچقاچان ئىيسا بىلهن مۇھهممهدئهمىن بۇغراغا ئوخشاش، رهھبهرلىك
ئورنى تهھدىتىگه دۇچ كېلىپ باقمىغان. گهرچه چهتئهلدىكى ئۇيغۇر سهركىلىرىنىڭ خهلقئارادىكى داڭقىنى
داالي المانىڭكىگه سېلىشتۇرغىلى بولمىسىمۇ، لېكىن ئىسالم دىنى غهرب دۇنياسىنىڭ «تىنچلىقپهرۋهر»
كۆرۈنىدىغان بۇددىزىمغا بولغان ھېسداشلىقىغا زىنھار قوشۇلمايدىغان بولغاچقا، بۇ خىل سېلىشتۇرۇش  يهنىال 
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مهلۇم قىممهتكه ئىگه. تىبهت مهسىلىسىده، خهلقئارا جهمئىيهت (ئۆزىنىڭ نهزىرىدىكى) كۈچلۈك، يېقىشلىق
ۋه ئىشهنچىلىك باياناتچى (داالي الما)نىال ئېتىراپ قىلىدۇ. ئۇ (بېيجىڭ ۋه تهيۋهندىكى) ئىككى خىتاي
ھۆكۈمىتىگه قارشى تۇرىدۇ، بۇ ئىككى ھاكىمىيهتنىڭ ھېچقايسىسى ئۆزىنىڭ تىبهت مهسىلىسىنى بىر تهرهپ

قىلىش تارىخىدىن ئىپتىخارلىنالمايدۇ.
  ئهمما، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىده، مهيلى ئىستانبۇلدىكى «شهرقىي تۈركىستان مۇھاجىرالر
جهمئىيىتى»، ياكى تهيۋهندىكى سۈرگۈندىكى «شىنجاڭ» ھۆكۈمىتى بولسۇن، بۇالرنى بىلىدىغانالر كۆپ
ئهمهس. بېيجىڭ ۋه تهيۋهندىكىلهرنىڭ ئارزۇ قىلىدىغىنىمۇ دهل مۇشۇ. سىياسهت تهتقىقاتچىسى دېيۋىد
باچمهن (David Bachman)نىڭ ئېيتقىنىدهك، ھازىر «داالي الما تىبهتلهر ئۈچۈن گهپ قىلىۋاتقاندهك، ئۇيغۇرالر
ئۈچۈن گهپ قىلىۋاتقان، خهلقئارادا (ھهتتا شهرقىي تۈركىستاندا) ئورتاق ئېتىراپ قىلىنغان بىرهر رهھبهر ياكى
تهشكىالت يوق» (60). شۇنداقال، ئالدىنقى بابتىمۇ شهرھلهنگىنىدهك، خىتاي كوممۇنىستلىرى 1950 – يىلالردا
شهرقىي تۈركىستاندا قايىل قىالرلىق مىللىي پۇقراچىلىق ئۇقۇمىنى ئوتتۇرىغا قويالمىغان ھهم زۆرۈر بولغان،
خىتايالردىن تاشقىرى مىللىي پۇقراچى ئاممىمۇ شهكىللهندۈرهلمىگهن. ئۇنداقتا، ئىيسا بىلهن
مۇھهممهدئهمىن بۇغرا نېمه ئۈچۈن خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى بۇ خىل سىستېمىلىق خاتالىقىدىن
پايدىلىنالمىدى؟ مهزكۇر بابتا كۆرسىتىلگهندهك، بۇنىڭ جاۋابى شهرقىي تۈركىستاندا ئهمهس، خىتاي چوڭ
قۇرۇقلۇقىدىمۇ ئهمهس. ئهكسىچه، بىز كوممۇنىستالر شهرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغان دهسلهپكى
مهزگىللهرده، شۇنداقال بۈگۈنمۇ، مىللىي پۇقراچىلىقنىڭ بۇ يهردىكى مهغلۇبىيىتىنىڭ نېمه ئۈچۈن
خهلقئارانىڭ دىققىتىنى تارتالمىغانلىقىنى چۈشىنىش ئۈچۈن، نهزىرىمىزنى بېيجىڭنىڭ كونا رهقىبى تهيۋهنگه
ۋه قۇمۇل ئوردىسىنىڭ سابىق ئوردا بېگى (يولۋاس)گه ئاغدۇرۇشىمىز الزىم. مىللىي سىياسىي ئهھمىيهتكه
ئىگه بۇ ۋه باشقا نۇرغۇن ۋهقهلهرده، كوممۇنىستىك خىتاي بىلهن (تهيۋهندىكى) «ئهركىن خىتاي»نىڭ گېپى

ئهجهبلىنهرلىك ھالدا بىر يهردىن چىققان.
 

(ئىزاھاتالر ئۈچۈن ئهسلى كىتاب  Xinjiang and the Modern Chinese State نىڭ 256-258 -بهتلىرىگه
قارالسۇن) 

 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئهنۋهر قارا قۇرۇم تهرجىمه قىلدى
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جهمئىيهت ، ئۆز ئهزالىرى ئارىسىدا يېتهرلىك دهرىجىدىكى بىردهكلىك بولغان ئهھۋالدىال ئاندىن مهۋجۇت بولۇپ
تۇرااليدۇ؛ مائارىپ بالىالرغا كىچىكىدىن تارتىپ كوللېكتىپ ھايات تهلهپ قىلغان مۇھىم ئوخشاشلىقالرنى سىڭدۈرۈش

ئارقىلىق بۇ خىل بىردهكلىكنى ساقالپ تۇرىدۇ ۋه كۈچهيتىدۇ.
-دۇركايم (1956)      

مائارىپ - بىلىم ئىگىلىكىنىڭ كهم بولسا بولمايدىغان تۈۋرۈكىدۇر. 
                                                         - دۇنيا بانكىسى (2008)     
ئۇيغۇر قايتا تهربىيىلهش الگېرلىرى سىياسىي پىالندۇر. ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالمىي كىملىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى

داۋاملىق كونترول قىلىشىغا بولغان خهۋپ دهپ قارالدى. 
-راين سام (ئۇيغۇر تارىخى تهتقىقاتچىسى)     

مائارىپ ۋه دۆلهت قۇرۇش
 

1.دۆلهتنىڭ مائارىپنى ئۆز ئىلكىگه ئېلىشى
 

   مائارىپنىڭ رولى ھهققىدىكى تاالش - تارتىشالر ئۇزۇندىن بېرى قىزىق نۇقتىالرنىڭ بىرى بولۇپ كهلدى.

دهرۋهقه، مائارىپنىڭ ئادهمنى ئهقىل - پاراسهتكه ئىگه قىلىشىنى كۈتۈش ئاددىي ھهم ئاممىباپ تونۇشتۇر.
لېكىن، مائارىپنىڭ دۆلهت بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى نۇقتىسىدىن ئالغاندا بۇ بىزنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھهم
مۇھىم بولغان مۇالھىزىلهرگه باشاليدۇ.  خۇددى ناپالېئون 200 يىل بۇرۇن ئېيتىپ ئۆتكهندهك، مائارىپ بىر
مهملىكهتنىڭ قۇرۇلۇشى، مۇستهھكهملىنىشى ۋه مۇقىملىقىغا بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدۇ.  ئهلۋهتته، ئۇنىڭ
دېمهكچى بولغىنى ئۇ كهلتۈرگهن مىسالالرنىڭ دائىرىسىدىن ھالقىپ كېتىدۇ. بالىالرنى قانداق بىر ئاڭغا ۋه
خاراكتېرغا ئىگه قىلىش ئهڭ ئالدى بىلهن تهربىيه ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىدۇ.  ئۇنىڭچه بولغاندا، ئاشۇ ئاڭ ۋه
خاراكتېرنىڭ ھۆكۈمران گۇرۇھنىڭ دۇنيا قارىشى ۋه خاراكتېرى بىلهن بىردهكلىككه ئىگه بولۇش دهرىجىسى شۇ 
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دۆلهتنىڭ مۇستهھكهملىك ۋه مۇقىملىق دهرىجىسىنى بهلگىلهيدۇ. ھالبۇكى شۇ خىل ئاڭ ھهم خاراكتېرنىڭ
بىردهكلىكىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن مائارىپ بىردهكلىككه ئىگه بولۇش، يهنى بارلىق ئامما
مائارىپ تهربىيهسى ئالغان بولۇشى كېرهك. بۇنىڭ ئۈچۈن دۆلهتنىڭ مائارىپقا ئارىلىشىشى ياكى ئۇنى كونترول

قىلىشى تهبىئىي ھالدا زۆرۈر بولىدۇ.
  شۇڭا گېپىمىزنى دهل مائارىپ ئايرىم شهخسلهر ياكى كوللېكتىپالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىن دۆلهت
ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتۈشكه باشلىغان چاغدىن باشاليمىز. بۇ ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى مائارىپتا ھۆكۈمرانالرنىڭ
تهسىرى يوق ئىدى دېگهنلىكتىن دېرهك بهرمهيدۇ. دهرۋهقه، قهدىمكى يۇناندىن تارتىپ خىتاينىڭ فېئوداللىق
سۇاللىلىرىغىچه مهلۇم بىر خىل «ئاقسۆڭهك مائارىپ» ھۆكۈم سۈرگهن بولۇپ، ئۇ دۆلهت مهمۇرىيىتى ئۈچۈن
ياراملىق ۋه سادىق خادىمالرنى يېتىشتۈرۈش رولىنى ئويناپ كهلگهن ئىدى. مىسالهن، سۇي سۇاللىسى دهۋرىده
خىتايدا شهخسىي ئوقۇتۇش ۋه ئاكادېمىيىگه تايىنىلغان بىر خىل مائارىپ سىستېمىسى شهكىللهنگهن بولۇپ،
بۇ دهل ھۆكۈمران سىنىپنىڭ باشقۇرۇشى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان مائارىپ ئىدى. بىراق  بۇ ئاز بىر قىسىم
پۇلدار ئاقسۆڭهكلهر قاتلىمىدىال چهكلهنگهن، مۇتلهق كۆپ قىسىم خهلق ئاممىسىغا نېسىپ بولماي كهلگهن
مائارىپ ئىدى. نامرات خهلق پهقهت چوڭالردىن كىچىكلهرگه مىراس قالىدىغان كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى
تىرىكچىلىك بىلىملىرىنىال ئۆگىنىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيتتى، ئۇنىڭدىن ئاشالمايتتى. ساۋاتلىق ياكى
ئالىي مهلۇماتلىق بولۇش پهقهت بايالرنىڭ ۋه ئاقسۆڭهكلهرنىڭ ئىمتىيازى ئىدى. ھالبۇكى، بىز دهۋاتقان
دۆلهتنىڭ مائارىپقا ئارىلىشىشى –  دۆلهتنىڭ خهلق ئاممىسىغا ئورتاق يېتىپ بارىدىغان، دۆلهت بويىچه
بىرلىككه كهلگهن زور تىپتىكى مائارىپنى يولغا قويۇشىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ يهنه مهجبۇرىي مائارىپ تۈزۈمىنىڭ 

تهسىس قىلىنىشى بىلهن بىردهكلىككه ئىگه. بۇ دهل دۆلهتنىڭ مائارىپنى ئۆز ئىلكىگه ئېلىشىدۇر.
   ئاددىي خهلقنى ئومۇميۈزلۈك ھالدا مائارىپقا ئىگه قىلىش پىكىرلىرى دهسلهپته ياۋروپادىكى سىياسىيونالر
ئارىسىدا قاتتىق تاالش - تارتىشالرنى پهيدا قىلغان ئىدى. ئهينى چاغدا ناپالىئون ئاممىنى بىر تۇتاش مائارىپ
ئارقىلىق تهربىيىلهشنىڭ دۆلهت ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تهكىتلىگهن بولسا، باشقا بهزى سىياسىيونالر
بۇنى قوللىمىغان. شۇ چاغدىكى مهشھۇر فرانسۇز سىياسىيون ۋولتېر (Voltaire) مۇنداق دهپ يازىدۇ: «ئهڭ
تۆۋهن قاتالمدىكى خهلقكه مائارىپ بېرىش ئۇالرغا ئاتا قىلىنغان تاالنتتىن ھالقىپ كهتكهن ئىشتۇر. بۇ ھهم بىر
ئازابالشتۇر» (ستون 1969: 87). شۇنداقتىمۇ،19 - ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا كهلگهنده، ياۋروپادىكى نۇرغۇن
دۆلهتلهرده ئاددىي خهلققه مائارىپ بېرىش پىكىرلىرى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهپ، ئارقا - ئارقىدىن دۆلهت بىر

تۇتاش باشقۇرىدىغان ئاممىۋى مائارىپ سىستېمىلىرى بارلىققا كهلگهن.
  ھالبۇكى، ھۆكۈمهتلهرنىڭ مائارىپنى دۆلهت مىقياسىدا كېڭهيتىشى ئهڭ دهسلهپ ھهرگىزمۇ خهلقنى
ئاقارتىشنى مهقسهت قىلمىغانىدى. ناپالېئوننىڭ يۇقىرىدىكى سۆزلىرىنى يهنه بىر ئهسلىسهك بۇ نۇقتا
ئايدىڭ بولىدۇ. بۈگۈنكى غهرب دۇنياسىدا مائارىپ باراۋهرلىكى جهھهتته ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرۇۋاتقان
شىمالىي ياۋروپا دۆلهتلىرىدىمۇ مائارىپنى تۆۋهن قاتالمدىكى خهلققه كېڭهيتىش، ۋىبورگنىڭ سۆزى بويىچه
ئېيتقاندا، ئهڭ دهسلهپته يهنىال خرىستىيان ئىدىئولوگىيىسىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋه دۆلهتكه بولغان
سادىقلىقنى كۈچهيتىشنى مهقسهت قىلغان ئىدى (ۋىبورگ 2004: 86). مهيلى قانداق بولسۇن، مائارىپنىڭ
ئائىلىلهر، مهلۇم شهخسلهر ياكى دىنىي گۇرۇھالر كونتروللۇقىدىن دۆلهتنىڭ بىر تۇتاش كونتروللۇقىغا ئۆتۈشى
ئىنسانىيهتنىڭ يېقىنقى تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ بۇرۇلۇش نۇقتىلىرىدىن بىرىدۇر. شۇنىڭدىن ئېتىبارهن دۆلهت

بىلهن خهلق ئىلگىرىكى ھهرقانداق دهۋردىكىدىن ئارتۇق ھالدا مۇستهھكهم باغالندى.
 

2. ئاممىۋى مائارىپنىڭ (Mass Education ) مهنبهسى ھهققىدىكى نهزهرىيهلهر
 

  بۈگۈن تهتقىقات ساھهسىده ئاممىۋى مائارىپنىڭ بارلىققا كېلىشىگه تۈرتكه بولغان ئامىلالر ھهققىده تۆت
تۈرلۈك نهزهرىيىۋى ئهندىزه بار. بۇالرنىڭ بىرى ئهمهلىيهتچىللىك نهزهرىيىسى (Positivist theory) بولۇپ،
دۇركايم (Durkheim) دىن  تارتىپ  ئامېرىكانىڭ  قۇرۇلما ئهمهلىيهتچىلىرىگىچه  بۇ  ئېقىمنى ياقىلىغان. ئۇالر 
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ئاممىۋى مائارىپنىڭ مهنبهسى ۋه رولىنى سانائهتلهشكهن جهمئىيهتلهرنىڭ تهلىپى، يهنى ئىقتىدارلىق ئهمگهك
كۈچلىرى ۋه جهمئىيهتنىڭ ئۇيۇشۇش مېخانىزىمىغا بولغان ئېھتىياج بىلهن باغالپ چۈشهندۈرىدۇ. لېكىن بهزى
پاكىتالر بۇ نهزىرىيهنى قوللىمايدۇ، مىسالهن، شىمالىي ياۋروپادىكى دۆلهتلهر سانائهتلهشمهي تۇرۇپال بىرتۇتاش
ئاممىۋى مائارىپ سىستېمىلىرىنى بهرپا قىلىپ بولغان. ئهكسىچه ئهنگلىيه ياۋروپادا ئهڭ بالدۇر
سانائهتلهشكهن دۆلهت بولسىمۇ، بىراق دۆلهت مائارىپ سىستېمىسى باشقا نۇرغۇن ياۋروپا دۆلهتلىرىگه
قارىغاندا كېچىكىپ بارلىققا كهلگهن. شۇڭا بۇ نهزهرىيه تولۇق پۇت تىرهپ تۇرالمايدۇ، لېكىن دۇركايم ئوتتۇرىغا
قويغان مائارىپنىڭ ئىقتىسادىي رولى ھهققىدىكى نهزهرىيه سانائهت ئىنقىالبىنىڭ كېيىنكى باسقۇچىغا ماس
كېلىدۇ، يهنى مائارىپنىڭ ئىشلهپچىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى رولى سانائهت ئىنقىالبىنىڭ كېيىنكى
مهزگىللىرىده ئاالھىده تهكىتلىنىشكه باشلىغان. يېڭى ماركىسىزمچىالر ئاممىۋى مائارىپنىڭ مهنبهسىنى
شهھهرلىشىش ۋه ئهمگهك كۈچلىرىنىڭ پرولېتارىياتلىشىشى ( سهھراالردىكى دېھقانالرنىڭ شهھهرلهرگه كىرىپ
يالالنما ئىشچىالرغا ئايلىنىشى) بىلهن باغلىسا، ۋېبېرچه نهزهرىيه(Weberian theory) نى قوللغايدىغانالر
بۇنى بيوروكراتىزم، يهنى مائارىپنى ئۆزى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشنى ئىستىگهن ھهرخىل سىياسىي ۋه
ئىقتىسادىي قاتالمالر ئارىسىدىكى رىقابهت ۋه توقۇنۇشالر بىلهن مۇناسىۋهتلىك، دهپ قارايدۇ. بىراق يېڭى
ماركىسىزمچىالرنىڭ نهزهرىيىسى 19 - ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى شهرقىي شىمالىي ئامېرىكا قوشما
شىتاتلىرى ۋه ئهنگلىيهدىن باشقا جايالرغا ماس كهلمهيدۇ.  ۋېبېرچه قاراش بولسا پهقهت مهسىلىنىڭ بىرال
قىسمىنى يېشىپ بېرهلهيدۇ، يهنى بۇ مائارىپتىكى ئۆزگىرىشلهرنىال چۈشهندۈرۈشكه ماس كېلىدۇ، ئاممىۋى
مائارىپنىڭ ئىجتىمائىي مهنبهسىگه بىۋاسىته بېرىپ تاقالمايدۇ. گىرىننىڭ قارىشىچه، مائارىپتىكى
ئۆزگىرىشلهرنى گۇرۇھالر ئارىسىدىكى توقۇنۇشالرال ئهمهس، يهنه دۆلهتنىڭ خاراكتېرى ۋه سىنىپالر ئارىسىدىكى

مۇناسىۋهتلهرمۇ بهلگىلهيدۇ (گرىن 1990: 75).
   يهنه بىر نهزهرىيه ۋىگ (Whig) ياكى لىبېرال نهزهرىيىسىدۇر. بۇ ئېقىمدىكىلهر ئاممىۋى مائارىپ پروتېستانت
دىنىدىكى (خرىستىيان دىنىنىڭ بىر مۇھىم مهزھىپى) دۆلهتلهرده ئهڭ دهسلهپ ھهم ئهڭ تېز سۈرئهتته بارلىققا
كهلگهن دهپ قارايدۇ ھهمده دىننىڭ ئاممىۋى مائارىپنىڭ شهكىللىنىشى، دېموكراتىيىلىشىشى ۋه ئاممىنى
ئاقارتىشىدىكى  رولىنى ئاالھىده تهكىتلهيدۇ. دهرۋهقه، دىن دهسلهپكى مائارىپنىڭ شهكىللىنىشىده ئىنتايىن
مۇھىم رول ئوينىغان، بۇنىڭدا گهپ يوق. ياۋروپادا مۇتلهق كۆپ قىسىم مهكتهپلهر ئهڭ دهسلهپ چېركاۋالر ياكى
دىنىي ئورگانالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئىدى. ئىسالم دۇنياسىدىمۇ ئوخشاش ئهھۋالنى بايقاش مۇمكىن.  لېكىن
دىنىي ئورگانالر تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن مائارىپ ئاساسهن دىنىي جهمئىيهتلهر ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان
مائارىپ ئىدى. بۇ دۆلهتلىك مائارىپ سىستېملىرىنىڭ شهكىللىنىشىگه سهۋهب بواللمايتتى ھهم 18-،19-
ئهسىردىكى نۇرغۇن دۆلهتنىڭ مائارىپ ئۆزگىرىشلىرىنىمۇ چۈشهندۈرۈپ بېرهلمهيتتى. بۇ يهرده دىنىي
جهمئىيهتلهرنىڭ كۈچى بىلهن قۇرۇلغان مهكتهپلهر بىلهن دۆلهت مائارىپ سىستېمىلىرىنى پهرقلهندۈرۈش
كېرهك. دۆلهت مائارىپ سىستېمىسىنىڭ خاراكتېرى ئۇنىڭ ئاممىۋىلىقى ۋه دۆلهت ياكى جهمئىيهتنىڭ دىندىن
خالىي ئېھتىياجلىرىنى چىقىش قىلىشتىن ئىبارهت روشهن خاھىشى تهرىپىدىن بهلگىلىنىدۇ. دېمهك، دىن
دهسلهپكى مائارىپ سىستېملىرىنىڭ بارلىققا كېلىشىده ئاساسلىق رول ئوينىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ئاممىۋى
مائارىپنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه ئاساس بواللمىغان. ئاممىۋى مائارىپ ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى دىنىي
مائارىپنىڭ بىر دهرىجه تهرهققىي قىلغان شهكلى ئهمهستۇر. ئهكسىچه، بىز بىلىدىغان ئاممىۋى مائارىپ
سىستېمىلىرى ئهنئهنىۋى دىنىي جهمئىيهتلهر كونتروللۇقىدىكى مائارىپتىن كهسكىن چېگرا ئايرىغان ھالدا
ۋۇجۇدقا كهلگهن دېيىشكه بولىدۇ. بۇ دهل دۆلهتلهر دىنىي جهمئىيهتلهرنىڭ تهسىرىدىن يىراقلىشىشقا

باشلىغان ۋاقىتقا توغرا كېلىدۇ.
   لېكىن، بۇ شۇنىڭدىن كېيىن دىنىي جهمئىيهتلهرنىڭ مائارىپقا بولغان تهسىرى يوقالدى دېگهنلىك ئهمهس.
ئهمهلىيهتته دىنىي جهمئىيهتلهر كېيىنكه مهزگىللهرده ئۆزلىرىنىڭ مائارىپتىكى ئورنىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش
ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن، لېكىن ئۇتۇق قازىنالمىغان. تارىختا دۆلهت ئارىالشمىغان، بهلكى
شهخسلهرنىڭ   تىرىشچانلىقى  ئارقىسىدا  بارلىققا  كهلگهن، ئهنئهنىۋى  دىنىي  جهمئىيهتلهرنىڭ  تهسىرىدىن 
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نىسبهتهن خالىي ئاممىۋى مائارىپالرمۇ (كۆلىمى چهكلىك بولسىمۇ) بارلىققا كهلگهن. 20-ئهسىرنىڭ باشلىرى
ئوتتۇرا ۋه غهربىي ئاسىيا مۇسۇلمانلىرىدا، جۈملىدىن شۇ چاغدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئابدۇقادىر دامولالم ۋه
مهمتىلى ئهپهندى قاتارلىقالر باشچىلىقىدا بارلىققا كهلگهن جهدىدىزم (يېڭىچه مائارىپ) ھهرىكىتى بۇنىڭغا
تىپىك مىسال بوالاليدۇ. لېكىن ئهينى ۋاقىتتىكى ھۆكۈمهتلهر بىلهن جهدىدىزم ئېقىمىدىكى شهخسلهرنىڭ
مائارىپتىن كۈتكهن مهنپهئهتلىرى ئارىسىدا جىددىي توقۇنۇش بولغاچقا، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهنئهنىۋى (يهنى
سوپىزمنىڭ چاڭگىلىدا بۇرمىالنغان، ئىسالمنىڭ پهۋقۇلئادده كۈچلۈك مهرىپهتپهرۋهرلىك تهشهببۇسلىرىغا
زىت، مۇسۇلماننىڭ ئامما دىننى ھهقىقىي چۈشهنسه، ئۆز نوپۇزىنىڭ خىرسقا ئۇچرىشىدىن ۋايىم
يهيدىغانالرنىڭ تىزگىنىدىكى) دىنىي مائارىپنىڭ كۈچى ۋه تهسىرى دۆلهت تهرىپىدىن كۆپ چهكلىمىگه
ئۇچرىمىغاچقا، بۇ تۈردىكى ئاممىۋى مائارىپنىڭ كېڭىيىشى ناھايىتى زور توسالغۇالرغا ئۇچرىغان  (بروفي،

2006؛ خالىد، 1998).  
   قىسقىسى، يۇقىرىقى نهزهرىيىۋى قاراشالرنىڭ ھهممىسىده ئهڭ دهسلهپكى سهۋهب چوڭقۇر قېزىلمىغان
دېيىشكه بولىدۇ. ئهندى گرىننىڭ قارىشىچه، دۆلهت مائارىپلىرى ئهڭ دهسلهپ مۇتلهق كۆپ ھالدا يۇقىرىدىن
مهجبۇرى تېڭىلغان بولۇپ، ئاممىنى ئويغىتىش ياكى ئاقارتىش بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوق ئىدى. بۇ خىل
مائارىپ ئهڭ باشتا ياۋروپا قۇرۇقلۇقىدا مۇستهبىت تۈزۈملهر ئاستىدا بارلىققا كهلگهن بولۇپ، فرانسىيه
ئىنقىالبىدىن كېيىن تېخىمۇ مۇستهھكهملهنگهن. ئۇنىڭ شهكىللىنىشىدىكى قوزغاتقۇچ ئامىل ئاممىنى
كۈچلهندۈرۇش ياكى ئاقارتىش بولۇشتىن كۆره ئاممىنىڭ كۈچىنى كونترول قىلىش ۋه ئىسكهنچىگه ئېلىش
ئىدى (گرىن 1994). دهرۋهقه، 18- ئهسرىنىڭ ئاخىرى ۋه 19 - ئهسىرنىڭ باشلىرىنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغان
دۆلهت قۇرۇش دهۋرىده، شىمالىي ياۋروپا ۋه ئامېرىكادا تۈنجى بولۇپ ئاممىۋى مائارىپ مهيدانغا كهلگهنده ئۇ
ھاكىمىيهت بېشىدىكى گۇرۇھالر تهرىپىدىن ئۇيۇشقان مىللىي كىملىككه ئىگه، بىر گهۋدىلهشكهن مىللىي
سىياسىي تۈزۈلمىنى قۇرۇشنىڭ ۋاسىتىسى دهپ قارالغانىدى. دۆلهت مائارىپ سىستېمىسى دهسلهپكى
مهزگىلده دۆلهت مهمۇرىي خادىملىرىنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ئۈنۈملۈك خىزمهت قىلىش، ئامما ئارىسىدا
سادىقلىق ۋه ئىجتىمائىي تهرتىپنى ئىلگىرى سۈرۈش، ھۆكۈمران ئورۇندىكى مىللىي ئىدىئولوگىيه ۋه تىلالرنى
تارقىتىش ۋه خهلق ئاممىسىنى يېڭىال بارلىققا كهلگهن زامانىۋىي بيۇروكراتىيهنىڭ سىياسىي تۈزۈملىرىگه
كۆندۈرۈش قاتارلىق فۇنكىسىيىلىرى بىلهن دۆلهتنى مهيدانغا كهلتۈرۈشنىڭ قورالى سۈپىتىده ئوتتۇرىغا
چىققان ئىدى (ۋېبېر  1979: كائېستېل 1983؛ بولى 1989؛ گرىن 1990، 1997). ياۋروپا قۇرۇقلۇقىدا دۆلهتلىك
مائارىپ سىستېمىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى 1770- يىلالردىن 1840- يىلالرغىچه شهكىللهنگهن بولۇپ، بۇ
ئهمهلىيهتته دېموكراتىيىلىشىش جهريانىنىڭ بىر بۆلىكى ئهمهس ئىدى.  ئهكسىچه ئۇ ھهرخىل ھۆكۈمران
سىنىپالرنىڭ ئهمدىال بىخلىنىۋاتقان دېموكراتىيه كۈچلىرىنى توسۇش قورال بولغانىدى. گرىن  (1997)
ئهنگلىيهده تا 19 - ئهسىرنىڭ ئاخىرىغىچه ئاممىۋى مائارىپنىڭ بارلىققا كهلمىگهنلىكىنى تىلغا ئېلىپ
بۇنىڭ سهۋهبىنى شۇ چاغدىكى ئهنگلىيهنىڭ ئاللىبۇرۇن سانائهتلهشكهن ھهم قۇدرهتلىك بىرلىككه كهلگهن
دۆلهت بولغانلىقى، شۇڭا ئاممىۋى مائارىپقا تايىنىپ قۇدرهتلىك دۆلهت بهرپا قىلىش ياكى خهلقنىڭ
ئىدىيىسىنى كونترول قىلىش ئېھتىياجىنىڭ مهۋجۇد بولمىغانلىقى بىلهن باغالپ چۈشهندۈرىدۇ. ھالبۇكى،

ئهنگلىيه، ئامېرىكادا بۇ خىل مائارىپ دېموكراتىيىلىشىش بىلهن پاراللېل ھالدا مهيدانغا كهلگهنىدى.
  دۆلهت مائارىپ سىستېمىلىرىنىڭ مهيدانغا كېلىشى، گرىن ئوتتۇرىغا قويغاندهك،  تارىختىكى مۇستهبىت
دۆلهتلهردىن تارتىپ فرانسىيه ئىنقىالبى ۋه 19- ئهسىرده دېموكراتىك دۆلهتلهرنىڭ پهيدىنپهي بارلىققا
كېلىشىگىچه بولغان دۆلهت قۇرۇشتىن ئىبارهت ئۇزۇن جهرياننىڭ بىر قىسمىدۇر. دۆلهتنىڭ مائارىپنى رهسمىي
تۈرده كونترول قىلىشى بىلهن مائارىپ دۆلهت ئۈچۈن ئىنتىزامچان خىزمهتكارالرنى، سادىق ھهربىي قىسىمالرنى
يارىتىپ بهردى. دۆلهت تىلى ۋه ئهدهبىياتىنى ئومۇمالشتۇردى، دۆلهت تارىخىنى مۇستهھكهملىدى، دۆلهتنىڭ
قانۇن - نىزاملىرى، ئىجتىمائىي ئۆلچهملىرى ۋه ھۆكۈمران گۇرۇھنىڭ مهدهنىيىتىنى تارقاتتى. خهلقنىڭ دۆلهت
ئالدىدىكى  مهجبۇرىيهتلىرىنى  شهرھىيلهپ   بهردى. دۆلهت   مائارىپى   يهرلىكنى  دۆلهتكه، ئۆزگىچه  ھالهتنى 
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ئومۇمىي ھالهتكه يۇغۇرۇۋېتىدىغان ۋه ئاسسىمىلياتسىيه قىلىدىغان زور تىپتىكى موتور ئىدى. قىسقىسى، ئۇ
يهككه شهخسنى دۆلهت بىلهن باغاليدىغان، يهككه شهخسنى باشقىالر بىلهن كېلىشتۈرىدىغان پۇقراۋىي

كىملىك ۋه مىللىي ئاڭنى ياراتتى ياكى يارىتىشقا تىرىشتى (گرىن 2009 ).
   دېمهك، دۆلهتنىڭ ئهڭ دهسلهپته مائارىپقا كهڭ كۆلهملىك ۋه چوڭقۇر دهرىجىده ئارىلىشىشى ۋه ئۇنى كونترول
قىلىشى دۆلهتنى مۇستهھكهملهش، ۋهتهنگه سادىقلىق ۋه  مىللىي كىملىكنى كۈچهيتىشنىڭ ئهڭ زۆرۈر ۋه
ھالقىلىق بىر بۆلىكى سۈپىتىده قارالغان ئىدى. ۋهھالهنكى، خوبسباۋم ئېيتقاندهك، 19- ئهسىرنىڭ
ئوتتۇرىلىرىغا كهلگهنده مائارىپ «ئىككىنچى دهرىجىدىكى» ئورۇنغا ئىگه، ئىلىم - پهنگه تايانغان سانائهت
ئىنقىالبى ئېھتىياجلىق بولغان ماھارهت ۋه بىلىملهرنى تهمىنلهشته مۇھىم ئورۇنغا ئۆتتى (خوبسباۋم 1969).  
19- ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغا كهلگهنده ئىشچىالر سىنىپىنىڭ سىياسىي سهھنىگه رهسمىي يېقىنلىشىشى
بىلهن دېموكراتىيىلىشىشنىڭ بىخلىرى كۆرۈلۈشكه باشلىدى ھهمده بۇنىڭغا ئهگىشىپ ئارقا - ئارقىدىن
مائارىپ ئىسالھاتلىرى بارلىققا كهلدى. ئاممىۋى مائارىپنىڭ رولى داۋاملىق ھالدا ھۆكۈمران سىنىپ ياكى
گۇرۇھنىڭ ئىدىيىسى ۋه مهدهنىيىتىنى خهلققه مهجبۇرى سىڭدۈرۈش بولۇشتىن بارا - بارا ئاۋامغا مهرىپهت ۋه

ئىنسانىي ئهركىنلىك بهخش ئېتىش بولۇشقا قاراپ يۈزلهندى. 
 

مائارىپ ۋه بايلىق
 

مائارىپ ۋه ئىنسان كاپىتالى
 

   ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى مهزگىللهرده، يېڭىدىن مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهر، جۈملىدىن
شهرقىي ئاسىيادىكى دۆلهتلهر، مائارىپنى داۋاملىق ھالدا دۆلهت قۇرۇشنىڭ مۇھىم قورالى دهپ ھېسابلىدى (
ئىنكېلېس ۋه سىروۋي 1983؛ گوپىناسان 1994؛ خىل ۋه فى 1995؛ گرىن 1999). ھالبۇكى، تهرهققىي قىلغان
غهرب دۆلهتلىرىده مائارىپنىڭ بۇ خىل رولى ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا، بارا - بارا تهكىتلىنىشتىن قالدى.
بۇنىڭ سهۋهبىنى ئومۇمهن تۆۋهندىكى نۇقتىالردىن كۆرۈش مۇمكىن: بىرى، غهربته ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن
كېيىن مائارىپقا مىللهتچىلىك تهركىبلىرىنى قوشۇشنىڭ خهتىرى جىددى ھالدا ھېس قىلىندى. ئۇنىڭدىن
كېيىن بولسا، يهرشارىلىشىش دهۋرىنىڭ مهھسۇلى بولغان مهدهنىيهت جهھهتته كۆپ قۇتۇپالشقان
جهمئىيهتلهرده مىللىي كىملىكنى ئۇقۇمالشتۇرۇشنىڭ مۇۋاپىق يولىنى تېپىش قىينالشتى ( كاستېللس 1997؛
خىلدېبراند ۋه ستىڭ 1995). شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، مائارىپ بارغانسېرى ئىقتىسادىي تهرهققىيات نىشانى
بىلهن باغلىنىشقا باشلىدى. كۆپ قىسىم تهرهققىي تاپقان ئهللهردىكى مائارىپنىڭ ئهڭ مۇھىم نىشانى
(كۈچلۈك مىللىي خۇسۇسىيهتكه ئىگه) گراژدان يېتىشتۈرۈش ئهمهس، بهلكى ماھارهت يېتىشتۈرۈش بولۇشقا
 (human capital ) قاراپ يۈزلهندى ( گرىن 1997).  1960-يىللىرى ئوتتۇرىغا چىققان ئىنسان كاپىتالى
نهزهرىيىسى مائارىپنىڭ ئىقتىسادنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى قوراللىق رولىنى تهتقىقات ساھهسىده ئىسپاتالشقا
ئاساس ياراتتى. 1990 - يىلالرغا كهلگهنده ئۆمۈر بويى ئۆگىنىش توغرىسىدىكى مۇالھىزىلهر يهنه شۇ نۇقتىنى
چۆرىدهپ قانات يايدى. بۇگۈنكى كۈنده بولسا، غهربته مائارىپنىڭ غهيرى ئىقتىسادىي، يهنى ئىجتىمائىي
قىممىتى قايتىدىن تهكىتلىنىشكه باشلىماقتا. بۇ يېقىنقى دهۋرده ئوتتۇرىغا چىققان ئىجتىمائىي كاپىتال
(social capital) نهزهرىيىسىنىڭ مائارىپتا ئهكس ئېتىشىدۇر. ھالبۇكى، بۇ ئىجتىمائىي قىممهت  ئىلگىرىكى
ئىجتىمائىي بىر گهۋدىلىشىشنى ماكرو جهمئىيهت نۇقتىسىدىن (دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشى، مۇقىملىقى ۋه
مۇستهھكهملىنىشى نۇقتىسىدىن)  كۆزىتىش بولماستىن، بهلكى مىكرو نۇقتىدىن، يهنى، شهخس ۋه
كوللېكتىپ قاتلىمىدا تۇرۇپ كۆزىتىش بولۇپ ئىپادىلهندى. دېمهك، ئىجتىمائىي كاپىتال ئۇقۇمى ئىجتىمائىي
كونتروللۇقنىڭ ئورنىنى ئالدى. مانا بۇ مائارىپنىڭ فۇنكىسىيىلىرىنىڭ يېڭى نۇقتىالرغا قاراپ كېڭىيىشىدۇر.
بۇ يهرده ئالدى بىلهن كارل ماركس قاتارلىقالر نۇقتىلىق تهھلىل قىلغان ئهنئهنىۋى كاپىتال، يهنى ماددى
كاپىتال بىلهن نۆۋهتتىكى يېڭى كاپىتالالرنىڭ پهرقىنى ئايدىڭالشتۇرۇش زۆرۈر. ماددى كاپىتال دېمهك،
ئىشلهپچىقىرىشنى  ئاشۇرۇش  ئۈچۈن  كېرهك  بولغان  بارلىق  ماددى  قورالالر (مىختىن   تارتىپ   زاۋۇتقىچه) نى 
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كۆرسىتىدۇ. ئىقتىسادشۇناسلىق ئىلمىدىكى كاپىتالمۇ ئىقتىسادىي قىممهتكه ئىگه بولغان ياكى ئىقتىسادىي
(Adam Smith) قىممهت يارىتااليدىغان بارلىق ماددى ئوبيېكىتالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئادام سىمىس
نهزهرىيىۋى ئاساس سالغان ھهمده يېقىنقى يىلالردا مۇكهممهل ھالدا ئوتتۇرىغا چىققان ئىنسان كاپىتالى
بولسا، مهلۇم ئهمگهك بىلهن شوغۇللىنىپ ئىقتىسادىي قىممهت يارىتىش ئىمكانىيىتى شهكلىده
گهۋدىلىنىدىغان ماھارهتلهر ۋه بىلىملهرنىڭ زاپىسىدۇر. بۈگۈنكى ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ نهزىرىده بۇ ماھارهت
ۋه بىلىملهرنىڭ زاپىسى ئىقتىسادىي ئۈنۈم يارىتىدۇ. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، بىر كىشى قانچه كۆپ مائارىپقا
ئېرىشكهن بولسا، شۇنچه كۆپ ئىقتىسادىي كىرىمگه ئىگه بوالاليدۇ. دېمهك، مائارىپنىڭ ئۆزى ئىنسان

كاپىتالىغا مهبلهغ سالغانلىقتۇر.
   لېكىن، باشتا دېيىلگهندهك، دۆلهت مائارىپ سىستېمىلىرى دهسلهپته مهيدانغا كهلگهنده ئۇنىڭ رولى
ئىقتىساد بىلهن باغالنمىغان ئىدى. چۈنكى سانائهت ئىنقىالبىنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىدىكى ئىقتىسادىي
تهرهققىيات تېخنىكىلىق ماھارهتلهرنى ناھايىتى ئاز تهلهپ قىلغان ئىدى. يهنى كىشىلهر بۇ ماھارهتلهرگه
ئاساسهن مائارىپ ئورگانلىرىنىڭ ياردىمىسىز ھالدا ئېرىشهلهيتتى. خۇددى بوۋلېس  (Bowles) ۋه گىنتىس
(Gintis) كۆرسىتىپ ئۆتكهندهك، سانائهت ئىنقىالبىنىڭ دهسلىپىدىكى ئاممىۋى مائارىپ ئىشلهپچىقىرىشنىڭ
تېخنىكىۋى تهرىپى بىلهن قىلچىمۇ مۇناسىۋهتلىك ئهمهس ئىدى. ئۇالرنىڭ قارىشىچه، شۇ چاغدىكى يالالنما
ئىشچىالر بىلىشكه تېگىشلىك بىلىملهر بىلهن مهكتهپلهرده ئۆتۈلۈۋاتقان دهرسلهر ئارىسىدا زىچ مۇناسىۋهت
يوق ئىدى (بوۋلېس ۋه گىنتىس1976: 169). ئېرىك خوبسباۋممۇ بۇ نۇقتىنى قۇۋۋهتلهپ مۇنداق دهيدۇ:
«سانائهت ئىنقىالبىنى پهيدا قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان زېھىنىي تهلهپلهر يوق دېيهرلىك ئىدى. ئۇ چاغدىكى
تېخنىكىۋىي ئىختىراالر شۇنچه ئاددىي بولۇپ، ئۇالر زاۋۇتالردىكى ئهقىللىق ھۈنهرۋهنلهر، ياغاچچىالر،
تېخنىكالر ۋه تۆمۈرچىلهرنىڭ ئىقتىدارلىرىدىن ھالقىپ كېتهلمهيتتى. يىپ ئىگىرىش ماشىنىسى،
توقۇمىچىلىق ماشىنىسى، ھهتتا ئهڭ مۇرهككهپ بولغان جامىس ۋاتنىڭ پار ماشىنىسى (1784) نى
باشقۇرۇشمۇ ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكىگه قارىغاندا كۆپ كۈچ ۋه ئهقىل تهلهپ قىلمايتتى (خوبسباۋم  1969:
173).  ئۇنىڭ ئۈستىگه، ياۋروپا قۇرۇقلۇقىدىكى دۆلهتلهرده سانائهتلىشىشتىن بۇرۇنال ساۋاتلىق بولۇش
نىسبىتى يۇقىرى كۆتۈرۈلگهن ئىدى. ساۋاتلىق بولۇش سانائهتلىشىشنىڭ نهتىجىسى بولۇشتىن كۆره، ئۇنى  

 ئىلگىرى سۈرگۈچى مۇھىم ئامىل ئىدى (سپولال 1969: 102).
  دېمهك، بۇ دهسلهپكى ئاممىۋى مائارىپنىڭ ئىقتىسادىي تهرهققىيات ياكى ئىنسان كاپىتالى بىلهن
چېتىشلىقى يوقلۇقىدىن دېرهك بېرىدۇ. بىز يۇقىرىدا دهپ ئۆتكهندهك، بۇ چاغدىكى مائارىپ
تهشهببۇسكارلىرىنىڭ ئاساسلىق كۆزلىگىنى مائارىپ ئارقىلىق سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي تهرتىپنى قوغداش
ياكى كۈچهيتىش ۋه دۆلهتكه باغالنغان دىيانهت، ساداقهتمهنلىك ۋه گراژدانلىقنى يېتىلدۈرۈش ئىدى. 
كائېستېل (Kaestle)نىڭ ھۆكۈم قىلغىنىدهك، شۇ دهۋرلهرده باشقا تۈردىكى مۇنازىرىلهردىمۇ ئىقتىساد بىلهن
مائارىپنىڭ مۇناسىۋىتى ناھايىتى ئاز تىلغا ئېلىنغان. 1820- ۋه 1830-يىلالر ئامېرىكالىقالر تهرىپىدىن
يېزىلغان سىياسىي ئىقتىسادقا ئائىت مۇھاكىمه ماقالىلىرىدىمۇ مائارىپ ناھايىتى كىچىك بىر تېما ئىدى
(كائېستېل 1983: 26).  مائارىپ سانائهت ئىنقىالبىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچىغا كهلگهندىال ئاندىن يېڭى
ماھارهتلهرنى تهمىنلهشته ھهم شۇنداقال ئىشلهپچىقىرىشنى ئۆستۈرۈشته بىرقهدهر مۇھىم ئورۇنغا ئۆتتى
دېيىشكه بولىدۇ. سانائهت ئىنقىالبى ئۇلغايغانسېرى ئىلمىي ۋه تېخنىكىۋىي ماھارهتلهرگه بولغان تهلهپلهرمۇ
ئۆسۈپ ماڭغان. بۇ يهنه مائارىپ سىستېمىلىرىغا يېڭى تهلهپلهرنى يۈكلىگهن. (گرىن 1990 :41).  شۇنىڭدىن
ئېتىبارهن  مائارىپنىڭ ئىنسان كاپىتالىنى ئۆستۈرۈشتىكى رولى ئاالھىده تهكىتلىنىشكه باشالنغان دېيىشكه

بولىدۇ.
   بۇ باسقۇچقا كهلگهنده ئالدى بىلهن دۇركايم ئوتتۇرىغا قويغان مائارىپنىڭ ئىككى خىل رولى ھهققىدىكى
نهزهرىيىنى ئهسلهپ ئۆتۈشىمىز مۇمكىن. بۇنىڭ بىرى، سانائهت ئىگىلىكى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماھارهتلهرنى
تهمىنلهش، تېخىمۇ مۇھىم بولغان يهنه بىرى بولسا، مهدهنىيهت تارقىتىش ئارقىلىق ئىجتىمائىي
بىرگهۋدىلىشىشنى  ئهمهلگه  ئاشۇرۇش  ۋه  كۈچهيتىشتۇر (دۇركايم 1933).  سانائهت   ئىنقىالبىنىڭ  كېيىنكى 
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باسقۇچلىرىدا دۇركايمنىڭ نهزهرىيىسى ئاالھىده ئهھمىيهتكه ئىگه. ئۇ تهكىتلىگهن مائارىپنىڭ بىرىنچى رولى
ئهلۋهتته مائارىپنىڭ ئىنسان كاپىتالى ياكى ئىقتىسادىي تهرهققىياتتا تۇتقان مۇھىم ئورنىدىن دېرهك بېرىدۇ.
ئىككىنچى رولى بولسا دۆلهت قۇرۇش بىلهن مائارىپنىڭ ئهڭ ھالقىلىق مۇناسىۋهتلىرىنى يېشىپ بېرهلهيدۇ.
دهرۋهقه، سانائهت ئىنقىالبىنىڭ كېيىنكى مهزگىللىرىده مۇستهھكهملىنىش ۋه كېڭىيىش باسقۇچىنى
باشتىن كهچۈرۈۋاتقان مۇستهملىكىچى دۆلهتلهرنىڭ ئۆز مۇستهملىكىلىرىنى كونترول قىلىش مهقسىتىگه
يېتىش ئۈچۈن مائارىپتىن ئۈنۈملۈك پايدىالنغانلىقى بۇ قاراشالرنىڭ ئاساسىدۇر. ھالبۇكى، باشتا
دېيىلگهندهك، بۇ خىل مۇالھىزه مائارىپنىڭ ئىجتىمائىي رولىنى دۆلهت قۇرۇش نۇقتىسىدىن، يهنى ماكرو
نۇقتىدىن كۆزىتىش بولۇپ، بۈگۈن غهرب دۆلهتلىرىده ئاساسهن دهۋردىن قالدى. بۈگۈنكى ئىلىم ساھهسىده
مائارىپنىڭ ئىجتىمائىي رولى مىكرو نۇقتىدىن كۆزىتىلمهكته. بۇ، سىياسىي ھۆكۈمرانالرنىڭ مائارىپ
ئارقىلىق مهلۇم خهلقنىڭ كىملىكى، ساداقىتى ۋه ياكى دۇنيا قاراشلىرىنى كونترول قىلىشى بولماستىن،
بهلكى شهخس ۋه كوللېكتىپ قاتلىمىدا تۇرۇپ ئىجتىمائىي كاپىتال بهرپا قىلىش، جهمئىيهتنىڭ ئۇيۇشۇش
كۈچى، ئىناقلىقىنى ئاشۇرۇش بولۇپ گهۋدىلهندى. لېكىن، بىرقىسىم مۇستهبىت مهملىكهتلهردىكى،
جۈملىدىن شىمالىي كورىيه ۋه خىتايدىكى مائارىپ  يهنىال دۆلهت قۇرۇش، خهلقنى كونترول قىلىش ئۈچۈن

قورال بولماقتا. 
 

2. مائارىپ، ئىجتىمائىي كاپىتال ۋه ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىق
 

   ئىجتىمائىي كاپىتال نهزهرىيىسى ھهققىدىكى دهسلهپكى پىكىرلهرنى ئامېرىكالىق نهزهرىيىچى توكۇۋىلنىڭ
(Tocqueville) 1836 - يىلى يېزىلغان «دېموكراتىيه ۋه ئامېرىكا» دېگهن ئهسىرىدىن باشالنغان دېيىشكه
بولىدۇ. بۇ ئۇقۇم فرانسىيه جهمئىيهتشۇناسى پىئېر بوردىئۇ (Pierre Bourdieu) تهرىپىدىن تۇنجى بولۇپ كهڭ
ۋه ئىنچىكه شهرھىيلهنگهن. ئۇنىڭ قارىشىچه ئىجتىمائىي كاپىتال −خىلمۇخىل دهرىجىده تۈزۈملهشكهن
ئۆزئارا تونۇش ۋه ھۆرمهت مۇناسىۋهتلىرىنىڭ مۇقىم بىر  تورىغا چېتىشلىق بولغان ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن
بايلىقالرنىڭ جۇغالنمىسىدۇر. باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ئۇ مهنپهئهتكه ئېرىشتۈرىدىغان مهلۇم بىر گۇرۇھقا
،(James Coleman) ئهزا بولۇش ئىمكانىيىتىدۇر. (بوردىئۇ 1983: 110).  ئۇنىڭدىن كېيىن جامېس كولمان
روبېرت پۇتنام (Robert Putnam) قاتارلىقالر بۇ نهزهرىيىنىڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن كۆپ تۆھپىلهرنى قوشتى.
كولمان ئۆزىنىڭ 1988-يىلى يازغان، تهسىر قوزغىغان ئهسىرى «ئىنسان كاپىتالىنى يارىتىشتىكى ئىجتىمائىي
كاپىتال» دېگهن ئهسىرىده، ئادهت تۈسىنى ئالغان ۋه روشهن ھالدا ئهقىلگه مۇۋاپىق بولمىغان ئىجتىمائىي ئىش
- ھهرىكهتلهرنى ئىقتىسادىي چهتكه قېقىلىش ۋه بازار مهغلۇبىيهتلىرىگه تاقابىل تۇرۇشقا ئۇرۇنۇشالر
سۈپىتىده چۈشىنىش مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. ئۇ ئىشهنچ ۋه ئۆزئارا مهنپهئهت يهتكۈزۈشنىڭ
كوللېكتىپ پائالىيهتلهرگه دائىر مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشتىكى رولىنى تهكىتلهيدۇ. پۇتنام  ئىجتىمائىي
كاپىتالنى ئۆز ئهزالىرىنى ئورتاق نىشانالر ئۈچۈن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ھالدا بىرلىكته ھهرىكهت قىلىش
ئىمكانىيىتىگه ئېرىشتۈرىدىغان ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى − مۇناسىۋهت تورلىرى، ئۆلچهملهر

ۋه ئىشهنچ سۈپىتىده ئىزاھاليدۇ (پۇتنام 1995).
   دېمهك، ئىجتىمائىي كاپىتال ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا ئۆز ئارا مهنپهئهت يهتكۈزۈش ۋه ئىشهنچنى مهركهز
قىلغان ئىجتىمائىي تورالر ئىگه بولغان قىممهتتۇر. بۇ تورالر مىللهت، ياش گۇرۇپپىسى، سىنىپ، تهبىقه،
سىياسىي پارتىيه، دىنىي گۇرۇھ، مهھهلله، ئائىله ۋه باشقا ئىجتىمائىي توپالرنى قاپلىغان بولۇشى مۇمكىن.
مانا مۇشۇ تورالر ئۆز تهۋهلىكىدىكى كىشىلهرگىال ئهمهس، ئهتراپتىكىلهرگىمۇ مهلۇم مهنپهئهتلهرنى
يهتكۈزىدۇ. مىسالهن، مهلۇم سىياسى پارتىيه ياخشى تهشكىللهنگهن ھهم توغرا سىياسهت يۈرگۈزۈۋاتقان
بولسا، شۇ پارتىيىگه ئهزا بولمىغان خهلقمۇ بىۋاسىته پايدىغا ئېرىشهلهيدۇ. دېمهك، مهلۇم بىر تورنىڭ ياراتقان
قىممىتى قانچه يۇقىرى بولسا، ئۇ ئىگه بولغان ئىجتىمائىي كاپىتالمۇ شۇنچه يۇقىرى بولغان بولىدۇ.  لېكىن بۇ
تورالرنىڭ   ھهممىسى  ئىجابىي  بولىشى  ناتايىن. مىسالهن، مهلۇم   لۈكچهكلهر  ياكى  تېررورچىالر تورىمۇ   ئۆز

ئۇيغۇرالر    9- سان108



تهۋهلىكى ئۈچۈن قىممهت يارىتىدۇ ياكى خىزمهت قىلىدۇ، ئهمما ئۇنىڭ تاشقى تهسىرلىرىنى تىلغا ئېلىشنىڭ
ھاجىتى بولمىسا كېرهك. شۇڭا ئىجتىمائىي كاپىتال مۇتلهق ھالدا ئىجابىي قىممهت يارىتىشى ناتايىن.
بۇنىڭدىن سىرت، ئىجتىمائىي كاپىتال تۇرغۇن بولمايدۇ. مىسالهن، بۈگۈنكى غهرب دۇنياسىدا ئائىله، دوستلۇق،
سىياسىي پارتىيه، دىنىي گۇرۇھ قاتارلىقالرغا مۇناسىۋهتلىك بولغان ئىجتىمائىي كاپىتالالر تېز سۈرئهتته

كېمهيمهكته.
  ئىجتىمائىي كاپىتالنىڭ سۈپىتى بىر دۆلهتنىڭ تىنچ ۋه مۇقىم تهرهققىياتى ئۈچۈن كهم بولسا بولمايدىغان
بايلىقتۇر. دهرۋهقه، ئىجابى ئىجتىمائىي كاپىتالنىڭ جۇغلىنىشىغا بىۋاسىته كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىدىغان
پائالىيهت  دهل مائارىپتۇر. پۇتماننىڭ قارىشىچه، مائارىپ شهخسلهرنىڭ كوللېكتىپ جهمئىيهتلهرگه ئهزا
بولۇشى، ئىشهنچ قىلىشى ۋه سىياسىيغا قاتنىشىشىدىن ئالدىن مهلۇمات بېرىدۇ، يهنى ئىجتىمائىي كاپىتالغا
كۈچلۈك تهسىر كۆرسىتىدۇ. كۆپ تهربىيه ئالغان كىشىلهر مۇتلهق  كۆپىنچه بىرلهشكۈچىلهر ۋه ئىشهنگۈچىلهر
بولۇپ چىقىدۇ. بۇ قىسمهن ھالدا ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىي جهھهتته ھاللىقراق ئىكهنلىكىدىن بولسا، ئهڭ مۇھىمى
ئۇالرغا ئۆيده ۋه مهكتهپته سىڭدۈرۈلگهن ماھارهتلهر، پهم - پاراسهتلهر ۋه خاھىشالر سهۋهبىدىندۇر (پۇتنام 
2000: 667).  بىراق پۇتنام ئۆزىمۇ كېيىن ئېتىراپ قىلغىنىدهك، يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئامېرىكانىڭ مائارىپ
سۈپىتى ئۆسكهنسېرى، ئىجتىمائىي كاپىتالى  تۆۋهنگه قاراپ ماڭغان. ئهمهلىيهتته نۇرغۇن تهرهققىي تاپقان
ئهللهرده ئهھۋال ئهنه شۇنداق. شۇڭا ئىجتىمائىي كاپىتال بىلهن مائارىپنىڭ مۇناسىۋىتىده نهزهرگه ئېلىنمىغان

يهنه بىر مۇھىم تهرهپنىڭ بارلىقى مهلۇمدۇر.
   نۆۋهتتىكى يېڭى تهتقىقاتالردا، ئىجتىمائىي كاپىتالنىڭ ئىجابى قىممىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، تېخىمۇ كهڭ
دائىرىلىك ھادىسه ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىق بىلهن مائارىپنىڭ مۇناسىۋىتى نۇقتىلىق مۇالھىزه قىلىنماقتا.
(World Values Survey) دۇنيا قىممهت قاراش تهكشۈرۈشى-(social cohesion) ئىجتىمائى ئۇيۇشقاقلىق
تهرىپىدىن تهمىنلهنگهن كىشىلهرنىڭ ئۆزئارا ئىشىنىش، ئورگانالرغا ئىشىنىش ۋه پۇقراۋى ھهمكارلىق
دهرىجىسىگه ئائىت سانلىق مىقدارالر بىلهن خهلقئارالىق ساقچى تهشكىالتى (Interpol) تهمىنلىگهن
جىنايهتلهرنىڭ دهرىجىسىگه ئائىت سانلىق مىقدارالرنىڭ جۇغلىنىشىدىن بارلىققا كهلگهن ئۆلچهمنى
كۆرسىتىدۇ. ھالبۇكى، ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىقمۇ ئوخشاشال ئىقتىسادىي تهرهققىيات بىلهن مۇتلهق ھالدا ئوڭ

تاناسىپلىق مۇناسىۋهتكه ئىگه ئهمهستۇر.
   يېقىنقى بهزى تهتقىقاتالردىن ئىسپاتلىنىشىچه، مائارىپ سىستېمىلىرى ئىقتىدار ۋه سۈپهت جهھهتته كۆپرهك
باراۋهر بولغان نهتىجىلهرنى مهيدانغا كهلتۈرۈۋاتقان دۆلهتلهرده كىرىم تېخىمۇ باراۋهر ھالدا تهقسىملهنگهن
بولىدۇ، نهتىجىده بۇ ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىقنى كۈچهيتىدۇ (نىكېل ۋه اليارد 1998، ئىقتىسادىي ھهمكارلىق ۋه
تهرهققىيات تهشكىالتى 2001،چېچى 2001، مكماخون 1999، ۋىلكىنسون 1996).  دېمهك، يالغۇز مائارىپ
سۈپىتىنىڭ يۇقىرى بولۇشى ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىقنىڭ كۆڭۈلدىكىدهك بولۇشىدىن دېرهك بهرمهيدۇ. بهلكى،
بۇ يهرده ئاشۇ مائارىپنىڭ باراۋهرلىك مهسىلىسى تېخىمۇ مۇھىمدۇر. يېقىنقى يهنه بىر تهتقىقات شۇنى
كۆرسىتىدۇكى، مائارىپ باراۋهرسىزلىكى بىلهن كىرىم باراۋهرسىزلىكى ئارىسىدا ئوڭ تاناسىپلىق مۇناسىۋهت،
مائارىپ باراۋهرسىزلىكى بىلهن ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىق ئارىسىدا تهتۈر تاناسىپلىق مۇناسىۋهت مهۋجۇت.
مائارىپ باراۋهرسىزلىكى بىلهن گىراژدانلىق ئهركىنلىكلىرى ۋه سىياسىي ئهركىنلىك ئارىسىدا تهتۈر
تاناسىپلىق مۇناسىۋهت كۆرۈلىدۇ. (گرىن قاتارلىقالر 2006: 61)  شۇڭا، مائارىپ ئهۋزهللىكى بىر تۈركۈم
كىشىلهرگىال مهنسۇپ بولغان، قالغانالر بولسا ئۇنىڭدىن يېتهرلىك بهھىرلىنهلمهيۋاتقان جهمئىيهتلهرده
ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىق ياكى ئىجتىمائىي كاپىتالنىڭ سۈپىتى تۆۋهنلهۋاتقان بولىدۇ. بۇنداق
جهمئىيهتلهردىكى كىشىلهر ئارىسىدا، كىشىلهر بىلهن دۆلهت ئورگانلىرى ئارىسىدا ئىشهنچ، ھۆرمهت، ئېتىراپ
قىلىش، ھهمكارلىشىش كهمچىل بولىدۇ، گۇمان، پاتپاراقچىلىق، توقۇنۇش، جىنايهت ئهۋج ئالىدۇ.  مانا بۇ

مائارىپ بىلهن جهمئىيهتنىڭ ئهڭ نازۇك بىر تۈرلۈك مۇناسىۋىتىدۇر.
 

مائارىپتىكى باراۋهرسىزلىكنىڭ سهۋهبلىرى
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1.مۇستهملىكىچىلىك
 

   مائارىپتىكى باراۋهرسىزلىك مهسىلىسى ھهققىدىكى مۇالھىزىلهر ئالدى بىلهن مۇستهملىكىچىلىك
دهۋرلىرىگه چېتىلىدۇ. چۈنكى دۆلهت ئارىالشقان مائارىپ سىستېمىلىرىدا باراۋهرسىزلىك ئهڭ دهسلهپ
ئاساسهن بىر تۈركۈم خهلقنىڭ مائارىپى يهنه بىر تۈركۈم خهلقكه سىياسىي كۈچنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن
مهجبۇرى تېڭىلغان ئهھۋالدىال مهۋجۇت بولغان. دهرۋهقه مۇستهملىكىچىلىك دهۋرىده مائارىپ غهرب
دۆلهتلىرىنىڭ ھۆكۈمهتلىرى، ئىقتىسادىي شهكىللىرى ۋه فۇنكىسىيىلىرى  ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىلىم،
ماھارهت ۋه ئېتىقادالرنى مۇستهملىكه ئاستىدىكى خهلقلهرگه سىڭدۈرۈشنىڭ قورالى سۈپىتىده قارالغان
ئىدى. مۇستهملىكه ئاستىدىكى خهلقلهرنىڭ ئهنئهنىۋى مهدهنىيىتى، ئېتىقادلىرى ۋه بىلىم قۇرۇلمىلىرىغا
بولسا يېتهرلىك ئېتىبار بېرىلمىگهنىدى. بۇ جهرياندا مۇستهملىكه ئاستىدىكى خهلقلهرنىڭ تىلى ئهڭ
دهسلهپ مائارىپتىكى ئورنىدىن ئايرىلىشقا قاراپ يۈزلهندى، يهنى مۇستهملىكىچىلهرنىڭ تىلى مائارىپ
ئارقىلىق مۇستهملىكه خهلقىگه مهجبۇرى  تېڭىلدى. «تىل مهدهنىيهت تارقىتىشنىڭ بىر تۈرلۈك شهكلىدۇر»
(خاۋكىنس 1978: 154). شۇنداق ئىكهن، مۇستهملىكىچىلهر  ئۆز مهدهنىيىتىنى مهركهز قىلغان يېڭى
دۆلهتلهرنى قۇرۇش ئ ۈچۈن بىرىنچى بولۇپ مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى خهلقلهرگه ئ ۆز تىللىرىنى مهجبۇرى
ئۆگىتىشكه باشلىدى (خۇددى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرغا قىلغىنىدهك). دهرۋهقه، ئوكسفورد
ئۇنىۋېرسىتېتى ئېنگىلىز تىلى پروفېسسورى سۇسان رومائىن (Suzanne Romaine) دېگهندهك، شۇ دهۋردىكى
ياۋروپا مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ دۆلهت پهلسهپىسى بىر دۆلهتته بىر تىل بولۇش ئۇقۇمى ئۈستىگه قۇرۇلغان
بولۇپ، كۆپ تىللىق بولۇش دۆلهتنىڭ ئۇيۇشۇشىغا نىسبهتهن خىرىس، ئورتاق تىل بولسا دۆلهتنىڭ بىرلىككه
كېلىشى ئۈچۈن ھالقىلىق ئامىل سۈپىتىده قارالغانىدى (رومائىن 1992: 20). دېمهك، 3 - دۇنيا خهلقىنىڭ
ئاشۇ دهۋرده مۇستهملىكىچىلهردىن ئېرىشكىنى ئاساسهن شۇ مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئېھتىياجىنى
چىقىش قىلغان مائارىپ بولدى. تهبىئىيكى،  بۇ خىل ئادالهتسىز ھهم باراۋهر بولمىغان مائارىپ ئاستىدىكى
مۇستهملىكه جهمئىيهتلىرى باشتىن ئاخىر ئىجتىمائىي داۋالغۇشالر ۋه توقۇنۇشالرغا ئهسىر بولۇپ كهلدى.
قىسقىسى، بۇ زېمىنلهردا ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىق تهبىئىي ھالدا يىلتىز تارتالمىدى، بهلكى
مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهتلهر غايهت زور ئىقتىسادىي خىراجهتكه تايانغان قاتتىق كونتروللۇق ئارقىلىقال ئۆز
ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى دۆلهتلهرده نىسبىي مۇقىملىقنى بهرپا قىاللىدى . بۇنداق ھهقسىز
جهمئىيهتلهرنىڭ ئارقا - ئارقىدىن زاۋاللىققا يۈز تۇتقانلىقى تېخى يېقىندىال كىتابالرغا كىرىشكه باشلىغان

تارىختۇر. 
  ھالبۇكى، 3- دۇنيا ئهللىرى مۇستهملىكىچىلىكتىن ئازاد بولغاندىن كېيىن ئىلگىرىكى ھۆكۈمرانالردىن
قالغان ئورگانالرغا ئىگه بولۇش بىلهن بىرگه، ئۇالرنى قانداق قىلىپ ئۆز ئېھتىياجى ۋه كىملىكىگه
ماسالشتۇرۇش مهسىلىسى جهھهتته ئېغىر سىناقالرغا دۇچ كهلدى. بهزىلهر مۇستهملىكىچىلهردىن مىراس
قالغان ئورگان ۋه تۈزۈملهرنى يېڭىدىن بارلىققا كهلگهن ھۆكۈمهتلهرنىڭ مۇستهھكهملىنىشى ئۈچۈن سوئال -
سوراقسىز ھالدا ئىشلىتىۋهردى. يهنه بهزىلهر بولسا، مۇستهملىكىچىلهرنىڭ باشقۇرۇش شهكىللىرىنى
نىشانلىق ھالدا ئىسالھ قىلىپ، ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ مهدهنىي ئۆلچهملىرى ۋه قىممهتلىرى بىلهن
بىردهكلهشتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كهلدى. لېكىن ئهنئهنىۋى، يهنى كونا ئهندىزىلهر بىلهن
مۇستهملىچىكىلهردىن قالغان يېڭى ئهندىزىلهرنى مۇرهسسهلهشتۈرۈش ئۇنچىۋاال ئاسان ئىش ئهمهس ئىدى.
قانداقال بولسۇن، كۆپلىگهن تهرهققىي قىلىۋاتقان ئهللهر مهنىۋى ۋه ماددىي ھاياتنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىده
ئۆز ئهنئهنىلىرىنىڭ زامانىۋىي ئوقۇتۇش سىستېمىلىرىدىكى رولىنى بارغانسېىرى چوڭقۇر تونۇپ يېتىشكه
باشلىدى. لېكىن بۇ جهھهتتىكى ئىلگىرىلهشلهر كۆپىنچه نىسبهتهن بىردهك مىللىي تهركىبكه ئىگه
ئهللهرده قولغا كهلدى. كۆپ خىل  ھهم رىقابهتلىك مىللىي قاتالم ۋه مهدهنىيهتلهرگه ئىگه دۆلهتلهرده ياكى
يالغۇز مۇتلهق ئۈستۈنلۈككه ئىگه بولغان مهركهزدىكى بىر مىللىي توپ بىلهن باشقا نۇرغۇن چهتتىكى توپالر
بىلله مهۋجۇت بولغان ئهللهرده بۇ بىر مۇشهققهتلىك جهريان ئىدى. دۆلهت بىلهن  يهرلىكنىڭ  مهنپهئهتلىرىنى 
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تهڭپۇڭالشتۇرۇشتىكى جىددىيلىك، ھۆكۈمهتلهر ئۈچۈن تهرهققىيات ئىستراتېگىيهلىرىنى اليىھهلهش ۋه يولغا
قويۇشتا دۇچ كېلىدىغان قاتتىق سىناقالردىن بىرى بولۇپ قالدى. بۇ ئهلۋهتته خىتايدهك تهرهققىي قىلىۋاتقان
ئهللهر بىلهنال چهكلهنمهيدۇ. ئامېرىكا، كانادا ۋه ئاۋسترالىيهنىڭ كېيىن ئولتۇراقالشقان ئاق تهنلىك پۇقرالىرى

بىلهن ئهسلى يهرلىك خهلقلىرى دۇچ كېلىۋاتقان مهسىلىلهر بۇنىڭ روشهن ئىپادىسى.
   دېمهك، مائارىپتىكى باراۋهرسىزلىككه سهۋهب بولغان ئامىلالرنىڭ بىرى مۇستهملىكىچىلىك ۋه ئۇنىڭ
قالدۇق تهسىرلىرىدۇر. مۇستهملىكىچىلىك دهۋرى ئاياغالشقاندىن كېيىنكى بۇ قالدۇق تهسىرلهر
غهربلىكلهرنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋه مائارىپ جهھهتتىكى داۋاملىق ئۈستۈنلۈكلىرى بىلهن قوشۇلۇپ
«كېيىنكى مۇستهملىكىچىلىك»  (Post-colonialism)دهپمۇ ئاتالدى. بۇ مۇستهملىكىچىلىكتىن قۇتۇلغان
ئهللهرنىڭ ئهمهلىيهتته ماھىيهت جهھهتتىن يهنىال غهربكه بېقىندى ھالهتته تۇرۇۋاتقانلىقىدىن دېرهك بېرهتتى.
يهنه بىر تهرهپتىن ئېيتقاندا، بۇ ئهللهردىكى خهلقلهر ئارسىدا غهربلىكلهرنىڭ مهدهنىيىتىنى ئۆزىنىڭدىكىدىن
ئۈستۈن كۆرۈش خاھىشى يوقىماي كهلدى. روشهنكى، بۇ مۇستهملىكچىلىك دهۋرىدىكى مائارىپتىن قالغان بىر

يالدامىدۇر. 
  بىراق، ئۇيغۇرالر بۈگۈنكى كۈنده دۇچ كېلىۋاتقان قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى مهسىلىسى،
مۇستهملىكىچىلىك دهۋرىدىال يۈز بهرگهن مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقىنىڭ ئوچۇق - ئاشكاره ھالدا
قايتىلىنىشىدۇر. بۇنى ھهرگىزمۇ (ئاسمىالتسىيه قىلىش شهكلى نىسبهتهن يوشۇرۇن بولغان، ئاساسلىقى
كۈلتۈرهل تهسىرگه تايىنىدىغان) «كېيىنكى مۇستهملىكىچىلىك» نهزهرىيهسى بىلهن چۈشهندۈرگىلى بولمايدۇ.
بۇ سېپى ئۆزىدىن مۇستهملىكىچىلىكتۇر. ئۇيغۇرالر تېخىچه «كېيىنكى مۇستهملىكىچىلىك» دهۋرىگه كىرىپ
باقمىدى. باشقا نۇرغۇن ئېزىلگهن مىللهتلهر مۇستهقىللىققه ئېرىشكهن بولسىمۇ، دوكتور شان روبېرتس

(2009) دېگهندهك، ئۇيغۇرالر «مۇستهملىكىچىلىكتىن قۇتۇلۇش مېۋىسىنى تېتىپ باقمىدى»  (362)
 

2.ئىقتىسادىي ئامىل  
 

   مائارىپتىكى باراۋهرسىزلىكلهرنىڭ يهنه بىر سهۋهبى، بىز يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن، ھهممه
مهملىكهتكه ماس كېلىدىغان ئىقتىسادىي كىرىم باراۋهرسىزلىكىدۇر. مىسالهن، نۆۋهتته ئامېرىكادا
ئىقتىسادىي ئهھۋالى ئهڭ ياخشى بولغان 25 پىرسهنت ئوقۇغۇچىنىڭ ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرۈش نىسبىتى
ئىقتىسادىي ئهھۋالى ئهڭ ناچار بولغان 25 پىرسهنت ئوقۇغۇچىدىن توققۇز ھهسسه يۇقىرى ئىكهن (ئامېرىكا
دۆلهتلىك مائارىپ ستاتىستىكىسى مهركىزى 2005). ئهنگلىيهده بولسا ئىشچىالر سىنىپىغا تهۋه ئوقۇغۇچىالر
ئالىي مائارىپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاران 20 پىرسهنتىنى تهشكىل قىلىدۇ (ئارچېر 2003 ، ۋوركېر 2007).
دېمهك،  يۇقىرى دهرىجىدىكى كىرىم باراۋهرسىزلىكى يۇقىرى دهرىجىدىكى مائارىپ باراۋهرسىزلىكىنى كهلتۈرۈپ
چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كىرىم باراۋهرسىزلىكى مائارىپتىكى تهكشى بولمىغان نهتىجىلهرنى مهيدانغا
كهلتۈرىدۇ (گرىن قاتارلىقالر 2006: 165). دۇنيا بانكىسىنىڭ 2001-يىللىق ستاتىستىكىسىغا قارىغاندا،
غهربتىكى تهرهققىي تاپقان ئهللهر ئىچىده، ئامېرىكا ۋه بىرىتانىيىنىڭ كىرىم باراۋهرسىزلىكى ئهڭ يۇقىرى
ئورۇندا تۇرغان ھهمده شۇنىڭغا يارىشا مائارىپتىكى باراۋهرسىزلىكىمۇ ئهڭ يۇقىرى چىققان. دانىيه قاتارلىق
شىمالىي ياۋروپا دۆلهتلىرىدىكى كىرىم باراۋهرسىزلىكى ئهڭ تۆۋهن بولۇپ، مائارىپ باراۋهرلىكى كۆرسهتكۈچىمۇ

ئهڭ يۇقىرى بولغان.
 بىز يۇقىرىدا، مائارىپتىكى باراۋهرسىزلىك بىلهن كىرىم باراۋهرسىزلىكى ئارىسىدا ئوڭ تاناسىپلىق
مۇناسىۋهت بارلىقىنى سۆزلهپ ئۆتكهن ئىدۇق. ئهمهلىيهتته بۇ قوش يۆنۈلۈشلۈك جهريان بولۇپ، بىر تهرهپنىڭ
قانداق بولۇشى يهنه بىر تهرهپكه بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ. چېچى (Checchi) نىڭ سۆزى بويىچه ئېيتقاندا
بۈگۈنكى كىرىم باراۋهرسىزلىكى كهلگۈسىدىكى مائارىپ باراۋهرسىزلىكىگه سهۋهب بولىدۇ، ئىنسان كاپىتالى
نهزهرىيىسى بويىچه بولغاندا، بۇ يهنه كهلگۈسىدىكى كىرىم باراۋهرسىزلىكىنى شهكىللهندۈرىدۇ (چېچى 2001 )
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:45). روشهنكى، بۇ بىر يامان سۈپهتلىك ئايالنما جهرياندۇر. شۇنداق بولغاندا كىرىم باراۋهرسىزلىكى ئاخىرى
يهنه ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىققا كۈچلۈك سهلبى تهسىر كۆرسىتىدۇ. مىسالهن، يۇقىرىقى ستاتىستىكىدىن
مهلۇم بولۇشىچه، تهرهققىي تاپقان ئهللهر ئىچىده بىرىتانىيه ۋه ئامېرىكادا جىنايهت نىسبىتى ئهڭ يۇقىرى
بولۇپ، كىرىم باراۋهرسىزلىكى ئهڭ تۆۋهن بولغان شىمالىي ياۋروپا دۆلهتلىرىده بولسا، بۇ نىسبهت ئهڭ تۆۋهن

دهرىجىده كۆرۈلىدۇ.
 

3.مىللهت ۋه ئىرق ئامىلى
 

   مائارىپقا ئېرىشىشتىكى باراۋهرسىزلىكلهرگه مىللهت ۋه ئىرق ئامىلىمۇ مۇھىم سهۋهب بوالاليدۇ. بۇ نۇرغۇن
ئېتنىك توپالر بىلله مائارىپ قوبۇل قىلغاندا كۆرۈلىدىغان ھادىسىدۇر. بۇ جهرياندا ھهرخىل سهۋهبلهر
تۈپهيلىدىن مهلۇم ئېتنىك توپقا تهۋه ئوقۇغۇچىالرنىڭ مائارىپ ئهھۋالى ناچارراق بولۇشى مۇمكىن.
ئامېرىكالىقالرنىڭ مائارىپقا ئېرىشىشتىكى كهچۈرمىشلىرى بۇنىڭغا بىر تىپىك مىسال بوالاليدۇ. مىسالهن،
2007 - يىلى ئامېرىكادا بالىالرنىڭ تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈش نىسبىتى، ئاق تهنلىكلهرنىڭ 93 پىرسهنت، قارا
تهنلىكلهرنىڭ  88 پىرسهنت، ئىسپانالرنىڭ 65  پىرسهنت بولغان. 1980-يىلدىن 2005 - يىلغىچه، ئالىي
مهكتهپكه كىرىش سانىنىڭ ئېشىش نىسبىتى: ئاق تهنلىكلهرنىڭ 23.4 پىرسهنت، قارا تهنلىكلهرنىڭ 13
پىرسهنت، ئىسپانالرنىڭ ئاران 1.7 پىرسهنت بولغان. 2007-يىلى 25 ~ 29 ياشقىچه بولغان ياشالرنىڭ مهلۇم
ئالىي مهكتهپنى تامامالش نىسبىتى: ئاق تهنلىكلهرنىڭ 66 پىرسهنت، قارا تهنلىكلهرنىڭ 50 پىرسهنت،
ئىسپانالرنىڭ 34 پىرسهنت بولغان، 2006- يىلى 72 پىرسهنت باكالۋورلۇق ئۇنۋانىنى ئاق تهنلىكلهر ئالغان

(ئامېرىكا مائارىپ باشقارمىسى 2008).
   ئامېرىكا مائارىپىدا بۇنداق پهرقلهرنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىشى بۇ يهرده ئېتنىك ئامىلالرنىڭ رول
ئويناۋاتقانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ. كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان، تولىمۇ بىمهنه بىر نۇقتا شۇكى، 1970 -
يىلالرغىچه تهتقىقات ساھهسىده قارا تهنلىكلهرنىڭ ئوقۇشتا پاسسىپ ئورۇندا تۇرۇشىنى ئۇالرنىڭ ئاق
تهنلىكلهرگه قارىغاندا تۆۋهن ئهقلىي قابىلىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكى بىلهن باغالپ تهھلىل قىلىش ئهۋج
ئالغانىدى (جېنسېن 1969؛ ئېيسېنك 1971). بهختكه يارىشا، بۇ خىلدىكى تهتقىقات ئېقىملىرى يېقىنقى
نهچچه ئون يىلدىن بۇيان يوقىلىشقا يۈزلهندى. شۇنىڭ بىلهن بىرگه تهتقىقاتچىالرنىڭ دىققىتى قارا تهنلىك
ئوقۇغۇچىالرغا نىسبهتهن بىرتهرهپلىمه قاراشقا ئىگه بولغان ئوقۇتقۇچىالرغا مهركهزلهشتى. مىسالهن، دوكتور
رايت (Wright) قارا تهنلىك ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھېچبىر سهۋهبسىزال تۆۋهن سهۋىيىدىكى دهرىجىگه ياكى
تۈركۈمگه ئايرىپ قويۇلىدىغانلىقىنى بايقىغان. ئۇ يهنه قارا تهنلىك ئوقۇغۇچىالر مهلۇم دهرسته مهيلى قانچه

ئىقتىدارلىق بولسۇن، تۆۋهن دهرىجىدىكى ئىمتىھانالرغا قاتناشتۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى ئاشكارىاليدۇ (رايت 1987). 
دهرۋهقه، ئامېرىكادىكى ئاز سانلىق ئىرقتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ مائارىپقا ئېرىشىشته پاسسىپ ئورۇندا بولۇشى
كۆپ تهرهپلىمىلىك ئامىلالرغا چېتىلىدۇ. بۇ يهرده يهنه ئاز سانلىقالرنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتىمۇ ناھايىتى
مۇھىم رول ئوينايدۇ، ئهلۋهتته. «بۈگۈنكى ئهنگلىيهده، بولۇپمۇ ئىشچىالر سىنىپىغا تهۋه بولغان قارا تهنلىك
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاساسىي مائارىپتىن ئارتۇق مائارىپقا ئېرىشىشىنى كۈتۈش يوقنىڭ ئورنىدا بوپكهلدى» دهيدۇ
گرىن (1991). دهرۋهقه، ئامېرىكا قاتارلىق ئېنگىلىز تىلى مهدهنىيىتىنى ئاساس قىلغان دۆلهتلهرده مائارىپ
يېرىم بازارالشتۇرۇلغان بولۇپ، يۇقىرى مائارىپقا ئېرىشىش بىۋاسىته ھالدا نۇرغۇن ئىقتىسادىي كۈچنى تهلهپ
قىلىدۇ. ئىجتىمائىي مىراس (Social inheritance)  (ئاتا-ئانىنىڭ مال-مۈلكى، كهسپى، مائارىپ سهۋىيىسى ۋه
مهدهنىيهت كاپىتالىنىڭ يىغىندىسى) نۇقتىسىدىن كۆزهتكهندىمۇ بۇ جهمئىيهتلهردىكى ئاز سانلىقالرنىڭ
بىلىمگه ئېرىشىشتىكى نىسبهتهن كۆڭۈلسىز ھالىتىگه يهنه سهۋهب تېپىلىدۇ. ئىقتىسادىي ھهمكارلىق ۋه
تهرهققىيات تهشكىالتىنىڭ (OECD) ئاشكارىلىشىچه، ئىجتىمائىي مىراس ئومۇميۈزلۈك ھالدا
ئوقۇغۇچىالرنىڭ  ئۆگىنىش  نهتىجىسىگه  بىۋاسىته  تهسىر  كۆرسىتىدىكهن، بۇ  تهسىر  ھهربىر  ئوقۇغۇچىنىڭ
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شهخسىي ئارقا كۆرۈنۈشىدىنمۇ كۈچلۈك بولىدىكهن. (ئىقتىسادىي ھهمكارلىق ۋه تهرهققىيات تهشكىالتى 2001:
210) ئىجتىمائىي مىراسنىڭ مىقدارى جهھهتته قايسى ئىرقتىكىلهرنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھالدا ئۈستۈنلۈككه
ئىگه ئىكهنلىكىنى سۆزلىمىسهكمۇ ھهممىگه ئايان. دېمهك، بۇنداق ئهھۋالدا  ئېتنىك ئاز سانلىقالر مائارىپقا
ئېرىشىشته قوشالپ بېسىمغا ئۇچرايدۇ. (ئاق تهنلىك بولمىغان) باراك ئوبامانىڭ ئامېرىكا پرىزىدېنتى بولۇپ

سايلىنىشى بىلهنال بۇ ئهھۋال تۈگهپ قالمايدۇ.
  مائارىپقا ئېرىشىشتىكى باراۋهرسىزلىكلهرگه يهنه جىنسىيهت ئامىلى ۋه فىزىئولوگىيىلىك شارائىتالرمۇ
سهۋهب بولىدۇ.  ھالبۇكى كىشىلهر كۆپىنچه يهنه بىرال ۋاقىتتا بىرنهچچه ئامىلنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىشىمۇ
Amartya) مۇمكىن. چۈنكى، ھهربىر ئىنسان خۇددى نوبېل مۇكاپاتى ساھىبى ئىقتىسادشۇناس ئامارتيا سېن
Sen) ئېيتقاندهك كۆپ تۈرلۈك كىملىككه ئىگىدۇر. بىز كۈندىلىك ھاياتىمىزدا ئۆزىمىزنى خىلمۇخىل
گۇرۇھالرنىڭ ئهزاسى سۈپىتىده كۆرىمىز- بىز شۇالرنىڭ ھهممىسىگه تهۋهمىز (سېن 2006: 11).  شۇڭا،
مۇرهككهپ قاتالمالرغا ئىگه جهمئىيهتلهرده مائارىپتىكى باراۋهرسىزلىكلهر كۆپىنچه نۇرغۇن ئامىلالرنىڭ ئورتاق
(intersectionality) كېسىشىش نهزهرىيىسى ،(Crenshaw) (2008) تهسىرىده مهيدانغا كېلىدۇ.  كرىنشوۋ
ئارقىلىق بۇ خىل باراۋهرسىز كۈچ مۇناسىۋهتلىرىنى قايىل قىالرلىق ھالدا چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ. بۇنداق ئهھۋالدا
مهسىلىنى ھهل قىلىش تېخىمۇ قىيىن بولىدۇ، ئهلۋهتته.  قىسقىسى، ئىجتىمائىي سىنىپ، ئىرق، ئېتنىك قاتالم،
جىنس ۋه فىزىئولوگىيىلىك شارائىتالر مائارىپقا ئېرىشىشتىكى باراۋهرسىزلىككه سهۋهپ بولۇۋاتقان
جهمئىيهتلهرده ئىجتىمائىي بايلىق، جۈملىدىن ئۇيۇشقاقلىق، ئىناقلىق ۋه تىنچلىققا ئېرىشىش بهكمۇ تهسكه

توختايدۇ. 
 

خۇالسه
 

  مائارىپنىڭ شهخسلهر ياكى دىنىي جهمئىيهتلهر قولىدىن دىندىن خالىي بولغان سىياسىي دۆلهتلهرنىڭ قولىغا
ئۆتۈشى، بىر جهھهتتىن دۆلهتلهرنى زور دهرىجىده ئۇيۇشتۇرغان بولسا، يهنه بىر جهھهتتىن تارىختىن بۇيان
يېتهرلىك مائارىپقا ئېرىشهلمهي كېلىۋاتقان مۇتلهق كۆپ قىسىم خهلق ئاممىسىنى دۆلهت تهرىپىدىن
بېكىتىلگهن مائارىپ سىستېمىسىدا تهربىيهلىنىش پۇرسىتىگه ئېرىشتۈردى. مائارىپقا ئېرىشكهن خهلق
ئهمهلىيهتته يهنه دۆلهتنى يۈكسهلدۈرىدىغان ئهڭ مۇھىم ئېنىرگىيه مهنبهسى ئىدى. بۇ مهنبه كېيىن «ئىنسان
كاپىتالى» دهپ ئاتالدى. دېمهك، دۆلهتلهرنىڭ ياكى شهخسلهرنىڭ مائارىپقا مهبلهغ سېلىشى بۈگۈنكى كۈنده
ئىقتىسادىي بايلىق يارىتىدىغان «ئىنسان كاپىتالى»غا مهبلهغ سېلىش بولۇپ ئىپادىلهندى. لېكىن بۇنىڭلىق
بىلهن مائارىپنىڭ ئىجتىمائىي رولى تهكىتلىنىشتىن قالمىدى، بهلكى ئۇ تېخىمۇ ئىنچىكه نۇقتىالرغا –
ئىجتىمائىي كاپىتال، ئىجتىمائىي ئۇيۇشقاقلىق ۋه ئىناقلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكه قاراپ تهرهققىي قىلدى. بۇ
ئهمهلىيهتته ئىقتىساد يۈكسىلىۋاتقان، لېكىن ئىجتىمائىي مهسىلىلهر كۈنسېرى ئۇلغىيىۋاتقان بۈگۈنكى
دۇنيانىڭ ئهڭ زور ئېھتىياجلىرىنىڭ بىرىدۇر. چۈنكى، ئىجتىمائىي مهسىلىلهرنىڭ ئېغىرلىشىشى ئاخىرقى
ھېسابتا يهنه ماددى بايلىق ۋه پاراۋانلىقنىڭ مهيدانغا كېلىشىگه، جۇغلىنىشىغا ۋه ئېشىشىغا سهلبىي تهسىر

كۆرسهتمهي قالمايدۇ.
   مائارىپنىڭ سۈپىتىال ئهمهس، بهلكى باراۋهرلىك دهرىجىسىمۇ بىر دۆلهتنىڭ ئىزچىل تهرهققىياتى ۋه
ئاسايىشلىقىنى بهلگىلهيدىغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر. چۈنكى، مائارىپقا ئېرىشىشتىكى باراۋهرسىزلىك
كهلتۈرۈپ چىقارغان زور پهرقلهر ياكى زىددىيهتلهر كىشىلهر ئارىسىدىكى، كىشىلهر بىلهن دۆلهت ئارىسىدىكى
ئىشهنچ ۋه باغلىنىشنى ئاجىزالشتۇرىدۇ. بۇنىڭ نهتىجىسىده ئىجتىمائىي كاپىتالنىڭ سۈپىتى ۋه ئىجتىمائىي
ئۇيۇشقاقلىق كېمىيىشكه قاراپ يۈزلىنىدۇ. بۇ ئاخىرقى ھېسابتا بىر دۆلهتنىڭ تىنچ گۈللىنىشى ۋه

ئىناقلىقىنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىدىغان ناچار ئايالنما جهرياندۇر. 
   بىلىم ئىگىلىكىگه تايانغان جهمئىيهت قۇرۇش بۈگۈنكى رىقابهت دۇنياسىنىڭ ئهڭ زور نىشانلىرىدىن بىرى
بولۇپ  تۇرماقتا. بۇ  مۇقهررهر   ھالدا  مائارىپ  ئارقىلىق  ئىنسان  كاپىتالىنىڭ  سۈپىتىنى  ئۆستۈرۈشنى  تهلهپ 
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قىلىدۇ. ھالبۇكى، بۇ پهقهت مائارىپنىڭ ماددىي بايلىق يارىتىشتىكى رولىنى تهكىتلهشتىن ئىبارهتتۇر خاالس.
بۇ ماھىيهتته تهرهققىياتنىڭ بىرال يۈزىنى كۆرۈشتىن دېرهك بېرىدۇ. مائارىپ ئارقىلىق خهلقكه باراۋهرلىك  ۋه
مهنىۋىي ئهركىنلىك بهخش ئېتىش بولسا يهنه بىر مۇھىم ھهم جىددىي مهسىلىدۇر. چۈنكى بۇنىڭسىز
جهمئىيهتلهرنىڭ ئۇيۇشقاقلىقى، ئىناقلىقى ۋه تىنچلىقى كاپالهتكه ئىگه بواللمايدۇ، نهتىجىده جهمئىيهتلهر

ئومۇميۈزلۈك ھهم ساغالم تهرهققىياتقا قاراپ يۈزلىنهلمهيدۇ.
   ئهڭ ئاخىرىدا شۇنى ئهسكهرتىمىزكى، بۇ ماقالىده ئۇيغۇرالر كۆپ تىلغا ئېلىنمىدى. چۈنكى، بىز ھهممىمىز
يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان مهسىلىلهردىن خهۋهردار بولۇپ كېلىۋاتىمىز. مهقسهت مۇشۇ
ماقالىدىكى مۇناسىۋهتلىك نهزهرىيىلهر ۋه مۇالھىزىلهرگه تايىنىپ تۇرۇپ ئۇيغۇر مهسىلىسىنى تېخىمۇ چوڭقۇر

چۈشىنىشتۇر. 
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تارىخىغا، بولۇپمۇ نۆۋهتتىكى شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرى مهسىلىسىگه مهركهزلهشكهن.

 
ئۇنىڭ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان «ئۇيغۇر تارىخىنىڭ مۇقهددهس

مۇساپىسى» (The Sacred Routes of Uyghur History) ناملىق كىتابى بار.
 

بۇنىڭدىن سىرت، ئۇ «نيويورك ۋاقىت گېزىتى»دا «خىتاينىڭ <قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى>دا زادى نېمه ئىش
يۈز بېرىۋاتىدۇ؟»، «خىتاي ئاز سانلىق مىللهت كىشىلىرىنى الگېرالرغا سوالۋاتىدۇ؟ ھهم بۇنى ئۆزى ئىقرار
قىلىۋاتىدۇ»؛ «The Nation» تورىدا «خىتاي چۈشىنىڭ قارا يۈزى» ناملىق ماقاله ۋه بۇالردىن سىرت، باشقا

تاراتقۇالردىمۇ بىر قاتار تهسىردار ماقالىلهرنى ئېالن قىلغان. 
 

يۇقىرىقىالردىن سىرت، راين سام يهنه ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىده شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق
دهپسهندىچىلىكى ھهققىده گۇۋاھلىق بهرگهن. ماساچۇسېتس تېخنولوگىيه ئىنستىتۇتى بىلهن خارۋارد
ئۇنىۋېرسىتېتى بىرلىشىپ ئۇيۇشتۇرغان «ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق كىرىزىسى» يىغىنىدا ۋه
«ئاسىيا جهمئىيىتى» (Asia Society) نىڭ پروگراممىسىدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ ۋهزىيىتىنى ئاڭالتقان.
شۇنداقال، ئۇ ئامېرىكا دۆلهتلىك تارقىتىش شىركىتى (NBC) نىڭ كۆرۈلۈش نىسبىتى پهۋقۇلئادده يۇقىرى
بولغان، يۇۋتۇب قانىلىدىال ئۈچ مىليوندىن كۆپ ئهگهشكۈچىسى بار سىملىق تېلېۋىزىيه قانىلى (MSNBC)دا
«بۇالر نېمىشقا يۈز بېرىۋاتىدۇ؟» دېگهن ماۋزۇدا سۆھبهت پروگراممىسى ئۆتكۈزۈپ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ

بۈگۈنكى ۋه يېقىنقى بىر قانچه يىلدىكى ئهھۋالىنى ئىنتايىن تهپسىلىي، سىستېمىلىق تونۇشتۇرغان.
 

يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇرالر نۆۋهتته دۇچ كېلىۋاتقان مىسلىسىز زۇلۇمنى خهلقئاراغا بىلدۈرۈش ۋه شۇ
ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىدىكى بۇ قىسمهتلهرنى ئازراق بولسىمۇ يېنىكلىتىشته ياخشى ئىجابىي رول
ئوينىدى. ئۇيغۇر تارىخى، ئۇيغۇرالرنىڭ رېئاللىقى، مهۋجۇدىيىتى ۋه كۈلتۈرىگه كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇيغۇرالر
تهلتۆكۈس پاجىئهگه يولۇققان مۇشۇ يىلالردا ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇرالرنىڭ مهنپهئهتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ،
ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئاكادىمىك ئۇسلۇبتا ھهرىكهت قىلىۋاتقان راين سامغا ئوخشاش ئىلىم ئهھلىنى ئۇيغۇرالر

ھهرگىز ئۇنتۇپ قالمايدۇ.
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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بىر پىرىنسىپ ئۈچۈن جار سېلىش ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشتىن ئاسان (دېيىش ئاسان، قىلىش تهس) ـــ ئادالي
سىتىۋېنسون.

It is often easier to fight for your principles than to live up to them ـــ Adlai Stevenson.
دىنغا ھېچ ئهمهل قىلمايدىغان نۇرغۇن كىشىلهر دىن خۇسۇسىدا جاڭجاللىشىپ باقتى ــ بېنجامىن فرانكىلىن.
Many have quarreled about religion that never practised it ـــ Benjamin Franklin.

قوپاللىق ئاجىزالرنىڭ كۈچلۈكلهرنى دورىغاندىكى ھالىتىدۇر ــ ئېرىك خوففېر.
Rudeness is a weak man's imitation of strength _ Eric Hoffer

تهڭرى سېنى بىر يۈز بىلهن ياراتتى، ئهمما سهن ئۆزۈڭ يهنه بىرنى پهيدا قىلىۋالدىڭ ــ ۋىليام شېكىسپىر.
God has given you one face, and you make yourself another _ William Shakespeare.

ھهقىقىي مۆتىۋهرلهردىن بولساڭ ئىدىڭ، ماختانمايتتىڭ ـــ ت پ چىيا
If you are truly a gentleman, you do not need to be pretentious __ Dr T.P.Chia

سېنىڭ ئىككى يۈزلىمىچىلىكىڭ مېنىڭ ئهقلىمگه قىلىنغان ھاقارهتتۇر ــ توبا بېتا.
Your hypocrisy insults my intelligence __ Toba Beta.

بىراۋ باشقىالرنى ئهيىبلهشتىن ئىلگىرى، ئۆزىنى راۋۇرۇس تهكشۈرۈپ كۆرۈشى كېرهك ـــ مولىيېر.
One should examine oneself for a very long time before thinking of condemning others __ Moliere.
مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچتۇر: سۆزلىسه يالغان سۆزلهيدۇ، ۋهدىسىگه ۋاپا قىلمايدۇ، ئامانهتكه خىيانهت قىلىدۇ

ـــ مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهدىس شهرىفلىرىدىن.
There are three signs of a hypocrite: when he speaks he speaks lies, when he makes a promise he
breaks it, and when he is trusted he betrays his trust __ Hadith of prophet Muhammad
(peace and blessings of Allaah be upon him).
ھهقىقىي مۇناپىق شۇنداق كىشىكى، ئۇ ئۆزىنىڭ يالغانچىلىقىنى ئۆزىمۇ ھېس قىاللمايدۇ، يهنى سهمىمىي ھالدا

يالغان سۆزلهيدۇ ـــ ئاندىرى جىد.
The true hypocrite is the one who ceases to perceive his deception, the one who lies with sincerity
__ André Gide.

بىز پهقهت چۈشىمىزدىال ئىككى يۈزلىمىچىلىك قىلمايمىز ــ ۋىلىيام خازلىت.
We are not hypocrites in our sleep _ William Hazlitt.
ھهممىمىز مۇناپىقالرمىز، چۈنكى بىز ئۆزىمىزگه باشقىالرغا قارىغان (تهنقىدىي، تهلهپچان) نهزهرده قارىيالمايمىز
ۋه ئۆزىمىزنى باشقىالرنى (ئهيىب – نۇقسانلىرىنى كهم قالدۇرماي) باھالىغاندهك باھالىيالمايمىز ـــ خوزهي

ئېمىلىيو پاچېكو.
We are all hypocrites. We cannot see ourselves or judge ourselves the way we see and judge others
__ José Emilio Pacheco.
ئىككى يۈزلىمىچى ــــ ئاتا – ئانىسىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ، ئاندىن ئۆزىنىڭ يېتىملىكىنى پهش قىلىپ باشقىالردىن

شهپقهت تىلىگۈچىدۇر ــ ئابراھام لىنكېن.
Hypocrite: the man who murdered both his parents… pleaded for mercy on the grounds that he
was an orphan __ Abraham Lincoln.
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دېموكراتىيه چهكلىمىسىز ئىككى يۈزلىمىچىلىك دېمهكتۇر ـــ ئىسكهندهر مىرزا.
Democracy is hypocrisy without limitation __ Iskander Mirza
ئىككى يۈزلىمىچىلهر شۇنداق سىياسىيونالركى ــــ ئۇالر شهمشاد ياغىچىنى كېسىپ مۇنبهر ياساپ، ئاندىن

ئۇنىڭ ئۈستىگه چىقىپ دهل – دهرهخلهرنى ئاسىراش ھهققىده نۇتۇق سۆزلهيدۇ  ـــ ئادالي سىتىۋېنسون.
A hypocrite is the kind of politician who would cut down a redwood tree, then mount the stump
and make a speech for conservation __ Adlai E. Stevenson II.
ئىككى يۈزلىمىچىلىك بارلىق رهزىللىكنىڭ ئانىسى، ئىرقىي كهمسىتىش بولسا ئۇنىڭ ئهڭ ئامراق بالىسىدۇر

ـــ دون كىڭ.
Hypocrisy is the mother of all evil and racial prejudice is still her favorite child __ Don King.

بىز دېموكراتىيهنىڭ ئهمهس، ئىككى يۈزلىمىچىلىكنىڭ ئىچىده ياشاۋاتىمىز ـــ ساراھ سىلۋېرمهن.
We don't live in a democracy; we live in a hypocrisy __ Sarah Silverman.

سېنىڭ دىنىڭ تهبلىغدىن كېيىنكى قىلمىش – ئهتمىشلىرىڭدۇر ــ جهكسون بروۋن.
Your religion is what you do when the sermon is over __ H. Jackson Brown, Jr.
نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزى ھاماقهت بولۇشقا رازى – يۇ، باشقىالرنىڭ ھاماقهتلىكىگه چىداپ تۇرالمايدۇ ــــ جوش

بىلىڭىس.
Most everyone seems willing to be a fool himself, but he can't bear to have anyone else one __ Josh
Billings.
نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئىناۋىتى بىلهن خۇلقى كوچىدا ئۇچرىشىپ قالسا، بىر – بىرىنى تونۇيالمىغان بوالتتى ـــ

ئېلبېرت خاباد.
Many a man's reputation would not know his character if they met on the street __ Elbert
Hubbard.
كىم (ساماۋى كىتابالردا ئوقۇغان) سۆزنى ئهمهلىيهتكه ئايالندۇرالىسا، ساماۋى كىتابالرنى توغرا ئوقۇغان بولىدۇ

ـــ ساينت بېرنارد.
He rightly reads scripture who turns words into deeds __ Saint Bernard.
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24.– ئاپرېل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «سۈرگۈندىكى تهشكىالتالر رامزاننىڭ باشلىنىشىدا
مۇسۇلمانالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ قىسمىتىگه سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالماسلىققا چاقىردى» ماۋزلۇق خهۋهر بهردى ۋه
خهۋهرده شهرقىي تۈركىستاندىكى پهۋقۇلئادده ئېغىر قامال ۋه باشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقى،
ئوقۇغۇچىدىن تارتىپ، ئىشچى – خىزمهتچى، ھهتتا ياشانغان، پېنسىيهگه چىققان كىشىلهرنىڭمۇ روزا
تۇتۇشىنىڭ ئىلگىرىكىگه ئوخشاشال قاتتىق چهكلىنىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىندى ۋه مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ بۇ

ھهقته خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشى كېرهكلىكى تهكىتلهندى. 
    «ئامېرىكا خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك كومىتېتى» (USCIRF) ئۆزىنىڭ تور بېتىده ماقاله ئېالن قىلىپ،
ئامېرىكادىكى «چوڭ قىرغىنچىلىق خاتىره مۇزېيى»نىڭ خىتاينى ۋهقه تهكشۈرۈش تىزىملىكىگه
كىرگۈزگهنلىكىگه ئاپرىن ئېيتتى ۋه مهزكۇر كومىتېتنىڭ ھهيئىتى گارىي باۋېرنىڭ «خىتاي ھۆكۈمىتى
(شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان) 21 – ئهسىردىكى ئهڭ ئېغىر دىنىي زۇلۇمنىڭ

جاۋابكارىدۇر» دېگهنلىكىنى نهقىل قىلدى.
   «زىمىستان» تورىدا «شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېردىكى مۇسۇلمانالر ئۆز دىنىنى تىلالشقا مهجبۇرلىنىپ،

قىيىن قىستاققا ئېلىنغان» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
 

25 – ئاپرېل:
«TheTimes» تورىدا «شىركهتلهر مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدىن چىققان ماتېرىيالالر
سهۋهبلىك تهنقىدلهندى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه «H&M» قاتارلىق بىر قىسىم داڭلىق ماركىلىق
مهھسۇالتالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچى – سىرتىدا مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ
قولىدىن چىققان ماتېرىيالالرنى ئىشلهتكهنلىكى سهۋهبلىك بارغانسېرى كۈچلۈك بېسىمغا ئۇچراۋاتقانلىقى

تىلغا ئېلىندى.
 

27 – ئاپرېل:
«دۆلهت مهنپهئهتى» تورىدا «نېمه ئۈچۈن خىتاي بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگه
كىرگۈزۈلمهسلىكى كېرهك؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده خىتايغا ئوخشاش كىشىلىك ھوقۇق
دهپسهندىچىلىكىده ئۇچىغا چىققان بىر دۆلهتنىڭ بۇ كېڭهشتىن ئورۇن ئېلىشىنىڭ، ھهتتا بىر خىتاينىڭ بۇ

كېڭهشته ھهيئهتلىككه تهيىنلىنىشىنىڭ ئاجايىپ ئېغىر خاتالىق بولغانلىقى بايان قىلىنغان. 
     «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه  بۆلۈمى «ئهرهب  بىرلهشمه  خهلىپىلىكىنىڭ  مهلىكىسى ھېند 

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم
ۋهقه - ھادىسىلهر
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فايسال ئهلقاسىمى زۇلۇمغا ئۇچرىغان ئۇيغۇرالر تهرهپته تۇرۇپ گهپ قىلدى» ماۋزلۇق خهۋهر بهردى ۋه بۇنىڭ
مۇسۇلمان دۇنياسىدىكى رهھبهرلهر ئارىسىدا تولىمۇ كهم كۆرۈلۈۋاتقان بىر ئىش ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالدى.

 
28 – ئاپرېل:

«فوكس خهۋهر» تورىدا «ئۇيغۇرالر كىم؟» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆتمۈشى ۋه بۈگۈنكى
ئېچىنىشلىق تهقدىرى قىسقىچه تونۇشتۇرۇلدى.

  «CNN» تورى «خىتاي كىشىلهرنىڭ ئىشىكى ئالدىغا، بهزىده ھهتتا ئۆيىنىڭ ئىچىگىمۇ كۆزىتىش
كامېرالىرىنى ئورناتماقتا» ماۋزۇلۇق ۋىدىيولۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده خىتاينىڭ ئۆز پۇقرالىرى بىلهنال
چهكلهنمهي، خىتايدا ياشاۋاتقان چهتئهللىكلهرنىڭ يانفونىغىمۇ كۆزىتىش يۇمشاق دېتاللىرىنى قاچىالتقۇزۇپ،

ئۇالرنى ھهرۋاقىت ئىز قوغالپ نازارهت قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنغان.
 

30 – ئاپرېل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمىده «شهرقىي تۈركىستاندا ئۈچ يىلنىڭ ياقى داۋامالشقان
ئادهم تۇتۇش دولقۇنى خىتاينى دىپلوماتىيه ساھهسىده تهڭقىسلىقتا قويدى» ماۋزلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى ۋه

خىتاي بۇ جهھهتته دۇچ كېلىۋاتقان بهزى تهنقىد، ئهيىبلهشلهر تىلغا ئېلىندى.
   «ئوتتۇرا شهرق كۆزى» تورىدا تهسنىم نهزىرنىڭ «بۇ رامزاندا مۇسۇلمانالر ئۇيغۇرالرنى ئويالپ قويۇشى كېرهك»
ماۋزۇلۇق ماقالىسى ئېالن قىلىندى. ئاپتور ماقالىده شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تولىمۇ بىقۇۋۇل
ھالدا ئىكهنلىكى، ناماز ياكى قۇرئان ئوقۇش ئىمكانىيىتى، ھهتتا رامزاندا بىر نهرسه يېمهسلىك
ئهركىنلىكىنىڭمۇ يوقلۇقىنى تىلغا ئېلىپ، دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنى خىتاينىڭ مىسلىسىز زۇلمى ئاستىدىكى

بۇ قېرىنداشلىرىنىڭ ھالىغا يېتىشكه چاقىرغان. 
 

1 – ماي:
«زىمىستان» تورىدا «شهرقىي تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر خىتاي كومپارتىيهسىنى سۆيۈپ، <ئامېرىكانىڭ
(شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه) ئارىلىشىشى>غا قارشى تۇرۇشقا مهجبۇرالنغان» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن
قىلىندى. خهۋهرده دېيىلىشىچه، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇنىۋېرسىتېتالردا «قهسهمياد مۇراسىمى»
ئۆتكۈزۈلۈپ، ئوقۇتقۇچى – ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ زۇلمى ھهققىده گهپ قىلغان دۆلهتلهرنى تهنقىدلىشى

تهلهپ قىلىنغان. 
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستان شۆبىسى
تارىخىي قهبرىستاننىڭ ئۈستىگه ماشىنا توختىتىش مهيدانى سالغان» ماۋزلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى، خهۋهرده،
خىتاي دائىرىلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ خوتهن شهھىرىدىكى «سۇلتانىم» قهبرىستانىنى تۈزلىۋېتىپ،
ئۇنىڭ ئورنىغا ماشىنا توختىتىش مهيدانى سالغانلىقى ۋه بۇ خىل قىلمىشنىڭ يالغۇز بۇال ئهمهسلىكى تىلغا

ئېلىنغان.
 

2 – ماي: 
«فوربېس» تورىدا «ئۇالر مېنى ئىزدهپ كهلدى، لېكىن مهن ئۈچۈن گهپ قىلىدىغان ئادهم يوق» ماۋزلۇق ماقاله
ئېالن قىلىنىپ، كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى ۋه دۇنيا تاراتقۇلىرى نهچچه يىلنىڭ ياقى خىتاينىڭ
ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقان مىسلىسىز خورالش، دهپسهندىچىلىكلىرى ھهققىده توختىماي يېڭى خهۋهر –
ئۇچۇرالرنى ئېالن قىلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن دۇنيا جامائهتچىلىكى ۋه ھهرقايسى دۆلهت ھۆكۈمهتلىرىنىڭ بۇ

ئىشقا يېتهرلىك دهرىجىده ئهھمىيهت بهرمهيۋاتقانلىقى ئهپسۇسلىنىش ئىلكىده تىلغا ئېلىندى.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «ئۇالر  زادى نېمىنى يوشۇرماقچى؟ ئۇيغۇرالر خىتاينىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى تاراتقۇالرنى قامال قىلىشىغا سوئال قويدى» ماۋزلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى.
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    «جهنۇبىي خىتاي سهھهر گېزىتى»نىڭ تورى «خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالردىكى ئۇيغۇرالرنى
خىتاي ئۆلكىلىرىده ئىشلىتىش ئۈچۈن يۆتكهشنى پىالنلىماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ

خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى تۈرلۈك زاۋۇتالردا مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىۋاتقانلىقى ھهققىده توختالدى.
 

3– ماي:
«زامانىۋى دىپلوماتىيه» تورىدا «شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىگه نهزهر»
ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسانىيلىق زىت باستۇرۇشلىرى
تىلغا ئېلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، خىتاينىڭ «تېرور»لۇققا قارشى تۇرۇش باھانىسىنىڭ، ئۇيغۇرالرنى
«تېرورچى» قىلىپ كۆرسىتىشىنىڭ ئهمهلىيهتته ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلمىشىنى

قانۇنىيالشتۇرۇش ئۈچۈن تېپىپ چىققان ئاساسسىز سهپسهتىسى ئىكهنلىكى بايان قىلىندى. 
 

4 – ماي: 
«ھايات ئۇسلۇبى» تورىدا «دىنىي ئهركىنلىك دوكالتلىرىدا خىتاينىڭ خىرىستىيان دىنى ۋه باشقا دىنىي
ئېتىقادالرغا قارشى جهڭ قىلغانلىقى ئهيىبلهندى» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، خىتاينىڭ ئۆزى تهرغىب
قىلىدىغان كوممۇنىزم سهپسهتىسىدىن باشقا، ھهرقانداق دىنغا مهنسۇپ كىشىلهرگه دۈشمهن سۈپىتىده

ھۇجۇم قىلىۋاتقانلىقى ۋه بۇ خىل يۈزلىنىشنىڭ بارغانسېرى ئهدهۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىندى. 
 

6 – ماي:
«supchina» تورىدا «ئۇنىڭ لۇغىتى ئۇيغۇرالرغا خىتايچىنى ئۆگهتتى، لېكىن ئۇ يهنىال تۇتقۇن قىلىندى»
ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. خهۋهرده ئۇيغۇر زىيالىيسى، ئاتالمىش «ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق» مىللهتلهر
تىل - يېزىق كومىتېتى ئاتالغۇالر ئىشخانىسىنىڭ سابىق مۇئاۋىن مۇدىرى، كاندىدات ئالىي تهرجىمان، ھازىر
تۇتقۇندىكى ھۈسهنجان ئهسقهرنىڭ قىسمهتلىرى تونۇشتۇرۇلدى ۋه ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى يهر
ناملىرىنى يىغىپ، رهتلهپ ئۇالرنىڭ خىتاي تىلىدىكى مهنىداش سۆزى بىلهن سېلىشتۇرغانلىق قىلمىشىنىڭ

خىتايالر تهرىپىدىن ‹بۆلگۈنچىلىك› دهپ قارالغان بولۇشى مۇمكىنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
 

7 – ماي:
«نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»نىڭ تورىدا «كېڭهش پاالتاسىنىڭ رهھبىرى ئۇيغۇرالر مهسىلىسى سهۋهبلىك خىتايغا
ئېمبارگو يۈرگۈزىدىغان قانۇن اليىھهسىنىڭ پات يېقىندا ئاۋازغا قويۇلۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈردى»
ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىنغان. خهۋهرده دېيىلىشىچه، ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسىنىڭ رهھبىرى مىچ
مىككونېل جۇمھۇرىيهتچى كېڭهش پاالتا ئهزاسى ماركو رۇبىيو تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان مهزكۇر قانۇن
اليىھهسىده پرېزىدېنت ترامپنىڭ (ئۇيغۇرالرنى) «باستۇرۇشتا جاۋابكارلىقى بار ئهمهلدارالرغا نىشانلىق

ئېمبارگو يۈرگۈزۈشكه چاقىرىلغانلىقى» نى بىلدۈرگهن.
 

8 – ماي
«laist» تورىدا ئامېرىكادىكى ئهڭ چوڭ تاراتقۇالردىن بىرى بولغان  NPR رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇر ئالىمى ئهركىن
سىدىق ھهققىدىكى تۆت يېرىم مىنۇتلۇق خهۋىرى تارقىتىلغان ۋه يازما تونۇشتۇرۇشمۇ بېرىلگهن. مهزكۇر
ماقالىده ئهركىن سىدىقنىڭ ھايات كهچمىشلىرى، ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىنى ياخشىالش ئۈچۈن
توختىماي كۈرهش قىلىۋاتقانلىقى قىسقىچه تونۇشتۇرۇلغان (بۇ خهۋهرنىڭ تولۇق نۇسخىسى ژۇرنىلىمىزنىڭ

مۇشۇ سانىغا بېسىلدى).
 

9 – ماي:

123 ئۇيغۇرالر    9- سان



   «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»نىڭ تورىدا «ئۇيغۇر كارخانىچىنىڭ ھهدىسى ئامېرىكادىن قايتقاندىن كېيىن
تۇتقۇن قىلىنغان ئىنىسى ئۈچۈن كۈرهش قىلماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىنغان. خهۋهرده دېيىلىشىچه،
2016-يىلى  20 - فېۋرالدىن 15 - مارتقىچه ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ «خهلقئارا زىيارهتچى
رهھبهرلهرنى تهربىيهلهش پروگراممىسى»غا قاتناشقان ئۇيغۇر كارخانىچى ئهكبهر ئهسئهت ئامېرىكا زىيارىتىنى
ئاخىرالشتۇرۇپ ۋهتهنگه قايتىپ ئۈچ ھهپتىدىن كېيىن تۇتۇپ كېتىلگهن ۋه كېيىن «مىللىي ئۆچمهنلىككه

قۇتراتقۇلۇق قىلىش گۇمانى» بىلهن 15 يىللىق كېسىلگهن.
 

10 – ماي:
breitbart تورىدا «دۇنيادىكى ئهڭ كۆپ مۇسۇلمان سوالنغان الگېرالرنىڭ ساھىبى بولمىش خىتاي «breitbart»
تورىنى <مۇسۇلمانالرغا دۈشمهنلىك قىلىش> بىلهن ئهيىبلىدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. مهزكۇر خهۋهرگه
كۆره، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئاساسلىق تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان خىتاي مهركىزىي تېلېۋىزىيه
ئىستانسىسى breitbart خهۋهر تورىنى «ئىرقچىلىق» ۋه «مۇسۇلمانالرغا دۈشمهنلىك قىلىش» بىلهن
ئهيىبلىگهن ۋه تولىمۇ ئاساسسىز ھالدا، مهزكۇر تور بهتنى خىتايغا قارشى گهپ – سۆزلىرى بىلهن تونۇلغان
سىتىۋ بانون (Steve bannon) باشقۇرىدۇ دېگهن. ئهمما، بانون بۇ تور بهتته خىزمهت قىلمىغىلى نهچچه يىل

بولغانىدى. بۇنى خىتاينىڭ «سهن تاز دېگۈچه مهن تاز دهي» ئهنئهنسىنىڭ داۋاملىشىشى دېيىشكه بولىدۇ.
 

11 – ماي:
«زىمىستان» تورىدا «ۋىرۇس ۋه خىتاي چۈشى:خىتاي كومپارتىيهسى پۈتۈن پۇقرالىرىنى، ھهتتا سىزنىمۇ 24
Kai) سائهت نازارهت قىلماقچى» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. مهزكۇر ماقالىده، كاي ستىرتماتېر
Strittmatter)نىڭ «خىتاينىڭ بۈگۈنى دۇنيانىڭ ئهتىسىمۇ؟ بىز تىنچالندۇرۇلدۇق» ناملىق كىتابى قىسقىچه
تونۇشتۇرۇلغان ۋه بۇ كىتاب «خىتاينىڭ ئىلغار نازارهت تېخنىكىلىرى ئارقىلىق ئۆز خهلقىنىڭ قاتتىق نازارهت
قىلىۋاتقانلىقىنى، ئهمدىلىكته پۈتۈن دۇنيانى ھهرۋاقىت نازارهت قىلىپ تۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىدىن

ئىبارهت» قارا نىيىتىنى پاش قىلغان، ۋاقتىدا يېزىلغان كىتاب دهپ تهرىپلهنگهن.
   «chinalawblog» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، 5 – ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى، ئامېرىكا تاموژنا ۋه چېگرا قوغداش
ئىدارىسى شهرقىي تۈركىستاندىكى «خوتهن خاۋلىن چاچ قوشۇمچه بۇيۇملىرى چهكلىك شىركىتى»نىڭ
مهھسۇالتلىرىنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدىن چىققان دهپ قاراپ، بۇ مهھسۇالتالرغا

قارىتا تۇتۇپ قېلىش بۇيرۇقى چىقارغان. 
   «foxnews» تورىدا «تاجسىمان ۋىرۇس خىتاينىڭ جازا الگېرلىرىغا قانداق تهسىر كۆرسهتتى؟» ماۋزۇلۇق
ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه بۇ ۋابا سهۋهبلىك «جازا الگېرلىرى» زۇلمىنىڭ ھېچقانچه پهسهيمىگهنلىكى،
ئهكسىچه خىتاينىڭ «ئىشلهپچىقىرىشنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش» پىالنىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، ئۇيغۇرالرنى

داۋاملىق خىتاي ئۆلكىلىرىگه يۆتكهپ، مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىۋاتقانلىقى بايان قىلىندى.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «ئۇنىڭدىن ئايرىلىش قهۋمىمىز ئۈچۈن ئېغىر زهربه
بولدى: ئۇيغۇر دىنىي ئۇستاز ئابدۇلئهھهد مهخسۇمنى ئهسلهپ» ماۋزۇلۇق خهۋهر بهردى. خهۋهرده، 2018 – يىلى
شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرىدا ھاياتىدىن ئايرىلغان بۇ مهرھۇم ئۇستازنىڭ ھايات كهچمىشلىرى،

ئۇيغۇرالرغا، بولۇپمۇ دىنىي ساھهگه قوشقان تۆھپىلىرى قىسقىچه تونۇشتۇرۇلدى.
 

12 – ماي: 
«دىپلومات» تورىدا «خىتاينىڭ <بىرلىكسهپ بۆلۈمى> چهتئهلدىكى گىراژدانلىرىنى قانداق خهتهرگه
ئۇچراتماقتا؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه خىتاينىڭ چهتئهلدىكى پۇقرالىرىنى ئۆزىنىڭ سىياسىي

غهرىزى ئۈچۈن ئىشقا سېلىۋاتقانلىقى بايان قىلىندى.
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13 – ماي:
«abc.net» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، تاجسىمان ۋىرۇس يامرىغاندىن بۇيان، ئاۋسترالىيهده (بۇ ۋابانى
تىزگىنلهشنى مهقسهت قىلغان) نازارهت قىلىش تهدبىرلىرىنىڭ كۈچىيىشى ھازىر ئاۋسترالىيهده ياشاۋاتقان
شهرقىي تۈركىستانلىق فاتىمه ئابدۇلغاففارغا شهرقىي تۈركىستاندا باشتىن كهچۈرگهن پهۋقۇلئادده ئېغىر
بۇرۇقتۇرمىچىلىقنى ئهسلىتىپ، ئۇنى تهشۋىشكه سالغان. ئۇ ئاۋسترالىيه كوچىلىرىدا ماڭغاندا يېنىدىن
ساقچى ماشىنىسى ئۆتسىمۇ يۈرىكىنىڭ دۈپۈلدهپ سوقۇپ كېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان. چهتئهلدىكى ئۇيغۇرالر
ئارىسىدىكى بۇ خىل روھىي ھالهتنى خېلىال ئومۇمىي دېيىشكه بولىدۇ، شۇنداقال بۇ خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستان خهلقى ئۈستىدىكى زۇلمىنىڭ قايسى دهرىجىگه يهتكهنلىكىنى چۈشىنىشتىمۇ خېلى زور

ئۆرنهكلىك قىممىتىگه ئىگه.
 

14 – ماي:
«CNN» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان زۇلۇم سىياسهتلىرىده
قولى بار خىتاي ئهمهلدارلىرىنى جازاالش قاتارلىق مهزمۇنالر كىرگۈزۈلگهن «ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى
قانۇن اليىھهسى»نى تولۇق ئاۋاز بىلهن ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزگهن. مهزكۇر قانۇن اليىھهسىدىكى شهرقىي
تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىده قولى بار خىتاي ئهمهلدارلىرىنى قاراتمىلىق
جازاالش، ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىدا ئۇيغۇر مهسىلىسىگه مهسئۇل مهخسۇس خادىم بهلگىلهش

قاتارلىق مهزمۇنالر ئاالھىده كۆزگه چېلىقىدۇ.
 

15 – ماي:
«چهتئهل سىياسىتى» تورىدا «ئامېرىكا شهرقىي تۈركىستان سهۋهبلىك خىتايغا ئېمبارگو يۈرگۈزهمدۇ؟»
ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده دېيىلىشىچه، گهرچه ئامېرىكادىكى ئىككىلى پاالتا «ئۇيغۇر
كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇن اليىھهسى»نى ماقۇللىغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ خىل اليىھهلهرنىڭ ئاخىرىدا
رهسمىي قانۇنغا ئايلىنىش - ئايلىنالماسلىقىدا ئامېرىكا پرىزدېنتى ناھايىتى چوڭ قارار قىلىش ھوقۇقىغا
ئىگه ئىكهن، ئهگهر پرىزدېنت بۇنى ئامېرىكانىڭ دۆلهت مهنپهئهتىگه زىيانلىق دهپ قارىسا، قارارنى ماقۇلالشنى

كېچىكتۈرهلهيدىكهن. 
 

18 – ماي:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى زىيارهتچى
پروگراممىسىغا قاتناشقاندىن كېيىن تۈرمىگه تاشالنغان ئۇيغۇرنىڭ ئىشىغا ئارىلىشىشنى چاقىرىق قىلدى»
ماۋزلۇق خهۋهر بهردى. خهۋهرده دېيىلىشىچه، ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى ئامېرىكا تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىقىنىڭ «خهلقئارا زىيارهتچى رهھبهرلهرنى تهربىيهلهش پروگراممىسى» غا قاتنىشىپ شهرقىي
تۈركىستانغا قايتقاندىن كېيىن تۇتۇلغان ئۇيغۇر كارخانىچى ئهكبهر ئهسئهتنىڭ ئىشىنى تاشالپ قويماسلىق، بۇ

ئىشقا ئارىلىشىش كېرهكلىكىنى تهكىتلىگهن.
   «reclaimthenet» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكا فىلورىدا شىتاتىدىكى 21 – دۆلهت مهجلىسى سايالم
رايونىنىڭ نامزاتى الۋرا لۇمېر چوڭ تىپتىكى تېخنىكا شىركهتلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك
ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى قىلمىشلىرى بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى بارلىقىنى نهزهردىن ساقىت قىلماسلىق

كېرهكلىكىنى تهكىتلىگهن.
 

20 – ماي:
«axios» تورىدا «خىتاينىڭ تۈركىيهدىكى ئۇيغۇرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلغانلىقى ئاشكارىالندى»
ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده ئاشكارىالنغان ھۆججهتكه كۆره، خىتاي ئهدلىيه مىنىستىرلىقى 2016 – 
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يىلى 5 – ئاينىڭ 27 – كۈنى تۈركىيه ئهدلىيه مىنىستىرلىقىغا ئهۋهتكهن ئىلتىماسىدا، تۈركىيهده ياشاۋاتقان
ئهنۋهر تۇردى ئىسىملىك بىرهيلهننى قولغا ئېلىپ، خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان. مهزكۇر
ئىلتىماستا يهنه ئهنۋهر تۇردى «شام ئىسالم دۆلىتىنى قولاليدىغان بىر تور بهت ياسىغان» دهپ ئهيىبلهنگهن.
شۇنداقال، تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ھۆججهتلىرىگه كۆره، تۈركىيه ئهدلىيه مىنىستىرلىقىمۇ 2017 – يىلى بۇ
ئىلتىماسنى قوبۇل قىلغان ۋه بۇ ھهقتىكى سوت تهرتىپلىرى باشالنغان. ئهنۋهر تۇردىنىڭ ئۆزىنىڭ دېيىشىچه،
تۈركىيه دائىرىلىرى ئۇنى كۆچمهنلهرنى قايتۇرۇۋېتىش مهركىزىگه 12 ئاي سوالپ قويغان ۋه يۇقىرىقىدهك بىر
تور بهت ياسىغان – ياسىمىغانلىقى توغرۇلۇق سوراق قىلغان ۋه بۇ جهرياندا ئۇنىڭ 2004 – يىلىدىكى ئوقۇش
پۈتتۈرۈش رهسىمىنىمۇ كۆرسهتكهن. ئهنۋهر تۇردىنىڭ دېيىشىچه، بۇ رهسىمنى چوقۇم خىتاي تهمىنلىگهن ئىكهن.

 
 
 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهييارلىدى
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ئامېرىكادىكى ئهڭ دهسلهپكى ئۇيغۇر
پائالىيهتچىلهرنىڭ  بىرى (1970-يىلالر)

ھاجى ئهھمهد ئاخۇن



ئۇيغۇرلۇق ئۇيغۇرچه كىيىنىش، ئۇيغۇرچه سهنئهت، ئۇيغۇرچه تاماق ئارقىلىق ئۇيغۇر بولۇپ كۆرۈنۈشال ئهمهس، بهلكى
ئۇ بىر روھتۇر. بۇ روھ مهۋجۇتال بولىدىكهن ئۇيغۇرنى ھېچكىم يوقىتالمايدۇ. بۇ روھنى ئۇيغۇر ئانىالر سهبىي بالىالرنىڭ

قهلبىگه ئهڭ ئاددىي ئهمما ئهڭ مۇھىم بولغان ئۇسۇلالر بىلهن سىڭدۈرمهكته. 
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