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كوممۇنىست خىتاينىڭ
دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇش
ئىستىكىنىڭ ئىچيۈزى

قىپقىزىل يالغانچىلىق:

بىل گېرتس

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

خىتاي تهھدىتى ھهققىده مهخسۇس ئالته كىتابى بار.



   «ھهي، سىزده <زهھهرلىك چىڭگىلىك> (Poison ivy) پروگراممىسى بارمۇ؟ باھاسى قانچه؟ ماڭا ۋىرۇس
ئۆلتۈرۈش يۇمشاق دېتالى بايقىيالمايدىغان ۋه يوقىتالمايدىغىنىدىن الزىم ئىدى». بۇ ئېلخهت خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى ئىستىخبارات قىسمىنىڭ ئاالھىده بىر بۆلۈكى بولغان، «خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى باش
شىتابىنىڭ ئۈچىنچى باشقارمىسى» دېگهن نام بىلهن تونۇلغان قىسىمنىڭ ھهربىي ئوفىتسېرىدىن
كهلگهنىدى. ئامېرىكا بىخهتهرلىك ئهمهلدارلىرى مهزكۇر جاسۇسلۇق ئاپپاراتىنى «PLA3» دهپ ئاتايدۇ. بۇ
كوممۇنىستىك خىتاينىڭ خاككېرلىق ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ ھهربىي تېخنىكىلىرىنى ئوغرىالشتىكى ئهڭ
ئۇتۇقلۇق ۋاسىتىلىرىدىن بىرىدۇر. خىتاي ئارمىيهسىنىڭ ئىستىخبارات توپالش قىسىمى بولغان يهنه بىر
تارمىقى «خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى باش شىتابىنىڭ ئىككىنچى باشقارمىسى» ياكى «PLA2» دهپ ئاتىلىدۇ.
(بۇنىڭدىن سىرت) «تۆتىنچى باشقارما» ياكى «PLA4» ھهم ئېلېكترونلۇق جاسۇسلۇققا، ھهم ئېلېكترونلۇق
ئۇرۇشقا مهسئۇل. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئىستىخبارات قىسىملىرى خىتاينى ئامېرىكا
بىخهتهرلىكىگه ئهڭ زور ئىستىخبارات تهھدىتى شهكىللهندۈرىدىغان دۆلهتكه ئايالندۇردى. يۇقىرىقى ئۈچ
قىسىم يېقىندىن ھهمكارلىشىپ، ئامېرىكادىن زور مىقداردا مهخپىيهتلىكلهرنى ئوغرىلىماقتا. ئۇچۇرالر

رهقهملىك شهكىلدىال بولسا، خىتايالر ئۇنى ئوغرىلىماي قويمايدۇ.
   خىتاي ئارمىيهسىنىڭ تور ئۇرۇشى ھهققىده باش قاتۇرۇۋاتقانلىقى مهخپىيهتلىك ئهمهس. گۇاڭجوۋ ھهربىي
رايونىنىڭ 2014 – يىلى ئۈچىنچى ئايدىكى گېزىتىنى ئوقۇغان ھهركىم بۇ ئىستراتېگىيهنى ئوچۇق
كۆرۈۋاالاليدۇ. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ يۈهن يى، ليۇ روڭباۋ ۋه شۈ ۋېنخۇادىن ئىبارهت ئۈچ ئوفىتسېرى
«خهلق ئۇرۇشى ئىدىيهسىنى قانات يايدۇرۇپ، كهلگۈسىدىكى تور ئۇرۇشىدا يېڭىپ چىقايلى!» دېگهن
شوئارسىمان ماۋزۇلۇق ماقالىسىده، تور بوشلۇقىدا «خهلق ئۇرۇشى» قىلىش نىسبهتهن ئاجىز خىتاي
ئارمىيهسىنىڭ ئۆزىدىن كۈچلۈك ئامېرىكا ئارمىيهسىنى يېڭىشىنىڭ ئاچقۇچى، دهپ كۆرسىتىلگهن. «تور
بوشلۇقى ساھهسىده خهلق ئۇرۇشى قوزغاشتا، بىز ئاللىكىملهردىن بېشارهتسىمان تهييار جاۋابقا
ئېرىشهلمهيمىز، شۇنداقال قولىمىزدا ئۇدۇلال پايدىلىنىشقا بولىدىغان تهجرىبه ھهم يوق» دهيدۇ خىتاي ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ ئۇرۇش نهزهرىيهسى تهرهققىي قىلدۇرۇش مهركىزىدىكى بۇ ئاپتورالر.
  «(ماۋ زېدوڭنىڭ) خهلق ئۇرۇشى ئىدىيهسىگه قانداق ۋارسلىق قىلىش ۋه ئۇنى قانداق قانات يايدۇرۇش،
شۇنداقال قانداق قىلىپ دۈشمىنىمىزنى <خهلق ئۇرۇشىنىڭ بىپايان دېڭىزى>غا غهرق قىلىۋېتىش بىزنىڭ
ئاساسىي بۇرچىمىزغا ئاالقىدار، ئهڭ كۆپ زېھنىمىزنى سهرپ قىلىشىمىز ۋه تهتقىق قىلىشىمىز كېرهك بولغان

تېمىدۇر».
   «زهھهرلىك چىڭگىلىك» خهلقئارادىكى خاككېرالر ئارىسىدا خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئهڭ ياقتۇرىدىغان
يۇمشاق دېتال ئىكهنلىكى بىلهن مهشھۇر يىراقتىن ئېرىشىش (زىيارهت قىلىش) قورالى (RAT)دۇر. ئۇ
خهلقئارالىق خاككېرلىق قارا بازىرىدىكى ئهڭ ئىلغار يۇمشاق دېتال بولماسلىقىغا قارىماستىن، خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى ئۈچىنچى باشقارمىسىنىڭ  ئىستىخبارات  ئۇچۇرلىرى  توپالشتىكى پهۋقۇلئادده  ئۈنۈملۈك 

«غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، ئىمكانقهدهر دۈشمهننىڭ كۆز – قۇالقلىرىنى ئېتىپ،
ئۇالرنى كور – گاس قىلىپ قويۇشىمىز، ئۇالرنىڭ قوماندانلىرىنى قايمۇقتۇرۇپ،

دىققىتىنى چېچىشىمىز الزىم».
ــــ ماۋ زېدوڭ، 1940 – يىلالر.
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ئالتىنچى باب

رهقهملىك ئۈستۈنلۈك مۇجادىلىسى
خىتاينىڭ تور ھۇجۇملىرى

ئۇيغۇرالر10- سان



ئاشۇرۇش غايىسىدىكى ئىستراتېگىيهلىك
ئىشتراكچىالردۇر. ھالبۇكى ئۇچۇر ھۆكۈمرانلىقى
ھهم تىنچلىق مهزگىلىده، ھهم ئۇرۇش مهزگىلىده
ئاساسلىق دۈشمهننى يهر بىلهن يهكسان قىلىپ،
خهلقئارالىق ھۆكۈمرانلىقنى قولغا كهلتۈرۈش

ئۈچۈن يول ئېچىشنىڭ بىرىنچى قهدىمىدۇر.
2016 – يىلىغىچه ۋه دونالد ترامپ پرىزدېنتلىققا
سايالنغانغا قهدهر، خىتاينىڭ تور ھۇجۇملىرىغا ۋه
ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىكى تهشكىالتالرغا ئاالقىدار
تهپسىالتالر قاتتىق مهخپىي تۇتۇلغانىدى. 1990 –
يىلالردىن بۇيانقى ئامېرىكا ھۆكۈمهتلىرى
بېيجىڭنى تىنچالندۇرىدىغان قاتمال سىياسهتنىڭ
بىر قىسمى سۈپىتىده خىتاينىڭ بۇ خىل
ئهخالقسىز ئىستىخبارات قىلمىشلىرىنى يېپىشقا
ۋه يوشۇرۇشقا تىرىشىپ كهلدى. مهزكۇر كىتابنىڭ
ئىككىنچى بابىدىمۇ تىلغا ئېلىنغىنىدهك،
ئامېرىكا ئهنه ئاشۇنداق زهئىپ، مهغلۇبىيهتچى
سىياسهتلهر ئارقىلىق «مۇرهسسهچىلىك ۋه
كېلىشىپ ئۆتۈش خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
رهھبهرلىرى ۋه ئۇالرنىڭ ئارمىيهسىنى
كوممۇنىزمدىن يىراقالشتۇرۇپ، دېموكراتىيهگه ۋه
ئهركىن بازارغا يۈزلهندۈرهلهيدۇ» دهپ قارىغانىدى.
ئهمما، ئامېرىكانىڭ (خىتايغا بهرگهن) ئهڭ
قىممهتلىك ئهقلىي بايلىقلىرى يىرگىنىشلىك
كوممۇنىستىك ھاكىمىيهتنىڭ داۋاملىشىشىغا
تۈرتكه بولۇپال قالماستىن، ئۇنىڭ كۈچىنى تېخىمۇ

زورايتىۋهتتى.
  2018 – يىلى باھاردا، ترامپ ھۆكۈمىتى
مىسلىسىز ۋه شۇنداقال بۇ جهھهتتىكى تۇنجى
قهدهمنى بېسىپ، خىتاينىڭ جاسۇسلۇق
ساھهسىدىكى ئهڭ غوللۇق كاتتىباشالردىن بىرى
بولغان، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ مايور
گېنېرالى ليۇ شياۋبېينىڭ (جاسۇسلۇق)
ھهرىكهتلىرىنى ئاشكارىلىدى. ليۇ شياۋبېي نۇرغۇن
يىلالردىن بېرى ئۈچىنچى باشقارمىغا رهھبهرلىك
قىلىپ كهلگهن بولۇپ، ئۇ تور ئارقىلىق
ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادىي ۋه دۆلهت مۇداپىئهسى
جهھهتلهردىكى ئهڭ قىممهتلىك
مهخپىيهتلىكلىرىنى ئوغرىاليدىغان تىنىمسىز
جاسۇسلۇق ھهرىكهتلىرىنىڭ پهرده ئارقىسىدىكى
ئهڭ  ئاساسلىق  ئادهم ئىدى. نۇرغۇن خىتاي رهھبهر-

قورالىغا ئايالنغان. «زهھهرلىك چىڭگىلىك»نىڭ بۇ
قهدهر كهڭ قوللىنىلىشىدىكى سهۋهب ناھايىتى
Microsoft) ئاددىي. مىكروسوفت كۆزنهك
Windows) سىستېمىسىنى ئىشلىتىدىغان
ھهرقانداق كومپيۇتېر ۋه تور (مهزكۇر «زهھهرلىك
چىڭگىلىك» خاككېرلىق دېتالى ئۈچۈن) ئاسانال
قولغا چۈشۈرگىلى بولىدىغان ئولجىدۇر. «زهھهرلىك
چىڭگىلىك» كومپيۇتېر سىستېمىسىغا
كىرىپلىۋالسا، كونۇپكا تاختىسى مهشغۇالتىنى
يىراقتىن نازارهت قىالاليدۇ، ئېكران مهشغۇالتىنىڭ
رهسىملىك كهسمىسى ھهم ۋىدىيوسىغا
ئېرىشهلهيدۇ، زور مىقداردا ھۆججهتلهرنى
يۆتكىيهلهيدۇ، مهخپىي نومۇرالرنى ئوغرىلىيااليدۇ،
سىستېمىنى باشقۇرۇش ئىجازىتىگه ئېرىشهلهيدۇ،
ئىنتېرنېت ۋه سان – سىفىر ئېقىمىنى يۆتكهپ

تارقىتااليدۇ ۋهھاكازاالر.
  (يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان) ئۈچىنچى باشقارمى-
نىڭ ئوفىتسېرىدىن كهلگهن، «زهھهرلىك
چىڭگىلىك» جاسۇسلۇق يۇمشاق دېتالىنى ئىزدهش
ھهققىدىكى ئېلخهت ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك
ئىدارىسى تهرىپىدىن قولغا چۈشۈرۈلگهن ۋه
نهتىجىده (شۇ ئېلخهتنى تاپشۇرۇۋالغۇچى) سۇ بىن
(سىتىفېن سۇ) ئىسىملىك غوللۇق خىتاي جاسۇسى
قولغا ئېلىنغان ۋه جىنايىتى بېكىتىلگهن. سۇ بىن
ۋهقهسى تۇنجى قېتىم خىتاي ئارمىيهسىنىڭ بوئىڭ
(Boeing) شىركىتىگه ئوخشاش دۆلهت مۇداپىئهسى
ھۆددىگهرلىك شىركهتلىرىدىن ئامېرىكانىڭ قورال
تېخنىكىلىرىنى ئوغرىالش جهھهتتىكى توختاۋسىز
پىالنلىرىنى ئاشكارىلىغانىدى. ھالبۇكى، بۇ
پىالنالرنىڭ ئاداققى مهقسىتى، (ئوغرىالنغان
تېخنىكىالر ئارقىلىق) خىتاي ئارمىيهسىنى
كۈچهيتىپ، ئهڭ ئاخىرىدا «ئامېرىكا
جاھانگىرلىكى»نى مهغلۇب قىلىش ئىدى.
خىتايالر ئۆزلىرىنىڭ نۇرغۇن ئىچكى
ماتېرىياللىرىدا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئاساسلىق دۈشمىنى بولمىش ئامېرىكانى
سۈپهتلهشته «ئامېرىكا جاھانگىرلىكى» دېگهن بۇ

ئاتالغۇنى ئىشلىتىدۇ. 
    ھهربىي  ئىستىخبارات تهشكىالتلىرى خىتاينىڭ 
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ئامېرىكا شىركهتلىرىگه قارشى تور جاسۇسلۇقىغا
قانداق يېتهكچىلىك قىلغانلىقى ئاشكارىالنغان.
«ئاالھىده 301 دوكالتى» دېگهن نام بىلهن تونۇلغان بۇ
تهكشۈرۈش دوكالتى ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ
تېخنىكىلىق مهھسۇالتلىرىغا نهچچه مىليارد دولالر
تاموژنا بېجى قويالىشىنىڭ قانۇنىي ئاساسى ئىدى.
مهخپىي ئۇچۇرالرنى ئاساس قىلغان بۇ تهپسىلىي
دوكالتتا «خىتاي دېڭىز – ئوكيان نېفىت باش
شىركىتى»نىڭ ئامېرىكانىڭ بىرقانچه نېفىت – گاز
شىركىتىدىكى ئهڭ ئىلغار سىالنېتس گازى
تېخنىكىسى بىلهن ئاالقىدار ئۈچىنچى باشقارما
جاسۇسلىرىدىن نېمىلهرنى تهلهپ قىلغانلىقى
ئاشكارىالنغان. ئاندىن «خىتاي دېڭىز – ئوكيان
نېفىت باش شىركىتى» (شۇالر تهمىنلىگهن) بۇ 
ئىستىخباراتتىن پايدىلىنىپ، بىر سودىدا
ساالھىيىتى ئاشكارىالنمىغان مهلۇم بىر ئامېرىكا
شىركىتىنى مهغلۇب قىلغان. مهزكۇر دوكالتقا كۆره،
«خىتاي دېڭىز – ئوكيان نېفىت باش شىركىتى»
بىلهن (ساالھىيىتى ئاشكارىالنمىغان) ئامېرىكا
شىركىتى ئارىسىدىكى سودا سۆھبىتىده «خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ باشقارما باشلىقى ليۇ
شياۋبېي قاتارلىق خىتاينىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
ئىستىخبارات ئهمهلدارلىرى ئىستىخبارات

ئۇچۇرلىرىنى ئىشلىتىشكه ياردهم قىلغان».
   خىتايالر 1990 – يىلالردىن باشالپ، خىتاينىڭ پهن
– تېخنىكا ۋه ھهربىي ساھهلىرىنى
كۈچلهندۈرىدىغان تېخىمۇ كهڭ سانائهت
سىياسىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن كهڭ
كۆلهملىك تور ھۇجۇمىنى قوللىنىپ كهلدى.
ئۈچىنچى باشقارما خىتاينىڭ ھازىرغىچه بىلىنگهن
ئهڭ «شهمهر» تېخنىكا ئوغرىسى بولۇپ، ئۇنىڭ
قوماندانلىقىدا جهزم قىلىنغان تور قىسملىرىدىن
ئون توققۇزى، مهۋجۇت بولۇشى مۇمكىن دهپ
CIA .قارىلىۋاتقان تور قىسىملىرىدىن توققۇزى بار
ئۆزىنىڭ 2014 – يىلىدىكى دوكالتىدا، گېنېرال ليۇ
شياۋبېينىڭ شىفىرالش مۇتهخهسسىسى
ئىكهنلىكىنى، شۇنداقال ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ
يهنه بىر ئىسمى بولغان «تېخنىكىلىق رازۋېتكا
ئىدارىسى»نىڭ باشلىقى ئىكهنلىكىنى
ئاشكارىلىغان. گېنېرال ليۇ شياۋبېي خىتاي ئازادلىق 

لىرىگه ئوخشاش، ليۇ شياۋبېيمۇ «بهگزاده» بولۇپ،
ئۇ خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ لېيتېنانت
گېنېرالى، گۇاڭجوۋ ھهربىي رايونىنىڭ سابىق
مۇئاۋىن باش قوماندانى ليۇ چاڭيىنىڭ ئوغلى
ئىدى. سۇ بىن بوئىڭ شىركىتىگه قارشى
جاسۇسلۇق قىلىۋاتقان مهزگىللهرده، ليۇ شياۋبېي
ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئىدى ۋه
2011 – يىلى مهزكۇر باشقارمىنىڭ باشلىقلىقىغا
ئۆستۈرۈلگهنىدى. ئۇنىڭ ئۆستۈرۈلۈشىدىكى ئهڭ
مۇھىم سهۋهب، تور ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ
تېخنىكىلىرىنى ئوڭۇشلۇق ئوغرىلىيالىغانلىقى

بولۇشى مۇمكىن.
  2015 – يىلىنىڭ ئاخىرىدا، ئۈچىنچى باشقارما
«ئىستراتېگىيهلىك ياردهم قىسمى» دېگهن نام
بىلهن تونۇلغان ئارمىيه دهرىجىلىك ھهربىي
تهشكىالتنىڭ مهركىزىي بىرلىكىگه قوشۇۋېتىلدى
ۋه «تور كورپۇسى» دهپ ئاتىلىدىغان يېڭى
قىسىمنىڭ ئاساسلىق تهركىبىي قىسمى بولۇپ
قالدى. مهزكۇر يېڭى كورپۇس «311 – بازا» دهپ
ئاتىلىدىغان، ئۇچۇر ئۇرۇشى قىلىشقا مهسئۇل،
پىسخىكىلىق ئۇرۇش ئاالھىده قىسمىنىمۇ ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. ئۇالرنىڭ ئۇچۇر ئۇرۇشى خىتاينىڭ
دۇنياغا خوجا بولۇشىغا پايدىلىق خاتا ئۇچۇرالرنى
تارقىتىش ۋه تهسىر كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ «تور كورپۇسى» خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئهڭ مهخپىي تارماقلىرىدىن بىرى
بولۇپ، ئۇنىڭ بېيجىڭنىڭ خهيدىيهن رايونىغا
جايالشقان باش شىتابىدا خاككېرالر، تىل
مۇتهخهسسىسلىرى ۋه تهھلىلچىلهردىن بولۇپ،
جهمئىي 100 مىڭدهك ئادهم بار. ئۇنىڭ شاڭخهي،
چىڭداۋ، سهنيا، چېڭدۇ ۋه گۇاڭجوۋدا تارماقلىرى

بار.
   مهزكۇر تور كورپۇسىغا ئاالقىدار تهپسىالتالر تۇنجى
(USTR) قېتىم ئامېرىكا سودا ۋهكىللىرى
ئىشخانىسىنىڭ دوكالتى ئارقىلىق
جامائهتچىلىككه ئاشكارىالندى. مهزكۇر دوكالتتا،
ئامېرىكانىڭ نېفىت ۋه گاز شىركهتلىرى خىتاينىڭ
دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدىكى «خىتاي دېڭىز –

ئوكيان نېفىت باش شىركىتى» (
)نىڭ ئهمهلدارلىرى بىلهن
سۆھبهتلىشىۋاتقاندا،      ليۇ شياۋبېينىڭ    مهزكۇر 
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ئارمىيهسىنىڭ 2013 – يىلىدىكى «تىۋىشسىز
رىقابهت» ناملىق تهشۋىقات فىلىمىده كۆرۈلگهن.
مهزكۇر فىلىمده ئىنتېرنېتنىڭ پهيدا بولغان جايى،
شۇنداقال ئۇنىڭ يادرولۇق مهنبهلىرىنى تىزگىنلهش
ئىقتىدارىغا ئىگه ئامېرىكا خىتاينىڭ تور
ھۇجۇملىرىنىڭ ئاساسلىق نىشانى سۈپىتىده
تهسۋىرلهنگهن. گېنېرال ليۇ شياۋبېي شۇنداق
دېگهن: «ئامېرىكا ئۆزىنىڭ ئىنتېرنېت
ساھهسىدىكى مۇتلهق ئۈستۈنلۈكىدىن
پايدىلىنىپ، ئىدىئولوگىيهلىك سىڭىپ كىرىشنى
كۈچهيتىش ئۈچۈن تور مۇداخىلىچىلىكىنى ھهدهپ
ئىلگىرى سۈردى، شۇنداقال دۈشمهن كۈچلهرنىڭ
(خىتايغا) كاشىال تۇغدۇرۇشىغا ياردهم قىلىپ،
ئاسترتتىن بۇزغۇنچىلىق قىلدى». بۇ خىتاي
كوممۇنىستلىرىنىڭ رهھبهرلىرى ئارىسىدا كهڭ
ئومۇمالشقان، ئامېرىكانىڭ خىتاينى ئاغدۇرماقچى
ۋه چهكلىمهكچى ئىكهنلىكىگه دائىر، روھىي
كېسهللهرنىڭ قااليمىقان خىياللىرىغا ئوخشاپ
كېتىدىغان چۈشهنچىنىڭ مهھسۇلى ئىدى. ليۇ
شياۋبېي «ئامېرىكا ئىنتېرنېت ئارقىلىق خهلققه
تهسىر كۆرسىتىپ، شۇ ئارقىلىق خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇۋهتمهك-

چى» دهپ ئهيىبلىدى.
   گېنېرال ليۇ شياۋبېيغا كۆره، خىتاي ئامېرىكاغا
قارشى ئىدىئولوگىيه ئۇرۇشى قىلىۋاتاتتى، شۇنداقال
تور ھۇجۇمى بۇ ئۇرۇشتا ھهممىدىن ئاۋۋال
ئويلىشىلىدىغان قورال ئىدى. ئۇ شۇنداق دهيدۇ:
«ئىنتېرنېت ئىدىئولوگىيهلىك تىركىشىشنىڭ
يېڭى ساھهسى ۋه سهھنىسىگه ئايالندى. شۇ
ۋهجىدىن، بىز ھهرگىز بىخهستىلىك
قىلماسلىقىمىز، ئىنتېرنېتنىڭ تىزگىنىنى قولغا
كىرگۈزۈشىمىز، شۇنداقال ھهم تهشهببۇسكارلىقنى،
ھهم سۆز ھوقۇقىنى ساقلىشىمىز الزىم». ئۇ
ئامېرىكانىڭ خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنى
نىشانغا ئالغانلىقىغا قهتئىي ئىشىنهتتى.
«(ئامېرىكانىڭ ئالدىدىكى) ئهڭ ئاخىرقى توسالغۇ
خىتاي ئارمىيهسىدۇر. ئامېرىكا خىتاي
ئارمىيهسىنى پارچىلىۋېتهلمىگهن ياكى ئۇنى
ئىچكى ئۇرۇشقا سااللمىغان تهقدىردىمۇ،
ھېچبولمىغاندا   خىتاي    ئارمىيهسىنىڭ      ئۇرۇش 

پاراسىتىنى ۋه جهڭگىۋارلىقىنى تۆۋهنلىتهلهيدۇ»
دېگهنىدى ئۇ.  

   ليۇ شياۋبېي يهنه خىتاي ئهمهلدارلىرى ئارىسىدا
كهڭ ئومۇمالشقان، چهتئهلگه زور سوممىدا پۇل
يۆتكهش قىلمىشى ھهققىدىمۇ توختالغان ۋه قول
ئاستىدىكى جاسۇسالرنىڭ بۇ چىرىكلىك
قىلمىشلىرىنى ئاشكارىاليدىغانلىقىنى پۇراتقان. ئۇ
2013 – يىلى شۇنداق دېگهن: «بهزى چىرىك
ئهمهلدارالر پۇللىرىنى چهتئهلگه يۆتكهپ، بۇ
ئىشلىرىنى ھېچكىم بىلمهيدۇ دهپ ئويالۋاتىدۇ.
ئهمهلىيهتته، بۇ قىلمىشالر (خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ قارىمىقىدىكى) چهتئهل
ئىستىخباراتى تارماقلىرىنىڭ سانلىق مهلۇمات
ئامبارلىرىدا خاتىرىلهنگهن... بىز چوقۇم
ئىقتىسادىي چىرىكلىكنىڭ سىياسىي
چىرىكلىككه ئايلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى
ئېلىشىمىز؛ شۇنداقال يهنه ئىدىيهدىكى
ئۆزگىرىشنىڭ ھاكىمىيهت ئۆزگىرىشىگه سهۋهب

بولۇشىدىن ساقلىنىشىمىز كېرهك».
  ئامېرىكا سودا ۋهكىللىرى ئىشخانىسىنىڭ
خىتاينىڭ تېخنىكا ئوغرىلىقى توغرىسىدىكى
دوكالتى تۇنجى قېتىم (خىتاينىڭ) تور – ئىقتىساد
جاسۇسلۇق ھۇجۇملىرى (ئامېرىكاغا) كهلتۈرگهن
ئېغىر زىيانالر ھهققىدىكى بهزى ئوچۇق ئىسپاتالر
بىلهن تهمىنلىدى. مهزكۇر دوكالتقا كۆره، خىتاينىڭ
تهڭسىز سودا قىلمىشلىرى ۋه بېيجىڭنىڭ ئهقلىي
مۈلۈك ئوغرىلىقى ئامېرىكانى ھهر يىلى 225
مىليارد دولالردىن 600 مىليارد دولالرغىچه زىيانغا

ئۇچرىتىپ كېلىۋېتىپتۇ.
   سۇ بىن ۋهقهسى بۇ خىل ئوغرىلىقنىڭ قانداق
روياپقا چىقىرىلىدىغانلىقى ھهققىدىكى ئهمهلىي
مىسالالردىن بىرىدۇر. سۇ بىن خىتايدا ۋه كانادادا
تىجارهت قىلىدىغان، خىتاينى ۋه ئامېرىكانى ئۆز
ئىچىگه ئالغان دۇنيا مىقياسىدىكى خېرىدارلىرىنى
ئاۋىياتسىيه ۋه ئالهم بوشلۇقى تېخنىكىلىرى بىلهن
تهمىنلهيدىغان «بېيجىڭ نودىيهن پهن - تېخنىكا
( چهكلىك شىركىتى» (
دېگهن بىر شىركهتنىڭ خوجايىنى ئىدى. خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ گېنېرالىنىڭ ئوغلى بولغان
سۇ بىن    2003 –   يىلى   ئىش   باشالپ،     ئۆزىنىڭ 
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ھۆكۈمهت ۋه ھهربىي ساھهدىكى مۇناسىۋىتىگه
تايىنىپ، «بېيجىڭ نودىيهن پهن - تېخنىكا چهكلىك
شىركىتى»نى ئوڭۇشلۇق ھالدا زورايتقان. مهزكۇر
شىركهت قىسقىغىنه بىر قانچه يىل ئىچىده، شاڭخهي،
گۇاڭجوۋ، شېنجېن، چېڭدۇ، شىئهن، شېنياڭ ۋه چاڭچۈن
قاتارلىق جايالردا شۆبه شىركهتلهرنى ئاچقان. سۇ بىنمۇ
نۇرغۇن خىتاي «بهگزاده»لىرىگه ئوخشاش، ئايالى ۋه
ئىككى ئوغلى بىلهن بىلله چهتئهلده ياشىغان. ئۇنىڭ
British) كانادانىڭ بىرىتانىيه كولۇمبىيهسى
(Vancouver) ئۆلكىسىدىكى، ۋانكوۋېر (Columbia
(Richmond) نىڭ جهنۇبىغا توغرا كېلىدىغان رىچموند
شهھىرىده ئىككى مىليون دولالر قىممىتىدىكى بىر
ئۆيى بار ئىدى. ئۇ كانادادا مهڭگۈلۈك ئولتۇراقلىشىش
ساالھىيىتىگه ئېرىشكهن بولۇپ، ئۇنىڭ يۇقىرىدا تىلغا
ئېلىنغان (رىچموندتىكى) ئۆيدىن سىرت، بېيجىڭدا
ئىككى يۈرۈش، شاڭخهي ۋه گۇاڭجوۋدا بىر يۈرۈشتىن

ئۆيى بار ئىدى.
  سۇ بىن ئامېرىكادىكى نۇرغۇن ئاۋىياتسىيه
شىركهتلىرى بىلهن سودا قىلغان، شۇنداقال بىر
قېتىملىق سودا يهرمهنكىسىده بوئىڭ شىركىتىنىڭ
كۆرگهزمىسىنىڭ بېقىنىدىال «نودىيهن پهن –
تېخنىكىسى»نىڭ مهھسۇالتلىرىنى كۆرگهزمه
قىلغانىدى. ئۇ ئامېرىكا ئاۋىياتسىيه شىركهتلىرىنى،
يهنى بوئىڭ شىركىتىنىال ئهمهس، لوكخىد مارتىن
(Lockheed Martin) شىركىتىنىمۇ ئوبدان

چۈشىنهتتى.
    خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئوفىتسېرى 2008 –
يىلى 7 – ئاينىڭ 23 – كۈنى (سۇ بىنغا) يوللىغان
ئېلخهت ئهڭ ئاخىرىدا ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ
پهۋقۇلئادده ئۇتۇقلۇق تور ئوغرىلىقى ھهرىكىتىنىڭ بىر
قىسمىنى ئاشكارىلىشىغا سهۋهب بولغان بىر قاتار
ۋهقهلهرنىڭ باشلىنىشى ئىدى. خىتاينىڭ بۇ ھهرىكىتى
تارىختىن بۇيان ئامېرىكا بايلىقلىرىنىڭ تور ھۇجۇمى
ئارقىلىق ئهڭ زور مىقداردا ئوغرىلىنىشى ئىدى. بۇ
تېخنىكا ئوغرىلىقىنىڭ دائىرىسى پهۋقۇلئادده
قىممهتلىك ھۆكۈمهت ئۇچۇرلىرىدىن تارتىپ، ئىنتايىن
زور ئىستراتېگىيهلىك قىممهتكه ئىگه قورال
سىستېمىلىرىدىكى مهخسۇس ئېلېكترونلۇق
ئۇچۇرالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. بۇ ئۇچۇر ۋه
تېخنىكىالرنىڭ ھهممىسى بوئىڭ ۋه لوكخىد مارتىن
شىركهتلىرىگه  ئوخشاش  ئامېرىكا   دۆلهت    مۇداپىئه

 

سانائىتى ھۆددىگهر شىركهتلىرىدىن يوشۇرۇن ھالدا
قولغا چۈشۈرۈلگهنىدى. ھالبۇكى، بۇ شىركهتلهر
ياسىغان ئهڭ ئىلغار ئايروپىالن، پاراخوت ۋه باشقا
ھهربىي قورالالر ئامېرىكانى يهر يۈزىدىكى ئهڭ
قۇدرهتلىك دۆلهتكه ئايالندۇرغانىدى. خىتاي ئۆزىنىڭ
ئارمىيهنى كهڭ كۆلهمده زامانىۋىالشتۇرۇش
پروگراممىسىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، ئوغرىالنغان
بۇ ھهربىي تېخنىكىالرنى خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىگه ئىشلىتىپ، ئامېرىكانىڭ دۇنيادىكى
ئهڭ قۇدرهتلىك ھهربىي كۈچلۈك ئورنىنى كۆرۈنهرلىك

دهرىجىده تهۋرىتىپ قويدى.
    شۇنىڭدىن ئايالر ئۆتۈپ، 2009 – يىلى 10 – ئاينىڭ
23 – كۈنى، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
ئوفىتسېرى سۇ بىنغا يوللىغان ئېلخهتته، تونۇلغان
بىر خىتاي شىركىتىنىڭ «ئىنتېرنېت ئارقىلىق تاق
يۆنىلىشلىك بىخهتهر ھۆججهت يولالش
سىستېمىسى»نىڭ توختام اليىھهسى بار ئىدى.
مهزكۇر شىركهت ئۆزىنىڭ كومپيۇتېر تورىغا ھۇجۇم
قىلىش ۋه ئۇنى قوغداش، شۇنداقال ئاالقه

بىخهتهرلىكى ئىقتىدارى ھهققىده داۋراڭ سالغانىدى.
  ئېلخهتته مهزكۇر شىركهتنىڭ ئىسمى ئېنىق
دېيىلمىگهن بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ خىتاينىڭ
جهنۇبىدىكى گۇاڭجوۋ شهھىرىدىكى «بويۈ ئۇچۇر
تېخنىكىسى چهكلىك شىركىتى» («بويۈ
بىخهتهرلىكى» دهپمۇ ئاتىلىدۇ) ئىكهنلىكىنى
بىلگىلى بوالتتى. مهزكۇر شىركهت ھهم خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ئىستىخبارات
ئىدارىسى بىلهن، ھهم خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى
بىلهن قويۇق ئاالقىگه ئىگه ئىكهنلىكى سهۋهبلىك،
ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرىگه ناھايىتى
تونۇشلۇق ئىدى. كېيىنچه «بويۈ ئۇچۇر تېخنىكىسى
چهكلىك شىركىتى»نىڭ خىتاينىڭ تور
ھۇجۇملىرىنىڭ زهربىدارى ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا
چىقتى: 2017 – يىلى توققۇزىنچى ئايدا، مهزكۇر
شىركهتنىڭ ئۈچ ئهمهلدارى ئامېرىكا ئۇچۇر
شىركهتلىرىگه خاككېرلىق ھۇجۇمى قىلىش
جىنايىتى بىلهن ئهيىبلهندى. بۇ شىركهتنىڭ ئۈچ
خىزمهتچىسى يهنه شاڭخهيدىكى «61398 – قىسىم»
دهپ ئاتىلىدىغان، سېسىق نامى پۇر كهتكهن تور
جاسۇسلۇقى گۇرۇپپىسى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان
ئۈچىنچى  باشقارمىنىڭ  بهش  نهپهر   ئوفىتسېرىنىڭ 
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2014 – يىلى جىنايهت بىلهن ئهيىبلىنىشىگه
سهۋهب بولغان خاككېرلىق ھهرىكىتىگىمۇ
چېتىشلىق چىقتى. خىتاينىڭ ئېنگلىز تىللىق
نىشانالرغا قارىتىلغان ھهربىر چوڭ تور ھۇجۇمى

مۇشۇ گۇرۇپپىغا چېتىالتتى.
   2009 – يىلى 10 – ئاينىڭ 24 – كۈنى، توختامنى
تاپشۇرۇۋېلىپ بىر كۈندىن كېيىن، سۇ بىن
ئىمزاالنغان توختامنى ئېلخهت ئارقىلىق ئۈچىنچى
باشقارمىنىڭ ئوفىتسېرىغا ئهۋهتىپ بهرگهن.
شۇنىڭدىن كېيىنكى بهش ئايدا، سۇ بىن ۋه خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئىككى خادىمى خىتايدىكى
بىر خاككېرلىق ئهترىتىنىڭ ھهرىكىتىگه
يېتهكچىلىك قىلغان. مهزكۇر ھهرىكهت بوئىڭ
Long) شىركىتىنىڭ كالىفورنىيهنىڭ الڭبىچ
Beach) شهھىرىگه جايالشقان C-17 تىپلىق
ئايروپىالننى قۇراشتۇرۇش زاۋۇتىنىڭ تورىغا
كىرهلهيدىغان مۇئهييهن خىزمهتچىلهرنى
نىشانلىغان. خىتايالر (بوئىڭ شىركىتىگه
يوللىغان) ئېلخهتلهرنى تاپشۇرۇۋالغۇچى
ئهسلىدىنال تونۇيدىغان بىرىنىڭ قىياپىتىدىكى
يالغان ئېلخهت ئادرېسى ئارقىلىق يوللىغان. بۇنداق
قىلىشتىكى مهقسهت شۇكى، ئېلخهتنى
تاپشۇرۇۋالغۇچى ئېلخهتتىكى «نورمال» تور
ئۇالنمىسىنى چهككهن ھامان، خىتايالرنىڭ يامان
غهرهزلىك خاككېرلىق يۇمشاق دېتالى ئۆزلۈكىدىن
كومپيۇتېرغا چۈشىدۇ. بۇ خىل خاككېرلىق ئۇسۇلى
«يهمچۈك تاشالش» دهپ ئاتىلىدىغان بولۇپ،

خىتايالر بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىشتا ۋايىغا يهتكهن.
   2009 – يىلى 12 – ئايدىن 2010 – يىلى 1 –
ئايغىچه بولغان ئارىلىقتىكى مهلۇم ۋاقىتتا،
خىتاينىڭ خاككېرلىق ھهرىكىتى تۇيۇقسىز
ئوڭۇشلۇق بولۇپ قالغان. ئۇالرنىڭ ئورتاق
تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى نهتىجىسىده، سۇ بىن
بوئىڭ شىركىتىنىڭ بىر قانچه دىرېكتورىغا
ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى توپالشقا مۇۋهپپهق بولغان.
خىتاي خاككېرلىرى قىسقىغىنه بىر قانچه ئاي
C- ئىچىده، بوئىڭ شىركىتىنىڭ كومپيۇتېرلىرىدىن
17 تىپلىق ئايروپىالنغا ئاالقىدار 85 مىڭ پارچه

ھۆججهتنى قولغا چۈشۈرگهن.
  (خاككېرالر تهرىپىدىن) خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىدىكى ئهمهلدارالرغا  يولالنغان  ۋه (ئامې-)

كا ئىستىخبارات دائىرىلىرى تهرىپىدىن) قولغا
چۈشۈرۈلگهن ئېلخهتته، خىتاي خاككېرلىرىنىڭ
يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ھهرىكهتلىرى تهپسىلىي
بايان قىلىنغان. 2013 – يىلى 8 – ئاينىڭ 12 – كۈنى
ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ خاككېرى ئۆز خوجايىنىغا
يوللىغان «C-17» ماۋزۇلۇق ئېلخهتته مۇشۇ ھهقتىكى
تهپسىالتالر بار ئىدى. بۇ ئېلخهتته خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىككى ئوفىتسېرى بىلهن خاككېرلىق
ئهترىتىنىڭ يهنه بىر ئهزاسى ــــ ئۇ ھۆددىگهر
قىياپىتىگه كىرىۋالغان پۇقرا خاككېر بولۇشى
مۇمكىن ــــ نىڭ C-17 گه ئاالقىدار
مهخپىيهتلىكلهرنى قانداق ئوڭۇشلۇق قولغا
چۈشۈرگهنلىكى بايان قىلىنغان. مهزكۇر ئېلخهتته
خاككېرالرنىڭ 1980 – يىلالردىن 1990 - يىلالرغىچه
ئامېرىكالىق باج تاپشۇرغۇچىالرنىڭ تهخمىنهن 40
مىليارد دولالر پۇلى بهدىلىگه پۈتۈپ چىققان
تهرهققىيات تۈرىنىڭ جهۋھىرىنى ئوغرىلىۋالغان
چاغدىكى خۇشاللىقى بايان قىلىنغان. ئهڭ ئاخىرىدا
(مهزكۇر تهرهققىيات تۈرىنىڭ نهتىجىسى سۈپىتىده)،
280 دانه C-17 تىپلىق ئايروپىالن ياساپ چىقىلغان ۋه
ھهربىرىنىڭ ئوتتۇرىچه تهننهرخى 202 مىليون
ئامېرىكا دوللىرى بولغان. خىتايالر ئۈچۈن بولسا،
ھالقىلىق مهخپىيهتلىكلهرنى ئوغرىلىغان مهزكۇر
خاككېرلىق ھهرىكىتى پهۋقۇلئادده زور ئىستىخبارات
مۇۋهپپهقىيتى ئىدى. (مهزكۇر ئوغرىالنغان
تېخنىكىالرنىڭ شاراپىتىده) خىتايدىكى ئايروپىالن
ئىشلهپچىقارغۇچى شىركهتلهرنىڭ تهرهققىيات
تهننهرخى نهچچه مىليارد دولالر تۆۋهنلهپال قالماي،
مهزكۇر شىركهتلهر يهنه بۇ تېخنىكىالردىن
پايدىلىنىپ، قىسقا مۇددهت ئىچىده خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى ئۈچۈن Y – 20 تىپلىق ترانسىپورت
ئايروپىالنىنى ياساپ چىقتى. بۇنىڭ ئۈچۈن (يۇقىرىدا
بايان قىلىنغان) تور جاسۇسلۇقى ھهرىكىتىگه ئارانال
2.7 مىليون خىتاي پۇلى ياكى 393 مىڭ 201 دولالر

چىقىم كهتكهنىدى.
   خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ شۇ قېتىملىق

ھهرىكهت ھهققىدىكى خۇالسىسىگه كۆره:
2009 – يىلى... بىز ئامېرىكا بوئىڭ شىركىتى
ئىشلهپچىقارغان ۋه مهخپىي نامى «يهرشارى
خوجىسى» بولغان، C-17 تىپلىق ئىستراتېگىيهلىك
ترانسىپورت ئايروپىالنىنى  رازۋېتكا قىلىشنى باشلى-
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دۇق... بىز ئۆزىمىزگه تاپشۇرۇلغان ۋهزىپىنى بىر يىل
ئىچىده بىخهتهر، ئوڭۇشلۇق ھالدا تامامالپ، دۆلهت
مۇداپىئهسى جهھهتتىكى پهن – تېخنىكا
تهتقىقاتىمىزنىڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن زور تۆھپه

قوشتۇق ۋه بىردهك ياخشى باھاغا ئېرىشتۇق...
  C-17 تىپلىق ئىستراتېگىيهلىك ترانسىپورت
ئايروپىالنىنى ياساپ چىقىش ئامېرىكانىڭ
ئاۋىياتسىيه تهتقىقاتى ۋه ئىشلهپچىقىرىش
تارىخىدىكى ئهڭ ئۇزۇن ۋاقىت سهرپ قىلىنغان
پروجېكىتتۇر. 1981 – يىلى ماكدونېل دوگالس
(McDonnell Douglas) شىركىتى بۇ تۈرنى قولغا
كهلتۈرگهندىن باشالپ، 1995 – يىلى بارلىق سىناق
ئۇچۇشالر تامامالنغۇچه، جهمئىي 14 يىل ۋاقىت
كهتكهن. ياساش تهننهرخى جهھهتته، ئۇ ئامېرىكا
تارىخىدىكى ئهڭ قىممهت ھهربىي ئايروپىالنالر
ئارىسىدا ئۈچىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئۇنى تهتقىق
قىلىش ۋه ياساپ چىقىشقا 3.4 مىليارد ئامېرىكا

دوللىرى سهرپ قىلىنغان.
  پىالنالش، پۇختا تهييارلىق قىلىش، پۇرسهتنى
تۇتۇش ئارقىلىق... بىز 2009 – يىلىنىڭ بېشىدا
رازۋېتكا قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بارلىق ئادهم ۋه
ماتېرىيال تهييارلىقلىرى خىزمىتىنى باشلىدۇق.
بىر قانچه ئاي جاپالىق ئىشلهش ۋه ھارماي – تالماي
تىرىشچانلىق كۆرسىتىش نهتىجىسىده، بىز ئىچكى
قىسىمدا ماسلىشىش ئارقىلىق، 2010 – يىلى 1 –
ئايدا، بوئىڭ شىركىتىنىڭ ئىچكى تورىغا بۆسۈپ

كىرىشكه مۇۋهپپهق بولدۇق.
   بىز بوئىڭ شىركىتىنىڭ ئىچكى تورىنى تهلتۆكۈس
تهكشۈرۈش ئارقىلىق، بوئىڭ شىركىتىنىڭ ئىچكى
تور قۇرۇلمىسىنىڭ پهۋقۇلئادده مۇرهككهپلىكىنى
بايقىدۇق. ئۇنىڭ پاسىل ئورۇنالشتۇرمىسىدا
قوغدىنىش تېمى ۋه تاجاۋۇز (خاككېرلىق)دىن
مۇداپىئهلىنىش سىستېمىسى، يادرولۇق تور
ئورۇنالشتۇرمىسىدا تاجاۋۇز (خاككېرلىق)نى بايقاش
سىستېمىسى بار ئىكهن. ئۇنىڭ مهخپىي تورىدا
بولسا... تاجاۋۇزغا قارشى تۇرۇش ئهسلىھهسى
سۈپىتىده ئىشلىتىلىدىغان، غايهت زور مىقداردىكى
ئايرىۋېتىش ئهسلىھهسى بار ئىكهن. ھازىر بىز
ئۇالرنىڭ ئىچكى تورىدا ساھه نامى (Domain)دىن

18 نى ۋه ئاپپاراتتىن ئون مىڭنى بايقىدۇق.

   بوئىڭ شىركىتىنىڭ ئىچكى تورىنىڭ پهۋقۇلئادده
مۇرهككهپلىكى تۈپهيلى بىز رازۋېتكا ئىشلىرىمىزدا
ھهددىدىن زىياده ئېھتىياتچانلىشىپ كهتتۇق ۋه
قېتىرقىنىپ ئىشلهش ۋه ئاستا – ئاستا ئىزدىنىش
ئارقىلىق، ئاخىرى (بوئىڭ شىركىتىنىڭ) مهخپىي
تورىغا ساقالنغان، C-17 تىپلىق ئىستراتېگىيهلىك
ترانسىپورت ئايروپىالنىغا ئاالقىدار ماتېرىيالالرنى
بايقىدۇق. بۇ مهخپىي تور 24 سائهت ئوچۇق
بولمىغانلىقى، شۇنداقال ئهسلىھهلهر ئارقىلىق
C-17 ئايرىۋېتىلگهنلىكى ئۈچۈن، بۇ تورغا پهقهت
پروجېكتىغا ئاالقىدار خادىمالر ئۆزىنىڭ مهخپىي
نومۇرلىرى ئارقىلىق كىرگهنده ئاندىن ئۇالنغىلى

بوالتتى.
   بىز تهييارلىقنى پۇختا قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن،
قىسقىغىنه ۋاقىت ئىچىده مۇالزىمېتىرنىڭ ھۆججهت
تىزىملىكىگه ئېرىشتۇق ۋه ئاز مىقداردىكى
ھۆججهتلهرنى چۈشۈرۈۋالدۇق. مۇتهخهسسىسلهر بۇ
ھۆججهتلهرنىڭ ھهقىقهتهن C-17 گه ئاالقىدار
ئىكهنلىكىنى، شۇنداقال (بىز قولغا چۈشۈرگهن) بۇ
ئۇچۇرالرنىڭ ئايروپىالننىڭ قونۇش ئۈسكۈنىسى،
ئۇچۇش كونترولى سىستېمىسى ۋه ھاۋادىن تاشالش
سىستېمىسى قاتارلىقالرغا مۇناسىۋهتلىك
ئىكهنلىكىنى جهزملهشتۈردى. خىتايدىكى
مۇتهخهسسىسلهر بۇنىڭغا ئىنتايىن يۇقىرى باھا
بېرىپ، بۇنىڭ C-17 گه ئاالقىدار ئۇچۇرالرنىڭ
خىتايدا تۇنجى قېتىم كۆرۈلۈشى ئىكهنلىكىنى
ئېيتتى ۋه بۇ ماتېرىيالالرنىڭ قىممىتىنى ۋه خىتاي
ئۈچۈن تېگىشكۈسىز دهرىجىده مۇھىملىقىنى

مۇئهييهنلهشتۈردى.
   ئىلمىي / تېخنىكىلىق ياردهم، بىخهتهر قولغا
چۈشۈرۈش، كۆرۈنهرلىك ئۇتۇق. بوئىڭ شىركىتىنىڭ
ئىچكى تور قۇرۇلمىسى پهۋقۇلئادده مۇرهككهپ،
شۇنداقال قاتتىق قوغدىلىدىغان بولغاچقا، C-17 گه
ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى ئوڭۇشلۇق قولغا چۈشۈرۈش
ئېھتىيات بىلهن پىالن تۈزۈشنى ۋه كۈچلۈك
تېخنىكىلىق ياردهمنى تهقهززا قىالتتى. بىز
خىزمىتىمىز داۋامىدا، بۇالرنى بىرمۇ بىر ھهل

قىلىشقا مۇۋهپپهق بولدۇق.
   (1) بىز ئىستىخباراتالرنى ئوڭۇشلۇق ھالدا قولغا
چۈشۈرۈش ئۈچۈن  ئۇنىڭ رازۋېتكىغا قارشى خىزمى-
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خىزمىتىنىڭ قىيىنلىق دهرىجىسىنى تېخىمۇ
يۇقىرى قىلىپ بېكىتتۇق. بىز ئۇنىڭ ئىچكى تورىغا
كىرگهندىن تارتىپ، ئىستىخباراتالرنى قولغا
چۈشۈرگۈچه بولغان ئارىلىقتا، ئۇالرنىڭ بىزنى
بايقىۋېلىشىنى قىيىنالشتۇرۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ
ئىچكى تورىدا توختىماي يۆتكىلىپ تۇردۇق.
شۇنداقال، بىز مۇۋاپىق پهيتته ئامېرىكانىڭ
سىرتىدىكى دۆلهتلهرنىڭ تورلىرىغىمۇ يۆتكىلىپ
تۇردۇق. يۆتكىلىش جهريانىمىزدا، بىز زور
مىقداردىكى ئهسلىھه، روتېر ۋه مۇالزىمېتىرالرنىڭ
ياردىمىگه ئېرىشتۇق. ئهنه شۇالر ئىستىخبارات
ئۇچۇرلىرىنىڭ ئوڭۇشلۇق ھالدا قولغا

چۈشۈرۈلۈشىگه كاپالهتلىك قىلدى.
   (2) بىز بوئىڭ شىركىتىنىڭ تور سىستېمىسىدىن
بىخهتهر چىقىپ كېتىدىغان تېخنىكا ئىشلهتتۇق.
چۈنكى، بوئىڭ شىركىتىنىڭ ئىچكى تورىغا
سوقۇنۇپ كىرىش تهسهۋۋۇر قىلغىنىمىزدىن تهسكه
توختىدى. بىز ئىستىخباراتالرنى قولغا
چۈشۈرگهندىن كېيىن، سانلىق مهلۇماتالرنى
ئايرىيدىغان ۋه باغاليدىغان، ماتېرىيالالرنىڭ
فورماتىنى ئۆزگهرتىدىغان تېخنىكىالرغا
تايىنىشىمىز كېرهك ئىدى. ئهڭ ئاخىرىدا، بىز
ئۇالرنىڭ ئىچكى تورىدىكى ئاپتوماتىك ۋه قول
بىلهن باشقۇرۇلىدىغان تهكشۈرۈش ئهسلىھهلىرىدىن
ئۆزىمىزنى چهتكه ئېلىپ، سانلىق مهلۇماتالرنى
بىخهتهر ۋه ئوڭۇشلۇق ھالدا، بوئىڭ شىركىتىنىڭ

تورىنىڭ سىرتىغا ئېلىپ چىقالىدۇق.
   (3) بىز ئوڭۇشلۇق چېكىنىپ چىقىش ئۈچۈن
(توردا) توختىماي يۆتكىلىپ تۇردۇق.
ئىستىخباراتالرنى ئوڭۇشلۇق قولغا چۈشۈرۈش،
شۇنداقال ئامېرىكا قانۇن ئىجرا قىلىش
تارماقلىرىنىڭ ئىز قوغلىشىدىن ساقلىنىش
ئۈچۈن، نۇرغۇن دۆلهتلهردىكى بىر قانچه خىل
يۆتكىلىش لىنىيهسىنى پىالنلىدۇق. بۇ لىنىيهلهر
كهم دېگهنده ئۈچ دۆلهتتىن ئۆتهتتى، بىز بۇ ئۈچ
دۆلهتتىن بىرىنىڭ ئامېرىكا بىلهن دوستانه
مۇناسىۋىتى يوق دۆلهت بولۇشىغا كاپالهتلىك
قىلدۇق. بىز يهنه ۋهزىپىمىزنى بىخهتهر، ئوڭۇشلۇق
تامامالش ئۈچۈن، ئامېرىكانىڭ سىرتىدا بهش
ئاالھىده لىنىيه ۋه مۇالزىمېتىر ئېچىپ، ۋهزىپه

تامامالنغان ھامان، ئۇالرنى ئۆچۈرۈۋهتتۇق.

(4) بىز مۇۋاپىق مهبلهغ سېلىپ، غايهت زور ئۇتۇققا
ئېرىشتۇق. C-17 تىپلىق ئىستراتېگىيهلىك
ترانسىپورت ئايروپىالنىنى رازۋېتكا قىلىش ئارقىلىق،
65 گىگابايتلىق چوڭلۇقتىكى ھۆججهتلهرنى قولغا
چۈشۈردۇق. بۇنىڭ ئىچىده 630 مىڭ پارچه ھۆججهت ۋه
C-17 85 مىڭ ھۆججهت خالتىسى بار بولۇپ، بۇالر
تىپلىق ئىستراتېگىيهلىك ترانسىپورت
ئايروپىالنىنىڭ چېرتىيوژلىرى، تۈزىتىلگهن
نۇسخىلىرى، كوللېكتىپ ئىمزاالر قاتارلىقالرنىڭ
سىكاننېرالنغان نۇسخىلىرى ۋهھاكازاالرنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ چېرتىيوژالر ئايروپىالننىڭ ئالدى،
ئوتتۇرا ۋه ئارقا قىسملىرىنى، قاناتالر، گورىزىنتال
تۇراقالشتۇرغۇچ، رول ۋه قوماندانلىق مۇنارى

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
بۇ قۇراشتۇرۇش چېرتىيوژىنى، زاپچاسالر ۋه زاپاس
زاپچاسالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بهزى چېرتىيوژالر چوڭ
– كىچىكلىك ئۆلچهملىرى، ئېشىندى مىقدار،
شۇنداقال يهتكۈزۈش لىنىيهلىرى، توك يوللىرى ۋه
ئۈسكۈنىلهرنى قۇراشتۇرۇشقا ئاالقىدار تهپسىالتالرنى

ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
  بۇنىڭدىن سىرت، ئۇچۇش سىناقلىرى
ماتېرىياللىرىمۇ بار. بۇ جهھهتتىكى ماتېرىيالالرنىڭ
مهزمۇنى ناھايىتى تهپسىلىي بولۇپ، ھۆججهت
سىستېمىسى ئوچۇق ۋه تهپسىلىي، بۇالر
مۇتهخهسسىسلهر تهرىپىدىن ئىنتايىن سۈپهتلىك
چېرتىيوژالر دهپ قارالدى. مهزكۇر ھهرىكهتنى
ئورۇنداشقا بىر يىل ۋاقىت ۋه 2.7 مىليون خىتاي پۇلى
كهتتى، چىقىم شۇنچىلىك ئاز، ھوسۇل ئاجايىپ كاتتا
بولدى. مهزكۇر رازۋېتكا (خاككېرلىق) خىزمىتى
جهريانىدىكى پۇختا تهييارلىق ۋه ئىنچىكه پىالنالشالر
كهلگۈسىدىكى خىزمهتلىرىمىز ئۈچۈن مول تهجرىبه

بولۇپ قالدى
   بىز يېڭى ۋهزىپىلهرنى تاماملىيااليدىغانلىقىمىزغا
ئىشىنىمىز ھهم بۇنىڭغا قادىرمىز... 2012 – يىلى 8 –

ئاينىڭ 6 – كۈنى.
   خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئۇشبۇ دوكالتى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى بوئىڭ شىركىتىنىڭ
مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىالپ بهش يىلدىن كېيىن، سۇ
بىن قولغا ئېلىنغاندا، ئۇنىڭ سوت ماتېرىياللىرى

ئارىسىدا جامائهتچىلىككه ئاشكارىالندى.
   C-17 تىپلىق ئىستراتېگىيهلىك ترانسىپورت ئايرو-
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پىالنى ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ يۈك توشۇغۇچىسى
بولۇپ، ئامېرىكانىڭ مهنپهئهتىنى ۋه
ئىتتىپاقداشلىرىنى قوغداشتا، ئامېرىكا كۈچىنىڭ
ھالقىلىق ئېلېمېنتى بولغان «ئامېرىكانىڭ ئۆز
تۇپراقلىرىنىڭ سىرتىدا ھهربىي كۈچىنى جارى
C-17 .قىلدۇرۇش ئىقتىدارى» ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ
تىپلىق ئىستراتېگىيهلىك ترانسىپورت ئايروپىالنى
c-5 ۋه c-130 تىپلىق ترانسىپورت ئايروپىالنلىرى
بىلهن بىلله ئهركىنلىككه كاپالهتلىك قىلىش
جهھهتته ھالقىلىق رول ئوينايدۇ. گهرچه ئۇنىڭ بۇ
جهھهتتىكى رولى ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ كۈرهشچى
ئايروپىالنلىرىنىڭكىدهك كۈچلۈك بولمىسىمۇ.                                                     
  بوئىڭ شىركىتىنىڭ C-17 تىپلىق
ئىستراتېگىيهلىك ترانسىپورت ئايروپىالنىغا
ئاالقىدار ئۇچۇرالر ئوغرىالنغاندىن بۇيانقى ئون
Y- يىلغا يېقىن ۋاقىتتا، خىتاي ئۆزىنىڭ «شىئهن
20» ناملىق ئېغىر تىپتىكى ترانسىپورت
ئايروپىالنىنى كۆز – كۆز قىلىش بىلهن ئالدىراش
يۈردى. مهزكۇر ئايروپىالن 2018 – يىلى 11 – ئايدا
جۇخهي خهلقئارالىق ئاۋىياتسىيه كۆرگهزمىسىده
كۆرگهزمه قىلىنغاندا، ئۇنىڭ «تهقى – تۇرقى»نىڭ
C-17 گه ئوپمۇئوخشاش ئىكهنلىكى ھهيران
قاالرلىق ئهمهس ئىدى. خىتاينىڭ تهشۋىقات
ۋاسىتىلىرىدا «Y-20 خىتاينى رۇسىيه ۋه
ئامېرىكادىن كېيىن، دۇنيادىكى ئۆزىنىڭ ئېغىر
تىپلىق ھهربىي ترانسىپورت ئايروپىالنىنى ياساپ
چىققان ئۈچىنچى دۆلهتكه ئايالندۇردى» دهپ داۋراڭ
سېلىندى. بۇ ئايروپىالننىڭ دهسلهپكى نۇسخىسى
خىتايالر بوئىڭ شىركىتىنىڭ ماتېرىياللىرىنى
ئوغرىالپ، ئۈچ يىلدىن كېيىن ياساپ چىقىلغانىدى.
  ھازىرغىچه جامائهتچىلىككه ئاشكارىالنماي
كهلگهن بىر ئىش شۇكى، سۇ بىننىڭ جاسۇسلۇق
ھهرىكىتى ئامېرىكاغا كهلتۈرگهن زىيان ئېالن
قىلىنغىنىدىن زور دهرىجىده ئېغىر ئىدى.
فېدېراتسىيه باش تهپتىشى تهييارلىغان ۋه تۇنجى
قېتىم ئاشكارىالنغان بىر ھۆججهتته، سۇ بىن ۋه
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئۈچىنچى
باشقارمىسىنىڭ ئوفىتسېرلىرى بوئىڭ
شىركىتىدىن ۋه ئامېرىكانىڭ باشقا دۆلهت
مۇداپىئهسى ھۆددىگهر شىركهتلىرىدىن ئوغرىلىغان 

مهخپىيهتلىكلهرنى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
ئىككىنچى باشقارمىسىنىڭ زهربىدار شىركىتى
بولغان «چىڭئهن خهلقئارالىق سودا گۇرۇھى»غا
يهتكۈزگهن. ئاندىن مهزكۇر شىركهت c-17 گه
ئاالقىدار مهخپىيهتلىكلهرنى خىتاينىڭ دۆلهت
ئىگىدارچىلىقىدىكى ئايروپىالن ياساش شىركىتى
«خىتاي ئاۋىياتسىيه سانائىتى گۇرۇھ شىركىتى»
)گه بهرگهن. ئاندىن بۇ )
ماتېرىيالالر «خىتاي ئاۋىياتسىيه سانائىتى گۇرۇھ
شىركىتى»نىڭ شۆبىسى بولغان «شىئهن ئايروپىالن
سانائىتى شىركىتى»گه تاپشۇرۇلغان. مهزكۇر
H-6 دىن سىرت، خىتاينىڭ Y-20 شىركهت
ئىستراتېگىيهلىك بومباردىمانچى ئايروپىالنىنى ۋه
JH-7 بومباردىمانچى كۈرهشچى ئايروپىالنىنى
H-20 ياساپ چىققان. بۇ شىركهت يهنه خىتاينىڭ
دېيىلىدىغان، ئهڭ يېڭى، ئۇزاق مۇساپىلىق

يوشۇرۇن بومباردىمانچى ئايروپىالنىنى ياساۋاتىدۇ.
   چىڭئهن شىركىتى بىلهن سۇ بىننىڭ ئىلكى-
دىكى نودىيهن شىركىتى ئامېرىكا
ئايروپىالنلىرىنىڭ مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىالشقا
چېتىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن، 2014 - يىلى
سهككىزىنچى ئايدا ئامېرىكا سودا تارماقلىرى بۇ

ئىككىال شىركهتكه ئېمبارگو يۈرگۈزگهن.
  ھالبۇكى، مهزكۇر سهزگۈر سوت ھۆججىتىده،
ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ ئامېرىكانىڭ قورال
سىستېمىلىرىغا قارىتا ئوڭۇشلۇق تاماملىغان،
بۇنىڭدىن بۇرۇن ئاشكارىلىنىپ باقمىغان باشقا
ئىستراتېگىيهلىك سۇيقهستلىرى ھهققىدىكى

تهپسىالتالرمۇ تۇنجى قېتىم ئاشكارىالندى.
   خىتاينىڭ خاككېرلىق ئارقىلىق لوكخىد مارتىن
شىركىتىنىڭ F–35 تىپلىق رادارغا چۈشمهس
كۈرهشچى ئايروپىالننىڭ مهخپىيهتلىكلىرىگه
ئاالقىدار ئىچكى ھۆججىتىنى ئوغرىلىۋالغانلىقى،
خىتاينىڭ ئىلگىرى ئاشكارىالنمىغان
سۇيىقهستلىرى پهيدا قىلغان ئهڭ ئېغىر زىيان
ئىدى. چۈنكى،  F–35 ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ
رادارغا چۈشمهيدىغان، ئهڭ ئىلغار بومباردىمانچى
كۈرهشچى ئايروپىالندۇر. (خىتايالر ئوغرىلىۋالغان)
بۇ ھۆججهتنىڭ ئىسمى «F–35 ئۇچۇش سىنىقى
پىالنى»  ئىدى. فېدېراتسىيه  تهپتىشى  سۇ بىننىڭ 
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ئادۋوكاتىنىڭ «ئۇچۇش سىنىقى پىالنى سودا
مهخپىيهتلىكى ئهمهس» دېگهن سۆزىگه رهددىيه
بېرىش ئۈچۈن، ھېلىقى مهخپىي ھۆججهتنى
F–35 ئاشكارىلىمىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭدا
ئايروپىالنىغا دائىر پهۋقۇلئادده قىممهتلىك ئۇچۇرالر
بارلىقىنى ئېيتتى. «F–35 ئۇچۇش سىنىقى پىالنىدا
F–35 ياساپ چىقىلغاندا ئۇنىڭ قانداق سىناق
قىلىنىدىغانلىقى قىسقىچه بايان قىلىنغان.
مهزكۇر پىالن بۇ خىل ئايروپىالندىن قانچىسى
ياسىلىدىغانلىقى ۋه ئىشقا
كىرىشتۈرۈلىدىغانلىقى؛ بهزى زاپچاسالرنىڭ قانداق
سىنىلىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ قانداق
سهپلىنىدىغانلىقى، ئۇالر ئۈچۈن قانداق ئۆلچهش
ئهسۋابى ئىشلىتىدىغانلىقى؛ F–35 ئايروپىالنىنىڭ
ئىپادىسىنى، ئىقتىدارىنى ۋه ئۇنىڭ خىلمۇخىل
خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ چېكىنى ئۆلچهشته
ئىشلىتىلىدىغان تېخنىكىالر قاتارلىقالرنى ئۆز

ئىچىگه ئالغان» دېگهنىدى باش تهپتىش.
  سوت ھۆججىتى لوكخىد مارتىن شىركىتىدىن
F-35 ،پېنسىيهگه چىققان ئاۋىياتسىيه ئىنژېنېرى
ئايروپىالنىنىڭ باش اليىھهلىگۈچىسى جون
كورستان (John Korstan) نىڭ گۇۋاھلىقىنىمۇ ئۆز
ئىچىگه ئاالتتى. كورستان ئامېرىكانىڭ ئهڭ
F-35 ئىلغار، بهشىنچى ئهۋالد ئايروپىالنى بولغان
نىڭ ئاۋازدىن تېز سۈرئهتته ئۇچىدىغانلىقىنى ۋه
دۈشمهننىڭ رادارىدىن ئۆزىنى چهتكه
ئاالاليدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ « F-35ئامېرىكا ۋه
باشقا دۆلهتلهردىكى ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقى بىلهن توختامالشقان كۆپلىگهن
شىركهتنىڭ كۆپ يىل ئىزدىنىشى نهتىجىسىده
ياساپ چىقىلغان. ئۇنىڭ ئومۇمىي تهننهرخى نهچچه
مىليار دولالرغا يېتىدۇ» دېدى ۋه (خىتايالر
تهرىپىدىن ئوغرىالنغان) ئاشۇ «ئۇچۇش سىنىقى

پىالنى»نى ئۆزىنىڭ تۈزۈپ چىققانلىقىنى ئېيتتى.
«F–35 ئۇچۇش سىنىقى پىالنىنى تۈزۈشكه
تهخمىنهن 59959 ئىش سائىتى كهتكهن. مهن
لوكخىد مارتىن شىركىتىده خىزمهت قىلىۋاتقاندا،
F – 35 ئۇچۇش سىنىقى پىالنى ئۇچۇرلىرىنىڭ
مهخپىي تۇتۇلىدىغانلىقىنى بىلهتتىم». لوكخىد
مارتىن  شىركىتى    كىرىش    ئىجازىتى  قوللىنىپ، 

تېخنىكىلىق ئۇچۇرالرغا ئېلېكترونلۇق ئۇسۇلالر
ئارقىلىق ئېرىشىشنى چهكلهش ۋه مهخپىي ئۇچۇرالر
ساقالنغان ئهسلىھهلهرگه كىرىشكه چهكلىمه قويۇش
ئارقىلىق، F– 35 ئۇچۇش سىنىقى پىالنى ھهققىدىكى

ئۇچۇرالرنى قوغدىغان.
   مهزكۇر ئۇچۇش سىنىقى پىالنى سىناق ئۈچۈن
ئىشلىتىلىدىغان ئايروپىالنالرنىڭ سانى، ھهرخىل
زاپچاسالرنى سىناش دائىرىسى، سىناقتا
ئىشلىتىدىغان ئۆلچهش ئهسۋابلىرى، مهزكۇر
F–35 ئايروپىالننىڭ تهپسىالتلىرى، شۇنداقال
ئايروپىالنىنىڭ ئىپادىسىنى، ئىقتىدارىنى ۋه چېكىنى
ئۆلچهشته ئىشلىتىلىدىغان تېخنىكىالرنى ئۆز
ئىچىگه ئاالتتى. كورستاننىڭ دېيىشىچه، ئۇ مهزكۇر
ئۇچۇش پىالنىنىڭ سۇ بىن تهرىپىدىن خىتايچىغا
تهرجىمه قىلىنغان نۇسخىسىنى كۆرگهن بولۇپ،
ئۇنىڭدا كورستان لوكخىد مارتىن شىركىتى ئۈچۈن
تهييارلىغان ماتېرىيالدىكى ئهينى سۈرهتلهر بار
ئىكهن. ئۇنىڭدا بوئىڭ 737 تىپلىق ئايروپىالنغان
ئىشلىتىلگهن بىرلهشمه ئاۋىياتسىيه سىنىقى

سۇپىسى كۆرسىتىلگهن. 
   مهزكۇر ئۇچۇرالر خىتاي ئۈچۈن پهۋقۇلئادده زور
قىممهتكه ئىگه بولۇپ، ئۇالر بۇنى ئۆزلىرىنىڭ
زامانىۋى، بهشىنچى ئهۋالد كۈرهشچى ئايروپىالنى
بولمىش J-20 گه ئىشلهتكهن. ئامېرىكا
ئىستىخبارات تارماقلىرى J-20 نىڭ اليىھهسىنىڭ
F-35 نىڭكىدىن ئوغرىالنغانلىقىنى يهكۈنلهپ
چىقتى. بۇ ئۇچۇرالر خىتاينىڭ ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىكى ئىدارىسى تهرىپىدىن «ۋىزانتىيه
دوزىخى» دهپ ئاتالغان خاككېرلىق ھهرىكىتى
ئارقىلىق قولغا چۈشۈرۈلگهنىدى. مهزكۇر خاككېرلىق
ھهرىكىتىنىڭ قوماندانلىق شىتابى چېڭدۇغا
جايالشقان بولۇپ، بۇ ھهرىكهتته ئوغرىالنغان ئۇچۇرالر
«خىتاي ئاۋىياتسىيه سانائىتى گۇرۇھ شىركىتى»نىڭ
يهنه بىر تارماق شىركىتى بولغان «چېڭدۇ ئايروپىالن
سانائىتى گۇرۇھى»غا بېرىلگهن ۋه مهزكۇر شىركهت
J-20 ئايروپىالنىنى ياساش ۋه سىناق قىلىشتا بۇ

ئۇچۇرالردىن پايدىالنغان.
    مهسىلهن، ئىستىخبارات دائىرىلىرى 2014 – يىلى
J-20 1 – ئايدا خىتاينىڭ تور بهتلىرىگه چىقىرىلغان
ئايروپىالنىنىڭ  سۈرهتلىرىدىن   چېڭدۇدىكى   ئايرۇ-
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الن اليىھهلىگۈچىلهرنىڭ J-20 نىڭ 2011 –
ئاشكارىالنغان دهسلهپكى نۇسخىسىنىڭ بىر قانچه
يېرىگه ئۆزگهرتىش كىرگۈزگهنلىكىنى بايقىغان، بۇ
خىل ئۆزگهرتىشلهردىن بىرى ئايروپىالننىڭ
تۇمشۇقىنىڭ ئاستى قىسمىغا (بومبا قويۇپ
بېرىشته ئىشلىتىلىدىغان) يېڭى تىپتىكى
ئېلېكتروئوپتىك نىشانلىغۇچنىڭ
ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقى ئىدى. بۇنىڭدىن سىرت،
مهزكۇر ئايروپىالننىڭ ئىلگىرىكى نۇسخىلىرىدا
كۆرۈنگهن، قۇيرۇق قىسىمدىكى موتورنىڭ سىرتقا
چىقىپ تۇرغان پۈركۈش ئېغىزى، ئايروپىالندىن
تارقىلىدىغان رادار سىگناللىرىنى تېخىمۇ
ئازايتىش مهقسىتىده كۆرۈنمهس قىلىنغانىدى.
ئامېرىكا كۈرهشچى ئايروپىالنىدىن ئوغرىالنغان
تېخنىكىالرغا تايىنىپ ياساپ چىقىلغان J-20 نىڭ
سىرتقى قىسمىغا يهنه بىر قهۋهت
ئېلېكتروماگىنىت دولقۇنىنى سۈمۈرۈۋالىدىغان

ماتېرىيال ئىشلىتىلگهن.
   بۇنىڭدىن سىرت، خىتايالر شۇ دهرىجىده ھهددى-
دىن ئېشىپ، F-35 نىڭ تېخنىكىلىرىنى
ئوغرىلىغانلىقىدىن ئاشكارا ماختىنىپ يۈردى.
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ قارمىقىدىكى «يهرشارى
ۋاقىت گېزىتى» 2014 – يىلى 1 – ئايدا J-20 نىڭ
ھالقىلىق تېخنىكىلىرىنىڭ F-35 دىن قولغا

چۈشۈرۈلگهنلىكىنى خهۋهر قىلدى.
  ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ
جاسۇسلۇققا قارشى تارمىقىنىڭ سابىق يۇقىرى
دهرىجىلىك ئهمهلدارى مىشېل ۋان كىلىفقا كۆره،
(Michelle Van Cleave) سۇ بىننىڭ سوتقا
تارتىلغانلىقىنى بىر ئۇتۇق دېيىشكه بولسىمۇ،
لېكىن بۇ دېلو پهقهت «دېڭىزدىن تامچه» بولۇپ، ئۇ
ئامېرىكا كومپيۇتېر تورلىرىدىن زور مىقداردىكى
مهخپىيهتلىكلهرنىڭ ھهريىلى داۋاملىق تۈرده
سىرتقا (خىتايغا) ئېقىشىنى توختىتىپ قااللمىغان.
ۋان كىلىف شۇنداق دهيدۇ: «خىتاينىڭ
ئامېرىكانىڭ ھهربىي ۋه تېخنىكىلىق
مهخپىيهتلىكلىرىگه كۆز تىككهن نهچچه ئون
مىڭلىغان جاسۇس ۋه كومپيۇتېر خاككېرلىرىدىن
تهشكىل تاپقان تهجرىبىلىك جاسۇسلۇق تورى بار.
ئۇالر سودا ياكى شىركهتلهرنى قوشۇۋېلىش
ئارقىلىق   قولغا    چۈشۈرهلمىگهن     نهرسىلىرىنى

ئوغرىالشقا تهييار تۇرىدۇ. شۇنداقال ئۇالرنىڭ
ئوغرىلىقىنى توسۇش بارغانسېرى تهسلهشمهكته».

F-35 خىتاينىڭ خاككېرلىق ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان
بىردىنبىر ئىلغار ئايروپىالن ئهمهس. سۇ بىننىڭ
دېلوسىدا خىتاينىڭ ئامېرىكاغا سالغان يهنه بىر
زىيىنى، يهنى F-22 ئايروپىالنىغا ئاالقىدار
قىممهتلىك تېخنىكىنىڭ ئوغرىالنغانلىقى
ئاشكارىالندى. بۇ تېخنىكىنىڭ ئهڭ مۇھىم
مهزمۇنلىرىدىن بىرى، مهزكۇر ئايروپىالننىڭ
دۈشمهن رادارىدىن قېچىش ئىقتىدارىنى
كۈچهيتىدىغان ئىچكى قىسىمدىكى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ساقالش بۆلۈمچىسىگه
ئاالقىدار تهپسىالتالر ئىدى. F-22 مهخسۇس خىتاي
بىلهن بولغۇسى جهڭ ئۈچۈن اليىھهلهنگهن. بۇ
ئايروپىالن «ئاۋازدىن تېز سۈرئهتته چارالش»
ئىقتىدارىغا ئىگه بولۇپ، يىراق مۇساپىلىق ئۇچۇش
جهريانىدا يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېنېرگىيه
سهرپىياتىنى ساقالپ، (باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا
ئوخشاش) ئۇزۇن مۇساپىلىق قورالالرنى قويۇپ
بېرهلهيدۇ ۋه يهنه (ئارىلىقتا ماي قاچىالشقا موھتاج
بولماستىن) ئۆزىده بار يېقىلغۇ ئارقىلىق بازىغا

ساق – ساالمهت قايتىپ كېلهلهيدۇ.
   خارىس شىركىتىنىڭ ئالىي سىستېما ئىنژېنېرى،
بىر مهھهل EDO دېگهن ئايروپىالن شىركىتىده
Nicholas) ئىشلىگهن نىكوالس دېسىمىنى
DeSimini) F-22 نىڭ قورال بۆلۈمچىسىنى
ياساشقا قاتناشقان. ئۇ سۇ بىننىڭ دېلوسىدا سوتقا
تاپشۇرغان بىر باياناتتا، خىتاينىڭ مهزكۇر
شىركهتتىن F-22 نىڭ AMRAAM تىك قويۇپ
بېرىش سىستېمىسىدا ئىشلىتىلىدىغان
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىش بۆلۈمچىسىگه
ئاالقىدار مهخپىيهتلىكلهرنى ئوغرىلىغانلىقى
AMRAAM (Advanced medium .ئاشكارىالندى
range air-to-air missle –) «ئىلغار ئوتتۇرا
مۇساپىلىك ھاۋادىن ھاۋاغا قارىتىلغان
باشقۇرۇلىدىغان سنارهد»نىڭ قىسقارتىلمىسى
بولۇپ، F-22 گه سهپلهنگهن. «2002 – يىلىنىڭ
باشلىرىدا، مهن EDO شىركىتىنىڭ
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىش بۆلۈمچىسى
پروگراممىسىنىڭ تېخنىكا يېتهكچىسى ئىدىم»
دهيدۇ  دېسىمىنى. ئۇنىڭ  دېيىشىچه،  مهزكۇر  تېخ-
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نىكىنىڭ شاراپىتىده، F-22 ئايروپىالنلىرىدىكى
قورالالر (نورمال ئهھۋالدىكىدهك) ئايروپىالننىڭ
قانىتى ئاستىغا ئهمهس، بهلكى ئىچكى قىسمىغا
ئورۇنالشتۇرۇلغاچقا، بۇ ئايروپىالننىڭ راداردىن

يوشۇرۇنۇش ئىقتىدارى بهكال كۈچهيگهن.
  2002 – يىلىدىن 2004 – يىلى 3 – ئايغىچه،
دېسىمىنى «F-22 نىڭ ئىلغار ئوتتۇرا مۇساپىلىك
ھاۋادىن ھاۋاغا قارىتىلغان باشقۇرۇلىدىغان
LAU- سنارهدنى تىك قويۇپ بېرىش سىستېمىسى
A/142 نىڭ بىرهسمىي مهشىقى، شۇنداقال ئاسىراش
ۋه مۇالزىمىتى» ماۋزۇلۇق بىر دوكالت تهييارلىغان.
سۇ بىن ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئۈچىنچى
باشقارمىسىنىڭ خاككېرلىرى مهزكۇر مهخپىي
دوكالتنى قولغا چۈشۈرگهن. مهزكۇر دوكالتتا
ئىزاھالنغان ئۈچ ئۆلچهملىك تهسۋىر، تىك قويۇپ
بېرىش سىستېمىسىنىڭ ۋه ئۇنىڭ زاپچاسلىرىنىڭ
سۈرىتى، كهسمه يۈز دىئاگراممىسى، مېخانىكىلىق
اليىھهلهش سىخېمىسى، سۇيۇقلۇق/گاز بېسىمى
بىلهن ھهرىكهتلهندۈرۈش سىخېمىسى، توك يولى
سىخېمىسى ۋه تىك قويۇپ بېرىش سىستېمىسى
زاپچاسلىرىنىڭ ئىقتىدارلىرىنىڭ تهپسىالتلىرى ۋه
چۈشهندۈرۈشى قاتارلىق سهزگۈر ئۇچۇرالر بار ئىدى.
ئۇ يهنه تىك قويۇپ بېرىش سىستېمىسىنىڭ
ئىپادىسى ۋه زاپچاسلىرىنىڭ كۈچلۈكلۈكىنى
ئۆلچهيدىغان بهلگىلىك مىقدار
كۆرسهتكۈچلىرىنى، شۇنداقال ئورنىتىش ۋه چۇۋۇش
كۆرسهتمىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. بۇ
ئۇچۇرالرنىڭ ھهممىسى خىتاينىڭ رادارغا چۈشمهس
ئايروپىالننى ياساپ چىقىشىدا ئوبدان كارغا

كهلگهنىدى.
   مهزكۇر قويۇپ بېرىش سىستېمىسى «ئىلهڭگۈچ»
سىستېمىسى دهپ ئاتىلىدىغان قورال
بۆلۈمچىسىدىن مېتال قول ئارقىلىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىدىغان بولۇپ،
مهزكۇر «ئىلهڭگۈچ» سىستېمىسىدا ئايروپىالن
قانىتى ئاستىدىن باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ
بېرىشته ئىشلىتىلىدىغان پارتالتقۇچ قويۇپ بېرىش
مېخانىزمىغا ئېھتىياج يوق. بۇ سىستېمىنىڭ
سىخېمىلىرى 2000 – يىلالرنىڭ باشلىرىدا
 EDO    ئاشكارىالنغان،   لېكىن    بۇ    سىخېمىالردا

شىركىتىنىڭ خىتاي تهرىپىدىن ئوغرىالنغان
دوكالتىدىكىدهك قىممهتلىك ئۇچۇرالر يوق ئىدى.
دېسىمىنى مۇنداق دهيدۇ «EDO شىركىتىنىڭ
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىش
سىستېمىسىغا ئاالقىدار دوكالتىدىكى مهزكۇر
تهپسىالتالر ئهڭ ئىلغار كۈرهشچى ئايروپىالندىكى بۇ
ئىلغار بۆلۈمچىنى ياساپ چىقىش خىزمىتىنىڭ
سهمهرىسىدۇر. بىراۋ بۇ سىخېمىالرنى ۋه
چۈشهندۈرۈشلهرنى تهكشۈرۈش ئارقىلىق، ئۇشبۇ
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىش
بۆلۈمچىسىنىڭ قانداق ياساپ چىقىلغانلىقىنى

ئاساسهن بىلىۋاالاليدۇ».
   دهرۋهقه، خىتايالر ئاشۇنداق قىلدى. ئۇالر مهزكۇر
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بهرگۈچنىڭ (ئۆزلىرى
ئوغرىلىۋالغان) تهپسىالتلىرىغا تايىنىپ،
ئامېرىكانىڭكىگه ئاساسهن ئوپمۇئوخشاش
«باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى تىك قويۇپ بهرگۈچ»
ياساپ چىقتى ۋه ئۇنى J-20 كۈرهشچى ئايروپىالنىغا
سهپلىدى. مهزكۇر باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ
بهرگۈچ 2013 – يىلى يازدا خىتايدىكى ئاشقۇن

مىللهتچىلهرنىڭ بىر تور بېتىده ئېالن قىلىندى.
   سۇ بىن دېلوسىنىڭ ئامېرىكا تارىخىدىكى
زىيىنى ئهڭ ئېغىر بولغان تور ئىشپىيونلۇقى
دېلولىرىدىن بىرى ئىكهنلىكى شهكسىز.  لېكىن،
بۇ بېيجىڭنىڭ ئۆزىنىڭ ھهربىي كۈچىنى زورايتىش
ۋه شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكانىڭ جهڭده
ئۇالرنى مهغلۇب قىلىشقا ئىشلىتىشى مۇمكىن
بولغان ھهربىي مهخپىيهتلىكلىرىنى ئىگىلهشنى
مهقسهت قىلغان ئىستراتېگىيهلىك ھهرىكىتىنىڭ
بىر قىسمى سۈپىتىده، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى 
2000 – يىلالرنىڭ بېشىدا باشلىغان كهڭ
كۆلهملىك تور ئىشپىيونلۇقى ھهرىكهتلىرىدىن
پهقهتال بىرىدۇر. ئالدىدىمۇ تىلغا ئېلىنغىنىدهك،
خىتاي ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسى
تهرىپىدىن «ۋىزانتىيه دوزىخى» دهپ ئاتالغان،
ئامېرىكانىڭ ئېلېكترونلۇق سىستېمىسىغا
سوقۇنۇپ كىرىشنى مهقسهت قىلغان، ئۇزۇن
مۇددهتلىك، كهڭ كۆلهملىك تور ئىشپىيونلۇقى
ھهرىكىتى ئارقىلىق زور مىقداردىكى مهخپىيهتلىك
ۋه    سهزگۈر   ئۇچۇرالرنى    ئوغرىلىغان،     شۇنداقال 
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خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى دۆلهت
مۇداپىئهسى شىركهتلىرى ۋه قورال
ئىشلهپچىقارغۇچى شىركهتلىرى بۇ ئۇچۇرالرنى
ئۆزىنىڭكى قىلىپ ئىشلهتكهن. خىتاينىڭ بۇ خىل
ھهرىكهتلىرى 2019 – يىلىمۇ داۋامالشقان بولۇپ،
ھېچ توختايدىغاندهك قىلمايتتى. دۆلهت
بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ 2013 – يىلى
ئاشكارىالنغان مهخپىي ھۆججىتىگه كۆره،
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسى «ۋىزانتىيه
دوزىخى»غا ئاالقىدار 30 مىڭدىن ۋهقهنى بايقىغان
بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدىكى 500ى بهشبۇرجهكلىك
بىنادىكى ۋه باشقا كومپيۇتېر سىستېمىلىرىغا
سوقۇنۇپ كىرگهن ئېغىر تاجاۋۇزچىلىقالر دهپ
سۈپهتلهنگهن. خىتايالر بۇ ھهرىكهت ئارقىلىق 1600
دىن كۆپرهك تور كومپيۇتېرلىرىغا سوقۇنۇپ كىرگهن،
600 مىڭ ئابۇنت ھېسابىنى خهتهرگه ئۇچراتقان،
شۇنداقال ئامېرىكانى بۇ تورالرنى قايتا قۇرۇپ
چىقىش ئۈچۈن 100 مىليون دولالردىن ئارتۇق

چىقىمدار قىلغان.
   سۇ بىن ۋه ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ جاسۇسلىرى
ئالته يىلغىچه بايقىلىپ قالماي ئىشپىيونلۇق
قىلغان ۋه خىتاي ئۈچۈن نۇرغۇن نهتىجىلهرنى قولغا
كهلتۈرگهن. سۇ بىن ئاخىرى 2013 – يىلى ئامېرىكا
دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ «ۋىزانتىيه
دوزىخى» ۋه ئۇنىڭ شاخچه ھهرىكهتلىرىنى
(ArrowEclipse) «تهكشۈرۈۋاتقان «ئوقيا تۇتۇلۇشى
ناملىق تور جاسۇسلۇقىغا قارشى پروگراممىسى
ئارقىلىق بايقالغان. «ۋىزانتىيه دوزىخى»
ھهرىكىتىنىڭ شاخچىلىرى تولىمۇ كۆپ بولۇپ،
ئۇالردىن بهزىلىرى تۆۋهندىكىچه: خىتاينىڭ
بهشبۇرجهكلىك بىناغا قارشى خاككېرلىقىغا
ئاالقىدار «ۋىزانتىيهنىڭ سهمىمىيىتى» ھهرىكىتى؛
بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ ۋه ئامېرىكا دۆلهت
مهجلىسىنىڭ كومپيۇتېرلىرىنى نىشانلىغان
«ۋىزانتىيه يىرتقۇچى» ھهرىكىتى؛ ئامېرىكانىڭ
تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شىتابىنىڭ ۋه ئامېرىكا
ترانسىپورت قورماندانلىق مهركىزىنىڭ تورلىرىنى
نىشانلىغان «ۋىزانتىيه تايانچ بازىسى» ھهرىكىتى.
ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ شىفىر بۇزۇش
ئىقتىدارىنىڭ كۈچىيىشىگه تۈرتكه بولغان، ئهڭ
ئوڭۇشلۇق تور جاسۇسلۇقى ھهرىكهتلىرىدىن بىرى، 

ئۇنىڭ رهقهم بىخهتهرلىكى شىركىتى RSA غا
قىلغان مۇرهككهپ تور ھۇجۇمىدۇر. ئۈچىنچى
باشقارمىنىڭ خاككېرلىرى بوئىڭ شىركىتىنىڭ
كومپيۇتېر باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ كۆزىنى بوياشتا
پايدىالنغان «زهھهرلىك چىڭگىلىك» يۇمشاق
دېتالىنى ئىشلىتىپ، 2011 – يىلىنىڭ بېشىدا
RSA شىركىتىنىڭ تور سىستېمىسىغا سوقۇنۇپ
كىرگهن ۋه بۇ شىركهتنىڭ SecurID دېيىلىدىغان
بىر سىستېمىدا ئىشلىتىلىدىغان شىفىرلهش
ئاچقۇچىنى ئوغرىلىغان. بۇ ئامېرىكا دۆلهت
مۇداپىئهسى ھۆددىگهر شىركهتلىرى تهرىپىدىن
دۆلهت مۇداپىئهسى ھۆددىگهرلىرىنىڭ تورىغا
كىرىشته ۋه يىراقتىن بىخهتهر ئىشلىتىشته

قوللىنىلىدىغان تېخنىكا ئىدى.
  بۇ ئامېرىكانىڭ ھهربىي تېخنىكىلىرىنىڭ
جهۋھىرىنى ئوغرىالشقا ئۇرۇنغان ھهربىي خاككېرالر
ئۈچۈن زور بۆسۈش ئىدى، شۇنداقال بۇنى قىلغۇچىالر
ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ ھهربىي خاككېرلىرى ئىدى.
تور بوشلۇقىدا تېخنىكا ئوغرىالش جهھهتتىكى
مهخپىي تىركىشىشلهر يوشۇرۇن ئېلېكترونلۇق
ئۇرۇش بولۇپ، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى
ئىدارىسى بۇ ئۇرۇشتا بهزى ئۇتۇقالرغىمۇ ئېرىشتى.
خىتاي خاككېرلىرى RSA شىركىتىنىڭ شىفىرلهش
ئاچقۇچىنى ئوغرىالپ، ئامېرىكانىڭ دۆلهت
مۇداپىئهسى ھۆددىگهر شىركهتلىرىگه تېخىمۇ كۆپ
ھۇجۇم قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولۇشتىن
ئىككى يىل بۇرۇن، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى
ئىدارىسى خىتاينىڭ ھهربىي تور ئىستىخباراتى ئۇل
مۇئهسسهسهلىرىگه سوقۇنۇپ كىرىپ، زور
مۇۋهپپهقىيهت قازانغانىدى. 2009 – يىلى 7 – ئايدا،
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ
مارىيالند (Maryland) شىتاتىدىكى فورد مىد
(Ford meade)غا جايالشقان تهھدىت ھهرىكهتلىرى
مهركىزى ئۆزلىرىنىڭ كومپيۇتېر تورى
قوغدىغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان، ئاساسلىق
ۋهزىپىسى ھۇجۇم خاراكتېرلىك تور جاسۇسلۇقى
بىلهن شۇغۇللىنىش ئهمهس، بهلكى ئامېرىكانىڭ
سىستېمىلىرىنى خاككېرالردىن قوغداش بولغان
«تور جهڭچىلىرى» (Cyber warriors)دىن بىر
ئاگاھالندۇرۇش تاپشۇرۇۋالغان. مهزكۇر
گۇرۇپپىدىكىلهر  چهتئهللىك   خاككېرالرنىڭ  بىرى 
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ئىشلهتكهن ئىنتېرنېت كېلىشىم (IP) ئادرېسىنىڭ
«ۋىزانتىيه يىرتقۇچى» تور ھۇجۇمى بىلهن
شۇغۇلالنغان خىتاي خاككېرلىرى ئىشلهتكهن
قوماندانلىق ۋه كونترول تۈگۈنى بىلهن
باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنى بايقىغاندا، ئامېرىكا
دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ تهھدىت
ھهرىكهتلىرى مهركىزى بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ
مۇداپىئه ئابۇنتلىرىنى نىشانلىغان يامان غهرهزلىك

يۇمشاق دېتالنى ئىزچىل كۆزىتىۋاتقانىدى.
   بۇ ئاگاھالندۇرۇش دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسى-
نىڭ ھۇجۇم خاراكتېرلىك ئېلېكترونلۇق
ئىستىخبارات ۋه تور ئۇرۇشى گۇرۇپپىسىغا، يهنى
«سىگنال ئىستىخباراتى باشقارمىسىنىڭ
كومپيۇتېر تورى گۇرۇپپىسى»غا يولالنغان بولۇپ،
مهزكۇر گۇرۇپپا دۇنيادىكى ئهڭ ياراملىق، تاالنتلىق
خاككېرالرنى ۋه تور – كومپيۇتېر جاسۇسلىرىنى
يالالپ ئىشلىتهتتى. شۇنىڭ بىلهن دۆلهت
بىخهتهرلىكى ئىدارىسى مهخپىي ھالدا ئاشۇ
قوماندانلىق ۋه كونترول تۈگۈنىگه كىرىپ،
«ۋىزانتىيه يىرتقۇچى» ھهرىكىتىنىڭ ئارقىسىدىكى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ خاككېرالر
گۇرۇپپىسىغا ئاالقىدار زور مىقداردىكى ئۇچۇرالرنى
توپالشقا باشلىغان. ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى
ئىدارىسىنىڭ تهھدىت ھهرىكهتلىرى مهركىزىنىڭ
ھاۋايدىكى «كۇنىيا رايونلۇق سىگنال
ئىستىخباراتى ھهرىكهتلىرى مهركىزى»گه
جايالشقان بىر گۇرۇپپىسى خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئۈچىنچى باشقارمىسىنىڭ ئهمهس،
بهلكى ئىككىنچى باشقارمىسىنىڭ خاككېرلىق
ھهرىكهتلىرىنى ئومۇمىيۈزلۈك نازارهت قىلغان.
«كۇنىيا رايونلۇق سىگنال ئىستىخباراتى
ھهرىكهتلىرى مهركىزى» ياكى «كۇنىيا تونېلى»
1941 – يىلى ياپونىيه مهرۋايىت پورتىنى
بومباردىمان قىلغاندىن كېيىنال، ۋىلېر قۇرۇقلۇق
ئارمىيه ئايرودرومىغا يېقىن جايدىكى ئايروپىالن
قۇراشتۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان يهرئاستى ھهربىي
مۇئهسسهسهنىڭ ئىچىگه ياسالغانىدى. بۇ يهر
ھېلىھهم ئىشلىتىلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ
نۇرغۇن فۇنكىسىيهسى ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ ئوئاخۇدىكى يېڭى

بىناسىغا يۆتكهلدى.

  شۇنىڭدىن تاكى مهزكۇر ئىدارىنىڭ سابىق
Edward) خىزمهتچىسى ئېدۋارد سىنوۋدېن
Snowden)  خائىنلىق قىلىپ، قولغا چۈشۈرۈلگهن
مهخپىي ئۇچۇرالرنى ئاشكارىلىۋهتكىچه بولغان بىر
قانچه ئاي ئىچىده، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى
ئىدارىسى ئىككىنچى باشقارمىنىڭ ھهرىكهتلىرىگه
ئاالقىدار قىممهتلىك ئىستىخباراتالرنى قولغا
چۈشۈردى. لېكىن، سىنوۋدېن ساتقىنلىق قىلىشتىن
ئىلگىرى قولغا چۈشۈرۈلگهن ئۇچۇرالر يهنىال
ئىنتايىن زور قىممهتكه ئىگه بولۇپ، ئۇ ئامېرىكا
ئىستىخبارات دائىرىلىرىنىڭ خىتاينىڭ بىرلهشكهن
دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كومپيۇتېرلىرىغا قانداق
خاككېرلىق قىلغانلىقىنى ۋه ئۇنىڭ ئىچكى
مهخپىيهتلىكلىرىنى قانداق چۈشۈرۈۋالغانلىقىنى

چۈشىنىشىگه ياردهم قىلدى.
   ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسى ئهنه شۇ
ھهرىكهتتىن خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
«زهھهرلىك چىڭگىلىك» يۇمشاق دېتالىدىن
پايدىلىنىپ، ئوغرىالنغان ئۇچۇرالرنى ئهڭ كهم
دېگهنده باشقا ئۈچ دۆلهتتىكى «تاقالش نۇقتىلىرى»
ئارقىلىق خىتايغا قانداق ئاپىرىدىغانلىقىنى
بىلىۋالدى. ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسى
جاسۇسالرغا قارشى جاسۇسلۇق قىلىشتا ئىنتايىن
ۋايىغا يهتكهنىدى ۋه بۇنى «تۆتىنچى تهرهپنىڭ ئۇچۇر
توپلىشى» دهپ ئاتايتتى. بۇ ئۈچىنچى تهرهپكه
قارشى جاسۇسلۇق قىلىدىغان چهتئهل ئىستىخبارات
سىستېمىلىرىغا سوقۇنۇپ كىرىپ، ئۇالرغا
تۇيدۇرماستىن، ئۇالر (جاسۇسلۇق ئارقىلىق)
توپلىغان ئۇچۇرالرنى ئوغرىالشنى كۆرسىتىدۇ.
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسى بۇنداق
قىلىشنى «سېنىڭ سۈتلۈك ئىچىملىكىڭنى
ئىچىۋالىمهن» دهپ ئاتايتتى. بۇ گهپ «ئۇ يهرده قان
ئاقىدۇ» دېگهن فىلىمدىن ئېلىنغان بولۇپ، مهزكۇر
فىلىمده دانىيېل دهي لېۋىس رولىنى ئالغان پېرسوناژ
باشقىالرنىڭ نېفىتلىكىگه ئوغرىلىقچه كىرىپ،
ئۇالرنى يهر ئاستى بايلىقلىرىنى ئوغرىلىۋېلىشنى
باشقىالرنىڭ سۈتلۈك ئىچىملىكىگه نهيچه سېلىپ،
ئۇنى ئوغرىلىقچه ئىچىۋېلىشقا ئوخشىتىدۇ.
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدا ئىچىۋالغان
«سۈتلۈك  ئىچىملىكى» خىتاي  «ۋىزانتىيه  يىرتقۇ-
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چى» ھهرىكىتى ئارقىلىق ئوغرىلىغان، بىرلهشكهن
دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ بىر قىسىم ھۆججهتلىرىنى

قولغا چۈشۈرگهنلىكى بولدى. 
   دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسى دۇنيانىڭ ھهر قايسى
جايلىرىدىن زور مىقداردىكى سانلىق مهلۇمات
توپالش ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، زور
مىقداردىكى سانلىق مهلۇمات توپلىمىنى
جاسۇسلۇققا قارشى رازۋېتچىكالر ئىشلىتىدىغان
Pinwale دهپ ئاتىلىدىغان مهخپىي ساقالش
سىستېمىسىغا ئهۋهتىدۇ. خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ «ۋىزانتىيه يىرتقۇچى» ھهرىكىتىگه
مهسئۇل خاككېرلىرىنىڭ مهخپىي خاككېرلىق
ھهرىكهتلىرى FBI نىڭ سۇ بىننىڭ دېلوسىنى
تهكشۈرۈۋاتقان جاسۇسلۇق قارشى جاسۇسلىرىغا
ئهسقاتتى. «ۋىزانتىيه دوزىخى» ھهرىكىتىنىڭ
تارماق ھهرىكىتى بولغان «ۋىزانتىيه لهڭگىرى»
ئامېرىكا ۋه ياۋروپانىڭ قورال سىستېمىلىرىغا،
ئۇچۇر تېخنىكىلىرىغا ۋه دۆلهتلىك ئاۋىياتسىيه ۋه
ئالهم بوشلۇقى ئىدارىسى (NASA)نىڭ ئۇچۇرلىرىنى
نىشانلىغانىدى. سۇ بىن دېلوسىنىڭ ئارقىسىدىمۇ
دهل مۇشۇ ھهرىكهتكه مهسئۇل بولغان خاككېرلىق
گۇرۇپپىسى بار ئىدى، شۇنداقال بۇ ئامېرىكا ئهدلىيه
تارماقلىرى تهرىپىدىن ئهرز قىلىنغان ئاز ساندىكى
تور جاسۇسلۇق دېلولىرىنىڭ بىرى بولۇپ، خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ تور ھۇجۇمى
ھهرىكهتلىرىنىڭ ئىچكى تهپسىالتلىرى تۇنجى
قېتىم مۇشۇ دېلو ئارقىلىق جامائهتچىلىككه

ئاشكارىالنغانىدى.
  سۇ بىن دېلوسىدىكى سوت ماتېرىيالىدا، (بۇ
بابنىڭ بېشىدا تىلغا ئېلىنغان) «زهھهرلىك
چىڭگىلىك» يۇمشاق دېتالى سېتىۋېلىش
ھهققىدىكى ئېلخهتنى ئهۋهتكۈچىنىڭ ساالھىيىتى
ئاشكارىالنمىدى. ئهمما، بۇ دېلو ھهققىدىكى
تهھلىللهر مهزكۇر ئېلخهتنى ئهۋهتكۈچىنىڭ
ئۈچىنچى باشقارمىنىڭ كاتتىبېشى، گېنېرال ليۇ
شياۋبېي ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهكته. ئهمما،
مهزكۇر ئهرزنامىده، ئېلخهت ئهۋهتكۈچى ھهققىده
(UC-2) «ئهرز قىلىنمىغان 2 - شېرىك جىنايهتچى»
دېيىش بىلهن كۇپايىلىنىلگهن. بۇ دېلوغا
چېتىشلىق ئىككىنچى نومۇرلۇق شهخس، يهنى    
 c-17,  F-35  ۋه F-22   ئايروپىالنلىرىنىڭ  مهخپى-

يهتلىكلىرىنى ئوغرىلىغان ھهقىقىي خاككېرمۇ
پهقهتال « ئهرز قىلىنمىغان 1 - شېرىك جىنايهتچى»
(UC-1) دېيىلدى، بۇ ئهرز قىلىنمىغان 1 - شېرىك
جىنايهتچىنىڭ سېسىق نامى پۇر كهتكهن، خىتاي
ھۆكۈمىتىگه چېتىشلىق، پېڭ يىنهن ئىسىملىك
خاككېر ئىكهنلىكى مهلۇم. پېڭ يىنهن خىتاينىڭ
ئۈچىنچى باشقارما، دۆلهت بىخهتهرلىكى
مىنىستىرلىقى ۋه شاڭخهي جامائهت خهۋپسىزلىك
ئىدارىسى قاتارلىق جاسۇسلۇق ئاپپاراتلىرى بىلهن
ھهمكارلىقى بار «قهھۋهچىلهر» (Javaphile) دهپ
ئاتىلىدىغان جاسۇسلۇق ئورگىنىنىڭ باشلىقىدۇر.
FBI « ئهرز قىلىنمىغان 1 - شېرىك جىنايهتچى»نى
«خىتايدىكى بىر قانچه تهشكىالت ۋه ئهمهلىي
گهۋدىگه تهۋه» دهپ سۈپهتلىگهن بولۇپ، بۇ سۈپهت
پېڭ يىنهنگه ماس كېلىدۇ. (FBI نىڭ ھۆججىتىده)
«ئهرز قىلىنمىغان 2 - شېرىك جىنايهتچى» بولسا
«ئهرز قىلىنمىغان 1 - شېرىك جىنايهتچى»نىڭ

نازارهتچىسى دېيىلگهنىدى. 
   ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ 2008
– يىلى بهشىنچى ئايدىكى بىر مهخپىي
IP تېلېگراممىسىدا، «پېڭ يىنهن ئىشلهتكهن
ئادرېسى <ۋىزانتىيه لهڭگىرى> خاككېرلىق
ھهرىكىتىگه بىۋاسىته چېتىشلىق» دېيىلگهنىدى.
مهزكۇر تېلېگراممىدا شۇنداق دېيىلگهن: «2008 –
يىلى 3 – ئاينىڭ 17 – كۈنى، <قهھۋهچىلهر>نىڭ
باشلىقى پېڭ يىنهننىڭ ئېلخهت ئادرېسىغا
يولالنغان ئېلخهت، شۇنىڭدىن ئىلگىرى <ۋىزانتىيه
لهڭگىرى> خاككېرلىق ھهرىكىتىده ئىشلىتىلگهن
203.81.177.121 دېگهن IP ئادرېسىدىن
ئهۋهتىلگهن. نۇرغۇنلىغان سهزگۈر دوكالتالردا
خىتاينىڭ خاككېرلىق گۇرۇپپىسى <قهھۋهچىلهر>
بىلهن <ۋىزانتىيه لهڭگىرى> خاككېرلىق
ھهرىكىتىنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكلىرىگه
ئاساسهن، بۇ ئىككىسى ئارىسىدا روشهن باغلىنىش
بارلىقى ئېنىقالپ چىقىلدى. <ۋىزانتىيه لهڭگىرى>
خاككېرلىق ھهرىكىتىگه چېتىشلىق IP ئادرېسى
ئۆز نۆۋىتىده يهنه <قهھۋهچىلهر> گۇرۇپپىسىنىڭ
IP نىڭمۇ<javaphile.org> تور بېتى بولغان
ئادرېسى، شۇنداقال <قهھۋهچىلهر>گه چېتىشلىق
ئېالن يازمىلىرىنىڭ مهنبهسىدۇر. بۇنىڭدىن سىرت،
<قهھۋهچىلهر>   بىلهن   <ۋىزانتىيه  لهڭگىرى>نىڭ 
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بىر – بىرىگه باغلىنىشىدىكى يهنه بىر سهۋهب
شۇكى، بۇ ئىككىلىسى <قهھۋهچىلهر>نىڭ ئهزاسى
<eRACS> تهرىپىدىن ياساپ چىقىلغان <Ericool>
قوماندانلىق – كونترول قورالىنى ئىشلهتكهن.
ھالبۇكى، <Ericool> <قهھۋهچىلهر>نىڭ باشلىقى
پېڭ يىنهننىڭ نۇرغۇن لهقهملىرىدىن بىرىدۇر.
گهرچه بۇ ھهقته ئوچۇق دهلىل – پاكىتالر
بولمىسىمۇ، لېكىن ئهڭ يېقىنقى سهزگۈر دوكالتالردا
يهنىال پېڭ يىنهننىڭ <ۋىزانتىيه لهڭگىرى>گه
چېتىشلىق ئىكهنلىكى ھهققىده كۈچلۈك

ئاالمهتلهر ئوتتۇرىغا قويۇلدى».
  2012 – يىلى يازدا، ئامېرىكا بىخهتهرلىك
FBI ئىدارىسى توپلىغان زور مىقداردىكى ئېلخهتلهر
نىڭ ئاالھىده خادىمى، لوس ئانژېلېس باشقارمىسى
تور جىنايى ئىشالر بۆلۈمىنىڭ باشلىقى جاستىن
ۋاللېس (Justin Vallese) قا تاپشۇرۇلغان. «بىز
تۇنجى كۈنىدىن تارتىپال، (خىتاينىڭ خاككېرلىق
قىلمىشلىرى ھهققىدىكى) ئهھۋالنىڭ ئىنتايىن
ناچارلىقىنى بىلهتتۇق. بۇ ئېلخهتلهرنىڭ مهزمۇنى
كىشىنى ھاڭ – تاڭ قالدۇرىدۇ» دېگهنىدى ئۇ

«Wired» ژۇرنىلىغا.
  سۇ بىن ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
خاككېرلىق ئهترىتى بوئىڭ شىركىتىنىڭ ئورهنج
(Orange) ناھىيهسىدىكى مۇالزىمېتىرىغا
سوقۇنۇپ كىرگهن ۋه ئۇنىڭ C-17 ئايروپىالنىغا
ئاالقىدار مهخپىيهتلىكلىرىنى ئوغرىلىغاندىن
كېيىن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ جهھهتته تهدبىر
قوللىنىشىغا تۆت يىل ۋاقىت كهتتى. جاسۇسلۇققا
قارشى دېلوالرنى بىر تهرهپ قىلىشقا ھهقىقهتهن
ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدۇ. لېكىن، سۇ بىننىڭ دېلوسىغا
ئادهتتىكىدىنمۇ كۆپرهك ۋاقىت كېتىشىگه
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ
قاباھهتلىك چۈشى ـــ سىنوۋدېن، شۇنداقال ئۇنىڭ
دهسلهپته خوڭكوڭغا، ئاندىن موسكۋاغا
بېرىۋېلىشى سهۋهب بولغان. ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىكى ئىدارىسىدىن يۈز ئۆرۈگهن سىنوۋدېن
ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ بىر
مىليون پارچىدىن كۆپرهك ئهڭ مهخپىي
ھۆججهتلىرىنى ئوغرىلىغان ۋه بىر قانچىلىغان
لىبېرال   سولچى  تاراتقۇالر   ئارقىلىق  (ئامېرىكاغا 

نىسبهتهن) ۋهيران قىلغۇچ ھۆججهتلهرنى
ئاشكارىلىغانىدى. تهكشۈرگۈچىلهر «ئۇنىڭ
<قانۇنسىز ئېلېكترونلۇق نازارهت قىلىش
قىلمىشلىرىنى ئاياغالشتۇرۇش ئۈچۈن
مهخپىيهتلىكنى ئاشكارىلىدىم> دېگىنى يالغان،
ئۇنىڭ ئهسلى مهقسىتى ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىكى ئىدارىسىدىن ئۆچ ئېلىش» دېگهن.
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى
تۇرۇش تارمىقىنىڭ خادىملىرى سىنوۋدېن
ئاشكارىلىغان ھۆججهتلهرنىڭ ھهممىسىنى
ئهستايىدىل تهھلىل قىلىپ چىققان ۋه ئامېرىكا
دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسىنىڭ تهڭداشسىز،
مۇۋهپپهقىيهتلىك، جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش
پروگراممىسى «ئوقيا تۇتۇلۇشى»نىڭ
تهپسىالتلىرىنى ئىگىلىگهن. ئهمما، ئامېرىكا
دۆلهت بىخهتهرلىكى ئىدارىسى بىر قارارغا
كېلهلمىگهن ھهمده FBI نىڭ سۇ بىننى قولغا
ئېلىش بۇيرۇقىغا ئىمزا قويۇشنى كېچىكتۈرگهن
بولۇشى مۇمكىن. (ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى
ئىدارىسىدىكى) ئهمهلدارالر بهلكىم سۇ بىننى قولغا
ئالغان تهقدىرده، «ۋىزانتىيه دوزىخى» ۋه ئۇنىڭ
تارماق ھهرىكهتلىرىگه قارىتا «ئوقيا تۇتۇلۇشى»
پروگراممىسىنىڭ ئىشلىتىلگهنلىكىنىڭ
ئاشكارىلىنىپ قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن بولۇشى

مۇمكىن.
   FBI  2014 – يىلى 6 - ئاينىڭ 27 - كۈنى بۇ
دېلونى بايان قىلغان ئهللىك بهتلىك تهپسىلىي
جىنايى ئىشالر ئهرزىنى تهييارلىدى. ئۇالرنىڭ
ۋانكوۋېردىكى كانادا خان جهمهتى ساقچىلىرى
بىلهن ھهمكارلىشىشى نهتىجىسىده، سۇ بىن
ئهتىسى، يهنى ئۆزىنىڭ پىالنى بويىچه خىتايغا
كېتىشتىن بىر نهچچه كۈن بۇرۇن قولغا ئېلىندى.
ئىنچىكىلىك بىلهن ئورۇنالشتۇرۇلغان دىپلوماتىيه
ۋه ئىستىخبارات ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده، سۇ بىن ئامېرىكاغا ئۆتكۈزۈپ
بېرىلىشتىن ئىلگىرى كانادادا يىگىرمه ئاي تۇتۇپ
تۇرۇلدى. مهزكۇر پىالنغا كۆره، سۇ بىندىن
ئامېرىكىنىڭ دۆلهت مۇداپىئه تېخنىكىسىنى
ئوغرىالش، شۇنداقال بوئىڭ ۋه باشقا دۆلهت
مۇداپىئهسى  ھۆددىگهرلىك  شىركهتلىرىنىڭ  تورىغا 
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ھۇجۇم قىلىش جىنايهتلىرىنى ئېتىراپ قىلىشى
تهلهپ قىلىندى. مهزكۇر تهلهپ خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ مهركىزىي
ھهربىي كومىتېتى سۇ بىن خىتاينىڭ تور تېخنىكا
ئوغرىلىقىغا ئاالقىدار تېخىمۇ كۆپ
مهخپىيهتلىكنى ئاشكارىلىۋهتمىگهن تهقدىرده،
ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ھالىدىن خهۋهر
ئالىدىغانلىقى ھهققىده ۋهده بهرگهندىن كېيىن،
ئامېرىكا، كانادا ۋه خىتاينىڭ ئارىسىدىكى

سۆھبهت جهريانىدا ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
   مهزكۇر تهلهپ ھهققىدىكى تاالش – تارتىشالر
نهتىجىسىده، خىتاينىڭ سۇ بىننى خاككېرلىق
ھهرىكىتى جهريانىدىكى (ئاساسلىق پېرسوناژ
ئهمهس، بهلكى) «يۈگۈر – يېتىم ئىشالرنى قىلغۇچى
ئىدى» دېيىشىگه يول قويۇلدى. ئهمهلىيهتته، ئۇ
ھهرگىزمۇ «يۈگۈر – يېتىم ئىشالرنى قىلغۇچى»
ئهمهس ئىدى. ئامېرىكادىكى جاسۇسلۇققا قارشى
تارماقالرنىڭ ئهمهلدارلىرى سۇ بىننى «ھازىرغىچه
بايقالغان ئهڭ مۇھىم خىتاي تور جاسۇسلىرىدىن
C- بىرى» دېيىشتى. خىتاي ھۆكۈمىتى سۇ بىننىڭ
17 ئايروپىالنىنىڭ مهخپىيهتلىكلىرىنى ئوغرىالش
F-35 ۋه F-22 جهھهتته ئوينىغان رولى، شۇنداقال
ئايروپىالنلىرىنىڭ مهخپىيهتلىكلىرىنى ئوغرىالش
ئۈچۈن «ئالدىنقى سهپ»ته كۆرسهتكهن خىزمهتلىرى
ئۈچۈن، ئۇنى چوڭ بىر مۇكاپات بىلهن

مۇكاپاتلىغانىدى.
   خىتاينىڭ كانادانى مهركهز قىلغان، تور ئارقىلىق
دۆلهت مۇداپىئه تېخنىكىلىرىنى ئوغرىالش
ھهرىكىتى ئۈچۈن سۇ بىننىڭ قانچىلىك مۇھىم
ئىكهنلىكى، ئۇ قولغا ئېلىنىپ بىر ئايدىن كېيىن
ئازدۇر - كۆپتۇر بىلىنىشكه باشلىدى. خىتاينىڭ
دهندوڭ شهھىرىدىكى ساقچىالر خىتايدا ياشاۋاتقان،
كېۋىن گاررات (Kevin Garratt) ۋه جۇلىيا گاررات
(Julia Garratt) ئهر – ئايالنى «خىتاينىڭ دۆلهت
مۇداپىئه تېخنىكىلىرىنى ئوغرىالشقا ئۇرۇنغان»
دېگهن جىنايهت بىلهن قولغا ئالدى. بۇ ئىككىيلهن
دهندوڭ شهھىرىده رېستوران ئاچقان، خىرىستىيان
مىسسىيونېر (دىن تارقاتقۇچى)الر ئىدى. بېيجىڭ بۇ
ئىككهيلهنى گۆرۈگه ئېلىش ئارقىلىق، كانادانىڭ
سۇ بىننى ئامېرىكاغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشىنىڭ

ئالدىنى ئېلىپ، ئۇنى خىتايغا ئهكهتمهكچى ئىدى. 

   خىتاي سۇ بىننىڭ خىتاينىڭ كهڭ كۆلهملىك تور
جاسۇسلۇقى ھهرىكهتلىرىگه دائىر
مهخپىيهتلىكلهرنى ئاشكارىلىۋېتىشىدىن
ئهنسىرهيتتى. ھالبۇكى، خىتاينىڭ بۇ خىل
ھهرىكهتلىرى ئامېرىكانىڭ كۈرهشچى
ئايروپىالنلىرىغا دائىرى مهخپىيهتلىكلىرىنىال
ئهمهس، بهلكى ئادهمسىز ئۇچقۇ ۋه NASA نىڭ ئالهم
بوشلۇقى تېخنىكىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۆلهت
مۇداپىئهسى تېخنىكىلىرىنى قولغا چۈشۈرۈشنى

نىشان قىلغانىدى.
  كېۋىن گاررات تاكى 2016 – يىلى 9 – ئايغىچه
خىتاي تۈرمىسىده ئىككى يىلدىن كۆپرهك
ياتقاندىن كېيىن، سۇ بىن مۇددىتىنى نىسبهتهن
قىسقا دېيىشكه بولىدىغان تۆت يىللىق قاماق
جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ تۆت ھهپتىدىن كېيىن،

ئاندىن تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلدى. 
  خىتاينىڭ سۇ بىنغا ئاالقىدار ئىستىخبارات
ۋهقهسىدىكىدهك، كانادا پۇقرالىرىنى گۆرۈگه
ئېلىۋېلىش قىلمىشى 2018 – يىلى يهنه بىر قېتىم
تهكرارالندى. بۇ قېتىم ئامېرىكا ھۆكۈمىتى كانادا
دائىرىلىرىدىن بىر ئايال خىتاي تىجارهتچىنى، يهنى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى بىلهن زىچ ئاالقىسى بار،
خهلقئارالىق تېلېگراف ئاالقىسى ماگناتى − خۇاۋېي
شىركىتىنىڭ باش مالىيه ئهمهلدارى (CFO) (مېڭ

ۋهنجوۋ)نى قولغا ئېلىشنى تهلهپ قىلغانىدى.
   خۇددى سۇ بىن 2014 – يىلى قولغا ئېلىنغاندهك،
خۇاۋېي شىركىتىنىڭ باش مالىيه ئهمهلدارى مېڭ
ۋهنجوۋمۇ ۋانكوۋېردا «ئامېرىكانىڭ ئىراندىكى
تېرورچى ھاكىمىيهتكه مهھسۇالت سېتىشنى
چهكلهيدىغان ئېمبارگوسىغا خىالپلىق قىلغان»
دېگهن گۇمان بىلهن قولغا ئېلىندى. ئارىدىن ئۇزاق
ئۆتمهي، خىتاي دائىرىلىرى جهمئىي 13 نهپهر كانادا
پۇقراسىنى تۇتقۇن قىلىپ، گۆرۈگه ئالدى. خۇاۋېي
شىركىتى ۋه مېڭ ۋهنجوۋ «ئىران بىلهن قانۇنسىز
پۇل - مۇئامىله ئاالقىسى قىلغان ۋه ئامېرىكا
تېلېگراف شىركىتى T - Mobile دىن پاتنېتلىق
تېلېگراف تېخنىكىسىنى، يهنى  Tappyدهپ
ئاتىلىدىغان ماشىنا ئادهم سىناق قىلىش

ئۈسكۈنىسىنى ئوغرىلىغان» دهپ ئهيىبلهنگهن.
  توققۇزىنچى بابتىمۇ كۆرسىتىلگىنىدهك، بۇ
قىلمىش خىتاينىڭ غهربكه قارىتىلغان  سىستېمى-
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سىستېمىلىق، پىالنلىق ئىقتىسادىي ئۇرۇش
پروگراممىسىنى نامايهن قىلدى. خىتاينىڭ تور
جاسۇسلۇقى بېيجىڭنىڭ كهڭ كۆلهملىك
ئىستىخبارات توپالش ھهرىكهتلىرىنىڭ ئهڭ

گهۋدىلىك ئاالھىدىلىكىدۇر.
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   يىگىرمه يىل ئاۋۋال، خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه ھاكىمىيهت بېشىدىكى خىتاي كومپارتىيهسى بىر مىلياردتىن
كۆپرهك پۇقرانى تىزگىنلهپ ئۆز ھاكىمىيىتىنى ساقالش ئۈچۈن، ھۆكۈمهت ئورگانلىرىنىڭ يېتهكچىلىكىدىكى
سىياسىي ساقچى ۋه بىخهتهرلىك ئاپپاراتلىرىدىن پايدىالنغانىدى. ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قورقۇنچلۇق
KGB سىنى ئۆرنهك قىلغان بىخهتهرلىك رېجىمى ئىدى. بۈگۈن بولسا، خىتاي رهھبهرلىرى يۈز تونۇش، سۈنئىي
ئهقىل، چوڭ بېرىگ (Big data) توپالش ۋه شهخسنى تىزگىنلهيدىغان، بىر مهھهل سوۋېت رهھبهرلىرى
تهرىپىدىن «يېڭى سوۋېت پۇقراسى بهرپا قىلىش» دهپ ئاتالغان قىلمىشنى ئۈلگه قىلغان ئىجتىمائىي ئىشهنچ
سىستېمىسى قاتارلىق تېخىمۇ زامانىۋىالشقان يۇقىرى تېخنىكىلىق ھاكىممۇتلهق سىستېمىنى ۋۇجۇدقا
چىقارماقتا. بۇ زور كۆلهملىك ساقچى ۋه ئىستىخبارات سىستېمىسى جورجى ئورۋېل (George Orwell)نىڭ

«1984» ناملىق رومانىدىكى زۇلمهتلىك ھاكىممۇتلهق تۈزۈلمىنىڭ رېئال نۇسخىسىدۇر. 
   2018 – يىلىغا كهلگهنده، خىتاي مهملىكهت مىقياسىدىكى تهخمىنهن 200 مىليون دانه كۆزىتىش
كامېراسىگه تايانغان يېڭى تېخنىكىلىق تىزگىنلهش سىستېمىسىنى روياپقا چىقاردى. بۇ كامېراالر
سىتولبىغا، كوچا چىراغلىرىغا، تورۇسالرغا، قاتناش چىراغلىرىغا، جۈملىدىن ھهممىال يهرگه ئورنىتىلغانىدى.
2020 – يىلىغا كهلگهنده، خىتاي ھاكىمىيىتى يۇقىرى سۈرئهتلىك 5G تېلېگراف تېخنىكىسىغا باغالنغان،
شۇنداقال سۈنئىي ئهقىل، چوڭ بېرىگ ۋه ماشىنىنىڭ ئۆگىنىشى (بۇ سۈنئىي ئهقىل تېخنىكىسىنىڭ بىر
تۈرىدۇر، ت) قاتارلىق تېخنىكىالرغا تايانغان كۆزىتىش كامېرالىرىنىڭ سانىنى 626 مىليونغا كۆپهيتمهكچى

بولدى.
   ئۇالرنىڭ نىشانى 2020 – يىلىغا بارغاندا دۆلهت مىقياسىدا، ھهممه يهرنى قاپلىغان، پۈتۈنلهي تورالشقان،
توختىماي ئىشلهيدىغان ۋه تامامهن كونترول قىلغىلى بولىدىغان ۋىدىيولۇق نازارهت تورىنى بهرپا قىلىش

ئىدى.
   ئاندىن خىتاينىڭ قاباھهتلىك ھاكىممۇتلهق كونترول سىستېمىسى ئۇالرنىڭ دۇنياغا خوجا بولۇش

پىالنىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده پۈتۈن دۇنياغا ئېكسپورت قىلىنىدۇ ۋه يېيىلىدۇ.
   خىتايدىكى بۇ كامېراالر ساالھىيهت بېكىتىش ۋه كونترول قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه ئۈسكۈنىلهرنىڭ
سايىسىده، ئاللىقاچان يۈز تونۇش ئىقتىدارىنى ھازىرالپ بولدى. ساقچىالرغا كىشىلهرنىڭ چىرايىنى
سىكانىرلىيااليدىغان ۋه ئۇالرنى يۈز ئۇچۇرلىرى ھهققىدىكى  چوڭ سانلىق  مهلۇمات ئامبىرىغا تايىنىپ تۇرۇپ 
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«2017 - يىلى، شاڭخهيدىكى تور ساقچىلىرىنىڭ سانى بهش يۈزگه يهتمهيتتى، ئهمما بىر
يىلغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىده، بۇ سان بهش مىڭغا كۆپهيدى. بۇ ساقچىالرنىڭ ۋهزىپىسى

تور ئۇچۇرلىرىنى تىزگىنلهش ۋه تور <جىنايهتلىرى>نى تهكشۈرۈش ئىدى».
ــــ 2018 – يىلى چهتئهلگه قېچىپ كهتكهن شاڭخهي پۇل مۇئامىله ساھهسىدىكى بىر

دىرېكتور.

يهتتىنچى باب

يۇقىرى تېخنىكىلىق ھاكىممۇتلهقلىق



تهكشۈرهلهيدىغان ئاالھىده كۆزهينهك سهپلهندى.
بىخهتهرلىك ساقچىلىرى يهنه كىشىلهرنى مېڭىش
شهكلىگه ئاساسهن پهرقلهندۈرهلهيدىغان كۆزىتىش
تېخنىكىسىدىنمۇ پايدىلىنىدۇ. بۇ سىستېما
خىتاينى كهلگۈسىده (كوچىالردا، بازارالردا
كېتىۋاتقان) نهچچه ئون مىليونلىغان خىتاي
پۇقرالىرىنىڭ ساالھىيىتىنى (تېز سۈرئهتته)

ئېنىقالش ئىقتىدارىغا ئىگه قىلىدۇ.
  خىتايدىكى بارلىق تېلېگراف شىركهتلىرى
خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدا بولغاچقا،
خىتايدىكى ھهرقانداق تېلېفون ھهرۋاقىت نازارهت

قىلىنىش خهۋپى ئاستىدا.
  قورقۇنچلۇق «ئىجتىمائىي ئىشهنچ سىستېمى-
سى» خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ گېپىنى ئاڭلىغىلى
ئۇنىمىغانالرنى نازارهت قىلىشتا ئىشلىتىلىدىغان
ئهڭ ئاخىرقى ئۇسۇلدۇر. بۇ خىتاي كومپارتىيهسىنى
تېخىمۇ كۈچلۈك ھاكىممۇتلهقلىق تىزگىنلهش
ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. مهزكۇر «ئىشهنچ
سىستېمىسى» بهزى جازا – مۇكاپاتالرغا تايىنىپ،
بارلىق خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئىش – ھهرىكهتلىرىنى
كوممۇنىستىك قېلىپقا ئۇيغۇنالشتۇرۇشنى
مهقسهت قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 2014 –
يىلىدىكى بىر ھۆججىتىده خۇالسىلهنگىنىدهك،
مهزكۇر پروگرامما «ئىشهنچىلىكلهرنىڭ جاھان
كېزىشىگه يول قويۇپ، ئىشهنچىسىزلهرنىڭ بىر

قهدهم ئېلىشىنىمۇ قىيىنالشتۇرىدۇ».
   تۆۋىنى باج تاپشۇرماسلىقتىن تارتىپ، يۇقىرىسى
خىتاي كومپارتىيهسىنى ۋه ئۇنىڭ رهھبهرلىرىنى
تهنقىدلهشكىچه، (خىتايدىكى) ئىجتىمائىي
جىنايهتلهرنىڭ تۈرى خىلمۇخىل. پويىزدا تاماكا
چېكىش ياكى ئهرمهك ھايۋانالرنى سىرتقا
ئهچىققاندا بوينىغا تاسما باغلىماسلىقتهك
ئۇششاق – چۈششهك ئىشالر يېنىك جىنايهتلهر
قاتارىدا بىر تهرهپ قىلىنىدۇ. بۇ جهھهتتىكى
كونترول قىلىش ئىشلىرى خىتاينىڭ دۆلهتلىك
جامائهت ئىشهنچ ئۇچۇرى مهركىزى تهرىپىدىن
نازارهت قىلىنىدۇ، شۇنداقال 2018 – يىلىدىكى
سىتاتىستىكىغا كۆره، جهمئىي 23 مىليون ئادهم
مهزكۇر سىستېمدا «ئىشهنچسىز» دهپ بېكىتىلىپ،
پويىز ياكى ئايروپىالن  ئارقىلىق  ساياھهت قىلىشى

چهكلهنگهن. مهزكۇر مهركهزنىڭ باياناتىغا كۆره، 17
مىليون 500 مىڭ خىتاي پۇقراسى ئۆزىنىڭ ناچار
ئىجتىمائىي ئىشهنچ نهتىجىسى سهۋهبلىك
ئايروپىالن بېلىتى سېتىۋااللمايدىكهن، بۇنىڭدىن
باشقا بهش مىليون 500 مىڭ خىتاي پۇقراسىمۇ
ئهينى سهۋهب تۈپهيلى پويىز بېلىتى

سېتىۋااللمايدىكهن.
   مهزكۇر دوكالتتا بۇ پروگراممىدا «ئىشهنچىسىز
دهپ قارالغۇچى ھهممىال يهرده چهكلىمىگه
ئۇچرايدۇ» دهپ خۇالسىلهنگهن. خىتاي
كومپارتىيهسىگه ئاالقىدار «ئىشهنچسىزلىك»
كىشىلهرنىڭ ھاياتىنى ئۆزگهرتىدۇ ۋه ئهسلىدىنال
چهكلىك ئهركىنلىكنى تېخىمۇ قاتتىق چهكلىمىگه
ئۇچرىتىدۇ. مهسىلهن، ئىجتىمائىي ئىشهنچ
كونترولى «ئىشهنچىسىز»لهرنىڭ سۇغۇرتا، مۇقىم
مۈلۈك سېتىۋېلىشىنى ياكى پۇل - مۇئامىله
ئىشلىرىغا مهبلهغ سېلىشىنى چهكلهيدۇ. ئهگهر
بىر شىركهتنىڭ بۇ جهھهتتىكى نومۇرى «تۆۋهن»
بولسا، بۇ شىركهتنىڭ مهلۇم بىر تۈرگه خېرىدار
بولۇشى ياكى شىركهت زايومى تارقىتىشى
چهكلىنىدۇ. نۆۋهتته خىتاي بىخهتهرلىك
ئورگانلىرىنىڭ مهزكۇر پروگراممىغا سۈنئىي ئهقىل
ۋه چوڭ بېرىگ ئىقتىدارلىرىنى قوشۇشىدىن
قارىغاندا، ئالدىمىزدىكى يىلالردا ئىجتىمائىي
ئىشهنچ سىستېمىسىنىڭ پۇقراالر ئۈستىدىكى

بېسىمى تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ.
  ئامېرىكانىڭ مۇئاۋىن پرىزدېنتى مايك پهنس
(Mike Pence) ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ
تېخنىكىلىق كونترولى ھهققىدىكى ئهندىشىسىنى
تىلغا ئېلىپ، ئامېرىكانىڭ تېخنىكىلىق ياردىمى
ئاستىدا، بارغانسېرى زورىيىۋاتقان ۋه يولسىزلىشىپ
كېتىۋاتقان مىسلىسىز «نازارهت دۆلىتى» توغرىسىدا
توختالدى. خىتاينىڭ ئىنتېرنېتنى نازارهت قىلىشقا
ئىشلىتىلىدىغان «تور سهددىچىنى» خىتاي
خهلقىنىڭ ئهركىن، ئوچۇق ۋه تهكشۈرۈلمىگهن خهۋهر
ۋه ئۇچۇرالرغا ئېرىشىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا

بارغانسېرى ۋايىغا يهتمهكته.
  «خىتاي رهھبهرلىرى 2020 – يىلىغا بارغاندا،
كىشىلىك ھاياتنىڭ ھهممه تهرهپلىرىنى كونترول
قىلىدىغان <ئىجتىمائىي  ئىشهنچ  نهتىجىسى> دهپ 
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ئاتىلىدىغان ئورۋېلچه سىستېمىنى يولغا
قويماقچى» دېدى پهنس.

   ئىالھسىزلىق تهرغىباتچىلىرىدىن بولغان خىتاي
كومپارتىيهسى دىنىي ئهركىنلىككىمۇ قاتتىق
چهكلىمه قويماقتا. مۇسۇلمانالر، خىرىستىيانالر ۋه
بۇددىستالر ئهڭ ئهقهللىي ئىبادهت ھوقۇقلىرىدىن

مهھرۇم قىلىنماقتا.
   كانادا بىخهتهرلىك ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ
بىر دوكالتىدا دېيىلگىنىدهك، خىتاي
كومپارتىيهسى ھازىر زامانىۋى تېخنىكىالردىن
پايدىلىنىپ، ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهش
ۋه زورايتىش جهريانىنى ئاپتوماتىكالشتۇرۇۋاتىدۇ.
2017 – يىلى ئېالن قىلىنغان، چوڭ بېرىگ
جهھهتتىكى ئىلگىرىلهشلهرنى خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكىگه
كاپالهتلىك قىلىشىنىڭ ئالدىنقى باسقۇچى بولغان
«جهمئىيهتنى ئىداره قىلىش»قا ئىشلىتىشنى
مهقسهت قىلغان، «چوڭ بېرىگ تهرهققىياتىنى
ئىلگىرى سۈرۈش ھهرىكهت پىالنى»دا بۇ نىشان
ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. مهزكۇر سىستېما
«تېخنىكىغا تايىنىپ، شهخسلهرنى ئۆزلىرىنى
باشقۇرۇشقا ئىشتىراك قىلىشقا مهجبۇراليدۇ ۋه

كۆندۈرىدۇ».
   خىتاي رهھبهرلىرى مۇقىمسىزلىقتىن ئۆلگۈدهك
قورقىشىدۇ. خىتايدا يۈز بهرگهن، ئهمما خهۋهر
قىلىنمىغان نۇرغۇن كىچىك كۆلهملىك قارشىلىق
كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى خىتاي رهھبهرلىرىنى
تهشۋىشلهندۈرىدۇ، چۈنكى بۇ خىل قارشىلىق
ھهرىكهتلىرى ئېمپىرىيه دهۋرىدىن باشالپال
ھاكىمىيهتنىڭ قولدىن كېتىۋاتقانلىقىنىڭ
ئاالمىتى دهپ قارىالتتى. ئهنه شۇ ۋهجىدىن،
«ئېمپىراتور»نىڭ تهختىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن،
زور مىقداردىكى ساقچى، ھهربىي ۋه تېخنىكىالر

پۇقراالرنى كونترول قىلىشقا ئىشلىتىلمهكته.
   كانادا بىخهتهرلىك ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ
دوكالتىغا كۆره، مهزكۇر «ئىجتىمائىي ئىشهنچ
سىستېمىسى»نىڭ فۇنكىسىيهسى خىتايالرنىڭ
تهبىرىدىكى «شهخسىي مهسئۇلىيهت»نى
ئاپتوماتىكالشتۇرۇپ، ھهربىر پۇقرانى مۇقىملىقنى
ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكىنى ساقالشقا ياكى خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ تولۇپ – تاشقان غهزىپىگه  دۇچار

دۇچار بولۇشقا مهجبۇرالشتۇر.
   مهزكۇر دوكالتتا شۇنداق دېيىلگهن: «سىياسىي
بېسىم يېڭى نهرسه ئهمهس؛ مهسىلهن، <شىركهتلهر
خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ياكى زېمىن
پۈتۈنلۈكىگه ھۆرمهت قىلمىدى> دهپ
ئهيىبلهنگهندىن كېيىن، تهيۋهن ياكى تىبهتنىڭ
مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنى ئهيىبلهشكه
ئوخشاش ئىشالرنى قىلىشقا مهجبۇرلىنىدۇ.
شۇنداقال، ئىجتىمائىي ئىشهنچ سىستېمىسى يهنه
ھۆكۈمهتنىڭ قارار چىقىرىش ئىقتىدارىنى
كۈچهيتىدۇ. بۇ سىستېما يهنه ھۆكۈمهتنى
چهتئهللهرده ياشاۋاتقان ۋه ساياھهت قىلىۋاتقان
پۇقرالىرىغا بولغان كونتروللۇقنى كۈچهيتىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ» (1).
   خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى
كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن قىلىشىنى خىتايدىكى يۇقىرى
تېخنىكىلىق باستۇرۇشنىڭ ئهڭ گهۋدىلىك
مىساللىرىدىن بىرى دېيىشكه بولىدۇ. ئامېرىكا
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ ھىندى – تىنچ
ئوكيان ئىشلىرىغا مهسئۇل مۇئاۋىن مىنىستىرى
راندال شىرىۋېر (Randall Schriver) 2019 – يىلى
5 – ئايدا «خىتاي كومپارتىيهسى بىخهتهرلىك
كۈچلىرىنى ئىشلىتىپ، خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنى
يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالۋاتىدۇ» دېدى.
شىرىۋېر ئۈچ مىليون ئهتراپىدىكى ئۇيغۇرنىڭ
تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىغا سوالنغانلىقىنى
ئاشكارىلىدى ۋه (ھىتلېرنىڭ ناتسىست
گېرمانىيهسى دهۋرىنى ئهسلىتىدىغان) «الگېر»
دېگهن سۆزىدىن يېنىشنى رهت قىلدى. «مهنچه، ئۇ
يهرده يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ
نىشانى ۋه ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ (بۇ ھهقتىكى) ئاشكارا
باياناتلىرى (الگېر دېگهن) بۇ ئىسىمنى تولۇق

قۇۋۋهتلهيدۇ» دېگهنىدى ئۇ.
   مهزكۇر دوكالتتا شۇنداق دېيىلگهن: «سىياسىي
بېسىم يېڭى نهرسه ئهمهس؛ مهسىلهن، <شىركهتلهر
خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ياكى زېمىن
پۈتۈنلۈكىگه ھۆرمهت قىلمىدى> دهپ
ئهيىبلهنگهندىن كېيىن، تهيۋهن ياكى تىبهتنىڭ
مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنى ئهيىبلهشكه
ئوخشاش ئىشالرنى قىلىشقا مهجبۇرلىنىدۇ.
شۇنداقال، ئىجتىمائىي  ئىشهنچ  سىستېمىسى  يهنه 
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ھۆكۈمهتنىڭ قارار چىقىرىش ئىقتىدارىنى
كۈچهيتىدۇ. بۇ سىستېما يهنه ھۆكۈمهتنى
چهتئهللهرده ياشاۋاتقان ۋه ساياھهت قىلىۋاتقان
پۇقرالىرىغا بولغان كونتروللۇقنى كۈچهيتىش

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ» (1).
   خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى
كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن قىلىشىنى خىتايدىكى يۇقىرى
تېخنىكىلىق باستۇرۇشنىڭ ئهڭ گهۋدىلىك
مىساللىرىدىن بىرى دېيىشكه بولىدۇ. ئامېرىكا
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ ھىندى – تىنچ
ئوكيان ئىشلىرىغا مهسئۇل مۇئاۋىن مىنىستىرى
راندال شىرىۋېر (Randall Schriver) 2019 – يىلى 5
– ئايدا «خىتاي كومپارتىيهسى بىخهتهرلىك
كۈچلىرىنى ئىشلىتىپ، خىتايدىكى مۇسۇلمانالرنى
يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالۋاتىدۇ» دېدى. شىرىۋېر
ئۈچ مىليون ئهتراپىدىكى ئۇيغۇرنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش
الگېرلىرىغا سوالنغانلىقىنى ئاشكارىلىدى ۋه
(ھىتلېرنىڭ ناتسىست گېرمانىيهسى دهۋرىنى
ئهسلىتىدىغان) «الگېر» دېگهن سۆزىدىن يېنىشنى
رهت قىلدى. «مهنچه، ئۇ يهرده يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر،
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نىشانى ۋه ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ
(بۇ ھهقتىكى) ئاشكارا باياناتلىرى (الگېر دېگهن) بۇ

ئىسىمنى تولۇق قۇۋۋهتلهيدۇ» دېگهنىدى ئۇ.
   ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ۋه خىتاي
تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان شهرقىي تۈركىستاننى
ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى ئوياليدىغان مۇسۇلمان خهلق.
ئۇالر بۇ جهھهتته بېسىۋېلىنغان ئۆز
مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈشنى ئوياليدىغان

تىبهتلهرگه ئوخشايدۇ.
    خىتاي «تېرورلۇققا قارشى تۇرۇش تهدبىرى» دېگهن
يالغان نامدا، بىر مىليوندىن كۆپرهك ئۇيغۇرنى
تۈرمىگه سوالپ، ئىنتايىن ۋهھشىي باستۇرۇش
ھهرىكىتىنى باشلىدى. خىتاي ھاكىمىيىتى بۇ
باستۇرۇشنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، 2016 – يىلى
شهرقىي تۈركىستاندا سىلىقالشتۇرۇلۇپ
«ئومۇمىيۈزلۈك ساالمهتلىك تهكشۈرۈش» دهپ
ئاتالغان پىالننى باشلىدى. 2018 – يىلى 1 – ئايغا
كهلگهنده، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه باشقا
مىللهتتىن جهمئىي 53 مىليون 800 مىڭ كىشى بۇ
ئاتالمىش «ھهقسىز ساالمهتلىك تهكشۈرۈش»كه
قاتناشتۇرۇلدى.  بۇ   تهكشۈرۈش  قان   ئهۋرىشكىسى 

ئېلىش، يۈزنى ۋىدىيولۇق سىكانىرالش، ئاۋاز تونۇش
ئۈچۈن ئاۋاز ئهۋرىشكىسى ئېلىش ۋه بارماق ئىزى
ئېلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ
(ئاتالمىش) ساالمهتلىك تهكشۈرۈشته يۈرهك، بۆرهك
قاتارلىق ئهزاالر تهكشۈرۈلمهيدۇ، بۇ ئۇنىڭ
ئهمهلىيهتته كهڭ كۆلهملىك بىيولوگىيهلىك نازارهت
قىلىش پروگراممىسى ئىكهنلىكىنىڭ ئهڭ ئوچۇق
پاكىتىدۇر. خىتاي جامائهت خهۋپسىزلىك
DNA مىنىستىرلىقىدا ئىشلهيدىغان تهتقىقاتچىالر
ئهۋرىشكىسىنى توپلىغان ۋه ئامېرىكانىڭ
ماساچۇسېتس شىتاتىدىكى، DNA نى تهھلىل
قىلىدىغان ئۈسكۈنىلهرنى ئىشلهپچىقىرىدىغان
Thermo) «سېرمو فىشېر پهن – تېخنىكىسى»
Fisher Scientific) دېگهن شىركهت بىلهن
ھهمكارالشقانىدى. بۇ خىل ھهمكارلىق «نيۇيورك
ۋاقىت گېزىتى» تهرىپىدىن ئاشكارىلىۋېتىلگهندىن
كېيىن، «سېرمو فىشېر» شىركىتى خىتاي ساقچى
دائىرىلىرى ئۈچۈن مۇالزىمهت قىلىشنى

توختاتقانىدى.
  بۇنىڭدىن باشقا نازارهت قىلىش تهدبىرلىرى،
ئۇيغۇرالرنىڭ يانفونىغا ئىسالمىي ھالقىلىق سۆزلهرنى
ۋه سۈرهتلهرنى بايقاشقا ئىشلىتىلىدىغان نازارهت
قىلىش يۇمشاق دېتالىنى مهجبۇرىي قاچىلىتىشنى

ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
   2000 – يىلى 3 – ئايدا، پرىزدېنت بىل كىلىنتون
ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا
بولۇشىغا ياردهم قىلىشىنىڭ ئهھمىيىتىنى كۆپتۈرۈپ
ماختاپ، مهزكۇر تهشكىالتقا ئهزا بولغان بىر
كوممۇنستىك دۆلهت مىسلى كۆرۈلمىگهن
دېموكراتىكلىشىش ۋه ئىقتىسادىي ئهركىنلىكنى
ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ، دېگهنىدى. كىلىنتون خىتاينىڭ
دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولۇشىنىڭ 2005 -
يىلىغىچه ئۇچۇر تېخنىكىسى مهھسۇالتلىرىدىن
ئېلىنىدىغان تاموژنا بېجىنىڭ ئهمهلدىن
قالدۇرۇلۇشىغا، ئاالقه قوراللىرىنىڭ تېخىمۇ ئهرزان،
سۈپهتلىك ۋه كهڭ قوللىنىلىدىغان بولۇشىغا تۈرتكه
بولىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. «ئىنتېرنېتنىڭ
ئامېرىكانى قانچىلىك ئۆزگهرتىۋهتكهنلىكى
ھهممىمىزگه مهلۇم. شۇنداقال، بىز ئاللىقاچان
ئېچىۋېتىلگهن جهمئىيهتكه ئايالندۇق. ئۇنىڭ
خىتاينىمۇ قانداق  ئۆزگهرتىۋېتىدىغانلىقىنى  تهسهۋ-
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تهسهۋۋۇر قىلىپ باقايلى. شۇ تاپتا خىتاينىڭ
ئىنتېرنېتنى باستۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى
شهكسىز. مهن ئۇالرغا ئۇتۇق تىلهيمهن! بۇ خۇددى
مېۋه ئۇيۇتمىسىنى تامغا مىخاليمهن دېگهندهكال بىر

ئىش» دېگهنىدى ئۇ (2).
  كىلىنتوننىڭ «ئىنتېرنېت تېخىمۇ مۇاليىم ۋه
ئېچىۋېتىلگهن خىتاينى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ» دېگهن
مۆلچهرى تۈپتىن خاتا بولۇپال قالماستىن،
ئىنتېرنېت خىتايدىكى ھاكىممۇتلهق كونترولنىڭ
كۈچىيىشىگه ۋه ئۇالرنىڭ تور جاسۇسلۇقى
ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ تېخنىكىلىرىنى زور
مىقداردا ئوغرىلىشىغا سهۋهب بولدى. مېنىڭ 1999
– يىلى نهشر قىلىنغان «خائىنلىق» دېگهن
كىتابىمدا ئاشكارىالنغىنىدهك، كىلىنتون
ھۆكۈمىتى ئامېرىكانىڭ خىتاي بىلهن بولغان
مۇناسىۋىتىدىكى ئهڭ ئېغىر ۋه ئاپهت خاراكتېرلىك

خاتالىقالرغا سهۋهب بولدى.
   مهسىلهن، كىلىنتوننىڭ پرىزدېنتلىق مهزگىلىده،
خىتاي بىلهن بولغان ئالهم بوشلۇقى ساھهسىدىكى
چهكلىمىسىز ھهمكارلىق خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىستراتېگىيهلىك باشقۇرۇلىدىغان
بومبا تېخنىكىسىغا ئىگه بولۇشى بىلهن
نهتىجىلهندى. مهزكۇر تېخنىكا ھازىر خىتاينىڭ
ئامېرىكا شهھهرلىرىنى ۋه ئامېرىكانىڭ
ئاسىيادىكى ھهربىي بازىلىرىنى نىشانغا ئالغان زور
مىقداردىكى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىغا
ئىشلىتىلدى. بۇ ھهمكارلىققا چېتىشلىق خىيۇس
Hughes Electronics) ئېلېكترون شىركىتى
Corporation) ۋه لورال ئالهم بوشلۇقى ۋه ئاالقه
Loral Space and) چهكلىك شىركىتى
Communications Ltd) خىتاينىڭ
باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنىڭ قويۇپ
بېرىلىشچانلىقىنى (يهنى باشقۇرۇلىدىغان
بومبىالرنىڭ قويۇپ بېرىش سۇپىسىدىال پارتالپ
كهتمهسلىكىنى، ت) ياخشىلىغان باشقۇرۇلىدىغان
بومبا تېخنىكىلىرىنى قانۇنسىز  ئۆتكۈزۈپ
بهرگهنلىكى ئۈچۈن پهقهت ئايرىم – ئايرىم ھالدا 32
مىليون ۋه 13 مىليون دولالر جهرىمانه تۆلهپ

قۇتۇلدى.
  موتوروال شىركىتىمۇ كىلىنتون ھۆكۈمىتىنىڭ
تهستىقى ئاستىدا،  خىتاينى   بىر   باشقۇرۇلىدىغان 

بومبا ئارقىلىق بىر قانچىلىغان ئوقبېشىنى قويۇپ
بېرىشته ئىشلىتىلىدىغان تېخنىكا بىلهن
تهمىنلىگهن، نهتىجىده 2017 – يىلىغا كهلگهنده
خىتاينىڭ قورال – ياراغ ئامبىرىغا كۆپ ئوقبېشى
ئورۇنالشتۇرۇلدى. ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ شۇ
ۋاقىتتىكى بىر پارچه مهخپىي ئىستىخبارات
مۆلچهرىده موتوروال سۈنئىي ھهمراھ قويۇپ
بهرگۈچىنىڭ (خىتاي تهرىپىدىن، باشقۇرۇلىدىغان
بومبىالرغا سهپلىنىدىغان) كۆپ نىشاننى
نىشانلىيااليدىغان كۆپ ئوقبېشىلىق قويۇپ
بهرگۈچكه ئايالندۇرۇلۇش مۇمكىنلىكى تىلغا
ئېلىنغانىدى. خىتاينىڭ بارلىق ئهڭ يېڭى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىغا كۆپ ئوقبېشى

سهپلهنگهن.
   «خىتاينىڭ ئىنتېرنېت بىلهن قاپلىنىشى ئۇنى
ئهركىن، دېموكراتىك دۆلهتكه ئايالندۇرىدۇ» دېگهن
مۆلچهر تهلتۆكۈس خاتا چىقتى. ھازىر خىتاي
ئامېرىكادىن ئېلىنغان تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ
ئىنتېرنېتقا چهكلىمه قويۇۋاتىدۇ. شۇنداقال، خىتاي
يهنه «ئىنتېرنېت ئىگىلىك ھوقۇقى» دېگهن نامدا
ئىنتېرنېتقا بولغان كونتروللۇقىنى تېخىمۇ
كۈچهيتىشنىڭ كويىدا. خىتاي بۇ ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ ھاكىمىيهت باشقۇرۇش ۋه تىزگىنلهش
تۈزۈلمىسىنى، شۇنداقال ۋهھشىي ساقچى دۆلىتى
تاكتىكىسىنى دۇنيادىكى بارلىق دۆلهتلهرگه

ئىمپورت قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ.
   خىتاي 1994 – يىلى تۇنجى قېتىم ئىنتېرنېتقا
ئۇالندى ۋه بۈگۈن ئۇالرنىڭ 800 مىليون ئهتراپىدا
تور ئىشلهتكۈچىسى بار، بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى
(يانفون، پهد دېگهندهك) كۆچمه خهۋهرلىشىش

ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق تورغا چىقىدۇ.
   دېموكراتىيهنى ياقىاليدىغان «ئهركىنلىك سارى-
يى» تهشكىالتى خىتاينىڭ تور ئارقىلىق
ئهركىنلىكنى باستۇرۇش ۋه كونترول قىلىشقا
ئۇرۇنۇش جهھهتته دۇنياغا يېتهكچىلىك
قىلىۋاتقانلىقى ھهققىده ئاگاھالندۇردى.
«ئهركىنلىك سارىيى»نىڭ ئىنتېرنېت ئهركىنلىكى
ھهققىدىكى دوكالتىنىڭ ئاپتورى ئادرىيان شاھباز
(Adrian Shahbaz) بۇ ھهقته: «دېموكراتىك
دۆلهتلهر تېخىمۇ خهتهرلىك ۋه رىقابهتكه تولغان تور
ساھهسىدىكى خىرىسالر بىلهن  ھهپىلىشىۋاتقاندا، 
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بېيجىڭدىكى رهھبهرلهر رهقهملىك تاراتقۇالردىن
پايدىلىنىپ دۆلهت ئىچى ۋه سىرتىدا ئۆز تهسىرىنى
كۈچهيتىشكه ئۇرۇنماقتا» دېدى. خىتاي ئىنتېرنېت
ئهركىنلىكىنى ئهڭ ئېغىر دهرىجىده دهپسهنده
قىلغۇچى دۆلهت بولۇپ، ئۇنىڭ ئىككى مىليوندىن
ئارتۇق ئادهم خىزمهت قىلىدىغان، كهڭ كۆلهمده

تهكشۈرۈش ۋه نازارهت قىلىش سىستېمىسى بار.
   خىتاينىڭ تېخنىكا شىركهتلىرى (دۇنيادىكى)
خىتاينىڭ باستۇرۇش سىياسىتىنى قوللىنىشقا
ئىنتىلىدىغان مۇستهبىت ھۆكۈمهتلهرنى تېلېگراف
ئۈسكۈنىلىرى، ئىلغار چىراي تونۇش يۇمشاق دېتالى
ۋه سانلىق مهلۇمات ئانالىز قوراللىرى بىلهن
تهمىنلهۋاتىدۇ. «رهقهملىك مۇستهبىتلىك
<ئىنتېرنېت ئىنسانىيهت ئهركىنلىكىنىڭ موتورى>
دېگهن قاراشنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، ھۆكۈمهتلهرنىڭ
پۇقراالرنى تېخنىكا ئارقىلىق كونترول قىلىدىغان
يولى سۈپىتىده تهرهققىي قىلدۇرۇلماقتا» دهيدۇ

شاھباز.
  خىتاينىڭ ئىنتېرنېت ئهركىنلىكىگه شهكىل-
لهندۈرگهن تهھدىتى دۇنيا دۇچ كهلگهن ئهڭ ئېغىر
ئهركىنلىك تهھدىتلىرىنىڭ بىرى ، شۇنداقال ئهگهر
بىز رهقهملىك دهۋرىمىزنى قوغداپ قالىمىز ۋه ئۇنى
ھاكىممۇتلهقلىقنىڭ كونتروللۇقىغا چۈشۈرۈپ
قويمايمىز دېسهك، چوقۇم بۇ تهھدىتكه جهڭ ئېالن

قىلىشىمىز كېرهك.
   خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق باستۇرۇشىنىڭ
يادرولۇق تهركىبىدىن بىرى خىتاينى ئىنتېرنېت
دېڭىزىدىكى بېكىك «ئارال»غا ئايالندۇرغان
«ئىنتېرنېت سهددىچىنى»دۇر. مهن 2018 – يىلى
خىتايغا بارغاندا گۇگېلنىڭ، شۇنداقال ئىجتىمائىي
ئاالقه ماگناتلىرىدىن فېيسبوك ۋه تىۋېتىرالرنىڭ
چهكلىۋېتىلگهنلىكىنى بايقىغانىدىم. بۇ ئۈچ تور
بهت ئامېرىكا ۋه دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى
نهچچه يۈز مىليونلىغان كىشى ئاالقه ۋه ئۇچۇر
ھهمبهھىرلىشىشته ئىشلىتىلىدىغان ئاساسلىق
سۇپىدۇر. بۇنىڭدىن خىتاينىڭ ئۆز پۇقرالىرىنى
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ تهشۋىقاتلىرى بىلهن
تولغان، ئۇچۇرالر قامال قىلىنىدىغان، ئۇالرنى ئهركىن
– ئازاد پىكىر قىلىش ۋه ئوچۇق – ئاشكارا ئاالقه
قىلىشتىن مهھرۇم قىلىدىغان تور سىستېمىسىغا

تايىنىشقا مهجبۇر قىلىۋاتقانلىقى شهكسىز.
    پهن - تېخنىكا ماگناتى گۇگېل خىتاي بىلهن بول-

غان مۇناسىۋهتته تۆۋهندىكىدهك ئۆزگىرىشلهرنى
باشتىن كهچۈرگهن: دهسلهپته، يهنى 2010 – يىلى
خىتاي ھهربىي خاككېرلىرى گۇگېلغا ھۇجۇم
قىلىپ، قىممهتلىك مهنبه كودىنى ئوغرىلىۋالغاندا،
گۇگېل بۇ ئىشتىن غهزهپكه كهلگهن بولسا، كېيىنچه
ئۇ بېيجىڭ ھاكىمىيىتى بىلهن ئۇشبۇ مۇستهبىت
ھاكىمىيهت ئۈچۈن گۇگېل ئىزدهش ماتورىنىڭ
تهكشۈرۈلگهن نۇسخىسىنى تهتقىق قىلىش جهھهتته
ئاكتىپ ھهمكارلىق ئورناتقان. گۇگېل ئىزدهش
ماتورىنىڭ «يىڭناغۇچ» (Dragonfly) دهپ ئىسىم
قويۇلغان تهكشۈرۈلگهن نۇسخىسى ئامېرىكا
شىركىتىنىڭ پىكىر ئهركىنلىكىنى ۋه ئوچۇق –
ئاشكارا ئاالقىنى چهكلهش جهھهتته مۇستهبىت
كوممۇنىست ھاكىمىيهت بىلهن ئېغىز – بۇرۇن
ياالشقانلىقىنىڭ ئهڭ نومۇسلۇق مىساللىرىدىن

بىرىدۇر.
   2009 - يىلى باھاردا، بىر گۇرۇپپا كومپيۇتېر
خاككېرلىرىنىڭ خىتاي ئارمىيىسى بىلهن
ھهمكارلىشىپ، خىتاينىڭ جهنۇبىدا شۇ ۋاقىتنىڭ
شارائىتىدا ئۇچۇر دهۋرىدىكى ئهڭ ئېغىر ۋه
ئۈنۈملۈك كومپيۇتېر ھۇجۇملىرى قوزغىغانلىقىنى
نهزهرده تۇتقاندا، گۇگېلنىڭ بۇ خىل تهلتۆكۈس
ئۆزگىرىشى كىشىنى چۆچۈتىدۇ. مهزكۇر خاككېرالر
گۇرۇپپىسى گۇگېلنى نىشانغا ئالغان بولۇپ،
گۇگېلنىڭ ئىزدهش ماتورىدا ھهر كۈنى مىليارد
قېتىمالپ ئۇچۇر ئىزدىلىدۇ، بۇنىڭدىن زور
مىقداردىكى سانلىق مهلۇمات ۋه ئۇچۇرالر
شهكىللىنىدۇ، بۇ ھازىرمۇ كالىفورنىيهدىكى
كرېمنىي جىلغىسىغا جايالشقان بۇ شىركهتنىڭ
يېڭى سودا لىنىيىسىگه كىرگۈزۈلمهكته. ئهلۋهتته،
(شۇ قېتىملىق خاككېرلىق ھۇجۇمىدا)
نىشانالنغۇچى يالغۇز گۇگېلال ئهمهس ئىدى – يۇ،
لېكىن ئۇ ئامېرىكىدىكى يىگىرمىدهك يۇقىرى
تېخنىكا شىركهتلىرىنى زىيانغا ئۇچراتقان،
كېيىنچه «قۇتۇپ نۇرى ھهرىكىتى» دهپ ئاتالغان
ئاشۇ تور ھۇجۇمىنىڭ  ئهڭ مۇھىم نىشانلىرىدىن
بىرى ئىدى. شۇ قېتىملىق ھهرىكهتكه قاتناشقان
خاككېرالر گۇگېلنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
باشقۇرغۇچىلىرىغا ۋه باشقا شىركهت مهسئۇللىرىغا
ئېلخهت يولالش ۋه تېلېفون قىلىش ئارقىلىق، ئۆز
نىشانلىرىنى ئىنچىكه تهتقىق قىلغان ۋه ئۇالر
قارىتا    «ئىجتىمائىي   ئىنژېنېرلىق» ( ئىجتىمائىي  
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ئىنژېنېرلىق ــــ نورمال ئاالقه ئارقىلىق باشقىالرنىڭ
پىسخىكىسىغا تهسىر كۆرسىتىشنى مهقسهت
قىلىدىغان، ئۇالرنىڭ بهزى ھهرىكهتلهرنى قىلىشىغا
ياكى مۇئهييهن قارارالرنى چىقىرىشىغا سهۋهب
بولىدىغان ئۇسۇلنى كۆرسىتىدۇ، ت) قىلغان كهسپىي
خادىمالر ئىدى. بۇ خاككېرالرنىڭ بۇنداق
قىلىشتىكى مهقسىتى، قارىماققا ئهرزىمهستهك
كۆرۈنىدىغان، شىركهت ئهمهلدارلىرىنىڭ تېرمىنالدا
ئىشلىگهن ۋاقتى ۋه تېخىمۇ مۇھىمى ئۇالرنىڭ
ھېچكىم يوق ئهھۋالدا كومپيۇتېرنى ئوچۇق قويۇپ
قويىدىغان ۋاقىتلىرى قاتارلىق تهپسىالتالرنى

ئىگىلهش ئىدى.
  بۇ ئۇچۇرالر خىتاي ئارمىيهسىنىڭ «تور
جهڭچىلىرى»، يهنى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۇرۇش قىسمى تهرىپىدىن
توپالنغانىدى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى 1990 –
يىلالردىن باشالپ، ئۆزىنىڭ مهخپىي ھهربىي
«ئۇچۇرالشتۇرۇش» قىسىمىدا مىڭلىغان كومپيۇتېر
ئالىملىرىنى تهشكىللىگهن ۋه تهربىيهلىگهنىدى.
مهزكۇر قىسىم دۈشمهن كومپيۇتېر تورى ۋه ئۇل
ئهسلىھهلىرىگه ئاالقىدار ئاخبارات توپالش ھهمده
ئامېرىكىغا قارشى تور ئۇرۇشى قوزغاشقا تهييارلىق
قىلىش ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان. بۇ خىل تور
ئۇرۇشى خىتاي نهچچه ئون يىلنىڭ ياقى تهكرارالپ
كهلگهن «ئهگهر زۆرۈر تېپىلسا، تهيۋهننى
قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ھهربىي كۈچ ئىشلىتىشتىن
يانمايمىز» دېگهن ۋهدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا

ئۇرۇنغاندا پارتلىشى مۇمكىن.
   خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ تهتقىقاتچىلىرى
مىكروسوفت تور كۆرگۈچىنىڭ 6.0 نۇسخىسىنىڭ
يۇمشاق دېتال كودىنى تهشكىل قىلغان
مىليونلىغان «0» ۋه «1»نىڭ ئارىسىدىن ئۆزگىچه ۋه
كۆپ پايدا ئالغىلى بولىدىغان يوشۇرۇن بىخهتهرلىك
يوچۇقىنى بايقىغان. مهزكۇر تور كۆرگۈچنى گۇگېل ۋه
باشقا شىركهتلهر كهڭ كۆلهمده ئىشلىتهتتى. خىتاي
خاككېرلىرى مىكروسوفت تور كۆرگۈچىنىڭ 6.0
نۇسخىسىدا بايقىغان يوچۇقنى خىتاي
كوممۇنىستىك ھۆكۈمىتىنىڭ «بهيدۇ» دېگهن يېڭى
تور كۆرگۈچنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرۇش ئۇرۇنۇشى
جهھهتتىكى غايهت زور بۆسۈش دېيىشكه بولىدۇ.
بهيدۇ  گۇگېلنىڭ   خىتايدىكى  رىقابهتچىسى  ئىدى، 

لېكىن ئۇنىڭ ئېلېكترونلۇق كونترول قىلىش
ئىقتىدارى خىتاينىڭ كوللېكتىپ دىكتاتۇرا
ھاكىمىيىتىنى چهتئهلدىن كىرىدىغان، دېموكراتىيه
ۋه پىكىر ئهركىنلىكىنى تهرغىب قىلىدىغان ئۇچۇر
ۋه ئىدىيهلهرنى توسۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه

قىالتتى.
   خىتاي گۇگېل ئىزدهش موتورىنى بۇ قهدهر ئۈستۈن
سهۋىيهگه چىقارغان ۋه ئۇتۇق قازاندۇرغان ئهڭ
سهزگۈر پاتېنتلىق ئۇچۇرالرنى ئوغرىلىغاندىن
سىرت، يهنه خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق
پائالىيهتچىلىرىنىڭ Gmail (گۇگېلنىڭ ئېلخهت

مۇالزىمىتى) ھېسابىغىمۇ خاككېرلىق قىلغان.
   گۇگېل شۇنىڭدىن كېيىن بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ
ئىنتېرنېتتىكى مهزمۇنالرنى تهكشۈرۈشىگه ياردهم
بېرىدىغان، ئاالھىده ھېسابالش ئۇسۇلى
قوللىنىلغان ئاالھىده ئىزدهش موتورىنى تهرهققىي
قىلدۇرۇشىغا ياردهم بېرىشكه مهخپىي قوشۇلۇش

ئارقىلىق خىتايغا قايتىشنى قارار قىلدى.
   بۇ شىركهت خىتاي بازىرىغا كىرىشكه شۇنچىلىك
تهلپۈنگهنكى، گۇگېل ئىزدهش موتورىنىڭ خهتهرلىك
دهپ قارالغان تور بهتلهرنى ۋه  كىشىلىك ھوقۇق،
دېموكراتىيه، دىن ۋه تىنچ نامايىش قاتارلىق ئىزدهش
ئاتالغۇلىرىنى قارا تىزىملىككه كىرگۈزهلهيدىغان
نۇسخىسىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشقا رازى بولغان.
گۇگېلنىڭ بۇ ئىشى «يىڭناغۇچ» دېگهن مهخپىي
ناملىق پروجېكت سۈپىتىده 2018 – يىلى 8 - ئايدا
«Intercept» مهخپىيهتلىكلهرنى ئاشكارىاليدىغان
تورىدا ئاشكارىالنغان. پروگراممېرالر بۇ جهھهتته
«ماۋتهي» ۋه «لوڭفېي» دېيىلىدىغان ئاندىرويىد ئهپ
(APP)لىرىنى ياساپ چىققان ۋه بۇ ئهپلهرنى 2019 –
يىلى ئېالن قىلغان. شىركهت ئىچىده مهخپىي
تۇتۇلغان بۇ پروجېكت ھهققىدىكى مهخپىي
ھۆججهتلهرنى گۇگېلنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى بىر
خادىم ئاشكارىلىغان. ئۇ مۇنداق دهيدۇ: «مهن چوڭ
شىركهتلهرنىڭ ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئۆز خهلقىگه زۇلۇم
قىلىشىغا يانتاياق بولۇشىغا قارشى، مهن بۇ
جهھهتته ئوچۇق – ئاشكارا بولۇش ئاۋامنىڭ
مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن دهپ قارايمهن. خىتايدا
قىلىنغان ئىشالر باشقا نۇرغۇن دۆلهتلهرنىڭ

ئۆرنىكىگه ئايلىنىشى مۇمكىن».
گۇگېل شىركىتىنىڭ بهش يۈزگه يېقىن
خىزمهتچىسى     گۇگېلدا     ئىشلهيدىغان     نۇرغۇن
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خىتايالر تهرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان سهپهرۋهرلىك
پائالىيىتىده، «يىڭناغۇچ» پروجېكتىنى قولالش
خېتىگه ئىمزا قويدى، شۈبھىسىزكى بۇ پائالىيهت
گۇگېل شىركىتى بۇ پروجېكت سهۋهبلىك دۇچ
كهلگهن بېسىمنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن
ئۇيۇشتۇرۇلغانىدى. «TechCrunch» تورىدا ئېالن
قىلىنغان مهزكۇر قولالش خېتىده «<يىڭناغۇچ>
پروجېكتى گۇگۇلنىڭ دۇنيانىڭ ئۇچۇرلىرىنى
تهشكىللهش ۋه ئۇنى ھهممه ئادهم ئېرىشهلهيدىغان
ۋه پايدىلىق قىلىش بۇرچىغا <تولىمۇ ماس
كېلىدۇ>» دېيىلگهن. لېكىن، ئۇشبۇ خهتته توردىكى
پىكىر ئهركىنلىكىنى پهۋقۇلئادده ئېغىر دهرىجىده
چهكلهشكه ئۇرۇنۇۋاتقان كوممۇنىستىك خىتايدا
ئۇچۇرالرنى تهكشۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگه ئىزدهش
موتورى ياساشنىڭ نېمىدىن دېرهك بېرىدىغانلىقى

تىلغا ئېلىنمىغان.
  «يىڭناغۇچ» پروجېكتىنى تهنقىدلىگۈچىلهر
يالغۇز گۇگېلنىڭ خىزمهتچىلىرىال ئهمهس ئىدى.
كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى ۋه كېڭهش
پاالتاسىنىڭ بىر قانچه ئهزاسى گۇگېل شىركىتىنىڭ
خىتاينىڭ زۇلمىغا يانتاياق بولغانلىقىنى
ئهيىبلىگهن. مۇئاۋىن پرىزدېنت مايك پهنس بىر
قېتىملىق سۆزىده گۇگېلدىن «يىڭناغۇچ»
پروجېكتىنى قولالشنى توختىتىشنى تهلهپ قىلىپ:
«بارغانسېرى كۆپلىگهن شىركهت خوجايىنلىرى
خىتاي بازىرىغا كىرىشتىن ئاۋۋال، (بۇرنىنىڭ
ئۇچىنىال كۆرمهي) كېلهركى پهسىلدىن ھالقىپ
ئويلىنىۋاتىدۇ، ئهگهر خىتاي بازىرىغا كىرىش
ئۇالرنىڭ بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنىڭ
ئوغرىلىنىشىدىن ياكى بېيجىڭنىڭ زۇلمىغا
يانتاياق بولۇشتىن دېرهك بهرسه، ئۇالر بۇ ھهقته
تېخىمۇ كۆپ ئويلىنىۋاتىدۇ. لېكىن تېخىمۇ كۆپ
شىركهت بۇ ئېقىمغا ئهگىشىشى كېرهك. مهسىلهن،
گۇگېل خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئۇچۇر تهكشۈرۈش
ئىقتىدارىنى كۈچهيتىدىغان ۋه خىتايدىكى
خېرىدارلىرىنىڭ شهخسىي مهخپىيهتلىكىگه زىيان
سالىدىغان <يىڭناغۇچ> ئهپىنى تهرهققىي
قىلدۇرۇشنى دهرھال توختىتىشى كېرهك»

دېگهنىدى.
  شۇنىڭدىن كېيىن، گۇگېل شىركىتىدىن
ئاشكارىالنغان تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالر مهزكۇر تېخنى-

كا ماگناتىنىڭ ئوچۇق - ئاشكاره مۇناپىقلىقىنى
ئوتتۇرىغا چىقاردى. (خىتايالر ئۈچۈن ياسالغان)
تهكشۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگه مهخپىي ئىزدهش
موتورى ئاشكارىلىنىشتىن بىر قانچه ھهپته
ئىلگىرى، گۇگېل تور سودىسى بۆلۈمىنىڭ مهسئۇلى
دىيان گرېن (Diane Green) گۇگېلنىڭ  ئۆز
شىركىتىدىكى لىبېرال، ئامېرىكاغا قارشى
خىزمهتچىلىرىنىڭ بېسىمى سهۋهبلىك، ئامېرىكا
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ «ماۋېن 
پروجېكتى» بىلهن تۈزۈشكهن، سۈنئىي ئهقىل
ئىقتىدارىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشقا مۇناسىۋهتلىك
توختامنى ئاخىرالشتۇرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى.
2018 – يىلى 10 – ئايدا، گۇگېلنىڭ يۇمشاق دېتال
ياسىغۇچىلىرى بىلهن ئىزدهش ماتورىنىڭ مهسئۇلى
بېن گومېس (Ben Gomes) ئارىسىدىكى شهخسىي
ئۇچرىشىش خاتىرىسىده كۆرسىتىلگىنىدهك، ئۇ
«كېيىنكى مىليارد ئابونتنى جهلب قىلىش ئۈچۈن»
دېگهننى باھانه قىلىپ، گۇگېلنىڭ خىتايغا قايتا
كىرىشىنى ئاقالشقا ئۇرۇنغان. گومېس بىر قانچه
قېتىم ئىشچىالرغا «يىڭناغۇچ» پروجېكتىنىڭ
ئىشلىرىنىڭ ئاسانغا توختىمايدىغانلىقىنى
ئېيتقان ۋه شۇ قېتىمقى يىغىلىشقا كهلگهنلهرگه
«بىز سىلهر بىلهن ھهمكارلىشىپ، كهسپىي
ھاياتىڭالرنىڭ بۇنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىماسلىقىغا
كاپالهتلىك قىلىمىز» دهپ كاپالهت بهرگهن. بۇ
«يىڭناغۇچ» پروجېكتىنىڭ بهس - مۇنازىره
قوزغىغانلىقىنىڭ روشهن ئىپادىسى ئىدى. گومېس
يهنه خىتاينىڭ يېڭىلىق يارىتىش جهھهتته دۇنياغا
يېتهكچىلىك قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى، لېكىن
بۇنداق قىلىش خىتاينىڭ قولىدىن كهلمهيتتى.
نۆۋهتته خىتاينىڭ قولىدا بار بولغان تېخنىكىالرنىڭ
كۆپىنچىسى يا كهڭ كۆلهملىك تور – ئىقتىساد
جاسۇسلۇقى ئارقىلىق، ياكى سودا
ھېرىسمهنلىرىنىڭ ئىستىخبارات بىلهن
تهمىنلهيدىغان چهتئهل شىركهتلىرىنى
سېتىۋېلىشى ئارقىلىق قولغا كهلتۈرۈلگهن. «خىتاي
بىزگه بىز بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى ئۆگىتىدۇ. سىز
بۇ ئىشنى قىلغاندا، خىتايدىكى
شىركهتتىكىلهرنىڭ ۋه باشقا جايدىكىلهرنىڭ ئۇ
يهرده يۈز بهرگهن ئىشالرغا دىققهت قىلىشى بىز
گۇگېلدىكىلهر  ئۈچۈن   خىتايدىال   ئهمهس،   بهلكى 
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باشقا جايالردىمۇ مۆلچهرلىگۈسىز زور قىممهتكه
ئىگه» دهيدۇ ئۇ.

  بۇ مهسىله 2018 – يىلى 12 - ئايدا ئامېرىكا
دۆلهت مهجلىسىگه يېتىپ كېلىپ، گۇگۇلنىڭ باش
Sundar) ئىجرائىيه ئهمهلدارى سۇندار پىچاي
Pichai) ئاۋام پاالتاسى ئهدلىيه كومىتېتىدا ئىسپات
ئاڭالش يىغىنىغا قاتناشتى. مهزكۇر يىغىننىڭ
ئېچىلىشى خىتاي ئۆز ئىشغالىيىتىدىكى
ئاستىدىكى، نارازىلىققا تولغان شهرقىي
تۈركىستاندا «ئىسالمىي تېرورىزم»غا قارشى تۇرۇش
باھانىسىده بىر مىليونغا يېقىن ئۇيغۇرنى
الگېرالرغا سولىۋالغان بىر پهيتكه توغرا
كهلگهنىدى. ئۇيغۇرالر تېرورچى ئهمهس ئىدى – يۇ،
تېرورچىالردهك مۇئامىلهگه ئۇچراۋاتاتتى. شۇنداقال
غهربتىكى ھۆكۈمهتلهر ۋه ئاساسلىق خهۋهر
تاراتقۇلىرى خىتاي كومپارتىيهسىنى بىسهرهمجان
قىلماسلىق ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنىڭ قىسمىتىنى بىر
قانچه ئايغىچه كۆرمهسكه سالغانىدى. بىر
قېتىملىق خىزمهتچىلهر يىغىنىدا گۇگېل
شىركىتىدىن «دونالد ترامپنىڭ 2016 – يىلى
پرىزدېنتلىققا سايلىنىشى گۇگېلنىڭ قىممهت
قارىشىغا ماس كېلهمدۇ يوق؟ گۇگېل شىركىتى
(ئۆزىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى) YouTube تورىدا
كونسېرۋاتىپالرنى جىمىقتۇرامدۇ - يوق؟» دېگهن
سوئالالرنىڭ سورالغانلىقى ھهققىدىكى خهۋهرلهر
ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن، پىچايدىن گۇگېلنىڭ
سىياسىي خاھىشى ھهققىده ئۇزۇندىن ئۇزۇن

سوئالالر سورالدى.
  گۇگۇلنىڭ باش ئىجرائىيه ئهمهلدارى «مهڭگۈ
خىتاي ئۈچۈن <يىڭناغۇچ> سىستېمىسىنى ياساپ
بهرمهسلىك» ھهققىده ۋهده بهرگىلى ئۇنىمىدى.
لېكىن، ئۇ گۇگېل شىركىتىنىڭ «خىتايغا كىرىش
پىالنى يوق»لۇقىنى تهكرار تهكىتلىدى. پىچاي «
يىڭناغۇچ» سىستېمىسىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش
خىزمىتىنىڭ داۋاملىشىدىغانلىقىنى پۇرىتىپ
ئۆتتى ۋه «گۇگېل خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن
<يىڭناغۇچ> سىستېمىسىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش
ھهققىده سۆھبهتلىشىۋاتامدۇ؟» دېگهن سوئالغا
جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى تارتتى. «نۆۋهتته، بىز بۇنى
پهقهت ئىچكى قىسىمدا قىلىۋاتىمىز، بۇ ئىشنى
خىتايدا   قىلمىدۇق»  دېدى  ئۇ. پىچاي   گۇگېلنىڭ 

خىتاي ئۈچۈن تهكشۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگه ئىزدهش
موتورى ياساپ بېرىشنى رهت قىلىدىغان ياكى
قىلمايدىغانلىقى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق
دېدى: «بىزنىڭ ئابونتالرنى ئۇچۇر بىلهن تهمىنلهش
ۋهزىپىمىز بار، شۇڭا بىز ھهمىشه... ئابونتالرنى
ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشتۈرۈش
ھهققىده ئىزدىنىش بىزنىڭ مهجبۇرىيىتىمىز دهپ
قارايمىز. ھهمده سىلهرگىمۇ مهلۇم بولغىنىدهك،
مهن ئاشۇنداق ۋهده بهرگهن. لېكىن سىلهرمۇ
بىلىسىلهر، بۇ توغرىسىدا ئىلگىرىمۇ
ئېيتقىنىمدهك، بىز بۇ جهھهتته ناھايىتى ياخشى
ئويلىشىپ ئىش قىلىمىز، شۇنداقال ئىلگىرىلهشنى
قولغا كهلتۈرگهنده، كهڭ كۆلهمده ئىشتىراك

قىلىمىز».
   گۇگۇل (شۇ قېتىملىق) ئىسپات ئاڭالش يىغىنىدا
بىر ئهندىزىنى بارلىققا كهلتۈرگهن بولۇپ،
مهسىلىگه چېتىلغان كىشىلهرنىڭ سانى يۈزدىن

ئېشىپ كهتكهنىدى.
   دۇنياۋى مهخپىيهتلىكلهرنى ئاشكارىاليدىغان
«Intercept» تورىنىڭ 2019 – يىلى 3 – ئايدىكى
خهۋىرىگه كۆره، گۇگېلنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى
ھېلىقى ئۇچۇر مهنبهسى خىتاي ئۈچۈن تهكشۈرۈش
ئىقتىدارىغا ئىگه ئىزدهش موتورى ياساشنىڭ
داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. «يىڭناغۇچ»
يۇمشاق دېتالىنىڭ كودىنىڭ ئۆزگهرتىلگهنلىكى
مهزكۇر پروجېكتنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنىڭ
ئىپادىسى سۈپىتىده ئاشكارىالندى. بۇ يۇمشاق
دېتال كودى 2 – ئايدا، يهنى پىچاي تاالش – تارتىشقا
سهۋهب بولغان بۇ پروگرامما ھهققىده (دۆلهت
مهجلىسىده) گۇۋاھلىق بېرىپ ئىككى ئايدىن

كېيىن ئۆزگهرتىلگهنىدى.
    جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىدىن كېيس روسفۇس
(Keith Rothfus) ئىزدهش موتورى مهسىلىسىده
پىچايغا سوئال قويغان. ئۇ «گۇگېل ئۆزىنىڭ ئهخالق
ئۆلچىمىنى <رهزىللىك قىلما، توغرا ئىش قىل>
دېگهن نهپىس، ئۇلۇغۋار بايانالر بىلهن ئىپادىلهيدۇ»
دېگهن ۋه گۇگېلنىڭ خىتاي بىلهن بولغان
ھهمكارلىقى ئاساسىدا، ئۇالرنىڭ غايىسىنى

مۇزاكىره قىلىشنى خااليدىغانلىقىنى ئېيتقان.
   روسفۇس يهنه شۇنداق دېگهن: «خىتاي ھۆكۈمىتى
ئۆز   خهلقىنى  باشقۇرۇشتا  ئىشلىتىدىغان  قاتتىق
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مۇستهبىتلىك نهچچه ئهۋالدتىن بېرى دۇنيانىڭ

ئهندىشىسىنى قوزغاپ كهلدى. مهن 1989 – يىلى 6

– ئاينىڭ دهسلپىدىكى تيهنئهنمېن مهيدانىدىكى

كۈنلهرنى ھازىرقىدهك ئهسلىيهلهيمهن. ھازىر بىز

خىتاينىڭ مۇسۇلمانالرنى، خىرىستىيانالرنى ۋه

فالۈنگوڭچىالرنى باستۇرغانلىقى ھهققىده يېڭى

دوكالتالرنى ئاڭالۋاتىمىز. خىتايدىكى ئېتىقادلىق

كىشىلهرنىڭ كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋه

كىشىلىك ھوقۇقىنىڭ دهپسهنده قىلىنغانلىقى

دۇنيادىكى ھهركىم، جۈملىدىن سىزنىڭ

شىركىتىڭىز كۆڭۈل بۆلۈشكه تېگىشلىك مۇھىم

مهسىلىدۇر».

  2010 – يىلالرنىڭ باشلىرى خىتايدىكى تور

ئابونتلىرى ئۈچۈن نىسبهتهن ئهركىن مهزگىل

بولغانىدى، ئۇالر تهكشۈرگۈچىلهر بىلهن كۈرهش

قىلىش جهريانىدا، ئوچۇق – ئاشكارا، جۇشقۇن

قىياپهتته ئوتتۇرىغا چىقىپ، ھهمىشه خىتايدىكى

«مىكروبىلوگ» دېيىلىدىغان ئىجتىمائىي ئاالقه

تاراتقۇلىرى ئارقىلىق نامسىز ھالدا خىتاي

رهھبهرلىرىنى، ھهتتا كوممۇنىستىك سىستېمىنى

تهنقىدلهشكهنىدى. ئهينى چاغدا، 2012 - يىلى 2 -

ئايدا ۋاڭ لىجۈننىڭ خىتايدىن يۈز ئۆرۈپ ئامېرىكا

ئهلچىخانىسىغا كىرىۋالغانلىقىغا، شۇنداقال

چوڭچىڭ شهھهرلىك پارتكومنىڭ سېكرېتارى،

يېڭىچه ماۋ زېدوڭ ئىدىيهسىنىڭ تهرغىباتچىسى

بو شىلهينىڭ كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان

شهكىلده ھوقۇقتىن ئايرىلىشىغا چېتىشلىق

رهھبهرلىك كرىزىسى قاتارلىق چهكلهنگهن

مهزمۇنالر توغرىسىدىكى ئىنكاس، سۈرهت ۋه

سىنالرنى يولالشتا خېلىال كهڭرىچىلىك بار ئىدى.

   2013 – يىلى 3 – ئايدا، ئامېرىكا مهركىزىي

ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ ئوچۇق مهنبه مهركىزى

2012 - يىلى خىتايدىكى تور ئابونتلىرى مۇزاكىره

قىلغان ھهر خىل تېمىالرنى گهۋدىلهندۈرىدىغان

تهپسىلىي گرافىك ئېالن قىلدى. خىتاي تور

ئابونتلىرى پىكىر بايان قىلىدىغان ئهڭ ئاساسلىق

سۇپا، تىۋىتېرغا ئوخشاپ كېتىدىغان، خىتايدا

بهكال تونۇلغان مىكروبىلوگ «سىنا بىلوگى»دۇر.

ئۇنىڭدىن قالسا QQ مىكرو بىلوگى، ئۈچىنچىسى

شۇ  چاغدا  200   مىليوندىن   ئارتۇق   ئابونتى   بار 

ئۈندىداردۇر. مهسىلهن، خىتاي تور ئابونتلىرى 2012

– يىلى 9 – ئايدا، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

بولغۇسى ئالىي رهھبىرى شى جىنپىڭنىڭ سىرلىق

ھالدا يوقاپ كهتكهنلىكى ھهققىده بهس – مۇنازىره

قىلىشقان، ئهينى چاغدا شى جىنپىڭ بىر قانچه

كۈنگىچه جامائهتچىلىككه كۆرۈنمىگهن ۋه شۇ

چاغدىكى ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى ھىالرى

كىلىنتون بىلهن ئورۇنالشتۇرۇلغان كۆرۈشۈشكه

قاتناشمىغانىدى. بۇ «غايىب بولۇش»نىڭ سهۋهبى

توغرىسىدا، توردا «سىياسىي سۇيقهست»،

«كېسهللىك» ياكى «ماشىنا ۋهقهسىده يارىلىنىش»

دېگهندهك خىلمۇخىل پهرهزلهر ئوتتۇرىغا

قويۇلغانىدى. يهنه بىر خىتاي تور ئابونتى نامسىز

ھالدا جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى تاالش – تارتىش

قىلىنىۋاتقان ۋۇدى (Woody) ئارىلىغا خىتاينىڭ

YJ-62 تىپلىق، پاراخوتقا قارشى ئىلغار

باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلغان

سۈرىتىنى تورغا چىقارغانىدى.

  خىتايدىكى ئىنتېرنېت ئىشلىتىش نىسبىتى

بارغانسېرى ئۆرلهپ، 2015 - يىلىغا كهلگهنده،

خىتاي دائىرىلىرى تۆۋهندىكى سىتاتىستىكىالرنى

ئېالن قىلدى: خىتايدا تۆت مىليون تور بېكهت، 700

مىليونغا يېقىن ئىنتېرنېت ئىشلهتكۈچىسى، 1

مىليارد 200 مىليون يانفون ئىشلهتكۈچىسى، 600

مىليون ئۈندىدار ۋه مىكروبىلوگ ئابونتى بار بولۇپ،

بۇالر كۈنىگه جهمئىي 30 مىليارد پارچه ئۇچۇر پهيدا

قىلىدۇ. بهزىلهر: بۇنچه كۆپ ئادهم تور ئىشلهتكهن

ئهھۋالدا، خىتاي بىخهتهرلىك تارماقلىرىنىڭ

ئىنتېرنېتنى تهكشۈرۈپ بواللىشى مۇمكىن ئهمهس،

دېيىشكهنىدى، ئهمما خىتاي ھازىر شۇنداق

قىلىۋاتىدۇ.

(Margaret E Roberts) روبېرتس E مارگارېت  

ئۆزىنىڭ 2018 - يىلىدىكى «تهكشۈرۈلۈش:

خىتاينىڭ تور سهددىچىنى ئىچىدىكى

قااليمىقانچىلىق ۋه بۆلۈنۈش» ناملىق كىتابىدا

شۇالرنى ئوتتۇرىغا قويغان: خىتاي 2010 – يىلىنىڭ

بېشىدا، تېخنىكىلىق ۋاسىتىلهر ئارقىلىق گۇگېلنى

خىتايدىن چىقىپ كېتىشكه مهجبۇرلىغان، شۇنداقال

بۇ جهرياندا چوقۇم 2009 – يىلىغىچه بىر قانچه يىل

داۋامالشقان،  ئوغرىالنغان مهنبه  كودلىرى  ئارقىلىق
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قىلىنغان خاككېرلىق ھهرىكهتلىرىگه تايانغان.

«Google.cn» خىتاينىڭ تېخنىكىلىق قىسىملىرى

دېگهن تور بهتنى، يهنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ

كونتروللۇقىدىكى ئىزدهش موتورىنى راۋان

ئىشلىمهيدىغان قىلىپ قويغان، ئۇالر بۇ تور بهتنى

تامامهن چهكلىۋهتمهستىن، ئۇنى بهكال

ئاستىلىتىۋهتكهن ۋه پهقهت ئهينى چاغدىكى

ئىزدهش نهتىجىسىنىڭ 75 پىرسهنتىنىال كۆرسىتىپ

بېرىدىغان قىلىپ قويغان، نهتىجىده تېز سۈرئهتته

ئۇچۇر ئىزدهشنى ئوياليدىغان ئابونتالر ئۇنىڭدىن ۋاز

(VPN) كهچكهن ياكى مهۋھۇم مهخسۇس تور

ئارقىلىق «تور سهددىچىنى»دىن ئاتالپ ئۆتۈپ،

ئۆزىگه الزىملىق مهزمۇنالرنى ئىزدىگهن. مهۋھۇم

مهخسۇس تور ئىشلىتىش گۇگېل تور بېتىنىڭ

تهكشۈرۈلمهيدىغان نۇسخىسىنى ئىشلىتىشنىڭ

چارىلىرىدىن بىرى بولۇپ قالغان. روبېرتسنىڭ

ئاشكارىلىشىچه، خىتاي ھهر بىر ئادهمگه قارىتا

تهپسىالتالر كونترول قىلىنىدىغان تهكشۈرۈش

ئۇسۇلىدىن ۋاز كېچىپ، ئۇنىڭ تهبىرىدىكى «كۆپ

تۆشۈكچىلىك تهكشۈرۈش» ئۇسۇلىنى قولالنغان.

   «دهرۋهقه، خىتاي ھۆكۈمىتى يولغا قويغان كۆپ

قىسىم تهكشۈرۈش ئۇسۇللىرىنى چهكلىمه ئهمهس،

بهلكى ئۇچۇرالردىن <باج> ئېلىش دېيىشكه بولىدۇ.

يهنى ئهگهر خىتايدىكى ئابونتالر تهكشۈرۈشته

سۈزۈۋېلىنغان ئۇچۇرالرغا ئېرىشمهكچى بولسا، پۇل

تۆلهشكه ياكى تېخىمۇ كۆپ ۋاقىت سهرپ قىلىشقا

مهجبۇر بولىدۇ» دهيدۇ ئۇ (3).

   شى جىنپىڭ 2015 - يىلى خىتاينىڭ جهنۇبىدى-

كى ۋۇجېن بازىرىدا ئۆتكۈزۈلگهن يىغىندا خىتاينىڭ

يېتهكچىلىكىدىكى ئىنتېرنېت ھهققىدىكى

قاباھهتلىك تهسهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ

يىغىنغا رۇسىيه رهھبىرى دىمىترى مېدۋېدېۋ

قاتارلىق بىر قانچه دۇنيا رهھبهرلىرى ۋه بىر تۈركۈم

ئىگىلىك تىكلىگۈچىلهر ۋه تېخنىكا

ساھهسىدىكى رهھبهرلهر قاتناشتى. شى جىنپىڭ

ئۇچۇر تېخنىكىسىنىڭ جهمئىيهتنى قانداق

ئۆزگهرتىۋاتقانلىقى ھهققىده توختىلىپ،

ئىنتېرنېتنىڭ ئۆزىنىڭ تهبىرىدىكى «باشقۇرۇشنىڭ

يېتهرسىزلىكى» ۋه تهرتىپسىزلىكتىن ئىبارهت

پايدىسىز تهرهپلىرىنى تىلغا ئالدى.  «ئوخشىمىغان
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دۆلهتلهر بىلهن رايونالر ئارىسىدىكى ئۇچۇر ھېڭى

ئۈزلۈكسىز كېڭىيىۋاتىدۇ، تور بوشلۇقىنى تهڭشهش

ۋه باشقۇرۇشنىڭ نۆۋهتتىكى ھالىتى كۆپىنچه

دۆلهتلهرنىڭ ئارزۇسى ياكى مهنپهئهتىنى ياخشى

ئهكىس ئهتتۈرمىگهن» دېدى ئۇ. ئهمما ئۇ ئۆز

زېمىنىدا، «ئىگىلىك ھوقۇقى» دېگهن ئۇقۇمنى

باھانه قىلىپ تۇرۇپ، ئىنتېرنېت ئارقىلىق توردىكى

پائالىيهتلهرنى كونترول قىلماقچى بولۇۋاتقان

دۆلهتنىڭ دهل خىتاينىڭ ئۆزى ئىكهنلىكىنى تىلغا

ئالمىدى. ئۇ «دىئالوگ ۋه ھهمكارلىق»نى كۈچهيتىپ،

«دۇنيادىكى ئىنتېرنېتنى باشقۇرۇش

سىستېمىسىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى

سۈرۈش»كه چاقىرىق قىلدى. 

   خىتاي كومپارتىيهسى توردا ئهركىن پىكىر بايان

قىلىشقا ھهرگىز يول قويمايدۇ. شۇنداقال، ئۇالر

1990 - يىللىرىدىن باشالپ، بارلىق مهزمۇن ۋه

ماتېرىيالالرنى، جۈملىدىن ئېلخهت، يازما، ۋىدىيو،

بىلوگ، تور بهت قاتارلىق ھهرقانداق رهقهملىك ۋه

ئېلېكترونلۇق ماتېرىيالنى قهتئىي بوشاشماي

كونترول قىلىپ كهلدى. بۇ بىر مۈشكۈل ئىش،

شۇنداقال ھاكىمىيهت بېشىدىكى پارتىيه ۋه ئۇنىڭ

ھاكىمىيهت ئورگانلىرى دۇچ كهلگهن خىرستۇر.

  شى جىنپىڭ ھاكىمىيهت بېشىغا چىققاندىن

بۇيان، توردىكى ئهسلىدىنال چهكلىك پىكىر

ئهركىنلىكىگه تېخىمۇ قاتتىق چهكلىمه قويدى.

ئاسىيا مۇتهخهسسىسى ئېلىزابېت C ئېكونومى

(Elizabeth C. Economy) ئۆزىنىڭ «ئۈچىنچى

ئىنقىالب: شى جىنپىڭ ۋه يېڭى خىتاي دۆلىتى»

ناملىق كىتابىدا شۇالرنى ئوتتۇرىغا قويغان: شى

جىنپىڭ تهختكه چىققانغا قهدهر، خىتايدىكى

تونۇلغان تور ئابونتلىرى دادىل ئىجتىمائىي ۋه

سىياسىي ئىسالھاتنى تهلهپ قىلىپ، ئون

مىليونلىغان ئهگهشكۈچىلهرنى جهلىب قىلغانىدى.

«پۇقراالر توردا بىر يهرگه جهم بولۇپ، مهۋھۇم

مۇراجىئهتنامه ۋه جىسمانىي نامايىشالرنى

تهشكىللهش ئارقىلىق، دائىرىلهرنى قىلمىشلىرى

ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتاتتى، ئهمما شى جىنپىڭ

ئوچۇق - ئاشكارىلىققا ۋه پىكىر ئهركىنلىكىگه

خاتىمه بهردى» دهيدۇ ئۇ.

ئۇيغۇرالر   10- سان



30

   ئېكونومى يهنه شۇنداق دهيدۇ: « شى جىنپىڭغا

نىسبهتهن مهۋھۇم دۇنيا بىلهن رېئال دۇنيانىڭ

پهرقى يوق: ھهر ئىككىسى ئوخشاش سىياسىي

قىممهت قارىشىنى، غايه ۋه ئۆلچهمنى ئهكس

ئهتتۈرۈشى كېرهك. شۇ ۋهجىدىن، خىتاي ھۆكۈمىتى

توردىكى مهزمۇنالرنى نازارهت قىلىش ۋه تهكشۈرۈش

ئۈچۈن، تېخنىكىالرنى يېڭىالشقا مهبلهغ ئاجراتتى،

شۇنداقال قوبۇل قىلىشقا بولىدىغان مهزمۇنالرغا

ئائىت يېڭى قانۇنالرنى ماقۇللىدى ۋه يېڭى

چهكلىمىلهرگه خىالپلىق قىلغانالرنى قاتتىق

جازالىدى» (4).

شى جىنپىڭ كومپارتىيىنىڭ داۋاملىق ھاكىمىيهت

يۈرگۈزۈشىگه خهتهرلىك دهپ قارالغان، توردىكى

بارلىق گهپ - سۆز ۋه ئاالقىنى چهكلهشنى دۆلهتنىڭ

مۇھىم ۋهزىپىسى قىلدى.

غهربنىڭ «ئىنتېرنېت ھهرۋاقىت ئۇچۇرالر ئهركىن

تارقىلىدىغان جاي بولۇشى كېرهك» دېگهن

چۈشهنچىسىگه زىت ھالدا، چهتئهللىك مهزمۇن

تهمىنلىگۈچىلهر شى جىنپىڭنىڭ ئىدىيىۋى

ھۇجۇمى ئاستىدا (خىتايدىن) قوغالپ چىقىرىلدى.

خهلقئارادا بولسا، خىتاي ئۆزىگه مۇۋاپىق ۋه ماس

كېلىدىغان ماتېرىيال دهپ قارىغان نهرسىلهرنى

كونترول قىلىشنى تهلهپ قىلدى. شى جىنپىڭنىڭ

قاتتىق كونترول قىلىنىدىغان «خىتاي تورى»

خىتايچه كوممۇنىزم بىلهن بىلله باشقا دۆلهتلهرنىڭ

قوللىنىشى ئۈچۈن، ئۆرنهك سۈپىتىده دۇنياغا

سۇنۇلماقتا.

  2015 – يىلى خىتاينىڭ تور سهددىچىنىدىن

مهۋھۇم مهخسۇس تور (VPN) ئارقىلىق ئارتىلىپ

ئۆتىدىغانالرغا بولغان كونترولنى كۈچهيتىش ئۈچۈن،

خىتايدا مهۋھۇم مهخسۇس تور (VPN) ئىشلىتىش

چهكلهندى. شۇنداقال يهنه شۇ يىلى، خىتاي «چوڭ

زهمبىرهك» دهپ ئاتىلىدىغان، ئىنتېرنېتتىكى

مهزمۇنالرنى تهڭشهش ۋه ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىغا

ئىگه تېخنىكىلىق قورالنى ئىشلىتىشكه باشلىدى.

   مهزكۇر كىتاب يېزىلغىچه بولغان ئارىلىقتىكى

ئهڭ كهڭ كۆلهملىك مۇالزىمهتكه توسقۇنلۇق قىلىش

ھۇجۇمى 2015 - يىلى خاتىرىلهنگهن بولۇپ، خىتاي

مهزكۇر ھۇجۇمدا سان فىرانسىسكوغا جايالشقان

GitHub تورىنى ئېلېكترونلۇق بومباردىمان

قىلغانىدى. GitHub ئوچۇق  كودلۇق  ۋاكالهتچىلىك 

مۇالزىمىتى بولۇپ، ئۇ بۇ جهرياندا خىتاينىڭ ئۇدا

بهش كۈنلۈك، سېكۇنتىغا 1.35 تېرابايتلىق (بىر

تېرابايت = 1024 گىگابايت [GB]، ت)، كهڭ

كۆلهملىك تور ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. بۇ

ئېلېكترونلۇق «كهلكۈن» مهزكۇر شىركهتنى

پالهچلهندۈرۈپ قويغان. خىتاينىڭ بۇ ھۇجۇمنى

قىلىشتىكى مهقسىتى Github نى «نيۇيورك ۋاقىت

گېزىتى»نىڭ ۋه خىتاينىڭ تور سهددىچىنىدىن

«Greatfire.org» ئارتىلىشتا ئىشلىتىلىدىغان

تورىنىڭ خىتايچه سهھىپىسىنى تهكشۈرۈشكه

مهجبۇرالش ئىدى.

  شى جىنپىڭ يهنه «ئىنتېرنېت مهزمۇنى

ھهققىدىكى يهتته ئۆلچهم»نى يولغا قويدى، بۇ

ئۆلچهملهر «سوتسىيالىستىك تۈزۈم ئۆلچىمى»نىمۇ

ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئۇ خىتايدىكى بارلىق

ئىنتېرنېت مهزمۇنىنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

كۆرسهتمىسىگه ئۇيغۇنالشتۇرۇشنى مهقسهت

قىلغان. بۇ ئۆلچهمگه بىنائهن، مىكروبىلوگ ئۇشبۇ

قاتتىق بهلگىلىمىگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان

ھېساباتتىن يۈز مىڭنى تاقىدى.

  خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ مىڭلىغان رهسمىي

تهكشۈرگۈچىلىرى ۋه تهشۋىقات ئهمهلدارلىرى

خىتاينىڭ دهۋرىمىزدىكى قىزىل قوغدىغۇچىلىرى

ــــ بۇ مهدهنىيهت ئىنقىالبىدىكى ئاشقۇن

كوممۇنىست ياشالرغا بېرىلگهن نام ئىدى ــــ بولۇپ

، ئۇالر پىكىر ئهركىنلىكىنى ۋه شهخسىي كۆز قاراش

- باھاالرنى يوقىتىش مهقسىتىده، سائهت –

سائهتلهپ خىتايدىكى ئىنتېرنېتنىڭ

«ئامانلىق»ىنى قوغدايدۇ. خىتاي ئهنه شۇ

مهقسهتته، «ئهللىك تىيىنلىق ئارمىيه»نى

توپلىغان بولۇپ، مهزكۇر «ئارمىيه»دىكىلهر خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ تهشۋىقات تېمىلىرىنى

قۇۋۋهتلهپ، توردىكى (خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭكىگه زىت ياكى ئۇيغۇن ئهمهس)

بىرهسمىي پىكىرلهرگه قارشى تۇرىدۇ ۋه بۇ ئىشى

ئۈچۈن خىتاينىڭ مهدهنىيهت مىنىستىرلىقىدىن

مائاش ئالىدۇ. «ئهللىك تىيىنلىق ئارمىيه»نىڭ

رهقهملىك قوشۇنىدىكىلهرنىڭ ئومۇمىي سانى

ئېنىق ئهمهس، ئهمما مۆلچهرده 300 مىڭ

تهشۋىقاتچىسى بار دهپ قارىلىدۇ. ئۇالرنىڭ

ھهممىسى  خىتاينىڭ   مهدهنىيهت   مىنىستىرلىقى 
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تهرىپىدىن ئۇچۇر ئۇرۇشىغا كۆره تهربىيهلهنگهن،

ئۇالر خىتاينىڭ ئىنتېرنېتىنى تهكشۈرىدىغان

گۇۋاھنامه ئېلىشتىن بۇرۇن چوقۇم ئىمتىھاندىن

ئۆتۈشى كېرهك.

   2011-يىلى خىتايچه ئۆكتىچى تاراتقۇالردىن بول-

غان (كالىفورنىيهدىكى) «خىتاي رهقهملىك ۋاقىت

گېزىتى» «ئهللىك تىيىنلىق ئارمىيه»نىڭ قانداق

خىزمهت قىلىدىغانلىقى ۋه ئۇنىڭ ئاساسلىق

تېمىلىرى بايان قىلىنغان رهسمىي تهشۋىقات

كۆرسهتمىسىنىڭ تهپسىالتىنى ئېالن قىلدى. مهزكۇر

كۆرسهتمىگه كۆره، بۇ «ئارمىيه»نىڭ ئاساسلىق

نىشانلىرىدىن بىرى دېموكراتىك تهيۋهننىڭ

تهسىرىگه تاقابىل تۇرۇش ئىدى. كۆرسهتمىده

«ئهللىك تىيىنلىق ئارمىيه»دىكىلهرنىڭ خىتاي تور

ئابونتلىرىنىڭ تهپهككۇر ئۇسۇلىنى قانداق تهتقىق

قىلىدىغانلىقى، ئاندىن خىتاي كومپارتىيهسىگه

مايىل ئىنتېرنېت ئىنكاسچىسىدهك قىياپهتته

خىزمىتىنى قانداق ئادا قىلىدىغانلىقى بايان

قىلىنغان. «ئهللىك تىيىنلىق ئارمىيه»نىڭ

تهشۋىقاتچىلىرى توردىكى بهس – مۇنازىرىلهرگه

تهسىر كۆرسىتىشته ئهڭ زامانىۋى ۋه مۇرهككهپ

ئۇسۇلالرنى قوللىنىدىغان بولۇپ، بۇ ئۆتمۈشتىكى

(بىردهمدىال ئۆزىنىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

ياالقچىسى ئىكهنلىكىنى چاندۇرۇپ قويىدىغان)

قوپال ۋه يالىڭاچ تهشۋىقاتالرغا ئوخشىمايدۇ.

   كۆرسهتمىدىكى بۇ خىل ئۇسۇلالر تۆۋهندىكىچه:

1. مۇمكىنقهدهر ئامېرىكانى تهنقىد ئوبيېكتىگه

ئايالندۇرۇپ، تهيۋهننى كىشىلهرنىڭ ئېسىدىن

چىقىرىش.

2. دېموكراتىيهگه بىۋاسىته قارشى چىقماسلىق؛

ئهكسىچه، مۇنازىرىنى «قايسى خىل سىستېمىدا

ھهقىقىي دېموكراتىيهنى ئىجرا قىلغىلى بولىدۇ؟»

دېگهن رامكا ئىچىگه ئهكىرىش.

3. مۇمكىنقهدهر غهرب دۆلهتلىرىدىكى زوراۋانلىققا

ئاالقىدار ۋه نامۇۋاپىق ئهھۋالالرنى مىسال قىلىپ

تۇرۇپ، دېموكراتىيهنىڭ كاپىتالىزمغا نه قهدهر ماس

كهلمىگهنلىكىنى چۈشهندۈرۈش.

4. ئامېرىكا ۋه باشقا دۆلهتلهرنىڭ خهلقئارالىق

مهسىلىلهرگه ئارىلىشىشىنى مىسال قىلىپ تۇرۇپ،

غهرب دېموكراتىيهسىنىڭ ئهمهلىيهتته باشقا

دۆلهتلهرگه قىلىنغان تاجاۋۇزچىلىق  ئىكهنلىكىنى،

شۇنداقال غهربنىڭ ئۆزىنىڭ قىممهت قارىشىنى

باشقا دۆلهتلهرگه قانداق تاڭىدىغانلىقىنى

چۈشهندۈرۈش.

5. بىر مهھهل ئىنتايىن ئاجىز ھالغا چۈشۈپ قالغان

خىتاي خهلقىنىڭ شۇ چاغدىكى قان – ياشلىق

تارىخىنى ئهسلىتىش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ پارتىيهگه

بولغان مايىللىقىنى ۋه ۋهتهنپهرۋهرلىكىنى قوزغاش.

6. خىتاينىڭ ئىچىدىكى ئىجابىي تهرهققىياتالرنى

كۆپلهپ بايان قىلىپ، (ئىجتىمائىي) مۇقىملىقنى

قوغداش خىزمىتىگه قواليلىق يارىتىش.

  خىتاي تهشۋىقات مىنىستىرلىقى ئىدىيىۋى

«ساپلىق»قا كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن، 2019 -

يىلى 1 - ئايدا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ 90

مىليون ئهزاسىنىڭ تورنى ئاساس قىلغان يانفون

يۇمشاق دېتالى ئارقىلىق «داھىي» (شى

جىنپىڭ)نىڭ ئىدىيهسىنى ئۆگىنىشىنى تهلهپ

قىلغان. مهزكۇر يۇمشاق دېتالدا ئهزاالرنىڭ

ئىلگىرىلهش ئهھۋالىنى ئىز قوغاليدىغان نۇقتا

سىستېمىسى قوللىنىلغان بولۇپ، ئهگهر (ئۇالر

ئالغان) نومۇر يېتهرلىك ئهمهس دهپ قارالسا،

ئىنتىزام جازاسى بېرىلىشى مۇمكىن. بۇ يۇمشاق

دېتالدىكى ئۆگىنىش يىغىنلىرى يازما ماقاله ۋه

ۋىدىيوالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. يولداشالر

ماتېرىيالالرنى «ھهزىم» قىلىپ بولغاندىن كېيىن،

نومۇرغا ئېرىشىش ئۈچۈن سىناققا قاتناشسا ياكى

سوئالالرغا جاۋاب بهرسه بولىدۇ. خىزمهت ۋاقتىدا

ئۆگىنىشتىن ساقلىنىشنىڭ ئۇسۇلى سۈپىتىده،

ئهتىگهنده، چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا ياكى كهچته

ئۆگىنىش قىلغان پارتىيه ئهزالىرىغا قوشالپ نومۇر

بېرىلىدۇ. ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا پارتىيه

ئهزالىرىنى (ئۆگىنىش قىلمايمۇ) ئۆگىنىش نومۇرىغا

ئېرىشتۈرىدىغان تهكلىپ ۋه ھىيلىلهر

تونۇشتۇرۇلغان يازمىالر ھهمبهھىرلهندى.

   خىتاي خهلقىنىڭ ئهركىنلىكى ئۈچۈن گهپ قىلىپ

كهلگهن گوردون چاڭ (Gordon Chang) خىتاينىڭ

تېخنىكىلىق تىزگىنلهش سىستېمىسىنى كهڭ

كۆلهملىك رهقهملىك ھاكىممۇتلهقلىق تهجرىبىسى

دهپ قارايدۇ.

   ئۇ مۇنداق دهيدۇ «خىتاي رهھبهرلىرى ئۇزۇندىن

بېرى جياڭ زېمىن 1995 - يىلى ئوتتۇرىغا قويغان

<ئۇچۇرالشتۇرۇش، ئاپتوماتالشتۇرۇش ۋه ئهقلىلهش-
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تۈرۈش> ئۇقۇمىغا مهپتۇن بولۇپ كهلدى. يهنه كېلىپ بۇ ئىش تېخى ئهمدىال باشالندى. مۆلچهرلهرگه كۆره، ئۇالر

ھازىرالۋاتقان ئىقتىدارنى نهزهرده تۇتقاندا، ئۇالر نۆۋهتته قارشىلىق كۆرسىتىشلهرگه ئاساسهن ئىمكان

بهرمهيدىغان كۈچكه ئىگه بولۇشى مۇمكىن. ھازىرقى مهسىله − كۈنسېرى ئىسيانكارلىشىۋاتقان خىتايالرنىڭ

شى جىنپىڭنىڭ ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان تهسهۋۋۇرىنى قوبۇل قىلىش – قىلماسلىقىدۇر» (5).

   خىتاي چوقۇم چهتئهل شىركهتلىرىنىڭ ئۆزى بىلهن سودا قىلىش ئىستىكىدىن پايدىلىنىپ، تېخنىكىنى

ئاساس قىلغان ھاكىممۇتلهق سىستېمىنى خىتاينىڭ سىرتىغا كېڭهيتىدۇ. تهيۋهن بىلهن سودا قىلسىڭىز ياكى

خىتاينىڭ ئۆز ئىشغالىيىتىدىكى تىبهت ياكى شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى

تهنقىد قىلسىڭىز، ئىجتىمائىي ئىشهنچ نهتىجىڭىز دهرھال يوقايدۇ.

   بۇ سىستېمىالر يهنه ساغالملىق مۇالزىمىتى شىركىتى ئانسېم (Anthem)، مارىيوت (Marriott) مېھمانخانا

زهنجىرى ۋه ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خادىمالرنى باشقۇرۇش ئىشخانىسى قاتارلىق ئامېرىكا سانلىق مهلۇمات

ئامبارلىرىدىن ئوغرىالنغان ئون مىليونلىغان كومپيۇتېر خاتىرىلىرىدىن نهپ ئالىدۇ. مهزكۇر شهخسىي ئۇچۇرالر

ئىجتىمائىي ئىشهنچ سىستېمىسىغا كىرگۈزۈلىدۇ ۋه بۇ سىستېمىنىڭ ئهڭ كهمىده ئامېرىكاغا كېڭىيىشىگه

تۈرتكه بولىدۇ.

  خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق ھاكىممۇتلهقلىقى دۇنيادىكى ئهڭ ھۇجۇمچان ئىستىخبارات توپالش

ھهرىكهتلىرىگه تايىنىدۇ.

 
ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر:
ھېكمهتيار ئىبراھىم ، ئهنۋهر قاراقۇرۇم

(داۋامى كېلهر ساندا ئۇالپ بېرىلىدۇ)
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تارىخ ۋه بىز
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ئىيسا يۈسۈپ ئالىپتېكىننىڭ ئامېرىكا پرىزدېنتى
رىچارد نىكسونغا ئهۋهتكهن مېموراندۇمى

ئامېرىكا پرىزدېنتى رىچارد نىكسون ئهپهندىگه:

 

ۋاشىڭتون

 

جانابلىرى،

 

ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرىنىڭ مۆھتىرهم پرىزدېنتى، ئاسارهتتىكى مىللهتلهرنىڭ ئهڭ يېقىن

قوغدىغۇچىسى: سىزگه قهلبى دهرتكه تولغان، لېكىن ئۈمىدىنى يوقاتمىغان، ئاسارهتتىكى بىر مىللهتنىڭ

ۋهكىلى سۈپىتىده خىتاب قىلىۋاتىمهن.

 

1959 – يىلى 22 – ئىيۇن كېڭهش پاالتا ئهزاسى دوگالس ۋه 18 ھهمراھىنىڭ تهكلىپى بىلهن كېڭهش پاالتاسىدا

قوبۇل قىلىنغان ۋه شۇ مهزگىلدىكى ئامېرىكا پرىزدېنتى ئېزىنخاۋېرنىڭ 17 – ئىيۇلدىكى بۇيرۇقى ئارقىلىق،

19 – ئىيۇلدىن باشالنغان بىر ھهپتىنىڭ ئامېرىكادا «ئاسارهتتىكى مىللهتلهر  ھهپتىسى» دهپ ئېالن قىلىنى-

ۋىلسون مهركىزىنىڭ رهقهملىك ئارخىپخانىسىدىكى 208601 – نومۇرلۇق ئارخىپ
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شى بىزنىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئۈمىد مهنبهلىرىمىزدىن بىرى بولغانىدى. شۇ ۋهجىدىن، ئامېرىكاغا  تهشهككۈر

ئېيتىمىز. بىز (ئامېرىكانىڭ) ئهركىنلىك قهلئهسى سۈپىتىده ئاسارهتتىكى مىللهتلهرنى ھىمايه

قىلغانلىقىدىن ئۈمىدۋارمىز ۋه تولىمۇ مهمنۇنمىز.

 

جانابلىرى،

 

كېڭهش پاالتا ئهزاسى دوگالس ۋه 18 ھهمراھى تهرىپىدىن كېڭهش پاالتاسىغا سۇنۇلغان بىرلهشمه قارار

اليىھهسىده بىر نۇقتىنىڭ تىلغا ئېلىنمىغانلىقىدىن كۆڭلىمىز تولىمۇ يېرىم بولدى. بىرلهشمه قارار اليىھهسى

ۋه باياناتتا ئېمپىرىيالىست رۇسالرنىڭ ئاسارىتى ئاستىدىكى مىللهتلهر ئايرىم – ئايرىم تىلغا ئېلىنغان –

يۇ، لېكىن قىزىل خىتاي جاھانگىرلىرىنىڭ تۆمۈر تاپىنى ئاستىدا، تارىخ سهھنىسىدىن يوقىتىۋېتىلىش

خهۋپىگه دۇچ كېلىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان خهلقى زىكىر قىلىنمىغان. بىرلهشمه قارار اليىھهسىده «خىتاي

چوڭ قۇرۇقلۇقى» دېيىلگهن رايوندا، شهرقىي تۈركىستان، ئىچكى موڭغۇلىيه، مانجۇرىيه ۋه تىبهتكه ئوخشاش

ئاسارهتتىكى دۆلهتلهر ۋه مىللهتلهرنىڭ بارلىقى؛ بۇالرنىڭ تارىخ، جۇغراپىيه ۋه ئېتنىك نۇقتىالردىن خىتاي

بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى يوقلۇقى سىزگىمۇ ئهلۋهتته مهلۇم. شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ خىتاي بىلهن

ئهسال بىر باغلىنىشى يوقلۇقى، نهسهب، تىل، دىن، كۈلتۈر جهھهتلهردىن (خىتاي بىلهن) تامامهن پهرقلىق بىر

قهۋم، يهنى تۈرك قهۋمى ئىكهنلىكى ھهممىگه مهلۇملۇق بىر ھهقىقهتتۇر.

 

ئهگهر ئۇشبۇ بىرلهشمه قارار اليىھهسىده، خىتاي بىلهن جۇغراپىيهلىك، تارىخىي ياكى ئېتنىك ھېچبىر

مۇناسىۋىتى بولمىغان شهرقىي تۈركىستان ئاسارهتتىكى تىبهتكه ئوخشاش ئايرىم تىلغا ئېلىنسا ۋه كۆڭۈل

بۆلۈنسه، بۇ ئهركىنلىك كۈرىشمىزده بىزگه سۈرئهت ۋه رىغبهت ئاتا قىلغان بوالتتى.

 

مهزلۇم ۋه بىگۇناھ شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ تهقدىرىگه قىزىقىش ۋه ھېسداشلىق

بىلدۈرىدىغانلىقىڭىزغا ئىشهنچىم كامىل ھالدا، سىزگه چوڭقۇر ئېھتىرامىمنى بىلدۈرىمهن.

 

1969 – يىلى 7 – ئاينىڭ 12 – كۈنى

 

ئىيسا ئالىپتېكىن

شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق باش كاتىپى.

 

 

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى: ئهنۋهر قاراقۇرۇم
 

مهنبه:

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/208601
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قانداق قىلغاندا ئوبيېكتىپ قارار چىقارغىلى بولىدۇ؟

 

  بازارغا سېلىنىش ئالدىدا تۇرغان بىر مهھسۇالتىڭىز ھهققىده تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىڭىزنى

تهسهۋۋۇر قىاليلى. سىز بۇ خىل مهھسۇالتنىڭ بازىرى كېڭىيىۋاتىدۇ دهپ قارايسىز ۋه ئىزدىنىشىڭىز داۋامىدا

مهزكۇر چۈشهنچىڭىزنى قۇۋۋهتلهيدىغان ئۇچۇرالرنىمۇ تاپماي قالمايسىز. 

  ھالبۇكى، مهھسۇالتىڭىز مهغلۇبىيهتكه ئۇچراپ، سىز ئويلىغاندهك بازار تاپالمايدۇ، خېرىدار سىز

ئويلىغاندىن ئاز بولىدۇ. ھهتتا سىز تهننهرخنىڭ ئورنىنى تولدۇرغۇدهك مىقداردا مال ساتالماي، زىيان تارتىسىز.

يۇقىرىقىدهك ئهھۋالدا، چىقارغان قارارىڭىز مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىر تهرهپلىمىلىكى (confirmation bias) نىڭ

تهسىرىگه ئۇچرىغان بولىدۇ. يهنى سىز بازار ئۇچۇرلىرىغا ئوبيېكتىپ مۇئامىله قىلىشنىڭ ئورنىغا، ئۇنى

ئۆزىڭىزنىڭ ئهسلىدىال مهۋجۇت بولغان چۈشهنچىڭىزنى مۇئهييهنلهشتۈرىدىغان شهكىلده شهرھلهيسىز – ده،

نهتىجىده خاتا قارار چىقىرىسىز.

   مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىر تهرهپلىمىلىكى ھهممىمىز قارار چىقارغاندا ئاسانال تهسىرىگه ئۇچرايدىغان نۇرغۇن

پىسخولوگىيهلىك بىر تهرهپلىمىلىكلهردىن بىرىدۇر. مهزكۇر ماقالىده بىز بىر قانچه تۈرلۈك كۆپ ئۇچرايدىغان

بىر تهرهپلىمىلىك ھهققىده توختىلىمىز ۋه قانداق قىلغاندا ئۇالردىن ساقالنغىلى بولىدىغانلىقىنى بايان

قىلىمىز.
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قارار چىقىرىشتا
پىسخولوگىيهلىك بىر

تهرهپلىمىلىكتىن ساقلىنىش

مىسلىسىز ئويغىنىش



پىسخولوگىيهلىك بىر تهرهپلىمىلىك دېگهن نېمه؟

 

Amos) ۋه ئېيموس ۋېرسكى (Paul Slovic) پاۋىل سىلوۋىك ،(Daniel Kahneman) دانىيېل كاھنېمان   

Tversky) قاتارلىق پىسخولوگالر «پىسخولوگىيهلىك بىر تهرهپلىمىلىك» ئۇقۇمىنى 1970 – يىلالردىال ئوتتۇرىغا

قويغان ۋه ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھهقتىكى بايقىشىنى 1982 – يىلى «ئېنىقسىزلىق ئاستىدا ھۆكۈم چىقىرىش»

(Judgment Under Uncertainty) ناملىق كىتابىدا ئېالن قىلغانىدى.

  ئۇالر پىسخولوگىيهلىك بىر تهرهپلىمىلىك ــــ «تونۇش بىر تهرهپلىمىلىكى» دهپمۇ ئاتىلىدۇ ــــ نى

«مهنتىقىسىز رهۋىشته قارار چىقىرىش ياكى ھهرىكهت قىلىش خاھىشى» دهپ شهرھلىگهن. مهسىلهن، سىز

ئۆزىڭىزمۇ تۇيمىغان ھالدا ئۇچۇرالردىن (ئۆز خاھىشىڭىزغا ماس كېلىدىغانلىرىنى) تالالپ پايدىلىنىسىز

ياكى قارار چىقىرالماي تېڭىرقاپ، تېخىمۇ كۈچلۈك (كهسكىن) خىزمهتداشلىرىڭىزنىڭ قارار چىقىرىپ

بېرىشىگه موھتاج بولىسىز.

    پىسخولوگىيهلىك بىر تهرهپلىمىلىك ئهقهللىي ساۋاتالرنىڭ، شۇنداقال ئوچۇق، پۇختا ھۆكۈملهرنىڭ زىتىدۇر.

ئۇ پۇرسهتلهرنىڭ قولدىن كېتىشىگه ۋه ناباب قارارالرنىڭ چىقىرىلىشىغا سهۋهب بولىدۇ.

 

كۆپ ئۇچرايدىغان پىسخولوگىيهلىك بىر تهرهپلىمىلىكلهر

 

    تۆۋهنده بىز تىجارهت ساھهسىده قارار چىقىرىش جهريانىدا كۆپ ئۇچرايدىغان بهش خىل پىسخولوگىيهلىك

بىر تهرهپلىمىلىك ۋه قانداق قىلغاندا بۇالرنى يېڭىپ، تېخىمۇ ياخشى قارار چىقارغىلى بولىدىغانلىقى

ھهققىده توختىلىمىز:

 

1. مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىر تهرهپلىمىلىكى

 

    يۇقىرىدىمۇ تىلغا ئالغىنىمىزدهك، ئۆزىڭىزنىڭ مهۋجۇت چۈشهنچىسىنى قۇۋۋهتلهيدىغان ئۇچۇرالرنى

ئىزدهپ، ئۇنىڭغا زىت كېلىدىغان سان – سىفىرالرنى رهت قىلغان ۋاقتىڭىزدا، مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىر

تهرهپلىمىلىكى سادىر قىلىۋاتقان بولىسىز. بۇ خىل ئهھۋالدا سىز بارلىق ئاالقىدار ئۇچۇرالرنى تهڭ نهزهرگه

ئالمىغانلىقىڭىز ئۈچۈن، بىر تهرهپلىمه قارار چىقىرىپ قويىسىز.

  2013 – يىلىدىكى بىر تهتقىقاتتا مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىر تهرهپلىمىلىكىنىڭ كىشىلهرنىڭ

سىتاتىستىكىالرغا قانداق قارايدىغانلىقىغىمۇ تهسىر قىلىدىغانلىقى بايقالدى. مهزكۇر تهتقىقات

نهتىجىسىنىڭ ساھىبلىرى كىشىلهرنىڭ سىتاتىستىكىالردىن ئۆزلىرىنىڭ مهۋجۇت چۈشهنچىسىنى

قۇۋۋهتلهيدىغان ئۇچۇرالرنى سۈزۈۋېلىش خاھىشى بارلىقىنى، ھهتتا سىتاتىستىكىدىكى سانلىق مهلۇماتالر

ئۇالرنىڭ چۈشهنچىسىگه زىت قاراشنى قۇۋۋهتلىگهن تهقدىردىمۇ، ئهھۋالنىڭ يهنىال شۇنداق بولىدىغانلىقىنى

ئوتتۇرىغا قويغان. دېمهك، مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىر تهرهپلىمىلىكى سىتاتىستىكىنى ئاساس قىلغان ھالدا قارار

چىقىرىش جهريانىدىكى ئېغىر يوشۇرۇن مهسىلىلهردىن بىرىدۇر.

 

قانداق قىلغاندا مۇئهييهنلهشتۈرۈش بىر تهرهپلىمىلىكىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟

 

   چۈشهنچه – كۆز قاراشلىرىڭىزغا خىرس قىلىشقا ئۇرۇنۇڭ. بىر ئهمهس، بىر قاتار مهنبهلهردىن ئۇچۇر

ئىگىلهشكه تىرىشىپ، مهسىلىگه بىر قانچه خىل ئوخشىمىغان نۇقتىئىينهزهردىن قاراڭ.

    يهنه بىر خىل ئۇسۇل شۇكى، ئوي – پىكرىڭىز ھهققىده باشقىالر بىلهن مۇنازىرىلىشىڭ. ئهتراپىڭىزدا

خىلمۇ خىل  كۆز  قاراشتىكى  كىشىلهر  بولسۇن، ئۆزىڭىزنىڭكىگه  قارشى  كۆز  قاراشالرغا قۇالق  سېلىشتىن
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قورقماڭ. سىز يهنه مهخسۇس ئۆز كۆز قارىشىڭىزغا زىت ئۇچۇر ۋه كىشىلهرنى ئىزدهپ تاپسىڭىزمۇ ياكى

خىزمهت ئهترىتىڭىزده، مۇھىم قارارالرنى چىقىرىشتا، مهخسۇس ئۆكتىچى كۆز قاراشالرنى ياقىاليدىغان بىرهر

ئادهم تهسىس قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ.

 

2. لهڭگهر تاشالش

 

   بۇ (خۇددى كېمه قىرغاققا كهلمهي تۇرۇپال لهڭگهر تاشلىغانغا ئوخشاش) بىۋاسىته خۇالسىگه ئۆتۈپ

كېتىدىغان، يهنى قارارنى ئهڭ دهسلهپته ئېرىشكهن ئۇچۇرالرغا تايىنىپ تۇرۇپال چىقىرىدىغان بىر

تهرهپلىمىلىكتۇر.

    بۇنى «تۇنجى تهسىرات» بىر تهرهپلىمىلىكى دېيىشكىمۇ بولىدۇ. بۇ خىل ئهھۋالدا، بىرهر ئهھۋال ھهققىدىكى

تۇنجى تهسىراتىڭىز شهكىللهنگهن ھامان، باشقا ئېھتىماللىقالرنى ئويلىيالىشىڭىز بهسىي مۈشكۈل.

قانداق قىلغاندا لهڭگهر بىر تهرهپلىمىلىكىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟

   لهڭگهر بىر تهرهپلىمىلىكى سىز تېز قارار چىقىرىشقا مهجبۇر بولغاندا ياكى سىز ئومۇمهن جىددىي ھهرىكهت

قىلىشقا مايىل بولغاندا كۆرۈلىدۇ. 

    شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ خىل بىر تهرهپلىمىلىكتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قارار چىقىرىش تارىخىڭىزغا نهزهر تاشالڭ

ۋه ئۆتمۈشته ئالدىراپال قارار چىقىرىۋهتكهن ئهھۋاللىرىڭىز بار – يوقلۇقى ھهققىده ئويلىنىڭ.

   ئاندىن ئالدىرىماي قارار چىقىراالش ئۈچۈن ۋاقىت ئاجرىتىڭ ۋه جىددىي قارار چىقىرىشتىن بېسىم ھېس

قىلسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ ۋاقىت تهلهپ قىلىڭ. 

 

3. ئۆزىگه زىياده ئىشىنىپ كېتىش بىر تهرهپلىمىلىكى

 

   بىلىمىڭىز ۋه كۆز قارىشىڭىزغا بولغان ئىشهنچىڭىز زىياده ئېشىپ كهتكهنده، سىزدىن بۇ خىل بىر

تهرهپلىمىلىك سادىر بولىدۇ. بۇ خىل ئهھۋالدا سىز ئۆزىڭىزنىڭ مهلۇم بىر قارارنى چىقىرىش جهريانىدىكى

رولىڭىزنى ئهمهلىيهتتىكىدىن مۇھىم دهپ ئويلىۋالىسىز.

    سىز بۇ خىل بىر تهرهپلىمىلىكنى يۇقىرىدا قهيت قىلغان «لهڭگهر بىر تهرهپلىمىلىكى» بىلهن تهڭ سادىر

قىلىشىڭىز، يهنى ھېسسىياتىڭىزغا تايىنىپ ئىش قىلىپ قويۇشىڭىز مۇمكىن. چۈنكى، بۇ خىل ئهھۋالدا

سىز ئۆزىڭىزنىڭ قارار چىقىرىش ئىقتىدارىغا قارىتا رېئاللىقتىن چهتنىگهن (زىياده يۇقىرى مۆلچهرلهنگهن) كۆز

قاراشتا بولغان بولىسىز. 

   تهتقىقاتچىالر 2000 – يىلىدىكى مهلۇم بىر تهتقىقاتتا بۇ خىل بىر تهرهپلىمىلىكنىڭ نورمال پۇقراالرغا

قارىغاندا، كارخانىچىالردا كۆپرهك كۆرۈلىدىغانلىقىنى بايقىغان. ئۇالر ئۆزىنىڭ بىلىم جهھهتتىكى

يېتهرسىزلىكىنى بايقىيالمىغاچقا، (خاتا قارار چىقىرىلغان تهقدىرده) كۆرۈلىدىغان خهۋپ – خهتهرنىمۇ يېنىك

ئويلىۋالىدۇ. گهرچه بۇالرنىڭ بهزىلىرى تهۋهككۈلچىلىك قىلىپ ئۇتۇق قازانسىمۇ، كۆپىنچىسى بۇرنىغا يهيدۇ.

 

قانداق قىلغاندا ئۆزىگه زىياده ئىشىنىپ كېتىش بىر تهرهپلىمىلىكىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟

 

    بۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋهندىكى سوئالالر ھهققىده ئويلىنىڭ:

   سىز قارار چىقارغاندا قايسى ئۇچۇر مهنبهلىرىدىن پايدىلىنىشقا مايىل؟ ئاشۇ ئۇچۇر مهنبهلىرى رېئاللىقنى

ئاساس قىلغانمۇ ياكى سىز ھېسسىياتىڭىزغا تايىنىۋاتامسىز؟

    ئۇچۇر توپالشقا ئۆزىڭىزدىن باشقا يهنه كىملهر ئىشتىراك قىلغان؟
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ئۇچۇرالر سىستېمىلىق شهكىلده توپالنغانمۇ؟

ئهگهر سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئىشهنچىسىز مهنبهلهرگه تايىنىۋاتقانلىقىڭىزنى ھېس قىلغان بولسىڭىز،

تهپسىلىي، ئوبيېكتىپ مهلۇماتالرنى توپالش ئۈچۈن نېمىلهرنى قىالاليدىغانلىقىڭىزنى ئويالڭ.

 

4. قىمارۋازالرچه بىر تهرهپلىمىلىك

 

   بۇ خىل بىر تهرهپلىمىلىكته سىز ئۆتمۈشنىڭ كهلگۈسىگه تهسىر قىلىدىغانلىقىنى ئويلىۋالىسىز. بۇنىڭ

كىالسسىك مىساللىرىدىن بىرى تهڭگه تاشالشتۇر. ئهگهر سىز تهڭگه تاشالپ، تهڭگه ئۇدا يهتته قېتىم ئوڭ

چۈشسه، سهككىزىنچى قېتىمدا تهتۈر چۈشۈش نىسبىتى چوقۇم يۇقىرى بولىدۇ، دهپ ئويلىۋالىسىز.

   شۇنداقال، بۇ خىل تهكرارلىق قېتىم سانى كۆپهيگهنسېرى، سىزنىڭ «كېلهر قېتىم چوقۇم باشقىچه نهتىجه

چىقىدۇ» دېگهن   پهرىزىڭىز  شۇنچه  كۈچىيىدۇ. ئهمما ، بۇ  مىسالدا  ئوڭ  ياكى  تهتۈر  چۈشۈش 

 ئېھتىماللىقىھهرۋاقىت تهڭ (%50) بولىدۇ.

   قىمارۋازالرچه بىر تهرهپلىمىلىك سودا ساھهسى ئۈچۈن خهتهرلىكتۇر. بۇنىڭ يهنه بىر خىل مىسالى شۇكى،

سىز ناھايىتى تۇراقسىز بىر بازاردا مهبلهغ سېلىش تهھلىلچىسى بولسىڭىز ۋه ئۆتمۈشتىكى مهبلهغلىرىڭىز

جايىغا سېلىنغان بولسا، سىز بۇ خىل ئۇتۇقلىرىڭىز سهۋهبلىك يهنه بىر قېتىم، تېخىمۇ زور سوممىلىق

مهبلهغ سالماقچى بولىسىز.

  ئهمهلىيهتته، بۇنىڭ نهتىجىسى تولىمۇ ئېنىقسىزدۇر. چۈنكى (بۇ قهدهر تۇراقسىز بازاردا) ئۆتمۈشتىكى بىر

قانچه قېتىملىق ئۇتۇقىڭىز كهلگۈسىدىكى ئۇتۇقىڭىزنىڭ كاپالىتى ئهمهس.

 

قانداق قىلغاندا قىمارۋازالرچه بىر تهرهپلىمىلىكتىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟

 

   2008 – يىلىدىكى بىر تهتقىقاتتا، ئهگهر قارار چىقارغۇچى ئاالقىدار ئۇچۇرالرغا ۋاقىت تهرتىپى بويىچه بىر

باشتىن قاراپ چىقىشتىن (شۇنداقال بۇ خىل تهرتىپتىن ئاللىقانداق قانۇنىيهتلهرنى يهكۈنلهپ چىقىشتىن)

ساقالنسا، قىمارۋازالرچه بىر تهرهپلىمىلىكنىڭ سادىر بولۇش نىسبىتىنىڭ تۆۋهنلهيدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن.

شۇنىڭ ئۈچۈن، قىمارۋازالرچه بىر تهرهپلىمىلىكتىن ساقلىناي دېسىڭىز، بازار يۈزلىنىشىگه بىر قانچه خىل

ئوخشىمىغان نۇقتىدىن قاراشقا كاپالهتلىك قىلىڭ. 

 

5. تۈپكى سهۋهبنى خۇالسىلهش بىر تهرهپلىمىلىكى

 

   بۇ ئىشتىن چاتاق چىققاندا، ۋهزىيهتنى نهزهرده تۇتقان ھالدا ئوبيېكتىپ كۆزىتىشنىڭ ئورنىغا، باشقىالردىن

ۋايساش خاھىشىدۇر. بولۇپمۇ بۇ خىل بىر تهرهپلىمىلىكته، سىز قېلىپلىشىپ كهتكهن تهپهككۇرغا تايىنىپ،

باشقىالرنى ھېس قىلىنغان خاتالىقىنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ئهيىبلهيسىز. 

   مهسىلهن، سىز ماشىنا ھهيدهۋېتىپ قاتناش ۋهقهسىگه يولۇقسىڭىز، شۇنداقال خاتالىق قارشى تهرهپته

بولسا، سىز قارشى تهرهپنىڭ خاتالىشىشىغا ھاۋارايى دېگهندهك ئامىلالرنىڭ سهۋهب بولغان بولۇش

ئېھتىماللىقىنى ئويالشتىن بهكرهك، ئۇنى الياقهتسىز شوپۇركهن دهپ ھۆكۈم چىقىرىپ ئۈلگۈرىسىز.

    تۈپكى سهۋهبنى خۇالسىلهش بىر تهرهپلىمىلىكى «پائىل – كۆزهتكۈچى بىر تهرهپلىمىلىكى»نىڭ زىتىدۇر.

بۇ خىل «پائىل – كۆزهتكۈچى» بىر تهرهپلىمىلىكىده، ئىنسان ئۆزى خاتاالشقاندا، مهسئۇلىيهتنى ئۆزىدىن

(ئۆزىنىڭ مىجهز – خۇلقى، ئادهتلىرىدىكى يېتهرسىزلىكلهردىن) ئهمهس، سىرتقى ئامىلالردىن ئىزدهشكه

مايىل كېلىدۇ. 

    مهسىلهن، سىز  بىر   قاتناش   ۋهقهسىگه  يولۇقسىڭىز ۋه خاتالىق سىزدىن ئۆتكهن بولسا، سىز مهسىلىنى
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ئىنكاسىڭىزنىڭ تېز بولمىغانلىقىدىن ئهمهس، تورمۇزدىن ياكى يولنىڭ تېيىلغاقلىقىدىن كۆرىسىز.

 

قانداق قىلغاندا تۈپكى سهۋهبنى خۇالسىلهش بىر تهرهپلىمىلىكىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؟

 

   بۇنىڭ ئۈچۈن ۋهزىيهتنى ۋه ئۇنىڭغا ئاالقىدار كىشىلهرنى، بىر تهرهپلىمىلىكتىن ساقالنغان ھالدا توغرا

كۆزىتىش، ئۇالرغا كۈلتۈرهل ئهقىل (Cultural Intelligence) ۋه ھېسداشلىق بىلهن مۇئامىله قىلىپ، ئۇالرنىڭ

نېمه ئۈچۈن ئاشۇ خىل خاتالىقنى سادىر قىلغانلىقىنى چۈشىنىشكه تىرىشىش كېرهك.

   شۇنداقال، ھېسسىي ئهقلىڭىزنى كۈچلهندۈرۈپ، ئۆز قىلمىشىڭىز ھهققىده توغرا پىكىر قىالاليدىغان

ئىقتىدارنى يېتىلدۈرۈڭ.

 

ئهسكهرتىش:

   ئۆزىمىزدىكى پىسخولوگىيهلىك بىر تهرهپلىمىلىكلهرنى بايقاش قىيىن. چۈنكى بۇنىڭغا كۆپىنچه يوشۇرۇن

ئاڭدىكى تهپهككۇر سهۋهبچى بولىدۇ.

   شۇ ۋهجىدىن، چوڭ قارارالرنى ئۆز ئالدىڭىزغا چىقىرىش كۆپىنچه ھالالردا ئاقىالنىلىك بولمايدۇ.

Olivier Sibony)) ۋه ئولىۋېر سىبونى (Dan Lovallo) دان لوۋاللو ،(Daniel Kahneman) دانىيېل كاھنېمان   

2011 – يىلى «خارۋارد سودا ئوبزورى»دىكى ماقالىسده بۇ ھهقته توختىلىپ، مۇھىم قارارالرنى ئوپچه چىقىرىش

كېرهكلىكىنى تىلغا ئالغان.

 

 

 

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى: ھېكمهتيار ئىبراھىم
 

 

 

ئهسلى مهنبه:

https://www.mindtools.com/pages/article/avoiding-psychological-bias.htm
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116 – قېتىملىق دۆلهت مهجلىسىنىڭ ئىككىنچى يىغىنى

S. 3744

 

مهزكۇر قانۇن اليىھهسى «شىنجاڭ»(ئهسلى ھۆججهتته ئىشلىتىلگهن ئىسىم ئهينهن ئېلىندى)دىكى  تۈركىي

مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان ئېغىر دهرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى ئهيىبلهيدۇ ۋه (خىتاي

ھۆكۈمىتىنى) خىتاينىڭ ئىچى – سىرتىدا، بۇ كىشىلهرنى خالىغانچه تۇتقۇن قىلىش، قىيىن – قىستاققا

ئېلىش ۋه پاراكهنده قىلىش قىلمىشلىرىنى توختىتىشقا چاقىرىدۇ.

 

مهزكۇر قانۇن اليىھهسى ئامېرىكا بىرلهشمه شىتاتلىرىنىڭ دۆلهت مهجلىسىده، ھهم كېڭهش پاالتاسى، ھهم

ئاۋام پاالتاسى تهرىپىدىن ماقۇللىنىشى كېرهك.

 
بىرىنچى ماددا، قىسقا ماۋزۇ؛ مۇندهرىجه

 
(a) قىسقا ماۋزۇ ـــ مهزكۇر قانۇن اليىھهسىنى «2020 - يىللىق ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇن اليىھهسى» دهپ

ئاتاشقا بولىدۇ.
(b) مۇندهرىجه ـــ مهزكۇر قانۇن اليىھهسىنىڭ مۇندهرىجىسى تۆۋهندىكىچه:

بىرىنچى ماددا. قىسقا ماۋزۇ؛ مۇندهرىجه.
ئىككىنچى ماددا. مهزكۇر قانۇن اليىھهسىنىڭ ئاساسىي مهقسىتى.

ئۈچىنچى ماددا. بايقاشالر.
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 ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇن اليىھهسى 2020

مىسلىسىز ئويغىنىش



تۆتىنچى ماددا. دۆلهت مهجلىسىنىڭ كۆز قارىشى
بهشىنچى ماددا. ئامېرىكانىڭ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىگه قاراتقان سىياسىتى ھهققىده يېڭى بايانات

ئالتىنچى ماددا. ئېمبارگو يۈرگۈزۈش
يهتتىنچى ماددا. «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى ھهققىدىكى دوكالت

سهككىزىنچى ماددا. ئامېرىكا پۇقرالىرى ۋه ئاھالىلىرىنى (خىتاي تهرىپىدىن) قورقۇتۇلۇش ۋه زورلىنىشتىن قوغداش ھهققىدىكى
دوكالت.

توققۇزىنچى ماددا. خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتي ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى باستۇرۇشىنىڭ بىخهتهرلىك
ۋه ئىقتىسادىي تهسىرى توغرىسىدىكى دوكالت.

ئونىنچى ماددا. مهخپىي دوكالت.
 

ئىككىنچى ماددا. مهزكۇر قانۇن اليىھهسىنىڭ ئاساسىي مهقسىتى.
 

مهزكۇر قانۇن اليىھهسىنىڭ ئاساسىي مهقسىتى ــــ ئامېرىكا دائىرىلىرىنى خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى

«شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدا بىر مىليوندىن كۆپرهك ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مۇسۇلمان

مىللهتلهرنى كهڭ كۆلهمده نازارهت قىلىش ۋه تۇتقۇن قىلىش ئارقىلىق سادىر قىلىۋاتقان ئېغىر دهرىجىدىكى

كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرى ۋه

خارالش قىلمىشلىرىنى توختىتىشقا يېتهكلهشتۇر.

 
ئۈچىنچى ماددا. بايقاشالر.

 

دۆلهت مهجلىسى تۆۋهندىكىلهرنى بايقىدى:

   (1) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭ»ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدا  تۈركىي ۋه باشقا

مۇسۇلمانالرنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇش تارىخى ئىنتايىن ئۇزۇن. يېقىنقى بىر قانچه ئون يىلدا، 

خىتاينىڭ مهركىزىي ۋه رايونلۇق ھۆكۈمهت سىياسهتلىرى (شهرقىي تۈركىستاندىكى) مهزكۇر يهرلىك

مىللهتلهرنى پىكىر ئهركىنلىكى، دىنىي ئهركىنلىك، خالىغانچه يۆتكىلىش ئهركىنلىكى ۋه ئادىل سوتلىنىش

ھوقۇقى قاتارلىق بىر يۈرۈش پۇقرالىق ھوقۇقلىرى ۋه سىياسىي ھوقۇقلىرىدىن مهھرۇم قىلغان ھالدا

سىستېمىلىق كهمسىتىلىشكه ئۇچرىتىپ كهلدى. 

   (2) 2014 – يىلى بهشىنچى ئايدا، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئهڭ يېقىنقى «زوراۋان

ئهسهبىيلىككه قارشى قاتتىق زهربه»سىنى باشلىدى ۋه كهڭ كۆلهملىك، خهلقئارالىق ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه

تېرورىزم تهھدىتىنى باھانه قىلىپ، «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى يهرلىك مۇسۇلمان خهلققه قويغان

مىسلىسىز چهكلىمىلىرىنى ۋه ئۇالرغا قىلغان كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىنى قانۇنىيالشتۇرۇشقا

ئۇرۇندى. 2016 – يىلى 8 – ئايدا، (ئاتالمىش) تىبهت ئاپتونوم رايونىنىڭ سابىق پارتكوم سېكرېتارى چېن

چۈهنگونىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونلۇق شۆبىسىگه سېكرېتار قىلىپ

تهيىنلىنىشىگه ئهگىشىپ، مهزكۇر رايوندىكى باستۇرۇش تېخىمۇ تېزلىتىلدى. ئالىمالر، كىشىلىك ھوقۇق

تهشكىالتلىرى، ژۇرنالىستالر ۋه ئاقىلالر ئامبارلىرى خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ (شهرقىي

تۈركىستاندا) تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىنى قۇرۇپ چىققانلىقى ھهققىده يېتهرلىك دهلىل – ئىسپاتالر بىلهن

تهمىنلىدى. 2014 – يىلىدىن باشالپ، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى بىر مىليوندىن كۆپرهك ئۇيغۇر،

قازاق، قىرغىز ۋه باشقا يهرلىك مۇسۇلمان  مىللهت  كىشىلىرىنى  مۇشۇ  الگېرالرغا سولىغان. خىتاي خهلق جۇم-
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ھۇرىيىتىنىڭ 2010 – يىلىدىكى ئاخىرقى قېتىملىق نوپۇس تهكشۈرۈش نهتىجىسىگه كۆره، «شىنجاڭ» ئۇيغۇر

ئاپتونۇم رايونىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي سانى تهخمىنهن 13 مىليون ئهتراپىدا.

   (3) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى  ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز

ۋه باشقا مۇسۇلمانالرغا قىلغان – ئهتكهنلىرى خهلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرىغا ۋه ئۆلچهملىرىگه

خىالپ بولۇپ، بۇالرنىڭ بهزىلىرى تۆۋهندىكىلهر:

   (A) ھهرقانداق شهكىلدىكى ئىرقىي كهمسىتىشنى تۈگىتىش ھهققىدىكى خهلقئارالىق ئهھدىنامه، بۇنىڭغا

خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى قوشۇلغان.

   (B) قىيىن – قىستاققا ۋه باشقا رهھىمسىز، ئىنسانىيلىققا زىت ياكى خارلىغۇچى مۇئامىله – جازاالرغا

قارشى تۇرۇش ھهققىدىكى ئهھدىنامه، بۇنىڭغا خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ئىمزا قويغان ۋه تهستىقلىغان.

   (C)پۇقرالىق ھوقۇقى ۋه سىياسىي ھوقۇقالر ھهققىدىكى خهلقئارالىق ئهھدىنامه، بۇنىڭغا خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتى ئىمزا قويغان؛ ۋه

   (D) دۇنيا كىشىلىك ھوقۇقى خىتابنامىسى.

  (4) خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسهتلىرىنى مهزكۇر رايوندا ئىجرا قىلىدىغان، خىتاي كومپارتىيهسى

«شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونى شۆبىسىنىڭ نۆۋهتتىكى سېكرېتارى چېن چۈهنگو؛ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر

ئاپتونۇم رايونىدا ئىجرا قىلىنغان نۇرغۇن سىياسهتلهرنى ئىجاد قىلغان، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «شىنجاڭ»

ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونى سابىق مۇئاۋىن سېكرېتارى جۇ خهيلۇننى ئۆز ئىچىگه ئالغان، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرىنىڭ ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مۇسۇلمان مىللهتلهرگه قارىتىلغان ئېغىر

دهرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىده بىۋاسىته مهسئۇلىيىتى بار. مهزكۇر كىشىلىك ھوقۇق

دهپسهندىچىلىكلىرى بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مىللهت مۇسۇلمانلىرىنى

خالىغانچه قولغا ئېلىش؛ ئهمگهك يېشىدىكى قۇرامىغا يهتكهنلهرنى بالىالر ۋه ياشانغانالردىن ئايرىۋېتىش؛

مهجبۇرىي ئهمگهكنى تهمىنلهش زهنجىرىگه كىرگۈزۈش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.

   (5) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى الگېرالرغا سوالنغانالر مهجبۇرىي سىياسىي تهربىيهلهش (مېڭه

يۇيۇش)، قىيىن – قىستاق، تاياق يېيىش، تاماق بېرىلمهسلىك ۋه دىن، كۈلتۈر ۋه تىل ئهركىنلىكىدىن مهھرۇم

قىلىنىش قاتارلىق ئهھۋالالرنى بايان قىلدى. بۇ شاھىتالرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشىچه، الگېر خىزمهتچىلىرى

ئۇالرغا «الگېردىن چىقىپ كېتىشنىڭ بىردىنبىر چارىسى يېتهرلىك دهرىجىده سىياسىي ساداقهت بىلدۈرۈش»

دېگهن. بۇ خىل الگېرالردىكى ناچار شارائىت ۋه داۋاالش ئىمكانىيىتىنىڭ يېتهرسىزلىكى سهۋهبلىك،

ياشانغانالر ۋه ئاجىزالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بهزى تۇتقۇنالرنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقى مهلۇم. 

   (6) باشقا دۆلهتلهرده مهڭگۈلۈك تۇرۇش ئىجازىتىگه ياكى پۇقرالىق ساالھىيىتىگه ئېرىشكهن ئۇيغۇر ۋه

قازاقالر خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ تهھدىتى ۋه پاراكهندىچىلىكىگه ئۇچرىغان. ئهركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ

ئۇيغۇر بۆلۈمىدىكى كهم دېگهنده بهش ئاخباراتچى ئۆزلىرىنىڭ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ

خورلىغۇچى سىياسهتلىرىنى ئاشكارىلىغانلىقى سهۋهبلىك، «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى ئائىله

ئهزالىرىنىڭ خىتاي تهرىپىدىن خورالنغانلىقىنى ئوچۇق - ئاشكارا تهپسىلىي بايان قىلدى.

   (7) 2018 – يىلى توققۇزىنچى ئايدا، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي

كومىسسارى مىشېل باچېلېت (Michelle Bachelet) ئالىي كومىسسارلىق سۈپىتىده قىلغان تۇنجى

سۆزىده”«شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونى ھهرقايسى جايلىرىدىكى ئۇيغۇر ۋه باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ كهڭ

كۆلهمده، خالىغانچه تۇتۇلۇپ، ئاتالمىش   تهربىيهلهش الگېرلىرىغا سوالنغانلىقى ھهققىدىكى كىشىنى چوڭقۇر

ئهندىشىگه سالىدىغان ئهيىبلهشلهرنى ئوتتۇرىغا قويدى “.

   (8) 2019 - يىلى، دۆلهت مهجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيه كومىتېتى مهۋجۇت دهلىل - ئىسپاتالرغا

ئاساسهن، «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونى جازا الگېرلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه ئۇ يهرده ئېلىپ بېرىلغان

ھهرىكهتلهر «ئىنسانىيهتكه قارشى جىنايهت» شهكىللهندۈرۈشى مۇمكىن دهپ يهكۈن چىقاردى.
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   (A) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ «مهجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىشى، قانۇنسىز تۇتۇپ تۇرۇشى، تاجاۋۇزچىلىق

خاراكتېرىده، ھهممىال جايدا نازارهت قىلىشى، ئهدلىيه تهرتىپىده قائىدىگه بويسۇنماسلىقى»نى ئهيىبلهيدۇ.

   (B) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىده دېموكراتىيهنى، كىشىلىك ھوقۇقنى ۋه قانۇن ئارقىلىق ئىداره قىلىشنى

ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مهبلهغ ئاجرىتىشقا ھوقۇق بېرىدۇ؛ ۋه

   (C)تۆۋهندىكىدهك ھهرقانداق ئورۇن ياكى شهخسكه ئېمبارگو يۈرگۈزۈشنى قولاليدۇ:

   (i) كىشىلىك ھوقۇقالرغا ياكى دىنىي ئهركىنلىككه خىالپلىق قىلغانالر؛ ياكى

   (ii) نازارهت قىلىش ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇلالنغانالر.

 

تۆتىنچى ماددا. دۆلهت مهجلىسىنىڭ كۆز قارىشى
 

دۆلهت مهجلىسىنىڭ كۆز قارىشى شۇكى:

   (1) پرىزدېنت:

   (A) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مۇسۇلمان مىللهت ئهزالىرىغا

ۋه باشقا كىشىلهرگه قىلغان زىيانكهشلىكىنى ئهيىبلىشى كېرهك؛ شۇنداقال

   (B) بۇ خىل دائىرىلهرگه دهرھال تۆۋهندىكى خۇسۇسالردا چاقىرىق قىلىشى كېرهك:

   (i) تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىنى تاقاش؛

  (ii) كىشىلىك ھوقۇق جهھهتتىكى بارلىق چهكلىمىلهرنى بىكار قىلىش ۋه كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمهت

قىلىش؛ شۇنداقال

  (iii) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى تهۋهسىدىكى كىشىلهرنىڭ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ سىرتىدىكى

قهدىردانلىرى، دوستلىرى ۋه شېرىكلىرى بىلهن بولغان ئاالقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشىگه يول قويۇش؛

  (2) دۆلهت سېكرېتارى 1998 – يىلى ئىمزاالنغان «خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك قانۇنى»غا بىنائهن،

ئىستراتېگىيهلىك ئېمبارگو يۈرگۈزۈش ۋه باشقا ئۇسۇلالرنى قوللىنىشنى ئويلىشىشى كېرهك. بۇ ئۇسۇلالر

مهزكۇر قانۇننىڭ دىنىي ئهركىنلىكنى ئېغىر دهرىجىده باستۇرۇش قىلمىشلىرىنى ھهل قىلىشنى نىشان قىلغان

402 – ماددىسىغا كۆره، خىتاينى دىنىي ئهركىنلىك جهھهتته ئاالھىده دىققهت قىلىنىدىغان دۆلهت قىلىپ

بهلگىلهش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؛

   (3) دۆلهت سېكرېتارى:

  (A) ئامېرىكانىڭ ئىتتىپاقداشلىرى ۋه كۆپ تهرهپلىك ئورگانالر بىلهن ھهمكارلىشىپ، «شىنجاڭ» ئۇيغۇر

ئاپتونۇم رايونىدىكى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ كهڭ كۆلهمده، خالىغانچه تۇتقۇن

قىلىنغانلىقىنى ئهيىبلىشى كېرهك؛ ۋه

  (B) قاراتمىلىققا ئىگه ئېمبارگو ۋه ۋىزا چهكلىمىسى جهھهتلهرده خهلقئارا جهمئىيهت بىلهن يېقىندىن

ماسلىشىشى كېرهك؛

   (4) ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇرچه بۆلۈمىنىڭ ئاخباراتچىلىرى خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ

ئۇالرنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى ئائىله – تاۋابىئاتلىرىنى تۇتقۇن قىلىش ئارقىلىق ئۆزلىرىگه

تهھدىت سېلىشى ياكى جىمىقتۇرۇشقا ئۇرۇنۇشىغا قارىماستىن، «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى

كىشىلىك ھوقۇق ۋه سىياسىي ۋهزىيهت ھهققىده خهۋهر بهرگهنلىكى ئۈچۈن تهرىپلىنىشى كېرهك؛

  (5) ئامېرىكا «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكىلهرنىڭ ئهركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچه

پروگراممىلىرىغا ئېرىشىش ئىمكانىيىتىنى كۈچهيتىشى كېرهك.

  (6) فېدېراتىپ تهكشۈرۈش ئىدارىسى (FBI) ۋه ئامېرىكانىڭ مۇۋاپىق قانۇن ئىجرا قىلىش ئورگانلىرى

ئامېرىكادىكى كىشىلهرنى پاراكهنده قىلغان، تهھدىت سالغان ياكى قورقۇتقان خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى

ئهمهلدارلىرىنىڭ ياكى ئۇالرنىڭ ۋاكالهتچىلىرىنىڭ مهسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرۈش ئۈچۈن تېگىشلىك

تهدبىرلهرنى قوللىنىشى كېرهك. 
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   (7) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدا مهھسۇالت سېتىۋاتقان، مۇالزىمهت بىلهن تهمىنلهۋاتقان ياكى باشقا

جهھهتلهرده مهشغۇالت  ئېلىپ  بېرىۋاتقان  ئامېرىكا  شىركهتلىرى  ۋه  پۇقرالىرى  ھهرقانداق  ئاممىۋى 

 ھۆججهت  ۋه مالىيهدوكالتلىرى يولالشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كېرهكلىك تهدبىرلهرنى قوللىنىپ،

تۆۋهندىكىلهرگه كاپالهتلىك قىلىشى كېرهك:

   (A) ئۇالرنىڭ سودا پائالىيهتلىرى «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى ياكى خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى

كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىنى ئهدىتىۋهتمهسلىكى كېرهك؛ شۇنداقال،

   (B) ئۇالرنىڭ تهمىنلهش زهنجىرى مهجبۇرىي ئهمگهككه چېتىلىپ قالماسلىقى كېرهك.

 

بهشىنچى ماددا. ئامېرىكانىڭ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىگه قاراتقان سىياسىتى ھهققىده يېڭى بايانات
 

– (b) 901 1990 - ۋه 1991 – مالىيه يىلىدا يولغا قويۇلغان «تاشقى مۇناسىۋهتلهر ھوقۇق بېرىش قانۇنى»نىڭ

ماددىسىغا تۆۋهندىكىدهك تۈزىتىش كىرگۈزۈلدى:

   (1) 7 -، 8 – ۋه 9 – تارماقالر ئايرىم – ئايرىم ھالدا 8 -، 9 – ۋه 10 – تارماق قىلىپ ئۆزگهرتىلدى؛ ۋه

   (2) 6 – تارماقنىڭ ئاخىرىغا تۆۋهندىكىلهر قىستۇرۇلدى:

   «(7) ئامېرىكانىڭ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىگه قاراتقان سىياسىتى «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى

ۋهزىيهت بىلهن، بولۇپمۇ تۆۋهندىكى ئهھۋالالر بىلهن بىۋاسىته باغلىنىشى كېرهك:

   «(A) تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىدا ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مۇسۇلمانالرنى تۇتۇپ تۇرۇش قىلمىشلىرىنىڭ

ئاياغلىشىشى؛

   «(B) بارلىق سىياسىي مهھبۇسالرنىڭ قويۇپ بېرىلىشى؛

   «(C) مۇئهييهن ئېتنىك گۇرۇپپا ئهزالىرىنى كهمسىتىدىغان ۋه كىشىلىك ھوقۇقلىرىنى دهپسهنده قىلىدىغان

كهڭ كۆلهملىك نازارهت قىلىش ۋه ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرلىك تىزگىنلهشلهرنىڭ توختىغان بولۇشى ۋه

بۇالرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدىمۇ روشهن بولماسلىقى؛ شۇنداقال

   «(D) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى دىنىي ۋه كۈلتۈرهل

پائالىيهتلهرگه قاراتقان پهۋقۇلئادده ئېغىر چهكلىمىلهرنى بىكار قىلىشى؛».

 

ئالتىنچى ماددا. ئېمبارگو يۈرگۈزۈش
 

تهلهپ قىلىنغان دوكالت:

  (1) ئاساسىي مهزمۇنى: پرىزدېنت مهزكۇر قانۇن اليىھهسى ماقۇللىنىپ 180 كۈن ئىچىده، يىلدا بىر قېتىمدىن

ئاز بولمىغان ئاساستا، كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا، كېڭهش پاالتاسىنىڭ بانكا،

تۇرالغۇ ۋه شهھهر ئىشلىرى كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ چهتئهل ئىشلىرى كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ

مالىيه مهسلىھهتچىلىكى كومىتېتىغا بىر پارچه دوكالت سۇنۇپ، ئۆزى «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى

ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مۇسۇلمان مىللهتلهر ياكى باشقا كىشىلهرگه ئاالقىدار تۆۋهندىكىدهك ئىشالردا

مهسئۇلىيىتى بار دهپ قارىغان، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھهرقانداق ئهمهلدارىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

ھهربىر چهتئهللىكنىڭ ساالھىيىتىنى مهلۇم قىلىشى كېرهك:

   (A) قىيىن – قىستاققا ئېلىش.

   (B) ۋهھشىي، ئىنسان قېلىپىدىن چىققان، پهسكهش مۇئامىله ياكى جازا.

   (C) ئهيىبلىمهستىن ۋه سوتلىماستىن ئۇزۇن مۇددهت تۇتۇپ تۇرۇش.

   (D) كىشىلهرنى مهخپىي تۇتۇپ تۇرۇش ۋه تۇتقۇن قىلىش ئارقىلىق، ئۇالرنى يوقىتىۋېتىش.
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    (E) ياشاش ھوقۇقى، ھۆرلۈك ياكى شهخسىي ئهمىنلىكتىن ئوچۇقتىن ئوچۇق مهھرۇم قىلىش.

   (2) شهكلى: 1 – پاراگرافتا تهلهپ قىلىنغان دوكالت ئاشكارا شهكىلده سۇنۇلۇشى كېرهك، لېكىن مهخپىي

قوشۇمچىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالسا بولىدۇ.

   (b) ئېمبارگو يۈرگۈزۈش. پرىزدېنت (1) (a) تارماق ماددىدا تهلهپ قىلىنغان دوكالتتا كۆرسىتىلگهن ھهربىر

چهتئهللىك شهخسكه (c) تارماق ماددىدا بايان قىلىنغان ئېمبارگوالرنى يۈرگۈزۈشى كېرهك.

    (c) ئېمبارگوالر: مهزكۇر تارماق ماددىدا بايان قىلىنىدىغان ئېمبارگوالر تۆۋهندىكىچه:

   (1) مال – مۈلۈكنى توڭلىتىش: پرىزدېنت  «خهلقئارالىق  جىددىي  ئىقتىسادىي  ھوقۇق  قانۇنى»دا ئۆزىگه بې-

رىلگهن ھوقۇقنى زۆرۈر بولغان دائىرىده يۈرگۈزۈپ، (1) (a) تارماق ماددىدا تهلهپ قىلىنغان دوكالتتا

كۆرسىتىلگهن ھهربىر چهتئهللىك شهخسنىڭ تۆۋهندىكى شهرتلهرگه ئۇيغۇن كېلىدىغان ھهرقانداق مال –

مۈلۈكلىرىنى ئالماشتۇرۇشىنى ۋه ئۇنىڭدىن مهنپهئهتلىنىشىنى چهكلىشى كېرهك:

   (A) مال – مۈلۈك ئامېرىكادا بولسا؛

   (B) ئامېرىكاغا ئهكېلىنسه؛ ياكى

   (C) ئامېرىكالىق شهخسنىڭ ئىلكىگه ياكى ئىگىدارلىق قىلىشىغا ئۆتسه.

  (2) ۋىزا، كىرىش ئىجازىتى ياكى ۋاقىتلىق چېگرادىن كىرىش ئىجازهتنامىسى ساالھىيىتىنىڭ بىكار

قىلىنىشى

   (A) ۋىزا، كىرىش ئىجازىتى ياكى ۋاقىتلىق چېگرادىن كىرىش ئىجازهتنامىسى: (1) (a) تارماق ماددىدا بايان

قىلىنغان چهتئهللىك شهخس:

   (i) ئامېرىكا چېگراسىدىن كىرهلمهيدۇ؛

   (ii) ئامېرىكاغا كىرىدىغان ۋىزا ياكى باشقا ھۆججهتلهرگه ئېرىشىش ساالھىيىتى بولمايدۇ؛ 

  (iii) بۇنىڭدىن سىرت، ئامېرىكا چېگراسىدىن ۋاقىتلىق ئۆتۈش ساالھىيىتى بولمايدۇ، شۇنداقال «كۆچمهنلهر

ۋه دۆلهت تهۋهلىكى قانۇنى»دىن ھهرقانداق شهكىلده بهھىرلىنىشىگه يول قويۇلمايدۇ.

   (B) مهۋجۇت ۋىزىسى بىكار قىلىنىدۇ:

  (i) ئاساسىي مهزمۇنى: (1) (a) تارماق ماددىدا بايان قىلىنغان چهتئهللىك شهخسنىڭ ۋىزا ياكى باشقا

ھهرقانداق كىرىش ئىجازىتى قاچان بېرىلگهن بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، بىردهك بىكار قىلىنىدۇ.

   (ii) دهرھال كۆرۈلىدىغان تهسىرى: (i) تارماق ماددىغا كۆره بىكار قىلىش مهشغۇالتى:

   (I) دهرھال ئىجرا قىلىنىشى كېرهك؛ شۇنداقال

  (II) شۇ چهتئهللىك شهخسنىڭ ئىلكىدىكى باشقا ۋىزا ۋه ھهرقانداق چېگرادىن كىرىش ھۆججهتلىرىمۇ بىكار

قىلىنىشى كېرهك.

  (3) جازاالر: «خهلقئارالىق جىددىي ئىقتىسادىي ھوقۇق قانۇنى»نىڭ 206 – ماددىسىنىڭ (b) ۋه (c) تارماق

ماددىلىرىدا بهلگىلهنگهن جازاالر مهزكۇر قانۇن اليىھهسىنىڭ 1 – ماددىسىغا خىالپلىق قىلغان، خىالپلىق

قىلىشقا ئۇرۇنغان، خىالپلىق قىلىشنى پىالنلىغان ياكى خىالپلىق قىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

چهتئهللىك شهخسكه، بۇ قانۇننىڭ 206 – ماددىسىنىڭ (a) تارماق ماددىسىدا بايان قىلىنغان قانۇنسىز

قىلمىشالرنى سادىر قىلغانالرغا بېرىلگهن جازاغا ئوخشاش دهرىجىده تهدبىقلىنىشى كېرهك.

   (d) ئىجرا قىلىنىشى: پرىزدېنت «خهلقئارالىق جىددىي ئىقتىسادىي ھوقۇق قانۇنى»نىڭ 203 – ۋه 205 –

تارماقلىرىدا بهلگىلهنگهن بارلىق ھوقۇقلىرىنى يۈرگۈزۈپ، مهزكۇر ماددىنى ئىجرا قىلسا بولىدۇ.

  (e) ھوقۇقتىن ۋاز كېچىش باياناتى: ئهگهر پرىزدېنت (1) (a) تارماق ماددىدا تهلهپ قىلىنغان دوكالتتا

كۆرسىتىلگهن مهلۇم بىر شهخسكه مهزكۇر ماددىدا بهلگىلهنگهن ئېمبارگونى يۈرگۈزمهسلىك ئامېرىكانىڭ

دۆلهت مهنپهئهتىگه پايدىلىق دهپ قارىسا ۋه بۇنى كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا،

كېڭهش پاالتاسىنىڭ بانكا، تۇرالغۇ ۋه شهھهر ئىشلىرى كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ چهتئهل ئىشلىرى

كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ مالىيه مهسلىھهتچىلىكى كومىتېتىغا ئىسپاتالپ بېرهلىسه، شۇ شهخسكه

ئېمبارگو يۈرگۈزۈشتىن ۋاز كهچسه بولىدۇ.

ئۇيغۇرالر    10- سان 



   (f) ئىستىسناالر:

   (1) ئىستىخبارات پائالىيهتلىرىدىكى ئىستىسناالر: بۇ تارماقتىكى ئېمبارگوالر 1947 – يىلى يولغا قويۇلغان

«دۆلهت بىخهتهرلىكى قانۇنى»نىڭ بهشىنچى ماۋزۇسىدىكى دوكالت تهلىپىگه تهۋه ھهرقانداق ھهرىكهت ياكى

ئامېرىكانىڭ ھهرقانداق ئىستىخبارات پائالىيهتلىرىگه تهدبىقالنماسلىقى كېرهك.

   (2) خهلقئارالىق مهجبۇرىيهتلهرگه بويسۇنۇش ۋه قانۇن ئىجرا قىلىش جهھهتتىكى ئىستىسناالر: ئهگهر بىر

چهتئهللىكنىڭ ئامېرىكاغا كىرىشى ياكى چېگرادىن ۋاقىتلىق ئۆتۈشى تۆۋهندىكىدهك ئهھۋالالر ئۈچۈن زۆرۈر

بولسا، (2) (c) تارماق ماددىدىكى ئېمبارگوالر ئۇ شهخسكه تهدبىقالنماسلىقى كېرهك:

   (A) ئامېرىكانىڭ 1947 – يىلى 7 – ئاينىڭ 26 – كۈنى ساكسېس كۆلى (Lake Success)ده، بىرلهشكهن

دۆلهتلهر تهشكىالتى بىلهن ئامېرىكا ئارىسىدا ئىمزالىنىپ، 1947 – يىلى 11 – ئاينىڭ 21 – كۈنى كۈچكه ئىگه

بولغان، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ باش شىتابىغا ئاالقىدار كېلىشىمگه ياكى باشقا مۇۋاپىق

خهلقئارالىق مهجبۇرىيهتلهرگه رىئايه قىلىشىغا رۇخسهت قىلىش زۆرۈرىيىتى كۆرۈلگهنده؛ ياكى

   (B) ئامېرىكا زېمىنىدا قانۇن ئىجرا قىلىش ياكى شۇنىڭغا ياردهملىشىش زۆرۈرىيىتى كۆرۈلگهنده.

 

    (3) تاۋار ئىمپورتى جهھهتتىكى ئىستىسناالر:

   (A) ئاساسىي مهزمۇنى: مهزكۇر ماددىدا ھوقۇق بېرىلگهن ئېمبارگوالرنى يۈرگۈزۈش ھوقۇقى ۋه تهلهپلىرى

تاۋار ئىمپورت قىلىشقا قارىتا ئېمبارگو يۈرگۈزۈش ھوقۇقى ياكى تهلىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالماسلىقى كېرهك.

   (B) «تاۋار»نىڭ ئېنىقلىمىسى: مهزكۇر ماددىدىكى «تاۋار» ھهرقانداق نهرسىنى، تهبىئىي ياكى سۈنئىي

ماددىالرنى، ماتېرىيالالرنى، تهمىنات بۇيۇملىرىنى ياكى تهكشۈرۈش – سىناش ئۈسكۈنىلىرىنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان تهييار مهھسۇالتالرنى كۆرسىتىدۇ، لېكىن بۇ تېخنىكىلىق سان – سىفىرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ.

 

   (g) ئېمبارگونى توختىتىش: پرىزدېنت ئهگهر مهلۇم بىر شهخس ھهققىده تۆۋهندىكىدهك يهكۈنگه كهلگهن

بولسا ۋه بۇنى ئهڭ كهم بولغاندا ئېمبارگونى توختىتىشتىن 15 كۈن بۇرۇن كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى

مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا، كېڭهش پاالتاسىنىڭ بانكا، تۇرالغۇ ۋه شهھهر ئىشلىرى كومىتېتىغا، ئاۋام

پاالتاسىنىڭ چهتئهل ئىشلىرى كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ مالىيه مهسلىھهتچىلىكى كومىتېتىغا دوكالت

قىلسا، شۇ شهخسكه يۈرگۈزۈلگهن ئېمبارگونى توختاتسا بولىدۇ. بۇ ئهھۋالالر تۆۋهندىكىچه:

  (1) شۇ شهخسنىڭ ئۆزىگه ئېمبارگو يۈرگۈزۈلۈشىگه سهۋهب بولغان قىلمىشقا قاتناشمىغانلىقىنى

دهلىللهيدىغان ئۇچۇرالر مهۋجۇت بولسا؛

   (2) شۇ شهخس ئۆزىگه ئېمبارگو يۈرگۈزۈلۈشىگه سهۋهب بولغان قىلمىش ھهققىده مۇۋاپىق سوتالنغان بولسا؛

  (3) شۇ شهخس ئۆز قىلمىشىنىڭ كۆرۈنهرلىك دهرىجىده ئۆزگهرگهنلىكىنى ئىشهنچىلىك شهكىلده

ئىسپاتلىغان، ئۆزىگه ئېمبارگو يۈرگۈزۈلۈشىگه سهۋهب بولغان قىلمىش ئۈچۈن تېگىشلىك بهدهل تۆلىگهن ۋه

كهلگۈسىده (1) (a) تارماق ماددىدا بايان قىلىنغان قىلمىشالرنى قهتئىي سادىر قىلمايدىغانلىقى ھهققىده

ئىشهنچىلىك ۋهده بهرگهن بولسا؛ ياكى

   (4) ئېمبارگونى توختىتىش ئامېرىكانىڭ دۆلهت مهنپهئهتىگه پايدىلىق بولسا؛

 

   (h) ئۆزلۈكىدىن بىكار بولۇش مۇددىتى: مهزكۇر ماددا، شۇنداقال مهزكۇر ماددىغا كۆره يۈرگۈزۈلگهن ھهرقانداق

ئېمبارگو مهزكۇر قانۇن كۈچكه ئىگه بولۇپ بهش يىلدىن كېيىن توختىتىلىشى كېرهك.

   (i) ئېنىقلىمىالر ــــ بۇ ماددىدىكى:

   (1) «كىرىش ھوقۇقى»، «رۇخسهت قىلىنغان» ۋه «چهتئهللىك» ــــ «كىرىش ھوقۇقى»، «رۇخسهت قىلىنغان»

ۋه «چهتئهللىك» دېگهن ئاتالغۇالر «كۆچمهنلهر ۋه دۆلهت تهۋهلىكى قانۇنى»نىڭ 101 – ماددىسىدا مهزكۇر

ئاتالغۇالرغا بېرىلگهن مهنىلهرگه ئىگه.

   (2) چهتئهللىك شهخس ـــ «چهتئهللىك شهخس» دېگهن ئاتالغۇ ئامېرىكالىق شهخسلهردىن سىرت كىشىلهر- 
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نى كۆرسىتىدۇ.

    (3) ئامېرىكالىق شهخس ـ « ئامېرىكالىق شهخس» دېگهن بۇ ئاتالغۇ:

  (A) ئامېرىكا پۇقراسىنى ياكى قانۇنلۇق ھالدا ئامېرىكادا مهڭگۈلۈك ئولتۇراقلىشىش ئىجازىتىگه

ئېرىشكهن چهتئهللىكلهرنى كۆرسىتىدۇ؛ ياكى

  (B) ئامېرىكانىڭ ياكى ئامېرىكا زېمىنىدىكى ھهرقانداق ئهدلىيه رايونىنىڭ قانۇنىغا ئاساسهن

تهشكىللهنگهن ئهمهلىي گهۋده ياكى ئۇنىڭ چهتئهل تارمىقىنى كۆرسىتىدۇ.

 

يهتتىنچى ماددا. «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى ھهققىدىكى دوكالت
 

   (a) ئاساسىي مهزمۇنى: مهزكۇر قانۇن اليىھهسى كۈچكه ئىگه بولۇپ، 180 كۈن ئىچىده، دۆلهت سېكرېتارى

باشقا ئاالقىدار دۆلهت ئورگانلىرىنىڭ، ئىدارىلهرنىڭ ۋه پۇقراۋى ئىجتىمائىي تهشكىالتالرنىڭ مهسئۇللىرى

بىلهن كېڭهشكهندىن كېيىن ــــ

  (1) كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا ۋه ئاۋام پاالتاسىنىڭ چهتئهل ئىشلىرى

كومىتېتىغا «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى ھهققىده بىر پارچه

دوكالت سۇنۇشى كېرهك؛ شۇنداقال

    (2) يۇقىرىدىكى (1) پاراگرافتا بايان قىلىنغان دوكالتنى دۆلهت ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ تور بېتىده كۆرگىلى

بولىدىغان قىلىشى كېرهك.

  (b) ئۆز ئىچىگه ئېلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالر ــــ (1) پاراگرافتا تهلهپ قىلىنغان دوكالت شۇالرنى ئۆز ئىچىگه

ئېلىشى كېرهك:

   (1) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىغا سوالنغان كىشىلهرنىڭ سانى

توغرىسىدىكى مۆلچهر؛

  (2) بۇ خىل الگېرالرنىڭ شارائىتى ھهققىدىكى تونۇشتۇرۇش، بۇ مۇمكىن بولغان دائىرىده تۆۋهندىكىلهر

ھهققىدىكى مۆلچهرلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى كېرهك:

   (A) قىيىن – قىستاققا ئېلىش ئۇسۇللىرى؛

   (B) كىشىلهرنى ئۆز ئېتىقادىدىن ۋاز كهچتۈرۈش ئۇرۇنۇشلىرى؛ ۋه

   (C) باشقا ئېغىر دهرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرى؛

  (3) مۇمكىن بولغان دائىرىده، مهزكۇر رايوندىكى مهجبۇرىي ئهمگهك الگېرلىرىدىكى كىشىلهرنىڭ سانى

ھهققىدىكى مۆلچهر؛

  (4) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى دائىرىلىرى تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىدىكى كىشىلهرنى «قايتا تهربىيهلهش»ته

ئىشلهتكهن ئۇسۇلالر ھهققىده بايان، بۇ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇشۇ خىل «قايتا تهربىيهلهش»لهرگه

مهسئۇل ھۆكۈمهت ئورگانلىرىنىڭ تىزىملىكىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؛

  (5) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى، شۇنداقال تۇتقۇن قىلىنغان تۈركىي مۇسۇلمانالرغا ئاالقىدار

مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش ئهھۋاللىرى ۋه ئۇنىڭ خاراكتېرى ھهققىدىكى مۆلچهر، بۇ مۇشۇ خىل

ئهمگهكلهردىن بىۋاسىته مهنپهئهتلىنىۋاتقان چهتئهل شىركهتلىرى ۋه كارخانىالر ھهققىدىكى باياننى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ؛

  (6) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ چهتئهل دىپلوماتلىرى ۋه ئهلچىخانا خادىملىرىنىڭ، مۇستهقىل

مۇخبىرالرنىڭ ۋه غهيرىي ھۆكۈمهت خاراكتېرلىك تهشكىالتالرنىڭ ۋهكىللىرىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم

رايونىغا كىرىشىگه يول قويۇش دهرىجىسى ھهققىدىكى مۆلچهر؛

   (7) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكىخهلقىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى

دهپسهنده قىلىپ، ئۇالرنى كهڭ كۆلهمده نازارهت قىلىش، ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرلىك تىزگىنلهش ۋه باشقا

ئۇسۇللىرى ھهققىدىكى مۆلچهر؛
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     (8) چهتئهل ھۆكۈمهتلىرىنىڭ (شهرقىي تۈركىستانلىق) ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا كۆچمهن ۋه پاناھلىق
تىلىگۈچىلهرنى خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىگه قايتۇرۇۋېتىش ئهھۋالى ھهققىدىكى بايان؛

    (9) ئامېرىكانىڭ تۆۋهندىكى جهھهتلهرده ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى ۋه باشقا دۆلهتلهر بىلهن قىلغان 
 دىپلوماتىك خىزمهتلىرى ھهققىده مۇۋاپىق تونۇشتۇرۇش ــــ

   (A) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى ئېغىر دهرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىنى ھهل
قىلىش؛ ۋه

   (B) مهزكۇر رايوندىن كهلگهن پاناھلىق تىلىگۈچىلهرنى قوغداش؛ شۇنداقال
   (10) دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىدىكى پاراگراف (9)دا تىلغا ئېلىنغان دىپلوماتىك خىزمهتلهرگه مهسئۇل

تارماقالرنى بهلگىلهش.
 

سهككىزىنچى ماددا. ئامېرىكا پۇقرالىرى ۋه ئاھالىلىرىنى (خىتاي تهرىپىدىن) قورقۇتۇلۇش ۋه زورلىنىشتىن قوغداش
ھهققىدىكى دوكالت.

 
   مهزكۇر قانۇن اليىھهسى كۈچكه ئىگه بولۇپ، 90 كۈن ئىچىده، فېدېراتىپ تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى
دۆلهت سېكرېتارى بىلهن كېڭهشكهندىن كېيىن، كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا،
كېڭهش پاالتاسىنىڭ ئهدلىيه كومىتېتىغا، كېڭهش پاالتاسىنىڭ ئىستىخبارات ئاالھىده كومىتېتىغا، ئاۋام
پاالتاسىنىڭ چهتئهل ئىشلىرى كومىتېتىغا، ئاۋام  پاالتاسىنىڭ ئهدلىيه كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ
دائىمىي ئىستىخبارات كومىتېتىغا بىر پارچه دوكالت سۇنۇپ، قانۇنلۇق ھالدا ئامېرىكادا ئوقۇۋاتقان ياكى
ۋاقىتلىق خىزمهت قىلىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى ۋه خىتايالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، ئامېرىكا زېمىنىدا خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئهمهلدارلىرى ياكى جاسۇسلىرى تهرىپىدىن پاراكهنده قىلىنغان ياكى قورقۇتۇلغان
ئامېرىكا پۇقرالىرىنى ۋه ئاھالىلىرىنى قوغداش جهھهتتىكى بارلىق تىرىشچانلىقالرنى قىسقىچه بايان

قىلىشى كېرهك.
 

  توققۇزىنچى ماددا. خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى باستۇرۇشىنىڭ بىخهتهرلىك
ۋه ئىقتىسادىي تهسىرى توغرىسىدىكى دوكالت.

 
  (a) ئاساسىي مهزمۇنى: مهزكۇر قانۇن اليىھهسى كۈچكه ئىگه بولۇپ، 180 كۈن ئىچىده، دۆلهتلىك ئىستىخبارات
ئىدارىسىنىڭ باشلىقى دۆلهت سېكرېتارى بىلهن كېڭهشكهندىن كېيىن، كېڭهش پاالتاسىنىڭ تاشقى
مۇناسىۋهتلهر كومىتېتىغا، كېڭهش پاالتاسىنىڭ ئهدلىيه كومىتېتىغا، كېڭهش پاالتاسىنىڭ ئىستىخبارات
ئاالھىده كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ چهتئهل ئىشلىرى كومىتېتىغا، ئاۋام  پاالتاسىنىڭ ئهدلىيه
كومىتېتىغا، ئاۋام پاالتاسىنىڭ دائىمىي ئىستىخبارات كومىتېتىغا (b) تارماق ماددىدا بايان قىلىنغان ئىشالر

ھهققىده بىر پارچه دوكالت سۇنۇشى كېرهك.
  (b) ئۆز ئىچىگه ئېلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالر ــــ (a) تارماق ماددىدا تهلهپ قىلىنغان دوكالت تۆۋهندىكىلهرنى

ئۆز ئىچىگه ئېلىشى كېرهك:
  (1) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى سىياسهتلىرىنىڭ

ئامېرىكاغا كۆرسهتكهن دۆلهتلىك ۋه رايونلۇق بىخهتهرلىك تهھدىتلىرى ھهققىدىكى مۆلچهر؛
   (2) تۆۋهندىكىلهر ھهققىدىكى بايان:

  (A) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى تۇتقۇن قىلىش ۋه كهڭ
كۆلهملىك نازارهتنى قواليالشتۇرۇش ئۈچۈن سېتىۋالغان ياكى تهرهققىي قىلدۇرغان تېخنىكىالر، بۇ ئالدىنى
ئېلىش خاراكتېرلىك تىزگىنلهش ۋه كهڭ كۆلهمده ئۇچۇر توپالش ۋه تهھلىل قىلىشقا ئاالقىدار تېخنىكىالرنى

ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
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   (B) بۇ خىل تېخنىكىالرنىڭ سېتىۋېلىنىشى، تهرهققىي قىلدۇرۇلۇشى ۋه ئىشلىتىلىشىنىڭ ئامېرىكاغا
ئېلىپ كېلىدىغان تهھدىتى؛ (3) تۆۋهندىكىلهرگه چېتىشلىق خىتاي شىركهتلىرىنىڭ تىزىملىكى:

(B) شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىنى قۇرغان ياكى باشقۇرۇۋاتقان؛ ياكى» (A)  
«شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدا كهڭ كۆلهملىك نازارهت قىلىش تېخنىكىلىرى بىلهن تهمىنلهۋاتقان ياكى

باشقۇرۇۋاتقان؛ شۇنداقال
  (4) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى «ئىشلهپچىقىرىش ۋه قۇرۇلۇش بىڭتۈهنى»نىڭ «شىنجاڭ»

ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى تۇتقۇن قىلىش ۋه مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىشتىكى رولى ھهققىدىكى بايان.
   (c) دوكالت شهكلى: (a) تارماق ماددىدا تهلهپ قىلىنغان دوكالت ئاشكارا شهكىلده سۇنۇلۇشى كېرهك، لېكىن

مهخپىي قوشۇمچىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالسا بولىدۇ. 
 

ئونىنچى ماددا. مهخپىي دوكالت.
 

   دۆلهتلىك ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ئىستىخبارات ساھهسىدىكى ئۆزى مۇۋاپىق دهپ قارىغانالر
بىلهن مهسلىھهتلهشكهندىن كېيىن، كېڭهش پاالتاسىنىڭ ئىستىخبارات ئاالھىده كومىتېتىغا، ئاۋام
پاالتاسىنىڭ دائىمىي ئىستىخبارات كومىتېتىغا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تۆۋهندىكى جهھهتلهردىكى ئۇچۇر

توپالش ۋه تهھلىل قىلىش ئىقتىدارى مۆلچهرلهنگهن بىر پارچه مهخپىي دوكالت سۇنۇشى كېرهك:
   (1) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز ۋه باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ تۇتقۇن

قىلىنىش ۋه مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىش دائىرىسى ۋه كۆلىمى؛
   (2) «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىدا يۈز بهرگهن ئېغىر دهرىجىدىكى

كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرى؛ ۋه
   (3) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ «شىنجاڭ» ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق

دهپسهندىچىلىكى شهكىللهندۈرىدىغان باشقا سىياسهتلىرى.
 

 
 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى
 

 
مهنبه:

https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s3744/text
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ئۇيغۇرالر سېتىلماقتا
ۋىكىي شۈ شيۇجوڭ، دانىيېل كېيىۋ، دوكتور جېيمىس لېيبولد ، كېلسېي مۇنرو ، ناسان رۇسېر 

مىسىلىسىز ئويغىنىش



خهلقئارالىق تهمىنلهش زهنجىرىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرى
 

  مهملىكهت مىقياسىدىكى ئۇيغۇر ئهمگهك كۈچلىرى سىستېمىسىنىڭ زورىيىشى خىتايدا تىجارهت
قىلىۋاتقان چهتئهل شىركهتلىرىنى يېڭى خىرسقا دۇچ كهلتۈردى. ئۇالر قانداق قىلغاندا تهمىنلهش
زهنجىرىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكىگه كاپالهتلىك قىالاليدۇ؟ ۋه قانداق قىلغاندا ئۆز ماركىسىنىڭ مهجبۇرىي،
كهمسىتىش خاراكتېرلىك ياكى خورلىغۇچى ئهمگهك بىلهن باغلىنىپ قېلىپ، ئىناۋهت ۋه قانۇنىي جهھهتتىن
خهۋپكه ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئاالاليدۇ؟ خىتايالر بىلهن ئۇيغۇرالر ئارىلىشىپ كهتكهن تهمىنلهش زهنجىرى
سهۋهبلىك، بۇ شىركهتلهرنىڭ ئۆز مهھسۇالتلىرىنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهك بىلهن باغلىنىشى بولماسلىقىغا
كاپالهتلىك قىلىشى قىيىنلىشىپ كېتىۋاتىدۇ. بۇ خىل ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پىالنى ئۆز نۆۋىتىده خىتاي

شىركهتلىرىنىڭ چهتئهللهردىكى ئىناۋىتىنىمۇ خىرسقا ئۇچراتتى.
   ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك سىياسهت ئىنستىتۇتى جهمئىي 83 چهتئهل ۋه خىتاي شىركهتلىرىنىڭ
يوشۇرۇن ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پروگراممىسى ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدا ئۇيغۇر
ئىشچىالردىن بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى جهزملهشتۈردى. بۇ شىركهتلهر تۆۋهندىكىچه

(ئېنگلىزچه ئېلىپبه تهرتىپى بويىچه تىزىلغان):
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   بۇنىڭ ئىچىده بهزى ماركىالر بىر قانچه زاۋۇت بىلهن تهڭال ھهمكارالشقان.
  يۇقىرىقى ئۇچۇرالر ئاشكارا ئېالن قىلىنغان تهمىنلىگۈچى تىزىملىكىنى، تاراتقۇ خهۋهرلىرىنى ۋه زاۋۇتالر
ئۆزى ئېيتقان ئىش بهرگۈچى (ئالما، نايك دېگهندهك) شىركهتلهرنىڭ تىزىملىكىنى ئاساس قىلغان.
ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيهلىك  سىياسهت ئىنستىتۇتى مهزكۇر 83 ماركىنىڭ  ساھىبى بولغان شىركهتلهرنىڭ



خىتاينىڭ ئوتتۇرا ۋه شهرقىي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالرغا يۆتكهش ئهھۋاللىرى
    شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچىدىكى مهخسۇس زاۋۇتالرغا يۆتكهش ئهھۋاللىرى

زاۋۇتالرغا يۆتكهلگهنلهرنىڭ سانى
ئۇالر ئىشلهپچىقارغان مهھسۇالتالر

بۇ زاۋۇتالر مهھسۇالت بىلهن تهمىنلهۋاتقانلىقىنى ئېيتقان شىركهتلهر

ئاالقىدار تهمىنلىگۈچىلهرنىڭ تهپسىالتلىرىنى جهزملهشتۈرۈشى ئۈچۈن ئۇالر بىلهن ئاالقىالشتى. مهزكۇر
دوكالت ئېالن قىلىنىشتىن ئىلگىرى جاۋاب بهرگهن شىركهتلهرنىڭ ئاالقىدار ئىزاھاتلىرى مهزكۇر دوكالتقا
كىرگۈزۈلدى. ئهگهر باشقا ھهرقانداق شىركهت مهزكۇر دوكالت ئېالن قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن جاۋاب

قايتۇرغان بولسا، بىز ئۇنى دوكالتنىڭ تور بهت نۇسخىسىغا كىرگۈزىمىز. 
 

  بۇنىڭدىن باشقا يهنه 54 شىركهت شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچىدىكى مهجبۇرىي ئهمگهك پىالنىغا
چېتىشلىق (قوشۇمچىگه قارالسۇن) بولۇپ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى (يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان) شهرقىي
تۈركىستاننىڭ سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىشقا چېتىشلىق 83 شىركهتنىڭ ئارىسىدا
بار. شۇنىڭغا دىققهت قىلىش مۇھىمكى، بارلىق شىركهتلهرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالرنى
ئىشلىتىش ئهھۋالى ئوخشاش ئهمهس. مهزكۇر شىركهتلهرنىڭ بهزى مهھسۇالتلىرى بىۋاسىته مۇشۇ ئۇيغۇر
ئىشچىالرنىڭ قولىدىن پۈتۈپ چىققان بولسا، يهنه بهزىلىرى مۇرهككهپ تهمىنلهش زهنجىرى ئارقىلىق روياپقا

چىقماقتا. 
 

   دوكالتىمىزنىڭ ئاخىرىدىكى قوشۇمچىده 2017 – يىلىدىن بۇيانقى «شىنجاڭغا ياردهم بېرىش» نامىدىكى 35
ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پروگراممىسى تىزىمغا تۇرغۇزۇلغان. مهزكۇر جهدىۋهل تۆۋهندىكىدهك ئۇچۇرالرنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ:

 
   ئۆتكهن ئۈچ يىلدا، شهرقىي تۈركىستاندىكى «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى» سىستېمىسى خهلقئارانىڭ
تهنقىدىگه ئۇچرىغانىدى. ئهمدىلىكته «قايتا تهربىيهلهش» كۈلتۈرى ۋه روھى شهرقىي تۈركىستاندىن

ھالقىتىلىپ، مهجبۇرىي ئهمگهككه يانداشتۇرۇلماقتا.
 

   دوكالتىمىز ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پىالنى ئارقىلىق خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتالردا ئىشلىتىلىۋاتقان
بهزى ئىشچىالرنىڭ بىۋاسىته شهرقىي تۈركىستاندىكى «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»دىن ئهكېلىنگهنلىكىنى
جهزملهشتۈردى. ئىلگىرى الگېرغا قامالغانلىقى مهلۇم بولمىغان بهزى شهرقىي تۈركىستانلىق يهرلىك مىللهت
كىشىلىرىمۇ قولغا ئېلىنىش تهھدىتى، ئائىله ئهزالىرىنىڭ تهھدىتكه ئۇچراش ۋه ئهركىنلىكىنىڭ
چهكلىمىگه ئۇچراش خهۋپى سهۋهبلىك، بۇ زاۋۇتالردا ئىشلهشكه مهجبۇر بولۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. بۇ خىل
قىلمىشالر بىلهن بۇلغانغان خهلقئارالىق تهمىنلهش زهنجىرى تۈپهيلى، خىتاي ئىشلهپچىقارغان
مهھسۇالتالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش بىلهن ئاالقىسى يوقلۇقىغا جهزم قىلىش مۈشكۈل بولۇۋاتىدۇ

.(143)
 

   بىز نۇرغۇنلىغان خىتاي شىركهتلىرى ۋه دۆلهت ھالقىغان شىركهتلهرنىڭ (قۇلغا ئوخشاش ئىشلهتكىلى
بولىدىغان، ت) ئۇيغۇر ئىشچىلىرى بارلىقىدىن پهخىرلىنىدىغان، تهيگۇاڭ (144) ۋه خاۋيۈهنپېىڭ (145)غا
ئوخشاش زاۋۇتالردىن زاپچاس ياكى مهھسۇالتالرنى سېتىۋېلىۋاتقانلىقىنى بايقىدۇق. مهيلى ئىشغال
ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستاندا، ياكى خىتاينىڭ ئۆز ئۆلكىلىرىده ئىشلهپچىقىرىلىۋاتقان ھهرقانداق
مهھسۇالت مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىۋاتقانالرنىڭ قولىدىن ئۆتكهن بولۇشى مۇمكىن بولغاچقا، خىتايدىن
مهھسۇالت  سېتىۋېلىۋاتقان  شىركهتلهر ۋه  ئىستېمالچىالر  يېڭى  تهھدىتكه، يهنى ئىناۋهت ۋه قانۇن جهھهتته
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دۆلهت ھالقىغان شىركهتلهرنىڭ خىتايدىكى زاۋۇتالردىكى خورلىغۇچى ياكى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش
ئهھۋاللىرىنى چهكلىمىسىز ھالدا تهكشۈرۈشىگه ئىمكانىيهت يارىتىپ بېرىشى كېرهك.

خىتايدىكى بارلىق ئىشچىالرنىڭ، بولۇپمۇ (ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش) ئاجىز، ئاز سانلىق مىللهت
ئىشچىلىرىنىڭ ھوقۇقىنى قوغداپ، ئۇالرنىڭ ئهمگهك ئورۇنالشتۇرمىسى ۋه ياتاق شارائىتىنى بهلگىلىشى

كېرهك.
خهلقئارا ئهمگهك تهشكىالتىنىڭ خهلقئارا ئهمگهك ئۆلچهملىرىگه رىئايه قىلىشى؛ مهجبۇرىي ئهمگهككه
چېتىشلىق دېلوالرنى تهكشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئومۇمىيۈزلۈك شىكايهت قىلىش مېخانىزمى بهرپا
قىلىشى؛ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرنى قوغدىشى ۋه داۋالىشى؛ شۇنداقال زىيانكهشلىك

قىلغۇچىالرنىڭ ئۈستىدىن دېلو تۇرغۇزۇشى كېرهك.
خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قانۇنىي ھوقۇقىنى، جۈملىدىن خىتاي ئاساسىي قانۇنىدا بهلگىلهنگهن مىللىي ۋه

دىنىي ھهق - ھوقۇقلىرىنى قوغدىشى كېرهك (146).

ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىكى زاۋۇتلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئهھۋالىغا قارىتا، پۇختا ۋه مۇستهقىل
ئىجتىمائىي تهكشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، تهخىرسىز، تهلتۆكۈس ۋه جىددىي تهكشۈرۈشلهرنى ئېلىپ

بېرىشى الزىم.
ئهگهر زاۋۇتالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش قىلمىشىغا چېتىشلىقى بارلىقىنى بايقىسا، ئۆزىنىڭ
تهسىر كۈچىدىن پايدىلىنىپ، بۇ خىل ناباب ئهمگهككه سېلىش قىلمىشلىرىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇشى
كېرهك. (ئىشچىالرغا قارىتا) ھهرقانداق زىيان – زهخمهت كۆرۈلگهن ئهھۋالدا، شىركهتلهر مۇۋاپىق ۋه
جىددىي قۇتقۇزۇش تهدبىرلىرىنى قوللىنىشى كېرهك. ئهگهر بۇنداق قىاللمىسا، (مهجبۇرىي ئهمگهككه

چېتىشلىق) بۇ زاۋۇتالر بىلهن بولغان ھهمكارلىقنى توختىتىشى كېرهك.
بارلىق يوشۇرۇن زىيان – زهخمهتلهرنى تۈگىتىش ئۇرۇنۇشلىرى داۋامىدا چوقۇم ئوچۇق – ئاشكارا بولۇشى،

ئۆزىنىڭ تهكشۈرۈش ئهھۋالىنى ۋه بايقاش نهتىجىلىرىنى ئېالن قىلىشى كېرهك.

خهۋپكه ئۇچراتماقتا. بۇ ئهھۋال ئاشۇ شىركهتكه مهبلهغ سالغۇچىالر (شهخسىي مهبلهغ سالغۇچىالردىن
سهرمايه باشقۇرۇش فوندلىرىغىچه)نىمۇ يېڭى خهۋپكه ئۇچراتتى، يهنى ئۇالر ھازىر ئۆزىنىڭ ۋاسىتىلىك ھالدا

مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش قىلمىشىغا باغلىنىپ قالغانلىقىنى بايقىشى مۇمكىن.
 

تهۋسىيهلهر
 

   دوكالتىمىزدا جهزملهشتۈرۈلگهن كهمسىتىش خاراكتېرلىك ئهمگهككه سېلىش قىلمىشلىرىغا قايتۇرۇلغان
ئىنكاسالر ئۇيغۇر ياكى خىتاي ئهمگهكچىلهرنى ئويالشمايال رهت قىلىشقا سهۋهب بولماسلىقى كېرهك. مهسىله
ئۇيغۇرالرنى ئېتىراپ قىلىنغان خهلقئارالىق ئهمگهك قانۇنلىرىغا خىالپ شارائىتتا، تهھدىت ئاستىدا ئهمگهك
قىلىشقا مهجبۇرالۋاتقان سىياسهتتۇر. بۇ مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش جهريانىدا، (مهجبۇرىي ئهمگهككه
سېلىنىۋاتقان) ئۇيغۇرالرنى ئۆزى خالىمىغان ھالدا، بىخهتهرلىكى كاپالهتكه ئىگه قىلىنمايدىغان شهرقىي
تۈركىستانغا قايتۇرۇۋېتىلىش دېگهندهك نۆۋهتتىكىدىنمۇ ئېغىر كۈنگه قالدۇرماسلىققا دىققهت قىلىش

پهۋقۇلئادده مۇھىم. بىز ئۇشبۇ دوكالتتىكى بايقاشلىرىمىز ئاساسىدا، شۇالرنى تهۋسىيه قىلىمىز:
   خىتاي ھۆكۈمىتى:

 
   تهمىنلهش زهنجىرىده مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالرنى ئىشلىتىۋاتقان شىركهتلهر ئۆزلىرىنىڭ
مهجبۇرىي ئهمگهك ئارقىلىق پۈتۈپ چىققان مهھسۇالتالرنى ئىمپورت قىلىشنى چهكلهيدىغان ياكى تهمىنلهش
زهنجىرىدىكى مهجبۇرىي ئهمگهك خهۋپىنى ئاشكارىالشنى تهلهپ قىلىدىغان قانۇنالرغا خىالپلىق

قىلىۋاتقانلىقىنى بايقىشى مۇمكىن.
   مهزكۇر دوكالتتا تىزىمغا تۇرغۇزۇلغان بارلىق شىركهتلهر:
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پۇرسهت تېپىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىگه ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهك سالماسلىق ۋه (خىلمۇخىل
سىياسهتلهر ئارقىلىق) بۇ ئىشنى قواليالشتۇرۇپ بهرمهسلىك ھهققىده؛ شۇنداقال كهڭ كۆلهملىك قانۇنسىز
تۇتقۇن قىلىش قىلمىشلىرىنى توختىتىش ھهققىده بېسىم ئىشلىتىشى كېرهك. بۇ شهرقىي
تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي ئهمگهك كۈچى يۆتكهش پىالنىغا مهسئۇل بولغان يۇقىرى دهرىجىلىك

ئهمهلدارالرغا قارىتا نىشانلىق ئېمبارگو يۈرگۈزۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
سودا كېلىشىملىرىگه قايتىدىن قاراپ چىقىپ، مهجبۇرىي ئهمگهك ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىققان تاۋار ۋه

مهھسۇالتالرغا چهكلىمه قويۇشى كېرهك.
پۇرسهت تېپىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنى 1930 – يىلى ماقۇلالنغان (29 – نومۇرلۇق) «مهجبۇرىي ئهمگهك
ئهھدىنامىسى»گه (148)، 1957 – يىلى ماقۇلالنغان «مهجبۇرىي ئهمگهكنى بىكار قىلىش
ئهھدىنامىسى»گه (105 – نومۇرلۇق) (149) ۋه «مهجبۇرىي ئهمگهك ئهھدىنامىسى»نىڭ 2014 – يىلىدىكى

كېلىشىمىگه (150) ئىمزا قويۇشقا مهجبۇرلىشى كېرهك. 

خىتايدا مهھسۇالت ئىشلهپچىقىرىۋاتقان شىركهتلهردىن ئۆزىنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش
قىلمىشىغا ھهمشېرىك ئهمهسلىكىنى ئېنىقالش ئۈچۈن، بۇ (مهجبۇرىي ئهمگهك سېلىش قىلمىشى بار –
يوقلۇقى) جهھهتتىكى ئهھۋالالرنى تهكشۈرۈشنى ۋه ئىجتىمائىي تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى تهلهپ

قىلىشى كېرهك.
خىزمهت ئىچى – سىرتىدا، ئىشچىالرنى ۋه ئۇالرنىڭ رهقهملىك ئاالقىلىرىنى سىجىل، كۆپ قاتالملىق
نازارهت قىلىشنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهكنىڭ بارغانسېرى گهۋدىلىنىۋاتقان ئىپادىلىرىدىن بىرى بولۇپ
قالغانلىقىنى، شۇنداقال بۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دهپسهنده قىلغانلىق بولىدىغانلىقىنى ئېتىراپ

قىلىشقا چاقىرىق قىلىشى كېرهك.
شىركهتلهرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ تۈزۈلۈشى ھهققىده تېخىمۇ ئوچۇق – ئاشكارا
بولۇشىغا، شۇنداقال مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش قىلمىشىنىڭ يۈز بهرمهسلىكى ئۈچۈن ئالدىنى ئېلىش

تهدبىرلىرىنى يولغا قويۇشىغا تۈرتكه بولۇشى كېرهك.
بۇ شىركهتلهردىن ئۆزلىرىنىڭ خهلقئارالىق تهمىنلهش زهنجىرىده، مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغانالرنى
ئىشلهتمهسلىك ھهققىدىكى مهۋجۇت ۋهدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ياكى بۇ ھهقته يېڭىدىن ئاشكارا ۋهده
بېرىشنى؛ شۇنداقال بۇ خىل ئهھۋال كۆرۈلگهنده تېز ۋه ئاشكارا تهدبىر قوللىنىشنى تهلهپ قىلىشى

كېرهك.

    چهتئهل ھۆكۈمهتلىرى:

 
   ئىستېمالچىالر ۋه غهيرىي ھۆكۈمهت خاراكتېرلىك تهشكىالتالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پۇقراۋى ئىجتىمائىي

تهشكىالتالر، ئىشچىالر ئۇيۇشمىلىرى ۋه ئىستېمالچىالرنىڭ ھوقۇق – مهنپهئهتىنى قوغداش تهشكىالتلىرى:

 
 
 
 
 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى
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ئابدۇلال
روزىباقىيېۋ

مىسلىسىز ئويغىنىش



    تونۇلغان سىياسىيون ۋه جامائهت ئهربابى، سوۋېت ئۇيغۇرلىرىنىڭ داڭدارلىرىدىن ئهخمهت ئوغلى ئابدۇلالھ
روزىباقىيېۋ 1897 - يىلى ئالمۇتا ئوبالستىنىڭ ھازىرقى ئهمگهكچى قازاق ناھىيهسىنىڭ كېيىكباي يېزىسىدا

تۇغۇلغان.
    ئۇ باشالنغۇچ مهكتهپنى رۇسچىدا ئوقۇغان بولۇپ، كېيىنچه ئالمۇتادىكى مۇئهللىم يېتىشتۈرۈش مهكتىپىده
بوغالتىرلىق كۇرسىدا ئوقۇپ مهكتهپ پۈتكۈزگهندىن كېيىن، ئالمۇتادىكى ۋهرنىي بانكىسىدا خىزمهت قىلغان. 

ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ 1918 – يىلى ئالمۇتا شهھهرلىك كومپارتىيه تهشكىلىنىڭ مۇسۇلمانالر تارمىقى ۋه
ئوبالستلىق پارتكوم مىللىي مهسلىلهر بۆلۈمچىسىنىڭ مۇدىرى بولغان.

    1925 ~ 1927 – يىللىرى موسكۋادىكى سىۋهردىلوۋىسكى نامىدىكى كوممۇنىزم ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇغان.
   ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ ئۆز ئانا تىلىدىن باشقا قازاق، رۇس، ئۆزبېك، تاتار تىللىرىنىمۇ ناھايىتى ياخشى
ئۆگهنگهن ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ماركىسىزم – لېنىنىزم كىالسسىك ئهسهرلىرىنى تهرجىمه قىلىدىغان
مۇھهررىرلىك – تهرجىمه مهركىزىي ئىدارىسىنىڭ مۇدىرلىق ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن. ئۇ «سادائى تارانچىدىن»

باشالپ، «كهمبهغهللهر ئاۋازى»، «فۇقارا»، «تىلچى»، «بىرىنچى چامدام» گېزىتلىرىگه رېداكتورلۇق قىلغان.
ئابدۇلال روزىباقىيېف 1920 ~ 1930 – يىلالردا يهتتىسۇ تهۋهسىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئهڭ يۇقىرى سىياسىي
ساالھىيهتكه ئىگه بولغان كىشى بولۇپ، ئۇ ئۆزبېكىستان ۋه قازاقىستاندىكى ئالىي رهھبهرلىك دهرىجىسىدىن
ھالقىپ موسكۋادىكى سوۋېت ئىتتىپاقى كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتىدا مىللهتلهر ئىشلىرى بويىچه
رهھبىرىي ۋهزىپىلهرنى ئۆتىگهن. 1937 – يىلى ئالمۇتىغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، قازاقىستان كومپارتىيهسى

مهركىزىي كومىتېتىنىڭ تهشۋىقات – ئاخبارات بۆلۈمىنىڭ ئورۇنباسار باشلىقى بولغان.
   بۇ مهزگىلده ئابدۇلال روزىباقىيېف ئۆزىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا كوممۇنىست رهھبهرلىرى ئىچىدىكى ئابرويىدىن
پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيهت – مائارىپىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشنى، ئۇيغۇرالرنى زامانىۋى ئاڭ ۋه بىلىم
بىلهن تهربىيهلهپ، ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىقىغا تىرهك بولىدىغان كادىرالر قوشۇنىغا ئىگه بولۇش
ئىستراتېگىيهسىنى بېكىتكهن. ئۇ كۆپ قېتىم رۇسىيه بولشىۋېكالر پارتىيهسىنىڭ مهركىزىي كومىتېتىغا
خهت يېزىپ، ئۇالردىن ئۇيغۇرالرغا ياردهم بېرىشنى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ۋهتىنىده مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىي
قوزغىشىنى قولالشنى تهلهپ قىلغان. ئابدۇلال روزىباقىيېفنىڭ ئىنىسى ئابدۇمىجىت روزىباقىيېفنىڭ
ئارخىپالردىن ئېنىقلىشىچه، ئابدۇلال روزىباقىيېف 1922 – يىلى شهرقىي تۈركىستاندا ئىنقىالب قوزغاش
ھهققىده سىتالىنغا مهخسۇس خهت يازغان ھهمده 1923 – يىلى موسكۋاغا «خىتاينىڭ غهربىدىكى مىللىي
ئازادلىق ھهرىكىتى توغرىسىدا ۋه ئالدىمىزدىكى ۋهزىپىلهر ھهققىده» دېگهن تېمىدا مهخسۇس دوكالت يازغان.
ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ يهنه قازاقىستان ۋه ئۆزبېكىستان مهركىزىي كومىتېتلىرىغا ئۇيغۇر مهسىلىسى ھهققىده

خهتلهرنى يازغان.
   يهنه شۇ مهزگىلده، ئهندىجان، تاشكهنت، ئالمۇتا قاتارلىق جايالردا ئۇيغۇر مىللهتچىلىرىنىڭ تۈرلۈك
تهشكىالتلىرى مهيدانغا كهلگهن بولۇپ، بۇ گۇرۇپپىالر ئۆز ۋهتىنى شهرقىي تۈركىستاندىكى تاجاۋۇزچى
خىتاينىڭ ياڭ زېڭشىن – جىن شۇرېن ھاكىمىيهتلىرىنى يوقىتىپ، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي جۇمھۇرىيىتىنى

قۇرۇشقا تهييارلىق قىلىشقا باشلىغان.
   1917 – يىلى 5 – ئاينىڭ 5 – كۈنى ئالمۇتا شهھىرىده بارى شاغابۇدىنوفنىڭ رهئىسلىكى، ئابدۇلال
روزىباقىيېف سېكرېتارلىقىدا «قهشقهرىيه – جۇڭغارىيه ئىشچى – دېھقانالر ئىتتىپاقى» (بهزى مهنبهلهرده
«ئالمۇتا مۇسۇلمانلىرىنىڭ بىرلهشكهن ئهمگهك ئىتتىپاقى» دهپمۇ ئېلىنغان) ناملىق بىر تهشكىالت قۇرۇلۇپ،

قىسقىغىنه ۋاقىتتا ئادهم سانى ئالته يۈزگه يهتكهن.
   «قهشقهرىيه – جۇڭغارىيه ئىشچى – دېھقانالر ئىتتىپاقى» ئىسىملىك بۇ تهشكىالت 1921 – يىلى 6 – ئاينىڭ 4
– كۈنى ئابدۇلال روزىباقىيېفنىڭ رهھبهرلىكىده تاشكهنتته تۇنجى قېتىم قۇرۇلتاي چاقىرىپ، بۇ نامالرنى
ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، «ئىنقىالبىي ئۇيغۇر ئىتتىپاقى» دېگهن نام ئاستىدىكى تهشكىالتنى قۇرغان. مهزكۇر
تهشكىالت قهشقهرلىك ۋه تارانچى دهپ ئاتالغان ئاھالىلهرنىڭ  ئايرىم خهلق ئهمهس، بهلكى شهرقىي تۈركىستان-
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نىڭ جهنۇبى ۋه شىمالىدىن كۆچۈپ چىققان بىر خهلق – ئۇيغۇرالر ئىكهنلىكىنى دهلىللهپ، ئۇالرغا ئورتاق
ئۇيغۇر نامىنى بېكىتىش ھهققىده قارار قوبۇل قىلغان. ئۇالرنىڭ پروگراممىلىرىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قوشنا
شهرقىي تۈركىستاندىكى تاجاۋۇزچى مىللىتارىست خىتاي ھاكىمىيىتىنى پاچاقالپ تاشالپ، ئۇ يهردىكى

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مۇستهقىل دۆلىتىنى قۇرۇشتىن ئىبارهت ئىدى.
  ئابدۇلال روزىباقىيېف 1923 – يىلى رۇسىيه بولشىۋېكلهر پارتىيهسى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىغا ئۇيغۇر
مهسىلىسى ھهققىده يوللىغان دوكالتىدا، پۈتۈن تۈركىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى تهۋهسىده ياشايدىغان
ئۇيغۇرالرنىڭ سانلىق مهلۇماتى ھهققىده دوكالت بېرىپ، يهتتىسۇ رايونىدا 265 مىڭ، سىر دهريا رايونىدا 30
مىڭ، پهرغانه ئوبالستىدا 300 مىڭ، تۈركمهنىستاندا 2500، سهمهرقهندته 2500 بولۇپ، جهمئىي 600 مىڭ
ئۇيغۇر بارلىقىنى كۆرسىتىش بىلهن بىرگه، ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق داۋاسىنى قولالش خۇسۇسىدا مهخسۇس
خهت يازغان.( كوممۇنىزىم تۇغى گېزىتىنىڭ 1919-يىلى 3-سانىدا سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋهسىدىكى ئۇيغۇرالر-

نىڭ سانى 900 مىڭدىن ئارتۇق دهپ ئېالن قىلىنغان)
   1924 – يىلىغا كهلگهنده، موسكۋانىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى ئاستىدا، ئالدى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي
خهلقلهرنىڭ مىللهت تهۋهلىكى سۈنئىي ئۇسۇلدا ئايرىلغان. ئارقىدىنال، ئۇالرغا ئايرىم تهۋهلىك بۆلۈپ
بېرىلىپ، (ئومۇمىي) تۈرك مىللهتپهرۋهرلىكىنىڭ ئورنىغا (ئۇيغۇر، قازاق، ئۆزبېك، قىرغىز دېگهندهك) ئايرىم

مىللهتچىلىك ئىدىيهلىرى دهسسىتىلگهن. 
   مانا بۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇرالرنى پارچىالشنىڭ مودېلى بولغان تارانچى – قهشقهرلىك جېدىلى سوۋېت رۇسىيهسى-
نىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا «ئېتنىك چېگراالرنى ئايرىش، مىللىي جۇمھۇرىيهتلهرنى تهسىس قىلىش» شوئارى
ئاستىدا تۈركىي خهلقلهرنى پارچىلىغان. ئۇ يىلالردا ئۇيغۇرالر بىلهن ئۆزبېكلهر بىر – بىرىنى «قهشقهرلىك»،
«ئهنجانلىق» دهپ ئاتىشاتتى. 1924 – يىلىغا كهلگهنده «قهشقهرلىك» دهپ ئاتىلىشنىڭ ئورنىغا «ئۇيغۇر»،

«ئهنجانلىق» دهپ ئاتىلىشنىڭ ئورنىغا «ئۆزبېك» دهپ ئاتىلىدىغان مىللىي پهرق ئورۇن ئالدۇرۇلغان. 
سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇيغۇر خهلقىنى سۈنئىي ئۇسۇلالردا مانا مۇشۇنداق پارچىالۋاتقان يىلالردا، بۇالر
يهتمىگهندهك ئۆزلىرىنى بىلهرمهن ھېساباليدىغان بهزى كىشىلهر ئوتتۇرىغا چىقىپ، «تارانچىالر ئايرىم،
قهشقهرلىكلهر ئايرىم مىللهت» دهيدىغان سهپسهتىنى كۆتۈرۈپ چىققان. شۇنىڭ بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادا
ياشاۋاتقان جهنۇبلۇق ئۇيغۇرالر بىلهن شىماللىق ئۇيغۇرالردىن ئىبارهت ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئىككى گۇرۇپپىسى بىر
يهرده ئولتۇرمايدىغان، بىر – بىرىگه قىز بېرىشنى خالىمايدىغان بولۇشۇپ، ئۆزئارا دۈشمهنلىك ئهۋج ئېلىشقا
باشلىغان. ئۇيغۇرالرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇش توغرۇلۇق شۇنچه خىزمهتلهر ئىشلهنگهن بولسىمۇ پايدىسى

بولمىغان.
   بۇ ۋاقىتتا ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ قهتئىيلىك بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىپ، 1921 – يىلى 6 – ئاينىڭ 4 – كۈنى،
تاشكهنت قۇرۇلتىيىدا قوبۇل قىلىنغان قارار بويىچه بۇرۇنقى تارانچى ۋه قهشقهرلىكلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ
ئهسلىدىن ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى بېكىتىپ، «ئۇيغۇر» نامىنى رهسمىي ھالدا قانۇنالشتۇرۇپ ئېالن قىلىدۇ.
ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ بۇ ھهرىكىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر نامىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتهۋه ھازىرقى زامان ئۇيغۇر

مىللىتىنىڭ قهد كۆتۈرۈشىده ھهل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ.
  ئىلى ۋادىسىدىن چىققان ھهم يهرلىك تارانچىالر ئاساسلىقى يهتته سۇ رايونىنى ئاساس قىلغان بولسا،
قهشقهرلىكلهر، يهنى پۈتۈن تهڭرىتاغلىرىنىڭ جهنۇبىدىن كۆچۈپ چىققانالر پهرغانه ۋادىسىنى ھهمده
قىرغىزىستاننىڭ قاراقول، پىشپهك (بېشكهك) قاتارلىق شهھهرلىرىنى ماكان قىلغانىدى. ئادهتتىكى خهلق بىر
چهتته قېلىپ، تارانچىالردىن چىققان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىلهن قهشقهرلىكلهردىن چىققان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى
بىر – بىرىنى قاتتىق سۆكۈشۈپ، ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئورتاق تىلىنى بېكىتىشته يىگىرمه يىلغا يېقىن تاالش –
تارتىش قىلىشقان. پهرغانه ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر سابىرجان شاكىرجانوف باشچىلىقىدا قهشقهر دىئالېكتىنى
ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلى دېسه، ئىلى ۋادىسىدىن كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالرنىڭ زىيالىيلىرىدىن التىپ ئهنسارى
قاتارلىقالر  تارانچى شېۋىسىنى ئهدهبىي تىل  قىلىمىز دېگهن. بۇ  كۈرهشكه  1933 – يىلى  سىتالىن  تهرىپىدىن 
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شهرقىي تۈركىستانغا ئهۋهتىلىپ، بىر مهزگىل قهشقهرده ساقچى بولغان، 1937 – يىلى مهمتىلى تهۋپىق (1901~
1937) قاتارلىق، قهشقهر تۈرمىسىگه سوالنغان 300 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر زىيالىيسىنى ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈپ
ئۆلتۈرۈش پاجىئهسىنىڭ ئاساسلىق جاۋابكارلىرىدىن بىرى بولغان قادىر ھاجىمۇ قاتناشقان. ئۇ 1928 – يىلى
«قۇتۇلۇش» گېزىتىنىڭ مهسئۇلى بولغان بولۇپ، «قهشقهرلىكلهر ئايرىم مىللهت» دېگهن ئىدىيهنىڭ ئهڭ
كۈچلۈك تهرغىباتچىلىرىدىن بىرى ئىدى. ئۇ بۇ گېزىتته ماقاله يېزىپ، تارانچى بىلهن قهشقهرلىكلهرنىڭ
ئىككى مىللهت ئىكهنلىكىنى تهرغىب قىلغان. ئۇالر بالىلىرىغا ئىلى شېۋىسىدىكى دهرسلىك كىتابالرنى
ئوقۇتمايدىغانلىقىنى، چۈنكى قهشقهرلىكلهرنىڭ تارانچىالرنىڭ تىلىنى چۈشهنمهيدىغانلىقىنى، بۇنىڭغا

قارىغاندا تاتار تىلىنى ياخشىراق چۈشىنىدىغانلىقىنى شهرھلهشكه، دهلىللهشكه كۆپ تىرىشقان.
   ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ بۇ ئىدىيهگه قهتئىي قارشى چىققان. ئۇ قادىر ھاجىچىالرنى تهنقىد قىلىپ، «قهشقهرلىك
– تارانچى» دېگهنلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ سۈنئىي ئۇسۇلدا پهيدا قىلىنغان نامالر ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ
ھهرگىزمۇ ئىككى مىللهتكه ۋهكىللىك قىاللمايدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئهمهلىيهتته شهرقىي
تۈركىستاندىن چىققان ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىككى گۇرۇپپىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن. ئهمما قادىر ھاجى
بۇنىڭ بىلهن توختاپ قالماي، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئىچىدىكى زىددىيهتلىرىنى ئۆزلىرى كېلىشىپ ھهل قىلىشنىڭ
ئورنىغا، ئۆز «رهقىب»لىرىنى ياتالرنىڭ قولى ئارقىلىق بابالش تاكتىكىسىنى قوللىنىپ، ئابدۇلالھ
روزىباقىيېۋنىڭ ئۈستىدىن بولشىۋېكالر پارتىيهسىنىڭ يۇقىرى ئورگانلىرىغا ئهرز قىلىپ، ئۇنىڭغا
«پانتۈركىزمچى»، «پانئىسالمىزمچى»، «ئهنۋهر پاشانىڭ گۇماشتىسى» دېگهندهك ئاتالمىش جىنايهتلهرنى
ئارتىپ، موسكۋانىڭ جازالىشىنى تهلهپ قىلغان. كېيىن بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىي ئىدىيهسىنىڭ ھىمايىچىسى

ھېسابالنغان ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋنىڭ گۇناھسىزلىقى تهكشۈرۈپ ئېنىقالنغان.
   1937 – يىلىغا كهلگهنده، بۇ جېدهللهر ئاساسىي جهھهتتىن ئاخىرالشقان. ئهمما جالالت شېڭ شىسهي
شهرقىي تۈركىستاندا تارانچى مىللىتىنى ياساپ چىقىپ، ئىلىدىكى تارانچى ۋه قهشهرلىك تهرهپدارلىرىدىن
گۇماشتىالرنى تېپىپ، ئۇيغۇرالرنى بۆلۈش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئهسلىدىن ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋغا
قارشى بولغان، كېيىن غۇلجىغا قېچىپ كهلگهن ھۈسهيىن تارانوف تارانچى تهرهپدارى بولۇپ، شېڭ شىسهيگه

ماسلىشىپ بېرىدۇ. شۇنداق بولسىمۇ، ئۇ 1937 – يىلى ئوخشاشال شېڭ شىسهي تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلىدۇ.
   ئهپسۇسكى، ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق غايىسى ۋه ئارزۇسى
موسكۋانىڭ مهنپهئهتلىرىگه ئۇيغۇن كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، سىتالىن ئۇيغۇرالرنىڭ مهنپهئهتلىرىنى قۇربان

قىلىپ، خىتاي سىياسىتى ئۈچۈن ئويۇنچۇق قىلىپ بېرىدۇ. 
   سىتالىن، شېڭ شىسهي بىلهن ھهمكارلىشىش ئارقىلىق بىر تهرهپتىن، شهرقىي تۈركىستاندىكى
قوزغىالڭالرنى ۋه 1933 – يىلى 11 – ئاينىڭ 12 – كۈنى سابىت دامولالم (1183 ~ 1941)نىڭ باش
مىنىستىرلىقىدا قۇرۇلغان «شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى» دۆلىتىنى ئۇجۇقتۇرسا، يهنه بىر
تهرهپتىن ئوتتۇرا ئاسىيادا مهۋجۇت بارلىق ئۇيغۇر ھهرىكهتلىرىنى، شۇنىڭدهك ئۇيغۇرالرنىڭ ۋهتهنپهرۋهر

زىيالىيلىرىنى تهقىبكه ئالىدۇ.
   ئهمهلىيهتته، 1937 – يىلىدىكى تازىالش شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچى – سىرتىدا تهڭال ئېلىپ بېرىلغان
بولۇپ، چېگرانىڭ ھهر ئىككى تهرىپىدىكى ئۇيغۇرالرغا ئارتىلغان ئاتالمىش جىنايهتلهر ئوخشاش بولغان. بۇالر
«پانتۈركىست»، «پان ئىسالمىست»، «تىروتىسكىچى»، «خهلق دۈشمىنى»، «مىللهتچى»، «جاھانگىرالرنىڭ

غالچىسى ۋه ئىشپىيونى»، «خائىن» ۋه باشقىالر ئىدى.
  ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋنى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلغاندىمۇ ئۇنىڭغا ئارتىلغان ئاتالمىش جىنايهتلهرمۇ
«پانتۈركىست»، «تروتىسكىچى»، «مىللهتچى» ۋه باشقىالر بولغان. قادىر ھاجى بولسا سىتالىن تهرىپىدىن
ئهتىۋارلىنىپ، شېڭ شىسهيگه ياردهمچىلىككه ئهۋهتىلگهن ۋه ئۇنىڭ قولى ئۆز ۋهتىنىدىكى مىڭلىغان

قېرىنداشلىرىنىڭ قانلىرى بىلهن بويالغان.
    قىسقىسى، 1937 ~ 1938 – يىللىرى   سوۋېت  ئىتتىپاقىدا  سىتالىن، شهرقىي   تۈركىستاندا  شېڭ شىسهي،  
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مهيلىي  تارانچى  ئىدىيهسىنىڭ  ھىمايىچىلىرى  بولسۇن، ۋهياكى قهشقهرلىك ئىدىيهسى  ياكى ئومۇمىي ئۇيغۇر
ئىدىيهسى بولسۇن، ۋهياكى ئومۇمىي تۈركچىلىك ئىدىيهسىنىڭ ھىمايىچىلىرى بولسۇن، بهرىبىر بارلىق ئۇيغۇر-

الرنى قارىقويۇق جازالىغان.
   ئومۇمهن، 20 – ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئهنه شۇ ھهرخىل ئىدىيهدىكى ئۇيغۇرالر بۇرۇنراق ئىتتىپاقلىشىپ، بىر
ئىدىيه ئاستىدا ئۆز ھوقۇقلىرىنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن تىرىشماي، ئۆزئارا ئىتتىپاقسىزلىق ۋه دۈشمهنلىك
قىلىپ، ئاخىرىدا ئۆزلىرىنىڭ ئورتاق دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن بىردهك گۇمران قىلىۋېتىلىشتهك پاجىئهلىك

ئورتاق تهقدىرگه دۇچار بولىدۇ.
   شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىللىقى ۋه ئۇيغۇر نامىنىڭ ئهسلىگه كېلىشى ئۈچۈن بىر ئۆمۈر كۈرهش
قىلغان ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ گهرچه مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستان دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىش ئارزۇسىنى
ئهمهلگه ئاشۇرالمىغان بولسىمۇ، (گهرچه 20 – ئهسىرنىڭ باشلىرىدا چاررۇسىيهنىڭ تۈركلهرنى پارچىالپ، ئوتتۇرا
ئاسىيانى ئۆزلهشتۈرۈش ئېھتىياجى ئۈچۈن بولسىمۇ) تارانچى، قهشقهرلىك، ئالتهشهھهرلىك دېگهندهك نامالرنىڭ
ئورنىغا، بهش يۈز يىلدىن بېرى ئۇنتۇلۇپ كېتهي دهپ قالغان «ئۇيغۇر» نامىنىڭ ئاۋۋال يهتتىسۇ رايونىدا، كېيىن
شهرقىي تۈركىستاندا ۋه پۈتۈن دۇنيادا ئومۇملىشىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىق

غايىسىنى تېخىمۇ كۈچهيتكهن.
   تونۇلغان سىياسىيون ۋه جامائهت ئهربابى، سوۋېت ئۇيغۇرلىرىنىڭ باشچىسى ئابدۇلالھ روزىباقىيېۋ 1938 –

يىلى 41 يېشىدا سىتالىننىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگهن. 
 

 
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
 

 
پايدىالنغان مهنبهلهر:

 
«100 مهشھۇر ئۇيغۇر» مۇھهممهدتۇرسۇن ئۇيغۇر.

«ئاقساراي خىياللىرى» نهبىجان تۇرسۇن.
«پهرغانه ۋادىسىدىكى يوقىلىپ كهتكهن خهلق – ئۇيغۇرالر» نهبىجان تۇرسۇن.

«سىياسىي تهقىب قۇربانلىرىنى ئهسكه ئېلىش كۈنى» مىنامجان ئاسىموۋ.
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   كۇچار تارخان بهگلىكى مانجۇ ئىمپېرىيهسىنىڭ چهنلوڭ زامانىدا ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تهسىس قىلغان  قۇمۇل،
لۈكچۈن، كۇچار قاتارلىق ئۈچ  تارخان بهگلىكنىڭ بىرسى بولۇپ، مانجۇ ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى
باشقۇرىدىغان يهرلىك مهمۇرىي ئورگىنى ھېسابلىناتتى . تارخان بهگلىك چىڭ سۇاللىسى زامانىدا تهسىس
قىلىنغان ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان فېئودال ئهمهلدارلىق تۈزۈم ئىدى. چهنلوڭ  كۇچالىق مىرزا ھادىغا
بىرىنچى دهرىجىلىك جاساق تارخان بېگى  ۋه پهخرىي تۆره ئۇنۋانىنى بېرىپ، كۇچار، ئاقسۇ، ئۇچتۇرپان، قهشقهر،
يهكهن ۋه خوتهن قاتارلىق ئالته شهھهرگه مهسئۇل قىلغان. مىرزا ھادى جهمهتى تارخان بهگلىكىگه تهيىنلهنگهن
1758-يىلىدىن تاكى 1949-يىلىغىچه  بولغان 191يىل ئىچىده جهمئىي 10 كىشى بهگلىكنىڭ  ھۆكۈمرانلىق

تهختىده ئولتۇرغان. 
   كۇچادا تهخمىنهن 200 يىلدهك ھۆكۈم سۈرگهن كۇچار تارخان بېگىنىڭ ئوردىسى كۇچار سېپىلى مهۋجۇت
زامانالردا، جهنۇبىي قوۋۇق يهنه قولتۇق قوۋۇقنىڭ ئالدىغا جايالشقان بولۇپ، ھازىرقى «ۋاڭ ئوردىسى»نىڭ
ئورنىدا  ئىدى. ئوردىغا ئۆز زامانىسىنىڭ نۇرغۇنلىغان قىممهتلىك ئاساره ئهتىقىلىرى، كىتابالر، قول يازمىالر،
مهدهنىيهت بۇيۇملىرى ۋه مۇھىم تارىخىي ھۆججهتلهر توپالنغانىدى. 1937-يىلى ئونىنچى ئهۋالد تارخان بهگ
مهھپۇز ۋاڭ خوجا نىياز ھاجى بىلهن بىرلىكته ئۈرۈمچىده قهتل قىلىنغاندىن كېيىن، ئوردا  شىڭ شىسهينىڭ
بايلىق توپالشتىن باشقا ھهۋىسى بولمىغان  ئاچ كۆز ئهسكهرلىرى  تهرىپىدىن بۇالڭ-تاالڭ قىلىنغان ۋه ئارقىدىن
كۆيدۈرۈۋېتىلگهن . بۇالڭ  تاالڭدىن  ئامان  قالغان   ئۇيغۇر  مهدهنىيىتىنىڭ  جهۋھهرلىرى، قىممهتلىك قوليازما، 
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كۇچار ئۇيغۇر تارخان بېگىگه 
ئاالقىدار بىر پارچه ھۆججهت

ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت

تارىخ ۋه بىز



كىتابالر، تارىخىي ھۆججهتلهر ۋه 200 يىللىق تارىخقا ئىگه ئوردا ئىمارىتى كۆيۈپ كۈلگه ئايالنغان. شۇڭا كۇچار
ئۇيغۇر تارخان بهگلىرىنىڭ تارىخى ھهققىده تارىخىي ھۆججهت خارهكتىرلىك ماتېرىيالالر ناھايىتى كهمچىلدۇر.
يازما ماتېرىيالالردىمۇ ئۇنچه كۆپ ئۇچۇر قالدۇرۇلمىغان. مولال مۇسا سايرامىنىڭ « تارىخى
ھهمىدى»،مۇھهممهت سىدىق قهشقىرىنىڭ «زهبدهتۇل مهسائىل» قاتارلىق ئهسهرلىرىده ۋه  ئاپاق خوجا
ئهۋالدلىرىنىڭ ھاياتىغا بېغىشالنغان بىر قىسىم تهزكىرىلهرده   قىسمهن ئۇچۇرالر ئۇچۇرغاندىن سىرت، باشقا
ماتېرىيالالردا ھېچقانداق ئۇچۇر ئۇچۇرمايدۇ . قالغان ماتېرىيالالر زامانداشلىرىنىڭ ۋه ئۇرۇق-جهمهتىنىڭ

ئېغىزاكى بايانلىرىدۇر. 
                                                   2                                                 

 
   مۇھهممهت ئىمىن چىڭ سۇاللىسى تهرىپىدىن  تارخان بهگلىككه تهيىنلهنگهن ئهڭ ئاخىر بهگ بولۇپ، 1910-
يىلى، يهنى شۋهنتۇڭنىڭ 2-يىلى كۇچادا دادىسى مىرزا مامۇت بهگنىڭ  مهنسهپ تهختىگه ۋارىسلىق قىلغان.
مۇھهممهت ئىمىن 1861-يىلى تۇغۇلغان بولۇپ، بهگلىك تهختىده ئولتۇرغاندا 49 ياشتا ئىدى. 1911-يىلى چىڭ
سۇاللىسى ئاغدۇرۇلۇپ، ئورنىغا خىتاي مىللهتچىلىرى تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن مىنگو ھۆكۈمىتى
قۇرۇلغاندا، مۇھهممهت ئىمىن جۇمھۇرىيهتنى قوللىغانلىقى ئۈچۈن، مىنگونىڭ 2-يىلى ، يهنى 1913-يىلى 3-
ئاينىڭ 24 –كۈنى  مىنگو ھۆكۈمىتى  مۇھهممهت ئىمىنگه  چىنۋاڭلىق( شاھزاده) مهرتىۋىسىنى  بېرىشنى
قارارالشتۇرغان. مىنگونىڭ 3-يىلى ، يهنى 1914-يىلى 11-ئاينىڭ 27-كۈنى مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ موڭغۇل
-تىبهت كومىتېتى مىنگو ھۆكۈمىتى پىرېزىدېنتىنىڭ مۇھهممهت ئىمىنگه چىنۋاڭلىق مهرتىۋىسىنى بېرىش

بۇيرۇقىنى ئېالن قىلغان.  
   1916-يىلى ياڭ زىڭشىڭ مۇھهممهت ئىمىن بهگكه لهشكىرىي ئهمهل بېرىپ، ئۇچتۇرپان چېگرا مۇداپىئه
قىسمىنىڭ باش قوماندانى قىلىپ تهيىنلىگهن. مۇھهممهت ئىمىن ئۇچتۇرپانغا كهلگهندىن كېيىن،
لهشكهرلهرنى تهرتىپكه سېلىپ، ئۇيغۇرالرنى يۈز بېشى قىلىپ تهيىنلىگهن. شۇ مهزگىللهرده ئۇچتۇرپانغا
كهلگهن سىيىت نوچىغا ئىززهت-ئېكرام كۆرسىتىپ ، ئۇنىڭ بىلهن  دوست بولغان ۋه سىيىت نوچىنى لهشكىرىي
مهشقاۋۇللىققا تهكلىپ قىلىپ، لهشكهرلىرىنى مهشىقلهندۈرگهن. گهرچه  مۇھهممهت ئىمىننىڭ  ئۇچتۇرپاندا
سىيىت نوچى بىلهن دوست بولۇپ ئۆتكهنلىكى ۋه سىيىت نوچىنى  ئهسكهرلىرىگه مهشقاۋۇللۇققا تهكلىپ
قىلغانلىقى بىر تارىخىي ھهقىقهت بولسىمۇ، ئهمما سىيىت نوچىنىڭ ئۇچتۇپانغا قاچان  كهلگهنلىكى
ھهققىدىكى كۆز قاراشالر بىردهك ئهمهس. ئابدۇكېرىم ئېزىز تهرىپىدىن يېزىلغان « كۇچار ۋاڭلىرىنىڭ تارىخى»،
ئىمام مۇھهممهت تهرىپىدىن يېزىلغان « سىيىت نوچى ئۈچتۇرپاندا» دېگهن كىتابالردا ۋه مهمتىمىن بائىزىنىڭ
«كۇچار تارىخ ماتېرىياللىرى »نىڭ 5-سانىدا ئېالن قىلغان كۇچار ۋاڭلىرى ھهققىدىكى ئهسلىمىسىده سىيىت
نوچىنىڭ ئۇچتۇرپانغا كهلگهن ۋاقتىنى 1917-يىلى دهپ ئالغان. بىراق مۇھهممهت ئىمىن   قۇربان     تۇغلۇقنىڭ
« سىيىت نوچىنىڭ ھايات-ماماتى ۋه ئىجادىي پائالىيىتى » ناملىق ماقالىسىدا سىيىت نوچىنى 1922-يىلى
ئۇچتۇرپانغا كهلگهن، دهپ قهيت قىلىدۇ. تارىخىي مهنبهلهرده سىيىت نوچىنىڭ  ئۇچتۇرپاندا مۇھهممهت ئىمىن
بهگكه قانچىلىك ئۇزۇن ۋاقىت لهشكىرىي مهشقاۋۇل بولغانلىقى ھهققىده ئېنىق ئۇچۇر يوق. سىيىت نوچى
ئۇچتۇرپاندىكى ۋاقتىدا مۇھهممهت ئىمىن بهگنىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشكهنلىكى ئۈچۈن، ئۇچتۇرپانغا مهمۇرىي
ئهمهلدار بولۇپ كهلگهن ماشاۋۇنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ. مۇھهممهت ئىمىن
بهگنىڭ قول ئاستىدىكى لهشكهرلهرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ  ئۇيغۇر بولغانلىقى ۋه سىيىت نوچىنى قاتتىق
قوللىغانلىقى ئۈچۈن، ماشاۋۇ سىيىت نوچىغا دهرھال قول سېلىشقا جۈرئهت قىاللمايدۇ. سىيىت نوچى داۋۇت

تاقىچىنىڭ قىزى ھۆسنهرخان بىلهن توي قىلىپ، ئۈچتۇرپاندا تۇرۇپ قالىدۇ .
   مۇھهممهت ئىمىن بهگ 1923-يىلى 6-ئايدا كېسهل سهۋهبى بىلهن ئۇچتۇرپاندا ۋاپات بولىدۇ . مۇھهممهت
ئىمىن بهگ  ھايات ۋاقتىدا جهسىتىنى كۇچاغا ئهكېتىشنى ۋهسىيهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، مۇھهممهت ئىمىن
بهگنىڭ جهسىتىنى كۇچاغا  ئهكهتمهكچى  بولىدۇ . بىراق  6-ئايدا  ھاۋا  ئىسسىق   بولغانلىقى  ئۈچۈن،  كۇچار-

61 ئۇيغۇرالر  10- سان



غا يېتىپ بارغۇچه يولدا جهسهتنىڭ سېسىپ كېتىشىدىن ئهنسىرهپ، ئۇچتۇرپانغا ۋاقىتلىق دهپنه قىلىدۇ. شۇ
يىلى 10- ئايدا جهسهتنى ئورنىدىن يۆتكهپ، ئات ھارۋىسىغا بېسىپ، كۇچاغا ئېلىپ كېلىدۇ. كۇچادا قايتىدىن
چوڭ كۆلهملىك دهپنه مۇراسىمى ئۆتكۈزۈپ، كۇچا ئىشخىال يېزىسىدىكى  جهمهت قهبرىستانلىقى بولغان كۆك
گۈمبهز قهبرىستانلىقىغا دهپنه قىلىدۇ. بىراق بۇ قهبرىستانلىق 1966-يىلى ئاتالمىش مهدهنىيهت ئىنقىالبى
باشالنغاندا چېقىپ تۈزلىۋېتىلگهن ۋه توپىلىرى ئوغۇت سۈپىتىده ئېتىزلىققا چېچىلغان. كۆك گۈمبهز
قهبرىستانلىقى ئاللىقاچان يهر يۈزىدىن غايىپ بولغان بولسىمۇ، ئهمما كىشىلهر كۆك گۈمبهز قهبرىستانلىقى

جايالشقان مهھهللىنىڭ نامىنى ھازىرغىچه كۆكگۈمبهز مهھهللىسى دهپ ئاتاپ كهلمهكته. 
   مۇھهممهت ئىمىن بهگ ئۇچتۇرپاندا تۇرغان ۋاقتىدا خهلق ئارىسىدا مۇھهممهت ئىمىن شىتهي ۋاڭ نامى بىلهن
ئاتالغان. مۇھهممهت ئىمىن شىتهي ۋاڭ ۋاپات بولغاندىن كېيىن، سىيىت نوچى ئۇچتۇرپاندا كونا رهقىبى
ماشاۋۇ تهرىپىدىن قاتتىق بېسىمغا ئۇچرىغان . سىيىت نوچى ئۆزىمۇ مۇھهممهت ئىمىن شىتهي ۋاڭدهك
ھېمايىچىسىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، ئۇچتۇرپاندا تۇرۇۋېرىشنىڭ مۇمكىن ئهمهسلىكنى ھېس قىلىپ،
قهشقهرگه بېرىش خىيالىغا كهلگهن. سىيىت نوچىنىڭ قهشقهرگه بارىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان ھېلىگهر ماشاۋۇ
سىيىت نوچىنى قهشقهردىكى ماتىتهينىڭ قولى بىلهن جايالش ئۈچۈن، پىالن تۈزگهن. سىيىت نوچى قهشقهرگه
ماڭىدىغان چاغدا، ماشاۋۇ  قولىدا قۇرئان تۇتۇپ قهسهم ئىچىپ، دوسلۇقىنى ئىپادىلىگهن ۋه سىيىت نوچىغا
بىر پارچه خهت بېرىپ، ماتىتهيگه تاپشۇرۇپ بېرىشىنى تاپىلىغان. سىيىت نوچى 1924-يىلىنىڭ بېشىدا
قهشقهرگه يېتىپ كېلىپ، 4-ئاينىڭ 26-كۈنى قهتل قىلىنغان. ئهگهر سىيىت نوچىنىڭ قهشقهرده قهتل
قىلىنغان ۋاقتىنى تارىخىي رېئاللىققا ئۇيغۇن، دهپ قارىساق، سىيت نوچىنىڭ ئۇچتۇرپانغا 1922-يىلى كېلىپ،
مۇھهممهت ئىمىن شىتهي ۋاڭ بىلهن تونۇشۇپ ، لهشكهرلىرىگه مهشقاۋۇل بولغان ۋاقتى ناھايىتى قىسقا 
بولغان بولىدۇ . ئۇنىڭ ئۈستىگه مۇھهممهت ئىمىن بهگ 1923-يىلى 6 ئايدا ۋاپات بولغان.  بۇ نۇقتىنى نهزهرگه
ئالغاندا، سىيىت نوچىنڭ ئۇچتۇرپانغا 1922-يىلى كېلىشى رېئاللىققا ئانچه ئۇيغۇن ئهمهس، شۇڭا سىيىت

نوچىنى ئۇچتۇرپانغا  1917-يىلى كهلگهن  دهپ ئېلىش يهنىال ئهقىلگه مۇۋاپىق. 
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  مۇھهممهت ئىمىن بهگ ئۇچتۇرپاندا چېگرا مۇداپىئه قىسىملىرىنىڭ باش قوماندانى بولۇپ تۇرغان
مهزگىللىرىده، ئۇچتۇرپان چېگراسىدىن كىرگهن  چار رۇسىيهنىڭ بىر بۆلهك ئاقالر ئارمىيهسىنى ئهپچىللىك
بىلهن تۇتۇپ، چېگرىدىن چىقىرۋهتكهنلىكى ۋه ماشاۋۇغا ھهمكارلىشىپ قهشقهردىكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ قان
قىساسىغا بوغۇلغان مافۇشىڭ، يهنى  ماتىتهينى ئۇستىلىق بىلهن تۇتۇش قاتارلىق بىر قىسىم تارىخىي
ۋهقهلهرگه شاھىت بولغانلىقى ھهققىدىكى ھېكايىلهر  كۇچا تارخان بهگلىرىگه مۇناسىۋهتلىك بهزى تارىخىي

ماتېرىيالالردا تىلغا ئىلىنىدۇ. 
   1920-يىلى  چار رۇسىيهنىڭ قىزىل ئارمىيهدىن يېڭىلگهن ئاقالر ئارمىيهسى ئۇچتۇرپان چېگراسىدىن ئۆتۈپ
،تاغلىق رايوندا پاناھلىنىدۇ. بۇ ئهھۋالدىن خهۋهر تاپقان مۇھهممهت ئىمىن بهگ قول ئاستىدىكى چېگرا
مۇداپىئه قىسىملىرىنى باشالپ، چار رۇسىيهنىڭ چېگرىدىن ئۆتكهن  200 نهپهر ئاتلىق  ئهسكىرىنى يوقالپ
بارىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئېگهلهيدۇ . ئاقالر ئارمىيهسى ئۆزلىرىنىڭ كورال تهرهپلهرگه كېتىش خىيالى
بارلىقىنى ئېيتىدۇ. مۇھهممهت ئىمىن بهگ ئۇالرنىڭ تهپسىلىي ئهھۋالىنى بىلگهندىن كېيىن، ئۇالرنى
قورالسىزالندۇرۇشۇش پىالنىنى تۈزىدۇ ۋه  ئۇالرنى مېھمان قىلىپ كۈتۈۋالىدۇ . مۇھهممهت ئىمىن بهگ ئاق
ئورۇس ئهسكهرلىرىنىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشكهندىن كېيىن، ئۇالرغا خهلقنى چۈچىتىۋهتمهسلىك ئۈچۈن،
ئالدى بىلهن قوراللىرىنى بىخهتهر بىر يهرگه مۆكتۈرۈپ قويۇپ، ئۆزلىرى ئىشهنگهن ئىككى ئادهمنى
قاراۋۇللۇققا قويۇپ ،ئاندىن يۆتكىلىش، يۆتكىلىپ بولغاندىن كېيىن قۇراللىرىنى ئهكېتىش تهكلىپىنى
بېرىدۇ. ئاق  ئورۇسالر  مۇھهممهت  ئىمىن  بهگنىڭ  تهكلىپى  بويىچه قوراللىرىنى يىغىپ، بىر يهرگه  مۆكتۈرۈپ
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قويۇپ، يۆتكىلىشكه باشاليدۇ. مۇھهممهت ئىمىن بهگ پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ،  ئادهم ئهۋهتىپ قورالالرنى
ساقالۋاتقان  ئىككى قاراۋۇلنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ ، قۇرالالرنى ئېلىۋالىدۇ، ئاندىن بارلىق ئاق ئورۇس ئهسكهرلهرنى
بىراقال تۇتقۇن قىلىدۇ. ئىش پۈتكهندىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى تهرهپ بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئهسىرگه

چۈشكهن ئاق ئورۇس ئهسكهرلىرىنى قوراللىرى بىلهن بىرگه سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ. 
   «كۇچا ۋاڭلىرىنىڭ تارىخى» ناملىق كىتابتا مۇھهممهت ئىمىن بهگنىڭ ئۈچتۇپاننىڭ مهمۇرىي ئهمهلدارى
ماشاۋۇ بىلهن ھهمكارلىشىپ، قهشقهردىكى قانخور ماتىتهينى ئهپچىللىك بىلهن تۇتۇش ھهرىكىتى ئېلىپ
بارغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. بىراق شىرىپ خۇشتار تهرىپىدىن يېزىلغان« شىنجاڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى
مهشھۇر شهخسىلهر » ناملىق كىتابتا ماتىتهينىڭ 1924-يىلى 5-ئايدا  ماشاۋۇ  ۋه رامىزان ھاجىالرنىڭ
قوماندانلىقىدا ئۇچتۇرپان ۋه كۇچادىن تهشكىللهنگهن قوشۇننىڭ قهشقهرگه بېسىپ كېرىشى بىلهن  تۇتقۇن
قىلىنىپ، دارغا ئېسىلغانلىقى يېزىلغان. ماتىتهينىڭ 1924-يىلى قهشقهرده ماشاۋۇ تهرىپىدىن دارغا
ئېسىلغانلىقىنى ئومۇمىي تارىخچىالر تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنغان بىر ئۇچۇردۇر. مۇھهممهت ئىمىن بهگنىڭ
ۋاپات بولغان ۋاقتى 1923-يىلى 6-ئايدۇر. دېمهك « كۇچا ۋاڭلىرىنىڭ تارىخى»دا يېزىلغان مۇھهممهت ئىمىن

بهگنىڭ ماتىتهينى تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتىگه قاتناشقانلىقى تارىخىي رېئاللىققا ئۇيغۇن ئهمهس. 
               

4      
 

  مىنگو ھۆكۈمىتىنىڭ مۇھهممهت ئىمىن بهگنى چىنۋاڭلىققا تهيىلهش ھهققىدىكى پىرېزىدېنت بۇيرۇقى
خىتاي، ئۇيغۇر، موڭغۇل بولۇپ، ئۈچ خىل تىل ، ئۈچ خىل  يېزىقتا يېزىلغان. ئۈچ خىل  يېزىقتىكى مهرتىۋه

بۇيرۇقىغا تامغا بېسىلىپ، مىنگونىڭ 2-يىلى 3-ئاينىڭ 24 –كۈنى، دهپ چىسال يېزىلغان.
 

   ئۇيغۇرچه تېكىستنىڭ ئوقۇلۇشى تۆۋهندىكىچه، ئوقۇش مۇمكىن بولمىغان قىسمهن يهرلىرى كۆپ چىكىت
بىلهن ئاق قالدۇرۇلدى.

 
خۇدانىڭ فهرمانى بىرله، دازۇڭ تۇڭ نىڭ ئهمرى پهرمانى بىرله، ئوبدان ئىشىنى ئىلتىپاتالرىنى بار ئىقلىمنىڭ
ئوبدان ئۇزۇن بار ئۇلۇغ مىراسىنى يهنه بار ئۇلۇغ كىشى راھهتى رهئىيئه (پۇقرا) الرنىڭ ئىشىنى ئوخشاش
.......... ھهممه رهئىيئهالر كىشىنى ھهزرهتالرىنى كۆڭلىنى ئوخشاش كۇچانىڭ بارلىقى چۈن ۋاڭ ھىممهتى ھهم
راھهتى ..... چىڭ (چىن) كۆڭلى بىرله شاد ھهم خۇشال قىلدىم. دهپتىرى دازۇڭ تۇڭ....... ئوتۇز توقۇزىنچى
شهرتى ...(چان فوان- چىڭ ۋاڭ نىڭ ئوقۇلۇشى).... چىڭ ۋاڭ مىراسىنى بهردىم. كۇچادا ھىممهت ھهم چىڭ ۋاڭ
مىراسىنى ئىلتىپاتى دىن كېيىن ئوبدان باشالسۇن. يهنه كۇچا يۇرتىالردا ھهممه رهئىيئهلهرنى چىڭ (چىن)
كۆڭلى بىرله خىزمهت قىلغاي سىزنى ئاب .... بار تهئزىم (تازىم) تهئزىم قىلدىم. مېنىڭ يارلىغنى دازۇڭ تۇڭ

نىڭ ئىلتىپات خېتى ئىبهرىب بهردىم.
 

   خىتايچه تېكىستنىڭ تهرجىمىسى تۆۋهندىكىچه:
 

پىرېزىدېنت پهرمانى
 

 الياقهتكه قاراپ مۇكاپاتالش توغرىسىدا ، دۆلهت چىقارغان ئالى دهرىجىلىك بهلگىلىمىلهر بار. ئاقسۆڭهكلهر
ئادهتتىكى پۇخراالرنىڭ ئۈلگىسى. ئۇالرنىڭ ھهرىكهت يۆلىنىشى كهڭ ئاممىنى تهربىيهلهيدۇ . شىنجاڭ كۇچا
ناھىيه تارخان بېگى مهمهت ئىمىن جۇمھۇرىيهتنى قولاليدۇ ، تىرىشچان ۋه ھارماي-تالماي ئىشلهيدۇ. مهن
پىرېزىدېنت  ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى تهقدىرلهش ئۈچۈن، ۋاقىتلىق شهرتنامىنىڭ 39-ماددىسىدىكى بهلگىلى-            
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مىگه ئاساسهن، ئۇنىڭغا چىنۋاڭلىق ئۇنۋانىنى بىرىمهن. قول ئاستىدىكى  ساداقهتمهن ۋه تىرىشچانالرنى 
رىغبهتلهندۈرۈش، شۇنداقال ئۇالرنىڭ تېخىمۇ ئۇلۇغ ئىشالرنى قىلىشى ئۈچۈن، بۇ ئىش مۇھىم ئورۇنغا قويۇلۇپ
ئالدىن ئىجرا قىلىنىشى، ئىتائهتمهنلىك پوزىتسىيهسى بىلهن ئىجرا قىلىنىشى، ھهرگىزمۇ

كېچىكتۈرۈلمهسلىكى كېرهك .
 

(مهرتىۋهنامىنىڭ خىتايچىسىنى تهرجىمه قىلغان مۇھهممهت ئىمىن دوختۇرغا رهھمىتىمنى بىلدۈرۈمهن.)
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قۇرئاننى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغان ۋه بۇ سهۋهبلىك خهلقنىڭ قهلب تۆرىده ئورۇن ئالغان دىنىي زات
مۇھهممهد سالىھ دامولالم 2017-يىلى 12-ئايدا تۇتقۇن قىلىنغان. بۇ قاتاردا ئۇنىڭ جهددى جهمهتىدىن بىر
تۈركۈم كىشىلهر تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ، مۇھهممهد سالىھ دامولالمنىڭ قىزى، يازغۇچى نهزىره مۇھهممهد
سالىھ، كۈيئوغلى، شائىر ئادىل تۇنىياز قاتارلىقالر مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن. مهيلى مۇھهممهد سالىھ
دامولالمنى بولسۇن، مهيلى نهزىره مۇھهممهد سالىھنى بولسۇن، ۋهياكى ئادىل تۇنىيازنى بولسۇن، ئۇيغۇر خهلقى
ئارىىسدا ئۇالرنى بىلمهيدىغانالر يوق ھېسابتا. چۈنكى، ئۇالر مىللهتكه خىزمهت قىلىش يولىدا كۆپ
تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن، ئهسهر يازغان ۋه قولىدىن كېلىشىچه مىللهتنى مهرىپهت يولىغا يېتهكلىگهن

زىيالىيالردۇر.
 

ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگه ئايالنغان شهرقىي تۈركىستاندىكى بىگۇناھ تۇتۇلۇپ كهتكهن مىليونلىغان
خهلقىمىزنىڭ ئومۇمىسىنىڭ كىملىكى بىزگه مهلۇم ئهمهس. بىز پهقهت نهچچه مىليون ئىنساننىڭ تۇتقۇن
قىلىنغانلىقىنىال بىلىمىز. شۇ تۇتقۇن قىلىنغانالر ئارىسىدا ئۇيغۇرنىڭ ئاز ساندىكى ئوت يۈرهك زىيالىي ۋه
تهتقىقاتچىلىرىنىڭ، شۇنداقال چهتئهلده ئۇرۇق تۇغقىنى ئىز-دېرىكىنى قىلىۋاتقان ئىنتايىن ئاز ساندىكى

كىشىلىرىمىزدىن باشقا ھېچكىمنىڭ نام-شهرىپىنى دهپ بېرهلمهيمىز.
 

شۇنىڭدهك، بىز تونۇشتۇرماقچى بولغان ئاسىيه مۇھهمهمد سالىھ ھهققىده بىزگه يهتكهنلىرى بهكمۇ
چهكلىك. بىز پهقهت ئۇنىڭ مۇھهمهمد سالىھ دامولالمنىڭ قىزى ئىكهنلىكىنى، مۇھهممهد سالىھ دامولالم
بىلهن بىر قاتاردا  (ئهڭ كامىدا تۇتقۇن قىلىنغان ۋاقتى يېقىن كېلىدۇ) تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى بىلىمىز.
بىزگه يهتكهن مهلۇماتالرغا كۆره، ئاسىيه مۇھهممهد سالىھ 1974-يىلى تۇغۇلغان. 1992-يىلى ئاتالمىش
«شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى»نىڭ تارىخ فاكۇلتېتىغا ئوقۇشقا كىرگهن. 2014-يىلى مهزكۇر ئۇنۋېرسىتېتنىڭ
فلولوگىيه پهنلىرىنىڭ دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئالغان  ۋه بۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ فلولوگىيه ئىنىستىتۇتىنىڭ
ئوقۇتقۇچىسى بولغان. تاكى تۇتۇلغۇچه مۇشۇ ئۇنۋېرسىتېتتا خىزمهت قىلغان. ئۇ تۇرمۇش قۇرغان بولۇپ،
ئىككى پهرزهنتنىڭ ئانىسى. ئىزدىنىشىمىزچه، ئاسىيه مۇھهممهد سالىھ نوبېل ئهدهبىيات مۇكاپاتىغا
ئېرىشكهن تۈرك يازغۇچىسى ئورخان پامۇكنىڭ «جىمجىت ئۆي» ناملىق ئهسىرىنى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه
قىلغان ئىكهن. پهمىمىزچه، ئاسىيه مۇھهممهد سالىھ بۇ ئهسهرنى خىتايچىغا تهرجىمه قىلىنغان
نۇسخىسىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغان بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى، شهرقىي تۈركىستاندا كهڭ كۆلهملىك
تۇتقۇن ئاللىقاچان باشلىنىپ كهتكهن بۇ يىلالردا، تۈركچىدىن ئۇيغۇر تىلىغا ئهسهر تهرجىمه قىلىش
مۇمكىنسىزلىككه يېقىن بىر ئهھۋال. بۇ ئهسهر 2016-يىلى يىل بېشىدا ئاتالمىش «شىنجاڭ ياشالر

نهشرىياتى» تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغانلىقى مهلۇم.
 

مۇھهممهد سالىھ دامولالمنىڭ ئاسىيه ئىسىملىك بۇ قىزىنىڭ، ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغان بىر
ئوقۇتقۇچىنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىدىن ھېچقانداق مهلۇماتىمىز يوق. بهلكىم، ئوقۇرمهنلىرىمىزدىن بهزىلىرى
«مهلۇماتى يوق شهخس ھهققىده ماقاله يازىدىغان ئىش نهده بار ؟» دهپ سوئال قويۇشى مۇمكىن. بىز بۇ يهرده
ئاسىيه مۇھهممهد سالىھنىڭ ئىش-ئىزلىرىنى تونۇشتۇرمايۋاتىمىز. پهقهت، مۇشۇنداق بىر شهخسنىڭ  باشقا
مىليونلىغان قېرىنداشلىرىمىز بىلهن بىر قاتاردا، خىتاي تۈرمىسىده ئېغىر خورالشالرغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى
خهلقىمىزنىڭ ئېسىگه سېلىۋاتىمىز، ئۆزىمىز نام-شهرىپىنى بىلگهنلىكى ھهر بىر شهخسنىڭ ئىز-دېرىكىنى
قىلىپ، ئۇالرنى ئۇنتۇلدۇرۇۋهتمهسلىك ئۈچۈن بۇ قۇرالرنى يېزىۋاتىمىز. رېئاللىق شۇكى، ئاسىيه مۇھهممهد
سالىھ (ھاياتال بولغان تهقدىرده) خىتاينىڭ قاراڭغۇ زىندانلىرىدا ئهسىر. ئۇنىڭدهك مىڭلىغان ئاسىيهلهر
ئېغىر خورالشالرنى بېشىدىن كهچۈرمهكته. ئۇالر ئاۋۋال بىر ئالالھتىن، ئاندىن چهتئهلدىكى بىزلهردىن ئۈمىد

كۈتۈپ، جاھاندىكى ئهڭ تهس ھاياتلىقنىڭ ئىگىلىرى بولۇپ ياشىماقتا …
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گهرچه بىزنىڭ رېئاللىقىمىز ئىنتايىن ناچار ھالهتته بولسىمۇ، بىز ئۈمىدىمىزنى ئۈزمهيمىز، بوشاشمايمىز.
ئاسىيه مۇھهممهد سالىھنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مىليونلىغان خهلقىمىزنى ئۇنۇتمايمىز. كۈندىلىك ھاياتمىزدا
بهختسىز خهلقىمىزنىڭ قىز-ئوغالنلىرىنىڭ نام-شهرىپى يادلىنىپ تۇرىدۇ. بۇ ئۇالر ئۈچۈن كۈرهش قىلىشنىڭ
جۈملىسىدىندۇر. ئۇالرنى ياد ئېتىش، ئۇالرنى ئۇنتۇلدۇرۇۋهتمهسلىك، ئۇالرنى تونۇشتۇرۇش — تارىخمىزنى

ئۇنۇتماسلىقنىڭ نهمۇنىلىرىدىن بىرىدۇر.
 

 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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بىرۇنى 
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

تارىخ ۋه بىز



كىرىش سۆز 
 

فارابىدىن كېيىنكى يهنه بىر ئۇنتۇلغان گىگانت ئېنىسكلوپىدىك ئالىم ئهبۇ رهيھان ئهل بىرۇنى مىالدى 973 - يىلى 5 -
سېنتهبىر خارهزىمده تۇغۇلغان . قاراخانىالر سامانىالرنى 999 - يىلى مۇنقهرز قىلغاندا ئۇ غهزنىگه كۆچۈپ كهتكهن .
مهھمۇد غهزنهۋى بىلهن ھىندىستان يۈرۈشىگه بىلله ئاتلىنىپ، شۇ يهرده قىرىق يىل ( 1001 - 1041 - يىللىرى )
ئىزدىنىپ ۋه تهتقىق قىلىپ ، « ھىندىستان » ناملىق چوڭ ھهجىملىك ۋه مۇكهممهل تارىخىي ئهسهرنى يېزىپ چىققان. 

( مهزكۇر ئهسهرنىڭ بىر نۇسخىىسى پارىژدا ( 6080 نومۇر ) بىلهن ساقلىنىۋاتقان بولۇپ، شۇ نۇسخىدىن 1958 - يىلى
ئهرهبچه تهرجىمه قىلىنغان نۇسخىسىنىڭ خېلى داڭقى بار  . ھهجىمى 650 بهت ئهتراپىدا ) 

 
1048 - يىلى 13 - دېكابىر 75 ياشتىن ھالقىغان ئهبۇ رهيھان ئهل بىرۇنى ۋاپات بولغان. 

 
ئهل بىرۇنى ، ھىجرىيه 4-ئهسىردىكى ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئالتۇن دهۋرىدىكى تهڭداشسىز ئالىمالرنىڭ بىرى . ئۇ
سهيياھ ، پهيالسوپ ، ئاسترونوم ، جۇغراپىيهشۇناس ، گېئولوگ ، دورىگهر ۋه تارىخچى بولۇپ ، ئۇ ئىسالم مهدهنىيىتىدىكى
تونۇلغان ئهڭ ئۇلۇغ ئهقىلنىڭ بىرى دهپ تهسۋىرلهنگهن . ئۇ يهر شارىنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىدىغانلىقىنى تۇنجى بولۇپ
ئوتتۇرىغا قويغان . مهھمۇد كاشغهرىي ئۆزى سىزغان دۇنيا خهرىتىسىده بۇ قاراشنى تېخىمۇ جانلىق ئىپادىلىگهن . ئۇنىڭ
ماتېماتىكا ، ئاسترونومىيه ، دورىگهرلىك ، تارىخ ، تهبىئىي پهن ۋه فىزىكا قاتارلىق نۇرغۇن ساھهده جهمئىي بىر يۈز

يىگىرمه پارچىدىن ئارتۇق كىتابى بار.  
 

1973 - يىلى ئهل بىرۇنى تۇغۇلغانلىقىنىڭ مىڭ يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن سابىق سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ،
ئافغانىستان ۋه ئىران تهرهپ بهس - بهسته ھهر خىل خاتىره پوچتا ماركىسى بېسىپ تارقىتىپ ئالىمنىڭ تهۋهللۇتىنىڭ
مىڭ يىللىقىنى قۇتلۇقلىغان . ئۇيغۇر خهلقى يېقىنقى 71 يىلدىن بۇيان دۆلهتسىز ۋه ئىگىلىك ھوقۇقسىز ئورۇندا
تۇرغاچقا ، ئهينى ۋاقىتتىكى قاراخانىالر ۋه چاغاتاي خانلىقى زامانىدا ھازىرقى جهنۇبىي قازاقىستان، قىرغىزىستان ،
تاجىكستان ۋه ئۆزبېكىستانالردا ياشاپ ئۆتكهن تهڭداشسىز ئالىملىرىمىز شۇ جايدا ھازىر ياشاۋاتقان قېرىنداش
خهلقلهر تهرىپىدىن بېقىۋېلىنغان . ھهتتا قاراخانىالرنىڭ غهربىي ئىلىكخانلىقى ئۆزبېكلهرنىڭ ، شىمالىي
ئىلىكخانلىقى قىرغىزالرنىڭ خانلىقىغا ئايالندۇرۇپ قويۇلغان. ھازىرمۇ ئهبۇ رهيھان ئهل بىرۇنىنى ئۆزبېكىستان بىلهن
ئافغانىستان ئالىم ياشىغان تېررىتورىيهگه قاراپ تۇرۇپ دۆلهت تهۋهلىكىنى تاالشسا ، ئۇيغۇرالر بىلهن تاجىكالر ، تۈركلهر
بىلهن پارسالر ئۇلۇغ ئالىمنىڭ مىللىي كىملىكىنى تالىشىدۇ . ئهرهبلهردىكى تۈرك دۈشمهنلىكى تۈپهيلىدىن
ھازىرغىچه ئوتتۇرا ئهسىرده ئۆتكهن داڭلىق ئالىمالردىن ئهبۇ نهسىر ئهل فارابى ، ئىبنى سىنا ، يۈسۈپ سهككاكى ، ئهھمهد
يۈكنهكى ، ھهتتا جامال قارشىالرنىمۇ ئهرهب دهپ تۇرۇۋېلىش ، زادىال چاره قالمىغاندا ئۇالرنى « مىللىتى پارس » دهپ
تۇرۇۋېلىش ئومۇمىي ھادىسه بولۇپ ، ئالهمشۇمۇل بهزى تارىخىي ئهسهرلهر ۋه زامانىۋى گېن تهكشۈرۈش  قوراللىرىنىڭ
تهرهققىي قىلىشىغا ئهگىشىپ ، يۇقىرىقى ئالىمالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئهسلىده ئۇيغۇر ئىكهنلىكى ، ھېچبولمىغاندا

ھهقىقىي تۈركىي قهۋملهردىن ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش پهقهت ۋاقىت مهسىلىسى ، خاالس .
 

1 . بىرۇنى تۇغۇلۇش ھارپىسىدىكى مهركىزىي ئاسىيا ۋهزىيىتى ۋه سىياسىي كۈچ تهڭپۇڭلۇقى
 

( 1 ) : سهلتهنهتلىك قاراخانىالرنىڭ قۇرۇلۇشى 
 

تۈركىي تىلالر دىۋانىدا شانلىق تارىخى بار، دۆلىتى بار، قهھرىمانلىق سۈپهتلىرى بىلهن تهرىپلهنگهن ئهزىز مىللىتىمىز
ئهڭ كېچىكتى دېگهندىمۇ مىالدىدىن بۇرۇنقى 678 - يىلدىن بېرى ھازىرقى ۋهتىنىمىز، ئوتتۇرا ئاسىيا، ۋه موڭغۇل
دااللىرىدا  شانلىق  سهلتهنهت   سۈرۈپ   كهلگهن   ئىدى. مىالدىدىن  بۇرۇنقى  4 - ئهسىرده  يۈز  بهرگهن  « ئىسكهندهرنىڭ 
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يۈرۈشلىرى » دىن كېيىن، تۈركىي خهلقلهرنىڭ سهلتهنهت قۇياشى موڭغۇلىيهده پارلىدى. مىالدى 6 - ئهسىرده
ئالتايدىكى ئهرگىنهقۇن تۈركلىرى ئاتلىق ئۇيغۇر ئهسكهرلىرىگه تايىنىپ، ھازىرقى رۇسىيهدهك كېڭىيىپ،

ئاسىيانىڭ مهركىزىده باش كۆتۈردى.
 

744 - يىلى قاغانلىق كۆكتۈركلهرنىڭ قولىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ قولىغا ئۆتتى. ئۇالرنىڭ غهرپتىكى ئىككى
كۈچلۈك قېرىندىشى قارلۇقالر بىلهن ئوغۇزالرمۇ پهقهت « يابغۇ » نامىنى قولالندى. 

 
840 - يىلى ئورخۇندىكى قاغانلىق يىمىرىلىپ، 841 - يىلى قاغانلىققا قاراشلىق كهڭسۇ - كۆكنۇر ، بهشبالىق -
جۇڭغارىيه، يهتته سۇ - تاالس ، پهرغانه ۋه تارىم ۋادىسىدا كهڭسۇ ئۇيغۇر خانلىقى ( 840 - 1036) ، ئىدىقۇت
ئۇيغۇر ئېلى ( 840 - 1391 ) ۋه قاراخانىيالر خانلىقى ( 840 - 1212) قۇرۇلدى.  880 - يىلى قاراخان بىلگه كۆل
قادىرخان قارلۇق يابغۇسىنىڭ ئاستانىسى « باالساغۇن» نى ئىگىلهپ، ئاندىن كېيىن ياغالقار ئۇرۇقىدىن بولغان
ئىدىقۇت ۋه ئۇدۇن خانلىرىنى قايتىدىن بېقىندۇرۇپ، كۆكتۈرك قاغانلىقى، ئۇيغۇر قاغانلىقىدىن كېيىنكى
ئۈچىنچى قاغانلىق « قاراخانىيالر قاغانلىقى » نى بارلىققا كهلتۈردى.  قارلۇقالر « يابغۇ » نامى بىلهن قوشۇلۇپ،
كېيىنچه باشقا قهبىلىلهر بىلهن بىرلىكته ھازىرقى زامان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئېتنىك ئهجداتلىرىدىن بىرى بولۇپ
قالدى. ھازىرقى تۈركمهنىستاندا تۇرۇۋاتقان ئوغۇزالرمۇ يهنىال « يابغۇ» لۇق نامىنى ساقالپ، ئۆزلىرىنى قاغان دهپ
ئاتىيالمىدى . چۈنكى شهرقته قاراخانىيالر قاغانلىقى، غهرپته ھازار قاغانلىقى بار ئىدى . ئوغۇز يابغۇلىقى ( 750
- 1056) مىالدى 960 - يىللىرى بىر مهزگىل قاراخانىيالرغا تهۋهلىكمۇ بىلدۈرگهن ئىدى . بۇ چاغدا مهركىزىي
ئاسىيادا قاراخانىالر بىلهن ئۈزهڭگه سوقۇشتۇرااليدىغان ۋه تىركىشهلهيدىغان بىردىنبىر سىياسىي كۈچ 874 -
يىلى ماۋارائۇننهھىرده قۇرۇلغان داڭلىق سامانىالر خانلىقى ( 874 - 999 ) بولۇپ ، ئۇنىڭ ئارقا تېرىكى مهشھۇر
ئهرهب ئابباسىيالر خهلىپىلىكى ( 750 - 1258 ) ئىدى . ئۇالرغا خهلىپه تهرىپىدىن « ئهمىر » ئۇنۋانى بېرىلگهن
بولۇپ ، ئابباسىيالرنى شهرق ۋه شىمالدىكى مۇسۇلمان بولمىغان كۆچمهن تۈركلهرنىڭ پاسىبانى قاراخانىالر

قاغانلىقىدىن قوغدايتتى . 
 

( 2 ) قاراخانىالر ۋه سامانىالرنىڭ قىسقىچه تارىخى 
 

قاراخانىالر ئهسلىده 744 - يىلى ئهتىيازدا ھازىرقى ئۆتۈكهنده قۇرۇلغان ئورخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقىنىڭ قانۇنلۇق
ۋارىسى بولۇپ ، ئۇنىڭ شۆھرىتى بۇرۇنقى بۈيۈك كۆكتۈرك قاغانلىقى ( 552 - 582 ) ، كېيىنكى كۆكتۈرك
خانلىقى ( 679 - 744) ۋه ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقى ( 744 - 840 ) دىن ئېشىپ كهتكهن . ئۇنىڭ ئۆمرىمۇ يۇقرىقى
بارلىق خاقانلىقالرنىڭ ئۆمرىنىڭ يىغىندىسىدىن ئېشىپ كهتكهن . قاراخانىالر دهسلهپته ئاددىي بىر خانلىق
دهرىجىسىده بولۇپ ، بىلگه قادىرخاننىڭ زور تىرىشچانلىقىدا ئوتتۇز يىل ئىچىدىال 120 يىللىق قارلۇق
خانلىقى ( 756 - 876) دىن ئېشىپ كېتىپ ، 878 - يىلدىن باشالپ ، قارلۇقالرغا « يابغۇ » نامىنى بېرىپ ،
قاراخانىالر خاقانلىقىغا ئايالنغان . « يابغۇ ( ۋهزىر )» نامىنى ئهسلىده قارلۇقالرغا 823 - يىلى ئىلى -
ئىسسىقكۆل ۋه تاالس ۋادىسىنى قايتا بويسۇندۇرغان ئورخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقى بهرگهن ئىدى . ئوغۇزالرمۇ 755 -
يىلدىن تاكى 1055 - يىلغىچه ئۆزىنى « ئوغۇز يابغۇلىقى » دهپ ئاتىيالىغان . پهقهت قاراخانىالرال « قاغان »
ئۇنۋانى بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىپ ، بۇرۇنقى تۈرك ۋه ئۇيغۇر قاغانلىقىنىڭ ۋارىسى بولغان . ھهتتا ئوغۇزالرمۇ 956

- يىلدىن 998 - يىلغىچه بىر مهزگىل قاراخانىالرغا بېقىنىپ ياشىغان .
 

بىلگه قادىرخان زامانىدا ، يهنى 874 - يىلى ھازىرقى ئۆزبېكىستاندا سامانىالر خانلىقى قۇرۇلۇپ ، ئابباسىيالر
خهلىپىسى تهرىپىدىن « ئهمىر » دهپ ئېتىراپ قىلىنغان . سامانىالر ئهسلىده بهھرامگۇرنىڭ ئهۋالدلىرىدىن
ئهسهد ساماننىڭ  بالىلىرى  بولۇپ ، خۇراساندىكى  تۇنجى  پارس ئىسالم خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى تاھىر يېقىن
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سهركهردىسى ئهسهدنىڭ تۆت ئوغلىنى، پهرغانه ، سهمهرقهند ، بۇخارا ۋه ھېراتنىڭ ۋالىيلىقىغا تهيىنلىگهن .
كېيىنچه پهرغانىدىكى ئهھمهدنىڭ كۈچى زورىيىپ ، 824 - يىلدىن 865 - يىلى ئۆلگىچه خانلىق ئاساس
تىكلىۋالغان . ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى ناسىر 874 - يىلى خهلىپىنىڭ قوللىشىدا خانلىق قۇرۇپ ، كۈمۈش پۇل
بېسىپ چىقارغان . ئهمما ئۇنىڭ كېڭهيمىچىلىك ھهرىكىتى بىلگه قادىرخاننىڭ كهسكىن قارشىلىقىغا
ئۇچرىغاچقا ، ئۇ قاراخان بىلهن دوستلۇق مۇناسىۋىتى ئورناتقان . خهلىپه سامانىالرنىڭ قولى ئارقىلىق
شهرقتىكى تاھىرىالر ۋه سافارىالرغا ئوخشاش خهتهرلىك قارام ئهللهرنى تىزگىنلهپ تۇرغان . 888 - يىلى

بۇخارادىكى ئىنىسى ئىسمائىل ئاكىسى ناسىرنى مهغلۇپ قىلىپ ، سامانىالر شاھى بولۇۋالغان.
 

( 3 ) قاراخانىالر ۋه سامانىالر ئارىسىدىكى ئۇرۇش 
 

882 - يىلى بىلگه قادىرخان چوڭ ئوغلى بازىر ئارسالنخاننى باالساغۇندا ، كىچىك ئوغلى ئوغۇلچاق بۇغراخاننى
تاالستا ئىشقا قويغان. 

 
892 - يىلى بىلگه قادىرخان ، ناسىر سامانى ۋه خهلىپه مۇئتهمهد قاتارلىقالر تهڭال ۋاپات بولغان. ئوغۇلچاق
بۇغراخان ئۇرۇشتىن سهل ئىلگىرى سامانىالر بىلهن بولغان ئاالقىنى ئۈزۈپ، يۈزسىز ئىسمائىلنىڭ ھهربىي
غازاتلىرىغا نارازىلىق بىلدۈرگهن . ئهمما ئىسمائىل تېخىمۇ جانالنغان.893 - يىلى ئاپرىلدا سامانىالر شاھى
ئىسمائىل زور قوشۇن بىلهن قاراخانىالرنىڭ 2 - پايتهختى تاالسقا قورشاپ ھۇجۇم قىلغان. قىرىق نهچچه كۈنگه
سوزۇلغان مۇھاسىرىدىن كېيىن، نائىب خان ئوغۇلچاق بۇغراخان تاالستىن چېكىنىپ، پايتهختنى باالسۇنغا

يېقىن بولغان قهشقهرگه كۆچۈرگهن . 
 

« تاالس ئۇرۇشى » ئىسمائىلنىڭ قاراخانىالر بىلهن قىلغان تۇنجى ۋه ئاخىرقى ئۇرۇشى بوپقالغان . چۈنكى
كېيىنكى 14 يىل ئۆمرى خهلىپه ئۈچۈن ئىسيانچىالرنى باستۇرۇش، ئىران ۋه ئافغانىستاندا زېمىن ئىگىلهش ۋه

ئىچكى توپىالڭالرنى تىنجىتىش بىلهن ئۆتۈپ كهتكهن .
 

907 - يىلى ئىسمائىل ئهھمهد سامانى ئۆلۈپ ، ئوغلى ئهھمهد ئىسمائىل سامانى شاھى بولغان. 
 

914 - يىلى بازىر ئارسالنخان ۋاپات بولغان . بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتقان يامان نىيهتلىك  قارلۇق يۇقىرى تهبىقه
كىشىلىرى قانلىق قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپ ، باالساغۇندىكى قاراخانىالر خان جهمهتى ۋه دۆلهت ئهركانلىرىنى
قىرغىن قىلىپ ، قارلۇق خانلىقىنى تىرىلدۈرگهن . پهقهت شاھزاده سۇتۇق تېكىن بىلهن ئانىسىنى بىر قىسىم

سادىق سهركهردىلهر ساق ئېلىپ كېلىپ ، قهشقهردىكى ئوغۇلچاق بۇغراخانغا تاپشۇرۇپ بهرگهن . 
 

غهزهپلهنگهن ئوغۇلچاق بۇغراخان جازا يۈرۈشى قىلىپ ، قارلۇقالرنى قايتا بېقىندۇرۇپ ، ئاستانه باالساغۇننى
قهھرىمان سانغۇنىغا تۇتقۇزۇپ ، چوڭ پايتهختنى قهشقهرگه كۆچۈرۈپ كهلگهن .دهل شۇ يىلى سامانىالر خانى
ئهھمهد ئىسمائىل بوغۇزالپ تاشلىنىپ ، ئورنىغا گۆدهك ئوغلى يهتته ياشلىق ناسىر بۇخارادا تهختكه چىققان .
ئهمما ئۇيغۇرالرنىڭ قوللىشىدا ئۇنىڭ دانا ئاكىسى ئهبۇ نهسىر سامانى سهمهرقهنتته خان دهپ ئېالن قىلىنغان .
كىچىك ناسىر زور قوشۇن ئهۋهتىپ ، سهمهرقهندتىكى ئۆزىنى قوللىمىغان مانى دىنى ئۇيغۇرلىرىنى قىرغان . بۇ
قانلىق قىرغىندىن چۆچىگهن مۇسۇلمان ئهمهس ئۇيغۇر ۋه باشقا تۈركىي خهلقلهر سامانىالر تهۋهسىدىن كۆچۈپ
قهشقهردىكى بۇغراخانغا بېقىنغان. شۇنىڭ بىلهن بۇغراخان بىراقال كۈچىيىپ كهتكهن . ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى
ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانىمۇ ناسىرغا ئاالھىده مهكتۇپ يولالپ « دۆلىتىمىزدىكى مۇسۇلمانالر سېنىڭ دۆلىتىڭدىكى
مۇسۇلمانالردىنمۇ كۆپ ، ناۋادا سهن ئهمدى بىر مانى ئۇيغۇرنى ئۆلتۈرسهڭ، مهن تهۋهيىمىزدىكى  بارلىق  مۇسۇل-
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مانالرنى ئۆلتۈرۈپ ھېساپ ئالىمهن!» دهپ قاراخانىالر نامىدىن تهھدىت سالغان . بۇنىڭدىن چۆچىگهن سامانىالر
شۇنىڭدىن كېيىن ، مۇسۇلمان ئهمهس تۈركىي خهلقلهرنى ، بولۇپمۇ مانىي دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرالرنى

قىرغىن قىلىشقا جۈرئهت قىاللمىغان .
 

920 - يىلى ئوغۇلچاق بۇغراخان سامانىالرنىڭ خان تاغىسى ئىسھاق بىلهن ،  شاھزادىسى ئىلياسنى قولالپ ،
سهمهرقهندته ئىسيان چىقارغان . ئهمما ناسىر تهلىيى ئوڭدىن كېلىپ ، بۇ قېتىمقى ئىسياننى ئوڭۇشلۇق

تىنجىتىۋالغان. 
 

922 - 932 - يىللىرى ئارىسىدا ھهقىقي تهخت ۋارىسى ئهبۇ نهسىر سامانى ( 888 - 952 ) پهرغانىدىكى يوشۇرۇن
ھاياتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ بۇغراخاننى پاناھ تارتىپ كهلگهن . ئوغۇلچاق بۇغراخان ئۇنى قىزغىن قارشى ئېلىپ ،
ئۇنىڭغا « ئىنىڭىز سىزگه جاپا قىلغان بولسا مهن ۋاپا قىالي !» دېگهن ، ھهمده ئۇنى ئاتۇشنىڭ ئهمهلدارى قىلىپ
قويغان . سامانىالرنىڭ دانا شاھزادىسىنىڭ قاراخانىالر پايتهختىده ئهمهل تۇتۇشى ئهزهلدىن ئوغۇلچاق بۇغراخاندىن
قورقۇپ كېلىشكه جۈرئهت قىاللمايدىغان ئوتتۇرا ئاسىيا سودىگهرلىرىنى جهلپ قىلغان. نهتىجىده ئاتۇش شۇ

ۋاقىتتىن باشالپال ئهڭ قايناق سودا بازىرىغا ئايالنغان . 
 

مىالدى 932 - يىلى نويابىرنىڭ تۇنجى زۇلمهت ئاخشىمى قاراخانىالر خاقانلىقىنىڭ تارىخىي يۈزلىنىشىنى
ئۆزگهرتكهن  ۋهقه يۈز بېرىدۇ . 932 - يىلى 2 - نويابىر جۈمه چاشگاھ ۋاختى بىلهن ( ھىجىرىيه 320 - يىلى
زۇلھهججه 1 ) قهشقهر شهھىرى تېنچ قولغا كېلىدۇ . كېيىنكى بىر ھهپتىده قهشقهر ۋه ئاتۇشتىكى مۇسۇلمان

ئۇيغۇرالر سۇتۇق تېكىنگه ياردهمگه كېلىدۇ . 
 

شۇنىڭ بىلهن 932 - يىلى 12 - نويابىر دۈشهنبه كۈنى قهشقهر شهھىرىده تارىختىكى تۇنجى قۇربان ھېيت نامىزى
ئوقۇلۇپ ، قۇتلۇق جۈمه خۇتبىسىده سۇتۇق بۇغراخان مهدھىيلىنىدۇ . بۇ خهۋهر چاقماق تېزلىكىده باالساغۇنغا
يېتىپ كېلىدۇ . قاراخانىالرنىڭ ئوغۇلچاق بۇغراخان ۋه مانى دىنىدا چىڭ تۇرغان قارا خاقان جهمهتى ئهزالىرى ۋه
دۆلهت ئهركانلىرى جهم بولۇپ ، بۇرۇنقى قارلۇق ئاقساقاللىرىدىن ياشتا ۋه ھۆرمهتته چوڭ ،ئهلهمده پىشقان بىر
كىشىنى « ئارسالنخان » دهپ ئاتاپ ، بىر پۈتۈن قاراخانىالر قاغانلىقىنى بۆلۈپ تاشاليدۇ . سۇتۇق تېكىن ئۆزىگه «
بۇغراخان » نامىنى تالالپ ، ئۇستازى ئهبۇ نهسىر سامانىنىڭ دانا پىكرى بويىچه ئالدى بىلهن ئۆزىنى كۈچهيتىش ۋه
قهشقهر تهۋهسىنىڭ ئامانلىقىنى قوغداش ئۈچۈن ھهرىكهت باشاليدۇ . ئارىدا نهچچه قېتىم باالساغۇنغا ئهلچى
ئهۋهتىپ ئۇالرنى ئىسياندىن ۋاز كېچىش ۋه مۇسۇلمان بولۇشقا دهۋهت قىلغان . ئهمما ئۇالر دائىم كهسكىن رهت

قىلغان.
 

941 - يىلى كۈچى تولۇپ تاشقان ، جهڭگىۋار مۇسۇلمان ئهسكهرلهردىن خىل قوشۇنى بار بولغان سۇتۇق بۇغراخان
باالسۇندىكى ئىسيانچى « ئارسالنخان »غا قارشى جازا يۈرۈشى قىلىپ ، 942 - يىلى 22 - ئاپرىلدا باالساغۇننى
قايتۇرۇۋېلىپ ، قاراخانىالرنى قايتىدىن بىرلىككه كهلتۈرگهن . ئاندىن ئۇدا يۈرۈش قىلىپ ، 943 - يىلى 20 - ئاپرىلدا 
( يهنى ئىسمائىل سامانى تاالسنى تارتىۋالغانغا دهل ئهللىك يىل بولغان كۈنى ) ئهللىك يىل ئىلگىرى سامانىالر
دادىسى ۋه تاغىسىدىن تارتىۋالغان تاالسنى قايتۇرۇپ، پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىنى ھاڭ - تاڭ قالدۇرغان . چۈنكى ئۇالر
تېخىچه قاراخانىالر توغرىلىق ھېچنىمه بىلمىگهن ئىدى . شۇڭا ئىسالم تارىخچىلىرىنىڭ قاراخانىالر تارىخىنى 942 -

يىلدىن باشلىشى ئانچه ھهيران قاالرلىق ئىش ئهمهس . 
 

ئىسالم   تارىخشۇناسلىرى :« توققۇز  ئوغۇزالرنىڭ  خاقانى  ئهڭ  كۈچلۈك  بولۇپ ،  زامانىمىزدا ( يهنى  943 - يىلىدا ) 
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ھېچكىم بۇ خاقان بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئهت قىاللمايدۇ » دهپ سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ھهيۋىسىنى بايان قىلغان.
956 - يىلى فېۋرالدا ( قۇربان ھېيتتا) سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان زهھهرلىنىپ يېتىپ قالغان.

 
بۇ خهۋهر چاقماق تېزلىكىده ئوتتۇرا ئاسىياغا پۇر كهتكهن . كىمنىڭ زهھهرلىگىنى ئېنىقالنمىغاچقا، خان جهمهتى
ئهزالىرىدىن باشقا ئاز ساندىكى ئىشهنچىلىك كىشىلهرال بۇغراخاننى يوقالپ تۇرالىغان . خهۋهر قاتتىق كونترول
قىلىنغاچقا ، بۇغراخاننىڭ كېيىنكى ئهھۋالدىن خهۋهرسىز ئىسالم تارىخچىلىرى يهڭگىللىك بىلهن شۇ يىلقى
قۇربان ھېيت مهزگىلى بولغان ھىجىرىيه 344 - يىلىنى بۇغراخاننىڭ ۋاپات بولغان ۋاختى قىلىپ خاتىرىلهپ قويغان
. ئهمما دىۋاندىكى پوالتتهك پاكىتالر ۋه بۇغراخان ۋاپات بولغان « ئاقمهت » خارابىسىنىڭ تېپىلىشى ، بۇ جاينىڭ
سالقىن ھاۋالىق بولۇپ ، بۇغراخان زهھهرلهنگهندىن كېيىن بىر مهزگىل مۇشۇ سالقىن جايدا ئارام ئالغانلىقىنى قهيت
قىلىدۇ . شۇنداق بولغاندا سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان 28 - ئىيۇندىن 28 - ئىيۇلغىچه بولغان ئهڭ تىنجىق كۈنلهرنىڭ

بىرىده ۋاپات بولغان بولىدۇ .
 

بۇغراخاننىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن چوڭ ئوغلى مۇسا بۇغراخان ( 956 - 958) چوڭ قاغان ، ئۇكىسى سۇاليمان ئارسالنخان
( 958 - 970 ) نائىپ قاغان بولۇپ ، باالساغۇندا ھۆكۈم سۈرگهن .

 
سۇاليمان ئارسالنخان ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى پايتهختنى باالساغۇنغا كۆچۈرگهن بولۇپ ، بۇ جايدا چوڭ ئوغلى
ھارۇن بۇغراخان تۇرغان .سۇاليمان ئارسالنخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن، جىيهنى « ئهلى ئارسالنخان ( مۇسا بۇغراخان
ئوغلى 970 - 998 ) چوڭ قاغان بولۇپ قهشقهرده ، ئوغلى ھارۇن بۇغراخان نائىپ قاغان بولۇپ باالساغۇندا ھۆكۈم
سۈرگهن. ھارۇن بۇغراخان تۇنجى شىمالىي ئىلىكخان سۈپىتىده قهشقهردىكى تاغىسى قاغان ئهلى ئارسالنخانغا

داۋاملىق مهدهت بېرىپ تۇرغان . 
 

ھارۇن بۇغراخان ( 970 - 997 ) مىالدى 990 - يىلى ئىسپىجاپنى سامانىالر قولىدىن ئېلىپ ، سامانىالرغا قارشى ھهل
قىلغۇچ ئۇرۇشنى باشالپ، مهركىزىي ئاسىيانى قاراخانىالرنىڭ سهلتهنىتى ئاستىغا ئالماقچى بولغان . ( مهزكۇر
ئىسپىجاپنى نۇھ سامانى 840 - يىلى ئۇيغۇر قاغانلىقى غۇلىغاندا بېسىۋالغانىدى ). ئاقىۋهت 993 - يىلى سامانىالر
مۇنقهرز قىلىنغان . ( بۇ دهل ئىسمائىل سامانى تاالسقا ھۇجۇم قىلىپ، قاراخانىالرغا جهڭ ئېالن قىلغىلى ساق 100

يىل بولغان چاغ ئىدى . 
 

( 4 ) قاراخانىالرنىڭ سامانىالرنى يوقىتىشى 
 

ھهممىگه مهلۇم بولغاندهك ، قاراخانىالرنىڭ جهسۇر قاغانى ھارۇن بۇغراخان 993 - يىلى سامانىالر خانلىقى ( 874 -
999 ) نى مۇنقهرز قىلىپ ، ئۈچ يىلدهك تهرتىپ ئورنىتىپ ، ئوغلى ئهلى تېكىننى 997 - يىلى غهربىي ئىلىكخان
قىلىپ تهيىنلهپ قهشقهرگه قايتىش يولىدا قازا قىلدى . بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتقان غهزنهۋىلهر، سامانىالر قالدۇقلىرى
ۋه سالجۇق ئوغۇللىرى ئهلى تېكىنگه تهڭال ھۇجۇم قىلىپ ، سامانىالرنى قايتا تىرىلدۈردى . نهتىجىده قهشقهردىكى
چوڭ قاغان سهئىد ئهلى ئارسالنخان ئۆزىنىڭ بارلىق ئوغۇللىرى ۋه جىيهنى يۈسۈپ قادىرخاننى سامانىالرنى
تىنجىتىشقا ئهۋهتتى . ئهمما دهل شۇ چاغدا ئۇدۇن خانلىقى ( 750 - 1006 ) قهشقهرگه ھۇجۇم قىلغاندىن سىرت
سهئىد ئهلى ئارسالنخاننى شېھىت قىلىپ قهشقهرنى ئىشغال قىلىۋالغاچقا ، سامانىالرنى قايتىدىن تىنجىتىش
ۋهزىپىسى ئۇنىڭ كهنجى ئوغلى ئىلىك ناسىرخان بىلهن يهنه بىر جىيهنى ئهلى تېكىنگه تاپشۇرۇلدى . 999 - يىلى
23 - ئۆكتهبىر ( ھىجىرىيه 389 - يىلى قۇربان ھېيت كۈنىدىن ئون كۈن بۇرۇن ) ئهلى تېكىن ياڭراق تهكبىر ئاۋازى

بىلهن بۇخاراغا زهپهر قۇچۇپ كىردى . 2 - نويابىر كۈنى ئۇنىڭ ئالدىن يۈرهر تۇرشاۋۇل قىسىمى مهشھۇر ئامۇ دهريا 
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بويلىرىنى  تولۇق تىزگىنلىگهن . شۇنىڭ بىلهن 120 يىل ئۇدا سهلتهنهت سۈرگهن داڭلىق سامانىالر خانلىقى
قاراخانىالرنىڭ غهربىي ئىلىكخانلىقى ( 999 - 1212 ) بولۇپ قالغان .

 
غهربىي ئىلىكخانلىق 1043 - يىلغىچه چوڭ قاغانلىققا مۇتلهق بويسۇنغان بولسا ، 1089 - يىلغىچه نامدىال
بويسۇنغان . 1092 - يىلغىچه سالجۇقىالرغا بېقىنىپ قالغان . 1130 - يىلغىچه مۇستهقىل داۋام قىلىپ ، 1141
- يىلغىچه يهنىال سالجۇقىالرغا قارام بولۇپ قالغان . 1141 - يىلدىن 1212 - يىلغىچه قاراخىتايالرغا قارام
ئهلگه ئايلىنىپ قالغان . ئهمما ئىچكى ئىشالردا مۇستهقىل راۋاجلىنىپ ، 1212 - يىلى كۈنسىرى كۈچىيىپ
كهتكهن خارهزىمشاھ ئاالئىددىن مۇھهممهد قولىدا مۇنقهرز بولغان . ئهمما 1222 - يىلىغا كهلگهنده پۈتۈن

مهركىزىي ئاسىيا چىڭگىزخاننىڭ قولىغا چۈشۈپ كهتكهن.
 

2 . بىرۇنىنىڭ ئۆز يۇرتىدىكى دهسلهپكى ياشلىق دهۋرى 
 

( 1 ) بىرۇنى ۋه تۇغۇلغان يۇرتى ھهققىده 
 

بىرۇنىنىڭ تولۇق ئىسمى : ئهبۇ رهيھان مۇھهممهد ئىبنى ئهھمهد ئهل بىرۇنى بولۇپ، ئهبۇ رهيھان ئۇنىڭ ئهرهبچه
تهخهللۇسى ، ئهل بىرۇنى بولسا ئۇنىڭ يۇرتى بىلهن باغالنغان تهخهللۇسى ئىدى . دېمهك ئۇنىڭ ئىسمى

مۇھهممهد بولۇپ ، دادىسى ئهھمهد ئىدى . 
 

ياۋروپا تىللىرىدا يېزىلغان مهنبهلهرده ئۇ « ئهل بىرۇنى » ياكى « ئالى بورون » دهپ تونۇلغان . پارس تىلىدا «
ئهبۇ رهيھان بىيرونى » دهپ تونۇلغان . ئۇيغۇرالردا « بىرۇنى » نامى بىلهن مهشھۇر بولغان . 

 
بىرۇنى 973 - يىلى 5 - سېنتهبىر ھازىرقى ئۆزبېكىستانغا قاراشلىق قارا قالپاقىستاننىڭ ئامۇ دهرياسىنىڭ
شىمالىي قىرغىقىدىكى كىچىك شهھهر « كات » دېگهن جايدا تۇغۇلغان . « كات » شۇ چاغالردا خارهزىم
ۋىاليىتىنىڭ مهركىزى ئىدى . ( بۇ شهھهر سامانىالر ، قاراخانىالر ۋه سالجۇقىالر ئارىسىدىكى ئۇرۇشالردا خاراپ
بولغاندىن كېيىن ، خارهزىمنىڭ مهركىزى ئۈرگهنچكه يۆتكهلگهن . موڭغۇلالر ئۈرگهنچنى خاراپ قىلغاندىن
كېيىن ، خىۋهگه يۆتكهلگهن ) .  بۇ جاي تۈركمهنىستان چېگرىسىغا يېقىن بولۇپ ، خهرىتىدىكى ئورنى 
N 60°45′E′41°41 . دېڭىز يۈزىدىن 87 مېتىر ئېگىزلىككه جايالشقان. 2004 - يىلدىكى نوپۇسى 50 مىڭدىن
ئارتۇق . قۇرۇقلۇق يولىنى ئۆلچهم قىلغاندا پايتهخت تاشكهنتنىڭ غهربىدىن 936 كىلومېتىر، خىۋهنىڭ شهرقى
شىمالىدىن 56 كىلومېتىر يىراقلىققا جايالشقان بولۇپ ، يىراق تارىخىي دهۋرلهر ۋه سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى
دهۋرىده كۆپ قېتىم ئىسمى ئۆزگهرتىلىپ ، « فىل » ۋه « شوبوس » دېگهندهك نامالر بىلهن ئاتالغان . پهقهت
1957 - يىلغا كهلگهنده ئاندىن رهسمىي « ئهل بىرۇنى » دهپ ئاتالغان بولۇپ ، شۇ ئارقىلىق بۇ شهھهرده
تۇغۇلۇپ ، ئۆسۈپ يېتىلگهن ، ھاياتىنىڭ ئالدىنقى 20 يىلىنى ئۆتكۈزگهن مهشھۇر ئالىم بىرۇنىنى ئهسلهش ۋه
ھۆرمهتلهش ئىشقا ئاشۇرۇلغان . گهرچه 1969 - يىلى ئامۇ دهرياسىغا كهلكۈن كېلىپ ، بهزى قهدىمىي قۇرۇلۇشالر
زهربىگه ئۇچرىغان بولسىمۇ ، ئهمما تېزال رېمونت قىلىنىپ ئهسلىگه كهلتۈرۈلگهن . 1973 - يىلى سابىق
سوۋېت ئىتتىپاقى ، ئافغانىستان ، ئىران ۋه تۈركىيه قاتارلىق ئهللهر ئالىمنىڭ مىڭ يىللىق تۇغۇلغان كۈنى
مۇناسىۋىتى بىلهن ھهر خىل پوچتا ماركىلىرىنى بېسىپ چىقىرىپ خاتىرىلىگهن. تولىمۇ ئهپسۇس ، ئۇ يىلالردا

ئۇيغۇر خهلقى تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگهن ئون يىللىق زۇلمهت ئىچىده خورلىنىۋاتقان ئىدى .
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( 2 ) باشالنغۇچ ھاياتى ۋه ياشلىق دهۋرى 
 

ئهل بىرۇنى نۇرغۇن كىشىلهر تهرىپىدىن تارىختىكى ئهڭ ئۇلۇغ ئالىمالرنىڭ بىرى دهپ قارىلىدۇ ، بولۇپمۇ
ئىسالمىيهت تارىخىدا مېتودولوگىيهسى ۋه بايقاشلىرى سهۋهپلىك ئهڭ ئۇلۇغ ئالىم دېگهن ئاتاققا مۇيهسسهر
بولغان . بىرۇنى ئىسالمنىڭ ئالتۇن دهۋرىده ياشىغان بولۇپ ، ئۇ ئاسترونومىيه ۋه ئىلمى پهلهك تهتقىقاتىغا
ئىلھام بهرگهن . ئهل بىرۇنى ئۆمرىنىڭ ئالدىنقى يىگىرمه بهش يىلنى خارهزىمده ئىسالم قانۇنشۇناسلىقى ،
گرامماتىكا ، نۇتۇق ئىلمى ، ماتېماتىكا ، ئاسترونومىيه ، مېدىتسىنا ۋه پهلسهپه تهتقىقاتى بىلهن
شۇغۇلالنغان . ئۇندىن باشقا  فىزىكا ۋه باشقا نۇرغۇن ساھهلهرده ئىزدىنىشنى ئادهت  قىلغان.  ئۇ ئۆزى
تۇغۇلغان بىرۇنىنىڭ تىلىنى ۋه ئۆرپ - ئادىتىنى پىششىق ئۆگهنگهن . بۇ تىل ئهسلىده پارس تىلىنىڭ خارهزىم
شېۋىسى بولۇپ، ئىسالمىيهتتىن بۇرۇن كهڭ قوللىنىلغان. تۈركلهر بۇ رايوننى تىزگىنلىگهنگه قهدهر
ئىسالمدىن كېيىن بىر قانچه ئهسىر ساقلىنىپ كهلگهن . ئهل بىرۇنى ئۆزى تۇغۇلغان يۇرتنىڭ ھۆكۈمرانلىرى «
ئافرىغ جهمهتى » گه ئاالھىده ھېسداشلىق قىالتتى . چۈنكى بىرۇنى ئىلىم - پهن توغرىسىدىكى تۇنجى
مائارىپ تهربىيىسىنى شۇ رايوننىڭ ھۆكۈمران ئائىلىسىدىن ( ئافرىغ جهمهتى )كېلىپ چىققان ئهبۇ نهسىر ئهل
مهنسۇردىن ئالغان ئىدى .  ئهبۇ نهسىر ئهل مهنسۇر ( مهنسۇر بىن ئىراق (970-1036 ) مۇنهۋۋهر ماتېماتىك ۋه
ئاسترونوم ئىدى.  ئۇ بىرۇنىغا  ئوكلېد  گېئومېتىرىيىسى  ۋه  پتولېمېي ئاسترونومىيهسىنى ئۆگهتتى .  كېيىن

سامانىالر خانلىقىنىڭ ۋهزىيىتى داۋالغۇپ تۇرۇۋاتقاندا ، 995 - يىلى دۈشمىنىدىن  شىكهسته يېگهن ئهمىر
ئافرىغ ئائىلىسىدىكىلهرگه ھېسداشلىق قىلىشنى بۇرچى دهپ بىلگهن بىرۇنى يېڭى كهلگهن غالىپ
جهمهتكه تىز پۈكۈشنى خالىماستىن يۇرتىدىن ئايرىلىپ ، سامانىالر ئهمىرى مهنسۇر ئىككىنچى ئىبنى 
نوھنىڭ پايتهختى بۇخاراغا ، يهنى سامانىالر خاندانلىقىغا كۆچۈپ كهتكهن.  ئۇ يهرده ئىبنى سىناغا مهكتۇپ
ئهۋهتىپ چاقىرىپ كېلىپ ، ئىككىسى يۈز تۇرانه كۆرۈشكهن . بىرۇنى ئىبنى سىناغا زور تهسىر كۆرسهتكهن . بۇ

قېتىمقى ئۇچرىشىش ئىككى ئالىم ئوتتۇرىسىدا پىكىر ئالماشتۇرۇش پۇرسىتى ئاتا قىلغان .
 

( 3 ) بۇخارادىن ئىرانغا ، ئىراندىن خارهزىمگه سهپهر قىلىش 
 

998 - يىلى قاراخانىالر سامانىالرغا قارشى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ھهربىي يۈرۈش باشلىغاندا ، بىرۇنى بۇخارادىن
ئايرىلىپ ، شۇ يىلى ئىراننىڭ شىمالىنى سوراۋاتقان زهييار جهمهتى( 928 - 1090 ) ئوردىسىغا بارغان . ئۇ جايدا
مهزكۇر جهمهتنىڭ تۆتىنچى ئهۋالد ھۆكۈمرانى داڭلىق شهمسۇل مائالى قابۇس ( 977 - 1013 ) بىلهن
ھهمسۆھبهت بولغان . قابۇس ئىلىمسۆيهر ھۆكۈمدار بولۇپ، « قابۇسنامه » دېگهن ئهسهرنى يازغان . بىرۇنى بۇ
يهرده ئهڭ دهسلهپكى زور ھهجىملىك مۇھىم ئهسهرلىرىدىن بىرى بولغان «ئهل ئاسارىل باقىيه ئهنىل قۇرۇنىل
خالىيه ( قهدىمقى دهۋردىن قالغان ئاسار - ئهتىقىلهر ) » ناملىق كىتابىنى يېزىپ چىقىپ ، 1000 - يىلى
پۈتتۈرگهن . بىرۇنى قابۇس بىلهن بىلله سۆھبهتلىرىنى داۋام قىلغاچ تهتقىقاتلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان . ئهمما
قابۇس غهرپته ئابباسىيالرنى تىزگىنلىۋالغان بۇۋهيھى خانلىقى ( 945 - 1055 ) نىڭ تۈرلۈك ھهربىي
بېسىملىرىغا تاقابىل تۇرۇشقا كۆزى يهتمهي ، نائىالج ئافغانىستان ۋه خۇراساندا باش كۆتۈرگهن مهھمۇد
غهزنهۋى بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈپ ، غهزنهۋىلهرنىڭ ھامىلىق قىلىشىنى قوبۇل قىلغان . قابۇس 1013 - يىلى
ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭ ئورنىغا چىققان جىيهنى پهلهكۇل مائالى مانۇچېھىر ( 1013 - 1030 ) مهھمۇد
غهزنهۋى بىلهن قۇدىلىشىپ تېخىمۇ مۇناسىۋهتنى كۈچهيتكهن . قابۇسنىڭ ئۆلۈمى بىرۇنىنى بۇرۇننى ئۆزى
ھېسداشلىق قىلىدىغان ئافرىغ جهمهتىنى مهغلۇپ قىلىپ خارهزىمنى قولىغا ئالغان مهئمۇن جهمهتى بىلهن
يارىشىشقا مهجبۇرلىغان . بىرۇنى شۇئان قايتىدىن يۇرتىغا قايتىپ كېلىپ ، خارهزمشاھ ئهبۇل ئابباس
مهئمۇننىڭ ھۇزۇرىدا خىزمهت قىلغان . ھۆكۈمدار بىرۇنىنىڭ تىلىنىڭ راۋانلىقى ۋه تاالنتىنى كۆزده تۇتۇپ ،

بىر قىسىم مۇھىم سىياسىي ۋهزىپىلهرنى تاپشۇرغان .
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3 .  مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ بۇالپ كېتىشى ۋه قاراخانىالردىن قىزغىنىپ ھىندىستانغا بىلله
ئېلىپ كېتىشى 

 
971 - يىلى 2 - نويابىر ئهسلىده سامانىالرنىڭ قوشۇنلىرى  تهرىپىدىن بۇالپ كېتىلگهن قاراخانىالر
ئهۋالدلىرىدىن سۇبۇق تېكىننىڭ ئوغلى مهھمۇد غهزنهۋى تۇغۇلغان . سامانىالر قوشۇنلىرىنىڭ باش قوماندانى
ئالپ تېكىن، سۇبۇق تېكىننىڭ قاراخانىالر نهسلىدىن ئىكهنلىكىدىن خهۋهر تېپىپ ، ئۇنى ياخشى تهربىيلهپ
يېتىشتۈرگهن . ئۇ 997 - يىلى دادىسى سۇبۇق تېكىن قازا قىلغاندىن كېيىن ، ئاكىسى بىلهن تهخت تالىشىپ ،
998 - يىلى غهزنهۋى شاھى بولغان. 999 - يىلى قاراخانىالر سامانىالرنى يوقاتقاندا مهھمۇد سامانىالرنىڭ ئامۇ
دهرياسىنىڭ جهنۇبىدىكى زېمىنلىرىنى ئىگىلهپ ، قاراخانىالر بىلهن تۈرك - ئىسالم دۇنياسىنىڭ خوجىلىقىنى
تاالشقان . 1007 - يىلدىن 1025 - يىلالرغىچه پات - پات داۋام قىلغان ئۇرۇشالردىن كېيىن ، 1026 - يىلى يۈسۈپ
قادىرخان بىلهن « مهڭگۈ ئىناق ئۆتۈش كېلىشىمى» ئىمزالىغان . 1001 - يىلدىن 1027 - يىلغىچه
ھىندىستانغا ئۇدا 1030 - يىلى 30 - ئاپرىل ئالته ئاي ئېغىر كېسهل تارتىپ قازا قىلغان . ئۆلۈش ئالدىدا
دۆلىتىنى بالىلىرىغا تهقسىم قىلىپ بهرگهن . شۇڭالشقا بالىالر نهچچه يىل ئۇرۇش قىلىپ ، ئاخىرى
قاراخانىالرنى ھۆرمهتلهيدىغان ئوغلى مهسئۇد ئۇتۇپ چىققان . ئۇ 1040 - يىلدىكى ئۇرۇشتا يېڭىدىن باش
كۆتۈرگهن سالجۇقىالردىن مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن ، قاراخانىالر بىلهن قۇدا بولۇشۇپ ، دۆلىتىنى تولۇق مۇنقهرز
بولۇشتىن ساقالپ قالغان . بىراق سۇلتان مهسئۇد 1041 - يىلى 17 - يانۋار ھىندىستانغا يۈرۈش قىلىۋاتقاندا
يول ئۈستىده ئۆز ئادهملىرى تهرىپىدىن قهستلهپ ئۆلتۈرۈلۈپ ، بىلله ئېلىپ ماڭغان ئىنىسى مۇھهممهد ( 998 -
1041 ) سۇلتان بولغان . ئهمما مهسئۇدنىڭ ئوغلى مهۋدۇد دهرھال غهزنىگه كېلىپ ، ئۆزىنى سۇلتان دهپ
جاكارلىغان . تاغىسى قىشنى پېشاۋۇردا ئۆتكۈزۈپ ، ئهتىيازدا جىيهنىگه قارشى قوشۇن تارتقان . 1041 - يىلى 8
- ئاپرىلدىكى جاالل ئاباد ئۇرۇشىدا سۇلتان مهۋدۇد تاغىسىنى مۇھهممهدنى يېڭىپ چىقىپ ، ئۇنى ئۆلتۈرۈپ
سۇلتان بولغان . ئۇ 1012 - يىلى غهزنىده تۇغۇلغان بولۇپ ، تهخت تاالشقان قېرىندىشى مهجدۇد 1041 - يىلى
10 - ئاۋغۇست ئۆز چېدىرىدا ئۆلۈپ قالغاندىن كېيىن غهزنهۋىلهر خانلىقى ( 962 - 1186 ) نىڭ مۇتلهق سۇلتانى
بولغان . ئۇ گهرچه چاغرىبهگنىڭ قىزىنى نىكاھىغا ئالغان بولسىمۇ ، ئهمما قېيناتىسىنىڭ كېسهل بولغىنىدىن
پايدىلىنىپ ، سالجۇقىالر 1040 - يىلدىكى ئۇرۇشتا تارتىۋالغان بارلىق جايالرنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ھۇجۇم
قىلغان . ئهمما چاغرى بهگ 15 ياشلىق ئوغلى ئالپ ئارسالننى ئهۋهتىپ، 1043 - يىلى ئاۋغۇست ۋه سېنتهبىر
ئايلىرىدا غهزنهۋىلهرنىڭ سالجۇقىالرغا قاراتقان ھۇجۇملىرىنى توسۇپ قالغان . سۇلتان مهۋدۇد بۇندىن كېيىن
سالجۇقىالرغا ئۆزى يالغۇز تهڭ كېلهلمهيدىغانلىقىغا كۆرۈپ يېتىپ ، بۈيۈك قاراخانىالر ۋه غهربىي ئىلىكخانلىق
بىلهن ئۆز ئارا دوستلۇق ۋه ھهمكارلىق كېلىشىمى تۈزگهن. ئهمما كېلىشىم ئىجرا قىلىنىشقا ئارام بولمىغان.
1043 - 1044 - يىللىرى ھىندىستاندىكى قارام ئهللهر توپىالڭ كۆتۈرگهن . ئۇالرنى مىڭ تهسته باستۇرۇپ ،
چارچىغان سۇلتان مهۋدۇدمۇ ئاغرىپ قېلىپ ، 1049 - يىلى 19 - دېكابىر ۋاپات بولغان . ئۇنىڭ ئورنىغا
چاغرىبهگنىڭ قىزىدىن تۇغۇلغان گۆدهك ئوغلى مهسئۇد 2 سۇلتان بولغان . ئهمما ئون كۈن ئۆتمهستىنال، 1049 -
يىلى 29 - دېكابىر قوماندانالر ئىسيان كۆتۈرۈپ ، ئۇنىڭ ئاكىسى ئهلىنى سۇلتان قىلغان . ئهمما ئۇمۇ 1050 -
يىلى كىچىك دادىسى ، يهنى مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ 1024 - يىلى تۇغۇلغان ئوغلى ئابدۇرېشىت تهرىپىدىن
ئاغدۇرۇلۇپ ، تۈرمىگه تاشالنغان . ئۇ تهختكه چىقىپال « توغرۇل بوزان » نى باش قوماندان قىلىپ ،
سالجۇقىالرغا ئۇرۇش ئاچقان . بوزان غهلىبه قىلىپ ، 1051 - يىلى سىستاننى ئىشغال قىلىپال ئۇدۇل غهزنىگه
كېلىپ ، ئابدۇرېشىتخان ۋه باشقا 11 شاھزادىنى قىرىپ تاشالپ ئۆزى سۇلتان بولۇۋالغان . بۇ قىرغىندىن
فهرۇخزاده، ئىبراھىن ۋه شۇجا باتۇر قاتارلىق ئۈچال شاھزاده قېچىپ قۇتۇلغان . بىراق 40 كۈندىن 57 كۈنگىچىال
سۇلتان بواللىغان توغرۇل بوزانمۇ  1052 - يىلى بۇرۇنقى سۇلتاننىڭ نهۋكهرلىرى تهرىپىدىن خهنجهرلهپ
ئۆلتۈرۈلۈپ، فهرۇخزاده سۇلتان بولغان . ئۇ يۇقىرىقى قىرغىننى سادىر قىلغان ھهممه كىشىلهرنى تۇتۇپ

جازالىغان .
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سۇلتان مهسئۇد ئوغلى  فهرۇخزاده  1053 - يىلى  سالجۇقىالرغا  ھۇجۇم  قىلىپ ، چاغرىبهگ  داۋۇتنى  خۇراسانغا
قېچىشقا مهجبۇرلىغان . ئهمما ئۇنىڭ ئوغلى ئالپ ئارسالن يهنه بىر قېتىم غهزنهۋىلهرنى توسۇۋالغان . 1059 -
يىلى 4 - ئاپرىل ئۇ ئۆلگهنده ئىنىسى ئىبراھىم ( 1033 - 1099 ) سۇلتان بولغان . ئۇ تاكى 1099 - يىلغىچه
سۇلتان بولۇپ ، غهزنهۋىلهر تارىخىدا رېكورت ياراتتى . ئۇ ۋاپات بولغاندا ئۇنىڭ مهلىكشاھ ( 1055 - 1092 ) قا
كۈيئوغۇل بولغان ئوغلى مهسئۇد 3 سۇلتان بولۇپ ، تاكى 1115 - يىلى 27 - فېۋرالغىچه دهۋران سۈرگهن.
شۇنىڭدىن باشالپ غهزنهۋىلهر خانلىقى قاتتىق داۋالغۇش ئىچىده ھهر ئىككى يىلدا بىر سۇلتان ئالمىشىپ

يۈرۈپ ، 1186 - يىلى پۈتۈنلهي ھاالك بولغان .
 

غهزنهۋىلهر يېڭى باش كۆتۈرگهنده ئۇالرنىڭ تايانچ كۈچى ۋه ئاساسلىق ھۆكۈمرانالر قاتلىمى  قارا قورساق
سانغۇنالر ۋه ئۇرۇشخۇمار ئهسكهر ۋه تۈرلۈك قهبىلىلهردىن تالالنغان ساۋاتسىز يالالنما قوشۇنالردىن تهركىپ
تاپقان بولۇپ ، مهركىزىي ئاسىيادىكى بىلىم ئوچاقلىرى بولغان بۇخارا ۋه سهمهرقهند 999 - يىلى ئاخىرقى
قېتىم قاراخانىالرنىڭ قولىغا ئۆتكهندىن كېيىن ، شۇ يىلدىن باشالپ غهزنهۋىلهرگه سۇلتان بولغان مهھمۇد
غهزنهۋى رېئاللىققا تهن بېرىپ ، غهربىي ئىلىكخانغا مهكتۇپ يېزىپ ، ئۆزلىرىگه دىنىي جهھهتتىن يېتهكچىلىك
قىلىدىغان ۋه نامازنى قانداق ئوقۇشنى ئۆگىتىدىغان دىنىي ئالىمالرنى تهلهپ قىلغان . قاراخانىالر تهلهپ بويىچه
غهزنهۋىلهرگه ئهڭ داڭلىق ئالىمالرنى ئهۋهتىپ بهرگهن . ئهمما مهھمۇد غهزنهۋى ئاساسىنى پۇختىلىۋالغاندىن

كېيىن ، قاراخانىالر بىلهن تۆر تالىشىش ئۈچۈن تۆۋهندىكىدهك بىر قاتار غهلىته ئۇسۇلالرنى قولالنغان : 
 

1 ) . بار كۈچى بىلهن مال - دۇنيا توپالپ ، قاراخانىالر ئهلچىلىرىگه كۆز - كۆز قىلىش . 
2 ) . « سۇلتان » ئۇنۋانىنى كهڭ قوللىنىپ ، سۇتۇق بۇغراخاندىن باشالنغان بۇ مهرتىۋه نامىنى ئۆزىگىال

خاسالشتۇرۇش ۋه ئۆز دهۋرىدىكى تارىخچىالرنى شۇنداق يازدۇرۇش.
3 ) . قاراخانىالرنىڭ ئابباسىيالر بىلهن بولغان بىۋاسته ئاالقىسىنى ئۈزۈپ تاشالپ، پهقهت غهزنهۋىلهرنىڭ

ۋاستىسىدىال مۇناسىۋهت ئورنىتااليدىغان دهرىجىگه چۈشۈرۈپ قويۇش. 
4 ) . قاراخانىالر قاغانلىرىنى ۋه ئىلىكخانلىرىنى تۈرلۈك نهيرهڭلهر بىلهن خهلىپه ئالدىدا رهسۋا قىلىپ ،

ئۆزىنىڭ ئىناۋىتىنى ئاشۇرۇش . 
5 ) ئۆز تهسىر دائىرىسىدىكى ۋه قاراخانىالر تهۋهسىدىكى نوپۇزلۇق ئالىمالر ، پهيالسوپالر ۋه ھۈنهرۋهنلهرنى

ئىختىيارى ۋه مهجبۇرى ھالدا جهلپ قىلىپ ، غهزنىگه يىغىۋېلىش . 
 

گهرچه مهھمۇد غهزنهۋى دهسلهپته يۇقىرىقى رهزىل ۋاستىلهرنى ئىشقا سېلىپ ئانچه چوڭ نهتىجىگه ۋه ئۈنۈمگه
ئېرىشهلمىگهن بولسىمۇ ، تولىمۇ ئهپسۇس ، قاراخانىالر بىلهن غهزنهۋىلهر ئارىسىدا 1007 - يىلى خۇراساننى
تالىشىشتىن باشالنغان ئۇرۇشالر تهرهققىي قىلىپ 1015 - يىلى خارهزمنىمۇ تالىشىشقا قاراپ تهرهققىي قىلغان
. 1016 - يىلى قاراخانىالرنىڭ غهربىي ئىلىكخانى ئهلى تېكىن ئۆزىنى قاغان دهپ جاكارالپ ، بىر پۈتۈن
قاراخانىالر قاغانلىقىدا بۆلۈنۈش پهيدا قىلغان . ئهلى تېكىننىڭ ئاكىسى يۈسۈپ قادىرخان ۋه تاغىسى ئهھمهد
توغانخان ئۇنى تىز پۈكتۈرۈش بىلهن بهنت بوپقالغان . بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتقان مهھمۇد غهزنهۋى 1017 - يىلى
غهربىي خۇراسان ئارقىلىق غهربىي ئىلىكخانلىقنى ئايلىنىپ ئۆتۈپ خارهزىمنى ئىشغال قىلىۋالغان. قاراخانىالر
غهزنهۋىلهرگه قايتۇرما زهربه بېرهي دهپ تۇرغاندا تۇيۇقسىز ئالتاي تهرهپتىن خىتاي ( قىتانالر) خانى يوللۇغ
لوڭشۇ ئهۋهتكهن 200 مىڭ ئاتلىق خىتاي ( قىتان )  ئارمىيىسى قاراخانىالر تهۋهسىگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن .
شۇنىڭ بىلهن قاراخانىالر غهزنهۋىلهرنى ئهدهپلهشكه ئۈلگۈرمهيال ، قىتانالرغا قارشى ئاتلىنىپ ، 1018 - يىلى
ئۇالرنى قاتتىق مهغلۇپ قىلىپ ، ساناقسىز چارۋىالرنى ئولجا ئالغان . بۇ تارىختا « خىتاي ئۇرۇشى » دهپ
ئاتالغان . بۇ ئۇرۇشنىڭ نهتىجىسىدىن چۆچىگهن مهھمۇد غهزنهۋى بىر تهرهپتىن قاراخانىالر خان جهمهتى
ئارىسىدا داۋاملىق بۆلۈنۈش پهيدا قىلىشقا كۈچىسه ، يهنه بىر تهرهپتىن قاغان بىلهن تېزراق تىنىچلىق

كېلىشىمى ئىمزاالشقا كۈچهپ يۈرۈپ ئاخىرى خارهزىمدىكى ھامىيلىق ھۆكۈمرانلىقىنى قانۇنالشتۇرۇۋالغان .  
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ئهمما مهھمۇد غهزنهۋى يهنىال  خاتىرجهم  بواللماي ، خارهزىمدىكى  بارلىق  ئالىمالرنى  غهزنىگه كۆچۈرۈپ ئېلىپ
كهتكهن . كېيىنچه قاراخانىالر بىرۇنىنى بۇخاراغا قايتىپ كېلىپ ، ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا تهكلىپ قىلغان
بولسىمۇ ، ئهمما مهھمۇد غهزنهۋى شۇ يىلى بىرۇنىنى ھىندىستان يۈرۈشىده بىلله ئېلىپ كهتكهن . ئىككى
ئهلنىڭ قىزغىنىشى ئارىسىدا قالغان بىرۇنى خۇددى بۇرۇنقى ئهبۇ نهسىر فارابىدهك يول تۇتۇپ ، ئۈچىنچى بىر
ئهلنى تاللىۋالغان . نهتىجىده غهزنىده ئۇزاق تۇرمايال ھىندىستانغا بارغان بىرۇنى شۇ جايدا 1017 - يىلدىن تاكى
1030 - يىلغىچه تۇرۇپ قالغان . بۇ 13 يىل جهرياندا تهڭداشسىز داڭلىق ئهسىرى « ھىندىستان » نى يېزىپ
چىققان . مهزكۇر ئهسهرنى 1031 - يىلى 24 - دېكابىر جۈمه پۈتتۈرۈپ مهھمۇد غهزنهۋىنىڭ ئوغلى مهسئۇدقا

ھهدىيه قىلغان . مهھمۇد غهزنهۋى 1030 - يىلى 30 - ئاپرىل ۋاپات بولغان ئىدى. 
 

لېكىن بىر قىسىم تارىخشۇناسالر بىرۇنىنىڭ ھىندىستاندا ئۇزۇن مۇددهت ئولتۇراقلىشىپ قالغانلىقى ، «
ھىندىستان » دېگهن ئهسهرنى توپتوغرا 40 يىلدا يېزىپ چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىشىدۇ . بۇنداق بولغاندا
بىرۇنى 1001 - يىلدىن 1041 - يىلغىچه ھىندىستاندا تۇرۇپ قالغان بولىدۇ . بۇ جهرياندا يهنه مهخسۇس سۇلتان
مهسئۇدنىڭ نامىغا ئاتالغان « ئهل قانۇن ئهل مهسئۇدى » ناملىق مهشھۇر كىتابىنى يېزىپ چىقىپ سۇلتانغا

ھهدىيه قىلغان . شهرقشۇناسالر بىرۇنىنى « ئهرهبلهرنىڭ پېتلىموسى » دهپ ئاتىۋالغان . 
 

4 .  ھىندىشۇناسلىق ۋه ھىندىستاندىكى  ئىلمىي تهتقىقاتالر : 
 

11-ئهسىردىكى مۇھىم ۋه مهشھۇر مۇسۇلمان ھۆكۈمرانالرنىڭ بىرى بولغان مهھمۇد غهزنهۋى ئهل-بىرۇنىنى
ھىندىستانغا  قوشۇن تارتقاندا بىلله ئېلىپ كهتكهندىن كېيىن ، ئهل بىرۇنى 1017-يىلدىن 1030-يىلغىچه
بولغان ئارىلىقتا ھىندىستاندا ياشىغان بولۇپ ، بۇ مهزگىلده ئۇ ئۆزىنىڭ مهشھۇر كىتابى « ھىندىستان » نى

يازغان.
 

مهزكۇر ئېنسىكلوپېدىك ئهسهرده ، ئهل بىرۇنى ھىندىستان ھاياتىنىڭ دىن ، تارىخ ، جۇغراپىيه ، گېئولوگىيه ،
ئىلىم-پهن ۋه ماتېماتىكا قاتارلىق ھهممه تهرهپلىرىنى دېگۈدهك تهتقىق قىلغان.  ئهمما ئۇ بۇ قېتىمقى
ئىزدىنىش سهپىرىده ھهربىي ۋه سىياسىي تارىخقا ئانچه دىققهت قىلمىغان. ئهكسىچه ، ئهل بىرۇنى سىياسهت
بىلهن باغلىماي تۇرۇپ ، مهدهنىيهت ، ئىلىم-پهن ۋه دىن ئارقىلىق ھىندىستاننىڭ ئىلىم-پهن ۋه پۇقراالر
تۇرمۇشىنى تېخىمۇ كۆپ ھۆججهت قىلغان ئاساستا يورۇتۇشنى قارار قىلدى. ئهل بىرۇنى ھىندىستاندىكى مول

مهدهنىيهت مۇھىتىدا مهخسۇس دىن ئۈستىده ئىزدهنگهن. 
 

ئۇ ئۆزىنىڭ نىشانىنى ئاددىي ئۇسۇلدا ئىپادىلهيدۇ . ئۇ يهنه دانا پاتانجالىنىڭ « پاتانجالىنىڭ
قااليمىقانچىلىقتىن قۇتۇلۇشتىكى كىتابىنىڭ تهرجىمىسى» ناملىق ئهسهرلىرىنى تهرجىمه قىلدى. بىر جۈمله

مىسال ئالساق : 
«مهن رهقىبلىرىمىزنىڭ رهددىيهلىرىنى رهت قىلمايمهن ، چۈنكى مېنىڭچه بۇ خاتا.  مېنىڭ كىتابىم ھهقىقهت ۋه
پاكىتالرنىڭ تارىخى خاتىرىسىدىن باشقا نهرسه ئهمهس . مهن ھىندىالرنىڭ نهزهرىيىسىنى ئوقۇرمهنلهرنىڭ
ھۇزۇرىغا ئاددىي ۋه شۇ پېتى سۇناي . بۇ مۇناسىۋهت بىلهن گرېكلهرنىڭ بهزى نهزهرىيىلىرىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇالر

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى چۈشهندۈرىمهن » .
(1910-يىل ، 1-توم ، 7-بهت ؛ 1958-يىل ، 5-بهت) »

 
بىرۇنى ھىندىستاندا يالغۇزال ھىندىستانلىقالر ھاياتىنى دىن ، تارىخ ، جۇغراپىيه ، گېئولوگىيه ، ئىلىم-پهن ۋه
ماتېماتىكا قاتارلىق ھهممه تهرهپلىرىنى دېگۈدهك تهتقىق قىلىپال قالماي، بهلكى ئاسترونومىيه ،

كالېندارچىلىق ۋه باشقا مۇھىم تهبىئىي پهن ساھهلىرىده چوڭقۇر ئىزدهنگهن ۋه تهتقىقات ئېلىپ بارغان . 
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بىرۇنى ھىندىستان چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى كىشىلهر ، ئۆرپ-ئادهتلهر ۋه دىنالر ھهققىده تهپسىلىي يازغان .
قارىماققا ھازىرقى زامان ئىنسانشۇناسلىرىغا ئوخشاش ، مهلۇم بىر توپ كىشىلهر ھهققىده خاتىره يېزىش ،
ئۇنىڭ تىلىنى ئۆگىنىش ۋه دهسلهپكى تېكىستلىرىنى ئۆگىنىش ۋه سېلىشتۇرۇش مهدهنىيهت تهتقىقاتى
ئارقىلىق ئوبيېكتىپ ۋه تهرهپسىز ھالدا نهتىجىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇش بىلهن ئالدىراش ئىدى . ئهمهلىيهتته
ئىزدىنىۋاتقان ساھهلهرنىڭ كۆپ خىللىقىدىن قارىغاندا ، ئۇ ئاللىبۇرۇن ئۆز زامانىسىدىكى باشقا
تهڭتۇشلىرىدىن زور دهرىجىده ھالقىپ كهتكهن ئىنىسكلوپىدىك ۋه ئۇنۋېرسال ئالىمغا ئايلىنىپ قالغانىدى .
شۇڭا بهزى تارىخشۇناسالر بىرۇنىنى تۇنجى ئىنسانشۇناس دهپ قارىغان . ئۇندىن باشقا تارىخچىالر بىرۇنىدىن
ئۈچ ئهسىر كېيىن ئۆتكهن تۇنىسلىق داڭلىق ئالىم ئىبنى خالدۇن بىلهن بىرۇنى ھهققىده بىردهك قاراشقا ئىگه
ئهمهس بولۇپ ، ئۇالرنىڭ بهزىسى بىرۇنىنى تۇنجى جهمئىيهتشۇناس دېسه ، بهزىسى ئىبنى خالدۇننى

جهمئىيهتشۇناسلىق ئىلمىنىڭ ئاتىسى دهپ قارايدۇ .
 

5 . ئهسهرلىرى ۋه تۈرگه ئايرىلىشى 
 

بىرۇنىنىڭ كىتاپلىرىنى ۋه تهتقىقاتلىرىنى تۈرگه ئايرىغاندا ، ھازىرقى زاماندىكى ئايرىم ۋه ئۆز ئالدىغا
مۇستهقىل بىلىملهردىن تۆۋهندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ . 

 
1 ) . ماتېماتىكا ۋه ئاسترونومىيه : 

 
بىرۇنى ئاسترونومىيه ، ماتېماتىكا ۋه ماتېماتىكىلىق جۇغراپىيه قاتارلىق مۇناسىۋهتلىك پهنلهرنى تهتقىق
قىلىش ئۈچۈن ئۆزى يازغان  146 كىتابنىڭ 95 كىتابىنى مهخسۇس ماتېماتىكا ۋه ئاسترونومىيهگه ئاالقىدار
مهزمۇنالرغا بېغىشلىغان . ئۇنىڭ دىنى ، يهنى ئۇنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكى ئاسترونومىيهگه مۇناسىۋهتلىك
ئىلمىي تهتقىقاتىغا تۆھپه قوشقان . چۈنكى نامازنى توغرا ئادا قىلىش قىبلهنىڭ يۆنىلىشى ۋه بۇ يۆنىلىشنى
ھهممه يهردىن بهلگىلهش مۇمكىنچىلىكىنى ياخشى بىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ ، ھهمده بۇ ئىنچىكه ۋه توغرا

ئاسترونومىيه تهتقىقاتىغا مۇھتاج.
 

بىرۇنى ئۆزىنىڭ ئاساسلىق كېڭهيتىلگهن ئاسترونومىيىلىك ئهسىرى « ئهل قانۇن مهسئۇدى » دا ئۆزى
مۇالھىزه قىلىپ يهكۈنلهپ چىققان سانلىق مهلۇماتلىرىدىن پايدىلىنىپ ، پتولېمېينىڭ قۇياشنىڭ
مۇقىملىقى توغرىسىدىكى پهرىزىنى رهت قىلغان . بۇمۇ دۇنياۋى رېكورت بولۇپ قالغان . ئۇ ھازىر بار بولغان
نهزهرىيهلهر ئۈستىده تهتقىقات ئېلىپ بېرىپال قالماي ، يهنه ئاسترونومىيه ۋه ئاسترونومىيهلىك ئارىلىق
ئۆلچىگۈچنىڭ قانداق ئىشلىشى كېرهكلىكى ھهققىده ئۇزۇن تهھلىل ۋه چۈشهندۈرۈش يازدى . چۈنكى ئۇ
ئوخشىمىغان قورالالرغا نۇرغۇن ئوخشىمىغان مودېلالرنى سىزىپ چىققان . ئۇالر سائهت ۋه ئاستروال (
ئاسترونومىيهلىك ئارىلىق ئۆلچىگۈچ) قاتارلىق بىر قىسىم زامانىۋى كهشپىياتالرنىڭ ئىپتىدائىي مودېلى دهپ
قارالدى . كېيىنكى يىلالردا بۇ كهشپىياتالر باشقا ئالىمالر تهرىپىدىن تېخىمۇ مۇكهممهللهشتۈرۈلۈپ

تامامالندى. 
 

بىرۇنىنىڭ « تۇتۇلۇش » ھهققىدىكى سانلىق مهلۇماتلىرى كېيىنچه دانترون تهرىپىدىن 1749-يىلى ئاي
شارىنىڭ تېزلىشىنى ئېنىقالشقا ئىشلىتىلگهن. ئۇنىڭ سانلىق مهلۇماتلىرى ئاسترونومىيىلىك تارىخىي
خاتىرىلهرگه كىرگۈزۈلگهن بولۇپ ، ھازىرمۇ ئاسترونومىيهلىك بىلىملىرى ۋه گىئوفىزىكىلىق بىلىملىرىده

ئىزچىل ئىشلىتىلىۋاتىدۇ .
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2 ) . فىزىكا : 
 

بىرۇنى تهجرىبه ئىلمىي ئۇسۇلىنى مېخانىكقا سۇنۇشقا تۆھپه قوشقان ۋه تۇراقلىق فىزىكا ۋه
كېنىزىمولوگىيهدىن ( ھهرىكهت ئىلمى ) ئىبارهت ئىككى ئىلىمنى بىرلىككه كهلتۈرگهن. ئۇندىن باشقا ئۇ
تۇراقلىق گىدروفىزىكا تهتقىقاتىنى كېنىسولوگىيه بىلهن بىرلهشتۈرۈپ ، يېڭى ئىلىم — گىدرودىنامىكا

ئىلمىنىڭ ئاساسىنى تىكلىدى . 
 

بىرۇنى يهنه ھهر بىرسى بىلهن ئىشلىتىشكه ماس كېلىدىغان قورالالرنىڭ چېرتىيوژىغا يهتكىچه بولغان
ئىزدىنىش جهريانىدا ، تارتىش كۈچىدىن باشقا ، زىچلىقىنى ، ئېغىرلىقىنى بايقاش ۋه ھېسابالش ئۈچۈن بىر
قاتار ۋاسىتىلهرنى تاپتى. گهرچه ئهل بىرۇنى كىتابلىرىنىڭ ھېچقايسىسىدا نوقۇل فىزىكاغىال ئهھمىيهت
بهرمىگهن بولسىمۇ ، لېكىن فىزىكا تهتقىقاتى ئۇنىڭ نۇرغۇن كىتابلىرىدا ھازىرغىچه تارقاق ساقلىنىپ قالغان

. ئۇنىڭدىن باشقا ، ئهل بىرۇنى ئىسسىقلىق ۋه يورۇقلۇق توغرىسىدا بىر قاتار پهرهزلهرنى قىلدى.
 

3 ) جۇغراپىيه : 
 

بىرۇنى تاغنىڭ ئېگىزلىكىنى كۆزىتىش ئارقىلىق يهرشارىنىڭ رادىئوسىنى ئۆلچهش ئۇسۇلىنى تهتقىق قىلىپ
چىقتى ۋه ئۇنى ھازىرقى پاكىستاندىكى بىن دادان خاندىكى نهندانادا قولالندى.  ئۇ يهرشارىنى تهتقىقات
تېمىسى قىلغان ئىلىم-پهنلهرگه ئىنتايىن قىزىققان .  چۈنكى ئۇنىڭ ئهسىرى يهرشارىمىزدا نۇرغۇن
تهتقىقاتالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ ، ئۇنىڭ يهرشارىنىڭ دىئامېتىرىنى ئۆلچهش ئۇسۇلىنى بايقىغانلىقى
ئۇنىڭ بۇ ساھهدىكى ئۇزۇن ۋه جاپالىق تهتقىقاتىنىڭ مېۋىسى ۋه ئىزچىل ۋاز كهچمهي ئىزدهنگهنلىكىنىڭ

نهتىجىسى ئىدى . 
 

بىرۇنى ئۆزىنىڭ بىر كىتابىدا ياۋروپا بىلهن ئاسىيانى ئايرىپ تۇرىدىغان كهڭ سۇ رايونى ئىچىده بىر ياكى بىر
نهچچه قىتئهنىڭ بارلىقىنى پهرهز قىلغان. بۇ پهرهزنىڭ توغرىلىقى كېيىنچه ئىككى ئامېرىكا قىتئهسىنىڭ
بايقىلىشى بىلهن ئىسپاتالنغان . بىرۇنى يهرشارىنىڭ دىئامېتىرىنى توغرا ھېسابالش ۋه قهدىمكى دۇنيانىڭ
ئۈچ قىتئهسىنىڭ (ئاسىيا ، ئافرىقا ۋه ياۋروپا ) كۆلىمىگه ئاساسهن ئاشۇ نهچچه قىتئهنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى
يهكۈنلهپ چىقالىغان . تېخىمۇ ھهيران قاالرلىقى بىرۇنى ئاشۇ بايقالمىغان قىتئهلهرنىڭ يهر شارى قۇرۇقلۇقى

ئومۇمىي كۆلىمىنىڭ بهشتىن ئىككى قىسمىدىن ئېشىپ كهتمهيدىغانلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويالىغان. 
 

ئۇ يهنه ئۆزگىچه تارتىش كۈچى پرىنسىپىنى بايقاشتىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ ، ياۋرو-ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقى
ماتېرىكىنىڭ پهيدا بولۇشىغا سهۋهب بولغان گېئولوگىيهلىك جهرياننىڭ چوقۇم ئاسىيا بىلهن ياۋروپا
ئوتتۇرىسىدىكى بىپايان ئوكيان ( تىنچ ئوكيان ۋه ئاتالنتىك ئوكيان ) ئارىسىدىكى بىپايان سۇ رايونىدا باشقا
قىتئهلهرنى ئوتتۇرىغا چىقارغانلىقىنى توغرا  يهكۈنلهپ چىققان . ( ماترېكالرنىڭ لهيلهپ يۈرۈشى ھهققىدىكى
نهزهرىيهلهر ياۋروپادا ئارىدىن يهتته ئهسىر ئۆتكهندىن كېيىن ، كېسهل كارىۋىتىدا ياتقان بىر گېرمان ئالىمى

تهرىپىدىن قايتا ئوتتۇرىغا قويۇلدى ) .
 

بىرۇنى يهنه بۇ بىپايان قىتئهنىڭ ئىنسانالر ئولتۇراقلىشىشقا باپ كېلىدىغان يهر ئىكهنلىكىنى كۆپ
ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالغان . ئۇ جۇغراپىيه بىلىمىدىن يهكۈنلهپ ، ئىنسانالرنىڭ روسىيهدىن ھىندىستانغىچه
ۋه ياۋروپادىن جهنۇبىي ئافرىقىغىچه شىمالدىن جهنۇپقا قاراپ  سوزۇلغان بىپايان جۇغراپىيهده ياشايدىغانلىقى،
بايقالمىغان قىتئهلهرنىڭمۇ مۇشۇنداق جهنۇپتىن شىمالغا سوزۇلغان ئىكهنلىكىنى يهكۈنلىگهن . بۇ تهرىپى
كىشىنى راسال  ھهيران  قالدۇرىدۇ . سىز  خهرىتىنى  ئېچىپ قارىسىڭىزال  ئىنسانالر  ياشاشقا  ماس كېلىدىغان 
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ئىككى ئامېرىكا قىتئهسىنىڭ دهپ شۇنداق شىمال - جهنۇپ يۆنىلىشىده سوزۇلۇپ ياتقانلىقىنى ، ئهكسىچه
ئىنسانالر ياشىيالمايدىغان ئانتراكتىدانىڭ شهرق - غهرپ يۆنىلىشىده سوزۇلۇپ ياتقانلىقىنى كۆرىسىز.

 
4 ) . دورىگهرلىك ئىلمى ۋه مهدهنچىلىك ( مىتاللورگىيه ) : 

 
بىرۇنىنىڭ دورىگهرلىك ساھهسىدىكى ئهڭ مۇھىم ئۇتۇقلىرى « مېدىتسىنادىكى دورىگهرلىك كىتابى»
ناملىق ئۇنىۋېرسال دورا قامۇسى بولۇپ ، ئۇ بۇ دورىالرنىڭ ئىسمىنىڭ سۇرىيانچه ، گرېكچه ، ئافغانچه ، پالۇچه
، كۇردچه ۋه بىر قىسىم ھىندى - ياۋروپا تىللىرىغا ئوخشاش ھهر خىل ئوخشىمىغان تىلالردىكى
ئىسىملىرىنىڭ مهنىداش سۆزلىرىنى تولۇق كهلتۈرۈشتىن باشقا ، ئهينى ۋاقىتتا تونۇلغان بارلىق دورىالرنىڭ

ھهممه سۈپهتلىرىنى ۋه پايدىلىق زىيانلىق تهرهپلىرىنى تهسۋىرلىگهن .
 

مېتاللورگىيه ساھهسىده ، بىرۇنى ئۆزى بىر قوللۇق ياساپ ، قۇراشتۇرۇپ چىققان ئاالھىده ئۈسكۈنىلهرنى
ئىشلىتىپ ، بىر قاتار مىنېرال ماددىالر ۋه تهبىئىي ئېلېمېنتالرنىڭ نىسپىي زىچلىقىنى يۇقىرى سهۋىيهلىك ۋه

ئىنچىكه مۇۋهپپهقىيهت بىلهن بهلگىلهپ چىقالىغان . 
 

5 ) . تارىخ : 
 

بىرۇنىنىڭ مهخسۇس سىياسىي تارىختىكى ئهڭ مۇھىم كىتابى «خارهزىم ۋاقىئاتلىرى ھهققىده مارافونچه
قامۇس » بولۇپ ، بىز بۈگۈن بۇكىتاب توغرىلىق پهقهت تارىخچى ئىمام بهيھهقىنىڭ سۇلتان مهسئۇد غهزنهۋىنىڭ
نامىغا ئاتالغان « تارىخى مهسئۇدى » دا تىلغا ئالغان نهقىللهردىن باشقا ھېچ نهرسه بىلمهيمىز . بۇنىڭدىن
باشقا ، بىز ئىككى كىتاپنى ئىنچىكه سېلىشتۇرۇپ چىقىش جهريانىدا « قهدىمقى دهۋرلهردىن قالغان ئاسار
ئهتىقىلهر - ھىندىستان » ناملىق  كىتابتىكى بهزىبىر ئورتاق جايالردىن باشقا ئىكك ئالىمنىڭ ئهسهرلىرىده
تارىخىي ۋهقهلهر ۋه تارىخنىڭ خاتىرىلهش ئۇسۇلى بىلهن  پادىشاھالرنىڭ ئىسىملىرى ھهققىده « ھىندىستان
تارىخى » بىلهن « تارىخى مهسئۇدى » ناملىق تارىخى كىتابتىكى ئۆز ئارا ئوخشىمىغان ئۇزۇن مۇالھىزىلهرنى ۋه
تىپىك پهرقلهرنى ھېس قىلدۇق . بۇ تهرىپىمۇ بىرۇنىنڭ تارىخ خاتىرىلهش مېتودىنىڭ تولىمۇ ئۆزگىچه ۋه
ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىككه ئىگه ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ . چۈنكى ئىسالم تارىخچىلىرىنىڭ ھهممىسى
دېگىدهك ئالدىنقىالرغا ۋارىسلىق قىلغان بولۇپ ، مېتودى ئوخشىشىپ كېتهتتى. ئهمما بىرۇنى بۇنداق رېتىمنى
بۇزۇپ تاشلىغان. خۇددى فارابىنىڭ جىيهنى جهۋھهرى ئهرهبچه قامۇس ( لۇغهت ) تۈزۈش ئىشىدىمۇ ئۆزگىچه
مېتودنى بارلىققا كهلتۈرۈپ ، تىلشۇناسالرنى ھهيران قالدۇرغاندهك ، بىرۇنىمۇ ئۆزگىچه تارىخ مېتودى ئارقىلىق
يهنه بىر رېكورت ياراتقان. تولىمۇ ئهپسۇس ، زاماننىڭ يېغىلىقلىرى تۈپهيلى بۇ ئهسهرنىڭ تولۇق نۇسخىسى

ھازىرغىچه تېپىلمىدى . 
 

بىرۇنىنىڭ تارىخى تهتقىقاتى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ساھهلهر بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن ، يهنه يهرنىڭ
كېلىپ چىقىشى مهسىلىسىگه چېتىلىپ ، يهرنىڭ نوقۇل ئىالھىي يارىتىلىش جهريانى سهۋهبىدىنال ئهمهس ،
بهلكى تهبىئىي ئېلېمېنتالردىن شهكىللهنگهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن . گهرچه بىرۇنى ئىسالم دىنىنىڭ ۋه
ئىسالم پهيغهمبىرى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ چوڭقۇر تهسىرىگه ئۇچرىغان ئېتىقادىغا سادىق
مۇسۇلمان بولسىمۇ ، ئهمما بۇ ئېلېمېنتالرنىڭ رولىنى تونۇپ يهتكهنلىكى ھهققىده يۈرهكلىك مۇالھىزه

يۈرگۈزهلىگهن .
 

چۈنكى فارابى ( 870 - 950 ) كېيىن ئىسالم دۇنياسىدا پهلسهپه چۆكۈشكه باشلىغان . ھهتتا داڭلىق سوپىزىم
پىرى ، « ھۆججهتۇل  ئىسالم » دهپ  ئاتالغان  ئاتاقلىق  دىنىي پېشۋا ئىمام  غهززالى ( 1054 - 1111) پهلسهپىنى
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ئهيىپلهپ كىتاپ يازغان . بۇ ئىككى دهۋرنىڭ ئوتتۇرىدا ياشىغان بىرۇنى ( 973 - 1048 ) مهردانه ھالدا يۇقىرىقى
ئىالھىيهت ۋه تهبىئهت بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك بولغان نازۇك مهسىلىلهرده دادىل ھالدا ئۆز كۆز قارىشىنى
ئوتتۇرىغا قويالىغان . ئهينى چاغدىكى كىشىلهرنىڭ قوبۇل قىلىش سهۋىيىسىگه نىسبهتهن بۇ بىر يېڭىلىق ۋه

مهردانىلىق بولۇپ ھېساپلىنىدۇ .
 

6 ) . دىنالر تارىخى : 
 

بىرۇنى دىنالر تارىخى ساھهسىدىكى ئهڭ مۇھىم ئىسالم تارىخى تهتقىقاتچىلىرى ۋه پايدىالنمىلىرىنىڭ پىرى ،
مهنبه خاراكتېرلىق تايانچ كىشىلهرنىڭ بىرى دهپ قارىلىدۇ . ئۇ سېلىشتۇرما دىنالرنى تهتقىق قىلىش
ساھهسىدىكى باشالمچى بولۇپ ، زوروئاستىر دىنى ، يهھۇدىي دىنى ، ھىندى ، خىرىستىيان ، بۇددىست ، ئىسالم
ۋه باشقا دىنالرنى تهتقىق قىلغان ۋه ئوخشىمىغان دىنالرنى تهرهپسىز بىر تهرهپ قىلىپ ، ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى
رهت قىلىشقا ئۇرۇنماي ، ئۇالرنىڭ ھهر بىرىنىڭ ئىدىيىسى ۋه لوگىكىسىنى چۈشىنىشكه كۆپ كۈچىگهن .
شۇڭالشقا بىرۇنى ئىسالم تارىخىدىال ئهمهس ، بهلكى دۇنيا تارىخىدا ئىلىم - پهن ساھهسىنىڭ « ساالھىددىنى »
ئىدى . ئهينى چاغدا ئهھلى سهلپ قوشۇنىنى مهغلۇپ قىلىپ، ئۇالرنى ئېرۇسالىمدا ئهسىر ئالغان سۇلتان
ساالھىددىن ھهممىنى قىرىپ تاشالشقا كۈچى يهتكهن تۇرۇقلۇق ، ئۇالرنى ئهپۇ قىلىپ ، يۇرتىغا يولغا
سېلىۋېتىپ ، ياۋروپالىقالرنىڭ نهزىرىده يۇقىرى ئىناۋهت قازانغان ئىدى . بىرۇنىمۇ ئۆزىنىڭ توشاق بىلىمى ۋه
سۆز ماھارىتىگه تايىنىپ ، يات ئېتىقادتىكىلهرنى ھاقارهت قىلىپ، چهتكه قاقمىغان . ئهكسىچه ھهقىقىي

ئاكادېمىك ۋه مۇسۇلمان ئهخالقى بىلهن ئادىل ۋه ئىنساپلىق مۇئامىله قىلغان . 
 

بىرۇنى دىن تهتقىقاتىدا بارلىق مهدهنىيهتلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئىنسان ئۇقۇمى ۋه قۇرۇلمىسى بولغانلىقى
ئۈچۈن چوقۇم بىر-بىرىگه باغلىنىشى كېرهك دېگهن ئاساسىي ئىدىيىنى قولالنغان . بىرۇنى ئوتتۇرىغا
قويماقچى بولغان ئىدىيه :  ھهر بىر مهدهنىيهتته ئىنسانالرنىڭ جهۋھىرى بار ، ئاشۇ ئىنسانالر بۇ
مهدهنىيهتلهرنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ . گهرچه ئۇالر قارىماققا خېلىال يىراق كۆرۈنسىمۇ ، ئهمما يهنىال ماھىيىتى
يېقىن ، شهكىللىرى يىراق تۇغقانالر توپىنىڭ ئۆز ئارا زهنجىرسىمان داۋام قىلىشىدىن شهكىللهنگهن دهپ

قارىغان . 
 

بىرۇنى ھىندىالرنى تهربىيىلهنگهن توپ ۋه تهربىيهسىز گۇرۇپپىغا ئايرىپ ، تهربىيىلهنگهن گۇرۇپپىنى خۇدانى
ئىنسانىيهتنىڭ تهڭداشسىز رهببى دهپ تۇنۇيدىغان ، ئۇندىن باشقا مۇتلهق كۈچ يوق ئېتىقاد قىلىدىغان ، باشقا
سىمۋوللۇق نهرسىلهرگه چوقۇنۇشتىن ساقلىنىدىغان كىشىلهر توپى دهپ چۈشهندۈرىدۇ . نادان ھىندىالر توپىغا
كهلسهك ، ئۇالر نۇرغۇن مۇقهددهس دىنىي بهلگىلهرگه چوقۇنىدۇ . ئۇالردا بىرال يېگانه خۇداغا مۇتلهق ئىشىنىش

ۋه ئىبادهت قىلىش بولمايدۇ دهپ كۆرسىتىدۇ .
 

7 ) . ئهدهبىيات : 
 

بىرۇنى گهرچه ئهمهلىي قوللىنىشچان تهبىئىي پهن ئىلىملىرىگه ئوبدانال قىزىقىدىغان بولسىمۇ ، لېكىن
ئهدهبىياتنى ئاساس قىلغان ئىجتىمائىي پهنلهرگىمۇ زور تۆھپه قوشقان . ئۇ ئهبۇ تاممامنىڭ « شېئىر دىۋانى »
نى شهرھىلهپ چىققان . «  شېئىرالر ۋه يادىكارالردىن تالالنما » دېگهن قامۇسقا شهرھى يازغان . ئۇ يهنه پهلسهپه
ھهققىدىكى نۇرغۇن ئهدهبىي ئهسهرلهرنىڭ ئاپتورى . مهسىلهن: « ماقالىلهر ، پىكىرلهر ۋه دىنالر كىتابى »
ناملىق ئهسهر بىلهن « ھىندىالرنىڭ زېھنىده ساقلىنىۋاتقان جۇغالنما جهۋھهرلهر » ناملىق سالمىقى بار

پهلسهپىۋى ئهدهبىي ئهسهرنىڭ ئاپتورىدۇر . 
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بىرۇنىنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئهرهبچه يېزىلغان . گهرچه ئۇ ئۆزىنىڭ نادىر ئهسهرلىرىدىن «
دهسلهپكى ئاسترونومىيه سانائىتىنى چۈشىنىش كىتابى » نى ئهرهبچه ۋه پارسچه ئىككى خىل يېزىقنى
يازغان بولسىمۇ ، ئهمما بۇ ھال ئۇنىڭ بۇ ئىككى تىلدا پىششىق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بهرگهن. باشقا

ئهسهرلهر ئاساسهن ئۆلچهملىك ئهرهب تىلىدا يېزىلغان .
 

بىرۇنى ئۆزىنىڭ خىزمهت كۆرسهتكۈچىده 63 ياشقا كىرگۈچه ( قهمهرىيه كالىندارىدا 65 ياش ) 103 ماۋزۇنىڭ
تۆۋهندىكى 12 تېمىدا تارقىتىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى: ئاسترونومىيه ، ماتېماتىكىلىق جۇغراپىيه ،
ماتېماتىكا ، تهرهپلهر ۋه ئاسترونومىيىلىك ھهرىكهتلهر ، ئاسترونومىيىلىك ئهسۋابالر ، تارىخ ، تۈرگه

ئايرىلمىغان بۆلهك ، قۇيرۇقلۇق يۇلتۇز ، ئاسترونومىيىلىك ئالدىن پهرهز ، ھېكايه - قىسسهلهر ۋه دىن . 
 

6 . بىر قىسىم مۇھىم ئهسهرلىرى 
 

1 )  « ھىندىستان تارىخى » . بۇ كىتاپ بىزگه ھازىرغىچه يېتىپ كهلگهن ھىندى دىنىنىڭ ئېتىقادى ،
ئۇالرنىڭ قانۇن - تۈزۈملىرى ، نىكاھ ، يېمهك-ئىچمهك ، زىياپهت ، تۇرمۇش تۈزۈمى ۋه تىلىدىكى
ئاالھىدىلىكلىرىنى تهسۋىرلهش ئۈچۈن كهلگهن ئهڭ مۇھىم ۋه ئهڭ كهڭرى مول مهزمۇنلۇق كىتاب . تولۇق

ئىسمى: 
« ھىندىستان ھهققىده ئهقىلگه خوپ كېلىدىغان ياكى ئۇۋال قىلىنغان نهرسىلهر ھهققىده تهھقىقات » بولۇپ
، قىسقارتىلىپ « ھىندىستان » دهپ قېلىپالشقان . ئۇندىن باشقا « بىرۇنىنىڭ ھىندىستان ھهققىده
ئىزدهنگهن كىتابى » ، « بىرۇنىنىڭ ھىندىستانى » دېگهندهك ئىسىمالر بىلهن تونۇلغان بولۇپ، ھىندىستان
خهلقلىرىنىڭ مىللىي مهدهنىيىتى ۋه بارلىق دىنلىرىنىڭ خۇالسىسى بايان قىلىنغان قىممهتلىك كىتاب

ئىدى . 
2 )  « ئاسترونومىيه ماھارىتى ( سانائىتى ) ھهققىده دهسلهپكى چۈشهنچه » ( پارسچه). 

3 )  « قهدىمقى دهۋرلهردىن قالغان ئاسار - ئهتىقىلهر ( يادىكارلىقالر ) » . ئۇ ئىلگىرىكى مهدهنىيهتلهرنىڭ
تارىخى ۋه مهدهنىيىتىنى سېلىشتۇرۇشتىكى ھالقىلىق تهتقىقات ئهسىرى بولۇپ ، بىر نهچچه باپلىرى
مهخسۇس بهزى خىرىستىئان قهۋملىرى ئۈچۈن ئاجرىتىلغان . بۇنىڭدىن سىرت ئۇ كىتابتا ئاسترونومىيىلىك

، ماتېماتىكىلىق ۋه تارىخى ئۇچۇرالر بار. 
4 ) « خان جهمهتى كالېندارى » . بۇ كىتاب « ئۆتكهن ئهسىرلهردىن قېپقالغان يادىكارالر » ناملىق كىتابىدىن

قىسقارتىلىپ فىرانسۇزچىغا تهرجىمه قىلىنغان ئهرهبچه تېكىستلىك رىساله. 
5 )  « ئهل قانۇن ئهل مهسئۇدى » . ئۇ ئالهم ئىلمى ، جۇغراپىيه ۋه ئىنژېنېرلىق قامۇسى بولۇپ ، 1030 - يىلى
ئهمدىال دادىسىنىڭ ئورنىغا سۇلتان بولغان غهزنهۋىيلهر سۇاللىسىنىڭ ھۆكۈمرانى مهسئۇد ( 999 - 1041 )

ئىبنى مهھمۇد ئهل ( 971 - 1030 ) غهزنهۋىگه بېغىشالنغان.
6 )  « ئاسترونومىيه ماھارىتىنى چۈشىنىش » . 

ئۇ ئهرهب ۋه پارس تىلىدىكى ماتېماتىكا ۋه ئالهم ئىلمى توغرىسىدا سوئال-جاۋاب ئۇسلۇبىدا يېزىلغان
كىتاب.

7 )  « دورىگهرلىك كىتابى » : دورىالر قامۇسى ۋه ئۇالرنىڭ ئىشلىتىلىشى ھهققىدىكى يېتۈك ۋه قىممهتلىك
تىببىي ئهسهر . 

8 )  « گۆھهرنى بىلهلهيدىغان ئامما » : مهۋدۇد ئىبنى مهسئۇد ئهل غهزنهۋىگه بېغىشالنغان مىنېرال ماددىالر
ۋه گۆھهرلهرنى بىلىشنىڭ گېئولوگىيهلىك قولالنمىسى.

9 )  « ئاسترونومىيهلىك ئارىلىق ئۆلچىگۈچ» .
10 )  « مهھمۇد غهزنهۋى ۋه دادىسى سۇبۇق ( سۇتۇق ) تېكىن ھهققىده بايانالر » . مهزكۇر تارىخ كىتابى بىزنىڭ
ھازىر  قولىمىزدا  بار  بولغان  غهزنهۋىلهر  سۇلتانى  مهھمۇدنىڭ  دادىسىنىڭ  ئهسلىده  سامانىالر   تهرىپىدىن
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بۇالپ كېتىلگهن قاراخانىالر جهمهتىدىكى بىر تېكىن ئىكهنلىكى، غهزنهۋىلهرنىڭ قۇرغۇچىسى ئالپ تېكىن (
901 -963 ) ئۇنىڭ قاراخانىالر بىلهن مۇناسىۋىتىنى بىلگهچكه ، ئوبدان بېقىپ قاتارغا قوشقانلىقى، ئاخىرىدا
غهزنهۋىلهر سۇلتانلىرى ئۇنىڭ ئهۋالدلىرى قولىدا داۋام قىلغانلىقى ھهققىدىكى پاكىتالرنى ئىسپاتالپ
بېرىدىغان ساناقلىق مۇھىم تارىخىي ماتېريالالرنىڭ بىرسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ . مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا
، غهزنهۋىلهر قاراخانىالرنىڭ خۇراسان ، خارهزىم، ئىران ، ئهزهربهيجان ، ئافغانىستان ، تاخارىستان، كهشمىر ،
پاكىستان ۋه ھىندىستاندىكى سايىسى ۋه كۆلهڭگىسى دېسهك خاتاالشمايمىز . مانا بۇمۇ ئۇالرنىڭ
قاراخانىالردهك ئاتا - بوۋىسى ياكى سالجۇقىالردهك دادىسىنىڭ نامىنى قولالنماستىن ، بهلكى « غهزنه »

شهھىرىنىڭ ئىسمىنى قوللىنىشىنىڭ بىر سهۋهبىدۇر . 
 

7 . ۋاپاتى ۋه ئهسهرلىرىنىڭ تهقدىرى 
 

بىرۇنى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، غهزنهۋىيلهر سۇاللىسى دهۋرىده ۋه كېيىنكى ئهسىرلهرده  ، ئۇنىڭ تهتقىقاتىنى
ئاساس قىلغان يېڭى بايقاشالر پهقهتال مهيدانغا كهلمىگهن . شۇنداقال بۇ كىتابالرنى كېيىنكى دهۋرلهردىكى
تۆۋهن سهۋىيهلىك باشقا ئاپتورالر ئاساسهن نهقىل كهلتۈرمىگهن . ئاقىۋهت بۇ يازمىالر نهچچه يۈز  يىلدىن (
يهتته يۈز يىل ) كېيىن ئاندىن غهربىي ياۋروپا تهرهپته تارقىلىشقا بالىشغان . باشقا جايالردا تارقىلىشتىن
توختىغان . چۈنكى 1092 - يىلى 14 - ئۆكتهبىر ۋه 18 - نويابىردىكى سالجۇقىالر سۇلتانى مهلىكشاھ بىلهن
ئۇنىڭ دانا ۋهزىرى - « سىياسهتنامه » نىڭ ئاپتورى نىزامۇلمۇلك ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، بولۇپمۇ جااللىيه
تۈركان خاتۇن 1094 - يىلى سېنتهبىر ۋاپات بولغاندىن كېيىن ، غهربىي ئىسالم دۇنياسى مهنىۋىي جهھهتته
جاھالهتنىڭ ، ھهربىي جهھهتته ئهھلى سهلپنىڭ ، ماددىي جهھهتته ئالتۇن - كۈمۈشنىڭ زهربىسىده كۈنسىرى
نادانلىشىپ ، ئاجىزلىشىپ ۋه قاتتىق چىرىكلىشىپ تۈگىشىپ كهتتى . ئهھلى سهلپ باالسى 1250 - يىلى
ئاران ئاخىرلىشىپ تۇرسا، 1256 - يىلى موڭغۇل ئىستىالسى باغداتتىكى بارچه بىلىم خهزىنىسىنى ئهبهدىي

يوق قىلدى.
 

شهرقته بارلىق تۈركىي خهلقلهرنىڭ قاغانى ، سالجۇقىالر ۋه غهزنهۋىلهرنىڭ مهنىۋىي ئۇستازلىرى ، ئىسالم
دۇنياسىنى شهرقتىكى كۆچمهن تاجاۋۇزچىالردىن قوغدايدىغان بۈيۈك قاراخانىالرمۇ 1126 - يىلى مهھمۇد
كاشغهرىي، 1128 - يىلى ئۇنىڭ نهۋره جىيهنى ئهھمهد بۇغراخان ( [1068 - 1128] ھهسهن بۇغراخان ئوغلى) نىڭ
ۋاپاتىدىن كېيىن ئاجىزالپ كهتكهن. جۇرجىتالردىن قېچىپ كهلگهن خىتاي خانزادىسى يوللۇغ تاش ( 1092 -
1142 ) ئۇدا بېسىپ كىرىپ ، بارلىق كۆچمهن قهۋملهرنى كۈشكۈرتۈپ ، 1134 - 1141 - يىللىرى ھهر ئىككى
قاراخانىالر قاغانلىرىنى تىزگىنى ئاستىغا ئېلىۋالغان . قاراخىتايالر دهۋرىده مهدهنىيهتته چېكىنگهن
قاراخانىالر 1211 - 1218 - يىللىرى نايمان خانزادىسى كۈچلۈكنىڭ زوراۋانلىقى تۈپهيلى پۈتۈنلهي خارابلىشىپ
كهتكهن . ئۇندىن كېيىنكى موڭغۇل ئىستىالسىدىن كېيىن ، بىرۇنى كهبى ئىنىسكلوپىدىك بۈيۈك ئالىمالر
قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقالمىغان . ئاقىۋهت بۇ ئۈزۈكچىلىك مهركىزىي ئاسىيانىڭ 1600 - يىللىرىدىن تا
ھازىرغىچه چۈشكۈنلىشىپ ، دۇنيانىڭ ئهڭ يىراق چهتلىرىدىكى ياتالردىن مانجۇرالر ، ئورۇسالر ۋه
ئېنگلىزالرنى چىلالپ كهلگهن . نهتىجىده بىرۇنى يازغان بۇ ئالهمشۇمۇل كىتاب ھىندىستانلىقالر تهرىپىدىن
ئهمهس ، بهلكى ئۇنىڭ كۈشهندىسى بولغان بۈيۈك بېرىتانىيه تهرىپىدىن پايدىلىنىپ كېتىلگهن . بولۇپمۇ
ھىندىستان مهدهنىيىتى توغرىسىدىكى مهزكۇر كىتابى 17-ئهسىردىن باشالپ ئهنگىلىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ

ھىندىستاندىكى پائالىيىتىده مۇھىم رول ئوينىغان .
مهزكۇر كىتابى 17-ئهسىردىن باشالپ ئهنگىلىيه ئىمپېرىيىسىنىڭ ھىندىستاندىكى پائالىيىتىده مۇھىم رول
ئوينىغان . بولۇپمۇ بابۇر شاھنىڭ 1542 - يىلى 14 - ئۆكتهبىر تۇغۇلغان نهۋرىسى ئهكبهر شاھ 1605 - يىلى 13
- ئۆكتهبىر ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن ، ئاتىسىنىڭ دىنىي ئېتىقاد سىياسىتى جهھهتتىكى خاتالىقىنى تۈزهتكهن 
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جاھانگىر شاھ تېخىمۇ ئهجهللىك تارىخىي خاتالىق ئۆتكۈزۈپ ، 1600 - يىلى 31 - دېكابىر ئايال پادىشاھ
ئېلزابىت بىۋاسته ئارقا تېرهك بولغان ئهنگلىيه شهرقىي ھىندىستان شىركىتىگه بابۇرىالر ئىگىلىكىدىكى
جهنۇبىي ئاسىيادا ئاالھىده ئىمتىياز بېرىدۇ . 1627 - يىلى 8 - ئۆكتهبىر جاھانگىر شاھ 58 يېشىدا ۋاپات
بولىدۇ . ئۇ  1569 - يىلى 31 - ئاۋغۇست تۇغۇلغانىدى. گهرچه مهزكۇر شىركهت دهسلهپته پهقهت سودا
ئىمتىيازىغا قانائهت قىلغان بولسىمۇ ، ئهمما ئهڭ ئاخىرقى كۈچلۈك  ھۆكۈمدار ئالهمگىر ئهۋرهڭزېپ 1709 -
يىلى ۋاپات بولغاندىن يۈزهكلىك ھالدا سىڭىپ كىرىشنى كۈچهيتىپ ، 1758 - يىلدىن 1858 - يىلغىچه
ھىندىستاننى يۇتۇۋالىدۇ . ئۇالرنىڭ ئۇتۇقلۇق ھهرىكىتى يۇقىرىقى بىرۇنى يازغان ھىندىستان ھهققىدىكى
كىتاب ئىچىدىكى مهزمۇنالر بىلهن ھىندىالرنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇۋېلىشتىن كېلىپ چىققان . 19 - ئهسىرده
شهرقىي ھىندىستان شىركىتىنىڭ ئىمتىيازى بۈيۈك بېرىتانىيهنىمۇ قاتالپ تاشالپ ، مهنچىڭ خانلىقىغا
ئهپيۇن ئۇرۇشى قوزغاش ، ھىندىستاندىكى بابۇرىالر ئىمپىرىيىسىنى يىقىتىش قاتارلىق سهۋىيهگه يېتىدۇ .
شۇڭالشقا ئايال پادىشاھ ۋېكتورىيه 1874 - يىلى مهزكۇر شىركهتنى تارقىتىۋېتىپ، 1876 - يىلى ھىندىستانغا

ئۆزى بىۋاسته ئىمپىراتور بولىدۇ .
 

خاتىمه : ئالىمنىڭ شۆھرىتى ، كېيىنكىلهرنىڭ باھالىرى ۋه ئهسلهش پائالىيهتلىرى 
 

بىرۇنى ماتېماتىك ۋه فىزىكا ئالىمى بولۇپ ، دورىگهرلىك ، ئېنسىكلوپېدىك يېزىقچىلىق ، ئاسترونومىيه ۋه
تارىخقا قىزىقىدۇ.  ئۇ ئالىم مهنسۇر بىن ئىراق (970-1036) قولىدا ماتېماتىكا ئۆگهنگهن . ئهبۇ ئهلى ئىبنى
سىنا (980-1037) ۋه تېھران ئۆلكىسىگه جايالشقان رهي شهھىرىدىن كهلگهن ئىبنى ماسكوي (1030-932)
قاتارلىق پهيالسوپالر بىلهن دهۋرداش بولغان . ئۇ ساياھهت جهريانىدا گېرىك ۋه سانسكرىت تىلىنى ئۆگهنگهن ۋه

كۆپىنچه ئهرهب ۋه پارس تىلىدا ئهسهر يازغان .  
 

ئهل بىرۇنى ھىندىستان تارىخىدا يازغانلىرىدىن باشقا ، ئىلمىي ، تارىخى ۋه ئاسترونومىيىلىك مهسىلىلهر
ھهققىده نۇرغۇن كىتابالرنى يازغان ۋه ئۈچبۇلۇڭ ، چهمبىرهك ، ئۇزۇنلۇق ۋه كهڭلىك ، يهرنىڭ ئايلىنىشى ۋه نۇر
تېزلىكى بىلهن ئاۋاز تېزلىكىنىڭ پهرقىنى ھېسابالشقا تۆھپه قوشقان. ئۇ يهنه دورىگهرلىك ۋه مېدىتسىنا
ھهققىدىكى كىتابلىرى بىلهن داڭق چىقارغان ، ئۇ ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا «تېبابهتتىكى دورىگهرلىك» ناملىق
كىتابنى يازغان ، كىتاب ھهر خىل دورىالرنىڭ ماھىيىتى ۋه ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى تونۇش ھهققىده يېزىلغان . 

گرېتسىيه پهيالسوپلىرىدىن ئارىستوتىل ، ئارخىمېدېس ۋه باشقىالرنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ تهسىرىده ، ئهل بىرۇنى
ئىلمىي تهتقىقاتىنى 17 يېشىدىال باشلىغان . ئۇ قۇياشنىڭ كهڭلىكى ۋه  ئۇزۇنلۇقىنى ھېسابالپ چىققان . ئۇ
قۇياشنىڭ ھهرىكىتىدىن بارلىق پهسىللهرنىڭ قاچان باشلىنىدىغانلىقىنى بهلگىلىدى . ئۇ يهر شارىنىڭ 
دىئامېتىرىنى بۈگۈنكى سانلىق قىممهتكه ناھايىتى يېقىن كهلگىدهك دهرىجىده توغرا تاپقان ئىدى .  ئۇ
جۇغراپىيه ئىلمىنىڭ قۇرغۇچىسى بولدى . ئىنسانشۇناسلىق ۋه ھىندىشۇناسلىق ئاتىسى دهپ تهرىپلهندى . ئۇ
ھىندىستاندىكى چېغىدا ئۆگهنگهن ترىگونومېتىرىيهنى ئاسترونومىيه بىلهن ئايرىم ئىلىم دهپ قاراش
كېرهكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.  رادىئونى ترىگونومېترىك فۇنكسىيهده بىرلىك قىلىپ ئىشلىتىش تهكلىپىنى

بهردى . 
 

ئهل بىرۇنى ئاسترونومىيه ۋه جۇغراپىيىلىك ئۆلچهش ئۈچۈن نۇرغۇن قورالالرنى ئىجاد قىلدى.  بهختكه قارشى ،
ئۇ تهتقىق قىلىپ چىققان نۇرغۇن ئۆلچهش ئهسۋابلىرى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ غايىب بولدى.  پهقهت
پىكنومېتىر ، مېخانىك ئاستروالبا ۋه بىر قىسىم خهرىته مۆلچهرى تا ھازىرغىچه ساقلىنىپ كهلگهن ئۆلچهش

قورالىغا ئايالندى.
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ئهل بىرۇنى ناھايىتى ياخشى ئېنسىكلوپېدىك يازغۇچى ئىدى .  ئۇ ئۆزىنىڭ «ئهل ئاسارىل باقىيه ئهنىل
قۇرۇنىل خالىيه ( قهدىمقى دهۋردىن قالغان ئاسار - ئهتىقىلهر ) » ناملىق كىتابىدا ئوتتۇرا ۋه يېقىن شهرقته
ئىشلىتىلگهن كالېندار سىستېمىسىنى كۆرسهتتى . ئۇ ھىندىستاننىڭ ئوتتۇرا ئهسىردىكى دهسلهپكى

ئىلىملىرىنى تهسۋىرلهپ ، ماتېماتىكا ، ئاسترونومىيه ۋه ئاسترونومىيهنىڭ ئاساسلىرىنى چۈشهندۈردى.
 

ئهل بىرۇنى ئوتتۇرا ئهسىردىكى ئىسالم دهۋرىده تونۇلغان ئهڭ ئۇلۇغ ئالىمالرنىڭ بىرى دهپ قارىلىدۇ ، ئۇنىڭ
بىلىمى فىزىكا ، ماتېماتىكا ۋه تهبىئىي پهنلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ، ئۇ تارىخچى ، تىلشۇناس ۋه
ۋاقىتشۇناسلىق ئالىمى سۈپىتىده كۆزگه كۆرۈنهرلىك ئورۇنغا ئىگه ئىدى.  ئهل بىرۇنى ئىلىم-پهننىڭ ھهممه
ساھهلىرىنى دېگۈدهك ئۆگهندى ، ئۇنىڭ تهتقىقاتى ۋه جاپالىق ئهجرى مۇكاپاتالندى .  ئۇنى تېخىمۇ
رىغبهتلهندۈرۈش ئۈچۈن خان ئوردىسى ۋه جهمئىيهتتىكى نوپۇزى كۈچلۈك ئهرباپالر ئۇنى ئىلمىي تهتقىقات ۋه
بهزى ئىشالرنى بايقاشقا ئۈندهش ئۈچۈن پائال قوللىدى .  ئهل بىرۇنى ئىسالمىيهتنىڭ ئالتۇن دهۋرىده ياشىغان
ئالىم بولۇپ ، بارغانال يهرده ئىسالم دىنىنىڭ مېتودولوگىيهسى ۋه تهپهككۇرى بىلهن بىلله ئىلمىي تهتقىقات
ئېلىپ بېرىلغان . ئهل بىرۇنى بۇ خىل تهسىردىن باشقا ، باشقا مىللهتلهرنىڭمۇ تهسىرىگه ئۇچرىغان ،
مهسىلهن گرېتسىيهلىكلهر ئۇنىڭ پهلسهپه تهتقىقاتىدىن ئىلھام ئالغان .  ئهل بىرۇنى خارهزىم ، پارس ، ئهرهب ،
گرېتسىيه ، سانسكرىت ، ئىبرانىي ۋه سۈرىيه تىللىرىنى پىششىق بىلهتتى . ئهل بىرۇنى كۆپ ۋاقتىنى
غهزنهۋىلهرنىڭ پايتهختىگه ئايالنغان ( ھازىر ئافغانىستاننىڭ شهرقىي مهركىزىگه جايالشقان ) غهزنىده
ئۆتكۈزدى.  ئهل بىرۇنى جهنۇبىي ئاسىياغا ساياھهتكه بېرىپ ، ھىندىستاندا قوللىنىلغان ھىندى دىنى
ئۈستىده ئىزدهنگهندىن كېيىن ، ھىندىستان مهدهنىيىتى توغرىسىدا «ھىندىستان ھهققىده ئهقىل قوبۇل
قىالاليدىغان نهرسىلهر توغرىلىق تهتقىقات » ناملىق زور ھهجىملىك كىتابىنى يازغان . بۇ كىتاپ « ھىندىستان
» دېگهن نام بىلهن مهشھۇر بولغان. ئهل بىرۇنىنىڭ ئىسمى «ھىندىستانلىقالرنىڭ ئاتىسى ياكى
ھىندىشۇناسلىق ئىلمىنىڭ ئاتىسى» دهپ شۆھرهت تاپتى . بهزى تارىخشۇناسالرنىڭ قارىشىچه ، ئهينى ۋاقىتتا
فىردهۋسى يازغان « شاھنامه » ئىراننىڭ قۇتقۇزۇلغان تارىخى دهپ ئاتالغان بولسا، مهزكۇر ئهسهر قهدىمقى
ھىندىستاننىڭ قۇتقۇزۇلغان تارىخى دهپ ئاتالغان .  ئۇ يهنه نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ ئۆرپ-ئادىتى ۋه ئېتىقادى
ھهققىده سېستىمىلىق  يازغانلىقى بىلهن تونۇلغان .  ئۇ 11-ئهسىرنىڭ بېشىدا ھىندىستاننى مىسلى

كۆرۈلمىگهن دهرىجىده تهسۋىرلىگهنلىكى ئۈچۈن « ئۇستاز »  ( بۈيۈك پروفېسسور ) دهپ ئاتالغان.
 

ھازىرقى دهۋرىمىزده قېلىپالشقان ياكى سانلىق قىممىتى ئىنتايىن يېقىن بولغان بىر تۈركۈم مىنېرال
ماددىالرنىڭ نىسپىي زىچلىقىنى توغرا تېپىپ چىقالىغان . بۇمۇ بىرۇنى ھهققىدىكى مۆجىزىلىك بايانالرنىڭ

سۈرىنى ئاشۇرغان . 
 

بىرۇنىنىڭ تهۋهللۇتىنىڭ مىڭ يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن ئۇنىڭ ھاياتى توغرىسىدىكى فىلىم 1974 - يىلى
سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئىشلهنگهن . ئۇنىڭ ئىسمى يهنه ئاي شارىدىكى يانار تاغ ئورهكلىرىنىڭ بىرىگه

بېرىلگهن.  يهنه كىچىك بىر سهيياره يۇلتۇزغا « 9936-ئهل-بىرۇنى » دهپ ئات ( ئىسىم ) قويۇلغان.
 

2009-يىلى 6-ئايدا ، ئىران بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ۋيېنادىكى ئىشخانىسىغا ئارخولوگىيهلىك
ساراي ھهدىيه قىلدى ۋه ۋيېنا خهلقئارا مهركىزىدىكى مهركىزى خاتىره سارىيىغا كۆرمهزگىگه قويۇلدى . بۇ
سارايغا « ئۆلىماالر بۆلمىسى » دهپ ئىسىم قويۇلغان بولۇپ ، ئۇنىڭدا ئهبۇ ئهلى ئىبنى سىنا ، ئهبۇ رهيھان ئهل
بىرۇنى ، ئهبۇ بهكرى مۇھهممهد بىن زاكارىيا ئهل رازى ۋه ئۆمهر ھهييام قاتارلىق 4 داڭلىق دۇنياۋى
تهتقىقاتچىنىڭ ھهيكىلى بار ئىدى . ئىرانلىقالر ھازىرمۇ بىرۇنىنىڭ ئانا تىلىنىڭ پارس تىلىنىڭ بىر شېۋىسى
ئىكهنلىكىنى ، چاال  ئهرهب  تارىخچىلىرىنىڭ  بىر  قىسىم  ئىشهنچىسىز  ھۆججهتلىرىنى ، ھهمده ئۇنىڭ بىر 
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مهزگىل سۇلتان قابۇس بىلهن ئىراندا ياشىغانلىقىنى تۇتقا قىلىپ ، ئىزچىل ئهبۇ رهيھان بىرۇنىنى پارس ئىدى
دهپ چىڭ تۇرماقتا . تاجىكالر بولسا ئۇنى تاجىك ئىدى دهپ جار سالماقتا . ئۆزبېكلهر ئۇنىڭ ئۆزبېكىستاندا
تۇغۇلغانلىقىنى ئېيتىپ ، ئۆزبېك ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلسا ، ئافغانالر ئۇنىڭ غهزنىده ۋاپات بولغانلىقىنى
شېپى كهلتۈرۈپ ، ئۇنىڭ ئافغانلىق ئىكهنلىكىنى جار سالماقتا . تۈرك ئومۇمىي تارىخ تهرهپدارلىرى ئالىمنىڭ
تۈرك ئىرقىدىن ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرسه، بىچاره ئۇيغۇرالر دۆلهتسىز ۋه خهلقئارادا ئورنى يوق بولغاچقا ،
ئىگه چىقىشقا ھهقلىق بارلىق ئالىملىرىغا ئىگه چىقىشتىن مهھرۇم قالغاندىن سىرت ، ھهتتا بادام دوپپا

بىلهن ئهتلهسنى ئۆزبېكلهرگه ، يوللۇق تون بىلهن پولۇنى تاجىكالرغا تارتقۇزۇپ قويماقتا .
 

يىغىپ ئېيتقاندا ، ۋهتهنسىزلىك ، ئاسارهتته ئۇزۇن مۇددهت قېلىشىمىز بىزنىڭ يىراق ئۆتمۈشىمىزنى قانداق
تارتىۋالغان بولسا ، ھازىرمۇ بۈگۈنگه تهئهللۇق بارچه ھهقلىرىمىز يهنىال شۇنداق تارتىۋېلىنماقتا . ئۇيغۇر
خهلقى ئومۇميۈزۈلۈك ئويلىنىدىغان ، ھهرىكهتلىنىدىغان ۋه تارتاليدىغان ۋاقىت ئاللىبۇرۇن كهلدى . چۈنكى بۇ

قېتىم يهنه ئورنىمىزدىن تۇرالمىساق، ئهمدى مهڭگۈ قوپۇپ كېتهلمهيمىز .
 

ئهبۇ رهيھان بىرۇنىنىڭ دۇنيا تۈركۈلوگىيه ئىلمى ۋه ئۇيغۇر تارىخىغا قوشقان ئۇنتۇلماس
تۆھپىسى 

 
ئىنىسكلوپىدىك ئالىم ئهبۇ رهيھان بىرۇنىنىڭ دۇنياۋى تۈركۈلوگىيه ئىلمى ۋه ئۇمۇمىي ئۇيغۇر تارىخىنىڭ
ئىنتايىن نازۇك ۋه مۇھىم سىرلىرىنى ئېچىپ بهرگهنلىكى ھهققىده مۇستهقىل بىر تېما يېزىلمىسا مهزمۇننى
ئاسانلىقچه يورۇتقىلى بولمايدۇ . شۇنداقتىمۇ مهزكۇر تهرجىمىھال يهنىمۇ ئۇزىراپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن بىز

پهقهت ئىككىال ئاتالغۇنى مىسال كهلتۈرۈش ئارقىلىق بۇ مهزمۇننى قىسقىچه ئهسلهتمهكچى بولدۇق : 
 

1 ) . « تۇرۇشكا » 
« تۇرۇشكا » ئاتالغۇسى ئۇزۇندىن بېرى زادى قايسى قهۋمنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئېنىق بولمىغان ھىندىچه
ئاتالغۇ بولۇپ ، بۇ غهلىته ئاتالغۇنى تۇنجى بولۇپ ئهبۇ رهيھان بىرۇنى بىزگه يېشىپ بهرگهن . ئۇ سانسكىرت
تىلىنى پىششىق بىلگهچكه ، ئۇزۇن يىللىق تىل تهتقىقات ۋه تارىخىي بىلىملىرىگه ئاساسهن « تۇرۇشكا » نى
« تۈرك » دهپ كېسىپ ئېيتقان . شۇنىڭ بىلهن دۇنيا تۈركۈلوگىيه ساھهسى ۋه تىلشۇناسلىق ساھهسىده
مهنىسى ئېنىق بولمىغان مۇھىم بىر ئۇقۇم يورۇتۇلۇپ ، ئهڭ قهدىمقى ھىندىچه مهنبهلهردىكى تۈركلهرگه
ئاالقىدار قىممهتلىك تارىخىي ئۇچۇرالر ، ئومۇمىي تۈرك تارىخىنى تېخىمۇ بېيىتقان . ئهگهر بىرۇنى بولمىغان
بولسا ، زامانىمىزدا « تۈرك » ئاتالغۇسىنى « تۇرۇشكا » دېيىش ئۇدۇم پېتى قېپقېلىشى ، ھهمده نۇرغۇن

تارىخىي ئۇچۇرالر ئىگىسىنى تاپالماسلىقى مۇمكىن ئىدى . 
 

2 ) . « كانىشكا »  
بىرۇنى قاراخانىالر ، غهزنهۋىلهر ۋه سالجۇقىالر خان جهمهتلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشى ھهققىده توختالغاندا ،
ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئوخشاشال « قانىق »دېگهن ئۇرۇقتىن كېلىپ چىققانلىقىنى تهكىتلىگهن . بۇ يهكۈن
ئۇيغۇر تارىخىنىڭ ئهڭ مۇرهككهپ ۋه چىگىش تۈگۈنىنى يېشىپ تاشلىغان . چۈنكى غهزنهۋىلهرنىڭ داڭلىق
سۇلتانى مهھمۇد ۋه دادىسى سۇبۇق تېكىن ھهققىدىكى قىممهتلىك مهلۇماتالرنىمۇ تۇنجى بولۇپ بىرۇنى ئېنىق
ئوتتۇرىغا قويغان . بىز بۇ ھهقته يۇقىرىقى ئهسهرلهر بابىدا قىسقىچه توختىلىپ ئۆتتۇق . يهنى غهزنهۋىلهر خان
جهمهتى ئهسلىده قاراخانىالر خان جهمهتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ ، سامانىالر بىلهن بولغان ئۇرۇشالردا ئۇالر
ئهسىرگه ئېلىنىپ ، بۇالپ كېتىلگهن . سالجۇقىالرغا كهلسهك ، ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولۇشتىن بۇرۇنقى
ئىسىملىرىغا قارىساقال ، ئۇالرنىڭ ئهسلىده يهھۇدىي دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ھازارالردىن ئىكهنلىكى ئېنىق 
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بولىدۇ . ھهممىگه مهلۇمكى ، 650 - يىلى غهربىي كۆكتۈرك قاغانلىقى ئۈزۈل - كېسىل مۇنقهرز بولغاندا ،

ئۇنىڭغا قاراشلىق ھازار خانلىقى كۈچلۈك قاغانلىققا ئايلىنىپ ، بىرال ۋاقىتتا ئهرهب ئۇمهييهلهر خهلىپىلىكى

( 661 - 750 ) ۋه شهرقىي رىم ئىمپىرىيىسى ( 395 - 1453 ) بىلهن يۈز يىلالپ ئۇرۇش قىلىپ خوراپ، ئاخىرىدا

ھهر ئىككى دىننىڭ بىرىنىڭ دۈشمىنى بولۇپ قالماسلىق ئۈچۈن 740 - يىلى يهھۇدىي دىنىغا كىرگهن . بىراق

ھازار قاغانلىقى كېيىنچه تۇنجى ئورۇس دۆلىتى ( 866 - 1239 ) تهرىپىدىن مۇنقهرز قىلىنغان بولۇپ ،

تهركىبىدىكى ئاساسلىق قهبىلىلهر يا پهچهنهك تۈركلىرىگه قوشۇلۇپ غهرپكه كۆچۈپ كهتكهن، ياكى شهرققه

كۆچۈپ كېلىپ ، كونا قېرىنداش قهبىلىلهر ئىتتىپاقى ئوغۇز يابغۇلىقى ( 755 - 1055 ) قا قوشۇلۇپ كهتكهن .

سالجۇقنىڭ دادىسى تاقاقبهگمۇ ئهنه شۇ قاتاردا ئوغۇز يابغۇلىقىغا بهيئهت قىلغان . كېيىن سالجۇق ئوغۇزالردىن

قېچىپ ، بۇخاراغا كېلىپ ئىسالم دىنىغا كىرگهن . بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئىسرائىل ، مىكائىل ، مۇسا ۋه

داۋۇتالر بولۇپ، سالجۇق 1007 - يىلى غهربىي قاراخانىالر زېمىنى بولغان « جۇند » تا قازا قىلغاندىن كېيىن ،

ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى ئىسرائىل ئارسالن« يابغۇ » نامى بىلهن قهبىله باشلىقى بولغان. كېيىنچه مهھمۇد غهزنهۋى

يۈسۈپ قادىرخان بىلهن بىرلىشىپ 1024 - يىلى ئىسرائىلنى تۇتقۇن قىلىپ، كاالنجىر قهلئهسىده ئۆلگىچه

نهزهربهنت قىلغان. ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇكىسى مىكائىل قهبىله باشلىقى بولغان . بىراق ئۇ ئۇزۇن ئۆتمهيال مهھمۇد

غهزنهۋىنىڭ ھۇجۇمىدا 1028 - يىلى ئۆلۈپ كېتىپ، ئورنىغا ئىككى ئوغلى چاغرىبهگ داۋۇت بىلهن توغرۇلبهگ

مۇھهممهد قهبىله باشلىقى بولغان. چىقىش يولى قالمىغان سالجۇقىالر يۈسۈپ قادىرخاننى پاناھ تارتىپ

قهشقهرگه كهلگهن . تۈركلهرنىڭ قاغانلىققا سادىق بولۇشى ئۇالرنى تاشقى خهتهردىن ساقالپ قالىدىغان ياخشى

چاره ئىدى . مانا مۇشۇ توغرۇلبهگ 1045 - يىلى باغدات خهلىپىسىگه ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ مهكتۇپ يازغاندا : «

مهن ئىلگىرىكى ئالدامچى ۋه كاززاپ كىشىلهردىن ئهمهس ، بهلكى سهمىمىي ۋه سۆزىگه سادىق ئۇلۇغ ھون

نهسلىدىن ..... » دهپ سۈپهتلىگهن . بىرۇنى يۇقىرىدا ئېيتقان ھۆكۈم خاراكتېرلىق يهكۈن ، توغرۇلبهگنىڭ ئۆز

ئاغزى بىلهن ئېتىراپ قىلغانلىرى ، ئۇندىن باشقا 1074 - يىلى 10 - فېۋرال پۈتتۈرۈلگهن « دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك

» ته مهھمۇد كاشغهرىينىڭ : « تهڭرى ئىنسانالر ئىچىدىن تۈركلهرنى تاللىدى . مهن تهڭرىنىڭ سهلتهنهت

قۇياشىنى تۈركلهرنىڭ بۇرجىدا تۇغدۇرغانلىقىنى كۆردۈم .... مهن تۈركلهرنىڭ ئهڭ ئۇستا نهيزىۋازلىرىدىن ......

زامانىمىز سۇلتانلىرىمۇ شۇالردىن .... » دېگهن بايانلىرى بۇنى تېخىمۇ كۈچهيتىدۇ . شۇنداق بولغاندا ، ھازىرقى

زاماندىكى خاتا تارىخىي قاراش بويىچه نوقۇل جۇغراپىيىلىك ئورنىغا قاراپال شهرقتىكى قاراخانىالرنىال

ئۇيغۇرالرنىڭ ، جهنۇپتىكى غهزنهۋىلهرنى ئىران - ئافغاننىڭ ، غهرپتىكى سالجۇقىالرنى  ئاناتولىيه تۈركلىرىنىڭ

ھاكىمىيىتى ۋه ئهخداتلىرى دهپ تۇرۇۋېلىش خاتالىق . توغرىسى غهزنهۋىلهر بىلهن سالجۇقىالر ھهم نهسهپ

جهھهتتىن ھهم دىنىي ئېتىقاد جهھهتتىن قاراخانىالردىن شاخالپ چىققان پۇتاقلىرى ۋه غوللىرى بولۇپ

ھېساپلىنىدۇ . بۇنداق بولغاندا ، ھازارالرنىڭ ئۇيغۇرالدىن كېلىپ چىققانلىقى ھهققىدىكى قاراشالر تېخىمۇ

كۈچىيىدۇ.

 

مهنبهلهر : 

 

1 . بىرۇنىنىڭ تهرجىمىھالى.    

2 . دۇنياۋىي بايقاشالر ۋه ئۇنتۇلماس زاتالر . 

3 . ئىسالم ئىنىسكلوپىدىيىسى . 

4 . ئهرهب ۋه مۇسۇلمان ئالىملىرى ئىنىسكلوپىدىيىسى . 

5 . تۈرك ئىنىسكلوپىدىيىسى . 

6 . قاراخانىالر قاغانلىرى شهجهرىسى . 

7 . غهزنهۋىلهر تهزكىرىسى . 

8 . ئوتتۇرا ئهسىر ئىران تارىخى . 

9 . تهڭداشسىز پهيالسوپ ئهل بىرۇنى . 
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10 . داڭلىق فىزىك ۋه ئىنىسكلوپىدىك ئالىم ئهبۇ رهيھان بىرۇنى .

11 . ئهلكامىل فىي تارىخ .

12 . شهرقىي تۈركىستان تارىخى .

13 . ئۇيغۇر يىلنامىسى .

14 . ئوتتۇرا ئهسىر ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ پېشۋالىرى .

15 . ئهرهبلهرنىڭ پېتلومىسى - ئهل بىرۇنى.

16 . ئهلبىدايه ۋهننىھايه .

17 . سامانىالر تارىخى .

18 . تارىخى بهيھهقى.

19 . خارهزىمنىڭ جۇغراپىيىسى ۋه تارىخى .

20 . ۋېكىپىدىيا
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بىز «زوراۋانلىق قىلغۇچىالر زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرنى ھايۋان ئورنىدا كۆرىدۇ» دېگهن گهپنى ئاڭالپ

كهلگهنىدۇق، لېكىن ئهمهلىيهت تېخىمۇ ئېچىنىشلىقتۇر.

 

ئوتوپىيهچىلىككه قارشى، فانتازىيهلىك تېلېۋىزىيه فىلىمى «قارا ئهينهك»نىڭ يېڭى قىسمىدا، بىر جهڭچى

«سۈۋهرهك» دېيىلىدىغان ئادهمسىمان، كۆرۈمسىز مهخلۇقالرنى قوغالپ ئۆلتۈرىدۇ. ئىنساننىڭ غهلىته

مهخلۇققا تاقابىل تۇرۇشى ئىلىم - پهن فانتازىيه فىلىملىرىدىكى تىپىك سىنارىيهلهردىن بىرى، لېكىن

مهزكۇر فىلىمده باشقىلىرىغا ئوخشىمايدىغان مۇنداق بىر جىددىي بۇرۇلۇش بار: مهزكۇر جهڭچى ۋه ئۇنىڭ

ھهمراھلىرىغا پروگراممىالنغان مېڭه كۆچۈرۈلگهن بولۇپ، بۇنىڭ نهتىجىسىده ئۇالر قوغالۋاتقان نىشانالر

ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگه غهلىته مهخلۇق سىياقىدا كۆرۈنىدىغان، بۇ نىشانالرنىڭ رهھىم – شهپقهت تىلهپ قىلغان

ئاھۇ – زارلىرى ئۇالرنىڭ قۇلىقىغا ئادهمنى بىزار قىلىدىغان چىرىلداشتهك ئاڭلىنىدىغان بولغان. لېكىن، بۇ

جهڭچىگه مېڭه كۆچۈرۈش ئۇتۇقلۇق بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ ئۆزىنىڭ قانداقتۇر «ئىنسانىيهتنىڭ باتۇر

قوغدىغۇچىسى» بولماستىن، مۇئهييهن بىر گۇرۇپپا خارالنغان كىشىلهر (بۇالرنىڭ پروتوتىپى 1940 –

يىلالردىكى ياۋروپالىق يهھۇدىيالردۇر)نى يىلتىزىدىن يوقىتىۋېتىشكه ئىشتراك قىلىپ، بىگۇناھ كىشىلهرنى

ئۆلتۈرگهن رهھىمسىز جالالت ئىكهنلىكىنى بايقايدۇ. 

 

پهيالسوپ دېيۋىد لىۋىڭسىتون سىمىس (David Livingstone Smith) ئىجتىمائىي تاراتقۇدا مهزكۇر تېلېۋىزىيه

فىلىمى ھهققىدىكى باھاسىدا، بۇ فىلىمنىڭ سىنارىيهسىنى يازغۇچىنى ئۆزىنىڭ «ئىنساندىن بهتتهر: بىز

نېمه ئۈچۈن باشقىالرنى خاراليمىز، قۇل قىلىمىز ۋه يوقىتىمىز؟» دېگهن كىتابىنى ئوقۇغانمىدۇ دهپ ھهيران

قالغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ ئىنسانىيهتنىڭ رهھىمسىزلىكى ھهققىده چوڭقۇر پىكىر يۈرگۈزۈلگهن ۋه بۇ تېما

ئىنچىكه تهھلىل قىلىنغان كىتاب بولۇپ، مهزكۇر تېلېۋىزىيه فىلىمى ئۇنىڭ يادرولۇق ئىدىيهسىنى، يهنى

«كىشىلهر باشقىالرنىڭ ئىنسانلىقىنى تونۇمىغان، ئۇنىڭغا ھۆرمهت قىلمىغان ۋاقىتتا، ئىرقىي

قىرغىنچىلىققا ئوخشاش ئىشالر يۈز بېرىدۇ» دېگهن ئىدىيهنى ياخشى يورۇتۇپ بهرگهن.

 

سىمىسنىڭ كىتابىنىڭ يهنه بىر مهركىزىي نۇقتىسى – قۇلدارالرنىڭ پوزىتسىيهسىدۇر. 17 – ئهسىردىكى

خىرىستىيان دىن تارقاتقۇچى مورگان گادۋىن (Morgan Godwyn) قۇلدارالرنىڭ نېگىرالرنى «ئۇالرنىڭ بهزى

قىياپهت ئاالھىدىلىكلىرى ئىنسانالرنىڭكىگه ئوخشاپ كهتسىمۇ، لېكىن ئۇالر ھهقىقهتهن ئادهم ئهمهس.

ئهكسىچه، ئۇالر روھىيهتتىن نېسىۋىسىز، ياۋايى ھايۋانالر قاتارىغا تىزىلىدىغان ۋه شۇنىڭغا كۆره مۇئامىله

قىلىنىدىغان مهخلۇقالردۇر» دهپ قارايدىغانلىقىنى بايقىغان. ئاندىن بۇ كىتابتا يهھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقى

تىلغا ئېلىنغان. مهن ئۆزۈم بىلهن تهڭتۇش نۇرغۇن يهھۇدىيالرغا ئوخشاش، زهھهرلىك گاز ئۆيى، قورقۇنچلۇق

تىببىي تهجرىبىلهر ۋه سانجاق – سانجاق قهبرىلهر ھهققىدىكى ھېكايىلهرنى ئاڭالپ چوڭ بولدۇم. بۇ

ناتسىستالرنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى (يهھۇدىي)الرنى ئىنسان قاتارىدا كۆرمىگهنلىكىدىن

مهنبهلهنگهن قهبىھلىك ئىدى. پىسخولوگ ھېربېرت كهلمان (Herbert C. Kelman)نىڭ سۆزى بويىچه

ئېيتقاندا، «ئىنسانالرنىڭ (روھىيىتىدىكى) ئۆز تىپىنى (يهنى باشقا ئىنسانالرنى) ئۆلتۈرۈشىگه بولغان

چهكلىمه شۇ قهدهر كۈچلۈككى، كىشىلهرنى راۋان، تهرتىپلىك ھالدا سىستېمىلىق ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن، چوقۇم

ئۇالرنى ئىنسان قاتارىدىن چىقىرىۋېتىشكه (يهنى ئۇالرنى ئادهم ئهمهس دهپ قاراشقا) توغرا كېلىدۇ».

ناتسىستالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ھهرخىل قاتىللىق قىلمىشىنى پهردازالش ئۈچۈن «يۆتكهش» ياكى «تالالش»

دېگهندهك يوپۇتما ئىبارىلهرنى ئىشلىتىدۇ.

 

ئىنسانشۇناس كىالۋد لېۋى ستراۋس (Claude Lévi-Strauss)نىڭ ئېيتقىنىدهك، «ئىنسانالر قهبىلىنىڭ، تىل

گۇرۇپپىسىنىڭ، گاھىدا ھهتتا كهنتنىڭ پاسىلىدا توختاپ قالدى». بۈگۈن، بۇ خىل ھادىسه ساقالنغىلى

بولمايدىغان  ھالغا  كهلگهندهك   قىلىدۇ. گۇگېلغا  ئۆزىڭىز  ئهڭ  ئۆچ  كۆرىدىغان،  يهھۇدىي،  نېگىر،  خىتاي، 
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ھهمجىنىس دېگهندهك تۈركۈملهرنىڭ ئىسمىنىڭ ئارقىسىغا «زىيانداش»، «سۈۋهرهك» ياكى «ھايۋان»

دېگهندهك سۆزلهرنى قوشۇپ كىرگۈزسىڭىز، بۇ ھهقته سان – ساناقسىز نهتىجىلهر كۆز ئالدىڭىزدا

زاھىرلىنىدۇ. بۇ سۆزلهرنىڭ بهزىلىرى ئاساسىي ئېقىمغا ۋهكىللىك قىاللمايدىغاندهك كۆرۈنىدۇ. لېكىن، بىر ئاز

سهبىر قىلسىڭىزال، خېلى ھۆرمهتكه سازاۋهر كىشىلهرنىڭمۇ تېرورچىالرغا، ئىسرائىلىيهلىكلهر ياكى

پهلهستىنلىكلهرگه، قانۇنسىز كۆچمهنلهرگه ياكى قانۇنسىز كۆچمهنلهرنى چېگرادىن چىقىرىۋهتكهنلهرگه

قارىتا «ھايۋانالر» دېگهن سۆزنى ئىشلهتكهنلىكىنى بايقايسىز. بۇ خىل ئىبارىلهر «ئاق تهنلىكلهر ھهممىدىن

ئهال» دهپ قارىغۇچىالرنىڭ ئاغزىدىن، شۇنداقال «ئاق تهنلىكلهر ھهممىدىن ئهال» دېگۈچىلهرگه رهددىيه

بهرگهنلهرنىڭ ئاغزىدىنمۇ چىقىدۇ.

 

بۇ سۆز - ئىبارىنىڭال ئىشى ئهمهس. ناتسىستالر ئاشۋىتىس (Auschwitz) يىغىۋېلىش الگېرىدىكى

مهھبۇسالرنىڭ بىلىكىگه ئۇالرنىڭ مهھبۇسلۇق نومۇرىنى چېكىپ قويغان. تارىختىن بۇيان، تهتقىقاتچىالر ۋه

سىياسىيونالر ئارىسىدا (قارا تهنلىكلهر ۋه يهرلىك ئامېرىكالىقالر <ھىندىئانالر> قاتارلىق) مۇئهييهن

تۈركۈمدىكىلهرنىڭ «تهبىئىي قۇل» ياكى ئهمهسلىكى ھهققىده ئاشكارا بهس – مۇنازىرىلهر بولۇپ ئۆتتى.

ھهتتا، ئالدىنقى ئهسىردىمۇ، ئافرىقىلىقالرنى قهپهسلهرگه سوالپ، ياۋروپالىقالرنىڭ تاماشا قىلىشىغا

سۇنىدىغان «ئادىمىي ھايۋانات باغچىلىرى» بار ئىدى.

 

باشقىالرنى «ئىنسانىيسىزالشتۇرۇش» (dehumanization) (ئىنسان قاتارىدا كۆرمهسلىك) ھهققىدىكى

دهسلهپكى پىسخولوگىيهلىك تهتقىقاتالر ناتسىستالر بىلهن باشقىالرنىڭ پهرقىگه مهركهزلهشكهنىدى. لېكىن،

بۈگۈنكى پىسخولوگالر باشقىالرنى ئىنسان قاتارىدا كۆرمهسلىك ھادىسىسىنىڭ ھهممه يهرده مهۋجۇتلۇقىنى

تىلغا ئالماقتا. مېلبۇرىن (Melbourne) ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى نىك ھاسالم (Nick Haslam) ۋه ئېدىنبۇرگ

(Edinburgh) ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ستىۋ الفنان (Steve Loughnan) بۇ ھهقتىكى مىسالالر كۆرسىتىلگهن بىر

تىزىملىكنى تۈزۈپ چىققان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده ئادهمنى پۇچۇاليدىغان، تۆۋهندىكىدهك ئىنتايىن ئاددىي

مىسالالرمۇ بار: «غهزهپلهنگهن ئامما جىنسي جىنايهت سادىر قىلغانالرنى <ھايۋانالر> دېيىشىدۇ. روھىيىتى

ئاينىغانالر ئۆزىنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچىالرنى پهقهت ئۆزىنىڭ رهزىل مهقسىتىگه يېتىشىدىكى

ۋاسىته دهپ قارايدۇ. پېقىرالر <شالالق ھاماقهتلهر> دهپ مازاق قىلىنىدۇ. يولدىن ئۆتۈۋاتقانالرنىڭ نهزىرىده

ئۆيى يوق سهرگهردانالرنىڭ ھاۋادىن پهرقى يوق. دېۋهڭلىك كېسىلىگه گىرىپتار بولغانالر تاراتقۇالردا پۇتلىرىنى

سۆرهپ ماڭىدىغان جهسهتلهردهك تهسۋىرلىنىدۇ».

 

«باشقىالرنى جىسىم ياكى ھايۋان دهپ قاراش بىزنىڭ ئهڭ قهبىھ ئىشالرنى سادىر قىلىشىمىزغا سهۋهب بولىدۇ»

دېگهن نۇقتئىينهزهر نۇرغۇن نهرسىلهرنى چۈشهندۈرۈپ بېرهلهيدىغاندهك قىلىدۇ. لېكىن، بىز بهزى سهۋهبلهرگه

كۆره بۇنى ئهمهلىيهتكه تۈپتىن زىت دهپ قاراشقا ھهقلىقمىز.

 

ياۋروپادىكى بهزى پۇتبول مۇسابىقىلىرىده، تاماشىبىنالر ئافرىقىلىق پۇتبولچىالرغا قاراپ مايمۇننىڭكىدهك

ئاۋاز چىقىرىشىدۇ ۋه ئۇالرغا (مايمۇنغا تاشالپ بهرگهندهك) بانان ئاتىدۇ. ئافرىقىلىقالرنى «مايمۇن» دهپ

سۈپهتلهش تىپىك ئىرقىي كهمسىتىش، شۇنداقال «ئىنسان قاتارىدا كۆرمهسلىك»نىڭ يهنه بىر تىپىك

مىسالىدۇر. لېكىن، (بۇ پۇتبولچىالرنى مازاق قىلغان) ئاشۇ توپ مهستانىلىرىنىڭ ئۇالرنى ھهقىقهتهن مايمۇن

دهپ قارىمايدىغانلىقى ئېنىق. ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى پۈتۈن مهقسىتى توپچىالرنى (مۇسابىقىنى ياخشى

ئوينىيالمايدىغان قىلىش ئۈچۈن) گاڭگىرىتىش ۋه ھاقارهتلهشتۇر. بۇ خىل مهسخىره قىلىشنىڭ ئۈنۈمى

بولىدۇ دهپ قاراشنىڭ ئالدىنقى شهرتى، قارشى تهرهپنىڭ (يهنى مهسخىره قىلىنغان پۇتبولچىالرنىڭ) ئاشۇ خىل

مۇئامىلىگه ئۇچراش (مايمۇنغا ئوخشىتىلىش)نى  نومۇس  دهپ  قارىشىدۇر. بۇ مهسخىره  قىلغۇچىنىڭ  يهنىال 
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ئۆزىنىڭ ئوبيېكتىنى مهلۇم دهرىجىده «ئادهم» دهپ قارايدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ (چۈنكى، پهقهت ئادهمال ئاشۇ

خىل نومۇس قىلىش دېگهندهك تهپهككۇر قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه).

 

1938 – يىلى، ھىتلېر ئاۋسترىيهنى بېسىۋالغاندىن كېيىن، نېمه ئىشالر يۈز بهرگهنلىكىنى ئويالپ بېقىڭ.

تىموسى سىنايدېر (Timothy Snyder) «قارا يهر شارى: تارىخ ۋه ئاگاھالندۇرۇش سۈپىتىدىكى چوڭ

قىرغىنچىلىق» دېگهن كىتابىدا بۇ ھهقته تۆۋهندىكىدهك تهسىرچان قۇرالرنى يازغان:

ئهتىسى ئهتىگىنى «كوچا چوتكىالش پائالىيىتى» باشالندى. ئاۋسترىيه ئاتاكا ئهترىتىنىڭ ئهزالىرى

تىزىملىككه ئاساسلىنىپ، ئۆزىنىڭ مهلۇماتى ۋه ئۆتكهن – كهچكهنلهرنىڭ كۆرسىتىپ بېرىشى ئارقىلىق

يهھۇدىيالرنى تېپىپ چىقىپ، ئۇالرنى تىزلىنىپ تۇرۇپ، چوتكا ئارقىلىق كوچىالرنى سۈرتۈپ تازىالشقا

مهجبۇرلىدى. بۇ مۇراسىم تۈسىنى ئالغان خورالش ئىدى. ئارىسىدا كۆپلىگهن دوختۇر ۋه ئادۋوكاتالر بولغان

يهھۇدىيالر تۇيۇقسىزال تىزلىنىپ، ئۆزلىرىنى مازاق قىلىۋاتقان كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا پهس ئهمگهكلهرنى

قىلىشقا مهجبۇر بولدى. ئېرنېست p «كوچا چوتكىالش پائالىيىتى»نىڭ «ئاۋسترىيه خهلقىنىڭ كۆڭۈل ئېچىش

پائالىيىتى» ئىكهنلىكىنى ئېيتقانىدى. بىر مۇخبىر «ۋىيېنادىكى سېرىق چاچلىق خوتۇنالر ئۆزئارا

قىستىلىشىپ يۈرۈپ، يهھۇدىي تاشقى كېسهللىكلهر دوختۇرىنىڭ ناتسىستالرنىڭ بهلگىسى چۈشۈرۈلگهن

يهڭلىك تاقىۋالغان، قولىدا ئىت قامچىسى تۇتقان ئالته نهپهر ياش مۇتتهھهمنىڭ ئالدىدا، تىزالنغىنىچه

يهرلهرنى سۈرتكىنىنى تېخىمۇ يېقىندىن تاماشا قىلىشقا ئۇرۇنغان»لىقىنى يازغانىدى. بۇنىڭ بىلهن بىر

ۋاقىتتا، يهھۇدىي قىزلىرى جىنسىي پاراكهندىچىلىككه ئۇچرىدى، ياشانغان يهھۇدىي ئهرلهر كۆپچىلىكنىڭ

ئالدىدا بهدهن چېنىقتۇرۇشقا مهجبۇرالندى.

 

كوچا سۈرتۈشكه مهجبۇرالنغان يهھۇدىيالرنىڭ «ئىنسانىي ھېس – تۇيغۇسى كهمچىل» دهپ قارالمىغانىدى،

ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر خورالشقا ئۇچرىغان يهھۇدىيالر تېخىمۇ شۇنداق. دهرۋهقه، ئهگهر «يهھۇدىيالر ئۆزلىرىگه

قىلىنغان ئاشۇ خورالشالرغا پهرۋا قىلمايدۇ» دهپ قارالغان بولسا ئىدى، كىشىلهر ئۇالرنىڭ ئهتراپىدا تاماشا

كۆرمىگهن بوالتتى؛ يهنى، كىشىلهرنىڭ (كوچا سۈرتۈشكه مهجبۇرالنغان يهھۇدىيالرنىڭ ئهتراپىغا)

جۇغلىشىۋېلىشىدىكى سهۋهب، ئۇالرنىڭ ئازاب – ئوقۇبهتلىرىنى كۆرۈش ئۈچۈندۇر. بۇ خىل رهھىمسىزلىكته

تۆۋهندىكىدهك ئوخشىتىش مهنتىقىسى بار: پهرقلىق ئىككى شهيئى ئارىسىدىكى ئوخشاشلىقنى

مۇئهييهنلهشتۈرۈش پهقهت ئاشۇ خىل پهرق ئاساسىدىال كۈچكه ئىگه بولىدۇ. ئىنسان بالىسىغا زىيانداش ياكى

ھايۋان قاتارىدا مۇئامىله قىلىش ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ «ھايۋان ئهمهس»لىكى ھهققىدىكى روشهن تونۇشنى

ئاساس قىلغان بولىدۇ.

 

ئۇنداقتا، تېخىمۇ كهڭ مهنىدىكى زوراۋانلىقچۇ؟ دهرۋهقه، بهزى زوراۋانلىقالر، شۇنداقال زوراۋانلىق قىلىشنى

خاالش ۋه قىلىشقا قادىر بولۇش، تېخىمۇ رهھىمسىز مۇھىتتا مهقسهتنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا كارغا كېلىدۇ. يهنه

بىر جهھهتتىن، نۇرغۇن زوراۋانلىقالرنى كونترولنى يوقالغانلىقىنىڭ پاكىتى دهپ قارىلىدۇ. «جىنايهتشۇناسلىق

101» دېگهن تېلېۋىزىيه فىلىمىده، نۇرغۇن جىنايهتلهر زهھهرلىك چېكىملىك ۋه ھاراقنىڭ تهسىرىده سادىر

قىلىنىدۇ، شۇنداقال باشقىالرنى ئۇرغان، باسقۇنچىلىق قىلغان، قاتىللىق قىلغانالر تۇرمۇشنىڭ باشقا

جهھهتلىرىدىمۇ ھاياجىنىنى ياخشى كونترول قىاللمايدىغان كېلىدۇ. ھاياجاننىڭ قۇترىتىشى ئاستىدا،

زوراۋانلىق قىلمىشلىرىنىڭ ئهخالق جهھهتتىن ئېغىر ئېلىنىشى ئۇنىڭ سادىر بولۇشىنى توسۇپ قااللمايدۇ.

 

لېكىن ئىنسانشۇناس ئاالن فىسىك (Alan Fiske) ۋه پىسخولوگ تېيگ راي (Tage Rai)نىڭ «ئهخالق

زوراۋانلىقى: ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهرنى بهرپا قىلىش، داۋامالشتۇرۇش، ئاياغالشتۇرۇش ۋه ھۆرمهتلهش ئۈچۈن

زىيانكهشلىك قىلىش ۋه ئۆلتۈرۈش» دېگهن كىتابىدا، بۇ قېلىپالشقان ئۆلچهملهرنىڭ ئۇنى كهينىگه

چېكىندۈرۈۋهتكهنلىكى  ئوتتۇرىغا  قويۇلغان. نۇرغۇن  ئهھۋالالردا،  زوراۋانلىق  مهسىلىنى  سوغۇققانلىق  بىلهن 
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ھهل قىلىش چارىسى ئهمهس، شۇنداقال چهكلىمىنىڭ مهغلۇبىيىتىمۇ ئهمهس. ھهممىدىن مۇھىمى، بۇ ئهخالقىي

مىزانالرنى كۆرمهسكه سېلىشتىن دېرهك بهرمهيدۇ. دهل شۇنىڭ ئهكسىچه، ئهخالق بۇ جهھهتتىكى قوزغاتقۇچ

كۈچتۇر: «كىشىلهر بهزى ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهرنى تهڭشهش ئۈچۈن ئازابالش ياكى ئۆلتۈرۈشنى زۆرۈر،

تهبىئىي، قانۇنلۇق، كۆڭۈلدىكىدهك، شۇنداقال ئهخالقىي جهھهتتىن مهمنۇن قىالرلىق، دهپ قارىغاندا،

زوراۋانلىققا مۇراجىئهت قىلىدۇ». بۇنىڭ روشهن مىساللىرىدىن، ئادهمبومبا، ئائىلىنىڭ ئار – نومۇسىنى

ساقالش ئۈچۈن (نومۇسلۇق ئىش قىلغان) ئائىله ئهزالىرىنى ئۆلتۈرۈش، جهڭ مهزگىلىده مهھبۇسالرنى قىيىن –

قىستاققا ئېلىش قاتارلىقالرنى ساناش مۇمكىن. لېكىن، فىسك بىلهن راي، قارا جهمئىيهت توقۇنۇشى ۋه يېقىن

ھهمراھالرغا قىلىنغان زوراۋانلىقالرنىمۇ مۇشۇ كاتېگورىيهگه كىرگۈزگهن. بۇ ئىككهيلهننىڭ نهزىرىده، بۇ خىل

زوراۋان قىلمىشالر ئۆز نۆۋىتىده «توغرا ئىش قىلىش»، «ھهققانىي قىساس ئېلىش» ياكى «بىراۋنىڭ ئهدىپىنى

بېرىپ قويۇش» قاتارلىقالرغا بولغان تهلپۈنۈشنى ئىپادىلهيدۇ. بۇ خىل ھهرىكهتلهر بىلهن جىنايهت – ئهدلىيه

سىستېمىسى قانۇنلۇق شهكىلده ئىجرا قىلىدىغان، ئۆچ ئېلىش، چۆچۈتۈش ياكى تهرتىپكه سېلىش نامىدىكى

جازاالر ئارىسىدا ئىنتايىن كۈچلۈك سىجىللىق مهۋجۇت. قانۇنلۇق ئېمبارگوالردا، ئۇرۇشتا دۈشمهن

جهڭچىلىرىنى ئۆلتۈرۈشته ياكى بىراۋنى ئهخالقىي مىزانالرغا خىالپلىق قىلغانلىقى سهۋهبلىك ئهيىبلهشته

ئىپادىلهنگهن ئهخالق زوراۋانلىقى قارشى تهرهپنىڭ ئهخالق سۇبيېكتى، يهنى ھهقىقىي ئىنسان ئىكهنلىكىنى

ئېتىراپ قىلىش ئاساسىدا سادىر قىلىنغان.

 

قاتتىق بهس – مۇنازىره قوزغىغان «غهمكىن قىز: ئايالالرنى ئۆچ كۆرۈش مهنتىقىسى» دېگهن كىتابتا، پهيالسوپ

كېيت ماننى (Kate Manne) جىنسىي زوراۋانلىق ھهققىده شۇنداق دهيدۇ: «<باسقۇنچىلىق قىلغۇچى

ھايۋاندۇر> دېگهن كۆز قاراش ھهجۋىي رهسىملهر ئارقىلىق يوق قىلىندى ۋه بىز شۇ ئارقىلىق <ئايالالرنى

خورالشنىڭ ئادهتتىكى ئىش> ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشقا ئۈندهلدۇق. بۇ يهردىكى كىشىنى تهشۋىشكه

سالىدىغان ئېھتىماللىق شۇكى، كىشىلهر بهلكىم ئۆزىنىڭ خاتا ئېڭىنىڭ ئاستىدا، ئۆزلىرى ئىنتايىن

رهھىمسىزلىك بىلهن خورالۋاتقان قارشى تهرهپنىڭمۇ ئادهم ئىكهنلىكىنى تامامهن ئېنىق بىلىشى مۇمكىن».

ماننى (ئۇشبۇ كىتابى ئارقىلىق) تهسىر كۈچى زور ۋه چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئىدىيه ئېقىمىغا قارشى چىقتى.

كهسېرىن ماككىنون (Catharine A. MacKinnon) «ئايالالر قاچان ئىنسان قاتارىغا ئۆتىدۇ؟» دهپ سوئال

قويدى. رېي الڭتون (Rae Langton) ئايالالرنىڭ ئهقلى بارلىقىدىن گۇمانلىنىدىغان «جىنسىي مهنچىلىك»

ئىدىيهسى ھهققىده ئىزدهندى. سانسىزلىغان نهزهرىيهچىلهر «ئوبيېكتىپلىشىش»، يهنى ئايالالرنىڭ

سۇبيېكتىپلىقىنى رهت قىلىش ۋه ئۇالرنىڭ كهچمىشلىرىنى نهزهرگه ئالماسلىق خاھىشى ھهققىده توختالدى.

ئهمما، ماننىمۇ فىسك ۋه رايغا ئوخشاش، دهل مۇشۇنىڭغا زىت يۈزلىنىش ئارقىلىق تېخىمۇ مۇھىم ھهقىقهتنى

بايقىدى. ئۇ شۇنداق دهيدۇ: «كۆپىنچه ھالالردا ئايالالرنىڭ ئۆچ كۆرۈلۈشىگه ئۇالردىكى ئىنسانىيلىقنىڭ

يېتهرسىز ئىكهنلىكى ئهمهس، بهلكى دهل ئىنسان بولغانلىقى سهۋهب بولغان».

 

ماننى ئېللىئوت رودگېر (Elliot Rodger)نىڭ دېلوسىنى چوڭقۇر تهتقىق قىلغان. رودگېر 2014 - يىلى

كالىفورنىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى قىزالرنىڭ كۆڭۈل ئېچىش يىغىنىغا كىرگۈزۈلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئالته

ئادهمنى ئۆلتۈرۈپ، ئون تۆت ئادهمنى يارىالندۇرغان ۋه ئاخىرىدا ئۆزىمۇ ئۆلۈۋالغان. شۇ ۋاقىتتا يىگىرمه ئىككى

ياشقا كىرگهن رودگېر سىنئالغۇ لېنتىسىدا شۇنداق دېگهن: ئايالالر «سۆيگۈ - مۇھهببهت ۋه جىنسىيهتنى باشقا

ئهرلهرگه بهردى – يۇ، ماڭا زىنھار بهرمىدى» دېگهن. ئاندىن ئۇ ئۆزى ئۆلتۈرگهن ۋه يارىالندۇرغان ئايالالرغا

خىتابهن: «شۇڭا مهن ھهممىڭنى جازااليمهن... مهن ھهممىڭنى بوغۇزالشتىن غايهت زور خۇشاللىق تاپىمهن»

دېگهن. ماننى بۇ دېلودا رودگېرنىڭ ئايالالرنى «جىسىم» (ئادهم ئهمهس) دهپ قارىمىغانلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا

قويغان. ئۇ پهقهت ئايالالرنىڭ مۇھهببىتى ۋه رومانتىكىسىنىڭ ئۆزىگىمۇ «نېسىپ» بولمىغانلىقىدىن قاتتىق

غهزهپلهنگهن.
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ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان مېخانىزم ئايالالرنى ئۆچ كۆرۈش بىلهنال چهكلهنمهيدۇ. «ئهخالق»نىڭ تهستىقىنى ئالغان

تاجاۋۇزچىلىق − ئاق تهنلىك قۇلدارالرنىڭ «دىن»نى دهستهك قىلىشىدىن تارتىپ، ناتسىستالر

بيۇروكراتلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ۋهھشىي قىلمىشلىرىنى (رهڭگارهڭ) ئىسىمالر ئارقىلىق قانۇنىيالشتۇرۇشقا

ئۇرۇنۇشىغىچه بولغان نۇرغۇن ھادىسىلهرده روشهن ئىپادىلىنىدۇ. ئهگهر زالىمالر زىيانكهشلىككه

ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ھايۋان ئىكهنلىكىگه ھهقىقىي ئىشهنگهن بولسا، يۇقىرىقىدهك باھانه – سهۋهب تېپىش ياكى

ھهرخىل ئىسىم قويۇش ئارقىلىق ئۆز قىلمىشىنى ئاقالشقا ھېچقانداق ھاجهت قالمىغان بوالتتى.

 

ئهگهر ئهڭ رهھىمسىز قىلمىش زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىنى «ئىنسان قاتارىدا كۆرمهسلىك»نىڭ مهھسۇلى

بولمىسا، ئۇنداقتا «ئىنسان قاتارىدا كۆرمهسلىك»نىڭمۇ ھهرزامان رهھىمسىزلىككه ياندىشىپ كېلىشى شهرت

بولمايدۇ. ماننى بۇ ھهقته «تاشقى كېسهللىكلهر دوختۇرىنىڭ ئوپېراتسىيه ئۈستىلىده ياتقان بىمارلىرىنى

نوقۇل بهدهن (جىسىم) دهپ قارىشى خاتا ئهمهس (يهنى قارشى تهرهپنى ئىنسان قاتارىدا كۆرمهسلىك ھهرۋاقىت

خاتا بولۇۋهرمهيدۇ)» دهيدۇ.

 

ماننى پهيالسوپ بولۇش سۈپىتى بىلهن، ئۆز نۇقتىئىينهزىرىده شۇ ساھهدىكى كۆپلىگهن كهسپىي ئهسهرلهرگه

تايانغان، شۇنداقال مهلۇم جهھهتته ئۆزىنىڭ مهيدانى بىلهن ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پهيالسوپى ستراۋسون

(P. F. Strawson)نىڭ «رېئاكسىيىلىك پوزىتسىيه» نهزهرىيهسى بىلهن بولغان باغلىنىشىنى تهكىتلهيدۇ.

ستراۋسونغا كۆره، بىز باشقىالرنى ئىنسان سۈپىتىده كۆرۈپ مۇئامىله قىلغاندا، مايىل بولۇش، مىننهتدار

بولۇش، نهپرهتلىنىش ياكى ئاغرىنىش دېگهندهك ھېس – تۇيغۇالردا بولۇشتىن خالىي بواللمايمىز. ئىنسان

نورمالدا تاغۇ – تاش، مۈشۈك – چاشقان دېگهندهك نهرسىلهرگه قارىتا بۇ خىل ھېسسىياتتا بولمايدۇ. ماننىنىڭ

كۆز قارىشىنى «باشقىالرنىڭ ئىنسان ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشنىڭ ئۆزىگه چۇشلۇق خهۋپى بار» دېگهن

نۇقتىغا يىغىنچاقالش مۇمكىن. يهنى ئۇنىڭ نهزهرىيهسىگه كۆره، باشقىالرنى «ئىنسان» سۈپىتىده كۆرۈش

ئۇالرنى ھهقىقىي دوست ياكى سۆيۈملۈك جورا قىلىش ئىمكانىيىتىنى ياراتقىنىدهك، ئۇالرنى ئاشكارا دۈشمهن،

رهقىب، قارانىيهت، سهركهش، خائىن ۋهھاكازا دهپ تونۇشقىمۇ سهۋهب بولىدۇ.

 

ئاندىرا پىتزېر (Andrea Pitzer) ئۆزىنىڭ ئۈستۈن سهۋىيهلىك، پۇختا ئهسىرى «ئۇزۇن كېچه: يىغىۋېلىش

الگېرلىرىنىڭ دۇنياۋى تارىخى»دا بۇ مۇرهككهپ تېمىالرنىڭ بهزىلىرىنى ناھايىتى ئوچۇق يورۇتۇپ بهرگهن. ئۇ

شۇنداق دهيدۇ: بىر ھۆكۈمهت بىر بۆلۈك پۇقرالىرىنى قانۇنىي تهرتىپنىڭ سىرتىدا تۇتۇپ تۇرسىال، يىغىۋېلىش

الگېرى مهۋجۇت بولىدۇ. دۇنيادىكى بارلىق دۆلهتلهرده دېگۈدهك يىغىۋېلىش الگېرلىرى بولۇپ باققان. بۇ الگېرالر

دۇنيادىكى ئهڭ ۋهھشىي جاي بولۇشى مۇمكىن. ئهمما بۇ (يهنى ۋهھشىيلىك) يىغىۋېلىش الگېرلىرىنىڭ

ماھىيهتلىك خۇسۇسىيىتى ئهمهس. ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مهزگىلىده، ئامېرىكا ياپونىيهلىكلهر ئۈچۈن

تهسىس قىلغان الگېرالر گېرمانىيه ۋه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكىدهك قورقۇنچلۇق ئهمهس. ھهتتا، كىشىلهرنى

تاماق ۋه قونالغۇ بىلهن تهمىنلهشنى مهقسهت قىلغان بهزى الگېرالر ئۇلۇغۋار غايىلهر بىلهن قۇرۇلغان، گهرچه بۇ

خىل الگېرالر ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئۆزگىرىپ، پىتزېرنىڭ تهبىرىدىكى «مهڭگۈلۈك مهھشهرگاھ»قا

ئايلىنىپ كهتسىمۇ.

يىغىۋېلىش الگېرلىرى كۆپىنچه «كهڭ ئاممىنى مهلۇم گۇمانلىق تۈركۈمنىڭ خهتىرىدىن قوغداش ئۈچۈن، ياكى

(ئاتالمىش) مهدهنىيلهشتۈرۈش بۇرچىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، ياكى مهلۇم بىر مهدهنىي تۈركۈمنىڭ دۈشمهن

كۈچلهرنى قوللىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن» بهرپا قىلىنىدۇ. بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا، يىغىۋېلىش

الگېرلىرى مهلۇم بىر نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى ۋاسىته، يهنى ۋاسىته خاراكتېرلىك زوراۋانلىقنىڭ

مىساللىرىدىن بىرىدۇر. كۆپىنچه ھالالردا، الگېر جازاالش خاراكتېرىگه ئىگه. پىتزېر شۇنداق دهيدۇ: بىرىنچى

Kurt) دۇنيا ئۇرۇشى ئاياغالشقاندىن كېيىن، باۋارىيهنىڭ سوتسىيال دېموكرات باش مىنىستىرى كۇرت ئېيسنېر

Eisner) فىرانسىيه ۋه بىرىتانىيهنىڭ الگېرلىرىغا سوالنغان گېرمانىيهلىكلهرنى دهرھال قويۇپ  بېرىشنى تهلهپ
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قىلماستىن، ئىتتىپاقداش دۆلهتلهرنىڭ «ئىنساپى»دىن ئۈمىد كۈتكهن. ئېيسنېر يهھۇدىي ئىدى. ھىتلېر

1922 – يىلىدىكى نۇتقىدا ئېيسنېرنىڭ ئاشۇ «خائىنلىقى»غا بولغان قاتتىق غهزىپىنى ئىپادىلهپ

«يهھۇدىيالرمۇ يىغىۋېلىش الگېرلىرىدا ياشاشنىڭ تهمىنى تېتىپ بېقىشى كېرهك!» دېگهن.

 

ئهلۋهتته، پىتزېرنىڭ خىلمۇخىل يىغىۋېلىش الگېرلىرى ھهققىدىكى بايانلىرى رهھىمسىزلىك ۋه

خارالشالرنىڭ نۇرغۇن مىساللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. بۇ رهھىمسىزلىك ۋه خارالشالرنى نوقۇل ھالدا

«زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ئىنسانلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغانلىق»نى مهھسۇلى دهپ

چۈشهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهس. خۇددى ئۇرۇش تهتقىقاتچىسى جونېس الڭ (Johannes Lang)نىڭ

ناتسىستالرنىڭ ئۆلۈم الگېرلىرى ھهققىده ئېيتقىنىدهك: «قارىغاندا قارشى تهرهپنى

ئىنسانىيسىزالشتۇرۇش باشقىالرغا كۈچ ئىشلىتىشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلىدهك قىلىدۇ».

 

(رهھىمسىزلىكنىڭ سهۋهبى قىلىپ كۆرسىتىلگهن) «ئىنسانىيسىزالشتۇرۇش» نهزهرىيهسىنىڭ

چهكلىمىلىكلىكىنى خۇش خهۋهر دېگىلى بولمايدۇ. ئىنسانالر ئىزچىل ئۆزىنىڭ ئهڭ ناچار،

ئىنسانىيلىققا زىت قىلمىشلىرىنى قااليمىقان ئوي – خىيالالردىن مهنبهلهنگهن دېگهن يهكۈنگه قارىتا

ئۈمىدۋار پوزىتسىيهده بولۇپ كهلگهنىدى. بۇ خىل يهكۈنگه كۆره، بىز رېئاللىقنى تېخىمۇ ئېنىق تونۇپ

يېتىش ئارقىلىق، مېڭه كۆچۈرۈلمىسى ياكى ئىدىئولوگىيهگه ئوخشاپ كېتىدىغان بۇ نهرسىلهرنىڭ

ئىسكهنجىسىدىن قۇتۇالاليمىز ۋه شۇ ئارقىلىق دۇنيانى تېخىمۇ گۈزهللهشتۈرهلهيمىز. ئهمما، ھهقىقىي

رېئاللىق تولىمۇ ئېچىنىشلىق بولۇشى، يهنى بىزنىڭ ئهڭ ياخشى ۋه ئهڭ رهزىل يۈزلىنىشىمىز بىردهك

باشقىالرنى ئىنسان سۈپىتىده كۆرگهنلىكىمىزنىڭ مهھسۇلى بولۇشى مۇمكىن.

 

 

 

 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
 

 
https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/27/the-root-of-all-
cruelty
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   سىز ھاياتىڭىزدىكى ئهڭ زور يوشۇرۇن كۈچىڭىزنى قوزغىتىش ئۈچۈن باسااليدىغان ئهڭ مۇھىم قهدهملهرنىڭ

بىرى، تۇتامىڭىزنى (Attitude) ۋه ئۇنىڭ خىزمهت ئۈنۈمىڭىزگه، مۇناسىۋىتىڭىزگه ۋه ئهتراپىڭىزدىكى

بارلىق كىشىلهرگه بولغان تهسىرىنى نازارهت قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىشتۇر.

  مهن ئادهتته مۇھاكىمه يىغىنلىرىمنى «سىز بۇ يىغىنغا قانداق تۇتام ئېلىپ كهلدىڭىز؟» دېگهن ئۇللۇق

سوئال بىلهن باشاليمهن. كىشىلهر دائىم بۇ سوئالدىن گاڭگىراپ قالىدۇ. ئهمهلىيهتته، كىشىلهرنىڭ تۇتامغا

بولغان تونۇشى يۇقىرى بولمايدۇ. ئۇالر قورسىقىنىڭ ئاچقىنىنى ياكى پۇتىنىڭ ئاغرىغانلىقىنى بىلىدۇ، ئهمما

تۇتامىنى ياخشى بىر تهرهپ قىاللمايدۇ. بۇ بىر خاتالىق، چۈنكى تۇتام (Attitude) ھهممىدىن دېرهك بېرىدۇ. ئۇ

سىزنىڭ دۇنيانى قانداق تونۇشىڭىزنى ۋه دۇنيانىڭ سىزنى قانداق تونۇشىنى بهلگىلهيدۇ.

   ھهممىمىزنىڭ تالالش ئىمكانىيىتى بار. بىز ئۆزىمىزنى رىغبهتلهندۈرىدىغان ۋه قوزغىتىدىغان ياكى ئۆزىمىز-

نى مهغلۇب قىلىدىغان ۋه ئۆزىمىزگه (بىھۇده) ئىچ ئاغرىتىدىغان ئىچكى دىيالوگدىن بىرنى تاللىيااليمىز. بۇ

خىل كۈچ ھهممىمىزده بار. ھهممىمىز مۈشكۈالتالرغا، ئازاب – ئوقۇبهتلهرگه، جىسمانىي ۋه ھېسسىي ئازابقا

دۇچ كېلىمىز. بۇنىڭدىكى ھالقىلىق نۇقتا − ئىشنىڭ تۈگىنىنىڭ، بېشىڭىزغا قانداق ئىش كهلگهنلىكى

ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭغا قانداق ئىنكاس قايتۇرۇش ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىشتۇر.

  سىزنىڭ كاللىڭىز پروگراممىلىغىلى بولىدىغان كومپيۇتېردۇر. سىز ئۇنىڭغا ئۈنۈمدار ياكى ئۈنۈمسىز

يۇمشاق دېتال قاچىالشنى تاللىيااليسىز. سىزنىڭ ئىچكى دىيالوگىڭىز تۇتامىڭىزنى پروگراممىاليدىغان

يۇمشاق دېتال بولۇپ، ئۇ ئۆزىڭىزنى ئهتراپىڭىزدىكى دۇنياغا قانداق كۆرسىتىشىڭىزنى بهلگىلهيدۇ. سىز بۇ

پروگراممىالشنى كونترول قىالاليسىز. ئۇنىڭغا نېمىنى كىرگۈزسىڭىز، ھهممىسى ئۇنىڭدىن چىققان

نهرسىلهرده ئىپادىلىنىدۇ.

  نۇرغۇنلىرىمىزنىڭ بۈگۈنكى كۈنده ناھايىتى گۆدهك ۋاقتلىرىمىزدا مېڭىمىزگه پروگراممىالنغان ھهرىكهت

ئهندىزىسى بار. مېڭىمىز خاتىرىلىۋالغان ئۇچۇرالر پۈتۈنلهي خاتا ياكى ئازابلىق بولۇشى مۇمكىن. ھاياتنىڭ

ئاچچىق رېئاللىقى شۇكى، بىز داۋاملىق سهلبىي ئۇچۇرالرنى ئاڭالپ تۇرىمىز، ئهمما ئۇنى مېڭىمىزگه

پروگراممىلىۋېلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق.
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مىسلىسىز ئويغىنىش



   سىز ئاڭلىغان ئهڭ كۈچلۈك ۋه تهسىرلىك سادا ئۆزىڭىزنىڭ ئىچكى ساداسى، ئۆز تهنقىدىڭىزدۇر. ئۇ سىز

رۇخسهت قىلغان ئۇچۇرالرغا ئاساسهن، يا سىز ئۈچۈن، ياكى سىزگه قارشى خىزمهت قىلىدۇ. ئۇ ئۈمىدۋار

بولۇشىمۇ، ئۈمىدسىز بولۇشىمۇ مۇمكىن. ئۇ ھهم سىزنى چارچىتااليدۇ، ھهم خۇشال قىالاليدۇ. سىز

ئهۋهتكۈچىنى ۋه تاپشۇرۇۋالغۇچىنى كونترول قىلىسىز، لېكىن بۇنىڭ ئالدىنقى شهرتى سىز ئاڭلىق ھالدا

ئىچكى دىيالوگىڭىزغا مهسئۇل بولۇشىڭىز ۋه كونترول قىلىشىڭىز كېرهك.

  ئادهتلهنگهن ناچار تۇتام (attitude) كۆپىنچه ئىلگىرىكى كهچۈرمىشلهر ۋه ۋهقهلهرنىڭ مهھسۇلىدۇر. ئۇنىڭ

كۆپ ئۇچرايدىغان سهۋهبلىرى  − ئۆزىنى تۆۋهن كۆرۈش، بېسىم، قورقۇش، نهپرهت، غهزهپ ۋه ئۆزگىرىشلهرنى بىر

تهرهپ قىاللماسلىق قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. زىيانلىق تۇتامنىڭ يىلتىزىنى تېپىش ئۈچۈن راۋۇرۇس

ئويلىنىش كېرهك، ئهمما ئۆزىمىزنى بۇ ئېغىر يۈك-تاقتىن قۇتۇلدۇرالىساق، بۇنىڭ پايدىسىنى بىر ئۆمۈر

كۆرىمىز.

تۆۋهندىكىلهر تۇتامىڭىزنى ياخشىالش ئۈچۈن مېنىڭ تۇتام قوراللىرى ساندۇقىمدىن تالالنغان ئون

ئىستراتېگىيهدۇر:

 

1. مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىنى يېتهكلهش

    ئۆزىڭىزنى ھهركۈنى بىر قانچه قېتىمالپ مۇئهييهنلهشتۈرۈشىڭىز يوشۇرۇن ئېڭىڭىزنى ئاكتىپ تهپهككۇر

ئارقىلىق قايتا پروگراممىلىشىڭىزغا تۈرتكه بولىدۇ. مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئىشهنچكه تولغان سۆز، قايىللىق ۋه

ئېتىقادتىن تهركىب تاپىدۇ. سىز يوشۇرۇن ئاڭغا ئاكتىپ جاۋاب قايتۇرىسىز، ئۇ نېمه دېسىڭىز شۇنى قوبۇل

قىلىدۇ. بۇ ئىش مۇۋاپىق قىلىنسا، ئۆز نۆۋىتىده ھهرىكهتكه تۈرتكه بولىدىغان ئاكتىپ ھېسسىياتنى

قوزغايدۇ.

 

2. ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىڭىزنى بايقاش ئارقىلىق ئۆزىڭىزنى قوزغىتىش

   سىزنى نېمه ھهرىكهتلهندۈرىدىغانلىقىنى، يهنى سىزنى ھاياتىڭىزنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشقا

ئۈندهيدىغان نهرسىنى تېپىڭ. ئۇللۇق ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچلهر مۇھهببهت، ئۆزىنى قوغداش، ئاچچىقلىنىش،

ئىقتىسادىي پايدا ۋه قورقۇنچ قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئۆزىڭىزنى قوزغىتىش قىزغىنلىق، ئىجابىي

دۇنيا قاراش، ئاكتىپ فىزىئولوگىيىلىك ئىقتىدار (تېخىمۇ تېز مېڭىش، كۈلۈمسىرهش، تىك ئولتۇرۇش) ۋه

ئۆزىڭىزگه ۋه ئالالھ ئاتا قىلغان يوشۇرۇن كۈچىڭىزگه ئىشىنىشنى تهلهپ قىلىدۇ.

 

3. كونكرېتالشتۇرۇشنىڭ قۇدرىتى

   ئۈستۈن ئىقتىدار پىسخولوگىيهسى تهتقىقاتىدا بايقىلىشىچه، كۆپىنچه قالتىس تهنھهرىكهتچىلهر، تاشقى

كېسهللىكلهر دوختۇرلىرى، ئىنژېنېرالر ۋه سهنئهتكارالر ئۆز ماھارىتىنى ئۆستۈرۈش ۋه دىققىتىنى شۇنىڭغا

مهركهزلهشتۈرۈشته مۇئهييهنلهشتۈرۈش ۋه كونكرېتالشتۇرۇش ئۇسۇلىنى ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز رهۋىشته

بىرلهشتۈرۈپ قوللىنىدىكهن. نېلسون ماندىال 27 يىل تۈرمىده يېتىش جهريانىدا كونكرېتالشتۇرۇشنىڭ ئۇنىڭ

بولۇملۇق تۇتامىنى ساقلىشىغا قانداق ياردهم بهرگهنلىكى توغرىسىدا ناھايىتى كۆپ قهلهم تهۋرهتكهن: «مهن

ئۆزۈمنىڭ قاچان ئهركىن يول يۈرهلهيدىغانلىقىمنى توختىماي ئويلىدىم ۋه شۇ كۈن كهلگهنده نېمىلهرنى قىلغۇم

بارلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلدىم» دهيدۇ ئۇ تهرجىمىھالىدا. كونكرېتالشتۇرۇشنىڭ پوزىتسىيهنى ياخشىالشقا كۆپ

پايدىسى تېگىدۇ.

 

4. ئاكتىپ ئىچكى دىيالوگ ھهققىدىكى پوزىتسىيه سۆھبىتى

   پوزىتسىيه سۆھبىتى سىزنىڭ يېڭى يۆنىلىشكه يۈزلىنىشىڭىزگه ياردهم بېرىدىغان ئاڭلىق، ئاكتىپ ئىچكى

سادايىڭىز  ئارقىلىق  ئۆتمۈشتىكى  پاسسىپ پروگراممىلىرىڭىزنى  ئۆچۈرۈۋېتىدىغان  ياكى  ئالماشتۇرىدىغان 
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ئۇسۇلنى كۆرسىتىدۇ. سىزنىڭ ئىچكى دىيالوگىڭىز، يهنى سىز كۈنبويى ئاڭاليدىغان ئاشۇ بوشقىنه ئاۋاز،

سىزنىڭ مېڭىڭىزنى پروگراممىاليدىغان ۋه ھهرىكىتىڭىزگه تهسىر قىلىدىغان ئۇرۇققا ئوخشاش ھهرىكهت

قىلىدۇ. ئۆزىڭىزگه نېمه دهۋاتقانلىقىڭىزنى تېخىمۇ يېقىندىن دىققهت قىلىڭ.

 

5. سۆزلهرنىڭ كۈچى

  سۆزلىرىمىز ئېغىزىمىزدىن چىققان ھامان، ئۇنى قايتۇرۇۋالغىلى بولمايدۇ. «سۆزگه دىققهت قىلىش»نى

ئۆگىنىۋېلىڭ. ئېغىزىمىزدىن چىققان سۆزلهر قهلبىمىزدىكى بىز ئۆزىمىز ھهققىده ئىشهنگهن بارلىق

نهرسىلهرنى مهنبه قىلغان شهيئىلهرنىڭ ئىپادىسىدۇر. ئهگهر بىز ئۆزىمىزنىڭ ئۆز ئهھۋالىمىز ياكى

ئهتراپىمىزدىكىلهر ھهققىده «باھالىغۇچى» ۋه كهمسىتكۈچى ھالىتىده سۆز قىلىۋاتقانلىقىمىزنى بايقىساق،

قهلب ئهھۋالىمىزنى ئۆزگهرتىشىمىز الزىملىقىنى بىلىشىمىز كېرهك. سىز نېمه دېيىشىڭىزنى كونترول قىلىش

ئارقىلىق، مۇۋهپپهقىيهتكه بىۋاسىته يول ئاچااليسىز.

 

6. ئاكتىپ ساالملىشىشنىڭ كۈچى

   كىشىلهر مهندىن ئهھۋال سورىغاندا، مهن «ناھايىتى ياخشى تۇرۇۋاتىمهن» دهيمهن. كۆپىنچه كىشىلهر ھاياتقا

گۈزهل سوۋغا سۈپىتىده مۇئامىله قىلىشقا تىرىشىدىغانالر بىلهن بىلله ئىشلهش ۋه ياشاشنى ياقتۇرىدۇ.

 

7. قىزغىنلىق: ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچنى ساقالشتىكى مۇھىم قورال

    قىزغىنلىقنىڭ تۇتامغا بولغان رولى نهپهسنىڭ ھاياتقا بولغان رولىغا ئوخشايدۇ. قىزغىنلىق سىزنى تېخىمۇ

ئۈنۈملۈك ياشاش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. ساداقهت، ئىراده ۋه روھنى ئۆزئارا يهتكۈزىدىغان نهرسه ئاشۇ

يالقۇنجاپ تۇرغان قىزغىنلىقتۇر. قىزغىنلىق ئۆزىڭىزنى ھهرىكهتلهندۈرۈش دېمهكتۇر. ئۇ سىزنىڭ قىلىۋاتقان

ئىشىڭىزغا بولغان ساداقىتىڭىز ۋه ئېتىقادىڭىزدىكى ھهرىكىتىڭىز ئارقىلىق سۆزلهيدىغان ئىچكى روھتۇر. ئۇ

سىزده بار بولغان ئهڭ كۈچلۈك ۋه جهلپ قىالرلىق ئاالھىدىلىكلهرنىڭ بىرى.

 

8. روھىي قۇۋۋىتىڭىزگه باغلىنىڭ

  ئىنسان ئېھتىياجىنىڭ ئاخىرقى چېكى مهنىۋىيهتتۇر. جىسمانىي جهھهتتىن ياشاشتىكى ئهقهللىي

ئېھتىياجىمىز تۈپهيلى بهدىنىمىزنى ئوزۇقالندۇرغىنىمىزدهك، بىز روھىي مهۋجۇدات بولغانلىقىمىز ئۈچۈن

روھىمىزنىمۇ «ئوزۇقالندۇرۇشىمىز» كېرهك. نۇرغۇن كىشىلهر ئۆز ئېتىقادىدىن كۈچلۈك ۋه ئاكتىپ

ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ تاپىدۇ. مهن دهل شۇالردىن بىرى.

 

9. چېنىقىش ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىڭىزنى ساقلىشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ

   تېخىمۇ بولۇملۇق ۋه تۈرتكىلىك روھىي ھالهتكه ئۆتۈشنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسۇللىرىدىن بىرى چېنىقىشتۇر.

دائىملىق چېنىقىش ئادىتى ئورۇقالش، مۇسكۇلالرنىڭ يېتىلىشى ۋه ئۆزىڭىز ئۈچۈن بهزى ئىجابىي ئىشالرنى

قىلىۋاتقانلىق تۇيغۇسى ھاسىل قىلىش دېگهندهك شهكىللهرده، بىر قهدهر تېز ئاكتىپ ئىنكاسالرنى بېرهلهيدۇ.

يۇقىرىقى تۇتام قوراللىرى ساندۇقىدىكى قورالالرنى ئىشلىتىپ شهخسىي ۋه كهسپىي مۇۋهپپهقىيىتىڭىزنى

قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىڭ. دۇنياغا بولۇملۇق تۇتام بىلهن باققىنىمىزدا، ھاياتنىڭمۇ بىزگه كۈلۈپ

باقىدىغانلىقى سىر ئهمهس.

 

ئىنگلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى ھېكمهتيار ئىبراھىم
https://www.success.com/why-your-attitude-is-everything/

ئۇيغۇرالر10- سان



ئۇيغۇرالر    9- سان100

ئ هھمهد
دىدات

مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم



جهنۇبىي ئافرىقا تىلغا ئېلىنغان ھامان، مۇسۇلمان دۇنياسىدىكىلهرنىڭ، شۇنداقال دۇنيانىڭ باشقا

جايلىرىدىكى نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئېسىگه نېلسون ماندىال، شۇنداقال جۇشقۇن، ھارماس ئىسالم دهۋهتچىسى

ئهھمهد دىدات (Ahmed Deedat) كېلىدۇ.

 

ئهھمهد ھۇسهيىن دىدات 1918 – يىلى 7 – ئاينىڭ 1 – كۈنى ھىندىستاندا تۇغۇلغان، توققۇز يېشىدا جهنۇبىي

ئافرىقىغا كۆچۈپ كهلگهن ۋه ۋاپات بولغانغا قهدهر شۇ يهرده ياشىغان. ئۇ ئىنگىلىزتىلىدا يېزىقچىلىق

قىلىدىغان مۇسۇلمان يازغۇچى، ناتىق، شۇنداقال يهھۇدىي ۋه خىرىستىيانالرغا نازىل قىلىنغان ساماۋى

كىتابالر (تهۋرات ۋه ئىنجىل) ھهققىده مۇتهخهسسىسكه ئايالنغان ۋه دىققىتىنى مۇشۇ دىندىكىلهرنى ئىسالمغا

كىرگۈزۈشكه مهركهزلهشتۈرگهن ئىسالم دهۋهتچىسىدۇر.

 

ئۇ مهكتهپته ناھايىتى ياخشى ئوقۇغان بولسىمۇ، 16 ياشقا كىرگهنده، ئائىلىسىنىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى

تۈپهيلى ئوقۇشتىن توختاپ خىزمهت قىلىشقا باشلىغان. 

 

1936 – يىلى، ئۇ ئۆي جاھازىلىرى ساتقۇچىسى بولۇپ ئىشلهۋاتقاندا، ئۇنىڭ ئىشلهۋاتقان يېرىگه يېقىن جايدا

بىر «مىسسىيونېر تهربىيهلهش مهكتىپى» بار ئىدى. ئهھمهد دىدات بۇ مهكتهپنىڭ مۇسۇلمانالرنى دىندىن

چىقىرىپ، خىرىستىيان دىنىغا كىرگۈزۈش ھهلهكچىلىكىده يۈرىدىغان ۋه ئىسالم پهيغهمبىرى مۇھهممهد

ئهلهيھىسساالمنى قارىاليدىغان بىر تۈركۈم مىسسىيونېرالر بىلهن ئۇچراشقان. ئۇالرنىڭ بۇ خىل ئاساسسىز

ئهيىبلهشلىرى دىداتنى رهنجىتكهن. نهتىجىده ئۇ شۇالرغا رهددىيه بېرىش ئۈچۈن ئىزدىنىپ، سېلىشتۇرما

دىنشۇناسلىق يولىغا قهدهم قويغان.

 

ئهھمهد دىدات ئۆزى ئىشلهۋاتقان جاينىڭ يهرئاستى ئۆيىدىن ئوقۇغۇدهك كىتاب ئىزدهۋاتقاندا، ھىندىستانلىق

رهھمهتۇلالھ كهيراناۋى (رحمت الله الكيراناوي) نىڭ «ئىزھارۇل ھهق» دېگهن كىتابى قولىغا چىقىپ قالغان. بۇ

كىتابتا ھىندىستاندىكى خىرىستىيان مىسسىيونېرلىرىنىڭ شۇنىڭدىن بىر ئهسىر ئىلگىرىكى

مۇسۇلمانالرنى خىرىستىيان دىنىغا چاقىرىش ئۇرۇنۇشلىرى تونۇشتۇرۇلغانىدى. بۇ كىتاب ئهھمهد دىداتتا

چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغان. ئۇ بۇ كىتابنى ئوقۇغاندىن كېيىن، ئىسالمىي ھهقىقهتنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن،

باشقا ساماۋى دىندىكىلهر بىلهن مۇنازىرىلىشىشكه بولغان قىزىقىشى تېخىمۇ كۈچهيگهن، شۇنداقال

ئىنجىلدىن بىرنى سېتىۋېلىپ ئوقۇغان. بۇ تهرىقىده يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان «مىسسىيونېرالر

مهكتىپى»دىكى پراكتىكانت مىسسىيونېرالر بىلهن مۇنازىرىلهشكهن.

 

شۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ ئهسلى خىرىستىيان بولۇپ، كېيىن مۇسۇلمان بولغان فهيرفهكس (Fairfax) ئىسىملىك

كىشىنىڭ ئىلىم مهجلىسلىرىگه قاتنىشىشقا باشلىغان. فهيرفهكس دهرسكه قاتنىشىدىغانالرنىڭ

بارغانسېرى كۆپىيىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، (جهنۇبىي ئافرىقىدا خىرىستىيانالرنىڭ كۆپلۈكىنى نهزهرده تۇتقان

ئاساستا) ئىنجىل ھهققىده ۋه خىرسىتىيانالرنى ئىسالمغا دهۋهت قىلىش ئۇسۇللىرى ھهققىده قوشۇمچه دهرس

بېرىشكه باشلىغان. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، فهيرفهكس ئۇ يهردىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا

ئهھمهد دىدات دهرس ئۆتۈشكه باشلىغان ۋه بۇ ئىشنى ئۈچ يىل داۋامالشتۇرغان.

ئهھمهد دىدات 1942 – يىلى دۇربان (Durban) كىنوخاسىدا «تىنچلىق پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم»

دېگهن تۇنجى لېكسىيهسىنى سۆزلىگهن بولۇپ، بۇ لېكسىيهگه ئارانال 15 ئادهم قاتناشقانىدى.

ئهھمهد دىدات ئۆزىنىڭ ئهڭ دهسلهپكى دهۋهت ئىشلىرىدا جهنۇبىي ئافرىقىنىڭ دۇربان شهھىرىدىكى جۈمه

مهسچىدىنىڭ «ھىدايهت سهپىرى» تېمىسىدىكى پائالىيىتىدىن پايدىالنغان. بۇ پائالىيهتته دۇربان شهھىرىگه

ساياھهتكه   كهلگهنلهرگه  ئىسالم   ھهققىده  چۈشهنچه   بېرىلهتتى، ھهقسىز   تاماق  ۋه  سوۋغا  تارقىتىالتتى، 
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شۇنداقال بۇ ئاشۇ ساياھهتچىلهرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئىسالم دىنى بىلهن تۇنجى قېتىم ئۇچرىشىشى بولۇپ

قاالتتى. ئهھمهت دىداتمۇ بۇ پائالىيهتلهرده ساياھهتچىلهرنى كۈتۈۋاالتتى ۋه ئۇالرغا ئىسالم دىنىنى، شۇنداقال

ئۇنىڭ خىرىستىيان دىنى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى تونۇشتۇراتتى.

 

ئهھمهد دىدات 1949 – يىلى ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن پاكىستانغا كۆچۈپ كېلىپ، كاراچى شهھىرىده ئۈچ يىل

تۇرغان. شۇنداقال كېيىن پاكىستاندىكى بىر تېلېۋىزىيه پروگراممىسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا،

ئۆزىنىڭ ئىسالمىي دۆلهت قۇرۇشنى كۈچلۈك تهشهببۇس قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان.

 

ئۇ 1957 – يىلى يېقىن دوستلىرىدىن غۇالم ھۇسهين ۋانكېر (Goolam Hoosein Vanker) ۋه تاھىر رهسۇل

(Taahir Rasool) بىلهن بىرلىشىپ، ئىسالمىي بىلىملهر ھهققىده تۈرلۈك كىتابالرنى نهشر قىلىش، شۇنداقال

(IPCI) ئىسالم دىنىغا يېڭى كىرگهنلهرگه دهرس بېرىش مهقسىتىده، خهلقئارالىق ئىسالمىي تهشۋىقات مهركىزى

نى قۇرغان. شۇنىڭدىن كېيىنكى يىلى، ئۇ جهنۇبىي ئافرىقىنىڭ ناتال (Natal) ئۆلكىسىنىڭ جهنۇبىدىكى

بىرېيمار (Braemar) دېگهن جايدىكى ئۆزىگه ئىئانه قىلىنغان 75 گېكتار يهرده «ئهسساالم مائارىپ

ئىنستىتۇتى» (As-Salaam Educational Institute) دېگهن نامدا بىر دىنىي مهكتهپ قۇرغان بولسىمۇ، ئادهم

كۈچى ۋه مهبلهغ كهمچىل بولغاچقا، بۇ مهكتهپنىڭ ئىشلىرى ئۇتۇقلۇق بولمىغان ۋه 1973 - يىلى «جهنۇبى

ئافرىقا مۇسۇلمان ياشالر ھهرىكىتى» تهرىپىدىن ئۆتكۈزۈۋېلىنغان. شۇنىڭ بىلهن، ئهھمهد دىدات يهنه دۇربان

شهھىرىگه قايتىپ كېلىپ، خهلقئارالىق ئىسالمىي تهشۋىقات مهركىزى (IPCI) نىڭ پائالىيهتلىرىنى قانات

يايدۇرغان.

 

Fuad) مهزكۇر مهركهزنىڭ سابىق دىرېكتورى، شۇنداقال ئهھمهد دىداتنىڭ يېقىن دوستى فۇئاد ھېندىرىكس

Hendricks) ئۇنىڭ پائالىيهتلىرى ھهققىده شۇنداق دېگهن: «ئۇ ئۆزىنىڭ بىر يۈرۈش كىتابلىرى ئارقىلىق

ئىسالم ۋه خىرىستىيان دىنىغا ئاالقىدار باتىل كۆز قاراشالرنى يوقىتىشقا تىرىشتى. شۇنداقال، ئىيسا

ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇسا ۋه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمالرغا ئوخشاشال ئالالھ تائاالنىڭ پهيغهمبىرى

ئىكهنلىكىنى قايىل قىالرلىق رهۋىشته ئىسپاتالپ بهردى.»

 

1980 – يىلالرنىڭ باشلىرىدا، ئۇنىڭ دهۋهت ئىشلىرى جهنۇبىي ئافرىقىنىڭ سىرتىدىمۇ تونۇلۇشقا باشلىغان.

شۇنداقال، ئۇ 1986 - يىلى ئىسالمغا قىلغان خىزمهتلىرى سهۋهبلىك سهئۇدىي ئهرهبىستاننىڭ ئالىي دىنىي

مۇكاپاتى بولغان «پادىشاھ فايسال مۇكاپاتى»غا ئېرىشكهندىن كېيىن، خهلقئارادا تونۇلۇشى يهنىمۇ بىر بالداق

ئاشقان. شۇنىڭدىن كېيىن 66 ياشقا كىرىپ قالغان ئهھمهد دىدات ئۆزىنىڭ ئون يىلدهك داۋامالشقان دۇنيانى

ئايلىنىپ نۇتۇق سۆزلهش سهپىرىنى باشلىغان. ئهھمهد دىدات بۇ جهرياندا بارغان دۆلهتلهر تۆۋهندىكىچه:

 

سهئۇدىي ئهرهبىستان، مىسىر، ئهرهب بىرلهشمه خهلىپىلىكى،  ئهنگلىيه، شىۋېتسارىيه، شىۋېتسىسيه، دانىيه،

كانادا، پاكىستان: ئۇ بۇ يهرده پاكىستاننىڭ شهرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئهھۋالىغا كۆڭۈل بۆلگهن

داھىيسى زىيائۇل ھهق بىلهن كۆرۈشكهن.

 

(Maumoon Abdul Gayoom) مالدىۋى: بۇ يهردىمۇ ئۇنى مالدىۋى پرېزدېنتى ماۋمۇن ئابدۇل گايۇم

كۈتۈۋالغان. 

 

(Robert Douglas) ۋه روبېرت دوگالس (Swaggart) ئامېرىكا: ئۇ بۇ يهرده خىرسىتىيان پوپلىرىدىن سۋاگگارت

بىلهن مۇنازىرىلهشكهن، شۇنداقال ئارىزونا شىتاتىدا ئىككى قېتىم ۋه باشقا جايالردىمۇ بىر قاتار

لېكسىيهلهرنى سۆزلىگهن.
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ئاۋسترالىيه: بۇ ئۇنىڭ 1996 – يىلى پالهچ بولۇپ قېلىشتىن ئىلگىرىكى ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق سهپىرى

ئىدى.

 

ئۇ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان خىرىستىيان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان دۆلهتلهردىكى ھهر خىل مهجلىسلهرده

خىرىستىيان دىنىغا سوئال قويغان ۋه نۇرغۇنلىغان داڭلىق خىرىستىيان دىنىي زاتلىرى بىلهن

Josh) مۇنازىرىلهشكهن. مهسىلهن، ئۇ 1981 – يىلى دۇربان شهھىرىده داڭلىق ئېپسكوپ جوش ماكدوۋېل

McDowell) بىلهن «ئىيسا ئهلهيھىسساالم كرېستقا مىخالنغانمۇ؟» دېگهن تېمىدا بىر مهيدان مهشھۇر مۇنازىره

ئۆتكۈزگهن. ئۇ يهنه ۋاتىكاندىكى خىرىستىيان پاپاسى جون پاۋل (John Paul II) نى مۇنازىرىگه ۋه ئىسالم

دىنىغا كىرىشكه تهكلىپ قىلغان.

 

ئۇ 1996 - يىلى 5 – ئاينىڭ 3 – كۈنى، سهكته بولۇپ قالغانلىقتىن، مېڭه قان تومۇرلىرى ۋه مېڭه غولى

زهخمىگه ئۇچراپ، بهدىنى پالهچلىنىپ، سۆزلىيهلمهس ۋه بىر نهرسه يۇتالماس بولۇپ قالغان ۋه داۋاالش ئۈچۈن

سهئۇدىي ئهرهبىستاننىڭ پايتهختى رىيادتىكى «پادىشاھ فايسال مهخسۇس كېسهللىكلهر دوختۇرخانىسى»غا

ئاپىرىلغان.

 

 گهرچه ئۇ ئاشۇ ھالهتتىن ساقىيىپ كېتهلمىگهن بولسىمۇ،لېكىن شۇنچه قىيىن ھالهتتىمۇ ئېلىپبه ئارقىلىق

مهقسىتىنى ئۇقتۇرۇپ، يهنه ئون يىل ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت قىلغان. ئهتراپىدىكىلهرنى ئىسالمىي دهۋهت

بىلهن شۇغۇللىنىشقا ئۈندىگهن ۋه 2005 - يىلى 8 – ئاينىڭ 8 – كۈنى 87 يېشىدا ۋاپات بولغان.

كىچىك چاغلىرىدىن باشالپال، ئىسالمغا ئىشتىياق باغالپ، پۈتكۈل ھاياتىنى ئىسالم ئۈچۈن ئاتىغان شهيخ

ئهھمهد دىدات زامانىمىزدىكى داڭلىق دهۋهتچىسى، ئۇيغۇر پاجىئهسىنى مۇسۇلمان دۇنياسىغا ئاڭلىتىشتا

ئىنتايىن لىلال مهيداندا تۇرۇپ گهپ قىلغان دوكتور زاكر نايكنىڭ ئۇستازىدۇر.

 

ئهھمهد دىدات سهئۇدىي ئهرهبىستان باشچىلىقىدىكى پارس قولتۇقى دۆلهتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمى بىلهن

تۆۋهندىكىدهك بىر قاتار كىتابالرنى يېزىپ نهشر قىلدۇرغان:

 

(Is the Bible God's Word) «ئىنجىل ئالالھنىڭ سۆزىمۇ؟»

(What The Bible Says About Muhammad) «ئىنجىل مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ھهققىده نېمه دهيدۇ؟»

(Crucifixion or Cruci-Fiction) «كرېستقا مىخالشمۇ ياكى كرېست ئويدۇرمىسىمۇ؟»

Muhammad: The Natural) «ئىيسا ئهلهيھىسساالمنىڭ تهبىئىي ۋارىسى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم»

(Successor to Christ

(Christ in Islam) «ئىسالم دىنىدا ئىيسا ئهلهيھىسساالم»

(Al-Qur'an the Miracle of Miracles) «قۇرئان مۆجىزىلهرنىڭ مۆجىزىسىدۇر»

 

ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهييارلىدى
 

پايدىلىنىلغان بهزى مهنبهلهر:

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/08/remembering-life-sheikh-ahmed-deedat-

150803064519593.html

https://www.aljazeera.com/archive/2005/08/2008410112033900506.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Deedat#cite_note-25
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   سىز ئۆزىڭىزنى بولۇملۇق ئادهم دهپ ئويالمسىز؟ ئىجابىي روھىي ھالهت ساالمهتلىكىڭىزنىڭ، باشقىالر بىلهن

بولغان مۇناسىۋىتىڭىزنىڭ ياخشىلىنىشىغا تۈرتكه بولىدۇ، ئۇتۇق قازىنىش پۇرسىتىڭىزنى ئاشۇرىدۇ...

  ئهمهلىيهت شۇكى، كۆپىنچه كىشىلهر ھهر كۈنى پاسسىپلىقنىڭ ئىسكهنجىسىده ياشايدۇ. ئهلۋهتته،

ئهتراپىمدىكىلهرنىڭ ھهممىسى پاسسىپ كىشىلهر دهپ ۋايساش ئاسان. ئهمما، كىشىلهر ئۆزى خىزمهت

قىلىدىغان شىركهت ۋه شهخسىي تۇرمۇش قارىشىنىڭ تهسىرىده، نۇرغۇن پاسسىپلىقنى ئۆزى پهيدا قىلىۋالىدۇ.

ئازراق ۋاقىت ئاجرىتىپ ئويلىنىپ بېقىڭ...

   كۈنده پۇل ئۈستىده تاالش - تارتىش قىلىدىغان، مهغلۇب بولۇشتىن ئهنسىرهپال يۈرىدىغان، باشقىالرنىڭ

قىلغان - ئهتكهنلىرىدىن ئاغرىنىدىغان، توختىماي خاتالىقالرنى تهنقىدلهيدىغان، باشقىالرنىڭ مۇددىئاسىغا

ئىشهنمهيدىغان، مهسئۇلىيهتتىن قېچىش ئۈچۈن باشقىالرنى ئهيىبلهيدىغان، باشقىالرنى مۇۋهپپهقىيهتلىرىگه

ھهسهت قىلىدىغان ۋه ئۇششاق - چۈششهك يوقىالڭ ئىشالر ھهققىده پىتنه – ئىغۋا، غهيۋهت – شىكايهت قىلىش

ھهلهكچىلىكىده يۈرىدىغانالرنىڭ قورشاۋىدا قالغانلىقىڭىزنى ئويالڭ (بۇنداق كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ياشىغان

كىشىنىڭ كهچ بولغاندا چارچاپ ھالىدىن كهتمهسلىكى مۇمكىنمۇ؟)

   بىز ھهركۈنى دۇچ كېلىدىغان پاسسىپلىقالرنى تېخىمۇ يېقىندىن كۆزىتىپ باقايلى:

 

   تاالش - تارتىش
  نۇرغۇن تاالش - تارتىشالر ئاالقىنىڭ يېتهرلىك بولماسلىقى، ئوچۇق – يورۇقلۇقنىڭ كهمچىللىكى ياكى

ئۆزىنىڭكىگه قارشى قىممهت قاراشلىرى ۋه پرىنسىپالرنى قارىقويۇق چهتكه قېقىشىنىڭ نهتىجىسىدۇر.

كىشىلهر يهنه ئۆزىنىڭ كۆز قارىشىنى باشقىالرغا تېڭىش ياكى قاقشىۋېلىش ئۈچۈنال تاالش - تارتىش قىلىدۇ.

 

   ئهندىشه
 باشقىالر كونتروللۇقىنى يوقىتىشتىن ئهنسىرهيدۇ. ئۇالر ئېنىقسىزلىققا تولغان بۇ دۇنيادا ئېنىقلىققا

تهلپۈنىدۇ. گهرچه ئۇالر بىرىنچى بولۇپ سىزگه بۇ خىيالالرنى كاللىسىدىن چىقىرالمىغانلىقتىن ئۆزلىرىنىڭ

ساراڭ بولۇپ قاالي دېگهنلىكىنى ئېيتىدىغان بولسىمۇ، يهنىال ئهنسىرهشنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دهپ

ئوياليدۇ.

 

   قورقۇنچ 
  بهزى كىشىلهر ئېنىقسىزلىقتىن قورقىدۇ. بۇلغىنىش مۇھىتقا زىيان يهتكۈزگهنگه ئوخشاش، قورقۇنچ

شهخسلهر ۋه شىركهتلهر ئۈچۈن گويا زهھهردۇر. قورقۇنچ كىشىلهرنى چېكىنىشكه، بارچه ئۇچۇرلىرىنى پىنھان

تۇتۇشقا، خاتالىقىنى يوشۇرۇشقا ۋه خهتهرگه تهۋهككۈل قىلماسلىققا ئۈندهيدۇ. ئۇالرنىڭ قورقۇنچىنى ھهقىقىي

ياكى تهسهۋۋۇر قىلىنغان بىر نهرسه كهلتۈرۈپ چىقارغان بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇالرنىڭ «قورقۇش»

ھېسسىياتىنىڭ راست ئىكهنلىكى ئېنىق.

 

   ئهيىبلهش
    كىشىلهرنى خىزمهتداشلىرى ئالدىدا تهنقىدلهش ۋه ھاقارهتلهش، ئۇالرنىڭ ئىقتىدارىغا جهڭ ئېالن قىلىش،

ئۇالردىن بىر ئىشنى مۇمكىن بولمايدىغان قىسقا مۇددهتته تامامالشنى تهلهپ قىلىش ۋه ئۇالرنى زۆرۈر

ئۇچۇرالردىن مهھرۇم قىلىش قاتارلىقالر پاسسىپلىقنى پهيدا قىلىدىغان «تاكتىكا»الردۇر. ئۇنىڭ ئۈستىگه،

بىرهر ئىشتىن چاتاق چىققاندا، كىشىلهر ھهمىشه باشقىالرنى ئهيىبلهيدۇ. نهتىجىده ھهممه ئادهم ئۆزىدىن ھهزهر

قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

 

   ئاغرىنىش
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نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ھهمىشه ئاغرىنىشىدىكى سهۋهب ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى ياكى ئهھۋالىدىن نارازى
ئىكهنلىكىدىن  ئهمهس. ئهمهلىيهت   شۇكى، ئاغرىنىشقا كۆنۈپ  قالغانالر  ئۆزلىرىنىڭ  
 ئاغرىنىۋاتقانلىقىنىمۇ ھېس قىلمايدۇ. تىنماي ئاغرىنغۇچىالر زېرىككهنلىكتىن ياكى سورۇندىكى
جىمجىتلىق سهۋهبلىك شهكىللهنگهن بۇرۇقتۇرمىلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈنال ئاغرىنىدۇ. ياكى بهزىده كىشىلهر

پهقهت قاقشىۋالسا ئۆزىنى سهل راھهتلهپ قالغاندهك ھېس قىلىدىغانلىقى ئۈچۈنال ئاغرىنىدۇ.
 

   تهنقىد 
   ئىجابىي تهكلىپ بىلهن زهھهرخهنده تهنقىدنىڭ پهرقى بار. ئىجابىي تهكلىپ - پىكىرلهر ياخشى نىيهتته
ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ، تىنىمسىز زهھهرخهنده تهنقىدلهر باشقىالردا بېسىم، تهشۋىش شهكىللهندۈرىدۇ ۋه ئۇالرنىڭ

ئۆزىگه بولغان ئىشهنچنى تۆۋهنلىتىۋېتىدۇ.
 

   گۇمانخورلۇق
   گۇمانخورلۇقنىڭ نهتىجىسىده قانچىلىك ۋاقىت ئىسراپ بولدى، قانچىلىك دۈشمهنلىك - ئاداۋهتلهر پهيدا
بولدى؟ كىشىلهر شۇنچه كۆپ ۋاقتىنى ئاساسسىز پهرهزلهرگه، باشقىالرنىڭ ئىشلىرىنى كۆزىتىشكه، تهكرار –

تهكرار تهكشۈرۈشكه ئاجرىتىشىدۇ.
 

   ھهسهت
 ھهسهتنىڭ چېكى نهده؟ بىز نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزىنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىرىدىن رازى بولمايدىغان جهمئىيهتته
ياشاۋاتىمىز. ئهگهر قوشنىمىز يېڭى ئويۇنچۇق سېتىۋالسا، خىزمهتدىشىمىز ئۆستۈرۈلسه، ياكى تېلېۋىزىيه
چولپانلىرى يېڭى اليىھهلهرنى ئوتتۇرىغا قويسا، بىزنىڭمۇ ئۇنىڭغا ئېرىشكۈمىز كېلىدۇ. ئهمما، مهسىله
شۇكى، ھاياجان تۈگىگهندىن كېيىن، قانائهتسىزلىكىمىز يهنه باشلىنىدۇ. ئۇنىڭغا قۇربىتىمىز يېتىدىغان -
يهتمهيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئىنتىلىشكه ئهرزىيدىغان - ئهرزىمهيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭغا ئېھتىياجىمىز بار -

يوقلۇقىنى ئويلىشىپ ئولتۇرمايمىز.
 

   غهيۋهت (بىزنىڭ مىللىي كۆڭۈل ئېچىش پائالىيىتىمىز)
   كىشىلهر بىر توپقا سىڭىشىش، سۆھبهتتىكى بۇرۇقتۇرمىلىقنى تۈگىتىش، ئۆزلىرىنىڭ ئهھۋالدىن خهۋهردار
ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش، بىراۋدىن ئۆچ ئېلىش، باشقىالرنىڭ يۈزىنى چۈشۈرۈش ياكى نوقۇل ئۆزىنى
كۆرسىتىش ئۈچۈن غهيۋهت قىلىشىدۇ. غهيۋهت ئېغىزدىن ئېغىزغا تارقىلىدىغان كېسهللىك، شۇنداقال

دىققىتىمىزنى ئۆزىمىزنىڭ ھاياتىغا مهركهزلهشتۈرۈشىمىزنى توسىدىغان مهرهزلهردىن بىرىدۇر.
 

   بولۇملۇق تۇتام(Positive Attitude) بىلهن تېخىمۇ ياخشى مۇناسىۋهت، تېخىمۇ ساغالم بهدهن ۋه تېخىمۇ زور
مۇۋهپپهقىيهت ئارىسىدا بىۋاسىته باغلىنىش بار.

   بولۇملۇق تۇتام قۇۋۋىتىڭىزنى ئاشۇرۇپ، ئىچكى ماغدۇرىڭىزنى كۈچهيتىدۇ، باشقىالرنى ئىلھامالندۇرىدۇ ۋه
قىيىن خىرىسالرغا تاقابىل تۇرۇش جاسارىتىنى شهكىللهندۈرىدۇ. مايو (Mayo) ئامبوالتورىيهسىنىڭ
تهتقىقاتىغا كۆره، ئىجابىي تهپهككۇر چۈشكۈنلۈكنى ئازايتىپ، ئازاب - ئوقۇبهتنى تۆۋهنلىتىكهن، تارقىلىشچان
زۇكامغا قارشى ئىممۇنىت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، تېخىمۇ ياخشى پىسخىكا ۋه جىسمانىي ساغالملىققا تۈرتكه
بولىدىكهن، يۈرهك - قان تومۇر كېسهللىكلىرى بىلهن ئۆلۈش خهۋپىنى تۆۋهنلىتىدىكهن، شۇنداقال كىشىنى

قىيىنچىلىق ۋه بېسىمغا تېخىمۇ ياخشى تاقابىل تۇرااليدىغان قىلىدىكهن. 
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بولۇملۇق تۇتامغا ئىگه بولۇشنىڭ بىر قانچه خىل ئۇسۇللىرى بار:
 

   بولۇملۇق  كىشىلهر  بىلهن  ئارىلىشىڭ
   بولۇملۇق،  سىزنى  ئىلھامالندۇرىدىغان  ۋه سىزگه  ئېنېرگىيه  ئاتا قىلىدىغان كىشىلهر بىلهن بىلله يۈرۈڭ.
ئېسىڭىزده بولسۇن، ئهگهر  سىز قازان  سۈركىشىپ يۈرسىڭىز  ئۇنىڭقارىسى چوقۇم سىزگه يۇقىدۇ. ئۇنىڭ

ئورنىغا بولۇملۇق ئادهم بىلهن ئارىلىشىڭ.
 

   ئۆزىڭىزگه قارىتا ئىجابىي بولۇڭ
    ئهگهر سىز پاسسىپ كىشىلهرنىڭ قورشاۋىدا قېلىشنى خالىمىسىڭىز، باشقىالر خاالمدۇ؟ ئۆزىڭىزنىڭ ئوي -

پىكىرلىرىنى باشقۇرۇشنى ئۆگىنىۋېلىڭ. مهسىلهن:
   نىشانىڭىز كونكرېتالشقاندا، سىز شۇ نىشانغا يېتىش ئۈچۈن كېرهكلىك تهدبىرلهرنى قوللىنىشىڭىز
مۇمكىن. مۇسابىقىده ئۇتقىنىڭىزنى، ئۆستۈرۈلگهنلىكىڭىزنى، مۇكاپاتقا ئېرىشكهنلىكىڭىزنى ياكى

تىجارهتته مۇۋهپپهقىيهت قازانغىنىڭىزنى تهسهۋۋۇر قىلىڭ.
 

    پاسسىپ خىياللىرىڭىزنى تىزگىنلهڭ
    بۇنى تۆۋهندىكىدهك ئۇسۇلالردا روياپقا چىقىرىش مۇمكىن:

  يېرىم ئىستاكان سۇنى كۆرگىنىڭىزده، «ئىستاكاننىڭ يېرىمى قۇرۇقكهنغۇ» دېيىشنىڭ ئورنىغا «ھېلىمۇ يا
خشى يېرىمىدا سۇ باركهن» دېيىشكه ئادهتلىنىڭ.

 
    ئهڭ ياخشى نهتىجىنى كۈتۈڭ

    ئوتتۇراھال بولۇڭ، ھهرقانداق نهرسىگه ئاشقۇن مۇئامىله قىلماڭ، يهنى چېكىدىن ئاشقان دهرىجىده ئۈمىدۋار
ياكى ئۈمىدسىز بولۇپ كهتمهڭ.

   خاتالىق ھامىنى يۈز بېرىدۇ. پاسسىپالر خاتالىقنىڭ ئۆزىدىن ئۆتكهن بولۇش – بولماسلىقىدىن قهتئىينهزهر،
ھهر بىر سهلبىي ئاقىۋهت ئۈچۈن ئۆزىنى ئهيىبلهيدۇ. سىز بۇنداقالردىن بولۇپ قالماڭ.

 
   ئاڭلىق ھالدا سهلبىي تهپهككۇرغا قارشى تۇرۇڭ

  سهلبىي تهپهككۇرغا قارشى ھهرۋاقىت سهگهك بولۇپ، ئۇنىڭدىن ساقلىنىڭ. بۇ سىزنىڭ ئىپادىڭىزنى
ياخشىلىشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ.

 
   ئ ۆزىڭىزگه ياخشى مۇئامىله قىلىڭ 

  تولىمۇ ئهپسۇس، بهزى كىشىلهر ئۆزىگه ئهڭ ناچار سۆزلهرنى ئېيتىدۇ. ئهگهر ئۆزىڭىزنى (ئاساسسىز ھالدا،
چېكىدىن ئاشۇرۇپ) تهنقىدلهۋهرسىڭىز، ئۆزىڭىزنىڭ شۇنداقلىقىغا ئىشىنىشكه باشاليسىز. ۋاقىتنىڭ
ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، بۇ خىل سهلبىيلىك سىزنى ھالسىرىتىۋېتىدۇ. سىز ئۈچۈن «تهنقىدچى»نى ئىشتىن

بوشىتىپ، «مهدهتكار»نى تهكلىپ قىلىدىغان ۋاقىت يېتىپ كهلگهن بولۇشى مۇمكىن.
 

    رېئال، يهتكىلى بولىدىغان نىشان بهلگىلهڭ
   ئهگهر نىشانىڭىزغا يېتهلمىگهنلىكىڭىز ئۈچۈن كهلگۈسىده ئۆزىڭىزنى كاچاتالپ يۈرمهيدىغان بولسىڭىزال،
يۇقىرى نىشان بهلگىلىۋېلىشنىڭمۇ خاتاسى يوق. مۇھىمى، بهش بارماقنى بىراقال ئېغىزغا تىقىمهن دېگهننىڭ

ئورنىغا، رېئال نىشان بهلگىلهپ، ئۇالرنى بىر – بىرلهپ ئىشقا ئاشۇرۇش ئارقىلىق ئىشهنچ تۇرغۇزۇشتۇر.
 

    سوغۇققانلىق بىلهن تهپهككۇر قىلىڭ
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ھايات دېمهك ئهڭ مۇھىم ئىشالرنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ۋه تىرىشچانلىقىڭىزنى شۇالرغا مهركهزلهشتۈرۈش
دېمهكتۇر. شۇ ۋهجىدىن، ھهر كۈنى خاتالىق كۆرۈلۈپ قالىدىغان ئۇششاق - چۈششهك ئىشالر سىزنى 
 چۈشكۈنلهشتۈرۈۋهتمهسلىكى   كېرهك. كىچىك (يهنى ھېچقانچه  ئهھمىيىتى  يوق) مهسىلىلهرنى  ھهل
قىلىشنى ياكى نهزهردىن ساقىت قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىڭ. چوڭ – چوڭ ئىشالرغا تۇتۇش قىلىدىغان پهيت

يېتىپ كهلدى.
 

    خىرسنى پۇرسهتكه ئايالندۇرۇڭ
   خىرس ئالدىدا تۈگىشىپ كهتمهي، ئۇالرنى پۇرسهتكه ئايالندۇرۇڭ. (تامغا ئۈسكهننىڭ ئورنىغا، يا ئۇنىڭغا

يامىشىڭ، يا ئهگىپ ئۆتۈپ كېتىڭ).
 

   ئۆزىڭىزگه ئاتا قىلىنغان نېمهتلهرنى ساناڭ
   ھاياتىڭىزدىكى مۇئهييهن ئىشالر ئۈچۈن مىننهتدار بولۇڭ ۋه شۈكۈر قىلىڭ. بهزى كىشىلهر بۇنى تاماق
ئۈستىلىده شۈكۈر قىلىش، كۈندىلىك خاتىره يېزىش ياكى ھهر كۈنى فېيسبۇكقا بىر ئاالھىده يازما يولالش
ئارقىلىق قىلىدۇ. شۇ نهرسه ئېسىڭىزده بولسۇنكى، ھاياتتىكى ئهڭ كاتتا بايلىقالر ماددىي بولمايدۇ. ھهر

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ گۈزهل ئهسلىمه قالدۇرۇشقا تىرىشىڭ.
 

    ئهگهر سىز خۇشاللىققا، تېخىمۇ ساغالم بهدهنگه، تېخىمۇ كۈچلۈك مۇناسىۋهتكه ۋه سىجىل مۇۋهپپهقىيهتكه
ئېرىشىشنى ئويلىسىڭىز، ئهينهككه قارىسىڭىزال كۇپايه. «ئهڭ بهختلىك كىشىلهرنىڭ ھهممه نهرسىنىڭ
ئهڭ ياخشىسىغا ئېرىشكهن كىشىلهر بولۇشى ناتايىن، ئۇالر پهقهت ئۆزىده بار بولغان نهرسىلهردىن ئهڭ ياخشى
پايدىالنغان كىشىلهردۇر». ئىستاكاننىڭ يېرىمىدا سۇ بارلىقىنى كۆردىڭىزمۇ ياكى ئۇنىڭ يېرىمى قۇرۇق
ئىكهنلىكىنىمۇ؟ ھهقىقىي خۇشاللىق سىزنىڭ دۇنياغا قانداق قارايدىغانلىقىڭىزغا ۋه كىمدىن ئىلھام

ئىزدهۋاتقانلىقىڭىزغا باغلىق بولۇشى مۇمكىن.
 

 
 

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى ئهنۋهر قاراقۇرۇم
 

 
https://www.franksonnenbergonline.com/blog/the-power-of-a-positive-attitude/
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گولالندىيه ئاتالنتىك ئوكياننىڭ شهرقىي قىرغىقىغا جايالشقان غهربىي ياۋروپا دۆلهتلىرىدىن بىرى بولۇپ،
دۆلهت تىرىتورىيهسى تهخمىنهن 41 مىڭ 865 كىۋادىرات كىلومىتىر، نوپوسى  17 يىرىم مىلىيون ئهتراپىدا
ھىسابلىنىدۇ.  گولالندىيهنىڭ كىلىماتى نهم، يىللىق يامغۇرلۇق كۈن 170 كۈن ئهتراپىدا بولۇپ، سىم-سىم
يامغۇر كۆپ، قار ئاز ياغىدۇ. يازدا كۈندۈز ۋاقتى 18 سائهتكه قهدهر، قىشتا 8 سائهتكه قهدهر داۋاملىشىدۇ.

ئهتىيازدا سالقىن، يازدا نهم ئېسسىق، قىشتا شىۋىرغانلىق سوغۇق بولىدۇ.
 

گولالندىيهنىڭ يهنه بىر ئىسمى نىدىرالند بولۇپ، «تۆۋهن يهر» دىگهن مهنىده، چۈنكى گولالندىيهنىڭ كۆپ
قىسىم زىمىنى تۈزلهڭلىك، دىڭىز يۈزىدىن ئانچه ئىگىز ئهمهس ياكى تۆۋهن، ئهڭ ئىگىز جايلىرىمۇ 320
مىتىردىن ئاشمايدۇ. ئۇندىن باشقا، بۈگۈنكى گولالندىيه زىمىنىنىڭ %17 قىسمى 16- ئهسىردىن بىرى 
تىرىشچان گولالندىيهلىكلهر سازلىق، كۆل ۋه دىڭىز بويلىرىنى تىندۇرۇش نهتىجىسىده بارلىققا كهلگهن. شۇڭا
گولالندىيهلىكلهر سۇ ئىنشائاتى، توسما قۇرۇلۇشى تىخنىكىلىرىدا دۇنيادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. گولالندىيه 
يهنه غهربى ياۋروپادىكى تهرهققىي تاپقان، ئىقتىساد، مائارىپ، پهن-تىخنىكا، يىزا ئىگىلىك، دىموكراتىيه ۋه

كىشىلىك ھوقۇق تهرهپلهرده ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان دۆلهتلهردىن بىرى. 
 

تۇنجى تۈركۈمدىكى ئ ۇيغۇرالر گولالندىيهگه 1995- يىللىرى كهلگهن بولۇپ،  كىيىنچه 2001- يىلى، 2009-
يىلى،  2017- يىللىرى  كۆپلهپ  كهلگهن. ھازىرغا  قهدهر  گولالندىيهده  3000~2500  گه قهدهر ئۇيغۇرالر بارلىقى 
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ئۇيغۇرلىرىگولالندىيه
كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر



تهخمىن قىلىنىدۇ، بۇ سان ياۋروپادىكى ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن كۆپ ھىسابلىنىدۇ. گولالندىيهگه كهلگهن
ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى ئاقتۇرما بىلهت ئارقىلىق سىياسىي پاناھلىق ئىزدهپ كهلگهنلهر بولۇپ،  ئوقۇش
ۋىزىسى بىلهن كهلگهنلهر ئاز. تىزىمغا ئالدۇرۇلغان تهشكىالتالردىن ياۋروپا شهرقىي تۈركىستان مائارىپ
جهمىيىتى، شهرقىي تۈركىستان ئۇيغۇر بىرلىكى، ياشا ئۇيغۇر تهشكىالتى، ئۇيغۇر مهدهنىيهت ۋه تهشۋىقات
مهركىزى، ئۇيغۇر رادىئو-تىلۋىزىيهسى ۋه گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق فوندى قاتارلىقالر بار(مهنبه:
kvk.nl ). 2019- يىلى، گولالندىيه ھۆكۈمىتىنىڭ تهلىۋى بىلهن گولالندىيه شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتالر
مۇنبىرى قۇرۇلغان بولۇپ،  ھۆكۈمهت بىلهن كۈچلۈك ئاالقىنى ساقالپ،  ۋهتىنىمىزدىكى خهتهرلىك ۋهزىيهتنى

ئاڭلىتىش، گولالندىيهدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىنى ياخشىالشتا كۈچ قوشۇپ كهلمهكته.
 

مهزكۇر تهشكىالتالر ئىچىده 2009- يىلى 9- ئايدا قۇرۇلغان ياۋروپا شهرقىي تۈركىستان مائارىپ جهمىيىتى
2019- يىلى 6- ئايدا گولالندىيهدنىڭ زهيىست شهھرى مهركىزىدىن 650 كىۋادىرات مىتىرلىق، قوش قهۋهتلىك
خىزمهت بىناسى سېتىۋالغان بولۇپ، نۆۋهتته زىننهتلهش باسقۇچىدا تۇرماقتا. مائارىپ جهمىيىتى ھهر يىلى
ئۆسمۈر بالىالر ئۈچۈن ئانا تىل كۇرسلىرى تهشكىللهپ، بالىالرغا ئانا تىل، ۋهتهن، تارىخ، مهدهنىيهت، ئىتىقاد
مىراسلىرىمىزنى يهتكۈزۈشكه ھهسسه قوشۇپ كهلمهكته. مائارىپ جهمىيىتى ئۇيۇشتۇرغان ياكى
ساھىپخانلىق قىلغان تۈرلۈك لىكسىيه، يىمهك-ئىچمهك يهرمهنكىسى ۋه رامىزانلىق پائالىيهتلهر گولالندىيه
جامائ ىتىنى جهملهش، پىكىر ئالماشتۇرۇشتا ئىجابىي رول ئويناپ كهلمهكته. مائارىپ جهمىيىتىده بىر يىل
داۋامالشقان ئىنگىلىز تىلى، كومپىيوتىر دهرسى كهلگۈسىده كۆپلىگهن پىروگراممىرالرنىڭ چىقىشىغا تۈرتكه
بولۇشى مۇمكىن.  مائارىپ جهمىيىتىدىن باشقا تهشكىالت ۋه ئۇيغۇر جامائهتلىرىمۇ بىر نهچچه شهھهر-
ۋىاليهتلهرده شهنبه كۈنلۈك ئانا تىل كۇرسلىرى ئارقىلىق ياش غۇنچىالرنى تىل ۋه مهدهنىيهت بۇالقلىرىمىز

بىلهن سۇغارماقتا. 
 

ئىلشات ئىسالم ۋه ئابدۇساالم غىنىالر يىتهكچىلىكىدىكى «ياشا ئۇيغۇر تهشكىالتى» بالىالر ئۈچۈن
تهشكىللهپ كىلىۋاتقان « ئهھمىيهتلىك بىر كۈن» پائالىيىتى يىلدا ئىككى قىتىم ئۆتكۈزۈلۈپ، ئۇيغۇر بالىالر
ۋه ياش- ئۆسمۈرلهرنىڭ بىرلىكته ئويناپ، دوستلۇشۇپ كۆڭۈللىرى يايرايدىغان، ئۇيغۇر تىلى ۋه ئ ۇيغۇرلۇقىغا
يۈرهكلىرى قانمايدىغان بايرام كۈنى بولۇپ كهلمهكته. توققۇز دۆلهتتىكى پۇتبۇلچىالردىن تهشكىللهنگهن تۇنجى
«شهرقىي تۈركىستان دۆلهتلىك پۇتبۇل كوماندىسى»نىڭ  باش شىتابى « شهرقىي تۈركىستان پۇتبۇل
جهمىيىتى» ھهم مۇشۇ ياشالردىن ئىلشات ئىسالم  قاتارلىقالر تهرىپىدىن  گولالندىيهده تىزىمغا ئالدۇرۇلۇش

ئالدىدا تۇرماقتا.  
 

ئۇيغۇرالر گولالندىيهده ئاساسلىق ئىگىلىك تىكلىگهن كهسىپلهردىن ئاشخانا- رىستۇران، تىرانسپورت،
تاكسىچىلىق،  ساياھهتچىلىك قاتارلىقالر بار. ئۇيغۇر دوختۇرالر ئاچقان داۋاالش مهركىزىدىن سىخىدامدا بىرى،
ئۇترىخىتتا بىرى بار. ئۇيغۇرالر قۇرغان مىللىيچه ئاشخانا - رىستۇرانالردىن بولسا نۆۋهتته ئۈرۈمچى
رىستۇرانى(روتتىردام)، كانۋاي رىستۇرانى ۋه تارىم رىستۇرانى(دهنھاخ)،  دوالن رىستۇرانى ۋه يىپهك يولى
رىستۇرانى (ئامىستىردام) قاتارلىقالر بار. گولالندىيهدىكى تۇنجى ئۇيغۇر رىستۇرانى «ئۈرۈمچى رىستۇرانى»
بولۇپ،  زهينىدىن تۇرسۇن ئهپهندى 2015- يىلى روتتىردام شهھرىده ئاچقان، ھازىرغىچه تىجارىتى ياخشى.
مىللىي تائامالردىن سىرت، ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى مۇستهقىل ئاچقان ياپونچه سۇشىخانىالردىن ھازىرچه توققۇزى
بولۇشى مۇمكىن. ئالكمار شهھرىدىكى «موتتو سۇشى»  داڭقى ۋه چوڭلۇقى بىلهن بۇ قاتاردا ئاالھىده ئورۇندا
تۇرىدۇ. ئالكماردا ئ ولتۇرۇشلۇق ئهھهتجان 2019-يىلى 9- ئايدىن باشالپ «موتتو سۇشى رىستۇرانى»نى رهسمىي
ئۆتكۈزۈۋالغان. ئۇالرنىڭ ئىلكىده نۆۋهتته 30 غا يىقىن ئادهم ئىشلهيدىغان بولۇپ، ھهر قايسى شهھهرلهردىكى
ئۇيغۇر سۇشى ئۇستاملىرى بىلهن زهنجىرسىمان دۇكان قۇرۇش پىالنى بار. ئۇيغۇر تىرانسىپورت شىركهتلىرىدىن
2013- يىلى  ئىلشات  ئىسالم   قۇرغان   «ئۇيغۇر  تىرانسپورت»،  ئ ابدۇشكۈر  قۇرغان  «كارۋان  تىرانسىپورت»
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تاراتقۇالردا نۇرغۇن يىلالردىن بىرى ئىزچىل كۈچ چىقىرىپ كېلىۋاتقان تهشۋىقات سۇپىسى بولۇپ، ئۇالرنىڭ
ئاالھىدىلىكىدىن بىرى گولالندىيه ئىچى- سىرتىدىكى چهتئهللىك دوستالرنى مهخسۇس سهھىپىسىده زىيارهت

قىلىپ،  چهتئهللىك دوستالرغا ۋهتىنىمىزنىڭ ۋهزىيىتىنى ئاڭلىتىشتا ئۆزگىچه يول تۇتۇپ كهلمهكته. 
 

ئامىستىردام مهيدانىدا 2018- يىلى 6- ئايدىن بىرى يالغۇز كىشىلىك نامايىشنى داۋامالشتۇرىۋاتقان
ئابدۇرىھىم غىنى گولالندىيه خهلقى ۋه چهتئهللىكلهرگه دهۋايىمىزنى ئاڭلىتىشتا يهنه بىر نامايهنده شهخىس.
ئابدۇرىھىم غىنى ئۇزۇن مۇددهتلىك يالغۇز كىشىلىك نامايىشنى باشلىغاندىن بىرى ئىجابىي تهسىر قوزغاپ،
باشقا دۆلهتلهردىمۇ نهچچه ئونلىغان ئۇيغۇر ۋه چهتئهللىك دوستالرنىڭ يالغۇز كىشىلىك نامايىشنى
باشلىشىغا تۈرتكه بولۇپ، ياخشى ئۈلگه تىكلىدى. ئۇ ئۆز ئ ۆيىدىن 50 كىلومىتىر يىراقلىقتىكى
ئامىستىردام دام مهيدانىدا نامايىش قىلىشنى قىشمۇ-ياز دىمهي ئىزچىل دهۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته. ئۆزى
يالغۇز بىر نهچچه چوڭ تىپتىكى پائالىيهتلهرنى ئورۇنالشتۇرغاندىن سىرت، پۇرسهت بولسىال ھهرقايسى چوڭ-
كىچىك پائالىيهتلهرده تهشۋىقات رهسىملىرى بىلهن قاتنىشىپ، ۋهتىنىمىزنىڭ ۋهزىيىتىنى ھارماي-تالماي
ئاڭالتماقتا.قاتارلىقالر بار. تاكسىچىلىقتا يهككه شهخىسلهردىن باشقا، ئ ۇيغۇر تاكسى» نامىدا بىر شىركهت
تىزىمغا ئالدۇرۇلغان.  بۇ جهرياندا ئىش باشالپ توختاپ قالغان باشقا يهككه ئىگىلىكلهرنىڭ سانى ئېنىق

ئهمهس، نۆۋهتته مهۋجۇتلىرى ئاساسلىق بايان قىلىندى.
 
گولالندىيهده تۇرۇشلۇق ئاسىيه ئابدۇلئهھهد خانىم بولسا 2019- يىلى 11- ئايدا ئاشكارىالنغان 24 بهتلىك
خىتاي مهخپى ھۆججهتلىرىنى ھاياتىغا تهھدىت كهلگىنىگه قارىماستىن ئاشكارىلىغان ئايال بولۇپ، مهزكۇر
مهخپى ھۆججهتلهر ۋهتىنىمىزده سىلىنغان يىغىۋىلىش الگىرلىرىنىڭ قانداق مهخپى ۋه قاتتىق قوللۇق بىلهن
باشقۇرۇلىدىغانلىقىنىڭ پوالت ئىسپاتى، خىتاينىڭ يالغانچىلىقىنى ئاشكارىالشتا ئاالھىده تهسىر قوزغىغان. 
ۋىدىيوگىرافىكچى تاھىرجان ئهنۋهر ئهر-ئايال «ئۇيغۇر ئاۋازى Uyghur voice» تور قانىلىدا ئۆزلىرى سىنغا
ئالغان، ئىشلىگهن ۋىدىيوالرنى تارقىتىش ئارقىلىق خهلقىمىزنىڭ كۆرهش يولىدىكى ئۇنتۇلغۇسىز
مىنۇتلىرىنى خاتىرهلهپ كهلمهكته. ئۇالر ئىككى يىلدىن بۇيان ئىشلىگهن ۋىدىيولىرىال 185 پارچه بولۇپ،
ئهھمىيهتلىك پائالىيهتلهر سىن خاتىرهسى، شهرقىي تۈركىستان تارىخى، شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالبلىرى
توغرىسىدا تهييارالنغان نادىر ماقالىلهرنى  ئاۋازلىق ئوقۇپ، ۋىدىيو كىرىشتۈرۈپ، تارىخىمىزنى جانلىق
شهكىلده يورۇتۇپ بهرمهكته. تاھىرجان ئۆز نۆۋىتىده يهنه 2020- يىلى فىۋرالدا ئاشكارىالنغان «قاراقاش
ھۆججهتلىرى»نى تهمىنلىگۈچى بولۇپ، «قاراقاش ھۆججهتلىرى» قاراقاش ناھىيهسى بوستان يىزىسىدىكى
ئاھالىلهردىن قامالغان ۋه كېسىلگهن كىشىلهرنىڭ ئىسمى،  ۋاقتى، كېسىلىشتىكى تۇترۇقسىز سهۋهبلهرگه
ئائىت مۇھىم مهلۇماتالر  ئورۇن ئالغان. بۇ ھۆججهت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىده يۈرگۈزگهن كهڭ

كۆلهملىك تۇتقۇن ھهرىكىتىنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى ئاشكارىالپ بىرىشته زور رول ئوينىغان.
 

گولالندىيهدىكى ئۇيغۇرالر دۆلهت كىچىك، ئارىلىق يىقىن، ئۇيغۇرالر كۆپ ئولتۇراقالشقان ئهۋزهللىكلىرىدىن
پايدىلىنىپ ئۆز-ئارا ھهمكارلىق ئاساسىدا شهرقىي تۈركىستان دهۋاسىنى ئاكتىپ ئاڭلىتىش، دهۋادا يىڭىلىق
يارىتىش، مىللىي كىملىكىنى ساقالش، ئىگىلىك يارىتىش جهھهتلهرده ئىجابىي تهسىر قوزغاپ كهلمهكته. 
يازاي دىسه تىلالردا داستان بولغدهك ھىكايىلهر  نۇرغۇن، قهلهمگه ئالغىنىمىز پهقهت ئۇالردىن ئۆزگىچه ئۈلگه

بولغانلىرى.
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22– ماي:
«ياخۇ خهۋهرلىرى» تورىدا «خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان دۈشمهنلىك سىياسىتى خهلقئارادىكى ئىناۋىتىنى

ساقالپ قېلىشتىكى تاكتىكىسىدۇر» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»دا «قهشقهر ھېيتگاھ جامهسى دهرۋازىسىدىكى لهۋھهنىڭ غايىب بولۇشى - ئىسالم

دىنىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا تولۇق چهكلهنگهنلىكىدىن بېشارهت بهرمهكته» ماۋزلۇق خهۋهر بېرىلدى.
 

23– ماي:
«جهنۇبىي خىتاي سهھهر پوچتىسى گېزىتى» تورىدا «ئامېرىكا 33 خىتاي شىركىتىگه ۋه ئاپپاراتىغا ئېمبارگو
يۈرگۈزۈپ، ئامېرىكا – خىتاي مۇناسىۋىتى ئهڭ تۆۋهن نۇقتىدا تۇرۇۋاتقان مهزگىلده، ئهھۋالنى تېخىمۇ
جىددىيلهشتۈردى» ماۋزلۇق خهۋهر بېرىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه، خهۋهرده تىلغا ئېلىنغان خىتاي
شىركهتلىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرغا قىلىنغان زۇلۇم ۋه ھهربىي شىكايهت سهۋهبلىك

قارا تىزىملىككه كىرگۈزۈلگهن.
 

24 – ماي:
ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى گېزىتى»نىڭ تور بېتىده «ۋهتىنىمنى سېغىندىم: تۈركىيهده مۇھاجىرهتته ياشاۋاتقان
ئۇيغۇرالر روزا ھېيتنى تهبرىكلهشتى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى ۋه بۇ يهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي

تۇرمۇش ئهھۋالى قىسقىچه تونۇشتۇرۇلدى.
   «ئامېرىكا ئاۋازى» تورىدا «ئامېرىكادىكى ئۇيغۇرالر <خىتاي تۇتقۇندىكى ئائىله ئهزالىرىمىزنى مهجبۇرىي
سۆزلىتىۋاتىدۇ> دېدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده، خىتاينىڭ چهتئهلدىكى تۇغقانلىرى تهرىپىدىن
ئىز – دېرىكى قىلىنىۋاتقان ۋه الگېر ياكى تۈرمىلهرگه سوالنغان ئۇيغۇرالرنى، يالغاندىن ئهركىن ياشاۋاتقاندهك
كۆرسىتىپ، مهجبۇرىي زىيارهتلهرنى قوبۇل قىلغۇزۇپ، چهتئهلدىكى ئۇرۇق – تۇغقانلىرىنى «قااليمىقان» ئىش

قىلماسلىق ھهققىده ئاگاھالندۇرغۇزغانلىقى تىلغا ئېلىنغان.
 

25 – ماي:
«mercatornet» تورىدا «ئۇيغۇرالرنى خىتاي ئۆلكىلىرىده مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش قهدىمى
تېزلىتىلمهكته» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه نهچچه ئون مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ، ئۆزلىرى خالىمىغان

ھالدا پويىز ئارقىلىق خىتاينىڭ مهركىزىي رايونلىرىغا يۆتكىلىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىندى.
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27 – ماي:
ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىنىڭ تورىدا «ئاۋام پاالتاسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتى

سهۋهبلىك، خىتايغا ئېمبارگو يۈرگۈزىدىغان قانۇن اليىھهسىنى ماقۇللىدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
   ئامېرىكا خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك كومىتېتى ئۆزىنىڭ تور بېتىده «ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى

قانۇن اليىھهسى»نىڭ ئاۋام پاالتاسىدا ماقۇلالنغانلىقىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
  «زىمىستان» تورىدا «ئىچكىرىدىكى <شىنجاڭ> تولۇق ئوتتۇرا سىنىپى: خىتاي كومپارتىيهسى ئۇيغۇرالرنى
قانداق ئاسمىالتسىيه قىلماقچى بولدى ۋه ئاخىرىدا قانداق مهغلۇب بولدى؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
ماقالىده، 2000 – يىلالرنىڭ بېشىدىن باشالپ يولغا قويۇلغان ۋه كېيىنچه ھهر يىلى قوبۇل قىلىنىدىغان
ئوقۇغۇچى سانى بارغانسېرى كۆپهيتىلگهن، ئاتالمىش «ئىچكىرى تولۇق ئوتتۇرا سىنىپلىرى»نىڭ ئارقا
كۆرۈنۈشى ۋه ئۇنىڭ خىتاي كومپارتىيهسىگه سادىق، خىتايالشقان ئۇيغۇرالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۇرۇنۇشىنىڭ
بىر قىسمى ئىكهنلىكى، ئهمما بۇ پىالننىڭ ئاخىرىدا خىتاي ئۈچۈن كۆڭۈلدىكىدهك نهتىجه بهرمىگهنلىكى

تىلغا ئېلىنغان.
 

28 – ماي:
«رېيتىر ئاگېنتلىقى»نىڭ تورىدا «ئۇيغۇرالرنىڭ ھهق – ھوقۇقى جهھهتته خىتايغا بېسىم ئىشلىتىدىغان قانۇن

اليىھهسى ترامپنىڭ قارار چىقىرىشىغا سۇنۇلدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
  «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمىده «چاچ مهھسۇالتلىرى شىركهتلىرىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاننىڭ لوپ ناھىيهسىدىكى مهجبۇرىي ئهمگهككه چېتىشلىق ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا چىقتى» ماۋزلۇق
خهۋهر ئېالن قىلىندى ۋه بۇ ساھهده شهرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىۋاتقان
شىركهتلهرنىڭ ئىلگىرى ئاشكارىالنغان «خاۋلىن» شىركىتىدىن باشقا، يهنه بىر قانچىلىغان شىركهتنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدىغانلىقى مهلۇم بولدى. 
 

30 – ماي:
«newsintervention» تورىدا «كىم ئىسالمنى سىياسىيالشتۇرۇۋاتىدۇ؟» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه
خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان ئىرقىي – مىللىي قىرغىنچىلىقىغا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتالمىش «دىنىي
ئهسهبىيلىكى»نى باھانه قىلىپ كۆرسهتكهنلىكىدىن ئىبارهت ساختىپهزلىكىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى تهھلىل

قىلىندى ۋه بۇ گهپنىڭ قهتئىي ئاساسسىز ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 
 

31 – ماي:
«brinkwire» تورىدا «خىتاي ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار قانۇن اليىھهسىنى
ماقۇللىغانلىقىغا قهتئىي قارشى چىقتى» ماۋزلۇق خهۋهر بېرىلدى ۋه خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى

زۇلۇمنى «خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى» دهپ جۆيلۈشنى داۋامالشتۇرغانلىقى تىلغا ئېلىندى.
 

2 – ئىيۇن:
«يېڭى ئهرهب»تورىدا «ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىدىكى زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن، خىتايغا قاراتمىلىق زهربه بېرىش
كېرهك» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقاله يىغىۋېلىش الگېرى، مهجبۇرىي ئهمگهك قاتارلىق مهسىلىلهرنى

ھهل قىلىش تهدبىرلىرى ھهققىده نۇقتىلىق توختالدى.
   «رېيتىر ئاگېنتلىقى»نىڭ تورىدا «ئامېرىكا پارالمېنت ئهزالىرى: <ئۇيغۇر قانۇن اليىھهسى> شهرقىي

تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرغا بولغان قولالشتۇر» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
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3 – ئىيۇن:
«supchina» تورىدا «ئۇيغۇرالر بهك ئهسكى: خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى تاماق ئۈستىلى سىياسىتى»
ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه ماقالىده، شهرقىي تۈركىستاندىكى بىر ئۇيغۇرنىڭ ئائىلىسىده تاماققا
داخىل بولغان بىر خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش» الگېرلىرىدىكى قىسمهتلىرىنى

ئۇالرنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلىغانلىقى ۋه ئهھۋالنىڭ ئاجايىپ ئېغىر دهرىجىگه يهتكهنلىكى بايان قىلىندى.
   «reaction» تورىدا ساجاھ مهھمۇدنىڭ «خوڭكوڭ ۋهزىيىتىنىڭ جىددىيلىشىشىگه ئهگىشىپ، شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ پاجىئهسى ئۇنتۇلۇشقا باشلىدى» ماۋزۇلۇق ماقالىسى ئېالن قىلىندى.
 

4 – ئىيۇن:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «دائىرىلهر شهرقىي تۈركىستاننىڭ مهركىزى

ئۈرۈمچىدىكى قهبرىستاننى ۋهيران قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ» ماۋزۇلۇق خهۋهر بهردى.
  «nikkei» تورىدا «تاجسىمان ۋىرۇس شىركهتلهرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ (مهجبۇرىي ئهمگهك ئارقىلىق)
ئېكسپىالتاسىيه قىلىنىشىنى كۆرمهسكه سېلىشىغا باھانه بواللمايدۇ» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه
شهرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگىكىكه چېتىشلىق كارخانىالرنىڭ بۇ قىلمىشى

ئهيىبلهندى.
 

5 – ئىيۇن: 
«ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى» تورىدا «خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالردىن ھالقىپ، يهرشارى
مىقياسىدا ئۇيغۇرالرغا تهھدىت سالماقتا» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان

باستۇرۇش – زۇلۇم سىياسىتىنىڭ چهتئهللهردىمۇ داۋاملىق ئېغىرلىشىۋاتقانلىقى بايان قىلىندى. 
   «polygraph» تورىدا «خىتاي دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقى ئۆزىنىڭ رهزىللىكلىرىگه قارىماستىن، <بارچه
ھاياتلىق قهدىرلىكتۇر> دهپ جار سالدى» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده مىليونلىغان ئۇيغۇرالرنى
الگېرغا سوالپ، ئۇالرنىڭ ھاياتىنى پاخال ئورنىدا كۆرۈۋاتقان خىتاينىڭ ئامېرىكادا ساقچى تهرىپىدىن
ئۆلتۈرۈلگهن قارا تهنلىك جورجى فىلويد ۋهقهسى سهۋهبلىك، ئۆزىنى «ئالىيجاناب» كۆرسىتىپ ئامېرىكانى

ئهيىبلىگهنلىكى تهنقىدلهندى.
 

6 – ئىيۇن:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «قهشقهر كونا شهھهرنىڭ ۋهيران قىلىنىشى بېيجىڭنىڭ

ئۇيغۇرالرغا قاراتقان كۈلتۈر جېڭىنىڭ ئىپادىسىدۇر» ماۋزۇلۇق خهۋهر بهردى.
 

8 – ئىيۇن:
«DW» تورىدا «خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى يالغاندىن سوتالپال جىنايهت ئارتماقتا» ماۋزۇلۇق
ماقاله ئېالن قىلىنغان. سابىق الگېر مهھبۇسلىرىنىڭ ئېيتىشىچه، خىتاي ھۆكۈمىتى الگېردىكىلهرنى
ھهرخىل قىيىن – قىستاق ئارقىلىق خىتايالر ئالدىن تهييارالپ قويغان ئاتالمىش «جىنايهت»لهرنى بوينىغا

ئېلىشقا مهجبۇرلىغان.
 

9 – ئىيۇن
«ئهلجهزىره» تورىدا «ترامپ شهرقىي تۈركىستاندا زۇلۇم قىلغان خىتاي ئهمهلدارلىرىغا ئېمبارگو يۈرگۈزىدىغان

قانۇن اليىھهسىگه ئىمزا قويۇش ئالدىدا» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
   «ئهركىن ئاسىيا» تورىنىڭ ئېنگلىزچه قانىلىدا «داڭلىق ئۇيغۇر ژۇرنالىستنىڭ تۇتقۇندا ئىكهنلىكى ئۈچ 
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يىلدىن كېيىن جهزملهشتۈرۈلدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىنىپ، ئاتاقلىق ئۇيغۇر ژۇرنالىست قۇربان
مامۇتنىڭمۇ تۇتقۇندا ئىكهنلىكىنىڭ دهلىللهنگهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

 
10 – ئىيۇن:

تۈركىيهدىكى «ئانادولۇ ئاگېنتلىقى» تورىنىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىده «ئامېرىكا ئهلچىسى: خىتاينىڭ
ئۇيغۇرالرنى قويۇپ بهرگهنلىكىگه دائىر پاكىت يوق» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده دېيىلىشىچه،
ئامېرىكانىڭ خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك ئهلچىسى سام بروۋنبهك «قولىمىزدا شهرقىي تۈركىستاندىكى

ئۇيغۇرالرنىڭ الگېر – تۈرمىلهردىن قويۇپ بېرىلىۋاتقانلىقىغا ئاالقىدار ھېچقانداق دهلىل يوق» دېگهن.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمى «دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچه، خىتاي 2019 – يىلى

<ئاشقۇن دىنىي قىلمىشالر> سهۋهبلىك تېخىمۇ كۆپ كىشىنى قولغا ئالغان» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى.
 

11 – ئىيۇن:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى دائىرىلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ھويال كۈلتۈرىگه قارىتا ھۇجۇم باشلىغان بولۇپ، مهزكۇر ھهرىكهتكه
كۆره، ھويلىسىنى خىتاي كومپارتىيهسى تهلهپ قىلغان شهكىلده بىر قانچه بۆلهككه بۆلۈشكه ئۇنىمىغان

ئاھالىلهر تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىغا سولىنىش خهۋپىگه دۇچ كېلىدىكهن.
   «جهنۇبىي خىتاي سهھهر پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تورىدىكى خهۋهرگه كۆره، ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى مايك
پومپىيو مهخسۇس شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن قىلغان دوكالتىدا، «خىتاينىڭ بارلىق دىنالرغا

قاراتقان زۇلمى داۋاملىق كۈچهيمهكته» دېگهن.
 

12 – ئىيۇن:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي دائىرىلىرى قهشقهردىكى 1956
– يىلى قۇرۇلغان «قهشقهر ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا مهكتىپى»ده «پهقهت خىتايچىال دهرس ئۆتۈلىدۇ» دهپ بۇيرۇق
چۈشۈرگهن. بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر كۈلتۈرىنى تۈپتىن يوق قىلىش ئۇرۇنۇشىنىڭ داۋاملىق

ئهسهبىيلىشىۋاتقانلىقىنىڭ يهنه بىر ئىپادىسىدۇر.
   «زىمىستان» تورىدا «ئۇيغۇر ئاياللىرى زۇلۇمغا ئۇچرىماقتا: ئايالالر ھوقۇقى پائالىيهتچىلىرى ئۇالرغا ياردهم
قولىنى سۇنامدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ
ئىچى – سىرتىدا مهجبۇرىي ئهمگهك ۋه باشقا تۈرلۈك – تۈمهن خىل زۇلۇم – سىتهملهرگه ئۇچراۋاتقانلىقى،
دۇنيا مىقياسىدىكى ئاياللىق ھوقۇقى پائالىيهتچىلىرىنىڭ بۇنىڭغا قاراپ تۇرماسلىقى كېرهكلىكى

تهكىتلهندى.
 

13 – ئىيۇن: 
«indiablooms» تورىدا «ئامېرىكانىڭ دوكالتىدا <خىتايدىكى دىنىي ئهركىنلىك شارائىتى داۋاملىق

ناچارالشماقتا> دېيىلدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
 

15 – ئىيۇن:
«irishexaminer» تورىدا «مۇھهررىرگه خهت: نېمىشقا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نامايىشالر قىلىنمايدۇ؟» ماۋزۇلۇق
قىسقا يازما ئېالن قىلىندى. مهزكۇر يازمىدا، «جورجى فىلويدنىڭ ئۆلۈمىدىن پۈتۈن ئامېرىكا دهۋرهپ كهتكهن
مۇشۇ ئهھۋالدا، ئامېرىكالىقالرنىڭ نېمه ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاندا بىگۇناھ ھالدا تۈرمىگه قامالغان

مىليونلىغان ئۇيغۇر ئۈچۈن نامايىش قىلمايدىغانلىقىنى ئويالپ كۆرۈش كېرهك، ئهجهبا قارا تهنلىكلهرنىڭ 
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ھاياتىال قىممهتلىك بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭكى ئهرزىمهسمۇ؟» دېگهن نۇقتىالر تهكىتلهندى ۋه جوسېف
سىتالىننىڭ «بىر ئادهمنىڭ ئۆلۈمى پاجىئه، مىليون ئادهمنىڭ ئۆلۈمى بولسا سىتاتىستىكىدۇر» دېگهن

سۆزىدىكىدهك ئىش قىلماسلىق كېرهكلىكى ئهسكهرتىلدى.
  «جهنۇبىي خىتاي سهھهر پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تورىدا «مهجبۇرىي ئهمگهك: ۋىرۇستىن كېيىن
ئىشلهپچىقىرىش ئاستىلىغان مهزگىلده، كىيىم – كېچهك شىركهتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم

ئىشلىتىش پۇرسىتىگه ئىگه» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. 
 

16 – ئىيۇن:
«دىپلومات» تورىدا «تيهنئهنمېن قىرغىنچىلىقىدىن ئىلگىرىال ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ نامايىشلىرىنى باشالپ
بولغانىدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده 1989 – يىلىدىكى تيهنئهنمېن ئوقۇغۇچىالر
ھهرىكىتىدىن ئىلگىرىال، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق، ئهركىنلىك،

ئادالهت قاتارلىقالر ئۈچۈن كۆپ قېتىم نامايىش قىلغانلىقى تىلغا ئېلىندى. 
   «fairobserver» تورىدا «شىۋېتسىيه ئۇيغۇر مهسىلىسىده ئالدىدا ماڭماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
مهزكۇر خهۋهرده دېيىلىشىچه، شىۋېتسىيه كۆچمهنلهر ئىدارىسى شهرقىي تۈركىستاندىن چهتئهلگه چىققان
بارلىق ئۇيغۇرالرنى «كوللېكتىپ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى توپ»نىڭ ئهزالىرى دهپ قاراپ، ئۇيغۇرالر
سىياسىي پاناھلىق تىلىگهنده ئۇالردىن ئۆزىنىڭ زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقىنى ئىسپاتالشنى تهلهپ قىلمايدىغان

بولغان.
   «ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى» تورىدا «ئامېرىكا خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقان زۇلمىنى توختىتىش ئۈچۈن

ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ، باشقا دۆلهتلهرمۇ شۇنداق قىلىشى كېرهك» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
 

17 – ئىيۇن:
«ئامېرىكا ئاۋازى» تورى «ترامپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىگه قارىتا ئېمبارگو

يۈرگۈزىدىغان قانۇن اليىھهسىگه ئىمزا قويدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بهردى.
   «CNN» تورىدا «جون بولتون <ترامپ شى جىنپىڭنىڭ  الگېر قۇرۇش ئىشىنى توغرا كۆرگهن> دېگهن گهپنى
قىلغان كۈنى، ترامپمۇ <ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى سىياسىتى قانۇن اليىھهسى>گه ئىمزا قويدى» ماۋزلۇق خهۋهر
بېرىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه، ئامېرىكانىڭ سابىق دۆلهت بىخهتهرلىكى باش مهسلىھهتچىسى جون بولتون
ترامپنىڭ شى جىنپىڭغا « الگېرالرنى قۇرۇش توغرا ئىش بوپتۇ » دېگهنلىكىنى ئاشكارىلىغان. ترامپمۇ
«ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى سىياسىتى قانۇن اليىھهسى»گه ئىمزا قويغانلىقى ھهققىدىكى يازما باياناتىدا
«گهرچه مهزكۇر قانۇن اليىھهسىدىكى بهزى مهزمۇنالرغا قوشۇلمىساممۇ...» دېگهندهك ئىبارىلهرنى

ئىشلهتكهنىدى.
 

18 – ئىيۇن:
ئامېرىكا خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك كومىتېتى ئۆزىنىڭ تور بېتىده ھۆكۈمهتنى «ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى

سىياسىتى قانۇن اليىھهسى»نى دهرھال ئىجرا قىلىشقا ئۈندىدى.
   «nbcnews» تورىدا «ترامپ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى سىياسىتى قانۇن اليىھهسىنى ئىمزالىغاندىن كېيىن،
بېيجىڭ ئۆزىنىڭ بۇنىڭدىن ئۆچ ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه،
خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقى پرېزىدېنت ترامپنىڭ 17 - ئىيۇن «ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى
قانۇنى»غا رهسمىي ئىمزا قويۇشىغا قارشى يازما بايانات ئېالن قىلىپ، ئامېرىكاغا پوپوزا قىلغان ۋه بۇنىڭغا
«قهتئىي قايتۇرما زهربه بېرىدىغانلىقى ۋه ئامېرىكانىڭ بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان بارلىق ئاقىۋهتلهرگه

مهسئۇل بولىدىغانلىقى»نى بىلدۈرگهن.
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19 – ئىيۇن:
تۈركىيهدىكى «ئانادولۇ ئاگېنتلىقى» تورىنىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، تۈركىيهدىكى «گاالتا
ساراي» پۇتبول كۇلۇبىنىڭ ئالجىرىيهلىك توپچىسى سۇفيان فهيغۇۋلى (سفيان فيغولي) ئامېرىكادا جورجى
فىلويىدنىڭ ئۆلۈمى سهۋهبلىك «قارا تهنلىكلهرنىڭ ھاياتىمۇ قهدىرلىكتۇر» دېگهن نامايىش شوئارلىرىغا ماس

ھالدا تىۋىتتېرغا «ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىمۇ قىممهتلىكتۇر» دهپ يازما يوللىدى.
   «CNN» تورىدا «11 مىليون ئۇيغۇرنىڭ ۋهتىنى بولغان شهرقىي تۈركىستاندا نېمىلهر يۈز بېرىۋاتىدۇ؟»
ماۋزلۇق ۋىدىيولۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. مهزكۇر ماقالىده شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي
كوممۇنىستلىرىنىڭ تۆمۈر تاپىنى ئاستىدا قانداق ئېزىلىۋاتقانلىقى، بولۇپمۇ يېقىنقى بىر قانچه يىلدا
ئۇيغۇرالرنى تۈپتىن يوق قىلىپ شهرقىي تۈركىستاننى ھهقىقىي مهنىده ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ

قايسى دهرىجىده ئهسهبىيلهشكهنلىكى نىسبهتهن سىستېمىلىق بايان قىلىندى.
 

20 – ئىيۇن:
«irishtimes» تورىدا «خىتاينىڭ <كۈلتۈرهل ئىرقىي قىرغىنچىلىقى>: ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈستىدىكى زۇلۇم داۋام
قىلماقتا» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، خىتاي كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېت سىياسىي
بيۇروسىنىڭ ھهيئهتلىرىدىن ۋاڭ ياڭنىڭ يېقىندا شهرقىي تۈركىستاننى زىيارهت قىلغاندا، مهزكۇر رايوندىكى
مىسلىسىز زۇلۇم سىياسهتلىرىنى ۋه ئۇنىڭ تۈرتكىسىده ئوتتۇرىغا چىققان ۋهزىيهتنى «زور ئۇتۇق» دهپ
مۇئهييهنلهشتۈرگهنلىكىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا قاراتقان سىياسىتىده
يۇمشاش ئاالمهتلىرى يوقلۇقى، ئۇالرنىڭ ئاداققى مهقسىتىنىڭ ئۇيغۇردىن ئىبارهت بۇ مىللهتنى باش

كۆتۈرهلمهس قىلىۋېتىش ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
 

21 – ئىيۇن:
«زىمىستان» تورىدا «يهتكۈزۈلمىگهن تۇغۇلغان كۈن تىلهكلىرى: خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنى
قانداق ۋهيران قىلدى؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده گېرمانىيهده ياشاۋاتقان مهمهتئېلى ۋه ئۇنىڭ
تۇتقۇن قىلىنغان ئاچىسى خهيرىگۈلنىڭ ئېچىنىشلىق ھېكايىسى ئارقىلىق بىر پۈتۈن ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ

نۆۋهتتىكى پاجىئهسى پاش قىلىنغان.
 

 
 
 

ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهييارلىدى
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