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قىپقىزىل يالغانچىلىق:

بىل گېرتس

 خىتاي تهتقىقاتى

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.



    خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ئامېرىكاغا قارشى چېكىدىن ئاشقان ئىقتىساد ۋه پۇل - مۇئامىله جېڭى قىلىپ
كېلىۋاتىدۇ. بۇ ئۇرۇش باشالنغىلى كهم دېگهنده ئوتتۇز يىل بولدى. خىتاي كومپارتىيىسى دۆلهتنىڭ
ئىقتىسادىي قوراللىرىنى ئىشلىتىپ، ئادالهتسىز سودا قىلمىشلىرى ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادىي
كۈچىگه ھۇجۇم قىلدى، خىتاي بىلهن سودا قىلىۋاتقان ئامېرىكا شىركهتلىرىنى تېخنىكىسىنى بېرىشكه
مهجبۇرلىدى ھهمده ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ ئهقلىي مۈلۈكلىرىنى كهڭ كۆلهمده ئوغرىلىدى، ھالبۇكى
ئوغرىالنغان بۇ تېخنىكىالر ھازىر خىتاينىڭ مهھسۇالتلىرىغا ۋه ئىلغار قوراللىرىغا ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. بۇ
ئىقتىسادىي ھۇجۇم 1980-يىللىرىدىن باشالپال ئامېرىكانىڭ «بىز پهقهت خىتاي بىلهن سودىال قىلساق، سودا،
پۇل مۇئامىله ئاالقىسى ۋه باشقا ئىقتىسادىي مۇئامىالتالر (خىتايغا) مۇۋاپىق تهسىر كۆرسىتىپ، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ كونتروللۇقىدىكى بۇ دۆلهت ئهركىن بازارغا ئىگه، دېموكراتىيهنى يېتهكچى قىلغان
سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي تۈزۈلمىگه قاراپ تهدرىجىي تهرهققىي قىلىدۇ» دهيدىغان خاتا سىياسىتى ئاستىدا
ئېلىپ بېرىلغانىدى. بۇ سىياسهتلهر تهلتۆكۈس مهغلۇب بولدى، ھازىر ئامېرىكا سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى
مهزگىللىرىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قېلىشمايدىغان يېڭى رهزىل ئېمپىرىيهگه دۇچ كهلدى. خىتاي
ئامېرىكانىڭ (بۇ خىل) تىنچالندۇرۇش خاراكتېرلىك ئىقتىسادىي سىياسىتىدىن نهپ ئالدى - يۇ،
دېموكراتىكلىشىشنىڭ ئورنىغا تېخىمۇ كوممۇنىستىك، تېخىمۇ باستۇرمىچى ۋه كېڭهيمىچى دۆلهتكه
ئايالندى. ئۇ ھازىر دۇنيا سهھنىسىده، ئهركىن بازار ۋه ئۇالرنى قولاليدىغان دېموكراتىك دۆلهتلهرگه قارشى غايهت

زور ئىقتىسادىي تهھدىت سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقتى.
Chase تهڭداشسىز، پېشقهدهم مالىيه جهڭچىسى بولۇپ، ئۇ (Roger W. Robinson) روبىنسون W روگېر   
Manhattan بانكىسىنىڭ سابىق خهلقئارالىق بانكىرى ئىدى. ئۇ ئهڭ دهسلهپته پرىزدېنت رونالد رېگان
ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهن مهزگىلىده پۇل مۇئامىله ئۇرۇش سهنئىتىنى ئۆگهنگهنىدى. ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 80-
يىللىرىنىڭ بېشىدا، سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى ئهۋجىگه چىققاندا، روبىنسون 1982-يىلى 3-ئايدىن
1985-يىلى 9-ئايغىچه دۆلهت بىخهتهرلىك كېڭىشىنىڭ خهلقئارا ئىقتىسادىي ئىشالرغا مهسئۇل يۇقىرى
دهرىجىلىك مۇدىرى سۈپىتىده ئاقسارايدا سوغۇققانلىق بىلهن، داۋراڭسىز ھالدا (سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى

ئىقتىسادىي) مهشغۇالتالرنى ئېلىپ بارغانىدى.
    روبىنسون نيۇيوركتىكى جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، بۇ يهرده نېلسون روكفېللېر
(Nelson Rockefeller) پارتىيهنىڭ شهرقىي قىرغاق قانىتىدا ئۇزۇن يىل ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرۇپ كهلگهنىدى.
شۇڭا روبىنسون ئۆزىنىڭ، ھوللىۋودنىڭ سابىق ئارتىسى بولغان، ھهم ئۆزى ھۆرمهتلهيدىغان، شۇنداقال بۇ
پارتىيهدىكى كونسېرۋاتىپ غهربىي قاناتقا ۋهكىللىك قىلىدىغان، يېڭىدىن سايالنغان بۇ پرىزدېنت (رونالد
رېگان)نىڭ ھۆكۈمىتىگه ماس كېلىدىغان-كهلمهيدىغانلىقىغا جهزم قىاللمىغانىدى. ئهمما رېگان، روبىنسون ۋه
دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى  ۋىليام پ كالرك (William P. Clark) ئۆزئارا  تېزال  چىقىشىپ، ئاقساراي-

«كهلگۈسىدىكى ئۇرۇشالردا بىر دۆلهت بىر تامچه قان ئېقىتىلماستىن
بويسۇندۇرۇلىدىغان پۇل - مۇئامىله ئۇرۇشىغا ئوخشاش ئىشالر تېخىمۇ كۆپ بولىدۇ».

Wang) ۋه پولكوۋنىك ۋاڭ شياڭسۈي (Qiao Liang) پولكوۋنىك چىياۋ لياڭ -
Xiangsui)، «چهكلىمىسىز ئۇرۇش»، 1999-يىل.
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ۋه چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبا
ئورۇنالشتۇرۇش، شۇنداقال ئۈچىنچى دۇنيادىكى
سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېسىم ئىشلىتىش
قاتارلىقالرغا تامامهن ماس كهلگهنىدى. 1988-يىلى
رېگان ۋهزىپىسىدىن ئايرىلىپ ئۈچ يىلدىن كېيىن،
يهنى 1991-يىلى 12-ئايغا كهلگهنده، سوۋېت
ئىتتىپاقى بىر پاي ئوق ئېتىلمايال يىمىرىلىپ،

ئاالھهزهل 300 مىليون كىشى ھۆرلۈككه چىقتى.
    سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تارىخقا ئايلىنىشى بىلهن،
روبىنسون يېڭى خىرىسقا، يهنى كوممۇنىستىك
خىتاينىڭ ئامېرىكا كاپىتال بازىرىغا بولغان،
كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تهھدىتىگه دۇچ كهلدى.
ترامپ ھۆكۈمىتى دۇنيانىڭ خىتاينىڭ ناتوغرا سودا
قىلمىشى ۋه قانۇنسىز تېخنىكا ئۆتكۈزۈۋېلىشى
ھهققىده ئويغىنىشىغا ياردهم بهرگهن بولسىمۇ،
روبىنسون بېيجىڭ كوممۇنىستلىرى يولغا قويغان
تېخىمۇ رهزىل پۇل مۇئامىله ئۇرۇشى
ئىستراتېگىيهسىنى بايقىدى. روبىنسون ۋه ئۇنىڭ
تهكشۈرگۈچىلىرى 2012-يىلدىن باشالپ،
IntelTrak دهپ ئاتىلىدىغان ئۆزگىچه يۇمشاق
دېتالنى ئىشلىتىپ، دۇنيا مىقياسىدا خىتاي ۋه
روسىيهنىڭ بارلىق سودىسىنى كۈنده ئىز قوغالشقا
ۋه ئۇنىڭ خهرىتىسىنى سىزىشقا باشلىدى. بۇ
خىتاي كارخانىلىرىنىڭ ئامېرىكا كاپىتال بازىرىغا
- پېنسىيه فوندى، خهتهردىن ساقلىنىش فوندى،
ئورتاق فوند، شىتاتلىق ئاممىۋى پېنسىيه
سىستېمىسى، كۆرسهتكۈچ فوندى ۋه تاشقى
پېرېۋوت سودا بازىرىغا شهپىسىزال سىڭىپ
كىرىشىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى ۋه خىتاينىڭ بۇ
قىلمىشلىرىنىڭ ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكىگه
شهكىللهندۈرگهن تهھدىتى ھهققىده نازارهت –
تهكشۈرۈشلهر تولىمۇ ئاز ياكى يوق ئىدى. «نۆۋهتته
ئهھۋالدىن خهۋهرسىز مىليونلىغان ئامېرىكالىق
مهبلهغ سالغۇچىالرنىڭ قهرزى ۋه پاي ھوقۇقى
بىرىكمىسىده خىتاينىڭ نۇرغۇنلىغان <بۇزغۇنچى>
كارخانىلىرى بار، ئۇالر ئاساسهن شهخسىي فوند
دىرېكتورلىرى ۋه ياكى مهبلهغ سالغۇچى ئاپپاراتالر
ئۆزلىرى ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان ھهر خىل فوند ۋه
باشقا مهھسۇالتالرنى سېتىۋېلىش ئارقىلىق بۇنى

ئىشقا ئاشۇرغان» دېدى روبىنسون ماڭا.
   كاپىتال بازىرىمىزدىكى خىتاي ئهمهلىي گهۋ-
دىلىرى خىتاي  ئازادلىق  ئارمىيهسىنىڭ  ھۆددىگهر 

دىكى مهخپىي ھۇجرىدا غهيرىي ھهربىي ۋاسىتىلهر،
بولۇپمۇ ئامېرىكانىڭ تهڭداشسىز ئىقتىسادىي ۋه
پۇل-مۇئامىله كۈچى ئارقىلىق، سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ يهرشارى خاراكتېرلىك مۇستهبىت

ھاكىمىيىتىنى يوقىتىشنى پىالنالشتى.  
   روبىنسون ئاشۇ ۋاقىتتىكى خىزمىتىدىن باشالپ،
پرىزدېنت رېگان ئېيتقاندهك ئامېرىكانىڭ
ئىقتىسادىي ۋه پۇل مۇئامىله ئىستراتېگىيهسىنىڭ
«بىناكارى»غا ئايالنغانىدى. دهل مۇشۇ
(روبىنسوننىڭ يېتهكچىلىكىده تۈزۈلگهن
ئىقتىسادىي) ئىستراتېگىيه رېگاننىڭ باشقا
ھهرقانداق سىياسىتىدىن بهكرهك، رېگان
«رهزىللىك ئېمپىرىيهسى» دهپ ئاتىغان سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىشىنى تېزلهتكهنىدى.
روبىنسون ئاقسارايدىن ئايرىلغاندىن كېيىن،
بۈگۈنكى خهۋپ-خهتهرنى باشقۇرۇش، يۇمشاق دېتال
ۋه ئوچۇق كودلۇق ئىستىخبارات شىركىتى بولغان
«RWR مهسلىھهتچىلىكى»نى قۇردى. مهزكۇر
شىركهت دۆلهت بىخهتهرلىكى، يهرشارى پۇل
مۇئامىلىسى ۋه خهلقئارالىق تىجارهت ساھهسىده

پائالىيهت قىلىدۇ.
  روبىنسون بىلهن كالرك زىچ ھهمكارلىشىپ، 1982-
يىلى يېڭى پرىزدېنت (رېگان)قا سوۋېت
ئىتتىپاقىنىڭ ئىقتىسادىنىڭ يىللىق كىرىمى ئاران
32 مىليارد دولالر بولغان «تېشى پال – پال، ئىچى
غال – غال» زهئىپ سىستېما ئىكهنلىكىنى
چۈشهندۈردى. (غهربىي ياۋروپاغا تهبىئىي گاز
يهتكۈزۈشنى ۋه غهربنىڭ قهرزىگه ئېرىشىشنى
چهكلهشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان) قاراتمىلىققا
ئىگه بىر قانچه مالىيه تهدبىرى ئارقىلىق
موسكۋانىڭ كۈچلۈك پۇل (hard currency) نهق
پۇل ئېقىمى قىسىلىپ، ئاخىرىدا ۋهيران بولدى.
ئىنتايىن مهخپىي بۇ پۇل مۇئامىله
ئىستراتېگىيهسى (ئامېرىكا) دۆلهت كۈچىنىڭ
باشقا ئامىللىرىغا، يهنى ئامېرىكا ھهربىي
كۈچىنىڭ زورىيىشى، ئىستراتېگىيهلىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبا مۇداپىئه ئهسلىھهلىرىنىڭ
تهرهققىي قىلدۇرۇش، سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ۋه
شهرقىي ياۋروپادىكى دېموكراتىك كۈچلهرنى
قولالش، ياۋروپادا «پېرشىڭ 2 قورال سىستېمىسى» 
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  روبىنسون ۋه ئۇنىڭ ئهترىتىدىكىلهر، خىتاي 2019-
يىلىدا، شۇنىڭدىن كېيىنكى 30 ئاي ئىچىده،
ئاسىيادا ئومۇمىي قىممىتى بىر تىرىليون دولالرلىق
dollar-) دولالر بىلهن ھېسابلىنىدىغان زايوم
denominated bonds) تارقىتىشقا تهييارلىق
قىلىۋاتىدۇ دهپ قارايدۇ. Goldman Sachs مۈلۈك
باشقۇرۇش شىركىتىمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلغان.
Goldman Sachs شىركىتىگه كۆره، بۇ زايومنىڭ
تهخمىنهن سهكسهن پىرسهنتى خىتاي
كارخانىلىرىنىڭ ۋه دۆلهتنىڭ زايومى بولۇشى
مۇمكىن. ئامېرىكادىكى ۋه غهربنىڭ باشقا
جايلىرىدىكى الياقهتلىك ئورگان مهبلهغ
سالغۇچىلىرى بىۋاسىته خوڭكوڭ ئاكسىيه
بىرژىسىدىن، شۇنداقال خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى
شېنجېن ۋه شاڭخهي بىرژىلىرىدىن خىتاينىڭ قهرزى
ۋه پاي چېكىنى سېتىۋېلىش سالمىقىنى كۈچهيتتى.
بۇ كىتاب يېزىلىۋاتقاندا، بۇ زايومالر ئاللىقاچان
دۆلهتلىك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سىستېمىسى ۋه
ئامېرىكانىڭ باشقا مهبلهغ سېلىش تۈرلىرىده
كۆرۈلۈشكه باشلىدى. بۇ بېيجىڭ مۇۋاپىق دهپ
قارىغاندا (رۇخسهت قىلغاندا) ئاندىن ئىشلهتكىلى

بولىدىغان نهق پۇلالردۇر.
  روبىنسون يهنه «ئامېرىكا كاپىتال بازىرىغا
ئاللىبۇرۇن كىرىپ بولغان ياكى كىرىش ئالدىدا
تۇرغان خىتاي پاي چېكىلىرى خىتاينىڭ يوشۇرۇن
پۇل مۇئامىله ئۇرۇشىنىڭ ۋه ئامېرىكانىڭ خىتايغا
قاراتقان سىياسىتىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش
ئىستراتېگىيىسىنىڭ نىقابى» دهپ قارايدۇ. بۇ
جهھهتته مۇنداق كۆز قاراشالرمۇ مهۋجۇت: ئهگهر
كهلگۈسى ئۈچ يىلدىن تۆت يىلغىچه خىتاي
ئاكسىيهسىنىڭ ئامېرىكالىقالرنىڭ ياشانغاندا
كۈتۈنۈش فوندى ۋه باشقا مهبلهغ سېلىش تۈرلىرىگه
داۋاملىق ئېقىپ كىرىشىگه يول قويۇلسا،
مىليونلىغان ئامېرىكالىقالر ئۆزلىرىنىڭ پېنسىيه
ھېساباتى ۋه باشقا مهبلهغلىرىنىڭ قىممىتىنى
يوقىتىپ قويۇشىدىن ئهنسىرهپ، ئامېرىكانىڭ
خىتاينىڭ يامان غهرهزلىك قىلمىشلىرىغا ئېمبارگو
ياكى جازا يۈرگۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن
ساالچىلىق   قىلىشقا   باشاليدۇ. نهتىجىده،  تىرامپ 

شىركهتلىرى، ئامېرىكانىڭ ئېمبارگولىرىغا
خىالپلىق قىلغۇچىالر، جهنۇبىي دېڭىزدىكى
قانۇنسىز ئارالالرنى قۇرۇش ۋه ھهربىيلهشتۈرۈشكه
چېتىلىدىغان شىركهتلهر، ئىلغار قورالالرنى
ئىشلهپچىقارغۇچىالر، تور خاككېرلىرى، يۇقىرى
قاتالمدىكى چىرىكلىككه چېتىشلىق شىركهتلهر،
تېخنىكا ۋه بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى ئوغرىلىرى،
تىجارهت خهۋپىنى ئۈستىگه ئالىدىغان چاۋشيهن ۋه
،(underwriters) ئىران پۇل مۇئامىله ئاپپاراتلىرى
شۇنداقال باشقا رهزىل خىتاي شىركهتلىرى قاتارلىق
مهسىلىسى بار نۇرغۇن خىتاي شىركهتلىرىنى ئۆز

ئىچىگه ئالىدۇ.
  2018 - يىلى يازغىچه، تهخمىنهن 88 خىتاي
شىركىتى نيۇيورك ئاكسىيه بىرژىسىدا، ئاتمىش
ئىككىسى NASDAQ ئاكسىيه بىرژىسىدا بازارغا
كىردى، يهنه بهش يۈزدىن ئارتۇق خىتاي شىركىتى

بىرژا سىرتىدا سودا قىلىۋاتىدۇ.
  روبىنسون مۇنداق دېدى: «خىتاي شىركهتلىرى ۋه
پۇل مۇئامىله ئاپپاراتلىرى ئوڭۇشلۇق ھالدا
خوڭكوڭ، سىنگاپور، فىرانكفورت ۋه لىيۇكسېمبۇرگ
قاتارلىق جايالردىن ئامېرىكاغا نۇرغۇن مىليارد
دولالر قىممىتىدىكى دولالر بىلهن ھېسابلىنىدىغان
زايوم (dollar-denominated bonds)نى

مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا ساتتى (1).
S» خىتاي مهبلهغ سالغۇچىالر ئامېرىكانىڭ  
نىزامى» دهپ ئاتالغان بهلگىلىمىسىدىكى قانۇنىي
يوچۇقتهك كۆرۈنىدىغان ماددىالرغا ئېغىر دهرىجىده
تايىنىدۇ. بۇ بهلگىلىمه خهلقئارا قائىده - يوسۇن
ئۇقۇمىنى ئاساس قىلغان. ئۇ خىتاي
شىركهتلىرىنىڭ چهتئهلدىكى ئاكسىيه بازارلىرىدا
ئامېرىكا دوللىرى بىلهن ھېسابلىنىدىغان زايوم
تارقىتىشىغا يول قويىدۇ، ئاندىن بۇ زايومالر بىر
قانچه مېخانىزم ئارقىلىق ئامېرىكالىق مهبلهغ
سالغۇچىالرنىڭ مۇقىم كىرىملىك مهبلىغىده
ساقلىنىدۇ. بۇ خىتايالر ئۈچۈن خالىغانچه بىر
S» .تهرهپ قىلغىلى بولىدىغان نهق پۇلدۇر
نىزامى»دىكى مهبلهغ سېلىش «خىتاينىڭ دۆلهت
ئىچىدىكى نازارهت قىلىپ باشقۇرۇش تۈزۈمى
ئامېرىكا سىستېمىسى قولالنغان چهكلىمىلهر ۋه
شهرتلهرگه ئۇيغۇن» دېگهن خاتا پهرهزنى ئاساس

قىلغان.
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ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلهن ئادىل ۋه ئۆزئارا نهپ
يهتكۈزىدىغان سودا مۇناسىۋىتى بهرپا قىلىشنى
كۆزلىگهن يېڭى سىياسىتىنىڭ باش تېمىسى بولغان
سودا توساقلىرى ۋه تاموژنا بېجى ئامېرىكانىڭ
دۆلهت بىخهتهرلىك مهنپهئهتىگه كاپالهتلىك
قىلىشنى ئهمهس، بهلكى ئۆز يېنىنى چىڭداشنى
ئوياليدىغان مىليونلىغان ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ

بېسىمى سهۋهبلىك بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ.
   «خىتاي بۇزغۇنچىلىرىنىڭ ئامېرىكانىڭ قهرز ۋه
پاي بازىرىغا سىڭىپ كىرىشى ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىكىنىڭ خهۋپكه ئۇچرىشىدىن دېرهك
بېرىدۇ. چۈنكى، بۇ بىر تهرهپتىن خىتاي ئامېرىكا ۋه
ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ ھالقىلىق بىخهتهرلىك
مهنپهئهتىگه ئېلىپ كهلگهن بىر قىسىم ئىنتايىن
ئېغىر بىخهتهرلىك تهھدىتلىرى ئۈچۈن مۇھىم
مهبلهغ مهنبهسى بولسا، يهنه بىر تهرهپتىن،
ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، مهنپهئهتى خىتايغا
باغالنغانلىقى سهۋهبلىك، خىتاي ئۈچۈن ساالچىلىق
قىلىدىغان زور بىر تۈركۈم ئامېرىكالىق مهبلهغ
سالغۇچىالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ» دهيدۇ روبىنسون.
ئاكسىيه سودا كومىتېتى (SEC)، مالىيه
مىنىستىرلىقى ياكى ئىجرائىيه تارماقلىرىنىڭ
باشقا ئورگانلىرى مهسئۇل بولغان، دۆلهت
بىخهتهرلىكى ياكى كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىگه
قارىتىلغان ھېچقانداق كاپىتال بازىرى تهكشۈرۈشى
ياكى تىرىشچانلىقىنىڭ بولماسلىقى خىتاينىڭ پۇل
مۇئامىله ئۇرۇشىنىڭ تهھدىتىنى كۈچهيتىۋهتتى.
روبىنسون مۇنداق دېدى: «ئامېرىكا كاپىتال
بازىرىدا مالىيه مىنىستىرلىقى باشچىلىقىدىكى
چهتئهل مهبلىغى كومىتېتىغا ئوخشاش
سىستېمىلىق، بىخهتهرلىكنى نهزهرده تۇتقان
تهكشۈرۈش مېخانىزمى يوق. ئهڭ كهمىده،
بىخهتهرلىكنى ئاساس قىلغان ماتېرىيال
ئاشكارىالش تهلىپىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه بولغان

ئېھتىياج تولىمۇ تهخىرسىز ئىدى» (2).
  ۋال كوچىسىدىكى مهبلهغ سالغۇچىالر ۋه
ھۆكۈمهتتىكى قوللىغۇچىالر كۆپ يىلالردىن بۇيان بۇ
خىل بىخهتهرلىكنى نهزهرده تۇتقان تهكشۈرۈشكه
قارشى تۇرۇپ، بۇ خىل تهلهپنى ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ
يهر شارى    كاپىتالىنىڭ    ئهركىن       ئايلىنىشىنى  

قااليمىقانالشتۇرۇپ، ئامېرىكا كاپىتال بازىرىنىڭ
رىقابهت كۈچى ۋه جهلپ قىلىش كۈچىگه زىيان

يهتكۈزىدىغانلىقىنى دهۋا قىلىپ كهلدى.
  روبىنسوننىڭ شىركىتىدىكى تهھلىلچىلهر 2019-
يىلىغا قهدهر دۆلهت بىخهتهرلىكى سهۋهبلىك
ئامېرىكا بازىرىدىن چىقىرىۋېتىلگهن بىرمۇ خىتاي
كارخانىسىنى تاپالمىدى. بۇ خىل سودىنى نازارهت
قىلىشقا مهسئۇل بولغان ئامېرىكا ھۆكۈمهت
ئورگىنى ـــ  ئامېرىكا ئاكسىيه سودا كومىتېتى
(SEC)مۇ گۇمانلىق خىتاي ھهربىي دائىرىلىرى
بىلهن ياكى بىخهتهرلىك تارماقلىرى بىلهن بولغان
مۇناسىۋىتى ياكى ئۇالر قاتناشقان تېخىمۇ كۆپ
ئىستراتېگىيىلىك تۈر ۋه سودا سهۋهبلىك، بىرهر
خىتاي شىركىتىگه تهكشۈرۈش جهدىۋىلى

ئهۋهتمىگهن.
   بۇ خىل پۇل مۇئامىله ئۇرۇشىغا ئۈنۈملۈك
تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، روبىنسون ترامپ
ھۆكۈمىتىنى تېزدىن تهدبىر قوللىنىپ، خىتاينىڭ
بۇ «يېڭى» تىپتىكى چهكلىمىسىز ئۇرۇشىغا
كۈچلۈك قايتۇرما زهربه بېرىشكه چاقىردى. خىتاي
«بۇزغۇنچىلىرى»نىڭ كاپىتال بازىرىمىزغا سىڭىپ
كىرىشى(گه تاقابىل تۇرۇش) چوقۇم خىتاينى
ئاساسلىق ئىستراتېگىيىلىك رىقابهتچىمىز دهپ
ئېتىراپ قىلىدىغان يېڭى دۆلهت بىخهتهرلىك

ئىستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇشى كېرهك.
روبىنسون مۇنداق دېدى: «ئهگهر بىخهتهرلىك كۆزده
تۇتۇلغان تهكشۈرۈشته، خىتاينىڭ دۆلهت
ئىگىدارچىلىقىدىكى بىرهر كارخانىنىڭ دۆلهت
بىخهتهرلىكىگه دهخلى تهرۇز قىلغانلىقى
بايقالغانلىقى سهۋهبىدىن ئامېرىكا ئاكسىيه
بازىرىدىن چىقىرىۋېتىلسه، بۇ خهلقئارالىق
بازاردىكى چوڭ ۋهقه دهپ قارىلىدۇ.
مۇتهخهسسىسلهر يېڭى ھۆكۈمهتنىڭ ـــ
ھېچبولمىسا قىسمهن دهرىجىده ــــ بازارغا
ئارىلىشىش ۋه خىتاينىڭ كهلگۈسى خهتىرىنى
ھېسابالش تهييارلىقى بار – يوقلۇقىنى پهرهز

قىلىشماقتا».
بىزنىڭ كاپىتال بازىرىمىزدىكى خىتاينىڭ ناچار
ئهمهلىي گهۋدىلىرى جهلپ قىلغان سومما نهچچه
مىليارد  دولالرغا يهتتى. ئۇنىڭ  ئۈستىگه خىتاينىڭ 
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بۇ بازارالرغا سىڭىپ كىرىشىنى ئاسانالشتۇرىدىغان
تېخىمۇ پايدىسىز تهرهققىياتالرنىڭ بىرى 2018-يىلى
6-ئايدا مورگان ستهنلېي كاپىتال خهلقئارالىق
شىركىتى (MSCI) خىتاينىڭ  234 دانه A پايچېكى
ياكى دۆلهت ئىچى پاي چېكىنىڭ مهزكۇر شىركهتنىڭ
يېڭىدىن گۈللهنگهن بازار كۆرسهتكۈچىگه
كىرگۈزۈلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. ھهرۋاقىت
تهڭشىلىپ تۇرىدىغان مهزكۇر بازار كاپىتالى
كۆرسهتكۈچى باشقۇرىدىغان مهبلىغى 1 تىرىليون 900
مىليارد دولالردىن ئاشىدىغان يهر شارى پاي بازىرىدىكى

ئهڭ نوپۇزلۇق ئۆلچهملهرنىڭ بىرىدۇر.
   روبىنسون يهنه مۇنداق دهيدۇ: «بېيجىڭنىڭ ئۆزىنىڭ
كهلگۈسىدىكى سىياسىي تهسىرىنى كۈچهيتىش ۋه
مهبلهغ توپالش ئۈچۈن ئامېرىكا كاپىتال بازىرىدىكى
مهۋجۇتلۇقىنى تېزلىتىش ئۇرۇنۇشى ئهمهلگه ئاشقان
بىر ئارزۇ - غهرب كاپىتال بازىرىغا سىڭىپ كىرىشتىكى
ئاپتوماتىك كۈچ ئاشۇرغۇچتۇر. (خىتاي كاپىتالىغا) بۇ
خىل قۇچاق ئېچىش ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ،
چهتئهللىك مهبلهغ سالغۇچىالردىن بېيجىڭغا «يۈز
مىليارد دولالر»الپ مهبلهغ ئېلىپ كېلىدۇ ۋه نهتىجىده
بۇ (مهبلهغ) خىتاينىڭ ھهربىي ئىنشائاتلىرى،
ئاكسىيهگه مۇناسىۋهتلىك بۇزغۇنچىلىقلىرى ۋه
ئامېرىكانى ۋهيران قىلىشنى مهقسهت قىلغان باشقا

پائالىيهتلىرىنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلهيدۇ.
  RWR شىركىتى خىتاينىڭ ئامېرىكا كاپىتال
بازىرىدىكى مهۋجۇتلۇقىغا قارىتا روبىنسون «تىرىك
توقۇلمىالرنى تهكشۈرۈش» (biopsy) دهپ ئاتىغان
ئۇسۇلنى قولالندى ۋه (بۇ جهرياندا) بايقالغان
مهسىلىنىڭ پهقهت غايهت زور پۇل مۇئامىله مۇز
تېغىنىڭ ئۇچى، يهنى خىتاينىڭ يوشۇرۇن پۇل مۇئامىله
جېڭىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتتى. بۇ
قېتىملىق تهكشۈرۈشتىن، خىتاينىڭ ئامېرىكا كاپىتال
بازىرىدا رهزىل پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىدىغان كهم
دېگهنده ئون ئهمهلىي گهۋدىسى (شىركىتى) تېپىلغان.
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىگه چېتىشلىق شىركهتلهر
دهسلهپته ئىران بىلهن قانۇنسىز سودا قىلغانلىقى
) تېلېگراف ئۈچۈن جازا بېرىلگهن «جوڭشىڭ (
شىركىتى»نى؛ «خىتاي ئاۋىئاتسىيه - ئايروپىالن
) نىڭ چهكلىك شىركىتى» (
تارماق شىركىتى بولغان، خىتاينىڭ ئۇرۇش
ئايروپىالنىنى  ئىشلهپچىقىرىدىغان   «خىتاي  ئاۋىئات-

سىيهسى سانائىتى شىركىتى»نى؛ خىتاينىڭ تۇنجى
يهرلىك ئاۋىياماتكىسى ۋه باشقا ئىلغار ھهربىي
سىستېمىلىرىنى ياساپ چىقىۋاتقان «خىتاي
كېمىسازلىق سانائىتى شىركىتى» قاتارلىقالرنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان. 6-بابتا ئاشكارىالنغىنىدهك، «خىتاي
ئاۋىئاتسىيه - ئايروپىالن چهكلىك شىركىتى»نىڭ
C- ،تارماق شىركهتلىرى بوئىن شىركىتىگه قارشى
F-35 ،17 ۋه F-22 ئايروپىالنلىرىنىڭ مۇھىم
تېخنىكىلىرىنى زىيانغا ئۇچراتقان كهڭ كۆلهملىك

تور جاسۇسلۇقىنىڭ مهنپهئهتلهنگۈچىلىرىدۇر.
   2018-يىلى 3-ئايدا، «خىتاي كېمىسازلىق سانائىتى
شىركىتى» خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى دېڭىز
ئارمىيهسىنىڭ (بېنزىن يېقىلغۇسىغا ئوخشاش)
ئهنئهنىۋى ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچكه تايىنىدىغان
ئىككى دانه ئاۋىياماتكىسىغا يانداشتۇرۇش ئۈچۈن،
تۇنجى يادرو ئېنېرگىيهلىك ئاۋىياماتكىنى ياساشنى
پىالنلىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. روبىنسون
گۇرۇپپىسىنىڭ تهتقىقاتىدىن مهلۇم بولۇشىچه،
«خىتاي كېمىسازلىق سانائىتى شىركىتى» بۇ قارارنى
ئېالن قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، فىرانكفورتتىكى
گېرمانىيه زايوم بازىرىدا 1 مىليارد دولالرلىق زايوم
تارقاتقان. بۇ زايومنىڭ قهرهلىنىڭ توشۇش ۋاقتى ۋه
سوممىسى مهزكۇر يادرو ئېنېرگىيهلىك
ئاۋىياماتكىنىڭ مۆلچهردىكى تاماملىنىش ۋاقتىغا
توغرا كهلگهن. مهزكۇر (ئاۋىياماتكىدىكى) يېڭى
ئىقتىدار خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدا، ئۆز تۇپرىقىنىڭ
سىرتىدا ھهربىي كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش
ئىقتىدارىنى زورايتقان بولۇپ، يادرو ئىتتىرىشنى
ئاساس قىلىدىغان مهزكۇر ئاۋىياماتكىغا ئهنئهنىۋى
ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچكه تايىنىدىغان
ئاۋىياماتكىالرغا ئوخشاش توختىماي ماي

قاچىالشنىڭ ھاجىتى يوق.
   فىرانكفورت ئاكسىيه بازىرىدا تارقىتىلغان بۇ بىر
مىليارد دولالرلىق زايومنىڭ مهزكۇر ئاۋىياماتكىنى
ياساپ چىقىش ئۈچۈن مهبلهغ بىلهن
تهمىنلهيدىغانلىقى شهكسىز. تېخىمۇ چاتاق يېرى
شۇكى، بىر قىسىم زايوم كىرىمىنى ئامېرىكانىڭ
مهبلهغ سالغۇچى ئاپپاراتلىرى تهمىنلىگهن. بۇ ئۆز
نۆۋىتىده ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ مهبلهغ
بىرىكمىسىنىڭ بېيجىڭنىڭ ھهربىي ئىنشائاتلىرىغا
ئىشلىتىۋاتقانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ. 2019-يىلىنىڭ 
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بېشىدا ئامېرىكا ھىندى-تىنچ ئوكيان قوماندانلىق
شتابىنىڭ قوماندانى ئادمىرال فىلىپ داۋىدسون
(Philip Davidson) خىتاينىڭ بۇ قىلمىشىنى
ئامېرىكا رهھبهرلىكىدىكى ئهركىن بازارلىق،
دېموكراتىك كاپىتالىزمغا بىۋاسىته خىرس ئېالن
قىلىدىغان، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيهت
ۋه ئىقتىساد سىستېمىسىنى ئىلگىرى سۈرۈش
ئۈچۈن اليىھهلهنگهن «كهڭ كۆلهملىك» پروگرامما

دهپ سۈپهتلىگهنىدى.
   سابىق مالىيه تهھلىلچىسى، ئامېرىكا دېڭىز
ئارمىيىسى ئۇرۇش ئىنىستىتۇتى دېڭىز-ئوكيان
تهتقىقات ئورنىنىڭ تهتقىقاتچىسى گابې كوللىنس
(Gabe Collins) ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى:
خىتاينىڭ ھهربىي پاراخوت ياسىغۇچىلىرى
دۇنيادىكى ئهڭ كۆپ پاراخوت ياساپ چىقىدىغان
شىركهتلهر بولۇپ، ئۇالر يهر شارى كاپىتال بازىرىدىن
پايدىلىنىپ ئۆزلىرىنىڭ (خىتاينىڭ) ھهربىي
زامانىۋىلىشىشىنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلهۋاتىدۇ.
كولىنسنىڭ مۆلچهرىچه، 2004-يىلى 1-ئايدىن
2015-يىلى 1-ئايغىچه، «خىتاي كېمىسازلىق
سانائىتى شىركىتى»نىڭ «خىتاي كېمىسازلىق
گۇرۇھى چهكلىك شىركىتى» ۋه «خىتاي
كېمىسازلىق ئېغىر سانائىتى پاي چهكلىك
شىركىتى»دىن ئىبارهت ئىككى تارماق شىركىتى پاي
چېكى ۋه زايوم سېتىپ، 22 مىليارد 260 مىليون
دولالر مهبلهغ توپلىغان. كولىنس مۇنداق دېدى: «بۇ
دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ۋه ئهڭ پىشىپ يېتىلگهن
دۆلهت مۇداپىئهسى ھۆددىگهر شىركهتلىرىدىن
(Huntington Ingalls) خانتىڭتون ئىنگالس
كېمىسازلىق شىركىتى، ھهممىباب دىنامىكا
(General Dynamics) شىركىتى ۋه لوكخىد مارتىن
شىركىتىنىڭ ئوخشاش مهزگىلده كاپىتال بازىرىدىن
توپلىغان ئومۇمىي مهبلىغىدىنمۇ تهخمىنهن

يىگىرمه پىرسهنت كۆپ».
   بۇ بازارالردا ئۇل مۇئهسسهسه ۋه ئۈسكۈنىلهر ئۈچ-
ۈن توپالنغان مهبلهغ خىتاينى باشقا مهبلهغلىرىنى
ئىشلىتىپ، پاراخوت سېتىۋېلىش ئىمكانىيىتىگه
ئىگه قىلدى، شۇنداقال خىتاي ھازىر تېز سۈرئهتته
پاراخوت ئىشلهپچىقىرىۋاتىدۇ. مهسىلهن، خىتاينىڭ
054 تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىق قوغدىغۇچى
پاراخوتىنىڭ باھاسى   360 مىليوندىن  375 مىليون 

دولالرغىچه. «بازاردا توپالنغان ھهر بىر مىليارد دولالر
خىتاي دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ قاتتىق دېتال
پائالىيىتىنى ئۈنۈملۈك ھالدا مهبلهغ بىلهن
تهمىنلىيهلهيدۇ، بۇ (يهنى بىر مىليارد دولالر) ئۈچ دانه
054As تىپلىق قوغدىغۇچى پاراخوتنىڭ تاماملىنىش

تهننهرخىگه باراۋهر» دهيدۇ كولىنس (3).         
   روبىنسوننىڭ تهتقىقاتچىلىرى ئېنىقلىغان يهنه بىر
مىسال «خىتاي بىرلهشمه خهۋهرلىشىش شىركىتى»
دهپ تونۇلغان «خىتاي بىرلهشمه خهۋهرلىشىش گۇرۇھى
چهكلىك شىركىتى»دۇر. خىتاينىڭ دۆلهت ئىلكىدىكى
بۇ كارخانا 2000-يىلى 6-ئايدا نيۇيورك ئاكسىيه
بىرژىسى (NYSE) ۋه خوڭكوڭ ئاكسىيه بىرژىسىدا
دهسلهپكى قهدهمده ئاشكارا پاي تارقىتىپ، 5 مىليارد
700 مىليون دولالر مهبلهغ توپلىغان. ئۇنىڭ نهچچه يۈز
مىليون دولالرلىق پېيى ئامېرىكا دۆلهتلىك ياشانغاندا

كۈتۈش فوندىنىڭ ئىلكىده.
  بۇ شىركهتنىڭ پائالىيىتىنى كۆزدىن كهچۈرۈش
نهتىجىسىده كۆرسىتىلىشىچه، «خىتاي بىرلهشمه
خهۋهرلىشىش شىركىتى» خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنى
ئوپتىك كابېل، ئهقلىي ئىقتىدارلىق ئاساسىي
سىستېما ۋه باشقا ئۈسكۈنىلهر بىلهن تهمىنلىگهن،
شۇنداقال خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ خهۋهرلىشىش
مهشىقىگه ياردهم بهرگهن. بۇنىڭدىن باشقا، بۇ شىركهت
جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى تاالش - تارتىشتىكى
پاراسېل (Paracel) ۋه سىپىراتلى (Spratly) تاقىم
ئاراللىرىدىكى ئهسلىھهلهرنى تېلېگراف سىستېمىسى
بىلهن تهمىنلىگهن. خهلقئارا سوتنىڭ جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزى توغرىسىدىكى خىتاينىڭ ئاتالمىش تارىخىي
ئاساسقا ئىگه «ئىگىلىك ھوقۇقى»نى قانۇنسىز دهپ
رهت قىلغان قارارىغا زىت ھالدا، خىتاي بۇ دېڭىزنىڭ
توقسان پىرسهنتىنى كونترول قىلىدىغانلىقىنى دهۋا
قىلىدۇ. خىتاينىڭ تور ھۇجۇملىرىنىڭ كۆپ قىسمىنى
تهكشۈرگهنده، ھۇجۇم مهنبهسى «خىتاي بىرلهشمه
IP خهۋهرلىشىش شىركىتى»نىڭ شاڭخهيدىكى
ئادرېسىغا بېرىپ تاقىلىدۇ.  2014-يىلى 5 - ئايدا
پېنسىلۋانىيهدىكى ئامېرىكا شىركهتلىرىگه
خاككېرلىق ھۇجۇمى قىلىش بىلهن ئهيىبلهنگهن،
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ سېسىق نامى پۇر
كهتكهن 61398 – قىسمىمۇ مهزكۇر شهھهرگه
جايالشقان. بۇنىڭدىن سىرت، 2017-يىلى نويابىردا
رۇسىيهنىڭ   TransTeleCom  شىركىتى   ئىككىنچى 
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ئۇالنما بىلهن تهمىنلهشتىن ئىلگىرى، «خىتاي
بىرلهشمه خهۋهرلىشىش شىركىتى» چاۋشيهننىڭ

بىردىنبىر تور مۇالزىمىتى تهمىنلىگۈچىسى ئىدى.
  روبىنسوننىڭ تهتقىقاتچىلىرى ئېنىقلىغان يهنه
بىر مىسال «خىتاي بىرلهشمه خهۋهرلىشىش
شىركىتى» دهپ تونۇلغان «خىتاي بىرلهشمه
خهۋهرلىشىش گۇرۇھى چهكلىك شىركىتى»دۇر.
خىتاينىڭ دۆلهت ئىلكىدىكى بۇ كارخانا 2000-يىلى
6-ئايدا نيۇيورك ئاكسىيه بىرژىسى (NYSE) ۋه
خوڭكوڭ ئاكسىيه بىرژىسىدا دهسلهپكى قهدهمده
ئاشكارا پاي تارقىتىپ، 5 مىليارد 700 مىليون دولالر
مهبلهغ توپلىغان. ئۇنىڭ نهچچه يۈز مىليون
دولالرلىق پېيى ئامېرىكا دۆلهتلىك ياشانغاندا

كۈتۈش فوندىنىڭ ئىلكىده.
  بۇ شىركهتنىڭ پائالىيىتىنى كۆزدىن كهچۈرۈش
نهتىجىسىده كۆرسىتىلىشىچه، «خىتاي بىرلهشمه
خهۋهرلىشىش شىركىتى» خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنى ئوپتىك كابېل، ئهقلىي ئىقتىدارلىق
ئاساسىي سىستېما ۋه باشقا ئۈسكۈنىلهر بىلهن
تهمىنلىگهن، شۇنداقال خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ خهۋهرلىشىش مهشىقىگه ياردهم
بهرگهن. بۇنىڭدىن باشقا، بۇ شىركهت جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىدىكى تاالش - تارتىشتىكى پاراسېل
(Paracel) ۋه سىپىراتلى (Spratly) تاقىم
ئاراللىرىدىكى ئهسلىھهلهرنى تېلېگراف
سىستېمىسى بىلهن تهمىنلىگهن. خهلقئارا سوتنىڭ
جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى توغرىسىدىكى خىتاينىڭ
ئاتالمىش تارىخىي ئاساسقا ئىگه «ئىگىلىك
ھوقۇقى»نى قانۇنسىز دهپ رهت قىلغان قارارىغا زىت
ھالدا، خىتاي بۇ دېڭىزنىڭ توقسان پىرسهنتىنى
كونترول قىلىدىغانلىقىنى دهۋا قىلىدۇ. خىتاينىڭ
تور ھۇجۇملىرىنىڭ كۆپ قىسمىنى تهكشۈرگهنده،
ھۇجۇم مهنبهسى «خىتاي بىرلهشمه خهۋهرلىشىش
شىركىتى»نىڭ شاڭخهيدىكى IP ئادرېسىغا بېرىپ
تاقىلىدۇ.  2014-يىلى 5 - ئايدا پېنسىلۋانىيهدىكى
ئامېرىكا شىركهتلىرىگه خاككېرلىق ھۇجۇمى
قىلىش بىلهن ئهيىبلهنگهن، خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ سېسىق نامى پۇر كهتكهن 61398 –
قىسمىمۇ مهزكۇر شهھهرگه جايالشقان. بۇنىڭدىن
سىرت،     2017-يىلى       نويابىردا         رۇسىيهنىڭ 

TransTeleCom شىركىتى ئىككىنچى ئۇالنما
بىلهن تهمىنلهشتىن ئىلگىرى، «خىتاي بىرلهشمه
خهۋهرلىشىش شىركىتى» چاۋشيهننىڭ بىردىنبىر

تور مۇالزىمىتى تهمىنلىگۈچىسى ئىدى.
  نۆۋهتته، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا
كاپىتال بازىرىغا كىرگهن خىتاي شىركهتلىرىگه
قارىتا دۆلهت بىخهتهرلىك تهكشۈرۈشى ئېلىپ
بېرىشقا ھوقۇق بهرگهن مېخانىزمى يوق، ھازىر بار
بولغان رهزىل شىركهتلهرنى نهزهرده تۇتقاندىمۇ،
مۇشۇنداق بىر مېخانىزمغا جىددىي ئېھتىياجىمىز
بار ئىدى. ئامېرىكا ئاكسىيه سودا كومىتېتى
خىتاينىڭ ھهربىي ۋه ئىستىخبارات تارماقلىرى
بىلهن باغلىنىشلىق، شۇنداقال كىشىلىك ھوقۇق
دهپسهندىچىلىكى دېگهندهك ئامېرىكا مهنپهئهتىگه
زىيانلىق پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىدىغان
خىتاي شىركهتلىرىگه ئاالقىدار مهبلهغ سالغۇچىالر
خهۋپىنى باھاالشنىڭ بىر قىسمى بولغان مۇشۇ خىل
تهكشۈرۈشلهرگه مهسئۇل ئورگاندۇر. روبىنسون
ئامېرىكا ئاكسىيه سودا كومىتېتىنىڭ ھازىرقى
يهرشارى بىخهتهرلىك خهۋىپى ئىشخانىسىنى قايتا
تهشكىللهپ، ئامېرىكا بازىرىغا كىرمهكچى بولغان
خىتاي ۋه رۇسىيه كارخانىلىرىغا بولغان ماتېرىيال
ئاشكارىالش تهلىپىنى كۈچهيتىشىنى تهۋسىيه
قىلدى. ئۇچۇرالرنى يوشۇرۇش ياكى يالغان مهلۇم
قىلىش قىلمىشلىرىنى مهبلهغ سالغۇچىالرغا
قارىتا «ئېغىر خهۋپ» شهكىللهندۈرگهنلىك دهپ
ھۆكۈم قىلىش ئامېرىكا پايچېكلىرى

قوللىنااليدىغان قانۇنىي ۋاسىتىلهرنىڭ بىرىدۇر.
  دونالد ترامپ 2016 -يىلى پرىزدېنتلىققا
سايلىنىپ بىر ئايدىن كېيىن، نيۇيوركتىكى ترامپ
مۇنارىدا ئامېرىكانىڭ تېخنىكا ساھهسىدىكى ئهڭ
كۈچلۈك شىركهتلهرنىڭ باشقۇرغۇچىلىرى بىلهن
كۆرۈشتى. يىغىن زالىدىكى ئۈستهل ئهتراپىدا
ئولتۇرغانالر ئامېرىكادىكى ئهڭ كۈچلۈك ئهربابالر،
كىرىمنىي جىلغىسىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ئهر
- ئايالالر ئىدى.  كىرىمنىي جىلغىسى سان-
فىرانسىسكونىڭ تهخمىنهن 30 مىل جهنۇبىدا
بولۇپ، بۇ ئامېرىكا ئىقتىسادى ۋه سانائىتىنىڭ

نۆۋهتتىكى مهركىزىدۇر.
  بۇ (يىغىنغا قاتناشقان) چوڭ شىركهت باشلىقلىرى
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ئالما شىركىتىدىكى تىم كۇك (Tim Cook)، ئامازون
،(Jeff Bezos) شىركىتىدىكى جېف بېزوس
(گۇگۇلنىڭ ئانا شىركىتى بولغان) ئالفابېت
شىركىتىدىكى الرى پېيج (Larry Page) ۋه ئېرىك
شىمىت (Eric Schmidt)، تېسال شىركىتىدىكى
ئېلون ماسك (Elon Musk)، فېيسبۇك
Sheryl) شىركىتىدىكى شېرىل ساندبېرگ
Sandberg) ۋه مىكروسوفت شىركىتىدىكى ساتيا
نادېلال (Satya Nadella) قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه

ئاالتتى.
   يىغىن توغرىسىدىكى خهۋهرلهرده ئون نهچچه نهپهر
تېخنىكا رهھبىرى ئارىسىدىكى مۇنازىرىنىڭ
مهزمۇنى ھهققىده ھېچقانچه ئۇچۇر بېرىلمىدى.
ئىشىكلهر دۈم تاقالغاندىن كېيىن، مهزكۇر شىركهت
مهسئۇللىرى ئۆزلىرى دۇچ كهلگهن ئهڭ مۇھىم
مهسىله، يهنى خىتاينىڭ ئامېرىكا تېخنىكىسىنى
ئوغرىلىشى توغرىسىدا ترامپقا ئېغىز ئاچقان. پهن -
تېخنىكا ساھهسىنىڭ بۇ ماگناتلىرى بىر سائهتتىن
كۆپرهك ۋاقىت سهرپ قىلىپ، گهرچه ئۆز
شىركهتلىرىنىڭ خىتايدا سودا قىلىشقا ھېرىسمهن
بولسىمۇ، ئهمما بېيجىڭدىكى خىتاي
كومپارتىيهسى ھاكىمىيىتىنىڭ سىستېمىلىق
زهربىسىگه ئۇچراۋاتقانلىقىنى چۈشهندۈرگهن.
ئۇالرنىڭ ئاساسلىق شىكايهتلىرىدىن بىرى،
خىتاينىڭ چهتئهل شىركهتلىرىدىن بهزى يۇمشاق
دېتالالرنىڭ ئهسلى كودىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
مۇۋاپىق شىركهت ئۇچۇرلىرى بىلهن تهمىنلهشنى
تهلهپ قىلىدىغان بهلگىلىمىلىرى ئىدى. ئهگهر
(خىتاينىڭ تهلهپ قىلغىنى بويىچه) مهزكۇر ئۇچۇرالر
خىتايغا بېرىلسه، بۇ ئۇالر ئۈچۈن ئىنتايىن كارغا

كېلهتتى.
  ئامېرىكادىكى 500 كۈچلۈك شىركهتنىڭ
ئارىسىدىكى مهلۇم بىر شىركهتنىڭ دىرېكتورىنىڭ
ماڭا ئېيتىپ بېرىشىچه، خىتاينىڭ ئهسلى كودنى
تهلهپ قىلىدىغان بهلگىلىمىسى مهۋجۇت ۋهزىيهتنى
تامامهن ئېگىز – پهس قىلىۋېتىدىغان ئامىل
ئىكهن، يهنه كېلىپ مهزكۇر بهلگىلىمه مهجبۇرالش
كۈچىگه ئىگه بولغاچقا، خىتاي بۇ بهلگىلىمىنى
(ئۆزى تېخنىكىلىرىغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلغان
شىركهتلهرگه قارىتا) تالالپ ئىشلىتهلهيدىكهن.
«ئهگهر  بۇ   بهلگىلىمه   ھهممه    شىركهتكه   قارىتا 

قارىقويۇق ئىجرا قىلىنغان بولسا، ھېچقانداق چهتئهل
شىركىتى خىتايدا سودا قىاللمايتتى» دېدى ئۇ.

  شۇ يىلى 12-ئايدىكى ترامپ بىلهن بولغان كۆرۈشۈش
ئامېرىكا ئۈچۈن مۇھىم ئىستراتېگىيىلىك بۇرۇلۇشقا
ۋهكىللىك قىلىدىغان، خىتايغا قارىتىلغان يېڭى
سىياسهتنىڭ باشلىنىشى ئىدى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى
قىرىق يىلغا يېقىن ۋاقىت ئىچىده، تۇنجى قېتىم
خىتاينىڭ ئامېرىكاغا قاراتقان تىنىمسىز ئىقتىسادىي

جېڭىگه قايتۇرما زهربه بېرىۋاتاتتى.
  بۇ خىل ئۇرۇشنىڭ دائىرىسى تۇنجى قېتىم 1999-
يىلى خىتاي ھهربىيلىرى تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان
ئابىده خاراكتېرلىك كىتابتا بايان قىلىنغان.
پولكوۋنىك چياۋ لياڭ (Qiao Liang) ۋه پولكوۋنىك
ۋاڭ شياڭسۈي (Wang Xiangsui) ئىككهيلهن
«چهكلىمىسىز ئۇرۇش» ئىسىملىك بىر كىتاب يازغان
بولۇپ، بۇ كىتابتا خىتاينىڭ يهر شارىغا خوجا بولۇش
پىالنى ئوپئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ ئىككى نهپهر
نىسبهتهن ياش ئازادلىق ئارمىيه ئوفىتسېرى
ئۆزلىرىنىڭ پېشقهدهم گېنېراللىرى ۋه ئادمىراللىرىغا
ئوخشاش ئامېرىكانىڭ 1991-يىلى سادام ھۈسهيىنگه
قارشى ئۇرۇشىدىن ھاڭ – تاڭ قالغان ۋه (شۇنىڭ
تۈرتكىسىده) پۈتۈنلهي يېڭىچه ئۇرۇش قىلىش
ئۇسۇلىنى اليىھهلهپ چىققان. بۇ پولكوۋنىكالر ھهربىي
ئىشالردا ئىنقىالب پىالنىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، بۇ
پىالندا خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكا ۋه ئىستىخباراتقا
تايانغان ئامېرىكا قوشۇنلىرىغا تاقابىل

تۇرالمايدىغانلىقى تونۇپ يېتىلگهن.
   چياۋ لياڭ بىلهن ۋاڭ شياڭخۇي يېڭى ۋه رادىكال
ئۇرۇش شهكلىنى ئىشلىتىپ، خىتاينىڭ تېخنىكا
جهھهتته نىسبهتهن ئارقىدا قالغان قوشۇنىنىڭ قانداق
قىلغاندا ئۆزىنىڭ ئاساسلىق دۈشمىنى - ئامېرىكاغا
تاقابىل تۇرااليدىغانلىقى توغرىسىدىكى
ئىستراتېگىيهنى ئوتتۇرىغا قويغان. 1999-يىلى 2-
ئايدا، «چهكلىمىسىز ئۇرۇش» دېگهن كىتابتا،
خىتاينىڭ 21-ئهسىرده غهلبىنى قولغا كهلتۈرۈش
ئۈچۈن، ھهم ھهربىي، ھهم غهيرىي ھهربىي ئۇرۇشالرنى
ھهر خىل شهكىلده بىرلهشتۈرۈشى، يهنى چهك -
چېگراسىز ئۇرۇش قىلىشى كېرهكلىكى بايان
قىلىنغان. ھهتتا ئهگهر غهلىبه قىلىش ۋه خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قېلىش
تېرورلۇق  قىلىشنى تهقهززا  قىلسا، تېرورلۇق قىلىش-
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تىنمۇ يانماسلىق تهشهببۇس قىلىنغان. بۇ كىتاب
نهشىردىن چىققاندىن كېيىن، چياۋ لياڭ دۆلهت
قارمىقىدىكى مهلۇم بىر گېزىتكه «چهكلىمىسىز
ئۇرۇشنىڭ بىرىنچى قائىدىسى <قائىده
يوق>لۇقتۇر. (بۇ ئۇرۇشتا) ھېچقانداق نهرسه
چهكلهنمهيدۇ (يهنى ۋاسىته تالالنمايدۇ)»

دېگهنىدى.
   پولكوۋنىكالر سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ، «ئامېرىكا
ۋه باشقا كۈچلۈك دۆلهتلهر قائىدىگه ئهمهل
قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن چهكسىز ئۇرۇش مېتودىنى
قولالنمايدۇ» دېگهن. ئهمما، خىتاي قائىدىنى
چۆرۈپ تاشالپ، يوچۇقالردىن پايدىلىنىشقا ھازىر.
پولكوۋنىكالر 1991-يىلدىكى پارس قولتۇقى
ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئامېرىكا رهھبهرلىكىدىكى
دۆلهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ ئهڭ ئاز تاالپهت بىلهن،
ئىراق دىكتاتورى سادام ھۈسهيىننىڭ كۇۋهيتنى
ئىشغال قىلىۋالغان ئارمىيهسىنى 42 كۈن ئىچىده
(كۇۋهيتتىن) قوغالپ چىقارغانلىقىنى «دۇنيانى

ئۆزگهرتكهن ئۇرۇش» دهپ باھالىدى.
   شى جىنپىڭ ھاكىمىيهت بېشىغا چىققاندىن
بۇيان، خىتاينىڭ چهكلىمىسىز ئۇرۇش قىلىش
سۈرئىتى تېزلهشتى ۋه داۋاملىق تۈرده ئىقتىساد ۋه
پۇل مۇئامىله ئۇرۇشىنى ئاساس قىلدى.
ئهپسۇسلىنارلىقى، (خىتاي بىلهن ئامېرىكا
ئارىسىدىكى) بۇ توقۇنۇش بىر تهرهپلىمه ئۇرۇش
بولۇپ، ئامېرىكادىن قايتۇرما ھۇجۇم يوق دېيهرلىك
بولدى. كۆپ يىلالردىن بۇيان، ھۆكۈمهت رهھبهرلىرى
(خىتاي سادىر قىلغان) «ئامېرىكا تارىخىدىكى
ئامېرىكا بايلىقىنى ئهڭ زور مىقداردا بۇالش» دهپ
ئاتالغان قىلمىشقا قارىتا، ھېچقانچه تهدبىر

قولالنمىدى.
  2016-يىلى تىرامپنىڭ سايلىنىشى بۇ خىل
ۋهزىيهتنى ئۆزگهرتتى ۋه ئامېرىكا قايتۇرما
ھۇجۇمغا ئۆتتى. ترامپنىڭ سايالم
ئىستراتېگىيهچىسى ۋه ئۇنىڭ پرىزدېنتلىقىنىڭ
بىرىنچى يىلىدىكى ئىستراتېگىيه
(Steve Bannon) مهسلىھهتچىسى ستىۋ باننون
مۇنداق دهيدۇ: «ترامپ ۋه ئۇنىڭ گۇرۇپپىسى سايالم
رىقابىتى جهريانىدىال قارار چىقىرىپ، خىتاينىڭ
تهھدىتىگه قارشى تۇرۇشنىڭ پرىزدېنت ئۈچۈن  ئۈچ 

مۇھىم ئىشنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا
قويغان. قالغان ئىككىسى كهڭ كۆلهملىك
قانۇنسىز كۆچمهنلهر مهسىلىسىنى ھهل قىلىش ۋه
چاۋشيهننىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان يادرو

خهۋپىگه تاقابىل تۇرۇشتۇر».
  باننون ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ دهسلهپكى
مهزگىللىرىدىال جىددىي ھهرىكهتكه ئۆتۈپ،
ئاقسارايدا مهسلىھهتچىلهر خىزمهت گۇرۇپپىسى
تهشكىللىدى، شۇنداقال بۇ مهسلىھهتچىلهر
گۇرۇپپىسى 2017-يىلىنىڭ بېشىدا ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا قاراتقان  يېڭى
سىياسىتىنى بهلگىلىدى. بۇ خىزمهت گۇرۇپپىسىدا
«ۋال كوچىسى گېزىتى»نىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق
Matt) سابىق مۇخبىرى مات پوتتىڭگېر
Pottinger)مۇ بار ئىدى. مات پوتتىڭگېر
ھهربىيلىككه قاتناشقان ۋه خىتاي
مهسىلىسىدىكى ھهربىي ئىستىخبارات
مۇتهخهسسىسىگه ئايالنغانىدى. خىتايچىنى
پىششىق بىلىدىغان پوتتىنگېر خىتايدا يهتته يىل
تۇرۇپ، كوممۇنىستىك تۈزۈلمىنىڭ ماھىيىتىنى
چۈشىنىپ يهتكهن. ئۇ بىر قېتىم چىرىكلىك
مهسىلىسى توغرىسىدا مهلۇم بىر خىتاي ھۆكۈمهت
ئهمهلدارىنى زىيارهت قىلىۋاتقاندا، بىر خىتاي
لۈكچهكنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. ئۇ
ئافغانىستاندىكى ئۇرۇش ئورۇنالشتۇرمىسى
جهريانىدا، تىرامپنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىك
مهسلىھهتچىسى، قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنىڭ
Michael) گېنېرال پولكوۋنىكى مايكول ت فىلىن
T. Flynn) بىلهن كۆرۈشكهن. پوتتىڭگېر دۆلهت
بىخهتهرلىك كېڭىشىنىڭ ئاسىيا رايونىنىڭ يۇقىرى
دهرىجىلىك دىرېكتورىغا ۋه ترامپنىڭ يېڭى خىتاي
سىياسىتىنى تۈزۈشتىكى مۇھىم شهخسكه
ئايالنغان. بۇ سىياسهتلهرنىڭ تۈزۈپ چىقىلىشىغا
تىرامپنىڭ (پرىزدېنت بولۇشتىن ئىلگىرىكى) سودا
ئارقا كۆرۈنۈشى كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهن.
ترامپنىڭ خىتاي سىياسىتىدىكى ئۆزگىچىلىك
شۇكى، ئۇ «ئىقتىسادىي بىخهتهرلىك» ئۇقۇمىنى
تۇنجى قېتىم ئامېرىكانىڭ ئومۇمىي دۆلهت
بىخهتهرلىكىگه بىۋاسىته باغلىدى. پوتتىڭگېر
بىلهن    بىلله،   رېگان   ھۆكۈمىتى   مهزگىلىدىكى 
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مۇئاۋىن دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرىنىڭ
ياردهمچىسى، ۋاشىڭتون ئاقىلالر ئامبىرى ۋه
سىياسهت سهھنىسىده ئۇزۇن مۇددهت پائالىيهت
Michael Pillsbury)) قىلغان مايكېل پىلىزبېرىي
1990-يىلالرنىڭ كېيىنكى مهزگىللىرىدىكى
خىتاينىڭ ھهربىي ئهسهرلىرىنى تهرجىمه قىلىش
ئارقىلىق بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ خىتايغا بولغان
پۈتكۈل كۆز قارىشىنى ئۆزگهرتىشته تۈرتكىلىك رول
ئوينىدى. مايكېل پىلىزبېرىي تهرجىمه قىلغان
خىتاينىڭ ھهربىي ئهسهرلىرى نهتىجىسىده، خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى تهرىپىدىن ئاشكارا سورۇنالردا
تهكرارلىنىپ يۈرگهن «خىتاي تهھدىت ئهمهس ۋه
ھېچقانداق كېڭهيمىچىلىك غهرىزى يوق» دېگهن
گهپلهرنىڭ يالغانچىلىق ئىكهنلىكى؛  خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئىچكى ئهسهرلىرىده،
ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ھهربىي قىسىملىرىنىڭ بارلىق
ئامالالر بىلهن يوقىتىلىشقا تېگىشلىك ئاساسلىق

دۈشمهن دهپ كۆرسىتىلگهنلىكى ئاشكارىالندى.
  خىزمهت گۇرۇپپىسىدىكى ئۈچىنچى ئهمهلدار،
كالىفورنىيه ئۇنۋېرسىتېتى ئىرۋىن شۆبىسىنىڭ
پروفېسسورى ۋه ئىقتىسادشۇناس پېتېر ناۋاررو
(Peter Navarro) بولۇپ، ئۇنىڭ ۋاشىڭتوندا ئانچه
كۆپ تهجرىبىسى يوق ئىدى. ناۋاررو 2016-يىلى
بېيجىڭنىڭ ئىقتىسادىي ۋه سودا تهھدىتىنى
گهۋدىلهندۈرگهن، كېيىن كىنو قىلپ ئىشلهنگهن
كىتابى «خىتايدىن كهلگهن ئۆلۈم» ناملىق كىتابى
سهۋهبلىك تىرامپنىڭ پرىزدېنت سايلىمى
پائالىيهت گۇرۇپپىسىدىكىلهرنىڭ دىققىتىنى
قوزغىغان. ناۋاررو ئاقسارايدىكى يېڭى ھۆكۈمهتكه
پرىزدېنتنىڭ ياردهمچىسى ۋه سودا - سانائهت

سىياسىتى مۇدىرى قىلىپ تهيىنلهنگهن.
  دهسلهپكى پىالندا ناۋارروغا ئاقسارايدا ۋه مهمۇرىي
ئورگانالردا كهڭ ھوقۇق بېرىش تهشهببۇس
قىلىنغانىدى. ئهمما، خىتايپهرهس ئهمهلدارالر
ئالدى بىلهن ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى
خىزمهتچىلهرنى قىسقارتىپ، بيۇروكراتلىق بىلهن
ئۇنى سىقىپ چىقارغان بولسا، ئارقىدىن ئۇنى
غهربىي قانات بىلهن قوشنا بولغان ئېزىنخاۋېر
ئىجرائىيه بىناسىدىكى ئىشخانىغا يۆتكهش

ئارقىلىق ئاقسارايدىن يىراقالشتۇردى.

   خىتاي سىياسىتىگه ئائىت دهسلهپكى جهڭلهرده
باننون گۇرۇپپىسىدىكىلهر نوپۇزلۇق بىر قانچه
سىياسهتۋاز بىلهن تىركىشىپ قالدى. بۇ
سىياسهتۋازالرنىڭ ئىچىده خىتاينى قولاليدىغان
گولدمان ساكىس مهبلهغ سېلىش بانكىسىدىكى
گارى كوھن (Gary Cohn)مۇ بار بولۇپ، ئۇ 2017-
يىلىدىن 2018-يىلىغىچه دۆلهتلىك ئىقتىساد
كومىتېتىنىڭ ئاقساراي مۇدىرى بولغان. كوھن
Jared) ترامپنىڭ كۈيئوغلى جېيرېد كۇشنېر
(Ivanka Trump) ۋه قىزى ئىۋانكا ترامپ (Kushner
بىلهن بىرلىكته ئاقساراينىڭ ۋال كوچىسى قانىتىغا
ۋهكىللىك قىالتتى. خىتاينى تهھدىت دهپ
قارىمايدىغان بۇ مهسلىھهتچىلهر توپى ھۆكۈمهت
ئىچىده «خىتاينىڭ ئىلگىرىكى يىلالردا تارتىۋالغان
خىزمهتلىرى ئامېرىكالىقالر قىلىشنى خالىمىغان
خىزمهتلهردۇر، شۇڭا خىتاي بىلهن بولغان سودا ۋه
تىجارهت ئاالقىسى ئۆتكهن 30 يىلدىكىگه ئوخشاشال
داۋاملىشىۋېرىشى كېرهك» دېگهن قاراشنى ئوتتۇرىغا
قويدى. كوھندىن كېيىن، مالىيه مىنىستىرى
ستېۋېن منۇشىن (Steven Mnuchin) ۋال
كوچىسىدىكى خىتايپهرهسلهرنىڭ (ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىدىكى) ئاۋازىغا ئايالندى. منۇشىن سابىق
مالىيه مىنىستىرى، گولدمان ساكىس بانكىسىنىڭ
سابىق رهئىسى ۋه باش ئىجرائىيه ئهمهلدارى ھېنرى
پاۋلسون (Henry Paulson)نىڭ يېقىن سهپدىشىدۇر.

ئاقسارايدىكى خىتايغا قارشى قاتتىق قولالرنىڭ
ئىچىده ئهڭ كۈچلۈكى پرىزدېنت ترامپتۇر. ترامپ
ئۆزىنىڭ مهسلىھهتچىلىرىگه، خىتاينىڭ
ئىقتىسادىي تهھدىتىنىڭ ئۇنىڭ ھۆكۈمىتىدىكى ئهڭ
مۇھىم كۈنتهرتىپلهرنىڭ بىرى بولۇشى كېرهكلىكىنى

قاتتىق جېكىلىگهن.
  ترامپنىڭ سايالمدىكى غهلبىسىنىڭ ئاساسچىلى-
رىنىڭ بىرى بولغان باننوننىڭ قارىشىچه، پرىزدېنت
خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ئۇرۇشى ئۈچۈن خىتايغا
قارشى چىققان تۇنجى خهلقئارالىق رهھبهردۇر.
«ترامپنىڭ دېگىنى ئىقتىسادىي بىخهتهرلىك بىلهن
ھهربىي بىخهتهرلىكنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى ئۈچۈن
بىرلهشتۈرۈلۈشىدۇر. بۇ دونالد ترامپنىڭ
ئىنقىالبىدۇر» دېدى باننون. باننونغا نىسبهتهن،
(ترامپ ھۆكۈمىتى  تهرىپىدىن) خىتايغا قوللىنىلغان 
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يېڭى مېتود سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى
مهزگىلىده رېگان رهزىل سوۋېت ئىتتىپاقى
ئىمپېرىيىسىگه قاراتقان ئىستراتېگىيهنى
قوللىنىشتۇر. رېگان 1988-يىلى موسكۋادىكى
باشلىقالر يىغىنىدا: «مېنىڭ سوغۇق مۇناسىۋهتلهر
ئۇرۇشى ئىستراتېگىيهم شۇدۇر: بىز يېڭىمىز، ئۇالر

يېڭىلىدۇ» دېگهنىدى.
   ترامپنىڭ خىتايغا قاراتقان ئىستراتېگىيىسى:
دۇنيادىكى تاۋار ۋه مۇالزىمهت تهمىنلهش زهنجىرىنى
شهرقىي ئاسىيادىن دېموكراتىك سانائهت
دۆلهتلىرىگه يۆتكهپ، شىمالىي ئامېرىكانى، يهنى
ئامېرىكا، كانادا ۋه مېكسىكىنى (دۇنيانىڭ)
ئاساسلىق تهمىنلهش زهنجىرى بازىسىغا

ئايالندۇرۇشتۇر.
   باننون خىتاينىڭ ئامېرىكا دۇچ كهلگهن ئهڭ چوڭ
دۈشمهن ئىكهنلىكىنى، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئامېرىكا بىلهن رىقابهتلهشمهكچىال ئهمهس، بهلكى
ئۇنى تهلتۆكۈس ۋهيران قىلماقچى ئىكهنلىكىنى

ئوبدان چۈشىنىدۇ.
  باننون ماڭا «خىتاي بىز بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ.
بۇ بىزگه مهلۇم بولغان ئهڭ چوڭ دۈشمهندۇر.
(خىتاينىڭ قىلىۋاتقىنى) ئۇچۇر ئۇرۇشى، تور
ئۇرۇشى ۋه ئىقتىسادىي ئۇرۇشتۇر» دېدى. باننون
يهنه مۇنداق دېدى: ئىقتىسادىي تهتقىقاتالر شۇنى
ئىسپاتلىدىكى، خىتاي 2008-يىلىدىن 2018-
يىلىغىچه بوئىن ۋه ئالما قاتارلىق ئامېرىكا
شىركهتلىرىدىن قىممىتى 3 تىرىليون دولالردىن
ئاشىدىغان تېخنىكىالرنى ئوغرىلىغان. ئۇنىڭدىن
باشقا ئۇ تور ھۇجۇمى ۋه تور ئىقتىسادىي
جاسۇسلۇقى ئارقىلىق يهنه 3 تىرىليون دولالرلىق
ئامېرىكا تېخنىكىلىرىنى ئوغرىلىغان. بۇ
تهھدىتنى تولۇق چۈشىنىش ئۈچۈن، ئامېرىكالىقالر
خىتاينىڭ قايسى تهرزده «چهكلىمىسىز ئۇرۇش»

قىلىۋاتقانلىقىنى ئېنىق تونۇپ يېتىشى كېرهك.
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ پولكوۋنىكلىرى
كىتابىدا خىتاينىڭ كېيىنكى يىلالردا يولغا
قويۇلىدىغان ئىستراتېگىيىسىنىمۇ بايان قىلغان.
«ۋاسىته تالالنمايدىغان» ئۇرۇش دېگىنىمىز،
دۈشمهننى خىتاينىڭ تهلىپىنى قوبۇل قىلىشقا
مهجبۇرالش ئۈچۈن، ھهربىي ۋه غهيرىي ھهربىي،
ئهجهللىك    ۋه   ئهجهللىك    بولمىغان   ئۇسۇلالرنى 

بىرلهشتۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ. خىتاينىڭ بۇ خىل
يېڭى، غهيرىي سىممېترىك ئۇرۇش مېتودى تولىمۇ
ئاشقۇن بولۇپ، بۇ مېتودتا تېرورلۇق قىلىش، ھهتتا
(زۆرۈر تېپىلغاندا) «ئېكولوگىيىلىك ئۇرۇش»
قوزغاش تهرغىب قىلىنىدۇ. خىتاينىڭ باشقا ئاشقۇن
ئۇرۇش ئىستراتېگىيىلىرى ئىچىده خاتا ئۇچۇر
تارقىتىپ، دۈشمهننى قورقۇتۇش ۋه ئۇنىڭ
ئىرادىسىنى سۇسالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىدىغان
پسىخولوگىيىلىك ئۇرۇش؛ بازارنى قااليمىقانالش-
تۇرۇۋېتىش ۋه ئىقتىسادىي تهرتىپكه ھۇجۇم قىلىش
ئۈچۈن اليىھهلهنگهن ئهتكهسچىلىك ئۇرۇشى
قاتارلىقالر بار. (بۇنىڭدىن سىرت) خىتايدىكى
دۆلهت تاراتقۇلىرىنىڭ قاتتىق كونترول قىلىنىپ،
تورغا بولغان كونتروللۇقنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىشى
بىلهن، تاراتقۇ ئۇرۇشى ئاللىقاچان خىتاينىڭ
ئاالھىده ھۈنىرىگه ئايالندى. تاراتقۇ جېڭى
جامائهت پىكرى شهكىللهندۈرۈش ئۈچۈن
كىشىلهرنىڭ نېمىلهرنى كۆرۈپ، نېمىلهرنى
ئاڭلىشىنى كونترول قىلىدۇ. زهھهرلىك چېكىملىك
  ئۇرۇشىدا دۈشمهنلهرگه قارشى قانۇنسىز دورىالر   
ئىشلىتىلىدۇ - خىروئىن قوشۇلغان ۋه مىڭلىغان
ئامېرىكالىقالرنى ئۆلتۈرۈۋاتقان خىتاينىڭ ئهپيۇن
تۈرىدىكى فېنتانىل دورىلىرىدا بۇ ئهھۋال كۆپ
كۆرۈلىدۇ. 2017-يىلى، تهخمىنهن 75 مىڭ
ئامېرىكالىق ئهپيۇن سهۋهبىدىن ئۆلگهن بولۇپ، بۇ
پۈتكۈل ۋېيتنام ئۇرۇشىدا ئۆلگهنلهرنىڭ سانىدىن

كۆپ.
   خىتاينىڭ چهكلىمىسىز ئۇرۇشىدا «تور ئۇرۇشى»،
يهنى ئالدىنى ئېلىش مۇمكىن بولمايدىغان،
يوشۇرۇن ئۇچۇر ۋه تور ھۇجۇمى قوزغاش تهرغىب
قىلىنىدۇ. شۇنداقال، مونوپوللۇقنى قولغا
كهلتۈرۈپ، سىرتنى ئارىالشتۇرمىغان ئاساستا،
خىتاينىڭ ئۆلچهم بېكىتىشىگه شارائىت
ھازىراليدىغان تېخنىكا ئۇرۇشى مېتودىمۇ تهرهققىي
قىلدۇرۇلماقتا. يهنه بىر خىل مېتود توقۇلما ئۇرۇش
ياكى ئىستراتېگىيىلىك كۆز بويامچىلىقنى
سىستېمىلىق ئىشلىتىش دهپ ئاتىلىدۇ، ئۇ
دۈشمهننى ئالداش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن بهزى
ھادىسىلهرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشنى كۆرسىتىدۇ.
بۇنىڭدىن باشقا يهنه تهبىئىي بايلىق جېڭىمۇ بار،
بۇنى خىتاينىڭ  يۇقىرى  تېخنىكىلىق  ياسىمىچى-
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لىقتا ئىشلىتىلىدىغان، دۇنيادىكى كهم
ئۇچرايدىغان سىرهك توپا ماددىلىرىغا ئېرىشىشنى
كونترول قىلىشقا ئۇرۇنۇپ، شۇ ئارقىلىق
ئامېرىكانى ۋهيران قىلماقچى بولغانلىقىدىن
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، خىتاي
ئىقتىسادىي ياردهم جېڭى ئۈستىدىمۇ
ئىزدىنىۋاتىدۇ. بۇ خىل تاكتىكىنىڭ تۈرتكىسىده،
خىتاي (ياردهمگه ئېرىشكهن باشقا دۆلهتلهرگه)
مهنپهئهت يهتكۈزىدىغان دىپلوماتىك دۆلهتتهك خاتا
تهسىر بېرىدۇ. خىتاينىڭ دۇنيانىڭ ھهر قايسى
جايلىرىدىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى خىتاي
كوممۇنىزمىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يوشۇرۇن قورال
سۈپىتىده ئىشلىتىشى كۈلتۈر ئۇرۇشىدۇر.
ئامېرىكادا يۈزدىن ئارتۇق كۇڭزى ئىنستىتۇتى بار،
ئۇالر كۈلتۈرهل ماركىسىزمنى ئىلگىرى سۈرۈشكه
ئىشلىتىلىۋاتىدۇ، بۇ يۈزلىنىش نۇرغۇنلىغان ياش
ئامېرىكالىقالرنىڭ سوتسىيالىزمغا بولغان
مايىللىقىنىڭ ئېشىشىغا سهۋهب بولغان. خىتاي
يهنه «چهكلىمىسىز ئۇرۇش» دېگهن كىتابنىڭ
ئاپتورلىرىنىڭ تهبىرى بويىچه «خهلقئارالىق قانۇن
ئۇرۇشى» قوزغاپ، مۆرىتى كهلگهنده پۇرسهتنى چىڭ
تۇتۇپ، خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىلىك مهنپهئهتىگه
پايدىلىق بهلگىلىمىلهرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا
5G ،ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. خىتاي بۇ تاكتىكىنى ئىشلىتىپ
تېلېگراف تورى جهھهتته ئۆزىنىڭ تېخنىكا
ئۆلچىمىنى خهلقئارادا قوبۇل قىلدۇرۇشقا ئۇرۇندى.
خىتاينىڭ ئۆلچىمى قوللىنىلغاندىن كېيىن، خىتاي
خۇاۋېي قاتارلىق تېلېگراف ماگناتلىرىنى ئىشقا
سېلىپ، بۇ مۇھىم ساھهنى كونترول قىلىش
ئارقىلىق ئىستراتېگىيىلىك ئهۋزهللىككه ئىگه

بولىدۇ.
تېخىمۇ ئهنئهنىۋى ئۇرۇش شهكىللىرى يادرو،
دىپلوماتىيه، بىئو-خىمىيه، ئىستىخبارات، ئالهم
بوشلۇقى، ئېلېكترون ۋه خىتاي ماھىر بولغان

ئىدىيه ئۇرۇشى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
پولكوۋنىكالر كىتابىدا يهنه مۇنداق دهيدۇ:
«يۇقىرىقى ھهر خىل جهڭ مېتودلىرىنى
يۇقىرىدىكى باشقا جهڭ مېتودلىرى بىلهن
بىرلهشتۈرۈپ، تامامهن يېڭى جهڭ مېتودىنى
ۋۇجۇدقا   چىقارغىلى   بولىدۇ».  ئهمهلىيهتته،  ئۇالر 

ئهڭ ئۈنۈملۈك ئىستراتېگىيىلىك نهتىجىنى قولغا
كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇرۇش تۈرلىرىنى بىرلهشتۈرۈشكه
ئىشلىتىلىدىغان سىنارىيهلهرنىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇپ

ئۈلگۈرگهن.
   «بىر دۆلهتنىڭ پۇل مۇئامىله بىخهتهرلىكىنى
قوغدىغاندا، پۇل مۇئامىله ھايانكهشلىرىگه
تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئۇالرنى قهستلهپ
ئۆلتۈرۈشكه بوالمدۇ؟ مهخسۇس مهبلهغ تهسىس
قىلىپ، ساالچىلىق ئارقىلىق باشقا دۆلهتنىڭ
ھۆكۈمىتى ۋه قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرىغا تېخىمۇ
چوڭ تهسىر كۆرسىتىشكه بوالمدۇ؟ پاي چېكىنى
سېتىۋېلىش ياكى تىزگىنلهش ئارقىلىق باشقا
دۆلهتنىڭ گېزىت - تېلېۋىزىيه ئىستانسىلىرىنى
تاراتقۇ ئۇرۇشىنىڭ قورالىغا ئايالندۇرغىلى

بوالمدۇ؟» (5).
  خىتاي بۇ ئۇسۇلالرنىڭ ھهممىسىنى ئىشلى-
تىۋاتىدۇ. خىتاي ھهممىدىن بهك ياقتۇرىدىغان
ئۇرۇش شهكلى پۇل مۇئامىله ۋه سودا ئۇرۇشىدۇر.
(«چهكلىمىسىز ئۇرۇش» دېگهن كىتابنىڭ
ئاپتورلىرى) چياۋ بىلهن ۋاڭغا نىسبهتهن بۇالر
چهكلىمىسىز ئۇرۇشنىڭ ئهڭ مۇھىم
شهكىللىرىدۇر. ئۇالر خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ كۆپىنچه ئهمهلدارلىرىغا ئوخشاش،
ئامېرىكا بىلهن ھهربىي جهھهتته بىۋاسىته
توقۇنۇشۇشنىڭ ئۆلۈۋالغانلىققا باراۋهر
ئىكهنلىكىنى ياخشى چۈشىنىدۇ. ھېچ بولمىغاندا
2000-يىلىدىن 2030-يىلىغىچه ياكى 2040-
يىلىغىچه بولغان نهچچه ئون يىلدا ئهھۋال شۇنداق
بولىدۇ. (ئهمما، خىتاينىڭ پىالنىغا كۆره، شۇ
ۋاقىتقىچه ئامېرىكا بىلهن روبىرو تۇتۇشماي)
داۋاملىق چهكلىمىسىز ئۇرۇش ئارقىلىق
ئامېرىكانى ئاجىزالشتۇرغان تهقدىرده، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتى ھېچ چهكلىمىگه
ئۇچرىمايدىغان، دۇنيادىكى بىردىنبىر دهرىجىدىن
تاشقىرى چوڭ دۆلهت سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقىپ،
خىتايچه ئاالھىدىلىككه ئىگه كوممۇنىزم

ئهندىزىسىنى دۇنيا مىقياسىغا كېڭهيتىدۇ.
خىتاي (ئامېرىكا بىلهن) غهيرىي ھهربىي ئۇرۇش
قىلىشقا موھتاج. شۇنىڭدهك، سودا ئۇرۇشى
ئامېرىكانىڭ كۈچىنىڭ ئاساسىنى، يهنى  ئامېرىكا 
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ئىقتىسادىنى زهربىگه ئۇچرىتىدۇ. بۇ ئىككى
پولكوۋنىك ئامېرىكانىڭ سودا ئۇرۇشىنى ۋايىغا
يهتكۈزگهنلىكىنى ئېيتىپ، 90-يىلالردا سادام
ھۈسهيىننىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى ئىراققا
يۈرگۈزۈلگهن ئېمبارگونى تىلغا ئالغان. چياۋ بىلهن
ۋاڭ يهنه مۇنداق دهيدۇ: «سودا قورۇقى، ئېمبارگو،
ھالقىلىق تېخنىكىالرغا قويۇلغان چهكلىمىلهر ۋه
سودا قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلىش <ھهربىي
ھهرىكهتكه ئوخشاش بۇزغۇنچى تهسىر پهيدا

قىالاليدۇ>».
  كېيىنكى قهدهمده، خىتاي پولكوۋنىكلىرى
ئۆزلىرىنىڭ گېپى بويىچه غهرب دۆلهتلىرى شهرقىي
جهنۇب ئاسىيا دۆلهتلىرىگه قارشى ئېلىپ بارغان،
نهتىجىده 1997-يىلىدىكى پۇل مۇئامىله
كرىزىسىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان پۇل مۇئامىله
جېڭىنى تىلغا ئالغان. «بۇ خهلقئارالىق كۆچمه
كاپىتال ساھىبلىرى بىر قوللۇق پىالنلىغان ۋه
قوزغىغان تۇيۇقسىز پۇل مۇئامىله ئۇرۇشىدۇر. بۇ
ئۇرۇش شۇنىڭ ئالدىدىال (شهرقىي جهنۇبىي
ئاسىيادىكى) <كىچىك يولۋاس> ۋه <كىچىك
ئهجدىھا> دهپ تهرىپلهنگهن دۆلهتلهرنى ئارقىمۇ

ئارقا يهر چىشلهتتى».
   ئۇالر يهنه مۇنداق دهيدۇ: «(پۇل مۇئامىله ئۇرۇشى
پهيدا قىلغان) ئۈزلۈكسىز مالىمانچىلىقتىن كېلىپ
چىققان تاالپهت رايون خاراكتېرلىك ئۇرۇشتىن
كېلىپ چىققان زىياندىن قېلىشمايدۇ، ئۇ
تۇرمۇشتىكى ئىجتىمائىي ئورگانىزىمغا ئېلىپ
كهلگهن زىيان ھهتتا رايون ئۇرۇشى كهلتۈرۈپ
چىقارغان زىياندىنمۇ ئېشىپ كهتتى». چياۋ ۋه ۋاڭغا

كۆره (5):
   «شۇ ۋهجىدىن، پۇل مۇئامىله ئۇرۇشى غهيرىي
ھهربىي ئۇرۇشنىڭ بىر خىل شهكلى بولۇپ، بۇ
ئۇرۇشتا گهرچه قان تۆكۈلمىسىمۇ، ئهمما ئۇ قانلىق
ئۇرۇشقا ئوخشاشال ۋهيران قىلغۇچتۇر. پۇل
مۇئامىله ئۇرۇشى ھازىر رهسمىي ھالدا ئۇرۇشنىڭ
مهركىزىي سهھنىسىدىن ئورۇن ئالدى، بۇ سهھنه
نهچچه مىڭ يىلالردىن بۇيان ئهسكهر ۋه قورالالر
تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان بولۇپ، ھهممه يهر قان
ۋه ئۆلۈم پۇراپال تۇراتتى. ئىشىنىمىزكى، ئۇزۇن
ئۆتمهي، <پۇل مۇئامىله ئۇرۇشى> ئاتالغۇسى تۈرلۈك
رهسمىي ھهربىي ئاتالغۇ  لۇغهتلىرىگه كىرگۈزۈلىدۇ. 

ئۇنىڭ ئۈستىگه، كىشىلهر 21-ئهسىرنىڭ
باشلىرىدا 20-ئهسىردىكى ئۇرۇش ھهققىدىكى
تارىخ كىتابلىرىغا تۈزىتىش كىرگۈزگهنده، پۇل
مۇئامىله ئۇرۇشى دېگهن بۆلهك ئوقۇرمهنلهرنىڭ
ئاالھىده دىققىتىنى تارتىدۇ. تارىخ كىتابىنىڭ بۇ
بۆلۈمىدىكى ئاساسلىق باش پېرسوناژ دۆلهت
ئهربابى ياكى ھهربىي ئىستراتېگىيهچى ئهمهس،
بهلكى [سىياسىي پائالىيهتچى ۋه مىلياردىر مهبلهغ
سالغۇچى] جورج سوروس (George Soros) بولىدۇ».

  بۇ ئىككى پولكوۋنىك يهنه ئۆزلىرىنىڭ
(Morgan Stanley) تهبىرىدىكى، مورگان ستهنلېي
ۋه مۇدى (Moody) قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
«چوڭ-كىچىك ھايانكهشلهر توپى»نى تىلغا ئالغان.
بۇالر دۈشمهن پۇل مۇئامىله ئۇرۇش ئاپپاراتلىرىنىڭ
«ھۇجۇم نىشانى» ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان كرېدىت
دهرىجىسىنى باھاالش دوكالتى بىلهن مهشھۇردۇر.
2011-يىلىدىن 2017-يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا،
خىتاينىڭ تور بىخهتهرلىك شىركىتى بولغان
«گۇاڭجۇ بويۈ ئۇچۇر تېخنىكا چهكلىك شىركىتى»
(Boyusec) مۇدى شىركىتىنىڭ ئانالىز سانلىق
مهلۇماتلىرىغا خاككېرلىق ھۇجۇمى قىلغاندا،
خىتاي يۇقىرىقى ئىككى شىركهتنىڭ بىرى بولغان
مۇدىغا قايتۇرما زهربه بهرگهنىدى. «گۇاڭجۇ بويۈ
ئۇچۇر تېخنىكا چهكلىك شىركىتى» خىتاينىڭ
گۇاڭجۇ شهھىرىگه جايالشقان بولۇپ، ئامېرىكا
ئىستىخبارات دائىرىلىرى بۇ شىركهتنى خىتاينىڭ
دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى بىلهن بىۋاسىته

باغلىنىشلىق دهپ قارايدۇ.
  ئهدلىيه تارماقلىرى 2017-يىلى نويابىردا،
«گۇاڭجۇ بويۈ ئۇچۇر تېخنىكا چهكلىك
شىركىتى»نىڭ ۋۇ يىڭجوۋ (Wu Yingzhuo)، دوڭ
خاۋ (Dong Hao) ۋه شيا لېي (Xia Lei)دىن ئىبارهت
ئۈچ خاككېرىنى مۇدى شىركىتىنىڭ، شۇنداقال
(Trimble) ۋه چىرىمبول (Siemens) سىمېنس
قاتارلىق باشقا ئىككى شىركهتنىڭ ئانالىز سانلىق
مهلۇماتلىرىنى ئوغرىالش جىنايىتى بىلهن
ئهيىبلىگهن. خاككېرالر «مهخپىي سودا
ئۇچۇرلىرىنى ئوغرىالش ئۈچۈن، ئامېرىكادا تىجارهت
قىلىۋاتقان كارخانىالرغا، ماسالشتۇرۇلغان ۋه
قاراتمىلىققا ئىگه تور ھۇجۇمى قوزغىدى» دېدى

پېنسىلۋانىيه شىتاتىنىڭ غهربى رايونىنىڭ 
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(Soo C. Song) مۇۋهققهت باش تهپتىشى سۇ سوڭ
ئهيىبنامىنى ئېالن قىلغاندا (6).

   خىتاي ئۈچۈن ئېيتقاندا، پۇل مۇئامىله ئۇرۇشى
يېڭى ئىستراتېگىيىلىك ئۇرۇشتۇر. چياۋ بىلهن ۋاڭ
كىتابىدا يهنه مۇنداق دهيدۇ: «بۈگۈنكىدهك، يادرو
قوراللىرى كۈندىن كۈنگه ئهمهلىي مهشغۇالت
قىممىتىنى يوقىتىپ، پهقهت باشقىالرنى
قورقىتىشقىال يارايدىغان بېزهككه ئايلىنىپ قالغان
ۋهزىيهتته، پۇل مۇئامىله ئۇرۇشى دۇنيانىڭ
دىققىتىنى تارتىدىغان <دهرىجىىن تاشقىرى
ئىستراتېگىيىلىك> قورالغا ئايالندى. چۈنكى پۇل
مۇئامىله ئۇرۇشىنى تىزگىنلهش ئاسان، يوشۇرۇن
ھهرىكهت قوللىنىش ئىمكانىيىتى بار، شۇنداقال

ۋهيران قىلىش كۈچى ناھايىتى زور» (7).
   كهلگۈسىدىكى ئۇرۇشتا، خىتاي پۇل كونترولىنى
ھۇجۇم قورالى سۈپىتىده ئىشلىتىشى مۇمكىن.
چياۋ بىلهن ۋاڭ خىتاينى قورال - ياراغ ھۇجۇمىدىن
باشقا، «ئۆزىنىڭ پۇل مۇئامىله ئىستراتېگىيىسىنى
تهڭشهشكه، پۇلنىڭ قىممىتىنى ئۆستۈرۈش ياكى
چۈشۈرۈشنى ئاساسلىق ئورۇنغا قويۇشقا، شۇنداقال
جامائهت پىكرىده ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهش ۋه
قائىدىلهرنى يېتهرلىك ئۆزگهرتىش قاتارلىق
ۋاسىتىلهرنى بىرلهشتۈرۈپ، نىشانالنغان دۆلهت ياكى
رايوندا پۇل مۇئامىله داۋالغۇشى ۋه ئىقتىسادىي
كرىزىس پهيدا قىلىپ، ئۇنىڭ ھهربىي كۈچنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان ئومۇمىي كۈچىنى ئاجىزلىتىشقا

ئۈندىگهن» (8).
   بۇ ئىككى پولكوۋنىكنىڭ ئېيتىشىچه، 1998 -
يىلىدىكى پۇل مۇئامىله كرىزىسى مهزگىلىده،
خىتاينىڭ ئۆز پۇلى، يهنى ئاتالمىش «خهلق
پۇلى»نىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈپ، ئامېرىكا
ئىقتىسادىغا زىيان سېلىش ئىمكانىيىتى بارلىقىنى
ئېيتتى. شۇنداق بولغاندا، ئىقتىسادىنىڭ
گۈللىنىشى چهتئهل مهبلىغىنىڭ ئېقىشىغا
تايىنىدىغان ئامېرىكا ئېغىر ئىقتىسادىي زىيانغا
ئۇچرىغان بوالتتى. ئۇالر: «بۇنداق نهتىجه ئهلۋهتته
ھهربىي زهربىنىڭكىدىن ياخشى بولغان بوالتتى»

دهيدۇ (9).
   خىتاي چهكلىمىسىز ئۇرۇش، بولۇپمۇ ئىقتىسادىي
ئۇرۇش يهر شارىلىشىش دهۋرىدىكى ئاساسلىق
توقۇنۇش    شهكلىگه    ئايلىنىدۇ     دهپ     قارايدۇ. 

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى دېڭ شياۋپىڭنىڭ 1980-
يىلالردىكى ئاتالمىش «ئىسالھات –
ئېچىۋېتىش»ىدىن كېيىنكى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي

ئۇرۇشلىرىنى كۆرمهسكه سېلىپ كهلدى.   
  بۇ جهھهتتىكى بىر تىپىك مىسال ئىقتىسادشۇناس
كېۋىن فىرىمان (Kevin Freeman) 2009-يىلى
بهشبۇرجهكلىك بىنا ئۈچۈن ئېلىپ بارغان، 2008-
يىلدىكى پۇل مۇئامىله كرىزىسىنى تهكشۈرگهن
تهتقىقاتىغا چېتىشلىقتۇر. شۇ قېتىملىق
كىرىزىسته ئامېرىكا ئىقتىسادى تهخمىنهن 50
تىرىليون دولالر زىيانغا ئۇچرىغانىدى. دوكالتتا
مۇنداق دهپ خۇالسه چىقىرىلغان: 2008-يىلىدىكى
پۇل مۇئامىله كرىزىسىنى سىرتقى كۈچلهر كهلتۈرۈپ
چىقىرىپال قالماستىن، ئامېرىكا ئىقتىسادى
كهلگۈسىدىمۇ ئاسانال دۆلهت ئىقتىسادىنىڭ
خانىۋهيران بولۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان
ئىقتىسادىي ۋه پۇل مۇئامىله ئۇرۇشىنىڭ ھۇجۇمىغا
ئۇچرىشى مۇمكىن. بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ
دوكالتى ئامېرىكا ھۆكۈمهت كومىتېتىنىڭ 2008-
يىلىدىكى كرىزىس ھهققىدىكى تهتقىقات
نهتىجىسىگه جهڭ ئېالن قىلدى. مهزكۇر كومىتېت
شۇ قېتىملىق كرىزىسكه يۇقىرى خهۋپلىك رهنىلىك
قهرز بېرىش قىلمىشى ۋه دۆلهتنىڭ نازارهت قىلىپ
باشقۇرۇشىنىڭ ياخشى بولماسلىقى قاتارلىق
ئىقتىسادىي ئامىلالر سهۋهب بولغان دېگهنىدى.
دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغىنى شۇكى، مهزكۇر
كومىتېت بۇ كىرىزىسنىڭ شهكىللىنىشىده سىرتقى
كۈچلهرنىڭ قولى بار - يوقلۇقىنى نهزهرگه ئېلىشنى
رهت قىلغان ۋه شۇ قېتىم ئامېرىكا ئىقتىسادىنى
ۋهيران قىلىۋهتكىلى تاس قالغان كىرىزىسنىڭ
ئاقىۋىتىنى ئهڭ تۆۋهن چهككه چۈشۈرۈپ

كۆرسىتىشكه ئۇرۇنغان.
   فىرىمان مۇنداق دېدى: «ئىقتىسادىي ساھه يېڭى
جهڭگاھتۇر. بىز ھهر يىلى قورال سىستېمىسىغا
نهچچه يۈز مىليارد دولالر خهجلهيمىز. ئهمما كرىدېت
ھايانكهشلىكىنىڭ تۇغۇندى مهھسۇالتلىرى ياكى
تور ئۇرۇنۇشلىرى ئارقىلىق پۇل-مۇئامىله
بازىرىمىزغا تىرىليون دولالرالپ زىيان سېلىۋاتقان
قىلمىشالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئاجرىتىلغان
مهبلهغ نىسبهتهن ئاز. يهنه كېلىپ، بۇ خىل
ئىقتىسادىي   زىيانكهشلىك   قىلغۇچىالر   داۋاملىق 
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بايقالماي كېلىۋاتىدۇ» (10).
   فىرىماننىڭ 2009 - يىلىدىكى ئىقتىسادىي ئۇرۇش
ھهققىدىكى ئاگاھالندۇرۇشى ئاقساراي،
بهشبۇرجهكلىك بىنا ۋه مالىيه مىنىستىرلىقى
تهرىپىدىن باستۇرۇپ قويۇلدى ياكى نهزهردىن ساقىت

قىلىندى.
  خىتاي پۇل مۇئامىله ئۇرۇشىدىن باشقا،
ئامېرىكاغا قارشى باشقا شهكىلدىكى ئىقتىسادىي
ئۇرۇشالرنىمۇ قىلىۋاتىدۇ. بۇ پرىزدېنت ترامپ
ۋهزىپىگه ئولتۇرغان دهسلهپكى مهزگىللهردىال
ئۇنىڭغا ئېنىق بىلدۈرۈلگهنىدى. ئاقساراينىڭ
2017-يىلىدىكى تۇنجى ئىشلىرىنىڭ بىرى
بهشبۇرجهكلىك بىنادىكى يېڭى تارماققا خىتاينىڭ
ئىقتىسادىي تاجاۋۇزچىلىقىنى تهتقىق قىلىشنى
باشالش بۇيرۇقى چۈشۈرۈش بولغانىدى. ئامېرىكا
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ (تهجرىبه
DIUx)) باسقۇچىدىكى) يېڭىلىق يارىتىش تارمىقى
2015-يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، كىرىمنىي
جىلغىسىنىڭ مهركىزىدىكى كالىفورنىيهنىڭ
مونتهين ۋىيىۋ (Mountain View) شهھىرىگه
جايالشقان. ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ (تهجرىبه باسقۇچىدىكى)
يېڭىلىق يارىتىش تارمىقى كىرىمنىي
جىلغىسىنىڭ بايلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئامېرىكا
ئارمىيهسىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى تېخنىكا

ئهۋزهللىكىنى ساقلىشىغا ياردهم بېرىدۇ.
  ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ
(تهجرىبه باسقۇچىدىكى) يېڭىلىق يارىتىش
تارمىقى بىر يىللىق تهتقىقاتتىن كېيىن، 2017-
يىلى «خىتاينىڭ تېخنىكا يۆتكهش
ئىستراتېگىيىسى: خىتاينىڭ يېڭىدىن
گۈللىنىۋاتقان تېخنىكىالرغا مهبلهغ سېلىشى بۇ
ئىستراتېگىيىلىك رىقابهتچى (خىتاي)نىڭ
ئامېرىكانىڭ يېڭىلىق يارىتىش سهمهرىلىرىنىڭ
جهۋھىرىگه ئېرىشىشىگه قانداق شارائىت ھازىرالپ
بهردى؟» ماۋزۇلۇق ئابىده خاراكتېرلىك دوكالتتىن
بىرنى تهييارلىدى. دوكالتتا، خىتاينىڭ ئامېرىكاغا
مهبلهغ سېلىشىدا ھېچقانداق چهكلىمه يوق،
شۇنداقال خىتاي (ئامېرىكادا) ئهڭ مۇھىم بۆسۈش
خاراكتېرلىك تېخنىكىالرنى ئوغرىالۋاتىدۇ، دهپ
ئاگاھالندۇرۇلدى. دوكالتتا  يهنه   مۇنداق   دېيىلدى: 

«خىتاي ھازىر ئۆزىنىڭ ئاللىقاچان دۇنيادا
ئىككىنچى ئورۇنغا چىققان ئىقتىسادىنىڭ كۆلىمى
ۋه قوشۇلما قىممىتىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش ئۈچۈن،
نهچچه ئون يىلغا سوزۇلىدىغان تېخنىكا يۆتكهش
(ئوغرىالش) پىالنىنى يولغا قويماقتا. 2050-يىلىغا
بارغاندا، خىتاي ئىقتىسادىنىڭ كۆلىمى
ئامېرىكانىڭكىنىڭ بىر يېرىم ھهسسىسىگه
باراۋهر كېلىشى ۋه ئامېرىكانىڭ يهرشارى
مىقياسىدىكى ئېتىبارىنى تۆۋهنلىتىۋېتىشى

مۇمكىن» (11).
   خىتاي ئامېرىكا شىركهتلىرىگه مهبلهغ سېلىش
ياكى پۈتۈنلهي سېتىۋېلىش ئارقىلىق ھالقىلىق
تېخنىكىالرنى سېتىۋالىدۇ. بۇ «قانۇنلۇق» ۋه
تهكشۈرۈلمىگهن مهبلهغدىن سىرت، خىتاي
ھهريىلى ئامېرىكانىڭ تهننهرخى 200 مىليارد
دولالردىن 600 مىليارد دولالرغىچه ئىكهنلىكى
مۆلچهرلهنگهن ئهقلىي مۈلكىنى ئوغرىالۋاتىدۇ. ھهر
قانداق بىر دۆلهتنىڭ ئىقتىسادى ئۆز دۆلهت
بايلىقىنىڭ بۇ شهكىلده تاالن – تاراج
قىلىنىشىدىن ئامان قالمايدۇ. بۇنىڭ ئۇسۇللىرى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ نهچچه يۈز
مىڭلىغان كهسپىي خادىملىرى قاتناشقان، كهڭ
كۆلهملىك، چېكىدىن ئاشقان سانائهت جاسۇسلۇقى
ۋه تور ئوغرىلىقىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ خىل
ھهرىكهتلهر ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىمۇ
ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بولۇپ، پهن-تېخنىكا، قۇرۇلۇش
ۋه ماتېماتىكا كهسپىده ئوقۇۋاتقان ئاسپىرانتالرنىڭ
25 پىرسهنتى خىتاي ئوقۇغۇچىالر بولۇپ، ئۇالر
خىتاينى مول كهسپىي بىلىملهر بىلهن تهمىنلهپ
كهلمهكته. خىتاينىڭ ئوچۇق كودلۇق تهتقىقاتىمۇ
كهڭ كۆلهمده ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بېيجىڭ بۇ
جهھهتته خىتايدىكى (ئۇنىۋېرسىتېت ۋه تهتقىقات
ئورۇنلىرىغا ئوخشاش) تېخنىكا يۆتكهش
ئورۇنلىرىدىن ھهدهپ پايدىلىنىۋاتىدۇ. يهنه بهزى
شىركهتلهر ئامېرىكادىكى خىتاي ھۆكۈمىتى
مهبلهغ سالغان جهمئىيهتلهردىن پايدىلىنىپ
تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى ئۆزىگه تارتماقتا.
خىتاي ھهتتا ئامېرىكا شىركهتلىرىدىن قانداق
سودا قىلىشقا ئاالقىدار تېخنىكىلىق كهسپىي

بىلىملهرنىمۇ ئوغرىلىغان.
  دوكالتتا مۇنداق دېيىلدى: «خىتاينىڭ نىشانى يهر
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شارى بازىرىدىكى مۇھىم كهسىپلهرده بىرىنچى
ئورۇنغا ئۆتۈش، چهتئهل تېخنىكىسىغا تايىنىشنى
ئازايتىش ۋه يهرلىكنىڭ يېڭىلىق يارىتىشىنى
ئىلگىرى سۈرۈشتۇر. ئامېرىكانىڭ تېخىچه
خىتاينىڭ بۇ خىل كهڭ كۆلهملىك تېخنىكا
يۆتكهش (ئوغرىالپ ئهكېتىش) قىلمىشىنى
توسىدىغان ئهتراپلىق سىياسىتى ياكى قورالى يوق»

.(12)
  تهتقىقات نهتىجىسى ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ
ھۇجۇمىغا قارشى مۇداپىئهسىز ھالهتته
ئىكهنلىكىنى ئاشكارىلىدى. ئامېرىكا
ھۆكۈمىتىنىڭ تېخنىكىالرنىڭ قانچىلىك تېز
يۆتكىلىدىغانلىقى، ياكى خىتاينىڭ ئامېرىكا
تېخنىكىسىغا مهبلهغ سېلىش سالمىقى، ياكى
قايسى تېخنىكىالرنى قوغداش ئارقىلىق خىتاينىڭ
ھهربىي كۈچىنى زورايتىشقا ئىشلىتىلىدىغان
ئىقتىسادىي تاجاۋۇزچىلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش
توغرىسىدا ئېنىق چۈشهنچىسى يوق. خىتاي پهقهت
سۈنئىي ئىدراك، ماشىنا ئادهم، كۈچهيتىلگهن
رېئاللىق (Augmented Reality) / مهۋھۇم
رېئاللىق، شۇنداقال بۆلهك زهنجىرى
(blockchain)نى  ئۆز ئىچىگه ئالغان پۇل مۇئامىله
تېخنىكىسى قاتارلىقالرنى ئاساس قىلغان
دهسلهپكى باسقۇچتىكى ئامېرىكا
تېخنىكىلىرىغىال تهخمىنهن 372 مىليارد دولالر
مهبلهغ سالغان. ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ (تهجرىبه باسقۇچىدىكى)
يېڭىلىق يارىتىش تارمىقىنىڭ دوكالتىغا قارىغاندا،
خىتاينىڭ بهيدۇ، ئهلى بابا ۋه تېڭشۈن قاتارلىق
ئالدىنقى قاتاردىكى پهن - تېخنىكا شىركهتلىرى
2010-يىلالرنىڭ ئاخىرىغا كهلگهنده كىرىمنىي

جىلغىسىغا زور مىقداردا مهبلهغ سالغان.
   خىتاي ئامېرىكانى ئىقتىسادىي جهھهتته مهغلۇب
قىلىشتىكى ئۇزۇن مۇددهتلىك مهقسىتىگه يېتىش
ئۈچۈن، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
يېتهكچىلىكىدىكى بىر قانچه پروگراممىنى يولغا
قويدى. بۇنىڭ ئىچىدىكى ھهممىدىن چوڭ پىالن
(كىتابىمىزنىڭ ئالدىنقى بابلىرىدا تىلغا
ئېلىنغان) «خىتاي ياسىمىچىلىقى 2025» بولۇپ، بۇ
پىالن  خىتاي  ھۆكۈمىتىنىڭ  سانائهت  پىالنلىرىنى 

خىتايدىكى ئاتالمىش خۇسۇسىي گهۋدىلهر بىلهن
ماسالشتۇرۇپ، 2049-يىلىغا بارغاندا خىتاينى
دۇنيادىكى تهڭداشسىز ھۆكۈمران ئىشلهپچىقىرىش
دۆلىتىگه ئايالندۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ. «خىتاي
ياسىمىچىلىقى 2025» ئۇچۇر تېخنىكىلىرىنى
خىتاي سانائىتى بىلهن بىرلهشتۈرۈشنى مهقسهت
قىلىدۇ. بۇنىڭدىكى مهقسهت ئىلغار ئۇچۇر
تېخنىكىسى، ئاپتوماتىك ئىستانوك ۋه ماشىنا ئادهم
تېخنىكىسى، ئالهم قاتنىشى ۋه ئاۋىياتسىيه
ئۈسكۈنىلىرى، دېڭىز-ئوكيان ئۈسكۈنىلىرى ۋه
يۇقىرى تېخنىكىلىق سۇ تىرانسىپورتى،
بىيولوگىيهلىك دورا ۋه ئىلغار تىببىي مهھسۇالتالر،
شۇنداقال يېڭى ئېنېرگىيه ماشىنىلىرى ۋه
ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق مۇھىم ساھهلهرده ئالدى
بىلهن تېخنىكا ئۈستۈنلۈكىنى، ئاندىن بازار

ئۈستۈنلۈكىنى قولغا كهلتۈرۈشتۇر.
  ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ
(تهجرىبه باسقۇچىدىكى) يېڭىلىق يارىتىش
تارمىقىنىڭ دوكالتى خىتايغا قارىتىلغان كۈچلۈك
ئهيىبلهش ۋه ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه قارىتىلغان
(خىتايغا قارشى) قوراللىنىش چاقىرىقى ئىدى.
لېكىن، بۇ دوكالتنى ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقى (تهجرىبه باسقۇچىدىكى) يېڭىلىق
يارىتىش تارمىقىنىڭ دوكالتىنىڭ دهسلهپته
ئاشكارىالنغان ئارىگنالى بىلهن سېلىشتۇرۇشتىن
شۇ نهرسه مهلۇم بولدىكى، ھۆكۈمهت ئىچىدىكى
سىياسىي ئاكتىيورالر مهزكۇر دوكالتتىكى خىتاينىڭ
تهھدىتى ھهققىدىكى باھاالرنى يۇمشىتىش
مهقسىتىده، دوكالتنىڭ ۋهزنىنى سۇسالشتۇرۇشقا

ئۇرۇنغان.
   ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى (تهجرىبه
باسقۇچىدىكى) يېڭىلىق يارىتىش تارمىقىنىڭ
دوكالتىنىڭ دهسلهپكى اليىھىسىدىن قارىغاندا،
2018-يىلى 1-ئايدا ئېالن قىلىنغان ئهڭ ئاخىرقى
دوكالتتا بىر قانچه مۇھىم بۆلهك
قىسقارتىۋېتىلگهن. بۇنىڭ ئىچىده، دۆلهت
مۇداپىئهسىگه ئاالقىدار ئاچقۇچلۇق تېخنىكىالرنى
قوغداش ھهققىدىكى تهشهببۇسمۇ بار.
قىسقارتىۋېتىلگهن    بۆلهكلهرنىڭ    ئىچىده     يهنه
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كهلگۈسى نهچچه ئون يىل ئىچىده يېڭىلىق يارىتىشنىڭ مهنبهسى بولىدىغان، سۈنئىي ئىدراك، شوپۇرسىز
ماشىنا، ئىلغار ماتېرىيال ئىلمى ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش تېخنىكىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كهلگۈسى
تېخنىكىالرنى قوغداش ھهققىدىكى تهشهببۇسمۇ بار ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا، خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ
نۆۋهتتىكى ھهربىي كۈچىگه يېتىشىۋېلىشىغا توسالغۇ بولىدىغان ئىلغار يېرىم ئۆتكۈزگۈچ، رېئاكتىپ موتور
اليىھىلهش ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش ئالدىنقى قاتاردىكى نوقۇل دۆلهت مۇداپىئه تېخنىكىلىرىنى قوغداش
چاقىرىقىمۇ قىسقارتىۋېتىلگهن. ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرىنىڭ پائال ھالدا جاسۇسلۇققا قارشى
پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بېرىشقا قارشى ئىكهنلىكى شهكسىز، چۈنكى مهزكۇر دوكالتنىڭ ئاخىرقى نۇسخىسىدا
خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ھالقىلىق تېخنىكا تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئامېرىكانىڭ باشالمچى
شىركهتلىرىنىڭ بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى ۋه تېخنىكىسىنى ئوغرىلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، جاسۇسلۇققا
قارشى تۇرۇش ھهرىكهتلىرىنى كۆپهيتىش تهۋسىيهسىمۇ چىقىرىۋېتىلگهن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكا
ئىستىخبارات ئورگانلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىلىك ئىقتىسادىي رىقابهتچىلىك سۈپىتىده قانچىلىك
ئىقتىدارغا ئىگه ئىكهنلىكى ھهققىدىكى ئۇچۇرالرنى قهرهللىك ھالدا توپلىشى ۋه تهھلىل قىلىشى

توغرىسىدىكى تهكلىپمۇ دوكالتقا كىرگۈزۈلمىگهن.
   ئاخىرقى دوكالتتا يهنه رېگان ھۆكۈمىتى قولالنغان (ئهينى ۋاقىتتىكى سوۋېتقا قارشى) سىياسهتكه ئهمهل
قىلىشنى تهلهپ قىلىدىغان مۇھىم بىر بۆلهكمۇ چىقىرىۋېتىلگهن. بۇ سىياسهتته ئامېرىكانىڭ تهدبىرلىرى ۋه
خهلقئارانىڭ ئۇچۇر ئېقىمىنى ئۈزۈپ تاشالش ئۈچۈن كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقى ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا
تېخنىكىالرنىڭ يۆتكىلىشىنى چهكلهش مهقسهت قىلىنغانىدى. بۇ ئامېرىكا كوممۇنىست خىتاي بىلهن

مۇئامىله قىلىشىش جهريانىدىمۇ موھتاج بولىدىغان پروگرامما ئىدى.
  مهزكۇر دوكالتنىڭ ئاخىرقى نۇسخىسىدا چىقىرىۋېتىلگهن بىر بۆلهكته: «بۈگۈنكى كۈنده تېخنىكا
تهرهققىياتىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى (ھۆكۈمهت تهتقىقاتىدىن ئهمهس) سودا ساھهسىدىن كېلىدىغان، شۇنداقال
بۇ تېخنىكىالرنىڭ كۆپىنچىسى (مهسىلهن سودا ۋه ھهربىي ساھهده قوللىنىشقا بولىدىغان شوپۇرسىز ماشىنا
ئىقتىدارىغا ئوخشاش) قوش ئىشلىتىشچان بولغاچقا، ئاساسهن ئىشلىتىلىش ئورنى جهھهتتىال پهرقلىنىدىغان
سودا تېخنىكىسى بىلهن ھهربىي تېخنىكىنى پهرقلهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇشنىڭ ئورنىغا، ھالقىلىق تېخنىكىالرغا
مهبلهغ سېلىشنى چهكلهش ئهڭ ئېنىق ۋه ئهڭ ئاسان ئىجرا قىلغىلى بولىدىغان سىياسهتتۇر» دېيىلگهن (13).

ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى (تهجرىبه باسقۇچىدىكى) يېڭىلىق يارىتىش
تارمىقىنىڭ دوكالتىنىڭ دهسلهپكى اليىھهسىده يهنه خىتاينىڭ ئامېرىكا تېخنىكىسىغا بولغان تهھدىتىنىڭ
دائىرىسى ۋه خاراكتېرىنى تېخىمۇ ئېنىق بېكىتىش تهلهپ قىلىنغان بولۇپ، بۇ بهلكىم بۇ  ئىستراتېگىيىلىك
ۋهيران قىلغۇچى (خىتاي) نىڭ مهسىلىسىنى ھهل قىلىشنىڭ ئهڭ مۇھىم باشلىنىش نۇقتىسى بولۇپ قېلىشى
مۇمكىن ئىدى. دوكالتتا يهنه مۇنداق دېيىلگهن: «ئامېرىكا ئۆز تېخنىكىسىنىڭ (خىتاي بىلهن) باراۋهر
ئىشلىتىلىشىنىڭ ۋه خىتاينىڭ ناتوغرا سودا قىلمىشلىرىنىڭ تهھدىتىنى، شۇنداقال (خىتاينىڭ) سانائهت
جاسۇسلۇقى ۋه تور ئوغرىلىقىنىڭ قايسى دهرىجىده ئېغىر ئىكهنلىكىگه ئائىت ئىسپاتالرنى ئېتىراپ قىلىشى
كېرهك». بۇنداق قىلغاندا، خۇسۇسىي ئىگىلىك ۋه ئاكادېمىكالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ، ئامېرىكا

تېخنىكىسىنىڭ ئوغرىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تېخىمۇ پايدىلىق ۋهزىيهت ياراتقىلى بوالتتى.
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  مېڭ ۋهنجوۋ (Meng Wanzhou)نىڭ ئهھۋالى تازا ياخشى ئهمهس ئىدى. خىتاي تىنچ ئوكيان
ئاۋىياتسىيهسىنىڭ خوڭكوڭدىن ئۇچقان 838-نومۇرلۇق نۆۋهتچى ئايروپىالنى، يهنى بوئىن 777 تىپلىق
ئايروپىالن 2018-يىلى 12-ئاينىڭ 1-كۈنى ئهتىگهن سائهت 11:30 ئهتراپىدا ۋانكوۋېر (Vancouver) خهلقئارا
ئايرودرومىغا ئوڭۇشلۇق قوندى. مېڭ ۋهنجوۋ خىتاي ھۆكۈمىتى يۆلهيدىغان، دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ تېلېگراف
شىركىتى، شۇنداقال خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئهڭ مۇھىم مالىيه قوراللىرىدىن بىرى بولغان «خۇاۋېي
تېخنىكا چهكلىك شىركىتى»نىڭ باش مالىيه ئهمهلدارى بولۇپ، ئۇ ۋه ئېرىنىڭ ۋانكوۋېردا ئىككى ئۆيى بار
ئىدى، بۇ ئهر - ئايال ھهر يىلى يازدا ۋانكوۋېردا ئىككى-ئۈچ ھهپته تۇراتتى. ئهمما، ئۇنىڭ 12-ئايدىكى بۇ
زىيارىتى باشقىچه ئىدى. ئهسلىده، مېڭ ۋهنجوۋ ۋانكوۋېردا ئون ئىككى سائهت تۇرغاندىن كېيىن، ئايروپىالن
ئالمىشىپ مېكسىكا شهھىرىگه ئۇچماقچى ئىدى. شۇنداقال بۇ ئون ئىككى سائهتته بىرىنچى دهرىجىلىك
Buenos) ياتاقتا ياخشىراق ئارام ئېلىۋېلىشنى ئويلىغانىدى. ئۇنىڭ ئاخىرقى مهنزىلى بۇئېنۇس ئايرېس
Aires) بولۇپ، ئۇ بۇ يهرده 20 دۆلهت گۇرۇھىنىڭ باشلىقالر يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان خىتاي رهھبىرى شى

جىنپىڭ بىلهن كۆرۈشۈشنى پىالنلىغانىدى.
   ئايروپىالندىن چۈشۈپ ئۇزۇن ئۆتمهي، مېڭ ۋهنجوۋنىڭ ئالدىدا بىر قانچه نهپهر كانادا خان جهمهتى چهۋهنداز
ساقچىلىرى پهيدا بولۇپ، ئۇنى قولغا ئالدى. كانادا ساقچىلىرى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىش
تهلىپىگه بىنائهن مېڭ ۋهنجوۋنى قولغا ئالغانىدى. ئامېرىكا خۇاۋېي شىركىتىنى ئامېرىكانىڭ ئىرانغا
قاراتقان ئېمبارگوسىغا خىالپ ھالدا، ئۆزىنىڭ (خۇاۋېينىڭ) ئىراندىكى نىقابالنغان شىركىتى ئارقىلىق
قانۇنسىز ھالدا ئىرانغا نهچچه ئون مىليون دولالرلىق مهبلهغ يۆتكهشكه چېتىشلىق دهپ قاراپ، جىنايى
ئىشالر بويىچه تهكشۈرۈۋاتقانىدى. مېڭ تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىغا ئاپىرىلىپ، كېيىن كېپىللىككه قويۇپ
بېرىلگهن. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ قولغا ئېلىش سهۋهبلىك، مېڭ ۋهنجوۋنىڭ ئامېرىكاغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىپ، ئۇ

يهرده جىنايى جاۋابكارلىققا تارتىلىشىنى توسۇش ئۈچۈن كهڭ كۆلهملىك ھهرىكهت قوزغىدى.
   مېڭ ۋهنجوۋ قولغا ئېلىنغانلىقىدىن ھهيران قالمىغان. چۈنكى، 2017-يىلى 4-ئايدىن باشالپ، نيۇيوركتىكى
ئامېرىكا قانۇن ئىجرا قىلىش تارماقلىرى خۇاۋېي ئهمهلدارلىرىدىن خۇاۋېينىڭ ئىران بىلهن بولغان مالىيه
ئىشلىرى مۇناسىۋىتى توغرىسىدا سوئال سوراشقا باشلىغان. نهتىجىده، (خۇاۋېي شىركىتىدىكى) بارلىق
يۇقىرى دهرىجىلىك باشقۇرغۇچىالرغا ئامېرىكاغا بېرىش ياكى (ئارىلىقتا ئايروپىالن ئالمىشىش ئۈچۈن)

ئامېرىكادىن ئۆتۈشتىن ساقلىنىش جېكىلهنگهن.
    تهپتىش ئهمهلدارلىرى ئىلگىرى ئامېرىكادا قانۇنىي مهسىلىگه  دۇچ كهلگهن ئهنگلىيهنىڭ دۆلهت ھالقىغان 
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ئون بىرىنچى باب

شىركهت كوممۇنىزمى

«بىز ھهممه يهردىكى كىشىلهرنىڭ خىتاينىڭ تهھدىتىنى تونۇپ يېتىشىنى ئۈمىد
قىلىمىز. [خىتايالر] ئادهمنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدهك دهرىجىده ئهرزان باھالىق ھهم
سۈپىتى ياخشى خۇاۋېي ئۈسكۈنىلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقارغاندا، بۇ ئۈسكۈنىلهرنىڭ
سۈپىتى بهزىده راستال ئادهمنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدهك دهرىجىده ياخشى بولۇشى
مۇمكىن، ئهمما ئۇنىڭدا چوقۇم ئاشۇ تېخنىكىدىن زور دهرىجىده ھالقىپ كهتكهن سىياسىي

تهركىب (غهرهز) باردۇر».
  - ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپىيو، 2019 -يىلى 1-ئاي.

5G خۇاۋېي ۋه



بانكىسى ـــ خوڭكوڭ ۋه شاڭخهي بانكىچىلىق
شىركىتى (HSBC) ئارقىلىق خۇاۋېينىڭ ئىران
بىلهن بولغان پۇل مۇئامىله ئاالقىسىگه دىققهت

قىلىشقا باشلىغان.
   مېڭ ۋهنجوۋنىڭ قولغا ئېلىنىشى پۈتۈن خىتاي
مىقياسىدا قاتتىق غۇلغۇال قوزغىدى. خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ زور مىقداردا مهبلهغ سېلىشى،
شۇنداقال خىتاينىڭ ھهربىي ۋه ئىستىخبارات
ئورگانلىرىنىڭ قوللىشى نهتىجىسده، خۇاۋېي
ئۆتكهن يىگىرمه يىلدا دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ
تېلېگراف شىركىتىگه ئايالندى. بۇ شىركهت 2018-
يىلى 19 مىليارد دولالر كىرىم قىلىپ، بۇنىڭدىن 7
مىليارد دولالر پايدا ئالدى. گهرچه ئامېرىكادا
خۇاۋېي شىركىتىنىڭ خىتاي ئارمىيىسى بىلهن
ئاالقىسى بارلىقى توغرىسىدىكى خهۋهرلهر ئوتتۇرىغا
چىققان، شۇنداقال ئامېرىكا ئىستىخبارات
دائىرىلىرى بۇ شىركهتنىڭ بىخهتهرلىك جهھهتته
نۇرغۇن مهسىلىلىرى بارلىقىنى، ئۇنىڭ ھهرگىز
خۇسۇسىي شىركهت ئهمهسلىكىنى (بهلكى خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ قورالى ئىكهنلىكىنى) ئوتتۇرىغا
قويغان بولسىمۇ، لېكىن نهچچه يىلدىن بۇيان
خۇاۋېي يهنىال ۋاشىڭتوننىڭ جازاسىغا ئۇچرىماي
كهلدى. ئاۋام پاالتاسى ئىستىخبارات كومىتېتىنىڭ
2012-يىلىدىكى تهكشۈرۈشىده «خۇاۋېي
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش ۋه بىخهتهرلىك جهھهتته
ئامېرىكاغا تهھدىت شهكىللهندۈرگهن» دهپ خۇالسه
چىقىرىلغان. ئهمما بۇ شىركهتنىڭ (بۇ
جهھهتتىكى) پائالىيهتلىرىنىڭ تهپسىالتلىرى
تېخى ئېالن قىلىنمىغاچقا، بۇ شىركهت

(ئامېرىكادا) داۋاملىق روناق تېپىۋهرگهن.
مېڭ ۋهنجوۋ 1993-يىلى خۇاۋېي شىركىتىگه
كىرگهن، 1998-يىلى مهركىزىي خىتاي پهن-
)نى تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتى (
Xu) پۈتتۈرگهن. ئۇنىڭ سابىق يولدىشى شۈ ۋېنۋېي
Wenwei) خۇاۋېينىڭ باش ئىستراتېگىيىلىك
سېتىش ئهمهلدارى ئىدى. مېڭ ۋهنجوۋ خۇاۋېينىڭ
باش مالىيه ئهمهلدارى بولغاندىن باشقا، يهنه
مۇدىرىيهتنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئىدى. خىتايدىكى
خهۋهرلهرده دېيىلىشىچه، مېڭ ۋهنجوۋنى دادىسى،
خۇاۋېينىڭ   رهئىسى، باش    ئىجرائىيه   ئهمهلدارى، 

خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ سابىق
ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش مۇتهخهسسىسى رېن جېڭفېي
(Ren ZhengFei) شىركهتنى ئۆتكۈزۈۋېلىشى ئۈچۈن

بىر قوللۇق يېتىشتۈرگهن.
   ئېنگلىزچه سابرىنا مېڭ (Sabrina Meng) ۋه
كهسى مېڭ (Cathy Meng) دېگهن ئىسىمالرنىمۇ
ئىشلىتىدىغان مېڭ ۋهنجوۋ ئادهتتىكى خىتاي
سودىگهرلهردىن ئهمهس. ئۇ خىتاي كومپارتىيهسى
خان جهمهتىنىڭ، يهنى خىتاينىڭ ئهڭ يۇقىرى
قاتلمىدىكى «شاھزاده - مهلىكه»لهر ــــ بۇ نام
خىتايدىكى ھوقۇقدار سهرخىلالرنىڭ باي،
ئىمتىيازلىق ئهۋالدلىرىغا ئىشلىتىلىدۇ ـــــ
گۇرۇھىنىڭ ئهزاسىدۇر. «مهلىكه مېڭ»نىڭ
شىركهتتىكى «تهرهققىياتى»غا دادىسى ھهمدهم
بولغان. ئۇنىڭ بوۋىسى ماۋ زېدوڭنىڭ خىتاي ئىچكى
ئۇرۇشى مهزگىلىدىكى يېقىن سهپدىشى بولۇپ،
ئاخىرىدا ئۆلكه باشلىقى بولغان. خىتاي
(Steven Mosher) مۇتهخهسسىسى ستېۋېن موشېر
يازغاندهك: «مېڭ ۋهنجوۋ خىتايدىكى ئهڭ چوڭ ۋه
ئهڭ ئىلغار يۇقىرى تېخنىكا شىركىتىنىڭ،
شۇنداقال خىتاينىڭ يهرشارىنى كونترول
قىلىشتىكى چوڭ ئىستراتېگىيىسىده مۇھىم رول

ئوينايدىغان شىركهتنىڭ ۋارىسىدۇر» (1).
   قىزى كانادادا تۇتۇپ كېتىلگهندىن بىر نهچچه
ھهپته كېيىن، رېن جېڭفېي خۇاۋېينىڭ خىتاينىڭ
شېنجېندىكى باش شىتابىدا مۇخبىرالرنى
كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئېچىپ، ئۆز شىركىتىنىڭ
خىتاي ھۆكۈمىتىگه جاسۇسلۇق قىلغانلىقىنى
ياكى ئۆزىنىڭ 2017-يىلىدىكى ئىستىخبارات
قانۇنىغا بىنائهن ئهقلىي ئىقتىدارلىق تېلېفون ۋه
باشقا تېلېگراف ئۈسكۈنىلىرىده رهقهملىك ئارقا
ئىشىك ئېچىش مهجبۇرىيىتى بارلىقىنى ئىنكار
قىلدى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى باش شىتابىنىڭ
ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش قىسمىنىڭ بىر تارمىقى
بولغان ئۇچۇر ئىنژېنېرلىقى ئاكادېمىيىسى، يهنى
تۆتىنچى باشقارمىنىڭ سابىق ئهمهلدارى رېن
جېڭفېي مۇنداق دېدى: «خىتايدىكى ھېچقانداق
قانۇن خىتايدىكى ھهر قانداق بىر شىركهتتىن
مهجبۇرىي ئارقا ئىشىك ئېچىپ بېرىشنى تهلهپ

قىلمايدۇ».
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  خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى مېڭ
ۋهنجوۋنىڭ قولغا ئېلىنغانلىقىغا بولغان غهزىپىنى
ئىپادىلهش ئۈچۈن، خىتايدىكى كانادالىقالرنى قولغا
ئالىدىغان ۋه بىمهنه ئهيىبلهشلهر بىلهن گۆرۈگه
ئالىدىغان سىستېمىلىق ھهرىكهتنى باشلىدى. بىر
مهھهل، بېيجىڭ ھاكىمىيىتى ئون ئۈچ كانادالىقنى
قولغا ئالدى، ئۇالرنىڭ ئىچىده كانادانىڭ سابىق
دىپلوماتى مايكېل كوۋرىگ (Michael Kovrig) ۋه
چاۋشيهن بىلهن مۇناسىۋىتى بار كانادالىق سودىگهر
مايكېل سپاۋور (Michael Spavor)مۇ بار ئىدى.
خىتاي بۇ تۇتقۇن قىلىش ھهرىكهتلىرىنىڭ مېڭ
ۋهنجوۋنىڭ قولغا ئېلىنىشىغا قارىتىلغان ئۆچ
ئېلىش ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىپ، (قولغا
ئېلىنغان) كانادالىقالرنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكىگه
زىيان يهتكۈزىدىغان ئېنىقسىز ھهرىكهتلهر بىلهن
شۇغۇلالنغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. (دۆلهت
بىخهتهرلىكىگه زىيان يهتكۈزىدىغان ئېنىقسىز
ھهرىكهت دېگهن) بۇ ئىباره خىتاي كومپارتىيهسى
تهرىپىدىن ناھايىتى كۆپ قوللىنىلىدىغان بولۇپ،
بۇنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتىگه
قارشى دهپ قارالغان ھهر قانداق كىشىگه

تهدبىقلىغىلى بولىدۇ.
  نوپۇس تهتقىقات ئورنىنىڭ رهئىسى، «ئاسىيا
زوراۋانى: خىتاينىڭ ئارزۇسى نېمه ئۈچۈن دۇنيا
تهرتىپى ئۈچۈن يېڭى تهھدىت ھېسابلىنىدۇ؟»
دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى موشېر خۇاۋېي
شىركىتىنىڭ مىليونلىغان ئهقلىي ئىقتىدارلىق
تېلېفون ئىشلهپچىقىرىدىغان ئادهتتىكى
شىركهتلهردىن ئهمهسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ،
«خۇاۋېي خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ جاسۇسلۇق

ئورگىنىدۇر» دېدى.
   خىتاي 2015-يىلى ۋه 2017-يىلى 6-ئايدا يېڭى
دۆلهت بىخهتهرلىك نىزامىنى ماقۇللىدى. «دۆلهت
ئىستىخبارات قانۇنى» نىڭ 7-ماددىسىدا مۇنداق
دېيىلگهن: بارلىق خىتاي تهشكىالتلىرى ۋه
پۇقرالىرى ئىستىسناسىز ھالدا «چوقۇم دۆلهتنىڭ
ئىستىخبارات خىزمىتىنى قوللىشى، ياردهم بېرىشى
ۋه ھهمكارلىشىشى ۋه ئۆزلىرى بىلگهن دۆلهت
ئىستىخبارات خىزمهت مهخپىيهتلىكىنى قوغدىشى

كېرهك».
    بۇ ئاشكارا  دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدىكى شىركهت 

ياكى نامدا خۇسۇسىي شىركهت بولغان بارلىق
خىتاي شىركهتلىرىدىن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ
كهڭ كۆلهملىك ئىستىخبارات تورىنى
زامانىۋىالشتۇرۇشنى قوللىشىنى تهلهپ

قىلغانلىقتۇر.
   خۇاۋېي بۇ جاسۇسلۇق سىستېمىسىنىڭ مۇھىم
تهركىبىي قىسمى بولۇپ، پارتىيه تهرىپىدىن
«باشالمچى كارخانا» قىلىپ بېكىتىلگهن. بۇ
مهزكۇر شىركهتنىڭ خىتاينىڭ ئومۇمىي دۆلهت
ئىستراتېگىيىسىنىڭ يهرشارى تېلېگراف بازىرىدا
يېتهكچى رولغا ئېرىشىشىدىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل

ئىكهنلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ.
  ئامېرىكا فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى
(FBI)نىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى جاسۇسلۇققا مهسئۇل
Bill) مۇئاۋىن ئىداره باشلىقى بىل پرىستاپ
Priestap) 2018-يىلى 12-ئايدا پارالمېنتقا «خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ قىممهت قارىشى
ھۆكۈمىتىمىزنىڭكىگه ئوخشىمايدۇ، مهنچه بۇنىڭ
بىر ياخشى مىسالى، ئۇالر يېقىنقى بىر قانچه يىلدا
چىقارغان <تور بىخهتهرلىكى قانۇنى>دۇر، مهزكۇر
قانۇن خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۆزى خالىغان ۋاقىتتا
ھهر قانداق تېلېگراف ياكى تور شىركهتلىرىنىڭ
ھهرقانداق ئىشلهتكۈچى سانلىق مهلۇماتلىرىغا
ئېرىشىش ئىمكانىغا ئىگه قىلدى. ئۇالر بۇ سانلىق

مهلۇماتالردىن خالىغىنىچه پايدىلىنااليدۇ» دېدى.
  «بىز شۇنى چۈشىنىشىمىز كېرهككى، بۇ
دېگهنلىك… خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ شىركهتلهر ئىگه
بولغان ئىشلهتكۈچى سانلىق مهلۇماتلىرىنى ھهر
قانداق شهكىلده ئىشلىتهلهيدۇ. ماڭا بۇ پهۋقۇلئادده

تهشۋىشلىك ئىشتۇر» دېدى ئۇ يهنه.
   دۆلهت بىخهتهرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ تور ۋه ئۇل
ئهسلىھه بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ باشلىقى
(Christopher Krebs) كرىستوفىر كرېبس
(خىتايدىن كېلىدىغان) خهتهرنىڭ پهقهت خۇاۋېي
بىلهنال چهكلهنمهيدىغانلىقىنى، تهھدىت پهيدا
قىلىدىغان خىتاي شىركىتىدىن يهنه بىر قانچسى
بارلىقىنى ئېيتتى. «ئېنىقكى، رىقابهت خۇاۋېي
بىلهنال چهكلهنمهيدۇ. بۇ يهنه خىتاي كۆچمه
خهۋهرلىشىشى، خىتاي تېلېگراف شىركىتى، خىتاي
بىرلهشمه خهۋهرلىشىش شىركىتى قاتارلىقالرنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ شىركهتلهرنىڭ خىتاي ھۆكۈمى-
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  يېڭى ھېسابالش، يۇقىرى سۈرئهتلىك تور،
ئىلغار ساقالش ۋه سىستېمىلىق بىخهتهرلىك

قاتارلىق يادرولۇق تېخنىكىالرغا ئىگه بولىدۇ.
،(5G) بهشىنچى ئهۋالد كۆچمه خهۋهرلىشىش
يادرولۇق روتېر ئالماشتۇرۇش، دهرىجىدىن
تاشقىرى يۇقىرى سۈرئهتلىك ۋه سىغىمى چوڭ
ئهقلىي  ئىقتىدارلىق   ئوپتىكىلىق   يهتكۈزۈش، 

تىنى ئۆزى توپلىغان بارلىق سانلىق مهلۇماتالر بىلهن
تهمىنلىشى تهلهپ قىلىنغان».

   نۆۋهتته خۇاۋېي ۋه خىتاينىڭ باشقا تېلېگراف
5G شىركهتلىرى يېڭى تېخنىكا رىقابىتىنىڭ، يهنى
دهپ ئاتالغان يېڭى ئهۋالد يۇقىرى سۈرئهتلىك
سىمسىز ۋه سىملىق سانلىق مهلۇمات ۋه تېلېگراف
ئاالقىسى تورىنى ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ ئالدىنقى

سېپىده.
  بۇنىڭدا يهنه خىتاينىڭ يهرشارىدا ئىقتىسادىي
ئۈستۈنلۈكنى قولغا كهلتۈرۈش غهرىزىمۇ مهخپىي
ئهمهس. بۇ خىتاي دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ
2015 - يىلى 7 – ئايدىكى «خىتاي ياسىمىچىلىقى
2025» دوكالتىدا ئوچۇق جاكارالنغان بولۇپ، مهزكۇر
ئىستراتېگىيهده «بىز چوقۇم تهرهققىيات
قۇرۇلمىسىنى دهرھال تهڭشهپ، تهرهققىيات
سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشىمىز كېرهك. ياسىمىچىلىق
يېڭى خىتاي ئىقتىسادىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان

موتوردۇر» دېيىلگهن.
  بۇ پروگراممىدا كوممۇنىست خىتاينىڭ
قۇرۇلغانلىقىغا يۈز يىل بولغان يىلى، يهنى 2049-
يىلى ئاخىرلىشىدىغان ئۈچ باسقۇچلۇق پىالن
قىسقىچه بايان قىلىنغان. (خىتاينىڭ دهۋاسىچه) شۇ
ۋاقىتقا بارغاندا خىتاي ئىلغار تېخنىكا ۋه سانائهت
سىستېمىسى بىلهن دۇنيا ئىقتىسادىغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. تېلېگراف مهزكۇر
ئىستراتېگىيهدىكى ئاچقۇچلۇق ئامىل. خىتاي
دۇنيا  بازىرىنىڭ «كهڭ بهلباغلىق تورغا سىڭىپ
كىرىشى» ئاستىدا، 2025-يىلىغا بارغاندا ئۆزىنىڭ
يهر شارى بازىرىنى ئىگىلهش نىسبىتىنى
(نۆۋهتتىكى) 37 پىرسهنتتىن 82 پىرسهنتكه
چىقىرىشنى پىالنلىدى. مهزكۇر ئىستراتېگىيىده
كۆرسىتىلگهندهك، خىتاي دۇنيانىڭ ئاالقه ۋه ئۇچۇر

سىستېمىسىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش كويىدا.
   بۇ ئىستراتېگىيىگه كۆره، خىتاي:

كىۋانت ھېسابالش ۋه (سۈنئىي) نېرۋا تورىنى
ئىلگىرى سۈرىدۇ.

ئالىي دهرىجىلىك مۇالزىمېتىر، چوڭ سىغىملىق
ساقلىغۇچ، يېڭى روتېر ئالماشتۇرغۇچ، يېڭى
ئهقلىي ئىقتىدارلىق تېرمىنال، كېيىنكى ئهۋالد
ئاساسىي پونكىت ۋه تور بىخهتهرلىكى قاتارلىق
ئۈسكۈنىلهرنى تهتقىق قىلىپ، يادرولۇق
خهۋهرلىشىش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ
سىستېمىالشتۇرۇلۇشى ۋه كهڭ كۆلهمده

قوللىنىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

شۇنداقال كهلگۈسى تور سىستېمىسىنىڭ يادرولۇق
تېخنىكىسى ۋه قۇرۇلمىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىدۇ.

   بۇ نىشانالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، خۇاۋېي ۋه
ھهر بىر خىتاي شىركىتى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى
ۋه دۆلهت بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ۋه خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ باشقا ئورگانلىرى بىلهن يېقىندىن

ھهمكارلىشىدۇ.
  موشېر مۇنداق دېدى: «خۇاۋېينىڭ خىتاي
كومپارتىيىسى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى گېرمانىيه
ئالفرېيد كرۇپ (Alfried Krupp) پوالت-تۆمۈر
شىركىتىنىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن
ئىلگىرىكى كۈنلهردىكى گېرمانىيه ناتسىست
پارتىيهسى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه ئوخشايدۇ.
گېرمانىيهنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى قورال-ياراغ
تهمىنلىگۈچىسى بولغان مهزكۇر شىركهت ئۇرۇش
پارتلىغاندىن كېيىن ئاساسهن ناتسىستالرنىڭ
قولىدىكى قورالغا ئايالنغانغا ئوخشاش، خىتاينىڭ
ئالدىنقى قاتاردىكى يۇقىرى پهن-تېخنىكا شىركىتى
بولغان خۇاۋېيمۇ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
كهلگۈسىدىكى دۇنيانى كونترول قىلىشنى
نىشانلىغان سوغۇقچىلىق ئۇرۇشى پىالنىدىكى

مۇھىم ئامىلدۇر» (2).
  خۇاۋېي خۇسۇسىي شىركهت ئهمهس، ھهتتا
شىركهتمۇ ئهمهس، بهلكى 2019-يىلىغىچه دۇنيادىكى
مىڭلىغان كىشىلهرنى مۇۋهپپهقىيهتلىك
ئالدىيالىغان، شىركهت سىياقىدىكى ئالدامچىلىق
ئاپپاراتىدۇر. خىتاينىڭ باشقا سۈنئىي
شىركهتلىرىگه ئوخشاشال، خۇاۋېينىڭ ھهقىقىي
مهقسىتى سانائهت جاسۇسلۇقى قىلىش، بىلىم
مۈلۈك ھوقۇقى ئوغرىالش ۋه ئىنسانىي ئىستىخبارات

توپالشتۇر.
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   2019-يىلى 1-ئايدا ئامېرىكا ئهدلىيه تارماقلىرى
خۇاۋېي ۋه مېڭ ۋهنجوۋغا قارىتىلغان
ئهيىبلهشلهرنى ئېالن قىلغاندا خۇاۋېينىڭ ئهپتى
بهشرىسى تۇنجى قېتىم ئاشكارىالندى. خۇاۋېي
تېخنىكا شىركىتى ۋه ئۇنىڭ ئىككى تارماق
شىركىتى T-Mobile شىركىتىدىن ماشىنا ئادهم
مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىلىغان ۋه ئىران بىلهن

قانۇنسىز سودا قىلغان، دهپ ئهيىبلهنگهن.
  ئامېرىكا ئهمهلدارلىرى خۇاۋېي بىلهن مېڭ
ۋهنجوۋنى ئىراندىكى نىقابالنغان شىركهت ــــ
Skycom Tech چهكلىك مهسئۇلىيهت شىركىتىدىن
پايدىلىنىپ، ئامېرىكانىڭ تېھراندىكى شىئه
ھاكىمىيىتىنىڭ مالىيه ئىشلىرىنى چهكلهشنى
مهقسهت قىلغان ئېمبارگو قانۇنلىرىغا خىالپ
ھالدا، ئىران بىلهن نهچچه ئون مىليون دولالرلىق
پۇل مۇئامىله سودىسىنى يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن
ئهيىبلهب، تۇنجى قېتىم مېڭ ۋهنجوۋنىڭ ئۈستىدىن

دېلو تۇرغۇزدى. 
   سىئاتىل (Seattle) شهھىرىده يهنه ئون ماددىلىق
ئهيىبنامه ئېالن قىلىنىپ، خۇاۋېي شىركىتىنىڭ
Huawei) خۇاۋېي ئۈسكۈنىلىرى چهكلىك شىركىتى
Device Co., Ltd) ۋه ئامېرىكا خۇاۋېي
Huawei Device USA,) ئۈسكۈنىلىرى شىركىتى
Inc) دىن ئىبارهت ئىككى تارماق شىركىتى
ئىقتىسادىي جاسۇسلۇق قىلىپ، Tappy دهپ
ئاتىلىدىغان، T-Mobile تېلېفونلىرىنى سىناق
قىلىدىغان ماشىنا ئادهمدىكى قوغدىلىدىغان
ئۇچۇرالرنى ئوغرىالش بىلهن ئهيىبلهنگهن. بۇ
جاسۇسلۇق T-Mobile شىركىتىنىڭ
ئهسلىھهلىرىگه سوقۇنۇپ كىرىپ، سودا

مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىالشقا ئاالقىدار ئىدى.
  ئهيىبنامىده ئاشكارىالنغان جىنايى قىلمىشالر
خۇاۋېينىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ دۇنيانىڭ ھهرقايسى
جايلىرىدا خۇاۋېينى «قولالش» يۈزىسىدىن چهتئهل
تېخنىكىسىنى ئوغرىلىغان خىزمهتچىلىرىگه نهق

پۇل «مۇكاپات» بهرگهنلىكىنى كۆرسهتتى.
   مهزكۇر ئهيىبنامه ئېالن قىلىنىشتىن بىر قانچه
كۈن ئىلگىرى، پولشا دائىرىلىرى خۇاۋېينىڭ
Wang) يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارى ۋاڭ ۋېيجىڭ
Weijing)   ۋه   پولشانىڭ    سابىق     ئىستىخبارات 

ئهمهلدارى پىئوتىر دۇرباجلو (Peter Durbajlo) نى
قولغا ئېلىپ، جاسۇسلۇق جىنايىتى بىلهن

ئهيىبلىگهن.
  ئامېرىكا فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى
Christopher) نىڭ باشلىقى كرىستوفىر راي(FBI)
Wray) مهزكۇر دېلو ئېالن قىلىنغاندا مۇنداق
دېدى: «خۇاۋېيغا ئوخشاش شىركهتلهر بىزنىڭ
ئىقتىسادىمىزغا ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكىمىزگه قوش
تهھدىت ئېلىپ كېلىدۇ، بۇ ئهيىبلهشنىڭ
ئېغىرلىقى فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ
بۇ تهھدىتكه قانچىلىك ئهستايىدىل مۇئامىله
قىلىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
بۈگۈنكى بۇ ئهيىبلهش قانۇنىمىزغا خىالپلىق
قىلغان، ئهدلىيه تهرتىپىگه توسقۇنلۇق قىلغان
ياكى دۆلىتىمىزنىڭ ۋه ئىقتىسادىمىزنىڭ بهخت-
سائادىتىگه زىيان يهتكۈزىدىغان شىركهتلهرگه يول
قويمايدىغانلىقىمىز ھهققىدىكى ئاگاھالندۇرۇش

دهپ قارىلىشى كېرهك» (3).
  بۇ شىركهتنىڭ ۋاشىڭتون شىتاتىدىكى
قىلمىشلىرى 2012-يىلىال باشلىنىپ بولغان.
ئهينى چاغدا خۇاۋېي شىركىتى ئۆزىنىڭ ئهقلىي
ئىقتىدارلىق تېلېفونلىرىنى سىناشتا
ئىشلىتىلىدىغان ماشىنا ئادهم تېخنىكىسىنى
كۈچلهندۈرۈش مهقسىتىده، Tappy ماشىنا ئادهم
تېخنىكىسىنى قولغا چۈشۈرۈش (ئوغرىالش)
ھهرىكىتىنى باشلىغانىدى. خۇاۋېي شىركىتىنىڭ
(ئوغرىالنغان تېخنىكا ئارقىلىق پۈتۈپ چىققان)
ئهقلىي ئىقتىدارلىق تېلېفونلىرى ئاخىرىدا يهنه
(تېخنىكىسى ئوغرىالنغان Tappy ماشىنا
ئادىمىنىڭ ساھىبى بولغان) T-Mobile ۋه
ئامېرىكانىڭ باشقا سىمسىز تېلېگراف
شىركهتلىرىگه سېتىالتتى. خۇاۋېي ئىنژېنېرلىرى
T-Mobile بىلهن تۈزۈشكهن مهخپىيهتلىكنى
ساقالش ۋه ئاشكارىلىماسلىق كېلىشىمىگه
خىالپلىق قىلىپ، Tappy ماشىنا ئادىمىنى
مهخپىي سۈرهتكه تارتقان، ماشىنا ئادهمنىڭ
تېخنىكىلىق ئۆلچهملىرىنى ئوغرىلىغان ۋه ھهتتا
بىر قېتىم ماشىنا ئادهمدىن بىر ئۈسكۈنىنى
T- .چىقىرىۋېلىپ، خىتايدا كۆپهيتىپ ياسىغان
Mobile بۇ ئىقتىسادىي جاسۇسلۇقنى بايقىغان ۋه
ئهرز قىلىدىغانلىقى  توغرىسىدا  تهھدىت  سالغان-
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دىن كېيىن، خۇاۋېي دوكالت ئېالن قىلىپ، «بۇ
جاسۇسلۇقنى ئهقىلسىز خىزمهتچىلىرىمىز ئۆز
ئالدىغا قىلىپتۇ» دهپ مهسئۇلىيهتتىن قېچىشقا
ئۇرۇنغان. ھالبۇكى، تهكشۈرۈشنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده قولغا چۈشۈرۈلگهن ئېلخهتلهر بۇ
ھهرىكهتنى خۇاۋېي شىركىتىنىڭ بىر قوللۇق
ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى كۆرسهتتى. مهسىلهن، 2013-
يىلى 7-ئايدا يولالنغان بىر ئېلخهتته خۇاۋېينىڭ
چهتئهل تېخنىكىسىنى ئوغرىلىغان خىزمهتچىلهرگه
بېرىدىغان «مۇكاپات»ىنىڭ سوممىسىنىڭ ئۇالر
دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا قولغا چۈشۈرگهن
ئۇچۇرالرنىڭ قىممىتىگه ئاساسهن
بېكىتىلىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. خۇاۋېي
شىركىتى ئۆز ئوغرىلىرىنىڭ ئوغرىالنغان سودا
مهخپىيهتلىكىنى ئهۋهتىشى ئۈچۈن شىفىرالنغان

ئېلخهت ئادرېسى بىلهن تهمىنلىگهن.
  خۇاۋېي (ئىراندىكى) Skycom شىركىتى بىلهن
مۇناسىۋىتى يوقتهك قىياپهتكه كىرىۋالغان بولسىمۇ،
ئهمما بۇ ئىككى شىركهت يهنىال قويۇق ئاالقىنى
ساقلىغاندىن كېيىن، خۇاۋېينىڭ ئىرانغا پۇل
يۆتكىگهنلىكى خوڭكوڭ ۋه شاڭخهي بانكىچىلىق
شىركىتى (HSBC)نىڭ مهخپىي ئۇچۇرىغا ئاساسهن
بايقالغان. خۇاۋېي يهنه ئامېرىكادىكى
تهكشۈرگۈچىلهرگه خۇاۋېينىڭ ئىراندىكى
تىجارىتىنى ئازايتقانلىقى توغرىسىدىمۇ يالغان

ئېيتقان.
   مېڭ ۋهنجوۋ ۋه خۇاۋېينىڭ باشقا خىزمهتچىلىرى
ئۆزى بىلهن ھهمكارلىقى بار بانكىالرغا ئىراندىكى
تىجارىتى توغرىسىدا يالغان ئېيتقان. بۇنىڭ
ئىچىدىكى بىر ۋهقهده، خوڭكوڭ ۋه شاڭخهي
بانكىچىلىق شىركىتى (HSBC) ۋه ئۇنىڭ
ئامېرىكادىكى تارماق شىركىتى 2010-يىلىدىن
Skycom 2014-يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا
شىركىتى ئارقىلىق ئىراننىڭ 100 مىليون دولالردىن
ئارتۇق مهبلىغىنى يۆتكىگهن. ئامېرىكانىڭ ئىرانغا
قاراتقان ئېمبارگوسىدا بانكىالرنىڭ ئامېرىكا
ئارقىلىق ئىران بىلهن بولغان پۇل مۇئامىله
سودىسىنى بىر تهرهپ قىلىشى چهكلىنهتتى. بۇ
شىركهت يهنه قانۇنسىز سودىنىڭ گۇۋاھچىسى
بولغان ئامېرىكادا تۇرۇشلۇق خۇاۋېي
خىزمهتچىلىرىنى فېدېراتىپ تهكشۈرگۈچىلهرنىڭ
تهكشۈرۈش دائىرىسى  بولغان  ئامېرىكادىن  خىتايغا 

يۆتكىۋېتىش ئارقىلىق ئهدلىيه تهكشۈرۈشىگه
توسقۇنلۇق قىلىش بىلهن ئهيىبلهنگهن.

  خىتاي سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئايلىنىش
مېخانىزمىنى بىلىدىغان سۈرگۈندىكى خىتاي
سودىگهر گو ۋېنگۈي خۇاۋېينىڭ خىتاي
كومپارتىيىسى ۋه ئىستىخبارات ئورگانلىرى بىلهن
قويۇق ئىتتىپاقلىق مۇناسىۋىتى بارلىقىنى ئېيتتى.
ئۇ مۇنداق دېدى: خۇاۋېي خۇسۇسىي شىركهت
سىياقىغا كىرىۋالغان، ئهمهلىيهتته «100 پىرسهنت»
ھۆكۈمهت كونتروللۇقىدىكى شىركهت. بۇ
شىركهتنىڭ خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
ئىستىخبارات ئورگانلىرى ۋه دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى بىلهن قويۇق مۇناسىۋىتى بار.
خۇاۋېي شىركىتى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
سابىق ئهمهلدارى رېن جېڭفېي تهرىپىدىن
قۇرۇلغاندىن باشقا، رېن جېڭفېينىڭ مېڭ ۋهنجوۋ
قاتارلىق بىر قانچه ئائىله ئهزالىرى شىركهتته
رهھبهرلىك ۋهزىپىسىنى ئۆتهيدۇ. ئۇالرنىڭ ھهممىسى
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئهزالىرى، شۇڭا ئۇالردىن
2017-يىلى يولغا قويۇلغان ئىستىخبارات نىزامىغا
قاتتىق رىئايه قىلىپ، خىتاينىڭ ئىستىخبارات
تارماقلىرىنى شىركهتنىڭ سانلىق مهلۇماتلىرى

بىلهن تهمىنلىشى تهلهپ قىلىنىدۇ.
  گو ۋېنگۈينىڭ ئېيتىشىچه، خۇاۋېي خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ سابىق باش سېكرېتارى جياڭ
) ۋه ئۇنىڭ شاڭخهي پهن- تېخنىكا زېمىن (
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى بولغان ئوغلى جياڭ
) باشچىلىقىدىكى، خىتاي ميهنخېڭ (
كومپارتىيىسى ئىچىدىكى بىر گۇرۇھ تهرىپىدىن
مهخپىي كونترول قىلىنىدىكهن. جياڭ ميهنخېڭ
خۇاۋېي قاتارلىق نۇرغۇن شىركهتلهر بىلهن ئاالقىسى
بار، خىتاينىڭ ئهڭ كۈچلۈك تېخنىكا
رهھبهرلىرىنىڭ بىرىدۇر. گو ۋېنگۈي: «خۇاۋېي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقى ۋه خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىككىنچى باشقارمىسى بىلهن
يېقىندىن ھهمكارلىشىدۇ. ھالبۇكى، ئىقتىسادىي
جهھهتتىن بۇ شىركهتنىڭ پايدىسىنىڭ كۆپىنچىسى
تېخنىكا سانائىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان خىتاي
پارتىيىسىنىڭ ئهمهلدارلىرىنىڭ چۆنتىكىگه
چۈشىدۇ» دېدى. 2018-يىلى، ئامېرىكا
FBI)) فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى
InfraGuard  ناملىق   پروگراممىنىڭ   بىر  قىسمى 
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سۈپىتىده ئامېرىكا سانائهت بىخهتهرلىك
خادىملىرىغا دوكالت بېرىش يىغىنى ئاچتى. دوكالت
بېرىش يىغىنىدا، خۇاۋېي ۋه ئوخشاشال ئىران بىلهن
قانۇنسىز سودا قىلىشقا چېتىلغان جوڭشىڭ
شىركىتى توغرىسىدا يېڭى تهپسىالتالر
تهمىنلهندى. فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى
خۇاۋېي ۋه جوڭشىڭنىڭ قارىماققا «خۇسۇسىي
ئىگىدارچىلىقتىكى» شىركهتلهردهك كۆرۈنىدىغان-
لىقىنى، ئهمما بايلىق ۋهمهبلهغ جهھهتته بىردهك
خىتاي ھۆكۈمىتىگه تايىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا
قويدى. دوكالتتىكى قىسقىچه تونۇشتۇرۇشتا، روتېر،
تېلېفون ۋه باشقا ئۈسكۈنىلهرنى
ئىشلهپچىقىرىدىغان خۇاۋېي شىركىتى
«بېيجىڭنىڭ چهتئهل تېخنىكىسىنى سېتىۋېلىش
(ئوغرىالش)نى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۆلهت
يېتهكچىلىكىدىكى ئىقتىسادىي سىياسىتىدىكى
ئاچقۇچلۇق ئامىل» دېيىلدى. خۇاۋېينىڭ تىجارىتى
ئاساسلىقى يۇقىرى ئىقتىدارلىق كومپيۇتېر ۋه
تورچوت (cloud computing)نى تهرهققىي

قىلدۇرۇشقا مهركهزلهشكهن.
   خۇاۋېي ۋه جوڭشىڭ ھهر ئىككىسى بېيجىڭ ئۈچۈن
ئىقتىسادىي جاسۇسلۇق قىلىدۇ. ئامېرىكا
فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى جوڭشىڭ
شىركىتىنىڭ ئىلگىرىمۇ ئىران ۋه چاۋشيهن بىلهن
قانۇنسىز سودا قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئېمبارگوغا
ئۇچرىغانلىقىنى كۆرسهتتى. بۇ شىركهتلهر خىتاي
پۇقرالىرىنى نىشان قىلغان كهڭ كۆلهملىك
ئېلېكترونلۇق نازارهت قىلىش پروگراممىلىرىدا
خىتاي ئىستىخبارات ۋه بىخهتهرلىك تارماقلىرىغا
ياردهم بېرىشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دۆلهت نىشانىنى
ئىلگىرى سۈرۈشتىكى ۋاسىتىلهرنىڭ بىر
قىسمىدۇر. بۇ شىركهتلهر يهنه چهتئهلنىڭ
خىتاينىڭ يهر شارىدىكى ئۈستۈنلۈكنى قولغا
كهلتۈرۈشىگه بولغان قارشىلىقىنى ئازايتىشنى
مهقسهت قىلغان چهتئهللهرگه تهسىر كۆرسىتىش

ھهرىكىتىنىڭمۇ بىر قىسمىدۇر.
  ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ
ھۆججهتلىرىنى ئوغرىلىغاندىن كېيىن موسكۋاغا
قېچىپ كهتكهن خائىن ئىستىخبارات ھۆددىگىرى
(Edward Snowden) ئېدۋارد سنوۋدېن
ئاشكارىلىغان ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك
ئىدارىسىنىڭ     مهخپىي    ھۆججهتلىرى      خۇاۋېي 

توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ تهپسىالتالر بىلهن
تهمىنلهيدۇ. ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك
ئىدارىسىنىڭ مهخپىي ھۆججىتىده
ئاشكارىلىشىچه، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك
ئىدارىسىنىڭ چهتئهللهردىكى نۇرغۇن جاسۇسلۇق
نىشانلىرى بىر قانچه دۆلهتته خۇاۋېينىڭ تور روتېرى
ۋه باشقا تېلېگراف ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق ئاالقه
قىلغان. ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ
ئىستىخبارات توپالش ئۈچۈن خاككېرلىق قىلىدىغان
مهخسۇس سوقۇنۇپ كىرىش ھهرىكىتى بۆلۈمى
خۇاۋېينىڭ ئۈسكۈنىلىرىگه سوقۇنۇپ كىرىپ،
چهتئهلدىكى بىر قانچه نىشاننى ئېلېكترونلۇق
ئوغرىلىقچه تىڭشاش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ
مهخپىيهتلىكىنى قولغا چۈشۈرگهن. ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ ماتېرىيالىدا مۇنداق
دېيىلگهن: «كىشىنى تهشۋىشكه سالىدىغىنى،
خۇاۋېينىڭ كهڭ تارقالغان ئۇل ئهسلىھهلىرى خىتاي
خهلق جۇمھۇرىيىتىنى سىگنال ئىستىخباراتى
(Signals intelligence) ئىقتىدارى بىلهن تهمىنلهپ،
ئۇالرنى مۇالزىمهتنى رهت قىلىش تىپىدىكى
ھۇجۇمالرنى قوزغاش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ».
بۇ ماتېرىيالدا 2010-يىلىدىكى دۆلهتلىك
ئىستىخبارات مۆلچهرىدىن نهقىل ئېلىنىپ،
«خهلقئارالىق شىركهتلهر ۋه چهتئهللىكلهرنىڭ
ئامېرىكانىڭ ئۇچۇر تېخنىكا تهمىنلهش زهنجىرى ۋه
مۇالزىمىتىدىكى رولى كۈنسېرى كۈچىيىۋاتىدۇ، بۇ
ئۇالرنىڭ سىجىل، يوشۇرۇن بۇزغۇنچىلىق كۈچىنى

ئاشۇرىدۇ» دهپ ئاگاھالندۇرۇلغان.
  بىر ئامېرىكا ئىستىخبارات ئهمهلدارى ماڭا
خۇاۋېينىڭ ئهڭ كېچىككهندىمۇ 2014 – يىلىدىن
باشالپ خىتاي ئىستىخبارات ئورگانلىرىغا ۋاكالىتهن
ئىشلهپ، مهلۇم بىر ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
ھۆددىگهرلىك شىركىتى ئارقىلىق ئامېرىكا دۆلهت
بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشىشكه
ئۇرۇنغانلىقىنى ئېيتتى. خۇاۋېي يهنه (6- ۋه 10-
بابالردا تىلغا ئېلىنغىنىدهك) خىتاي تور
بىخهتهرلىك شىركىتى Boyusec بىلهن يېقىندىن
ھهمكارالشقان. 2014-يىلى، ئامېرىكا ئىستىخبارات
ئورگانلىرىنىڭ ئىچكى دوكالتىدا كۆرسىتىلىشىچه،
خۇاۋېي خاككېرلىق ھۇجۇمى ئارقىلىق مهلۇم بىر
ئامېرىكا روتېر شىركىتىنىڭ ھالقىلىق يۇمشاق
دېتالىنىڭ    تهپسىالتلىرىنى     ئوغرىالپ،     مهزكۇر 
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شىركهتكه بۇزغۇنچىلىق قىلغان. خۇاۋېي يهنه
ئامېرىكانىڭ ۋاقىتلىق مائارىپ ۋىزىسىدىن
پايدىلىنىپ، ئۆز خىزمهتچىلىرىنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان نهچچه يۈز يۇمشاق دېتال ئىنژېنېرىنى

ئامېرىكاغا ئهۋهتكهن.
Gordon) خىتاي مۇتهخهسسىسى گوردون چاڭ  
Chang) خۇاۋېينى خىتاينىڭ يېقىن كهلگۈسىده
يۇقىرى سۈرئهتلىك تېلېگراف ئاالقىسى بىلهن
تهمىنلهيدىغان 5G تېلېگراف بازىرىغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىش پىالنىنىڭ يادروسى دهپ
قارايدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: «خۇاۋېي نهچچه ئون
يىلنىڭ ياقى باشقىالرنىڭ چاپىنىدا تهرلهپ كهلدى.
ۋاشىڭتون خۇاۋېينىڭ ئامېرىكانىڭ بىلىم مۈلۈك
ھوقۇقىنى ئوغرىالش ياكى ئامېرىكانىڭ ئىرانغا
يۈرگۈزگهن ئېمبارگوسىغا ئوچۇق-ئاشكاره خىالپلىق
قىلىش قاتارلىق باشقا جىنايى ھهرىكهتلىرىنى
توسۇش ئۈچۈن ھېچ ئىش قىلمىدى». گوردون چاڭ
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى خۇاۋېينى «جىنايهتچى
كارخانا» دهپ جاكارالشقا ۋه ئۇنىڭ تىجارىتىگه زهربه
بېرىش ئۈچۈن قانۇن ئىجرا قىلىشقا چاقىردى.
«ترامپ ھۆكۈمىتى ئامېرىكانىڭ بىلىم مۈلۈك
ھوقۇقىنىڭ ئوغرىلىنىشىدىن پايدىلىنىلغان ياكى
بىزنىڭ ئهقلىي مۈلۈكلىرىمىزنى ئوغرىلىغان
شىركهتلهر تهرىپىدىن سېتىلىدىغان
مهھسۇالتالرنىڭ ئامېرىكاغا ئىمپورت قىلىنىشىنى
چهكلىشى كېرهك. بۇ ئهلۋهتته خۇاۋېيغا ئىككى

جهھهتتىن زهربه بولىدۇ» (4).
  بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ سابىق تېخنىكا
ئهمهلدارى، دۆلهت مۇداپىئه خهۋهرلىرى «ئىككىنچى
مۇداپىئه لىنىيهسى»نىڭ تهھرىرى ئېد تىمپېرلېيك
(Ed Timperlake) مۇ خۇاۋېي ھهققىده، بۇ
شىركهتنىڭ ئېمبارگوالرغا خىالپلىق قىلىش تارىخى
بارلىقى، بۇنىڭ ئىچىده ئۇالرنىڭ بىرلهشكهن
دۆلهتلهر تهشكىالتى 2000-يىلالرنىڭ بېشىدا
ئىراققا يۈرگۈزگهن ئېمبارگوالرغا خىالپلىق قىلغان
قىلمىشلىرىمۇ بارلىقى ھهققىده ئاگاھالندۇردى.
تىمپېرلېيك مۇنداق دېدى: «مېنىڭ كهسپىي
ھۆكۈمىمچه، خۇاۋېي ئىنكار قىلىش ۋه ئالداش
تېخنىكىلىرىنى، نۇرغۇن پۇل ۋه تهسىر كۈچىنى
ئىشلىتىپ، ئۆزلىرىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق
مهھسۇالتلىرىنى ئامېرىكا ۋه يهرشارى ئاالقه تورىغا 

سىڭدۈرۈش ئۈچۈن تىنىمسىز جىنايهت
ئۆتكۈزۈۋاتقان كارخانىدۇر». 

  بۇ شىركهتنىڭ خىتاي ئىستىخباراتى بىلهن بولغان
ئاالقىسى تۇنجى قېتىم ئامېرىكا مهركىزىي
ئاخبارات ئىدارىسى (CIA) ئوچۇق كود مهركىزىنىڭ
2011-يىللىق دوكالتىدا قىسقىچه بايان قىلىنغان
بولۇپ، مهزكۇر دوكالتتا خۇاۋېينىڭ رهئىسى سۈن
يافاڭ (Sun Yafang) نىڭ خىتاي دۆلهت بىخهتهرلىك
مىنىستىرلىقى بىلهن باغلىنىشى بارلىقى
ئېنىقالنغانىدى. خۇاۋېي تېخنىكلىرىمۇ 2005-
يىللىرىال خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
خهۋهرلىشىش قىسىملىرىنىڭ ئهزالىرىنى

تهربىيلهشكه باشلىغان.
   يهنه بىر مۇھىم مهسىله شۇكى، خۇاۋېي، جوڭشىڭ
5G ۋه باشقا خىتاي شىركهتلىرى خىتاينىڭ ئىلغار
تېلېگراف تېخنىكىسى ۋه سۈنئىي ئىدراك
ساھهسىنى كونترول قىلىشتىكى مۇھىم
پېچكىلىرىدۇر. خۇاۋېي يهنه خىتاينىڭ 
مىليونلىغان تورغا ئۇالنغان ئۈسكۈنىلهرنىڭ تورىنى
كۆرسىتىدىغان، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان «ئهشيا
تورى» (Internet of Things) نى كونترول قىلىشنى
ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان «چوڭ پروجېكتى»نىڭ بىر
قىسمىدۇر. خىتاينىڭ ئىككىنچى چوڭ پروجېكتى
«ئهقلىي ئىقتىدارلىق شهھهر»لهرنى، يهنى ئۆزئارا
تۇتاشتۇرۇلغان جهمئىيهتنى بهرپا قىلىش بولۇپ، بۇ
خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
خهلقنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىشىغا

قواليلىق يارىتىپ بېرىدۇ.
  2018-يىلى ئۆكتهبىرده، ئامېرىكا دۆلهت
مهجلىسىنىڭ «ئامېرىكا - خىتاي ئىقتىساد ۋه
بىخهتهرلىك تهكشۈرۈش كومىتېتى» بېيجىڭنىڭ
5G تېلېگراف تېخنىكىسىنى ئىشلىتىپ، ئهشيا
تورىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش پىالنىنىڭ
تهپسىالتلىرىنى ئاشكارىلىدى. 2010-يىلالردىكى
ئون يىلغا يېقىن ۋاقىتتا، خىتاي جىمجىت ھالدا
ئهشيا تورىغا مۇناسىۋهتلىك يېڭىدىن
گۈللىنىۋاتقان تېخنىكىالرغا مهبلهغ سېلىپ، بۇ
خىل ئۇرۇشنى ئامېرىكادا تېخىمۇ تېزلىتىشنى
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئهڭ ئالىي
ئىستراتېگىيىلىك نىشانلىرىدىن بىرى قىلدى.
دوكالتتا   مۇنداق   خۇالسه    چىقىرىلغان:   «خىتاي 
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ھاكىمىيىتىنىڭ ئهڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكىلهر
ئهشيا تورىنىڭ تهرهققىياتى ۋه ئورۇنالشتۇرمىسىنى
خىتاينىڭ ئىقتىسادىي رىقابهت كۈچى ۋه دۆلهت
بىخهتهرلىكىنىڭ ھالقىلىق مهسىلىسى دهپ

قارايدۇ» (5).
  دۆلهت بىخهتهرلىكى نۇقتىسىدىن قارىغاندا،
خىتاينىڭ ئهڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى ئهشيا تورى
سىستېمىسىدىكى يوچۇقالرنى بايقاش ئۈچۈن
تىرىشچانلىق كۆرسىتىشتۇر. بېيجىڭ بۇ
يوچۇقالرنى تىنچلىق مهزگىلىده ۋه ئۇرۇشتا
ئىستراتېگىيىلىك نىشانالرغا تاقابىل تۇرۇش
ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ. دوكالتتا مۇنۇالر ھهققىده
ئاگاھالندۇرۇلدى: «سانائهت كونترول
سىستېمىسىدىن باشقا، ساقلىقنى ساقالش
ئۈسكۈنىلىرىنى رۇخسهتسىز ئىشلىتىش
بىمارالرنىڭ جېنىغا زامىن بولۇشى مۇمكىن،
ئهقلىي ئىقتىدارلىق ماشىنا يوچۇقلىرىنى
سۇيئىستېمال قىلىشمۇ ئوخشاشال شوپۇرالر ۋه
پىيادىلهرنىڭ جېنىغا زامىن بوالاليدۇ، بۇنىڭدىن
باشقىمۇ ئېغىر ئاقىۋهت كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان
سانلىق مهلۇمات ۋه ئۈسكۈنىلهرنى قااليمىقان
ئىشلىتىش مۇمكىنچىلىكلىرى بار. ئهشيا تورى
ئۈسكۈنىلىرىگه رۇخسهتسىز كىرىشنىڭ
كهلگۈسىدىكى بۇزغۇنچىلىق يوشۇرۇن كۈچى

چهكسىزدۇر» (6).
  كهلگۈسىدىكى ئهشيا تورى دوختۇرالر يۈرهك
بىمارلىرىنى نازارهت قىلىشتا ئىشلىتىدىغان
بىئولوگىيىلىك داۋاالش ئۈسكۈنىلىرىدىن تارتىپ،
ئاپتوماتىك ھهيدىلىدىغان ماشىنا، ھالقىلىق ئۇل
ئهسلىھهلهردىن ئېلېكتر تورى ۋه پۇل مۇئامىله
تورىغىچه بولغان نهچچه يۈز مىليونلىغان، بهلكى
مىلياردلىغان، تورغا ئۇالنغان ئۈسكۈنىلهردىن
تهشكىل تاپقان يهرشارى ئۇچۇر ۋه ئاالقه ئۇل
مۇئهسسهسهلىرىگه كېڭىيىدۇ. نۆۋهتته بۇ يېڭى
ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلهر «جهمئىيىتى»نى
تهشكىل قىلغان باشقا ئۈسكۈنىلهر سىنئالغۇ
ئاپپاراتى، ئهقلىي قول سائهت ۋه سانائهت كونترول
سىستېمىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئهڭ كۆپ
ئىشلىتىلگهن ئهشيا تورى ئۈسكۈنىسى بولسا،
ئۇچۇر دهۋرىدىكى زامانىۋى تۇرمۇشتا ھهممه يهرنى
قاپلىغان،  يۈز  مىليونلىغان   ئهقلىي  ئىقتىدارلىق

يانفوندۇر.
   مهزكۇر كومىتېتنىڭ دوكالتىغا كۆره، خىتاي
ئهشيا تورىدىكى (كهلگۈسى) ھۆكۈمرانلىق
ئورنىدىن پايدىلىنىپ، تامامهن «ئهقلىي
ئىقتىدارلىق شهھهر»لهرنى بهرپا قىلىشنى
پىالنلىغان بولۇپ، بۇ خىتاي ئىستىخبارات
ئورگانلىرىنىڭ ئاممىۋى ئهسلىھهلهر، ئادهم ۋه
قاتناش ئېقىمى، يهر ئاستى تۇرۇبا يولى، ھاۋا ۋه سۇ
سۈپىتى ۋه باشقا قۇرۇلمىالرنى ۋه تورنى تولۇق
نازارهت قىلىشىغا شارائىت ھازىرالپ بېرىدىكهن.
يىراقتىن كونترول قىلىنىدىغان ئىلغار سانائهت
كونتروللىرى، ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى ۋه
بىخهتهرلىك سىستېمىلىرىنى يىراقتىن كونترول
قىلغىلى بولىدىغان ئهقلىي ئىقتىدارلىق ئۆيلهرمۇ
ئهشيا تورىغا تهۋه. ئهشيا تورى تېز سۈرئهتته
كېڭىيىۋاتىدۇ، شۇنداقال ئۇ 5G تور تېخنىكىسى
ئارقىلىق زور دهرىجىده كۈچىيىدۇ. خىتاي
كۆرۈنۈشته تور بىخهتهرلىكىنى ياخشىالش ئۈچۈن
ئهشيا تورى تېخنىكىسىدىكى يوچۇقالرنى تهتقىق
قىلىۋاتقاندهك كۆرۈنىدۇ، ئهمما (يۇقىرىدا تىلغا
ئېلىنغان) كومىتېتنىڭ دوكالتىغا كۆره، خىتاينىڭ
ئاتالمىش «تور بىخهتهرلىكى تهتقىقاتى»
ئهمهلىيهتته ئالدامچىلىق، شۇنداقال ئهشيا تورى
ئارقىلىق تور جاسۇسلۇقى، بۇزغۇنچىلىق ۋه ھهربىي
تور رازۋېتكىسى قىلىدىغان تور ھۇجۇمى
قوراللىرىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشىنى يوشۇرىدىغان
نىقابتۇر. خىتاينىڭ ئهشيا تورى تهتقىقاتچىلىرى
يهنه بېيجىڭنىڭ سۇ ئاستى پاراخوتىنىڭ ئۇرۇش
ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدىغان «سۇ ئاستىدىكى ئهشيا
تورى»غا قارشى تور ھۇجۇمى پىالنالۋاتىدۇ. دوكالتتا
مۇنداق دېيىلدى: «سۇ ئاستىدىكى ئۇرۇشتا
دۈشمهن ئورۇن ئۇچۇرىنىڭ مۇكهممهل بولماسلىقى
ئىلغار سۇ ئاستى سېنزور تېخنىكىسىغا ئىگه ھهر
قانداق بىر دۆلهتنى ئىستراتېگىيىلىك
ئهۋزهللىككه ئىگه قىلىدۇ، ھهمده ھهرخىل
چوڭقۇرلۇقتا سۇ ئاستىدا مهشغۇالت قىلىۋاتقان،
بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان ئهشيا تورى
ئۈسكۈنىلىرى ۋه سېنزور تورى بۇ خىل

ئهۋزهللىكنى يوققا چىقىرااليدۇ».
خىتاينىڭ ئهشيا تورىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش
پىالنى   تور   ئۇرۇشىنىڭ   «ئىستىخبارات     بايلىق 
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مهنبهسى» بولۇپ قالىدۇ. دوكالتتا مۇنداق
دېيىلدى: «خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ سىگنال
ئىستىخباراتى تارماقلىرىدىكى بىر نهچچه خادىم
ئهشيا تورى بىخهتهرلىكىگه مۇناسىۋهتلىك
تېمىالردا كۆپ خىل ماقاله ئېالن قىلدى، بۇ
تارماقالر ئاللىقاچان يۇقىرىقىدهك مهقسهتلهر
ئۈچۈن (ئهشيا تورىدىكى) ئۈسكۈنىلهرنىڭ
يوچۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ بولغان بولۇشى

مۇمكىن» (7).
   مهسىلهن، خىتاينىڭ ھهربىي تور ۋه كومپيۇتېر
ھۇجۇمى مۇتهخهسسىسلىرى ژۇرنالدا ماقالىلهرنى
ئېالن قىلىپ، «ئهشيا تورى ئۈسكۈنىلىرىنىڭ
قويۇپ بېرىلمىلىرىدىن مۇمكىن بولىدىغان يان
يولدىن ھۇجۇم قىلىش ۋاسىتىسى سۈپىتىده
پايدىلىنىشنى مۇھاكىمه قىلدى ۋه ئورۇن ئىز
قوغالش ئىقتىدارلىرى ۋه تور ئۇلىنىشىنى
پايدىالنغىلى بولىدىغان باشقا ئاجىز نۇقتىالر
قاتارىغا كىرگۈزدى». دوكالتتا مۇنداق دېيىلدى:
«خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ تور ئۇرۇشى
قىسىملىرىمۇ ئىلگىرى ئهشيا تورىدىكى سانلىق
مهلۇمات توپالش ۋه يانفون ئارقىلىق
تارقىتىلىدىغان ۋىرۇس قاتارلىق بىخهتهرلىك
يوچۇقلىرىنى ھۇجۇم خاراكتېرلىك ئۇچۇر جېڭىگه
ئىشلىتىشكه بولغان بىۋاسىته قىزىقىشىنى

ئىپادىلىگهن».
  كهلگۈسىدىكى خىتايغا چېتىشلىق ئۇرۇشنىڭ
ئهشيا تورىنى ئاساس قىلغان ئهقلىي ئىقتىدارلىق
ماشىنىالرغا قارىتىلغان تور ھۇجۇمىنى ئۆز ئىچىگه
ئالىدىغانلىقى مۆلچهرلهنگهن بولۇپ، دوكالتتا بۇ
خىل ماشىنىالرنىڭ ئىچكى ماشىنا سىمسىز
سېنزور تورى، ماشىنىغا ئورنىتىلىدىغان
تىزگىنلىگۈچ تار دائىرىلىك تورى، ماشىنىغا
ئورنىتىلىدىغان تار دائىرىلىك تور، ماشىنا يۇمشاق
دېتالى قوللىنىشچان پروگراممىلىرى، ماشىنىغا
ئورنىتىلىدىغان دىئاگنوز قويۇش سىستېمىسى ۋه
ئهقلىي ئىقتىدارلىق بالون بېسىمىنى نازارهت
قىلىش سىستېمىسى قاتارلىقالرغا قىلىنىدىغان
ھۇجۇمالرغا ۋه يۇقىرىقى ۋاسىتىلهر ئارقىلىق
رۇخسهتسىز كىرىشكه بهرداشلىق

بېرهلمهيدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

  دوكالتتا يهنه مۇنداق دېيىلدى: خىتاي دۆلهت
بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ئىستىخبارات
تارمىقى يهنه «ھۇجۇم خاراكتېرلىك ۋه جاسۇسلۇق
ھهرىكهتلىرى ئۈچۈن ئهشيا تورىدىن قورال
سۈپىتىده پايدىلىنىشتا باشالمچى ئورۇنغا ئۆتتى».

  دوكالتتا يهنه مۇنۇالر ئاشكارىالندى: «يېقىنقى
يىلالردىن بۇيان ئهشيا تورى ئۈسكۈنىلىرىنى
نىشانلىغان ئهڭ مۇرهككهپ مۇردا تور (botnet ــ
مۇردا تور: ئىشلهتكۈچىلىرىنىڭ خهۋىرى بولمىغان
ئهھۋالدا، نۇرغۇن كومپيۇتېرالرنىڭ مهلۇم بىر
زىيانلىق پروگراممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان يۇمشاق
دېتال تهرىپىدىن كونترول قىلىنىشىدىن
شهكىللهنگهن تور)الرنىڭ بىرى «ئورمىچى» تورى
بولۇپ، ئۇ يهرشارى قوماندانلىق قىلىش ۋه كونترول
قىلىش تورىغا ئۇلىنىش ئۈچۈن، نۇرغۇنلىغان ئهشيا
تورى ئۈسكۈنىلىرىدىكى يوچۇقالردىن پايدىالنغان».
دوكالتتا مهزكۇر مۇردا تورنىڭ مهنبهسىنىڭ خىتاي
ئىكهنلىكى ئهسكهرتىلگهن. 2015-يىلى خىتاي
دۆلهت بىخهتهرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ ئامېرىكا
سهھىيه مۇالزىمىتى تهمىنلىگۈچىسى بولغان
Anthem شىركىتىنىڭ 60 مىليون ساغالملىق
خاتىرىسىنى ئوغرىلىشىنىڭ ئارقىسىدا «ئورمىچى»

مۇردا تورى بار ئىدى.
   دوكالتتا مۇنداق دېيىلدى: «خىتاينىڭ ھېچقانداق
شىركهت - كارخانىلىرى ئۇنى يىغىش، بىر تهرهپ
قىلىش، يهتكۈزۈش ياكى ساقالشقا قاتناشمىغان
تهقدىردىمۇ، بۇ خىل ھۇجۇمالر ئامېرىكانىڭ سهزگۈر
ئهشيا تورى سانلىق مهلۇماتلىرىغا بىۋاسىته

تهھدىت ئېلىپ كېلىدۇ» (8).
  خىتاي ئهشيا تورىغا قارشى تور (ھۇجۇمى)
ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، خهلقئارالىق
تهشكىالتالرنىڭ خىتاينىڭ قاتتىق دېتال ۋه يۇمشاق
دېتال ئۆلچىمىنى ئىشلىتىشى ھهققىده ساالچىلىق
قىلدى. خىتاينىڭ ئۆلچىمىنىڭ ئىشلىتىلىشى
خىتاي تور جهڭچىلىرىنى تورغا ئۇالنغان
ئۈسكۈنىلهرگه كىرىشته ھالقىلىق ئهۋزهللىككه
ئىگه قىلىدۇ. دوكالتتا مۇنداق يهكۈن چىقىرىلغان:
«خىتاينىڭ ئىنتېرنېتنى كونترول قىلىش
ھهرىكىتى ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى ۋه

ئىقتىسادىي مهنپهئهتىنى تهھدىتكه ئۇچرىتىدۇ.
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  ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ ئىزچىل ھالدا
ئىنتېرنېتنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن تىركىشىشىگه
ئهگىشىپ، خىتاينىڭ ئهشيا تورى سىياسىتىدىن
كېلىدىغان خىرىس كهلگۈسى بىر نهچچه يىلدا
داۋاملىق كۈچىيىدۇ. بۇ كۈرهشنىڭ نهتىجىسى
ئاخىرىدا ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ ئهشيا تورىنى
تهرهققىي قىلدۇرۇش سىياسىتىنى چۈشىنىش ۋه
ئۆزىمىزنىڭ ساغالم سىياسهتلىرىنى تهرهققىي

قىلدۇرۇش ئىرادىسىگه باغلىق» (9).
  تىرامپ ھۆكۈمىتىدىكى ئاقساراي دۆلهت
بىخهتهرلىك كېڭىشىنىڭ سابىق ئهمهلدارى،
پېنسىيهگه چىققان ھاۋا ئارمىيهسى گېنېرالى
(Robert Spalding) روبېرت سپالدىڭ
ئىستراتېگىيىلىك تىرىشچانلىق ئارقىلىق
خىتاينىڭ 5G ساھهسىنىڭ تهرهققىياتىغا
ھۆكۈمرانلىق قىلىشىنى توسۇش چاقىرىقىنى
ئوتتۇرىغا قويدى. سپالدىڭ 2018-يىلى 1-ئايدا
مهتبۇئاتالرغا ئاشكارىالنغان ئهسلىمىسىده،
ئامېرىكانىڭ 5G رىقابىتىده خىتايغا ئۇتتۇرۇپ
قويۇۋاتقانلىقى، ئۇچۇر ساھهسىنىڭ ئامېرىكا-
خىتاي رىقابىتىدىكى مۇھىم جهڭگاھ

بولىدىغانلىقى ھهققىده ئاگاھالندۇردى.
   ئىلگىرى خىتايدا تۇرۇپ باققان، سابىق ھهربىي
خادىم سپالدىڭ ئامېرىكانى قانۇن بىلهن ئىداره
قىلىش، سۆز ئهركىنلىكى، دىنىي ئهركىنلىك، ئادىل
ۋه ئۆزئارا مهنپهئهت يهتكۈزىدىغان بازاردىن ئىبارهت
پرىنسىپلىرىنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان (ئۆزىگه تهۋه)

5G تورىنى تهرهققىي قىلدۇرۇشقا دهۋهت قىلدى.
   پېنسىيهگه چىققان ئۇشبۇ بىر يۇلتۇزلۇق گېنېرال
تۈزگهن قىسقىچه تونۇشتۇرۇشتا، «ئامېرىكا چوقۇم
بىخهتهر 5G تورىنى قۇرۇپ چىقىشى كېرهك، بولمىسا
خىتاي سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋه ھهربىي جهھهتته
غهلىبه قىلىدۇ» دېيىلگهن. خىتاينى توسۇش
ئۈچۈن، ئامېرىكا 5G پروگراممىسىنىڭ
مۇھىملىقىنى 1950-يىلالردا پرېزىدېنت دۋايت
ئېزىنخاۋېر (Dwight Eisenhower) دهۋرىده
ياسالغان دۆلهت تاشيولى سىستېمىسىغا ئوخشاش
يۈكسهكلىككه كۆتۈرۈشى كېرهك. ئامېرىكا
5G ھۆكۈمىتى بىلهن خۇسۇسىي تارماقالر ئۈچ يىلدا
تورى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئورتاق تىرىشىشى كېرهك. 
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سپالدىڭ مۇنداق دېدى: «ئامېرىكا ھاڭنىڭ
گىرۋىكىگه كېلىپ قالدى. بىز بۈگۈن
كهلگۈسىدىكى ئۇچۇر دهۋرىگه ئاتلىنىشىمىز
كېرهك، بولمىسا داۋاملىق تور ھۇجۇمىنىڭ

ئىسكهنجىسىده قېلىۋېرىمىز».
  خۇاۋېي يهر شارى تېلېگراف بازىرىدا ئۈستۈنلۈكنى
ئىگىلهش ئۈچۈن، بازارنى قااليمىقانالشتۇرىدىغان
باھا ۋه مهبلهغده ئېتىبار بېرىش تاكتىكىلىرىنى
قولالندى. خىتاينىڭ كۆچمه ئۇل ئهسلىھه بازىرىنىڭ
يهتمىش پىرسهنتى خۇاۋېي ۋه جوڭشىڭ ئۈچۈن
ئايرىلغان بولۇپ، غهربنىڭ شىركهتلىرى ئېشىپ
قالغان (ئوتتۇز پىرسهنتكه يهتمهيدىغان) بازارنى
تالىشىدۇ. بېيجىڭ يهنه خۇاۋېيغا 100 مىليارد
دولالرلىق ئىناۋهتلىك قهرز تارقىتىپ، ئۇنىڭ

كېڭىيىشىنى مهبلهغ بىلهن تهمىنلىدى.
   بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، ئامېرىكا ۋه غهربتىكى
باشقا تېلېگراف شىركهتلىرىنىڭ ھهممىسى
دېگۈدهك غايىب (ۋهيران) بولۇپ، پهقهت كۇۋالكوم
(Qualcomm)، سىسكو (Cisco)، جۇنىپېر
(Juniper)، نوكىيا (Nokia) ۋه ئېرىكسون
(Ericsson) دىن ئىبارهت ساناقلىق شىركهتلهرال

قالدى.
   سىپالدىڭنىڭ كۆرسىتىشىچه، 5G تورى نوقۇل
ھالدا 4G تورىدىن ھالقىش بولماستىن، بهلكى
يۇقىرى سۈرئهتلىك تورغا چىقىش ئارقىلىق دۇنيانى
ئۆزگهرتىدىغان ئىنقىالب خاراكتېرلىك تېخنىكىدۇر.
بۇ سىستېما يان تېلېفون مۇنارى ۋه يان تېلېفون
تهكرارلىغۇچنىڭ جۇغراپىيىلىك رايونالرنىڭ
ھهممىال يېرىده ئومۇملىشىشىنى تهلهپ قىلىدۇ –
بۇ ئهسلىھهلهرنىڭ سانى ھازىرقى ئارىلىقى تېخىمۇ
ئۇزۇن بولغان تېلېفون مۇنارى
سىستېمىسىنىڭكىدىن بهكال كۆپ. كهلگۈسىدىكى
5G تورى تورنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن،
كوچا چىرىغى، سىم تاناب تۈۋرۈكى (ستولبا)
قاتارلىق قۇرۇلمىالردىكى تور ئانتېنناسىغا

تايىنىدۇ.
   سپالدىڭ مۇنداق دېدى: «كهلگۈسى 5G ئىنقىالبى
ئۇچۇر دهۋرىدىكى تۇنجى چوڭ ھالقىشقا ۋهكىللىك
قىلىدۇ. بۇ 3G دىن 4G غا يۆتكىلىشكه قارىغاندا،
گۇتېنبېرگ  (Gutenberg)  كهشىپ  قىلغان   تۇنجى 

ئۇيغۇرالر   12- سان



30

باسما ماشىنىغا بهكرهك ئوخشايدىغان (دهۋر
بۆلگۈچ) ئۆزگىرىشتۇر». شۇنداقال ئۇ كهڭ كۆلهملىك

ئهشيا تورىنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ.
  سپالدىڭ ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى: «ئهيىبلهش
ياكى ئېمبارگو يۈرگۈزۈش ئارقىلىقال باشقا
دۆلهتلهرنى ئامېرىكانىڭ دېموكراتىيىسىگه ھۇجۇم
قىاللماس قىلىۋهتكىلى بولمايدۇ. ئهكسىچه، تور
ھۇجۇملىرىغا ھېچبولمىغاندا شۇنىڭغا اليىق
قايتۇرما ھۇجۇم بېرىش كېرهك. پۇقرالىرىمىز ۋه
شىركهتلىرىمىزگه قىلىنغان ھۇجۇمالرغا كهسكىن
ئىنكاس قايتۇرۇپ، ئاالقىدار دۆلهتلهرنى ئۇچۇر
ساھهسىدىكى قانۇنسىز ھهرىكهتنىڭ قىممىتىنى
قايتىدىن ئويلىنىشقا مهجبۇرالش كېرهك». شۇڭا
5G تورىنى بهرپا قىلغاندا چوقۇم مۇشۇنداق ئاكتىپ

مۇداپىئهلىنىشنى ئويلىشىش الزىم.
  ئۇنىڭدىن باشقا، خىتاينىڭ «خىتاي ياسىمىچى-
لىقى 2025» پروگراممىسى بېيجىڭنىڭ سۈنئىي
ئىدراك قورال رىقابىتىده غهلىبه قىلىشىغا
كېرهكلىك ئامىلالرنى ئۆزىگه جۇغلىغان. سىپالدىڭ
5G تورىنى ئېزىنخاۋېر دهۋرىدىكى دۆلهت تاشيولى
سىستېمىسىغا ئوخشىتىشتىن سىرت، خىتاي
بىلهن بولغان 5G ئۇرۇشىدا غهلىبه قىلىش ئۈچۈن،
ئامېرىكا 1960-يىلالردىكى ئالهم ئۇچقۇچىلىرىنى
ئاي شارىغا قوندۇرۇشنى پىالنلىغان «ئاي شارىغا
سۈنئىي ھهمراھ قويۇپ بېرىش» ئۇرۇنۇشىغا
ئوخشاش (غايهت زور دهۋر بۆلگۈچ) تىرىشچانلىق
كۆرسىتىشى كېرهك دهپ قارايدۇ. سپالدىڭ ئوتتۇرىغا
قويغان پىالندا 5G پروگراممىسىغا خۇسۇسىي
شىركهتلهر ئهمهس، بهلكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ
رهھبهرلىك قىلىشى كېرهكلىكى تهكىتلهنگهن. بۇ
پىكىر ھۆكۈمهتنىڭ ئىنتېرنېتنى كونترول
قىلىشىدىن قورقىدىغانالرنىڭ قارشىلىقىنى

قوزغىدى.
  سپالدىڭ ھۆكۈمهتتىن ئايرىلغاندىن كېيىن،
5G ئهسلهتمىسىده خىتاي كونتروللۇقىدىكى
تورىنىڭ تهھدىتىنى تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ مۇنداق
شهرھلىدى: «5G نى خىتاينىڭ ئۇچۇر تېخنىكىسى
ۋه قوماندانلىق، كونترول، خهۋهرلىشىش ۋه
ئىستىخبارات ساھهلىرىگه ھۆكۈمرانلىق قىلىش،
ئهركىن دۇنيانى نازارهت قىلىش ۋه رازۋېدكا قىلىش

جهھهتتىكى ئۇزۇن مۇددهتلىك ھهرىكىتىنىڭ بىر 

قىسمى دهپ قاراش كېرهك». ئارىمىزدىكى ئۇلىنىش
5G (باغلىنىش) قانچه كۆپ بولغانسېرى ــــ
ئېلېكترونلۇق ئاالقه كهشىپ قىلىنغاندىن بۇيانقى
ئهڭ كۆپ ئۇلىنىشنى ھاسىل قىلىدۇ ــــ بىز شۇنچه
ئاجىزاليمىز. ھهربىي نۇقتىدىن ئېيتقاندا، 4G نى
چهۋهندازالرنىڭ تۈزلهڭلىكته ھىندىئانالرغا دۇچ
كهلگىنىگه ئوخشىتىشقا بولىدۇ، ئۇالر جهسۇر
جهڭچىلهر بولسىمۇ، ئهمما مۇداپىئهلىنىش ئاسان.
«ئهمما دۈشمىنىمىز 5G تورىغا ئىگه بولغان
تهقدىرده، بىز سادامنى 21 كۈنده خانىۋهيران
قىلىۋهتكهن <دىۋه>گه دۇچ كېلىمىز» دېدى

سپالدىڭ.
  خىتاينىڭ خۇاۋېي ۋه جوڭشىڭ شىركهتلىرى
خىتاي كۆچمه تېخنىكىسى ئۈچۈن بارلىق
ئورۇنباسار اليىھهلهر بىلهن تهمىنلهشنى
توختىتىدۇ، چۈنكى قالغان ئۈسكۈنه
ئىشلهپچىقارغۇچىالر بۇ ئىككى شىركهت نۆۋهتته
بازاردا تهمىنلهۋاتقان، بازارنى ئاساس قىلمىغان
(زىياده تۆۋهن) باھادا كهلگۈسىدىكى 6G تورى
ئۈچۈن رىقابهتلىشهلمهيدۇ. يۇقىرى سۈرئهتلىك
تورالر خىتاينى دۇنيا مىقياسىدا كهڭ كۆلهملىك
نازارهت قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه قىلىدۇ. شۇنداقال،
خىتاي يهر شارىدىكى ئۇل مۇئهسسهسه جهھهتته
ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتكهن تهقدىرده، بېيجىڭ كهڭ
كۆلهملىك نازارهت قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ
كۈچىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۆزى قولاليدىغان
شىركهتلهرگه پايدىلىق سودا مۇھىتى يارىتىپ،
ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ پايدا ئېلىشىنى
توسااليدۇ. شۇنداق قىلىپ خىتاي ئهقىللىق
شهھهرلهردىن رهقىبلىرىگه قارشى قورال سۈپىتىده
پايدىلىنااليدۇ، نهزهرىيهچىلهرنىڭ «چهكلىمىسىز
ئۇرۇش» چۈشلىرى ئهمهلگه ئاشىدۇ. سپالدىڭ
مۇنداق دېدى: «ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ،
خىتاينىڭ ئىنتېرنېت ۋه تورنى كونترول قىلىپ،
ئۇنى ئۆزىنىڭ <قاتىل خهنجىرى>گه ئايالندۇرۇشى
نهتىجىسىده، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىگه (يهنى
ئهنئهنىۋى قورال – ياراغقا) بولغان ئېھتىياجى

تۆۋهنلهيدۇ».
  بازار رىقابىتىگه كهلسهك، خىتاي بارلىق سودىالر-
نى كونترول قىلىدۇ ۋه ئۇچۇر ساھهسىگه
ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئارقىلىق ئۆزى  ئىزدىگهن ھهر
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قانداق سودا ئورۇنالشتۇرمىسىغا ئېرىشىدۇ،
خېرىدار چاقىرغۇچىالر ۋه سېتىۋالغۇچىالرنىڭ
ۋهزىيىتىنى بىلهلهيدۇ. خىتايدىكى بارلىق

شىركهتلهر بازاردا ئهۋزهللىكلهرگه ئېرىشىدۇ.
  ئۇنىڭدىن باشقا، خىتاي ئىنتېرنېت ئارقىلىق
بىۋاسىته ھۇجۇم قىلىدۇ. خىتاي ئىنتېرنېت ۋه
ئهشيا تورىنى كونترول قىلىش ئارقىلىق، ئاخىرىدا
ئۇچۇر ۋه ئىقتىسادىي ئهمهلىي كۈچى ئارقىلىق
پۈتۈن دۇنيانى كونترول قىلىشقا تىرىشىدۇ.
«تهييارلىقسىزال تۇرغان پىيادىلهرنى تۇيۇقسىز
سوقۇۋېتىدىغان، ئاپتوماتىك ھهيدىلىدىغان
(شوپۇرسىز) ماشىنىالرنى ئويالڭ. (ئادهمبومبىغا
ئوخشاش) يولۇچىالر ئايروپىالنىغا سوقۇلىدىغان
ئۇچقۇچىسىز ئايروپىالننى ئويالڭ. باتارېيهسى
5G) .تۇيۇقسىز پارتاليدىغان يانفونالرنى ئويالڭ
تورىدا) تورغا ئۇالنغان ھهر قانداق نهرسه
گېئوپولىتىك ئۈنۈمگه ئېرىشىش ئۈچۈن
ئىشلىتىلىدىغان يوشۇرۇن قورال بوالاليدۇ» دېدى

سپالدىڭ.
   تهسىر كۈچى ھهرىكهتلىرىمۇ خىتاي تهرىپىدىن
كونترول قىلىنىدۇ. ئېلېكترونلۇق سودا،
ئىجتىمائىي تاراتقۇ ۋه چوڭ سانلىق مهلۇمات (چوڭ
بېرىگ) تهھلىلى مىكرو تهسىر كۆرسىتىش
ھهرىكهتلىرىنىڭ شهخسلهرگه تهسىر
كۆرسىتىشىگه شارائىت ھازىراليدۇ. خىتاي
كۆپچىلىكنىڭ ئامانهتدارىغا ئايلىنىدۇ، نېمىنى
سېتىۋېلىش ۋه قانداق بېلهت تاشالش قاتارلىق
ئىنتايىن خۇسۇسىي قارارالرغا تهسىر

كۆرسىتهلهيدىغان بولىدۇ.
   ئىلغار سۈنئىي ئىدراك ۋه ئۆگىنىش ئىقتىدارىغا
ئىگه ئۈسكۈنىلهر قوللىنىلغانلىقتىن، ئۆلچهملىك
ئۇرۇشمۇ 5G تېخنىكىسى ئارقىلىق ئالهمشۇمۇل
دهرىجىده ئۆزگىرىدۇ. «بۇ كهلگۈسىده ئاندىن قولغا
كېلىدىغان ئىقتىدار ئهمهس. ئۇ ھازىرمۇ مهۋجۇت.
5G پهقهت ئۇنى كېڭهيتىدۇ ۋه تهرهققىياتىنى
تېزلىتىدۇ. بۇ ئۇقۇمنى تهسهۋۋۇر قىلىش ئۈچۈن،
يهرشارى مىقياسىدا تهڭ قوللىنىلىدىغان

ئىجتىمائىي ئىناۋهت نومۇرىنى ئويالڭ».
  سپالدىڭ پرىزدېنت ترامپنىڭ 2017-يىللىق دۆلهت
بىخهتهرلىك ئىستراتېگىيىسى ئاساسىدا تۈزۈپ
چىقىلغان   ھهل   قىلىش    اليىھهسىنى    ئوتتۇرىغا

مۇنداق دېيىلدى: «بىز پۈتۈن مهملىكهتته بىخهتهر
5G تور ئىقتىدارىنى ئىشلىتىش ئارقىلىق
ئامېرىكانىڭ رهقهملىك ئۇل مۇئهسسهسهلىرىنى
5G ياخشىاليمىز». بۇ بايان خىتاينىڭ
تهرهققىياتىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش پىالنىنى
بىۋاسىته نىشان قىلغان. بۇنىڭ ئىچىدىكى
ئاچقۇچلۇق ئىقتىدار ئىنتېرنېتنى رهقىبلهرنىڭ
ھۇجۇمىدىن ساقلىيااليدىغان مۇداپىئه بىخهتهرلىك
قهۋىتى ھاسىل قىلىدىغان تېخنىكىدۇر. مهزكۇر
مۇداپىئه قهۋىتى پرىزدېنت رونالد رېگاننىڭ
ئىنتېرنېتنى ئىستراتېگىيىلىك مۇداپىئه قىلىش
تهشهببۇسىغا ئوخشايدۇ. مهزكۇر تېخنىكا سانلىق
مهلۇماتالرنى شىفىرلهپ، خهۋهرلىشىش

ئۈسكۈنىلىرىنى قوغدايدۇ.
  5G تور رىقابىتىده غهلىبه قازىنىشتىكى
مۇۋهپپهقىيهتلىك ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچ خۇاۋېي
ۋه جوڭشىڭ قاتارلىق شىركهتلهرنى دېموكراتىك
دۆلهتلهردىن قوغالپ چىقىرىپ،
ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ خىتاينىڭ تېلېگراف
تهھدىتىدىن قوغدىنىشىغا ياردهم بېرىدۇ.
(ئامېرىكا ئۈچۈن) خىتايغا قارشى يهنه بىر كوزېر
ئامېرىكانىڭ ئهشيا تورىغا ھۆكۈمرانلىق

قىلىشىدۇر.
  ئهڭ ئاخىرىدا، بۈگۈنكى ئۇچۇر مۇھىتىدا
غهربتىكى ئۇچۇرالرنىڭ ئىشهنچلىكلىكىگه بولغان
ئىشهنچنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه جىددىي
ئېھتىياج بار، چۈنكى اليىھهنىڭ ياخشى
بولماسلىقى سهۋهبىدىن بۇ خىل ئۇچۇر مۇھىتىدا
بىخهتهرلىك كهمچىل. سپالدىڭ ئاگاھالندۇرۇپ
مۇنداق دېدى: «نهتىجىده، دېموكراتىيه
مۇستهقىللىق خىتابنامىسى ئېالن قىلىنغاندىن
بۇيانقى ئهڭ ئېغىر تهھدىتكه دۇچ كهلدى. بىخهتهر
5G تورىدا، ئۇچۇر ساھهسىگه بولغان ئىشهنچنى
ئهسلىگه كهلتۈرىدىغان ئۇسۇلدا سانلىق
مهلۇماتالرنى دهلىللىگىلى بولىدۇ. (بۇ خىل
مۇھىتتا) ئىشهنچلىك دوستلىرىڭىزدهك قىياپهتكه
كىرىۋالىدىغان ئاپتوماتىك پروگراممىالرنىڭ
تهسىرىگه ئۇچراشنىڭ ئورنىغا، قارار چىقىرىشتا
تايىنىدىغان ئۇچۇرنىڭ كېلىش مهنبهسىنى

دهلىللىيهلهيسىز».
     پرىزدېنت    ترامپ   ئابىده   خاراكتېرلىك    بىر 
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ھهرىكهتته، 2019-يىلى 5 - ئايدا مىسلى كۆرۈلمىگهن بىر قهدهم ئېلىپ، ئامېرىكانىڭ تېلېگراف ئۇل
ئهسلىھهلىرىنى خىتاينىڭ تېلېگراف تاجاۋۇزچىلىقىدىن قوغداشنى مهقسهت قىلغان مهمۇرىي بۇيرۇق
چىقاردى. «بۈگۈن، پرىزدېنت ئامېرىكادا چهتئهل دۈشمهنلىرىنىڭ باشقۇرۇشى ۋه كۆرسهتمىسى ئاستىدىكى
ئۇچۇر ۋه خهۋهرلىشىش تېخنىكىسى ياكى مۇالزىمهتلىرىنى چهكلىمىسىز سېتىۋېلىش ياكى ئىشلىتىش
قىلمىشلىرىنىڭ ئاشۇ چهتئهللىك رهقىبلهرنىڭ ئۇچۇر ۋه ئاالقه سىستېمىسىدا يوچۇق پهيدا قىلىش ۋه
ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدىغانلىقىنى جهزملهشتۈردى. بۇ يوشۇرۇن ئاپهت خاراكتېرلىك
تهسىرلهرنى ئېلىپ كېلىشى ۋه شۇ ئارقىلىق دۆلىتىمىزنىڭ بىخهتهرلىكى، تاشقى سىياسىتى ۋه ئىقتىسادىنى
ئادهتتىن تاشقىرى ۋه پهۋقۇلئادده تهھدىتكه دۇچار قىلىشى مۇمكىن» دېدى تىرامپ ھۆكۈمىتىنىڭ مهلۇم بىر
يۇقىرى دهرىجىلىك ئهزاسى مهزكۇر يېڭى بۇيرۇقنى ئېالن قىلغاندا. مهزكۇر بۇيرۇقتا خۇاۋېي ياكى جوڭشىڭنىڭ
ئىسمى ئاشكارا تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ، ئهمما ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ خىتايغا ئوخشاش رهقىب
دۆلهتلهر بىلهن ھهمكارلىشىشى تهلهپ قىلىنغان شىركهتلهر بىلهن تېلېگراف ئۈسكۈنىلىرىگه مۇناسىۋهتلىك

سودىالرنى تهڭشىشىگه رۇخسهت قىلىندى.
   پرىزدېنتنىڭ بۇيرۇقىدا خۇاۋېينىڭ ئىسمى بىۋاسىته تىلغا ئېلىنماي تۇرۇپ، «رهقىب» دۆلهتلهرنىڭ
ئامېرىكانىڭ تېلېگراف تورىغا سىڭىپ كىرىشى توسۇلدى. لېكىن، ئهڭ قاتتىق جازاالش تهدبىرى ئامېرىكا
سودا مىنىستىرلىقى تهرىپىدىن خۇاۋېيغا بىۋاسىته ئىجرا قىلىندى. بۇ شىركهت ئامېرىكا سانائهت ۋه
بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ ھهر قانداق تاۋارنى سېتىشتىن ئىلگىرى ئالدى بىلهن ئېكسپورت ئىجازهتنامىسى
ئېلىشى كېرهك بولغان چهتئهل شىركهتلىرى تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلدى. مهزكۇر تېلېگراف ماگناتى
(خۇاۋېي)نى پالهچلهندۈرۈشنى مهقسهت قىلغان بۇ تهدبىر خۇاۋېي ھهققىدىكى ئىككى پارچه فېدېراتسىيه
ئهيىبنامىسىنى ئاساس قىلغان. ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى بۇ ھهقتىكى قارارىنى ئېالن قىلىپ بىر نهچچه
كۈندىن كېيىن، گۇگۇل خۇاۋېينىڭ كۆپ قىسىم ئهقلىي ئىقتىدارلىق تېلېفونلىرىدىكى ئاندىرويىد ئهقلىي
ئىقتىدارلىق مهشغۇالت سىستېمىسىغا چهكلىمه قويغانلىقىنى ئېالن قىلدى. بۇ ئىقتىسادىي زهربىدىن كېيىن
،(Qualcomm) كۇۋالكوم ،(Intel) ئامېرىكادىكى كومپيۇتېر ئۆزىكى ئىشلهپچىقارغۇچى شىركهتلهردىن ئىنتېل
بىروۋدكوم (Broadcom) ۋه سايلىنكس (Xilinx) نىڭ خۇاۋېيغا ئۆزهك ئېكسپورتىنى توختاتقانلىقى
توغرىسىدىكى خهۋهرلهر ئوتتۇرىغا چىقتى. گېرمانىيهنىڭ Infineon شىركىتى يهنه خۇاۋېيغا بىر قىسىم يېرىم

ئۆتكۈزگۈچ سېتىشنى توختاتتى.
   سودا مىنىستىرى ۋىلبۇر روس شۇ كۈنى مۇنداق دېدى: «بىز خۇاۋېينىڭ مهۋجۇت ھالىتى دۆلهت

بىخهتهرلىكىمىزگه ۋه تاشقى سىياسىتىمىزگه غايهت زور تهھدىت شهكىللهندۈرىدۇ دهپ ئوياليمىز» (10).
   خىتاي بىلهن بولغان تىركىشىشنى رىقابهت دېگهندىن كۆره، جهڭ، يهنى ئىقتىسادىي جهڭ دېگهن تۈزۈك.

مهزكۇر جهڭنىڭ نهتىجىسى كهلگۈسى يىگىرمه يىلدا بهلگىلىنىدۇ.

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر:
ھېكمهتيار ئىبراھىم ، ئهنۋهر قاراقۇرۇم

(داۋامى كېلهر ساندا ئۇالپ بېرىلىدۇ)
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شهرقىي تۈركىستاندىكى
الگېر ئوقۇتقۇچىسىنىڭ

بايانلىرى
رۇس ئىنگرام

مىسلىسىز ئويغىنىش
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   قهلبىنۇر سىدىق شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېرالردىكى ئۆزى شاھىت بولغان قورقۇنچلۇق ئهھۋالالرنى
ئاشكارىلىدى، ئۇ 2017 - يىلى الگېردا خىتاي تىلى دهرسى ئۆتۈشكه مهجبۇرالنغانىدى.

   قهلبىنۇر سىدىق ئۆز خهلقىگه قىلىنغان تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىدىكى رهھىمسىزلىك، چهكتىن ئاشقان
زوراۋانلىق، خورالش، قىيىن - قىستاق ۋه ئۆلتۈرۈشلهرگه شاھىت بولغان بولسىمۇ، ئهمما ئاشۇ ئاچچىق

مهخپىيهتلىكلهرنى بۈگۈنگىچه يوشۇرۇشقا مهجبۇر بولدى.
   ئۇ ياۋروپاغا يېتىپ كهلگهنده، روھىي جهھهتتىن بهكال تۈگىشىپ كهتكهنلىكتىن، ئۆزى شاھىت بولغان بۇ
قىسمهتالرنى سۆزلهشكه ماجالى يوق ئىدى. كېيىن ئۇ گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى
(DUHRO) نى تاپتى. ئۇ يهرده كىشىلهر ئۇنىڭ سهرگۈزهشتىلىرىنى كۆز ياشالر ئىلىكىده سهۋرچانلىق بىلهن
ئاڭلىدى. گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى ئۇنىڭ كهچمىشىنى يېزىپ چىقىپ، يازمىنىڭ
نامىنى «قهلبىنۇر سىدىق: بۇرمىالنغان ھايات» دهپ ئاتىدى. قهلبىنۇر بۇ ئارقىلىق شهرقىي تۈركىستاندىكى

جازا الگېرلىرىدا كۆرگهنلىرىنى دۇنياغا سۆزلهشكه تهييارالنغانىدى.
   مهزكۇر ماقاله ئاشۇ ئهسلىمىدىن ئېلىنغان ئۈزۈندىلهر ۋه مېنىڭ ئۇنىڭ بىلهن ئۆتكۈزگهن زىيارىتىمنى

ئاساس قىلغان.
   ئۇنىڭ ھېكايىسى 51 يىل ئىلگىرى خىتاينىڭ غهربىي شىمالىدىكى شهرقىي تۈركىستاننىڭ مهركىزى
ئۈرۈمچىده باشالنغان. ئالته بالىلىق ئائىلىدىكى ئوتتۇرانچى پهرزهنت بولغان قهلبىنۇر بالىلىقىنى سۆيۈنۈش
ئىلكىده ئهسلهيدۇ. ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ئائىلىده سهمىمىيلىك ۋه مهرىپهتنىڭ مۇھىملىقىنى تهكىتلهپ
تۇرغاچقا، بۇ ئائىلىنىڭ پهرزهنتلىرى چوڭ بولغاندا جهمئىيهتنىڭ ياراملىق ئهزالىرىغا ئايالنغان، بهزىلىرى

ھۆكۈمهت خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالنغان.
   ئۇ ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىنى ئۈرۈمچى شهھهر مهركىزىدىكى سايباغ رايونلۇق 24-باشالنغۇچ مهكتىپىده
خىتاي تىلىدىن دهرس بېرىش بىلهن باشلىغان. ئۇ 2018-يىلى 4-ئايغىچه مهزكۇر مهكتهپته 28 يىل
ئىشلىگهن. ھالبۇكى، ئۇ 1990-يىلى يېڭى خىزمهتكه چىققان ۋاقىتلىرىدا، كهلگۈسىده ئۆز خهلقى ۋه

مهدهنىيىتىگه قارىتىلىدىغان مىسلىسىز ۋهيران قىلىش ھهرىكىتىنى زىنھار تهسهۋۋۇر قىاللمايتتى.
   2004-يىلى مهكتهپلهرنى خىتايچه ۋه ئۇيغۇرچه قوش تىللىق قىلىپ ئۆزگهرتىش بۇيرۇقى چۈشكهندىال،
ئۆزگهرتىشنىڭ شاۋقۇن - سۈرهنلىرى ئاللىقاچان باشلىنىپ بولغانىدى. ئهمما قهلبىنۇر مهكتهپلىرىده
ئهسلىدىنال قوش تىلدا دهرس ئۆتۈلىدىغان مهركىزىي شهھهردىكى خىتاي تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇش سۈپىتى
بىلهن، بۇ يېڭى «سىياسهت»كه ئانچه ئېرهنشىپ كهتمىگهنىدى. 2016-يىلى (شهرقىي تۈركىستاندا)
كىشىلهرنىڭ ناماز ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىنغانلىقى توغرىسىدىكى دوستالر ئارا مىش-مىش پاراڭالرمۇ
ئۇنىڭغا ئانچه چوڭ تهسىر كۆرسىتهلمىگهنىدى. بىر خىزمهتدىشى ئۇنىڭغا (شهرقىي تۈركىستاننىڭ بهزى
جايلىرىدا) تۈركۈملىگهن ئايالالرغا تۇغماس قىلىۋېتىش ئوپېراتسىيهسى قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتقىنىدا،

ئۇنىڭ بۇ گهپكىمۇ تازا ئىشهنگۈسى كهلمىدى.
    «بىز ئۇنداق ئىشالر بىزنىڭ بېشىمىزغا كهلمهيدۇ دهپ ئوياليتتۇق» دهيدۇ ئۇ.

   ئهمما بارا-بارا بۇ جهھهتتىكى ئاالمهتلهرنى نهزهردىن ساقىت قىلىش مۇمكىن بولمايدىغان دهرىجىگه يهتتى.
چېن چۈهنگونىڭ تىبهتنى «تىنجىتقان»دىن كېيىن شهرقىي تۈركىستانغا يۆتكهپ كېلىنىشى بىلهن، كۆزىتىش
– نازارهت قىلىش، كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن قىلىش، مهجبۇرىي ساالمهتلىك تهكشۈرۈش، بالىالرنى دۆلهت
ئىلكىدىكى يېتىمخانىالرغا ئېلىپ كېتىش، مهدهنىيهت ۋه دىننى ۋهيران قىلىش ھهرىكهتلىرى توختاتقۇسىز

ھالغا كهلدى.
   2016-يىلى 9-ئايدىن 11-ئايغىچه، قهلبىنۇر ئىشلهۋاتقان مهكتهپ ئوقۇتۇش قابىلىيىتى جهھهتتىال ئهمهس،
بهلكى سىياسىي ئىدىيىسى ۋه ئائىله ئارقا كۆرۈنۈشى جهھهتتىمۇ ئهڭ «ئىلغار» ئوقۇتقۇچىالرنى تالالشقا

باشلىدى. قهلبىنۇر ئالدىنقى قاتاردا تالالندى.
    2017-يىلى  2-ئاينىڭ  28-كۈنى، قهلبىنۇر   ئهسلىمىسىده   بايان   قىلغىنىدهك،  شهھهرلىك    ھۆكۈمهتكه 



چاقىرتىلدى. ئۇنىڭغا «ساۋاتسىزالر»غا خىتاي تىلى ئۆگىتىدىغانلىقى ئېيتىلدى. ئهمما، غهلىته يېرى، بۇ
ۋهزىپه ئۈچۈن ئۇنىڭدىن مهخپىيهتلىك ساقالش كېلىشىمى ئىمزاالش تهلهپ قىلىندى. ئاندىن ئۇنىڭغا 3-
ئاينىڭ 1-كۈنى (يهنى ئهتىسى) ئهتىگهن سائهت يهتتىده ئاپتوبۇس بېكىتىده ھازىر بولۇپ، ساقچىغا ئۆزىنى

ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن تېلېفون قىلىشى كېرهكلىكى جېكىلهندى.
   ئۇ (خاتىرىسىنىڭ قات – قېتىغا ئورناپ كهتكهن) بۇ جهرياننى تۈنۈگۈنكىدهكال ئهسلىيهلهيتتى. ئاندىن ئۇ شۇ

سهپهردىن كېيىن ئۆزىنى كۈتۈپ تۇرغان ئهھۋالالرنى بايان قىلدى.
   «بىز ئۈرۈمچىنىڭ چېتىدىكى بىر تاغنىڭ ئارقىسىدىكى، ئهتراپى تام ۋه سىم تور بىلهن قورشالغان تۆت
قهۋهتلىك بىناغا يېتىپ باردۇق. بىز مېتال ئېلېكترونلۇق ئىشىكتىن كىردۇق. بۇ يهرده قوراللىق ساقچى، ئون
نهچچه خىزمهتچى، باشقۇرغۇچى، سېستىرا، ئوقۇتقۇچى، مۇدىرالر بار ئىدى. مېنى كونترول ئۆيىگه ئهكىردى»

دېدى ئۇ گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتىغا.
   الگېردىكى بىر خىزمهتچى «دهرس ھازىرال باشلىنىدۇ» دهپ ۋاقىرىغان.

   قهلبىنۇرنىڭ ئالدىدىكى تامدا بىر ئېكران بار بولۇپ، ئېكراندا ھهر بىرىده تهخمىنهن ئون ئادهم بار ئون كامېر
كۆرۈنۈپ تۇراتتى. قهلبىنۇرنىڭ بايانىچه «كامىردىكىلهر قاراڭغۇلۇققا مهھكۇم قىلىنغان، كامېرنىڭ دېرىزىسى

مېتال تاختايالر بىلهن توسۇۋېتىلگهن. كامېردا كارىۋات يوق، پهقهت داق يهرگه سېلىنغان ئهدىيالال بار ئىدى.»
شۇنىڭ بىلهن، 14-فېۋرالدىن باشالپ قامالغان جهمئىي 97 نهپهر مهھبۇس ئېلىپ چىقىلغان. قهلبىنۇر ئۇالرنىڭ
ھهممىسىنىڭ تېخىچه چېچى ۋه ساقاللىرى بارلىقىغا (چۈشۈرۈۋېتىلمىگهنلىكىگه) دىققهت قىلغان. ئۇ

ئۇالرنىڭ ئىچىده يهتته ئايال بارلىقىنى ساناپ چىققان، ئۇالرنىڭ ئۈچى بهكال قېرىپ كهتكهنىدى.
   ئۇ ئاندىن نېمه قىلىنىدىغانلىقىنى كۈتۈپ تۇرغان.

  «قۇرامىغا يهتكهن <ئوقۇغۇچىالر> سىنىپقا ئوندىن ئوندىن، قول - پۇتلىرىدا زهنجىر – كىشهن بار ھالدا
ئهكىرىلدى. ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئالدىدا ئۈستىلى يوق كىچىك پىالستىك ئورۇندۇقالردا ئولتۇرغۇزۇپ بولۇنغاندا،
مېنى سىنىپقا كىرگۈزدى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇزۇن ساقال قويغان يهتمىش ياشتىن ئاشقان بىر نهچچه
مويسىپىتمۇ بار ئىدى. ئادهتته مهن ئۇالرغا ھۆرمهت بىلدۈرۈشۈم كېرهك ئىدى. ئهمما ئۇالر بېشىنى تۆۋهن
سېلىپ ئولتۇراتتى، بهزىلىرى يىغالۋاتاتتى. مهن: <ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم> دېدىم. ئهمما، ھېچكىم سالىمىمغا
جاۋاب قايتۇرمىدى. مهن بۇ يهرده قاتتىق چهكلهنگهن بىر گهپنى دېگهنلىكىمنى دهرھال چۈشهندىم». ئاندىن

قهلبىنۇر (سىنىپتىكى) سهككىز دانه كۆزىتىش كامېراسىغا قاراپ قويۇپ دهرسنى داۋامالشتۇرغان.
   «مهن ئۆزۈمنى تونۇشتۇرۇپ: <مهن سىلهرگه پىنيىندا خىتايچه ئۆگىتىش ئۈچۈن كهلدىم> دېدىم. ئاندىن
دوسكىغا <A، B، C، D…> دهپ يازدىم ۋه شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئالالھنىڭ مېنى بۇ پانىي دوزاختىن ھايات

قۇتۇلدۇرۇشىنى توختىماي تىلىدىم. ئۇالر ماڭا ئهگىشىپ A، B، C، D… نى تهكرارلىدى».
   ئىككى سائهتتىن كېيىن، قهلبىنۇر ئازراق سۇ ئىچىپ دېمىنى ئېلىۋېلىش ئۈچۈن ئارام ئېلىشنى تهلهپ
قىلغان. شۇ سىنىپتا سۇ ئىچكهنده ئىشلىتىدىغان سۇ قۇتىسى ھازىرمۇ ئۇنىڭ يېنىدا ئىدى. ئۇ بۇ ۋهقهلهرنى
Hello» سۆزلىگهچ يېنىدىكى سۇ قۇتىسىغا قورقۇنچ ئىلكىده تىكىلدى. يېرىم سۈزۈك، قېنىق يېشىل رهڭلىك
Kitty» ماركىلىق سۇ قۇتىسى ساھىبىنىڭ مۇاليىم، ئۈمىدۋار خاراكتېرىنى نامايهن قىلىپ تۇراتتى. شۇنداقال،

بۇ قۇتا ئۆز نۆۋىتىده يهنه مىسلىسىز ۋهھشىيلىكلهرنىڭ تىلسىز شاھىتى ئىدى.
   چۈشلۈك تاماق نهق چۈشته يېتىپ كهلگهن. قهلبىنۇر مهھبۇسالرغا سۇيۇق شوۋىگۈرۈچ ۋه قانۇندا
بهلگىلهنگهن نورما بويىچه بىر تال مومىنى تارقىتىشقا ياردهملهشكهن. ئۇ ئىككى ياشانغان مهھبۇسقا يهنه
بىردىن موما قوشۇپ بهرگهنىدى، ئهمما ساقچى ئىككى مومىنىڭ يوقاپ كهتكهنلىكىنى بايقىغاندا قهلبىنۇر
بايقىلىپ قالغىلى تاسال قالغان. ھېلىمۇ ياخشى، بىر خىزمهتدىشىنىڭ مومىنى سانىنى خاتا ھېسابالپ
قويۇپتىمىز (يهنى موما يۈتۈپ كهتمهپتۇ، ئهسلىدىنال بارى شۇنچىلىك ئىكهنىدۇق) دېيىشى بىلهن، قاتتىق
قورقۇپ كهتكهن قهلبىنۇر ئامان قالغان. ئۇ ئۆزىگه چاي دهملهپ ئىچمهكچى بولغاندا، ئۇنىڭغا مهھبۇسالرنىڭ

سۈيىنىڭ ئىنسانالر ئىستېمال قىلسا بولغۇدهك دهرىجىده يېتهرلىك قاينىتىلمىغانلىقى ئېيتىلغان.
   «ئۇ ھاياتىمدىكى ئهڭ ئۇزۇن كۈن ئىدى» دهيدۇ قهلبىنۇر.
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   ئۇ چىشىنى چىشلهپ تۇرۇپ، ئالدىنقى ئالته ئايلىق توختام مۇددىتىنى مىڭبىر جاپادا تاماملىغان. ئالدىنقى
ئۈچ ھهپته ئۇ ئۆزىنىڭ 97 ئوقۇغۇچىسى ۋه ئۇالرنىڭ ئاپېلسىنرهك مهھبۇس كىيىمىگه بېسىلغان نومۇرالر

بىلهن تونۇشۇپ چىققان.
   بۇ جهرياندا، ئوسمان ئىسىملىك بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئىپادىسى ناھايىتى كۆرۈنهرلىك بولغان. كېلىشكهن ۋه
ئهقىللىق بۇ ئادهم مال - مۈلكى خىتاي تهرىپىدىن توڭلىتىلىشتىن بۇرۇن، ئۈرۈمچىدىكى ئهڭ باي كىشىلهرنىڭ
بىرى ئىدى. قهلبىنۇر ئوسماننىڭ دېرىزىدىكى 20 سانتىمېتىرلىق يوچۇقتىن چۈشۈۋاتقان قۇياش نۇرىدىن
بهھىرلىنىۋېلىش ئۈچۈن دهرستىن كېيىن يهنه بىر نهچچه مىنۇت ئارتۇق تۇرۇۋېلىشنى ئۆتۈنگهنلىكىنى
ئهسلىدى. بىر كۈنى، ئوسمان تۇيۇقسىزال غايىب بولغان. كېيىن ئۇ ئوسماننىڭ «مېڭىگه قان چۈشۈش»

سهۋهبىدىن ئۆلۈپ كهتكهنلىكىدىن خهۋهر تاپقان.
   سېلىم ئىسىملىك يهنه بىر ياش بالدۇر قويۇپ بېرىلىشىنى ئۈمىد قىلىپ، دهرسنى تولىمۇ تىرىشىپ
ئۆگهنگهن. ئۇمۇ مهلۇم بىر كېسهل بىلهن يۇقۇملىنىپ دوختۇرخانىغا ئاپىرىلمىغانلىقتىن ئۆلۈپ كهتكهن.

يۇقىرىقى ئىككىلى ياش قهلبىنۇر بۇ يهرگه بارغان دهسلهپكى ئۈچ ھهپته ئىچىده ھاياتىدىن ئايرىلغان.
ئۇنىڭ سىنىپىدىكىلهرنىڭ سانى كۈندىن كۈنگه ئازايغان. ئۇ: «دهسلهپته ئۇالرنىڭ ساالمهتلىكى ياخشى ئىدى.
مهن ئۇالرنىڭ بارغانسېرى زهئىپلىشىپ كهتكهنلىكىگه شاھىت بولدۇم، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ھهتتا ماڭالماس

بولۇپ قالدى» دهيدۇ.
   3-ئاينىڭ 20-كۈنى، الگېرنىڭ بىرىنچى قهۋىتى يېڭى كهلگهنلهر بىلهن تولغان. ئۇنىڭ بىرىنچى گۇرۇپپىسى
دىندار، كۆپىنچىسى ياشانغان كىشىلهر بولسا، ئىككىنچى گۇرۇپپىدىكىلهر زىيالىيالر، سودىگهرلهر ياكى خىتاي
تىلىنى مۇكهممهل بىلىدىغان ئوقۇغۇچىالر ئىدى. ئۇالرنىڭ جىنايىتى خىتايدا چهكلهنگهن Facebook نى

ئىشلهتكهنلىكىدهك قىالتتى.
   ئهمدى ئۇنىڭ ئوقۇتۇش ۋهزىپىسىنىڭ ھېچقانداق ئهھمىيىتى قالمىغانىدى. ئۇنىڭ بۇ گۇرۇپپىدىكى ۋهزىپىسى

ئۇالرغا كوممۇنىزم ناخشىلىرى ۋه دۆلهت شېئىرىنى ئۆگىتىش ئىدى.
   ئۇ سىنىپقا كىرىش ئۈچۈن، ئىشىك ئالدىغا قويۇلغان ئورۇندۇق ئاستىدىن ئۆمىلهپ ئۆتۈشكه مهجبۇرالنغان
ئوقۇغۇچىالرنىڭ قانداق خارالنغانلىقىنى بايان قىلدى. «كۆزۈم ئۇالرنىڭ كۆزلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ قالدى،
ئۇالرنىڭ تهسۋىرلىگۈسىز ئازاب چېكىۋاتقانلىقى ئېنىق ئىدى» دهيدۇ ئۇ. ھهر سائهتته ئۇنىڭغا يهنه 100

كىشىلىك يېڭى گۇرۇپپا ئهۋهتىلگهن.
   بۇالرنى ئادهتته باشقۇرۇش تۈزۈمىنىڭ رهھىمسىزلىكى دهرسخانىكىدىدىن قېلىشمايتتى. مهھبۇسالر ھهر

كۈنى ئۈچ قېتىم، بهلگىلهنگهن ۋاقىتتىال ھاجهتخانىغا بارااليتتى، ھهر ئايدا 15 مىنۇت يۇيۇنااليتتى.
   قهلبىنۇر گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتىغا ئۆزىنىڭ الگېردا خىزمهت قىلىۋاتقانلىقىنى
يوشۇرۇپ يۈرۈشكه مهجبۇرالنغانلىقىنى ئېيتتى. الگېردا ئىشلىگىلى بىر نهچچه ھهپته بولغان بولسىمۇ، ئۇ
ئېرىدىن باشقا ھېچكىمگه بۇ ھهقته تىنمىغانىدى. چۈنكى، الگېرالرنىڭ قۇرۇلۇشى ۋه خالىغانچه قولغا
ئېلىشنىڭ تېزلىشىشىگه ئهگىشىپ، سىرتتا ئاتالمىش «ئهركىن» ياشاۋاتقانالرنىڭ ھهر بىر ھهرىكهت، ھهر بىر
چىراي ۋه ھهربىر ئاۋازىنى خاتىرىلهپ تۇرىدىغان كۆزىتىش تورلىرىمۇ شۇنىڭغا ماس ھالدا تهرهققىي
قىلدۇرۇلغانىدى. ساقچىالرنىڭ تهكشۈرۈشى ۋه چارلىشى ئادهتتىكى ئىش ئىدى. ھهركىم ئۆز ئىشىكىنىڭ
چېكىلىشنى ساقالۋاتاتتى. ئۇ «مېنىڭ مهھهللهممۇ ئوچۇق-ئاشكاره تۈرمىگه ئايالنغانىدى» دهيدۇ. ئۇ بىر
كۈنى ساقچىالرنىڭ پىيادىلهر يولىدا پاراڭلىشىۋاتقان بهش ياشنىڭ يېنىغا يوپۇرۇلۇپ بېرىپ، ئۇالرنىڭ

ئارىسىدىن ئىككىيلهننى قولغا ئالغانلىقىنى كۆرگهن.
   چهتئهلگه تېلېفون قىلىش جىنايهتكه ئايالنغان. 2017-يىلى 3 - ئايدا، ئۇنىڭ قوشنىسى بىر كۈنى كهچته بىر
خىتاي خىزمهتدىشىدىن قىرغىزىستاندىكى ئوغلىغا تېلېفون قىلىپ، ئۇنىڭغا شهرقىي تۈركىستانغا قايتىپ
كهلمهسلىكنى جېكىلهپ قويۇشنى ئۆتۈنگهنلىكى ئۈچۈن، بهش ساقچى تهرىپىدىن كىشهنلهنگهن ھالدا ئېلىپ
كېتىلگهن. ھېلىقى خىتاي خىزمهتدىشى ئۈچ ئايدىن كېيىن قويۇپ بېرىلگهن بولسىمۇ، ئهمما (قىرغىزىستاندا

ئوغلى بار) قوشنىسىنىڭ شۇنىڭدىن كېيىن ئىز – دېرىكى بولمىغان.

37 ئۇيغۇرالر  12- سان



   ئىككى يىلدا قهلبىنۇرنىڭ مهھهللىسىدىكى 600 ئۇيغۇر ئاھالىنىڭ 190 ى غايىب بولغان ۋه خىتاي
كۆچمهنلهر قۇرۇق ئۆيلهرنى تولدۇرۇشقا باشلىغان.

   الگېرغا يېڭى مهھبۇسالر توختىماي كېلىپ تۇرغان. قهلبىنۇرنىڭ مۆلچهرىچه تهخمىنهن ئالته ئايدا، (ئۇ
ئىشلهۋاتقان الگېرغا) 3000 دىن ئارتۇق مهھبۇس ئهكېلىنگهن. ئۇالر ھهر بىر كامېرغا ئهللىك ياكى ئاتمىشتىن
سوالنغان بولۇپ، كۈندۈزلىرى ئىككى ياكى ئۈچ گۇرۇپپىدىن، بهزىده يهتته گۇرۇپپىدىن سوراققا ئېلىپ

چىقىلغان.
   قىيناش ئۆيى يهر ئاستىدا ئىدى.

   الگېردىكى بىر ساقچى خىزمهتدىشى قهلبىنۇرغا سوراقتا قوللىنىلىدىغان ئۇسۇلالرنى سۆزلهپ بهرگهن. «ئۇ
ماڭا توك سوقتۇرۇشنىڭ توكلۇق ئورۇندۇققا باغالپ توك سوقتۇرۇش، توكلۇق پهلهي كىيگۈزۈپ توق سوقتۇرۇش،
توكلۇق قالپاق كىيگۈزۈپ توق سوقتۇرۇش ۋه توك كالتىكىنى مهقئىتىگه تىقىپ توك سوقتۇرۇشتىن ئىبارهت

تۆت خىل ئۇسۇلى بارلىقىنى ئېيتىپ بهردى» دهيدۇ قهلبىنۇر.
   «چىرقىرىغان ئاۋازنىڭ ئهكس ساداسى پۈتۈن بىنانى بىر ئاالتتى، مهن بهزىده چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا، بهزىده

دهرس ۋاقتىدا بۇ ئاۋازالرنى ئاڭاليتتىم».
  شۇ مالىمانچىلىقالر ئىچىده تۇرغان قهلبىنۇرغا 2017-يىلى 7-ئايدا تۇيۇقسىز پىالنلىق تۇغۇت
تارماقلىرىنىڭ كۆپ داۋراڭ سېلىنغان، «ھهقسىز» يىللىق ئايالالر كېسهللىكلىرى تهكشۈرۈشىگه قاتنىشىش
ئۇقتۇرۇشى كهلگهن. ئۇنىڭ يانفونىدا شۇ ھهقتىكى ئۇچۇر ھازىرمۇ بار. گهرچه ئۇ 51 ياشقا كىرىپ، تۇغۇت
يېشىدىن ئۆتۈپ كهتكىلى خېلى بولغان بولسىمۇ، ئهمما 18 ~ 59 ياش ئارىلىقىدىكى بارلىق ئايالالرنىڭ بۇ
تهكشۈرۈشكه قاتنىشىشى مهجبۇرىي ئىدى. «ھهمكارالشمىسىڭىز جازالىنىسىز» دېگهن ئاگاھالندۇرۇش

ھهممىنى چۈشهندۈرۈپ بېرهتتى.
   «مهن الگېردا ئىشلهۋاتقان بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلهن، بۇ تهكشۈرۈشكه قاتنىشىشنى رهت قىلسام نېمه

ئىشالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلهتتىم» دهيدۇ قهلبىنۇر.
   7-ئاينىڭ 18-كۈنى، ئهتىگهن سائهت سهككىزده، دوختۇرخانىنىڭ سىرتىدا كىشىلهر ئۇزۇن ئۆچرهت بولۇپ
كهتكهنىدى. تهكشۈرۈشكه كهلگهن ئايالالرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇر ئىدى. «ئۇالرنىڭ ئىچىده بىرمۇ خىتاي يوق

ئىدى» دهيدۇ قهلبىنۇر.
  نۆۋهت قهلبىنۇرغا كهلگهنده، ئۇقتۇرۇشتا بايان قىلىنغىنىدهك ئايالالر كېسهللىكلىرى تهكشۈرۈشى
قىلىنماستىن، ئۇنىڭغا مهجبۇرىي ھالدا تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىنغان. ئۇ ئهينى چاغدىكى زوراۋان ۋه
ھاقارهتلىك جهرياننى گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى تهشكىالتىغا تهپسىلىي بايان قىلىپ، بىر
قورقۇنچلۇق مهنزىرىنى تهسۋىرلهپ بهردى. «مهن يېتىپ تۇرۇپ پۇتۇمنى كېرىشكه بۇيرۇلدۇم، ئاندىن ماڭا
ئۈزۈك سېلىندى. بۇ دهھشهتلىك زوراۋانلىق ئىدى. مهن خورالنغانلىقىمنى، جىنسىي ۋه روھىي جهھهتتىن

زىيانكهشلىككه ئۇچرىغانلىقىمنى ھېس قىلىپ يىغالپ كهتتىم».
   مهسخىرىلىك يېرى شۇكى،  بىرال قىزى بار قهلبىنۇر (خىتاينىڭ ئاتالمىش قانۇنىغا كۆره) ئىككىنچى
بالىلىق بولسا بوالتتى. گهرچه بۇنىڭ ئۈچۈن جامائهت خهۋپسىزلىك ئىدارىسىدىن، ئۆزى ئىشلهۋاتقان

مهكتهپتىن ۋه ھۆكۈمهتتىن ئۈچ تهرهپلىك ئىجازهت ئېلىش كېرهك بولسىمۇ، ئهمما بۇ مۇمكىن بوالتتى.
ئۇنىڭ الگېردىكى مۈشكۈالتلىرى تېخى ئاخىرالشمىغانىدى. 2017-يىلى 9-ئايدا، تۇنجى توختامى
ئاخىرالشقاندا، قهلبىنۇر ئۈرۈمچىدىكى يهنه بىر ئايالالر الگېرىغا تهقسىم قىلىنغان. ئۇ كىشىنىڭ دىققىتىنى
تارتمايدىغان ئالته قهۋهتلىك بىناغا يېقىنالشقاندا، دهرۋازىنىڭ ئۈستىگه چوڭ قىلىپ يېزىلغان «پېنسىيه

مهركىزى» دېگهن خهتلهرنى كۆرگهن.
   ئۇ ئهسلهپ مۇنداق دهيدۇ: «بۇ ناھايىتى چوڭ الگېر بولۇپ، بۇ يهرده چاچلىرى چۈشۈرۈۋېتىلگهن تهخمىنهن
ئون مىڭ ئايال بار ئىدى، ئۇالرنىڭ ئىچىده ئاتمىش ياشتىن ئاشقانالر ئارانال 60 نهپهر ئهتراپىدا بولۇپ، ئۇالرنىڭ

كۆپىنچىسى ياش، چىرايلىق، ئوبدان تهربىيهلهنگهن قىزالر ئىدى».
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   بۇ كورىيه، ئاۋستىرالىيه، تۈركىيه، مىسىر، ياۋروپا ياكى ئامېرىكا قاتارلىق جايالردا ئوقۇغانالر ئۈچۈن تهسىس
قىلىنغان الگېر ئىدى. بۇ يهردىكىلهرنىڭ ھهممىسى يۇقىرى مهلۇماتلىق ۋه بىر نهچچه تىلدا
سۆزلىشهلهيدىغانالر بولۇپ، ئۇالر ئائىلىسىدىكىلهرنى كۆرۈش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستانغا قايتىپ كهلگهنده
تۇتۇپ كېتىلگهن. قهلبىنۇر تۇيۇقسىز چهتئهلده ئوقۇۋاتقان قىزىدىن ئهنسىرهپ قالغان. «ئهگهر خىتاي قىزىمنى

قايتىپ كېلىشكه زورلىسا، ئۆلۈۋېلىشنى قارار قىلغان ئىدىم» دهيدۇ ئۇ.
   قهلبىنۇرنىڭ دېيىشىچه، بۇ الگېردىكى تازىلىق شارائىتى ئىنتايىن ناچار بولۇپ، ھهر بىر كامېردىكى كۈنده
بىر قېتىمال تۆكۈلىدىغان تهرهڭ تۇڭىدىن چىقىدىغان پۇراق ھاۋانى سېسىتىۋهتكهنىدى. ئهتىگهنده يۈز يۇيۇشقا
بىر مىنۇت ۋاقىت بېرىلىدىغان بولۇپ، ھهر ئايدا بىر قېتىم يۇيۇنۇشقا بوالتتى. «ھاۋا يۇقۇملۇق مىكروبالر

بىلهن تولغان، نۇرغۇن كىشىلهر مهينهتچىلىك دهستىدىن كېسهل بولۇپ كهتكهن» دهيدۇ ئۇ.
   دۈشهنبه ئهتىگهنده الگېرنىڭ «شىپاخانا»سى ئالدىدا 10 مىڭ كىشى ئۆچرهت تۇرغان ۋه ھهر بىر مهھبۇسقا

سىرلىق بىر خىل ئوكۇل ئۇرۇلغان. ئۇالردىن يهنه قان ئېلىنغان ۋه ئاق رهڭلىك دورا ئىچكۈزۈلگهن.
  «ئىنتايىن ئاق كۆڭۈل» بىر سېستىرا بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىپ، تۇتقۇنالرنىڭ قاراڭغۇ كامېرالردا
ياشىغانلىقى ئۈچۈن كالتسىي (ئوكۇلالنغان سۇيۇقلۇق)غا ئېھتىياجلىق ئىكهنلىكىنى، قان تهكشۈرۈشتىكى
مهقسهتنىڭ يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنى بايقاش ئىكهنلىكىنى، ئاخىرىدا ئىچكۈزۈلگهن دورىنىڭ ئۇالرنىڭ
ئۇخلىشىغا ياردهم بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئهمما قهلبىنۇر بۇ گهپكه ئىشهنمهيتتى «مهن <شۇنچه كۆپ

كالتسىيگه ئېھتىياج بارمۇ؟> دهپ ئۆز ئۆزۈمگه سوئال قوياتتىم» دهيدۇ ئۇ.
   قهلبىنۇر ئۈچۈن ئۇنتۇلغۇسىز يهنه بىر كۈن شۇكى، شۇ كۈنى ئۇ سىنىپقا ماڭغاندا بىر ئوقۇغۇچىنىڭ
جهسىتىنى ئېلىپ ماڭغان ئايال ساقچى بىلهن دوقۇرۇشۇپ قالغان ۋه ئۇالر ھويلىدىكى كامېراسىز جايدا ئۆزئارا
پاراڭالشقان. «الگېردا ئىككىمىزدىن باشقا ئۇيغۇر خىزمهتچى يوق ئىدى» دهيدۇ قهلبىنۇر. ھېلىقى ئايال ساقچى
ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ تۇغۇت چهكلهش بۆلۈمىده ئىشلهيدىغانلىقىنى، بۇ يهرده ئۇالرنىڭ مهھبۇسالرغا
ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرى بهرگهنلىكىنى، ھهتتا قىزالرنىڭ بايقاپ قالماسلىقى ئۈچۈن دورىنى
مومىنىڭ ئىچىگه سېلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان. ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئۇ جهسىتىنى ئېلىپ ماڭغان ھېلىقى
قىز (شۇ دورا يېگۈزۈلۈۋهرگهچكه) ئادىتى توختىماي، قانسىراپ ئۆلۈپ كهتكهن. ئۇ قهلبىنۇرنى بۇ ئىشنى

ھېچكىم تىنماسلىق ھهققىده قهسهم قىلدۇرغان.
   قهلبىنۇر ياۋروپاغا كهلگهندىن كېيىن، ئۆزى كۆرگهن ئازاب-ئوقۇبهتلهرنى ئېيتماقچى بولغاندا، دهسلهپته بىر
جۈمله گهپنى تولۇق قىلىشتىنمۇ ئاجىز كهلگهنلىكىنى ئېيتتى. ئۇ شۇ گهپلهرنىڭ ئۇچىنى چىقارغان ھامان
بۇقۇلداپ يىغالپ كېتهتتى. گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى ئهزالىرى ئۇنى سهۋرچانلىق بىلهن

ساقلىغان ۋه ئۇنىڭغا قۇربىتى يهتكهنده كۈندىلىك خاتىره يېزىپ قويۇشنى تهۋسىيه قىلغان.
   ئۇنىڭ كۈندىلىك خاتىرىسىدىكى كىشىنى ئازاباليدىغان يهنه بىر ۋهقه تۆۋهندىكىچه: بىر كۈنى، 20 ياشالر
ئۆپچۆرىسىدىكى بىر قىز سىنىپتىن «سۆھبهت» ئۈچۈن چاقىرىلغان. قهلبىنۇر قىزنىڭ ئىككى سائهتتىن
كېيىن قانداق قايتىپ كهلگهنلىكىنى تهسۋىرلهشته قاتتىق ئىزتىراپ چهككهن. «ئۇ قىز بهكال ئازابالندى،
بىئارام بولغىنىدىن ئولتۇرالمىدى. بىر ئازدىن كېيىن ساقچى ئۇنىڭغا ۋاقىراپ، ئۇنى ئېلىپ چىقىپ كهتتى. مهن
ئۇنى قايتا كۆرۈپ باقمىدىم». الگېردا ئىشلهۋاتقان بىر ساقچىنىڭ قهلبىنۇرغا ئېيتىشىچه، ھهر كۈنى تۆت -
بهش قىز ئېلىپ چىقىلىپ، الگېرنىڭ ئهمهلدارلىرى تهرىپىدىن باسقۇنچىلىق قىلىنىدىكهن، «بهزىده ئۇالرنىڭ

ئهۋرىتى ۋه مهقئىتىگه توك كالتىكى تىقىلىدىكهن». 
   قهلبىنۇرنىڭ ئېيتىشىچه، خىزمهتچىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇر ياكى باشقا يهرلىك مىللهتلهردىن بولغان

دهسلهپكى الگېرغا ئوخشىمايدىغىنى، ئايالالر الگېرىدىكى بارلىق باشقۇرغۇچىالر ئهر خىتايالر ئىكهن.
   2017-يىلى 11-ئايغا كهلگهنده، قهلبىنۇر تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراشقا باشالپ،
ئۇنىڭدىن كۆپلهپ قان كېلىشكه باشلىغان. ئۇ يهنه ئۆزىنىڭ ئهمدى الگېرالردىكى خىزمهتكه بهرداشلىق
بېرهلمهيدىغانلىقىنى   ئېيتقان. «مېنىڭ  بۇ   دهھشهتنى  ھهرقانداق   بىرىگه  ئېيتىشىم   چهكلهندى»   دهيدۇ 
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قهلبىنۇر. يولدىشى ئۇنىڭغا دوختۇرخانىغا بېرىپ تهكشۈرتۈشنى تهۋسىيه قىلغان. ئۇ الگېردا ئۆزىنىڭ ئورنىدا
ئىشلهشكه خىزمهتداشلىرىدىن بىرنى تهۋسىيه قىلىشقا مهجبۇرالنغان. ئاندىن ئۇ دوختۇرخانىدا بىر ئاي

ياتقان.
   قهلبىنۇر شۇنىڭدىن كېيىن الگېرغا قايتمىغان، ئهمما يهنىال ئىلگىرىكى «ئوقۇغۇچىلىرى» توغرىسىدىكى
خهۋهرلهرنى بىلىشكه تىرىشىپ تۇرغان. ئۇ 2017-يىلى 12-ئايدا ئۈرۈمچىده قويۇپ بېرىلگهن بىر تۈركۈم ياش
مهھبۇسالرنىڭ ئهھۋالىنى ئاڭالپ كۆڭلى تولىمۇ يېرىم بولغان: «ئۇالرنىڭ بهزىلىرى قاتتىق قىيناشقا

ئۇچرىغانلىقتىن، قولى ياكى پۇتى كېسىۋېتىلىشىكه مهجبۇر بولغان، يهنه بهزىلىرى ساراڭ بولۇپ قالغان».
   قهلبىنۇر ساالمهتلىكى ئهسلىگه كېلىشكه باشلىغاندا، يهنى 2018-يىلى 2-ئايدا ئهسلىدىكى خىزمهت
ئورنىغا قايتقان. ئهمما بۇ قايتىش ئۇ ئۈمىد قىلغاندهك خۇشاللىنارلىق جهم بولۇش بولمىغان. ئۇ بىر نهچچه

كۈن ئىچىدىال ئىشتىن بوشىتىۋېتىلگهن، تهلتۆكۈس ۋهيران قىلىنغان.
   قهلبىنۇرنىڭ گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتىغا ئېيتقىنىدهك، ئۇ ئۆزىنىڭ 28 يىللىق
ئوقۇتقۇچىلىق ھاياتىدا، ۋهزىپىسىدىن ھالقىغان ھالدا ساداقهتمهنلىك بىلهن ئىشلىگهنلىكىنىڭ ھېچقانداق
يۈز – خاتىرىسى بولمىغانلىقىدىن شىكايهت قىلدى. «بۇنىڭدىن ئىلگىرى بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۆز
ھۆكۈمىتىمىز، بىز قانۇنغا بويسۇنساقال يېتهرلىك دهپ ئويلىغانىدۇق. ئهمما سىزنىڭ نېمه قىلغىنىڭىز

ئهمهس، كىملىكىڭىز مۇھىمكهن» دېدى ئۇ ئېچىنىش ئىلكىده.
  (قهلبىنۇرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان) 11 ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىنىڭ دهرىجىسى تۆۋهنلىتىلىپ، مهكتهپ دهرۋازىسىغا
قاراشقا قويۇلغان ۋه مهكتهپ 100 خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ قولىغا قالغان. 2018-يىلى 4-ئاينىڭ 16-كۈنى ئۇالر
«بالدۇر پېنسىيهگه چىقىشقا قوشۇلىمهن» دېگهن مهزمۇندىكى ھۆججهتلهرگه ئىمزا قويۇشقا مهجبۇر بولغان.
قهلبىنۇر مۇنداق دهيدۇ: «گهرچه مهن پېنسىيهگه چىقىدىغان ياشتا بولمىساممۇ، ئهمما بۇنى رهت قىلغىلى

بولمايتتى».
   ئىشسىز قالغان، ساالمهتلىكى ناچارالشقان قهلبىنۇر ياۋروپادىكى قىزىنىڭ تويىغا قاتنىشىش ئۈچۈن

پاسپورت ئىلتىماس قىلغان. ئهمما، ئهڭ ئاخىرقى پهيتته، ئۇنىڭ چېگرادىن چىقىشى چهكلهنگهن.
قىزىنىڭ تويىدىن ئىككى كۈن ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇ ساقچىالر تهرىپىدىن بهش كۈن سوراق قىلىنغان. ئۇنىڭ
قىزى قانۇنسىز نامايىشقا قاتناشقان دهپ ئهيىبلهنگهن، قهلبىنۇرغا يهنه قىزىنىڭ فېيسبۇك بېتىدىكى
چهكلهنگهن ۋىدىيو كۆرسىتىلگهن. ئۇالر قهلبىنۇرنىڭ قىزىنىڭ ياۋروپادىكى ھاياتى، ئاالقىلىشىش ئۇچۇرلىرى
ۋه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ئهۋهتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ
پاراكهندىچىلىكىگه ئۇچرىغان چهتئهللهرده ياشايدىغان باشقا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا ئوخشاش، قىزىمۇ بۇ

تهلهپكه بويسۇنغان.
   2019-يىلى، يهنه بىر قېتىملىق قانسىراشتىن كېيىن، قهلبىنۇر دوختۇرخانا ئاچقان بىر نهۋره تۇغقىنىنىڭ
ياردىمىده تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكىنى ئۆز ئالدىغا ئالغۇزۇۋهتكهن. 2019-يىلى 9-ئايدا، ئۇ ئاخىرى داۋالىنىش
ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىشقا ئىجازهت ئالغان، ئهمما بۇنىڭ ئۈچۈن ئوخشىمىغان 23 تارماقنىڭ

رۇخسىتىنى ئېلىش ئۈچۈن كۆپ قاترىغان.
   «مهن ھهر قېتىم بىر ئايدىن كېيىن ۋهتهنگه قايتىشقا ۋهده بېرىشىم كېرهك ئىدى، بولمىسا پېنسىيه
مائاشىم توختىتىالتتى» دهيدۇ قهلبىنۇر. قهلبىنۇر ۋه يولدىشى ئىككىلىسى ئۈچ ئايلىق شهنگهن ۋىزىسى

ئالغان بولسىمۇ، ئهمما خىتاي دائىرىلىرى ئۇنىڭ ئېرىنى چهتئهلگه چىققىلى قويمىغان.
   قهلبىنۇرنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇ 2019-يىلى ئۆكتهبىرده ياۋروپاغا كهلگهنده، ئۆتكهن ئۈچ يىلدىكى ۋهقهلهرگه
ئاالقىدار خاتىرىلهرمۇ ئۇنىڭغا سوڭدىشىپال كهلگهن. ئۇ چارچىغان، روھى زهخمىلهنگهن، تېڭىرقىغان،
چۈشكۈنلهشكهنىدى. ئۇ ھهر قېتىم ئائىلىسىنى ئويلىغاندا يىغالپ كېتهتتى. ئۇ شۇ ھالهتته تۆت ئاي سۈكۈت
قىلدى. بۇ جهرياندا ئائىلىسىدىكى ھهممهيلهن ئۇنى (ئۈندىدار دېگهندهك) ئىجتىمائىي ئاالقه دېتاللىرىدىن

ئۆچۈرۈۋهتتى، ئېرىمۇ ئۇنىڭدىن مۇناسىۋهتنى ئۈزدى. ئۇ ئۆزىنى تاشلىۋېتىلگهندهك ھېس قىلدى.
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   گهرچه ئۇ ئىچىدىكىنى ئېيتالمىسىمۇ، ئۇ ئىشالرنى ئۇنتۇپ كېتهلمىدى، كهچمىشلىرى ئۇنىڭغا كېچه-كۈندۈز
ئارام بهرمىدى. «قهلبىمدىكى تۈگۈن يوقىمىغانىدى» دهيدۇ ئۇ. قهلبىنۇر بىر تهرهپتىن گهپ قىلىشتىن قورقسا،
يهنه بىر تهرهپتىن ئۆز كهچمىشلىرىنىڭ ئېغىر يۈكىنى كۆتۈرۈپ يۈردى. بىر تۇغقىنى ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ ئۇنى
مۇشۇ كهچمىشلهرنى سۆزلىشى ئۈچۈن قۇتقۇزغانلىقىنى ئېيتتى، ئهمما ئۇ نېمه دېيىشنى، نهدىن باشالشنى

بىلمهيتتى.
   ئاخىرىدا، ئۇ گولالندىيه ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتى بىلهن ئاالقىالشتى. بۇ تهشكىالت ئۇنىڭ
بۇقۇلداپ يىغلىغان ھالدا ۋهقهلهرنى بىر پۈتۈن بايان قىلىشىغا ياردهم بهردى. «ئاخىرىدا، مهن قهددىمنى

تىكلهپ، خهلقىم ئۈچۈن كۈرهش قىلىشنى قارار قىلدىم» دهيدۇ ئۇ قهتئىيلىك بىلهن.
  قهلبىنۇر سىدىق باشقا ئىنسانالر كۆرمهسلىكى كېرهك بولغان ئىشالرنى كۆردى. ئهمما ئۇ بۇ
ۋهھشىيلىكلهرنىڭ يالغۇز شاھىتى ئهمهس. ئۇنىڭغا ئوخشاش مىڭلىغان كىشىلهر يهنىال شهرقىي
تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرىدا ئىشلهپ، قهلبىنۇر شاھىت بولغان ۋهھشىيلىكلهرگه شاھىت بولۇۋاتىدۇ. ئۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن ئاالھىدىكى، خىتاينىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇپ ئۆز سهرگۈزهشتىسىنى سۆزلهش پۇرسىتىگه

ئېرىشكهنلهر تولىمۇ ئاز. 
   2019-يىلى ياۋروپاغا كهلگهندىن كېيىنمۇ، ئۇنىڭ مهنىۋى جاراھهتلىرى ساقايغىنى يوق. ئۇ بهلكىم
جىسمانىي قورقۇنچتىن قۇتۇلغان بولۇشى مۇمكىن، ئهمما ئۇ يهنىال ئۆزىنى بهختلىك ھېس قىاللمايدۇ. چۈنكى،

ئۇنىڭ قهۋمى – قېرىنداشلىرى ھېلىھهم مىسلىسىز ئازابنىڭ، زۇلۇمنىڭ، خورلۇقنىڭ ئىچىده ئىڭرىماقتا.

ئاپتور ھهققىده: رۇس ئىنگرام (Ruth Ingram) ئوتتۇرا ئاسىيا-كاۋكاز نهشرىياتى، ئۇرۇش ۋه تىنچلىق دوكالتى
تهتقىقات يۇرتى، «قوغدىغۇچىالر ھهپتىلىكى» گېزىتى ۋه باشقا نهشىر ئهپكارلىرى ئۈچۈن نۇرغۇن ئهسهر يازغان

تهتقىقاتچىدۇر. ئۇ يهنه زىمىستان تورىنىڭ ئاساسلىق يازغۇچىلىرىدىن بىرىدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى

مهنبه:
https://thediplomat.com/2020/08/confessions-of-a-xinjiang-camp-teacher/
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گېرمانىيه، گېرمانىيه ئۈستۈن ھهممىدىن،
دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىن.

قوغدىنىش ۋه مۇداپىئهدىن سۆز ئاچساق،
بىرلىكىمىز جهم قىالر بىزنى ئهسلىدىن.

ماستىن مهمهلگىچه ۋه ئېشچتىن بېلتقىچه،
گېرمانىيه، گېرمانىيه ئۈستۈن ھهممىدىن،

دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىن.
گېرمانىيه، گېرمانىيه ئۈستۈن ھهممىدىن،

دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىن.

گېرمان ئاياللىرى ۋه ساداقىتى،
گېرمان ھارىقى ۋه مېلودىيىسى
ياشنايدۇ دۇنيادا ئهبهدىلئهبهد.

ئۇز ۋه قهدىم گېرمان كۈيى،
بۈيۈك غايىمىزنى ئۇرغۇتار قهۋهت.

گېرمان ئاياللىرى، گېرمان چىنلىقى
گېرمان پىۋىسى ۋه گېرمان كۈيى!

گېرمان ئاياللىرى، گېرمان چىنلىقى
گېرمان پىۋىسى ۋه گېرمان كۈيى!
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يار بولسۇن ۋهتهنگه ئهركىنلىك
شۇنداقال بىرلىك ۋه ئادالهت ھهم.

تىرىشايلى ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهممىمىز،
قېرىنداشلىق ئىلىكىده جان ۋه تهن بىلهن.

بىرلىك، ئادالهت ۋه ئهركىنلىك
ئۇل-ئاساسىدۇر بهختنىڭ ھهردهم.

گۈللهنگىن، ئى ئانا ۋهتهن!
پورهكلهپ ئېچىلغىن بهخت نۇرىدا،

گۈللهنگىن، ئى ئانا ۋهتهن!

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى

گېرمانىيه دۆلهت شېئىرى

مىسلىسىز ئويغىنىش
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كوممۇنىست خىتاي ۋه ئهركىن دۇنيانىڭ
كېلهچىكى

ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپىيونىڭ خىتاي تهھدىتى ھهققىدىكى نۇتقى

   دۆلهت سېكرېتارى پومپىيو: 

   رهھمهت سىلهرگه، ھهممىڭالرغا رهھمهت. شىتات باشلىقى، تونۇشتۇرۇشىڭىز ئۈچۈن سىزگىمۇ رهھمهت.
مېنىڭ بۈگۈنكى سۆزلىرىم (ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكىلهر سۆزلىگهن) خىتايغا ئاالقىدار
بىر يۈرۈش نۇتۇقالرنىڭ تۆتىنچىسى بولۇپ، مهن دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى روبېرت ئوبرىئېن
(Robert O’Brien)، فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى كىرىس راي (Chris Wray) ۋه باش
تهپتىشى بارر (Barr) نى بىر يۈرۈش نۇتۇق سۆزلهشكه تهكلىپ قىلغانىدىم. بىزنىڭ ناھايىتى ئېنىق
مهقسىتىمىز، ئىنتايىن رېئال ۋهزىپىمىز بار. ئۇ بولسىمۇ ئامېرىكانىڭ خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ
ئوخشىمىغان تهرهپلىرىنى، نهچچه ئون يىلدىن بۇيان بهرپا قىلىنغان بۇ مۇناسىۋهتتىكى غايهت زور
تهڭپۇڭسىزلىقنى ۋه خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دۇنياغا ئاتامان بولۇش پىالنىنى چۈشهندۈرۈشتۇر. بىزنىڭ
مهقسىتىمىز ئامېرىكالىقالر دۇچ كهلگهن، پرىزدېنت ترامپنىڭ خىتاي سىياسىتى ھهل قىلىشنى مهقسهت
قىلغان (خىتايدىن كېلىۋاتقان) تهھدىتنىڭ تولىمۇ روشهن ئىكهنلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇش، شۇنداقال بىزنىڭ

بۇ ئهركىنلىكلهرنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش جهھهتتىكى ئىستراتېگىيىمىزنى بايان قىلىشتۇر. 
   باش ئهلچى ئوبرىئېن ئىدىئولوگىيه ھهققىده سۆز قىلدى. فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى
راي جاسۇسلۇق توغرىسىدا سۆز قىلدى. باش تهپتىش بارر ئىقتىساد توغرىسىدا سۆز قىلدى. مېنىڭ ھازىرقى
مهقسىتىم ئامېرىكا خهلقى ئۈچۈن مۇشۇالرنىڭ ھهممىسىنى بىر يهرگه توپالپ، خىتاي تهھدىتىنىڭ
ئىقتىسادىمىز، ئهركىنلىكىمىز ۋه دۇنيادىكى ئهركىن دېموكراتىك دۆلهتلهرنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن نېمىدىن

دېرهك بېرىدىغانلىقىنى تهپسىلىي چۈشهندۈرۈشتۇر.

خهلقئارا ۋهزىيهت



   كېلهر يىلى دوكتور كىسسىنجېر (Kissinger) نىڭ مهخپىي ۋهزىپه بىلهن خىتايغا بارغىنىغا يېرىم ئهسىر
بولىدۇ. پرىزدېنت نىكسوننىڭ خىتاي زىيارىتىنىڭ ئهللىك يىللىقى بولغان 2022 - يىلىغىمۇ ئازال قالدى.
ئهينى ۋاقىتتا دۇنيا باشقىچه ئىدى. بىز خىتاي بىلهن ئارىلىشىشنىڭ ئىناق ھهمكارلىق ئىستىقبالىغا ئىگه
كهلگۈسىنى بارلىققا كهلتۈرىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلغانىدۇق. ئهمما بۈگۈن ھهممىمىز يهنىال ماسكا تاقاپ،
(تاجسىمان ۋىرۇستىن) يۇقۇمالنغۇچىالر سانىنىڭ ھهدهپ ئېشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. چۈنكى خىتاي
كومپارتىيهسى دۇنياغا بهرگهن ۋهدىسىده تۇرمىدى. بىز ھهر كۈنى ئهتىگهنده خوڭكوڭ ۋه شهرقىي
تۈركىستاندىكى باستۇرۇشقا ئاالقىدار يېڭى – يېڭى خهۋهرلهرنى ئوقۇۋاتىمىز. بىز خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ
خىزمهت پۇرسهتلىرىنى تاالن – تاراج قىلغان ۋه ئامېرىكا ئىقتىسادىغا غايهت زور زهربه بهرگهن سودا
سۇيىئىستېماللىرىنىڭ كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغان سىتاتىستىكىلىرىنى كۆرۈۋاتىمىز. شۇنداقال بىز يهنه
بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان، ئىنتايىن خهتهرلىك خىتاي ئارمىيهسىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز.
مهن بۇ يهردىن، يهنى كالىفورنىيهدىن مېنىڭ يۇرتۇم كانزاس ۋه ئۇنىڭدىن باشقا جايالردىكى ئامېرىكالىقالرنىڭ
قهلبى ۋه كاللىسىدىكى شۇ سوئالنى تهكرارلىماقچىمهن: ئامېرىكا خىتاي بىلهن ئارىالشقىلى ئهللىك يىل
بولغان بۈگۈنكى كۈنده، ئامېرىكا خهلقى قانداق مهيداننى ئىپادىلىشى كېرهك؟ رهھبهرلىرىمىزنىڭ «خىتاي
ئهركىنلىك ۋه دېموكراتىيهگه قاراپ تهرهققىي قىلىدۇ» دېگهن نهزهرىيىسى توغرىمۇ؟ خىتاينىڭ (ھهر ئىككى
تهرهپ) تهڭ پايدا ئالىدىغان ۋهزىيهتكه بولغان ئېنىقلىمىسى مۇشۇمۇ؟ ئهمهلىيهتته، دۆلهت سېكرېتارىنىڭ
نۇقتىسىدىن قارىغاندا، ئامېرىكا ھازىر (ئىلگىرىكىدىن) تېخىمۇ بىخهتهرمۇ؟ ھازىر بىزنىڭ ئۆزىمىز ئۈچۈن ۋه

كهلگۈسى ئهۋالدلىرىمىز ئۈچۈن تىنچلىق بهرپا قىلىش ئىمكانىيىتىمىز تېخىمۇ كۈچهيدىمۇ؟
  بىز شۇنداق بىر رېئاللىقنى، يهنى كهلگۈسى بىر نهچچه يىل ۋه نهچچه ئون يىلدا بىزگه يېتهكچىلىك
قىلىدىغان رېئاللىقنى ئېتىراپ قىلىشىمىز كېرهك. ئهگهر بىز شى جىنپىڭ چۈشهۋاتقان «خىتاي ئهسىرى»گه
ئهمهس، ئهركىن 21-ئهسىرگه ئېرىشمهكچى بولساق، خىتاي بىلهن قارىغۇالرچه يېقىن ئۆتۈشنى تهشهببۇس
قىلىدىغان كونا ئهندىزه ئارقىلىق بۇنى روياپقا چىقارغىلى بولمايدۇ. شۇڭا بىز بۇ كونا ئهندىزىنى
داۋامالشتۇرماسلىقىمىز ۋه ئۇنىڭغا قايتماسلىقىمىز كېرهك. پرىزدېنت ترامپنىڭ ناھايىتى ئېنىق ئوتتۇرىغا
قويغىنىدهك، بىز ئامېرىكا ئىقتىسادىنى، شۇنداقال تۇرمۇش ئۇسۇلىمىزنى قوغدايدىغان ئىستراتېگىيىگه

موھتاج. ئهركىن دۇنيا چوقۇم بۇ يېڭى مۇستهبىت ھاكىمىيهت ئۈستىدىن غالىب كېلىشى كېرهك.
   ھازىر، مهن پرېزىدېنت نىكسوننىڭ (خىتاي بىلهن يېقىن ئارىلىشىشتىن ئىبارهت) مىراسىنى يىقىتىشقا بهك
ھېرىسمهندهك تۇيغۇ بېرىپ قويۇشتىن بۇرۇن، شۇنى ئايدىڭالشتۇرماقچىمهنكى، ئۇ ئۆزى ئهينى ۋاقىتتا
ئامېرىكا خهلقى ئۈچۈن ئهڭ پايدىلىق دهپ قارىغان ئىشنى قىلغان، ھهتتا ئۇنىڭ قارارى شۇ چاغدا توغرا بولۇشى
مۇمكىن. ئۇ سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىنىڭ جهسۇر جهڭچىسى ئىدى. ئۇ خىتاينى يېقىندىن تهتقىق قىلغان،
شۇنداقال مۇشۇ يهردىكى ھهممىمىزگه ئوخشاش خىتاي خهلقىگه تولىمۇ مهپتۇن ئىدى. ئۇ ئۆز-ئۆزىگه زىيان
سالغان كوممۇنىست رېجىم سهۋهبىدىن ئاجىزالشقان خىتاينىڭ يهنىال سهل قاراشقا بولمايدىغان دهرىجىده
مۇھىملىقىنى تونۇپ يهتكهنلىكى ئۈچۈن غايهت زور ئالقىشقا اليىقتۇر. 1967-يىلى، نىكسون «تاشقى ئىشالر»
ژۇرنىلىدا ئېالن قىلغان مهشھۇر ماقالىسىده ئۆزىنىڭ كهلگۈسى ئىستراتېگىيىسىنى چۈشهندۈرۈپ، مۇنداق
دېگهن: «يىراققا نهزهر سالىدىغان بولساق، بىز خىتاينى خهلقئارا دۆلهتلهر ئائىلىسىنىڭ سىرتىدا
قالدۇرالمايمىز… خىتاي ئۆزگهرمىگۈچه دۇنيا بىخهتهر بولمايدۇ. شۇڭا، بىزنىڭ مهقسىتىمىز - كۈچىمىزنىڭ
يېتىشىچه ۋهقهلهرگه تهسىر كۆرسىتىش، ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىش بولۇشى كېرهك». مېنىڭچه «ئۆزگىرىش
ھاسىل قىلىش» بۇ ماقالىدىكى ئاچقۇچلۇق جۈملىدۇر. ئهنه شۇ خىل ئهھۋالدا، پرىزدېنت نىكسون بېيجىڭغا
قىلغان بۇ تارىخىي سهپىرى ئارقىلىق خىتاي بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتۈش ئىستراتېگىيىمىزنى باشلىدى. ئۇ
تېخىمۇ ئهركىن ۋه تېخىمۇ بىخهتهر بىر دۇنيانى ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولدى، شۇنداقال خىتاي

كومپارتىيىسىنىڭ بۇ ۋهدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىنى ئۈمىد قىلدى.
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  ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، ئامېرىكانىڭ سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرىنىڭ «خىتاي ئۆزىنىڭ
گۈللىنىشىگه ئهگىشىپ، بارغانسېرى ئېچىۋېتىلىدۇ، دۆلهت ئىچىده تېخىمۇ ئهركىنلىشىدۇ، چهتئهللهردىكى
تهھدىتى ئازىيىپ، دوستانىلىشىدۇ» دېگهن پهرىزى بارغانسېرى كۈچىيىشكه باشلىدى. بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ
قارىماققا مۇقهررهر يۈز بېرىدىغاندهك كۆرۈنىدىغانلىقىغا مهنمۇ ئىشىنىمهن. ئهمما ئۇ مۇقهررهرلىك دهۋرى
ئاخىرالشتى. بىز ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ خىل «ئارىلىشىش» خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى پرىزدېنت نىكسون

ھاسىل قىلىشنى ئۈمىد قىلغان ئۆزگىرىشنى ئېلىپ كېلهلمىدى. 
   ھهقىقهت شۇكى، بىزنىڭ سىياسىتىمىز ۋه باشقا ئهركىن دۆلهتلهرنىڭ سىياسىتى خىتاينىڭ مهغلۇب بولغان
ئىقتىسادىنى تىرىلدۈردى، ئهمما نهتىجىده بېيجىڭ ئۆزىنىڭ بېشىنى سىلىغان قولالرنى چىشلىدى. بىز خىتاي
پۇقرالىرىغا قۇچاق ئاچتۇق، ئهمما (بۇنىڭغا جاۋابهن) خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئهركىن ۋه ئوچۇق
جهمئىيىتىمىزدىن پايدىالنغانلىقىنىال كۆردۇق. خىتاي ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنلىرىمىزغا، تهتقىقات
مهركهزلىرىمىزگه، تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپلىرىمىزگه، ئالىي مهكتهپلىرىمىزگه، ھهتتا ئاتا - ئانىالر
يىغىنلىرىمىزغىمۇ تهشۋىقاتچىلىرىنى كىرگۈزدى. بىز كېيىن كۈچلۈك دېموكراتىك دۆلهتكه ئايالنغان
تهيۋهندىكى دوستلىرىمىزنى چهتكه قاقتۇق. بىز خىتاي كومپارتىيهسىگه ۋه خىتاي ھاكىمىيىتىگه ئاالھىده
ئىقتىسادىي ئىمتىياز بهردۇق. پهقهت خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ غهرب شىركهتلىرىنىڭ خىتايغا كىرىشىنىڭ
«بهدىلى» سۈپىتىده خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىگه سۈكۈت قىلىشىنى تهلهپ قىلغانلىقىنى

كۆردۇق.
   باش ئهلچى ئوبرىئېن تېخى ئالدىنقى كۈنىال بۇ ھهقته بىر قانچه مىسالنى ئوتتۇرىغا قويدى: مارىيوت
(Marriott)، ئامېرىكا ئاۋىئاتسىيه شىركىتى، دېلتا، بىرلهشمه ئاۋىئاتسىيه شىركىتى قاتارلىقالرنىڭ
ھهممىسى بېيجىڭنىڭ چىشىغا تېگىپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ توربېكهتلىرىدىن تهيۋهنگه ئائىت
مهزمۇنالرنى ئۆچۈرۈۋهتكهن. بۇ يهردىن ئانچه يىراق بولمىغان، ئامېرىكانىڭ ئىجادىيهت ئهركىنلىكىنىڭ
مهركىزى، شۇنداقال ئۆزىنى ئىجتىمائىي ئادالهتنىڭ كېسىمچىسى دهپ قارايدىغان ھوللىۋود ئۆزىنىڭ كىنو -
فىلىملىرىده خىتايغا شۇنچىكى ياقماي قېلىشى مۇمكىن بولغان مهزمۇنالرنى چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن ئۆز -
ئۆزىنى تهكشۈرۈۋاتىدۇ. شىركهتلهرنىڭ بۇ تهرزده خىتاي كومپارتىيهسىگه تىز پۈكۈشى دۇنيانىڭ ھهممه يېرىده

يۈز بېرىۋاتقان ئهھۋال.
   ئهمما، بۇ شىركهتلهرنىڭ «ساداقهتمهن»لىكى كارغا كهلدىمۇ؟ خۇشامهتچىلىكى مۇكاپاتالندىمۇ؟ مهن
سىلهرگه باش تهپتىش، گېنېرال باررنىڭ سۆزىدىن نهقىل كهلتۈرهي. ئۇ ئالدىنقى ھهپته قىلغان سۆزىده «خىتاي
ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئاداققى ئارزۇسى ئامېرىكا بىلهن سودا قىلىش ئهمهس، بهلكى ئامېرىكاغا ھۇجۇم
قىلىشتۇر» دېدى. خىتاي بىزنىڭ قىممهتلىك ئهقلىي مۈلۈكلىرىمىزنى ۋه سودا مهخپىيهتلىكلىرىمىزنى تاالن
– تاراج قىلىپ، پۈتۈن ئامېرىكادا مىليونلىغان خىزمهت پۇرسىتىگه ئېرىشتى، تهمىنلهش زهنجىرلىرىنى
ئامېرىكادىن تارتىۋالدى، ئاندىن ئۇنىڭدا (شهرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇر قاتارلىق) كىشىلهرنى قۇلدهك
مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىشقا باشلىدى. خىتاي يهنه دۇنيادىكى مۇھىم سۇ يولى (جهنۇبىي دېڭىز)نى خهلقئارا

سودا ئۈچۈن خهتهرلىكلهشتۈرۈۋهتتى.
   پرىزدېنت نىكسون بىر قېتىم ئۆزىنىڭ دۇنيانى خىتاي كومپارتىيهسىگه ئېچىۋېتىش ئارقىلىق بىر «غهلىته
مهخلۇق»نى ۋۇجۇدقا چىقارغان بولۇشىدىن ئهنسىرهيدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى، ھازىر دهل شۇ ئىش يۈز بهردى.
ھازىر سهمىمىي كىشىلهر «ئهركىن دۆلهتلهر نېمه ئۈچۈن شۇنچه يىلالردىن بېرى، بۇنداق ناچار ئىشالرنىڭ يۈز
بېرىشىگه يول قويدى؟» دهپ سوئال قويۇشقا ھهقلىق. بهلكىم بىز خىتاي كوممۇنىزمىنىڭ خهتىرىنى
گۆدهكلهرچه سهل چاغالپ قالغان، ياكى سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىدىكى غهلىبىمىزدىن خۇدىمىزنى يوقاتقان،
ياكى كاپىتالىستالرچه توخۇ يۈرهكلىك قىلغان، ياكى بېيجىڭنىڭ «تىنچ قهد كۆتۈرۈش» توغرىسىدىكى
سۆزلىرىگه ئالدىنىپ قالغان بولۇشىمىز مۇمكىن. نېمه سهۋهبتىن بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، بۈگۈنكى كۈنده
خىتاي   ئۆز   ئىچىده  بارغانسېرى  مۇستهبىتلىشىپ، خهلقئارادا  ئهركىنلىككه  بولغان  دۈشمهنلىكى   تېخىمۇ 
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كۈچىيىپ كهتتى. پرىزدېنت ترامپ بۇنىڭغا «بولدى بهس!» دېدى. مېنىڭچه، داالننىڭ ئىككى تهرىپىدىكى
نۇرغۇن كىشىلهر بۈگۈن مهن ئوتتۇرىغا قويغان پاكىتالر ھهققىده تاالش-تارتىش قىلىپ يۈرمهيدۇ. ئهمما،
بهزىلهر ھېلىھهم (خىتاي بىلهن، مهسىله ھهل قىلىش ئۈچۈن ئهمهس) «سۆھبهت ئۈچۈنال سۆھبهتلىشىش»
ئهندىزىسىنى ساقالپ قېلىشتا چىڭ تۇرماقتا. ھازىر، ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا، بىز (خىتاي بىلهن) داۋاملىق

سۆھبهتلىشىمىز. ئهمما ھازىرقى سۆھبهت ئىلگىرىكىگه ئوخشىمايدۇ.
   مهن بىر نهچچه ھهپته ئىلگىرى (خىتاي كومپارتىيهسى مهركىزىي كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىنىڭ
ئهزاسى، مهركىزىي تاشقى ئىشالر كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى، ت) ياڭ جيېچى (Yang Jiechi) بىلهن
كۆرۈشۈش ئۈچۈن ھونولۇلۇغا باردىم. بۇمۇ ئوخشاشال كونا ھېكايه ــــ قۇرۇق گهپ جىق، ئهمما خىتاينىڭ
قىلمىشىنى ئۆزگهرتىدىغانلىقى ھهققىده ھېچقانداق تهكلىپ يوق. ياڭنىڭ بهرگىنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئۇنىڭ ئالدىدىكى نۇرغۇن ۋهدىلىرىگه ئوخشاشال قۇرۇق ۋهدىلهر ئىدى. ئۇنىڭچه بولغاندا، مهن ئۇالرنىڭ
تهلىپىگه بويسۇنۇشىم كېرهك ئىدى. چۈنكى ئوچۇقىنى ئېيتقاندا، بۇندىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن قارارلىق
ئامېرىكا ھۆكۈمهتلىرى شۇنداق قىلغانىدى. مهن ئۇنداق قىلمىدىم، پرېزىدېنت ترامپمۇ ئۇنداق قىلمايدۇ.
باش ئهلچى ئوبرىئېن ناھايىتى ياخشى چۈشهندۈرگهندهك، بىز خىتاي كومپارتىيهسى ھاكىمىيىتىنىڭ
ماركسىزمچى-لېنىنىزمچى ھاكىمىيهت ئىكهنلىكىنى ئهسته ساقلىشىمىز كېرهك. باش سېكرېتار شى
جىنپىڭ ئاللىقاچان شاللىنىپ كهتكهن ھاكىممۇتلهقلىق ئىدىئولوگىيىسىگه ھهقىقىي ئىشىنىدۇ. دهل شۇ
ئىدىئولوگىيه ئۇنىڭ نهچچه ئون يىلغا سوزۇلىدىغان، خىتاي كومپارتىيهسىنى يهرشارىنىڭ ئاتامىنىغا
ئايالندۇرۇش ئارزۇسىنى ئىپادىلهيدۇ. خۇددى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئهزهلدىن سهل قارىمىغىنىدهك،
ئامېرىكامۇ ئۆزى بىلهن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى تۈپكى سىياسىي ۋه ئىدىيىۋى پهرقكه سهل قاراۋهرسه

بولمايدۇ.
   مېنىڭ ئاۋام پاالتاسى ئىستىخبارات كومىتېتىدىكى، ئاندىن مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ مۇدىرى
بولغاندىكى، شۇنداقال ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى بولغان ئىككى يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيانقى
كهچۈرمىشلىرىم مېنى تۆۋهندىكىدهك يادرولۇق چۈشهنچىگه ئىگه قىلدى: بۇ جهھهتتىكى بىردىنبىر يول،
يهنى كوممۇنىست خىتاينى ھهقىقىي ئۆزگهرتىشنىڭ بىردىنبىر يولى خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ دېگهنلىرىگه
ئهمهس، بهلكى قىلغان – ئهتكهنلىرىگه قارىتا ئىش كۆرۈشتۇر. ھهمده سىز ھازىر ئامېرىكا سىياسىتىنىڭ بۇ

يهكۈنگه كۆره بهلگىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرهلهيسىز.
  پرىزدېنت رېگان سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن «ئىشىنىش، ئهمما دهلىللهش» ئاساسىدا مۇئامىله
قىلىشىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. خىتاي كومپارتىيهسى مهسىلىسىگه كهلسهك، مهن چوقۇم «ھهم
ئىشهنمهسلىك، ھهم دهلىللهش» كېرهك دهيمهن. بىز، يهنى دۇنيادىكى ئهركىنلىكنى سۆيىدىغان دۆلهتلهر،
پرىزدېنت نىكسون ئارزۇ قىلغاندهك، خىتاينى ئۆزگهرتىشكه تىرىشىشىمىز كېرهك. بىز چوقۇم خىتاينى
تېخىمۇ ئىجادچانلىق ۋه قهتئىيلىك بىلهن ئۆزگىرىشكه ئىلھامالندۇرۇشىمىز كېرهك، چۈنكى بېيجىڭنىڭ
نۆۋهتتىكى قىلمىشلىرى خهلقىمىزگه ۋه گۈللىنىشىمىزگه تهھدىت سېلىۋاتىدۇ. بىز چوقۇم ئىشنى خهلقىمىز
ۋه شېرىكلىرىمىزنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنى قانداق تونۇشىنى ئۆزگهرتىشتىن باشلىشىمىز، ھهقىقهتنى

سۆزلىشىمىز كېرهك.
   بىز نورمال دۆلهت سىياقىغا كىرىۋالغان خىتايغا باشقا نورمال دۆلهتلهرگه قىلغاندهك مۇئامىله قىاللمايمىز.
بىز خىتاي بىلهن سودا قىلىشنىڭ نورمال، قانۇنغا رىئايه قىلىدىغان دۆلهتلهر بىلهن سودا قىلىشقا
ئوخشىمايدىغانلىقىنى بىلىمىز. بېيجىڭ خهلقئارالىق تهكلىپلهرنى ياكى كېلىشىملهرنى ئۆزىنىڭ دۇنياغا
خوجا بولۇش غهرىزىگه يېتىشتىكى ۋاسىته دهپ قارايدۇ. ئهمما، سودا ۋهكىلىمىز بىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق
سودا كېلىشىمىمىزنى قولغا كهلتۈرگهنده قىلغانغا ئوخشاش، بىز باراۋهرلىك شهرتىده چىڭ تۇرۇش ئارقىلىق،
خىتاينى ئهقلىي مۈلۈك ئوغرىالش قىلمىشىنىڭ ۋه ئامېرىكالىق ئىشچىالرغا زىيان سالىدىغان

سىياسهتلىرىنىڭ ھېسابىنى بېرىشكه مهجبۇرلىيااليمىز.
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   بىز يهنه شۇنىمۇ بىلىمىزكى، خىتاي كومپارتىيهسى يۆلهيدىغان شىركهتلهر بىلهن سودا قىلىش كانادا
شىركهتلىرى بىلهن سودا قىلىشقا ئوخشىمايدۇ. ئۇالر (خىتاي شىركهتلىرى) مۇستهقىل ھهيئهتلهرگه جاۋاب
بهرمهيدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسىنى دۆلهت (مهبلهغ ۋه باشقا جهھهتلهردىن) قولاليدىغان بولغاچقا، پايدا
ئېلىشنى ئويلىشىپ يۈرمىسىمۇ بولىدۇ. خۇاۋېي بۇنىڭ ياخشى مىسالى. بىز خۇاۋېينى دوستالر ئارا
ئاالقىلىشىشنى قواليالشتۇرىدىغان، مهسۇم تېلېگراف شىركىتى دهپ قاراشتىن ۋاز كهچتۇق. بىز ئۇنى ئۆز
ماھىيىتى بويىچه، «دۆلهت بىخهتهرلىكى ئۈچۈن ھهقىقىي تهھدىت» دهپ ئاتىدۇق ۋه شۇنىڭغا ئاساسهن تهدبىر

قولالندۇق. 
   بىز يهنه شۇنىمۇ بىلىمىزكى، ئهگهر شىركهتلىرىمىز خىتايغا مهبلهغ سالسا، ئۇالر ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز
رهۋىشته خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكىگه يانتاياق بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.
بىزنىڭ مالىيه ۋه سودا مىنىستىرلىقلىرىمىز دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئاساسىي
ھهق - ھوقۇقىغا زىيان سالىدىغان ۋه ئۇنى دهپسهنده قىلىۋاتقان خىتاي رهھبهرلىرى ۋه ئورۇنلىرىغا ئېمبارگو
يۈرگۈزدى ۋه قارا تىزىملىككه كىرگۈزدى. بىر قانچه ئورگان سودا مهسلىھهتچىلىكى جهھهتته ھهمكارلىشىپ،
ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ باش ئىجرائىيه ئهمهلدارلىرىغا تهمىنلهش زهنجىرىنىڭ خىتايدا قانداق

ئايلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. 
   بىز يهنه شۇنىمۇ بىلىمىزكى، خىتاي ئوقۇغۇچىالر ۋه خىزمهتچىلهرنىڭ ھهممىسى بۇ يهرگه ئازدۇر - كۆپتۇر
پۇل تېپىش ۋه ئانچه – مۇنچه بىلىم ئىگىلهش ئۈچۈن كېلىدىغان نورمال ئوقۇغۇچىالر ۋه خىزمهتچىلهر
ئهمهس. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئامېرىكاغا بىزنىڭ ئهقلىي مۈلۈكلىرىمىزنى ئوغرىالش ۋه بۇنى دۆلىتىگه
ئهكېتىش ئۈچۈن كېلىدۇ. ئامېرىكا ئهدلىيه مىنىستىرلىقى ۋه باشقا ئورگانالر بۇ جىنايهتلهر ئۈچۈن قاتتىق

جازا يۈرگۈزدى. 
   بىز يهنه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭمۇ نورمال ئارمىيه ئهمهسلىكىنى بىلىمىز. ئۇنىڭ مهقسىتى خىتاي
خهلقىنى قوغداش ئهمهس، بهلكى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ سهرخىللىرىنىڭ مۇتلهق ھۆكۈمرانلىقىنى
قوغداش ۋه خىتاي ئېمپېرىيهسىنى كېڭهيتىشتۇر. شۇ ۋهجىدىن، دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىمىزمۇ
خىزمهت سالمىقىنى كۈچهيتىپ، شهرقىي، جهنۇبىي خىتاي دېڭىزلىرى ۋه تهيۋهن بوغۇزىدىكى يول يۈرۈش
ئهركىنلىكى ھهرىكهتلىرىنى كۆپهيتتى. بىز يهنه خىتاينىڭ ئالهم بوشلۇقىدىن ئىبارهت بۇ ئاخىرقى چېگراغا
تاجاۋۇز قىلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئالهم بوشلۇقى ئارمىيهسى قۇردۇق. شۇنداقال، ئوچۇقىنى ئېيتقاندا،
يهنه شۇ ۋهجىدىن، بىز (ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى) نهچچه ئون يىلدىن بۇيان بارغانسېرى ئهدهپ
كهتكهن تهڭپۇڭسىزلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈن، دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىده خىتاي بىلهن مۇئامىله
قىلىشىشتىكى بىر يۈرۈش يېڭى سىياسهتلهرنى تۈزۈپ، پرىزدېنت ترامپنىڭ باراۋهرلىك ۋه ئۆزئارا مهنپهئهت
يهتكۈزۈش نىشانىنى ئىلگىرى سۈردۇق. بىز يهنه دهل مۇشۇ ھهپته، جاسۇسلۇق ۋه بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى
ئوغرىالش قىلمىشلىرىنىڭ مهركىزى بولغان، خىتاينىڭ خىيۇستوندىكى كونسۇلخانىسىنىڭ

تاقىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدۇق.
   بىز ئىككى ھهپته ئىلگىرى، خىتاينىڭ جهنۇبىي دېڭىزدىكى خهلقئارا قانۇنالرغا خىالپلىق قىلىش
قىلمىشلىرىغا قارىتا سهككىز يىل داۋامالشقان تۈگۈلۈپ تۇرۇۋېلىش ھالىتىگه خاتىمه بهردۇق. بىز خىتاينى
يادرو ئىقتىدارىنى دهۋرىمىزنىڭ ئىستراتېگىيىلىك رېئاللىقىغا ماسالشتۇرۇشقا چاقىردۇق. ئامېرىكا دۆلهت
ئىشلىرى مهھكىمىسى – ھهرقايسى قاتالمدا، دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا، خىتايدىكى ھهمكهسىپلهر
بىلهن پىكىرلىشىپ، پهقهت باراۋهرلىك ۋه ئۆزئارا نهپ يهتكۈزۈشنى تهلهپ قىلدى. لېكىن، بىزنىڭ ئۇسۇلىمىز
قاتتىق قول بولۇشال ئهمهس، چۈنكى بۇنداق قىلىش ئارقىلىق كۆزلىگهن نهتىجىگه ئېرىشكىلى بولمايدۇ. بىز
يهنه خىتاي خهلقىنى - خىتاي كومپارتىيىسىدىن پۈتۈنلهي پهرقلىنىدىغان، ھاياتىي كۈچكه تولغان،
ئهركىنلىكسۆيهر بۇ خهلقنى سهپهرۋهر قىلىشىمىز ۋه ئۇالرغا ھوقۇق بېرىشىمىز كېرهك. بۇ شهخسىي

دىپلوماتىيىدىن باشلىنىدۇ. مهن قهيهرگىال باراي، تاالنتلىق ۋه تىرىشچان، خىتايالر بىلهن كۆرۈشتۈم.
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   مهن شهرقىي تۈركىستاننىڭ جازا الگېرلىرىدىن قۇتۇلۇپ چىققان ئۇيغۇرالر ۋه قازاقالر بىلهن كۆرۈشتۈم. مهن
كاردىنال زېن (Cardinal Zen)دىن جىممى لهي (Jimmy Lai)گىچه خوڭكوڭنىڭ دېموكراتىيه رهھبهرلىرى
بىلهن پاراڭالشتىم. مهن يهنه ئىككى كۈن ئىلگىرى لوندوندا، خوڭكوڭ ئهركىنلىك جهڭچىسى ناسان الۋ
(Nathan Law) بىلهن كۆرۈشتۈم. ئالدىنقى ئايدا ئىشخانامدا تيهنئهنمېن مهيدانىدا ھايات قالغانالرنىڭ
) خىتاي خهلقىنىڭ ئهركىنلىكى ھېكايىلىرىنى ئاڭلىدىم. ئۇالرنىڭ بىرى بۈگۈن مۇشۇ يهرده بار. ۋاڭ دهن (
ئۈچۈن كۈرهش قىلىشنى ئهزهلدىن توختاتمىغان مۇھىم ئوقۇغۇچى ئىدى. ۋاڭ ئهپهندى، سىزنى تونۇۋېلىشىمىز
ئۈچۈن ئورنىڭىزدىن تۇرۇپ بېرهمسىز؟ بۈگۈن بۇ يهرده يهنه خىتاي دېموكراتىيه ھهرىكىتىنىڭ ئاتىسى ۋېي
)مۇ بار. ئۇ (دېموكراتىيه ھهققىدىكى) ئۆز تهشهببۇسى سهۋهبلىك خىتاينىڭ «ئهمگهك بىلهن جىڭشېڭ (

ئۆزگهرتىش الگېرلىرى»دا نهچچه ئون يىل تۇرغان. ۋېي ئهپهندى، ئورنىڭىزدىن تۇرۇپ بېرهمسىز؟
   مهن چوڭ بولۇپ، سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى مهزگىلىده ئارمىيهده ۋهزىپه ئۆتىدىم. ئهگهر مهن بۇ جهرياندا
بىرهر نهرسه ئۆگهنگهن بولسام، بۇ «كوممۇنىستالرنىڭ ھهمىشه يالغان سۆزلهيدىغانلىقى» بولدى. ئۇالر ئېيتقان
ئهڭ چوڭ يالغان، ئۇالرنىڭ ئۆزىنى دائىم كۆزىتىلىدىغان، ئېزىلىدىغان ۋه سۆزلهشتىن قورقىدىغان 1 مىليارد
400 مىليون خىتاي خهلقىنىڭ «غهمگۈزارى» دهپ ئاتىۋېلىشىدۇر. رېئاللىق دهل مۇشۇنىڭ ئهكسىچه. خىتاي
كومپارتىيىسى ھهر قانداق دۈشمهندىنمۇ بهكرهك خىتاي خهلقىنىڭ سهمىمىي پىكرىدىن قورقىدۇ، ئهمما

ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشتا قولىدىكى ھوقۇقتىن ئايرىلىپ قېلىشتىن باشقا سهۋهبى يوق.
   ئهگهر بىز ۋۇخهندىكى دوختۇرالرنىڭ گېپىنى ئاڭلىغان بولساق، ئۇالرنىڭ يېڭى ۋىرۇسنىڭ تارقىلىشى
ھهققىده ئاگاھالندۇرۇش بېرىشىگه يول قويۇلغان بولسا، خىتاينى دېمهيال قويايلى، پۈتۈن دۇنيانىڭ ھازىرقىدىن
قانچىلىك ياخشى بولىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ باقايلى. نهچچه ئون يىلدىن بۇيان، رهھبهرلىرىمىز بىز
دۇچ كېلىۋاتقان ھاكىمىيهتنىڭ ماھىيىتى ھهققىده بىزنى ئاگاھالندۇرغان جهسۇر خىتاي ئۆكتىچىلهرنىڭ
سۆزلىرىگه سهل قاراپ، تۆۋهن مۆلچهرلهپ كهلدى. بىز ئهمدى بۇنىڭغا سهل قارىساق بولمايدۇ. ئۇالر باشقىالرغا
ئوخشاشال بىزنىڭ نۆۋهتتىكى مهۋجۇت ھالهتكه قايتىپ كېلهلمهيدىغانلىقىمىزنى بىلىدۇ. ئهمما خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ھهرىكىتىنى ئۆزگهرتىش نوقۇل خىتاي خهلقىنىڭ بۇرچى بولۇپ قالسا بولمايدۇ. ئهركىن
دۆلهتلهر ئهركىنلىكنى قوغداش ئۈچۈن تىرىشىشى كېرهك. بۇ ئهڭ مۈشكۈل ئىش. ئهمما، مهن بۇنى

قىالاليدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمهن.
   مېنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشهنچىم باركى، بىز ئىلگىرى شۇنداق قىاللىغان. بىز بۇنىڭ قانداق ئىش
ئىكهنلىكىنى بىلىمىز. مېنىڭ يهنه شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشهنچىم باركى، خىتاي كومپارتىيهسى سوۋېت ئىتتىپاقى
سادىر قىلغان، بولغۇسى ئىتتىپاقداشلىرىنى ئۆزىدىن يىراقالشتۇرۇش، دۆلهت ئىچى ۋه سىرتىدا ئىشهنچتىن
مهھرۇم قېلىش، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلماسلىق ۋه قانۇن ئارقىلىق ئىداره قىلىشنى رهت قىلىش
دېگهندهك بهزى خاتالىقالرنى تهكرارالۋاتىدۇ.  مېنىڭ يهنه شۇنىڭ ئۈچۈن ئىشهنچىم باركى، مهن باشقا
دۆلهتلهردىكى ئويغىنىشنى كۆردۈم. ئۇالر ئامېرىكادىكىگه ئوخشاشال ئۆتمۈشكه قايتالمايدىغانلىقىنى تونۇپ
يهتتى. مهن بىريۇسسېلدا، سىدنىدا، خانويدا بۇنى ئاڭلىدىم. ھهممىدىن مۇھىمى، مهن ئهركىنلىكنىڭ
ئۆزىدىكى جهلب قىلىش كۈچى سهۋهبىدىن ئهركىنلىكنى قوغدىيااليدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمهن. خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ خوڭكوڭغا بولغان كونترولنى تېخىمۇ كۈچهيتىشىگه ئهگىشىپ، بۇ ئهركىن شهھهردىكى
پۇقراالرنىڭ چهتئهلگه كۆچۈپ كېتىشكه ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىغا قاراڭالر. ئۇالر ئامېرىكانىڭ بايرىقىنى

لهپىلدىتىۋاتىدۇ.
   ئهلۋهتته ئارىدا ئوخشىماسلىقالر بار. سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئوخشىمايدىغىنى، خىتاي دۇنيا ئىقتىسادىغا
چوڭقۇر سىڭىپ كىردى. ئهمما بېيجىڭ بىز ئۇالرغا تايانغاندىن بهكرهك بىزگه تايىنىدۇ. مهن «بىز مۇقهررهرلىك
دهۋرىده ياشاۋاتىمىز، بهزى قىلتاقالر ئالدىن بېكىتىلگهن، كهلگۈسىدىكى ئۈستۈنلۈك خىتاي كومپارتىيهسىگه
تهئهللۇق. بىزنىڭ ئۇسۇلىمىز مهغلۇب بولمايدۇ، چۈنكى ئامېرىكا زاۋاللىققا يۈز تۇتتى» دېگهن قاراشنى رهت
قىلىمهن. بۇ يىلنىڭ بېشىدا ميۇنخېندا ئېيتقىنىمدهك، ئهركىن دۇنيا يهنىال غهلىبه قىلىۋاتىدۇ. بىز بۇنىڭغا
ئىشىنىشىمىز، بۇنى بىلىشىمىز  ۋه بۇنىڭدىن  پهخىرلىنىشىمىز كېرهك. دۇنيانىڭ  ھهر قايسى  جايلىرىدىكى 
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كىشىلهر يهنىال ئوچۇق جهمئىيهتلهرگه كېلىشنى خااليدۇ. ئۇالر بۇ يهرگه ئوقۇشقا كېلىدۇ، بۇ يهرگه كېلىپ
خىزمهت قىلىدۇ، ئۇالر بۇ يهرگه كېلىپ ئائىلىسىدىكىلهر ئۈچۈن باشقىچه ھايات بهرپا قىلىدۇ. ئۇالر خىتايدا

ئولتۇراقلىشىشنى ئۈمىد قىلمايدۇ.
   ھازىر ئهركىن دۆلهتلهرنىڭ ھهرىكهت قىلىدىغان پهيتى كهلدى. بۇ مۇكهممهل پهيتتۇر. ھهر بىر دۆلهت
خىتايغا ئوخشاش ئۇسۇلدا مۇئامىله قىلمايدۇ، ھهم ئۇنداق قىلماسلىقى كېرهك. ھهر بىر دۆلهتنىڭ چوقۇم
ئۆزىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى، ئىقتىسادىي تهرهققىياتىنى قانداق قوغداش ۋه غايىلىرىنى خىتاي

كومپارتىيىسىنىڭ چاڭگىلىغا چۈشۈپ كېتىشتىن ساقالش ھهققىده ئۆزىنىڭ چۈشهنچىسى بولۇشى كېرهك.
ئهمما مهن ھهر بىر دۆلهتنىڭ ھهر بىر رهھبىرىنى ئامېرىكانىڭ قىلغانلىرىنى قىلىشقا، يهنى خىتاي
كومپارتىيهسىدىن ئۆزئارا نهپ يهتكۈزۈش، ئوچۇق-ئاشكارا بولۇش ۋه قىلغانلىرىغا مهسئۇل بولۇش
قاتارلىقالرنى تهلهپ قىلىشقا چاقىرىمهن. بۇ ئارىسىدا زور پهرقلهر بار رهھبهرلىك قوشۇنىدۇر. (يۇقىرىدا تىلغا
ئېلىنغان) ئاددىي، ئهمما كۈچلۈك ئۆلچهملهر بىزگه كۆپ پايدا ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنچه ئۇزۇن ۋاقىتتىن بېرى،
بىز ئۆزئارا ئارىلىشىش شهرتلىرىنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بېكىتىشىگه تاشالپ بهردۇق، ئهمما ئهمدى
ئۇنداق بولمايدۇ. قائىدىنى چوقۇم ئهركىن دۆلهتلهر بهلگىلىشى كېرهك. بىز ئوخشاش پرىنسىپ بويىچه ئىش
قىلىشىمىز كېرهك. بىز چوقۇم خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ سودىسى ياكى يالغان - ياۋىداقلىرى بىلهن بىكار

قىلىۋهتكىلى بولمايدىغان ئورتاق بهلگىلىمىلهرنى بېكىتىشىمىز كېرهك. 
  دهرۋهقه، ئامېرىكا يېقىندا شۇنداق قىلدى، يهنى بىز خىتاينىڭ جهنۇبىي دېڭىزدىكى قانۇنسىز
(تېررىتورىيه) دهۋاسىنى تهلتۆكۈس رهت قىلدۇق. شۇنداقال بىز يهنه ھهرقايسى دۆلهتلهرنى پاك دۆلهت بولۇشقا،
پۇقرالىرىنىڭ شهخسىي ئۇچۇرلىرى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ قولىغا چۈشۈرۈپ قويماسلىققا چاقىردۇق. بىز

بۇالرنى ئۆلچهم تۇرغۇزۇش ئارقىلىق قىلدۇق.
   دهۋهقه، بهزى كىچىك دۆلهتلهر ئۈچۈن بۇنداق قىلىش قىيىن. ئۇالر خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئۆچ
ئېلىشىدىن قورقىدۇ. شۇ سهۋهبتىن ئۇالرنىڭ ھازىرچه بىز بىلهن بىر سهپته تۇرۇشقا قۇربىتى، جاسارىتى يوق.
دهرۋهقه، بىزنىڭ شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتىدىكى ئىتتىپاقداشلىرىمىز بار، ئهمما ئۇالر
بېيجىڭنىڭ ئۆزلىرىنى خىتاي بازىرىغا كىرگۈزمهسلىكىدىن ئهنسىرهپ، خوڭكوڭ مهسىلىسىده قىلىشقا
تېگىشلىك ئىشىنى قىلمىدى. بۇ خىل قورقۇنچاقلىق تارىخىي مهغلۇبىيهتنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇڭا بىز

بۇنى، يهنى ئۆتكهن يىلالردىكى خاتالىقالرنى تهكرارلىساق بولمايدۇ. 
  خىتاينىڭ خىرىسى ياۋروپا، ئافرىقا، جهنۇبىي ئامېرىكا، بولۇپمۇ ھىندى-تىنچ ئوكيان رايونىدىكى
دېموكراتىك دۆلهتلهردىن كۈچ چىقىرىشنى تهلهپ قىلىدۇ. ئهگهر بىز ھازىر ھهرىكهت قىلمىساق، ئاخىرىدا
خىتاي كومپارتىيهسى ئهركىنلىكىمىزنى ۋه بىز بهرپا قىلىش ئۈچۈن شۇنچه كۆپ كۈچ چىقارغان قائىدىلهرنى
ئاساس قىلغان تهرتىپنى ۋهيران قىلىدۇ. ئهگهر بىز ھازىر (خىتايغا) تىز پۈكسهك، بالىلىرىمىزنىڭ بالىلىرى
خىتاي كومپارتىيىسىدىن رهھىم – شهپقهت تىلهپ ياشايدىغان كۈنگه قېلىشى مۇمكىن. خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ قىلمىشلىرى بۈگۈنكى ئهركىن دۇنيا دۇچ كهلگهن ئاساسلىق رىقابهتتۇر. 
   بىز رۇخسهت قىلمىساقال، خىتاينىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ خىتاينىڭ ئىچى - سىرتىدا
مۇستهبىتلىك قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ. ھازىر، بۇ (خىتاينى) چهكلهش مهسىلىسى ئهمهس. بۇنداق گهپلهرگه
(يهنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ <ئامېرىكا بىزنىڭ تهرهققىي قىلىپ كېتىشىمىزنى خالىمايدۇ، ئۇالر بىزنى
كۆرهلمهيۋاتىدۇ، چهكلهشكه ئۇرۇنۇۋاتىدۇ> دېگهن گهپلىرىگه) ئىشهنمهڭالر. بۇ بىز ئهزهلدىن دۇچ كېلىپ

باقمىغان مۇرهككهپ يېڭى رىقابهتتۇر. سوۋېت ئىتتىپاقى ئهركىن دۇنيادىن ئايرىم ھالهتته ئىدى.
   ئهمما كوممۇنىست خىتاي ئاللىقاچان بىزنىڭ چېگرامىزدىن كىرىپ بولدى. شۇڭا بىز بۇ رىقابهتكه يالغۇز
تاقابىل تۇرالمايمىز. بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى، شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى، G7 دۆلهتلىرى،
20 دۆلهت گۇرۇھى، بىز ئېنىق يۆنىلىشكه زور جاسارهت بىلهن يېتهكلىسهكال، بىزنىڭ ئۇنىۋېرسال
ئىقتىسادىي، دىپلوماتىك ۋه ھهربىي كۈچىمىز بۇ خىرىسقا تاقابىل تۇرۇشقا يېتىپ ئاشىدۇ. بهلكىم ئوخشاش
پىكىردىكى دۆلهتلهرنىڭ يېڭىدىن گۇرۇپپىلىشىش، يهنى يېڭى «دېموكراتىك دۆلهتلهر ئىتتىپاقى» قۇرۇشنىڭ 
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ۋاقتى كهلگهن بولۇشى مۇمكىن. بىزنىڭ بۇنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان قوراللىرىمىز بار. مهن بۇنى روياپقا
چىقىرااليدىغانلىقىمىزنى بىلىمهن. ھازىر بىز ئىرادىگه موھتاج. ئهگهر ئهركىن دۇنيا ئۆزگهرمىسه،
كوممۇنىست خىتاي چوقۇم بىزنى ئۆزگهرتىدۇ. راھهت ياكى قواليلىق بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۆتمۈشتىكى
ئۇسۇلالرنى قولالنغىلى بولمايدۇ. ئهركىنلىكىمىزنى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىدىن قوغداش
دهۋرىمىزنىڭ بۇرچى، ئامېرىكا بۇ ئىشقا رهھبهرلىك قىلىشقا تامامهن ماس كېلىدۇ، چۈنكى بىزنىڭ دۆلهت
قۇرۇش پرىنسىپىمىز بىزگه ئاشۇنداق پۇرسهت ئاتا قىلغان. ئالدىنقى ھهپته فىالدىلفىيهده، مۇستهقىللىق
سارىيىغا قاراپ تۇرۇپ چۈشهندۈرگىنىمدهك، دۆلىتىمىز «بارلىق ئىنسانالر تارتىۋېلىشقا بولمايدىغان بهزى
ھوقۇقالرغا ئىگه» دېگهن پىرىنسىپ ئۈستىگه قۇرۇلغان. بۇ ھوقۇقالرنى كاپالهتلهندۈرۈش ھۆكۈمىتىمىزنىڭ
بۇرچىدۇر. بۇ ئاددىي، ئهمما كۈچلۈك ھهقىقهت. ئۇ بىزنى دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى كىشىلهر،
جۈملىدىن خىتايدىكىلهر ئۈچۈن ئهركىنلىكنىڭ ماياكىغا ئايالندۇردى. دهرۋهقه، رىچارد نىكسون 1967-يىلى
«خىتاي ئۆزگهرمىگۈچه دۇنيا بىخهتهر بواللمايدۇ» دهپ توغرا ئېيتقان. ئهمدى ئۇنىڭ سۆزىگه قۇالق سالمىساق
بولمايدۇ. بۈگۈن خهتهر تولىمۇ روشهن. (شۇنىڭغا ماس ھالدا) بۈگۈن ئويغىنىشمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ. بۈگۈن ئهركىن
دۇنيا چوقۇم (خىتاينىڭ قىلمىشلىرىغا) ئىنكاس قايتۇرۇشى كېرهك. بىز ھهرگىزمۇ ئۆتمۈشكه قايتالمايمىز.

تهڭرى ھهممىڭالرغا بهخت ئاتا قىلسۇن.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى

https://www.youtube.com/watch?v=7azj-t0gtPM&fbclid=IwAR3-TsH
CVkoS7tNrEFWHq7RaPzIq3KjzlGqvQ3ELUJn6HR-MVapRhk9BdM
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مۇداپىئه

ساۋل ماكلېئود

مېخانىزمى

  سىگموند فرۇئىد (Sigmund Freud) ئۆزىنىڭ بارلىق ئهسهرلىرىده بىر قاتار «ئۆزىنى قوغداش
مېخانىزملىرى»نى تىلغا ئالدى. ئۇنىڭ قىزى ئاننا فروئ ىد (Anna Freud) بۇ ئىدىيهلهرنى تهرهققىي قىلدۇردى
ۋه ئۇالرغا تهپسىلىي چۈشهنچه بېرىپ، ئۇنىڭغا ئۆزى بايقىغان ئون تۈرنى قوشتى. نۇرغۇنلىغان پىسخىكا

تهھلىلچىلىرى يهنه «ئۆزىنى قوغداش مېخانىزمى»نىڭ باشقا تۈرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
   مۇداپىئه مېخانىزمى ــــ ئادهمنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان پىكىر ياكى ھېسسىياتتىن كېلىپ چىققان

تهشۋىشتىن ئاڭسىز ھالدا قوغدايدىغان پىسخىكا ئىستراتېگىيىسىدۇر.
   بىز نېمه ئۈچۈن ئۆزىمىزنى قوغداش مېخانىزمىغا موھتاج؟

  بىز تهھدىتكه ئۇچرىغانلىقىمىزنى ھېس قىلغانلىقىمىز سهۋهبلىك، ياكى بىزنىڭ كىملىكىمىز ياكى
«ئۆزىدىن ھالقىغان كىملىكىمىز» (superego) نىڭ زىياده تهلهپچانلىقى سهۋهبلىك شهكىللهنگهن ئهندىشه

ياكى گۇناھ تۇيغۇسىدىن ئۆزىمىزنى قوغداش ئۈچۈن مۇداپىئه مېخانىزمىنى ئىشلىتىمىز.
   مۇداپىئه مېخانىزمى ئاڭسىز ھالهتته ھهرىكهت قىلىدۇ ۋه (تهشۋىش دېگهندهك) كۆڭۈلسىز ھېسسىياتالرنىڭ

ئالدىنى ئالىدۇ ياكى شهخسنىڭ ياخشى ئىشالرغا بولغان كۆڭۈل خۇشلۇقىنى كۈچلهندۈرىدۇ.
   ئۆزىنى قوغداش مېخانىزمىنى ئىشلىتىش تهبىئىي ۋه نورمال ئهھۋال. ئهمما، ئۇالردىن پايدىلىنىش چهكتىن
ئېشىپ كهتكهنده (يهنى دائىم ئىشلىتىلگهنده)، تهشۋىشلىنىش، قورقۇش، قااليمىقان خىيالالرنىڭ
ئىسكهنجىسىده قېلىش ياكى زىياده ھاياجانلىنىش دېگهندهك نېرۋا كېسهللىكلىرى ئاالمهتلىرى پهيدا

بولىدۇ.
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   ھۇجۇم قىلغۇچىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش ــــ ساندور فهرهنزى (Sandor Ferenczi) تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا
قويۇلغان ۋه كېيىنچه ئاننا فرۇئىد تهرىپىدىن تهرهققىي قىلدۇرۇلغان ئۇقۇمدۇر.

   ئۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىنىڭ كۈچلۈك ۋه ئۆزىگه دۈشمهنلىك قىلىدىغان بىرىنىڭ قىلمىشلىرىنى
قوبۇل قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ.

  مهزكۇر مېخانىزمدا، «زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى» تاجاۋۇزچىنىڭ قىلمىشىنى ئىچىگه يۇتۇۋېتىش
ئارقىلىق خورلىنىشتىن ساقلىنىشنى ئۈمىد قىلىدۇ، چۈنكى (ئۇنىڭغا كۆره، بۇنداق قىلغاندا) تاجاۋۇزچى
ئۆزى بىلهن زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى ئارىسىدا ھېسسىي باغلىنىش باردهك ھېس قىلىشقا باشالپ،

نهتىجىده ئۇنىڭغا ھېسداشلىق قىلىشى مۇمكىن.

   ھۇجۇم قىلغۇچىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟
ستوكھولم سىندىرومى (Stockholm Syndrome) بۇنىڭ ئهڭ رادىكال مىسالىدۇر، ئهينى چاغدا تۇتقۇنالر

تۇتقۇن قىلغۇچىالر بىلهن ھېسسىيات رىشتىسى ئورنىتىپ، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قوبۇل قىلغانىدى.
پاتتىي خېرست (Patty Hearst) تۇتقۇن قىلغۇچىالر تهرىپىدىن خورالنغان ۋه باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغان،
شۇنداقتىمۇ ئۇ ئۇالرنىڭ «تهڭ مهۋجۇتلۇق ئازادلىق ئارمىيىسى» (Symbionese Liberation Army)گه ئهزا
بولغان، ھهتتا ئۇالرنىڭ بانكا بۇالڭچىلىقىغا قاتناشقان. سوتتا ئۇ ستوكھولم سىندىرومىغا گىرىپتار

بولغانلىقتىن گۇناھسىز دهپ قويۇپ بېرىلگهن.
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مىسلىسىز ئويغىنىش

   ئۆزىگه ھاي بېرىش:
   ئۆزىگه ھاي بېرىش ــــ كىشى قااليمىقانالشتۇرغۇچى ياكى تهھدىتلىك ئويالرنىڭ ئاڭغا ئايلىنىپ كېتىشىدىن

ساقلىنىش ئۈچۈن قوللىنىدىغان ئاڭسىز مۇداپىئه مېخانىزمىدۇر.
   ھاي بېرىلىدىغان ئوي – خىيالالر ئۆزىدىن ھالقىغان كىملىك تهرىپىدىن گۇناھتهك ھېس قىلىنىدىغان

تۇيغۇالردۇر.
   ئۇزۇن مۇددهتنى نهزهرده تۇتقاندا، بۇ ئانچه مۇۋهپپهقىيهتلىك مۇداپىئه مېخانىزمى ئهمهس، چۈنكى ئۇ
قااليمىقان ئارزۇ، ئىدىيه ياكى ئهسلىمىلهرنى مهجبۇرىي ھالدا يوشۇرۇن ئاڭغا سىڭدۈرۈۋېتىپ قالىدۇ، گهرچه بۇ

يوشۇرۇن بولسىمۇ، يهنىال تهشۋىش پهيدا قىلىدۇ.
   مهجبۇرىي ھاي بېرىلگهن ئهسلىمىلهر يوشۇرۇن ئاڭ ئارقىلىق ۋه ئۆزگهرتىلگهن شهكىللهرده كۆرۈلۈشى
مۇمكىن، مهسىلهن چۈش ياكى ئېغىزدىن چىقىپ كېتىش، دېگهندهك («فرويىدنىڭ ئېغىزدىن چىقىپ كېتىش

نهزهرىيهسى»).

   ئۆزىگه ھاي بېرىشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟
   مهسىلهن، ئىنتايىن رهزىل، پهسكهش، ئىنسان قېلىپىدىن چىققان شهكىلده ئانىسىغا مهپتۇن بولغان ئوغۇل
باال ئۆز دادىسىغا نىسبهتهن ناچار كۆز قاراشتا بولغاندا، بۇ ھېسسىياتنى مهجبۇرىي باستۇرۇپ، ئۇنىڭ

كاللىسىغا ئورناپ قېلىشىدىن ساقلىنىدۇ.

   ئارتىپ قويۇش:
  ئارتىپ قويۇش ـــ ئاننا فرۇئىد تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان پىسخىكىلىق مۇداپىئه مېخانىزمى بولۇپ،

بۇنىڭدا كىشى ئۆزى خالىمايدىغان ئوي – خىيال، تۇيغۇ ۋه غهرهزلهرنى باشقىالرغا ئارتىپ قويىدۇ.
   ئارتىپ قويۇشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟

  باشقىالرغا ئارتىپ قويۇلىدىغان خىيالالر كۆپىنچه باشقىالرغا ھۇجۇم قىلىش ياكى جىنسىي فانتازىيهگه
ئوخشاش ئىنساندا گۇناھكارلىق تۇيغۇسى پهيدا قىلىدىغان خىيالالردۇر.

   مهسىلهن، سىز بىرهيلهنگه ئۆچ بولۇشىڭىز مۇمكىن، ئهمما ئۆزىڭىزدىن ھالقىغان كىملىكىڭىز سىزگه
بۇنداق ئۆچمهنلىكنىڭ ئاساسسىز ئىكهنلىكىنى ئېيتىدۇ. شۇنىڭ بىلهن سىز «ئهسلىده قارشى تهرهپ ماڭا

ئۆچ» دېيىش ئارقىلىق بۇ مهسىلىنى «ھهل» قىالاليسىز.

   ئورنىغا دهسسىتىش:
   ئورنىغا دهسسىتىش  ــــ  مهلۇم بىر  ھاياجان (كۆپىنچه نهپرهت)نى (ئهسلى  نىشانغا  قارىغاندا) ئاجىز
ئورۇنباسار نىشان ئارقىلىق قاندۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. مهزكۇر ئورۇنباسار نىشان ئادهم بولۇشىمۇ ياكى

سىمۋوللۇق مهنىگه ئىگه جىسىم بولۇشىمۇ مۇمكىن.
   كىملىك «ئۆزىدىن ھالقىلىق كىملىك» يول قويمايدىغان بىر ئىشنى قىلماقچى بولغاندا «ئورنىغا
دهسسىتىش» ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ. بۇ ئهھۋالدا، «مهن» كىملىكنىڭ فىزىكىلىق ئېنېرگىيهسىنى قويۇپ بېرىش
ئۈچۈن باشقا چاره ئىزدهيدۇ – ده، نهتىجىده ئېنېرگىيه ئۆزىگه ھاي بېرىلگهن ئوبيېكت (خوجايىن)تىن قوبۇل

قىلغىلى بولىدىغان باشقا نىشان (ئىت)غا يۆتكىلىدۇ.

   ئورنىغا دهسسىتىشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟
  خوجايىنىدىن دهشنام يېگهن خىزمهتچى ئۆيىگه بېرىپ، ئاچچىقىنى ئىتىدىن ياكى ئائىله ئهزالىرىدىن

چىقىرىدۇ.

   يۈكسىلىش:
   يۈكسىلىش ئورنىغا دهسسىتىشكه ئوخشاپ كېتىدۇ. ئهمما بۇ ئهھۋالدا كىشى قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان
ھېسسىياتىنى  بۇزغۇنچىلىق  پائالىيهتلىرىگه  ئهمهس،  بهلكى   ئىجابىي  ۋه  جهمئىيهت  قوبۇل   قىالاليدىغان
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ھهرىكهتلهرگه ئايالندۇرىدۇ. 
   «يۈكسىلىش» ئاننا فرۇئىدنىڭ دهسلهپته ئوتتۇرىغا قويغان مۇداپىئه مېخانىزملىرىدىن بىرىدۇر.

   يۈكسىلىشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟
   نۇرغۇنلىغان داڭدار ئهدىبلهر بهختسىز تۇرمۇش كهچۈرگهن ۋه ئهدهبىياتتىن پايدىلىنىپ ئۆزىنى ئىپادىلىگهن.
تهنھهرىكهت (ھۇجۇم ئىستىكى دېگهندهك) ھېسسىياتلىرىمىزنى ئىجابىي نهرسىلهرگه سىڭدۈرۈشنىڭ يهنه بىر

مىسالىدۇر.

   ئىنكار قىلىش:
   ئىنكار قىلىش ئاننا فرۇئىد ئوتتۇرىغا قويغان، رېئاللىقنى قوبۇل قىلغىلى ئۇنىماسلىق سهۋهبلىك، تاشقى

ۋهقهلهرنىڭ ئاڭغا تهسىر كۆرسىتىشىنى توسىدىغان مۇداپىئه مېخانىزمىدۇر.
   ئهگهر مهلۇم بىر ئهھۋال بىر تهرهپ قىلغىلى بولمىغۇدهك دهرىجىده مۈشكۈل بولسا، كىشى ئۇنىڭغا ئىنكاس

قايتۇرۇشتىن ئۆزىنى تارتىدۇ ياكى ئۇنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىدۇ.
   تهسهۋۋۇر قىلىشىڭىز مۇمكىن بولغىنىدهك، بۇ ئىپتىدائىي ۋه خهتهرلىك مۇداپىئه مېخانىزمىدۇر. ھېچكىم
ئۇزاق مۇددهت رېئاللىقنى نهزهردىن ساقىت قىاللمايدۇ ۋه ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمايدۇ. مهزكۇر مېخانىزم ئۆزى يالغۇز
ئايلىنااليدۇ، ئهمما كۆپىنچه ھالالردا ئۇنى قولاليدىغان باشقا نازۇك مېخانىزمالر بىلهن بىرلىكته مهشغۇالت

قىلىدۇ.

   ئىنكار قىلىشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟
   نۇرغۇن كىشىلهر كۈندىلىك تۇرمۇشىدا «ئىنكار قىلىش» مېخانىزمىنى ئىشلىتىپ، ئازابلىق ھېسسىيات

ياكى ھاياتىدىكى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمايدىغان ساھهگه يۈزلىنىشتىن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ.
مهسىلهن، ئهر ئايالىنىڭ تاالغا قاراپ قالغانلىقىنىڭ روشهن ئاالمهتلىرىنى؛ بىر ئوقۇغۇچى ئۆزىنىڭ ئىمتىھانغا

يېتهرلىك تهييارلىق قىلمىغانلىقىدىن ئىبارهت روشهن رېئاللىقنى ئېتىراپ قىلغىلى ئۇنىماسلىقى مۇمكىن.

   قايتىش:
   قايتىش ئاننا فرۇئىد ئوتتۇرىغا قويغان مۇداپىئه مېخانىزمى بولۇپ، بۇ مېخانىزمدا «مهن» جىددىي ۋهزىيهتكه

تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى يېتىلىش باسقۇچىغا قايتىپ قالىدۇ.
   قايتىش چېكىنىش شهكلىده فۇنكىسىيهسىنى جارى قىلدۇرىدىغان بولۇپ، ئادهمنى پىسخىكا جهھهتتىن

ئۆزىنى بىخهتهر ھېس قىلىدىغان دهۋرگه قايتۇرىدۇ.

   قايتىشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟
   بىز ئاۋارىچىلىققا ئۇچرىساق ياكى قورقۇپ كهتسهك، قىلمىشلىرىمىز كۆپىنچه بالىالرچه ياكى ئىپتىدائىي

بولۇپ قالىدۇ.
   دوختۇرخانىدا داۋالىنىشقا مهجبۇر بولغان باال يهنه باش بارمىقىنى شوراشقا ياكى كارىۋاتقا سىيىپ قويۇشقا

باشلىشى مۇمكىن. 

   مۇۋاپىقالشتۇرۇش:
   مۇۋاپىقالشتۇرۇشمۇ ئاننا فرۇئىد ئوتتۇرىغا قويغان مۇداپىئه مېخانىزمى بولۇپ، مهلۇم بىر ھادىسه ياكى
ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچنىڭ تهھدىتىنى تۆۋهنلىتىش ئۈچۈن «پاكىت»قا بولغان تونۇشنى بۇرمىالشنى

كۆرسىتىدۇ. بىز ئۆزىمىزگه باھانه ئىزدىگهنده، بۇ ئىشنى خېلى ئاڭلىق سهۋىيىده قىلىمىز.
   ئهمما، نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ نازۇك ئۆزلۈكى سهۋهبلىك، ئۆزىگه باھانه تېپىشى ناھايىتى ئاسان بولۇپ، ئۇالر
ھهتتا بۇنى (ئۆزىنىڭ باھانه تېپىۋاتقانلىقىنى) ھهقىقىي ھېس قىاللمايدۇ. باشقىچه ئېيتقاندا، نۇرغۇنلىرىمىز

ئۆزىمىز توقۇغان يالغان - ياۋىداقالرغا ئىشىنىشكه تهييارمىز.

   مۇۋاپىقالشتۇرۇشنىڭ قانداق مىساللىرى بار؟
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   بىر ئادهمگه مهلۇم بىر ئهھۋالنى قوبۇل قىلىش تهس كهلگهنده، ئۇنىڭ يۈز بهرگهنلىكىگه قارىتا مهنتىقىلىق
سهۋهبتىن بىرنى تېپىپ چىقىدۇ. مهسىلهن، بىر ئادهم ماشىنا ھهيدىگهنده يانفونغا قاراپ، يولدىن ئۆتۈۋاتقان
بىرهيلهننى سوقۇۋېتىپ، بۇنىڭ جاۋابكارلىقىنى ئۆزىدىن كۆرمهستىن، «تهقدىر شۇنداق ئىكهن» دهپ تۇرۇۋالىدۇ.

    ئىنكاس شهكىللهندۈرۈش:
   ئىنكاس شهكىللهندۈرۈش بىر خىل پىسخىكىلىق مۇداپىئه مېخانىزمى بولۇپ، بۇنىڭدا ئىنسان «رهت

قىلىش»تىن ھالقىپ، ئۆزىنىڭ ئوي – خىيال ۋه ھېسسىياتىغا زىت ئىش قىلىدۇ.
   ئاڭلىق ھهرىكهتلهر كىشىلهرنىڭ جهمئىيهت نۇقتىسىدىن قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان ئاڭسىز خىيالى ياكى
تۇيغۇسىغا بولغان ئهندىشىسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن قوللىنىلىدۇ. ئادهتته، ئىنكاسنىڭ شهكىللهندۈرۈلۈشى
(ئۆزىده يوق، كهمچىل خىسلهتلهرنى) كۆز – كۆز قىلىش ياكى شۇنىڭغا زورالش قاتارلىق مۇبالىغىلىق

ھهرىكهتلهرنى قوللىنىشتا ئىپادىلىنىدۇ.
   ئىنكاس شهكىللهندۈرۈش ئارقىلىق، ھهقىقىي غهرهزنى «مهن»دىن يوشۇرۇن تۇتۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا،

كىملىكنى رازى قىلغىلى بولىدۇ.
   داۋالىغۇچىالر ھهمىشه مهلۇم بىر ئىشقا قهتئىي ئىشىنىمىز دهيدىغان ۋه شۇ پىكىرگه قوشۇلمايدىغانالرنىڭ

ھهممىسىگه ھۈرپىيىدىغان بىمارالردا «ئىنكاس شهكىللهندۈرۈش مېخانىزمى» بار – يوقلۇقىنى كۆزىتىدۇ.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى

مهنبه:
https://www.simplypsychology.org/defense-mechanisms.html



تهمىم ئىبنى
بهھىرنىڭ ئۇيغۇر

خاقانلىقىغا
قىلغان سهپىرى

ۋ. مىنورسكىي

تارىخ ۋه بىز
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بۇ ماقاله ۋ.مىنورىسكىينىڭ «تهمىم ئىبنى بهھىرنىڭ ئۇيغۇر خاقانلىقىغا قىلغان سهپىرى» ناملىق ئىلمىي
ماقالىسىدىن ئىخچامالشتۇرۇپ تهرجىمه قىلىندى

تونۇشتۇرۇش
ساياھهت خاتىرىسىنىڭ تهرجىمىسى

ئىزاھات
§ 1. توققۇز ئوغۇزالر

§ 2. ئۈچ شهھهر
§ 3. مۇساپه

§ 4. توققۇز ئوغۇزالرنىڭ پايتهختى
§ 5. دىنالر

§ 6. قهبىله مۇناسىۋهتلىرى
§ 7. خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

خۇالسه: تهمىمنىڭ ئورخۇن ۋادىسىنى زىيارهت قىلغان ۋاقتى ۋه ئورنى

تونۇشتۇرۇش

  ئهرهبلهر ئوتتۇرا ئاسىيانى ئىستېال قىلغاندا ۋه ئهرهبلهر بىلهن خىتايالر ئارىسىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيادا
ئۈستۈنلۈك تالىشىش كۈرهشلىرى جهريانىدا، بىر قاتار ئهرهب سهيياھلىرى ۋه ئهلچىلىرى يىراق شهرققه
ئىچكىرىلهپ كىرگهن بولۇشى چوقۇم، ئهمما ئۇالرنىڭ بۇ جهرياندىكى سهرگۈزهشتىلىرىگه ئاالقىدار
تهپسىالتالرنىڭ بۈگۈنگىچه ساقلىنىپ قالغانلىرى كهمدىن كهم ئۇچرايدۇ. توققۇزىنچى ئهسىرده، سامانىيالر
خاندانلىقى مهركىزىي ئاسىيانىڭ كۆزىتىش نۇقتىسىغا ئايالندى. بۇ جهرياندا بىر يۈرۈش بىرىنچى قول
ماتېرىيالالر ساقلىنىپ قالدى ۋه بهزى سهيياھ ۋه ئېكسپېدىتسىيهچىلهرنىڭ ساالھىيىتى ئاشكارىلىنىشقا

باشلىدى. 
،(Tomaschek) توماسچېك ،(de Goeje) بۇ ساھهدىكى دهسلهپكى باسقۇچلۇق مۈشكۈل خىزمهتلهرنى دې گوج  
ۋ.بارتولد (V.Bartold) ۋه ماركۇئارت (Marquart) قاتارلىقالر قىلدى. ھالبۇكى، ئۇنىڭدىن كېيىنراق دهۋردىكى
تهلهيلىك بايقاش نهتىجىسىده، بىز يهنه بىر مۇسۇلمان سهيياھ ــــ تهمىم ئىبنى بهھىر ئهلمۇتهۋۋىنىڭ

ئهسىرىگه قايتىدىن قاراپ چىقىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشتۇق.
   تهمىم ئىبنى بهھىرنىڭ ساياھهت خاتىرىسى ئاساسلىقى (ئىسالم تارىخچىسى، جۇغراپىيهشۇناس) ياقۇت
ئهلھهمهۋىي (ياقوت الحموي)نىڭ «يهر ـ جاي ناملىرى لۇغىتى» ئارقىلىق بىلىنگهن. گهرچه ياقۇت ئهلھهمهۋىي
تهرىپىدىن قىسقارتىۋېتىلگهن بۇ نۇسخا ئىبنى خۇردازبىھى، ئىبنى ئهلفهقىھ، قۇدامه قاتارلىق ئىلگىرىكى دهۋر
جۇغراپىيهشۇناسلىرى تهمىم ئىبنى بهھىردىن بىۋاسىته نهقىل قىلغان بىر قانچىلىغان مهزمۇننى دهلىللهشته
ئوبدان كارغا كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن تۈرك قهبىلىلهرنىڭ توختاۋسىز كۆچۈپ يۈرۈشى سهۋهبلىك، تهمىم ئىبنى
بهھىرنىڭ ساياھىتىنىڭ نىشانى ۋه ئېنىق ۋاقتىنى جهزملهشتۈرۈش ئىنتايىن مۈشكۈل بولۇپ كهلدى. 1923 –
يىلى، تۈرك تارىخشۇناس ئهھمهد زهكى ۋهلىدى توغان (ئىراننىڭ) مهشھهد شهھىرىده ئىبن ئهلفهقىھنىڭ «كىتاب
ئهلبۇلدۇن» دېگهن ئهسىرىنىڭ قوليازمىسىنى بايقىدى. بۇ تېكىستنىڭ 1885 – يىلى دې گوج تهرىپىدىن
تهھرىرلهنگهن نۇسخىسى پهقهت ئهسلى ئورىگنالنىڭ قىسقارتىلمىسى (مۇختهسهر) بولۇپ، تۈركلهرگه ئاالقىدار
باب (329 ~ 330 - بهتلهر)تا ھهتتا تهمىم ئىبنى بهھىرنىڭ ئىسمىمۇ تىلغا ئېلىنمىغانىدى. گهرچه زهكى ۋهلىدى
توغان تهرىپىدىن بايقالغان نۇسخىمۇ مۇكهممهل بولمىسىمۇ، ئهمما ئۇ بهزى قوشۇمچه ئۇچۇرالرنى، شۇنداقال
ياقۇت ئهلھهمهۋىي تهرىپىدىن قىسقارتىلغان نۇسخىغا قارىغاندا، تهمىمدىن بىۋاسىته نهقىل قىلىنغان تېخىمۇ
كۆپ مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. ئهمما، بۇ  نۇسخىدىكى مهزمۇنالرنى  ئايرىشتا  ئىشلىتىلگهن، بىز  بۈگۈن 
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ئىشلىتىۋاتقان قوش پهشكه باراۋهر كېلىدىغان نۇرغۇن «قاله» (ئهرهبچه، «ئۇ ئېيتتى» دېگهن مهنىده) بۇ
نۇسخىنىڭمۇ ئوخشاشال قىسقارتىۋېتىلگهن (مۇختهسهر) ئىكهنلىكىنى كۆرسهتتى.

   شۇنداقتىمۇ تهمىم ئىبنى بهھىرنىڭ ساياھهت خاتىرىسىنىڭ مهزكۇر يېڭى نۇسخىسى بىزنى شۇ چاغدا تېخى
شهكىللىنىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قهدىمىي تۈرك خاندانلىقلىرىنىڭ تارىخىغا ئاالقىدار

بىر قانچه مهسىلىگه قايتىدىن قاراپ چىقىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. 

تهرجىمىسى

   1. تهمىم ئىبنى بهھىر ئهلمۇتهۋۋىنىڭ خهۋهر بېرىشىچه، ئۇالرنىڭ (تۈركلهرنىڭ) مهملىكىتى ئىنتايىن سوغۇق
بولۇپ، بىراۋ بۇيهرلهرده پهقهت بىر يىلنىڭ ئالته ئېيىدىال سهپهر قىالاليدىكهن. ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئۇ «توققۇز
ئوغۇز» خاقانى ئهۋهتكهن ئۆتهڭ ئاتلىرىغا مىنىپ ئۇنىڭ مهملىكىتىگه بارغان ۋه چامىسىنىڭى يېتىشىچه ئهڭ
مۇشهققهتلىك، ئهڭ تېز شهكىلده مېڭىپ، بىر كۈنده ئۈچ  سىكاك يول يۈرگهن. ئۇ بۇالق ۋه ئوت – چۆپلهر بار،
ئهمما شهھهر – بازارالر يوق يايالقتا يىگىرمه كۈن سهپهر قىلغان. بۇ يايالقالردا پهقهت ئۆتهڭ خىزمهتچىلىرىال
چېدىر تىكىپ ياشايدىكهن. ئۇ بۇ دۆلهتنىڭ ئهھۋالىنى، يهنى قۇدۇق ۋه ئوت – چۆپتىن باشقا نهرسىلهر يوق
يايالقتىن ئۆتۈشكه يىگىرمه كۈن كېتىدىغانلىقىنى بىلگهچكه، يېنىغا يىگىرمه كۈنلۈك ئوزۇقىنى ئېلىۋالغان.
ئاندى ئۇ بىر – بىرىگه يېقىن كهنتلهر ۋه تېرىلغۇ يهرلهر بار رايوندا يهنه يىگىرمه كۈن يول يۈرگهن. كىشىلهرنىڭ
ھهممىسى، ياكى كۆپ قىسمى تۈرك بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئوتقا چوقۇنىدىغان ئاتهشپهرهسلهر ۋه زىندىقالر

بار ئىدى. يۇقىرىقى سهپهرلهرنى تاماملىغاندىن كېيىن، ئۇ ئاخىرى پادىشاھ تۇرۇشلۇق شهھهرگه كهلگهن.
   2. ئۇنىڭ خهۋهر بېرىشىچه، بۇ دېھقانچىلىقى تهرهققىي قىلغان ناھايىتى چوڭ شهھهر بولۇپ، ئۇنىڭ ئهتراپىنى
پۈتۈنلهي تېرىلغان «رۇستهق»لهر ۋه بىر – بىرىگه يېقىن جايالشقان كهنتلهر قورشاپ تۇرىدىكهن. بۇ شهھهرنىڭ
ناھايىتى يوغان 12 تۆمۈر قوۋۇقى بار ئىكهن. بۇ شهھهرده ئادهم تولىمۇ زىچ بولۇپ، بازارلىرىدا خىلمۇخىل

تىجارهت بىلهن شۇغۇللىنىلىدىكهن. شهھهر خهلقى ئارىسىدا مانى دىنى كهڭ تارقالغان ئىكهن.
   3. تهمىم ئىبنى بهھرى بۇ يهرنىڭ خىتاي مهملىكىتىدىن قانچىلىك ئۇزاقتا ئىكهنلىكىنى مۆلچهرلهپ
باققانلىقىنى تىلغا ئالغان. ئۇ بۇ ئارىلىقنى 300 پهرسهق ئهتراپىدا دهپ مۆلچهرلىگهن ۋه «مهنچه بۇنىڭدىنمۇ

يىراق بولۇشى مۇمكىن» دهپ قوشۇمچه قىلغان.
   4. ئۇ مۇنداق دېگهن: «توققۇز ئوغۇز خاقانىنىڭ شهھىرىنىڭ ئوڭ (جهنۇب) تهرىپى باشقىالر بىلهن ئارىالشماي
ياشايدىغان تۈركلهرنىڭ ماكانىدۇر؛ سول تهرىپى كىماكالرنىڭ زېمىنى بولۇپ، ئۇدۇلىدا خىتاي مهملىكىتى بار».

   5. ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئۇ خاقاننىڭ شهھىرىگه بهش پهرسهق ئارىلىق قالغاندا، خاقانغا تهۋه ئالتۇن چېدىرنى
كۆرگهن. ئۇشبۇ چېدىر خاقان قهلئهسىدىكى تۈز تۆپىگه جايالشقان بولۇپ، چېدىرغا يۈز ئادهم سىغاتتى.

   6. ئۇ يهنه توققۇز ئوغۇزالرنىڭ خاقانىنىڭ خىتاي خانى بىلهن قۇدا – باجا بولۇشقانلىقىنى، خىتاي خانىنىڭ
ھهريىلى ئۇنىڭغا 500 مىڭ توپ شايى - دۇردۇن ئهۋهتىدىغانلىقىنى خاتىرىلىگهن.

   7. يهنه ئۇنىڭ خهۋهر قىلىشىچه، ئۈستۈنكى نۇشاجان (*بارسخان)دىن يولغا چىقىپ، تارازدىن ئۆتۈپ شاش
(تاشكهنت)قا بارىدىغان يول كارىۋانالر ئۈچۈن قىرىق مهرھهله (بۆلهك) ئىكهن. لېكىن، بۇ يولدا ئاتلىق ياكى ئۆزى

(ياياق) يۈرگهنلهر بۇ ئارىلىقنى بىر ئايدا ئاران بېسىپ بولىدىكهن.
   8. ئۇنىڭ دېيشىچه، ئۈستۈنكى نۇشاجاندا تۆت چوڭ شهھهر ۋه تۆت  كىچىك شهھهر بار ئىكهن. ئۇنىڭ
مۆلچهرىچه، مۇشۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر شهھهردىكى كۆل قىرغىقىغا يىگىرمه مىڭ ئاتلىق ئهسكهر بارگاھ
قۇرغان بولۇپ، بارلىق تۈرك قهبىلىلىرى ئارىسىدا بۇالردىن كۈچلۈك قوشۇن يوق ئىكهن. ئۇالر قارلۇقالر بىلهن
بولىدىغان جهڭ ئۈچۈن توپالنغاندا، ئۇالرنىڭ سانى يۈز، قارلۇقالرنىڭ سانى مىڭ ئىكهن. شۇنداقال، بۇالر بارلىق

جهڭلهرده غهلىبه قىلىدىكهن.
9. ئۇنىڭ خهۋهر بېرىشىچه، (يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان) كۆل تۆت چاسا شهكىلده بولۇپ، ئهتراپىدا تۈرلۈك
دهرهخلهر   بىلهن  قاپالنغان  ئېگىز تاغالر  بار  ئىكهن. ئۇ  بۇ   ھهقته: «شۇنداقال  ئۇ  يهرده  قهدىمىي  شهھهرنىڭ 



ئىزنالىرى بار ئىدى، مهن تۈركلهر ئارىسىدا ئۇنىڭ (قهدىمىي شهھهرنىڭ) ھېكايىسىنى، <بۇ شهھهرنى كىم بىنا
قىلغان؟ ئۇنىڭدا كىملهر ياشايتتى؟ ئۇ قاچان ۋهيران بولغان؟> دېگهن سوئالالرنىڭ جاۋابىنى بىلىدىغان بىرمۇ
ئادهمنى تاپالمىدىم» دهيدۇ. تهمىم ئىبنى بهھىر يهنه شۇ خارابىنىڭ ئورنىدىن ئۆتىدىغان بىر دهريانى ئىنچىكه
تهكشۈرگهن بولۇپ، دهريانىڭ تېگىگه يهتكىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋه «مهن ئۇنىڭدا ئىلگىرى كۆرۈپ
باقمىغان تۈرلۈك دېڭىز ھايۋانلىرىنى كۆردۈم؛ بۇ يهرده يهنه باشقا ھېچبىر مهملىكهتته كۆرۈپ باقمىغان
قۇشالرنى كۆردۈم. نۇشاجان خهلقى ۋه قوشنا شهھهر – كهنتلهردىكىلهر ھهر يىلى باھاردا دىنىي ئىبادهت
سۈپىتىده (بۇ يهرنى) تاۋاپ قىلىدىكهن. سۇ (كۆلگه) تىبهت تهرهپتىكى، شۇنداقال توققۇز ئوغۇز ۋه كىماك

تهرهپتىكى چوڭ – كىچىك 150 دهريا - ئۆستهڭدىن كىرىدىكهن».
   10. تهمىمنىڭ دېيىشىچه، ئۇنىڭ (؟) ئۇزۇنلۇقى تۆگه بىلهن ماڭغاندا قىرىق كۈنلۈك مۇساپه بولۇپ، ئاتلىق

كىشى جاپالىق يول يۈرسه (بۇ مۇساپىنى) بىر ئايدا تاماملىيااليدىكهن.
  11. ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئۇ توققۇز ئوغۇز خاقانىنىڭ شهھىرىگه يېتىپ بارغاندا، خاقان شهھهر ئهتراپىغا
بارىگاھ قۇرغانىكهن. تهمىمنىڭ مۆلچهرىچه، باشقىلىرىنى قويۇپ تۇرغاندىمۇ، خاقاننىڭ چېدىرىنىڭ
ئهتراپىدىال 12 مىڭ ئهسكهر بار ئىكهن. ئۇ مۇنداق دهيدۇ: «ئۇنىڭدىن كېيىن (سىرت؟)، يهنه 17 قهبىله باشلىقى
(سهركهرده) بار بولۇپ، ھهربىرىنىڭ 13 مىڭدىن ئهسكىرى بار ئىكهن، ھهر ئىككى قهبىله باشلىقىنىڭ
ئارىلىقىدا چېدىرالردىن تهشكىل تاپقان ھهربىي قاراۋۇلخانا بار ئىكهن. قهبىله باشلىقلىرى بىلهن
قاراۋۇلخانىدىكىلهر ئهسكهرلهرنىڭ ئهتراپىدا ھالقىسىمان بولۇپ تۇرىدىكهن. بۇ ھالقىالرنىڭ ئارىسىدا قوشۇن
تهرهپكه ئېچىپ قويۇلغان، تۆت قوۋۇق كهڭلىكىدىكى ئارىلىق بار ئىكهن. خاقاننىڭ ۋه قوشۇننىڭ بارلىق ھايۋان
(ئات)لىرى خاقاننىڭ چېدىرى بىلهن قهبىله باشلىقلىرى ئىگىلىۋالغان يهرلهر ئارىسىدا ئوتاليدىكهن. بىرمۇ

ھايۋان بارىگاھنىڭ سىرتىغا قېچىپ كهتمهيدىكهن».
   12. بىز ئۇنىڭدىن كىماكقا بارىدىغان يولنى سورىدۇق (ئۇ مۇنداق دېدى): «تارازدىن يولغا چىققاندا كۇۋهكات
دهپ ئاتىلىدىغان، گۈللهنگهن ۋه ئادىمى كۆپ ئىككى شهھهر بار. ئۇالرنىڭ تاراز بىلهن بولغان ئارىلىقى يهتته
پهرسهق كېلىدۇ. شۇ يهردىن كىماك پادىشاھى تۇرىدىغان جايغىچه، ئوزۇقىنى ئېلىۋالغان چهۋهنداز سهكسهن كۈن
يول يۈرىدۇ. بۇ چۆللهر، يايالقالر ۋه تۈزلهڭلىكلهر بىپايان، شۇنداقال ئوت – چۆپ ۋه قۇدۇقلىرى كۆپ بولۇپ، ئۇنىڭ
ئىچىده كىماكالرنىڭ ئوتالقلىرىمۇ بار». ئۇنىڭ دېيىشىچه، ئۇ ئاشۇ يول بىلهن مېڭىپ، خاقان ۋه ئۇنىڭ
ئهسكهرلىرىنىڭ چېدىرده ئىكهنلىكىنى ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدا كهنتلهر ۋه تېرىلغۇ يهرلهر بارلىقىنى كۆرگهن. خاقان
ئوت – سۇ قوغلىشىپ بىر جايدىن بىر جايغا كۆچۈپ يۈرۈيدىكهن. ئۇنىڭ ھايۋانلىرى ھهددى – ھېسابسىز كۆپ
ۋه كىچىك تۇياقلىق ئىكهن. ئۇ قوشۇندىكىلهرنىڭ سانىنى ھېسابالپ، تهخمىنهن 20 مىڭ ئات بارلىقىنى

مۆلچهرلىگهن [تهمىم ئىبنى بهھىرنىڭ ئهسىرىدىن ئېلىنغان نهقىللهر مۇشۇنىڭ بىلهن تۈگىدى]

ئىزاھاتالر

§ 1. توققۇز ئوغۇزالر
   تهمىمنىڭ توققۇز ئوغۇز دىيارىغا قىلغان سهپىرى ھهققىدىكى خاتىرىسىنى توغرا چۈشىنهلهش ئۈچۈن، چوقۇم
ئۇنىڭدا تهكرار تىلغا ئېلىنغان «توققۇز ئوغۇز» ئۇقۇمى توغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچه ھاسىل قىلىشقا توغرا

كېلىدۇ.
  1. «توققۇز ئوغۇز» (= توققۇز ئوغۇز) دېگهن بۇ ئىباره دهسلهپكى دهۋرلهردىكى ئورخۇن مهڭگۈ تاشلىرىدا
ئۇچرايدۇ، ئهمما بۇ قاغاننىڭ ئۆزى تهۋه قهبىله ئىتتىپاقى ئهمهس ئىدى. شهرقىي تۈرك قاغانلىرىنىڭ ئىككى
مۇھىم مهڭگۈ تېشىدا ۋه شۇنىڭ بىلهن باغلىنىشلىققا ئىگه ۋهزىر تۇنيۇقۇقنىڭ مهڭگۈ تېشىدا ھۆكۈمدارالر
بىلهن خهلقكه بىردهك تۈرك (تۈرۈك) ئىبارىسى ئىشلىتىلگهن. ئومۇمىي ئهھۋال تۆۋهندىكى نهقىلده ئۇچرايدۇ.
قاغان «(غهربىي تۈركلهرنىڭ قاغانى) تۈرگىش قاغان مېنىڭ تۈركلىرىمگه تهۋهدۇر» (E 16) دهيدۇ. ئۇ  يهنه توققۇز 
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ئوغۇزالرنى «ئۆز خهلقىمدۇر» (N 4) دهيدۇ. لېكىن، تۈرك قاغان تۈرگىش قاغاننىڭ خهلقى، شۇنداقال توققۇز
ئوغۇزالرغا قارشى بولغان ئون ئوق (ئون قهبىله)قا قارشى قوشۇن تارتىدۇ. تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشىدا، تۈرگىش
قاغان «بىز ئوغۇزالر» (T 10) دهيدۇ ۋه تۈركلهرگه قارشى مىكىر ئىشلىتىدۇ، «چۈنكى ئوغۇزالر، ئۇالرنىڭ خهلقى
توپىالڭ كۆتۈرگهنىدى» (T 22). تۇنيۇقۇق ئۆز مهڭگۈ تېشىنى بىلگه قاغاننىڭ «تۈرك (ۋه) ئوغۇزالر» ئۈستىدىكى

ھۆكۈمرانلىقىنى مهدھىيهلهش بىلهن ئاخىرالشتۇرىدۇ.
   يۇقىرىدىكى مهنبهلهر شۇنى كۆرسىتىدۇكى، تۈركلهرنىڭ، ئون ئوقنىڭ، توققۇز ئوغۇزنىڭ ۋه تۈركلهرنىڭ
شىمالىدا ياشايدىغان ئوغۇزالرنىڭ ئېتنىك بىرلىكى ھېس قىلىنغان ۋه جاكارالنغان بولسىمۇ، ئهمما بۇالر
سىياسىي جهھهتته تارقاق ياكى بۆلۈنمه ھالهتته ئىدى. بۇ يهنه شۇنىمۇ ئوچۇق كۆرسىتىدۇكى، «توققۇز ئوغۇز»
دېگهن بۇ ئىباره شهرقىي تۈرك ئىتتىپاقىنىڭ يادروسىنىمۇ، ياكى غهربىي تۈرك ئىتتىپاقىدىكى ئون ئوقنىمۇ

كۆرسهتمهيتتى.
   2. 840 – يىلى ئورخۇن ۋادىسىدىكى تۈركلهرنىڭ ئورنىنى ئۇيغۇرالر ئالغان. بۇ يېڭى رهھبىرىي گۇرۇھ ئهسلىده

سېلېنگا ۋادىسىدا ياشايدىغان، ئىلتهبىرنىڭ رهھبهرلىكىدىكى تۆلىس ئىتتىپاقىغا تهۋه ئىدى.
   ئۇيغۇر مهڭگۈ تاشلىرىنىڭ ساقلىنىش ئهھۋالى تۈرك مهڭگۈ تاشلىرىنىڭكىدىن بهكال ناچار. تۇنجى ئۇيغۇر
قاغاننىڭ ئاخىرقى تۈرك قاغانى ئۆزمىش ئۈستىدىن قازانغان غهلىبىسى خاتىرىلهنگهن ئىنتايىن مۇھىم

مهڭگۈتاش (يهنى شىنه - ئۇسۇ مهڭگۈ تېشى)نىڭ نۇرغۇن قۇرلىرى ئۆچۈپ كهتكهن. 
   شىنه - ئۇسۇ مهڭگۈ تېشى («سېلېنگا مهڭگۈ تېشى» ياكى «مويۇنچۇر مهڭگۈ تېشى» دهپمۇ ئاتىلىدۇ)دا،
قاغان «ئون ئۇيغۇر (ۋه) توققۇز ئوغۇز»نى تىلغا ئالىدۇ (N 3) ۋه «توققۇز ئوغۇز»نى «ئۆز خهلقىم» دهيدۇ (N 5). ئۇ

.(N 10) يهنه ئۆزىنىڭ «تۈرك بۇدۇنى» (خهلقى)نى ھاالك قىلغانلىقىنى ئېيتىدۇ
   بۇالردىن «ئون ئۇيغۇر» قهبىلىسى بىلهن «توققۇز ئوغۇز» ئارىسىدا پهرق بارلىقى مهلۇم بولىدۇ. يهنه ھهيران
قاالرلىقى شۇكى، (ئهينى چاغدىكى ؟) ئۇيغۇرالر ئون ئۇرۇقتىن تهشكىل تاپقان بولسىمۇ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر
قهبىلىلىرى سانالغان ماتېرىياللىرىدا پهقهت توققۇز ئۇرۇقال تىلغا ئېلىنغان. بىز يهنه ئۇيغۇر قاغاننىڭ
ئۆزىدىن ئىلگىرىكى تۈرك قاغانغا ئوخشاشال توققۇز ئوغۇزالرنى «ئۆز خهلقىم» دهپ ئاتىغانلىقىنى كۆرىمىز. بۇ
خىل ئهھۋال كىشىگه «توققۇز ئوغۇزالر تۈركلهر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا قالغان قهبىلىلهر بولسا

كېرهك» دېگهن تۇيغۇنى بېرىدۇ.
   يۇقىرىقى پاكىتالر ئورخۇن ۋادىسىدىكى قهبىلىۋى تهشكىللىنىش ئهھۋالىنىڭ ئېنىقسىز ئىكهنلىكىنى،
شۇنداقال ئۇرۇق ۋه ئىتتىپاقالرنىڭ كۆچمهن قهۋملهرنىڭ ئومۇمىي ئادىتىدىكىدهك، تهرهپدارلىق ھالىتىنى

ئۆزگهرتىپ تۇرغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
   بىز «ئۇيغۇرالرنىڭ يادروسىنى تهشكىل قىلغان توققۇز ئۇرۇق كېيىنچه پۈتۈن ئىتتىپاقنىڭ نامىغا ۋهكىللىك
قىلغان بولۇشى مۇمكىن» دهپ پهرهز قىلىشىمىز مۇمكىن. ئهمما، بۇ پهرهز توغرا بولغان تهقدىردىمۇ، «نېمه
ئۈچۈن ئۇيغۇر قاغانى باشتا <ئون ئۇيغۇر>نى تىلغا ئېلىپ، <ئون ئۇيغۇر> بىلهن <توققۇز ئوغۇز>نى

پهرقلهندۈرىدۇ؟» دېگهن سوئال يهنىال جاۋابسىز قالىدۇ.
   3. ئىسالمىي تارىخ مهنبهلىرىده مهركىزىي ئاسىيادىكى توقۇنۇشالرغا خېلى كهڭ سهھىپه ئاجرىتىلغان. ھهم
شهرقىي تۈركلهر، ھهم غهربىي تۈركلهرنىڭ ۋارسلىرى (تۈرگىش ۋه قارلۇق) بۇ توقۇنۇشالرنىڭ ئاكتىپ
ئىشتىراكچىلىرى ئىدى. ھالبۇكى، بۇ دهسلهپكى مهنبهلهرده بىردهك «تۈرك» ئىبارىسى ئىشلىتىلگهن. بۇ
ئىسىم تهبهرىنىڭ كاتتا تارىخىي ئهسىرىنىڭ بىرىنچى جىلىدىدا 74 قېتىم، ئىككىنچى جىلىدىدا 121،
ئۈچىنچى جىلىدىدا 111 قېتىم تىلغا ئېلىنغان. تهبهرى ئۆزىنىڭ ئهسىرىده پهقهت بىرال قېتىم (ئۈچىنچى
جىلىد 1044 – بهت) توققۇز ئوغۇز دېگهن ئىبارىنى ئىشلهتكهن. خوراسان ۋه ماۋارا ئۇننهھىرنىڭ ئهھۋالىنى
پىششىق بىلىدىغان يهنه بىر ئىشهنچىلىك تارىخچى ياقۇبى ئۆز ئهسىرىده «توققۇز ئوغۇز» ئىبارىسىنى ئىككى
يهرده تىلغا ئالغان. بىز بۇ ھهقته ئهسىرىمىزنىڭ خۇالسىسىده ئايرىم توختىلىمىز. بۇ يهرده پهقهت «توققۇز
ئوغۇز دېگهن ئىبارىنىڭ كېلىپ چىقىش مهنبهسىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، بۇ ئىباره ئۇيغۇرالرنىڭ
ئورخۇن  ۋادىسىدىكى   سهلتهنىتى  يۈكسهك    پهللىگه   چىققان   مهزگىللهردىكى    مۇسۇلمان   تارىخچىالرنىڭ
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ئهسهرلىرىدىن ئورۇن ئالغان» دېگهن پاكىتنى يورۇتۇش يېتهرلىكتۇر.
   كېيىنكى ۋاقىتالردا، ئىسالمىي مهنبهلهردىكى «توققۇز ئوغۇز» ئۇيغۇر ئورخۇن خانلىقى (مىالدى 840 – يىلى)
قىرغىزالر تهرىپىدىن ھاالك قىلىنغاندىن كېيىن، گهنجۇ ۋه تهڭرىتاغ رايونىغا كۆچكهن ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن

قۇرۇلغان خانلىقالرنى كۆرسىتىدىغان بولدى. 
  4. بۇ مهسىلىگه چېتىشلىق يهنه بىر مۇھىم مهزمۇن (ئهرهب تارىخچىسى) مهسئۇدىنىڭ «مۇرۇج» (مُرُوج
ٱلذَّهَب وَمَعَادِن ٱلْجَوْهَر) دېگهن ئهسىرىده ئۇچرايدۇ. مهسئۇدى ئۆز ئهسىرىده يافهسنىڭ ئوغۇللىرىنى ساناپ
كېلىپ شۇنداق دهيدۇ: «تۈركلهر، قارلۇقالر ۋه توققۇز ئوغۇزالر. بۇ (توققۇز ئوغۇز) الر خوراسان بىلهن خىتاينىڭ
ئارىسىغا جايالشقان كۇشان (قوچۇ، تۇرپانغا يېقىن) دۆلىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىرىدۇر. دهۋرىمىزده (ھىجرىيه 332 -،
مىالدى 943 ~ 944 – يىللىرىنى دېمهكچى) تۈركلهرنىڭ قهبىله ۋه تهبىقىلىرى ئارىسىدا، توققۇز ئوغۇزالردىن
جهسۇر، ئۇالردىن كۈچلۈك، ئۇالرنىڭكىدهك قۇدرهتلىك دۆلىتى بارلىرى يوق. ئۇالرنىڭ پادىشاھى
<ئۇيغۇرخان>دۇر. ئۇالر مانى دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ. تۈركلهرنىڭ ئىچىده ئۇالردىن باشقىسى بۇ دىنغا ئېتىقاد
قىلمايدۇ. توققۇز ئوغۇزالرنىڭ ئىچىده ئهڭ كۈچلۈكى غۇزالر بولۇپ، تهقى – تۇرقى ئهڭ قامالشقان، بويى ئېگىزى

قارلۇقالردۇر...».
   مهسئۇدى بۇ گۇڭگا مهسىلىده يېڭىلىشىپ، سابىق تۈرك خانلىقى (غهربىي ئون ئوق)نى ۋه ئۆز
دهۋرىدىكىلهردىن توققۇز ئوغۇز (بۇالرنى تهڭرىتاغ ئۇيغۇرلىرى سۈپىتىده تىلغا ئالغان)، قارلۇق ۋه «تۈركلهر»نى
تىلغا ئالغان. شۇنداقال «توققۇز ئوغۇزنىڭ ئىچىده ئهڭ كۈچلۈكى غۇزالر ئىدى» دېگهن. قانداقال بولۇشىدىن
قهتئىينهزهر، توققۇز ئوغۇز بىلهن غۇزالر ئايرىم – ئايرىمدۇر. بارتولد دهل مهسئۇدىنىڭ مۇشۇ خىل

ئاتالغۇسىنىڭ زىيىنىغا ئۇچرىغان تارىخشۇناسالردىن بىرىدۇر.
   5. «توققۇز ئوغۇز» ئاتالغۇسىنىڭ كېلىپ چىقىش مهنبهسى ھهققىده يېقىن زاماندىكى داڭدار تارىخچىالردىن
ماركۇئارت (Marquart) بىلهن بارتولد (Barthold) ئوخشىمىغان كۆز قاراشتا بولغان. ماركۇئارت رېيناۋىد
(Reinaud)، دې گوج (de Goeje)، تومسېن (Thomsen) ۋه شلىگېل (Schlegel) قاتارلىقالرنىڭ كۆز قارىشىغا
ئهگىشىپ، «توققۇز ئوغۇز (توققۇز ئوغۇز) خىتاي مهنبهلىرىگه كۆره توققۇز ئۇرۇقتىن ئىتتىپاق بولۇپ
تهشكىللهنگهن ئۇيغۇرالر شۇ» دهپ قارىغان. بارتولد بولسا «ئهرهب تارىخچىالر ئهسلىده ئۇيغۇرالردىن ئىلگىرى
بهشبالىقتا ياشىغان شاتو (سارت) تۈركلىرىنىڭ نامى بولغان <توققۇز ئوغۇز> ئىسمىنى خاتا ھالدا ئۇيغۇرالرغا
قولالنغان. شاتو (سارت) تۈركلىرى <خىتاي مهنبهلىرىگه كۆره> ئورخۇن تۈركلىرىنىڭ بىر تارمىقىدۇر» دېگهن
كۆز قارىشىنى تهكرار تهكىتلىگهن. بارتولدنىڭ بۇ قارىشى توغرا ئهمهس، شۇنداقال مهزكۇر ماقالىده بىز

بارتولدنىڭ بۇ نهزهرىيهسىدىكى قۇۋۋهتلىگىلى بولمايدىغان بىر قانچه ئاجىز نۇقتىنى كۆرىمىز. 
  ماركۇئارت ۋه بارتولد ھهر ئىككىسى ياقۇتنىڭ قىسقارتقان نۇسخىسىدىن تهمىمنىڭ ساياھهت مهنزىلى

ھهققىده ئېنىق بىر يهكۈن چىقىرالمىغان.
   ماركۇئارت دهسلهپته ئىبنى خۇردازبىھ تىلغا ئالغان توققۇز ئوغۇزالر ئورخۇن ۋادىسىدا دېگهن؛ ئهمما كېيىن،
كۆز قارىشىنى ئۆزگهرتىپ، تهمىم ئىبنى بهھىر بارغان توققۇز ئوغۇزالرنىڭ پايتهختى كۇشان (تۇرپان) ئىدى، دهپ

قارىغان.
   بارتولدمۇ دهسلهپته (1897 – يىلى) «ھۇدۇدۇلئالهم» ۋه ئىدرىسىنىڭ ئهسهرلىرىگه تايىنىپ تۇرۇپ، تهمىمنىڭ
سهپىرى توققۇزىنچى ئهسىردىن كېيىن ئهمهس دهپ قارىغان ۋه توققۇز ئوغۇزالرنىڭ پايتهختىنى شهرقىي
تهڭرىتاغ ۋادىلىرىدىن ئىزدهشكه بولىدۇ، دهپ پهرهز قىلغان. كېيىن (1926 – يىلى) ئۇ بۇ سهپهرنىڭ 760 – يىلى
(بۇ قارلۇقالر يهتته سۇ ۋادىسىدا ۋه شهرقىي تۈركىستاننىڭ غهربىي قىسىملىرىدا ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئورناتقان
مهزگىللهر ئىدى)دىن بۇرۇن ياكى توققۇزىنچى ئهسىرنىڭ دهسلىپىدىن كېيىن (بۇ چاغدا شاتو تۈركلىرى
بېشبالىقنى تهرك ئېتىشكه مهجبۇر بولغان) يۈز بهرگهن بولۇشى مۇمكىن ئهمهسلىكىنى (يهنى بۇ سهپهرنىڭ
مۇشۇ ئىككى ۋاقىتنىڭ ئارىسىدا يۈز بهرگهنلىكىنى) ئوتتۇرىغا قويغان. بارتولد يهنه «ئىسالم
ئېنسكىلوپېدىيهسى»ده تهمىم ئىبنى بهھىر بۇ سهپىرىنى قىلغان ۋاقىتنىڭ ئېنىقسىز ئىكهنلىكى

توغرىسىدا قىسقىچه توختالغان.
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§ 2. ئۈچ شهھهر

  تهمىمنىڭ خاتىرىسىنى تهھلىل قىلىش ئۈچۈن بىز ئاستىن ۋه ئۈستۈن نۇشاجان، شۇنداقال توققۇز
ئوغۇزالرنىڭ پايتهختىدىن ئىبارهت ئۈچ ئاالھىده شهھهر بىلهن تونۇشۇپ چىقىشىمىز كېرهك. ھازىر بىز
«نۇشاجان» دېگهن ئىسىمنىڭ «بارسخان» دېگهن يهر نامىنىڭ خاتا يېزىلىپ قالغانلىقىنىڭ مهھسۇلى
ئىكهنلىكىنى ئىشهنچ بىلهن ئېيتااليمىز. بۇ جاينىڭ مۇشۇ خىل توغرا ئوقۇلۇشى (ئهرهب جۇغراپىيهشۇناس)
مهقدىسى (شَمْس ٱلدِّيْن أَبُو عَبْد ٱلله مُحَمَّد ابْن أَحْمَد ابْن أَبِي بَكْر ٱلْمَقْدِسِي )نىڭ ئهسهرلىرىده ئۇچرايدۇ.
شۇنداقال، بۇ نام يهنه مهھمۇد قهشقهرىينىڭ مهشھۇر «دىۋانى لۇغهتىت تۈرك» (تۈركىي تىلالر دىۋانى) دېگهن
ئهسىرىدىمۇ مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن. مهزكۇر ئهسهرده تۈركىي سۆزلهر ۋه ئىسىمالر ئېلىپبه تهرتىپى بويىچه
تىزىلغان ۋه ئوقۇلۇشى (تهلهپپۇزى) بىلله بېرىلگهن. مهھمۇد قهشقهرىينىڭ دادىسى ئۈستۈنكى بارسخانلىق

بولۇپ، مهھمۇد قهشقهرىي بۇ يۇرتنىڭ ئىسمىنى «Bars(a)ghan» دهپ يازغان. 
   1. تۆۋهنكى (يېقىن) بارسخان تارازنىڭ شهرقىگه ئۈچ پهرسهقال كېلىدىغان يهرگه ياكى سهمهرقهندنىڭ 60 ~
65 پهرسهق شهرقىگه جايالشقان (قۇدامه، 262 – بهت، 2 – ۋه 15 – قۇرالر). ئاپتور بۇ يهرنى كىماك تهرهپكه
بېرىشتىكى تۇنجى ئۆتهڭ دېگهن. شۇنىڭدىن قارىغاندا، تۆۋهنكى بارسخان غهرب تهرهپتىن كهلگهن

ساياھهتچىلهر كۆچمهن (تۈركىي) قهۋملهرنىڭ دىيارىغا بېرىشتا ئۆتىدىغان قوۋۇق بولغان.
   2. ئۈستۈنكى (يىراق) بارسخان تۆۋهنكى بارسخاننىڭ كهم دېگهنده 500 كىلومېتىر شهرقىگه جايالشقان. بۇ
ئىككى يۇرتنى ئارىالشتۇرۇۋهتكهن تهقدىرده تېكىستنى توغرا چۈشىنىش مۇمكىن بولمايدۇ. مهھمۇد

قهشقهرىينىڭ قهتئىي جهزملهشتۈرگىنىدهك، ئۈستۈنكى بارسخان ئىسسىق كۆلنىڭ يېنىغا جايالشقان. 
   تهمىمنىڭ بۇ كۆلنىڭ شهكلى ھهققىدىكى سۈپهتلىرى خاتا. تهمىمنىڭ (10 – بۆلهكته، كۆلنىڭ) ئۇزۇنلۇقىنى
قىرىق كۈنلۈك (ياكى ئوتتۇز كۈنلۈك) مۇساپه ئىدى، دېيىش ئارقىلىق نېمىنى مهقسهت قىلغانلىقى نامهلۇم.
كۆلنىڭ ئومۇمىي ئايالنمىسىنى نهزهرده تۇتقاندىمۇ، بۇ مۇساپه يهنىال مۇبالىغه قىلىۋېتىلگهن. رۇسىيهنىڭ
ئۆلچهش نهتىجىسىگه كۆره، بۇ كۆلنىڭ (ئايالنما) ئۇزۇنلۇقى 200 كىلومېتىردىن 210 كىلومېتىرغىچه كېلىدۇ،
چوڭقۇرلۇقى تهكشى ئهمهس بولۇپ، شىمالدىن جهنۇبقا تهخمىنهن 80 مېتىردىن 400 مېتىرغىچه كېلىدۇ.

يىلبويى مۇز تۇتمايدۇ. ئۇنىڭ قىرىق تارماق ئېقىنى بار بولۇپ، كۆلده بېلىق ئىنتايىن كۆپ.
   3. توققۇز ئوغۇزالرنىڭ خاقانىنىڭ پايتهختى (يۇقىرىقى ئىككى شهھهرگه قارىغاندا) تېخىمۇ بهك شهرقته.
744 ~ 840 – يىللىرى ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختى ئورخۇن ۋادىسىدىكى قارا بالغاسۇن (ئوردا بالىق)دا ئىدى. 840 –
يىلىدىن كېيىن، ئۇيغۇرالرنىڭ بىر بۆلۈكى تهڭرىتاغ ۋادىسىغا كۆچكهندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ يازلىق پايتهختى
بهشبالىقتا (تهڭرىتاغنىڭ شىمالىدا)، قىشلىق پايتهختى تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىدىكى قوچۇ (تۇرپان)دا بولغان.
بىز كېيىنكى مهزمۇنالردا (تۆتىنچى پاراگرافتا) مۇساپىلهرنى تهھلىل قىلغاندىن كېيىن، تهمىم زىيارهت
قىلغان پايتهخت توغرىسىدا ئاالھىده توختىلىمىز، ئهمما ھازىرچه ئۈستۈنكى بارسخان بىلهن توققۇز

ئوغۇزالرنىڭ پايتهختىنىڭ بىر جاي ئهمهسلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشنىڭ پايدىسى بار.

§ 3. مۇساپه

  ئهمدى بىز تهمىم بهھىر بېسىپ ئۆتكهن لىنىيه ۋه مۇساپه توغرىسىدا توختىلىمىز.
  مهيلى مهشھهدتىن تېپىلغان قوليازمىدا، ياكى ياقۇت تهرىپىدىن قىسقارتىلغان نۇسخىدا بولسۇن، تهمىمنىڭ
سهپىرىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى ئېنىق كۆرسىتىلمىگهن. لېكىن ئۇالر تهمىمنىڭ بىر كېچه كۈندۈزده ئۈچ
سىككا يول يۈرۈپ، توققۇز ئوغۇزالرنىڭ پايتهختىگه بارغۇچه يايالقتا يىگىرمه كۈن، گۈللهنگهن بازارالردا

يىگىرمه كۈن يول يۈرگهنلىكىنى بايان قىلغان.
   بىر سىككا (ياكى بارىد) ئىككى ئۆتهڭ ئارىسىدىكى ئارىلىقنى ئىپادىلهيدۇ. بهزى مۇتهخهسسىسلهر بىر
سىككا ئىككى   پهرسهققه  باراۋهر دهپ قارىغان  بولسىمۇ، لېكىن، بىر  شهرھلىگۈچى  بۇنى  تۆت  پهرسهق  دهپ
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ئۆزگهرتكهن. ئهگهر بىر سىككانى ئىككى پهرسهق دېگهنده، بىر سوتكىدا ئۈچ سىككا، يهنى ئالته پهرسهق (30
~ 35 كىلومېتىر) يول يۈرۈشنى «جاپالىق يول يۈرۈش» دېگىلى بولمايدۇ، بۇ سهۋهبتىن بىر سىككانى تۆت
پهرسهققه باراۋهر دېيىش تېخىمۇ مۇۋاپىقتهك قىلىدۇ. بۇ بويىچه بولغاندا، تهمىم ئىبنى بهھىر قىرىق كۈنده
جهمئىي 480 پهرسهق (2400 ~ 2880 كىلومېتىر) ياكى 45 كۈنده 540 پهرسهق (2700 ~ 3240 كىلومېتىر) يول

يۈرگهن بولىدۇ.
   قۇدامهنىڭ قولىدىكى نۇسخىدىكىدهك، تهمىمنى كۈنىگه ئالته پهرسهختىن، 45 (20+25) كۈن سهپهر قىلدى
دېگهن تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ باسقان مۇساپىسى 270 پهرسهخ، يهنى 1620 ~ 1800 كىلومېتىر بولۇپ، بۇ ئارىلىق
ئۈستۈنكى بارسخان بىلهن تۇرپاننىڭ ياكى بېشبالىقنىڭ ئارىلىقىدىكى 1000 كىلومېتىرلىق مۇساپىدىن
خېلىال ئېشىپ كېتىدۇ. قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، بىز تهمىمنىڭ ئهسلى ئورىگنالىدىكى تهخمىنهن
3000 كىلومېتىر يول يۈرگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇرمىز. بۇ ئارىلىق تۆۋهنكى بارسخان بىلهن تۇرپان
ياكى ئۈستۈنكى بارسخان بىلهن قارا بالغاسۇن ئارىسىدىكى ئارىلىقتىن كۆره، تۆۋهندىكى بارسخان بىلهن

(ئورخۇن ۋادىسىدىكى) قارا بالغاسۇن ئارىسىدىكى ئارىلىققا يېقىن كېلىدۇ.
   بىز تهمىمنىڭ سهپهر لىنىيهسى ۋه مۇساپىسىنى بۇنىڭدىنمۇ توغرا ئېنىقلىيالمايمىز. بىز ئۇنىڭ سهپهر
(b) ،ئۇ تۆۋهنكى بارسخاندىن يولغا چىقىپ (a) :خاتىرىسىدىن پهقهت تۆۋهندىكىدهك يهكۈن چىقىرااليمىز
(ئورخۇن ۋادىسىدىكى) قارا بالغاسۇنغا بارغان ۋه (c) ھېچبولمىسا قايتىش سهپىرىده ئۈستۈنكى بارسخاندىن
ئۆتكهن. گاردىزى ئۈستۈنكى يهنسهيدىكى چىنانجكهس (Chinanjkath)تىن قىرغىز دىيارىغا بىۋاسىته
بارىدىغان يولنى بىلهتتى (ھۇدۇدۇلئالهم، 282 – بهت)، ئهمما تهمىم ئىبنى بهھىر چوقۇم ئورخۇنغا بارىدىغان

تېخىمۇ تۈز يولدىن ماڭغان، چۈنكى ئۇ ئۆز خاتىرىسىده قىرغىز دىيارىنى تىلغا ئالمىغان.

§ 4. توققۇز ئوغۇزالرنىڭ پايتهختى

  روشهنكى، «توققۇز ئوغۇزالرنىڭ پايتهختىنىڭ ئهتراپىدا كۆل بار» دېگهن گهپ قۇدامهنىڭ خاتا
چۈشهنچىسىنىڭ مهھسۇلىدۇر. بۇنىڭدىن سىرت، توققۇز ئوغۇزالرنىڭ خاقانىنىڭ قهلئهسىگه ئاالقىدار
ئاالھىدىلىكى بار نهرسىلهردىن پهقهت «ئالتۇن» چېدىرال قالىدۇ. مهن «ھۇدۇدۇلئالهم»گه يازغان شهرھىنىڭ 269
- بېتىده، بېشبالىققا بېرىپ باققان خىتاي يازغۇچىالرنىڭ ئهسهرلىرىگه ئاساسهن، بۇ ئاالھىده بهلگىنى بۇددا
مۇنارى بولۇشى مۇمكىن، دېگهن يهكۈننى پهرهز تهرىقىسىده ئوتتۇرىغا قويغانىدىم. بىز قاغان مۇنارىغا
ئالتۇندىن ھهل بېرىلگهنلىكىنى جهزملهشتۈرهلىسهك، بۇ پهرهز ئاندىن كۈچكه ئىگه بولىدۇ. ئهمما، يهنه بىر
جهھهتتىن، «تاڭنامه» (قىرغىزالر ئاالقىدار باب)ده، ئاخىرقى ئۇيغۇر قاغانىنىڭ ئورخۇن ۋادىسىدىكى
پايتهختىدىكى «ئالتۇن چېدىر» ھهققىده بىۋاسىته مهلۇماتالر بار (يهنى «تاڭنامه»دىكى بۇ بايانمۇ تهمىم

ئىبنى بهھىر بارغان پايتهختنىڭ ئورخۇن ۋادىسىدا ئىكهنلىكىنى كۈچلهندۈرىدۇ، ت).
   («تاڭنامه»گه كۆره) «(ئورخۇن ۋادىسىدا) قىرغىز ھۆكۈمدارالر بىلهن ئۇيغۇر قاغان ئارىسىدىكى تىركىشىش
يىگىرمه يىل داۋامالشقان. ئۆزىنىڭ غهلىبه قازىنىشىغا كۆزى يهتكهن (قىرغىز ھۆكۈمدارى) ئاجې <ئاقىۋىتىڭ
مۇقىمالشتى! مهن سېنىڭ ئالتۇن چېدىرىڭغا ئېرىشىمهن، چېدىرىڭنىڭ ئالدىدا ئات ئوينىتىمهن ۋه
ئۈچبۇرجهك تۇغۇمنى تىكىمهن> دېگهن. ئاخىرىدا، مىالدى 840 – يىلى، ئۇيغۇر قاغان ئۆلتۈرۈلگهن ۋه ئۇنىڭ
شاھزاده (تېگىن)لىرى تهرهپ – تهرهپكه قېچىپ كهتكهن. ئاجې ئۇيغۇرالرنىڭ بارىگاھىنى ۋه ئۇيغۇر خاقانى

ئولتۇرىدىغان ئالتۇن چېدىرنى ئۆز قولى بىلهن كۆيدۈرۈۋهتكهن...»
   (يۇقىرىقى «ئالتۇن چېدىر»نىڭ ئورخۇن ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر خاقاننىڭ پايتهختىده ئىكهنلىكىگه دائىر
روشهن بايانالرنىڭ بارلىقىغا قارىماستىن) بۇ جهھهتته كىشىنى ھهممىدىن بهك گاڭگىرىتىدىغىنى، تهمىم ئۆز
خاتىرىسىده «بىر – بىرىگه يېقىن گۈللهنگهن شهھهر ۋه تېرىلغۇ يهرلهر»دىن ئۆتكهنلىكىنى يازىدۇ. تۇرپاندا
نۇرغۇن شهھهر ۋه تېرىلغۇ مهركهزلىرى بار بولسىمۇ، ئهمما ئورخۇن ۋادىسىدىكى تېرىلغۇ يهر ۋه تېرىمچىلىق
ئهھۋالى  توغرىسىدا  ئانچه  كۆپ مهلۇمات  يوق. قارىغاندا، ئۇيغۇر قاغاننىڭ  خهلقى  ئارىسىدىكى  سوغدىالر ۋه 
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خىتايالر مۇئهييهن كۆلهمده تېرىقچىلىق قىلغان بولسا كېرهك. ياكى تهمىم ئۆتهڭلهرنىڭ يېنىدىكى بهزى
جايالرنى نهزهرده تۇتقان بولۇشىمۇ مۇمكىن.

§ 5. دىنالر

تهمىمنىڭ خاتىرىسىدىكى دىنالرغا ئاالقىدار بايانالر مۈجمهل. ئۇ ئۆزىنىڭ كېيىنكى يىگىرمه كۈنلۈك سهپىرى
جهريانىدا كۆرگهن خهلقلهرنىڭ بهزىلىرىنىڭ ئاتهشپهرهس، يهنى بهزىلىرىنىڭ زىندىق ئىكهنلىكىنى، شۇنداقال
توققۇز ئوغۇزالرنىڭ پايتهختىدىكىلهرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ زىندىق ئىكهنلىكىنى يازىدۇ. توققۇز ئوغۇز
خهلقلىرى ئارىسىدا زورو ئاستېر دىنىغا چوقۇنىدىغانالرنىڭ بولۇشى ئانچه مۇمكىن ئهمهس. تهمىم ئهسلى
بۇددىزمغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرنى ياكى تۈرك قهبىلىلىرىنىڭ ئىپتىدائىي دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرنى كۆزده
تۇتقان بولۇشى مۇمكىن. تهمىمنىڭ «زىندىق» دېگهن سۆزىگه كهلسهك، بۇ مۇسۇلمانالر ئادهتته مانى
دىنىدىكىلهر ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئىبارىدۇر. قارىغاندا، بۇ دىن (مانى دىنى) ئۇيغۇر خانى (مىالدى 763 – يىلى
لوياڭدا تۇرغاندىن كېيىن) ئۇنىڭغا كىرىشتىن خېلى ئىلگىرىال تۈركىي خهلقلهر ئارىسىغا تارقالغان بولسا

كېرهك. 
ئۇيغۇر خانىنىڭ 763 – يىلى مانى دىنىغا كىرىشى، شۇنداقال خىتاي ئېمپىراتورىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ياردىمىگه
بېقىنىشى سهۋهبلىك، مانى دىنى خىتايدىمۇ مۇئهييهن دهرىجىده تارالغان. ئورخۇندىكى ئۇيغۇر خانلىقى

قىرغىزالر تهرىپىدىن ۋهيران قىلىنغاندىن كېيىن، مانى دىنى ئاندىن (843 – يىلى) خىتايدا چهكلهنگهن. 

§ 6. قهبىله مۇناسىۋهتلىرى

تهمىمنىڭ ئۈستۈنكى بارسخان خهلقىنىڭ قارلۇقالر بىلهن بولغان تىركىشىشته ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهنلىكى
ھهققىدىكى بايانى ئۆزگىچىلىككه ئىگه. تاغ ۋه كۆل بىلهن قورشالغان ئۈستۈنكى بارسخاننىڭ ئورنى تولىمۇ
ئهۋزهل ئىدى. كېيىنچه، (ئۈستۈنكى بارسخاننى ئۆز ئىچىگه ئالغان) ئىسسىق كۆل ئويمانلىقى غهربىي تۈركلهر
تهرىپىدىن بېسىۋېلىنغان، ئهمما بىز بۇ رايوندىكى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قهبىلىنىڭ زادى قايسىسى
ئىكهنلىكىنى ئېنىق بىلمهيمىز. مهسئۇدى ئۆز ئهسىرىده، بارسخانلىقالرنىڭ ئاالھىده بىر گۇرۇپپا
ئىكهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ. مىالدى 766 – يىلىدىن كېيىن، قارلۇقالر غهربىي تۈرك (تۈرگىش)لهرنىڭ ئورنىنى
ئالغان، شۇنداقال ئىسسىق كۆلنىڭ تاغلىق ۋادىلىرىنى تالىشىپ قاتتىق جهڭگى – جېدهللهر بولغانلىقى چوقۇم.
«ھۇدۇدۇلئالهم» (15 – پاراگراف 11 – بهت)ده ئۈستۈنكى بارسخاننىڭ مىالدى توققۇزىنچى ياكى ئونىنچى
ئهسىردىكى ئهھۋالى مۇنداق بايان قىلىنغان «بارسخان بىر كۆلنىڭ بويىغا جايالشقان، گۈللهنگهن، كۆڭۈللۈك
شهھهردۇر. ئۇنىڭ دېھقان (يهردار)لىرى قارلۇقالر بولسىمۇ، خهلقلىرى توققۇز ئوغۇزالرغا قارايدۇ» دېيىلگهن.
«ھۇدۇدۇلئالهم» ده «توققۇز ئوغۇز» دېگهن بۇ ئىباره ئاساسلىقى تۇرپاندىكى ئۇيغۇر دۆلىتىنى كۆرسىتىشكه

ئىشلىتىلگهن.
ھالبۇكى، تهمىم ئىبنى بهھىر ئۆزىنىڭ خاتىرىسىده بارسخاننىڭ بۇنىڭدىنمۇ ئىلگىرىكى، قارلۇقالر ئۈستىدىن
غالىب كېلىۋاتقان ۋاقتىنى تىلغا ئالغان. جاھىز (ھىجرىيه 253 – يىلى / مىالدى 868 – يىلى ئۆلگهن)مۇ «
گهرچه قارلۇقالر سان جهھهتته بىر ھهسسه كۆپ بولسىمۇ، توققۇز ئوغۇزالر قارلۇقالر ئۈستىدىن غالىب كېلهتتى»

دهپ يازىدۇ. بۇمۇ تهمىمنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانلىقتىن بولۇشى مۇمكىن.
تهمىمنىڭ خاتىرىسىدىكى تولىمۇ قىزىقارلىق يهنه بىر نۇقتا شۇكى، تهمىم خاقاننىڭ ئۆزىنىڭ 20 + 20 (25)
كۈنلۈك سهپىرى ئۈچۈن ئات (بارىد) ئهۋهتكهنلىكىنى يازىدۇ. ئهگهر بىز بۇ يهرده تىلغا ئېلىنغان «خاقان»نى
بېشبالىقتىكى ئۇيغۇر ھۆكۈمدارى دهپ چۈشهنسهك، ئۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ تۆۋهنكى بارسخانغىچه ئۆتهڭ ئاتلىرى
تهسىس قىاللىشى مۇمكىن بولمايدۇ، ئهگهر تهمىمنىڭ ئۈستۈنكى بارسخانغا بېرىۋېلىشى ئۈچۈن ئات بېرىلگهن
دېيىلسه، بۇ ئارىلىق بهكال يېقىن بولغاچقا،  ئاتقا  ھاجهت چۈشمهيدۇ. ئۇيغۇرالر ئورخۇن  ۋادىسىغا ھۆكۈمرانلىق 
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قىلىۋاتقان مهزگىللهرده، تۆۋهنكى بارسخان (مىالدى 766 – يىلىدىن باشالپ) قارلۇقالر تهرىپىدىن كونترول
قىلىنىپ كهلگهنىدى. لېكىن، تهمىم ئۆز خاتىرىسىده، قارلۇقالرنىڭ بارسخانلىقالر بىلهن بولغان
توقۇنۇشىدىن سىرت، ئۇالر توغرىسىدا بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلمايدۇ. بۇ بهلكىم مهشھهدتىن تېپىلغان
قوليازمىدىكى خاتالىق بولۇشى ياكى تهمىمنىڭ سهپهر قىلغان ۋاقتىنى كۆرسىتىدىغان مۇھىم كۆرسهتكۈچ
بولۇشى (يهنى تهمىمنىڭ سهپهر قىلغان ۋاقتى قارلۇقالر بارسخاننى ئىگىلهشتىن بۇرۇنقى مهزگىل بولۇشى، ت)

مۇمكىن. بىز بۇ ھهقته خۇالسىده يهنه توختىلىمىز.
   ماركۇئارت خهلىپه ھىشامنىڭ دهۋرىده (مىالدى 724 – يىلىدىن 743 – يىلىغىچه) تۈركلهر ئارىسىغا بارغان
ئهلچىنىڭ مهلۇماتىدىكى «خاقاننىڭ لهشكهرلىرىنى توپالشتا ئىشلىتىلىدىغان ئون تۇغى بار ئىدى» دېگهن
تهپسىالتنى تهكىتلهيدۇ ۋه بۇنى خاقانغا بېقىنىدىغان ئۇرۇقالر (غهربىي تۈركلهردىكى ئون ئوق)غا باغاليدۇ.
تهمىمنىڭ خاتىرىسىده بولسا، خاقاننىڭ شهھهر سىرتىدىكى بارىگاھىنىڭ ئهتراپىدا ئۇنىڭ 17 سانغۇنىنىڭ
بارىگاھى بارلىقى تىلغا ئېلىنغان. (تولىمۇ ئهپسۇسكى!) بۇ سان ئاجايىپ غهلىته بولۇپ، بىز ھېچبىر تۈرك
ئىتتىپاقىنىڭ «ئون يهتته» دهپ ئاتىلىپ باققانلىقىنى بىلمهيمىز. ئهگهر بىز خاقاننىڭ ئۆزىنىڭ بارىگاھىنىمۇ
(تهمىمنىڭ خاتىرىسىدىكى 11 – بۆلهكته تىلغا ئېلىنغىنىدهك) «ئون سهككىزىنچى» بىرلىك دهپ قارىساق،
بۇ جهھهتته مېنىڭ ئهقلىم يهتكهن بىردىنبىر چۈشهندۈرۈش تۆۋهندىكىچه: «تاڭنامه»ده توققۇز ئۇيغۇر
قهبىلىسى سانالغاندىن كېيىن، «ئۇالر ئىرق جهھهتته ئالته ئۇرۇققا، يهنى بۇگۇ، ھون، بايىرقۇ، توڭرا، سۆگى ۋه
كىبىالرغا باغلىنىدۇ، لېكىن ياۋايىالر ئۇالرغا (يهنى ئۇيغۇرالرغا) تهۋه ئهمهس» دېيىلگهن. بهلكىم ئۇيغۇرالر ئهڭ
دهۋر سۈرگهن مهزگىللىرىده، مۇشۇ مهنبهداش قهبىلىلهرنىڭ ھهممىسىنى، جۈملىدىن قارلۇق ۋه باسمىلالرنىمۇ

بويسۇندۇرۇپ، ئۆزىگه قوشۇۋالغان بولۇشى، نهتىجىده بۇالرنىڭ سانى ئون يهتتىگه يهتكهن بولۇشى مۇمكىن.

§ 7. خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

   مهشھهدتىن تېپىلغان قوليازمىدىكى ئهڭ مۇھىم يېڭى مهزمۇن ـــ (ئۇيغۇر) خاقاننىڭ خىتاي خانى بىلهن
قۇدا – باجا بولۇشقانلىقى، شۇنداقال خىتاي خانىنىڭ ئۇيغۇر خاقانغا يىپهك سوۋغا – ساالم ئهۋهتكهنلىكىدۇر.
دېمهك، بۇ (تهمىم بهھىرنىڭ سهپهر قىلغان ۋاقتى) ئۇيغۇرالر تاڭ سۇاللىسىگه قارىتا زور تهسىر كۈچكه ئىگه
بولغان مهزگىللهرگه توغرا كېلىدۇ. ئۇيغۇرالر مىالدى 744 – يىلى ئورخۇن ۋادىسىنى ئىگىلىگهن ۋه مىالدى 757
– يىلى بايانچۇر خاقان خىتايدىكى ئۆڭلۈك – سۆيگۈن (ئهن لۇشهن) ئىسيانىغا قارشى تاڭ سۇاللىسىنىڭ
پادىشاھىغا چوڭ ياردهم قىلغان. شۇ ۋهجىدىن، خىتاي خانى ئۆز قىزى نىڭخونى بايانچۇرغا ياتلىق قىلغان ۋه
بۇ خوتۇن بايانچۇر ئۆلگهن (759 – يىلى)دىن كېيىن، خىتايغا قايتىپ كهتكهن. خىتاي مهلىكىسى نىڭخو
بىلهن بارغانالر ئارىسىدا ئوخشاشال نىڭخو ئىسىملىك يهنه بىر خىتاي مهلكىسىمۇ بار بولۇپ، ئۇ كۆچمهن قهۋم
ئارىسدا قېپقالغان ۋه كېيىن ئىدىغان قاغان (ئۈچىنچى قاغان) نىڭ خوتۇنى بولغان ۋه مىالدى 790 – يىلى
(ئالتىنچى قاغاننىڭ دهۋرىده) ئۆلگهن. يهنه بىر خىتاي مهلىكىسى شيهنئهن تۆتىنچى قاغانغا تهگكهن ۋه قاغان
ئۆلگهندىن كېيىن، ئايرىم – ئايرىم ھالدا شۇنىڭدىن كېيىنكى ئۈچ قاغان (بهشىنچى، ئالتىنچى، يهتتىنچى
قاغانالر)غا ياتلىق بولغان. ئۇ كۆچمهن قهۋملهر ئارىسىدا 21 يىل تۇرۇپ، 808 – يىلى ئۆلگهن. 821 – يىلى، 10
– قاغان (خىتاي خانى شيهنزاڭنىڭ قىزى) مهلىكه تهيخوغا ئۆيلهنگهن. بۇ مهلىكه ئۇيغۇرالر 840 - يىلى دۇچ

كهلگهن يېغىلىق ۋه مالىمانچىلىقتىن ئامان قېلىپ، 843 – يىلى خىتايغا قايتىپ كهتكهن.
   دېمهك، ئورخۇن ئۇيغۇرلىرى بىلهن خىتايالر ئارىسىدىكى قۇدا – باجىلىق (قىز بېرىش، قىز ئېلىش)

مۇناسىۋىتى ئاساسهن ئۈزۈلۈپ باقمىغان.
   خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا يىپهك ئهۋهتىشى دائىمىي ئىش ئىدى. 762 – يىلى، خىتاي ئهلچىسى «تاڭ
ئېمپىراتورىنىڭ ئۇيغۇرالرغا ھهريىلى يىپهك ئهۋهتىپ تۇرۇۋاتقانلىقى»نى خاقاننىڭ سهمىگه سالغان. 758 ~
760 – يىللىرى زور مىقداردا قىرچاڭغۇ ئاتالرنى خىتايالرغا  سېتىپ، بىر تۇياق  ئات  ئۈچۈن خىتايالردىن  قىرىق  
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توپ يىپهك ئېلىپ راۋۇرۇس پايدا ئالغان. 758 – يىلى، ئۇالر خىتايغا ئون مىڭ تۇياق ئات ئېلىپ بارغان بولسىمۇ،
خىتاي خانى ئاران ئالته مىڭ ئاتقا چۇشلۇق يىپهك بېرهلهپ، تهڭقىسلىقتا قالغان. 827 – يىلى، كۈچلۈك بىلگه
خاقان تاڭ سۇاللىسى پادىشاھى ۋېنزاڭغا ئات سېتىپ، ئۇنىڭ بهدىلىگه 500 مىڭ توپ شايى - دۇردۇنغا

ئېرىشكهن.
   ئاخىرىدىكى بۇ بايان تهمىمنىڭكىگه ئوخشاش بولۇپ، گهرچه يىلنامهشۇناسلىق نۇقتىسىدىن يىپهكلهرنىڭ
ئورام سانىدىن گۇمانلىنىشقا بولسىمۇ، لېكىن بۇ تهمىمنىڭ بايانلىرىنىڭ ئاساسىي جهھهتتىن ئىشهنچىلىك

ئىكهنلىكىنى دهلىللهيدۇ.

خۇالسه

   قولالش ۋه قارشى تۇرۇش تهرهپدارلىرىنىڭ ئاالقىدار مۇنازىرىلىرىدىن شۇنداق يهكۈنگه كېلىش مۇمكىنكى،
تهمىم ئىبنى بهھىر ئورخۇندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختىگه، يهنى ھازىرقى موڭغۇلىيهدىكى قارا بالغاسۇنغا

سهپهر قىلغان بىردىنبىر مۇسۇلمان سهيياھتۇر.
   تهمىم بېسىپ ئۆتكهن مۇساپىنىڭ ئۇزۇنلۇقىغا كهلسهك، مهيلى تهمىم بىلهن قۇدامهنىڭ بايان قىلغىنىدهك،
بۇ 40 ~ 45 كۈنلۈك جىددىي يول يۈرۈلگهن سهپهر بولسۇن، ياكى ئىبنى خۇردازبىھنىڭ قهيت قىلغىنىدهك،
توقسان كۈنلۈك نورمال سهپهر بولسۇن، بۇ مۇساپىنىڭ راۋۇرۇس ئۇزۇن ئىكهنلىكى ئېنىق. بۇ مۇساپه بېشبالىق
بىلهن تۆۋهنكى بارسخاننىڭ ئارىلىقىدىن خېلىال ئۇزۇن. قارابالغاسۇندىن ھېسابلىغاندا، بۇ ئۈستۈنكى
بارسخانغىال ئهمهس، تۆۋهنكى بارسخانغىچه بولغان ئارىلىققىمۇ توغرا كېلىدۇ (يهنى، بۇنىڭدىن جهزم قىلىشقا
بولىدىغىنى تهمىمنىڭ بارغىنى تهڭرىتاغ ئېتىكىدىكى بېشبالىق ئهمهس، بهلكى ئورخۇن ۋادىسىدىكى

قارابالغاسۇندۇر، ت).
  بۇ قېتىملىق سهپهرنىڭ يۈز بهرگهن ۋاقتىغا كهلسهك، بۇ جهھهتتىكى ھالقىلىق ئامىل ئۇيغۇر خاقاننىڭ
خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىدۇر (ئالتىنچى بۆلهك). تهمىم ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختىده مانى دىنىنىڭ ئهۋج
ئالغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. لېكىن، ئۇ ئۇيغۇر خاقانىنىڭ مانى دىنىغا كىرگهنلىكىدىن ئىبارهت بۇ زور ۋهقهنى
تىلغا ئالمايدۇ. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، بىز «تهمىمنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختىگه بارغان ۋاقتى بۇ ۋهقهدىن
خېلى ئۇزۇن مهزگىللهر ئۆتكهن چاغالر بولغاچقا، بۇ ۋهقه تهمىم ئىبنى بهھىرگه ئادهتتىكىچه بىلىنىشكهن»

دېيىشكه ھهقلىقمىز. 
   بۇ جهھهتتىكى پهۋقۇلئادده مۇھىم ئىككىلهمچى تهپسىالت خاقانغا تهۋه «ئالتۇن» چېدىردۇر. تهلىيىمىزگه
يارىشا، «تاڭنامه»نىڭ قىرغىزالر توغرىسىدىكى بابى مهزكۇر يارقىن ئۇچۇرنى مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ. 840 – يىلى
ئۆلتۈرۈلگهن ئۇيغۇر قاغان 839 ~ 840 – يىللىرى قىسقا مۇددهت تهختته ئولتۇرغان ياش يىگىت ئىدى. لېكىن،
«تاڭنامه»ده، ئۇيغۇرالر بىلهن قىرغىزالر ئارىسىدىكى ئۇرۇشنىڭ يىگىرمه يىل داۋامالشقانلىقى كېسىپ
ئېيتىلغان ۋه قىرغىز ھۆكۈمدارىنىڭ «ئالتۇن چېدىر»نى قولغا چۈشۈرىدىغانلىقى ھهققىده تهھدىت
سالغانلىقى قهيت قىلىنغان. دېمهك، بۇ ئۇرۇشنىڭ باشالنغان ۋاقتى، ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئونىنچى
خاقانى، مىالدى 821 ~ 824 – يىللىرى تهختته ئولتۇرغان چۇڭتېنىڭ دهۋرىگه توغرا كېلىدۇ. بۇ قاغان ناھايىتى
زور داغدۇغا – دهبدهبه بىلهن تاڭ سۇاللىسىنىڭ مهلىكىسى تهيخوغا ئۆيلهنگهنىدى. خىتايالرنىڭ قول
ھۈنهرۋهنچىلىك ئهسىرى بولۇشى مۇمكىن بولغان «ئالتۇن چېدىر»مۇ ئهنه شۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختىگه
ئاپىرىلغان بولۇشى مۇمكىن. شۇنداقال، مىالدى 827 - يىلى تاڭ سۇاللىسىنىڭ پادىشاھى ۋېنزاڭنىڭ 500 مىڭ
توپ يىپهك ئهۋهتىشى دهل تهمىم ئىبنى بهھىرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ پايتهختىنى زىيارهت قىلغان ۋاقتىغا توغرا

كهلگهن بولۇشى (يهنى تهمىمنىڭ سهپىرى مۇشۇ يىلى يۈز بهرگهن بولۇشى، ت) مۇمكىن. 
   ھهتتا، تهمىمنىڭ قارلۇقالر توغرىسىدىكى غهلىته سۈكۈتىنىمۇ خىتاي تىلى يېتهكچىم مېنىڭ ئېسىمگه
سالغان قارابالغاسۇن  مهڭگۈتېشىدىكى  مهزمۇنالر  ئارقىلىق شهرھلهش مۇمكىن. ئۇنىڭ يېڭى  تهرجىمىسىگه 
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كۆره، ئورخۇن ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ توققۇزىنچى قاغانى (808 ~ 821 – يىلالر) ئۈستۈنكى سىر دهرياسى ۋه پهرغانه
رايونلىرىنى ئىستېال قىلىپ، قارلۇقالرنى بويسۇندۇرغان ۋه ئۇالرنى باشقۇرۇشقا يېڭى يابغۇ تهيىنلىگهن. ئهمما، بۇ
ئىستېال  مېۋىسىنىڭ  قىرغىزالرنىڭ  پاراكهندىچىلىكى  باشالنغان   ۋاقىتقىچه  ساقالپ   قېلىنالمىغانلىقى تهمىمنىڭ
821 – يىللىرى ئهتراپىدا «كىماكالر توققۇز ئوغۇزالرنىڭ شىمالدىكى قوشنىلىرى ئىدى» دېيىشىنىڭ، شۇنداقال ئۇيغۇر
خاقاننىڭ قانداقسىغا تۆۋهنكى بارسخانغىچه ئۆتهڭ ئاتلىرى ئهۋهتهلىشىنىڭ سهۋهبى، خهلقلىرى ئارىسىدا مانى دىنى

ئهۋج ئالغانلىقىدىن بولسا كېرهك.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى.

Tamīm ibn Baḥr's Journey to the Uyghurs  V. Minorsky
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of LondonVol. 12, No. 2 (1948), pp. 275-
305
Published by: Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and African Studies
https://www.jstor.org/stable/608747
Page Count: 31
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ياش شائىره گۈلنىسا ئىمىن 1976-يىلى چىرا ناھىيىسىده تۇغۇلغان. 1977-يىلى خوتهن رادىئو-تېلۋىزىيه
ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ كاتىباتلىق كهسىپىنى پۈتتۈرگهن، كېيىن چىرا ناھىيىلىك ئىككىنچى ئوتتۇرا مهكتهپته

ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگهن.

گۈلنىسا ئىمىن شېئىرىيهت ئىجادىيىتىده كۆپلىگهن ياش شېئىرىيهت ھهۋهسكارلىرىدىن پهرقلىق يول تۇتقان.
ئۇنىڭ شېئىرىلىرىنى ئوقۇغان كۆپۈنچه ئوقۇرمهن ئۇنى مۇھهببهت لىرىكىسى يازىدىغان شائىره دهپ چۈشىنىپ
قېلىشى مۇمكىن. ئهلۋهتته، مۇھهببهتنى ئاساسىي تېما قىلغان شائىرالر دۇنيا مىقياسىدىمۇ ئاز ئهمهس.
قىزنىڭ يىگىتكه، ئاشۇقنىڭ مهشۇققا بولغان مۇھهببىتىنى كۈيلهش بىلهن ھاياتى ئۆتكهن شائىرالرمۇ ھهم
كۆپ. ئهمما، گۈلنىسا ئىمىننىڭ شېئىرلىرىنى ئوقۇغان ئوقۇرمهن ئۇنى ئاددىي چۈشهنچىسى بىلهن ئىشىق-
مۇھهببهتنى كۈيلهيدىغان شائىره دهپ چۈشىنىۋالسا تۈپتىن خاتاالشقان بولىدۇ. گۈلنىسا ئىمىن شۇنداق
شائىرهكى، باشقا شائىرهلهر ئاشىقى ئۈچۈن شېئىر يېزىپ خۇشاللىققا چۆمگهنده، ئۇ ئۆز كىندىك قېنى
تۆكۈلگهن تۇپرىقى ئۈچۈن شېئىر يېزىپ ئازاب يېشى تۆككهن؛ باشقا شائىرالر قولغا كهلتۈرهمىگهن قىز-ئايالالر
ئۈچۈن نامهرتلىك بىلهن ئىڭراپ تۇرۇپ يازغاندا، ئۇ قولدىن كهتكهن ئهركى ئۈچۈن يىغالپ تۇرۇپ قهلهم
تهۋرهتكهن؛ باشقىالر ئاللىقانداق تۈزۈلمىلهرنى ماختاپ، پۈچهك نىيهت-مهقسهدلىرىگه يېتىش ئۈچۈن ۋاسىته
تاللىماي تىرمىشىۋاتقاندا، ئۇ ئهجدادلىرىنىڭ قېنى دهريا بولۇپ ئاققان تۇپرىقى، ئهزىز ۋهتىنى، ناتىۋان

مىللىتىنىڭ دهرد-ئازابى ئۈچۈن پۇچىالنغان ۋىجدان ئىگىسىدۇر.

بىز ژۇرنىلىمىزدا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان باشقا تۇتقۇندىكى زىيالىي ۋه قهلهمكهشلىرىمىزگه ئوخشاشال، شائىره
گۈلنىسا ئىمىن تورغرىسىدىمۇ ھېچقانچه كۆپ ئۇچۇرغا ئىگه ئهمهسمىز. ھهتتا بىز شائىره گۈلنىسا ئىمىننىڭ
ھايات تىرىكلىكىدىنمۇ خهۋىرىمىز يوق. شۇنداقال، ئۇنىڭ ۋهتهندىكى ئائىله-ئۇرۇق تۇغقانلىرىمى ئۇنىڭ نهده ۋه
قانداق ھالهتته ئىكهنلىكىدىن خهۋهر ئااللماي قاتتىق ئېغىر روھىي ئازاب ئىچىده ياشاۋاتقان بولۇشىنى پهرهز
قىالاليمىز. چۈنكى، شائىرهمىز ۋهھشىي خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن جازا-الگېرىغا ئېلىپ كېتىلگهن. قاچان،
قهيهردىن ئىلىپ كېتلىگهنلىكى توغرىلىقمۇ خهۋهرگه ئىگه ئهمهسمىز. مۇشۇ قۇرالرنى يېزىۋاتقىنىمىزدا، يهر
شارىدا ئىنسانىي غورۇرى بىلهن تىرىك ياشاۋاتقان بىر ئوت يۈرهك ئىنساننىڭ، بىر نازۇك شائىرهنىڭ، بهلكىم
بىر مېھرىبان ئانا ۋه ئىللىق ئايال توغرىسىدا ھېچقانچه ئۇچۇرغا ئېرىشهلمهستىن، ئۇ توغرىسىدا ئهسلهتمه
يېزىپ يۈرۈشىمىز بىزنى بىر تهرهپتىن خىجىلچىلىققا سالسا، بىر تهرهپتىن يۈرىكىمىزنى داغاليدۇ. ۋاڭ
«ئهپهندى»نىڭ ئىتى يوقاپ كهتسه، بىر نهچچه كۈن ئىچىدىال بىر ئورمانلىقتىن، بىر قىسىلچاقتىن ياكى بىر
پاتقاقلىقتىن تېپىلىدۇ. مهرىينىڭ قىزى يوقاپ كهتسه، ئۇنىڭ دۆلىتى ئۆره-تۆپه بولۇپ كېتىدۇ ۋه مهرىينىڭ
قىزىنىڭ ئىزدېرىكى نهچچه سائهتكه يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىده ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. خرۇسونىڭ پورتمالى يوقاپ
كهتسه، بىر نهچچه ھهپته ئۆتۈپ كهتكهن تهقدىردىمۇ، ئومۇمهن بىر يهرلهردىن تېپىلىدۇ. ئهمما، بىزنىڭ
ئۇيغۇرلىرىمىز … مهيلى ئۇالر پۈتكۈل شهرقىي تۈركىستاننى لهززىگه سالغان يازغۇچى، ئۇنىڭدىن ئېشىپ
خىتايدىمۇ نامى پۇر كهتكهن ناخشىچى، مهھهللىسىنىڭ ئهڭ مۆتىۋىرى، يۇرتىنىڭ ئهڭ قهدىدردان كىشىسى،
بىر جهمهتنىڭ پهخرى، بىر يۇرتنىڭ گۈلتاجى بولغان تهقدىردىمۇ، بىزنىڭ ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ ئىز-دېرىكى
تېپىلمايدۇ. بىز نهچچه يىلالر ئاۋۋال ئۆزىمىز كۆرۈشكهن، سىرداشقان، ھهتتا ھاياتىمىز بويىچه دوست بولغان
نۇرغۇن كىشىلىرىمىزنىڭ ھېچيهردىن ئىز-دېرىكىنى ئااللمىدۇق. بۇ چاغدا، بىزنىڭ ئىنسانلىرىمىزنىڭ ۋاڭنىڭ
ئىتىدىن، خرۇسونىڭ پورتمالىدىن ۋه باشقا نۇرغۇن ئهرزىمهس نهرسىلهردىنمۇ قهدىرسىز بىر ھالغا چۈشۈپ

قالغانلىقىنى تهن ئالماي تۇرالمايمىز…

تۆۋهنده شائىره گۈلنىسا ئىمىننىڭ شېئىرلىرىدىن ئىككى پارچىنى ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ ھوزۇرىغا سۇنىمىز.
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سهن ئۇنتۇلدۇڭ، مهنمۇ ھهم

سهن ئۇنتۇلدۇڭ مهنمۇ ھهم
ئۇنتۇلغاندهك كىچكۈزدىكى چىغىر يول،
ئۇنتۇلغاندهك چۆل كۆكسىده بىر قودۇق.
سىرغىپ تورۇپ لهۋلىرىدىن جىملىقنىڭ،

باھاردىكى بىر تال چۆپتهك ئۇنتۇلدۇق.

بولۇتالرنىڭ كۆزىدىكى دېكابىر،
بىزگه ئهمهس ئۆزى ئۈچۈن سارغايسۇن.
تاڭالر كهتسه مهيلى ئهمدى بىھاجهت،

توزغاق چۈشلهر ھېچنېمىگه ئايالنسۇن.

مهن ئۇنتۇلدۇم قۇشالر مهيۇس بولدى جىم،
باغالر يىرتتى ياقىسىنى پىغاندا.

ئېرىقالردا يىغالپ قالدى كۆك قۇمالر،
مهن خازاندهك كۆككه ئۈنسىز باققاندا.

سهن ئۇنتۇلدۇڭ تامام مهنا يوقالدى،
ھهممىسىگه قويغان كهبى بىر چېكىت.

ئارىسىدا شهرق بىلهن غهرپنىڭ،
ئويۇماقتا بىز بولمىغان شۇ ۋاقىت.

ئۇنتۇش بۈگۈن مۇز تۇتۇپتۇ ئهينهكتهك،
قېلىناليدۇ بارچه كۈنلهر بىر ئهلهم.

ئويغىنىمىز مۇزدهك قانالر شوۋۇلداپ،
مۇھهببهت ئۇ تىزال قورۇپ كهتكهن نهم.

باھار سېنى ئالمىسىمۇ كېلىدۇ،
گۈللهر سېنى كۈتمىسىمۇ پىچىرالر.
قۇياش ساڭا چىقىۋېرهر مهنسىزمۇ،

بىز ئهپسانه ھامان بىر كۈن ئۇنتۇالر.

سهن ئۇنتۇلدۇڭ ئۇنتۇلغاندهك مهنمۇ ھهم،
غېرىپ ئاسمان، كۆيگهن يۇلتۇز ئۇزىدى.

شۇنداقتىمۇ مهۋجۇت يهنه نهپهسلهر،
لېكىن دۇنيا بىزنى تامام ئۇنتۇدى.

ئېالن قىلىنغان  ۋاقتى: 2015\12\09
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                 باغرى قان

يهنه كىم بارهي مهندهك باغرى قان، 
باشىدا مىڭ ئوت ئۆزى ناتىۋان. 

چاك-چاك يېرىلغان تۇپراقتۇر ھالىم،
قاينايدۇ ياشىم ئىچىمده پىغان.

يهنه كىم بارهي ئېيتقىنه ئهي جانان،
ئىستىگهن يارغا بېرىشنى مىڭ جان. 

پىراق چۆلىنى مىڭ يىلالپ كهزگهن، 
تېپىلماس مهندهك تهلۋه سهرگهردان.

بهرگى خهزان گۈل ئۈستۈمگه توندۇر، 
بۇلبۇل دهردىمگه ئۇرىدۇ خهندان.

بىر دانه ئهردىم مىڭ دانه بولدۇم، 
ئهجهل قۇشلهرى قىلغايمۇ دان-دان.

يهنه كىم بارهي ئېيتقىنه ئهي جانان،
ئىستىگهن يارغا بېرىشنى مىڭ جان. 

پىراق چۆلىنى مىڭ يىلالپ كهزگهن، 
تېپىلماس مهندهك تهلۋه سهرگهردان.

كۆيگهن يۈرهكنىڭ ھىدىنى ھىدالپ،
لهززهت تاپارمۇ يا ئاالرمۇ جان. 

پىراق چۆلىنى مىڭ يىلالپ كهزگهن، 
تېپىلماس مهندهك تهلۋه سهرگهردان.
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ئهسكهرتىش: «سهن ئۇنتۇلدۇڭ، مهنمۇ ھهم» ناملىق شېئىر ئهلكۈن تورىدىن ئېلىندى.

ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى تهييارلىدى



   ئاندرېۋ بىرگ: كۆپچىلىك، ياخشىمۇسىلهر! مهن مىچىگان شىتاتىنىڭ غهربىي رايونىنىڭ تهپتىشى ئاندرېۋ
بىرگ (Andrew Birge). ھهممىمىزگه مهلۇم بولغىنىدهك، ئامېرىكانىڭ يېڭىلىق يارىتىش نهتىجىلىرى
ھهمىشه خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ جاسۇسلۇق قىلىش، ئېكىسپىالتاسىيه قىلىش، ناچار تهسىر
كۆرسىتىش ۋه ئوچۇق - ئاشكارا ئوغرىالش نىشانى بولۇپ كهلدى.  بۈگۈن بىز بۇ يهرده ئامېرىكانىڭ باش
تهپتىشى ۋىليام بار (William Barr)نىڭ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۇنياغا خوجا بولۇش غهرىزى، سودا ۋه

بىخهتهرلىكىمىز ئۈچۈن ئېلىپ كېلىدىغان خىرسى ھهققىدىكى سۆزلىرىنى ئۆزىدىن بىۋاسىته ئاڭاليمىز. 
   باش تهپتىش بار: ھهممىڭالرغا كۆپ رهھمهت، بۈگۈن بۇ يهرده، دۆلىتىمىز ۋه دۇنيا ئۈچۈن 21-ئهسىردىكى ئهڭ
مۇھىم مهسىله، يهنى ئامېرىكانىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يهرشارىغا خوجا بولۇش ئارزۇسىغا بولغان

ئىنكاسى ھهققىده سۆزلهش ماڭا نېسىپ بوپتۇ.
   خىتاي كومپارتىيهسى دۇنيادىكى ئهڭ قهدىمىي كۈلتۈرگه ئىگه مىللهتلهرنىڭ بىرى بولغان خىتاي
مىللىتىنى ئىنتايىن قاتتىق، مۇستهبىت شهكىلده ئىداره قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. ئۇالر خىتاي خهلقىنىڭ
ئىشلهپچىقىرىش كۈچى ۋه تىرىشچانلىقىنى سۇيئىستېمال قىلىپ، قائىده – نىزامالرنى ئاساس قىلغان
نۆۋهتتىكى خهلقئارالىق تهرتىپنى ئاغدۇرۇپ، ئۆزىنىڭ دىكتاتورلۇقىغا تېخىمۇ ئۇيغۇن دۇنياۋى مۇھىت
يارىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئامېرىكانىڭ بۇ خىرسقا قانداق ئىنكاس قايتۇرۇشى تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه
بولۇپ، بۇ ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ لىبېرال دېموكراتىك ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ ئۆز تهقدىرىگه ئۆزى ئىگه بوالالش –
بواللماسلىقىنى، ياكى خىتاي كومپارتىيهسى ۋه ئۇنىڭ مۇستهبىت گۇماشتىلىرىنىڭ كهلگۈسى دۇنيانى

چاڭگىلىغا كىرگۈزۈۋېلىش – كىرگۈزۈۋااللماسلىقىنى بهلگىلهيدۇ.
ئهڭ كېچىككهندىمۇ، 1890 – يىلالردىن باشالپ، ئامېرىكا تېخنىكا ساھهسىده دۇنيادا يېتهكچى ئورۇندا تۇرۇپ
كهلدى. شۇنداقال، تېخنىكا ساھهسىدىكى ئۇتۇقالرنىڭ سايىسىده، دۆلىتىمىز گۈللهندى، ئامېرىكالىقالر
پۇرسهتلهرگه ئېرىشتى، بىخهتهرلىكىمىز كاپالهتكه ئىگه بولدى. شۇ ۋهجىدىن، بىز فاشىزم (ناتسىست
گېرمانىيهسى) ۋه كوممۇنىزم (سوۋېت ئىتتىپاقى)نىڭ تهھدىتىنى تۈگىتىش ئارقىلىق دۇنيا تارىخىدا مۇشۇنداق

مۇھىم رول ئوينىيالىدۇق.
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ئامېرىكا باش تهپتىشى ۋىليام بارنىڭ خىتاي تهھدىتى
ھهققىدىكى نۇتقى

خهلقئارا ۋهزىيهت



   ئهمما، بىز نۆۋهتته مۇشۇ خىل رهھبهرلىك ئورنىمىزنى ۋه تېخنىكا ساھهسىدىكى يېتهكچىلىكىمىزنى
ساقالپ قېلىش – قااللماسلىقتىن ئىبارهت خىرسقا دۇچ كهلدۇق. بىز ئوغرىلىنىشقا، يهنى بالىلىرىمىزنىڭ ۋه

نهۋرىلىرىمىزنىڭ كهلگۈسىنىڭ ئوغرىلىنىشىغا يول قويغان ئهۋالدالر بولۇپ قاالمدۇق؟
Robert) بىر قانچه ھهپته ئىلگىرى، ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى روبېرت ئوبرىئېن   
O’Brien) خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئىدىئولوگىيىسى ۋه دۇنياغا خوجا بولۇش ئارزۇسى ھهققىده سۆز قىلىپ:
«ئامېرىكانىڭ خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىگه ساددىالرچه خوش – خوش دهپ تۇرىدىغان كۈنلىرى ئۆتۈپ كهتتى»
دېدى، مهن بۇ سۆزگه قوشۇلىمهن. ئالدىنقى ھهپته، ئامېرىكا فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى
كىرىس راي (Chris Wray) خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئۆز غهرىزىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن سانائهت
جاسۇسلۇقى، ئوغرىلىق، قاقتى - سوقتى قىلىش، تور ھۇجۇمى ۋه يامان غهرهزلىك ھهرىكهت قاتارلىق ناچار،
ھهتتا قانۇنسىز ۋاسىتىلهرگه مۇراجىئهت قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. ئالدىمىزدىكى كۈنلهرده، سىلهر يهنه
دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپىيو (Mike Pompeo)نىڭ ئامېرىكا ۋه ئهركىن دۇنيانىڭ (خىتايدىن) قانداق

خهتهرگه دۇچ كېلىۋاتقانلىقى ھهققىدىكى سۆزلىرىنى ئاڭاليسىلهر. 
   كىرىس راينىڭ ماڭا ئېيتىشىچه، ئالدىنقى ھهپته ئۇ خىتاي ھهققىده سۆز قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، خىتاي
كومپارتىيىسىنىڭ رهھبهرلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ سۆزىنىڭ تولىمۇ يىرگىنچلىك بولغانلىقىنى ئېيتىپتۇ. مهن
كىرىس رايغا «مهنمۇ ئهسلىده (خىتاي ئۈچۈن) <يىرگىنچلىك> نۇتۇق سۆزلهشنى ئويلىغانىدىم، ئهمما (بۇ

خىل ئهھۋالدا) ھېچبولمىغاندا <پهۋقۇلئادده يىرگىنچلىك> نۇتۇق سۆزلىمىسهم بولمىغۇدهك» دېدىم.
   ئهمما خىتايالرنىڭ سۆزلىرىمىزنى قانداق سۈپهتلىشىدىن قهتئىينهزهر، مېنىڭ ۋه مايك پومپىيونىڭ
سۆزىنىڭ ئامېرىكا خهلقىنىڭ خىتاي ــــ ئۇ خىتاي كومپارتىيىسى تهرىپىدىن ئىداره قىلىنغان مۇددهتته ــــ

بىلهن بولغان مۇناسىۋهتكه قايتىدىن قاراپ چىقىشىغا تۈرتكه بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن. 
   مهنچه بۈگۈنكى بۇ ئۇچرىشىشىمىزنىڭ پرىزدېنت فورد مۇزېيىغا ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقى تولىمۇ مۇۋاپىق
بولدى. چۈنكى، جېرالد فورد (Gerald Ford) ئامېرىكا خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى نورمالالشتۇرغان،
يهنى 1972-يىلى پرىزدېنت نىكسوننىڭ خىتاي زىيارىتى بىلهن باشالنغان دهسلهپكى مهزگىللهرده،
ھۆكۈمهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى قاتلىمىدا خىزمهت قىلغان. شۇنىڭدىن ئۈچ يىل كېيىن، 1975-يىلى پرىزدېنت فورد
خىتاينى زىيارهت قىلىپ، خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ماۋ زېدوڭ قاتارلىق رهھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشكهن.
ئهينى ۋاقىتتا خىتاينىڭ سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىدىن كېيىن، ئامېرىكا بىلهن تهڭ ئولتۇرۇپ، تهڭ
قوپىدىغان رىقابهتچى سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتى. ئهمما، ئاشۇ ۋاقىتتىمۇ
خىتاينىڭ غايهت زور يوشۇرۇن كۈچكه ئىگه ئىكهنلىكىنىڭ ئاالمهتلىرى كۆرۈلگهنىدى. ئاۋام پاالتاسىنىڭ كۆپ
سانلىقالر رهھبىرى ھېيل بوگگىس (Hale Boggs) ۋه شۇ چاغدىكى ئاز سانلىقالر رهھبىرى جېرالد فورد 1972-
يىلى ئۆزىنىڭ خىتاي زىيارىتى ھهققىدىكى بىرلهشمه دوكالتىدا مۇنداق دهپ يازغان: «ئهگهر خىتاي ئۆز
ئارزۇلىرىنى ئىشقا ئاشۇرالىسا، كهلگۈسى يېرىم ئهسىرده خىتاي ئۆز-ئۆزىگه تايىنىدىغان، بىر مىليارد
كىشىلىك كۈچكه ئېرىشهلهيدۇ. بۇ ئاخىرقى تهسىرات - خىتاينىڭ غايهت زور يوشۇرۇن كۈچكه ئىگه
ئىكهنلىكدىن ئىبارهت رېئاللىق بهلكىم سهپىرىمىزدىكى ئهڭ يارقىن نۇقتا بولۇشى مۇمكىن. بىز ئاشۇ
چهكسىز زېمىننى كېسىپ ئۆتكهنده، بۇ غايهت زور سىلكىنىش، ئهجدىھا (خىتاي)نىڭ ئويغىنىش تۇيغۇسى

بىزنى چوڭقۇر ئويالرغا پاتۇردى».
ئارىدىن ئهللىك يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتكهن بۈگۈنكى كۈنده، بۇ ئىككى نهپهر پارالمېنت ئهزاسىنىڭ خىياللىرى
ئهمهلىيهتكه ئايالندى. ئىقتىسادىي ئىسالھات ئارقىلىق خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه تۈرتكه بولغان دېڭ
شياۋپىڭنىڭ: «كۈچنى  يوشۇرۇپ، ۋاقىت  ئۇتماق  كېرهك» دهيدىغان  شوئارى بار. خىتاي دهل ئاشۇنداق قىلدى. 

ئۇيغۇرالر  12 - سان74



خىتاينىڭ ئىقتىسادى 1980-يىلىدا دۇنيا ئىچكى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ تهخمىنهن ئىككى
پىرسهنتنى ئىگىلىگهن بولسا، بۈگۈن بۇ نىسبهت يىگىرمه پىرسهنتكه يېقىنالشتى. سېتىۋېلىش ئىقتىدارى
بويىچه تهڭشهلگهن باھا (purchasing power parity)نى ئاساس قىلغان بهزى مۆلچهرلهرگه قارىغاندا،
خىتاينىڭ ئىقتىسادى ئاللىقاچان بىزنىڭكىدىن ئېشىپ كهتتى. ماۋ زېدوڭنىڭ دىكتاتۇرا دهۋرىدىن بۇيان
كۆرۈلۈپ باقمىغان دهرىجىده ھوقۇقنى قولىغا مهركهزلهشتۈرگهن خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ باش سېكرېتارى شى
جىنپىڭ ھازىر خىتاينىڭ «مهركىزى سهھنىگه يېقىنلىشىپ قالغان»لىقى ۋه «كاپىتالىزمدىن ئۈستۈن
تۇرىدىغان سوتسىيالىزم بهرپا قىلىش» توغرىسىدا ئوچۇق-ئاشكارا سۆزلهۋاتىدۇ ۋه «ئامېرىكا ئارزۇسى»نىڭ
ئورنىغا «خىتاي چۈشى»نى دهسسىتىۋاتىدۇ. خىتاي ئهمدى ئۆز كۈچىنى يوشۇرمايدۇ ياكى ئىلگىرىكىدهك
پهيت كۈتۈپ ياتمايدۇ. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ كاتتىباشلىرىنىڭ نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، «خىتاي دهۋرى»
يېتىپ كهلدى. خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھازىر ھۇجۇمچان، تهشكىللىك، پۈتۈن ھۆكۈمهت (ئهمهلىيهتته
پۈتكۈل جهمئىيهت) ئىشتىراك قىلغان ئىقتىسادىي ئۇرۇش قوزغاپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ قوماندانلىق
ئېگىزلىكىنى ئىگىلهپ، ئامېرىكادىن ئېشىپ، دۇنيادىكى ئهڭ ئالدىنقى قاتاردىكى دهرىجىدىن تاشقىرى چوڭ

دۆلهت بولۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلماقتا. 
   بۇ ئۇرۇنۇشالرنىڭ يادرولۇق قىسمى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ «خىتاي ياسىمىچىلىقى 2025» پىالنىدۇر. بۇ
خىتاينىڭ ماشىنا ئادهم، ئىلغار ئۇچۇر تېخنىكىسى، ئاۋىئاتسىيه، ئېلېكتر ماشىنىسى ۋه باشقا نۇرغۇن
تېخنىكىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان يۇقىرى تېخنىكىلىق ساھهلهرگه ھۆكۈمرانلىق قىلىش پىالنىدۇر. نهچچه يۈز
مىليارد دولالرلىق تولۇقلىمىنىڭ قوللىشى ئاستىدىكى بۇ پىالن ئامېرىكانىڭ تېخنىكا ساھهسىدىكى
يېتهكچىلىك ئورنىغا ھهقىقىي تهھدىت ئېلىپ كهلدى. دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ دۆلهت ئىچى
ئىشلهپچىقىرىش مىقدارىغا نورما بېكىتىش چهكلىمىسىگه خىالپ ھالدا، «خىتاي ياسىمىچىلىقى 2025»
پىالنىدا ماشىنا ئادهم، تېلېگراف قاتارلىق كهسىپلهرنىڭ يادرولۇق زاپچاسلىرى ۋه ئاساسىي ماتېرىياللىرىنىڭ
دۆلهت ئىچىدىكى بازار ئۈلۈشى بېكىتىلگهن (بۇ نىسبهت بهزىده يهتمىش پىرسهنتكه يېتىدۇ). ئېنىقكى،
خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى باشقا ئىلغار سانائهت دۆلهتلىرىنىڭ سېپىگه قوشۇلۇشنىال ئهمهس، بهلكى
ئۇالرنىڭ ئورنىنى تامامهن ئىگىلهشنى ئوياليدۇ. «خىتاي ياسىمىچىلىقى 2025» خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلهت رهھبهرلىكىدىكى، سودا ھېرىسلىقى خاراكتېرىدىكى ئىقتىسادىي ئهندىزىسىنىڭ ئهڭ
يېڭى نۇسخىسىدۇر. خىتاي بىلهن ئهركىن ۋه ئادىل رىقابهتلىشىش يهر شارى بازىرىدىكى ئامېرىكا
شىركهتلىرىنىڭ ئۇزۇندىن بۇيانقى ئارزۇسى ئىدى. خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى بازار مۇھىتىنى ئۆز
ئهۋزهللىكىگه پايدىلىق قىلىپ ئۆزگهرتىش ئۈچۈن، پۇلنى كونترول قىلىش، تاموژنا بېجى، نورما، دۆلهت
رهھبهرلىكىدىكى ئىستراتېگىيىلىك مهبلهغ سېلىش ۋه سېتىۋېلىش، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى ئوغرىالش ۋه
مهجبۇرىي ئۆتكۈزۈۋېلىش، دۆلهت تولۇقلىما پۇلى، تۆكمه قىلىپ سېتىش، تور ھۇجۇمى ۋه سانائهت جاسۇسلۇقى
قاتارلىق كهڭ كۆلهملىك تاالن ـ تاراج خاراكتېرلىك ۋه كۆپىنچه ھالالردا قانۇنسىز تاكتىكىالرنى ۋايىغا
يهتكۈزدى. ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادىي جاسۇسلۇق ئهيىبلهشلىرىنىڭ تهخمىنهن 80 پىرسهنتى خىتاينىڭ
مهنپهئهتى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتلهر، شۇنداقال بارلىق سودا مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىالش

دېلولىرىنىڭ تهخمىنهن 60 پىرسهنتى خىتاي بىلهن مۇناسىۋهتلىك.
   خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى يهنه ياۋرو-ئاسىيا، ئافرىقا ۋه تىنچ ئوكياندىكى مۇھىم سودا يوللىرى ۋه ئۇل
مۇئهسسهسهلهرنى تىزگىنلهش كويىدا. مهسىلهن، دۇنيانىڭ ئۈچتىن بىر قىسىم دېڭىز سودىسى ئۆتىدىغان
جهنۇبىي دېڭىزدا،  خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى پۈتكۈل دېڭىز يولىغا دېگۈدهك كهڭ ۋه تارىخىي جهھهتتىن
گۇمانلىق تېررىتورىيه تهلهپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. خهلقئارا سوتالرنىڭ قارارىنى كۆزگه ئىلماي، سۈنئىي
ئارالالرنى بىنا قىلىپ، بۇ ئارالالردا ھهربىي قاراۋۇلخانىالرنى قۇردى ۋه شۇ ئارقىلىق قوشنا دۆلهتلهرنىڭ
پاراخوتلىرىغا ۋه بېلىقچىلىق كېمىلىرىنى پاراكهنده قىلدى. خىتاينىڭ كۈچ ۋه تهسىرىنى كېڭهيتىشتىكى
يهنه بىر چوڭ پىالنى «بىر بهلۋاغ بىر يول» ئۇل مۇئهسسهسه پروجېكتىدۇر. گهرچه بۇ پروجېكت «چهتئهللهرگه
ياردهم بېرىش» دهپ ئاتالغان بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته بۇ مهبلهغلهر  خىتاينىڭ  ئىستراتېگىيىلىك مهنپهئهتى ۋه
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دۆلهت ئىچىدىكى ئىقتىسادىي ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان. مهسىلهن، خىتاي 2017-
يىلى سىرىالنكىنىڭ ھامبانتوتا (Hambantota) پورتىدا قىلغىنىغا ئوخشاش، نامرات دۆلهتلهرنى قهرزگه
بوغۇپ، قايتا سۆھبهتلىشىشنى رهت قىلىپ، ئاندىن ئۇل مۇئهسسهسه قۇرۇلۇشىنى كونترول قىلدى دهپ

تهنقىدلهنمهكته. بۇ زامانىۋى مۇستهملىكىچىلىكتىن باشقا نهرسه ئهمهس.   
   ھالبۇكى، شۇنىڭغا ياندىشىپال كېلىدىغىنى، خىتاينىڭ «رهقهملىك يىپهك يولى» تهشهببۇسى ئارقىلىق
دۇنيانىڭ رهقهملىك ئۇل ئهسلىھهلىرىنى تىزگىنلهش پىالنىدۇر. مهن ئىلگىرى دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك
مۇستهبىت ھاكىمىيهت (خىتاي)نىڭ 5G دهپ ئاتالغان كېيىنكى ئهۋالد يهرشارى تېلېگراف تورىنى قۇرۇپ
چىقىشىغا يول قويۇشنىڭ ئېغىر خهۋىپى ھهققىده ئۇزۇندىن ئۇزۇن توختالغانىدىم. بهلكىم نۇرغۇن كىشىلهر
خىتاينىڭ سۈنئىي ئىدراك قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى ساھهلهرده ئامېرىكادىن ئېشىپ كېتىشكه
ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىدىن خهۋهرسىز بولۇشى مۇمكىن. ماشىنىنىڭ ئۆگىنىشى (machine learning) ۋه چوڭ بېرىگ
قاتارلىق يېڭىلىقالر ئارقىلىق، سۈنئىي ئىدراك ماشىنىالرنى چىراي تونۇش، سۆزلهنگهن سۆزلهرنى ئىزاھالش،
ماشىنا ھهيدهش ۋه شاھماتقا ئوخشاش ماھارهت ئويۇنلىرىنى، ھهتتا تېخىمۇ مۇرهككهپ بولغان قورشاۋ شاھمات
ئويناش قاتارلىق ئىنسانالرغا خاس ئىقتىدارالرنى تهقلىد قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. 2017-يىلى
بېيجىڭ «كېيىنكى ئهۋالد سۈنئىي ئىدراك پىالنى» نى ئېالن قىلدى، بۇ 2030-يىلىغا بارغاندا سۈنئىي ئىدراك
ساھهسىده دۇنيادا يېتهكچى ئورۇنغا ئۆتۈش پىالنىدۇر. قايسى دۆلهت سۈنئىي ئىدراك ساھهسىده دۇنياغا
باشالمچى بواللىسا، ئۆزىنىڭ زور ئىقتىسادىي يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىپال قالماستىن، كومپيۇتېرنىڭ كۆرۈش
سېزىمى ئارقىلىق ئىستىخبارات توپالش دېگهندهك بىر قاتار ھهربىي قوللىنىشچان پروگراممىالرنىمۇ ۋۇجۇدقا

چىقىرااليدۇ.
   خىتاينىڭ تېخنىكا ئۈستۈنلۈكىنى قولغا كهلتۈرۈش پىالنى ئۇنىڭ ئاز ئۇچرايدىغان توپا ماتېرىياللىرىنى
مونوپول قىلىش پىالنى بىلهن تولۇقالنغان. ئاز ئۇچرايدىغان توپا ماتېرىياللىرى كۈندىلىك ئېلېكترون
مهھسۇالتلىرى، ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى، داۋاالش ئۈسكۈنىلىرى ۋه ھهربىي قاتتىق دېتال قاتارلىق ساھهلهرده
پهۋقۇلئادده مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى تهتقىقات باشقارمىسىنىڭ دوكالتىغا كۆره، 1960-
يىلىدىن 1980-يىلىغىچه، ئاز ئۇچرايدىغان توپا ئىشلهپچىقىرىش جهھهتته ئامېرىكا دۇنيادا يېتهكچى ئورۇندا
تۇرغان. «شۇنىڭدىن كېيىن، ئىشلهپچىقىرىش تهننهرخىنىڭ تۆۋهن بولۇشى ۋه مۇھىت بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى
ئېلىش جهھهتتىكى بهلگىلىمىلىرىنىڭ ئانچه قاتتىق بولماسلىقى سهۋهبىدىن، بۇ جهھهتتىكى
ئىشلهپچىقىرىش ئاساسهن دېگۈدهك خىتايغا يۆتكهلگهن». ئامېرىكا ھازىر بۇ خىل ھالقىلىق ماتېرىيالالر
جهھهتته خىتايغا ئېغىر دهرىجىده بېقىنىدۇ. يىغىپ ئېيتقاندا، خىتاي بۇ جهھهتته ئامېرىكانىڭ ئهڭ چوڭ
تهمىنلىگۈچىسى بولۇپ، ئىمپورتىمىزنىڭ 80 پىرسهنتى خىتايدىن كېلىدۇ. خىتايغا بېقىنىش ئهھۋالىمىز
ھهقىقهتهن بهكال خهۋپلىك. مهسىلهن، 2010-يىلى، بېيجىڭ شهرقىي دېڭىزدىكى (سېنكاكۇ ئارىلىغا ئوخشاش،
ت) تاالش-تارتىش قىلىنىۋاتقان ئارالالرغا چېتىشلىق ۋهقهدىن كېيىن، ياپونىيهگه ئاز ئۇچرايدىغان توپا

ماتېرىياللىرىنى ئېكسپورت قىلىشنى ئازايتتى. خىتاي (زۆرۈر تېپىلغاندا) بىزگىمۇ شۇنداق قىالاليدۇ.
   خىتاينىڭ بۇ ھالقىلىق ساھهلهردىكى تهرهققىياتلىرىدىن كۆرۈنۈپ تۇرغىنىدهك، خىتاينىڭ تاالن – تاراج
خاراكتېرلىك ئىقتىسادىي سىياسىتى مۇۋهپپهقىيهت قازانماقتا. يۈز يىلدىن بۇيان، ئامېرىكا ئىزچىل
دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ئىشلهپچىقارغۇچى دۆلهت بولۇپ كهلدى، بۇ بىزنى دۇنيانىڭ «دېموكراتىك قورال - ياراغ
ئامبىرى»غا ئايالندۇردى. خىتاي 2010-يىلى ياسىمىچىلىق ئىشلهپچىقىرىشىدا ئامېرىكادىن ئېشىپ كهتتى.
خىتاي ھازىر دۇنيانىڭ «مۇستهبىت قورال - ياراغ ئامبىرى» غا ئايالندى. خىتاي بۇالرنى قانداق روياپقا
چىقاردى؟ ھېچكىم خىتاي خهلقىنىڭ پاراسىتى ۋه تىرىشچانلىقىنى تۆۋهن مۆلچهرلىمهسلىكى كېرهك. شۇنىڭ
بىلهن بىر ۋاقىتتا، ھېچكىم خىتاينىڭ بۇ شىددهتلىك قهد كۆتۈرۈشىگه ئامېرىكانىڭ يار - يۆلهك
بولغانلىقىدىن گۇمانالنماسلىقى كېرهك. خىتاي ئامېرىكا ياردىمى ۋه سودىسىنىڭ ئهركىن ئېقىشىدىن غايهت
زور نهپكه ئېرىشتى. 1980-يىلى، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى خىتايغا ئهڭ مهنپهئهتدار دۆلهتلىك سودا
ئىمتىيازى بهردى. ئالدىنقى  ئهسىرنىڭ  90-يىللىرىدا، ئامېرىكا شىركهتلىرى خىتاينىڭ دۇنيا سودا  تهشكىال-
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تىغا كىرىشىنى ۋه (ئامېرىكا – خىتاي ئارىسىدىكى) سودا مۇناسىۋىتىنىڭ مهڭگۈلۈك نورماللىشىشىنى زور
كۈچ بىلهن قوللىدى. ھازىر ئامېرىكا-خىتاي ئارىسىدىكى ئومۇمىي سودا سوممىسى تهخمىنهن 700 مىليارد
دولالرغا يهتتى. بۇلتۇر، «خهۋهر ھهپتىلىكى» ژۇرنىلى «ئامېرىكادىكى ئهڭ چوڭ شىركهتلهر قانداق قىلىپ
خىتاينى قايتىدىن قهد كۆتۈرگۈزدى؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده خىتاي كومپارتىيهسى
رهھبهرلىرىنىڭ خىتاي بازىرىنى ئېچىۋېتىش ۋهدىسى ئارقىلىق ئامېرىكا شىركهتلىرىنى جهلب قىلغانلىقى،
ئاندىن ئامېرىكانىڭ مهبلهغ سېلىشى ۋه تېخنىكىلىرىدىن پايدا ئېلىپ يۈرۈپ، نهتىجىده ئامېرىكا بىلهن
بارغانسېرى دۈشمهنلىشىپ كهتكهنلىكى تهپسىلىي بايان قىلىنغان. خىتاي تاموژنا بېجى ۋه نورما ئارقىلىق
ئامېرىكا شىركهتلىرىگه بېسىم قىلىپ، ئۇالرنى تېخنىكىدىن ۋاز كهچكۈزۈپ، خىتاي شىركهتلىرى بىلهن
بىرلهشمه شىركهت قۇرۇشقا مهجبۇرلىدى. ئاندىن خىتاينىڭ نازارهت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرى ئىجازهت
بهرمهسلىك دېگهندهك تاكتىكىالرنى ئىشلىتىپ، ئامېرىكا شىركهتلىرىنى باستى. شۇنداقتىمۇ كۆپىنچه
شىركهتلهر، ھهتتا «ئامېرىكادىكى ئهڭ كۈچلۈك 500 كارخانا» ئىچىدىكى سهركىلهرمۇ بېيجىڭنىڭ غهزىپىدىن
ئهنسىرهپ رهسمىي سودا ئهرزى سۇنۇشقا پېتىنالمىدى. ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ خىتاي بازىرىغا

بېقىنغىنىدهك، ئامېرىكا ھازىر دۆلهت سۈپىتىده، نۇرغۇن مۇھىم تاۋار ۋه مۇالزىمهتته خىتايغا بېقىنىدۇ. 
   COVID-19 ۋاباسى بۇ بېقىنىشچانلىقىنى تېخىمۇ گهۋدىلهندۈردى. مهسىلهن، خىتاي دۇنيادا ماسكا ۋه
داۋاالش كىيىمى دېگهندهك بهزى قوغدىنىش ئهسلىھهلىرىنى ئهڭ كۆپ ئىشلهپچىقىرىدىغان دۆلهتتۇر. بۇ يىل 3 -
ئايدا، تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا تارقىلىشىغا ئهگىشىپ، خىتاي ماسكىالرنى
ئۆزىگه يىغىپ، ئامېرىكا شىركهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىشلهپچىقارغۇچىالرنىڭ ماسكىغا ئېھتىياجلىق
باشقا دۆلهتلهرگه ماسكا ئېكسپورت قىلىشىنى توستى. ئاندىن ئۇ ماسكا قىسلىقىنى ئۆز تهشۋىقاتى ئۈچۈن
خىزمهت قىلدۇرۇپ، چهكلىك مىقداردا، كاشىلىسى بار ئۈسكۈنىلهرنى چهتئهللهرگه ئهۋهتىپ، چهتئهل
رهھبهرلىرىدىن بۇ ئهشياالر ئۈچۈن خىتايغا ئاشكارا رهھمهت ئېيتىشنى تهلهپ قىلدى. خىتاينىڭ دۇنيا داۋاالش
مهھسۇالتلىرى بازىرىدىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنى ماسكا ۋه مۇداپىئهلىنىش كىيىملىرى بىلهنال چهكلهنمهيدۇ.
خىتاي ھازىر ئامېرىكانىڭ ئهڭ چوڭ داۋاالش ئۈسكۈنىلىرى تهمىنلىگۈچىسىگه ئايالندى، ئهمما خىتاي ئۆز
دۆلىتىدىكى ئامېرىكا تىببىي شىركهتلىرىگه ئادالهتسىز مۇئامىله قىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى چهتئهل
شىركهتلىرىگه بولغان نازارهت قىلىپ تهكشۈرۈش سالمىقىنى كۈچهيتىپ، خىتاي دوختۇرخانىلىرىغا خىتايدا
ئىشلهنگهن (يهرلىك) مهھسۇالتالرنى سېتىۋېلىشقا بۇيرۇدى ۋه (بۇ ساھهدىكى) ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ
ئهقلىي مۈلۈكلىرىنى تېخىمۇ ئاسان ئوغرىالش ئۈچۈن، ئۇالرغا خىتايدا زاۋۇت قۇرۇش ھهققىده بېسىم
ئىشلهتتى. بىر مۇتهخهسسىسنىڭ ئېيتقىنىدهك، ئامېرىكانىڭ داۋاالش ئۈسكۈنىلىرى ئىشلهپچىقارغۇچىلىرى

ئۈنۈملۈك ھالدا «ئۆز رىقابهتچىلىرىنى مهيدانغا چىقىرىۋاتىدۇ».
   ئامېرىكا يهنه باشقا ھالقىلىق ساھهلهرده، بولۇپمۇ دورىگهرلىك ساھهسىده خىتاينىڭ تهمىنلهش زهنجىرىگه
بېقىنىپ قېلىۋاتىدۇ. ئامېرىكا ھېلىھهم دورىگهرلىك ساھهسىده دۇنيادا باشالمچى ئورۇندا تۇرىدۇ، ئهمما
(active pharmaceutical ingredients) خىتاي ھازىر دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ئاكتىپ دورا تهركىبلىرى
ئىشلهپچىقارغۇچىسىدۇر، بۇ قىسقارتىلىپ «API» دهپ ئاتىلىدۇ. ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقى
سهھىيه ئىدارىسىنىڭ بىر ئهمهلدارىنىڭ ئېيتقىنىدهك، «خىتاي ئاكتىپ دورا تهركىبلىرىنىڭ ئامېرىكاغا
ئىمپورت قىلىنىشىنى چهكلهمدۇ ياكى ئازايتامدۇ؟»، (شۇنداق بولغان تهقدىرده) «بۇ (ئامېرىكادا) دۆلهت ئىچى
ۋه ھهربىي ئىشالرغا ئىشلىتىلىدىغان دورىالرنىڭ قىسلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن». خىتاي
رهھبهرلىرى دورىگهرلىك ساھهسىده ئۈستۈنلۈكنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈنمۇ، ئامېرىكانىڭ باشقا ساھهلىرىنى
ۋهيران قىلىشتا قولالنغان تاكتىكىسىنى قولالندى. يهنى 2008-يىلى، خىتاي دورا ئىشلهپچىقىرىشنى «قوشۇلما
قىممىتى يۇقىرى كهسىپ» قىلىپ بېكىتتى ھهمده تولۇقلىما ۋه ئېكسپورت بېجىدا ئېتىبار بېرىش ئارقىلىق
خىتاي شىركهتلىرىنى روناق تاپقۇزدى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، خىتاي ئامېرىكا شىركهتلىرىنى
سىستېمىلىق ھالدا تاالن – تاراج قىلدى. ئامېرىكا شىركهتلىرى خىتاي سهھىيه بازىرىدىكى دورا
تهستىقالشنى كېچىكتۈرۈش، باھانىڭ ئادىل بولماسلىقى، ئهقلىي مۈلۈك ئوغرىالش ۋه ساختا مهھسۇالت ياساش 
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قاتارلىق ھهممهيلهنگه مهلۇم بولغان توسالغۇالرغا دۇچ كهلدى. ئامېرىكا ۋه خىتايدىكى ئامېرىكا دورىگهرلىك
شىركهتلىرىده ئىشلهيدىغان خىتايالر سودا مهخپىيهتلىكىنى ئوغرىلىدى.

   خىتاي كومپارتىيهسى ئۇزۇندىن بۇيان ئامېرىكانىڭ ئىلمىي مېدىتسىنا مهركهزلىرى ۋه ساقلىق ساقالش
شىركهتلىرىگه قارىتا تور جاسۇسلۇقى ۋه خاككېرلىق بىلهن شۇغۇللىنىپ كهلدى. ئهمهلىيهتته، خىتاي بىلهن
مۇناسىۋهتلىك خاككېرالر تاجىسىمان ۋىرۇسنى داۋاالش ۋه ۋاكسىنىغا مۇناسىۋهتلىك ئهقلىي مۈلۈكلهر
(ئىلمىي بايقاشالر)نى ئوغرىالش مهقسىتىده ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتلىرى ۋه شىركهتلىرىنى نىشانالپ، بهزىده
تهتقىقاتچىلىرىمىزنىڭ خىزمىتىگه دهخلى يهتكۈزدى. خىتاينىڭ تاجىسىمان ۋىرۇسنىڭ يامراش ئهھۋالىنى
يوشۇرغانلىقى ئاشكارىالنغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالر بىر مهيدان ئاممىۋى مۇناسىۋهت سىياسىي ئۆزگىرىشى
قوزغاشقا جىددىي ئېھتىياجلىق، شۇنداقال ئۇالر يهنه (تاجسىمان ۋىرۇسقا ئاالقىدار) داۋاالشتا بۆسۈش ھاسىل

قىلىپ، ئىناۋهت تىكلهشنىمۇ ئۈمىد قىلىدۇ.
   يۇقىرىقى مىسالالردىن شۇ نهرسىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىز كېرهككى، خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئاخىرقى
ئارزۇسى ئامېرىكا بىلهن سودا قىلىش ئهمهس، بهلكى ئامېرىكىغا ھۇجۇم قىلىشتۇر. ئهگهر سىز ئامېرىكانىڭ
سودا رهھبىرى بولسىڭىز، خىتاينى رازى قىلىش سىزگه قىسقا مۇددهتلىك پايدا ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن.
ئهمما، خىتاينىڭ ئاخىرقى مهقسىتى سىزنىڭ ئورنىڭىزنى ئېلىشتۇر. ئامېرىكا سودا ئۇيۇشمىسىنىڭ
دوكالتىدا دېيىلگىنىدهك: «چهتئهل شىركهتلىرىنىڭ ئىلگىرىكى <زور مىقداردىكى پۇل مۇئامىله مهبلىغى،
مهخسۇس تېخنىكىالرنى ھهمبهھىرلىشىش ۋه مۇھىم تېخنىكىالرنى ئۆتۈنۈپ بېرىش خىتاي بازىرىنىڭ
ئۈزلۈكسىز ئېچىلىشىغا تۈرتكه بولىدۇ> دېگهن كۆز قارىشىنىڭ ئورنىنى مۇدىرىيهت يىغىنلىرىدىكى <خىتايدا
(ھهر ئىككى تهرهپ) تهڭ پايدا ئېلىش دېگهنلىك خىتاي ئىككى قېتىم پايدا ئالىدۇ دېگهنلىكتۇر> دېگهن
چاقچاق ئالدى». گهرچه ئامېرىكالىقالر سودا ۋه مهبلهغ سېلىشنىڭ خىتاينىڭ سىياسىي سىستېمىسىنى
ئهركىنلهشتۈرۈشىنى ئۈمىد قىلغان بولسىمۇ، ئهمما خىتايدىكى ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسىي خاراكتېرى
ھېچقاچان ئۆزگىرىپ باقمىدى. خوڭكوڭدىكى رهھىمسىزلهرچه باستۇرۇشتا يهنه بىر قېتىم نامايان
بولغىنىدهك، خىتاي بۈگۈن دېموكراتىيهگه 1989-يىلى تانكىالر تيهنئهنمېن مهيدانىدا دېموكراتىيهنى
قولاليدىغان نامايىشچىالر بىلهن يۈزلهشكهن چاغدىكىدىن يېقىنالشقىنى يوق. ئۇ يهنىال مۇستهبىت، بىر
پارتىيهلىك دۆلهت بولۇپ، بۇ دۆلهتته خىتاي كومپارتىيىسى مۇتلهق ھوقۇققا ئىگه، ئۇ خهلق سايلىمى، قانۇن
ئارقىلىق ئىداره قىلىش ياكى مۇستهقىل ئهدلىيه ئورگىنىنىڭ چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدۇ. خىتاي
كومپارتىيهسى ئۆز خهلقىنى نازارهت قىلىدۇ ۋه ئۇالرغا ئىجتىمائىي ئىناۋهت نومۇرى قويىدۇ. ھۆكۈمهت
تهكشۈرگۈچىلهر قوشۇنىنى ئىشقا سالىدۇ، ئۆكتىچىلهرنى قىينايدۇ ۋه دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچىالرغا ۋه ئاز
سانلىق مىللهتلهرگه زىيانكهشلىك قىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىده ئاتالمىش «تهربىيهلهش ۋه ئهمگهك الگېرلىرى»غا
قامالغان مىليونلىغان ئۇيغۇرمۇ بار. ئهگهر خىتايدا يۈز بهرگهن ئىشالر خىتاينىڭ ئۆزى بىلهنال چهكلهنسه
ئىدى، شۇمۇ ئىنتايىن ئېچنىشلىق ئىش بولغان بوالتتى. ئهمما ھازىر ئامېرىكا خىتاينى ئۆزگهرتىشنىڭ

ئورنىغا، خىتاي ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئامېرىكانى ئۆزگهرتىۋاتىدۇ. 
  نۆۋهتتىكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ «خىتاي ئىستراتېگىيىسى»ده ئېتىراپ قىلىنغىنىدهك، «خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ئىدىيهنى بىرلىككه كهلتۈرۈشكه مهجبۇرالش ھهرىكىتى خىتاي چېگراسىدا توختاپ
قالمايدۇ». ئهكسىچه، خىتاي كومپارتىيهسى دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغا، جۈملىدىن ئامېرىكا تۇپرىقىغا

تهسىر كۆرسىتىشنى ئوياليدۇ.
 ئامېرىكا شىركهتلىرى ھهمىشه بۇرنىنىڭ ئۇچىنى كۆزلهپ، ھهتتا ئامېرىكادىكى ئهركىنلىك ۋه
ئېچىۋېتىلگهن مۇھىتنى قۇربانلىق قىلىش بهدىلىگه خىتاينىڭ تهسىرىگه باش ئهگدى. كىشىنى
ئهپسۇسالندۇرىدىغىنى شۇكى، ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ بېيجىڭغا باش ئهگكهنلىكىنىڭ مىساللىرى نۇرغۇن.
ھوللىۋودنى مىسالغا ئااليلى. ھوللىۋودنىڭ ئارتىسلىرى، فىلىم ئىشلىگۈچىلىرى ۋه رېژىسسورلىرى
ئۆزلىرىنىڭ ئهركىنلىك ۋه ئىنسانىي روھنى كۈيلىگهنلىكىدىن پهخىرلىنىشىدۇ. ھهر يىللىق ئوسكار
مۇكاپاتى تارقىتىش مۇراسىمىدا ئامېرىكالىقالرغا ئۆز دۆلىتىنىڭ ھوللىۋودنىڭ ئىجتىمائىي ئادالهت  غايىسىگه 
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يېتىشهلمهيۋاتقانلىقى توغرىسىدا دهرس سۆزلىنىدۇ. ئهمما، ھوللىۋود ھازىر دۇنيادا كىشىلىك ھوقۇقنى ئهڭ
ئېغىر دهرىجىده دهپسهنده قىلىۋاتقان خىتاي كومپارتىيىسىنى رازى قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ كىنولىرىنى
قهرهللىك تهكشۈرۈپ تۇرىۋاتىدۇ. بۇ تهكشۈرۈش كىنوالرنىڭ خىتايدا قويۇلىدىغان نۇسخىسىنىال ئهمهس، بهلكى
ئامېرىكا كىنوخانىلىرىدا ئامېرىكا تاماشىبىنلىرىغا قويۇلىدىغان نۇرغۇن كىنوالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى ئوبرىئېن ئۆز سۆزىده بۇ ھهقته خېلى كۆپ مىسالالرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ئهمما يهنه نۇرغۇن سىنارىيهلهر بهلكىم ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىقىرىلىپمۇ باقمىغان بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى
يازغۇچىالر ۋه فىلىم ئىشلىگۈچىلهر ھهرگىز خىتاينىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ بېقىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئوبدان
بىلىدۇ. (بۇ ھهقته) خىتاي ھۆكۈمهت تهكشۈرگۈچىلىرىنىڭ ئېغىز ئۇپرىتىپ يۈرۈشىنىڭمۇ ھاجىتى يوق،
چۈنكى ھوللىۋود ئۇالر ئۈچۈن (ئۇالر رازى بولىدىغان تهرزده) خىزمهت قىلىۋاتىدۇ. بۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ

كهڭ كۆلهملىك تهشۋىقات سىياسىي ئۆزگىرىشىدۇر. 
   كىنوچىلىق ساھهسىنىڭ خىتايغا بوي سۇنغانلىقى ھهممىگه تونۇشلۇق ئهھۋال. ئۆتكهن يىگىرمه يىلدا،
خىتاي دۇنيادىكى ئهڭ زور بېلهت كىرىمى مهنبهسى بولۇپ قالدى. خىتاي كومپارتىيهسى ئۇزۇندىن بۇيان دۇنيا
سودا تهشكىالتىنىڭ ئهزالىق مهجبۇرىيىتىگه خىالپ ھالدا، خىتايدا قويۇلىدىغان ئامېرىكا كىنولىرىنىڭ
سانىغا چهك قويۇش ئارقىلىق، ھهم قاتتىق تهكشۈرۈش تۈزۈمى ئارقىلىق، پايدا ئالغىلى بولىدىغان بۇ بازار
(خىتاي بازىرى) غا كىرىشنى قاتتىق كونترول قىلىپ كهلدى. ھوللىۋودمۇ بارغانسېرى خىتاينىڭ مهبلىغىگه
تايىنىدىغان بولدى. 2018-يىلى، خىتاي مهبلهغ سالغۇچىلىرى بىلهن ئىشلهنگهن فىلىملهر ئامېرىكانىڭ
بېلهت كىرىمىنىڭ 20 پىرسهنتىنى ئىگىلىدى، بهش يىل ئىلگىرىكى بۇ نىسبهت ئاران ئۈچ پىرسهنت ئىدى.
ئهمما ئۇزۇن مۇددهتتىن قارىغاندا، باشقا ساھهلهردىكىگه ئوخشاشال، خىتاي ھوللىۋود بىلهن
ھهمكارلىشىشتىن بهكرهك، ئۇنى بويسۇندۇرۇشقا ۋه ئاخىرىدا ئۆز دۆلىتىنىڭ كىنوچىلىقىنى ئۇنىڭ ئورنىغا
دهسسىتىشكه قىزىقىدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ ئادهتتىكى
كىالسسىك مېتودىنى قوللىنىپ، ئامېرىكا كىنولىرىغا نورما قويۇش ئارقىلىق، ھوللىۋود سىتۇدىيىلىرىگه
بېسىم ئىشلىتىپ، ئۇالرنى خىتاي شىركهتلىرى بىلهن بىرلهشمه شىركهت قۇرۇشقا مهجبۇرلىدى، ئاندىن
ئامېرىكانىڭ تېخنىكىسى ۋه بىلىمىگه ئېرىشتى. يېقىندا بىر خىتاي كىنو شىركىتىنىڭ ئىجرائىيه

ئهمهلدارى ئېيتقاندهك، ئۇالر ھهممه نهرسىنى ھوللىۋودتىن ئۆگهندى.
   ئامېرىكانىڭ چوڭ پهن-تېخنىكا شىركهتلىرىمۇ خىتاينىڭ تهسىر كۈچىگه تىز پۈكتى. 2000-يىلى،
ئامېرىكا خىتاي بىلهن بولغان سودا مۇناسىۋىتىنى نورمالالشتۇرغاندا، پرىزدېنت كىلىنتون يېڭى ئهسىرنى
«ئهركىنلىك يانفون ۋه نۇر كابېللىق مودېم ئارقىلىق تارقىلىدىغان ئهسىر» دهپ تهرىپلىگهنىدى. ئهمما،
شۇنىڭدىن كېيىنكى ئون يىلدا، سىسكو (Cisco) غا ئوخشاش ئامېرىكا شىركهتلىرى خىتاي
كوممۇنىستلىرىنىڭ دۇنيادىكى ئىنتېرنېتنى نازارهت قىلىش ۋه تهكشۈرۈشتىكى ئهڭ مۇرهككهپ سىستېما
بولغان «تور سهددىچىنى»نى بهرپا قىلىشىغا ياردهم بهردى. كۆپ يىلالردىن بۇيان، گۇگۇل، مىكروسوفت، ياخۇ ۋه
ئالما قاتارلىق شىركهتلهر ئۆزلىرىنىڭ خىتاي كومپارتىيهسى بىلهن ھهمكارلىشىشنى خااليدىغانلىقىنى
ئىپادىلهپ كهلدى. مهسىلهن، خىتاي ھۆكۈمىتى خوڭكوڭدىكى دېموكراتىك نامايىشىنىڭ تارقىتىلغانلىقىدىن
ئاغرىنغاندىن كېيىن، ئالما يېقىندا خهۋهر ئهپ دېتالى Quartz نى خىتايدىكى ئهپ ئامبىرىدىن ئۆچۈرۈۋهتتى.
ئالما يهنه ئابونتالرنى «تور سهددىچىنى»دىن ئاتالش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدىغان مهۋھۇم شهخسىي تور
(VPN) بىلهن تهمىنلهيدىغان ئهپلهرنىمۇ ئۆچۈرۈۋهتتى ھهمده ئالما شىركىتىنىڭ خىتايدىكى مۇزىكا
ئامبىرىدىكى دېموكراتىيهنى قولاليدىغان ناخشىالرنىمۇ شاللىۋهتتى. شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، بۇ شىركهت
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ iCloud دا ساقالنغان ئېلخهت، قىسقا ئۇچۇر ۋه باشقا ئىشلهتكۈچى ئۇچۇرلىرىغا
iCloud تېخىمۇ ئاسان ئېرىشهلهيدىغانلىقى ھهققىدىكى ئهندىشىلهرگه پهرۋا قىلماي، ئۆزىنىڭ بىر قىسىم
سانلىق مهلۇماتلىرىنى خىتايدىكى مۇالزىمېتىرالرغا يۆتكهيدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. سىلهرچه، ئالما
شىركىتى خىتايدا تېلېفون ساتقاندا، خىتاي دائىرىلىرى خىتايدىكى ئالما تېلېفونلىرىغا سوقۇنۇپ كىرهلمهي-
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دۇ دهپ قارامسىلهر؟ ئهگهر خىتاي دائىرىلىرى بۇ تېلېفونالرغا سوقۇنۇپ كىرهلمهيدىغان (يهنى ئۇنىڭدىكى
ئۇچۇر ۋه باشقا ماتېرىيالالرغا ئېرىشهلمهيدىغان) بولسا ئىدى، ئايفونالرنى خىتايدا ساتقىلى قويمىغان بوالتتى.
ئهمما بىز ئالما شىركىتىدىن سوت مهھكىمىسى ئىجازهت بهرگهن ئهھۋالدا، ئايفونالرغا كىرىشىمىزگه ئىجازهت
بېرىشىنى تهلهپ قىلىۋاتىمىز (لېكىن، خىتاينىڭ تهلىپىگه ماقۇل بولغان ئالما شىركىتى بۇنىڭغىمۇ ماقۇل

بولمايۋاتىدۇ). بۇ ئامېرىكا پهن-تېخنىكا شىركهتلىرى ئارىسىدا كۆرۈلۈۋاتقان قوش ئۆلچهمدۇر.
   خىتاي كومپارتىيهسى ئۇزۇندىن بۇيان ئاشكارا ئۆچ ئېلىش تهھدىتى ۋه بازارغا كىرىش چهكلىمىسى ئارقىلىق
تهسىر كۈچىنى جارى قىلدۇرۇپ كهلدى. يېقىندىن بۇيان، خىتاي كومپارتىيهسى يهنه پهرده ئارقىسىدىكى
تىرىشچانلىقىنى كۈچهيتىپ، ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ ئهمهلدارلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋه مهجبۇرالش ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ سىياسىي نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ئۇرۇندى. بۇ ئۇرۇنۇشالر تېخىمۇ رهزىل، چۈنكى ئۇالر ئاساسهن
يوشۇرۇن ئېلىپ بېرىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ئىناۋىتىنى يوقىتىشىغا
ئهگىشىپ، ئامېرىكا ئهدلىيه تارماقلىرى بارغانسېرى كۆپلىگهن خىتاي ئهمهلدارلىرى ۋه ئۇالرنىڭ
ۋاكالهتچىلىرىنىڭ ئامېرىكا شىركهتلىرىنىڭ رهھبهرلىرى بىلهن ئاالقىلىشىپ، ئۇالرنى خىتاي
كومپارتىيىسىگه ياقىدىغان سىياسهت ۋه ھهرىكهتلهرنى قولالشقا ئۈندهۋاتقانلىقىنى بايقىدى. ئۇالرنىڭ
مۇددىئاسى خىلمۇخىل بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ مهيدانى ئاساسهن ئوخشاش: سودىگهرلهرنىڭ خىتايدا
ئىقتىسادىي مهنپهئهتى بار، شۇنداقال ئۇالرنىڭ خىتاينىڭ تهلىپىگه قايتۇرغان ئىنكاسىغا ئاساسهن، ئهھۋال

ئۇالر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى (ياكى ناچار) بولىدۇ.
   مهن ئامېرىكا سودا رهھبهرلىرى ھهققىده نۇقتىلىق توختىلىش ئارقىلىق، ئۇالرنى خىتاينىڭ تهسىر
كۆرسىتىش ھهرىكىتىنىڭ بىردىنبىر نىشانى دېمهكچى ئهمهس، ئهمما ئۇالر بۈگۈنكى خىتاينىڭ ئامېرىكادىكى
تهسىر كۆرسىتىش ھهرىكىتىنىڭ ئاساسلىق نىشانىدۇر. خىتاي كومپارتىيىسى يهنه ئامېرىكىنىڭ ئىلىم-پهن
ۋه تهتقىقات ئورگانلىرىغا سىڭىپ كىرىشنى، نازارهت قىلىشنى ياكى ئۇالرنى (ھهمكارلىشىش نامىدا) ئۆز
يېنىغا تارتىشنى ئوياليدۇ. مهسىلهن، ئامېرىكادىكى نهچچه ئونلىغان ئۇنىۋېرسىتېتتا خىتاي ھۆكۈمىتى
مهبلهغ سالغان «كۇڭزى ئىنستىتۇتى» تهسىس قىلىندى. مهزكۇر «كۇڭزى ئىنستىتۇتى»لىرى (ئۆزلىرى
تۇرۇۋاتقان) ساھىبخان ئۇنىۋېرسىتېتالرغا بېسىم ئىشلىتىپ، خىتايغا ياقمايدىغان تېمىالرغا مۇناسىۋهتلىك
پائالىيهتلهرنى بىكار قىلىشقا مهجبۇرلىغان، دهپ ئهيىبلهنمهكته. ئامېرىكادىكى ئۇنىۋېرسىتېتالر چوقۇم
(خىتايغا قارشى) بىر - بىرىنى قولالپ، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ (ئامېرىكادىكى) تهتقىقات خىزمهتلىرىنى
تىزگىنلىۋېلىشىنى ياكى كۆپ خىل ساداالرنى باستۇرۇشىنى رهت قىلىشى؛ پىكىر بايان قىلىشنى خااليدىغان
خىزمهتداشالر ۋه ئوقۇغۇچىالرنى قوللىشى؛ ھهمده ئازدۇر – كۆپتۇر نهپكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئىلمىي سهمىمىيهت
ياكى ئهركىنلىكنى قۇربانلىق قىلىش بهدىلىگه خىتاي كومپارتىيهسىنى رازى قىلىشقا ئهرزىيدىغان –
ئهرزىمهيدىغانلىقىنى ياخشى ئويالپ كۆرۈشى كېرهك. يهر شارىالشقان دۇنيادا، ئامېرىكا شىركهتلىرى ۋه
ئۇنىۋېرسىتېتلىرى ئۆزىنى ئامېرىكانىڭ ئورگانلىرى ئهمهس، بهلكى «يهر شارى پۇقراسى» دهپ قارىشى
مۇمكىن. ئهمما ئۇالر شۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرهككى، ئۇالرنى ئهڭ دهسلهپته مۇۋهپپهقىيهت قازىنىش
ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلغىنى ئامېرىكانىڭ ئهركىن كارخانا سىستېمىسى، قانۇن ئارقىلىق ئىداره قىلىش
مۇھىتى ۋه ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي، تېخنىكا ۋه ھهربىي كۈچى تهمىنلىگهن بىخهتهرلىكتۇر. يهر

شارىلىشىش ھهرۋاقىت تېخىمۇ بهكرهك ئهركىن بولۇشتىن دېرهك بېرىۋهرمهيدۇ.
   خىتاي كومپارتىيهسى نهچچه ئون يىل ۋه ئهسىرلهرنى نهزهرده تۇتقان ھالدا تهپهككۇر قىلىدۇ، ھالبۇكى بىز
كېلهر پهسىللىك كىرىم دوكالتىغا ئهھمىيهت بېرىمىز. ئهگهر ئامېرىكا شىركهتلىرى بېيجىڭغا داۋاملىق باش
ئهگسه، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كهلگۈسىدىكى رىقابهت كۈچىنى ۋه گۈللىنىشىنى، شۇنداقال ئۆزلىرىنىڭ روناق
تېپىشىغا يول قويغان كالسسىك ئهركىن تهرتىپنى ۋهيران قىلىش خهۋىپىگه دۇچ كېلىدۇ. سوغۇق مۇناسىۋهتلهر
ئۇرۇشى مهزگىلىده، لېۋىس پوۋېل (Lewis Powell) ئامېرىكا سودا ئۇيۇشمىسىغا مۇھىم ئهسلهتمه ئهۋهتىپ،
ئهركىن كارخانا سىستېمىسىنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگهن دهرىجىده ھۇجۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئهسكهرتكهن ۋه
ئامېرىكا شىركهتلىرىدىن مهزكۇر سىستېمىنى قوغداش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ كۈچ  چىقىرىشنى تهلهپ قىلغانى-
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دى. بۈگۈنمۇ ئهھۋال شۇنداق. ئامېرىكا خهلقى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ بىزنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىمىزغىال
ئهمهس، بهلكى نۆۋهتتىكى تۇرمۇشىمىز ۋه تىرىكچىلىكىمىزگىمۇ ئېلىپ كېلىدىغان تهھدىتىنى

ئىلگىرىكىگه ھهرقانداق ۋاقىتتىكىدىن بهكرهك ھېس قىلىپ يهتتى.  
   خىتاي شىركهتلهردىن ئۆزىنى تېخىمۇ بهك رازى قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ. ئهگهر يهككه شىركهتلهر بۇنىڭغا
قارشى چىقىشتىن قورقسا، «ئىش بىرلىكته، كۈچ ئۆملۈكته» دېگهن گهپ بار. گهرچه ئامېرىكانىڭ پهن-
تېخنىكا شىركهتلىرى كۆپ يىلالردىن بېرى خىتاي كوممۇنىستلىرىغا بويۇن ئېگىپ كهلگهن بولسىمۇ،
ئاخىرىدا كوللېكتىپ ھهرىكهتتىن جاسارهت تېپىشى مۇمكىن. يېقىندا خوڭكوڭدا خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتىنىڭ «دۆلهت بىخهتهرلىك قانۇنى» يولغا قويۇلغاندىن كېيىن، فېيسبۇك، گۇگۇل، تۋىتتېر، زۇم ۋه
LinkedIn قاتارلىق نۇرغۇن چوڭ پهن-تېخنىكا شىركهتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئابونتالرنىڭ سانلىق
مهلۇماتلىرىغا ئېرىشىش تهلىپىنى ۋاقتىنچه ئورۇندىيالمايدىغانلىقىنى جاكارلىدى. (بۇنىڭغا قارىتا) خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ئهمهلدارلىرى ئىلگىرىكىدهكال «الياقهتسىز» شىركهت خىزمهتچىلىرىنى قاماققا
ئالىدىغانلىقى بىلهن تهھدىد سالدى. بىز بۇ شىركهتلهرنىڭ (خىتاينىڭ تهھدىتى ئالدىدا) مۇستهھكهم
تۇرااليدىغان – تۇرالمايدىغانلىقىغا، قانچىلىك ئۇزۇن تۇرااليدىغانلىقىغا قارايمىز. مهن ئۇالرنىڭ شۇنداق
قىاللىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. ئهگهر ئۇالر بىرلهشسه، باشقا ئامېرىكا شىركهتلىرىگه خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ
چىرىك ۋه مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرۇشتا مۇنهۋۋهر ئۈلگه بولۇپ قالىدۇ. خىتاي كومپارتىيهسى
خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه جهمئىيىتىنىڭ بۇلۇڭ - پۇچقاقلىرىدا، ئاپپاراتلىرىمىزنىڭ ئېچىۋېتىلگهنلىكىدىن

پايدىلىنىپ، ئۇالرنى يوقىتىش مهقسىتىده تهشكىللىك ھهرىكهت باشلىدى. 
   بالىلىرىمىز ۋه نهۋرىلىرىمىزنىڭ ئهركىن ۋه گۈللهنگهن دۇنيادا ياشىشىغا كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئهركىن
دۇنيانىڭ ئۆزىگه خاس ئومۇمىي جهمئىيهت خاراكتېرلىك مېتودى بولۇشى كېرهك. بۇ خىل مېتودتا، ئاممىۋى ۋه
خۇسۇسىي تارماقالر ئايرىلغان بولىدۇ - يۇ، ئهمما ھهمكارلىشىپ خىتاينىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشى تۇرىدۇ ۋه
دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ قوماندانلىق ئېگىزلىكىنى قولغا كىرگۈزۈشكه تىرىشىدۇ. ئامېرىكا ئىلگىرى شۇنداق
قىاللىغان. ئىشىنىمهنكى، بىز - ئامېرىكا خهلقى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋه ئامېرىكا شىركهتلىرى
بىرلهشسهك، بۇنى يهنه روياپقا چىقىرااليمىز. بىزنىڭ ئهركىنلىكىمىز شۇنىڭغا (خىتاي ئۈستىدىن غهلىبه

قىلىش - قىاللماسلىققا) باغلىق.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى

https://www.youtube.com/watch?v=IsUZPLzjXSE
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  "كورىيه" دېگهن دۆلهتنى تىلغا ئالغىنىڭىزدا، بهلكىم سىزنىڭ يادىڭىزدىن كېچىدىغىنى كورىيهنىڭ شۇ كۆپ
قىسىملىق تېلېۋىزىيه كىنولىرىغۇ دهيمهن. مهسلهن "يهنه بىر كۆرسهم" بۇ كىنودىكى كۇڭجۇ، يۇنجۇ، كېپۇڭ
.... الرنى بهلكىم تىلغا ئېلىپ ئۆتىشىڭىز مۇمكىن. شۇنداق، كورىيه دېگهن بۇ كىچىك دۆلهت ئۆزىنىڭ
رومانتىك كىنو فىلىملىرى بىلهن يىراق - يېقىن ئهللهرگه، شهرقى جهنۇبى ئاسيا جۈملىدىن خىتاي،
ھىندىنوزىيه، مااليسىيا، فىلىپىن، تايالند... قاتارلىق قوشنا دۆلهتلهرده ئىزچىل قىزىق ئېقىم پهيدا قىلىپ
تونۇلغان ۋه ساياھهتچىلىك، سودا سېتىق ، مودا ئېقىم ساھهلىرىده يۇقىرى پهللىگه كۆتۈرۈلگهن دۆلهتلهردىن
بىرىدۇر. ئۇندىن باشقا "تهكۋوندو"  گومپىسى خهلىقئارادا نۇرغۇن دۆلهت، مىللهت كىشلىرى ياقتۇردىغان
تهنھهرىكهت تۈرىدۇر. ئۇندىن باشقا داڭلىق ماشنا ماركىسى بولغان "كىيا" ۋه ئېلېكتىرونلۇق ئائىله
ئۈسكۈنىلرى ، يان تېلېفۇن، قول كومپيۇتېرى شىركهتلىرى بولغان سامسوڭ ، ئېلجى قاتارلىق ماركىلىرى ھهم
دۇنيا بازىرىدا خېلى ئالدىنقى  ئورۇنالردا  ئورۇن ئالغان  ھهممىمىزگه   تونۇشلۇق ماركىالردۇر. بۇ  دۆلهت  ھهيران 
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قاالرلىق ھۆسۈن تۈزهش، ئۆزگهرتىش تېخنىكىسى بىلهن دۇنيادا تايالندتىن قالسىال ئىككىنچى ئورۇندىكى
دۆلهت بولۇپ،  ئۇنىڭغا ماس ھالدا  ھهرخىل گىرىم بۇيۇملىرى ساھهلىرى بىلهن ھهم ئالدىنقى ئورۇندا

تۇرىدىغان دۆلهتتۇر.
  كورىيه شهرقى ئاسىيادىكى ناھايتى تېز تهرهققى قىلغان يېرىم دېموكراتىك ئهلدۇر. جۇغراپىيهلىك
شارائىتىدىن قارسىڭىز شىمالى كورىيه بىلهن چىگرىلىنىپ تۇرغاندىن باشقا ئهتراپى دېڭىزدۇر، ھېچقانداق
تهبىئى يهر بايلىقى يوق ، يېرىنىڭ كۆپ قىسمى تاغلىق ، ھاۋا كېلىماتى تۆت پهسلى ئېنىق ئهمما نهم بولغان
كىچىك دۆلهتتۇر. كورىيهمۇ 1876-يىلدىكى چوسون دهۋرىدىن كىيىن ، ياپون، چىڭ مانجۇرلىرى ،ئامېرىكا،
گېرمانىيه، فرانسىيه، رۇسىيه قاتارلىق  ئهللهر تهرىپىدىن ئارقا ئارقىدىن تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرىغان .1910-
يىلدىن باشالپ ياپونىيه تهرىپىدىن بېسىۋېلىنىپ ، تاالن تاراج ، ئېزىش ، يوقىتىش ، ئاسسىمىالتسىيه
قىلىش ۋه ھهرخىل بىئولوگىيهلىك سىناقالرنىڭ ئوبىكتى بولۇش قىسمىتىگه دۇچار بولغان. 1919-يىل 1-
مارت كۈنى خهلق ئاممىسىدىن ئهڭ دهسلهپكى مۇستهقىللىق شۇئارىنى ئوتتۇرىغا قويغۇچىالر
تهشكىللهنگهن. 1931-يىلى خىتايدا ئوتتۇرىغا چىققان مانجۇرىيهگه قارشى ھهرىكهت بىلهن تهڭ خىتاي
بىلهن كورىيانالر ھهمكارلىق ئورنىتىپ ئۆز نۆۋىتىده ياپونغا قارشى ھهركهتلهرنىمۇ قوزغىغان. 1940-يىلىغا
كهلگهنده مۇستهققىلىق كۈرىشى يۇقىرى پهللىگه چىقىپ 1941-يىلى سىياسى، ئىقتىسادى، ۋه مائارىپ
جهھهتتىن ئاساسنى تىكلىگهن دۆلهت قۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋه ئاخىرىدا 1948-يىل 8-ئاينىڭ 15-كۈنى 
كورىيه يېرىم ئارىلنىڭ مۇستهققىللىقى جاكارلىنىپ،  مۇستهقىللىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان.  ئهمما
مۇشۇنداق ھېچقانداق تهبئى بايلىقى بولمىغان شارائىتتا، نۇرغۇن تاالن تاراجغا ، ئېزىلىشكه ئۇچراپ
نامراتلىشىپ ،پۈتۈنلهي ھالىدىن كهتكهن بۇ ئهل دهسلهپكى شۇ مهزگىللهرده ياشالرنى باشقا دۆلهتلهرگه
ئىشلهمچىلىككه، تېخنىكا ئىگهللهشكه تۈركۈملهپ چىقارغان. كۆپلىگهن كىچىك بالىالرنى چهت
ئهللىكلهرگه بېقىۋېلىشقا ئهۋهتكهن ۋه چهتتىكى ياشالرنىڭ ئىشلهپ ئهۋهتكهن خىراجهتلىرى بىلهن
ئائىلىنى ۋه دۆلهتنى قامدىغان. چهتكه تېخنىكا ، مائارىپ ئىگهللهشكه چىققان ياشالرنىڭ
تىرىشچانلىقلىرى بىلهن بۇ دۆلهتنى ئورنىدىن تۇرغۇزۇشقا ھهسسىلهپ كۈچ چىقارغانلىقلىرى بايان قىلىپ
ئۆتۈشكه تېگىشلىكتۇر. كورىيانالر ئهنه شۇ ۋاقىتالردىن باشالپال پهرزهنت تهربىيسى، مائارىپىغا ئاالھىده
كۆڭۈل بۆلگهن بولۇپ، كورىيه ئاياللىرنىڭ كۈچلۈك خاراكتىرى، ئۆزلىرىنى بالىلىرىنىڭ يۇقىرى مائارىپتا
تهربىيلىنىشى ئۈچۈن قۇربان قىلىش ۋه بهدهل تۆلهش روھىنى ھازىرغا قهدهر كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.  ۋه بۇ دۆلهت
يېقىنقى  قىسقىغىنه 20 يىل ئىچىده، ئهنه شۇ مائارىپ، پهن تېخنىكا بىلهن  شۇنچه تېز تهرهققى قىلىپ،

دۇنيا ئهللىرى ئىچىده تونۇلۇپ كهلمهكته.

قهدىمقى ئۇيغۇر مهدهنيىتىنىڭ شهرقتىكى دولقۇنى 

ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ ئالدى كهينىدىكى دهۋرلهرده،  ئۇيغۇرالرنىڭ كىيىم-كېچهك،يىپهكلىرى، زىبۇ زىننهتلىرى،
باش كىيىم، ۋه ياسىنىش ئادهتلىرى خىتاي ۋه شهرقته بىر مهزگىل دولقۇن قوزغاپ ئۇالرنىڭ ھهم يۈرۈش تۇرۇش،
كىيىم كېچهك ۋه ھهر خىل مهدهنيىتىگه بهلگىلىك تهسىر كۆرسهتكهن. بۇلۇپمۇ بىزنىڭ تارىخى ئىزلىرىمىز
بولغان  قهدىمكى تام رهسىملىرىنى كۆرگهن ۋاقتىمىزدا ، ئۇالرنىڭ ياسىىنىشلىرىدىن بهزىلهر بۇرۇنقى
ئۇيغۇرالر بهئهينى خىتاي بىلهن پهرقى يوقكهنغۇ؟ دىگهن تۇيغۇغا كېلىدىغانالر بولغان، ئهمما بىز "
سهمهرقهنتنىڭ ئالتۇن شاپتۇلى "دېگهن كىتاپنى ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا تاڭ سۇاللىسى خهلقىنىڭ بىزدىن
نېمىلهرنى قۇبۇل قىلىغانلىقلىرنى ھهم بىزنىڭ شۇ دهۋىرلهرده تهرهققى قىلىپ دولقۇن قوزغىغان
مهدهنيهتلىرىمىزنى بايقىيااليمىز. بۇنىڭ بىلهنال توختاپ قالماستىن كورىيهده تونۇلغان تهتقاتچى جوڭ
سۇئىل نىڭ مهخسۇس يىپهك يولىدىكى مهدهنيهت ئالماشتۇرۇشقا  ئائىت  تهتقىقاتنىڭ مهھسۇلى بولغان
كىتاپلىرىدىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى، ئۇيغۇرالرنىڭ كىيىم كېچهك ئادهتلىرى بىلهن كورىيانالرنىڭ نۇرغۇن
ئوخشاشلىقلىرى   ۋه   ئوخشاش  مهنبهسى   بار. مانجۇ پادىشاھلىرىنىڭ، خىتاينىڭ ،  مۇڭغۇلنىڭ   ھازىرقى   
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ئهنهنىۋى كىيىم   پوسونىغا  ئوخشاش  يهكتهكلهرنى مۇڭغۇلالرنى ئاساس قىلغان سىبىرىيهدىكى  ئالتاي
مىللهتلىرنىڭ  كىيىم كېچهك ئاالھىدىلىكى دهپ ئومۇمالشتۇرۇپ ئاتايدىغانالر كۆپ بولسىمۇ، ئهمما
تهتقىقاتچىالر مۇڭغۇلالرنىڭ 12~13 ئهسىرلهردىال كېڭهيمىچلىك ئارقىلىق باش كۈتۈرگهنلىكىنى، ئۇندىن بۇرۇن
مۇڭغۇلالرنىڭ كورىيه ئارىلىغا بولغان مهدهنيهت تهسىرىنىڭ بولمىغانلىقىنى ، بۇ خىل كىيىم مهدهنيىتىدىكى
ئورتاق ئامىلالرنى غهربى يۇرت يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ كىيىم مهدهنيهتلىرى ۋه كىيىم كېچهكلهرنىڭ  ماتېرىيالى ،

پاسونى ،شهكلى ، تىكىلىشى  قاتارلىق كۆپ تهرهپلهردىن ئىزدهش كېرهكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
   باشتا ئوتتۇرىغا قويغانغا ئوخشاش، بۇ خىل مهدهنىيهتنىڭ تارقىلىشى ، دهۋرى، تارىخى ئاالھىدىلىكى بويىچه
ئۇيغۇر مهدهنيىتنىڭ تهسىرى يهنى تۈركى قهۋملىرنىڭ كىيىم -كېچهك مهدهنيىتىنىڭ مهھسۇلى ئىكهنلىكنى
بىلگىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ خىتاينىڭ جۇ سۇاللىسى دهۋرىده يهنى 307-يىللىرىدا بۇ خىل كىيىمنىڭ

تۈركىستاندىن خىتايالرغا قۇبۇل قىلىنغانلىقى مهلۇم. 

 گۈزهل سهنئهت جهھهتته

  بۇلۇپمۇ شهرقىي تۈركىستان ھهيكهل ۋه ئادهم رهسمىلىرىنىڭ  كورىيهگه تهسىرى  زور بولغان، بۇنىڭ بىر
مىسالى كورىيه كيۇڭجۇ شهھىرىده بايقالغان 785~798-يىلالرغا ئائىت قورالالنغان تاش ئادهم ھهيكىلىدۇر. بۇ
ھهيكهلنىڭ بهستلىك گهۋدىسى ، بۈدره ساقاللىرى، قۇيۇق قاش كۆزلىرى، ۋه بېشىغا ئۇيغۇرچه باش كىيىم
كىيگهن ھالىتى، قاڭشارلىق بۇرنى قاتارلىقالر بۇ تاش ھهيكهلنىڭ ئىگىسى بولغان شهرقىي تۈركىستان
ئادهملىرنىڭ تىپىك قىياپىتى بولۇپ، بۇ خىل ھهيكهللهرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا ئهمهس بهلكى كورىيه
ئارىلىدا شۇقهدهر روشهن گهۋدىلهندۈرۈلۈپ ئويۇلىشى، ئۇنىڭغا ئهگىشىپ يهنه بىر قانچه قورچاق ھهيكهللهرنىڭ
تېپىلىشى ۋه بۇالردىن بىر قانچىسنىڭ شهرقىي تۈركىستان ئادهملىرنىڭ تهسۋىرى ئۇيغۇرالر  بىلهن كورىيه
ئارلىنىڭ  خىتاي ئارقىلىقال بولمىغان بىر قهدهر قۇيۇق مهدهنيهت ئاالقسىدىكى يهنه بىر بهلگىسى ئىكهنلىكنى

كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
   بۇنىڭغا ئوخشاش يهنه دىنى پۇرىقى قۇيۇق بولغان گۈزهل سهنئهت ئامىللىرى، بولۇپمۇ بۇتخانىالردىكى ئادهم
تهسۋىرى شهكىللىرنىڭ قۇيۇق شهرقىي تۈركىستانچه ئادهم تهسۋىرلىرى ئىكهنلىكىنى ئاسانال كۆرۋالغىلى
بولىدۇ. 1956-يىلى كورىيهنىڭ كيۇڭجۇ شهھرىدىن قېزىۋېلىنغان 7~8-ئهسىرلهرگه ئائىت بولغان تاش كىرىست
ۋه تاش ھهيكهللهردىن شهرق خرىستىيان ئېقىمنىڭ شهرقىي تۈركىستان ئارقىلىق شىنالغا(كورىيه)

كىرگهنلىكىنىمۇ كۆرۋالغىلى بولىدۇ. ئويما شهكىللهر ھهم بۇنىڭ مىسالىدۇر.
   يهنه  تاڭ سۇاللىسى دهۋرىده، ئۇيغۇرالردىن خىتايغا ۋه خىتاي ئارقىلىق كورىيهگه ئېقىپ كىرگهن چالغۇ
ئهسۋاپالردىن كۈسهن مۇڭلىرنىڭ سىمۋولى بولغان باربىت ۋه نهي  كورىيه ۋه ياپونغا قهدهر تارقىلىپ ئۇالرنىڭ

ئهنئهنىۋى مۇزىكىلىرى قاتارىدا ئورۇن ئالغانلىقى مهلۇم.
  كورىيهگه  بۇددا دىنىڭ تارقىلىش تارىخىدىن قارىغاندا مىچۇ پادىشاھنىڭ ئىككىنچى يىللىرى (263-
يىللىرى) شهرقىي تۈركىستاندىن راھىب ئادۇخۋاساڭ دېگهن كىشى خىتايدىن ئۆتۈپ كورىيهده بۇددا دىننى

تارقاتقانلىقى مهلۇم. بۇددا دىنى ئۇيغۇرالر ۋهتىنىدىن تاكى  ياپونغا قهدهر تارقالغانلىقى مهلۇمدۇر.
   تىلغا ئېلىشقا تېگىشلىك بولغىنى بۇددا نوملىرى ۋه مهدهنىيىتى ئىچىده ، ھهممىزگه مهلۇم بولغان داڭلىق
ئۇيغۇر شهخىسلىرىمىز قاتارىدىن ئورۇن ئالغان، تاڭ سۇاللىسى دىۋرىده ياشىغان، 736-يىلى قهشقهرده دۇنياغا
كهلگهن تىلشۇناس ،ئالىم ، پىر خۇيالن ئۇنىڭ "بارلىق نوم سۆزلىكلىرنىڭ شهرھىسى "نامىق كىتابى كورىيه

بۇددىستلىرىنىڭ ھازىغا قهدهر مۇھىم دهپ بىلدىغان كىتاپلىردىن بىرى ھېسابلىندۇ. 
   نېستورىيان ، زوروئاستىر دىنلىرىنىڭ تارقىلىشىدا ئارام (سۈرىيه)دىن  پېرسىىيه ۋه تۈركىستان ئارقىلىق
چاڭئهندىن تارتىپ بىر قانچه مهركىزى شهھهرهرده ئولتۇراقالشقان خىرىستىيانالر تۈرتكىلىك رول ئوينىغان
بولۇپ، كورىيان <شىنال>دهۋرىده خىرىستىيان دىنى كهڭ تونۇلغان. بۇ ھهتتا شىنال مهدهنيىتىگىمۇ تهسىر
كۆرسهتكهن. بۇنىڭدا  ئاساسهن غهربته  شهرقى  رىم  ئىمپىريىسىدىن  باشالپ  ئۇيغۇر  خانلىقلىرىنىڭ  نۇرغۇن 
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تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى،

مهجبۇرىي تۇغۇت تىزگىنلهش

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاندا
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغۇلۇش
نىسبىتىنى تۆۋهنلىتىش

ھهرىكىتى

مهدهنىيهت  بۇيۇملىرى  كهڭ   كۆلهمده  شىنالغا  كىرىپ  كهلگهنلىكى مهلۇم. بۇلۇپمۇ خىرىستىيان  ئېقىمىنىڭ
شهرققه بۇلۇپمۇ خىتاي ۋه كورىيه، ياپونغا قهدهر تارقالغاندا نۇرغۇن دىنى ئاتالغۇالرنىڭ بۇددىزىمچه ئاتالغۇالر
بىلهن ئارالشقان ھالهتته تارقىلىپ قوللىنىلغانلىقى ۋه ئىچىده بىر قىسىم بىزنىڭ كونا تۈركچه سۆزلۈكلهرنىڭ

مهۋجۇتلىقنى كۆرۈۋااليمىز. 

يېزىق مهدهنيىتى

 كورىيه  ھازىرغا قهدهرقوللىنۋاتقان  يېزىقى  «خانگۇل» ئىجاد قىلىشتىن بۇرۇن خېلى ئۇزۇن مۇددهت خىتاي
مۇرهككهت يېزىقنى قولالنغان ئىدى. ھازىر قوللىنۋاتقان «خانگۇل» بولسا 1446-يىلى سهجوڭ پادىشاھ
تهرپىدىن ھهرقايسى دۆلهتتىكى بىلم ئهھلىلىرىنى چاقىرتىپ ئىجاد قىلدۇرغان يېزىقتۇر. بۇ يېزىق ئىجاد
قىلىنىشتىن ئىلگىرى 13~14-ئهسىرلهرده بىزنىڭ يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى مۇڭغۇلالرغا ۋه
كىيىن مانجۇالرغا سىڭىپ كىرگهندهك ، بىر مهزگىل كورىيه ئارىلدا ھهم ھۈكۈمهت يېزىقى سۈپىتىده
قوللىنىلغان، شۇنداقال سهجۇڭ پادىشاھنىڭ كورىيان يېزىقى ئىجاد قىلىشغا تۈرتكه بولغان. چۈنكى بىر

قىسىم ئۇيغۇر ئالىملىرىمىزنىڭ ئاشۇ يېزىقنى ئىجاد قىلىشقا  قاتناشقانلىقى ئىلگىلرى سۈرۈلىدۇ. 
 

يېقىنقى زامانالردىكى ئاالقه 

   كورىيهلىكلهر ۋهتىنمىزگه 1995- 2000-يىلالردىن باشالپ ساياھهت، بىلىم ئاشۇرۇش، سودا مۇناسۋهت ۋه بىر
قىسىم خىرىستيان مۇرتلىرىنىڭ زىيارهت مهقسىتى قاتارلىق ئىشالر بىلهن دهسلهپ  كىرىشكه باشلىغان.
ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز نۆۋىتىده كوريىهگه كېلىپ ئوقۇش ، ساياھهت قىلىشقا كېلىشكه باشلىغان، ھهم يېقىنقى
يىلالردىن مابهينىده كورىيهگه ئوقۇشقا كېلىدىغان ياشالر باشقا ساھهگه قارىغاندا كۆپ سالماقنى ئىگهللىسمۇ،
كورىيهدىكى ئۇيغۇرالر يهنىال باشقا دۆلهتكه قارىغاندا يهنىال ناھايتى ئاز سالماقنى ئىگهلهيدۇ. بۇ يهرده
ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسى ئوقۇغۇچالردىن تهركىب تاپقان . بۇ يهرنىڭ تۇرمۇش رېتىمى ناھايىتى تېز،
رىقابهت ناھايتى كهسكىن. كورىيه ئاساسهن مىللهتچىلىك خاراكتىرى ناھايتى كۈچلۈك بىر دۆلهت بولۇشى
بىلهن چه ئهللىكلهرگه بۇلۇپمۇ ياۋرۇپا ئهللىرىدىن باشقا دۆلهتتىكلهرگه بولغان مۇئامىلىسى ناھايتى سوغۇق
ھېسابلىندۇ، ھهم بۇ خىل بىر مىللهتچىلىك خاھىشى بۇالرنىڭ ھهرخىل مىللهت، ۋه ھهرخىل تىلدىكى،
ئىرقتىكى كىشلهر بىلهن يېقىنلىشىپ، چۈشىنىشپ ، ئۆزئارا قۇبۇل قىلىشپ ئۆتۈشىده چوڭ توسالغۇ بولۇپ ،
ئاسانلىقچه سىزنى سهممىيلىك بىلهن قۇبۇل قىلىپ كېتهلمهيدۇ. ھهم كورىيه تىلىنىڭ ئهڭ چوڭ ئاالھىدلىكى
<ھۆرمهت سۆز>ىنىڭ كۈچلۈكلىكى بولۇپ، لېكىن بۇ ھۆرمهت كهلىمىسى ھهرگىز چۈشنىش، يېقىنلىق،
كىشلىك مۇناسۋهتتىن دېرهك بهرمهيدۇ. ئهكسىچه سىزنىڭ خىزمهت ئورنىڭىز، دهرىجىڭىز، ھوقۇقىڭىزغا
قاراپ ، گېپىڭىزنىڭ ئۆتۈش ئۆتمهسلىكى بىلهن ئۆلچىندۇ. بۇ تىل جهھهتتىكى ئاالھىدىلىككه ئاساسهن ھهم
كورىيهلىكلهرنىڭ ئىجتىمائى مۇناسىۋېتىنىڭ قانداقلىقنى بىلهلهيسىز. كورىيهلىكلهر دۆلىتىنىڭ قىسقا
مۇددهت ئىچىدىكى شىددهتلىك تهرهققى قىلىشدىن، ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشدىن ناھايتى پهخىرلىنىدۇ، ھهم بۇ
پهخىرلىنىش ئۆلچىمى باشقا دۆلهتتىكلهرگه قانداق قاراش ۋه مۇئامىله قىلىشنى بهلگىلهيدۇ. بۇ خىل قاراش
ئاساسهن بارلىق خهلقكه ئومومالشقان ، شۇڭا كورىيه جهمىيتىده پۇلىڭىز ۋه ئابرويىڭىز، جهمئىىيهتتىكى

ئورنىڭىزغا ئاساسهن مۇئامىلىگه ئۇچرايسىز!

كورىيهده دىنىي ئېتىقاد 

   كورىيه ئهسىرلهر بېرى  بۇددىزىم  ئىدىيسى، قىممهت  قارشى، دۇنيا قارىشى سىڭىپ كهتكهن بۇددست دۆلىتى. 
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ئهمما  كورىيهده  19-ئهسىرنىڭ   باشلىرىدىن   باشالپ  خىتايغا  دىن    تارقىتىش   ئۈچۈن  كهلگهن 
 چهتئهللىك ئهلچىلهرنىڭ خىتايدىن كورىيه ئارىلغا كېلىپ دىن تارقىتىش تهسىرىده خىرىستىيان دىنى
ناھايتى تېز سۈرئهتته كهڭ تارقالغان. ھازىر پۈتۈن مىللهتنىڭ ھهتتا 25 پىرسهنتىگىچه خىرىسيان دىنىغا
ئېتىقاد قىلدۇ. بۇلۇپمۇ كورىيهنىڭ مۇستهقىللىق كۈرىشىده ئۆزلىرىنى مۇستهملىكىچى ياپونالردىن
پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن، شۇنداقال غهربلىكلهرنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن بىر قىسىم كورىيهلىكلهر
خىرىستىان بولغان. بهزى كۆز قاراشالردا بۇ كورىيهلىكلهرنىڭ تارىختىكى رولى مۇئهييهنلشتۈرۈلۈپ كورىيهنىڭ
تهرهققىياتىنىڭ ناھايتى ئاز ساندىكى  ئېتىقادچىالرنىڭ نۇرغۇن كۈچ چىقىرىشى ۋه ئهقىل پاراسىتىدىن
ئايرىاللمايدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمهكته. ۋه يېقىنقى يىلالر مابهينىده كورىيهده يهنه ئىسالم دىنىمۇ
كۆرۈنهرلىك تارقالماقتا.ئهمما يهنىال ئاساسلىق مهدهنيىتى ۋه كىشلىك ئىدىيه ۋه ئاڭ  بۇددىزىمنى ئاساس
قىلغان بۇ دۆلهتته، باشقا دىندىكى كىشلهردىمۇ يهنىال بۇددىزىمنىڭ كىشلىك ۋه قىممهت قاراشلىرىنىڭ يهنىال
كۆرۈنهرلىك تهسىرى بارلىقىنى ، بىر دىننىڭ نۇرغۇنلىغان ئېقىملىرى ۋه ئىدىيهلىرىنى پهيدا قىلىپ يېڭىدىن
دىنى ئېقىم ۋه ئىدىيهلهرنى شهكىللهندۈرۈپ مهنىۋىيتىنى قانائهتلهندۈرۈپ كېلىۋاتقان ھهرخىللىقنىمۇ
كۆرهلهيسىز. 2005-2015 يىللىرىدىكى سانلىق مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا ئاتېئىستالر 56.1 پىرسهنت،
بۇددىستالر 15.5 پىرسهنت، كاتولىك مۇرتلىرى 7.9 پىرسهنت، خىرىستىيان ۋه ئهگهشمه ئېقىمدىكىالر
19.7پىرسهنت، باشقا غهيرى دىنىالردىن( مۇسۇلمانالرمۇ بار) 0.8 پىرسهنتلىك نىسبهتنى ئىگىلهيدۇ. ئهمما
ئىسالم ئۇقۇمى  كورىيه خهلقىگه تېخى تونۇلمىغان، ئاسانال خاتا قاراش پهيدا قىلدىغان ئۇقۇمدۇر. يهنى

ئىسالمنى چۈشۈندىغانالر ناھايتى ئاز،ھهتتا يوق دېيهرلىك.

ئىقتىسادى جهھهتته 

   كورىيه ئاساسهن تاشقى سودىغا تايىنىدۇ، يهنى  تاشقى سودا  بۇالرنىڭ ئاساسى ئىقتىسادى بازىسىدۇر. يهنى
كورىيهنىڭ ئاساسى ئىقتىسادى خىتاي ۋه ئامېرىكا بىلهن بولغان تاشقى سودىنىڭ تهسىرىگه بىۋاسته

ئۇچرايدۇ، ئاندىن قالسىال ساياھهتچىلىك ھېسابلىندۇ.
   مۇھىت ۋه شارائىتىغا كهلسهك، بۇ يهرده ھهر ساھهلهرده جاپاغىال چىدىسڭىز ياكى ئوقۇش، تهرهققى قىلىش
پىالنىڭىز، ئارزۇيىڭىزال بولىدىكهن ھهر تهرهپتىن سىزگه ئۆگىنىش، ئۆزىڭىزنى تهرهققى قىلدۇرۇش كۇرسلىرى
ۋه ئورۇنلىرى بار. ھهر ساھهدىن يېقىنلىشىش ئاسان، قواليلىق. شۇڭا بۇ يهرده ئۆزىڭىزنى تهرهققى
قىلدۇرۇشنىڭ پۇرسهتلىرنى ھهم تاپااليسىز. مهسلهن ھهممىزگه ئۈندىدار ئارقىلىق تونۇلغان ، ھۆسۈن تۈزهش
كهسپىده بىلىم ئاشۇرۇپ ھازىر كورىيهده ياشاۋاتقان ئهر ئايال دوختۇرالرمۇ ئۇيغۇرالر ئارسىدىكى يېڭى بىر
ئىلىم، تېخنىكا بولغان ھۈسۈن تۈزهش گۈزهللهشتۈرۈش كهسپىدىكى بوشلۇققا ئىمكان ياراتقان ، يېتىشكهن

دوختۇرلىرىمىز ھهم ئۈلگىلىرىمىزنىڭ بىرىدۇر.   
  تارىختىكى تهسىرىمىزنىڭ قانچه چوڭ بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇيغۇرالر كورىيهلىكلهرگه نىسبهتهن تېخى
تونۇلمىغان بىر مىللهتتۇر. كورىيهده ئۇيغۇرالرغا ئائىت خهۋهرلهر خىتاي بىلهن بولغان مۇناسۋېتى سهۋهبىدىن
ئاساسهن قويۇلمايدىغان سوغۇق تېمىالردىن بىرىدۇر. كورىيهده خهلقئارالىق مهسىلىلهرگه يهنى باشقا دۆلهتنىڭ
ئىچكى ئىشلىرىغا نىسبتهن ئۆزلىرى بىلهن بىۋاسته ئاالقىسى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا كوپ ساندىكى
خهلىق بىپهرۋالىق پوزىتسىيهده دېيىشكه بولىدۇ.شۇڭا كورىيهده خىتاي بىلهن بولغان سود ئاالقىسنىڭ
تهسىرى، ۋه ئسالمغا بولغان ياخشى بولمىغان قاراشالر ئاستىدا باشقا دۆلهت ۋه مىللهتلهرنىڭ ئهھۋاللىرى
بۇلۇپمۇ سىياسى مهسلىلهرئاساسهن قىزىق تېمىالر قاتارىدا ئهمهستۇر.ھهم كورىيهده ئىلىم ساھهسده ھهم
ئۇيغۇرالرغا مۇناسۋهتلىك ماقاله تهتقىقاتالر ساناقلىقال ياكى يوق دىيهرلىكتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر دېگهن
مىللهتنى كورىيهده پهقهت ۋهتهنگه بېرىپ ساياھهت قىلغان، شېرىن مېۋىلىرنى يېگهن كورىيهلىكلهرال بىلىدۇ،
ئهمما بۇ ئىسىمنى بىلدى  دېگهنلىك  ھهم ئۇيغۇرنى تونۇيدۇ دېگهنلىك  ئهمهس، سىزنىڭ  نېمه تىلدا ، قايسى  
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ئىرققا  تهۋه  ئىكهنلىكىڭىزنى، قانداق  بىر  مىللهت  ئىكهنلىكڭىزنى،  تارىخىڭىز،  قانداق    مهدهنيىتىڭىز
بارلىقىنى بىلىدۇ دېگهنلىك ئهمهس، شۇڭا ئاساسهن كورىيهلىكلهرگه نىسبهتهن ئۇيغۇرالر بىر بىلىنمىگهن

مىللهتتۇر!
  ئهگهر كورىيهده ئوقۇپ خىزمهت بىلهن شوغۇلىنىشنى ياكى ياشاپ بېقىشنى ئوياليدىغان كورىيه
ھهۋهسكارلىرى بولسا، تهۋسىيهم، كورىيهده تېخىچه ، ئۇيغۇردىن باشالنغان ئوتتۇرا ئاسيا ئهللىرى، جۈملىدىن
تۈرك ئهللىرى تهتقىقاتى تېخى باشالنغىنى يوق. قىسقىسى تارىخ، قهدىمكى تىلالر تهتقىقاتى، پهلسهپه،
ھاياتلىق ئىلمى قاتارلىق تۈرلهر بويىچه تېخى رهسمى ، كهسىپ تۈرى بويىچه  مهخسۇس تهتقىقاتچى ۋه تهتقىقات
تۈرى يوق دېيهرلىك، ھهم تېخى دىققهت قوزغىمىغان دائىرغا كىرىدۇ. شۇڭا بۇ خىل ساھهلهرگه ئائىت كهسپلهرده
ئوقۇغانالرنىڭ بۇ يهرگه كېلىپ ئوقۇشى ۋه شۇ تۈرلهر بويىچه تهتقىقات تۈرلىرىگه قاتنىششى كورىيهدىكى چوڭ

بىر بوشلۇق بولغاچ ئوقۇش ۋه تهتقىق قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشكىلى بولدىغان ساھه ھېسابلىنىدۇ. 
   يېقىنقى بىرقانچه يىلالر مابهينىده كورىيهده "ئىش تاپماق ئاسانكهن، پۇل تاپماق ئاسانكهن، ئۇيغۇرالر بېرىپ
پۇل تېپىپتۇ..." دېگهندهك نۇرغۇن گهپلهر تارقىلىشقا باشلىدى. كورىيهده ھۆسۈن تۈزهش ئوپېراتسىيىسى ئهۋج
ئالغان بولغاچقا دۇنيانىڭ باشقا يهرلىرىدىكى ھۆسۈن تۈزهش دوختۇرلىرى كورىيهگه كېلىپ ئىش تاپىدىغان
ئهھۋال بار، شۇ قاتاردا ئۇيغۇرالرمۇ بار. ئهمما زادى قانچىلىك ئۇيغۇرالر بۇ ساھاده خىزمهت قىلىدۇ،بۇنىڭ
ئىشهنچلىك ئۇچۇرلىرى كهمچىل. كورىيهده ئادهتته ئېغىر ، كىشلهر قىلىشنى خالىمايدىغان ئىشالر بار،
مهسلهن دېھقانچىلىق قاتارلىق ئېتىز- ئېرىق ئىشلىرى، قۇرۇلۇش ، زاۋۇت ئىشلىرى.  بۇالرنى ئاساسهن
كورىيهلىكلهر قىلمايدۇ، بۇنداق ئىشالرنى قىلدىغانالر كۆپىنچىسى ۋېيتنام، فىلىپىن قاتارلىق ئهللهردىن
كهلگهن ئىشلهمچىلهر قىلىدۇ، ھهم يېقىندىن بۇيان مهخسۇس شۇنداق ئىشالر ئۈچۈن مۇڭغۇليه، ئۆزبهكىستان
،شهرقى جهنوبى ئاسيادىن توختام بىلهن كېلىدىغانالر تۈركۈملهپ مهيدانغا كهلدى. ئهگهر شۇنداق ئىشلهش
توختامى بىلهن ۋىزا ھهل قىلىپ بېرىدىغان ئورۇنالر بىلهن ئۇقۇشۇپ كېلهلىسڭىز، ئىش تېپىپ تۇرمۇشڭىزنى
قامداپ كېتهلهيسىز. ئهمما ئۆز ئالدىڭىزغا بىرهر  شهخسىي ئىش باشلىماقچى بولسىڭىز،كورىيهده ئاسان
ئهمهس، چوقۇم كورىيهلىك بىرى بىلهن بىرلىكته قىلىشڭىزغا توغرا كېلىدۇ. كورىيهده ھهم ۋىزا ئېلىش

بارغانسىرى قىيىنلىشۋاتقان مهسىلىلهردىن بىرىدۇر ! 
 

 تهييارلىغۇچى :  كورىيهدىن ئاسېنا
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ئابلهت كامالوۋ

گۈلىستان



  ئابلهت كامالوف:  1961- يىلى 10 - ئاينىڭ 27 - كۈنى تۇغۇلغان. 1979-يىلى ئالمۇتادىكى 90-ئوتتۇرا
مهكتهپته ئهدهبىياتتا ئاالھىده ياخشى نهتىجه قازىنىپ، مهكتهپنى ئالتۇن مېدال بىلهن تاماملىغان.

   1979 ~ 1984 - يىللىرى تاشكهنت دۆلهتلىك ئۇنىۋېرسىتېتى شهرقشۇناسلىق فاكۇلتېتىنىڭ خىتاي تىلى
فاكۇلتېتىدا ئوقۇغان. 1985-1989-يىللىرى سوۋېت ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرق تهتقىقات
ئىنستىتۇتى لېنىنگراد شۆبىسىده (ھازىرقى روسىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرق قوليازمىلىرى ئىنستىتۇتى،

سانت پېتىربۇرگدا) ماگىستىر ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇغان. 
(S. G. Klyashtorny) 1990-يىلى ئۇ لېنىنگرادنىڭ تۆتىنچى رايونىدا،  روسىيه تۈركولوگى س. گ. كالشتورنىي   
نىڭ يېتهكچىلىكىده «موڭغۇلىيهدىكى ئۇيغۇر قاغانلىقى (744-840)» تېمىسىدا دوكتورلۇق ئىلمىي

ماقالىسىنى ياقىلىغان.
   2003 ~ 2005-يىللىرىدا، قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىدىكى ر. سۇاليمېنوف (R. Suleimenov) نامىدىكى شهرق
تهتقىقات ئىنستىتۇتىدا دوكتورلۇقتا ئوقۇغان ۋه شۇنىڭدىن كېيىن، 2008 - يىلى تارىخ پهنلىرى دوكتورلۇق

ئۇنۋانى ئۈچۈن ئىلمىي ماقالىسىنى ياقىلىغان.
   ئابلهت كامالوف كهسپىي ھاياتىنى 1984-يىلى قازاقىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيىتى پهنلهر
ئاكادېمىيىسى تىلشۇناسلىق ئىنستىتۇتىنىڭ ئۇيغۇر تهتقىقات فاكۇلتېتىدا باشلىغان. 1989 – يىلىدىن 1996
– يىلىغىچه، قازاقىستان سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيىتى پهنلهر ئاكادېمىيىسى ئۇيغۇر تهتقىقات

ئورنىدا يۇقىرى دهرىجىلىك تهتقىقاتچى، تارىخ ۋه مهنبه تهتقىقات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى بولۇپ ئىشلىگهن.
   1996-يىلى ئۇيغۇر تهتقىقات ئىنستىتۇتى شهرق تهتقىقات ئىنستىتۇتىغا ئۆزگهرتىلگهندىن كېيىن، ئۇ بۇ
ئىنستىتۇت ئۇيغۇر تهتقىقات مهركىزىنىڭ يېتهكچىسى، ئاندىن باش ئىلمىي خىزمهتچىسى بولغان. 2005 ~
2008 – يىللىرىدا، ئۇ «بىلىم-ئوتتۇرا ئاسىيا» (ئالمۇتا) مائارىپ مهركىزىنىڭ مۇدىرى بولغان، شۇنىڭ بىلهن
بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيا بايلىق مهركىزى (CARC) ده تارىخ پروگراممىلىرىنى ماسالشتۇرغان. ئۇ ھازىر

«تۇران» ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى ۋه مۇشۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ پروفېسسورى.
   ئابلهت كامالوف سېئاتىل شهھىرىدىكى ۋاشىڭتون ئۇنىۋېرسىتېتى (ئامېرىكا)، ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى
(ئهنگلىيه)، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى كۇتۇپخانىسى (ۋاشىنگتون)، ئادىمىيهت پهنلىرى سارىيى (پارىژ)،

ئىندىئانا ئۇنۋېرسىتىتى (ئامېرىكا) دا ئىلمىي تهتقىقاتالردا بولغان.
   ئابلهت كامالوف ۋېنگىرىيهنىڭ بۇداپېشت شهھىرىدىكى ئوتتۇرا ياۋروپا ئۇنۋېرسىتېتىدا ئۇنىۋېرسىتېت
پروفېسسورلىرى ۋه تهتقىقاتچىالر ئۈچۈن ئۇيۇشتۇرۇلغان يازلىق كۇرستا «تارىخنى قايتا يېزىش: سوۋېت
ئىتتىپاقىدىن كېيىنكى ئوتتۇرا ئاسىيادا بارلىققا كهلگهن كىملىك   ۋه مىللهتچىلىك» (2004) ۋه «سوۋېت

ئ ىتتىپاقىدىن كېيىنكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تارىخ ۋه مىللهتچىلىك» (2005) تېمىسىدا ماقاله ئوقۇغان.
   ئابلهت كامالوف «سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كېيىنكى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ دۆلهت تارىخچىلىقى» (2010-2007)،
«تارىخنى تۆۋهندىن باشالپ يېزىش: ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ يېڭى ئىجتىمائىي تارىخى» (2010-2012) قاتارلىق
خهلقئارا تۈرلهرگه رهھبهرلىك قىلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئىجتىمائىي پهنلهرنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتىنى

ئۆستۈرگهن. 
   ئۇ ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ TEMPUS پروگراممىسى (بىريۇسسېل، 2003-2005) نىڭ، ۋولكسۋاگېن
فوندى جهمئىيىتىنىڭ پهن-مائارىپ پروگراممىسى (ھاننوۋېر، 2009-2010) نىڭ، جهمئىيهتكه ئېچىۋېتىلگهن
تهتقىقات يۇرتى (نيۇيورك، 2005-2010)نىڭ، ياۋروپا بىخهتهرلىك ۋه ھهمكارلىق تهشكىالتىنىڭ ۋه ئامېرىكادىكى

ئهركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ خهلقئارالىق مۇتهخهسسىسى.
   ئابلهت كامالوف ئوتتۇرا ئاسىيا تهتقىقاتچىلىرى خهلقئارا كهسپىي تهشكىالتالر ھهيئىتىنىڭ، ياۋروپا ئوتتۇرا
ئاسىيا تهتقىقاتى جهمئىيىتى (ESCAS) نىڭ، مهركىزىي ياۋرو-ئاسىيا تهتقىقات جهمئىيىتى (CESS)نىڭ،
ئوتتۇرا ۋه ئىچكى ئاسىيا تهتقىقاتى خهلقئارا بۆلۈمى (ئۇالنباتور-بېرلىن)نىڭ، قىرغىزىستاندىكى ئامېرىكا
ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوتتۇرا ئاسىيا تهتقىقات ئورنى مهسلىھهتچىلهر كومىتېتىنىڭ ئهزاسى، شۇنداقال
لوندوندىكى «ئوتتۇرا   ئاسىيانى   قىدىرىش»، «بۈيۈك  ئالتاي  دۇنياسى» ۋه باشقا   ئىلمىي   ژۇرنال   ۋه  نهشىر 
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ئهپكارلىرىنىڭ تهھرىر ھهيئهت ئهزاسى. 
   ئۇنىڭ «8 – 9 – ئهسىرلهردىكى قهدىمىي ئۇيغۇرالر» (2001 – يىلى)، «قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى» (2016) ،
«قازاقىستاننىڭ تۇڭگانلىرى» (2016)، «تاڭ ئېمپېرىيىسىدىكى تۈركلهر ۋه ئىرانلىقالر» (2017)، «ئوتتۇز
ئوغۇل ئهنئهنىسى: تارىخ ۋه زامانىۋىلىق» (2018) قاتارلىق ئهسهرلىرى بار، شۇنداقال ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستان
ۋه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى ۋه مهدهنىيىتى توغرىسىدىكى ئىلمىي ۋه ئاممىباب ماقالىلىرى

300 پارچىدىن ئاشىدۇ.
   ئابلهت كامالوف «قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىلىم-پهن تهرهققىياتىغا تۆھپه قوشقۇچى» مۇكاپاتىغا
(2011)، قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىدىكى ئۇيغۇر مىللىي  كۈلتۈر مهركىزىنىڭ «ساخاۋهت» مېدالىغا (2016)،
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   تۆۋهندىكىدهك مهنزىرىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ: 
   سىز شىركهتتىكى گۇرۇپپا يىغىنىدا يېڭى مهھسۇالتنىڭ سېتىش پىالنى اليىھهسىنى تونۇشتۇرۇۋاتىسىز.
سىز سۆزلهۋاتقاندا، خىزمهتداشلىرىڭىزنىڭ ۋه نازارهتچىڭىزنىڭ سىزنى ئىلھامالندۇرغان ئىشارهتلىرىگه
دىققهت قىلدىڭىز. ئهمما، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه بىر خىزمهتدىشىڭىزنىڭ مۇزدهك نهزهرده، نارازى

كهيپىياتتا تىڭشاۋاتقانلىقىمۇ نهزىرىڭىزدىن چهتته قالمىدى.
   سىز تونۇشتۇرۇشنى تۈگهتكهندىن كېيىن، ئۇ سىزنىڭ ئىدىيىڭىز ۋه ئۇسۇلىڭىزنى قاتتىق تهنقىدلىدى،
ئهمما سىز ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان ھهربىر نۇقتىنى خاتا دهپ ھېس قىلدىڭىز. ئۇ سۆزلهۋاتقاندا، يۈزىڭىزگه قان
يۈگۈرۈپ، يۈرىكىڭىزنىڭ قاتتىق سوققانلىقىنى ھېس قىلدىڭىز. ھهممىنىڭ كۆزى سىزگه تىكىلگهن.

مۇشۇنداق ئهھۋالدا، (بۇ تهنقىدلهرگه قارىتا) نېمه دهيسىز؟
   ياكى مۇنداق بىر ئهھۋالنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ: سىز بىر يىلدىن بۇيان، كهسپىي نىشانىڭىزغا يېتىش
ئۈچۈن جاپالىق ئىشلىدىڭىز. ئىشالر ئوڭۇشلۇق بولۇپ، نىشانىڭىزغا يېقىنلىشىۋاتاتتىڭىز، گۇرۇپپىڭىزنىڭ
قىزغىنلىقىمۇ ناھايىتى يۇقىرى ئىدى. ئهمما، يىللىق خىزمهت باھاالشتا، باشلىقىڭىز سىزدىن
ئۈمىدسىزلهنگهنلىكىنى ئېيتتى. گهرچه رېئاللىق دهل شۇنىڭ ئهكسىنى (يهنى سىزنىڭ ئىپادىڭىزنىڭ

ياخشىلىقىنى) دهلىللهپ تۇرسىمۇ، خوجايىنىڭىز سىزدىن ئۈمىدسىزلهنگىنىنى يۈزىڭىزگه سالدى. 
   بىزنىڭ بۇ يهرده كۆرگىنىمىز ناھهق تهنقىدنىڭ ئىككى خىل مىسالى - بىرى خىزمهتدىشىنىڭ، يهنه بىرى
خوجايىننىڭ تهنقىدى. بۇ خىل ئهھۋالدا قانداق قىلىسىز؟ بۇ خىل ئهھۋالدا قانداق ئىنكاس قايتۇرۇشىڭىز
كهسپى ھاياتىڭىزغا غايهت زور تهسىر كۆرسىتىدۇ. ھېسسىيات جهھهتته سىلكىنىشكه ئۇچرىغاندا،

ھېسسىياتىڭىز سىز ئۈچۈن ئهڭ ياخشى يېتهكچى بولماسلىقى مۇمكىن.
   ئۇنداقتا قانداق قىلىش كېرهك؟ بۇنىڭ چارىسى ئاسان.
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ناھهق تهنقىدكه توغرا
مۇئامىله قىلىش

ئورۇنسىز تهنقىدكه سوغۇققانلىق بىلهن، مۇۋاپىق ئىنكاس قايتۇرۇش

مىسلىسىسىز ئويغىنىش



    دهسلهپكى ئىنكاسىڭىزنى توغرا بىر تهرهپ قىلىڭ

   سىزنىڭ دهرھال قايتۇرغان ئىنكاسىڭىز ئهڭ مۇھىم، ئۇ ئىشالرنى ئهڭ زور دهرىجىده ناچارالشتۇرۇۋېتىدۇ
ياكى ياخشىاليدۇ. تۆۋهندىكىلهر سىزنىڭ ئاچچىقىڭىزنى يېڭىشىڭىز ياكى قايتۇرما زهربه بېرىشتىكى

تهبىئىي ئىستىكىڭىزدىن غالىپ كېلىشىڭىز ئۈچۈن تهۋسىيه قىلغان ئۇسۇللىرىمىزدۇر:
   1-قهدهم: سوغۇققان بولۇڭ

   مهيلى بۇ تهنقىدىي «شاپىالق» خىزمهتدىشىڭىز ياكى خوجايىنىڭىزدىن كهلگهن بولسۇن، ئالدى بىلهن
قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىڭىز سوغۇققان بولۇشتۇر. سهلبىي (ئورۇنسىز) تهنقىد ئاچچىقلىنىش ياكى
يېتهرسىزلىك تۇيغۇسىنى پهيدا قىلىدۇ. ئهمما، بۇ ھېسسىياتالرنى ئىپادىلهش سىزنى تېخىمۇ چوڭقۇر پاتقاققا
پاتۇرۇپ، «تهنقىدچىڭىز»نىڭ قىلمىشىنى يوللۇقالشتۇرىدۇ. تهنقىد كهلگهنده، كهمتهرلىك بىلهن ئىنكاس
قايتۇرۇڭ ۋه بىر ئاز توختىۋېلىڭ. بىر قانچه قېتىم چوڭقۇر نهپهس ئېلىش كهيپىياتىڭىزنى

نورمالالشتۇرۇشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ.
   2-قهدهم: مۇھىم نۇقتىنى تهكرارالڭ

نهق مهيداندا مۇكهممهل ئىنكاس قايتۇرۇشنى ئويالپ، ئۆزىڭىزگه بېسىم قىلماڭ. چۈنكى، ئۇنداق
قىاللماسلىقىڭىز مۇمكىن. ئهكسىچه، مۇنداق قىلىشنى سىناپ بېقىڭ: ئاددىي ۋه سوغۇققان شهكىلده
تهنقىدچىلىرىڭىزنىڭ شىكايهتلىرىنى ئۇنىڭ ئۆزىگه بىر قېتىم تهكرارالپ، ئۇنىڭ دېگهنلىرىنى توغرا
چۈشهنگهنلىكىڭىزگه كاپالهتلىك قىلىڭ. قاراشلىرىڭىزدىن قهتئىيلىكىڭىزنى نامايهن بولسۇن - يۇ، ئهمما
«سوقۇشقاقلىق»تىن مۇستهسنا ھالدا: «دېمهك، سىز مۇنداق – مۇنداق دېمهكچى، شۇنداقمۇ؟» دهڭ ۋه ئۇنىڭ
تهنقىدلىرىنى ئۆز سۆزىڭىزگه ئايالندۇرۇپ بايان قىلىڭ. بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت دىققهتنى ھهر قانداق

شهخسىي توقۇنۇشتىن يىراقالشتۇرۇپ، ماھىيهتلىك مهسىلىلهرگه مهركهزلهشتۈرۈشتۇر.
   ئهگهر ئۇنىڭ ئېيتقانلىرى ھهقىقهتهن بىمهنه بولسا، بۇ تاكتىكا ئۇنىڭ تهنقىدىگه ئىنتايىن يارقىن رهددىيه
بېرهلىشى مۇمكىن. ئهمهلىيهتچىل بولۇشقا ئىنتايىن دىققهت قىلىڭ، مۇبالىغىدىن ساقلىنىڭ. ئهگهر ئۇ
سىزنىڭ سېتىش ئىستراتېگىيهڭىزنىڭ ئادهتتىكىال نهتىجه بېرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسا، سىز
قوپۇپ «ئۇنداقتا، سىزچه بولغاندا، مېنىڭ سېتىش ئىستراتېگىيهم شىركهتنى ۋهيران قىلىۋېتىدۇ،
شۇنداقمۇ؟» دېمهڭ. ئىشنى ھهددىدىن ئاشۇرۇۋهتسىڭىز، سىز ھهقىقىي ھالدا ئىشنىڭ تېگىگه يېتىشنى
ئوياليدىغان ئهقىللىق ئادهم بولماستىن، بهلكى توغرا گهپنى قوبۇل قىلمايدىغان ئۇرۇشخۇمار ئادهم بولۇپ

قالىسىز.
   ئهگهر بۇنداق قىلىشقا ئۇرۇنسىڭىز، يهنه بىر مهڭزىڭىزنىمۇ «شاپىالق»قا تۇتۇپ بهرگهن بولىسىز. ھهقىقىي
قۇسۇر ئىزدهيدىغان تهنقىدچى سىزنى جېدهلگه سۆرهپ كىرىشنى ياكى ھېچ بولمىغاندا سىزنى تېرىكتۈرۈشنى
ئۈمىد قىلىدۇ. ياكى ئۇ بهلكىم سىزنىڭ تىز پۈكۈپ، ئۇنىڭ تهنقىدىنى قوبۇل قىلىشىڭىزنى ۋه ئاغزىڭىزنى
يۇمۇپ، مهغلۇبىيهتنى قوبۇل قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىشى مۇمكىن. ئهكسىچه، سىزنىڭ قىلىدىغىنىڭىز
دىققهتنى «قانداق ئىنكاس قايتۇرۇش كېرهك؟» دېگهن نۇقتىدىن يۆتكهپ، ھهم قوبۇل قىلمىغان، ھهم ئىنكار

قىلمىغان ئاساستا، ئۇنىڭ تهنقىدلىرىگه مهركهزلهشتۈرۈشتۇر.
   3-قهدهم: ئىككى خىل كۆرۈش نۇقتىسى ھازىرالڭ

ئوبيېكتىپ تهكرارالش تاكتىكىسى ئۇنى مهڭدىتىپ، ئارقىغا چېكىنىشكه ئۈندىشى مۇمكىن. ئهگهر شۇنداق
بولسا، ئهنه شۇ چاغدا تهنقىدنى ھهقىقىي مۇالھىزه قىلىدىغان ياخشى پهيت يېتىپ كهلگهن بولىدۇ. ئهگهر سىز
بۇ يولنى تاللىسىڭىز، ئۆز ئىنكاسىڭىزنى «مېنىڭ قارىشىمچه» ياكى «مهن سىزنىڭ قانداقسىغا بۇنداق
پىكىرگه كېلىپ قالغانلىقىڭىزنى چۈشىنىمهن، بهلكىم مهن بۇنى توغرا چۈشهندۈرهلمىگهن بولۇشۇم مۇمكىن»
دېگهندهك شهكىلده ئىپادىلهش ئاقىالنىلىكتۇر. بۇ سۆھبهتنىڭ مۇھىم ئېلېمېنتى بولغان ھۆرمهتنى بهرپا
قىلىدۇ. بۇنداق   قىلىش   ئارقىلىق   سىز   مهسىلىگه  ئۇنىڭ   نۇقتىسىدىن   قاراشنى خااليدىغانلىقىڭىزنى 
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ئىپادىلىگهن بولىسىز، ھهمده سىز ئۇنىڭ قانداق قىلىپ، مۇۋاپىق تهپهككۇر قىلىش ئارقىلىق ئۆزى ئوتتۇرىغا
قويغان ئاشۇ يهكۈننى چىقارغانلىقىنى بىلهلهيسىز. ئاندىن ئۇنىڭغا ياخشىلىقنى قايتۇرۇش پۇرسىتى بېرىسىز.

   4-قهدهم: ئهدهب بىلهن ئىلگىرىلهڭ
  يهنه بىر تهرهپتىن، ئهگهر سىز تهنقىدچىڭىزنىڭ سۆزىنى ئۆزىڭىزنىڭ گېپىگه ئايالندۇرۇپ تهكرار بايان
قىلغاندىن كېيىنمۇ، قارشى تهرهپ يهنىال ئۆز گېپىده چىڭ تۇرۇۋالسا، بۇنىڭغا ياخشى جاۋاب قايتۇرۇش ئۈچۈن
بىر ئاز ۋاقىتقا موھتاج بولىسىز. سىز ئۇنىڭ «ئاشۇ يهكۈننى قانداق چىقارغانلىقىنى» چۈشهنگهنلىكىڭىزنى
بىلدۈردىڭىز، يهنه كېلىپ بۇنى ئاچچىقىڭىزغا ياكى نومۇسقا چىدىيالماي سهكرهپ كهتمهستىن قىاللىدىڭىز.
دېمهك، ئهمدى ئالىيجانابلىق بىلهن چېكىنىش پهيتى كهلدى. «بۇ ئهلۋهتته كهلگۈسىده ئويلىنىشقا تېگىشلىك
ئىش، مهن پىكىر – تهكلىپلىرىڭىزگه مىننهتدارلىقىمنى بىلدۈرىمهن» دېيىشىڭىز مۇمكىن. بۇ سىزنى
ئىمكانقهدهر ئهڭ ياخشى خىزمهت قىلىشقا تىرىشىدىغان ۋه كهلگۈسىدىكى ئۆزئارا ھهمكارلىققا ئهھمىيهت

بېرىدىغان ئادهم سۈپىتىده كۆرسىتىدۇ.
   تهنقىدچى خىزمهتداشقا جاۋاب بېرىش

  خوش، كاللىڭىزغا چوقۇم بهزى نهرسىلهر كهلدى، بىر ئاز ۋاقىتمۇ ئۇتتىڭىز. قانداق قىلىپ ئهڭ ياخشى
ئىنكاس قايتۇرۇش سىزنى تهنقىدلىگۈچىنىڭ خىزمهتدىشىڭىز ياكى باشلىقىڭىز ئىكهنلىكىگه باغلىق،

ئهلۋهتته.
   ئهگهر ئۇ خىزمهتدىشىڭىز بولسا، ئالدى بىلهن ۋاقىتنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكهن مۇنۇ نهسىھهتكه كۆره ئىش
قىلىڭ: «سۆز ساھىبى ھهققىده ئويلىنىڭ». ئۇ شىركهت ئىچىدىكى ھۆرمهتكه سازاۋهر كىشىمۇ ياكى ئۆزىنىڭ
سۇنغان ئىناۋىتىنى تىكلهش ئۈچۈنال باشقىالرنى تهنقىد قىلىدىغان ئادهممۇ؟ ئهگهر كېيىنكىسى بولسا، سىز
يىغىن جهريانىدا ئۇنىڭ تهنقىدىنى تهمكىنلىك بىلهن تهكرارالش ئارقىلىقال مهسىلىنى ھهل قىلىۋهتكهن
بولۇشىڭىز مۇمكىن. چۈنكى، شىركهتتىكى باشقىالرمۇ «يهنه مۇشۇ ئادهمنىڭ گېپى چىقتى» دېگهننى ئويالپ

بولغان بولۇشى مۇمكىن.
   لېكىن، سىزنى تهنقىدلىگۈچىنىڭ شىركهت ئىچىده ۋهزنى بولسا، زىياننى تۆۋهن چهككه چۈشۈرگهن ئهال.
ئاراڭالردىكى ئىختىالپالرنى مۇزاكىرىلىشىش ئۈچۈن يىغىن ئېچىش بۇ جهھهتتىكى ياخشى تهكلىپ بولۇشى
مۇمكىن. سىز ئۇنىڭ مهنتىقىسىده كهمتۈكلۈكنى بايقىسىڭىزمۇ، ئۇنىڭدىن بىرهر نهرسه ئۆگىنىش پۇرسىتىنى
قولدىن بهرمهڭ. ئىككىڭالر بىرلىكته تېخىمۇ ياخشىالنغان ئىستراتېگىيهنى ئوتتۇرىغا قويۇشۇڭالر مۇمكىن،
ھهمده سىز بۇ ئارقىلىق شىركهت ئۈچۈن ئهڭ زور مهنپهئهتنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىدىغان ئادهم سۈپىتىده

بۇ ھهمكارلىقتىن نهپ ئاالاليسىز.
   ئهگهر سىز ئۇنى راستال خاتاالشتى دهپ قارىسىڭىز، كۆڭلى – كۆكسىڭىزنى كهڭ تۇتۇڭ، ئهمما سىلىق –

سىپايىلىك بىلهن ئۆز مهيدانىڭىزدا چىڭ تۇرۇڭ. 
   ئهگهر ئۇ يهنىال ئۆز پىكرىده چىڭ تۇرسا، ھهمده سىزمۇ ئۇنىڭ خاتاالشقانلىقىغا قهتئىي جهزم قىلسىڭىز،
باشلىقنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈشنى ئويالشسىڭىز بولىدۇ. شهخسىي ھۇجۇم قوزغاپ قويۇشتىن ئېھتىيات
قىلىڭ. ئىككىال تهرهپنىڭ بهس – مۇنازىرىدىكى مهيدانىنى، كۆز قاراشلىرىنى توغرا بايان قىلىڭ، ھهمده
ئۇنىڭ كۆز قارىشىنى چۈشىنىدىغانلىقىڭىزنى، ئهمما ئۆز كۆز قارىشىڭىزنىڭ تېخىمۇ توغرا ئىكهنلىكىنى
چۈشهندۈرۈڭ. نهتىجىده، خوجايىنىڭىز تهنقىدچى تهرهپته تۇرغان تهقدىردىمۇ، سىز يهنىال پائال ھالدا

شىركهتنىڭ مهنپهئهتىنى ئويلىشىۋاتقان ئادهم بولۇپ قالىسىز.
   ئهگهر تهنقىدلىگۈچى خوجايىنىڭىز بولسا

  خوش، ئهگهر سىزنى تهنقىدلىگۈچى خوجايىنىڭىز بولسىچۇ؟ بۇ بىر قىيىن مهسىله. ئالدى بىلهن، يىغىن
ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۇنىڭ گهپلىرىنى ئاڭالپ چىقىڭ. ئۇنىڭ تهنقىدىنىڭ توغرا ئهمهسلىكىگه ئىشىنهمسىز؟ ئهگهر
ئۇنىڭ تهنقىدى ئومۇمىي جهھهتتىن توغرا بولسا، ئۇنداقتا ئۇنىڭغا يول قويۇپ، ئۇسۇلىڭىزنى مۇۋاپىق

تهڭشهڭ.
    ئهگهر سىز  يهنىال  ئۇنىڭ  تهنقىدلىرىنى  نامۇۋاپىق  دهپ   قارىسىڭىز، ھهمده   ئۇمۇ بۇ «خاتا» پىكرىده چىڭ 
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تۇرۇۋهرسه، سىلىق – سىپايىلىك بىلهن ئۇنىڭ بىلهن يۈزتۇرانه سۆزلىشىپ، ئۇنىڭغا ئۆز كۆز قارىشىڭىزنى
چۈشهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇپ بېقىڭ. ئهگهر بۇمۇ كارغا كهلمىسه، تېخىمۇ يۇقىرى دهرىجىلىك باشلىق بىلهن
كۆرۈشۈشنى تهلهپ قىلسىڭىز بولىدۇ. لېكىن بۇنداق قىلغاندا، خىزمهت ئورنىڭىزنىڭ تېخىمۇ ئېغىر زىيانغا
ئۇچراش خهۋپى بارلىقىنى ئۇنتۇپ قالماڭ. تهكرار دهيدىغىنىمىز شۇكى، مهسىلىنى ئىمكانقهدهر سوغۇققانلىق

بىلهن، ئاقىالنه ھهل قىلىڭ.
   سىز ۋه خوجايىنىڭىز ھهر ئىككىڭالر سىزنىڭ شهخسىي ياكى كهسپىي پهرقىڭىزگه ئېسىلىۋالماستىن،

كوللېكتىپنىڭ نىشانىنى كۆزلهۋاتقان بولسا، ئاكتىپ ئىلگىرىلهش يولىدا بىرلىككه كېلهلهيسىلهر.
   سوغۇققان مۇئامىله قىلىش ھهقىقهتهن ناھهق تهنقىدنىڭ ئهڭ ياخشى دورىسى. كۆپىنچه ھالالردا ئاالقىدار
كىشىلهر ئوچۇق – يورۇق بولسا ۋه ئهڭ ياخشى چارىنى تېپىشنى خالىسىال، كارخانا ساھهسىده ئۈزۈپ چىقااليدۇ.

   ئۆزىڭىزنى قهدىرلهڭ
  ناھهق تهنقىدلهرنى قانداق ياخشى بىر تهرهپ قىلىشتىن قهتئىينهزهر، ناھهق تهنقىدكه ئۇچراش ئاسانال
كۆڭۈلسىز، تۇرغۇن كهچمىشكه ئايلىنىپ قالىدۇ. شۇڭا بۇ سهۋهبلىك غۇرۇرىڭىز ياكى ئۆزىڭىزگه بولغان

ئىشهنچىڭىزنى سۇندۇرماسلىقىڭىز ناھايىتى مۇھىم.
   ئهسته تۇتۇشقا تېگىشلىكى شۇكى، بىز بۇ يهرده ئىجابىي ئىنكاسالر ھهققىده ئهمهس، بهلكى ناھهق تهنقىد
توغرىسىدا توختىلىۋاتىمىز. بهزىده تهنقىد نوقۇل توغرا بولمىغانلىقى سهۋهبلىكال ناھهق ھېسابلىنىدۇ. يهنه
بهزىده، ئۇ سىزنىڭ خىزمهت ئۇسۇلىڭىز بىلهن مۇناسىۋهتسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ناھهق ھېسابلىنىدۇ. قانداق
بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئېسىڭىزده بولسۇنكى، ئۇ سىزدىكى ئهمهس، سىزنى تهنقىدلىگۈچىدىكى ئهيىبنى

كۆرسىتىدۇ.
   ئهگهر سىز داۋاملىق بۇ ئىشقا كىرىشىپ قېلىۋاتقانلىقىڭىزنى بايقىسىڭىز ، ئۇنداقتا، تهپهككۇر ئېڭى،
ئهقلىي تهپهككۇر ۋه ئاكتىپ تهپهككۇر ئۇسۇللىرىنى ئىشلىتىپ، كاللىڭىزدا ئۆزىڭىزنىڭ، ئۇسۇلىڭىزنىڭ ۋه

قىلمىشىڭىزنىڭ ئاشۇ خىل تهنقىدكه اليىق ئهمهسلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىڭ.
   ھالقىلىق نۇقتىالر

   ناھهق تهنقىدكه كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇرۇش تهبىئىي ئىش، ئهمما كۆپىنچه ھالالردا ئاقىالنىلىك ئهمهس.
  ئهكسىچه، سوغۇققانلىق بىلهن ۋهزىيهتنى تىزگىنلهپ، سىزنى تهنقىدلىگۈچىگه دېگهنلىرىنى تهكرارلىغۇزۇڭ،
ئاندىن ئۇنىڭ دېگهنلىرىنى چۈشىنىدىغانلىقىڭىزنى ئېيتىڭ. سىز بهلكىم ئۇنىڭ تهنقىدىنىڭ خاتا چۈشىنىش
ياكى باشقىچه كۆز قاراشنى ئاساس قىلغانلىقىنى بايقىشىڭىز مۇمكىن، بۇنداق ئهھۋالدا مهسىلىنى ھهل
قىلىش ناھايىتى ئوڭاي. تېخىمۇ مۇرهككهپ، بولۇپمۇ سىزنى تهنقىدلىگۈچى خوجايىنىڭىز بولغان ئهھۋالدا،
سىز (خوجايىن ئىككىڭالرال قاتنىشىدىغان ئىككى كىشىلىك) «خۇپىيانه» يىغىن ئورۇنالشتۇرۇپ، تهنقىدنى

مۇزاكىره قىلىشىڭىز كېرهك.

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋهر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى

مهنبه:
https://www.mindtools.com/pages/article/UnfairCriticism.htm
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قهھرىمانلىقنىڭ
مۆجىزىلىك تهسىرلىرى

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

تارىخ ۋه بىز



ئىنسانىيهت تهرهققىي قىلىش ۋه بىلىم ئېلىش جهريانىدا شهيئىلهرنى قارمۇ - قارشى مهنىسى بىلهن
تونۇش ئۇسۇلىنى بايقاپ چىقىپ ، كۈنسىرى ئومۇمالشتۇرغان . بۇنداق ئۇسلۇبنىڭ سېھرى كۈچى ھازىرمۇ

ئۆز تهسىرىنى يوقىتىپ قويغىنى يوق .

ئاق - قارا ، دوست - دۈشمهن ، ھهق - ناھهق، ئادالهت - زۇلۇم ، مهرىپهت - جاھالهت ، مۇھهببهت - نهپرهت ،
تاتلىق - ئاچچىق ، يۇمشاق - قاتتىق ، ئۇزۇن - قىسقا قاتارلىق ئۇقۇمالر پهقهت قارمۇ - قارشىسى بىلهن
بىلله كهلگهندىال ئهسلى مهنىسىنى تېخىمۇ ئوچۇق ، ئېنىق ۋه روشهن كۆرسىتىپ بېرهلهيدۇ . شۇ قاتاردا
« قهھرىمانلىق » ئاتالغۇسىمۇ قارمۇ - قارشى مهنىسى بولغان « ساتقۇنلۇق » بىلهن ئۆز ئىپادىسىنى

تېخىمۇ تولۇق تاپىدۇ. ئۇنداقتا قهھرىمانلىق دېگهن نېمه ؟ ساتقۇنلۇقچۇ ؟! 

1 . قهھرىمانلىق ۋه ساتقۇنلۇق 

ماڭا بىر قهھرىماننى كۆرسهتكىن ، مهن ساڭا بىر تراگېدىيه يېزىپ بېرىمهن .
- ف.سكوت فىتسجېرالد 

قهھرىمانلىق ئىنسانىيهت بىلهن بىلله ئاپىرىده بولغان ئىدىيه ۋه ھهرىكهتتۇر . ئۇ كهڭ مهنىدىن ئېلىپ
ئېيتقاندا ، ئىنسانالرنىڭ ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقى ۋه قىممهت قاراشلىرىنى قوغدايدىغان ھهرىكهتلهرنىڭ
بىر ئۆرنهكلىك ئۆلچهم شهكلىده نامايان بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ . ئۇ ئىنسانالرنىڭ مهۋجۇتلۇقى بهخت
-سائادىتى ۋه تىنچ ئاسايىشلىقىغا زىچ باغالنغان . ئىنسانالر ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى قوغدىغۇچىالرنى «
قهھرىمان » دهپ ئاتايدۇ. ئۇنىڭغا ھۆرمهت بىلدۈرىدۇ ، ئۇنى ئۇلۇغاليدۇ ۋه ھهتتا ئۇنىڭغا چوقۇنىدۇ .

سهۋهب شۇكى ، قهھرىمانلىق ئارقىلىق مىللىي مهۋجۇتلۇق قوغدىلىدۇ . 

ئهخالقىي قاراشالر قايتا -مۇئهييهنلهشتۈرۈلىدۇ. يېڭى ھهرىكهت مىزانى مهيدانغا كېلىدۇ ۋه ئاسانلىقچه
يوقالمايدىغان مهنىۋى مىراس سۈپىتىده ئهۋالدتىن ئهۋالدقا داۋاملىشىدۇ .

ئۆزىنى قوغداش ئىنساندىكى ئهڭ تۈپكى بىئولوگىيىلىك قوزغىلىشتۇر .

قهھرىمانلىق ، يهنه بىر نۇقتىدىن قورقۇنچ بىلهن ئهڭ يوشۇرۇن شهكىلده ئاالقىلىشىش جهريانىدۇر .
قهھرىمانلىق بىلهن قورقۇنچ بىر - بىرىگه باغالنغان. قورقۇنچ بولمايدىكهن ، قهھرىمانلىق بولمايدۇ ،
قهھرىمانلىق بولمايدىكهن ، ئادهم مهڭگۈ قورقۇنچ ئىچىده ياكى ئارقىغا چېكىنىدۇ ياكى ئاستا - ئاستا
ھاالك بولىدۇ . قورقۇنچ ھهممىده ئورتاق ۋه ھايات قېلىشتىكى تۈپكى پىسخىك ھالهتلهرنىڭ بىرى
بولسا ، قهھرىمانلىق خهتهر ئالدىدا پهقهت بىر قانچه ئادهمال نامايهن قىالاليدىغان پهۋقۇالدده ھهرىكهت ، 

ئۆزىنى بېغىشالش ۋه بهدهل تۆلهشتۇر . 

قهھرىمانلىق ، قورقۇنچ پۈتۈنلهي يوقالغان ۋاقىتتا بارلىققا كېلىدىغان پهۋقۇالدده پهزىلهت ياكى
ھهرىكهتنى ئهمهس بهلكى ، قورقۇنچتىن ھالقىغان يېڭى بىر مهنزىلگه يېتىشكه ئۆزىنى بېغىشالش ۋه

ئۇنىڭ ئۈچۈن بهدهل تۆلهش ھهرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ .

قهھرىمانلىق ، ئېتىكىلىق نوقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ، ياخشىلىقنىڭ ئىنسان ھهرىكىتى ئارقىلىق
قايتا مۇكهممهل تۇرغۇزۇلۇشى ۋه ئاشكارىلىنىشىدۇر . ئۇ نوقۇل ھالدا بىراۋنىڭ جىسمانىي قابىلىيهت ۋه
قۇدرهت جهھهتتىن باشقىالردىن ئۈستۈن تۇرۇشىنى ئهمهس بهلكى ، تېخىمۇ  مۇھىمى  ئهخالقىي  قىممهتنى 
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يارىتىش ۋه قايتا مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئۈچۈن بهدهل تۆلهشته باشقىالردىن ئۈستۈن تۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ . ئۇ
ئىنسانىيهتنىڭ ياخشىلىق ھهققىدىكى ئارزۇلىرىنىڭ رېئاللىشىشىدا مۇھىم رول ئوينايدۇ .

قهھرىمانلىقنىڭ قارمۇ - قارشى مهنىدىكى سۆزى قورقۇنچ ياكى قورقۇنچاقلىق بولماستىن بهلكى
ساتقۇنلۇقتۇر . ئهلۋهتته ، ئادهتته كىشىلهر قهھرىمانلىق بىلهن قورقۇنچاقلىقنى بىر - بىرىگه قارىمۇقارشى

مهنىلىك سۆز ۋه ھهرىكهتلهر سۈپىتىده چۈشىنىدۇ ، مهسىلهن: 
كىشىلهر يۈرهكلىك ، دادىل ، قورقۇمسىز ، خهتهرگه تهۋهككۈل قىالاليدىغان ۋه ھهتتا ئۆلۈمگه يۈزلىنهلهيدىغان
كىشىلهرنى قهھرىمان دهپ قارىسا ، يۈرهكسىز ، دېلىغۇل ئۇششاق ھېساباتچى ۋه خهتهردىن قاچىدىغان
كىشىلهرنى قورقۇنچاق دهپ تىلاليدۇ. پىسخولوگىيه نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ، قهھرىمانلىق بىلهن
قورقۇنچ بىر بىرى بىلهن چوڭقۇر مۇناسىۋهت قۇرغان.  خۇددى ھېچقانداق بىر قهھرىمانلىق قورقۇنچتىن

مۇتلهق ئايرىلمىغىنىدهك، ھېچقانداق بىر قورقۇنچمۇ قهھرىمانلىقسىز ھالقىش ياسىيالمايدۇ . 

قهھرىمانلىق مهيلى قايسى ئۇسۇلدا ئىپادىلهنمىسۇن ، ئۇ مۇنداق بىر تىرهن پىسخىك تهسىرنىڭ باشقۇرۇشى
ئاستىدا بولىدۇ. ئادهمنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئهڭ ئىپتىدائىي قورقۇنچىنى يېڭىش ۋه روھى ئاسايىشلىققا
ئېرىشىش . قهھرىمانلىق ھهم تاشقى دۇنيادىن كېلىدىغان ، ھهم كوللېكتىپ ئاڭسىزلىقتىكى ۋهيران قىلغۇچى

كۈچلهردىن كېلىدىغان قورقۇنچنى يېڭىشتىن ئىبارهت ئۆزىنى قوغداش مېخانىزمىدۇر .
 

ساتقۇنلۇق ( خائىنلىق ، مىللىي مۇناپىقلىق) ھهققىده ئىلگىرى تهپسىلىي توختىلىپ بولغاچقا ، قايتا
توختىلىشنى زۆرۈر تاپمىدۇق. 

2 . بىزگه قانداق قهھرىمانالر كېرهك ؟ 

يۇقىرىقى سوئالغا دۇچ كهلگهنلهر دهماللىققا دهل توغرا ۋه ئۆلچهملىك جاۋاپنى بېرهلمىگهن تهقدىردىمۇ ، ھهر
ھالدا ھازىرقىدهك ماماتلىق پهيتته تۇرۇۋاتقان خهلقىمىزنىڭ ئهھۋالىنى ۋه ئۆزلىرىنىڭ تىل بىلهن
تهسۋىرلىگۈسىز نومۇسقا پاتقانلىقىنى كۆزده تۇتۇپ بولسىمۇ ھودۇقمايال: « بىزگه خهلقىمىزنى قۇتقۇزۇپ ،
ئۇالرنىڭ خۇدا بهرگهن ۋاز كېچىلمهس ھوقۇقلىرىنى قايتۇرۇپ ئېلىپ ، بىزنى تۈگىمهس ئار - نومۇستا قويغان
دۈشمهندىن ھېساپ ئاالاليدىغان ، ئىپپهت - نومۇسىمىزنى يۇيۇشىمىزغا يول ئاچىدىغان باشالمچى قهھرىمان
كېرهك ! » دهپ كېسىپ جاۋاپ بېرهلىشى مۇمكىن . ناۋادا ئۇنچىلىك دهرىجىده كاللىسى ئېچىلمىغانالر ۋه
ھازىرقى ئېغىر كىرىزىسنى تولۇق ھېس قىلمىغانالر بولسا، ئۆزىنىڭ شهخسىي ئىستهك - ئارزۇلىرىنى ئهمهلگه
ئاشۇرۇپ بېرىدىغانالرنى قهھرىمان دهپ تونۇشى مۇمكىن . ئۇنداقتا بىزگه زادى قانداق قهھرىمانالر كېرهك ؟!
يېقىنقى 150 يىلدا ئوتتۇرىغا چىققان جهسۇر قهھرىمانالر بىلهن پهسكهش ساتقۇنالر ئوتتۇرىسىدىكى كۈرهشته

نېمه ئۈچۈن كۆپ سانلىق خهلقىمىز 

ۋه جاسارهتلىك قهھرىمانلىرىمىز سانى نهچچه ھهسسه ئاز بولغان دۈشمهن ۋه توخۇ يۈرهك ساتقۇنالر تهرىپىدىن
ئۇدا مهغلۇپ قىلىندى ؟! بۇنىڭ سىرى نېمه ؟!

يۇقىرىقى سوئالالرغا ئۆلچهملىك جاۋاپ تاپقان كۈنىمىز ھازىرغىچه ئۆزگهرمهي داۋام قىلىۋاتقان بۇ ئاچچىق
رېئاللىقنىڭ تۈپتىن ئۈزۈل - كېسىل ئۆزگىرىشكه باشلىغان كۈنىمىزدۇر.  شۇڭالشقا بىز 150 يىلدىن بۇيانقى
ئوخشاش تهكرارالنغان ھادىسه ۋه شهخسلهرنى بىر قۇر ئهسلهپ ئۆتۈش ئارقىلىق ، يۇقىرىقى مۇھىم سوئالالرغا

ئۆلچهملىك جاۋاپ تېپىشقا ئۇرۇنۇپ باقىمىز . 
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( 1 ) پاجىئهنىڭ باشلىنىشى - ئىلى تارانچى سۇلتانلىقىنىڭ يۇتۇۋېلىنىشى ۋه قهشقهرىيه دۆلىتىنىڭ
قۇربانلىق قىلىنىشى 

1864 - يىلى ئۆكتهبىرده سادىر پالۋان قوزغىغان زور قوزغىالڭ نهتىجىسىده مانجۇرالرنىڭ ۋهتىنىمىزدىكى
ئىشغالىيهتچى ئاپپاراتى بولغان 102 يىللىق ئىلى گېنىرال مهھكىمىسى بىتچىت بولۇپ ، تايانچ بازىسى كۈره
قهلئهسى 1867 - يىلى خهلقىمىز قولىغا ئۆتتى . بىراق بىر قىسىم كهلگۈندى ئالدامچىالر ۋه تهسلىمچىلهر ئۆز
ئارا تىل بىرىكتۈرۈپ ، قوزغىالڭنىڭ ئهڭ قابىل يولباشچىلىرىدىن ئهمىر ئابدۇرۇسۇل شاغىبهگ،
پېشقهدهملهردىن مۇئهززهمخان ھېكىم ۋه باشقا سهركهردىلهرنى قهستلهپ ئۆلتۈرۈپ ، كېيىنكى ئۈچ يىلدىال

ئوندىن ئارتۇق سۇلتان ئالماشتى .

بۇ زور سىياسىي داۋالغۇشنى پۇرسهت بىلگهن چاررۇسىيه تېزلىكته مانجۇرالر قالدۇرغان زور بوشلۇقنى 1867 -
يىلى ئىيۇندا تۈركىستان ھهربىي گوبېرناتورلۇقىنى قۇرۇش ئارقىلىق تولۇقالپ ، مهركىزىي ئاسىيادىكى ياش ۋه
داۋالغۇپ تۇرغان ئىلى سۇلتانلىقىنى خۇددى قوقان ، خىۋه ۋه بۇخارا خانلىقلىرىغا ئوخشاش بېقىندى
قىلىۋالماقچى بولدى . چاررۇسىيه دهسلهپته ئهالخاننى سىناپ بېقىش ئۈچۈن 1869 - يىلى مايدا مۇز داۋاننى
ئىشغال قىلىۋالدى . خهلقىمىزدىن قاقشاتقۇچ زهربه يېگهندىن كېيىن ، بىر مهزگىل پۇرسهت كۈتتى. 1870 -
يىلى يېرىم پادىشاھ كاۋفمان ئهالخان سۇلتاننىڭ شىۋه خوتۇنى سۇخا ( سارىخان ) نىڭ كاتىپى فۇشهندىن
ھهربىي مهخپىيهتلىك تاپشۇرۇۋېلىپ ، مهنچىڭ خانلىقىنىڭ ئىلىنى ۋاكالىتهن بېسىۋېلىشى ھهققىدىكى
تهلىپىنى كۆرۈپ يايراپ كهتكهن . تهلىيىگه ئۇزاق ئۆتمهيال ئۇالرنىڭ تهۋهسىدىكى قازاق ئالبان قهبىلىسى ئىلى
سۇلتانىدىن پاناھلىق تىلهپ كهلگهن . بۇنى پۇرسهت بىلگهن يهتته سۇ ھاكىمى گېنىرال كولپاكوۋىسكىي
ئهالخانغا قاتتىق ئۇلتىماتۇم تاپشۇرۇپ قازاقالرنى تهلهپ قىلغان . ئهالخان خۇن تۆلهشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا
ئورۇسالر رهت قىلغان . ئاقىۋهت دۇنيادىكى 300 يىللىق قېرى جاھانگىر چاررۇسىيه بىلهن يېڭىال مۇستهقىل
بولغان ئىلى سۇلتانلىقى بىر مهيدان تهڭسىز ئۇرۇشقا كىرگهن . خهلقىمىز ئورۇسالرنى ھهيران قالدۇرۇپ ، ئۇدا
ئۈچ قېتىم قاتتىق مهغلۇپ قىلغان . سادىر پالۋان بىلهن توقىلهك سهردار ساقالۋاتقان ئالدىنقى سهپلهرنى
بۆسۈپ ئۆتهلمىگهن ئورۇسالر تهسلىمچى بېشىر بهگ تهمىنلىگهن ھهربىي مهخپىيهتلىككه ئاساسهن
سۇلتاننىڭ كۈچىنى مۇزئارت داۋىنىغا قارىتىپ قويۇپ ، ئاسترتتىن يۇقىرىقى ئىككى مۇداپىئه لىنىيىسىدىن

ئايلىنىپ ئۆتۈپ ، 1871 - يىلى ئىيۇلدا غۇلجا شهھىرىنى ئىشغال قىلىۋالغان . 

ئورۇسالرنىڭ بۇنچه ئالدىراپ كېتىشى بىكار ئهمهس ئىدى . چۈنكى شهرق تهرهپته 1871 - يىلى يانۋاردا تۇرپان
بىلهن ئۈرۈمچىدىكى خىتايپهرهس تۇڭگانالرنى تىنىجىتىپ غهرپكه يۈرۈش قىلغان بهدۆلهتنىڭ قوشۇنى ماناسقا
يېتىپ كهلگهنىدى . ئىككى ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ بىرلىشىۋېلىشىدىن بهكرهك ئهندىككهن ئورۇس گېنىراللىرى

بارلىق كۈچىنى ئىشقا سېلىپ ئىلى سۇلتانلىقىنى ئۆزىگه قوشۇۋالغان . 

تارىم ۋادىسى ، تۇرپان ، بهشبالىق ۋه ماناسنى تىزگىنلىگهن بهدۆلهت چاررۇسىيهنىڭ مهركىزىي ئاسىيادىكى
ئهڭ چوڭ بىردىنبىر رهقىبىگه ئايلىنىپ قالغانىدى . چۈنكى قوقان ۋه بۇخارا خانلىقىنىڭ ئىستىقبالىدىن
ئۈمۈد ئۈزگهن ئهڭ سهرخىل ئهرباپالر ۋه سىياسهتۋازالر ئۇنىڭ ئهتراپىغا توپلىنىشقا باشلىغاندى . تېخىمۇ يامان
بولغىنى بهدۆلهت چاررۇسىيهنىڭ ئهشهددىي رهقىبى ئوسمانىيه دۆلىتىگه بهيئهت قىلىپال قالماي ، بۈيۈك
بېرىتانىيه بىلهنمۇ يېقىنلىشىپ كهتكهن ئىدى . ئورۇسالر ئۆز ئالدىغا يۇتۇۋاالي دېسه ، ھهم ئهنگلىيهنىڭ
توسقۇنلۇقى ۋه ئىشغال قىلغان قوقان ۋه بۇخارا ئاھالىسىنىڭ ئىسيان كۆتۈرۈشىدىن ئهنسىرهيتتى . ئارقا سهپ

تهمىناتىمۇ ئۆلچهمگه توشمايتتى. ھالقىلىق پهيتته ئورۇسالرنىڭ باش ئاغرىقىنى زوزۇڭتاڭ ھهل قىلدى . 

زوزۇڭتاڭنىڭ تهلىيى شۇنچىلىك ئوڭ كهلدىكى ، 1877 - يىلى  22 - ئاپرىل  قوزغالغان  چاررۇسىيه - ئوسمانىالر    
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ئۇرۇشى ھهم ئهنگلىيه ھهم چاررۇسىيهنىڭ بهدۆلهتتىن ۋاز كېچىشى ۋه دۈشمهنگه ئايلىنىپ قېلىشى بىلهن
تۈگهللهندى . بىر يىلدىن بېرى تۈزۈك ئۇرۇش قىاللماي پۇرسهت كۈتكهن زوزۇڭتاڭ ئاخىرى بهدۆلهتكه قول

سالدى.
1877 - يىلى 14 - ماي زوزۇڭتاڭ قوشۇنى تۇرپاننى يۈرهكلىك قورشىۋالغان.  ئهمما بهدۆلهت نېمه ئۈچۈندۇر
ئوغلى ھهققۇلىبهگ بىلهن ھېكىمخان تۆرىنى تۇرپاندىن قاراشهھهرگه  چېكىنىشكه بۇيرىغان . ئۇالرمۇ نائىالج
30 يىلغا يهتكىدهك  ئاشلىق ۋه ئوتۇن - سامانغا ئوت قويۇپ بېرىپ چېكىنگهن . بىراق بهدۆلهتنىڭ غهزىپىدىن
قورقۇپ ، كورلىغا بارغىلى جۈرئهت قىاللمىغان. بهدۆلهتمۇ تۇيۇقسىزال 29 - ماي قازا قىلغان . نهتىجىده 6 -
ئىيۇن كورلىدىكى قهشقهرىيه قوشۇنى ھېكىمخان تۆرهمنى پادىشاھ قىلىپ تىكلىگهن . قهشقهردىكى
بهدۆلهتنىڭ چوڭ ئوغلى بهگقۇلىبهگ تۆرهمنى ئېتىراپ قىلماي، ئاقسۇغا يۈرۈش قىلغان. ئاقىۋهت ئىككى تهرهپ
ئۇرۇشۇپ، ئېغىر چىقىم يهپ، بىر قىسمى ئۇچتۇرپان ئارقىلىق قوقانغا كهتكهن. بۇ چاغدا نىياز ھېكىمبهگمۇ
توپىالڭ كۆتۈرۈپ ، خوتهنده مۇستهقىللىق جاكارلىغان. شۇنداق قىلىپ ، ئۇيغۇر تارىخىنىڭ ئاچچىق ۋه قانلىق

سهھىپىلىرى قايتىدىن باشالنغان. 

ئهڭ ئاخىرقى تۈركىستان ھهربىي گوبېرناتورى كروپاتكىن « قهشقهرىيه » ناملىق كىتابىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى
قۇرلىرىنى مۇنۇ مهزمۇنالر بىلهن ئاخىرالشتۇرغان : « يېقىندا مهلۇم بولغان ئاخباراتالرغا قارىغاندا ، خىتايالر
ئهمدى قهشقهرىيه ئاھالىسىغا يۇمشاق قوللۇق قىلىشنى توختاتقان.بۇنىڭ ئورنىغا ھهددى - ھېساپسىز ئالۋاڭ
- ياساق، ھاشار - سهيسه، تۈرلۈك تۈمهن باج ، غهلله - پاراقالرنى خهلققه يۈكلىگهن . ئۆلۈم جازاسى بېرىش يهنه
يېڭىۋاشتىن يولغا قويۇلغان. خهلق ئىچىده خىتايالرغا قارشى نارازىلىق سادالىرى كۈندىن كۈنگه ئۇلغىيىشقا

باشلىغان. نۇرغۇن كىشىلهر بهدۆلهت ياقۇپبهگنى قايتىدىن ھهسرهت بىلهن ئهسلىگهن».

( 2 ) پاجىئهنىڭ راۋاجى : تۇنجى مىللىي جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ ئېچىنىشلىق يىمىرىلىشى 

ھهممهيلهنگه مهلۇم بولغىنىدهك مىالدى 1918 - يىلى 30 - ئۆكتهبىر ئوسمان ئىمپىرىيىسى ئانتانتا دۆلهتلىرى
بىلهن كېلىشىم تۈزۈپ، مهغلۇپ بولغان ھېساپتا 1 - دۇنيا ئۇرۇشىدىن چىقتى. 1919 - يىلدىن باشالپ، ئۇنىڭ
غهربىي ئاسىيا، شىمالى ئافرىقا ۋه بالقاندىكى زېمىنلىرى مۇستهملىكىگه چۈشۈپ قالدى. ھهتتا دۆلهتنىڭ

يۈرىكى بولغان ئاناتولىيهمۇ ئهنگلىيه ، فرانسىيه، ئىتالىيه ۋه گېرتسىيىنىڭ ئىشغالىغا دۇچ كهلدى.

1919- يىلى مايدىن 1923 - يىلى سېنتهبىرگه قهدهر  مۇستهقىللىق ئۇرۇشى قىلغان تۈركىيه ، ئاخىرى شۇ
يىلى 29 - ئۆكتهبىر تۈركىيه نامىدا دۆلهت قۇردى. بۇنىڭدىن چۆچىگهن سوۋېت ئىتتىپاقى سىتالىن بىر
كېچىدىال سىزىپ چىققان يېڭى خهرىته ئاساسىدا ئهسلىدىكى تۈركىستان ئاپتونۇم جۇمھۇرىيىتىنى بهش
ئىتتىپاقداش ئۇششاق جۇمھۇرىيهتكه پارچىالپ، 1924 - يىلى 5 - ئىيۇل قانۇن چىقىرىپ، « تۈركىستان»
نامىنى مهنئىي قىلىپ « ئوتتۇرا ئاسىيا » نامىغا ئۆزگهرتتى. گهرچه ئهنۋهر پاشا 1922 - يىلى ئاۋغۇستا
ئېتىۋېتىلگهن بولسىمۇ، بىراق ئۇ باشلىغان« ئازات تۇران قۇرۇش يولى» دا  قولىغا قورال ئالغان « باسمىچىالر »
دهپ ئاتالغانمهركىزىي ئاسىيا ئهركىنلىك جهڭچىلىرى، ساق ئون يىل سوۋېت قىزىل ئارمىيىسىنىڭ 200 مىڭ
كىشىلىك قوشۇنىغا قارشى جهڭ قىلىپ، 1932 - يىلى ئهڭ ئاخىرقى بىر تۈركۈم قالدۇق قوراللىقالر ئاتۇش ۋه

قهشقهر تاغلىرىغا چېكىندى. 

ۋهتىنىمىزده 1931 - يىلى فېۋرالدا قۇمۇلدىن باشالنغان قوزغىالڭ نهتىجىسىده، 1933 - يىلىغا كهلگهنده
ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان مىللىي مۇستهقىللىق ئىنقىالبى تولۇق غهلىبه قىلىپ، 1933 - يىلى 12 - نويابىر
سابىت دامولالمنىڭ دانالىق بىلهن ھهر قايسى قوراللىق گۇرۇھالرنى بىرلهشتۈرۈپ، قهشقهرده ئوسمان

ئىمپىرىيىسى يىقىلغاندىن كېيىنكى تۇنجى تۈرك ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇشى بىلهن تامامالندى.
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ھىجىرىيه 1352 - يىلى رهجهپنىڭ 24 - كۈنى يهكشهنبه/ 1933 -يىلى 12 - نويابىر قهشقهر شهھىرىده تۇنجى
جۇمھۇرىيىتىمىز بولغان شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلدى. ئۇنىڭ دۆلهت ئارمىيىسى ئاددىي

قورالالر بىلهن قورالالنغان خوتهن ئهسكهرلىرى، 

تۆمۈر سىجاڭدىن قالغان ئهسكهرلهر، سابىت دامولالم ئاتۇشتا تهشكىللىگهن يهرلىك ئهسكهرلهر، ئوسمان
ئهلىنىڭ قىرغىز قىسمى، سېتىۋالدىجاننىڭ ئۆزبېك قىسمى ۋه ئوتتۇرا ئاسىيادىن قهشقهرگه قېچىپ كهلگهن
پىشقان- تهجرىبىلىك ئهسكهرلهر بولۇپ، يۈسۈپچان قۇربېشى ( تۈمهن بېشى بولغانالرنىڭ ھهربىي ئۇنۋانى)
قوراللىق قىسىمالرنىڭ قوماندانى ئىدى. 1934 - يىلى يانۋاردا خوجىنىياز ھاجى 1500 سهر خىل ئهسكىرى
بىلهن قهشقهرگه كىرگهندىن كېيىن دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ كۈچى تېخىمۇ ئاشتى. بىراق ھىيلىگهر يۈسۈپچان
يېڭىشهھهرنى ئېلىش ئۇرۇشى ئاخىرالشسا، ۋهزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشتىن ئهنسىرهپ، ئۇرۇشنى قهستهن
كهينىگه سوزۇپ، مهخپىي ھالدا تۇڭگانالرنى ئاشلىق بىلهن تهمىنلهپ تۇرغانلىقتىن، يېڭىشهھهر ۋاختىدا

ئېلىنمىدى. 

ئاقىۋهت 1934 - يىلى 6 - فېۋرال ماجۇڭيىڭ يېڭىشهھهردىكى تۇڭگانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئهۋهتكهن
مافۇيۈهن قىسمى گومىنداڭنىڭ ئىلغار قوراللىرى بىلهن قاتتىق جهڭ قىلىپ، جۇمھۇرىيهت ئارمىيىسىنى
تارمار قىلىپ، قهشقهرنى ئىشغال قىلغان . سابىت دامولالم ھۆكۈمهتنى يېڭىسارغا كۆچۈرۈپ كهتكهن . ئهتىسى
يۈسۈپچانغا قاراشلىق قوچقارباي قاتارلىقالر تۇڭگانالرنىڭ ئاتۇشقا بۇالڭچىلىققا چىقىپ كهتكهن پۇرسىتىدىن
پايدىلىنىپ، يېرىم كۈن قهشقهرنى ئىگىلهيدۇ. بىراق تېزال قايتىپ كهلگهن تۇڭگانالر شهھهرگه باستۇرۇپ
كىرىپ، ئۈچ كۈن « باندىت تازىالش » نامىدا قهتلىئام پهيدا قىلىپ، 10مىڭدىن ئوشۇق شهھهر ئاھالىسىنى
قىرىپ تاشاليدۇ. ھهتتا ئهنگلىيىنىڭ قهشقهردىكى كونسۇلىنىڭ خوتۇنى ماكارتېنى خانىممۇ ئېغىر

يارىلىنىدۇ.

يېڭىساردا بۇ ۋهقهدىن خهۋهر تاپقان سابىت دامولالم ئهدىلىيه مىنىستىرى زېرىف قاراجىم بىلهن كېڭىشىپ،
ۋهقهگه سهۋهپچى بولغان يۈسۈپچاننى چاقىرتىدۇ. يۈسۈپچان تولۇق تهييارلىق بىلهن دامولالمنىڭ ئهيىپلىشىنى
جىمجىت قوبۇل قىلىدۇ. ئاخىرىدا دامولالم تاھارهت ئېلىش باھانىسىدا ھۇجرىدىن چىقىپ كېتىدۇ. ئارقىدىنال
بىر خوتهنلىك ئهمىر قورالىنى بهتلهپ ھۇجرىغا كىرىپ،« قولۇڭنى كۆتۈر!» دهپ بۇيرۇق قىلىدۇ. لېكىن
ئاللىبۇرۇن قورالىنى تهييار قىلىپ تۇرغان يۈسۈپچان ئاۋۋال ئوق چىقىرىپ، ئهمىرنى ئېتىۋېتىپ، دهھلىزنى
چېقىپ قېچىپ، يېڭىسار سېپىلىگه چىقىپ ئهسكهرلىرىنى توپاليدۇ. شۇنداق قىلىپ ئۇنى قورالسىزالندۇرۇش
مهغلۇپ بولىدۇ. بىراق سابىت دامولالم ئۇنى ۋهزىپىدىن ئېلىپ تاشالش ئۈچۈن يهنه بىر قۇر بېشى

سېتىۋالدىجانغا بۇيرۇق بېرىدۇ.

دهل شۇ پهيتلهرده تۇڭگانالر يېڭىسارغا كهڭ كۆلهمده ھۇجۇم قىلىدۇ. يۈسۈپچان ئۆز قوشۇنىنى ساقالپ قېلىش
ئۈچۈن، « ئاشلىق ئهكىلىش» باھانىسى بىلهن يېڭىساردىن چىقىپ كېتىدۇ. يولدا تۇڭگانالردىن ئېغىر زهربه

يهپ، شۇ باھانىده تاشمىلىققا قېچىپ كېتىدۇ. 

1934 - يىلى مارتتىن باشالپ تۇڭگانالرنىڭ ھۇجۇمى كۈچىيىپ كهتكهچكه، سابىت دامولالم پايتهختنى
يهكهنگه كۆچۈرىدۇ. مهھمۇت مۇھىتى دامولالمنى مۇھاپىزه قىلىپ ئاپىرىپ قويۇپ، يېڭىسارغا قايتىپ كېلىپ،
ئاكا - ئۇكا ئهمىرلهرنى يهكهنگه چېكىنىشكه دااللهت قىلىدۇ. چۈنكى ئوق - دورىالر تۈگىگهن، خوتهن
ئهسكهرلىرى بولسا، ئاساسلىقى چوماق، قىلىچ ۋه نهيزىلهر بىلهن قورالالنغانىدى. بىراق تۇڭگانالرنىڭ قولىدا
گومىنداڭنىڭ ئىلغار قوراللىرى، قهشقهردىكى مادوتهيدىن قالغان زاپاس قوراللىرى بار ئىدى. كۈچ پهرقى زور
بولغاچقا  ئۇزاققىچه  بهرداشلىق بهرگىلى  بولمايتتى. ئهمما  مۇھهممهد ئىمىن  بۇغرانىڭ   ئىنىلىرى  ئاداققىچه 



يېڭىسار سېپىلى بىلهن بىلله بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، رهت قىلدى. نهتىجىده  مامۇت سىجاڭ يهكهنگه
چېكىندى. 26 - مارت ئهمىرلهر قۇربان ھېيت نامىزى ئوقۇۋاتقاندا، تۇڭگانالر يېڭىسار سېپىلىنى ئىشغال
قىلىۋالدى. ئاقىۋهت قۇربان ھېيت كۈنى يېڭىسار خوتهنلىك شېھىتلهرنىڭ قانلىرى بىلهن بويالدى. بارلىق

قوشۇن شېھىت بولدى.
سىتالىننىڭ قاتمۇ - قات بېسىمى ، بىر تهرهپتىن خوجىنىياز ھاجىنى شېڭ شىسهي بىلهن قايتا بىرلىشىشكه
قىستىشى، يهنه بىر تهرهپتىن تۇڭگانالرنى جۇمھۇرىيهت قوشۇنلىرى ۋه خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتىگه ھۇجۇم

قىلىشقا كۈشكۈتىشى نهتىجىسىده، ئىنقىالپ رهھبهرلىرى ئارىسىغا دهز كهتتى. 

ئاپرىلدا خوجىنىياز ھاجى يهكهنگه كېلىپ، سوۋېت تهرهپ بىلهن تۈزگهن 12 ماددىلىق كېلىشىمنى يهنه
مۇنازىره قىلدى. ( تۇنجى قېتىملىق مۇنازىره بىر ئاي بۇرۇن يېڭىساردا بولغان ) . نهتىجىده بۇ كېلىشىم رهت
قىلىنىپ، خوجىنىياز ھاجى يا ۋهزىپىسىدىن ئىستىپا بېرىش، يا كېلىشىمنى بىكار قىلىش، ياكى

جۇمھۇرىيهت ھۆكۈمىتىنى بىكار قىلىشتىن ئىبارهت ئۈچ تالالش ئارىسىدا قالدى.

گهرچه ئىنىلىرىنىڭ خهۋىرىنى ئاڭالپ، تېزدىن يهكهنگه كهلگهن مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا كۆپ كۈچىگهن
بولسىمۇ، بىراق ھاالكهتلىك ئاچچىق تهقدىرنىڭ ئالدىنى ئااللمىدى. خوجىنىياز ھاجىنى تېنچ ھالدا
قورالسىزالندۇرۇپ، بارلىق قوشۇننى يېڭىساردىن كېلىدىغان تۇڭگانالرغا قارشى قايتا تهشكىللهش پىكرى رهت
قىلىشقا ئۇچرىغاندىن كېيىن خوجىنىياز ھاجى ئۆز قوشۇنلىرى جايالشقان گازارمىغا چىقىپ كهتتى.
ئهھۋالنىڭ چاتاقلىقىنى پهملىگهن مۇھهممهد بۇغرا سابىت دامولالمنى بىلله خوتهنگه قايتىپ كېتىشكه
دهۋهت قىلدى. بىراق دامولالم يهنه رهت قىلدى. دامولالم ئاخىرىغىچه جۇمھۇرىيهت بىلهن بىلله بولۇشنى

تاللىغانىدى. 

شۇنداق قىلىپ، 1934 - يىلى 13- ئاپرىل جۈمه سابىت دامولالم باشلىق غوللۇق جۇمھۇرىيهت رهھبهرلىرى
تۇتقۇن قىلىندى. مۇھهممهد ئىمىن بۇغرا بۇ چاغدا قاغىلىققا چېكىنىپ كهتكهنىدى. يهكهندىكى بۇ جىددىي
ئۆزگىرىشلهر دهرھال تۇڭگانالرنىڭ دىققىتىنى تارتتى. شۇنىڭ بىلهن يهكهنده يېگانه ھالدا قالغان خوجىنىياز

ھاجى تهڭ كېلهلمهسلىكىنى پهملهپ، يهكهندىن مارالبېشىغا قاراپ قاچتى.

ئهمما تۇڭگانالر يېرىم يولدا يېتىشىۋېلىپ، قورال - ياراق ۋه تۆگىلهرنى بۇلىۋالدى. بۇنىڭدىن تولىمۇ خورلۇق
ھېس قىلغان مامۇت سىجاڭ قورال - ياراقالرنى قايتۇرۋېلىش ئۈچۈن، ھاجىنى ئاقسۇغا يولغا سېلىۋېتىپ،
مهخپىي ھالدا تۇڭگانالرنىڭ ئىزىغا چۈشتى. دهرۋهقه ئۇالر بىر كهنتته ئارام ئېلىۋاتقاندا، تۇيۇقسىز ھۇجۇم
قىلىپ، بارلىق نهرسىلهرنى قايتۇرۋالدى. ئۇندىن باشقا خېلى قورالالر ۋه ماددىي ئهشياالرنى ئولجا ئالدى.

تۇڭگانالر يهكهنگه قېچىپ كهتتى.
يۇقىرىقى قااليمىقانچىلىقتا سابىت دامولالم، زېرىف قاراجىم ۋه سۇلتانبهگلهر پۇت - قولىدا تاقاق
بولغانلىقتىن، يېقىن ئهتراپتىكى يۇلغۇنلۇقتا پاناھالنغان ئىدى. خوجىنىياز ھاجى  ئۇالرنى تاپالماي،
تۇڭگانالرغا ئهسىرگه چۈشكهن ئوخشايدۇ دهپ ئاقسۇغا قاراپ كېتىۋهردى. بىر مهكىتلىك ئوۋچى كىشى

دامولالمالرنى ئۆيىگه ئاپىرىپ، كىشهنلهرنى پاچاقالپ تاشلىدى. 

ئهتىسى جۈمه كۈنى بولغاچقا، سابىت دامولالم ئاخىرقى جۈمهنى مۇشۇ كهنتته ئوقۇماقچى بولدى. شۇنداق
قىلىپ، ھازىرغىچه بىر قېتىممۇ جۈمه ئوقۇلۇپ باقمىغان خىلۋهت كهنتته تۇنجى قېتىم تارىخىي خارهكتېرلىق
جۈمه نامىزى ئوقۇلدى. بۇ دهل 1353 - يىلى مۇھهررهمنىڭ 7 - كۈنى / 1934 - يىلى 20 - ئاپرىل ئىدى. ئاۋام
تهڭال دۇئاغا قول كۆتۈردى. ناتونۇش مېھمانالرنى  تونۇمىسىمۇ  ئۇالرنىڭ ئادهتتىكى كىشىلهردىن ئهمهسلىكىنى 
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ھېس قىلىشتى. جۈمهدىن كېيىن سابىت دامولالم جامائهت بىلهن بىرمۇ - بىر ۋىداالشقاندىن كېيىن، قايتا
كېڭهش ئۆتكۈزۈپ مۇنداق دېدى :

« ھاجىمنىڭ بوينى سىتالىننىڭ قولىدا باغالقتا، ئهگهر بىز جېنىمىزنى ئېلىپ قاچساق، ھاجىمنىڭ كاللىسى
كېتىدۇ. نېمىال دېگهن بىلهن ھاجىم كۆپنى كۆرگهن. ئهمهلىي ئۇرۇش تهجرىبىسى بار. ھايات قالسا ھامان قايتا
باش كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئهل - يۇرتقا ئىگه چىقااليدۇ. ئهمما بىز ئۇنداق قىاللمايمىز. شۇڭالشقا مهن خوجىنىياز
ھاجىنىڭ كهينىدىن يېتىشىپ، ئۆزۈمنى قۇربان قىلىپ، ئۇنىڭ كاللىسىنى ساقالپ قالماقچى. سىلهر قانداق
قىلىسىلهر !؟ دهپ سوئال تاشلىغان. زېرىف قاراجىم قوشۇلۇپ، بىلله بارىدىغان بولغان. سۇلتانبهگ م . بۇغرا
ھهزرىتىم بىلهن جهم بولۇپ، نېمه قىلىشنى قارار قىالي دهپ خوشالشقان. ئوۋچى سابىت دامولالمنى خوتهنگه
ساالمهت يهتكۈزۈپ قويىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، كۆپ نهسىھهت قىلغان بولسىمۇ، بىراق دامولالم قارارىدىن
يانمىغان. ئاخىرىدا ئوۋچى كىشى ئىككى ئېشهك تېپىپ، دامولالمنى ساق - ساالمهت ئاقسۇدىكى خوجىنىياز

ھاجى بىلهن ئۇچراشتۇرۇش ئۈچۈن يول باشالپ ماڭغان. 

1934 - يىلى 27 - ئاپرىل جۈمه سابىت دامولالمالر خوجىنىياز ھاجىغا يېتىشىۋالغان. 

ھاجىم ئۇالرنى قۇرۇق ئېلىپ كهلگهن قهپهسلىك ھارۋىغا سېلىپ، پۇت قولىنى - كىشهنلهپ يولىنى داۋام
قىلغان. سىتالىننىڭ كۈچلۈك بېسىمى، شېڭ شىسهينىڭ ماجۇڭيىڭ بىلهن خوجىنىياز ھاجى ئارىسىغا
سالغان زىددىيىتى نهتىجىسىده، بهش ئاي مهۋجۇت بولۇپ تۇرغان 1 - جۇمھۇرىيىتىمىز سىتالىننىڭ ئهپچىللىك
بىلهن تۈزگهن پىالنى بويىچه، رهئىس جۇمھۇرنىڭ بۇيرىقى، دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرىنىڭ ئىجرا قىلىشى

بىلهن مۇنقهرز قىلىنغان. « ئۆز گۆشىنى ئۆز يېغىدا قورۇش » دېگهن مۇشۇ بولسا كېرهك ! 

تارىخقا پۈتۈلگهن بۇ ئۇچۇرالر ئۇيغۇرالرنى شۇ دهرىجىده ئۈمۈتسىز ۋه چۈشكۈنلۈك يولىغا باشلىدىكى ،
خهلقىمىز بۇ مۇرهككهپ ۋه جىددىي دهۋردىكى ئۇلۇغ قهھرىمانالر بىلهن پهس ساتقۇنالرنى ئاڭقىرىشتا قىينىلىپ
قالدى. كېيىنچه دۈمهن تېخىمۇ سۇنى لېيىتىپ ، ئۇالر ھهققىده ساناقسىز يالغان ۋه ساختا تارىخىي ئۇچۇرالرنى
تارقىتىپ ، ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنىڭ ئۈلگىلىك ساالھىيىتىنى بۇلغىۋهتتى . بۇنىڭ تهسىرى يېقىنقى ئۈچ يىلدا
مۇھاجىرهتتىكى ئاۋام ئارىسىدا كۆرۈلمهكته . يېقىنقى يۈز يىللىق ئۇيغۇر تارىخى ئۇالرغا خۇددى « خائىنالر ۋه
ساتقۇنالر تارىخى » دهك تۇيۇلماقتا. نهتىجىده ئۇالرغا قااليمىقان باھا بېرىپ ، بۈگۈنكى بارچه باال - قازانى

ئۇالرغا ئارتىپ قويۇپ ، ئۆزلىرىنى مهسئۇلىيهتتىن قاچۇرماقتا . 

ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ ئۇجۇقتۇرۇلۇش جهريانى تېخىمۇ ئېچىشنىلىق بولۇپ ، خهلقىمىز
چۈشكۈنلىشىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن بۇ يهرده پهقهت ئىلى سۇلتانلىقى بىلهن قهشقهرىيه دۆلىتى ۋه بىرىنچى
جۇمھۇرىيهت بىلهن خوتهن ھاكىمىيىتىنىڭ يىقىلىش جهريانىال قىسقا مىسال كهلتۈرۈلدى . مۇشۇ تۆت
دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشى، ئاندىن قىسقا مۇددهتتىال يىمىرىلىپ كېتىشىگه سهۋهپچى بولغان ئىچكى ئامىلالرغا ،
بولۇپمۇ بارلىق تارىخىي شهخسلهرگه ياخشى نهزهر سالغاندىال « بىزگه قانداق قهھرىمانالر كېرهك ؟ » دېگهن
سوئالنىڭ جاۋابى ئاپتوماتىك چىقىدۇ . شۇڭا بىز بۇ خۇالسىنى ۋه ئۆلچهملىك جاۋابنى ئهقىللىق خهلقىمىزگه

قالدۇردۇق.

3. ئۇيغۇرالردىكى ئورنىنى خاتا تېپىپ قالغان ۋه تېگىشلىك ئورنىدىن چوڭىيىپ كهتكهن بهزى  « قهھرىمانالر »
ئاسانال خاتالىشىپ قالغان 

بهدۆلهتنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىنال بىر مهھهل مهركىزىي ئاسىيادا دهۋران سۈرۈپ ، ئهينى چاغدىكى كۈچلۈك
ئهللهردىن   بۈيۈك  بېرىتانىيه  ۋه  چاررۇسىيه ، كونا   ئىمپىرىيهلهردىن  شهرقنىڭ   كېسهل  كۆرپىسى   مهنچىڭ 
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خانلىقى بىلهن غهرپنىڭ كېسهل كۆرپىسى ئوسمانىيه دۆلىتى ئارىسىدا ئۇتۇقلۇق دىپلوماتىك
پائالىيهتلهرنىئېلىپ بارالىغان دۆلىتىمىزنىڭ تېز سۈرئهتته يىمىرىلىشى چاررۇسىيهنى قانداق ھهيران
قالدۇرغان بولسا ، ئېنگىلىزالرنىمۇ شۇنداق ھهيران قالدۇرغان . ھهتتا زوزۇڭتاڭ ئۇرۇش باشالشتىن بىر يىل
بۇرۇن كورلىغىچه بېرىپ ، بهدۆلهت بىلهن كۆرۈشكهن كوروپاتكىنمۇ « قهشقهرىيه » ناملىق كىتابىدا بۇ
ھهيرانلىقنى ئوچۇق بايان قىلغان . ئۇنداقتا بهدۆلهت ئۆلۈپ كېتىشى بىلهنال قهشقهرىيه دۆلىتىنى نېمىشقا

شۇنچه ئىتتىك يىمىرىلىپ كهتكهن ؟!

ئهينى ۋاقىتتىكى تارىخنىڭ تىرىك شاھىتى مولال مۇسا سايرامىنىڭ بايان قىلىشىچه ، بهدۆلهت 1877 - يىلى
28 - ماي چۈشتىن كېيىنال بىتاپ بوپقېلىپ ، تۇيۇقسىز قازا قىلغاندىن كېيىن ، بۇ ۋهقهده نهخ مهيداندا بار
بولغان خوتهن ھاكىمى نىياز ھېكىمبهگ دهرھال بهدۆلهتنىڭ كىچىك ئوغلىغا كۆرسهتمه بېرىپ ، مېيتنى
كېچىلهپ قهشقهرگه ئاپىرىش تهكلىپىنى بهرگهندىن سىرت ، قهشقهردىكى بهدۆلهتنىڭ چوڭ ئوغلى
بهگقۇلىبهگكه خهت يېزىپ ، ھهققۇلىبهگنىڭ تهخت تالىشىش ئويى بارلىقىدىن مهخپىي شهپه بهرگهن .
ئارقىدىنال ئۆزى چاققانلىق بىلهن تارىمنى كېسىپ ئۆتۈپ خوتهنگه كېتىپ قالغان. كورلىدىكى غول قوشۇن بۇ
ئىشالرنى ئاڭقىرىپ بواللماي ، قاراشهھهردىكى ئهڭ ئابرۇيلۇق قوماندان ھېكىمخان تۆرىنى چاقىرىپ كېلىپ ، 
بىر ھهپتىلىك كېڭهش ئارقىلىق ، 6 - ئىيۇن ئۇنى ئاق كىگىزده ئولتۇرغۇزۇپ تهختكه چىقارغان . ھېكىمخان
تۆره كىچىك خانزادىنىڭ ئاللىبۇرۇن دادىسىنىڭ مېيتىنى قهشقهرگه ئېلىپ كهتكهن ئىشىدىن ساراسىمىگه
چۈشۈپ ، تۇرپان ۋه توقسۇننى تارتىۋېلىپ ، قاراشهھهرگه ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن تهييارلىنىۋاتقان زوزۇڭتاڭنى
توسۇپ ئۇرۇش قىلىش ياكى قهشقهردىكى چوڭ خانزاده بىلهن ئىچكى ئۇرۇش قىلىشتىن ئىبارهت ئىككى خىل
تالالش ئارىسىدا قالغان . ۋهزىيهتنى كۆزىتىپ تۇرۇۋاتقان ، تارىم ۋادىسىنى ئۇنداق ئاسان ئىشغال قىلىشقا
كۆزى يهتمىگهن قۇۋ زوزۇڭتاڭ ئىككى يولۋاسنىڭ ئۆز ئارا ئۇرۇشۇپ ھالسىزلىنىشىنى كۈتۈشنى توغرا تېپىپ ،
بارلىق قوشۇنلىرىنى توقسۇندا ئارام ئالدۇرۇپ ، ئىككى يولۋاس ئۇرۇش قىلىپ ئاجىزالشقاندا ئاندىن بىراقال

يوقىتىش ئۈچۈن پۇرسهت كۈتكهن .

قهشقهردىكى بهگقۇلىبهگ يېقىن ئهمهلدارى نىياز ھېكىمبهگنىڭ ئاگاھالندۇرۇشى تۈپهيلى ، قهشقهرگه يېتىپ
كهلگهن ئىنىسىنى سوراقالپ باقمايال يول ئۈستىده قهستلهپ ئۆلتۈرۈپ ، ئاندىن دادىسىنى ۋهسىيىتى بويىچه
ئافاق خوجا مازىرىغا دهپنه قىلغاندىن كېيىن ، ئۆزىنى ئهمىر دهپ جاكارالپ ، ھېكىمخان تۆرىنى ئىتائهت
قىلىشقا دهۋهت قىلغان . ئهمما ياشتا ھهم ئىناۋهتته يېتۈك بولغان ، ھهم ئهلهم ماھارىتى ھهم قهلهم ماھارىتى
يۇقىرى بولغان قېرى تۆرهم ئهتراپىدىكى چاپارمهنلىرىنىڭ ئېزىقتۇرۇشى بويىچه تاجاۋۇزچى زوزۇڭتاڭغا ئورتاق
تاقابىل تۇرۇش ئهمهس ، بهلكى تهخت تالىشىپ ئىچكى ئۇرۇش قىلىش يولىنى تۇتقان . ئاقىۋهت زوزۇڭتاڭ
قاتتىق ئارزۇ قىلغان ئۇرۇش يۈز بهرگهن . ھېكىمخان تۆره كورلىدىن غهرپكه يۈرۈش قىلغان . بهگقۇلىبهگمۇ
قهشقهردىن جازا يۈرۈشى قىلىپ ، ئاقسۇدا قارشى تهرهپ بىلهن ئۇچرىشىپ ، ئېغىر چىقىم تارتىش بهدىلىگه
ئۇالرنى مهغلۇپ قىلغان . ھېكىمخان تۆره يېڭىلگىنىگه تهن بېرىپ ، قالدۇق قوشۇنلىرىنى باشالپ ،
ئۇچتۇرپاننىڭ بهدهل داۋىنى ئارقىلىق چاررۇسىيه ئىشغالىيىتىدىكى قوقانغا قېچىپ كهتكهن . بهگقۇلىبهگ 13
- ئاۋغۇست ئاقسۇ شهھىرىگه كىرىپ قايتا تهرتىپ ئورناتقان.ئاندىن 5 - سېنتهبىر ئىسيان كۆتۈرگهن خوتهن
ھاكىمى نىياز ھېكىمبهگنى باستۇرۇش ئۈچۈن قهشقهرگه قايتقان . پۇرسهت كهلگهنلىكىنى پهملىگهن زوزۇڭتاڭ

قوشۇنى 7 - ئۆكتهبىر تارىمنىڭ دهرۋازىسى قارا شهھهرگه باستۇرۇپ كىرگهن.

خوتهن تهرهپته ئهھۋال تېخىمۇ ئاالھىده بولۇپ، نىياز ھېكىمبهگ خوتهنگه قايتىپ كېلىپال ئهينى چاغدا
بهدۆلهت ئۇنى نازارهت قىلىشقا قويۇپ قويغان مولالجى تۇراپ ( بهدۆلهتنىڭ ئۇستا دىپلوماتى ۋه ئهمىر لهشكىرى
بولۇپ ، 1876 - يىلى چارپادىشاھ  بىلهن ئالېكساندىر  بىلهن  پېتىربۇرگدا كۆرۈشۈپ ، قىزغىن كۈتۈۋېلىنغان)
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ۋه قوقانلىق ئهسكهرلىرىنى قورالسىزالندۇرۇپ ، بهگقۇلىبهگ ھېكىمخان تۆره بىلهن ئۇرۇش باشلىشى بىلهنال
مۇستهقىللىق جاكارلىغان . بىراق ئۇرۇشتا ئويلىمىغان يهردىن ھېكىمخان تۆره مهغلۇپ بولۇپ قوقانغا
قاچقاندىن كېيىن كېيىنكى نىشان نىياز ھېكىمبهگ بوپقالغان . نىياز ھېكىمبهگ ئۇكىسى ئىمىنبهگنى خوتهن
- قهشقهر پاسىلىغا ئهۋهتىپ ، ئۇرۇشۇپ كۆرگهن . بىراق 20 - ئۆكتهبىر « زاۋا » سايلىقىدا قاتتىق مهغلۇپ بولۇپ
، ئۇكىسىنى خوتهن شهھىرىده مۇداپىئهده قالدۇرۇپ ، ئۆزى 300 نهپهر ئهڭ سهرخىل ئاتلىق قىسىم بىلهن
چهرچهن ۋه چاقىلىققا قېچىپ كهتكهن . بهگقۇلىبهگ 21 - ئۆكتهبىر خوتهن شهھىرىگه كىرىپ ، خوتهن
ۋىاليىتىنى قايتىدىن تىنجىتىپ ، ئهڭ سهر خىل قوشۇنلىرىدىن تالالپ تۇرغۇزۇپ ، قهشقهرگه قايتىپ كېتىۋېتىپ
، يول ئۈستىده زوزۇڭتاڭنىڭ ئاقسۇنى ئىشغال قىلىپ ، قهشقهرگه چىشىنى بىلهۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان . ئۇ
قهشقهرگه كهلگهنده بهدۆلهت ۋاختىدا مۇسۇلمان بولۇپ جېنىنى ساقالپ قالغان خىتاي چېرىكلىرىنىڭ ئىسيان
كۆتۈرۈپ يېڭىشهھهر قهلئهسىنى ئىگىلىۋالغانلىقىدىن خهۋهر تاپقان . بىراق ئۇ قهلئهنى ئېلىش بىلهن بهنت
بولۇۋاتقاندا زوزۇڭتاڭ قوشۇنى قهشقهرگه يېقىنالپ قالغانىدى . بهگقۇلىبهگ كېڭهش ئۆتكۈزۈپ، خىتايالرغا
قارشى ئاداققىچه جهڭ قىلىش ياكى قوقانغا قېچىپ كېتىشنى مۇنازىره قىلغان . بىر قىسىم تهييارتاپ ۋه
جانباقتى قوقانلىق ھهربىي ۋه مۈلكىي ئهمهلدارالر زوزۇڭتاڭنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى ، ئۆزلىرىنىڭ
ھالسىراپ كهتكىنىنى پهش قىلىپ ، قېچىشنى تهشهببۇس قىلغان . يهنه بىر قىسىم ۋىجدانلىق مۆتىۋهرلهر
قىيىن چاغدا بېشىنى سىلىغان ۋه سىغدۇرغان ئۇيغۇر خهلقى بىلهن ھاالۋهتته بىلله بولغاندهك جاپادىمۇ بىلله
بولۇشنى تاللىۋالغان . ئهمىر بهگقۇلىبهگ 17 - نويابىر خىتايالر بىلهن پهيزىۋاتتا ئۇرۇشۇپ كۆرگهن . بىراق ئېغىر
تاالپهتكه ئۇچراپ چېكىنىپ كهتكهن . 17 - دېكابىر خىتايالر قهشقهرگه ئاخىرقى ھۇجۇمنى قوزغىغان .
بهگقۇلىبهگ قىرغىن قىلىنىشتىن قورققان ئاۋامنى باشالپ قهشقهرنى تاشالپ، قوقانغا قېچىپ كهتكهن .
غۇرۇرلۇق ئهزىمهتلهر قهشقهردىن خوتهنگه چېكىنىپ ، ئاخىرقى ھهل قىلغۇچ ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلغان .
خىتايالر 24 - دېكابىر يېڭىسارنى ، 28 - دېكابىر يهكهننى ئىشغال قىلغان . بهگقۇلىبهگ تۇغۇلغان يېرى

پىسكهنتكه كهتكهن . تۇڭگان بهييهنخۇمۇ نارىن كۆۋرۈكىدىن ئۆتۈپ قوقانغا ئۆتۈپ كهتكهن . 

مولال مۇسا سايرامىنىڭ مهلۇماتلىرىغا قارىغاندا، 1878 - يىلى يانۋاردا خوتهندىكى ئهڭ ئاخىرقى ھهل قىلغۇچ
ئۇرۇشتا بهدۆلهتنىڭ چوڭ پېشقهدهم سهركهردىلىرىدىن 90 دىن ئوشۇق قوماندان شېھىت بولغان . ئۇالر بىلهن بىر
سهپته ئۇرۇش قىلغان تۈمهنلىگهن ئۇيغۇرالرنىڭ قانلىرى خوتهنگه تۆكۈلۈپ « شهھىدانه خوتهن » دېگهن نامنى
يهنه بىر قېتىم يېڭىلىغان . بۇ قېتىم قهشقهر ۋه خوتهنده 7450 ئادهم تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ ، 1166 كىشىنى

بهدۆلهتكه ئهسكهر بولغان دېگهن باھانه بىلهن قىرىپ تاشالپ ، قوقانلىقالرنى قوغالپ چىقارغان . 

مهيلى ئىلى سۇلتانلىقى بولسۇن ، مهيلى قهشقهرىيه دۆلىتى بولسۇن ، ياكى ئۇندىن بۇرۇنقى خوتهن - كۇچار
خانلىقلىرى بولسۇن، ۋه ياكى تۇنجى جۇمھۇرىيىتىمىز ۋه خوتهن ھاكىمىيىتى بولسۇن، ئوخشاشال تېگىشلىك
ئورنىدىن خېلىال كۆتۈرۈلۈپ كهتكهن دىنىي ياكى سىياسىي يولباشچىالرنىڭ ئۆز قوللىرىدا يىمىرىلىپ غۇالپ

چۈشكهن. چۈنكى ئىچكى ئامىل ھهر ۋاقىت تاشقى ئامىلدىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ .

4 . تېگىشلىك ئورنىدىن كۆتۈرۈۋېتىلگهن ۋه ئهڭ ئهشهددىي دۈشمىنى بىلهن ئىتتىپاق تۈزگهن خوجىنىياز
ھاجى  

بىز ئۆتكهن ئهسىرده شۇنچىلىك ئاكىسىراپ ھهم گاڭگىراپ يۈرۈپ ، تۇڭگان مادوتهي بىلهن ماتىتهيگه
مۇسۇلمان پادىشاھ دهپ تولۇق بويسۇندۇق . ئهمما ئۇنىڭ ئۈستىده خىتاي ياڭ زېڭشىڭ بار ئىدى . 19 - ئهسىرده
بولسا خوجا ۋهلىخان تۆره قهشقهرده خهلقىمىزنىڭ بېشىدا كالال مۇنارى ياسىسا ، يهنه مهيلى دېدۇق . ئۇ
مانجۇرالر كهلگهنده قوقانغا قېچىپ كهتتى . ئهمما كهلگۈلۈك يهنىال خهلقىمىزگه كهلدى . بىزنىڭ 1830 -
يىلدىن 1930 - يىلغىچه  بولغان  تارىخىمىز ۋه  مىللىي  پىسخىكىمىزدىكى « يىراقتىكى  مولالم  چوڭ  مولالم 
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يېقىندىكى مولالم يوق مولالم » دهيدىغان ئاكىسىراش خاھىشىنى ياخشى چۈشهنگهن ياڭ زېڭشىن  تۆمۈر
خهلىپىنى يوقاتقان تاكتىكىنى قايتا ئىشقا سېلىپ، خهلقىمىزنىڭ ساددا ۋه تۈز دىنىي ھېسسىياتىدىن

پايدىلىپ ، ئىككى ما فامىلىلىك تۇڭگان بىلهنال بىزنى 17 يىل قويدهك ئىداره قىاللىدى .

زوزۇڭتاڭ ئىستىالسىدىن كېيىن ، ئۇالرنىڭ پهرهز قىلغىنىدهك 50 يىللىق ئاتالمىش جىمجىتلىق 33 يىلغا
بارمايال يوق بولدى . گهرچه 1907 - يىلى تورپاق يېغىلىقى باستۇرۇلغان بولسىمۇ ، بىراق 1912 - يىلى فېۋرالدا
قۇمۇلدا تۆمۈر خهلىپه باشچىلىقىدا زۇلۇمغا قارشى قوزغىالڭ كۆتۈرۈلۈپ ، ئۈرۈمچىدىكى ئاخىرقى مهنچىڭ
ئهمهلدارى يۈهن داخۇا مهغلۇپ بولۇپ ، بهدهر خىتايغا تىكىۋهتكهن . ئورنىغا گېنىرال بولغان ياڭ زېڭشىن
دهرھال تۆمۈر خهلىپىنىڭ ئهڭ ئاجىز نۇقتىسى بولغان ساددىلىقى ۋه ئىخالسمهن - سهمىمىي مۇسۇلمانلىقىدىن
پايدىلىنىپ، ئۇنى تۇڭگان لى شۇفۇنىڭ قۇرئان تۇتۇپ قهسهم قىلىشى بىلهن ئاسانال قىلتاققا چۈشۈرۈپ،
ئۈرۈمچىگه ئاپىرىپال ، 1913 - يىلى سېنتهبىرده ئۆلتۈردى . ئۇنىڭ قوشۇنىمۇ يۇرتىغا قايتىش يولىدا يولدىكى

بۆكتۈرمىده تۇرغان دۈشمهن تهرىپىدىن قىرىپ تاشالندى . 

ئاۋام قهھرىمان دهپ تونۇغان تۆمۈر خهلىپه پهقهت زۇلۇمغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈنال كۈرهش قىلغاندىن سىرت ،
ئېنىق نىشانى ۋه تهلتۈكۈس مۇستهقىللىق ئىدىيىسى ۋه پىالنى پهقهتال يوق بولغاچقا، ھاكىمىيهتنىڭ زادى
كىمنىڭ قولىدا  بولۇشى بىلهن ئانچه ھېساپلىشىپ ئولتۇرمىغان . ئۇندىن سىرت  دىنىي ئېتىقادىغا بولغان
چهكسىز ساداقىتى سهۋهپلىك مۇسۇلمانلىق تونىغا ئورۇنىۋالغان دۈشمهننى دوست دهپ قاراپ قېلىپ ، ئۆزىنىمۇ
، قوشۇنلىرىنىمۇ ھاالك قىلغان . ئهينى چاغدا ئاشۇ قۇرئان تۇتۇپ قهسهم بېرىش سورۇنىدىن غهزهپ بىلهن
قايتىپ كهتكهن خوجىنىياز ھاجىمۇ ئارىدىن 20 يىل ئۆتكهنده ئوخشاش خاتالىقنى تهكرارالپ قويغان.
ھاجىمنىڭ ساددا ، تۈز ۋه كاج مىجهزى بىلهن باندىت ماجۇڭيىڭنىڭ قۇۋ ، نهيرهڭۋاز ۋه ئۆزگىرىشچان مىجهزى
پهقهت كېلىشهلمىگهن . شۇڭا ئۇنىڭ ھېلىقى جىمىسار ۋهقهسى سهۋهپلىك ماجۇڭيىڭ بىلهن ئادا - جۇدا بولۇپ ،
شېڭ شىسهي بىلهن 1933 - يىلى 4 - ئىيۇن جىمىسار پۈتۈمى تۈزۈشى ، تۇڭگانالرنىڭ نۇرغۇن ئۇيغۇر ياشلىرىغا
ھاجىم ھهققىده « مۇسۇلمانغا دۈشمهن بولۇپ، كاپىر شېڭ شىسهينىڭ دوستى بولدى » دهپ دىنىي تهشۋىقات
ئېلىپ بېرىشى نهتىجىسىده تۇرپان - قۇمۇل ئۇيغۇرلىرىدىن ساناقسىز ياشالر ئۇنىڭ سېپىگه قوشۇلۇپ كهتكهن
. ماجۇڭيىڭنى ئۆزى چاقىرىپ چىقىپ سهمرىتىپ قويۇپ ، ئاندىن ئهپلهپ پايدىلىنالمىغان ۋه
تىزگىنلىيهلمىگهن ئۇيغۇرالر ھهر تهرهپتىن تاالپهت تارتقان . يامان يېرى بۇ تۇڭگانالردىن سىتالىن پايدىلىنىپ ،
قهشقهردىكى جۇمھۇرىيهتنى يىغىشتۇرغان . كېيىنچه سىتالىن ئۇالرنى يهنىمۇ تىزگىنلهپ ، تۈركىيه
جۇمھۇرىيىتى چوڭلۇقىدىكى خوتهن ئىسالم ھۆكۈمىتى تهۋهسىنى ئۇالرغا ئۈچ يىل تاشالپ بېرىپ ، ئهڭ سهرخىل
ئۇيغۇر مىللىي مۇستهقىللىق كۈچلىرىنى يوقاتقاندىن سىرت ، كهلگۈسىده ياپونىيه قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىده
ئوقۇغان شېڭ شىسهي ۋاپاسىزلىق قىلسا قارشى ئۇرۇشقا سېلىش ئۈچۈن ساقالپ قالغان . بۇ جهرياندا ئۇيغۇر
خهلقى قهھرىمانىمىز ۋه يولباشچىمىز دهپ قارىغان مۆتىۋهرلهرنىڭ بهزىلىرى ھهقىقىي ئورنىنى زادىال تاپالمىغان
، بهزىلىرى تېگىشلىك ئورنىدىن خېلىال يۇقىرى كۆتۈرۈۋېتىلگهن بولغاچقا ، تۇنجى قېتىملىق ئومۇميۈزلۈك
مىللىي مۇستهقىللىق ئىنقىالبى پاجىئهلىك مهغلۇپ بولغان . مانا شۇ چاغدىال 1924 - يىلى قهستلهپ
يوقىتىلغان ئابدۇقادىر دامولالم يهنه ئون يىل ياشاپ قالسىچۇ دهپ ئۇھسىنىپ كېتىمىز . 300 يىلالپ
جاھالهتكه پاتقان ئۇيغۇر خهلقىنى قايتىدىن تارىختىكى سهلتهنهتلىك دهۋرلىرىگه قايتۇرۇشتىن ئىبارهت زور
نىشانى ئۈچۈن بهل باغلىغان دامولالم ئهمدىال خهلقنى قايتا ئويغىتىش باسقۇچىنى تامامالپ ، قارشىلىق

باسقۇچىغا كهلگهن ھامان بارلىق دۈشمهنلهر بىرلىشىپال يوق قىلىشتى .

1999-يىلى 8-ئايدا قومۇل شهھرىنىڭ شهرقى ئۆستهڭ رايونى يۇقىرى ئاقيهر كهنتىده ئولتۇرۇشلۇق خوجىنىياز
) تى يۈنۈس مولالم (1890-1949) نىڭ قىزى رازىخان (ئايخان دهپمۇ ئاتىلىدۇ، ھاجىنىڭ ئاديۇتانت (فۇگۇهن-
2004-يىلى  12-ئاينىڭ 22-كۈنى  ‹چارشهنبه› 82  يېشىدا  يۇقىرى  ئاقيهر  كهنتىده  ۋاپات  بولغان)  ئانا  بىلهن 
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سۆھبهتلهشكهن ئابلىمىت ئابدۇلالغا رازىخان ئانا  مۇنداق دېگهن ئىكهن :«دادام شېڭ شىسهي تۈرمىسىدىن
چىقىپ قومۇلغا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن، غولئېرىق مهھهللىدىكى جامائهتلهر ھهر ئاخشىمى خۇپتهن
نامازدىن كېيىن بىزنىڭ ئۆيگه يىغىلىپ دادام بىلهن سۆھبهتلىشهتتى. مهن ئوچاققا ئوت قاالپ ئولتۇرۇپ
دادامنىڭ جامائهتكه قىلغان گهپ-سۆزلىرىنى بېرىلىپ ئاڭاليتتىم. بىر ئاخشىمى دادام جامائهتكه مۇنداق بىر
ۋهقهنى سۆزلهپ بهردى: خوجىنىياز ھاجى شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى بولۇپ تۇرغان
كۈنلهرده، بىر كۈنى قومۇلدىكى يولۋاستىن بىر پارچه خهت چىققانلىقىنى، خهتنى ھاجىنىڭ ئىشخانىسىغا
ئېلىپ كىرىپ ئوقۇپ بهرگهنلىكىنى، يولۋاس خېتىده ھاجىنى ئۈرۈمچىده تۇرماستىن قهشقهرگه بېرىپ مهھمۇت
مۇھىتى بىلهن بىلله تۇرۇشنى، ئۇ يهرده تۆت پولك ئهسكهرنىڭ بارلىقىنى ياكى بولمىسا قومۇلغا قايتىپ
كېلىپ ئۆزى بىلهن بىلله تۇرۇشنى قومۇلدا ئۆزىنىڭ قولىدا بىر پولك ئهسكهر بارلىقىنى، يامان كۈنده
ئهسكهرنىڭ ئاسقاتىدىغانلىقىنى، ئۈرۈمچىده ‹ئهسكىرى يوق قوماندان› بولماسلىقىنى، ئۇ يهرده داۋاملىق
تۇرىۋهرسه ئاقىۋهت ياخشى بولمايدىغانلىقى...قاتارلىق مهزمۇنالر يېزىلغان ئىكهن. ھاجى خهتنىڭ مهزمۇنىدىن
خهۋهر تاپقاندىن كېيىن يولۋاسنى ئهيىپلهپ، ‹قورقۇنچاق توخۇ يۈرهك تاز، ئۇنىڭ يۈرىكى تېخى جايىدا
ئهمهسكهن. مېنى نهچچه يۈز رۇس سالداتلىرى قوغداۋاتسا ماڭا چېقىلىدىغان كىمكهن، يۈنۈس مولالم بۇ
خهتنى شېڭ دۇبهنگه تاپشۇرۇپ بېرىڭىزلهر› دهپتۇ. دادام: ‹ھاجى ئاكا خهت يېنىمىزدا قالسا بولمامدۇ› دېگهن
ئىكهن، ھاجى ‹گهپنى ئاز قىلىڭ ، بىز شېڭ دۇبهن بىلهن ئىتتىپاق تۈزدۇق، شۇڭا ئۇنىڭدىن سىر تۇتساق
بولمايدۇ› دهپ يولۋاستىن كهلگهن خهتنى شېڭ شىسهيگه ئهۋهتىپ بېرىپتۇ. كېيىن يولۋاستىن 2-قېتىم خهت
چىقىپتۇ، دادام خهتنى يهنه ھاجىنىڭ ئىشخانىسىغا ئېلىپ كىرىپ‹ھاجى ئاكا يولۋاس بىگىمدىن يهنه خهت
چىقىپتۇ› دېگهندىن كېيىن ھاجى ‹ئوقۇڭ› دهپتۇ. دادام كونۋېرتنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ خهتنى ئوقۇپتۇ. يولۋاس بۇ
قېتىمقى خېتىده ھاجىغا ئاچچىقالپ ۋه تىلالپ:‹تاغچى! ھهي تاغچى! ئهقلى كهينىگه ئۆتۈپ قالغان تاغچى!
مهن ساڭا ئاغرىنىپ، يامان كۈنده قالمىسۇن، ھاياتىڭغا خهۋپ يهتمىسۇن دهپ يازغان خهتنى شېڭ دۇبهنگه
تاپشۇرۇپ بېرىپسهن (يۈنۈس مولالمنىڭ پهرزهنتلىرىگه دهپ بېرىىشىچه يولۋاسنىڭ شىنجاڭ ئۆلكىلىك
ھۆكۈمهتته ئىشهنچىلىك ئادىمى بار بولۇپ، ئۈرۈمچىدىكى ئىشالردىن دهل ۋاقتىدا توغرا خهۋهردار بولۇپ
تۇرىدىكهن). شېڭ دۇبهن سېنىڭ داداڭمىدى؟ سهن يهنه مېنى قورقۇنچاق توخۇ يۈرهك دهپ ئهيىپلهپسهن. مهن
توخۇ يۈرهك قورقۇنچاقمۇ ياكى سهن قهھرىمان-باتۇرمۇ كېيىن كۆرهرمىز. ساڭا نهسىھهت قىلغان ئاغزىمنى
تامغا سۈركىسهمچۇ! خهت يازغان قولۇمنى چېقىۋهتسهمچۇ! بۇ قېتىمقى خهتنىمۇ شېڭ دۇبهنگه تاپشۇرۇپ
بهرسهڭ بولىدۇ. ئهمدى مېنىڭ سهن بىلهن كارىم يوق. بۇندىن كېيىنكى ئىشالرغا مهن جاۋابكار ئهمهس. مهن
ئۆزهمنىڭ ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇرچۇمنى ئادا قىلىپ بولدۇم. مېڭىۋاتقان يولۇڭ توغرا بولسا راھىتىنى
كۆرهرسهن. خاتا بولسا دهردىنى تارتارسهن. خهيرى-خوش ھاجى سېنى خۇداغا ئامانهت› دهپ خهتنى
ئاخىرالشتۇرغان ئىكهن. دادام خهتنى ئوقۇپ بولۇپ ‹ھاجى ئاكا ئۆتكهنده يولۋاس بىگىمدىن چىققان خهتنى
ئۆزىمىزال بىلىپ قااليلى دېسهم، ئۇنىمىدىڭىز. بۇ قېتىم يولۋاس بىگىم سىزدىن قاتتىق ئاغرىنىپتۇ›
دېيىشىگه ھاجى ‹بولدى سۆزلىمهڭ!› دهپ ئىككى قولىنى بوينىغا گىره قىلىپ سېلىپ يهرگه قاراپ بىر ھازا
ئىچىنى تىڭشاپ ئولتۇرۇپ كېتىپتۇ. چۈنكى ھاجى ئىلگىرى يېنىكلىك ۋه ساددىلىق قىلىپ قويغانلىقىغا

قاتتىق پۇشايمان قىلغان ئىكهن...

يولۋاسنىڭ نهۋرىسى ناسىربهگ (يولۋاسنىڭ چوڭ ئوغلى نىياز بهگ ‹1904-1960› نىڭ ئوغلى، 2004-يىلى 6-
ئاينىڭ 30-كۈنى 77 يېشىدا قومۇل شهھرىده ۋاپات بولغان) مۇنداق دېگهن ئىدى:«خوجىنىياز ھاجى شىنجاڭ
ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى بولۇپ تۇرغان كۈنلهرده بوۋام يولۋاس قومۇلنىڭ ھاكىمى ئىدى. بىر
قېتىم مهن بوۋامنىڭ ئىشخانىسىغا كىرسهم ئۇ خوجىنىياز ھاجى بىلهن تېلېفۇندا سۆزلىشىۋاتقان ئىكهن.
بوۋام ھاجىغا:‹ھاجى، سىز ئۈرۈمچىده تۇرماي دهرھال قهشقهرگه-مهھمۇت مۇھىتىنىڭ يېنىغا كېتىڭ، ئۇنىڭ
قولىدا تۆت پولك  ئهسكهر بار، قهشقهرگه بېرىشنى خالىمىسىڭىز قومۇلغا قايتىپ كېلىڭ، مېنىڭ قولۇمدا بىر 
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پولك ئهسكهر بار. بېشىمىزغا كۈن كهلگهنده ئهسكهر بىزنى قوغدايدۇ› دهپ تهكلىپ بهرگهن بولسىمۇ، ھاجى
بوۋامنىڭ تهكلىپىنى قوبۇل قىلمىدى. بوۋامنىڭ بىزگه دهپ بېرىشىچه بوۋام ئىلگىرى ھاجىغا يۇقىرىدهك بىر
قېتىم تېلېفۇندا تهكلىپ بهرگهن ئىكهن. بىراق ھاجى بوۋامنى:‹قورقۇنچاق، توخۇ يۈرهك، ئۈرۈمچىگه چىقىشقا
جۈرئهت قىاللمىدىڭ، مېنى ھازىر يۈزلىگهن ئورۇس سالداتلىرى قوغداۋاتسا كىم مېنىڭ بىر تال مويىمغا
تېگهلهيدۇ ؟› دهپتۇ. شۇنىڭ بىلهن بوۋام ھاجى بىلهن مۇشۇ قېتىم كۆرۈشكهنده:‹ھاجى ئهمدى بۇندىن
كېيىنكى ئىشالرنى ئۆزىڭىز بىلىڭ. ناۋادا بېشىڭىزغا كۈن كېلىپ يامان كۈنده قالسىڭىز، بۇنىڭغا مهن
جاۋابكار ئهمهس. سىز ھامان بىر كۈنى شېڭ شىسهينىڭ قۇربانلىق مېلى بولۇپ كهتمىسىڭىز، مهن يولۋاس
دېگهن ئىسمىمنى يۆتكىۋېتىمهن› دهپ تېلېفۇننىى قويىۋهتتى. كېيىنكى ئىشالر دهل بوۋامنىڭ دېگىنىدهك

بولدى».

ھهقىقىي قهھرىمان بىلىم ۋه ئهدهپكه قارىغاندا ئۇلۇغۋار غايىگه مايىل كېلىدۇ. پهقهت ئۇنىڭ غايىسىال ئۇنى
يول باشچى بولۇش قىممىتىگه ئىگه قىلىدۇ. يول باشچىنىڭ تۈپكى بىردىنبىر ئاالھىدىلىكى غايىگه ئىگه
بولۇش. مۇستهقىل ئۇلۇغۋار غايىال ئۇنى كۈرهش داۋامىدا ئېزىپ كېتىشتىن ساقلىيااليدۇ. ئورنىنى تاپالمىغان
ئادهم ئاسانال خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قويىدۇ . بۇ نۇقتىنى ھهر ئىككى جۇمھۇرىيهتنىڭ مۇنقهرىز بولۇش تارىخىنى ۋه
ئهجهللىك خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قويغان رهھبهرلهرنىڭ تارىخىنى پىششىق بىلگهنلهر ئاسانال ھېس قىالاليدۇ .
خوجىنىياز ھاجىم پهقهت بىر مىسال . يهنه كېلىپ تىپىك ئۇيغۇر مىجهزلىك ساددا خهلق رهھبىرى. تاالي
رهھبهرلهر دهل مۇشۇنداق ساددىلىق ۋه يات كۈچلهرگه ئۆزىنىڭ ئادهملىرىدىن بهكرهك ئىشىنىپ كهتكهنلىكى

تۈپهيلى ئېچىنىشلىق ھالدا بهدهل تۆلىگهندىن سىرت ، خهلقمۇ غايهت زور بهدهل تۆلهپ كهلگهن.  

5 .  قهھرىمانالرغا قانداق باھا بهرسه ئادىل باھا بهرگهن بولىدۇ 

تارىخىي قهھرىمانالرغا نىسبهتهن ئهڭ ئادىل باھا ئۇالرنىڭ يهتمهكچى بولغان نىشانىۋه ئومۇمى خهلق مهنپهئهتى
ئۈچۈن ئېلىپ بارغان كۈرهشلىرىدۇر. ھهرگىزمۇ پىداكارلىقى بولمىغان ئاۋامنىڭ ئائىلىۋى غهملهر بىلهن ئۇپراپ
كهتكهن كاللىسى بىلهن چىقىرىلغان ھۆكۈمى ئۇالرغا بېرىلگهن باھا بواللمايدۇ. چۈنكى، تۇرمۇش غهملىرىنى
يهپ بواللمايۋاتقان ئاۋام قهھرىماننىڭ ئازابىنى قانداقمۇ چۈشىنهلىسۇن ؟!؟ تولىمۇ ئهپسۇس ، ھازىرقى ئېغىر
روھىي بېسىملىق كۈنلهرده ئۆزىمۇ جان قايغۇسىغا چۈشۈپ قېلىپ ، بىر ئائىلىنى باشقۇرۇپ بواللماي ، كاللىسى
ئۇپراپ ، چېچى ئاقىرىپ، مېڭىسى يىگلهپ ، ئهقلى كهمتۈكلهپ ، زېھنى توزۇپ كهتكهن بىر قىسىم چىدامسىز
كىشلهر ھه دېسىال بۈگۈنده تۇرۇپ ، ئازغىنه بىلىۋالغان چهكلىك ۋه بۇرمىالنغان ياكى بىرتهرهپلىمه ئۇچۇرالر
ئارقىلىق تارىختىكى شهخسلىرىمىزگه قااليمىقان باھا بېرىشكه خۇمار بولۇپ قالدى . دۈشمهنلهر 70 يىلدا
مائارىپ قورالى ۋه ئۆزى بىر قوللۇق يېتىشتۈرۈپ چىققان بىر قىسىم تهنتهك زىيالىالرنىڭ زهھهرلىك ئهسهرلىرى ،
ئۆزىنىڭ ئاللىبۇرۇن قۇۋ دۈشمهن تهرىپىدىن پايدىلىنىپ كېتىۋاتقانلىقىنى سهزمىگهن بىر قىسىم دىنىي
زاتالرنىڭ ۋهزلىرى ئارقىلىق ، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ « ئاق - قارا ، توغرا - خاتا » ، « مېھرى مۇھهببهت ؛ غهزهپ -
نهپرهت » قاتارلىق تۈپكى قىممهت قاراشلىرىنى قااليمىقان قىلىپ ، « ساتقۇننى قهھرىمان ، قهھرىمانالرنى
ساتقۇنالر » سۈپىتىده ئۇستىلىق بىلهن مېڭه يۇيۇش ئېلىپ بېرىپ ، ھازىرقى ھالقىلىق ۋه خهتهرلىك پهيتته
تۇرۇۋاتقان بىزلهرنى ئۇيغۇر تارىخىدىكى بىرمۇ داھىي ، بىرمۇ قهھرىمان ۋه بىرمۇ يولباشچىدىن ئۈلگه
ئااللمايدىغان ، بىرمۇ مىللىي مۇناپىق ، بىرمۇ ساتقۇن ۋه بىرمۇ خائىندىن ئىبرهت ئااللمايدىغان ناچار ھالغا

چۈشۈرۈپ قويدى .

تارىخ پهنلىرى دوكتۇرى ئالدىنقى ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى تارىخىي شهخسلهرگه قانداق لىلال باھا
بېرىش ھهققىده مۇنداق دهيدۇ :



مېنىڭچه، 20-ئهسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمى تارىخىمىزدىكى شهرقىي تۈركىستان ، يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئازادلىقى
ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغان، مهيلى قانداق يول تۇتسۇن ، كىمگه يۆلهنسۇن، قانداق ئىدىيهده بولسۇن،پهقهت شۇ
بىر ئورتاق غايىدىال بولۇپ كۈرهش قىلغان بولسا، ئۇنىڭغا خالىغانچه ئهيىبلهش باھاسى بېرىشتىن ، بولۇپمۇ
قولىمىزدا ھېچقانداق پاكىت، ھۆججهت ۋه ئېنىق ئاساس بولماستىن، ئۇ پوكۇنچى، بۇ پوكۇنچى، ئۇ پاالنچىنىڭ
ئادىمى ، ئۇ خائىن ياكى جاسۇس دېيىشتىن ئېھتىيات قىلىش كېرهك. ئوز داھىيلىرىغا، ئوز ئوغالنلىرىغا،
جۈملىدىن ھهر قانداق بىر كىشىگه تۆھمهت چاپالش ئهخالقسىزلىق بولۇشتىن تاشقىرى، ھهر قانداق بىر دىنمۇ
قوبۇل قىاللمايدۇ، لېكىن تارىخىمىزدىكى ئېنىق ساتقۇنالر، باشتىن ئاخىرى خهلقىمىزنىڭ ئارزۇسى ۋه
نىشانىغا خىالپ يول تۇتقانالر بار، ئۇالر ئېنىق، خهلقىمىز ئهينى ۋاقىتتا سۆيگهن ۋه ھۆرمهت قىلغان داھىيالرنى
ئهينى ۋاقىتتا خهلقىمىز دۈشمهنلىرى ، بولۇپمۇ خىتاي مۇستهبىت، شوۋىنىستلىرى ئهڭ ئۆچ كۆرۈپ، ئۇالرغا
تۆھمهت چاپلىغان ۋه ھاقارهت قىلغانىدى، ئۇالرغا بولغان ئۆچمهنلىك ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتىدۇ. ئهلىخان
تورىنىڭ ستالىندىن 3 قېتىم مهكتۇپ بىلهن ياردهم سورىغىنى ۋه ئېتىراپ قىلىشنى تهلهپ قىلغىنى راست، بۇ
خهتلهرنىڭ بهزىلىرىگه شهرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئهخمهتجان قاسىمى، ھاكىمبهگ غوجا باشلىق 16
ئهزاسىنىڭ ھهممىسى بىرلىكته ئىمزا قويغان، ستالىنغا ئهلىخان تۆره باشتا ئهڭ ئىشهنگهن، ئهخمهتجانمۇ
ئىشهنگهن، ئۇيغۇرالر ئىشهنگهنىدى. ئۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇرالر ئۇچۇن ياردهم بهرگىدهك قۇدرهت دۆلهت شۇ بولۇپ
ئوتتۇرىغا چىققانىدى. ئۇالر تاكى 1949-يىلىغىچه ياردهم بهردى، ئهخمهتجانالر ستالىن ھۆكۈمىتىگه ئاخىرغىچه
ئىشهنگهن ۋه ئۈمىد كۈتكهن ئىدى. چۈنكى ئۇ، ھهتتا ئهلىخان تۆره باشقا ئۇالرنىڭ سهپداشلىرى بىرهر
قۇدرهتلىك دۆلهتكه تايانماي مۇمكىن ئهمهس دهپ قارايتتى، يهنه بىرسى، سوۋېت ئىتتىپاقى ئىنقىالبنىڭ
بىرىنچى كۈنىدىن تارتىپ ئىنقىالبنى قوللىدى ۋه ياردهم بهردى. ھهتتا ئاخىرىغىچه، ئۇالرنى ماۋغا تهقدىم
قىلغىچه ، ئۆزلىرىنىڭ ئېزىلگهن خهلقلهرگه ياردهمچى ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ، غۇلجا ھۆكۈمىتىنى ئىزچىل
قولالش پوزىتسىيهسىده بولۇپ كهلدى، ئهگهر ئۇنداق بولمىغان بولسا، 1946-يىلى خىتاينىڭ قولىغا ھهممىنى
تاشالپ بهرگهن بوالر ئىدى. ئهلۋهتته، ئهخمهتجاننىڭ ئۆلۈمى ئاخىرىدا موسكۋانىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنقىالبىنى
قهتئىي قوللىماي، خىتاينىڭ قولىغا قالدۇرۇشنى قهتئىي ھالدا قارار قىلغانلىقىدىن دېرهك بېرهتتى، ئهلىخان
تۆرىگه ستالىن نېمىشقا چېقىلمىدى ؟ نېمىشقا تاشكهنتته ساقلىدى؟ ھهقىقهتهن بۇ بىر سىر. بۇنىڭ
ھۆججهت ئاساسىنى تېپىش كېرهك، ھۆججهتلىك ئاساسى بولماستىن بۇ سوئالغا خالىغانچه كهسكىن جاۋاب

بېرىشنى مهن ھهقىقىي تارىخچىنىڭ ئىشى دهپ قارىمايمهن.

ئۇيغۇرنىڭ تارىخىي مۇساپىلىرى ئهنه شۇنداق ئاچچىق ۋه تاتلىق، غهلىبه بىلهن مهغلۇبىيهت، باتۇرلۇق بىلهن
قورقۇنچاقلىق، مهرتلىك بىلهن نامهرتلىك، ساداقهت بىلهن خائىنلىق، ھهققانىيهت بىلهن ئادالهتسىزلىك،
ئاقىالنىلىق بىلهن نادانلىق، سهمىمىيهت بىلهن ساختىكارلىق، باش ئهگمهسلىك بىلهن باش ئېگىش ،تىز
پۈكمهسلىك بىلهن تىز چۆكۈش ۋه باشقىالردىن تۈزۈلگهن. بۇ،1947-1949-يىللىرى ئارىسىدىكى شهرقىي
تۈركىستاننىڭ مهھكۇم يهتته ۋىاليىتىدىكى ۋهزىيهتنى كۆرسىتىدۇ. سۇن جوڭشهن ۋه جاڭ كهيشى
سۈرهتلىرىگه ھهر كۈنى ئهتىگهنده مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى تازىم قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۈزۈندىسىنى ئوقۇش،
خىتاي گومىنداڭ بايرىقىنى چىقىرىش بار ئىدى. 20-ئهسىرنىڭ 80-90-يىللىرىدىكى مىللىتىمىزنىڭ نۇرغۇن
پېشقهدهم ئېسىل زىيالىيلىرى، دىنى ئالىملىرى، ئوغالنلىرى ئهنه شۇ رېئاللىقنى باشتىن كهچۈرگهنىدى.
پهقهت غۇلجىنى مهركهز قىلغان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىال تاكى 1944-يىلىدىن 1949-يىلى، 11-
ئايغىچه ھېچقانداق خىتاينى رهئىسىمىز ياكى داھىمىز دېمىدى ۋه ئۇالرغا مهدھىيه ئوقۇپ شېئىر يازمىدى.
ئا.ئۆتكۈرنىڭ << ئىلى سۇالرى>> ئهنه شۇ ئىلىغا، يهنى ئىلىدىكى  رېئاللىققا بولغان چوقۇنۇش ئىپادىلىرى
ئىدى. ئهلۋهتته، ئۇيغۇر قهھرىمانلىرى ۋه سهرخىللىرى يهنه ستالىننى مهدھىيهلهپ شېئىرالر يازدى. ستالىننى
مهدھىيهلىمىسه جاڭ كهيشىنى مهدھىيهلىدى ۋه ياكى ئاخىرىدا ماۋ زېدوڭنىمۇ مهدھىيهلىدى. شۇ دهۋر ۋه
شارائىتنى ۋه شۇ ئىشالرنى بۈگۈنكى كۆز ياكى بۈگۈنكى چهتئهللهرده ياشىغان كۆز بىلهن ئهمهس، شۇ
ۋاقىتتىكى  ئۈرۈمچىده، شۇ  ۋاقىتىكى  قهشقهرده  شۇ   ۋاقىتتىكى  غۇلجىدا  تۇرۇپ باھاالش ۋه كۆرۈش كېرهك . 
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ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر خهلقنىڭ ھۆرمىتىگه سازاۋهر بولغان ئهڭ كۈچلۈك زىيالىيدۇر. ئۇنىڭ بۇ شېئىرلىرىنى
بىلگهنلهرمۇ ئۇنى يهنىال شۇنداق سۆيگهن ۋه قهدىرلىيهلىگهن ئىدى.

6 . بىزدىن نېمىشقا قهھرىمانالر چىقمايدىغان بوپقالدى ؟

ساغالم روھ ( ئىسالم دىنىدا بۇ خىل ساپلىق ئىنساننىڭ ئهڭ تۈپكى خىسلىتى ۋه كېيىنكى تهقدىرىنى
بهلگىلهيدىغان بىردىنبىر ئۆلچىمى دهپ تهكىتلىنىدۇ ) ۋه ساغالم روھىيهتنىڭ ئۇدا ئۈچ ئهسىر توختىماي
چىدىغۇسىز ۋه تىل بىلهن تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز قورقۇنچلۇق زهربىلهرگه ئۇچراپ تۇرۇشى ، يېقىنقى بىر
ئهسىردىكى ئهڭ ئېغىر مىللىي كهمسىتىش ۋه مىللىي زۇلۇمغا چهتئهلدىن كىرگهن خىلمۇ - خىل سىياسىي
ۋه دىنىي ئېقىمالر قوشۇلۇپ ، ئۇيغۇر خهلقىنى خۇددى غاردا ئۈچ ئهسىر ئۇخالپ ، يېڭىدىن غاردىن چىققان
چىققان چاغدا ھودۇقۇپ كهتكهن « ئهسھابۇل كهھپى » ئهزالىرىدهك ھالغا چۈشۈرۈپ قويدى . ۋهتهنده ئازغىنه
پۇرسهتته ساناقسىز نامسىز قهھرىمانلىرىمىز ھاياتى ۋه جانلىرى بهدىلىگه خهلقىمىزنىڭ ئېغىر زهخمه
يېگهن مىللىي روھىنى ئۈن - تىنسىز بېغىشلىغان مېھرى - مۇھهببهتلىرىنى مهلھهم قىلىپ دهل ۋاختىدا
داۋاالپ ساقايتىپ ، تېزال ئهسلىگه كهلتۈرۈپ تۇرغان بولسىمۇ ، بىراق مۇھاجىرهتته بۇنداق ئهمهلىي ئۈنۈملۈك ،
لېكىن جاپاسى ئېغىر بولغان شهرهپلىك خىزمهت تاشلىنىپ ، ئورنىنى پهقهت خهلققه قهرهلىده كۆرسىتىپ
تۇرغىلى بولىدىغان يۈزهكى ئىشالر ئىگىلهپ كهتتى . ئۇندىن باشقا « ئوتنىڭ ئىچىده كۆيگهندىن تېشىدا
كۆيگهن يامان » دېگهندهك ، ئهسلىدىنال روھىيىتى دۈشمهنلهر ۋه دۈشمهندىنمۇ خهتهرلىك بولغان نادانلىق
بىلهن بۇلغىنىپ ، مېڭىسى ئۇزۇندىن بېرى ئايرىمايال سۈمۈرۈۋالغان بارچه مهنىۋىي زهھهر ۋه ئهخلهتلهر بىلهن
ئىسلىشىپ كهتكهن بىر توپلۇمغا ئايلىنىپ قالدۇق . بۇنداق ئهھۋالنى خېلى بۇرۇنال سهزگهن مهرھۇم چىڭگىز
ئايتماتوف ئهپهندى : « ئاشقازان مېڭىدىن ئهقىللىق . چۈنكى ئۇ ياقمىغان ۋه زىيانلىق بارچه نهرسىلهرنى دهل
ۋاختىدا قۇسۇۋېتىدۇ . بىراق مېڭه بارلىق نهرسىنى تولۇق سۈمۈرۈپ تۇرىدۇ. تاسادىپىي بولسىمۇ ئهسال قۇسۇپ

سالمايدۇ» دهپ ئېيتقان ئىكهن . 

دۈشمهن بىزنىڭ قىممهت قاراشلىرىمىزنى ۋه دۇنيا قاراشلىرىمىزنى شۇنچىلىك ئېغىر بۇرمىالپ روھىيتىمىزنى
ۋه تهپهككۇرىمىزنى بۇزۇۋهتتىكى، گهرچه خهلقىمىز ئىچىده تۈمهنلىگهن نامسىز قهھرىمانالر چىقىپ تۇرسىمۇ ،
بىراق كۆزگه كۆرۈنۈپ كهتمىگهچكه ، بىزگه خۇددى يېقىنقى زامان تارىخىمىزدا قهھرىمانالر زادىال چىقىپ
باقمىغاندهك تۇيۇلدى . ئهمهلىيهتته ئۇيغۇر خهلقىنىڭ 21 - ئهسىرگه كىرهلىشىنى دهل ئاشۇنداق ساناقسىز

نامسىز قهھرىمانالرنىڭ تىرىشچانلىقىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ . 

ئهڭ ئهقهللىسى ، 1979 - يىلدىن 2009 - يىلغىچه بولغان ئارىدا ۋهتىنىمىزده ئېلىپ بېرىلغان ئويغىنىش ۋه
ئاقارتىش ھهرىكهتلىرى ، نامايىش ۋه قارشىلىق ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهقىقىي غوللۇق يېتهكچىلىرىال يېڭى
ئهسىرگه ئۇالشقانالرنىڭ ئهبهدىي ياد ئېتىپ ھۆرمهت بىلهن ياد ئېتىشىگه ئهرزىيدۇ . چۈنكى ئۇالرنىڭ دهۋرى
بىزنىڭ دهۋرىمىز بولغاچقا ، ئىچكى - تاشقى دۈشمهن كۈچلهر ئالدىراپ ئۇالرنى قارىالپ
ئېتىۋارسىزالشتۇرالمايدۇ . بىراق ئالدىنقى ئهسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمى ۋه كېيىنكى يېرىم چارىكىدىكى
كۆپىنچه تارىخىي شهخسلهرنى ئۆز پېتى توغرا تونۇپ ، اليىقدا باھا بهرمهك خېلىال قىيىن . كىمگه ئهگىشىش

ۋه كىمنى ئۈلگه قىلىش تېخىمۇ ئىمكانسىز ئىشقا ئايلىنىپ قالدى . نېمىشقا بۇنداق بولىدۇ ؟! 

چۈنكى خىتايالر بۇندىن 2500 يىل ئىلگىرى ئۆتكهن « ھىله - مىكىر بوۋىسى سۈنزى » نىڭ مۇنۇ زهھهرلىك
كۆرسهتمىلىرى ۋه تهلىماتلىرىنى ئۇيغۇرالرغا تولۇق تهتبىقالپ بولغان ، بۇنىڭ تهسىرى تارىخىي شهخسلهرگه
قااليمىقان باھا بېرىدىغان ، ئاتا - بوۋىسى تۈگۈل ، ئۆزىنىڭ كىملىكىنىمۇ ئېنىق بىلمهيدىغان ھازىرقى بىر

قىسىم نادان كىشىلهرده ئېغىر كۆرۈلمهكته. 

109 ئۇيغۇرالر12- سان



سۈنزى بۇ ھهقته شۇنداق دېگهنىكهن : 
1. دۈشمهن دۆلهتلهرنىڭ مۇنهۋۋهر نهرسىلىرىنى (خهلقنىڭ) نهزىرىدىن چۈشۈرۈشىمىز كېرهك. 

2.  ئۇالرنىڭ لىدىرلىرىنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىرىنى خۇنۈكلهشتۈرۈش ئارقىلىق خهلقنى ئۆز لىدىرلىرىنى
ياراتمايدىغان ھالغا كهلتۈرۈشىمىز الزىم.  

3. ۋىجدانسىز ۋه ئهخالقسىز كىشىلهر بىلهن ھهمكارلىق ئورنىتىپ پايدىلىنىشىمىز الزىم. 
4. دۈشمهن خهلق ئىچىدىكى ئىتتىپاقسىزلىق ۋه جىدهل-ماجراالرنى ئاۋۇتىشىمىز كېرهك.  

5. رهقىبىمىزنىڭ ئهنئهنىلىرىنى ۋه قىممهت قاراشلىرىنى ھهجۋىلهشتۈرۈپ پهيدىنپهي يوقىتىشىمىز كېرهك.  

تولىمۇ ئهپسۇس ، بۇ بهش تهلىمات ۋهتىنىمىزده يېقىنقى تۆت يىلدىن بېرى دۆلهت تېررورلۇقى كۈچى بىلهن
مهجبۇرىي تهتبىقلىنىپ بولدى. مۇھاجىرهتته بولسا ، ئهركىن دۇنيادا تۇرۇپمۇ روھى ۋه ئهقلى دۈشمهنگه
تهسلىم بولغان بىر تاالي ئادهملىرىمىز دۈشمهنگه ۋاكالىتهن بۇ بهش تهلىماتنى تور دۇنياسى ۋه بۇزۇق ئاغزى
ئارقىلىق ئاۋام ئارىسىغا تارقىتىپ، دۈشمهننىڭ پىالنىنى ئاشۇرۇپ ئورۇنداپ بېرىۋاتىدۇ . كىشىنى ئهڭ

غهزهپلهندۈرىدىغىنى بۇ بهش تهلىماتنى مىللهت ۋه دىن ماركىسى بىلهن تهشۋىق قىلىشتۇر. 

سىزچه يۇقىرىقى بهش تهلىماتنى شهرتسىز قوبۇل قىلىپ بولغان بىر توپلۇم ئىچىدىن قانداقمۇ قهھرىمانالر
چىقسۇن ؟!!  زوزۇڭتاڭ دهۋرىده يهرلىك بهگلهر بىكار قىلىنىپ ، ئاققۇن خىتايالر چوڭ ھوقۇق تۇتۇشقا باشلىغان
. ئهمما ئۈنۈمى ياخشى بولماي قېلىپ ، 1900 - يىلدىن كېيىن يۈننهن قاتارلىق جايالردىن تۇڭگان
مىلىتارىستلىرىنى تهكلىپ قىلىپ ئىشلىتىپ ئۈنۈم قازانغان . چۈنكى تۇڭگانالر مۇسۇلمان بولغاچقا ،
جاھالهت پىرلىرى نادان خهلقىمىزنىڭ ئېڭىغا : « پادىشاھقا ئىتائهت قىلىش پهرز » دېگهن قۇللۇق روھىنى

يهنه دىن نامىدىن سىڭدۈرگهن. 

خهلقىمىزنىڭ ئۇدا ئىككى ئهسىر توختىماي سىڭدۈرۈلگهن خاتا ۋه بۇرمىالنغان پىكىرلهرنىڭ تهسىرىده 1912
- يىلدىن 1924 - يىلغىچه چوڭ ئاخۇن مافۇشىڭ ( تۇلۇم چاشقان ماتىتهي )نىڭ ، 1924 - يىلدىن 1933 -
يىلغىچه كىچىك ئاخۇن ماشاۋۋۇ ( ئورۇق چاشقان مادوتهي ) نىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا رازى بولۇپ ، ئهڭ ئالتۇن
تارىخىي پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قويغان . چۈنكى بۇ چاغدا سىتالىن تېخى 1921 - يىلى قوزغالغان
باسمىچىالر ھهرىكىتىنى باستۇرۇپ بواللمىغان ئىدى . ئهنگلىيهمۇ 1924 - يىلى قوزغالغان زور قوزغىالڭنى
باستۇرۇش بىلهن ئالدىراش ئىدى . ھېچقايسىسى قول تىقىشقا ئۈلگۈرهلمهيتتى . ئهمما دهل ئهنه شۇ ھالقىلىق
1924 - يىلى 14 - ئاۋغۇست كۈنى، سهئىدىيه سهلتهنهتى گۇمران بولۇپ، جاھالهت ۋه ئاسارهت ئاستىدا 300 يىل
خورالنغان خهلقنى ئويغىتىپ ، يېڭى ئهسىردىكى ئىلغار مىللهتلهرگه يېتىشىۋېلىش ھهرىكىتىنى خېلىال
ئۇتۇقلۇق ئېلىپ بېرىۋاتقان يېتۈك مهنىۋىي داھىي سوۋېت ۋه ئېنگىلىز كونسۇللىرىنىڭ كۈشكۈرتىشى ،
شاپتۇل داموللىدهك ئىچى قوتۇر ھهسهتخورالرنىڭ قوللىشى ، ئۆمهر بايدهك ئاچكۆز بايالرنىڭ قاتىل ياللىشى
ۋه نادان بىر تهلۋىنىڭ ئىجرا قىلىشىدا قهستلهپ يوق قىلىنغان . نهتىجىده توققۇز يىل كېچىكىپ كهتكهن
مىللىي مۇستهقىللىق ئىنقىالبى ئهمدىال غهلىبه قىلىپ ، قهشقهرده 1933 - يىلى تۇنجى جۇمھۇرىيىتىمىز
قۇرۇلغاندا ، ئاللىبۇرۇن قهددىنى رۇسلىۋالغان سىتالىن تۇڭگان باندىت ماجوڭيىڭنىڭ قولى بىلهن 84 كۈندىن

كېيىن قهشقهردىكى ھاكىمىيهتنى مۇنقهرز قىلغان .

ئۇنىڭدىن كېيىن خورلۇق تېخىمۇ كۈچهيگهن.1930 - يىللىرى سۇنجۇڭسهننىڭ سۈرىتىگه تازىم قىلىشقا
مهجبۇرالنغان خهلقىمىز ، 1937 - يىلدىن باشالپ سىتالىن بىلهن شېڭ شىسهي جالالتنىڭ سۈرىتىگه تازىم
قىلىشقا مهجبۇر بولغان . 1949 - يىلغىچه جهنۇپتىكى يهتته ۋىاليهت خهلقى گومىنداڭغا ساداقهت
كۆرسىتىشكه مهجبۇرالنغان بولسا ، 1949 - يىلدىن كېيىن ماۋ نىڭ سۈرىتىگه چوقۇنۇشقا مهجبۇرالنغاننى ئاز
دهپ ، ئۆزىنىڭ  قىممهت  قاراشلىرىنى  ۋه مۆتىۋهرلىرىنى  ئۆزلىرى  دهپسهنده  قىلىشقا  مهجبۇرالندى . بولۇپمۇ 
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يېقىنقى 70 يىلدا تارتقان خورلۇق تارىختىن بۇيانقى بارلىق خورلۇقالردىن ئېشىپ كهتتى . مهرھۇم ئابدۇشۈكۈر
مۇھهممهتئىمىن « روھنى ساغالمالشتۇرۇش – مىللهتنى گۈللهندۈرۈشنىڭ مۇقهددىمىسى » ناملىق ئهسىرىده

بۇ ھهقته پاكىتلىق ھالدا مۇنۇالرنى ئوتتۇرىغا قويغان :
ھهسهتخورلۇق – مىللهتنى خارابالشتۇرىدىغان خهتهرلىك ئىللهت.

نادانلىقتىن ئۈچ بىخ ئۈسۈپ چىققان، ئۇالر: قارا نىيهت، ساختا شۆھرهت ۋه ھاكاۋۇرلۇق.
– شۇپىنخاۋئېر

نادانلىقنىڭ مهرىپهتكه زىتلىقى ھهممىگه ئايان. نادانلىقنىڭ ئىككى خىل تارىخىي شهكلى مهۋجۇت: بۇنىڭ
بىرى، مهرىپهت ( سىۋىلىزاتسىيه) تىن ئىلگىرىكى نادانلىق ( ۋارۋارلىق )، ئىپتىدا’ئىي ئىنسان گۇروھىدىكى
نادانلىق ۋه قىپيالىڭاچ نادانلىق. بۇنىڭ ئىككىنچىسى، بېكىنمه ھالهتتىكى جهمئىيهت چهمبىرىكىدىكى
نادانلىق، ساختا شۆھرهت بىلهن كىيىندۇرۇلگهن نادانلىق، ھهسهتخورلۇق ۋهسۋهسىسى بىلهن تولغان نادانلىق.
ئهقىلنى رهت قىلىش (ئېراتسىئوناللىق) بۇ ئىككى خىل نادانلىقنىڭ تۈپ خۇسۇسىيتى. ۋهھالهنكى، ئهقىل،
پهقهتال ئهقىل ئىنساننىڭ غهيرى ھايۋانىي ئهۋزهللىكى ۋه ئىنسانىي تاكامۇللىشىش مۇمكىنلىكىنى
تهشكىل قىلغان. ئهقىلنى رهت قىلغان، نادانلىققا چۆكۈپ كېتىۋهرگهن مىللهتنىڭ ئارقىدا قېلىش،
پارچىلىنىش، توزۇپ كېتىشتىن ئىبارهت «ھاالكهت ترىلوگىيسى»نىڭ ھهر بىر باسقۇچىغا ھهسهتخورلۇقتىن

ئىبارهت روھىي كېسهللىك سىڭگهن.

ھهسهتخورلۇقنىڭ بىز تۇنۇپ يهتكهن «كۆرۈنۈش» لىرى مۇنداق:
بىرىنچى، قارانىيهتلىك ۋه قولى يهتمهسلىك-ھهسهتخورلۇقنىڭ باشلىنىشىدىن ئىبارهت. ئومۇمهن، بىلىمىنى
پهزىلهت كۇرىسى ۋه كامالهت كۇرىسىغا يهتكۈزمىگهن ئاتالمىش «ئۆلىما-زىيالى»الر ئۆز مىللىتىدىن ھهقىقى

تهپهككۇر ۋه بىلىم ئىگىلىرىنىڭ چىقىشىنى كۆرهلمهيدۇ .

ئابدۇقادىر بېدىل ھهسهتخورلۇقنىڭ قارانىيهتلىك بولىدىغانلىقىنى مۇنداق سۆككهن:
دىلى ھهسهتكه تولغان ئىچى قارا،
دا’ئىم پاك ئادهمگه چاپاليدۇ ياال.

تورۇسقا ئېسىپ كۆر ئاپئاق پاختىنى،
جىمى ئىس چاپلىشار شۇ ئاق پاختىغا.

سهئىدى شىرازى ھهسهتخورلۇقتىكى قارانىيهتنىڭ قولى قىسقا، تىرىشماس، قابىليهتسىز، نامهرت ئادهملهر
قهلبىگه خاس ئاالھىدىلىكلىرىنى مۇنداق پاش قىلغان:

قولى قىسقا ھهسهتخور قىالر غهيۋهت، يوق ئامال،
ئهگهر ئۇدۇل يۇلۇقساڭ بولۇر تىلى كالۋا-الل.

ھهم قۇلى قىسقا-ناقابىل، ھهم قارانىيهت-غهيۋهتخور بۇلۇش بىر خىل زىدىيهتچان روھىي كېسهللىك بولۇپ،
ئىبلىس تهسۋىرىگه ئوخشايدۇ. ناقابىل بولغان ئىكهن قابىل بۇلۇشقا تىرىشىشى، قابىل بۇاللمىسا
،قابىلالرنى قوللىشى الزىم بولغان نۇرمال روھىي ھالهتنىڭ زىدىيهتچان روھىي كېسهللىكىكه ئايالنغانلىقىنى

ھهسهتخور قهلبنىڭ ئىبلىسلىقى ئهمهسمۇ؟

ئىككىنچى، ئۆزگىنى كهسلهپ، ئۆز شېخىنى كۆتۈرۈش ھهسهتخورلۇقنىڭ مۇھىم ئاالمىتىدىن ئىبارهت.
مىللهتنىڭ نادان ھهسهتخورلىرى دۇنيادا قانداق يېڭىلىقالرنىڭ بولغانلىقى، قانداق كىتاپالرنىڭ يېزىلغانلى-
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قى، قانداق كهشپىياتالرنىڭ مهيدانغا چىققانلىقى بىلهن كارى بولماي، ئۆز مىللىتىده بىر يېڭىلىق باش
كۈتۈرسىال «يۈرىكى يارا ،يۈزى قارا» بۇلۇپ كېتىشىدۇ .

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئۆزىنىڭ «باردۇر» ناملىق غهزىلىده مىللىتىمىزدىكى بۇ ئىللهتنى مۇنداق سۆككهن:
ته’ئاۋۇنۇ- تهناسۇر ئورنىغا بىزلهرده بىر ئادهت،

يېڭى باشنى كۈتهرگهننى ئۇرۇپ يېقىتقانىمىز باردۇر.
قىزىل كۆزلۈك ،كۆرهلمهسلىك ۋهيا ئۆزى قىاللماسلىق،

قىالي دهپ باغلىسا بهلنى تۈمهن بوھتانىمىز باردۇر.

ھهسهتخورلۇقنىڭ شۇنداق بىر تىپى باركى، ئۇالر ئۆزلىرى ئۇچىرىغان بهخىتسىزلىكنى «ئهڭ ياخشى ئالى
مهكتهپ» (بىلىنىسكىي) دهپ بىلىپ، ئۇنىڭدىن ئهقلىي ۋه ۋىجدانىي خۇالسه چىقارماستىن، «سۇنغان
ئاقسۇڭهكلهر» چه ئهسهبىي قىساسكارلىق پىسخىك كېسهللىگى بىلهن ئالدىن كهتكهنلهرنىڭ غهيۋىتىنى
قىلىپ، ئورا كوالپ، شېخىنى كېسىپ، ئاسان يول بىلهن « قهھرىمان» لىق مۇنبىرىگه چىقىشنى قهسىتلهيدۇ.
بۇنداق كىشىلهرنىڭ ھهسهتخورلۇقى ۋاسته تالالپ ئولتۇرمايدىغان تهرسالىق بىلهن تهنھا ياكى تۈركۈم بۇيىچه

ئېلىپ بېرىلىدۇ. بۇنى « قىساسكارالرچه ھهسهتخورلۇق» دىگهن نام ئاستىدا ئهيىبلهش الزىم.

كامالىدىن بىنايى مۇنداق يازسا:
ھهسهت ھهممه ئىللهت-نوقساندىن يامان،

ھسهت ئهھلى بارچه ياماندىن يامان.
ناسىر خۇسراۋ مۇنداق يازغانىدى:
بېرىلمىگهيسهن ھهسهتكه زىنھار،

ھهسهتنىڭ چېكى يوق، تۈگهنچى مىقدار.

ئۈچىنچى، پىتنه تۇغدۇرۇپ ،تۆھمهت قىلىش ھهسهتخورلۇقنىڭ ئاسان چېلىقىدىغان شهكلىدىن ئىبارهت.
ھهسهتخورلۇقنىڭ قورالى پىتنه بىلهن تۆھمهت ئىكهنلىكى شۈبھىسىز، بۇنى ئۇالر «سېسىتىش» دهپ
ئاتىشىدۇ. تۇرمۇشنى ئالدىغىلى، خهلقنى پۈتۈن بىر تارىخى جهرياندا قايمۇقتۇرغىلى بولمايدۇ. قهيسهر
ئىرادىلىك كىشىلهر ئۆز ئهجرى بىلهن ھهمىشه ياشناپ تۇرۇۋېرىدۇ. «سېسىتقۇچىالرنىڭ سېسىپ كېتىشى»
مانا بۇ پاك ۋه ناپاكلىق كۈرىشىدىكى بىر ھهقىقهت. مانا بۇ تارىخنىڭ نۇرانه يۆنىلىشى. ئهگهر مۇنداق
بولمىغاندا تهڭرىمۇ بولمىغان، ھهقىقهتمۇ بولمىغان، تارىخمۇ بولمىغان ،ئىستىقبالمۇ بولمىغان ،ئىشهنچ ۋه

ئالىي ھىممهتمۇ بولمىغان بوالتتى!

بىزنىڭ ھهسهتخور پىتنه-تۆھمهتچىلىرىمىز «ئاقنى قارا قىلىش»، «ئۆزى گۇناھ قىلىپ، باشقىنى گۇناھكار
كۆرسىتىش»، «ئوغرى ئوغرىنى تۇت دهپ ۋارقىراش»، «باشقىالر نامىدا قارا خهت يېزىش»، «بىر ئادهمگه ئىككى
خىل تون كهيگۈزۈش»، «كېچىسى ئادهم ئۆلتۈرۈپ، كۈندۈزى ھازىدار بولۇش» قاتارلىقالر بىلهن
شۇغۇللىنىۋېرىدۇ. باشقىالر نامىدا خهت يازغانلهر ئىچىده ئايال كىشى سۈرىتىگه كىرىۋېلىپ خهت يېزىش،
تۆۋهننى قۇترىتىپ قۇيۇپ ئۆزى قازى بولۇۋېلىش، ئولتۇرۇش-سورۇنالردا ئاشكاره پىتنه-ئېغۋا تارقىتىش، پىتنه-
ئېغۋانى چهت ئهلگه كېڭهيتىش قاتارلىق ھادىسىلهرنى كۆرۈپ مىللىتىمىز ئىچىده بۇ جهھهتتىكى «ماھارهت»

نىڭ دۇنياۋى سهۋىيه ياراتقانلىقىدىن ئهپسۇسالنماي تۇرالمىدىم.

تۆتىنجى، گۇروھۋازلىق   قىلىپ، باشقىالرنى   چهتكه  قېقىش  ھهسهتخورلۇقنىڭ   تۈركۈملهشكهن   شهكلىدىن 
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ئىبارهت. ھهسهتخورلۇق ئهسلىده زهھهرلىك چاياندهك نهرسه بولسىمۇ، ئۆزىنىمۇ كۆيدۈرىدىغان، باشقىالرنىمۇ
كۆيدۈرىدىغان خۇسۇمهتلىك ئوت بولسىمۇ، ھهسهتخورالر تۈركۈملىشىپ، چاياندىن پىل پهيدا قىلىشقا ماقۇل
بولۇشىدۇ. ئۇالرمهلۇم ھۇقۇق ياكى تهسىر كۈچى بولمىسا، بىر ئىشنى باشقا ئېلىپ چىققىلى
بولمايدىغانلىقىنى بىلگهنلىكتىن تۈركۈملىشىدىغان بولدى. ئهمما بۇ تۈركۈمنىڭ ھهر بىر ھهسهتخور ئهزاسى
ھهمىشه ئۆز تۈركۈمىدىن يۈز ئۆرۈشكه تهييار، بىۋاپا كىشىلهردىن ئىبارهت. ھهسهتخورلۇق گۇرۇھلىرى ئىككى
شهر ئاستىدا، يهنى قۇدرهتلىك مۇخالىپلىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، قۇلالرچه دهرىجىلىك بويسۇنۇش

مۇناسىۋهت تهرتىپى بويىچىال ساقلىنىپ تۇرۇشى مۇمكىن.

ھاپىز شىرازى مۇنداق دىگهنىدى:
كهت يامانالر سۆھبىتىدىن، ئىزدىسهڭ گهر ياخشى نام،

بهدنىيهتلىك ئول ئهقىلسىزلىققا ئىسپاتتۇر تامام.

بهشىنجى، خهلقنى پارچىالش،مىللهتنى خانىۋهيران قىلىش- ھهسهتخورلۇقنىڭ ھهرىكهت نىشانىسى ۋه تارىخى
جىنايىتىدىن ئىبارهت.

ھهسهتخورلۇق شۇنداق كىسهلكى:

بىرىنجىدىن، ئۆزىنى ھاالك قىلىدۇ؛
ئىككىنجىدىن، يۇقتۇرۋالغان كىشىلهرنى ھالك قىلىدۇ؛

ئۈچىنجىدىن، مىللهتنىڭ ئۇيۇشۇش كۈچىنى تارقاقالشتۇرۇپ، روھىي ئۇيۇشتۇرغۇچى ئاقىل كىشىلهرنىڭ
ئابروي -نوپۇزىنى داۋاملىق قىرقىپ، مىللهتنى ھاالك قىلىشنىڭ جهريانىنى تېزلهشتۈرىدۇ.

ھهسهتخورنىڭ تهپهككۇرى، ھېسىياتى، تىلى، قهلىمى خۇنۇكلۇك بىلهن تولغاچقا، تىنىقى ۋه يۈرهك سوقۇشى
ھهمىشه ھهسهت زهھىرى، بوھتان ئوتى ۋه قورقۇش تهشۋىشىده تۇرىدۇ، ئۇنىڭ پىسخىك كېسىلى جىسمانىي
ئاجىزلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھهسهتخورلۇقنى يۇقتۇرغان كىشى ئۆزىگه يارىشا «جهڭگاھ» ئېچىۋالغان

يهنه بىر ھهسهتخوردۇر.

ھهسهتخورلۇق تهرىپىدىن چىرمىۋېلىنغان مىللهت گهرچه تىل بىرلىكى بىلهن بىرلىشىپ تۇرسىمۇ، قهلبى
پارچىالنغان مىللهتتىن ئىبارهت.

قهلبى پارچىالنغان مىللهتنىڭ تىلى بۇ قهلبنى پارچىالشقا خىزمهت قىلىشتىن باشالپ ،بۇ مىللهتنى ھاالك
قىلىش بىلهن ئۆزىنىمۇ ھاالك قىلىدىغان تىل بولماي نىمه؟

روشهنكى، تىلنى تاشقى پوست، قهلبنى ئىچكى ئۆزهك قىلغان مىللى ئۇيۇشمىنىڭ ھهسهتخورلۇق ئىچىده
تهمتىرىشى ھاالكهت ھالقىسىنىڭ ئاالمىتىنى ئهكىس ئهتتۈرىدۇ، خاالس. گۈللهنگهن مىللهتنىڭ ھايات يولى

ئىسپاتلىدىكى، مىللهتكه يېمهك-ئىچمهك ،ئۆي-ماكاندىن باشقا مۇھىمى مىللى روھىيهت الزىم.

بۇ مىللهتنىڭ ئۇيۇشۇش كۈچ مهنبهسى بولغان ئېتىقاد، مىللى ئهنهنه ،يېڭىلىققا ئىنتىلىش، مهنىۋى
يېتهكچىلىك نۇپۇزى قاتارلىقالردىن ئىبارهت.

مۇنداق بىناكارلىقنى  بۇزۇشتىن  ھاالكهت، تۈزهشتىن  گۈللىنىش كېلىپ  چىقىدىغانلىقى ئاددى،  ئهمما  بىزده
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ئهستىن چىقىرىلغان ھهقىقهت.

مهنىۋى قهھرىمانلىق ۋه غايىۋى يولباشچىلىق لېگىندىلىرىنى ياراتقان خهلقنىڭ بىردىنال ھهسهتخورلۇق
ئۇچقۇنلىرى بىلهن بهنىت بولۇشىنىڭ تهكتىده تارىخ نېمىنى پىچىرالۋاتقانلىقىنى ئاڭقىرىش مۈشكۈل

ئهمهسمۇ!

گېرتسىن: «ھهقىقهتكه ھۆرمهت قىلىش زېرهكلىكنىڭ ۋه دانىشمهنلىكنىڭ باشلىنىشىدۇر» دېگهنىدى.
ھهقىقهتنى سۆيىدىغان قهلىب نۇرانه قهلىب، خهلقىمىزنىڭ تارىخىي ئىستىقبالىغا ۋهكىللىك قىلىدىغان

قهلىب، مۇنداق قهلىب ھهقىقهتنى ھۆرمهت قىلىدۇ، ئۇنىڭغا جان پېدا قىلىدۇ.

ھهسهتخورلۇقنىڭ قاتتىق زهربىسىگه ئۇچىرىغانالرغا كهلگهنده شۇنى ئېيتىش كېرهككى، بۇ ئۇالر ئۈچۈن
تېخىمۇ قهيسهر خاراكتىر يىتىشتۈرىدىغان شىۋىرغان سىنىقى!

ھىراكلىت توغرا ئېيتىدۇ : «ساڭا شۇنىڭ ئۈچۈن رهشىك قىلىشىدۇكى، سېنىڭ زوقالنغۇچىلىرىڭ ھهقىقهتهن
تولىمۇ نۇرغۇن!»

ئېغىر دهرىجىده بۇلغانغان ۋه قاتتىق دهرىجىده زهخمىلهنگهن روھىمىزنى ساغالمالشتۇرۇپ ، ئهھۋالىمىزنى
ئۆزگهرتمىگىچه ، بىزدىن يهنىال تارىختىكىدهك مېھرىنى خهلقىگه ، قهھرىنى دۈشمهنگه چاچقان نىجاتكار

قهھرىمانالر ۋه ئار - نومۇسنى يۇيۇپ ، ھېساپ ئالغۇچى قابىل داھىيالر ئالدىراپ چىقماسلىقى مۇمكىن.  

7 . بىزدىن قاچان قهھرىمانالر چىقىدۇ ؟

بۇ سوئالنىڭ جاۋابى ئۈستىدىكى سوئالنىڭ جاۋابىغا جۇغالنغان بولۇپ ، قايتا تهكىتلهش بىھاجهت .
شۇنداقتىمۇ ، ھهر ھالدا تېخىمۇ ئېنىق ۋه يىراق نىشان ئۈچۈن ھازىرالش كېرهك بولغان تهييارلىقالرنى ئازراق

ئهسلىتىشنى توغرا تاپتۇق .  

ھهر قانداق مۇستهملىكه قىلىنغان مىللهتته ئېغىر دهرىجىده ئهخالقىي ۋه روھىي ئىللهتلهر پهيدا بولغاندىن
سىرت ، ئۆزىنى كهمسىتىپ ئۆزگىنى ئۇلۇغالش ، بىر - بىرىنى ياراتماسلىق ، ئۆز ئارا ھهسهتخورلۇق قىلىش ، ئۆز
ئارا چىشلىشىپ ، كۈچلۈكلهرگه كىشنىشىپ ، خوجايىنلىرىدىن كهلگهن خورلۇققا چىداپ ، ئۆز
قېرىنداشلىرىدىن كهلگهن كىچىككىنه زهربىگه چىدىمايدىغان ، « چىۋىن قونسا غىڭشىپ ، كالتهك تهگسه
جىم تۇرىدىغان » ، « ئېشهككه كۈچى يهتمىسه توقۇمىنى ئۇرىدىغان » خىتاي مىجهز ۋه خىتايچه خاراكتېر
كۈچىيىپ كېتىدۇ . ئۇزۇن مۇددهت مۇستهملىكه قىلىنىپ ، قاتتىق ئېزىلگهن ۋه خورالنغان مىللهتلهرده بۇ
خىل قۇللۇق روھىي ھالهت ( خورلۇققا كۆنۈپ قېلىش ) تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ .ئهينى چاغدىكى يېڭىال
ئازاتلىققا چىققان ئىسرائىل ئهۋالدلىرىدا بىر ئهۋالد ئالماشماي تۇرۇپ ، روھىدىكى ، قانلىرىدىكى ۋه گهپ -

سۆزلىرىدىكى ئاكىسىراش خاھىشىنىڭ تىپىك ئىپادىلىرى نۆۋهتتىكى بىزلهردىمۇ ئهينهن كۆرۈلمهكته .

ئىسرائىل ئهۋالدلىرى ئۇرۇشتىن قورقۇپ ، سىنا چۆلىدىن چىقىپ بۇرۇنقى يۇرتى ئېرۇسالىمغا كىرىشنى رهت
قىلغاچقا ، خۇدا ئۇالرنى بۇ چۆلده 40 يىل قالدۇرۇپ قويغان . ھهزرىتى مۇسامۇ بۇ چۆلده نادان خهلق بىلهن
بىرگه بهدهل تۆلهپ ۋاپات بولغان. يېڭى بىر ئهۋالد ئالمىشىپ ، بۇرۇنقى روھىيىتى بۇلغانغان ، قهلبىگه
پىرئهۋىننىڭ   ھهيۋىسى  ۋه قورقۇنچى  سىڭىپ   كهتكهن  تهسلىمچىلهر   ئۆلۈپ  تۈگىگهن  ھامان ،  ئىسرائىل 
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ئهۋالدلىرى « ۋهتهن » ، « ئائىله » ، « ئىنتىقام » ، « ھهق - ھوقۇقالر » ھهققىده چوقان كۆتۈرۈشكه باشلىغان.
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ھهزرىتى مۇسادىن كېيىنكى يېڭى پهيغهمبىرىگه، « بىزگه بىر داھىي تالالپ بهرگىن،خۇدا

يولىدا، ئادالهت يولىدا ئۇرۇش قىاليلى! »دهپتۇ.  پهيغهمبىرى:
« ئهگهر ئۇرۇش بۇيرۇقى كهلسه ئىجرا قىلماي، خۇدانىڭ غهزىپىگه قاالرسىلهرمىكى!» دېسه ، ئۇالر « نېمىشقا
تېنىۋالغۇدهكمىز!؟ دۈشمهنلهر بىزنى ۋهتىنىمىزدىن ۋه ئهۋالتلىرىمىزدىن ئايرىپ، يۇرتىمىزدىن قوغالپ چىقارغان
تۇرسا قانداقمۇ ئۇرۇشتىن باش تارتايلى!؟» دهپتۇ. پهيغهمبىرى :« ئۇنداقتا ئالالھ سىلهرگه تالۇتنى باشلىق
قىلىپ بهردى» دېسه، ئۇالر :« تالۇت قانداقمۇ بىزگه باشلىق بواللىسۇن؟ بىز باشلىق بولۇشقا ئهڭ اليىق. ئۇنىڭ
يا تۈزۈك پۇلى بولمىسا؟ دېسه، پهيغهمبىرى :« خۇدا ئۇنى سىلهرگه باشلىق قىلىپ تاللىدى، ئىلىمده ۋه
ئۇستىخاندا سىلهردىن ئارتۇق قىلدى» دهپتۇ. ئۇالر گهپ تېپىپ بېرهلمهي قوشۇلۇپتۇ. (  ھازىر بىزمۇ يا ئۆزىمىز 
بىز ئىش قىاللماي يا قىالاليدىغانالرنى قولالپ ، قهدرىگه يهتمهي ، ئهكسىچه سۈنزىنىڭ بهش تهلىماتىنى
تهتبىقالپ ، گهپ تېپىش بىلهن ئاۋاره . بۇ باسقۇچتىن تېز ئۆتۈپ كېتهيلى دېسهك، بۇنداق گهپلهر بىلهن
ۋاختىنى بىھۇده خورىتىۋاتقان قېرىنداشالرنىڭ ئاغزىغا كهمپۈت سېلىپ بولسىمۇ يۇمدۇرۇپ ، قۇرۇق گهپنى ئاز

قىلىپ قاتتىق ئىشلهيدىغان ھالغا ئهكىلىشكه كۈچهيلى ) . 

تالۇت ئهسكهرلهرنى تۈرگه ئايرىپ، دۈشمهنگه قارشى يول ئۈستىده بىر دهريا بارلىقىنى، ئۇسسۇزلۇققا چىدىماي
پهقهت بىر يۇتۇمال ئىچىۋالغانالردىن باشقا ئهسكهرلهرنىڭ خائىن بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى جاكاراليدۇ. تولىمۇ
ئهپسۇس، جاننىڭ راھىتى ئۈچۈن كۆپىنچه ئهسكهر قانغۇدهك ئىچىۋېلىپ، بۇ سىناقتىن ئۆتهلمهيدۇ. پهقهت 313
كىشىال ۋهدىسىگه ۋاپا قىلىپ، ھهربىي بۇيرۇققا بويسۇنۇپ چىداپ ئۆتۈپ كېتىدۇ. دۈشمهن كۆزگه كۆرۈنگهنده
يهنه بىر تۈركۈم قورقۇنچاق - جانباقتىالر ۋه توخۇ يۈرهك يارىماسالر « بىز چاڭقاپ كهتكهننى ئاز دهپ، دۈشمهن
بهكال كۆپ ۋه جهڭگۋاركهن، ئۇرۇشقىدهك مادارىمىز يوق » دهپ ئومۇمىي قوشۇننىڭ روھىنى سۇندۇرۇرماقچى

بولىدۇ. 

ھېلىقى سىناقتىن ئۆتكهن 313 نهپهر سانى ئاز، ئىشهنچىسى زور، چىداملىق ئهسكهرلهر :« خۇدا خالىسا ئاز
سانلىق كۆپ سانلىق ئۈستىدىن غهلىبه قازىنىدۇ. خۇدا چىدامچانالر بىلهن بىلله » دهپ ئۇرۇشقا ئاتلىنىدۇ.
ئۇرۇشتا داۋۇت ئاتلىق ياش جالۇتنى ئۆلتۈرۈپ، تارىختىن ئۆچۈپ كېتهي دېگهن ئىسرائىل ئهۋالدلىرىغا 
تارىختىكى ئهڭ شانلىق دهۋرى بولغان « داۋۇت - سۇاليمان دهۋرى» گه ئۇل سالىدۇ. بۇ دۆلهتنىڭ تهسىرى
شۇنچىلىك زور بولدىكى ، ھېلىمۇ ئاشۇ « داۋۇت - سۇاليمان دهۋرى » نى داۋاملىق ئهسلهش ئۈچۈن يهھۇدىالر
1969 - يىلدىن بېرى « سۇاليمان ئىبادهتخانىسى» نى قۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ. ھهتتا كىچىك
ئۆسمۈرلىرىگه ھهر ۋاقىت بۇ « شهرهپلىك ۋهزىپه » نى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇدا تهربىيه بېرىپ كهلمهكته.  
ھازىر ھهممىمىز « داۋۇت » ، « سۇاليمان » بولۇشنى ئوياليمىزيۇ ، ئهمما « جالۇت » قا قارشى كۈرهش قىلىشنى
خالىمايمىز . شۇنى ئۇنۇتماسلىق كېرهككى ، ئالدى بىلهن بىر « تالۇت » ئوتتۇرىغا چىقسا ، ئاندىن قالغانالر
ماماتلىق كۈرهشلهر نهتىجىسىده تاللىنىپ ياكى شاللىنىپ چىقىدۇ . شۇڭا ئهجداتالر « مهرتنى مهيداندا سىنا
! » دهپ تهلىم بهرگهن . شۇڭا ئارىمىزدا بىر « تالۇت » نى تىكلىيهلمهي ، دهل ئهكسىچه بىرسىنى پۇلى يوق ،
يهنه بىرسىنى جهمهتى يوق ، يهنه بىرلىرىنى بىر نېمىسى يوق دهپ گهپ تېپىپ ۋاقىتنى ئىسراپ قىلىۋهرسهك

ئۆز قولىمىز بىلهن ئۆزىمىزنىڭ گۆرىنى كولىغان بولىمىز .

گهرچه ھازىرقى چېچىالڭغۇلۇقالر، بۆلۈنۈشلهر، ۋاھاكازاالر ... كۆرۈنۈشته بىزگه زىيانلىقتهك تۇرسىمۇ، ئۇنىڭ
ئىچكى يۈزى تولىمۇ پارالق بىر كهلگۈسىدىن بىشارهت بېرىپ تۇرۇپتۇ. بۇنى بىزدىن بالدۇر بايقىۋالغان دۈشمهن
ئالدىن قول سېلىپ، ئۇيغۇرالرنى تۈپتىن يوق قىلىش بهدىلىگه ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قالماقچى

بولۇۋاتىدۇ. 
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پىرئهۋن گهرچه ھهزرىتى مۇسا تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرىال تهدبىر ئېلىشقا باشلىغان بولسىمۇ، بىراق ئۇنى ئۆزى
بېقىپ چوڭ قىلدى. ئاندىن ئۇنىڭ قولىدا ھاالك بولدى. ئانىسىنى مىڭ ئۆلتۈرۈپ، تهسته تۇغۇلغان باال،
كېيىنچه دۇنيانىمۇ مىڭ قېتىم زىلزىلىگه سالماي تۇرۇپ، ئۇ دۇنياغا كهتمهيدۇ. تولغاق قانچه قاتتىق بولسا،

يېڭى ھاياتلىق شۇنچه شىرىن ۋه پارالق بولىدۇ.

بىر كىشى پهيغهمبىرىمىزدىن « قىيامهت قاچان؟ »دهپ سورىدى. پهيغهمبىرىمىز « قىيامهتكه قانچىلىك
تهييارلىق قىاللىدىڭ؟» دهپ جاۋاپ بهردى. ..........

دېمهك «بۇ زۇلۇم قاچان تۈگهيدۇ؟ ۋهتىنىمىز ۋه خهلقىمىز قاچان قۇتۇلىدۇ؟ » « بىزدىن قاچان قهھرىمانالر
چىقىدۇ » دېگهن سوئالالرغا « مهن شۇ كۈن ئۈچۈن قانچىلىك تهييارلىق قىاللىدىم؟قانچىلىك ئادهم كۈچى،
ئىقتىسادىي كۈچ ۋه بىلىم كۈچى تهييارلىيالىدىم ؟» ، « قهھرىمان بولۇش ئۈچۈن نېمىلهرنى قىاللىدىم ؟ ياكى
قهھرىمانالرنى قولالش ئۈچۈن نېمه قىلدىم؟» دهپ سوراپ باقايلى! بۇ سوئالغا مهيدىمىزگه مۇشتالپ جاۋاپ
بېرهلىگهن كۈنىمىز دهل بىزنىڭ ۋه مىللىتىمىزنىڭ قايتا تۇغۇلغان كۈنىدۇر، دۈشمىنىمىزنىڭ مهھشهر
كۈنىدۇر!  شۇڭا « ئۇ كۈن زادى قاچان كېلىدۇ؟» ياكى « بىزدىن قاچان قهھرىمانالر چىقىدۇ » دهپ ئاھ ئۇرۇشتىن
ۋه باتناشتىن ئىلگىرى ھهممىمىز  «  مهن ئۇ كۈن ئۈچۈن قانچىلىك تهييارلىق قىلدىم؟» ، « مهن شۇ قهھرىمان
بولۇش ئۈچۈن ياكى ئۇنى قولالش ئۈچۈن نېمىلهرنى قىلىۋاتىمهن » دهپ سورايلى! ھهممهيلهن « ئهمدى
تهييارلىقىم پۈتتى !» دهپ مهيدىمىزگه ئۇرالىغان كۈنى، تۇيۇقسىز بىر تالۇت ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. بىز شۇنىڭغا
بويسۇنۇپ، زامانىمىزدىكى « جالۇت» بولغان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان قانخور تېررورچى باندىتالرنى تارمار

قىلىپ ، جىنايهتلىرىدىن ھېساپ ئالىمىز.  

نهتىجىده مىللىتىمىز تارىختىن بۇيانقى ئهڭ سهلتهنهتلىك ۋه پارالق دهۋرىنى قايتا باشاليدۇ!  « سىلهر بىرهر
نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر.سىلهر بىرهر نهرسىنى
ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر.سىلهرگه نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكهنلىكىنى ئالالھ

بىلىدۇ، سىلهر بىلمهيسىلهر، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالر!» 
سۈره بهقهره 216 - ئايهتنىڭ بىر قىسمى. 

« جهھهننهم ئىنسانالرنى قىزىقتۇرىدىغان لهززهتلىك ۋه شهھۋهتلىك نهرسىلهر بىلهن يۆگهپ قويۇلغان. جهننهت
كىشىنىڭ كۆڭلى تارتمايدىغان،  ئىنسانالر قىزىقمايدىغان ئېغىر ئىشالر بىلهن پهردىلهنگهن ».

ھهدىس شهرىپتىن .

خاتىمه : بۆرىنىڭ توققۇز خىسلىتى ۋه ئۇيغۇر خهلقىده بۆره روھىنى قايتا ئومۇمالشتۇرۇش 

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ سىمۋولى بولغان بۆرىنىڭ توققۇز خىسلىتى
1.پۇرسهت كۈتۈش . 

بۆره ئۆزى ئاجىز ۋاقىتتا قانداقتۇر ئاتالمىش غورۇر ئۈچۈن ئۆزىدىن كۈچلۈكلهرگه ھۇجۇم قىلمايدۇ . 
2.ئۆملۈك . 

بۆره ئۆزىدىن كۈچلۈك دۈشمهنگه تاقابىل تۇرۇشتا چوقۇم كوللىكتىپ ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ . 
3.ئۆزىنى بىلىش . 

بۆرىنىڭ ھايۋانالر پادىشاھى بولۇش خىيالى بار ئهلۋهتته ، لېكىن بۆره ئۆزىنىڭ شىر ، يولۋاس ئهمهس ، بۆره
ئىكهنلىكىنى ئهسته ساقاليدۇ . 
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4.ۋهزىيهتكه قاراپ ئىش كۆرۈش . 
بۆره قانداق قىلىپ ئهڭ كىچىك بهدهل بىلهن چوڭ پايدىغا ئېرىشىشنى بىلىدۇ . 

5.تهڭ ئىلگىرلهپ تهڭ چېكىنىش . 
بۆره گهرچه تهنھا يۈرۈشنى ياخشى كۆرسىمۇ ، لېكىن بىرلهشمه ھۇجۇمدا ئهڭ ئىتتىپاق ، بۆره يارىالنغان

سهپدىشىنى تاشالپ جهڭ مهيدانىدىن چېكىنمهيدۇ . 
6.ئۆزىنى ھهم ئۆزگىنى چۈشۈنۈش . 

بۆره ھهرقانداق رهقىبىنى ھۆرمهت قىلىدۇ ، رهقىبىنى ياخشى چۈشۈنىدۇ ، رهقىبىنى سهل چاغلىمايدۇ ، شۇڭا
بۆره ئاسان غهلىبه قىلىدۇ . 

7.كۆيۈمچانلىق . 
ئهركهك بۆره چىشى بۆره ھامىلدار بولغاندىن تارتىپ بۆره كۈچۈكى تۇغۇلۇپ تاكى مۇستهقىل ھهرىكهت

قىلغۇچه ئانا -بالىنى قوغدايدۇ . 
8.مۇستهقىل ياشاش . 

بۆره بالىسى مۇستهقىل ھهرىكهت قىلىش يېشىغا يهتكهن ھامان بالىسىدىن ئايرىلىپ كېتىدۇ ، چۈنكى
بۆرىنىڭ پهلسهپىسى "بۆره بول ، بولمىسا قوي بول "دېگهنلىكتۇر . 

9.ئهركىنلىكىنى سۆيۈش . 
بۆره ئهركىن ، تهنھا يۈرۈپ ئاچلىقتىن ئۆلۈپ كېتىشكه رازىكى ، بىر پارچه تهييار لوقما ئۈچۈن باشقىالرغا

قۇيرۇق شىپاڭشىتمايدۇ .

يۇقىرىقى توققۇز خىسلهت ئهجداتلىرىمىزدا مۇجهسسهملهشكهنده ، ھازىرقى خىتايالر ئهڭ كۆرهڭلهيدىغان
كۈچلۈك ئىمپىرىيىسى تاڭ سۇاللىسى تۇتۇقبېگى گاۋ شهنزى 751 - يىلى تاالستا ئهجداتلىرىمىز تهرىپىدىن
قاتتىق مهغلۇپ بولۇپ ، ھهيۋىسى يهر بىلهن يهكسان بولغان . بهش يىلدىن كېيىن ھهر ئىككى پايتهختى
قولدىن كهتكهن تاڭ سۇاللىسىى ئهمىر لهشكىرى گوزىيى 756 - يىلى بۆره باشلىق ھهربىي بايراققا توققۇز
تازىم قىلغاندىن كېيىن ، ئاندىن بايانچۇر قاغان بىلهن كۆرۈشۈپ، ھاالك بوالي دېگهن دۆلىتىنى قۇتقۇزۇپ

قالغان. قاغان تاڭ سۇاللىسىنى بېقىندى قىلىۋېلىپ ، ئۇدا 80 يىل قارام ئهلگه ئايالندۇرۇپ قويالىغان.  

ئارىدىن مىڭ يىل ئۆتۈپ ، ئهجداتلىرىمىز ئۆز ئارا ئىككى تهرهپ بولۇپ ، ئىتتهك بىر - بىرىنى چىشلىشىپ
يۈرگىنىده ، سهددىچىندىن قايتا چىققان مهنچىڭ باندىتلىرى تهرىپىدىن ئىلى ۋه تارىم ۋادىسىدا دهريا - دهريا
قانلىرى بىلهن ئىچكى ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ بهدهل تۆلىگهن. كېيىنكى 260 يىلدا بارا - بارا قويغا ئوخشاش
رايىش ۋه ساددا بولغانسىرى بېشىمىزغا كهلگهن باال - قازاالر تېخىمۇ ھهسسىلهپ كۆپهيگهن . بۇنى تارىختىن
ئاز - توال خهۋىرى بار ھهر كىم ئوبدان بىلىدۇ . قايتىدىن ئهسلىدىكى جهڭگىۋار ھالىتىمىزگه قايتىمىز
دهيدىكهنمىز يۇقىرىقى بۆرىنىڭ توققۇز خىسلىتىنى ئۆزىمىزگه تولۇق تهتبىقلىشىمىز الزىم. بۇ توققۇز

خىسلهت ئىسالم دىنىمىزدىمۇ ئۇدا تهكىتلهنگهن قىممهت قاراشالرنىڭ ئهڭ مۇھىم گۆھهرلىرىدۇر.

غالىپ بارات ئهرك « ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيهتته چېكىنىش سهۋهبلىرى » ناملىق ئهسىرىنىڭ ئاخىرىنى مۇنداق
ئاخىرالشتۇرغان : 

خۇالسه قىلغاندا، ئۇيغۇرالر 1600- يىلىدىن 1900- يىلىغىچه بولغان 300 يىل جهرياندا تۈرلۈك قىسمهتلهرگه
دۇچار بۇلۇپ مهدهنىيهتته چېكىنىپ كهتتى، بۇرۇنقى جهڭگىۋارلىغىنى يۇقاتتى. ئهمما ئۇ ئۆتمۈش، ھهرگىزمۇ
ھازىر مهدهنىيهتته ئالغا باسالماسلىغىمىزنىڭ سهۋهبى ئهمهس، ھازىر مهسئۇلىيهتنى ئۇالردىن ئىزلهش ئۆز
مهسئۇلىيىتنى باشقىالرغا ئىتتىرىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس، لېكىن تارىخى ساۋاقالرنى قۇبۇل قىلىشىمىز ،
سهۋهنلىكلهر ئۈستىده ئىزدىنىپ  ئۇنى  تۈزۈتىشىمىز  الزىم. ئهمدى، مانا  ئىنسانىيهت 21- ئهسىرگه  ئۆزىنىڭ 
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تۈرلۈك يېڭىلىقلىرى بىلهن  زامانىۋىلىشىپ  كىرسىمۇ  بىز تولىمۇ  تۆۋهن ئاڭدا مهس ۋه ئهلهڭ- سهلهڭ ھالدا،
كۆپىمىز ئىشهك ھارۋىسىغا ئولتۇرۇپ كىرىپ كهلدۇق، بىز داۋاملىق مۇشۇنداق يۈرسهك ئهۋالتلىرىمىز بىز

توغرىلىق نېمه دهپ يهكۈن يازار تارىخ بېتىگه؟ 

تولىمۇ ئهپسۇس ، ھازىر ۋهتىنىمىزده بولۇۋاتقان چىدىغۇسىز خورلۇق ۋه ئىنسان قېلىپىدىن چىققان
جىنايهتلهرگه قارىتا قارشىلىق روھىمىز ھهسسىلهپ كۈچىيىش تۈگۈل ، كۈنسىرى چېكىنىپ ۋه بوشىشىپ
كېتىۋاتىمىز . ئهسلىده سۇلتان سۇتۇق بۇغراخاندىن باشالنغان بىزگه كۈچ ۋه ھۆرمهت بېرىدىغان دىنىمىز ۋه
قىممهت قاراشلىرىمىز ھازىرقى كۈنده بىزنى تېخىمۇ يۇۋاشلىق بىلهن زۇلۇمغا ۋه جىنايهتلهرگه سۈكۈت

قىلىشقا تهسهللىي بېرىدىغان بهزلهش ۋاستىسىگه ئايلىنىپ قېلىۋاتىدۇ . بۇ ياخشى ئهھۋال ئهمهس.  

قىيامهتته ئالالھ تائاالنىڭ ھېچ بىر زالىمنى سوراقسىز ۋه جازاسىز قويمايدىغانلىقى ھهممىمىز ئىمان
كهلتۈرگهن ھهقىقهت. ئهمما يهنه بىر ھهقىقهت، تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېيتساق بىر مهجبۇرىيهت بار!  ئۇ
بولسىمۇ، زالىمالردىن بۇ دۇنيادا قىساس ئېلىش . مهزلۇملۇق ئىنسانغا ئالالھ ئالدىدا دۇئاسى ئىجابهت
بولىدىغان مهرتىۋه ۋه قىيامهتته زالىمدىن قىساس ئالىدىغان پۇرسهت ئاتا قىلىش بىلهن بىرگه، بۇ دۇنيادا
زۇلۇمغا قارشى كۈرهش قىلىش ۋهزىپىسىنى يۈكلهيدۇ. دۇئالىرىمىز زالىمالرنىڭ بىر كېچىده گۇمراھ بولىشى
ئۈچۈنال ئهمهس، خاتالىقلىرىمىزنىڭ تۈزىلىشى، توغرا يولىمىزنىڭ تېپىلىشى، كۈرهش قىلغۇدهك كۈچ ۋه
ئهقىلنىڭ ئاتا قىلىنىشى ، بارچه چوڭ - كىچىك تىرىشچانلىقلىرىمىزنىڭ نهتىجىلىك بولۇشى ئۈچۈنمۇ
تۈرتكه بولۇشى كېرهك ئىدى. قاراپ باقساق، قۇرئاندا پهيغهمبهرلهرنىڭمۇ ئىنسانىيهت دۈشمهنلىرىنىڭ
ھاالكىتىنى تىلىگهن دۇئالىرىدا بىر تهرهپتىن ئالالھ تائاالدىن ئۇالرنى گۇمران قىلىدىغان مۆجىزىۋىي جازاالرنى
تىلىگهن بولسا، ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى دۇئالىرىدا  ئۆزلىرىنىڭ زۇلۇمنى يوق قىلىش ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىشى

ئۈچۈن كۈچ-قۇۋۋهت ۋه توغرا يول سورىغانلىقىنى بايقايمىز. 

ئاخىرىدا بۇندىن يۈز يىل بۇرۇن مهرھۇم غازى ئابدۇقادىر دامولالم بىزگه خىتاب قىلغان ، بىراق تېخىچه
ئهمهلگه ئاشۇرالمىغان بىر ھهقىقهتنى قايتىدىن ئهسلىتىشنى توغرا تاپتۇق. بۇ نىشان ئهمهلگه ئاشسا
بىزدىكى بارچه ئىمكانسىز دهپ قارالغان ئىشالر مۇمكىن ئىشالرغا ئايلىنىشى، تۈزىگىلى بولمايدۇ دهپ

قارالغان ئىللهتلهر تۈپتىن ئىسالھ قىلىنىشى پهقهت ۋاقىت مهسىلىسى بوپقالىدۇ ، خاالس .........

سوئال:  مىللهتنىڭ خار ۋه زهبۇن بولۇشىنىڭ سهۋهبى نېمه؟
جاۋاب: ئىككى نهرسىدۇر: بىرى بىلىمسىزلىك، يهنه بىرى نادانلىقتۇر.

سوئال:  ئىززهت - ئابروي ۋه كۈچ - قۇۋۋهت نېمه بىلهن بولىدۇ؟
جاۋاب: ئىلىم - مهرىپهت ۋه ئىتتىپاقلىق بىلهن بولىدۇ.



نېتزىنىڭ ئۆزگىچه
تهپهككۇرىدىن ئۆرنهكلهر

ھېكمهتلهر



بىز قانچه ئېگىز پهرۋزا قىلغانسېرى، ئۇچالمايدىغانالرغا شۇنچه كىچىك كۆرۈنىمىز.
The higher we soar, the smaller we appear to those who cannot fly.

يهر شارىنىڭ تېرىسى بار، تېرىنىڭ كېسهللىكلىرى بولىدۇ. يهر شارىنىڭ كېسهللىرىدىن بىرىنىڭ ئىسمى
«ئىنسان»دۇر.

The earth has a skin and that skin has diseases; one of its diseases is called man.

سىياسىئون ئىنسانالرنى «پايدىلىنىش قورالى (بوالاليدىغان ئىنسانالر) ۋه دۈشمهنلهر»دىن ئىبارهت ئىككى
كاتېگورىيهگه ئايرىيدۇ.

A politician divides mankind into two classes: tools and enemies.

ھهقىقهت دېگهن بىز خام خىيال ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ كهتكهن خام-خىيالالردۇر.
Truths are illusions which we have forgotten are illusions.

ھهقىقهتال بولىدىكهن، ئۇنىڭغا يالغان ئارىالشقان بولىدۇ.
What is the truth, but a lie agreed upon.

يازغۇچى ئهسىرى سۆزلهشكه باشلىغان ۋاقىتتا، ئاغزىنى يۇمۇشى كېرهك.
The author must keep his mouth shut when his work starts to speak.

 
الياقهتلىك يازغۇچى ئۆزىنىڭ روھىغىال ئىگه بواللىغان ئهمهس، ئۇنىڭغا قوشۇپ 

دوستلىرىنىڭ روھىغىمۇ ئىگه بواللىغان يازغۇچىدۇر.
A good writer possesses not only his own spirit but also the spirit of his friends.

مهلۇم خىل ئوي-پىكىر، ھهتتا مهلۇم بىر مۇمكىنچىلىك بىزنى دهرغهزهپكه ساالاليدۇ، ۋهياكى بىزنى
ئۆزگهرتهلهيدۇ. 

A thought, even a possibility, can shatter and transform us.

يهككه شهخسته روھىي بىنورماللىق كام ئۇچرايدۇ. بىراق، گۇرۇپپىالرغا، پىرقىلهرگه، دۆلهتلهرگه ۋه دهۋرلهرگه
نىسبهتهن ئېيتقاندا، روھىي بىنورماللىق پىرىنسىپ ھېسابلىنىدۇ.

In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations and epochs, it is the rule.

ناچار چوڭقۇرلۇقتىن خالىي چىرايلىق سىرتقى كۆرۈنۈشلهر مهۋجۇت ئهمهس.  
There are no beautiful surfaces without a terrible depth.

ۋىجدانىڭ ساڭا نېمه دهيدۇ؟ «قانداق ئادهم بولساڭ، شۇ ھالىتىڭنى نامايان قىل» (دهيدۇ).
What does your conscience say? — ‘You should become the person you are’.
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ھاياتلىق دهرت تارتىشتۇر. مهۋجۇدىيهت بولسا دهرت تارتىش ئىچىدىن مهنه ئىزدهشتۇر. 
To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering.

سۆيۈلۈشنى تهلهپ قىلىش بارلىق نادانالرچه پهرهزلهردىن ئۇلۇغراقتۇر.
The demand to be loved is the greatest of all arrogant presumptions.

ھهر قانداق رېئال ئىنساننىڭ ئىچىگه، ئويناشقا ئېھتىياجى بار بىر باال يوشۇرۇنغاندۇر.
In every real man a child is hidden that wants to play.

ماڭا يالغان سۆزلىگهنلىكىڭ ئۈچۈن كۆڭلۈم يېرىم ئهمهس. بىراق، ھازىردىن باشالپ ساڭا ئىشىنهلمهيدىغان
بولىدىغانلىقىم ئۈچۈن كۆڭلۈم يېرىم. 

I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.

بىزنى ئۆلۈمگه ئېلىپ بارمىغانلىكى (ھهرقانداق) ئىش بىزنى تېخىمۇ كۈچلۈك قىلىدۇ.
That which does not kill us makes us stronger.

بىلىم ئادىمى دۈشمهنلىرىنى سۆيهلهشكىال ئهمهس، دوستلىرىغا ئۆچ بولۇشقىمۇ قادىر بواللىشى كېرهك.
The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.

بىزگه ھارغىنلىق يهتكهنده، ئۇزاق ۋاقىت ئىلگىرى بىزگه تىزالنغان ئىدىيهلهرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچىرايمىز.
When we are tired, we are attacked by ideas we conquered long ago.

 
كامالهتكه يهتكهن ھهر بىر مۇتهپهككۇر خاتا چۈشىنىلىشتىن بهكراق، چۈشىنىلىشتىن ئهنسىرهيدۇ.

Every deep thinker is more afraid of being understood than of being misunderstood.

كىشى ئهگهر باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى بولۇپ تۇرۇۋېلىشنى داۋامالشتۇرسا، ئوقۇتقۇچىسىغا ئېغىر
بهدهل تۆلهيدۇ.

One repays a teacher badly if one always remains nothing but a pupil.

كىشى چوقۇم ئۆزىنىڭ قهلبىنى كونتروللۇقىدا تۇتۇشى كېرهك. ناۋادا كىشى كۆڭۈل خاھىشىنى ئۆز مهيلىگه
قويىۋهتسه، ئاز كۈندىن كېيىن كاللىسىنىڭ كونتروللۇقىنىمۇ تارتۇققا بېرىدۇ.

One ought to hold on to one’s heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too.
 

ماھىيىتى ئوچۇقالشقان ئىش بىزنىڭ ئۇ توغرۇلۇق باش قاتۇرشىمىزغا ھاجىتى قالمىغان ئىشتۇر.
A matter that becomes clear ceases to concern us.

بهخىتسىز نىكاھ تۇرمۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغىنى مۇھهببهتنىڭ كهمچىللىكى ئهمهس، دوستلۇقنىڭ
كهمچىللىكىدۇر.

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.
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مۇھهببهت قارىغۇ، كۆرمهيدۇ؛ دوستلۇق كۆزىنى قىسىۋالىدۇ.
Love is blind; friendship closes its eyes.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى.

تهرجىماندىن ئىالۋه: بۇ ئۈزۈندىلهر 19-ئهسىرده ياشىغان گېرمان پهيالسوپى فرىدېرىخ نېتزىنىڭ پىكىر-
تهپهككۇرلىرىدىن تهرمىلهر بولۇپ، ئۈزۈندىلهرده ئوتتۇرىغا قويۇلغان پىكىرلهر نېتىزىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ.
ئۈزۈندىلهرده ئهكس ئهتكهن پىكىرلهردىن بۇ پهيالسوپنىڭ ئهينى دهۋردىكى گېرمان ۋه ياۋروپا جهمئىيىتىگه
بولغان تونۇشىنى ۋه ئهينى دهۋردىكى غهرب جهمئىيىتىنىڭ ماھىيىتىنى مهلۇم دهرىجىده ھېس قىلىپ يېتهلهيمىز.



21– ئىيۇل:
«رېيتىر ئاگېنتلىقى»نىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكا دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپىيو بىلهن ئهنگلىيهنىڭ
باش ۋهزى بورىس جونسون خىتاينىڭ خوڭكوڭ ۋه شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىشلىرىنى مۇزاكىره

قىلىشقان. 
   «socialistworker»تورىدا «يۇقىرى قاتالمدىكىلهرنىڭ خىتايدىكى ئېزىلگهن ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى ئىككى
يۈزلىمىچىلىكى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى
قاتلىمىدىكىلهرنىڭ ئهمدىلىكته ئۇيغۇرالرنىڭ ئېغىر زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىغا قارىتا ئىلگىرىكىدىن
كۈچلۈك ئىنكاس بىلدۈرۈشى ئهنگلىيه بىلهن غهرب ئارىسىدىكى تېخنىكا ساھهسىدىكى سودا ئۇرۇشىنىڭ

بىر قىسمى خاالس، دهپ قارالدى.
   «spectator» تورىدا «غهرب يهھۇدىي قىرغىنچىلىقىنى توسۇپ قااللمىغانىدى، ئهمدىلىكته بىز ئۇيغۇرالر

ئۇچراۋاتقان قىرغىنچىلىقنىمۇ توسۇيالمايۋاتىمىز» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. 

22 – ئىيۇل:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى» ئېنگلىزچه بۆلۈمىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، غۇلجانىڭ سۈيدۈڭ بازىرىدا، ھهرقايسى
ئاھالىلهر كومىتېتلىرى مهخسۇس يىغىن ئېچىپ ئاھالىلهرگه يېقىندا پىالنلىق تۇغۇت توغرىسىدا تهكشۈرۈش
گۇرۇپپىسى كېلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان ۋه ئاھالىلهرگه سورالغان سوئالالرغا قانداق جاۋاب بېرىشنى
ئۆگهتكهن؛ شۇنداقال ئۇالرغا ئهگهر سوئالالرغا خاتا جاۋاب بېرىپ قويسا، بۇنىڭ جازاسىنىڭ «تهربىيىلهش»كه

ئاپىرىلىش بولىدىغانلىقى ھهققىده تهھدىت سالغان.
  «ياۋروپا كۆزهتكۈچىسى» تورى رېيتېر ئاگېنتلىقىدىن نهقىل قىلغان خهۋهرگه كۆره، فرانسىيهنىڭ
دىپلوماتىيه مىنىستىرى ژان يىۋېس لې درىيان سهيشهنبه كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقان زۇلمىنى
ئهيىبلىگهن ۋه فىرانسىيه ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايونغا مۇستهقىل كۆزهتكۈچىلهرنى ئهۋهتىشنى
خااليدىغانلىقىنى ئېيتقان ۋه «بۇ رايوندىكى بارلىق قىلمىشالرنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ، چۈنكى ئۇالر يهر

شارىدىكى بارلىق كىشىلىك ھوقۇق ئهھدىنامىلىرىگه خىالپ، بىز ئۇالرنى قاتتىق ئهيىبلهيمىز» دېگهن.
   «theprovince» تورىدا «كانادا خىتاينىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغان ئۇيغۇرالرغا ياردهم بېرىشنىڭ ئورنىغا

تۈگۈلۈپ تۇرۇۋالدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر
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23 – ئىيۇل:
«نيۇيورك ۋاقىت گېزىتى» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، دۇنيادىكى 36 دۆلهتتىكى 190 دىن ئارتۇق تهشكىالت
بىرلىكته شهرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش ئارقىلىق پۈتۈن چىقىۋاتقان كىيىم
– كېچهكلهرگه ئاالقىدار شىركهتلهرنىڭ بۇ خىل مهجبۇرىي ئهمگهك بىلهن بولغان بارلىق مۇناسىۋىتىنى دهرھال

توختىتىشنى تهلهپ قىلغان.
  «devdiscourse» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئهنگلىيهنىڭ ئالىي كومىسسارى سىر فىلىپ بارتون «بىز
خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق

دهپسهندىچىلىكىدىن ئهندىشىلهنمهكتىمىز» دېگهن. 
   «upi» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكانىڭ مۇئاۋىن دۆلهت سېكرېتارى ستىفېن بىيگۇن چارشهنبه كۈنى
خىتاينىڭ COVID-19 كېسىلىنى داۋاالش تېخنىكىسىنى ئوغرىالشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ۋه ۋىرۇسنىڭ تهھدىتى

ھهققىده گهپ قىلغانالرنى قولغا ئېلىۋاتقانلىقى ھهققىده گۇۋاھلىق بهرگهن.

24 – ئىيۇل:
«vox» تورىدا «خىتاي ئۇيغۇرالرنى سىستېمىلىق تۇتقۇن قىلماقتا – ئهمما دۇنيا بۇنى توسۇش ئۈچۈن يېتهرلىك

ئىش قىلمايۋاتىدۇ» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «politico» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ بهزى ئهزالىرى ياۋروپا ئىتتىپاقىنى خىتاينىڭ

شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇملىرىغا قارىتا ئېمبارگو يۈرگۈزۈشكه ئۈندىگهن.

25 – ئىيۇل:
«BBC» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكا ئهدلىيه مىنىستىرلىقى ئامېرىكادىكى ياڭ جۈنۋېي ئىسىملىك بىر
سىنگاپور پۇقراسىنىڭ 2015 – يىلىدىن 2019 – يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن

جاسۇسلۇق قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنى ئاشكارىلىغان. 
  «republicworld» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ياۋروپا ئىتتىپاقى پارالمېنتىنىڭ ئهزالىرى يهنه ياۋروپا
ئىتتىپاقىنى بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدىن خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرغا قاراتقان
كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى ۋه زۇلۇملىرىنى تهپسىلىي تهكشۈرۈش ئۈچۈن تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى

ئهۋهتىشنى تهلهپ قىلىشقا چاقىرىق قىلغان.
   «borgenmagazine» تورىدا «ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىشىنى توسۇش قانۇنى دۆلهت

مهجلىسىده» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، بۇ قانۇن اليىھهسىنىڭ ئهھۋالى تونۇشتۇرۇلدى.
«nypost» تورىدا «نايك شىركىتى ئىجتىمائىي ئادالهت ھهققىده جار سېلىۋهرمهي، خىتايدا قۇل ئورنىدا
مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان(ئۇيغۇر)الرنى ئىشلهتكهنلىك گۇناھىنى يۇيۇشى كېرهك» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن

قىلىندى.

26 – ئىيۇل:
«politico» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ياۋروپا پارالمېنتى خىتاي مۇناسىۋىتى ۋهكىللهر ئۆمىكىنىڭ رهئىسى
رېينخارد بۇتىكوفېر شهرقىي تۈركىستاندا ماشىنا ئىشلهپچىقىرىش زاۋۇتى بار ۋولكىسۋاگېن شىركىتىنى
خىتاينىڭ مهزكۇر رايوندىكى ئۇيغۇرالرغا قىلغان زۇلمىغا قارىتا ئىپاده بىلدۈرمىدى، خىتاي بىلهن ھهمنهپهس

بولدى، دهپ ئهيىبلىگهن.

27 – ئىيۇل:
تۈركىيهدىكى «ئانادولۇ ئاگېنتلىقى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئىستانبۇلدىكى بىر
قىسىم ئۇيغۇرالر شهرقىي تۈركىستاندا الگېرالرغا  سوالنغان ئائىله – تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئىز – دېرىكىنى قىلىش 

ئۇيغۇرالر12- سان124



ئۈچۈن بهيازىد مهيدانىدا قوللىرىدا ئۇرۇق – تۇغقانلىرىنىڭ رهسىمىنى تۇتقان ھالدا نامايىش قىلغان.
   ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى گېزىتى»نىڭ تور بېتىده «ئۇيغۇرالر ئۈچۈن خىتايغا قارشى ھالهتنى ئىپادىلهشال
كۇپايه قىلمايدۇ، چوقۇم نىشانلىق ھهل قىلىش چارىسى ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى كېرهك» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن

قىلىندى.
   «marketwatch» تورىدا «ۋال كوچىسى خىتاينىڭ ۋهھشىيلىكلىرىگه كۆز يۇمۇۋالدى» ماۋزۇلۇق ماقاله
ئېالن قىلىندى، ماقالىده ئامېرىكا ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھهققىده گهپ
قىلىۋاتقان مۇشۇ مهزگىلدىمۇ، شىركهتلهرنىڭ خىتايدىن كېلىدىغان مهنپهئهتنى نهزهرده تۇتۇپ، خىتاينىڭ

زۇلمى توغرىسىدا ئېغىز ئاچقىلى ئۇنىمايۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

28 – ئىيۇل:
ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى گېزىتى»نىڭ تور بېتىده « شهرقىي تۈركىستاندا تاجسىمان ۋىرۇسنىڭ يامراش
سۈرئىتىنىڭ تېزلىشىشى بۇ ۋابانىڭ الگېرالرغىمۇ كېڭىيىشى ھهققىده ئهندىشىلهرگه سهۋهب بولماقتا»

ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «indiatimes» تورىدا «دۇنيا ئهمدى بولسىمۇ خىتاينى ئۇيغۇرالرغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئۈچۈن

جاۋابكارلىققا تارتىشى كېرهك» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

29 – ئىيۇل:
«چهتئهل سىياسىتى» تورىدا «ۋاتىكان پاپاسىنىڭ شهرقىي تۈركىستان ھهققىدىكى سۈكۈتى نۇرغۇن
نهرسىلهردىن دېرهك بېرىدۇ» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، ھهر قېتىملىق ۋهزلىرىده دۇنيادىكى
ئېزىلگهن خهلقلهر ھهققىده سۆز قىلىدىغان ۋاتىكان پاپاسىنىڭ خىتاينى بىرهر  قېتىممۇ تىلغا ئېلىپ
باقمىغانلىقى، بۇنداق بولۇشىغا ئىككى يىل ئاۋۋال ۋاتىكان بىلهن خىتاي ئارىسىدا تۈزۈلگهن مهخپىي

كېلىشىمنىڭ سهۋهب بولغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
   «businessinsider» تورىدا مهھمۇتجان ئابدۇرېھىم ئىسىملىك بىر ئۇيغۇرنىڭ پاجىئهسى بايان قىلىنغان
ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده دېيىلىشىچه، خىتاي دائىرىلىرى 2015 – يىلى مهھمۇتجاننىڭ ئايالى ۋه
بالىلىرىنى «پاسپورت يېڭىالش» نامىدا شهرقىي تۈركىستانغا چاقىرتىپ ئهكهتكهن ۋه شۇنىڭدىن كېيىن بۇ
ئائىله قايتا جهم بواللمىغان. بۇنىڭدىن سىرت، مهھمۇتجاننىڭ ئايالى 2017 – يىلى الگېرغا سوالنغان.
شهكسىزكى، بۇ مۇھاجىرهتته ياشاۋاتقان نهچچه ئون مىڭ، ھهتتا نهچچه يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرنىڭ ئورتاق

قىسمىتىدۇر.

30 – ئىيۇل:
«justsecurity» تورىدا «شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن
ئامېرىكانىڭ يهككه ۋه كۆپ دۆلهت بىرلهشكهن سىياسهت تالالشلىرى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، بۇ
مهسىلىده ئامېرىكانىڭ ئۆز ئالدىغا، شۇنداقال كۆپ دۆلهتلهر بىرلىكته قوللىنالىشى مۇمكىن بولغان

تهدبىرلهر قىسقىچه تهھلىل قىلىندى.

31 – ئىيۇل: 
ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى گېزىتى» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 31-ئىيۇل خىتاينىڭشهرقىي
تۈركىستاندا تۇرۇشلۇق ئاتالمىش «ئىشلهپچىقىرىش-قۇرۇلۇش كورپۇسى»، يهنى «بىڭتۇهن» ۋه ئۇنىڭ ئىككى
نهپهر باشلىقىنى، يهنى «بىڭتۇهن» نىڭ سابىق پارتكوم سېكرېتارى سۈن جىنلوڭ ۋه بىڭتۇهننىڭ ھازىرقى
باش قوماندانى ۋه مۇئاۋىن پارتكوم سېكرېتارى پېڭ جيارۈينى ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى دهپسهنده

قىلغانلىقى ئۈچۈن «يهرشارى ماگنىتىسكىي قانۇنى» ئارقىلىق جازااليدىغانلىقىنى جاكارلىغان.
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   «سودا دۇنياسى» تورىدا «شهرقىي تۈركىستان سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى مۇسۇلمان دۇنياسىنى خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى زۇلمىغا قاراتقان سۈكۈتىنى بۇزۇشقا چاقىردى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

1 – ئاۋغۇست: 
«فوربېس» تورىدا «خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋهھشىيلىكلىرى سهۋهبلىك خهلقئارادا نهزهردىن
چۈشۈشى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، خىتاي ئۆزىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇشقا شۇنچه تىرىشقان بولسىمۇ، لېكىن ئارقىمۇئارقىدىن ئوتتۇرىغا چىققان دهلىل –
ئىسپاتالر نهتىجىسىده، شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋهھشىي قىلمىشلىرىدىن تېنىۋېلىش مۇمكىن بولمىغۇدهك

ۋهزىيهت شهكىللهنگهنلىكى تىلغا ئېلىندى. 

2 – ئاۋغۇست:
«سىياسهت» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي خىتاي ئهرلهرنىڭ ئۇيغۇر خانىم - قىزلىرىغا ئۆيلىنىشىنى

تهشۋىق قىلىپ ئېالن ئىشلهپ، خىتاي ئهرلهرنى شهرقىي تۈركىستان رايونىغا جهلپ قىلىشقا ئۇرۇنغان.
   «newstracklive» تورىدىمۇ «خىتاي ئۇيغۇر ئايالالرنى خىتاي ئهرلهرگه تېگىشكه مهجبۇرلىماقتا» ماۋزلۇق

ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «indiablooms» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، جامۇ – كهشمىردىكى دېموكراتىك ئازادلىق پارتىيهسىنىڭ

رهھبىرى ھاشىم قۇرهشى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغان زۇلمىنى ئهيىبلىگهن.

3 – ئاۋغۇست:
«wionews» تورىدا «خىتاي پاكىستانغا ئۇيغۇر كىرىزىسى ھهققىده <ھاياجان>لىنىپ كهتمهسلىكنى

جېكىلىگهن» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «heavy» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، سابىق الگېر مهھبۇسى زۇمرهت داۋۇت جازا الگېرلىرىدىكى ئۇيغۇر

ئاياللىرىنىڭ مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان.

5 – ئاۋغۇست:
ئهنگلىيهنىڭ BBC قانىلىدا ئېالن قىلىنغان مهردان غاپپار ئىسىملىك ئۇيغۇر مودېل يىگىتنىڭ كۇچادىكى
بىر كارانتىن قىلىش ئۆيىدىن تارقاتقان ۋىدىيوسى ناھايىتى زور غۇلغۇال قوزغىدى. بۇ خهۋهر «قوغدىغۇچى

گېزىتى»، «فوكس» تورى قاتارلىق دۇنياۋى داڭلىق تاراتقۇالردا بهس – بهسته خهۋهر قىلىندى.
  «jurist» تورىدا «ئۇيغۇر ئاياللىرىنى مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش ئايالالرنىڭ تۇغۇش ئهركىنلىكىنى

دهپسهنده قىلغانلىقتۇر» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

6 – ئاۋغۇست
«asiasociety» تورىدا «كۆزىتىش ئاستىدىكى شهرقىي تۈركىستان» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، خىتاينىڭ
بۇ يهردىكى زۇلمىنى ئهۋجىگه چىقىرىشىغا تۈرتكه بولۇۋاتقان يۇقىرى تېخنىكىلىق كۆزىتىش

ئۈسكۈنىلىرىنىڭ چېكىدىن ئاشقان دهرىجىده زىچ ۋه ئومۇمىيۈزلۈك ئىشلىتىلىش ئهھۋالى تونۇشتۇرۇلدى.
  «southeastsun» تورىدا «ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىشى مهسىلىسىده قۇرۇق گهپ
سېتىشنى توختىتايلى» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ۋه
شهرقىي تۈركىستاندىكى زاۋۇتالردا قۇل ئورنىدا مهجبۇرىي ئىشلىتىلىۋاتقانلىقى روشهن پاكىتالر بىلهن
ئىسپاتلىنىپ بولغان بۇ كۈنلهرده، بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن قوللىنىلغان ئهمهلىي تهدبىرلهرنىڭ

يهنىال ئاز بولۇۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
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«thejc» تورىدا «ئۇيغۇرالر ئۈچۈن كۆكرهك كېرىپ چىقىش بىزنىڭ بۇرچىمىزدۇر» ماۋزلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

7 – ئاۋغۇست:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، مهكىت ناھىيهسىده الگېردىن
قويۇپ بېرىلگهنلهر ئۈچۈن مهخسۇس بىر ئائىلىلىكلهر قورۇسى سېلىنغان بولۇپ، 7000 دىن ئارتۇق ئائىله

سىغىدىغان بۇ قورۇغا كىرىپ-چىقىش چهكلهنگهن ۋه بۇ قورۇ «14-ئاھالىلهر رايونى» دهپ ئاتالغان.
  «france24» تورىدا «قولىغا كويزا سېلىنغان ئۇيغۇرنىڭ ۋىدىيوسى خهلقئارانىڭ دىققىتىنى قايتىدىن
خىتاينىڭ زۇلمىغا مهركهزلهشتۈردى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىنىپ، مهردان غاپپارنىڭ ۋىدىيوسى ھهققىده

توختىلىندى.
  «independent» تورىدا «مىللهتچىلىكنىڭ ئهۋج ئېلىشى دۇنيا مىقياسىدا ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ
تېخىمۇ بهك ئېزىلىشىگه سهۋهب بولدى. ئهمما ئۇيغۇرالر بىلهن كهشمىر مۇسۇلمانالرنىڭ قىسمىتى

ھهممىسىنىڭكىدىن پهرقلىق» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

8 – ئاۋغۇست:
«thejc» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئىسالم، خرىستىئان، يهھۇدىي، بۇددىزم ۋه باشقا دىنىي گۇرۇپپىالرنىڭ
ۋهكىللىرىدىن بولۇپ جهمئىي 76 نهپهر دىنىي رهھبهر بىرلىكته خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي

قىرغىنچىلىقىغا قارشى بايانات ئېالن قىلغان.

10 – ئاۋغۇست:
ئهنگلىيه «قوغدىغۇچى گېزىتى» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئالما شىركىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي
ئهمگهك ئارقىلىق پۈتۈپ چىققان كىيىملهرنى سېتىۋالغانلىقى (دۇكاندىكى خىزمهتچىلىرىنىڭ كىيىشى ئۈچۈن

سېتىۋالغان بولۇشى مۇمكىن) ئۈچۈن ئامېرىكانىڭ ئاالقىدار ئېمبارگوسىغا ئۇچرىشى مۇمكىن ئىكهن.
  «policyoptions» تورىدا «كانادانىڭ ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توسۇش

مهجبۇرىيىتى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «moderndiplomacy» تورىدا «خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوتىغا ئهرزنامه سۇنۇش: ئۇيغۇرالرنىڭ خىتايغا
قارشى قانۇنىي كۈرىشىنىڭ باشلىنىشىدۇر» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده، «شهرقىي تۈركىستان
سۈرگۈندى ھۆكۈمىتى» ۋه «شهرقىي تۈركىستان مىللىي ئويغىنىش ھهرىكىتى»دىن ئىبارهت ئىككى
تهشكىالتنىڭ خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوتىغا ئهرز سۇنۇشىنىڭ ئۇيغۇر دهۋاسىدىكى ئهھمىيىتى

تونۇشتۇرۇلدى.

11 – ئاۋغۇست: 
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ ئېنگلىزچه سهھىپىسىده «مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقهددهس ئورۇنلىرىغا قارىتىلغان
ھۇجۇم داۋامىدا، شهرقىي تۈركىستاندىكى مهسجىدلهرنىڭ ئۈچتىن ئىككىسى چېقىۋېتىلگهن» ماۋزۇلۇق خهۋهر

بېرىلدى.
«blastingnews»دا «يهھۇدىي پوپلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغان زۇلمىنى يهھۇدىي قىرغىنچىلىقىغا

سېلىشتۇردى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.

12 – ئاۋغۇست:
«newsweek» تورىدا «بىز شهرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋهھىمىسىگه دۇچ كېلىۋاتىمىز»

ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى. 
   «albawaba» تورىدا «ئىنسانسىزالشتۇرۇلغان ئۇيغۇرالر  قانداق قىلىپ  پايدا  ئالغىلى  بولىدىغان كارخانىغا 
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ئايالندۇرۇلدى» ماۋزۇلۇق سۆھبهت خاتىرىسى ئېالن قىلىندى. سۆھبهتكه كۆره، ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان ئۇيغۇرالر
ھهققىده تهتقىقات بىلهن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان ئامېرىكالىق ئانتروپولوگ دهررېن بايلىر مهزكۇر تورنىڭ
سۆھبهت پروگراممىسىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى «ئىنسانسىزالشتۇرۇش»، يهنى ئىنسان ئهمهستهك، ھايۋاندهك

مۇئامىله قىلىشتىكى مۇددىئالىرىنى مۇالھىزه قىلغان.

13 – ئاۋغۇست:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاي دائىرىلىرى شهرقىي تۈركىستاندا ئىسالمىي ئېتىقادقا
قارشى جهڭ ئېالن قىلغان يېقىنقى ئۈچ يىلدا، شهرقىي تۈركىستاندىكى مهسچىتلهرنىڭ كۆپىنچىسىنى
چېقىش ۋه يوق قىلىش بىلهن قانائهت قىلماستىن، ئۇنىڭ ئورنىغا مۇسۇلمانالرنىڭ تېخىمۇ غۇرۇرىغا تېگىدىغان
ئىشالرنى قىلغان ياكى مۇالزىمهت ئورۇنلىرىنى تهسىس قىلغان. ئاتۇشنىڭ سۇنتاغ يېزىسىدىكى تۆكۈل
مهسچىت تۆۋهنگه چۈشكهن كادىرالرنىڭ ئېھتىياجى ئۈچۈن ئوبۇرنىيغا ئۆزگهرتىلگهن؛ چېقىلغان ئازنا

مهسچىتىنىڭ ئورنىغا ھاراق-تاماكىمۇ سېتىلىدىغان تالال بازىرى ئېچىلغان. 
   «france24» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، تۈرك پۇتبولچى مهسئۇل ئۆزىل ئۆزى تهۋه ئارسېنال كۇلۇبىنىڭ ئۆزىنىڭ

ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ھهققىدىكى باياناتىنى قوللىمىغانلىقىنى قاتتىق تهنقىد قىلغان.

14 – ئاۋغۇست:
«nationalreview» تورىدا «شهرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرىنى قانداقمۇ
مۇھاكىمه قىلماي تۇرغىلى بولىدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى ۋه بۇ ماقالىده «خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
جازا الگېرلىرى، سىياسىي جهھهتته قايتا تهربىيىلهش (مېڭه يۇيۇش) ئۇرۇنۇشى، (ئۇيغۇر ئايالالرنى) مهجبۇرىي
تۇغماس قىلىۋېتىشى، ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىشى ۋه باشقا يىرگىنچلىك كىشىلىك ھوقۇق
دهپسهندىچىلىكلىرىگه قارىتا نهپرهت بىلدۈرۈش ھهركىمنىڭ بۇ جهھهتتىكى ئهخالقىي مهجبۇرىيهتتۇر.

ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇش تهدبىرلىرىنى تېپىپ چىقىش كېرهك بولىدۇ» دېيىلدى.

15 – ئاۋغۇست:
«abc» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكلىرى
سهۋهبلىك، 2022 – يىلى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلىدىغان قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى باشقا يهرده

ئۆتكۈزۈشكه چاقىرىق قىلغان. 

16 – ئاۋغۇست:
«تېلېگراف» تورىدا «خىتاي ئهنگلىيه تۇپرىقىدىكى ئۇيغۇرالرنى پاراكهنده قىلىشنى داۋامالشتۇرماقتا»
ماۋزۇلۇق خهۋهر بېرىلدى. خهۋهرده خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئهنگلىيهدىكى ئۇيغۇرالرغا خىتايغا قارشى
پائالىيهتلىرىنى دهرھال توختىتىش، ئهگهر ئۇنداق قىلمىسا ھهرخىل يامان ئاقىۋهتلهرگه دۇچار بولىدىغانلىقى

ھهققىده تهھدىت سالغان.

17 – ئاۋغۇست:
«دىپلومات» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، خىتاينىڭ ئۆز خهلقىگه قىلغان تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىده
رهھىمسىزلىكىگه، بىھۇده زوراۋانلىقىغا، ھاقارهتلىرىگه، قىيىن - قىستاقلىرىغا ۋه ئۆلتۈرۈشلىرىگه شاھىت
بولغان شهرقىي تۈركىستاندىكى سابىق الگېر ئوقۇتقۇچىسى، ھازىر گولالندىيهده ياشاۋاتقان قهلبىنۇر سىدىق
ئۆزىنىڭ الگېردا شاھىت بولغانلىرىنى، بولۇپمۇ جالالت چېن چۈهنگو ۋهزىپىگه تهيىنلهنگهن 2016-يىلىدىن
كېيىنكى باستۇرۇش ئهھۋالىنىڭ  تهرهققىياتى  ھهققىده بىرىنچى قول بايانالر  بىلهن تهمىنلىگهن. ئۇ  ئۆزىنىڭ 
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بايانلىرىدا الگېرالردىكى دائىملىق ئۆلۈم-يېتىم ھادىسىسى، جىسمانىي قىيىن – قىستاق، ئۇيغۇر خانىم –
قىزلىرىنىڭ دائىم باسقۇنچىلىققا ئۇچرىشى، ئاچارچىلىق، تۇرمۇش شارائىتىنىڭ ئىنسان تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز

دهرىجىدىكى ناچارلىقى قاتارلىقالرنى تهسۋىرلهپ بهرگهن. 
   «jpost» تورىدا «ئۇيغۇرالرنىڭ قىسمىتى ئىنسانىيلىق كىرىزىسىدۇر. ئۇالرغا ياردهم بېرىش ئۈچۈن تېخىمۇ

كۆپ ئىش قىلىنىشى كېرهك» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىندى.
   «ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ خهۋىرىگه كۆره، 17 - ئاۋغۇست چۈشتىن كىيىن ئىستانبۇلنىڭ تاكسىم
مهيدانىدا ئائىله ئهزالىرى ۋه تۇغقانلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا ۋه تۈرمىلهرگه
سوالنغان ئۇيغۇر ياشلىرى توپلىنىپ، تۇتۇلغان ئائىله ئهزالىرىنىڭ رهسىمى چۈشۈرۈلگهن مايكىالرنى كىيىپ،
خاتىره سۈرهتكه چۈشۈش پائالىيىتى ئېلىپ بارغان. بۇ ۋاقىتتا تاكسىم مهيدانىدا سۈرهتكه چۈشكهن الگېر
قۇربانلىرىنىڭ يېقىنلىرى ساقچىالرنىڭ پاراكهندىچىلىكىگه ئۇچرىغان. ساقچىالر ھېچقانداق سهۋهب
كۆرسهتمهستىن تۇرۇپ، ئۇالرنى چۈشكهن سۈرهتلىرىنى يۇيۇۋېتىشكه، يىغىۋېلىش الگېرلىرىغا سوالنغان
يېقىنلىرىنىڭ رهسىملىرى چۈشۈرۈلگهن مايكىلىرىنى سېلىۋېتىشكه ياكى ئۇنى تهتۈر ئۆرۈپ كىيىشكه

زورلىغان.

18 – ئاۋغۇست:
«دىپلومات» تورىدا «خهلقئارا ئهمگهكچىلهر تهشكىالتى خىتايدىكى ئۇيغۇرالرنى قوغدامدۇ؟» ماۋزۇلۇق ماقاله
ئېالن قىلىندى. ماقالىده، ب د ت نىڭ بارلىق ئورگانلىرى ئىچىده خهۋپسىزلىك كېڭىشىگه ئهزا دۆلهتلهرنىڭ
بىردهك ماقۇللىشى، ياكى خىتاينىڭ ماقۇللىقى بولمىغان ئهھۋالدىمۇ، ئۆز ئالدىغا تهدبىر قوللىنىش
ئىقتىدارىغا ئىگه «خهلقئارا ئهمگهكچىلهر تهشكىالتى»نىڭ نۆۋهتتىكى شهرقىي تۈركىستاندىكى ۋهزىيهتكه

قارىتا تهدبىر قوللىنىدىغان – قولالنمايدىغانلىقى مۇالھىزه قىلىندى.
  «catholicnewsagency» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئىلگىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى بىر دوختۇرخانىدا
دوختۇرلۇق قىلىۋاتقان، ھازىر تۈركىيهده ياشاۋاتقان خاسىيهت ئابدۇلالھ خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
دوختۇرخانىلىرىنىڭ ئاتالمىش «پىالنلىق تۇغۇت» سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن، ئۇيغۇر ئاياللىرىغا
قارىتا قهرهللىك ھالدا باال چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيىسى قىلىدىغانلىقىنى ۋه يېڭى تۇغۇلغان ئۇيغۇر بوۋاقلىرىنى

ئۆلتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان.

19 – ئاۋغۇست:
«dailysabah» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئهنگلىيه مۇسۇلمانالر ھهيئىتى ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىنى خىتاينىڭ

ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارىتا «كۈچلۈك ھهرىكهت» قولالشقا ئۈندىگهن.
   «BBC» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئىلگىرى ئېنگالندنىڭ چېلسى قاتارلىق داڭلىق پۇتبول كۇلۇبلىرىدا توپ
ئوينىغان، نۆۋهتته تۈركىيهدىكى باشاق شهھهر كۇلۇبىنىڭ توپچىسى بولغان سېنگاللىق پۇتبولچى دېمبابا
دۇنيادىكى مۇسۇلمان ۋه مۇسۇلمان ئهمهسلهرنى ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇمنى تۈگىتىشكه ياردهملىشىش

ئۈچۈن بىردهك ھهرىكهت قىلىشقا چاقىرىق قىلغان. 
   «دۆلهت مهجلىسى» تورىنىڭ خهۋىرىگه كۆره، ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسىدىكى دېموكرات پارتىيهگه تهۋه
پارالمېنت ئهزالىرى ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنى ئامېرىكادىن قايتقاندىن كېيىن تۈرمىگه

تاشالنغان ئۇيغۇر تىجارهتچى ئهكبهر ئهسهت ھهققىده ئۇچۇر ئىگىلهشكه ئۈندىگهن.

20 – ئاۋغۇست:
«ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى»نىڭ خهۋىرىگه كۆره، شهرقىي تۈركىستاننىڭ بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبالستى
كهلگۈسى ئۈچ يىل ئىچىده 19 مىڭ كىشىنى قۇرۇلۇش ساھهسىگه ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇش ھهققىده ھۆججهت
چىقارغان. شۇنداقال، ئهركىن ئاسىيا رادىيوسى  مۇخبىرىنىڭ  مهزكۇر  ھۆججهتته  كۆرسىتىلگهن  ئاالقىلىشىش 
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  ئىشخانىسى بىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبىتى داۋامىدا بۇ 19 مىڭ كىشىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ الگېردىكىلهر
ئىكهنلىكى ئاشكارىالنغان.

ئهنۋهر قاراقۇرۇم، ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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مايك پومپېئو
ئۇيغۇر خهلقىنىڭ دوستى، ئامېرىكا دۆلهت مىنىستېرى ،

ھۆرمهتلىك مايك پومپېئو ئهپهندى
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