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كىرىش سۆز

ــى  ــلۈك كىتاپن ــۇ يۈرۈش ــانغان ب ــەن باش ــەن ۋە...« بىل »م
بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم 
ــر  ــۇقتىكى بى ــدا تۇمش ــۇ چاغ ــدى. ش ــان ئى ــە قىلغ ــداكارالر ھاۋال پى
ــاننى  ــى ۋە ئىنس ــى، تەبىئەتن ــەن دۇنيان ــرى بىل ــڭ ئوقۇتقۇچىلى مەكتەپنى
ــۆھبەتتە  ــدە س ــەندۈرۈش ھەققى ــداق چۈش ــدا قان ــا تىل ــا ئان بالىارغ
بولغــان ئىــدۇق. ئــۇالر مەكتەپلەرگــە ئــۆز ئالدىغــا دەرســلىك تەســىس 
قىلىشــقا ئىجــازەت بېرىلگــەن پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ھەپتىــدە ئىككــى 
ســائەت ئانــا تىلــدا ئۆتۈلىدىغــان بىــر يــۈرۈش دەرســلىك تۈزگۈزمەكچى 
بولۇشــتى. مــەن ئۇالرغــا بــۇ دەرســلىكنىڭ خىتــاي تەشــەببۇس قىلىدىغان 
ســاختا كوللىكتىۋىزىمنىــڭ ئەكســىچە ئۆزلۈكنــى تەكىتلەيدىغــان »مــەن« 
بىلــەن باشاشــنى ئېيتتىــم. باشــانغۇچقا »مــەن ۋە بەدىنىــم«، »مــەن 
ۋە ئائىلــەم، جەمەتىــم« دېگــەن ئىككــى كىتــاپ، تولۇقســىزغا »مــەن ۋە 
تارىخىــم«، »مــەن ۋە زېمىنىــم«، »مــەن ۋە ئېلىم-پــەن« دېگــەن ئۈچ 
ــەن ۋە  ــا«، »م ــي دۇني ــەن ۋە ئىاھى ــا »م ــۇق ئوتتۇرىغ ــاپ، تول كىت
سىياســى دۇنيــا« دېگــەن ئىككــى كىتــاب تەييارالنماقچــى بولــدى. بــۇ 
كىتاپارنــى تۈزۈشــتىكى مەقســەت پەرزەنتلىرىمىــز ئۆگىنىشــنى بەدىنىدىــن 
ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن، ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت، ئىلىــم-
پــەن ۋە توپراققــا كېڭەيتســۇن، ئاخىرىــدا ماددىــي ۋە ئىاھىــي دۇنيانــى 
ــۇن،  ــرەپ قالمىس ــەپ تەمتى ــدا تىن ــات يولى ــەپ ھاي ــەل ئىگىل مۇكەمم
تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا تېبابــەت، ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان 
ــىمچە  ــدى. بايقىش ــارەت ئى ــن ئىب ــۇن دېگەندى ــە ئالدانمىس ئىاھىيەتك
ــۈر  ــر ئۆم ــە بى ــاپ ئۆزىگ ــن باش ــىلىرىمىز كىچىكىدى ــزدە كىش ۋەتىنىمى
ــە  ــەنچىگە ئىگ ــي چۈش ــدە ئىلمى ــى ھەققى ــان بەدىن ــراھ بولىدىغ ھەم
بولمىغاچقــا بىــزدە داخــان، پىرخــۇن ۋە رىيــاكار تېۋىپــار بــازار تاپقــان 
ــەللىك،  ــەت، كېس ــى ئاپ ــي ۋە ئىجتىمائ ــىلىرىمىز تەبىئى ــدى، كىش ئى
قېرىلىــق ۋە ئۆلــۈم ھەققىــدە پەننــى ســاۋاتقا ئىگــە بولمىغاچقــا ھۆرمــەت 
ــىۋەت ۋە  ــارا مۇناس ــەت، خەلق ــز سىياس ــى. خەلقىمى ــدە ئۇلۇغلىناتت تۆرى
ــم  ــۈن دائى ــى ئۈچ ــك بواللمىغىن ــدە مەرىپەتلى ــپ ھەققى ــي تەرتى دۇنياۋى
ــا  ــى ئويۇنچۇقق ــى قوللىرىدىك ــىغا ياك ــا  قوللىغۇچىس ــڭ قۇلىغ زالىمارنى
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ــىزلىق،  ــىزلىق، مائارىپس ــى ھوقۇقس ــى. خەلقىمىزدىك ــپ قاالتت ئايلىنى
ــە  ــڭ ئەنئەنىگ ــلىقى، بېقىندىلىقنى ــڭ ئومۇماشماس ــكۈنلۈك، پەننى چۈش
ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان  ئاجىــز 
ھالىتىمىزگــە ئۆزگەرتىــش نادانلىققــا، خۇراپاتقــا جــەڭ ئېچىــش بولســا، 
بۇالرنــى كۆرمەســكە ســېلىش نادانلىققــا يــەم بولۇشــتىن ئىبــارەت ئىدى. 

شــۇ قېتىملىــق يىغىلىشــتا غەيرەتكــە كەلگــەن پىداكار ئۇســتازالرنىڭ 
تەشەببۇســى بىلــەن مــەن بىــر يــۈرۈش كىتاپنىــڭ اليىھەســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويــدۇم. كىتاپنــى تــۈزۈش ئىشــىغا ئــون يىلدىــن ئارتــۇق ئوقۇتقۇچىلىق 
ۋە ســىنىپ باشــقۇرۇش تەجرىبىســىگە ئىگــە دوســتۇم ئەخمــەت مەســئۇل 
ــىم  ــەن رەس ــى. م ــار پۈتت ــتتا كىتاپ ــى ئاۋغۇس ــدى. 2013-يىل بول
كىرگــۈزۈش، كۆنۈكمــە تەييــارالش، ئوقۇتقۇچىارغــا كۆرســەتمە تــۈزۈش 
قاتارلىــق ئىشــارنى قىلىدىغــان چاغــدا قاماققــا ئېلىندىــم. مــەن چىقىــپ 
تۇرۇشــۇمغا قەدىنــاس دوســتۇم تۇتۇلــۇپ كەتتــى. كىتــاپ مەنــدە قالدى. 

»مــەن...« دېگــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتاپنــى تۈزگەن دوســتۇم 
ھەقىقەتــەن ئەھمىيەتلىــك بىــر ئەمگــەك قىلغــان ئىكــەن. ئەينــى چاغــدا 
ــا  ــز ئۈچۈن ــى خەلقىمى ــدا ۋەتەندىك ــۇ چاغ ــز ش ــان پىانلىرىمى قىلغ
ــر  ــۇنداق بى ــدۇق. مۇش ــاج ئىكەن ــر ئىھتىي ــۇ زۆرۈر بى ــەس ھېلىم ئەم
يۈرۈشــلۈك كىتاپارنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى مۇســاپىرەتتە تېخىمــۇ 
چوڭقــۇر ھىــس قىلدىــم، ھەمــدە قاماقتــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىنــى 
ــى  ــم. ئۇيغۇرياردىك ــەت قىلدى ــنى نىي ــە ئاشۇرۇش ــە ئەمەلگ مۇھاجىرەتت
دوســتارنىڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن بــۇ بىر يــۈرۈش كىتــاپ روياپقــا چىقتى. 
ــم،  ــە ھازىرلىيالمدى ــۈن كۆنۈكم ــار ئۈچ ــۇ كىتاپ ــەن ب ــدەك م دېگىنمى
رەســىم كىرىشــتۈرەلمىدىم، دوســتۇم قاماقتــا بولغاچقــا كىتاپنــى تۈزۈشــتە 
ــەش  ــەت تەھرىرل ــم. پەق ــتە قىالمىدى ــى سۈرۈش ــان مەنبەلەرن قولانغ
جەريانىــدا بــەزى تولۇقاشــارنى قىلدىــم. ۋەتەندە شــارائىت چەكلىمىســى 
ــاپ  ــى يېڭى ــە ۋە ئاتالغۇالرن ــان ســۆز، جۈمل ــپ قالغ ــەۋەپلىك دېيىلى س

ــم. چىقتى
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1. دۇنيادىكى تەسىرى زور سىياسى ئىدېئولوگىيەلەر

ئىدېئولوگىيــە ideology (( ئىدىيــە، تەلىمات دېگەن مەنىدىكى 
كۈندىلىــك  ئاتىغــان.  دەپ  ئۈســتقۇرۇلما  ماركــس  بولــۇپ،  ســۆز 
ــەۋۋۇر،  ــە ــــ ئىدىيە،تەس ــان ئىدېئولوگىي ــىمىزدا دېيىلىۋاتق تۇرمۇش
ئىبــارەت.  سېستىمىالشتۇرۇلۇشــىدىن  قارىشــىنىڭ  قىممــەت 
ئىدېئولوگىيــە دۇنيــا قارىشــنىڭ مەنىــداش ســۆزى دەپمــۇ قارىلىــدۇ. 
ــى  ــىنىپ ياك ــۇم س ــە مەل ــىچە، ئىدېئولوگىي ــىزمنىڭ قارىش ماركس
پارتىيەنىــڭ مۇئەييــەن كۆزقــاراش، پىكىــر، ئۇقــۇم، ئىدىيەلىرىنىــڭ 
ســەنئەت  پەلســەپە،  قــاراش،  كــۆز  سىياســى  سىستېمىســىدۇر. 

دىنالرنىــڭ ھەممىســى ئىدېئولوگىيەنىــڭ شــەكلىدۇر.

ئىدېئولوگىيــە دېگــەن ســۆزنىڭ مەنىســى دائىــم مۇنازىــرە 
قېلىنىدىغــان، بىرىلگــەن تەبىرىمــۇ كــۆپ خىــل بولغــان، ھەربىــر تەبىــر 
رەددىيەگــە ئۇچرايدىغــان ۋە بــەس - مۇنازىــرە قوزغايدىغــان ئۇقۇمــدۇر. 
ــىپ  ــپ، پاسس ــڭ ئاكتى ــى جەمئىيەتنى ــە ھازىرق ــە ئىدېئولوگىي ئەمەلىيەتت
ــىيونار  ــدە، سىياس ــمۇ دېگەن ــۇ - ئەمەس ــەرەپ ئاالھىدىلىكىم ــى بىت ياك

ــوق.  ــى ي ــقا كەلگىن ــاق قاراش ئورت

ئىجتىمائــى پەن نۇقتىســىدىن ئېيتقانــدا، ئىدېئولوگىيە ئازدۇر 
ــۇپ،  ــە بول ــۈرۈش ئىدىي ــر ي ــە بى ــۇر ئىچكــى بىرلىككــە ئىگ - كۆپت
ــش  ــداش، تۈزىتى ــى قوغ ــۇت ھوقۇقن ــى مەۋج ــىتى ــــ ھازىرق مەقس
ياكــى ئاغــدۇرۇپ تاشــالش بىلــەن مۇناســىۋەتلىك سىســتېمىدۇر. ئــۇ 
تەشــكىللىك سىياســى ھەرىكــەت بىلــەن تەمىنلەشــنىڭ ئاساســى. 

چۈنكــى بارلىــق ئىدېئولوگىيــە: 
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1. ھەمىشــە دۇنيــا قــاراش شــەكلى بىلــەن مەۋجــۇت تەرتىپنــى 
چۈشەندۈرىدۇ.

 2. غايىــۋى ئەندىــزە ۋە گــۈزەل جەمئىيــەت تەســەۋۋۇرى بىلــەن 
تەمىنلەيدۇ. 

3. سىياســى ئۆزگىرىــش نېمــە ئۈچــۈن پەيــدا بولىــدۇ؟ ھەمــدە 
قانــداق يــۈز بېرىشــى كېــرەك؟ دېگەننــى تەســۋىرلەيدۇ. 

نۇرغــۇن  ئىدېئولوگىيەنىــڭ  تۈرلىــرى:  ئىدېئولوگىيەنىــڭ 
ــى،  ــار، مەســىلەن : سىياســى، ئىجتىمائ ــرى ب ئوخشــىمىغان تۈرلى

ئىلىــم، ئەخــالق ئىدېئولوگىيەســى قاتارلىقــالر.

ــز سىياســى  ــۇ دەرســتە تونۇشــتۇرماقچى بولغىنىمى ــڭ ب بىزنى
ــدە بىــز دۇنيــادا تەســىرى زور بولغــان بىــر  ئىدېئولوگىيــەدۇر. تۆۋەن

ــز. ــەن تونۇشــۇپ چىقىمى ــەر بىل قىســىم ئىدېئولوگىيەل
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ماركسىزم

ماركســىزم تارىخنــى ماتېرىيالىــزم ۋە دىئالېكتىــكا بىلــەن 
ئاساســىدا  قىلىــش  تەنقىــد  كاپىتالىزمنــى  چۈشــەندۈرىدىغان، 
ــا  ــى دۇني ــى ۋە ئىجتىمائ ــادى، سىياس ــان ئىقتىس ــي قىلغ تەرەققى
ــك  ــمى دىئالېكتى ــي قىس ــۈچ تەركىبى ــىزمنىڭ ئ ــتۇر. ماركس قاراش
ماتېرىيالىــزم ۋە تارىخــى ماتېرىيالىــزم، سىياســى- ئىقتىســاد، 
ئوتتــۇرا  19-ئەســىرنىڭ  ئىبــارەت.  سوتســىيالىزمدىن  ئىلمىــي 
ۋە كېيىنكــى مەزگىللىرىــدە كارل. ماركــس بىلــەن فىرىدرىــخ.
تــۈزۈپ  قۇرۇلمىســىنى  نەزەرىيىــۋى  ماركســىزمنىڭ  ئىنگلىــس 
چىقتــى. ماركســىزمنى ئاســاس ياكــى مېتودولوگىيــە قىلىــپ، 
ــدا  ــەر پەي ــى ھەرىكەتل ــەپە ۋە ئىجتىمائ ــادىى پەلس ــى ئىقتس ھازىرق
قىلغــان زور ۋە كــەڭ تەســىرىنى يېزىــپ چىققان.بــۇ نەزەرىيــە ئۆزىگــە 
ــەپە ۋە  ــلىق، پەلس ــاد، جەمئىيەتشۇناس ــىيى ئىقتىس ــاس سىياس خ
ئىنقىــالب ئىدېئولوگىيەســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغان. ماركســىزمنىڭ 
ــوق.  ــا ي ــەن ئېنىقلىم ــە كەلگ ــبەتەن بىرلىكك ــىگە نىس نەزەرىيەس
چۈنكــى بــۇ نەزەرىيــە نۇرغۇنلىغــان ســاھە ۋە ماتېرىيالــالردا ئەكىــس 
ئېتىــپ كــۆپ مەنبەلىــك تەرەققىــي قىلغــان، ئۆزئــارا زىددىيەتلىــك 
ــەۋەبچى  ــا كېلىشــىگە س ــڭ مەيدانغ ــۇ قارشــى نەزەرىيەلەرنى ۋە قارىم

ــان. بولغ

تەرەققىياتىنــى، ماتېرىيالىزملىــق  ماركســىزم جەمئىيــەت 
مەيدانىــدا تــۇرۇپ كۆزىتىــدۇ. ئىنســانىيەت جەمئىيىتــى ئىقتىســادقا 
ئىقتىســادىى  شــەكىللىنىدۇ.  ئاساســىدا  ياشــاش  تايىنىــپ 
تەشــكىالتنىڭ قۇرۇلمىســى ۋە ئىشــلەپچىقىرىش شەكلى ئادەم بىلەن 
ئــادەم ئوتتۇرىســىدىكى ئىجتىمائــى، سىياســى، قانۇنــى ۋە ئەخالقــى 
مۇناســىۋەتلەرنىڭ تــۈپ مەنبەســى دەپ قارايــدۇ. بــۇ ئىجتىمائــى 
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مۇناســىۋەتلەر ماركــس ئېيتقــان ئۈســتقۇرۇلمىنى شــەكىللەندۈرىدۇ. 
ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلىنىڭ تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ، بــەزى 
ــدە  ــىدۇ. ھەم ــىۋەت ئۈنۈمسىزلىش ــكىالت ۋە مۇناس ــى تەش ئىجتىمائ
ــۇش  ــل توقۇن ــۇ خى ــەن توقۇنۇشــىدۇ، ب ــەت بىل ــادى پائالىي ئىقتىس
ســىنىپىي كۈرەشــكە تەرەققىــي قىلىــدۇ. ماركســىزمنىڭ تەھلىلىگە 
ئاساســالنغاندا، پىرۇلتارىيــات ئەمگىكى باشــقۇرغان يۇقىرى ئۈنۈملۈك 
ئىشــلەپچىقىرىش  ئۇســۇلى،  ئىشــلەپچىقىرىش  ماشىنىالشــقان 
جەريانىــدا ئىشــلەپچىقىرىش قوراللىرىنــى ئىگىلىگــەن ئــاز ســاندىكى 
ــلەپچىقىرىدۇ ۋە  ــۇالت ئىش ــۇمچە مەھس ــۈن قوش ــتالر ئۈچ كاپىتالىس
ئېكسپالتىســىيە  خىــل  بــۇ  ئايلىنىــدۇ،  قىممەتكــە  قوشــۇمچە 
مۇناســىۋىتى تەرەققىــي قىلىــپ تۈپكــى زىدىيەتكــە ئايلىنىــدۇ. 
ئىجتىمائــى  ئەگىشــىپ،  قىلىشــىغا  تەرەققىــي  زىددىيەتنىــڭ 
سوتســىيالىزمنىڭ  ماركســىزم  پارتاليــدۇ.  مۇقــەررەر  ئىنقىــالب 
ئىنقىــالپ جەريانىــدا پەيــدا بولىدىغانلىقــى ھەمــدە ئىشــلەپچىقىرىش 
قوراللىرىنىــڭ كوللېكتىپنىــڭ قولىغــا قايتىــپ كېلىدىغانلىقىنى، 
پايدىنىــڭ ھەربىــر كىشــىنىڭ ئەمەلىــي ئەمگىكىگــە ئاساســەن 
تەقســىم قېلىنىدىغانلىقىنــى، شــۇنداقال يەنــە ئىشلەپچىقىرىشــنىڭ 
ئېھتىياجغــا ئاساســەن پايدىنى نىشــان قىلمــاي، پىالنالۋاتقانلىقىنى 
ئالدىــن ئوتتۇرىغــا قويغــان. ماركــس سوتســىيالىزمدىن كېيىــن 
ھەركىــم  جەمئىيىتىــدە  كوممۇنىــزم  تۇغۇلىــدۇ،  كوممۇنىــزم 
قابىلىيىتىگــە يارىشــا ئىشــلەپ، ئېھتىياجىغــا ئاساســەن ئالىدىغــان 
ئىشــلەپچىقىرىش شــەكلى ئورنىتىلىــدۇ، سىنىپســىز، چېگراســىز، 
پۇلســىز، خۇسۇســىي مۈلۈكســىز جەمئىيــەت بارلىققــا كېلىــدۇ، دەپ 
ــي  ــە تەرەققى ــاق ۋە مەزھەپلەرگ ــۇن تارم ــان. ماركىســىزم نۇرغ قارىغ
ــىك  ــەر كىالسس ــەكىلدە مەزھەپل ــان ش ــاش بولمىغ ــان. ئوخش قىلغ
ــدۇ  ماركســىزمنىڭ نۇقتىئىنەزىرىنــى ئوخشــاش بولمىغــان ئىزاھالي
ۋە تەكىتلەيــدۇ. بەزىــدە غەيرىــي ماركىســىزملىق ئۇقۇمالرنىمــۇ 
ئارالشــتۇرىۋېتىدۇ، شــۇڭا بــۇ نەزەرىيــەۋى ئۇســۇل جەھەتتىكــى پــەرق 
نۇرغۇن ماركىســىزملىق مەزھەپلەرنىڭ كاپىتالىســتىك ئىقتىســادنى 
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تەنقىــد قىلىــش پوزىتسىيەســى بىــردەك بولغاندىــن باشــقا ئېنىــق 
شــۇڭا  يــوق.  ئۇســۇلى  تەتقىقــات  ۋە  قۇرۇلمىســى  نەزەرىيــەۋى 
ماركســىزمدىن شــاخالنغان نۇرغۇنلىغــان سىياســى پەلســەپىلەرنىڭ، 
ــاش  ــە ئوخش ــى ھەمىش ــان ئىستراتېگىيەس ــىيالىزمدا قولالنغ سوتس

ــەس.  ئەم
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كونسېرۋاتىزم )مۇھاپىزىكارلىق(

بولغان»كونســېرۋاتېزم«  پوزىتســىيە  سىياســى  خىــل  بىــر 
)مۇھاپىزىكارلىق(نــى ســاقالپ قېلىــش ئىســتىكى، دەپ تەبىرلــەش 
مۇمكىــن، ھەمــدە ئۆزگىرىشــكە قارشــى تۇرۇش ياكى ھېــچ بولمىغاندا 
ــكە  ــە ئۆزگىرىش ــتۇر. گەرچ ــىيە تۇتۇش ــى پوزىتس ــكە گۇمان ئۆزگىرىش
قارشــى تــۇرۇش ئىســتىكى »كونســېرۋاتىزم«)مۇھاپىزىكارلىق( نىــڭ 
ئىزچىــل تەكرارلىنىدىغــان مېلودىيەســى بولســىمۇ، ئەممــا ھەقىقــى 
ئىدېئولوگىيــە ھېســابلىنىدىغان »كونســېرۋاتىزم« دۈشــمەنلەرچە 
بولســا  چىقىدىغىنــى  پەرقلەنــدۈرۈپ  ئەقىدىلەردىــن  سىياســى 
كىشــىلەر بۇخىــل مەيداننــى ياقىاليدىغــان ئاالھىــدە ئۇســۇلدۇر. 
ــان  ــە، ئىنس ــى : ئەنئەن ــۇق تېمىس ــڭ يادرول »مۇھاپىزىكارلىق«نى
تەبىئىتــى مۇكەممــەل ئەمەســلىك، ئورگانىــك جەمئىيــەت، مەرتىــۋە 

ــى. ــۈك ھوقۇق ۋە مۈل

»كونســېرۋاتىزم«نىڭ نۇقتىنەزىرىدىــن قارىغانــدا، ئەنئەنىنىــڭ 
ئىنــكاس قىلىدىغىنــى بۇرۇنقــى ئەقىل-پاراســەتنىڭ جۇغالنمىســى 
ــۇر.  ــۈزۈم ۋە ئەمەلىيەتت ــۇزاق ســىناقالردىن ئۆتكــەن « ت ــدە »ئ ھەم
بۈگۈنكىلــەر ۋە ئەۋالدالرنىــڭ مەنپەئىتىنــى ئويالشــقاندا، بــۇ ئەنئەنــە 
ئىنســان  مۇھاپىزىكارلىقنىــڭ  كېــرەك.  ئېرىشىشــى  قوغداشــقا 
تەبىئىتىگــە قارىتــا ئــاز دېگەنــدە مۇنــداق ئــۈچ پاسســىپ كــۆز 
قارىشــى بــار: 1- ئادەمنىــڭ ئىقتىــدارى چەكلىك، تايىنىشــچانلىقى 

ــۇق؛ ــك قوغلىشــىدىغان مەخل ــۈك، بىخەتەرلى ــى كۈچل ناھايىت

ھەمىشــە  ئىشەنچســىز،  جەھەتتــە  ئەخــالق  ئــادەم   -2
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ھوقۇققــا  ھەمــدە  نەپســانىيەتچىلىك،  شەخســىيەتچىلىك، 
تۇرىــدۇ.  ئۇچــراپ  زەھەرلىشــىگە  تەلپۈنۈشــنىڭ 

چەكســىز  دۇنيانىــڭ  ئەقىللىقلىقــى  3-ئىنســاننىڭ 
مۇرەككەپچانلىقىغــا تاقابىــل تۇرۇشــقا قۇربــى يەتمەيــدۇ، شــۇڭا 
مۇھاپىزىــكارالر پىراگماتېزىمغــا ئىشــىنىدۇ. ئــۇالر ئــۆز ئېتىقادىنــى 
دەپ  پوزىتسىيەســى«  »ئادەمنىــڭ  ياكــى  »ئىدېئولوگىيــە« 

ئامــراق. تەسۋىرلەشــكە 

ئورگانىــك  بىــر  مۇھاپىزىكارلىقنىــڭ »جەمئىيــەت چوقــۇم 
گــەۋدە دەپ قارىلىشــى كېــرەك« دېگــەن ئەقىدىســى، ھەرخىــل 
تــۈزۈم ۋە قىممــەت قــاراش تەبىئىــي ئېھتىياجنــى ئاســاس قىلىــپ 
ــداش ۋە  ــا« قوغ ــى قۇرۇلم ــز »ئىجتىمائ ــدۇ، شــۇڭا ئاجى ــدا بولى پەي
ســاقالپ قېلىشــقا ئېرىشىشــى كېــرەك، دېگەندىــن دېــرەك بېرىــدۇ. 
مۇھاپىزىكارلىق مەرتىۋىنى ئىجتىمائى ئۇيۇشۇشــنىڭ ئاساســى، دەپ 
قارايــدۇ. مەرتىــۋە ئىنســانالرغا ئۆزىنىــڭ كىملىكىنــى، نېمــە ئىــش 
ــتىن،  ــال قالماس ــى بىلدۈرۈپ ــد قىلىدۇرىدىغانلىقىن قىلىشــنى ئۈمى
بەلكــى بارلىــق ئىجتىمائــى تۈزۈمنىــڭ دەرىجــە خاراكتېرىنــى ئەكىس 

ــدۇ.  ــدۇ، دەپ قاراي ئەتتۈرى

مۇھاپىزىكارلىــق مۈلــۈك ھوقۇقىنــى مۇھىــم بىلىــدۇ. چۈنكــى 
ــدە  ــتۈرىدۇ، ھەم ــە ئېرىش ــاننى بىخەتەرلىكك ــى ئىنس ــۈك ھوقۇق مۈل
ــدۇ،  ــە قىلى ــتەقىللىققا ئىگ ــك مۇس ــن بەلگىلى ــەت تەرەپتى ھۆكۈم
ــى  ــقىالرنىڭ مۈلكىن ــى ۋە باش ــىلەرنى قانۇنن ــە كىش ــۇنداقال يەن ش

ــدۇ. ــدۇ، دەپ قاراي ــقا رىغبەتلەندۈرى ــەت قىلىش ھۆرم

ھۆكۈمەتسىزلىك )ئانارخىزم(

ھەرخىــل  ـــــ  ئىتىقــادى  يادرولــۇق  ھۆكۈمەتســىزلىكنىڭ 
شــەكىلدىكى سىياســى، مەرتىــۋە )بولۇپمــۇ دۆلــەت شــەكلىدىكى 
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زۆرۈرىيىتــى  ۋە  رەزىــل  ھەممىســىنى  قاتارلىقالرنىــڭ  مەرتىــۋە( 
يــوق،دەپ تەبىرلەيدىغــان ئىدېئولوگىيــەدۇر. ھۆكۈمەتســىزلەر دۆلــەت 
رەزىــل دەپ قارايــدۇ، چۈنكــى دۆلــەت ھوقۇقدار، مەجبــۇرالش كۈچى ۋە 
زورلــۇق كۈچــى بولغــان مەرتىــۋە بولــۇپ، ئەركىنلىــك ۋە باراۋەرلىــك 
پىرىنســىپىغا تاجــاۋۇز قىلىــدۇ ھەمــدە چەكلىمىگــە ئۇچرىماســلىقى 
ــۇ  ــدۇ، ب كېــرەك بولغــان ئەركىنلىككــە تاجــاۋۇز قىلىــدۇ، دەپ قاراي
ھۆكۈمەتســىزلەرنىڭ يادرولــۇق قىممىتىــدۇر. دۆلــەت ۋە ئۇنىــڭ 
ــۇن ئورگانلىرىنىــڭ ھەممىســى  ــەت ۋە قان ــان ھۆكۈم شــېرىكى بولغ
چىرىــك ۋە چۈشــكۈن، شــۇڭا كۆزدىــن يوقىلىشــى كېــرەك. “دۆلــەت 
زۆرۈرىيەتســىز” ئېتىقادى ھۆكۈمەتســىزلەر ئۈچــۈن ئىنتايىن مۇھىم. 
ھۆكۈمەتســىزلەر شــۇنىڭ ئۈچــۈن سىياســىينى كېــرەك قىلمايدۇكى: 
ۋە  تەرتىپــى  “تەبىئــەت”  ئۈمىدىنــى  بولغــان  تەرتىپكــە  ئــۇالر 
تەبئىــي، ئىجتىمائــى ئىناقلىقتىــن كۈتىــدۇ. قىسقىســى، ئىنســانى 
ــاق،  ــپ ئېيتس ــە قىلى ــدۇ. مۇنداقچ ــاس قىلى ــى ئاس ئۈمىدۋارلىقن
ئۇســۇل  قىلىدىغــان  ھــەل  مەسىلىســىنى  تەرتىــپ  ھۆكۈمــەت 
ئەمــەس، ئەكســىچە تەرتىــپ مەسىلىســىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغۇچــى 

ــدۇ.  ــەۋەبتۇر، دەپ قاراي س
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فېمىنىزم

يۇقىــرى  ئورنىنــى  ئىجتىمائــى  ئايالالرنىــڭ  فېمىنىــزم 
ئىدېئولوگىيــەدۇر.  قىلغــان  خاھىــش  سىياســى  كۆتۈرۈشــنى 
فېمىنىزمچىــالر سىياســى مۇناســىۋەت جىنىــس بىلــەن ئاالقىــدار، 
كــۆپ قىســىم جەمئىيەتتــە ئەرلــەر ئــەڭ ئالى ھوقۇقنــى ئىگىلىگەن، 
گەۋدىلىــك  قاراشــنى  دېگــەن  بويســۇنغۇچى،  پەقــەت  ئايالــالر 
تەكىتلەيــدۇ. شــۇڭا فېمىنىــزم مۇنــداق ئىككــى ئاساســى ئۇقۇمنــى 

ئاالھىدىلىــك قىلىــدۇ: 

1-ئايالــالر بىلــەن ئەرلــەر جىنىس پەرقــى تۈپەيلىدىن تەڭســىز 
مۇئامىلىگــە ئۇچرايدۇ؛ 

كېــرەك.  ئاغدۇرۇلۇشــى  مۇئامىلــە  تەڭســىز  خىــل  2-بــۇ 
باراۋەرلىكىنــى  گەرچــە كــۆپ قىســىم فېمىنىزمچىــالر جىنــس 
ــى  ــق فېمىنىزمن ــانى ئارقىلى ــۇ نىش ــراق ب ــە قىلســىمۇ، بى ھىماي
تــەس.  ساقلىنىشــى  خاتالىقتىــن  مەۋجــۇت  تەبىرلىگەنــدە، 
چۈنكــى بىــر قىســىم فېمىنىزىمچىــالر جىنســى  ئەركىنلىــك 
ــرى  ــنى ئىلگى ــدۈرۈپ قاراش ــى پەرقلەن ــس باراۋەرلىكىن ــەن جىن بىل
ــۇش  ــاش بول ــەر ئوخش ــەن ئەرل ــالر بىل ــى ئايال ــۈرىدۇ. كېيىنكىس س
كېــرەك، دېگــەن قاراشــتىن دېــرەك بېرىــدۇ. فېمىنىزىمچىــالر 
ــۇق تۈزۈمــى”،  ــۇم “ئاتىلىــق ھوق ــۇق ئۇق تەھلىــل قىلغــان يادرول
ئــۇالر كىشــىلەرنىڭ دىققىتىنــى ئايالــالر ئۇچراۋاتقــان زۇلــۇم ۋە 
ئېزىلىــش بىــر گەۋدىلىكلىكىگــە يۆتكەيــدۇ. ئەممــا بــۇ خىــل بىــر 
ــە شــۇنى كۆرســەتتىكى، جىنىســنىڭ  گەۋدىلىكلىــك ئەكســىچە يەن
سىياســىيدىكى مۇھىملىقــى: جىنىــس ئــەر- ئايال ئوتتۇرىســىدىكى 
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ــان  ــەت تاڭغ ــى جەمئىي ــتىن، بەلك ــەرق بولماس ــك پ فىلولوگىيەلى
خىــل  بىــر  “جىنىــس”  فېمىنىزمچىــالر،  نۇرغــۇن  ئۇقۇمــدۇر. 
سىياســى ئىنشــائات، ئــۇ ئادەتتــە “ئايــال زاتــى” بىلــەن “ئــەر زاتــى” 
نىــڭ قىلمىشــى ۋە جەمئىيەتتىكــى رولىنــى ئاســاس قىلىدۇ،دېگەن 

ــدۇ.  ــان، دەپ قاراي ــتىگە قۇرۇلغ ــڭ ئۈس ــا گەپنى كون
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ئېكولوگىيىزم

تەبىئــەت  ئاالھىدىلىكــى:  يادرولــۇق  ئېكولوگىيزىمنىــڭ 
دۇنياســى بىــر زەنجىرســىمان گــەۋدە، ئــۇ ئىنســانالر، جانلىقــالر 
ۋە جانســىزالر دۇنياســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. “ئېكولوگىيــە 
ـــ جانلىقالرنىــڭ “ماكان”نى ياكــى “جەمگاھ”نى  ئىلمى”)ماكاننامــە(ـ 
ماكاندىكــى  بىــر  مەلــۇم  يەنــە،  شــۇنداقال  قىلىــدۇ.  تەتقىــق 
جانلىقــالر بىلــەن ئۇالرنىــڭ ياشــاش مۇھىتــى ئوتتۇرىســىدىكى 
ــەن  ــم بىل ــەن.  ئېكولوگىيزى ــان پ ــق قىلىدىغ ــىۋەتنى تەتقى مۇناس
ــس  ــك كىرىزى ــزم ئېكولوگىيەلى ــىمايدۇ. مۇھىتى ــزم ئوخش مۇھىتى
ئوتتۇرىغــا قويغــان مۇھىتقــا ئىللىــق، ياخشــى، مۇئامىلــە قىلىــش 
ئۇســۇلىغا قارىتىلغــان، بىــراق ئــۇ تەبىئــەت دۇنياســى ھەققىدىكــى 
ــۆپ  ــۇ ك ــۇڭا ئ ــدۇ. ش ــن گۇمانالنماي ــن تۈپتى ــۋى پەرەزلەردى ئەنئەنى
پائالىيىتىنى،بىــر  گۇرۇھلىرىنىــڭ  بېســىمى  مۇھىــت  قىســىم 
ــى  ــدان ۋە تۇتۇمالرن ــان مەي ــە قوللىنىدىغ ــى پارتىي ــۈرۈش سىياس ي
ــۇپ،  ــىچە بول ــڭ ئەكس ــم بۇنى ــدۇ. ئېكولوگىيزى ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ئ
ئېكولوگىيزىــم ئەســلىدىنال بىــر خىــل ئىدېئولوگىيــە. چۈنكــى 
ئــۇ ئىكولوگىيەنــى مەركــەز قىلىــش ياكــى جانلىقالرنــى مەركــەز 
قىلىــش كــۆز قارىشــىنى قوبــۇل قىلغــان، تەبىئــەت ياكــى يۇلتۇزنــى 
ــا  ــانالر ئوتتۇرىغ ــتىكى ئىنس ــان، ئۆتمۈش ــا قويىدىغ ــتۈن ئورۇنغ ئۈس
قويغــان ئالــەم مەركــەز تەلىماتــى ياكــى ئىنســان مەركــەز تەلىماتىغــا 
ئوخشــىمايدىغان ئومۇمىــي ئىدېئولوگىيــەدۇر. ئېكولوگىيزىــم ئادەتتە 
ئىككىگــە بۆلىنىــدۇ: “تېــرەن ئىكولوگىيزىــم” پۈتۈنلــەي ئىنســانالر 
ــىدىن  ــەت دۇنياس ــى تەبىئ ــالر ياك ــقا جانلىق ــن باش ــۇم مەنىدى مەل
دەيدىغــان  موھىــم،  تېخىمــۇ  قالتىــس،  تېخىمــۇ  ئەســلىدىنال 
ــز  ــدۇ. “تېيى ــكار قىلى ــنى ئىن ــۆز قاراش ــىز ك ــداق ئېنىقس ھەرقان
ئېكولوگىيزىــم” ئېكولوگىيەنىــڭ ســاۋىقىنى قوبــۇل قىلىــش بىلــەن 
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ــىماتى  ــەت تەقس ــى ۋە مۇالزىم ــاننىڭ ئېھتىياج ــە ئىنس ــە، يەن بىلل
دائىرىســىدە چەكلىنىــدۇ. مۇنداقچــە ئېيتســاق بىزگــە شــۇنى دەپ 
بىرىدۇكــى: ئەگــەر تەبىئــەت دۇنياســىنى ئاسىرىســاق ۋە قوغدىســاق، 
تەبىئــەت دۇنياســىمۇ جاۋابــەن ئىنســانالرنىڭ ياشىشــىنى قامدايــدۇ.
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فاشىزم

فاشــىزم بىــر خىــل يېڭــى ئىدېئولوگىيــەدۇر. ئۇنىــڭ يادرولۇق 
ئىتتىپاقالشــتۇرۇش”  كۈچلىرىنــى  “ئىشــلەپچىقىرىش  تېمىســى 
ئېتىقادىــدا ئەكىــس ئەتكــەن “ئورگانىــك بىرلەشــتۈرۈلگەن مىللىــي 
مەنىســىدىن  ئەســلى  شــەخس  ئــۇ  ئۇقۇمــدۇر.  گــەۋدە”  ئورتــاق 
ئېيتقانــدا ھېچنېمــە ئەمــەس؛ شەخســنىڭ ســاالھىيىتى پۈتۈنلــەي 
ئورتــاق گــەۋدە ياكــى ئىجتىمائــى تــوپ ئىچىــدە بولۇشــى كېــرەك. 
ــادەم شــۇنداق  ــۇ يېڭــى ئ ــادەم”، ب فاشــىزمنىڭ غايىســى “يېڭــى ئ
ئۆزىنــى  ۋە  تۇيغۇســىغا  شــەرەپ  مەســئۇلىيەتچان،   : ئىنســانكى 
ــۆز مىللىتــى ياكــى  ــان ئ ــا ئىگــە، ھــەر زام ــان قىلىــش روھىغ قۇرب
ــار  ــقا تەيي ــان قىلىش ــى قۇرب ــۈن جېنىن ــەرىپى ئۈچ ــڭ ش ئېرىقىنى
تۇرىدىغــان ھەمــدە ئالىــي رەھبەرگــە شەرتســىز ســادىق بولىدىغــان 

ــدۇر. قەھرىمان

ئىنقىالبىدىــن  فرانســىيە  ــــ  فاشــىزم  جەھەتتــە  نۇرغــۇن 
ــەت  ــى ۋە قىمم ــى ئىدىيەس ــەرب سىياس ــەكىللەنگەن غ ــن ش كېيى
فاشىســتلىرىنىڭ  ئىتالىيــە  قىلغــان،  ئاســىيلىق  قارىشــىغا 
دەپ  ئۆلــدى”،  “1789-يىلــى  ئېيتقانــدا،  بىلــەن  شــۇئارى 
قارايدىغــان ئىدېئولوگىيــەدۇر. فاشــىزم كــۆرەش، داھىــي، ھوقــۇق، 
قەھرىمانلىــق ۋە ئــۇرۇش قاتارلىــق نــام بىلــەن، ئاقىالنىلىــك، 
ــى  ــق قىممەتلەرن ــك قاتارلى ــك، باراۋەرلى ــا بېســىش، ئەركىنلى ئالغ
ــدا  ــپ ئېيتقان ــن ئېلى ــۇ مەنىدى ــدۇرۇپ تاشــلىغان. ب ــەي ئاغ پۈتۈنل
فاشــىزم “تەتــۈر خاراكتېر”گــە ئىگــە بولــۇپ، زور دەرىجىــدە ئــۇ 
ــۇ  ــدۇ: ئ ــەن خارەكتېرلەشــكە بولى ــان نەرســىلەر بىل قارشــى تۇرىدىغ
ئەقلىيلىككــە قارشــى، ئەركىنلىككــە قارشــى، مۇھاپىزەتچىلىككــە 
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قارشــى، كاپىتالىزمغا قارشــى، كاپىتالىســتالرغا قارشــى، كوممۇنىزم 
قاتارلىقالرغــا قارشــى.

قــەدەر  بىــر  ئەنئەنىســىنىڭ  سىياســى  غــەرب  فاشــىزم 
سىياســى  غــەرب  ئــۇ  قىلىــدۇ،  ۋەكىللىــك  تەرىپىگــە  قاراڭغــۇ 
يــوق،  كەچكىنــى  ۋاز  قىممىتىدىــن  يادرولــۇق  ئىدىيىســىنىڭ 
بەلكــى ئۇالرنىــڭ شــەكلىنى ئۆزگەرتكــەن. فاشىســتالرغا نىســبەتەن 
ئېيتقانــدا، ئەركىنلىــك پۈتۈنلــەي بويسۇنۇشــتىن، دېمۇكراتىيــە 
كــۆرەش  ئۈزلۈكســىز  بېســىش  ئالغــا  ھاكىممۇتلەقلىكتىــن، 
قىلىشــتىن، ئىجــاد قىلىــش بىلــەن گۇمــران قىلىــش بىــر گــەۋدە 

بېرىــدۇ. دېــرەك  ئىكەنلىكىدىــن 
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لىبېرالىزم

لىبېرالىــزم شەخســنىڭ ئېتىقــادى ۋە شەخســنىڭ مەنپەتىنــى 
قاندۇرۇشــنى ياكــى شەخســنىڭ مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــىنى ئەمەلگە 
ئاشــۇرىدىغان جەمئىيــەت قــۇرۇش ئېتىقادىنى ئاساســى تېمــا قىلغان 
ــچىلىك،  ــەت: شەخس ــۇق قىمم ــەدۇر. يادرول ــى ئىدېئولوگىي سىياس

ئاقىالنىلىــك، ئەركىنلىــك، ئادالــەت ۋە كــەڭ قورســاقلىق.

لىبېرالىــزم ــــ ئىنســان نېگىزىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، بىــر 
ئەقلىيلىققــا ئىگــە يەككىلىكتــۇر. بــۇ مەنىدىــن ئېيتقانــدا، ھەربىــر 
ئــادەم ئــەڭ زور چەكتىكــى ئەركىنلىكتىــن بەھرىمــەن بولۇشــى 
سىغىشــىدىغان  ئەركىنلىكــى  ئادەملەرنىــڭ  بارلىــق  كېــرەك، 
ئەركىنلىكتــۇر. گەرچە لىبېرالىســتالر ھەممە ئادەم “تۇغۇلىشــىدىنال 
بــاراۋەر”، ھەممــە ئــادەم بــاراۋەر ئەخــالق قىممىتىگــە ئىگــە، شــەكىل 
بولۇشــى  بەھرىمــەن  تــەڭ  ۋە  بــاراۋەر  پۇرســەتتىن  جەھەتتىكــى 
كېــرەك، دەپ قارىســىمۇ ،بىــراق ئــۇالر يەنــە شەخســنىڭ پاراســىتى 
ھەققــە  مۇناســىپ  قىلىــپ  ئاســاس  ئىرادىســىنى  خىزمــەت  ۋە 
ــدە  ــدۇ. ھەم ــۈك تەكىتلەي ــى ئومۇميۈزل ــرەك دېگەنن ــى كې ئېرىشىش
شــۇنىڭ ئۈچــۈن  لىبېرالىزملىــق جەمئىيەت،كــۆپ خىللىشــىش ۋە 

ــان.  ــك قىلغ ــى ئاالھىدىلى ــۆپ مەنبەچىلىكن ك
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ئىرقچىلىق

بىــر  مۇنــداق  ئىرقچىلىــق  ئېيتقانــدا،  مەنىدىــن  كــەڭ 
يەكۈننىــڭ  ئىجتىمائــى  ۋە  سىياســى  ئــۇ  ئېتىقادتــۇر،  خىــل 
ئاساســەن  پەرققــە  بىئولوگىيەلىــك  “ئىنســانىيەت،  ھەممىســى 
ــن  ــەن ئىدىيەدى ــرەك” دېگ ــى كې ــا ئايرىلىش ــان ئىرقالرغ نۇرغۇنلىغ
يەكۈنلــەپ چىقىرىلغانلىقىغــا ئىشــىنىدۇ. كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتۇكــى، 
ــى،  ــل: بىرىنچ ــى خى ــى ئىكك ــەۋى ئاساس ــڭ نەزەرىي ئىرقچىلىقنى
دۇنيادىكــى ھەرمىللەتتــە گىــن ياكــى نەســىل پەرقــى تۈپتىــن 
مەۋجــۇت، شــۇڭا ئىرقــى پەرقنىــڭ ئەھمىيتــى بــار. ئىككىنچــى، بــۇ 
گېنالرنــى ئايرىــش، مەدەنىيــەت، ئەقىــل ۋە ئەخــالق پەرقىنــى ئەكــس 

ئەتتۈرىــدۇ، سىياســى ۋە ئىجتىمائــى مۇھىملىققــا ئىگــە.

ــش  ــرق ئايرى ــى، ئى ــىيدىكى مەۋقەس ــڭ سىياس ئىرىقچىلىقنى
سىياســىيتىنى يۈرگۈزۈش بولۇپ )مەســىلەن: جەنۇبىــي ئافرىقىدىكى 
ئىرقىــي ئايرىمچىلىــق تۈزۈمــى(، نەزەرىيىــۋى پىرىنســىپتا، ئىــرق 
ئۈســتۈنلۈك نەزەرىيەســى بىلــەن ئىرقــى كەمســىتىش نەزەرىيەســىنى 

تەرغىــب قىلىــدۇ.
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كوممۇنىزم

»كوممۇنىــزم« دېگــەن ســۆزنىڭ ئــۈچ خىل ئوخشــاش بولمىغان 
)بىــراق ئۆزئــارا مۇناســىۋەتلىك( قوللىنىــش ئۇســۇلى بــار: بىرىنچــى، 
سىياســى پىرىنســىپ، بــۇ پىرىنســىپ جەمئىيــەت ئەندىزىســى ياكــى 
سىياســى ھوقــۇق تىپىنــى ئاســاس قىلىــدۇ، مۇشــۇنداق جەمئىيەت 
ــان  ــەت قىلغ ــۈپ مەقس ــنى ت ــى تۇرغۇزۇش ــى ھوقۇقن ــى سىياس ياك
ــە ھەرىكىتــى. كوممۇنىــزم جەمئىيەتتىكــى ئاممىــۋى  ئىدېئولوگىي
ــي  ــڭ ئومۇمى ــۇ مۈلۈكنى ــەكلى، بولۇپم ــداش ش ــكىالتالرنى قوغ تەش
قوغدايــدۇ،  ئىكەنلىكىنــى  مۈلۈكچىلىــك  كوللېكتىــپ  ياكــى 
ــى«دا  ــە خىتابنامىس ــتىك پارتىي ــس »كوممۇنىس ــىلەن : ماركى مەس
كوممۇنىــزم نەزەرىيەســنى خۇالســىلەپ “خۇسۇســىي مۈلۈكچىلىكنــى 
ئەندىزىســى  جەمئىيــەت  كۆرســەتكەن.  قىلىش”قىچــە  بىــكار 
ــى  ــڭ ئىكك ــان كوممۇنىزمنى ــى بولغ ــۇق تىپ ــى ھوق ــى سىياس ياك
ــس  ــس، ئىنگلى ــى مارك ــى نۇسخىس ــار. بىرىنچ ــى ب ــل نۇسخىس خى
ــڭ ئەندىزىســى  ــۋىرلەنگەن كەلگۈســى جەمئىيەتنى ــەرلىرىدە تەس ئەس
ماركىــس كاپىتالىــزم ئاغدۇرۇلغاندىــن كېيىــن، “پىرۇلېتارىيــات 
ئىنقىالبــى دىكتاتورىســى” نــى ئاساســى ئاالھىدىلىــك قىلغــان 
بولىــدۇ،  باســقۇچى  تەرەققىيــات  “سوتســىيالىزىم”  ئۆتكۈنچــى 
ــىپ،پىرۇلېتارىيات  ــىغا ئەگىش ــىلىقنىڭ يوقىلىش ــىنىپىي قارش س

ــدۇ. ــي قىلى ــا تەرەققى ــەل كوممۇنىزمغ ــى مۇكەمم دىكتاتورىس

مۇتلــەق  جەمئىيىتىنــى  كوممۇنىزىــم  ماركىــس  گەرچــە   
ئىنچىكــە تەســۋىرلىگەن بولســىمۇ، بىــراق ئــۇ يەنــە بــۇ جەمئىيەتتــە 
ئــۇ  قىلغــان:  تەســەۋۋۇر  ئاالھىدىلىكلەرنىمــۇ  تــۈپ  بولىدىغــان 
ئومۇمىــي مۈلۈكچىلىــك ئاساســىدا قۇرۇلىــدۇ، شــۇڭا ئۇنىڭــدا دۆلــەت 
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بولمايــدۇ، يەنــى ســىنىپىي سىســتېما پۈتۈنلــەي بىــكار قېلىنىــدۇ، 
دۆلــەت ئاستا-ئاســتا يوقىلىــدۇ؛ ئــۇ تــاۋار ئىشــلەپچىقىرىش ئۈچــۈن 
بەلكــى  ئىشــلەپچىقارمايدۇ،  ئۈچــۈن  بــازار  ئىشــلەپچىقارمايدۇ، 
ــى  ــڭ ئېھتىياجىن ــلەپچىقىرىدۇ، خەلقنى ــۈن ئىش ــلىتىش ئۈچ ئىش
ئىشــلەپچىقىرىش  ئــۇ  ئىشــلەپچىقىرىدۇ؛  ئۈچــۈن  قانــدۇرۇش 
كۈچلىرىنىــڭ يەنــە بىــر قــەدەم تەرەققىــي قىلىشــىغا يىتەكچىلىــك 
ــلەپچىقىرىش  ــىنىپىي ئىش ــكا س ــەن - تېخنى ــى پ ــدۇ، چۈنك قىلى

كىشــەنلىرىدىن ئازادلىققــا ئېرىشــىدۇ.

ئوخشــىمىغان ئەمگەكچىلەرنــى يېتىلــدۈرۈپ، ئىجادچانلىقنــى 
ئازادلىققــا ئېرىشــتۈرىدۇ، ئىنســاننىڭ يوشــۇرۇن ئىقتىدارىنــى تولۇق 

تەرەققىــي قىلدۇرىــدۇ.
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مىللەتچىلىك

د ۇمىللەتچىلىككــە( تەبىــر بىرىشــتىن بــۇرۇن مىللــەت دېگەن 
ئۇقۇمغــا تەبىــر بېرىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. ئىنگلىــز تىلدىكــى 
مىللــەت دېگــەن ســۆزنىڭ ئۇقــۇم دائىرىســى دۆلــەت دېگەننىمــۇ 
دېگــەن  دۆلەتچىلىــك  ئــۆزى  مىللەتچىلىكنىــڭ  بىلدۈرگەچكــە، 

مەنىنىمــۇ بىلدۇرىــدۇ.

بىــز بىلىدىغــان ۋە ياكــى بىلگــەن مىللــەت ئۇقۇمــى، بــۇ يــەردە 
ــىپ  ــۇق يېش ــى تول ــان مىللەتچىلىكن ــەندۈرمەكچى بولغ ــز چۈش بى
بېرىشــكە ئاجىزلىــق قىلىشــى مۇمكىــن. بىــز بىلىدىغــان مىللــەت 
ئۇقۇمــى، كىشــلەر تارىخىــي تەرەققىيــات جەريانىدا شــەكىللەندۈرگەن 
ــۇش ۋە  ــادى تۇرم ــاق ئىقتىس ــن، ئورت ــاق زېمى ــل، ئورت ــاق تى ئورت
ســاپانى  پســخىك  ئورتــاق  مەدەنىيەت)كۈلتۈر(ئاساســىدا  ئورتــاق 

ئەكىــس ئەتتۈرىدىغــان مۇقىــم توپتىــن ئىبــارەت.

ــي  ــدا بولىدىغان،تەرەققى ــىدە پەي ــخ كاتېگورىيەس ــەت تارى مىلل
قىلىدىغــان ۋە يوقىلىدىغــان بىــر جەريانــدۇر. مىللــەت ئادەتتــە بىــر 
ــاق  ــخ ،مەدەنىيەت،ئورت ــڭ تارى ــڭ ئۆزلىرىنى ــىلەر توپىنى ــوپ كىش ت
ئەجدادقــا باغالنغــان بىــر توپلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. شــۇنداقال تىــل، 
مەدەنىيــەت، دىــن، زېمىن،تاشــقى قىياپــەت، ئەجــداد، ســوبيېكتىپ 
قــاراش، مىللىيلىــك ۋە مىللىــي ھېسســىيات جەھەتلەردىكــى 

ــدۇ. ــە ئالى ئورتاقلىقىنــى ئۆزئىچىگ

ئــۇ  ئىدېئولوگىيــە.  سىياســى  بىرخىــل  مىللەتچىلىــك 
مىللــەت، دۆلــەت ۋە ئىــرق قاتارلىــق ئۇقۇمالرنــى ئــۆز ئىچىگــە 
ئالغــان ئىدېئولوگىيــەدۇر. مىللەتچىلىكنىــڭ تەكىتلەيدىغىنــى 
ــى،  ــى بىرلىك ــەڭ تۈپك ــىنىڭ ئ ــانىيەت تۇرمۇش ــەت، ئىنس - مىلل
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مىللــەت ــــ دۆلــەت مەۋجۇتلۇقىنىــڭ بىردىنبىــر قانۇنلۇق ئاساســى، 
ــار،  ــى ب ــۇرۇش ھوقۇق ــەت ق ــا دۆل ــڭ ئۆزئالدىغ ــى مىللەتنى ھەرقايس
دەپ قارايــدۇ. ۋەتەنپەرۋەرلىــك بىلــەن مىللەتچىلىــك دائىــم ئۆزئــارا 
ئالىمالرنىــڭ  نۇرغۇنلىغــان  دۇنيادىكــى  كېتىــدۇ.  ئارىلىشــىپ 
مىللەتچىلىــك ھەققىدىكــى كۆزقاراشــلىرى ئانچــە ئوخشىشــىپ 
ــكا ئالىمــى خەنىــس كويىــن : مىللەتچىلىكنــى  كەتمەيــدۇ. ئامېرى
ئالــدى بىلــەن بىرخىــل ئىدىيــە دەپ قــاراش كېــرەك، دەيــدۇ. 
ئەنگلىيــە ئالىمــى ئېــدۋارد كار: مىللەتچىلىــك دائىــم بىــر ئــادەم، 
ئىجتىمائــى تــوپ ۋە مىللەتنىــڭ بىــر ئەزاســىنىڭ تونۇشــىنىڭ 
ياكــى ئــۆز مىللىتىنىــڭ كۈچــى، بايلىــق، ئەركىنلىــك ئارزۇســىنىڭ 

ئىپادىلىنىشــى، دەپ قارايــدۇ.

ــزم ۋە  ــك )دېموكراتى ــراۋى مىللەتچىلى ــك پۇق    مىللەتچىلى
راتســىئونالىزم ئەنئەنىسىدە شــەكىللەنگەن(، ئىرقىي مىللەتچىلىك 
)ئېتنىــك مىللەتچىلىــك(، رومانتىــك مىللەتچىلىكى،كۈلتــۈرەل 
ــزم،  ــىلەن: كامالى ــى )مەس ــەت مىللەتچىلىك ــى، دۆل مىللەتچىلىك
مىللەتچىلىــك،  دىنــى  ئوخشــاش(،  مىللەتچىلىكىگــە  تــۈرك 

ــدۇ. ــا تۈرلىنى ــى قاتارلىقالرغ ــرەت مىللەتچىلىك مۇھاجى

ــۆز  ــابتا ئ ــى ھېس ــارادا ئاخىرق ــر خەلقئ ــى ھازى مىللەتچىلىكن
مىللىتىگــە مەپتــۇن بولــۇپ، باشــقا مىللەتنــى چەتكــە قاقىدىغــان 

ــدۇ. ــە، دەپ قاراي پاسســىپ ئىدىي
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2. دۇنيادىكى تەسىرى زور تەشكىالتالر

يىللىــق   30 يىغىنــى  ۋېســتفالىئان  1648-يىلىدىكــى 
ئۇرۇشــقا خاتىمــە بېرىــپ، ئىگىلىــك ھوقۇقىغــا ئــى ۋە مۇســتەقىل 
دۆلــەت قــۇرۇش ئارقىلىــق، پاپىنىــڭ نوپۇزىغــا خاتىمــە بــەردى. 
ــدارە قىلىــش  ــدا ئى ــا سىياســى تارىخى ــارەن دۇني شــۇنىڭدىن ئېتىب
ئىقتىــدارى ئــەڭ زور بولغــان سىياســى تەشــكىالت -دۆلــەت ئۆزئــارا 

ــالندى. ــخ باش ــان تارى رول ئوينايدىغ

ــا  ــانى دۇني ــى ۋە نىش ــي كۈچ ــى، ئەمەلى ــڭ مەنپەئىت  دۆلەتنى
سىياسىيســىنى ياراتتــى. بىــراق دۆلەتنىــڭ ئــەڭ يۈكســەك ئورنــى 
بارغانســېرى ئېغىــر رىقابەتكــە دۇچ كەلــدى، دۇنيــا ئىشــلىرى كــۈن 
ــەر  ــپ، ھۆكۈمەتل ــىدىن ھالقى ــەت چېگراس ــېرى دۆل ــى كۈنس تەرتىپ
ــكىالت  ــارا تەش ــك خەلقئ ــارى خاراكتېرلى ــكىالت ـــــ يەرش ــارا تەش ئ
ــا  ــكىالت )ياۋروپ ــك تەش ــون خاراكتېرلى ــىلەن: ب د ت ( ۋە راي )مەس
ئىتتىپاقــى( نىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىــدى. بــۇ خەلقئــارا تەشــكىالتالر 
ھوقۇقلــۇق  يۈرگۈزگەچكــە،  سىياســەت  تاشــقى  مۇســتەقىل 
يەرشــارىنىڭ ســۇبيېكتى بولــۇپ قالــدى، دەپ قارالماقتــا. ئۇنىڭدىــن 
باشــقا، شەخســلەر ھەرخىــل ئۇســۇلالر بىلــەن پۇقراالرنىــڭ شەخســى 
ئــۆز  ئىشــالردا  خەلقئــارا  قىلىــپ،  تەشــكىل  بىرلەشمىســىنى 
ــى ئاســاس  ــن، مىللەتن ــا. ھەرخىــل دى ــى جــارى قىلدۇرماقت رولىن
ــي ھۆكۈمــەت  ــەت ھالقىغــان شــىركەتلەر غەيرى ــدە دۆل قىلغــان ھەم
تەشــكىالتىنىڭ ۋەكىلىــدۇر. بۇ غەيرىي ھۆكۈمەت تەشــكىالتلىرىنىڭ 
ــېرى  ــارىدا بارغانس ــۇپ، يەرش ــل بول ــانىمۇ ھەرخى ــى ۋە نىش دائىرىس
مۇھىــم رول ئوينىماقتــا. بىز دۇنيادىكى تەســىرى زور تەشــكىالتالرنى 
ھۆكۈمەتلــەر ئــارا تەشــكىالتالر ۋە ھۆكۈمەتتىــن خالىــي تەشــكىالتالر 

ــپ تونۇشــتۇرىمىز. ــە ئايرى دەپ ئىككــى تۈرگ
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 Intergovernmental( ھۆكۈمەتلەرئارا تەشكىالتالر
IGO )Organization

ــــ  تەشــكىالتالر  بولغــان  ھۆكۈمەتلىــرى  دۆلــەت  ئەزالىــرى 
ــارا تەشــكىالتالر دەپ ئاتىلىــدۇ.  بۇنــداق تەشــكىالتالر  ھۆكۈمەتلەرئ
كۈنــدە  بۈگۈنكــى  بولــۇپ،  مەۋجــۇت  ئىلگىرىــال  20-ئەســىردىن 
تېــز ئومۇمالشــتى. مەســىلەن : 1909-يىلــى ھۆكۈمەتلــەر ئــارا 
تەشــكىالتتىن 37 ســى بــار ئىــدى. 1960 -يىلىغــا كەلگەنــدە 154 

كــە، 2006-يىلىغــا كەلگەنــدە 245 گــە كۆپەيــدى.

ھەرقايســى دۆلەتلــەر قۇرغــان ھۆكۈمەتلــەر ئــارا تەشــكىالتنىڭ 
مەقســىتى ئــۇالر دۇچ كەلگــەن ئورتــاق مەســىلىنى ھەل قىلىشــتۇر. 
ــۇ مەقســەتنى ئەمەلگــە ئاشــۇرىدىغان  ــارا تەشــكىالت ب ھۆكۈمەتلــەر ئ
نوپۇزغــا ئىگــە. بــۇ مەنىدىــن ئېيتقانــدا، ھۆكۈمەتلــەر ئــارا تەشــكىالت 
غەيــرى ھۆكۈمەتلــەر ئــارا تەشــكىالتتىن تېخىمــۇ مۇھىــم. چۈنكــى 
ــەر  ــۇالر دۆلــەت قــارار قىلغــان، ي ئۇنىــڭ ئەزالىــرى دۆلــەت، شــۇڭا ئ

شــارى قاتلىمىدىكــى دۆلەتلــەر ئــارا سىســتېمىنىڭ مەھســۇلىدۇر.

خەلقئــارا  كۆپىيىشــى  تەشــكىالتالرنىڭ  ئــارا  ھۆكۈمەتلــەر 
تورنــى  مۇرەككــەپ  تەكرارلىنىشــىدەك  ئۆزئــارا  تەشــكىالتالرنىڭ 
شــەكىللەندۈردى. بۇ خەلقئارا تەشــكىالتالرنىڭ ئۆزئارا ھەمكارلىشىش 
ۋە تاقابىــل تــۇرۇش دائىرىســى كېڭەيــدى. ئــۇالر ئوخشــاش بولمىغان 
ــادى  ــى، ئىقتىس ــەت مۇداپىئەس ــودا، دۆل ــىلەن : س ــاھەلەردە مەس س
تەرەققىيــات ،يېــزا ئىگىلىــك، ســاغالملىق، مەدەنىيــەت، كىشــىلىك 
ھوقــۇق، ســەنئەت، زەھــەر، ســاياھەت، ئەمگــەك كۈچــى، ئايالالرنىــڭ 
يــاردەم،  ئىنســانى  جىنايــەت،  مۇھىــت،  مائارىــپ،  ئەھۋالــى، 
كىرىزىســالرغا يــاردەم قىلىــش، ئاالقە،ئىلىم-پــەن، يەرشارىلىشــش، 
بىر-بىرىنــى  ســاھەلەردە  قاتارلىــق  مۇســاپىرالر  ۋە  كۆچمەنلــەر 
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ــدى. قوللى

بىــز تۆۋەندە بىر قىســىم ئاساســلىق ۋەكىللىــك خاراكتېردىكى 
خاراكتېرلىــك  شــارى  يــەر  تەشــكىالتالرنى  ئــارا  ھۆكۈمەتلــەر 
ھۆكۈمەتلــەر ئــارا تەشــكىالتالر ۋە رايــون خاراكتېرلىــك ھۆكۈمەتلــەر 

ــتۇرىمىز. ــپ تونۇش ــە ئايرى ــى تۈرگ ــكىالتالر دەپ ئىكك ــارا تەش ئ
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يەر شارى خاراكتېرلىك ھۆكۈمەتلەر ئارا تەشكىالتالر

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى

ــــ ئامېرىكىنىڭ  بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ ئورنــىـ 
دەريــا  شــەرقى  رايونىنىــڭ  مانخاتتــان  شــەھىرىنىڭ  نىيويــورك 
ســاھىلىدا ئەينەكتىــن ياســالغان 39 قەۋەتلىــك بىــر بىنــا ۋە بىــر 
ــڭ  ــورۇق تامنى ــوزۇلغان ق ــا س ــار. ئۇزۇنغ ــاالر ب ــەم بىن ــە كۆرك مۇنچ
يېنىــدا ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ دۆلــەت بايرىقــى لەپىلــدەپ تۇرىــدۇ، 
ــەڭ زور  ــڭ ئ ــەل ھۆكۈمەتلىرىنى ــى ئ ــى ھەرقايس ــى دۇنيادىك ھازىرق
ــكىالتىنىڭ  ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــكىالتى ـــــ بىرلەش ــارا تەش خەلقئ

ــقان. ــە جايالش ــۇ يەرگ ــە ش ــتابى ئەن ــاش ش ب

ــەڭ داڭلىــق يەرشــارى    بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى ئ
تەشــكىالتى  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  تەشــكىالت.  خاراكتېرلىــق 
2-دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە، دۇنيــا خەلقىنىــڭ گېرمانىيــە، 
ئىتالىيــە ۋە ياپونىيــە فاشــىزمىغا قارشــى ئېلىــپ بارغــان كۈرىشــى 

غەلىبىســىنىڭ مەھســۇلىدۇر.

     1942-يىلــى 1-ئاينىــڭ 1-كۈنــى جۇڭگــو، ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى، ئامېرىــكا، ئەنگلىيــە قاتارلىــق فاشــىزمغا قارشــى 26 
ئىتتىپاقــداش دۆلەتنىــڭ ۋەكىللىــرى ۋاشــىنگتوندا »بىرلەشــكەن 
ــن  ــتىن كېيى ــپ، ئۇرۇش ــالن قىلى ــەر خىتابنامىســى«نى ئې دۆلەتل
تۈزۈمى«نــى  بىخەتەرلىــك  ئومۇميۈزلــۈك  ئەبەدىــي  ھــەم  »كــەڭ 
ئورنىتىشــنى تەشــەببۇس قىلــدى. بــۇ چاغــدا »بىرلەشــكەن دۆلەتلەر 
«فاشــىزمغا قارشــى دۆلەتلەرنىــڭ ئومۇمــى ئاتىلىشــى بولــۇپ، 
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تېخــى بىــر خەلقئارالىــق تەشــكىالت ئەمــەس ئىــدى. كېيىــن 
موســكۋادا  ئامېرىــكا  ئەنگلىيــە،  ئىتتىپاقــى،  ســوۋېت  جۇڭگــو، 
يىغىــن چاقىرىــپ، ئومۇمىــي خاراكتېرگــە ئىگــە بىــر خەلقئارالىــق 

تەشــكىالت قۇرۇشــنى زۆرۈر، دەپ قارىــدى.

1945-يىلى4-ئايــدا جۇڭگــو، ســوۋېت ئىتتىپاقــى، ئەنگلىيــە، 
بىرلەشــكەن  سان-فرانسىســكودا  قاتارلىق51دۆلــەت  ئامېرىــكا 
دۆلەتلــەر يىغىنىنــى ئۆتكــۈزدى )پولشــا بــۇ يىغىنغــا قاتناشــمىدى، 
لېكىــن ئــۇ بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنى قۇرغۇچــى دۆلــەت، 

ــدى (. دەپ قارال

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ باشــقا كــۆپ ســاندىكى 
ــارا تەشــكىالتىدىن پەرقــى شــۇكى، ئۇنىــڭ ئەزالىــرى  ھۆكۈمەتلــەر ئ
دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىنــى قاپلىغــان بولــۇپ، ھەرقايســى رايونالردىــن 
ــدۇ. 1945  ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــتەقىل دۆلەتن ــەن 191 مۇس كەلگ
-يىلــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى دۇنياغــا كەلگەنــدە، 
ــدە،  ــە كەلگەن ــدى؛ بۈگۈنكــى كۈنگ ــار ئى ــەت ب ــەزا دۆل ــەت 51ال ئ پەق
ئــەزا دۆلەتلــەر تــۆت ھەسســە كۆپەيــدى. بىــراق يېڭــى ئــەزا قوبــۇل 
قىلىــش تەرتىپــى دائىمىــي ئــەزا بــەش چــوڭ دۆلەتنىــڭ مۇناســىۋەت 

ــچ مۇناســىۋەتلىك. ئەھۋالــى بىلــەن زى

ــكىالتىنىڭ  ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــە بىرلەش ــىپ جەھەتت پرىنس
قائىدىســى ۋە پىرىنســىپىغا ئۇيغۇن كىلىدىغان ئىگىلىك ھوقۇقلۇق 
ــدۇ.  ــا بولى ــەزا بولس ــكىالتىغا ئ ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــەت بىرلەش دۆل
ــپ،  ــن پايدىلىنى ــۆز ھوقۇقىدى ــە ئ ــەر ھەمىش ــوڭ دۆلەتل ــراق چ بى
يېڭــى ئــەزا قوبــۇل قىلىشــنى ئويلىشــىپ قــارار قىلىــدۇ. ســوغۇق 
مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــى دەۋرىــدە ئامېرىــكا بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ــى بىرلەشــكەن  ــۆز رەقىبلىــرى بىلــەن ئىتتىپاقالشــقان دۆلەتلەرن ئ
دۆلەتلــەر تەشــكىالتىغا كىرگۈزمىگــەن. پاكىســتاننىڭ بىرلەشــكەن 
دۆلەتلــەر تەشــكىالتىغا كىرىــش جەريانــى دەل مۇشــۇنداق سىياســى 
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ــدۇر.  ــڭ دەلىلى ــالغۇنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى توس

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ ئاساسى مەقسىتى نېمە ؟

ــى«نىڭ  ــكىالتىنىڭ نىزامنامىس ــەر تەش ــكەن دۆلەتل »بىرلەش
تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  ماددىســىدا،  بىرىنچــى 
بىخەتەرلىكنــى  ۋە  تىنچلىــق  خەلقئــارا  مەقســىتى:  ئاساســى 
قوغــداش؛ خەلقئارادىكــى خەلقنىــڭ مىللىــي باراۋەرلىــك ھوقۇقىغــا 
ھۆرمــەت  پىرىنســىپىغا  بەلگىلــەش  ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  ۋە 
ــدۇرۇش؛  ــىۋىتىنى راۋاجالن ــتلۇق مۇناس ــىدىكى دوس ــش ئاساس قىلى
ــق، خەلقئارادىكــى  ــدۇرۇش ئارقىلى ــى راۋاجالن ــارا ھەمكارلىقن خەلقئ
ئىقتىســادى، ئىجتىمائــى، مەدەنىيــەت ۋە ئىنســانىيەت پاراۋانلىقــى 
خاراكتېرىنــى ئالغــان خەلقئــارا مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش؛ 
ھەرقايســى ئەللەرنىــڭ پائالىيىتىنــى ماسالشــتۇرىدىغان مەركــەز 

بولۇشــتىن ئىبــارەت، دەپ ئېنىــق بەلگىلەنگــەن.

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ پرىنسىپى نېمە ؟

ــەر تەشــكىالتىنىڭ ئاساســى مەقســىتىنى  بىرلەشــكەن دۆلەتل
ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، نىزامنامىــدە بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
ــەر ئەمــەل قىلىشــقا تىگىشــلىك  ــەزا دۆلەتل ــۆزى ۋە ئ تەشــكىالتى ئ
پرىنســىپالرنى بەلگىلىگــەن. ئــۇ بولســىمۇ ھەرقايســى ئــەزا دۆلەتلــەر 
ــەن  ــدە بەلگىلەنگ ــۇش؛ نىزامنامى ــاراۋەر بول ــا ب ــك ھوقۇقت ئىگىلى
مەجبۇرىيەتلەرنــى ئــادا قىلىــش؛ خەلقئارادىكى تاالش -تارتىشــالرنى 
ــورال  ــە ق ــقا دۆلەتلەرگ ــش؛ باش ــەل قىلى ــەن ھ ــول بىل ــچ ي تىنى
كۈچــى بىلــەن تەھدىــت ســېلىش ياكــى قــورال كۈچى ئىشلىتىشــنى 
ــان  ــەزا بولمىغ ــپ ھەمكارلىشــىش؛ ئ ــش؛ كوللېكتى ــي قىلى مەنئى
دۆلەتلەرنىــڭ يۇقىرىــدا ئېيتىلغــان پرىنســىپالرغا ئەمــەل قىلىشــىغا 
ھەقىقــى كاپالەتلىــك قىلىــش؛ ھەرقانــداق بىــر دۆلەتنىــڭ ئىچكــى 
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ئىشــلىرىغا ئارالشماســلىق.

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ ئاپپاراتلىرى

يىغىــن،  چــوڭ  تەشــكىالتىدا  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن 
خەۋپســىزلىك كېڭىشــى، ئىقتىســادى ۋە ئىجتىمائــى كېڭــەش، 
ــى،  ــوت مەھكىمىس ــارا س ــى، خەلقئ ــقۇرۇش كېڭىش ــەن باش ۋاكالىت
كاتىبــات باشقارمىســىدىن ئىبــارەت ئالتــە ئاساســلىق ئاپپــارات 

قېلىنغــان. تەســىس 

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى چــوڭ يىغىنــى ـــــ بارلىــق 
ــۇپ،  ــى بول ــە ئاپپارات ــان مۇھاكىم ــب تاپق ــن تەركى ــەزا دۆلەتلەردى ئ
ــەزا  ــر ئ ــدۇ. ھەربى ــدا ئۆتكۈزىلى ــاي ئەتراپى ــم 9-ئ ــر قېتى ــدا بى يىل
دۆلــەت بىــر ئــاۋاز بىرىــش ھوقۇقىغــا ئىگــە. چــوڭ يىغىننىــڭ 
مۇھىــم ئىشــالر، مەســىلەن: تىنچلىــق ۋە بىخەتەرلىــك، يېڭــى 
ئــەزا قوبــۇل قىلىــش ۋە خامچــوت ئىشــلىرى توغرىســىدىكى قــارارى 
ئۈچتىــن ئىككــى قىســىم كــۆپ ســانلىقنىڭ ماقۇللۇقىدىن ئۆتۈشــى 

ــرەك.  كې

ــىيە،  ــىيە، روس ــو، فرانس ــى ـــــ جۇڭگ ــىزلىك كېڭىش خەۋپس
ــەت ۋە  ــەزا دۆل ــى ئ ــەش دائىم ــارەت ب ــن ئىب ــە، ئامېرىكىدى ئەنگلىي
ــارا  ــۇ خەلقئ ــدۇ. ئ ــب تاپى ــن تەركى ــەزا دۆلەتتى ــاددە ئ ــون پەۋقۇلئ ئ
تىنچلىــق ۋە بىخەتەرلىكىنــى قوغــداش يۈزىســىدىن ھەرىكــەت 
قوللىنىشــقا ھوقۇقلــۇق بىردىنبىــر ئاپپاراتتــۇر. خەۋپســىزلىك 
كېڭىشــىدە خەلقئــارا مەســىلىلەرنى كېلىشــتۈرۈش ۋە كىســىم 
قىلىشــتا دائىمىــي ئــەزا بەش دۆلــەت بىرلىككە كېلىش پىرىنســىپى 
يولغــا قويۇلغــان، يەنــى ھەربىــر قارارغــا دائىمىــي ئــەزا دۆلەتلەردىــن 

ــدۇ. ــارار ماقۇلالنماي ــۇ ق ــە، ئ ــاۋاز بەرس ــپ ئ ــال رەت قىلى بىرى

ــن  ــەزا دۆلەتتى ــەش ـــــ 54 ئ ــى كېڭ ــادى، ئىجتىمائ ئىقتىس
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تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  ئــۇ  تاپىــدۇ.  تەركىــب 
ئىقتىســادى،  تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  يىغىنىــدا 
بولىــدۇ. مەســئۇل  پائالىيەتلىرىگــە  جەھەتتىكــى  ئىجتىمائــى 

دۇنيــا  ئىككىنچــى  ـــــ  كېڭىشــى  باشــقۇرۇش  ۋاكالىتــەن 
ئۇرۇشــى ئاياغالشــقان چاغــدا تېخــى مۇســتەقىللىققا ئېرىشــمىگەن 
ياكــى دۈشــمەن دۆلەتلەردىــن كېســىۋېلىنغان زېمىننــى باشــقۇرۇپ، 
ياكــى  ئاپتونومىيەگــە  زېمىننىــڭ  باشــقۇرغان  ۋاكالىتــەن 
سۈرۈشــكە  ئىلگىــرى  راۋاجلىنىشــىنى  قــاراپ  مۇســتەقىللىققا 
1994-يىلــى  ۋەزىپىســى  تارىخىــي  ئۇنىــڭ  ئىــدى.  مەســئۇل 

بولــدى.  ئورۇندىلىــپ 

دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  ـــــ  مەھكىمىســى  ســوت  خەلقئــارا 
قىلىــش  ھــەل  تاالش-تارتىشــالرنى  خەلقئــارا  تەشــكىالتى 
مەقســىتىدە، تەســىس قىلغــان ئەدلىيــە ئاپپاراتــى. ئۇنىــڭ ئورگىنى 
گولالندىيەنىــڭ گائــاگا دېگــەن يېرىــدە. ئــۇ دۆلەتلەر ئوتتۇرىســىدىكى 
ئۈســتىگە  مەجبۇرىيىتىنــى  قىلىــش  ھــەل  تاالش-تارتىشــالرنى 

ئالغــان. ئــۇ 15 ســوتچىدىن تەركىــب تاپىــدۇ. 

دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  ـــــ  باشقارمىســى  كاتىباتلىــق 
ـــ كاتىباتلىق  تەشــكىالتىنىڭ ھەرقايســى ئاپپاراتلىرىنىــڭ مەمۇرىيـ 
ئىشــلىرىنى بېجىرىدىغــان ئاپپــارات. بــاش كاتىــپ بىرلەشــكەن 
دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ مەمۇرىــي باشــلىقى، ئۇنــى خەۋپســىزلىك 
كېڭىشــنىڭ كۆرسىتىشــى بىلــەن بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى 
يىغىنــى تەيىنلەيــدۇ، ئۇنىــڭ ۋەزىپــە ئۆتــەش مۇددىتــى بــەش يىــل 
ئۈســتىگە  زور خەلقئــارا سىياســى مەســئۇلىيەتنى  ئــۇ  بولىــدۇ. 
ــان،  ــن بۇي ــكىالتى قۇرۇلغاندى ــەر تەش ــكەن دۆلەتل ــان. بىرلەش ئالغ

ــدى.  ــە ئۆتى ــەككىزى ۋەزىپ ــن س ــاش كاتىپتى ب
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بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ رولى

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى ــــ دۇنيــا تىنچلىقىنــى 
قوغــداش، خەلقئــارا جىددىــي ۋەزىيەتنــى پەســەيتىش ۋە رايــون 
خاراكتېرلىــك توقۇنۇشــالرنى ھــەل قىلىــش جەھەتتــە ئاكتىــپ رول 

ــدى. ئوينى

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى ـــ خەلقئارا مۇناســىۋەتلەرنى 
ــادى  ــى، ئىقتىس ــڭ ئىجتىمائ ــى ئەللەرنى ــتۇرۇش، ھەرقايس ماسالش
مەلــۇم  جەھەتتىمــۇ  ســۈرۈش  ئىلگىــرى  تەرەققىياتىنــى 

ئېرىشــتى. مۇۋەپپەقىيەتلەرگــە 
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دۇنيا سودا تەشكىالتى

ــەر  ــۇن دۆلەتل ــن، نۇرغ ــىدىن كېيى ــا ئۇرۇش ــى دۇني ئىككىنچ
ــا  ــپ، ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى دۇني ــە بېرى ــا زەرب ســودا قورۇقچىلىقىغ
ــر يىغىــن ئېچىشــقا  ــدە بى ئىقتىســادىنى قوغــداش ئۈچــۈن، ئاالھى
جەنــۋە  1944-يىلىدىكــى  بولــدى.  ئېھتىياجلىــق  جىددىــي 
يىغىنىــدا، 23 دۆلــەت مۇنازىــرە قىلىــش ئارقىلىــق، ئىككــى تــەرەپ 
چېگــرا بېجــى مەســىلىدە كېلىشــىم ھاســىل قىلــدى، ھەمــدە 
»چېگــرا بىجــى ۋە ســودا ئومۇمىــي كېلىشــىمى« دەپ ئاتالغــان بــۇ 
كېلىشــىمنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى خاتىرىســىگە كىرگــۈزدى. ئــۇ ســودا 

ئەمەلىيىتىگــە يىتەكچىلىــك قىلىدىغــان تۈزۈمگــە ئايالنــدى.

دۇنيــا ئىقتىســادى ئەھۋالــى ناچارلىشــىۋاتقان چاغــدا، «چېگــرا 
ــارى  ــى ج ــى ياخش ــىمى »رولىن ــي كېلىش ــودا ئومۇمى ــى ۋە س بىج
قىلــدۇرۇپ، ســودا چېگــرا بېجــى قورۇقچىلىقى تەركىبىنــى ناھايىتى 
قاتتىــق بىــر تــەرەپ قىلــدى. بــۇ مەســىلىلەر كىشــىلەرنىڭ تېخىمۇ 
كۈچلــۈك، تېخىمــۇ رەســمىي بىــر ھۆكۈمەتلــەر ئــارا تەشــكىالت 
قــۇرۇپ، دۇنيــا سودىســى ۋە كۈنســېرى تەھدىــت ئېلىــپ كېلىۋاتقــان 
ئىقتىســادى مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش كېرەكلىكىنــى تونۇتتــى. 
دۇنيــا خاراكتېرلىــك ئىقتىســادنىڭ چېكىنىشــى ئــەڭ ئاخىــرى 
ــودا  ــا س ــي كېلىشــىمى«نىڭ دۇني ــودا ئومۇمى ــرا بىجــى ۋە س »چېگ
تەشــكىالتىغا ئايلىنىشــىنڭ ئارقــا كۆرۈنىشــى بولــدى. -1986يىلــى 
ئۇراگۋايــدا  كېلىشــىمى«  ئومۇمىــي  ســودا  ۋە  بىجــى  »چېگــرا 
ئۇچرىشــىپ سۆھبەتلىشىشــكە باشــلىدى. ئۇ ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر 
ئۇرۇشــىنىڭ ئاخىرلىشىشــى ۋە كوممۇنىزمنىــڭ روســىيە ۋە شــەرقى 
ياۋروپــادا تەختتىــن چۈشۈشــىنىڭ زور تەســىرىگە ئۇچرىــدى. روســىيە 
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ئىقتىســادى  دۆلەتلــەر  كاپىتالىســتىك  ياۋروپادىكــى  شــەرقى  ۋە 
ئىســالھات ئېلىپ بېرىشــقا باشــلىدى ھەمدە »چېگرا بىجى ۋە ســودا 
ئومۇمىــي كېلىشــىمى«گە كىرىشــنى ئىلتىمــاس قىلــدى. خــۇددى 
ــق  ــكىالتنىڭ بارلى ــارا تەش ــم ھۆكۈمەتلەرئ ــەڭ مۇھى ــى ئ نۆۋەتتىك
ــا ســودا تەشــكىالتىنىڭ  ــا ئوخشــاش دۇني ــم قارارلىرىغ باشــقا مۇھى
باشــقا  دۆلــەت گورۇھى«دىكــى  ۋە »يەتتــە  قۇرۇلۇشــىمۇ،ئامېرىكا 
ــىيە،  ــە، فرانس ــە، ئەنگلىي ــە، گېرمانىي ــەزاالر )ياپۇنىي ــلىق ئ ئاساس
كانــادا ۋە ئىتالىيە(نىــڭ قوللىشــىغا ئېرىشــتى. ئۇراگىۋايدىكــى 
ســۆھبەت 1993-يىلــى ئاخىرالشــتى. »چېگــرا بىجــى ۋە ســودا 
ۋاقىتلىــق  بــۇ  دۆلەتلــەر  ئــەزا  كېلىشــىمى«دىكى  ئومۇمىــي 
تەشــكىالتنىڭ بىــر مەڭگۈلــۈك »دۇنيــا ســودا تەشــكىالتى«غا ئــورۇن 
بېرىشــىنى قــارار قىلــدى. »دۇنيــا ســودا تەشــكىالتى« 1995-
يىلــى 1-ئاينىــڭ 5-كۈنــى رەســمىي ئىشــقا كىرىشــتى. ئامېرىــكا 
يېڭــى تەشــكىالتنىڭ بىــر شــەرتنامە تۈزۈشــكەن دۆلەتكــە ئايالنــدى. 
دۆلەتلــەر، مەســىلەن : جۇڭگــو  ئەمــەس  ئــەزا  ۋاقىتتــا  ئەينــى 
ــكىالتىغا  ــودا تەش ــا س ــەن( دۇني ــۇپ كىرگ ــەزا بول ــى ئ )2002-يىل
ئەزالىققــا ئىلتىمــاس قىلغــان »تېــز يــول« قاتارىغــا كىرگۈزۈلــدى. 
ــن  ــى يېڭىدى ــن 2005-يىل ــن كېيى ــل كىچىكتۈرۈلگەندى ــون يى ئ
ئىلتىمــاس قىلىشــقا يــول قويۇلــدى، بــۇ يــول قويــۇش دۇنيــا ســودا 
تەشــكىالتىنى ئەزالىرىنى149غــا كۆپەيتتــى. 2007-يىلــى ۋېيتنــام 

ــدى. ــەت بول ــەزا دۆل 150-ئ

دۇنيــا  ــــ  مەقســىتى  نىــڭ  تەشــكىالتى«  ســودا  »دۇنيــا 
سودىســىنى ئىــدارە قىلىــش. ئــۇ »چېگــرا بېجــى ۋە ســودا ئومۇمىــي 
كېلىشــىمى«نىڭ ئىقتىــدار جەھەتتە ماسالشــتۇرۇش خاراكتېرىدىكى 
كاتىباتلىــق خىزمىتــى ئوخشــىمايدۇ. دۇنيــا ســودا تەشــكىالتى 
رەســمىي  بولــۇپ،  تەشــكىالت  ئــارا  ھۆكۈمەتلــەر  پىشــقان  بىــر 
ــۇ  ــان. ئ ــش ئورگىنىنــى ھازىرلىغ ــارار چىقىرى ــۈم دەرىجىلىــك ق بۆل
ــەن  ــۈپىتى بىل ــۇش س ــاقچى بول ــان س ــودىنى قوغدايدىغ ــاراۋەر س ب
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تەشــكىللەنگەن. ســودا شــېرىكلىرى ئوتتۇرىســىدىكى زىددىيەتلەرنــى 
ــۈزۈش  ــىپىنى يۈرگ ــدە پرىنس ــەن، ھەم ــى بىرىلگ ــقۇرۇش ھوقۇق باش
ســوت  تەشــكىالتىنى  ســودا  دۇنيــا  بــۇالر  ئىگــە.  مەرتىۋىســىگە 
مەھكىمىســىدەك ئاالھىدىلىككــە ئىگــە قىلغــان بولــۇپ، دۇنيــا 
ــەزا  ــكىالتىغا ئ ــودا تەش ــا س ــى دۇني ــكىالتىنىڭ قائىدىس ــودا تەش س
150دۆلــەت ئوتتۇرســىدىكى توقۇنۇشــنى ئۈچىنچــى تــەرەپ ســۈپىتىدە 

ــە. ــا ئىگ ــش ھوقۇقىغ ــۈم چىقىرى ھۆك

ــدەك ۋە  ــا، مۆلچەرلىگەن ــەدەر مۇقۇملىقىغ ــودىنىڭ ئىمكانق »س
ئەركىــن ئېقىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــش« دۇنيــا ســودا تەشــكىالتى 
جاكارلىغــان يادرولــۇق نىشــاندۇر. دۇنيــا ســودا تەشــكىالتى باشــتىن 
كۆڭۈلدىكىــدەك  ھوقۇقىنــى  ۋە  تەرتىپــى  كــۈن  ئــۆز  ئاخىــر   -
كېڭەيتىــش ئۈچــۈن، ســودا قورۇقچىلىقىنــى ئازايتىــش ھەمــدە 
يېڭــى تەكلىــپ ئارقىلىــق تۇرمــۇش سەۋىيەســىنى ئۆســتۈرۈش 
ــەت  ــق، مۇالزىم ــىتى دېھقانچىلى ــڭ مەقس ــتى. ئۇنى ــۈن تىرىش ئۈچ
ــال  ۋە ئەنئەنىــۋى تارماقالرنىــڭ چېگــرا بېجىنــى تۆۋەنلىتىــش بولۇپ
ســاھەلەرگىمۇ  ھوقۇقىــدەك  بىلىم-مۈلــۈك  يەنــە  قالماســتىن، 
كېڭەيــدى. دۇنيــا ســودا تەشــكىالتىنىڭ نۆۋەتتىكــى نىشــانى: 
ھەرقايســى دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى ۋە ئاالھىــدە رايونــالر ياكــى 
ــان  ــار بولغ ــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى ب ــودا گۇرۇھلىرىنى ــن س ئەركى
ــكەن،  ــر گەۋدىلەش ــش، بى ــىملىرىدىن ھالقى ــودا كېلىش ــن س ئەركى
كــەڭ كۆلەملىــك دۇنياۋى ئەركىن ياكى ئەركىن ســودا سىستېمىســى 

تەشكىللەشــتىن ئىبــارەت .
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دۇنيا بانكىسى

دۇنيــا بانكىســىنىڭ تولــۇق ئاتىلىشــى خەلقئــارا گۈللىنىــش 
ئېچىــش بانكىســى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. 1944 -يىلــى 7-ئايــدا يېڭــى 
ھامپىشــىر ئىشــتاتى بىرىتــون ئورمانلىقىــدا بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
ــا 44  ــۇ يىغىنغ ــى. ب ــى ئاچت ــە يىغىن ــۇل ۋە مالىي ــكىالتى پ تەش
قۇرۇلــدى.   بانكىســى  دۇنيــا  يىغىنــدا  بــۇ  قاتناشــتى.  دۆلــەت 
ــلىغان. 1947- ــارەت باش ــى تىج ــڭ 15-كۈن ــل 6-ئاينى 1946-يى
ــەر  ــكەن دۆلەتل ــالپ بىرلەش ــن باش ــڭ 15-كۈنىدى ــل 11-ئاينى يى
تەشــكىالتىنىڭ مەخســۇس ئورگىنىغــا ئايالنغــان. ئۇنىــڭ مەقســىتى 
ــالش  ــا قۇرۇشــنى قول ــا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن قايت ئىككىنچــى دۇني
ئىشــلەپچىقىرىش  دۆلەتلەرنىــڭ  قىلغــان  »تەرەققىــي  ھەمــدە 
ــەرز  ــۈن ق ــى« ئۈچ ــق مەنبەس ــى ۋە بايلى ــلىھەلىرى تەرەققىيات ئەس

ــدى. ــەش ئى ــەن تەمىنل ــاردەم بىل ــش ۋە ي بېرى

بــاش بانكىســى ئامېرىكىنىــڭ پايتەختــى ۋاشــىنگتوندا، پارىــژ، 
نيۇيــورك، لونــدون قاتارلىــق جايــالردا ۋاكالىتــەن ئىــش بېجىرىــش 

ئورنــى بــار.

دۇنيــا بانكىســى ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن، 
ــلىگە  ــانائىتىنى ئەس ــان س ــران بولغ ــڭ ۋەي ــى دۆلەتلەرنى ياۋروپادىك
ــەپ،  ــەن تەمىنل ــى بىل ــەرز سوممىس ــق ق ــتە زور مىقدارلى كەلتۈرۈش
دۆلەتلەرنىــڭ  باشــقا  ئوينىغانلىقتىــن  رول  قىلغــۇچ  ھــەل 
قىزىقىشــىنى قوزغىغــان. 2006-يىلــى دۇنيــا بانكىســى ھەر قايســى 
ــۇق  ــن ئارت ــارد دولالردى ــى 30 مىلي ــان ئەللەرن ــي قىلىۋاتق تەرەققى
ــى،  ــادىنىڭ ئېشىش ــا ئىقتىس ــەپ دۇني ــەن تەمىنل ــۇل بىل ــەرز پ ق
دۆلەتلەرنىــڭ ئىگىلىكىنــى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــىگە تۈرتكــە بولــدى. 
ــك  ــى ۋە يەرلى ــەت تارىخ ــڭ مەدەنىي ــە دۇنيانى ــى يەن ــا بانكىس دۇني
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ــد  ــۇس فون ــۈن، مەخس ــاقالش ئۈچ ــىنى س ــڭ ئەنئەنىس مىللەتلەرنى
ئاجرىتىــپ دۇنيانىــڭ كــۆپ خىللىقــى ۋە ئاز ســانلىق مىللەتلەرنىڭ 
ــۈچ  ــۈن ك ــاقالش ئۈچ ــى س ــلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىن ــەت ئىش مەدەنىي

ــە. ــۇپ كەلمەكت قوش

ــلەپچىقىرىش  ــى: ئىش ــى ۋەزىپىس ــىنىڭ ئاساس ــا بانكىس دۇني
ئــەزا  ســۈرۈپ،  ئىلگىــرى  سېلىشــنى  مەبلــەغ  ئىشــلىرىغا 
دۆلەتلەرنىــڭ گۈللىنىشــى ۋە قۇرۇلــۇش ئىشــلىرى، جۈملىدىــن 
ئەســلىگە  ئىگىلىكنــى  ئۇچرىغــان  ۋەيرانچىلىقىغــا  ئــۇرۇش 
كەلتۈرۈشــىگە ياردەملىشــىش، ئــۇرۇش مەزگىلىدىكــى ئىقتىســادنىڭ 
ــاردەم  ــىغا ي ــانراق ئۆتۈۋېلىش ــە ئاس ــاد ھالىتىگ ــى ئىقتىس ئادەتتىك
ــۇش« قاتارلىــق  ــەرز ئېلىشــقا كېپىــل بول ــش؛ »خۇسۇســىي ق بېرى
ــەغ  ــىرتىغا مەبل ــەت س ــىيالرنىڭ دۆل ــق، خۇسۇس ــۇلالر ئارقىلى ئۇس
خەلقئــارا  دۆلەتلەرنىــڭ  ئــەزا  ســۈرۈش؛  ئىلگىــرى  سېلىشــىنى 
ــم- ــارا كىرى ســودا ئىشــلىرىنىڭ تەڭپــۇڭ راۋاجلىنىشــى ۋە خەلقئ
چىقىمنىــڭ تەڭپۇڭلۇقىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش، ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ 
ئىشــلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنــى ئۆستۈرۈشــىگە ياردەملىشــىش؛ پــۇل 
قــەرز ئالغــان تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلەرگــە تەكشــۈرۈش ئۆمىكى 
ئەۋەتىــپ، قــەرز مەبلىغىنــى ئىشــلىتىش ئەھۋالىنــى تەكشــۈرۈش ۋە 

ــالر. ــش قاتارلىق ــازارەت قىلى ن

   ئۇنىــڭ مەبلىغىنىــڭ كېلىــش مەنبەســى ئاساســەن: ئەمەلىي 
يىغىۋالغــان مەبلــەغ؛ زايــوم تارقىتىــپ مەبلــەغ توپــالش قاتارلىقــالر 
مەبلەغنىــڭ ئاساســلىق كېلىــش مەنبەســى، مۇشــۇ قــەرز قاتارلىــق 
تۈرلەرنىــڭ ھەقدارلىــق ھوقۇقــى خۇسۇســىي مەبلــەغ ســالغۇچىالرغا 

ســېتىپ بېرىلىــدۇ.

دۇنيــا بانكىســىغا ئــەزا بولۇشــنى ئىلتىمــاس قىلغــان دۆلەت ۋە 
رايونــالر، ئالــدى بىلــەن خەلقئــارا پــۇل فونــدى تەشــكىالتىنىڭ ئــەزا 
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دۆلىتــى بولۇشــى كېــرەك. دۇنيــا بانكىســىغا ئــەزا بولغــان دۆلــەت ۋە 
رايونــالر ھازىــر 184گــە يەتتــى. 1980-يىلــى 5-ئاينىــڭ 15-كۈنــى 
دۇنيــا بانكىســى خىتاينىــڭ بــۇ بانكىدىكــى ۋەكىللىــك ھوقۇقىنــى 
ــن باشــالپ،  ــى 6-ئايدى ــۈردى، 1981-يىل ــلىگە كەلت ــمىي ئەس رەس
خىتــاي بــۇ بانكىدىــن تەدرىجىــي قــەرز ئېلىشــقا باشــلىغاندىن 
ــى  ــاقالش، 12 مۇقامن ــىنى س ــم ۋادىســى ئېكولوگىيەس ــان، تارى بۇي
ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان خىتاينىــڭ قەدىمكــى شەكىلســىز مەدەنىيــەت 
بايلىقلىرىنــى قوغداشــقا جەمئىــي 78مىليــارد دولــالر ئۆسۈمســىز ۋە 

تــۆۋەن ئۆســۈملۈك قــەرز بــەردى.

ئورگىنــى  ھوقۇقلــۇق  ئالىــي  ئــەڭ  بانكىســىنىڭ  دۇنيــا 
دۆلەتلــەر  ئــەزا  ھەرقايســى  ئــۇ  بولــۇپ،  مەجلىســى  كېڭــەش 
تەيىنلىگــەن بىردىــن بــاش ۋە مۇئاۋىــن كېڭــەش باشــلىقىدىن 
ــدى تەشــكىالتى بىلــەن  ــدا فون تەشــكىللىنىدۇ، ھــەر يىلــى 9-ئاي
بىرلەشــمە يىغىــن چاقىرىــدۇ. ئىجرائىيــە مۇدىرىيىتــى 22 ئادەمدىن 
ــدۇ،  ــە مەســئۇل بولى ــك خىزمەتلەرگ ــەم كۈندىلى تەشــكىللىنىدۇ ھ
ئىجرائىيــە مۇدىرىيىتــى بىــر كىشــىنى ســاياليدۇ ۋە بــۇ كىشــى 
بانــكا باشــلىقلىقىنى قوشــۇمچە ئۆتەيــدۇ، ۋەزىپــە ئۆتــەش مۇددىتــى 
بــەش يىــل، ئــۇدا ۋەزىپــە ئۆتىســىمۇ بولىــدۇ. دۇنيــا بانكىســىنىڭ 
ــرى  ــەددەس جايلى ــى مۇق ــڭ تىل-مەدەنىيىت ــك مىللەتلەرنى يەرلى
ــلەر  ــھۇر شەخس ــكاپ ۋە مەش ــى ئېتى ــتانلىق، دىن ــازار ۋە قەبرىس )م
مۇزېيــى(، بىلىم-مۈلــۈك ھوقۇقــى )ئەنئەنىــۋى تېبابــەت ۋە ســانائەت 
مۇناســىۋەتلىك  ۋە  ئىشــلەش  ســاياھەت-خەرىتە  پاتنېتلىــرى(، 
سىياســەتلەرنى تۈزۈشــكە كېرەكلىــك يەرلىــك مىللەتلــەر مەدەنىيــەت 

ــۆزلەنگەن. ــۈرى س ــەرز ت ــالش ق ــى قول مەۋجۇتلۇقىن
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خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىالتى
ــان  ــەت ھالقىغ ــادا دۆل ــرى دۇني ــىدىن ئىلگى ــا ئۇرۇش 2-دۇني
ئارقىلىــق  مېخانىزمــى  تــۈزۈم  قائىدىســىنى  تېگىشــىش  پــۇل 
دۆلەتلــەر  بــەزى  بولغاچقــا،  كەمچىــل  باشــقۇرۇش  تەرتىپلىــك 
ئورۇنســىز زىيــان تارتتــى. 2- دۇنيــا ئۇرۇشــى ئاخىرلىشــاي دېگەنــدە، 
ئامېرىــكا رەھبەرلىكىدىكــى ئىتتىپاقــداش دۆلەتلــەر 1944 -يىلــى 
ــى  ــون ئورمانلىقىدىك ــتاتى بىرىت ــىر ئىش ــى ھامپىش ــدا يېڭ 7-ئاي
يىغىنــدا خەلقئــارا پــۇل فونــدى تەشــكىالتى )دۇنيــا بانكىســى 
ــبىتىنى  ــۋوت نىس ــارا پېرې ــۇرۇپ، خەلقئ ــى ق ــە( ن ــەن بىرلىكت بىل
ــۇل  ــارا پ مۇقىمالشــتۇرۇش مەقســىتىنى ئەمەلگــە ئاشــۇردى. خەلقئ
ــك  ــۆپ تەرەپلى ــىلىنى ك ــك مەس ــۆپ تەرەپلى ــكىالتى ك ــدى تەش فون
ھــەل قىلىــش اليىھەســىنى تېپىــپ چىقىــپ، شەخســىيەتچىلىك، 
ــى  ــڭ مەنپەئىتىن ــوالش” ۋە باشــقا دۆلەتلەرنى ــورا ك “قوشنىســىغا ئ
قاتارلىــق  پاخــال قىلىــش  پۇلنــى  بەدىلىگــە  قۇربــان قىلىــش 
ــى قىلمىشــالر  قىلمىشــالرنىڭ داۋاملىشىشــىنى توســۇش. يۇقىرىق
ۋەيــران  ئىقتىســادىنى  دۇنيــا  30-يىللىرىــدا  20-ئەســىرنىڭ 
قىلغانىــدى. خەلقئــارا پــۇل فونــدى تەشــكىالتىنىڭ فۇنكىسىيەســى 
يەرشــارى خاراكتېرلىــك ســودا ئەركىنلىكــى تۈزۈمــى ئورنىتىــش، پۇل 
ــكىالت  ــۇ تەش ــاقالش؛ ب ــى س ــبىتىنىڭ مۇقىملىقىن ــۋوت نىس پېرې
ــەكىللەنگەن  ــىدا ش ــەر ئوتتۇرىس ــوڭ دۆلەتل ــاي چ ــەن ب ــدى بىل ئال
ــن  ــدۇ. ئاندى ــەت قىلى ــۈن خىزم ــى ئۈچ ــۇل ئاالقىس ــك پ تەرتىپلى
ــاي  ــەر ۋە ب ــرات دۆلەتل ــان نام ــىغا ئۇچرىغ ــە كىرىزىس ــا مالىي قالس
دۆلەتلەرنــى ئــەڭ ئاخىرقــى قۇتقــۇزۇش قــەرزى بەرگۈچى ســاالھىيىتى 

ــىدۇ.  ــەن ئويلىش بىل

يۇقىرىقىــالر خەلقئــارا پــۇل فونــدى تەشــكىالتىنىڭ دەســلەپتە 
ــارى  ــن، يەرش ــن كېيى ــدى. ئۇنىڭدى ــەۋەبلىرى ئى قۇرۇلۇشــىنىڭ س
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بازىــرى كېڭەيــدى، بارلىــق دۆلەتلــەر ئىقتىســادى جەھەتتــە ئۆزئــارا 
ــر  ــادىنىڭ بى ــەر ئىقتىس ــش دۆلەتل ــى يەرشارىلىش ــان ياك تايىنىدىغ
گەۋدىلىشىشــىگە ئەگىشــىپ ئۈزلۈكســىز كېڭەيــدى. نەتىجىــدە 
خەلقئــارا پــۇل فونــدى تەشــكىالتىنىڭ قۇرۇلغان ۋاقىتتىكى شــەرتى 
يوقالــدى. يەرشــارى ئۆزگىرىشــىنىڭ تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ، 
خەلقئــارا پــۇل فونــدى تەشــكىالتى تەدرىجىــي ئۆزگىرىــپ يېڭــى رول 

ئالــدى.

تەشــكىالتى  فونــدى  پــۇل  خەلقئــارا  كۈنــدە،  بۈگۈنكــى   
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى سىستېمىســىدىكى 16 مەخســۇس 
ئورگاننىــڭ بېرىــدۇر. خەلقئــارا پــۇل فوندى تەشــكىالتىغا ھەربىر ئەزا 
دۆلەتنىــڭ كىڭــەش يىغىنىــدا ۋەكىلــى بولىــدۇ، كىڭــەش يىغىنــى 
ــدۇ.  ــەت بەلگىلەي ــي سىياس ــپ، ئومۇمى ــن چاقىرى ــى يىغى ھەريىل
دائىمىــي ئىشــالرغا 22 ئــەزا دۆلەتنىــڭ ئىجرائىيــە مۇدىرىيىتــى 
مەســئۇل بولىــدۇ. ئىجرائىيــە مۇدىرىيىتىــدە بىــر نەپــەر ئىجرائىيــە 
مۇدىرىيــەت رەھبىــرى بولىــدۇ، ئــۇ شــۇنداقال يەنــە 2000گــە يېقىــن 

ــدۇ. ــرى بولى ــڭ رەھبى خادىمنى

خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىالتى مەبلەغقە قانداق ئېرىشىدۇ ؟

بــۇ كۈچلــۈك پــۇل مۇئامىلــە ھۆكۈمەتلــەر ئــارا تەشــكىالتى ئــەزا 
دۆلەتلەردىــن ئايالنمــا مەبلەغگــە ئېرىشــىدۇ. ئىئانــە )ئــۆز نۆۋىتىــدە 
ــە،  ــي دارامىتىگ ــڭ مىللى ــر دۆلەتنى ــى( بى ــەت تاشــالش ھوقۇق بېل
پــۇل تارقىتىــش تەييارلىــق فونــدى ھەمــدە ســودا تەڭپۇڭلــۇق 
ئەھۋالىغــا ئاساســەن بېكىتىلىــدۇ. بۇنــداق بولغانــدا خەلقئــارا پــۇل 
ــۇر.  ــر ھوقۇقت ــدە بى ــالش ئاالھى ــەت تاش ــكىالتىدا بېل ــدى تەش فون
ــدى  ــۇل فون ــارا پ ــڭ خەلقئ ــر دۆلەتنى ــى بى ــەت تاشــالش ھوقۇق بىل
تەشــكىالتىغا ئىئانــە قىلغــان پــۇل سوممىســى نىســبىتى ئارقىلىــق 
ــى  ــاي دۆلەتلەرن ــى ب ــۇق بېلــەت تاشــالش ھوقۇق بېكىتىلىــدۇ، ئارت
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تېخىمــۇ چــوڭ بايانــات ھوقۇقىغــا ئىگــە قىلىــدۇ.

خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىالتىنىڭ ئاساسلىق نىشانى نېمە ؟

ــانى  ــلىق نىش ــكىالتىنىڭ ئاساس ــدى تەش ــۇل فون ــارا پ خەلقئ
ـــــ خەلقئــارا پــۇل پىرىۋوتىنــى مۇقىمالشتۇرۇشــتىن ئىبــارەت. پــۇل 
پىرېۋوتىنــى مۇقىمالشــتۇرۇش ھەمــدە خەلقئــارا ســودىنى ئىلگىــرى 
تەشــكىالتىنىڭ  فونــدى  پــۇل  خەلقئــارا  باشــقا،  سۈرۈشــتىن 
ــى  ــداق مەزمۇنالرن ــەن مۇن ــىمدە پۈتۈلگ ــانى كېلىش ــلىق نىش ئاساس

ــدۇ : ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ئ

• خەلقئارا پۇل ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش 	
• خەلقئارا سودىنىڭ كېڭىيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش 	
• پۇل پېرېۋوت مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش 	
• كۆپ تەرەپلىك تۆلەم سىستېمىسنى بەرپا قىلىش 	
• تەشــكىالتىغا 	 فونــدى  پــۇل  خەلقئــارا  دۆلەتلەرنىــڭ  ئــەزا 

ســۈرۈش  ئىلگىــرى  ئىشەنچىســىنى 
• پايدىالنغىلى بولىدىغان ئېنېرگىيە مەنبەلىرىنى تەقسىملەش 	
• ــىز 	 ــى تەڭپۇڭس ــارا كىرىم-چىقىمدىك ــڭ خەلقئ ــەزا دۆلەتلەرنى ئ

دەرىجىســىنى  ھەمــدە  قىســقارتىش  ۋاقتىنــى  داۋاملىشــىش 
ئاجىزلىتىــش. 

• نۆۋەتتە خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىالتىغا 185 دۆلەت ئەزا.	
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)World Health Organization( دۇنيا سەھىيە تەشكىالتى

بىــر  قارىمىقىدىكــى  ت  د  ب  تەشــكىالتى  ســەھىيە  دۇنيــا 
ــەزا  ــەرال ئ ــۇق دۆلەتل ــەت ئىگىلىــك ھوقۇقل ــورگان، پەق مەخســۇس ئ
بوالاليدىغــان، خەلقئارادىكــى ئــەڭ چــوڭ ھۆكۈمەتلــەر ئــارا ســەھىيە 
ــارا  ــى خەلقئ ــەزا. 1946-يىل ــەت ئ ــر 194 دۆل ــكىالتىدۇر. ھازى تەش
تەشــكىالت  تەشــكىالتى  ســەھىيە  »دۇنيــا  يىغىنــى  ســەھىيە 
قانۇنى«نــى ماقۇللىــدى. 1948-يىلــى 4-ئاينىــڭ 7- كۈنــى دۇنيــا 
ــۇنداق  ــدى. ش ــى جاكارلى ــكىالتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىن ــەھىيە تەش س
ــك  ــارى خاراكتېرلى ــى يەرش ــڭ 7-كۈن ــى 4-ئاينى ــپ ھەريىل قىلى

ــدى.  ــپ بېكىتىل ــى” قىلى ــەھىيە كۈن ــا س “دۇني

دۇنيا سەھىيە تەشكىالتىنىڭ قانداق ۋەزىپىسى بار ؟ 

خەلقئــارا ســەھىيە خىزمىتىگــە يىتەكچىلىــك قىلىــش ۋە 	 
ماسالشــتۇرۇش 

ــڭ 	  ــەن، دۆلەتنى ــىغا ئاساس ــڭ ئىلتىماس ــى دۆلەتلەرنى ھەرقايس
ســەھىيە ئىشــلىرى ھەمكارلىقىنــى كۈچەيتىــش، تېخنىــك 

ــەش؛ ــەن تەمىنل ــى بىل ياردىم
خەلقئــارا خاراكتېرلىــك يۇقۇملــۇق كېســەللىك ئىلمىــي ۋە 	 

ســەھىيە ئىستاتىســتىكا كەســپىگە رىياســەتچىلىك قىلىــش؛
يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەر، يەرلىــك كېســەللىكلەر ۋە باشــقا 	 

كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ۋە يوقىتىشــنى ئىلگىــرى 
ســۈرۈش.

ــش 	  ــى ئېلى ــىنىڭ ئالدىن ــش ھادىسىس ــدا يارىلىنى ــش ئورنى ئى
ھەمــدە ئوزۇقلــۇق، تۇرالغــۇ، پىالنلىــق تۇغــۇت ۋە روھىــي 

ســاغالملىقنى ياخشىالشــنى ئىلگىــرى ســۈرۈش؛
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ــەن شــۇغۇللىنىدىغان 	  ــاغالملىقىنى ياخشــىالش بىل ــق س خەل
ئىلمىي ۋە كەســپى كوللېكتىپ ئوتتۇرىســىدىكى ھەمكارلىقنى 

ئىلگىــرى ســۈرۈش.
خەلقئــارا ســەھىيە ئەھدىنامىســى، پىــالن ۋە كېلىشــىمنى 	 

ئوتتۇرىغــا قويــۇش؛
بىئومېدىتســىنا )جانلىقــالر تېبابىتــى( تەتقىقــات خىزمىتىنــى 	 

ئىلگىــرى ســۈرۈش؛
تېبابــەت مائارىپــى ۋە تەربىيەلــەش خىزمىتىنــى ئىلگىــرى 	 

ــۈرۈش؛  س
ئاالقىــدار كېســەل، ئۆلــۈم ســەۋەبى ھەمــدە ئاممىــۋى ســەھىيە 	 

ئەســلىھەلىرىنىڭ خەلقئارالىــق ئىســمىنى بېكىتىــش؛
دىئاگنوز ئۇسۇلىنىڭ قېلىپالشقان ئۆلچىمىنى بېكىتىش؛ 	 
ياســالمىالر،دورا 	  بىئولوگىيەلىــك  تازىلىقــى،  يېمەكلىــك 

قاتارلىقالرنىــڭ خەلقئــارا ئۆلچىمىنــى بېكىتىــش ۋە تەرەققىــي 
قىلــدۇرۇش؛ 

تەربىيــە 	  تەشــۋىقات  ســەھىيە  خەلقىگــە  ئــەل  ھەرقايســى 
بىرىــش؛ يــاردەم  يايدۇرۇشــقا  قانــات  خىزمىتىنــى 
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رايون خاراكتېرلىك ھۆكۈمەتلەرئارا تەشكىالتالر

تەشــكىالتنىڭ  ئــارا  ھۆكۈمەتلــەر  خاراكتېرلىــك  رايــون 
ئىتتىپاقــى ياۋروپــا  ـــــ  نەمۇنىســى 

ياۋروپا ئىتتىپاقى قانداق بارلىققا كەلگەن ؟
ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ بىــر گەۋدىلىشــىش مۇساپىســى 1952-
يىلــى ياۋروپــا كۆمــۈر - پــوالت ئورتــاق گەۋدىســىنىڭ قۇرۇلۇشــىدىن 
باشــالنغان. 1952-يىلــى 7-ئايدا فرانســىيە، فېدراتىپ گېرمانىيە، 
قاتارلىقــالر  ليۇكســېمبۇرگ  بېلگىيــە،  گولالندىيــە،  ئىتالىيــە، 
ــى  ــۇردى. 1957-يىل ــىنى ق ــاق گەۋدىس ــوالت ئورت ــا كۆمۈر-پ ياۋروپ
ــاق گەۋدىســى شەرتنامىســى« ۋە  ــاد ئورت ــا ئىقتىس ــدا »ياۋروپ 3-ئاي
»ياۋروپــا ئاتــوم ئېنېرگىيەســى ئورتــاق گەۋدىســى شەرتنامىســى«نى 
ــال  ــودا ۋە تەرەققىياتقى ــدە، س ــلەپكى قەدەم ــۇالر دەس ــدى. ئ ئىمزالى
ئېتىبــار بېرەتتــى. 1967-يىلــى 7-ئايــدا ياۋروپــا كۆمــۈر - پــوالت 
ئورتــاق گەۋدىســى، ياۋروپــا ئىقتىســاد ئورتــاق گەۋدىســى ۋە ياۋروپــا 
ئاتــوم ئېنېرگىيەســى ئورتاق گەۋدىســىنىڭ ئاساســلىق ئاپپاراتلىرى 
ــدى. 1973- ــاق گەۋدىســى دەپ ئاتال ــا ئورت بىرلەشــتۈرۈلۈپ، ياۋروپ
تۇنجــى قېتىــم كېڭىيىــپ،  ئورتــاق گەۋدىســى  ياۋروپــا  يىلــى 
ــا  ئەنگلىيــە، دانىيــە ۋە ئېرالندىيــە قوشــۇلدى. 1981-يىلــى ياۋروپ
ــم كېڭىيىــپ گىرىتســىيە قوشــۇلدى.  ــاق گەۋدىســى 2-قېتى ئورت
1986-يىلــى ياۋروپــا ئورتــاق گەۋدىســى 3- قېتىــم كېڭىيىــپ 

ــۇلدى. ــە قوش ــپانىيە ۋە پورتۇگالىي ئىس
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ياۋروپا ئورتاق گەۋدىسى قانداق بولۇپ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئايالندى ؟

1991- يىلــى ياۋروپــا ئورتــاق گەۋدىســى باشــلىقلىرى يىغىندا 
»ياۋروپــا ئىتتىپاقــى شەرتنامىســى« ماقۇلالنــدى ھەمــدە 1993-
يىلــى 11-ئاينىــڭ 1-كۈنــى رەســمىي كۈچكــە ئىگــە بولــۇپ، ياۋروپــا 
ــى  ــەردى. 1995- يىل ــا ئۆزگ ــا ئىتتىپاقىغ ــاق گەۋدىســى ياۋروپ ئورت

ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 4- قېتىــم كېڭەيــدى.

ئىتتىپاقــى  ياۋروپــا  1-كۈنــى  5-ئاينىــڭ  2004-يىلــى 
5-قېتىــم كېڭەيــدى. بــۇ ياۋروپــا ئىتتىپاقــى كۆلىمىنىــڭ ئــەڭ زور 

ــۇلدى. ــەت قوش ــۇپ، 10 دۆل ــى بول ــق كېڭىيىش ــر قېتىملى بى

ياۋروپــا  بۇلغارىيــە  ۋە  رۇمىنىيــە  1-ئايــدا،  2007-يىلــى 
ئىتتىپاقىغــا رەســمىي ئــەزا دۆلــەت بولــدى. بــۇ ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 
تارىخىدىكــى 6-قېتىملىــق كېڭىيىــش بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. 

ياۋروپــا  كىرودىيــە  1-كۈنــى،  7-ئاينىــڭ  2013-يىلــى 
بولــدى.  دۆلــەت  ئــەزا  رەســمىي  ئىتتىپاقىغــا 

يىرىــم ئەســىرلىك تەرەققىيــات ئارقىلىــق، 2013 -يىلــى 
7-ئايغــا كەلگەنــدە، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى 28 دۆلــەت، تەخمىنــەن 
ــە  ــەت زور كۈچك ــان غاي ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــنى ئ ــون نوپۇس 485 مىلي
ــى  ــىش دەرىجىس ــر گەۋدىلىش ــى بى ــى دۇنيادىك ــپ، بۈگۈنك ئايلىنى

ــدى.  ــۇپ قال ــكىالت بول ــك تەش ــون خاراكتېرلى ــەڭ زور راي ئ

ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئاساسى مەقسىتى نېمە ؟

ياۋروپــا  دا   » شەرتنامىســى  قانۇنــى  ئاساســى  »ياۋروپــا 
ـــ ئورتــاق گــەۋدە شــەكلىدە ئەزا  ئىتتىپاقىنىــڭ ئاساســى مەقســىتىـ 
دۆلەتلەرنىــڭ ئورتــاق نىشــانىنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش؛ تىنچلىقنــى 
ــتۈرۈش؛  ــقا ئېرىش ــات تۇرمۇش ــى باياش ــۈرۈش، پۇقراالرن ــرى س ئىلگى
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ســېجىل  ئىمكانىيەتلىــك  ئىقتىســادنىڭ  جەمئىيەتنىــڭ، 
ــە  ــەت ئۆلچىمىگ ــى قىمم ــۇرۇش؛ ئاساس ــقا ئاش ــى ئىش تەرەققىياتىن
ھەقىقــى كاپالەتلىــك قىلىــش؛ خەلقئــارا ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىش، 

بەلگىلەنگــەن. دەپ 
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شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىالتى

1996-يىلــى  ئەســلى  تەشــكىالتى  ھەمكارلىــق  شــاڭخەي 
4-ئاينىڭ 26-كۈنى خىتاي، روســىيە ،قازاقىســتان، قىرغىزىســتان 
ــەت«  ــەش دۆل ــاڭخەي ب ــان » ش ــپ تاپق ــتاندىن تەركى ۋە تاجىكىس
ئۇچرىشــىش مېخانىزمــى بولــۇپ، 2001 - يىلــى 6 – ئاينىــڭ 
14-كۈنىدىن15-كۈنىگىچــە »شــاڭخەي بــەش دۆلــەت« باشــلىقلىرى 
شــاڭخەيدە 6 - قېتىــم ئۇچراشــتى، ئۆزبېكىســتان پۈتۈنلــەي بــاراۋەر 
ــەزا  ــا ئ ــى« غ ــەت يىغىن ــەش دۆل ــاڭخەي ب ــەن »ش ــاالھىيەت بىل س
بولــدى. بــۇ شــاڭخەي ئالتــە دۆلەتنىــڭ تۇنجــى قېتىملىــق يۇقىــرى 
دەرىجىلىكلــەر ئۇچرىشىشــى بولــۇپ قالــدى ھەمــدە 6-ئاينىــڭ 15-
كۈنى »شــاڭخەي ھەمكارلىق تەشــكىالتى« قۇرۇش خىتابنامىســىنى 
ــكىالتى  ــق تەش ــاڭخەي ھەمكارلى ــەن ش ــۇنىڭ بىل ــدى. ش ئىمزالى
»تېرورىزىــم،  باشــلىقلىرى  دۆلــەت  ئالتــە  قۇرۇلــۇپ  رەســمىي 
بۆلگۈنچىلىــك ۋە چېكىدىــن ئاشــقان ئاشــقۇنىزم كۈچلىرىگــە زەربــە 

ــدى. ــاڭخەي ئەھدىنامىســى«نى ئىمزالى ــش ش بېرى

ــق  ــاڭخەي ھەمكارلى ــى ش ــڭ 15-كۈن ــى 6-ئاينى 2001-يىل
تەشــكىالتى شــاڭخەيدە رەســمىي قۇرۇلدى. 2001 - يىلى 9 - ئايدا 
ــرى  ــەر زۇڭلىلى ــەزا دۆلەتل ــق تەشــكىالتىنىڭ ئ شــاڭخەي ھەمكارلى
ھەمكارلىــق  شــاڭخەي  ئۇچراشــتى،  قېتىــم  تۇنجــى  ئالمۇتــادا 
ئۇچرىشــىش  قەرەللىــك  باشــلىقلىرىنىڭ  دۆلــەت  تەشــكىالتى 

مېخانىزىمنــى رەســمىي جاكارلىــدى. 

شــاڭخەي  7-كۈنــى  ئاينىــڭ   -  6 يىلــى   -  2002
ــىيەنىڭ  ــلىقلىرى روس ــەر باش ــەزا دۆلەتل ــق تەشــكىالتى ئ ھەمكارلى
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ســانكېتپىتىربۇرگدا ئىككىنچــى قېتىملىــق يۇقىــرى دەرىجىلىكلەر 
تەشــكىالتى  ھەمكارلىــق  »شــاڭخەي  ئۆتكــۈزۈپ،  ئۇچرىشىشــى 
نىزامنامىســى«، »رايونلــۇق تېرورىزىمغــا قارشــى ئورگاننىڭ بېتىمى 
ــەر  ــەزا دۆلەتل ــكىالتى ئ ــق تەش ــاڭخەي ھەمكارلى ــدە« ۋە »ش ھەققى
باشــلىقالر باياناتــى« قاتارلىــق ئــۈچ ھۆججەتنــى ئىمزالىــدى.

ــق  ــاڭخەي ھەمكارلى ــى ش ــڭ 29-كۈن ــى 5-ئاينى 2003-يىل
تەشــكىالتىنىڭ ئۈچىنچــى قېتىملىق باشــلىقالر يىغىنى موســكۋادا 
ــەر  ــەزا دۆلەتل ــكىالتى ئ ــق تەش ــاڭخەي ھەمكارلى ــدى. »ش ئۆتكۈزۈل
ــۇرۇش  ــا قارشــى ت ــدى. تېرورىزىمغ ــى ئىمزالى باشــلىقالر باياناتى«ن
تەپســىلى  ھەققىدىكــى  ھەيئىتــى  ئىجرائىيــە  ئاپپاراتلىرىنىــڭ 
كېلىشــىم، تەشــكىالت بەلگىســى، بــاش كاتىپ ســايلىمى قاتارلىق 

ــدى. ــە كەل مەســىلىلەردە بىرلىكك

ــق  ــاڭخەي ھەمكارلى ــى ش ــڭ 17-كۈن ــى 6-ئاينى  2004-يىل
يىغىنــى  باشــلىقالر  قېتىملىــق  تۆتىنچــى  تەشــكىالتىنىڭ 
ــى  ــدى ۋە كۆزەتكۈچ ــكەنتتە ئۆتكۈزۈل ــى تاش ــتان پايتەخت ئۆزبېكىس
بولــۇپ  تۇنجــى  موڭغۇلىيــە  ئورناتتــى.  مېخانىزمنــى  ئەزالىــق 

ئېرىشــتى. ســاالھىيىتىگە  دۆلــەت  كۆزەتكۈچــى 

   2005 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى شــاڭخەي ھەمكارلىــق 
تەشــكىالتى 5 - قېتىملىــق يۇقىــرى دەرىجىلىكلــەر يىغىنــى 
ــەت  ــە دۆل ــدى، ئالت ــتانىدە ئۆتكۈزۈل ــى ئاس ــتاننىڭ پايتەخت قازاقىس
ــەر  ــەزا دۆلەتل ــكىالتى ئ ــق تەش ــاڭخەي ھەمكارلى ــلىقلىرى »ش باش
باشــلىقلىرى خىتابنامىســى« قاتارلىــق مۇھىــم ھۆججەتلەرنــى 
ئىمزالىــدى، بېلوروســىيە رەســمىي ئــەزا بولــۇپ كىــردى. ئامېرىــكا 
ــىنى  ــي بازىس ــلۇق ھەربى ــىيادا تۇرۇش ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت قاتارلىقالرنى
قىلــدى  مۇراجىئــەت  بېكىتىشــكە  چېكىنــى  قىلىــش  بىــكار 
ــڭ  ــق دۆلەتلەرنى ــتان قاتارلى ــران، ھىندىس ــتان، ئى ــدە پاكىس ھەم
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كۈزەتكۈچىلىــك ئورنىنــى بەلگىلىــدى.

   2006 - يىلــى 7 - ئاينىــڭ 5 - كۈنــى شــاڭخەي ھەمكارلىــق 
دۆلــەت  بــەش  يىللىقــى،  بــەش  قۇرۇلغانلىقىنىــڭ  تەشــكىالتى 
شــاڭخەيدە  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  10يىللىقــى  ئۇچرىشىشــنىڭ 
ئۆتكۈزۈلــۈپ  مۇراســىمى  تەبرىكلــەش  تۈرلــۈك  ۋە  ئۆتكۈزۈلــدى 
ــر، ســودا، نېفىــت، بانكىــالر ھەمكارلىقــى قاتارلىــق  ــى مانېۋى ھەرب

جەھەتلــەردە پىكىــر بىرلىكــى ھاســىل قېلىنــدى.

ــى  ــتان پايتەخت ــى قىرغىزىس ــلىقالر يىغىن ــق باش    2007-يىللى
بېشــكەكتە ئۆتكۈزۈلــدى، بــۇ قېتىملىــق باشــلىقالر ئۇچرىشىشــىغا 
ئىــران پىرىزدىنتــى ئەھمىــدى نىجــاد، موڭغۇلىيــە پىرىزدېنتــى 
رايــون  قاتارلىقــالر قاتناشــتى. يىغىنــدا  نامبــارۇن ئىنخىبايــار 
بىخەتەرلىكــى، رايــون ھەمكارلىقــى ۋە تېخنىــكا ئالماشــتۇرۇش 

ــدى. ــىل قېلىن ــۈش ھاس ــى بۆس ــىدە يېڭ ساھەس

تاجىكىســتان  يىغىنــى  باشــلىقالر  يىللىــق   -2008    
باشــلىقالر  2009-يىللىــق  ئېچىلــدى،  دۈشــەنبىدە  پايتەختــى 
يىغىنــى روســىيەنىڭ يېكاتىرىنبــورگ شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلــدى.

ــڭ رەئىســى  ــق جۇمھۇرىيىتىنى ــۇا خەل ــى جۇڭخ    2012-يىل
دۆلەتلــەر  ئــەزا  تەشــكىالتى  ھەمكارلىــق  شــاڭخەي  خۇجىنتــاۋ، 
دۆلەتلىككــە،  كۆزەتكۈچــى  ئافغانىســتاننى  باشــلىقلىرىنىڭ 
قوبــۇل  دۆلەتلىككــە  ھەمــراھ  دىئالوگلىشــىدىغان  تۈركىيەنــى 

جاكارلىــدى. قىلغانلىقنــى 
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شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىالتىنىڭ نەتىجىلىرى نېمە ؟

شــاڭخەي ھەمكارلىــق تەشــكىالتى قۇرۇلــۇپ بۈگۈنگــە قــەدەر، 
ئــەزا دۆلەتلــەر ئارىســىدا مەدەنىيــەت، ســودا، ھەربىــي ئىشــالر، 
ئەدلىيــە، بىخەتەرلىــك قاتارلىــق ســاھەلەر ۋە ھــەر قايســى قاتالمــالر 
ئــارا ھەمكارلىقنــى قانــات يايــدۇردى. 11 - ســىنتەبېر ۋەقەســىدىن 
كېيىــن شــاڭخەي ھەمكارلىــق تەشــكىالتىغا ئــەزا دۆلەتلــەر مەزكــۇر 
رايــون تەۋەلىكىدىكــى تېررورلــۇق، ئاشــقۇنىزم ۋە بۆلگۈنچىلىكدىــن 
ــا  ــان تېررورلۇقق ــەز قىلغ ــى مەرك ــل كۈچلەر«ن ــۈچ خى ــارەت »ئ ئىب
قارشــى ھەمكارلىقنــى قانــات يايــدۇرۇپ، ئــەزا دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى 
ــق  ــاڭخەي ھەمكارلى ــى. ش ــۇ كۈچەيتت ــەنچىنى تېخىم ــارا ئىش ئۆزئ
ھېچقانــداق  تەشــكىالتنىڭ  بــۇ  تــۈردە  ئىزچىــل  تەشــكىالتى 
ــەنچە  ــا چۈش ــۇ ئارق ــق ئارقىم ــى توغرىلى ــە قارىتىلمىغانلىق دۆلەتك
ــەزا دۆلەتلــەر قاتناشــقان »ھەمكارلىــق  بەرگــەن بولســىمۇ، ئەممــا ئ
2007« نامىدىكــى ھەربىــي مانېۋىــر روســىيەنىڭ چېليابىنســكى 
ئوبالســتىدا ئۆتكۈزۈلگەندىــن كېيىــن، ئامېرىــكا ۋە ياۋروپــا ئەللىــرى 
شــاڭخەي ھەمكارلىــق تەشــكىالتىنى شــىمالىي ئاتالنتىــك ئەھــدى 
قــاراپ  دەپ  قۇرۇلغــان،  ئۈچــۈن  تــۇرۇش  قارشــى  تەشــكىالتىغا 

ــە. كەلمەكت

شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىالتىنىڭ كۆلىمى

شــاڭخەي ھەمكارلىــق تەشــكىالتىغا ئــەزا دۆلەتلەرنىڭ ئومۇمىي 
زېمىننــى يــاۋرۇ - ئاســىيا قۇرۇقلۇقىنىــڭ بەشــتىن ئــۈچ قىســمىنى 
ــدۇ. نوپۇســى 1 مىليــارد 489 مىليــون، تەخمىنــەن دۇنيــا  ئىگىلەي
ــي  ــادى ئومۇمى ــدۇ. ئىقتىس ــى ئىگىلەي ــن بىرىن ــىنىڭ تۆتتى نوپۇس
قىممىتــى دۇنيــا مىللىــي ئىشــلەپچىقىرىش ئۇمۇمىــي دارامىتىنىــڭ 
%15ىنــى ئىگىلەيــدۇ. خىزمــەت تىلــى خىتــاي تىلــى ۋە رۇس تىلــى 

قىلىــپ بېكىتىلگــەن.
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NATO شىمالىي ئاتالنتىك ئەھدى تەشكىالتى

تەشــكىالتى  ئەھــدى  ئاتالنتىــك  شــىمالىي   
 NATO(Atlantic ياكــى   ت«  ئــە  ئــا  »ش  قىســقارتىلىپ، 
ئاتىلىــدۇ.  دەپ  ناتــو   )Treaty Organization North 
ــن  ــەرب دۆلەتلىرىدى ــچىلىقىدىكى غ ــكا باش ــە ت ئامېرى ــا ئ    ش ئ
ــكا  ــى قوماندانلىقىنــى ئامېرى تەشــكىللەنگەن، تەشــكىالتنىڭ ھەرب
تەيىنلەيدىغــان، ئىنگلىــز ۋە فىرانســۇز تىلىنى ئاساســى باشــقۇرۇش 
ــاش ئشــتابى بېلگىيــە پايتەختــى بىريۇسســېلدا  تىلــى قىلغــان، ب

بولغــان رايــون خاراكتېرلىــك ھەربىــي تەشــكىالت. 

ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
باشــچىلىقىدىكى سوتسىيالىســتىك دۆلەتلەرگــە قارشــى تــۇرۇش ۋە 
سوتسىيالىســتىك ئىنقىالبنىڭ ئۆز ئەللىرىگە ســىڭىپ كىرىشىنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش مەقســىتىدە، 1949 - يىلــى 4-ئاينىــڭ 4-كۈنــى 
ــە،  ــە، گولالندىي ــادا، بېلگىي ــىيە، كان ــە، فرانس ــكا، ئەنگلىي ئامېرى
دانىيــە، نورۋېگىيــە، پورتۇگالىيــە، ليۇكســىمبۇرگ، ئىســالندىيە، 
»شــىمالىي  ۋاشــىنگتوندا  دۆلــەت   12 ئىبــارەت  ئىتالىيەدىــن 
ــك  ــىمالىي ئاتالنتى ــزاالپ، ش ــى ئىم ــى« ن ــك ئەھدىنامىس ئاتالنتى

ــۇردى. ــمىي ق ــدى تەشــكىالتىنى رەس ئەھ

1952-يىلــى گرېتســىيە ۋە تۈركىيــە، 1955-يىلــى فېدراتىــپ 
گېرمانىيــە، 1982-يىلــى ئىســپانىيەلەر ئىلگىــرى - كېيىــن 
بولــۇپ بــۇ تەشــكىالتقا كىــردى. شــىمالىي ئاتالنتىــك ئەھــدى 
تەشــكىالتىدا مىنىســتىرالر كېڭىشــى، مۇداپىئــە ئىشــلىرى پىــالن 
ــان،  ــىس قېلىنغ ــى تەس ــالر كومىتېت ــي ئىش ــى ۋە ھەربى كومىتېت
ئــۇالر ئايرىــم - ئايرىــم ھالــدا ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرى، دۆلــەت مۇداپىئــە مىنىســتىرى، ئشــتاب 
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باشــلىقلىرىدىن تەشــكىللەنگەن. ھەربىــي ئىشــالر كومىتېتىنىــڭ 
ئاســتىدا »ياۋروپــا ئىتتىپاقــداش ئارمىيەســى قوماندانلىق شــتابى«، 
قوماندانلىــق  ئارمىيەســى  ئىتتىپاقــداش  ئوكيــان  »ئاتالنتىــك 
ئارمىيەســى  ئىتتىپاقــداش  بوغــۇزى  »دېڭىــز  ۋە  ئىشــتابى« 
قوماندانلىــق ئشــتابى«، ئۇنىڭدىــن باشــقا بىــر »يــادرو پىالنــى 
گۇرۇپپىســى« تەســىس قېلىنغــان. يۇقىرىدىكــى ئــۈچ قوماندانلىــق 
ئشــتابى ئىچىــدە ئوتتــۇرا، شــىمالىي، جەنۇبىي ياۋروپــا ئىتتىپاقداش 
ئارمىيەســى قوماندانلىــق ئىشــتابىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان »ياۋروپــا 
ــم  ــەڭ مۇھى ــتابى« ئ ــق ئش ــى قوماندانلى ــداش ئارمىيەس ئىتتىپاق
ــا  ــكىالتى ۋە ياۋروپ ــدى تەش ــك ئەھ ــىمالىي ئاتالنتى ــتابتۇر. ش ئىش
ئامېرىــكا  قوماندانىنــى  ئالىــي  ئارمىيەســىنىڭ  ئىتتىپاقــداش 
بەلگىلەيــدۇ. شــىمالىي ئاتالنتىــك ئەھــدى تەشــكىالتىنىڭ ھەربىــي 
قىســىملىرى ھــەر يىلــى ھەربىــي مانېۋىــر ئۆتكــۈزۈپ تۇرىــدۇ. 
ــى  ــاق مۇداپىئە«ن شــەرتنامىدە : شــەرتنامە تۈزگــەن دۆلەتلــەر »ئورت
يولغــا قويــۇش، ئــەزا دۆلەتلــەر ئــۆز ئارمىيەســىنىڭ بىــر قىســمىنى 
تۈزگــەن  شــەرتنامە  تاپشــۇرۇش.  قوماندانلىقىغــا  تەشــكىالتنىڭ 
دۆلەتلــەر »قوراللىــق ھۇجۇم«غــا ئۇچرىســا، شــەرتنامە تۈزگــەن 
باشــقا دۆلەتلــەر »زۈرۆر دەپ ھېســابلىغان ھەرىكــەت، جۈملىدىــن 
قــورال كۈچــى ئىشــلىتىش ئارقىلىــق تەشــكىالتقا ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ 
بىخەتەرلىكىنــى قوغدايــدۇ« دەپ بەلگىلەنگــەن. شــۇنداق بولغاچقــا، 
ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــى دەۋرىــدە تۈركىيــە، گېرىتســىيە، 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئەللەرنــى  قاتارلىــق  گېرمانىيــە  غەربــى 
ۋە  ھۇجۇمــى  دۆلەتلەرنىــڭ  سوتسىيالىســتىك  باشــچىلىقىدىكى 

ــان. ــى ئوينىغ ــاقالش رولىن ــىدىن س مۇداخېلىس

غــەرب  پارچىلىنىــپ،  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  1990-يىلــى     
دۆلەتلىرىگــە بولغــان ئاساســى خــەۋپ تۈگىگــەن بولســىمۇ، لېكىــن 
ش ئــا ئــە ت يەنىــال ئــۆز رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ كەلــدى. 1999-
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يىلــى چېــخ، پولشــا، ۋېنگىرىيەنــى، 2004-يىلــى التۋىيــە، لىتــۋا، 
ــى  ــە، بۇلغارىيەن ــىلوۋاكىيە، رۇمىنىي ــىلوۋېنىيە، س ــتونىيە، س ئېس
يېڭىدىــن ئەزالىققــا قوبۇل قىلــدى. ئالبانىيە، كىرودىيە، بوســنىيە، 
ماكېدونىيــە، گىرۇزىيــە، مونتېنېگــرو، ئوكرائىنــا قاتارلىــق ئەللەرمــۇ 
ش ئــا ئــە ت گــە ئــەزا بولــۇش ئۈچــۈن تىرىشــماقتا. ئامېرىــكا 
قاتارلىــق ئىقتىســادى تەرەققىــي تاپقــان ئەللەرنىــڭ زور كــۈچ بىلــەن 
قوللىشــى بىلــەن، ش ئــا ئــە ت ھازىــر 26 ئەزاســى بــار، دۇنيانىــڭ 
ھــەر قايســى جايلىرىــدا ھەربــى قوشــۇن توختاتقــان، دۇنيادىكــى ئەڭ 

كۈچلــۈك تەڭدىشــى يــوق ھەربىــي تەشــكىالتقا ئايالنــدى.
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ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى

 Organization of the( تەشــكىالتى  ھەمكارلىــق  ئىســالم   
IslamicCoopration( 57 مۇنتېــزم ئــەزا دۆلىتــى، ئالتــە كۈزەتكۈچــى 
ــكىالتنىڭ  ــى تەش ــۇز تىلىن ــز، فرانس ــەرەب، ئىنگلى ــار ئ ــى ب ئەزاس
كۈندىلىــك ئاالقــە تىلــى قىلغــان دۇنيــادا ب د ت دىــن قالســىال ئــەزا 

ــەڭ كــۆپ خەلقئارالىــق تەشــكىالت. ســانى ئ

1969-يىلــى 8-ئاينىڭ21-كۈنــى ئىســرائىلىيەنىڭ ئاقســا 
ــى  ــۇ يىل ــەردى. ش ــۈز ب ــى ي ــى ۋەقەس ــۇم قىلىش ــجىدىگە ھۇج مەس
ــى  ــا، دۇنيادىك ــى راباتت ــەش پايتەخت ــى، ماراك ــڭ 25-كۈن 9-ئاينى
مۇســۇلمانالر كۆپ ســاننى ئىگەللەيدىغان 23 دۆلەتنىڭ باشــلىقلىرى 
يىغىنــى چاقىرىلــدى. يىغىنــدا تۈركىيــە ھۆكۈمىتىنىڭ تەشــەببۇس 
قىلىشــى بىلــەن »ھەر قايســى ئىســالم دۆلەتلىرىنىــڭ ئىتتىپاقىنى 
ئىلگىــرى ســۈرۈش« مەقســىتىدە، دۇنيادىكــى مۇســۇلمان ئەللەرنىــڭ 
قەرەللىــك يىغىــن ئۆتكــۈزۈپ، مۇســۇلمانالرنىڭ سىياســى ھاياتــى ۋە 
ــكىالت  ــق تەش ــۈرىدىغان خەلقئارالى ــرى س ــى ئىلگى ئىتتىپاقلىقىن

بولــۇپ قۇرۇلغــان.

ــم  ــر قېتى ــدا بى ــۈچ يىل ــكىالتى ئ ــق تەش ــالم ھەمكارلى ئىس
ــى،  ــەت باشــلىقلىرى يىغىن ــرى دۆل ــان ئىســالم ئەللى چاقىرىلىدىغ
يىلــدا بىــر قېتىــم چاقىرىلىدىغــان، ئىســالم ئەللىــرى تاشــقى 
ئىشــالر مىنىســتىرلىرى يىغىنىدىــن ســىرت، يەنــە مۇقىــم كاتىــپ 
تەســىس قىلغــان بولۇپ،ھازىرقــى كاتىپــى تۈركىيەلىــك دوكتــۇر 
ئەكمەلىددىــن ئېھســان ئوغلــۇ. ئــۇ، 2005-يىلىدىــن باشــالپ 
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بــاش ئشــىتابى جىددىــدە بولغــان، ئىســالم ئەللىــرى كېڭىشــىنىڭ 
ــەن. ــە ئۆتىگ ــىدا ۋەزىپ ــات باشقارمىس كاتىب

تارمــاق  بولغــان  قاراشــلىق  كېڭىشــىگە  ئىســالم  دۇنيــا 
ــالم  ــا ئىس ــان »دۇني ــەرەدە بولغ ــىتابى ئەنق ــاش ئش ــن، ب ئورگانالردى
ئەللىرى سىتاتىســكا، ئىقتىســاد، جەمئىيــەت تەرەققىياتى تەتقىقات 
تەربىيەلــەش مەركىــزى«، بــاش ئىشــتابى ئىســتانبۇلدىكى »ئىســالم 
تارىخــى، ســەنئەت، مەدەنىيــەت تەتقىقــات مەركىــزى«، بېنــگال 
ئۇنىۋېرســىتېتى«،  تېخنىــكا  »ئىســالم  داككادىكــى  پايتەختــى 
ــالم  ــەھىرىدىكى »ئىس ــابالنكا ش ــنىڭ كاس ــتابى ماراكەش ــاش ئىش ب
ئەللىــرى سودىســىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش مەركىــزى«، باش ئىشــتابى 
جىددەدىكــى »ئىســالم تەرەققىيــات بانكىســى«، »ئىســالم ئۆلىمــاالر 
ئىنىســتىتوتى« ۋە »ئىســالم ئىتتىپاقلىــق فونــدى ۋە ۋەخپــە 
ئۇگاندادىكــى  ۋە  نىگېــر جۇمھۇرىيىتــى  ئىجرائىيــە ھەيئىتــى«، 
ئىســالم كېڭىشــىگە بىۋاســىتە قاراشــلىق »ئىســالم ئۇنىۋېرســىتى« 
قاتارلىقــالر. مەخســۇس تەشــكىالتالردىن، بــاش ئىشــتابى ماراكــەش 
پەن-مەدەنىيــەت  مائارىــپ  »ئىســالم  راباتتىكــى  پايتەختــى 
ــرى  ــالم ئەللى ــى »ئىس ــتابى جىددەدىك ــاش ئىش ــكىالتى« ۋە ب تەش
رادىئو-تېلېۋىزىيــە تەشــكىالتى«، »خەلقــارا ئىســالم ئاگېنتلىقــى« 

ــار. ــالر ب قاتارلىق

مۇســۇلمان  »دۇنيــا  شــەھىرىدىكى  كاراچــى  پاكىســتاننىڭ     
كۇئااللومپۇردىكــى  مااليســىيانىڭ  ئۇيۇشمىســى«،  ئىشــچىالر 
»دۇنيــا ئىســالم ئىقتىســاد مۇنبىــرى«، »ئىســالم ئەللىرىنىــڭ 
پايتەخــت ۋە شــەھەرلىرى تەشــكىالتى«، ســەئۇدىي ئەرەبىســتاننىڭ 
ــى«،  ــەر بىرلەشمىس ــالم تەنھەرىكەتچىل ــەھىرىدىكى »ئىس ــاد ش رىي
ھىــالل  قىزىــل  »ئىســالم  شــەھرىدىكى  بەنىغــازى  لىۋىيەنىــڭ 
ئــاي ھەيئىتــى«، جىــددە شــەھرىدىكى »ئىســالم كېمىســازلىق 
ــا  ــىتى«، »دۇني ــارا ئەرەب-ئىســالم ئۇنىۋېرس ــى«، »خەلق جەمئىيىت
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ئىســالم بانكىلىرى بىرلەشمىســى«، ئىســتانبۇلدىكى»دۇنيا ئىســالم 
ــرى«  ــق مۇنبى ــتۇرۇش ھەمكارلى ــر ئالماش ــالر پىكى ــى ياش كېڭىش
قاتارلىقالرمــۇ دۇنيــا ئىســالم كېڭىشــىگە بىۋاســىتە قاراشــلىق 

ئىجتىمائــى تەشــكىالت بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتلىرىنىڭ ئەزالىرى:

                                      

 1. ئافغانىستان
 2. ئالجىرىيە

 3. چاد
 4. مىسىر

 5. گىۋىنىيە
 6. ھىندونېزىيە

 7. ئىران
 8. ئىئوردانىيە

 9. كۇۋەيت
 10. لىۋان
 11. لىۋىيە

 12. مااليسىيا
 13. مالى

 14. ماۋرىتانىيە
 15. ماراكەش

 16. نىگېر
 17. پاكىستان
 18. پەلەستىن

 19. سەئۇدىي ئەرەبىستان

 20. سېنېگال
 21. سومالى
 22. تۇنىس
 23. تۈركىيە
 24. يەمەن

 25. بەھرەين
 26. ئومان
 27. قاتار

 28. سۈرىيە
 29. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى

 30. سېررالىئون
 31. بېنگال
 32. گابون
 33. گامبىيە

 34. گىۋىنىيە بىسساۋ
 35. ئۇگاندا

 36. بوركىنافاسو
 37. كامېرون
 38. كومورو
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دۇنيا ئىسالم كېڭىشىنىڭ كۆزەتكۈچى ئەزالىرى:

 1. بوسنىيە گېرتسېگوۋىنا
 2. ئوتتۇرا ئافرىقا جۇمھۇرىيىتى

 3. شىمالى سىپرۇس تۈرك جۇمھۇرىيىتى
 4. تايالند پادىشاھلىقى

5. رۇسىيە فېدېراتسىيەسى

ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتىغا كۆزەتكۈچى ئەزالىق ساالھىيىتىگە 
ئىگە تەشكىالت - فىلىپپىن مورو ئازادلىق تەشكىالتى

ئىسالم كېڭىشىگە كۆزەتكۈچى ئەزا خەلقئارا تەشكىالتالر:

 1.ئەرەب ئەللىرى ئىتتىپاقى
 2.بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى

 3.ئىتتىپاق تۈزمىگەن دۆلەتلەر ھەرىكىتى
 4.ئافرىقا بىرلىكى تەشكىالتى

 39. ئىراق
 40. مالدىۋى
 41. جىبۇتى

 42. بېنىن
 43. برۇنېي

 44. نىگېرىيە
 45. ئەزەربەيجان

 46. ئالبانىيە
 47. قىرغىزىستان

 48. تاجىكىستان
 49. تۈركمەنىستان

 50. موزامبىك
 51. قازاقىستان

 52. ئۆزبېكىستان
 53. سۇرىنام

 54. توگو
 55. گۇيانا

56. كوتىدىۋورې     
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ئىقتىسادى ھەمكارلىق تەشكىالتى

شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى

1977-يىلــى بــەش دۆلــەت قۇرغان. نىشــانى - رايون ئىقتىســادى، 
ئىجتىمائــى ۋە مەدەنىيــەت ھەمكارلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش. 
ــىيادىكى 10  ــي ئاس ــەرقىي جەنۇبى ــاق ش ــۇ ئىتتىپ ــى، ب 1999-يىل
ئــەزا دۆلــەت ھەمكارلىقىــدا ئەركىــن ســودا رايونــى قــۇردى. ياپونىيــە، 
جۇڭگــو، ئامېرىــكا ۋە باشــقا چــوڭ دۆلەتلەرگــە قارشــى تــۇردى. 
شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيا ئەللىــرى ئىتتىپاقــى بىــر گــۇرۇھ 
ســۈپىتىدە خەلقئــارا رىقابەتكــە قاتناشــتى. شــەرقىي جەنۇبىــي 
ئاســىيا ئەللىــرى ئىتتىپاقىنىــڭ كېڭىيىشــى بۈگۈنكــى كۈنــدە، شــۇ 
رايوننىــڭ ئىقتىســادى، سىياســى ۋە مۇھىــت مەســىلىلىرىنى ھــەل 
قىلىــش ئۈچــۈن تىرىشــماقتا. بــۇ مەســىلىلەرنى ھەرقايســى دۆلەتلەر 
ھەمكارلىشــىپ ھەرىكــەت قىلمىســا، ھــەل قىلىــش مۇمكىــن 

ــەس. ئەم
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ئەرەب ئىقتىسادى بىرلەشمە جەمئىيىتى

1957-يىلــى ئــون ئــەرەب دۆلىتىنىــڭ ســودا ۋە ئىقتىســادنى 
1964-يىلــى  ئاساســەن  كېلىشــىمىگە  گەۋدىلەشــتۈرۈش  بىــر 

قۇرۇلغــان.

شىمالىي ئافرىقا ئىقتىسادى ئورتاق گەۋدىسى

دۆلــەت  ئــەزا   15  - نىشــانى  قۇرۇلغــان،  1975-يىلــى 
ئىلگىــرى  ھەمكارلىقنــى  ئىقتىســادى  رايونــدا  ئوتتۇرىســىدىكى 
ســۈرۈش. نۆۋەتتــە بــۇ تەشــكىالتنىڭ كۆڭــۈل بۆلىدىغــان ســاھەلىرى 

كېڭەيمەكتــە.  بارغانســېرى 

التىن ئامېرىكىسى بىر گەۋدىلىشىش جەمئىيىتى

دۆلــەت  ئــەزا   12 نىشــانى-  قۇرۇلغــان.  1980-يىلــى 
ــىدىكى  ــۈزۈش ئاساس ــەت يەتك ــارا مەنپەئ ــىدىكى ئۆزئ ئوتتۇرىس

ســودىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش ۋە باشــقۇرۇش.

جەنۇبى قىسىم ئافرىقا ئورتاق گەۋدىسى

دۆلــەت  ئــەزا   14 نىشــانى-  قۇرۇلغــان.  1992-يىلــى 
بىــر  ۋە  تەرەققىياتــى  ئىقتىســادى  رايــون  ئوتتۇرىســىدىكى 
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نامراتلىقتىــن  ئىلگىــرى ســۈرۈش ھەمــدە  گەۋدىلىشىشــىنى 
قۇتۇلــدۇرۇش.

جەنۇبىي ئاسىيا رايونى ھەمكارلىق ئىتتىپاقى

ــەت  ــەزا دۆل ــە ئ ــانى - يەتت ــان. نىش ــى قۇرۇلغ 1985-يىل
مەدەنىيــەت  ۋە  ئىجتىمائــى  ئىقتىســادى،  ئوتتۇرىســىدىكى 
ھەمكارلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش، زېمىــن پۈتۈنلــۈك ھوقۇقىغــا 
ئۆزئــارا  ئىشــالرغا  ئىچىكــى  قىلىــش،  ھۆرمــەت  ئۆزئــارا 

ئارىالشماســلىق.

ئاسىيا - تىنچ ئوكيان ئىقتىسادى ھەمكارلىق تەشكىالتى

ئاسىيا - تىنچ ئوكيان ئىقتىسادى ھەمكارلىق تەشكىالتى قانداق 
تەشكىالت ؟

ئاســىيا - تىنــچ ئوكيــان ئىقتىســادى ھەمكارلىق تەشــكىالتى 
 .)APEC( قىسقارتىلىشى )Asia-Pacific Economic Cooperation(
بۈگۈنكــى دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ رايــون خاراكتېرلىــك ئىقتىســادى 
ــادى  ــان ئىقتىس ــچ ئوكي ــىيا -تىنى ــكىالتى، ئاس ــق تەش ھەمكارلى
ھەمكارلىقنــى ئىلگىــرى ســۈرىدىغان، ئورتــاق تەرەققىياتقــا تۈرتكــە 

بولىدىغــان ئاپپاراتتــۇر.

ئاسىيا - تىنچ ئوكيان ئىقتىسادى ھەمكارلىق تەشكىالتى قاچان 
قۇرۇلغان ؟

1989-يىلــى 11-ئايــدا ئاۋســترالىيەنىڭ تەشەببۇســى بىلــەن 
ئاۋســترالىيە، ئامېرىــكا، كانــادا، ياپونىيــە، كورىيــە، يېڭــى زېلالندىيە 
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ۋە شــەرقى جەنۇبىــي ئىتتىپاقىغــا ئــەزا ئالتە دۆلەتنىــڭ دىپلوماتىيە 
ۋە ئىقتىســاد مىنىســتىرلىرى ئاۋســترالىيەنىڭ پايتەختى كانبېررادا 
ئوكيــان  تىنىــچ  ئاســىيا-  ئېچىــپ،  يىغىنــى  مىنىســتىرالر 
ئىقتىســادى ھەمكارلىــق تەشــكىالتى قۇرۇلغانلىقىنــى رەســمىي 
جاكارلىــدى. شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن بــۇ تەشــكىالت ئۈزلۈكســىز 
كېڭىيىــپ، 2007-يىلــى 9- ئايغــا كەلگەنــدە ئەزاســى جەمئىــي 21 
گــە يەتتــى، ئۇنىــڭ ئىچىــدە ئامېرىــكا، ياپونىيــە قاتارلىــق تەرەققىي 
قاتارلىــق  مېكســىكا  مااليســىيا،  جۇڭگــو،  دۆلەتلەرمــۇ  تاپقــان 

ــار.  ــۇ ب ــان دۆلەتلەرم تەرەققىــي قىلىۋاتق

ئاسىيا - تىنچ ئوكيان ئىقتىسادى ھەمكارلىق تەشكىالتىنىڭ مەقسىتى 
نېمە ؟

شــۇ رايــون خەلقىنىــڭ ئورتــاق مەنپەئىتى ئۈچۈن ئىقتىســادنى 
ــادى  ــارا ئىقتىس ــەزاالر ئ ــدۇرۇش، ئ ــي قىل ــەلدۈرۈش ۋە تەرەققى يۈكس
ئېچىۋېتىلگــەن  ســۈرۈش،  ئىلگىــرى  بېقىنىشــنى  جەھەتتــە 
كــۆپ تەرەپلىــك ســودا تۈزۈلمىســىنى كۈچەيتىــش، رايــون ســودا 

سېلىنمىســىدىكى قورغانالرنــى ئازايتىــش. 
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3. ھۆكۈمەتتىن خالىي تەشكىالتالر

Nongovernmental Organization, NGO
ــاز  ــاش، ئ ــە ئوخش ــۇن ئادەملەرگ ــى نۇرغ ــىز دۇنيادىك ــەر س ئەگ
دېگەنــدە بىــر ياكــى خېلــى كــۆپ مەســىلىلەرگە كۆڭــۈل بۆلۈشــىڭىز 
مۇمكىــن. ســىز بەلكىــم دۇنيــادا ئۆزگىرىــش بولۇشــىنى ئــارزۇ 
قىلىدىغانســىز، ســىز قانــداق قىلىــپ، ئــۆز پاراســىتىڭىز بىلــەن بۇ 
دۇنيانــى تېخىمــۇ گــۈزەل قىلىشــقا قانــداق تۆھپــە قوشــىمەن؟ دەپ 
ــە  ــۇپ يەتتىڭىزكــى، ئۆزىڭىزگ ئويالمســىز بەلكىــم ســىز شــۇنى تون
تايىنىپــال بــۇ دۇنيانــى ئۆزگەرتەلمەيســىز. بىــراق بەلكىــم ســىز يەنە 
باشــقىالرمۇ ســىزگە ئوخشــاش كۆڭــۈل بۆلۈۋاتقــان ســىز ئــۇالر بىلــەن 
بىرلەشســىڭىز، ئورتــاق ئــاۋاز ســىلەرگە بىــر تەســىر كۆرســىتىدىغان 

ۋاســتە بولىدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتكەنســىز.

مەنپەئــەت  شەخســىي  كىشــىلەر  نۇرغــۇن  بارغانســېرى     
ــا سىياســىتىگە تەســىر  ــا قاتنىشــىش ئارقىلىــق، دۇني گۇرۇھلىرىغ
ــىلەر  ــن. كىش ــى مۇمكى ــان بولۇش ــەتتىم، دەپ ۋەز ئېيتىۋاتق كۆرس
بىــر ياكــى بىرقانچــە ھۆكۈمەتتىــن خالىــي تەشــكىالتقا قاتناشــتى. 
بۈگۈنكــى كۈنــدە پۈتــۈن يەرشــارىدا 30 مىــڭ ئەتراپىــدا ھۆكۈمەتتىــن 
خالىــي تەشــكىالت بار. كىشــىلەر تەشــكىالتالرنى قۇرۇپ، ھەرقايســى 
تەشــكىالتالرنىڭ  ئــارا  ھۆكۈمەتلــەر  ۋە  ھۆكۈمەتلىــرى  دۆلــەت 
ــى  ــاق مەنپەئىت سىياســىتىگە تەســىر كۆرســىتىپ،ئۆزلىرىنىڭ ئورت

ــۇرماقتا.  ــە ئاش ــىنى ئەمەلگ ۋە غايىس

ــە  ــز، ھۆكۈمەتك ــكىالتالر دېگىنىمى ــي تەش ــن خالى ھۆكۈمەتتى
تــەۋە بولمىغــان، دۆلــەت قۇرمىغان، ئادەتتە ھۆكۈمەتتىن مۇســتەقىل 
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بولغــان تەشــكىالتالردۇر. گەرچــە ئېنىقلىمىســىدىن قارىغانــدا، نــەپ 
ئېلىشــنى مەقســەت قىلغــان كارخانىــدەك بىلىنســىمۇ، بىــراق 
ســۆز مەنىســىدىن چىقىــپ تۇرۇپتۇكــى، ئــۇ ســودا خاراكتېرىنــى 
ئالمىغــان، قانۇنلــۇق، ئىجتىمائــى مەدەنىيــەت ۋە مۇھىتقــا ئاالقىدار 
ــن  ــدۇر. ھۆكۈمەتتى ــان گۇرۇپپى مەســىلىلەرنى تەشــەببۇس قىلىدىغ
Non-(، ــەپ ئالمــاس تەشــكىالتتۇر خالىــي تەشــكىالتالر ئادەتتــە ن

)Profit Organization-NPO

شەخســلەرنىڭ  قىســمى  بىــر  فوندىســىنىڭ  ئۇالرنىــڭ 
ــڭ ئىشلىتىلىشــى ب د ت  ــۇ نامنى ــدۇ. ھازىرب ئىئانىســىدىن كېلى
ياكــى ب د ت ئەۋەتكــەن نوپۇزلــۇق ھۆكۈمەتتىــن خالىــي تەشــكىالت 

بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ قالــدى.

قانــۇن جەھەتتــە  مەدەنىيــەت،  دۆلەتلەرنىــڭ  ھەرقايســى    
ــداق تەشــكىالتالرنى  ــەر بۇن ــا، ئوخشــىمىغان دۆلەتل ــى بولغاچق پەرق
ــەپ  ــكا »ن ــىلەن: ئامېرى ــدۇ. مەس ــەن ئاتاي ــام بىل ــىمىغان ن ئوخش
ئالمــاس تەشــكىالت«، »مۇســتەقىل تەشــكىالت« ياكــى »ئۈچىنچــى 
ئــورگان« دېگــەن نامالر بىلــەن، ئەنگلىيــە »ئاۋانگارتالر تەشــكىالتى« 

ــدۇ.  دەپ ئاتاي

خەلقئارادا تەسىرى زور ھۆكۈمەتتىن خالىي تەشكىالتالر

خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىالتى

 )Amnesty International( تەشــكىالتى  كەچــۈرۈم  خەلقئــارا 
تەپتىــش  مەمۇرىــي  ھەقلىرىنــى  ئىنســان   ،)AI( قىســقارتىلىپ 
ــى  ــي تەشــكىالت بولۇپ،1961-يىل ــن خالى ــان ھۆكۈمەتتى قىلىدىغ
ــەت خەلقلىــرى ئارىســىدىكى  قۇرۇلغــان. دۇنيادىكــى ھەرقايســى دۆل
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زاتالردىــن تەشــكىللىنىپ، دۇنيادىكــى ھەرقايســى دۆلەتلەردىكــى 
ــۈن  ــر پۈت ــدۇ. ھازى ــش قىلى ــى تەپتى ــۇق ئەھۋالىن ــىلىك ھوق كىش
دۇنيــادا 150 دىــن ئارتــۇق دۆلــەت ۋە رايونــدا 3 مىليوندىــن ئارتــۇق 
خادىمــى ۋە قوللىغۇچىســى بــار بولــۇپ، يەرشــارى خاراكتېرلىــك 
ھۆكۈمــەت تۈســىنى ئالمىغــان ئىنســان ھەقلىــرى تەشــكىالتىدۇر. 
بــۇ تەشــكىالتنىڭ نىزامنامىســىگە ئاساســالنغاندا، ئــۇ »ھەربىــر 
ئــادەم دۇنيــا ئىنســان ھەقلىــرى خىتابنامىســى ۋە باشــقا خەلقئــارا 
بارلىــق  كۆرســىتىلگەن  ئۆلچەملىرىــدە  ھەقلىــرى  ئىنســان 
ھوقۇقالردىــن بەھرىمــەن بولۇش«نــى ئــارزۇ قىلىــدۇ. تەكشــۈرۈپ 
ــان  ــق، ئىنس ــى ئارقىلى ــەببۇس ھەرىكىت ــش ۋە تەش ــق قىلى تەتقى
ــى  ــدۇ ياك ــى ئالى ــڭ ئالدىن ــان تاجاۋۇزچىلىقنى ــە قېلىنغ ھەقلىرىگ
توســىدۇ. بــۇ تەشــكىالت خەلقئــارا ئىنســان ھەقلىــرى جەھەتتىكــى 
غايــەت زور تۆھپىســىگە ئاساســەن، 1977-يىلــى نوبىــل تىنچلىــق 
مۇكاپاتىغــا، 1978-يىلــى ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى مۇكاپاتــى 
قاتارلىق شــەرەپلەرگە مۇيەسســەر بولغان. خەلقئارا ئىنســانپەرۋەرلىك 
قانۇنىــدا بېكىتىلگــەن بىردىنبىــر نــازارەت قىلىــپ باشقۇرۇشــقا 

ــدۇر. ــۇق ئورگانى ھوقۇقل

خەلقئارا قىزىل كىرېست كومىتېتى

 International( كومىتېتــى  كىرېســت  قىزىــل  خەلقئــارا 
Committee of the Red Cross( بــاش ئىشــتابى شىۋىتســارىيەنىڭ 
جەنۋەدىكــى ئىنســانپەرۋەرلىك ئورگانىــدۇر. 1863-يىلــى قۇرۇلغــان. 
»جەنــۋە ئەھدىنامىســى« ۋە خەلقئــارا قانۇنىدىكــى بەلگىلىمىلەرگــە 
كىرېســت  قىزىــل  خەلقئــارا  جەمئىيــەت  خەلقئــارا  ئاساســەن، 
ــەت  ــۇپ، دۆل ــان بول ــا قىلغ ــۋە ئات ــىز مەرتى ــا تەڭداشس كومىتېتىغ
ئىچــى ۋە خەلقئــارا خاراكتېرلىــك قوراللىــق توقۇنۇشــالردا، ئاپەتكــە 
ئۇچرىغۇچىالرنــى قوغدايــدۇ. بــۇ ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىــالر ئــۇرۇش 
جەڭگــە  باشــقا  ۋە  ئــاۋام  مۇســاپىرالر،  ئەســىرلەر،  يارىدارلىــرى، 
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ــدۇ. ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــۇ ئ ــمايدىغان خادىمالرنىم قاتناش

خەلقئارا قىزىل كىرېست كومىتېتىنىڭ بۇرچى نېمە ؟

خەلقئــارا قىزىــل كرېســت كومىتېتــى بىــر ئادىــل، بىتــەرەپ 
ــــ ئۇرۇش  مۇســتەقىل تەشــكىالت بولــۇپ، ئىنســانپەرۋەرلىك بۇرچــىـ 
ۋە دۆلــەت ئىچــى زوراۋانلىــق ۋەقەلىرىــدە ئاپەتكــە ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ 
ــەن  ــاردەم بىل ــى ي ــدە ئۇالرن ــداش ھەم ــى قوغ ــى ۋە ئىززىتىن ھايات
ــە  ــاردەم خىزمىتىگ ــارا ي ــە خەلقئ ــكىالت يەن ــۇ تەش ــەش. ب تەمىنل
ھەمــدە ئىنســانپەرۋەرلىك قانۇنــى بىلەن ئەقەللىي ئىنســانپەرۋەرلىك 
پىرىنســىپىنى مۇســتەھكەملەش خىزمىتىگــە يىتەكچىلىــك قىلىدۇ 

ۋە ماسالشــتۇرىدۇ. 

خەلقئارا قىزىل كرېست كومىتېتىنىڭ خىزمىتى نېمە ؟

ئەھدىنامىســىگە  جەنــۋە  تەرەپلەرنىــڭ  قىلغۇچــى  ئــۇرۇش 
رىئايــە قىلىــش ئەھۋالىنــى تەپتىــش قىلىــش؛ جەڭگاھتىكــى 
ئــۇرۇش  تەشــكىللەش؛  خىزمىتىنــى  قۇتۇلــدۇرۇش  يارىدارالرنــى 
ئەســىرلىرىگە مۇئامىلــە قىلىشــنى نــازارەت قىلىــش ھەمــدە قامــاپ 
قويغــان دائىرىلــەر بىلــەن مەخپىيەتلىكنــى ســاقالپ پاراڭلىشــىش؛ 
قوراللىــق توقۇنۇشــتا يوقــاپ كەتكــەن خادىمالرنــى ئىزدەشــكە يــاردەم 
يــاردەم بېرىــش خىزمىتىنــى  پۇقراالرنــى قوغــداش ۋە  بېرىــش؛ 
ــەرەپ  ــىدا بىت ــەر ئوتتۇرىس ــى تەرەپل ــۇرۇش قىلغۇچ تەشــكىللەش؛ ئ

كىلىشــتۈرگىچىلىك رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇش. 

خەلقئارا قىزىل كىرېست كومىتېتىنىڭ پىرىنسىپى نېمە ؟

بــۇ تەشــكىالت 1965-يىلــى يەتتــە ئاساســى پىرىنســىپنى 
بېكىتكــەن بولــۇپ، ھازىرغــا قــەدەر قولالنماقتــا. بــۇ يەتتە پرىنســىپ 
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مۇســتەقىللىق،  بىتەرەپلىــك،  ئادىللىــق،  ئىنســانپەرۋەرلىك،   :
ــاللىق. ــك ۋە ئۇنىۋېرس ــق، بىرلى پىدائىيلى

خەلقئــارا قىزىــل كىرېســت ۋە قىزىــل ھىــالل ئــاي بىرلەشــمە 
 International Federation of Red Cross and Red( جەمئىيىتــى

)Crescent Societies

خەلقئــارا ئىنســانپەرۋەرلىك تەشــكىالتى بولــۇپ، خەلقئــارا 
ــى  ــى دۆلەتلەردىك ــەن ھەرقايس ــى بىل ــىت كومىتېت ــل كىرېس قىزى
جەمئىيەتلىــرى  ئــاي  ھىــالل  قىزىــل  ۋە  كىرېســت  قىزىــل 
ئورتــاق ھالــدا خەلقئــارا قىزىــل كىرېســت ۋە قىزىــل ھىــالل ئــاي 
ھەرىكىتىنى تەشــكىللىگەن. بۇ تەشــكىالت 1919-يىلى قۇرۇلغان، 
بــاش ئىشــتابى جەنــۋەدە. ئــۇ ھەرقايســى دۆلــەت جەمئىيەتلىرىنىــڭ 
كۈچلەرنــى  »ئىنســانپەرۋەر  ماسالشتۇرۇشــقا،  پائالىيەتلىرىنــى 
ھەرىكەتلەنــدۈرۈش ئارقىلىــق مەزلــۇم خەلقلەرنىــڭ تۇرمۇشــىنى 
ــەت  ــۇ جەمئىي ــە ب ــارا جەمئىيەتت ــئۇل. خەلقئ ــىالش«قا مەس ياخش
ــوڭ  ــىپ، چ ــچ ھەمكارلىش ــەن زى ــەر بىل ــى جەمئىيەتل دۆلەتلەردىك
كۆلەمدىكــى جىددىــي قۇتقۇزۇشــنى تەشــكىللەيدۇ ۋە رەھبەرلىــك 

ــدۇ.  قىلى

خەلقئــارا قىزىــل كىرېســت كومىتېتىنىڭ يەتتە پىرىنســىپىغا 
خەلقئــارا قىزىــل كىرېســت ۋە قىزىــل ھىــالل ئــاي بىرلەشــمە 

جەمئىيىتىمــۇ ئوخشاشــال ئەمــەل قىلىــدۇ. 

)Save The Children( بالىالرنى قۇتقۇزۇش جەمئىيىتى

ھوقۇقىنــى  بالىــالر  قۇرۇلغــان.  ئەنگلىيــەدە  1919-يىلــى 
بالىالرنــى  ئەللەردىكــى  قىلىۋاتقــان  تەرەققىــي  ياخشــىالش، 

ئورگىنىــدۇر. بىرىــش  يــاردەم  ۋە  قۇتۇلــدۇرۇش 
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   ھەرقايســى دۆلەتلــەردە 30 بالىالرنــى قۇتقــۇزۇش تارمــاق 
جەمئىيىتــى بــار بولــۇپ، ئەزالىــرى 125 دۆلەتتە پائالىيــەت قىلىدۇ. 

ــر  ــى ــــ ھەربى ــڭ بۇرچ ــۇزۇش جەمئيىتىنى ــى قۇتق    بالىالرن
بالىنىــڭ ســاغالملىق، يېمەكلىــك تەربىيەلىنىــش ھوقۇقىدىــن 
بەھرىمــەن بولۇشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــش، ئۇالرنــى ھەرقانــداق 
ــتىن  ــق ۋە ئىزىش ــۆرۈش، زوراۋانلى ــەس ك ــورالش، پ ــەكىلدىكى خ ش
بىلــەن  بالىــالر  ئــاڭالش،  ساداســىنى  بالىالرنىــڭ  قوغــداش. 
ئارىلىشــىش ۋە ئــۇالر يولۇققــان مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش. 
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21- ئەسىر دۇنيا سىياسىيسىدىكى كەلگۈسى 12 مەسىلە

1 - دۆلەت يەنىال دۇنيا سىياسىيسىدىكى ئاساسلىق سۇبيېكىتمۇ ؟

ھوقۇقلــۇق  ئىگىلىــك  بىــرى  ئەســىردىن  تــۆت  يېقىنقــى 
دۆلــەت ــــ دۇنيــا سىياسىيســىنىڭ ئاساســلىق ســۇبيېكتى بولــۇپ 
كەلــدى. دۇنيــادا مىللەتچىلىــك ۋە ئىچكــى ئــۇرۇش قايتىدىــن بــاش 
كۆتــۈردى. چۈنكــى ئاپتونومىيــە ۋە مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلغــان 
مىللىــي مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىــرى بارغانســېرى ئــەۋج ئېلىــپ 
كەتتــى. چۈنكــى كــۆپ قىســىم مىللەتچىلىكنىــڭ، بۆلگۈنچىلىــك 
ھەرىكەتلىرىنىــڭ تــۈپ مەقســىتى مۇســتەقىل دۆلەتكــە ئايلىنىش ۋە 
ئىگىلىــك ھوقۇققــا ئېرىشــىش. يېقىنقــى يىلالردىــن بىــرى خەلقئارا 
ــى دۆلەتلەرنىــڭ  ــڭ پارچىلىنىشــى ۋە يېڭ ــە، دۆلەتلەرنى جەمئىيەتت
ــى 166  ــرى 1991-يىلىدىك ــڭ ئەزالى ــەن ب د ت نى ــى بىل قۇرۇلۇش
دىــن 2006-يىلىدىكــى 191 گــە كۆپەيــدى. مەســىلەن : ئەگــەر 
ــك  ــۇ كىچى ــەر تېخىم ــان دۆلەتل ــۇپ بولغ ــز، مەغل ــى ئاجى نۆۋەتتىك
ــە بۆلۈنســە، ئۇالرنىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى  مۇســتەقىل دۆلەتلەرگ
ھەرقايســى مىللەتلــەر مۇســتەقىللىققا ئېرىشىســە ۋە ئىگىلىــك 
ھوقۇقلــۇق دۆلــەت قۇرســا ب د ت گــە ئــەزا دۆلەتلــەر 400 دىــن 
ــىدا  ــارى سىستېمىس ــەر ش ــەر ي ــن. بەزىل ــە يېتىشــى مۇمكى 500 گ
دىــن   210 2006-يىلىدىكــى  ســانى  دۆلەتلەرنىــڭ  مۇســتەقىل 
كۆپىيىــپ 2050-يىلىغــا بارغانــدا 800 گــە يىتىشــى مۇمكىــن 
ــا  ــىر دۇني ــەت 21-ئەس ــىلەر، دۆل ــەزى كىش ــە. ب دەپ مۆلچەرلىمەكت
بارغانــدا  2010-يىلىغــا  مۇمكىــن،  يوقىلىشــى  سەھنىســىدىن 
دۇنيــا ئىشــلىرىغا ئارىلىشــىدىغان “ شــەھەرلەر ئىتتىپاقــى” دۇنيــا 
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ئىشــلىرىدا ئاساســلىق رول ئويناۋاتقان دۆلەتنىڭ ئورنىنى ئېلىشــى 
ــا. ــان قىلماقت ــن، دەپ گۇم مۇمكى

  يەنــە بىــر جەھەتتىن، ئىگىلىك ھوقۇقلــۇق دۆلەتلەر گۈللەپ 
ــەش،  ــەن تەمىنل ــك بىل ــي بىخەتەرلى ــى ھەربى ــنىماقتا. چۈنك ياش
ــى  ــاج يىغىــش، نامراتالرن ــۇش، ب كىشــىلەرگە ســاالھىيىتىنى تونۇت
يۆلــەش، مۇھىتنــى قوغــداش قاتارلىقالرنــى يەنىــال دۆلــەت ئۈســتىگە 
ــداش ۋە  ــى قوغ ــارا تەرتىپن ــە خەلقئ ــەت يەن ــرەك. دۆل ــى كې ئېلىش
بارلىــق ئــادەم كىشــىلىك ھوقۇقتــا بــاراۋەر دېگــەن دۇنيــاۋى قىممەت 
قارىشــىنى قانۇنىــي كاپالەتكــە ئىگــە قىلىشــتا كــەم بولســا بولمايدۇ، 
دېگــەن قاراشــنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
بــەزى دۆلەتلــەر ئەنئەنىــۋى نىشــاننى تولــۇق ئەمەلگە ئاشــۇرالمىدى. 
مەســىلەن: نامراتالرنــى يۆلــەش، ئىقتىســادنى تەرەققىــي قىلدۇرۇش، 
بۇلغىنىشــنى توســۇش، دۆلــەت ئىچىدىكــى مۇقىملىقنــى ســاقالش 

ۋە تېرورىزمغــا زەربــە بىرىــش قاتارلىقــالر.

قانــداق بولۇشــتىن قەتئىينــەزەر، دۆلــەت خەلقئارا ســەھنىدىن 
ــەھنىنىڭ  ــارا س ــال خەلقئ ــۇالر يەنى ــدۇ، ئ ــۈپ كەتمەي ــال چۈش دەرھ

مەركەزلىــك ئورنىنــى داۋامالشتۇرۇشــى مۇمكىــن. 

ــپ  ــىگە ئېلى ــى ئۆزگىرىش ــا سىياس ــڭ دۇني ــا ۋەزىيىتىنى دۇني
كەلگــەن بېســىمىنىڭ چوڭىيىشــىغا ئەگىشــىپ، دۆلــەت ھازىــر 
دۇچ كەلگــەن رىقابەتكــە تاقابىــل تۇراالمــدۇ –يــوق، دېگــەن مەســىلە 
كېلىــپ چىقتــى. 19- ئەســىردە فىرانســىيەلىك سىياســىيون 
ئاۋگۇســىت. كومتــى جەمئىيــەت ھەرخىل ئورگانالرنــى بەرپا قىلىپ، 
ئېھتىياجىنــى  كىشــىلەرنىڭ  ۋە  قىلىــدۇ  ھــەل  مەســىلىلەرنى 
ــادا  ــىنى ئ ــۇ فۇنكسىيەس ــالر ب ــۇ ئورگان ــان. ب ــدۇ، دەپ قارىغ قاندۇرى
قىاللمىغــان چاغــدا يوقىلىــدۇ. بۈگۈنكــى كۈنــدە دۆلەتنىــڭ ئىــدارە 
قىلىــش ئىقتىــدارى كىشــىلەرنىڭ ئىشەنچىســىنى قوزغىيالمىــدى، 
ئۇنداقتــا بىزگــە شــۇنداق ســوئال تۇغۇلدىكــى: دۆلەتنىــڭ كەلگۈســى 

بارمــۇ - يــوق ؟
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2- يەرشارىنىڭ مەنپەئىتى دۆلەت مەنپەئىتىنىڭ ئالدىدا تۇرۇشى 
كېرەكمۇ؟

ھەربىــر دۆلــەت نېمە نىشــاننى قوغلىشــىدۇ؟ بۇرۇنقــى دەۋرلەردە 
ــى  ــڭ ئىچىك ــەت پۇقرالىرىنى ــر دۆل ــي: ھەربى ــۇ ئاددى ــاۋاب تولىم ج
ــى  ــە قىلىش ــى مۇداپىئ ــى، دۆلەتن ــرى سۈرۈش ــى ئىلگى پاراۋانلىقىن
ھــەم تاجاۋۇزچىلىققــا قارشــى تۇرۇشــى، دۆلەتنىــڭ قىممــەت قارىشــى 
ۋە تۇرمــۇش ئۇســۇلىنى قوغدىشــى كېــرەك. ھەربىــر دۆلــەت ئــەڭ زور 
ــەت مەنپەئىتىنــى  ــوۋالپ، دۆل دەرىجىــدە رېئالىزملىــق مۇقامىنــى ت
يەرشــارى مەنپەئىتىدىــن ئۈســتۈن قويــدى. بــۇ باشــقا دۆلەتلــەر 
بىلــەن ھوقــۇق، مەرتىــۋە ۋە ئىناۋەت تالىشىشــتىن، ئــەڭ مۇھىمى، 
ھەربىــي ھازىرلىــق ۋە دۆلــەت مۇداپىئەســىنى كۈچەيتىــش ئارقىلىــق 
ئىناۋەتكــە  ئارقىلىــق  قوغــداش  ھۇجۇمدىــن  تاشــقى  دۆلەتنــى 
ئېرىشىشــتىن دېــرەك بېرىــدۇ. ئورتــاق مەســىلىلەردە باشــقا دۆلەتلەر 
بىلــەن ھەمكارلىشــىش ياكــى باشــقا نۇرغــۇن دۆلەتلــەر بىلــەن كــۆپ 
تەرەپلىــك ئــورگان قــۇرۇپ يەرشــارىنى ئىــدارە قىلىــدۇ. پەقــەت 
دۆلــەت بىخەتەرلىكــى ـــــ ھەربىــي كــۈچ ۋە سىياســى تەســىر كۈچكــە 
ــقا  ــن باش ــن، ئاندى ــن كېيى ــق كۈچەيتىلگەندى ــىش ئارقىلى ئېرىش
ئىشــالرنى ئويلىشــىدۇ، قالغــان ئىشــالر قوشــۇمچە ئورۇنــدا تۇرىــدۇ.

بۈگۈنكــى رەھبەرلــەر ئورتــاق نىشــاننى قوغلىشــىدۇ. لېكىــن 
ــى  ــىتى جەھەتتىك ــقى سىياس ــى -تاش ــڭ ئىچك ــڭ دۆلەتنى ئۇالرنى
تاللىشــى بارغانچــە چەكلىــك بولماقتــا. نۇرغــۇن مەســىلىلەر پەقــەت 
باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ يامانلىشــىۋاتقان خەۋپ-خەتىرىگــە تەۋەككــۇل 
بۇخىــل  ئېرىشــمەكتە.  قىلىشــقا  ھــەل  ئارقىلىــق  قىلىــش 
ئەھۋالــدا دۆلەتنىــڭ تــار نــۆل يىغىندىلىــق ئــۆز مەنپەئىتــى بىلــەن 
يەرشــارىدىكى ئورنــى، تەلىپــى، ھەمىشــە يۇقىرىلىقــى كىشــىنى 
ھەيرەتتــە قالدۇرىدىغــان تەننــەرخ ئېلىــپ كېلىــدۇ. دۆلەتنىــڭ 
مەنپەئــەت چىگراســىنى بىكىتىدىغــان چاغــدا، بۇخىــل شــوۋىنىزم 
)مەيلــى توغــرا ياكــى خاتــا بولســۇن مېنىــڭ ۋەتىنىــم ( لىــق 
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ــىر  ــس تەس ــىرتىدا ئەكى ــى ۋە س ــەت ئىچ ــش دۆل ــي يۈزلىنى تارىخى
ــى  ــى ۋە پاراۋانلىقىن ــڭ بىخەتەرلىك ــدۇ. رىقابەتچىلەرنى ــدا قىلى پەي
ئاجىزلىتىــش ئۇســۇلى بىلــەن ئــۆز پاراۋانلىقىنــى قوغداشــقا ئــۇزۇن 

ــوق. ــەت ي ــۇ دۆل ــان بىرم ــلىق بېرەلەيدىغ ــۇددەت بەرداش م

ئىلگىــرى دۆلەتنىــڭ مەنپەئىتــى ھەممىدىــن ئەاللىقىدىــن 
قولالشــقا  كىشــىلەرنىڭ  قىســىم  بىــر  ئاشــۇ  گۇمانلىنىدىغــان 
ئېرىشىشــى يــوق دىيەرلىــك، ھەتتــا ھېچكىــم بــۇ خىــل كــۆز 
يەرشــارى  ئىــدى.  مۇمكىــن  قىلماســلىقى  قوبــۇل  قاراشــنى 
ئورتــاق گەۋدىســىنىڭ »ئەخالقىــي ئەھمىيىتى-ئىنســانالر ئورتــاق 
گەۋدىلىكىــدە« دەيدىغــان بــۇ ئۇقۇمــدا گەۋدىلىــك ئەكىــس ئەتتــى. 
ئىنســانالر ئورتــاق گەۋدىســى ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلەتنىــڭ 
ــا.  ــش بولماقت ــدا ئۆزگىرى ــل ئەھۋال ــۇ خى ــەال. ب ــن ئ مەۋجۇتلۇقىدى
»كىشــىلەر  دېگــەن:  مۇنــداق  مارگېرىت.مىــد  ئىنسانشــۇناس 
شــۇنداق ئورتــاق تونۇشــقا كېلىشــكە باشــلىدىكى ئەمەلىيەتتــە، 
ــز،  ــن بەھىرلەنمەكتىمى ــاش ھاۋادى ــز ئوخش ــز ھەممىمى ــۈن بى بۈگ
ئۆزىمىزنــى  ئاندىــن  قۇتۇلدۇرســاق،  باشــقىالرنى  پەقــەت  بىــز 
قۇتۇلدۇرااليمىــز. ۋەتەنپەرۋەرلىــك بىلــەن دۇنياغــا كۆڭــۈل بۆلــۈش 
57-قېتىملىــق  ئامېرىكىنىــڭ   .» يــوق  زىددىيــەت  ئارىســىدا 
دۆلــەت ئىشــلىرى كاتىپــى ســەيرىس. ۋەنــس )Cyrus Vance( مۇشــۇ 
ــان:  ــا قويغ ــنى ئوتتۇرۇغ ــۆز قاراش ــان ك ــاپ كېتىدىغ ــقا ئوخش قاراش
»دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى ھەمكارلىــق تىرىشــچانلىقى بۇرۇنقــى 
غايىچىلىكتىنــال كېلىــپ چىققــان بولماســتىن، بەلكــى يەنــە 

ئــۆز مەنپەئەتچىلىكنىــڭ نەتىجىســىدۇر«.  بىۋاســىتە 

H.Eكار  پېشىۋاســى  نەزەرىيــە  رېئالىزملىــق  ئەنگلىيەلىــك 
)1939( غايىچىلىكنىــڭ رېئالىزمغا ئىشــىنىدۇ. ئۇ ئىنســانىيەتنىڭ 
ئومۇمىــي مەنپەئىتــى شــەخس بىلــەن دۆلەتنىــڭ ئــۆز مەنپەئىتىگــە 
ــڭ  ــن. لۇتىر.كى ــدۇ. مارتى ــەن قاراشــقا قارشــى تۇرى پايدىســىز دېگ
تېخىمــۇ كۈچەيتىــپ »باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ قىيىنچىلىقىنــى تونــۇپ 
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يېتەلمەســلىك، ئاخىرىــدا ئــۆز پاراۋانلىقىغــا تەھدىــت بولىــدۇ، ھــەر 
ــە  ــى ئادالەتك ــق جايالردىك ــىزلىك بارلى ــى ئادالەتس ــداق جايدىك قان
تەھدىــت ئېلىــپ كېلىــدۇ« دېگــەن. ئەمەلىيەتتــە، كىشــىلەر شــۇنى 
تونــۇپ يەتتىكــى، ئەنئەنىــۋى ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلــەت ئۇقۇمــى 
ــۆز دۆلىتىنىــڭ مەنپەئىتىنــى بېكىتىدىغــان  ــەت ئ بىلــەن بىــر دۆل
ــڭ  ــل دۆلەتنى ــۇ خى ــە. ب ــە ئىگ ــۇل چەكلىمىلىكك ــۋى ئۇس ئەنئەنى
مەنپەئىتىنــى بىكىتىدىغــان ئەنئەنىــۋى ئۇســۇلنى ب د ت نىــڭ 
ــۇر  ــادا چوڭق ــدۇرۇپ: » دۇني ــان ئاگاھالن ــى .ئانن ــاش كاتىپــى كوف ب
مەنپەئىتــى  دۆلــەت  بىزنىــڭ  بىــراق،   ... بولــدى  ئۆزگىرىــش 
ــەلمەيۋاتقىنىدىن  ــۇ ئۆزگىرىشــكە يېتىش ــى تونۇشــىمىز ب ھەققىدىك
دۆلــەت  كــەڭ  تېخىمــۇ  يېڭــى،  تېخىمــۇ  بىــز  ئەنســىرەيمەن. 
مەنپەئىتــى ئۇقۇمىغــا موھتاجمىز...ئــۇ ھەرقايســى دۆلەتلــەر ئورتاق 
مەنپەئــەت ۋە قىممــەت قارىشــى قوغلىشــىۋاتقان چاغــدا تېخىمــۇ زىــچ 

ئىتتىپاقالشــتۇرااليدۇ «.

بىلــەن  مەنپەئىتــى  ئىنســانىيەتنىڭ  تەشەببۇســالر  بــۇ 
دۆلــەت  ۋە  مەنپەئىتــى  دۆلــەت  بىخەتەرلىكىنــى  يەرشــارىنىڭ 
كۆلەمــدە  زور  ئــەڭ  ئــۇالر  قويــدى،  ئۈســتۈن  بىخەتەرلىكىدىــن 
ــۆز  ــل ك ــەر بۇخى ــى. ئەگ ــز تارتت ــقا يىلتې ــق مىراس لىبېرالىزملى
ــە،  ــىغا ئېرىشس ــەڭ قوللىش ــڭ ك ــا جامائەتچىلىكىنى ــاراش دۇني ق
ــاق كۆڭــۈل بۆلىشــى ـــــ تەدرىجىــي  پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنىڭ ئورت
دۆلەتلــەر  ئىدىيەســىدىكى  مەنپەئەتچىلىــك  دۆلــەت  تــار  ھالــدا 
ــدۇ ؟  ــى ئاالالم ــنىڭ ئورنىن ــەت داۋام ئېتىش ــال رىقاب ــىدا يەنى ئارىس

3.دۆلەتلەر ئارىسىدىكى ئۇرۇشنىڭ يوقىلىشى دۆلەت بىخەتەرلىكىنىڭ 
مەنىسىنى ئۆزگەرتتى،ئۇنداقتا ھەربىي ھوقۇقنىڭ مەقسىتى نېمە ؟

مەقســەتكە  ئەســلىدىكى  ئۇســۇل  ئومۇمىــي 
ئۇيغۇنالشــمىغاندا،بۇخىل ئۇســۇل يوقىلىشــقا يۈزلىنىــدۇ. مەســلەن: 
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مۇســتەملىكىچىلىك. ۋە  چىقىــش  دوئىلغــا  تــۈزۈم،  قۇللــۇق 

ئوخشــاش  ئۇرۇشــتىمۇ  ئارىســىدىكى  دۆلەتلــەر  ھەرقايســى 
يۈزلىنىــش كۆرۈلدىمــۇ؟ 2-دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن بېــرى، قانۇننىــڭ 
دۆلەتلــەر ئــارا ھەربىــي تاجاۋۇزچىلىقىنــى چەكلــەش دائىرىســى 
كېڭەيــدى. ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــى ئاياغالشــقاندىن كېيىن، 
دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى ھەربىــي توقۇنــۇش ئاساســەن يوقالــدى. 
كىشــىگە چوڭقــۇر تەســىر قالدۇرىدىغىنــى 1945-يىلدىــن كېيىنكــى 
دەۋر 17- ئەســىردىن بۇيانقــى چــوڭ دۆلــەت تىنچلىقــى ئــەڭ ئــۇزۇن 
ــىنى  ــىلەرنىڭ ئارزۇس ــە كىش ــۇ نەتىج ــدى. ب ــقان دەۋر بول داۋامالش
يۇقىــرى كۆتــۈردى، دۆلەتلــەر ئــارا چــوڭ كۆلەملىــك ئۇرۇشــنىڭ 
پارتــالش ئېھتىماللىقــى ئىزچىــل ئازايــدى، بەلكىــم پۈتۈنلــەي 
مۆلچــەرى  تەننــەرخ  قوزغاشــتىكى  ئــۇرۇش  چۈنكــى  يوقالــدى. 
ــى.  ــىپ كەتت ــۆپ ئېش ــن ك ــدا مۆلچەردى ــان پاي ــمەكچى بولغ ئېرىش
گەرچــە دۆلــەت ئىچىدىكــى ئــۇرۇش ياكــى ئىچكــى ئــۇرۇش ۋە تېرورىزم 
ئۈزلۈكســىز كۆپەيگــەن بولســىمۇ، ئىرقــى يوقىتىــش بىلــەن ئــۇرۇش 
جىنايىتىگــە ئىنســانى كۆڭــۈل بۆلــۈش، ئارىلىشــىش خاراكتېرلىــك 
تىنچلىــق ســاقالش ھەرىكىتــى ئېلىــپ بېرىشــنى كۈنســېرى تەلــەپ 

ــال مەۋجــۇت. ــد يەنى ــۇ خىــل ئۈمى ــا، ب ــان ۋاقىتت قىلغ

ئەلۋەتتــە، بۈگۈنكــى دەۋردە قىرغۇچــى قورالالرنى ئىشلىتىشــنى 
توســقۇچى ئامىلــالر دۆلەتلــەر ئــارا ئۇرۇشــنىڭ ۋاقتىنــى ئۆتكۈزدىمۇ-

يــوق، بۇ يەنىــال تاالش تارتىشــلىق مەســىلىدۇر.

ــدا  ــەڭ ئاخىرى ــۇرۇش بەلكىــم ئ ئەكســىچە،بۇخىل تىپتىكــى ئ
كىشــنى تېخىمــۇ قورقۇتىدىغــان باشــقا بىــر خىــل شــەكىلدە يەنــى 
ــانالرنى  ــلىتىپ، ئىنس ــدە ئىش ــەڭ كۆلەم ــى ك ــى قورالالرن قىرغۇچ
يوقىتىــش شــەكلىدە يوقىلىشــى مۇمكىــن. قىيىــن مەســلە شــۇكى 
ــدۇر.  ــى ئۆتىدىغانلىقى ــداق شــەكىلدە ۋاقت ــان، قان ئۇرۇشــنىڭ قاچ
خــۇددى كىچىــك مارتىــن. لۇتىــر. كىــڭ » ياكــى غەيرىــي زورلــۇق 



75

مەن ۋە سىياسىي دۇنيا

دەپ  تالــالش«  بولماســلىقنى  مەۋجــۇت  قايتــا  ياكــى  ۋە  كــۈچ 
كۆرســەتكەندەك.

ــە  ــقا دۆلەتلەرگ ــە باش ــەر دۆلەتك ــۈچ ھ ــي ك ــرى ھەربى  ئىلگى
كۆرســىتىدىغان تەســىر ۋە تېزگىنلەيدىغــان قــۇدرەت ئاتــا قىالتتــى. 
قورالــالر،  يــادرو  بۈگۈنكــى كۈنــدە كــەڭ كۆلەملىــك قىرغۇچــى 
بىئولوگىيەلىــك ۋە خىمىيەلىــك قورالــالر ھــەر بىــر دۆلەتنىــڭ 
باشــقا دۆلەتلەرگــە ھەربىــي كــۈچ ئىشلىتىشــىنىڭ خەۋپ-خەتىــرى 
ــى  ــە بولۇشــنىڭ كېڭىيىشــى يېڭ ــا ئىگ ــا. قورال-ياراقق چوڭايماقت
مەســىلىلەرنى تۇغــدۇردى. تېخىمــۇ كــۆپ قورالغا ئىگــە بولۇش دۆلەت 
ھادىسىســى(كۈچەيتتىمۇ؟  پىســخىك  )بىرخىــل  بىخەتەرلىكىنــى 
ياكــى ئــۇرۇش ۋە دۆلــەت مۇداپىئەســى تەييارلىقــى ھەمــدە دۆلەتنــى 

ــۇ ؟  ــا يۈزلەندۇردىم ــك قىيىنچىلىقىغ بىخەتەرلى

ــوپى  ــىيە پەيالس ــى گىرىتس ــەر قەدىمك ــىم رەھبەرل ــۆپ قىس  ك
ئارىســتوتېلنىڭ مۇنــداق قارىشــىنى قولاليــدۇ: »قــورو تېمــى يــوق 
مىللــەت تاللىشــى يــوق مىللەتتۇر«. شــۇڭا كۆپ قىســىم كىشــىلەر 
تەييارلىقــى  ئــۇرۇش  قىلىــپ،  قوبــۇل  پەرەزنــى  رېئالىزملىــق 
ــە  ــكىالتالرغا زەرب ــى تەش ــۇ تېرورچ ــۈن زۆرۈر، بولۇپم ــق ئۈچ تىنچلى
بېرىــش ئۈچــۈن تېخىمــۇ شــۇنداق. بىراق،بۇزغۇنچىلىــق قۇدرىتــى 
ھامــان كىشــىنى قايىــل قىلىدىغــان تەھدىــت پەيــدا قىاللمايــدۇ. 
ــە  ــە دۆلەتلەرگ ــە ئىگ ــش قۇدرىتىگ ــۆچ ئېلى ــل ئ ــۇ خى ــۇ ئاش بولۇپم
نىســبەتەن تېخىمــۇ شــۇنداق )ئۇالرنىــڭ خەلقــى ۋە ئەســكەرلىرىنىڭ 
نۇرغۇنلىــرى قــازا بولۇشــى ئېنىــق(. بۈگۈنكــى كۈنــدە قــورال كۈچــى 
تەھدىتىنىــڭ ئىشــەنچلىكلىكى تۆۋەنلىــدى، بولۇپمــۇ ئەگــەر نىشــان 
ســاالھىيىتى نائېنىــق، دۆلەتســىز تېررورچــى گۇرۇھــالر بولىدىغــان 
بولســا، ئــۇالر ئــۆز بۇرچــى ئۈچــۈن ئۆزىنــى قوشــۇپ پارتلىتىــدۇ. بــۇ 
ھەرىكەتنىــڭ ھۇجۇمىنــى ئاســانلىقچە توســۇپ قالغىلــى بولمايــدۇ. 
چۈنكــى زەربــە بېــرەي دېســە، ئېنىــق بىــر نىشــانلىق زېمىــن 
ــۈدەك  ــىگە ئەرزىگ ــە بېرىش ــڭ زەرب ــى ئۇالرنى ــوق. چۈنك ــى ي تەۋەلىك
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قىممەتلىــك نەرسىســى ياكــى بىــرەر ماكانىمــۇ يــوق، ئــۇالر مۇداپىئــە 
خاراكتېرلىــك ھۇجۇمــدا يوقالمايــدۇ. ھەربىــي كــۈچ باشــقىالرنى 
ــاراق ئۆزىنىــڭ ئەنئەنىــۋى  ــدا، قورال-ي بويسۇنۇشــقا مەجبۇرلىمىغان
رولىنــى  ۋەكىللىــك  ئاساســلىق  ياكــى  ئاساســى  دىپلوماتىيــە 

ــدۇ. يوقىتى

گەرچــە ھەربــي كــۈچ سەۋىيەســى ھەرقانچــە ئىلغــار بولســىمۇ، 
بىــر دۆلەتنىــڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىماســلىقىغا كاپالەتلىــك قىاللمايدۇ. 
بۈگۈنكــى كۈنــدە دۆلــەت دۇچ كەلگــەن ئاساســلىق بىخەتەرلىــك 
مەسىلىســى، تاشــقى تاجــاۋۇز بولماســتىن، بەلكــى ئىچكــى ياكــى 
ــەۋج  ــورى قوزغىغــان ھۇجۇمنىــڭ ئ ــۇق ت ــەت ھالقىغــان تېررورل دۆل
ــن  ــكىالتى 100دى ــازا« تەش ــالنغاندا »ب ــا ئاساس ــى. ئۇچۇرالرغ ئېلىش
ئارتــۇق دۆلەتتــە ھەرىكــەت قىلىدىكــەن. شــۇڭا ئەنئەنىۋىــي ئــۇرۇش 
ئۈچــۈن قىلغان تەييارلىق پەقەت باشــقا نەتىجە بىلــەن باھاالنماقتا. 
بەلكىــم بىــر يۇقىــرى چەك مەۋجۇت بولۇشــى مۇمكىــن. ئەمەلىيەتتە 
قىرغۇچــى كۈچنــى كۈچەيتىــش ياكــى تېخنىكىنــى ئىنقىــالب 
ــى  ــى ياك ــان ئالغۇچ ــى ج ــى تىپتىك ــالپ، يېڭ ــك يېڭى خاراكتېرلى
غەيرىــي جاننــى ئالغۇچــى قورالالرنىــڭ مەيدانغــا كەلتۈرۈشــنىڭ 
قىلچىمــۇ ئەھمىيىتــى يوق. بىــراق ئامېرىكىنىــڭ 34 - نۆۋەتلىك 
ــى  ــۇرۇش تەييارلىق ــدەك، ئ ــر ئاگاھالندۇرغان ــى ئىزىنخاۋى پىرىزدىنت
ــەت  ــر دۆل ــى بى ــە تەننەرخ ــان مالىي ــەرپ قېلىنغ ــادە س ــۈن زىي ئۈچ
ئۈچــۈن ئېغىــر مۇداپىئــە يۈكــى پەيــدا قىلىــدۇ. گويا يەنــە مۇداپىئەگە 
ئېھتىياجلىــق ئەمەســتەك. زايــوم ۋە پۇل پاخاللىقىدىن ســاقلىنىش 
ــي  ــلىدى. ھەربى ــنى باش ــەر تەڭشەش ــىم دۆلەتل ــر قىس ــۈن، بى ئۈچ
خىراجەتنــى قىســقارتىش خامچوتــى ئارقىلىــق قورال-ياراقنىــڭ 
ئىشلىتىلىشــىنى قىســقارتىش الزىــم. بــۇ خىــل سىياســەتتىن 
شــۇنى تونۇشــقا بولىدۇكــى، ئــۇزۇن مۇددەتلىــك يۇقىــرى ســوممىلىق 
ــى  ــانائەت تەرەققىياتىن ــڭ س ــى دۆلەتنى ــالر خىراجىت ــي ئىش ھەربى
كۈچىنــى  رىقابــەت  ئىقتىســادىدىكى  شــارى  يــەر  تۆۋەنلىتىــپ، 
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ئەقەللىــي  پۇقراالرنىــڭ  دۆلەتنىــڭ  ئاخىرىــدا  ئاجىزالشــتۇرىدۇ، 
ــتىقباللىق  ــدارى ۋە ئىس ــدۇرۇش ئىقتى ــىنى قان ــۇش سەۋىيەس تۇرم

ــتۇرۇۋېتىدۇ. ــى ئاجىزالش ــان ئۈمىدىن ــىگە بولغ ــە كەلگۈس مالىي

   گەرچــە ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ يەنــە بىــر قېتىملىــق 
چىقىرىدىغــان  كەلتــۈرۈپ  توقۇنۇشــى  دۆلەتلــەر  قۇدرەتلىــك 
ھەمــدە  بولســىمۇ  تۆۋەنلىگــەن  ئەندىشىســى  ئۇرۇشــى  دۇنيــا 
بولــۇش  ئېگــە  قورالالرغــا  قىرغۇچــى  دۆلەتلەرنىــڭ  ھەرقايســى 
باھانىســى ئاجىزلىغــان بولســىمۇ، بىــراق ھەرقايســى دۆلەتلــەر 
ــى  ــى يوقالغىن ــى تېخ ــتۈنلۈك تەلىپ ــي ئۈس ــىدىكى ھەربى ئەنئەنىس
يــوق. ئامېرىــكا، جۇڭگــو، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە باشــقا قۇدرەتلىــك 
ــەت  ــي خىراج ــڭ ھەربى ــتىكىدىكى دۆلەتلەرنى ــۇش ئىس ــەت بول دۆل
ــراش  ــا ئۇچ ــڭ ھۇجۇمىغ ــا، تېرورىزمنى ــىپ بارماقت ــى ئېش خامچوت
غىدىقلىماقتــا.  كۈچەيتىشــنى  بىخەتەرلىكنــى  زېمىــن  دۆلــەت 
ــەت  ــۈچ ۋە دۆل ــىر ك ــى تەس ــۈچ سىياس ــي ك ــرى ھەربى ــن بى ئۇزۇندى
بىخەتەرلىكــى ئۇچۇرىنــى كۈچەيتىــپ كەلــدى. يەرشــارى قــورال 
ــۇ  ــەڭ چــوڭ تىجــارەت ئىكەنلىكــى ب ــرى دۇنيادىكــى ئ ــاراق بازى -ي
نوقتىنــى ئىســپاتاليدۇ. ئۇندىــن باشــقا، كــەڭ كۆلەملىــك قىرغۇچــى 
قورالالرنىڭ ئۈزلۈكســىز كېڭىيىشــى، ھىندىســتان ۋە پاكىســتاننىڭ 
يــادرو قوراللىــرى بــۇ نوقتىنــى چۈشــەندۈرىدۇ، ئىــران، چاۋشــيەن ۋە 
ســانى ئېنىــق بولمىغــان دۆلەتســىز تېرورىــزم ھەرىكىتىنىــڭ يــادرو 

قوراللىرىنــى قوغلىشىشــىمۇ بــۇ نوقتىنــى چۈشــەندۈرىدۇ.

4.دۇنيادا تېرورىزىمنى چەكلىگىلى بوالمدۇ ؟

11-كۈنــى  9-ئاينىــڭ  2001-يىلــى  كىشــىلەر  نۇرغــۇن   
دۇنيانــى مەڭگــۈ ئۆزگەرتىۋەتتــى، دەپ قارىشــىدۇ. تېرورچىالر بۇلىغان 
ئايروپىــالن دۇنيــا ســودا مەركىــزى ۋە بــەش يۇلتۇزلــۇق بىنانــى 
ۋەيــران قىلىــپ، كىشــىلەرنىڭ تېرورىزىمغــا بولغــان ئاساســى كــۆز 
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ــم  ــتا تېرورىزى ــۆز قاراش ــۋى ك ــلىدى. ئەنئەنى ــۇزۇپ تاش ــىنى ب قارش
قوزغايدىغــان  دىققەتنــى  ئارقىلىــق  ســېلىش  زىلزىلگــە  پەقــەت 
ــىتى  ــى مەقس ــڭ ھازىرق ــراق ئۇالرنى ــى. بى ــۇن« دەپ قارىالتت »ئوي
ــۇق  ــكىالتىنىڭ تېرورل ــازا« تەش ــۈرۈش. »ب ــى ئۆلت ــۇن ئادەمن نۇرغ
تــورى پۈتــۈن دۇنياغــا تارقالغــان ھەمــدە ئامېرىــكا مەركىــزى ئاخبارات 
ئىدارىســىنىڭ ئىلگىرىكــى خېرىــدارى ئىســالم رادىكالچىســى بىــن. 
الدىننىــڭ ھەمكارلىشىشــىغا ئېرىشــكەن. تېرورىزىمنىــڭ مەقســىتى 
دۈشــمەنگە زەربــە بېرىــش ھەمــدە دۈشــمەنگە قاتتىــق زەربــە بېرىــش، 
ــدا  ــات پەي ــك كەيپىي ــۈك ۋەھىمىلى ــىدا ئومۇميۈزل ــىلەر ئارىس كىش
قىلىــش. كىشــىلەرنى يەنــە مۇشــۇنداق جانغــا زامىــن بولىدىغــان، 
ــن ئەنســىرىتىش.  ــۈز بېرىدىغانلىقىدى قورقۇنچلــۇق پائالىيەتنىــڭ ي
بــازا تەشــكىالتىنىڭ رەھبىــرى ئامېرىكىدا 2004- يىلــى 1-ئاينىڭ 
2- كۈنــى دۆلەتلىــك چــوڭ ســايالم بولۇشــتىن تۆت كۈن ئــاۋۋال بىر 
ســىنئالغۇ لېنتىســىدا ئاگاھالنــدۇرۇپ: »11-ســىنتەبىر ۋەقەســىنى 
چۈنكــى  مەۋجــۇت،  يەنىــال  ئاساســى  قىلىشــنىڭ  پەيــدا  قايتــا 
ــان ئادالەتســىزلىك  ــدا قىلغ ــكا... پەي ــەن ئامېرى ئىســرائىلىيە بىل

يەنىــال مەۋجــۇت .«

 11-ســىنتەبىر ۋەقەســى يەرشــارى تېرورىزىــم يېڭــى دەۋرىنىــڭ 
تېرورچىالرنــى  يــوق  تېررىتورىيەســى  ئــۇ  بولــۇپ،  باشلىنىشــى 
ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلەتلەرگــە قارشــى تۇرغــۇزدى، تېررورچىــالر 
ئادالەتســىزلىكنى  ئىلگىرىكــى  ئاشــكارىلىدى.  ئۆچمەنلىكىنــى 
نىشــانى  مەركىزىــي  ئۇالرنىــڭ  ئالــدى.  ئــۆچ  يېتىــپ  تونــۇپ 
يەرشــارىدىكى بىردىنبىــر دەرىجىدىــن تاشــقىرى قۇدرەتلىــك دۆلــەت 
ئامېرىــكا بولــۇپ، ئامېرىكىنــى يەرشــارىدىكى شــەيتان دەپ قارىــدى. 
ئوخشاشــال ئامېرىكىنىــڭ ئىتىپاقداشــلىرىنىمۇ شــۇ قاتارغــا تىــزدى 
)مەســىلەن: ئىســپانىيەدە 2004-يىلــى، ئەنگىليــەدە 2005-يىلــى 
ئۆزىنــى قوشــۇپ پارتلىتىــش يــۈز بېرىــپ، نەچچــە مىڭلىغــان ئــادەم 
قــازا قىلــدى ( بــۇ دۆلەتلــەر دۇنيادىكــى ھەممە جەھەتتــە تۇيۇق يولغا 
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ــن  ــىلەن: تاپتى ــان. مەس ــڭ ســىمۋولىغا ئايالنغ ــپ قالغانالرنى كىرى
چىققــان قــۇدرەت ـــــ ئومۇميۈزلــۈك يەرشارىلىشــىش، ئىســتېمالىزم، 
ئاتېئىــزم ۋە زامانىۋىلىشــىش كەلتــۈرۈپ چىقارغــان مەدەنىيــەت 
ــۇ  ــكاس ش ــان ئىن ــى. قايتۇرۇلغ ــىنىڭ يوقىلىش ــن ئەنئەنىس ۋە دى
ــۇرۇش  ــك ئ ــدان يەرشــارى خاراكتېرلى ــر مەي ــكا بى بولدىكــى، ئامېرى
قوزغــاپ، يــەر شــارىدىكى بارلىــق تېرورچىالرنــى ۋە ئۇالرنىــڭ بارلىــق 

ــدى. ــى بول ــى يوقاتماقچ ــادى قوللىغۇچىلىرىن ئىقتىس

ئەلۋەتتــە، دۇنيانــى تېرورىزىمدىــن قۇتۇلــدۇرۇپ چىقىش بەســىي 
مۈشــكۈل نىشــاندۇر. تېرورىــزم 3000 يىللىــق تارىخقــا ئىگــە بولۇپ، 
ئەزەلدىــن بــار بولغــان رېئاللىقنــى ئاخىرالشــتۇرۇش ئۈچــۈن غايــەت 
زور ســەرمايىگە ۋە باشــتىن-ئاخىرى چىــڭ تۇرۇشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 
تېرورىــزم بىلــەن بولغــان كــۈرەش ــــ مەلۇم ھادىســە ئۈچــۈن نامەلۇم 
ــق ۋە  ــا نامراتلى ــۇ گوي ــتۇر. ئ ــان كۈرەش ــەن قىلىدىغ ــمەن بىل دۈش
كېســەللىك بىلــەن جــەڭ قىلغانغــا ئوخشــاش بىــر ئۇلۇغــۋار ئىــش 
ــــ پەقەت  بولــۇپ، بىــر خىــل مەڭگۈلــۈك ھادىســىگە قارشــى تــۇرۇشـ 
ــۇش  ــەن، توس ــس قىلىدىك ــى ھې ــىزلىكنىڭ مەۋجۇتلۇقىن ئادالەتس

چەكلىنىــدۇ. 

ــداق بىرلىشــىپ، تېرورىزىمغــا قارشــى  بىــر ئاجىــز دۇنيــا قان
تــۇرۇش ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئاالاليــدۇ ھەمــدە بــۇ جەڭــدە غەلبــە 
ــى  ــوئالنىڭ جاۋاب ــى س ــۇ ئىكك ــدۇ ؟ ب ــۇ ئورۇنلىياالم ــدۇ؟ ئ قىالالي

ــق. ئىختىالپلى

بىر قۇتۇپتىكىلەر، بىر قىســىم مۇتەخەسسىســلەر، تېرورىزىمنى 
يوقاتقىلــى بولمايــدۇ، تېرورىزىمنىــڭ پەيــدا بولۇش شــەرتىنى ئاۋۋال 
يوقاتمــاي تــۇرۇپ، تېرورىزىمنــى يوقاتقىلــى بولمايــدۇ، دەپ قارايــدۇ. 
ئۇالرغــا نىســبەتەن بەختســىزلىك، نامراتلىق،بۇزغۇنچىلىــق ۋە چەت 
ياقــا مۇھىت،تېرورلــۇق ھەرىكىتــى ئۈچــۈن يــول ئېچىــپ بەرگــەن، 
ــىزلىك  ــان بەختس ــىلەر ئۇچرىغ ــەن كىش ــى ئۈزگ ــەي ئۈمىدىن پۈتۈنل
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ئۇچرىغــان  ئــۇالر  ھەمــدە  يەڭگىللىتىــش  ئۈمىدســىزلىكىنى  ۋە 
مۇددەتلىــك  ئــۇزۇن  بىردىنبىــر  ئازايتىــش،  ناھەقچىلىقالرنــى 
ئۈچــۈن،  يوقىتىــش  تېرورىزىمنــى  ئۇســۇلىدۇر.  قىلىــش  ھــەل 
كېــرەك،  يوقىتىــش  تۇپرىقىنــى  يېتىلىدىغــان  تېرورىزىمنىــڭ 
بــۇ خىــل تۇپــراق كىشــىلەرنى ھەرقانــداق خەتەرگــە تەۋەككــۇل 
ــرا  ــە ئىج ــۈرۈش شــەكلىدە ۋەزىپ ــى ئۆلت ــا ئۆزىن ــان، ھەتت قىالاليدىغ
قىلىــپ، قەھرىمانلىــق ماقامىغــا يېتىــدۇ. يەنــە بىــر قۇتۇپتىكىلەر، 
بىــر قىســىم تېرورىزىمغــا قارشــى ئســىتىراتېگىيەچىلەر يېڭــى بىــر 
ــۇق ھەرىكىتىنــى  ــدا قىلغــان تېررورل ــەر پەي ــۋە ۋە تەلۋىل خىــل تەل
تېررورچىالرنىــڭ  »بــۇ  قارايدۇكــى:  شــۇنداق  ئــۇالر  كــۆردى. 
شــۇڭا  جاۋابكارىــدۇر،  تېررورلۇقنىــڭ  نۆۋەتتىكــى  رەھبەرلىــرى 
ــۇق  ــى، تېررورل ــۇ يەردىك ــى ش ــنىڭ جاۋاب ــى يوقىتىش تېررورچىالرن
بىلــەن  كــۈچ  ھەربىــي  تەشــكىلىگۈچىلىرىگە  ھەرىكىتىنىــڭ 
ــى  ــوش ھۆكۈمىتىدىك ــۇ ب ــرەك.« ب ــش كې ــش ۋە يوقىتى ــە بېرى زەرب
ــە  ــا زەرب ــۇالر ئىراقق ــۇپ، ئ ــى بول ــىلەرنىڭ تەشەببۇس ــۇن كىش نۇرغ
تاشــالش كېــرەك،  ئاغــدۇرۇپ  بېرىــپ، ســادام ھاكىمىيىتىنــى 
ــۇر مەسلىھەتچىســى شــۇنداق  دەپ قارىغــان. چۈنكــى رەئىــس جۇمھ
ــى  ــڭ ھاكىممۇتلەقچىس ــۇ ئىراقنى ــدا(، ب ــا ھال ــەنگەنكى )خات ئىش
ــاقلىغان،  ــى س ــى قورالالرن ــك قىرغۇچ ــەڭ كۆلەملى ــان ك نۇرغۇنلىغ
ــى  ــەببۇس )ياك ــۇ تەش ــلىتىدۇ. ب ــى ئىش ــى ئۇالرن ــر كۈن ــان بى ھام
بــۇ كەلىمــە، ئىراقنىــڭ زالىــم پادىشــاھىنى »بــازا تەشــكىالتى«نى 
»11-ســىنتەبىر« ھۇجۇمىغــا ســۆرەپ كىرىــش بىلــەن تۈگەللەنــدى( 
پەقەتــال ئىســپاتالنمىدى. ئەكســىچە، دۈشــمەن ۋە تېررورچىالرغــا 
ــە  ــان دۆلەتلەرگ ــى قوللىغ ــاۋۋال، تېررورچىالرن ــتىن ئ ــە بېرىش زەرب
ھەربىــي زەربــە بېرىــش، ئامېرىكىدىــن ئىبــارەت دەرىجىدىن تاشــقىرى 
تەلىماتتــۇر.  ئســېتراتىگىيلىك  قىلغــان  ئېــالن  دۆلــەت  چــوڭ 
ئۇنىڭدىــن باشــقا، بــۇ سىياســەت بارلىــق دۆلەتلەرنــى ئــۆز مەيدانىنى 
ئىپادىلەشــكە مەجبــۇر قىلــدى، جــورج. W. بــوش رەئىــس جۇمھــۇر 
باياناتىنــى ئېــالن قىلىــپ: »مــەن بىر پىرىنســىپ بېكىتتىم، ئەگەر 
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ســەن تېرورچىالرنــى قانــات ئاســتىڭغا ئالســاڭ، ســەنمۇ تېرورچىالرغــا 
ــاردەم  ئوخشاشــال جىنايەتچــى، ئەگــەر ســەن تېرورچىالرغــا ماددىــي ي
ــاھ  ــان بىگۇن ــۇددى مىڭلىغ ــەنمۇ خ ــاڭ، س ــى قوغدىس ــەڭ ياك بەرس
ئامېرىــكا پۇقراســىنى ئۆلتۈرگــەن كىشــىگە ئوخشاشــال جىنايەتچــى. 

»

زۆرۈر بولۇشــى  ھەربىــي ۋاســىتە قىســقا مــۇددەت ئىچىــدە 
مۇمكىــن، ھەربىــي زۆرۈرىيــەت پىرىنســىپى بۇ نوقتىنــى ئىزاھلىدى. 
ــى  ــۈرۈش يېڭ ــى ئۆلت ــاش تېررورچىن ــا ئوخش ــن. الدىنغ ــراق بى بى
بىــر ئــەۋالد تېرورچىالرنىــڭ مەيدانغــا كەلمەســلىكىدىن دېــرەك 
شــۇنىڭغا  دۆلەتلــەر  قولالنغــان  ۋاســىتە  ھەربىــي  بەرمەيــدۇ. 
ــەن  ــۆزى بىل ــىلە ئ ــەن مەس ــۇالر دۇچ كەلگ ــى، ئ ئىشنىشــى كېرەكك
قارشىالشــقان دۆلــەت ۋە ئۇالرنىــڭ مەدەنىيىتى، شــۇنىڭغا ئوخشاشــال 
مەۋجــۇت.  ئۆچمەنلىــك  مۇشــۇنداق  قەلبىدىمــۇ  تېرورچىالرنىــڭ 
تېرورچىالرنــى مەغلــۇپ قىلىــش ئۈچــۈن، تېرورچىلىــق ھەرىكىتــى 
پەيــدا بولۇشــنىڭ ســەۋەبىنى چوقــۇم ئۆزگەرتىــش كېــرەك. يەرشــارى 
ــك  ــى غەلىبىلى ــش جېڭىن ــە بېرى ــا زەرب ــىدىكى تېرورىزىمغ مىقياس
ــر كىشــى كــەڭ كۆلەملىــك خەلقئارالىــق  قوزغــاش ئۈچــۈن، ھەربى
الزىــم.  يېتىــش  تونــۇپ  زۆرۈرلۈكىنــى  قۇرۇشــنىڭ  ئىتتىپــاق 
ــا، يەرشــارى  ــك مەســىلە بولغاچق ــەر شــارى خاراكتېرلى ــم ي تېرورىزى
ــەل  ــپ ھ ــۇلنى قوللىنى ــك ئۇس ــۆپ تەرەپلىمىلى ــك، ك خاراكتېرلى

قىلىــش زۆرۈر. 

قاينــاق خەلقئــارا دۇنيــادا دۇنيانى-ئادالەت ۋە ئادالەتســىزلىك، 
ــن  ــۈش ئىنتايى ــا بۆل ــى الگېرغ ــك دەپ ئىكك ــك ۋە رەزىللى گۈزەللى
خەتەرلىــك. بــۇ دۇنيــادا دوســت بىلــەن دۈشــمەننى ئايرىــش ئىنتايىن 
تــەس، يــەر شــارى كــۈن تەرتىپىدىكــى ئىتتىپاقنــى ھــەل قىلىــش 
باشــقا بىــر كــۈن تەرتىــپ ۋە ســاداقەتكە يۈزلەنگەنــدە پارچىلىنىــپ 
ــەپ  ــنى بەلگىل ــارا توقۇنۇش ــى ئۆزئ ــەت مەنپەت ــدە دۆل ــى. بەزى كەتت
قارشــى  دۈشــمەنگە  ئورتــاق  ئىتتىپاقلىشــىپ  شــۇڭا  قويىــدۇ. 
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تۇرىدىغــان ئىتتىپــاق ئوتتۇرىســىدىمۇ مانــا مۇشــۇنداق زىددىيەتلــەر 
كۆرۈلىــدۇ.

قانداق ئۇســۇل قوللىنىشــتىن قەتئىينــەزەر، تېرورىزىمنى پات 
ئارىــدا، تېــز ســۈرئەتتە ئاخىرالشــتۇرۇش مۇمكىــن ئەمــەس. ئامېرىــكا 
ئۇرۇشــتا  قارشــى  تېرورىزىمغــا  بەلگىلىگۈچىلىــرى،  سىياســەت 
خەۋپ-خەتەرگــە تەۋەككــۇل قىلمــاي، ئۆلۈم-يېتىــم بەدىلىنــى 
تۆلىمــەي تــۇرۇپ، تېــز ســۈرئەتتە غەلىبــە قىلغىلــى بولمايــدۇ، 
دەپ قارايــدۇ. 2004- يىلــى 3-ئايدىكــى مادرىــد »11- مــارت« 
تېرورلــۇق ھۇجــۇم ۋە 2005-يىلــى لوندوندىكــى تېرورلــۇق ھۇجۇمــى 
شــۇنى چۈشــەندۈرىدۇكى،بۇخىل تەھدىــت تېــز ســۈرئەتتە يوقالمايــدۇ. 
 « چىينــى:  دىــك.  جۇمھــۇرى  رەئىــس  مۇئاۋىــن  ئامېرىكىنىــڭ 
تېررورچىــالر ئامېرىكىغــا نەچچــە قېتىــم ھۇجــۇم قىلىشــى مۇمكىن، 
بىــراق بــۇ يــۈز بەرمەيدىغــان مەســىلە ئەمــەس، بەلكــى قاچــان يــۈز 
بېرىدىغــان مەســىلە « دەپ ئاگاھالندۇرغــان. ئامېرىــكا فېدېراتســىيە 
ــۇمچە  ــر قوش ــرت. مىللى ــلىقى روبې ــىنىڭ باش ــۈرۈش ئىدارىس تەكش
قىلىــپ؛ »يەنــە بىــر قېتىملىــق تېررورلــۇق ھۇجۇمــى يــۈز بەرســە، 
بىــز ئۇنــى توســالمايمىز. تېرورىزىــم بىز بىلــەن مۇقــەررەر بىللىدۇر« 
دېگــەن. بــۇ كــۆز قاراشــتىن باشــقا، كىشــىلەرنىڭ ئەنســىرەيدىغىنى، 
ئامېرىكىنىــڭ ئافغانىســتان ۋە ئىراقتىكــى تېرورىزىمغــا زەربە بېرىش 
جېڭــى قايتۇرمــا ھۇجۇمنــى كەلتــۈرۈپ چىقىشــى مۇمكىــن. ئامېرىكا 
ــدۇ.  ــى بولماي ــن باشقىس ــى، ئۇنىڭدى ــا ئۇچرايدۇك ــانال ھۇجۇمغ ئاس
كارتېــر 2005-يىلــى 11- ئايــدا ســۆز قىلىــپ، »كىشــىلەرنىڭ بىــر 
تــۈپ ســوئالى شــۇكى: ئىــراق ئۇرۇشــى تېرورىزىمنىــڭ تەھدىتىنــى 
ــۇ ســوئالنىڭ  ــەڭ بەخىتســىز يىــرى شــۇكى، ب تۆۋەنلىتەلىدىمــۇ؟ ئ
ســانى  ھۇجۇمنىــڭ  تېررورلــۇق  خەلقئــارادا  »يــاق«.  جاۋابــى 
ــدە ئىزچىــل كۆپىيىــپ  ــدى ھەم ــۈچ ھەسســە كۆپەي 2004-يىلــى ئ
يېڭــى رېكــورت يارىتىــدۇ. شــۇڭا تېرورىزىمغــا قارشــى ئــۇرۇش ئــەڭ 
ــكە  ــال كۆزىتىش ــى يەنى ــدۇ؟ بۇن ــى چەكلىيەلەم ــدا تېرورىزىمن ئاخىرى
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توغــرا كېلىــدۇ. بىــراق نۆۋەتتــە دۇنيادىكــى تېرورىزىمنىــڭ خــەۋپ-
خەتىرىنىــڭ تۆۋەنلىشــى مۇمكىــن ئەمــەس.

5. دۆلەت ئىچىدىكى بۆلگۈنچىلىك توقۇنۇشى نۇرغۇنلىغان يېڭى 
دۆلەتلەرنى مەيدانغا كەلتۈرەمدۇ؟

−دۇنيــا تارىخىغــا قارايدىغــان بولســاق، ئوخشــاش بولمىغــان 
مەدەنىيــەت ئۇچراشــقاندا، بىــر بولســا مەدەنىيەتلەرنىڭ ئۇچرىشىشــى 
ــدا  ــى پەي ــك ھۆرمەتن ــۆپ تەرەپلىمىلى ــان ك ــاغالم بولغ ــە ۋە س ئاالق
بىلىــش  پىششــىق  ئــارا  مەدەنىيەتلــەر  بولســا  بىــر  قىلغــان، 
ــى  ــەبىلەر ئىرقچىلىقن ــان. ئەس ــدا قىلغ ــنى پەي ــارا كەمسىتىش ئۆزئ
تەكىتلىگەنــدە ئېنىــق شــۇنداق قارايدۇكــى، ئــۆز مىللىتىنىــڭ 
قىممــەت  مىللەتلەرنىــڭ  باشــقا  ئەزەلدىــن  قارىشــى  قىممــەت 
قارىشــىدىن ئۈســتۈن ھەمــدە مەدەنىيــەت پەرقىنى ھۆرمــەت قىلمايدۇ 
ۋە ئــۆچ كۆرىــدۇ. بۇنىــڭ نەتىجىســى شــۇكى: بۇزغۇنچىلىــق قىلىــش 

ۋە قىرغىنچىلىــق قىلىشــتۇر. 

غــەرب مەدەنىيىتــى بىلــەن ئىســالم ئەنئەنىــۋى مەدەنىيىتىگــە 
ــەز قىلىــش  ــى مەرك ــەت خاھىشــى ئۆزىن ــداق مەدەنىي ئوخشــاش بۇن
نۇقتىســىدىن ئۆزىگــە مۇئامىلــە قىلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچۈن ســامۇئېل. 
ھانتىڭتــون )1996( مەدەنىيەتلــەر توقۇنۇشــى دۇنيــا سىياســىيتىنى 
بەلگىلەيــدۇ، دېگــەن. يەنــە باشــقا بىــر ئېھتىماللىــق مىللىــي 
كىملىــك ئوتتۇرىســىدىكى كۈرەشــتۇر، يەنــى دۆلــەت ئىچىدىكــى 
ــىدىكى  ــەت ئوتتۇرىس ــى جامائ ــە ۋە دىن ــان قەبىل ــاش بولمىغ ئوخش
توقۇنۇشــنىڭ بــاش كۆتۈرۈشــى، زوراۋانلىــق توقۇنۇشــىنىڭ ئوخشــاش 
بۇنىــڭ  كېتىشــى  يامــراپ  ئوتتۇرىســىدا  مىللــەت  بولمىغــان 
مىســالىدۇر. ئۇنداقتــا مىللىــي كىملىكنــى نېمــە بەلگىلەيــدۇ؟ 
مىللىــي كىملىــك شــۇ مىللــەت ئەزالىــرى بىلــەن باشــقا مىللــەت 
ــن  ــل، دى ــاق تى ــمايدىغان ئورت ــىدىكى ئوخشاش ــرى ئوتتۇرىس ئەزالى
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ياكــى ئىــرق ئاساســىدا بەلگىلىنىــدۇ. ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى كــۆپ 
قىســمى »تۆتىنجــى دۇنيــا ئەللىــرى« )تەرەققىياتــى ئىنتايىــن 
ئارقىــدا قالغــان دۆلەتلــەر (دىكــى يەرلىــك خەلققــە ئاالقىــدار بولــۇپ، 
دۆلــەت تېرورىزىمنــى ۋە ئىرقــى تازىالشــنىڭ تەھدىتىگــە ئۇچرىغــان. 
ــق  ــى قااليمىقانچىلى ــان ئىچك ــن نۇرغۇنلىغ ــەن يەردى ــۇ كۈتۈلمىگ ب
ــى  ــۇن يېڭ ــپ، نۇرغ ــە پارچىلىنى ــى دۆلەتلەرگ ــپ، يېڭ ــدا قىلى پەي
ئېلىــپ  تەھدىتنــى  بولــۇش  پەيــدا  دۆلەتلەرنىــڭ  مۇســتەقىل 
كەلــدى. يېقىنقــى بىــر مىســال شــەرقىي تېمــوردۇر. ئــۇ 400 
يىلدىــن بىــرى پورتۇگالىيەنىــڭ مۇستەملىكىســى بولغــان، كېيىــن 
20 يىــل ھىندىنوزىيەنىــڭ شەپقەتســىز ھۆكۈمرانلىقىنــى بېشــىدىن 
ھوقۇقلــۇق  ئىگىلىــك  مۇســتەقىل  2002-يىلــى  كەچۈرگــەن، 
دۆلــەت بولــۇپ، رەســمىي ھالــدا خەلقئــارا جامائىتىگــە قوشــۇلغان، 
ــەت ۋەزىيىتىنىــڭ يۈزلىنىشــىنى چۈشــەندۈرۈپ  ــۇ نۆۋەتتىكــى دۆل ب
بېرىــدۇ. 1990-يىلىدىــن 1998-يىلىغىچــە ئوتتــۇرا ھېســاب بىلەن 

ــدى.  ــا كەل ــەت مەيدانغ ــدا ئۈچتىــن يېڭــى دۆل ھــەر يىل

  يەرشــارىدا 210 مۇســتەقىل دۆلەتنىڭ كۆپىنچىســى ئوخشــاش 
بولمىغــان مىللــەت ۋە قەۋملەردىن تەشــكىللەنگەن. يەرشــارىدا 3000 
دىــن 5000 گىچــە يەرلىــك مىللــەت ۋە ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ 
ئىچىدىكــى كــۆپ قىســىملىرى ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلەشــنى 
ــۇ  ــوق. ب ــران قالغۇچىلىكــى ي ــە، بۇنىــڭ قىلچىمــۇ ھەي ئىزدىمەكت
دۆلەتلەرنىــڭ ھۆكۈمەتلىــرى خەلقنىــڭ قوللىشــىدىن ئايرىلىــپ 
ھۆكۈمەتكــە  قوغدىيالمايــدۇ،  تەرتىپنــى  ۋە  قانــۇن  قالغاچقــا، 
قارشــى چىققــان خەلقنــى قىرىــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئىنســانى ھوقۇقىنــى 
قوغدىمايــدۇ. ئەگــەر ھەربىر ئاساســلىق »سىياســى، مىللىي ۋە دىنى 
ــون  ــتەقىللىققا ئېرىشســە، كېلىنت ــڭ ھەممىســى مۇس ــوپ« الرنى ت
ئېيتقانــدەك »دۇنيــادا ســەككىز يــۈز، بەلكىــم ســەككىزمىڭ دۆلــەت 

بولۇشــى مۇمكىــن«.

 مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن كۈرەش قىلىــش دۇنياغا قىيىنچىلىق 
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ئېلىــپ كېلىپ، ئاساســلىق قىممەت قاراشــلىرىنى توقۇنۇشــتۇردى. 
ــن  ــۇق ئىنتايى ــۇق ۋە كىشــىلىك ھوق ــك ھوق ــتەقىل ئىگىلى مۇس
ــەر  ــدۇر. ئەگ ــۇ مۇھىم ــش ۋە تىنچلىقم ــن گۈللىنى ــم، لېكى مۇھى
بــۇ قىممــەت قاراشــلىرى تۈپكــى جەھەتتىــن توقۇنۇشســا، ئۇنداقتــا 
ئۇالرنــى قانــداق تەڭشــەش كېــرەك؟ دۆلــەت تېخىمــۇ كىچىــك 
يىــراق  ئىنســانىيەتنىڭ  كەتســە،  پارچىلىنىــپ  بىرلىكلەرگــە 
ــر  ــر ياخشــى ئىشــمۇ ياكــى بى كوللېكتىــپ مەنپەئىتــى ئۈچــۈن بى

يۈكمــۇ؟

6. قۇدرەتلىك دۆلەتلەر كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداشقا ئارىلىشامدۇ ؟

يېرىــدە  ھەممــە  دۇنيانىــڭ  توقۇنــۇش  ئىچىدىكــى  دۆلــەت 
ــكارە  ــۇق ئاش ــڭ ئوچ ــرا ھۆكۈمەتنى ــي پۇق ــۇن ئاددى ــۇت. نۇرغ مەۋج
ئېزىدىغــان ۋە زوراۋانلىــق قىلىدىغــان نىشــانىغا ئايلىنىــپ قالــدى. 
بىــراق بــۇ ھۆكۈمەتلەرنىــڭ قۇرۇلۇشــى ســوت ۋە ســايالم ئارقىلىــق 
قانــۇن ۋە تەرتىپنــى قوغــداش ئۈچــۈن ئىــدى. بىــر مۇھىــم نۇقتــا 
ــى  ــي ئۇقۇم ــڭ ئەخالقى ــلىق دۆلەتلەرنى ــى ئاساس ــۇكى، دۇنيادىك ش
تىنچلىــق  ۋە  قوغــداش  تىنچلىقىنــى  بىرلىشــىپ  ئۇالرنىــڭ 
ــوق،  ــۈرەمدۇ- ي ــرى س ــى ئىلگى ــىش ھەرىكىتىن ــپ ئارىلىش يارىتى
ــان  ــۇل قىلغ ــۇن قوب ــارا قان ئوچــۇق ئاشــكارا ســەل قاراشــالر خەلقئ
كىشــىلىك  يوشــۇرۇن  دۆلەتلەردىكــى  ئۆلچىمىدىكــى  ھەرىكــەت 
ھوقــۇق ھەرىكىتىنــى ئاخىرالشــتۇرامدۇ-يوق دېگەندىــن ئىبــارەت. 
ــان  ــۈز بېرىدىغ ــى ي ــەردە، ھەريىل ــان دۆلەتل ــۇپ بولغ ــۇن مەغل نۇرغ
زوراۋانلىــق مىليونلىغــان مۇســاپىرالر ۋە ماكانســىزالرنى تۈركۈملــەپ 
ــۇر  ــكە مەجب ــك ئىزدەش ــپ، خاتىرجەملى ــن ئايرىلى ــۇرت ماكانىدى ي
قىلــدى. يــەر شــارى گەۋدىســى ھەقىقــى غايــە ۋە غايىنــى قوغــداش 
ئىقتىــدار ســىنىقىغا دۇچ كەلــدى، بىــراق بۇ قوغداشــنىڭ تەننەرخى 
ئىنتايىــن يۇقىــرى بولۇشــى مۇمكىــن. ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنىــڭ 
خەلقئــارا  قىلىــش  دىققــەت  ئۇچرىغۇچىالرغــا  زىيانكەشــلىكىگە 
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گەۋدىنىــڭ ئىنكاســىنى قوغدىشــى كېرەكمــۇ ياكــى زىيانكەشــلىككە 
ئۇچرىغۇچىالرنىــڭ ئۆلۈمــى جىمجىتــال غايىــب بولۇشــى كېرەكمــۇ ؟

ــە  ــىپ جەھەتت ــى پىرىنس ــۇق قانۇن ــىلىك ھوق ــە كىش نۆۋەتت
بىلــەن  قوغــداش  مىسلىســىز  كىشــىلەرنى  جايدىكــى  ھەممــە 
تەمىنلىــدى، كىشــىلەرنى تەشۋىشســىز تۇرمــۇش ئەركىنلىكىگــە 
ــۇن پىرىنســىپى ۋە  ــۇق قان ــەت ھوق ئىگــە قىلــدى. ئەنئەنىــۋى دۆل
ــى  ــاش كاتىپ ــڭ ب ــدى. ب د ت نى ــى تۈزىتىل ــىش دائىرىس ئارىلىش
كوففېــي. ئاننــان دۆلــەت ھوقۇقىغــا يېڭىدىــن مۇنــداق چىرايلىــق 
تەبىــر بېرىــپ: “ھازىــر دۆلــەت كەڭ كۆلەمــدە خەلق ئۈچــۈن خىزمەت 
ــورال دەپ چۈشــىنىش كېرەككــى، بەلكــى ئەكســىچە  ــان ق قىلىدىغ
چۈشەنمەســلىك كېــرەك. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ... ھەربىــر 
كىشــىنىڭ تۈپ ئەركىنلىكىنى ب د ت نىڭ ئاساســى نىزامنامىســى 
ــۇڭا  ــدۇ، ش ــى بەلگىلەي ــپ مەدەنىيىت ــارا تەرتى ــى خەلقئ ۋە كېيىنك
ھــەر بىــر ئادەمنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق ئېڭــى ئويغىنىــش ھەمــدە 
كېڭىيىــش ئارقىلىــق ئىلگىــرى سۈرۈشــكە ئېرىشــتى. بىــز بۈگــۈن 
سېلشــتۇرۇپ  ئىلگىرىكىگــە  ئوقۇۋاتقىنىمىــزدا،  نىزامنامىنــى 
ــە  ــانى يەكك ــڭ نىش ــۇ نىزامنامىنى ــى، ب ــس قىلدۇقك ــۇنداق ھې ش
ئىنســانىيەتنى قوغــداش، ھەرگىزمــۇ ئۇالرغــا زىيانكەشــلىك قىلغــان 

دۆلەتنــى قوغــداش ئۈچــۈن ئەمــەس.

مۇشــەققەتكە  ئىنســانىيەتنىڭ  مەســىلە،  بىــر  پىرىنســىپ 
ئۇچــراش رېئاللىقــى يەنــە بىــر مەســىلە. يــەر شارىلىشــىۋاتقان 
ئومۇمىــي گەۋدىدىكــى چــوڭ دۆلەتلــەر ھەرىكەتكــە كېلىــپ، ئېغىــزدا 
ــق  ــانىيەتنى قىرغىنچىلى ــالپ، ئىنس ــى قول ــەن ئېتىقادىن دېيىلگ
زۇلۇمىدىــن ئــازاد قىلىــپ چىقالىدىمــۇ ؟ چــوڭ دۆلەتلــەر تۆۋەندىكــى 
ئىنســانپەرۋەرلىك ئارىلىشــىش پىرىنســىپىغا قوشــۇالمدۇ: ئۇ قايســى 
ۋاقىتتــا كىشــىلىك ھوقۇققــا كــەڭ كۆلەملىــك زىيانكەشــلىك 
قىلىــش قىلمىشــىغا ھەربىــي ئىنــكاس قايتۇرۇشــنى قانۇنلــۇق 
دەپ بېكىتىــدۇ؟ بۇنــداق ھەرىكــەت قانــداق يــەردە يــۈز بېرىشــىدىن 
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ــۇ قانــداق ھەرىكــەت زۆرۈر، ھەمــدە قانــداق ۋاقىتتــا  قەتئىينــەزەر ئ
قــارار چىقىرىــدۇ، كىــم قــارار چىقىرىــدۇ؟ كوففېي. ئاننــان: »رىقابەت 
ئەنئەنىــۋى ئىگىلىــك ھوقــۇق ئۇقۇمىدىــن ھالقىــپ كەتتــى، شــۇڭا 
ــۈك  ــىگە ئۈنۈمل ــانپەرۋەرلىك كىرىزىس ــال ئىنس ــۇم يەنى ــداق ئۇق بۇن
تەدبىــر قوللىنىشــتا توســقۇنلۇققا ئۇچرىماقتــا. ھەرقايســى دۆلەتلــەر 
ئېچىنىشــلىق ۋەقەلــەر يــۈز بەرگەنــدە، ھەربىي ھەرىكــەت قوللىنىپ، 
ــى  ــتىن، بەلك ــى قوغدىماس ــۇق قانۇنىن ــىلىك ھوق ــارا كىش خەلقئ

قــول قوشــتۇرۇپ چەتتــە قــاراپ تۇغۇزماقتــا« دېــدى. 

ئەگــەر يــەر شــارى ئورتــاق گەۋدىســى بارلىــق كىشــىلەردە 
دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىگــە بــاب كېلىدىغــان ھوقۇقىنىــڭ بارلىقىنــى 
ئورتــاق  ھوقۇقــالر  كىشــىلىك  بــۇ  يەتســە،  تونــۇپ  ھەقىقــى 
ــىنى  ــڭ يادروس ــى« نى ــارى مەنپەئىت ــاق يەرش ــۈن »ئورت ــەۋدە ئۈچ گ
بەلگىلەيــدۇ. ئۇنداقتــا ئــۇ تۈپكــى ھەمــدە ھــەل بولمايۋاتقــان 
ــاق  ــدۇ: »ئورت ــا بولماي ــەت قولالنمىس ــاۋاب ۋە ھەرىك ــىلىگە ج مەس
ــرەك؟  ــر بېرىشــى كې ــم تەبى ــا كى ــە؟ ئۇنىڭغ ــەن نېم ــەت دېگ مەنپەئ
كىمنىــڭ ھوقــۇق بېرىشــىدە كىــم كىشــىلىك ھوقۇقنــى قوغدىشــى 
كېــرەك؟ قانــداق ۋاســىتىلەر بىلــەن ئارىلىشــىش كېــرەك؟«. ئەگــەر 
ــە،  ــقا كەلمىس ــاق تونۇش ــىلىلەردە ئورت ــك مەس ــۇ زور ئەھمىيەتلى ب
ــڭ ۋەدىســى ئوخشــاش  ــا ئىنســانپەرۋەرلىك ھەرىكىتىنى ــەر دۇني ئەگ
بىخەتەرلىــك  كوللېكتىــپ  دۆلەتنىــڭ  ياكــى  رايــون  بولمىغــان 
ھەرىكىتىنىــڭ قوغدىشــىغا ئېرىشــەلمەيدىكەن، ھەقىقەتەن يەرشــارى 

ــدۇ. ــى تۇغۇلى ــۈزەش مەسىلىس ــك ت خاراكتېرلى

7.  21 - ئەسىردە ئامېرىكا، خىتاي ياكى ياۋروپا ئىتتىپاقى قاتارلىقالر 
دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن دۇنياغا 

ھۆكۈمرانلىق قىالمدۇ ؟

يۇقىــرى  ئــەڭ  ھوقۇقنىــڭ  يەرشــارىدا  ئامېرىــكا  نۆۋەتتــە 
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پەللىســىدە تۇرماقتــا. ئۇنىــڭ رىقابەتچىســى يــوق. ئۇنىــڭ ھەربىــي 
كۈچــى، ئىقتىســادى ۋە تېخنىــكا كۈچــى شــۇ قــەدەر قۇدرەتلىككــى 
ئــۇ ئــەڭ ئالىــي ھوقۇقنــى ئىگىلىمەكتــە. بايلىــق ئۇنىــڭ قولىغــا 
يۈكســەك دەرىجىــدە مەركەزلەشــكەن. ئــۇ ئىگىلىگــەن دۇنيــا بايلىقــى 
ــداق  ــى ھەرقان ــى دەۋرلەردىك ــى تارىخ ــۈچ، ئىلگىرىك ــي ك ۋە ھەربى
ئېشــىپ  كــۆپ  رەھبىرىنىڭكىدىــن  يەرشــارى  ياكــى  ھۆكۈمــران 

ــى.  كەتت

ھازىــر  ئامېرىــكا  بېرىدۇكــى:  دېــرەك  شــۇنىڭدىن  بــۇ 
ــەن  ــەر دۇچ كەلگ ــوڭ دۆلەتل ــى چ ــۇ دۇنيادىك ــىز«، »ئ »چەكلىمىس
ــكا بىــر  چەكلــەش ۋە بەنــت قىلىش«نــى قوبــۇل قىلمايــدۇ. ئامېرى
»پالــۋان«، بىــر »ئىمپېرىيــە«. ئومۇميۈزلــۈك شــۇنداق قارىلىدۇكى: 
بىــر »ئىمپېرىيــە« ياكــى قۇدرەتلىــك ئىــدارە قىلغۇچــى، دەرىجىدىــن 
ــقۇچى  ــقا تىرىش ــىنى ساقالش ــك مەرتىۋىس ــوڭ دۆلەتلى ــقىرى چ تاش
ھەمــدە دۈشــمەنلەر ۋە باشــقا دۆلەتكــە تەســىر پەيــدا قىلغۇچــى، 
ــە.  ــە ئىگ ــش قۇدرىتىگ ــتە قوللىنى ــي ۋاس ــە ھەربى ــا خالىغانچ ھەتت

بــۇ خىــل مۇھىت ئامېرىكىغــا ھالقىلىق تالــالش ئاتا قىلغان: 
ــە  ــىپ جەھەتت ــى پىرىنس ــش ياك ــق قىلى ــارىغا ھۆكۈمرانلى ــەر ش ي
تاللىشــىنىڭ  ئامېرىكىنىــڭ  قىلىــش.  رەھبەرلىــك  يەرشــارىغا 
ــۇ  ــن زور. ئ ــۇر ۋە تەســىرى ئىنتايى ــى ئىنتايىــن چوڭق ئەھمىيىت
ــتىن،  ــال قالماس ــداق ئىلگىرىلىشــىنى بەلگىلەپ ــڭ قان ئامېرىكىنى
بەلكــى يەنــە ئىنســانىيەتنىڭ كەلگۈســى تەقدىرنــى بەلگىلىيەلەيدۇ. 
ئامېرىكىنىــڭ يەرشــارى ھوقۇقىدىكــى مونوپوللۇقــى، مەيلــى ياخشــى 
ياكــى يامــان بولســۇن، بىزنىڭ ئورتــاق تەقدىرىمىزنى ئۆزگەرتەلىشــى 
مۇمكىــن. ئامېرىــكا يەر شــارى ئىستراتېگىيىســى ئۈچــۈن، ھوقۇقنى 
قانــداق ئىــدارە قىلىشــى بەلكىــم ئىنســانىيەتنىڭ تەقدىرىنــى 

ئــۈزۈل -كېســىل بەلگىلىيەلىشــى مۇمكىــن. 

بىــز دۇچ كېلىۋاتقــان ئايىغــى چىقمايدىغــان مەســىلە شــۇكى، 
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باشــقا  ئىشــلىتىپ،  بىلــەن  ئاقىالنىلىــك  ئامېرىــكا ھوقۇقنــى 
دۆلەتلەرنىــڭ مەنپەئىتــى ۋە يــەر شــارى ئورتــاق گەۋدىســىنىڭ 
پاراۋانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرەمدۇ -يــوق دېگەندىــن ئىبــارەت. 
بــەزى كشــىلەر شــۇنداق ئىشــىنىدۇكى، ئامېرىــكا خەلقئــارا ئىشــالردا 
زىيــادە ئۆزىگــە ئىشــەنگەن ۋە ھېچكىمنــى نەزىرىگــە ئىلمىغــان ھالدا 
ماڭماقتــا، بــۇ يول باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ مەنپەئەتــى ۋە غەمخورلۇقىنى 
نەزىرىدىــن ســاقىت قىلــدى، ھەمدە يەر شــارى ئورتاق گەۋدىســىدىكى 
باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ قوللىشــىغا ئېرىشــىش -ئىرىشەلمەســلىكىدىن 
قەتئىينــەزەر، ھوقۇقنــى يەككــە ياقلىمىلىــق بىلەن ئــۆزى ئويلىغان 
رېــگان  مەســىلەن:  تەنقىدچىلــەر  بــەزى  ئىشــلەتتى.  ئىشــالرغا 
ھۆكۈمىتىدىكــى سىياســەت بەلگىلىگۈچــى كىاليــد. پىالســتىۋىدكە 
ــڭ  ــارا قانۇننى ــى خەلقئ ــڭ قىلمىش ــا ئامېرىكىنى ــاش، ھەتت ئوخش
ــى  ــڭ قانۇن ــۇ ئۆزىنى ــى، ئ ــپ كەتت ــىدىن ھالقى ــەش دائىرىس چەكل
ــىپى  ــاھمات پرىنس ــاۋ ش ــڭ قورش ــا، ئۆزىنى ــش قىلماقت ــە ئى بويىچ
بويىچــە شــەكىللىنىۋاتقان »لۈكچــەك دۆلەت«كە ئايالندى. باشــقىالر 
ئامېرىكىنىــڭ ئۈســتۈنلۈك ھوقۇقــى ئۆزىنــى ئاجىزالشــتۇرىدۇ، ھەمدە 
ئاســانال تەنقىدكــە ۋە چەتئەلدىــن كەلگــەن ھۇجۇمغــا ئۇچرايــدۇ، 
دەپ ئىشــىنىدۇ. بــۇ كــۆز قاراشــقا ئاساســەن »11-ســىنتەبىر« 
ــكا دۇچ  ــدى، ئامېرى ــا قال ــكا قورقۇنچت ــن ئامېرى ــىدىن كېيى ۋەقەس
كەلگــەن تېرورىزىــم تەھدىتــى تەرىپىدىــن قايمۇقتۇرۇلــدى. ئامېرىــكا 
قىلىۋاتقــان  ھــاالك  ئۆز-ئۆزىنــى  ھەمــدە  ئىچىدىكــى  ئەندىشــە 
ــكا  ــى ئامېرى ــنىڭ داۋاملىشىش ــۆز قاراش ــل ك ــۇ خى ــە. ب ئىمپېرىي
ــۇرۇش  ــا ق ــۈزەل دۇني ــۇ گ ــپ، تېخىم ــۆرەش قىلى ــەن ك ــۆزى بىل »ئ

ــەن قاراشــتۇر.  ــدى «دېگ پۇرســىتىنى ئىســراپ قىل

21-ئەســىرنىڭ دەســلەپكى 10 يىلىــدا ئافغانىســتان ئۇرۇشــى 
ۋە ئىــراق ئۇرۇشــىدىن كېيىــن ئامېرىكىنىــڭ زومىگەرلىكــى بۇنــى 
ئېقىمىدىــن  قارشــىچىلىق«  »ئامېرىكىغــا  قاپلىغــان  دۇنيانــى 
كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ. ئامېرىــكا يەرشــارىدىكى بىــر ئىمپېرىيــە 
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بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، خەلقئــارادا نېمــە ئىــش قىلىمــەن دېســە 
بابتــا مۇنازىــرە  بــۇ  بولــۇپ،  تاشــقىرى ھوقۇقلــۇق  دەرىجىدىــن 
ــۇم  ــە چوق ــىلە ۋە ۋەزىيەتك ــق مەس ــر خەلقئارالى ــان ھەربى قىلىۋاتق

ــىتىدۇ.   ــىر كۆرس ــۇر تەس چوڭق

 يەنــە شــۇنداق دېيىشــكە بولىدۇكــى، ئۇزۇندىــن بىــرى نــاۋادا 
بارلىــق  ئۆتكــەن  تارىختــا  ئىمپېرىيــە  ئىبــارەت  ئامېرىكىدىــن 
ئىمپېرىيەگــە ئوخشــاش ھامــان يوقىلىــدۇ، دېيىلســە ئامېرىكىنىــڭ 
»ئىمپېرىيەنىــڭ  ھامــان  ئىمپېرىيــە  ئاخىرلىشــىدۇ.  دەۋردىمــۇ 
بەخىتســىزلىك«نى پەيــدا قىلىــدۇ. چۈنكــى دەرىجىدىــن تاشــقىرى 
دۆلــەت مۇقىمســىز بولغــان »قــۇم ئىمپېرىيــە« ئۈســتىگە قۇرۇلغــان. 
يەنــە بىــر جەھەتتىــن، بەزىلــەر ئامېرىكىنىــڭ دەرىجىدىــن تاشــقىرى 
دەپ  قوزغايــدۇ«  غەزىپىنــى  »دۇنيانىــڭ  مۇقەررەركــى  ھوقۇقــى 
ئىشــىنىدۇ. ئامېرىكىمــۇ دەرىجىدىــن تاشــقىرى ھوقۇقىنــى ئاقىالنــە 
ۋە ئادالــەت بىلــەن توغــرا ئىشلىتىشــى كېرەككــى، تېخىمــۇ گــۈزەل 

ــرەك. ــلىقى كې ــرۇم قالماس ــىتىدىن مەھ ــۇرۇش پۇرس ــا ق دۇني

 بــۇ ئىســتراتېگىيە تەڭلىكــى بىــر قېتىملىــق »ھوقــۇق 
ئالمىشــىش«نى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولــۇپ، يېڭــى بــاش كۆتۈرگــەن 
رىقابەتچىلەرگە نىســبەتەن، ئامېرىكىنىــڭ دۇنياغا ھۆكۈمرانلىقىنىڭ 
ھامىنــى ئاجىزلىشــىدىغانلىقى ئېھتىمالغــا ئىنتايىــن يېقىــن. 
ئامېرىــكا ئاخبــارات ئورگىنــى )NIC( پــەرەز قىلىــپ، 2020-يىلىغــا 
ئورنىنــى  ئامېرىكىنىــڭ  بىلــەن ھىندىســتان  بارغانــدا جۇڭگــو 
ئىگىلــەپ، دۇنيادىكــى ئــەڭ زور ئىقتىســادى گەۋدىگــە ئايلىنىدۇ دەپ 
ــەرەز بولســىمۇ قانداقــال بولمىســۇن  جاكارلىغــان. بــۇ گەرچــە بىــر پ
بۈگۈنكــى ئــەڭ قىزىــق نۇقتــا ئامېرىــكا زومىگەرلىكىگــە »خىتاينىڭ 
قۇدرىتــى  يارىتىــش  »يېڭىلىــق  قىلىشــى«.  ئېــالن  جــەڭ 
كىرىزىســى« ســەۋەبىدىن، ئامېرىكىنىــڭ ئافغانىســتان ئۇرۇشــى 
ــە ۋە  ــاي، ياپونىي ــڭ خىت ــى، ئامېرىكىنى ــان مەبلىغ ــۈن توپلىغ ئۈچ
ــدى.  ــەۋەب بول ــقا س ــە بوغۇلۇش ــەت زور قەرزگ ــە غاي ــقا دۆلەتلەرگ باش
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ئامېرىكىنىــڭ زومىگەرلىكــى ئاجىزلىشىشــقا باشــلىدى. ھەقىقەتەن 
خىتــاي ئامېرىكىنىــڭ غايــەت زور ســودا ھەمراھى، خۇددى كەســرىن. 
بابىــرى كۆرســەتكەندەك ئۆزئــارا ســودا قانچــە كــۆپ بولغانســېرى 
ئەمەلىيەتتــە دۆلەتلــەر كــۆپ ئۇرۇشــىدۇ. »ســودا بايلىــق يارىتىــدۇ، 
ــي ئىشــالرنى مەقســەت  ــى ھەربى ــڭ بايلىق ــەزى دۆلەتلەرنى ــراق ب بى
ــان  ــدارە قىلىدىغ ــارىنى ئى ــڭ يەرش ــاي ئامېرىكىنى ــدۇ«. خىت قىلى
دەرىجىدىــن تاشــقىرى چــوڭ دۆلەتلىــك ئورنىنــى ئېلىشــى مۇمكىن، 
ئەممــا بــۇ جەريــان بەدەلســىز، توقۇنۇشســىز بولمايــدۇ. 2003-
يىلــى خىتــاي دۆلــەت رەئىســى خۇجىنتاۋنىــڭ مەسلىھەتچىســى 
يېڭــى بىــر نەزەرىيەنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. خىتاينىــڭ بــۇ “تىنىــچ 
ــوڭ  ــەن چ ــاش كۆتۈرگ ــرى ب ــى، ئىلگى ــۈرۈش” نەزەرىيەس ــاش كۆت ب
بولــۇپ،  ئەكســىچە  قىلمىشــىنىڭ  ئۇرۇشــقاق  دۆلەتلەرنىــڭ 
خىتــاي بىلــەن باشــقا ئەللەرنىــڭ ســودا ھەمكارلىقــى ئارىســىدىكى 
ئىقتىســادى مۇناســىۋەتنىڭ ئۇرۇشــنى پەيــدا قىلىشــى ھەققىدىكــى 
ــەر  ــە تەرەپل ــە ھەمم ــىچە ئەمەلىيەتت ــىغمايدۇ، ئەكس ــەۋۋۇرىغا س تەس
نامىــال  نەزەرىيــە  بــۇ  ئەمەلىيەتتــە  كۆتۈرىــدۇ.  بــاش  بىرلىكتــە 
ــدا، بــۇ  ــن ئېلىــپ ئېيتقان ئۆزگەرگــەن نەزەرىيىــدۇر. ماھىيىتىدى
ئىلگىرىكــى ئىدىيەنىــڭ داۋاملىشىشــى ۋە شــەكىل ئۆزگىرىشــىدۇر. 
مەســىلەن: »تىنــچ تەرەققىــي قىلىــش« ۋە »تىنچلىقتــا بىللــە 
تــۇرۇش«. خىتــاي ئوخشــاش بىــر گەپنــى قانــداق نــام بىلــەن 
ــقا  ــى: باش ــش ئېنىقك ــر ئى ــۇنداق بى ــەزەر، ش ــىدىن قەتئىين ئاتىش
دۆلەتلەرنىــڭ بــۇ مەســىلىگە قانــداق قارىشــىنى ئويلىشــىش ئۈچــۈن، 
خىتاينىــڭ نۇرغــۇن ۋاقىــت ســەرپ قىلىشــقا يېتەرلىــك باھانىســى 
ــار. گەرچــە ئۆتكــەن 20 يىلــدا خىتاينىــڭ ئىقتىســادى ئېشىشــى  ب
دۆلــەت ئىچىــدە غايــەت زور بايلىــق ياراتقــان بولســىمۇ، خەلــق 
ــەت ســىرتىدا  ــۇ موھىمــى دۆل ئۈچــۈن بەخــت يارىتالمىــدى، تېخىم
ئەندىشــە پەيــدا قىلــدى. بېيجىــڭ بىلىدۇكــى، ئامېرىــكا ۋە پۈتكــۈل 
يۆنىلىشــىگە  تەرەققىيــات  خىتاينىــڭ  دۆلەتلــەر  ئاســىيادىكى 
ــان  ــە. خىتاينىــڭ ھام ــەن تىكىلمەكت ئىنتايىــن ھوشــيارلىق بىل
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بىــر كۈنــى زومىگەرگــە ئايلىنىــپ، ئۇالرنىــڭ بىخەتەرلىكىگە تەھدىت 
سېلىشــىدىن ئەنســىرىمەكتە. بېيجىڭغــا نىســبەتەن ئېيتقانــدا،  
خىتاينىــڭ يېڭــى بىــر ئىســتراتېگىيەگە ئىھتىياجلىــق ئىكەنلىكى  
ــىگە،  ــل ئۆسۈش ــادنىڭ ئىزچى ــتراتېگىيە ئىقتىس ــۇ ئىس ــق، ب ئېنى
تېخنىكىنــى زامانىۋىالشــتۇرۇش ۋە ھەربىــي كۈچنــى كۈچەيتىشــكە 
يــول قويۇشــى كېرەككــى، باشــقا دۆلەتلەرنــى مۇســتەملىكە قىلىــش، 
ئۇالرنــى غىدىقــالپ غايــەت زور بــەدەل تۆلەيدىغــان ھەربــى تەييارلىــق 
ــى  ــىدى دۇنيان ــڭ مەقس ــرەك. خىتاينى ــلىقى كې ــى بولماس رىقابىت
ئۆزىنىــڭ دوســتانە پالۋانلىــق ئىستراتېگىيەســىگە، ئامېرىكىغــا 

ــارەت.  ــتىن ئىب ــە ئىشەندۈرۈش ــۈچ ئىكەنلىكىگ ــر ك قارشــى بى

ــەر شــارى ۋەزىيىتــى ياۋروپانىــڭ 21- ئەســىردە   ئوخشاشــال، ي
ــان  ــى ناماي ــۈچ ئەۋزەللىكىن ــك ك ــك رەھبەرلى ــارى خاراكتېرلى يەرش
ــداق  ــان بۇن ــادا بولۇۋاتق ــىيا ۋە ياۋرۇپ ــكا، ئاس ــدۇ. ئامېرى قىلىۋاتى
بىــر خىــل ھوقــۇق يۆتكىلىشــى دۇنيــا سىياسىيســىنى ئۆزگەرتىــدۇ، 
ئەممــا بــۇ ئۆزگىرىشــنىڭ ئاقىۋىتىنــى تەســەۋۋۇر قىلىــش ئىنتايىــن 
سېلىشتۇرمىســىدىكى  كۈچلــەر  كەلگۈســى  يەرشــارىنىڭ  تــەس. 
رىقابەتتــە كۆرۈلىدىغــان نەتىجــە ســەۋەپلىك بەلگىلىنىشــى مۇمكىن. 

8-يەرشارىلىشش رېتسىپمۇ ياكى ئەپسۇنمۇ ؟

دۆلەتلــەر  دۇنيادىكــى  ۋە  دۇنيــا  بۈگۈنكــى  ئۈچــۈن  نېمــە   
بــۇ  شــۇكى،  جــاۋاب  بىــر  يىراقلىشــىدۇ؟  تېزگىنلەشــتىن 
ــدە  ــەڭ كۆلەم ــش ك ــىدۇر. يەرشارىلىش ــنىڭ نەتىجىس يەرشارىلىشش
قوبــۇل قېلىنغــان ئىجتىمائــى قۇرۇلمىنىــڭ پرىنســىپ تىلــى، بىــر 
ئۆزگەرتىــش كۈچى دەپ چۈشــىنىلمەكتە. بىــر ئۆزئارا بېقىنىدىغان بۇ 
مۇرەككــەپ، ئۈزلۈكســىز كۈچىيىۋاتقان يېڭى دەۋردە، يەرشارىلىشــىش 
تەســىرى كــەڭ بولغــان ئىــدارە قىلىــش كىرىزىســى پەيــدا قىلماقتا. 
يەرشارىلىشــش كىشــىلەرنى، ھازىــر يەرشــارىدىكى ھەربىــر ئــادەم 
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ۋە ھەربىــر ئىــش ئىلگىرىكىگــە سېلىشــتۇرغاندا، تېخىمــۇ زىــچ 
ــۈزۈم  ــراق ت ــدى. بى ــپ كەل ــقا ئېلى ــەن قاراش ــلىق دېگ باغلىنىش
ــش  ــۇ ئۆزگىرى ــز، ئ ــىش ئاجى ــەر شارىلىش ــدا، ي ــىدىن قارىغان ئاساس
ئۆزگىرىــش  خاراكتېرلىــك  يەرشــارى  تېزلىشــىۋاتقان  كۈنســېرى 
ئېلىــپ كەلگــەن، كــەڭ كۆلەملىــك ئۆزگىرىشــنى باشقۇرۇشــقا تولۇق 
تەييارلىــق قىلىــپ بواللمىــدى. ئاالقــە ۋە ئۇچــۇر ئىنقىالبــى ئۇچــۇر 
،كاپىتــال، خادىــم ۋە خىزمــەت پۇرســىتىنى دۆلــەت ھالقىتقــۇزدى. 

بــۇ ئۆزگىرىشــتە ئۆزئــارا مۇناســىۋەتلىك بولغــان ۋە چېگراســىز 
ئومۇمالشــقان  ۋە  بىرگەۋدىلىشىشــى  يەرشــارىنىڭ  دۇنيــادا، 
ــتەقىل  ــلىدىكى مۇس ــان ئەس ــى ئاللىقاچ ــق مەدەنىيىت جاھانچىلى
ئاجىزالتتــى.  تۇيغۇســىنى  غوجىدارلىــق  ۋە  بىلىــش  يۈكســەك 
ــۈزۈپ بېرىشــنى  ــى ئۆتك ــر قىســىم ھوقۇقن ــەت بى ــان دۆل نۇرغۇنلىغ
ئىلگىــرى ســۈردى. رىقابەتكە تولغــان خەلقئارا بازاردا ھەمكارلىشــىش 
ــەر  ــر ي ــدى. ھەربى ــە قىل ــە ئىگ ــىش مەنپەئەتك ــى قاتنىش تىپىدىك
شــۇنداق بىــر گەپنــى ئاڭلىيالىدىكــى: چــەك - چېگــرا ۋە توســالغۇ 
بىلــەن  تىرىشــچانلىقى  بىكىنمىچىلىكىنىــڭ  مىللەتچىلىــك 
ــى  ــش ياك ــا قېتىلى ــى دۇنياغ ــەس. »ياك ــن ئەم ــى مۇمكى تىرىلىش
دۇنيادىــن مۇناســىۋىتىنى ئــۈزۈش«، فىرانســىيەنىڭ ئىلگىرىكــى 
دەپ  ئاخىرلىشىشــى«  »مىللەتچىلىكنىــڭ  ئېــدۋارد  زۇڭلىســى 

تەســۋىرلىگەن. 

ــۈل  ــدا، پۈتك ــە قارىغان ــرى بويىچ ــڭ نۇقتىئىنەزى ئۈمىدۋارالرنى
ھەمــدە  قىلىــپ  ھېــس  تەقدىرىنــى  ئورتــاق  ئىنســانىيەتنىڭ 
نۇرغۇنلىغــان ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلەتلەرنىــڭ دۆلــەت ۋاستىســى 
ئىقتىــدارى  تــۇرۇش  تاقابىــل  مەسىلىســىگە  يەرشــارى  بىلــەن 
بارغانســېرى ئاجىزاليــدۇ، دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى رىقابەتتىــن ۋاز 
ــۇش  ــاق، توقۇن ــىگە ئاساسالنس ــۇ خۇالس ــدۇ. ب ــنى كۈچەيتى كېچىش
ئازىيىــدۇ ئىنســانىيەت دۆلــەت چىگراســى ۋە دېڭىز-ئوكيــان ھەتتــا 
ســەپەر قىلىــش، ئاالقــە، ســودا قاتارلىقــالر تۈپەيلــى كېلىــپ چىققــان 
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يەرشــارىدىكى كــۆپ خىــل رىقابەتكــە تاقابىــل تۇرالمايــدۇ، دېگەننــى 
تېخىمــۇ چوڭقــۇر ھېــس قىلىشــى كېــرەك. بــۇ خىــل ئورتــاق 
مەســىلىلەر پەقــەت كوللېكتىــپ كــۆپ تەرەپلىمــە ھەمكارلىــق 
بىــر  بولىــدۇ. يەرشارىلىشــىش  ئاندىــن ھــەل  ئۇســۇلى بىلــەن 
ــا  ــلىرى تورىغ ــارى ئىش ــەكىللەندۈرمەكتە، يەرش ــى ش ــۈك تورن كۈچل
ــبەتەن  ــى نىس ــىي قىلمىش ــقى سىياس ــڭ تاش ــەن دۆلەتلەرنى كىرگ
چەكلىمــە ھاســىل قىلــدى. نەتىجىــدە يەرشارىلىشــىش دۆلەتلەرنىڭ 
ــۇ  ــدى. ب ــپ كەل ــا ئېلى ــابولمايدىغان ھالغ ــەم بولس ــى ك ھەمكارلىق
خىــل كۈچەيتىلگــەن دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى مۇناســىۋەت قارشــى 

ــرەك. ــى كې ئېلىنىش

يەرشارىلىششــقا ئاالھىــدە پايدىلىــق بولغــان ئەھــۋال: ھەربىــر 
ــە  ــىلەر بىرلىكت ــق كىش ــدا، بارلى ــان چاغ ــقىالرغا تايانغ ــادەم باش ئ
بېقىنىشــى  ئۆزئــارا  يەرشــارىنىڭ  كېــرەك.  قىلىشــى  خىزمــەت 
ــاردەم  ــە ي ــك ئۆزئۆزىگ ــەت خاراكتېرلى ــى رىقاب ــى ئىلگىرىك دۆلەتلەرن
قىلىــش شــەكلىدىن قۇتۇلدۇرىــدۇ، چۈنكــى ئــۇالر بارغانســېرى كــۆپ 
ئورتــاق مەنپەئــەت ئېھتىياجــى ئۈچــۈن ئۆزئارا ھەمكارلىشــىدۇ، ئۆزئارا 
ئۇرۇشــىدىغان مۇددىئاســى بارغانســېرى ئازاليــدۇ. ئۈمىدۋارچىــالر 
شــۇنداق قارايدۇكــى، يەرشارىلىشــىش بىرلىككــە كەلگــەن ۋە ئالغــا 
باســقان توســۇپ قالغىلــى بولمايدىغــان يۈزلىنىش؛ يەر شارىلىشــىش 
ــى ئۈچــۈن،  بىــر ئاممىــۋى مەھســۇالت، ئىنســانىيەتنىڭ تەرەققىيات
ئۇنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش كېــرەك. چۈنكــى ئــۇ ئــەڭ ئاخىرىــدا ھەربىر 

يەردىكــى ھەربىــر ئادەمنىــڭ بايلىقىنــى كۆپەيتىــدۇ.

قارىغانــدا،  بويىچــە  نۇقتىئىنەزىــرى  ئۈمۈدســىزلەرنىڭ 
يەرشارىلىشــىش تەتــۈر ئىلگىرلــەش بولــۇپ، دۆلــەت ھالقىغــان 
ھەمكارلىقنــى ئېلىــپ كېلەلمەيــدۇ، ئــۇ رىقابــەت ئېلىــپ كېلىــدۇ. 
قىلســىمۇ،  قايىــل  قانچىلىــك  كىشــىنى  ئېھتىيــاج  گەرچــە 
ــىۋەت  ــەن مۇناس ــىمۇ، كۈچەيتىلگ ــرى بولس ــە يۇقى ــم ھەرقانچ كىرى
ــڭ  ــەت جەمئيىتىنى ــە دۆل ــكەن يەكك ــر گەۋدىلەش ــش بى ۋە يۈزلىنى
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ۋەزىيىتــى ئۆچمەنلىككــە ھامىلــدار بولىــدۇ، ھەرگىزمــۇ دوســتلۇقنى 
ــش  ــالنغاندا، يەرشارىلىش ــە ئاساس ــۇ نۇقتىئىنەزەرگ ــدۇ. مۇش تۇغماي
ــز  ــراق ئاجى ــى، بى ــى كۈچەيتت ــەت كۈچىن ــى دۆل ــتۈن ئورۇندىك ئۈس
يۈكســەك  بىــر  باشــقا  چەكلىــدى.  گۈللىنىشــىنى  دۆلەتنىــڭ 
قاتالمدىكــى يەرشــارى دەرىجــە تەرتىپىــدە يېڭــى تەڭســىزلىك پەيــدا 
قىلــدى، بــاي دۆلەتلــەر بىلــەن كەمبەغــەل دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى 
پايدىســى  يەرشارىلىشىشــنىڭ  چوڭايــدى.  ئۈزلۈكســىز  پــەرق 
ــەن  ــالر بىل ــا، يەرشارىلىشــىش ئۇتقان ــل تەقســىم قېلىنمىغاچق ئادى
ئۇتتۇرغانــالر ئوتتۇرۇســىدا توقۇنــۇش پەيدا قىلىشــى مۇمكىــن. ئۆزئارا 
چىرمىشــىپ كەتكــەن ئىقتىســاد ھەرقايســى دۆلەتلــەر ئوتتۇرۇســىكى 
ياخشــىلىمايدۇ.  ھەرگىزمــۇ  ناچارالشــتۇرۇدۇكى،  مۇناســىۋەتنى 
ــاش  ــن ب ــك يېڭىدى ــۇزلۇق ۋە مىللەتچىلى ــە يوقس ــۈر رىقابەتت ئۆتك
ــان  ــدا، ســودا ۋە باشــقا تىجــارەت ئارقىلىــق قورغ كۆتۈرگــەن ئەھۋال
ھاســىل قىلىــدۇ. يەرشارىلىشىشــنىڭ دۆلەتنىــڭ ئۆزئۆزىگــە خوجــا 
ــدۇ، ئازدۇرۇشــنى توســۇپ  ــە بېرىشــىنى توســۇپ قالى بولۇشــىغا زەرب
ــپ  ــى قوللىنى ــي كۈچن ــن. ھەربى ــى مۇمكى ــەس بولۇش ــش ت قىلى
ئېرىشــىدىغان سىياســى نەپنىــڭ ئېزىقتۇرۇشــىمۇ داۋاملىشــىدۇ: 
»ئۆزئــارا تايىنىــش ئۇرۇشــمۇ، تىنچلىقمــۇ ئېلىپ كېلىــدۇ«. چۈنكى 
يەرشارىلىششــنىڭ بارغانســېرى كۈچەيتىۋاتقــان تــورى خەتەردىنمــۇ، 

ــە. ــىگنال بەرمەكت ــەتتىنمۇ س پۇرس

ــىگە  ــىش دەرىجىس ــىۋاتقان يەرشارىلىش ــىز چوڭقۇرلىش ئۈزلۈكس
ــا،  ــر ۋاقىتت ــەن بى كۆڭــۈل بۆلۈشــنىڭ كۈنســېرى كۈچىيىشــى بىل
تەقدىرىنــى  كەلگۈســى  دۆلەتنىــڭ  يەرشارىلىششــنىڭ  كىشــىلەر 
ــۇپ  كونتــرول قىلىــش ئىقتىدارىنــى ئاجىزالشــتۇرۇۋاتقانلىقىنى تون
ئىقتىــدارى  باشــقۇرۇش  ئىشــلىرىنى  ئــۆز  دۆلەتنىــڭ  يەتتــى. 

ئاجىزلىماقتــا. 

يەرشارىلىشــىۋاتقان تېرورىزىــم دەۋرىــدە، دۆلەتلەرنىــڭ ئــۆز 
زېمىنى ئىچىدە ئىقتىســاد، سىياســى، مۇھىت ھەتتا بىخەتەرلىكنى 
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باشــقۇرۇش جەھەتتىكــى ئىگىلىــك ھوقــۇق ئىقتىــدارى بارغانســېرى 
ئاجىزلىماقتــا. دۆلــەت چېگرا ســىرتىدىكى بېســىم ۋە مەســىلىلەرگە 
تاقابىــل تــۇرۇش ئىقتىدارىنــى يوقاتقاچقــا، ئــۇالر تەســىر كۈچــى ۋە 

تونــۇش تۇيغۇســىنىڭ يوقىلىشــىدىن ئەنســىرىمەكتە. 

ــەر ئىچىدىكــى تۇرمــۇش  ــارا بېقىنىــش )ھەرقايســى دۆلەتل ئۆزئ
ــە  ــا( نۆۋەتت ــېرى تايانماقت ــا كۈنس ــەت ئەھۋالىغ ــقا دۆل ــۈپىتى باش س
ھەتتــا ھەربىــر دۆلــەت دۇچ كەلگــەن تاشــقى رىقابەتنىڭ يادروســىدۇر. 
يەرشــارى كــۈن تەرتىپىنىــڭ دائىرىســى كېڭىيىــپ كەتتــى، دۆلــەت 
ــازار ۋە  ئىقتىســادىنىڭ بىــر گەۋدىلىشىشــى دۇنيــا مىقياســىدىكى ب
يەرشــارى مەدەنىيىتىنــى شــەكىللەندۈردى. بــۇ چېگراســىز دۇنيــادا، 
يەرشارىلىشــىش دۆلەتنىــڭ خوجىدارلىقىنى ئاجىزالشــتۇردى. بىراق 
ــڭ،  ــەخس ۋە ئومۇمنى ــڭ، ش ــەت ۋە خەلقئارانى ــىش دۆل يەرشارىلىش
ئىشــالردىكى  ســىرتىدىكى  دۆلــەت  ۋە  ئىچــى  دۆلــەت  شــۇنداقال 

ئەنئەنىــۋى پەرقىنــى يوقاتماقتــا. 

يەرشــارىنى  دۇنيــادا  بــۇ  يەرشارىلىششــۋاتقان  ئەمەلىيەتتــە، 
باشقۇرۇشــتا تەشــكىللەش كەمچىــل بولغــان ئەھۋالــدا، دۆلــەت 
ئىچــى ۋە خەلقئارادىكــى مەســىلىلەرنى قانــداق بىــر تــەرەپ قىلىــش 
جەھەتتــە ئېغىــر مەســىلە مەۋجــۇت. بىــر كــۆپ مەنبەلىــك دۇنيــادا 
كىشــىلەرگە  بولمىغــان  ئوخشــاش  يەرشارىلىشــىش«  »نۇرغــۇن 
ئوخشــاش بولمىغــان تەســىر كۆرســىتىدۇ. مۇشــۇنداق نۇرغــۇن 
كىشــىلەر يەرشارىلىششــنىڭ پايدىســىغا ئېرىشــەلمىگەندە،ئۇنىڭ 
تەھدىتىگــە يولۇققانــدا، دەرھــال ئۇنىڭدىــن يــۈز ئۆرىگەنــدە، بۇنــداق 

ــرەك ؟  ــش  كې ــەل قىلى ــداق ھ ــى قان ــەپ ئەھۋالن مۇرەكك

ــاي  يەرشارىلىشىشــنى بىــر يېشــىل، پاكىــز، ھېسداشــلىققا ب
ــىجىل  ــانىيەتنىڭ س ــۈل ئىنس ــۈن، پۈتك ــتۈرۈش ئۈچ ــدا يۈرۈش ھال
تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشــكە، يەرشــارىدىكى شــەھەر ئاھالىســى 
جەمئىيىتــى ئــەڭ زور دەرىجىــدە يەرشــارىنى ئىــدارە قىلىشــقا، 
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تېخىمــۇ زىــچ دۇنيانــى باشقۇرۇشــقا قاتنىشىشــقا موھتــاج بولىــدۇ. 
يەرشارىلىشــىش ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى 
ئاجىزالشــتۇردى. بىــراق، ئوخشــاش كــۈچ يەنــە ئــۆز نۆۋىتىــدە نۇرغۇن 
ھۆكۈمەتلەرنىــڭ كۈچىنــى كۈچەيتتــى. كەلگۈســىدىكى مەســىلە 
ــە  ــورى ئىنســانىيەتنى يەن شــۇكى، يەرشــارى ئاممىــۋى سىياســەت ت
بىرقــەدەم ئىلگىرلىتەمــدۇ، بــۇ مەســئۇلىيەتنى ھۆكۈمەتتىــن خالىي 
ــدۇ-  ــد قىالم ــانىيەت ئۈمى ــنى ئىنس ــتىگە ئېلىش ــكىالتالر ئۈس تەش
يــوق؟ بــۇ ھۆكۈمەتتىــن خالىــي تەشــكىالتالر نىســبەتەن كۈچســىز 
ھەمــدە ئۈزلۈكســىز كۆپەيمەكتــە، ئۇالرنىــڭ ســانى 29807 گــە يەتتى. 
ئەگــەر ھەرقايســى دۆلەتلــەر بــۇ رىقابەتكــە تاقابىــل تۇرالمىســا، 
يەرشــارى مېخانىزمىنــى  بىــر  يېڭــى  دۇنيــا خەلقــى  ئۇنداقتــا، 
شەكىللەندۈرۈشــنى ئۈمىــد قىالمــدۇ -يــوق، ئۇنىڭــدا كــەڭ كۆلەمــدە 
ــش  ــدارە قىلى ــارىنى ئى ــان يەرش ــەت ھالقىغ ــان دۆل ــۇل قېلىنغ قوب
ــۇ  ــرە قېلىنىدىغــان ب ۋە يەرشــارىنى قېلىپالشــتۇرۇش بارمــۇ؟ مۇنازى
مەســىلە 21-ئەســىر دۇنيــا سىياسىيســى يۈزلەنگــەن ئــەڭ مۇھىــم 

ــرى.  ــڭ بى ــۈن تەرتىپلىرىنى ك

9- رېئالىزم ھامان رېئاللىق، بىراق دېموكراتىزم يەنىال غايىۋىزىممۇ ؟

»2 -دۇنيــا ئۇرۇشــى« ھارپىســىدىن بىــرى، رەھبەرلــەر ۋە 
نۇقتىئىنــەزەردە  رېئالىزملىــق  پۈتۈنلــەي  ئەھلىلىــرى  ئىلىــم 
ئۆزلىرىنىــڭ ئىدىيــە ۋە كــۆز قارىشــىنى شــەكىللەندۈرۈپ كەلگــەن. 
ئــۇالر رېئالىزمغــا تايىنىــپ خەلقئــارا مۇناســىۋەتنىڭ تەرەققىياتىنــى 
بولىــدۇ.  چۈشىنىشــكە  بۇنــى  مۆلچەرلىــدى،  ۋە  قىلــدى  ھــەل 
1939~1989 -يىلىغىچــە بولغــان توقۇنۇشــقا تولغــان 50 يىــل 
ــدى.  ــراق بىلــەن تەمىنلىگــەن يىــل بول رېئالىزمنــى مۇنبــەت تۇپ
رېئالىــزم باشــقا ھەرقانــداق نەزەرىيــەۋى نۇقتىئىنــەزەر بىلــەن 
نىســبەتەن  ھوقۇققــا  دۆلەتلەرنىــڭ  چــوڭ  سېلىشــتۇرغاندا، 
ئومۇميۈزلــۈك كۈچلــۈك ئارزۇســىنى، ئىمپېرىيەنىــڭ كېڭىيىشــى ۋە 
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زومىگەرلىــك تالىشىشــنىڭ جىددىــي تەلىپىنــى، بارلىــق ھەربىــي 
تەييارلىقــالر مۇسابىقىســى ھەمــدە ھەربىــي بىخەتەرلىككــە مەپتــۇن 

بولــۇش ئىســراپچىلىقنى تېخىمــۇ ياخشــى چۈشــەندۈردى.

ــن كېيىــن،  ــۈز بەرگەندى بىــراق »11-ســىنتەبېر ۋەقەســى« ي
مەســىلىنىڭ ئىلگىرىكــى دۇنيــا سىياسىيســىدا نەزەردىــن ســاقىت 
ئاندىــن  يــۈزى  بىــر  يەنــە  ئوخشــىمايدىغان  پەقــەت  قېلىنغــان 
ئاشــكارىالندى. تىنــچ ۋە گۈللەنگــەن 20-ئەســىرنىڭ 90-يىللىرىدا، 
دۇنيــا كــۈن تەرتىپى سىياســىينى ئاســاس قىلىشــتىن ئىقتىســادنى 
ئاســاس قىلىشــقا ئۆزگــەردى، ھەرقايســى دۆلەتلەر چــوڭ دۆلەتلەرنىڭ 
زومىگەرلىكــى ئۈچــۈن يۈرگۈزگــەن رىقابــەت ئىشــلىرىنى ئازتــوال بىــر 
تــەرەپ قىلــدى، بىــراق ئۈزلۈكســىز كۆپىيىۋاتقــان دۆلــەت ھالقىغــان 
ئۆزئــارا بېقىنىدىغــان ئىشــالرنى تېخىمــۇ كــۆپ بىــر تــەرەپ قىلــدى. 
مەســىلەن: يەرشــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــى، ســودا باراۋەرلىكــى، 

مۇھىــت قوغــداش قاتارلىقــالر.

ــەن ۋە  ــدا، كېڭەيگ ــۈن ئېيتقان ــەر ئۈچ ــۇن نەزىرىيەچىل    نۇرغ
ئۆزگەرگــەن دۇنيــا كــۈن تەرتىپــى رېئالىــزم دەل ئوتتۇرىغــا قويغــان 
ــڭ كاللىســىدا  ــى. ئۇالرنى ــپ كەتت ــە دائىرىســىدىن ھالقى مۇھاكىم
رېئالىزىمنىــڭ ئاداۋىتــى سىياســى، ئىقتىســادى ۋە ئىجتىمائــى 
قاتارلىــق خەلقئــارا ئىشــالردا رىقابەتنــى تېخىمــۇ چوڭقــۇر قاپلىــدى. 
ــىغا  ــىۋەتلەر ئۇرۇش ــوغۇق مۇناس ــزم س ــەر رېئالى ــۇن تەنقىدچىل نۇرغ
ئەگىشــىپ كەلگــەن دېموكراتىــك ئىنقىالبنــى پــەرەز قىاللمىغاچقــا، 
ــدە يەرشــارىنىڭ  ــن چېكىنــدى ھەم ــى ئۆزلىكىدى ســوۋېت ئىتتىپاق

ــىزلەندى. ــن خاتىرجەمس ــى ۋە ھەمكارلىقىدى ئۆزگىرىش

ھازىــر ئېنىــق بولمىغــان يېڭــى نەزەرىيــە قانداق ياكــى قانداق 
بولۇشــى كېــرەك، چۈنكــى رېئالىزمنىــڭ رىقابەتچىلىــرى ئوتتۇرىغــا 
قويغــان ئۇســۇل ئوخشــاش ئەمــەس. بىــراق نۇرغــۇن كىشــىلەر بىــر 
نۇقتىئىنەزەرنــى قولاليــدۇ، يەنــى »يېڭــى تېخىمــۇ ئېنىــق بولغــان، 
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رېئالىزمنىــڭ ئورنىنــى ئالىدىغــان غايىچىلىــك نەزەرىيســى ئوتتۇرىغا 
قويۇلىدىغــان ۋاقىــت يېتىــپ كەلــدى«، ھەمــدە »دىمۇكراتېزىمنىــڭ 
خەلقئــارا مۇراســىمى تەكشــۈرۈپ بېقىــش ئۈچــۈن يېتەرلىــك ئاســاس 
بــار«. نۇرغــۇن ئىلىــم ئەھلىلىــرى ۋە سىياســەت بەلگىلىگۈچىلــەر 
يېڭــى لىبېرالىــزم ئارقىلىق دۇنيا سىياسىيســى ۋە يەرشارىلىشــىش 
ئېلىــپ كەلگــەن ئۆزگەرگــەن مۇھىتنــى چۈشەندۈرۈشــنى تەشــەببۇس 

. قىلىدۇ

يەرشــارىدىكى جىددىيلىكنىــڭ پەسىيىشــى، ئىنــاق يەرشــارى 
ــتۈنلۈكنى  ــبىتىنىڭ ئۈس ــۇرۇش نىس ــەن ئ ــق بىل ــدە ھەمكارلى ھەم
مۇناســىۋەتنى  خەلقئــارا  لىبېرالىــزم  يېڭــى  ئىگىلىشــى 
ــۇش  ــۇل بول ــل ئۇس ــر خى ــەندۈرىدىغان بى ــۋىرلەيدىغان ۋە چۈش تەس
ســۈپىتى بىلــەن بارغانســېرى قارشــى ئېلىنىشــى مۇمكىــن. بىــراق 
ئەگــەر يېڭــى بىــر مەيــدان ھەربىــي ھازىرلىقــالر مۇسابىقىســى 
ــان  ــق قىلغ ــي تەييارلى ــەك ھەربى ــا يۈكس ــە، ھەتت ــا كەلس مەيدانغ
ئىككــى رەقىــب جــەڭ قىلســا، لىبېرالىــزم ئىككىنچــى دۇنيــا 
ــم  ــر قېتى ــە بى ــاش، يەن ــە ئوخش ــالنغان ۋاقىتتىكىگ ــى باش ئۇرۇش

غايىۋىيلەشــكەن ۋە ئۈمىــدۋار دەپ قارىلىــدۇ.

ــق،  ــۇش ۋە ھەمكارلى ــى توقۇن ــا سىياسىيس ــىر دۇني 21-ئەس
تەرتىپســىزلىك  ۋە  تەرتىــپ  بۆلۈنــۈش،  ۋە  كېلىــش  بىرلىككــە 
گىرەلىشــىپ كەتكــەن ھالــدا داۋاملىشىشــى مۇمكىــن. ئەگــەر 
ــا  ــى دۇني ــا، كەلگۈس ــر ۋاقىتت ــەن بى ــك بىل ــوش ئاالھىدىلى ــۇ ق ب
ئۇنداقتــا،  شەكىللەندۈرســە  ئاالھىدىلىكىنــى  سىياسىيســىنىڭ 
كــۆز  تۈرلــۈك  لىبېرالىزمنىــڭ  بىلــەن  رېئالىــزم  ئۇنۋېرســال 
قارىشــى نۇقتىئىنەزىــرى ئوخشــاش بولمىغــان يولنــى تۇتۇشــىقا 
موھتــاج بولىــدۇ. بەلكىــم دۇنيــا سىياســى نەزەرىيەســى قايتــا 
ــەن يېڭــى  ــە يېڭــى رېئالىــزم بىل ــۇ نەزەرىي قۇرۇلۇشــى مۇمكىــن، ب
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ــدە  ــى ھەم ــى نەزەرىيەن ــارا سىياس ــق خەلقئ ــۋى رېئالىزملى ئەنئەنى
ئــەڭ  نەزەرىيىنــى  سىياســى  خەلقئــارا  لىبېرالىزملىــق  يېڭــى 
كېرەككــە كېلىدىغــان ۋە ئــەڭ ئەقلىــي پــەرەز بىلــەن بىرلەشــتۈرىدۇ، 
يەرشــارىنىڭ كەلگۈســى سىياسىتىنى بەلگىلەشــنى چۈشەندۈرىدىغان 

ۋە يېتەكلەيدىغــان ئەقلىــي رامــكا بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.

10.دۇنيا خاتا ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتامدۇ ؟

ــۇرۇش  ــۇم ئ ــەت چوق ــر دۆل ــۈن بى ــاقالش ئۈچ ــى س تىنچلىقن
رېئالىزمنىــڭ  كالسســىك  بــۇ  كېــرەك.  قىلىشــى  تەييارلىقــى 
دۆلــەت بىخەتەرلىــك پىرىنســىپى. بىــراق ھــەر دۆلــەت گۈللىنىــش، 
ئەركىنلىــك ۋە پاراۋانلىــق شــارائىتى ئاجىزلىشىشــىنى يېڭىــش 
ــۇرۇش قىلىــش  ــدۇ ؟ ياشــاش ئۈچــۈن ئ ئۈچــۈن تەييارلىــق قىلمام
بارلىــق جانلىقالرنىــڭ تەقدىــرى، پەيالســوپ مارتىــن. ج. ســېگىل 
ــۇرۇش قىلىــش  ــارا ئ : ئىنســانىيەتنى مىســالغا ئالســاق، بىــز ئۆزئ
ئۇســۇلى بىلــەن ئۆلىۋالماقتىمىــز. دۇنيادىكــى چــوڭ دۆلەتلــەر 
ئۇالرنىــڭ ئورتــاق دۈشــمىنىگە جــەڭ ئېــالن قىلىشــى كېــرەك، بــۇ 
دۈشــمەن ئىنســانىيەتتىن ئاۋۋالقى كۆپلىگــەن جانلىقالرنىڭ ئاپەتكە 

ــى. ــران قىلىۋەتت ــى ۋەي ــق كۈچىن ــقۇچىالرنىڭ ھاياتلى ماسالش

پەيدىنپــەي باشــقا دۆلــەت بىلــەن قەتئىــي رىقابەتلىشــىش 
ئىرادىســىدىكى دۇنيا رەھبەرلىرى بارغانســېرى ئازلىماقتا. فرانســىيە 
زۇڭتۇڭــى مىتىرانــد )密特朗( 1983-يىلــى ئاگاھالنــدۇرۇپ: »بىــز 
چوقــۇم كــۆز ئالدىمىزدىكــى مەســىلىنى، بولۇپمــۇ ئىشســىزلىق 
قىلىشــنىڭ  ھــەل  مەسىلىســىنى  تاپماســلىق  تەرەققىــي  ۋە 
ھەقىقــى ئۇســۇلىنى جىددىــي تېپىــپ چىقىشــىمىز كېــرەك«، بــۇ 
تەسەۋۋۇردىكى)كەلگۈســى( ئــۇرۇش مەيدانــى. ھىندىســتان زۇڭلىســى 
ئىندىــرا. گەنــدى بىشــارەت بېرىــپ: » بــۇ ئــۇرۇش بىــر بولســا 
ئىنســانىيەتنى قۇرۇتىدۇ ۋە يەرشــارىنى ۋەيران قىلىدۇ، كەلگۈســىنى 
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ــق  ــال تىنچلى ــەر ۋە ئاي ــى ئ ــەر جايدىك ــا ھ ــر بولس ــدۇ؛ بى يوقىتى
تەلــەپ قىلىدىغــان ئورتــاق ئــاۋازدا توۋاليــدۇ ھەمــدە ئوخشــاش 
ــى  ــى بىلىمن ــەن بۈگۈنك ــى بىل ــۆز قارىش ــەت ك ــان مەدەنىي بولمىغ
بىرلەشتۈرۈشــنى جىددىــي تەلــەپ قىلىــدۇ. پەقــەت ئىنســانىيەتنى 
ــۈن  بىــر گــەۋدە دەپ قارىســاق، ھەمــدە يەرشــارى مەسىلىســىگە پۈت
ــۇت  ــدا مەۋج ــتانە ھال ــچ ۋە دوس ــز تىن ــاق بى ــە قارىس ــەۋدە بويىچ گ
بوالاليمىــز«. بــۇ ھــەل قىلىــش ئۇســۇللىرى بىــر ئالدىنقــى شــەرتتە 
ــارى  ــى ئەخدىس ــى مارت ــە زۇڭتۇڭ ــۇددى فېنالندىي ــدۇ، خ ــڭ تۇرى چى
ــك  ــۇ دەۋرىمىزدىكــى چــوڭ بىخەتەرلى ــڭ ب ــدەك : »بىزنى بىلدۈرگەن
رىقابىتىگــە يەنــى نوپۇســنىڭ كۆپىيىشــى، كــەڭ كۆلەمــدە قىرغۇچــى 
مۇھىتنىــڭ  ئۆتكــۈزۈش،  جىنايــەت  كېڭىيىشــى،  قورالالرنىــڭ 
تاقابىــل  قاتارلىقالرغــا  توقۇنۇشــى  قەۋملــەر  ۋە  ناچارلىشىشــى 
تــۇرۇش ئۈچــۈن، بىــز چوقــۇم يېڭــى ئۇســۇل قوللىنىــپ، يەرشــارى 

بىخەتەرلىكىنــى ئۆزگەرتىشــىمىز ۋە ئورنىتىشــىمىز الزىــم «.

بــۇ پىكىرلەردىكــى مەيــدان رەھبەرلەرنىــڭ دۆلــەت ئىچىــدە دۇچ 
كەلگــەن مەســىلە ۋە ئــۆز مەنپەتىنى شۈبھىســىز ئەكىــس ئەتتۈرگەن. 
ــى  ــى ئۇرۇش ــە قارش ــڭ ئادەمگ ــانلىق. ئادەمنى ــاز س ــۇالر ئ ــراق ئ بى
يەنىــال  بىخەتەرلىكــى  ئىنســانىيەتنىڭ  داۋامالشــماقتا.  يەنىــال 
كاپالەتســىز. كــۆپ نىســبەتتىكى نوپــۇس ئاچارچىلىــق، نامراتلىــق 
ــن مەھــرۇم قىلىــش قاتارلىقالرغــا دۇچ  ــۈپ ئىنســان ھوقۇقىدى ۋە ت
كەلــدى، مىليونلىغــان كىشــىلەر ئــۆز ھۆكۈمىتــى قوللىغــان ئىرقىي 
يوقىتىــش ۋە تېرورىزىمنىــڭ تەھدىتىگــە ئۇچرىماقتــا. پۇرســەتنىڭ 
ــاش  ــڭ پۇرســەتنى بايق ــن، ئىنســانىيەت كوللېكتىپىنى كەملىكىدى
ۋە چىــڭ تۇتــۇش ئىقتىدارىنىــڭ يوقلۇقىدىــن ئەمــەس، بەلكــى 
ئىنســانىيەت يۇقىرىقــى ســەۋەبلەر تۈپەيلــى ئۆزىنــى ھــاالك قىلىشــى 
ســاگان  كارل.  ئاســتىرنوم  مەشــھۇر  ئامېرىكىلىــق  مۇمكىــن. 
ھەســرەتلىنىپ: »بەلكىــم، بىزمــۇ ئۆزىمىزنــى ھــاالك قىلىشــىمىز 
مۇمكىــن. بەلكىــم بىزگــە نىســبەتەن، ئىچىمىزدىكــى ئورتــاق 
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دۈشــمەن شــۇ قــەدەر كۈچلۈككــى، ھەتتــا بىــز ئۇنــى پــەرق ئېتىش ۋە 
يېڭىشــكە ئامالســىزمىز « دېگــەن. ئــۇ يەنــە : »مــەن ئۈمىــدۋار ... 
بۇخىــل ئېھتىماللىــق بارمــۇ يــوق؛ ئىنســانىيەت ئەقەللىيســى بــۇ 
نوقتىنــى تونــۇپ يېتىشــكە باشــالمدۇ، ئىنســانىيەت ۋە يەرشــارىنىڭ 

مەنپەتــى ئۈچــۈن ئورتــاق كــۈرەش قىالمــدۇ؟ «.

ئاقىۋەتنىڭ ئاخىرلىشىش  11. »تارىخنىڭ تۈگەللىنىشى« ياكى  
خۇشاللىقىمۇ ؟

نۇرغــۇن كۆزەتكۈچىلەرگــە نىســبەتەن، دۇنيــا ئىشــلىرىنىڭ 
تارىخــى زۇلــۇم بىلــەن ئەركىنلىكنىــڭ كــۈرەش قىلىــش تارىخىــدۇر. 
ــەكىلدە  ــان ش ــاش بولمىغ ــۈرەش ئوخش ــل ك ــۇ خى ــاقتىن ب ئەلمىس
كۈرىشــى،  ئاۋامنىــڭ  بىلــەن  پادىشــاھلىق  ئىپادىلەنگــەن. 
ــە  ــى، ئىدېئولوگىي ــڭ كۈرىش ــەن دىموكراتىيەنى ــتەبىتلىك بىل مۇس
پىرىنســىپى بىلــەن پىراگماتېزىملىــق سىياســىينىڭ كۈرىشــى 
دېگەنــدەك. تارىــخ روھ بىلــەن ئىدىيەنىــڭ كۈرىشــىدۇر، ئىنســانىيەت 
ئىقتىســادى  ئاالھىــدە  سىياســى، ئىجتىمائــى ۋە  بىــر  مەلــۇم 
تەشــكىالتنىڭ ئىدېئولوگىيەســىگە ســادىق بولــۇش ئۈچــۈن كــۈرەش 

ــدۇ. قىلى

مەغلــۇب  فاشــىزىمنىڭ  دا  ئۇرۇشــى«  دۇنيــا  »ئىككىنچــى 
ئــەۋالد كىشــىلەردىن كېيىــن خەلقئــارا  بىــر  بولۇشــى ھەمــدە 
كوممۇنىــزم ھەرىكىتىنىڭ يېمىرىلىشــىگە ئەگىشــىپ ئومۇمالشــقان 
نۇقتىئىنــەزەر - بىــز بىــر مەيــدان تارىخــي چــوڭ كۆلەملىــك 
ئۇرۇشــنىڭ ئاخىرالشــقانلىقىنىڭ شــاھىدى بولــدۇق، دېموكراتېــزم 
»تارىخنىــڭ  بۇنــى  .فۇكۇيامــا  فىرانســىس  قىلــدى،  غەلىبــە 
ئاخىرلىشىشــى« دەپ ئاتىــدى. ئــۇ » 20-ئەســىر تەرەققىــي قىلغــان 
دۆلەتلەردىكــى ئىدېئولوگىيــە زورلــۇق كۈچىنىڭ پارتلىشــىغا شــاھىد 
بولــدى، لىبېرالىــزم ئــاۋۋال مۇتلەقچىلىقنىــڭ داشــقاللىرى بىلــەن 
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كــۈرەش قىلــدى، ئاندىــن بولۇشــىۋىىزم ۋە فاشــىزم بىلــەن كــۈرەش 
قىلــدى، ئاخىرىــدا بۈگۈنكــى يېڭىالنغان ماركىســىزم بىلــەن كۈرەش 
قىلــدى ۋە داۋاملىــق كــۆرەش قىلىۋاتىــدۇ. 20-ئەســىر باشــالندى، 
ــى  ــق تۈزۈم ــڭ لىبېرالىزملى ــدى، غەربنى ــەنچكە تول كىشــىلەر ئىش

ــدۇ «. ــە قىلى ئاخىــرى غەلب

غەلىبــە  دۇنيــادا  كاپىتالىزمنىــڭ  دېموكراتىــك  ئەركىــن 
قىلغانلىقىدىــن ئېلىــپ ئېيتقاندا، تارىخ ئەمەلىيەتتە ئاخىرالشــتى، 
دېموكراتېــزم  ئىشــىنىدۇكى:ئەركىن  شــۇنداق  لىبېرالىســتالر 
ــازار يېتەكلىگــەن ئىقتىســادى تەرتىــپ زامانىــۋى  تۈزۈمــى بىلــەن ب

جەمئىيەتنىــڭ بىردىنبىــر تاللىشــى. 

ــق  ــان ئېھتىماللى ــتۈرگىلى بولمايدىغ ــر مۇقەررەرلەش ــە بى يەن
ــتەبىتلىك(  ــى ھاكىممۇتلەقلىق)مۇس ــمىدى، بەلك ــخ ئاخىرالش تارى
ــى  ــۈرەش ھەقىق ــىكى ك ــقۇرۇش ئوتتۇرۇس ــك باش ــەن دېموكراتى بىل

ئاخىرالشــمىدى.

12.دۇنيادا يېڭى تۈزۈلگەن خەلقئارا تەرتىپ بارمۇ؟

ســوغۇق  زىددىيــەت،  سىياسىيســىدىكى  دۇنيــا  بۈگۈنكــى 
مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــىنىڭ پالــەچ ھالىتىدىــن ئــازاد بولــۇپ چىققــان 
ــى  ــڭ مەنبەس ــۇر. پاالكەتنى ــان پاالكەتت ــادا داۋام قىلىۋاتق ــۇ دۇني ب
مۇســتەبىتلىك،  سىياســىيدىكى  مونۇپۇللــۇق،  ئىقتىســادتىكى 
بولۇشــى  كېڭەيمىچىلىــك  ۋە  ھاكاۋۇرلــۇق  مەدەنىيەتتىكــى 
مۇمكىــن. كەلگۈســىدە يــۈز بېرىدىغىنىمــۇ مۇشــۇالرنىڭ داۋامــى ۋە 
دۇچ كېلىدىغــان يېڭــى بىــر يــۈرۈش رىقابەتتــۇر، ئۇنىــڭ ئىچىدىكــى 
رىقابــەت خەتەرلىــك ھەمــدە باشــقۇرماقمۇ تــەس. يەرشارىلىشــش 
ھەرقايســى دۆلەتنىــڭ مەســئۇلىيىتىنى كېڭەيتىــش بىلــەن بىرگــە 
ــىلىنى  ــان مەس ــە قىلىدىغ ــان مۇھاكىم ــەت دۇچ كېلىدىغ ــەر دۆل ھ

كېڭەيتىۋەتتــى.
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بولغــان  مەغلــۇب  توقۇنۇشــى،  قەۋىملــەر  كومۇنىزىــم، 
ــاش  ــڭ ب ــەر ۋە  مۇســتەقىللىق داۋالىرىنى ــي جىدەلل ــەت، دىنى دۆل
كۆتۈرۈشــىدىن باشــقا، يېقىنقــى يىلالردىكــى تېرورلــۇق ھۇجۇملىــرى 
ۋە جىھاتچىلىــق دۇنيــا تەرتىپىگــە دۆلــەت ھالقىغــان تەھدىــت پەيدا 
قىلدى. بۇ تەھدىتلەردىن باشــقا كىســالتالىق يامغــۇر، ئەيدىز، قۇش 
زۇكىمــى، باشــقا يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەر، زەھــەر ئەتكەســچىلىكى، 
تەشــكىللىك  ئەتكەســچىلىكى،  قــورال  ئەتكەســچىلىكى،  ئــادەم 
خەلقئــارا جىنايــەت، ئــوزۇن قاتلىمېنىــڭ بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرىشــى، 
كىلىمــات ئۆزگىرىشــى، جىنىســالر باراۋەرلىكنىــڭ توســقۇنلۇقى، 
ئېنېرگىيە ۋە ئاشــلىق يېتىشمەســلىك، چۆللىشــىش ۋە ئورمانالرنى 
كېســىش، مالىيــە كىرىزىســى ۋە ئىقتىســادى كاســاتچىلىق ھەمــدە 
ســودا قورۇقچىلىقــى قاتارلىقالرمــۇ ئىنســانالرنىڭ بېشــىغا بــاال 

بولماقتــا.

ــق  ــران قاتارلى ــە، ئى ــىيە، تۈركىي ــاي، روس ــر خىت ــا ھازى دۇني
ــكا باشــچىلىقىدىكى دېموكراتىيــە  ــى ۋە ئامېرى مۇســتەبىتلەر قورغان
قورغانىنىــڭ ئاشــكارە ۋە يوشــۇرۇن زىددىيەتلىرىگــە ســەھنە بولماقتا. 
ۋىنســۇئىالدىكى نامايىــش ۋە ســۈرىيەدىكى ئىچكــى ئــۇرۇش بۇ ئىككى 

كۈچنىــڭ مۇسابىقىســى سەھنىســى بولــدى. 

ئىقتىســاتنىڭ  تەرەققىياتــى،  تېخنىكىنىــڭ  ئىنســانالر 
بولۇشــنى  قوبۇلچــان  پىكىرلەرگــە  پەرقلىــق  ۋە  گۈللىنىشــى 
تىنچلىقنىــڭ كاپالىتــى دەپ تونۇغان ئىدى. ھالبۇكى ئىختىســادىي 
تەرەققىياتقــا ئېرىشــكەن خىتــاي دېموكراتىيەگــە ئېرىشــەلمىدى، 
ــى خۇشــاللىققا ئېرىشــەلمىدى.  ــاي خەلق ــا ئېرىشــكەن خىت بايلىقق
دۇنيــا بويىچــە ئىككىنچــى ئىختىســادىي كۈچ بولغان دۆلەت ســۈرىيە، 
ئىــراق خەلقىگــە ئوخشــاش ئۇرۇشــتا ۋەيــران بولغــان كىشــىلەرنىڭ 
بولغــان  پايخــان  ئۈمىــدى  دۆلىتىــدە  ئافغانــالردەك  ئىــران،  ۋە 
ــۇ ئەللەردىكــى مۇســۇلمانالر  ئىنســانالرنىڭ تاللىشــى بواللمىــدى. ب
ــان  ــى تىللىغ ــى مىڭن ــۇپ ياۋرۇپان ــل بول ــن مايى ــا قەلبىدى خىتايغ
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بىلــەن يەنــە شــۇ ياۋرۇپانــى كۆچىدىغــان مەنزىــل قىلىــپ تاللىــدى.

دۇنيــادا ھازىــر ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېيىنكــى 
كومۇنىزىمغــا قارشــى ســوغۇق ئــۇرۇش يــوق. كومۇنىزىمغــا قارشــى 
تۇرۇشــتا غــەرپ كاپىتالىزىمــى بىلــەن بىرلەشــكەن مۇســۇلمان 
ــڭ  ــۇڭا ئۇيغۇرالرنى ــاق. ش ــەن ئىتىپ ــاي بىل ــر خىت ــى ھازى دۇنياس
دەردىنــى خەلقىگــە كومۇنىزىمنــى ســەت كۆرســىتىش ئۈچــۈن نەچچــە 
ــتان ۋە  ــەئۇدىي ئەرەبىس ــان س ــتىمال قىلىنغ ــل سۈيىئىس ــون يى ئ
تۈركىيــە ھازىــر ئۇيغۇرالرنىــڭ دەردىگــە مۇھتــاج ئەمــەس. شــۇڭا 
تۈركىيــەدە  ۋە  رادىئــۇ  ئۇيغۇرچــە  قىلىغــان  تەســىس  ســەئۇدىدا 
چىقىۋاتقــان ئۇيغۇرچــە ئاڭلىتىشــتا بېرىلىۋاتقىنــى ئۇيغۇرنىــڭ 
خاراكتىــر  ئۇنىــڭ  تەشــۋىقاتى.  ھاكىمىيــەت  ئەمــەس،  ئــاۋازى 
جەھەتتىــن مەركىزىــي خەلــق رادىئــۇ ئىستانســىنىڭ ئۇيغۇرچــە 

پروگرامىســىدىن پەرقــى يــوق.

تەرتىــپ  كونــا  قىلغــان  يېتەكچىلىــك  ئامېرىــكا  دۇنيــادا 
بۇزۇلدى. ســىنتەبىر ۋەقەســى ئامېرىكىنى ۋە غەرپنــى جىھاتچىلىققا 
ــدى. ئافغانىســتان،  ــپ قوي ــت قىلى ــقا بەن ــارا ئۇرۇش قارشــى خەلقئ
ســۈرىيە ۋە ئىــراق ئۇرۇشــىدا ئــادەم پــۇل ۋە ۋاقىت ئىســراپ قىلغانغا 
چۇشــلۇق دېموكراتىيــە بەرپــا قىاللمىغــان غەرپ ئەللىرى مۇســۇلمان 
ئەللىرىــدە بولۇۋاتقــان زۇلۇمغــا ســالقىن قارايدىغــان بولــۇپ قالــدى. 
ــي  ــى دۇنياۋى ــڭ يېڭ ــۇلمان مىللەتنى ــر مۇس ــۇردەك بى ــۇڭا ئۇيغ ش
ۋەزىيەتتــە تىگىشــلىك دىققەتكــە ســازاۋەر بولماســلىقى ھەيــران 

قاالرلىــق ئەمــەس.

تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  ھازىــر  خىتــاي 
ئامېرىكىدىــن قالســا ئىككىنچــى چــوڭ دەستەكچىســى. ب د ت 
ئېلىنغــان قــارارالر خىتاينىــڭ پايدىســى ئادالەتنىــڭ زىيىنىغــا 
بولۇشــى بۇندىــن كېيىــن تېخىمــۇ ئاشــكارە. دۇنيا ســودا تەشــكىالتى 
خىتاينىــڭ ئويــۇن سەھنىســىگە ئايلىنىــپ قالــدى. خىتــاي ۋە 
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روســىيە بارلىــق مۇســتەبىت كۈچلەرنــى ۋە مەيدانســىز يانتاياقالرنــى 
كەينىگــە ســېلىپ ھەققانىيەتنــى دەپســەندە قىلماقتــا. 

نامراتلىــق، نادانلىق، ئاشــقۇنلۇق تەرەققىياتتىن نىسىۋىســىز 
ئــۇالر  قىلماقتــا.  داۋام  ئەۋالتقــا  ئەجداتتىــن  ئەللــەردە  قالغــان 
ــا،  ــى خوراتماقت ــان بايلىقن ــادەم ياراتق ــەنت ئ ــى 20 پىرس دۇنيادىك
ئــەڭ خەتەرلىــك يېــرى بــۇ كىشــىلەرنى بىــر قىســىم ئىدولوگىيەلــەر 
ۋە  مىھرىبانلىــق  باراۋەرلىــك،  ئەركىنلىــك،  دېموكراتىيــە، 
ــكە  ــى كۆرەش ــە قارش ــي پىكىرلەرگ ــاش دۇنياۋى ــە ئوخش ھەققانىيەتك
نامراتلىــق  نادانلىــق،  يوللىيااليــدۇ.  ئۆلۈشــكە  چاقىرااليــدۇ، 
ۋە ئاشــقۇنلۇقنى دىــن، ئۆرۈپ-ئــادەت ۋە مىللىــي ئەنئەنــە دەپ 
ــان  ــە تارقالغ ــا ئەللىرىگ ــىيا، ئافرىق ــى ئاس ــاۋاتقان، كۆپىنچىس ياش
ــەت ۋە  ــي زىددىي ــۇش، مىللى ــي توقۇن ــى دىنى ــەر دۇنيادىك مىللەتل

تېرورىزىمنىــڭ تەييــار ئەســكەرلىرىدۇر. 

بىلــەن  يىمىرىلىشــى  ســوۋېتنىڭ  تەرتىپــى  دۇنيــا  كونــا 
بۇزۇلغــان بولســىمۇ يېڭــى دۇنيــا تەرتىپــى تېخــى قۇرۇلمىــدى. كونــا 
دۇنيــا قالــدۇرۇپ كەتكــەن يارىــالر، كونــا مۇســتەملىكىچىلىك پەيــدا 
قىلغــان يىرىــڭالر ۋە تېخنىــكا بىلــەن پەيــدا قىلىنىــپ پــۇل بىلــەن 
ــي قۇللــۇق ئىنســانىيەتنىڭ بەختىنــى،  ــان زامانىۋى كۈچەيتىلىۋاتق
بولۇپمــۇ مەزلــۇم مىللەتلەرنىــڭ كەلگۈســىنى قاراڭغــۇ قىلىــپ 

ــا.  تۇرماقت
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