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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.



2018 - يىلى 9 - ئاينىڭ 26 - كۈنى، جاۋ چيهنلى (Zhao Qianli) ئۆزىنىڭ ئىجاره ماشىنىسىنى فىلورىدا
شىتاتىنىڭ كېيۋېست (Key West) شهھىرىدىكى بىر ماشىنا توختىتىش ئورنىغا توختاتتى. ئۇ دېڭىز
ساھىلىغا قاراپ مېڭىپ، ئامېرىكانىڭ ئهڭ جهنۇبىدىكى كېيۋېست دېڭىز ئارمىيىسى ئاۋىئاتسىيه
پونكىتىغا قاراپ يول ئالدى. كىشىلهرنىڭ خالىغانچه بۆسۈپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بۇ يهردىكى
بىخهتهرلىك رىشاتكىسى سۇنىڭ تېگىگىچه كىرگۈزۈلگهنىدى. جاۋ يانفونىنى ۋه كانون (Canon) ماركىلىق
رهقهملىك كامېراسىنى ئېلىپ رېشاتكىنى ئايلىنىپ ئۆتۈپ، كۆپكۆك دېڭىزغا كىردى. ئۇ بازىنىڭ ئهتراپىغا
كهلگهندىن كېيىن، بازىدىكى ھهربىي، زهھهرلىك چېكىملىككه قارشى تۇرۇش ۋه ئىستىخبارات ئورگانلىرى

ئىشلىتىدىغان سهزگۈر ئۈسكۈنىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئانتېننا مهيدانىنى رهسىمگه تارتىشقا باشلىدى.
  كېيۋېست بازىسى بارلىق قىسىمالردىكى ئۇچقۇچىالرنى ھاۋادىن ھاۋاغا قارشى ئۇرۇش ئۈچۈن
مهشىقلهندۈرۈشكىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. F-18 تىپلىق كۈرهشچى ئايروپىالنالر ئهترىتى ۋه قۇرۇقلۇق ئارمىيىسى

ئاالھىده قىسىمنىڭ سۇ ئاستى ھهرىكىتى مهكتىپىمۇ شۇ يهرده.
   بۇ بازىدا ئىشلهيدىغان بىر ھۆددىگهر جاۋنى بايقاپ، ئۇنى دهرھال پارالمېنت ئهزالىرىغا خهۋهر قىلغان ۋه
نهتىجىده جاۋ قولغا ئېىنغان. جاۋ قاراۋۇلغا ئۆزىنىڭ يولدىن ئادىشىپ قالغان ساياھهتچى ئىكهنلىكىنى
ئېيتقان. ئۇنىڭ يېنىدا ھېچقانداق پاسپورت ياكى باشقا كىملىك يوق ئىدى. كېيىن ئۇنىڭ ئامېرىكانىڭ
ھهربىي ئېلېكترون مهھسۇالتلىرى ھهققىده ئۇچۇر توپالش ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن خىتاي جاسۇسى ئىكهنلىكى

ئاشكارىالندى.
    بۇ ئىشنى تهكشۈرۈشكه چاقىرىلغان  FBIنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش خادىملىرى بىنورمال بىر ئىشنى
بايقىغان. جاۋ خىتاينىڭ داڭلىق جاسۇسلۇق ئورگىنى بولغان دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى (MSS) ياكى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئىككىنچى باشقارمىسى (2PLA) ئۈچۈن ئىشلىمهستىن، ئانچه تونۇلمىغان،
(MPS) ئهمما بارغانسىرى كۈچىيىۋاتقان جاسۇسلۇق ئورگىنى - خىتاي جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى
ئۈچۈن ئىشلهيتتى. جاۋنىڭ مېھمانخانىدىكى ئۆيىنى ئاختۇرغان FBI خادىملىرى مهزكۇر مىنىستىرلىقنىڭ
ساقچى فورمىسىنى ۋه كهمىرىنى بايقىغان. جاۋ بۇ بۇيۇمالرنى «دادام ئامېرىكادا چىرايلىقراق كىيىنىپ يۈرگىن
دهپ بهرگهنىدى» دهپ يالغان ئېيتقان. ئۇ يهنه ئۆزىنىڭ خىتايدا مۇزىكا كهسپىده ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچى
ئىكهنلىكىنى ئېيتقان. ئۇنىڭ يانفونىنى ئاختۇرۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ ھهربىي مهشىققه قاتناشقان، ئىنژېنېرلىق
كهسپىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئىكهنلىكى ۋه ئۇنىڭ مهكتىپى - «شىمالىي خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتى»نىڭ خىتاي

ئازادلىق ئارمىيهسى ۋه خىتاي دۆلهت مۇداپىئه دائىرىلىرىنىڭ كونتروللۇقىدا ئىكهنلىكى مهلۇم بولدى.
   كېيۋېستتىكى جاسۇسلۇق ھهرىكىتى خىتاي ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭ ئامېرىكانىڭ كهلگۈسىدىكى
توقۇنۇشتا ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش ياكى تور ھۇجۇمى ئۈچۈن ئىشىلىتىدىغان ھهربىي ئاالقه ئهسلىھهلىرىنىڭ
ئهھۋالىنى ئىگىلهشكه  تهييارلىق   قىلىش  ئۇرۇنۇشىنىڭ  بىر قىسمىدۇر. خىتاينىڭ   ھهربىي  ئېلېكترونلۇق 

«تهبىئىي پهن ساھهسىدىكى ئۇچۇرالرنى ئىندۇكسىيىلىك خۇالسه ئارقىلىق قولغا
كهلتۈرگىلى بولىدۇ. كائىناتنىڭ قانۇنىيىتىنى ماتېماتىكىلىق ھېسابالش ئارقىلىق
ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ: ئهمما دۈشمهننىڭ ئهھۋاللىرىنى پهقهت ۋه پهقهت جاسۇس

ئارقىلىقال ئېنىقلىغىلى بولىدۇ» 
    مېي ياۋچېن (Mei yaochen) «ئۇرۇش سهنئىتى»دىن
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خىتاينىڭ ئىستىخبارات ھهرىكهتلىرى
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ئارمىيهسىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق تهھلىل ۋه
پائالىيهتلهرنى كۆرسىتىدىغان «ئۇچۇرالشتۇرۇش»

پىالنىنىڭ ئهقلىي ئىقتىدارلىق نۇسخىسىدۇر.
  خىتاي بىخهتهرلىك تارماقلىرىنى تهتقىق
قىلىدىغان مۇتهخهسسىس ئېدۋارد شىۋارك
(Edward Schwarck) مۇنداق دېدى: «رهقهملىك
نازارهت قىلىش ۋه ئىستىخبارات ئۇسۇلىنىڭ
بىرىكىشى بىلهن خاراكتېرلهنگهن ئاممىۋى
بىخهتهرلىك ئىستىخباراتىنىڭ قوللىنىلىشى،
خىتاي بىخهتهرلىك دۆلىتىنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى زور
دهرىجىده ئاشۇرۇشقا كاپالهتلىك قىلىدۇ».
شىۋاركنىڭ قارىشىچه، كهڭ كۆلهملىك ساقچى -
ئىستىخبارات ئاپپاراتلىرى خىتايدا دېموكراتىك
سىياسىي ئىسالھات ئېلىپ بېرىشنى
ئوياليدىغانالرنىڭ ئىشىنى تېخىمۇ
قىيىنالشتۇرۇۋېتىدۇ. ئۇ بىر ژۇرنالغا يازغان
ماقالىسىده شۇنداق دهيدۇ (1): جىنايهتچىلهردىن
سىرت، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئۆكتىچىلىرى ۋه
دۈشمهنلىرىمۇ «بىخهتهرلىك تارماقلىرى
توپلىيااليدىغان ۋه ئۇلىنااليدىغان ھهرقانداق
رهقهملىك <ئۇۋاق> (يىپ ئۇچى) قالدۇرماي پىالن
تۈزۈش ۋه ھهرىكهت قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ».
خىتاي جامائهت خهۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى
يهنه خىتاينىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا
ئىستىخباراتتىن تهڭ بهھرىلىنىش ئۈچۈن
اليىھهلهنگهن ھهربىي ئۇسلۇبتىكى قوماندانلىق
قۇرۇلمىسى بولغان «ئالتۇن قالقان»نى ئىجا قىلدى.
بۇ سىستېما بىيۇروكراتىك توسالغۇالرنى بۆسۈپ
ئۆتۈپ، سانلىق مهلۇماتالرنى يهتكۈزۈش ئۈچۈن
اليىھهلهنگهن راۋان تورنى بهرپا قىلدى. ئۇ چىراي،
ئاۋاز ۋه مېڭىشنى تونۇش قاتارلىقالر
كومپيۇتېرالشتۇرۇلغان نۇرغۇن سانلىق
مهلۇماتالرنى تهھلىل قىلىدىغان ئاپتوماتىك

تهھلىل قىلىش ۋه توردا ھېسابالشقا چېتىلىدۇ.
شىۋارك مۇنداق دهيدۇ: «يېڭى جامائهت
خهۋپسىزلىك ئىستىخبارات سىستېمىسى ھازىر
شى جىنپىڭنى تېخىمۇ مهركهزلهشكهن دۆلهت
بىخهتهرلىك ئاپپاراتلىرى بىلهن تهمىنلىدى. ئۇ بۇ
ئىشقا قوماندانلىق قىلىۋاتقان يېگانه
<چارپادىشاھ> ئهمهس. ئىستىخبارات
ئورگانلىرىنىڭ رهقهملهشتۈرۈلگهن ئۇچۇرلىشىشى
سهۋهبىدىن  دۆلهتنىڭ  كۈچىنىڭ ئېشىشى پارتىيه-

ئۇرۇش تارماقلىرى ئۇرۇش مهزگىلىده دۈشمهن
تهرهپنىڭ ئادهتتىكى ۋه ئۇچقۇچىسىز قورال ۋه
قوشۇنالرنى كونترول قىلىشقا ئىشلىتىلىدىغان
مۇھىم ئۇرۇش قورالى بولغان ئاالقه سىستېمىسىنى
قااليمىقانالشتۇرۇش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن قارشى

تهدبىرلهرنى قوللىنىشى مۇمكىن.
  مهزكۇر مىنىستىرلىق خىتاينىڭ دۆلهتلىك
سىياسىي ساقچى ۋه ئىستىخبارات ئىدارىسى

بولۇپ، ئۇ «ئالىي رهھبهر» شى جىنپىڭ (
)نىڭ رهھبهرلىكىده، ھهم ئىچكى قىسمىدا ۋه
جاۋنىڭ دېلوسىدا مهلۇم بولغىنىدهك، ھهم

چهتئهلده يېڭى كۈچكه ئېرىشتى.
   جاۋ مهزكۇر مىنىستىرلىقنىڭ 2016 - يىلىدىكى
تېرورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىغا ئاساسهن تېخىمۇ
كۆپ ئاخبارات توپالش ھوقۇقى بېرىلگهن قوشۇنىنى
تهشكىل قىلىدىغان 1 مىليون 600 مىڭ
ساقچىنىڭ بىرى بولۇپ، نۇرغۇن تهھلىلچىلهر
نۆۋهتته مهزكۇر مىنىستىرلىقنىڭ ئىستىخبارات
توپالش ئىقتىدارى دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭكىدىن كۆپ ئېشىپ كهتتى دهپ
قارىماقتا. جامائهت خهۋپسىزلىكى
مىنىستىرلىقىنىڭ جاسۇسلىرى يهنه خىتاينىڭ
كومپيۇتېر تورى ۋه كهڭ كۆلهملىك كۆزىتىش
ئۈسكۈنىلىرىنىڭ بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك

قىلىش ئۈچۈن يېڭى ھوقۇقالرغا ئېرىشتى.
   خىتاي جامائهت خهۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى
«جىنايهتنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مهقسهت قىلغان،
ئىستىخبارات دائىرىلىرىنىڭ يېتهكچىلىكىدىكى
ئامانلىق ساقالش قىسىملىرى»نىڭ خىتايچه
نۇسخىسىدۇر. ئهمما ساقچى ۋه بىخهتهرلىك
تارماقلىرىنىڭ پائالىيىتى قانۇنالر ئارقىلىق
چهكلىنىدىغان غهربكه ئوخشىمايدىغىنى،
خىتاينىڭ بىخهتهرلىك ھهرىكهتلىرى ئاساسهن
چهكلىمىسىزدۇر. خىتاي جامائهت خهۋپسىزلىكى
مىنىستىرلىقىنىڭ بىر ئاالھىدىلىكى خىتاينىڭ
ساقچى ۋه ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭ سانلىق
مهلۇماتلىرىنى بىر پروگراممىغا جۇغالشنى
مهقسهت قىلغان «چوڭ ئىستىخبارات
سىستېمىسى» دهپ ئاتىلىدىغان سىستېمىدۇر.
«چوڭ ئىستىخبارات» سىستېمىسى خىتاي ئازادلىق
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كېيىن كېيۋېست ھهربىي بازىسىغا ئهۋهتىلگهن. ئۇ
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك

ئهمهلدارىنىڭ ئوغلى ئىدى.
   خىتاي جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
سىياسىي ئامانلىقنى ساقالش ۋه كونترول
قىلىشتىكى ئهڭ كۈچلۈك كۈچ سۈپىتىده ئوتتۇرىغا
چىقىشى شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ كۈنسېرى
كۈچىيىۋاتقان ھاكىممۇتلهقلىق خاراكتېرىنى ئهكىس
ئهتتۈرىدۇ. ئىلگىرى، خىتاي رهھبهرلىرى
ئىستىخبارات ۋه بىخهتهرلىك ئورگانلىرىنىڭ
كومپارتىيىگه قارشى چىقىشىدىن ئهنسىرهپ،
ئۇالرغا بهك كۆپ ھوقۇق بېرىشتىن ئېھتىيات

قىالتتى.
  ھالبۇكى، بۈگۈنكى كۈنده، خىتاي جامائهت
خهۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى، خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ۋه خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىستىخبارات ئورگانلىرى ۋه
پارتىيهنىڭ ئىستىخبارات ئورگىنى بولغان
«بىرلىكسهپ» بۆلۈمى بىرلىكته خىتاي
ئىستىخبارات دائىرىلىرىنىڭ ئاساسلىق كۈچىنى
تهشكىل قىلماقتا. بۇ تارماقالر پۈتۈن دىققىتىنى
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يهرشارىنى كونترول
قىلىش پىالنىدا، ئۇنىڭ كۈچىنى ساقالپ قېلىشقا ۋه

كېڭهيتىشكه مهركهزلهشتۈرگهن.
  ئهدلىيه مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىك
C بۆلۈمىگه مهسئۇل مۇئاۋىن باش تهپتىشى جون
دېمېرس (John C. Demers) بېيجىڭنىڭ ئىلغار
تېخنىكىالرنى كونترول قىلىشتىكى
ئىستراتېگىيىلىك پروگراممىسىنىڭ بىر قىسمى
بولغان ئىستىخبارات توپالش پائالىيهتلىرىگه

قانۇنلۇق زهربه بهردى.
   دېمېرس مۇنداق دېدى: «بىز ھهربىي كۈچىمىزنى ۋه
ئهقلىي قۇۋۋىتىمىزنىڭ مېۋىسىنى ئوغرىلىغان
مىللهتكه چىداپ تۇرالمايمىز. خىتاي ئۆزىنىڭ
تهرهققىيات نىشانىغا يېتىش ئۈچۈن شۇنداق
قىلىۋاتىدۇ. خىتاي باشالمچى دۆلهت بولۇشنى ئارزۇ
قىلسىمۇ، ئهمما شۇنىڭغا اليىق ئىش قىلمايۋاتىدۇ.
ئهكسىچه ئهركىن بازار ئىقتىسادىدىن ۋه
بىزنىڭكىگه ئوخشاش ئوچۇق جهمئىيهتنىڭ
ئاالھىدىلىكىدىن  پايدىلىنىدىغان  يامان  غهرهزلىك 

نىڭ يادرولۇق رهھبهرلىكىنى كۈچهيتىدۇ». 
  دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ۋه ئۇنىڭ
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئىستىخبارات
تارمىقىدىكى كهسىپداشلىرى ئۆزلىرىنىڭ
جاسۇسلۇق ھهرىكىتىنىڭ كۆپ قىسمىنى تېخنىكا
ئوغرىالشقا مهركهزلهشتۈرگهن بولسا، خىتاي
جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ 
جاسۇسلىرى ئامېرىكادىكى خىتاي ئۆكتىچىلىرى
ئارىسىدا جاسۇسلۇق قىلىش بىلهن مهشغۇل

بولىدۇ.
   جاۋ ئامېرىكانىڭ مۇھىم ھهربىي ئهسلىھهسىنى
قانۇنسىز سۈرهتكه تارتقانلىقى ئۈچۈن بىر قېتىم
جاسۇسلۇق قىلغانلىق جىنايىتىنى ئېتىراپ
قىلىپ،  2019 - يىلىنىڭ بېشىدا بىر يىللىق
قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى، بۇ (ئامېرىكادا)
مۇشۇ خىل سهۋهب بىلهن ئهيىبلهنگهنلهرگه

بېرىلىدىغان ئهڭ يۇقىرى جازا ئىدى.
   خىتاينىڭ ئىستىخبارات ئىشلىرى جهھهتتىكى
مۇتهخهسسىس، DIA (دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ ئىستىخبارات ئىدارىسى) نىڭ
سابىق ئهمهلدارى نىكوالس ئېفتىمىيادىس
(Nicholas Eftimiades) جاۋنىڭ دېلوسىنى
خىتاينىڭ بارغانسېرى كۆپىيىۋاتقان سانسىز
جاسۇسلۇق ھهرىكهتلىرىدىن پهقهتال بىرى دهپ
قارايدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: «جاۋ چيهنلىنىڭ قولغا
ئېلىنىشى ۋه ئهيىبلىنىشى خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئامېرىكانىڭ ھهربىي
ئاالقىسىگه قارشى توردا سىڭىپ كىرىش ئۈچۈن
پائال تهييارلىق كۆرۈۋاتقانلىقىنىڭ روشهن
ئىسپاتىدۇر. جاۋنىڭ خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھهربىي ۋه بىخهتهرلىك
ئاپپاراتلىرى بىلهن بولغان ھهمكارلىق تارىخى،
ئۇنىڭ ئوچۇق – ئاشكارا ھالدا ئامېرىكا جهنۇب
قوماندانلىق شتابىنىڭ بىرلهشمه تارماقالر ئارا
ۋهزىپه قىسىملىرىنىڭ ئانتېننا مهيدانىغا ئائىت
ئۇچۇرالرنى توپالشقا ئۇرۇنۇشى ئامېرىكا ۋه
ئىتتىپاقداش ھهربىي ئهسلىھهلهرنىڭ تهھدىت
دهرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشىگه تۈرتكه بولۇشى

كېرهك» (2).
   جاۋ خىتاينىڭ شهرقىي دېڭىز قىرغىقىدىكى
ئىستىخبارات   ئاالقىچىسى   بىلهن   كۆرۈشكهندىن 
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ھهرىكهتلهر ئارقىلىق نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا
ئۇرۇنۇۋاتىدۇ» (3).

   بۇ ئۇسۇلالر ئىقتىسادىي جاسۇسلۇق ۋه مهجبۇرىي
تېخنىكا يۆتكهشتىن تارتىپ مۇرهككهپ خىزمهتچى
قوبۇل قىلىش مهشغۇالتى ۋه سىياسىي تهسىر
كۆرسىتىش پائالىيهتلىرىگىچه بولغان قانۇنلۇق -
قانۇنسىز پائالىيهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
خىتاينىڭ تېخنىكىغا مهركهزلهشكهن ئىستىخبارات
توپالش ھهرىكىتى ئهيىبلىگىلى بولمايدىغان
قانۇنىي پائالىيهتلهرنى، شۇنداقال بايقاش قىيىن،
جىنايهتچىنى تۇتۇش تېخىمۇ  قىيىن بولغان

قانۇنسىز ھهرىكهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
2017-يىلى، ترامپ ھۆكۈمىتى ئهنئهنىۋى
جاسۇسلۇق ھهرىكىتىگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن
سىناق قىلىنغان جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش
ھهرىكىتىنى قانات يايدۇرۇش ئارقىلىق، بۇ خىل
تهھدىتلهرگه قارىتا كۆپ تهرهپلىمىلىك چاره
قوللىنىشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا،
ئېمبارگو يۈرگۈزۈش ۋه تاموژنا بېجى ئېلىش قاتارلىق
ئۇزۇن مۇددهتلىك ۋاسىتىلهرنى ئىشلىتىپ،
بېيجىڭنىڭ (بۇ جهھهتتىكى) چىقىمىنى ئاشۇرۇپ،
ئاخىرىدا خىتاينى مۇرهسسه قىلىشقا مهجبۇر

قىلدى.
   ئامېرىكا ئوتتۇز يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بېرى،
خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىغا
چېتىشلىق دېلونى سوتقا ئهچىقىپ باقمىغانىدى.
2018-يىلى تىرامپ ھۆكۈمىتى خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ تېخنىكا ئوغرىالش
ھهرىكىتىگه چېتىشلىق ئۈچ دېلونى سوتلىدى. 9 -
ئايدا، 2013-يىلدىن باشالپ ئامېرىكادا ياشاۋاتقان
(Ji Chaoqun) خىتاي پۇقراسى جى چاۋچۈن
ئۈستىدىن شىكايهت قىلىنغان بولۇپ، ئۇ خىتاي
دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ئهمهلدارى
بىلهن بىلله ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه ھۆددىگهر
شىركهتلىرىنىڭ تېخنىكىسىنى ئوغرىالشقا
ئۇرۇنۇپ يۈرگهنده تۇتۇلغان. جى چاۋچۈن ئۆز
ھهرىكهتلىرىنى تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقىرىش ئۈچۈن
خىتاي قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىگه ئهزا بولغان. ئۇ
خىتاينىڭ رويخهتكه ئېلىنمىغان چهتئهلدىكى
جاسۇسى   سۈپىتىده   ئهيىبلهنگهن. خىتاي   دۆلهت 

بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ جى چاۋچۈن تهۋه
بولغان تارمىقىنىڭ جياڭسۇ ئۆلكىلىك دۆلهت
بىخهتهرلىك نازارىتى ئىكهنلىكى ئېنىقالپ
چىقىلدى. بۇ دېلودا ئامېرىكانىڭ ئاساسلىق
ئايروپىالن ماتورى بىلهن تهمىنلىگۈچى
شىركهتلىرى ئىچىدىكى بىر جاسۇسنىڭ مهخپىي
ھالدا خىتاينى تېخنىكىلىق سانلىق مهلۇماتالر

بىلهن تهمىنلهۋاتقانلىقىنىمۇ ئاشكارىالندى.
   شۇ يىلى 12 - ئايدا، جياڭسۇ ئۆلكىلىك دۆلهت
بىخهتهرلىك نازارىتىنىڭ جۇ خۇا (zhu hua) ۋه جاڭ
شىلوڭ (Zhang Shilong) دېگهن ئىككى ئهزاسىنى
ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر تۈركۈم خىتاي خاككېرلىرى
ئۈستىدىن ئهيىبنامه ئېالن قىلىندى. ئۇالر
ئامېرىكادىكى ئون نهچچه شىركهتتىن تېخنىكا
ئوغرىلىماقچى بولغان كهڭ كۆلهمدىكى تور
خاككېرلىق ھهرىكىتىنىڭ ئهزالىرى دهپ
سۈپهتلهندى. بۇ خاككېرلىق ھهرىكىتىنىڭ
ئاساسلىق نىشانى سودا ئايروپىالنلىرىدا
ئىشلىتىلىدىغان ئامېرىكانىڭ تۇربىنا
چاقپېلهكلىك رېئاكتىۋ موتورىنىڭ مهخپىي
ئۇچۇرلىرىنى ئوغرىالش ئىدى. جاسۇسالر شۇ
شىركهتلهرنىڭ بىرىده ئىشلهيدىغان ۋه شىركهت
تورىغا يامان غهرهزلىك يۇمشاق دېتالالرنى
قاچىلىيااليدىغان، كهم دېگهنده ئىككى خىتاينى
ئىندهككه كهلتۈرگهن. ئامېرىكا قانۇن ئىجراچىلىرى
تهكشۈرۈشنى باشلىغاندا، ئىچكى قىسىمدىكى بۇ
جاسۇسالر يهنه خىتاي  دۆلهت بىخهتهرلىك

مىنىستىرلىقىغا شهپه بېرىپ قويغان.
   ئۈچىنچى ۋه مىسلى كۆرۈلمىگهن فېدېراتسىيه
دېلوسى 2018-يىلى يۈز بهرگهن بولۇپ، بۇ دېلودا
ئوخايو شىتاتلىق باش تهپتىش FBI ۋه CIA بىلهن
ھهمكارلىشىپ، خىتاي  دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ بىر جاسۇسىنى بېلگىيهگه
بېرىشقا قىزىقتۇرغان. نهتىجىده ئۇ جاسۇس شۇ
يهرده قولغا ئېلىنىپ، ئامېرىكاغا ئۆتكۈزۈپ
بېرىلگهن. بۇ ئاكتىپ ۋهزىپه ئۆتهۋاتقان خىتاي
دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ئهمهلدارىنىڭ
تۇنجى قېتىم جاسۇسلۇق جىنايىتى بىلهن قولغا
ئېلىنىشى ۋه ئهيىبلىنىشى ئىدى. بېلگىيهدىكى
ئۆتكۈزۈپ بېرىش  ئىشلىرى بىر ئاي داۋامالشقاندىن 
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كېيىن، خىتاي  دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
ئهمهلدارى شۈ يهنجۈن (Xu yanjun) ئۆكتهبىرده ئۆزىنى
ئامېرىكا فېدېراتسىيه سوتچىسىنىڭ ئالدىدا كۆردى.
ئۇ ئايروپىالننىڭ موتورىغا ئاالقىدار سودا
مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىلىماقچى بولغانلىقى ئۈچۈن
ئىقتىسادىي جاسۇسلۇق جىنايىتى بىلهن
ئهيىبلهنگهنىدى. شۈ يهنجۈن ئامېرىكا ئاۋىئاتسىيه
شىركهتلىرىنىڭ مۇتهخهسسىسلىرىنى ئۆز يېنىغا
تارتقان ۋه ئۇالرنى «ئۇنىۋېرسىتېتالردا لېكسىيه
سۆزلهش ۋه غهيرىي ھۆكۈمهت خاراكتېرلىك
ئالماشتۇرۇش پروگراممىلىرىغا قاتنىشىش» نامىدا
خىتايغا تهكلىپ قىلغان. ئهمهلىيهتته، خىتايدىكى
(لېكسىيه قاتنىشىدىغان) تاماشىبىنالرنىڭ ھهممىسى
ھۆكۈمهت خادىملىرى ئىدى. شۈ يهنجۈن جىنايىتىنى
ئېتىراپ قىلمىغان ۋه بۇ قۇرالر يېزىلىۋاتقان چاغدا

ئوخايو شىتاتىدا سوتلىنىشىنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقانىدى.
  خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ   
 جاسۇسلۇق مۇۋهپپهقىيهتلىرى پهقهت CIA بىلهنال
چهكلىنىپ قالمىدى. بۇ ئورگان يهنه ئامېرىكا دۆلهت
ئىشلىرى مهھكىمىسىگه سىڭىپ كىرىپ، خىتايدىكى
دىپلوماتىك ئورۇنالردا 2007-يىلدىن كهم دېگهنده
2017-يىلىغىچه ئىشلىگهن ئىشخانا مۇدىرى كاندېيس
كاليبورن (Candace Claiborne) نى سېتىۋالغان. ئۇ
550 مىڭ دولالردىن ئارتۇق نهق پۇل ۋه سوۋغات بهدىلىگه
خىتايالرنى قىممهتلىك ئىچكى ئۇچۇرالر بىلهن
تهمىنلىگهن. كاليبورن بىر قېتىم ھۆكۈمهتنى ئالداش
جىنايىتى سادىر قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلدى.
مۇئاۋىن باش تهپتىش جون C. دېمېرس مۇنداق دېدى:
«كاندېيس مارىي كاليبورن ئۆزىنىڭ سهمىمىيىتىنى ۋه
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشكارىالنمىغان ئۇچۇرلىرىنى
خىتاينىڭ ئىستىخبارات ئورگىنىدا ئىشلهيدىغانلىقى
ئېنىق بولغان خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ نهق پۇلىغا ۋه
باشقا سوۋغاتلىرىغا ساتتى. يهنه تېخى ئۇچۇرالرنى
يوشۇرۇپ، بۇ ئاالقىلهر توغرىسىدا قايتا-قايتا يالغان

ئېيتتى».
  بۇ ئهھۋالالر خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ «خىتاي
ياسىمىچىلىقى 2025» دهپ ئاتىلىدىغان پارتىيه
پروگراممىسىغا بىنائهن پائالىيهت قىلىۋاتقانلىقىنى
كۆرسىتىپ بېرىدۇ. مهزكۇر پروگرامما ئىلغار
تېخنىكىالر ئارقىلىق دۇنيا بازىرىنى مونوپول قىلىش
ئۈچۈن چهتئهل  تېخنىكىسىنى ئوغرىالش  ياكى  سېتى-

ۋېلىشنى مهقسهت قىلغان.
   دېمېرس شۇنداق دهيدۇ: «خىتايالرنىڭ زادى نېمىگه
ئېرىشمهكچى ئىكهنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن <خىتاي
ياسىمىچىلىقى 2025> پروگراممىسىنىڭ مۇنۇ
نىشانىغا قاراش كۇپايه: سۇ ئاستى ئۇچقۇچىسىز
كهزگۈ ۋه ئاپتوماتىك ماشىنىدىن تارتىپ
دېھقانچىلىقتا ئىشلىتىلىدىغان يهر شارى يول
باشالش سۈنئىي ھهمراھ سىستېمىسىغىچه، پوالت -
تۆمۈر سانائىتىدىن يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى ۋه
قۇياش تېخنىكىسىغىچه، ھالقىلىق خىمىيىلىك
بىرىكمىلهردىن تارتىپ كۆممىقوناق ئۇرۇقىغىچه ...
خىتاي ئوغرىالر سودا مهخپىيهتلىكىنى، شۇنداقال
ھهربىي ساھهگه ئىشلىتىلىدىغانلىقى سهۋهبىدىن
ئېكسپورتى چهكلهنگهن تاۋار ۋه مۇالزىمهتنى قاتارلىق
ھهر خىل سودا ئۇچۇرلىرىنىڭ ھهممىسىنى نىشان

قىلىدۇ» (4).
   بۇ بىر قانچه ۋهقهده، شۇنداقال ئالدىنقى بابالردا
تىلغا ئېلىنغان خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
جاسۇسى سۇ بىن (Su bin)نىڭ دهسلهپكى دېلوسىدا
كۆرسىتىلگهندهك، ئامېرىكانىڭ جاسۇسلۇققا قارشى
تۇرۇش ئورگانلىرى خىتاينىڭ چېكىدىغان ئاشقان،
ۋهيران قىلغۇچ ئىستىخبارات پائالىيهتلىرى ئالدىدا

قاتتىق مهغلۇبىيهتلهرگه ئۇچرىدى.
   ئۇالرنىڭ خىتاي جاسۇسلۇقىغا تاقابىل تۇرال-
مىغانلىقىدىن باشقا، دۆلهت ئىچىده جاسۇسلۇققا
قارشى تۇرۇشقا مهسئۇل FBI ۋه چهتئهللهرده
CIA جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇشقا مهسئۇل
ئىككىلىسىنىڭ خىتايغا قارىتا جاسۇسلۇق قىلىش
جهھهتته ئاپهت خاراكتېرلىك مهغلۇبىيهتلىك

ئۆتمۈشى بار.
   FBI ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 90-
(Los Alamos) يىللىرىدا لوس ئاالموس
Wen) تهجرىبىخانىسىدىكى يادرو ئالىمى ۋېن خولى
Ho Lee) دېلوسىدا بىر چوڭ مهغلۇبىيهت يۈز بهرگهن
بولۇپ، ئۇ مهخپىي يادرو مهخپىيهتلىكىنى خىتايغا
يهتكۈزۈش بىلهن ئهيىبلهنگهن. FBI ۋېن خولىغا
قارىتىلغان تهكشۈرۈشته خاتالىشىپ، ئاخىرىدا ئۇنى
جازاسى (دۆلهت مهخپىيهتلىكىنى سېتىش
جىنايىتىنىڭكىدىن) خېلىال يېنىك بولغان «مهخپىي
ھۆججهتلهرنى قااليمىقان ئىشلىتىش جىنايىتى»

بىلهن ئهيىبلهش بىلهن بولدى قىلغان.
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  ئىككىنچى قېتىملىق جاسۇسلۇققا قارشى
مهغلۇبىيهت 2003-يىلى يۈز بهرگهن بولۇپ، ئهينى
ۋاقىتتا FBI ئۆزىنىڭ خىتاي رهھبىرى جياڭ زېمىنغا
يېقىن بولغان، لوس ئانژېلېستىكى ئهتىۋارلىق
جاسۇسى كاترىنا لىياڭ (Katrina Leung)نىڭ
خىتاي ئىستىخبارات دائىرىلىرى ئۈچۈن مهخپىي
ئىشلهۋاتقانلىقىنى بايقىغان. ۋېن خولىنىڭ
FBI دېلوسىدىكىگه ئوخشاش، كاترىنا لىياڭنىڭ
نىڭ جاسۇسلۇققا قارشى خادىمالرنى
باشقۇرغۇچىسى بىلهن ۋه ئۆزىنىڭ باشلىقى بىلهن
«مۇناسىۋىتى» بارلىقى ئاشكارىالنغاندىن كېيىن،
ئۇنى تهكشۈرۈش ئىشلىرىمۇ توختاپ قالغان.
ئۇنىڭغا ئارتىلغان جاسۇسلۇق جىنايىتى بىكار
قىلىنىپ، ئۇمۇ خو ۋېنلىغا ئوخشاش ئازراقال جازاغا
تارتىلىپ قۇتۇلغان. ئهمهلدارالر ماڭا كاترىنا
لىياڭنىڭ قوش تهرهپلىك جاسۇسلۇق پائالىيىتىنىڭ
ئاقساراينى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ ئهڭ يۇقىرى قاتلىمىغا يالغان ۋه
ئازدۇرغۇچى ئىستىخباراتالرنى تهمىنلىگهنلىكى،
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، FBI نىڭ خىتايغا
ئاالقىدار ئىستىخبارات توپاليدىغان باشقا
جاسۇسلىرىنىڭ ھهممىسىگه ئوڭۇشلۇق ھالدا «قارا
سۇۋىيالىغان»لىقى ئۈچۈن، ئامېرىكانىڭ خىتايغا
قاراتقان يىگىرمه يىللىق ئىستىخبارات

ھهرىكىتىنىڭ ۋهيران بولغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى.
   CIA غا نىسبهتهن، ئۇنىڭ ئاپىتى 2018-يىلى
ئاشكارىالندى. بىر سۆز بىلهن ئېيتقاندا، زىيان
ھهقىقهتن «ئاپهت خاراكتېرلىك» بولدى. 2010-
يىلدىن باشالپ 2012-يىلغىچه،  CIAنىڭ خىتاي ۋه
باشقا جايالردىكى جاسۇسلىرىدىن ئوتتۇزى
بايقىلىپ، گاھىلىرى ئۆلتۈرۈلدى، گاھىلىرى
تۈرمىگه تاشالندى. يۇقىرى دهرىجىلىك
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ئورگىنى بولغان خىتاي
دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ئۈچۈن ئېيتقاندا،
CIA نىڭ خىتايدىكى بارلىق ئىنسانىي
ئىستىخبارات بايلىقلىرىنى ئاساسهن دېگۈدهك
ۋهيران قىلىۋېتىشى بىر قېتىملىق زور ئۇتۇق بولۇپ،
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ۋه خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ئوغرىالنغان ئامېرىكا
تېخنىكىلىرىنىڭ ياردىمىده، خىتاينىڭ يادرو ۋه
ئادهتتىكى  ھهربىي  كۈچىنى كهڭ  كۆلهمده زورايتى-

ۋاتقان ئاچقۇچلۇق پهيتته، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ
خىتايدا ئىستىخبارات توپلىشى توسۇلۇپ قالدى.

   CIA نىڭ (خىتايدىكى) جاسۇسلۇق تورىنىڭ (خىتاي
تهرىپىدىن) ۋهيران قىلىنىشى بىر تهرهپتىن ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئىستىخبارات نىشانى
(خىتاي) ھهققىدىكى ئىستىخباراتالرنىڭ
كهمچىللىكىگه سهۋهب بولغان بولسا، يهنه بىر
جهھهتتىن CIA نى ئۆزىنىڭ جاسۇسلۇق تورى ۋهيران
قىلىنىشتىن بۇرۇن قولغا چۈشۈرۈلگهن ئۇچۇرالرنىڭ
قانچىلىكىنىڭ توغرا، قانچىلىكىنىڭ بېيجىڭنىڭ
CIA نى خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىسى ۋه نىشانىنى
تهھلىل قىلىش جهھهتته قايمۇقتۇرۇش ئۈچۈن
تارقاتقان يالغان ئۇچۇرالر ئىكهنلىكىنى ئايرىشتا

گاڭگىرىتىپ قويدى.
  ھاياتىنىڭ خهۋپكه دۇچ كېلىشىگه قارىماي
ئامېرىكانى ئىستىخبارات بىلهن تهمىنلىگهن بۇ
كىشىلهرنى قوغدىيالماسلىق كهلگۈسىدىكى
تارىخچىالر تهرىپىدىن قاتتىق ئهيىبلىنىدۇ، شۇنداقال
ئۇالر چوقۇم CIA نىڭ قانداقسىگه بۇ قهدهر
يارىماسلىق قىلغانلىقىنى سورىشىدۇ. ئالدىدىمۇ
تىلغا ئالغىنىمىزدهك، ئامېرىكانىڭ خىتاي
ھهققىدىكى ئىستىخباراتلىرى ئاللىقاچان
بۇرمىلىۋېتىلگهنىدى. ئهمدىلىكته جاسۇسالرنىڭ
يوقىتىلىشى سىياسىيلىشىشنى تېخىمۇ
ئېغىرالشتۇرۇۋهتتى ھهمده بۇ خىل بىرىكىش مۇھىم
قارار چىقارغۇچىالر، سىياسهت بهلگىلىگۈچىلهر ۋه
ئىستىخبارات تهھلىلچىلىرىنىڭ خىتاي
كومپارتىيهسى، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ۋه خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ تهھدىتىنى تولۇق چۈشىنىشىگه
توسقۇنلۇق قىلدى. بۇ ھهقته زور ئىسالھات ئېلىپ

بېرىلمىسا، زىيان يهنه داۋاملىشىدۇ.
   بۇنىڭدىن سىرت، (ئامېرىكانىڭ) خىتايدىكى
ئىنسانىي ئىستىخبارات مهنبهلىرىنىڭ كهمچىل
بولۇش مهسىلىسى ھهل قىلىنمىسا، ئامېرىكا
ئىستىخبارات دائىرىلىرى خىتاينىڭ
ئىستراتېگىيىلىك ئالدامچىلىقىغا تېخىمۇ ئاسان
دۇچار بولىدۇ ۋه ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك
ئىدارىسىنى ۋه ئۇنىڭ ئىنتايىن كۈچلۈك
ئېلېكترونلۇق ئوغرىلىقچه تىڭشاش ۋه شىفىر
يېشىش سىستېمىسىنى يالغان ۋه ئازدۇرغۇچى
ئىستىخبارات بىلهن تهمىنلهش تېخىمۇ ئاسانلىشىدۇ.
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خىتاي ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭ CIA نىڭ
خىتايدىكى ھهرىكىتىنى قانداق بىتچىت
قىلغانلىقى توغرىسىدىكى تولۇق ھېكايه تېخى
ئاشكارىالنمىدى، شۇنداقال ئامېرىكانىڭ
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ئهمهلدارلىرىمۇ 2019-
يىلىدا يهنىال بۇ ئىشالرنىڭ ئومۇمىي تهپسىالتىنى

بىلىشكه ئۇرۇنۇپ يۈردى.
  ھالبۇكى، بۇ ھهرىكهتنى پىششىق بىلىدىغان
ئهمهلدارالرنىڭ قارىشىچه، خىتاي  دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ئهنئهنىۋى جاسۇسلۇققا
قارشى تۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، CIA نىڭ بىر
خادىمىنى ياكى بىر قانچىلىغان خادىملىرىنى
سېتىۋالغان، شۇنداقال جاسۇسلۇققا قارشى
تېخنىكىلىق بۆسۈش ئارقىلىق، CIA نىڭ نهق
مهيدان جاسۇسلىرى ئاالقىلىشىشتا ۋه چهتئهللهرده
ياشايدىغان كىشىلهردىن ئۇچۇر توپالشتا
ئىشلىتىدىغان بىخهتهر خهۋهرلىشىش

سىستېمىسىغا سوقۇنۇپ كىرگهن. 
    CIA نىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ئىشلىرىغا
مهسئۇل مۇئاۋىن ئىداره باشلىقى مارك كېلتون
(Mark Kelton) خىتايدىكى جاسۇسالرنىڭ
يوقىتىلىشى ھهققىده باھا بېرىشنى رهت قىلدى،
ئهمما ئۇ خىتاينىڭ ئىستىخبارات ھهرىكىتىنى
«بوران» دهپ تهسۋىرلىدى. CIA نىڭ
جاسۇسلىرىنىڭ يوقىتىلىش ۋهقهسىنى
تهكشۈرۈشكه قاتناشقان كېلتون مۇنداق دېدى:
«ئامېرىكاغا قارىتىلغان <خىتاي ئىستىخبارات
بورىنى> ئامېرىكاغا قىلىنغان مهخپىي ھۇجۇم
بولۇپ، 1930- ۋه 1940 - يىلالردىكى موسكۋانىڭ
ھۇجۇمىدىن كېيىن، ئامېرىكا بۇ قهدهر كۈچلۈك
ھۇجۇمغا ئۇچراپ باققان ئهمهس. سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ جاسۇسلۇق تارىخىدىكى ئاتالمىش
<ئالتۇن دهۋر>دىكىگه ئوخشاش، بېيجىڭنىڭ
داۋاملىشىۋاتقان ئىستىخبارات ھهرىكهتلىرى پهقهت
خىتاي جاسۇسلىرى قولغا ئېلىنغان ياكى
شىددهتلىك تور ھۇجۇمى بايقالغاندىال كىشىلهرنىڭ

ئاندا – ساندا دىققىتىنى قوزغاۋاتىدۇ» (5).
  خىتاينىڭ ئىلگىرى ئامېرىكاغا قارشى قولغا
كهلتۈرگهن مۇۋهپپهقىيهتلىرى ئامېرىكانىڭ يادرو
قورال ئامبىرىدىكى كىچىك W88  ئوق  بېشىنى  ئۆز 

ئىچىگه ئالغان بارلىق ئوق باشلىرىغا
مۇناسىۋهتلىك مهخپىيهتلىكنى جاسۇسلۇق
ئارقىلىق ئوغرىلىغانلىقىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
كېلتوننىڭ ئهسكهرتىشىچه، خىتايالر ئىندهككه
كهلتۈرىدىغان ئامېرىكالىقالرنى تالالشتا كاترىنا
لىياڭغا ئوخشاش خىتاي نهسىللىكلهر بىلهنال
چهكلهنمهس بولغان. نۆۋهتتىكى خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ سېتىۋېلىش
ئوبيېكتى خىتاي ئارزۇ قىلغان مهخپىيهتلىكلهرگه
ئېرىشهلهيدىغان بارلىق ئامېرىكالىقالرنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ مهخپىيهتلىكلهر ئامېرىكا
ئىستىخبارات تارماقلىرىدا ئىشلهيدىغان
خىتايالرغا ئاالقىدار جاسۇسلۇققا قارشى
ئىستىخباراتالر ئۇچۇرلىرى، شۇنداقال ھۆكۈمهت
مهخپىيهتلىكى، ھهتتا خىتاينىڭ ھهربىي ۋه
پۇقراۋى زامانىۋىالشتۇرۇش ۋه سانائهتلهشتۈرۈش
پروگراممىلىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئوچۇق-
ئاشكاره ئۇچۇرالردىن ئىبارهت ئىككى چوڭ تۈرگه

بۆلۈنىدۇ.
  ئامېرىكانىڭ خىتايدىكى جاسۇسلىرىنىڭ
يوقىتىلىشىنىڭ زىيىنى خىتاي ئىستىخباراتى
ئېلىپ كهلگهن خهتهرنىڭ بىر مىسالىدۇر. ئاالھهزهل
2010 - يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، ئامېرىكا
ئىستىخبارات خادىملىرى خىتايدىكى بىر قانچه
جاسۇس تهمىنلىگهن ئىستىخبارات سۈپىتىنىڭ
كۆرۈنهرلىك تۆۋهنلىگهنلىكىنى بايقىغان. بۇ
جاسۇسالر خىتاينىڭ غايهت زور ھۆكۈمهت
سىستېمىسى ئىچىدىن سېتىۋېلىنغان ياكى ئۇنىڭ
مهخپىيهتلىكىگه ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه
كىشىلهر ئىدى. ئادهتته خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه
ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئىچىده يامراپ كهتكهن چىرىكلىكتىن
ئۈمىدسىزلهنگهن خىتاي ئهمهلدارلىرى
ئامېرىكالىقالر بىلهن بولغان ھهمكارلىقنىڭ
خىتايدىكى چىرىك رهھبهرلىك قاتلىمىنى پاش
قىلىپ، ئاخىرىدا خىتاي كومپارتىيهسىنى تهختتىن
چۈشۈرۈشكه تۈرتكه بولۇشىنى ئۈمىد قىلىپ،
كوممۇنىستىك تۈزۈمىنىڭ ئىچكى ئهھۋاللىرىغا
ئاالقىدار ئىستىخباراتالر بىلهن تهمىنلهيدۇ.
ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆزلىرىگه تهڭلهنگهن پۇل ئۈچۈن 
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مهخپىيهتلىكلهرنى ساتىدۇ، ئهلۋهتته.
   خىتايدىن كهلگهن ئىستىخباراتالرنىڭ سۈپىتىنىڭ
كۆرۈنهرلىك تۆۋهنلىشى CIA نىڭ باش شىتابىنىڭ
يهتتىنچى قهۋىتىدىكى ئاگاھالندۇرۇش قوڭغۇرىقىنى
جىرىڭالتتى، بۇ ھهقتىكى خهۋهرلهر ئهنه شۇ يهرده
2010-يىلى CIA نىڭ ئىداره باشلىقى لېئون پانېتتا
(Leon Panetta)غا خهۋهر قىلىندى. ئۇ بۇ
ئىدارىنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش خادىملىرىغا
(خىتايدىكى) جاسۇسلۇق تورىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا
ئۇچرىغان - ئۇچرىمىغانلىقىنى، (ئهگهر ئۇچرىغان
بولسا) بۇنىڭ تېخنىكىلىق بۇزغۇنچىلىقنىڭ
نهتىجىسى ياكى ئهڭ ناچار ئهھۋالدا جاسۇسلۇق
تورىدىن بىرهر خىيانهتچى چىقىپ، خىتاي تهرهپكه
ئۆتۈپ كهتكهنلىكىنىڭ  نهتىجىسى ئىكهنلىكىنى

تهكشۈرۈشكه بۇيرۇدى.
   ئىلگىرى CIA نىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش
ئهمهلدارى ئالدرىچ ئېيمىس (Aldrich Ames) ئۆز
ئىدارىسىگه خائىنلىق قىلىپ، موسكۋاغا 1985-
يىلدىن 1993-يىلغىچه سوۋېت ئىتتىپاقى ۋه
روسىيهده قوبۇل قىلىنغان CIA نىڭ بارلىق
جاسۇسلىرىنىڭ ساالھىيىتىنى ئېيتىپ بهرگهنىدى.

2010-يىلىنىڭ ئاخىرىدا (ئامېرىكانىڭ خىتايدىكى
جاسۇسلىرى تهمىنلهيدىغان) قىممهتلىك
ئىستىخباراتالر تهلتۆكۈس تۈگهپ، جاسۇسالر ئانچه
ئهھمىيىتى يوق ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهشكه
باشلىغاندا دهسلهپكى تهشۋىش تېخىمۇ
ئېغىرالشتى. بۇنىڭ زىيىنى 2013-يىلىغىچه

داۋامالشتى.
   FBI نىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش خادىملىرى
ئهنئهنىۋى جاسۇسلۇق قارشى ئۇسۇلالردىن تۈزۈلگهن
نهزهرىيهگه ئاساسهن خىتاينىڭ ھهرىكىتىنىڭ
قانداق ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى تهھلىل قىلىدىغان
ئاالھىده خىزمهت ئهترىتىده CIA نىڭ خادىملىرى
بىلهن بىلله ئىشلهشكه چاقىرىلدى. دهرىجىدىن
تاشقىرى مهخپىي بولغان بۇ جاسۇسلۇققا قارشى
Honey) «تۇرۇش ھهرىكىتىگه «ھهسهل بورسۇقى
Badger) دهپ مهخپىي نام بېرىلدى. جاسۇسالر ۋه
خادىمالر خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ جاسۇسالرنى قانداق تاپقانلىقى
ھهققىده يىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلهيدىغان دوكالت ۋه

ھهرىكهتلهرنى  تهپسىلىي قېدىرىشقا باشلىدى.

   (بۇنىڭ نهتىجىسىده) «تېخنىكىلىق بۇزغۇنچىلىق»
ۋه «جاسۇسلۇق تورى ئىچىدىكى خائىن»دىن ئىبارهت
ئۆزئارا رىقابهتلىك ئىككى خىل پهرهز ئوتتۇرىغا چىقتى
ۋه خىزمهت گۇرۇپپىسىنىڭ مهسئۇللىرى بۇ ھهقته
قاتتىق بهس - مۇنازىره قىلىشتى. تهكشۈرۈشنىڭ
داۋاملىشىشىغا ئهگىشىپ، جاسۇسلۇققا قارشى
خادىمالر توختىماي ناچار خهۋهرلهرنىڭ زهربىسىگه
ئۇچراۋهردى، «يهنه بىر جاسۇسىمىزدىن ئايرىلىپ
قالدۇق» دېگهن سۆز ئىستىخبارات خادىملىرىنىڭ ئهڭ
قاباھهتلىك چۈشىنى رهھىمسىز رېئاللىققا

ئايالندۇردى.
  CIA، دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى، FBI ۋه
ئامېرىكانىڭ خىتايدىكى باش ئهلچىخانىسى ۋه
كونسۇلخانىلىرىدىكى يوشۇرۇن خائىنالرنىڭ
تىزىملىكى تۈزۈلۈپ، ھهر بىر گۇماندارنىڭ ئارقا

كۆرۈنۈشى تهكشۈرۈلدى.
   مهزكۇر جاسۇسلۇققا قارشى خىزمهت گۇرۇپپىسىنىڭ
ئىچىده، FBI نىڭ بىر تۈركۈم ئهمهلدارلىرى «خىتايالر
CIA ،مۇمكىن بولمايدىغان ئىشنى روياپقا چىقىرىپ
خىتايدىكى جاسۇسلىرى بىلهن مهخپىي ئاالقه
قىلىش ئۈچۈن بهرپا قىلغان، بىخهتهر دهپ قارىلىپ
كهلگهن خهۋهرلىشىش سىستېمىسىنى ۋهيران
قىلىۋهتكهن» دهپ قارىغان. CIA ئىككى خىل
سىستېمىنى قوللىنىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى
يېڭى قوبۇل قىلىنغان جاسۇسالر بىلهن، يهنه بىرى
پېشقهدهم جاسۇسلىرى بىلهن ئاالقىلىشىشتا
ئىشلىتىلهتتى. بۇ ئىككى سىستېما ئايرىم ھالهتته
تۇرۇشى كېرهك ئىدى، ئهمما جاسۇسلۇققا قارشى
تۇرۇش خادىملىرى بۇ ئىككى ئاالقه ئۇلىنىشىنىڭ
ئاللىقانداق شهكىلده بىرلىشىپ، ئېلېكترونلۇق
سىڭىپ كىرىش خهۋپىنى ئاشۇرۇۋهتكهنلىكىدىن
گۇمانلىنىشتى. CIA نىڭ خادىملىرى بۇ سىستېمىغا
سىڭىپ كىرگىلى بولمايدىغانلىقىغا قهتئىي

ئىشىنهتتى.
    چهتئهل ئىستىخبارات خادىمىنىڭ CIA نىڭ ئىچكى
قىسمىغا چوڭقۇر يوشۇرۇنۇۋالغانلىقى توغرىسىدىكى
پهرهزلهرمۇ يوشۇرۇن جاسۇسنىڭ سۈپىتىگه ماس
كېلىدىغان سابىق جاسۇس - جېررىي چۈن شىڭلى
(Jerry Chun Shing Lee) تۇيۇقسىز بايقالغانغا قهدهر

قاتتىق بهس - مۇنازىره قىلىنغانىدى.
    جېررىي  چۈن شىڭلىنىڭ   خىتايچه   ئىسمى    زېن 
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چېڭلى(Zen ChengLi) بولۇپ، ئۇ CIA نىڭ
خوڭكوڭدا ياشايدىغان سابىق خادىمى بولۇپ،
تهكشۈرگۈچىلهر ئۇنىڭ خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ مهخسۇس خوڭكوڭدا خىزمهت
قىلىدىغان «دۆلهت مۇداپىئه ئىدارىسى»
دېيىلىدىغان مهخپىي تارمىقىنىڭ بىر قانچه
خادىمى تهرىپىدىن ئىندهككه كهلتۈرۈلگهنلىكىنى

ئېيتتى. 
  جېررىي لى خوڭكوڭدا تۇغۇلۇپ، ھاۋايدا چوڭ
بولغان ئامېرىكا پۇقراسى. ئۇ 1982-يىلىدىن
1986-يىلىغىچه ئامېرىكا ئارمىيهسىده تۇرغان،
1992-يىلى ھاۋاي تىنچ ئوكيان ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
خهلقئارا سودا كهسپىده باكالۋۇرلۇق ئۇنۋانىنى،
1993-يىلى ئادهم كۈچى بايلىقلىرىنى باشقۇرۇش

كهسپىده ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى ئالغان.
   1994-يىلى جېررىي لى  CIA غا كىرگهن ۋه
مهزكۇر ئورگاننىڭ مهخپىي تارمىقىدا خىزمهت
قىلىشقا باشلىغان ۋه بۇ جهرياندا ۋىرگىنىيه
CIA  شىتاتىنىڭ ۋىللىيامىسبۇرگ ئهتراپىدىكى
نىڭ «دېھقانچىلىق مهيدانى» دهپ ئاتىلىدىغان
مهشىق مهركىزىده مهخپىي ئىستىخبارات توپالش
ھۈنىرىنى ئۆگهنگهن. CIA نىڭ ئىداره باشلىقى
جون برېننان (John Brennan) ئوباما ھۆكۈمىتى
دهۋرىده بۇ ئىدارىنىڭ ھهرىكهت باشقارمىسىنى
سىياسىيالشتۇرماقچى بولغانغا قهدهر، بۇ
«دېھقانچىلىق مهيدانى» CIA نىڭ ئىستىخبارات
خادىملىرىنى تهربىيىلهش الگېرى بولۇپ
كهلگهنىدى. برېننان كۆپىنچىسى سىياسىي
جهھهتته ئهركىن بولغان تهھلىلچىلهر ۋه تېخنىكالر
بىلهن ئىستىخبارات خادىملىرىنى
ئارىالشتۇرىدىغان يېڭى سىستېما قۇرۇپ چىقتى،
شۇنداقال ئىداره خادىملىرىنىڭ «دېھقانچىلىق
مهيدانى»دا ئىككى ھهپتىلىك كۇرسقا
تىزىملىتىپال، «كهسپىي» ئىستىخبارات خادىمىغا
ئايلىنىشىغا يول قويدى. CIA نىڭ ھهرىكهت
باشقارمىسىدىكى ئهنئهنىچىلهر بۇ ئىشتىن
نهپرهتلهندى ۋه ئۇنى ھهرىكهت باشقارمىسىنىڭ
رولىنى سۇسالشتۇرىدىغان ۋه ئاجىزالشتۇرىدىغان
سىياسىي جهھهتتىكى كۆپ خىللىق تهدبىرى دهپ
قارىدى. تېخىمۇ چاتاق  يېرى شۇكى، تهھلىلچىلهر-

نىڭ كۆپىنچىسى جاسۇس قوبۇل قىلىش
تهجرىبىسىنىڭ ئاز ياكى يوق بولۇشىغا

قارىماستىن، پونكىت باشلىقلىقىغا تهيىنلهندى.
  جېررىي لى 1999-يىلىدىن 2002-يىلىغىچه
ئاسىيادىكى توكيو قاتارلىق بىر قانچه جايغا
خىزمهتكه ئهۋهتىلگهن. 2000-يىلالرنىڭ بېشىدا
CIA نىڭ باش شىتابىدىكى شهرقىي ئاسىيا
بۆلۈمىده ۋه بېيجىڭدا خىزمهت قىلغان. ئۇ 2007-
يىلى بۇ ئىدارىدىن ئايرىلغان ۋه خوڭكوڭغا
كهتكهن. كۆپىنچه چهتئهل ئىستىخبارات
ئورگانلىرىغا ئوخشىمايدىغىنى، CIA ئۆزىنىڭ
سابىق مهخپىي ئىستىخبارات ئهمهلدارلىرىنىڭ
خىتاي ياكى ئۇنىڭ تهسىر دائىرىسى ئاستىدىكى
دۆلهتلهرگه ئوخشاش، دۈشمهن جاسۇسلۇق
ئورگانلىرىنىڭ ئۇالرنى ئۆزىگه خىزمهت قىلدۇرۇش
ئۈچۈن سېتىۋېلىش خهۋپى بولغان «دۈشمهن
ئاخبارات مۇھىتى»لىرىدا ئىشلىشىنى
چهكلىمهيدۇ. 2000-يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا
كهلگهنده خوڭكوڭ خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
قارىمىقىدىكى ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭ
بارغانسېرى چېكىدىن ئېشىۋاتقان جاسۇسلۇق
ھهرىكهتلىرى ئۈچۈن جاسۇس توپاليدىغان

ئاساسلىق يهرگه ئايالنغان.
   جېررىي لى ئۆزىنىڭ ئىلگىرى توكيودىكى ياپونى-
يه بىخهتهرلىك خادىملىرى بىلهن بولغان
ئاالقىسىغا تايىنىپ، 2007-يىلى ياپونىيه
خهلقئارالىق تاماكا شىركىتى (JTI)ده
بىخهتهرلىككه مۇناسىۋهتلىك خىزمهتكه چۈشكهن.
مهزكۇر شىركهت ئۇنىڭ ئانا شىركىتى JT گۇرۇھى
1999-يىلى R.J.Reynolds شىركىتىنىڭ
ئامېرىكانىڭ سىرتىدىكى تىجارهتلىرىنى
سېتىۋالغاندىن كېيىن قۇرۇلغانىدى. جېررىي لى
خىتاينىڭ «ياپونىيه خهلقئارالىق تاماكا
شىركىتى»نىڭ ماركىسىنى قوللىنىپ، خىتاي ۋه
چاۋشيهنده ساختا تاماكا ياسىشىغا قارشى
خىزمهت قىلغانىدى. ئهمما جېررىي لى بۇ
شىركهتتىكىلهر بىلهن زىددىيهتلىشىپ قالغاندىن
كېيىن، شىركهت 2009-يىلى ئۇنى خىزمهتتىن
بوشاتقان ۋه  2010-يىلى  FBI غا  بۇ ھهقته  قاتتىق 
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ئهسكهرتىش بهرگهن. بۇ شىركهتنىڭ
باشقۇرغۇچىلىرى جېررىي لىنىڭ ياپونىيه تاماكا
شىركىتىده ئىشلهشنى باھانه قىلىپ، ئهمهلىيهتته
خىتاي ئىستىخباراتى ئۈچۈن ئىشلهۋاتقانلىقىدىن

گۇمانالنغانلىقىنى FBI غا ئۇقتۇرغان.   
   ياپونىيه خهلقئارالىق تاماكا شىركىتىنىڭ سابىق
ئىجرائىيه ئهمهلدارى «جهنۇبىي خىتاي سهھهر
پوچتىسى» گېزىتىگه مۇنداق دېدى: «بىز جېررىي
لى شىركىتىمىزده خىزمهتكه چۈشكهن بىرىنچى
يىلدىال مهسىله بارلىقىنى بايقىغانىدۇق. ئهينى
ۋاقىتتا بىز بۇنى ئىسپاتلىيالمىغان بولساقمۇ،
ئۇنىڭ بىزنىڭ ساختا تاماكا ياساش ۋه
ئهتكهسچىلىككه ئاالقىدار تهكشۈرۈشلىرىمىزنىڭ
تهپسىالتلىرىنى، جۈملىدىن بۇ جهھهتته غهرب
قانۇن ئىجرا قىلىش تارماقلىرى بىلهن
ھهمكارلىشىپ ئېلىپ بېرىلغان ۋه ئىنتايىن
پىشىپ يېتىلگهن تهشكىللىك جىنايهتچىلهر
توپىنى ۋه چاۋشيهننى نىشان قىلغان
ھهرىكهتلىرىمىزنى خىتايغا ئاشكارىالپ

قويغانلىقىدىن گۇمانالنغانىدۇق».
  جېررىي لى خىتايغا شهپه بېرىپ قويغانلىقى
ئۈچۈن، تاماكا ئهتكهسچىلىكىگه قارىتىلغان
تهكشۈرۈش سۇغا چىالشقان. ئۇشبۇ ئىجرائىيه
ئهمهلدارى يهنه مۇنداق دېدى: «تهكشۈرۈشنىڭ بىر
قىسمى سۈپىتىده سېتىۋېلىنغان بىر قانچه ساختا
مالنى خىتاي دائىرىلىرى تارتىۋالدى ياكى
ئاللىقانداق شهكىلده غايىب بولدى، بىزنىڭ
توختاملىق تهكشۈرگۈچىلىرىمىزدىن بىرى قولغا

ئېلىنىپ خىتايدا تۈرمىگه تاشالندى».
  2010-يىلى، ياپونىيه خهلقئارالىق تاماكا
شىركىتىنىڭ بىخهتهرلىك ئهمهلدارلىرى
ئۆزلىرىنىڭ جېررىي لى ۋه خىتايالر ھهققىدىكى
گۇمانىنى FBI غا ئۇقتۇردى. ئهمما FBI بۇنىڭغا
ئېرهنشىمىدى ۋه شۇ سهۋهبلىك بۇ دېلونىڭ
بولغۇسى زىيىنىنى چهكلهش پۇرسىتى قولدىن
كهتتى. بۇ 1990-يىلالرنىڭ ئاخىرىدا كىلىنتون
ھۆكۈمىتى دهۋرىده باشالنغان بىر قاتار ئىچكى
ئىسالھاتالردىن كېيىن، ئىستىخباراتقا قارشى
تۇرۇش ئىقتىدارىنى يوقىتىپ قويغان FBI نىڭ يهنه
بىر قېتىملىق جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش

مهغلۇبىيىتى ئىدى.

    2009-يىلى ياپونىيه خهلقئارالىق تاماكا شىركىتى
جېررىي لىنىڭ توختامىنى بىكار قىلغان. شۇنىڭ
بىلهن، ئۇ 2010-يىلى 6-ئايدا سودا ھهمراھى ۋه
خوڭكوڭنىڭ سابىق ساقچى ئهمهلدارى بارىي چېڭ
كام-لۇن (Barry Cheung Kam-lun) بىلهن
شېرىكلىشىپ، FTM International دهيدىغان
شىركهتنى قۇرغان. بۇ شىركهتنىڭ بىردىنبىر
مهقسىتى خىتاينىڭ دۆلهتلىك تاماكا مهخسۇس
)گه ۋاكالىتهن سېتىش ئىدارىسى (
چهتئهل تاماكىلىرىنى خىتايغا ئېكسپورت قىلىش
ئىدى. 2011-يىلى 12-ئايغا كهلگهنده، جېررىي لى
FTM شىركىتىدىكى پېيىنى چېڭغا ئۆتكۈزۈپ

بهرگهن.
  خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
ئامېرىكاغا قېچىپ كهتكهن سابىق ئهمهلدارى لى
فېڭجى (Li Fengzhi) مۇنداق دېدى: خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ئاساسلىق ئىككى
ۋهزىپىسى بار: (1) خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ
ھاكىمىيىتىنى قوغداش (2) خىتايدا ۋه چهتئهللهرده
خىتاي پۇقرالىرى ۋه چهتئهللىكلهرگه قارىتا
جاسۇسلۇق ۋه جاسۇسلۇققا قارشى ھهرىكهت قىلىش.
خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
پائالىيهتلىرىنىڭ 50 پىرسهنتتىن كۆپرهكى خىتايدا
ئېلىپ بېرىلىدۇ. لى فېڭجى ئۆزى خىزمهت قىلغان
ۋاقىتلىرىدىال، خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ چهتئهل ئىستىخبارات خادىملىرى
ۋه ئۇالرنىڭ خىتايدىكى جاسۇسلىرىغا قارشى
شىددهتلىك ئىستىخبارات ھهرىكهتلىرى بىلهن
شۇغۇللىنىدىغانلىقىنى، بۇ جهرياندا قولغا
چۈشكهنلهرنىڭ قىلمىشىنىڭ ئېغىر -
يېنىكلىكىگه ئاساسهن تۈرمىگه تاشلىنىدىغان
ياكى ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلگهن. ئۇ مۇنداق
دېدى: «خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى
نازارهت قىلىشقا ناھايىتى ماھىر، ئۇالر ھهم
پايالقچىالر قوشۇنىنى ئىشقا سالىدۇ، ھهم
ئېلېكترونلۇق ۋىدىيولۇق ۋه ئاۋازلىق نازارهت

قىلىدۇ».
   ئۇالرنىڭ بۇ جهھهتتىكى تهدبىرلىرى يهنه چهتئهل
ئىستىخبارات ئهمهلدارلىرىنى ياكى ئۇالرنىڭ خىتايدا
ئىشقا  سېلىنىۋاتقان، چهتئهل  ئىستىخبارات ئورگان-
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لىرىغا سادىقتهك كۆرۈنگهن بىلهن، ئهمهلىيهتته
خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش خادىملىرىنىڭ
كونتروللۇقىدا بولغان جاسۇسالرنى سېتىۋېلىپ،
قوش تهرهپلىك جاسۇسلۇققا سېلىشنىمۇ ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. ئامېرىكا ھېلىھهم خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ كهسپىي ۋه
كهسپىي بولمىغان ئىستىخبارات خادىملىرى ئىشقا
سېلىنغان جاسۇسلۇق ھهرىكهتلىرىنىڭ ئاساسلىق

نىشانىدۇر.
  خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش تارمىقى بۇ
مىنىستىرلىقتىكى ئهڭ چوڭ ئورگانالرنىڭ بىرىدۇر.
جېررىي لى ماڭا مۇنداق دېدى: «خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى يهنه خىتاينىڭ يۇقىرى
دهرىجىلىك رهھبهرلىرىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
پائالىيهتلىرىنى تهكشۈرۈشكه قاتنىشىۋاتىدۇ. ئۇالر

ئۆز ئىشلىرىغا تولىمۇ ماھىر».
  جېررىي لى CIA دىكى چېغىدا، سهزگۈر
ئىستىخبارات توپالش مهشغۇالتى ۋه ئۇسۇللىرىغا
دائىر تهپسىالتالر بىلهن بىلله، CIA نىڭ نۇرغۇن
خادىملىرىنىڭ كىملىكى ۋه ئۇالرنىڭ ئادهم كۈچى

مهنبهسىنىڭ كىملىكىگىمۇ ئېرىشهلهيتتى.
   2010 - يىلى 4 - ئاينىڭ 26 - كۈنى، جېررىي لى
خىتاينىڭ شېنجېن شهھىرىگه بېرىپ، ئۇ يهرده
خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ لىياڭ
(Leung) ۋه ساڭ (Tsang) دهپ تونۇلغان ئىككى
نهپهر ئىستىخبارات خادىمى بىلهن كۆرۈشكهن. بۇ
ئۈچىلىسى گۇاڭدۇڭ تهلهپپۇزىدا سۆزلىشهتتى. بىر
قېتىملىق ئۇچرىشىشتا، بۇ ئىككى خادىم جېررىي
لىغا ئۆزلىرىنىڭ ئۇنىڭ CIA ئارقا كۆرۈنۈشىدىن
خهۋىرى بارلىقىنى، ئۆزلىرىنىڭمۇ ئوخشاش
كهسىپته (جاسۇس)  ئىكهنلىكىنى ئېيتقان. لىياڭ
(Leung) ۋه ساڭ (Tsang) جېررىي لىغا 100 مىڭ
دولالر نهق پۇل سۈڭگۈتكهن ۋه بۇ پۇلنىڭ ئۇنىڭ
خىتاي ئىستىخباراتى بىلهن ھهمكارلىشىش
«بهدىلى» ئىكهنلىكىنى ئېيتقان. ئۇالر يهنه جېررىي
لىنىڭ ھالىدىن بىر ئۆمۈر خهۋهر ئالىدىغانلىقى

ھهققىده ۋهده بهرگهن.
  شېنجېندىكى ئۇچرىشىشتىن 15 كۈن كېيىن،
جېررىي لى خوڭكوڭدا CIA نىڭ بىر  خادىمى بىلهن 

كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭغا لىياڭ (Leung) بىلهن ساڭ
(Tsang)نىڭ دېگهنلىرىنى سۆزلهپ بهرگهن – يۇ،
ئهمما خىتاي ئىستىخبارات خادىملىرىنىڭ نهق
پۇلى ۋه ۋهدىسىنى تىلغا ئالمىغان. 5-ئاينىڭ 14-
كۈنى، جېررىي لى 17 مىڭ 468 ئامېرىكا دوللىرى
قىممىتىدىكى خوڭكوڭ دوللىرىنى بانكىغا قويغان
(بۇ 2013-يىلىنىڭ ئاخىرىغا قهدهر خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى تهرىپىدىن جېررىي لىغا
بېرىلگهن «نهچچه يۈز مىڭ دولالر»الرنىڭ تۇنجىسى

ئىدى). 
  شۇ ئايدىن كېيىن، خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى جېررىي لىغا بىر يۈرۈش يازما
تهلهپلهرنى ئهۋهتكهن. بۇ تهلهپلهر جېررىي لىنىڭ
FTM شىركىتىدىكى ھهمكارالشقۇچىسى چېڭ
تهرىپىدىن لىغا بېرىلگهن كونۋېرتالرغا قويۇلغان.
تهلهپلهرنىڭ كۆپىنچىسىده CIA ھهققىدىكى
CIA سهزگۈر ئۇچۇرالر تهلهپ قىلىنغان، بولۇپمۇ
خىتاي ۋه باشقا جايالردا قوبۇل قىلغان جاسۇسالر
(ھهققىدىكى ئۇچۇرالر) خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش
ھهرىكهتلىرى ئۈچۈن تولىمۇ قىممهتلىك ئىدى.
ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا، لىياڭ (Leung) بىلهن
ساڭ (Tsang) كهم دېگهنده 21 قېتىم ئۇچۇر تهلهپ
قىلغان ۋه بۇ خىل تهلهپلهر 2011-يىلغىچه

داۋامالشقان.
  لى خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى
CIA ،ئۈچۈن تۈزۈپ بهرگهن ھۆججهتلهرنىڭ بىرى
نىڭ مۇئهييهن ئهمهلدارلىرى ئىشلهتكهن بهزى
ئورۇنالرنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى ۋه مهلۇم بىر سهزگۈر
CIA ھهرىكىتىنىڭ ئورنى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه
ئالىدۇ. ئۇ يهنه خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنى CIA نىڭ خىتايدىكى
ئهسلىھهلىرىنىڭ تهكشىلىك خهرىتىسى بىلهن

تهمىنلىگهن.
   جاسۇسلۇق پائالىيىتى جهريانىدا، جېررىي لى
ئېلخهتته چېڭدىن «خىتايدىكى دوستلىرى بىلهن
كۆرۈشكهن-كۆرۈشمىگهنلىكى»نى سورىغان، چېڭ
بۇنىڭغا جاۋابهن: «خىتايدىكى دوستالر تېخى
تېلېفون قىلمىدى… سهن دوستالردىن بىرهر گهپ
ئاڭلىدىڭمۇ؟» دهپ سورىغان. ئاندىن جېررىي لى
جاۋابهن: «بۇ  ۋاقىتتا  ھېچقانداق  تهدبىر قولالنمى-
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ساقال بولىدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، مهن
دوستلىرىمىز بىلهن ئاالقىلىشىپ تۇرىمهن» دېگهن.
   2012 - يىلى 3 – ئاينىڭ 8 - كۈنى، خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى تاپشۇرغان ۋهزىپىنىڭ
CIA بىر قىسمى سۈپىتىده، جېررىي لى قايتىدىن
غا ئىشقا چۈشمهكچى بولۇپ، ۋىرگىنىيه شىتاتىنىڭ
ماكلېئان (McLean)دىكى باش شىتابىدا مهلۇم بىر
بىخهتهرلىك خادىمى بىلهن كۆرۈشكهن. ئۇنىڭدىن
ئۆتكهن ئىككى يىلدا خىتايغا بارغان -
بارمىغانلىقى سورالغاندا، ئۇ يالغان ئېيتىپ

«بارمىدىم» دېگهن.
   بىر ئايدىن كېيىن، جېررىي لى خىتاينىڭ گۇاڭجوۋ
شهھىرىگه بېرىپ، خوڭكوڭغا قايتىشتىن بۇرۇن
ئۆزىنىڭ خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىدىكى باشقۇرغۇچىلىرى بىلهن

كۆرۈشكهن.
   مهزكۇر جاسۇسلۇق دېلوسىدا 2012-يىلى 8-ئايدا
كۆرۈنهرلىك بۇرۇلۇش كۆرۈلگهن، ئهينى ۋاقىتتا
جېررىي لى ئامېرىكا ئىستىخباراتقا قارشى تۇرۇش
خىزمهت گۇرۇپپىسىنىڭ ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده CIA تهرىپىدىن ئامېرىكاغا ئالداپ
ئهكېلىنگهن. ئۇ خوڭكوڭدىن ۋىرگىنىيه
شىتاتىنىڭ فهيىرفهكىس (Fairfax)قا كېلىش
جهريانىدا، ھونولۇلۇدا بىر نهچچه كۈن تۇرۇپ قالغان.
جېررىي لى ھاۋايدا تۇرغان مهزگىلده، CIA ئۇنىڭغا
قارىتىلغان جاسۇسلۇق دېلوسىدىكى مهلۇم بىر

ھالقىلىق ئىسپاتنى توپلىغان.
   بىر گۇرۇپپا جاسۇسالر FBI نىڭ جىسمانىي ۋه
ئېلېكترونلۇق جهھهتتىكى قاتتىق نازارىتى
ئاستىدا، جېررىي لىنىڭ مېھمانخانا ياتىقىنى
مهخپىي ئاختۇرغان. ئۇالرنىڭ بايقاشلىرى
جاسۇسلۇققا قارشى ھهرىكهت ئهترىتىنىڭ
«جېررىي لى CIA نىڭ خىتايدىكى جاسۇسلىرىنىڭ
يوقىتىلىشىدىكى سهۋهب بولۇشى مۇمكىن» دېگهن
ئهڭ قورقۇنچلۇق گۇمانىنى ئىسپاتلىدى. ئۇ
«جېررىي لى خىتايغا سېتىلغان» دېگهن پهرهزنى

تېخىمۇ كۈچهيتتى.
  جېررىي لىنىڭ يۈك - تاقىسىنىڭ ئىچىگه
قىستۇرۇلغان ئىككى دانه خاتىره دهپتهرده قولدا
يېزىلغان خاتىرىلهر بار بولۇپ، ئۇنىڭدا  ئامېرىكا-

نىڭ خىتايدىكى جاسۇسلىرى بىلهن كۆرۈشۈش،
مهشغۇالت يىغىن ئورنى، تېلېفون نومۇرى، قوبۇل
قىلىنغان كىشىلهر (جاسۇسالر)نىڭ ھهقىقىي
ئىسمى ۋه نىقابالش ئهسلىھهلىرى توغرىسىدىكى
تهپسىلىي ئۇچۇرالر بار ئىدى. بۇ ئۇچۇرالر كېيىنچه
سوت ھۆججهتلىرىده CIA نىڭ خىتايدىكى
جاسۇسلۇق تورى ۋه ئهسلىھهلىرى توغرىسىدىكى
مهخپىي ھهم قهتئىي مهخپىي ئىستىخبارات

ئۇچۇرلىرى دېيىلگهن.
   ئىزدهش جهريانىدا تېپىلغان بارماق دىسكىدا
يهنه جېررىي لى خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى ئۈچۈن تۈزۈپ بهرگهن، CIA نىڭ
خىتايدىكى سهزگۈر ھهرىكهتلىرىگه مۇناسىۋهتلىك
ھۆججهتمۇ بار ئىدى. ئۈچىنچى دهلىل-ئىسپات
لىياڭ (Leung) بىلهن ساڭ (Tsang) تهمىنلىگهن

ئىككىنچى تېلېفون نومۇرى ئىدى.
  خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
ئىككى ئهمهلدارى CIA نىڭ سابىق ئايال
ئهمهلدارى بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭدىن ئۆزى بىلله
ئىشلىگهن خىتاي جاسۇسالر ۋه ئۆزى ئىشلىگهن
ئورۇنالر ھهققىده سورىغاندا، ئاللىقاچان CIA ۋه
FBI خىزمهت گۇرۇپپىسىنىڭ گۇمانىنى قوزغىغان
جېررىي لىنىڭ خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى بىلهن بولغان ھهمكارلىقى تېخىمۇ

بۇزۇلغان.
   (شۇنداق قىلىپ) جېررىي لى CIA تهرىپىدىن
قايتا تهكلىپ قىلىنمىدى. شۇنداقال،  CIAئۆزىنىڭ
ئۇنىڭدىن خائىن سۈپىتىده گۇمانلىنىۋاتقانلىقىنى
بىلدۈرۈشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلهن
تىرىشتى. جېررىي لى يهنه خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ CIA نىڭ
(خىتايدىكى) جاسۇسلۇق تورىنى ۋهيران

قىلىۋهتكهنلىكىنىمۇ بىلمهيتتى.
   شۇنىڭدىن كېيىن، FBI نىڭ جېررىي لىنى قولغا
ئېلىشىغا يهنه بهش يىل ۋاقىت كهتتى. جاسۇسلۇق
دېلولىرىنى تهكشۈرۈش قىيىن، ئهرز قىلىش تېخىمۇ
قىيىن. خىزمهت ئهترىتى جېررىي لىنى نازارهت
قىلىپ تۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، شۇ نهچچه يىلدا
FBI .ئۇنى سىرتتا ياشاپ تۇرۇشقا قويۇۋېتىدۇ
«ئۇنى  داۋاملىق  كۆزىتىپ  تۇرساق، ئۇ  بۇ  جهرياندا 
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جاسۇسلۇققا قارشى ھهرىكهت گۇرۇپپىسىنى
ئۆزىنىڭ خائىنلىقىغا دائىر تېخىمۇ كۆپ ئىسپاتالر
بىلهن تهمىنلهپ قېلىشى مۇمكىن» دېگهن

ئۈمىدته شۇنداق قىلغانىدى.
  2019-يىلى 4-ئايدا جېررىي لى جاسۇسلۇق
جىنايىتىنى ئىقرار قىلغاندا ئاشكارىالنغان پاكىت
باياناتىغا قارىغاندا، ئۇ 2010-يىلى 4-ئاينىڭ 15-
كۈنىدىن 2018-يىلى 1-ئاينىڭ 15-كۈنىگىچه،
خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنى

ھۆججهت ۋه ئىستىخبارات بىلهن تهمىنلىگهن.
  باياناتتا مهزكۇر ۋهيران قىلغۇچ دېلو
توغرىسىدىكى بىر قانچه سوئالغا جاۋاب بېرىلدى.
مهسىلهن، جېررىي لىنىڭ سودا ھهمراھى چېڭنىڭ
خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى بىلهن
باغلىنىشلىق ئىكهنلىكى، شۇنداقال 2010-يىلى
4-ئايدا خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ ئىككى نهپهر ئهمهلدارى بىلهن
جېررىي لىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تۇنجى
ئۇچرىشىشنى ئورۇنالشتۇرغانلىقى مهلۇم بولدى.
شېنجېندىكى كۆرۈشۈشته، بۇ ئىككى خادىم
جېررىي لىغا 100 مىڭ دولالر نهق پۇل بهرگهن.
پىخسىقلىقتا سېسىق نامى پۇر كهتكهن، پۇل
خهجلهپ جاسۇس سېتىۋېلىشنىڭ ئورنىغا،
ئىدىئولوگىيه جهھهتته ئۆزى بىلهن مهۋقهداش
كوممۇنىستالرنىڭ ۋه باشقا چهتئهللىك
ساياھهتچىلهرنىڭ ئۆز ئىدىئولوگىيهسىگه بولغان
ساداقىتى سهۋهبلىك ئۆزلىرى ئۈچۈن (ھهقسىز ياكى
تۆۋهن ھهق ئېلىپ) خىزمهت قىلىشىنى خااليدىغان
(خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىغا
ئوخشاش) جاسۇسلۇق تهشكىالتىغا نىسبهتهن بۇ
تولىمۇ كۆپ پۇل ئىدى. ئاندىن، (يۇقىرىدىمۇ تىلغا
ئېلىنغىنىدهك) خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ خادىملىرى جېررىي لىغا
ھهمكارلىقى بهدىلىگه ئۇنىڭ ھالىدىن ئۆمۈرۋايهت

خهۋهر ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
  شېنجېندىكى كۆرۈشۈشتىن بىر ئاز ۋاقىت
ئۆتكهندىن كېيىن،  CIAنىڭ خىتايدا قوبۇل
قىلغان قىممهتلىك جاسۇسلىرى كهڭ كۆلهمده
ئۆلۈشكه باشلىدى، شۇنداقال جاسۇسلۇققا قارشى
تۇرۇش خادىملىرى بۇنىڭ جېررىي لىنىڭ
خائىنلىقىنىڭ   نهتىجىسى   ئىكهنلىكىنى   جهزم-

لهشتۈردى.
   تهپتىش ئهمهلدارلىرى جېررىي لىنىڭ جىنايىتىنى
CIA ،ئېتىراپ قىلىش كېلىشىمىنى ئېالن قىلغاندا
نىڭ (خىتايدا) يوقىتىلغان جاسۇسلىرىنى تىلغا

ئالمىدى.
  ئامېرىكانىڭ ۋىرگىنىيه شتاتىنىڭ شهرقىي
رايونىنىڭ تهپتىش ئهمهلدارى گ. زاكارى
:(G. Zachary Terwilliger) تېرۋىللىگېر
«جېررىي لىغا ئوخشاش ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ
ئهڭ خۇپىيانه مهخپىيهتلىكلىرى ھاۋاله قىلىنغان
ئامېرىكالىقالرنىڭ بۇ مهخپىي ئۇچۇرالرنى

قوغداشتا غايهت زور مهسئۇلىيىتى بار» دېدى.
   تېرۋىللىگېر باياناتىدا مۇنداق دېدى: «جېررىي
لى بۇ مهسئۇلىيهتنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز ۋهتىنىنىڭ
دۆلهت مۇداپىئه ئۇچۇرلىرىنى ئاشكارىلىماسلىق
ۋهدىسىگه ۋاپا قىلىشنىڭ ئورنىغا، دۆلىتىنى
سېتىۋهتتى. چهتئهل ھۆكۈمىتى ئۈچۈن جاسۇسلۇق
قىلدى، ئاندىن ئۆزىنىڭ قىلمىشى ھهققىده

تهكشۈرگۈچىلهرگه كۆپ قېتىم يالغان ئېيتتى».
   «بۇ ئهيىبلهش ئېلىمىزنىڭ مهخپىيهتلىكىگه
زىيان سالىدىغان ۋه دۆلىتىمىزنىڭ ئامانىتىگه
خىيانهت قىلىدىغان باشقىالر ئۈچۈنمۇ

ئاگاھالندۇرۇش بولۇشى كېرهك».
   «CIA نىڭ خىتايدىكى جاسۇسلىرى ئاالقه
ئۈزۈلۈپ قېلىش سهۋهبىدىن ئۆلتۈرۈلگهن ياكى
تۈرمىگه تاشالنغان» دهپ قارايدىغانالر جېررىي
لىنىڭ جاسۇسلۇقى خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش
تارمىقىنىڭ ئامېرىكا جاسۇسلۇق تورىنى ۋهيران
قىلىش سۈرئىتىنى چۈشهندۈرۈپ بېرهلمهيدۇ دهپ
قارىغان. ئهكسىچه، بۇ خىل قاراشتىكى
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش خادىملىرى (CIA نىڭ)
يېڭى جاسۇسالر بىلهن ئاالقىلىشىشته
ئىشلىتىلىدىغان ئىنتېرنېت ئاالقه سىستېمىسى
پېشقهدهم جاسۇسالر بىلهن ئاالقىلىشىش ئۈچۈن
ئىشلىتىلىدىغان، دهرىجىدىن تاشقىرى بىخهتهر
بولغان ئاساسىي سىستېمىغا نامۇۋاپىق ھالدا

باغلىنىپ قالغان دهپ قارايدۇ.
  خىتايدىكى جاسۇسللۇق تورى ئۈچۈن
ئىشلىتىلىدىغان ئايرىم ۋه تېخىمۇ بىخهتهر
ئاساسلىق   سىستېما  بىر  خاتىره   كومپيۇتېر   ۋه
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ئۈستهل كومپيۇتېرى پروگراممىسىغا چېتىلىدۇ.
گهرچه بىخهتهرلىكنى كۆزده تۇتۇپ ھهر ئىككى
سىستېمىنى ئايرىۋېتىش كېرهك بولسىمۇ، ئهمما
يېڭى جاسۇسالرنىڭ ئاالقه سىستېمىسى ئاساسلىق
ئاالقه تورىدىن تهلتۆكۈس ئايرىۋېتىلمىگهن. «تاشقى
سىياسهت» ژۇرنىلى بىلهن قىلغان سۆھبىتىده بۇ
بۇزغۇنچىلىق ھهققىده توختالغان بىر سابىق
ئهمهلدارنىڭ سۆزىگه كۆره، CIA بۇ ئىككى
سىستېما ئارىسىدىكى مۇداپىئه تېمىنى ياخشى
بىنا قىاللمىغاچقا، قىسقا مۇددهتلىك سىستېمىغا
كىرهلىگهنلهر يهنه بىر (ئاساسلىق) سىستېمىغىمۇ

كىرهلهيدىغان بولۇپ قالغان.
   خىتايالر دهل شۇنداق قىلدى. خىتاي ئىستىخبا-
رات دائىرىلىرى يېڭى جاسۇسالرغا ئىشلىتىلى-
دىغان سىستېمىغا كىرگهندىن كېيىن، (پېشقهدهم
جاسۇسالرغا ئىشلىتىلىدىغان) پهۋقۇلئادده سهزگۈر

جاسۇسلۇق ئاالقه تورىغا سوقۇنۇپ كىرگهن.
  خىتايدا ئىشلىتىلگهن ۋه ئۇ يهردىكى
جاسۇسالرنىڭ يوقاپ كېتىشىگه سهۋهب بولغان
سىستېما ئوتتۇرا شهرقتىن ئىمپورت قىلىنغان
بولۇپ، ئۇ بىخهتهرلىك دائىرىلىرى تهرىپىدىن ئۇرۇش
رايونلىرىدا ئىشلىتىلگهن. بۇ سىستېما مۇرهككهپ
خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش تارمىقىنىڭ
ھۇجۇملىرىغا بهرداشلىق بېرهلىگۈدهك قىلىپ

اليىھهلهنمىگهنىدى.
   سابىق ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى
تۇرۇش خادىمى، ھهم ھاۋا ئارمىيىسى، ھهم
ئىستىخبارات ھۆددىگهرلىك شىركىتى بۇز ئاللېن
خامىلتون (Booz Allen Hamilton) ئۈچۈن
ئىشلىگهن ۋه جاسۇسلۇق ئاالقه پروگراممىلىرىنى
تۈزگهن مونىكا ۋىت (Monica Witt) ئۇشبۇ ئوتتۇرا
شهرق سىستېمىسىنى ماختاپ كۆككه
ئۇچۇرغانىدى. ۋىت كېيىن ئىسالم دىنىنى قوبۇل
قىلىپ، 2013-يىلى ئىرانغا قېچىپ،

ئىدىئولوگىيهلىك يۈز ئۆرۈگۈچىگه ئايالنغان.
  ئامېرىكا جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ئهترىتى-
دىكىلهرنىڭ يهنه بىر پهرىزى شۇكى، خىتايالر
جاسۇسلۇق ساھهسىده «ماياتنىك» ئىبارىسى
بىلهن تونۇلغان بىر ئۇسۇلنى ئىشلهتكهن. بۇ خىل
ئۇسۇلدا، ئىستىخبارات ياكى بىخهتهرلىك ئهمهلدارى 

CIA نى  ئىستىخبارات  بىلهن   تهمىنلىگهن
قىياپهتكه كىرىۋالىدۇ، ئهمهلىيهتته ئۇ خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىغا سادىق. ئاندىن بۇ
ئهمهلدار يېڭى جاسۇسالرنىڭ خهۋهرلىشىش قانىلى
بىلهن تهمىنلىنىدۇ، خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى بۇ ئۇلىنىشقا ئېرىشكهندىن كېيىنال،

تېخىمۇ بىخهتهر سىستېمىغا كىرهلهيدۇ.
  جاسۇسالرنىڭ خهۋهرلىشىش قانىلىنى ۋهيران
قىلىش ھهرىكىتى خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقىنى ۋه تېخنىكا جهھهتته تېخىمۇ
ئىلغار بولغان، تور ۋه ئېلېكترونلۇق ئىستىخبارات
ئورگىنى - ئۈچىنچى باشقارما (3PLA)نى ئۆز
ئىچىگه ئالغان ئاالھىده خىزمهت گۇرۇپپىسىنىڭ بىر

قىسمى ئىدى.
   خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى جېررىي
لى تهمىنلىگهن جاسۇسالرغا ئاالقىدار ماتېرىيالالرغا
تايىنىپ ۋه CIA نىڭ خهۋهرلىشىش سىستېمىسىغا
بۆسۈپ كىرىپ، CIA نىڭ خىتايدىكى جاسۇسلۇق
تورىنى پۈتۈنلهي ۋهيران قىاللىغان. ئۇالر CIA غا
يالغان ۋه ئازدۇرغۇچى ئۇچۇرالرنى بېرىشتىن ۋه
پۇرسهت كۈتۈشتىن زېرىكمىگهن. ئهكسىچه، ئۇالر
CIA نىڭ خىتايدىكى قوبۇل قىلىنغان بارلىق
جاسۇسلىرىنى بىراقال كۆزدىن يوقىتىپ،
جاسۇسالرنىڭ قانداق زىيانكهشلىككه
ئۇچرىغانلىقى ھهققىده (CIA تهرىپىدىن)
تهكشۈرۈش باشلىنىش خهتىرىگه تهۋهككۈل قىلغان.
جاسۇسالر كۆزدىن يوقىتىلسىال، خىتايالر باشقا
ئىشالرغا پهرۋا قىلمايتتى. ئۇالر ئهمهلىيهتتىمۇ

شۇنداق قىلدى.
   خىتايدىكى قوبۇل قىلىنغان تهخمىنهن 30 نهپهر
جاسۇس ئىچىده كهم دېگهنده ئۈچ كىشى
ئۆلتۈرۈلگهن، بۇنىڭ ئىچىده بىرسى خىتاينىڭ
ھۆكۈمهت بىناسىنىڭ ھويلىسىدا
خىزمهتداشلىرىنىڭ ئالدىدىال بېشىغا بىر پاي ئوق
ئېتىلىپ ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن ۋه شۇ ئارقىلىق نهق
مهيداندىكى باشقىالرغا ئامېرىكا ئىستىخبارات
دائىرىلىرى ئۈچۈن ئىشلىمهسلىك ھهققىده ئوچۇق-

ئاشكاره ئاگاھالندۇرۇش بېرىلگهن.
  (CIA نىڭ چهتئهللهردىكى) جاسۇسلۇق تورى ئۇزۇن
يىلالردىن بۇيان «ئىستىراتېگىيىلىك ئىستىخبارات
CIA يېتهكچىلىكى» ئاستىدا پائالىيهت قىلىۋاتقان
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نىڭ خادىملىرى تهرىپىدىن مىڭبىر جاپادا تهرهققىي
CIA ،قىلدۇرۇلغان، شۇنداقال بۇنىڭ سايىسىده
ئامېرىكادىكى 17 ئىستىخبارات ئورگىنىنىڭ
«ئىنسانىي ئىستىخبارات توپالش» جهھهتتىكى

«ۋهزىپه دىرېكتورى»غا ئايالنغانىدى.
  مهزكۇر بۇزغۇنچىلىق خادىمالرنى باشقۇرۇش
ئىشخانىسى زىيىنى ئىنتايىن ئېغىر بولغان
تېخنىكىلىق سوقۇنۇپ كىرىش ھۇجۇمىغا
ئۇچراشتىن ئىلگىرى يۈز بهرگهن بولۇپ (3-بابقا
قاراڭ)، بۇ ئىشخانىنىڭ ماتېرىياللىرى ئامېرىكا
ئىستىخبارات ئهمهلدارلىرىنىڭ خاتىرىلىرىنى ۋه
مهخپىي ئۇچۇرالرغا ئېرىشىش جهھهتتىكى
بىخهتهرلىك ئىجازىتىنى داۋامالشتۇرۇشتا زۆرۈر
بولغان، ھهر بهش يىلدا بىر قېتىم تولدۇرۇلىدىغان
خۇسۇسىي ئۇچۇر جهدىۋهللىرىنى ئۆز ئىچىگه
ئالىدۇ. يهنه  CIAنىڭ تېخنىكىلىق ئىستىخبارات
توپالش جهھهتتىكى ئهڭ قىممهتلىك ھۆججهتلىرىمۇ
ئوغرىالندى ۋه 2017-يىلى مهخپىيهتلىك
ئاشكارىالش تور بېكىتى «WikiLeaks»دا ئېالن
«Vault 7» قىلىندى. (توردا ئاشكارىالنغان) مهزكۇر
ھۆججىتىده CIA نىڭ ۋىرگىنىيهدىكى تور
ئىستىخبارات مهركىزىدىن ئوغرىالنغان ئىنتايىن

سهزگۈر خاككېرلىق قوراللىرىمۇ بار ئىدى.
   CIA نىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش بۆلۈمىنىڭ
سابىق مۇدىرى كېلتون (Kelton) مۇنداق دېدى:
سۈنزى (Sun zi) نىڭ «دۈشمهنگه ئائىت بىلىملهرگه
پهقهت باشقىالردىنال ئېرىشكىلى بولىدۇ» دېگهن
ئۆگۈتىنى بۈگۈنگه تهدبىقالش تورغا موھتاج. خىتاي
خهلق جۇمھۇرىيىتى ھازىر ئومۇمىيۈزلۈك
ئىستىخبارات پائالىيهتلىرى ئارقىلىق ئامېرىكاغا
مهخپىي ھۇجۇم قوزغىدى. بىزگه زور زىيان سالغان،
ھۆكۈمهت، سودا ۋه سانائهت ساھهلىرىدىكى سهزگۈر
مهخپىيهتلىكلهرنى ئوغرىالشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
بۇ ھهرىكهت جهريانىدا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋه
خۇسۇسىي تهشكىالتلىرىغا قارىتا سانسىز تور
ھۇجۇمى قوزغالغان بولۇپ، بۇنى ئاساسلىقى خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئۈچىنچى باشقارمىسى
(3PLA) قىلغان (6). خىتاي ئىستىخبارات
دائىرىلىرى تور ھۇجۇملىرى بىلهن بىلله، تېخىمۇ
كۆپ ئهنئهنىۋى ئىستىخبارات ھهرىكهتلىرىنى
ئىشقا سېلىپ، ئامېرىكاغا كهلگهن قانۇنلۇق خىتاي

ساياھهتچىلهر ۋه زىيارهتچىلهرگه ئۇچۇر
توپلىغۇزۇۋاتىدۇ، شۇنداقال ھۆكۈمهت، سانائهت ۋه
سودا ساھهلىرىدىكى مهخپىيهتلىكلهرگه
ئېرىشهلهيدىغان ئامېرىكالىقالرنى سېتىۋېلىپ،

ئۆزى ئۈچۈن جاسۇسلۇققا سېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ.
  كېلتوننىڭ ئېيتىشىچه، 2010-يىلالرنىڭ ئاخى-
رىغا بارغاندا، يهنى بېيجىڭ تېخىمۇ ئېھتىياتچان
ئۇسۇلالرنى ئىشلىتىشتىن ۋاز كېچىپ،
مهخپىيهتلىكلهرنى ئوغرىالش ۋه جاسۇس قوبۇل
قىلىش جهھهتلهرده تېخىمۇ «دادىل» ئۇسۇلالرنى
قوللىنىشقا باشلىغاندا، خىتاينىڭ ئىستىخبارات
ھهرىكهتلىرى ئاندىن تېگىشلىك دىققهت –

ئېتىبارغا «نائىل» بولغان.
  ئامېرىكانىڭ دۆلهتلىك تهجرىبىخانىلىرىغا
سوقۇنۇپ كىرىش خىتاي ئۈچۈن بىر «نېمهت»
بولدى. «خىتاي ئىستىخبارات دائىرىلىرى ئامېرىكا
دۆلهت تهجرىبىخانىلىرىنى نىشانالشتا ئۇتۇق
قازاندى ۋه بۇنىڭ شاراپىتىده خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتى ئاز دېگهنده ئامېرىكانىڭ ئالته دانه
يادرو قورال اليىھهسىنى قولغا چۈشۈردى، بۇنىڭ
ئىچىده ھهممىدىن بهك كىشىنىڭ دىققىتىنى
تارتىدىغىنى  Trident ناملىق (سۇ ئاستى
پاراخوتىدىن قويۇپ بېرىلىدىغان) باشقۇرۇلىدىغان
بومبىدا ئىشلىتىلگهن W-88 تىپلىق ئوق
بېشىدۇر» دېدى كېلتون. ئۇ خىتاينىڭ يادرو
جاسۇسلۇقىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ
(Manhattan) (ئامېرىكانىڭ) مانخاتتان
پروجېكتىگه سوقۇنۇپ كىرىپ، ئامېرىكانىڭ ئاتوم
مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىلىشى بىلهن
نهتىجىلهنگهن «ENORMOZ» ھهرىكىتى بىلهن
سېلىشتۇردى. ئۇ يهنه مۇنداق دېدى: «خىتاينىڭ
ئامېرىكانىڭ يادرو قورالى اليىھهسىنى
ئوغرىلىۋېلىشى ئامېرىكانىڭ يادرو قورال
سىستېمىسىنىڭ نىسپىي ئاجىزلىشىشى ۋه
خىتاينىڭ ھۇجۇم - مۇداپىئه ئىقتىدارىنىڭ

كۈچىيىشى بىلهن نهتىجىلهندى».
  يۇقىرىدىمۇ تىلغا ئېلىنغىنىدهك، 2010-يىلى
خىتايدا يۈز بهرگهن ئىستىخبارات ئاپىتى
ئامېرىكانىڭ ئىنسانىي ئىستىخبارات قوبۇل
قىلىش سىستېمىسىنىڭ تۇنجى قېتىم بۇزۇلۇشى ۋه
ۋهيران  قىلىنىشى  ئهمهس. ئهمهلىيهتته،  ئامېرىكا
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ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭ جاسۇس قوبۇل
قىلىش پروگراممىلىرى، بولۇپمۇ CIA نىڭ
چهتئهللهرده ۋه FBI نىڭ دۆلهت ئىچىده جاسۇس
قوبۇل قىلىشى پروگراممىلىرى ئالدىنقى ئهسىرنىڭ
CIA .70-يىللىرىدىن باشالپال بهربات ھالهتته ئىدى
رهھبهرلىك قاتلىمىدىكىلهرنىڭ ھوقۇق تالىشىپ
پۇت تېپىشىشى نهتىجىسىده CIA نىڭ
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى قاتتىق
ئاجىزالشقان. بۇ ئىدارىنىڭ ئهپسانىۋى
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ئۇستىسى جېيمىس
جېسىس ئانگلېتون (James Jesus Angleton) نىڭ
1987-يىلى ۋاپات بولۇشتىن بىر قانچه يىل
ئىلگىرى ماڭا ئېيتىپ بېرىشىچه، ئانگلېتوننىڭ
CIA دىكى ھوقۇق رىقابهتچىسى ۋىليام كولبى
(William Colby) ئۇنىڭ CIA نىڭ سوۋېت
ئىتتىپاقىغا ۋه ئۇنىڭ سۈنئىي ھهمراھ كۈچلىرىگه
قارشى تۇرۇشتىكى ئاساسلىق رولى سۈپىتىده
ئىستراتېگىيىلىك جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش
پىالنىنى يولغا قويۇشىغا توسقۇنلۇق قىلغان.
ئانگلېتون سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ئالىي
ھوقۇقنىڭ سوۋېت كومپارتىيهسىنىڭ قولىدا
ئهمهسلىكىگه قهتئىي ئىشىنهتتى. (ئۇنىڭغا كۆره)
سوۋېت «دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتى (سېسىق
نامى پۇر كهتكهن سىياسىي ساقچى تهشكىالتى
KGB ۋه بىخهتهرلىك ئورگانلىرى) سوۋېت
ئىتتىپاقىدىكى ئالىي كۈچنىڭ ساھىبلىرى ئىدى.
ئانگلېتون CIA نىڭ جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش
بۆلۈمىنىڭ باشلىقى بولۇش سۈپىتى بىلهن، يا
ئۆزىنىڭ CIA نىڭ ئىداره باشلىقلىقىغا
تهيىنلىنىشىنى ياكى ئۆزىنىڭ جاسۇسلۇققا قارشى
تۇرۇش بۆلۈمىدىكى يېقىن سهپداشلىرىدىن
بىرهرسىنىڭ CIA نىڭ باش شىتابىدىكى يۇقىرى
ئورۇنغا تهيىنلىنىشىنى ئۈمىد قىلغان. ئهمما، ئۇ
پېنسىيهگه چىقىشقا مهجبۇر بولدى، شۇ ۋاقىتتىن
باشالپ مهزكۇر ئورگاننىڭ جاسۇسلۇققا قارشى
تۇرۇش تىرىشچانلىقى تۆۋهنلهپ، CIA شۇنىڭدىن
باشالپ توختىماي زهربىگه ئۇچرايدىغان ھالغا

چۈشۈپ قالدى.
  ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 70-يىللىرىدا ئانگلېتون
ئوتتۇرىغا  قويغان  چهتئهل ئىستىخبارات ئورگانلى-

ئورگانلىرىغا سوقۇنۇپ  كىرىش ۋه  ئۇالرنىڭ
ھهرىكهتلىرىگه كاشىال تۇغدۇرۇش ئارقىلىق ھۇجۇم
قىلىش تهشهببۇسىنى ئىجرا قىلىش تولىمۇ

تهخىرسىز ئىدى.
  خىتاي كوممۇنىستىك سىستېمىسىنىڭ ئاساس-
لىق تۈۋرۈكىگه - جامائهت خهۋپسىزلىكى
مىنىستىرلىقى، دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى
ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ نۇرغۇن
ئىستىخبارات فۇنكسىيهلىرىنى ئۈستىگه ئالغان
يېڭى ئىستراتېگىيىلىك قولالش كۈچلىرىگه قارشى
مۇستهقىل، يېڭى ئىستراتېگىيهلىك جاسۇسلۇققا
قارشى ئورگان تهسىس قىلىنىشى كېرهك ئىدى.
ئامېرىكا (يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان) بۇ
تهشكىالتالرنى پالهچلهندۈرۈش ئارقىلىق، يهر شارىغا
خوجا بولۇشنى ۋه ئامېرىكانى ۋهيران قىلىشنى
مهقسهت قىلغان خىتاي كومپارتىيىسى ئېلىپ

كهلگهن تهھدىتىنى پهسهيتهلهيتتى.
   كېلتون (خىتاي) ئامېرىكاغا ئېلىپ كېلىدىغان
زىياننىڭ قىممهتلىك تېخنىكا ياكى باشقا
مهخپىيهتلىكلهرنى يوقىتىش بىلهنال
چهكلهنمهيدىغانلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ
(يهنى خىتاينىڭ ئامېرىكاغا قارشى ھهرىكهتلىرى)
ئامېرىكاغا ياردهم قىلىش ئۈچۈن بارچه خهتهرگه
تهۋهككۈل قىلغان قهھرىمانالرنىڭ جېنىغا زامىن
بولىدۇ. خىتايالر ئهنئهنىۋى ئىنسانىي ئىستىخبارات
بىلهن تور ئېلېمېنتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
«ئارىالشما» ئىستىخبارات ھۇجۇمى
ئىستراتېگىيهسىنى يولغا قويدى. كېلتون يهنه
مۇنداق دېدى: «بۇ دۆلىتىمىزگه زىيان سالدى، بۇ
زىيان خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جاسۇسلۇقى كهلتۈرۈپ
چىقارغان روشهن زور زىياندىنمۇ ئېشىپ كهتتى.
دۆلىتىمىزگه خىيانهت قىلغانلىقى ئۈچۈن قولغا
ئېلىنغان ئاشۇ ئامېرىكالىقالرنىڭ بهزىلىرىنىڭ
ئهيىبلهش ھۆججىتىده كۆرسىتىلگهندهك، ئۇالرنىڭ
بېيجىڭنى مهخپىي ئىستىخبارات بىلهن
تهمىنلىشى بىز بىلهن ھهمكارلىشىپ، رهزىل، زالىم
خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھاكىمىيىتىگه
قارشى تۇرغان خىتايالرنىڭ ئۆلۈشى بىلهن
نهتىجىلهندى. ئۇالر ئهركىنلىك ئۈچۈن كۈرهش
قىلغان قهھرىمانالر ئىدى ۋه ھېلىھهم شۇنداق» (7).
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) ئادهتتىكى خىتاي ئۆكتىچى ئهمهس. سۈرگۈندىكى بۇ مىلياردىر ئۆي-مۈلۈك ماگناتىنىڭ    گو ۋېنگۈي (
نيۇيورك مهركىزى باغچىسىنىڭ شهرقىي جهنۇب بۇرجىكىدىكى ھهشهمهتلىك مېھمانخانىنىڭ ئۈستۈنكى
قهۋىتىنى تولۇق ئىگىلىگهن تۇرالغۇسى بار. گو ۋېنگۈي 2015-يىلى خىتايدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، خىتاي
كومپارتىيهسى ئۆزىنىڭ دۇنياۋى تهسىر كۈچىنى ئاشۇرۇش ۋه خاتا ئۇچۇر تارقىتىش ھهرىكىتى ئارقىلىق ئۇنى
نىشانغا ئېلىپ، خىتايغا قايتىشقا مهجبۇرالپ كهلدى. گو ۋېنگۈي «بۇ يهرنىڭ <پال شهپىسى> ئىنتايىن
ياخشى» دېدى ۋه مهركىزىي باغچىنىڭ شهرقىي جهنۇب بۇرجىكىنىڭ ئۆي-مۈلۈك ساھهسىده «ئالتۇن
ئۈچبۇلۇڭ»، شۇنداقال مانخاتتاندىكى ئهڭ ئالقىشقا ئېرىشكهن ئورۇنالرنىڭ بىرى دهپ قارىلىدىغانلىقىنى
) خىتايالرنىڭ «بهزى جۇغراپىيهلىك ئورۇنالردا ئىنسان بىلهن يهر ئارىسىدا ئېيتتى. «پال شهپىسى» (
بىرىكمه كۈچ شهكىللىنىدۇ (يهنى بۇنداق جايالر كىشىگه ئامهت ئېلىپ كېلىدۇ)» دهپ قارايدىغان خۇراپىي
ئېتىقادىدۇر. گو ۋېنگۈي خىتاي كومپارتىيهسىدىكى ئالىي ھوقۇقدارالر بىلهن بولغان قويۇق مۇناسىۋهت
جهريانىدا ئىگىلىگهن مهخپىيهتلىكىلهرنى ئاشكارىالپ، خىتاي كومپارتىيهسى رهھبهرلىرىنىڭ غهزىپىنى

قوزغىدى.
   گو ۋېنگۈي 2017-يىلىنىڭ بېشىدىن باشالپ نهچچه ئايدا، Twitter ۋه Facebook قاتارلىق ئىجتىمائىي ئاالقه
سۇپىلىرىدا خىتاينىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكى چىرىكلىك تهپسىالتلىرىنى ئاشكارىالشقا باشلىدى. شۇ يىلى
كۈزگه كهلگهنده، ئۇ ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىقىشقا تهييارالندى. 10-ئاينىڭ 3-كۈنى، گو ۋېنگۈي ئۆزىنىڭ
شهخسىي «Gulfstream» ئايروپىالنىغا ئولتۇرۇپ، نيۇيوركتىن ۋاشىڭتونغا قاراپ ئۇچتى. سۈرگۈندىكى بۇ
باينىڭ مال - مۈلكى 28 مىليارد دولالر ئهتراپىدا بولۇپ، ئۇ توردا سۆز قىلغاندىن بۇيانقى ۋاشىڭتوندىكى تۇنجى
قېتىم ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىقىشى ئۈچۈن بىر نهچچه ھهپته تهييارلىق قىلغانىدى. ئۇنىڭ ئاشكارىلىغانلىرى

ئىچىده خىتاي كومپارتىيهسى مهركىزىي ئىنتىزام تهكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ باشلىقى ۋاڭ چىشهن (
)نىڭ چىرىكلىكىگه ئاالقىدار پارتالتقۇچ خاراكتېرلىق تهپسىالتالر بار بولۇپ، (ۋاڭ چىشهننىڭ
رهھبهرلىكىدىكى) بۇ ئورگان ئالدىنقى تۆت يىلدا شى جىنپىڭنىڭ چهكلىمىسىز ھوقۇقىغا يوشۇرۇن رهقىب دهپ
قارالغان يۇقىرى دهرىجىلىك پارتىيه ئهزالىرىنى، ھهربىي «يولۋاس»الرنى، ئادهتتىكى ئهمهلدارالرنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان نهچچه مىڭلىغان ئهمهلدارنى تازىلىغانىدى.
   گو ۋېنگۈي خىتاينىڭ (ئىچكى) سىستېمىسىدىن ئېرىشكهن ئۇچۇرالرنى ئاساس قىلىپ، ۋاڭ چىشهننىڭ
2000-يىلالرنىڭ بېشىدىن باشالپال، پهقهت شى جىنپىڭنىڭ سىياسىي تازىالش ھهرىكىتىگه ھهمدهم بولۇپ
يۈرگهن  اللما  ئىت  ئىكهنلىكىنى  ئاشكارىلىدى. ۋاڭ چىشهن  خىتاينىڭ  مهخپىي  مالىيه  «چارپادىشاھى»غا، 
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توققۇزىنچى باب

تهسىر كۈچى
بېيجىڭ ۋه تهشۋىقات – خاتا ئۇچۇر تارقىتىش ئۇرۇش سهنئىتى

«بىز پهقهت ئادهتتىكى ئۇرۇش ياكى جهڭ مهيدانىدىكى ئۇرۇشالر بىلهنال چهكلهنسهك
بولمايدۇ. بىز چوقۇم جانلىق بولۇشىمىز، باشقىالر بىزگه قايسى شهكىلده ھۇجۇم قىلغان
بولسا، بىزمۇ شۇنداق قىلىشىمىز كېرهك. بىز (رهقىبلىرىمىز بىلهن) تىغمۇتىغ تۇتۇشىمىز
ۋه تۇيۇقسىز زهربه بىلهن ئۇالرنى مهغلۇب قىلىمىز. باشقىالرنىڭ بىزنى بۇرنىمىزدىن
يېتىلهپ مېڭىشىغا يول قويمايمىز. بىز تاكتىكا قاتماللىقى سهۋهبلىك تېخىمۇ چوڭ

ئىستراتېگىيىلىك پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قويساق بولمايدۇ».
   شى جىنپىڭ، «دۆلهتلىك تهشۋىقات ۋه ئىدىئولوگىيه خىزمهت يىغىنى»دىكى نۇتۇق،

2013-يىلى 8-ئاي.
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خىتاينىڭ پهرده ئارقىسىدىكى بارلىق ئىقتىسادىي ۋه پۇل-مۇئامىله ئىشلىرىنى كونترول قىلىدىغان ئهڭ
كۈچلۈك رهھبهرگه ئايالنغان. 2017-يىلغا قهدهر، ۋاڭ چىشهن شى جىنپىڭ باشچىلىقىدىكى، خىتاينى تۆمۈر
مۇشت بىلهن باشقۇرىدىغان كوللېكتىپ مۇستهبىت ئاپپاراتنىڭ، يهنى يهتته كىشىلىك سىياسىي بىيۇرو
دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئهزاسى ئىدى. ئهمما ئۇ (خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئهنئهنىسىگه كۆره) مهجبۇرىي

)، جياڭ زېمىن ( پېنسىيهگه چىقىرىلىدىغان ئاتمىش يهتته ياشقا كىرىپ قالغاندىمۇ، دېڭ شياۋپىڭ (
) قاتارلىق سابىق خىتاي ھۆكۈمدارلىرىنىڭ جهمهتلىرىگه باغلىنىشلىق ) ۋه خۇ جىنتاۋ (
كوممۇنىست زهردارالر شى جىنپىڭنى ۋاڭ چىشهنگه ھوقۇق بېرىشكه كۆندۈردى. نهتىجىده، ئۇ (پېنسىيهگه

چىقىرىلىشنىڭ ئورنىغا) خىتاينىڭ  مۇئاۋىن دۆلهت رهئىسلىكىگه تهيىنلهندى.  
  گو ۋېنگۈيگه كۆره، ۋاڭ چىشهن ۋه باشقا بىر قانچه يۇقىرى دهرىجىلىك پارتىيه رهھبهرلىرى ئۇنىڭ
تهبىرىدىكى «كوممۇنىست ئوغرى – قاراقچىالر ھاكىمىيىتى» دېيىلىدىغان، قارا جهمئىيهت تىپىدىكى
تۈزۈلمىگه ۋهكىللىك قىلىدۇ. بۇ «كوممۇنىست ئوغرى – قاراقچىالر ھاكىمىيىتى» سهرخىل ھاكىمىيهت
سىنىپىنى ۋه يۇقىرى دهرىجىلىك پارتىيه رهھبهرلىرىنىڭ جهمهتىنى بېيىتىش ئۈچۈن، خىتاي خهلقىدىن
مىلياردالپ دولالرنى ئوغرىاليدۇ. ۋاڭ چىشهنگه كهلسهك، ئۇشبۇ مۇئاۋىن رهئىسنىڭ جهمهتىنىڭ نهچچه

مىليارد دولالر بايلىقى بار.
   گو ۋېنگۈي ۋاشىڭتون زىيارىتىدىن بىر قانچه ھهپته ئىلگىرى، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ چىرىكلىككه
قارشى تۇرۇش پادىشاھى ۋاڭ چىشهننىڭ ئۆزىنىڭ پهۋقۇلئادده چىرىكلهشكهنلىكى توغرىسىدىكى بىر يۈرۈش
تور ۋىدىيولىرىنى ئېالن قىلغانىدى. گو ۋېنگۈينىڭ ئېيتىشىچه، 1980-يىلالرنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ، ۋاڭ
چىشهن ۋه ئۇنىڭ جهمهتىدىكى بىر قانچهيلهن پارتىيه مهبلىغىگه 30 مىليون دولالر ئهتراپىدا مهخپىي پاي
قوشۇپ، كالىفورنىيه ۋه ئامېرىكانىڭ باشقا جايلىرىدىكى ئۆي-مۈلۈك شىركهتلىرىگه مهبلهغ سېلىپ، يۈزدىن
ئارتۇق ئۆي-مۈلۈك سېتىۋالغان. 2018-يىلغا بارغاندا، بۇ ئۆي-مۈلۈكلهرنىڭ قىممىتى ئۆسۈپ، 2 مىليارد

دولالردىن 3 مىليارد دولالرغىچه بولغان.
   گو ۋېنگۈي ماڭا: «مهن خىتاينىڭ سىستېمىسىنى ناھايىتى ئوبدان بىلىمهن. قولۇمدا ئۇنىڭ قانداق

مهشغۇالت قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ناھايىتى ئىنچىكه تهپسىالتالر بار» دېدى.
  ۋاشىڭتوندا گو ۋېنگۈي ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلگهن تۇنجى قېتىملىق ئاشكارا يىغىن 1961-يىلى ھهربىي
ئىستراتېگىيهچى ھېرمان كاھن (Herman Kahn) بىلهن ئۇنىڭ راند (RAND) شىركىتىدىكى بىر قانچه
خىزمهتدىشى بىرلىكته قۇرغان كونسېرۋاتىپ ئاقىلالر ئامبىرى ــــ خۇدسون ئىنستىتۇتىدا ئۆتكۈزۈلمهكچى
ئىدى. خۇدسون ئىنستىتۇتى بىر مهھهل فېدېراتسىيه مهبلىغى ئاجرىتىلغان، ئامېرىكا ئارمىيىسى ئۈچۈن
خىزمهت قىلىدىغان ئالدىنقى قاتاردىكى تهتقىقات مهركىزى ئىدى. خۇدسون ئىنستىتۇتى يېقىندا
بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ سابىق ئهمهلدارى، ئامېرىكادىكى تهسىرى ئهڭ كۈچلۈك خىتاي ئىشلىرى
مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ بىرى دهپ قارىلىدىغان (شۇنداقال ژۇرنىلىمىزنىڭ دهسلهپكى سانلىرىغا بېسىلغان
«100 يىللىق مارافون» دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى، ت) مايكېل پىلىزبېرى (Michael Pillsbury)نىڭ
يېتهكچىلىكىده خىتاي ئىستراتېگىيهسى مهركىزى تهسىس قىلدى. خۇدسون ئىنستىتۇتىدىكى بۇ
پائالىيهتكه «مۇستهبىت ھاكىمىيهت» (Kleptocracy) پروگراممىسى ساھىبخانلىق قىلغانىدى، مهزكۇر
پروگراممىنىڭ ۋهزىپىسى «ئىمپورت قىلىنغان چىرىكلىك ۋه مۇستهبىت ھاكىمىيهتلهرنىڭ قانۇنسىز پۇل-
مۇئامىله ئېقىمىنىڭ ئامېرىكانىڭ دېموكراتىيهسىگه ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكىگه ئېلىپ كېلىدىغان چىرىكلىك
تهھدىتى»نى تهتقىق قىلىش ئىدى (1). بۇ ھهممىنى ئاشكارىلىۋېتىدىغان گو ۋېنگۈينىڭ پارتالتقۇچ
خاراكتېرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئاساسىي ئېقىمغا يهتكۈزۈشتىكى ئهڭ مۇۋاپىق سۇپىالردىن بىرى بولۇپ قاالتتى. بۇ

بولغۇسى ئۇچرىشىشقا «گو ۋېنگۇي بىلهن سۆھبهت» دهپ ئىسىممۇ قويۇلۇپ بولغانىدى.
   ئهمما گو ۋېنگۈي بۇ يهرگه كېلىشتىن بىر قانچه سائهت بۇرۇن يىغىن تۇيۇقسىز ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. بۇ
خىتاينىڭ پۇل ۋه سىياسىي مهجبۇرالش ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ دېموكراتىك سىستېمىسىغا قانداق تهسىر
كۆرسىتىدىغانلىقىنىڭ ھهيران قاالرلىق  مىساللىرىدىن  بىرىدۇر. (خۇدسون ئىنستىتۇتىدىن ئىبارهت) بۇ كون-
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سېرۋاتىپ تهتقىقات ئورگىنى خىتاينىڭ سىياسىي
تهھدىتى، پوپوزىسى ۋه تور ھۇجۇمىغا باش
ئهگكهنىدى. بۇ بېيجىڭنىڭ يوشۇرۇن تهسىر
كۆرسىتىش پائالىيهتلىرىنىڭ قايسى دهرىجىگه

يهتكهنلىكىنىڭ تىپىك مىساللىرىدىن بىرىدۇر.
  گو ۋېنگۈي 1968-يىلى 5-ئاينىڭ 10-كۈنى
چاۋشيهن يېرىم ئارىلىنىڭ ئۇدۇلىدىكى شهرقىي
شىمالىي دېڭىز قىرغىقىغا جايالشقان خىتاينىڭ
شهندوڭ ئۆلكىسىده تۇغۇلغان. شهندۇڭ بۇددا دىنى،
تويىن دىنى ۋه كۇڭزىچىلىق جهھهتلهرده مول
كۈلتۈرهل ۋه دىنىي مىراسقا ئىگه بولۇش بىلهن
بىرگه، خىتايدىكى ئهڭ باي رايونالرنىڭ بىرىدۇر.
سادىق بۇددىست گو ۋېنگۈي يهنه ئېنگلىزچه
مايلېس كۋوك (Miles Kwok) دېگهن ئىسىمنى

ئىشلىتىدۇ.
  گو ۋېنگۈينىڭ شهخسي ئايروپىالنى يىغىن
ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى، قۇياش تازا
پارالپ چىققان ئۆكتهبىر كۈنلىرىنىڭ بىرىده، رونالد
رېگان ۋاشىڭتون دۆلهتلىك ئايرودرومىغا قونغاندا،
گو ۋېنگۈي تولىمۇ جۇشقۇن كهيپىياتتا ئىدى. ئۇ
ئادهتته توققۇز ئادىمى بار قوغدىغۇچىالر ئهترىتىنى
بىلله ئېلىپ يۈرىدۇ. ئۇالرنىڭ بىر نهچچىسى
ئامېرىكانىڭ سابىق ھهربىي ئاالھىده ھهرىكهت
قىسىملىرىنىڭ ئهزالىرى ۋه نيۇيورك شهھىرىنىڭ

سابىق ساقچىلىرىدۇر.
  گو ۋېنگۈي 25 يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيان
خىتايدا ۋه دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا سودا
قىلىش جهريانىدا، خىتاي كوممۇنىستىك
ھاكىمىيىتىنىڭ رهھىمسىزلىكىنى تونۇپ يهتكهن.
يهنه دهل مۇشۇ جهرياندا، ئۇ بىر مۇھىم
ھوقۇقدارنى، يهنى خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ
مۇئاۋىن باشلىقى ما جيهن (Ma jian) بىلهن
دوستالشقان. گو ۋېنگۈي خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئهڭ سهزگۈر مهخپىيهتلىكلىرىگه ئېرىشهلهيدىغان
بۇ ھوقۇقدار بىلهن تاكى ئۇ شى جىنپىڭنىڭ
يوقىتىش نىشانىغا ئايالنغانغا قهدهر، نهچچه يىل
سودا ۋه بىخهتهرلىك تۈرلىرىده ھهمكارالشقان. ما
جيهن ۋاڭ چىشهننىڭ چىرىكلهشكهنلىكىنى
كۆرسىتىدىغان ئۇچۇرالرنى  بايقاپ  قالغان. ما جيهن 

مولالق ئاتقاندىن كېيىن، گو ۋېنگۈي ئۆزىنىڭ
كېيىنكى قېتىملىق سىياسىي باستۇرۇشتا
ئۇجۇقتۇرۇۋېتىلىشىدىن ئهنسىرهپ، 2015-يىلى

نيۇيوركقا قېچىپ كېلىۋالغان.
  گو ۋېنگۈي ئۆزىنىڭ ما جيهن بىلهن بولغان
دوستلۇقىدىن، خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ
ھاكىمىيهتكه قارشى كىشىلهرنى ئۆلتۈرۈشته ۋايىغا
يهتكهنلىكىنى، زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈشتىن تارتىپ
قاتناش ۋهقهسىده ئۆلۈپ كهتكهندهك
كۆرسىتىشكىچه ھهر خىل ئۇسۇلالرنى
قوللىنااليدىغانلىقىنى بىلگهن. گو ۋېنگۈي
ۋاشىڭتوندىكى ئهڭ بىخهتهر مېھمانخانا بولغان،
ئاقسارايدىن الفايېت باغچىسى ئارقىلىقال ئايرىلىپ
(Hay-Adams) تۇرىدىغان خاي-ئادامس
مېھمانخانىسىدا تۇرغان. ئۇ بۇ مېھمانخانىدا
ۋاشىڭتوننىڭ كۈچ مهركىزى بولغان ئاقساراينىڭ
مهنزىرىسىنى كۆرگىلى بولىدىغان، ھهر كېچىلىكى

9000 دولالرلىق پرىزدېنت يۈرۈشلۈك ئۆيىده ياتقان.
ئاندىن گو ۋېنگۈي شۇ كۈنى خۇدسون ئىنستىتۇتىدا
ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنىغا

تهييارلىق قىلىشقا باشلىغان.
   خۇدسون ئىنستىتۇتىدىكى يىغىننى شۇنىڭدىن
تهخمىنهن بىر ئاي ئىلگىرى خۇدسون
ئىنستىتۇتىنىڭ «مۇستهبىت ھاكىمىيهت»
(Kleptocracy) پروگراممىسىغا مهسئۇل
Charles) خىزمهتچىسى چارلېز داۋىدسون
Davidson) ئۇيۇشتۇرغانىدى. داۋىدسون (بۇ ئىشنى
ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن) ئالدى بىلهن خۇدسون
ئىنستىتۇتىنىڭ زىيارهتچى تهتقىقاتچىسى ۋه
ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسىنىڭ سابىق
خىزمهتچىسى، گو ۋېنگۈي بىلهن مۇناسىۋىتى يېقىن
بولغان خىتاي دېموكراتىيه پائالىيهتچىسى خهن

ليهنچاۋ (Han Lianchao)غا يېقىنالشقان.
   داۋىدسون بىلهن خهن ليهنچاۋ گو ۋېنگۈي ئۈچۈن
ئۇيۇشتۇرۇلىدىغان يىغىننىڭ «مۇستهبىت
ھاكىمىيهت» (Kleptocracy) پروگراممىسىغا
تامامهن ماس كېلىدىغانلىقىدا ئوخشاش پىكىرگه
كهلگهن. چۈنكى، خىتاينىڭ ۋاشىڭتوندىكى
قانۇنسىز تهسىر كۈچ شهكىللهندۈرۈش
ھهرىكهتلىرى   ئهڭ   چېكىدىن   ئاشقان،   شۇنداقال 
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ئامېرىكا خهلقى بىلىشكه موھتاج بولغان
ئىشالردىن ئىدى. 

   خهن ليهنچاۋ شۇ يىلى ئۆكتهبىرنىڭ بىر كۈنى
ئهتىگهنده مېترو ئارقىلىق ماكفېرسون مهيدانى
بېكىتىگه بېرىپ، گو ۋېنگۈي بىلهن كۆرۈشمهكچى
بولغاندا ئۇنىڭغا داۋىدسوندىن تېلېفون كهلگهن.
داۋىدسون: «باشقۇرۇش ھهيئىتى يىغىننى بىكار
قىلىشنى قارار قىلدى» دېگهنده خهن ليهنچاۋ
ھهيران قالغان ۋه سورىغان تۇنجى سوئالى «نېمه
ئۈچۈن؟» بولغان. داۋىدسون ئۇنىڭغا رهھبهرلهرنىڭ
گو ۋېنگۈينىڭ ئىشهنچلىكلىكىدىن
YouTube .گۇمانلىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان
تورىدىكى بىر ۋىدىيودا، پوزۇر كىيىنگهن گو ۋېنگۈي
مااليسىيا ئاۋىئاتسىيهسىنىڭ MH370 نۆۋهتچى
ئايروپىالنىنىڭ سىرلىق يوقاپ كېتىشىنىڭ
ئارقىسىدا خىتاينىڭ قولى بار – يوقلۇقىغا بولغان
گۇمانىنى ئوتتۇرىغا قويغان. گو ۋېنگۈي يهنه شۇ
ئايروپىالندىكى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ بىرىنى ۋاڭ
چىشهن بىلهن مۇناسىۋىتى بار دوختۇر دېگهن. گو
ۋېنگۈينىڭ ئېيتىشىچه، بۇ دوختۇر خهلقئارا ئهزا
كۆچۈرۈش بازىرىنى تهمىنلهش ئۈچۈن، خىتايدىكى
مهھبۇسالرنى تىرىك تۇرغۇزۇپال بهدهن ئهزالىرىنى

يىغىۋېلىشقا قاتناشقان.
  خهن ليهنچاۋ «ئىشهنچلىكلىك» جهھهتتىكى
شۈبھىنىڭ پهقهتال بىر باھانه ئىكهنلىكىنى
بىلهتتى. شۇڭا ئۇ داۋىدسونغا ناھايىتى ئېنىق
تهلهپپۇزدا ئۇنىڭ باھانىسىنىڭ «قۇرۇق گهپ»
ئىكهنلىكىنى ئېيتقان. خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ
خىتاينىڭ بېسىمىغا ئۇچرىغانلىقى (ۋه بۇنىڭغا

تهن بهرگهنلىكى) ئېنىق ئىدى.
   پائالىيهت ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشتىن بىر قانچه
ھهپته ئىلگىرى، داۋىدسون ئوغلىنىڭ بىر خىتاي
ئوقۇغۇچى (ئامېرىكادىكى 300 مىڭدىن ئارتۇق
خىتاي ئوقۇغۇچىنىڭ بىرى) بىلهن توي
قىلىدىغانلىقى سهۋهبلىك، بۇ جهھهتتىكى
شهخسىي ئهندىشىلىرىنى نهزهرده تۇتقان ھالدا،
خهن ليهنچاۋدىن گو ۋېنگۈينىڭ يىغىنىنى
تهشكىللهشنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشنى تهلهپ
قىلغان. ئۇ ئهگهر ئۆزى گو ۋېنگۈينى كۈتۈۋېلىش
يىغىنىغا قاتناشقان تهقدىرده، خىتاينىڭ ئۇنىڭ
بولغۇسى  كېلىنىنى  خىتايغا  قايتىشقا مهجبۇرلى-

شىدىن ئهنسىرىگهنىدى. خهن ليهنچاۋ گو ۋېنگۈينى
كۈتۈۋېلىش يىغىنىنى تهشكىللهش ئىشلىرىنى
ئۈستىگه ئېلىشقا قوشۇلغان. شۇنداقال، 3-
ئۆكتهبىرگىچه بولغان بىر نهچچه ھهپته ئىچىده بۇ
ئىشالرنىڭ ھهممىسى خۇدسوننىڭ باشقۇرغۇچىسى
ۋه مۇدىرلىرى بىلهن قويۇق ماسالشقان ئاساستا

ئورۇنالشتۇرۇلغان.  
    خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ باياناتچىسى داۋىد تېل
(David Tell)غا خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ خىتاينى
رازى قىلىش ئۈچۈن يىغىننى ئهمهلدىن
قالدۇرۇۋهتكهنلىك قارارىنى كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا
ئاقالشتهك كۆڭۈلسىز ۋهزىپه تاپشۇرۇلغانىدى. ئۇ
بۇنىڭغا (يهنى يىغىننى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا)
پىالنالشتىكى نامۇۋاپىقلىق سهۋهب بولدى، دېدى. ئۇ
ماڭا: «پىالن بىزدىن يىراقالشتى، بۇنىڭدىن

كۆڭلىمىز يېرىم» دېدى.
   خهن ليهنچاۋ بۇنىڭغا ئېتىراز بىلدۈرۈپ: «ھهممه

ئىش (يهڭ ئىچىده) ماسالشتۇرۇلغان» دېدى.
  خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ يىغىنىنى سۇغا
چىالشتۇرۇش خىتاينىڭ گو ۋېنگۈيگه قاراتقان،
مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان كهڭ كۆلهملىك تهسىر
كۆرسىتىش ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ،
خىتاي بۇ قېتىم خۇدسون مۇدىرىيهت ئهزالىرىغا
مهزكۇر ئىنستىتۇتنىڭ خىتايدىكى مهنپهئهتىنى
تۇتقا قىلىپ تۇرۇپ ئىقتىسادىي بېسىم قىلىش
بىلهن ئۇنىڭ كومپيۇتېر تورىغا قارىتىلغان تور

ھۇجۇمىنى بىرلهشتۈرگهن.
   خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ خاتا ئۇچۇر تارقىتىش
ھهرىكىتىنىڭ مهقسىتى گو ۋېنگۈينى مالىيه
جهھهتتىكى خاتالىقلىرى سهۋهبلىك خىتاي
ھاكىمىيىتى تهرىپىدىن ئىزدىلىۋاتقان نۇرغۇن
چىرىك قاچقۇنالرنىڭ بىرى قىلىپ كۆرسىتىش
ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن، بېيجىڭ توختاۋسىز تهشۋىقات
دولقۇنى قوزغاپ، بىر قاتار بىمهنه ۋه يالغان
ئهيىبلهشلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان خاتا ئۇچۇر
تارقىتىش ھهرىكىتىنى ئاسترتتىن قانات يايدۇردى.
خىتاي گو ۋېنگۈينى پۇل مۇئامىله چىرىكلىكى
بىلهن ئهيىبلهشتىن سىرت، ئۆزىنىڭ خهلقئارا

ساقچى تهشكىالتىدىكى جاسۇسى مېڭ خوڭۋېي (
)دىن پايدىلىنىپ، خهلقئارا ساقچى
تهشكىالتىنىڭ  بىر  خىل خهلقئارالىق  تۇتۇش  بۇي-
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رۇقىغا ۋهكىللىك قىلىدىغان ئىككى «قىزىل
رهڭلىك تۇتۇش بۇيرۇقى» تارقىتىشىنى تهلهپ
قىلغان. مېڭ خوڭۋېي 2016-يىلىدىن 2017-
يىلىغىچه خهلقئارا ساقچى تهشكىالتى
(ئىنتېرپول)نىڭ رهئىسى بولغان. ئۇنىڭ گو ۋېنگۈي
ئۈچۈن چىقارغان «قىزىل رهڭلىك تۇتۇش
بۇيرۇقى»نىڭ بىرى جىنايى قىلمىش ئۈچۈن،
ئىككىنچىسى باسقۇنچىلىق جىنايىتى ئۈچۈن
چىقىرىلغان ۋه بۇنىڭغا گو ۋېنگۈينىڭ خىتاينىڭ
تىزگىنىدىكى سابىق تىجارهت شېرىكىنىڭ
گۇۋاھلىق سۆزى پاكىت قىلىپ كۆرسىتىلگهن. گو
ۋېنگۈي بۇ ئهيىبلهشنى كهسكىن ئىنكار قىلغان ۋه
بۇنى رهزىل خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ تۆھمهت
قىلىش ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمى دهپ قاراپ پهرۋا

قىلمىغان.
   گو ۋېنگۈي ئۈچۈن «قىزىل رهڭلىك تۇتۇش
بۇيرۇقى» ئېالن قىلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، مېڭ
خوڭۋېي 2018-يىلى 10 - ئايدا خىتايغا قايتقاندا
غايىب بولغان ۋه قولغا ئېلىنىپ، كېيىن پارا ئالغان
دهپ ئهيىبلهنگهن. مېڭ خوڭۋېي قولغا ئېلىنغان
ۋاقىتتا، ئايالىغا پىچاقنىڭ سۈرىتى بار مهخپىي
قىسقا ئۇچۇر ئهۋهتكهن. مېڭ خوڭۋېينىڭ ئايالى بۇنى
ئازابنىڭ ئىپادىسى دهپ قارىغان. مېڭ خوڭۋېينىڭ
ئايالى گرهيس مېڭ (Grace Meng) كېيىن خهلقئارا
ساقچى تهشكىالتىنىڭ باش شىتابى جايالشقان
فرانسىيهدىن سىياسى پاناھلىق تىلىگهن. گو
ۋېنگۈي خىتاينىڭ مېڭ خوڭۋېينى «خهلقئارا ساقچى
تهشكىالتىدىكى ئورنىدىن پايدىلىنىپ، ئۆكتىچى
مىلياردىر گو ۋېنگۈينى خىتايغا مهجبۇرىي
قايتۇرۇشقا كۈچ چىقارمىدى» دهپ قولغا ئالغانلىقىغا

ئىشىنىدۇ.
   گو ۋېنگۈيگه قارشى تهسىر كۆرسىتىش ھهرىكىتى
ئىككى پارتىيهنىڭ ئهزالىرى تهڭ ئىشتىراك قىلغان
ئامېرىكا - خىتاي ئىقتىساد ۋه بىخهتهرلىك
تهكشۈرۈش كومىتېتى تهرىپىدىن 2017-يىللىق
دۆلهت مهجلىسىنىڭ يىللىق دوكالتىنىڭ ئاالھىده
قىسمىدا بايان قىلىنغان. دوكالتتا خىتاينىڭ خاتا
ئۇچۇر تارقىتىش ھهرىكىتى «ۋهھشىيلىكته مىسلى
كۆرۈلۈپ باقمىغان» دېيىلگهن. گو ۋېنگۈي خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ چىرىكلىككه قارشى تۇرۇش
(ئهمهلىيهتته   شى جىنپىڭنىڭ      كۈشهندىلىرىنى 

يوقىتىش) ھهرىكىتىنى ئاشكارا تهنقىد قىلغانلىقى
ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكى
چىرىكلىكنى ئاشكارىلىغانلىقى ئۈچۈن، خىتاينىڭ
دۆلهت كونتروللۇقىدىكى تاراتقۇلىرى باشقا
دېلوالردىكىگه ئوخشاشال ھېچقانداق پاكىت ياكى
رهسمىي ئهيىبلهش يوق ئهھۋالدا، ئۇنىڭغا «جىنايهت
گۇماندارى»لىق قالپىقىنى كىيگۈزگهن. بۇ تهشۋىقات
پائالىيىتىده، خىتاينىڭ سابىق يۇقىرى دهرىجىلىك
ئىستىخبارات ئهمهلدارىنىڭ گو ۋېنگۈينى چىرىكلىك
بىلهن ئهيىبلىگهنلىكى ۋه ئۇنىڭ يۈزىگه قارا سۇۋاش
ئۈچۈن ئاالقىدار ۋىدىيولۇق «گۇۋاھلىق»الرنى
YouTube تورىدىكى «گو ۋېنگۈي توغرىسىدىكى
ھهقىقهت» ناملىق قانالغا يوللىغانلىقىنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان خهلقئارالىق تهشۋىقات ھهرىكىتى
قوزغىتىلدى (2). (يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان دوكالتتا)
بۇ پائالىيهت «مىسلى كۆرۈلمىگهن» ۋه «ئادهتتىن

تاشقىرى پىشىپ يېتىلگهن» دهپ تهسۋىرلهنگهن.
   ئاقساراينىڭ سابىق ئىستراتېگىيهچىسى، 2017 -
يىلى پرىزدېنت ترامپ بىلهن يېقىن مۇناسىۋهتته
بولغان ستىۋ باننون (Steve Bannon) نىڭ
ئاشكارىلىشىچه، ئۇ خىتاي بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى
بار ئامېرىكا سودا ماگناتلىرى پرىزدېنت ترامپنى گو
ۋېنگۈينى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىشكه كۆندۈرۈش
ئۈچۈن پرىزدېنتنىڭ ئىشخانىسىغا «يېغىپ
كهتكهن»ده، ئاندىن گو ۋېنگۈينىڭ كىم

ئىكهنلىكىنى بىلگهن.
  بۇنىڭ يهنه بىر مىسالى السۋىگاس قىمارخانىسى-
نىڭ ماگناتى ستىۋ ۋىن (Steve Wynn)غا ئاالقىدار.
ئۇنىڭ ئاۋمېندا قىمارخانىسى بار بولۇپ، بۇ
قىمارخانىنى تىجارهتكه كىرىشتۈرۈش ئۈچۈن خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ ئىجازىتىنى ئېلىش كېرهك ئىدى.
سىتىۋ ۋىن 2017-يىلى تىرامپ بىلهن كۆرۈشۈپ،
ئۇنىڭغا شى جىنپىڭنىڭ خېتىنى يهتكۈزىدۇ، خهتته
گو ۋېنگۈينى قايتۇرۇپ بېرىشنىڭ شىن جىنپىڭغا
قىلىنغان «ئادىمىگهرچىلىك» بولىدىغانلىقى تىلغا
ئېلىنغان. «ۋىن ئارامگاھى چهكلىك شىركىتى»
(Wynn Resorts Ltd) نىڭ سېتىش بۆلۈمىنىڭ باش
دىرېكتورى مايكېل ۋىۋېر (Michael Weaver) «ۋال
كوچىسى گېزىتى»گه ئاشۇنداق بىر پارچه خهتنىڭ
(ترامپقا) يهتكۈزۈلگهنلىكى «يالغان» دېگهن ۋه
«بۇنىڭدىن باشقا دهيدىغان  گېپى يوق»لۇقىنى ئېيت-
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قان. ئاقساراينىڭ ئىچىده، خىتاينىڭ تهسىر كۈچى
يهنه پرىزدېنت مهسلىھهتچىسى (باننون ئۇنىڭ
ئىسمىنى ئاشكارىلىمىدى) نىڭ سۇيىقهستى
شهكلىده تىرامپقا يېتىپ بارغان. بۇ مهسلىھهتچى
(ئامېرىكادىكى) 300 مىڭ خىتاينى «ئامېرىكا
ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى سىياقىدا
ياسىنىۋالغان جاسۇس» دهپ قارىغان دوكالتنى ۋه
خىتاينىڭ گو ۋېنگۈينى قايتۇرۇپ كېتىشكه بولغان
قىزىقىشىنى ترامپقا يهتكۈزگهن. ترامپنىڭ
بۇنىڭغا «ئۇالرنىڭ ھهممىسى قايتۇرۇلسۇن!» دهپ
ئىنكاس قايتۇرغان. كېيىن، ئاقساراينىڭ
ئادۋوكاتلىرى پرىزدېنتقا ئۇنىڭ گو ۋېنگۈينى
مهجبۇرىي قايتۇرۇۋېتىش ھوقۇقى يوقلۇقىنى

ئهسكهرتكهن.
   خىتاي كومىتېتىنىڭ دوكالتىدا يهنه خىتاينىڭ
ۋاشىڭتوندىكى باش ئهلچىخانىسىنىڭ خۇدسون
ئىنستىتۇتىغا گو ۋېنگۈي ئۈچۈن ئۇيۇشتۇرۇلغان
يىغىننى ئهمهلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن قانداق بېسىم
ئىشلهتكهنلىكى ئاشكارىالندى. خىتاينىڭ
ئهلچىخانا ئهمهلدارى خۇدسون ئىنستىتۇتىدىكى
خىزمهتچىلهرنى، جۈملىدىن ئۇنىڭ خىتايغا
ساياھهتكه بېرىش ۋىزىسىنى ساقالۋاتقان بىر
خىتاي مۇتهخهسسىسىنى چاقىرتىپ، ئۇالردىن گو
ۋېنگۈينى كۈتۈۋېلىش يىغىنىنى ئهمهلدىن
قالدۇرۇشنى، ياكى ئۇنىڭ ئاقىۋىتىگه مهسئۇل

بولۇشنى تهلهپ قىلغان.
   مهزكۇر كومىتېت خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ گو
ۋېنگۈيگه مۇناسىۋهتلىك يىغىننى ئهمهلدىن
قالدۇرۇش توغرىسىدىكى رهسمىي چۈشهندۈرۈشىنى
رهت قىلىپ مۇنداق دېدى: «خۇدسون
ئىنستىتۇتىنىڭ كومىتېتىمىز تهرىپىدىن
تهكشۈرۈلگهن ئىچكى ئېلخهتلىرىگه قارىغاندا،
خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ كهم دېگهنده ئىككى نهپهر
خىزمهتچىسىگه خىتاي باش ئهلچىخانىسىدىن
تېلېفون كهلگهن. شۇنداقال مهزكۇر ئىنستىتۇتنىڭ
بىر نهپهر ئالىي تهتقىقاتچىسى مۇنداق دېگهن:
خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ بىر «مهسلىھهتچى»سى
(بۇ ئالىي تهتقىقاتچىنىڭ) خىتايغا كىرىش ۋىزا
ئىلتىماسى توغرۇلۇق سورىغان. بۇ مهسلىھهتچى
يهنه گو ۋېنگۈينى كۈتۈۋېلىشنىڭ «خۇدسون
ئىنستىتۇتىنى    خىجالهتته    قويىدىغانلىقىنى   ۋه

ئۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان
مۇناسىۋىتىگه زىيان سالىدىغانلىقى»نى ئېيتقان.

  خىتاي دىپلوماتىك بېسىم ئىشلىتىش ۋه
مهجبۇرالش بىلهنال بولدى قىلماي، شۇنىڭ بىلهن
بىر ۋاقىتتا، ئۆكتهبىردىكى ئېچىلغۇسى يىغىندىن
ئىلگىرى خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ كومپيۇتېر
تورىغا تور ھۇجۇمى قوزغىغان. بۇ ئىنستىتۇتنىڭ
تور بېكىتى تارقاق ھالهتته مۇالزىمهتنى رهت قىلىش
(DDoS) ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان بولۇپ، بىخهتهرلىك
تهھلىلچىلىرى بۇ ھۇجۇمنى ئىز قوغالپ
تهكشۈرۈپ، ئۇنىڭ ئارقىسىدا خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ شاڭخهيدىكى سېسىق نامى پۇر
كهتكهن 61398- تور گۇرۇپپىسى بارلىقىنى
بايقىغان. بۇ تور گۇرۇپپىسى ئامېرىكا
ئىستىخبارات ئورگىنى تهرىپىدىن (ئامېرىكادىكى)
ھۆكۈمهت ۋه خۇسۇسىي شىركهتلهرگه قارىتىلغان

چوڭ ھۇجۇمالرغا باغلىنىشلىق دهپ قارالغانىدى.
  خۇدسون ئىنستىتۇتىغا بېسىم ئىشلىتىش
ھهرىكىتى 10 – ئاينىڭ 9 - كۈنى خىتاينىڭ
جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىرى گو شېڭكۈن
)نىڭ  ئامېرىكاغا قىلغان زىيارىتى (گو )
ۋېنگۇي بىلهن مۇناسىۋىتى يوق)گه توغرا كهلگهن
بولۇپ، ئۇ ئهدلىيه مىنىستىرلىقىدا ئهينى
Jeff) ۋاقىتتىكى باش تهپتىش جېف سېشىنېس
Sessions) بىلهن سۆھبهتلهشكهن. سېشىنېس گو
شېڭكۈن بىلهن كۆرۈشكهنده خۇدسونغا قىلىنغان
تور ھۇجۇمىنى تىلغا ئالغان. گو شېڭكۈن
ئىلگىرىكى سۆھبهتلهردىكىگه ئوخشاشال،
سۆھبهت رهسمىيىتى يۈزىسىدىن، بۇ مهسىلىنى

كۆزدىن كهچۈرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
   شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا، سېشىنېس مۇخبىرالرنىڭ
زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ گو ۋېنگۈينى
(خىتايغا) تاپشۇرۇپ بهرمهيدىغانلىقىنى ئېنىق
ئوتتۇرىغا قويدى. باش تهپتىش ماڭا ئۆزىنىڭ بۇ
دېلونى تهكشۈرگهنلىكىنى ۋه گو ۋېنگۈينى خىتايغا
قايتۇرماسلىق قارارىغا كهلگهنلىكىنى
ئېيتقانىدى. سېشىنېسنىڭ ئېيتىشىچه، 10 –
ئايدىكى خىتاي جامائهت خهۋپسىزلىك
مىنىستىرى بىلهن كۆرۈشۈش جهريانىدا، «خىتايالر
ئۇنىڭ (گو ۋېنگۈينىڭ) ئوبرازىنى
خۇنۈكلهشتۈرۈشته بهكال چهكتىن ئېشىپ كهتكهن».

23 ئۇيغۇرالر    11- سان



سېشىنېس بىلهن يېقىن بىر ئهمهلدارنىڭ
ئېيتىشىچه، 2018-يىلى 11 – ئايدا ئىستېپا بهرگهن
باش تهپتىش ھۆكۈمهتنىڭ ئىچكى قىسمىدا گو
ۋېنگۈينى ئاقلىغان. بۇ گو ۋېنگۈينىڭ خىتاينىڭ
ئىستىخبارات ھهرىكهتلىرى ھهققىدىكى ئىچكى
ئۇچۇرلىرىنى قېزىشقا ئىنتىزار بولغان ئهدلىيه
مىنىستىرلىقى ۋه FBI نىڭ ئۇنى كۈچلۈك
قولاليدىغانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئىدى. سېشىنېس
بىر مهھهل بۇ ئىشتا شۇنچىلىك چىڭ تۇرغانىدىكى،
«گو ۋېنگۈينىڭ مهسىلىسىده بېيجىڭنىڭ
يوليورۇقىنى ئىجرا قىلماقچى بولغان خىتايپهرهس
ئهمهلدارالرغا تىز پۈككهندىن كۆره، خىزمىتىمدىن
ئىستېپا بېرىمهن» دهپ تهھدىت سالغان. ئىستېپا
بېرىش تهھدىتى ھهققىده سورالغاندا، سېشىنېس
بۇنى ئىنكار قىلماي، كۈلۈمسىرهپ تۇرۇپ: «ئۇ ئىش

سهل ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنىدى» دېدى.
   ئهدلىيه مىنىستىرلىقىنىڭ خىتاينىڭ گو ۋېنگۈي-
نى قايتۇرۇپ بېرىش تهلىپىگه تۇتقان پوزىتسىيهسى
ئالدى بىلهن «ئامېرىكا خىتايدىن كهلگهن
جىنايهتچىلهرنىڭ بىخهتهر پاناھگاھى ئهمهس»
دېگهننى بىلدۈرۈش بولدى. شۇنىڭ بىلهن بىر
ۋاقىتتا، ئهدلىيه مىنىستىرلىقىنىڭ مهسئۇللىرى
ئۆكتىچىلهرنى بېيجىڭ دائىرىلىرىگه تاپشۇرۇپ
بېرىشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلهن خىتاينىڭ جىنايى
ئىشالر ئىسپاتى بىلهن تهمىنلىشى كېرهكلىكىنى

ئوتتۇرىغا قويدى.
  گو ۋېنگۈيگه قارشى ھهرىكهت ئىجتىمائىي
تاراتقۇالردىمۇ ئېلىپ بېرىلدى. خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ جاسۇسلىرى سىرلىق ھهم تهكشىسىز
مۇالزىمهت قائىدىلىرىنى سۇيئىستېمال قىلىپ،
تىۋىتېر، فېيسبۇك ۋه گۇگۇلغا بېسىم ئىشلهتتى. گو
ۋېنگۈي خىتاي رهھبهرلىرى ئارىسىدىكى
چىرىكلىككه ئاالقىدار ئىچكى تهپسىالتالرنى،
جۈملىدىن ئۇالرنىڭ شهخسىي ئۇچۇرلىرىنى ئېالن
قىلغاندىن كېيىن، تىۋىتېر بۇنى ئۆزىنىڭ
«مۇالزىمهت كېلىشىمى»گه خىالپ دهپ قاراپ، گو
ۋېنگۈينىڭ ھېسابىنى تاقىۋهتتى. گو ۋېنگۈي
ئۆزىنىڭ تىۋىتېر ھېساباتىدىن پايدىلىنىپ،
ئۆزىنىڭ خىتاي كومپارتىيهسى – خىتاي دۆلىتىنىڭ
ئىچكى خىزمهتلىرى ۋه خىتاي ئاھالىلىرى
توغرىسىدا توختالغان YouTube ۋىدىيولىرىنى
تهشۋىق  قىلغانىدى. خىتاي   ئهمهلدارلىرى  گو ۋېن-

گۈينىڭ فىلىملىرىنىڭ YouTube نىڭ مۇالزىمهت
كېلىشىمىگه خىالپلىق قىلغانلىقىدىن شىكايهت
قىلغاندىن كېيىن، گۇگۇلمۇ گو ۋېنگۈينىڭ
YouTube دىن پايدىلىنىپ، نهچچه سائهتلىك

ۋىدىيولىرىنى ئېالن قىلىشىنى چهكلىدى. 
   UC Berkeley ئۇچۇر ئىنستىتۇتىنىڭ دوتسېنتى
شياۋ چياڭ (Xiao Qiang) گو ۋېنگۈيگه قارشى خاتا
ئۇچۇر تارقىتىش ھهرىكىتىنى داۋام قىلىۋاتقان دراما
دهپ قارايدۇ. شياۋ چياڭ خىتاي كومىتېتىغا مۇنداق
دېدى: «مهن ئهزهلدىن بۇنداق ئىشنى، يهنى خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىڭغا قايتۇرغاندهك ئىنكاس
قايتۇرغىنىنى كۆرۈپ باقمىغانىدىم. خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ نېمه قىلىۋاتقانلىقىغا قاراڭ.
خهلقئارا ساقچى تهشكىالتى، خىتاينىڭ ئۇنىڭ
ئۈستىدىن قىلغان دهۋالىرى… دىپلوماتىك
پائالىيهتلهر، ئوخشىمىغان دۆلهتلهر ئارىسىدىكى
قوش تهرهپلىك سۆھبهت. (خىتاينىڭ) دۆلهت ئىچىده
بولسا، تاراتقۇالر زور مىقداردىكى ماقالىلهر ئارقىلىق
ئۇنىڭغا قارا سۇۋاۋاتىدۇ.. ئۇالر بۇنى (تۈرمىگه
تاشالنغان نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى ساھىبى) ليۇ
شياۋبوغا قىلمايدۇ. ئۇالر باشقا ئۆكتىچىلهرگىمۇ
بۇنداق قىلمىدى، چۈنكى ئۇالر خىتايدىكى
ھهممهيلهننىڭ ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى بىلىپ
كېتىشىنى خالىمىدى. ئهمما ئۇالر گو ۋېنگۈيگه
شۇنداق قىلدى. ئۇالر شۇنداق قىلىشقا مهجبۇر
بولدى. شۇڭا ھازىر چهتئهللهرده توپالنغان كۈچنىڭ،
ھهتتا <ئهللىك تىيىنلىق ئارمىيه> ۋه (خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ قولىدىكى) تېخنىكىنىڭ،
ھهممىسىنىڭ تىغ ئۇچى بىردهك ئۇنىڭغا

قارىتىلغان» (5).
  شياۋ چياڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شى جىنپىڭ-
نىڭ قانۇنىيلىقىنى كۈچلهندۈرۈش ۋه (شى جىنپىڭ
قوزغىغان) چىرىكلىككه قارشى تۇرۇش ھهرىكىتىنى
گهۋدىلهندۈرۈشنى مهقسهت قىلغان «خهلقنىڭ نامى
بىلهن» دهپ ئاتالغان رهسمىي تهشۋىقات
پروگراممىسىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن قۇرۇلغان «گو
ۋېنگۈينىڭ نامى بىلهن» ناملىق غهيرىي رهسمىي
تور بېكهتته خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ گو ۋېنگۈيدىن
قايسى دهرىجىده تهشۋىشلىنىدىغانلىقىنى ئېنىق
كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ دهپ قارايدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى:
گو ۋېنگۈينىڭ نامىدىكى بۇ پروگرامما
چىرىكلىككه  قارشى  تۇرۇش  ھهرىكىتىنى ئهمهلى-
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يهتته سىياسىي كۈرهش، ھوقۇق كۈرىشىدۇر دهپ
تۈپتىن ئىنكار قىلىدۇ. ئهگهر گو ۋېنگۈي
قوزغىغاندهك سىياسىي بهس - مۇنازىرىلهرنى
نازارهت قىلىپ تۇرىدىغان «تور سهددىچىنى» بولمىسا
ئىدى، خىتاينىڭ سىياسىتى تېخىمۇ ئوچۇق ۋه
دېموكراتىك بولغان، ئۆكتىچى سىياسىي كۈچلهر
دۆلهت ئىچىدىكى تاراتقۇ بوشلۇقىدا ۋه ئىنتېرنېتتا
ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي رولىنى جارى قىلدۇرغان

بوالتتى (6).
   خىتاي دۆلهت ئىچىدىكى بۇ ئۆكتىچى مىلياردىرغا
بولغان قولالشنى ئازايتىش مهقسىتىده، گو
ۋېنگۈيگه (ئۇنىڭغا ئاالقىدار مهزمۇنالرغا) قاراتقان
تهكشۈرۈشنى ھهددىدىن زىياده كۈچهيتتى. خىتاينىڭ
تىۋىتېرسىمان ئىجتىمائىي ئاالقه سۇپىسى
ۋېيبودىكى تهكشۈرۈلگهن يازمىالرنى يېقىندىن
كۆزىتىدىغان، «FreeWeibo.com» دېگهن تور بهت،
گو ۋېنگۈينى ئهڭ كۆپ تهكشۈرۈلگهن تېمىالرنىڭ
بىرى قاتارىغا كىرگۈزگهن. تهكشۈرۈش (نازارهت
قىلىش)كه قارشى پائالىيهتچىلهر گۇرۇپپىسى
GreatFire نىڭ ئېيتىشىچه، خىتاي ھۆكۈمىتى
DDoS (تارقاق ھالهتته مۇالزىمهتنى رهت قىلىش)
ھۇجۇمى ئارقىلىق گو ۋېنگۈينىڭ تىۋىتېر

ھېساباتىنى نىشانلىغان.
   بېيجىڭنىڭ ھهرىكهتلىرى ھۆكۈمهتنىڭ سىرتى-
دىكىلهرنىڭ گو ۋېنگۈيگه بولغان قوللىشىنى
پهسهيتهلمىدى. ئهمهلىيهتته، بۇ ھهرىكهتلهر
ئهكسىچه تهسىر كۆرسىتىپ، ئۇنىڭ داڭقىنى تېخىمۇ
ئاشۇرۇۋهتكهن بولۇشى مۇمكىن. ئۇ خىتايدا ئون
مىليونلىغان كىشىلهر ئارىسىدا زور ئالقىشقا
ئېرىشتى، ھهتتا نهچچه مىليونلىغان خىتاي ئۇنىڭ
پارتىيهنىڭ چىرىكلىكى ۋه باستۇرمىچىلىقى،
شۇنداقال قانۇن ئارقىلىق ئىداره قىلىشنىڭ
كهمچىلىكى توغرىسىدىكى كۆز قارىشىغا قوشۇلدى.
گو ۋېنگۈي 2018-يىلى 11 - ئايدا خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش
ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغۇسى زور خهلقئارالىق
ھهرىكهتنى ئېالن قىلدى ۋه كوممۇنىستالرغا قارشى
باشقا بايالر بىلهن بىرلىكته 100 مىليون دولالردىن
كۆپرهك مهبلىغى بارلىقى مۆلچهرلهنگهن «قانۇن

ئارقىلىق ئىداره قىلىش جهمئىيىتى»نى قۇردى.
مهن گو ۋېنگۈي بىلهن تۇنجى قېتىم 2017-يىلى،
يهنى  ئۇنىڭ    ئامېرىكا   ھۆكۈمىتىنىڭ    ئامېرىكا 

ئاۋازى (VOA) ئاگېنتلىقىنىڭ خىتايچه قانىلى
بىلهن ئۆتكۈزگهن ئاۋازى (VOA) ئاگېنتلىقىنىڭ
خىتايچه قانىلى بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتى
خىتاينىڭ بېسىمى سهۋهبلىك يېرىمىدا
توختىتىۋېتىلگهندىن كېيىن كۆرۈشكهنىدىم.
«ئامېرىكا ئاۋازى» ئهسلىده گو ۋېنگۈي بىلهن ئۈچ
سائهتلىك نهق مهيدان سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشنى
پىالنلىغان ۋه بۇ سۆھبهت پىالنى تهستىقالنغان
بولسىمۇ، بىر سائهت يىگىرمه مىنۇتتىن كېيىن
توختىتىۋېتىلگهن، شۇنداقال «ئامېرىكا ئاۋازى»نىڭ
خىتايچه بۆلۈمىنىڭ سابىق باشلىقى گوڭ شياۋشيا
) ۋه باشقا بىر قانچه خىزمهتچىسى بۇ ئىش )
سهۋهبلىك، دهسلهپته ئىشتىن توختىتىلىپ،
ئاخىرىدا خىزمهتتىن قوغالنغان. گوڭ شياۋشيا شۇ
قېتىملىق رادىئو زىيارىتىنىڭ خىتاي تاشقى ئىشالر
مىنىستىرلىقىنىڭ VOA نىڭ دىرېكتورى ئاماندا
بېننېت (Amanda Bennett)قا بېسىم قىلغانلىقى
سهۋبلىك توختىتىۋېتىلگهنلىكىگه ئىشىنىدۇ.
ئۇنىڭ دېيىشىچه، خىتاي دىپلوماتىيه
مىنىستىرلىقى گو ۋېنگۈي بىلهن ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان
سۆھبهت پروگراممىسى توختىتىلمىسا «قاتتىق
ئىنكاس قايتۇرىمىز» دهپ تهھدىت سالغان ۋه بۇ
سۆھبهت پروگراممىسىنىڭ خىتاينىڭ شۇ چاغدا،
يهنى 2017 - يىلى 10 - ئايدا ئۆتكۈزۈلۈش ئالدىدا
تۇرغان پارتىيه قۇرۇلتىيىغا قااليمىقانچىلىق

تۇغدۇرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
   خىتاي گو ۋېنگۈينىڭ خىتايدىكى خىزمهتچىلىرى
ۋه شېرىكلىرىگه داۋاملىق زهربه بېرىپ، بىر نهچچه
كىشىنى قولغا ئالدى ۋه كهم دېگهنده ئۈچ كىشىنى
تۈرمىگه تاشلىدى. 2018-يىلىنىڭ ئاخىرىدا،
خىتاي دائىرىلىرى مۇئاۋىن ئىستىخبارات
مىنىستىرى ما جيهننى مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا
ھۆكۈم قىلدى. بىر نهچچه ھهپتىدىن كېيىن، يهنه
بېيجىڭنىڭ مۇئاۋىن شهھهر باشلىقىنى قولغا
ئېلىپ، ئۇنى گو ۋېنگۈيدىن پارا ئالغان، دهپ
ئهيىبلىدى. بۇ سىياسىي ھهرىكهتلهرنىڭ مهقسىتى
گو ۋېنگۈينى خىتايدا كومپارتىيهنىڭ
ھاكىمىيىتىنى ئاخىرالشتۇرماقچى بولغان
كومپارتىيىگه قارشى ئۆكتىچى ئهمهس، بهلكى
جىنايهتچى قىلىپ كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ

يۈزىگه قارا سۇۋاش ئۇرۇنۇشى ئىدى.
   گو ۋېنگۈي  2017-يىلى 9-ئايدا ئامېرىكادىن سى-
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ياسى پاناھلىق تىلىگهن، خىتاي بۇنىڭغا قارىتا
روسىيه ئۇسلۇبىدىكى خاككېرلىق ۋه ئاشكارىالش
ھهرىكىتىنى قانات يايدۇرغان. گو ۋېنگۈينىڭ بۇ
ئىشلىرىغا مهسئۇل بولغان ئادۋوكاتلىق ئورنى
ھۇجۇم نىشانى قىلىنغان. گو ۋېنگۈي ئامېرىكا
دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ۋه ئهدلىيه
مىنىستىرلىقىغا پاناھلىق ئىلتىماسى سۇنۇپ
ئۇزۇن ئۆتمهي، خىتاي خاككېرالر ۋاشىنگىتوندىكى
كالرك خىل (Clark Hill) ئادۋوكاتلىق ئورنىنىڭ
كومپيۇتېر تورىغا ھۇجۇم قىلغان. مهزكۇر
ئادۋوكاتلىق ئورنى بۇ تور ھۇجۇمىدىن كېيىن ئۇزۇن
ئۆتمهيال، خىتاينىڭ كهلگۈسىدىكى تېخىمۇ ئېغىر
ئېلېكترونلۇق زهربىسىگه بهرداشلىق
بېرهلمهسلىكتىن ئهنسىرهپ، گو ۋېنگۈينىڭ

ئىشىنى قىلىشتىن نومۇسسىزالرچه ۋاز كهچكهن.
ئېلېكترونلۇق پاكىت توپالش تهھلىلچىلىرى بۇ تور
ھۇجۇمىنىڭ خىتايدىن قىلىنغانلىقىنى ئېنىقالپ
چىقتى. بۇ ھۇجۇمدا رۇسىيه ئىستىخباراتىنىڭ
2016-يىلىدىكى پرىزدېنتلىق سايلىمىدا قولالنغان
تاكتىكىسى داۋامالشتۇرۇلغان. ئهينى چاغدا روسىيه
ئىستىخبارات دائىرىلىرى سانت پېتىربۇرگدىكى بىر
«ئۇچۇر تارقىتىش بازىسى» بىلهن تهڭ ھهرىكهت
قىلىپ، مهخپىي تور ھۇجۇمى قوزغاپ، ئاندىن شۇ
ئارقىلىق قولغا چۈشۈرۈلگهن ماتېرىيالالرنى توردا

ئېالن قىلغانىدى.
  گو ۋېنگۈينىڭ سىياسىي پاناھلىق ئىلتىماسى
مهسىلىسىده، خىتاي خاككېرالر كالرك خىل
ئادۋوكاتلىق ئورنىدىكى گو ۋېنگۈينىڭ ئادۋوكاتى
توماس راگالند (Thomas Ragland)قا تهۋه
كومپيۇتېرالرغا سوقۇنۇپ كىرگهن. شۇنداقال 2017-
يىلى 9-ئاينىڭ 23-كۈنىدىن باشالپ، ئۆزلىرى
ئوغرىلىغان ھۆججهتلهرنى تىۋىتېردىكى
@twiSpectre دېگهن ھېساباتتا ئېالن قىلغان.
بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت تولىمۇ ئېنىق ئىدى:
خىتاي بۇ ھۆججهتلهرنىڭ تهپسىالتلىرىنى
ئاشكارىالش ئارقىلىق ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى گو
ۋېنگۈيگه سىياسى پاناھلىق بهرمهسلىككه
twiSpectre@ قىستىماقچى بولدى، شۇنداقال
ئارقىلىق گو ۋېنگۈينىڭ ئۆزىنىڭ سىياسى پاناھلىق
تىلهش ئىلتىماسىغا خاتا ئۇچۇرالرنى يازغانلىقنى
ئوتتۇرىغا  قويدى. تىۋىتېردىكى  @twiSpectre دې-

گهن بۇ ھېسابات شۇ ئايدا يېڭىدىن ئېچىلغان
بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ پهقهت خىتاينىڭ تهشۋىقات
جېڭىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنىڭ

ئىپادىسىدۇر.
  ئاشكارىالنغان ھۆججهتلهرنىڭ ئىچىده، خوڭكوڭ-
دىكى بانكىدىن پۇل يۆتكىگهنلىك خاتىرىسى ۋه
خهلقئارا ساقچى تهشكىالتىنىڭ ھۆججهتلىرى بار
ئىدى. بۇ ھهرىكهتنىڭ ئهڭ «قاقباش» تهرهپلىرىدىن
بىرى، خىتاينىڭ بۇ جهرياندا، FBI نىڭ ئىككى
نهپهر خادىمىنىڭ گو ۋېنگۈينىڭ ئهنگلىيه ۋىزىسى
ئېلىشىغا ياردهملىشىپ، ئىدارىنىڭ
بهلگىلىمىسىگه خىالپلىق قىلغانلىقىنى
ئاشكارىلىشى ئىدى. خىتايالر ئېالن قىلغان
باياناتتا، بۇ ئۇچۇرنى «FBI دىكى پاش قىلغۇچى 
FBI تهمىنلىگهن» دېيىلگهن، شۇنداقال
خادىملىرىنىڭ «گو ۋېنگۈي بىلهن تاسادىپىي
ئاالقىلىشىپ قېلىپ، بۇ پاتقاققا پېتىپ

قالغان»لىقى تىلغا ئېلىنغان.
  يهنه بىر تىۋىتېر يازمىسى ئاشكارىالنغان بۇ
ھۆججهتلهر توغرىسىدا گو ۋېنگۈينى مهسخىره
قىلىپ، ئۇنىڭدىن «(بۇالرغا) يۈرىكىڭ بهرداشلىق

بېرهلىدىمۇ؟» دهپ سورىغان.
   خاككېر: «گو ۋېنگۈي، سهن كۆۋرۈكنى كۆيدۈرۈپ،
B پىالن تۈزدۈڭ» دېگهن ۋه (ئۆزى قولغا چۈشۈرگهن)
ھۆججهتته گو ۋېنگۈينىڭ «سىياسىي پاناھلىق
تىلهش ئىلتىماسىدىكى ساختىپهزلىكلىرىنى
تۈزىتىش» ئۈچۈن باشقا بىر ئادۋوكاتلىق ئورنىغا پۇل

تۆلىگهنلىكى ئاشكارىالنغانلىقىنى ئېيتقان.
   بۇ ھهقته 2017-يىلى 9 – ئاينىڭ 20- كۈنىدىن
27- كۈنىگىچه ئېالن قىلىنغان قىرىق يازما تىۋىتېر
تهرىپىدىن تېزال ئۆچۈرۈلدى. بۇ جهرياندا
ئاشكارىالنغان ھۆججهتلهر ئىچىده، 2017-يىلى 1-
ئايدىن 5-ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا، خىتاي
ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنىڭ گو ۋېنگۈي بىلهن 30
قېتىم ئاالقىالشقانلىقى ۋه ئۇنى ئۆزىنىڭ «سىياسىي
مهسىله»لىرىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن، خىتاي
ھاكىمىيىتى بىلهن ھهمكارلىشىشقا چاقىرغانلىقى

كۆرسىتىلگهن.
   شۇ خىل زىيارهتلهرنىڭ بىرىده، خىتاينىڭ تۆت
نهپهر ئىستىخبارات خادىمى 2017-يىلى 5 - ئايدا
نيۇيورك     شهھىرىگه   كېلىپ،  گو ۋېنگۈي    بىلهن 
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بهشىنچى چوڭ كوچىدىكى تۇرالغۇسىدا كۆرۈشكهن.
گو ۋېنگۈينىڭ ئېيتىشىچه، (بۇنىڭ ئىچىدىكى)
ئىككى مۇھىم ئهمهلدار خىتاي جامائهت
خهۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن
مىنىستىرى سۈن لىجۈن (Sun Lijun) ۋه جامائهت
خهۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىڭ يۇقىرى
(Liu Yanpang) دهرىجىلىك ئهمهلدارى ليۇ يهنپاڭ
ئىدى. ھهر ئىككى ئهمهلدار ئامېرىكاغا ترامپ
ھۆكۈمىتىنى گو ۋېنگۈينى خىتايغا قايتۇرۇپ
بېرىشكه قايىل قىلىش ئۈچۈن كهلگهن ۋه بۇنىڭغا
گو ۋېنگۈينىڭ «چىرىكلىككه ئاالقىدار»

ئىكهنلىكىنى سهۋهب قىلىپ كۆرسهتكهنىدى.
   دىپلوماتىك «چېقىاللماسلىق» ئىمتىيازىغا ئىگه
ليۇ يهنپاڭ ۋىزا قائىدىسىگه خىالپلىق قىلغانلىقى
ئۈچۈن FBI تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغان، شۇنداقال
ئۇنىڭ چېگرادىن چىقىپ كېتىشىگه رۇخسهت
قىلىنىشتىن ئاۋۋال، يانفونى ۋه خاتىره

كومپيۇتېرى مۇسادىره قىلىنغان.
   خىتاي ئهمهلدارلىرى ۋاشىڭتون ۋه نيۇيوركتىكى
ئۇچرىشىشالردا، شۇنداقال تېلېفوندا گو ۋېنگۈيگه،
ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرگه ۋه سودا شېرىكلىرىگه
تهھدىت سالغان. ئۇالر ئۇنى ئىندهككه كهلتۈرۈش
ئۈچۈن، ئهگهر (خىتاي ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى
ئاشكارىلىماي) سۈكۈت قىلسا، خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىڭ ئىلگىرى توڭلىتىۋېتىلگهن
17 مىليارد دولالر قىممىتىدىكى مال - مۈلكىنى
قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ يهردىكى
سىگنال تولىمۇ ئېنىق: گو ۋېنگۈي چوقۇم خىتاي
ئهمهلدارلىرى ئارىسىدىكى چىرىكلىكنى
ئاشكارىالشنى توختىتىشى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى
ۋه ئىستىخبارات ئورگانلىرى بىلهن قهتئىي
ھهمكارالشماسلىقى، ھاكىمىيهت بېشىدىكى
خىتاي كومپارتىيهسىگه قارشى تۇرماسلىقى ۋه
خىتايدا دېموكراتىك ئىسالھات ئېلىپ بېرىشنى
تهشهببۇس قىلماسلىقى كېرهك. ئهگهر ئۇ بۇ
شهرتلهرگه قوشۇلسا، خىتاي ھۆكۈمىتى گو
ۋېنگۈينىڭ تۈرمىگه سوالنغان بىر قانچه ئائىله
ئهزالىرىنى ۋه خىزمهتچىلىرىنى قويۇپ بېرىپ،
توڭلىتىلغان مال-مۈلكىنى قايتۇرۇپ
بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. خىتاي دائىرىلىرى گو
ۋېنگۈينىڭ      بېيجىڭدىكى     «قۇش  چاڭگىسى»

ئولىمپىك تهنتهربىيه مهيدانىغا يېقىن جايدىكى
) دهپ ئاتىلىدىغان پهنگۇ بىناسى (
ئهجدىھا شهكىللىك مېھمانخانىسى ۋه ئىشخانا
بىناسىنى تېخى مۇسادىره قىلمىغان بولۇپ، بۇ
ئىمارهت گو ۋېنگۈينى كهڭ مۇناسىۋهت تورىغا ئىگه
خىتاي سودا كاتتىباشلىرى قاتارىغا كىرگۈزگهن بىر

قانچه تۈرنىڭ بىرى ئىدى.
  گو ۋېنگۈي ئۇنى سۈكۈت قىلىشقا قىستىغان
ئهمهلدارالر توغرىسىدا مۇنداق دهيدۇ: «مهن ئۇالر
تهلهپ قىلغان ئىشنى قىلىشنى رهت قىلدىم،
شۇڭالشقا مهن خىتاي ھۆكۈمىتىدىكى بىر قىسىم
ئىنتايىن كۈچلۈك شهخسلهرنىڭ ئاساسلىق
نىشانى بولۇپ قالدىم». ئۇ ئۇالرنىڭ تهلىپىنى رهت

قىلدى ۋه داۋاملىق سۆزلهشكه بهل باغلىدى.
   گو ۋېنگۈي خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ (ئهسلىده
بېكىتىلىپ بولۇنغان يىغىننى) ئهمهلدىن
قالدۇرۇۋهتكهنلىكىگه ۋه خىتاينى رازى قىلىشقا
ئۇرۇنغانلىقىغا غهزهپلهنگهن. ئۇ مۇنداق دېدى:
«مهن خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ يىغىننى ئهمهلدىن
قالدۇرۇۋهتكهنلىكىدىن ھاڭ – تاڭ قالدىم. ئهمما،
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، مهن يهنه بۇ مهسىلىنىڭ
مېنىڭ خىتاي ئوغرى – قاراقچىلىرىنىڭ ئۇزۇندىن
بېرى داۋاملىشىپ كهلگهن زهھهرخهندىلىكى ۋه
زىيانلىقلىقى ھهققىدىكى قايتا-قايتا
ئاگاھالندۇرۇشلىرىمنىڭ راستلىقىنى ئامېرىكا
خهلقى ۋه دۇنيا خهلقىگه ئىسپاتالپ بهرگهنلىكىدىن
خۇشالمهن. بۇ ۋهقهنىڭ ئهھمىيىتى ۋه قىممىتى
مېنىڭ خۇدسوندىكى (بىكار قىلىنغان)

نۇتقىمنىڭكىدىن ئېشىپ كهتتى».
  خۇدسون ۋهقهسىدىن بىر نهچچه ئاي كېيىن،
خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى 3 مىليارد دولالر پۇل
سهرپ قىلىپ، ترامپ ھۆكۈمىتىنى گو ۋېنگۈينى
خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىشكه ماقۇل كهلتۈرىدىغان
تېخىمۇ غهلىته سۇيىقهستتىن بىرنى باشلىدى. بۇ
Low) پىالنغا مااليسىيالىق سودىگهر لوۋ تايك جو
Taek Jho)، شۇنداقال رهپ (rap) ناخشىچىسى،
پىالستىنكا ئىشلىگۈچى،  ناخشا تېكىستى
يازغۇچى، ئارتىس، hip-hop گۇرۇپپىسىنىڭ
قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان پراكازرېل «پراس»
مىشېل (Prakazrel “Pras” Michel)مۇ ئىشتىراك

قىلغان. 
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  لوۋ بىلهن مىشېل خىتاي ھۆكۈمىتىدىكى تېخى
ئاشكارىالنمىغان ئاالقىالشقۇچىسى ئارقىلىق
ھهرىكهت قىلىپ، ترامپ ھۆكۈمىتىنى گو
ۋېنگۈيدىن ۋاز كهچكۈزۈش پىالنىنى تۈزۈپ چىققان.

  بۇ پىالن ئېلىيوت برويدى (Elliott Broidy)نىڭ
خاككېرلىق ئارقىلىق قولغا چۈشۈرۈلگهن
ئېلخهتلىرىده ئاشكارىالنغان، ئۇ ئىلگىرى
جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىنىڭ يۇقىرى
دهرىجىلىك مالىيه ئهمهلدارى بولغانىدى. بۇ
ئىككهيلهن (لوۋ بىلهن مىشېل)  بۇ پىالننى
ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، تىرامپ ھۆكۈمىتىنىڭ
ئهڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكى برويدى ۋه ئۇنىڭ ئايالى

بىلهن ھهمكارالشقانىدى.
  برويدى لوس ئانژېلېسلىق تهۋهككۈلچى
كاپىتالىست، شۇنداقال سايالم رىقابىتىنىڭ
بېشىدىال تىرامپنىڭ پرىزدېنتلىق ئىلتىماسىنى
قولالپ، بۇنىڭ ئۈچۈن زور مىقداردا پۇل چىقارغان
سىياسىي ئىئانىچىلهرنىڭ بىرىدۇر. 2016-يىلى
نويابىردا تىرامپ پرىزدېنتلىققا سايالنغاندىن
كېيىن، برويدى جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىنىڭ
دۆلهتلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى بولدى. بۇ
ماقام ئۇنى ئاقساراينىڭ باش سېكرېتارى جون
كېللىي (John Kelly) ۋه باش تهپتىش جېف
سېشىنىس (Jeff Sessions) قاتارلىق بىر قىسىم
يۇقىرى دهرىجىلىك مهمۇرىي ئهمهلدارالر بىلهن
بىۋاسىته ئۇچرىشىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه

قىلدى.
  خاككېرالنغان ئېلخهتتىن سىرت، خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشى ئاستىدىكى گو ۋېنگۈينى
خىتايغا قايتۇرۇۋېتىش پىالنى ئهدلىيه
مىنىستىرلىقىنىڭ ئهمهلدارى جورج خىگگىنبوسام
(George Higginbotham)نىڭ دېلوسىدىكى سوت
ھۆججىتىدىمۇ بايان قىلىنغان بولۇپ، ئۇ لوۋ ۋه
مىشېل قوزغىغان يوشۇرۇن تهسىر كۆرسىتىش
ھهرىكىتى ئۈچۈن خىتاينىڭ نهچچه ئون مىليون
دولالر پۇلىنى يۇيۇشقا ياردهم بهرگهنلىك جىنايىتىنى
ئېتىراپ قىلدى. 2017-يىلى 11 - ئايدا، ئامېرىكا
ئهدلىيه تارماقلىرى بۇ پۇلنى قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن،
مورگان ستهنلېي (Morgan Stanley)، ۋېللىس
 (Citibank)  ۋه   سىتىبهنك  (Wells Fargo)   فارگو

قاتارلىق ئامېرىكا بانكىلىرىغا 74 مىليون دولالرغا
يېقىن پۇلنى مۇسادىره قىلىش ئۇقتۇرۇشى ئهۋهتتى.

گو ۋېنگۈي بۇ مهخپىي پىالندىن ھهيران
قالغانلىقىنى ۋه بۇ پىالننىڭ ئۇنىڭ مهسخىرىلىك
ھالدا «مېنىڭ 3 مىلياردقا دولالرغا يارايدىغان
ھاياتىم» دېيىشىنىڭ سهۋهبى ئىكهنلىكىنى

ئېيتتى.
   برويدىنىڭ گېپىگه كۆره پارس قولتۇقى دۆلىتى ـــ
قاتار ئۈچۈن ئىشلهيدىغان خاككېرالر تهرىپىدىن
قولغا چۈشۈرۈلگهن ئېلخهتلهرده بۇ پىالن تۇنجى
قېتىم ئاشكارىالنغاندىن كېيىن، گو ۋېنگۈي
«دۇنيادىكى ئاز ساندىكى كىشىلهرنىڭال ھاياتىغا
باھا قويۇلغان. ھهتتا ئىنسانىيهت تارىخىدىكى ئهڭ
كۈچلۈك مۇستهبىتلهرنىڭ ئىچىدىمۇ ھاياتىغا
مىليارد دولالر باھا قويۇلغانلىرى ئاز ئۇچرايدۇ. مهن

ئاشۇ ئاز ساندىكى كىشىلهرنىڭ بىرى» دېگهنىدى.
   خىتاينىڭ گو ۋېنگۈيننى قايتۇرۇپ كېتىش پىالنى
مااليسىيانىڭ برويدىغا پۇل سۈڭگۈتۈپ، ئۇنىڭ
ترامپ ھۆكۈمىتى ئىچىدىكى ئاالقىسىدىن
پايدىلىنىپ، ئامېرىكانىڭ «1MDB» دېگهن نامدا
تونۇلغان «مااليسىيا تهرهققىيات چهكلىك
شىركىتى»گه قاراتقان پۇل يۇيۇش تهكشۈرۈشىنى
توختىتىش پىالنىنىڭ تۇغۇندى مهھسۇالتى ئىدى.
مهزكۇر ئىستراتېگىيهلىك مهبلهغ سېلىش ۋه
تهرهققىيات شىركىتى (مااليسىيا) مالىيه
مىنىستىرلىقىنىڭ، يهنى مااليسىيا ھۆكۈمىتىنىڭ
ئىگىدارچىلىقىدىدۇر. لوۋ ۋه باشقىالر «مااليسىيا
تهرهققىيات چهكلىك شىركىتى»نىڭ ئوغرىالنغان
نهچچه يۈز مىليون دولالر مهبلىغىنى ئامېرىكادا
يۇيغانلىقى ئۈچۈن تهكشۈرۈلگهن. يۇيۇلغان
پۇلالرنىڭ 1 مىليارد دولالردىن ئاشىدىغان قىسمى
Beverly Hills) بېۋىرلى تېغى مېھمانخانىسى
hotel) قاتارلىق ھهشهمهتلىك ئۆي - مۈلۈكلهرنى،
رېئاكتىپ ئايروپىالن ۋه زىبۇ - زىننهتلهرنى
سېتىۋېلىشقا، شۇنداقال «ۋال كوچىسى بۆرىسى»
قاتارلىق ھوللىۋودنىڭ فىلىملىرىغا مهبلهغ
سېلىشقا ئىشلىتىلگهندىن باشقا، يهنه پارا

بېرىشكىمۇ ئىشلىتىلگهن.
   2018-يىلى 10 - ئايدا ئهرز قىلىنغان ۋه «چهتئهل
چىرىكلىك قىلمىشلىرى قانۇنى»دا چهكلهنگهن پارا 
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بېرىش جىنايىتىنى سادىر قىلىش بىلهن
ئهيىبلهنگهن قاچقۇن لوۋ دهسلهپته 2016-يىلى
مىشېلغا يېقىنلىشىپ، «مااليسىيا تهرهققىيات
چهكلىك شىركىتى»گه قارىتىلغان پۇل يۇيۇش
تهكشۈرۈشىنى توختىتىش ئىشىدا بۇ ناخشىكهش
(مىشېل)تىن ياردهم سورىغان. خىگگىنبوسامنىڭ
جىنايهت ئېتىراپنامىسىدىكى سوت ھۆججىتىگه
قارىغاندا، ئاندىن (ناخشىكهش) مىشېل،
Robin) برويدىنىڭ ئايالى روبىن روسېنزۋېيگ
Rosenzweig) بىلهن ئاالقىالشقان. روبىن
روسېنزۋېيگ مىشېلغا بۇ ئىشنى ئۆزى ئىشلهۋاتقان
(Colfax) ئادۋوكاتلىق ئورنى بولغان كولفهكىس
ئادۋوكاتلىق ئورنىغا تاپشۇرۇشنى تهۋسىيه قىلغان،
ئۇ مهزكۇر ئادۋوكاتلىق ئورنىنىڭ ئاساسلىق
ئىجرائات ئهمهلدارى ئىدى. لوۋ بۇنىڭغا
قوشۇلغاندىن كېيىن، برويدى ۋه روسېنزۋېيگ ھهر
ئىككىسى مىشېل بىلهن كۆرۈشكهن. كۆرۈشۈشته،
برويدى بۇ ئىككهيلهن (لوۋ ۋه مىشېل) بىلهن
ھهمكارلىشىشقا قوشۇلغان، ئهمما (ئۆزىگه
بېرىلىدىغان) پۇلنىڭ بىۋاسىته لوۋنىڭ قولىدىن
چىقسا بولمايدىغانلىقىنى تهكىتلىگهن. ئۇ بۇ ئىش
ئۈچۈن 15 مىليون دولالر ھهق تهلهپ قىلغان، ئهمما
ئىككى تهرهپ ئاخىرى سهككىز مىليون دولالرغا
كېلىشكهن. 3-ئايغا كهلگهنده، برويدى ئهر - ئايال
ئهدلىيه مىنىستىرلىقىنىڭ «مااليسىيا تهرهققىيات
چهكلىك شىركىتى»گه قاراتقان پۇل يۇيۇش
تهكشۈرۈشىنى ئاخىرالشتۇرۇش ئۈچۈن ساالچىلىق
قىلىش بهدىلىگه، بۇ دېلو ئالته ئاي ئىچىده
ئهمهلدىن قالدۇرۇلسا، لوۋ ئۇالرغا 75 مىليون
دولالرنى، ياكى بىر يىل ئىچىده ئهمهلدىن
قالدۇرۇلسا 50 مىليون دولالرنى ئارتۇق بېرىدىغانغا
پۈتۈشكهن. (كېيىن، بۇ ھهقته سوئال سورالغاندا)
برويدى ۋه ئۇنىڭ ئادۋوكاتلىرى بۇ ھهقته جاۋاب

بېرىشنى رهت قىلدى.
   خىگگىنبوسامنىڭ سۆزىگه قارىغاندا، 2017-
يىلى 3 - ئايدا، مىشېل ئۇنىڭغا لوۋنىڭ «مااليسىيا
تهرهققىيات چهكلىك شىركىتى»گه قارىتىلغان پۇل
يۇيۇش تهكشۈرۈشى دېلوسىدىن سىرت، ترامپ
ھۆكۈمىتىگه (باشقا بىر ئىش ئۈچۈن) ئىككىنچى
قېتىم   ساالچىلىق   قىلىش    تهلىپىنى   ئوتتۇرىغا 
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قويغانلىقىنى ئېيتقان ۋه بۇ قېتىم  مااليسىيا
ھۆكۈمىتى «مااليسىيا تهرهققىيات چهكلىك
شىركىتى»گه قارىتىلغان پۇل يۇيۇش تهكشۈرۈشىنى
توختىتىش ئۈچۈن بهرگهن پۇلدىنمۇ «كۆپرهك پۇل

تېپىش مۇمكىنچىلىكى» بارلىقىنى ئېيتقان.
  مىشېل چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دهيدۇ: لوۋ
ئامېرىكادا ۋاقىتلىق ۋىزا بىلهن ياشاۋاتقان ۋه
خىتاي رهھبهرلىرىنى ئاشكارا تهنقىدلهيدىغان
«سابىق خىتاي پۇقراسى» گو ۋېنگۈينى
ئامېرىكادىن خىتايغا قايتۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ باقماقچى
بولغان. ئۇ يهنه برويدى ۋه باشقىالرنىڭ سىياسىي
ئاالقىسىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكا ھۆكۈمهت
ئهمهلدارلىرىغا گو ۋېنگۈينى خىتايغا قايتۇرۇپ
بېرىش توغرىسىدا ساالچىلىق قىلغانلىقىنى

ئېيتتى.
    ئىككى ئايدىن كېيىن، مىشېل خىگگىنبوسامغا
گو ۋېنگۈينى يۇرتىغا قايتۇرۇش پىالنىنىڭ بىر
قىسمى سۈپىتىده، خىتاينىڭ ئامېرىكادا تۇرۇشلۇق
باش ئهلچىسى سۈي تيهنكهي (Cui Tiankai) بىلهن
كۆرۈشۈشنى ئېيتقان، ئۇالر 2017-يىلى 7-ئاينىڭ

16-كۈنى خىتاي ئهلچىخانىسىدا كۆرۈشكهن.
   خىگگىنبوسام سۈي تيهنكهيگه ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ
بىلهن ئهدلىيه مىنىستىرلىقىنىڭ ئهمهلدارى
سۈپىتىده ئهمهس، بهلكى شهخسىي پۇقرا سۈپىتىده
كۆرۈشۈۋاتقانلىقىنى ئېيتقان، ئاندىن كېيىن
ئۇنىڭغا يهتكۈزىدىغان، لوۋدىن ئىگىلىگهن
ئاالھىده ئۇچۇر بارلىقىنى تىلغا ئېلىپ: «ئامېرىكا
ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى گو ۋېنگۈينىڭ (يهنى ئۇنى
قايتۇرۇۋېتىش) مهسىلىسىگه كۈچهۋاتىدۇ.
كهلگۈسىده گو ۋېنگۈينىڭ خىتايغا قايتۇرۇلۇشىغا
ئاالقىدار قوشۇمچه ئارقا سهپ ئۇچۇرلىرىمۇ يېتىپ
كېلىدۇ» دېگهن. كۆرۈشۈشتىن كېيىن،
خىگگىنبوسام مىشېلغا مۇزاكىره قىلىنغان
ئىشالرنى دوكالت قىلغان، ئاندىن مىشېل لوۋغا
ئۆزىنىڭ ئهلچىخانىدىكى ئۇچرىشىشتىن رازى

بولغانلىقىنى دوكالت قىلغان.
   سوت ھۆججىتىده كۆرسىتىلىشىچه، 2017-يىلى
5-ئايدىن 9-ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا، «نهچچه ئون
مىليون دولالر» چهتئهلدىكى بىر خىتاي شىركىتى
تهرىپىدىن   مىشېلنىڭ     كونتروللۇقىدىكى  بانكا
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ھېساباتىغا يۆتكهلگهن. برويدى ۋه باشقىالر بۇ
پۇلنى ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ «مااليسىيا تهرهققىيات
چهكلىك شىركىتى»گه قاراتقان پۇل يۇيۇش
تهكشۈرۈشىنى توختىشى ۋه گو ۋېنگۈينى خىتايغا
قايتۇرۇۋېتىشى ئۈچۈن ساالچىلىق قىلىشقا

ئىشلىتىلمهكچى ئىدى. 
  خىگگىنبوسام ئامېرىكا ئهدلىيه مىنىستىر-
لىقىنىڭ دۆلهت مهجلىسى ئىشلىرىغا مهسئۇل
ئهمهلدارى بولۇپ، ئۇ خىتايغا ۋه لوۋغا ۋاكالىتهن
ساالچىلىق قىلىشقا ئىشلهتكهن مهبلهغنىڭ
كېلىش مهنبهسى توغرىسىدا ئامېرىكا
بانكىلىرىنى ئالدىغانلىق جىنايىتىنى ئېتىراپ
قىلدى. لوۋ بولسا غايىب بولدى، ئۇ شاڭخهيده
تۇرىۋاتىدۇ دهپ قارالماقتا. ئۇ «مااليسىيا
تهرهققىيات چهكلىك شىركىتى»گه قارىتىلغان پۇل
يۇيۇش تهكشۈرۈشىنى توختىش ئۈچۈن بېرىلگهن
پۇلالردىن نهچچه مىليون دولالرنى ئۆز چۆنتىكىگه
سالغاچقا، ئۇنىڭغا تۇتۇش بۇيرۇقى
چىقىرىلغانىدى. مىشېل 2019-يىلى 4-ئايدا
فېدېراتىپ چوڭ زاسېداتېلالر ئۆمىكى تهرىپىدىن
تۆت تۈرلۈك جىنايهت بىلهن ئهيىبلهنگهن، ئۇالرنىڭ
بىرى لوۋ بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ،
چهتئهللىكلهرنىڭ سايالم ئىئانىسىنى قوبۇل
قىلىش (بۇ ئامېرىكا قانۇنىدا چهكلىنىدۇ، ت) ۋه
ئۇنى يوشۇرۇش جىنايىتى ئىدى. تهپتىش
ئهمهلدارلىرىنىڭ ئېيتىشىچه، لوۋ چهتئهل
شىركهتلىرىدىن مىشېلنىڭ بانكا ھېساباتىغا 21
مىليون 600 مىڭ دولالردىن ئارتۇق پۇل يۆتكهشنى ۋه
بۇ پۇلنى 2012-يىلىدىكى ئىسمى ئاشكارىالنمىغان
پرىزدېنت نامزاتىغا يهتكۈزۈپ بېرىشكه بۇيرۇغان.
لوۋ ۋه مىشېل ئىككىلىسى بۇ ئهيىبلهشنى رهت

قىلغان.
   برويدى 2017 -يىلى 5-ئاينىڭ 6-كۈنى ئايالىغا
يازغان ئېلخهتته گو ۋېنگۈيگه مۇناسىۋهتلىك پىالن
بايان قىلىنغان. برويدى ئېلخهتته:
«مااليسىيالىقالر بىزنى راۋۇرۇس پۇل تاپقىلى
بولىدىغان پۇرسهت بىلهن تهمىنلىدى: خىتاي شى
جىنپىڭ ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولغان، ھازىر
نيۇيوركتا ياشاۋاتقان گو ۋېنگۈينى ئامېرىكادىن
ئهكهتمهكچى» دېگهن. ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن: «گو
ۋېنگۈي ئهرهب بىرلهشمه خهلىپىلىكىنىڭ  ئهبۇزهبى

شهھىرىدىكى مهبلهغ سالغۇچىالرنىڭ 3 مىليارد
دوللىرىنى قويۇۋهتكهن. مهن بۇ جهھهتته
سۆھبهتلهشكىلى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن،
ئهبۇزهبى 3 مىليارد دولالرنى ئالىدۇ ۋه گو ۋېنگۈينى
ئامېرىكادىن ئهبۇزهبىگه ئهكېتىدۇ. ئاندىن، گو
ۋېنگۈينى خىتايغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ. ماڭا
دېيىلىشىچه، خىتاي بۇنىڭ ئۈچۈن پۇل چىقىرىدۇ.
ئهگهر پاكىت راست بولسا، مهن ئهبۇزهبىنىمۇ ھهق

تاپشۇرۇش مهجبۇرىيىتى بار دهپ قارايمهن» (7).
   ئاندى برويدى مااليسىيانىڭ يېقىندا ئهبۇزهبىگه
قهرز قايتۇرۇش ئۈچۈن 1 مىليارد 200 مىليون دولالر
تۆلىگهنلىكىنى ۋه خىتاينىڭ ئهبۇزهبىگه راسچوت
تۆلهشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ياردهملىرىگه
ئېرىشىۋاتقانلىقىنى چۈشهندۈرگهن. مااليسىيا
برويدىنىڭ خىتايغا ياردهم قىلىشىنى ئۈمىد
قىلغان، شۇنداقال خىتاي ئۇنىڭ بىلهن ئايرىم
كېلىشىم تۈزۈشمهكچى بولغان. برويدى «مهن
ئۇالرغا ئامېرىكانىڭ مهنپهئهتىنى ھهممىنىڭ
ئالدىغا قويىدىغانلىقىمنى، خىتاي بىلهن دۆلهت
مۇداپىئهسى ياكى ئىنتېل (Intel) ئۆزهكلىرى
سودىسى قىاللمايدىغانلىقىمنى ئېيتتىم. ئۇالر ماڭا
ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى ئۈچۈن مۇھىم
بولمىغان گو ۋېنگۈينىڭ ئىشىغا ئارىلىشىشنى

ئېيتتى».
   ھهر ئىككى تهرهپ خاتاالشقانىدى. گو ۋېنگۈي
ئامېرىكانىڭ قانۇن ئىجرا قىلىش ۋه ئىستىخبارات
ئورگانلىرى ئۈچۈن قىممهتلىك مهنبه، شۇنداقال
ئۇنى جىمىقتۇرۇشنى ئوياليدىغان خىتاي

ئىستىخباراتى ئۈچۈنمۇ مۇھىم نىشان ئىدى.
  گو ۋېنگۈي بۇ پىالننى «ھهيران قاالرلىق ھېكايه»
ۋه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىڭ ھاياتى ئۈچۈن 3
مىليارد دولالر، بۇ سۇيقهستكه قاتناشقانالرغا 100
مىليون دولالر تۆلهش پىالنىنىڭ بىر قىسمى دهپ
ئاتىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: «ئۇالرنىڭ پىالنىغا كۆره،
مهن بىر قانچه دۆلهت ئارقىلىق ئامېرىكادىن مېنى
تۈرمه، قىيىن - قىستاق ۋه ئۆلۈم كۈتۈپ تۇرغان
خىتايغا ئهۋهتىلهتتىم. مهن پهقهت ئامېرىكانىڭ
ياردىمى ۋه قوغدىشى سهۋهبلىكال بۇنداق ئازاب-

ئوقۇبهتتىن ساقلىنالىدىم».
Low Taek) گو ۋېنگۈي «مهن لوۋ تايك جو  
Jho)نىڭ خىتايدىكى  بىر  قىسىم يۇقىرى  دهرىجى-
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لىك رهھبهرلهر بىلهن ئاالھىده مۇناسىۋىتى
بارلىقىنى بىلىمهن» دېدى. ئۇنىڭ دېيىشىچه، باي
ئائىلىدىن كېلىپ چىقمىغان بۇ يىگىتنىڭ يانچۇقى
يىگىرمه ياشلىرىدىن باشالپ راۋۇرۇس توپمىيىشقا
باشلىغان. ئۇنىڭ نيۇيورك ۋه لوس ئانژېلېستا
نهچچه مىليارد دولالر قىممىتىده ئۆي-مۈلۈكلىرى
بار ۋه ئۇ ھوللىۋودتا زور تهسىرگه ئىگه. لوۋ ئۆزىنىڭ
ھهشىمهتچى تۇرمۇش ئۇسلۇبى سهۋهبلىك «كىت»
دېگهن لهقهمگه ئېرىشكهن. ئۇ بىر قېتىم 1 مىليون
800 مىڭ دولالر خهجلهپ ھوللىۋودنىڭ
داڭدارلىرىدىن پارىس خىلتون ئۈچۈن ھهشهمهتلىك

بهزمه ئۆتكۈزۈپ بهرگهن.
   گو ۋېنگۈي برويدىنىڭ «ئۇ ئهبۇزهبىدىكىلهرنىڭ
پۇلىنى قويۇۋهتكهن» دېگهن گېپىنى ئىنكار قىلىپ،
«ئهبۇزهبى ھۆكۈمىتى ئهزهلدىن مېنى قانۇنغا
خىالپلىق قىلدى دهپ ئهيىبلهپ باقمىدى. خىتاي
پهقهت مېنىڭ بهزى گهپلهرنى دهۋهتكهنلىكىم
ئۈچۈنال ماڭا نۇرغۇن بهتنامالرنى چاپلىدى.
ئېنىقكى، مېنى جىمىقتۇرۇش ئۇالر ئۈچۈن بهك

مۇھىم» دېدى.
  ئېلخهتتىن خىتاينىڭ پىالنىغا ھهمدهمده
بولغانالردىن بىرىنىڭ، لوۋنىڭ ساالچىلىق
ھهرىكهتلىرىگه مهسلىھهتچى سۈپىتىده قاتناشقان
(Nickie Lum Davis) نىكى لۇم دېيۋىس
ئىكهنلىكى ئېنىقالنغان. خاككېرالنغان ئېلخهتته
كۆرسىتىلىشىچه، ھاۋايدىكى  LNS Capitalپۇل
مۇئامىله شىركىتىگه يولدىشى الررى دېيۋىس
(Larry Davis) بىلهن ئورتاق ئىگىدارچىلىق
قىلىدىغان نىكى لۇم دېيۋىس لوۋ بىلهن توختام
ئىمزاالپ، روبىن روسېنزۋېيگ ۋه ئۇنىڭ ئادۋوكاتلىق
ئورنىنىڭ مهسلىھهتچىسى بولغان. دېيۋىسنىڭ
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ گو ۋېنگۈيگه قارىتىلغان
جىنايى ئىشالر ئهيىبلهشلىرىنىڭ ئىچكى
تىزىملىكىنى قولغا چۈشۈرگهنلىكىدىن قارىغاندا،
ئۇ خىتاي بىلهن راۋۇرۇس قويۇق مۇناسىۋهت
ئورناتقان. بۇ تىزىملىك ترامپ ھۆكۈمىتىگه

ساالچىلىق قىلىشقا ئىشلىتىلهتتى.
   خاككېرالنغان ئېلخهتلهرگه قارىغاندا، دېيۋىس
يهنه باش تهپتىش جېف سېشىنس بىلهن
ئاالقىالشقان ۋه ئۇنىڭ بىلهن خهت يېزىشقان. شۇ
خهتلهرنىڭ   بىرىده، سېشىنس گو ۋېنگۈيگه   تهھ-

دىت سالغان جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىر-
لىقىنىڭ ئهمهلدارى سۈن لىجۈن بىلهن
كۆرۈشهلمىگهنلىكىگه پۇشايمان قىلغانلىقىنى
بىلدۈرگهن. سۈن لىجۈننىڭ گېنېرال لېيتېنانتلىق
ئۇنۋانى بار بولۇپ، خىتاينىڭ «سىياسىي مۇداپىئه»
ۋه خهلقئارا جاسۇسلۇق ھهرىكىتىگه مهسئۇل

ئىدى.
  سېشىنس 2017-يىلى 5-ئاينىڭ 28-كۈنى
دېيۋىسقا يازغان جاۋاب خېتىده، «ئهگهر سۈن لىجۈن
بىلهن كۆرۈشكهن بولسام، ئۇنىڭغا خىتاينىڭ
ئامېرىكادىكى قانۇنسىز پائالىيهتلىرىگه بولغان
ئهندىشهمنى ئوتتۇرىغا قويغان بوالتتىم» دېگهن ۋه
گو ۋېنگۈي ھهققىدىكى نيۇيورك ۋهقهسىنى تىلغا
ئېلىپ مۇنداق دېگهن: «بىز خىتاي قانۇن ئىجرا
قىلىش تارماقلىرىنىڭ قېچىپ كهتكهنلهرنى
خىتايغا كېتىشكه كۆندۈرۈش ئۈچۈن ئامېرىكاغا
كېلىپ، ئامېرىكا قانۇنىدا بار ۋه ئامېرىكا قانۇنىغا
زىت بارچه ئۇسۇلالرنى قوللىنىۋاتقانلىقى

توغرىسىدىكى دوكالتنى تاپشۇرۇۋالدۇق» (8).
   شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، الس ۋىگاس قىمار
ساھهسىنىڭ ماگناتى ۋه جۇمھۇرىيهتچىلهر
پارتىيهسىنىڭ دۆلهتلىك مالىيه كومىتېتىنىڭ
رهئىسى ۋىن (Wynn) شى جىنپىڭنىڭ گو
ۋېنگۈينى قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان
خېتىنى ترامپقا تاپشۇرغان. گهرچه ۋىننىڭ
باياناتچىسى بۇنى ئىنكار قىلغان بولسىمۇ، ئهمما
ۋىن ئاۋمېندىكى قىمارخانىسى سهۋهبلىك بۇ
خهتنى يهتكۈزۈشكه مهجبۇر بولغان دهپ قارالماقتا.
خىتاينىڭ كونتروللۇقىدىكى يهرلىك ھۆكۈمهت
تىجارهت قىلىشقا ئىجازهت بهرمىسه، ئۇ
ئاۋمېندىكى قىمارخانىسىدا ئىش باشلىيالمايتتى.
   دېيۋىس سېشىنسقا يازغان ئېلخهتتىن ئۇنىڭ
خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن ئاالقىالشقانلىقى مهلۇم. ئۇ
5 – ئاينىڭ 26 - كۈنىدىكى ئېلخهتته «ھۆرمهتلىك
باش تهپتىش سېشىنس، بۇ ئىشالر بهكال مۇھىم،
مهن ئۇالرنى ۋاقتىدا بېيجىڭغا دوكالت قىلىپ
تۇردۇم، بېيجىڭ دائىرىلىرىمۇ بۇ ئىشالرغا
ئهستايىدىل مۇئامىله قىلىدۇ. مۇئاۋىن مىنىستىر
سىز كۆڭۈل بۆلىدىغان مهسىلىلهرده مۇھىم
ئۇچۇرالرنى بهردى. ئۇ سىزگه ئهھۋالنى بىۋاسىته
تونۇشتۇرۇپ، خىتاينىڭ  دۆلهت  مهسلىھهتچىسى ۋه 
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جامائهت خهۋپسىزلىك مىنىستىرى گو شېڭكۈن ئهپهندىنىڭ خېتىنى يهتكۈزۈپ بېرىشنى ئۈمىد قىلىدۇ»
دېگهن ۋه يهنه شۇ كۈنى ئهتىگهنگه پىالنالنغان، FBI، كۆچمهنلهر ئىدارىسى ۋه تاموژنا قانۇن ئىجرا قىلىش

خادىملىرى بىلهن بولغۇسى ئۇچرىشىشنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنىمۇ يهتكۈزگهن.
   دېيۋىس سۆزىنىڭ ئاخىرىدا: «خېتىڭىزگه يهنه بىر قېتىم رهھمهت، مهن سىز بىلهن تېخىمۇ يېقىندىن
ھهمكارلىشىپ، پرىزدېنتلىرىمىز (ترامپ بىلهن شى جىنپىڭنى دېمهكچى)نىڭ مار الگو (mar lago) دىكى
دىئالوگىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇپ، (كهلگۈسىدىكى) قانۇن ئىجرا قىلىش ۋه تور بىخهتهرلىك سۆھبىتىنىڭ

مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىشنى ئۈمىد قىلىمهن» دېگهن (9). 
   سېشىنس بىلهن گو شېڭكۇن شۇ يىلى ئۆكتهبىرده خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ يىغىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان
ھهپتىده كۆرۈشكهن بولۇپ، سېشىنس بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ خىتاينىڭ خۇدسون ئىنستىتۇتىنىڭ

كومپيۇتېر تورىغا خاككېرلىق ھۇجۇمى قىلغانلىقىنى ئهيىبلىگهن.
   دېيۋىس بىلهن سېشىنس ئۆزئارا خهت يېزىشىپ بىر ئايدىن كېيىن، خىتاي گو ۋېنگۈينى ئۆتكۈزۈۋېلىشقا
تېخىمۇ زور كۈچ چىقىرىشقا باشلىدى. دېيۋىس خوڭكوڭ ھۆكۈمىتىنىڭ گو ۋېنگۈينى، شۇنداقال ئۇنىڭ ئايالى،
ئوغلى ۋه قىزىنى خوڭكوڭغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان ھۆججىتىنى ئېلخهت ئارقىلىق برويدى ئهر –
خوتۇنغا ئهۋهتكهن. بۇ ھۆججهتته «گو ۋېنگۈي ئامېرىكانىڭ ۋىزىسىنى ئېلىش ئۈچۈن ساختا ماتېرىيال
ئىشلهتكهن» دهپ ئهيىبلهنگهن (ئهمما، گو ۋېنگۈي بۇنى ئىنكار قىلغان). خىتاي يهنه ئهگهر ئامېرىكا گو
ۋېنگۈينى خىتايغا قايتۇرۇپ بهرسه، خىتايدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئىككى ئامېرىكالىق مهھبۇسنى قايتۇرۇپ

بېرىشكه ۋهده بهرگهن.
   گو ۋېنگۈي مۇنداق دهيدۇ: «ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋه ئامېرىكا قانۇن سىستېمىسىنىڭ ياردىمىده، خىتايالر
مېنى ئهكېتهلمىدى. مېنىڭ سىياسىي پاناھلىق ئىلتىماسىم ھازىر سوتتا بىر تهرهپ قىلىنىۋاتىدۇ. مهن
ئېرىشكهن نۇرغۇن ئۇچۇرالر، بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئامېرىكا جهمئىيىتىنى بۇزۇشقا (چىرىتىشكه)
ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىغا مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇرالر ئامېرىكا دائىرىلىرىگه يهتكۈزۈلدى ۋه بىر تهرهپ قىلىندى. قانداقال
بولمىسۇن، ئامېرىكالىقالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇزۇن قولىدىن ئېھتىيات قىلىشى، زۆرۈر تهدبىرلهرنى

قوللىنىپ ئامېرىكانىڭ مهنپهئهتىنى ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكىنى قوغدىشى كېرهك».
   گو ۋېنگۈينىڭ ۋهقهسى، شۇنداقال خىتاينىڭ ئامېرىكادىكى خىتاي ئۆكتىچىلهرنى ئهكېتىش ئۈچۈن،
ساالچىلىق قىلىش، زورالش ۋه خاككېرلىق قىلىشقا ئۇرۇنۇشلىرى بېيجىڭنىڭ كهلگۈسىده ئامېرىكا
جهمئىيىتىگه قايسى دهرىجىده تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. خىتاينىڭ تهسىر نىشانى
كونكرېت ۋه ئىستراتېگىيىلىكتۇر: ئهڭ مۇھىمى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ مۇستهبىت ھاكىمىيىتىنى ۋه
كونتروللۇقىنى ساقالپ قېلىش. ئاندىن بۇ نىشانغا ماس ھالدا خىتاينى زامانىۋىالشتۇرۇپ، دۇنيادىكى ئهڭ

كۈچلۈك دۆلهتكه ئايالندۇرۇش ۋه تهيۋهن ئارىلىنى ئىشغال قىلىش.
   ئامېرىكانىڭ سابىق ئىستىخبارات ئهمهلدارى پېتېر ماتتىس (Peter Mattis) نىڭ قارىشىچه، خىتاينىڭ
چهتئهلگه بولغان تهسىرى ۋه ئارىلىشىشى 2015-يىلىدىكى «دۆلهت بىخهتهرلىك قانۇنى»دا كۆرسىتىلگهن
سىياسىي ھالهتنى كونترول قىلىش ئېھتىياجىنىڭ مهھسۇلى ئىكهن. بۇ قانۇن خىتاينىڭ «دۆلهت
بىخهتهرلىكى»گه شۇ قهدهر كهڭ ئېنىقلىما بهرگهنكى، مهزكۇر قانۇنغا كۆره (ئاتالمىش «دۆلهت بىخهتهرلىكى»نى
قوغداش ئۈچۈن) تهھدىتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋه ئۇالرنىڭ پهيدا بولۇشىنى توسۇش ئۈچۈن (كونكرېت رېئال
تهھدىت بولمىغان تهقدىردىمۇ) ئالدىنئاال تهدبىر قوللىنىشقا بولىدۇ. بۇ قانۇندا «بىخهتهرلىكمۇ ئىدىيىۋى
ساھهنىڭ بىر قىسمى بولغاچقا، كىشىلهرنىڭ قىلىۋاتقان خىياللىرىمۇ يوشۇرۇن خهتهردۇر» دهپ قارىلىدۇ.
«كوممۇنىزمنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچىالرنى خاتىرىلهش فوندى»نىڭ خىتاي ئىشلىرى تهتقىقاتچىسى
ماتتىس دۆلهت مهجلىسىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا كومىتېتىغا بهرگهن گۇۋاھلىقىدا «بۇ تېمىالرنىڭ بىرىكىشى -
ئىدىيىۋى ساھهده ئالدىن تهدبىر قوللىنىش - خىتاي كومپارتىيهسىگه ئۆزى ھهرىكهت قىلىۋاتقان دۇنيانى
ئۆزگهرتىش، چهتئهل سهرخىللىرىنىڭ خىتاينى ۋه ئۇنىڭ ھازىرقى پارتىيه دۆلىتىنى چۈشىنىش شهكلىنى

بهلگىلهشتىن ئىبارهت بىر تهخىرسىز ۋهزىپىنى يۈكلىدى» دهيدۇ.
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   خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ 2013-يىلى 4-ئايدا ئېالن قىلىنغان ئاخباراتىدا، پارتىيه ھهر قانداق بهدهل
تۆلهشتىن قهتئىينهزهر چوقۇم قارشى تۇرىدىغان خهتهرلىك ئىدىيهلهر كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهنىدى. ئۇالر ئاساسىي
قانۇنلۇق دېموكراتىيه، پۇقراۋى جهمئىيهت ۋه غهربنىڭ ئهركىن ۋه ئېچىۋېتىلگهن تاراتقۇ ئۇقۇمىنى ھهرقانداق
شهكىلده ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ تهھدىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. تهھدىت توغرىسىدىكى بۇ بايانالر قۇرۇق
نهزهرىيه ئهمهس. خىتاي 2015-يىلى بۇ «ئاساسىي پىرىنسىپ»تىن پايدىلىنىپ، خوڭكوڭدىكى بهش كىتاب
ساتقۇچىنى خىتايدا چهكلهنگهن كىتابالرنى ساتقانلىقى ئۈچۈن قولغا ئالغان. «جاسۇسلۇق قانۇنى»نىڭ
دائىرىسى جاسۇسلۇقتىن باشقا پائالىيهتلهرگىچه كېڭهيتىلىپ،خىتاينىڭ قانۇن - بهلگىلىمىلىرىدىكى
«پاكىت ئويدۇرۇش ياكى بۇرمىالش، دۆلهت بىخهتهرلىكىگه زىيان يهتكۈزىدىغان سۆز ياكى ئۇچۇرالرنى ئېالن

قىلىش ياكى تارقىتىش» دېگهن ئىبارىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالدى.
   خىتاينىڭ بارغانسېرى ئهدهۋاتقان تهسىر كۆرسىتىش ھهرىكىتىگه مهسئۇل ئاساسلىق ئورۇن «مهركىزىي
بىرلىكسهپ بۆلۈمى»دۇر. ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قوبۇل قىلىنغان، لېنىنچه كونترول قىلىش مېخانىزمى
بولۇپ، ئۇنىڭ ۋهزىپىسى «پارتىيهنىڭ دوستلىرىنى سهپهرۋهر قىلىپ،  پارتىيهنىڭ (گو ۋېنگۈيگه ئوخشاش)

دۈشمهنلىرىگه زهربه بېرىش»تۇر.
    ماتتىس خىتاينىڭ تهسىر كۆرسىتىش ۋه مۇداخىله ھهرىكىتىنىڭ ئاساسىي لىنىيهسىنى كۆرسىتىپ بهردى.
بۇ ئارقا كۆرۈنۈش شهكىللهندۈرۈش، چهتئهللهردىكى كهڭ خىتاي ئاممىسىنى كونترول قىلىش ۋه چهتئهللىك

دۈشمهنلهرنىڭ «سىياسىي يادروسى»نى نىشانالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
  خىتاينىڭ تهسىر كۈچى شهكىللهندۈرۈش ھهرىكهتلىرى (چهتئهللهردىكى) خىتايچه گېزىت ۋه رادىئو
ئىستانسىسىلىرىنى سېتىۋالغاندىن باشقا، ئالقىشقا سازاۋهر تاراتقۇالردىن ئامېرىكا سىملىق خهۋهر
مۇالزىمىتى، بىرلهشمه ئاگېنتلىق قاتارلىق ئورگانالرغىچه كېڭهيدى. 2018-يىلى 12-ئايدا، بىر قانچه
پارالمېنت ئهزالىرى بىرلهشمه ئاگېنتلىق (AP) قا خهت يېزىپ، ئۇالرنىڭ خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى

شىنخۇا ئاگېنتلىقى بىلهن قانداق مۇناسىۋىتى بارلىقىنى سورىدى.
Gary) شۇنىڭدىن بىر ئاي ئىلگىرى، بىرلهشمه ئاگېنتلىقنىڭ باش ئىجرائىيه ئهمهلدارى گارى پرۇيىت   
Pruitt) بېيجىڭدا شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ باشلىقى سهي مىڭجاۋ (Cai Mingzhao) بىلهن كۆرۈشۈپ، يېڭى
تاراتقۇ، سۈنئىي ئهقىل دېتاللىرى ۋه ئىقتىسادىي ئۇچۇرالر قاتارلىق ساھهلهردىكى ھهمكارلىقنى كېڭهيتىش

توغرىسىدا كېلىشىم تۈزگهن.
    خىتاينىڭ تهسىرىدىن ئهنسىرىگهن ئامېرىكا پارالمېنت ئهزالىرى پرۇيىتقا يازغان خېتىده مۇنداق دېدى:
«بىرلهشمه ئاگېنتلىقنىڭ مۇستهقىل ئاخباراتچىلىقىغا تۈپتىن زىت ھالدا، شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يادرولۇق
ۋهزىپىسى جامائهت پىكرىنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ قانۇنىيلىقى ۋه قىلمىشلىرىغا ھېسداشلىق
(Mike Gallagher) قىلىدىغان قىلىپ شهكىللهندۈرۈشتۇر». بۇ خهتكه ئاۋام پاالتا ئهزالىرىدىن مايك گالالگېر
ۋه براد شېرمان (Brad Sherman)، كېڭهش پاالتا ئهزالىرىدىن توم كوتتون (Tom Cotton)، مارك ر. ۋارنېر

(Mark R. Warner) ۋه ماركو رۇبىئو (Marco Rubio) ئىمزا قويغان.
   «بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ ئهمهلىي ئۈنۈمى شۇكى، بۇ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ كۈچى ۋه نوپۇزىنى خىتايدىكى
پۇقراالرغا ئاڭلىتىدۇ ۋه كۆرسىتىدۇ. بۇ ئارقىلىق پارتىيهنىڭ <قۇدرىتى>، شۇنداقال خهلقئارادا ئۇنىڭ

قانۇنىيلىقى ۋه نوپۇزىغا خىرس قىلغۇدهك رىقابهتنىڭ يوقلۇقى گهۋدىلهندۈرۈلىدۇ»دېدى ماتتىس (10).
گو ۋېنگۈينىڭ دېلوسىدا كۆرسىتىلگهندهك، خىتاي ئۆز پىالنىنى ئىجرا قىلىشتا ھوقۇق مهركىزىگه
يېقىنلىشااليدىغان كىشىلهردىن پايدىالندى. بۇالر پۇل بىلهن ياكى «خىتايغا كىرىش ئىجازىتى» بىلهن
كونترول قىلغىلى بولىدىغان نۇرغۇن سابىق ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ۋه تهھلىلچىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
خىتاي چهتئهللهردىكى خىتاي ئىشلىرى مۇتهخهسسىسلىرىنى خىتاي كومپارتىيهسىگه قارشى بولغان ھهر
قانداق باھا ياكى يازمىالرنى ئېالن قىلدۇرماسلىق ئۈچۈن، ئۇالرنى «خىتاي ۋىزىسى» بهرمهسلىك بىلهن
قورقۇتىدۇ. خىتاي ساالچىلىرىنىڭ غهيرىي رهسمىي رهھبهرلىرى ئامېرىكانىڭ سابىق دۆلهت  ئىشلىرى  كاتىپى 
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ھېنرى كىسىنجېر (Henry Kissinger) ۋه سابىق مالىيه مىنىستىرى ھېنرى پاۋلسون (Henry Paulson)دۇر.
ئۇالر ئۆزلىرىگه ئوخشاش پىكىردىكى خىتايپهرهس سودىگهرلهر بىلهن بىلله، خىتايدىكى ئامېرىكا
شىركهتلىرى ۋه باشقا شىركهتلهرنىڭ سودا ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرىدۇ. ماتتىس بۇ سىستېمىنىڭ قانداق

ئايلىنىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ شۇنداق دهيدۇ (11):
   بۇ مهسلىھهتچىلهرنىڭ، بولۇپمۇ سابىق ئهمهلدارالرنىڭ مائاشىنى ئامېرىكا شىركهتلىرى تۆلهيدۇ، ئهمما
بېيجىڭ بهلكىم بۇ شىركهتلهرنى پاالنى ياكى پوكۇنى مهسلىھهتچىنى تهكلىپ قىلىشقا بۇيرۇپ، بۇ ئارقىلىق
ئۇالرنىڭ (ئۆزلىرى ئۈچۈن قىلغان) خىزمهتلىرىنى مۇكاپاتلىشى مۇمكىن. بۇ شىركهت خىتايدا تىجارهت
قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشىدۇ، مهسلىھهتچىلهر (خىتايدىن) مائاش ئالىدۇ، ئاندىن ھېلىھهم ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىده خىزمهت قىلىۋاتقان سهپداشلىرىغا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «ساالمى»نى يهتكۈزىدۇ. بولۇپمۇ
پېنسىيهگه چىققان ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ئۈچۈن بۇ خىل ئۇسۇلنىڭ جهلپ قىلىش كۈچى خېلىال زور.
مهسىلهن، ئاۋىستىرالىيهنىڭ سابىق سودا مىنىستىرى ئاندرېۋ روب (Andrew Robb) 2016-يىلى
ھۆكۈمهتتىن ئايرىلغاندىن كېيىن، خىتاي شىركىتى بىلهن يىلىغا 880 مىڭ ئاۋسترالىيه دوللىرىلىق

مهسلىھهتچىلىك توختامى تۈزۈشكهن.
  بهشبۇرجهكلىك بىنا (ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى) 2019-يىللىق خىتاي ئارمىيهسى
توغرىسىدىكى يىللىق دوكالتىدا يېقىنقى يىلالردىن بۇيان تۇنجى قېتىم خىتاينىڭ تهسىر كۆرسىتىش
ھهرىكىتىنىڭ خهتىرىنى تهكىتلىدى. دوكالتتا خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ پىسخىكا ئۇرۇشى، جامائهت
پىكرى ئۇرۇشى ۋه قانۇن ئۇرۇشىدىن ئىبارهت «ئۈچ ئۇرۇش» مېتودىنى ئىشلهتكهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بۇ
ئۇرۇشالر مهدهنىيهت ئورگانلىرىنى، ئاخبارات تهشكىالتلىرىنى، شۇنداقال ئامېرىكا ۋه باشقا دۆلهتلهردىكى
تىجارىي، ئاكادېمىك، سىياسىي تهشكىالتالرنى ۋه خهلقئارالىق ئورگانالرنى نىشان قىلغان تهسىر كۆرسىتىش
ھهرىكهتلىرىدىمۇ ئىشلىتىلدى. بۇنىڭدىكى مهقسهت خىتاينىڭ بىخهتهرلىك ۋه ھهربىي ئىستراتېگىيهلىك
مۇددىئاسىغا پايدىلىق نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشتۇر. دوكالتتا مۇنداق دېيىلدى: «گهرچه خىتاي ئۆزىنىڭ
چهتئهللهرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشماسلىق پوزىتسىيهسىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، لېكىن
ئۇنىڭ چهتئهلگه تهسىر كۆرسىتىش پائالىيىتى خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه پايدىلىق دهپ قارالغان
سىياسهتلهرنى ۋۇجۇدقا چىقارغۇزۇش ئۈچۈن چهتئهل ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدا ھاكىمىيهتكه تهسىر

كۆرسىتهلهيدىغان كىشىلهرنى يېتىشتۈرۈش ۋه (ئۇالرنىڭ ئورنىنى) قوغداشقا زور دهرىجىده مهركهزلهشكهن».
   خىتاينىڭ تهسىر كۈچى، مۇداخىلىسى ۋه تهشۋىقاتىنىڭ خهتىرى شۇكى، ئۇ دېموكراتىيه ۋه ھۆكۈمهتنىڭ
تهدبىر بهلگىلىشىنىڭ ئۇللۇق سايالم مۇساپىسىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش، شۇنداقال ئهڭ ئاخىرىدا
ئامېرىكالىقالرنىڭ ئهڭ ئهقهللىي پۇقرالىق ھوقۇقىغا دهخلى-تهرۇز قىلىش قاتارلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىق نۇرغۇن

ساھهلهرده ئامېرىكانىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئىزچىل زهئىپلهتمهكته.
   كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان بۇ تهھدىتكه سهل قاراشقا بولمايدۇ، شۇنداقال ئهگهر ئامېرىكا ئهركىن ۋه ئوچۇق

جهمئىيهتلىك ھالىتىنى ساقالپ قالماقچى بولسا، چوقۇم ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشى كېرهك.
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كىشىنى ئېچىندۇرىدىغان پهرۋاسىزلىق

جون بولتون (John Bolton) (ئۆزىنىڭ يېڭى كىتابىدا) شهرقىي تۈركىستاندىكى يىغىۋېلىش الگېرلىرىنى تامامهن قولاليدىغان بىر
پىزدېنتنى سۈپهتلهپ بهردى. ھالبۇكى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئهمهلدارلىرى كىشىنى ئېچىندۇرىدىغان بۇ گهپنىڭ ھهقىقهتهن راست

ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى.

  ئامېرىكانىڭ سابىق دۆلهت بىخهتهرلىكى مهسلىھهتچىسى جون بولتون ئۆزىنىڭ «ھهممىنى
ئاشكارىلىۋهتكهن» يېڭى كىتابىدا ئاشكارىلىغان ئهڭ شهرمهنده ھادىساتالردىن بىرى، ئامېرىكا پرىزدېنتى
«دونالد ترامپنىڭ خىتاي رهھبىرى شى جىنپىڭنى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالشنى
داۋامالشتۇرۇشقا رىغبهتلهندۈرگهن»لىكى بولغان. ھالبۇكى، (ترامپقىمۇ بهش قولدهك مهلۇم بولغىنىدهك) بۇ
الگېرالرغا سوالنغانالر قىيىن – قىستاققا ئېلىنغان، ئائىله – تاۋابىئاتلىرىدىن ئايرىۋېتىلگهن ۋه «قايتا

تهربىيهلهنگهنىدى».
   بولتوننىڭ بۇ يېڭى كىتابىدا «ترامپنىڭ بۇ خىل ئىنسانىيهت كىرىزىسلىرىگه بىپهرۋا مۇئامىله قىلىشى،
ئۆزىنىڭ قايتا سايلىنىشى ئۈچۈن چهتئهللىكلهردىن كېلىدىغان ياردهمنى قولغا كهلتۈرۈش ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ
بىر قىسمى» دېيىلگهن. لېكىن، بىر قانچه ئهمهلدار بىزگه بۇ پهقهت ترامپنىڭ بۇ خىل قىلىقلىرىنىڭ بىر
قىسمىال ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. سابىق ۋه نۆۋهتتىكى توققۇز نهپهر ئامېرىكا ھۆكۈمهت ئهمهلدارىنىڭ
ئېيتىشىچه، ترامپ شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان  ئىنسانىيلىققا  زىت كۈلتۈرهل ئىرقىي قىرغىنچىلىققا 
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ئ اساۋېن سۇبساڭ،ئهرىن بانكو،
سپهنسېر ئاكېرمان، سهم برودېي 

خىتاينىڭ مىليونلىغان مۇسۇلماننى تۇتقۇن قىلىشى
ترامپنىڭ خىيالىغىمۇ كىرىپ چىقمايدۇ

خهلقئارا ۋهزىيهت



قارىتا تولىمۇ شهپقهتسىز، بىپهرۋا مۇئامىلىده بولۇپ كهلگهن.
  ترامپ ئۇيغۇر كىرىزىسى ھهققىده توختالغاندا نهق مهيداندا شاھىت بولغان بىر نهپهر سابىق يۇقىرى
دهرىجىلىك ئهمهلدار «ئۇنىڭ (بۇ ئىشالر بىلهن) پهرۋايى پهلهك. بۇ ئىش (ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان زۇلۇمالر)
ئاشكارىالنغاندا، پرىزدېنت (ترامپ) ئۇنىڭغا پهقهتال كۆڭۈل بۆلمىدى، ھهتتا كۆڭۈل بۆلگهن قىياپهتكه

كىرىۋېلىشقىمۇ ئۇرۇنمىدى» دهيدۇ.
   ترامپ بولتوننىڭ كىتابىدىكى بهزى مهزمۇنالر ئاشكارىلىنىپ، ئۇزاق ئۆتمهيال «ۋال كوچىسى» ژۇرنىلى بىلهن
ئۆتكۈزگهن سۆھبهتته، ئۆزىنىڭ شى جىنپىڭنى يىغىۋېلىش الگېرلىرى قۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇشقا
ئۈندىگهنلىكىنىڭ «راست ئهمهس»لىكىنى ئېيتتى. لېكىن، بۇ مهسىله ھهققىده پرىزدېنت بىلهن
مۇزاكىرىلهشكهن باشقىالرنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇ ئىزچىل (ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان) بۇ كىرىزىسقا ئىنتايىن

بىپهرۋا مۇئامىله قىلىپ كهلگهن.
  بۇنىڭدىن باشقا، يهنه (ترامپ ھۆكۈمىتىدىكى) ئۈچ نهپهر سابىق يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارنىڭ
ئېيتىشىچه، ترامپ ئۆزىنىڭ دهسلهپكى پرىزدېنتلىق مۇددىتىنىڭ ئوخشىمىغان پهيتلىرىده كىشىلىك ھوقۇققا
ئاالقىدار ئهھۋالالر ئۆزىگه دوكالت قىلىنغاندا، شۇ ھامان گهپنى باشقا ياققا بۇرۇۋهتكهن. بهزىده (ئۇيغۇرالر دۇچ
كېلىۋاتقان ئىنسانىيلىققا زىت زۇلۇمغا ئوخشاش) قورقۇنچلۇق ئۇچۇرالرنى ئاڭلىغاندا «مۇنداق دهڭ»، «راست
شۇنداقمۇ؟» دېيىش بىلهن كۇپايىلهنگهن. بۇ ئۇچۇر مهنبهلىرى ترامپنىڭ ئاشۇ خىل مۇزاكىره جهريانىدىكى
بىزارلىق كهيپىياتىنى نهزهرده تۇتقان ھالدا، ئۇنىڭ بۇ مۇزاكىرىلهرنى دىققىتىنى يىغىپ ئاڭلىغانلىقىغىمۇ جهزم
قىاللمايدىغانلىقىنى ئېيتىشتى. نورمال ئهھۋالدا، ترامپ دىنىي پائالىيهتچىلهر بىلهن كۆرۈشۈش ۋه ئاالقىدار
مهسىلىلهر ھهققىده نۇتۇق سۆزلهش دېگهندهك ئىشالرنى بىر تهرهپ قىلىشقا، مۇئاۋىن پرىزدېنت مايك پهنس

(Mike Pence)كه ئوخشاش يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارالرنى مهسئۇل قىلىپ قويىدۇ.
  نۆۋهتته ترامپ ھۆكۈمىتىده ۋهزىپه ئۆتهۋاتقان بىر ئهمهلدارنىڭ دېيىشىچه، ترامپ بهزىده شهخسىي
ئۇچرىشىشالردا (ئۇيغۇر مهسىلىسىگه ئوخشاش كىرىزىسالر ھهققىده) ۋاقىتلىق ئهندىشىسىنى ياكى
غهزهپلهنگهنلىكىنى ئىپادىلهپ قويىدىكهن. لېكىن، بۇ گهپنى قىلغۇچى يهنه ترامپنىڭ بۇنداق ئىشالرغا كۆڭۈل
بۆلۈشىنىڭ بىردهملىكال ئىكهنلىكىنىمۇ ئهسكهرتتى. بۇ ئهمهلدارنىڭ ئېيتىشىچه، بۇلتۇرنىڭ باشلىرىدىكى
بىر سىياسىي مۇزاكىرىده، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ مهسىلىسى تىلغا ئېلىنغاندا، پرىزدېنت ترامپ: «بۇ

قانداقسىغا بىزنىڭ مهسىلىمىز بولۇپ قالدى؟» دېگهن.
   جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيىسىنىڭ سابىق دۆلهت بىخهتهرلىك ئهمهلدارى ئۇيغۇرالر سوالنغان الگېرالر ھهققىده
توختىلىپ مۇنداق دېدى: «دۆلهت بىخهتهرلىك دائىرىلىرى بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبهتلىرىمگه كۆره،

پرىزدېنتنىڭ بۇنىڭغا ئازراقمۇ كۆڭۈل بۆلمهيدىغانلىقى ئىنتايىن ئېنىق».
   ئهمما، ھۆكۈمهت خادىملىرى ئارىسىدا ترامپنى ئاقاليدىغانالرمۇ يوق ئهمهس.

  بىر نهپهر يۇقىرى دهرىجىلىك ھۆكۈمهت ئهمهلدارى «ترامپ بۇ ئىشالرغا كۆڭۈل بۆلمهيدۇ» دېگهن گهپلهرگه
رهددىيه بېرىپ، «پرىزدېنت خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىشلىرىنىڭ، جۈملىدىن ئىككىنچى دۇنيا
ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ئهڭ چوڭ، ئاز سانلىق مىللهت كىشىلىرى سوالنغان الگېرالر مهسىلىسىدىكى
مهسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرۈش جهھهتته ئۆزىنىڭ كۈچلۈك مهيدانىنى ئهمهلىيهت ئارقىلىق ئىسپاتلىدى» دېدى.
مهزكۇر ئهمهلدار تىلغا ئالغان ھهرىكهتلهرنىڭ كۆپىنچىسى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى سادىر قىلغان
خىتاي شىركهتلىرىگه يۈرگۈزۈلگهن، ۋىزا چهكلىمىسى دېگهنگه ئوخشاش، دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى

تهرىپىدىن ئېالن قىلىنغان ئېمبارگوالر ئىدى. 
   دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتىنىڭ باياناتچىسى جون ئۇلىيوت (John Ullyot) «پرىزدېنت ترامپ ئۆزىنىڭ
ئامېرىكا ۋه باشقا جايالردىكى ئۆز - ئۆزىنى قوغدىيالمايدىغان كىشىلهرنى قوغدايدىغانلىقىنى تهكرار
ئىسپاتلىدى. ئۇ ۋهزىپىگه ئولتۇرغان تۇنجى كۈندىن باشالپال، خاتا ئىش قىلىۋاتقان دۆلهت ۋه ئاپپاراتالرغا خىرس
ئېالن قىلىپ كهلدى. شۇ ۋهجىدىن ئۇنى ئۇيغۇر مهسىلىسىده بۇنىڭغا زىت يول تۇتتى دهپ ئهيىبلهش تولىمۇ

بىمهنىلىكتۇر» دېدى.
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   ترامپنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ مۆلچهرىگه كۆره بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ قاماپ
قويۇلغانلىقىدىن ئىبارهت بۇ كرىزىسقا پهرۋاسىزلىقى بۇ ھهقتىكى ئۇچۇرلىرىنىڭ كهمچىللىكىدىن ئهمهس.
ھهتتا خىتايغا ئوخشاش ئۇچۇر ھهردائىم قاتتىق كونترول قىلىنىدىغان مۇستهبىت دۆلهتتىمۇ، ئۇيغۇرالرغا
قارىتىلغان مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقىغا ئاالقىدار ئهھۋاالتالر ئۇنىڭ پرىزدېنتلىق مهزگىلىده تېخىمۇ ئېنىق
ئوتتۇرىغا چىقتى. ئهھۋالدىن خهۋهردار ئىككهيلهننىڭ ئېيتىشىچه، ئىستىخبارات دائىرىلىرى ۋه باشقىالر
ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىنى ترامپقا كۆپ قېتىم دوكالت قىلغان بولۇپ، بۇ دوكالتالر الگېرالر ۋه خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇ

يهرگه سولىغانالرنىڭ سانىغا ئاالقىدار كونكرېت ئۇچۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىكهن. 
  2007 - يىلىدىن 2015 - يىلىغىچه شهرقىي ئاسىيا ئىشلىرىغا مهسئۇل دۆلهت ئىستىخبارات ئهمهلدارى
بولغان پاۋل ھېر (Paul Heer) مۇنداق دهيدۇ: «مهن ترامپنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنىڭ
Center for) «كۆلىمى ۋه سالمىقىدىن خهۋهر تاپقانلىقىنى بىلىمهن». ھېر ھازىر «دۆلهت مهنپهئهتى مهركىزى
the National Interest)ده كۆزگه كۆرۈنگهن تهتقىقاتچى بولۇپ، ئۇ يهنه مۇنداق دېدى «گهرچه مهن ترامپنىڭ
كونكرېت قانداق ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلهنگهنلىكىنى بىلمىسهممۇ، شۇنىسى تهبىئىيكى، بۇ تېما (يهنى
ئۇيغۇر مهسىلىسى) بهكال مۇھىم بولغاچقا، ئاقسارايغا سۇنۇلىدىغان دائىملىق دوكالتالردىن ئورۇن ئالماي

قالمايدۇ. ئۇ (ترامپ) بۇ ئىشتىن خهۋهر تاپىدىغان بارلىق ئىمكانىيهتكه ئىگه».
   بهزىلىرى بولتوننىڭ قول ئاستىدا خىزمهت قىلغان، سابىق ۋه نۆۋهتتىكى بىر قىسىم دۆلهت بىخهتهرلىك
ئهمهلدارلىرىنىڭ ئېيتىشىچه، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتى يىلالردىن بېرى ترامپنى ئۇيغۇر
مهسىلىسىگه تېخىمۇ بهكرهك كۆڭۈل بۆلۈشكه ئۈندهپ كهلگهن. شۇنداقال، بىز ئېرىشكهن دۆلهت بىخهتهرلىك
مهھكىمىسىنىڭ تېلېگراممىسىغا كۆره، دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى ئاممىۋى سورۇنالردا بۇ مهسىلىنى بىر
تهرهپ قىلىشقا پائال كۈچىگهن. مهسىلهن، 4 – ئايدا، ئامېرىكانىڭ گولالندىيهدىكى باش ئهلچىسى پېتىر
خوكسترا (Peter Hoekstra) گولالندىيهدىكى ئۇيغۇر پائالىيهتچىلهر بىلهن ئۇيغۇر جامائهتچىلىكى بىلهن

كۆرۈشكهن.
   بىر پارچه تېلگراممىدا «9 – ئاپرېل كۈنى باش ئهلچى خوكسترا بىلهن چۈشلۈك تاماق يېيىش جهريانىدا،
مۇنبهر رهئىسى ۋه ھۆكۈمهتنىڭ ئاالقىچىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرلىرىنىڭ
ئهھۋالىنى بايان قىلىپ، بۇ يهرده ئىككى مىليوندىن بهش مىليونغىچه ئۇيغۇرنىڭ سوالنغانلىقىنى
مۆلچهرلىدى. ئۇ «A / B / C دهرىجىلىرى»گه ئايرىلغان بۇ الگېرالردا قىيناش ئهھۋاللىرىنىڭ يۈز
بېرىدىغانلىقىنى، ئهڭ قاتتىق تىزگىنلىنىدىغان دهرىجىدىكىلهرنىڭ ھهتتا قۇياش نۇرىنىمۇ

كۆرهلمهيدىغانلىقىنى چۈشهندۈردى» دېيىلگهن.
   تېلېگراممىنىڭ داۋامىغا كۆره، خوكسترانىڭ شۇ قېتىملىق تاماقتىن كېيىنال ئېالن قىلغان تۋىتېر
يازمىسى 4 – ئاينىڭ 16 - كۈنىگىچه «ناھايىتى زور دىققهت قوزغاپ، ئۇنى 148 ئادهم تارقاتقان، 264 ئادهم
Ribiao) ئالقىشلىغان. بۇ يازما يهنه شۇ جايدىكى خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ ئهلچىسى چېن رىبىياۋ
Chen)نىڭمۇ دىققىتىنى تارتقان بولۇپ، ئۇ تۋىتېر يازمىسى ئارقىلىق بۇنى <كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى

ئامېرىكادا يامرىغان خىتاي ۋىرۇسىدىن بۇراش> ئۈچۈن قىلىنغان، دېگهن».
   ئهمهلدارالرنىڭ ئېيتىشىچه، دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىدىن قالسا، دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتى،
جۈملىدىن مۇئاۋىن دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى مات پوتىنگېر (Matt Pottinger) پرىزدېنت ۋه باشقا
يۇقىرى دهرىجىلىك ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىغا شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالرنى شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ
دهككىسىنى بېرىدىغان ۋاسىته سۈپىتىده قوللىنىش ھهققىده بېسىم ئىشلهتكهن. دۆلهت بىخهتهرلىك
كومىتېتى بۇلتۇر ئامېرىكالىق بىر ئۇيغۇرنى، يهنى ئهلنىگار ئىلتهبىرنى خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ

مۇدىرلىقىغا تهيىنلىگهنىدى.
   «بۇ ھۆكۈمهت ئىچىدىكى خىتايغا مايىلالر بهكال كۆڭۈل بۆلىدىغان بىر ئىش. ئۇالر بۇ ئارقىلىق مۇنازىره
تېمىسىنى (ئۆزلىرىگه) پايدىلىق ئۇسۇلدا يۆتكىۋهتكهندهك ھېس قىلىشىدۇ» دېدى جۇمھۇرىيهتچىلهر
پارتىيىسىنىڭ سابىق دۆلهت بىخهتهرلىك ئهمهلدارى «ئۇالر <بىز سۆھبهت تېمىسىنى بۇرۇۋهتتۇق> دهپ قارايدۇ. 
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بۇ مهسىله خهلقئارادا زور دىققهت قوزغىدى. شۇنداقال، بۇنىڭ ھهممىسى دۆلهت بىخهتهرلىك
كومىتېتىدىكىلهرنىڭ مهسئۇلىيىتى. ئۇالر ئهھۋالنى ماھىيىتىدىن ئۆزگهرتىۋهتتۇق دېيهلهمدۇ؟ بۇنداق دېيىش

تولىمۇ قىيىن».
   ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىده بولسا، مۇنازىره ئهھۋالى تامامهن پهرقلىق بولدى. ئۇيغۇرالرنىڭ قىسمىتى
دۆلهت مهجلىسى ئهزالىرىنىڭ بىردهك غهزىپىنى قوزغىدى ۋه (جۇمھۇرىيهتچى – دېموكراتتىن ئىبارهت) ئىككىال
پارتىيهنىڭ تهڭ ئاۋاز قوشۇشى نهتىجىىسده، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان زۇلمىغا قارىتا ئېمبارگو
يۈرگۈزىدىغان قانۇن اليىھهسى 27 - ماي مۇتلهق كۆپ سانلىق ئاۋاز بىلهن (ئالدى بىلهن كېڭهش پاالتاسىدا
تولۇق ئاۋاز بىلهن، ئاندىن ئاۋام پاالتاسىدا بىرگه قارشى 413 ئاۋاز بىلهن، ت) ماقۇلالندى. بولتون ترامپنى «شى
جىنپىڭنىڭ ئۇيغۇرالرنى الگېرالرغا سولىشىنى قوللىدى» دهپ ئهيىبلىگهن كۈنى، ترامپ «ئۇيغۇر كىشىلىك
ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى»غا ئىمزا قويۇپ، ئۇنى رهسمىي كۈچكه ئىگه قىلدى. شۇنىڭدىن كېيىنكى پهيشهنبه
كۈنى، كېڭهش پاالتاسىدىكى جۇمھۇرىيهتچىلهر ئارىسىدىكى خىتايغا قارشى ناھايىتى ئاز ساندىكى قاتتىق
قولالر بولتوننىڭ كىتابىدىكى كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان بۇ مهسىله ئارقىلىق غۇلغۇال قوزغىماقچى، ھهتتا 

ترامپنى بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشقا ئۈندىمهكچى بولۇشتى.
   خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئاز سانلىق مىللهت كىشىلىرىگه قىلغان مۇئامىلىسىنى
دائىم تهنقىد قىلىدىغان، كېڭهش پاالتا ئهزاسى جېيمىس لهنكفورد (James Lankford) بىزگه «مهن
پرىزدېنتنىڭ <توغرا، يىغىۋېلىش الگېرلىرىنىڭ قۇرۇلغىنى ياخشى> دېيىشىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايمهن» دېدى.
ترامپنىڭ دۆلهت مهجلىسىگه ئوخشاش ئۇيغۇر مهسىلىسىگه كۆڭۈل بۆلۈش ئىستىكىنىڭ قانچىلىك
ئىكهنلىكى ھهققىده سورالغاندا، لهنكفورد:«ترامپ ھېچ ئىش قىلمىدى ئهمهس. مهسىلىنىڭ قىيىن نۇقتىسى

سىزنىڭ ئۇ قىلمىشنى ئۆزگهرتىدىغان پىشاڭ نۇقتىسىنى قهيهردىن تېپىشىڭىزدۇر» دېدى. 
   2014 – يىلى، بېيجىڭ دائىرىلىرى ئاتالمىش «زوراۋان تېرورىزىمغا قارشى قاتتىق زهربه ھهرىكىتى»نى
باشلىدى. بۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهسلىدىنال پهۋقۇلئادده ئېغىر بېسىمنىڭ تېخىمۇ ئهۋجىگه
چىقىرىلىشى ئىدى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتىقادىنى ۋه كۈلتۈرىنى يوقىتىشنى نىشان قىلغان ئۇشبۇ ھهرىكهتنىڭ
ئهڭ گهۋدىلىك ئاالھىدىلىكى سىياسىي جهھهتته قايتا تهربىيهلهش ۋه زوراۋان باستۇرۇشتۇر. بېيجىڭ
دائىرىلىرىنىڭ 2017 – يىلى 3 - ئايدا ئاتالمىش «ئهسهبىيلىكنى تۈگىتىش بهلگىلىمىسى»نى ئېالن قىلىشى
بىلهن، شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرنى تۇتقۇن قىلىش قهدىمى تېخىمۇ تېزلىتىلدى. مهزكۇر
«بهلگىلىمه»ده، شهرقىي تۈركىستاندا ئىسالمىي ئېتىقادنىڭ سىرتقى ئىپادىلىرىدىن بولغان رومال – ياغلىق،
خىتايالرنىڭ تهبىرى بويىچه «بىنورمال» ساقال قويۇش، ھهتتا ئۆز تۇرمۇشىدا دىنىي ئېتىقادىنى بىلدۈرۈشمۇ

چهكلهندى.
   شهرقىي تۈركىستانلىق قازاق غهيرهت ساماركان خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ تهتقىقاتچىلىرىغا ئۆزىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش» الگېرىغا سوالنغان جهرياندىكى سهرگۈزهشتىلىرىنى
سۆزلهپ بهرگهن. ئۇ 2017 – يىلى 10 – ئايدىن 2018 – يىلى 2 – ئايغىچه، ئالته مىڭ كىشى بار «قايتا
تهربىيهلهش» الگېرىغا سوالنغان بولۇپ، ئۇ يهرده  ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مهۋجۇتلۇقىنى ئېتىراپ قىلماي كهلگهن
قارا مهيدان تۈرمىلىرى (black-site prison)ده CIA تېرورىزم گۇماندارلىرىغا قولالنغان ئاالھىده قىيىن –
قىستاققا ئوخشاش قىيناشالر ئهۋج ئالغان. نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى ئېالن قىلغان، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ 400
پارچىدىن ئارتۇق ئىچكى ھۆججىتىگه كۆره، شى جىنپىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنى ئامېرىكانىڭ «11-
سېنتهبىر» ۋهقهسىدىن كېيىنكى «تېرورىزمغا قارشى ئۇرۇش» ئهندىزىسىنى ئۆرنهك ئېلىشقا

رىغبهتلهندۈرگهن.
   خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ 2018 – يىلى 9 – ئايدىكى دوكالتىغا كۆره، سامارخان قولغا ئېلىنغان كۈنى
بېشىغا خالتا كىيدۈرۈلگهن، پۇت – قوللىرىغا زهنجىر – كىشهن سېلىنغان، بىر خىل ھالهتته مىدىر – سىدىر
قىلماي 12 سائهت تۇرۇشقا مهجبۇرالنغان. الگېردىكى مهھبۇسالر تاماق يېيىشتىن ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

سۆزلىرىنى ئۆگىنىشتىن بۇرۇن «ياشىسۇن شى جىنپىڭ» دهپ توۋالشقا مهجبۇرالنغان.
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    خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىنىڭ يهنه شۇ دوكالتىدا، 2018 – يىلى 9 – ئايغىچه، (شهرقىي تۈركىستاندىكى)
الگېرالرغا تهخمىنهن بىر مىليون ئادهمنىڭ سوالنغانلىقى مۆلچهرلهنگهن. خىتاينىڭ ئۈندىدار دېتالى ئارقىلىق
مۇسۇلمانالرنى ئومۇمىيۈزلۈك نازارهت قىلىپ تۇرۇشى، شۇنداقال يهنه يۈز تونۇش يۇمشاق دېتالىنى ئىشلىتىش،
بىئولوگىيىلىك ئۆلچهش ئۇچۇرلىرىنى ۋه DNA نى توپالش جهھهتته ئالدىنقى سهۋىيهگه چىققانلىقى، ئۇنىڭ
مۇسۇلمانالرنى قولغا ئېلىشىنى ئاسانالشتۇرغان. شۇنىڭغا ئوخشاش مهزگىلدىكى كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش
تهشكىالتىنىڭ دوكالتىدا، شهرقىي تۈركىستاندىكى ھهربىر كىشىنىڭ «سىياسىي تهربىيهلهش الگېرلىرىغا
سوالنغان، سوئال – سوراقسىزال تۇتقۇن قىلىنغان ۋه تۈرمىگه تاشالنغان» بىر قانچىلىغان ئۇرۇق – تۇغقانلىرى

بارلىقىنىڭ تولىمۇ ئومۇمىي ئهھۋال ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 
    لېكىن، دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ بىر نهپهر سابىق يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارىنىڭ ئېيتىشىچه، 
ترامپنىڭ پرىزدېنتلىق مۇددىتىنىڭ دهسلهپكى ئىككى يىلىدا، ئاقساراي بىرهر قېتىممۇ دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقىدىن «ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىغا كۆڭۈل بۆلۈش»نى تهلهپ قىلىپ باقمىغان.
   «پرىزدېنتنىڭ بۇ ھهپته خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىگه قارىتا ئېمبارگو يۈرگۈزىدىغان
قانۇننى ئىمزالىشىنى ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئهھۋالىغا كۆڭۈل بۆلۈشىدىن بهكرهك، جون بولتوننىڭ كىتابىدا
ئاشكارىالنغان مهزمۇنالرغا قايتۇرۇلغان ئىنكاس دېيىشكه بولىدۇ» دېدى دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ

سابىق يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارى.
   ئىسمىنى ئاشكارىالشنى تهلهپ قىلغان كېڭهش پاالتاسىدىكى دېموكرات ياردهمچىنىڭ ئېيتىشىچه، ئامېرىكا
دۆلهت مهجلىسى 2013 – يىلىال شهرقىي تۈركىستاندىكى جىددىي ۋهزىيهت ھهققىده دوكالت تاپشۇرۇۋېلىشقا
باشلىغان، شۇنداقال (شهرقىي تۈركىستاندىكى) يىغىۋېلىش الگېرلىرىنىڭ كۆپىيىشىگه ۋه كهڭ كۆلهملىك
نازارهت قىلىش تېخنىكىلىرىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىگه ئهگىشىپ، 2013 – يىلىدىن 2018 – يىلىغىچه بۇ
ھهقته تېخىمۇ تهپسىلىي ئۇچۇرالرنى تهلهپ قىلغان. ئۇ گهرچه ترامپنىڭ قانداق ئۇچۇرالر بىلهن
تهمىنلهنگهنلىكىنى بىلمىسىمۇ، ئهمما 2017 – يىلى 4 – ئايدا، شى جىنپىڭ ماراالگو (Mar-a-Lago) نى
زىيارهت قىلىشتىن، يهنى ترامپ بىلهن شى جىنپىڭ تۇنجى قېتىم يۈزمۇ يۈز كۆرۈشۈشتىن ئىلگىرى، ترامپقا
(خىتاي مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى) ئۇيغۇرالرنىڭ قىسمىتى توغرۇلۇق دوكالت سۇنۇلماسلىقىنىڭ «ئهقىلگه

سىغمايدىغان»لىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
   ترامپ سودا كېلىشىمىنى ئاۋۋال ئويلىشىدىغانلىقى ۋه ئۆزىنىڭ شى جىنپىڭغا تولىمۇ مهپتۇنلۇقى
دېگهندهك بىر قاتار سهۋهبلهر تۈپهيلى، ئاشكارا سورۇنالردا ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان زۇلۇم توغرىسىدا كهمدىن كهم

توختالدى. 
   2019 - يىلى 7 - ئايدا، ترامپ ئاقسارايدا زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان دىنىي ئاز سانلىقالرنىڭ بىر قانچه
ۋهكىلى بىلهن كۆرۈشتى. شۇ قېتىملىق كۆرۈشۈشنىڭ بىر قىسمى تېلېۋىزوردا كۆرسىتىلدى ياكى توردا
بىۋاسىته تارقىتىلدى. يىغىنغا قاتناشقانالرنىڭ بىرى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى (جهۋھهر

ئىلھام) ئىدى.
    جهۋھهر ئىلھام ترامپقا «يىغىۋېلىش الگېرلىرى» توغرۇلۇق سۆزلهپ كېلىپ، ئۆزىنىڭ 2013 – يىلىدىن بۇيان
تۇتقۇندىكى دادىسى (ئىلھام توختى)نى كۆرهلمىگهنلىكىنى ئېيتقاندا، ترامپ «ئۇ قهيهرده؟ خىتاينىڭ

قهيېرىده؟» دهپ ئىنكاس قايتۇردى...

مهنبه:
https://www.thedailybeast.com/trump-couldnt-give-a-shit-about-china-rounding-up-millions-
of-uighur-muslims?ref=scroll
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خىزمهت ئاالقىسىدىكى ئون ئورتاق خاتالىق
ئاالقه بىخهستىلىكىدىن ۋه ئۇقۇشماسلىقتىن ساقلىنىش

   ئاالقىده خاتالىق سادىر قىلىش كىشىنى تهڭقىسلىقتا قويىدۇ. مهسىلهن، ئېلخهتلهرنى تهكشۈرمهيال
ئهۋهتىۋهتسىڭىز ۋه ئهۋهتىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭدا خاتالىق بارلىقىنى ھېس قىلسىڭىز، باشقىالرغا

بىپهرۋا، نائۇستا تهسىر بېرىپ قويىسىز.
   ئهمما خىزمهت ئاالقىسى جهريانىدىكى باشقا خاتالىقالر تېخىمۇ ئېغىر ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى،
ئىناۋىتىڭىزگه داغ چۈشۈرۈشى، خېرىدارالرنى ئۈمىدسىزلهندۈرۈشى، ھهتتا سىزنى كىرىمدىن مهھرۇم قىلىشى

مۇمكىن.
   بىز بۇ ماقالىده خىزمهت ئاالقىسىدا كۆپ ئۇچرايدىغان ئون خاتالىق ۋه بۇالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن نېمىلهرنى

قىالاليدىغانلىقىڭىز ھهققىده توختىلىمىز.
   1-خاتالىق: تهييارلىغان ماتېرىيالىڭىزنى تهھرىرلىۋهتمهسلىك

  ئىمال، ئۈندهش بهلگىلىرى ۋه گرامماتىكا جهھهتلهردىكى خاتالىقالر سىزنى بىپهرۋا كۆرسىتىپ قويىدۇ.
شۇڭالشقا بارلىق ئۇچۇرلىرىڭىزنى ئهۋهتىشتىن بۇرۇن تهكشۈرۈۋېتىشىڭىز ئىنتايىن مۇھىم.

   ئىمال تهكشۈرۈش دېتاللىرىغا تايىنىۋالماڭ: ئۇالر خاتا ئىشلىتىلگهن سۆزلهرنى سىزگه كۆرسىتىپ بېرهلمهي-
دۇ. ئهكسىچه، يازمىڭىزنى قايتا تهكشۈرۈپ، ئۆزىڭىز جهزم قىاللمىغان سۆزلهرگه دۇچ كهلگهنده لۇغهتكه

مۇراجىئهت قىلىڭ.
   توغرا قوللىنىش قىيىن بولغان سۆز ۋه ئىبارىلهرنىڭ تىزىملىكىنى تۈزۈۋېلىش سىزگه پايدىلىق بولۇشى

مۇمكىن. مۇشۇنداق بىر تىزىملىكنى يېنىڭىزدىن ئايرىماڭ.
   ئۆز ئىشىڭىزدىكى خاتالىقالرنى بايقاش تهسكه توختايدۇ، شۇڭا مۇھىم ھۆججهتلهرنى يولالشتىن بۇرۇن
خىزمهتدىشىڭىزدىن كۆرۈپ بېقىشنى تهلهپ قىلىڭ. ئۇنىڭدىن باشقا، تهييارلىغان ماتېرىيالىڭىزنى يۇقىرى
ئاۋازدا ئوقۇڭ. بۇ ئىمال خاتالىقلىرىنى بايقىشىڭىزغا پايدىلىق. ئاندىن، ئۆزىڭىزگه ماتېرىيالالر ھهققىده يهنه

بىر ئويالنغۇدهك ۋه ئاخىرقى قېتىم ئۆزگهرتىش كىرگۈزگۈدهك ۋاقىت ئېلىپ قويۇڭ.

مىسلىسىزئويغىنىش
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    2-خاتالىق: يامان خهۋهرلهرنى ئېلخهت ئارقىلىق يهتكۈزۈش
   گۇرۇپپىڭىزدا خادىم قىسقارتىدىغانلىقىڭىزنى ئېلخهت ياكى قىسقا ئۇچۇر ئارقىلىق ئېالن قىالمسىز؟ ئهگهر

شۇنداق قىلسىڭىز، ھهممهيلهننى بىئارام قىلىسىز.
   (ئېلخهت ۋه قىسقا ئۇچۇرغا ئوخشاش) يېزىقچه ئاالقه قوراللىرى ئاۋاز ۋه ئاھاڭدىن مۇستهسنا بولغاچقا، يامان
خهۋهرلهرنى ئاغزاكى شهكىلده بايان قىلغاندىكىدهك يۇمشىتىپراق بايان قىاللمايسىز، شۇنداقال (قارشى
تهرهپتىن كۆرۈلىدىغان نارازىلىق دېگهندهك) كۈچلۈك ھېسسىياتالرنى دهرھال بىر تهرهپ قىلىشىڭىزمۇ

مۇمكىن بولمايدۇ.
   ئهگهر سىز يامان خهۋهرلهرنى يهتكۈزمهكچى بولسىڭىز، يۈز تۇرانه يهتكۈزۈڭ ۋه قانداق قىلغاندا ئۇزاققا
داۋاملىشىشى مۇمكىن بولغان پاسسىپ كهيپىياتالرنى ئهڭ تۆۋهن چهككه چۈشۈرهلهيدىغانلىقىڭىز ھهققىده

ياخشى ئويلىنىڭ.
   يامان خهۋهرلهرنى يۈز تۇرانه يهتكۈزسىڭىز، كىشىلهرنىڭ ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ مۇھىم قىسىملىرىنى خاتا
چۈشىنىۋالغانلىقىنى ياكى ئۇچۇرالرنى ئهسلىدىكىدىنمۇ بهكرهك يامان ئويلىۋالغانلىقىنى ئاسانال
بايقىۋاالاليسىز – ده، مهسىلىنى تېخىمۇ ئوچۇق بايان قىلىپ بېرهلهيسىز ياكى كىشىلهرنىڭ شۇ خهۋهرلهرگه

توغرا مۇئامىله قىلىشىغا ياردهم بېرهلهيسىز.
    3 – خاتالىق: مۈشكۈل سۆھبهتلهردىن قېچىش

   بهزى ۋاقىتتا، سهلبىي ئىنكاسالرنى بىلدۈرۈش زۆرۈر بولۇپ قالىدۇ. ئهمما، ئادهم بۇ خىل سۆھبهتلهردىن
ئۆزىنى قاچۇرۇشقا مايىل كېلىدۇ. ئهمما بۇ تېخىمۇ كۆپ مهسىلىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن -
مهسىلهن، سىز «ئۆتكۈزۈۋهتكهن» كىچىك مهسىلىلهر (جۇغلىنىپ) ناھايىتى تېزال چوڭ مهسىلىگه ئايلىنىپ

قېلىشى مۇمكىن.
   تهييارلىقنى پۇختا قىلىش قىيىن سۆھبهتلهرنى ياخشى بىر تهرهپ قىلىشنىڭ ئاچقۇچىدۇر. باشقىالرغا نېمه
قىلىشنى كۆرسىتىپ بېرهلهيدىغان چۈشىنىشلىك ئىنكاس قايتۇرۇشنى ئۆگىنىۋېلىڭ ۋه

خىزمهتچىلىرىڭىزنى ئۆز قىلمىشلىرى ھهققىده ئويلىنىشقا ئىلھامالندۇرۇڭ.
    4 – خاتالىق: قهتئىي بولماسلىق

  قهتئىيلىك باشقىالرنىڭ تهلهپ - ئېھتىياجلىرىنى نهزهرده تۇتۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۆزىڭىزنىڭ نېمىگه
موھتاج ئىكهنلىكىڭىزنى ئوچۇق بايان قىلىشتۇر.

  قهتئىي بولسىڭىز ھهمىشه ئىشىڭىز كۆڭۈلدىكىدهك بولۇۋهرمهسلىكى مۇمكىن، ئهمما سىز ئۆزىڭىزنىڭ
ئېھتىياجىڭىزنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغانلىقىڭىز ئۈچۈن، شۇ ئىشنى قىلىش ياكى مۇرهسسه قىلىشىش

پۇرسىتىڭىز تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ.
  قهتئىيلىك يهنه زۆرۈر تېپىلغاندا «ياق» دېيهلهشنىمۇ كۆرسىتىدۇ. شارائىت شۇنى تهقهززا قىلغاندا، ياخشى

مۇناسىۋهتنى ساقالپ قېلىش بىلهن بىلله، تهلهپنى سىپايه، ئهمما قهتئىيلىك بىلهن رهت قىلسىڭىز بولىدۇ.
ئهسكهرتىش:

  قهتئىيلىك ئۆكتهملىك دېگهنلىك ئهمهس. ئهگهر سىز باشقىالرنىڭ ھوقۇقى، تهلهپلىرى ۋه ئېھتىياجى
ھهققىده ئويالنماستىنال، ئۆزىڭىزنىڭ دېگىنىنى قىلىشقا ئۇرۇنسىڭىز، بۇ ئۆكتهملىك بولىدۇ.

   5-خاتالىق: جاۋاب قايتۇرماي، ئىنكاس قايتۇرۇش 
  ئۈمىدسىزلهنگهن چاغلىرىڭىزدا خىزمهتدىشىڭىزغا ۋارقىراپ - جارقىراپ باققانمىدىڭىز؟ ياكى سىزگه
كهلگهن ئېلخهتكه ئۆزىڭىزنىڭ زادى نېمه دېمهكچى ئىكهنلىكىڭىزنىمۇ ئويالشماستىنال، قولىڭىزنىڭ ئۇچىدا
قىسقا جاۋاب بېرىپ قۇتۇلغانمىدىڭىز؟ ئهگهر شۇنداق بولسا، سىز سوغۇققانلىق بىلهن جاۋاب قايتۇرۇشنىڭ

ئورنىغا، ھېسسىي ئىنكاس قايتۇرغان بولۇشىڭىز مۇمكىن.
  بۇ خىل ھېسسىي ئىنكاس سىزنىڭ ئىناۋىتىڭىزگه زىيان يهتكۈزىدۇ. سىز بۇ خىل بىھۇده كۈچلۈك
ئىنكاسىڭىز ئارقىلىق  كىشىلهرنى  بىئارام  قىلىشىڭىز، شۇنداقال  ئۇالرغا  «ئۆزىنى  كونترول  قىاللمايدىغان، 
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ھېسسىي ئهقلى كهمچىل ئادهم ئىكهن» دېگهن تهسىراتنى بېرىشىڭىز مۇمكىن.
    6-خاتالىق: پۇختا تهييارلىق قىلماسلىق  

  چاال تهييارالنغان تونۇشتۇرۇش ماتېرىيالى، دوكالت ياكى ئېلخهتلهر ئاڭلىغۇچىلىرىڭىزنى ئۈمىدسىزلهندۈرىدۇ
ۋه ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ ئىناۋىتىڭىزنى چۈشۈرىدۇ. شۇڭالشقا ئاالقه ئىشلىرى ئۈچۈن ئهستايىدىللىق

بىلهن تهييارلىق قىلىش ۋه پىالنالش تولىمۇ مۇھىم.
  ئالدى بىلهن، يېتهرلىك ۋاقىت ئاجرىتىپ ئاالقىڭىزنى ئهتراپلىق پىالنالڭ. ئاڭلىغۇچىلىرىڭىزنىڭ
ھېسسىياتىغا، شۇنداقال ئۇالرنىڭ ئهقىل - پاراسىتىگه ماس كېلىدىغان ئىشهنچلىك، ئهقىللىق ۋه قايىل

قىالرلىق ئۇچۇر ھاسىل قىلىشنى ئويالڭ.
  كوررېكتورلۇققا (ئىمال ئوڭشاشقا)، رهسىملهرنى تېپىشقا ۋاقىت ئاجرىتىڭ ۋه ئۆزىڭىز تهييارلىغان
ھۆججهتلهرنىڭ ئاڭلىغۇچىلىرىڭىزنىڭ يۇمشاق دېتالىغا ماس كېلىدىغان-كهلمهيدىغانلىقىنى تهكشۈرۈپ
بېقىڭ. ئاندىن، ئهگهر سىز نۇتۇق سۆزلهۋاتقان ياكى دوكالت بېرىۋاتقان بولسىڭىز، پۇختا، تهكرار مهشىق قىلىڭ،

شۇندىال ئىپادىڭىز راۋان ۋه جانلىق بولىدۇ.
    7-خاتالىق: «ھهممىگه ماس كېلىدىغان، ئۆزگهرمهس» ئاالقه ئۇسۇلىنى قوللىنىش

  ئهگهر سىز «ھهممىگه ماس كېلىدىغان، ئۆزگهرمهس» ئاالقه ئۇسۇلىنى قولالنسىڭىز، كىشىلهرنىڭ
ئوخشىمىغان مىجهزى، ئېھتىياجى ۋه ئۈمىدىنى نهزهردىن ساقىت قىلىۋېتىشىڭىز مۇمكىن. ئهمهلىيهتته، سىز
ئاالقه جهريانىدا (كىشىلهرنىڭ خۇي – پهيلى ۋهھاكازاالردىكى) بۇ پهرقلهرنى ئىمكانقهدهر ياخشى ھهل

قىلىشىڭىز كېرهك.
  ئهگهر سىز بىر تونۇشتۇرۇش ماتېرىيالى تهييارالۋاتقان بولسىڭىز، كىشىلهرنىڭ ئوخشىمىغان ئۆگىنىش
ئۇسلۇبىغا ئىگه ئىكهنلىكىدىن خۇشاللىق ھېس قىلىڭ ۋه بۇنىڭ دهل ئۆزىڭىز كۈتكهن ئىش ئىكهنلىكىنى
ئويالڭ. شۇنداق قىلسىڭىز، كىتاب ئوقۇش ئارقىلىق ئهڭ ياخشى بىلىملهرنى ئۆگهنگهنلهردىن تارتىپ، قول

سېلىپ ئىشلهشنى ياخشى كۆرىدىغانالرغىچه ھهممىسى تونۇشتۇرۇشىڭىزدىن نهپ ئاالاليدۇ.
   8 - خاتالىق: يېڭى كىشىلهر بىلهن كۆرۈشكهنده ئوچۇق - يورۇق بولماسلىق

   بۈگۈنكى خىزمهت ئورنى مىللهت، دىن، ياش، ئىقتىدار ۋه كۆز قاراشنىڭ «داشقازىنى»غا ئايالندى. بۇ پهرقلهر
تۇرمۇشىمىزنى زور دهرىجىده رهڭدارالشتۇرىدىغان مول تهجرىبه ۋه پىكىرلهرنى بارلىققا كهلتۈردى.

  ھالبۇكى، كىشىلهر ئاسانال يېڭى خىزمهتداشالر ياكى خېرىدارالرنى قېلىپالشتۇرۇپ ئويلىۋالىدۇ ياكى ئۇالر
توغرىسىدىكى ئازغىنه بىر قانچه ئۇچۇرغا تايىنىپال پهرهز قىلىشقا مايىل كېلىدۇ. ئهگهر سىزنىڭ ئۇالر بىلهن

ياخشىراق تونۇشۇشقا كۆپ ۋاقتىڭىز بولمىسا، تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ.
   (بۇ خىل ئاساسسىز) پهرهز ئوچۇق - يورۇق ئاالقه قىلىشقا توسقۇنلۇق قىلىدۇ. چۈنكى (بۇ ئهھۋالدا) سىز
قارشى تهرهپنىڭ ئۆزىگه خاس ئارقا كۆرۈنۈشى، مىجهزى ۋه كهچمىشلىرى بارلىقىنى نهزهرده تۇتمايسىز.

ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، بۇ ئۇالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىڭىزگه سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدۇ.
   شۇڭا، يېڭى بىرسى بىلهن كۆرۈشكهنده (ئۇالرنىڭ كهچمىشى، ئۆزىنى تونۇشتۇرۇشى ۋهھاكازاالرنى) ئاڭالش
ئۈچۈن ۋاقىت ئاجرىتىڭ. ئۇالرغا كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىش پۇرسىتى بېرىڭ ۋه بۇالرنى قوبۇل قىلىشقا

ۋاقىت ئاجرىتىڭ.
   ئاندىن، مهدهنىيهت پهرقىگه قانداق مۇئامىله قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىڭ، شۇندىال ھهر بىر ئادهمنىڭ ئېھتىياجى
ۋه ئۈمىدىنى نهزهرده تۇتىدىغان بولىسىز. ئهگهر سىز دائىم چهتئهلدىن كهلگهن كىشىلهر بىلهن بىلله
ئىشلىسىڭىز، ئوخشىمىغان مهدهنىيهتتىكى كىشىلهر بىلهن ئۇچراشقاندا، مۇۋاپىق ھهرىكهت قوللىنالىشىڭىز

ئۈچۈن كۈلتۈرهل ئهقىل ئۇقۇمى ئۈستىده ئىزدىنىڭ.
   9-خاتالىق: باشقىالر «مهقسىتىمنى چۈشهندى» دهپ ئويلىۋېلىش

   ھهمىشه ۋاقىت چىقىرىپ كىشىلهرنىڭ مهقسىتىڭىزنى چۈشهنگهن - چۈشهنمىگهنلىكىنى تهكشۈرۈڭ.
   مهسىلهن، ئېلخهت  ئهۋهتكهنده، «ئهگهر ئۇچۇرالردا چۈشهنمىگهن  جايلىرىڭىز  بولسا، تارتىنماي  سوراۋېرىڭ» 
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دېگهندهك شهكىللهرده قارشى تهرهپنى ئىنكاس قايتۇرۇشقا ئىلھامالندۇرۇڭ.
   ياكى، ئهگهر سىز مهلۇم تېمىدا دوكالت بهرگهن بولسىڭىز، ئاخىرىدا كىشىلهرگه مۇھىم نۇقتىالرنى مۇزاكىره

قىلىدىغان ياكى سوئال سورايدىغان ۋاقىت ئاجرىتىڭ.
   تهكلىپ:

  مهقسىتىڭىزنىڭ توغرا چۈشىنىلگهنلىكىنى جهزملهشتۈرۈش ئۈچۈن، «قانداق»، «نېمىشقا» ياكى «نېمه»
دېگهن شهكىلده سوئالالرنى ئوتتۇرىغا قويۇڭ. بۇ كىشىلهرنىڭ ئويلىنىشىغا ئىلھام بېرىدۇ، ھهمده
ئاڭلىغۇچىلىرىڭىزنىڭ شهخس سۈپىتىده سىزنىڭ نۇتۇق ياكى دوكالتىڭىزدىن نېمه ھوسۇلالرغا

ئېرىشكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈشىگه ياردهم بېرىدۇ.
   10-خاتالىق: ئېھتىياتسىزلىقتىن باشقىالرنىڭ شهخسىيىتىگه دهخلى - تهرۇز قىلىش

    سهزگۈر مهزمۇندىكى ئېلخهتلهرنى خاتا ئادهمگه ئهۋهتىۋېتىپ باققانمىدىڭىز؟ ياكى ئېلخهتكه خاتا قوشۇم-
چه ھۆججهتنى قوشۇپ ئهۋهتىۋېتىپ قالغانمىدىڭىز؟ بۇ خىل خاتالىقالر ئېغىر سودا مهسىلىلىرىنى كهلتۈرۈپ
چىقىرىپ، كىشىلهرنىڭ شهخسىي مهخپىيهتلىكىگه دهخلى-تهرۇز قىلىپ، تهڭقىسلىق ۋه قااليمىقانچىلىقنى

كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
   بۇ مهسىلىلهردىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئېلخهت تاپشۇرۇۋالغۇچىنى تالالشتىن بۇرۇن ئاۋۋال سهزگۈر ئۇچۇرالرنى
يېزىۋېلىڭ، ئاندىن ئۇالرنىڭ ئېلخهت ئادرېسىنى ئىككى قېتىم تهكشۈرۈڭ. ئهگهر ئېلخهت پروگراممىڭىز
ئېلخهت ئادرېسىنى ئاپتوماتىك يېزىپ بېرىدىغان بولسا، بۇ ئىقتىدارنى ئېتىۋهتسىڭىز بولىدۇ، شۇنداق

بولغاندا سهزگۈر ئۇچۇرالرنى تاپشۇرۇۋالغۇچىغا خاتاسىز ئهۋهتهلهيسىز.
   سىز بۇ ئېلخهتلهرنى ۋورد (Word) ھۆججىتىده ياكى قۇرۇق ئېلخهتته تهييارلىۋېلىپ، ئاندىن شۇ تېكىستنى
يېڭى ئېلخهت كۆزنىكىگه چاپلىسىڭىز تېخىمۇ ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن. بۇنداق بولغاندا

ئېھتىياتسىزلىقتىن ئىلگىرىكى ھهرقانداق ئۇچۇرنى بىلله ئهۋهتىۋېتىپ قالمايسىز.
  ئهگهر سىز سهزگۈر ياكى مهخپىي قوشۇمچه ھۆججهت ئهۋهتسىڭىز، (ۋوردقا ئوخشاش) يۇمشاق دېتالالر
تهرىپىدىن ئاپتوماتىك ئۆزگهرتىۋېتىلگهن ياكى ئىزاھات قوشۇلۇپ قالغان ئهھۋالالرنىڭ بار - يوقلۇقىنى

تهكشۈرۈپ، توغرا نۇسخىسىنى ئهۋهتكهنلىكىڭىزنى جهزملهشتۈرۈڭ.
    مۇھىم نۇقتىالر:

   ھهممه ئادهم ئازدۇر - كۆپتۇر ئاالقه خاتالىقى سادىر قىلىپ قالىدۇ. ھالبۇكى، تهييارلىغان ماتېرىيالىڭىزنى
تهھرىرلىمهسلىك، ئېلخهت يوللىغاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن كىشىلهرنىڭ شهخسىي مهخپىيهتلىكىگه دهخلى –
تهرۇز قىلىپ قويۇش ۋه قهتئىي بواللماسلىق قاتارلىق كۆپ ئۇچرايدىغان خاتالىقالردىن ساقالنسىڭىز،

ئىناۋىتىڭىزنى قوغدىيااليسىز. 
   ياخشى ئاالقىنىڭ ئاچقۇچى ئاڭلىغۇچىلىرىڭىزنىڭ ئېھتىياجىنى ئويلىشىشتۇر. ھهر بىر ئېلخهت، ھۆججهت
ۋه تونۇشتۇرۇشنى ئهستايىدىللىق بىلهن تهييارالڭ ھهمده ئۆزىڭىزگه قايتا تهكشۈرىدىغان ۋاقىت ئايرىپ

قويۇڭ.
   ھهممىدىن مۇھىمى، ئاالقىنىڭ قوش يۆنىلىشلىك جهريان ئىكهنلىكىنى ئېسىڭىزده چىڭ تۇتۇڭ. سوئالالرغا

تهييارلىق قىلىڭ، ئاڭلىغۇچىلىرىڭىزنىڭ دېگهنلىرىگه قۇالق سېلىڭ.
   بۇ ئورتاق ئاالقه خاتالىقلىرىدىن ساقالنسىڭىز، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ سۈپىتى،
ئىناۋىتىڭىز، خىزمهت مۇناسىۋىتىڭىز ۋه باشقىالرنىڭ خىزمىتىڭىزدىن مهمنۇن بولۇش دهرىجىسى

قاتارلىقالرنىڭ زور دهرىجىده ئۆسكهنلىكىنى بايقايسىز.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
مهنبه:

https://www.mindtools.com/pages/article/common-communication-mistakes.htm
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   غۇالمىدىن پاختا يهتمىش يىلدىن بېرى ۋهتهن سىرتىدا ياشىغان پېشقهدهم ئىنقىالبچىمىزدۇر. ئۇ 1930-يىلى
قهشقهر شهھىرىده تۇغۇلغان. ئۇ ئىككى ياش ۋاقتىدا ئانىسىدىن يېتىم قالغان. غۇالمىدىن پاختىنىڭ بالىلىق
چاغلىرى جالالت شېڭ شىسهينىڭ شهرقىي تۈركىستاننى بىرهسمىي ھالدا ئىداره قىلىپ تۇرغان دهۋرىگه توغرا
كهلگهن بولۇپ، ئهينى چاغدا قهشقهر دوتىيى ئهخمهت پاختىنىڭ قهشقهردىكى تهسىرىنى چهكلهش ئۈچۈن ئۇنى
ئاقسۇغا سۈرگۈن قىلغان (1). شۇنداق قىلىپ، غۇالمىدىن چوڭ ئانىسىنىڭ ھىمايىسىده چوڭ بولىدۇ. كېيىن

ئۇنىڭ دادىسى قهشقهرده قاتا پهيدا بولۇپ، قهشقهرده مهكتهپ ئاچىدۇ.
   بۇ مهكتهپ قهشقهر شهھىرىنىڭ نوبېشى مهھهللىسىده ئېچىلغان بولۇپ، مهكتهپكه «نهمۇنه» دهپ ئىسىم
قويۇلغان. مهكتهپنىڭ ئېچىلىشى ۋه يۈرۈشۈشى گېنىرال مهخمۇت مۇھىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن بولۇپ،

غۇالمىدىن پاختا مانا مۇشۇ مهكتهپته تهربىيه ئالغان.
   غۇالمىدىن پاختا ئهپهندى ئۆز جهمهتىنىڭ «پاختا» لهقهبى بىلهن ئاتىلىشى توغرۇلۇق مۇنداق چۈشهنچه
بهرگهن: «دادام ئهخمهتئاخۇن پاختا، ئۇنىڭ دادىسى مۆمىن چوڭ پاختا ۋه ئۇنىڭمۇ ئالدىدىكى ئهجدادلىرىمىز
قهشقهرده پاختا يىغىپ، رۇسىيه ۋه باشقا ئهللهرگه پاختا سېتىش تىجارىتى بىلهن شۇغۇلالنغان كىشىلهر ئىكهن.
چوڭ دادام مۆمىنئاخۇن چوڭ ۋه دادام ئهخمهتئاخۇننىڭ زامانىغا كهلگهنده دادام رۇسىيهدىن پاختا پىششىقالپ
ئىشلهش ماشىنىسى ئېلىپ كىرىپ، توققۇزاق ھىالكودىكى قىزىل دهرياسىنىڭ بويىدا پاختا پىششىقالپ
ئىشلهش زاۋۇتى قۇرغان ئىكهن. بۇ زاۋۇتتا يۈزلىگهن ئۇيغۇر ياشلىرى ئىشلىگهن ئىكهن. شۇڭا قهشقهر خهلقى

جهمهتىمىزدىن تارتىپ بىزنى ‹پاختا› دېگهن كهسپىي لهقهم بىلهن ئاتاپ كۆنگهن ئىكهن.»(2)
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   غۇالمىدىن پاختىنىڭ دادىسى ئهخمهت پاختا كاللىسى ئوچۇق، مهرىپهتپهرۋهر تىجارهتچى بولۇپ، تىجارهتتىن
سىرت مىللهتنى ئاقارتىش ھهرىكهتلىرىده ئاكتىپ رول ئوينىغان شهخىسلهردىن بىرىدۇر. بۇ سهۋهبلىك ئهينى
دهۋردىكى قهشقهر دوتىيى ئهخمهت پاختىنىڭ قهشقهردىكى تهسىرىنى چهكلهش ئۈچۈن ئۇنى ئاقسۇغا سۈرگۈن
قىلىدۇ. ئهخمهت پاختا بىر مهزگىلدىن كېيىن باش كۆتۈرۈپ، ئاقىۋهتته ئاقسۇدا ئاقسۇ ۋىاليهتلىك بانكىنىڭ
باشلىقىلىقى ۋهزىپىسىنى ئۆتهيدۇ، بۇنىڭدىن سىرت تۈرلۈك ئىجتىمائىي پائالىيهتلهرنى ئاكتىپلىق بىلهن
تهشكىللهيدۇ. بۇ ھالدىن دهرغهزهپ بولغان ئاقسۇ دوتىيى ئهخمهت پاختىنىڭ قهشقهرگه قوغلىۋېتىدۇ.
قهشقهرده قهشقهر دوتىيى تهرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىدۇ. بۇ ھهقتىكى بىر مۇھىم
ۋهقهلىك «ئهركىن ئاسيا رادىئوسى» ئۇيغۇرچه بۆلۈمى تور بېتىده ئېالن قىلىنغان بولۇپ، بىز شۇ قۇرالرنى

ئهينهن بېرىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق:
   غۇالمىدىن ئهپهندىنىڭ دادىسىدىن ئاڭلىغانلىرىغا قارىغاندا، ئهينى ۋاقىتتا قهشقهر دوتىيى تهرىپىدىن
تۇتقۇن قىلىنغان ئهخمهت پاختا كېچىده مهخپىي ھالدا يهكهنگه ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئىككىنچى كۈنى تاڭ
سهھهرده ئۆلۈم خېتى كېسىلگهن 6 نهپهر ئۇيغۇر مهھبۇس يهكهندىكى خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ گازارمىسىدا
مهخپىي ھالدا ئۆلۈمگه بۇيرۇلىدۇ. قىلىچىنى يالىڭاچلىغان جالالت ئۆلۈم جازاسىنى ئىجرا قىلىشقا

باشلىغان ئاشۇ مۇدھىش دهقىقىده ئهخمهت پاختا تاسادىپىي ھالدا ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ.
  ئهخمهت پاختانىڭ كېيىنچه ئوغلى غۇالمىدىن ئهپهندىگه ئهسلهپ بېرىشىچه، يهكهندىكى خىتاي
ئهسكهرلىرى تۇرۇشلۇق ھهربىي گازارمىنىڭ قوماندانى ئهينى زاماندا ئاقسۇدا ئهسكهر باشلىقى بولۇپ تۇرغان
بىر خىتاي ئوفىتسېر ئىكهن. شۇ يىللىرى ئاقسۇدا تۇرۇشلۇق خىتاي ئهسكهرلىرىگه بېرىلىدىغان مائاش
ئۈزۈلۈپ قالغاندا، ئۇ ئاقسۇ ۋىاليهتلىك مهركىزىي بانكىنىڭ باشلىقلىق ۋهزىپىسىنى ئۆتهۋاتقان ئهخمهت
پاختادىن قهرز سورىغان ئىكهن. ئهسكهر باشلىقىنىڭ تهلىپىنى رهت قىلىشقا ئامالسىز قالغان بانكا باشلىقى
ئهخمهت پاختا ئۇالرغا قهرز بېرىپ تۇرىدۇ. ئارىدىن بىرقانچه يىل ئۆتۈپ، ئۆلۈم جازاسىغا بۇيرۇلغان ئهخمهت
پاختا يهكهنگه ئېلىپ بېرىلىپ، جازانى ئىجرا قىلىدىغان مهيداندا ھېلىقى خىتاي ئوفىتسېر ئۇنى تونۇپ
قالىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئهسكهرلىرىگه بۇيرۇق بېرىپ، ئهخمهت پاختانى چېپىش بۇيرۇقىنى توختىتىپ
ئالىدۇ. خىتاي ئوفىتسېر ئهخمهت پاختانى ئايرىم بىر خانىگه باشالپ كىرىپ، ئۇنىڭ نېمه سهۋهبتىن تۇتۇلۇپ،
ئۆلۈم جازاسىغا بۇيرۇلغانلىقىنىڭ سهۋهبىنى سورايدۇ. بۇنىڭ سهۋهبىنى ئهخمهت پاختانىڭ ئۆزىمۇ
چۈشهندۈرۈپ بېرهلمهيدۇ. خىتاي ئوفىتسېر ئۆزىنىڭ شهخسىي مۇناسىۋهت تورىغا تايىنىپ ئاخىرى ئهخمهت
پاختاغا بېرىلگهن ئۆلۈم جازاسىنىڭ نهنجىڭدىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ياكى ئۈرۈمچىدىكى مىلىتارىست

ھاكىمىيىتىدىن ئهمهس، بهلكى قىزىل موسكۋادىن كهلگهنلىكىنى بىلىدۇ.
   ئۇ ئهخمهت پاختانى قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ، ئهمما ئۇنىڭ دهرھال، يهنى شۇ كۈننىڭ ئۆزىده

ھىندىستانغا يوشۇرۇنچه قېچىپ كېتىشىنى، چهتئهلدىن ئىككىنچى قايتىپ كهلمهسلىكىنى شهرت قىلىدۇ.
   شۇنداق قىلىپ، ئۆلۈمدىن قۇتۇلغان ئهخمهت پاختا ئهسكى چاپانغا ئۇرۇنۇپ، قاغىلىق كۆكيار يولى بىلهن
ھىندىستانغا قاچىدۇ. نهچچه ئون كۈن كېچىسى يول مېڭىپ، كۈندۈزى مۆكۈنۈپ، ئاخىرى ھىندىستان
تهۋهسىگه ئۆتۈپ كېتىدۇ. ھىندىستاندا ئىككى ئايچه سهرگهردان بولۇپ يۈرگهن ئهخمهت پاختا ئاخىرى بىر

تونۇشىنىڭ ياردىمى ۋه قهرز بېرىپ تۇرۇشى بىلهن ئۇ يهردىن سهئۇدى ئهرهبىستانغا كېتىدۇ.
   ئهخمهت پاختانى يهكهنگه ئېلىپ بارغان مهپىكهش شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىده قهشقهرگه قايتىپ، توققۇزاق
ھىالكودىكى پاختا ئائىلىسىگه بارىدۇ ۋه ئهخمهت پاختانىڭ يهكهنده قهتله قىلىنغانلىق خهۋىرىنى
يهتكۈزىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن ئهخمهت پاختانىڭ قهشقهردىكى ئائىله تاۋابىئاتلىرى ئۇنى يهكهنده
ئۆلتۈرۈۋېتىلگهن، دهپ بىلىدۇ. ھهتتا ئوغلى غۇالمىدىن پاختامۇ تاكى 1940-يىلالرنىڭ ئاخىرىغىچه

دادىسىنىڭ ھايات ئىكهنلىكىنى ئهسال بىلمهيدۇ.
   ئارىدىن ئون يىلالرچه ۋاقىت ئۆتۈپ، ئىلى ئىنقىالبىنىڭ نهتىجىسىده ئۈرۈمچىده ئۆلكىلىك بىرلهشمه
ھۆكۈمهت قۇرۇلىدۇ. 1947-يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت مهخسۇس تهكشۈرۈش
ۋه  سايالمغا  نازارهتچىلىك قىلىش  خىزمهت  گۇرۇپپىسى تهشكىللهپ  جهنۇبقا ئهۋهتىدۇ. مهزكۇر  گۇرۇپپىنىڭ 
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تهركىبىده قهشقهرگه كهلگهن مۇھهممهتئىمىن بۇغرانىڭ خانىمى ئامىنه بۇغرا تاسادىپىي بىر پۇرسهتته ياش
غۇالمىدىن پاختاغا دادىسىنىڭ ھايات ئىكهنلىكى ھهققىدىكى ئۇچۇرنى بېرىدۇ.

   ئهتىسى ئامىنه بۇغرا ئهخمهت پاختانىڭ ئىستانبۇلدىن ئهۋهتكهن سۈرىتى بىلهن مهكتۇپىنى ئېلىپ
غۇالمىدىن پاختا سودا قىلىۋاتقان دۇكانغا كېلىدۇ. دادىسىنىڭ ئىستانبۇلدا چۈشكهن سۈرىتى بىلهن ئهۋهتكهن

خېتىنى كۆرگهن غۇالمىدىن پاختا دادىسىنىڭ ھايات ئىكهنلىكىگه رهسمىي ئىشىنىدۇ.
   1946-يىلى ئىلى ئىنقىالبچىلىرى بىلهن گومىنداڭ ھۆكۈمىتى «11 ماددىلىق تىنچلىق بىتىمى» گه ئىمزا
قويغاندىن كېيىن، ئۈرۈمچىده ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت قۇرۇلىدۇ. ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ ھهيئىتى،
قوشۇمچه ئۆلكىلىك تهمىرات نازارىتىنىڭ نازىرى بولۇپ تهيىنلهنگهن مۇھهممهتئىمىن بۇغرا ئىستانبۇلدىكى
ئهخمهت پاختاغا مهكتۇپ ئهۋهتىپ، ئۇنىڭ ۋهتهنگه قايتىپ، يېڭى قۇرۇلغان مۇختارىيهت ھۆكۈمىتىده ۋهزىپه
ئېلىشىنى، ئۆز خهلقى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان پۇرسهتنىڭ يېتىپ كهلگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئهخمهت
پاختامۇ مۇھهممهتئىمىن بۇغرانىڭ مهكتۇپىغا جاۋاب مهكتۇپ يېزىپ، يېڭى قۇرۇلغان بىرلهشمه ھۆكۈمهتنى

قۇتاليدۇ.
   ياش غۇالمىدىن بۇ خهۋهردىن كېيىن دهرھال تۈركىيهدىكى دادىسىغا خهت يازىدۇ. ئۇزۇن ئۆتمهي دادىسى
ئهخمهت پاختادىن جاۋاب خهت كېلىدۇ ۋه ئوغلى غۇالمىدىننىڭ ئوقۇش ئۈچۈن تۈركىيهگه كېلىشىنى تهكلىپ

قىلىدۇ.(3)
   بىراق، غۇالمىدىن پاختا ئهينى چاغدا شهرقىي تۈركىستاندا ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈۋاتقان بۇالڭچى گومىنداڭ
ھۆكۈمىتىگه شۇنچه ئىلتىماس قىلىپمۇ پاسپورت ئااللمايدۇ. 1949-يىلى كۈز ئېيىدا خىتاي ئارمىيىسىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلغانلىقى ۋه بىر نهچچه ھهپتىده قهشقهرگه يېتىپ كېلىدىغانلىقى
ئۇقتۇرۇشىنى ھېيتگاھ مهيدانىغا چاپالنغان ئېالن ئارقىلىق خهۋهر تاپقان قهشقهر خهلقى قاتتىق ئېغىر
ساراسىمىگه چۆكىدۇ ۋه ئاز ساندىكى كىشىلهر چهتئهلگه چىقىپ كېتىش ئۈچۈن جىددىي تهييارلىق قىلىدۇ.
بۇ مهزگىلده ئۇيغۇرالر ئارىسىدا نامدار شهخىسلهردىن ئىيسا يۈسۈپ ۋه مهمتىمىن بۇغرا قاتارلىقالرنىڭ

كارۋىنىدىن توققۇز كۈن بۇرۇن قهشقهردىن چهتئهلگه قاراپ يولغا چىقىدۇ. ئۇ بۇ سهپهر ھهققىده مۇنداق دهيدۇ:
«بىز 29 كۈن تاغ ئاتالپ، قار كېچىپ ئاخىرى ھىندىستاننىڭ كهشمىر دېگهن رايونىغا يېتىپ كهلدۇق. بۇ
جهرياندا 400 دىن ئارتۇق سهپهرداشلىرىمىز، سوغۇق، ئاچلىق ۋه تاغدىكى تۈتهكتىن زهھهرلىنىش بىلهن ئۆلۈپ
كهتتى. ئۇالرنىڭ جهسهتلىرى تاغ-داۋانالردا قهپ قالدى. كېيىنچه تۈرلۈك يولالر بىلهن كهشمىرگه يېتىپ بارغان،
تىبهت يولى ئارقىلىق خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى بىلهن سوقۇشۇپ ئاخىرى چېگرا ئاتلىغان قازاق
قېرىنداشالرنى قوشۇپ ھېسابلىغاندا كهشمىردىكى شهرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالرنىڭ ئومۇمىي سانى

11 مىڭ بهش يۈز كىشىگه يهتكهنلىكى مهلۇم بولدى.»(4)
   ياش غۇالمىدىن پاختا چهتئهلگه ئۆز ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بىلهن بىرلىكته ئاتالنغان بولۇپ، چېگرادا گومىنداڭ
ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن بۇالنغان بۇ كارۋان 29 كۈن يول يۈرۈش ئارقىلىق ھىندىستان كونتروللۇقىدىكى
كهشمىر رايونىغا ئاچ-يالىڭاچ ۋه قۇرۇق قول ھالهتته يېتىپ كېلىدۇ. سهپهر جهريانىدا بىر تۈركۈم كىشىلهر
ئۆلۈپ كهتكهن بولۇپ، غۇالمىدىن پاختىنى كىچىكلىكىدىن بېقىپ چوڭ قىلغان چوڭ ئانىسىمۇ مۇشۇ

قېتىملىق سهپهر جهريانىدا ۋاپات بولۇپ كېتىدۇ.
   غۇالمىدىن پاختا كهشمىرده باشقا سهرگهردان ئۇيغۇرالر بىلهن بىر قاتاردا ئالته ئايدهك تۇرۇپ قالىدۇ.
ئاخىرىدا تۈركىيهدىكى دادىسى ئهخمهت پاختىنىڭ تهلىماتى بويىچه تۈركىيهگه كېتىش ئۈچۈن تۈركىيه ۋىزىسى
قويدۇرۇشقا بومبايغا قاراپ سهپهر قىلىدۇ. غۇالمىدىن پاختىنىڭ قولىدىكى گومىنداڭ پاسپورتى،
كوممۇنىستىك ھاكىمىيهت بىلهن دىپلوماتىك مۇناسىۋهت قۇرغان ھىندىستان دائىرىلىرى تهرىپىدىن
ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ. بۇ سهۋهبلىك ئۇ بومبايدا بىرهر يىلدهك تۇرۇپ قالىدۇ ۋه تۈركىيهگه كېتهلمهيدۇ. ئۇ
ئاخىرىدا سىناپ كۆرۈش ئۈچۈن بومبايدىكى تۈرك كونسۇلخانىسىنى ئىزدهپ تاپىدۇ ۋه ئۇالردىن تۈركىيهگه
كېتىش ئۈچۈن ۋىزا بېرىشنى تهلهپ قىلىدۇ. ئويلىمىغان يهردىن ئۇنىڭ ئامىتى كېلىدۇ. ئۇنىڭ قولىدا گهرچه
ھېچقانداق قانۇنى كىملىكى  بولمىغان بولسىمۇ، ئهمما  بومبايدىكى تۈرك كونسۇلى  ياش غۇالمدىن پاختانىڭ  
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قىيىن ئهھۋالىنى كۆزده تۇتۇپ، ئۇنىڭغا تۈركىيهگه بارىدىغان ئاالھىده يول خېتى بېرىدۇ. (5)
   غۇالمىدىن پاختا 1951-يىلى ئاخىرى تۈركىيهگه بېرىش ئۈچۈن ھىندىستاندىن يولغا چىقىدۇ. بۇ چاغالردا ئۇ
21 ياشتا ئىدى. نهچچه ھهپتىلهپ سۈرگهن دېڭىز سهپىرى ئارقىلىق ئىراقتا قۇرۇقلۇققا چىقىپ، باغداتتا بىر
مهزگىل تۇرغاندىن كېيىن، تۈركىيهگه قاراپ يولغا چىقىپ، تۈركىيهنىڭ ئادانا شهھىرىگه يېتىپ كېلىدۇ.
ئاخىرىدا ئىستانبۇل ھهيدهر پاشادا ئون تۆت يىلدىن بېرى كۆرۈشۈپ باقمىغان دادىسى ۋه بىر تۈركۈم ئۇرۇق-

تۇغقانلىرى بىلهن كۆرۈشىدۇ.
   غۇالمىدىن پاختا كۈچلۈك ئوقۇش ئارزۇسى بىلهن، نۇرغۇن جاپا-مۇشهققهتلهرنى تارتقاندىن كېيىن، ئاخىرى
ئهنقهدهردىكى كهسپىي تېخنىكا ئىنىستىتۇتىدا ئېلىكتېر ئېنىرگىيىسى كهسىپى بويىچه ئوقۇش پۇرسىتىگه
ئېرىشىدۇ. ئىككى يىلدىن كېيىن ئوقۇشىنى ئهال نهتىجه بىلهن پۈتتۈرۈپ، ئىستانبۇلدىكى توپقاپى
مۇزېيخانىسىنىڭ ئېلېكترونلۇق كونترول بۆلۈمىگه تېخنىك خادىم سۈپىتىده خىزمهتكه تهقسىم قىلىدۇ.
يۇقىرىالپ ئوقۇش ئارزۇسى كۈچهيگهن غۇالمىدىن پاختا توپقاپى مۇزىيىدا بىر نهچچه يىل ئىشلىگهندىن
كېيىن، 1955-يىلى خىزمىتىدىن ئىستىپا بېرىپ گېرمانىيهگه ئوقۇشقا ئاتلىنىدۇ. 1956-يىلى گېرمانىيهنىڭ
ميۇنخېن شهھىرىگه قهدهم باسقان غۇالمىدىن پاختا، گېرمانىيهگه ئاياق باسقان تۇنجى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى بولۇپ

قالىدۇ.
    بۇ يىلالردا ئامېرىكانىڭ كوممۇنىزىمغا قارشى تهشۋىقات تۈرلىرىدىن بىرى بولغان «ئازادلىق رادىئوسى» ۋه
«ئهركىن ياۋروپا رادىئوسى» خىزمىتىنى داۋامالشتۇرۇۋاتقان بولۇپ. «ئازادلىق رادىئوسى» تۈركىستانچه
ئاڭلىتىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ۋهلى زۇنۇن ئهپهندى ياش غۇالمىدىننىڭ ئوقۇش ئارزۇسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن،
ئۇنى مهزكۇر رادىئونىڭ ئامېرىكالىق باش دىرېكتورىغا تونۇشتۇرىدۇ. ئهنه ئاشۇ ئويالپ باقمىغان كۆرۈشۈشته

تۇيۇقسىز كهلگهن بىر ئامهت غۇالمىدىن پاختاغا ئۆز قۇچىقىنى ئاچىدۇ. 
   «ئازادلىق رادىيوسى» نىڭ دىرېكتورى غۇالمىدىن پاختا بىلهن تهپسىلىي سۆزلىشىدۇ. ئۇنىڭ ئىلگىرىكى
ئوقۇش تارىخى، خىزمهت تهجرىبىسى ۋه ئېلېكتر تېخنىكىسى بويىچه داۋاملىق ئوقۇش ئارزۇسىنى بىر-بىرلهپ
ئاڭاليدۇ. ئاخىرىدا ئۇ غۇالمىدىن پاختاغا كهلگۈسىده مهزكۇر رادىئودا خىزمهت قىلىش شهرتىنى قويۇپ، ئۇنى
نۈرېنبۇرگدىكى رادىيو-تېلېۋىزىيه تېخنىك ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا ئهۋهتىدىغانلىقىنى شۇنداقال ئۇنىڭ بۇ

جهرياندىكى پۈتۈن ئوقۇش ۋه تۇرمۇش راسخوتىنى كۆتۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.(6)
   گېرمانىيهدىكى گۆته ئىنىستىتۇتىدا يېرىم يىللىق جاپالىق تىل ئۆگىنىش كېيىن، غۇالمىدىن پاختا  1956-
يىلىنىڭ ئاخىرقى يېرىمىدا غۇالمىدىن پاختا گېرمانىيهنىڭ نۇرېنبۇرگ شهھىرىگه جايالشقان رادىئو-
تېلېۋىزىيه تارقىتىش تېخنىك ئىنستىتۇتىغا تولۇق ئوقۇش ياردهم پۇلى بىلهن 4 يىللىق ئوقۇشقا ئهۋهتىلىدۇ.
غۇالمىدىن پاختا نۇرېنبۇرگدىكى 4 يىللىق ئالىي مهكتهپ ھاياتىنى 3 يىلدا تامامالپ، رادىيو-تېلېۋىزىيه

تارقىتىش كهسپى بويىچه دىپلومغا ئېرىشىدۇ. 1959-يىلى «ئازادلىق رادىئوسى»غا خىزمهتكه چۈشىدۇ.
   تۈركىي تىلالردىن ياخشى خهۋهردار تىرىشچان ياش غۇالمىدىن پاختانىڭ ئارقا-ئارقىدىن تهلهپ قىلىشى بىلهن
ئاخىرى «ئازادلىق رادىيوسى» نىڭ ئۆزبېكچه پروگراممىلىرىنىڭ ئارىسىدا سىناق تهرىقىسىده ھهپتىده بىر
پارچه ئۇيغۇرچه ماقاله ئاڭلىتىشقا ئىجازهت بېرىلىدۇ. شۇنداق قىلىپ، غۇالمىدىن پاختانىڭ قهلىمى ۋه
ئاۋازىدىكى تۇنجى ئۇيغۇرچه پروگرامما گېرمانىيهنىڭ ميۇنخېن شهھىرىدىن ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ھاۋا

بوشلۇقىغا ياڭرايدۇ.(7) 
   1960-يىلى غۇالمىدىن پاختا تۈركىيهگه كېلىپ، دادىسىنىڭ تهكلىپى بىلهن كهشمىرده ئۇچرىشىپ قالغان ۋه
ئاتا-ئانىسى غۇالمىدىن پاختىنىڭ دادىسى بىلهن يېقىن ئۆتىدىغانالردىن بىرىنىڭ گۈلنار قىز ئىسىملىك قىزى
بىلهن توي قىلىپ، بىر نهچچه كۈندىن كېيىن ئايالىنى ئېلىپ گېرمانىيهگه كېتىدۇ. تۈركىيه پۇقراسى بولۇش
سۈپىتى بىلهن، 1961-يىلى ئهلچىخانىدىن ھهربىي مهجبۇرىيهت ئۆتهش بۇيرۇقىنى تاپشۇرۇۋالغان غۇالمىدىن
پاختا تهلهپكه بىنائهن خىزمىتىدىن رۇخسهت سوراپ، بىر قانچه كۈن ئىچىدىال تۈركىيهگه قايتىپ كېلىپ،

ئۆزىنى تىزىملىتىدۇ.
   ھهربىي مهكتهپ ئۇنىڭ ئىلگىرىكى نىسبهتهن  يۇقىرى  بولغان  ئوقۇش ۋه دۆلهتكه خىزمهت قىلىش تارىخىنى 
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كۆزده تۇتۇپ، ئۇنىڭغا تۈركىيه ئارمىيهسىنىڭ «يېدهك سۇباي»، يهنى بىر يۇلتۇزلۇق زاپاس ئوفىتسېر
ئۇنۋانىنى بېرىدۇ. ئۇ، «يېدهك سۇباي» ئۇنۋانىنى ئالغان ھهربىي ئوفىتسېرنىڭ ئهگهر ئۇرۇش پارتلىسا،

تۈركىيه ئارمىيهسىده تهخمىنهن 100 ئهسكهرگه قوماندانلىق قىلىش ھوقۇقىنىڭ بارلىقىنى تهكىتلهيدۇ.(8)
  غۇالمىدىن پاختا يېرىم يىللىق ھهربىي مهجبۇرىيهتتىن كېيىن، تۈركىيهنىڭ ئهرزۇرۇم ۋىاليىدىتىگه
قاراشلىق ئولۇر ناھيىسىنىڭ تاشلىكۆي يېزىسىغا ئوقۇتقۇچى بولۇپ تهقسىم قىلىنىدۇ ۋه بۇ يهرده
مهجبۇرىيهت يۈزىسىدىن بىر يېرىم يىل قالىدۇ. 1963-يىلى گېرمانىيهدىكى خىزمىتى ئۈچۈن گېرمانىيهگه

قايتىدۇ.
   ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرىنىڭ سوغۇق ئۇرۇش باشالنغان يىلالردا گېرمانىيهنىڭ ميۇنخېن شهھىرىده
تهسىس قىلغان «ئازادلىق رادىيوسى» ئهينى ۋاقىتتا غهرب دۇنياسىدىن تۈركىي تىللىرىدا ئاڭلىتىش
بېرىدىغان بىردىن-بىر رادىيو ئىدى.(9) خىزمهت داۋامىدا غۇالمىدىن پاختا غهرب دۇنياسىدىن ياڭرىغان بۇ

تۇنجى ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىشىنى روياپقا چىقىرىدۇ.
  «ئازادلىق رادىيوسى» نىڭ ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىشى رهسمىي تهسىس قىلىنغاندىن كېيىن، 1960-يىلالرنىڭ
ئاخىرىدىن 1970-يىلالرنىڭ باشلىرىغىچه بولغان جهرياندا ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ ئادهم كۈچى تهدرىجىي

كۆپىيىدۇ ۋه رادىيو پروگراممىلىرىمۇ خىللىشىدۇ.
   «ئازادلىق رادىيوسى» نىڭ ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىشى رهسمىي تهسىس قىلىنغاندىن كېيىن، 1960-يىلالرنىڭ
ئاخىرىدىن 1970-يىلالرنىڭ باشلىرىغىچه بولغان جهرياندا ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ ئادهم كۈچى تهدرىجىي
كۆپىيىدۇ ۋه رادىيو پروگراممىلىرىمۇ خىللىشىدۇ. 1966-يىلى غۇالمىدىن پاختا «ئازادلىق رادىئوسى»
تۈركىستان بۆلۈمىنىڭ نيو-يوركتا تۇرۇشلۇق مۇخبىرلىقىغا تهيىنلىنىدۇ. بۇ قېتىم ئۇ ئايالى ۋه تۇغۇلغىنىغا

ئهمدىال بىرقانچه يىل بولغان ئوغلىنى ئېلىپ پۈتۈن ئائىلىسى بىلهن ئامېرىكىغا كۆچۈپ كېلىدۇ.(10)
كېيىنكى يىلالردا غۇالمىدىن پاختا باش شتابى نيۇ-يوركتىكى «ئامېرىكا تۈركىستانلىقالر بىرلىكى» نىڭ
مۇئاۋىن رهئىسلىكىگه تهيىنلىنىپ، مۇھاجىرهتتىكى تۈركىستانلىقالرنىڭ سىياسىي ۋه مهدهنىيهت

پائالىيهتلىرىنىڭ جانلىنىشىغا ئۆز ھهسسىسىنى قوشىدۇ.
   دۆلهتلهر ئارىسىدىكى مۇناسىۋهتلهر سهۋهبلىك نۇرغۇن نهرسىلهر قۇربان قىلىنىپ كهلگىنى ھهقىقهت.
شۇنىڭدىن بىرى، 1970-يىلالردا نىكسون ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلهن بىرلىشىپ، سوۋېتى ئىتتىپاقىنى
يىقىتىش ئىستراتېگىيىسى سهۋهبلىك، خىتاي رهھبىرى دېڭ شياۋپىڭ ئامېرىكاغا زىيارهتكه كېلىشتىن ئون
بهش كۈن ئىلگىرى «ئازدالىق رادىئوسى» ئاڭلىتىلىشى توختىپ قويىلىدۇ. ئون سهككىز يىلدىن كېيىن، يهنى

1989-يىلى ۋاشىڭتوندا «ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى»دا ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىش قايتا باشلىنىدۇ.
  غۇالمىدىن پاختا 1980-يىلالرنىڭ باشلىرىدا مهرھۇم دوستى ھاجى ئاخۇن، يهنى ھاجى ئهھمهد بىلهن

بىرلىشىپ، «شهرقىي تۈركىستان مهدهنىيهت جهمئىيىتى» ناملىق تهشكىالت قۇرىدۇ.
   شۇ يىلالردا غۇالمىدىن پاختا ئهسلىدىكى «شهرقىي تۈركىستان مهدهنىيهت جهمئىيىتى» ئاساسىدا يېڭى
بىر ئىلمىي ئورگان - «شهرقىي تۈركىستان مىللىي تهتقىقات مهركىزى» قۇرۇشنىڭ تهييارلىقىغا كىرىشىدۇ.
ئۇ، پروفېسسور ئېدۋارد ئالۋورتنىڭ قولالپ قۇۋۋهتلىشى ۋه ھهمكارلىشىشى بىلهن كولومبىيه

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تهتقىقات مهركىزىده 3 يېرىم يىل ئۇيغۇر تىلىدىن دهرس بېرىدۇ.(11)
   1991-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ، بىر قىسىم غهربىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرالر، جۈملىدىن
ئۆزبېك مۇھاجىرالر: «بىزنىڭ دهۋايىمىز پۈتتى، رۇسالردىن ئايرىلىپ مۇستهقىل بولدۇق. ئۇيغۇرالرنىڭ دهۋاسى
خىتاي بىلهن بولىدۇ. بىزنىڭ خىتاي بىلهن ئىشىمىز يوق، دۈشمىنىمىزنى ئىككى قىلىۋېلىشىمىزنىڭ
تېخىمۇ ھاجىتى يوق،» دهيدۇ. بۇ ھال غۇالمىدىن پاختانى قاتتىق ئازاباليدۇ. ئۇ ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان

«شهرقىي تۈركىستان دهۋاسى» نى ئۆز ئالدىغا ئېلىپ بېرىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى چوڭقۇر ھېس قىلىدۇ.(12)
   غۇالمىدىن ئهپهندى 1967-يىلىدىن باشالپال ئامېرىكىدا «تۈركىستان مىللىي كۇتۇپخانىسى» قۇرۇش
ئارزۇسىدا بولغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. ھالبۇكى، ئهينى ۋاقىتتىكى شهرت-شارائىت بۇنىڭغا يار بهرمهيدۇ. ئۇ
شۇنىڭغا   قارىماستىن   داۋاملىق   كىتاب-ماتېرىيال   توپاليدۇ. 1990- يىلالرنىڭ   ئوتتۇرىلىرىغا   كهلگهنده 
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غۇالمىدىن ئهپهندى كولومبىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا مۇتهخهسسىسى، پروفېسسور ئېدۋارد
ئالۋورتنىڭ قوللىشى بىلهن «شهرقىي تۈركىستان مىللىي تهتقىقات مهركىزى» ناملىق ئىلمىي جهمئىيهت
قۇرىدۇ. كېيىنچه ئۆزىنىڭ ھاياتى بويى توپلىغان كىتاب-ماتېرىياللىرىنى ئاساس قىلىپ بىر تور

كۇتۇپخانىسى قۇرۇش پىالنىنى تۈزىدۇ.
  1980-يىلالردا خىتايدا خهلقئارا كىتاب سېتىش مۇالزىمىتى سىرتقا ئېچىلىدۇ. بۇ ھال غۇالمىدىن پاختانى
ئايرىلغىلى 30 يىلدىن ئاشقان ۋهتىنىنىڭ ئۇچۇرلىرىغا ئىگه بولۇش پۇرسىتى بىلهن تهمىنلهيدۇ. ئۇ
بېيجىڭدىكى خهلقئارا كىتاب مۇالزىمهت شىركىتى بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۆز ئىقتىسادى بىلهن ئۇيغۇر دىيارىدا
نهشر قىلىنغان يۈزلهرچه كىتابالرنى، «تارىم»، «شىنجاڭ مهدهنىيىتى»، «شىنجاڭ سهنئىتى»، «بۇالق»،
«مىراس»، «قهشقهر ئهدهبىياتى»، «تهڭرىتاغ» قاتارلىق ئۇيغۇرچه ژۇرنالالرنىڭ پۈتۈن سانلىرىنى سېتىۋالىدۇ.
يېرىم ئهسىردىن كۆپرهك جهرياندا توپالنغان مىڭالرچه كىتاب-ماتېرىيالالر ئۇنىڭ شهخسىي كۇتۇپخانىسىنى
مۇھاجىرهتتىكى بىر خهزىنىگه ئايالندۇرىدۇ. 2015-يىلىغا كهلگهنده 80 ياشتىن ئاشقان بۇ بوۋاي ئۆز
خىراجىتى بىلهن ئۆمۈر بويى توپلىغان كىتاب-ماتېرىياللىرىنى ئېلېكترونلۇق نۇسخىالپ، «ئالتۇن ئوق» تور

كۇتۇپخانىسى دېگهن نام بىلهن ئۆز خهلقىگه تهقدىم قىلىدۇ. (13)
   «مهن ئۆمۈر بويى يىغقان قىممهتلىك كىتاب-ماتېرىياللىرىمنى، ۋهتهن تارىخىغا دائىر ئهسهر-ۋهسىقىلهرنى،
ھۆججهت خاراكتېرلىك بهلگه-ئهستىلىكلهرنى ۋه ئۆزۈم شاھىت بولغان ئىشالرنىڭ يازما خاتىرىلىرىنى توپالپ
چىقتىم. مهندىن خهلقىمگه بىر ئهستىلىك قالسۇن دهپ ›ئالتۇن ئوق‹ ناملىق تور بهتنى ئاچتىم ۋه ئۆمۈرلۈك

يىغمىلىرىمنى بۇ تور بهتكه قويدۇم، » - دهيدۇ غۇالمىدىن پاختا ئهپهندىم. 
   ئۇ نيۇ-يوركنىڭ لوڭ ئايالند رايونىدىكى شهخسىي تۇرالغۇسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغىنىدا ئۆزىنىڭ

نېمه ئۈچۈن «ئالتۇن ئوق» ناملىق بۇ تور بهتنى ئاچقانلىقى ھهققىده تهپسىلىي توختالدى. 
  غۇالمىدىن ئهپهندى ئۆزىنىڭ ئۆمۈرلۈك خهزىنىسى جۇغالنغان بۇ تور بهتكه ئىسىم تالالشتا ئۇزاق
ئىزدهنگهنلىكىنى، ئهڭ ئاخىرىدا «ئالتۇن ئوق» دېگهن بۇ نامنى بېكىتكهنلىكىنى، «ئالتۇن ئوق» نىڭ
تارىختىن بۇيان ئهجدادالر قالدۇرغان بىلىم، تهجرىبه ۋه ئهستىلىكلهرگه سىمۋول قىلىنغانلىقى، ئۇنىڭ

كېيىنكى ئهۋالدالرنىڭ مهنىۋى دۇنياسىنى بېيىتىشنى نىشان قىلغانلىقىنى ئاالھىده تهكىتلهيدۇ.(14)
   غۇالمىدىن پاختا 1992-يىلىدا قۇرۇلغان «شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىيى»نىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىدا

ئاكتىپ ماسالشتۇرغۇچىلىق رولىنى ئوينايدۇ.
   نۆۋهتته ئامېرىكادا ياشاۋاتقان تهۋهررۈك ۋهتهنپهرۋهر ئىنقىالبچىمىز غۇالمىدىن پاختا ئهپهندىگه ساالمهتلىك

ۋه ئۇزۇن ئۆمۈر تىلهيمىز.

ئهسكهرتىش: بۇ تهرجىمھال ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ئۇيغۇرچه بۆلۈمى مۇخبىرى قۇتالن ئهپهندىنىڭ
غۇالمىدىن پاختا ئاكا ھهققىده ئىشلىگهن 38 قىسىملىق چاتما سۆھبىتىگه ئاساسهن تهييارالندى.
ماقالىدىكى بارلىق مهزمۇن ۋه نهقىل مهنبهسى سۈپىتىده كۆرسىتىلگهن بارچه سۆز-جۈملىلهر ئهركىن ئاسىيا

رادىئوسى مۇخبىرى قۇتالننىڭ ئهمگىكىدۇر.

تهييارلىغۇچى: ھېكمهتيار ئىبراھىم

نهقىل مهنبهلىرى:

https://www.rfa.org/uyghur/yoruq-sahillar/mehbusluq-meshqi-
05162017130824.html/ghulamidin-paxta-05162017154444.html
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ئىنگلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى



ئاپتورالرنىڭ قىسقىچه تهرجىمىھالى:
فىلىپ پارنامېتىس (Philip Pärnamets): نيۇيورك ئۇنىۋېرسىتېتى ۋه كارولىنسكا ئىنستىتۇتىنىڭ
پىسخولوگىيه پهنلىرى بويىچه دوكتۇر ئاشتى تهتقىقاتچىسى. ئۇ بىزنىڭ ئىجتىمائىي ۋه ئهخالق جهھهتتىكى
مايىللىقىمىزنىڭ دۇنيا بىلهن ئۆزئارا تهسىرلىشىش ئارقىلىق قانداق شهكىللىنىدىغانلىقىنى ۋه ئۆزگىرىدىغانلىقىنى

تهتقىق قىلىدۇ.

جاي ۋان باۋېل (Jay Van Bavel): نيۇيورك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىسخولوگىيه ۋه نېرۋا ئىلمى دوتسېنتى. ئۇ
بىزنىڭ كوللېكتىپ ئهندىشىمىز - گۇرۇپپا كىملىكىمىز، ئهخالق قىممهت قارىشىمىز ۋه سىياسىي ئېتىقادىمىزنىڭ

ئهتراپىمىزدىكى دۇنياغا بولغان تونۇشىمىزنى ۋه باھايىمىزنى قانداق ئۆزگهرتىدىغانلىقىنى تهتقىق قىلىدۇ.  

بىر ئاقىالنه تهجرىبه باشقىالرنىڭ سىياسىي كۆز قارىشىنى ئۆزگهرتىشنىڭ ھهيران قاالرلىق دهرىجىده ئاسان
ئىكهنلىكىنى، شۇنداقال بىزنىڭ (سىياسىي كۆز قاراش جهھهتته) نهقهدهر «ئۆزگىرىشچان» ئىكهنلىكىمىزنى

كۆرسىتىپ بهردى.

سىياسىي كۆز قارىشىمىز ۋه تۇتامىمىز بىزنىڭ كىم ئىكهنلىكىمىز ۋه كىملىكىمىزنى قانداق بهرپا
قىلىدىغانلىقىمىزنىڭ مۇھىم تهركىبىي  قىسمىدۇر. شۇ ۋهجىدىن،   ئهگهر  مهن  سىزدىن  ساقلىقنى  ساقالش – 
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فىلىپ پارنامېتىس                             جاي ۋان باۋېل

مىسىلىسىز ئويغىنىش

سىياسىي كۆز قاراشالر قانداق ئۆزگىرىدۇ؟



داۋالىنىش  سىستېمىسىغا  بولغان  كۆز قارىشىڭىزنى  سورىسام، سىز  ئۇنى  مهن  بىلهن ئورتاقلىشىپال قالماي،
يهنه سىزنى باشقا بىر خىل كۆز قاراشقا قايىل قىلىش ئۇرۇنۇشىمغا قارشى تۇرۇشىڭىز مۇمكىن. ئوخشاشال،
«ئېيتقان سۆزىڭىزنىڭ ئهمهلىيهتته ئۆز كۆز قارىشىڭىز ئىكهنلىكىگه جهزم قىالالمسىز؟» دهپ سورىسام تولىمۇ
غهلىته تۇيۇلۇشى مۇمكىن. ئهگهر بىر نهرسه بىزگه ئېنىق تۇيۇلسا، ئۇ بىزنىڭ تۇتام (پوزىتسىيه)مىزدۇر. لېكىن،
ئهمهلىيهت راست شۇنداقمىدۇ؟بىر تهجرىبىده، بىز كىشىلهرگه ھىيله ئىشلىتىپ، ئۇالرنىڭ سىياسىي كۆز
قارىشىنى ئۆزگهرتىۋهتكىلى بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغانىدۇق. ئهمهلىيهتته، بىز بهزى كىشىلهرگه ئۇالرنىڭ
ئهسلىدىكى كۆز قارىشىغا بىۋاسىته زىت بولغان كۆز قاراشالرنى قوبۇل قىلغۇزااليمىز. بۇ بايقىشىمىز بىزنىڭ
ئۆزىمىزنىڭ تۇتامى ھهققىدىكى بهزى تهپهككۇر ئۇسۇللىرىمىز، شۇنداقال بۇنىڭ نۆۋهتتىكى قۇتۇپالشقان
سىياسىي كىلىمات بىلهن قانداق مۇناسىۋىتى بارلىقى ھهققىده قايتىدىن ئويلىنىپ بېقىشىمىز كېرهكلىكىنى
كۆرسهتمهكته. ئهمهلىيهتته، بىز ھهقىقىي سىياسىي تۇتام جهھهتته، ئۆزىمىز ئويلىغاندىكىدىن خېلىال

ئۆزگىرىشچان.

بىزنىڭ ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي دۇنيارىمىزنى شهكىللهندۈرىدىغان كۈچلۈك ئامىلالردىن بىرى بۇالرنىڭ
«گۇرۇپ (تۈركۈم) تهۋهلىكى» ۋه «كىملىك» تهرىپىدىن قانداق بهرپا قىلىنىدىغانلىقىدۇر. مهسىلهن،
تهتقىقاتچىالرنىڭ بايقىشىچه، قورال كونترول قىلىش ۋه كىلىمات ئۆزگىرىشى قاتارلىق تاالش – تارتىشتا قالغان
سىياسىي تېمىالرغا ئاالقىدار ئهخالق ۋه ھېسسىيات ئۇچۇرلىرى ئىدىئولوگىيه جهھهتته ئوخشىمىغان تورالر
ئارىسىدا ئهمهس، بهلكى ئىدىئولوگىيه جهھهتته ئوخشىشىپ كېتىدىغان تورالرنىڭ ئىچكى قىسمىدا تېخىمۇ
تېز تارقىلىدىكهن. بۇ خىل «ئهكس سادا ھاسىل قىلىش» مهسىلىسى بىزگه ئۆزىمىزنىڭ سىياسىي
مايىللىقىغا ماس كېلىدىغان ئۇچۇرالرنى بارغانسېرى كۆپلهپ يولالۋاتقان ئىجتىمائىي تاراتقۇالر سهۋهبلىك

تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىۋاتقاندهك قىلىدۇ.

شۇنداقال، بىز يهنه ئۆزىمىزنىڭ ياكى ئۆزىمىز تهۋه توپنىڭ كۆز قارىشىنى ياقىالش ئۈچۈن پىكىر يۈرگۈزۈش ۋه
بهس – مۇنازىره قىلىشقا تېخىمۇ بهك مايىل. دهرۋهقه، بهزى تهتقىقاتچىالر بىزنىڭ ئهقلىي تهپهككۇر
ئىقتىدارىمىزنىڭ مۇشۇ خىل فۇنكىسىيهنى جارى قىلدۇرغۇدهك دهرىجىده تهرهققىي قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا
قويۇشماقتا. مهلۇم بىر تهجرىبىده بۇ ناھايىتى ئېنىق كۆرسىتىلگهن: تهجرىبىنى پىالنلىغانالر تهجرىبىگه
قاتناشقۇچىالرغا يېڭى سىياسىي كۆز قاراشنى قوبۇل قىلغۇزۇش مهقسىتىده، ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ مهۋجۇت
سىياسىي كۆز قارىشىغا تۈپتىن زىت سىياسىي كۆز قاراشالرنى تارقىتىدىغان تىۋىتېر ھېسابلىرىغا
ئهگهشكۈزگهن. لېكىن، نهتىجه ئۇالرنىڭ كۈتكىنىڭ دهل ئهكسىچه بولغان، يهنى تهجرىبىگه قاتناشقۇچىالر
ئارىسىدىكى سىياسىي قۇتۇپلىشىش تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كهتكهن. جۇمھۇرىيهتچىلهرگه (ئۆزلىرىنىڭ
سىياسىي مهۋقهسىگه زىت مهيداندىكى) ئامېرىكا سىملىق تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىنىڭ خهۋهرلىرىنى
كۆرگۈزۈش ياكى دېموكراتچىالرغا (ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي مهۋقهسىگه زىت مهيداندىكى) فوكس خهۋهرلىرىنى
كۆرگۈزۈش زىددىيهتنى تېخىمۇ ئۇلغايتىۋېتىشتىن باشقا ئىشقا يارىماسلىقى مۇمكىن. ئۇنداقتا، بىز قانداق

قىلغاندا كىشىلهرنىڭ «ئىدىيه قورغىنى»غا بۆسۈپ كىرهلهيمىز؟

بۇنىڭ چارىسى ـــ گهرچه بۇ چاره كىشىگه غهلىته تۇيۇلسىمۇ ـــ كىشىلهرنى ئۆزىنىڭ مهۋجۇت كۆز قاراشلىرىغا
زىت كۆز قاراشالرنىڭ ئۇالرنىڭ «ئۆزىنىڭ» ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرۈشتۇر.

 مهزكۇر تهجرىبه «تالالش قارىغۇلۇقى» دهپ ئاتىلىدىغان بىر ھادىسىگه تايانغان. «تالالش قارىغۇلۇقى» 2005 –
يىلى شىۋېتسىيه تهتقىقاتچىلىرى تهرىپىدىن بايقالغان. ئۇالر تهجرىبىگه قاتناشقۇچىالرغا ئىككى پارچه چىراي
سۈرىتىنى كۆرسهتكهن ھهمده قاتناشقۇچىالردىن ئۆزلىرى بهكرهك جهلپكار دهپ قارىغان سۈرهتنى تالالشنى تهلهپ
قىلغان، ئاندىن قاتناشقۇچىالرغا شۇ سۈرهتنى بهرگهن. تهجرىبه قىلغۇچىالر سهھنه سېھرىگهرلىكىدىن ئىلھام  
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ئالغان «ھۈنهر»نى ئىشلهتكهچكه، قاتناشقۇچىالر رهسىمنى تاپشۇرۇۋالغاندا ئۇ ئۆزى تاللىمىغان، «ئانچه
جهلپكار ئهمهس» ئادهمنىڭ سۈرىتىگه ئالمىشىپ قالغان. كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغىنى شۇكى،
تهجرىبىگه قاتناشقۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى (ئالماشتۇرۇۋېتىلگهن) ئاشۇ سۈرهتنى «ئۆزۈمنىڭ تاللىغىنى شۇ»
دهپ قوبۇل قىلغان، ئاندىن ئۆزىنىڭ نېمىشقا بۇ چىراينى تاللىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈشكه باشلىغان. بۇ
بىزنىڭ تاللىشىمىز بىلهن نهتىجىنى مۇۋاپىقالشتۇرۇش ئىقتىدارىمىز ئارىسىدا كۆرۈنهرلىك ماسالشماسلىق
مهۋجۇتلۇقىنى ئاشكارىلىدى. بۇ بايقاش شۇنىڭدىن كېيىن، «قىيام تېتىش سىنىقى»، «پۇل مۇئامىله قارارى»

ۋه «شاھىت گۇۋاھلىقى» قاتارلىق ساھهلهردىمۇ قوللىنىلدى.

كىشىلهرنى جهلپ قىالرلىق سۈرهت ياكى تاتلىق مۇراببا تالالشتا ئالدىغىلى بولىدىغانلىقى كىشىنىڭ
دىققىتىنى تارتىدىغان بىر ئىش ئىكهنلىكىنى ئېنىق. ئهمما بىز بۇ خىل خاتا  ئىنكاسنى ئىشلىتىپ
سىياسىيئېتىقادنى ۋاقىتنىڭ سىنىقىغا بهرداشلىق بېرهلهيدىغان شهكىلده ئۆزگهرتىش مۇمكىنمۇ - يوق،

دېگهن مهسىلىگه قىزىقتۇق.

بىز ئۆز تهجرىبىمىزده، ئۇالرنىڭ تاللىشىغا ئاالقىدار خاتا ئىنكاس بىلهن تهمىنلىدۇق، لېكىن بۇ قېتىمقىسى
(ئىستېمال بۇيۇملىرىدىن كىلىمات بېجى ئېلىش دېگهندهك)  ئهمهلىي سىياسىي مهسىلىلهرگه ئاالقىدار
ئىدى. تهجرىبىگه قاتناشقۇچىالردىن ئۆزلىرىنىڭ كۆز قارىشىنى شۇ كۈنى يهنه بىر (ئىككىنچى) قېتىم، بىر
ھهپتىن كېيىن يهنه بىر (ئۈچىنچى) قېتىم تهكرار بايان قىلىش تهلهپ قىلىندى ۋه بۇنىڭدىن كىشىنى ھهيران
قالدۇرىدىغان نهتىجه چىقتى. يهنى تهجرىبىگه قاتناشقۇچىالرنىڭ ئىنكاسى بىز يېتهكلىگهن يۆنىلىشكه
قاراپ كۆرۈنهرلىك ئۆزگهردى. مهسىلهن، دهسلهپته كۆپ باج ئېلىشنى تهشهببۇس قىلغانالر، (ئىككىنچى قېتىم
بۇ جهھهتتىكى كۆز قارىشىنى بايان قىلغاندا) بۇ جهھهتته ئىككىلىنىشكه، ھهتتا دهسلهپكى كۆز قارىشىغا

قارشى چىقىشقا باشلىدى.

بۇ تهسىر بىر ھهپتىدىن كېيىنمۇ داۋامالشتى. ئۇالردىن ئۆزىنىڭ يېڭى كۆز قارىشىنى چۈشهندۈرۈش ياكى
مۇۋاپىقالشتۇرۇش تهلهپ قىلىنغاندا، ئۇالرنىڭ كۆز قارىشىدىكى ئۆزگىرىشلهر تېخىمۇ چوڭ بولدى. قارىغاندا
كىشىلهرگه (ئۆزلىرى تاللىمىغان بىر نهرسىنى ئۆزلىرى تاللىغاندهك ھېس قىلدۇرغاندىن كېيىن) تهپهككۇر
قىلىش پۇرسىتى بېرىش خاتا ئىنكاسنى تېخىمۇ كۈچهيتىپ، ئۇالرنى دهسلهپكى تۇتامىدىن تېخىمۇ

يىراقالشتۇرۇۋېتىدىغاندهك قىلىدۇ.

بىزنىڭ تهجرىبىمىزده كىشىلهرنىڭ تۇتامى نېمىشقا ئۆزگىرىدۇ؟ بۇ يهردىكى پهرق شۇكى، كىشىلهر خاتا
ئىنكاسالرغا دۇچ كهلگهنده، ئادهتته ئۆزىنى ياكى ئىدىيهسىنى تاشقى تهنقىدتىن قوغداشقا يېتهكلهيدىغان

تۈرتكىدىن خالىي بولىدۇ. ئهكسىچه ئۇالر باشقا ھالهتنىڭ پايدىسىنى ئويلىشااليدۇ.

بۇنى چۈشىنىش ئۈچۈن، مهلۇم بىر كېچىلىك يىغىلىشتا كىيىش ئۈچۈن بىر جۈپ ئىشتاننى
تاللىغانلىقىڭىزنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. بۇ چاغدا ھهمراھىڭىز كىرىپ تاللىشىڭىزنى تهنقىدلهپ،
«قىزىلنىڭ ئورنىغا، كۆكنى تاللىساڭچۇ؟» دېسه، سىز ئۆز تاللىشىڭىزدا چىڭ تۇرۇشىڭىز، ئۇنى

ياقىلىشىڭىز، ھهتتا قىزىل ئىشتاننى تالالش ئىرادىڭىز تېخىمۇ قهتئىيلىشىپ كېتىشى مۇمكىن.

ئهمدى بۇنىڭ ئورنىغا تۆۋهندىكىدهك ئهھۋالنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ: ھهمراھىڭىز سىز بىلهن تاالش -
تارتىش قىلىشنىڭ ئورنىغا، سىز دىققهت قىلمىغاندا ئىشتاننى ئالماشتۇرۇۋېتىدۇ. سىز ئارقىڭىزغا بۇرۇلۇپ
كۆك ئىشتاننى تاللىغانلىقىڭىزنى بايقايسىز. بۇ خىل ئهھۋالدا سىز ئۆز مايىللىقىڭىزنىڭ فىزىكىلىق
ئىسپاتى (كارىۋىتىڭىزدىكى  كۆك   ئىشتان)  بىلهن  مېڭىڭىزنىڭ   ئىچىدىكى   سىزنىڭ   قىزىل   ئىشتاننى 
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تاللىشىڭىزغا سهۋهب ھهر قانداق نهرسىنى ماسالشتۇرۇشىڭىز كېرهك بولىدۇ. بهلكىم سىز خاتاالشقان ياكى
كۆز قارىشىڭىزدا ئۆزگىرىش بولغان بولۇشى مۇمكىن. ئهمما ھازىر (كۆك) ئىشتان ئالدىڭىزغا قويۇلغاندىن
كېيىن، ئۇنى كىيىپال، يىغىلىشقا بېرىش تهييارلىقىڭىزنى داۋامالشتۇرۇشىڭىز ئاسانغا توختايدۇ. ئهينهككه

قارىسىڭىزمۇ، بۇ (كۆك) ئىشتاننى ئۆزىڭىزگه ئوبدانال ياراشقاندهك ھېس قىلىسىز.

بىزنىڭ تهجرىبىمىزدىمۇ ئوخشاش ئىش يۈز بهردى. بۇ شۇنى ئىسپاتاليدۇكى، ئادهتته ئۇالرنىڭ چىڭ
تۇرۇۋېلىشىغا سهۋهب بولىدىغان نهرسىلهرنى ئېلىۋهتسىڭىزال، كىشىلهرنىڭ سىياسىي كۆز قارىشى راۋۇرۇس
«ئۆزگىرىشچان» كېلىدۇ. بۇ نهتىجىلهر بىزنىڭ «تۇتامغا ئىگه بولۇش»نىڭ مهنىسى ھهققىده قايتا
ئويلىنىشىمىز كېرهكلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ. ئهگهر بىز سىياسىي تۇتامىمىزنىڭ ئۇ قهدهر مۇستهھكهم،
ئۆزگهرمهس ئهمهسلىكىنى تونۇپ يهتسهك، ئۇالرنى ئۆزگهرتهلهيدىغان ئۇچۇرالرنى ئىزدىشىمىز ئاسانلىشىشى

مۇمكىن.

نۆۋهتته بۇ دۆلهت (ئامېرىكا)نى ۋه باشقا نۇرغۇن دۆلهتلهرنى پارچه – پارچه قىلىۋېتىۋاتقان قۇتۇپلىشىش ۋه
پارتىيهلهر ئارا توقۇنۇشنى تېزال تۈگىتىۋهتكىلى بولمايدۇ. ئهمما كۆز قاراش - چۈشهنچىلىرىمىزنىڭ
«ئېالستىكىلىقلىق» ماھىيىتىنى چۈشىنىش ۋه قوبۇل قىلىش بىزنىڭ ئۆز سىياسىي كۆز قاراشلىرىمىزنى
ھهممىدىن توغرا، ئۈستۈن دهپ ئويلىۋېلىشىمىزنى ئازايتىشى ۋه شۇنىڭ ئورنىغا كهمتهرلىك يهنه سىياسىي

تۇرمۇشىمىزدىن ئورۇن ئېلىشى مۇمكىن.

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى

https://getpocket.com/explore/item/how-political-opinions-change?utm_source=pocket-newtab
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مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى ۋه ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى:
مۇۋهپپهقىيهت قازىنىش ئېھتىماللىقىنى باھاالش

جون ئالتېرمان
ئامېرىكا ئىستراتېگىيه ۋه خهلقئارالىق تهتقىقات مهركىزى (CSIS)نىڭ دوكالتى

مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى ئۆزىنىڭ مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىغا تۈرتكه بولىدىغان نۇرغۇن مۇھىم
شارائىتالرنى بارلىققا كهلتۈرهلمهيدۇ، ئهمما ئۇ مۇۋاپىق پۇرسهتلهرنى تۇتۇۋاالاليدۇ.

بىر قانچه مۇھىم ئامىل مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ كونتروللۇقىدا بولىدۇ، ئهمما ئۇالر كۆپىنچه
ھالالردا بۇنىڭدىن پايدىلىنالمايدۇ.

مۇھاكىمه تېمىسى

ھېچكىم مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ قانداق نهتىجه بېرىدىغانلىقىنى ئالدىن بىلمهيدۇ. مۇستهقىللىق
ئۆزى كۆپىنچه ئهھۋالالردا مۇمكىن بولمايدىغان ئىش بولۇپال قالماستىن، بهلكى بۇ مۇستهقىللىقنىڭ
سۈپىتىمۇ ـــ كۆپىنچه كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش ئهھۋالىنىڭ ياخشى ياكى ناچار بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ـــ زور
دهرىجىده پهرقلىق بولىدۇ. تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈش، خهلقئارالىق چوڭ كۈچلهرنىڭ خاھىشى ياكى
مۆلچهرلىگىلى بولمايدىغان ۋهقهلهر دېگهندهك مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ كونتروللۇقىدا بولمىغان

ئامىلالر ئۇنىڭ مۇۋهپپهقىيىتىنى بهلگىلهيدىغان ئهڭ مۇھىم ئامىلالردۇر.

مىسىلىسىز ئويغىنىش
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تهدبىر بهلگىلىگۈچىلهر دۆلهت ئىچىدىكى، رايوندىكى ۋه خهلقئارالىق بىر قاتار ئامىلالرنى ئومۇميۈزلۈك
تهھلىل قىلىش ئارقىلىق، ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھهرىكىتى ئارقىلىق قۇرۇلغان دۆلهتنىڭ
مۇستهقىللىققه ئېرىشكهندىن كېيىن قانچىلىك مۇۋهپپهقىيهت قازىنااليدىغانلىقىنى تېخىمۇ ياخشى

مۆلچهرلىيهلهيدۇ.

تونۇشتۇرۇش

ئامېرىكالىقالر ــ بولۇپمۇ 21-ئهسىرده ــ ھۆكۈمهتنىڭ ئالمىشىشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك خهتهرنى تۆۋهن
مۆلچهرلهپ قويۇۋاتىدۇ. (18 – ئهسىردىكى) ئامېرىكا ئىنقىالبى كىشىلهر ئويالپ باقمىغان غهلىبه ئىدى. ئهينى
ۋاقىتتا، ئۇرۇش پارتالشتىن بۇرۇن، مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه ئون يىلدىن ئازراق تهييارلىق كۆرۈلگهنىدى،
ئۇرۇشمۇ ئون يىلدىن ئاز داۋامالشتى. بۇ ئۇرۇش ئىلگىرى ئۆرنهكلىرى كۆپ بولمىغان ئۆزگىچه جۇمھۇرىيهت
ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسىنىڭ مهيدانغا چىقىشى بىلهن نهتىجىلهندى، شۇنداقال بۇ خىل ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسى
كېيىنكى ئهسىرلهرده دۇنياۋى ئۆرنهككه ئايالندى. ئامېرىكا ئىچكى ئۇرۇشى قانلىق، كهسكىن توقۇنۇش، ئهمما
بىرال قېتىملىق ھادىسه. بۇ ئۇرۇشنىڭ نهتىجىسىده يېتهرلىك دهرىجىده يهرلىك مۇختارىيهت (ئاپتونومىيه)كه
ئىگه ئىتتىپاق ھاسىل قىلىندى، گهرچه بهزى چهتكه قېقىشالر كۆرۈلگهن بولسىمۇ، ئۇ يهنىال ئۆزىنىڭ
ئهۋرىشىملىك (ئېالستىكلىقلىق)ىنى ئىسپاتلىدى. ئىچكى ئۇرۇشتىن كۆتۈرۈلگهن بۇ دۆلهت دۇنيانىڭ
ئىقتىسادىي ۋه ھهربىي كۈچلۈك دۆلىتىگه ئايالندى ۋه شۇنىڭدىن ئېتىبارهت (ئامېرىكادا) سىياسىي ھوقۇق

زوراۋانلىق بىلهن تارتىۋېلىنىپ باقمىدى.

دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى يۈزلىگهن مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىمۇ ئۇتۇق قازىنالمىدى. توقۇنۇشالر نهچچه
ئون يىلغا سوزۇلدى، بهزىده ھهتتا قىرغىنچىلىق ۋه مهجبۇرىي كۆچۈشكه سهۋهب بولدى. ئهگهر ئۇالر
(مۇستهقىللىق ھهرىكىتى قوزغىغانالر) ھۆكۈمهتكه بويسۇنسا، بۇ ھۆكۈمهتلهر دائىم تۇراقسىز بولۇپ، ئىچى -
سىرتىدىن توختىماي تهھدىتكه ئۇچرىدى. ئىقتىسادىي كرىزىسقا پېتىپ قالدى، ساقچى ۋه سوت تارماقلىرى
جهمئىيهتتىكى كېسىمچى سۈپىتىده ئهمهس، قارشىالشقۇچى سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقتى، (مۇستهقىللىق
ھهرىكىتى قوزغىغانالر بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ مۇرهسسهسى نهتىجىسىده روياپقا چىققان) بىخهتهرلىك يهنىال
ۋاقىتلىق بولدى. بۇ مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى مۇقىملىقنى ۋۇجۇدقا چىقىرالمىدى. ئهكسىچه، ئۇالر
مۇقىمسىزلىقنى ئهدىتىپ، خهلقنى مۈشكۈالتقا دۇچار قىلدى. ئهڭ ناچارلىرى مهغلۇب بولغان دۆلهتلهر
سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقتى، ئۇالرنىڭ قان كېچىپ قولغا كهلتۈرگهن مۇختارىيىتى (ئاپتونومىيهسى) تېررىتورىيه
ۋه چهتئهل ۋاكالهتچىلىرىنىڭ بىرلهشمه تهھدىتىگه دۇچ كهلدى. بۇ نۇرغۇن كىشىلهر ئارزۇاليدىغان نهتىجه

ئهمهس، ئهمما بۇ خىل نهتىجه بهك كۆپ ئۇچرايدۇ.

مۇستهقىللىقنى ئويلىشىش

مۇستهقىللىقنى ئويالشقان خهلق ۋه رهھبهرلهر ياخشى نهتىجىنى قولغا كهلتۈرۈشتىكى يوشۇرۇن كۈچىنى ئهڭ
زور چهككه يهتكۈزۈش ئۈچۈن،  ئىككى ئىشنى چوڭقۇر تهتقىق قىلىشى كېرهك. بىرىنچىسى، قانداق
خاراكتېردىكى مۇستهقىللىققه ئېرىشىش مۇمكىنلىكىنى ئادىل باھاالش. ئىنقىالبچىالر ۋه «بۆلگۈنچىلهر»
ئۆزلىرىنىڭ خهلققه ھازىر بهھرىمهن بولۇۋاتقان بارلىق نهرسىلهرنى، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ نهرسىلهرنى ئاتا
قىلىدىغانلىقى ھهققىده ۋهده بېرىدۇ. ئهمهلىيهتته، نامرات ۋه خهتهرلىك جايالردا، يېڭى ھۆكۈمهتلهرنىڭ
مهۋجۇت بايلىق ۋه بىخهتهرلىك سهۋىيهسىنى ساقالپ قااللىشىمۇ تهسكه توختايدۇ. مۇستهقىللىقتىن ئىلگىرى
مۇستهقىللىقنى   تهشهببۇس   قىلغانالرنىڭ (مۇستهقىللىقتىن  كېيىن) ئۆز  ئارزۇلىرىنى  ئوتتۇرىغا   قويۇشىغا 
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ئهگىشىپ، ئاۋامنىڭ تهلىپىنى قاندۇرۇش خىرىسى تېزلىكته يېڭى ھاكىمىيهت ئۈچۈن سىياسىي كرىزىسقا
ئايلىنىشى، شۇنداقال سىياسىي ئۆكتىچىلهرنىڭ قۇربانلىقىغا ئايلىنىپ كېتىشى، ئىشالر ئهنه شۇ يهرده

شىددهت بىلهن ئارقىغا چېكىنىپ كېتىشى مۇمكىن.

يېڭى دۆلهتنىڭ ئۆزگهرمهس تهرهپلىرىنى، يهنى نوپۇسنىڭ كۆلىمىنى ۋه تهركىبىنى، يهرنىڭ جۇغراپىيىلىك
ئورنى ۋه گېئولوگىيهسىنى، سۇ تهمىنلهش ئهھۋالىنى، بايلىق ۋه شۇنىڭدهك باشقا بىر قاتار ئامىلالرنى ئېنىق
مۆلچهرلهش ئىنتايىن مۇھىم. بۇ ئاالھىدىلىكلهر يېڭى ۋه مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش پۇرسىتىگه پۇتلىكاشاڭ
بولىدۇ. ھهر قانداق قهۋمدىكى مهلۇم بىر پائالىيهتچى مۇستهقىللىققه ئىنتىلسىمۇ، ئهمما غايىلىك سىياسىي
گهۋدىنىڭ بىر قىسىم بۆلهكلىرى بۇ ھهرىكهتنىڭ ئاقىالنىلىك دهرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز باھاالپ، ئۇنىڭ
نهتىجىسىنى ھهر خىل مۇختارىيهت ۋه (ئهسلىدىكى دۆلهتتىن) ئىگىلىك ھوقۇق مۇناسىۋىتىنى ئۈزمهيدىغان

(نىسپىي) مۇستهقىللىق بىلهن سېلىشتۇرۇپ كۆرىدۇ.

ئۇالر (يهنى، مۇستهقىللىق ئىزدهۋاتقان سىياسىي گهۋدىنىڭ ئىچىدىكى بىر بۆلۈك، كهلگۈسىدىكى) بۇ
مۇستهقىللىق ئىنتىلىشقا ئهرزىيدۇ دهپ يهكۈن چىقارغان تهقدىردىمۇ، ئىككىنچى ۋهزىپه، يهنى
مۇستهقىللىقتىن ئىجابىي نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈش ئېھتىماللىقىنى يۇقىرى كۆتۈرىدىغان ئهھۋالالرنى
چۈشىنىش يهنىال زۆرۈر. ھهرىكهتلهر كۆپىنچه ھالالردا مۇستهقىللىقنىڭ قولغا كېلىدىغان پهيتىنى
بهلگىلىيهلمهيدۇ، ئهمما ئۇالر مۇستهقىللىق مهيدانغا كېلىدىغان ئارقا كۆرۈنۈش (مۇھىت)كه كۈچلۈك تهسىر
كۆرسىتىپ، ئىتتىپاقداشالرنى قولغا كهلتۈرهلهيدۇ ۋه گۇمانسىرىغۇچىالرنى خاتىرجهم قىالاليدۇ. (بۇ ئارقىلىق)
ئىقتىسادنى تهرهققىي قىلدۇرغىلى، دۆلهت ئىچىدىكى ئورگانالرنى قۇرغىلى ۋه ئىچكى نىزاالرنى ھهل قىلغىلى
بولىدۇ. ئهگهر مۇستهقىللىق بهك تېز بولۇپ كهتسه، مۇھىم ئېلېمېنتالر جاي - جايىغا كېلىپ بواللماي،
ئىشتىن چاتاق چىقىشى مۇمكىن. پىالنالش ئارقىلىقال مۇۋهپپهقىيهتكه كاپالهتلىك قىلغىلى بولمىسىمۇ،

ئهمما مۇۋهپپهقىيهت قازىنىش پۇرسىتىنى كۆرۈنهرلىك ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

مۇھىت (ئارقا كۆرۈنۈش)نى باھاالش

ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ بىر قانچه ئامىللىرى مۇستهقىللىقتىن كېيىنكى جهمئىيهتنىڭ مۇۋهپپهقىيىتىگه
كۆرۈنهرلىك تهسىر كۆرسىتىدىغاندهك قىلىدۇ. بىرىنچىسى، خهلقئارالىق مۇھىت. گهرچه كىچىك كۆلهملىك
مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى خهلقئارا مۇھىتنى بهلگىيهلمىسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ ئومۇمىي رامكىسىغا ھۆكۈم
قىالاليدۇ. (خهلقئارادا) ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهشكه قىزىقىش دولقۇنى بارمۇ؟ ياكى ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى
بهلگىلهش قوبۇل قىلىنامدۇ؟ ياكى بولمىسا (ئهسلىده دۆلهتنىڭ) ئىگىلىك ھوقۇقىنى تهۋرىتىش (تهلتۆكۈس
مۇستهقىللىق)كه تېخىمۇ كهڭ كۆڭۈل بۆلۈنۈۋاتامدۇ؟ مهسىلهن، بالقان رايونىدا يۇگۇسالۋىيهنىڭ
پارچىلىنىشى يېڭى دۆلهتلهرنى قۇرۇپ چىقىش ئۈمىدىنى يېلىنجاتقانىدى، سوئالالر پهقهت «قانچه دۆلهت،
قاچان قۇرۇلىدۇ؟» توغرىسىدىال ئىدى. مهۋجۇت دۆلهتلهرنىڭ يېڭى دۆلهتلهرنىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه بولغان

نورمال قارشىلىقى كارغا كهلمىگهنىدى.

گرۇزىيهدىن ئايرىلىش ئىستىكى ئىنتايىن زور بولغان، جهنۇبىي ئوسېتىيه (South Ossetia) ۋه ئابخازىيه
(Abkhazia) تارىخىي دولقۇنغا قوشۇاللمىدى. ئۇندىن باشقا، ئۇالر بىرال خهلقئارالىق ھىمايه قىلغۇچىغا، يهنى
رۇسىيهگه بېقىنىۋېلىپ، بارلىق غهرب دۆلهتلىرىنىڭ، شۇنداقال دۇنيادىكى باشقا بارلىق دۆلهتلهرنىڭ
قارشىلىقىغا ئۇچرىدى. بۇ خىل ئهھۋالدا، ئۇالر ئۇچرىغان توسالغۇ ئۆزلىرى ئايرىلماقچى بولغاندۆلهت  گرۇزىيه
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بىلهن يهرشارىنىڭ ئىتتىپاقى ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ مۇستهقىللىقىنى قوللىغۇچى ـــ رۇسىيهگه بولغان
ئېھتىيات (ھهزهر ۋه پهخهس) ئىدى. شۇ ۋهجىدىن، ئۇالر كهڭ كۆلهملىك خهلقئارالىق قولالشقا ئېرىشهلمىدى.

مهيلى ئومۇمهن ياكى كونكرېت ئهھۋالالردا، خهلقئارانىڭ دۆلهت قۇرۇشقا تۇتقان پوزىتسىيهسى ئۆزگىرىشى
مۇمكىن. مهسىلهن، ئامېرىكا بىلهن ئاۋىستىرالىيه ئۇزۇن يىل شهرقىي تىمورنىڭ مۇستهقىللىقىگه قارشى
تۇرۇشتا ئىتتىپاقالشتى، شۇنداقال بۇ شهرقىي تىمورنىڭ مۇستهقىل بولۇش پۇرسىتىنى زور دهرىجىده چهكلىدى.
سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرلىشىشى بىلهن، ئامېرىكانىڭ قارشىلىقى پهسهيدى، شۇنداقال
ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، ئامېرىكا ئاۋىستىرالىيهنىمۇ (شهرقىي تىمورنىڭ) مۇستهقىللىقنى قولالشقا
كۆندۈردى. بۇ تىمورلىقالر پهيدا قىلمىغان، ئهمما ئۇالر پايدىلىنااليدىغان ئىنتايىن كهڭ خهلقئارالىق
مۇھىتتىكى ئۆزگىرىش ئىدى. بېنگالنىڭ مۇستهقىللىقى تېخىمۇ مۇرهككهپ ئارقا كۆرۈنۈشته روياپقا چىقتى -
پاكىستاننىڭ پرىزدېنت نىكسون (Nixon)نىڭ «خىتايغا ئېچىۋېتىلىش»ىگه قىلغان ياردىمى ئامېرىكا بىلهن
پاكىستاننى يېقىنالشتۇردى. بۇ ئهھۋال ھىندىستان باش مىنىستىر ئىندىرا گهندى (Indira Gandhi)نى
ئهندىشىگه سالدى، ئۇ پاكىستاننىڭ ھىندىستاننىڭ ئورنىنى ئېلىپ، مهزكۇر سۇب چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى ئهڭ
كۈچلۈك دۆلهتكه ئايلىنىشىدىن ئهنسىرهيتتى. ئىندىرا گهندى پاكىستاننىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه تاقابىل تۇرۇش
ئۈچۈن، سوۋېت ئىتتىپاقىغا تېخىمۇ يېقىنالشتى ۋه بېنگالدىكى بۆلگۈنچىلىك ھهرىكهتلىرىنى قولالشنى
كۈچهيتتى. بۇ خىل ئهھۋالدا، (بېنگالدىكى) مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى ئامېرىكانىڭ قوللىشى ئهمهس،
بهلكى ئۇنىڭ قوشنىسى (ھىندىستان)نىڭ ئامېرىكانىڭ (پاكىستان بىلهن يېقىنلىشىشتىن ئىبارهت)

دىپلوماتىيهسىدىن چۆچۈگهنلىكى ئىلگىرى سۈرگهنىدى.

بۇ ئىشقا تهسىر كۆرسىتىدىغىنى نوقۇل دۆلهتلهرال ئهمهس. كهڭ خهلقئارالىق قولالش ۋه كۆپ تهرهپلىك
تهشكىالتالر دۆلهت قۇرۇشنىڭ دهسلهپكى يىللىرىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئويناپ، بۇ جهريانغا زور ئىجابىي
تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ. مهسىلهن، كوسوۋو ۋه شهرقىي تىموردا بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ سىجىل
قولالپ بهرگهنلىكى يېڭى دۆلهتلهرنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا قۇرۇلىشىدا ئىنتايىن مۇھىم بولدى. مهبلهغ،
مهشىقلهندۈرۈش ۋه بىخهتهرلىك ياردىمى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى دهسلهپكى مهزگىللهرده ۋه شۇنىڭدىن
كېيىنكى يىلالردا مۇھىم رول ئوينىدى. نۆۋهتتىكى خهلقئارا مۇھىتتا، يېڭى دۆلهتلهرنىڭ ئاشۇ كۆلهمده، ئاشۇ
سهۋىيهده ۋه سىجىللىقتا قولالشقا ئېرىشىشى ئانچه مۇمكىن ئهمهس. شارائىت يار بهرگهن ئهھۋالدا، ئىئانه
قىلغۇچىالرنىڭ ماسلىشىشى ياردهمگه ئېرىشكهن يېڭى دۆلهتلهرنىڭ دهردىگه راۋۇرۇس دهرمان بوالاليدۇ.
جهنۇبىي سۇداندا، ئىئانه قىلغۇچىالرنىڭ ئۆزئارا زىددىيهتلىك نىشان - تهلهپلىرى يېڭى ھۆكۈمهتنى زور

خىرسقا دۇچار قىلدى.

ئاخىرىدا، دۆلهت سىرتىدا،  سۈرگۈنده (مۇھاجىرهتته) ياشاۋاتقانالر   مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئالدىنقى  ئهسىرنىڭ 
70 ~ 80 - يىللىرىدىكى شىمالىي ئىرېالندىيهدىكىگه ئوخشاش بهزى ئهھۋالالردا، مۇھاجىرهتتىكىلهرنىڭ (ئانا
ۋهتىنىدىكى) جهڭچىلهرنى قوللىشى توقۇنۇشنى ئۇزارتااليدۇ ۋه ئۆكتىچى ھهرىكهتلهر جهريانىدىكى تېخىمۇ
زوراۋان ئېلېمېنتالرغا تۈرتكه بوالاليدۇ. بهزىلهر بۇ ئهھۋالدا مۇھاجىرهتتىكىلهر مۇستهقىللىقنى تېزلىتىدۇ دهپ
قارىسىمۇ، ئۇالر ئۆز نۆۋىتىده يهنه توقۇنۇشتىن كېيىنكى تىنچ مۇھىتنى ۋهيران قىلىۋېتهلهيدىغان قوراللىق
گۇرۇپپىالرنىڭ كۈچىنىمۇ زورايتىدۇ. مۇستهقىللىقتىن كېيىن، مۇھاجىرهتتىكىلهر يېڭى دۆلهتلهرنىڭ مۇھىم
مهبلهغ مهنبهسى بوالاليدۇ. دىئاسپورادىكى يهھۇدىيالر بىر ئهسىردىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيان دهسلهپته
پهلهستىنگه (پهلهستىندىكى يهھۇدىيالرغا)، ئاندىن ئىسرائىلىيهگه بىھېساب پۇل بهردى. (ئىسرائىلىيهگه)
ھازىرمۇ ھهر يىلى مىليارد دولالرالپ ئىئانىلهر بېرىلمهكته (1). ئېرتېرىيه (Eritrea) دىئاسپوراسى ئېرتېرىيه
دۆلهت كىرىمىنىڭ ھالقىلىق مهنبهسى بولۇپ،  ئۇالر  مهزكۇر دۆلهتنىڭ  ئىقتىسادى ۋه سىياسىتىگه  كۆرۈنهرلىك 
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تهسىر كۆرسىتىدۇ. ئهمما ئهھۋال ھهمىشه ئۇنداق بولۇۋهرمهيدۇ. «ئوسلو كېلىشىمى»دىن كېيىن، پهلهستىنده دۆلهت
قۇرۇشقا يول ئېچىلغان بولسىمۇ، پهلهستىنلىك مۇھاجىرالر يهنىال پهلهستىنگه مهبلهغ سېلىشنى ئانچه خاالپ

كهتمىدى (2).

ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ ئىككىنچى مۇھىم قىسمى رايون مۇھىتىدۇر. بهزى يېڭى دۆلهتلهرنىڭ چېگراسىدا قولاليدىغان
دۆلهتلهر بار (گهرچه ئۇالر پارچىلىماقچى بولغان دۆلهت مۇستهقىللىققه قارشى تۇرغان تهقدىردىمۇ). مهسىلهن،
ھىندىستان بېنگالنىڭ مۇستهقىللىقىنى كۈچلۈك قوللىدى ۋه ئۇنىڭ مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىدا ئىنتايىن مۇھىم رول
ئوينىدى. باش مىنىستىر ئىندىرا گهندى بېنگالدىكى «ئاۋامى ئىتتىپاقى» (Awami League)دىكىلهرگه پاناھلىق
بهردى، بېنگال مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ ئىچىدىكى ئىختىالپالرنى ھهل قىلىشقا ياردهم بهردى ۋه «بۆلگۈنچى»لهر
(EPLF) «بىلهن بىرلهشمه ھهربىي قوماندانلىق شىتابى قۇردى. ئېرتىرىيهده، «ئېرتېرىيه خهلق ئازادلىق فرونتى
ئېفئوپىيهنىڭ يېڭى ھۆكۈمىتى ئاددىس ئابابا (Addis Ababa,)دا ھاكىمىيهتنى قولىغا ئېلىش بىلهن تهڭال دۆلهتنىڭ
ھوقۇقىنى قولغا كىرگۈزدى. ئهمهلىيهتته، يېڭى ئېفىيوپىيه ھۆكۈمىتى ئېرتىرىيهنىڭ ئېفىيوپىيهدىن مۇستهقىل
بولۇشىنى قوللىدى. ئېرتېرىيهنىڭ مۇستهقىللىق رېفېراندۇمى (ئومۇمىي خهلق ئاۋازغا قويۇش، ت)دىن كېيىن، ئۇنىڭ

مۇستهقىللىقىنى تۇنجى بولۇپ ئېتىراپ قىلغان دۆلهت ئېفئوپىيه بولدى.

قوشنىسى بىلهن ئاكتىپ مۇناسىۋهت ئورنىتىش مۇستهقىللىق ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقانالرنىڭ بىخهتهر رايونغا
كىرىشىنى ئاسانالشتۇرىدۇ، شۇنداقال بۇ ئىنتايىن مۇھىم. (قوشنىالر بىلهن بولغان) دوستانه مۇناسىۋهت يهنه يېڭى
ئىگىلىكنى گۈللهندۈرىدىغان سودا ۋه مهبلهغ سېلىش ئاالقىسىنىڭ تهرهققىياتىغا يول ئاچىدۇ. بۇنىڭ ئهكسىچه
بولغاندا (يهنى قوشنا دۆلهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋهت ناچار بولغاندا)، نهتىجىمۇ ئهكسىچه بولىدۇ. گهرچه جهنۇبىي
سۇداننىڭ مۈشكۈالتتا قېلىشىغا سهۋهب بولغان ئامىلالر نۇرغۇن بولسىمۇ، ئهمما بۇ يېڭى دۆلهتنىڭ ئىقتىسادىنىڭ
زىياده ئاجىزلىقى (مهيلى ئۇنىڭ ئومۇمىي ئىشلهپچىقىرىشى بولسۇن، ياكى نېفىت كىرىمىگه بېقىنىپ قالغانلىقى
بولسۇن، بۇ ھهممىسى نهتىجىده ئاز ساندىكى كىشىلهرنىال بېيىتىشقا يارايتتى) ئهڭ مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر.
ئوخشاشال، سۇدان بىلهن نېفىت كىرىمى توغرىسىدىكى تاالش – تارتىش بۇ يېڭى دۆلهتنىڭ تۇنجى ئىقتىسادىي

كرىزىسىنى پهيدا قىلدى.

يهنه بىر تهرهپتىن، تهھدىتكه ئۇچرىغان دۆلهتلهر بۇزغۇنچىلىق رولىنى ئويناشقا ئۇرۇنۇشى مۇمكىن. مهسىلهن، شهرقىي
تىمور ئۈچۈن، ھىندونېزىيهده ھهرىكهت قىلىۋاتقان خهلق ئهسكهرلىرى تهشكىالتلىرى ئىزچىل داۋامالشقان خىرىس
ئىدى. سېربىيه ئارمىيىسى كوسوۋونىڭ مۇستهقىل بولۇشىنى توسماقچى بولدى، ئهمما شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى
تهشكىالتىنىڭ ئارىلىشىشى نهتىجىسىده، كوسوۋونىڭ مۇستهقىللىقى ئهمهلگه ئاشتى. ئېرتېرىيهده، ئېفئوپىيه بىلهن
بولغان مۇناسىۋهت دهسلهپته قىزغىن بولۇپ، مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشقا ئاكتىپ مۇھىت ھازىرالپ بهرگهنىدى. بۇ
مۇناسىۋهتلهر مۇستهقىللىقتىن ئالته يىل ئۆتكهندىن كېيىن ناچارلىشىپ، ئېرتېرىيهنى مۇستهبىتلىك يولىغا

باشلىغان توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كهتتى.

ئۈچىنچى ئامىل ئىقتىسادىي ئارقا كۆرۈنۈشتۇر. يېڭى دۆلهتلهرنىڭ خهلقى دائىم يېڭى ھۆكۈمهت تهمىنلهيدىغان
مۇالزىمهتلهردىن زور ئۈمىدلهرنى كۈتىدۇ (بهلكىم بۇ خىل ئۈمىد جهنۇبى سۇداندىكىدهك كۈچلۈك بولماسلىقى مۇمكىن،
بۇ يهرده زىياده پېقىرلىقتا قالغان خهلق فانتازىيهلىك ھالدا، مۇستهقىل بولغاندىن كېيىن، ئىقتىسادنىڭ دهرھال
شىددهتلىك گۈللىنىشىنى ئۈمىد قىلىشقانىدى). بۇ ئۈمىدلهرنى كونترول قىلىش ۋه ئىقتىسادىي پاراۋانلىقنى ئىشقا
ئاشۇرۇش يېڭى ھۆكۈمهتلهردىن ئۈستۈن ماھارهت تهلهپ قىلىدۇ. بۇ ماھارهتلهر ئىقتىسادىي بولۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا،

يهنه شۇ قهدهر سىياسىيدۇر.

ئهگهر تهبىئىي بايلىقالر  ياخشى  باشقۇرۇلسا،  يېڭى  ھۆكۈمهتنى  ئاچقۇچلۇق  بايلىق  مهنبهسى   بىلهن    تهمىنلهيدۇ.
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مهسىلهن، شهرقىي  تىمور  رهھبهرلىرى  ئۆزلىرى  ۋارسلىق  قىلغان  نېفىت  بايلىقىنى  ناھايىتى  ئېھتىياتچانلىق بىلهن
باشقۇرۇشنىڭ الزىملىقىنى تونۇپ يهتكهنىدى. ئۇالر ھايالشىمايال نورۋېگىيهلىك مۇتهخهسسىسلهرنى تهكلىپ قىلدى،
بۇ مۇتهخهسسىسلهر ئۇالرنى قىممهتلىك تهكلىپ – پىكىرلهر بىلهن تهمىنلىدى. ئهمما تهبىئىي بايلىقمۇ بهزىده
قارغىشتهك نهرسه بولۇپ، دائىم چىرىكلىك پهيدا قىلىپ، ئهمگهك كۈچىنىڭ ئېشىشىنى چهكلهيدىغان ئىقتىسادىي

بۇرمىلىنىشقا سهۋهب بولىدۇ.

چىرىكلىك ھهر قانداق جهمئىيهتته كهڭ تارقالغان بولسىمۇ، ئهمما ئاجىز، يېڭى دۆلهتلهرده پهۋقۇلئادده ئهۋجىگه
چىقااليدۇ. ئۇرۇش ئىقتىسادى (War Economy) (بهزىلهرگه) نهپ ئۈندۈرۈۋېلىش پۇرسىتى يارىتىپ بېرىدۇ، شۇڭا
ئۇرۇشنى يېڭى تۈگهتكهن دۆلهتلهرنىڭ چىرىكلىكنى تۈگىتىشى بهسىي مۈشكۈل. كوسوۋو ۋه شهرقىي تىمورنىڭ
خهلقئارادىكى تونۇلۇشى چىرىكلىكنىڭ ئالدىنى ئااللمىدى، ئهمما ئۇنىڭ دائىرىسىنى چهكلهشكه تۈرتكه بولدى.
جهنۇبىي سۇدان ناھايىتى تېزال چىرىكلىكنىڭ قۇربانىغا ئايالندى ۋه بۇ چىرىكلىكنىڭ يىلتىز تارتىشى بۈگۈنگه قهدهر

زىددىيهتنى ئۇلغايتىپ كهلدى.

ئاخىرىدا، ئادهتته مۇستهقىللىق ئارقىلىق سانائهتنى تهرهققىي قىلدۇرغىلى بولىدۇ، شۇنداقال بۇ شارائىتقا زور ئىجابىي
تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ. مهسىلهن، بېنگال دهسلهپكى ئىقتىسادىي بوھراندىن كېيىن مهبلهغ سېلىش مۇھىتىنى
ياخشىالشقا جىددىي تۇتۇش قىلدى، ئۇالرنىڭ ھاياتىي كۈچكه تولغان كىيىم - كېچهك سانائىتى نىسبهتهن يېڭى

ھۆكۈمهت ناھايىتى پۇختىلىق بىلهن تاللىغان سىياسهتنىڭ مهھسۇلى ئىدى.

تۆتىنچى ئامىل سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشتۇر. دائىم، ئهمما ھهمىشه ئهمهس، بىر سىياسىي پارتىيه مۇستهقىللىقنى
تهشهببۇس قىلىپ، ئارقىدىنال ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهيدۇ. مهسىلهن، بېنگالدىكى «ئاۋامى ئىتتىپاقى» ۋه «ئېرتېرىيه
خهلق ئازادلىق فرونتى» (EPLF) قاتارلىقالر. بۇ خىل ئهھۋال ئاستىدا، كۆپ ئېلېمېنتلىق باشقۇرۇشقا ماسلىشىش
تهسكه توختايدۇ. جهنۇبىي سۇداندا، مۇستهقىللىق يېتىپ كهلگهنده، سىياسهت ئاللىقاچان ئېغىر قۇتۇپالشقانىدى.
داۋاملىق توقۇنۇش بۇ قۇتۇپلىشىشنى كۈچهيتىۋهتتى. (بېنگالدىكىگه ئوخشاش) ھهربىي كۈچلهر مۇھىم رول ئوينىغان
جايالردا، ھهقىقىي پۇقراۋى ھاكىمىيهت ئورنىتىش تهسكه توختايدۇ. دهرۋهقه، بېنگالدا، قىسقا مهزگىللىك پۇقراۋى
ھاكىمىيهت بىر قاتار سىياسىي ئۆزگىرىشلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاخىرىدا ئارمىيه ئارقىلىق ۋهزىيهتنى

تىزگىنلهشكه توغرا كهلدى.

(ئۇشبۇ يېڭى دۆلهتلهرده) بارلىققا كهلگهن سىياسهت قىسمهن جهھهتتىن يېڭى ھۆكۈمهتتىكىلهرنىڭ رهھبهرلىك
قابىلىيىتىگه باغلىق، مانا بۇ (رهھبهرلىك قابىلىيىتى) بهشىنچى ئامىلدۇر. جهزبىدار رهھبهرلهر ھهم كىشىلهرنى يېڭى
دۆلهتكه توپلىيااليدۇ، ھهم ئۇالرنى بىرلىككه كهلتۈرهلهيدۇ. دىپلوماتىك ماھارهتكه ئىگه رهھبهرلهر قوشنا دۆلهتلهر،
ئىئانه قىلغۇچى دۆلهتلهر ۋه خهلقئارا ئورگانالر بىلهن ھهمكارلىشىپ، يېڭى دۆلهتنى ھهل قىلغۇچ قولالشقا
ئېرىشتۈرهلهيدۇ. مهسىلهن، جوسې راموس خورتا (José Ramos-Horta) 25 ياش ۋاقتىدىن باشالپال شهرقىي تىمورنىڭ
ئاساسلىق دىپلوماتى ئىدى. كېيىن ئۇ (ئۆزىنىڭ شهرقىي تىموردىكى) خىزمهتلىرى ئارقىلىق نوبېل تىنچلىق
مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن ۋه شهرقىي تىمورنىڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى، باش مىنىستىرى ۋه پرىزدېنتى بولغان، ئۇ
دۆلهت ئىچى ۋه خهلقئارادا ئۆز دۆلىتىنىڭ مۇۋهپپهقىيىتى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم قولالشالرنى قولغا كهلتۈرگهن.
ئېرتېرىيه پرىزدېنتى ئىسائاس ئافۋېركى (Isaias Afwerki) نىڭ باستۇرمىچىلىشىشى ۋه جهنۇبىي سۇدان پرىزدېنتى
سالۋا كىئېر (Salva Kiir)نىڭ ئهتراپىدىكىلهرنىڭ چىرىكلىكى ھهر ئىككى دۆلهتنى زهربىگه ئۇچراتتى. بېنگالنىڭ بۇ
جهھهتتىكى ئىشلىرىدا ياخشى – يامان نهتىجىلهر  ئارىلىشىپ كهتكهن. مۇستهقىللىق (بېنگالدا) جهزبىدار رهھبهر
شهيخ مۇجىب (Sheikh Mujib)نى مهيدانغا چىقارغانىدى، ئهمما دۆلهتنىڭ ئىقتىسادى ئاجىزالشقاندا، ئۇ تېخىمۇ
مۇستهبىتلىشىپ كهتتى. ئۇنىڭ 1975-يىلى قهستلهپ ئۆلتۈرۈلۈشى بىلهن، ھهربىي ھاكىمىيهت ئون يىلدىن كۆپرهك

داۋامالشتى ۋه ئاخىرىدا خهلق ھهرىكىتى تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلدى.
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ئالتىنچى ئامىل يېڭى دۆلهت ئورگانلىرىنىڭ سۈپىتى ۋه ئىقتىدارىغا مۇناسىۋهتلىك. رهھبهرنىڭ باشقۇرۇشى
ئاستىدىكى يېڭى ھۆكۈمهتلهر ھاكىمىيهت بېشىغا ئوخشاش ئىقتىدارنى ھازىرلىغان ھالدا چىقمايدۇ. بهزىلىرى
ئورگانالرغا، پىشىپ يېتىلگهن بيۇروكرات تۈزۈلمىگه ۋه ماھىر ئهمگهك كۈچلىرىگه ۋارىسلىق قىلىدۇ. شهرقىي
تىموردا، ئېغىر زوراۋانلىق ئىختىساس ئىگىلىرىنىڭ ئېقىپ كېتىشىگه سهۋهب بولدى، شۇنداقتىمۇ بىر قىسىم
شهرقىي تىمور بيۇروكراتلىرى يېڭى دۆلهتنى باشقۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىدى. بېنگال مۇستهقىل بولغاندىن
كېيىن، نۇرغۇنلىغان يۇقىرى دهرىجىلىك ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى غهربىي پاكىستانغا كهتتى. نهتىجىده
نىسبهتهن يارامسىز ئهمهلدارالرغا مۈشكۈل مهسئۇلىيهتلهر يۈكلىنىپ، بېنگال مۇستهقىللىقتىن كېيىن بىر
قاتار ئىقتىسادىي مهسىلىلهرگه دۇچ كهلدى. ئهمما بۇ ئۆز نۆۋىتىده يهنه كېيىنكى يىلالردىكى مۇقىملىققا

ئاساس سالدى.

يهتتىنچى ئامىل بىخهتهرلىك مۇھىتىدۇر. يېڭى دۆلهتلهر قوراللىق كۈرهش ئارقىلىق ھاكىمىيهت بېشىغا
چىققاندا، جهمئىيهتنى قورالسىزالندۇرۇش تهسكه توختىشى مۇمكىن. مۇستهقىللىق كۈرىشىگه قاتناشقان
قوراللىق گۇرۇپپىالر، مۇستهقىللىق قولغا كهلگهندىن كېيىن ھوقۇقتىن ئالىدىغان نېسىۋىسىنى ئاشۇرۇشقا
ئۇرۇنۇشى مۇمكىن. دهسلهپته مۇستهقىللىققه قارشى تۇرغان كۈچلهرمۇ ئهسلىدىكى دۆلهتنىڭ قالدۇقلىرىنىڭ
قوللىشى بىلهن جىم يۈرمهسلىكى مۇمكىن. بالقانلىقالر بۇ جهھهتته زور خىرسقا دۇچ كهلدى، ئهمما خىرسقا
دۇچ كهلگهنلهر يالغۇز ئۇالرال ئهمهس. بېنگالنىڭ مۇستهقىل بولۇپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، ھهربىي ئوفېتسىرالر ھوقۇق
تهلهپ قىلىپ، نهچچه ئون يىلدىن كېيىن دۆلهتنى كونترول قىلدى. ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كهلگهن
توپىالڭدىن مۇستهقىل پۇقراۋى دۆلهتكه ئۆتۈشته ئېرىترىيه بىر قهدهر مۇۋهپپهقىيهت قازاندى. ئهمما
مۇستهقىللىقتىن بهش يىل كېيىن ئېفئوپىيه بىلهن بولغان چېگرا ئۇرۇشىنىڭ پارتلىشى ئېرتېرىيه
سىياسىتىنى تېخىچه ئهسلىگه كېلهلمىگهن مۇستهبىتلىك پاتقىقىغا پاتۇردى. سىنگاپور مااليسىيا تهرىپىدىن
سىقىپ چىقىرىلغان، ئهمما مۇستهقىل بولغان دهسلهپكى ئالته يىلدا ئهنگلىيهنىڭ (سىنگاپوردىكى) ھهربىي
مهۋجۇتلۇقىدىن نهپ ئالغان. گهرچه كىشىلهر ئىقتىسادنىڭ چېكىنىشى سهۋهبلىك مهيدانغا كهلگهن
داۋالغۇشتىن خېلىال ئهنسىرهشكهن بولسىمۇ، ئهمما ئهنگلىيهنىڭ سىنگاپوردىكى تهرتىپنى قولالشقا بولغان
قىزىقىشى مۇھىم بىخهتهرلىك كاپالىتى ئىدى. نوقۇل دۆلهت ئىچى نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، بىخهتهرلىكنىڭ

كاپالهتكه ئىگه بولماسلىقى جهنۇبىي سۇداندىكىگه ئوخشاش سىياسىي قۇتۇپلىشىشنى ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ.

ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ ئاخىرقى ئامىلى بىر قاتار ئىجتىمائىي مهسىلىلهردۇر. نۇرغۇن يېڭى دۆلهتلهرده، كۆپ
ساندىكى كىشىلهر ئۆزلىرىنى ئورتاق مىراس ۋه تارىخقا ۋارسلىق قىلغان دهپ قارايدۇ. ئورتاق باستۇرۇلۇش
تارىخى ۋه ئورتاق نارازىلىقالر بېنگال، ئېرتېرىيه، كوسوۋو، جهنۇبىي سۇدان ۋه شهرقىي تىمور جهمئىيهتلىرىنى
بىرلهشتۈرۈش ۋه سهپهرۋهر قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىغان. ۋهھالهنكى، ئورتاق باستۇرۇلۇش تارىخىنىڭ
بولۇشىال يېتهرلىك ئهمهس. يېڭى دۆلهتتىكى ئىجتىمائىي ئىتتىپاقلىق ناھايىتى مۇھىم، شۇنداقال بۇ كۆپىنچه
يېڭى دۆلهتنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ ۋه بۇ ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ يېڭى
دۆلهت بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ قانداقلىقىغا باغلىق. بولۇپمۇ غهربىي بالقان رايونى ئهتراپتىكى دۆلهتلهر
بىلهن مۇناسىۋىتى بار ئاز سانلىق مىللهتلهر بىلهن تولغان. بالقاننىڭ مىسالى مىللىي كىملىكنىڭ قانداق
بهرپا قىلىنىدىغانلىقىنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئاالھىده مۇھىم مهنبهدۇر. بوسنىيه، ماكېدونىيه ۋه كوسوۋودىكى
ئوخشىمىغان سىياسىي نهتىجىلهر، ھهر بىر ھۆكۈمهتنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر توپىغا قانداق مۇئامىله
قىلغانلىقىنىڭ نامايهندىسىدۇر. ئۇالر بهك كهڭ قورساق ياكى بهك قاتتىق قول بولماسلىق كېرهكلىكى

ھهققىدىكى ئىبرهتلىك مىسالالردۇر.

گهرچه يېڭى دۆلهتلهر ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىللىق كۈرىشىگه ئېلىپ كهلگهن  كۈلتۈر مىراسلىرىنى مىقدارالشتۇ-
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رۇش تهس بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ (بۇ جهھهتته) رولى بارلىقى شهكسىز. بهزى خهلقلهر ئۆزىنىڭ جهڭچىلىك
ئوبرازىنى، يهنه بهزىلىرى سودىگهرلىك ئوبرازىنى، يهنه بهزىلىرى كارخانىچى ئوبرازىنى قهدىرلهيدۇ. بۇ پىكىرلهر
چوقۇم يېڭى ھالهتكه تهسىر كۆرسىتىدۇ. تېخىمۇ يهرلىك سهۋىيهده، كهنت دهرىجىلىك تاالش - تارتىشنى ھهل
قىلىش ئادىتى شهرقىي تىمورنىڭ يارىشىش ئۇرۇنۇشىغا پايدىلىق بولۇپ، يېڭى دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشىنى مۇھىم

بايلىق بىلهن تهمىنلىدى.

«يوشۇرغۇچى قول»

ئالبېرت خىرشمان (Albert O. Hirschman) تهرهققىيات تۈرلىرىدىكى «يوشۇرغۇچى قول»نىڭ رولىنى كۆزىتىش
بىلهن داڭ چىقارغان. ئۇ باشلىنىشىدا ئاالھىده داۋالغۇش بولغان ئۈچ اليىھهنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دهيدۇ:

ئهگهر تۈر پىالنلىغۇچىالر بۇ تۈرده ساقلىنىۋاتقان بارلىق قىيىنچىلىق ۋه ئاۋارىچىلىقالرنى ئالدىن بىلگهن بولسا،
بهلكىم ئۇالر مهڭگۈ ئۇنىڭ بىلهن ھهپىلهشمىگهن بوالتتى… (شۇنداقال) بۇ تۈرلهرنىڭ ھهممىسىده بولمىسىمۇ،
بهزىلىرىده، (كهلگۈسى) قىيىنچىلىقالرنى ئالدىن بىلىش تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىق ئىش بوالتتى. چۈنكى،
قىيىنچىلىقالر ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى ھهل قىلىش چارىلىرى ئۈستىدىكى ئىزدىنىشلهر سهۋهبلىك ئوتتۇرىغا
چىققان بىر قاتار ھادىساتالر مهزكۇر تۈرنى قۇتۇلدۇرۇپال قالماستىن، بهلكى ئۇنى تېخىمۇ زور قىممهتكه ئىگه

قىلغان (3).

ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھهرىكهتلىرى نوقۇل ئىقتىسادىي تهرهققىيات تۈرلىرىگه قارىغاندا بهكال
مۇرهككهپ. ئۇالردا سىياسىيدىن ئىقتىسادقىچه، جهمئىيهتتىن بىخهتهرلىككىچه بولغان نۇرغۇن مۇۋهپپهقىيهت

قازىنىش ۋاسىتىلىرى بار. شۇنداقال، ئۇالر ئاساسهن دېگۈدهك مۈشكۈالتقا تولغان مۇھىتتا يۈز بېرىدۇ.

(بۇ جهھهتته) «يوشۇرغۇچى قول»نىڭ بىر خىل رولى بار، ياكى باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، (كهلگۈسى ئاقىۋىتى
نائېنىق بولغان ئهھۋالدا) مۇۋهپپهقىيهتكه كاپالهتلىك قىلىنمىغان تهقدىردىمۇ، كىشىلهر مۇستهقىللىقنى
قوغلىشىشنى خااليدۇ. بۇ مهيلى كۈچلۈك تهلپۈنۈشكه ئىگه مۇستهقىللىق گهۋدىسىنىڭ ئۆزىده ياكى دۇنيا
مىقياسىدا بولسۇن، شارائىتنى نهزهرگه ئالماي مۇستهقىللىقنى قوغلىشىش بىلهن ئوخشىمايدۇ. بىزنىڭ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ قانچىلىك مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇشى ھهققىدىكى ئۈمىدىمىز ئاساسسىز بولسا
بولمايدۇ. مهزكۇر مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى پۇرسهتنى ياخشىالش ئۈچۈن قىالاليدىغان بهزى ئىشالر بار،

پۇرسهت ئهنه شۇنىڭ باراۋىرىده بولىدۇ. 

ئىككى داڭلىق پروفېسسور خىرشماننىڭ تهتقىقاتىنى 50 يىلغا يېقىن داۋامالشتۇرۇش جهريانىدا، 2000 دىن
ئارتۇق تۈرنى تهھلىل قىلغان. ئۇالر «يوشۇرغۇچى قول»نىڭ دائىم تهسىر كۆرسىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى، ئهمما
پىالنلىغۇچىالرنىڭ تهننهرخنى تۆۋهن مۆلچهرلىگهندىنمۇ بهكرهك، تۈرنىڭ پايدىسىنى يۇقىرى
مۆلچهرلىۋالىدىغانلىقىنى بايقىغان (4). كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغىنى شۇكى، ئۇالر (تۈر ساھىبلىرى)
«تهننهرخنىڭ (مۆلچهردىكىدىن) ئېشىپ كېتىشى كۆپ ئۇچرايدۇ، ئهمما <پايدىنىڭ (مۆلچهردىكىدىن) ئېشىپ
كېتىشى> ناھايىتى ئاز ئۇچرايدۇ» دهپ قارىغان. نهتىجىنى ھهددىدىن زىياده مۆلچهرلىۋېلىشقا سهۋهب

بولىدىغان ئامىلالر نۇرغۇن بولسىمۇ، بۇنى ھهل قىلىدىغان ئىشهنچلىك ئۇسۇلالر تولىمۇ ئاز.

ئىنتايىن مۇۋهپپهقىيهتلىك بولغان بىر قانچه مۇستهقىللىق ھهرىكىتى دۇنيانى ئىلھامالندۇرغان بولسا، تولىمۇ
مۇۋهپپهقىيهتسىز بولغان بىر قانچه مۇستهقىللىق ھهرىكىتى ئۇنى ئازابلىدى. ھېچكىم مۇستهقىللىق

ھهرىكىتىنىڭ قانداق نهتىجه بېرىدىغانلىقىنى ئالدىن بىلمهيدۇ.
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ھهر بىر ھهرىكهت خۇددى ئامېرىكانىڭ مۇستهقىللىق ھهرىكىتى توغرىسىدىكى بىر كىتابتىكى كىشىده چوڭقۇر
تهسىرات قالدۇرىدىغان ماۋزۇدىكىدهك «زۇلمهت ئىچىدىكى ھالقىش»تۇر (5). ئهمما ئىككى ئىش تولىمۇ ئېنىق:
بىرىنچىسى، ھهر قانداق مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىدىكى ئهڭ مۇھىم ھهل قىلغۇچ
ئامىل ھهمىشه بۇ خىل ھهرىكهتنىڭ كونتروللۇقىدىن ھالقىپ كېتىدۇ. ئۇ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈش، (بۇ ھهرىكهتكه
قولغا تىققان خهلقئارالىق) چوڭ كۈچلهر ياكى نهق مهيداندا يۈز بهرگهن، مۆلچهرلىگىلى بولمايدىغان ۋهقهلهر بىلهن
مۇناسىۋهتلىك. مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى بۇ پهيتلهردىن پايدىلىنااليدۇ - يۇ، ئهمما بۇنى ئۆزى ۋۇجۇدقا
چىقىرالمايدۇ. ئىككىنچىسى، نۇرغۇنلىغان مۇھىم ئامىلالر (يهنىال) بۇ خىل مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنىڭ
كونتروللۇقىدا، ئهمما مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى ھهمىشه ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسىگه كۆره ھهرىكهت قىلىشقا
ئۇرۇنمايدۇ. پائالىيهتچىلهر قىلىۋاتقان ئىشلىرىنىڭ توغرىلىقىغا شۇنچىلىك ئىشىنىدۇكى، شۇ سهۋهبتىن

مۇۋهپپهقىيهت قازىنىش ئېھتىماللىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچه تىرىشچانلىق كۆرسهتمهي قالىدۇ.

بۇالرنىڭ ھهممىسى بىر تهۋهككۈلچىلىك، ئهمما زېرهك تهۋهككۈلچىلهر ئۆزىنىڭ يېڭىش نىسبىتىنى ئاشۇرۇش
ئۈچۈن، قولىدىن كېلىدىغانلىكى تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىدۇ.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى

مهنبه:
https://www.csis.org/analysis/independence-movements-and-their-aftermath-evaluating-likelihood-
success
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ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى روبېرت
ئوبرىيېننىڭ خىتاي تهھدىتى ھهققىدىكى نۇتقى

مهن بۈگۈن بۇ يهرده، ئارىزونا شىتاتىدا، شىتات باشلىقى داۋگ دىيۇسېي (Doug Ducey) ۋه ھهرقايسى
كهسىپداشالر بىلهن، ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى ئۈچۈن پهۋقۇلئادده مۇھىم بولغان بىر مهسىلىنى، يهنى
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ تهھدىتىنى، شۇنداقال خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ قهد كۆتۈرۈشىنىڭ ئامېرىكا ۋه
بىزنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىمىزغا ئېلىپ كهلگهن تهھدىتىنى مۇھاكىمه قىلىش ئۈچۈن بۇ يهرگه تهكلىپ
قىلىنغانلىقىمدىن تولىمۇ مهمنۇنمهن. نۆۋهتته بۇ مهسىله بىز ئۈچۈن پهۋقۇلئادده مۇھىم. مېنىڭ بۈگۈنكى
نۇتقۇم كهلگۈسى بىر قانچه ئايدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارلىرى بۇ جهھهتته
Mike) سۆزلىمهكچى بولغان نۇتۇقالرنىڭ تۇنجىسىدۇر. ئالدىمىزدا يهنه دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپىيو
Pompeo)، ئامېرىكانىڭ مۇئاۋىن پرىزدېنتى مايك پهنس (Mike pence)، باش تهپتىش بار (Barr) ۋه
فېدېراتىپ تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى كرىستوفېر رهي (Christopher A. Wray) بۇ تېمىدا نۇتۇق

سۆزلهيدۇ. 

پرىزدېنت دونالد ترامپنىڭ رهھبهرلىكىده ئامېرىكا ئاخىرى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ
خهتىرىنى، شۇنداقال ئۇالر بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدىكى ھاياتىمىزغا شهكىللهندۈرگهن تهھدىتنى تونۇپ يېتىشكه

باشلىدى. 

نهچچه ئون يىلدىن بۇيان، ئامېرىكادىكى سىياسىي پارتىيهلهردىكى، سودا، ئىلىم ۋه تاراتقۇ ساھهسىدىكى
(خىتاي توغرىسىدىكى) ئومۇمىيۈزلۈك ئهنئهنىۋى كۆز قاراش «خىتاينىڭ دهسلهپته ئىقتىسادىي جهھهتتىن،
ئارقىدىن سىياسىي جهھهتتىن تېخىمۇ لىبېراللىشىشى پهقهتال ۋاقىت مهسىلىسى. بىز ئۆز بازىرىمىزنى
خىتايغا قانچه بهك ئېچىۋهتسهك، خىتايغا قانچه كۆپ مهبلهغ سالساق، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قانچه
كۆپ ئهمهلدارىنى، ئالىم – ئىنژېنېرلىرىنى، ھهتتا ھهربىي ئوفىتسېرلىرىنى تهربىيهلهپ بهرسهك، خىتاي بىزگه
(ئامېرىكاغا)   شۇنچه   ئوخشاشقا  باشاليدۇ»  دېگهندىن  ئىبارهت   بولدى. بىز   دهل    مۇشۇ   خىل    پهرهزنىڭ

خهلقئارا ۋهزىيهت



تۈرتكىسىده، 2001 - يىلى خىتاينى دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهكىردۇق ۋه (بۇ تهشكىالتقا ئهكىرىلگهندىن
كېيىن) ئۇالرغا ناھايىتى زور دهرىجىده يول قويۇلدى، سودا ئىمتىيازلىرى بېرىلدى. بىز خىتاينىڭ تيهنئهنمېن
مهيدانىدىكى قهتلىئامىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ناھايىتى ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىگه
پهرۋا قىلمىدۇق، شۇنداقال خىتاينىڭ ئامېرىكا ئىقتىسادىي ساھهسىنىڭ جهۋھىرىنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن
قىلغان كهڭ كۆلهملىك تېخنىكا ئوغرىلىقىنى كۆرمهسكه سالدۇق. خىتاي بولسا ئوغرىلىغان بۇ تېخنىكىالرغا

تايىنىپ، بارغانسېرى بېيىدى، كۈچهيدى.

بىز يهنه خىتاي كومپارتىيسىنىڭ لىبېراللىشىدىغانلىقىغا ۋه ئۆز خهلقىنىڭ دېموكراتىيهگه بولغان
بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان تهلىپىنى نهزهرده تۇتىدىغانلىقىغا ئىشهندۇق. ئهمما، نهتىجىده بۇ پهقهت
ئاساسسىز، شۇنداقال تىپىك ئامېرىكاچه خىيال بولۇپ چىقتى. بۇ بىزنىڭ قان – قېنىمىزغا سىڭىپ كهتكهن
ئۈمىدۋارلىقىمىزدىن، شۇنداقال سوۋېت كوممۇنىستلىرى ئۈستىدىن غهلىبه قىلغانلىقىمىزدىن

مهنبهلهنگهنىدى. 

ئهمما، نۆۋهتتىكى ئاقىۋهت بىزنىڭ تولىمۇ نادانلىق قىلغانلىقىمىزنى، ئهڭ ئېغىر دهرىجىده
خاتاالشقانلىقىمىزنى ئىسپاتلىدى. بۇ خاتالىق 1930 – يىلالردىن بۇيانقى ئامېرىكانىڭ چهتئهل سىياسىتى

جهھهتتىكى ئهڭ ئېغىر مهغلۇبىيهت ئىدى. 

بىز قانداقسىغا بۇ قهدهر ئېغىر خاتالىق ئۆتكۈزدۇق؟ بىز قانداقسىغا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ (رهزىل)
ماھىيىتىنى چۈشىنىشته بۇ قهدهر يېڭىلىشتۇق؟ بۇنىڭ جاۋابى تولىمۇ ئاددىي. چۈنكى، بىز خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ئىدىئولوگىيهسىنى چۈشىنىشكه ئهھمىيهت بهرمىدۇق. بىز خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
رهھبهرلىرىنىڭ نېمىلهرنى دهۋاتقانلىقىغا قۇالق سېلىشنىڭ، ئۇالرنىڭ مۇھىم ھۆججهتلىرىده نېمىلهرنىڭ
يېزىلغانلىقىغا كۆز يۈگۈرتۈشنىڭ ئورنىغا، قۇلىقىمىزنى يوپۇرۇپ، كۆزىمىزنى يۇمۇپ، ئۆزىمىز ئىشىنىشنى
خااليدىغان پهرهزگه، يهنى «بۇ پارتىيهنىڭ (خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ) ئهزهلىرى پهقهت نامدىال كوممۇنىست

(ئهمهلىيهتته ئۇنداق ئهمهس)» دېگهن قاراشقا ئىشىنىپ يۈرۈۋهردۇق. 

بىزگه شۇ نهرسه چوقۇم ئايدىڭ بولۇشى كېرهككى، خىتاي كومپارتىيهسى ماركىسىزمچى – لېنىنىزمچى
) ئۆزىنى (سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهشكىالتتۇر. بۇ پارتىيهنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ (
مۇستهبىت رهھبىرى) جوسېف سىتالىن (Joseph Stalin) نىڭ ئىزباسارى دهپ ئوياليدۇ. ئهمهلىيهتته،
ژۇرنالىست ۋه ئاۋسترالىيه ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق ئهمهلدارى جون گارنوۋ (John Garneau)نىڭ ئېيتقىنىدهك،
خىتاي كومپارتىيهسى شىمالىي كورىيه (چاۋشىيهن)دىن سىرت، سىتالىنىزمنى تهرك ئهتمىگهن، ھاكىمىيهت
بېشىدىكى ئاخىرقى پارتىيهدۇر. ھالبۇكى، سىتالىن شۇنداق بىر ئادهمكى، ئۇنىڭ ۋهھشىي مۇستهبىتلىكى ۋه
ئاپهت خاراكتېرلىك سىياسهتلىرىنىڭ مهھسۇلى بولغان ئاچارچىلىق، مهجبۇرىي كوللېكتىپالشتۇرۇش،
ئۆلتۈرۈش، ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش الگېرلىرىغا سوالش قاتارلىق قىلمىشلىرى 20 مىليوندهك ئىنساننىڭ

جېنىغا زامىن بولغان.

لېنىن، سىتالىن ۋه ماۋ زېدوڭ قاتارلىقالرنىڭ چۈشهندۈرگىنىدهك، كوممۇنىزم ھاكىممۇتلهقلىق
ئىدىئولوگىيهسىدۇر. كوممۇنىزمدا، شهخسلهر  پهقهت  كوللېكتىپ دۆلهتنىڭ نىشانىنى  ئىشقا  ئاشۇرۇشتىكى
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ئهمما، بۇ ئىدىيهلهر خىتاي ئۈچۈن ھېلىھهم نېگىزلىك مۇھىم پىرىنسىپالر ھېسابلىنىدۇ. بىز ئامېرىكالىقالر
ئۈچۈن ئاساسىي قانۇن ۋه «ھوقۇق قانۇن اليىھهسى» قانچىلىك مۇھىم بولسا، بۇ ئىدىيهلهر خىتاي ئۈچۈن
شۇنچىلىك مۇھىمدۇر. خىتاي كومپارتىيهسى كىشىلهرنىڭ ھاياتىنى تهلتۆكۈس كونترول قىلىشنى ئوياليدۇ،
بۇ ئىقتىسادىي كونتروللۇق، سىياسىي كونتروللۇق، فىزىكىلىق كونتروللۇق، ھهتتا ئهڭ مۇھىمى ئىدىيه
كونتروللۇقىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. تهشۋىقات خىتاي كومپارتىيهسى ئۈچۈن پهۋقۇلئادده مۇھىم رولغا ئىگه.
بېيجىڭ ئۆزىنىڭ سىياسىي ئىدىيهنى كونترول قىلىش ئۇرۇنۇشىنى ئاشكارا جاكارالپ، بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش
ئۈچۈن جان – جهھلى بىلهن كۈچهپ كېلىۋاتىدۇ. 1989 – يىلى (تيهنئهنمېندىكى ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىدىن
كېيىن) خىتاي كومپارتىيهسى ئۆزىنىڭ «ئىدىئولوگىيهلىك بىخهتهرلىك»ىنى قاتتىق تهكىتلهشكه باشلىدى ۋه
بۇ ئۇقۇم خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى تهرىپىدىن تهكرار تىلغا ئېلىندى. تېخىمۇ يېقىندا، 2013 –
يىلى 4 – ئايدا، خىتاي كومپارتىيهسى بىر سىياسهت ئېالن قىلدى، بۇ سىياسهتته «نۆۋهتتىكى
ئىدىئولوگىيهلىك ھالهت» دېگهن ئۇقۇم تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، بۇ سىياسهتته خىتايدا «ناتوغرا ئىدىيه ياكى
كۆز قاراشالر»نىڭ تارقىلىشىغا زىنھار پۇرسهت ۋه شارائىت بهرمهسلىك تهكىتلهنگهن. شۇڭا، بۇ خىل ئۇسۇل
خىتايدىكى كوممۇنىزم ئىدىئولوگىيهسىنى مهجبۇرىي ئۆگىنىدىغان سىياسىي ئۆگىنىش يىغىنلىرىدىن ۋه
ئاتالمىش «شى جىنپىڭ ئىدىيهسى»نى ئۆگىتىدىغان يانفون يۇمشاق دېتاللىرىنى مهجبۇرىي قاچىالپ
ئىشلىتىش كېرهكلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ. بۇ ئۆز نۆۋىتىده يهنه بارلىق دۆلهت تاراتقۇلىرىنى تامامهن كونترول
قىلىشتىن دېرهك بېرىدۇ. خىتايدا چهتئهل گېزىتلىرىدىن تارتىپ، تىۋىتېر، فېيسبۇك، ۋاتسئهپكىچه بولغان
سىرتقى ئۇچۇر مهنبهلىرى پۈتۈنلهي چهكلهنگهن. خىتايدىكى ھهرقانداق ئۇچۇر تهكشۈرۈلىدۇ. ئۇ پۇقراالر
ئارىسىدىكى بىلوگچىالردىن مۇخبىرالرغىچه، ئادۋوكاتالردىن پائالىيهتچىلهر ۋه دىنغا ئېتىقاد
قىلىدىغانالرغىچه، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «لۇشىيهن»ىگه زىت پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا قويغانالرنى تۈرمىگه
سوالشتىن دېرهك بېرىدۇ. ھهتتا، بۇ يىل 1 – ئايدىن 4 – ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا 500 گه يېقىن كىشى ۋۇخهن
ۋىرۇسى ھهققىده، بۇ ۋىرۇسنىڭ پارتىيهگه كۆرسهتكهن تهسىرى ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇ ۋىرۇسنىڭ
يامراش ئهھۋالىنى يوشۇرغانلىقى توغرىسىدا گهپ قىلغانلىقى سهۋهبلىك جىنايهت ئۆتكۈزگهن دهپ

ئهيىبلهندى.
خىتاي كومپارتىيهسى ئىنجىلنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دىنىي كىتابالرنى كومپارتىيهنىڭ ئىدىئولوگىيىسىنى
قولاليدىغان تهرزده قايتىدىن شهرھلهپ چىقتى. ئۇالر (شهرقىي تۈركىستاندىكى) مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋه باشقا
مىللهت مۇسۇلمانلىرىنى ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرى»غا سولىدى. بۇ ئۇيغۇرالر بۇ يهرده سىياسىي
جهھهتتىن مېڭه يۇيۇشقا ئۇچرىدى ۋه مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىندى. ئۇالرنىڭ بالىلىرى خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى «يېتىمخانا»الردا بېقىلىۋاتىدۇ. بۇ قىلمىش (شهرقىي تۈركىستاندىكى)
الگېرالرغا سوالنغان كىشىلهرنىڭ ئائىلىلىرىنى، دىنىنى، مهدهنىيىتىنى، تىلىنى ۋه مىراسلىرىنى ۋهيران
قىلىۋهتتى. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا، ئۇچۇرالر قاتتىق كونترول قىلىنىدۇ،
كىشىلهرنىڭ گهپ – سۆزلىرى يوقىتىلىش ياكى ئۆزگهرتىلىش مهقسىتىده ئىزچىل نازارهت قىلىنىدۇ. بىز بۇ
جهھهتته پهقهت خىتاي خهلقى ئۈچۈنال ئهمهس، ئۆزىمىز ئۈچۈنمۇ باش قاتۇرۇشىمىز كېرهك، چۈنكى شى
جىنپىڭنىڭ ئىدىيهنى كونترول قىلىش ئارزۇسى ئۆز خهلقى بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ جاكارالنغان نىشانى «ئىنسانىيهتنىڭ ئورتاق تهقدىر گهۋدىسى»نى بهرپا قىلىش، يهنى
پۈتكۈل دۇنيانى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ قائىده – پىرىنسىپ، ئىدىئولوگىيهسىگه كۆره قايتىدىن قۇرۇپ
چىقىشتۇر. خىتاينىڭ ئۆز چېگراسىدىن ھالقىغان پىكىر كونترول قىلىش ئۇرۇنۇشى بارغانسېرى ئهۋجىگه
چىقماقتا. ئۆتكهن نهچچه ئون يىلدا خىتاي كومپارتىيهسى چهتئهلدىكى تهشۋىقات پائالىيهتلىرىگه مىليارد
دولالرالپ مهبلهغ سېلىپ، راۋۇرۇس ئۈنۈمگه ئېرىشتى. خىتاي كومپارتىيهسى دۇنيانىڭ ھهرقايسى
جايلىرىدىكى ئۆزىگه دوستانه بولمىغان (ياالقچىلىق قىلمىغان) خىتايچه ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى يوقىتىشقا
ئۇرۇندى ھهمده بۇ جهھهتته تولۇق  مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشقا ئاز قالدى. ھازىر ئامېرىكادىكى  بارلىق  خىتايچه
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تاراتقۇالر بىر بولسا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتتى ياكى ئۇالر بىلهن يېقىندىن
ھهمكارلىشىۋاتىدۇ.

خىتاي كومپارتىيهسى يهنه ئېنگلىز تىلىدىكى تاراتقۇالرغىمۇ قولىنى سوزدى. ئامېرىكالىقالر ھازىر
ئامېرىكانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى ئون نهچچه رادىيو ئىستانسىسىدىن نازۇك خىتايپهرهس تهشۋىقاتالرنى
ئاڭالۋاتىدۇ. يېقىندا خىتاينىڭ تهشۋىقاتى نۇرغۇن ئامېرىكالىقالرنى «ئامېرىكا ئهسكىرى تاجسىمان ۋىرۇسنى
خىتايغا ئېلىپ بارغان» دېگهن ئىغۋاغا ئىشهندۈردى. ئهمهلىيهتته، بۇ ۋىرۇس ۋۇخهندىن دۇنيانىڭ باشقا
جايلىرىغا يامرىغانىدى. خىتايالرنىڭ بۇ قىپقىزىل يالغانچىلىقى نهتىجىسىده، (ۋىرۇسنى ۋۇخهنگه ئېلىپ
بارغان دېيىلگهن) مارىيالند (Maryland)تىكى بۇ ئهسكهرنى ۋه ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى ئۆلۈم تهھدىتىدىن

قوغداش ئۈچۈن، ئاالھىده بىخهتهرلىك تهدبىرلىرى قوللىنىشقا توغرا كهلدى. 

خىتاينىڭ ئىلكىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسى «تىك – توك» (tik-tok)نى ئامېرىكادا قىرىق مىليوندىن
كۆپرهك كىشى ئىشلىتىدۇ. ئهمما، بۇ سۇپىدا خىتاي كومپارتىيهسىنى ۋه ئۇنىڭ سىياسهتلىرىنى

تهنقىدلىگهنلهرنىڭ ھېسابى شۇئان تاقىۋېتىلىدۇ ياكى ئۆچۈرۈۋېتىلىدۇ. 

ئالدىنقى ھهپته، تىۋېتىر خىتاي كومپارتىيهسىگه باغلىنىشلىق 23 مىڭ ھېساباتنى، خوڭكوڭ ۋه تاجسىمان
ۋىرۇس توغرىسىدا ئىغۋارگهرچىلىك قىلغانلىقى ئۈچۈن توختىتىۋهتكهنلىكىنى جاكارلىدى. بۇلتۇر 8 –
ئايدىمۇ، تىۋىتېر ئامېرىكاغا قارشى خاتا ئۇچۇر تارقىتىدىغان ۋه ئامېرىكادا ھهممه ئادهم خىتاينىڭ
سىياسهتلىرىنى ئالقىشاليدىغاندهك ساختا مهنزىره شهكىللهندۈرۈشكه ئۇرۇنغان خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
150 مىڭ ھېساباتىنى توختىتىۋهتكهنىدى. ئهمما، بۇ پهقهت تىۋېتىرنىڭ بايقىيالىغانلىرى، خاالس. خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ بايقالمىغان ھېساباتلىرى قانچىلىك؟

بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا، خىتاي كومپارتىيهسى «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»، «ۋال كوچىسى گېزىتى» ۋه
«ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتى»نىڭ ئامېرىكالىق ژۇرنالستلىرىنى قوغالپ چىقىرىپ، ۋۇخهن ۋىرۇسى جهھهتته

مۇستهقىل خهۋهر بېرىش ئىمكانىيىتىنى تامامهن يوققا چىقاردى.

خىتاي كومپارتىيهسى ئامېرىكالىقالرنىڭ خىتاي توغرىسىدا قانداق ئۇچۇرالرغا ئېرىشىشىگه تهسىر
كۆرسىتىشتىن سىرت، ئۆزىنىڭ تهسىر كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكالىقالرنىڭ گهپ – سۆزلىرىنىمۇ
تىزگىنلهشكه ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. «كالىفورنىيه سان دىياگو ئۇنىۋېرسىتېتى» (UCSD) 2017 – يىلى داالي المانى
ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىدا سۆز قىلىش ئۈچۈن تهكلىپ قىلغاندا، بېيجىڭ خىتاي ئوقۇغۇچىالرنىڭ
NBA .كالىفورنىيه سان دىياگو ئۇنىۋېرسىتېتى»دا خىتاينىڭ ھۆكۈمهت ياردىمى بىلهن ئوقۇشىنى چهكلىدى»
دىكى خيۇستون راكېتا كوماندىسىنىڭ باش دىرېكتورى خوڭكوڭدىكى تىنچ نامايىش قىلغانالرنى
قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنده، خىتاي كومپارتىيهسى بۇ كوماندىنىڭ مۇسابىقىلىرىنىڭ خىتايدا
قويۇلۇشىنى چهكلىدى ۋه ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي كۈچىدىن پايدىلىنىپ، ۋاسكېتبول ساھهسىدىكىلهرگه،
جۈملىدىن مهشھۇر چولپانالرغا خيۇستون راكېتا كوماندىسىنىڭ باش دىرېكتورىنىڭ خوڭكوڭدىكى نامايىش

ھهققىدىكى تىۋىتېر يازمىسىنى خىتايغا ۋاكالىتهن ئهيىبلهش ھهققىده بېسىم ئىشلهتتى.

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بېسىمى ئاستىدا، مهررىيوت (Marriot)، دېلتا ئاۋىياتسىيهسى (Delta AirLines) ۋه
بىرلهشمه ئاۋىياتسىيه شىركىتى (United AirLines) قاتارلىقالر بىردهك ئۆزىنىڭ تور بېتىدىكى تهيۋهنگه
ئاالقىدار مهزمۇنالرنى ئۆچۈرۈۋهتتى. مېرسېدېس – بېنىز (mercedes-benz) شىركىتى ھهتتا ئىجتىمائىي
تاراتقۇدا داالي المانىڭ بىر سۆزىنى نهقىل قىلغانلىقى ئۈچۈن خىتايدىن كهچۈرۈم سورىدى. خىتاي يهنه ئۆزىنىڭ 
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مالىيه كۈچى ۋه بازار پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ھوللىۋۇدقا بېسىم ئىشلىتىپ، فىلىملهرنىڭ خىتايدىكى
تهكشۈرۈشتىن ئۆتهلمهي قالماسلىقى ئۈچۈن، رېژىسسور، ئارتىس ۋه فىلىم ئىشلىگۈچىلهرنى ئۆزى ئىشلىگهن
فىلىملهرده بۇ خىل تهكشۈرۈشتىن ئۆتهلمهي قېلىشى مۇمكىن بولغان تېمىالردىن ساقلىنىشقا مهجبۇرلىماقتا.

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بېسىمى ئاستىدا، مهررىيوت (Marriot)، دېلتا ئاۋىياتسىيهسى (Delta AirLines) ۋه
بىرلهشمه ئاۋىياتسىيه شىركىتى (United AirLines) قاتارلىقالر بىردهك ئۆزىنىڭ تور بېتىدىكى تهيۋهنگه
ئاالقىدار مهزمۇنالرنى ئۆچۈرۈۋهتتى. مېرسېدېس – بېنىز (mercedes-benz) شىركىتى ھهتتا ئىجتىمائىي
تاراتقۇدا داالي المانىڭ بىر سۆزىنى نهقىل قىلغانلىقى ئۈچۈن خىتايدىن كهچۈرۈم سورىدى. خىتاي يهنه ئۆزىنىڭ
مالىيه كۈچى ۋه بازار پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ھوللىۋۇدقا بېسىم ئىشلىتىپ، فىلىملهرنىڭ خىتايدىكى
تهكشۈرۈشتىن ئۆتهلمهي قالماسلىقى ئۈچۈن، رېژىسسور، ئارتىس ۋه فىلىم ئىشلىگۈچىلهرنى ئۆزى ئىشلىگهن
فىلىملهرده بۇ خىل تهكشۈرۈشتىن ئۆتهلمهي قېلىشى مۇمكىن بولغان تېمىالردىن ساقلىنىشقا مهجبۇرلىماقتا.
خىتاي كومپارتىيهسى يهنه ئۆز غهرىزىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئامېرىكا پۇقرالىرىدىن پايدىلىنىشقا
ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئۇالر سىلهرنىڭ ئهڭ مهخپىي سانلىق مهلۇماتلىرىڭالرنى، سۆزلىرىڭالرنى، ھهرىكىتىڭالرنى،
نېمىلهرنى سېتىۋالغانلىقىڭالرنى، ماڭغان - تۇرغىنىڭالرنى، ساغالملىق ئهھۋالىڭالرنى، ئىجتىمائىي ئاالقه
يازمىلىرىڭالرنى، قىسقا ئۇچۇرلىرىڭالرنى توپالۋاتىدۇ ۋه سىلهرنىڭ ئۇرۇق – تۇغقان، دوست - بۇرادهر ۋه
تونۇشلىرىڭالرنىڭ تىزىملىكىنى تۈزۈۋاتىدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى ئۆزىنىڭ بۇ نىشانىنى قاتتىق دېتال،
يۇمشاق دېتال، تېلېگراف، ھهتتا گېن تهتقىقاتى شىركهتلىرىگه تولۇقلىما بېرىش ئارقىلىق قىسمهن ئهمهلگه
ئاشۇردى. نهتىجىده، خۇاۋېي ۋه جوڭشىڭ قاتارلىق شىركهتلهر باھانى تۆۋهنلىتىش ئارقىلىق، رىقابهتچىلىرىنى
سىقىپ چىقىرىپ، دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ئۆز ئۈسكۈنىلىرىنى ئورناتتى ۋه شۇنىڭ بىلهن تېلېگراف
قاتتىق دېتالى ئىشلهپچىقىرىدىغان ئامېرىكا شىركهتلىرى، جۈملىدىن نوكىيا (Nokia) ۋه ئېرىكسون

(Ericsson) قاتارلىق شىركهتلهر ئېغىر قىيىنچىلىققا دۇچ كهلدى. 

خىتاي نېمه ئۈچۈن (زىيان تارتىش بهدىلىگه) بۇنداق قىلىدۇ؟ چۈنكى، خىتاي كومپارتىيهسىگه الزىمى
تېلېگراف قاتتىق دېتالى ياكى يۇمشاق دېتالىدىن كېلىدىغان پايدا ئهمهس، بهلكى سىلهرنىڭ شهخسىي
ئۇچۇرلىرىڭالردۇر. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مهھسۇالتلىرىدىكى «ئارقا ئىشىك»لهردىن پايدىلىنىپ، سىلهرنىڭ
ئۇچۇرلىرىڭالرنى قولغا چۈشۈرىدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى ئۇچۇرلىرىڭالرنى سېتىۋااللمىغاندا، ئوغرىالشقا

باشاليدۇ.

2014 – يىلى خىتاي كومپارتىيهسى خاككېرلىق ئارقىلىق «ئهنسېم سۇغۇرتا شىركىتى»نىڭ سىستېمىسىدىن
80 مىليون ئامېرىكالىقنىڭ سهزگۈر ئۇچۇرلىرىنى ئوغرىلىغان. 2015 – يىلى، خىتايالر يهنه ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىده ئىشلهيدىغان 20 مىليون ئادهمنىڭ بىخهتهرلىك ئىجازهتنامىسىنى ساقاليدىغان «خادىمالرنى
(Equifax) باشقۇرۇش ئىدارىسى»نىڭ تورىغا خاككېرلىق ھۇجۇمى قىلدى. 2017 – يىلى ئۇالر ئېكۈيفهكس
شىركىتىگه خاككېرلىق ھۇجۇمى قىلىپ، 145 مىليون ئامېرىكالىقنىڭ ئىسىم – فامىلىسى، تۇغۇلغان كۈنى،
ئىجتىمائىي كاپالهت نومۇرى ۋه ئىجتىمائىي ئىشهنچ نهتىجىسىنى قولغا چۈشۈردى. 2019 – يىلى، خىتاي
كومپارتىيهسى مهرىيوت (Marriott) شىركىتىنىڭ تور بېتىگه خاككېرلىق ھۇجۇمى قىلىپ، 383 مىليون

خېرىدارنىڭ پاسپورت نومۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇچۇرلىرىنى ئوغرىلىدى. 

يۇقىرىقىالر پهقهت بىز بىلگهن ئهھۋالالرنىڭ ئىنتايىن ئاز بىر قىسمى، خاالس. ئۇنداقتا، خىتاي كومپارتىيهسى
ئوغرىالنغان بۇ ئۇچۇرالردىن قانداق پايدىلىنىدۇ؟ ئۇالر خۇددى ئۆز دۆلىتىده قىلغاندهك، بۇ ئۇچۇرالردىن
پايدىلىنىپ كىشىلهرنى يېنىغا تارتىپ، ئالداپ، تهسىر كۆرسىتىپ، مهجبۇرالپ، ھهتتا قاقتى – سوقتى قىلىپ،
ئۇالرغا خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن كېلىدىغان گهپ – سۆز، ئىش – ھهرىكهتلهرنى قىلغۇزى-
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دۇ. (بۇنچه زور مىقداردىكى كونكرېت شهخسلهرگه قارىتىلغان) مىكرولۇق نىشانالشنىڭ كۈچى ھهرقانداق
شىركهت ئارزۇ قىلىدىغان ئېالن - تهشۋىقاتنىڭكىدىن ئېشىپ كېتىدۇ. ھالبۇكى، خىتاي باشقا ھهرقانداق ئېالن
بهرگۈچى شىركهتلهرگه ئوخشاش ھۆكۈمهتنىڭ بهلگىلىمىلىرى سهۋهبلىك (ئۆز تهشۋىقاتىدىن) توختاپ
قالمايدۇ. يىغىپ ئېيتقاندا، خىتاي كومپارتىيهسى خۇددى ھازىر خىتايدا ياشاۋاتقان بارلىق ئىنساننىڭ پۈتۈن

ئىشلىرىنى بىلگىنىدهك، سىلهرگه ئاالقىدار ھهممه نهرسىنى، ھهممه ئۇچۇرنى بىلىشنى ئوياليدۇ.

بۇنىڭدىن سىرت، خىتاينىڭ يهنه خهلقئارالىق تهشكىالتالرنىمۇ ئۆز چاڭگىلىغا كىرگۈزۈش پىالنى بار. ھازىر
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدىكى 15 مهخسۇس ئورگاننىڭ تۆتىگه خىتاي مهسئۇل. بۇ سان ئامېرىكا،
ئهنگلىيه، فىرانسىيه ۋه رۇسىيه، يهنى ب د ت خهۋپسىزلىك كېڭىشىدىكى باشقا تۆت دۆلهت رهھبهرلىك
قىلىدىغان ئورگانالرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ. خىتاي كومپارتىيهسى بۇ ئورگانالرغا رهھبهرلىك قىلىۋاتقان
ئادهملىرىدىن پايدىلىنىپ، خهلقئارالىق تهشكىالتالرنى بېيجىڭنىڭ دېگىنى بويىچه ئىش قىلغۇزۇشقا،

شۇنداقال بۇ ئورگانالرغا خىتايدا ياسالغان ئاالقه ئۈسكۈنىلىرىنى ئورناتقۇزۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. 

لېكىن، مهن بىر ئامېرىكالىق بولۇش سۈپىتىم بىلهن، خۇددى ئۆتمۈشتىكى زور كىرىزىسلهرنى يهڭگىنىمىزدهك،
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇ تهھدىتلىرىنىمۇ ئوڭۇشلۇق يېڭهلهيدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمهن. پرىزدېنت
ترامپ ھازىر بۇ ئىشقا يېتهكچىلىك قىلىۋاتىدۇ، مهنمۇ پرىزدېنت ترامپقا ئوخشاش بىزنىڭ ئهڭ ياخشى
كۈنلىرىمىزنىڭ ئالدىمىزدا ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمهن. بۈگۈن بۇ يهرگه كهلگىنىڭالر ئۈچۈن يهنه بىر قېتىم

رهھمهت ئېيتىمهن. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى

مهنبه:
https://www.youtube.com/watch?v=_J-Fqe9Xdi4&feature=share
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تۆۋهندىكىسى Hugh Hewitt تورىنىڭ 2020 – يىلى 6 – ئاينىڭ 25 - كۈنى ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى روبېرت ئوبرىيېن (Robert C. O’Brien.) بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتى

رىياسهتچى: بۈگۈنكى پروگراممىمىزنىڭ مېھمىنى روبېرت C. ئوبرىيېن. باش ئهلچى ئوبرىيېن ئامېرىكانىڭ
دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى، شۇنداقال مېنىڭ كونا دوستۇم ۋه ئادۋوكاتلىق ساھهسىدىكى
كهسىپدىشىم. قايتا كهلگىنىڭىزنى قارشى ئالىمىز. Hugh Hewitt پروگراممىسىغا قاتناشقىنىڭىزدىن

تولىمۇ مهمنۇنمهن.

ئوبرىيېن: رهھمهت سىزگه.

رىياسهتچى: سىز تۈنۈگۈن (6 – ئاينىڭ 24 - كۈنى) ئارىزونا شىتاتىدا نۇتۇق سۆزلىدىڭىز. مهن «ۋاشىڭتون
پوچتىسى» گېزىتىدىكى جوش روگىن (Josh Rogin) بىلهن سىزنىڭ  خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش
سېكرېتارى شى جىنپىڭنى ستالىنغا سېلىشتۇرغانلىقىڭىز توغرىسىدا سۆھبهتلهشتىم. سىز بۇنداق قىلىش

ئارقىلىق خىتايدىن قانداق ئىنكاس چىقىشىنى كۈتتىڭىز؟

ئوبرىيېن: بۇ گهپكه كهلسهك، مهن خىتاي كومپارتىيهسى بىلهن سابىق سوۋېت كومپارتىيىسىنى
سېلىشتۇردۇم. مهن ئوتتۇرىغا قويغان  بۇ نۇقتىنى ئىلگىرى  ئاكادېمىكالر ئوتتۇرىغا قويۇپ بولغان. يهنى خىتاي 
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كومپارتىيهسى ستالىنزىم بىلهن «ئادا – جۇدا» بولغانلىقىنى رهسمىي جاكارلىمىغان بىردىنبىر ھاكىمىيهت
بېشىدىكى كوممۇنىست پارتىيه. شۇڭا (بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا) ئۇ ماركسىزمچى - لېنىنىزمچى پارتىيه. ئۇالر
ئهزهلدىن ستالىنىزمدىن ۋاز كېچىپ باقمىدى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ مۇزېيىدا ستالىننىڭ ھهيكىلى
بار. شۇڭا مهن دهيمهنكى، بىز خىتاي دۆلىتىنىڭ ماركسىزمچى - لېنىنىزمچى ۋه ستالىنزىمچى كومپارتىيه
تهرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغانلىقىنى چۈشىنىشىمىز كېرهك. بۇ مهن ئۇالرغا چاپلىغان بهلگه ئهمهس، بهلكى ئۇالر
ئۆزلىرى جاكارلىغان گهپ. بۇ پهقهت ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىدىئولوگىيىسى ۋه ئۆزىنىڭ نهزهرىيهسىنى تهكرار بايان

قىلىپ بهرگهنلىك خاالس.

رىياسهتچى: ھىم، روبېرت، ستالىنىزمچىالرنىڭ گېپى چىقسىال، يادىمغا كۈپكۈندۈزدىكى قاراڭغۇلۇق، گۇالگ،
شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرىدىكى ئۇيغۇرالر كېلىدۇ. باش سېكرېتار شى جىنپىڭ رهھىمسىز بىر

ئادهم. پرىزدېنت ترامپ ئۇنىڭ بىلهن سودا قىالالمدۇ؟

ئوبرىيېن: بۇنىڭغا كهلسهك، پرىزدېنت ترامپ جهسۇر ئادهم. بىز 1-باسقۇچلۇق كېلىشىمده خىتاي بىلهن
كېلىشىم تۈزهلهيدىغانلىقىمىزنى ئېنىق ئىسپاتلىدۇق. ئهمما شۇنى ئهسته تۇتۇش كېرهككى، بۇ كېلىشىم
پهقهت پرىزدېنت ترامپنىڭ ئۆتكهن قىرىق يىل مابهينىده باشقا ھېچقانداق پرىزدېنت قىلمىغان ئىشنى
قىلغانلىقى ئۈچۈن قولغا كهلدى. ئۇ خىتايغا ئېغىر تاموژنا بېجى قويدى. يهنى ئۇ خىتاينىڭ نۇرغۇن يىلالر
جهريانىدىكى ناتوغرا سودا قىلمىشلىرى، ئىقتىسادىمىزدىن يىلىغا 500 مىليارد دولالردىن ئارتۇق پۇل
ئېلىۋالغانلىقى، ئىشلهپچىقىرىش بازىلىرىمىزنى ۋهيران قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا «جهرىمانه» قويدى. يهنى
پرىزدېنت ترامپ تاموژنا بېجى قويدى ۋه بىز شۇنىڭ سايىسىده (خىتاي بىلهن) كېلىشىم ھاسىل قىاللىدۇق.
لېكىن، سىزگىمۇ مهلۇم بولغىنىدهك، بۇ پهقهت تىجارهتنىڭال مهسىلىسى ئهمهس. دېمهكچىمهنكى، بۇ ئۆز
نۆۋىتىده يهنه خىتاينىڭ بىزنىڭ كاپىتال بازىرىمىزغا كىرىشى بىلهن، (خىتاينىڭ) بىلىم مۈلۈك ھوقۇق
ئوغرىلىشى بىلهن، خىتاينىڭ ئۆز چېگراسىدىن ھالقىپ، خوڭكوڭ ھهققىده پىكىر بايان قىلغان (NBA دىكى)
خيۇستون راكېتا كوماندىسىنىڭ باش دىرېكتورىغا ئوخشاش ئامېرىكالىقالرنى جىمىقتۇرۇشى بىلهن
مۇناسىۋهتلىك مهسىلىدۇر. ھازىر خىتايالر ھهممه ساھهده ئاكتىپ ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ، شۇڭا بىزمۇ

ئامېرىكالىقالرنى قوغداش ئۈچۈن، خىتايغا قارشى ئىنتايىن پۇختا تهدبىرلهرنى قوللىنىۋاتىمىز.

رىياسهتچى: ئوبرىيېن، ئالته ئاي ئىلگىرى، ئامېرىكا تارىختىن بۇيانقى ئهڭ يۇقىرى ئىقتىسادىي پهللىگه
يۈكسهلگهنىدى. ئهمما بىز ھازىر چېكىنىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىمىز، گهرچه بىز بۇ چېكىنىشتىن قۇتۇلۇۋاتقان
بولساقمۇ. پرىزدېنت ترامپ ئىقتىسادىمىزدا يۈز بهرگهن بۇ ئىشالر سهۋهبلىك باش سېكرېتار شى جىنپىڭنى

ئهيىبلهمدۇ؟

ئوبرىيېن: مېنىڭچه ئۇ شى جىنپىڭ دېگهن بۇ ئادهمنى شهخسىي نۇقتىدىن ئهيىبلىمهيدۇ. ئهمما مېنىڭچه
ئۇنىڭ دېگىنى شۇكى، بۇ ۋابا، COVID ۋىرۇسى، ۋۇخهن ئۆپكه ياللۇغى ۋىرۇسى ــــ خىتايالرنىڭ بۇ ۋىرۇس
توغرىسىدىكى گېپىنى ئۆزگهرتىۋېلىشتىن بۇرۇن ئېيتقىنىدهك ــــ خىتايدىن چىققان. خىتاي دهسلهپكى
باسقۇچتا بۇ ۋىرۇس توغرىسىدا ھهمكارالشقىلى ئۇنىمىدى. ئۇالر ئامېرىكا « كېسهللىكلهرنى كونترول قىلىش
ۋه ئالدىنى ئېلىش مهركهزلىرى» (CDC) نىڭ دوختۇرلىرىنىڭ (خىتايغا) كىرىشىگه يول قويمىدى. ئۇالر
تېخىچه بىزگه ۋىرۇسنىڭ ئهۋرىشكىسىنى بهرمىدى. ئۇالر ۋىرۇسنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋه تارقىلىشى
توغرىسىدىكى تهكشۈرۈشكه توسقۇنلۇق قىلدى. نهتىجىده بۇ ۋىرۇس ئامېرىكادىمۇ يامراپ، بۇ يهرده 120
مىڭدىن ئارتۇق (7 – ئاينىڭ 14 – كۈنىگه كهلگهنده، ئامېرىكادا بۇ ۋىرۇستىن ئۆلگهنلهرنىڭ سانى 138 مىڭ
247 گه چىققان، ت) ئامېرىكالىقنىڭ جېنىغا زامىن بولدى. ئۇ بىزگه نهچچه تىرىليون دولالر زىيان سالدى. شۇڭا
ھازىر خىتاي  بىلهن  بىزنىڭ  ئارىمىزدا  ھهقىقىي  مهسىله  بار، مېنىڭچه  پرىزدېنت  ترامپال  ئهمهس، ھهر بىر 
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ئامېرىكالىق بۇنى تونۇپ يېتىۋاتىدۇ.

رىياسهتچى: ھازىر جوش روگىن «ترامپ ھۆكۈمىتى خىتايپهرهسلهر بىلهن <خىتايغا قارشى>الردىن ئىبارهت
ئىككى الگېرغا بۆلۈنۈپ كهتتى» دهۋاتىدۇ. دۆلهت سېكرېتارى پومپېيو بىلهن سىز ئېنىقال خىتايغا قارشى
سهپته. جىم تالېنت (Jim Talent) مالىيه مىنىستىرى مىنۇشىن (Steven Mnuchin) نىڭ «خىتايپهرهسلهر»
سېپىده ئىكهنلىكىنى ئېيتماقتا. پرېزىدېنت بۇ ئىككى الگېر ئىچىده قايسىسىغا بهكرهك ئهھمىيهت بېرىدۇ؟

ئوبرىيېن: مهن («خىتايپهرهس» ياكى «خىتايغا قارشى» دېگهندهك) بۇ «ئاتاق»الرغا قوشۇلمايمهن. مېنىڭچه
«خىتايپهرهس» ياكى «خىتايغا قارشى» سهپلهر يوق. مېنىڭچه ئۇالر (يهنى ترامپ ھۆكۈمىتىدىكىلهر) بىر
تۈركۈم ئېسىل ئامېرىكالىقالر بولۇپ، ئۇالر ئامېرىكا خهلقىنىڭ بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىلىشنى ۋه
ئىقتىسادىمىزنى قوغداشنى ئوياليدۇ. بىر مهسىلىده ئوخشىمىغان كۆز قاراشالر بولۇشى مۇمكىن. ئهمما
مېنىڭچه مالىيه مىنىستىرى مىنۇشىن، دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپېيو، مهن ۋه باشقىالرنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان ھهممهيلهننىڭ مۇنۇ جهھهتتىكى چۈشهنچىسى تولىمۇ ئېنىق: بىز (كۆز ئالدىمىزدىكى) بۇ خىتاي
تهھدىتى، يهنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇ قىرغاقالر (ئامېرىكا)غىچه يېتىپ كهلگهن تهھدىتىنى ئوچۇق،
مۇۋاپىق ئۇسۇلدا ھهل قىلىشىمىز كېرهك. بىز بۇ ھهقته تهدبىر قوللىنىمىز. مالىيه مىنىستىرلىقى تهدبىر
قوللىنىدۇ. سودا تارماقلىرى تهدبىر قوللىنىدۇ. بىز بىر قانچىلىغان ساھهده بۇ تهھدىتنى ھهل قىلدۇق.

مهنچه كابىنېتتىكىلهر ئارىسىدىمۇ بۇ جهھهتته راۋۇرۇس بىردهكلىك بار.

رىياسهتچى: تاراتقۇالر بۈگۈن خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىدىكى تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ دائىرىسى ۋه ئورنى
توغرىسىدا، خىتاي ئېالن قىلغان رهقهملهرگه ئىشىنىشى كېرهكمۇ؟

ئوبرىيېن: (سوئالىڭىزغا جاۋاب بېرىشتىن ئاۋۋال) مهن سىزدىن شۇنى سوراپ باقاي، ئهگهر بىر دۆلهت «نيۇيورك
ۋاقىت گېزىتى» ، «ۋال كوچىسى گېزىتى»، «ۋاشىڭتون پوچتىسى» گېزىتىنى ئۆز دۆلىتىدىن قوغالپ چىقارغان
بولسا، ئۆزلىرىنىڭ ئۈندىدارغا ئوخشاش ئىجتىمائىي ئاالقه سۇپىلىرىدىكى ھهر بىر ئۇچۇرنى تهكشۈرسه، ئۇالر
ھهتتا چهتئهللهردىكى، ئهركىن دۆلهتلهردىكى كىشىلهرنىمۇ نازارهت قىلماقچى بولسا، سىز ئۇالرغا (يهنى
مۇشۇنداق بىر دۆلهتكه) ئىشىنهلهمسىز؟ دېمهك، بۇ ناھايىتى ئاسان جاۋاب. مېنىڭچه بۈگۈنكى كۈنده،
خىتايدىكى رهسمىي دۆلهت ئورگانلىرىدىن چىققان ھهر قانداق نهرسىگه ئىشىنىش تهس. شۇنداقال، بىز يهنه
داۋاملىق خىتاينى بۇ ۋىرۇسنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋه تارقىلىشى توغرىسىدا ئوچۇق – يورۇق بولۇشقا ئۈندهيمىز.
ئاۋىستىرالىيهلىكلهر تاجسىمان ۋىرۇسنى بىتهرهپ ھالدا خهلقئارالىق تهكشۈرۈشنى تهلهپ قىلىۋىدى، خىتاي
تىنچ ئوكياندىكى بۇ قوشنىسى بىلهن ھهمكارلىشىشنىڭ ئورنىغا، ئاۋسترالىيهنىڭ بۇ ئىشالرنى مۇستهقىل
تهكشۈرۈشكه چاقىرغانلىقىنى جازاالش مهقسىتىده، (ئاۋسترالىيهدىن خىتايغا ئېكسپورت قىلىنغان) ئارپىغا

80 پىرسهنت تاموژنا بېجى قويدى.

رىياسهتچى: ھازىر پرىزدېنت ئوباما ۋه پرىزدېنت جورج W بۇش ھۆكۈمهتلىرىده خىزمهت قىلغان سابىق دۆلهت
مۇداپىئه مىنىستىرى روبېرت گهيتىس (Robert Gates) سهيشهنبه كۈنى (6 – ئاينىڭ 23 – كۈنى) بۇ
پروگراممىدا بىز «ئىككىنچى سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىدا تۇرۇۋاتىمىز، بۇ قېتىمقىسى تېخىمۇ خهتهرلىك»

دېدى. سىز بۇ باھاغا قوشۇالمسىز، روبېرت ئوبرىيېن؟

ئوبرىيېن: مهن ھازىر ئۇنى «سوغۇق ئۇرۇش» دېيىشنى خالىمايمهن، ئهمما مېنىڭچه مىنىستىر گهيتىسنىڭ
«بۇ ئامېرىكا ئهڭ ئاز دېگهنده ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 30-يىللىرىدىن بۇيان، بهلكى تارىختىن بۇيان دۇچ كهلگهن
ئهڭ چوڭ  گېئوپولىتىك (جۇغراپىيىلىك سىياسىي) رىقابهت»  دېگهن  قارىشىغا قوشۇلىمهن. خىتاي  1 مىليارد 
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300 مىليوندىن ئارتۇق نوپۇسى بار چوڭ دۆلهت. ئۇالر تىرىشچان، ئهقىللىق ھهمده ئۇالر دۇنياغا خوجا بولۇشقا
پهۋقۇلئادده ھېرىسمهن. ئۇالر دۇنيادىكى بىرىنچى چوڭ دۆلهت بولۇشنى ئوياليدۇ. ئۇالر خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ «ئىنسانىيهتنىڭ ئورتاق تهقدىرى» سهپسهتىسىگه ئىشىنىدۇ، (مهزكۇر سهپسهتىگه كۆره)
ھهربىرهيلهن مهيلى ئىدىيهۋى جهھهتتىن ياكى پۇل بىلهن بولسۇن، ياكى بىر چهتكه ئۆتۈپ يول بوشىتىش
ئارقىلىق بولسۇن، خىتاينىڭ ئاسىيا - تىنچ ئوكيان رايونىدىال ئهمهس، بهلكى باشقا جايالردىمۇ (يهنى پۈتۈن
دۇنيادا) ھۆكۈمران كۈچكه ئايلىنىشىغا ھهسسه قوشۇشى كېرهك. شۇڭا بۇ بىر كهڭ كۆلهملىك رىقابهت.
مېنىڭچه مىنىستىر گهيتىس ئۇنى مۇۋاپىق سۈپهتلىدى. ئهمما، بىزمۇ بوش ئهمهس، بىز مهيلى ناتسىست
گېرمانىيهسى، مهيلى جاھانگىر ياپونىيه ياكى سوۋېت ئىتتىپاقى روسىيهسى بولسۇن، ھېچكىمگه بۇالرنىڭ
ھېچبىرىنى تارتقۇزۇپ قويمىدۇق. ئامېرىكا خهلقى ئىنتايىن ئىجادچان، تولىمۇ تىرىشچان ۋه ناھايىتى

ئهقىللىق. شۇڭا مهن مهن ھهمىشه ئامېرىكانىڭ ئۇتۇپ چىقىشىغا ئىشىنىمهن.

رىياسهتچى: سىز پرېزىدېنت ترامپ بىلهن بىلله قوش تهرهپلىك سۆھبهتلهرگه قاتناشقاندا ياكى ئۇنىڭ دۇنيا
رهھبهرلىرى بىلهن قوش تهرهپلىك سۆھبهت ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغىنىڭىزدا، خىتاينىڭ مۇزاكىره

تېمىسى بولۇش نىسبىتى قانچىلىك؟ 

ئوبرىيېن: خىتاي ھهمىشه مۇزاكىره تېمىسىدۇر. بولۇپمۇ COVID ۋىرۇسى ئهۋج ئالغاندىن بۇيان تېخىمۇ
شۇنداق. COVID ۋىرۇسى خىتايدا تارقالغان دهسلهپكى مهزگىلده خىتاي ئهھۋالنى يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن،
دۇنيانىڭ ۋىرۇسقا تاقابىل تۇرۇش ئىشلىرى نهچچه ئاي كېچىكىپ كهتتى. خىتاي ۋىرۇسنىڭ ئهھۋالىنى دۇنيا
سهھىيه تهشكىالتىدىنمۇ يوشۇردى، نهتىجىده مهزكۇر تهشكىالت بۇ ۋىرۇس توغرىسىدىكى توغرا ئۇچۇرالرنىڭ
كهم دېگهنده بىر ياكى ئىككى ئاي سىرتقا تارقىاللماسلىقىغا سهۋهب بولدى، ئاندىن دۇنيانىڭ ھهرقايسى
جايلىرىدىكى تۈمهنلىگهن ئامېرىكالىقنىڭ ۋه باشقىالرنىڭ تۇرمۇشى تهسىرگه ئۇچرىدى. شۇ ۋهجىدىن، ھهر
بىر دۇنيا رهھبىرى پرىزدېنت ترامپ بىلهن خىتاي ھهققىده پاراڭلىشىۋاتىدۇ. سىزگىمۇ مهلۇم بولغىنىدهك،
ئارىمىزدا ئوخشىماسلىقالر بار، ئهمما بىز ماڭغاچ سېغىز چاينىيااليمىز (يهنى بۇ ئىككى ئىش بىر – بىرىگه
تاقاشمايدۇ). دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا بىزنىڭ ئوخشىمىغان كۈنتهرتىپلىرىمىز بار، پرىزدېنت ترامپ
COVID بۇالرنىڭ ھهممىسىنى (بىرلهشتۈرۈپ) بىر تهرهپ قىلىدۇ. ئهمما مهن سىزگه ھهممه دۆلهتنىڭ دېگۈدهك
ۋىرۇسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتااليمهن. ھازىر دۇنيا رهھبهرلىرىنىڭ ھېسسىياتى ــــ مهيلى ئۇالر
بۇنى ئوچۇق - ئاشكاره ئىپادىلىسۇن، ياكى شهخسىي سورۇنالردا ئىپادىلىسۇن ــــ خىتايغا ئىنتايىن زىچ
مۇناسىۋهتلىك. ئۇالر بۇ ۋىرۇسنىڭ تارقىلىش ئهھۋالىغا ئاالھىده كۆڭۈل بۆلىدۇ. ھهمده ئۇالر پرىزدېنت
ترامپنىڭ ئهركىن دۇنيانىڭ رهھبىرىلىك سۈپىتى بىلهن ئۇالرغا يول كۆرسىتىشى ۋه ئۇالرغا رهھبهرلىك قىلىشى
ئۈچۈن، شۇنداقال ئامېرىكانىڭ بۇ ئىشتا توغرا سهپته بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىشى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا
مۇراجىئهت قىلىۋاتىدۇ. دېمىسىمۇ، بىز توغرا يولدا كېتىۋاتىمىز. پرىزدېنت ترامپ تاجسىمان ۋىرۇس
مهسىلىسىنى ھهل قىلىش، شۇنداقال بۇ ئىشنىڭ قايتا يۈز بهرمهسلىكىگه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن 

دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا جىمجىتقىنچه، شهخسىي ھالهتته كىشىلهرنى يىغىۋاتىدۇ.

رىياسهتچى: دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىلىرىنىڭ ئهنئهنىسى بويىچه، سىز سىياسهتكه (بىۋاسىته)
ئارىالشمايسىز. ئهمما سىز جوۋ بايدىن (Joe Biden) كېلهر يىلى 1-ئايدا ئوۋالدىكى دونالد ترامپنىڭ ئورنىنى
ئالغان تهقدىرده، سىياسهتته قانداق پهرقلهر كۆرۈلىدىغانلىقى ھهققىده پىكىر بايان قىلسىڭىز بولىدۇ.
گهرچه، مهن بۇنداق ئىش يۈز بهرمهيدۇ (يهنى جوۋ بايدىن بۇ يىلقى پرىزدېنتلىق سايلىمىدا ئۇتالمايدۇ) دهپ
قارىساممۇ، ئهگهر شۇنداق بولغان (يهنى جوۋ بايدىن ئامېرىكا پرىزدېنتى بولۇپ سايالنغان) تهقدىرده،

سىزنىڭچه، بۇ ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتىگه قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟
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ئوبرىيېن: مهن پرىزدېنت (ترامپ)نىڭ قايتا سايلىنىشىنى، سايالنغاندىمۇ راۋۇرۇس ئۈستۈنلۈك بىلهن
سايلىنىپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. مهن بهزى راي سىناش نهتىجىلىرىنى كۆرۈپ، كۈلۈپال قويدۇم. سىزگىمۇ
مهلۇم بولغىنىدهك، بىز (جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسى بىلهن دېموكراتالر پارتىيهسىنىڭ قوللىغۇچىلىرى
جهھهتته،ت) ئىنتايىن تهكشى بۆلۈنگهن دۆلهت. يېقىنقى ئۈچ ياكى تۆت سايالمنىڭ ھهممىسىده رهقىبلهرنىڭ
نهتىجىسى بىر – بىرىنىڭكىگه تولىمۇ يېقىن بولدى. ھهتتا پرىزدېنت ئوباما قايتا سايالنغاندىمۇ
رهقىبىنىڭكىگه يېقىن بىر نهتىجه بىلهن ئۇتۇپ چىقتى. شۇڭا بۇ تهكشى بۆلۈنگهن دۆلهت. مېنىڭچه بۇ
قېتىمقى سايالممۇ كهسكىن رىقابهتكه تولغان، نامزاتالرنىڭ نهتىجىسى بىر – بىرىنىڭكىگه يېقىن سايالم
بولىدۇ. ئهمما، مهنچه يهنىال پرىزدېنت (ترامپ) ئۇتۇپ چىقىدۇ. ئامېرىكا خهلقى ئۇنىڭ پهقهت خىتايغا قارىتا
قىلىۋاتقان ئىشلىرىنىال ئهمهس، بهلكى دۇنيا تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ ئىقتىسادنى بهرپا قىلغانلىقىنى كۆردى.
خىتايدىن كهلگهن بۇ ۋىرۇس بىزگه ئىنتايىن ئېغىر تهسىر كۆرسهتتى. ئهمما سىز ئىقتىسادنى قايتا قۇرۇپ
چىقىش ئۈچۈن كىمگه مۇراجىئهت قىلىسىز؟ بۇ ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغان
پرىزدېنت ترامپقىمۇ ياكى ۋاشىڭتوندا 40 يىل تۇرغان بىرهيلهن (بايدىن)گىمۇ؟ شۇڭا، مېنىڭچه پرىزدېنت

قايتا سايلىنىدۇ، ئامېرىكا خهلقى ئۇنىڭ ئهتراپىغا ئۇيۇشىدۇ.

رىياسهتچى: مهن سىزدىن سابىق دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىلىرىدىن بىرى ھهققىده سورىماقچى. ئهمما،
(John bolton) سورىماقچى بولغىنىم (سىزنىڭ ئالدىڭىزدا ۋهزىپىسىدىن ئېلىۋېتىلگهن) جون بولتون
ئهمهس، بهلكى گېنېرال مايكىل فىلېن (Michael Flynn). پرىزدېنت تۈنۈگۈن ئاقسارايدىكى ئىشخانىسىدا

«ئىككىنچى نومۇرنى قىسقارتىڭالر» دېدى.  

ئوبرىيېن: مهن گېنېرال فىلېن ئۈچۈن خۇشالمهن. ئۇنىڭغا ناچار مۇئامىله قىلىندى. ئۇ ئىنتايىن ناچار
كىشىلهرنىڭ ئىنتايىن قورقۇنچلۇق مۇئامىلىسىگه ئۇچرىدى. مېنىڭچه سىز ئهمدى ئىشالرنىڭ
ئايدىڭلىشىشقا باشلىغانلىقىنى كۆرىسىز. ئهمما گېنېرال فىلېن دۇچ كهلگهن قىسمهت دۆلىتىمىزده قايتا
يۈز بهرمهسلىكى كېرهك. ئۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىدى، باشقا نۇرغۇن كىشىلهرمۇ زىيانكهشلىككه
ئۇچرىدى. ئۇالر (ئوباما ھۆكۈمىتى) سايالم پائالىيىتىنى ئوغرىلىقچه نازارهت قىلدى، سايالم پائالىيىتى

ھهرگىزمۇ ئوغرىلىقچه نازارهت قىلىنماسلىقى كېرهك.

رىياسهتچى: مۇشۇ يهرده بىر ئاز توختاپ تۇرۇڭ، باش ئهلچى ئوبرىيېن، ئهگهر سىز بىر ئۆتكۈنچى مهزگىلدىكى
دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى بولسىڭىز، ئوباما ھۆكۈمىتى قولالپال قالماي، ئالقىشلىغان نهرسىنى
قولالشنى تهسهۋۋۇر قىالالمسىز؟ ھازىر مۇئاۋىن پرېزىدېنت بايدېننىڭ (بۇ ئىشقا) شېرىك ئىكهنلىكى ۋه
جېيمىس كومىس (James Comes) نىڭ ئاكتىپ ئىشتىراك قىلغانلىقى مهلۇم بولدى. سىز مۇشۇنداق ئىشقا

ئىشتراك قىالمسىز؟

ئوبرىيېن: ئهلۋهتته ئۇنداق قىلمايمهن. قاراڭ، مهنمۇ سىزگه ئوخشاش پۈتۈن ئۆمرۈمنى ئادۋوكاتلىق بىلهن
ئۆتكۈزدۈم. مهن بۇ دۆلهتتىكى ئهدلىيه ئورگانلىرىغا ۋه سوت سىستېمىسىغا ناھايىتى ئىشىنىمهن. سىزگه
دېسهم، نارازىلىق ئهرزى سوتىنىڭ FBI نىڭ گېنېرال فىلېن ھهققىدىكى بۇ دهھشهتلىك گۇناھ ھۆكۈمىنى
بىكار قىلىشتا نېمىلهرنى قىلغانلىقىنى كۆرۈپ، بۇ ھهقتىكى ئىشهنچىم تېخىمۇ مۇستهھكهملهندى ۋه
يېڭىالندى. گېنېرال فىلېن دۇچ كهلگهن قىسمهتلهرگه باشقا ئامېرىكىلىقالر ھېچقانداق تهكشۈرۈشته دۇچ
كهلمهسلىكى كېرهك. مهنچه نۆۋهتته باش تهپتىش بار (Barr) ئهدلىيه مىنىستىرلىقىنى ۋه FBI نى ئىسالھ
قىلىش جهھهتته ئېسىل خىزمهتلهرنى قىلىۋاتىدۇ. يۈز بهرگهن ئىشالر قايتا يۈز بهرسه بولمايدۇ. ئهلۋهتته،
ھهر قانداق جىنايهتكه ئاالقىدار تهكشۈرۈشته بۇنداق ئىش يۈز بهرسه بولمايدۇ ھهم يۈز بهرمهسلىكى كېرهك.
ئهمما ئۇ ھېچقانداق جىنايهت سادىر بولمىغان، پهقهت سىياسىي پهرقال مهۋجۇت بولغان سىياسىي  پائالىيهتته 
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تېخىمۇ   يۈز  بهرمهسلىكى  كېرهك. بىز جىنايى  ئىشالر   ئهدلىيه  سىستېمىسىنى  سىياسىي  ئۆكتىچىلهرنى
ئهدهپلهشكه ئىشلهتسهك، بۇ بۇ دۆلهتنى زۇلمهتلىك تۇيۇق يولغا باشلىغانلىق بولىدۇ. شۇڭا مهن نارازىلىق
ئهرزى سوتىنىڭ كولۇمبىيه ئاالھىده رايونىدا قىلغان ئىشلىرىدىن تولىمۇ روھالندىم. بىز بۇ سهيياره سوتتا بىر
قىسىم مۇنهۋۋهر سوتچىالرغا ئېرىشتۇق. ئۇ سوتچىالرنىڭ فىلېن دېلوسىنى تهكشۈرۈشكه قاتناشقان چىرىك
ئهمهلدارالرنى چاقىرتىشىغا زور جاسارهت كېتىدۇ. بۇ فىلېننىڭ تهكشۈرۈشى، مهن كولۇمبىيه ئاالھىده

رايونىنىڭ سهيياره نارازىلىق ئهرزى سوتىدىن پهخىرلىنىمهن.

رىياسهتچى: ئاخىرقى سوئال: سىز دۆلهت بىخهتهرلىك كېڭىشىنى زور دهرىجىده قىسقارتىپ، جورج w بۇش
ھۆكۈمىتىدىن ئىلگىرىكى مهزگىلدىكى كۆلهمگه ئهكهلدىڭىز. بۇ ھهقته سىزنى تهنقىدلهۋاتقانالر بار.
كېڭهشتىكى مۇدىرالرنىڭ يېرىمى ئايالالر، بۇ ھېچكىم دىققهت قىلمىغان چوڭ ئۆزگىرىش. خاتا يولغا ماڭغان

ياكى مايكېل فىلېنغا زىيانكهشلىك قىلىشقا ئىشتراك قىلغانالرنىڭ ھهممىسى قىسقارتىۋېتىلدىمۇ؟

ئوبرىيېن: بىز ئهڭ ياخشى ۋه ئهڭ يارقىن نهتىجىگه ئېرىشىش، شۇنداقال ئۈنۈمدارلىقىمىزنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن
دۆلهت بىخهتهرلىك كېڭىشىنى قىسقارتتۇق. شۇنداقال، بۇ ناھايىتى ياخشى نهتىجه بهردى. بىز دۆلهت
بىخهتهرلىك كېڭىشىدىكى خادىملىرىمىزنىڭ سىياسىي خاھىشىنى سىنىمايمىز. بىز پهقهت پرىزدېنت ۋه
دۆلهت ئۈچۈن ياخشى خىزمهت قىالاليدىغان ئهڭ ياخشى كىشىلهرنى توپالشنىال ئويلىدۇق. شۇڭا مهن سىزگه
شۇنى ھۆدده قىالاليمهنكى، ھهر قانداق سهۋهب بىلهن ئاشكارىالنغانالرنىڭ سانى ۋه ئۆتمۈشته مهۋجۇت بولۇشى
مۇمكىن بولغان بىر قىسىم زىددىيهتلهر تۈگىدى، ئهمما بىزنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىك كېڭىشىدىكى قارارىمىز

پهقهت كىشىلهرنىڭ (سىياسىي مهيدانى ۋهھاكازاالرغا قاراپ ئهمهس) الياقىتىگه ئاساسهن چىقىرىلغان.

رىياسهتچى: باش ئهلچى ئوبرىيېن، پروگراممامغا قاتناشقانلىقىڭىزغا، شۇنداقال تۈنۈگۈن ئارىزونا شىتاتىدا
ئهھمىيهتلىك نۇتۇق سۆزلىگهنلىكىڭىزگه رهھمهت. سىزنىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنى ئۆز ماھىيىتى بويىچه،
ماركىسىزمچى - لېنىنىزمچى پارتىيه دهپ ئاتىغانلىقىڭىزدىن مىننهتدارمهن. مهن تېخىمۇ كۆپ كىشىلهرنىڭ
خىتاي كومپارتىيهسىنى چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمهن، سىز ئۇالر بىلهن ئېلىم – بېرىم قىلسىڭىز بولىدۇ،
ئهمما لېنىننىڭ «كاپىتالىستالر نۆۋىتى كهلگهنده، بىزگه ئۆزلىرىنى دارغا ئاسىدىغان ئارغامچىنى سېتىپ

بېرىدۇ» دېگهن سۆزىنى ئېسىڭىزده چىڭ تۇتۇڭ. بىز ئهمدى ئۇالرغا «ئارغامچا» سېتىۋهرسهك بولمايدۇ.

مهنبه:

https://www.hughhewitt.com/national-security-advisor-robert-c-obrien-on-president-trump-
and-general-secretary-xi/
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تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى،
ھامىلىنى مهجبۇرىي

چۈشۈرۈۋېتىش،
مهجبۇرىي تۇغۇت تىزگىنلهش

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاندا
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغۇلۇش
نىسبىتىنى تۆۋهنلىتىش

ھهرىكىتى

ئادرىيان زېنز

مىسىلىسىز ئ ويغىنىش
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2020 – يىلى ئىيۇن
ئامېرىكادا جېيمىستاۋن فوندى تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان

مۇندهرىجه: 

تهھرىر ئىالۋىسى
تونۇشتۇرۇش

ئاساسلىق بايقاشالرنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇش

بىرىنچى باب: شهرقىي تۈركىستاندىكى ئېتنىڭ نوپۇسنىڭ ئېشىش يۈزلىنىشى: «ئېشىپ كېتىش»تىن ئاساسهن توختاپ
قېلىشقىچه

1.1 خىتايالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇس سېلىشتۇرمىسى
1 - رهسىم: شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه خىتاي نوپۇسىنىڭ مىليون بويىچه ھېسابلىنىشى (1985 ~

(2018
2 – رهسىم: شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه خىتايالرنىڭ يىللىق نوپۇس ئۆزگىرىش نىسبىتى 1986 ~ 2018

3 – رهسىم: خىتاي ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ يىللىق ئۈنۈملۈك نوپۇس ئېشىشى (بىرلىكى پېرمىللى، مىڭدىن بىر،
 (‰

4 – رهسىم: شهرقىي تۈركىستاننىڭ تىپ بويىچه ئايرىلغان ئومۇمىي نوپۇسى
1.2 نوپۇسنىڭ ئېشىشى، دىنىي «ئاشقۇنلۇق» ۋه ئىجتىمائىي مۇقىملىق

1.3 شهرقىي تۈركىستاندىكى نوپۇسنىڭ تهبىئىي ئېشىش يۈزلىنىشى
5 – رهسىم: رايونالر بويىچه تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتى (بىرلىكى پېرمىللى، مىڭدىن بىر، ‰)

1 – جهدىۋهل: (شهرقىي تۈركىستاندىكى) نوپۇسنىڭ تهبىئىي ئېشىش نىسبىتى

ئىككىنچى باب: «قانۇنسىز تۇغۇتقا قاتتىق زهربه بېرىش»: 2017 – يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه شهرقىي
تۈركىستاندىكى يهرلىك مىللهتلهرگه قارىتىلغان تۇغۇت كونترولى سىياسىتى ۋه ئهمهلىيىتى

2.1 تۇغۇت كونترولىغا خىالپلىق قىلغانالرنى تۇتقۇن قىلىش
2.2 مۇداخىلىچى تۇغۇت كونترول تهدبىرلىرى: تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى (ئۈزۈك سالدۇرۇش)

2 – جهدىۋهل: پهيزىۋات ناھىيهسى قۇمئېرىق يېزىسىنىڭ پهسىللىك تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى تهكشۈرۈشى
3 – جهدىۋهل: كۇچا ناھىيهسىنىڭ كۆك گۈمبهز رايونىدىكى 12 كهنت ۋه رايوننىڭ پىالنلىق تۇغۇت

سىتاتىستىكىسى
6 – رهسىم: يېڭىدىن سېلىنغان تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىنىڭ ئوتتۇرىچه سانى

7 – رهسىم: بالىياتقۇ ئىچىگه سېلىنىدىغان تۇغۇت چهكلىگۈچ
2.3 مۇداخىلىچى تۇغۇت كونترول تهدبىرلىرى: تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى

8 – رهسىم: تۇخۇم نهيچىسىنى بوغۇش ئارقىلىق تۇغماس قىلىۋېتىش
9 – رهسىم: ھهر 100 مىڭ نوپۇس ئىچىدىكى تۇغماس قىلىۋېتىلگهنلهرنىڭ نىسبىتى

10 – رهسىم: ھهر 100 مىڭ نوپۇس ئىچىدىكى تۇغماس قىلىۋېتىلگهنلهرنىڭ نىسبىتى
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2.4 تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى داۋامىدا ھهيىز كۆرۈشى توختاپ كهتكهن ۋه تۇل ئايالالرنىڭ كۆپىيىپ كهتكهنلىكىنىڭ
ئىسپاتى

11 – رهسىم: كۇچا ناھىيهسى كۆك گۈمبهز رايونىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت سانلىق مهلۇماتلىرى
خۇالسه

ئاپتور ھهققىده
قوشۇمچه A: «دېھقان - چارۋىچىالر ئۈچۈن ھهقسىز تېخنىكىلىق پىالنلىق تۇغۇت مۇالزىمىتى» پروجېكتىنىڭ

ناھىيه قاتلىمىدا ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالى ھهققىده قىسقىچه بايان
ئىزاھاتالر

تهھرىر ئىالۋىسى:

دوكتور ئادرىيان زېنىز (Adrian Zenz) خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستان ۋه تىبهتكه قاراتقان سىياسهتلىرىگه
ئاالقىدار تهتقىقات ساھهسىده دۇنيانىڭ ئهڭ ئالدىنقى قاتاردىكى تهتقىقاتچىلىرىدىن بىرىدۇر. دوكتور ئادرىيان زېنىز 2017 ~
2018 – يىللىرى ئېلىپ بارغان تهتقىقاتالر (قىسقىچه خىتاي دوكالتى، 2017 – يىلى 21 – سېنتهبىر؛ قىسقىچه خىتاي
دوكالتى، 2018 – يىلى 15 – ماي؛  قىسقىچه خىتاي دوكالتى، 2018 – يىلى 5 – نويابىر) خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان باستۇرۇش ۋه كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش پائالىيىتىنى پاش قىلىشتا مۇھىم رول
ئوينىغان. دوكتور ئادرىيان زېنىز يهنه ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىده خىتاي دۆلىتىنىڭ تۇتقۇندىكى ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي
ئهمگهككه سېلىپ ئېكسپىالتاسىيه قىلغانلىقى ھهققىده (2019 – يىلى 17 – ئۆكتهبىر) گۇۋاھلىق بهرگهن. بۇنىڭدىن سىرت،
ئۇ يهنه بۇ يىلنىڭ بېشىدا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ دىنىي پائالىيهتلىرىگه قارىتىلغان باستۇرۇش
ھهرىكهتلىرىگه ئاالقىدار ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرى، يهنى «قاراقاش تىزىملىكى» ھهققىده بىر پارچه چوڭقۇر تهھلىل دوكالتى

يېزىپ چىقتى.
«جېيمىستاۋن فوندى» نهشر قىلغان ئۇشبۇ دوكالتتا، دوكتور ئادرىيان زېنىز خىتاي دۆلىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى يهنه بىر
سىياسىتى، يهنى مهجبۇرىي تۇغۇت كونترولى ۋه تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تهدبىرلهر ئارقىلىق
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتىنى مهجبۇرىي تۆۋهنلىتىش قىلمىشى ھهققىده تهپسىلىي تهھلىل يۈرگۈزۈلگهن. ھاكىمىيهت
بېشىدىكى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئىجرا قىلىنىۋاتقان مهزكۇر سىياسهت شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ
نوپۇسىنى  خىتايالرنىڭكىدىن ئازايتىشنى ۋه شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنى ئاتالمىش «جۇڭخۇا مىللىتى»گه سىڭدۈرۈپ
ئاسمىالتسىيه قىلىشنى مهقسهت قىلغان. خىتاينىڭ ئۆزىدىكى ۋه (شهرقىي تۈركىستان، تىبهتكه ئوخشاش) مۇستهملىكىسى
ئاستىدىكى مىللهتلهرنى «جۇڭخۇا مىللىتى» نامىدا بىرلهشتۈرۈش خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ

چوڭ نىشانلىرىدىن بىرىدۇر. 
دوكتور ئادرىيان زېنىز خىتايچه ئهسلىي ماتېرىيالالرغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا
«بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋه جازاالش ئهھدىنامىسى»ده تهبىرلهنگهن ئىرقىي

قىرغىنچىلىق شهرتىگه توشىدىغان، ئىنتايىن ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىنى سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىدى. 

جون دوستون، جېيمىستاۋىن فوندى «خىتاي دوكالتى»نىڭ مۇھهررىرى
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شهرقىي تۈركىستاندىكى تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىشى زور دهرىجىده تۆۋهنلىدى. 2015-يىلدىن 2018-
يىلىغىچه بولغان ئىككى چوڭ ئۇيغۇر ۋىاليىتىده نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتى 84 پىرسهنت تۆۋهنلهپ،
2019-يىلى يهنىمۇ تۆۋهنلىدى. 2020-يىلىغا كهلگهنده، بىر ئۇيغۇر رايونى 2018-يىلىدىكى 11.45
پېرمىللى (‰ 11.45)لىك ئهسلىدىنال ئىنتايىن تۆۋهن بولغان ئېشىش نىسبىتىگه سېلىشتۇرما ھاسىل
‰ 1.05)لىك قىلغان ھالدا، نوپۇسنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگهن دهرىجىده نۆلگه يېقىن، 1.05 پېرمىللى (
ئېشىش نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇنى «پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى» ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇش

مهقسهت قىلىنغان.
ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرىده تۇغۇت چهكلهش بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالرنىڭ قانۇنىي تهرتىپتىن
ھالقىغان  ھالدا  «تهربىيهلهش»  الگېرلىرىغا   سولىنىش   ئارقىلىق   جازالىنىدىغانلىقى  ئوچۇق - ئاشكاره 

تونۇشتۇرۇش

بالىياتقۇ ئىچىگه سېلىنىدىغان تۇغۇت چهكلهش ئهسۋابلىرى، تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى ۋه ئائىلىلهرنى
(ئهر – ئايالالرنى الگېر، تۈرمه دېگهندهكلهر سوالش ئارقىلىق) مهجبۇرىي ئايرىۋېتىش: 2016 – يىلىنىڭ
ئاخىرىدا باشالنغان تهلتۆكۈس باستۇرۇش ھهرىكىتىده شهرقىي تۈركىستان ۋهھشىي ساقچى دۆلىتىگه
ئايلىنىپ، ھاكىمىيهتنىڭ كۆپىيىش (تۇغۇش) ئهركىنلىكىگه ئارىالشقانلىقىغا دائىر شاھىتالرنىڭ
گۇۋاھلىقلىرى ھهممه يهرنى قاپلىدى. دۆلهتنىڭ كۆپىيىشكه بولغان كونتروللۇقى ئۇزۇندىن بۇيان خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتىدىكى تۇغۇت چهكلهش تۈزۈمىنىڭ ئورتاق بىر قىسمى بولسىمۇ، ئهمما شهرقىي تۈركىستاننىڭ
ۋهزىيىتى 2017 - يىلىنىڭ بېشىدا ھاكىمىيهت بېشىدىكى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئهمهلدارلىرى تهرىپىدىن
باشلىتىلغان كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش سىياسىتىدىن كېيىن تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كهتتى (قىسقىچه

خىتاي دوكالتى، 2017 – يىلى 27 - سېنتهبىر).

ئۈرۈمچىلىك ئۇيغۇر ئايال زۇمرهت داۋۇت تۇتقۇندىن قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىن، (خىتاينىڭ سىياسىتىگه كۆره)
ئىككى بالىلىق بولۇشنىڭ ئورنىدا ئۈچ بالىلىق بولغانلىقى ئۈچۈن جهرىمانه تۆلىگهن ۋه ھهقسىز ئوپېراتسىيه
ئارقىلىق تۇغماس قىلىۋېتىلگهن. (ۋاشىنگتون پوچتىسى، 2019 - يىلى 17-نويابىر). ئهگهر بۇنى رهت قىلسا
تۇتقۇن قىلىنىش تهھدىتىگه ئۇچرىغان زۇمرهت داۋۇت نائىالج خىتاينىڭ دېگىنىگه بويسۇنغان. ئۈچ بالىنىڭ
ئانىسى بولغان مېھرىگۈل تۇرسۇننىڭ ئېيتىشىچه، ئۇ تۇتقۇن قىلىنغان مهزگىلده، ئۆزىگه ۋه باشقا ئايالالرغا
تهرتىپسىز خۇن كهلتۈرىدىغان ۋه ھهيىزنى قااليمىقانالشتۇرىدىغان نامهلۇم دورا ۋه ئوكۇلالر ئىشلىتىلگهن
(بىرلهشمه ئاگېنتلىقى، 2018 – يىلى 26 – نويابىر). كېيىن، ئامېرىكالىق دوختۇرالر ئۇنىڭ تۇغماس
قىلىۋېتىلگهنلىكىنى جهزملهشتۈردى (ياپونىيه ئىقتىساد خهۋهرلىرى، 2019 – يىلى 10 – ئاۋغۇست). تۆت
بالىنىڭ ئانىسى بولغان رهخىمه سهنبايغا تۇتقۇن قىلىنىشتىن ئىلگىرى دائىملىق مهجبۇرىي تهرتىپ سۈپىتىده
بالىياتقۇ ئىچى ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ئۈسكۈنىسى (IUD) مهجبۇرىي سېلىنغان (ۋاشىڭتون پوچتىسى،

2019 - يىلى 5 - ئۆكتهبىر).

بۇنداق ۋهقهلهر قانچىلىك سىستېمىلىق؟ ئۇالر ھۆكۈمهتنىڭ سىياسىتىنى ئهكس ئهتتۈرهمدۇ، يوق؟ ئۇالرنىڭ
شهرقىي تۈركىستاندىكى يهرلىك مىللهتلهرنىڭ نوپۇسىنىڭ كۆپىيىشىگه قانداق تهسىرى بار؟

ئاساسلىق بايقاشالرنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇش

ھۆكۈمهت ھۆججىتىنى سىستېمىلىق تهھلىل قىلىش ئارقىلىق، بۇ ھهقتىكى بايانالرنىڭ چىنلىقى ۋه
كۆلىمىنى تۇنجى قېتىم جهزملهشتۈرگىلى بولدى. بۇ دوكالتنىڭ تهتقىقات نهتىجىسى تۆۋهندىكىلهرنى ئاالھىده

كۆرسىتىپ بېرىدۇ:
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2019-يىلىدىكى ھۆججهتلهرده ئۇيغۇر يېزا رايونلىرىدىكى ئايالالرنى كهڭ كۆلهمده تۇغماس قىلىۋېتىش
ھهرىكىتىنىڭ پىالنلىرى ئاشكارىالنغان بولۇپ، بۇ ھهرىكهتته شۇ يىلى ئىككى ئۇيغۇر ناھىيهسىدىكى
تۇغۇت يېشىدىكى توي قىلغان ئايالالرنىڭ 14 پىرسهنت ۋه 34 پىرسهنتىنى تۇغماس قىلىۋېتىش
نىشانالنغان. بۇ پروجېكىت شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىنى تامامهن ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ، 2020-
يىلىمۇ پروجېكىت مهبلىغى كۆپهيتىلگهن ھالدا داۋامالشتى. مهزكۇر ھهرىكهت يېزىالردىكى ئۈچ ياكى
ئۇنىڭدىن ئارتۇق بالىسى بار ئايالالرنى، شۇنداقال ئىككى بالىسى بار ئايالالرنى ـــ بۇالر تۇغۇت يېشىدىكى
ئايالالرنىڭ يىگىرمه پىرسهنتىنى ئىگىلهيدۇ ـــ تۇغماس قىلىۋېتىشنى نىشان قىلغاندهك تۇرىدۇ.
خامچوت سانلىق مهلۇماتلىرىغا كۆره، بۇ تۈرنىڭ 2019- ۋه 2020-يىللىرى تۇخۇم نهيچىسىنى
بوغۇۋېتىدىغان تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسىدىن نهچچه يۈزمىڭنى قىلىشقا يېتهرلىك مهبلىغى بار
بولۇپ، كهم دېگهنده بىر رايون مهركىزىي ھۆكۈمهتنىڭ قوشۇمچه مهبلىغىگه ئېرىشكهن. 2018-يىلى، بىر
ئۇيغۇر ۋىاليىتى ئوچۇق-ئاشكاره ھالدا «يېزا نوپۇسىنى كهڭ كۆلهمده تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسىنى

قوبۇل قىلىشقا يېتهكلهش» نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويغان.

كۆرسىتىلگهن. بۇ ئاشكارىالنغان «قاراقاش تىزىملىكى» ھۆججىتىدىكى ئىسپاتالرنى دهلىللهيدۇ، «قاراقاش
تىزىملىكى»دىمۇ تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنىڭ ئىچىده « تۇغۇت چهكلهش بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلغان»الر

ئهڭ كۆپ ئىدى («سىياسىي خهۋپ» ژۇرنىلى، 2020-يىلى 2-ئاي).

2019-يىلغا كهلگهنده، شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرى جهنۇبتىكى ئۇيغۇرالر زىچ ئولتۇراقالشقان
تۆت ۋىاليهت - ئوبالستتا تۇغۇت يېشىدىكى ئايالالرنىڭ كهم دېگهنده سهكسهن پىرسهنتىگه تۇغۇتتىن
ساقلىنىش (IUD ياكى تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى) ئوپېراتسىيىسى قىلىشنى پىالنلىغان. ئهمهلىي
نىسبهت بۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن. 2018-يىلى، شهرقىي تۈركىستان پۈتۈن خىتاي نوپۇسىنىڭ
پهقهت 1.8 پىرسهنتىنى تهشكىل قىلسىمۇ، لېكىن، خىتايدىكى بارلىق يېڭى سېلىنغان تۇغۇت چهكلهش

ئۈزۈكىنىڭ سهكسهن پىرسهنتى شهرقىي تۈركىستاندا سېلىنغان.

شهرقىي تۈركىستاندىكى مهلۇم بىر ئۇيغۇر رايونىدا تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى باشالنغاندىن بۇيان، 18 ياشتىن
49 ياشقىچه بولغان ئايالالرنىڭ تۇلغا ئايلىنىش ياكى ھهيىز كېسىلىش نىسبىتى بىر ھهسسىدىن كۆپرهك
ئاشقان. بۇالر تهبىئىي بولمىغان ئۆلۈشنىڭ يوشۇرۇن ۋاكالهتچى كۆرسهتكۈچى (ئۆلگۈچىلهر تۇتقۇندىكى ئهرلهر
بولۇشى مۇمكىن) بولۇپ، شۇنداقال/ياكى تۇتقۇن قىلىنغانالرغا ئۇرۇلغان ئوكۇلالرنىڭ ھهيىزنىڭ ۋاقىتلىق ياكى

مهڭگۈلۈك توختىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىدىن بولۇشى مۇمكىن.

2015-يىلدىن 2018-يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، تهخمىنهن 860 مىڭ خىتاي نوپۇسى شهرقىي تۈركىستاندىن
ئايرىلغان بولسىمۇ، شهرقىي تۈركىستاننىڭ خىتايالر كۆپ ئولتۇراقالشقان رايونىغا ئىككى مىليونغا يېقىن
يېڭى نوپۇس قوشۇلغان. شۇنداقال، خىتايالر كۆپ سانلىقنى تهشكىل قىلىدىغان مهلۇم بىر ئۇيغۇر رايونىدىكى
نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتى ئهتراپتىكى يېزا ئۇيغۇر رايونىغا سېلىشتۇرغاندا سهككىز ھهسسىگه يېقىن
يۇقىرى بولغان (بۇنچه يۇقىرى ئېشىش نىسبىتىگه، شۇ يهردىكى خىتايالرنىڭ تۇغۇش نىسبىتىنىڭ يۇقىرىلىقى
سهۋهب بولغانلىقى شهكسىز) (2018-يىلى). بۇ سانلىق مهلۇماتالر بېيجىڭنىڭ خىتاي نوپۇسىنى كۆپهيتىدىغان
مۇستهملىكىچىلىك سىياسىتىنى تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقىرىشى مۇمكىنلىكى ھهققىدىكى ئهندىشىلهرگه

سهۋهب بولدى (1).

بۇ بايقاشالر بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى سىياسىتىنىڭ ب د ت نىڭ «ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ
ئالدىنى ئېلىش ۋه جازاالش ئهھدىنامىسى»دا كۆرسىتىلگهن  ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۆلچىمىنىڭ  بىرىگه، يهنى 
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D ماددىنىڭ 2 - تارمىقىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان «[نىشانالنغان] گۇرۇپپىنىڭ ئىچىده تۇغۇلۇشنىڭ ئالدىنى
ئېلىشنى مهقسهت قىلغان تهدبىرلهرنى قوللىنىش»قا  ماس كېلىدىغانلىقىنى ئهڭ كۈچلۈك ئىسپات بىلهن

تهمىنلهيدۇ (بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى، 1948- يىل 9- دېكابىر).

بىرىنچى باب: شهرقىي تۈركىستاندىكى ئېتنىڭ نوپۇسنىڭ ئېشىش يۈزلىنىشى: «ئېشىپ كېتىش»تىن
ئاساسهن توختاپ قېلىشقىچه

1.1 خىتايالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇس سېلىشتۇرمىسى

1949-يىلدىن باشالپ، خىتاي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي ئاھالىسىنى زور دهرىجىده
كۆپهيتىش ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستانغا بولغان كونتروللۇقنى كۈچهيتتى. 1949-يىلى، خىتايالر بۇ رايون
نوپۇسىنىڭ ئاران 6.7 پىرسهنتىنى تهشكىل قىالتتى (4 مىليون 330 مىڭ نوپۇسنىڭ 291 مىڭى خىتاي ئىدى)
(2). 1978-يىلغا كهلگهنده، ئۇالرنىڭ نىسبىتى 41.6 پىرسهنتكه يهتتى. 1990-يىلالر ۋه 2000-يىلالرنىڭ
بېشىدا كۆچمهن خىتايالر يهنه شىددهت بىلهن كۆپهيدى. ئاتالمىش «شىنجاڭ قۇرۇلۇش ۋه ئىشلهپچىقىرىش
بىڭتۈهنى» (دېھقانچىلىق ۋه پاختا ئىشلهپچىقىرىش بىلهن شۇغۇللىنىدىغان يېرىم ھهربىي كۆچمهنلهر
ئهترىتى)نىڭ ئىقتىسادىي پائالىيىتىنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىشى، شۇنداقال مهركىزىي ھۆكۈمهت قوزغىغان
نهچچه مىليارد يۈهنلىك تهرهققىيات تۈرى بولغان «غهربنى ئېچىۋېتىش» پروجېكتىمۇ خىتايالرنىڭ شهرقىي

تۈركىستانغا تۈركۈملهپ ئېقىشىغا سهۋهب بولدى (1 -، 2 -، 3 - رهسىملهر).
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1 - رهسىم: شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه خىتاي نوپۇسىنىڭ مىليون بويىچه ھېسابلىنىشى
(2018 ~ 1985)

مهنبه: شهرقىي تۈركىستاننىڭ 1990 -، 2005، 2019 – يىللىرىدىكى ستاتىستىكا يىلنامىسى.
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2 – رهسىم: شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋه خىتايالرنىڭ يىللىق نوپۇس ئۆزگىرىش نىسبىتى 1986 ~ 2018
(بىرلىكى پىرسهنت).

مهنبه: شهرقىي تۈركىستاننىڭ 1990 -، 2005، 2019 – يىللىرىدىكى ستاتىستىكا يىلنامىسى.

ئهمما، 2018- يىلغا كهلگهنده، تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ تۆۋهن بولۇشى ۋه كۆچمهنلهر سهۋهبىدىن، خىتايالرنىڭ
نوپۇس نىسبىتى 31.6 پىرسهنتكه تۆۋهنلىگهن. خىتايالرنىڭ كۆپىيىشى 2010-يىلىدا (ئۈرۈمچى ئىيۇل
ۋهقهسىدىن كېيىنكى بىر يىل) ۋه 2016-يىلدىن باشالپ، كۈچلۈك بىخهتهرلىك تهدبىرلىرىدىن كېيىن
نىسبهتهن ئاستا بولدى (2-رهسىمگه قاراڭ). 2015-يىلدىن 2018-يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، شهرقىي
تۈركىستاندىكى خىتاي نوپۇسى 754 مىڭ ئازايغان (3). بۇنىڭغا خىتايالر كۆپ ساندىكى رايونالرنىڭ تهبىئىي

نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتىنى قوشقاندا، ئازايغان خىتاي نوپۇسى تهخمىنهن 863،000 بولىدۇ (4).

بۇ ئارىلىقتا، ئۇيغۇر نوپۇسى ئاشقان. 2010 - يىلى، خىتايدىكى تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئهڭ
يۇقىرى ئالدىنقى ئون ناھىيهنىڭ توققۇزى ئۇيغۇر ياكى قىرغىزالر كۆپ ئولتۇراقالشقان ناھىيهلهر بولغان. بۇ
‰ (پېرمىللى، مىڭلىق نىسبهت) ئارىلىقىدا بولۇپ، جايالردىكى  تۇغۇلۇش نىسبىتى 22.0 دىن 27.6 
خىتايدىكى ئوتتۇرىچه سهۋىيهنىڭ بهش ھهسسىسىگه توغرا كهلگهن (5). 2005-يىلدىن 2015-يىلغىچه بولغان
ئارىلىقتا، ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ يىللىق ئېشىش سۈرئىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتايالرنىڭكىدىن 2.6
ھهسسه يۇقىرى بولۇپ، بۇ 1965-يىلىدىن بۇيانقى ھهرقانداق 10 يىلدىكى خىتاي نوپۇسىنىڭ ئېشىش

سۈرئىتىدىن خېلىال ئېشىپ كهتكهن (3-رهسىمگه قاراڭ).

بهزى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى ھهقىقىي ساندىن 8 ~
10 مىليوننى ئازايتىپ ئېالن قىلىپ كهلگهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى ۋه بۇنىڭغا دهلىل سۈپىتىده پىالنلىق
تۇغۇت سىياسىتىدىن قاچۇرۇلۇپ تۇغۇلغان نۇرغۇن كىشىلهرنى كۆرسىتىشتى (6). ھالبۇكى، (خىتاي ھۆكۈمىتى
ئېالن قىلغان) رهسمىي سانلىق مهلۇماتالر ھهققىدىكى تهھلىل بۇ خىل نۇقتىئىينهزهرنى قوللىمايدۇ.
ئومۇمىيۈزلۈك نوپۇس تهكشۈرۈش يىللىرى (1990، 2000)دا دوكالت قىلىنغان نوپۇستىكى ئېشىش سانى تېخىمۇ
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 قاتتىق بولغان نوپۇس سانىنى ئهكس ئهتتۈردى، ئاساسىي قاتالم نوپۇسىنى كونترول قىلىش مېخانىزمى 2014-
يىلى ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ تېخىمۇ بهك كۆپىيىشىدىكى سهۋهب بولۇشى مۇمكىن (7). 1978-يىلدىن 2016-
) بولۇپ، بۇ ‰ يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ يىللىق ئېشىش نىسبىتى 19.2 پېرمىللى (
‰) ياكى خىتايدىكى ئومۇمىي شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي نوپۇسىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى (12.65 

نوپۇسىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى (9.75 ‰) دىن كۆپ يۇقىرى (8).

يېقىنقى مهزگىللهرده، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىده (مۇستهملىكه ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستاننىمۇ ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ) نوپۇس ئوخشىمىغان ئىككى خىل ئۇسۇلدا ھېسابلىنىۋاتىدۇ. بىرىنچىسى «يىل ئاخىرىدا
تىزىمغا ئالدۇرغان نوپۇس» بولۇپ، بۇ خىتاينىڭ نوپۇس تىزىمالش سىستېمىسىدا ئاتالمىش «شىنجاڭلىق» دهپ
رهسمىي تىزىمغا ئېلىنغان كىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ (9). ئىككىنچىسى «يىل ئاخىرىدىكى دائىمىي تۇرۇشلۇق
نوپۇس» بولۇپ، ھهر يىلى 12-ئاينىڭ 31-كۈنى شهرقىي تۈركىستاندا بار بولغان، شۇنداقال شهرقىي تۈركىستاندا
كهم دېگهنده ئالته ئاي تۇرغانالرنىڭ سانىنى كۆرسىتىدۇ (دۆلهتلىك سىتاتىستىكا ئىدارىسى، 2018-يىلى 12-
ئۆكتهبىر؛ ماكرو ئىقتىساد ئهھۋالى، 2009 – يىلى 6 – ئاي). كېيىنكى («يىل ئاخىرىدىكى دائىمىي تۇرۇشلۇق
نوپۇس» دېگهن) ئاتالغۇ خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدىن كهلگهن (شهرقىي تۈركىستان نوپۇسىغا ئۆتمىگهن)
كىشىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئادهتته خىزمهتكه مۇناسىۋهتلىك سهۋهبلهر
تۈپهيلىدىن شهرقىي تۈركىستانغا كېلىدۇ. مهسىلهن، 2018-يىلى ئۈرۈمچى شهھىرىده 3 مىليون 510 مىڭ
دائىملىق ئاھاله بار بولسىمۇ، لېكىن، بۇنىڭ پهقهت 2 مىليون 222 مىڭىنىڭ تىزىمالتقان نوپۇسى بار (ئۈرۈمچى
شهھهرلىك ھۆكۈمهت، 2019-يىلى 4-ئىيۇن). ئۇيغۇرالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان ۋىاليهتلهرده بۇ پهرق
ناھايىتى كىچىك (10). بۇ سانلىق مهلۇماتالر ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى  تۈرمىلهرگه يۆتكهلگهنلى-
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3 – رهسىم: خىتاي ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ يىللىق ئۈنۈملۈك نوپۇس ئېشىشى (بىرلىكى پېرمىللى، مىڭدىن بىر، ‰)

مهنبه: شهرقىي تۈركىستاننىڭ 1990 -، 2005، 2019 – يىللىرىدىكى ستاتىستىكا يىلنامىسى.



كى توغرىسىدىكى بايانالرنى ئىسپاتلىمايدۇ ھهم ئۇنىڭغا زىتمۇ كهلمهيدۇ، بۇ خىل ئۆزگىرىشنىڭ نوپۇس
تىزىمالشتا ئۆزگىرىش پهيدا قىلىدىغان ياكى قىاللمايدىغانلىقىمۇ ئېنىق ئهمهس (زىمىستان تورى، 2018-يىل

12-ئاينىڭ 17-كۈنى).

تىلغا ئېلىشقا ئهرزىيدىغىنى شۇكى، شهرقىي تۈركىستاننىڭ بۇ ئىككى خىل نوپۇسى ئوتتۇرىسىدىكى پهرق
2015-يىلى كۆرۈلۈشكه باشلىغان بولۇپ، 2018-يىلغا بارغاندا بۇ پهرق كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان 2 مىليون
300 مىڭغا يهتكهن (4-رهسىمگه قاراڭ) (11). بۇنىڭ ئىچىدىكى، 1 مىليون 290 مىڭى ئۈرۈمچىده، 710 مىڭى
نوپۇسىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمىنى خىتايالر ئىگىلهيدىغان ئاتالمىش «شىنجاڭ قۇرۇلۇش ۋه ئىشلهپچىقىرىش
بىڭتۈهنى» رايونلىرىدا بولغان. (2019-يىلى ئاتالمىش «شىنجاڭ قۇرۇلۇش ۋه ئىشلهپچىقىرىش بىڭتۈهنى»
رايونلىرىدا بۇ سان 810 مىڭغا يهتكهن. ئۈرۈمچىده بولسا، 2019 - يىلى پهقهت «يىل ئاخىرىدىكى دائىمىي
تۇرۇشلۇق نوپۇس»ال ئېالن قىلىنغان) (12). نهتىجىده، 2018 - يىلى شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتايالرنىڭ
ئومۇمىي شهرقىي تۈركىستان نوپۇسىدا ئىگىلىگهن ئهمهلىي نىسبىتى تارىختىكى ئهڭ يۇقىرى پهللىگه يېقىن

39.8 پىرسهنتكه يهتكهن (13).
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4 – رهسىم: شهرقىي تۈركىستاننىڭ تىپ بويىچه ئايرىلغان ئومۇمىي نوپۇسى

مهنبه: شهرقىي تۈركىستاننىڭ 2011 – يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه بولغان سىتاتىستىكا يىلنامىسى.

دائىمىي تۇرۇشلۇق ئاھالىنىڭ مىللىي تهركىبى تهمىنلهنمىگهچكه، بۇ خىل نوپۇسنى ھېسابالش ئۇسۇلى
شهرقىي تۈركىستانغا زور تۈركۈمده ئېقىپ كىرگهن خىتايالرنىڭ سانىنى ئۈنۈملۈك يوشۇرۇپ قالغان. ئۇالرنىڭ
كۆپىنچىسى يۇقىرى مائاش، ھهقسىز تۇرالغۇ ۋه باشقا تولۇقلىما بېرىش ۋهدىلىرى بىلهن شهرقىي تۈركىستانغا
قىزىقتۇرۇلغان. ئاتالمىش «شىنجاڭ قۇرۇلۇش ۋه ئىشلهپچىقىرىش بىڭتۈهنى»نىڭ بىر رايونى خىتاينىڭ
شهرقىدىن كهلگهن (18 ياشتىن 35 ياشقىچه)  ياش ئائىلىلهرگه 5.8 گېكتار تېرىلغۇ يهر، پهرزهنتلهرنىڭ ئوقۇش
پۇلىنى ھۆكۈمهت ئۈستىگه  ئېلىش ياكى  يىللىق كىرىمى 102 مىڭ 500 يۈهنگه يېتىدىغان ساقچىلىق خىزمى-



تى، شۇنداقال تۆت يىللىق ئىجاره ھهققىنى كۆتۈرۈۋېتىلگهن 40 ~ 80 كىۋادرات مېتىرلىق يېڭى تۇرالغۇ (ئائىله
كۆلىمىگه ئاساسهن)، ئومۇمىيۈزلۈك داۋالىنىش تهمىناتى ۋه ھهر ئايدا قۇرامىغا يهتكهنلهرگه 1000 يۈهن
تولۇقلىما ياردهم پۇلى بېرىش قاتارلىقالرنى ۋهده قىلغان (ئاتالمىش «شىنجاڭ قۇرۇلۇش ۋه ئىشلهپچىقىرىش
بىڭتۈهنى»، 13-فېۋرال). مۇشۇ تۈردىكى نۇرغۇن ئۇقتۇرۇشالر پهرزهنتى بار ياش ئائىلىلهرنى ئاالھىده نىشان

قىلغان.
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رهسىم: كهلگۈسى ئاققۇن خىتايالر ئۈچۈن ئۈرۈمچىنىڭ شىمالدىكى ۋۇجياچۈ شهھىرىگه يېڭىدىغان سېلىنغان
بىناالر.

مهنبه: ئاتالمىش «شىنجاڭ قۇرۇلۇش ۋه ئىشلهپچىقىرىش بىڭتۈهنى»، 13 -فېۋرال

1.2 نوپۇسنىڭ ئېشىشى، دىنىي «ئاشقۇنلۇق» ۋه ئىجتىمائىي مۇقىملىق
شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتايالرنىڭ ئىلىم-پهن ۋه ھۆكۈمهت ساھهسىدىكىلهر يهرلىك مىللهتلهرنىڭ
كۆپىيىشىنى ئىزچىل «ھهددىدىن زىياده» دهپ تهسۋىرلهپ كهلدى. 2017-يىلى 4-ئايدا ئاتالمىش «شىنجاڭ
ئىجتىمائىي پهنلهر ئاكادېمىيىسى» جهمئىيهتشۇناسلىق ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى لى شياۋشيا تهرىپىدىن
ئېالن قىلىنغان ماقالىگه كۆره، ئۇيغۇرالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان رايونالردىكى ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ
ئېشىش سۈرئىتى مىللهتلهر ئارىسىدىكى ماكان ئايرىمىچىلىقنى ئېغىرالشتۇرۇۋهتكهن. نوپۇس نىسبىتىنىڭ
ئېشىشىغا ئهگىشىپ، «ئېتنىك، دىن ۋه تېررىتورىيهدىن ئىبارهت ئۈچ خىل ئامىلنىڭ ئورتاق تهسىر
كۆرسىتىشى نهتىجىسىده، بىر مىللهتنىڭ مۇئهييهن بىر زېمىننىڭ ئىگىسى ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت كۆز
قاراش كۈچىيىدۇ». بۇ خىل جۇغلىنىش ئۆز نۆۋىتىده «مىللىي كىملىكنى ۋه ئۆزىنى جۇڭخۇا مىللىتىگه تهۋه
دهپ قاراش تۇيغۇسىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ، نهتىجىده ئۇزۇن مۇددهتلىك ھاكىمىيهت ۋه مۇقىملىققا (خىتاينىڭ
تهبىرى بويىچه «ئهبهدىي ئهمىنلىك»كه) تهسىر يېتىدۇ (لى شياۋشىيانىڭ 2017 - يىلىدىكى «شىنجاڭدىكى
) دېگهن نوپۇس مهسىلىسى ۋه نوپۇس سىياسىتى ھهققىده تهھلىل» (

ماقالىسىدىن).



خىتاي ئاكادېمىكلىرىغا كۆره، نوپۇسنىڭ كۆپىيىشى بىلهن دۆلهت بىخهتهرلىكىنىڭ زىيانغا ئۇچرىشى
ئارىسىدىكى باغلىنىشنى مىللىي مهركهزلىشىش ئارقىلىقال ئۆزگهرتكىلى بولمايدىكهن. لى شياۋشىيا
ماقالىسىده مۇنداق دېگهن: «نوپۇسنىڭ ھهددىدىن زىياده كۆپىيىشى» كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان بايلىق
ۋه كىرىم مهنبهسىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ، ئهمهلگه ئاشمىغان ماددىي ئارزۇ ئۆز نۆۋىتىده «دىنىي ئاشقۇنلۇق ۋه
بۆلگۈنچىلىك»نى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. لى شياۋشىيا ئۇيغۇرالرنى «ئىقتىسادىي مهنپهئهت»نى كۆرمهسكه
سېلىپ، «دىنىي ئۈمىد» ۋه «مىللهتچىلىكنىڭ پىسخىكىلىق ئېھتىياجى»غا بويسۇندى، دهپ ئهيىبلهيدۇ. يهنه
بىر ماقالىده مۇنداق دېيىلگهن: شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ يۇقىرى بولۇشى
دىنىي ئېتىقاد بىلهن مۇناسىۋهتلىك. مهسىلهن: «پهرزهنت ئالالھنىڭ سوۋغىسى، سىز تۇغۇلۇش ۋه باال
چۈشۈرۈشنى خالىغانچه كونترول قىاللمايسىز» (غهربىي شىمال نوپۇسى، 2019). يهنه بىر يهرده «ئىنكار
قىلىشقا بولمايدىغىنى شۇكى، ئاشقۇن دىنىي تهپهككۇر دولقۇنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى ئۇيغۇرالر
توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايونالردا تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ قايتىدىن ئۆرلىشىگه تۈرتكه بولدى» دېيىلگهن
(ئېتنولوگىيه ژورنىلى، 2016). خۇالسىلىگهنده، بۇ ئانالىزالرنىڭ تهۋسىيهسى شۇكى، نوپۇسنى كونترول قىلىش

چوقۇم خىتاي كومپارتىيهسى ۋه دۆلهتنىڭ ئىجتىمائىي قايتا قۇرۇش تۈرىنىڭ يادروسى بولۇشى كېرهك (14).

شهرقىي تۈركىستاندىكى ھۆكۈمهت ساھهسىده، «دىنىي ئاشقۇنلۇق» بىلهن نوپۇسنىڭ كۆپىيىشى
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت 2015-يىلى يازدا ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلغاندهك قىلىدۇ. بۇ ۋاقىت 2014-يىلىنىڭ
بېشىدا (يۇقىرىدا دېيىلگهندهك) كهنتلهرگه چۈشكهن خىزمهت گۇرۇپپىسى پائالىيىتىنىڭ باشلىنىشى بىلهن،
شۇنداقال شهرقىي تۈركىستاننىڭ 2014-يىلىدىكى دوكالت قىلىنغان تهبىئىي نوپۇسىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى
2000-يىلدىن بۇيان ئهڭ يۇقىرى بولغانلىقى بىلهنمۇ  مۇناسىۋهتلىك بولۇشى مۇمكىن. 2015-يىلى 5 - ئايدا
ھۆكۈمهتنىڭ مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى توغرىسىدىكى رادىيو پروگراممىسىدا «دىنىي ئاشقۇنلۇق قايتا
نىكاھلىنىشقا ۋه قانۇنسىز ھالدا ئارتۇق پهرزهنتلىك بولۇشقا سهۋهب بولىدۇ» دېيىلدى (ئىلى ئوبالستلىق
ھۆكۈمهت، 2015-يىلى 21-ماي). شۇ ئايدا، خوتهن ۋىاليىتىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت يىغىنىدا سۆزلهنگهن نۇتۇقتا
«ئهسهبىيلىكنى يوقىتىش دىننىڭ پىالنلىق تۇغۇتقا بولغان تهسىرى ۋه ئارىلىشىشىنى يوقىتىش پۇرسىتىدۇر»
دهپ كۆرسىتىلدى (خوتهن ۋىاليهتلىك ھۆكۈمهت ، 16-ئاپرېل). بۇ «ئارىلىشىش» بېيجىڭنىڭ مۇھىم تهشۋىقات
ھۆججهتلىرىنىڭ بىرى بولغان «شىنجاڭ ئاق تاشلىق كىتابى»دىمۇ تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا «دىن
پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگه ئارىالشماسلىقى كېرهك» دهپ بهلگىلهنگهن (خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى مهركىزى

ھۆكۈمىتى، 2019-يىل 21-ئىيۇل).

1.3 شهرقىي تۈركىستاندىكى تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش يۈزلىنىشى
شهرقىي تۈركىستاننىڭ تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىشىنى تهپسىلىي تهكشۈرۈشتىن شۇ نهرسه مهلۇمكى، بارلىق
يهرلىك مىللهت ناھىيهلىرىدىكى  تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتى 2015-يىلى، يهنى ھۆكۈمهت
نوپۇسنىڭ كۆپىيىشى بىلهن «دىنىي ئاشقۇنلۇق» ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىش بار دهپ يهكۈن چىقىرىشقا
باشلىغان يىلى تۆۋهنلهشكه باشلىغان (5-رهسىمگه قاراڭ). ئۇزۇندىن بۇيان تهبىئىي نوپۇسىنىڭ ئېشىش
سۈرئىتى بارلىق يهرلىك مىللهت ناھىيهلىرىنىڭ ئوتتۇرىچه سهۋىيىسىدىن يۇقىرى بولۇپ كېلىۋاتقان قهشقهر ۋه
خوتهندىكى تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتى 2017-يىلى تۆۋهنلهپ، شۇالرنىڭكى بىلهن ئوخشاش
سهۋىيىگه چۈشۈپ قالغان (15). شۇ يىلى خىتايالرنىڭ تۇغۇت كۆرسهتكۈچى ئۆستۈرۈلگهن بولۇشىغا قارىماي،

2017-يىلى خىتايالرنىڭ تهبىئىي كۆپىيىشىمۇ 0.26 پېرمىللى (0.26‰) غا تۆۋهنلىگهن.

2018-يىلى، تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىشى شىددهت بىلهن تۆۋهنلهپ، بارلىق يهرلىك مىللهت رايونلىرىدا 4.06
پېرمىللى  (4.06 ‰)غا،  قهشقهر  ۋه  خوتهنده  2.58  پېرمىللى  (‰)غا  چۈشۈپ  قالغان.  ھالبۇكى،  قهشقهر  ۋه 
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خوتهننىڭ ساپ نوپۇس ئۆزگىرىش نىسبىتى (يىل ئاخىرىدىكى ئومۇمىي نوپۇس سانىنى سېلىشتۇرۇش
)غا، بارلىق يهرلىك مىللهت ‰ ئارقىلىق ئۆلچىنىدۇ) تېخىمۇ تۆۋهن بولۇپ، 0.22 پېرمىللى (
)غا چۈشۈپ قالغان (16). ‰ ناھىيهلىرىنىڭ ساپ نوپۇس ئۆزگىرىش نىسبىتى مىنۇس 0.25 پېرمىللى (
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، خىتايالرنىڭ دائىملىق ئاھاله نوپۇسىنىڭ كۆپىيىشى سهۋهبلىك، خىتايالر
كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان ناھىيهلهردىكى ساپ نوپۇس ئۆزگىرىش نىسبىتىنى 7.42 پېرمىللى (‰)غا

چىققان.

مهنبه: ئاپتور شهرقىي تۈركىستاننىڭ ستاتىستىكا يىلنامىسى ۋه يهرلىك ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي
تهرهققىيات دوكالتىغا ئاساسهن ھېسابالپ چىققان. «يهرلىك مىللهتلهر كۆپ ئولتۇراقالشقان ناھىيهلهر» يهرلىك
مىللهتلهرنىڭ نوپۇسى ئهللىك پىرسهنتتىن يۇقىرى ناھىيهلهرنى كۆرسىتىدۇ. بىرلهشتۈرۈلگهن خىتاي ۋه

يهرلىك مىللهت ناھىيهلىرىنىڭ ئۇنىۋېرسال ئېشىش سۈرئىتى نوپۇسنى ئاساس قىلىپ ئۆلچهنگهن.

ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىپ كهلگهن تارىخىي يۈزلىنىشنىڭ كهسكىن بۇرۇلۇشىدا، ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ ئېىشىش
نىسبىتىدىكى تۆۋهنلهش ئاساسلىقى يېزىالردا كۆرۈلدى. مهسىلهن، خوتهننىڭ كېرىيه ناھىيىسى ئالدىنقى
يىلالردا شهرقىي تۈركىستاندىكى تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئهڭ يۇقىرى رايونالرنىڭ بىرى بولۇپ،
ئېشىش نىسبىتى خوتهن شهھىرىنىڭ ئىككى ھهسسىسىگه توغرا كېلهتتى. بۇ ناھىيهدىكى نوپۇسنىڭ
ئېشىش نىسبىتى تۇنجى قېتىم 2016-يىلى كۆرۈنهرلىك تۆۋهنلىگهن، ئهمما ھازىرغا قهدهر ئهڭ ئېغىر تۆۋهنلهش
‰) 2018-يىلى يۈز بهرگهن (1-جهدۋهلگه قاراڭ). بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، خوتهن (مىنۇس 0.49 پېرمىللى 
) بولۇپ، ئاساسلىقى يېزىالرنى ئاساس ‰ شهھىرىنىڭ 2018-يىلدىكى ئېشىش سۈرئىتى 4.13 پېرمىللى (
قىلغان  باشقا  ۋىاليهتلهردىكى  2.96  پېرمىللى (‰) لىق  ئېشىش  سۈرئىتىدىن  40  پىرسهنت  يۇقىرى بولغان 
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5 – رهسىم: رايونالر بويىچه نوپۇسنىڭ تهبىئىي ئېشىش نىسبىتى (بىرلىكى پېرمىللى، مىڭدىن بىر، ‰)



(خوتهن شهھىرى، 2019-يىل 25-ئاپرېل). كىشىنى تېخىمۇ ھهيران قالدۇرىدىغىنى، خوتهن شهھىرىدىكى
ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقان يېزىالر بىلهن خىتايالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيدىغان داال رايونالرنىڭ پهرقىدۇر.
خىتايالرنىڭ نىسبىتى 54.1 پىرسهنت بولغان گۈلباغ ئولتۇراق رايونىدا 2018-يىلى تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش
سۈرئىتى 15.17 پىرسهنت بولۇپ، خوتهن ناھىيهسىنىڭكىدىن 7.8 ھهسسه يۇقىرى بولغان (خوتهن شهھىرى ،

2019-يىلى 12-نويابىر).

1 – جهدىۋهل: تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتى (2018-يىلى ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ئۆزگىرىش نىسبىتىمۇ
تىرناق ئىچىده كۆرسىتىپ بېرىلگهن، بۇ ھهم نوپۇسنى تىزىمغا ئالدۇرغان ھهم دائىمىي تۇرۇشلۇق ئاھالىنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ). مهنبه: شهرقىي تۈركىستان ستاتىستىكا يىلنامىسى (جهدۋهل 6-3 ، 7-3).
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دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغىنى شۇكى، يېقىنقى ئېشىش سۈرئىتى ھۆكۈمهت نىشانىدىن خېلى بهكال تۆۋهن.
شهرقىي تۈركىستاننىڭ «13-بهش يىللىق پىالنى»دا (2016-يىلدىن 2020-يىلغىچه) 2016-يىلدىن 2020-
يىلغىچه تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئهڭ يۇقىرى ئېشىش سۈرئىتىنى 11.6 پېرمىللى (‰) قىلىپ بېكىتىلگهن. بۇ
ئالدىنقى بهش يىللىق پىالندىكىدىن 0.6 پېرمىللى (‰) يۇقىرى ئىدى (خىتاينىڭ دۆلهتلىك تهرهققىيات ۋه
ئىسالھات كومىتېتى، 2016-يىلى 5 - ئاي). خوتهن ۋىاليىتىنىڭ 2015-يىلىدىكى نىشانى تهبىئىي
نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتىنىڭ 18 پېرمىللى (‰)دىن تۆۋهن بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىش ئىدى. 2016 –
يىلىدىن 2020 – يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا بۇ نىشان 16.5 پېرمىللى (‰)غا تۆۋهنلىتىلگهن. 2019-يىلى
) بولغانىدى. بۇ نىسبهت شهرقىي تۈركىستاننىڭ 2020-يىلىدىكى رايونلۇق نوپۇس ‰ 11.38 پېرمىللى (
ئېشىش نىشانىنى 2016-يىلىدىكى سهۋىيهدىن (خوتهننىڭ بۇ چاغدىكى ئېشىش نىسبىتى 11.8 پېرمىللى
) تۆۋهنلىتىش بۇيرۇقىغا يېقىنالشقانىدى (ئاتالمىش «شىنجاڭ ‰ ‰ ئىدى) كهم دېگهنده 4 پېرمىللى (
سهھىيه - ساغالملىق كومىتېتى»، 2019-يىل 29-يانۋار (17). خوتهن ناھىيهسى ئېشىش نىشانىنى 2017-
يىلدىكى 16.5 پېرمىللى (‰)دىن 2019-يىلى 11.59 پېرمىللى (‰)غا چۈشۈرگهن، ئهمما 2018-يىلدىكى

ئهمهلىي ئېشىش سۈرئىتى ئارانال 2.22 پېرمىللى (‰) بولغان (18).

يېقىندىن بۇيان، ئۇيغۇر رايونلىرىنىڭ بۇ خىل سانلىق مهلۇماتلىرى يوشۇرۇلۇشقا باشلىغاندهك قىلىدۇ، بۇ
مهزكۇر ئۇچۇرالرنىڭ سهزگۈرلۈك خاراكتېرىنىڭ ئېشىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 2019-يىلدىكى
تۇغۇلۇش نىسبىتىنى ئېالن قىلغان يهرلىك مىللهت رايونلىرىدا 30 پىرسهنتتىن 56 پىرسهنتكىچه بولغان
ئارىلىقتا داۋاملىق تۆۋهنلهش كۆرۈلگهن (قىزىلسۇ ئوبالستى 2-ئاپرېل؛ چىرا ناھىيىسى 1-ئىيۇن ؛ چهرچهن
ناھىيىسى 4 - ئاپرېل). تهخمىنهن يىگىرمه نهچچه يىلدىن بۇيان، قهشقهر ۋىاليىتىنىڭ 2019-يىللىق
دوكالتىدا تۇنجى قېتىم تۇغۇلۇش، ئۆلۈش ياكى تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئاشكارىالنمىدى
(قهشقهر ۋىاليىتى، 9-ماي). بۇنىڭ سهۋهبى ئېنىق: قهشقهرنىڭ نوپۇسى 2018-يىلدىن 2019-يىلغىچه بولغان
ئارىلىقتا ئازايدى. گهرچه بۇ ئاھالىنىڭ سىرتقى ئېقىشى سهۋهبلىك بولۇشى مۇمكىن بولسىمۇ، ئهمما

تۇغۇلۇش نىسبىتى ھهددىدىن زىياده تۆۋهن بولغانلىقىدىن بولۇشىمۇ مۇمكىن.



بۇ جهھهتتىكى كهلگۈسى تهرهققىيات يۈزلىنىشىمۇ كىشىنى ئۈمىدسىزلهندۈرىدۇ. ئۇيغۇرالر ۋه قىرغىزالر كۆپ
سانلىقنى ئىگىلهيدىغان قىزىلسۇ ئوبالستى 2020-يىلىدىكى نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتىنى ئاران 1.05
) قىلىپ بېكىتكهن ۋه بۇنى «پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى» ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى ‰ پېرمىللى (
نىشانلىغان (19) بۇ 2018- ۋه 2019- يىللىرىدىكى 11.45 پېرمىللى (‰) ۋه 7.45 پېرمىللى (‰) لىق تهبىئىي
نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتىدىن خېلىال تۆۋهن. ئومۇمىي جهھهتتىن ئېيتقاندا، 2018-يىلى نوپۇسنىڭ ئېشىش
نىسبىتىنىڭ بېكىتىلگهن نىشانىدىن خېلىال تۆۋهن ئىكهنلىكى ئېنىق. بۇ نوقۇل كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن

قىلىش ھهرىكىتىنىڭال ئهمهس، بهلكى تېخىمۇ قاتتىق بولغان تۇغۇت چهكلهش تهدبىرلىرىنىڭ نهتىجىسىدۇر.

ئىككىنچى باب: «قانۇنسىز تۇغۇتقا قاتتىق زهربه بېرىش»: 2017 – يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه
شهرقىي تۈركىستاندىكى يهرلىك مىللهتلهرگه قارىتىلغان تۇغۇت كونترولى سىياسىتى ۋه ئهمهلىيىتى

2.1 تۇغۇت كونترولىغا خىالپلىق قىلغانالرنى تۇتقۇن قىلىش

2015-يىلدىن بۇرۇن، ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي بهلگىلىگهن چهكتىن ئارتۇق پهرزهنتلىك بولۇشى كۆپ ئۇچرايدىغان
ئهھۋال ئىدى. پىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىلىرىنىڭ خادىملىرى كهمچىل بولۇپ، يهرلىك ئۇيغۇر ئهمهلدارلىرىمۇ
تۇغۇت چهكلىمىلىرىنى ئانچه كۆزگه ئىلىپ كهتمهيتتى. بۇ جهھهتتىكى «بهلگىلىمه»گه خىالپلىق قىلغانلىقى
بايقالغان ئۇيغۇرالر جهرىمانه تۆلهيتتى. شهرقىي تۈركىستاندىكى نازارهتنىڭ ۋه دۆلهتنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىلىرىگه
مۇداخىله قىلىشىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ، بۇالرنىڭ ھهممىسىده زور ئۆزگىرىش بولدى. 2017- يىلى 7-
ئايدا ، خىتاي دائىرىلىرى ئۆزىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى «پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى»نى ئىسالھ قىلدى
(ئاتالمىش «شىنجاڭ سهھىيه - ساغالملىق كومىتېتى»). ئىلگىرى، (مهزكۇر سىياسهتته) شهھهر نوپۇسىدىكى
خىتايالرنىڭ بىر بالىلىق، يهرلىك مىللهت كىشىلىرىنىڭ ئىككى بالىلىق بولۇشىغا رۇخسهت قىلىنغانىدى.
يېزا نوپۇسىدىكىلهر بۇنىڭدىن يهنه بىر پهرزهنتنى ئارتۇق تۇغسا بوالتتى. يهنى يېزا نوپۇسىدىكى خىتايالر
ئىككى، يهرلىك مىللهتلهر ئۈچ بالىلىق بولسا بوالتتى. يېڭى سىياسهتته بۇ مىللىي پهرق چىقىرىپ
تاشلىنىپ، خىتايالرنىڭ يهرلىك مىللهتلهرگه ئوخشاش بالىلىق بولۇشىغا يول قويۇلدى. ئهمما، شهھهر - يېزا

پهرقى ۋه يهرلىك مىللهتلهرنىڭ تۇغۇت نورمىسى ئۆزگهرتىلمىدى.

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ، 2017-يىلى 6-ئايدا «پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگه خىالپلىق قىلغان قىلمىشالرغا
قاتتىق زهربه بېرىش» دهيدىغان يېڭى ئىباره شهرقىي تۈركىستاننىڭ پىالنلىق تۇغۇت ھۆججهتلىرىده
كۆرۈلۈشكه باشلىدى (21). 2017-يىلدىن باشالپ، بولۇپمۇ 2018-يىلى، يهرلىك مىللهت رايونلىرى «قانۇنغا
) نى باشلىدى (21). مهزكۇر خىالپ تۇغۇش قىلمىشلىرىنى مهخسۇس تۈزهش ھهرىكىتى» (
ھهرىكهتته 1990-يىلالردا سادىر قىلىنغان «قانۇن»غا خىالپ قىلمىشالرنى بايقاشقا ئۇرۇنۇلدى ۋه 2017-يىلى
7-ئاينىڭ 28-كۈنى، يهنى شهرقىي تۈركىستاندا «پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى» ئىسالھ قىلىنغان كۈن (خېجىڭ
ناھىيهلىك ھۆكۈمهت ، 2018-يىلى 19-ماي) دىن كېيىن سادىر قىلىنغان ئاالھىده قاتتىق «قانۇن»غا خىالپلىق
قىلىش قىلمىشلىرىنى جازاالشنى مهقسهت قىلدى. گهرچه بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ 2017-يىلى مهركهزلىك ھالدا
باشلىنىشى ئاشكارا ئېالن قىلىنغان ھېچبىر سىياسىي ھۆججهتلهرده ئېنىق ئىپادىلهنمىسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ
داۋاملىشىشى ۋه كېڭىيىشى 2018-يىلىنىڭ بېشىدا ئېالن قىلىنغان ئاتالمىش «ئاپتونوم رايونلۇق سهھىيه ۋه
پىالنلىق تۇغۇت كومىتېتىنىڭ قانۇنغا خىالپ تۇغۇش قىلمىشلىرىنى مهخسۇس تۈزهشنى چوڭقۇرالپ

داۋامالشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇشى» (
) نى ئاساس قىلغان (22). ناھىيه

قاتلىمىدا بۇنىڭغا ئاالقىدار «ئىجرا اليىھهلىرى» 2018-يىلى 4-ئاي ۋه 5-ئايدا تارقىتىلغان.
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بۇ ھهرىكهتنىڭ تۇنجى تهسىرى ئهيىبلهنگهن تۇغۇت چهكلهش بهلگىلىمىلىرىنىڭ كهڭ كۆلهمده كۆپىيىشى
بولدى. يهرلىك تهكشۈرۈشلهر ھهر بىر پۇقرانىڭ تهپسىلىي خاتىرىسى بار شهخسىي ئۇچۇر سىستېمىسىغا ۋه
يېزىالردىكى (يۇقىرى دهرىجىلىك ئورگانالردىن كهلگهن) ئاتالمىش «كهنتته تۇرۇشلۇق خىزمهت گۇرۇپپىسى»غا
تاياندى. بۇ خىزمهت گۇرۇپپىلىرى قانۇنىي تهرتىپلهردىن ھالقىغان ھالدا تۇتقۇن قىلىنىدىغان كىشىلهرنى
بېكىتىشتىمۇ ئاساسلىق رول ئوينىدى (23). چاپچال ناھىيهسىده، بۇ ھهرىكهتته 2017-يىلى 9-ئايدىن 2018-
يىلى 1-ئايغىچه بولغان ئارىلىقتا 629 قېتىم قانۇنغا خىالپلىق قىلىش قىلمىشى بايقالدى، دوكالتتا بۇ
رايوننىڭ «قانۇنسىز تۇغۇش قىلمىشلىرىغا قارشى جهڭ مهيداندا قهتئىي غهلىبه قىلىۋاتقانلىقى»
كۆرسىتىلدى (24). موڭغۇلكۈره ناھىيهسىده، بۇ ھهرىكهتته 2018-يىلى ۋه 2019-يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا
4359 قېتىم مۇشۇ خىل قانۇنغا خىالپلىق قىلىش قىلمىشى بايقالدى (25). بۇ ھهرىكهت جهريانىدىكى
تهكشۈرۈشلهر «ھېچبىر بۇلۇڭ – پۇچقاقنى چاال قالدۇرماسلىق» ۋه «ھهممه يهرگه تور يېيىش» ئۇسلۇبىدا ئىدى

(خېجىڭ ناھىيهلىك ھۆكۈمهت، 2018-يىلى 19-ماي).

ئۇنىڭ ئىككىنچى تهسىرى ئاتالمىش «قانۇن»غا خىالپلىق قىلىش قىلمىشلىرىغا تېخىمۇ قاتتىق جازا بېرىش
بولدى. ئۈچ ناھىيه بۇ خىل قىلمىشالرغا قارىتا قانۇنىي تهرتىپلهردىن ھالقىغان ھالدا تۇتقۇن قىلىش جازاسىنى
ئاالھىده بېكىتتى. 2018-يىلى 5-ئاينىڭ 30-كۈنى، چهرچهن ناھىيىسى (بايىنغولىن ئوبالستىغا قاراشلىق)
ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، 2017-يىلى 7-ئاينىڭ 28-كۈنىدىن باشالپ يۈز بهرگهن، ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق باال
تۇغۇلۇش نورمىسىدىن ئېشىپ، «قانۇن»غا خىالپلىق قىلغان ئايالالر چوقۇم «ھهم ئۇزۇن ئۈنۈملۈك تۇغۇت
چهكلهش تهدبىرلىرىنى قوبۇل قىلىشى، ھهم (يىغىۋېلىش الگېرلىرىدا) كهسپىي ماھارهت تهربىيهسىگه
قاتنىشىشى كېرهك» دهپ كۆرسهتتى (چهرچهن ناھىيهلىك ھۆكۈمهت). كېيىنكى جۈمله ئاتالمىش «كهسپىي
تهربىيىلهش تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرى» (VTICs)غا سوالشنىڭ يوپۇتۇپ  ئېيتىلىشى بولۇپ، بۇ قانۇنىي
تهرتىپلهردىن ھالقىغان ھالدا تۇتقۇن قىلىشنىڭ كۆپ ئۇچرايدىغان شهكلىدۇر (سىياسىي خهۋپ ژۇرنىلى،
2019-يىل 11-ئاينىڭ 24-كۈنى). شهرقىي تۈركىستاندا، «ئۇزۇن ئۈنۈملۈك تۇغۇت چهكلهش تهدبىرلىرى» دېگهن
ئىباره ماھىيهتته تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سالدۇرۇش ياكى تۇخۇم نهيچىسىنى بوغدۇرۇۋېتىشنى كۆرسىتىدۇ

.(26)

ئىلى ئوبالستىدا، نىلقا ناھىيهسىنىڭ 2019-يىللىق پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى بهلگىلىمىلىرىده مۇنداق
دېيىلگهن: «قانۇنسىز» ھامىلىدار بولۇشنى ئاخىرالشتۇرۇشنى رهت قىلغان ياكى مۇناسىۋهتلىك
جهرىمانىلهرنى تاپشۇرمىغانالر ساقچى ئورگانلىرىغا يوللىنىدۇ، ئۇالر «بۇ خىل كىشىلهرگه قارىتا نۇقتىلىق
تهربىيهلهش ئېلىپ بارىدۇ»، بۇمۇ ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرىغا سوالش»نىڭ يوپۇتۇپ
ئېيتىلىشىدۇر (نىلقا ناھىيىسى، 2019-يىلى 20-نويابىر) (27). يهنه شۇنىڭدهك، چاپچال ناھىيىسىده (ئىلى
ئوبالستىدا)، ھۆكۈمهتنىڭ 2018-يىلى 1-ئايدىكى كۆرسهتمىسىده «جاھىل» ۋه «جهرىمانه تۆلهشنى رهت
قىلغان» بالىلىرى بهك كۆپ ئائىلىلهرنىڭ «مائارىپ ۋه تهربىيىلهش»كه ئۇچرايدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن، بۇمۇ
يهنه ئاتالمىش «قايتا تهربىيهلهش الگېرلىرىغا سوالش»نىڭ يوپۇتۇپ ئېيتىلىشىدۇر  (28). بۇ كۆرسهتمىنىڭ
ۋاقتى ۋه مهزمۇنى بىردهك چاپچال ناھىيهسىدىن كهلگهن قازاق ئانا گۈلنار ئۆمىرزاخنىڭ گۇۋاھلىقى بىلهن
ئىسپاتالندى. 2018-يىلى 2-ئايدا پىالنلىق تۇغۇت ئىشخانىسىدىكىلهر گۈلنارنى ئىزدهپ كېلىپ، ئۇنىڭغا 17
مىڭ 500 يۈهن (خىتاي پۇلى) جهرىمانه قويغان ۋه ئۈچ كۈن ئىچىده پۇلنى تاپشۇرمىسا، قولغا ئالىدىغانلىقى

ھهققىده تهھدىد سالغان (بىرلهشمه ئاگېنتلىق، 2020-يىلى 6-ئاينىڭ 27-كۈنى).

بۇ سىياسىي ھۆججهتلهر قاراقاش ناھىيىسىدىن ئاشكارىالنغان ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرى، يهنى «قاراقاش
تىزىملىكى»دىكى ئىسپاتالرنى دهلىللهيدۇ. مهزكۇر تىزىملىكته ئهڭ كۆپ تىلغا ئېلىنغان تۇتقۇن قىلىنىش
سهۋهبىمۇ ئاتالمىش «تۇغۇت چهكلهش بهلگىلىمىسى»گه خىالپلىق قىلغانلىق ئىدى (سىياسىي خهۋپ ژۇرنىلى، 
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17-فېۋرال). ھالبۇكى، «قاراقاش تىزىملىكى» تۇغۇت چهكلهش قائىدىسىگه خىالپلىق قىلغانالرنى تۇتقۇن
قىلىش (الگېر – تۈرمىلهرگه سوالش)نىڭ چهرچهن، نىلقا ياكى چاپچال قاتارلىق جايالر بىلهنال چهكلىنىپ
قالمىغانلىقىنى ئىسپاتالپال قالماي، پهقهت نورمىدىن ئارتۇق بىرال پهرزهنتلىك بولغانالرنىڭمۇ تۇتقۇن
قىلىنغانلىقىغا دائىر نۇرغۇن مىسالالر بىلهن تهمىنلهيدۇ (29). ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى يېڭى جازا يولغا
قويۇلغان ياكى قويۇلماقچى بولۇۋاتقان 2018-يىلى ئهتىيازدا تۇتقۇن قىلىنغان (30). شۇنىڭ دهل ماس كهلگىنى،
قاراقاشنىڭ 2018-يىللىق ھۆكۈمهت خىزمهت دوكالتىدا «تۇغۇت چهكلهش (سىياسىتى)كه خىالپ قىلمىشالرنى
قاتتىق چهكلهش نهتىجىسىده، تۇغۇلۇش ۋه تهبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتى زور دهرىجىده تۆۋهنلىدى» دهپ

كۆرسىتىلگهن (31).

بهزى رايونالر «چېكىدىن ئاشقان دىنىي تهپهككۇرنىڭ تهسىرىدىن كېلىپ چىققان» تۇغۇت چهكلهش
بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلىش قىلمىشلىرىنى «قاتتىق بىر تهرهپ قىلىش»نى ئاالھىده بهلگىلىگهن
(فۇكاڭ ناھىيىلىك ھۆكۈمهت 2018-يىلى 21-ماي؛ مورى ناھىيىسى، 2018-يىلى 20-ماي). بۇنىڭدىن سىرت،
تۇغۇت چهكلهش قائىدىسىگه خىالپلىق قىلغانالرغا قويۇلىدىغان جهرىمانه كۆپهيتىلگهن بولۇپ، يېڭى
جهرىمانه سوممىسىى كىشىلهرنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچه ساپ كىرىمنىڭ 3 ~ 8 ھهسسىسىگه توغرا كهلگهن
(چاپچال ناھىيىسى، 2018-يىلى 9-مارت؛ سانجى ئوبالستى، 2018-يىلى 23-ئۆكتهبىر). جهرىمانىنى
تۆلىيهلمهيدىغانالر ئهمدى «مهجبۇرالش تهدبىرلىرى ئارقىلىق قاتتىق بىر تهرهپ قىلىنىشى» كېرهك بولغان
(خېجىڭ ناھىيهلىك ھۆكۈمهت، 2018-يىلى 19-ماي). يۇقىرىدىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهندهك، چاپچال

ناھىيهسىنىڭ ئۇقتۇرۇشىدىكى بۇ «مهجبۇرالش تهدبىرلىرى» تۇتقۇن قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
2018-يىلى، شهرقىي تۈركىستاندىكى يهرلىك مىللهت رايونلىرىدىمۇ پىالنلىق تۇغۇتقا خىالپلىق قىلىش
قىلمىشلىرىنى ئېنىقالش ئۈچۈن، ئومۇمىيۈزلۈك ساالمهت تهكشۈرۈلدى. «تهكشۈرۈشكه تېگىشلىكلهرنىڭ
ھهممىسىنى تهكشۈرۈش» قاتارلىق ھهرىكهتلهر «قانۇن»غا خىالپ قىلمىشالرنى تىزگىنلهپال قالماي، ھهتتا
ئۇالرنى «نۆل» گه چۈشۈرگهن (كۈنهس ناھىيهسى، 2019-يىلى 3-فېۋرال؛ غۇلجا ناھىيهسى، 2019-يىلى 23-

يانۋار)

«قانۇنسىز تۇغۇش ۋهقهلىرىنى نۆلگه چۈشۈرۈش» دېگهن بۇ ئىباره خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ باشقا
جايلىرىدا ياكى شهرقىي تۈركىستاندا 2018-يىلدىن بۇرۇن دائىم ئىشلىتىلمهيتتى، ئهمما بۇ 2018 - ۋه 2019 -
يىللىرى ئۆلچهملىك «پىالنلىق تۇغۇت نىشانى»غا ئايالنغان. 2019-يىلى 2 مىليون 530 مىڭ نوپۇسى بار پۈتۈن
خوتهن ۋىاليىتى، تۇغۇت چهكلهش سىياسىتىگه خىالپلىق قىلىش قىلمىشلىرىنىڭ 21 دىن ئاشماسلىقى
پىالنالنغان (32). موڭغۇلكۈره ناھىيهسىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت خىزمهت دوكالتىغا كۆره، «قانۇنسىز تۇغۇش
ۋهقهلىرىنىڭ نۆلگه چۈشۈرۈلۈشى» ھهر دهرىجىلىك ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىنىڭ بۇ نىشاننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش
ئۈچۈن رهسمىي «قهسهمنامه»لهرگه ئىمزا قويۇشى كېرهكلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ (33). ئۇ «قوشماق ئائىله»
باشلىقلىرى، «تور باشقۇرۇش خادىملىرى» ۋه يهرلىك ئائىله باشلىقلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتۈن دۆلهت

ئاپپاراتلىرىنىڭ ئهتراپلىق ھهمكارلىقىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.

2019-يىلى، «قانۇنسىز تۇغۇش قىلمىشلىرىنى <ئىككى تهلتۆكۈس تهكشۈرۈش> مهخسۇس ھهرىكهت ئىجرا
) ناملىق يهنه بىر قېتىملىق تهكشۈرۈش باشالندى “ ” اليىھهسى» (
(34) يهرلىك مىللهت ناھىيهلىرى تېخىمۇ كۆپ قانۇنغا خىالپلىق قىلىش قىلمىشلىرىنى سوتقا تارتىپال
قالماستىن، بهلكى تۇغۇت چهكلهش ئۇسۇللىرىنى تېخىمۇ ئهسهبىيلهرچه يولغا قويدى. مهسىلهن، ئارىشاڭ
ناھىيىسىده 468 قېتىم «تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيىسى» قىلىندى، يهنى ئايالالرغا مهجبۇرىي ھالدا تۇغۇت

چهكلهش ئۈزۈكى سېلىندى ياكى تۇغماس قىلىۋېتىلدى (ئارىشاڭ ناھىيىسى، 2019-يىلى 6-ئاۋغۇست).



2.2 مۇداخىلىچى تۇغۇت كونترول تهدبىرلىرى: تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى (ئۈزۈك سالدۇرۇش)

2019-يىلغا بارغاندا، شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرى جهنۇبتىكى تۆت يهرلىك مىللهت
ۋىاليىتىدىكى تۇغۇت يېشىدىكى ئايالالرنىڭ سهكسهن پىرسنهتتىن كۆپرهكىگه قارىتا «ئۇزۇن ئۈنۈملۈك تۇغۇت
چهكلهش تهدبىرلىرى» قوللىنىشنى پىالنلىدى (شىنجاڭ سهھىيه - ساغالملىق كومىتېتى، 2019-يىل 29-
يانۋار). بۇنىڭ ئۈچۈن ھهر پهسىلده تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى تهكشۈرۈشى، ھهر ئايدا ئائىله زىيارىتى ۋه ھهر
ئىككى ئايدا ھامىلدارلىق تهكشۈرۈشى ئېلىپ بېرىلىشى كېرهك (2-جهدۋهلگه قاراڭ). ھالبۇكى، ھۆكۈمهت
تهرىپىدىن مهسىله بار دهپ قارالغان «نۇقتىلىق كىشىلهر» تېخىمۇ كۆپ تهكشۈرۈشلهرنى قوبۇل قىلىشى

كېرهك (نىلقا ناھىيىسى، 2019-يىلى 20-نويابىر).
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2 – جهدىۋهل: پهيزىۋات ناھىيهسى قۇمئېرىق يېزىسىنىڭ پهسىللىك تۇغۇت چهكلىگۈچ تهكشۈرۈشى

مهنبه: رايونلۇق نوپۇس ئۇچۇرى سىستېمىسى. ئىسىم ۋه كىملىك نومۇرى قىسمهن ھالدا ئاپتور تهرىپىدىن
چىقىرىۋېتىلدى.

ئهڭ كهمىده، بۇ تهدبىرلهر يهرلىك مىللهتلهرگه نىسبهتهن ئىختىيارىي ئهمهس. مهسىلهن، بايىنغولىن
ئوبالستىنىڭ 2018 – يىلى 5 – ئايدىكى ئاالقىدار بهلگىلىمىسىده (بايىنغولىن ئوبالستىلىق ھۆكۈمهت، 2018 –

يىلى 10 – ماي)دا شۇنداق دېيىلگهن:



تهكشۈرۈشتىن كېيىن، تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سالدۇرۇش شهرتىگه چۈشىدىغان، شۇنداقال بۇ خۇسۇستا تىببىي
جهھهتتىن ئۆزرىسى بولمىغان(ئايال)الرنىڭ ھهممىسىگه چوقۇم دهرھال تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىنىشى
كېرهك. ئهگهر، تىببىي جهھهتتىن ئۆزرىسى بولسا، بۇ ھهقته ئهڭ تۆۋهن بولغاندا ئىككىنچى دهرىجىلىك سهھىيه
ئاپپاراتى تهرىپىدىن تارقىتىلغان دىئاگنوز گۇۋاھنامىسى بولۇشى ۋه (بۇ خىل كىشىلهرگه قارىتىلغان) ئىز

قوغالش چوقۇم كۈچهيتىلىشى كېرهك.

كۇچا ناھىيىسىنىڭ (ئاقسۇ ۋىاليىتىده) كۆك گۈمبهز رايونىدىكى 12 كهنت ۋه بازار رايونىنىڭ 2017-يىلى
ئهتىيازدىن 2018-يىلى كۈزگىچه بولغان ئارىلىقتىكى تۇغۇت چهكلهش سىتاتىستىكىسىغا كۆره، تۇغۇت
يېشىدىكى توي قىلغان ئايالالرنىڭ 73.5 پىرسهنتىگه تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىنغان (35). بۇنىڭدىن شۇ
نهرسه ئېنىقكى، ئۈچ ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ بالىسى بار ئايالالرغىال ئهمهس، ئىككى بالىسى بارالر ئۈچۈنال
ئهمهس، بهلكى پهقهت بىرال بالىسى بارالرنىڭمۇ كهم دېگهنده يېرىمىغىمۇ تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىنغان
(3-جهدۋهلگه قاراڭ ؛ 2-جهدۋهلگه سېلىشتۇرغاندا). 2016-يىلى، تېكهس ناھىيىسى (ئىلى ئوبالستىدا) دىكى
چوالقتېرهك بازىرىنىڭ تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىش نىسبىتىمۇ 70.4 پىرسهنتكه يهتكهن (36). 2018 - ۋه
2019-يىللىرىدا بۇ نىسبهت ئۆرلىگهن بولۇشى مۇمكىن. نىلقا ناھىيهسىنىڭ 2019-يىلدىكى پىالنلىق تۇغۇت
سىياسىتى، تۇنجى بالىسىنى تۇغۇپ بولغان ئايالالرغا تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سالدۇرۇش ئىدى (نىلقا

ناھىيىسى، 2019-يىلى 20-نويابىر) (37).
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3 – جهدىۋهل: كۇچا ناھىيهسىنىڭ كۆك گۈمبهز رايونىدىكى 12 كهنت ۋه رايوننىڭ پىالنلىق تۇغۇت
سىتاتىستىكىسى.

2014-يىلى، خىتايدا (ئايالالرغا) يېڭىدىن سېلىنغان تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكلىرىنىڭ 2.5 پىرسهنتى شهرقىي
تۈركىستاندا سېلىنغانىدى (38). 2018-يىلى بۇ نىسبهت 80 پىرسهنتكه ئۆرلىدى، بۇ نوپۇسى خىتاي
نوپۇسىنىڭ ئاران 1.8 پىرسهنتىنى ئىگىلهيدىغان شهرقىي تۈركىستانغا نىسبهتهن، بۇ نىسبهت بهكال يۇقىرى
(39). 2015-يىلدىن 2018-يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، شهرقىي تۈركىستاندا كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان
ئوتتۇرىچه تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سهۋىيهسى (خىتاي ۋه ئۇنىڭ مۇستهملىكىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان) پۈتۈن

مهملىكهتنىڭ ئوتتۇرىچه سهۋىيىسىدىن 7.8 ھهسسه يۇقىرى.

خىتاينىڭ تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكلىرى پهقهت خىتاي ئۆزى تهستىقلىغان تىببىي ئورگانالرنىڭ ئوپېراتسىيسى
ئارقىلىقال ئېلىۋهتكىلى بولىدىغان قىلىپ اليىھىلهنگهن بولۇپ، خىتاي تهستىقلىمىغان يولالر بىلهن تۇغۇت
چهكلهش ئۈزۈكىنى ئالغۇزۇۋهتكۈچىلهر تۈرمىگه قامىلىدۇ ۋه جهرىمانه تۆلهيدۇ (ئاتالمىش «شىنجاڭ ئۇيغۇر
ئاپتونوم رايونلۇق سانائهت ۋه ئۇچۇرالشتۇرۇش نازارىتى»، 2012-يىلى 13-سېنتهبىر) (40). 2019-يىللىق
ئاتالمىش «شىنجاڭ سهھىيه - ساغالملىق كومىتېتى»نىڭ «ھهقسىز» تۇغۇت چهكلهش مۇالزىمىتىگه خېرىدار
چاقىرىش ئىلتىماسىدىكى تهخمىنهن 223 مىڭ 175 دولالر (1 مىليون 600 مىڭ خىتاي پۇلى) قىممىتىدىكى
تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىنىڭ ھهممىسى «تاال سىم»سىز بولۇپ، بۇ ئارقىلىق كىشىلهرنىڭ بۇنى ئۆز ئالدىغا

ئېلىۋېتىشىنىڭ ئالدى ئېلىنغان (41).



6 – رهسىم: يېڭىدىن سېلىنغان تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىنىڭ ئوتتۇرىچه سانى
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مهنبه: ساغالملىق ۋه سهھىيه ستاتىستىكا يىلنامىسى، جهدۋهل 8-8-2. يېڭى تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى
سېلىش سانى ئومۇمىي ساندىن ئېلىۋېتىلگهن تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىنىڭ سانىنى چىقىرىۋېتىپ

ھېسابلىنىدۇ.

7 – رهسىم: بالىياتقۇ ئىچىگه سېلىنىدىغان تۇغۇت چهكلىگۈچ. ئاتالمىش «شىنجاڭ سهھىيه - ساغالملىق
كومىتېتى» 2019-يىلى ئوخشىمىغان شهكىلدىكى تۆت خىل تۇغۇت چهكلىگۈچنى سېتىۋالغان ، ئۇالرنىڭ
ھهممىسىده تاال سىم يوق. يۇقىرىدىكى رهسىم تۇغۇت چهكلىگۈچنىڭ قانداق مهقسهتته

ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

http://archive.is/wip/6fpCH :مهنبه
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2.3 مۇداخىلىچى تۇغۇت كونترول تهدبىرلىرى: تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى

تارىختا، شهرقىي تۈركىستاندا تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى ناھايىتى ئاز ئۇچرايتتى. يۇقىرىدا بايان
قىلىنغان كۇچا ناھىيهسىنىڭ ئهۋرىشكىسىده، 2017- ۋه 2018-يىللىرى تۇغۇت يېشىدىكى ئايالالرنىڭ 1.5
پىرسهنتى (ۋه 2016-يىلدىكى تېكهس ناھىيىسىده 2.1 پىرسهنتى) تۇغماس قىلىۋېتىلگهن. 2010-يىلدىن
2015-يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، شهرقىي تۈركىستاندىكى ھهر 100 مىڭ ئادهمده تۇغۇت چهكلهش
ئوپېراتسىيهسى قىلىنغانالرنىڭ ئوتتۇرىچه سانى 20.2 بولۇپ، بۇ (خىتاي ۋه ئۇنىڭ مۇستهملىكىلىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان) پۈتۈن مهملىكهتنىڭ 123.1 لىك ئوتتۇرىچه سهۋىيهسىدىن ئالته ھهسسه تۆۋهن ئىدى. خىتاي
ئاكادېمىكالرنىڭ كۆرسهتكىنىدهك، بۇ رايوندىكى مۇسۇلمانالر (دىنىي نۇقتىدىن) بۇ خىل ئىشالرنى توغرا

تاپمايتتى. ئهمما، بۇ خىل سهزگۈرلۈكلهر ھازىر مۇھىم ئهمهس بولۇپ قالدى.

2018-يىلى، كۈنهس ناھىيهسىدىكى ئۇيغۇر خانىمى تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇننىڭ ئېيتىشىچه، ئۇنىڭ ئايال
الگېرداشلىرى يا ئوپېراتسىيه ئارقىلىق تۇغماس قىلىۋېتىلگهن ياكى مهجبۇرىي ھالدا ھهيىز توختىتىدىغان
دورا ئىچكۈزۈلگهن (ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى ، 2019-يىلى 30-ئۆكتهبىر). شۇ يىلى، يهنه زۇمرهت داۋۇتقا
«ھهقسىز» ئوپېراتسىيه ئارقىلىق تۇغماس بولۇش تهكلىپى بېرىلگهن ۋه ئهگهر رهت قىلسا، تۇتقۇن
قىلىنىدىغانلىقى بىلهن تهھدىت سېلىنغان. ئۇنىڭ ئۇيغۇر دوختۇرىنىڭ سۆزىگه قارىغاندا، ئۇنىڭ تۇخۇم
نهيچىسىنى سۇسىزالندۇرۇش جهريانى ئهسلىگه كهلتۈرگىلى بولمايدىغان ئۇسۇلدا (تۇرۇبا كېسىش ئارقىلىق)

ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بۇ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاز سانلىق مىللهتلهر ئۈچۈن كۆپ ئۇچرايدىكهن.

بۇنىڭغا ئاالقىدار «دېھقانالر ۋه چارۋىچىالرغا ھهقسىز تېخنىكىلىق پىالنلىق تۇغۇت مۇالزىمىتى» يولغا
قويۇلغىلى بىر قانچه يىل بولدى (مهسىلهن، خېجىڭ ناھىيىسى، 2014) (42). 2017-يىلىنىڭ ئاخىرىدىن
باشالپ، بۇ تۈر نۇرغۇن رايونالرنىڭ پىالنلىق تۇغۇت ھۆججىتىده كۆرۈلۈشكه باشلىدى (قهشقهر شهھىرى؛ خوتهن
شهھىرى؛ تېكهس ناھىيهسى؛ بۆرتاال شهھىرى؛ بۈگۈر ناھىيهسى). 2018-يىلى، يهنى زۇمرهت داۋۇت مهجبۇرىي
تۇغماس قىلىۋېتىلگهن يىلى، قىزىلسۇ ئوبالستى يېزا - كهنت ئاھالىلىرىنى كهڭ كۆلهمده تۇغماس قىلىۋېتىش
ئۈچۈن، «ھهقسىز تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيىسى» ھهققىدىكى تۆۋهندىكىدهك ئوچۇق - ئاشكارا «بايانات»نى

ئېالن قىلغان:

دېھقان - چارۋىچى ئاممىنى ئۆزلۈكىدىن پىالنلىق تۇغۇت دائىرىسىدىكى تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى
قىلدۇرۇشقا يېتهكلهپ، ھهقسىز تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، پىالنلىق تۇغۇت
خىزمىتىنى ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، نوپۇسنىڭ ھهددىدىن زىياده كۆپىيىشىنى ئۈنۈملۈك كونترول قىاليلى

.(43)

2019-يىلى، ئاتالمىش «شىنجاڭ سهھىيه – ساغالملىق كومىتېتى»نىڭ پىالنلىق تۇغۇت پىالنى بۇ تۈرگه
«مهرد»لىك بىلهن 16 مىليون 700 مىڭ دولالر (120 مىليون خىتاي پۇلى) ئاجراتقان (44). بۇ تۈر بۇ رايونالرنىڭ
2020-يىلدىكى تۇغۇلۇش ۋه نوپۇسنىڭ ئېشىش نىسبىتىنى 2016-يىلىدىكى سهۋىيىدىن كهم دېگهنده 4
پېرمىللى (‰) تۆۋهنلىتىشنى مهقسهت قىلغان ھالدا شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى تۆت ۋىاليهتنىڭ
ھهممىسىنى ساالمهتلىك تهكشۈرتۈش، تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سالدۇرۇش، ھامىله چۈشۈرۈش ۋه

ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ۋه ھهقسىز «تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيىسى» بىلهن تهمىنلهيدۇ.

نۇرغۇنلىغان يهرلىك پىالنلىق تۇغۇت ھۆججهتلىرى بۇ تۈرنىڭ 2018-يىلدىن باشالپ، بولۇپمۇ 2019-ۋه 2020-
يىللىرى  ھهممىال  جايدا  ئومۇمالشقانلىقىنى  ئىسپاتاليدۇ. ئاپتور  بۇ  ئىككى  يىلدا   مۇناسىۋهتلىك  تۈرنىڭ
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ئ ومومىىي رامكىسىنى ئېنىقالپ چىققان بولۇپ، ئاز دېگهنده سهككىز يهرلىك مىللهت ناھىيهسىده ھهقسىز
«تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى» ئاالھىده تىلغا ئېلىنغان (A قوشۇمچه ماتېرىيالغا قاراڭ) (45) ھالبۇكى،
2019-يىلدىكى ئىككى ناھىيهنىڭ خامچوتى بۇ پروگراممىنىڭ يېزا ئۇيغۇر رايونىدىكى كهڭ كۆلهمده تۇغماس
قىلىۋېتىش ھهرىكىتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. گۇما ناھىيهسىنىڭ
2019-يىللىق پىالنلىق تۇغۇت خامچوت پىالنىدا 8064 ئايالنىڭ تۇخۇم نهيچىسىنى بوغدۇرۇۋېتىش، شۇنداقال
5970 ئايالغا تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىش، 4281 ئايالدىن تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىنى ئېلىۋېتىش، 81152
قېتىم ھامىلدارلىق تهكشۈرۈش ۋه 157301 قېتىم تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى تهكشۈرۈش تهلهپ قىلىندى (46). بۇ
سانالر «تۈر ئىپادىسى كۆرسهتكۈچى» ناملىق جهدۋهلگه تىزىلغان بولۇپ، «تۈر تامامالش»تىكى «سانلىق
كۆرسهتكۈچ» دهپ ئاتىلىدۇ. خوتهن شهھىرىنىڭ  (2019 - يىلىدىكى) بۇ «كۆرسهتكۈچ»لىرى تېخىمۇ
قورقۇنچلۇق. خوتهن شهھىرى تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىدىن 524 نى سېلىشنى پىالنالش بىلهن بىر ۋاقىتتا، 14
مىڭ 872 ئايالنى تۇغماس قىلىۋېتىشنى پىالنلىغان (خوتهن شهھىرى، 2019-يىلى 20-مارت) (47). خوتهننىڭ

ئاشكارا ھۆججهتلىرىده بۇ ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تېگىشلىك «نىشان» دېيىلدى (48).
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8 – رهسىم: تۇخۇم نهيچىسىنى بوغۇش ئارقىلىق تۇغماس قىلىۋېتىش، بۇ «ئهسلىگه كهلتۈرگىلى بولىدىغان»
بوغۇش ۋه «ئهسلىگه كهلتۈرگىلى بولمايدىغان» بوغۇش دهپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدۇ.

http://archive.is/LwFcs :مهنبه



خىتاينىڭ مهملىكهتلىك پىالنلىق تۇغۇت ئىسالھاتىدىن كېيىن (خىتاي ۋه ئۇنىڭ مۇستهملىكىلىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان) پۈتۈن مهملىكهت مىقياسىدا تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى قىلىش نىسبىتى خېلىال
تۆۋهنلهپ كهتتى. مهزكۇر ئىسالھاتقا كۆره، 2016-يىلى 1-ئايدىن باشالپ خىتاي پۇقراالرنىڭ ئىككى بالىلىق
بولۇشىغا يول قويۇلدى (قىسقىچه خىتاي دوكالتى، 28-فېۋرال). ئهمما، بۇنىڭ ئهكسىچه، شهرقىي
تۈركىستاندىكى تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى قىلىش نىسبىتى 2017 - ۋه 2018-يىللىرى شىددهت بىلهن
ئاشتى (9-رهسىمگه قاراڭ). ھالبۇكى، كىشى بېشىغا سۇندۇرۇپ ھېسابلىغاندا، خىتاينىڭ مهملىكهت
مىقياسىدىكى تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى قىلىش نىسبىتى ئىككى ئۇيغۇر رايونىنىڭكىدىن بهكال
تۆۋهن. 1998-يىلدىن 2018-يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، خىتايدا (خىتاي ۋه ئۇنىڭ مۇستهملىكىلىرىدىكى)
ئومۇمىي نوپۇسنىڭ ھهر 100 مىڭ ئادهمنىڭ ئىچىده 2557 سى تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى قىلدۇرغان.
ئهمما بىر يىلدا، گۇما ناھىيهسى ۋه خوتهن شهھىرىده ئايرىم - ئايرىم ھالدا 2998 ۋه 7322 نى تۇغماس
قىلىۋېتىش پىالنالنغان (10-رهسىمگه قاراڭ). 2018-يىلى، شهرقىي تۈركىستاندا تۇغۇت يېشىدىكى بارلىق توي
قىلغان ئايالالرنىڭ 1.1 پىرسهنتىنى تۇغماس قىلىۋېتىلدى. 2019-يىلغا كهلگهنده، خوتهن شهھىرىمۇ بۇ
نىسبهتنى 34.3 پىرسهنتكه، گۇما ناھىيهسى بولسا 14.1 كه يهتكۈزۈشنى پىالنلىغان. 2020-يىلى، ئاتالمىش
«شىنجاڭ سهھىيه - ساغالملىق كومىتېتى»نىڭ خامچوتىدا ئهينى تۈر ئۈچۈن يهنه 19 مىليون 500 مىڭ دولالر

(140 مىليون خىتاي پۇلى) ئاجرىتىلغان (49).
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مهنبه: 6 – رهسىمگه قاراڭ. رايونلۇق 2019 – يىللىق پىالنلىق تۇغۇت خامچوتى.

ئومۇمهن ئېيتقاندا، شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي دائىرىلىرى ئۈچ ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ بالىسى بار ئايالالرنى
كهڭ كۆلهمده تۇغماس قىلىۋېتىشكه ئۇرۇنۇۋاتقاندهك قىلىدۇ. نىلقا ناھىيهسىنىڭ 2019-يىلىدىكى پىالنلىق
تۇغۇت سىياسىتىده ئۈچ ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ بالىسى بار ئايالالرنى تۇغماس قىلىۋېتىش كېرهكلىكى ئوتتۇرىغا
قويۇلغان (نىلقا ناھىيىسى ، 2019-يىلى 20-نويابىر). ئۆتكهن نهچچه ئون يىل مابهينىده، پۈتۈن خىتايدىكى
ئايالالر رۇخسهت قىلىنغان پهرزهنتلىك بولۇش نورمىسىغا يهتكهندىن كېيىن، تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى

قىلدۇرۇشقا مهجبۇرلىنىپ كهلدى (مهسىلهن «ۋاشىنگتون پوچتىسى»، 2015-يىلى 29-ئۆكتهبىر).

شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى نىشان قىلىنغان تۆت ۋىاليهت - ئوبالستتىكى تۇغۇت يېشىدىكى توي
قىلغان ئايالالر 1 مىليون 640 مىڭغا يېتىدۇ (50). 2010-يىلىدىكى مهملىكهتلىك نوپۇس تهكشۈرۈشتىن
مهلۇم بولۇشىچه، خىتاي ئۆلكىلىرى ۋه ئۇنىڭ مۇستهملىكىسىدىكى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ 19.7 پىرسهنتى
(ئۇالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك شهرقىي تۈركىستاندا ياشايدۇ) ئۈچ ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ بالىلىق بولغان. بۇ
نىسبهت كۇچا ناھىيهسىنىڭ ئهۋرىشكىسى (2-جهدىۋهلگه قاراڭ)دىكى 16.4 پىرسهنتتىن ئازراق يۇقىرى، بۇ
ئهۋرىشكىنىڭ شهھهر رايونىنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقىنى ۋه كۇچانىڭ تهبىئىي نوپۇسىنىڭ ئېشىش
سۈرئىتىنىڭ باشقا نۇرغۇن ئۇيغۇر ناھىيىلىرىگه سېلىشتۇرغاندا خېلىال تۆۋهن ئىكهنلىكىنى نهزهرده تۇتقاندا،
19.7 پىرسهنت دېگهن بۇ نىسبهت يېزىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالنى تېخىمۇ توغرا ئهكس ئهتتۈرهلىشى مۇمكىن
(51). بىر خىتاي ئاكادېمىكنىڭ تهتقىقاتىدا نهقىل قىلىنىشىچه، قهشقهر ۋىاليىتىده بۇ نىسبهت 36.1 پىرسهنت
ئىكهن. بۇ نىسبهت خوتهن شهھىرىنىڭ 34.3 لىك تۇغماس قىلىۋېتىش نىشانىغا خېلىال يېقىن (ئېتنولوگىيه
ژۇرنىلى، 2016). بىر قانچه ھۆججهتته كۆرسىتىلىشىچه، 2018-يىلى  يهرلىك  ھۆكۈمهتلهر  «شهرقىي  تۈركىس-



تاننىڭ جهنۇبىدىكى تۆت ۋىاليهت – ئوبالستتا پىالنلىق تۇغۇت ئائىلىلىرىنىڭ ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش
تهدبىرلىرىنى ئىجرا قىلىش ئهھۋالى» ماۋزۇلۇق جهدىۋهللهرنى ساقلىغان (52).

ئۇنىڭدىن باشقا، ئىككىنچى بالىنى تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن «ئىختىيارىي» ھالدا تۇغۇت چهكلهش
ئوپېراتسىيهسى قىلدۇرۇشنى تالالپ، ئۈچىنچى بالىلىق بولۇشتىن ۋاز كېچىدىغان يېزا ئاياللىرى بىر قېتىمدا
700 دولالر (5000 خىتاي پۇلى) ۋه ھهريىلى نهق پۇل مۇكاپاتىغا ئېرىشىدۇ (ئاتالمىش «شىنجاڭ سهھىيه -
ساغالملىق كومىتېتى»  2018 – يىلى 5-يانۋار) (53). 2019- ۋه 2020-يىللىرى، ئاتالمىش «شىنجاڭ سهھىيه -
ساغالملىق كومىتېتى» بۇ خىل مۇكاپات پۇلى ئۈچۈن ئايرىم - ئايرىم ھالدا 104 مىليون 700 مىڭ دولالر ۋه
102 مىليون 400 مىڭ دولالر (750 مىليون 400 مىڭ ۋه 733 مىليون 900 مىڭ خىتاي پۇلى) خامچوت ئاجراتقان

(بۇ «ئىختىيارىي» ھالدا تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سالدۇرۇش مۇكاپاتنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ) (54).

گۇما ناھىيهسىنىڭ 2019-يىللىق خامچوتىدا كۆرسىتىلىشىچه، ھهقسىز تۇغۇت چهكلهش مۇالزىمىتى تۈر
خامچوتىنىڭ 75  پىرسهنتىنىڭ تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسىگه ئايرىلىشى مۆلچهرلهنگهن بولۇپ، بارلىق
چىقىمنىڭ ئهللىك پىرسهنتى ناھىيهدىن ئورتاق تهمىنلىنىدىكهن. بىز پۈتۈن پروجېكت ئۈچۈن تېخىمۇ تۆۋهن
رهقهملهرنى پهرهز قىلغان ۋه رايون خاراكتېرلىك تۈرنىڭ باشقا چىقىمالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى
ئويالشقان تهقدىردىمۇ، بۇنىڭغا ئاجرىتىلغان مهبلهغ 200 مىڭغا يېقىن تۇخۇم نهيچىسىنى بوغدۇرۇش
ئوپېراتسىيهسى قىلىشقا تولۇق يېتىدۇ (ھهر بىرىگه باھاسى 600 خىتاي پۇلى كېتىدۇ) (55). بىر قانچه
نامهلۇم ئۆزگهرگۈچى مىقدارنى ۋه ئاز دېگهنده بىر قىسىم ئۇيغۇر رايونلىرىنىڭ خىتاينىڭ «تۇغۇت يېشىدىكى
بارلىق ئايالالر ئۈچۈن ھهقسىز (تۇغۇت چهكلهش) ئوپېراتسىيهسى قىلىش ئىمكانىيىتى يارىتىش ئۈچۈن»
تهسىس قىلىنغان، «مهركهزدىن يهرلىككه بىۋاسىته ئاجرىتىلىدىغان مهبلهغ»كه ئېرىشىدىغانلىقىنى نهزهرده
تۇتقاندا، بۇ نىسبهت تېخىمۇ يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن (56). ھالبۇكى، بۇ تۈر 2020-يىلىدىن كېيىنمۇ،

خىتاينىڭ تۇغۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش نىشانى ئىشقا ئاشمىغۇچه ئىزچىل داۋاملىشىشى مۇمكىن.

شهرقىي تۈركىستاننىڭ 2019-يىلدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتىگه ئاساسهن، بىز قهشقهر بىلهن خوتهننىڭ 2019-
يىلدىكى ئوتتۇرىچه تۇغۇلۇش نىسبىتىنى 6.2 پېرمىللى (‰) دهپ مۆلچهرلىيهلهيمىز. ئهگهر بۇ توغرا بولسا،
ئۇنداقتا شۇ يىلى بۇ ئىككى رايوندىكى تۇغۇت يېشىدىكى توي قىلغان ئايالالرنىڭ ئاران ئۈچ پىرسهنتى باال
تۇغقان بولىدۇ (57). دېمهك، بۇ ئۆز نۆۋىتىده يهنه، «بۇ ئايالالرنىڭ 97 پىرسهنتى ھامىلىدار بواللمىغان ياكى
بولمىغان ۋه باال تۇغمىغان» دېگهنلىك بولىدۇ.  بۇنىڭغا (يۇقىرىدا مۇھاكىمه قىلىنغان رايون خاراكتېرلىك
مىسالدىكى) 70 ~ 73 پىرسهنت (بۇ نىسبهت 2019 - يىلىغا بارغاندا تېخىمۇ ئۆرلىتىلىدۇ) ئهتراپىدىكى
تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىش نىسبىتىنى، شۇنداقال گۇما ناھىيهسى ۋه خوتهن شهھىرىنىڭ 2019-، 2020-
يىللىرىدىكى تۇغماس قىلىۋېتىش نىشانىنى قوشقاندا، «ئۇزۇن ئۈنۈملۈك تۇغۇت چهكلهش تهدبىرلىرى» نىڭ
نىسبىتىنى ھېسابالپ چىققىلى بولىدۇ. بۇ نىسبهت بهلكىم رهسمىي ئېالن قىلىنغان 80 پىرسهنتلىك

نىشاندىن خېلىال يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن.

2.4 تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى داۋامىدا ھهيىز كۆرۈشى توختاپ كهتكهن ۋه تۇل ئايالالرنىڭ كۆپىيىپ
كهتكهنلىكىنىڭ ئىسپاتى

كىشىنى ئهندىشىگه سالىدىغان يهنه بىر پاكىت، گهرچه مهلۇم جايالر بىلهنال چهكلهنسىمۇ، ھهيىز كۆرۈشى
توختاپ كهتكهن ياكى تۇل قالغان ئايالالرنىڭ نىسبىتىگه مۇناسىۋهتلىكتۇر. بىرىنچى، سابىق ئايال
مهھبۇسالر تۇتقۇن قىلىنىش جهريانىدا ئۆزلىرىگه بېرىلگهن دورا ياكى ئوكۇل ھهققىده گۇۋاھلىق بېرىپ،
شۇالرنىڭ تهسىرىده ئۆزلىرىنىڭ (ۋه باشقا ئايالالرنىڭ) ھهيىز  كۆرۈشتىن  توختىغانلىقىنى ياكى خۇن كېلىش- 
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نىڭ كۆپىيىپ كهتكهنلىكىنى ئېيتىشتى. نۇرغۇن ئۇيغۇر ناھىيهلىرىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت ھۆججهتلىرىده
تىلغا ئېلىنغان «ئۇزۇن ئۈنۈملۈك ھامىلىدارلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش [دورا] ئوكۇلى» شۇالرنىڭ بىر قىسمىدۇر.
قهشقهر شهھىرى ۋه باغراش ناھىيىسى بۇ جهھهتته Depo-Provera دېگهن دورىنى ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇشنى
ئېنىق بهلگىلىگهن Depo-Provera .(58) ئوكۇلى ئۇرۇلغان ئايالالرنىڭ تهخمىنهن 60 پىرسهنتى بىنورمال
قاناشنى باشتىن كهچۈرگهن، 50 پىرسهنت ئايالغا بۇ ئوكۇل 12 ئاي ئۇرۇلغاندىن كېيىن ھهيىز كۆرۈشتىن
توختاپ قالغان (بهزىلىرى تېخىمۇ بالدۇر)، كۆپىنچىسىنىڭ جىنسىي ئىستىكى تۆۋهنلهپ كهتكهن. شۇنداقال بۇ
ئوكۇلنى ئۇرۇش توختىتىلغاندىن كېيىنمۇ، نورمال تۇغااليدىغان ھالهتكه كېلىشكه 18 ئاي كهتكهن (59).
تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىدا باشقۇرۇلىدىغان دورىالر ھهيز كۆرمهس قىلىۋېتىشنى نىشان قىلغان بولۇشى

مۇمكىن.

ئىككىنچىدىن، تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ 75 ~ 90 پىرسهنتى ئهرلهر (ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى 25 ياشتىن 49
ياشقىچه). بۇ شۇنىڭدىن دېرهك بېرىدۇكى، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرى الگېر شارائىتى سهۋهبىدىن ئۆلۈپ
كهتسه، تۇغۇت يېشىدىكى توي قىلغان ئايالالر ئارىسىدا تۇل قالغانالر تهكشىسىز ھالهتته كۆپىيىدۇ

(سىياسىي خهۋپ ژۇرنىلى، 2019-يىلى 24-نويابىر)
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مهنبه: يهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ تۇغۇت تىزگىنلهش سىتاتىستىكىسى (ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش دورىسىنىڭ
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كۆك گۈمبهز رايونىنىڭ سانلىق مهلۇماتلىرىدا بۇنداق ئايالدىن تهخمىنهن 7400 نهپىرى بارلىقى، تۇل قالغان
ياكى ھهيىز كۆرۈشتىن توختىغان ئايالالرنىڭ نىسبىتىنىڭ بىنورمال شهكىلده ئېشىپ كهتكهنلىكىنى
كۆرسىتىپ بېرىدۇ (60). ئادهتته، ئهرلىرى ئېغىر كېسهل بولۇپ ئۆلۈپ كهتمىسه ياكى ھادىسىگه ئۇچرىمىسا،
18 ياشتىن 49 ياشقىچه بولغان ئايالالر تۇل قالمايدۇ. 2016-يىلى 7-ئاينىڭ ئاخىرىدىن 2017-يىلى 1-ئاينىڭ
ئاخىرىغىچه، (1) ئهسلىده تۇغماس بولغان ۋه بۇ جهھهتته ھۆكۈمهتنىڭ مۇناسىۋهتلىك گۇۋاھنامىسى بار؛ (2)
كىلىماكتېرىيه دهۋرىگه كىرگهن؛ (3) تۇل قالغان ئايالالرنىڭ نىسبىتىده ئاساسهن ئۆزگىرىش بولمىغان. ئهمما،
2017 – يىلى 1- ئاينىڭ ئاخىرىدىن 2018 – يىلى 3 – ئاينىڭ ئاخىرىغىچه، بۇ نىسبهتلهر ئايرىم - ئايرىم
ھالدا 124.4 پىرسهنت، 106.0 پىرسهنت  ۋه 116.5 پىرسهنت ئاشقان (11-رهسىمگه قاراڭ) (61). بۇ
ئېشىشالرنىڭ كۆپىنچىسى 2017-يىلى يازدا، تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى جىددىي ئېلىپ بېرىلغاندا باشالنغان.

گهرچه ئهۋرىشكىنىڭ كۆلىمى چهكلىك بولسىمۇ، بۇ سانلىق مهلۇمات جهدۋىلى نۆۋهتته بار بولغان
گۇۋاھلىقالرنى ئىسپاتاليدۇ ھهمده يهرلىك مىللهت ئاممىسىنى تۇتقۇن قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى ھهققىده ئېغىر

سوئالالرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ.

خۇالسه

خىتاي كومپارتىيهسى دائىرىلىرى ئۇزۇندىن بۇيان خىتاينىڭ نوپۇسىنى تىزگىنلهشكه ئۇرۇنۇپ كهلگهن. 2016-
يىلىنىڭ بېشىدا (خىتاي ئۆلكىلىرىده) قاتتىق تۇغۇت چهكلهش بوشاشتۇرۇلدى، ھازىر ھهتتا خىتاي ئۆز
خهلقىنى ئىككى بالىلىق بولۇشقا رىغبهتلهندۈرۈۋاتىدۇ (قىسقىچه خىتاي دوكالتى، 28-فېۋرال). ھالبۇكى، بۇ
ماقالىده كۆرسىتىلگهن دهلىل – ئىسپاتالر خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى نوپۇسنى
كونترول قىلىشقا قاراتقان سىياسىتى ھهققىدىكى ئهندىشىلهرنى كۈچلۈك پاكىتالر بىلهن تهمىنلىدى.
ئۇيغۇرالر بىلهن خىتايالرنىڭ نوپۇس ئۆزگىرىش نىسبىتى ئارىسىدىكى بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان رايون
خاراكتېرلىك پهرق، تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتىنىڭ كۆرۈنهرلىك تهسىرى ۋه كهم دېگهنده ئىككى ئۇيغۇر رايونىدا

كهڭ كۆلهمده تۇغماس قىلىۋېتىش ھهرىكىتى دۇنيا جامائهتچىلىكىنى چوقۇم ئهندىشىگه سېلىشى كېرهك.

خىتاي كومپارتىيهسى دائىرىلىرى شهرقىي تۈركىستاندا يولغا قويغان نوپۇس كونترول قىلىش تۈزۈمى يهرلىك
مىللهتلهرنىڭ كۆپىيىشىنى باستۇرۇشنى ۋه شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتايالرنىڭ
تۇغۇلۇش نىسبىتىنى ئاشۇرۇش ۋه كۆچمهنلهر ئارقىلىق خىتايالرنىڭ نوپۇسىنى ئاشۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ.
ئوپېراتسىيه ئارقىلىق تۇغۇت چهكلهش قاتارلىق ۋهھشىي تهدبىرلهر خىتاينى خۇددى تۇرۇبىنى ئېتىپ –
ئاچقاندهك، (شهرقىي تۈركىستاندىكى) يهرلىك مىللهتلهرنىڭ كۆپىيىشىنى خالىغانچه تىزگىنلهش
ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، رايونلۇق ھۆكۈمهتلهر ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيهت كىملىكىنى
سۇسالشتۇرۇش ۋه «جۇڭخۇا مىللىتى»گه سىڭىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مىللهتلهر ئارا (خىتايالر بىلهن
ئۇيغۇرالر ئارا) نىكاھقا ئاكتىپ ئىلھام بېرىدۇ (SupChina، 2019-يىلى 7-ئاۋغۇست). شۇنىڭغا ماس ھالدا، بۇ
ئۈچ خىل ئىستراتېگىيه مىللىي - ئىرقىي ھۆكۈمرانلىقنى تېخىمۇ كهڭ ئويۇن پىالنى بىلهن تهمىنلىگهندهك

قىلىدۇ.

بۇ بايقاشالر بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى سىياسىتىنىڭ نېگىزىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بىرلهشكهن
D دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ «ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋه جازاالش ئهھدىنامىسى»نىڭ
ماددىسىنىڭ 2- تارمىقىنىڭ تېكىستىگه ئاساسهن نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇلغان ئىرقىي

قىرغىنچىلىقنى دهپ سۈپهتلهشكه بولىدىغان - بولمايدىغانلىقى كۈچلۈك ئهندىشه پهيدا قىلدى.
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ئاپتور ھهققىده:

ئادرىيان زېنىز ۋاشىنگتون، «كوممۇنىزم قۇربانلىرىنى خاتىرىلهش فوندى جهمئىيىتى»نىڭ ئالىي
تهتقىقاتچىسى (دائىمىي تۇرۇشلۇق ئهمهس). ئۇ گېرمانىيهنىڭ كورنتال شهھىرىدىكى ياۋروپا كۈلتۈر ۋه
ئىالھىيهت مهكتىپىنىڭ دوكتور ئاسپىرانت يېتهكچىسى. ئۇنىڭ تهتقىقاتلىرى ئاساسلىقى خىتاينىڭ مىللىي
سىياسىتى، تىبهت ۋه شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاشكارا خىزمهتچى قوبۇل قىلىش، بېيجىڭنىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى تۇتقۇن قىلىش ھهرىكهتلىرى ۋه خىتاينىڭ دۆلهت ئىچى بىخهتهرلىك خامچوتى قاتارلىقالرغا
مهركهزلهشكهن. دوكتور زېنىز «تهھدىت ئاستىدىكى تىبهتلهر»نىڭ ئاپتورى ۋه «ئامدونىڭ خهرىتىسىنى
سىزىش: ئۆزگىرىش دىنامىكىسى»نىڭ تۈزگۈچىلىرىدىن بىرى. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ «خىتاي
تېلېگراممىلىرى» ۋه «قاراقاش تىزىملىكى» قاتارلىق ئاشكارىالنغان ھۆججهتلىرىنى تهھلىل قىلىشتا
Inter-Parliamentary) يېتهكچى رول ئوينىغان. دوكتور زېنىز يهنه پارالمېنتالر ئارا خىتايغا قارشى ئىتتىپاق

Alliance on China)نىڭ مهسلىھهتچىسى، ئۇ خهلقئارا تاراتقۇالردا دائىم ماقاله ئېالن قىلىپ تۇرىدۇ.
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قوشۇمچه A: «دېھقان - چارۋىچىالر ئۈچۈن ھهقسىز تېخنىكىلىق پىالنلىق تۇغۇت مۇالزىمىتى» تۈرىنىڭ ناھىيه قاتلىمىدا ئىجرا قىلىنىش
ئهھۋالى ھهققىده قىسقىچه بايان
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ئىزاھاتالر ئۈچۈن ئهسلى دوكالتنىڭ 24-28 -بهتلىرىگه قارالسۇن.

https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Internment-Sterilizations-and-IUDs-
UPDATED-July-21-Rev2.pdf?x10325



مۇقهددىمه

قهھرىمانلىق بىزگه ناتونۇش پهزىلهت ئهمهس . شۇنىسى ئاسارهت ئاستىدا ئۇزاق تۇرۇپ قېلىش بىلهن بىلله
دۈشمهننىڭ سېستىمىلىق ھالدا نادانلىقتا قالدۇرۇش جىنايهتلىرىنىڭ تهسىرىده قهھرىمانلىق پهزىلىتى
بىزگه غايىۋى پهزىلهتتهك تۇيۇلۇشقا باشلىسا ، ئۇزۇن مهزگىل قانلىق قىرغىنچىلىقالر ۋه ئۈزۈلمهس
قورقۇنچلۇق قىسمهتلهرنىڭ تهسىرىده تارىخىمىزدىكى قهھىرىمانالرمۇ ئهپسانىۋى قهھرىمانالرغا ئايلىنىپ
قېلىشقا باشلىدى . مهرھۇم ئابدۈشكۈر مۇھهممهد ئىمىن « قهدىمكى مهركىزىي ئاسىيا » ناملىق كىتابىدا
قهدىمقى ئۇيغۇر تارىخىنىڭ پۈتۈنلهي « قهھرىمانلىق تارىخى » ئىكهنلىكىنى تهكىتلهش بىلهن بىرگه ،
تارىختىكى ئهجداتلىرىمىز مهركىزىي ئاسىيادا قۇرغان ھاكىمىيهتلهرنىڭ ھهرگىزمۇ سېپىل ئىچىدىكى
قورقۇنچاق خىتايالر تهرىپىدىن ئهمهس ، بهلكى ئۆزىگه ئوخشاش جهڭگىۋار ۋه قهھرىمان قېرىنداش خهلقلهر
تهرىپىدىن يوقىتىلغانلىقىنى يهكۈنلهپ چىقىدۇ .ئۇندىن باشقا« ئوغۇزنامه»،« ئالپ ئهرتۇڭا رىۋايىتى »
ئارقىلىق قهدىمكى تۈركىي خهلقلهر تارىخىنىڭ قهھرىمانلىق داستانلىرى بىلهن يېزىلغانلىقىنى
خۇالسىلهيدۇ. دوكتۇر ئهسهت سۇاليمان « ئۆزلۈك ۋه كىملىك » ، « تارىم قوۋۇقى چېكىلگهنده » ، «
تهكلىماكانغا دۈملهنگهن روھ » قاتارلىق ئهسهرلىرىده ئۇيغۇر مىللىي روھىيىتىنىڭ يۈكسىلىشىدىن
چۆكۈشىگىچه بولغان تارىخىي جهريانالرنى مهدهنىيهت نۇقتىسىدىن كۆزىتىپ چىقىپ ، ئۇيغۇرالردىكى ئهسلىده
بار بولغان تۈپكى پهزىلهت « قهھرىمانلىق » خاراكتېرىنىڭ ئوخشىمىغان دىنالرغا ئېتىقاد قىلغاندىكى چوڭ
ئۆزگىرىشلىرىنى مىسال كهلتۈرۈش ئارقىلىق ، ئۇيغۇر روھىيىتىنىڭ ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ قېنىدىكى قهھرىمانلىق
ئېلىمېنىتىنىڭ خۇددى ھازىرقى تارىم ۋادىسىدىكى تهكلىماكان قۇملۇقىغا ئوخشاش تىنما خاراكتېرگه ئىگه
ئىكهنلىكىنى ، قارىماققا تېنچ ۋه جىمىغۇر كۆرۈنگهن بۇ سىرلىق قۇملۇقنىڭ بىرال نهره تارتىپ تارىختىكى
نۇرغۇن قهدىمى شهھهرلهرنى يۇتۇۋهتكىنىگه ئوخشاش، ئۆزىنى تاشلىۋهتكهن ۋه ئۈمۈدسىزلىككه دۇچار بولغان

خهلقىمىزنىڭمۇ ھامان دهس تۇرۇپ يۈكسىلىپ كېتهلهيدىغانلىقىغا ئىشارهت قىلغان.
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ئۇيغۇرالردا                  قهھرىمانلىق

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

تارىخ ۋه بىز
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بۇ يىل فېۋرالدا تاجاۋۇزچىالرغا قارشى پارتلىغان ئۇچتۇرپان قوزغىلىڭىنىڭ 255 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن
تارىخ پهنلىرى دوكتۇرى نهبىجان تۇرسۇن مۇھاجىرهتتىكى خهلقىمىزگه مۇنداق ئهسلهتمه خاراكتېرلىق سوئال

قويدى : 

قهدىرلىك ئۇيغۇر ! سىز ئۆز تارىخىڭىزدىكى  قانچه قهھرىماننى بىلىسىز؟  قانچىلىغان قهھرىمانالرنى ئۇنتۇپ
كهتتىڭىز؟

سىز تارىخىڭىزدىكى  غهلىبهلىرىڭىز، سهلتهنهتلىرىڭىز بىلهن مهغلۇبىيهتلىرىڭىز ۋه تراگېدىيهلىرىڭىزنىڭ
سهۋهب ۋه ئامىللىرىنى قانچىلىك بىلىسىز؟ سىز سهلتهنهتلىرىڭىزدىن قانچىلىك روھلىنىپ،
مهغلۇبىيهتلىرىڭىزدىن قانچىلىك ساۋاقالرنى ئالدىڭىز؟ سىز تارىخىڭىزنىڭ كهلگۈسىڭىز ئۈچۈن يول

كۆرسهتكۈچ ماياك ئىكهنلىكىنى  قانچىلىك دهرىجىده بىلدىڭىز؟

سىز قانچه قهھرىمانىڭىزنىڭ قهبرىسىگه بىرهر قېتىم ئۆزلىكىڭىزدىن بېرىپ، يوقالپ دۇئا قىلىپ باقتىڭىز؟
ئۆز ئۇرۇق-تۇغقان، ئاتا-ئانىڭىز ۋه ياكى  قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ قهبرىسىگه بېرىپ دۇئا قىلغان ۋاقتىڭىزدا
سىز ئۈچۈن، پۈتۈن ئۇيغۇر ئۈچۈن ۋه سىزنىڭ بهختىڭىز ئۈچۈن دۇنيادىن كۆزلىرى ئارقىدا كهتكهن
قهھرىمانالرنىڭ قهبرىلىرىنىڭ ياتسىراپ تۇرغانلىقىنى، ھهتتا بۇ قهھرىمانالرنىڭ قهبرىسىز قالغانلىقىنى

ئويلىدىڭىزمۇ؟

سىز قانچه قهھرىماننىڭ ئىسىملىرى، كىملىكى، نېمىلهرنى قىلغانلىقى ۋه بىز نېمه ئۈچۈن ئۇالرنى قهھرىمان
دهيدىغانلىقىمىزنى بىلىپ باقتىڭىزمۇ؟

سىز تارىخىڭىزدىكى كىملهرنىڭ ساتقىن، كىملهرنىڭ مۇناپىق ، كىملهرنىڭ مهنپهئهت ۋه  ئىمتىياز ھهتتا
ھوقۇق ئۈچۈن ئۆز مىللىتىگه ساتقىنلىق ۋه خائىنلىق قىلغانلىقى، ھېچ بولمىغاندا ئۆز ئىمتىياز-ھوقۇق ۋه
شهخسىي مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن ئۆز قېرىنداشلىرى ھهققىده ھېچقانداق ئويالنمىغان، ئازاپالنمىغانلىقى، ئۆز

قېرىنداشلىرىنىڭ پاجىئهلىرى بهدىلىگه ياخشى كۈن كۆرگهنلىكىنى بىلىسىز؟

شۇنى بىلىڭكى ئۇيغۇرنىڭ  ئاپپاق خوجىدىن باشالنغان تارىخى قىسمهتلىرى قهھرىمانالر ۋه ساتقىنالر بىلهن 
تهڭ تولغان !

ئىشىنىمهنكى،  سىز پهقهت چهكلىكال قهھرىماننى بىلىسىز ؟ ئهلۋهتته بۇنىڭدا سىزنىڭ ھهم گۇناھىڭىز يوق،
چۈنكى سىزنىڭ تارىخىڭىز  ئۇيغۇرالرنىڭ دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن ئۈزلۈكسىز ئاستىن -ئۈستۈن قىلىنغان،
يهنه بىرسى ئۇيغۇر تارىخچىلىرى ئۆز قهھرىمانلىق شهجهرىلىرى بىلهن ساتقىنالرنىڭ  تارىخلىرىنىمۇ كۆپلهپ
يورۇتمىغان، يهنه بىر سهۋهب، بىزدىكى شهجهره تۇرغۇزماسلىق، شهجهره يازماسلىق،  تارىخىي ئىزالرنى 
كۆپلهپ يازما ھالدا ئهۋالدالرغا مىراس سۈپىتىده قالدۇرماسلىقتۇر. مانا بۇ  رېئاللىقالر نۇرغۇن
قهھرىمانلىرىمىز، باتۇرلىرىمىزنىڭ ئىش-ئىزلىرى ۋه مۇساپىلىرىنىڭ ئۇنتۇلۇپ كېتىلىشىگه، خائىن-
ساتقىنالرنىڭ  قىلمىشلىرىدىن نهپرهتلىنىشنىڭ كهملىكىگه سهۋهب بولدى.  بىزده  بهزىده يۈز بهرگهن
ئالتۇننى زهگا سوقماي، تۆمۈرچى سوقىدىغان ئهھۋالالر تۈپهيلىدىن قهھرىمانالرنىڭ ئىش-ئىزلىرىمۇ ئاستىن

-ئۈستىن  قىلىنىپ، كىشىلهرنى تۇيۇق يولالرغا باشالشمۇ يۈز بهردى ئهلۋهتته .

ئۇنداقتا قهھرىمان دېگهن كىم ؟! قهھرىمانلىق دېگهن نېمه ؟!
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خۇدا دۇنيانى ئادىل ئىداره قىلىش ئۈچۈن ئهۋهتكهن ئىنساننىڭ ئهڭ تۈپكى شهخسىي پهزىلىتى قهھرىمانلىق
پهزىلىتىدۇر . تارىختىكى بارلىق مهنىۋى بايلىقالر ئىچىده قهھرىمانلىق داستانلىرىال قهدىمدىن بۇيان سۇلغۇن
ۋه چۈشكۈن قهلبلهرگه تۈگىمهس كۈچ - قۇۋۋهت بېرىپ ، ئۆزىنى تاشلىۋهتكهن ۋه روھى سۇنغان خهلقلهرنى

توزۇپ كېتىش ۋه يوقىلىشتىن ساقالپ كهلدى .

قهھرىمانالر توغرىسىدىكى داستان ۋه چۆچهك -  رىۋايهتلهر بىر خهلقنىڭ ئۇزاق تارىخىي بايانلىرىنىڭ
گۈلتاجىسى. بۇ باتۇرلۇق كۈيلىرى، ئېغىر كۈنلهرده ۋه مۇشهققهتلىك ھايات سهپىرىده كېلىۋاتقان كارۋانغا
ئۈمىد ۋه ئىشهنچ بېغىشالپ جاپالىق سهپهرنىڭ چوقۇم بىر كۈنى ئاياغلىشىدىغانلىقىدىن بېشارهت بېرىدۇ. بۇ
داستانالر ئاجىزالرغا كۈچ، ئۈمىدسىزلهرگه ئۈمىد-ئىشهنچ بېغىشاليدۇ. پهقهت سۇنماس ئىرادىلىك، تهقدىرگه

باش ئهگمهيدىغان ئهزىمهتلهرنىڭ ھامان بىر كۈنى مهقسهتكه يېتىدىغانلىقىغا ئىشهندۈرىدۇ ۋه يېتهكلهيدۇ. 
ئوبۇلقاسىم فىردهۋسى مىڭ يىل بۇرۇن يازغان « شاھنامه » دهل شۇنداق قهھرىمانلىق داستانى بولغاچقا ، «
ئىراننىڭ قۇتقۇزۇلغان تارىخى » دهپ شۆھرهت تاپتى . ئاپتورنىڭ ۋاپاتىدىن دهل 1000 يىل كېيىن ، پارسالر
قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ ، 921 - يىلدىن 1925 - يىلغىچه تۇرانلىق تۈركلهر ئىداره قىلىۋاتقان پېرسىيهنى قولغا

ئېلىپ ، ئهنئهنىۋى نامى بولغان « ئىران » نى دۆلهت نامى قىلىپ قولالندى .

پهقهت بىر ئادهمنىڭ شهخسىي يۈكىنىال كۆتۈرۈشتىن ھالقىپ، قهلبىگه ئومۇمىي خهلقىنىڭ مۇراد-
مهقسهتلىرىنى پۈككهن ئادهم ھهقىقىي قهھرىمان بولىدۇ. قىلىۋاتقان ھهرىكىتىنى باشقىالرنىڭ ئالدىدا

«خهلقىم ئۈچۈن ! » دهپ ئىزاھالپ تۇرۇشنى ھهر دائىم ئۇنتۇمايدىغانالر، چىن مهنىسىدىن قهھرىمان ئهمهس.
ھهقىقىي قهھرىمان ئۆز ھهرىكىتىنىڭ ئۇلۇغۋار مهقسىتىنىڭ كىم ئۈچۈنلۈكىنى ئىزاھالپ يۈرمهيدۇ، ھهتتا
ھالقىلىق مىنۇتالردا ئۆز خهلقىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئۆزىنى قۇربان قىلسا، بهزىده كۆپ سانلىقنىڭ مهنپهئهتى
ئۈچۈن ئاز سانلىقنى قۇربانمۇ قىلىدۇ. بۇ ئۇالردىكى ئهسلىدىكى ھېسسىي ئهقىلنىڭ كېيىنچه ئهقلىي يهكۈن
دهرىجىسىگه يۆتكىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. قهھرىمان دهۋرداشلىرى تهرىپىدىن بهزىده نۇقسانسىز
«ئهۋلىيا» لىققا مهجبۇرلىنىپ، ئۆز خىزمىتى بىلهن ئهمهس، بهلكى « ئهخالق » بىلهن باھالىنىپ قارىلىنىدۇ ۋه
ياكى كۆپ سانلىقنىڭ تۈپ مهنپهئهتى ئۈچۈن قىلغان، كهسكىن پوزىتسىيىسى ۋه تهدبىرى بىلهن دهۋرداش ئاۋام
تهرىپىدىنال ئهمهس بهلكى كېيىنكىلهر ئۈچۈنمۇ ئىبرهتلىك تېما ۋه قانخور ئالۋاستى سۈپىتىدىمۇ

تهسۋىرلىنىدۇ. مانا بۇ ھهقىقىي قهھرىماننىڭ ناھهق قىياپىتى ۋه تراگېدىيىسى .

قهھرىماننىڭ ئهخالقى بىلهن خىزمهت ئىقتىدارىنى باغالپ كۆنگهن ئاۋامغا قارىغاندا، قهھرىماننىڭ ئۆزىگىال
مۇناسىۋهتلىك پهزىلىتىنى بىر يانغا قايرىپ قويۇپ، خهلق تهقدىرىگه مۇناسىۋهتلىك بولغان خىزمهت
ئىقتىدارىنى ئاساس قىلىدىغان ئاۋام تولىمۇ دانادۇر، ئۇالر قهھرىماننىڭ « مېغىزى » نى يهپ، « شاكىلى» نى

يېمهيدىغان كهڭ قورساقالردۇر.

بۇ ئىككى خهلقنىڭ ئۆز قهھرىمانلىرىغا تۇتقان پوزىتسىيىسىدىكى ئوخشىماسلىق ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى
ئورنىنىڭ ئوخشىماسلىقىنى بهلگىلىگهن. شۇ سهۋهبتىن ئۇالرنىڭ ئوخشاش زېمىندىكى، ئوخشاش دهۋردىكى
تهقدىرى ئوخشاش بولمايدۇ . يېقىنقى يۈز يىل ئىچىدىكى ئۇيغۇرالر ۋه تۈركلهرنىڭ ئاتاقلىق قهھرىمانلىرىغا

بهرگهن باھالىرىغا ۋه مىللىي تهقدىرىگه قاراپ باقساقال بۇنى ھېس قىلماق تهس ئهمهس . 

بىر ئادهمنىڭ شهخسىي پهزىلىتىدىكى نۇقسانالرنى دېرىزه قىلىپ، ئۇنىڭ خىزمهت ئىقتىدارى ۋه
قابىلىيىتىگه نزهر سېلىنغانلىقى سهۋهبلىك بۇنداق خۇيدىكى ئاۋام ئارىسىدا  مهڭگۈ  ئىتتىپاقلىق بولمايدۇ، 
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ئۇالر ئارىسىدىن ئاسانلىقچه خهلق داھىيسى چىقمايدۇ . ئاۋامنىڭ ئۆز دۇئالىرىدا توختىماي تىلهۋاتقان،
كانىيىنىڭ بارىچه توۋاليدىغان، ئىتتىپاقلىق، ماھىيهتته باشلىنىش ئهمهس، بهلكى مهلۇم جهرياننىڭ
ئاخىرلىشىشىدىن كېلىدىغان نهتىجه، ئىتتىپاقلىق نۇرغۇن بهدهللهر ھېسابىغا قولغا كېلىدۇ، ئاشۇ
ئىتتىپاقلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن چوقۇم ئۇنىڭ مهنپهئهتدارلىرى ھهر-بىرى ئايرىم  –ئايرىم بهدهل تۆلىشى
كېرهك، بهزىده ئاتا دۈشمىنىنىڭ قولىنى سىقىشقا، يهنه بهزىده ئۆزى بىلهن پىكىر ئىختىالبى، ياكى شهخسىي
زىددىيىتى بار ئادهم بىلهن ئورتاقلىشىشقا، قاچاندۇر بىر چاغالردا ئۆزىگه ئهخالقسىزلىق قىلغان ئادهم بىلهن
چىرايلىق ساالملىشىشقا، بىر داستىخاندا مۇڭدىشىشقا مهجبۇر بولغاندىال ۋه خالىغاندىال، ئاندىن ھېلىقى

ھهممىنى مهپتۇن قىلىدىغان ئىتتىپاقلىق ۋه بىرلىككه ئېرىشكىلى بولىدۇ.

ئۇلۇغۋار غايه، ئازاب بىلهن قوشكېزهك بولىدۇ، بۇ ئازاب ئۆزىنىڭ شېرىن تهمى، پهقهت ئۆز ساھىبىال
چۈشىنهلهيدىغان تاشالپ كهتكۈسىز مېھرى بىلهن تارىختىن بۇيان ناھايىتى ئاز ساندىكى ئادهملهرگىال
نېسىپ بولىدۇ. بۇ ئازابنى ھهممىال ئادهم بىلىدۇيۇ، لېكىن ئۇنىڭ شهكلهن قىياپىتىنى كۆرۈپ ئۇنىڭدىن
قورقىدۇ ۋه خاتىرجهم ياشاشنى ئىزدهيدۇ. پهقهت مۇشۇ ئازابقا جۆره بولۇش ئۈچۈنال تۇغۇلغان ئهزىمهتلهرال
ئۇنىڭ ئاشىقى بولۇپ، ھاياتىنى ئۇنىڭغا بېغىشاليدۇ. بۇ شېرىن ئازابنىڭ ساھىبى بولغان قهھرىمانالر،

ئۆزىنىڭ شهرهپلىك تارىخى بىلهن ئۆز مىللىتىنىڭ شانلىق تارىخىنى يارىتىدۇ.

قهھرىمان ھهققىده نهزهرىيىۋى تهبىر بهرگهندىن كۆره ، تارىخىمىزدىكى قهھرىمانالرنىڭ ئۆزىنى ، ئىش -
ئىزلىرىنى ۋه قهھرىمانلىق ئوبرازىنى ئېنىق كۆرسهتسهكال ، ئهقىللىق خهلقىمىز ھهقىقىي قهھرىماننىڭ
كىملىكىنى ، قهھرىمانلىقنىڭ نېمىلىكىنى ۋه ئۇنىڭ نۆۋهتتىكى ماماتلىق پهيتته تۇرۇۋاتقان خهلقىمىزگه
قانداق يىمىرىلمهس كۈچ ۋه مۆجىزىۋى تهسىر بېرىدىغانلىقىنى ئاسانال ئاڭقىرىپ بىلىۋاالاليدۇ ھهم ئۇالردىن
سۇنماس جاسارهت ، خورىماس كۈچ ئاالاليدۇ . ئۇندىن باشقا غهرپ ۋه شهرقنىڭ قىممهت قاراشلىرىدا ۋه
تهپهككۇرىدا پهرقلهر مهۋجۇت بولغاچقا ، بىز ھازىرقى ئهھۋالىمىزغا قايسى تهرهپنىڭ تهكلىپى ۋه
كۆرسهتمىسى ئۇيغۇن بولسا ، مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن قىلچه ۋاسته تاللىماي بارلىق ياۋۇزلۇق ۋه ئىنسان
قېلىپىدىن چىققان ساناقسىز زهھهرخهندىلىكلهرنى قىلچه تهپتارتماستىن قىلىدىغان پهس ۋه ھىلىگهر
دۈشمهنگه قارشى ئىشلهتسهك تامامهن بولىدۇ . شۇڭا بۇ ماقالىده تارىخىمىزدىكى بىر قىسىم ئهبهدىي
ئۇنتۇلمايدىغان قهھرىمانالر ۋه ئۇالردىكى قهھرىمانلىق سۈپهتلىرىنى قىسقا بايان قىلغاندىن كېيىن ، خۇدا
خالىسا ، شارائىت يار بېرىپ قالسا كېيىنكى ساندىكى ماقالىلهرده « قهھرىمانالرغا قانداق ئادىل باھا بېرىش
كېرهك ؟! » ، « بىز نۆۋهتته قانداق ئۈلگىلىك قهھرىمانالرغا ئېھتىياجلىق ؟! » ، « تۆھپىكار بىلهن
قهھرىماننىڭ پهرقىنى بىلهلمهي 20 - ئهسىر تارىخىمىزدىكى تۆھپىكارالرنى قهھرىمان دهپ قارىۋېلىشنىڭ
ھازىرقى زاماندىكى ئهكس تهسىرى » قاتارلىق تېمىالردا ئايرىم - ئايرىم توختالمىساق ماقاله بهكال ئۇزىراپ

كېتىپ ، ئوقۇرمهنلهرگه ماالل يهتكۈزۈپ قويىدىغاندهك تۇرىدۇ .

        تارىخىمىزدا مهلۇم بولغان بىر قىسىم نامى ئهبهدىي ئۇنتۇلماس قهھرىمانالر ھهققىده 

مىالدىدىن بۇرۇنقى 2550 – 2850 - يىللىرى: خىتاي مهنبهلىرىده ھونالر ۋه تۇراالر ھهققىده ئهڭ قهدىمقى
يازمىچه مهلۇماتالر ئۇچرايدۇ . بۇ مهزگىل ياۋرو - ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىدا ئوغۇزخان قۇرغان ئېمپىرىيه ئالتۇن
دهۋرگه كىرگهن مهزگىل دهپ قارىلىدۇ . ھادى ئاتالس« سىبىرىيه تارىخى » ناملىق ئهسىرىده ئوغۇزخاننىڭ
ھىجرهتتىن 3400 يىل ئىلگىرى ياشىغان  دهپ قارىسا ، مۇراد  ئهپهندى 1908 - يىلى  ئورېنبۇرگتا  نهشىر 
 قىلغان   مۇھىم   ئهسىرى  « تهلفىقۇلئهخبار » دا توققۇز  ئۇيغۇر ۋه ئون  ئۇيغۇرالرنىڭ  6700    يىل   ئىلگىرى
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بىرلىشىپ ، بۈيۈك ئېمپىرىيه قۇرغانلىقىنى ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئوغۇزخان ( مىالدىدىن بۇرۇنقى 2850 - يىللىرى )
دهۋرىدىال تارىخ سهھنىسىگه چىققانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ . مۇراد ئهپهندىدىن سهل بۇرۇن ئۆتكهن ئۇيغۇر
ئالىمى مولال ئىسمهتۇلال مۆجىزى 1858 - يىلى ئۆزى يازغان « مۇزىكانتالر تارىخى » ناملىق ئهسىرىده «
قهشقهر ، خوتهن ۋه يهكهن خهلقى بۇ جايدا ياشاپ كهلگىلى 5858 يىل بولدى » دهپ كېسىپ ئېيتىش ئارقىلىق ،
مىالدىدىن 4000 يىل بۇرۇنال خهلقىمىزنىڭ تارىم ۋادىسىدا مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن . تولىمۇ
ئهپسۇس ئۆتكهن 6000 يىللىق تارىخىمىزدا ساناقسىز قهھرىمانالر ئۇنتۇلۇپ كېتىلدى . ھهتتا ئوغۇزخانمۇ
دۇنيا تارىخچىلىرى تهرىپىدىن « ئهپسانىۋى قهھرىمان » لىق سهۋىيىسىگه چۈشۈپ قالدى . شۇڭالشقا
ئوغۇزخاندىن تاكى ئالپ ئهرتۇڭاغىچه بولغان 2222 يىللىق ئۇزۇن مۇساپىده بىز ئهسلهپ ۋه ياد ئېتىپ
تۇرغىدهك قهھرىمانالرنى ساقالپ قااللمىدۇق . ھهر ھالدا تهلىيىمىزگه ئوبۇلقاسىم ئهل فىردهۋسى ( 940 - 1020
) يازغان، « ئىراننىڭ قۇتۇلدۇرۇلغان تارىخى » دهپ نام ئالغان « شاھنامه » ، ئهل بىرۇنى ( 973 - 1048 ) يېرىم
ئۆمرىنى سهرپ قىلىپ يازغان ، « ھىندىستاننىڭ قۇتقۇزۇلغان تارىخى » دهپ شۆھرهت تاپقان « ھىندىستان »
ناملىق ئهسهرلهر ئارقىلىق ، خهلقىمىز ئاخىرى ئالپ ئهرتۇڭا ، تۇمارس ، شىراق ، كانىشكا ، ئاق شۇڭقارخان ،
مېھراقۇال ۋه باشقا بىر نهچچه ئاالمشۇمۇل تهسىرگه ئىگه ئۆلمهس تارىخىي قهھرىمانلىرىنى تونۇۋالدى .
بهگلهر بېگى ئالپ ئهرتۇڭا قاغانمۇ 1069 - يىلى يېزىلغان « قۇتادغۇ بىلىگ » ، 1074 - يىلى پۈتتۈرۈلگهن «
دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك » قاتارلىق ئۆلمهس ئهسهرلهرده يۈسۈپ خاس ھاجىپ ( 1019 - 1086 ) ھۆرمهت ۋه قايغۇ
ھهسرهت بىلهن ئۆزىگه اليىق ئورنىنى ئالدى . شۇڭالشقا بىز يهنىال قهھرىمانالر شهجهرىسىنى ھازىرغىچه بىزگه
روشهن مهلۇم بولغان تۇنجى قهھرىمان ئالپ ئهرتۇڭا قاغان ( ئاپراسىياپ )دىن باشاليمىز . ئۇنداقتا دىۋاندا «
ئافراسىياپ مهرسىيهسى » دهپ ئاالھىده ئۇزۇن مهرسىيه بېغىشالنغان بۇ ئۇلۇغ قهھرىمان قاغان زادى كىم ؟!

نېمه ئۈچۈن يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلهن مهھمۇد كاشغهرى تهڭال بۇ گىگانت ئهزىمهتكه شۇنچه قايغۇرغان ؟

 ( 1 ) ئالپ ئهرتۇڭا قاغان ( ئهپراسىياپ )  

مهرھۇم ئهجدادىمىز ۋه قاغانىمىز ، ئىستىداتلىق تۇران - ئىران ، چىن ۋه بابىلنىڭ ھۆكۈمرانى مهرھۇم ئالپ
ئهرتۇڭا قاغان ، تهخمىنهن مىالدىدىن بۇرۇنقى 690 - يىللىرى تۇغۇلغان . 653 - يىلى ئىراننى تۇران بىلهن
بىرلهشتۈرگهن . 652 - يىلى تۇران قاغانى بولغان . ئىران ۋه غهربىي ئاسىياغا 28 يىل ھۆكۈمران بولغان .
مىالدىدىن بۇرۇنقى 625 - يىلى نهۋرىسى ، يهنى قىزى قاز خاتۇن بىلهن ئىران شاھزادىسى سىياۋۇشتىن

تۇغۇلغان شالغۇت نهۋرىسى كهيخۇسراۋ 1 ( 640 - 584 ) تهرىپىدىن زهھهرلىنىپ قازا قىلغان .

جاسارهتلىك ئالپ ئهر تۇڭا قاغان مهھمۇد كاشغهرىي بىلهن يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئهسهرلىرىده ئالپ ئهرتۇڭا
ساپ تۈركچه ئىسمى«دۇكۇخان»دهپ، پارىس ئهدهبىياتىدا ئهپراسىياپ نامى بىلهن تهسۋىرلهنگهن. «دىۋانۇ
لۇغاتىت تۈرك»ته ئالپ ئهرتۇڭا ئوبرازى يارىتىلغان داستاننىڭ پارچىلىرى ساقالنغان.ئۇ ئهقىللىق، تهدبىرلىك
ۋه بىلىملىك خاقان بولۇپ، ئالپ ئهرتۇڭانىڭ ھېكىمهتلىك سۆزلىرىنى ئهينى زاماندا ئۆز قهۋمى ئارىسىغا كهڭ
تارقالغان. ئۇلۇغ ئالىم يۈسۈپ خاس ھاجىپ «قۇتادغۇبىلىگ»ته ئۇنىڭ ئاتىالر سۆزلىرىگه ئايالنغان
ماقالىلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىالنغان. داستاندىكى «ئۇلۇغ خان»(85-بېيىت)، «تاغ يۈرهك جهسۇر ئهر»(2337-
بهت)، «توڭا» (1409-،2482-بېيىت)، «بۆكه» (5523-،5043-بېيىت)، «ئۈچ ئورداخېنى» (5569-بېيىت)، «ئېلچى
ئۇلۇغ» (5884-بېيىت) قاتارلىق سۈپهتلهر بىلهن كهلتۈرۈلگهن ھېكمهتلهر تۈركىي خهلقلهرنىڭ قهدىمكى
خاقانلىرىغا جۈملىدىن دۇكۇخان(ئالپ ئهرتۇڭا)غا ئىشاره قىلىنغان بولۇپ، پهيالسۇپ شائىر ئهسهرده «ئهللهر

بېشى»(3172) بولغان بۇ قهھرىمان خاقانغا مۇنداق مهدھىيه ئوقۇغان:
276.بۇ تۈرك بهگلىرىگه سېلىنسا نهزهر،

جاھانبهگلىرىنىڭ ياخشىسى شۇلهر.
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277.بۇ تۈرك بهگلىرىدىن ئېتى بهلگۈلۈك، 
تۇڭائالپ ئهر ئىدى بهختى بهلگۈلۈك.

278.ئىلىمده بۈيۈك، كۆپ پهزىلهتلىك دىلى،
بىلىملىك،ئهقىللىق، خهلقنىڭ خىلى.

279.ئىدى ئۇ سهرخىل، زېرهك ئهر ئوغالن،
دۇنياغازېرهكلهر بولۇر ھۆكۈمران.

280.تاجىكالر دهيدۇ ئۇنى ئهپراسىياپ،
بۇئهپراسىياپ تۇتتى ئهللهر تاالپ.

283.ئهجهپ ياخشى ئېيتقان جهسۇر باتۇر ئهر،
جاسارهتلىك ئهر چىڭ تۈگۈننى يېشهر. 

يۇقىرىقى مهدھىيهلهر ۋه مهرسىيهلهردىن ئالپ ئهرتۇڭا قاغاننىڭ 300 يىلالپ داۋام قىلغان ئىران - تۇران
ئۇرۇشلىرىغا خاتىمه بېرىپ، ئىككى ئهلنى بىرلهشتۈرۈپ ، ئادالهت بىلهن يۇرت سورىغان سهلتهنهتلىك ۋه
ھهيۋهتلىك ئۇلۇغ قاغان ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ . شۇ ۋهجىدىن قاراخانىالرنىڭ ئهڭ قىيىن ۋه ئهڭ
قايغۇلۇق دهۋرىگه شاھىت بولغان خانزاده مهھمۇد كاشغهرىي ۋه مۇتهپهككۇر يۈسۈپ خاس ھاجىپ مهرھۇم
قاغاننى سېغىنىشلىق ۋه قايغۇلۇق كهيپىياتتا ئاالھىده ياد ئهتكهچ، ئاشۇ دهۋردهك ئاسايىشلىق ۋه ئهمىنلىك
ئالتۇن دهۋرنى قايتا بهرپا قىلىشقا بهل باغلىغان . نهتىجىده قاراخانىالرنىڭ ئهڭ گۈللهنگهن دهۋرى شۇالرنىڭ

ياشىغان دهۋرى بولغان . 

( 2 ) پادىچى قهھرىمان شىراق  

ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشىغۇچى ئۇيغۇر ۋه باشقا قهبىلىلهر ئىچىگه كهڭ تارقالغان رىۋايهتلهرنىڭ بىرى ئۇالرنىڭ
قهدىمكى ئهجدادلىرىنىڭ بىر تارمىغى بولغان ساك قهبىلىسىنىڭ قهھرىمانى شىراق ھهققىدىكى رىۋايهتتۇر .
بۇ رىۋايهت گرېك تارىخچىسى فوللىننىڭ مىالدىدىن بۇرۇنقى 421 - 426 - يىلالرغا تهۋه "ھهربىي ھېيلىلهر"
ناملىق ئهسىرى ئارقىلىق بىزگىچه يېتىپ كهلگهن . بۇ رىۋايهتته ئاساسلىغى ئىران كيانىيان سۇاللىسىنىڭ 9
- پادىشاسى دارا بىرىنچىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا قهبىلىلىرىگه قارىتا يۈرگۈزگهن تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىغا قارشى
ئېلىپ بېرىلغان خهلق ھهركهتلىرى ئاساسىي سيۇژىت قىلىنغان . بۇ رىۋايهتنىڭ قىسقىچه ۋهقهلىكى مۇنداق :

ئىران پادىشاھى دارا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قهبىلىلهرگه تاجاۋۇز قىلىپ كۆچمهن قهبىله ساكالرنىڭ بېشىغا
ئېغىر كۈنلهر چۈشىدۇ ، قهبىله ئاقساقاللىرى قارا نىيهت باسقۇنچىالرغا قارشى قانداق تاقابىل تۇرۇش
ھهققىده مهسلىھهتلىشىۋاتقاندا ، كېڭهش بولۇۋاتقاندا چېدىر ئالدىغا بىر ئادهم كېلىدۇ . بۇ ئادهم پادىچى
شىراق بولۇپ ، كېڭهش قاتناشچىلىرىغا ئۆزىنىڭ كېلىشتىكى مهقسىتىنى بايان قىلىپ : " مېنىڭ ئاچ -
يالىڭاچتا تۇرۇۋاتقان باال - چاقىلىرىم بار ، ئهگهر پهرزهنتلىرىمنىڭ كىيىم - كېچهك ، يېمهك - ئىچمىكىدىن
خهۋهر ئېلىپ تۇرۇشقا كېپىل بولساڭالر ، مهن ئۆزۈم ھاياتىمنى پىدا قىلىش بهدىلىگه باسقۇنچى دارا
لهشكهرلىرىنى تهلتۆكۈس گۇمران قىلىمهن . " دهيدۇ . قهبىله ئاقساقاللىرى ئۇنىڭ ئارزۇسىنى قوبۇل قىلىپ ،
پهرزهنتلىرىنىڭ  ھالىدىن  خهۋهر  ئېلىپ  تۇرۇشقا  ماقۇل  بولىدۇ . شىراق  تهييارلىغىنى  پۈتتۈرگهندىن كېيىن 
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يېنىدىن شهمشىرىنى چىقىرىپ ، قۇالق بۇرنىنى شارتىلدىتىپ كېسىپ تاشالپ ، پۈتۈن بهدىنىنى قانغا
بويۇۋېتىدۇ - ده ، ئۆز قهبىلىسىگه خائىنلىق قىلغان ئادهم قىياپىتىگه كىرىۋېلىپ ،چهتئهل باسقۇنچىلىرى
تۇرغان ياققا قاراپ ئىلگىرىلهيدۇ . شىراق دارا بىرىنچىنى ئىزدهپ تېپىپ ، ئهتهي ئۆز قهبىلىسىنى يامانالپ 
شىكايهت قىلىپ : " ئهي شاھالرنىڭ شاھى ، مهن ساڭا دوستلۇق ۋه ئىتائهت ئىزھار قىلىش ئارزۇسىدا
بولغانلىقىم ئۈچۈنال مۇشۇ كۈنگه قالدىم . قېرىنداشلىرىمغا 'پادىشا دارا ئالىلىيلىرىغا ئىتائهت قىاليلى'
دېگهنلىكىم ئۈچۈن ، ئۇالر رهھىمسىزلىك بىلهن بۇرۇن ، قۇالقلىرىمنى كېسىپ تاشلىدى . شۇڭا سېنىڭ
ئالدىڭغا دات ئېيتىپ كهلدىم . ھالىمغا يېتىپ ، قىساس ئېلىشىمغا ياردهم بېرىشىڭنى تهلهپ قىلىمهن !"

دهيدۇ .

دارا شىراقنىڭ سۆزىگه ئىشىنىپ ، ئۇنىڭ ھالىغا ئېچىنىدۇ ، ساك قهبىلىسىنى تامامهن قىرىپ
تاشاليدىغانلىقىنى ئېيتىپ ، شىراقتىن بهزى گهپلهرنى سورايدۇ . شىراق باسقۇنچى داراغا مۇنداق خىتاب
قىلىدۇ: "شاھ ئالىيلىرى، مهن مېنى مۇشۇنداق مېيىپ قىلىپ تاشلىغان رهقىپلىرىمدىن قىساس ئېلىشتا
سېنىڭ ياردىمىڭگه مۇھتاجمهن . ئۇالرنىڭ قېنىنى دهريا كهبى ئاققۇزمىغىچه ھهرگىز تىنجىمايمهن ، ئۇالرنىڭ
ئكي - ماكانلىرىنى خانىۋهيران  قىلىۋېتىپ ، ئهھلى - ئهۋالدىنى سۇر - توقاي قىلىۋهتمىگىچه توختاپ
قېلىشنى ئهسال خالىمايمهن . ئهگهر سهن خالىساڭ ، لهشكهرلىرىڭنى 'ياۋۇز' ساكالرنىڭ ئالدىغا باشالپ
چىقىمهن . ئۇالر بىخهۋهر تۇرغان ھالهتتىن پايدىلىنىپ ، سېنىڭ لهشكهرلىرىڭ ھۇجۇمغا ئۆتسه ، ساكالرنى
تهلتۆكۈس تارمار كهلتۈرهلهيدۇ .مهن پادىچىلىق قىلىپ يۈرگهن چاغلىرىمدا ئۇ جايالرنىڭ يهر شارائىتى بىلهن
ناھايىتى پىششىق تۇنۇشۇۋالغانمهن . سېنىڭ لهشكهرلىرىڭنى خالىغان جايغا بىخهتهر ۋه تېز باشالپ بېرىش
قولۇمدىن كېلىدۇ . لېكىن ، لهشكهرلىرىڭ يهتته كۈنلۈك يولغا يهتكۈدهك ئوزۇق - تۈلۈك ، سۇ غهملىۋېلىشى

الزىم ..... "

پادىچى شىراقنىڭ بۇ سۆزلىرى باسقۇنچى دارانىڭ دىققهت - ئېتىۋارىنى قوزغايدۇ . ئۇ شىراقنى يول باشلىغۇچى
قىلىپ تهيىنلهپ ، ساكالرغا قارشى قوشۇن ئاتالندۇرىدۇ . ئىران لهشكهرلىرى شىراقنىڭ يول باشلىشىدا
بىرىنچى كۈنى يېشىل ئوت - چۆپلۈك يايالقالردىن ، ئىككىنچى كۈنى ئاندا - ساندا گىيا ئۆسكهن تاقىر
دالىالردىن ئۆتىدۇ . 3 - كۈنىدىن باشالپ تونۇردهك قىززىپ كهتكهن پايانسىز چۆللۈككه كىرىپ كېتىدۇ . ئىران
لهشكهرلىرى تهشنالىق ۋه دهشت - چۆل قوينىدىن كۆتۈرۈلگهن قىزىقلىق تهپتىدىن ھالىدىن كېتىشكه
باشاليدۇ . ئېغىز - كالپۇكلىرى قۇرۇپ يېرىلىپ ، ھالى كۈندىن - كۈنگه بهتتهرلىشىدۇ . لهشكهر باشلىغى
رانوس چات تاقهتسىز ھالدا ، ساكالر قهبىلىسىگه يېتىپ بېرىشقا يهنه قانچىلىك مۇساپىنىڭ قالغانلىقىنى
سورايدۇ . پىداكار شىراق يولنىڭ ئاز قالغانلىقىنى ئېيتىپ ، لهشكهرلهرنى تېز يۈرۈشكه دهۋهت قىلىدۇ .
ئارىدىن يهتته كۈن ئۆتكهن بولسىمۇ ، دارا لهشكهرلىرى ساكالر قهبىلىسى تۇرغان جايغا يېتىپ بارالمايدۇ .
ئۆزىنىڭ ئالدانغانلىغىنى سهزگهن لهشكهر باشلىغى رانوس چات قاتتىق غهزهبلىنىپ ، شىراققا مۇنداق دوق
قىلىدۇ: " ئهي تېگى پهس ئىپالس ! سهن ۋهدهڭگه ئهمهل قىلمىدىڭ ، بىزنى ئالداپ كهتتىڭ ! سهن ئېيتقان
ساكالر زادى قهيهرده ؟! ھهممه ياق بىپايان چۆل ، بۇ يهرلهردىن ئات يۈرسه تۇيۇغى ، قۇش ئۇچسا قانىتى كۆيىدۇ ،
ساڭىمۇ ئايانكى ، بىزده نه سۇ ، نه ئوزۇق - تۈلۈك ، نه يهم - خهشهك قالدى ؟ بۇ تۇنۇردهك قىززىپ كهتكهن دهشت
- قۇملۇقتا يا بىرقهدهم ماڭغىلى بولمىسا ، يا بىرقهدهم ئارقىغا قايتقىلى بولمىسا ، سهن زادى نېمه قىلىشنى
مهقسهت قىلغان ئىدىڭ ؟ سهن پادىشانى ئالداشقا ، شۇنچه كۆپ غالىپ قوشۇننى ئهجهل گىردابىغا ئىتتىرىشقا

قانداق پېتىندىڭ ؟!.......... "

بۇنى ئاڭلىغان باتۇر ئهزىمهت شىراق لهشكهر بېشىنىڭ قان بىلهن تولغان كۆزلىرىگه مهردانه تىكىلىپ
قاقاقالپ كۈلگىنىچه ئۇنى مۇنداق مازاق قىلىدۇ :
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"مهن يهڭدىم ! يالغۇز ئۆزهم پۈتۈن بىر زور قوشۇننى يهڭدىم ! جانىجان قهبىلهم ساكالرنىڭ ۋه ئانا تۇپرىقىم
بېشىغا كهلگهن بااليى ئاپهتلهرنى تهلتۆكۈس يېمىرىپ ، باسقۇنچى لهشكهرلهرنى ھاالكهتكه گىرىپتار قىلدىم .
تۆت ئهتراپنىڭ قايسىسىغا مېڭساڭالر ھهممىسى يهنه يهتته كۈنلۈكتىن يول ، خالىغان تهرهپلىرىڭلهرگه
كېتىۋېرىڭالر ، بهرىبىر ھهممىڭالرنى ئاچلىق ۋه تهشنالىق قىيناپ نابۇت قىلىدۇ . مېنىڭ قېنىم بولسا مانا

مۇشۇ يهرگه تۆكۈلىدۇ ..... "

شىراقنىڭ بۇ مهردانه سۆزلىرى لهشكهر باشلىغى رانوس چاتنىڭ قارا يۈرىكىگه خهنجهردهك قادىلىدۇ . قاتتىق
ئىزتىراپ ۋه خهۋپتىن تهلۋىلهشكهن بۇ ۋهھشىي قانخور قىلىچىنى سۇغۇرۇپ شىراقنىڭ كاللىسىنى ئالىدۇ ،
ئهمما ئۇنىڭ ئۆزى ۋه ئهسكهرلىرى سهپهرنى داۋامالشتۇرۇشقا ئاجىز كېلىپ ، تونۇردهك قىزىپ كهتكهن بىپايان

قۇملۇقتا ئاچلىق ۋه تهشنالىق ئىلكىده ھاالك بولۇپ تۈگهيدۇ ....

رىۋايهتنىڭ باش قهھرىمانى شىراق ئۆز ۋهتىنىنى ۋه ئۆز قهبىلىسىنىڭ ئازاتلىق - ئهركىنلىكىنى جېنىدىنمۇ
ئهزىز كۆرگۈچى بىر ئاددى پادىچى بولۇپ ، ئۇ ئېگىلمهس - سۇنماس قهيسهر ئىرادىگه ، يۈكسهك ۋهتهنپهرۋهرلىك
روھقا ، پاك ۋىجدانغا ئىگه بولغان غايىۋى قهھرىماننىڭ ئوبرازىدۇر . شىراقنىڭ ئۇستىلىق بىلهن ، سان -
ساناقسىز باسقۇنچى لهشكهرلهرنى ھاالك قىلىدۇ . مانا بۇ ئۆلمهس خهلق قهھرىمانىنىڭ خهلق
رىۋايهتلىرىدىكى ئۆچمهس ئوبرازىدۇر . بۇ رىۋايهت قهدىمكى دهۋرلهردىن بۇيان ئۇيغۇر ۋه باشقا ئوتتۇرا ئاسىيادا
ياشىغۇچى مىللهتلهر ئىچىده كهڭ تارقىلىپ ، ئۇالرنىڭ ئهدىبىياتىدا قهھرىمان بهدىئىي ئوبرازالرنىڭ بارلىققا

كېلىشىگه ئۈنۈملۈك تهسىر كۆرسىتىپ كهلدى .

ئۇزۇن مهزگىل ئىزدىنىشلىرىمگه كۆره ، بۇ ۋهقه تهخمىنهن مىالدىدىن بۇرۇنقى 510 - يىلى يۈز بهرگهن . ھازىرقى
ئامۇ ۋه سىر دهريا ۋادىسىنى ئىشغال قىلىپ قانائهت قىلمىغان دارا خۇددى كهيخۇسراۋغا ئوخشاش سىر
دهرياسىدىن ئۆتۈپ تۇرانغا ئىچكىرىلهپ كىرگهن . شىراق ئۇنىڭ 300 مىڭ ئهسكىرىنى ئۇچتۇرپاننىڭ بهدهل
داۋىنى ئارقىلىق ئۇدۇل تهكلىماكان چۆلىگه باشالپ ئهكىرىپ ھاالك قىلغان . باشقا قاراشالردا شىراق ئۇالرنى
ھازىرقى ئۆزبېكىستان، تۈركمهنىستان ۋه قازاقىستان چېگرىلىرىدىكى قاراقۇم ياكى قىزىلقۇم چۆللىرىگه

ئهكىرىپ تىرىك پېتى دهپنه قىلىۋهتكهن . 

مۇشۇ قېتىملىق زور زىيان نهتىجىسىده دارانىڭ 509 - 496 - يىللىرى بىرهر قېتىممۇ زور ھهربىي يۈرۈش ئېلىپ
بارغىنى ئاساسهن كۆزگه چېلىقمايدۇ . ھهتتا بۇ غهلىبىڭ تهسىرى 496 - 489 - يىلالردىكى يۇنان - پېرسىيه
ئۇرۇشىنىڭ نهتىجىسىنى بهلگىلهشتىمۇ ئېنىق كۆرۈنگهن . شاھ دارامۇ دهرت ئىچىده 486 - يىلى ئۆلگهن .
شۇندىن بېرى ئاخمانىالر كۈنسىرى ئاجىزلىشىپ ، 333 - يىلى بۈيۈك ئىسكهندهرنىڭ ئىستىالسىغا دۇچ
كېلىپ ، ئۈچ يىلدىن كېيىن مۇنقهرز بولىدۇ . بىراق كۆرهڭ ئىسكهندهرمۇ 328 - يىلى تۇراندا پاجىئهلىك
مهغلۇپ بولۇپ ، نىشاننى ھىندىستانغا بۇراپ چېكىنىشكه مهجبۇر بولىدۇ . ئالته يىل ئۆتمهيال ئۇمۇ

ھىندىستاندىن قايتىپال يېڭى پايتهختى بابىلدا  ئۆلۈپ كېتىدۇ .

( 3 ) دۇنيا تارىخىدىكى تۇنجى دۇنياۋى ئىمپىرىيىنىڭ شاھىنى يوقاتقان تۇنجى ئايال پادىشاھ مهلىكه تۇمارىس 

تۈركىي قهۋملهرده ، بولۇپمۇ بىز ئۇيغۇرالردا ئهركهكلىك جىنىس بىلهن ئهمهس ، بهلكى قهھرىمانلىق بىلهن
ئۆلچىنىدۇ . قهھرىمانلىقمۇ جىنىس بىلهن بىلهن ئهمهس ، بهلكى ئهركهككه خاس جاسارهت ۋه باتۇرلۇق بىلهن
ئۆلچىنىدۇ . شۇڭالشقا ھهقىقىي  ئهركهكلهر  بىراقال  قىرىلىپ تۈگىگهن  تهقدىردىمۇ ، ئۇالرنىڭ ئىزىنى بېسىپ
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ماڭغۇدهك ئايال قهھرىمانالر ئۈزۈلمهي چىقىپ تۇرغان . دۈشمهنلهر ئهجداتلىرىمىزنى ئهمدى پۈتۈنلهي
تۈگهشتى دهپ خىيال قىلىۋاتقان مىالدىدىن بۇرۇنقى 530 - يىلالر ، مىالدى 1090 - يىلالر ، 1690 - يىلالر ، 1760
- يىلالر، 1820 - يىلالر ، ۋه 1940 - يىلالردا مۆجىزه كۆرسىتىپ ، دۈشمهنلهرنى قاتتىق ساراسىمىگه سالغان
ئايال قهھرىمانالر ئۆز ھهيۋىسىنى ئۆز دهۋرىدىكى دۈشمهنلىرىنىڭ قهلبىده ئهبهدىي قالدۇرۇپ كهتتى . ئۇالردىن

مهلىكه تۇمارىس خاتۇن ، جااللىيه تۈركان خاتۇن ، مهلىكه مۆھتهرهم خېنىم ، نۇر ئهالنۇر خېنىم ئىپارخان ،
يهتته قىزلىرىم ، نۇزۇگۇم ۋه رىزۋانگۈللهرنىڭ قهھرىمانلىق نامى خهلقىمىز ئىچىده مهڭگۈ باقىي قالدى .

مهلىكه تۇمارىس ئهنه شۇ ئايال قهھرىمانالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ قهدىمقى زاماندىكى مهشھۇر ئۈلگىسىدۇر .

ئۇنداقتا تۇمارىس مهلىكىنىڭ قهھرىمانلىقى بىلهن ئاالقىدار ۋهقهدىكى ئىككى تهرهپ زادى كىملهر ئىدى ؟

ئاخمانىالر جهمهتىدىن كېلىپ چىققان ئىران ھۆكۈمدارى كهيخۇسراۋ 2 ئهسلىده مىالدىدىن بۇرۇنقى 584 - يىلى
ئۆلگهن ئىران ھۆكۈمدارى كهيخۇسراۋ 1 نىڭ قىز تهرهپ ئهۋرىسى ئىدى .( مىالدىدىن بۇرۇنقى 624 - يىلى
ھىلىگهر ئىران شاھى كهيخۇسراۋ 1 ( 642 - 584 ) تۇران قاغانى ئالپ ئهرتۇڭا خاقان ( ئهپراسىياپ ، م . ب 690 -
م . ب 624 ) نى زىياپهتكه چاقىرىپ ، دۆلهت ئهركانلىرى بىلهن قوشۇپ زهھهرلهپ ئۆلتۈرۈۋهتكهن . كهيخۇسراۋ 1
ئانا تهرهپ بوۋىسى ئالپ ئهرتۇڭانى مىالدىدىن بۇرۇنقى 624 - يىلى 17 - ئۆكتهبىر زىياپهتته زهھهرلهپ
ئۆلتۈرگهندىن كېيىن ، ئۇنىڭ ئوغلى ئاستئاگ قىزىنى ئاخمانىالر بېگى كامبىز 1 گه ياتلىق قىلغان . ئۇالردىن
مۇشۇ كهيخۇسراۋ 2 تۇغۇلغان ) . ئۇ 559 - يىلى بوۋىسى ئاستئاگقا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ ، 550 - يىلى ئۇنى
ئاغدۇرۇپ ، ئاخمانىالر سۇاللىسىنى قۇرغان . ئۇ قۇرغان ئاخمانىالر ئىمپىرىيىسى دۇنيادىكى تۇنجى ئىمپىرىيه
دهپ ئاتالغان . ئۇ نهچچه يىل قاتتىق ئۇرۇش تهييارلىقى قىلىپ ، ھهر تهرهپكه كېڭهيمىچىلىك قىلغاندىن

كېيىن ، ئاخىرىدا پۈتۈن كۈچى بىلهن تۇرانغا تاجاۋۇز قىلغان .

تۇمارىس مهلىكه بولسا مهشھۇر بۈيۈك تۇران ھۆكۈمدارى ئالپ ئهرتۇڭا قاغاننىڭ چهۋرىسى بولۇپ ، ئۇنىڭ ئېرى
ئاخمانىالر بىلهن بولغان ئۇرۇشالردا ھاالك بولغان . بىراق تۇمارىس ئېرىدىنمۇ بهكرهك جاسارهت ۋه غهيرهت
بىلهن پۈتۈن دۇنيادا تهڭدىشى يوق كهيخۇسراۋ 2 نى يوقىتىپ ، تۇراننى ئىرانلىقالرنىڭ تاجاۋۇزىدىن قۇتقۇزۇپ

قالغان . 

كهيخۇسراۋ ۋه تۇمارس ئارىسىدىكى جهڭلهر

مىالدىدىن بۇرۇنقى 546-يىلى تۇران زېمىنىغا بېسىپ كىرگهن ئىران پادىشاھى كهيخىسراۋ 2 تۇران
لهشكهرلىرىنىڭ شىددهتلىك زهربه بېرىشى بىلهن مهغلۇپ بولۇپ چېكىنىدۇ. تۇران لهشكهرلىرى جهڭده غهلىبه
قىلىپ تاجاۋۇزچىالرنى تۇران زېمىنىدىن قوغالپ چىقارغان بولسىمۇ، ئېغىر يارىالنغان باش قوماندانى

تهرتىۋارۇنى كۆتۈرۈپ قايتىدۇ. تهرتىۋارۇنىڭ يارىسى بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ ئۆز قارارگاھىدا جان ئۈزىدۇ. 

كهيخۇسراۋ 2 بۇ مهغلۇبىيهتتىن كېيىن تۇرانغا قايتا تاجاۋۇز قىلىشقا جۈرئهت قىاللمايدۇ . ئۇ مىالدىدىن
بۇرۇنقى 539 - يىلى 17 - ئۆكتهبىر ئاخمانىالر شاھى كهيخىسراۋ 2 بابىلنى ئىشغال قىلىپ ، 50 يىلدىن بېرى
قۇللۇقتا تۇرۇۋاتقان يهھۇدى خهلقىنى ئانا ۋهتىنىگه يولغا سېلىپ قويغان. ( مهزكۇر يهھۇدىالر پهيغهمبىرىنى
قهستلهپ ئۆلتۈرگهندىن كېيىن ، 587 - يىلى بابىلون شاھى بوختۇناسسار ( نابۇقۇن ئاشۇر) تهرىپىدىن
پهلهستىندىن بابىلغا ئهكىتىلگهن. 2018 - يىلى ئىسرائىلىيه بۇ كىشى بىلهن دونالد ترامپنى تارىخىي
خاراكتېرلىق تهڭگىگه بېسىپ چىقاردى . بىزمۇ دوست بىلهن دۈشمهننى مۇشۇنداق  ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرهك).
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559 - يىلدىن بېرى « پېرسىيه شاھى »، 549 - يىلدىن بېرى « مىدىيه شاھى » ، 547 - يىلدىن بېرى « لىدىيه
شاھى » دهپ شۆھرهت تاپقان بۇ ئاچكۆز ئىران شاھى 546 - يىلى ئېچىنىشلىق مهغلۇپ بولۇپ ، تۇراندىن
قوغالنغاندىن كېيىن نهچچه قېتىم قايتا بېسىپ كىرىشكه ئۇرۇنۇپمۇ قورال كۈچى بىلهن تۇراننى

بويسۇندۇرالمىغان.

يىلالرچه تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى قوزغاپ تۇران زىمىنىگه ئېرىشهلمىگهن كهيخىسراۋ ئاخىرى ھېله-مىكىر
يولىغا كىرىدۇ، تهرتىۋارۇنىڭ ئايالى تۇمارىسقا ئۆيلۈنۈش تهلىپى قويۇپ، سوۋغا ساالمالر بىلهن ئهلچى
ئهۋهتىدۇ.كهيخىسراۋنىڭ بۇ ھىلىسىگه قاتتىق غهزهپلهنگهن تۇمارىس ئۇنىڭ تهلىپىنى كهسكىن رهت قىلىدۇ
ۋه جهڭگه تهييارلىق قىلىدۇ. بىراق ھېلىگهر كهيخىسراۋ  گۈزهل قىزالر ۋه ھاراق-شاراب توزىقى قۇرۇپ
تۇمارىسنىڭ بىردىنبىر ئوغلى سىپارگاپىرىس سهركهردىلىرى بىلهن يهپ ، ئىچىشىپ كۆڭۈل ئېچىشىۋاتقاندا
تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ ئهسىرگه ئېلىۋالىدۇ، بۇ ئارقىلىق تۇمارىسقا بېسىم ئىشلىتىپ مهقسهتكه

يهتمهكچى بولىدۇ.

تۇمارس ئهلچىلهر ئارقىلىق كهيخىسراۋغا:‹‹ئهي ھىيلىگهر ئالدامچى،قانخور،زالىم پادىشاھ
كهيخىسراۋ...قىلغان ئىشلىرىڭ بىلهن ماختانمايال قوي.سهن مېنىڭ ئوغلۇمنى جهڭ بىلهن يهڭگىنىڭ يوق،ئۇ
سېنى يېڭىپ غهلىبىنى تهبرىكلهپ بهزمه قىلىۋاتقاندا ھىيله-مىكىر ئىشلىتىپ تۇيۇقسىز تۇتقۇن قىلدىڭ.
ئهمدى مىنىڭ مهسلىھهتىمگه كىر،ئۆز ماكانىڭغا زىيان-زهخمهتسىز كېتهي دېسهڭ ئوغلۇمنى قايتۇرۇپ بهر!
چۈنكى مهن قان تۆكۈشنى خالىمايمهن! ئهگهر ئۇنىمىساڭ ماسساگىت،ساكالرنىڭ تهڭرىسى نامى بىلهن
قهسهمكى ، مهن سهندهك ئاچكۆز يۇھانى قان بىلهن سۇغۇرىمهن!!!›› دهيدۇ. كهيخىسراۋ  « تۇمارىس خاتۇن
خانىش قىلىشىمغا قوشۇلمىسا، تۇران زېمىنىنى ئىشغال قىلىپ، خهلقىنى ئۆزۈمگه قۇل قىلىمهن » دهپ
كۆرهڭلهيدۇ. كهيخىسراۋنىڭ لهشكىرىي كۈچى سېلىشتۇرغۇسىز دهرىجىده كۆپ ۋه كۈچلۈك ئىدى.تۇمارىس
ئۆزىنى كۆزگه ئىلمىغان ، مىللىتىنىڭ ھۆرلۈكىگه ، ئۇلۇغ ۋهتىنىنىڭ مۇستهقىللىقىغا قهست قىلغان بۇ

تاجاۋۇزچى قانخورغا قارشى ئۇرۇش قىلىشنى قارار قىلىدۇ. 

مىالدىدىن بۇرۇنقى 529 - يىلى 17 - ئۆكتهبىر ئىران ئاخمانىالر ( م . ب 550 - م . ب 330 ) ئىمپىرىيىسىنىڭ
قۇرغۇچىسى كهيخۇسراۋ 2 ( 559 - 529 ) زور ھهربىي كۈچ بىلهن ئامۇ دهرياسىدىن ئۆتۈپ تۇراننى قانغا
بويىغاندىن كېيىن ، نويابىرنىڭ ئاخىرلىرى سىر دهريا بويىغا يېتىپ كېلىدۇ . تۇمارس مهلىكه ئۇنىڭغا يا
تۇرانلىقالر قارشى قىرغاققا ئۆتۈپ ئۇرۇش قىلىش ، يا ئىرانلىقالر سىر دهريادىن ئۆتۈپ ئۇرۇش قىلىش ، قارشى
تهرهپ ئۈچ كۈنلۈك يىراقلىققىچه چېكىنىش تهكلىپىنى بېرىدۇ . مهغرۇر كهيخۇسراۋ دهريادىن ئۆتۈشنى ئۆزى
تالاليدۇ . دېكابىرنىڭ دهسلهپكى كۈنى دهھشهتلىك ئۇرۇش باشلىنىدۇ . 4 - دېكابىر ھاكاۋۇر شاھ كهيخۇسراۋ

2 تۇمارس خاتۇن قوشۇنلىرى قولىدا ئۆلتۈرۈلىدۇ .  

تۇرانلىقالر باتۇرالرچه ئۇرۇشۇپ،شۇنچه كۈچلۈك دۈشمهن ئۈستىدىن غالىب كېلىدۇ . مهلىكه تۇمارس
كهيخىسراۋنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ، قانغا تولدۇرۇلغان تۇلۇمغا پاتۇرۇپ قهھرى بىلهن:‹‹باشقىالرنىڭ ئهل

يۇرتىغا زوراۋانلىق بىلهن تاجاۋۇز قىلىپ باستۇرۇپ كىرگهنلهرنىڭ جازاسى مانا مۇشۇنداق بولىدۇ!››دهيدۇ .

بۇ ھاقارهتلىك تارىخىي پاجىئه ئىران ئاخمانىالر سهلتهنىتىگه ئېغىر زهربه بولىدۇ . شۇڭالشقا بۇ ھاقارهتنى
يۇيۇپ ، ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن قايتا قوشۇن باشالپ كهلگهن ئىران شاھى دارا 1 مهزكۇر ۋهقهدىن ساق 12 يىل
كېيىن تۇرانغا تاجاۋۇز قىلىدۇ . بىراق مىسىردا ئىسيان چىقىپ، 517 م . ب - 516 م . ب - يىللىرى ئىسياننى
تىنجىتىش ئۈچۈن قايتىشقا مهجبۇر بولىدۇ . ئاندىن 515 م . ب - يىلى بالقانغا  ھۇجۇم قىلىپ ، ئىسكىفلهرنى
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قوغالپ زهربه بېرىپ، 80 مىڭ ئهسكىرىنى مۇداپىئهده قالدۇرۇپ ، ئاندىن نهچچه يىل تهييارلىق قىلىپ ،
تۇرانلىقالرنىڭ نهسلىنى قۇرۇتۇش ئۈچۈن كهلگهنده ، تۇران خهلقى بۇ زور باال - قازادىن پادىچى شىراقنىڭ
قهھرىمانلىقى بىلهن قۇتۇلۇپ قالىدۇ . شۇندىن كېيىن ئاخمانىالرنىڭ تۇرانغا قايتا تاجاۋۇز قىلغۇدهك مادارى

قالمايدۇ .

كهيخۇسراۋ ۋه ئاخمانىالر ئىمپىرىيىسىنىڭ  ئىراندىكى پارسالر قهلبىدىكى ئورنى 

1971 - يىلى ئۆكتهبىرده رىزاخان پهھلىۋى ئاخمانىالر خانلىقىنىڭ 2500 يىلللىقى ۋه كهيخۇسراۋنى
خاتىرىلهپ، پۈتۈن دۇنيادىكى پادىشاھالرنى چىللىغان. ئهمما بىزنىڭ ئىنچىكه ھېساپالپ بايقىشىمىزچه، بۇ
دهل تۇمارس مهلىكىنىڭ ئۇنى ئۆلتۈرگهن يىلى ئىكهن . ئۇنىڭ سهلتهنىتىمۇ ئۇ ئۆلگهن يىلى ئهڭ يۈكسهك ۋه
يۇقىرى پهللىگه يهتكهچكه ، ھهم پۈتۈن سانغا توغرا كهلگهچكه ئهقىللىق ئىران شاھى شۇ يىلنى تهبرىكلهش

ئۈچۈن تاللىغان . 

1971 - يىلى 12 - ئۆكتهبىردىن 16 - ئۆكتهبىرگه قهدهر داۋام قىلغان بۇ ھهشهمهتلىك دۇنياۋى مۇراسىمغا 500
مىليون دولالر خهجلهنگهن . ئۇيغۇر خهلقىمۇ ئهجداتلىرىدىن پهخىرلىنىشنى، ئۇيغۇر بولغانلىقىدىن
ئىپتىخارلىنىشنى بىلىشى ۋه ئۇنى ئهمهلىي ئىپادىلىشى كېرهك ! 1971 - يىلى ئۆكتهبىر رىزاخان ئاخمانىالر
شاھى كهيخۇسراۋ2 نىڭ تۇنجى پارس ئىمپىرىيىسىنى قۇرغانلىقىنىڭ 2500 يىللىقىنى داغدۇغىلىق
تهبرىكلىگهن بولسا ، بىز ئۇيغۇر خهلقى 2021 - يىلى نويابىردا تۇمارس مهلىكىنىڭ ئۇنى تهندىن ۋه جاندىن

جۇدا قىلغانلىقىنىڭ 2550 يىللىقىنى داغدۇغىلىق تهبرىكلىشىمىز كېرهك . 

( 4 )  چىچى تهڭرىقۇت 

مىالدىدىن بۇرۇنقى 209 - يىلى باتۇر تهڭرىقۇت قايتا قۇرۇپ چىققان ئۇلۇغ ھون تهڭرىقۇتلۇقى مىالدىدىن
بۇرۇنقى 68 - يىلى ئهڭ ئاخىرقى بۈيۈك ھون تهڭرىقۇتى قوياندى تهڭرىقۇت قازا قىلىشى بىلهنال
زهئىپلىشىشكه باشلىدى . تۈپكى سهۋهپ يهنىال خهن سۇاللىسىنىڭ سوۋغاتلىق مهلىكىلىرىدىن تۇغۇلغان
شالغۇت شاھزادىلهر قوزغىغان تهخت تالىشىش ئۇرۇشلىرى ۋه ئۇدا مهينهت سۇيقهستلهرنى ئىشلىتىپ ،
ھونالرنى ئىچىدىن پارچىلىشى ئىدى . مۇشۇ ھالهتته داۋام قىلغان سىياسىي داۋالغۇشالر نهتىجىسىده ئارىدىن
ساق 10 يىل ئۆتۈپال  ، بهش تهڭرىقۇت تهخت تاالشقان دهۋر باشالنغان . يهنه ئون يىلدىن كېيىن ، يهنى 48 م . ب -
يىلى ئۇلۇغ ھون تهڭرىقۇتلۇقى تۇنجى قېتىم ئىككىگه پارچىالندى . تهڭرىقۇت قۇتىئۇس 49 م . ب - يىلى
ۋهزىيهتنىڭ ئۆزىگه داۋاملىق پايدىسىز بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ، ئۆتۈكهننى تاشالپ ، شىمالغا كۆچكهن . بۇ
تارىختا شىمالىي ھونالر تهڭرىقۇتلۇقى دهپ ئاتالغان . جهنۇبىي ھونالر تهڭرىقۇتى قوغشار تهڭرىقۇت ئۆز ئىنىسى
سول قول بىلگه خان چىچى بىلهن بولغان ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولۇپ ، خهن سۇاللىسىگه تهسلىم بولغان . قوغشار
تهڭرىقۇت سهددىچىننىڭ ئىچىگه كىرىپ كهتكهندىن كېيىن ، چىچى تهڭرىقۇت ئهسلىدىكى ھونالر زېمىنىدا
تۇرۇپ قېلىپ ، ئۇدا بهش يىلغا يېقىن ئىسيانچىالرنى تىنجىتىپ ، ھونالت سهلتهنهتىنى قايتىدىن
تىكلىمهكچى بولغان . بۇنىڭدىن ساراسىمىگه چۈشكهن خهن سۇاللىسى يىلالردىن بېرى سېپىلدىن چىقىپ
كېتىشنى تهلهپ قىلىۋاتقان قوغشار تهڭرىقۇتنى قويۇپ بېرىشكه مهجبۇر بولغان . ئۇالر شۇ ئارقىلىق ھهر
ئىككى تهرهپنى تهڭ خورىتىپ ئۆز قىلىچلىرى ئارقىلىق ھاالك قىلماقچى بولغان . قوغشار تهڭرىقۇتمۇ تېزراق
قايتىش ئۈچۈن خهنلهرگه بىر مۇنچه كاپالهت بهرگهن . بىراق چىچى تهڭرىقۇت خىتايالرنىڭ ھىلىسىنى
بىلىۋېلىپ ، ئۆتۈكهننى  مهركهز  قىلغان   بىپايان  موڭغۇل  دالىسىنى   ئاكىسىغا  تاشالپ   بېرىپ ، ئۆزى  كۈن 
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پېتىشتىكى تاالس دهريا ۋادىسىغا بېرىپ ، 43 م . ب - يىلى دهريا بويىدا ئهتراپى سېپىل بىلهن قورشالغان
پايتهخت سالدۇرغان . ئاكىسى قوغشار تهڭرىقۇتمۇ شۇ يىلى ئۆتۈكهنده پۇت تىرهپ تۇرۇۋېلىپال خهن سۇاللىسى
بىلهن بولغان بارلىق بېقىندىلىق مۇناسىۋىتىنى ئېتىراپ قىلمىغان . بۇ ھال خهن ئوردىسىنى قايتا
ساراسىمىگه سالغان . ئىككى تهڭرىقۇتنىڭ ئهپلىشىپ قېلىپ ، بىرلىشىپ خهن سۇاللىسىگه ھۇجۇم قىلىش
ئهندىشىسى قۇۋ خىتاي ئهمهلدارلىرىنى ھىله بىلهن تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ ، چىچى تهڭرىقۇتنى كۆزدىن

يوقىتىشقا ئېلىپ بارغان .

مىالدىدىن بۇرۇنقى 36 - يىلى ئۆكتهبىرده بۈيۈك ئارزۇالرنى كۆڭلىگه پۈكۈپ ، قانچىلىك ئېغىر ئهھۋالدا
قالمىسۇن خىتايغا تهسلىم بولمىغان، ياۋالر بهربات قىلغان سهلتهنىتىنى قايتا تىكلهش ئۈچۈن زور غهيرهت
كۆرسىتىپ ، كىندىك قېنى تۆكهلگهن جايدىن بهش مىڭ چاقىرىم يىراقلىقتىكى تاالستا قايتا باش كۆتۈرۈپ
چىققان چىچى تهڭرىقۇت ( باتۇر تهڭرىقۇتنىڭ 6 - ئهۋالدى) بارلىق ئهسكهرلىرىنى ئارامغا قويۇپ بېرىپ ، تاالس
ئوردىسىدا تهنھا ۋه تهييارلىقسىز قالغاندا ، ئۇنى پايالپ يۈرگهن نامهرد ۋه قۇۋ خىتاي گېنىرالى خهن شۇفۇ بۇنى
پۇرسهت بىلىپ تهڭرىتاغدىكى ھونالر بىلهن قېرىنداش ئهللهرنى ئالداپ ئارىيهت ئالغان 70 مىڭ كىشىلىك زور
قوشۇنىنىڭ مۇھاسىرىسىگه چۈشۈپ قېلىپ ، ياۋغا قارشى 1600 نهپهردهك ئادىمى بىلهن ئاداققىچه قارشىلىق
كۆرسىتىپ ،  1518 سهپدىشى بىلهن ئاداققىچه جهڭ قىلىپ قازا قىلغان. يهنه شۇ يىلى قىشتا شىمالىي ھونالر
تهڭرىقۇتى قۇتىئۇس تهڭرىقۇتمۇ شۇنداق سۇيقهستكه ئۇچراپ ، خىتاي گېنىرالى چېن تاڭ تهرىپىدىن
ئۆلتۈرۈلۈپ ، خهن ئوردىسىغا كاللىسى ئهۋهتىپ بېرىلگهن . خىتايالر ئۇنىڭ كاللىسىنى « يات ئهللهر
مېھمانسارىيى » نىڭ ئالدىغا ئېسىپ ، ئۇششاق ئهللهرگه ھهيۋه قىلغان . تۈركىي خهلقلهردىكى ئۇرۇشتا ھىله
ئىشلهتمهي لىلال كۈچ سىنىشىش ، ئالدىن جهڭ ئېالن قىلىپ قارشى تهرهپكه بىلدۈرۈشكه ئوخشاش
قهھرىمانلىق ۋه ئهركهكلىك روھى تا ھازىرغىچه داۋام قىلغان بولسا ، ھىلىگهر ۋه قۇۋ خىتايالردا بۇنداق
ئېسىل خىسلهتلهردىن ئهسهرمۇ يوق ئىدى . بۇمۇ خىتايالردا تارىختىن بۇيان بىرمۇ قهھرىمانلىق داستانى
بولماسلىق ۋه خىتاي تارىخىنىڭ تۈگىمهس ئار - نومۇسالر ۋه پۈتۈنلهي يىرگىنىشلىك خىيانهتلهر بىلهن
تولغاننى ئاز دهپ ، قهھرىمانالردىن پۈتۈنلهي خالىي ئىكهنلىكىنىڭ ئانچه ھهيران قاالرلىق ئهمهسلىكىنى

بىلدۈرىدۇ .

بىپايان مهركىزىي ئاسىيانى بازا قىلىپ ، ھونالر سهلتهنىتىنى قايتا تىكلىمهكچى بولغان چىچى تهڭرىقۇتنىڭ
كۆڭلىگه پۈككهن ئارزۇسى بىكار كهتمهيدۇ . ئۇنىڭ شهرقته ئهمهلگه ئاشمىغان ئارزۇسىنى ئهۋالدلىرى غهرپته
ئاشۇرۇپ ئهمهلگه ئاشۇردى . ئارىدىن ساق 400 يىل ئۆتكهندىن كېيىن ھونالر بىردىنال ئۇنىڭ 9 - ئهۋالدى
باالمبهر باشچىلىقىدا يىراق ئۇرال ئهتراپىدىن چاقماق تېزلىكىده دوناي دهريا بويىغا سۈرۈلگهن. يهنه ئاتمىش
يىلدىن كېيىن ئۇنىڭ ئهۋالدى ئاتىلال ئۇلۇغ بوۋىسى چىچى تهڭرىقۇت ئارزۇ قىلغان بۈيۈك سهلتهنهتنى قۇرۇپ،
قازاقىستاندىن ئىسپانىيهگىچه ، كاۋكاز تاغلىرىدىن برانىس تاغلىرىغىچه، كارپات تاغلىرىدىن ئالپ
تاغلىرىغىچه، شىمالدا بۈگۈنكى رۇسىيهدىن جهنۇپتا ھازىرقى ئىتالىيهگىچه بولغان بىپايان زېمىندا غايهت زور
ئىمپىرىيه قۇرغان . ياۋروپا شۇ قېتىمدا كىچىكلهپ تارىختىكى ئهڭ كىچىك ھالغا كهلگهن بولۇپ، تا

ھازىرغىچه بۇنچىلىك كىچىكلهپ باققىنى يوق. 

ئۇنداقتا چىچى تهڭرىقۇتنىڭ ھونالر مىللىي مهۋجۇتلۇقى ۋه مۇستهقىللىقىنى قوغداش يولىدىكى
قهھرىمانلىقلىرى ۋه دۆلهتچىلىك ئىدىيىسىنىڭ قىممىتى قانچىلىك؟

چىچى تهڭرىقۇتنىڭ ئۇلۇغ بوۋىسى باتۇر تهڭرىقۇتتىن ئۈستۈن تۇرىدىغان تهرىپى دهل ئۇنىڭ « تارىختا
مىللهتچىلىكنى    دۆلهت  سىياسىتىنىڭ   ئاساسى  قىلغان   تۇنجى   يېتۈك   سىياسىيون    بولغانلىقى » دا .
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نۆۋهتتىكى ئۇيغۇرالر دهل يۇقىرىقى يىمىرىلىپ ۋه بۆلۈنۈپ كېتىپ ، ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى يوقىتىپ ،
ئۆزگىلهرگه ئۇكا بولۇپ ئاكىسىرايدىغان ، ياكى ئۆزگىلهرگه سىڭىشىپ كېتىدىغان ، مىللىي ئىستىقبالىغا
شهك ۋه گۇمان نهزىرى بىلهن قارايدىغان ھونالرغا ئوخشاش ئۆتكۈنچى دهۋرنى باشتىن كهچۈرۈۋاتقان بولۇپ ،
غايهت زور مهۋجۇتلۇق كىرىزىسى ئاستىدا قالغان بىزدهك ئهۋالدالرغا ئهڭ كېرىكى دهل چىچى تهڭرىقۇتنىڭ
مۇشۇ خىسلىتى ۋه ئىشهنچىسى . چىچى تهڭرىقۇتنىڭ ئارزۇسى بىزگه ھهمراھال بولىدىكهن ، گهرچه مېۋىسىگه
بىز ئېغىز تېگهلمىسهكمۇ ، ھامان كېلهچهك ئهۋالدالر ئېغىز تېگىدۇ . چىچى تهڭرىقۇت كۆڭلىگه پۈككهن
ئۇلۇغۋار نىشاننى بهش يۈز يىلدىن كېيىنكى ئهۋالدى ئاتىلال روياپقا چىقارغانغا ئوخشاش ، بىز كۆڭلىمىزگه

پۈككهن نىشانالر ئۈچۈن ئاساس سالساق ، مۇنارنى چوقۇم بىر يېڭى ئهۋالد قوپۇرۇپ چىقىدۇ .

تارىخىي مهنبهلهرگه نهزهر تاشاليدىغان بولساق، مىالدىدىن بۇرۇنقى 5- ئهسىرگه مهنسۇپ ساك قهبرىسى
(ئالتۇن كىيىملىك شاھزادىنىڭ قهبرىسى) دىن تېپىلغان بىر كۆمۈش تاۋاقتىكى دۆلهتنىڭ مۇستهقىللىقىنى
قهتئىي قوغداش توغرىسىدىكى ھۆكۈمدارغا قىلىنغان خىتاپ بىلهن مىالدىدىن بۇرۇنقى 1- ئهسىرده ھۇنالرنىڭ
سىياسىي ھاياتىدا بۆلۈنۈش يۈز بىرىپ ، جهنۇپتىكى خهن سۇاللىسىغا بېقىنىش پىكرى ئوتتۇرىغا چىققاندا،
بۇنىڭغا قارشى چىققان چىچى تهڭرىقۇتنىڭ ئېتىراز بىلدۈرۈپ سۆزلىگهن نۇتقى تۈركىي مىللهتلهردىكى
ئىستىقالل – مۇستهقىللىق قارىشىنى چۈشىنىشته بىزنى تۇلىمۇ قىممهتلىك پاكىت بىلهن تهمىنلهيدۇ.
چىچى تهڭرىقۇت بۇ نۇتقىدا ئهجداتالردىن مىراس سۈپىتىده يالغۇز يهر – زېمىن ۋه دۆلهتال ئهمهس، بهلكى يهنه
ھۆرىيهت ۋه ئىستىقالل – مۇستهقىللىقنىڭمۇ مىراس قالغانلىقىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېگهن: « ھۇنالرنىڭ
ئادىتىده ئهزهلدىن كۈچ – قۇۋۋهت ئهتىۋارلىنىپ ،قۇللۇق پهس كۆرىلىدۇ. ھۇنالر ئاتلىق جهڭ قىلىش ئارقىلىق
دۆلهت قۇرغان. شۇڭا يات خهلقلهر ئارىسىدا ئابرويلۇق بولۇپ كهلگهن. ئۇالر ئۇرۇشتا ئۆلۈشنى شهرهپ دهپ
بىلىدۇ. ھازىر قېرىنداشالر ئارىسىدا ھاكىمىيهت تالىشىش بولۇۋاتىدۇ. دۆلهت ئاغىنىڭ بولمىسا ئىنىنىڭ
بولىدۇ.ئىنىسى ئۆلسه يهنىال نامى قالىدۇ. ھۇنالر يهنىال ئهۋالتتىن ئهۋالتقا يات قهۋملهرگه باش بولۇپ
قېلىۋىرىدۇ. خهن سۇاللىسى گهرچه قۇدرهتلىك بولسىمۇ، لېكىن ھۇنالرنى ئۆزىگه قوشۇۋااللمايدۇ . شۇنداق
تۇرسا بىز نېمه ئۈچۈن ئهجداتلىرىمىزنىڭ قائىده – تۈزۈمىنى بۇزۇپ خهن سۇاللىسىگه تهسلىم بولغۇدهكمىز؟!
ئۇنداق قىلساق ئۆتكهن دهۋردىكى تهڭرىقۇتالرنىڭ شهنىگه داغ تهككۈزۈپ، باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئالدىدا كۈلكىگه

قالىمىز. بۇنداق قىلىپ ئهمىنلىككه ئېرىشكىنىمىز بىلهن يات قهۋملهرنى قانداق باشقۇرااليمىز ؟؟» .

چىچى تهڭرىقۇتنىڭ بۇ غۇرۇر كۈرىشىده بىر مىللهتنىڭ ياشاش ئىستهكلىرى، بولۇپمۇ شان – شهرهپ بىلهن
ياشاش ئىستهكلىرى ئىپادىلهنگهچكه، گېرمان خىتايشۇناس ف. ھىرىت « تارىختا مىللهتچىلىكنى دۆلهت

سىياسىتىنىڭ ئاساسى قىلغان تۇنجى سىياسىيون چىچىدۇر » دهپ كۆرسهتكهن. 

( 5 )  ئاكا - ئۇكا ئاي ئوجروالر  

« ۋېي سۇاللىسى يىلنامىسى » دىكى مهلۇماتقا ئاساسالنغاندا، 4 - ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا  ھازىرقى
موڭغۇلىيهنىڭ شهرقىي قىسمىدا، ئهسلى كېلىپ چىقىشى تۇنگۇس نهسلىدىن بولسىمۇ، خېلى دهرىجىده
تۈركلهشكهن، ياۋرۇپالىقالر «ئاۋارالر» دهپ ئاتىغان، جۇرجانالر باش كۆتۈردى. مانا شۇ جۇرجان تۈركلىرىنىڭ
قاغانى شىرون (مىالدىنىڭ 400 - يىلدىن 411- يىلغىچه قاغان بولغان) مىالدىنىڭ 400 - يىللىرى
موڭغۇلىيهدىكى ئۇيغۇرالر، ئالتايدىكى تۈركلهرنى بويسۇندۇرغاندىن كېيىن خېلى كۈچهيدى. ئۇيغۇرالر جۇرجان
قاغانلىقنىڭ قوشۇنلىرىدا ھهربىي خىزمهت ئۆتهشكه مهجبۇر قىلىنغان بولسا ئالتايدىكى تۈركلهر جۇرجانالر
ئۈچۈن ھهربىي قورال ياساپ بېرىشكه قىلىنغان. چۈنكى، تاشقى موڭغۇلدىكى ئۇيغۇرالر بهكال ماھىر ئاتلىق

چهۋهندازالر ئىدى . ئالتاي تۈركلىرى بولسا مېتال ئېرىتىپ تۈرلۈك قورالالرنى ياساشقا ناھايىتى ماھىر ئىدى.



133 ئۇيغۇرالر11- سان

جۇرجان قاغانلىقى تېررىتورىيىسىنىڭ غهربىي جهنۇبى ھازىرقى قارا شهھهرگىچه، غهربىي ئىلى ۋادىسىغىچه،
شهرقىي يىراق كورىيهنىڭ غهربىگىچه، شىمالىي تاشقى موڭغۇلىيهنىڭ شىمالىغىچه، جهنۇبى ئىچكى
موڭغۇلىيهنىڭ جهنۇبىغىچه سوزۇلغان بولۇپ، پايتهختى ھازىرقى گهنسۇ ئۆلكىسىدىكى جاڭيې ( ساندېبىل )

ناھىيىسىنىڭ شىمالىدا ئىدى.

مىالدىنىڭ 487- يىلى موڭغۇلىيه دالىسىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسمى بۆركلى( بۆكلۈكلهر ، تۇماقلىق)
قهبىلىسىنىڭ خانى ئاي ئوجرونىڭ يېتهكچىلىكىده جۇرجانالرغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ، تهڭرىتاغلىرىنىڭ
شىمالىي قىسمىغا (ھازىرقى جۇڭغار دالىسىغا) كۆچكهن. شۇ قېتىم ئالتاي ئارقىلىق غهرپتىكى بهشبالىققا

كۆچكهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 600 مىڭ بولۇپ، 120 مىڭ ئائىلىدىن ئىبارهت ئىدى.

جۇرجان قاغانى تۇلۇن (487- 492 ـ يىلالرى) نۇرغۇن قوشۇنلىرىنى باشالپ، ئۇيغۇرالرنىڭ كهينىدىن قوغالپ
كهلدى. جهنۇبىي ئالتايدا بولغان ئۇرۇشتا ئۇيغۇر خانى ئاي ئوجرو جۇرجان قاغانى تۇلۇن قوشۇنلىرىنى تار - مار
قىلدى، ئۇرۇشتا يېڭىلىپ قېچىپ كهتكهن تۇلۇن قاغاننى جۇرجان ھۆكۈمرانلىرى ئۆلتۈرۈپ ئورنىغا ئۇنىڭ
ئىنىسىنى قاغان قىلدى. ئۇيغۇرالر 487 - يىلى جۇرجانالر ئۈستىدىن غهلىبه قىلغاندىن كېيىن، بهشبالىقتىكى
ئۆز قېرىنداشلىرى بولغان باشقا ئۇيغۇرالر بىلهن بىرلىشىپ، تارىختا «ئىگىز ھارۋىلىقالر خانلىقى» دهپ
ئاتالغان ئۇيغۇر خانلىقىنى قۇردى. 60 يىل ھۆكۈم سۈرگهن (مىالدىنىڭ 487 - يىلدىن 546 - يىلغىچه) بۇ
ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ پايتهختى ماناس ئهتراپلىرىدا بولۇپ، تېررىتورىيىسى شىمالدا ئالتاي، شهرقته قۇمۇل،
غهربته سايرام كۆلى بويىغىچه، جهنۇپتا قاراشهھهر، لوپنۇر ئهتراپلىرىغىچه سوزۇلغان بولۇپ، شىمالدا جۇرجانالر
بىلهن، قاراشهھهر ئهتراپلىرىدا ئاق ھونالر بىلهن، لوپنۇر ئهتراپلىرىدا تۇيغۇنالر (تىبهت خانلىقى) بىلهن دائىم
ئۇرۇشۇپ تۇرغان. كېيىنچه 484 - يىلى ئىران ساسانىالر خانلىقى ( 226 - 651 ) نى قارام دۆلهتكه ئايالندۇرۇپ
قويۇپال ،  ئانا ۋهتىنى تارىم ۋادىسىنى قايتۇرۇۋالغان ئاق ھونالر 510 - يىلى مهزكۇر ئۇيغۇر خانلىقى بىلهن قايتا
يارىشىپ ۋه ئىتتىپاقداش بولۇپ ، بىرلىكته ئاۋارالرغا قارشى ئۇرۇشقان . 511 - يىلى ئۇيغۇر خانى باتۇرخان
ئاۋار قاغانى توقخاننى ئۆلتۈرگهن . بىراق ئاۋارالر قايتا ھۇجۇم قىلىپ ، 516 - يىلى باتۇرخاننى ئۆلتۈرگهن . ئاق
ھونالر ئۇنىڭ ئىنىسى ئىلبهگنى ئۇيغۇر خانى قىلغان . ئىلبهگ داۋاملىق ئاۋار قاغانى چويۇن قاغاننى تاالپهت
تارتقۇزغان . ئاۋارالر ئۇيغۇرالرغا قارشى ھېچ چاره قىاللماي، ئاخىرى ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنى بىر - بىرلهپ
ئۆزىگه قارىتىۋالغان . 520 - يىلى ئاۋارالر ئورۇنباسار قاغان ئايناغاينىڭ قىزىنى ئاق ھونالر ئىمپىراتورى
مېھراقۇال ( 512 - 542 - يىللىرى تهختته ئولتۇرغان ) غا ياتلىق قىلغان . ئاقىۋهت بهشبالىق ئۇيغۇر خانلىقى
ئهڭ كۈچلۈك ۋه ئاخىرقى ئىتتىپاقدىشىدىن ئايرىلىپ قالغان . شۇنداقتىمۇ ئىلبهگ بوشىشىپ قالماي ، ئاۋار

قاغانى بىراھماننى 521 - يىلى تارمار قىلغان .

546 - يىلى مهزكۇر ئۇيغۇرالر پۈتۈن كۈچى بىلهن ئاۋارالرغا قارشى جهڭگه ئاتالنغان . بىراق كۈتۈلمىگهنده
ئالتايدىكى كۆكتۈركلهرنىڭ ئارقا تهرهپتىن قىلغان تۇيۇقسىز ھۇجۇمىغا ئۇچراپ، تارقىلىپ كهتكهن .
كۆكتۈركلهر ئۇالرنىڭ 60 مىڭ ئهسكىرىنى ئۆزىگه قوشۇۋېلىپ كۈچىيىپ كهتكهن . تۈمهنخان ۋه ئېستىمى
خانالر يهنىال ئۇيغۇر ئاتلىق قوشۇنلىرى بىلهن كۈچىيىپ كېتىپ ، 552 - يىلى ئاۋارالرنى مۇنقهرز قىلغان. 
شۇنداق قىلىپ ، 427 - يىلدىن 487 - يىلغىچه 60 يىل ئاۋارالرغا باش ئهگمىگهن ، 486 - يىلدىن 546 -
يىلغىچه يهنه 60 يىل ئاۋارالرغا ئېغىر تاالپهتلهرنى كهلتۈرۈپ ، جۇڭغارىيهده يېرىم ئهسىر دهۋران سۈرگهن تۇنجى

ئۇيغۇر خانلىقى ئۆز قېرىنداشلىرى قولىدا ھاالك بولغان.

ئاكا - ئۇكا ئاي ئوجروالرنىڭ قهھرىمانلىقى شۇ بولدىكى ، ئاۋارالرنىڭ ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ ئاتلىق
ئهسكهرلىرىنى توقباتالرنىڭ تهۋهسىگه  ھۇجۇم قىلدۇرۇپ  خورىتىپ يوقىتىش  پىالنىنى  بىتچىت  قىلىپ ، ئۆز 
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قهبىلىسىنى باشالپ ئانا ۋهتىنى بولغان ۋهتىنىمىزگه قايتىپ كېلىپ، شۇ يهردىكى باشقا قېرىنداشلىرى بىلهن
بىرلىشىپ، تۆت چوڭ رهقىپنىڭ ئوتتۇرىدا قۇدرهتلىك بىر دۆلهت قۇرۇپ ، ئۇدا 60 يىل مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ

تۇرالىغان بىر ئهلگه ئاساس سالغىنى ئىدى .

ئۇالرنىڭ بۇ ئىستراتېگىيىلىك يۆتكىلىشى كېيىنچه 840 - يىلى يىمىرىلگهن ئورخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقى
تهركىبىدىكى ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ قايتىدىن ئهسلى ئانا ۋهتىنىگه قايتىپ كېلىپ ، يېڭىدىن دۆلهت
قۇرۇشى ئۈچۈن ياخشى ئۈلگه بولۇپ بهردى . بۇنداق چوڭ قوشۇلۇشالر  كېيىنچه ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرپان - قۇمۇل ،
بهشبالىق ، ئىلى - ئالتاي ۋه بىپايان تارىم ۋادىسىدا ئاساسلىق مىللهتكه ئايلىنىشىغا ھهل قىلغۇچ ئىجابىي
تهسىر كۆرسهتتى . مىللىي مهۋجۇتلۇق ئېغىر دهخلىگه ئۇچرىغاندا، ئىستراتېگىيىلىك يۆتكىلىپ ، يېڭى

دۆلهت قۇرۇپ ، بارلىق كۈچىنى ساقالپ قېلىشتا ئۇتۇق قازىنىش ئۇالرنىڭ ئۇنتۇلماس قهھرىمانلىقىدۇر. 

( 6 )  ئۇلۇغ ئېلتهبىر تۈمىد ئالپ 

تۈمىد ئالپ ئهسلىده 627 - يىلى 6 مىڭ ئاتلىق قوشۇن بىلهنال شهرقىي تۈرك قاغانلىقىنىڭ 200 مىڭ
قوشۇنىنى يوقىتىپ ، شهرقىي تۈرك سهلتهنهتىنىڭ 628 - يىلى يىمىرىلىپ ، ئورنىغا سىر - تاردۇش
خانلىقىنىڭ قۇرۇلىشىغا ئاساس سالغان تۇغال ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسى بوسات قاغان ئوغلى ئىدى .
بوسات قاغان 636 - يىلى ۋاپات بولغاندا ئۇ دادىسىنىڭ ئورنىغا خان بولغان . ئۇالر ياغالقار ئۇرۇقىدىن ئىدى .
تۈمىد ئالپ ئۇيغۇرالر تارىخىدىكى مهشھۇر سىياسىيون بولۇپال قالماستىن ، بهلكى كېيىنكى ئورخۇن ئۇيغۇر
قاغانلىقىنىڭ ھهقىقىي قۇرغۇچىسى ۋه ئاساسچىسى ھېساپلىنىدۇ . ئۇ دادىسىنىڭ ئورنىغا ۋارىسلىق
قىلغاندىن كېيىن ئۆزىنى ئۇلۇغ ئېلتهبىر دهپ ئاتىغان . ئۇنىڭ دهۋرىده ئۇيغۇر قهبىله ئىتتىپاقى گۈللىنىش ۋه
مۇستهھكهملىنىش باسقۇچىغا كىرگهن . بولۇپمۇ 646 - يىلى سىر - تاردۇشالر خانلىقى تاڭ سۇاللىسىنىڭ
ئۈزلۈكسىز زهربىسىده يىمىرىلىپ، ئاتا مىراس تۈرك ۋهتىنى خىتايالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قاالي دېگهنده
تۈمىدخان چاققانلىق بىلهن سىر - تاردۇش خانلىقىنى ئاغدۇرۇپ ، ئۆزىنى « قاغان » دهپ جاكارلىغان . شۇنىڭ
بىلهن تاڭ سۇاللىسىنىڭ شهرقىي تۈركلهر زېمىنىنى يۇتۇۋېلىش غهرىزى بىتچىت بولغان . ئۇالر شۇ يىلى
ئىگىلىۋالغان ئۆتۈكهننىمۇ ئۇيغۇر قاغانلىقى ئۇزۇن ئۆتمهي قايتۇرۇۋالغان . تۈمىد قاغان كۆكتۈركلهرگه
ئوخشاش ئۆز ئالدىغا ئهمهلدارلىق تۈزۈمى ئورنىتىپ ، ئالته نهپهر تاشقى ۋهزىر ، ئۈچ نهپهر ئىچكى ۋهزىر ، يهنه
تۇتۇق ، سانغۇن ، ئهمىرلهشكهر قاتارلىق مهنسهپلهرنى قىلىپ ، بۇرۇنقى ھونالرنىڭ ئانا ۋهتىنىده تارىختا 202
يىل ھۆكۈم سۈرۈپ ، تاڭ سۇاللىسىنى 80 يىل بېقىندى قىلىۋالغان ئورخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقىنى قۇرۇپ چىققان. 

تۈمىد قاغاننىڭ قهھرىمانلىقىنى تېخىمۇ ئېنىق قىياس قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭدىن 1300 يىل ئۆتكهن مۇستاپا
كامالنى مىسال قىلىشقا بولىدۇ. مۇستاپا كامالمۇ ئهينى چاغدا ئۈچ چوڭ رهقىپ كۈچنىڭ قورشاۋىدا قالغان
ئىدى . ئهڭ چوڭ دۈشمهن ئهنگلىيهنى ئۆز ئىچىگه ئالغان غهرپ مۇستهملىكه جاھانگىرلىرى ئىدى . باشقا
ئىككى ئىچكى رهقىپ بارلىق مۇسۇلمانالرنى بىر تۇغ ئاستىغا يىغىشنى تهشهببۇس قىلىدىغان چوڭ
ئۈممهتچى كۈچلهر بولۇپ ، خهلىپه ، ئۆلىماالر ۋه كونسېرۋاتىپالر ئۇالرنىڭ ۋهكىللىرى ئىدى . يهنه بىر تهرهپ
چوڭ تۈرك مىللهتچىلىكىنى تهشهببۇس قىلىدىغان تۇرانچى كۈچلهر بولۇپ، ئهنۋهر پاشا ۋه ئۇنىڭ ئادهملىرى
بۇ پىكىرنىڭ ۋهكىللىرى ئىدى . مۇستاپا كامال خهلىپىلىك تۈزۈمنى ياقىلىسا ، ئهنگلىيه ، فرانسىيه ،
ئىتالىيه ۋه گېرىتسىيه قاتارلىق ئهللهرنىڭ بىرلهشمه ھۇجۇمىدا ھاالك بوالتتى . تۇرانچى كۈچلهرنى ھىمايه
قىلسا ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ غهرپ جاھانگىرلىرىگه قارشى ھهربىي ياردىمىدىن مهھرۇم قاالتتى . شۇڭالشقا
زېرهك مۇستاپا كامال ئۆزىنىڭ ۋه دهۋرىنىڭ شارائىتىغا يارىشا، مىللهتچىلىكنى تاللىۋالغان . ئۇنىڭ مىللىي
دۆلهت قارىشى ئهدىرنهدىن ئهرزۇرۇمغىچه ، ئادانادىن دىيار بهكىرگىچه ، ئىزمىردىن  ۋانغىچه  بولغان ئاناتولىيه-
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دىكى خهلقلهرنىال نىشان قىلغاچقا ، سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇنى ئون مىليون رۇبلى ئالتۇن ۋه ھهربىي ئهشياالر
بىلهن ئۇدا تهمىنلهپ ، ئهنگلىيه ، فرانسىيه ، ئىتالىيه ۋه گېرىتسىيه تاجاۋۇزچىلىرىنى ئاناتولىيه ۋه شهرقى
تراكىيهدىن قوغالپ چىقىرىپ ، 1923 - يىلى 29 - ئۆكتهبىر تۇنجى مىللىي دۆلهت تۈركىيه جۇمھۇرىيىتىنى
قۇرۇۋالغان . ئارقىدىنال تازىالش ئېلىپ بېرىپ ، بارلىق كوممۇنىزىم كۈچلىرىنى يىغىشتۇرۇپ تاشلىغان .
ئالدانغان لېنىن ئاچچىقىدا زۇۋاندىن قېلىپ ، 1924 - يىلى 21 - يانۋار ئۆلگهن . تۈمىد قاغان دهل مۇشۇنداق
مۇرهككهپ ۋهزىيهتته ، ئهڭ چوڭ دۈشمىنى تاڭ سۇاللىسىنىڭ تۈركلهرنىڭ ئانا ۋهتىنىنى ئىشغال قىلىۋېلىش
غهرىزىنى بىتچىت قىلىش ئۈچۈن ئىنتايىن ماھىرلىق بىلهن قارار چىقىرىپ ، ھهم بارلىق تۈركلهرنىڭ ئانا
ۋهتىنىنى ساقالپ قالغان، ھهم كېيىنچه خىتاينى بېقىندى قىلىۋالىدىغان كۈچلۈك بىر قاغانلىققا ئاساس
سالغان . خىتايالر شۇ قېتىم ئىشغال قىلىۋااللمىغان ھازىرقى بۈيۈك موڭغۇلىيه تهۋهسى تا ھازىرغىچه
قېرىنداش خهلقلهرنىڭ قولىدا ساقلىنىپ تۇرماقتا . ناۋادا شۇ چاغدا تاڭ سۇاللىسى سهددىچىندىن ئاھاله
كۆچۈرۈپ ، ئهسلى تۈركلهرنى قىرىپ تاشلىغان بولسا ، بهلكىم بۇ قۇتلۇق تۇپراقالر ھازىرغىچه ئاللىبۇرۇن
خىتايلىشىپ كهتكهن بوالر ئىدى . ئاشۇ قېتىمقى ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي توغرا قارارى كېيىنچه بۇ جايالردا
قىتانالر ، جۇرجىتالر، موڭغۇلالر ، قالماقالر ۋه مانجۇرالرنىڭ دهۋران سۈرۈپ كۈچىيىپ ، يېقىنقى مىڭ يىل
جهريانىدا ئۇدا خىتايغا ھۆكۈمران بولۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى . بۇمۇ خىتاينىڭ ھازىرقى ھېچنىمىدىن

خهۋهرسىز ئۇيغۇر خهلقىنى ئهشهددىي يامان كۆرۈشىدىكى بىر سهۋهپ .

( 7 ) شهرقىي تۈركلهرنى قۇتقۇزۇپ قالغان قهھرىمان شاھزاده كۇرشاد 

تاڭ سۇاللىسىنى قۇرغان سىيانپى لى يۈهن 617 - يىلى كۆكتۈرك قاغانى سېۋارقاغانغا ئهلچى ئهۋهتىپ، « بارلىق
ئولجىالر ۋه ئاۋام - پۇقرا سىلىنىڭ بولسۇن، تهخت ۋه زېمىن مېنىڭ بولسۇن » دهپ ياردهم تهلهپ قىلىدۇ. قاغان
ماقۇل بولۇپ، ئهسكهر چىقىرىپ سۇي سۇاللىسىنى يوقىتىپ، 618 - يىلى لى يۈهننى خىتاي شاھى قىلىپ
تهيىنلهيدۇ . كۆكتۈركلهر كېلىپ چىقىشى سىيانپىالردىن بولغان تهييۈهن ئامبىلى لى يۈهنگه ئاشىنا
مهلىكىنى ياتلىق قىلغان ئىدى . ئۇنىڭدىن لى شىمىن، يهنى تاڭ تهيزۇڭ تۇغۇلىدۇ. ئاقىۋهت كۆكتۈركلهر بۇ
شالغۇت ھارامزادىنىڭ قولىدا زاۋال تاپىدۇ. 630 - يىلى تاڭ تهيزۇڭ شهرقىي تۈركلهرنى مۇنقهرز قىلىدۇ . لى
شىمىن بارلىق تۈركلهرنى سهددىچىن ئىچىگه مهجبۇرى كۆچۈرىدۇ . شۇ قېتىمدا كۆچۈرۈلگهن تۈركلهر بهزى
مهنبهلهرده 100 مىڭ ، يهنه بهزى مهنبهلهرده 200 مىڭ بولۇپ ، ئهينى چاغدىكى ساناقسىز ئۇرۇشالردا كۆپلهپ
قىرىلىپ كهتكهن كۆكتۈركلهرنىڭ قالغان قىسمى دهل شۇالر ئىدى . تاڭ تهيزۇڭ ئۇالرنىڭ نهسلىنى
قۇرۇتۇۋهتمهكچىدهك قىالتتى . گهرچه ئۇ تۈركلهرگه « ئاسىنا سىربا » ئاتلىق بىرىنى قاغان قىلىپ تىكلىگهن .
بۇ قورچاق قاغان « لى سىمار » دېگهن ئىسىمنى قوبۇل قىلىپ ، لى شىمىنغا بويسۇنغان . ئهمما تۈركلهر ئۇنى
قاغان دهپ ئېتىراپ قىلمىغان . 638 - يىلى ئاپرىلدا چاڭئهنده نازارهتته ياشاۋاتقان شهرقىي تۈرك
خانزادىلىرىدىن شاھزاده كۇرشاد 40 يىگىتى بىلهن پىالن تۈزۈپ، لى شىمىننى گۆرۈگه ئېلىپ، قهۋمىنى ئۆز

يۇرتىغا ئېلىپ كهتمهكچى بولىدۇ .

ئهسلى پىالندا ئالدى بىلهن ئۇالر لى شىمىننى ئۆتۈكهنگه ئېلىپ قېچىپ ، ئاندىن ئۇنىڭغا بارلىق تۈرك
خهلقىنى ئالماشتۇرۇش ، ئاندىن تۈركلهرنى  قايتا بىرلهشتۈرۈپ ، كۆكتۈرك سهلتهنىتىنى قايتا تىكلهش قارار
قىلىنغان . بىراق ئۇالر ھهرىكهت قىلىدىغان كۈنى لى شىمىن شهھهر ئارىالشقا چىقمىغان . پىالننىڭ سېزىلىپ
قالماسلىقى ئۈچۈن كۇرشاد كهسكىن قارار بېرىپ ، قىرىق يىگىتى بىلهنال ئون مىڭ كىشىلىك مۇنتىزىم
قۇشۇنغا ھۇجۇم قىلىپ ، ئىچكىرى ئوردىغىچه بۆسۈپ كىرگهن . پۈتۈن كېچه داۋام قىلغان ئۇرۇشتا دۈشمهنلهر
ئېغىر تاالپهت تارتقان . بىراق يېقىن ئهتراپتىن تېزال 100 مىڭدهك قوشۇن ياردهمگه كېلىپ ئۇالرنى
قورشىۋالغان . ئامالسىز قالغان كۇرشاد چېكىنىشنى قارار قىلغان . ئۇالر  ئوردا  ئىچىدىن ئهڭ ياراملىق ئاتالر-
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دىن تالالپ مىنىپ قورشاۋنى بۆسۈپ چىققان . ئۇالر چاڭئهنگه يېقىن ۋېيخې دهرياسىغا كهلگهنده ، كېچىلهپ
ياغقان كۈچلۈك يامغۇردا دهريا سۈيىنىڭ ئۇلغىيىپ كهتكهنلىكىنى كۆرگهن . ئالدىدا چوڭقۇر ۋه قايناملىق
ھهيۋهتلىك دهريا ، كهينىده قوغالپ كېلىۋاتقان يۈز مىڭالرچه تاڭ قوشۇنى تۇراتتى . كۇرشاد جان تىكىپ
ئېلىشىش قارارى بهردى . قىرىق يىگىت تاكى تومۇرلىرىدىكى ئهڭ ئاخىرقى قان ئېقىپ چىقىپ كهتكىچه
چىداپ ئۇرۇشتى . كۆپىنچىسى ئات ئۈستىده قورالىنى چىڭ تۇتقان ھالدا جان تهسلىم قىلدى . ئېغىر
تاالپهتكه ئۇچرىغان دۈشمهن بىر ھازاغىچه ئۇالرنىڭ يېنىغا كېلىشىمۇ جۈرئهت قىاللمىدى . گهرچه بۇ پىالن
مهغلۇپ بولغان بولسىمۇ،  ئهمما قورقۇپ جېنى چىقىپ كهتكهن لى شىمىن 7 - ئايدىال شهرقىي تۈركلهرنى
دهرھال يۇرتىغا قايتۇرىدۇ. شۇنداق قىلىپ ، كۇرشاد ۋه 40 قهھرىماننىڭ جانلىرى بهدىلىگه شهرقىي تۈركلهر
ساقلىنىپ قالىدۇ .  ئۇزاق ئۆتمهي، 641 - يىلى شهرقىي تۈركلهرنىڭ ئورنىنى ئالغان سىر - تاردۇش خانلىقى
300 مىڭ قوشۇن بىلهن تاڭ تهيزۇڭغا ئۇرۇش ئاچىدۇ . بىراق تهبىئىي ئاپهتلهر تۈپهيلى بۇ ئۇرۇش مهغلۇبىيهت
بىلهن ئاياغلىشىدۇ . تاڭ تهيزۇڭ ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشنى باھانه قىلىپ، شهرقىي تۈرك زېمىنلىرىنى
يۇتۇۋالماقچى بولغاندا بىز يۇقىرىدا تىلغا ئالغان سىياسىيون تۈمىد قاغان سىر - تاردۇشالرنى چاقماق
سۈرئىتىده يوقىتىپ ، شهرقىي تۈركلهرنىڭ ئانا ۋهتىنىنى قوغداپ قالىدۇ . ھهتتا مۇقهددهس ئۆتۈكهن

تاغلىرىنىمۇ تاڭ تهيزۇڭدىن قايتۇرۇپ ئالىدۇ .

كۇرشادنىڭ قهھرىمانلىقى 43 يىلدىن كېيىن مۆجىزه كۆرسهتتى . 682 - يىلى ئۆتۈكهندىن قوزغالغان
ئېلتهرىش قاغان شهرقىي تۈرك خانلىقىنى تىرىلدۈردى . كېيىنچه بىلگه قاغان بىلهن ئىنىسى كۆلتېكىن
خانلىقنى تېخىمۇ قۇدرهت تاپقۇزدى . بىراق ئۇالر ۋاپات بولۇپ ئون يىل توشمايال شهرقىي تۈركلهر ئاجىزالپ
كهتتى . تاڭ شۇهنزۇڭ بوۋىسىغا ئوخشاش تۈركلهرنىڭ ئانا ۋهتىنىنى قايتا يۇتۇۋالماقچى بولدى . مۇشۇنداق
ھالقىلىق پهيتته يهنىال يۈز يىل بۇرۇنقى تۈمىد قاغاننىڭ ئهۋالدى قۇتلۇق كۆل بىلگه قاغان 744 - يىلى
شهرقىي تۈرك خانلىقىنى ئاغدۇرۇپ ، 745 - يىلى ئۇلۇغ ئورخۇن ئۇيغۇر قاغانلىقىنى قۇردى . تۈركلهرنىڭ
ۋهتىنى يهنه بىر قېتىم خىتاي ئىستىالسىدىن ئامان قالدى . خىتاي تارىخچىلىرى ھهسرهت بىلهن « ئۇيغۇرالر

يهنه بىر قېتىم تهييارغا ھهييار بولۇپ ، ئولجىمىزنى تارتىۋالدى » دهپ پۈتۈپ قويۇشتى .

كۇرشاد بىلهن روشهن سېلىشتۇرما ھالدا ئهسلى شهرقىي تۈرك خانزادىلىرىدىن بولغان ، كېيىنچه غهربىي تۈرك
قهۋملىرىدىن دىلى قاتتىق رهنجىگهن شاھزاده ئاسىناتۇر 636 - يىلى تاڭ تهيزۇڭ لى شىمىنغا تهسلىم بولىدۇ.
640- يىلى، لى شىمىن ئهسىر ئالغان تۈركلهردىن تهشكىللهنگهن جهڭگىۋار قوشۇنغا ئاسىناتۇرنى سهركهرده
قىلىپ، تۇرپاننى بىسىۋالغان . 644- يىلى قاراشهھهرنى بىسىۋالغان . شۇنىڭ بىلهن ئۇ 646 - 656 - يىلالردا
قوشۇن باشالپ، بىپايان تارىم  ۋادىسىدىكى  خانلىقالرنى  بىر - بىرلهپ  ئىشغال  قىلىدۇ . ئاقىۋهت  ئاسىناتۇر
648 - يىلى كۇچار، قهشقهر، يهكهن ، خوتهن خانلىقلىرىنىمۇ بىسىۋالغان . 650- يىلىغا كهلگهنده تارىم
ۋادىسى تۈركلهرنىڭ قولىدىن پۈتۈنلهي چىقىپ كهتكهن . 657- يىلى كۇچاردا ئاتالمىش ئهنشى قورۇقچىبهگ

مهھكىمىسى قۇرۇلغان .

كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان تهرىپى خىتايالر ھازىر « بىز قۇرغان سۇالله » دهپ چوقان سېلىۋاتقان تاڭ
سۇاللىسىنىڭ قۇرغۇچىسى لى يۈهن « تهخت ۋه سهلتهنهت ئۈچۈن پۈتۈن خهلقىدىن ، ھهتتا خوتۇن - قىزلىرىدىن
كهچكهن ئهڭ چوڭ خائىندۇر » . بۇمۇ خىتايالردا  تارىختىن بۇيان قهھرىمان چىقىپ باقمىغانلىقى ۋه خىتايغا
تهۋه بىرمۇ قهھرىمانلىق داستانى بولماسلىقىنىڭ سهۋهپلىرىدىن بىرى . خۇالسه قىلغاندا ، كۇرشاد دهرىجىدىن
تاشقىرى قهھرىمانلىقى بىلهن شهرقىي تۈرك خهلقىنىڭ مىللىي مهۋجۇتلۇقىنى قوغداپ قالغان بولسا ، تۈمىد
قاغان ھونالر ۋه تۈركلهرنىڭ ئانا ۋهتىنىنى قوغداپ قالغان . نۆۋهتته خهلقىمىز ھهر ئىككى تۈردىكى

قهھرىمانالرغا تولىمۇ مۇھتاج بولماقتا .



137 ئۇيغۇرالر11- سان

( 8 )  ئهمىر قهمهرىدىن  

سۇلتان يۇنۇسخان ( سهئىدخان ۋه بابۇر شاھنىڭ بوۋىسى) نىڭ ئۇستازى مهۋالنا شهرهپىدىن ئهلى يهزدى «
زهپهرنامه» ناملىق ئهسىرىده ، ئاقساق تۆمۈرنىڭ 1364 - يىلى ئىسيان كۆتۈرۈپ ئافغانىستانغا قېچىپ كېتىپ
، شۇ يهرنى بازا قىلىپ تۇرۇپ ، ئهمىر قهمهرىدىن تۇغلۇق تۆمۈرخان ۋه ئۇنىڭ جهمهتىنى قىرغىن قىلىپ ،
ئالمالىقنى ۋهيران قىلغاندا بۇنى پۇرسهت دهپ بىلگهن ئاقساق تۆمۈرنىڭ چاغاتاي خانلىقى تهۋهسىده « خانغا
ئاسىيلىق قىلغان ئهمىر قهمهرىدىن دۇغالتنى جازاالش تهشۋىقاتى » ئېلىپ بېرىپ، ئۇتۇقلۇق ھالدا چاغاتاي
خانلىقىنىڭ غهربىنى 1370 - يىلى قولىغا ئالغاندىن كېيىن ، ھهر تهرهپكه ھهربىي كېڭهيمىچىلىك
قىلغانلىقىنى قهيت قىلىدۇ . گهرچه تۆمۈرلهڭ خارهزم ۋه پهرغانىنى قانلىق بويسۇندۇرغان بولسىمۇ ، بىراق
خارهزم ۋه پهرغانه تاكى 1388 - يىلغىچه ئاقساق تۆمۈرگه قارشى كۆتۈرۈلۈپ تۇرغان . 1383 - يىلى تۇغلۇق
تۆمۈرخاننىڭ ئهڭ كىچىك بىردىنبىر ئوغلى خىزىرخوجا ئوغالن تهختكه چىقىپ، 1386 - يىلغىچه ئهمهلىي
كۈچى ئهمىر قهمهرىدىندىن ئېشىپ كهتكهندىن كېيىن ، ئورتاق كۈچلۈك دۈشمهن ئاقساق تۆمۈرگه قارشى
تۇرۇش ئۈچۈن 1366 - يىلدىن بېرى ئاقساق تۆمۈرگه قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئهمىر قهمهرىدىننى ئهپۇ قىلىپ
، خانلىقنىڭ چوڭ ھهربىي ھوقۇقىنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغان . ئهمىر قهمهرىدىنمۇ بۇرۇنقى قىلمىشىغا ئۆكۈنۈپ ،
ۋاپادارلىقىنى كۆرسهتكهن . 1387 - يىلدىكى « چهۋلهك » ئۇرۇشىدا ئالتۇن ئوردا ھۆكۈمدارى توختامىشخان
چاغاتاي خانلىقى بىلهن ھهربىي ئىتتىپاق تۈزۈپ ، خارهزمگه ئهسكهر چىقارغان . ئهمىر قهمهرىدىنمۇ قهشقهر
ۋه ئالمالىقتىن ساناقسىز قوشۇنالر بىلهن ئاتلىنىپ تۆمۈر بىلهن چهۋلهك ئۇرۇشى قىلغان . ئهپسۇس ،
تۆمۈرلهڭ غهلىبه قىلىپ ، توختامىشخان ئورۇسالرنى تىنجىتىش ئۈچۈن ئالدىراپ كېتىپ قالغان . ئهمىر
قهمهرىدىن ئۆزى يالغۇز تۆمۈر بىلهن جهڭ قىلغاچ چېكىنىپ ، تاكى كۈنهس يايالقلىرىغىچه تىركهشكهن .
تۆمۈرمۇ پۈتۈن كۈچى بىلهن يۈرۈش قىلىپ ، تاكى ھازىرقى يۇلتۇز يايالقلىرى ( كۈنهس ۋه كورال پاسىلىدا ،
بايىنبۇالق ) غىچه بېسىپ كىرىپ ، ئۇلۇغ تهڭرىتاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى بارلىق شهھهرلهرنى ۋهيران قىلىپ
خهرىتىدىن ئۆچۈرۈۋهتكهننى ئاز دهپ پايتهخت ئالمالىقنى پۈتۈنلهي خانىۋهيران قىلىپ تولۇق كۆيدۈرۈۋهتكهن .
شۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئىلى ۋه يهتته سۇ ۋادىسىدىكى يۈكسهك مهدهنىيىتى ئېغىر دهرىجىده
خاراب بولۇپ تهدرىجىي يوقالغان . 1388 - يىلى يازدا ئهمىر قهمهرىدىننىڭ ئىستىسقا كېسىلى بىلهن قازا
قىلغانلىقىنى ئاڭلىغان ئهمىر تۆمۈر شۇ يهردىن تارىم ۋادىسىغا بېسىپ كىرىپ ، ئۇنىڭ ئاخىرقى بازىسىنى
ئىشغال قىلىپ ، چاغاتاي خانلىقىنى مۇنقهرز قىلماقچى بولغاندا ئالتۇن ئوردا خانى توختامىشنىڭ ئهسكهر
يىغىۋاتقان خهۋىرى كېلىپ قېلىپ ، دهرھال سهمهرقهندكه قايتقان . ئۇ يولدا قايتىپ كېتىۋېتىپ ، ئهمىر
قهمهرىدىننىڭ پايتهختى قهشقهرنى ئىشغال قىلىپ ، دادىسى بىلهن بىلله تارىم ۋادىسىنى ، ئاندىن تۇرپان -
قۇمۇلنى ئىگىلىمهكچى بولغان ئوغلى جاھانگىر مىرزىغا دهرھال چېكىنىش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن . ئوغلى

بۇيرۇق بويىچه قهشقهر شهھىرىنى بۇالپ - تاالپ ، ئاندىن تولۇق كۆيدۈرۈۋېتىپ ئهنجانغا قېچىپ كهتكهن .
بۇ ۋهقهدىن كېيىن ، خىزىر خوجا ئالمالىقنى پايتهخت قىلىشنىڭ ئهمدى پايدىسى يوقلىقىنى ھېس قىلىپ ،

تۆت ئهتراپى تاغالر بىلهن قورشالغان قارا شهھهرنى پايتهخت قىلغان .

يىراقتىكى داڭلىق ئوسمانىالرنى ئىككى يىلدىال غۇالتقان ئهمىر تۆمۈر بىلهن ئۇدا 22 يىل ئۇرۇش قىلغان
بىۋاسته چېگرا خوشنىسى مهرھۇم ئهمىر قهمهرىدىن 1388 - يىلى قازا قىلغان . ئهمىر تۆمۈرنى 22 يىل
توسۇپ تۇرۇپ ، ئاسىيا قىتئهسىدىكى تۆمۈر يۇتالمىغان بىردىنبىر دۆلهت چاغاتاي خانلىقىنى قوغداپ قالغان
ئهمىر قهمهرىدىن راسال بىر مىللىي قهھرىمان بولۇشقا مۇناسىپ . تارىخىي رومانالردا بىزدىكى ئېغىر دهرىجىده
ئاكىسىراش خاھىشى تۈپهيلىدىن ، يازغۇچى - زىيالىالر ھهدېسىال ئهمىر تۆمۈرنى ئۇلۇغالپ ، ئهمىر
قهمهرىدىننى چۆكۈرىدۇ . ھهتتا ئۇنى تارىختىكى ئهڭ ئىپالس ئادهم قىلىپ كۆرسىتىشكه ئۇرۇنىدۇ. ئهمما
مۆتىۋهر تارىخىي كىتاپالردىكى ھهقىقهت  تولىمۇ  ئېنىقتۇر . ئهگهر  ئوسمانىالرنىڭ ، مهملۇكىالرنىڭ ، ئ ورۇسالر-
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نىڭ، ئىلخانىالرنىڭ ، ئهزهربهيجانالرنىڭ ، ئهرهبلهر ۋه ئىرانلىقالرنىڭ ، ھىندىالرنىڭ ۋه باشقا ئهمىر تۆمۈر
يۇتۇۋالغان بارلىق تۈرك - ئىسالم ئهللىرىنىڭ ئهمىر قهمهرىدىنچىلىك بىرهر غالىپ سهركهردىسى ، يهنه كېلىپ
تۆمۈرنى 22 يىل ھالسىراتقان بىرهر قهھرىمانى بولسا ئىدى ، ئۇالر ئاللىبۇرۇن ئۇنى بېشىغا ئېلىپ كۆتۈرۈپ ،
ھهر يىلى خاتىرىلهپ كهلگهن بوالتتى . بىزنىڭ تارىخچىلىرىمىزدىن مولال مۇسا سايرامىغىچه بۇ تارىخنى لىلال
بايان قىلىپ كهلگهن بولسا ، مۇراد ئهپهندى « تهلفىقۇل ئهخبار » دا بۇ ئىككى يولۋاس 22 يىلدا قىلغان ئون
نهچچه قېتىملىق ئۇرۇش تىلغا ئېلىنغان . ئۆتكهن ئهسىرده ، بولۇپمۇ 1949 - يىلدىن كېيىنكى تارىخىمىز ،
بولۇپمۇ قهھرىمانالر تارىخى ھازىرغىچه يېزىلمىغان بولغاچقا ، يازغۇچى - زىيالى كىشىلهر يازغان بىر قىسىم
تارىخىي رومانالر تارىخ سۈپىتىده قوبۇل قىلىندى . ئۆتكهن ئهسىرده پهقهت مۇھهممهد ئىمىن بۇغراال
قورقماستىن ئهمىر قهمهرىدىن ( 1318 - 1388) بىلهن مىرزا ئابابهكرى ( 1444 - 1514) گه بىر قهدهر ئىجابىي

باھا بېرهلىگهن .

خۇالسه ئهمىر قهمهرىدىنگه باندىتالرچه سىنىپىي كۈرهشلىك ماركىسىزىملىق قاراش ، ئاكىسىراش نهزىرىده
ئهمهس، بهلكى ساپ ئۇيغۇرچه قىممهت قاراشالر نهزىرىده قاراپ ، تارىخىمىزدىكى تاالي دۈشمهنچه زهھهرلهرنى
تازىلىۋېتىش كېرهك ! مىللىي ئېڭىمىزدىكى خاتا قاچىالنغان ئهمىر قهمهرىدىن ئوبرازىنى ئهمىر تۆمۈر
ئوبرازىغا ئالماشتۇرۇش كېرهك ! چۈنكى ھازىرقى دۇنيادا ئهمىر تۆمۈر ئېنىقال بىردهك ھالدا ئۆزبېك

مىللىتىنىڭ مىللىي قهھرىمانى سۈپىتىده تونۇلۇۋاتىدۇ .

( 9 ) يهتته قىزلىرىم 

مىالدى 1754 - يىلى قالماق خائىنى ئامۇرسانا قانخور مهنچىڭ ( 1644 - 1912) قوشۇنلىرىنى باشالپ كېلىپ ،
1755 - يىلى يازدا ئهزىز ۋهتىنىمىزنىڭ شىمالىدىكى جۇڭغار خانلىقىنى ئاغدۇرۇپ ، 1757 - يىلى مانجۇرالرغا
ئالدىنىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىپ ،ئىسيان كۆتۈرگهن. مهنچىڭ خانلىقى ئهشهددىي كالال كېسهر جاۋخۇينى
ئهۋهتىپ ، ئىلىدا بىر مىليوندىن ئوشۇق ئۇيغۇر ۋه موڭغۇلنى قىرىپ تاشالپ، 1758 - يىلى تارىم ۋادىسىغا
تاجاۋۇز قىلىپ دهككىسىنى يهپ ، 1759 - يىلى قايتا ئۈستۈن ئهسكىرىي كۈچ بىلهن يهنه تاجاۋۇز قىلىپ، قارا

تاغلىق قۇمۇل ۋه تۇرپان خوجىلىرىنىڭ ھهربىي ياردىمى بىلهن ۋهتىنىمىزنى ئىشغال قىلىۋالغان.

1760 - يىلى ئېرى خان خوجىنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىشقا كهلگهن ئىپارخان مانجۇرالرغا ئهسىرگه چۈشۈپ
قېلىپ ، خانبالىققا ئهكىتىلگهن. كېيىن ئۇنىڭ ئارزۇسى بويىچه چيهنلۇڭ ئۇچتۇرپان ئامبىلىغا جىگده

ئالۋىڭى بۇيرۇقى چۈشۈرگهن.

مانجۇرالرنىڭ جۇڭغارالردىن بهتتهر زالىمالر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان خهلق 1765 - يىلى 14 - فېۋرال كهچ
قوزغىلىپ ، بىر كۈندىال شۇ جايدىكى مهنچىڭ قوشۇنىنى يوقىتىپ ، ئامبال سۇچىڭ بىلهن ھاكىم ئابدۇلالنى
ئۆلتۈرۈپ ، ئۇچتۇرپاننى قولىغا ئالغان . ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىرى چاقىرغان « ئىسالم ئىتتىپاقى » دهرھال
قولاليدىغانلىقىنى ئېيتىشقان . بىراق مانجۇرالر قوقان ۋه بۇخارا خانلىرىغا تهھدىت سېلىش بىلهن بىلله
ئۈستۈن ئهسكىرىي كۈچ ئهۋهتىپ باستۇرغان . ئهمما نهچچه ئون قېتىم ئۇدا مهغلۇپ بولۇپ ، ئاسىيالىقالر
ئالدىدىكى يېڭىلمهس نامى يهر بىلهن يهكسان بولغاچقا، چىيهنلۇڭ غهزهپلىنىپ ، ئۇچتۇرپان خهلقىنى تولۇق
قىرىۋېتىش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن. قهيسهر خهلق ئاخىرىغىچه قارشىلىق كۆرسىتىپ ، سۇ ۋه ئاشلىقتىن
قىسىلغاندا ، ئايالالر ۋه بىر قىسىم چوڭالرنى 15 - ئىيۇل شهھهر سېپىلىدىن چىقىرىۋهتكهن . ئالته ئايلىق
قارشىلىقتىن  كېيىن ، بىر  قىسىم   خائىنالر  ئهسمىتۇلالھنى  باغالپ ، 14 - ئاۋغۇست   مهنچىڭغا   تاپشۇرۇپ 
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بهرگهن . مانجۇر قوشۇنى شهھهرده قهتلىئام قىلىپ ، ئۇيغۇر نهسلىنى قۇرۇتۇپ تاشلىغان . ئاز ساندىكى ھايات
قالغانالرنى ئىلىغا پالىغان . سىرتتىكى مۇلجار تاغلىرىنى بازا قىلغان ئايالى ئانارگۈل باشقا ئالته
سهپدىشىدىن تهركىپ تاپقان پارتىزانلىق ئهترىتى تهشكىللهپ، مانجۇر قوشۇنلىرىغا توختىماي زهربه بهرگهن .
مانجۇرالر شهھهردىن چىقىشقا جۈرئهت قىاللماي، ئۆزىنى مۇداپىئه قىلغان . كېيىنچه ئۇالرنىڭ ئايالالر

ئىكهنلىكىنى بىلىپ ، ئاستا - ئاستا شهھهردىن چىقىپ ، مۇلجار تاغلىرىنى مۇھاسىرىگه ئالغان.

ئهمما چاتقاللىقالر بىلهن قاپالنغان تاغالردا زادى قانچىلىك كىشى بارلىقىنى مۆلچهرلهپ بواللماي، توختىماي
توپ - زهمبىرهكلهر بىلهن ھۇجۇم قىلىپ ، ئۇالرنى ئاچلىقتىن ۋه سوغۇقتىن ئۆلتۈرمهكچى بولغان . 10 - ئاي
كىرىشى بىلهنال سوغۇق چۈشۈپ ، تاغالردىكى دهل - دهرهخلهر غازاڭ تاشلىغاندىن كېيىنال ئاندىن توخۇ يۈرهك
مهنچىڭ چېرىكلىرى شۇنچه ئاتقان زهمبىرهكلهرده ساق قالغانالرنىڭ ھهمده، ئهسلىده ئۆزلىرىگه قارشى ئۈچ
ئايدىن بېرى ھۇجۇم قىلىۋاتقانالرنىڭ كۆپ ئادهمدىن تهركىپ تاپقان مۇنتىزىم قوشۇن بولماستىن بهلكى ،
ئاددىي يهتته ئۇيغۇر قىزى ئىكهنلىكىدىن خهۋهر تېپىپ ، تاغنى قاتمۇ - قات قورشاپ ، ھهر تهرهپتىن قورشاۋنى
تارايتىپ تاغ چوققىسىغا قاراپ ئىلگىرىلىگهن . يهتته قىز ئوقلىرى تۈگهپ كهتكهنده تاغ ئۈستىدىكى
قورامتاشالرنى دومىلىتىپ ، دۈشمهننىڭ بېشىنى مىجىۋهتكهچ ، تاغ چوققىسىغا قاراپ چېكىنگهن. زور چىقىم

تارتقان نامهردت مهنچىڭ چېرىكلىرى توپقا تۇتۇشنى تېخىمۇ كۈچهيتكهن. 

قىزالر چېكىنگهچ ، يارىدار بولغان ھهشىرىلىرىنىڭ روھىنى كۆتۈرۈپ تۇرغان . ئاقىۋهت ، ئۇالر تاغ چوققىسىغا
چىقىپ ، ھهر تهرهپتىن يېقىنالپ كېلىۋاتقان دۈشمهن ۋه چوڭقۇر ھاڭنىڭ ئارىسىدا قالغان . بۇ مهنزىره خۇددى
مىالدى 639 - يىلى كۇرشاد ۋه ئۇنىڭ 40 يىگىتى ئۇچرىغان قىيىن ئهھۋالغا ئوخشايتتى . دۈشمهن قولىغا
تىرىك چۈشۈپ قېلىشنى خالىمىغان قىزالر ئاخىرى كهسكىن قارار چىقارغان . 1765 - يىلى 17 - ئۆكتهبىر ، 18

- ئهسىر تارىخىمىزنىڭ ئۆچمهس ئابىدىلىرى ۋه تىز پۈكمهس ھۆر قىزلىرى بىز بىلهن خوشالشقان .

17 - ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن باشالپ چۈشكۈن ۋه تۇرغۇنلۇققا قهدهم قويغان سهلتهنىتىمىز ئىچكى - تاشقى
دۈشمهنلهرنىڭ بىرلهشمه زهربىسىده 1682 - يىلى يىمىرىلىپ كهتتى . كېيىنكى يهتمىش يىلدا ئۇدا
قالماقالرنىڭ قىرغىن قىلىشى ۋه بۇالڭ - تاالڭ قىلىشى بىلهن ئاران جېنىنى بېقىۋاتقان خهلقىمىز ، 1754 -
يىلدىن باشالپ بۇرۇنقى موڭغۇلالردىمۇ ئۆتهر قان ئىچهر مانجۇرالرنىڭ قىرغىن نىشانىغا ئايلىنىپ قالدى .
1757 - يىلى ئىلىدىكى زور قىرغىن بىلهن 1759 - يىلدىكى تارىمدىكى زور قىرغىن ، 1765 - يىلدىكى
ئۇچتۇرپان قىرغىنىغا قارىساقال ، يۇمران يهتته قىزنىڭ ئهرلهر تولۇق قىرىلىپ كهتكهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ
ئاخىرقى قارشىلىق كۈچى ئىكهنلىكىنى ھېس قىالاليمىز . يهتته قىزلىرىمدىن نۇزۇگۇمغىچه بولغان 70
يىللىق تارىخىمىز پۈتۈنلهي قان بىلهن يېزىلغان بولۇپ ، مىللىي مۇستهقىللىقنى ۋه ھۆرلۈكنى
قايتۇرۇۋېلىش ، تاجاۋۇزچىالرنى تولۇق قوغالپ چىقىرىش يولىدا خهلقىمىز بارلىق كۈچىنى چىقارغان . بىراق
سهئىدىيه خانلىقى يىقىلغان دهۋردىن باشالپال ، چهتئهلدىن كهلگهن ھىلىگهر خوجىالر خهلقىمىزنى نهچچه
پىرقىگه ئايرىپ تاشلىغان بولغاچقا ، خهلقىمىز دۈشمهنگه قارشى ئومۇميۈزلۈك ۋه بىردهك ھهرىكهت قىاللماي،
تارقاق - تارقاق كۈرهش قىلغان . بۇنداق تارقاق قارشىلىق ئاشۇ قارشىلىق بولغان جايالردىكى ئاۋامنىڭ
پۈتۈنلهي قىرىۋېتىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان . شۇنداق قورقۇنچلۇق قىسمهت ئالدىدىمۇ خهلقىمىز تهۋرىنىپ
ياكى بوشىشىپ كهتكهن ئهمهس . ھازىر بىزده كهم بولۇۋاتقىنى دهل يهتته قىزلىرىمدىكى ئاداققىچه كۈرهش
قىلىش ۋه بار ئىمكانىيهتتىن تولۇق پايدىلىنىش روھى . ئۇنىڭدىنمۇ مۇھىمى قىلچه قورقماسلىق ۋه
دۈشمهننى مهنسىتمهسلىك روھى . ھازىر مۇھاجىرهتتىكى خهلقىمىزده كهم بولۇۋاتقىنى دهل مۇشۇ روھ .
ئهمهلىيهتته بۇ روھ دهل يۇقىرىدىكى چىچى تهڭرىقۇت ئىزچىل تهكىتلىگهن روھ بولۇپ ، يهتته قىزلىرىم
مۆجىزىلىق ئهمهلىي كۈرهشلىرى  بىلهن  ئۇيغۇر خهلقىگه « ئهجداتالردىن مىراس سۈپىتىده يالغۇز يهر – زېمىن 
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ۋه دۆلهتال ئهمهس، بهلكى يهنه ھۆرىيهت ۋه مۇستهقىللىقنىڭمۇ مىراس قالغانلىقى » نى كۆرسىتىپ بهردى .
ئۇالر ئهجداتلىرىدىن مىراس قالغان يهر - زېمىننى قوغداشقا ئاجىز كهلدى . ئهمما مۇستهقىللىق ۋه
ھۆرلۈكىنى ساقالپ قالدى . شۇڭالشقا خىتاي جالالتلىرىدىن شېڭ شىسهي ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى خهلق ئالدىدا
سۆزلىتىپ ، ھاياتىغا كېپىللىك قىلىش باھانىسىده بۇ قورقۇنچلۇق روھتىن ۋاز كهچتۈرمهكچى بولدى . قادىر
ھاجىمۇ مهمتىلى ئهپهندىنى شۇنداق قىلىش ئۈچۈن كۆپ ئۇرۇنۇپ كۆردى . ئهمما ھهر ئىككىسى مهغلۇپ
بولدى . ئۇالر جانلىرىنى پىدا قىلىش ئارقىلىق ، سۈيۈملۈك خهلقىگه چىچى تهڭرىقۇت ، تېخىمۇ توغرىسى
ئالالھ بهرگهن ، چىچى تهڭرىقۇت ئهسلهتكهن ۋاز كېچىلمهس روھ ۋه ئهڭ يۈكسهك ھوقۇق بولغان ھۆرلۈك ۋه
مۇستهقىللىق روھىنى قالدۇرۇپ كهتتى . بۇ روھ ھهققىده چېچىنىيهنىڭ تۇنجى پىرىزىدېنتى گېنىرال جهۋھهر
دودايېف شۇنداق دهيدۇ : « دۈشمهن بىزنىڭ تهنلىرىمىزنى تانكىالرغا باستۇرۇپ پاره - پاره قىلىۋېتهلهيدۇ ،
ئهمما ھۆرلۈك ۋه مۇستهقىللىق روھىمىزنى ئهسال تهۋرىتهلمهيدۇ » . مانا بۇ روھ كىچىككىنه كاۋكازدىكى
ئازغىنه خهلقنى 260 يىلالپ دۇنيادىكى ئهڭ رهھىمسىز ۋه ئهڭ ئهشهددىي جاھانگىر كۈچ بولغان ئورۇسالرغا
زادىال باش ئهگمهي ، مىليونالپ جان بېرىش بهدىلىگه يهنىال ۋاز كېچىلمهس ھوقۇقلىرىنى قولىدا تۇتۇپ

تۇرۇۋاتقانلىقىنىڭ سىرى .
 

( 10 ) مهنچىڭنىڭ ھهيۋىسىنى يهكسان قىلغان جاھانگىر خوجا ۋه قىزالر ئۈلگىسى نۇزۇگۇم  

جاھانگىر خوجا كىم ؟
1788 - يىلى 27 - مارت جاھانگىر خوجا تۇغۇلغان. ئۇ ئهسلى چوڭ - كىچىك خوجىالردىن چوڭ خوجا
بۇرھانىدىننىڭ بهدهخشان قهتلىئامىدا قۇتۇلۇپ قالغان بىردىنبىر ئوغلى سامساق ( سالىھ) خوجىنىڭ كىچىك
ئوغلى بولۇپ، ئۇ 1820 - يىلى مانجۇالرغا سېتىلغان قوقان خانى ئۆمهرخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن، سىياسىي
تهقىپتىن قۇتۇلۇپال، نارىن ۋه ئاالي تاغلىرىنى بازا قىلىپ، 1820 - يىلدىن تاكى 1828 - يىلغىچه ئۇدا تۆت
قېتىم ھاكىمىيهتنى تارتىۋېلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىقلىرى ، چارۇسىيه ۋه ئهنگلىيه قاتارلىق دۆلهتلهرنى
مانجۇالردىن زىياده ئهندىشه قىلىشتىن خاالس قىلغان . نهتىجىده ئۇيغۇرالرنىڭ مانجۇالرنى پۈتۈنلهي بىتچىت
قىلىۋهتكىنىدىن ئىلھامالنغان ئهنگلىيه ئارىدىن ئون يىل ئۆتۈپال،1839 - يىلى ئهپيۇن ئۇرۇشى قوزغاپ،
مانجۇالردىن خوڭكۇڭنى بۆلۈۋالغان . قوقان خانلىقى غهرپتىن شهرققه كېڭىيىپ، ئهسلىده مانجۇالر تهسىرى
ئاستىدا قالغان ۋهتىنىمىزنىڭ ھازىرقى قىرغىزىستان، جهنۇبىي قازاقىستان قاتارلىق جايلىرىنى تىزگىنلهپ
كۈنسىرى زېمىن كېڭهيتكهن .  چاررۇسىيهمۇ 1847 - يىلى قازاق ئاباليخاننىڭ نهۋرىسى كېنىسسارىنى
باستۇرۇپ ، 1852 - يىلى ئالما ئاتانى يۇتۇۋېلىپ ، ئىلى ۋه ئالتايغا قىستاپ كهلگهن . 1860 - يىلى تاشقى
مانجۇرىيهنى مهنچىڭدىن تارتىۋالدى . 1881 - يىلدىكى كېلىشىم ئارقىلىق ئىلىنىڭ غهربىدىكى

ئۆزبېكىستان چوڭلۇقىدىكى مۇنبهت زېمىنىمىزنى يۇتۇۋالغان .

چوقان ۋهلىخانوف جاھانگىر خوجىغا يۇقىرى باھا بېرىپ« جاھانگىرخاننىڭ ئىسيانلىرى مهنچىڭ
ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسىنىڭ قانچىلىك ئاجىز ئىكهنلىكى پاش قىلىپ قويدى ، قهشقهر ۋهتهنپهرۋهرلىرى زادىال
ئۈمۈتسىزلهنمهي، بىرىنىڭ ئىزىنى بىرى بېسىپ كېلىپ، مانجۇالرنى خورىتىپ باشقا جايالرغا تاجاۋۇز
قىاللمايدىغان ھالغا چۈشۈرۈپ قويدى. ئهڭ يامان بولغىنى مانجۇالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىرى، ئهنگلىيه ۋه

چاررۇسىيه ئالدىدىكى ئىناۋىتىنى يهر بىلهن يهكسان قىلدى» دېگهن.

تارىخىي مهنبهلهرگه قارىغاندا جاھانگىر خوجا 1828 - يىلى ئوپال بېگى ئىسھاق خائىن تهرىپىدىن تۇتۇلۇپ
مانجۇرالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگهن. مانجۇرالر ئۇنى خانبالىققا ئاپىرىپ، شۇ يىلى 28 - ئىيۇن چاناپ ئۆلتۈرۈپ،
جهسىتىنى  غالجىر  ئىتالرغا  يېگۈزۈپ  خارلىغان. ھهتتا   ئۇنىڭ  قهبرىسىمۇ   يوق   بولغان . يهنه بىر  قاراشتا
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جاھانگىر خوجا شۇ يىلى 6 - ئايدا خانبالىققا ئهۋهتىلىپ، 11 - ياكى 13 - سېنتهبىر ئۆلتۈرۈلگهن.

1820 - يىلى ئهسلىده ھهر يىلى ۋهتىنىمىزنىڭ مىللىي مۇستهقىلچىلىرىنى نهزهربهنت قىلىپ ، مهنچىڭ
خانلىقىدىن پۇل ئالىدىغان قوقان خانى ئۆمهرخان ئۆلگهن . بۇرھانىدىن خوجىنىڭ ئوغلى سالىھ خوجىنىڭ
ئوغلى جاھانگىر خوجا شۇ پۇرسهتته نارىن تاغلىرىغا قېچىپ كېلىپ ، قىرغىزالر ئارىسىدا كۈچ توپالپ
مانجۇرالرغا قارشى قوراللىق كۈرهشنى باشالپ كهتكهن . مانجۇرالر ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن زامانىۋى قوشۇنىنى
ئهۋهتىپ قىرغىزالرنى قىرغىن قىلغان . بۇنىڭدىن قاتتىق غهزهپلهنگهن ھهر قايسى قهبىلىلهر ھهممىسى
جاھانگىر خوجىنى قولالپ ، كۆپلهپ پىدائىي ئهۋهتكهن . نهتىجىده مانجۇرالر يهنه جازا يۈرۈشى قىلغان .
قهشقهردىن ئهڭ سهرخىل 500 مانجۇر ئهسكىرى باستۇرۇش ئۈچۈن كهلگهنده ، جاھانگىر خوجا ئۇالرنى بىر تار
جىلغىغا ئالداپ ئهكىرىپ ، ئىيۇلدا ھهممىسىنى قىرىپ تاشلىغان . شۇنىڭ بىلهن 1765 - يىلدىن بۇيان
يېڭىلىپ باقمىغان مانجۇر قوشۇنلىرىنىڭ ھهيۋىسى يهر بىلهن يهكسان بولغان . يېڭى قوقان خانى
مهمهتئېلى خانمۇ ( مهدهلىخان ) ئاشكارا جاھانگىر خوجىنى قولالپ ، 1826 - يىلغا كهلگهنده جاھانگىر
خوجا دۆلهت قۇرۇپ ، 24 - ئاۋغۇست ئۆزىنى « سهئىد جاھانگىر سۇلتان » دهپ ئاتىغان . بىراق بىۋاپا مهدهلىخان
قهشقهرنى قوقاننىڭ بىر پارچىسى بولۇشقا قىستىغان . جاھانگىر خوجا قهتئىي رهت قىلىپ ، تولۇق
مۇستهقىللىقنى ۋه باراۋهر ئاالقه ئورنىتىشنى تهشهببۇس قىلغان . شۇنىڭ بىلهن مهدهلىخان بارلىق
قوشۇنلىرىنى چېكىندۈرۈپ چىقىپ كهتكهن . پۇرسهتتىن پايدىالنغان مانجۇرالر قايتىدىن ئاقسۇغا
توپلىنىۋالغان . 1827 - يىلى مارتتا مانجۇرالر قۇمباش دهرياسى جېڭىده خائىنالرنىڭ ياردىمى بىلهن غهلىبه
قىلىپ ، يىل ئاخىرىغىچه قهشقهرنى ئىشغال قىلغان . جاھانگىر خوجا قوقانغا قېچىشنى رهت قىلىپ ، ئوپال
تاغلىرىدا يوشۇرۇنۇپ يۈرۈپ داۋاملىق قارشىلىق كۆرسهتكهن . بىراق سابىق ئوپال بېگى مهنچىڭ خاننىڭ
مۇكاپاتىنى تهمه قىلىپ ، 1828 - يىلى مارتتا جاھانگىر خوجىنى ئالداپ ئهكىلىپ ، قاتتىق ھېرىپ كېتىپ
ئۇخالپ قالغاندا باغالپ مانجۇرالرغا تاپشۇرۇپ بهرگهن . ئاقىۋهت جاھانگىر خوجا پېكىنگه ياالپ ئېلىپ

بېرىلىپ ، شۇ يىلى 22 - ئىيۇن ياكى 11 - سېنتهبىر ئۆلتۈرۈلگهن .

چوقان ۋهلىخانوف 1859- يىلى قهشقهرده جاھانگىر خوجىغا باھا بېرىپ «جاھانگىرخان قوزغىلىڭى
بولغاندىن كېيىن، ئاسىيالىقالرنىڭ نهزىرىده غالىپ كهلگىلى بولمايدۇ دهپ ھېساپالنغان خىتايالرنىڭ
ھهيۋىسى سۇنۇپ، بارلىق ئاجىزلىقلىرى پاش بولدى. قهشقهرىيه ۋهتهنپهرۋهرلىرى ھۆرلۈك روھى بىلهن ياشىدى،
ھهمده ئۆز ۋهتىنىنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه بولغان يېڭى ۋه كۈچلۈك ئۈمۈدكه ئېرىشتى. »

دهپ يازغان.

مولال مۇسا سايرامى غايىبانه ئاشىق بولغان نۇزۇگۇم كىم ؟! 

ۋهتهندىكى چهكلىك شارائىت تۈپهيلىدىن پهقهت ئىپپهت - نومۇس ئۈلگىسى دهپ قارىلىۋاتقان نۇزۇگۇم قهشقهر
شهھىرىدىكى بىر ۋهتهنپهرۋهر ئۆلىما ئائىلىسىده تۇغۇلغان .  ئۇنىڭ تۇغۇلغان ۋاختى 1808 - 1809 -

يىللىرىغا قارار تاپماقتا .  ئۇنىڭ 18 ياشتىال مهشھۇر جاھانگىرخان قوزغىلىڭىغا ئاكتىپ قاتنىشىپ ، 
1826 - يىلى 24 - ئاۋغۇست سهئىدىيه خانلىقى قۇرۇلغان كۈنده ، مهنچىڭ تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنى ئاغدۇرۇپ
تۇنجى قۇرۇپ چىققان مۇستهقىل دۆلهتنى بارلىققا كهلتۈرۈشكه بىر كىشىلىك تۆھپه قوشۇشى تهڭتۇشلىرىنىڭ
ۋه قهشقهر خهلقىنىڭ ئارىسىدا زور ھۆرمهتكه ئېرىشتۈرگهن بولسا ، ئۇنىڭ جاھانگىر خوجا ۋه قهشقهر خهلقى
بىلهن بىلله 1827 - يىلى مارت ئېيىنىڭ ئاخىرىدىكى قهشقهر شهھىرىنى قوغداش ئۇرۇشىغا قاتنىشىپ ،
زهھهرخهنده مانجۇرالرنىڭ يامغۇردهك ئېتىلىۋاتقان توپ - زهمبىرهكلىرىگه پهرۋا قىلماي ، ئاداققىچه جهڭ
قىلىپ ، ئۈچ  كۈنلۈك   بومباردىماندا   ئېغىر   يارىالنغان   بولسىمۇ ، بىراق   داۋاملىق  قارشىلىق  كۆرسىتىپ، 
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ئهركهكلهر قاتارىدا ئهسىرگه چۈشۈشى ۋه 1828 - يىلى يازدا ئىلىغا سۈرگۈن قىلىنىش يولىدا ، ئىككى مىڭ
كىلومتېردهك يولنى پىياده باسقاننى ئاز دهپ ، يولبويى قوشاق ئېيتىپ ، سهپداشلىرىنى قهددىنى ۋه روھىنى

تىك تۇتۇش ھهققىدىكى چاقىرىقلىرى بىلهن پۈتۈن خهلقىمىز ئارىسىدا شۆھرىتى تارقالغان .

نۇزۇگۇممۇ خۇددى يهتته قىزلىرىمغا ئوخشاش ئهجداتلىرىنىڭ زېمىنىنى قوغداپ قېلىشتىن ئاجىز كهلگهن
بولسىمۇ ، بىراق ئۆزىنىڭ ئىپپهت - نومۇسى ، ئىززهت - ئابرۇيى ۋه غۇرۇرىنى قوغداش يولىدا جېنىدىن كهچكهن
. ھۆرلۈك ۋه مۇستهقىللىق ئۈچۈن ئاخىرقى تىنىقلىرىغىچه بوشاشماي كۈرهش قىلغان . 1829 - يىلى بىر
قېتىم قېچىپ قايتا تۇتۇلۇپ قالغان نۇزۇگۇم ئىلىدىكى بىر سولۇن قاۋانغا خوتۇنلۇققا تهقسىم قىلىنغاندا ،
توي كېچىسى ئۇنى ئۆلتۈرۈپ ، قايتا قېچىپ ئالمائاتاغا يېقىن قومۇشلۇق ئىچىده ئالته ئاي پاناھالنغان .
ئهپسۇس ، كۈزده قۇرۇپ ۋه پىشىپ كهتكهن قومۇشالرغا ئوت تۇتىشىپ كېتىپ ، نۇزۇگۇم قايتىدىن تۇتۇلغان .
ئىلى گېنىرالى قائىده بويىچه دهرىجىسى يۇقىرى سولۇن قاۋاننىڭ ئۆلۈمىنى مهنچىڭ ئىمپىراتورى داۋگۇاڭغا
مهلۇم قىلغان . مولال بىاللنىڭ بۇ ھهقته قهيت قىلىشىچه ، داۋگۇاڭ ناھايىتى كهسكىن ئۆلۈم پهرمانى پۈتۈپ ،
ئۇچقۇر پوچتا ئاتلىرى بىلهن ئىلىغا ماڭدۇرۇپ ، مهكتۇپنىڭ سىرتىغا « پهرمانىم كېچىده يېتىپ بارسا ،
كۈندۈزگه ئۇالشتۇرماي ، كۈندۈزى يېتىپ بارسا، كېچىگه ئۇالشتۇرماي كاللىسى ئېلىنسۇن ! » دهپ قاتتىق

جېكىلهپ ئهسكهرتىش بهرگهن .

نهتىجىده ئۇيغۇر قىزى نۇزۇگۇم 1830 - يىلى باھاردا ئىلىدا ئاۋام ئالدىدا قهتلى قىلىنغان . ئاتالمىش ئىلى
گېنىرالى ئاۋامغا ھهيۋىسىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن نۇزۇگۇمنى ئۆزى قايتا سوراق قىلىپ ، ئۇنى ئىسيانكار
روھىدىن ۋاز كهچتۈرمهكچى بولغان . ئويلىمىغان يهردىن ئۆلۈمدىن قورقۇپ يالۋۇرىدۇ دهپ قارىغان نۇزۇگۇم ئاۋام
ئالدىدا بۇ تاجاۋۇزچىنى تولىمۇ قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ . يهنىمۇ رهسۋا بولۇشتىن قورققان قانخور

جالالت شۇئان نۇزۇگۇمنى چېپىش بۇيرۇقى چۈشۈرگهن . 

تارىختىن بۇيان، ھهر قانداق مىللهت قهھرىمانلىقنى ئاساسهن ئهرلهرگه باغاليدۇ. ئايالالر ئهزهلدىن نازۇكلىققا،
ئاجىزلىققا، ئهرلهر باتۇرلۇققا، كۈچكه سىمۋول بولۇپ كهلگهن. شۇڭا، بىزدىمۇ باتۇرراق قىز ئايالالرنى
«ئوغۇبالىدهك ئىش قىلدىڭىز» دهيدىغان ئادهت بار. ھهرگىزمۇ ئهرلهرنى قىز بالىغا ئوخشىتىپ
مهدھىيهلىمهيمىز. بهلكى، بۇ ھاقارهت مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ. شۇڭا، ئهمدى 20 لهرگه كىرگهن بىر قىز بولۇش
سۈپىتى بىلهن نۇزۇگۇمنىڭ بۇنداق جاسارىتى، قهھرىمانه ئىش – ئىزلىرى ھهقىقهتهن بهكال كهم ئوچرايدىغان
بىر قهھرىمانلىق ھېسابلىنىدۇ. بولمىسا، بىزده سادىر پالۋاندهك باتۇر قهھرىمانالر ئۆتكهن، نېمىشقا ئۇالر

بۇنداق كۆپ يېزىلمايدۇ . چۈشهنگهنلهر ئۈچۈن جاۋاب تولىمۇ روشهن.

دوكتۇر ئالىمجان ئىنايهت ئهپهندى «نۇزۇگۇم» داستانى ھهققىده توختىلىپ، ئالدى بىلهن نۇزۇگۇم
توغرىسىدىكى قوشاقالرنىڭ پهيدا بولغانلىقى ۋه شۇ ئاساستا «نۇزۇگۇم» داستانىنىڭ مهيدانغا كهلگهنلىكى

تهكىتلىدى.

دوكتور ئالىمجان ئىنايهت يهنه، نۇزۇگۇمنىڭ ئۇيغۇرالر تارىخىدىكى مانجۇر - خىتاي ئىستېالچىلىرىغا قارشى
مىللىي روھتىكى قهھرىمان قىز-ئايالالرنىڭ ئوبرازى ئىكهنلىكىنى تهكىتلىدى. نۇزۇگۇمنىڭ ئۆز شهرمىي-
ھاياسى ۋه مىللىي غۇرۇرى ئۈچۈن قۇربان بهرگۈچىال ئهمهس، بهلكى يهنه ئۆزىنىڭ كهچۈرمىشلىرىنى قوشاققا

قاتقۇچى خهلق سهنئهتكارى ئىكهنلىكىنىمۇ ئىلگىرى سۈردى.

ئۇ يهنه «نۇزۇگۇم» داستانىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ھهققىده توختىلىپ، ئۇيغۇر تارىخىنىڭ  19-ئهسىرنىڭ  
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بىرىنچى يېرىمىدىكى قان-ياشلىق سهھىپىلىرىنى ئهسلهپ ئۆتتى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا يهنه ئۇ،
نۇزۇگۇمنىڭ  قهھرىمانالرچه  ئۆلۈمى ۋه ئۇنىڭ  ئوبرازىنىڭ  بۈگۈنكى  ئۇيغۇر  قىز-ئاياللىرىدا  مىللىي  روھنى

تىكلهشتىكى مۇھىم ئۈلگه ئىكهنلىكىنى ئاالھىده ئهسكهرتىپ ئۆتتى .

يۇقىرىقى 11 تارىخىي قهھرىمان ھهممىسى رېئال شهخسلهر بولۇپ ، ئۇالر ئۇيغۇر ئومۇمىي تارىخىدىكى
ئىنتايىن نازۇك ، خهتهرلىك ۋه ماماتلىق پهيتلهرده ئوتتۇرىغا چىقىپ ، ئۆز خهلقى ۋه ئاتا مىراس ۋهتىنىنىڭ
ئىستىقبالى ئۈچۈن قىلچه ئويالشماستىن ئۆزىنى قۇربان قىاللىغان ۋه خهتهرگه تهۋهككۇل قىاللىغان دهرىجىدىن
تاشقىرى ئهزىمهتلهردىن بولۇپ ھېساپلىنىدۇ . بولۇپمۇ تۇمارس مهلىكه ، يهتته قىزلىرىم ۋه نۇزۇگۇم قاتارلىق
ئۈچ ئهۋالد قۇتلۇق ئايال قهھرىمانالر ئاتا مىراس بىباھا ۋهتىنىنىڭ تهقدىرى قىل ئۈستىده قالغاندا ،
ئهجداتلىرىمىز قهھرىمان ئهركهكلىرىدىن مهھرۇم قالغاندا قىلچه ھودۇقماي ۋه مهيۈسلهنمهي ئوتتۇرىغا
چىقىپ ، دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غالىپ كهلگهن ۋه بۇ غالىپ روھنى گېنلىرى ۋه قانلىرى ئارقىلىق بىزگه

يهتكۈزگهن مۇبارهك ئايالالردۇر.

سىز يۇقىرىقى 11 قهھرىمان ئهجداتلىرىڭىزنىڭ ھايات مۇساپىسىغا كۆز يۈگۈرتۈپ ، تهپهككۇر قىلسىڭىز ،
ھازىرقى دهۋرىمىزده گاڭگىراۋاتقان، ئۈمۈدسىزلهنگهن ۋه دۈشمهننىڭ مائارىپىدىن زهھهرلهنگهن قهلبىڭىزگه ۋه
خېلىال بۇلغانغان روھىڭىزغا مهزكۇر 11 قهھرىماننىڭ تارىخىنىڭ شىپالىق رېتسىپى ۋه مهلھىمى

ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىسىز . 

بۇ قهھرىمانالرنىڭ ئىش-ئىزلىرى ، ھېكايىلىرى مىڭلىغان قهھرىمان ئۇيغۇر ئوغۇل قىزالرنىڭ
ھېكايىلىرىنىڭ پهقهت بىر قىسمى . تارىخ بولسا ھاياتنىڭ ئهينىكى، تارىخ ئهۋالتالرنىڭ ئۇستازى.

ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى قهھرىمانلىق تارىخى. بۈگۈنكى كۈنده مىللىتىمىز ئىچىدىكى شۇ قهدهر ئاجىزلىقالرنى ،
ئ ادهملىرىمىزدىكى  شۇ قهدهر رهزىللىكلهرنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ مىللهتنى قېنىدىن ئهزىز بىلىپ سۆيگهن،
مىللهتنىڭ مهنپهئهتىنى ئۆز نهفسى خاھىشىدىن ئۈستۈن كۆرگهن ھهر بىر ئۇيغۇر قهھرىماندۇر. خىتاي ئۆزىگه
تهھدىت بىلىپ يوقاتقان ۋه قامىغان ھهر بىر ئۇيغۇر قهھرىماندۇر. قهھرىمانالرغا شۇ قهدهر ھۆرمىتىمىز
بولسۇنكى ، ھهر كىم ئويالپ سۆزلهيدىغان ، بىراۋنىڭ ھهققىده بهتنام ۋه تۆھمهت توقۇشنى خىيال قىلىشتىنمۇ
قورقىدىغان بولسۇن ! ئهكسىچه ، مهۋھۇم دۇنيادىكى « تور قهھرىمانلىرى » ، تور چوماقچىلىرى ۋه كاللىسى
يۇيۇلغان ياكى كاللىدىن كهتكهن  ئاڭسىز نادانالر مىللهتنىڭ يېتهكچىلىرى ۋه پىدائىيلىرىنى بهتنام گهپ
بىلهنال  سېسىتىپ، تىلى بىلهن يوقىتىپ تاشلىغۇدهك . بىز خهلقى ئۈچۈن ، ۋهتهننىڭ ۋه ئهلنىڭ بهختى ئۈچۈن
پۈتۈن زېھنىنى سهرپ قىلىۋاتقان بارچه قابىلالرنىڭ زېھىنى چېچىۋهتسهك بولمايدۇ . ئۇالرنى يېنىدا بولۇپ
قوغدىيالمىساقمۇ ، تهڭ قارىلىشىپ بهرمهيلى ! قۇرۇق گهپ تارقىتىش ئورنىغا كۆپلهپ بىلىم ئېلىپ ئوقۇيلى
! چهتكه قاققۇدهك نه سانىمىز ، يهنه پايتمىدهك سۆرىلىپ يۈرگىدهك نه ۋاختىمىز ، سهۋر قىلىشقا ئهمدى
چارىمىز قالمىدى . ۋهتهندىكى خهلقىمىزنىڭ مىللىي مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈن ھهسسىلهپ تىرىشچانلىق

كۆرسىتهلمىگهنده ، ھهممهيلهننىڭ تىرىكلىكىنىڭ زادىال ئهھمىيىتى بولمايدۇ .
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ئادرىيان زېنىز (Adrian Zenz) گېرمانىيهلىك ئىنسانشۇناس، ۋاشىڭتوندىكى «كوممۇنىزم قۇربانلىرىنى
خاتىرىلهش فوندى جهمئىيىتى»نىڭ ئالىي تهتقىقاتچىسى (دائىمىي تۇرۇشلۇق ئهمهس). گېرمانىيهنىڭ
كورنتال شهھىرىدىكى «ياۋروپا كۈلتۈر ۋه ئىالھىيهت مهكتىپى»نىڭ دوكتور ئاسپىرانت يېتهكچىسى. شۇنداقال
يهنه پارالمېنتالر ئارا خىتايغا قارشى ئىتتىپاق (Inter-Parliamentary Alliance on China)نىڭ

مهسلىھهتچىسى.

ئۇ ئاۋكلهند ئۇنىۋېرسىتېتى (University of Auckland)دا تهرهققىيات تهتقىقاتى كهسپى بويىچه
ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن ۋه كهمبىرىج ئۇنىۋېرسىتېتى (University of Cambridge)دا تىبهتتىكى
يهرلىك پۇقراالرنىڭ مائارىپ، خىزمهت پۇرسىتى ۋه ياشالرنىڭ ئېتنىك كىملىكى توغرىسىدىكى ئىلمىي

ماقالىسى بىلهن ئىجتىمائىي ئىنسانشۇناسلىق كهسپى بويىچه دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن. 

دوكتور ئادرىيان زېنىز تىبهتتىكى زامانىۋى مائارىپ سىستېمىسى توغرىسىدىكى «تهھدىت ئاستىدىكى
تىبهتلهر» دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى ۋه «ئامدونىڭ خهرىتىسىنى سىزىش: ئۆزگىرىش دىنامىكىسى»نىڭ
تۈزگۈچىلىرىدىن بىرى. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا ئاالقىدار «خىتاي تېلېگراممىلىرى» ۋه
«قاراقاش تىزىملىكى» قاتارلىق ئاشكارىالنغان ھۆججهتلىرىنى تهھلىل قىلىشتا يېتهكچى رول ئوينىغان. ئۇ

خهلقئارا تاراتقۇالردا دائىم ماقاله ئېالن قىلىپ تۇرىدۇ.

دوكتور ئادرىيان زېنىز ئۆز نۆۋىتىده خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستان ۋه تىبهتكه قاراتقان
سىياسهتلىرىگه ئاالقىدار تهتقىقات ساھهسىده دۇنيانىڭ ئهڭ ئالدىنقى قاتاردىكى تهتقىقاتچىلىرىدىن
بىرىدۇر. ئۇ 2017 ~ 2018 – يىللىرى ئېلىپ بارغان «قىسقىچه خىتاي دوكالتى، 2017 – يىلى 21 – سېنتهبىر»،
«قىسقىچه خىتاي دوكالتى، 2018 – يىلى 15 – ماي»،  «قىسقىچه خىتاي دوكالتى، 2018 – يىلى 5 – نويابىر»
قاتارلىق تهتقىقاتالر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان باستۇرۇش ۋه كهڭ

كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش پائالىيىتىنى پاش قىلىشتا مۇھىم رول ئوينىغان. 

ئادرىيان زېنىز 2019 – يىلى 10 – ئاينىڭ 17 – كۈنى ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىده خىتاينىڭ تۇتقۇندىكى
ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىپ ئېكسپىالتاسىيه قىلغانلىقى ھهققىده  گۇۋاھلىق بهرگهن.
بۇنىڭدىن سىرت، ئۇ يهنه بۇ يىلنىڭ بېشىدا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ دىنىي
پائالىيهتلىرىگه قارىتىلغان باستۇرۇش ھهرىكهتلىرىگه ئاالقىدار ھۆكۈمهت ھۆججهتلىرى، يهنى «قاراقاش

تىزىملىكى» ھهققىده بىر پارچه چوڭقۇر تهھلىل دوكالتى يېزىپ چىققان.

بۇ يىل (2020 – يىلى) 6 – ئاينىڭ 29 – كۈنى، ئادرىيان زېنىزنىڭ خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى چهكلهش جهھهتتىكى ئىنسان قېلىپىدىن چىققان رهزىل قىلمىشلىرىنى خىتاينىڭ
ئۆزىنىڭ رهسمىي ھۆججهت - ماتېرىياللىرىغا ئاساسهن ئىسپاتالپ چىققان «تۇغماس قىلىۋېتىش، ھامىلىنى
مهجبۇرىي چۈشۈرۈۋېتىش، مهجبۇرىي تۇغۇت تىزگىنلهش: خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control:) «ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى تىزگىنلهش ھهرىكىتى
The CCP’s Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang) ماۋزۇلۇق 32 بهتلىك دوكالتى
جېيمىستاۋىن فوندى تهرىپىدىن ئېالن قىلىنىپ، خهلقئارادا زور زىلزىله قوزغىدى (بۇ دوكالتنىڭ ئۇيغۇرچىسى

ژۇرنىلىمىز تهھرىراتى تهرىپىدىن تولۇق تهرجىمه قىلىندى).
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ئادرىيان زېنىز يهنه خىتايچه ئهسلىي ماتېرىيالالرغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاندا «بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋه جازاالش
ئهھدىنامىسى»ده تهبىرلهنگهن ئىرقىي قىرغىنچىلىق شهرتىگه توشىدىغان، ئىنتايىن ئېغىر كىشىلىك

ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىنى سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتالپ چىققان.

ئۇنىڭ تهتقىقاتلىرى ئاساسلىقى خىتاينىڭ يهرلىك مىللهتلهرگه قاراتقان سىياسىتى، تىبهت ۋه شهرقىي
تۈركىستاندىكى خهلقلهرنىڭ مهۋجۇتلۇقى ۋه ئۇالرنىڭ بېشىغا كهلگهن پاجىئهلهر، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى
تۇتقۇن قىلىشى ۋه ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا مهركهزلهشكهن. بىز بۇ يهرده
شۇنىڭدىن پۇچىلىنىمىزكى، كاشكى بىزنىڭ ئۆز ئىچىمىزدىن ئادرىيان زېنزغا ئوخشاش تهتقىقاتچىلىرىمىز
چىققان بولسا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈستىدىكى زۇلۇمنىڭ ئىملىي ۋه پاكىتلىق رهۋىشته خهلقئاراغا ئاشكارىلىنىشى
يهنىمۇ بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈلگهن بوالتتى. شهرقىي تۈركىستاندا ياشاپ باقمىغان ۋه خىتاينىڭ زۇلمىنى
بىۋاسته تارتىپ باقمىغان ئادرىيان زېنزنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلگهن پاجىئهلهر توغرىسىدىكى تهتقىقات-
دوكالتلىرى خهلقئارانى زىلزىلىگه كهلتۈرىۋهتتى. خىتاينىڭ زۇلمىنى بىۋاسته تارتىپ، جهددى-جهمهتى بويىچه
خىتاينىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغان، ئادرىيان زېنىز سهۋىيهسىدىكى بىر قانچىلىغان  ئۇيغۇر
تهتقىقاتچىمىز بولسا، خىتايغا قارشى كۈرىشىمىز نهچچه باسقۇچ ئالغا ئىلگىرىلهپ كهتكهن بوالتتى.
ۋىجدانلىق ئىلىم ئادىمىنىڭ بىر مىللهت ئۈچۈن، ھهتتا دۇنيا ئۈچۈن قانچىلىك دهرىجىده مۇھىم

ئىكهنلىكىنى ئادرىيان زېنزنىڭ ئهمهلىيىتى بىزگه ئىسپاتالپ بهردى.

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى



22– ئىيۇن:
«زىمىستان» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ماھىره ئىسىملىك ئۇيغۇر ئانا ئوغلىنى چهتئهلگه ئوقۇشقا
چىقارغانلىقى ئۈچۈن 16 يېرىم يىللىق قاماق جازاسىغا ئۇچرىغان. بالىسىنى تېخىمۇ گۈزهل كېلهچهككه ئىگه
قىلىش ئارزۇسىدىن باشقا جىنايىتى يوق بۇ ئانىنىڭ تهقدىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى نهچچه مىليونلىغان

مۇسۇلماننىڭ ئومۇمىي تهقدىرىنىڭ كارتىنىسىدۇر.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىده «چهتئهلدىكى ئۇيغۇر جامائهتچىلىكى ترامپنى
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىگه قارىتا ئېمبارگو

يۈرگۈزۈشكه چاقىردى» ماۋزلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
  «BBC» تورىدا «ترامپ سودا كېلىشىمىنى نهزهرده تۇتۇپ، ئۇيغۇرالر مهسىلىسىده خىتايغا ئېمبارگو

يۈرگۈزۈشنى كېچىكتۈردى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. 

23– ئىيۇن:
«زىمىستان» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي كومپارتىيهسى ئۆزىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدىكى
مۇسۇلمانالرنىمۇ «خىتايالشتۇرۇش»تىن ئىبارهت «بهش يىللىق پىالن»ىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئىسالمىي
ئىمارهت – بهلگىلهرنى داۋاملىق ۋهيران قىلماقتا ۋه مۇسۇلمانالرنى «ئۆزگهرتمهكته». بۇ خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ نوقۇل شهرقىي تۈركىستاندىال ئهمهس، ئۆز زېمىنلىرىدىمۇ كوممۇنىزمدىن باشقا ھېچبىر

ئىدىئولوگىيه، ئېتىقادقا زىنھار زېمىن قالدۇرماسلىق شۇم نىيىتىنىڭ روشهن ئىسپاتىدۇر.

24 – ئىيۇن:
«ncregister» تورىدا «ئامېرىكا دىنىي ئهركىنلىك كومىسسارى: ترامپنىڭ خىتايغا ئېمبارگو يۈرگۈزۈشنى

كېچىكتۈرۈشكه باھانىسى يوق، دېدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
   «چوڭ خهۋهرلهر تورى»دا «خىتاي <تېرورىزمغا قارشى تۇرۇش>نى باھانه قىلىپ، ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن
قىلماقتا» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ھهرقانداق ئىشنى،
نورمال دىنىي پائالىيهتتىن تارتىپ، كىشىلهرنىڭ نارازىلىقىنى تىنچ شهكىلده ئىپادىلىشىگىچه، ھهممىنى
«تېرورچى»لىقنىڭ ئىپادىسى دهپ قالپاق كىيگۈزۈپ، بۇ ۋاقتى ئۆتكهن سهپسهتىنى دهستهك قىلىپ ئۇيغۇرالرنى

باستۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇپ كهلگهنلىكى بايان قىلىنغان.

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر
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   ئامېرىكا «دۆلهت مهجلىسى گېزىتى» تورىدا «مۇسۇلمان ئىكهنلىكىڭىز سىزنىڭ خىتايدىن مهڭگۈ ئهمىن
بواللمايدىغانلىقىڭىزدىن دېرهك بېرىدۇ» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

25 – ئىيۇن:
«زىمىستان» تورىدا «مهن بىلىدىغان شهرقىي تۈركىستاندىن ئهسهرمۇ قالماپتۇ» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن
قىلىندى. بۇ ماقالىگه كۆره، نۇرغۇن يىلالردىن كېيىن شهرقىي تۈركىستانغا تهكرار بارغان بىر خىتاينىڭ بۇ
يهردىكى ئالهمشۇمۇل ئۆزگىرىشلهردىن ھهيران قالغانلىقى، ھهتتا شهرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان

خىتايالرنىڭمۇ بۇ يهرنى «غايهت زور تۈرمه»گه ئايلىنىپ قالغانلىقىنى ئېيتقانلىقى بايان قىلىنغان.
   «onezero» تورىدا «ئامېرىكانىڭ يۈز تونۇش سىستېمىسى ئۇيغۇرالرنى تۇتقۇن قىلىشتا ئىشلىتىلمهكته»

ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.

26 – ئىيۇن:
«WorldMagazine» تورىدا «خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغان ۋهھشىي زۇلۇملىرىغا قارىتا كېچىككهن ئېمبارگو»
ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، ئۇيغۇرالر ئۇزۇن زاماندىن بېرى، بولۇپمۇ يېقىنقى ئۈچ يىلدىن بۇيان
مىسلىسىز زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان بولسىمۇ، ئامېرىكانىڭ (ۋه باشقا دۆلهتلهرنىڭ) ھازىرقى ھهرىكهتلىرىنىڭ

تولىمۇ كېچىكىپ كهلگهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىده «سابىق <ئهزھهر> ئوقۇغۇچىسىنىڭ پهۋقۇلئادده
ئېغىر بهدهل تهلهپ قىلغان چهتئهلدىكى ئوقۇش ھاياتى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىنىپ، نۇرمۇھهممهد
بۇرھاننىڭ مىسىردىكى قورقۇنچلۇق كهچمىشلىرىنى مهزكهز قىلغان ھالدا، خىتاينىڭ چهتئهلدىكى

ئۇيغۇرالرنى ساراسىمىگه سېلىش ئۈچۈن نهقهدهر پهسكهشلىكلهرنى قىلغانلىقى بايان قىلىندى.

28 – ئىيۇن:
«كۈندىلىك تېلېگراف گېزىتى»نىڭ تورىدا «كىشىلىك ھوقۇق، ئۇيغۇرالر ۋه خۇاۋېي: خىتايغا قارىتامۇ

<ھېلسىنكى كېلىشىمى> ئىمزااليدىغان ۋاقىت يېتىپ كهلدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

29 – ئىيۇن:
ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى» گېزىتىنىڭ تورىدا، «دوكالتقا كۆره، خىتاي (شهرقىي تۈركىستاندىكى) يهرلىك مىللهت
ئاياللىرىنى تۇغماس قىلىۋهتمهكته» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه ئۇيغۇر مهسىلىسى جهھهتتىكى داڭلىق
تهتقىقاتچى ئادرىيان زېنىزنىڭ، ئېالن قىلىنىشى بىلهنال دۇنيادا غۇلغۇال قوزغىغان دوكالتى قىسقىچه
تونۇشتۇرۇلدى (مهزكۇر دوكالتنىڭ تولۇق نۇسخىسى ژۇرنىلىمىز تهھرىراتى تهرىپىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه

قىلىندى).
   «ئامېرىكا ئاۋازى» ۋه «BBC» تورىدىمۇ «خىتاي ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنى تىزگىنلهش ئۈچۈن، ئۇالرغا قارىتا

مهجبۇرىي تۇغۇت چهكلهش تهدبىرلىرى قولالنماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋهرلهر بېرىلدى.
    «ياخۇ» تورىدا «ئاجايىپ قورقۇنچلۇق: ئهنگلىيه ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ كىشىلهرنىڭ ئهزالىرىنى تىرىك پېتى
ئېلىۋالغانلىقى توغرىسىدىكى دوكالتقا جىددىي مۇئامىله قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى» ماۋزۇلۇق خهۋهر

بېرىلدى.

30 – ئىيۇن:
«جهنۇبىي خىتاي سهھهر پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تورىدا «مايك پومپىيو خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر

ئايالالرنى مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىۋاتقانلىقىنى ئهيىبلىدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
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   «brisbanetimes» تورىدا «ئهنگلىيه شىركهتلىرى نۆۋهتتىكى (شهرقىي تۈركىستاندىكى) <نوپۇس ئىرقىي
قىرغىنچىلىقى> جهريانىدا، خىتايدىكى تهمىنلهش زهنجىرىنى قايتىدىن تهكشۈرۈپ چىقىشقا ئۈندهلدى»

ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
   ئامېرىكا خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك كومىتېتىنىڭ تورىدا «ئامېرىكا خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك
كومىتېتى <ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئىسپاتىدۇر> دهپ

ئاگاھالندۇردى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.

1 – ئىيۇل:
«axios» تورىدا «ئامېرىكا شهرقىي تۈركىستاندا ئىشلهپچىقىرىلغان، ئىنساننىڭ چېچىدىن ياسالغان 800

مىڭ دولالر قىممىتىدىكى مهھسۇالتنى مۇسادىره قىلدى» ماۋزلۇق خهۋهر بېرىلدى.
   «چهتئهل سىياسىتى» تورىدا «خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ ھۆججهتلىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى يوشۇرۇن ئىرقىي
قىرغىنچىلىق خاراكتېرىدىكى تۇغماس قىلىۋېتىش پىالنىنى ئاشكارىالپ قويدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن

قىلىندى.
   ئامېرىكا خهلقئارالىق دىنىي ئهركىنلىك كومىتېتى ئۆزىنىڭ تورىدا «شهرقىي تۈركىستاندىكى تهمىنلهش

زهنجىرىگه ئاالقىدار مهسلىھهت يېتهكچىلىك قولالنمىسى ئېالن قىلىنغانلىقىنى قارشى ئالىمىز» دېدى.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىده «ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ
باياناتچىسى: خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمغا ھهرىكهت قوللىنىدىغان ۋاقتى كهلدى،

دېدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
   «abcnews» تورىدا «ئامېرىكا ئىنسان چېچىدىن ياسالغان 13 توننا مهھسۇالتنى مۇسادىره قىلغاندىن
كېيىن، (شىركهتلهرنى) شهرقىي تۈركىستاندىن مال ئىمپورت قىلىشتا ئېھتىيات قىلىشقا ئۈندىدى» ماۋزۇلۇق

خهۋهر بېرىلدى.
  «نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»نىڭ تورىدا «تهتقىقاتالردا خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان نازارىتىنىڭ تاشقى
دۇنيادىكىلهر بىلگهندىن خېلىال بالدۇر ۋه كهڭ دائىرىلىك ئىكهنلىكى مهلۇم بولدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن

قىلىندى.

2 – ئىيۇل: 
   «رېيتىر ئاگېنتلىقى»نىڭ تورىدا «ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى ترامپ ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ شهرقىي

تۈركىستاندىكى زۇلمىغا قارىتا تېخىمۇ قاتتىق قول بولۇشقا ئۈندىدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
    «churchmilitant» تورىدا «خىتاينىڭ (شهرقىي تۈركىستاندىكى) نوپۇس ئىرقىي قىرغىنچىلىقى» ماۋزۇلۇق

ماقاله ئېالن قىلىندى.
  «يېڭى ياۋروپالىقالر» تورىدا «بىز نېمه ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاندا زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرالرنى
قوللىشىمىز ياكى يېڭى ماۋ زېدوڭ (شى جىنپىڭ)غا يۈزلىنىشىمىز كېرهك؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

3 – ئىيۇل:
«jww» تورىدا «ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئاگاھالندۇرۇشى: يېڭى دهلىل – ئىسپاتالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ قهبىھ

جىنايهتلهرنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسهتمهكته» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «خانتىڭتون گېزىتى»نىڭ تورىدا «ئامېرىكا شهرقىي شىمال ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى تۇنجى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى
(قهيسهر مىجىت) خىتاينىڭ ئۆز خهلقىگه سالغان جهبىر – زۇلۇملىرىنى ئهيىبلىدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن

قىلىندى. 
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4 – ئىيۇل:
«خهلقئارالىق جامائهت رادىيوسى»نىڭ تورىدا «مۇتهخهسسىسلهرگه كۆره، خىتاينىڭ (شهرقىي
تۈركىستاندىكى) ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش قىلمىشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھهققىدىكى

خهلقئارالىق قانۇن ئۆلچهملىرىگه توشىدۇ» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   ئهنگلىيه «قوغدىغۇچىالر» گېزىتىنىڭ تورىدا «مۇسۇلمان دۆلهتلهر نېمه ئۈچۈن خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا زۇلۇم
سالغانلىقىغا سۈكۈت قىلىدۇ؟» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده 21 – ئهسىردىكى ئهڭ ئېغىر
جىنايهت كۆز ئالدىمىزدا (شهرقىي تۈركىستاندا) سادىر بولۇۋاتقان مۇشۇ پهيتته، مۇسۇلمان دۆلهتلىرىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئېچىنىشلىق قىسمىتىگه كۆز يۇمۇۋېلىشىنىڭ «ئىككى
يۈزلىمىچىلىك» بولىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى ۋه ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشىنىڭ خىتايدىن كېلىدىغان

مهنپهئهتكه بويۇن ئهگكهنلىكى دهپ كۆرسىتىلدى.

5 – ئىيۇل:
«lifestyle» تورىدا «كوممۇنىست خىتاي (چېركاۋالردىكى) كرېستتىن بهش يۈزنى ئېلىۋهتتى: شهرقىي

تۈركىستاندا بىر مىليون ئۇيغۇر مۇسۇلمان ۋه خىرىستىيانالر تۈرمىگه سوالندى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
   «خوڭكوڭ ئهركىن تاراتقۇسى»نىڭ تورىدا زۇمرهتئاي ئهركىننىڭ «2009 – يىلى 5 – ئىيۇل: مهن ئىككىنچى

دهرىجىلىك پۇقراغا ئايلىنىپ قالغان كۈن» ماۋزۇلۇق ماقالىسى ئېالن قىلىندى. 

6 – ئىيۇل:
«نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى»نىڭ تورىدا «سۈرگۈندىكى ئۇيغۇرالر خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى
ئۈچۈن خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوتىغا ئهرز سۇندى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىگه كۆره، بۇ ئهرزنى
«شهرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى» بىلهن «شهرقىي تۈركىستان ئويغىنىش ھهرىكىتى» دېگهن
ئىككى تهشكىالت سۇنغان. بۇ ئهرزگه لوندون ئادۋوكاتالر گۇرۇپپىسى مهسئۇل بولغان بولۇپ، ئۇالر سۇنغان 80
بهتلىك ئهرزنامىده شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا جاۋابكارلىقى بار دهپ قارالغان ئوتتۇزدىن

كۆپرهك ئهمهلدارنىڭ تىزىملىكى بار بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىده خىتاي رهئىسى شى جىنپىڭنىڭمۇ ئىسمى بار.
   «ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تورىدا «شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتۇر»

ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. 
  «economist» تورىدا «ئۇيغۇرالرنىڭ قىسمىتى: دۇنيا خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلمىغا قارشى

تۇرمىدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
  «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىده «ئامېرىكا پارالمېنت ئهزالىرى ترامپ
ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئايالالرنى مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش قىلمىشىنى

ئهيىبلهشكه چاقىردى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.
  ئامېرىكانىڭ گرۇزىيهدىكى ئهلچىخانىسىنىڭ تور بېتىده «خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ (شهرقىي
تۈركىستاندىكى) يهرلىك مىللهت ئاياللىرىنى كهڭ كۆلهمده تۇغماس قىلىۋېتىش قىلمىشى توغرىسىدىكى

دوكالت» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
  «سودا دۇنياسى» تورىدا «ئهنگلىيهلىك ژۇرنالىست: مۇسۇلمان دۆلهتلهر ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاينىڭ زۇلمىغا

ئۇچرىشىغا يول قويۇۋاتىدۇ، دېدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «بۈگۈنكى ھىندىستان» تورىدا «سۈنئىي ھهمراھ سۈرهتلىرى خىتاينىڭ مۇسۇلمان يهرلىك مىللهتلهرگه

قارىتا سىتالىنچه سىياسهت يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى پاش قىلدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

7 – ئىيۇل:
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«ۋال كوچىسى گېزىتى»نىڭ تورىدا «ئامېرىكا تاموژنا ئهمهلدارلىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي
ئهمگهك ئارقىلىق پۈتۈپ چىققانلىقىدىن گۇمانلىنىلىۋاتقان مهھسۇالتالرنى نىشانغا ئالدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر

بېرىلدى.
   «ھىندىستان ۋاقتى» تورىدا «شىنجاڭ ـــ خىتاينىڭ يېڭى زېمىنىمۇ ياكى شهرقىي تۈركىستانمۇ؟» ماۋزۇلۇق
ماقاله ئېالن قىلىپ، بۇ يهرنىڭ ئىلگىرى مۇستهقىل بولۇپ، كېيىن خىتاي تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان زېمىن

ئىكهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلدى.
    «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، تهتقىقاتچى ئادرىيان زېنىز
«شهرقىي تۈركىستاندىكى جىنايهتنىڭ خاراكتېرى توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارماسلىق ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ بىر

يېتهرسىزلىكىدۇر» دېگهن.
   «glossy» تورىدا «الكوستى (Lacoste) ۋه ئادىداس (Adidas) شىركهتلىرى ئۆزلىرىنىڭ تهمىنلهش
زهنجىرىنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالر بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈشكه ۋهده بهردى»

ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلىندى.
   «فوربېس» تورىدا «خهلقئارالىق جىنايى ئىشالر سوتى شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرغا سېلىنىۋاتقان

زۇلۇمالرنى تهكشۈرهلهمدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

8 – ئىيۇل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، تهتقىقاتچى ئادرىيان زېنىز
«خىتاينىڭ مېنىڭ ئۈستۈمدىن ئهرز قىلماقچى بولغانلىقى ئۇالرنىڭ شهرقىي تۈركىستان ھهققىدىكى ئاخبارات

ئۇرۇشىدا ئۇتتۇرۇۋېتىۋاتقانلىقىنىڭ دهلىلىدۇر» دېگهن.

9 – ئىيۇل:
«BBC»، «Yahoo»، «FoxNews» تورلىرىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى
مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىده جاۋابكارلىقى بار دهپ قارالغان، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى باش سېكرېتارى چېن چۈهنگو، شهرقىي تۈركىستاندىكى جامائهت
خهۋپسزلىك نازارىتىنىڭ نازىرى ۋاڭ مىڭشهن، خىتاي كومپارتىيهسى شهرقىي تۈركىستاننىڭ شۆبىسى سابىق

مۇئاۋىن باش سېكرېتارى جۇ خهيلۈن قاتارلىق خىتاي ئهمهلدارلىرىغا ئېمبارگو يۈرگۈزگهنلىكىنى جاكارلىغان. 
  «timesnownews» تورىدىكى خهۋهرگه كۆره، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى ئهزاسى تېد يوخو شهرقىي
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قىلىنغان ۋهھشىي زۇلۇمنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ ئاتىغان ۋه «بېيجىڭنىڭ

2022 – يىللىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈشىگه يول قويۇلماسلىقى كېرهك» دېگهن.
  «رېيتىر ئاگېنتلىقى» ۋه «ئهلجهزىره»نىڭ تورىدىكى خهۋهرلهرگه كۆره، خىتاي ئامېرىكانىڭ ئۇيغۇرالر
ئۇچراۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرى سهۋهبلىك يۈرگۈزگهن ئېمبارگوسىغا قايتۇرما زهربه

بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان.

10 – ئىيۇل:
«bylinetimes»تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي دائىرىلىرى ئۆزىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋهھشىي
قىلمىشلىرىنى «يوللۇق» قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ چهتئهلدىكى دىپلوماتىك ئاپپاراتلىرىدىن
پايدىلىنىشقا باشلىغان. مهسىلهن، بۇ يىل 7 – ئاينىڭ 5 – كۈنى خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى كونسۇلخانىسى
تۈركىيه ھۆكۈمىتىگه «شىنجاڭ توغرىسىدىكى 22 تۈرلۈك بهتنام ۋه ئۇنىڭ ھهقىقىتى» تېمىسىدا بىر دوكالت

سۇنۇپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمنى تامامهن ئىنكار قىلغان.
   «كۈندىلىك تېلېگراف گېزىتى»نىڭ  تورىدا «بىز  ئۇيغۇر  مۇسۇلمانالرغا  قارىتىلغان  ئىرقىي قىرغىنچىلىققا 
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سۈكۈت قىلماسلىقىمىز كېرهك» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه ماقالىده «خىتاي ئۆزىنىڭ خوڭكوڭدىكى
قىلمىشلىرى ئارقىلىق خهلقئارالىق قانۇنالرنى كۆزگه ئىلمايدىغانلىقىنى ئاشكارىالپ بولدى، ئهمما شهرقىي

تۈركىستاندىكى ئهھۋال بۇنىڭدىن كۆپ ئېغىر» دېيىلدى.
   «wionews» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئادرىيان زېنىز «خىتاينى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قاراتقان ئىرقىي

قىرغىنچىلىقى ئۈچۈن، نام – شهرهپ ۋه ئىقتىسادىي جهھهتتىن بهدهل تۆلىتىش كېرهك» دېگهن.

11 – ئىيۇل: 
«sundayguardianlive» تورىدا «خهلقئارالىق ماركىالر ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگىكىدىن پايدىالنماقتا»

ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

12 – ئىيۇل:
«ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تورىدا ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى روبېرت ئوبرىيېننىڭ
«ترامپ خىتاينى ئۇيغۇرالر قارشى قورقۇنچلۇق قىلمىشلىرى ئۈچۈن جازاالشنى داۋامالشتۇرىدۇ» ماۋزۇلۇق

ماقالىسى ئېالن قىلىندى. 

13 – ئىيۇل:
«CNN»، «bloomberg»، «رېيتىر ئاگېنتلىقى» تورلىرىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكانىڭ
يېقىندا ئېالن قىلغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهنچىلىكىگه ئاالقىدار «جازاالش تهدبىرلىرى»
گه قارشى ئۆچ ئېلىپ، ئامېرىكانىڭ ئۈچ نهپهر سىياسىيونى ۋه بىر نهپهر ئهمهلدارىغا ئېمبارگو
يۈرگۈزىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىپ، ئامېرىكا كېڭهش پاالتا ئهزاسى ماركو رۇبىيو، تېد كرۇز، ئاۋام پاالتا ئهزاسى
كرىستوفېر سىمىت ۋه ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ دىنىي ئهركىنلىك ئاالھىده باش ئهلچىسى سام بروۋېنبېك

قاتارلىق تۆتهيلهننىڭ خىتايغا كىرىشىنى چهكلىگهن.
(Esquel) جهنۇبىي خىتاي سهھهر پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تورىدىكى خهۋهرگه كۆره، خوڭكوڭنىڭ ئېسكۇئېل»   
دېگهن توقۇمچىلىق شىركىتى ئامېرىكانىڭ مهجبۇرىي ئهمگهك سهۋهبلىك ئېمبارگو يۈرگۈزۈش تهھدىتىگه

پىسهنت قىلماستىن، شهرقىي تۈركىستاندىكى زاۋۇتىنى ئېچىۋهرگهن.
   «theepochtimes» تورىدا «شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىشلىرى سهۋهبلىك ئامېرىكا تهرىپىدىن ئېمبارگو
يۈرگۈزۈلگهن خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتى ئۆتكۈزگهنلىك تارىخى بار» ماۋزۇلۇق ماقاله

ئېالن قىلىندى.
   «digitaltrends» تورىدا «ئالما، ئامازون ۋه گۇگېل شىركهتلىرى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان ئۇيغۇرالردىن

پايدىالنغان دهپ ئهيىبلهندى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.

14 – ئىيۇل:
«rappler» ۋه «channel4» تورلىرىدىكى خهۋهرلهرگه كۆره، ئاشكارىالنغان يېڭى ۋىدىيوالردىن تاجسىمان ۋىرۇس
ۋاباسى مهزگىلىدىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ (خىتاي ئۆلكىلىرىگه) داۋاملىق مهجبۇرىي يۆتكىلىۋاتقانلىقى مهلۇم

بولغان.
   «زىمىستان تورى»دا «ئۇيغۇرالر راستال تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلىرىدىن قويۇپ بېرىلىۋاتامدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله
ئېالن قىلىنىپ، ئهمهلىيهتته بۇنىڭ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ساختا تهشۋىقاتىدىن باشقا نهرسه ئهمهسلىكى،

بۇ جهھهتتىكى ۋهزىيهتته ھېچبىر ياخشىلىنىش يوقلۇقى بايان قىلىنغان.
   «theconversation» تورىدا «قانۇن مۇتهخهسسىسلىرىگه كۆره، ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قارىتىلغان مهجبۇرىي
تۇغۇت  تىزگىنلهش  تهدبىرلىرى  ئىرقىي  قىرغىنچىلىقتۇر ــــ خىتاينى  سوتقا   تارتقىلى   بوالمدۇ؟»  ماۋزۇلۇق 
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ماقاله ئېالن قىلىندى.

15 – ئىيۇل:
«چهتئهل سىياسىتى» تورى «دۇنيادىكى تېخنىكا جهھهتته ئهڭ پىشىپ يېتىلگهن ئىرقىي قىرغىنچىلىق

شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتىدۇ» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «channel4» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتايدا تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ خهۋپى تۈگىمىگهن بولۇشىغا
قارىماستىن، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالر يهنه تۈركۈملهپ خىتاي ئۆلكىلىرىگه مهجبۇرىي ئهمگهككه

سېلىنىش ئۈچۈن يۆتكهلمهكته.

16 – ئىيۇل:
«رېيتىر ئاگېنتلىقى» تورىدا «خىتاي دىپلوماتىيه مىنىستىرلىقى مايك پومپىيونىڭ شهرقىي تۈركىستانغا
كېلىشىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه، خىتاي تاشقى
ئىشالر مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ئۆزىنىڭ «ئامېرىكانىڭ ئورنىنى ئېلىش خىيالى يوق»لۇقىنى

بىلدۈرۈپ، ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسىتىنى يۇمشىتىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن.
  «يهھۇدىي خهۋهرلىرى» تورىدا «ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ چېچىدىن ياسالغان 13 توننا چاچ مهھسۇالتى

كىشىگه ناتسىستالرنى ئهسلىتىدۇ» ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى.

17 – ئىيۇل:
«ئهلجهزىره» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئۈرۈمچىده تاجسىمان ۋىرۇس يۇقۇمدارلىرى سانىنىڭ كۆپىيىشىگه
ئهگىشىپ، ئۈرۈمچىگه كېلىدىغان ۋه ئۈرۈمچىدىن ئۇچىدىغان بارلىق ئايروپىالنالرنىڭ سهكسهن پىرسهنتى

توختىتىۋېتىلگهن. 
   «فوكس خهۋهرلىرى» تورىدا ئامېرىكا جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسى ئهزاسى ۋىكىي خارتىزلېرنىڭ «ترامپ
خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغان ئىنسانىيلىققا زىت جىنايهتلىرىگه قارشى تهدبىر قوللىنىپ توغرا قىلدى»

ماۋزلۇق ماقالىسى ئېالن قىلىندى.
   «news18» تورىدا «تارىخچى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان ۋهھشىيلىكلهرنى ئاشكارىلىدى: خىتاي ھىتلېر
يهھۇدىيالرغا قىاللمىغان ئىشنى (ئۇيغۇرالرغا) قىلىشتا ئۇتۇق قازىنىۋاتىدۇ» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه
ئالبانىيهلىك تارىخچى ئولىسى يازىجىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا كۆرگهن قورقۇنچلۇق ئهھۋاللىرى بايان

قىلىندى.
   «globalvoices» تورىدا «چهتئهلدىكى ساناقسىز ئۇيغۇرنىڭ جاۋابسىز قالغان سوئالى: مېنىڭ ئۇرۇق –

تۇغقانلىرىم قهيهرده؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

18 – ئىيۇل:
«news18» تورىدا «چۈشىنىپ بولمايدىغان قورقۇنچ: يوقاپ كېتىۋاتقان ئۇيغۇر بالىالر» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن
قىلىندى. ماقالىده «500 مىڭ ئۇيغۇر باال ئاتا – ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلىپ، خىتاينىڭ <يېتىمخانا>لىرىغا
سولىۋېلىنغان مۇشۇنداق ۋهزىيهتته، كىشىنى ئهڭ ئېچىندۇرىدىغىنى خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ بېشىنى ئىچىگه
تىقىپ تۇرۇۋېلىشىدۇر. قېنى بالىالرنىڭ ھهق - ھوقۇقىنى قوغدايدىغان تهشكىالتالر؟ ب د ت نىڭ «بالىالر
ھوقۇقى ئهھدىنامىسى» نهگه كهتتى؟ خىتاينىڭ پۇلىنى كۆرگهن ھامان، ھوللىۋودنىڭ (باشقا مهسىلىلهرده
توختىماي جار سالىدىغان) «دادىل» چولپانلىرى، كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى ۋه ئاساسلىق
تاراتقۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۈنى ئىچىگه چۈشۈپ كېتىدۇ. ئۇالر خىتايدىن ۋه ئۇنىڭ بازىرىدىن كېلىدىغان

ئۆتكۈنچى مهنپهئهتنى دهپ ئۆزىنىڭ ئهخالقىي قىممهت قاراشلىرىغا ئاسىيلىق قىلىۋاتىدۇ» دېيىلدى.
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   «lbc» تورىدا «ئۇيغۇرالر ئۇچراۋاتقان زۇلۇم يهھۇدىي قىرغىنچىلىقىدىن كېيىنكى ئهڭ ئېغىر جىنايهت بولۇشى
مۇمكىن» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

   «BBC»نىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئهنگلىيه تاشقى ئىشالر مىنىستىرى دومىنىك رائاب خىتاينى شهرقىي
تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قارشى «ئېغىر ھهم قورقۇنچلۇق» كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى سادىر
قىلغان دهپ ئهيىبلىگهن ۋه بۇ جىنايهتلهرده مهسئۇلىيىتى بار ئهمهلدارالرغا ئېمبارگو يۈرگۈزۈشى

مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگهن.
   «zeenews» تورىدا «ئۇيغۇرالر ۋه تىبهتلهر شى جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا قانداق سىستېمىلىق ۋهيران

قىلىنىۋاتىدۇ؟» ماۋزۇلۇق ئوبزور ئېالن قىلىندى.

20 – ئىيۇل:
«CNN» تورى ۋه «theepochtimes» تورلىرىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاننىڭ مهركىزى ئۈرۈمچىده
تاجسىمان ۋىرۇس بىلهن يۇقۇمالنغانالر تۇيۇقسىز كۆپىيىپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن، پۈتۈن شهھهر «ئۇرۇش
ھالىتى»ده قامال قىلىنىشقا باشلىغان. گهرچه خىتاينىڭ سانلىق مهلۇماتلىرىدا كۈنلۈك يۇقۇمالنغۇچى سانى
17 دېيىلگهن بولسىمۇ، ئهمما خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ھهقىقىي يۇقۇمالنغۇچى سانىنى يوشۇرۇۋاتقانلىقى،

ئهمهلىيهتتىكى يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ بۇنىڭدىن خېلىال كۆپ ئىكهنلىكى مۆلچهرلهنمهكته.
  «جهنۇبىي خىتاي سهھهر پوچتىسى گېزىتى»نىڭ تورىدىكى خهۋهرگه كۆره، ئامېرىكا «سانجى يىدا
توقۇمىچىلىق گۇرۇھى»، «خوتهن خاۋلىن چاچ مهھسۇالتلىرى زاۋۇتى»، «نهنجىڭ توقۇمىچىلىق گۇرۇھى»،
«نهنچاڭ فىلىم تېخنولوگىيهسى» قاتارلىق 11 شىركهت ۋه زاۋۇتنى ئۇيغۇر مهسىلىسى سهۋهبلىك «قارا

تىزىملىك» كه كىرگۈزگهن.
   «abcnews» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاندىكى تاجسىمان ۋىرۇس ۋاباسى ئۈرۈمچىدىن باشقا،
ئۇيغۇرالر ئهڭ زىچ ئولتۇراقالشقان جايالردىن بىرى بولغان قهشقهر شهھىرىگىمۇ يامرىغان. خىتاي ئۆزىنىڭ
ئۆلكىلىرىده بۇ ۋىرۇسنى ئوڭۇشلۇق تىزگىنلهپ بولغانلىقىنى ئېيتقىلى خېلى بولغان بۇ كۈنلهرده، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ كۆزىگه قادالغان مىخ بولغان شهرقىي تۈركىستان ۋه خوڭكوڭدا بۇ ۋىرۇسنىڭ بىرال ۋاقىتتا

شىددهت بىلهن يامرىشى كىشىلهرنىڭ تۈرلۈك گۇمان، بهس – مۇنازىرىسىگه سهۋهب بولماقتا.

ئهنۋهر قاراقۇرۇم، ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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