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كوممۇنىست خىتاينىڭ
دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇش
ئىستىكىنىڭ ئىچيۈزى

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 بىلهن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش بىر پارچه ئىستىخبارات دوكالتىدىن باشلىنىدۇ. بۇ ئۇرۇشتا
1937-يىلى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ھارپىسىدا بېيجىڭغا يېقىن يهردىكى ماركو پولو كۆۋرۈكىده ياپونىيه ۋه
خىتاي ئهسكهرلىرى ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهندهك ئېتىشىش يۈز بهرمهيدۇ؛ شۇنداقال 1939-يىلى گېرمانىيه

تانكىلىرىنىڭ پولشاغا قىلغىنىدهك تۇيۇقسىز ھۇجۇممۇ يوق.
   سۈنئىي ئىدراك ئارقىلىق مهشغۇالت قىلىدىغان، ئۆزى تهپهككۇر قىلىپ، ئۆز ئالدىغا قارار چىقىرىدىغان،
خىتاي مهركىزىي ھهربىي ئىشالر قوماندانلىق شىتابىنىڭ قوماندانلىرىنىڭ كونتروللۇقىغا ئانچه ئۇچراپ

كهتمهيدىغان تور ماشىنا ئادهملىرىنىڭ مهشغۇالتى سهۋهبلىك ئۈچىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتاليدۇ.
   ئۇ 2029-يىلى 8-ئاينىڭ 28-كۈنى بولۇپ، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ قوماندانلىرى بېيجىڭنىڭ شهھهر
سىرتىدىكى «غهربىي تاغ» دهپ ئاتىلىدىغان، پهۋقۇلئادده مۇستهھكهملهنگهن يهر ئاستى قوماندانلىق
مهركىزىدىكى يهر يۈزىدىن ئۈچ يۈز مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى بازىغا پاناھالنغانىدى. خىتاي گېنېرالالر
بهشبۇرجهكلىك بىنادىن ئهۋهتىلگهن مهخپىي ئىستىخبارات دوكالتىغا ئاساسهن، بىر نهچچه ھهپتىنىڭ ياقى
ئۇرۇش باشالش ھهلهكچىلىكىده يۈرهتتى. بۇ ئىستىخبارات دوكالتى ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ ۋاشىڭتوندىكى پوتوماك دهرياسىنىڭ يېنىدىكى دۆلهتلىك ھهربىي قوماندانلىق مهركىزى
ئىشلىتىدىغان خهۋهرلىشىش سىستېمىسىنىڭ ئىچكى قىسمىدا ناھايىتى مهخپىي مهشغۇالت قىلىدىغان
ئېلېكترونلۇق ماشىنا ئادهم تهرىپىدىن تهييارالنغانىدى. بۇ ئۇچۇر خىتاي مهركىزىي ھهربىي كومىتېتىنىڭ ئهڭ
يۇقىرى دهرىجىلىك رهھبهرلىرىگه يولالندى. ئىستىخبارات دوكالتىنىڭ مهزمۇنى تۆۋهندىكىدهك شۇم خهۋهردىن
ئىبارهت ئىدى: ئامېرىكانىڭ ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشىغا مهسئۇل قوماندانلىق مهركىزى بولغان «ئالهم بوشلۇقى
قوماندانلىق شىتابى» خىتاينىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىش ئهھۋاللىرىنى نازارهت قىلىشتا
ئىشلىتىلىدىغان ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھىغا يهر يۈزىدىن قىلىنغان الزېر نۇر ھۇجۇمىنىڭ مهنبهسىنى
دهلىللىگهن. مهزكۇر الزېر نۇر ھۇجۇمى شۇنىڭدىن بىر ئاي ئىلگىرى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ شهرقىي
تۈركىستاننىڭ تهڭرىتېغىغا جايالشقان، سۈنئىي ھهمراھقا قارشى مهخپىي بازىسىدىن قىلىنغانىدى. خىتاي
ئامېرىكانى بۇ قېتىملىق ھۇجۇمنىڭ مهنبهسىنى ئېنىقلىيالمايدۇ دهپ قارىغانىدى. مهزكۇر ھۇجۇم ئىنفىرا
قىزىل نۇرلۇق سېنزور تهرىپىدىن ئىشلىتىلىدىغان ئهينهكنى ئېرىتىپ، بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ ئهڭ يېڭى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن ئاگاھالندۇرۇش سۈنئىي ھهمراھىدىن بىرىنىڭ توك يولىنى ماس قىلىپ قويغانىدى.
«بوشلۇقتىكى سىجىل ئىنفىرا قىزىل نۇر» ناملىق مهزكۇر سۈنئىي ھهمراھالرنىڭ تۇنجىسى 2024-يىلى
قويۇپ بېرىلگهنىدى. بۇ سۈنئىي ھهمراھ بۇنداق الزېر ھۇجۇمى ئارقىلىق ۋهيران قىلغىلى بولمايدىغان قىلىپ
اليىھهلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما خىتاي جاسۇسلىرى ئامېرىكا سۈنئىي ھهمراھ ھۆددىگهر شىركهتلىرىنىڭ
كومپيۇتېر سىستېمىسىغا ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن، بۇ سۈنئىي ھهمراھنىڭ بىر مۇھىم يوچۇقىنى بايقىغان.
بۇ قېتىمقى الزېر نۇر ھۇجۇمى خىتاينىڭ يېڭى ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى سىستېمىسىنىڭ سىناق زهربىسى
بولۇپ، ھۇجۇم مهنبهسىنىڭ ئاشكارىلىنىپ قالغانلىقىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، بۇ سىناق پهۋقۇلئادده
مۇۋهپپهقىيهتلىك بولغانىدى. ئامېرىكالىقالرنىڭ ھۇجۇم مهنبهسىنى قانداق بايقىۋالغانلىقى ھهربىي
جاسۇسالر ئېنىقالشقا تېگىشلىك سوئال ئىدى. بۇ قېتىملىق  سىناق  ھۇجۇمدا، الزېر نۇرى  ئاالھىده يهتكۈزۈش

«مىلتىقتىن ھاكىمىيهت چىقىدۇ» ــ ماۋ زېدوڭ،1927 – يىلى 8 – ئاينىڭ 27 – كۈنى.
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تېخنىكىسى ئارقىلىق ئاالھىده ھهرىكهتچان
سۈنئىي ھهمراھقا يهتكۈزۈلۈپ، ئاندىن مهزكۇر
كىچىك سۈنئىي ھهمراھتىن ئامېرىكانىڭ سۈنئىي
ھهمراھىغا قويۇپ بېرىلگهن. ئامېرىكانىڭ بۇ
ئاگاھالندۇرۇش سۈنئىي ھهمراھى يهر يۈزىدىن
بىۋاسىته قويۇپ بېرىلىدىغان يۇقىرى قۇۋۋهتلىك
الزېر پارتلىشىغا قارشى تۇرااليدىغان قىلىپ
اليىھهلهنگهنىدى. ئهمما، ئۇنىڭ بوشلۇقتىكى قايتا
نىشانالنغان نۇردىن مۇداپىئهلىنىش ئىقتىدارى
ئۆزىنىڭ ۋهيران بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن

يېتهرلىك ئهمهس ئىدى.
  بۇ قېتىملىق ھۇجۇم ئېللىپس شهكىللىك
ئوربىتىدا ئايلىنىدىغان ۋه باشقۇرۇلىدىغان بومبا
قويۇپ بېرىلگهندىكى ئىسسىقلىق سىگنالىنى
بايقاش ئۈچۈن ئوخشىمىغان ئىككى خىل ئىنفىرا
قىزىل نۇرلۇق سىكانېرالش سېنزورى سهپلهنگهن،
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىشنى نازارهت
قىلىش سۈنئىي ھهمراھىنى پالهچلهندۈرۈشنى

مهقسهت قىلغانىدى.
   ئۇرۇشنىڭ پىلتىسىگه ئوت ياققان نهرسه، يهنى
ئىستىخبارات دوكالتىنى «ئامېرىكالىقالر» دېگهن
تېلېۋىزىيه تىياتىرىدا تهسۋىرلهنگهندهك، ئامېرىكا
پۇقراسىنىڭ سىياقىغا كىرىۋالغان KGB جاسۇسى
ئهمهس، ئادهتته پائالىيهت قىلمايدىغان يوشۇرۇن
جاسۇس (مهۋھۇم ماشىنا ئادهم) تهييارلىغانىدى.
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئادهتته پائالىيهت
قىلمايدىغان بۇ يوشۇرۇن جاسۇسىنىڭ كود ئىسمى
«كۈمۈش ئاققۇ» ئىدى. ئۇ ئۇچۇر توپالش بىلهنال
چهكلهنمهستىن، ئىنسانالرنىڭ تهپهككۇرىغا تهقلىد
قىلىنغان ئۇسۇلالر ئارقىلىق ئۇچۇرالرنى قوبۇل
قىلىش ۋه بىر تهرهپ قىلىش ئۈچۈن
virtual) اليىھهلهنگهنىدى. مهۋھۇم ماشىنا ئادهم
robot) كومپيۇتېر سىستېمىسى ئىچىده
ياشايدىغان ۋه ھهرىكهت قىلىدىغان بولۇپ،
ئاخىرىدا ئۆزى قارار چىقىرااليدىغان قىلىپ
پروگراممىالنغان. بۇ قېتىملىق سىڭىپ كىرىش
خىتاي ئارمىيىسى تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان ئهڭ
مۇۋهپپهقىيهتلىك ئېلېكترونلۇق جاسۇسلۇقنىڭ
نهتىجىسى بولۇپ، بۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ مهۋھۇم
ماشىنا ئادىمى ئامېرىكا دۆلهتلىك  ھهربىي قومان-

لىق مهركىزى رهھبهرلهر بىلهن ئاالقىلىشىش ۋه
ئامېرىكانىڭ يهرشارى مىقياسىدىكى ھهربىي
ئهسلىھهلىرىگه قوماندانلىق قىلىش ۋه كونترول
قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان دهرىجىدىن تاشقىرى
مهخپىي خهۋهرلىشىش سىستېمىسىنىڭ ئىچىگه

بۆسۈپ كىرگهن ۋه ماكانالشقانىدى. 
  سۈنزىنىڭ «ئىستىخبارات چوقۇم كىشىلهردىن
ئېلىنىشى كېرهك» دېگهن كۆرسهتمىسىگه كۆره،
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئىنسانالرنىڭ (يهنى
ئامېرىكالىق خائىنالرنىڭ) ياردىمى بولمىسا
جاسۇسلۇقتا بۇنداق بۆسۈش ھاسىل قىاللمىغان
بوالتتى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ 2 -
باشقارمىسى كۆپ يىللىق تهييارلىق
خىزمهتلىرىدىن كېيىن، ئامېرىكا ھاۋا
ئارمىيىسىنىڭ بىر ئهسكىرىنى سېتىۋالغان.
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى ئامېرىكا قوماندانلىق
مهركىزىنىڭ ئىچىدىكى ھالقىلىق ئاالقه ئورنىدا
بىر قانچه يىل خىزمهت قىلغان بۇ خادىمنى
ئىندهككه كهلتۈرۈشكه مۇۋهپپهق بولغان، ئاندىن بۇ
خائىن ئامېرىكا قوماندانلىق تورى ئىچىدىكى
خىتاينىڭ مهۋھۇم ماشىنا ئادىمىگه بىۋاسىته

ياردهم بهرگهن.
  خىتاي ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ ئىستراتېگى-
يىلىك خهۋهرلىشىش سىستېمىسىغا سىڭىپ
كىرىدىغان ئىستىخبارات ھۇجۇمىنى ئىشقا
ئاشۇرۇشتا، چوڭ سانلىق مهلۇمات (چوڭ بېرىگ) ۋه
ئاالھىده يۇمشاق دېتالالردىن تهڭ پايدىالنغان.
2010-يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا، خىتاي ھهربىي
خاككېرلىرى ئامېرىكانىڭ خادىمالرنى باشقۇرۇش
ئىشخانىسى (OPM) غا ھۇجۇم قىلىپ، 22 مىليون
پارچىدىن ئارتۇق ئېلېكترونلۇق خاتىرىنى
ئوغرىلىغان. بۇ خاتىرىلهر مهخپىي ئۇچۇرالرغا
ئېرىشىش جهھهتته مۇتلهق مهخپىي ياكى مهخپىي
دهرىجىلىك بىخهتهرلىك ئىجازهتنامىسى بار
ئامېرىكالىقالرنىڭ ھهممىسىنىڭ دېگۈدهك
شهخسىي ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. ئاندىن
خىتاي ئىستىخبارات تارماقلىرى ئامېرىكا
خادىمالرنى باشقۇرۇش ئىشخانىسى (OPM)دىن
ئوغرىلىغان خاتىرىلهرنى ساغالملىق مۇالزىمىتى
شىركىتى  Anthem دىن  ئوغرىلىغان   60   مىليون 



مهزكۇر تۇيۇقسىز ھۇجۇم 21-ئهسىردىكى «مهرۋايىت
پورتى» (پېئارىل خاربور) ھۇجۇمى بولۇپ، يهنه بىر
ئهۋالدقىچه ئامېرىكانىڭ ئۆز تۇپرىقىنىڭ سىرتىدا
ھهربىي كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش ئىقتىدارىنى

پالهچلهندۈرۈشنى مهقسهت قىلغانىدى.
  خىتاينىڭ يىراق مۇساپىلىق باشقۇرۇلىدىغان
بومبىلىرى بۇ ھهرىكهتتىكى مۇھىم قورال بولۇپ، ئۇ
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئۇرۇش
قورالىغا ۋهكىللىك قىالتتى. بۇ توقۇنۇش يۈز
بېرىشتىن ئاۋۋالقى 30 يىل مابهينىده، خىتايدا
يۈزلىگهن باشقۇرۇلىدىغان، چارلىغۇچى ۋه ئاۋازدىن
تېز ئۇچىدىغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا ياسالدى،
ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مهخپىي ھالدا «يهر ئاستى
سهددىچىنى»ده، يهنى 3000 ئىنگلىز مىلى
(تهخمىنهن 4828 كىلومېتىر، ت) ئۇزۇنلۇقتىكى يهر
ئاستى تونېلى ۋه يهر ئاستى ئىشلهپچىقىرىش
مهركهزلىرىده ساقلىنىۋاتاتتى. ئامېرىكانىڭ
كۆزهتكۈچى سۈنئىي ھهمراھلىرى خىتاينىڭ يهر
ئاستىدىكى بۇ مۇئهسسهسهلىرىنى بايقىيالمايتتى،
شۇنداقال بۇ مۇئهسسهسهلهر ئامېرىكانىڭ يۈكسهك
توغرىلىقتا يېتهكلىنىدىغان باشقۇرۇلىدىغان

بومبىسىدىن مۇداپىئهلىنهلهيتتى.
   كهڭ كۆلهملىك ھهربىي قۇرۇلۇشنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده، خىتاينىڭ بارلىق باشقۇرۇلىدىغان
بومبىلىرىنىڭ ئورنىنى ئاسانال يوشۇرغىلى
بولىدىغان ۋه نىشانالش تهس بولغان زامانىۋى ۋه
ئىلغار كۆچمه سىستېمىالر ئالدى. بۇنىڭدىن باشقا،
خىتاينىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىغا
تىزگىنلىگىلى بولىدىغان، ئاتموسفېرا قاتلىمىغا
قايتىپ كېلهلهيدىغان توشۇغۇچ، كۆپ ئوق بېشى،
«يهمچۈك»، كاشىال تۇغدۇرغۇچ ۋه ئىسسىقلىق
قالقىنى قاتارلىق ئهڭ ئىلغار سىڭىپ كىرگۈچى ئوق
بېشى تېخنىكىلىرى سهپلهنگهن. خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى 2025-يىلى ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 90-
يىللىرىدا تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغان مۇنداق
بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقاردى: يهنى ئۇالر
ھهرىكهتتىكى ئاۋىياماتكىنى چۆكتۈرۈۋېتىشكه
ياكى قۇرۇقلۇقتىكى قوماندانلىق مهركىزىنى  ۋهيران 

پارچىدىن ئارتۇق خاتىره بىلهن بىرلهشتۈرگهن.
   «كۈمۈش ئاققۇ» بىخهتهرلىك تهكشۈرۈشىدىن
ئۆزىنى قاچۇرااليدىغان قىلىپ پروگراممىالنغان
بولۇپ، ئۇ ھهرقېتىم بىخهتهرلىك سىكانىرلىشىغا
دۇچ كهلگهنده، خامېلىئونغا ئوخشاش ئۆزگىرىپ،
نورمال يۇمشاق دېتال پروگراممىسىغا
ئايلىنىۋاالاليتتى. سىكانىرالش تامامالنغان ھامان،
مهزكۇر مهۋھۇم ماشىنا ئادهم «ئهسلى»گه قايتىپ،
ناھايىتى كۆپ باش قاتۇرۇپ بهرپا قىلىنغان،
يهرشارى مىقياسىدىكى مهخپىي ئاالقه ئۇلىنىشى
سىستېمىسى ئارقىلىق خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ياردهم
قىسمىنىڭ كومپيۇتېر تورى بىلهن مهخپىي

ئاالقىنى ئهسلىگه كهلتۈرىدۇ.
   خىتاي رهھبهرلىرى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ئارمىيهگه مهسئۇل ئهڭ ئالىي ئورگىنى بولمىش
مهركىزىي ھهربىي كومىتېتنىڭ يىغىنىغا
قاتنىشىش ئۈچۈن بېيجىڭدىكى جوڭنهنخهي دهپ
ئاتالغان رهھبهرلىك بىناسى ئىچىده جهم بولۇشتى.
ئۇالر مهۋھۇم ماشىنا ئادهم تهرىپىدىن تهييارالنغان،
ئامېرىكانىڭ خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى
الزىر ھۇجۇمىدىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن خىتايغا
ھۇجۇم قىلىشقا تهييارلىنىۋاتقانلىقى تىلغا
ئېلىنغان ئىستىخبارات دوكالتىنى ئوقۇدى.
ئامېرىكانىڭ ئۈچ دانه سۇ ئاستى ھۇجۇمچى
پاراخوتىغا تىنچ ئوكياننىڭ غهربىي شىمالىدىكى
خىتاينىڭ دېڭىز رايونىغا يۈرۈش ھهققىده بۇيرۇق
چۈشۈرۈلگهنىدى. بۇ پاراخوتالرنىڭ ھهممىسىگه
يېڭى تىپتىكى ئۇزۇن مۇساپىلىق چارلىغۇچى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهنىدى. نىشان
تهڭرىتاغدىكى الزېر بازىسى ئىدى. ھۇجۇمنىڭ
كونكرېت ۋاقتى تېخى ئامېرىكا پرېزىدېنتى

تهرىپىدىن قارار قىلىنمىغانىدى.
   (دوكالتىنى ئوقۇغان) خىتاينىڭ ئالىي رهھبىرى
جاۋ لېجى (Zhao LeJi) تۆۋهندىكىدهك قارار
چىقاردى: خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى قىزىل يۇلتۇز
بىرلهشمه ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىپ، ئاسىيادىال
ئهمهس، دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا
ئامېرىكانىڭ ھهربىي بازىسى ۋه  پورتلىرىغا  قارىتا
تۇيۇقسىز باشقۇرۇلىدىغان بومبا  ھۇجۇمى قىلىدۇ.
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قىلىشقا يېتهرلىك دهرىجىدىكى توغرىلىق
نىسبىتىگه ئىگه، ئون بهش مىنۇت ئىچىده يهر
شارىدىكى ھهر قانداق نىشانغا زهربه بېرهلهيدىغان

ئىقتىدارغا ئىگه بولدى.
  قىزىل يۇلتۇز بىرلهشمه ھهرىكىتىدىكى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ھۇجۇمى پىالنىنىڭ يادروسى
DF-ZF تىپلىق دهرىجىدىن تاشقىرى تېز
سۈرئهتلىك لهيلىمه باشقۇرۇلىدىغان بومبىدۇر.
مهزكۇر باشقۇرۇلىدىغان بومبا باللىستىك
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ ئۈستىده قويۇپ
بېرىلىدۇ ۋه مۇئهييهن ئوربىتا ئارقىلىق نىشانغا
يېقىنلىشىپ، ئۇنى ئاتموسفېرا قاتلىمىنىڭ
ئۈستۈنكى چېتىگه، ئالهم بوشلۇقىنىڭ تۆۋىنىگه
ئېلىپ بارىدۇ. بۇ تىپتىكى باشقۇرۇلىدىغان
بومبىالرنىڭ مۇساپىسى 3400 مىلدىن 8000
مىلغىچه بولغان ئارىلىقتا بولۇپ، ياۋروپا ۋه
ئامېرىكانىڭ شهرقىي دېڭىز قىرغىقىدىكى
نىشانغا يېتهلهيدۇ. بۇ خىل لهيلىمه
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قوش ئىقتىدارلىق بولۇپ،
ئادهتتىكى ئوق بېشى ياكى يادرو ئوق بېشى

سهپلىگىلى بولىدۇ.
   خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى كۆپ يىلالردىن بۇيان
غهرب ئىستىخبارات ئورگانلىرىغا « DF-ZFنىڭ
ھۇجۇم مۇساپىسى چهكلىك (ئانچه يىراققا يېتىپ
بارالمايدۇ)» دېگهن خاتا ئۇچۇرنى تارقىتىپ
كهلگهنىدى. بۇ خىل لهيلىمه باشقۇرۇلىدىغان
بومبىنىڭ نۇرغۇن سىناقلىرى ئوتتۇرا مۇساپىلىق
باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئارقىلىق ئېلىپ
بېرىلغان بولغاچقا، ئامېرىكا تهھلىلچىلىرى
بۇنىڭغا ئالدىنىپ، ئۇنىڭ مۇساپىسىنى 3000 مىل
ئهتراپىدا دهپ تۆۋهن مۆلچهرلهپ قويغانىدى. خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى مهخپىي ھالدا DF-ZF نى ئهڭ
يېڭى قىتئهلهر ئارا ئۇچىدىغان باشقۇرۇلىدىغان
بومبا - DF-31، DF-41 ۋه سۇ ئاستى پاراخوتى

قويۇپ بهرگهن JL-3 قاتارلىقالرغا سهپلىگهن.
   «قىزىل يۇلتۇز بىرلهشمه ھهرىكىتى – 2029»ده
ئهنئهنىۋى ئوق باشلىرىنى ئىشلىتىپ دېڭىز
ئارمىيىسى، دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ قۇرۇقلۇقتا
ئۇرۇش قىلىش قىسمى، قۇرۇقلۇق ئارمىيىسى ۋه
ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ   نىشانلىرىغا  ھۇجۇم   قىلىش 

تهلهپ قىلىنغان. مهزكۇر جهڭ پىالنى ئىنسانالرنىڭ
شۇنچىكى نازارهتچىلىكىنى ھېسابقا ئالمىغاندا،
تولۇق ئاپتوماتالشقان. ئۇ يهنه ئىككى دانه
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن ئاگاھالندۇرۇش سۈنئىي
ھهمراھىغا الزېر نۇر ھۇجۇمى قىلىش بىلهن
باشلىنىدۇ. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى خىتاي
ئاسمىنىدا ئايلىنىپ يۈرگهن ئۈچ سۈنئىي ھهمراھنى
پاچاقالپ تاشالش ئارقىلىق، DF-ZF تىپلىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى قويۇپ بهرگهندىكى ئاۋاز
(دۈشمهن تهرىپىدىن) بايقالمايدىكهن، دهپ يهكۈن
چىقاردى. ياردهمچى سېنزور بۇ باشقۇرۇلىدىغان
بومبىنىڭ قويۇپ بېرىلگهنلىكىنى بايقىغاندا،
«خىش قېلىپتىن چىققان» بولۇپ، بهكال كېچىكىپ
كېتهتتى. دهسلهپكى باسقۇچتا  DF-ZF تىپلىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن جهمئىي 67 نى قويۇپ

بېرىش پىالنالنغانىدى.
   بىرىنچى نىشان ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ
ئېيجىس (Aegis) تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان
بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش پاراخوتلىرى، بولۇپمۇ
شهرقىي شىمالىي ئاسىياغا، يهنى چاۋشيهن يېرىم
ئارىلىنىڭ ئهتراپىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان مهزكۇر
تىپتىكى پاراخوتالر ئىدى. ياپونىيهنىڭ
ئهتراپىدىكى بهش دانه Aegis پاراخوتىنى
چۆكتۈرۈۋهتكهن تهقدىرده، ئامېرىكا دېڭىز
ئارمىيىسىنىڭ خىتاينىڭ باشقۇرۇلىدىغان
بومبىلىرىنى توسۇش ئىقتىدارى زور دهرىجىده
تۆۋهنلهپ كېتهتتى. ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ
رونالد رېگان، جون C ستېننىس، كارل ۋىنسون ۋه
تىنچ ئوكياندىكى جون كېننىدى قاتارلىق
ئاۋىياماتكا ئهترهتلىرى خىتاينىڭ ئۇنىڭدىن
كېيىنكى نىشانى ئىدى. دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ
قۇرۇقلۇقتا ئۇرۇش قىلىش قىسمىنى توشۇيدىغان
قۇرۇقلۇق ۋه سۇدا تهڭ ھهرىكهت قىالاليدىغان ھۇجۇم
پاراخوتلىرىمۇ پاچاقالپ تاشلىنىدىغان نىشانالرنىڭ

ئىچىده ئىدى.
   غهرب تهرهپته بولسا، DF-ZF تىپلىق پاراخوتقا
قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا پارس قولتۇقى ۋه
ئوتتۇرا دېڭىزدىكى يېڭى تىپتىكى «كارخانا»
ناملىق ئاۋىياماتكىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
ئاۋىياماتكىالرغا  زهربه  بېرىدۇ.  شۇنىڭ  بىلهن  بىر
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ۋاقىتتا، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ تورپېدا قويۇپ
بېرىدىغان ئايروپىالنىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سۇ ئاستى
پاراخوتىغا قارشى ئۇرۇش قوراللىرى ئامېرىكانىڭ تىنچ
ئوكياننىڭ شىمالىدا بۇيرۇق كۈتۈۋاتقان، چارلىغۇچى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهن ئۈچ دانه سۇ ئاستى
پاراخوتىنى چۆكتۈرۈۋېتىدۇ. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى
ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ قوماندانلىق ۋه كونترول
قىلىش سىستېمىسىغا سوقۇنۇپ كىرگهنلىكى ئۈچۈن،
«كۈمۈش ئاققۇ» خىتاينى ئامېرىكا سۇ ئاستى
پاراخوتىنىڭ ئېنىق ئورنى بىلهن تهمىنلىگهن بولۇپ،
خىتاينىڭ جهڭ پىالنىدا پاراخوتالرنىڭ ئورنى
كۆرسىتىلگهنىدى. جهڭ پىالنىنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده، باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه ئېلېكترونلۇق
ئۇرۇش قوراللىرى سهپلهنگهن ئۇچقۇچىسىز ئاپتوماتىك
ئايروپىالنالر ئامېرىكانىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى بىر
قىسىم بازىلىرىغا تىنىمسىز ھۇجۇم قىالتتى. خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئىستىخبارات تارمىقى
ياپونىيه، ئوكىناۋا ۋه گۇئامدىكى ئاساسلىق ھاۋا
ئارمىيه بازىلىرىنىڭ ئهتراپىغا جاسۇسالرنى
ئورۇنالشتۇرغان بولۇپ، بۇ جاسۇسالر ئايروپىالننىڭ ھاۋا
كىرىش ئېغىزىدىن كىرهلهيدىغان قىلىپ
مهشىقلهندۈرۈلگهن، ھاشارهت چوڭلۇقىدىكى نهچچه
مىڭلىغان ئاپتوماتىك ئۇچقۇالرنى قويۇپ بېرىدۇ.
بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت ئۇرۇش ئايروپىالنلىرىنى
ۋه توشۇغۇچى ئايروپىالنالرنى قوزغالغان ھامان

پالهچلهندۈرۈش ئىدى.
   ئامېرىكالىقالرغا قارىتىلغان بۇ ۋهيران قىلغۇچ زهربه
ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرىدىكى دهم ئېلىش كۈنلىرىگه
ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ئامېرىكا
رهھبهرلىك قاتلىمىدىكىلهرنىڭ كۆپ قىسمى دېڭىز
ساھىلىدا ياكى تاغدىكى داچىلىرىدا يازنىڭ ئاخىرقى

كۈنلىرىدىن ھۇزۇرلىناتتى.
   2020-يىلى 8-ئاينىڭ 30-كۈنى تاڭ سۈزۈلهي
Zhao) دېگهنده، خىتاينىڭ ئالىي رهھبىرى جاۋ لېجى
LeJi) جوڭنهنخهيدىكى ئىشخانىسىنىڭ سىرتىدىكى
لىفىت ئارقىلىق يۇقىرى سۈرئهتلىك (مهخپىي) يهر
ئاستى پويىز يولىغا چۈشۈپ نهچچه مىنۇتتىال «غهربىي
تاغ» يهر ئاستى بازىسىغا يېتىپ كهلدى. يهر ئاستى
بازىسىدا، خىتاي مهركىزىي ھهربىي كومىتېتىنىڭ
رهئىسى گېنېرال سۈي چاڭجۈن (Cui Changjun) جاۋ
لېجىغا   بارلىق   تهييارلىقالرنىڭ  پۈتۈپ   بولغانلىقىنى 

ئۇقتۇردى ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ يۇقىرى
تېخنىكىلىق قوماندانلىق مودۇلى بولغان سېزىمچان
ئېكرانلىق قول كومپيۇتېرىنى جاۋ لېجىغا تهڭلىدى.
جاۋ لېجى ئېكراندىكى «قويۇپ بېرىش»
كونۇپكىسىنى باستى ۋه ئۇرۇش رهسمىي باشالندى …

يۇقىرىدا تهسۋىرلهنگهن ئۇرۇش سىنارىيهسى
ئويدۇرما. لېكىن، خىتاينىڭ نۆۋهتتىكى ھهربىي
تهرهققىيات سۈرئىتى ۋه سۈپىتىنىڭ يۇقىرىلىقىنى
نهزهرده تۇتقاندا، خىتاينىڭ كهلگۈسىده ئامېرىكاغا
تۇيۇقسىز يهرشارى خاراكتېرلىك ھۇجۇم قوزغاش

ئېھتىماللىقى تولىمۇ يۇقىرى.
  خىتاي ئارمىيىسى ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 80-
يىللىرىدىن باشالپال، ئامېرىكا بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا
تهييارلىق قىلماقتا. نۇرغۇن خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسى ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
رهھبهرلىرى ئۆز ئىدىئولوگىيهسىدىن مهنبهلهنگهن يهر
شارىغا خوجا بولۇش پىالنىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده
(ئامېرىكا بىلهن) شىددهتلىك ئۇرۇش قىلىشقا تهييار.
«چهكلىمىسىز ئۇرۇش» دېگهن كىتابتا
كۆرسىتىلگهندهك، خىتاي ئامېرىكانى مهغلۇب
قىلىش ۋه ئاخىرىدا تهلتۆكۈس ۋهيران قىلىشتىن
ئىبارهت ئىستراتېگىيىلىك مهقسىتىگه يېتىش
ئۈچۈن، «ھهرقانداق شهكىلدىكى توقۇنۇش»تىن باش
تارتمايدۇ. مانا بۇ ئامېرىكا بىلهن خىتاي خهلق
جۇمھۇرىيىتى ئوتتۇرىسىدىكى مهۋجۇت

تىركىشىشنىڭ رېئاللىقىدۇر.
   ئالدىنقى بابالردا دېيىلگهندهك، خىتاينىڭ غهيرىي
سىممېترىك ئۇرۇش قوراللىرى ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى
ۋه تور ھۇجۇمىغا ئېغىر دهرىجىده تايىنىدۇ. بۇالر
خىتاي كومپارتىيهسى رهھبهرلىرىنىڭ نهزىرىدىكى
ئامېرىكا ھهربىي كۈچىنىڭ ئهجهللىك ئاجىزلىقىغا

زهربه بېرىشتىكى يادرولۇق كۈچتۇر.
   بۇ خىل ئىستراتېگىيهنىڭ نهتىجىسىده، خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى ئۆزىنىڭ ھهربىي ھازىرلىقى
جهريانىدا، بار كۈچىنى بۇ ۋه باشقا ساھهلهردىكى ئهڭ
مۇھىم قورال دهپ قارالغان مۇشۇ خىل (غهيرىي
سىممېترىك) قورالالرغا مهركهزلهشتۈردى. بۇالر تور ۋه
ئالهم بوشلۇقىدىن باشقا، ئاۋىياماتكىغا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه ئامېرىكا تۇپرىقىغا قاتتىق
زهربه بېرىش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن ھهربىي تېخنىكا ۋه
ئىستراتېگىيىلىك   يادرو  قوراللىرى  قاتارلىق  باشقا

ئۇيغۇرالر 13- سان6



قورالالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. بېيجىڭنىڭ
مۆلچهرىچه بولغاندا، (بۇالر ۋهيران قىلىنمىغان
تهقدىرده) ئامېرىكانىڭ يهرشارى مىقياسىدىكى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش
سىستېمىسى ئاخىرىدا خىتاينىڭ باشقۇرۇلىدىغان
بومبىنى ئاساس قىلغان ئازادلىق ئارمىيهسىنى

مهغلۇب قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولىدۇ.
   ئامېرىكانىڭ خىتايغا يېقىندىن دىققهت قىلىپ
كېلىۋاتقان بىر نهپهر يۇقىرى دهرىجىلىك سىياسهت
ئهمهلدارى مۇنداق دېدى: «بۇ ساھهلهرنىڭ
ھهممىسىده، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى يا تېز
سۈرئهتته ئىلگىرىلهپ ئامېرىكاغا يېتىشىۋالدى، يا

بىزدىن ئېشىپ كهتتى».
   تىنچ ئوكيان فىلوتىنىڭ سابىق ئىستىخبارات
مۇدىرى، پېنسىيهگه چىققان دېڭىز ئارمىيىسى
كاپىتانى جېيمىس فانېل (James Fanell) خىتاي
دېڭىز ئارمىيىسىنى خىتاينىڭ «يهر شارىغا خوجا
بولۇش ئىستىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى ئاۋانگارت
قوشۇنى» دېگهنىدى. خىتاي 2019-يىلىغىچه،
ھهيران قاالرلىق دهرىجىده 330 دانه ئۇرۇش پاراخوتى
ۋه 66 دانه سۇ ئاستى پاراخوتىنى ئىشقا
كىرىشتۈردى، تېخىمۇ كۆپ پاراخوتالر داۋاملىق
ياسىلىۋاتىدۇ. فانېل مۇنداق دېدى: «2030-يىلىغا
بارغاندا، خىتاي دېڭىز ئارمىيىسى تهخمىنهن 550
پاراخوتتىن تهركىب تاپىدۇ: بۇنىڭ ئىچىده 450 سۇ
ئۈستى پاراخوتى ۋه 99 سۇ ئاستى پاراخوتى بار
بولىدۇ. تېخنىكا نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، خىتاي
خهلق جۇمھۇرىيىتى ئۇرۇش پاراخوتى ۋه سۇ ئاستى
پاراخوتى ئىشلهپچىقىرىش كۆلىمى ۋه سۈرئىتى
جهھهتته ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسى بىلهن تېزال
تهڭلىشىۋالدى». ئۇ يهنه ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق
دېدى: «ئاساسلىق خهتهر شۇكى، ئامېرىكا 2020-
يىلدىن باشالپ خىتاي بىلهن ئۇرۇش يۈز بېرىش
ئېھتىماللىقى بولغان <ئون يىللىق تهشۋىش>كه دۇچ
كېلىدۇ. ئهگهر بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئويلىمىغان بىر
قىسىم ئىشالر ھهربىي توقۇنۇش كهلتۈرۈپ
چىقارمىغان بولسا، 2020-يىلغا، يهنى شى جىنپىڭ
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىگه تهيۋهنگه تاجاۋۇز
قىلىشقا تهييار بولۇش ئۈچۈن بهرگهن ئاخىرقى
چهككه يهتكهنده، ئهنه شۇ ۋاقىتتا بىز خىتاينى
ئۇرۇش قوزغىشى مۇمكىن دهپ قارىساق بولىدۇ» (1).

نوقۇل پاراخوتالرنىڭ سانىدىنال خىتاينىڭ دېڭىز
ئارمىيىسىنىڭ ھهقىقىي كۆلىمىنى بىلگىلى بولمايدۇ.
خىتاينىڭ ياسىلىۋاتقان ئۇرۇش پاراخوتلىرى
پهۋقۇلئادده ئىلغار بولۇپ، ئۇنىڭغا ئىلغار قورالالر ۋه
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قاتارلىقالر سهپلهنگهن. بۇ
تېخنىكىالرنىڭ خىتايغا چهكلىمىسىز يول قويۇلغان
30 يىل جهريانىدىكى تور جاسۇسلۇقى ۋه باشقا
تېخنىكا ئوغرىلىقلىرى ئارقىلىق ئامېرىكادىن
ئوغرىالنغان بولۇش ئېھتىماللىقى يۇقىرى. مهسىلهن،
خىتاي (ئۆز ئارمىيهسىگه) يۇقىرى سۈرئهتلىك
ئوقبېشى ئاتىدىغان ئېلېكتر ماگنىتلىق زهمبىرهك
سهپلىمهكته. بۇ قورال سىستېمىسى ئۇزۇن يىلالردىن
بۇيان ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى تهرىپىدىن
ئامېرىكانىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن بىردىنبىر تېخنىكا
مۇۋهپپهقىيىتى بولىدۇ دهپ مۆلچهرلهنگهنىدى. ئهمما
2019-يىلى 1-ئايدا، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى 072-
III تىپلىق قۇرۇقلۇققا چىقىش پاراخوتىنىڭ بېشىغا
ئورۇنالشتۇرۇلغان ئېلېكتر ماگنىتلىق زهمبىرهكنىڭ
سۈرىتىنى ئېالن قىلدى. بۇ قورال ئېلېكتر ماگنىت
ئېنېرگىيىسىدىن پايدىلىنىپ، پارتلىمايدىغان
زهمبىرهك ئوقى ئارقىلىق نىشانغا ھۇجۇم قىلىدۇ
(يهنى بۇنىڭدا ساپ تۆمۈر ياكى پوالتتىن ياسالغان
پارتالش خۇسۇسىيىتى يوق توپالر پهۋقۇلئادده يۇقىرى
سۈرئهتته نىشانغا ئېتىلىدۇ، ت). بۇ خىل
زهمبىرهكلهرنىڭ ئىشلهپچىقىرىش ۋه قوللىنىش
تهننهرخى باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭكىدىن تۆۋهن،
ئهمما ئېتىش مۇساپىسى تېخىمۇ ئۇزۇن ۋه قىرىش

كۈچى تېخىمۇ يۇقىرى.
   مهزكۇر ئېلېكتر ماگنىتلىق زهمبىرهك تېخنىكى-
سىنى خىتاي بىر قانچه يىل ئىلگىرى
كالىفورنىيهدىكى ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
ھۆددىگهرلىك شىركىتىنىڭ ئېلېكتر ئىنژېنېرى چى
ماك (Chi Mak) باشچىلىقىدىكى خىتاي جاسۇسلۇق
تورى ئارقىلىق ئوغرىلىغان. چى ماك خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىگه ئېلېكترماگنىتلىق ئايروپىالن قويۇپ
بېرىش سىستېمىسى (EMALS) توغرىسىدا ئۇچۇر
بهرگهن. مهزكۇر دېڭىز ئارمىيىسى تېخنىكىسى ئهڭ
يېڭى ئاۋىياماتكىنىڭ ئايروپىالن قويۇپ بېرىشى
ئۈچۈن سهپلىنهتتى. بۇنىڭدا پار ئارقىلىق قويۇپ
بهرگۈچنىڭ ئورنىغا ئېلېكتر ماگنىت تېخنىكىسىنى
ئىشلىتىلگهن. بۇ  خىل  قويۇپ  بېرىش   تېخنىكىسى 
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ئېلېكتر ماگنىتلىق زهمبىرهك تېخنىكىسىغا
ئوخشايدۇ. چى ماك 2012-يىلى ئېلېكتر ماگنىت
تېخنىكىسى ۋه باشقا تېخنىكىالرنى خىتايغا
بهرگهنلىكى ئۈچۈن 24 يىلدىن يۇقىرى مۇددهتلىك
قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. مهن «دۈشمهنلهر:

2» ناملىق كىتابىمدا يازغاندهك:
   چى ماك خىتايغا بهرگهن ئېلېكترماگنىتلىق
ئايروپىالن قويۇپ بېرىش سىستېمىسى ھهققىدىكى
ئۇچۇرالر خىتاي ئارمىيىسىگه ئاۋىياماتكىدىكى
يۇقىرى تېخنىكىلىق ئايروپىالن قويۇپ بېرىش
سىستېمىسىنى قانداق بهرپا قىلىشنى ئۆگىتىپال
قالماستىن، يهنه خىتاي ئارمىيىسىگه «ئېلېكتر
ماگنىتلىق زهمبىرهك»نى قانداق
ئىشلهپچىقىرىشىنىمۇ ئۆگىتىدۇ. «ئېلېكتر
ماگنىتلىق زهمبىرهك» ئېلېكترماگنىتلىق
ئايروپىالن قويۇپ بېرىش سىستېمىسى
تېخنىكىسىنى ئىشلىتىپ ئاۋاز تېزلىكىنىڭ يهتته
ھهسسىسىگه توغرا كېلىدىغان سۈرئهتته، 300 مىل
مۇساپىگه بومبا (راكېتا، توپ ئوقى) قويۇپ
بېرهلهيدىغان قورالدۇر. ئامېرىكا DD(X) دهپ
ئاتالغان كېيىنكى ئهۋالد قوغلىغۇچى پاراخوتقا بۇ
يۇقىرى تېخنىكىلىق قورالنى سهپلهشنى
ئويلىشىۋاتىدۇ. چى ماك DD(X) دىكى ئۇچۇرالرغا
ئېرىشهلهيدىغان بولۇپ، مهزكۇر ئۇچۇرالرنى خىتاي

ئارمىيىسىگه يهتكۈزۈپ بهرگهن.
  باشقۇرۇلىدىغان بومبا يهنىال خىتاينىڭ ئهڭ مۇھىم
ئىستراتېگىيىلىك قورالى بولۇپ، بهشبۇرجهكلىك
بىنا 2018-يىلى 2-ئايدىن باشالپ ئېلىپ بارغان
DF-ZF تىپلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ
تهرهققىياتىغا مۇناسىۋهتلىك مهخپىي باھاالش
نهتىجىسىدىن بۇ خىل باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنىڭ
توختاۋسىز تهرهققىي قىلدۇرۇلۇۋاتقانلىقى تېخىمۇ
نامايهن بولدى. ئهمهلدارالرنىڭ سۆزىگه قارىغاندا،
مهزكۇر ئىستىخبارات مۆلچهرى تۆۋهندىكىچه: خىتاي
ئاۋاز سۈرئىتىدىن تېز ھۇجۇمچان قورالالرنى ياساش
ۋه ئورۇنالشتۇرۇش پىالنىنى ئىلگىرى سۈردى، مهزكۇر
پىالن ئاللىقاچان تهرهققىيات پروگراممىسىدىن
رهسمىي سىستېمىغا ئايالندۇرۇپ بولۇندى.
ئىستىخبارات دوكالتىغا كۆره، DF-ZF مۇ قىتئهلهر

ئارا ئېتىش مۇساپىسىغا ئىگه بولىدۇ.

  ئىلگىرى خىتاينىڭ DF-31 ۋه DF-4 قاتارلىق
يېڭى باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى ياساپ چىقىشىغا
نهچچه ئون يىل ۋاقىت كېتهتتى. بۇنىڭغا
سېلىشتۇرغاندا، خىتاينىڭ سۈرئىتى
ئاۋازنىڭكىدىن تېز باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى ياساپ
چىقىش سۈرئىتى كىشىنى ھهيران قالدۇرىدۇ. 2014-
يىلى 1-ئاينىڭ 9-كۈنىدىكى تۇنجى قېتىملىق
ئۇچۇش سىنىقىدىن تارتىپ، 2020-يىلى رهسمىي
ئىشقا كىرىشتۈرۈلگهنگىچه بولغان ئالته يىللىق
سىناق، شۇنداقال شۇنىڭ ئالدىدىكى تهخمىنهن تۆت
يىللىق تهتقىقات سۈرئىتى ناھايىتى تېز بولۇپ، بۇ
ئامېرىكىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش
سىستېمىسىنى مهغلۇب قىالاليدىغان، ئاۋازدىن
پهۋقۇلئادده تېز قورالغا ئىگه بولۇشنىڭ خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى ئۈچۈن نهقهدهر مۇھىملىقىنى
گهۋدىلهندۈردى. خىتاينىڭ DF-ZF تىپلىق لهيلىمه
باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنىڭ سائهتلىك سۈرئىتى
7500 مىل (تهخمىنهن 12070 كىلومېتىر، ت) دىن
ئېشىپ كهتكهنده، ھېچقانداق باشقۇرۇلىدىغان
بومبا توسقۇچ ئۇنىڭغا يېتىشهلمهيدۇ.
ئامېرىكانىڭ ھازىرقى باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن
مۇداپىئهلىنىش سۈنئىي ھهمراھى ۋه سېنزورلىرىمۇ
بۇ باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى قوغلىيالمايدۇ.
خىتاينىڭ يۇقىرى سۈرئهتلىك لهيلىمه
باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى بار بولغان ئهھۋالدا،
ئامېرىكا يېڭى تىپتىكى باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن
مۇداپىئهلىنىش سىستېمىلىرىنى ياساپ
چىقمىغۇچه، باشقۇرۇلىدىغان بومبا مۇداپىئه
ئىشلىرىغا سالغان نهچچه ئون مىليارد دولالر

مهبلىغى بىكارغا كهتكهن بولىدۇ.
John) ھاۋا ئارمىيىسى گېنېرالى جون ھايتېن   
Hyten): «بىزنىڭ مۇداپىئه سىستېمىمىز
باشقىالرنى چۆچۈتىدىغان قورالىمىزدۇر» دېگهنىدى.
ئامېرىكانىڭ خىتاي ياكى روسىيهنىڭ يېڭىدىن
ياسىلىۋاتقان، ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز
باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىغا قارشى بىۋاسىته

مۇداپىئه سىستېمىسى يوق.
  «ئهگهر سىز ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز
باشقۇرۇلىدىغان    بومبىنىڭ   ھهرىكهت    ئۇسۇلىنى 
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كۆزىتىدىغان بولسىڭىز، بىرىنچى باسقۇچ
باللىستىك، ئهمما ئېتىش مۇساپىسى بىر قهدهر
قىسقا بولىدۇ. بىز ئالدىمىزدا كۆرىدىغان بۇ
باسقۇچتا …رۇسىيهنىڭ ۋه خىتاينىڭ ئۇنى روياپقا
چىقارغانلىقىنى كۆرهلهيمىز» دېدى ھايتېن 2019-

يىلىنىڭ بېشىدا.
  ھايتېن دۆلهت مهجلىسىده گۇۋاھلىق بهرگهنده
مۇنداق دېدى: «ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز
باشقۇرۇلىدىغان بومبا باسقۇچى باشالنغاندىن
كېيىن، سېنزورىمىز ئاساسهن باشقۇرۇلىدىغان
بومبىنى بايقىيالمايدۇ، بىز باشقۇرۇلىدىغان بومبا
نىشانغا تېگىپ بولغاندا ئاندىن ئۇنى كۆرهلهيمىز».
تۆت يۇلتۇزلۇق گېنېرال ھايتېن دۆلهت مهجلىسىنىڭ
ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن
مۇداپىئهلىنىش ۋه ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن
تېخىمۇ ياخشى سېنزور ياساپ چىقىشقا ياردهم
بېرىشىنى مۇراجىئهت قىلدى. ئۇ ئاۋازدىن
پهۋقۇلئادده تېز باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ تهھدىتى
توغرىسىدا: «ئهگهر ئۇنى كۆرهلمىسىڭىز، ئۆزىڭىزنى

قوغدىيالمايسىز» دېدى.
  ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز باشقۇرۇلىدىغان بومبا
پهقهت خىتايدا ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 80-يىللىرىدىن
باشالپ تهرهققىي قىلدۇرۇلۇۋاتقان كۆزنى
قاماشتۇرىدىغان يۇقىرى تېخنىكىلىق قورال ۋه

تېخنىكىالردىن بىرىدۇر.
  خىتاي ھهربىي ئىشالر تهھلىلچىلىرىگه كۆره،
خىتاي ئۆز تۇپرىقىنىڭ سىرتىدا ھهربىي كۈچىنى
جارى قىلدۇرۇش ئىقتىدارىنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده ئالته ئاۋىياماتكىنى ياساش باسقۇچىدا
بولۇشى مۇمكىن. خىتاينىڭ تۇنجى ئاۋىياماتكىسى
ئۇكرائىنادىن سېتىۋېلىنغان، تامامالنمىغان ۋارياگ
(Varyag) ناملىق ئاۋىياماتكا ئىدى. خىتاي «ئىچى
بىكارلىۋېتىلگهن مهزكۇر ئاۋىياماتكا شهخسىيلهر
تهرىپىدىن سېتىۋېلىندى، ئۇالر ئۇنى ئاۋمېندىكى
لهيلىمه قىمارخانىغا ئايالندۇرماقچى» دهپ دۇنيانى
ئالدىدى. ئهمهلىيهتته بولسا، بۇ پاراخوت دالىيهن
پورتىغا سۆرهپ كېلىندى ۋه 2012-يىلى «لياۋنىڭ»
ناملىق ئاۋىياماتكا سۈپىتىده مهيدانغا چىقتى.
2019-يىلى دېڭىزدا سىناق قىلىنىۋاتقان
ئىككىنچى ئاۋىياماتكا خىتاينىڭ تۇنجى «يهرلىك»
ئاۋىياماتكىسى   بولۇپ، نۆۋهتته   خىتاينىڭ    يادرو 

ئېنېرگىيهلىك ئاۋىياماتكىسىمۇ ياسىلىۋاتىدۇ
(خىتاينىڭ گېرمانىيهده زايوم تارقىتىش ئارقىلىق
ئېرىشكهن 1 مىليارد دولالرنى ھهربىي پاراخوتالرنى

ياساشقا ئىشلىتىشى توغرىسىدىكى 8-بابقا قاراڭ)
  ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه تهتقىقات شىركىتى
جېينىس (Jane's) ئامېرىكا - خىتاي كومىتېتى
ئۈچۈن تهييارلىغان دوكالتقا كۆره، خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى ئاچقۇچلۇق ساھهلهرده ئىلغار قورالالرنى
شىددهت بىلهن تهتقىق قىلىۋاتىدۇ (3). ئالدىنقى
بابالردا بايان قىلىنغىنىدهك، خىتاي ئالهم بوشلۇقى،
تور ۋه ئېلېكترون ساھهلىرىده، غهيرىي ئهنئهنىۋى،
يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۇرۇش قىلىشقا ئاكتىپلىق
بىلهن تهييارلىق قىلماقتا، بۇ تهسىر كۈچىنى
زورايتىش، تونۇش باشقۇرۇش، سىياسىي ئۇرۇش ۋه
پسىخولوگىيىلىك تىزگىنلهشلهردىن مۇرهككهپ

ئۇسۇلدا پايدىلىنىش قاتارلىقالرغا چېتىلىدۇ.
   بۇنىڭدىن باشقا يۇقىرى تېخنىكىلىق قورالالر يهنه
خىتاينىڭ نهچچه مىڭلىغان باللىستىك ۋه
چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىغا
ئىشلىتىلىدىغان ھهرىكهتچان ئوقبېشىنى؛ قۇرۇقلۇق،
دېڭىز، ھاۋا ۋه ئالهم بوشلۇقىدىكى نىشانالرغا
ئىشلىتىلىدىغان يۇقىرى ئېنېرگىيهلىك الزېر
قوراللىرىنى ۋه ئېلېكتروماگنىتلىق زهمبىرهكنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدۇ. خىتاينىڭ ھهربىي ساھهگه
ئىشلىتىلىدىغان سۈنئىي ئهقىل يۇمشاق دېتاللىرىغا
سالغان زور مىقداردىكى مهبلهغلىرى مېۋه بهرگهن ۋه
قورالالرغا ئىشلىتىلگهنده، بۇ يۇقىرى تېخنىكىلىق

قورالالرنىڭ ئىقتىدارى تېخىمۇ كۈچىيىدۇ.
   ئىلغار ئۇرۇش سىستېمىلىرىنىڭ ئىچىده، قىرغىن
قىلىش كۈچى تېخىمۇ زور بولغىنى خىتاينىڭ تېز
سۈرئهتته تهرهققىي قىلىۋاتقان، سۇ ئاستى
پاراخوتلىرىنى بايقاش ۋه ۋهيران قىلىش ئىقتىدارىغا
ئىگه ئادهمسىز ئۇچقۇ ۋه ئادهمسىز سۇ ئاستى
كېمىسى قاتارلىق ئادهمسىز قورال سىستېمىلىرىدۇر.
بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ 2015-يىلىدىكى خىتاي
ئارمىيىسى توغرىسىدىكى يىللىق دوكالتىدا خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ 2023-يىلىغا بارغاندا 42
مىڭغا يېقىن قۇرۇقلۇق ۋه دېڭىزنى ئاساس قىلغان
ئۇچقۇچىسىز قورال ۋه سېنزور سۇپىسىنى
ئىشلهپچىقىرىدىغانلىقى ئاشكارىالنغانىدى، بۇ

ئىنتايىن زور بىر قوشۇندۇر.

9 ئۇيغۇرالر 13- سان



  سونار (ئاۋاز دولقۇنى ئارقىلىق سۇنىڭ
چوڭقۇرلۇقىنى ياكى سۇ ئاستىدىكى جىسىمنىڭ
ئورنىنى ئېنىقاليدىغان ئاۋاز دولقۇنى ئۈسكۈنىسى،
ت)دىن ساقلىنااليدىغان ئادهمسىز سۇ ئاستى
كېمىلىرى ئامېرىكاغا ھۇجۇم قىلىش مهقسىتىده
ياساپ چىقىلغان. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
گېزىتىدىكى بىر خهۋهرده مۇنداق دېيىلگهن: «سۇ
ئاستىدىكى ھۇجۇم ۋه مۇداپىئه ھهرىكهتلىرى
دېڭىزدىكى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهشتىكى
ئاساسلىق جهڭ مهيدانىنى تهشكىل قىلىدۇ ۋه
دېڭىز ھهرىكىتىده ئۈستۈنلۈكنى قولغا
كهلتۈرۈشنىڭ ئاساسلىق ۋاستىسىگه ۋهكىللىك
قىلىدۇ» (4). خىتاينىڭ ئادهمسىز سۇ ئاستى
كېمىلىرى تهتقىقات پاراخوتلىرى دۇنيانىڭ
ھهرقايسى جايلىرىغا ئورۇنالشتۇرغان، ئوكياننىڭ
ئهڭ تېگىدىن سۈنئىي ھهمراھقا ئۇلىنااليدىغان سۇ
ئاستى سېنزور تورىغا تايىنىدۇ. سۈنئىي ئىدراك
ئىقتىدارىغا ئىگه، ئىنسانالرنىڭ كونتروللۇقىسىزال
ھهرىكهت قىالاليدىغان ئادهمسىز سۇ ئاستى
كېمىلىرى نىشاننى ئاپتوماتىك بېكىتىدۇ،
شۇنداقال (شۇ نىشانغا قارىتا) ماس قهدهملىك
ھۇجۇم تهشكىللهيدۇ ۋه باشاليدۇ. خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى بۇنى «سۇ ئاستى ئهرۋاھ ئۇرۇشى» دهپ

ئاتايدۇ.
   خهۋهرده مۇنداق دېيىلگهن: «مهلۇم بىر كىرىزىس
ئۇرۇشقا ئايلىنىپ كېتىشتىن ئىلگىرى، مهزكۇر
<ئهرۋاھ> قورالالرنى ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇشقا
بولىدۇ. بۇنىڭ ئۇسۇللىرى دېڭىز يۈزىدىن بهكال
چوڭقۇر جايالرغا ياكى دۈشمهن پاراخوتلىرى چوقۇم
ئۆتىدىغان مهلۇم بىر ئىستراتېگىيهلىك دېڭىز
قانىلىنىڭ ياكى دېڭىز بوغۇزىنىڭ ئاستىغا
<پىستىرما قويۇش> قاتارلىقالر بولۇپ، بۇ خىل
قورالالرنى ئالهم بوشلۇقىدىكى ياكى دېڭىزدىكى
تۆۋهن چاستوتىلىق سىگنال سىستېمىسى
ئارقىلىق قوزغىتىپ، ئۆز ئالدىغا قارار چىقىرىپ
ئهقلىي ئىقتىدارلىق ھۇجۇم قوزغىيااليدىغان،
ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان سۇ ئاستى ئۇرۇش
سىستېمىسى شهكىللهندۈرگىلى بولىدۇ».
ئادهمسىز سۇ ئاستى كېمىلىرى يهنه مۇقىم
نىشانالرنى  سۇ   ئاستىدىن قامال قىلىش  ئۈچۈنمۇ

ئىشلىتىلىدۇ. 
  بۇ خىل ئىقتىدار خىتاينى سۇ ئاستى
«سهددىچىنى» بهرپا قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه
قىلىدۇ. بۇ سۇ ئاستى «سهددىچىنى»نىڭ مهقسىتى
ئامېرىكانىڭ دېڭىز ئاستى ئۇرۇشى ۋه سۇ ئاستى
پاراخوتىغا قارشى ئۇرۇشتىكى خىتايغا قارشى ئهڭ

زور ھهربىي ئهۋزهللىكىگه جهڭ ئېالن قىلىشتۇر. 
   خىتاي ئۆزىنىڭ «سۈنئىي ئهقىل» سهپلهنگهن،
ئويالش، ئىنكاس قايتۇرۇش ۋه ھۇجۇم قىلىش
ئىقتىدارىغا ئىگه ئادهمسىز سۇ ئاستى
كېمىلىرىدىن تهشكىللهنگهن قوشۇنىنى ئىشقا
سېلىپ ئوپچه ھۇجۇم قوزغاشنى پىالنلىماقتا.
دۆلهت مۇداپىئه تهھلىلچىلىرى «ئۆز ئالدىغا
ھهرىكهت قىلىدىغان ئادهمسىز قورالالر كهلگۈسى
جهڭگاھقا ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. شۇنداقال
ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى ھهربىي كۈچ
تهڭپۇڭلۇقى كىمنىڭ ئاۋۋال ئهڭ پىشىپ يېتىلگهن
سۈنئىي ئهقىل تېخنىكىسىنى ۋه بۇ خىل تېخنىكا
سهپلهنگهن ئادهمسىز قورالالرنى ئىگىلىشىگه

باغلىق» دهپ پهرهز قىلىشماقتا. 
   خىتاينىڭ DF-21D ۋه DF-26 دىن ئىبارهت
پاراخوتقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنىڭ
ھهرىكهتچان ئوقبېشى خىتاينىڭ قورال – ياراغ
ئامبىرىدىكى يهنه بىر ئىلغار قورالدۇر. بۇ خىل
ئاتموسفېرا قاتلىمىغا قايتىپ كېلهلهيدىغان
توشۇغۇچالر، بولۇپمۇ DF-ZF گه ئوخشاش ئاۋازدىن
پهۋقۇلئادده تېز باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر (ئامېرىكا
ۋه باشقىالرنىڭ) باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن
مۇداپىئهلىنىش سىستېمىسىغا تهھدىت سالىدۇ،
شۇنداقال ئېلېكتروماگنىتلىق زهمبىرهك، ئاۋازدىن
پهۋقۇلئادده تېز قورالالر، (ئىئون قوراللىرى، الزېر
قوراللىرى، ئېلېكتىروماگنىتلىق قورالالر
دېگهندهك، ت) ئېنېرگىيه قوراللىرى ۋه باشقا ئىلغار
ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش تېخنىكىلىرى ۋه ئۇقۇملىرى
قاتارلىق تېخىمۇ يېڭى ئىلغار قورالالرنىڭ
تهرهققىياتىنى تېزلىتىدۇ. ئامېرىكا بىلهن خىتاي
ئوخشاشال تهتقىق قىلىۋاتقان ئهڭ يېڭى دۆلهت
مۇداپىئه ئۇقۇملىرىنىڭ بىرى «قويۇپ بېرىشنى
ئالدىن تىزگىنلهش»تۇر. بۇ دۈشمهننىڭ قويۇپ
بېرىلىش   ئالدىدىكى   باشقۇرۇلىدىغان   بومبا   ۋه
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قورال سىستېمىلىرىنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى
كونترول قىلىش، ئاالقه، يول باشالش ۋه سېنزور
سىستېمىلىرىغا سوقۇنۇپ كىرىپ، ئۇالرنىڭ قويۇپ
بېرىلىشىنى توسۇشنى مهقسهت قىلغان تور،
ئېلېكترون، الزېر ياكى ئهنئهنىۋى پارتلىتىش

ھهرىكهتلىرىنى كۆرسىتىدۇ.
  خىتاينىڭ ئىلغار ئۇرۇش ھهققىدىكى يهنه بىر
يېڭى ئۇقۇمى «تارقاق قىرغىن قىلىش كۈچى»دۇر.
مهزكۇر ئۇقۇمنىڭ دېڭىز ئارمىيهسى نۇسخىسىدا
«ھۇجۇم گۇرۇپپىلىرى ۋه باشقا مهركىزىي
نۇقتىالردىكى قوشۇنالرنى بىر يهرگه جۇغالشنىڭ
ئورنىغا، ئۇرۇش پاراخوتلىرى مۇداپىئه ئىقتىدارىنى
كۈچهيتىش ۋه باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئارقىلىق
ھۇجۇم قىلىش ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن
تارقىلىپ كېتىدۇ ۋه ئېلېكتىرونلۇق ۋاسىتىلهر
ئارقىلىق ئۆزئارا باغلىنىپ تۇرىدۇ» دېيىلگهن.
دېڭىزدىكى «تارقاق قىرغىن قىلىش كۈچى»
جهھهتته، مهزكۇر يېڭى ئۇقۇم زور مىقداردا يېڭى
تىپتىكى ئۇرۇش پاراخوتى ۋه باشقۇرۇلىدىغان
بومبىغا ئىگه خىتاينى تېخىمۇ كۈچلهندۈرۈشى

مۇمكىن. 
   ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز ھۇجۇم قوراللىرى تېخىمۇ
مۇقىمسىز يېڭى قورالالرنىڭ بىرىدۇر. خهۋهرده يهنه
مۇنداق دېيىلگهن: «مهزكۇر قورالالرنىڭ ئاۋازدىن
پهۋقۇلئادده تېز سۈرئىتى ۋه كهلگۈسىدىكى
تىزگىنلىنىشچانلىقىنىڭ بىرلهشتۈرۈلۈشى ئۇالرنى
تېخىمۇ زور ھۇجۇمچانلىققا ئىگه قىلىدۇ ۋه ئالدىن
قول سېلىشقا ئۈندهيدۇ. ئۇالر يهنه ئاۋازدىن
پهۋقۇلئادده تېز باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ
تهھدىتىگه تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن، ئېنېرگىيه
قوراللىرى ۋه ئېلېكتروماگنىتلىق زهمبىرهككه
ئوخشاش باشقا ئىلغار قورال سىستېمىلىرىنى

تهرهققىي قىلدۇرۇشقا سهۋهب بولىدۇ» (5).
   خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى سۈنئىي ھهمراھقا
قارشى الزېر قوراللىرىنى ياساشتىن سىرت، يهنه
ئادهمسىز ئۇچقۇغا تاقابىل تۇرۇشقا
ئىشلىتىلىدىغان، قول الزېر قورالى ۋه ئاممىنى
باشقۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان جان ئالماس الزېر
قوراللىرىنىمۇ تهتقىق قىلىۋاتىدۇ. خهۋهرده يهنه:
«خىتاينىڭ   ئېنېرگىيه      قورالى     پروگراممىسى 

ئادهمسىز ئۇچقۇغا قارشى تۇرۇشتا قولالنغىلى
بولىدىغان، ھهم قولدا ئىشلىتىلىدىغان قورالالرنى،
ھهم ماشىنىغا ئورنىتىلغان قورالالرنى ئۆز ئىچىگه
ئالىدۇ» دېيىلگهن. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى يهنه
ئادهملىك ۋه ئادهمسىز پاراخوتلىرىغىمۇ الزېر
قوراللىرى ئورنىتىشقا ئۇرۇنماقتا، شۇنداقال بۇالر
جىددىيچىلىك ئىچىدىكى جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا

كارغا كېلىشى مۇمكىن.
   ئېلېكتروماگنىتلىق زهمبىرهك خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ كۈنتهرتىپىنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىن
ئورۇن ئالغان قورال بولۇپ، پاراخوتقا بۇ خىل
زهمبىرهكنىڭ ئورنىتىلغانلىقى خىتاينىڭ بۇ
جهھهتتىكى تهرهققىياتىنىڭ ناھايىتى تېز
بولۇۋاتقانلىقىنى گهۋدىلهندۈردى. خىتاي ھهم ھۇجۇم
قىلىشقا، ھهم باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن
مۇداپىئهلىنىشكه ئىشلىتىش ئۈچۈن،
ئېلېكتروماگنىتلىق زهمبىرهك ياساپ چىقىشقا

ئۇرۇنماقتا. 
   خىتاينىڭ دهرىجىدىن تاشقىرى بىخهتهر كۋانت
ئاالقه سىستېمىسى بهرپا قىلىش پىالنى ئامېرىكا
دۆلهت مۇداپىئه پىالنلىغۇچىلىرى ۋه ئىستىخبارات
تهھلىلچىلىرىنىڭ يهنه بىر ئاساسلىق
ئهندىشىسىدۇر. خىتاي 2016 – يىلى 8 – ئايدا، يهنى
تۇنجى كۋانت ئاالقه سۈنئىي ھهمراھىنى قويۇپ
بهرگهنده مهزكۇر پىالننى جاكارلىغانىدى. مهزكۇر
سۈنئىي ھهمراھ «0» ۋه «1»لهردىن تهركىب تاپقان
نۆۋهتتىكى رهقهم تېخنىكىسىنىڭ ئورنىغا كۋانت
بىتى (qubits)، يهنى كۋانت نهزهرىيهسىگه كۆره
ئوخشىمىغان ھالهتلهرده مهۋجۇت بولۇپ تۇرااليدىغان
ئېنېرگىيه ئارقىلىق ئاالقه قىالتتى. خىتاينىڭ كۋانت
ئاالقه سىستېمىسى بۇزغىلى بولمايدىغان مهخپىي
شىفىر تورى بهرپا قىلىش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن. ئۇ
ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىك ئىدارىسىدىكى
ناھايىتى ئىقتىدارلىق شىفىر يهشكۈچىلهرگه ۋه
ئېلېكترونلۇق جاسۇسالرغا تايانغان
ئىستراتېگىيىلىك ئهۋزهللىكىگه توسقۇنلۇق
قىلىدىغان تېخنىكىدۇر. خىتايدىكى مهلۇم بىر
ئۇچۇر مهنبهسىنىڭ 2018 – يىلى ئاشكارىلىشىچه،
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى كهلگۈسىدىكى كۋانت
ئاالقه  سىستېمىسىغا تهييارلىق كۆرۈش  يۈزىسىدىن،
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دۆلهت مىقياسىدىكى بارلىق قوشۇنلىرىغا يېڭىدىن
ئوپتىك تااللىق ئاالقه سىمى ئورنىتىپ چىققان. بۇ
خىل كۋانت ئاالقه سىستېمىسى ئىنتايىن بىخهتهر
بولۇپ، ئۇ دۇنيادىكى ھهرقانداق قوشۇن بهھرىمهن
بولۇشقا ئىنتىلىدىغان ئهڭ مۇھىم ھهربىي
ئىقتىدارالرنىڭ بىرى، شۇنداقال ئۇرۇشتىكى

ئىستراتېگىيهلىك ئهۋزهللىكتۇر.
   1980 – يىللىرى خىتاي ئامېرىكا بىلهن ئاالقه
ئورنىتىشقا باشلىغاندىن تارتىپ، بېيجىڭدىكى
ھۆكۈمدارالرنىڭ ئىستراتېگىيهسى «پهيت كۈتۈپ،
كۈچنى زورايتىش» بولۇپ كهلدى. 2019 – يىلىغا
كهلگهنده، شى جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا،
يېڭى بىر ئۆزگىرىش مهيدانغا كهلدى. «2019-يىلغا
كهلگهنده، شى جىنپىڭ دهۋرىده چوڭ بۇرۇلۇش
بولدى. دۆلهت مهجلىسىنىڭ ئامېرىكا-خىتاي
ئىقتىساد ۋه بىخهتهرلىك تهكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ
2018 – يىلىدىكى يىللىق دوكالتىدا «خىتاي
رهئىسى شى جىنپىڭنىڭ بىر قاتار يېڭى تاشقى
ئىشالر ۋه ھهربىي سىياسهت كۆرسهتمىلىرىنى ئېالن
قىلىپ، خىتاينىڭ ئۆز مهنپهئهتىنى قهتئىي
قوغدىشىنى ۋه خهلقئارا تهرتىپنى ئۆزگهرتىشكه
پائال ھهرىكهت قىلىشىنى تهرغىب قىلىشى
خىتاينىڭ چارهك ئهسىردىن كۆپرهك ۋاقىتتىن
بۇيانقى <پهيت كۈتۈپ، كۈچنى زورايتىش، يېتهكچى
ئورۇنغا ئۆتۈۋالماسلىق>تىن ئىبارهت يېتهكچى
پىرىنسىپىنىڭ ئاخىرالشقانلىقىنىڭ بېشارىتىدۇر»

دېيىلدى.
  دوكالتنىڭ داۋامىدا: «خىتاينىڭ رايون
(ئاسىيا)دىكى تاالش – تارتىش ئاستىدىكى
تېررىتورىيهلهرده ئىزچىل داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان
تهھدىتلىك پائالىيهتلىرى، ئىشپىيونلۇق ۋه تور
ھهرىكهتلىرى، شۇنداقال تهسىر كۈچى
شهكىللهندۈرۈش ئۇرۇنۇشلىرى قاتارلىق
مهسىلىلهرده ئېغىر ئىختىالپالر بولغانلىقى ئۈچۈن،
ئامېرىكا – خىتاي بىخهتهرلىك مۇناسىۋىتى يهنىال

جىددىيلىك ئىچىده» دېيىلدى (6).
   مهزكۇر تارماقنىڭ سابىق ئىستىخبارات مۇدىرى،
ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ پېنسىيگه چىققان گېنېرال
(David Deptula) لېيتناتى دېيۋىد دېپتۇال
خىتاينىڭ ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز سۈرئهتلىك
باشقۇرۇلىدىغان      بومبىلىرى           ئامېرىكانىڭ 

مهۋجۇتلۇقىنى تهھدىتكه ئۇچرىتىدۇ، دهپ قارايدۇ.
«رېئال مۇداپىئه تېخنىكىلىرىنىڭ يوقلۇقى
تۈپهيلى، دېڭىزدىكى پاراخوتالر ۋه قۇرۇقلۇقتىكى
مۇقىم قىسىمالر ئاۋازدىن پهۋقۇلئادده تېز
سۈرئهتلىك قورالالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئاسانال
ئۇچرايدۇ. بۇ خىل ئهھۋال بىزنى ئۇرۇشنىڭ
دهسلهپكى باسقۇچىدا، <مهرۋايىت پورتى>
ھۇجۇمىغا ئوخشاش ئهجهللىك زهربىگه ئۇچراش

خهۋپىگه دۇچار قىلىدۇ» دهيدۇ ئۇ (7).
  ئامېرىكا ئارمىيىسى 1991-يىلى سوۋېت
ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىنكى ئهسكهر
قىسقارتقان ۋه يېقىنقى 20 نهچچه يىلدا «تېرورلۇققا
قارشى تۇرۇش» ھهرىكهتلىرىگه ھهددىدىن زىياده
كۈچهپ كهتكهنلىكتىن، شۇنداقال خىتايغا قارشى
يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۇرۇش قىلىشقا ئانچه
ئهھمىيهت بهرمىگهنلىكتىن، بۇ خىل تۇيۇقسىز
ھۇجۇمنىڭ تاالپىتىگه بهرداشلىق بهرگۈدهك
تهييارلىقى يوق. بۇنىڭغا ئامېرىكا ھهربىي
خىراجهت خامچوتىنىڭ زور دهرىجىده
قىسقارتىلىشى قوشۇلۇپ، مهۋجۇت ھالهت
ئامېرىكانىڭ بۇ خىل يېڭى تىپتىكى قورالالرنىڭ

زهربىسىگه ئۇچراش خهتىرىنى كۈچهيتىۋهتتى.
   ئامېرىكا ئارمىيهسى خىتايغا ئوخشاش رهقىبنى
يېڭىش ئۈچۈن چوقۇم ئۇنىڭ 21 – ئهسىردىكى
«چاقماق تېزلىكىدىكى ئۇرۇش»ىغا تاقابىل

تۇرۇشقا تهييارلىنىشى كېرهك.
   قىرىق يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيان، ئامېرىكا
ھۆكۈمىتى ۋه ئارمىيهسى ئهنئهنىۋى ئۇرۇش ياكى
يادرو ئۇرۇشىدا خىتاينى قانداق مهغلۇب
قىلىدىغانلىقىنى ئاشكارىالپ باقمىدى. شۇنداقال،
چاۋشىيهن ئۇرۇشىدىكىدهك ئۇرۇش پىالنى
ئاشكارىلىنىپ كېتىدىغان ئىشمۇ يۈز بهرمىدى.
ئهينى چاغدىكى «5027 ھهرىكهت پىالنى»دا
چاۋشىيهن كورىيهگه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغان
تهقدىرده، ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ

قانداق جهڭ قىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغانىدى.
   خىتايغا قارشى ئۇرۇش پىالنى ھهققىده ھېچقانداق
گهپ – سۆزنىڭ بولۇنماسلىقىغا بارلىق دۆلهت
مۇداپىئهسى ۋه دۆلهت بىخهتهرلىكى
ئهمهلدارلىرىنىڭ ئاشكارا سورۇنالردا خىتايغا ئۇرۇش
ئېچىش   توغرىسىدا   گهپ   قىلىشىنى  چهكلىگهن 
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پرىزدېنت بۇيرۇقى سهۋهب بولغان. ئالدىنقى بابتا
قهيت قىلىنغىنىدهك، ئوباما ھۆكۈمىتى
بهشبۇرجهكلىك بىناغا خىتاي بىلهن بولغۇسى
توقۇنۇشنىڭ خهتىرىنى سۇسالشتۇرۇپ كۆرسىتىش
ھهققىده بۇيرۇق چۈشۈرگهن. بۇ ئازدۇرغۇچى
سىياسهت بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ سابىق
Joseph) سىياسهت بهلگىلىگۈچىسى جوسېف ناي
Nye)نىڭ 1990 – يىلالردىكى باتىل نهزهرىيهسىنى
ئاساس قىلغان. ناي كېيىنچه ئامېرىكا سىياسىي
سهھنىسىده ئالقىشقا ئېرىشكهن «خىتاي
كومپارتىيهسى قانداق پائالىيهت قىلىشىدىن
قهتئىينهزهر، ئامېرىكانىڭ بېيجىڭنى دۈشمهن
سۈپىتىده كۆرىدىغان سىياسهت ۋه ھهرىكهتلىرى
خىتاينى تهھدىتكه ئايالندۇرۇپ قويىدۇ» دېگهن
سهپسهتىنى ئوتتۇرىغا قويغانىدى. خىتاي
كومپارتىيهسى ۋه ئۇنىڭ خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ قارىمىقىدىكى سىياسىي – ھهربىي
قىسىملىرى ئاشكارا ھالدا «ئامېرىكا خىتاينىڭ
مهغلۇب قىلىشقا تېگىشلىك ئاساسلىق
دۈشمىنىدۇر» دهپ جاكارلىغاندىن كېيىنمۇ، بۇ
سهپسهته يهنه تهشۋىق قىلىنىۋهردى. شۇنداقال، بۇ
باتىل نهزهرىيه تاكى دونالد ترامپ پرىزدېنت بولۇپ

سايالنغانغا قهدهر داۋامالشتى.
   ئامېرىكانىڭ ھىندى – تىنچ ئوكيان قوماندانلىق
شىتابى خىتايغا قارشى ئۇرۇش پىالنى تۈزۈشكه
مهسئۇل. نهچچه ئون يىلدىن بۇيان، خىتاينىڭ
سىياسىي – ھهربىي نىشانلىرى ۋه غهرىزى
ھهققىدىكى ناباب ئىستىخبارات مۆلچهرلىرى
تۈپهيلى، مهزكۇر قوماندانلىق شىتابىنىڭ (خىتايغا
ئاالقىدار) ئۇرۇش پىالنلىرى تولىمۇ يۇمشاق بولۇپ
كهلدى. بۇ ئىستىخبارات مۆلچهرلىرىنىڭ مهزمۇنى
«خىتاينىڭ نىشانى رايون (ئاسىيا) بىلهنال
چهكلىنىدۇ، ماھىيهت جهھهتتىمۇ ئاساسهن
مۇداپىئه خاراكتېرلىك، شۇنداقال (نهچچه ئون
يىلدىن بۇيان) پهقهتال تهيۋهنگه قارشى ھهربىي
ئۈستۈنلۈكنى قولغا كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلىپ

كېلىۋاتىدۇ» دېگهندىن ئىبارهت ئىدى.
  بۇ خىل مۆلچهرلهرنىڭ نهتىجىسىده، ئامېرىكانىڭ
ھىندى – تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شىتابىنىڭ
ئۇرۇش پىالنى «خىتاي  تهيۋهنگه  تۇيۇقسىز   ھۇجۇم 

قىلغان تهقدىرده تهيۋهنگه ھهربىي ياردهم بېرىشنى
ئاساس قىلغان رايون خاراكتېرلىك توقۇنۇش» بىلهن
چهكلىنىپ قالدى. ئاالھهزهل 2011 – يىلىدىن
باشالپ، مهزكۇر قوماندانلىق شىتابىنىڭ ئۇرۇش
پىالنى «ياپونىيه بىلهن خىتاي شهرقىي خىتاي
دېڭىزىدىكى سېنكاكۇ ئارىلىنى تالىشىپ ئۇرۇش
قىلغان تهقدىرده، ئامېرىكانىڭ ئىتتىپاقدىشى
بولغان ياپونىيهنى قوغداش ئۈچۈن خىتايغا قارشى
ئۇرۇش قىلىش»نى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان قىلىپ
كېڭهيتىلدى. يېقىندا، خىتاينىڭ كهڭ كۆلهمده
ئارال بهرپا قىلىش ئارقىلىق جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىنى چاڭگىلىغا كىرگۈزۈشكه ئۇرۇنۇشىغا
ئهگىشىپ، ھىندى – تىنچ ئوكيان قوماندانلىق
شىتابىنىڭ ھونۇلۇلۇدىكى مهرۋايىت پورتى (پېئارىل
خاربور)غا يېقىن جايدىكى H.M.Smith بازىسىدا
مهخپىي خىزمهت قىلىدىغان جهڭ
پىالنلىغۇچىلىرى جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا ئۇرۇش

قىلىش اليىھهلىرىنىمۇ تۈزۈشكه باشلىدى.
  لېكىن، خىتاي ئارمىيهسىنىڭ تۇيۇقسىز
ھۇجۇمىغا قارىتا قانداق تهييارلىق كۆرۈش
ھهققىدىكى مۇھاكىمىلهر تولىمۇ يېتهرسىز.
خىتاينىڭ 2013 – يىلى نهشىر قىلىنغان
) دېگهن «ئىستراتېگىيهشۇناسلىق» (
كىتابى خىتاينىڭ ھهربىي تهپهككۇرى ھهققىدىكى
ئابىده خاراكتېرلىك ئهسهر دهپ قارىلىدۇ. مهزكۇر
ئهسهرده خىتاينىڭ كهڭ كۆلهملىك قۇرۇقلۇق
ئىشغالىغا ئۇچراش ئېھتىماللىقىنىڭ تولىمۇ تۆۋهن
ئىكهنلىكى تىلغا ئېلىنىش بىلهن بىر ۋاقىتتا،
كىشىنى ئويغا سالىدىغان تۆۋهندىكىدهك تونۇش
ئوتتۇرىغا قويۇلغان: «ھوقۇقنى قوغداشنى مهقسهت
قىلغان ھهربىي ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ بېرىش ۋه
دۆلهت سىرتىدا چهكلىك دائىرىده ئۇرۇش قىلىش
ئېھتىماللىقى بارغانسېرى كۈچهيمهكته. (بىز دۇچ
كېلىدىغان) ئهڭ زور ئۇرۇش تهھدىتى ــــ كۈچلۈك
رهقىبنىڭ يوشۇرۇن ئۇرۇش كۈچىمىزنى ھاالك
قىلىپ، بىزنى تهسلىم قىلغۇزۇشنى مهقسهت
قىلغان كهڭ كۆلهملىك، ئىستراتېگىيهلىك،
تۇيۇقسىز ھۇجۇمىدۇر. كۆرۈلۈش ئېھتىماللىقى ئهڭ
يۇقىرى بولغان ئۇرۇش تهھدىتى بولسا دېڭىزدىكى
چهكلىك   توقۇنۇشتۇر. بىز     تهييارلىق     قىلىشقا 
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تېگىشلىك ئۇرۇش ــــ بولۇپمۇ يادرو قوراللىرىنىڭ
تهھدىتىنى نهزهرده تۇتقاندا ـــ كهڭ كۆلهملىك، زور
دهرىجىده مهركهزلهشكهن، چهكلىك دېڭىز

ئۇرۇشىدۇر» (8).
   ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىكى نۇرغۇن ئهمهلدارالر،
ھهربىي رهھبهرلهر ۋه خىتاي ئىشلىرى
مۇتهخهسسىسلىرى « خىتاينىڭ كوممۇنىست
رهھبهرلىرى ئامېرىكانىڭ قانچىلىك ھهربىي كۈچى
بارلىقىنى بىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئامېرىكاغا
ھۇجۇم قىلىش ئىشىدا ئالدىراقسانلىق قىلمايدۇ»

دهپ قارايدۇ.
  بۇ قاراش توغرا ئهمهس. ئهمهلىيهت خىتاينىڭ
نۇرغۇن قېتىم «ئالدىراقسانلىق» قىلغانلىقىنى
ئىسپاتلىدى. مهسىلهن، خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى بىر ئوربىتا سۈنئىي ھهمراھىغا
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ئېتىپ ئۇنى
پارتلىتىۋېتىشتىن تهپ تارتمىدى. بۇ پارتالشتىن
كهلگۈسى نهچچه ئون يىلدا ھهم سۈنئىي
ھهمراھالرغا، ھهم ئادهملىك ئالهم ئۇچقۇلىرىغا
تهھدىت سالىدىغان، تېز سۈرئهتته
ھهرىكهتلىنىدىغان نهچچه ئون مىڭلىغان پارچىالر
شهكىللهندى. دېمهك، بىز ئۈچۈن مۇھىمى شۇكى،
بىز چوقۇم ئامېرىكانىڭ كهلگۈسى توقۇنۇشتا
قانداق ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىنى ۋه خىتاينى قانداق
مهغلۇب قىلىدىغانلىقىنى خىتاينىڭ كوممۇنىست
رهھبهرلىرىگه ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
قوماندانلىرىغا بىلدۈرۈپ قويۇشىمىز كېرهك.
پرىزدېنت ترامپنىڭ «كۈچ ئارقىلىق تىنچلىقنى
كاپالهتلهندۈرۈش» سىياسىتى دهل مۇشۇنى

مهقسهت قىلغان.
  تۆۋهندىكىسى «مهرۋايىت پورتى» ھۇجۇمى
تىپىدىكى يهرشارى مىقياسىدىكى باشقۇرۇلىدىغان
بومبا ھۇجۇمىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كهلگۈسى
ئۇرۇشتا خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنى مهغلۇب
قىلىش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن ئهنئهنىۋى ئۇرۇش

پىالنىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنىدۇر.
   مهزكۇر قايتۇرما ھۇجۇم ياكى ئالدىن ھۇجۇم
قىلىش پىالنى داڭلىق خىتاي ئىشلىرى
Michael) مۇتهخهسسىسى مايكېل پىلىزبېرىي
Pillsbury)نىڭ دوكالتىنى ئاساس قىلغان. ئۇ 2012
– يىلى خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ  «16 ۋهھىمىسى»نى، 

يهنى خىتاينىڭ كهلگۈسى ئۇرۇشتا رهقىبى
تهرىپىدىن پايدىلىنىلىشى مۇمكىن بولغان
ئىستراتېگىيهلىك ئاجىزلىقلىرىنى ئوتتۇرىغا
قويغانىدى. مايكېل پىلىزبېرىي ئامېرىكا دۆلهت
مۇداپىئه ئۇنىۋېرسىتېتى ئۈچۈن تهييارلىغان بۇ
دوكالت بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ نهزهرىيهلىك
باھاالش ئىشخانىسى (بۇ ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرلىقىنىڭ ئىچكى ئاقىلالر ئامبىرىدۇر، ت)
ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان مهخپىي تهتقىقاتنىڭ
تېخىمۇ كېڭهيتىلگهن، ئاشكارا نۇسخىسىدۇر.
خىتاينىڭ 16 ۋهھىمىسى تۆۋهندىكىلهردىن

ئىبارهت: (9)
  1. ياپونىيهدىن جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىغىچه
سوزۇلغان ئىككى ئارال زهنجىرى (ئارال زهنجىرى،
ئامېرىكانىڭ سابىق دۆلهت سېكرېتارى جون
فوستېر دۇلېس 1951 – يىلى سوغۇقچىلىق ئۇرۇشى
مهزگىلىده ئوتتۇرىغا قويغان ئۇقۇم بولۇپ، ھهم
جۇغراپىيىۋى، ھهم سىياسىي ۋه ھهربىي مهنىگه

ئىگه، ت) ئارىسىغا قاپسىلىپ قېلىش ۋهھىمىسى.
  2. دېڭىز بايلىقلىرىنى باشقا دۆلهتلهرگه
«تارتقۇزۇپ قويۇش» ۋهھىمىسى. بۇ خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ دېڭىز ئارمىيهنى

كۈچلهندۈرۈشىدىكى قوزغاتقۇچ ئامىل.
   3. دېڭىز ئاالقه لىنىيهسىنىڭ، بولۇپمۇ نېفىت
ئىمپورتىدا جان تومۇر ھېسابلىنىدىغان ئوتتۇرا
شهرق نېفىت لىنىيهسىنىڭ توسۇلۇپ قېلىش
ۋهھىمىسى. خىتاينىڭ ئۆز زېمىنىدا زور مىقداردا
نېفىت زاپىسى بولمىغاچقا، نېفىت ۋه تهبىئىي گاز
ئىمپورتىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى ئۇالرغا ناھايىتى

ئېغىر تهسىر كۆرسىتىدۇ.
   4. قۇرۇقلۇقتىن ھۇجۇم قىلىنىش ياكى زېمىنى-
نىڭ پارچىلىنىپ كېتىش ۋهھىمىسى. تهتقىقاتالردا
كۆرسىتىلگىنىدهك، خىتاينىڭ بارلىق ھهربىي
رايونلىرى ئاسانال (چهتئهل) قۇرۇقلۇق

قىسىملىرىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىشى مۇمكىن.
  5. شىمالدا رۇسىيه بىلهن چېگرالىنىدىغان
رايونالردىكى، بېيجىڭ ھهربىي رايونىنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان ئۈچ ھهربىي رايوننىڭ ئاجىزلىقىنى مهنبه
قىلغان، برونىۋېك ھۇجۇمى ۋه پاراشوتچى

قىسىمنىڭ ھۇجۇملىرىغا ئۇچراش ۋهھىمىسى.
   6. ئىچكى  قىسىمدىكى مۇقىمسىزلىق،  پاراكهن-
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دىچىلىك، ئىچكى ئۇرۇش ياكى تېرورىزم ۋهھىمىسى.
خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى بىر مىليوندىن
ئارتۇق ئۇيغۇرنى جازا الگېرلىرىغا سولىۋالغانلىقى ۋه
تىبهتتىكى باستۇرۇشنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇشى

مۇشۇ خىل ۋهھىمىنىڭ مهھسۇلىدۇر.
   7. (شهرقىي تۈركىستان قاتارلىق جايالردىن نېفىت
ۋه تهبىئىي گازالرنى تاالن – تاراج قىلىشتا
ئىشلىتىلىدىغان، ت) يهر ئاستى تۇرۇبىلىرىغا
ھۇجۇم قىلىنىش ۋهھىمىسى. بۇنى خىتاينىڭ
ئېنېرگىيه يهتكۈزۈش تۇرۇبىلىرىنى قوغداش
جهھهتتىكى نۇرغۇن ھهربىي مانىۋېرلىرىدىن

كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
  8. ئاۋىياماتكىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراش ۋهھىمى-
سى. بۇنىڭ خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ
ئاۋىياماتكىلىرىنى چۆكتۈرۈۋېتىشنى مهقسهت
قىلغان DF-21D ۋه DF-26 تىپلىق پاراخوتقا
قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى تهرهققىي

قىلدۇرۇشىدىن ئېنىق كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
  9. كهڭ كۆلهملىك ھاۋا ھۇجۇمى ۋهھىمىسى.
خىتاي بۇ سهۋهبلىك 2004 – يىلىدىن باشالپ
ئىلغار كۈرهشچى ئايروپىالنالرنى ۋه ئايروپىالندىن
مۇداپىئهلىنىش سىستېمىلىرىنى ياساشقا

باشلىغان.
   10. تهيۋهن مۇستهقىللىقى ۋهھىمىسى. تهيۋهننىڭ
مۇستهقىللىقى خهلقئارادا ئېتىراپ قىلىنغان
تهقدىرده، خىتاي بۇنى ئۆز ھاكىمىيىتىنىڭ
قانۇنىيلىقىنى خۇنۈكلهشتۈرىدۇ دهپ قارايدۇ.
شۇنداقال خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى تهيۋهننىڭ
(ئامېرىكا تهرىپىدىن) غايهت زور ئاۋىياماتكا
سۈپىتىده پايدىلىنىلىشىنى ئۆزى ئۈچۈن غايهت زور

خىرس دهپ بىلىدۇ.
  11. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ تهيۋهننى
«ئازاد» قىلغۇدهك قوشۇن ئورۇنالشتۇرالماسلىق
ۋهھىمىسى. خىتاينىڭ سۇدىمۇ، قۇرۇقلۇقتىمۇ
ھهرىكهت قىالاليدىغان جهڭ ئهسلىھهلىرىنى
تهرهققىي قىلدۇرۇشىدىن، ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش
تهييارلىقىدىن ۋه زور مىقداردا باشقۇرۇلىدىغان بومبا
سهپلهنگهن چارلىغۇچى پاراخوتالرنى
ئورۇنالشتۇرۇشىدىن بۇ خىل ۋهھىمىنى ئېنىق ھېس

قىلغىلى بولىدۇ.
    12. ئىستراتېگىيهلىك    باشقۇرۇلىدىغان    بومبا

قىسىملىرىنىڭ زهربىدار ئهترهت، كاشىال
ئىستانسىسى ۋه دهل تېگىدىغان بومبا
قاتارلىقالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراش ۋهھىمىسى.
خىتاي بۇ جهھهتته باشقۇرۇلىدىغان بومبا
قىسىملىرىنى ئاالھىده قىسىمدىن، ھاۋا
ھۇجۇمىدىن ۋه تور ھۇجۇمىدىن قوغداش

مانىۋېرلىرىنى قىلىۋاتىدۇ.
   13. كىرىزىسلهرنىڭ خىتاي تىزگىنلىيهلمهيدىغان
دهرىجىده ئهۋج ئېلىپ كېتىش ۋهھىمىسى. خىتاينىڭ
ھهربىي قهلهمكهشلىرى ئۆز ئهسهرلىرىده بۇ

ھهقتىكى ئهندىشىلىرىنى ئىپادىلىمهكته.
   14. تور ۋه ئۇچۇر ھۇجۇمىغا ئۇچراش ۋهھىمىسى.
بۇنىڭغا خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ تور مۇداپىئه
ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلىقى ۋه ئىنتېرنېتنىڭ خىتاي
خهلقىنى ھاكىمىيهتكه قارشى كۈشكۈرتۈش ئۈچۈن

ئىشلىتىلىش مۇمكىنچىلىكى سهۋهب بولغان.
  15. خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى تۇرۇش
ئىقتىدارىنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچراش ۋهھىمىسى. خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسى «بۇ بىزنىڭ مهڭگۈ
ئاشكارىالنماسلىقى كېرهك بولغان مهخپىي
قورالىمىز، بىز كهلگۈسىده ئامېرىكا بىلهن تۇتۇشۇپ
قالغان تهقدىرده، ئامېرىكا بىزنىڭ سۈنئىي
ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىمىزغا ۋه
ئۇنىڭ ياردهمچى سىستېمىلىرىغا ھۇجۇم قىلىدۇ»

دهپ قارايدۇ. 
   16. رايوندىكى ھىندىستان، ياپونىيه ۋه رۇسىيهدهك
قوشنىلىرىغا بولغان ۋهھىمه. خىتاي ئۆزىنىڭ
دۈشمهن كۈچلهرنىڭ قورشاۋىدا قېلىشىدىن

ئهنسىرهيدۇ.
   «يۈز يىللىق مارافون» دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى
مايكېل پىلىزبېرىي مۇنداق دهيدۇ: «بۇ ۋهھىمىلهر
مهركهزلىك ۋه ناھايىتى كهڭ دائىرىلىك. بۇالرنىڭ
ھهممىسى خىتاينىڭ ئامېرىكا سىياسىتىگه
قايتۇرغان ئىنكاسىغا تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ،
شۇنداقال ئامېرىكانىڭ سىياسهت
بهلگىلىگۈچىلىرى خىتايغا قارىتا قايسى
ئىستراتېگىيهنىڭ بهكرهك ئۈنۈمى بولىدىغانلىقىنى

بهلگىلهشته بۇ ئامىلالرنى نهزهرده تۇتۇشى كېرهك».
ئامېرىكانىڭ خىتايغا قاراتقان نهزهرىيىۋى ئۇرۇش
پىالنلىرىدىن بىرى «0689 ئۇرۇش پىالنى» دهپ
ئاتالغان.  (0689 دېگهن)   بۇ  سان خىتاي ئارمىيهسى 
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1989 – يىلى 6 - ئايدا بېيجىڭدىكى تيهنئهنمېن
مهيدانىدا قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ يوق

نامايىشچىالرنى باستۇرغان ۋاقىتقا ئۇدۇل كېلىدۇ.
   نىشان: ھېچقانداق شهپىسىز، تۇيۇقسىز ھۇجۇم
ئارقىلىق خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى
تهسلىم بولۇشقا مهجبۇرالش. بۇنىڭدىكى مۇددىئا
ھهربىي ھۇجۇم ئارقىلىق، شۇنداقال بىۋاسىته ياكى
ۋاسىتىلىك باشقا ھهرىكهتلهر ئارقىلىق ھاكىمىيهت
بېشىدىكى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ تۆت كۈچ
مهركىزىنى، يهنى ئاداققى ھوقۇق مهركىزىنى كۆزدىن
يوقىتىشتۇر. بۇ مهركهزلهر تۆۋهندىكىچه: (1) خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ئالىي رهھبهرلىك قاتلىمى،
بولۇپمۇ بهشتىن ئون بىرگىچه ئهزادىن تهركىب
تاپقان، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ باش
سېكرېتارىنىڭ رهھبهرلىكىدىكى، «دائىمىي
كومىتېت سىياسىي بيۇروسى» دېگهن نام بىلهن
تونۇلغان، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ كوللېكتىپ
دىكتاتورلۇق ئاپپاراتى. (2) خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئالىي رهھبهرلىك قاتلىمى، بولۇپمۇ
مهركىزىي ھهربىي كومىتېتنىڭ رهھبهرلىرى.
خىتاينىڭ مهركىزىي ھهربىي كومىتېتى خىتاي
ئارمىيهسىنى كونترول قىلىدىغان بولۇپ، خىتاينىڭ
ئهڭ ھوقۇقلۇق ئورگىنىدۇر. (3) خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ دېڭىز ئارمىيهسى ۋه راكېتاچى
قىسىملىرى. (4) خىتاينىڭ ئوتتۇرا شهرق ۋه غهربىي
تىنچ ئوكيان بىلهن بولغان دېڭىز ئاالقه لىنىيهسىنى

قامال قىلىش.
   سىنارىيه: خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى مهركىزىي
ھهربىي كومىتېتنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن،
باللىستىك ۋه چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان
بومبىالرنى تهڭ ئىشلىتىپ، ئامېرىكانىڭ نهچچه
ئونلىغان ئۇرۇش پاراخوتىغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم
قىلىدۇ. بۇنىڭغا قايتۇرۇلغان ئىنكاس سۈپىتىده،
پرىزدېنت ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ ئهنئهنىۋى
ئۇرۇش پىالنى بولغان «0689 ئۇرۇش پىالنى»نى ئىجرا

قىلىشىغا ھوقۇق بېرىدۇ.
   «0689 ئۇرۇش پىالنى»نىڭ بىرىنچى باسقۇچى:
خىتاينىڭ ھۇجۇمىدىن كېيىنال، ئامېرىكا دېڭىز
ئارمىيهسى ئاۋىياماتكا ھۇجۇم گۇرۇپپىسىنىڭ
يېرىمىنى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهن ئۇرۇش
پاراخوتلىرى ۋه سۇ ئاستى  پاراخوتلىرىنىڭ  ئۈچتىن 

ئىككىسىنى ھىندى ئوكيانغا، جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىغا ۋه غهربىي تىنچ ئوكيانغا
ئورۇنالشتۇرۇۋالغۇدهك ۋاقىت ئۇتۇش ئۈچۈن
دىپلوماتىك تهدبىرلهر دهرھال ئىشقا سېلىنىدۇ. بۇ
(يهنى خىتاينىڭ ئهتراپىدىكى رايونالرغا
يۆتكىلىدىغان پاراخوتالر) باشقۇرۇلىدىغان بومبا
سهپلهنگهن، ھهربىرى «ئايپالتا» ناملىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن 154 نى قويۇپ
بېرهلهيدىغان، تۆت دانه ئوخىيو دهرىجىلىك يادرو سۇ

ئاستى پاراخوتىنىڭ ئۈچىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
   دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ بهش ئاۋىياماتكا ھۇجۇم
گۇرۇپپىسى ۋه F-35 ئوتتۇرا ئهترىتى خىتايغا يېقىن
جايغا ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ. «ئۈچ ئۇچلۇق نهيزه»
تىپلىق يادرو باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهن
ئوخىيو دهرىجىلىك سۇ ئاستى پاراخوتىدىن بهشى
ھىندى ئوكيانغا ۋه غهربىي تىنچ ئوكيانغا
ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ. بۇ ئورۇنالشتۇرۇشالر «مهزكۇر
ھهرىكهت قوراللىق تهھدىت سۈپىتىدىكى
ئىستراتېگىيهلىك شهپه بېرىش ھهرىكىتىدۇر»
دېگهن شهكىلده تاراتقۇالرغا ئاشكارىلىنىدۇ، بۇنداق
قىلىشتىكى مهقسهت «0689 ئۇرۇش پىالنى»نىڭ
يادرو ئۇرۇشىغا ئايلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى
ئېلىشتۇر. نۇرغۇن ئىستىخبارات تهھلىلچىلىرى
«خىتاي بىلهن ئامېرىكا خىتاي تېررىتورىيهسىگه
قىلىنغان ھۇجۇمالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
ئومۇمىيۈزلۈك ئۇرۇش قىلىپ قالسا، خىتاي دهرھال
يادرو قوراللىرىنى ئىشقا سالىدۇ» دهپ پهرهز

قىلىشماقتا.
   بۇ باسقۇچتا، ئامېرىكا ئىستىخبارات تارماقلىرى
نىشان تىزىملىكىنى يېڭىالش ۋه
مۇئهييهنلهشتۈرۈش ئارقىلىق ئامېرىكا
ئارمىيهسىنىڭ نىشانالش ئىشلىرىغا ياردهم
قىلىدۇ. بۇ تىزىملىك خىتاينىڭ سىياسىي ۋه
ھهربىي رهھبهرلىرىنىڭ ساالھىيىتى ۋه تۇرۇۋاتقان
ئورنى؛ خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ بىزگه
بىلىنگهن يهر ئۈستى – يهر ئاستى بازىلىرىدىكى
ھهرىكهتچان قويۇپ بهرگۈچتىن قويۇپ بېرىلىدىغان
ئوتتۇرا مۇساپىلىق، يىراق مۇساپىلىق ۋه قىتئهلهر
ئارا باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنىڭ ئورنى؛ شۇنداقال
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئاساسلىق سۇ يۈزى
ۋه سۇ ئاستى  پاراخوتلىرىنىڭ  ئورنى   قاتارلىقالرنى
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(بۇ جهرياندىكى) ئۇچۇر ئۇرۇشى ئامېرىكانىڭ
ھهربىي ھۇجۇمى باشالنغاندىن كېيىن، تهيۋهن
بىلهن ھهمكارلىشىپ ئۇنىڭ رهسمىي
مۇستهقىللىقىنى جاكارالش، شۇنداقال شهرقىي
تۈركىستان، ئىچكى موڭغۇلىيه ۋه تىبهت قاتارلىق
رايونالردىكى يهرلىك خهلقنى قوزغىالڭ كۆتۈرۈشكه

كۈشكۈرتۈش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 
  (مهۋجۇت ھاكىمىيهت ئاغدۇرۇلغاندىن كېيىن)
ئورۇنباسار ھۆكۈمهت تهشكىللهيدىغان
ئهمهلدارالرغا زهخمه يهتكۈزۈپ قويۇشتىن
ساقلىنىش ئۈچۈن، نىشانالش داۋامىدا خىتاي
كومپارتىيهسى ۋه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىدىكى
ئىسالھاتپهرۋهر رهھبهرلهرنىڭ ساالھىيىتى ئېنىقالپ

چىقىلىدۇ. 
  كۆپلىگهن ئاالھىده ھهرىكهت قىسىملىرى
ئېلېكتىر ئىستانسىسىلىرىنى پالهچلهندۈرۈش ۋه
خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ۋه خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ رهھبهرلىرىگه بىۋاسىته ھهرىكهت
قوللىنىش ئۈچۈن خىتايغا كىرگۈزۈلىدۇ. زهربىدار
ئهترهتمۇ ھهرۋاقىت تور ۋه ئۇچۇر ئۇرۇشى قوزغاشقا
تهييار تۇرىدۇ. ياپونىيه، گۇئام ئارىلى ۋه ئوكىناۋا
قاتارلىق جايالرنىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا
ھۇجۇمىغا ئۇچراش مۇمكىنچىلىكىنى نهزهرده
تۇتۇپ، خىتاينىڭ ئهتراپىدىكى ھالقىلىق
جايالردىكى ھاۋادىن مۇداپىئهلىنىش قوراللىرى

كۆپهيتىلىدۇ.
  ئىككىنچى باسقۇچ: ئامېرىكانىڭ رهسمىي
ھۇجۇمى خىتاي كومپارتىيهسى دائىمىي كومىتېت
سىياسىي بيۇروسى ۋه مهركىزىي ھهربىي كومىتېت
ئامېرىكانىڭ دىپلوماتىك تهشهببۇسىنى مۇزاكىره
قىلىش ئۈچۈن يىغىن ئېچىۋاتقاندا باشلىنىدۇ.
يىغىن ئاۋۋالقىدهكال جوڭنهنخهيده ئېچىلىدۇ،
شۇنداقال قائىدىگه بىنائهن، ئهزاالر يىغىنغا
(تېلېفون ياكى تور ئارقىلىق ئهمهس) بىردهك نهق

مهيداندا قاتناشمىسا بولمايدۇ.
   خىتاي رهھبهرلىرى يىغىن ئېچىشنى باشلىغان-
دىن كېيىن، ئامېرىكا پرىزدېنتى خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ ۋه خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ    رهھبهرلىرىنىڭ     چوقۇم    دهرھال
ئىستېپا  بېرىشى كېرهكلىكىنى،  بولمىسا ھهممى-

نىڭ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى جاكاراليدۇ.
پرىزدېنتنىڭ جاكارىدىن كېيىنال، خىتاي رهھبهرلىرى
يهر ئاستى مهخپىي تۆمۈر يولى ئارقىلىق
بېيجىڭنىڭ سىرتىدىكى بىخهتهر «غهربىي تاغ»

قوماندانلىق مهركىزىگه قېچىشقا باشاليدۇ.
   ئۇرۇشتىكى ئهڭ دهسلهپكى بومباردىمان قىلىش
ھهرىكىتىده، B-2 تىپلىق بومباردىمانچى ئايروپىالن
جوڭنهنخهيگه، «غهربىي تاغ» يهرئاستى
قوماندانلىق مهركىزىگه ۋه شۇ ئىككىسىنىڭ
ئارىسىدىكى جايالرغا GBU-28 تىپلىق الزېر نۇر
ئارقىلىق يول باشلىنىدىغان يهر تېشهر بومبا بىلهن
GBU-37 تىپلىق GPS ئارقىلىق يول باشلىنىدىغان

يهر تېشهر بومبا تاشاليدۇ. 
   ئۈچىنچى باسقۇچ: شۇنىڭ ئهگىشىپال، خىتاي
رهھبهرلىرىنى يوقىتىش ھهرىكىتىنىڭ بىر قىسمى
سۈپىتىده، دېڭىزدىن ۋه ھاۋادىن نهچچه ئونلىغان
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه ئادهتتىكى بومبا
ئېتىلىدۇ. خىتاي چېگراسى ئىچىدىكى ئاالھىده
قىسىمالر ھالقىلىق ئاالقه تۈگۈنلىرىگه سىڭىپ
كىرىدۇ ۋه ئۇنىڭغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ.
ئامېرىكانىڭ زادى قهيهردىن ھۇجۇم قىلىۋاتقانلىقى
جهھهتته خىتاي رهھبهرلىرىنى ۋه قوماندانلىرىنى

قايمۇقتۇرۇش ئۈچۈن كۆز بويامچىلىق قىلىنىدۇ.
ئاندىن، ئامېرىكانىڭ ئۇرۇش ئايروپىالنلىرى ۋه
ئۇرۇش پاراخوتلىرى خىتاينىڭ «لياۋنىڭ» ناملىق
ئاۋىياماتكىسىنى، پاراخوتقا قارشى ئۇزاق
مۇساپىلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهن
تۇنجى يهرلىك ئاۋىياماتكىسىنى ۋه «بېلىق
ئارىسى» تىپلىق پاراخوتقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان
بومبىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان دېڭىز
ئارمىيهسىگه كهڭ كۆلهمده ھۇجۇم قوزغايدۇ.
بۇنىڭدىكى مهقسهت خىتاينىڭ شىمالىدىن
جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى خهينهن ئارىلىغىچه
بولغان ئارىلىقتىكى دېڭىز بويلىرىدىكى ئوتتۇز
ئىككى دېڭىز ئارمىيه بازىسى ۋه پورتالرغا
جايالشقان يۈزلىگهن خىتاي ئۇرۇش پاراخوتلىرىنى

چۆكتۈرۈۋېتىشتۇر.
  «ئايپالتا» ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا
سهپلهنگهن        ئوخىيو    دهرىجىلىك       سۇ ئاستى
 پاراخوتلىرى   ۋه   ۋىرجىنىيه  دهرىجىلىك،  « دېڭىز 
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بۆرىسى» دهرىجىلىك، «لوس ئانژېلىس» دهرىجىلىك ھۇجۇمچى سۇ ئاستى پاراخوتلىرى خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ يۆتكىلىشچان باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر ئورۇنالشتۇرۇلغان 22 راكېتا قىسملىرى بازىسىغا تهڭال
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ھۇجۇمى قوزغايدۇ. خىتاينىڭ ھاۋادىن مۇداپىئهلىنىش بازىلىرىغىمۇ «ئايپالتا» ناملىق

باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر ئېتىلىدۇ.
   ھۇجۇمچى سۇ ئاستى پاراخوتلىرى يهنه خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ سۇ ئاستى پاراخوتى فىلوتىنى ۋهيران
قىلىدۇ. خىتاينىڭ بۇ فىلوتى ئاساسهن ئىلغار دېڭىز ئارمىيه ھۇجۇمچى سۇ ئاستى پاراخوتلىرىدىن ۋه سۇ

ئاستى پاراخوتلىرىغا قارشى باشقا ئۇرۇش قوراللىرىدىن ئۆزىنى قوغدىيالمايدۇ. 
   F-22 كۈرهشچى ئايروپىالنى خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى، شۇنداقال غهربىي ۋه مهركىزىي خىتاي
رايونىدىكى ئالهم بوشلۇقى ئۇرۇشى مۇئهسسهسهلىرىگه يىراق مۇساپىلىق زهربه بېرىدۇ. بۇنىڭدىكى مۇددىئا
خىتاينىڭ سۈنئىي ھهمراھقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا ياكى الزېر قوراللىرى ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ

ئوربىتىدىكى سۈنئىي ھهمراھلىرىغا ھۇجۇم قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتۇر.
   خىتاينىڭ ھاۋا ئارمىيهسىگه تاقابىل تۇرۇشتا، ھاۋادىن ھاۋاغا قارىتىلغان باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهن
F-35 تىپلىق رادارغا چۈشمهس ئايروپىالنالر ئارقىلىق خىتاينىڭ J-20 ۋه باشقا كۈرهشچى ئايروپىالنلىرى ئېتىپ

چۈشۈرۈلىدۇ ۋه خىتاينىڭ ھاۋا مۇداپىئه بازىلىرى ۋهيران قىلىنىدۇ. 
   دېڭىز لىنىيهسىنى قامال قىلىش ھهرىكىتىده، ھىندى ئوكيانغا، جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىغا، شهرقىي خىتاي
دېڭىزىغا ۋه شهرقىي شىمالىي تىنچ ئوكيانغا ئورۇنالشتۇرۇلغان، باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهن نهچچه
ئونلىغان ئۇرۇش پاراخوتلىرى خىتاي نېفىت پاراخوتلىرىنىڭ خىتاي پورتلىرىغا يېتىپ بېرىشىنى توسىدۇ.
دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ ۋه ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ كۈرهشچى ئايروپىالنلىرى ۋه باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرى ئارقىلىق

خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ھهربىي ئهسلىھهلىرى قولغا چۈشۈرۈلىدۇ. 
    خىتاي ئامېرىكاغا ھۇجۇم قىلغان ئهھۋالدا، ئاندىن يۇقىرىقىدهك شهكىلده قايتۇرما ھۇجۇم قىلىنىدۇ.

  بۇ يهرده ئامېرىكانىڭ ھهربىي ھهرىكهت پىالنىنى قىسقىچه بايان قىلىشتىكى مهقسهت ــــ خىتاي
رهھبهرلىرىگه ئامېرىكا بىلهن ھهربىي جهھهتته توقۇنۇشقان تهقدىرده، ئۆزىنىڭ ئهڭ قىممهتلىك نهرسىسىدىن،
يهنى 1 مىليارد 400 مىليون خىتاي خهلقىگه بولغان ھاكىممۇتلهق ھۆكۈمرانلىقىدىن ئايرىلىپ

قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويۇشتۇر.
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   ئوتتۇز يىلدىن كۆپرهك ۋاقىتتىن بۇيان، ئامېرىكا رهھبهرلىرى خىتاينىڭ ئهركىن ۋه دېموكراتىك تهيۋهن
ئارىلىنى بېسىۋېلىشتىن ئىبارهت ئۇزۇن مۇددهتلىك ئىستراتېگىيهلىك نىشانىنىڭ پهقهتال خىتاينىڭ ئاۋۋال
رايون (ئاسىيا)غا، ئاندىن دۇنياغا خوجا بولۇشتىكى تېخىمۇ چوڭ پىالنىنىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنى
ئاڭقىرالماي كهلدى. 1979 – يىلى ئامېرىكا دىپلوماتىيه جهھهتته تهيبېي (تهيۋهننىڭ پايتهختى)
ھاكىمىيىتىنى قانۇنلۇق «خىتاي دۆلىتى» دهپ تونۇشتىن، بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنى «خىتاي دۆلىتى» دهپ تونۇشقا
ئۆزگهرگهندىن كېيىن، دېموكراتىك تۈزۈمدىكى بۇ ئارال ئىزچىل ئامېرىكانىڭ ياردىمى ئاستىدا گۈللىنىپ
كهلدى. ئهينى چاغدا، ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسى بىر ئىتتىپاقدىشى (تهيۋهن)نى بۇ شهكىلده تهلتۆكۈس
تاشلىۋهتمهسلىك ئۈچۈن «تهيۋهن مۇناسىۋهتلىرى قانۇنى»نى ماقۇللىغانىدى. مهزكۇر قانۇنغا كۆره،
ئامېرىكانىڭ تهيۋهننى چوڭ قۇرۇقلۇقنىڭ ھۇجۇمىدىن قوغداش ۋه تهيۋهن ھۆكۈمىتىنى قورال – ياراغ بىلهن

تهمىنلهش مهجبۇرىيىتى بار.
   2000 – يىلى «خىتاي تهھدىتى» دېگهن كىتابتا قهيت قىلىنغىنىدهك، نهچچه ئون يىلدىن بۇيان ئىزچىل
ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى ئۇرۇش پارتلىشىغا سهۋهب بولىدىغان ئاساسلىق ئامىل دهپ قارىلىپ
كهلگهن تهيۋهن ھېلىھهم خهتهرلىك ئۇرۇش پارتالش نۇقتىسىدۇر. ئارالنىڭ چوڭ قۇرۇقلۇققا مهجبۇرىي

قوشۇۋېلىنىشى ھېلىھهم رېئال ۋه بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان خهۋپتۇر.
   شۇنىڭدىن كېيىن، خىتاي بىلهن (ئامېرىكا ئارىسىدا) ئۇرۇش پارتلىشىغا سهۋهب بولۇشى مۇمكىن بولغان
يېڭى نۇقتىالر پهيدا بولدى، ئۇالرنىڭ ئىچىده جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىمۇ بار. 2008 – يىلىدىن 2016 –
يىلىغىچه بولغان ئوباما ھۆكۈمىتى مهزگىلىده، كوممۇنست خىتاي پۈتۈن جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىنى
چاڭگىلىغا كىرگۈزۈشنى مهقسهت قىلغان يوشۇرۇن پىالنىنى ئىجرا قىلدى. ھالبۇكى، 1 مىليون 400 مىڭ
كۋادىرات مىل سۇ دائىرىسىگه ئىگه، نهچچه ئونلىغان كىچىك ئارالى بار جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى ئاساسلىق
خهلقئارالىق دېڭىز لىنىيهسى ۋه ئىستراتېگىيهلىك سۇ يولى بولۇپ، ھهر يىلى بهش تىرىلىيون دولالر
قىممىتىدىكى نهرسىلهر مۇشۇ يهر ئارقىلىق توشۇلىدۇ. تارىختىن بۇيان ھېچبىر دۆلهت ئهسىرلهردىن بۇيان

ئوچۇق دېڭىز دهپ قارىلىپ كهلگهن پۈتۈن دېڭىز رايونىنى كونترول قىلىشقا ئۇرۇنۇپ باققان ئهمهس.
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ئون ئۈچىنچى باب

دېڭىزدىكى ئۇرۇش پارتالش نۇقتىسى ۋه خىتاينىڭ «مهرۋايىت
زهنجىرى» كېڭهيمىچىلىكى

«خىتاي [سپراتلى] ئاراللىرىدا قىلىۋاتقان ئاالقىدار قۇرۇلۇشالر ھېچقانداق دۆلهتكه
قارىتىلمىغان ۋه ھېچكىمگه تهسىر كۆرسهتمهيدۇ، شۇنداقال خىتاينىڭ ئۇ يهرنى

ھهربىيلهشتۈرۈش غهرىزى يوق» ـــ شى جىنپىڭ، 2015 – يىلى.

«2018 – يىلى 4 – ئايدا، بېيجىڭ خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئۆز تۇپرىقىنىڭ سىرتىدا
ھهربىي كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش ئىقتىدارىنى كۈچهيتىدىغان، باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋه

ئېلېكترونلۇق كاشال تۇغدۇرغۇچقا ئوخشاش ئىلغار ھهربىي سىستېمىالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ،
(جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى) ئارالالرنى ھهربىيلهشتۈرۈشنى داۋامالشتۇردى» ئامېرىكا
ھىندى – تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شىتابىنىڭ قوماندانى ئادمىرال فىلىپ دېيۋىدسون

(PHILIP DAVIDSON)، 2019 – يىلى.



  پرىزدېنت ترامپنىڭ تۇنجى دۆلهت مۇداپىئه
مىنىستىرى، دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ قۇرۇقلۇقتا
ئۇرۇش قىلىش قىسمىنىڭ سابىق گېنېرالى
جېيمىس ماتىس (James Mattis) 2018 – يىلى
خىتايغا قىلغان زىيارىتى جهريانىدا ئۆزىنىڭ
جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى جىددىيچىلىكلهرنى
قانچىلىك خهتهرلىك دهپ قارايدىغانلىقىنى
ئوتتۇرىغا قويدى. يېنىغا بىر قانچه مۇخبىرنى
بىلله ئېلىۋالغان مىنىستىر تاراتقۇالر بىلهن بولغان
ئاز ساندىكى بىر قانچه قېتىملىق ئۇچرىشىشتا
ئۆزىنىڭ بۇ ھهقتىكى كۆز قاراشلىرىنى شهرھلهپ
ئۆتتى. ئىراق ۋه ئافغانىستان ئۇرۇشلىرىغا
قاتناشقان، گهپنى ئۇدۇلال دهۋېرىدىغان بۇ پېشقهدهم
ھهربىي بېيجىڭغا يېتىپ بېرىشتىن ئىلگىرى
«بېيجىڭدىكى يىغىنالردا قانداق مېتود
قوللىنىسىز؟ خىتاي بىلهن قانداق مۇئامىله
قىلىشىسىز؟» دېگهندهك سوئالالرغا ئېنىق جاۋاب
بهرمىدى. ئهھۋال تونۇشتۇرۇش يىغىنى ئامېرىكا
ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ غايهت زور E-4 تىپلىق، يادرو
قوماندانلىق ئايروپىالنىنىڭ بىر كىچىك
بۆلۈمچىسىده ئېچىلدى. بۇ ئايروپىالن بوئىڭ 747
تىپلىق رېئاكتىۋ ئايروپىالننىڭ
ھهربىيلهشتۈرۈلگهن نۇسخىسى بولۇپ،
ئايروپىالننىڭ ئىچ دىۋارلىرىغا ئېلېكترونلۇق
ئۇرۇش ھۇجۇمىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن قوغۇشۇن

يالىتىلغانىدى.
  «مهنچه ئىككى دۆلهت (ئامېرىكا – خىتاي)
ئارىسىدىكى مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن
ئالدى بىلهن ئوچۇق – ئاشكارا، ئىستراتېگىيهلىك
دىيالوگالر ئېلىپ بېرىلىشى كېرهك. خىتاي بىز
بىلهن بولغان مۇناسىۋهتكه قانداق قارايدۇ؟ خىتاي
بۇ مۇناسىۋهتنى تهرهققىي قىلىۋاتىدۇ، دهپ قارايدۇ.
بىزمۇ بۇ قاراشقا قوشۇلىمىز. ئهمما، كىشىنىڭ
بېشىنى قاتۇرىدىغان باشقا مهسىلىلهرنى ھهل
قىلىشنىڭ ئۇسۇلى ـــ ھهرىكهتتىكى ئاشكارىلىقنى
روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن ئىشنى ئاۋۋال
ئىستراتېگىيهلىك ئوچۇق – ئاشكارىلىق بىلهن
باشالشتۇر. مېنىڭ دېمهكچى بولغانلىرىم مۇشۇالر»

دېدى ماتىس.
    «ئوچۇق – ئاشكارىلىق» ئامېرىكا بىلهن خىتاي-

نىڭ بارغانسېرى يىرىكلىشىۋاتقان ھهربىي
مۇناسىۋىتىنى پهردازالپ كۆرسىتىشكه ئۇرۇنۇپ
كهلگهن ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ئارىسىدا ھېلىھهم
مودا بولۇۋاتقان سۆزدۇر. بۇ سۆز 1990 – يىللىرى
ئامېرىكا خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى بىلهن
دىيالوگلىشىش ۋه ئۆزئارا ھهربىي زىيارهت قىلىشىش
ھهققىدىكى «كاتتا» پىالننى باشلىغاندىن بۇيان،
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ يهنىال ئۆزگهرمىگهن
ئۆچمهنلىكى ۋه ھهرىكهتلهردىكى مهخپىيلىكىنى
سۈپهتلهشته ئىشلىتىلىپ كهلگهن. ئامېرىكانىڭ
مهزكۇر پىالنى «رهسمىي يىغىن ۋه دىيالوگالر ئىككى
دۆلهت ئارمىيهسى ئارىسىدا ئىشهنچ بهرپا
قىلىشتىكى مۇھىم مېتودتۇر» دېگهن گۇمانلىق
نۇقتىئىينهزهرنى ئاساس قىلغان. لېكىن، بۇ خىل
پهرهز خاتا ئىدى، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
رهھبهرلىكىدىكى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى
ئامېرىكا ئارمىيهسىگه مهڭگۈ ئىشهنمهيتتى. بۇ
پىالن خاتا چۈشهنچه ئۈستىگه تۈزۈلگهن بولغاچقا،
(ئىككى ئارمىيه ئارىسىدا) ھېچقانداق ئىشهنچ
بهرپا قىاللمىدى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى
ئامېرىكا ئارمىيهسىگه ئوخشاش دۆلهتنىڭ
ئارمىيهسى ئهمهس، پارتىيهنىڭ ئارمىيهسى
بولغاچقا، ئىككى ئارمىيه ئارىسىدا ماھىيهتلىك
پهرق بار ئىدى. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى
«ئامېرىكا خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنى مهغلۇب
قىلىش سۇيقهستىنى پىالنلىغان جاھانگىر دۈشمهن،
شۇڭا بارلىق زۆرۈر ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ، ئۇنى
مهغلۇب قىلىش كېرهك» دېگهن ئىدىئولوگىيهنىڭ
يېتهكچىلىكىده ھهرىكهت قىلىدۇ، ئۇنىڭ
رهھبهرلىرىمۇ مۇشۇ خىل ئىدىيه بويىچه

تهربىيهلهنگهن.
   خىتاي بىلهن بولغان ھهربىي «باردى – كهلدىلهر»
پهقهتال تاق تهرهپلىك بولۇپ قالدى. خىتايالرغا
نىسبهتهن، بۇ خىل باردى – كهلدىلهر «تېخىمۇ
ياخشى مۇناسىۋهت ئورنىتىش» دېگهن نامدا،
ئۆزلىرىنىڭ نهزىرىدىكى ھاماقهت ئامېرىكا ھهربىي
قوماندانلىرىنىڭ كۆزىنى بوياپ، قىممهتلىك ئۇرۇش
ئىستىخباراتلىرىغا ئېرىشىشنىڭ كۆپ يىلغا
سوزۇلىدىغان پۇرسىتى ئىدى. بۇنىڭ دهلىلى
سۈپىتىده،    1990 – يىللىرى     خىتاي       ئازادلىق 
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ئارمىيهسىنىڭ ئامېرىكاغا زىيارهتكه كهلگهن بىر
ئوفىتسېرى ئامېرىكانىڭ مهلۇم بىر
ئاۋىياماتكىسىنى ئېكىسكۇرسىيه قىلىش
جهريانىدا، ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ
ئوفىتسېرىدىن «بۇ ئاۋىياماتكىنىڭ ئهڭ ئاجىز
نۇقتىسى قايسى؟» دهپ سورىغان. ھېلىقى
ئوفىتسېرمۇ ھاماقهتلهرچه «ھهرقانداق
ئاۋىياماتكىنىڭ ئاستى تهرىپى ناھايىتى ئاجىز
بولىدۇ، بۇنىڭ ئىچىده ئهڭ ئاجىز جايى بومبا ۋه
ئوق – دورىالر ئورۇنالشتۇرۇلغان بۆلۈمچىنىڭ

ئهتراپىدۇر» دهپ جاۋاب بهرگهن.
   باردى – كهلدى قىلىش باشلىنىپ بىر قانچه
يىلدىن كېيىن، ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ رۇسىيهدىن 53
تىپلىق ئىلغار قۇيرۇق ئېقىم (قۇيرۇق ئېقىم ـــ بۇ
تورپېداغا يول باشالشتا ئىشلىتىلىدىغان بىر خىل
تېخنىكا، ت) تورپېداسى سېتىۋالغانلىقىنى
بايقىغان، شۇنداقال بۇ خىل تورپېدانىڭ قارشى
تهدبىرلهردىن ساقلىنااليدىغان ۋه ئاۋىياماتكىنىڭ
قۇيرۇق قىسمىدىكى قورال – ياراغ بۆلۈمچىسىنىڭ
ئاستىدا پارتاليدىغان قىلىپ اليىھهلهنگهنلىكىنى
مۆلچهرلىگهن. 2012 – يىلىغا كهلگهنده، خىتاي
تهتۈر يۆنىلىشلىك تهتقىقات (يهنى باشقىالرنىڭ
تهييار مهھسۇالتىنى چۇۋۇپ، ئۇنىڭ ياسىلىش
پىرىنسىپىنى ئىگىلهش ئۇسۇلى، ت) ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ «يهرلىك» قۇيرۇق ئېقىم تورپېداسىنى
ياساپ چىققان. بۇ تورپېدانىڭ ياساپ چىقىلىشى
خىتاينىڭ ئاشۇ قېتىملىق ھهربىي زىيارهت
جهريانىدا ئاۋىياماتكىنىڭ ئاجىز نۇقتىسىنى

بىلىۋالغانلىقىغا مۇناسىۋهتلىك، دهپ قارالماقتا. 
دۆلهت مهجلىسى بۇ ئىشتىن قاتتىق چۆچۈگهن ۋه
2000 – يىلى قانۇن ماقۇلالپ، «نامۇۋاپىق
ئۇچۇرالرنىڭ ئاشكارىلىنىپ كېتىشى سهۋهبلىك
دۆلهت بىخهتهرلىك تهھدىتى شهكىللهندۈرىدىغان»
ئاالقىلهرنى چهكلهش ئارقىلىق خىتاي بىلهن بولغان
ھهربىي باردى – كهلدىگه چهك قويغان. ئۆز
تۇپرىقىنىڭ سىرتىدا ھهربىي كۈچىنى جارى
قىلدۇرۇش ھهرىكهتلىرى، يادرو ھهرىكهتلىرى،
ئىلغار بىرلهشمه قورالالر ۋه بىرلهشمه جهڭ
ھهرىكهتلىرى، ئىلغار ئارقا سهپ ھهرىكهتلىرى،
كهڭ   كۆلهملىك   قىرغىن   قىلىش  كۈچىگه  ئىگه 

قورال تېخنىكىلىرى، نازارهت ۋه رازۋېتكا قىلىش
ھهرىكهتلىرى، بىرلهشمه جهڭ قىلىش، ھهربىي ئالهم
قاتنىشى تېخنىكىلىرى، قورال – ياراش سېتىش ۋه
تېخنىكا ئۆتكۈزۈپ بېرىش، مهخپىي سانلىق
مهلۇماتالر، بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ
تهجرىبىخانىلىرىغا كىرىش ئىجازىتى دېگهندهك
ساھهلهر چهكلهنگهن ساھه قىلىپ بېكىتىلگهن

.(1)
   بۇ بهلگىلىمىلهرگه مهجبۇرىي ھالدا بويسۇنۇلغان.
شۇنداقال خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
زىيارهتچىلىرى پات – پاتال بۇ خىل چهكلىمىلهرنىڭ
ئىككى دۆلهت ئارىسىدا تېخىمۇ زىچ ھهربىي
مۇناسىۋهت ئورنىتىشقا توسقۇنلۇق قىلىدىغانلىقى

ھهققىده ۋايساپ تۇرغان. 
  ماتىسنىڭ 2018 – يىلى خىتايغا قىلغان
زىيارىتىمۇ «ھهربىيلهر ئارا زىيارهت» دېگهن

پروگراممىنىڭ ئهڭ يېڭى بىر قېتىملىقىدۇر.
   «مهن ئۇالرنىڭ ئىستراتېگىيهلىك مۇناسىۋهتنىڭ
تهرهققىياتىغا قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلىپ
باقماقچى، شۇنداقال ھهممىدىن ئاۋۋال ئۇالرنىڭ ئۆز
ئاغزىدىن بۇ خىل تهرهققىياتقا ئىستراتېگىيه
نۇقتىسىدىن قانداق قارايدىغانلىقىنى ئاڭالپ
باقماقچى. مهن ئۇالردىن نۇرغۇن سۆزلهرنى ئاڭالپ
بېقىشنى ئوياليمهن. مهن بىزنىڭ تهرهققىيات
ھهققىدىكى كۆز قارىشىمىزنى ناھايىتى ئېنىق
ئوتتۇرىغا قويىمهن. لېكىن، بۇ مېنىڭ ۋاڭشىڭتوندا
خهۋهرلهرنى، ئىستىخبارات دوكالتلىرىنى ياكى
تهھلىل دوكالتلىرىنى ئوقۇپ ئولتۇرۇۋېرىشنىڭ
ئورنىغا، بۇ قېتىملىق سهپهرگه چىقىشىمدىكى
بىردىنبىر سهۋهبتۇر» دېگهنىدى ماتىس خىتايغا

ماڭغان يول ئۈستىده.
  ئۇ خىتايغا يېتىپ بارغان ھامان، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ،
Wei) دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى ۋېي فېڭخې
Fenghe) ۋه خىتاي مهركىزىي ھهربىي كومىتېتىنىڭ
(Xu Qiliang) مۇئاۋىن رهئىسى شۈ چىلياڭ
قاتارلىق خىتاي رهھبهرلىرىگه ئۆز مهقسىتىنى

تولىمۇ ئېنىق ئۇقتۇرغان.
  يىغىن باشالنغاندا، شۈ چىلياڭ كۈلۈمسىرىگى-
نىچه ماتىسقا: «ئىككىمىزنىڭ ياخشى دوستالردىن

بوالاليدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمهن» دېگهن.
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  ماتسىنىڭ بۇ ھهقتىكى كۆز قارىشى باشقىچه
ئىدى، ئۇ خىتايدىكى 2 – كۈچلۈك ھوقۇقدار شۈ
چىلياڭغا (ئامېرىكا – خىتاي ئارىسىدىكى)
مۇناسىۋهتنىڭ ناچار بولۇشىدىكى سهۋهبلهردىن
بىرىنىڭ جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى ئهھۋالالر
ئىكهنلىكىنى، خىتاينىڭ تاالش – تارتىش
قىلىنىۋاتقان سپراتلى ۋه پاراسېل تاقىم
ئاراللىرىدىكى كۆلىمى 3200 گېكتاردىن ئاشىدىغان
ئارالالرنى ئىگىلىۋالغانلىقىنى، شۇنداقال 2017 –
يىلىغا كهلگهنده بۇ ئارالالرغا ھهربىي قورال – ياراغ
ۋه قوشۇن ئورۇنالشتۇرۇشقا باشلىغانلىقىنى

ئوتتۇرىغا قويغان.
   بۇنىڭدىن سىرت، خىتاينىڭ مۈجمهل «تارىخىي
پاكىت»الرنى ئاساس قىلىپال جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىنىڭ توقسان پىرسهنتىنى ئۆزىنىڭ دهۋېلىشى
ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ بىر قانچه قېتىم دېڭىزدا
قوراللىق توقۇنۇشۇپ قېلىشىغا سهۋهب بولغىلى قىل
قالغانىدى. ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قانچه يىلغىچه
جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىنىڭ ئىچىدىكى ياكى بۇ
دېڭىزدىن ئۆتىدىغان (مانىۋېر دېگهندهك) ھهرقانداق
ئهركىن ھهرىكهتنى توختىتىشىنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان، خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى بۇزۇپ
قويۇشى مۇمكىن بولغان ھهرقانداق ھهرىكهتتىن
ساقلىنىش سىياسىتى ئهمدى (ترامپ ھۆكۈمىتى
مهزگىلىده) ئاياغالشقانىدى. جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىدىكى ھهرىكهتلهر تاالش – تارتىش
قىلىنىۋاتقان ئارالالرنىڭ ئهتراپىغا ئۇرۇش
پاراخوتلىرىنى ياكى چارلىغۇچى ئايروپىالنالرنى
ئهۋهتىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. (بۇنداق ھالالردا)
خىتاينىڭ ئۇرۇش پاراخوتلىرى ئامېرىكانىڭ
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سهپلهنگهن قوغلىغۇچى
پاراخوتلىرى ياكى قوغدىغۇچى پاراخوتلىرىنى
خىتاينىڭ ئىگىدارلىق ھوقۇقىغا دهخلى – تهرۇز
قىلىۋاتقانلىقى ھهققىده ئاگاھالندۇراتتى ۋه دهرھال
بۇ رايوندىن ئايرىلىشىنى تهلهپ قىالتتى. ئامېرىكا
ئۇرۇش پاراخوتلىرىغا بولسا يۈرۈشنى ئهسلى
پىالندىكىدهك تامامالش ھهققىده قهتئىي بۇيرۇق
چۈشۈرۈلهتتى. بهزىده ئۇالر «بىلىپ – بىلمهي» تاالش
– تارتىش قىلىنىۋاتقان ئارالالرغا يېقىن جايالردىن
ئۆتۈپمۇ قاالتتى. يهنه بهزىده، ئامېرىكا پاراخوتلىرى
ئارالالرنىڭ ئهتراپىدىكى  12  مىللىق  «چهكلهنگهن 

ئۇيغۇرالر   13- سان22

رايون»غىمۇ كىرىپ باقاتتى.
  (جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى) جىددىيچىلىك
2018 – يىلى 9 – ئاينىڭ 30 – كۈنى ئىنتايىن
خهتهرلىك ھالدا ئهۋجىگه چىقتى. ئهينى چاغدا
(Luyang) خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ لۇياڭ
دهرىجىلىك قوغلىغۇچى پاراخوتى سپراتلى ئارىلىغا
يېقىن جايدا ئامېرىكانىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا
سهپلهنگهن، دىكېيتېر (Decatur) ناملىق
قوغلىغۇچى پاراخوتىنى سوقۇۋهتكىلى تاسال

قالغانىدى.
  خىتاينىڭ ئۇرۇش پاراخوتى دىكېيتېر ناملىق
قوغلىغۇچى پاراخوتقا 45 يارد (تهخمىنهن 41 مېتىر،
ت) تىنمۇ قىسقا ئارىلىق قالغۇچه يېقىنالشقان ۋه
ئۇنى ئهجهللىك سوقۇلۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن
جىددىي يۆنىلىش ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرلىغان. ئهگهر
بۇ ئىككى پاراخوت سوقۇشۇپ كهتكهن بولسا، بۇنىڭ
ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى دېڭىز ۋه ھاۋا
ئارمىيهسى توقۇنۇشىغا ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن
ئىدى. خىتاينىڭ لۇياڭ دهرىجىلىك قوغلىغۇچى
پاراخوتىدىكىلهر دىكېيتېر ناملىق قوغلىغۇچى
پاراخوتقا يېقىنالشقاچ ئۆز پاراخوتىنىڭ يان
تهرهپلىرىگه سىلكىنىشتىن ساقلىنىش
توسۇقلىرىنى ئورناتقان. خىتاينىڭ شۇ قېتىملىق
قۇتراتقۇ قىلمىشى ھهققىدىكى ئهندىشىنى
ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكانىڭ مهلۇم بىر دۆلهت
مۇداپىئه ئهمهلدارى: «ئهگهر ئۇالر بىزنىڭ
پاراخوتىمىزنى سوقۇشقا رهسمىي تهييارالنمىغان
بولسا، سىلكىنىش ساقلىنىش توسۇقلىرىنى

ئورنىتىپ يۈرمىگهن بوالتتى» دېدى.
   شۇ ئىش يۈز بېرىپ بىر قانچه كۈندىن كېيىن،
ئاقساراينىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكى مهسلىھهتچىسى
جون بولتون (John Bolton) خىتاينى قاتتىق
ئاگاھالندۇرۇپ: «ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ
قوماندانلىرى بۇ خىل قۇتراتقۇلۇقالرغا قارىتا زۆرۈر
تېپىلغان ھهرقانداق تهدبىرنى قوللىنىشقا
ھوقۇقلۇق. بىز ئامېرىكا ئهسكهرلىرىگه قىلىنغان
ھهرقانداق تهھدىتكه قاراپ تۇرالمايمىز. بىزنىڭ
خهلقئارا دېڭىز لىنىيهسىنىڭ راۋانلىقىغا
كاپالهتلىك قىلىش ئىرادىمىز ھهرۋاقىت قهتئىيدۇر.
خىتاي بۇنى چوقۇم تونۇپ يېتىشى كېرهك. ئۇالرنىڭ
زۆرۈرىيهتسىز    قۇتراتقۇلۇق    قىلىپ      كهلگىنىگه 



ھېلىمۇ بهك ئۇزۇن ۋاقىتالر بولدى» دېدى (2).
   شۇنىڭدىن ئۈچ ئاي بۇرۇن، ماتىس بېيجىڭدىكى
خىتاي دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ يىغىن
زالىدا شۈ چىلياڭنىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇرۇپ، جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىدىكى تاالش – تارتىشالرنىڭ تولىمۇ

ئېغىرلىقىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغانىدى.
   ماتىس شۈ چىلياڭغا ۋه شۇنىڭدىن ئاۋۋال خىتاي
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى (ۋېي فېڭخې)غا
ئامېرىكا بىلهن خىتاينىڭ (جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىدىكى) سۇ يولىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى
جهھهتته ئىختىالپى بارلىقىنى چۈشهندۈرۈپ:
«ئامېرىكا بۇ دېڭىزنى ئهركىن، ئېچىۋېتىلگهن
خهلقئارا دېڭىز دهپ قارايدۇ. يهنه بىر تهرهپتىن
خىتاي بۇ يهرنى ئۆزىنىڭ دېڭىز - ئوكيان
تېررىتورىيهسى دهپ قارايدۇ. بىز بۇ ئىشنى ئىككى
قېتىم دۇنيا ئۇرۇشى قوزغىغان ياۋروپالىقالرغا
ئوخشاش (ئۇرۇش ئارقىلىق) بىر تهرهپ قىلىشنى
خالىمايمىز» دېگهن (3). بۇ ئۇچۇر نازۇك، ئهمما
ئېنىق ئىدى. بۇ «ئهگهر ئىككى تهرهپ جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزى مهسىلىسىده مۇئهييهن كېلىشىم
ھاسىل قىاللمىسا، كهلگۈسىده دۇنياۋى ئۇرۇش يۈز
بېرىش ئېھتىماللىقىنى نهزهردىن ساقىت قىلغىلى

بولمايدۇ» دېگهنلىك ئىدى.
  ماتىسنىڭ بۇ خىل ئۇدۇل ئهسكهرتىشى
خىتايالرنىڭ قۇلىقىغا ياقمىغان، ئهلۋهتته. شى
جىنپىڭنىڭ ئامېرىكاغا بولغان ئۆكتهم مهيدانى
ئۇنىڭ ماتىس بىلهن كۆرۈشكهنلىكى
توغرىسىدىكى خهۋهرده ئېنىق ئىپادىلهنگهن. (بۇ
خهۋهرگه كۆره) شى جىنپىڭ ئىنتايىن كهسكىن
ئاھاڭدا «خىتاينىڭ بىر غېرىچ زېمىنىنىڭمۇ
قولدىن كېتىشىگه يول قويمايدىغانلىقى»نى

تهكىتلىگهن (4).
  ماتىسنىڭ بېيجىڭدىكى زىيارىتى ئاياغلىشى-
دىغانغا يهنه بىر كۈن قالغان ئهھۋالدا دېيىلگهن بۇ
سۆزلهر ئاسىيا ئىشلىرىدا ئهمهس، ئوتتۇرا شهرق
ئىشلىرىدا مۇتهخهسسىس بولغان ئۇشبۇ دۆلهت
مۇداپىئه مىنىستىرىنىڭ يۈزىگه ئۇرۇلغان شاپىالق
ئىدى. ماتىس شى جىنپىڭنىڭ بۇ ئاشكارا
ھاقارىتىگه ئىنكاس قايتۇرمىغان. شۇنىسى
ئېنىقكى، ماتىسنىڭ «جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىن
باشلىنىدىغان     ئۈچىنچى       دۇنيا         ئۇرۇشى» 

توغرىسىدىكى سۆزلىرى خىتاي كومپارتىيهسى ۋه
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى رهھبهرلىرىنىڭ

چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىۋهتكهن.
   شۇنىڭدىن نهچچه ئاي كېيىن، ماتىس خىتاينىڭ
(جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى) ھهربىي
ئورۇنالشتۇرمىلىرىنىڭ ئاستىلىمىغانلىقىنى
ئاشكارىلىدى. بۇ بېيجىڭدىكى مۇزاكىرىلهرنىڭ
(خىتاي تهرىپىدىن) نهزهردىن ساقىت
قىلىنغانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئىدى. «بىز جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىنىڭ سىجىل ھهربىيلهشتۈرۈلۈشىگه
ھېلىھهم يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتىمىز» دېدى

ماتىس ۋېيتنامغا قىلغان سهپىرىده.
   ئامېرىكانىڭ بۇ ئىشتىن (يهنى جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىنىڭ ھهربىيلهشتۈرۈلۈشىدىن) غهزهپلىنىشى
ۋه تهشۋىشلىنىشىنىڭ سهۋهبى شۇكى، شى جىنپىڭ
2015 – يىلى 9 – ئايدا پرىزدېنت ئوباماغا جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىدىكى يېڭىدىن «ئېچىلغان»
ئارالالرنىڭ ھهربىيلهشتۈرۈلمهيدىغانلىقى ھهققىده
ۋهده بهرگهنىدى. نهتىجىده، بۇ قىپقىزىل

يالغانچىلىق بولۇپ چىقتى.
  2017 – يىلىغا كهلگهنده، خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى تاالش – تارتىش ئاستىدىكى سپراتلى
تاقىم ئاراللىرىنىڭ ئىچىدىكى كهم دېگهنده
ئىككى ئارالغا ئۇچۇش ـ قونۇش يولى ياسىدى.
ئۇزۇنلۇقى 8800 فۇت (تهخمىنهن 2682 مېتىر، ت)
تىن ئاشىدىغان بۇ يولالر ئارقىلىق زور كۆلهمده
قوشۇن يۆتكىگىلى ياكى ھهربىي يۈك ئايروپىالنىنى
قوندۇرۇپ، ئۇچۇرۇشقا بوالتتى. ھهربىيلهشتۈرۈش
يهنه فايىر كروس (Fiery Cross)، سۇبى (Subi) ۋه
مىسچىف خادا تاشلىرى (Mischief Reefs)دىن
ئىبارهت ئۈچ ئورۇندىكى كۈرهشچى ئايروپىالنالر
ئۈچۈن ياسالغان 24 ئايروپىالن ئىسكىالتى، مۇقىم
قورالالر نۇقتىلىرى، گازارما، مهمۇرىي بىنا ۋه ئاالقه

ئهسلىھهلىرى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
  (زهمبىرهك قاتارلىق) مۇقىم قورالالرنىڭ
ئورۇنالشتۇرۇلۇشى كىشىنى تېخىمۇ تهشۋىشكه
سالىدۇ. سۈنئىي ھهمراھ سۈرهتلىرىده
كۆرسىتىلىشىچه، بۇ ئارالالردىكى
(ھهربىيلهشتۈرۈلگهن) نۇقتىالرغا قىسقا
مۇساپىلىق دېڭىز ئارمىيهسى زهمبىرهكلىرى
ئورنىتىلغان. ھالبۇكى، ئىستىخبارات  تهھلىللىرى 
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يهنه بۇ زهمبىرهكلهر ئورنىتىلغان زهمبىرهك
جازىلىرىغا قىرغىن قىلىش كۈچى تېخىمۇ يۇقىرى ۋه
تېخىمۇ ئۇزاق مۇساپىلىق، پاراخوتقا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى ئورناتقىلى
بولىدىغانلىقىنى كۆرسهتمهكته. دېمىسىمۇ نهق
ئاشۇنداق ئىش يۈز بهردى. 2018 – يىلى ئالتىنچى
ئايدا، ماتىس بېيجىڭغا زىيارهتكه بېرىشتىن
ئازراقال ئىلگىرى (جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى
ھهربىيلهشتۈرۈلگهن جايالردىكى) يېڭى قورالالرنىڭ
پاراخوتقا قارشى ئىلغار باشقۇرۇلىدىغان بومبا،
ئىلغار ھاۋا مۇداپىئهسى باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى
ۋه ئېلېكترونلۇق ئۇرۇش ئۈسكۈنىلىرىنى ئۆز
ئىچىگه ئالىدىغانلىقى ھهققىدىكى خهۋهرلهر
ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ
ئهمهلدارلىرى ئارىسىدا تارالغان، شۇنداقال ئۇالر بۇ

خهۋهرنى ماڭا ئېيتىپ بهرگهنىدى.
   «خىتاي جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىغا ئورۇنالشتۇرغان
ئهڭ كۈچلۈك يهر قوراللىرى سىستېمىسى ئۇالرنىڭ
باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىسىدۇر» دېدى
ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىقىنىڭ بىر

ئهمهلدارى ماڭا.
   بۇالرنىڭ ئېتىش مۇساپىسى 340 مىل (تهخمىنهن
547 كىلومېتىر)غا يېتىدىغان YJ-12B تىپلىق،
پاراخوتقا قارشى چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبا
ئىكهنلىكى جهزملهشتۈرۈلدى. مهزكۇر پاراخوتقا
قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبا جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىنىڭ شىمالىدىكى پاراسېل تاقىم
ئاراللىرىدىكى ۋۇدىي (Woody) ئارىلىغا ۋه
،(Fiery Cross) دېڭىزنىڭ جهنۇبىدىكى فايىر كروس
Mischief) ۋه مىسچىف خادا تاشلىرى (Subi) سۇبى
Reefs) قاتارلىق جايالرغا ئورۇنالشتۇرۇلغان. بۇ
باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىنىڭ توقسان پىرسهنت رايونىدا سهپهر
قىلىدىغان ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ

ئۇرۇش پاراخوتلىرىنى تهھدىتكه ئۇچراتتى. 
  شۇنىڭدىن كېيىن، بهشبۇرجهكلىك بىنا
(يۇقىرىدىكى ئورۇنالرغا) يهنه ئېتىش مۇساپىسى
184 مىل (تهخمىنهن 296 كىلومېتىر، ت)غا
يېتىدىغان، HQ-9A ۋه HQ-9B تىپلىق ئۇزاق
مۇساپىلىق يهردىن ھاۋاغا قارىتىلغان
باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنىڭمۇ ئورۇنالشتۇرۇلغان-
لىقىنى        ئاشكارىلىدى.   HQ-9       تىپلىق     بۇ 

باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر ئايروپىالن، ئادهمسىز
ئۇچقۇ ۋه چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى

ئېتىپ چۈشۈرهلهيدۇ.
   ھىندى – تىنچ ئوكيان قوماندانلىق شىتابىنىڭ
قوماندانى ئادمىرال فىلىپ دېيۋىدسون 2019 –
يىلىنىڭ بېشىدا بۇ باشقۇرۇلىدىغان بومبىالر
توغرىسىدا توختىلىپ، ئايروپىالنغا قارشى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنىڭ ھهم ئامېرىكانىڭ
جهنۇبىي خىتاي دېڭىز رايونىنى قهرهللىك
چاراليدىغان ھهربىي ئايروپىالنلىرىغا، ھهم شۇ
رايوندىن ئۇچۇپ ئۆتىدىغان يولۇچىالر
ئايروپىالنلىرىغا نىسبهتهن خهتهرلىك تهھدىت
شهكىللهندۈرىدىغانلىقى ھهققىده ئاالھىده

ئاگاھالندۇرۇش بهرگهن. ئۇ بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن:
«بۇ ئاالقىنىڭ راۋانلىقىغا، نېفىتكه، تىجارهتكه،
ئىقتىسادىي ۋاسىتىلهرگه مۇناسىۋهتلىك مهسىله.
بۇ سىنگاپوردىن باشالنغان، جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىنىڭ چوڭقۇر جايلىرىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان
سىمالرغا تايىنىدىغان تور ئاالقىسىغا، شۇنداقال
دۇنيادىكى بارلىق چوڭ دۆلهتلهر ئارىسىدىكى
ئهركىن پۇقراۋى ساياھهتكه چېتىلىدىغان مهسىله.
ئهگهر سىز سىنگاپوردىن سان فىرانسىسكوغا،
سىدنېيدىن سېئۇلغا، مانىالدىن توكيوغا ئۇچماقچى
بولسىڭىز، چوقۇم جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىن
ئۆتۈشىڭىزگه توغرا كېلىدۇ. شۇنداقال، ھهرقېتىم
مۇشۇنداق ئىش يۈز بهرگهنده (ئايروپىالن خىتاي
«مېنىڭ» دهۋالغان جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىن
ئۆتكهنده) يهردىن ھاۋاغا قارىتىلغان
باشقۇرۇلىدىغان بومبا قويۇپ بېرىلىشكه تهييار
تۇرغان بولىدۇ، يهنه بىر خىتاي ئهسكىرى ھهركۈنى
ئاشۇ ئايروپىالنالرنىڭ ئۇچۇپ ئۆتسه بولىدىغان –
بولمايدىغانلىقىنى بېكىتىدۇ. مهنچه بۇ
خهلقئارالىق بىخهتهرلىككه نىسبهتهن تولىمۇ
خهتهرلىك، شۇنداقال خىتاينىڭ بۇنداق بىر ئىشنى
قىلىشىنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن قاباھهتلىك

بولىدۇ».
    دۆلهت سېكرېتارى مايك پومپىيومۇ تۇنجى قېتىم
ئامېرىكانىڭ 1951 – يىلىدىكى «ئامېرىكا –
فىلىپپىن ئۆزئارا قوغداش كېلىشىمى»نى جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىغا تهدبىقاليدىغانلىقىنى جاكارالپ،
خىتايغا بولغان بېسىمنى كۈچهيتتى. ئهگهر خىتاي
سپراتلى  ئاراللىرى   توغرىسىدا  فىلىپپىن    بىلهن 
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بولغان تاالش – تارتىش سهۋهبلىك فىلىپپىنغا
ھۇجۇم قىلسا، ئامېرىكا بۇنىڭغا قوراللىق ئىنكاس

قايتۇرىدۇ.
   «جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى تىنچ ئوكياننىڭ بىر
قىسمى بولغانلىقى ئۈچۈن، جهنۇبىي خىتاي
دېڭىزىدا فىلىپپىن ئارمىيهسىگه، ئايروپىالنلىرىغا
ياكى دۆلهت پاراخوتلىرىغا قىلىنغان ھهرقانداق
قوراللىق ھۇجۇم بىزنىڭ <ئۆزئارا قوغداش
كېلىشىمى>مىزنىڭ 4 – ماددىسىدىكى ئۆزئارا
قوغدىشىش مهجبۇرىيىتىمىزنى ئىجرا قىلىشىمىزغا

سهۋهب بولىدۇ» دېدى پومپىيو (5).
  بۇ بايانات خىتاي 2012 – يىلى ئۇرۇش
پاراخوتلىرىنى ئهۋهتىپ، فىلىپپىندىن سىكاربوروۋ
(Scarborough) ئارىلىنى تارتىۋالغاندا، ئوباما
ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا قاراتقان تىنچالندۇرۇش
(خۇشامهت قىلىش) مهيدانى بىلهن روشهن
سېلىشتۇرما ھاسىل قىلدى. فىلىپپىنىڭ شۇ
Benigno S.) چاغدىكى پرىزدېنتى بېنىگنو ئاكۇينو
Aquino III) ۋاشىڭتوندىن «ئۆزئارا قوغداش
كېلىشىمى»نى ئىجرا قىلىپ، فىلىپپىننىڭ مهزكۇر
ئارالنى قايتۇرۇۋېلىشىغا ياردهم قىلىشىنى تهلهپ

قىلغان، ئهمما ئوباما بۇنى رهت قىلغانىدى.
  خىتاينىڭ ھهربىي ئىشلىرىغا ئاالقىدار
ئىستىخباراتالردىن خهۋهردار بىر ئامېرىكالىق ئۇچۇر
مهنبهسىنىڭ ئېيتىشىچه، خىتاي رهھبىرى شى
جىنپىڭ ماتىس بىلهن كۆرۈشۈش ھهققىدىكى
پىالنىنى ئۈچ قېتىم ئۆزگهرتكهن. شى جىنپىڭ
خىتاينىڭ ئالىي رهھبىرى ۋه مهركىزىي ھهربىي
كومىتېتنىڭ رهئىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن،
خىتاينىڭ بارلىق ھهربىي ئىستىخبارات
تارماقلىرىنى تىزگىنلهپ تۇرىدۇ. ئۆتمۈشته، خىتاي
ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئىككىنچى باشقارمىسى
(ھهربىي ئىستىخبارات تارمىقى) بىلهن ئۈچىنچى
باشقارمىسى (تور ئۇرۇشى تارمىقى) ئايرىم ئىدى.
خىتاي رهھبهرلىرى بۇ ئىككى تارماق
بىرلهشتۈرۈۋېتىلگهن تهقدىرده، خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرىنىڭ
مهخپىيهتلىكلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق
مهخپىيهتلىكلهردىن خهۋهردار بولۇپ، ھوقۇقىنىڭ
زىياده زورىيىپ كېتىشىدىن ئهنسىرهيتتى. لېكىن،
شى جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا، ئىككىنچى
باشقارما     بىلهن     ئۈچىنچى      باشقارما     يېڭى 

«ئىستراتېگىيهلىك ياردهم قىسمى» قىلىپ
قوشۇۋېتىلدى، ھالبۇكى بۇ قىسىم يهنىال شى
جىنپىڭنىڭ قاتتىق كونتروللۇقىدا. شى جىنپىڭ
مهزكۇر ئىستىخبارات ئاپپاراتىدىن پايدىلىنىپ،
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى
دهرىجىلىك رهھبهرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان نهچچه
ئون نهپهر گېنېرالىنى كۆزدىن يوقاتتى. بۇ خىل
«تازىالش» ھهرىكهتلىرى پارتىيهنىڭ
رهھبهرلىكىدىكى بۇ قوشۇننى بارغانسېرى
مۇقىمسىزالشتۇردى، شۇنداقال خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى نارازىلىققا
رايون (ئاسىيا)دىكى ھهربىي زىددىيهتنىڭ
كهسكىنلىشىشىنىڭ قوشۇلۇشى ئامېرىكا ئۈچۈن

ھېلىھهم بىر مۇقىمسىزلىق مهنبهسىدۇر.
  مهزكۇر ئۇچۇر مهنبهسىنىڭ ئاشكارىلىشىچه،
خىتاي مهركىزىي ھهربىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن
رهئىسى شۈ چىلياڭ ئامېرىكاغا چىش –
تىرنىقىغىچه ئۆچ ئىكهن. شۈ چىلياڭنىڭ مهيدانى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى گېنېراللىرىنىڭ تىپىك
مهيدانىغا ۋهكىللىك قىلىدىغان بولۇپ، ئۇالر
ئامېرىكانى ئاساسلىق دۈشمهن دهپ قارايدىغان،
ئهمما ماتىسقا ئوخشاش كىشىلهر بىلهن
كۆرۈشكهنده بۇ خىل ئۆچمهنلىكنى يوشۇرىدىغان
قىلىپ تهربىيهلهنگهن. خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ مهلۇم بىر گېنېرالىنىڭ لوس
ئانژېلىستا ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇيدىغان قىزى
ئامېرىكالىق «يىگىتى» تهرىپىدىن تاشلىۋېتىلگهن
ۋه زهخمىلهندۈرۈلگهندىن كېيىن، شۈ چىلياڭنىڭ
(ئامېرىكاغا بولغان) نهپرىتى تېخىمۇ كۈچىيىپ
كهتكهن. شۈ چىلياڭنىڭ ئامېرىكاغا بولغان
ئۆچمهنلىكىنى ئهدىتىۋهتكهن يهنه بىر ئىش شۇكى،
ئۇ پرىزدېنت جورجى W بۇشنىڭ مهزگىلىده
ئامېرىكاغا زىيارهتكه كهلگهنده، ئامېرىكا
ئارمىيهسىنىڭ بىر قانچه نهپهر يۇقىرى دهرىجىلىك
ئهمهلدارىنىڭ مۇئامىلىسىدىن ئۆزىنى
ھاقارهتلهنگهندهك ھېس قىلغان. شۈ چىلياڭ
ئۆزىنىڭ ئامېرىكاغا بولغان ئۆچمهنلىكى سهۋهبلىك
ئهسلىده ئامېرىكادا ياشاۋاتقان ئائىله
تاۋابىئاتلىرىنى ئاۋسترالىيهگه، خوڭكوڭغا ۋه

ئهنگلىيهگه كۆچۈرۈپ ئهكهتكهن.
   دهسلهپته، خىتايالر ماتىسنى دوستانىلىق بىلهن
ياخشى  كۈتۈۋېلىپ، (ئامېرىكا – خىتاي  ئارىسىدى-
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كى) ھهربىي ئاالقىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى
تهكىتلىمهكچى بولغان. شۇنداقال خىتاينىڭ شى
جىنپىڭنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پارتىيه ۋه ئارمىيه
كاتتىباشلىرى (ماتىس بىلهن كۆرۈشۈش)
ئىستراتېگىيهسىنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ،
ئامېرىكانىڭ تهيۋهنگه قورال سېتىپ بېرىشى ۋه
باشقا سهزگۈر مهسىلىلهرده ماتسىقا بهك ئېغىر

بېسىم قىلىۋهتمهسلىكنى پىالنلىغان.
   بېيجىڭدا ماتىس بىلهن ئۆتكۈزۈلىدىغان يىغىندا
قوللىنىلماقچى بولغان دهسلهپكى مېتود
«ترامپنىڭ مهيدانى بهكال تۇراقسىز، ماتىس بىر
يىل ئىچىدىال بهشبۇرجهكلىك بىنادىكى
ۋهزىپىسىدىن ئايرىلىشى مۇمكىن، شۇڭا بۇ
يىغىننىڭ ئهھمىيىتى ئانچه زور ئهمهس» دېگهن
پىكىر سهۋهبلىك (ئىككىنچى اليىھهگه)
ئۆزگهرتىۋېتىلگهن. ئاندىن بۇ ئىككىنچى اليىھهمۇ
ئامېرىكانىڭ ئىچكى قىسمىدىن قولغا
چۈشۈرۈلگهن، ترامپنىڭ ماتىسنى ۋهزىپىسىدىن
قالدۇرىدىغانلىقى توغرىسىدىكى كونكرېت
ئىستىخبارات سهۋهبلىك يهنه بىر قېتىم
ئۆزگهرتىلگهن. ئهگهر بۇ ئىستىخبارات توغرا بولسا،
خىتاي كومپارتىيهسى ۋه خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ بارلىق
تهلهپلىرىنى تولۇق ۋه ئوچۇق ئوتتۇرىغا قوياتتى،
شۇنداقال ماتىسقا ئانچه دوستانه مۇئامىله
قىلىشنىڭمۇ ھاجىتى قالمايتتى. خىتاينىڭ
تهلهپلىرى ئامېرىكانىڭ تهيۋهنگه قورال – ياراغ
سېتىپ بېرىشىنى توختىتىش، ئامېرىكانىڭ
«جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى خهلقئارالىق دېڭىزدۇر»
دېگهن مهيدانىنى قهتئىي رهت قىلىش ۋه
بېيجىڭنىڭ دېڭىز بايلىقلىرىنى قوغداش

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى.
   ماتىس بېيجىڭدا خىتاينىڭ ھهرخىل سىياسىي
ۋه ھهربىي رهھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشۈۋاتقاندا، شى
جىنپىڭنىڭ جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى، شهرقىي
خىتاي دېڭىزى ۋه تهيۋهن بوغۇزىنى نهزهرده تۇتقان
ھالدا، «خىتاي بىر غېرىچ زېمىنىدىنمۇ ۋاز
كهچمهيدۇ» دېگهن ھاقارهتلىك پوزىتسىيهسىنى
بىلدۈرۈشىدىن قارىغاندا، خىتاينىڭ ئۈچىنچى خىل

اليىھهنى قولالنغانلىقى ئېنىق ئىدى.
    ماتىس  2018 – يىلى  12 –  ئاينىڭ   20 –  كۈنى 

ۋهزىپىسىدىن ئىستېپا بهردى ۋه خىزمهتنى
ئوڭۇشلۇق ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن 2019 – يىلى 3
– ئاينىڭ 1 – كۈنىگىچه ۋهزىپىسىنى
داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئارىدىن ئۈچ كۈن
Patrick) ئۆتكهنده، ترامپ پاترىك شاناخان
Shanahan)نىڭ 2019 – يىلى 1- ئاينىڭ 1 – كۈنى
ماتىستىن ۋهزىپىنى ئۆتكۈزۈۋېلىپ، مۇۋهققهت
دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى بولىدىغانلىقىنى
جاكارلىدى. ترامپنىڭ بۇ ئىشى ماتىسنى شۇ كۈنىال
بهشبۇرجهكلىك بىنادىن ئايرىلىشقا مهجبۇر
قىلدى. كېيىن ترامپ ئهمهلىيهتته ئۆزىنىڭ ماتسنى
«ئىشتىن بوشاتقان»لىقىنى ئېيتتى. رونالد
رېگاندىن بۇيانقى ئهڭ كونسېرۋاتىپ پرىزدېنت
دېيىشكه بولىدىغان ترامپ بىلهن سىياسىي كۆز
قاراشتا ئوخشىماسلىقالر بارلىقىنى بايقىغان
ماتىسقا نىسبهتهن بۇ تولىمۇ ئازابلىق ئايرىلىش

ئىدى.
  ماتىس ئۆزىنىڭ 2018 – يىلى 6 - ئايدىكى
پىژغىرىن ئىسسىقتا داۋامالشقان ئىككى كۈنلۈك
بېيجىڭ زىيارىتى جهريانىدا، رهھبهرلهر ئارىسىدا
ياكى ھهربىي قىسىمدا ئاشكارا ئىختىالپ بارلىقىنى
بايقىمىغان. لېكىن، خىتاي ئارمىيهسىدىكىلهر ۋه
خىتاي رهھبهرلىرى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسى زور

خهتهرگه دۇچ كهلمهكته، دهپ قارايتتى.
  ئهھۋالدىن خهۋهردار ئۇچۇر مهنبهلىرىنىڭ
ئېيتىشىچه، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
تىزگىنىدىكى بۇ ئارمىيه (خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى) ئىككى چوڭ خىرسقا دۇچ كهلگهن،
شۇنداقال بۇ خىرسالر خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
ھاكىمىيىتىنىمۇ تهھدىتكه ئۇچراتقان. بۇنىڭ
بىرىنچىسى، شى جىنپىڭنىڭ خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى دهرىجىلىك بىر قانچه
كاتتىبېشىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان نۇرغۇن
كىشىلهرنى «ئۇجۇقتۇرۇۋهتكهن» سىياسىي تازىالش
ھهرىكىتىدىن نهتىجىلهنگهن خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى بارغانسېرى
ئهدهۋاتقان مۇقىمسىزلىقتۇر. ئىككىنچىسى، خىتاي
ھۆكۈمىتى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
بارغانسېرى كۆپىيىۋاتقان پېنسىيونېرلىرىغا
پېنسىيه مائاشى بېرهلمىگهچكه، بۇ
پېنسىيونېرالرنىڭ   تىرىكچىلىك   غېمىنى      ھهل

ئۇيغۇرالر  13- سان26



27

قىاللماسلىقىدىن شهكىللهنگهن، بارغانسېرى
كۈچىيىۋاتقان نارازىلىقىدۇر. 2018 – يىلىدىن
باشالپ، خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
پېنسىيونېرلىرى خىتايدىكى بىر قانچه شهھهرده،
شۇنداقال بېيجىڭدىكى خىتاي كومپارتىيهسى ۋه
مهركىزىي ھهربىي كومىتېتنىڭ باش شىتابى
ئالدىدا كهڭ كۆلهملىك نارازىلىق نامايىشى
ئۆتكۈزدى. مۆلچهرلهرگه كۆره، كوچىغا چىقىپ
نامايىشقا قاتناشقان ھهربىي پېنسىيونېرالرنىڭ
سانى 1 مىليون 300 مىڭغا يهتكهن بولۇپ،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئون مىڭ ئادهم قولغا ئېلىنغان.
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى
ئاساسلىقى پېنسىيهگه چىققان ھهربىيلهرنىڭ
نامايىشىنىڭ 1989 – يىلى 6 – ئايدا پارتىيهنى
ئىچكى ئىختىالپقا سالغان دېموكراتىك نامايىشقا
ئوخشاش كهڭ كۆلهملىك نامايىشقا سهۋهب

بولۇشىدىن ئهنسىرهيتتى.
   شى جىنپىڭ ئارمىيهنى ئۆزگهرتىپ تهشكىللهش
ئارقىلىق خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىدىكى خىتاي
كومپارتىيهسىنىڭ رهھبهرلىرى بىلهن بىۋاسىته
تۇغقاندارچىلىق ياكى قۇدا – باجىلىق مۇناسىۋىتى
بار يۇقىرى دهرىجىلىك ئهمهلدارالرنىڭ نىسبىتىنى
تۆۋهنلىتىشنى مهقسهت قىلغانىدى. شى
جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا، يۇقىرى
دهرىجىلىك ئوفىتسېرالرنىڭ 75 پىرسهنتلىك
نىسبىتى بىراقال ئهللىك پىرسهنتكه
قىسقارتىلدى. خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئانچه
الياقىتى يوق «شاھزاده»لىرىگه يۇقىرى دهرىجىلىك
ھهربىي ئۇنۋان بېرىلىشىمۇ ئۇالرنى ھهقىقىي
ھهربىي ئهمهس، بهلكى سىياسىي رهھبهرلهر دهپ
قارايدىغان كهسپىي ھهربىيلهرنىڭ نارازىلىقىنى
قوزغاپ كهلدى. بۇ خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ
ئىچكى قىسمىدىكى مۇقىمسىزلىقنىڭ
بارغانسېرى ئهدهۋاتقانلىقىنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك

ئاالمىتىدۇر.
   خىتاي ھهربىيلىرىنىڭ تهيۋهننى ۋه جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىنى قانداق تىزگىنلهش (يۇتۇۋېلىش)
ھهققىدىكى ئىختىالپلىرىمۇ شى جىنپىڭنى
تهشۋىشلهندۈرىدىغان يهنه بىر ئامىلدۇر. ئۇالرنىڭ
ئىختىالپى ئاساسلىقى «ياپونىيهگه يېقىن
جايدىكى،  ياپونىيهنىڭ    شىمالىدىن       جهنۇبىي 

خىتاي دېڭىزىغىچه سوزۇلغان <بىرىنچى ئارال
زهنجىرى> دهپ ئاتالغان ئارالالرنى يۇتۇۋېلىش
كېرهكمۇ؟ ياكى قوشۇن ۋه تېخنىكىنى كۈچهيتىپ،
دېڭىز ياقىسىدىن يىراق رايونالردىكى، ئىككىنچى
ئارال زهنجىرىنى، يهنى خىتاينىڭ دېڭىز
قىرغىقىدىن بهكال يىراقالردىكى (ئامېرىكاغا تهۋه
بولغان) گۇئام ئارىلى ۋه باشقا تىنچ ئوكيان
ئاراللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بهلباغدىكى
قۇرۇقلۇق ۋه دېڭىز رايونلىرىنى تىزگىنلهش

كېرهكمۇ؟» دېگهن مهسىلىگه مهركهزلهشكهن.
   «بىر بهلباغ بىر يول» پروجېكتى شى جىنپىڭ
تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان، خىتاينىڭ دۇنياغا
خوجا بولۇش ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن
تۈزۈلگهن ئهڭ مۇھىم يېڭى پىالنالرنىڭ بىرىدۇر.
مهزكۇر پروجېكتقا كۆره، خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسى 12 يېڭى ھهربىي بازا ئارقىلىق ئوتتۇرا
شهرق ۋه شىمالىي ئافرىقىغا كېڭىيىشنى
پىالنلىغان. بۇ بازىالر ئىران، قاتار ۋه سهئۇدىي

ئهرهبىستاندا قۇرۇلىدۇ.
  شى جىنپىڭ يهنه «بىر بهلباغ بىر يول»
پروجېكتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، خىتاي بىلهن
ئېنېرگىيهگه باي ئوتتۇرا شهرق ئارىسىدىكى دېڭىز
ۋه قۇرۇقلۇق لىنىيهسىنى قوغداش ئۈچۈن جهنۇبىي
خىتاي دېڭىزىغا جايالشقان خهينهن ئارىلىدىكى

سۇ ئاستى پاراخوتى بازىسىنى كېڭهيتمهكچى. 
   شى جىنپىڭ يهنه خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكا
ساھهسىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش پىالنىنى
تېزلهتمهكته. ئۇ 2018 – يىلى «1000 كۈنلۈك
پىالن» دهپ ئاتالغان بىر پىالننى ئوتتۇرىغا قويدى.
مهزكۇر پىالندا 2022 - يىلىغىچه ھالقىلىق يۇقىرى
تېخنىكا ساھهلىرىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش ۋه
ئۇالردىن پايدىلىنىش نىشان قىلىنغان. مهزكۇر
نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن 380 مىڭ نهپهر

تهتقىقاتچى ۋه تېخنىك قوبۇل قىلىش پىالنالنغان.
خىتاي ئامېرىكانىڭ ئۆزىگىمۇ چاۋشيهنگه
قولالنغاندهك ئۇسۇل قوللىنىشىدىن، يهنى
پرىزدېنت ترامپنىڭ تهھدىت ۋه سۆھبهت تهڭ
Kim) قوللىنىلغان مېتود ئارقىلىق كىم جوڭئۇن
Jong-un) ھاكىمىيىتىنى يادرو قوراللىرى ۋه ئۇزاق
مۇساپىلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىدىن ۋاز
كېچىشكه  قىستىغاندهك  ئۇسۇلنى قوللىنىشىدىن 
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تهشۋىشلهنگهنلىكى ئۈچۈن، مهزكۇر پىالننى تۈزۈپ
چىققان. شى جىنپىڭ ئامېرىكانىڭ چاۋشيهن بىلهن
كېلىشىم ھاسىل قىلغاندىن كېيىن، تىغ ئۇچىنى
خىتايغا قارىتىشىدىن ئهنسىرهيدۇ. شۇ ۋهجىدىن،
خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا بىلهن چاۋشيهن
ئارىسىدا ھهرقانداق يادرو كېلىشىمى تۈزۈلۈشىنى

قولىدىن كېلىشىچه كېچىكتۈرۈشكه تىرىشىدۇ.
   شى جىنپىڭ ۋه خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ باشقا
رهھبهرلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكانى مهغلۇب
قىلىش پىالنىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، خىتاي،
رۇسىيه، چاۋشيهن، ئىران ۋه تۈركىيهنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان «ئامېرىكاغا قارشى دۆلهتلهر ئىتتىپاقى»
شهكىللهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. بۇ خىل
ئىتتىپاقنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ئامېرىكا ئۈچۈن

قاباھهتتىن باشقا نهرسه ئهمهس.
  خىتاي دۇنيا مىقياسىدا، پاناما قانىلىنىڭ
ئىككى ئۇچىدا سودا پورتى قۇرۇشتىن تارتىپ،
باھاما تاقىم ئاراللىرىدا ئاساسلىق سودا پورتى
تهسىس قىلىشقىچه، تىنىمسىز ھهرىكهت
قىلماقتا. ئۇ يهنه ئۆزىنىڭ ھهربىي بازىلىرىنىڭ
دائىرىسىنى سومالى يېرىم ئارىلىدىكى جىبۇتى
(Djibouti)دىن پاكىستان، تاجىكىستان ۋه ئوتتۇرا
شهرق ۋه شىمالىي ئافرىقىنىڭ ھهممه جايلىرىغىچه

كېڭهيتتى. 
   خىتاينىڭ «بىر بهلباغ بىر يول» پروجېكتىدىكى
نهچچه تىرىلىيون دولالرلىق ئۇل مۇئهسسه بهرپا
قىلىش پىالنىنىڭ نىشانى تهرهققىي قىلىۋاتقان
دۆلهتلهردۇر. خىتاينىڭ چهتئهللهردىكى تۇنجى
ھهربىي مۇئهسسهسى ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ
جىبۇتىدىكى «لېمونىيېر گازارمىسى» دېيىلىدىغان
ھالقىلىق ھهربىي بازىسىغا بىر مىل (تهخمىنهن
1.6 كىلومېتىر، ت) كېلىدىغان يهرگه جايالشقان. بۇ
قهدهر يېقىن ئارىلىق تۈپهيلى، ئامېرىكا ھهربىي
دائىرىلىرى خىتايالرنىڭ جاسۇسلۇق قىلىشىدىن
ئهنسىرهشكهنىدى. دېگهندهك، 2018 – يىلى
ئهتىيازغا كهلگهنده، خىتايالر ئۆز بازىسىغا يېقىن
جايدا ئۇچقان ئامېرىكا ئايروپىالنلىرىغا الزېر نۇرى
بىلهن كاشىال تۇغدۇرغان. تاكى فېدېراتسىيه
– FAA) 2018) ئاۋىياتسىيه باشقۇرۇش ئىدارىسى
يىلى  4 – ئاينىڭ  14 – كۈنى  ئۇقتۇرۇش  چىقىرىپ،

مهزكۇر رايوندىكى ئۇچقۇچىالرنى خىتاينىڭ
بازىسىدىن چىقىدىغان الزېر نۇرى كاشىلىسىدىن
ئاگاھ بولۇشقا ئۈندىگهنگه قهدهر، ئامېرىكا دۆلهت
مۇداپىئه مىنىستىرلىقى بۇ ئىشنى يوشۇرۇن تۇتقان.
فېدېراتسىيه ئاۋىياتسىيه باشقۇرۇش ئىدارىسى
ئۇچقۇچىالرغا تارقاتقان ئۇقتۇرۇشتا، ئامېرىكا
بازىسىنىڭ ئهتراپىدا: «كۆپ قېتىم يۇقىرى
ئېنېرگىيهلىك الزېر قوراللىرىغا چېتىلىدىغان الزېر
نۇرى قويۇپ بېرىش ۋهقهلىرى يۈز بهردى» دېيىلگهن.

   بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ باياناتچىسى دېينا ۋايت
(Dana White) الزېر كاشىلىسى ۋهقهلىرىنىڭ يۈز
بهرگهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، ۋهقه سانىنىڭ
«ئىككىدىن كۆپ، ئوندىن ئاز» ئىكهنلىكىنى ۋه بۇ
ۋهقهلهر سهۋهبلىك ئامېرىكا ئۇچقۇچىلىرىنىڭ
كۆزىنىڭ يارىالنغانلىقىنى ئېيتتى. شۇنىڭ
ئىچىدىكى بىر ۋهقهده، C-130 تىپلىق
ئايروپىالننىڭ ئۇچقۇچىلىرىنىڭ كۆزى الزېر نۇرى

سهۋهبلىك قاتتىق زهخمىلهنگهن. 
   ئامېرىكا بۇ ئىشنىڭ سالمىقىنى سۇسالشتۇرۇپ،
خىتايغا «ئېتىراز» بىلدۈرۈش ياكى دىپلوماتىك نوتا
تاپشۇرۇش بىلهن كۇپايىلهندى. ھالبۇكى، خىتاي
ئارمىيهسىنىڭ ئامېرىكا ھهربىيلىرىگه قىلغان
ئاشكارا، دۈشمهنلىك ھۇجۇمىغا قارىتا جازا
تهدبىرى، ھهتتا ھېچقانداق ھهرىكهت
قولالنماسلىقتهك بۇ خىل قىلمىش ئۆتمۈشته خىتاي
كوممۇنىستلىرىنى تهنقىد قىلىدىغانالر تهرىپىدىن 

«ئېتىراز سهۋدالىقى» دهپ مازاق قىلىناتتى.
  خىتاينىڭ جىبۇتىدىن كېيىنكى بازىسى
«بېيجىڭنىڭ ئىسرائىلى» (خىتاي بىلهن
پاكىستاننىڭ مۇناسىۋىتى ئامېرىكا بىلهن
ئىسرائىلىيهنىڭ قويۇق مۇناسىۋىتىگه
ئوخشىتىلغان، ت) دهپ ئاتىلىدىغان پاكىستاندا
قۇرۇلدى. خىتاينىڭ پاكىستاننىڭ گۋادار
شهھىرىدىكى سودا پورتى قۇرۇلۇشى تاماملىنىش
ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ. شۇنداقال خىتاينىڭ بىر قانچه
ھهربىيلهر ئۆمىكى 2018 – يىلىنىڭ باشلىرىدا
پاكىستاننىڭ ئومان قولتۇقىدىكى، ئىران
چېگراسىغا يېقىن جايدىكى جىۋانى شهھىرىده
دېڭىز ئارمىيه بازىسى قۇرۇش ئىشىنى
مهسلىھهتلىشىش   ئۈچۈن     پاكىستاننى    زىيارهت
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قىلغان. 
  جىۋانىدا قۇرۇلغۇسى بازا خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ھهم دېڭىز ئارمىيه، ھهم ھاۋا
ئارمىيه بازىسى قىلىنىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ گۋادار
بىلهن بولغان ئارىلىقى يېقىن. جىۋانى تهخمىنهن 15
مىل ئۇزۇنلۇقتىكى بىر يېرىم ئارالغا جايالشقان
بولۇپ، تهرهققىي قىلدۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى بۇ يهرده
بىر كىچىك ئايرودروم بار ئىدى. گۋادار بىلهن جىۋانى
ئىككىلىسى پاكىستاننىڭ غهربىدىكى بالۇچىستان

ئۆلكىسىگه قاراشلىق شهھهرلهردۇر.
  جىۋانىدىكى بازىغا خىتاينىڭ ھهربىي
ئايروپىالنلىرى، ترانسپورت ئايروپىالنلىرى ۋه يۈك
ئايروپىالنلىرى ئۇچۇپ – قونااليدىغان ئۇزۇن ئۇچۇش
– قونۇش يولى ياساش پىالنالنغان. گۋادار خهلقئارالىق
ئايرودرومىمۇ ئېغىر تىپتىكى ھهربىي ترانسىپورت
ئىشلىرىنى بىر تهرهپ قىالاليدىغان قىلىپ
ئۆزگهرتىلىۋاتىدۇ. نۆۋهتته خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئوفىتسېرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
بىر قانچه يۈز خىتاي گۋادار پورتىدا خىزمهت
قىلىدۇ. خىتاي بۇ يهردىكى بازىسىنىڭ قۇرۇلۇشىنى
شهخسىي شىركهتلهرگه قىلغۇزۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ
ھهربىيلىك خۇسۇسىيىتىنى يوشۇرۇشقا

ئۇرۇنۇۋاتىدۇ.
  خىتاي پاكىستاندا ھهربىي بازا قىلىشنى
ئويلىشىۋاتقان ئۈچىنچى ئورۇن گۋادارنىڭ بىر قانچه
يۈز مىل شهرقىگه، ھىندى ئوكياننىڭ قىرغىقىدا،
يهنى كاراچىغا يېقىن جايدىكى، ئالهم بوشلۇقى
تهتقىقاتى ۋه ئىلغار ھېسابالش مهركهزلىرى بىلهن

تونۇلغان سونمىيانى (Sonmiani) قولتۇقىدۇر.
  پاكىستاندىكى بۇ بازىالر خىتاينى پارس
قولتۇقىدىن خىتايغىچه بولغان نېفىت توشۇش
لىنىيهسىدىكى ئىستراتېگىيهلىك قاتناش
تۈگۈنلىرىنى تىزگىنلهش ئىمكانىيىتىگه ئىگه

قىلىدۇ. 
   ھىندىستان ئارمىيهسىنىڭ پېنسىيهگه چىققان
پولكوۋنىكى، سۈرهت ئىستىخباراتى مۇتهخهسسىسى
ۋىناياك بات (Vinayak Bhat) جىبۇتىنىڭ سۈنئىي
ھهمراھ سۈرهتلىرىنى تهھلىل قىلىپ،
ئافرىقىدىكى بۇ بازىنىڭ بىر برىگادا ئهسكهر ۋه
نهچچه    ئون    تىكئۇچار   ئايروپىالننى     بىرتهرهپ 
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قىاللىغۇدهك قىلىپ قۇرۇلغانلىقىنى ئېيتتى. 200
گېكتار چوڭلۇقتىكى بۇ بازىدا كهم دېگهنده ئون
گازارما، ئوق - دورا ئىسكىالتى، بىر ئىشخانا بىناسى
ۋه بىر تىكئۇچار ئايروپىالن مهيدانى بار.
«(جىبۇتىدىكى بازا) خىتاينى ئافرىقىدا ئۆز تهسىر
كۈچىنى جارى قىلدۇرۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه
قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، مهزكۇر مۇئهسسهسه يهنه
گۋادار ۋه كاراچىدا قۇرۇلۇشى پىالنلىنىۋاتقان بازىالر
ئۈچۈنمۇ ئۆرنهك قىلىنىشى مۇمكىن» دېدى بات

.(6)
   2019 – يىلىنىڭ بېشىدا، بات ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ
ئىچكى قىسمىدا، يهنى ئافغانىستاننىڭ ئهڭ
شهرقىگه ئون مىل كېلىدىغان جايدا خىتاينىڭ يهنه
بىر بازىسى بارلىقىنى بايقىغان. سۈنئىي ھهمراھ
سۈرهتلىرى بات بايقىغان بازىنىڭ، خىتاي
چېگراسىغا 19 مىل كېلىدىغان قىزىل رابات
(Kyzylrabot) دېگهن يهرگه جايالشقانلىقىنى

كۆرسهتتى.
  جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى خىتاينىڭ گېئو -
ئىستراتېگىيىلىك ھهربىي «مهرۋايىت زهنجىرى»
(بهشبۇرجهكلىك بىنانىڭ تهبىرىدىكىدهك)نىڭ
مهركىزىي نۇقتىسىدۇر. مهزكۇر ھهربىي «مهرۋايىت
زهنجىرى» كاززابلىق بىلهن «تهرهققىي قىلمىغان
دۆلهتلهرگه ياردهم بېرىدىغان ئىقتىسادىي ئۇل
ئهسلىھه پروگراممىسى» سۈپىتىده ئېلىپ
بېرىلىۋاتىدۇ، ئهمهلىيهتته بولسا خىتاي مۇشۇ خىل
«ياردهم»لهر ئارقىلىق دۇنيانىڭ ھهرقايسى
جايلىرىدا ھهربىي بازا، پورت ۋه زىيارهت ئىجازىتى
قاتارلىقالرنى قولغا چۈشۈرۈپ، خىتاي دېڭىز
ئارمىيىسى ۋه ھاۋا ئارمىيهسى چهتئهل
مۇئهسسهسهلىرىنى ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگه

ئېرىشىۋاتىدۇ.
   ئاسىيا ۋه تىنچ ئوكيان بىخهتهرلىك ئىشلىرىغا
مهسئۇل مۇئاۋىن دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرى
راندال شرىۋېر (Randall Schriver) 2018-يىلى
خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ «بىر بهلباغ بىر
يول» پروجېكتىنىڭ مۇھىم ئىشتراكچىسى
ئىكهنلىكىنى ئاشكارىلىدى. شرىۋېر
«بهشبۇرجهكلىك بىنا خىتاي چهتئهلده چوڭ
تىپتىكى   بازا   قۇرىدۇ  دهپ   قارامدۇ-يوق؟» دېگهن 
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سوئالغا مۇنداق جاۋاب بهردى: «بۇ پائالىيهتلهر
ئوخشاش بىر تۈرگه تهۋه. ئۇالرنىڭ جىبۇتىدىكىگه
ئوخشاش ئومۇمىيۈزلۈك بازىالرنى قۇرۇشى ناتايىن.
ئۇالر نۆۋهتتىكى باسقۇچتا زىيارهت قىلىش
ئىجازىتىنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىشى
مۇمكىن. بىزنىڭ دىققهت قىلىۋاتقىنىمىز ئۇالرنىڭ
بىر قىسىم ئۇل ئهسلىھه تۈرلىرى، بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ
پورت ۋه پورت ئهتراپىدىكى ئۇل ئهسلىھهلهر ئۈچۈن
تالالۋاتقان جايلىرىدۇر. بىز ئۇالرنىڭ نۇرغۇن
ئهھۋالالردا (ھهربىي كۈچلهرنىڭ) كىرىش ئىجازىتى
توغرىسىدا سۆھبهتلىشىۋاتقانلىقىغا ئىشىنىمىز»
(7). زىيارهت ئىجازىتى كېلىشىمى خىتاي
ئهسكهرلىرى، ئايروپىالنلىرى ۋه پاراخوتلىرىنى بازا
ۋه ئهسلىھهلهرگه ئورۇنلىشىش ئىمكانىيىتىگه

ئىگه قىلىدۇ.
   2018-يىلى 8-ئايدا، جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيهسى
ۋه دېموكراتالر پارتىيهسىنىڭ بىر قىسىم كېڭهش
پاالتا ئهزالىرى پرىزدېنت ترامپقا خهت يېزىپ،
«خهلقئارا پۇل فوندى»نىڭ خىتاينىڭ تاالن – تاراج
خاراكتېرلىق قهرزلىرىنىڭ زىيانكهشلىكىگه
ئۇچرىغان بىر قانچه دۆلهتنى قۇتقۇزۇشنى
چهكلىشىنى تهلهپ قىلدى. بۇنىڭ (يهنى خىتاينىڭ
تاالن – تاراج خاراكتېرلىق قهرزلىرىنىڭ
زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغان دۆلهتلهرنىڭ) بىر
مىسالى سىرىالنكادۇر. سىرىالنكا 2017-يىلى 7-
ئايدا خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىدارچىلىقىدىكى بىر
(Hambantota) شىركىتى بىلهن ھامبانتوتا
پورتىنى توقسان توققۇز يىللىق ئىجاره بېرىش
توختامى ئىمزالىدى. سىرىالنكا (خىتايدىن ئالغان)
قهرزنى قايتۇرالمىغاندىن كېيىن، خىتاي مهزكۇر
زامانىۋى پورتنى ئىگىلىۋالدى. گرېتسىيهنىڭ
پىراۋۇس ۋه ئاۋىستىرالىيهنىڭ دارۋېن
شهھهرلىرىدىكى پورتالر توغرىسىدىمۇ مۇشۇنىڭغا

ئوخشاش كېلىشىملهر ھاسىل قىلىنغان.
   يهرشارى تهرهققىيات مهركىزىنىڭ دوكالتىدىكى
ئاگاھالندۇرۇشقا كۆره، خىتاينىڭ 8 تىرىليون
دولالرلىق «بىر بهلباغ بىر يول» پروجېكتى قاتناش،
ئېنېرگىيه ۋه تېلېگراف ئۇل ئهسلىھهلىرىنى
تهرهققىي قىلدۇرۇشقا ئاالقىدار تۈرلهرده 68 دۆلهتكه
چېتىلىدۇ. بۇ دۆلهتلهردىن يىگىرمه ئۈچى بۇ
پروجېكىتقا       قاتناشقانلىقى    ئۈچۈن         «قهرز 

مۈشكۈالتى»غا ئۇچرىغان، بۇنىڭ ئىچىده سهككىز
دۆلهت خىتاينىڭ دۆلهت بانكىلىرىغا قهرزدارلىقى
سهۋهبىدىن يۇقىرى ياكى كۆرۈنهرلىك خهتهرگه دۇچ
كهلگهن. بۇ دۆلهتلهر جىبۇتى، قىرغىزىستان، الئوس،
مالدىۋې، موڭغۇلىيه، قاراتاغ، پاكىستان ۋه

تاجىكىستاننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
  ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 90-يىللىرىدىن باشالپ
بهشبۇرجهكلىك بىنا ۋه دۆلهت ئىشلىرى
مهھكىمىسىده ئىشلىگهن پېشقهدهم خىتاي
ئىشلىرى سىياسهتچىسى شىرىۋېر بهشبۇرجهكلىك
بىنانىڭ تهيۋهننىڭ ھاۋا مۇداپىئهسىنى
زامانىۋىالشتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقانلىقىنى

ئېيتتى.
  ئهمما تهيۋهن ھېلىھهم خىتاينىڭ دېڭىز بويىدى-
كى بازىلىرىدىكى تهيۋهنگه قارىتىلغان 2000 غا
يېقىن باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا تاقابىل تۇرالمايدۇ.
تهيۋهنگه (ئامېرىكانىڭ) «ۋهتهنپهرۋهر» ناملىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا قارشى تۇرۇش
سىستېمىسىدىن بىر قانچىسى سېتىلدى، ئهمما
تهيۋهننىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبا تهھدىتىدىن
مۇداپىئهلىنىش ئىقتىدارىنى كۈچهيتىش ئۈچۈن
ئۇالرغا ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ ئېيجىس
ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش
پاراخوتى ۋه قۇرۇقلۇق ئارمىيهنىڭ يۈكسهك
ئېگىزلىك رايونى مۇداپىئه سىستېمىسى
(THAAD) قورال سىستېمىسىنىمۇ سېتىپ بېرىش
كېرهك، بۇ ئىككىلىسى قىسقا ۋه ئوتتۇرا
مۇساپىلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا زهربه بېرىش

ئىقتىدارىغا ئىگه.
   خىتاينىڭ تهيۋهنگه قارىتىلغان باشقۇرۇلىدىغان
بومبىلىرى DF-11، DF-15 ۋه DF-16 تىپلىق
قىسقا مۇساپىلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىالرنى،
شۇنداقال DF-21 تىپلىق ئوتتۇرا مۇساپىلىق
باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 2000-
يىلدىن 2019-يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، كهڭ
كۆلهملىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا تهھدىتى
سهۋهبلىك تهيۋهن بوغۇزىدىكى ھهربىي كۈچ
تهڭپۇڭلۇقى بېيجىڭغا پايدىلىق يۆنىلىشكه

تهرهققىي قىلدى.
  تهيۋهنگه ياردهم بېرىش ئۈچۈن، ئامېرىكا
ھۆكۈمىتى تهيبېي  ھۆكۈمىتىنىڭ   باشقۇرۇلىدىغان
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بومبا تهرهققىياتى جهھهتته باشقا بىر خىل
ئۇسۇلنى قولالندى. ئىلگىرى ۋاشىڭتون «خهلقئارا
باشقۇرۇلىدىغان بومبا تېخنىكىسىنى كونترول
قىلىش تۈزۈمى» (MTCR) گه ماسلىشىش ئۈچۈن،
تهيۋهننىڭ مۇساپىسى 310 مىلدىن ئاشىدىغان
باشقۇرۇلىدىغان بومبا ياسىماسلىقىنى تهكىتلهپ
كهلگهنىدى. ھالبۇكى، تهيۋهننىڭ قۇرۇقلۇققا ھۇجۇم
قىلىدىغان چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبىسى
«شيوڭفېڭ IIE» نىڭ مۇساپىسى «خهلقئارا
باشقۇرۇلىدىغان بومبا تېخنىكىسىنى كونترول
قىلىش تۈزۈمى»دىكى چهكتىن ئېشىپ كهتكهن.
تهيۋهننىڭ يهنه «ۋهنجيهن» ناملىق يىراق
مۇساپىلىق ھاۋادىن قويۇپ بېرىلىدىغان چارلىغۇچى
باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىمۇ بار. ھهر ئىككى
چارلىغۇچى باشقۇرۇلىدىغان بومبا خىتاينىڭ
شهرقىدىكى مۇھىم نىشانالرنى خهۋپكه ئۇچرىتىپ،
خىتاينىڭ ھۇجۇم قىلىشىنى توسۇشىغا ياردهم

بېرىدۇ.
  بهشبۇرجهكلىك بىنا يهنه ئامېرىكا دۆلهت
مۇداپىئهسى ھۆددىگهر شىركهتلىرىنىڭ تهيۋهننىڭ
خىتاينىڭ دېڭىز ئارمىيىسىگه تهھدىت سالىدىغان
زامانىۋى سۇ ئاستى پاراخوتىنى تهرهققىي
قىلدۇرۇشىغا ياردهم بېرىشىنى تهستىقلىدى. 2019-
يىلى 3-ئايدا، تىرامپ ھۆكۈمىتى F-16V تىپلىق
كۈرهشچى ئايروپىالندىن 66 نى تهيۋهنگه سېتىشنى
تهستىقلىدى، بۇ ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 80-
يىللىرىدىن بۇيان تهيۋهنگه سېتىلغان تۇنجى
ئىلغار ئۇرۇش ئايروپىالنىدۇر. تهيۋهن ھۆكۈمىتى
2009-يىلدىن باشالپ ئىزچىل ھالدا كونىرىغان ۋه
ئۇپىراپ كهتكهن ئۇرۇش ئايروپىالنلىرىنىڭ ئورنىغا

يېڭىسىنى سهپلهشكه تىرىشىپ كهلگهنىدى. 
  تهيۋهن خىتاينىڭ شهرقىي جهنۇبى دېڭىز
قىرغىقىغا تهخمىنهن يۈز مىل (160 كىلومېتىر، ت)
كېلىدۇ. خىتاي كوممۇنىستلىرى 1949-يىلى
ئىچكى ئۇرۇشتا غهلىبه قىلىپ ھاكىمىيهت بېشىغا
چىققاندا، گومىنداڭ ئارمىيهسىنىڭ قالدۇقلىرى

تهيۋهنگه قېچىپ كهتكهنىدى.
   خىتاي جهنۇبىي خىتاي دېڭىزى ۋه تهيۋهندىن
باشقا، شهرقىي خىتاي دېڭىزىدىكى سېنكاكۇ
ئارىلىنى ياپونىيهدىن قايتۇرۇۋېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ
ۋه بۇ   جهھهتته    كهڭ   كۆلهملىك   ھهربىي    ھهيۋه

قىلىش ھهرىكهتلىرىنى باشالپ بولدى. بۇ
ھهرىكهتلهر تهيۋهننىڭ شىمالىغا جايالشقان
ئادهمسىز كىچىك ئارالالرغا خىتاي ئازادلىق
ئارمىيهسىنىڭ ئۇرۇش ئايروپىالنى ۋه ئۇرۇش

پاراخوتىنى ئهۋهتىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
  ھهربىي ئىستىخبارات ئهمهلدارلىرىنىڭ قارىشى-
چه، خىتاي ھهربىي مانىۋېرالرنى ئاساس قىلىپ،
دېڭىز ئاستى نېفىت ۋه تهبىئىي گاز زاپىسى كۆپ
دهپ قارالغان سېنكاكۇ ئارىلىنى قايتۇرۇۋېلىش
ئۈچۈن «قىسقا، شىددهتلىك ئۇرۇش» (8) قا

تهييارلىق قىلماقتا.
  دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ پېنسىيهگه چىققان
كاپىتانى جېيمىس فانېل (James Fanell) تىنچ
ئوكيان فىلوتىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك
ئىستىخبارات ئهمهلدارى بولغان مهزگىلىدىكى
سۆزىگه كۆره، خىتاينىڭ سېنكاكۇ ئاراللىرىغا
بولغان تهھدىتى خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىگه
بېرىلگهن «ياپونىيه بىلهن بولغان ئۇرۇشقا
تهييارلىق قىلىش» ۋهزىپىسىنىڭ نهتىجىسى بولۇپ،
بۇ خىل ئۇرۇش «ياپونىيهنىڭ شهرقىي خىتاي
دېڭىزىدىكى كۈچلىرىنى تارمار قىلىپ، سېنكاكۇ
ئاراللىرىنىڭال ئهمهس، ھهتتا ئامېرىكانىڭ
ئوكىناۋادىكى ئىستراتېگىيىلىك ھهربىي بازىسىنى
ئۆز ئىچىگه ئالغان يهنه بىر تۈركۈم ئارالالرنى ئۆز
ئىچىگه ئالغان، جهنۇبتىكى ريۇكۇ ئاراللىرىنىڭ
خىتاينىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىشى بىلهن

نهتىجىلىنىشى مۇمكىن» ئىكهن.
  فانېل خىتاينىڭ ئۆزىگه قاراشلىق «يهرشارى
ۋاقىت گېزىتى»ده (باشقا دۆلهتلهرگه) يادرو ھۇجۇمى
قىلىدىغانلىقى بىلهن تهھدىت سالغانلىقىنى
ئهيىبلىدى، مهزكۇر گېزىتتىكى ماقالىده خىتاينىڭ
سۇ ئاستى پاراخوتىدىن قويۇپ بېرىلگهن يادرو
باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنىڭ ئامېرىكانىڭ غهربىي
دېڭىز قىرغىقىدىكى لوس ئانژېلېسنى ئۆز ئىچىگه
ئالغان جايالرنى قانداق نىشاناليدىغانلىقى ۋه
ئۇنىڭدىن شهكىللىنىدىغان يادرو
رادىياتسىيهسىنىڭ شهرققه كېڭىيىپ، 12 مىليون
ئامېرىكالىقنى جېنىدىن جۇدا قىلىدىغانلىقى
ھهققىده جار سېلىنغانىدى. ئۇ: «ئهگهر
ئامېرىكادىكى ھهر قانداق تاراتقۇدا مۇشۇنىڭغا
ئوخشاش   بايانات   بېرىلگهن    بولسا،   خىتاينىڭ 
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قانچىلىك غهزهپلىنىپ كېتىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ» دېدى.
   فانېل خىتاينىڭ يوشۇرۇن ھهربىي ھهرىكىتى ھهققىده ئوچۇق-ئاشكاره گهپ قىلىپ بىر نهچچه ئايدىن كېيىن،
«بىخهتهرلىك بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلغان»لىقى ئۈچۈن دېڭىز ئارمىيىسىدىن مهجبۇرىي
چىقىرىۋېتىلگهن. 2014-يىلى 11-ئايدا، تىنچ ئوكيان فىلوتىنىڭ باش مۇپهتتىشىگه سۇنۇلغان نامهلۇم
ئهرزلهرده «فانېل چهتئهللىكلهر بار يهرده مهخپىي ئۇچۇرالر ھهققىده توختالدى» دېيىلگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇ
ئىستىخبارات خىزمىتىدىن يۆتكىۋېتىلگهن، ئهمما ئۇ بۇنىڭ ئورنىغا پېنسىيهگه چىققان. ئۇنىڭ ۋهزىپىسىدىن
قالدۇرۇلۇشى ئۇنىڭ خىتاي ئارمىيىسى توغرىسىدىكى، ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيىسى ۋه ئوباما ھۆكۈمىتىدىكى
خىتاينى قولاليدىغان ئهمهلدارالرنى غهزهپلهندۈرگهن كهسكىن باھالىرىغا قارىتا سىياسىي ئۆچ ئېلىش دهپ

قارالدى.
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ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچىالر:
ھېكمهتيار ئىبراھىم ، ئهنۋهر قاراقۇرۇم

(داۋامى كېلهر ساندا ئۇالپ بېرىلىدۇ)



گۈلشهن ئابباس

گۈلىستان
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   ئىنسانىيهت ۋۇجۇدقا چىقارغان بارچه گۈزهللىكته ئانىالرنىڭ بىۋاسىته تۆھپىسى بار. بىر ۋاخ ئوخشىغان
تاماق ئانىسىز داستىخانغا چىقمايدۇ. ھېچبىر ئائىله ئانىسىز ھالدا ئىللىق، بهخىتلىك ئائىله بواللمايدۇ.
ھېچقانداق بىر جهمئىيهت ئانىالرنىڭ قۇربانلىقىسىز گۈزهل جهمئىيهت بواللمايدۇ. ئانىالر قهدىرلهنگهن،
ھۆرمهتلهنگهن ۋه سۆيۈلگهن جهمئىيهتتىن ئىنسانىيهتكه شهرهپ، بهخت-سائادهت ۋه يۈكسىلىش ئېلىپ
كهلگهن پهرزهنتلهر يېتىشىپ چىقىدۇ. بىر جهمئىيهتته ئانىنىڭ ئورنى قانچه تۆۋهن بولسا، ئۇ جهمئىيهت
كىشىلىرىنىڭ بهخت كۆرسهتكۈچى شۇنچه تۆۋهن بولىدۇ. بۇالرنىڭ ھهممىسى بىلىنگهن، ئىسپاتالنغان

ھهقىقهتلهردۇر.
   بىزنىڭ بايان قىلماقچى بولغىنىمىز ئهنه شۇنداق ئانىالردىن بىرىدۇر. بهزىده قهدىرلىنىپ، بهزىده قهدرسىز
قىلىنغان؛ ئائىلىسىگه بهخت-سائادهت كهلتۈرۈش يولىدا تىنىمسىز تىپىرلىغان؛ ئۆزىنى كۈچلهندۈرۈش يولىدا

تىنىمسىز ئىزدهنگهن ۋه ئۆز كهسپىده ئۇتۇق قازانغان بىر ئانا ھهققىده يېزىۋاتىمىز.
   56 ياشلىق بىر ئانىنى ئىنسانلىقتىن نېسىۋىسى يوق بىر نهچچه ئادهم تۇتۇپ ئېلىپ ماڭدى. چاچلىرىنى
ئاق ئارىلىغان، ھاياتى ئىلىم تهھسىل قىلىش ۋه كېسهل داۋاالش بىلهن ئۆتكهن بىر ئانا رهھىمسىز،
ۋىجدانسىز ۋه ئىمانسىز، مهنپهئهت تاماسىدا نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى قىلىدىغان بىر توپ چىلبۆره ئارىسىدا
قالدى. رهھىمسىز جالالتالر ئانىنى ئۆيدىن ئېلىپ چىقىپ كهتكهنده، ئۆينىڭ تۆت تېمىدىن تارتىپ، ئانا تۇتقان
قازان-چۆمۈچكىچه بولغان ھهر بىر نهرسىنى ئېغىر غېرىپلىق، ھهسىرهت قاپلىدى. ئۆي ئىچى زىمىستانغا
ئايالندى. ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋهھشىيلىكلهر تۈپهيلى نهچچه مىليون ئانىنىڭ قهلبى قان يىغالۋاتقان
ئايالردا، يهنه بىر ئانا ئۆز ئهركىدىن ئايرىلدى. مانا بۇ ئانا تۇنجى ئهۋالد ئۇيغۇر تهبئىي پهن ئالىمى ئابباس
بۇرھان ئهپهندىنىڭ قىزى، مهشھۇر دورىگهرلىك تهتقىقاتچىسى دوكتور رىشات ئابباس ئهپهندىنىڭ سىڭلىسى،
تونۇلغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى روشهن ئابباس خانىمنىڭ ئاچىسى — دوكتور گۈلشهن ئابباس

خانىم ئىدى.
   2018-يىلى سېنتهبىرده تۇتقۇن قىلىنغان دوكتور گۈلشهن ئابباس 1962-يىلى شهرقىي تۈركىستاننىڭ
ئۈرۈمچى شهھىرىده، مهشھۇر ئۇيغۇر ئالىمى، جامائهت ئهربابى ئابباس بۇرھان ئهپهندى ئائىلىسىده تۇغۇلغان.
1985-يىلى ئۈرۈمچىگه جايالشقان تىببىي ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهن. گۈلشهن ئابباس خانىم ئوقۇش
پۈتتۈرگهندىن تارتىپ ساالمهتلىكى سهۋهبلىك بالدۇر پېنسىيهگه چىقىشقىچه بولغان ئارىلىقتا، ھۆكۈمهت
قارمىقىدىكى «شىنجاڭ نېفىت شىركىتى نۇرلۇق ئىشچىالر دوختۇرخانىسى»نىڭ دوختۇرى بولۇپ خىزمهت

قىلغان.(1)
ئامېرىكادىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىسى، ئۇيغۇر ھهرىكىتى تهشكىالتىنى رهئىسى روشهن
ئابباس خانىمنىڭ بايانىچه، گۈلشهن ئابباس خانىم روشهن ئابباسنىڭ ئامېرىكادىكى كىشىلىك ھوقۇق

ھهرىكهتلىرى سهۋهبلىك تۇتقۇن قىلىنغان ئىكهن. (2)
   روشهن ئابباس خانىم ئامېرىكانىڭ دۇنياغا داڭلىق خۇدسۇن تهتقىقات ئىنستىتۇتىدا ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا
كهلگهن قىسمهتلهر توغرىسىدا مهخسۇس توختالغان بولۇپ، ئۇ شۇ قېتىملىق سۆزىده شهرقىي تۈركىستاندىكى
نهچچه مىليون ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللهتلهرنىڭ جازا الگېرلىرىغا سوالنغانلىقىنى خهلقئارا
جامائهتچىلىككه ئاشكارىلىغان. روشهن ئابباسنىڭ پىكىرىچه، خىتاي مۇشۇ سهۋهبلىك گۈلشهن ئابباس

خانىمنى تۇتقۇن قىلغان.
   دۇنيادا مهدهنىيلىك، دېموكراتىيه، ئىنسان ھهقلىرى توغرىسىدا ھهر يىلى مىڭالپ يىغىالر ئېچىلىدۇ.
مىلياردلىغان ئىقتىساد مۇشۇنىڭ ئۈچۈن سهرپ قىلىنىدۇ. مىڭلىغان تهتقىقاتچى مهخسۇس مهدهنىيلىكنى،
يهنه باشقىلىرى ئىنسان ھهقلىرىنى تهتقىق قىلىدۇ. دۇنيادا ھهتتا قۇرۇت-قوڭغۇزالرغىچه زىيانكهشلىككه
ئۇچرىماستىن، ئۆز ئهركى بويىچه ياشاش تهرغىپ قىلىنىدۇ. تۈرمىلهردىكى جىنايهتچىلهر راھهت ئورۇندۇقتا
ئىككى پۇتىنى ئالماپ ئولتۇرۇپ ئۆزى ياخشى كۆرگهن كىتابلىرىنى ئوقۇپ ھوزۇر ئاالاليدۇ. ئهمما، نۆۋهت
ئۇيغۇرغا    كهلگهنده،  ئاتمىش    ياشقا    يېقىنلىشىپ    قالغان، ئاسىراشقا، كۆيۈنۈشكه ۋه قوغدىلىشقا اليىق  
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ئاقكۆڭۈل، باغرى  يۇمشاق ئانىالر جازا الگېرلىرىدا ئازاب چېكىدۇ. دۇنيا پهقهت بۇنىڭ ياخشى بولمىغانلىقىنى
سۆزلهپ قويۇش بىلهن بولدى قىلىدۇ. ئىنسان ھهقلىرىنى كۆزىتىش تهشكىالتىدىكى ئهربابالرنىڭ ۋه
باشقىالرنىڭ ئهللىك، ئاتمىش ياشالردىكى خانىملىرى خالىغان يېرىگه بېرىپ، خالىغان جايدا ساياھهت
قىلىدۇ. پهرزهنتلىرى بىلهن چاقچاقلىشىپ خۇشال كۈلىدۇ. ئىنسانلىق ھهققى ئهڭ ئېغىر دهپسهنده

قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇرنىڭ ئانىلىرى بولسا جازا الگېرلىرىدا خورلىنىدۇ، ئازاب چېكىدۇ، ھهتتا تاياق يهيدۇ ...
   دوكتور گۈلشهن ئابباس خانىمنىڭ تۇتقۇن قىلىنغىنغا ئىككى يىلدىن ئاشقان بولۇپ، ئۇنىڭ قايسى الگېردا
تۇتۇپ تۇرۇلىۋاتقانلىقى، ساالمهتلىك ئهھۋالى ۋه باشقا جهھهتلهردىن ئىككى يىلدىن بېرى ھېچبىر خهۋهر يوق.
   ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان زىبا مۇرات ئاپىسى گۈلشهن ئابباسنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى توغرىسىدا سۆز
قىلىپ، مۇنداق دهيدۇ: «2018- يىلى سېنتهبىردىن باشالپ ئاپام بىلهن بولغان ئاالقىمىز ئۈزۈلدى. ئاپام
تۇتۇلۇپ كېتىپ سىڭلىم ئىككى ھهپتىدىن كېيىن يهڭگىدى. ئاپام بولسا، ئۆزىنىڭ يهنه بىر نهۋرىلىك
بولغانلىقىدىنمۇ خهۋىرى يوق ئىدى. بىزمۇ بالىلىرىمىزنى ئاپىمىزنىڭ ياردىمىسىز چوڭ قىلىمىز دهپ ئويالپمۇ
باقمىغان ئىدۇق. شۇڭا ئانىلىرى بىلهن بىلله ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمغا «ئانىڭىزغا بولغان
مىننهتدارلىقىڭىزنى ھهر زامان ئىزھار قىلىپ تۇرۇڭ» دهپ خىتاب قىلغۇم كېلىدۇ. بىز ھاياتىدىكى ئهڭ
مۇھىم ئادهملىرىدىن، سۆيگهنلىرىدىن مهجبۇرىي ئايرىۋېتىلگهن ئىنسانالرنىڭ ئاۋازى بولۇشنى ھهرگىزمۇ
توختاتمايمىز. ئۈمىدسىز ئۇيغۇر ئانىلىرىنى پهرزهنتلىرى بىلهن جهم قىلىش ئۈچۈن بىرلىكته كۆرهش

قىاليلى.»(3)

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى

نهقىل مهنبهلىرى:

(1) https://bitterwinter.org/the-case-of-dr-gulshan-abbas-one-year-later/
(2) https://campaignforuyghurs.org/ug/روشهن-ئابباس-دوختۇر-گۈلشهن-ئابباس-خان/
(3) http://turkistantimes.com/uy/news-12731.html



جىمىي كۇۋىن



   خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئهمهلدارلىرى ئۇيغۇرالرنى «دۇنيادىكى ئهڭ بهخىتلىك مۇسۇلمانالر»
دېيىشىدۇ. خىتاينىڭ غهرىبىگه توغرا كېلىدىغان شهرقىي تۈركىستاندىن بۇ سۆزنىڭ قارشىسىغا دهلىل
بولىدىغان ئۇچۇرالر ئېقىپ چىقماقتا. ئىيۇل ئېيىدا ئامېرىكا باج ئهمهلدارلىرى شهرقىي تۈركىستاننى مهنبه
قىلغان، ئىنسان چېچىدىن ياسالغان، 13 توننا ئېغىرلىقىدىكى گۈزهللىك مهھسۇالتلىرىنى قولغا چۈشۈردى.
شۇنداقال، كۆزى تېڭىلغان مهھبۇسالرنىڭ پويىز ۋاگونلىرىغا ئېلىپ چىقىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى بىر
ۋىدىئو تور ساھهسىنى قاپلىدى. ئۆتكهنكى بىر نهچچه يىلدا، بهزى كىشىلهر شهرقىي تۈركىستاندا يۈز
بېرىۋاتقان ئىنسانىيهت تراگېدىيىسىنى شىمالىي كورىيهدىكى ھاكىممۇتلهق تۈزۈم بىلهن، ھهمده جهنۇبىي
ئافرىقىدىكى ئىرقىي ئايرىمىچىلىق بىلهن سېلىشتۇرما قىلدى. مۇناسىۋهتلىك يېقىنقى دهلىللهر بولسا
يهھۇدىي قىرغىنچىلىقى بىلهن سېلىشتۇرۇلدى. ئامېرىكا چوڭ قىرغىنچىلىقنى خاتىرىلهش مۇزىيىنىڭ
«Simon-Skjodt» مهركىزى ئۆتكهن يىلى ئوتتۇرىغا چىقارغان بىر دوكالتتا «ئىرقىي قىرغىنچىلىق»نىڭ
«ئۆتمۈشنىڭ جىددىي ۋهدىلىرى بىلهن دۇنيانىڭ كۆز ئالدىدا ئوتتۇرىغا چىققان يېڭى بىر ۋهھشىيلىكنى» بىر-
بىرىگه باغالش ئارقىلىق تهشۋىق قىلىدىغان بىر كهلىمه ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تولىمۇ ئهپسۇسكى،
«ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دېگهن بۇ كهلىمه نۆۋهتته شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىشالرنى تهسۋىرلهشكه

ماس كېلىدۇ.
   تهتقىقاتچىالرنىڭ، ژۇرنالىستالرنىڭ ۋه زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرنىڭ جاسارهت بىلهن ۋۇجۇدقا چىقارغان
ئهمگهكلىرىگه رهھمهت ئېيتىمىز. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرالرنى ۋه باشقا تۈركىي ئاز
سانلىقالرنى باشتۇرۇشلىرىنى 2017-يىلى كهڭ كۆلهمده تۇتقۇن قىلىشقا تهرهققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق
يېڭىچه، ئورۋېلىچه كۆزىتىش دۆلىتىنى بهرپا قىلىپ چىققانلىقى نۆۋهتته ھهممىگه تونۇشلۇق بىر ھادىسه
ھېسابلىنىدۇ. ئۇيغۇرالر خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ياغلىما تېرمىنلىرى بولغان «قايتا تهربىيىلهش» ۋه
«كهسپىي تهربىيىلهش» ئورۇنلىرىدىن «ئوقۇش پۈتتۈرۈگهن»دىن كېيىن، ئۇالرنىڭ كۆپۈنچىسى قۇل ئىشچىلىققا
مهجبۇرالندى. ئۇيغۇرالر ۋه باشقا تۈركىي ئاز سانلىق مىللهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر مىليون كىشىنىڭ
تۇتقۇن قىلىنغانلىقى، ئۈچ مىليون كىشىنىڭ تۈرلۈك قايتا تهربىيىلهش ئارقىلىق تازىالنغانلىقى
مۆلچهرلهنمهكته. باشقىالر بولسا ساختا جىنايهتلهر بىلهن قارىلىنىپ تۈرمىلهرگه تاشالندى. بېيجىڭ 2104-
يىلى يۈز بهرگهن ئاز ساندىكى تېررورلۇق ۋهقهلىرىنى مىسال كهلتۈرۈپ، ئۆزىنىڭ (تۇتۇپ سوالش دېگهندهك
ۋاسىتىلهر ئارقىلىق) ئاشقۇنلۇق ئۈستىدىن غالىپ كهلگهنلىكىنى داۋا قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته،
بېيجىڭنىڭ ھهقىقىي مهقسىتى خىتايالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاننى كونترول قىلىشىنى مۇستهھكهملهشتىن

ئىبارهت.
  يىلالردىن بۇيان مۇتهخهسسىسلهر ۋه ئاكتىۋىستالر شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋالنى «مهدهنىيهت
قىرغىنچىلىقى» دهپ ئاتاپ كهلدى. بۇ ئاتالغۇ كۈچلۈك بىر مهنىگه ئىگه بولۇپ، بۇ ئاتالغۇ خىتاي
كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيىتىنى ۋه ئهنئهنىسىنى يوق قىلىشقا تىرمىشىۋاتقانلىقىنى
كۆرسىتىدۇ. خىتاي كومپارتىيىسى قهبرىستانلىقالرنى چېقىپ، تۈزلىۋهتتى، مهسجىدلهرنى تاقىۋهتتى، شۇنداقال
كۆپلىگهن دىنىي ئىبادهت ۋه دىنىي ئىپادىلهرنى غهلىبىلىك ھالدا جىنايهت دهپ بېكىتتى. ھالبۇكى،
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ 1948-يىلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئهھدىنامىسىده، مهدهنىيهت
قىرغىنچىلىقى جىنايهت دهپ بېكىتىلمىگهن. ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ ئاتاشنىڭ ئورنىغا مهدهنىيهت
قىرغىنچىلىقى دهپ ئاتاش شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋالنى كۆپتۈرۈش ئارقىلىق ئۆز نۇقتىئىينهزىرىگه قارا
سۇۋاشتىن ساقلىنىدىغان ئېھتىيات يولى بولۇپ كهلگهن ئىدى. نۆۋهتتىكى دهلىل-ئىسپاتالردىن قارىغاندا،

«مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقى» دهپ ئاتاشقا ھاجهت قالمىدى.
   شهرقىي تۈركىستاندىكى كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتىنى بۆسۈش خاراكتېرلىك ئاشكارلىغان
گېرمانىيهلىك ئىنسانشۇناس ئادرىيان زېنز (Adrian Zenz) شهرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان،
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتىنى تۆۋهنلىتىش كۆزلهنگهن سېستىمىلىق ھالدىكى مهجبۇرىي ھامىله
چۈشۈرۈۋېتىش  ۋه  تۇغۇت  كونترول  قىلىش  پروگراممىسى  توغرىسىدا  يېڭى  دوكالت  ئېالن  قىلدى.  ئادرىيان 
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زېنزنىڭ بايقاشلىرىدىن بىرى شۇكى، شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىككى چوڭ ئۇيغۇر ۋىاليىتىده 2015-
يىلىدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتى 2018-يىلىدىكىگه سېلىشتۇرغاندا 84 پىرسهنت تۆۋهنلهپ كهتكهن. شهرقىي
تۈركىستاننىڭ يېزا-قىشالقلىرىدىكى 14پىرسهنتتىن 34-پىرسهنتكىچه بولغان ئۇيغۇر ئاياللىرى تۇغماسلىق
ئوپېراتسىيىسىگه قاتناشتۇرۇلغان. خىتاي كومپارتىيىسى يهنه شهرقىي تۈركىستاننىڭ جهنۇبىدىكى تۇغۇت
يېشىدىكى سهكسهن پىرسهنت ئايال كىشىنى تۇغماس قىلىۋېتىشنى ياكى بالياتقۇسىغا ھامىلدار بولۇشتىن
ساقلىنىش ئۈزۈكى سېلىشنى پىالنلىغان. ئادرىيان زېنزنىڭ كۆرسىتىشىچه، ئوخشاش مهزگىلده خىتاي
دۆلىتى شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي نوپۇسىنىڭ نىسبىتىنى مۇۋهپپىقىيهتلىك رهۋىشته ئاشۇرغان.
ئادرىيان زېنز ئىرىقنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ نوپۇس كونترول قىلىش تېخنىكىسىنى «جۈمهكنى ئېچىش،
جۈمهكنى تاقاش» بىلهن سېلىشتۇرما قىلغان. بۇ ھال كىشىگه خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تىبهتتىكى
ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈشىنى ئهسلىتىدۇ. شهرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىشقا رىياسهتچىلىك

قىلغان خىتاي كومپارتىيىسى ئهمهلدارى چېن چۈهنگو رهھىمسىزلىك بىلهن نام چىقارغان.
  بۇ (يهنى تۇغۇت كونترولى) ب د ت ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئهھدىنامىسىنىڭ ئىككىنچى ماددىسىدىكى
ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ قاراشقا بولىدىغان بهش قىلمىشنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئهھدىنامىنىڭ
ئىككىنچى ماددىسدا مۇنداق دېيىلگهن:«توپلۇم ئارىىسدا تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مهقسهت قىلغان
تهدبىرلهرنى قوللىنىش (ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئىپادىلىرىدىندۇر.)» ئالتىنچى ئايدىن ئاۋۋال، خىتاي
كومپارتىيىسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ قاراشقا بولىدىغان باشقا تۆت قىلمىشقا چېتىشلىقلىقىنى
ئىسپاتاليدىغان دهلىل-پاكىتالر ئوتتۇرىغا چىقىپ بولغان بولۇپ، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۇيغۇر
خهلقىگه «ئېغىر دهرىجىده جىسمانىي ۋه ئهقلىي جهھهتته زىيانكهشلىك قىلغان»لىقى ئىسپاتلىنىپ بولغان.
بۇنىڭدىن سىرت، خىتاي كومپارتىيىسى تۇتقۇن قىلىنغۇچىالرنى يېتهرلىك دهرىجىدىكى ياشاش شارائىتى
بىلهن قهستهن تهمىنلىمهسلىك ئارقىلىق، (تۇتقۇن قىلىنغان) ئۇيغۇر خهلقىنى «جىسمانىي جهھهتتىن
پۈتۈنلهي ياكى قىسمهن زىيانلىنىشنى مهيدانغا كهلتۈرىدىغان ھېسابلىق ياشاش شارائىتى»غا بهنت قىلغان.
شۇنداقال، خىتاي كومپارتىيىسى ئاتا-ئانىلىرى جازا الگېرلىرىغا سوالنغان «ئۇيغۇر پهرزهنتلىرىنى مهجبۇرىي

ھالدا باشقا گۇرۇپپىالرغا يۆتكهش» ئارقىلىق، ئۇالرنى دۆلهت مۇئهسسهسهلىرىگه ئهۋهتىۋهتكهن.
   مهجبۇرىي تۇغۇت چهكلهش ۋه تۇغماس قىلىۋېتىشنىڭ ئاشكارىلىنىشى بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قالدى.
زېنزنىڭ دوكالتى ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇقى تهشكىالتىدىن ئىككىسى خهلقئارا
جىنايى ئىشالر سوت مهھكىمىسىگه شىكايهتنامه سۇنۇپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى شىكايهت قىلدى.
سهككىزىنچى ئاينىڭ كېيىنكى يېرىمىدا، «politico» گېزىتى ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
ئهھۋالنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ ئاتاشنى دهسلهپكى قهدهمده مۇھاكىمه قىلىۋاتقانلىقىنى خهۋهر قىلدى. 

زېنزنىڭ يېڭى دوكالتى بۇ خىلدىكى قانۇنىي قارارغا يېڭى يول ئاچقانلىقى ئېنىق.
   ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئهھدىنامىسىده تىزىلغان، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھېسابلىنىدىغان قىلمىشالرنىڭ
يۈز بهرگهنلىكىنى ئىسپاتالش بىلهن بىرگه، ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ ئادۇۋكاتلىرى خىتاي
كومپارتىيىسىنىڭ بىر «مىللىي، ئېتنىك، ئىرقىي ياكى دىنىي توپلۇم»نى نىشانغا ئالغانلىقىنى، شۇنداقال بۇ
نىشانغا ئېلىشنىڭ ئۇيغۇرالرنى «تامامهن ياكى قىسمهن» ھالهتته نابۇت قىلىشنى غهرهز قىلىنغانلىقىنى
ئىسپاتلىشى كېرهك. ئېنىقكى، ئۇيغۇرالر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئهھدىنامىسىنىڭ قوغدىشى ئاستىدىكى

توپ. خىتاي كومپارتىيىسىنى غهرىزى ئىشنىڭ باش قېتىنچىلىقى قىسىمى.
   ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى خىتاي كومپارتىيىسى ھۆكۈمدارلىرىنىڭ ئۇيغۇر خهلقىنى ۋهيران
قىلىش غهرزىده ھهرىكهت قىلغانلىقىنى قانداق ئىسپاتاليدۇ؟ تۇغۇتنى كونترول قىلىش، ئۇيغۇر
پهرزهنتلىرىنى ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىۋېتىش قاتارلىقالر ھۆكۈمهتنىڭ ماسالشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ
ھهممىسى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بۇ خىل غهرىزىنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان ئۇزۇن مۇساپىلىك يولغا قاراپ
كېتىۋاتقانلىقىنى  ئازدۇر-كۆپتۇر ئىپادىلهيدۇ. ھهتتا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئهمهلدارلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئېغىر 
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دهرىجىده تېررورىزم تهھتىگه ئىگه ئىكهنلىكىنى جاكارالش ئارقىلىق، ئۆزىنىڭ ھهقىقىي مۇددىئاسىنى
ناھايىتى ئېنىق رهۋىشته ئىپادىلىدى. خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دىنىي ئىشالر ئهمهلدارىدىن بىرى 2019-
يىلىدىكى بىر ماقالىسىده ئ ۇيغۇرالر توغرىسىدا «ئۇالرنىڭ نهسهبىنى بۇزۇش، يىلتىزىنى قۇرۇتۇش، ئاالقىسىنى
يوق قىلىش، كېلىش مهنبهسىنى ۋهيران قىلىش» كېرهكلىكىنى يازدى. ھالبۇكى، ناۋادا بۇ خىل غهرهزنىڭ
ئوچۇق ئىپاده قىلىنىشى تولىمۇ ئاجىز بولغان تهقدىرده، ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى خىتاي
كومپارتىيىسىنىڭ مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقى تىرمىشىشىنىڭ ئۆزىال ئۇيغۇر خهلقىگه قارشى «فىزىكىلىق»
ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش غهرىزىنى ئىسپاتاليدىغانلىقىنى جاكارلىسا بولىدۇ. بۇ بىرلهشكهن دۆلهتلهر
تهشكىالتىنىڭ يۇگۇسالۋىيه ئۇرۇش جىنايهتچىلىرىگه مۇناسىۋهتلىك سوتتا قىسمهن مۇخالىپ قاراش بىلهن

سۇنۇلغان بىر يۈرۈش قانۇنى مۇھاكىمه ھېسابلىنىدۇ.
   بىراق، قايىل قىالرلىق بىر قانۇنىي تاالش-تارتىش بولغان تهقدىردىمۇ، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى بېكىتىش
قارارى رىقابهتكه تولغان بولىدۇ. سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ئىككى چوڭ ۋهھشىيلىكته، يهنى
90-يىلالردىكى رۋاندا ۋه بوسنىيهده يۈز بهرگهن ۋهھشىيلىكته، ئامېرىكا دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسى ئىرقىي
قىرغىنچىلىقنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنىڭ ئۇنىڭغا قارشى ھهرىكهت قوللىنىشتىكى سىياسى بېسىمنى
ئاشۇرۇۋېتىشتىن ئهنسىرىگهن. بىراق، كۈنىمىزده ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىكى ئاساسلىق توسالغۇ شهرقىي
تۈركىستانغا بولغان ئېتىبارنىڭ كهمچىللىكىدىن ئىبارهت. بۇش ھۆكۈمىتىنىڭ 2004-يىلى دارفۇردا ئىرقىي
قىرغىنچىلىق يۈز بهرگهنلىكىنى بېكىتكىنىدهك، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ
بېكىتىلىشى كىشىلهرنىڭ بۇ مهسىلىگه بولغان كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئاشۇرۇپ، خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ ئىنكاس

قايتۇرىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ.
   بېيجىڭنىڭ ئۇستىلىق بىلهن ساختا خهۋهر تارقىتىش قىلمىشى ۋه باشقا دۆلهتلهرگه مهبلهغ سېلىشى ئۇنى
ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقانلىرى توغرىسىدا ئومۇمهن جازاغا ئ ۇچرىمايدىغان ھالهتكه ئېلىپ كهلگهن. خىتاي
كومپارتىيىسى بۇ جهھهتته غايهت زور نهتىجىنى قولغا كهلتۈرگهن بولۇپ، باشقا دۆلهتلهرنى ئۆزىنىڭ
(ۋهھشىيانه) قىلمىشلىرىدىن كۆز يۇمۇشقا قايىل قىلىپال قالماي، ھهتتا ئۇ نۇرغۇن كىشىلهرگه بېسىم
ئىشلىتىپ ئۆز قىلمىشىنى قولالتقۇزدى. (ئادرىيان زېنزنىڭ) تۇغۇت چهكلهش دوكالتى ئېالن قىلىنغاندىن
كېيىن، بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىده 46 دۆلهت شهرقىي تۈركىستاندىكى
تۇتقۇن قىلىشنى ماختاپ، بېيجىڭنىڭ تېررورىزىمغا قارشى كۈرهشتىكى ئهمگهكلىرىنى ۋه غايهت زور
نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرگهنلىكىنى تهبرىكلىدى. بۇ 46 دۆلهتنىڭ ئومۇمىسى خىتايدىن غايهت زور مهبلهغ
قوبۇل قىلغان ۋه بېيجىڭنىڭ ئاشقۇنلۇق توغرىسىدىكى سۆزلىرىگه ئىشىنىدىغان ئافرىقا ۋه ئوتتۇرا
شهرقتىكى تهرهققىي قىلىۋاتقان دۆلهتلهر ھېسابلىنىدۇ. ئۇالردىن يىگىرمه ئىككىسى ئىسالم ھهمكارلىق
تهشكىالتىغا ئهزا دۆلهتلهردۇر. دۇنيادىكى لېبىرال دېموكراتىك دۆلهتلهر بۇ مهسىلىده نىسبهتهن ياخشى مهيدان
تۇتقان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ بۇ ھهقتىكى تىرىشچانلىقلىرى بهكمۇ كهمچىل. كۆپلىگهن ياۋروپا دۆلهتلىرى
پهقهت ئۆزلىرىنىڭ ئهنسىرىشىنى ئىپاده قىلىپ قويۇش بىلهنال بولدى قىلدى. باشقا ياۋروپا ئهللىرى بولسا
بۇنداق قىلىشنىمۇ رهت قىلدى. 2022-يىلىدىكى قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسى يهنىال بېيجىڭدا

ئۆتكۈزۈلمهكچى.
   ئامېرىكا باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئالدىدا تۇرۇش ئارقىلىق، ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
ۋهھشىيلىكنى ئىرقىي قىرغىنچلىق دهپ ئاتاشتىن يىراق تۇرۇشىنى ۋه ئۇزۇن زاماندىن بۇيان ئهھۋالنى ئىرقىي
قىرغىنچىلىق دهپ ئاتاش يولىدا بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرىنىڭ تىرىشچانلىقىنى ھهرىكهتكه
كهلتۈردى. ئۇيغۇر قۇل ئىشچىلىرىنىڭ ئهمگىكىنى قوبۇل قىلىش بىلهن يۈزىگه داغ چۈشۈرگهن خهلقئارالىق
شىركهتلهر  — ھهتتا ئامېرىكا بۇ يىل يازدا بىر قىسىم چهكلهش تهدبىرلىرىنى يۈرگۈزۈشكه تهييارلىق
قىلىۋاتقان، بۇ ھال بۇ شىركهتلهرگه تهسىر كۆرسىتىدىغان تۇرۇقلۇق — بۈگۈنكى كۈنگۈچه ئومۇمىي جهھهتتىن
دۇنيا جامائهتچىلىكىنىڭ كۈچلۈك تهنقىدىگه دۇچ كهلمىدى. مهجبۇرىي  ئهمكگهككه سېلىش مهسىلىسىدىن
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سىرت، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بايقىلىشى ئامېرىكادىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ شىركهتلىرىنى خىتاي
ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق يالغان ئۇچۇر تارقىتىشىغا يول قويۇۋاتقانلىقى توغرىسىدا قايتا

ئويلىنىپ كۆرۈشكه قايىل قىلىشى مۇمكىن.   
   ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، كهڭ كۆلهملىك ۋهھشىيلىكنى توسۇش يولىدىكى بهزى مۇتهخهسسىسلهر ئىرقىي
قىرغىنچىلىققا بهك كىرىشىۋېلىشنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلهن ئ وخشاش دهرىجىده قورقۇنچلۇق
بولىدىغان باشقا جىنايهتلهرگه — مهسىلهن، پهقهت سىياسىي مهقسهت تۈپهيلىدىنال كهڭ كۆلهملىك قىرغىن
قىلىشقا —  مۇراجىئهت قىلىش ئېھتىياجىنى ئازايتىدىغانلىقى توغرىسىدا ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ. بهزى
خىتاينى كۆزهتكۈچىلهر، ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭ بىلهن بولغان ئىختىالپىنى ئۇنچىۋاال
سىياسىيالشتۈرۈۋېتىشىدىن، نهتىجىده ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى «خىتاينى قىيىنچىلىققا سېلىش»تىكى
باشقا بىر كوزىر قىلىۋېلىشتىن ئهنسىرهيدۇ. ھالبۇكى، شهرقىي تۈركىستاندىكى مهسىلىنىڭ ئىرقىي
قىرغىنچىلىق ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدىغان دهلىل-ئىسپاتالر تولىمۇ كۈچلۈك بولۇپ، بۇ ھهقته قارار
چىقىرىشنى كېچىكتۈرۈش، ياكى، تېخىمۇ يامىنى بۇ مهسىلىگه ئېرهنشىمهسلىك ناھايىتى چوڭ سىياسىي

خاتالىق بولۇپ قالىدۇ.
   ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ ئاتاش قانچىلىك مۇھىم بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، قانۇنىي تاالش-تارتىشالرنىڭ
خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيسى ئۇيغۇرالرغا كهلتۈرۈۋاتقان ئېغىر ئىنسانىي چىقىمالرنىڭ ئاشكارا بولۇشىغا
توسالغۇ بولماسلىقىمۇ ئوخشاشال مۇھىم. ترامپ ھۆكۈمىتى ئامېرىكاغا قاچقان، مېھرىگۈل تۇرسۇنغا
ئوخشاش ھايات قالغۇچىالرنىڭ ھېكايىلىرىگه دىققهت قىلىشى كېرهك. مېھرىگۈل تۇرسۇننىڭ 2018-يىلى
ئامېرىكا كونگرهسى ئىجرائىيه كومېتىتىدا خىتاي توغرىسىدا بهرگهن يۈرهكلهرنى لهززىگه سالىدىغان
گۇۋاھلىقى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن خهۋهرسىز قالغۇچىالرغا ئاڭلىتىلىشى كېرهك.
ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى تولىمۇ ئاز كىشىنىڭ قهلبىگه ئورنىغان ئاددىي بىر جۈمله بىلهن ئاخىرلىشىدۇ:«مېنىڭ
قىيىن-قىستاققا ئېلىنىشىمغا، نارىسىده ئوغلۇمنىڭ ۋاپاتىدا ۋه كۆپلىگهن گۇناھسىز ئۇيغۇرالرنىڭ كامپالردا

ئۆلۈپ كېتىشىده مهسئۇلىيىتى بار خىتاي ئهمهلدارلىرىغا قارشى ھهرىكهتكه ئۆتكهيسىلهر.»

ئىزاھات: 
جىمىي كۇۋېن دۆلهتلىك تهقرىز ئ ىنىستىتۇتى سىياسىي ژۇرنالىزىم بۆلۈمىدىكى ۋىليام بۇكلېي تهتقىقات

پروگراممىسىنىڭ تهتقىقاتچىسى

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى

مهنبه:
https://www.nationalreview.com/magazine/2020/09/21/the-uyghur-genocide/
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مىالدىدىن كېيىنكى ئىككىنچى مىڭ يىلنىڭ ئومۇمىي قىسىمىدا مهركىزى ياۋروپا كۆپلىگهن ئۇششاق
دۆلهتلهرگه پارچىلىنىپ كهتكهن ئىدى. مهركىزى ياۋروپا خهلقىنىڭ ئۆزىنى «گېرمان مىللىتى» دهپ قارىشىنىڭ

شهكىللىنىشىگه نهچچه ئهسىر ۋاقىت كهتتى. 

ئوتتو فون بىسماركنىڭ  (1815-1898) دهۋرىده گېرمانالر تېخىچه بىرلىشىپ، بىر دۆلهتنى
شهكىللهندۈرهلمىگهن ئىدى. بىسمارك بۇ ھالهتنى ئۆزگهرتمهكچى بولدى. ئۇ بىرلىككه كهلگهن گېرمان دۆلىتى
قۇرۇپ چىقىشنى پارالمېنتتا سىياسىي يول ئارقىلىق ئهمهس، تۆمۈر ۋه قان (قورال ياراق بىلهن ئۇرۇش قىلىش ۋه

قان تۆكۈش) ئارقىلىق ھهل قىلىشقا بهل باغلىدى.

فېردىناند گۇچىن گلىنت ئىسىملىك يىگىرمه ئىككى ياشلىق بىر ياش يىگىت بولۇپ، ئۇ جهنۇبىي
گېرمانىيىهلىك ئىدى. نۆۋهتته پهقهت بىرال سهۋهب تۈپهيلىدىن — گېرمانالر ئىككى تهرهپ بولۇپ ئۇرۇشماقچى
بولغان، پات ئارىدا يۈز بېرىش ئالدىدىكى ئۇرۇشنى توسۇپ قېلىش ئۈچۈن — بېرلىندا ئىدى. يۈز بېرىش
ئالدىدىكى ئۇرۇش قېرىنداشالر ئارىسىدا بولىدىغان ئۇرۇش ئىدى. ھاياجىنى ئۇرغۇپ تۇرغان بۇ ياش يىگىتنىڭ
نهزىرىده ئىچكى ئۇرۇشنى باشلىماقچى بولغانالر ۋهتهن خائىنلىرى ھېسابلىناتتى. ياش يىگىت گۇچىن
تىنچلىقنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن پهقهت بىرال ھهل قىلىش چارىسى بار دهپ قارايتتى. يۈز بېرىش ئالدىدا
تۇرغان، كىشىنى ئهندىشىگه سالىدىغان بۇ زىددىيهتنىڭ باشچىسى بولغان كىشىنى يوق قىلىش گۇچىننىڭ
كاللىسىدىكى بىردىنبىر ھهل قىلىش چارىسى ئىدى. يوقىتىلماقچى بولغان كىشى بولسا پرۇسىيهنىڭ
(Prussia) باش مىنىستىرى ئوتتو فون بىسمارك ئىدى. تاشقى دۇنيانىڭ نهزىرىده بىسمارك يېڭىلىق،
ئىسالھات، سىياسىي ئۆزگۈرۈش قاتارلىقالرغا قارشى ئهڭ ئاۋانگارت شهخس دهپ قارىالتتى. نۇرغۇنلىغان
كىشىلهرنىڭ نهزىرىده بىسماركنىڭ كۆپلىگهن ئۇششاق يهرلىك دۆلهتلهرنى پرۇسىيه ھاكىمىيىتىنىڭ ئاستىغا
ئېلىش ئىرادىسىگه نوقۇل ھالدا ئۇنىڭ ۋهتهنپهرۋهرلىك ھېسسىياتى سهۋهب بولغان بولماستىن، بهلكى

پرۇسىيهنىڭ كۈچ ۋه ھوقۇققا بولغان ئاچكۆزلۈكى سهۋهب بولماقتا دهپ قارىالتتى.
   ياش يىگىت بىسماركنى قهستلهش ئارقىلىق، ئىچكى ئۇرۇشنى توسۇپ قېلىش غهرىزى ئهمهلگه ئاشمىدى.
يىگىت بىسماركنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئىشلهتكهن تاپانچى تارىخنىڭ يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتتى. ياش يىگىت
بىسماركنىڭ ئىش بېجىرىش ئۈچۈن سىرتقا چىققان چاغدا ئۇنىڭغا قول سالدى. بىسمارك بۇ كۈنى ئۇچىسىغا
قېلىن كىيىم كىيگهن ئىدى. قاتىل يېقىن ئارىلىقتا تۇرۇپ بىسماركقا ئارقا-ئارقىدىن بىر نهچچه پاي ئوق
ئۈزدى. بىراق، تاپانچىنىڭ ئېتىش كۈچى ئىنتايىن ئاجىز بولغانلىقتىن، قاتىلنىڭ بىسماركنى ئۆلتۈرۈش
غهرىزى ئىشقا ئاشمىدى. ئوقنىڭ زهربىسىدىن بىسمارك يارىالنمىدى، پهقهتال ئۇنىڭ بهدىنىنىڭ ئوق زهربىسى
تهگكهن قىسىمى كۆكۈرۈپ قالدى. ناۋادا قاتىل غهرىزىگه مۇۋهپپىقىيهتلىك ھالدا يېتهلىگهن بولسا نېمه ئىش

بوالتتى؟

تارىخچى فرانك لوزار كرول مۇنداق دهيدۇ:

«بىسمارك 1886-يىلىدىكى قهستلهشته ھاالك بولغان بولسا، ئاشۇ ئۇرۇش يۈز بهرمىگهن بوالتتى. ئهينى چاغدا
بىسماركتىن باشقا ھېچكىم گېرمانىيهده ئىچكى ئۇرۇش بولۇشىنى خالىمايتتى. بىسمارك ئۆزىنى
قهستلىگۈچى ئىشلهتكهن تاپانچىنى تاكى ئۆلۈپ كهتكۈچه يېنىدا ساقلىدى. ئۇنى قهستلىگۈچى بولسا،
تۈرمىده ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدى. بىسمارك ئۆزىنىڭ سۈيقهستتىن ئامال قېلىشىنى گېرمانىيهنىڭ بىرلىككه
كېلىشى ئۈچۈن بولىدىغان جهڭنى باشالشنىڭ تۈگۈنى دهپ قارايدۇ. ئهينى دهۋرده گېرمانىيه ئوتتۇز نهچچه
ئۇششاق مۇستهقىل دۆلهتكه بۆلۈنگهن بولۇپ، بۇ ئۇششاق دۆلهتلهر گېرمانىيه فېدراتسىيىسى ئاستىغا
يىغىلغان   ئىدى. پرۇسىيه   بىلهن   كۈچى   ئاجىز   ئاۋستىرىيه   شۇالردىن  ئىككىسى   ئىدى. بىراق  پرۇسىيه 
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ئاۋسترىيهنىڭ ئارزۇسىغا خىالپ ھالدا شلېسۋىگ ۋه خولستىن ھۆكۈمدارلىرىنى ئۆز كونتروللۇقىدا تۇتۇشقا
تىرمىشىۋاتاتتى. پرۇسىيه بىلهن ئاۋسترىيه ئارىسىدا بۇ توغرۇلۇق چىققان ئىختىالپ كىمنىڭ گېرمانىيه،
ئاۋستىرىيه ياكى پرۇسىيه توغرىسىدا پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقى بارلىقى توغرىسىدىكى كۈچ سىنىشىش

ئىمتىھانى بولۇپ قالدى. قارار ئهركىن شهھهر فرانكفۇردتا چىقىرىلدى.

ئهينى چاغدا گېرمان ئېمپراتورى سايالنغان شهھهر بۇ چاغدا گېرمان فېدراتسىيىسىنىڭ مهركىزى ئىدى.
گېرمان ئېپمراتورىنىڭ مهقسىدى گېرمان دۆلهتلىرى ئارسىدا تىنچلىق ئورنىتىش بولسىمۇ، ئهمما ئۇ پهقهت
يۈزهكى تىنچلىقنى قولغا كهلتۈرهلىگهن ئىدى. فېدراتسىيهگه ئاالقىدار قارار چىقىرىش ئورگىنى بولغان
فېدراتسىيه مهجلىسى مهركىزى چېركاۋدىن يىراق بولمىغان جايدىكى باج مهھكىمىسىده بىسمارك
قهستلهنگهندىن بىر ئايدىن كېيىن يىغىن ئاچتى. كۈنتهرتىپتىكى مهسىله ئاۋستىرىيهنىڭ پرۇسىيهگه قارشى
تۇرۇش تهلىپى ئىدى. شۇنىسى ئېنىقكى، شلېسۋىگ ۋه خولستىننى تاجاۋۇز قىلىپ ئىگىلىۋېلىش
قانۇنسىزلىق ھېسابلىناتتى. مهجلىسته پرۇسىيهگه قارشى تهكلىپىنى باشقا كىچىك يهرلىك دۆلهتلهر
قوللىدى. پرۇسىيه يالغۇز قالدى. يهرلىك دۆلهتلهر گېرمان فېدراتسىيىسىنىڭ پرۇسىيه تهرىپىدىن كونترول
قىلىنىشىنى خالىمايتتى. ئاۋسترىيهنىڭ گېرمان فېدراتسىيىسى ئارمىيىسىنى پرۇسىيهگه قارشى
ھهرىكهتكه سېلىش تهلىپى ئالتىگه قارشى توققۇز ئاۋاز بىلهن ماقۇلالندى. پرۇسىيه تهرهپنىڭ ۋهكىلى بۇنىڭ
پرۇسىيهگه قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلغانلىق ئىكهنلىكىنى، بۇ خىل شهكىلدىكى ئاۋاز بېرىشنىڭ فىدراتسىيه
كېلىشىمىنى بىكار قىلىۋېتىدىغانلىقىنى تهكىتلىدى ۋه پرۇسىيه پادىشاھىنىڭ كۆرسهتمىسىنى بايان

قىلىپ، پرۇسىيه تهرهپنىڭ فېدراتسىيه مهجلىسىدىن چېكىنىپ چىققانلىقىنى جاكارلىدى.

تارىخچى دېتىر النگېۋىسچ مۇنداق دهيدۇ:
«ھهر قايسى يهرلىك دۆلهتلهر گېرمان فېدراتسىيىسىنىڭ كۈچىنى توسۇشنىڭ چوتىنى سوققانلىقتىن گېرمان
فېدراتسىيىسى 1866-يىلى ئاخىرالشتى. يهرلىك دۆلهتلهر بىر-بىرىگه ئۇرۇش ئېالن قىلىشتى. بىراق، يهرلىك
دۆلهتلهرنىڭ كۆپۈنچىسى ئاۋستىرىيه تهرهپته تۇردى. پرۇسىيه گېرمان فېدراتسىيىسىنىڭ قائىده-
نىزاملىرىنى كۆزگه ئىلمايدىغان ناچار تهرهپ دهپ قارالدى. شۇنداق قىلىپ، ئۇالر پرۇسىيهگه قارشى ئۇرۇش

سېپىدىن يهر ئېلىشتى.»

ئۇرۇشنى فرانكفوردتىكى ئاۋاز بېرىشتىن بىر كۈن كېيىن، ئىيۇل ئېيىنىڭ بېشىدا كۇھىن ئېگرېتسكه يېقىن
جايدا باشالش قارار قىلىندى. بۇ جاي كۈنىمىزدىكى چېخ جۇمھۇرىيىتى تهۋهلىكىده. بىسماركنىڭ بىردىن بىر
ئۈمىدى پرۇسىيه ئارمىيىسىنىڭ باش قوماندانى خېلمۇت ۋون مولتكىدا ئىدى. ئۇنىڭ پىالنى پرۇسىيه
ئارمىيىسىنى ئايرىم سهپلهر بويىچه ھهرىكهت قىلدۇرۇپ، بىرلىكته ئۇرۇش قىلىش تاكتىكىسىنى قوللىنىش
ئىدى. ئۇ پرۇسىيه ئارمىيىسىنى ئۈچ سهپكه ئايرىدى. بۇنداق بولغاندا ئۇالر ئايرىم-ئايرىم ھالدا تېخىمۇ تېز
ئالغا ئىلگىرىلىيهلهيتتى. ئهمما، دۈشمهننى بىرلىشىپ تۇرۇپ يېڭهتتى. ئۈچىنچى سهپ باشقا ئىككى سهپكه
قارىغاندا كېيىن ھهرىكهت قىالتتى، پهقهت جهڭ پهيتىدىال باشقا ئىككى سهپكه قوشۇلۇپ جهڭ قىالتتى. مانا

مۇشۇنداق قىلغاندا مولتكىنىڭ پىالنى مۇۋهپپىقىيهتكه ئېرىشهتتى.

1866-يىلى، 3-ئىيۇل پرۇسىيهنىڭ ئۈچىنچى ئارمىيىسى بار كۈچى بىلهن دۈشمهنگه قارشى يېقىنالپ كهلدى.
ئۈچىنچى ئارمىيه جهڭ مهيدانىغا چۈش پهيتىگه ئۈلگۈرۈپ، دهل ۋاقتىدا يېتىپ كهلدى. بىرلهشمه ئارمىيىنىڭ
قورشاۋغا چۈشۈپ قېلىشتىن باشقا تاللىشى قالمىدى. بىرلهشمه ئارمىيه پرۇسىيه ئارمىيىسىگه قارشى
ھۇجۇمغا ئاتالندى. ھۇجۇم ئاۋستىرىيه ئارمىيىسىنىڭ زاپاس قىسىمى تهرىپىدىن باشالندى. بۇ جهڭدىكى
بۇرۇلۇش  نۇقتىسى   ئىدى. بۇ چاغدا،   پرۇسىيه  ئارمىيىسى ئهڭ   كۈچلۈك كوزىرىنى  ئىشقا سالدى. پرۇسىيه



قوشۇنىنىڭ قولىدىكى ئارقىدىن ئوق سېلىنىدىغان يىڭنىلىك مىلتىقى مۇكهممهل رهۋىشته ئۆز كۈچىنى
كۆرسهتتى. پرۇسىيه تهرهپ ئىشلهتكهن مىلتىقنىڭ ئوقى مىلتىق ئۇچى تهرهپتىن ئهمهس، مىلتىقنىڭ ئارقا
تهرىپىدىن قاچىلىناتتى. بۇ خىل مىلتىقنىڭ تهپكىسىنى باسقاندا، ئوق چىڭدىغۇچ ھهرىكهتكه كېلىپ، ئوق
يىڭنىسى ئوققا سانجىلىش ئارقىلىق پارتىالش ھاسىل قىلىپ، ئوق مىلتىقتىن ئېتىلىپ چىقاتتى. بۇ پرۇسىيه
قوشۇنىنى ئوق دورىسىنى مىلتىقنىڭ ئاغزىدىن چىڭداپ بولۇپ، ئاندىن ئاتىدىغان مىلتىق بىلهن قورالالنغان
ئاۋستىرىيه قوشۇنىغا قارشى تولىمۇ ئۈستۈن ئهۋزهللىككه ئىگه قىلغان ئىدى. پرۇسىيه ئارمىيىسىنىڭ
مىلتىققا ئوق يېڭىالش تېزلىكى ئاۋستىرىيه قوشۇنىغا قارىغاندا كۆپ تېز ئىدى. شۇنداقال   ئۇالر   بۇنى   يېتىپ
تۇرۇپ   ئىشقا  ئاشۇرااليتتى. ئهسكهرلهر   مىلتىقتىن  ئوق  ئۈزگهنده مۆكىنىۋېلىپ تۇرۇپ ئوق ئۈزهلهيتتى.
(ئاۋستىرىيه ئارمىيىسى دهل ئهكسىچه، مىلتىقنىڭ ئاغزىدىن ئوق چىڭدايدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن، يېتىپ

تۇرۇپ، مۆكۈنۈپ تۇرۇپ ئوق چىڭداش مۇمكىن ئهمهس ئىدى.)

ئاۋستىرىيه ئارمىيىسىنىڭ قايتۇرما ھۇجۇمى ئوق قاچىالش سۈرئىتى تېز، يىڭنىلىك مىلتىق بىلهن
قورالالنغان پرۇسىيه ئارمىيىسى تهرىپىدىن تېزال تارمار قىلىندى. بىر يېرىم سائهتلىك جهڭده ئاۋسترىيه
تهرهپتىن مىڭالرچه ئهسكهر جهھهننهمگه يول ئالدى. مانا بۇ ھال ئۇرۇشنىڭ نهتىجىسىنى بهلگىلىدى.
ئاۋستىرىيه ئارمىيىسى ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى تامامهن تارمار قىلىنىپ كېتىشتىن ئاران-ئاران قۇتۇلۇپ
قالدى. ئهينى كۈنده 15 مىڭ ئاۋستىرىيه ئهسكىرى ئۆلدى ياكى غايىپ بولدى. پرۇسىيه تهرهپ بولسا ئاران

ئىككى مىڭ ئهسكهرنى چىقىم تارتتى.

كۆنىگراتىزدىكى جهڭ ئۇرۇشنىڭ نهتىجىسىنى بهلگىلىدى. ئاۋىستىرىيه قوشۇنى مهغلۇپ بولدى. ئاۋستىرىيه
ھۆكۈمىتىنىڭ باشقا ئامالى قالمىغان ئىدى. ئۇالر نىكېلسبېرگ سارىيىغا جايالشقان پرۇسىيه ھۆكۈمهت
بىناسىغا تىنىچلىق ئىلتىجاسى ئهۋهتتى. ئاۋستىرىيه پرۇسىيهگه ئۆز تېررىتورىيىسىدىن ھېچيهرنى
بهرمهسلىك شهرتى بىلهن، پرۇسىيهنىڭ باشقا تهلىپى بولسا ئورۇندايدىغانلىقىنى ئىلتىجا قىلدى. بىسمارك بۇ
تهلهپكه قوشۇلۇشقا تهييار بولسىمۇ، بىراق پرۇسىيه پادىشاھى ۋىلھېلىم I بۇنىڭغا قوشۇلمىدى. بۇ جهھهتته

پادىشاھ بىلهن بىسمارك پىكىر بىردهكلىكى ھاسىل قىاللمىدى.

تارىخچى لوزار گال مۇنداق دهيدۇ:

«ۋىلھېلىم ئاددىي ھالدا <بىز ئۇرۇشتا يهڭسهك چوقۇم يېڭى زېمىنغا ئىگه بولىمىز> دهپ قارايتتى. يۈزده يۈز
غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈشنى ئارزۇاليتتى. بىسمارك بولسا تېخىمۇ يىراقنى كۆزلهۋاتقان بولۇپ، ئۇ ئۆز
قېرىنداشلىرىغا ئالىيجانابلىق قىلىشنى، شۇنداق قىلغاندا كهلگۈسىده ئاۋستىرىيه تهرهپنى ئۆز

ئىتتىپاقدىشىغا ئايالندۇرۇۋېلىشنى كۆزلهيتتى.»

بىسمارك پادىشاھنىڭ قارشىلىقىغا غهزهپلهندى. بىسمارك پادىشاھقا ئهڭ ئاخىرقى بىر تالالش قالدۇرغان
بولۇپ، ناۋادا پادىشاھ ئاۋستىرىيه تهرهپنىڭ ئىلتىجاسىنى رهت قىلسا، بىسمارك ۋهزىپىسىدىن ئىستېپا
بهرمهكچى بولدى. شۇنداق قىلىپ، پادىشاھ ئاۋستىرىيه تهرهپنىڭ تېررىتورىيهسىنى ساقالپ قېلىشنى شهرت
قىلغان تىنىچلىق كېلىشىمىگه ماقۇلغا كهلدى. پرۇسىيه ئۆز مهقسىتىگه يهتتى. گېرمانىيهنى

ھۆكۈمرانلىقىغا ئېلىش يولىدىكى بۇ ئۇرۇش بىسماركنىڭ مهقسىتىنى ئىشقا ئاشۇردى.

تارىخچى لوزار كرول مۇنداق دهيدۇ:
«شۇنى ئېنىقالشتۇرۇۋېلىش الزىمكى، گېرمانىيه ۋه ئاۋستىرىيه ھهر ئىككىسى ئۆز يولىنى داۋامالشتۇردى. شۇ
دهۋردىكى كىشىلهرنىڭ نهزىرىده بۇ ئىشهنگۈسىز بىر ئىش ئىدى. ئاۋستىرىيه ئهسىرلهرداۋامىدا  گېرمانىيهنىڭ
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بىر پارچىسى بولۇپ كهلگهن بولۇپ، بىسماركنىڭ مۇشۇ دهۋرىده پرۇسىيه ئىمپىرىيىسىده ئاۋستىرىيه مهۋجۇت
بولمايدىغان بولدى. 1866-يىلىدىن كېيىن، ئاۋستىرىيه بىلهن پرۇسىيه ھهر ئىككىسى ئۆز يولىغا ماڭدى.

ئاۋستىرىيه بىلهن گېرمانىيهنى ئاجرىتىۋهتكهن كىشى ئوتتو فون بىسماركتۇر. ئاۋستىرىيه ئۈستىدىن غهلىبه
قىلىش ئۇنى غالىبىيهتچىگه ئايالندۇردى. پرۇسىيهگه نىسبهتهن ئېيتقاندا بۇ قېتىملىق غالىبىيهتنى بىر ئابىده
ئارقىلىق تهبرىكلهشكه ئهرزىيتتى. بۇ ئابىده تاكى كۈنىمىزگىچه بىسماركنىڭ گېرمانىيهنى بىرلىككه
كهلتۈرۈشىنىڭ سىمۋولى ھېسابلىنىدۇ. زور غهلبىنى قولغا كهلتۈرگهن پرۇسىيه بۇ چاغدا گېرمانىيهگه
ھۆكۈمدارلىق قىلىشقا باشلىدى. ئاۋستىرىيه قوغدىلىشقا ئېرىشكهندىن كېيىن، پرۇسىيه خانوۋېر
پادىشاھلىقى دېگهندهك ئۆزىگه رهقىب بولغان يهرلىك پادىشاھلىقالرنى ۋه باشقا يهرلىك پادىشاھلىقالرنى
يۇتۇۋېلىپ، شىمالى گېرمانىيه فېدراتسىيىسىنى شهكىللهندۈردى. بىراق، بۇ فىدراتسىيه فرانسىيهنىڭ
قارشىلىقى تۈپهيلىدىن مهين دهرياسىغىچىلىكال سوزۇلدى. جهنۇبىي گېرمانىيه بولسا ئۆز مۇستهقىللىقىنى

ساقالپ قالدى.

بىسماركنىڭ تهرجىمھالىنى يازغان تارىخچى لوزار گال مۇنداق دهيدۇ:

«فرانسىيه پهقهت سىياسىي سهۋهب تۈپهيلىدىنال گېرمانىيهنىڭ بىرلىككه كېلىشىگه قارشى ئىدى. فرانسىيه
ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى بىرىنچى دهرىجىلىك كۈچلۈك دۆلهت بولۇپ، نۆۋهتته پرۇسىيه تېز سۈرئهتته باش
كۆتۈرۈپ چىققان ئىدى. ناۋادا پرۇسىيهنىڭ غهلىبىسى داۋاملىشىۋهرسه، بۇ ھال فرانسىيهگه نىسبهتهن تولىمۇ

خهتهرلىك بوالتتى.»

پرۇسىيهنى چهكلهپ تۇرۇشنى خااليدىغان كۈچ يالغۇز فرانسىيهال ئهمهس، بهلكىم جهنۇبىي گېرمانىيهدىكى،
بولۇپمۇ بۇركتىكى باۋارىيا ۋه ۋېرت قاتارلىق كۈچلهرمۇ ئ ۆز مۇستهقىللىقىنى ساقالپ قېلىشنى ئارزۇاليتتى.
ئۇالر ئۆز مۇستهقىللىقىنى ساقالپ قېلىشنى ئارزۇ قىالتتى. بۇ ھۆكۈمدارالرغا نىسبهتهن ئېيتقاندا قهۋهتال توغرا

خاھىش ئىدى. ئاقىۋهتته، سىرتقى كۈچلهر ۋهقهنىڭ تهرهققىي قىلىشىغا تۈرتكه بولدى.

1870-يىلى ئىسپانىيهلىكلهر ئىسپانىيه شاھزادىسىنىڭ چوڭ ئوغلى لىئوپولدقا ئىسپانىيه پادىشاھلىقى
تاجىنى كهيدۈردى. شاھزاده دهسلىپىده بۇنىڭدىن ئىككىلهنگهن بولسىمۇ، ئاقىۋهتته پادىشاھلىقنى قوبۇل
قىلدى. ئهمما، ئۇنىڭ پادىشاھلىقنى قوبۇل قىلىشى ئۆز ئارزۇسى بويىچه بولمىغان ئىدى. ئۇ بىسماركنىڭ
مهجبۇرلىشى سهۋهبلىك پادىشاھلىقنى قوبۇل قىلغان ئىدى. بىسمارك فرانسىيه ئېمپراتورى ناپالىئون III نىڭ
لىئوپولدنىڭ ئىسپانىيه پادىشاھى بولۇشىغا قارشى ئىكهنلىكىنى، شۇنداقال پرۇسىيهنىڭ كۈچىنىڭ
ئېشىشىدىن قورقىدىغانلىقىنى بىلهتتى. بىسماركنىڭ نهزىرىده، ئهگهر گېرمانىيهنىڭ شىمالىنى بىرلىككه
كهلتۈرمهكچى بولسا فرانسىيه بىلهن توقۇنۇشۇپ قېلىش مۇقهررهر ئىدى. بىسمارك لىئوپولدنى قولالش

ئارقىلىق، قهستهن فرانسىيهنىڭ چىشىغا تهگدى.

تارىخچى مىخائىل ستۈرمېر مۇنداق دهيدۇ:

«1866-يىلىدىكى چاره مهڭگۈلۈك چارىمۇ ياكى گېرمانىيه ئېمپىرىيىسىنى قۇرۇپ چىقىشتا بۇ چاره ۋاقىتلىق
رول ئوينامدۇ، دېگهن مهسىلىده، بىسمارك ئۆزىنىڭ گېرمان ئېمپىرىيىسىنى شهكىللهندۈرۈش يولىدا فرانسىيه
بىلهن مۇقهررهر ھالدا بىر مهيدان ئۇرۇشقا كىرىدىغانلىقىنى بىلهتتى.» (يهنى 1866-يىلىدىكى كېلىشىش

ۋاقىتلىق كېلىشىش بولۇپ، ئۇ دۆلهتنى بىرلىككه كهلتۈرۈشتىكى ۋاقىتلىق چاره ئىدى.)
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لىئوپولدنىڭ ئىسپانىيه پادىشاھلىقىنى قوبۇل قىلغانلىق خهۋىرى فرانسىيه تاشقى ئىشالر ۋهزىرى دۇك
دىنغهموننىڭ قۇلىقىغا يهتتى. خوخېنزولېر جهمهتىگه تهۋه بىرىنىڭ ئىسپانىيه پادىشاھى بولۇشى
فرانسىيهنىڭ ئىرادىسىگه خىالپ ئىدى. شۇنداقال، بۇ فرانسىيه پادىشاھى ناپالىئون III نىڭ نام-شهرىپىگه
زىيان يهتكۈزهتتى. ناپالىئونمۇ بۇ ئىشتىن خهۋهر تېپىپ بولغان ئىدى. دۇك دىغهمون ناپالىئونغا ناۋادا پرۇسىيه
يهنه غهلىبه قىلسا، فرانسىيهلىكلهرنىڭ بىسماركنىڭ ئهمهس، ناپالىئوننىڭ تهخىتتىن چۈشۈشىنى تهلهپ
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. دۇك دىغهمون ناپالىئونغا پرۇسىيه پادىشاھىنىڭ لىئوپولدنىڭ پادىشاھلىققا
تهيىنلىنىش ساالھىيىتى يوقلۇقىنى ئوچۇق ئاشكارا جاكارلىشى كېرهكلىكىنى ۋه بۇ جاكارالشتىن مهڭگۈ
يېنىۋالماسلىقى كېرهكلىكىنى، بۇنى پرۇسىيه پادىشاھىدىن تهلهپ قىلىش كېرهكلىكىنى ئېيتتى. ناپالىئون
بولسا پرۇسىيه پادىشاھىنىڭ بۇ تهلهپنى ئاسانال قوبۇل قىلىشىنىڭ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
دۇك دىغهمون بولسا، ئۇنىڭ بۇ تهلهپنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى، قوبۇل قىلمىسا قوبۇل قىلىشقا مهجبۇرالش،

تهھدىت سېلىش كېرهكلىكىنى ئېيتتى.

تهھدىت سېلىنماقچى بولغان كىشى — پادىشاھ ۋېلھېلم I دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋاتاتتى. ۋېلھېلم
لىئوپولدنىڭ پادىشاھلىق تهختىگه چىقماقچى بولغانلىقىدىن فرانسىيهنىڭ نارازى بولغانلىقىنى بىلىپ،
فرانسىيهنىڭ تهلىپىنى ئورۇنداشنى قارار قىلدى. ۋېلھېلم I نىڭ رۇخسىتى بىلهن شاھزاده لىئوپولد
پادىشاھلىق نامزاتلىقىدىن چېكىندى. شۇنداق قىلىپ فرانسىيه يهڭگهن، قارىماققا توقۇنۇشتىن ساقلىنىپ
قالغان بولدى. بىراق، لىئوپولدنىڭ پادىشاھلىق تهختىگه ئولتۇرۇشتىن چېكىنىشى فرانسىيه پادىشاھى
ناپالىئون III نىڭ ئارزۇسىدىن تولىمۇ يىراقتا بولۇپ، ئۇ پرۇسىيهنىڭ خورلۇق چېكىشىنى كۆرۈشنى
ئارزۇاليتتى. فرانسىيهنىڭ پرۇسىيهگه ئهۋهتكهن مهكتۇپىدا، پرۇسىيه پادىشاھى ۋېلھېلمنىڭ خوخېنزوللېر
جهمهتىدىكىلهرنىڭ ئىسپانىيه پادىشاھلىق تاجىنى كىيىشى ئىككىنچىلهپ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى
ئاشكارا جاكارلىشى تهلهپ قىلىنغان ئىدى. پادىشاھ ئۆزىنىڭ خاتاالشقانلىقىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى. ئۇنى
فرانسىيه تهرهپكه بۇنىڭدىن كۆپىنى قىلمايدىغانلىقىنى ئاشكاره دېگۈزۈش كېرهك ئىدى. بىسمارك بۇنى ھهل
قىلىش ئۈچۈن پادىشاھ ۋېلھېلمنىڭ فرانسىيه تهرهپكه يازغان خېتىنى«پرۇسىيه پادىشاھىنىڭ فرانسىيه
باش ئهلچىسىگه دهيدىغان ھېچقانداق سۆزى يوق دهپ» ئۆزگهرتىۋهتتى ۋه بۇنى گېزىتكه ئېالن قىلسا،
فرانسىيهلىكلهرنىڭ بۇنىڭدىن تېزال خهۋهر تاپىدىغانلىقىغا قانائهتلهندى. بىسمارك ئويلىغىنىنى روياپقا
چىقاردى ۋه بۇ ئارقىلىق فرانسىيه تهرهپنىڭ ئىنكاسىغا قاراپ باقماقچى بولدى. پرۇسىيه پادىشاھىنىڭ
جاۋابىنى تاپشۇرۇۋالغان، پرۇسىيه پادىشاھىنى قهدىرسىز ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويماقچى بولغان ناپالىئون

ئۈچىنچى ئهمدى ئۆزىنىڭ پرۇسىيه تهرىپىدىن مهسخىره قىلىنغانلىقىنى كۆردى.

بىسماركنىڭ كۈتكىنىدهك، ناپالىئون III پرۇسىيهگه ئۇرۇش ئېالن قىلدى.

تارىخچى لوزار گال مۇنداق دهيدۇ:

«ناپالىئون III فرانسىيهگه ھۆكۈمدارلىق قىلغان دهۋر سىياسىي جهھهتتىن مۇقىمسىز دهۋر بولدى، چۈنكى،
ناپالىئونIII بىرهر قېتىملىق مهغلۇبىيهتنىمۇ قوبۇل قىاللمايتتى. ناپالىئوننىڭ بۇ خىل جاۋابقا ئېرىشكهندىن
كېيىن، بۇ قانداق گهپ ئهمدى دهپ قاراپ تۇرمايدىغانلىقى بىسماركقا ئايدىڭ ئىدى. فرانسىيهدهك بىر چوڭ
دۆلهت بۇنداق بىر جاۋابقا چوقۇم ئىنكاس قايتۇراتتى. فرانسىيه ئىنكاس قايتۇرغاندا بولسا فرانسىيه بىلهن

پرۇسىيه ئىككىال تهرهپ ئۆز-ئارا ھۇجۇم قىلىش ھالىتىگه ئۆتكهن بوالتتى.»

ئىككىال   تهرهپ  ئۇرۇشتىن  كېيىنكى  مهجبۇرىيهتنى ئۈستىگه  ئېلىشى كېرهك  ئىدى.  بىراق، بىسمارك ھهل 
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قىلغۇچ خاراكتېرلىك بىر ئهۋزهللىككه ئىگه ئىدى. ئۇرۇش ئېالن قىلغان تهرهپ فرانسىيه بولغانلىقى ئۈچۈن،
فرانسىيه تاجاۋۇز قىلغۇچى دهپ قارىالتتى. ميۇنخېندا ۋه پۈتكۈل جهنۇبىي گېرمانىيه، ھهتتا پرۇسىيهنىڭ
ئىتتىپاقداشلىرى دهپ ئاتالغان دۆلهتلهرنىڭ ھهممىسى شىمالىي ئىتتىپاق بىلهن بىرلىكته فرانسىيهگه
قارشى تۇرۇشنى تاللىدى. باۋارىيه پادىشاھى لۇدۋىگ ئىككىنچىمۇ فرانسىيهگه قارشى ئ ۇرۇشۇشقا بۇيرۇق
چۈشۈردى. باۋارىيه خهلقى پۈتكۈل گېرمانىيه خهلقىگه ئوخشاشال ئاكتىپ ھالدا ئهسكىرىي شوئارالرنى
توۋالشتى. ئوقۇتقۇچىالر، ئىشچىالر، دېھقانالر ھهتتا ياش ئۆسمۈرلهردىن تارتىپ جهڭگه قاتناشتى. جهڭگه
قاتناشقانالرنىڭ ئىچىده يېشى ئهڭ كىچىكى باۋارىيهدىن كهلگهن ئون بهش ياشلىق ئۆسمۈر ئىدى. فرانسىيهگه

قارشى جهڭ قىلىش پۈتكۈل گېرمان خهلقىنى بىرلهشتۈرگهن ئىدى.

باش قوماندان مولتكى ئهسكهرلىرىنى تېز سۈرئهتته يىغىپ، رهقىبلىرىنى يهنه بىر قېتىم ھاڭ-تاڭ قالدۇردى.
فرانسىيه ئارمىيىسىنىڭ بىر قىسىمى مېتز شهھىرىنىڭ ئهتراپىدا قورشاۋغا چۈشۈپ قالدى. ناپالىئون
ئۈچىنچى شالومدىن مىتز شهھىرىنى قۇتقۇزۇۋېلىشنى تهلهپ قىلدى. ناپالىئون ئۈچىنچىنىڭ ئارمىيىسىنىڭ
ئهھۋالى تولىمۇ ناچار ئىدى. قىيىنچىلىق ئىچىدىكى ھهربىي يۈرۈش، ناتوغرا يېتهكلهش ۋه يېتهرسىز ئوزۇق-
تۆلۈك ئهسكهرلهرنىڭ جاسارىتىنى سۇندۇرغان ئىدى. 1870-يىلى، 1-سېنتهبىرده ناپالىئون ئهسكهرلىرىنىڭ
ئارام ئېلىشىغا رۇخسهت قىلدى. بۇ ئهجهللىك خاتالىق ئىدى. گېرمانىيه ئارمىيىسى ھالقا شهكىللىك سهپ
تۈزگهن بولۇپ، مولتكىنىڭ دېيىشىچه، فرانسىيه ئارمىيىسى قىسماققا چۈشكهن بۈرگىگه ئوخشاپ قالغان
ئىدى. مولتكى بۇ قېتىم مىلتىققا ئهمهس، توپ ئوقىغا تاياندى. مولتكىنىڭ الھىيىلىشى بويىچه قورال-ياراق
مۇتهخهسىسى كرۇپ ياساپ چىققان توپ ئوقى ئۇرۇشتىكى غهلىبىنىڭ ئاساسلىق سهۋهبى بولۇپ قالدى.
فرانسىيهلىكلهر گېرمانالرنىڭ توپ ئوقى زهربىسده قېلىپ، ھېچقانداق قوغدىنىش تهدبىرى ئااللمىدى. توپ
ئوقلىرى مىنۇتىغا ئۈچ قېتىم ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، دۈشمهننى ئهينى كۈنده 800 قېتىمدىن كۆپ بومباردىمان
قىلدى. بۇنداق كۈچلۈك زهربه فرانسىيه ئارمىيىسى تېرىپىرهن قىلىۋهتتى. فرانسىيه ئارمىيىسى پۈتۈن سهپ
بويىچه مهغلۇپ بولدى. بۇ سېدان ئۇرۇشى بولۇپ، سېدان ئۇرۇشى كېيىنكى كۈنلهرده گېرمان مىللىتىنىڭ
رىۋايىتى دهپ ئاتالدى. 9-ئاينىڭ 1-كۈنى چۈشتىن كېيىن، ناپالىئون ئۈچىنچى تهسلىم بولدى. قهلئهسىنىڭ

بىر بۇرجىكىدىن ئاق بايراق چىقاردى.

تارىخچى فرانك لوزار مۇنداق دهيدۇ:

«سېدان ئۇرۇشى ئالدى بىلهن بىر ئهسكىرىي غهلىبه. ئۇ بىر قېتىملىق ھهيران قاالرلىق غهلىبه. بۇ ئۇرۇش
كىشىلهرگه پىرىنسىپ نۇقتىسىدىن فرانسىيه ئېمپىرىيىسىنى مهغلۇپ قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى
كۆرسىتىپ قويدى. كهيپىيات نۇقتسىدىن ئېيتقاندا، بۇ گېرمان خهلقىگه نىسبهتهن تولىمۇ گۈزهل
ئىلھامالندۇرۇش بولدى. بۇ كۈنى گېرمان خهلقى گېرمانىيهنى نهچچه ئون يىلالردىن بېرى توسقۇنلۇق قىلىپ

كهلگهن دۈشمهن كۈچنى يهڭگهن بولدى.»

نهچچه ئون مىڭ ئهسكهرنىڭ بېشى بولغان ناپالىئون ئۈچىنچى گېرمانىيهگه ئهسىرگه چۈشتى. ئۇ شۇنىڭدىن
ئۈچ يىل كېيىن، ئهنگىلىيهدىكى سهرگهردانلىق ھاياتى جهريانىدا ئۆلدى. فرانسىيه تهرهپنىڭ مهغلۇپ
بولغانلىق خهۋىرى پارىژغا يهتكهندىن كېيىن، قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى. فرانسىيه ئېمپىرىيىسى ھاالك بولدى.
بىراق، ئۇرۇش داۋامالشماقتا ئىدى. پارىژ گېرمان ئارمىيىسى تهرىپىدىن قورشاۋغا ئېلىنىپ، گېرمان توپ
ئوقلىرى شهھهرگه يامغۇردهك ياغدى. مانا بۇالر فرانسىيه بىلهن گېرمانىيه ئوتتۇرىسىدا نهچچه ئون يىلغا

سوزۇلغان غهزهپ-نهپرهتكه سهۋهب بولدى.

گېرمانىيهنىڭ زور غهلىبىسى سهۋهبلىك، كىشىلهر گېرمانىيهنىڭ بىرلىككه كېلىشىنىڭ كېيىنكى قهدىمىگه 
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تهييارلىق قىلىۋاتاتتى. بىسمارك سېدان ئۇرۇشىدىن كېيىنكى خهلقنىڭ جانلىق كهيپىياتىدىن پايدىلىنىپ،
جهنۇبىي گېرمانىيهنى شىمالىي گېرمانىيه فېدراتسىيهسىگه قوشۇلۇشقا قىستىدى. بىراق، بۇنىڭغا نىسبهتهن
قارشى پىكىرلهر مهۋجۇت ئىدى. بىسمارك قارشى پىكىرنى يوق قىلىش ئۈچۈن باۋارىيه پادىشاھى لۇدۋىگ
ئىككىنچىگه بىر پارچه مهكتۇپ يوللىدى. پادىشاھ لۇدۋىگنىڭ ئ ۆز دۆلىتىنىڭ گېرمانىيهنىڭ بىر قىسىمىغا
ئايلىنىپ كېتىشىگه قارشى تۇرىدىغانلىقى بىسماركقا ئايان ئىدى. كۆپلىگهن كىشىلهر ۋه بىسماركنىڭ
ھۆكۈمىتىمۇ يۇقىرىقىدهك قارشى پىكىرده ئىدى. بىسمارك پادىشاھ لۇدۋىگنىڭ ئاجىزلىقىنى بىلگهچكه،
مۇشۇ ئۇسۇلنى تاللىدى. باۋارىيه پادىشاھىدىن پرۇسىيه تهرهپكه بىر پارچه مهكتۇپ كهلگهن بولۇپ، ئۇ بارلىق
گېرمان ھۆكۈمدارلىرىنىڭ نامىنى قهيت قىلىپ تۇرۇپ، پرۇسىيهنىڭ پادىشاھى ۋېلھېلم I نى گېرمان
ئېمپراتورى دېگهن نامنى قوبۇل قىلىشقا چاقىرغان ئىدى. ئهلۋهتته، بۇنى باۋارىيه پادىشاھىغا بىسمارك تهلىم
بهرگهن ئىدى. باۋارىيه پادىشاھىنىڭ خېتىنى تاپشۇرۇۋالغان بىسمارك غهلىبىگه قاراپ كۈلۈمسىرىدى.
ۋېلھېلمنىڭ گېرمان ئېمپىراتورى بولۇشى بىرلىككه كهلگهن گېرمان ئېىمپىرىيىسىنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ

سىمۋولى ئىدى.

ئهمما، پرۇسىيه پادىشاھى — بىسماركنىڭ باشلىقى — لۇدۋىگنىڭ پىكىرىنى قوبۇل قىلغۇسى يوق ئىدى.
ۋېلھېلم I ئاتا-بوۋىسىنىڭ پرۇسىيه پادىشاھى دېگهن نامغا رازى بولغانلىقىنى ، ئهگهر قوبۇل قىلىشقا توغرا
كهلسه گېرمانىيه ئېمپىراتورى دېگهن نامنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بولمىسا ئۆز ئاتىقىنى
ئۆزگهرتمهيدىغانلىقىنى بىلدۈردى.بىسماركنىڭ قارىشىچه گېرمان كىنهزلىرى ۋېلھېلمنىڭ گېرمانىيه
ئېمپىراتورى دېگهن ئاتاقنى قوللىنىشىغا ھهرگىز قوشۇلمايتتى، ئۇنىڭ مۇتلهق ھۆكۈمران بولۇشىغا رازى
بولمايتتى. ئهمما ۋېلھېلم گېرمان ئېمپىراتورى دېگهن نامنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ دهپ لۇدۋىگنىڭ

مهكتۇبىنى بىسماركنىڭ كۆز ئالدىدا يىرتىپ تاشلىدى. 

تارىخچى مىخائىل ستۈرمېر مۇنداق دهيدۇ: 

« بىسمارك ھهرقاچان سىلىق ئاتالغۇالر بىلهن قاتتىق بولغان گېرمانىيه سىياسىتىنى ئىلگىرلىتىشنى
ئوياليتتى. گېرمان ئېمپىراتورى دېگهن نام بىر سۈپهت ئىدى. ھالبۇكى گېرمانىيه ئېمپىراتورى دېگهن نام بولسا
پۈتۈنلهي باشقا بولۇپ مهن گېرمانىيهنىڭ بىردىنبىر پادىشاھى، مهن ھهممىڭنىڭ خوجايىنى، ھهممىڭنى مهن
باشقۇرىمهن دېگهن مهنا چىقاتتى. بۇ ئاتاقنى ۋېلھېلمنىڭ قوللىنىشىغا جهنۇبى گېرمانىيهدىكى كىنهزلهر

ھهرگىز قوشۇلمايتتى.»

ھالبۇكى، فدراتسىيهگه قاراشلىق ھۆكۈمدارالر بىسماركنىڭ خىزمهت ئىشلىشى ۋه ئېزىپ-ئىچۈرۈپ
چۈشهندۈرۈشى نهتىجىسىده، ئوردىدا ۋېلھېلمنىڭ ئالدىدا، ۋېلھېلمنىڭمۇ خهۋىرى يوق ئهھۋالدا، ئوپچه
شهكىلده ئۇنى گېرمان ئېمپىراتورى دهپ ئېالن قىلدى. شۇنداق قىلىپ، ۋېلھېلم I بىسمارك ۋه باشقا
ھۆكۈمدارالرنىڭ تهلىپىگه بويسۇندى. ئۇنىڭغا گېرمان ئىمپراتورى دهپ نام بېرىلدى. بۇ مۇراسىمدا ھهر بىر
ھۆكۈمدار بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشكهن ۋېلھېلم بىسمارك بىلهن كۆرۈشمهي ئۆتۈپ كهتتى. بىراق، ئىككى
ئاي كېيىن ئۇ بىسماركقا كىنهزلىك ئۇنۋانى بېرىپ دهرىجىسىنى ئۆستۈردى. ئۇزاق ئ ۆتمهي فرانسىيه بىسماركقا
تهسلىم بولدى. بىسمارك ئۆز ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇردى — پرۇسىيه گېرمانالرنىڭ مىللىي دۆلىتىنى بارلىققا

كهلتۈردى. گېرمانىيه ئاخىرى بىرلىككه كهلدى.

تارىخچى فرانك لوزار مۇنداق دهيدۇ:
«1871-يىلى بىسمارك دهۋرى ئومۇمهن دېگۈدهك بارلىق گېرمانالر تهرىپىدىن گېرمانىيه تارىخىنىڭ چوققا
نۇقتىسى دهپ قارالدى. بۇ دهۋر كۆپچىلىك گېرمان خهلقىنىڭ ئارزۇسىدىكىدهك گېرمان مىللىتىنىڭ  بىرلىككه
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كېلىشىنى ۋه ئېمپىرىيهنىڭ گۈللىشىنى روياپقا چىقاردى.» شۇنداق قىلىپ بۇ بىپايان زېمىن، جهنۇبىي
گېرمانىيه، فرانسىيهگه تهۋه ئالزاس ۋه لورېن قاتارلىق جايالر ئهمدىلىكته گېرمانىيه ئېمپىرىيىسىگه
قاراشلىق بولدى. بىسماركنىڭ بۇ ئىمپىرىيىنىڭ تېررىتورىيىسىگه بولغان تهلىپى ئورۇندالغان بولۇپ، ئۇنىڭ
ئهمدى يهنه باشقا تېررىتورىيه ئېھتىياجى يوق ئىدى. ئهمدىدىن باشالپ ئۇ ئۆزى ئېرىشكهنلهرنى ساقالپ

قېلىشقا ۋه تىنچلىق ئورنىتىشقا كاپالهتلىك قىلىشى كېرهك ئىدى.

1871-يىلى گېرمانىيه پارالمېنتى بارلىققا كهلدى. يىگىرمه بهش ياشتىن ئاشقان ھهر قانداق ئهر كىشى سايالم
ھوقۇقىغا ئىگه قىلىندى. سىياسهت بۇ چاغالردىمۇ تېخىچه ئهرلهرنىڭ ئىشى ئىدى. كېيىن گېرمانىيه
پارالمېنتىنىڭ پارالمېنت بىناسى بارلىققا كهلدى. قارارالرنىڭ قانۇن ۋه مالىيه خامچوتى تهستىقىنىڭ
ئالدىدىن ئۆتۈشى كېرهكلىكى بهلگىلهندى. بىراق، ئېمپىرىيهنىڭ باش مىنىسىتىرى پارالمېنت تهرىپىدىن

ئهمهس، پادىشاھ تهرىپىدىن قارار قىلىناتتى.

گېرمانىيهنىڭ بىرلىككه كېلىشى دۆلهتنىڭ تېز سۈرئهتته گۈللىنىشىنى تېزلهتتى. ئهينى چاغدىكى دۆلهت
پايتهختى بېرلىننىڭ نوپۇسى 1912-يىلىغا كهلگهنده، قىرىق يىل ئاۋۋالقىدىن بىر ھهسسه ئېشىپ، ئىككى
مىليون نوپۇسقا ئىگه بولدى. ئهينى چاغدا بېرلىن لوندون، نيۇيورك، پارىژ قاتارلىق شهھهرلهردىن قالسا،
دۇنيادىكى تۆتىنچى چوڭ شهھهر بولۇپ قالدى. ئېمپىرىيه قۇرۇلغاندىن كېينكى دهسلهپكى قىرىق يىلدا
گېرمانىيه جهمئىيىتىنىڭ ئىشلهپچىقىرىش ئىقتىدارى ئۈچ ھهسسه ئۆستى. سانائهت ئىنقىالبى گېرمانىيهده
تېز سۈرئهتته راۋاجالندى. 1890-يىلى گېرمانىيهنىڭ سانائهت ئىشلهپچىقىرىش كۈچى تۇنجى قېتىم يېزا-
ئىگىلىكى ئىشلهپچىقىرىش كۈچىدىن ئېشىپ كهتتى. ئىقتىسادىي تهرهققىيات سىياسىي ئ ۆزگۈرۈشلهرنى
كهلتۈرۈپ چىقاردى. بېرلىندا ۋه باشقا شهھهرلهرده ئۆزلۈك ئېڭىغا ئىگه يېڭى بىر سىنىپ ھېسابالنغان
ئىشچىالر سىنىپى بارلىققا كهلدى. مانا بۇ سىنىپ ئارىسىدا يېڭى بىر سىياسىي كۈچ ئوتتۇرىغا چىققان
بولۇپ. بۇ كۈچ سوتسىيال دېموكراتالر دهپ ئ اتالدى ۋه ئىشچىالر سىنىپىنىڭ مهنپهئهتىگه ۋهكىللىك قىلدى.
ئۇالرنىڭ نهزىرىده ئاقسۆڭهكلهر ياكى ھۆكۈمدار يۇقىرى تهبىقه قهدىمكى زاماننىڭ ئاساره-ئهتقىلىرى ئىدى.
ئۇالر كهلگۈسى ئىشچىالر سىنىپىغا تهۋه دهپ قارايتتى. بىسماركقا نىسبهتهن بۇ خىل چۈشهنچه خائىنلىق ۋه
ئاغدۇرمىچىلىق چۈشهنچىسى ئىدى. ئۇنىڭ نهزىرىده سوتسىيال دېموكراتالر پارتىيىسى خهلقنى
كۈشكۈرتكۈچىلهر بىرلىكى ھېسابلىناتتى. بۇ ۋهجىدىن بىسمارك ئاتالمىش ئىجتىمائىي قانۇنغا ئاساسهن بۇ
پارتىيهنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى چهكلىمهكچى بولدى. بىسمارك سوتسىيال دېموكراتالر پارتىيىسى تهرهپتارلىرى

جىمىقتۇرۇشقا ھهرىكهت قىلىش بىلهنال قالماي، ھهتتا كاتولىك دىنى مۇرتلىرىنىمۇ بوش قويۇۋهتمىدى.

ئۇنىڭ سىياسىتىنى بىر سهۋزىنى يوغىنىتىپ كالتهككه ئايالندۇرۇش سىياسىتى دېيىشكه بوالتتى. بىسمارك
يهنه، ساغالملىق سوغۇرتىسى، كۈتۈلمىگهن ۋهقهلهر سوغۇرتىسى ۋه پېنسىيه سوغۇرتىسى سىياسىتىنى يولغا
قويدى. ئۇنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى ئهسلى مۇددىئاسى، سوتسىيال دېموكراتالر پارتىيىسىنىڭ
قوللىغۇچىلىرىنى چهكلهپ، ئۇالرنىڭ غهرىزىنى ئىشقا ئاشۇرماسلىق ئىدى. بىسمارك گهرچه بۇ پارتىيهنى
چهكلىسىمۇ، بىراق سوتسىيال دېموكراتالر پارىتىيىسى يهنىال سايالش ۋه سايلىنىش ھوقۇقىغا ئىگه ئىدى.
1881-يىلى سوتسىيال دېموكراتالر پارتىيىسى پارالمېنتتىكى سايالمدا ئالته پىرسهنتلىك ئاۋازغا، 1890-
يىلى يىگىرمه پىرسهنت ئاۋازغا ئېرىشتى. يېڭى پارالمېنتتىكى كۆپۈنچه كىشىلهر بىسماركقا قارشى ئىدى.
بىسماركنىڭ بارلىق ھوقۇقى پهقهت بىرال ئادهمنىڭ ھايات-تىرىكلىكىگه باغلىنىپ قالغان ئىدى. بىسمارك
26 يىلدىن بېرى پادىشاھ ۋېلھېلم تهرىپىدىن تهيىنلهنگهن، پرۇسىيهنىڭ تۇنجى نۆۋهتلىك باش ۋهزىرى، 17
يىلدىن بېرى ئۇ يهنىال ئېمپىرىيهنىڭ باش مىنىستىرى ئىدى. بىسماركنىڭ ھوقۇقى پادىشاھ ۋېلھېلمنىڭ
ئۇنىڭغا بولغان ئىشهنچىسىگه باغلىق ئىدى. ئاساسى قانۇنغا بىنائهن، پهقهت پادىشاھال ئۇنى ھوقۇقتىن
ئېلىۋېتهلهيتتى. توقسان   ياشلىق  پادىشاھ  ۋېلھېلم I   ۋاپات  بولۇش  ئالدىدا،  يىگىرمه   توققۇز   شاھزاده
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ۋېلھېلم II نى ئۆز ئورۇنباسارى قىلىپ تهيىنلىدى.پادىشاھ ۋېلھېلم ئىككىنچى بىسماركنىڭ ئۆز ھوقۇقىنى
چهكلىۋېلىشنى خالىمايتتى. بىسمارك ئالته ئاي ئىچىده ۋېلھېلم ئىككىنچىنى ھوقۇقتىن ئېلىپ تاشالپ،
دۆلهتنى ئۆزى ئىداره قىلىشنى كۆڭلىگه پۈكتى. يېڭى پادىشاھ ئېمپىرىيهنىڭ پارالمېنت بىناسىدا پهيدا
بولغاندا، رهسسامالر ئهڭ ئاخىرقى قېتىم بىسماركنى مهركىزى شهخس سۈپىتىده سىزدى. بىراق، بىسمارك
يالغۇز بىرال كىشى بولغانلىقى ئۈچۈن، باشقىالر تهرىپىدىن يېتىم قالدۇرۇلدى. پارالمېنتتىكى كۆپ سانلىق
كىشى بىسماركقا قارشى ئىدى. ۋېلھېلم ئىككىنچى دۆلهتنى ئۆزى باشقۇرسا ئهڭ ياخشى بولىدىغانلىقىنى
قارار قىلدى. 1890-يىلى، 3-ئايدا ۋېلھېلم ئىككىنچى بىسماركنىڭ باش ۋهزىرلىك ۋهزىپىسىنى بىكار
قىلدى. گهرچه ۋېلھېلم ئىككىنچى بىسماركقا نۇرغۇن شان-شهرهپلهرنى بهرگهن بولسىمۇ، بىسمارك بۇ يېڭى

پادىشاھنىڭ ئۆزىنى ۋهزىپىسىدىن قالدۇرۇۋېتىشىنى مهڭگۈ كهچۈرهلمهيتتى.

بىسمارك ۋهزىپىسىدىن قالدۇرۇلغاندىن كېيىن، ھامبۇرگ شهھىرىگه يېقىن جايدىكى فرىدرىخ مهكتىپىگه
قايتتى. ئ ۇ بۇ يهرده سهككىز يىلدهك ياشىدى. ئۇنىڭ بېرلىندىن ئايرىلىشى بىر دهۋرنىڭ ئاخىرالشقانلىقىدىن
دېرهك بېرهتتى. ئۇنىڭ ۋهزىپىدىن چۈشۈشى گېرمانىيه ئۈچۈنال ئهمهس، باشقا دۆلهتلهر ئۈچۈنمۇ ئوخشاشال بىر
دهۋرنىڭ ئاياقلىشىشى ئىدى. بىسمارك بىر كونسرۋاتىپ شهخس بولۇپ، گېرمانىيهنىڭ زامانىۋىيلىشىشىنى
باشالپ بهرگهن ئىدى. ئۇ تاشقى جهھهتتىن بىرلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرغان بولسىمۇ ئىچكى بىرلىكنى
ئاجىزالشتۇرىۋهتكهن ئىدى. بىسماركنىڭ قولىدا بىرلىككه كهلگهن ئېمپىرىيه ۋېلھېلم ئىككىنچىنىڭ قولىدا

ۋهيران بولدى.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى

مهنبه:
https://www.youtube.com/watch?v=OqcGs_rnqlI
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كۈچنىڭ بهش خىل شهكلى
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ئىش ئورنىدا كۈچنىڭ نهدىن كېلىدىغانلىقىنى چۈشىنىش

ئۆزىنىڭ مۇكاپاتالش ياكى جازاالش قابىلىيىتىگه تايىنىپ ئىشالرنى يۈرۈشتۈرىدىغان بىر لېدىرنى تهسهۋۋۇر
قىلىڭ. ئاندىن، ئۆز ساھهسىده مۇتهخهسسىسلهشكهنلىكى بىلهن تونۇلغان، ياكى دۇرۇستلۇقىدىن سىزنىڭ

ھۆرمىتىڭىزگه سازاۋهر بولغان (باشقا) بىر لېدىرنى خىيالىڭىزغا كهلتۈرۈڭ.

بۇ ئىككى لېدىرغا ئىشلهش كىشىده قانداق تهسىر قالدۇرىدۇ؟ سىز ئۈچۈن بۇ ئىككىسىدىن قايسىسى
ياخشى؟ لېدىرنىڭ سىزگه تۇتقان پوزىتسىيىسى ۋه سىزنىڭ خىزمهت ئۈنۈمىڭىز قاتارلىقالردىن ھهر ئىككىسى

لېدىرنىڭ كۈچ مهنبهسىگه باغلىق. ئۇنىڭ كۈچى ئۇنىڭ ھوقۇقتا تۇتقان ئورنى ياكى ئۇنۋانىغا باغلىق ئهمهس.

ئىجتىمائىيهت پسخلوگى جون فرهنچ (John French) ۋه بېرترهم راۋىن (Bertram Raven) بۇ ھادىسىنى يېرىم
ئهسىر ئىلگىرى تهتقىق قىلغان. بۇ تهتقىقات ۋاقتىنىڭ ئىلگىرىكىگه باقماي، بۇ ئىككهيلهننىڭ تهجرىبىسى
نېمىشقا بهزى لېدىرالرنىڭ بىزگه تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى، بىز ئۇالرنىڭ كۈچىنى قوبۇل قىلىشقا قانچىلىك
دهرىجىده تهييار ئىكهنلىكىمىزنى، شۇنداقال — ناۋادا سىز بىر لېدىر بولغان تهقدىرده — ئۆز
خىزمهتچىلىرىڭىزنىڭ ئهڭ ياخشى ئىپادىسىگه ئېرىشىش ئۈچۈن يېڭى كۈچ مهنبهلىرىنى قانداق تهرهققىي

قىلدۇرااليدىغانلىقىڭىزنى چۈشىنىشىڭىزگه ياردهم بېرىدۇ.

كۈچنى چۈشىنىش

فرهنچ بىلهن راۋىن 1959-يىلى كۈچنىڭ بهش ئاساسىنى مۇنداق بايان قىلغان:

قانۇنىي كۈچ: بۇ كىشىنىڭ تهلهپ قىلىش ھوقۇقى، شۇنداقال باشقىالردىن ئۆزىگه بويسۇنىشنى كۈتۈش ھوقۇقى
بولىدۇ دېگهن چۈشهنچىدىن كهلگهن.

مۇكاپاتالش كۈچى: بۇ كىشىنىڭ باشقا بىرىنىڭ ماسلىشىشى ئۈچۈن تۆلهم تۆلهش ئىقتىدارىدىن كهلگهن.

مۇتهخهسسىسلىك كۈچى: بۇ كىشىنىڭ يۇقىرى ماھارىتى ۋه بىلىمگه ئاساسلىنىدۇ.

پايدىلىنىش كۈچى: بۇ كىشىنىڭ جهلب قىلىش كۈچى، قهدىر قىممىتى ۋه باشقىالرنىڭ ھهق-ھوقۇقىنى ھۆرمهت
قىلىشىنىڭ نهتىجىسى.

مهجبۇرالش كۈچى: براۋ باشقىالرنى بويسۇنمىغانلىقى ئۈچۈن جازالىيااليدۇ دېگهن چۈشهنچىدىن كهلگهن.

ئالته يىلدىن كېيىن، راۋىن يۇقىرىقىالرغا يهنه بىر كۈچ ئاساسىنى قوشقان.

ئۇچۇر كۈچى: بۇ بىراۋنىڭ باشقىالرنىڭ مهلۇم بىر ئىشنى ئورۇنداش ئۈچۈن ئېھتىياجى چۈشىنىدىغان
ئۇچۇرالرنى كونترول قىلىش ئىقتىدارىنىڭ نهتىجىسى.

كۈچنىڭ يۇقىرىقىدهك ئوخشىمىغان تۈرلىرىنى چۈشىنىش ئارقىلىق، تولۇق ئۈنۈمىنى كۆرۈش ئۈچۈن ئاكتىپ
كۈچ تۈرلىرىنى ئىشقا سېلىشنى، شۇنداقال باشقۇرغۇچىالر ھه دېسىال يۆلىنىۋالىدىغان پاسسىپ كۈچ

ئاساسىدىن ساقلىنىشنى ئۆگىنىۋاالاليسىز.
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كۈچنىڭ ئاساسلىرى
 

فرهنچ بىلهن راۋېننىڭ كۈچ ئاساسلىرىنى «مهرتىۋه بويىچه ۋه شهخسىيهت بويىچه» ئىككى تۈرگه ئايرىپ
كۆرۈپ چىقايلى.

* مهرتىۋىگه ئاساسالنغان كۈچ مهنبهلىرى

قانۇنىي كۈچ

بىر پرېزدېنت، باش مىنىستىر ياكى بىر پادىشاھ قانۇنىي كۈچكه ئىگه بولىدۇ. شۇنىڭدهك باش لېدىر، دىنىي
مىنىستىر ياكى ئوت ئۆچۈرۈش ئهترىتى باشلىقى قاتارلىقالرمۇ قانۇنىي كۈچكه ئىگه بولىدۇ. سايالم ھوقۇقى،
ئىجتىمائىي تهبىقه، مهدهنىيهت مىزانى، تهشكىلىي قۇرۇلما قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى قانۇنىي كۈچنى ئاساس

بىلهن تهمىنلهيدۇ.

بىراق، بۇ خىل كۈچ تۇراقسىز بولۇشى ۋه ئالدىن مۆلچهرلىگىلى بولماسلىقى مۇمكىن. ناۋادا سىز ھوقۇق-
مهرتىۋىڭىزدىن ئايرىلسىڭىز، سىزنىڭ قانۇنىي كۈچىڭىز شۇ ھامان يوق بولىدۇ. چۈنكى، كىشىلهر سىزگه

قارىغاندا سىز ئىگه بولغان مهرتىۋىنىڭ تهسىرىگه ئۇچىرايدۇ.

شۇنىڭدهك، سىزنىڭ ھوقۇق دائىرىڭىز باشقىالرنىڭ سىزنى كونترول قىلىش ھوقۇقىڭىز بار دهپ قارىغان
ئهھۋالالر بىلهن چهكلىنىدۇ. مهسىلهن، ئوت ئۆچۈرۈش ئهترىتىنىڭ باشلىقى كىشىلهرگه ئوت كهتكهن بىنادىن
يىراق تۇرۇشنى ئېيتسا، كىشىلهر ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا قۇالق سېلىشى مۇمكىن. بىراق، ئۇ ئىككى كىشىنىڭ بىر-
بىرىگه تېخىمۇ ئهدهپلىك مۇئامىله قىلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تىرىشسا، ئۇ ئىككهيلهن ئۇنىڭ

كۆرسهتمىلىرىگه قۇالق سالمايدۇ.

مۇكاپاتالش كۈچى

ھوقۇق بېشىدىكى كىشىلهر دائىمال باشقىالرنى مۇكاپاتالشقا قادىردۇر. دهرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، كۆڭلىگه
ياقىدىغان خىزمهتنى بېرىش، تهربىيىلىنىشى پۇرسىتى يارىتىپ بېرىش، شۇنداقال ئاددىي رهۋىشته ماختاش
قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ھوقۇق ئۈستىدىكى كىشىلهرنىڭ كونتروللۇقىدىكى مۇكاپاتالردۇر. ناۋادا باشقىالر
سىز ئۈمىد قىلغان ئىشنى قىلىش بىلهن سىزنىڭ ئۇالرنى مۇكاپاتاليدىغانلىقىڭىزدىن ئۈمىد كۈتسه،

ئۇالرنىڭ سىز ئۈمىد قىلغان شۇ ئىشنى قىلىش مۇمكىنچىلىكى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ.

بۇ كۈچ ئاساسىنىڭ كهمچىلىكى شۇكى، مۇكاپاتالش كۈچى تۇنجى قېتىم كۆرۈلگىنىدهك كۈچلۈك بولماي
قېلىشى مۇمكىن. نازارهتچى مائاش ئۆستۈرۈشنى كهمدىن-كهم ئىشقا ئاشۇرالىشى مۇمكىن، باشقۇرغۇچىالر
دائىمال ئۆز ھوقۇقىنىڭ ئۆسۈشىنى كونترول قىاللمايدۇ؛ ھهتتا، باش دېرىكتورالر بهزى ئىشالردا ئۆز
خوجايىنىنىڭ رۇخسىتىگه موھتاج بولىدۇ. شۇنىڭدهك، سىز مۇكاپاتالش كۈچىڭىزنى ئىشقا سالغىنىڭىزدا،

ياكى مۇكاپاتىڭىز كۈتۈلگهن دهرىجىگه يېتهلمىگهنده، سىزنىڭ كۈچىڭىز ئاجىزلىشىدۇ.

مهجبۇرالش كۈچى
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مىسلىسىز ئويغىنىش
مىسلىسىز ئويغىنىش

مىسلىسىز ئويغىنىش

بۇ خىل كۈچمۇ باش قېتىنچىلىقى بولغان،سۈيئىستېمال قىلىنىشى مۇمكىن بولغان  كۈچتۇر. ئۇنىڭ ئۈستىگه،
مهجبۇرالش كۈچى مهجبۇرالنغۇچىالرنىڭ نارازىلىقىنى ياكى غهزىپىنى قوزغىشى مۇمكىن.

تهھدىت سېلىش ياكى جازاالش دائىم كۆرىلىدىغان مهجبۇرالش ۋاسىتىلىرى ھېسابلىنىدۇ. سىز باشقىالرنىڭ
ئىشتىن بوشىتىلىدىغانلىقىنى، دهرىجىسىنىڭ چۈشۈرۈۋېتىلىدىغانلىقىنى ياكى ئىمتىيازىدىن مهھرۇم
قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان چاغدا مهجبۇرالش كۈچىڭىزنى ئىشقا سېلىۋاتقان بولىسىز. گهرچه سىزنىڭ
ئورنىڭىز مۇشۇنداق قىلىشىڭىزغا رۇخسهت قىلىدىغان بولسىمۇ، بىراق بۇ ھهرگىزمۇ سىزنىڭ مۇشۇنداق
قىلىش ئارزۇيىڭىز ياكى سهۋهبىڭىز بارلىقىڭىزنى بىلدۈرمهيدۇ. سىز بهزىده ئهڭ بولمىغاندا كىشىلهرنى
جازاالشقا موھتاج بولىسىز. بىراق، مهجبۇرالش كۈچىڭىزنى بهك كۆپ ئىشلىتىۋهتسىڭىز، كىشىلهر
يېنىڭىزدىن كېتىپ قالىدۇ. (ھهتتا سىز ئۇالرنى بوزهك قىلغۇچى سۈپىتىده ئهرز قىلىنىش خهتىرىگه دۇچ

كېلىشىڭىز مۇمكىن.)

ئۇچۇر كۈچى

كىشىلهر ئېھتىياجلىق بولغان ئۇچۇرالرنى كونترول قىلىشىڭىز سىزنى كۈچلۈك ئورۇنغا ئىگه قىلىدۇ.
مهخپىي مالىيه دوكالتىغا ئىگه بولۇش، كىمنىڭ ئىشتىن قوغلىنىدىغانلىقىنى بىلىش، خىزمهتچىلىرىڭىزنىڭ
يىللىق دهم ئېلىش كۈنىنى نهده ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى بىلىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ئۇچۇر كۈچىنىڭ

مىساللىرىدىندۇر.

بۈگۈنكى ئىقتىسادىي دهۋرده، ئۇچۇر ئاالھىده ئۈنۈمدار كۈچ ھېسابلىنىدۇ. كۈچ بىۋاسىته ھالدا ئۇچۇردىن
كهلمهيدۇ. بىراق، كۈچ ئ ۇچۇرغا ئىگه بولۇشتىن، ئۇنى باشقىالر بىلهن ئورتاقلىشىش ئورنىغا ئىگه بولۇشتىن،
ئۇنى يوشۇرۇشتىن، ئۇنى باشقۇرۇشتىن، ئۇنى ئۆزگهرتىش ياكى مهخپىي تۇتۇشتىن كېلىدۇ. كۈچنىڭ بۇ خىل
شهكلىده سىز ئۇچۇر ئارقىلىق باشقىالرغا ياردهم قىلىسىز، ياكى سىز قولىڭىزدىكى ئۇچۇرنى باشقىالرغا قارشى

قورال سۈپىتىده ئىشلىتىسىز.

* شهخىسىيهتكه ئاساسالنغان كۈچ مهنبهلىرى

كۈچنىڭ بۇ خىل مهرتىۋىگه ئاساسالنغان شهكلىگىال تايىنىش سوغۇق، تېخنىكىلىق، ياالڭتۆش لېدىرلىقنى
كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. سىز ھهقىقىي لېدىر بولۇش ئۈچۈن نام-ئاتاقتىن، مۇكاپاتالش ياكى جازاالش ئىقتىدارى ۋه

ياكى ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئىقتىدارىدىن بهكراق، ئهمهلىي كۈچ مهنبهسىگه موھتاج بولىسىز.

مۇتهخسسىسلىك كۈچى

سىز ئۆزىڭىزنى مهلۇم بىر ئهھۋالىنى چۈشىنىشىڭىزگه، ھهل قىلىش چارىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىىڭىزغا،
ياكى توغرا ھۆكۈم چىقىرىشىڭىزغا ياردهم قىلىدىغان بىلىم ياكى ھۈنهرگه ئىگه بولسىڭىز باشقىالرنى تېخىمۇ
ياخشى باشقۇرااليسىز، كىشىلهر سىزنىڭ سۆزىڭىزنى ئاڭاليدۇ، سىزگه ئىشىنىدۇ ۋه ئېيتقانلىرىڭىزغا
ھۆرمهت كۆرستىدۇ. مهلۇم بىر جهھهتته مۇتهخهسسىس بولسىڭىز، سىزنىڭ پىكىرلىرىڭىزنى قىممىتى بولىدۇ،

شۇنداقال باشقىالر ئاشۇ ساھهنىڭ لېدىرلىقى ئۈچۈن سىزنى ئىزدهيدۇ.

ئۇنىڭدىن سىرت، ئۆز  ئىشهنچىڭىزنى، ھهل قىلغۇچ رول ئويناش ئارتۇقچىلىقىڭىزنى ۋه شۆھرىتىڭىزنى باشقا 
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تېما ۋه مهسىلىلهرگىمۇ كېڭهيتهلهيسىز. مانا بۇ مۇتهخهسسىسلىك كۈچىڭىزنى بهرپا قىلىش ۋه ساقالپ
قېلىشتىكى، شۇنداقال لېدىرلىق ئىتقىدارىڭىزنى ئاشۇرۇشىڭىزدىكى ياخشى چاره ھېسابلىنىدۇ.

سىز مۇتهخهسسىسلىك كۈچىنى ئاشۇرۇشقا ئاالقىدار ماتېرىيالالرنى ئ وقۇش ئارقىلىق ئۆزىڭىزنى كۈچهيتىپ،
مۇتهخهسسىسلىك كۈچىنى لېدىرلىقتىكى تهسىرى كۈچلۈك ئاساس سۈپىتىده قولالنسىڭىز بولىدۇ.

پايدىلىنىش كۈچى

پايدىلىنىش كۈچى بىراۋنىڭ باشقا بىراۋنى ياخشى كۆرۈشى، ھۆرمهتلىشى ۋه ئۇنى تونۇشىدىن كېلىدۇ. مهشھۇر
شهخىسلهر پايدىلىنىش كۈچىگه ئىگه بولىدۇ. مانا بۇ ئۇالرنىڭ كىشىلهرنىڭ نېمه سېتىۋېلىشىدىن تارتىپ،
ئۇالرنىڭ كىمگه سايالم بېلىتى تاشلىشىغا قهدهر تهسىر كۆرسىتهلىشىدىكى سهۋهب ھېسابلىنىدۇ.
پايدىلىنىش كۈچىگه ئىگه بولغان كىشى خىزمهت ئورۇنلىرىدا دائىمال ھهر بىر كىشىگه خۇشاللىق ئاتا

قىلىدۇ. شۇڭىالشقا، ئۇ ناھايىتى زور تهسىر كۈچ يارىتىشقا مايىل كېلىدۇ.

پايدىلىنىش كۈچى بهلكىم بىر چوڭ مهجبۇرىيهت بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى، سىز ئۇنىڭغا ئېرىشىش ئۈچۈن
ھېچقانداق بهدهل تۆلهپ يۈرمهيسىز. شۇڭىالشقا، پايدىلىنىش كۈچى ناھايىتى ئاسانال سۈيئىستېمال قىلىنىشى
مۇمكىن. كىشىلهرنىڭ ياخشى كۆرىشىگه ئېرىشكهن، ئهمما سهمىمىيىتى ۋه دۇرۇستلۇقى يېتهرسىز كىشىلهر
بهلكىم كۈچىنى ئاشۇرۇپ، بۇ خىل كۈچىدىن پايدىلىنىپ باشقىالرغا زىيانكهشلىك قىلىشى، كىشىلهرنى

يهكلىشى، شۇنداقال شهخسىي مهنپهئهتكه ئېرىشىشى مۇمكىن.

نوقۇل ھالدا پايدىلىنىش كۈچىگه تايىنىش ئۇزاق دهۋر سۈرۈشنى ۋه ھۆرمهتكه ئېرىشىشنى ئارزۇاليدىغان
لېدىرالرغا نىسبهتهن ياخشى تاكتىكا ھېسابالنمايدۇ. ھالبۇكى، پايدىلىنىش كۈچى مۇتهخهسسىسلىك كۈچى

بىلهن بىرلهشكهن چاغدا، مانا بۇ سىزنىڭ كۆپ ئ ۇتۇقالرنى قازىنىشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ.

مۇھىم نۇقتا:
فرهنچ بىلهن راۋىن 1959-يىلى كۈچنىڭ مۇنۇ بهش ئاساسىنى ئوتتۇرىغا قويغان:

قانۇنىي كۈچ
مۇكاپاتالش كۈچى

مۇتهخهسسىسلىك كۈچى
پايدىلىنىش كۈچى 

مهجبۇرالش كۈچى

ئالته يىلدىن كېيىن، يۇقىرىقىالرغا يهنه بىر كۈچ ئاساسىنى قوشقان.
ئۇچۇر كۈچى

ھهر قانداق شهخس كۈچكه ئىگه بولۇپ، باشقىالرغا تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ. بۇنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن،
سىزنىڭ مۇھىم خىزمهت ئۇنىۋانىڭىز ياكى چوڭ ئىشخانىغا ھاجىتىڭىز يوق. بىراق، سىز كۈچنىڭ
ئوخشىمىغان شهكىللىرىنى تونۇسىڭىز، ئۇ ھالدا يۇقىرىقى كۈچ شهكىللىرىنىڭ ئهڭ پاسسىپ تۈرىنى ئىشقا
سالغۇچىالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچراشتىن ساقلىنىپ قاالاليسىز، شۇنداقال ئۆزىڭىزنى مۇتهخهسسىسلىك كۈچى ۋه
پايدىلىنىش كۈچى  جهھهتته  تهرهققىي  قىلدۇرۇشقا  دىققىتىڭىزنى  مهركهزلهشتۈرهلهيسىز. بۇ سىزنىڭ تهسىر 
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بۇ كۈچ شهكىللىرىنى ئۆز ھاياتىڭىزغا تهدبىقالڭ

1. ھهر بىر كۈچ ئاساسى توغرىسىدا ئىنچىكىلىك بىلهن ئىزدىنىڭ، ھهمده مۇشۇ تۈردىكى كۈچ ئاساسلىرىنى
قاچان، قانداق ئىشلهتكىنىڭىزنى يېزىپ چىقىڭ.

2. مۇشۇ خىل كۈچ ئاساسلىرىنى توغرا رهۋىشته ئىشلىتهلىدىڭىزمۇ يوق؟ بۇ ھهقته ئۆزىڭىزگه سوئال قويۇڭ.
كۈتۈلگهن ۋه كۈتۈلمىگهن نهتىجىلهرنى كۆز ئ الدىڭىزغا كهلتۈرۈڭ. شۇنداقال، كېيىنكى قېتىم قانداق يېڭىچه

شهكىلده ئىش قىلىدىغانلىقىڭىزنى قارار قىلىڭ.

3. سىزگه كۈچ ئىشلىتهلهيدىغان ۋه تهسىر كۆرسىتىدىغان كىشىلهرنى ئويالڭ. ئۇالر قايسى خىل كۈچلهرنى
ئىشلىتىدۇ؟ ئۇالر قولىدىكى كۈچنى توغرا شهكىلده ئىشلىتهمدۇ؟ زۆرۈر تېپىلغاندا، براۋنىڭ سىزگه

ئۇيغۇنسىز شهكىلده كۈچ ئىشلىتىشىنى ئازايتىدىغان ئىستراتېگىيه تۈزۈپ قويۇڭ.

4. ئۆزىڭىزنى كۈچسىز ھېس قىلغىنىڭىزدا ياكى باشقىالرنىڭ تهسىرىگه بهك ئۇچراپ كهتكهنلىكىڭىزنى
سهزگىنىڭىزده، قانداق قىلىپ ئۆز كۈچىڭىزگه ۋه ئۆزىڭىزنى كونترول قىلىشقا قايتااليدىغانلىقىڭىز
توغرىسىدا ئويلىنىڭ. قانداقال بولمىسۇن، سىز ھهرگىزمۇ كۈچسىز ئهمهس. ئۆزىڭىز ئىگه بولغان كۈچتىن
تېخىمۇ ياخشى خهۋهردار بولۇشنى، شۇنداقال ئۇنى ئىنسانىيلىققا ئۇيغۇن شهكىلده ئىشقا سېلىش ئارقىلىق

ئۆزىڭىز ئېھتىياجلىق نهرسىگه ئېرىشىشنى نىشانالڭ.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى

مهنبه:
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_56.htm



خهلقئ ارا ۋهزىيهت

كان خاللىنان
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(كان خاللىنان فوكس ژۇرنىلى تاشقى سىياسهت سهھىپىسىنىڭ يازغۇچىسىدۇر. بۇ ماقاله 2020-يىلى، 4-ئاۋغۇست
كۈنى ئېالن قىلىنغان)

دۇنيادا نوپۇسى ئهڭ كۆپ ئىككى دۆلهت چېگرادا توقۇنىشىۋاتىدۇ. ئهمما، بۇ توقۇنۇشنىڭ ماھىيىتى ئېنىرگىيه ۋه
سۇغا مۇناسىۋهتلىك. — كان خاللىنان

خىتاي ئارمىيىسى بىلهن ھىندىستان ئارمىيىسى ھىمااليا رايونىدىكى توقۇنىشتىن چېكىنگهن ئىدى. بىراق،
مۇشۇ يىلى ئ ىيۇن ئېيىدىكى توقۇنۇشتىن باشالنغان جىددىيچىلىك تېخىچه بېسىقمايۋاتماقتا. بۇ توقۇنىشنىڭ
تۇنجى قېتىملىقى 1975-يىلى خىتاي ھىندىستان چېگرىسىدا باشالنغان ئىدى. ھهقىقهتته، يهرلىك
(regional antagonism) ئىختىالپتىن كېلىپ چىققان خهتهرلىك مالىمانچىلىق، رايون خاراكتېرلىك ئۆچمهنلىك
ۋه مۇستهملىكه تارىخى قاتارلىقالر بىرلىشىپ، جهنۇبىي ئاسىياسنىڭ تىنىچلىقىغا ئېغىر خهتهر ئېلىپ

كېلىدىغاندهك تۇرىدۇ.

بۇ يهردىكى چېگرا مهسىلىسىنىڭ سهۋهبلىرىدىن بىرى بىرىتانىيه مۇستهملىكىسىدىن مىراس قالغان. تاالش-
تارتىش ئاستىدىكى «چېگرا» ئېنىق چېگراغا ئۇيغۇن بولمىغان، نۆۋهتته تاالش تارتىش بولىۋاتقان رايونغا
(ئهنگىلىيه مۇستهملىكىسى دهۋرىده) مۇنداقال سىزىپ قويۇلغان چېگرا سىزىقىدىن ئىبارهت. بۇ چېگرا
سىزىقى ئارخىتېكتور ھېنرى مىكماھون (Henry McMahon) تهرىپىدىن 19-ئهسىرده بېرىتانىيه بىلهن
رۇسىيهنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيانى كونترول قىلىش تىركىشىشىدىكى «چوڭ ئويۇن» مهزگىلىده بېرىتانيهنىڭ

چوڭراق رايوننى كونترول قىلىشىنى كۆزلهپ سىزىلغان. بۇنىڭ يهرلىك مهسىلىلهر بىلهن ئاالقىسى يوق.

بۇ چېگرا سىزىقىغا ئاالقىدار كېلىشىم 1914-يىلى بىرىتانىيه بىلهن تىبهت ئارىسىدا تۈزۈلگهن. گهرچه،
ھىندىستان 550 مىل ئۇزۇنلۇقتىكى مىكماھۇن سىزىقىنى (McMahon Line) ھىندىستان بىلهن خىتاينىڭ

چېگرىسى دهپ قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، خىتاي بۇنى ھېچبىر زامان قوبۇل قىلىپ باققىنى يوق.

-Mortimer Durand) 1893) بېرىتانىيهنىڭ ھىندىستاندىكى باش مۇستهملىكه ئهمهلدارى مورتىمېر دۇراند
يىلى پاكىستان بىلهن ئافغانىستان ئارىسىغا مىكماھۇن سىزىقىغا ئوخشاش بىر چېگرا سىزىقى سىزغان
بولۇپ، بۇ چېگرا سىزىقىنى كابۇل ھۆكۈمىتى ئهسال قوبۇل قىلمىغان. مۇشۇ چىگرا سىزىقى تېخىچه پاكىستان
بىلهن ئافغانىستان ئارىسىدىكى سۈركىلىشنىڭ مۇھىم سهۋهبكارى بولۇپ كهلمهكته. مۇستهملىكىچىلىكنىڭ

قۇيرۇقىنى قۇم باسقان بولۇشى مۇمكىن، بىراق ئۇنىڭ تهسىرى تېخىچه تېخىچه مهۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا.

گهرچه مىكماھۇن سىزىقى رۇسىيهنى مهقسهت قىلىپ سىزىلغان بولسىمۇ، بېيجىڭ بۇ توغرىسىدىكى
قارشىلىقلىرىنىڭ ھېسابقا ئېلىنماي كهلگهنلىكىدىنال ئهمهس، خىتاي تهرهپنىڭ مىكماھۇن سىزىقى
مهسىلىسىنى غهربتىكى «ئۆلكه»لىرى ئۈچۈن يوشۇرۇن بىخهتهرلىك خهۋپى دهپ قاراپ قاراپ كهلگهنلىكى

ئۈچۈن، بۇ سىزىق خىتايغا نىسبهتهن دائىملىق باش ئاغرىقى بولۇپ كهلمهكته.

بېرىتانىيه ئىككى قېتىملىق ئهپيۇن ئۇرۇشى ۋه شاڭخهي بىلهن خوڭكوڭنى ئۆز ئىدارىسى ئاستىغا ئېلىۋېلىش
بىلهن ئاللىقاچان خىتاينى ئاھانهتكه قويغان ئىدى. ئهگهر ئۇ خىتاي ئۆز ئېمپىرىيىسىگه تهۋه زېمىن دهپ

قارايدىغان تىبهتنى ئۆزىنىڭ قىلىۋااللىسا، ھىندىستاننىمۇ شۇنداق قىاللىغان بوالتتى.
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دهرۋهقه، ھىندىستان باش مىنىستىرى نارىندارا مودى (Narendra Modi) 2019-يىلى ھىندىستان ئاساسى
قانۇنىنىڭ 370-ماددىسىنى ئۆز ئالدىغا ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، كهشمىر بىلهن جاممۇنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغاندا،
خىتاي بۇنى تىبهتنىڭ ۋه غهربتىكى تىنجىماس «ئۆلكىسى» شىنجاڭنىڭ (شهرقىي تۈركىستاننىڭ)
(Galwan valley) بىخهتهرلىكىگه تهھدىت دهپ قارىدى. نۆۋهتته توقۇنۇش بولۇۋاتقان رايون گالۋان جىلغىسى

بولۇپ، بۇ جاي شىنجاڭ ئارقىلىق تىبهتكه تۇتىشىدىغان يولغا يېقىن.

 خىتاي 1962-يىلى ھىندىستان بىلهن بولغان چېگرا ئۇرۇشىدا ھىندىستاننىڭ قولىدىن تارتىۋالغان ئاقساي
چىندا (Aksai Chin) تىبهت-شىنجاڭ يۇقىرى سۈرئهتلىك يولىنى كونترول قىلىپال قالماي، يهنه خىتاي نۆۋهتته
قۇرۇلۇش ئېلىپ بېرىۋاتقان نىفىت تۇرۇبىسى جايالشقان رايوننىمۇ كونترول قىلىدۇ. خىتايالر پاكىستاننىڭ
گۋادار پورتىدىن قهشقهرگىچه سوزۇلغان بۇ نېفىت تۇربىسىنى (نېفىت يۆتكهش ئىشلىرىدا) ئامېرىكا دېڭىز
ئارمىيىسى كونتروللۇقىدىكى ھىندى ئوكيانغا مۇراجىئهت قىلىشتىن ساقلىنىپ قېلىشتىكى يان يول دهپ

قارايدۇ.

China) خىتاي تهرهپ 62 مىليارد مهبلهغ سالغان بۇ قۇرۇلۇش خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كاررىدورىنىڭ
Pakistan Economic Corridor) بىر بۆلىكى بولۇپ، گۋادار پورتىدىن قهشقهرگىچه سوزۇلغان نېفىت تۇرۇبۇسى
ياتقۇزۇش قۇرۇلۇشى خىتاينىڭ ئاساسى قۇرۇلۇشالرنى ياساش، ھهمده جهنۇبىي ئاسىيا، مهركىزى ئاسىيا، ئوتتۇرا
شهرق، ياۋروپا قاتارلىق رايونالر بىلهن بولغان سودىسىنى جانالندۇرۇش مهقستىده ئېلىپ بېرىۋاتقان غايهت زور

«بىر بهلباغ بىر يول» قۇرۇلۇشىنىڭ بىر قىسىمى ھېسابلىنىدۇ.

خىتاي ئۆزىگه كېرهكلىك نېفىتنىڭ سهكسهن پىرسهنتىنى دېڭىز ئارقىلىق توشۇيدۇ. خىتاي ئۆزىنىڭ
رايوندىكى رهقىبى ھىندىستان ۋه ياپونىيهنىڭ ئامېرىكا بىلهن بىرلهشمه دېڭىز ئارمىيىسى ئىتتىپاقى
قۇرۇۋاتقانلىقى سهۋهبلىك بارغانچه ئهندىشىلهنمهكته. يىللىق ماالبار مانىۋېرىدا ئۈچ دۆلهت بىرلىشىپ
ماالككا بوغىزىنى توسۇۋالدى. خىتاينىڭ چهتئهلدىن توشۇيدىغان بارلىق نېفىتى مۇشۇ بوغۇزدىن ئۆتهتتى.
خىتاي-پاكىستان نېفىت تۇرۇبىسى قۇرۇلۇشىغا كېتىدىغان چىقىم نېفىت توشۇغۇچى پاراخوتلىرىغا كېتىدىغان
چىقىمدىن كۆپ يۇقىرى. بىر مۆلچهرگه كۆره بهش ھهسسه يۇقىرى. بىراق، خىتاي-پاكىستان نېفىت تۇرۇبىسى

سهۋهبلىك ئامېرىكانىڭ ئاۋارىچىلىق كهلتۈرۈشىدىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ.

2019-يىلى ھىندىستان ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى ئامىت شاھ (Amit Shah) ئاقساي چىننى خىتاينىڭ
قولىدىن قايتۇرۇۋېلىشنى قهسهم قىلغان. بۇنداق بولغاندا، خىتاي-پاكىستان نېفىت تۇرۇبىسى قۇرۇلۇشى

ھىندىستاننىڭ بۇزغۇنچىلىق قىلىش خهۋپىگه دۇچ كېلىدۇ.

خىتاي ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئاقساي چىندىن ئىبارهت قورام تاش، مۇز ۋه ئىنتايىن ئاز ئوكېسگىن مهۋجۇت بولغان بۇ
رايون خىتاينىڭ ئېنىرگىيه تهمىناتىغا ئېرىشىشىنىڭ بىخهتهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش

ئ ىستراتېگىيىسىنىڭ يادروسى ھېسابلىنىدۇ.

ئاقساي چىن رايونى يهنه دۇنيانىڭ «ئۈچىنچى قۇتۇپى» دهپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ جايدىكى بىپايان قارلىق ۋه مۇز تاغ
ھىندىستان بىلهن خىتاينى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئون بىر دۆلهتنىڭ سۈيىنى تهمىنلهيدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، 
 ھىندىستان بىلهن خىتاينىڭ نوپۇسى دۇنيا ئومۇمى نوپۇسىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى (33 پىرسهنتىدىن كۆپرهكنى)
ئىگىلىسىمۇ، بىراق بۇ ئىككى دۆلهت يهر شارىدىكى تاتلىق سۇنىڭ ئاران ئون پىرسهنتىگه ئىگه. 2030-يىلىغا
بارغاندا، ھىندىستان نوپۇسىنىڭ يېرىمى، يهنى 700 مىليون كىشى تاتلىق سۇ قىسىنچىلىقى كىرزىسىغا دۇچ

كېلىدۇ.



ئاقساي چىن رايونى ئون چوڭ دهريانىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولۇپ، بۇ دهرياالرنىڭ زور كۆپچىلىكى ھىمااليا
تېغى بىلهن ھىندۇقۇش تېخىنى چۆرىدهپ تورغان 14 مىڭ مۇز تاغ تهرىپىدىن تهمىنلىنىدۇ. 2100-يىلىغا
بارغاندا، كېلىمات ئۆزگۈرۈشىنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىلىرى ھېسابالنغان بۇ مۇز تاغالرنىڭ ئۈچته
ئىككىسى قۇرۇپ كېتىدۇ. خىتاي نۆۋهتته مۇشۇ مۇزلۇقالر جايالشقان ئاق سايچىننىڭ ئومۇمىي قىسىمىنى

كونترول قىلىپ تۇرماقتا.

ئاقساي چىن رايونى تاشلىق ۋه سوغۇق رايون بولسىمۇ، بىراق ئۇ رايوندىكى ئون بىر دۆلهتنىڭ جان تومۇرى
ھېسابلىنىدۇ.

خىتاي بىلهن ھىندىستان ئارىسىدىكى نۆۋهتتىكى تىركىشىش تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه. 2017-يىلى
ھىندىستان ۋه خىتاي ئهسكهرلىرى تىبهت تهۋهلىكىىكى دوكالم رايونىدا تۇقۇنۇشتى. بۇ رايون تىبهت، بۇتان،
سىككىم قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ چېگرالىرى ئۇچراشقان جاي ھېسابلىنىدۇ. مانا مۇشۇ جايدا ئىككى تهرهپنىڭ
ئهسكهرلىرى مۇشت-پهشۋالىرىنى ئىشقا سالدى ۋه ئۆز-ئارا ئىتتىرىپ-تۈيتۈشتى. ئهسكهرلهر يارىلىنىپ، يۈز-
كۆزلىرى قانغا بويالدى. مۇشۇ قېتىملىق 73 كۈنلۈك توقۇنۇش خىتاينى راۋۇرۇس چۆچۈتتى. ۋاشىڭتون
ستىمسون تهتقىقات مهركىزىنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك تهتقىقاتچىسى يۈن سۈن مۇنداق دهيدۇ:«خىتايغا
نىسبهتهن، دوكالم توقۇنۇشى ھىندىستان تهھدىتىنىڭ ماھىيىتىگه مۇناسىۋهتلىك نېگىزلىك سوئالالرنى

ئوتتۇرىغا چىقاردى.»

گهرچه ۋاشىڭتون بىلهن بېيجىڭ ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك 1998-، 1999-يىللىرىدىكى تهيۋهن
كىرزىسىنى مهنبه قىلسىمۇ، بىراق، ترامپ ھۆكۈمىتى جهنۇبقا يۈزلهنگهن مهزگىلده دوكالم ۋهقهسى يۈز بهردى.
ئهينى چاغدا پرىزدېنت كلىنتون تهيۋهن رايونغا ئىككى ئاۋىئاماتكىكىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇرۇش ئهترىتىنى
ئهۋهتكهن بولۇپ، ئاۋىئاماتكىالرنىڭ بىرى خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقى بىلهن تهيۋه ئارىلىنىڭ ئارىسىنى كېسىپ
ئۆتكهن ئىدى. بۇ ھادىسه خىتايغا ھاقارهت كهلتۈردى. خىتاي شۇنىڭدىن كېيىن ئارمىيىسىنى قايتىدىن

تهرتىپكه سېلىپ، دېڭىز ئارمىيىسىنى كۈچهيتىپ قۇرۇپ چىقتى.

2003-يىلى پرىزدېنت جورج. ۋ. بۇش (George W. Bush) ھىندىستاننى ياپونىيه، جهنۇبى كورىيه ۋه
ئاۋسترالىيهدىن تهشكىل تاپقان، خىتايغا چهكلهش ئىتتىپاقىغا قوشۇلۇشقا كۈشكۈرتتى. بۇ پىالن مهلۇم
جهھهتتىن ئۇتۇقلۇق بولغان بولسىمۇ، بىراق خىتاينى سهزگۈرلهشتۈردى. بېيجىڭ ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ
«ئاسىيانى مهركهز قىلىش» ئىستراتېگىيىسىگه شاھىت بولدى. بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋهتته ترامپ

ھۆكۈمىتى بىلهن بولغان سۈركۈلۈشى ئوبامانىڭ ئاسىيا ئىستراتېگىيىسى بىلهن قىسمهن مۇناسىۋهتكه ئىگه.

يۇقىرىقىالرغا ئامېرىكانىڭ جهنۇبىي كورىيهگه باشقۇرۇلىدىغان بومبىغا قارشى تۇرۇش سېستىمىسى
ئورنىتىشى، ئاۋسترالىيهگه ئون بهش مىڭ دېڭىز ئارمىيىسى ئهسكىرى ئورۇنالشتۇرۇشى، گۇئام ۋه ۋېيكقا بازا
قۇرۇشى قاتارلىقالرنى قوشقىنىمىزدا، خىتاينىڭ نېمىشقا «ۋاشىڭتون بۇالرنىڭ ھهممىسىنى بىز ئۈچۈن قىلدى»

دهپ خۇالسىلىشىنى ئاسانال چۈشىنىپ يېتهلهيمىز.

خىتاي ئامېرىكانىڭ يۇقىرىقىدهك ھهرىكهتلىرىگه ئاكتىپ ئىنكاس قايتۇرۇپ، تاالش-تارتىش ئىچىدىكى
ئارالالرنى ۋه خادا تاشالرنى ئىگىلهپ، مۇداپىئه تهييارلىقلىرىنى كۈچهيتتى؛ شۇنداقال، جهنۇبى خىتاي دېڭىزىنى
تولۇقى بىلهن ئۆزىمىزنىڭ ئىچكى دېڭىزى دهپ جاكارلىدى. خىتاي يهنه ۋېيتنامنىڭ بېلىقچىلىق كېمىسىگه
ھۇجۇم قىلىپ چۆكتۈرۈۋهتتى، مااليسىيانىڭ  دېڭىزدا  نېفىت  قېزىش  قۇرۇلۇشىغا قارشى  زومىگهرلىك قىلدى،
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شۇنداقال قهرهللىك ھالدا تهيۋهننىڭ ھاۋا بوشلۇقىغا قانۇنسىز ھالدا تۇمشۇقىنى تىقتى.

خىتاي يهنه ھىندىستاننىڭ تهسىرى كۈچلۈك ھېسابالنغان قوشنا دۆلهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى
كۈچهيتتى. سرىالنكا، باڭگالدىش، نېپال، مالدىۋى قاتارلىق دۆلهتلهر مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ. بۇ
ھال ھىندىستاننىڭ غهزىپىنى قوزغىدى. سۆزىمىزنى يىغىنچاقلىساق، ھهربىي ھهيۋه ۋه قورال-ياراقتا
بهسلىشىش قاتارلىق ئىشالر بۇ رايوندىكى مهسىلىنى ھهل قىاللمايدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ رايوندا تولىمۇ زىل

دىپلوماتىك مهسىله مهۋجۇت.

گالۋان جىلغىسىدىكى جاڭجال خىتاينىڭ ئاسىيادا ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىنىڭ كۈچىيىشى (نىڭ رېئال
ئىپادىسى)دىن ئىبارهت. بىراق، مودى ھۆكۈمىتىمۇ كهشمىر ۋه جاممۇ قاتارلىق رايونالرنى قانۇنسىز رهۋىشته
ئىگىلىۋېلىش دېگهندهك قىلمىشلىرى بىلهن باشقىالرنىڭ چىشىغا تېگىشته ھهددىدىن ئېشىپ كهتتى. گالۋان
ۋهقهسىده، ھىندىستان خىتاي چېگرىسىغا يېقىن يهرده ئايرپورت ۋه كۆۋرۈك ياساۋاتقان بولۇپ، بۇ ھال
ھىندىستاننىڭ ئۇرۇش ئهسلىھهلىرىنىڭ ۋه زامانىۋىي ھاۋا ئهسلىھهلىرىنىڭ خىتاي كۈچلىرىگه قورقۇنچ

سېلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ھىندىستان ئارمىيىسىده 1962-يىلى خىتاي بىلهن بولغان چېگرا ئۇرۇشىدا مهغلۇپ بولغانلىقىنى يۇيۇشنى
ئارزۇ قىلىدىغان بىر ئېقىم مهۋجۇت. ئۇالر بۈگۈنكى ھىندىستان ئارمىيىسنىى 58 يىل بۇرۇنقىغا قارىغاندا كۆپ
كۈچلۈك ۋه قورال-ياراقلىرىمۇ ئۇ چاغدىكىدىن كۆپ ئىلغار، شۇنداقال تهجرىبه جهھهتتىن خىتاي خهلق ئازادلىق
ئارمىيىسىدىن ئۈستۈن دهپ قارايدۇ. خىتاي ئارمىيىسىنىڭ ئهڭ يېقىن ئۆتمۈشتىكى جهڭ قىلىشى 1979-

يىلىدا ۋېيتنامغا تاجاۋۇز قىلىشى بولۇپ، ئۇ بۇ جهڭده ئوڭۇشسىزلىققا دۇچار بولغان.

بىراق، ھىندىستان ئارمىيىسىدىكى بۇ ئېقىمنىڭ يۇقىرىقى ئويى تولىمۇ خهتهرلىك. ھىندىستان تهرهپ
«تهجرىبه» دهپ قارىغان ئىش ئاساسلىقى كهشمىر خهلقى ئۈستىدىن دۆلهت تېررورى يۈرگۈزۈش ۋه يېنىك قورالالر
بىلهن قورالالنغان يهرلىك قوزغىالڭچى كۈچلهر بىلهن ئاندا-ساندا ئېتىشىپ قويۇشتىن ئىبارهت. 1962-يىلى
خىتاي بىلهن ھىندىستاننىڭ ئىقتىسادى تهڭداش ھالهتته ئىدى. كۈنىمىزده بولسا، خىتاينىڭ ئىقتىسادى
ھىندىستان ئىقتىسادىدىن بهش ھهسسه كۈچلۈك، ھهربىي خامچوتى بولسا ھىندىستاننىڭكىدىن تۆت ھهسسه

ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدۇ.

خىتاي ئىككى سهپته ئۇرۇش قىلىش مۇمكىنچىلىكىدىن قاتتىق ئهندىشه قىلماقتا. بۇ ئۇرۇش سهپلىرىدىن
بىرى جهنۇبتا ھىندىستان بىلهن، يهنه بىرى شهرقته ئامېرىكا ۋه ئۇنىڭ غهربلىك ئىتتىپاقداشلىرى بىلهن
قىلىنىدىغان ئۇرۇشتۇر. گالۋان رايونى ھهرگىزمۇ راھهتلىك ئېلىپ كېلىدىغان ئورۇن ئهمهس، ھالبۇكى پۈتكۈل
رايونغا خهتهر ئېلىپ كېلىدىغان رايون. يادرو قورالىغا ئىگه بىر دۆلهتنى تار يهرده قىستايمهن دېيىش ھهرگىزمۇ

ئاقىالنه پىكىر ھېسابالنمايدۇ.

خىتاي نۆۋهتتىكى جىددىيچىلىككه ئاالقىدار بهزى تهنقىدلهرنى قوبۇل قىلىشى كېرهك. بېيجىڭ رايوندىكى
كىچىك دۆلهتلهرگه لۈكچهكلىك قىلدى. فىلىپىن خادا تاشلىرى ئارىلىنى قانۇنسىز ئىگىلىۋېش قىلمىشىدا
دۇنيا سوتىنىڭ ھۆكۈمىنى قوبۇل قىلىشتىن باش تارتتى. خىتاينىڭ خوڭكوڭ بىلهن تهيۋهن مهسىلىسىده
تۆمۈر مۇشت كۆتۈرۈشى، شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئىنسان قېلىپىدىن چىققان

مۇئامىلىده بولۇشى خىتاينى رايوندا ۋه خهلقئارادا دوستلىرىدىن مهھرۇم قويدى.

ئامېرىكا،  ھىندىستان  ۋه خىتاينىڭ  ئۇرۇش  قىلىشنى  خااليدىغانلىقى  توغرىسىدا ھېچقانداق دهلىل-پاكىت 
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يوق. بۇ خىلدىكى بىر مهيدان ئۇرۇشنىڭ يهر شارى ئىقتىسادىغا كهلتۈرىدىغان تهسىرىنى خىتاي ۋىرۇسى بىلهن
سېلىشتۇرساق، ئۇرۇشنىڭ دۇنيا ئىقتىسادىغا كۆرسىتىدىغان تهسىرى خىتاي ۋىرۇسىنىڭ تهسىرىگه
سېلىشتۇرغاندا زۇكام بولۇپ قالغانچىلىكال ئاجىز. بىراق، ئۈچىلى دۆلهت يادرو قورالىغا ئىگه بولغانلىقى

ئۈچۈن، كېچىكىپ بولسىمۇ، خالىغان پهيتته ئىشالرنىڭ كونترولدىن چىقىپ كېتىش ئېھتىماللىقى مهۋجۇت.

ھهقىقهتته، ناۋادا دۇنيا كېلىمات ئ ۆزگۈرۈشى، يادرو ئۇرۇشى ۋه يۇقۇملۇق كېسهلنىڭ مهۋجۇت خهۋپىگه تاقابىل
تۇرماقچى بولسا، ئۈچىلى دۆلهت بىر-بىرىگه موھتاج. بۇ توقۇنۇش دهۋرى ئهمهس، دىپلوماتىيه ۋه ھهمكارلىق

دهۋرىدۇر.

 ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلغان.

مهنبه:
https://fpif.org/india-and-china-behind-the-conflict/
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مۇلهن ئهپسانىسىنىڭ مهنبهسى
ھهققىده

سۇيىن خاينىس

خىتاي تهتقىقاتى
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يېقىندا ئوتتۇرىغا چىققان «مۇلهن» فىلىمىنىڭ تونۇشتۇرۇش ئېالنىدا ۋايىغا يهتكهن ھهرىكهتچانلىق ۋه
پىشقان كىنوچىلىق ئاالھىدىلىكى مۇجهسسهملهنگهن بولۇپ، فىلىمده مۇلهن ئىسىملىك ئايال قهھرىماننىڭ
«ھهممىگه شهرهپ كهلتۈرۈش» ئۈچۈن قهسهم ئىىچپ،  ئهرلهردىن تهشكىل تاپقان ئارمىيهگه  باش بولۇپ قهبىھ
دۈشمىنىگه قارشى تۇرغانلىقى تهسۋىرلىنىدۇ. بۇ چامباشىچىلىق فىلىمى بىر مۈشكۈالتقا دۇچ كهلگهن بولۇپ،
مارت ئېيىدا ئېكران يۈزىگه چىقىشى پىالنالنغان بۇ فىلىم خىتاي يۇقۇملۇق ۋىرۇسى سهۋهبلىك
كېچىكتۈرۈلگهن. نۆۋهتته بۇ فىلىم دېسنىنىڭ ھهرىكهتچان مۇالزىمىتى ھېسابالنغان  «Disney+» تا 29.99
دولالر باھادا 4-سېنتهبىر كۈنى قويۇلىدىكهن. فىلىمنىڭ زاكاس ھهققى ئهڭ تۆۋهن بولغاندا 6.99 دولالر

بولىدىكهن.

فىلىم ئهڭ دهسلهپ مارت ئېيىدا لوس ئانژىلېستا قويۇلغان بولۇپ، فىلىم توغرىسىدىكى دهسلهپكى
ئىنكاسالر تولىمۇ ياخشى بولغان. ئوبزورچىالر بۇ فىلىمگه بۈگۈنگىچه بولغان دېسنىي شىركىتى فىلىملىرى
ئىچىدىكى ئهڭ ياخشى چامباشچىلىق فىلىمى دهپ باھا بهرگهن. ھوللىۋود بارغانچه ئاسىيالىق ۋه ئاسىيا
ئهسىللىك ئامېرىكالىقالرنىڭ ھېكايىلىرىگه ئائىت فىلىملهرگه قايتىۋاتقان بۇ دهۋرده، «مۇلهن» پۈتۈنلهي
ئاسىيالىقالر رول ئالغان تۇنجى دېسنىي فىلىمى ھېسابلىنىدۇ. خىتاي ئهسىللىك ۋه خوڭكوڭ ئهسىللىك
ئارتىسالردىن ليۇ يى فېي، لى لىيهنجيې، تهي ما قاتارلىقالر فىلىمده ئاساسلىق رولالرغا چىققان. رېژىسسور
نىكى كارونىڭ ئهنئهنىۋى مۇلهن قىسسىسى ئاساسىدا ئىشلىگهن فىلىمى فىمىنىزمنى قايتا بايان قىلىش
نامى بىلهن مهشھۇر بولۇپ، رېئال ئىنسانالر رول ئالغان بۇ فىلىم رومانتىك ۋهقهلىكلهردىن خالىي. فىلىمده
مۇلهننىڭ ئىنتايىن تهڭداشسىز ئايال جهڭچى ئىكهنلىكى نامايهن قىلىنغان. كارو خامچوت چىقىمى يۈز
مىليون دولالردىن ئۈستۈن بولغان چامباشىچىلىق فىلىمىگه رېژىسسورلۇق قىلغان بىردىنبىر ئايال رېژىسسور

بولۇپ، مۇلهن فىلىمنىڭ چىقىمى ئىككى يۈز مىليون دولالردىن يۇقىرى.

بىراق، فىلىمنىڭ تونۇشتۇرۇش ئېالنى 2019-يىلى ئاۋغۇستتا ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن، بۇ فىلىم
ھهققىدىمۇ تاالش-تارتىشالر يۈز بهردى. ئالدىنقى يىلى خوڭكوڭدا دېموكراتىك قارشىلىق ھهرىكىتى ئهڭ
ئهۋجىگه چىققان چاغدا، مۇلهن فىلىمىدىكى باش قهھرىمان ليۇ يى فېي ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا خوڭكوڭ
ساقچىلىرىنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ئىدى. بۇ سهۋهبلىك مۇلهن فىلىمىنى بايقۇت قىلىش سادالىرى
ئوتتۇرىغا چىقتى. فىلىمنىڭ ياۋروپادىكى تۇنجى قېتىم مارت ئېيىدا لوندون شهھهر مهركىزىده قويۇلىشتىن
بىر نهچچه كۈن ئىلگىرى، فىلىمنىڭ قويۇلۇشى كېچىكتۈرۈلۈپ، ماسكا تاقىۋالغان نامايىشچىالر فىلىم
قويۇلىدىغان جايغا يىغىلدى. ئۇالر مۇلهن فىلىمىنى بايقۇت قىلىش توغرىسىدىكى پالكاتالرنى كۆتۈرۈشكهن
ئىدى. نامايىشچىالر يهنه فىلىمنىڭ تهشۋىقات رهسىمىنى خوڭكوڭ ساقچىلىرىنى ماختاش ئېالنى دهپ
مهسخىره قىلدى. 9-ئايدا قويۇلىدىغان بۇ فىلىمده شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇناسىۋهتلىك شهھهرلىك
ھۆكۈمهتكه رهھمهت بىلدۈرگهنلىكىگه تاماشىبىنالرنىڭ نهزىرىدىن ساقىت بولۇپ قالمىغان بولۇپ، بۇ
سهۋهبلىك بهس-مۇنازىرىلهر، ھهمده فىلىمنى بايقۇت قىلىش توغرىسىدىكى چاقىرىقالر ئوتتۇرىغا چىقتى.
شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرى ۋه ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرغا قارشى كىشىلىك ھوقۇق دهپسهندىچىلىكى

پاكىتلىق شهكىلده ئىسپاتلىنىپ بولغانلىقتىن، فىلىم ھهققىده مۇشۇ خىل غهۋغاالر كۆتۈرۈلدى.

مۇلهن فىلىمىنى قولالش ياكى بايقۇت قىلىش توغرىسىدىكى جهڭگى-جېدهللهر ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا
ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلهن بىرگه، باشقا كۆزهتچىلهر مۇلهن فىلىمىنىڭ تونۇشتۇرۇش ئېالنىدىكى تارىخىي
چىنلىققا ئۇيغۇن بولمىغان خاتالىقالرنى كۆرسىتىشكه ئالدىراشتى. كۆزهتچىلهر فىلىمدىكى ئارتىسالرنىڭ
كىيىملىرى ۋه قۇرۇلۇشالرنىڭ فىلىمده تهسۋىرلهنگهن دهۋر ۋه جۇغراپىيىلىك ئورۇنغا ماس كهلمهيدىغانلىقىنى،

بۇنىڭ ئهسلى تارىخقا ئۇيغۇن ئهمهسلىكى بايان قىلىشتى.
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فىلىمنىڭ تارىخىي چىنلىققا ئۇيغۇنلۇقى، فىلىمنىڭ ئهسلى رىۋايهتتىكى بىلهن پۈتۈنلهي ئوخشاش بولۇش
كېرهكلىكى ياكى ئهمهسلىكى توغرىسدىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىش ئۇنچىۋاال ئاسان ئهمهس. مۇلهن فىلىمى
مىڭ يىلدىن ئارتۇق زامانالردىن بېرى ئىزچىل ئۆزگهرتىلىپ كهلگهن ئهپسانىگه ئاساسالنغان بولۇپ، بۇ ھال
فىلىمنىڭ چىنلىقى توغرۇلۇق باشلىنىتىشال گۇمان قوزغايدۇ. تۆۋهنده، بىز فىلىمنىڭ خىلمۇ خىل مهنبهلىرى
توغرۇلۇق، فىلىم ئاساسالنغان ئهپسانىنىڭ زاماننىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ قانداق ئۆزگهرگهنلىكىنى توغرۇلۇق

مهلۇمات بېرىمىز.

رىۋايهتنىڭ مهنبهسى

مۇلهن ھهققىدىكى ئهسلى رىۋايهت دېسنىي شىرتىكى 1998-يىلى ئىشلىگهن كارتون نۇسخىسى بىلهنمۇ،
شۇنداقال يېڭى ئوتتۇرىغا چىققان چامباشچىلىق فىلىمى بىلهنمۇ روشهن پهرقكه ئىگه. فىلىمنىڭ 1998-يىلى
ئوتتۇرىغا چىققان، كۈنىمىزگىچه مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان نۇسخىسىدىكى ھېكايه دهسلىپىده 12-ئهسىرده
يېزىلغان «مۇلهن قوشىقى» ناملىق رىۋايهتكه ئاساسلىنىپ ئىشلهنگهن. «مۇلهن قوشىقى» تۆتىنچى ياكى
بهشىنچى ئهسىردىكى رىۋايهتكه ئاساسالنغان دهپ قارىلىدۇ. چۈنكى، قوشاقتا ئهكس ئهتتۈرۈلگىنى تۆتىنچى

ئهسىردىن ئالتىنچى ئهسىرنىڭ باشلىرىغىچه دهۋر سۈرگهن شىمالى ۋېي سۇاللىسى دهۋرىدىن ئىبارهت.

مۇستهقىل تهتقىقاتچى، «كۆپ مهدهنىيهتلىك خىتاي ۋه دهسلهپكى ئوتتۇرا ئهسىر» ناملىق ئهسهرنىڭ ئاپتورى
چېن سهنپىڭ مۇندهق دهيدۇ:«مۇلهن رىۋايىتى سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىققان، مۇلهن قوشىقىدا بايان قىلىنمىغان
ھهر قانداق ۋهقه كېيىنكى دهۋرلهردىكى ئاپتورالر تهرىپىدىن توقۇپ چىقىرىلغان بولۇپ، مۇلهن قوشىقىدا
بولمىغان، ئهمما مۇلهن رىۋايىتىدىن ئورۇن ئالغان ھهر قانداق ۋهقهنى تارىخىي نۇقتىدىن ئىسپاتلىغى بولمايدۇ.
بۇ ئهسلى نۇسخا كۆپلىگهن كىشىلهرگه تونۇشلۇق بولغان، ئاددىيالشتۇرۇلغان ۋهقهلىككه ئاساسالنغان. بۇ
ئهپسانىده، مۇلهننىڭ دادىسى «ئۇرۇش» دهپ ئاتىلىدۇ. مۇلهن ئۆزى خاالپ دادىسىنىڭ ئورنىنى بېسىش يولىدا
ماڭىدۇ. مۇلهن قوشىقىدا مۇلهننىڭ دادىسى ياشانغان كىشى ياكى كېسهلمهن سۈپىتىده تهسۋىرلهنمىگهن
بولسىمۇ، ئهمما قوشاقتا ئائىلىده دادىسىنىڭ ئورنىنى ئالىدىغان، قورامىغا يهتكهن ئهركهكنىڭ يوقلۇقى بايان
قىلىنغان. مۇلهن 12 يىللىق ئۇرۇشتىن كېيىن سهپداشلىرى بىلهن بىرلىكته يۇرتىغا قايتىدۇ. يۇرتقا

قايتقاندىن كېيىن سهپداشلىرى مۇلهننىڭ قىز باال ئىكهنلىكىدىن ھاڭ-تاڭ قېلىشىدۇ.

پېرسوناژالرنىڭ ئېتنىك مهنبهسى

شىمالى ۋېي سۇاللىسى توبا (تابغاچ ددپ ئاتىلىدىغان تۈرك قهبىلىسى) دهپ ئاتىلىدىغان چارۋىچى قهبىلىسى
تهرىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ، توبا قهبىلىسى سىيانپى قهۋمىگه تهئهللۇق قهبىلىدۇر. ئۇالر خىتاينىڭ شىمالىدا
بولۇپ، ئۇالرنىڭ خىتاي تىلىدا سۆزلىشىشتىن كۆره، تۈركچه ياكى قهدىمقى مۇڭغۇلچه سۆزلهشىدىغان قهۋم
بولۇشى رېئاللىققا بهكراق ئۇيغۇن. «توبا قهبىلىسىنىڭ خىتاينىڭ جهنۇبىنى ئىستېال قىلىشى نورمان
قهۋمىنىڭ ئىنگىالندنى ئىستېال قىلىشىغا ئوخشاشال  مۇھىم تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه» دهيدۇ چېن.
چېننىڭ دېيىشىچه، مۇلهن قوشىقىدا ئىمپراتور مۇھىم شهخس بولسىمۇ، بىراق ئۇ خىتايچه ئىسىمدا ئاتالغان
ئهمهس. خىتايچه «خۇاڭدى» دهپ ئاتالغاندىن بهكراق، تهرجىمىگه ئاساسالنغاندا «خۇاڭدى» چىڭگىزخان ۋه
باشقا مۇڭغۇل كاتتىۋاشلىرىغا ئىشلىتىلگهندهك  «خان»، «خاقان» دېگهن مهنىنىنى كۆرسىتىدۇ. چېننىڭ
دېيىشىچه، قوشاقنىڭ ماۋزۇسىنىڭ ئايال پېرسوناژنىڭ نامى بىلهن ئاتىلىشى بۇ چارۋىچى قهۋم ئىچىده

ئايالالرنىڭ ھۆرمهتكه ساۋازهر ئورۇنغا ئىگه ئىكهنلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ.

گهرچه  شىمالىي  ۋېي دهۋرىدىكى ئىجتىمائىي  ۋه  كۈلتۈرهل مۇھىت مۇلهن ئهپسانىسىنىڭ بارلىققا كېلىش ئارقا 
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كۆرۈنۈشىنى شهكىللهندۈرگهن بولسىمۇ، بىراق مۇلهننىڭ راستتىنال مهۋجۇت بولغان شهخس ئىكهنلىكىنى
ئىسپات بىلهن تهمىن ئېتىدىغان ھېچ قانداق دهلىل-پاكىت مهۋجۇت ئهمهس. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ
بۇ ئهپسانه ۋه ئۇنىڭدىكى پېرسوناژالنىڭ چارۋىچى قهبىلىدىن كېلىپ چىقىشى ئهسلىدىكىدىن كۆرۈنهرلىك
دهرىجىده ئۆزگۈرۈپ كهتكهن. كېيىنكى دهۋرده تولۇقالپ يېزىلغان ماتېرىيالالردا مۇلهن خىتاي قىلىپ
تهسۋىرلهندى.  ئهپسانىنىڭ بۇ شهكىلده خىتايالشتۇرۇلۇشى ياكى خىتاي كۈلتۈرىنىڭ تهسىرىگه ئۇچۇرۇشى 7-
ئهسىردىن 10-ئهسىرگىچه مهۋجۇت بولغان تاڭ سۇاللىسى دهۋرىدىن باشالنغان. گهرچه مۇلهن دېگهن بۇ ئىسىم
«ماگنولىيه» دېگهن ئهسلى ئىسىمنىڭ خىتايچىالشتۇرۇلغان شهكلى بولسىمۇ، بىراق، چېننىڭ تهتقىقاتلىرىغا
كۆره، ئىسىمنىڭ ئهسلى توبا قهبىلىسىگه تۇتىشىدىغان بولۇپ، چېن بۇ ئىسىمنىڭ سېپى ئۆزىدىن ئهرهنچه
ئىسىم ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ. «ئهگهر مۇلهن ئهركىشى بولمىسا، 12 يىللىق ئهسكىرىي ھاياتىدا ئۆز
جىنسىنى قانداقمۇ يوشۇرااليدۇ؟» دهيدۇ چېن. ئۇنىڭ دېيىشىچه، «ياخشى مائارىپ تهرىبىيىسى كۆرگهن
خىتايالرغا نىسبهتهن، <مۇلهن> سۆزىنىڭ مهنىسى تامامهن باشقىچه. بهلكىم، بهزىلهر مۇلهن دېگهن بۇ

ئىسىمنىڭ ھهقىقىي مهنىسى توبا قهۋمىنىڭ ئۇنتۇپ كېتىلگهن مىراسى دېيىشى مۇمكىن.»
 

مۇلهن ئهپسانىسى قانداق ئ ۆزگهردى ۋه زامانالرنىڭ ئۆتۈشىگه قانداق بهرداشلىق بهردى

ئهسىرلهر مابهينىده، كىشىلهرنىڭ مۇلهننىڭ ئېتنىك تهۋهلىكى توغرىسىدىكى  چۈشهنچىسىنىڭ
ئ ۆزگۈرىشىگه ئهگىشىپ، مۇلهن ئهپسانىسىنىڭ ۋهقهلىكىمۇ ماس ھالدا ئۆزگهردى. مىڭ يىلغا يېقىن ۋاقىت
جهريانىدا، مۇلهن ئهپسانىسى ھېلى ئۇخىل، ھېلى بۇ خىل شهكىلده ئۆزگۈرۈپ، ئاددىي، چۈشىنىشلىك بۇ
خهلق قوشىقى خىتاي خهلقى ئارىسىدا مهشھۇر بولدى. مۇلهن قوشىقىنىڭ بىزگه بىلىنگهن تۇنجى قېتىم
ئۆزگهرتىلىشى 16-ئهسىردىكى سنارست شۈ ۋېينىڭ قهلىمى ئارقىلىق روياپقا چىققان. ئايال قهھرىمان
مۇلهننىڭ دادىسىنىڭ قهسىرىگه بېرىپ جهڭگه قاتنىشىشى مۇلهن قوشىقىنى بىر نهچچه نۇقتىدىن
دراممىالشتۇرۇۋهتكهن. ئۆزگهرتىلگهن دراممىدا ئايالالرنىڭ پۇتىنى بوغۇش تهكىتلهنگهن بولۇپ، بۇ نۇقتا
ئهسلىدىكى مۇلهن قوشىقىدا بايان قىلىنغان ئهمهس. چۈنكى، شىمالىي ۋېي سۇاللىسى دهۋرىده بۇ خىل
ئهنئهنه كهڭ تارقالمىغان. مرىن ماۋر ئىنىستىتۇتىنىڭ شهرقىي ئاسىيا تىللىرى ۋه كۈلتۈرى دوتسېنتى كۋانىڭ
دېيىشىچه «16-ئهسىرده ئايالالرنىڭ پۇتىنى بوغۇش ئهر بىلهن ئايالنى بىر بىرىدىن پهرقلهندۈرۈپ تۇرىدىغان
مۇھىم ئامىلالردىن بىرى ئىدى. مۇلهن ئهپسانىسىنىڭ 16-ئهسىردىكى ئۆزگهرتىلگهن نۇسخىسىدا مۇشۇ
جهھهتكه ئهھمىيهت بېرىلگهن بولۇپ، بۇ ئهسلىدىكى مۇلهن قوشىقىدا مهۋجۇت ئهمهس. مۇلهن قوشىقى بۇ
شهكىلده ئاپتور ياشىغان دهۋرگه ماسالشتۇرۇلغان.» باش پېرسوناژ مۇلهن كېيىن 17-ئهسىرده يېزىلغان، سۈي
سۇاللىسى ۋه تاڭ سۇاللىسىنىڭ دهسلهپلى دهۋرلىرىنى باش تېما قىلىنغان مهشھۇر روماندا تىلغا ئېلىنغان
بولۇپ، مۇلهن ھهققىدىكى بايانالر ئهسهرده مۇلهن قوشىقىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ يېزىلغان. بۇ ئهسهرده، مۇلهن
يات ھۆكۈمدارنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ياشاشنى راۋا كۆرمهي، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش ئارقىلىق ھاياتىنى

ئاخىرالشتۇرغان قىلىپ تهسۋىرلهنگهن.

باش پېرسوناژ مۇلهننىڭ ئېتنىك تهسۋىرىنىڭ مۇھىملىقى ئوخشاشال جوڭخۇا مىنگو دهۋرىدىكى مۇلهنگه
ئائىت درامالردىمۇ كۆرۈنهرلىك دهرىجىده ئىپادىلهندى. خىتايدا جانالنغان كىنوچىلىق ۋه توختىماستىن
يۈكىسىلىۋاتقان مىللهتچىلىكىنىڭ تۈرتكۈسى بىلهن، مۇلهن ئهپسانىسى ھهققىده ئ ۆزگهرتىپ ئىشلهنگهن
بىر نهچچه فىلىم 1920-، 1930-يىلالردا ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇ فىلىملهر ئىچىده ئهڭ ئۇتۇقلۇق ئىشلهنگىنى
خىتاي ياپونىيهنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئۇچرىغان دهۋرده  — 1939-يىلى «مۇلهننىڭ ئهسكهرلىككه
قاتنىشىشى» دېگهن نامدا ئوتتۇرىغا چىققان. مۇلهن ھهققىدىكى مۇشۇ فىلىمده مۇرهككهپ سىياسىي ئارقا
كۆرۈنۈشتىكى   جىنسىيهت ۋه مىللىي كىملىك ئهكس ئهتتۈرۈلگهن. بهزىلهر مۇلهن ئهپسانىسى توغرىسىدىكى 
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يېڭى قىزىقىشنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى مهلۇم نۇقتىدىن ئۇنىڭ تاجاۋۇزنى تهنقىتلهپ، ۋهتهنپهرۋهرلىكنى
تهكىتلىشى توغرىسىدا بهس-مۇنازىره يۈرگۈزۈزشتى. «مۇلهننىڭ ئهمدىلىكته ئهرهنچه قىياپهتته ئوتتۇرىغا
چىقىشىدا نوقۇل ھالدا ئهر بىلهن ئايالنى ئايرىيدىغان ئهمهس، ئۇنىڭدىن سىرت ياۋايى ئىنسانالر بىلهن خىتاي
كىشىلىرىنى بىر-بىرىدىن ئايرىش توغرىسىدىكى ئىدىيهلهرمۇ رول ئوينىغان. بۇ خىتايدىن باشقا خهلقلهرنىڭ
مۇلهننىڭ ئايال كىشى ئىكهنلىكىنى بىلهلهشكه قادىر بواللمايدىغانلىقىنى توغرىسىدىكى مهسىلىگه

ئوخشاشال مۇھىم مهسىلىدۇر.» دهيدۇ كۋا.

ئۇنىڭ بايانىچه، باش قهھرىمان مۇلهننىڭ ئهسىرلهر مابهينىده (بارا-بارا ئۆزگهرتىلىپ) قانداق تهرهققىي
قىلدۇرۇلغانلىقىغا نهزهر سېلىش بۈگۈنكى دهۋردىكى خىتاينى نېمىنىڭ «خىتاي» قىلغانلىقى توغرىسىدىكى
كۆز قاراشالر، ھهمده سىرتتىن كهلگهن تاجاۋۇزچىالرغا قارشى ئۇرۇش قىلغان ۋهتهنپهرۋهر قهھرىمان ئايال مۇلهن
توغرىسىدىكى كۆز قاراشالر رامكىسىدىن قارىغاندا مهنىلىك ھېسابلىنىدۇ. ئوخشىمىغان دهۋرلهرده مۇلهن
ئهپسانىسىده تهۋهلىك تۇيغۇسىنى تهكىتلهش ئۆزگۈرۈپ، بۇ ئهپسانه ئايالالرنىڭ ئهركىنلىكى، فىمىنىزمنى ۋه
تېخىمۇ يارقىن ئاالھىدىلىككه ئىگه بولغان ئېتنىك ساالھىيهتنىڭ بۆسۈلۈشى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىپ
كهتتى. كۋانىڭ دېيىشىچه، مۇلهن ئهپسانىسىدىكى بۇ ئۆزگهرتىشلهر ھهر قايسى دهۋردىكى ھهر خىل
تاماشىبىنالرنىڭ ئوخشىمىغان ئېھتىياجىنى ئهكس ئهتتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئهپسانىدىكى ئهڭ
ئاساسى جهلپ قىلىش كۈچىنىڭ بىزنىڭ كىملىكىمىزنى ئېتىراپ قىلىشىمىزدىكى ھهممىگه ئورتاق نۇقتىنى
چىقىش قىلغانلىقىنى، شۇنداقال باشقىالرنىڭ بىزگه قانداق نهزهر بىلهن قارايدىغانلىقىنى كونترول

قىاللمايدىغانلىقىمىزنى ئهكس ئهتتۈرگهنلىكىدىن ئىبارهت ئىكهن.

مۇلهن ئهپسانىسىنىڭ 2020-يىللىق يېڭى نۇسخىسىدىكى ئىپادىلهش ۋه ئۆزگهرتىلىش

مۇلهن ئهپسانىسىنىڭ ئهسلى ئورگىنالىغا نهزهر سالساق، ئۇ يېڭى بازارغا چىققان مۇلهن فىلىمىدىكى كىيىم-
كېچهك ۋه قۇرۇلۇشالر توغرىسىدىكى تهنقىدلهرنى چۈشىنىشىمىزگه ياردهم بېرىدۇ. بهزىلهر، پىششىقالپ
ئىشلهنگهن نۇرغۇنلىغان تارىخىي ۋهقهلىكلهر ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ ئۆزگۈرهيدۇ، بۇنداق ۋهقهلىكلهر
دائىمال توغرا بولىۋهرمهيدۇ دېگهن پىكىرنى ئوتتۇرىغاق قويىدۇ. «مهن ئۆزىمىزنى ھهممىال جهھهتتىن
پىششىقالپ ئىشلىنىپ ئۆزگهرتىلگهن ھېكايىلهرنىڭ قورشاۋىدا قالغاندهك ھېس قىلىمهن. بىز جامس
جويسنىڭ <يۇلىسېس> ناملىق ئهسىرىنىڭ خومېرنىڭ «ئودىسهي» ناملىق ئهسىرىنى توغرا نارىخىي

نۇقتىدىن توغرا شهكىلده تهسۋىرلهنمىگهنلىكىگه غهزهپلهنسهك بوالمدۇ؟» دهپ سوئال قويىدۇ كۋا. 

يېڭى بازارغا سېلىنغان مۇلهن فىلىمىنىڭ مارت ئېيىدىكى تۇنجى قويۇلىشىدا، مۇلهن فىلىمىدىكى
پېرسوناژالرنىڭ كىيىم-كېچىكىنى الھىيهلىگۈچى بىننا دىئاگلېرنىڭ «Variety» تورىغا ئېيتىشىچه، 
 فىلىمدىكى كىيىم-كېچهكلهر تاڭ سۇاللىسى دهۋرىدىكى كىيىنىش ئادىتىنى مهنبه قىلغان ئىكهن. ئۇنىڭ
دېيىشىچه، ئۇالر بۇ ھهقته خىتاي دائىرىلىرى بىلهن بىرلىكته ياۋروپا مۇزېيلىرىنى زىيارهت قىلغان، شۇنداقال
خىتايدا ئۈچ ھهپتىلىك زىيارهتته بولغان ئىكهن. ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا ۋه باشقا جايالردا
تېزال ئىنكاس قوزغىدى. تهنقىدلىگۈچى ۋه قارشىلىق بىلدۈرگۈچىلهرنىڭ بهزىلىرى كىيىم-كېچهك
الھىيىلىگۈچىنىڭ رولى توغرىسىدا توختالغان بولغان بولۇپ، فىلىمده بۇ جهھهتته خاتالىق يۈز بهرگهنلىكىنى،
بۇنداق ئىشتا ۋهقهلىكنى ئهسلى بويچه، توغرا ئهكس ئهتتۈرۈش ئۈچۈن مهدهنىيهت مۇتهخهسسىسىدىن بىرنى

تهكلىپ قىلغان بولۇشى كېرهكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

يهنه بهزىلىرى بولسا فىلىمدىكى مۇلهننىڭ ئۆيىنىڭ الھىيىلىنىشىنى تهنقىد  قىلىپ، فىلىمدىكى  مۇلهننىڭ 
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ئۆيى قىلىپ تهسۋىرلهنگهن تۇرالغۇ خىتاينىڭ جهنۇبىدىكى خاككا قهۋمىنىڭ ئوپچه تۇرالغۇ سۈپىتىده ئىشلىتىدىغان
تۇرالغۇ ئىكهنلىكىنى،  بۇ تۇرالغۇالرنىڭ خىتايدا 13-ئهسىردىن 20-ئهسىرگىچه مهۋجۇت بولغىنىنى؛ بۇنداق بىر تۇرالغۇ
ئهنئهنىسىنى (بۇنىڭدىن كۆپ ئهسىرلگه ئىلگىرى ياشىغان دېيىلگهن مۇلهننىڭ ئۆيى قىلىپ تهسۋىرلهشنىڭ) مۇلهن
توغرىسىدىكى ئهسلى ئهپسانىگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغانلىقىنى بايان قىلدى. بهزىلهرگه نىسبهتهن، ماسلىشىشچانلىققا
ۋه تارىخىي چىنلىققا ئاالقىدار مهسىلىلهر تهسۋىرلهش نۇقتىسىدىن مهيلى ئېكرانغا چىققاندا بولسۇن، ياكى فىلىمگه

ئېلىش جهريانىدا بولسۇن، بهرىبىر ھهل قىلغىلى بولمايدىغان مهسىلىلهر ھېسابلىنىدۇ.

مۇلهن فىلىمى تامامهن ئاسىيالىق ئارتىسالر سهۋهبلىك ئالقىشقا ئېرىشكهن بولۇپ، ئارتىسالرنىڭ بهزىلىرى خىتاي
پۇشتىدىن ئىدى. بىراق، بهزىلهر بۇ فىلىمنى فىلىمگه ئېلىش ۋه ئىشلهش گۇرۇپپىسىدىكىلهرنىڭ ئىپادىلهش
ساالھىيىتىنىڭ كهمچىللىكىنى، بۇنىڭ ئومۇمى نۇقتىدىن ئېيتقاندا، فىلىم ۋه فىلىم بېرىدىغان ئ ۇچۇر نۇقتىسىدىن

ئېيتقاندا نېمىدىن دېرهك بېرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ تهنقىد قىلدى.

«مهن بىز كۆرۈشىمىز مۇمكىن بولغان مۇلهننى قانداقراق مۇلهن بوالر دهپ، ئاق تهنلىك نۇسخىدىكى مۇلهن بوالرمۇ، ياكى
ياۋروپانىڭ مهركىزىدىكى مۇستهملىكىزىم نۇسخىسىدىكى مۇلهن بوالرمۇ دهپ ئهنسىرهيمهن» دهيدۇ ئارتىس لۇسى
شىن. لۇسى شىن شهرقىي ئاسىيا ئهسىللىك ئهنگىلىيىلىك ئارتىس بولۇپ، ئۇ مۇلهن ئهپسانىسىنى ئۇزاق مۇددهت
مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان، ئۇنۋېرسال چاقىرىققا ئىگه، چۈنكى، مۇلهن ئهپسانىسى ئۆزىنى بايقاش سهپىرىگه يول

ئاچقان، شۇنداقال ئايال پېرسوناژالرنىڭ جهڭچى سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقىشىنى نامايان قىلغان، دهپ قارايدۇ.

«تارىخچى بولۇش سۈپىتىم بىلهن ئېيتىمهنكى، فىلىم خاتالىقالر بىلهن لىق تولغان. فىلىمدىكى ۋهقهلىك ھهقىقىي
تارىختىكىگه ئهسال يېقىن كهلمهيدۇ. مهن فىلىمنىڭ بۇ يېڭى نۇسخىسىدىن ئىقتىسادىي مهنپهئهتكه ئېرىشىشتىن
باشقا ۋاي دېگۈدهك ئارتۇقچىلىقالرنى كۆرهلمىدىم» دهيدۇ چېن. ئۇ كۋاغا ئوخشاشال، پهقهتال فىلىمنىڭ تونۇشتۇرۇش
ئېالنىنى كۆرگهن. چوڭ قۇرۇقلۇقتىكى بهزى كۆزهتكۈچىلهر تهرىپىدىن فىلىمنىڭ ئورۇنالشتۇرۇش ۋه رولچىالر جهھهتته
ئهسلى ئهسهرنى تهسۋىرلهپ بېرهلمىگهنلىكى توغرىسىدا بهك كۆپ نارازىلىق سادالىرى چىقىۋاتقان بولۇشىغا
قارىماستىن، مۇلهن فىلىمىنىڭ پۈتۈنلهي ئاسىيالىق ئارتىسالر رول ئالغان چامباشچىلىق نۇسخىسى ھوللىۋودنىڭ ئهڭ
چوڭ بازىرى ھېسابالنغان خىتاينى جهلپ قىلىدىغاندهك تۇرىدۇ. باشقىالرغا نىسبهتهن، فىلىمدىكى ۋهقهلىكنى
ئۆگهرتىپ ئىپادىلهشنىڭ ئهۋزهللىكى فىلىمده مۇلهننىڭ ھېكايىسىگه ئائىت ئۇچۇرالرنى بهكمۇ غهلىبىلىك ھالدا بايان
قىلىشى بولغان.  تارىخچى كۋانىڭ دېيىشىچه «ئاقىۋهتته، ئۆزگهرتىلىشنىڭ فىلىمدىكى مۇۋهپپىقىيىتى فىلىمنىڭ
ئۆزى ئاساسالنغان ئهسلى مهنبهنى ياخشى ئىپاده قىلىشىدىن بهكراق، فىلىمنىڭ كۆرۈرمهنلهر بىلهن قانچىلىك
دهرىجىده ماسالشقانلىقىدا» ئىكهن. ئۇ يهنه مۇنداق دهيدۇ:«مۇلهن ئهپسانىسىنىڭ ئهسلىدىكى خهلق قوشىقىدىن 16-
ئهسىرگىچه بولغان  ئۆزگۈرۈشىمۇ ئىنتايىن كهسكىن بولۇپ، بۇ ھالدىن كىشى دېسنىنىڭ تارىخىي ۋهقهلىكنى ئۆزگهرتىپ

بايان قىلىشتا بىرهر ئىجازىتى بارمىدۇ دهپ قالىدۇ.»

كۋانىڭ دېيىشىچه، گهرچه مۇلهن فىلىمى ئىپادىلهش جهھهتته ساالھىيهتلىك بولسىمۇ، بىراق ئۆزگهرتىلگهن نۇسخىنىڭ
توغرىلىقىغا نىسبهتهن ئويلىشىشىقا تېگىشلىك نۇرغۇن تهرهپلهر مهۋجۇت ئىكهن. گهرچه، يېڭى چىققان مۇلهن فىلمى
كىشىنى ئۈمىدسىزلهندۈرسىمۇ، بىراق فىلىمده ئهڭ كامىدا مىڭ يىل بۇرۇنقى ۋهقهلىكنىڭ بايان قىلىنىشى كىشىنى
ھاياجانغا سالىدىكهن. كۋا مۇنداق دهيدۇ:«ماڭا نىسبهتهن، مۇلهن فىلىمىنى كۆرىدىغان تاماشىبىالرنىڭ ئۈزۈلۈپ قالماي
داۋاملىشىشى ماھىيهتته تولىمۇ خۇشاللىنارلىق بىر ئىش. بىز ئهپسانىلهرگه قايتىشنى ياخشى كۆرىمىز. بىز

ئهپسانىلهردىن ئۆتمۈشكه مۇناسىۋهتلىك مهنىلىك نهرسىلهرنى بايقاپ چىقااليمىز.»

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى.
 https://time.com/5881064/mulan-real-history/
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بىر «مۇكهممهل لېدىر»نى خىيال قىلغىنىڭىزدا، خىيالىڭىزغا نېمه كېلىدۇ؟

بۇ چاغدا سىز بهلكىم قانداقال ئىشقا دۇچ كهلمىسۇن، ھهر قاچان ئاچچىقىغا ھاي بېرهلهيدىغان بىرىنى
تهسهۋۋۇر قىلىشىڭىز مۇمكىن. ياكى ئۆز خىزمهتچىلىرىگه تامامهن ئىشىنىدىغان، ئۆز خادىملىرىنىڭ
پىكىرلىرىگه قۇالق سالىدىغان، چىقىشقاق، دائىمال دىققهت بىلهن، پاكىت ئاساسىدا قارار چىقىرىدىغان بىرىنى

كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈشىڭىزمۇ مۇمكىن.

يۇقىرىقى خىسلهتلهرنىڭ ھهممىسى ھېسسىي ئهقلى يۇقىرى كىشىلهرده بولىدىغان خىسلهتلهردۇر.

بۇ ماقالىده بىز ھېسسىي ئهقىلنىڭ لېدىرالر ئۈچۈن نېمىشقا مۇھىملىقى، شۇنداقال لېدىر بولۇش سۈپىتىڭىز
بىلهن ئۆز ھېسسىي ئهقلىڭىزنى قانداق كۈچلهندۈرهلهيدىغانلىقىڭىز توغرۇلۇق توختىلىمىز.

ھېسسىي ئهقىل (Emotional Intelligence) دېگهن نېمه؟

ھېسسىي ئهقىل كىشىنىڭ ئۆزنىڭ ۋه ئۆز ئهتراپىدىكى كىشىلهرنىڭ ھېس-تۇيغۇلىرىنى بىلىش ۋه ئۇنى
كونترول قىلىش ئىقتىدارىنى كۆرسىتىدۇ. ھېسسىي ئهقلى يۇقىرى كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ھېس تۇيغۇلىرىدىن
خهۋهردار بولۇپ، ئۆز ھېس-تۇيغۇسى ئىپادىلهيدىغان مهنانى بىلىپ بىلىپ تۇرىدۇ. شۇنداقال، ئاشۇ ھېس-

تۇيغۇالرنىڭ باشقىالرغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.

لېدىرالر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھېسسىي ئهقىلگه ئىگه بولۇش مۇۋهپپىقىيهت قازىنىشىنىڭ تۈگۈنىدۇر. بېسىمغا
دۇچ كهلگهنده خىزمهتچىلىرىگه ۋارقىراپ-جارقىرايدىغان لېدىر بىلهن مهسىلىگه يولۇققاندا ئۆز
كونتروللۇقىنى يوقاتماي، مهسىلىگه تهمكىنلىك بىلهن يۈزلىنىدىغان لېدىرنى سېلىشتۇرغاندا، قايسى لېدىر

مۇۋهپپىقىيهتكه بهكراق يېقىن؟

Daniel) ھېسسىي ئهقىلنىڭ ئالقىشقا ئېرىشىشىگه كۈچ قوشقان ئامېرىكالىق پىسخولوگ دانيېل گولمهن
Goleman) نىڭ نهزىرىده، ھېسسىي ئهقىل مۇنۇ بهش ئېلىمېنتتىن تهركىپ تاپىدۇ:

(1) ئۆزىنى تونۇش (2) ئۆزىنى تهڭشهش (3) رىغبهتلهندۈرۈش كۈچى (4) ھېسسىداشلىق قىلىش (5) ئىجتىمائىي
تهجرىبه

سىز بىر لېدىر بولۇش سۈپىتىڭىز بىلهن يۇقىرىقى بهش جهھهتنى قانچه ياخشى جارىي قىلدۇرالىسىڭىز،
ھېسسىي ئهقلىڭىز شۇنچه يۇقىرى بولغان بولىدۇ. ئۇنداقتا بىز بۇ بهش جهھهتكه تهپسىلىي قاراپ چىقىپ،

قانداق قىلىپ لېدىر بولۇپ يېتىشىپ چىقالىشىڭىز توغرىسىدا ئىزدىنىپ باقايلى.

لېدىرلىقتىكى ھېسسىي ئهقىل

(1) ئۆزىنى تونۇش

ئهگهر سىز ئۆزىڭىزنى تونۇسىڭىز، دائىما ئۆز ھېس-تۇيغۇلىرىڭىزنىڭ، شۇنداقال ئۆز ھېس-تۇيغۇلىرىڭىزنىڭ ۋه 
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ئىش-ھهرىكىتىڭىزنىڭ ئهتراپىڭىزدىكىلهرگه قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرىسىز. لېدىرلىق
ماقامىدىكى چېغىڭىزدا ئۆزىڭىزنى تونۇشىڭىز يهنه ئۆزىڭىزنىڭ ئارتۇقچىلىق ۋه كهمچىلىكلىرىڭىزنى

تونۇيدىغانلىقىڭىزدىن، شۇنداقال كهمتهرلىك بىلهن ئىش كۆرىدىغانلىقىڭىزدىن دېرهك بېرىدۇ.

خوش، ئۇنداقتا ئۆزىڭىزنى تونۇش ئىقتىدارىڭىزنى قانداق ئۆستۈرهلهيسىز؟

كۈندىلىك خاتىره تۇتۇڭ
 كۈندىلىك خاتىره ئۆزىڭىزنى تونۇش ئىقتىدارىڭىزنى ئاشۇرۇشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ. ئهگهر سىز ھهر كۈنى بىر
قانچه مىنۇت ۋاقىت ئاجرىتىپ، ئۆزىڭىزنىڭ ئوي-خىياللىرىڭىزنى يېزىپ قويسىڭىز، بۇ ھال سىزنى

ئۆزىڭىزنى تونۇشىڭىزنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا يېتهكلهيدۇ.

ئۆزىڭىزنى تۇتۇۋېلىڭ
 ئاچچىقالنغان ۋه باشقا كۈچلۈك ھېسسىياتقا دۇچ كهلگىنىڭىزده ئۆزىڭىزنى تۇتۇۋېلىپ، بۇنىڭ سهۋهبىنى
تهكشۈرۈڭ. شۇنى ئېسىڭىزده تۇتۇڭكى، مهيلى نېمىال بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئاشۇ كۈچلۈك

ھېسسىياتىڭىزغا قانداق ئىنكاس قايتۇرۇشنى تالالش ئۆزىڭىزنىڭ قولىدا.

(2) ئۆزىنى تهڭشهش

ئۆزىنى ئۈنۈملۈك رهۋىشته تهڭشهپ تۇرااليدىغان لېدىرالر باشقىالرغا كهمدىن كهم ئاغزاكى ھۇجۇم قىلىدۇ،
ئالدىراڭغۇلۇق قىلمايدۇ، ھېسسىياتقا تايىنىپ قارار چىقارمايدۇ، باشقىالرنى بىر تاياقتا ھهيدىمهيدۇ،

باشقىالرنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرمهيدۇ. ئۆزىنى تهڭشهش ئۆزىنى ئۆزى كونترول قىلىپ تۇرۇش دېمهكتۇر.

گولمهننىڭ نهزىرىده، ھېسسىي ئهقىلگه تهۋه بۇ تۈرگه يهنه  لېدىرنىڭ جانلىقلىقى ۋه شهخسىي جاۋابكارلىقنى
ئۈستىگه ئېلىشمۇ كىرىپ كېتىدۇ.

خوش، ئۇنداقتا ئۆزىڭىزنى تهڭشهش ئاالھىدىلىكىڭىزنى قانداق كۈچهيتهلهيسىز؟

ئۆز قىممهت قارىشىڭىزنى بىلىڭ
 قانداق يهرده قهتئىي مۇرهسسىئهلهشمهيدىغانلىقىڭىز توغرىسىدا كاللىڭىزدا ئېنىق چۈشهنچه بارمۇ؟ قايسى
خىل قىممهت قاراشالرنىڭ ئۆزىڭىز ئۈچۈن ھهممىدىن مۇھىملىقىنى بىلهمسىز؟ بىر ئاز ۋاقىت سهرپ قىلىپ
ئۆز «ئهخالق مىزانى»ڭىزنى تهكشۈرۈپ چىقىڭ. ناۋادا سىز نېمىنىڭ ئۆزىڭىز ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئىكهنلىكىنى
بىلسىڭىز، ئۇ ھالدا سىز بىرهر ئهخالقىي مهسىلىده قارار چىقىرىشتا قايتىالپ ئويلىنىپ ئولتۇرماستىن، توغرا

تالالشنى روياپقا چىقىرااليسىز.

ئۆزىڭىزنى جاۋابكارلىققا تارتىڭ
ناۋادا سىز خاتالىق كۆرۈلگهنده باشقىالرنى ئهيىپلهشكه مايىل بولسىڭىز، بۇنىڭدىن توختاپ قېلىڭ.
نهتىجىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، خاتالىقىڭىزنى ئېتىراپ قىلىش ۋه ئاقىۋهتكه يۈزلىنىش جهھهتته
ئۆزىڭىزگه ۋهده بېرىڭ. بۇنىڭ بىلهن كېچىلىرى تېخىمۇ ياخشى ئۇخلىيالىشىڭىز، تېزال

ئهتراپىڭىزدىكىلهرنىڭ ھۆرمىتىگه ساۋازهر بواللىشىڭىز مۇمكىن.
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تهمكىن بولۇشنى مهشىق قىلىڭ
 كېلهر قېتىمدا ئېغىر ئهھۋالغا دۇچ كهلگىنىڭىزده، قانداق ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقىڭىزغا كۆڭۈل بۆلۈڭ.
ئۆزىڭىزگه كهلگهن بېسىمدىن باشقا براۋالرغا ۋارقىراپ-جارقىراش ئارقىلىق قۇتۇلماقچىمۇسىز؟ ئۆزىڭىزنى
تىنىچالندۇرۇش ئۈچۈن چوڭقۇر نهپهس ئېلىپ مهشىق قىلىڭ. شۇنداقال، ئۆزىڭىز دېمهكچى بولغان بارچه سهلبىي
سۆزلهرنى يېزىپ چىقىڭ، ئاندىن ئۇنى يىرتىپ، تاشلىۋېتىڭ. ئاشۇ خىل سهلبىي ھېس-تۇيغۇلىرىڭىزنى (ھېچكىمگه
كۆرسهتمهستىن) قهغهزگه يېزىپ چىقىشىڭىز ئۆز خىزمهتچىلىرىڭىزگه ئۇالرنى يۇقىرى ئاۋازدا دېيىشىڭىزدىن كۆپ
ياخشى. يهنه كېلىپ، بۇنداق قىلىش سىزنىڭ ئادىل مۇئامىلىده بولۇشىڭىز تىرىشچانلىقىڭىزنى كاپالهتكه ئىگه

قىلىشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ.

(3) رىغبهتلهندۈرۈش كۈچى

ئۆزىنى ئۆزى رىغبهتلهندۈرهلهيدىغان لېدىرالر ئۆز غايىسىگه يېتىش ئۈچۈن توختىماستىن تىرمىشىدۇ. شۇنداقال، بۇ
خىلدىكى لېدىرالرنىڭ ئۆزىنىڭ خىزمهت سۈپىتىگه بولغان تهلىپى تولىمۇ يۇقىرى بولىدۇ.

رىغبهتلهندۈرۈش كۈچىڭىزنى قانداق ئاشۇرااليسىز؟

خىزمىتىڭىزنى نېمىشقا قىلىۋاتقىنىڭىزغا قايتا قاراپ چىقىڭ 
ئۆز خىزمىتىڭىزدىكى ياخشى كۆرىدىغان جهھهتلهرنى ئۇنتۇپ كېتىشىڭىز تولىمۇ ئاسان. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئازراق
ۋاقىت ئاجرىتىپ، ئۆزىڭىزنىڭ مۇشۇ خىزمهتنى نېمه ئۈچۈن قىلىۋاتقانلىقىڭىز توغرۇلۇق ئويلىنىڭ. ناۋادا سىز
ئ ۆزىڭىزنىڭ خىزمهتتىكى رولىڭىزدىن نارازى بولسىڭىز، شۇنداقال ئۆزىڭىزنىڭ مۇشۇنداق قىلىشىڭىز
كېرهكلىكىنىڭ سهۋهبىنى ئهسلىمهكچى بولسىڭىز، مهسىلىنىڭ يىلتىزىنى تېپىپ چىقىش ئۈچۈن «بهش نېمه
ئۈچۈن» فورمۇالسىنى قوللىنىڭ. مهسىلىنىڭ يىلتىزىنى تېپىپ چىقىش ئۆز ھالىتىڭىزگه يېڭىچه نۇقتىدىن قاراپ

بېقىشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ.

غايىڭىزنى بىلدۈرىدىغان بايانلىرىڭىزنىڭ يېڭى ۋه جانلىق بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىڭ
 بۇ جهھهتته ئۇچۇرغا ئېرىشمهكچى بولسىڭىز، «غايه ئورۇنالشتۇرۇشى» ناملىق ماقالىمىزگه مۇراجىئهت قىلىڭ.

ئۆزىڭىزنىڭ قايسى ئورۇندا تۇرۇۋاتقانلىقىڭىزنى بىلىڭ
 لېدىرلىق قىلىش ئۈچۈن قانچىلىك رىغبهتكه ئىگه ئىكهنلىكىڭىزنى ئېنىقلىۋېلىڭ. بىزنىڭ لېدىرلىق
ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىنى باھالىشىمىز ئۆزىڭىزنىڭ لېدىرلىق جهھهتتىكى ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچىڭىزنى
ئېنىق كۆرۈپ يېتهلىشىڭىزگه ياردهمده بولىدۇ. سىز لېدىرلىقتىكى ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىڭىزنى ئاشۇرماقچى
بولسىڭىز، بىزنىڭ لېدىرلىق ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىنى باھاالش پىرىنسىپىمىز سىزنىڭ پايدىلىق مهنبهلهرگه

يۆنىلىشىڭىزگه ھهمدهمده بولىدۇ.

ئۈمىدۋار بولۇڭ ۋه ياخشى نهرسىلهرنى بايقاڭ
 ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچىگه ئىگه لېدىرالر مهيلى قانداق قىيىنچىلىقالرغا دۇچار بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، دائىمال
ئۈمىدۋار بولىدۇ. بۇ خىل تهپهككۇر ئۇسۇلىنى ئۆزلهشتۈرۈش ئۈچۈن مهشىق قىلىش كېرهك بولىدۇ. بىراق، بۇ بهدهل

تۆلهشكه ئهرزىيدىغان خۇسۇسىيهتتۇر.
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ھهر قانداق چاغدا ئېغىرچىلىققا دۇچ كهلگىنىڭىزده، ياكى مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغىنىڭىزدا، نۆۋهتتىكى
ھالىتىڭىزنىڭ ئىجابىي تهرىپى توغرىسىدا ئهڭ كامىدا بىر سهۋهب تېپىپ چىقىڭ. بهلكىم ئۇ ئىجابىي تهرهپ
مهسىلهن يېڭى تونۇشقان كىشى، ياكى ئۇزۇن مۇددهتلىك ئۈنۈمى بار بىر ئهۋزهللىك، ياكى بىر مۇھىم
تهجرىبىدىن ئىبارهت كىچىك ئىجابىيلىق بولۇشى مۇمكىن. لېكىن، ئهگهر سىز تېپىپ چىقاي دېسىڭىز ھامان

ئۆز ھالىتىڭىزدىكى بهزى ئىجابىي تهرهپلهرنى تېپىپ چىقااليسىز.

(4) ھېسىداشلىق قىلىش

لېدىرالرغا نىسبهتهن، ھېسىداشلىق قىلىش مۇۋهپپىقىيهت قازانغان بىر گۇرۇپپا ياكى تهشكىالتنى باشقۇرۇشتا
ئىنتايىن مۇھىم. باشقىالرغا ھېسىداشلىق قىلىدىغان لېدىرالر ئۆزىنى باشقىالرنىڭ ئورنىغا قويۇپ ئويالش
ئىقتىدارىغا ئىگه. ھېسىداشلىق قىلىش خاراكتېرىگه ئىگه لېدىرالر ئۆز گۇرۇپپىسىدىكىلهرنىڭ ئۆزىنى
يۈكسهلدۈرۈشىگه ياردهم بېرىدۇ، ئادالهتسىز ئىش-ھهرىكهتلهرده بولغۇچىالرغا قارشى تۇرىدۇ، ئىجابىي
تهكلىپ-پىكىرلهرگه قۇالق سالىدۇ. شۇنداقال ئىجابىي تهكلىپ-پىكىرگه ئېھتىياجلىق كىشىلهرگىمۇ قۇالق

سالىدۇ.

ناۋادا سىز گۇرۇپپىڭىزنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشىپ، ساداقهتمهنلىكىنى قولغا كهلتۈرمهكچى بولسىڭىز، ئۇ ھالدا
ھېسىداشلىق قىلىش ئارقىلىق ئۇالرغا كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىڭىزنى كۆرسىتىڭ.

ھېسىداشلىق قىلىش ئىقتىدارىڭىزنى قانداق ئۆستۈرهلهيسىز؟
ئۆزىڭىزنى باشقىالرنىڭ ئورنىغا قويۇڭ

ئۆز نۇقتىئىينهزىرىنى قولالش ئاسان. نېمىال دېمىگهن بىلهن، ئۇ سىزگه تهۋه. بىراق، مهسىلىگه باشقىالرنىڭ
نۇقتىئىينهزىرى بويىچه نهزهر سېلىپ بېقىشقا ۋاقىت چىقىرىڭ.

بهدهن تىلىڭىزغا دىققهت قىلىڭ
بهلكىم سىز باشقىالرنىڭ سۆزىگه قۇالق سېلىۋاتقىنىڭىزدا بىلهكلىرىڭىزنى كىرىشتۈرۈپ، پۇتىڭىزنى ئالدى
ئارقىغا ھهرىكهتلهندۈرۈشىڭىز، ياكى لېۋىڭىزنى چىشلىشىڭىز مۇمكىن. بۇ خىل بهدهن تىلىڭىز سىزنىڭ
قانداق ھېسسىياتتا بولىۋاتقانلىقىڭىزنى باشقىالرغا ئېيتىپ بېرهلهيدۇ. يۇقىرىقىدهك بهدهن تىلى ئىجابىي
بهدهن تىلى ھېسابالنمايدۇ. بهدهن تىلىنى ئۆگىنىپ قويۇش لېدىرلىقتا ئىجابىي رولغا ئىگه. چۈنكى، بهدهن
تىلىدىن ساۋاتلىق بولغىنىڭىزدا، باشقىالرنىڭ قانداق ھېس-تۇيغۇدا بولىۋاتقانلىقىنى تېخىمۇ ياخشى

بىلىۋاالاليسىز. بۇ ھال سىزگه ئهھۋالغا يارىشا ئىنكاس قايتۇرۇش پۇرسىتى ئاتا قىلىدۇ.

ھېس-تۇيغۇلىرىڭىزنى جاۋابسىز قويماڭ

 ياردهمچىڭىزدىن كهچ ئىشتىن چۈشۈشنى يهنه تهلهپ قىلدىڭىز. گهرچه ئۇ بۇنىڭغا قوشۇلغان بولسىمۇ، بىراق
سىز ئۇنىڭ بۇ تهلهپكه بولغان نارازىلىقىنى ئۇنىڭ ئاۋاز تۈسىدىن بايقىيااليسىز. شۇڭىالشقا، ئۇنىڭغا ئۇنىڭ
ھېس-تۇيغۇسىنى نهزهرده تۇتۇپ تۇرۇپ جاۋاب قايتۇرۇڭ. ئۇنىڭغا كهچ ئىشتىن چۈشۈشنى قوبۇل
قىلغانلىقىدىن مىننهتدار بولغانلىقىڭىزنى، ئۇنى كهچ قويغانلىقىڭىزدىن خىجىل ئىكهنلىكىڭىزنى ئۇنىڭغا
ئېيتىڭ. ئهگهر مۇمكىن بولسا، كهلگۈسىدىكى كهچ ئىشتىن چۈشۈش ئىشىدا ئۇنىڭغا كهڭچىلىك قىلىڭ.

(مهسىلهن، ئۇنىڭغا دۈشهنبه كۈنى چۈشتىن بۇرۇن دهم ئېلىش رۇخسىتى بېرىڭ.)
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(5) ئىجتىمائىي ئىقتىدار

ھېسسىي ئهقىلنىڭ ئىجتىمائىي ئىقتىدار تۈرىده ئارتۇقچىلىقى بار لېدىرالر ئاالقىگه بهكمۇ ماھىر كېلىدۇ.
ئۇالر شۇم خهۋهر ئاڭالشقا خۇش خهۋهر ئاڭلىغانغا ئوخشاشال ئوچۇق مۇئامىله قىلىدۇ. شۇنداقال ئۇالر
گۇرۇپپىسىنىڭ ئۆزىنى قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈشته مۇتهخهسىستۇر. ھهمده يېڭى ۋهزىپه ياكى پىالنغا

ھېرىسمهن بولغۇچىالردۇر.

ئىجتىمائىي ئىقتدارى ئۈستۈن بولغان لېدىرالر يهنه ئىسالھات ئېلىپ بېرىشقا ۋه زىددىيهتلهرنى دىپلوماتىك
ئۇسۇلدا ھهل قىلىشقا ماھىر كېلىدۇ. ئۇالر ئهسلى ھالهتنى داۋامالشتۇرۇشقا توال ھالالردا رازى بولمايدۇ. بىراق،
ئۇالر ئۆزى ئولتۇرۇۋېلىپ باشقىالرنى ئىشقا بۇيرۇپ قويۇشنىڭ ئهكسىچه، ئۆز ھهرىكىتى ئارقىلىق باشقىالرغا

ئۈلگه بولۇپ بېرىدۇ.

خوش، ئۇنداقتا سىز ئىجتىمائىي ئىقتىدارغا قانداق ئېرىشهلهيسىز؟

زىددىيهتنى ھهل قىلىشنى ئۆگىنىڭ
 لېدىرالر ئۆز گۇرۇپپا ئهزالىرى ئارىسىدىكى زىددىيهتلهرنى، خېرىدارالر بىلهن بولغان زىددىيهتلهرنى ياكى
تىجارهتچىلهر بىلهن بولغان زىددىيهتلهرنى قانداق ھهل قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىشى كېرهك. ناۋادا سىز غهلىبه

قازىنىمهن دهيدىكهنسىز، «زىددىيهت ھهل قىلىش ماھارىتى»نى ئۆگىنىشىڭىز كېرهك بولىدۇ.

ئاالقه ئىقتىدارىڭىزنى كۈچهيتىڭ
 سىزنىڭ ئىجتىمائىي ئاالقىده قانچىلىك ئاالھىدىلىكىڭىز بار؟ بىزنىڭ «ئىجتىمائىي ئاالقىگه ئائىت
سوئالالر» دېگهن ماقالىمىز سىزنىڭ بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشىڭىزگه ياردهمچى بولىدۇ. ئۇ ماقالىمىز

ئىجتىمائىي ئاالقىنى ئۆستۈرۈشتىكى پايدىلىق تهكلىپلهرنى سىزگه سۇنىدۇ.

باشقىالرنى قانداق ماختاشنى ئۆگىنىڭ
 لېدىر بولغان ئىكهنسىز، نۆۋىتى كهلگهنده خىزمهتچىلىرىڭىزنى ماختاپ-مهدھىيىلهش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ
ساداقىتىنى قوزغىتااليسىز. باشقىالرنى قانداق مهدھىيلهشنى ئۆگىنىش بىر گۈزهل سهنئهت بولۇپ، ئۇ

ئۆگىنىشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه ئهرزىيدىغان خىسلهتتۇر.

ئاچقۇچلۇق نۇقتا

ئۈنۈمدار لېدىر بولۇش ئۈچۈن، لېدىر بولغۇچى ئۆزىنىڭ كهيپىياتى ۋه سۆز-ھهرىكىتىنىڭ ئهتىراپىدىكىلهرگه
قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى توغرىسىدا يېتهرلىك چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشى زۆرۈر. باشقىالر بىلهن قانچه
ياخشى مۇناسىۋهت ئورناتقان ۋه قانچه ياخشى ھهمكارلىشىپ ئىشلىگهن لېدىر شۇنچه مۇۋهپپىقىيهتكه

ئېرىشىدىغان لېدىر ھسابلىنىدۇ.

ئۆزىنى  تونۇش، ئۆزىنى  كونترول  قىلىش، ھهرىكهتلهندۈرگۈچ   كۈچ، ھسسىداشلىق   قىلىش  ۋه  ئىجتىمائىي 
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ماھارهت جهھهتلهرده ئۆزىڭىزنى كۈچهيتىشكه ھهرىكهت قىلىڭ. بۇ جهھهتته كۈچىشىڭىز كهلگۈسىده ئۈزۈپ
چىقىشىڭىزغا ياردهم بېرىدۇ.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى

مهنبه:

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_45.htm
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«خىتاي كومپارتىيىسى ناچار،
خىتاي خهلقى ياخشى»

ئهپسانىسى

داۋىد خات

خىتاي تهتقىقاتى



(Josh Rogin) ئۈچىنچى ئاينىڭ ئ وتتۇرىلىرىدا ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ يازغۇچىسى جوش روگىن
بېيجىڭنىڭ كورونا ۋىرۇسى كىرزىسى تارىخىنى قايتا يېزىشىغا قارشى تۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى، بىراق بۇنىڭ
خىتاي پۇقرالىرىغا ياكى ئاسىيا ئهسىللىك ئامېرىكالىقالرغا قارشى ئىرقچىلىق خاھىشىغا ئوت قۇيرۇقلۇقى

قىلمىغان ئاساستا بولۇشىنى تهكىتلىگىنىگه تۆت ئاي بولدى.

«خىتاي خهلقى توغرىسىدىكى بايانلىرىمىز بىلهن ئۇالرغا بېيجىڭدا تۇرۇپ ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالر
توغرىسىدىكى بايانلىرىمىزنى ئايرىش بۇ مهقسهتكه يېتىشنىڭ ئاچقۇچى ھېسابلىنىدۇ» دهپ يازىدۇ روگىن.

روگىن دۇنيادىكى كۆپلىگهن ئاكادېمىكالر ۋه ئانالىزچىالرغا ئوخشاش رهۋىشته مۇنۇالرنى يازغان: «بىز چوقۇم
خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنى ئۇنىڭ قىلمىشلىرى توغرۇلۇق ئهيىپلهشته ئوبيېكتىپ بولۇشىمىز كېرهك.
خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ۋىرۇسنىڭ تارقالغانلىقىنى ھهپتىلهپ يوشۇردى، دوختۇرالرنىڭ ئاغزىنى

يۇمغۇزۇپ، ژۇرنالىستالرنى تۈرمىلهرگه قامىدى ۋه تهتقىقاتچى ئالىمالرنىڭ يولىنى توستى.»

«خىتاي خهلقى بولسا بۇ ۋهقهنىڭ قهھرىمانلىرىدۇر. خىتاي دوختۇرالر، تهتقىقاتچىالر ۋه ژۇرنالىستالر ئۆز
ھاياتىنى دوغا تىكتى، ھهتتا ۋىرۇسقا قارشى كۈرهش قىلىش ۋه ئۆلۈمدىن ئاگاھالندۇرۇش يولىدا ئۆلدى.»

«خىتاي خهلقى يهنه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قاتتىق تهدبىرلىرىنىڭ قۇربانى بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ
تهدبىرلىرى غايهت زور كۈلپهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقاردى.» يىغىنچاقلىغاندا، ئۇ «بىزنىڭ مۈشكىالتىمىز خىتاي

خهلقى بىلهن ئهمهس، بهلكى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى بىلهندۇر» دېگهن خۇالسىنى چىقارغان.

 بۇ خىل قاراشنىڭ نهقهدهر كهڭرى تارقالغانلىقىنى جهزملهشتۈرگىلى بولمايدۇ. بىراق «خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسى ناچار، خىتاي خهلقى ياخشى» دېگهن كهيپىيات ئومۇمالشقان بىر ھالهت مهۋجۇت. مهن كۆپلىگهن
مۇستهبىت دۆلهتلهرده ياشاپ باققان ياكى شۇ دۆلهتلهرده تۇرۇپ خهۋهر يېزىپ باققان. ھاكىمىيهتتىكى پارتىيه
بىلهن ئۇ ھۆكۈمرانلىق قىلغان جهمئىيهتتىكى كىشىلهرنىڭ ئارىسىنى ئېنىق ئايرىش توغرىسىدىكى پىكىر

ماڭا تونۇشلۇق.

ئۇنىڭ ئۈستىگه، بىر توپلۇمنى ئىرىقچىلىقتىن قوغداشقا تىرماشقاندا، كىشى چاپان يېپىش بىلهن
كهمسىتىشنىڭ ئوتتۇرىسىدا ياخشى يول تۇتىدۇ. ئۇ توپلۇم قىلمىشلىرىدىن جاۋابكار بولماسلىق بىلهن

بىرلىكته، دائىمال خاتالىقى يوق، مۇكهممهل توپلۇم دهپ قارىلىدۇ.

بىراق، بۇ خىل پىكىرده مهسىله بار. «مهخپىيهتلىكنى ئاشكارىلىغۇچى» ۋۇخهنلىك دوختۇر لى ۋېنلياڭنى
مىسالغا ئالساق، ئۇ نۆۋهتته بهزى غهرىبلىكلهر تهرىپىدىن كومپارتىيه بىلهن ئوخشاش پىكىرده بولمىغۇچى دهپ
قارالماقتا. چۈنكى، ئۇ ئىككىنچى ئايدا ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى Covid-19 ۋىرۇسىنى كهلتۈرۈپ

چىقىرىدىغان خىتاي ۋىرۇسى توغرىسىدىكى ئۇچۇرالرنى ئاشكارىلىۋهتكهن.

روگىن ئۆز ماقالىسىده «بۇ ھېكايىنىڭ قهھرىمانلىرى» دهپ يېزىۋاتقاندا مهلۇم بىر شهخسنى نهزهرده
تۇتقانلىقىدا شهك يوق. بىراق، دوختۇر لى ۋېنلياڭ ئۇنۋېرسىتېت دهۋرىدىن تارتىپال خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسىنىڭ ئهزاسى ئىدى. خىتايدىكى كۆپلىگهن مهشھۇر، ئىزچىل ئۆكتىچىلهرمۇ بىر زامانالردا خىتاي

كومپارتىيىسىنىڭ ئهزاسى ئىدى.

(Kerry Brown)  خىتايشۇناس پروفىسسور، شۇنداقال الۋۇ  خىتاي  ئىنىستىتۇتىنىڭ  دېرىكتورى  كېرىي بروۋن
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تۆتىنچى ئايدا «ئوكسفورد سىياسىي ئوبزور ژۇرنىلى»دىكى بىر ماقالىسىده مۇنداق يازغان:«پارتىيه بىلهن
خهلقنى تۈپتىن ئايرىپ مۇئامىله قىلىش پىكىرىدىكى كۆپ سانلىق شهخسكه نىسبهتهن باش قېتىنچىلىقى
بولۇۋاتقىنى پارتىيه شۇ پارتىيه مهۋجۇت بولغان جهمئىيهتنىڭ پارتىيىسى، ئۇ پارتىيىنىڭ ئهزالىرى ھېچقانداق

شهك-شۈبھه بولمىغان ھالهتته تىپىك خىتاي خهلقى ئىكهنلىكى توغرىسدىكى مهسىلىدۇر.»

ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن:«خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى قهستهنلىك بىلهن  جهمئىيهتكه سىڭىشىش ۋه
جهمئىيهت بىلهن بىر گهۋدىلىشىش قهدىمىنى ئېلىپ بولغان. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى بىلهن خىتاي
جهمئىيىتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇرهككهپ مۇناسىۋهت توغرىسىدا ئهڭ ئېھتىيات بىلهن سۆزلهنگهن سۆز

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مۇناسىۋهتنىڭ تولىمۇ مۇرهككهپ ئىكهنلىكىدىن ئىبارهت.»

ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن: «شۇنىڭدهك، ناۋادا سىز كومپارتىيهنىڭ <رهزىللىكى> دېگهنلهر توغرىسىدا سۆز
قىلماقچى بولسىڭىز، ئۇ ھالدا سىز كۆپلىگهن خىتاي پۇقرالىرىغا مۇشۇ خىل ئۇسۇل بىلهن تامغا ئۇرغان
بولىسىز. قانداقال بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، كوممۇنىستىك پارتىيه ئهزالىرى باشقا ئاالھىده توپلۇم ئهمهس،

بهلكى خىتاي خهلقىدۇر.»

كوممۇنىستىك پارتىيهنىڭ يۇقىرى دهرىجىلىك ئۈچ مىڭ ئهمهلدارى ئارىسىدا ئاز سانلىق مىللهتلهر يوق
ھېسابتا بولۇپ، تهخمىنلهرگه كۆرهپ، كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ 90 مىليون ئهزاسى بار. بىراق، بۇ خىل ئهھۋال
پهقهت خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭال جهمئىيهتنىڭ ھهممه ساھهسىگه سىڭىپ كىرگهنلىكىدهك
مهنزىرىنى سۈرهتلهپ بېرهلمهيال قالماي، يهنه مىليونلىغان كىشىلهرنىڭ تهقدىرىنىڭ بىۋاسىته ياكى

ۋاسىتىلىك ھالدا كوممۇنىستىك پارتىيىنىڭ تهقدىرىگه باغلىنىپ قالغانلىقىنىمۇ سۈرهتلهپ بېرهلمهيدۇ.

خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ چوڭ ئهمهلدارلىرىدىن باشقا، خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئهقىل بىلهن تهمىنلهيدىغان
مىليونلىغان ئالىمالر، تېخنىكالر، ئىقتىسادشۇناس، ئاكادېمىكالر ۋه باشقا ساھهدىكى مۇتهخهسسىسلهر

مهۋجۇت.

بۇنىڭدىن سىرت، كومپارتىيهنى قوغداش خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئالىمالر، مۇخبىرالر، ئوبزورچىالر
قاتارلىقالر بار. شۇنىسى ھهقىقهتكى، كومپارتىيه يۇقىرى قاتلىمىدا ۋه مۇناسىۋهتلىك كومپارتىيه ئورگانلىرىدا
ئىشلهيدىغانالر بارغانچه شهھهرلهردىن، ئوتتۇرا تهبىقه كىشىلىرىدىن ۋه ئالىي مائارىپ تهربىيىسى ئالغان
كىشىلهردىن تهشكىل تاپماقتا. ئۇ يهرلهرده خىزمهت قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلهر بهلكىم كوممۇنىستىك
پارتىيىنىڭ ئىدىئولوگىيىسى بىلهن ئ وخشاش ئىدىئولوگىيىده بولماسلىقى مۇمكىن. بىراق، ئۇالر
پۇرسهتپهرهسلىك ياكى رېئاللىققا يۈزلهنگۈچى ھالىتىده خىتاي كومپارتىيىسى ئۈچۈن ئىشلهشنىڭ ھاياتتا

ئۇتۇق قازىنىشنىڭ بىردىنبىر يولى ئىكهنلىكى بىلىدۇ.

بۇ ھال يهنه بىر مهسىلىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نۇرغۇنلىغان خهلقنىڭ تهقدىرى كوممۇنىستىك پارتىيهنىڭ
تهقدىرىگه باغلىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈنال، كوممۇنىستىك پارتىيه خىتاي خهلقىنىڭ قانۇنلۇق ۋهكىلىگه
ئايلىنىپ قالمايدۇ. چۈنكى، 1949-يىلى خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىدىن بۇيان، خىتايدا نهچچه ئون
يىلالر مابهينىده ئهركىن سايالم بولۇپ باققان ئهمهس. خۇالسىلىگهنده، كوممۇنىستىك پارتىيىنى ئالدى بىلهن
ھهممىنىڭ ئېتىراپىغا ئېرىشكهن، ئىككىنچىدىن خىتاي خهلقىنىڭ قانۇنىي ۋهكىلى دهپ خۇالسه چىقىرىش

ئىمكانسىزدۇر.
بىراق، بۇ   خىل   ھۆكۈم  نۇرغۇنلىغان  ئوبزورچىالر  ئېتىراپ  قىلىشنى خالىمايدىغان   لوگىكىلىق   خۇالسىگه
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تايانغان. ئۇ بولسىمۇ، تاكى خىتايدا ھهقىقىي دېموكراتىك ئىسالھات  ئېلىپ بېرىلمىغۇچه، ياكى
بېيجىڭدىكى رېجىم ئالماشمىغۇچه، خىتاي خهلقى ھهرگىز قانۇنلۇق ھۆكۈمهتكه ئېرىشهلمهيدۇ. بۇ خىل
ئهھۋالدا، خىتاي چوقۇم دېموكراتىك كهلگۈسىگه قاراپ مېڭىشى كېرهك دهپ بىزگه ئوخشاش ئوياليدىغانالر

خىتايغا قارشى ئۇرۇش قىلغۇچىالر ئهمهس، خىتاي ئۈچۈن كۈرهش قىلغۇچىالر ھېسابلىنىدۇ.

كېرىي بروۋننىڭ مانا مۇشۇنىڭدىن يۈزى قىزىرىدۇ. ئۇ « خىتاينىڭ سىرتىدا ئاقىالنه مهيداندا تۇرۇپ
قهھرىمانالرچه سۆز قىلىۋاتقان بىز دېموكراتىيهدىن ئىبارهت بۇ قۇتۇلۇشنىڭ يېتىپ كېلىشىدىكى يادرولۇق
شهخىسلهرمىز. بىز يولىمىزنى داۋام قىلىمىز، ئهركىنلىك يېقىندۇر» دهيدىغانالر توغرىسىدا مهسخىرىلىك

بايانالرنى يازىدۇ.

بىراق، دېموكراتىك دۇنيانىڭ ئهخالق مىزانلىرىنى ئىپاده قىلىدىغان غهربلىكلهرگىال ئهمهس، يهنه خىتاينىڭ
قوشنىلىرى ھېسابالنغان كورىيهدىكى، ياپونىيهدىكى ۋه تهيۋهندىكى كىشىلهرگه نىسبهتهن بۇنچه گۇمانخورلۇق

قىلماسلىق الزىم. ھاكاۋۇرلۇق توغرا ئهمهس. ئهمما، ئهخالق نىسپىيلىكى ئۇنىڭدىنمۇ ناچار.

ناۋادا بىراۋ خىتايدا دېموكراتىك ئۆزگۈرۈشنى ئارزۇلىسا، روگىن ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان «بىزنىڭ خىتاي خهلقى
بىلهن خاپىلىقىمىز يوق، بىزنىڭ مهسىلىمىز خىتاي كومپارتىيىسى بىلهندۇر» دېگهن تىپتىكى پىكىر

رېئاللىققا زىت.

كۆپلىگهن مۇستهبىت دۆلهتلهر ئاۋام خهلقنىڭ چىرايلىقچه ۋه جاسارهتلىك ھالدىكى قارشى تۇرۇشلىرى بىلهن
غۇالپ چۈشمهيدۇ. سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇلى نهچچه ئون يىللىق خاتا ئىقتىساد باشقۇرۇش سهۋهبلىك
لىڭشىپ قالغان. بىراق، ئۇ ئاقىۋهتته موسكىۋانىڭ ۋارشاۋا شهرتنامىسىدىكى دۆلهتلهرنىڭ قارشىلىقلىرىنى
رهت قىلىپ، ھهربىي ئۆزگىرىش قوزغاشقا ئورۇنغانلىقى، نهتىجىده سوۋېت سوتسىيالىستىك جۇمھۇرىيىتىگه
تهۋه — مهسىلهن، بالتىق دېڭىزىغا مۇناسىۋهتلىك رهھبهرلهر تارقىلىپ كهتكهنلىكتىن، ئارقىدىن بورىس
يېلتسىن (Boris Yeltsin) رۇسىيه مۇستهقىللىقىنى جاكارلىغاندىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ

كهتتى.

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياۋروپادىكى باشقۇرۇلىدىغان بومبا دۆلىتى ھېسابالنغان پولشادىال ئىتتىپاقلىق
ھهرىكىتى تۈسىنى ئالغان، فۇنكىسىيىسىنى جارىي قىلدۇرااليدىغان پۇقراالر جهمئىيىتى ۋه مۇمكىنچىلىك

ئىچىدىكى «كۈتۈلۈۋاتقان ھۆكۈمهت» مهۋجۇت ئىدى.

تارىختىن بۇيان، مۇستهبىت رېجىمالر «ئوردىدىكى سىياسىي ئ ۆزگۈرۈش» نهتىجىسىده، ياكى سوۋېت
ئىتتىپاقىكىدهك ئۆزلىكىدىن ۋهيران بولۇش نهتىجىسىده، ياكى ھاكىمىيهتتىكى پارتىيهنىڭ سىرتىدىكى
سىياسى ئۆزگۈرۈش سهۋهبلىك غۇالپ چۈشتى. كېيىنكى خىلدىكى سىياسىي ئۆزگۈرۈشكه ئاۋام خهلق
قاتناشقان، بىراق ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ھهربىي قاتناشقان. ھهقىقهتته، 1986-يىلىدىكى فېلىپىن دىكتاتورى
فېردىناند ماركوسنى (Ferdinand Marcos) ئاغدۇرۇش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىققان خهلق ھهرىكىتى ھهربىي
ياردهمنىڭ كۈچىگه تايانغان. ھېندىنوزىيه دېكتاتورى سۇخارتو رېجىمى 90-يىلالرنىڭ ئاخىرىدا كۆپلىگهن

سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن غۇالپ چۈشكهن.

ناۋادا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى كۈنلهرنىڭ بىرىده ھاكىمىيهتتىن مولالق ئ اتسا، بۇنىڭ ئىچكى
ئازادلىق   ياكى  پارتىيه   ئىچىدىكى   مۆتىدىللهرنىڭ  «ئوردا  سىياسىي  ئۆزگۈرۈشى» تۈپهيلىدىن  يۈز  بېرىش  
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مۇمكىنچىلىكى چوڭ. بىراق، كوممۇنىستىك پارتىيهگه بولغان غهزهپ-نهپرهتنى بايان قىلىش پارتىيه
ئىچىدىكى ئۆزگۈرۈش ۋه ئىسالھاتقا مايىل كىشىلهرنى تاماشىبىن ھالىتىگه كهلتۈرۈپ قويىدۇ. دهرۋهقه، خىتاي
كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ تۆۋهندىن يۇقىرىغىچه بولغان ھهربىر شهخىسنىڭ دۆلهتنىڭ ئىداره قىلىنىشىغا
جاۋابكار بولىدىغان، (شۇنىڭ باراۋىرىده دۆلهتنىڭ جىنايىتىگىمۇ جاۋابكار بولىدىغان) غايهت زور ئورگان
ئىكهنلىكىنى چىقىش قىلغىنىمىزدا، كۆپلىگهن ئانالىزچىالرنىڭ گۇمانىنىڭ ئهكسىچه، شى جىنپىڭنىڭ
ئهتىراپىدا تۇرىدىغان يۇقىرى تهبىقىدىكىلهرنى پارتىيىدىكى شىنىڭ رىغبهتلهندۈرشى ۋه ئىش-ھهرىكىتىگه

مۇناسىۋهتلىك باشقا شهخسلهر بىلهن ئايرىيدىغان ھېچنهرسه يوق.

ناۋادا بىراۋ خىتاي چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ دېموكراتىيهلىشىشىنى ئارزۇلىسا، ياكى ئهڭ بولمىغاندىمۇ ياۋزۇلۇق
جهھهتته خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىدىن تۆۋهنراق تۇرىدىغان رهھبهرلىك قاتلىمىنى ئۈمىد قىلسا، بۇ
ئىسالھ قىلىنغان سېستىما كونا رېجىمدا خىزمهت قىلغان كۆپلىگهن ئهمهلدارالرنىڭ يېڭى سېستىمىسىنى

باشقۇرۇشىغا موھتاج بولىدۇ.

1949-يىلىدىن كېيىن يېڭى قۇرۇلغان خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتى گومىنداڭنىڭ بهزى كونا ئهمهلدارلىرىغا ۋه
يهرلىك مىلىتارىستالرغا موھتاج بولدى. دېكتاتورلۇقتىن كېيىنكى سېستىمىنى ئىگىلهيدىغان سىياسهتچى
ۋه بيۇكراتالر كۆپۈنچه ھالالردا دېكتاتورلۇق دهۋرىده ھاكىمىيهت تۇتقانالر بولۇپ كهلدى. بۇ جهھهتتىكى دهل
مىسالدىن بىرى شۇكى، 1945-يىلىدىن كېيىنكى گېرمانىيه ھۆكۈمىتى ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قېلىش

ئۈچۈن ئهسلىدىكى ناتسىست ھوقۇقدارالرنى ئىشخانىالردا ئىشلىتىشكه مهجبۇر بولغان.

بهلكىم، خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى بىلهن خىتاي خهلقى ئارىسىدا ھهقىقهتته بىر بۆلۈنمىچىلىك
مهۋجۇت ئهمهستۇ. ئهمما، دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى دېموكراتالر خىتاينىڭ ئىچى ۋه سىرتىدىكى
ئىسالھاتچىالرنى ۋه ئىسالھاتچى مۇتهپپهككۇرالرنى قولاليدىغانلىقىنى، شۇنداقال خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ
كۆپلىگهن مۇھىم ئهمهلدارلىرىدىن تارتىپ خىتاي خهلقىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان دىكتاتورلۇققا مايىل

كىشىلهرگه قارشى تۇرۇدىغانلىقىنى سۆزلىشى  كېرهك.

ئېنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى

مهنبه:

https://asiatimes.com/2020/07/the-communist-party-evil-chinese-people-good-myth/
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مهن ئۇيغۇرالرنىڭ خاقانىمهن.
                                            -«ئوغۇزنامه»دىن

مىللىي بايراملىرىنى ئهسلىمهيدىغان مىللهتلهر تارىخ ئېڭىنى يوقىتىدۇ. تارىخ ئېڭىنى يوقاتقان مىللهتلهر
باشتا ئۆزىگه بولغان ئىشهنچىسىنى، كېيىن جاسارىتىنى، ئهڭ ئاخىرىدا مۇستهقىللىقىنى يوقىتىدۇ. مىللىي
بايراملىرىنى خاتىرىلىمهيدىغان مىللهتلهرگه دىنىي بايراملىرىنى خاتىرىلىگىدهك ۋهتهنمۇ قالمايدۇ.          

 — كۆك ئهرۋاھ 

«ئوغۇزنامه» ئېپوسى-تارىخىمىزدىكى غايهت زور ئهھمىيهتكه ئىگه ئابىدىلهرنىڭ بىرىدۇر. ئۇ بارلىق تۈركىي
تىللىق خهلقلهرنىڭ ئهدهبىياتى، تارىخى ۋه ئېتنىگورافىيىسىنى تهتقىق قىلىشتىكى مۇھىم مهنبه
ھېساپلىنىدۇ. شۇ سهۋهبتىن كۆپلىگهن مهشھۇر تۈركولوگالر، مهسىلهن، گولالندىيىلىك خوس، گېرمانىيىلىك
دېتىس، رۇسىيهلىك رادلوف، فىرانسىيىلىك پىللىئوت، سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىلىق شىرباك، تۈركىيىلىك
رهشىد رهھمهت ئارات قاتارلىقالر بۇ ئهسهرنى نهشىرگه تهييارالش ۋه تهتقىق قىلىش ئىشلىرى بىلهن

شۇغۇللىنىپ، نۇرغۇن ئهھمىيهتلىك نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن.

ھازىرغىچه بىزده ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقاتالردا ئهسهرنىڭ مهنبهسى ھهققىده قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدا
يېزىلغان ۋه فىرانسىيىنىڭ پارىژ شهھىرىدىكى «مىللىي كۈتۈپخانا»دا ساقلىنىۋاتقان نۇسخىسىدىن باشقا،
رهشىدىددىن (1318-1247)نىڭ «جامىئۇت تهۋارىخ» (ئومۇمىي تارىخ)، مىرزا ھهيدهر كوراگانى (1551-
1500)نىڭ «تارىخى رهشىدى»، ئوبۇلغازى باھادىرخان(1664-1603)نىڭ «شهجهرىئىي تۈرك» (تۈركلهرنىڭ
شهجهرىسى) دېگهن ئهسهرلىرىده ئوغۇرخانغا ئائىت تهپسىالتالرنىڭ بارلىقى قهيت قىلىنغان. گهرچه يۇقىرىقى
مهنبهلهر تهتقىقاتچىالر تهرىپىدىن كۆپ قېتىم تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ مهنبهلهردىكى ئوغۇزخانغا
ئائىت مهلۇماتالر كهڭ ئوقۇرمهنلىرىمىز بىلهن يۈز كۆرۈشۈش پۇرسىتىگه تېخى نائىل بواللمىدى. مهن يېقىندا
مهشھۇر تارىخچى شهرهپىددىن ئهلى يهزدى (1454-يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن)نىڭ زهپهرنامه ناملىق ئهسىرى ۋه
مىرزا ئۇلۇغبېك (1449-1394)نىڭ «تارىخى ئهربهئى ئۇلۇس» (تۆت ئۇلۇس تارىخى) ناملىق ئهسىرىنى كۆرۈپ، بۇ
ئىككى ئهسهردىمۇ ئوغۇزخانغا ئائىت مهلۇماتالرنىڭ خېلى تهپسىلىي بايان قىلىنغانلىقىنى ھېس قىلدىم.
ھهر ئىككىال ئهسهرده ئوغۇزخانغا ئائىت مهلۇماتالر يهر-جاي نامىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئاساسهن دېگۈدهك
ئوخشاش بايان قىلىنغان. بۇنىڭدىن ئىككى ئاپتور ئاساسالنغان تارىخىي مهنبهنىڭ ئوخشاشلىقىنى پهرهز
قىلىشقا بولىدۇ. شۇمۇ دىققهتكه سازاۋهركى، بۇ ئىككى ئهسهرنىڭ يېزىلغان ۋاقتىمۇ ئاساسهن ئوخشاش. بۇ
بىر تاسادىپىي توغرا كېلىپ قىلىش بولسىمۇ، لېكىن ئىلىم ساھهسىده ئاز ئۇچرايدىغان ھادىسه

ھېساپلىنىدۇ.

شهرهپىددىن ئهلى يهزدى ئۆز دهۋرىنىڭ يىتۈك ئالىملىرىدىن بولۇپ، تارىخ، پهلسهپه، ئهدهبىيات ۋه
ئاستىرنومىيهگه ئائىت نۇرغۇن ئهسهرلهرنى يازغانلىقى مهلۇم. ئۇنىڭ مهشھۇر ئهسىرى-«زهپهرنامه» ئهمىر
تۆمۈرنىڭ ئوغلى شاھرۇھ ( مىرزا مۇھهممهد تاراغاي ئۇلۇغبهگنىڭ ئاتىسى ) (1447-يىلى ئالهمدىن
ئۆتكهن)نىڭ ئوغلى ئىبراھىم سۇلتان(1435-يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن)ن ىڭ تهشهببۇسى بىلهن يېزىلغان.
ئىبراھىم سۇلتان «زهپهرنامه»نى يېزىشتا شهرهپىددىن ئهلى يهزدىنى مهخسۇس تارىخى ماتېرىيال بىلهن

تهمىنلىگهندىن باشقا، ئهسهرنى يېزىش ۋه بېكىتىش ئىشلىرىغا ئۆزى بىۋاسته نازارهتچىلىك قىلغان.

«زهپهرنامه»ده ئوغۇزخان ۋه ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا ئائىت مهلۇماتالر خېلى تهپسىلىي بايان قىلىنغان بولۇپ، «
ئوغۇزنامه»  ئېپوسىغا  سېلىشتۇرغاندا  بهزى  روشهن  پهرقلهرگه  ئىگه. ھهتتا  بهزى ئادهم ۋه يهر-جاي ناملىرى 
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خېلى قايىل قىالرلىق دهرىجىده ئاساسالر بىلهن يورۇتۇلغان. شۇڭا «زهپهرنامه»ده تىلغا ئېلىنغان ئوغۇزخانغا
ئائىت مهلۇماتالرنى «ئوغۇزنامه» ئېپوسىنىڭ تارىخى مهنبهسى ۋه باشقا ئاالھىدىلىكلىرىنى تهتقىق قىلىشتا
بهلگىلىك ئهھمىيهتكه ئىگه دهپ قاراشقا بولىدۇ. «ئوغۇزنامه» ئېپوسى ۋه باشقا تارىخىي مهنبهلهرده تىلغا
ئېلىنغان ئوغۇزخاننىڭ كىملىكى ھهققىدىكى كۆز قاراش تېخى تولۇق بىرلىككه كهلگىنى يوق. بىر قىسىم
تهتقىقاتچىالر ئوغۇزخاننى ھېچقانداق بىر تارىخىي شهخىس بىلهن باغلىنىشلىقى بولمىغان ئهپسانىۋىي
ئوبراز دهپ قارىسا، يهنه بهزى تهتقىقاتچىالر ، بولۇپمۇ ئوسمانىالر تارىخچىلىرى ئوغۇزخاننى ھون تهڭرىقۇتى
باتۇر تهڭرىقۇت ۋه باشقا تارىخىي شهخىسلهرگه باغالپ قارايدۇ. بۇالرنىڭ ئىچىده ئوغۇزخاننى باتۇر تهڭرىقۇتقا

تهققاسالپ قارايدىغانالر بىرقهدهر ئاساسلىق سالماقنى ئىگىلهيدۇ.

«زهپهرنامه» ۋه باشقا تارىخىي مهنبهلهردىكى ئوغۇزخان ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىغا ئائىت مهلۇماتالرنى گهرچه
ئېنىق تارىخىي ئاساسقا ئىگه دهپ ھۆكۈم قىلىشقا بولمىسىمۇ، بهزى تارىخىي ھادىسىلهرنى سېلىشتۇرۇپ
تهتقىق قىلىش ئارقىلىق ئوغۇزخان ھهققىدىكى بهزى مهسىلىلهرگه ئېنىقلىق كىرگۈزۈش ئىمكانىيىتىگه

ئېرىشكىلى بولىدۇ.

1. «زهپهرنامه»ده ئوغۇزخاننىڭ ئاخىرقى بالىسى تهڭرىخاننىڭ ئوغلى ئېلخاننىڭ تۇر بىلهن ئۇرۇش قىلىپ
يېڭىلگهنلىكى بايان قىلىنىپ، «بۇ ۋهقه ئوغۇزخان ۋاپاتىدىن مىڭ يىل ئۆتكهندىن كېيىن سادىر
بولغانىدى» دىيىلىدۇ. بۇ مهلۇمات ئۇلۇغبېكنىڭ «تۆت ئۇلۇس تارىخى» دېگهن ئهسىرىدىمۇ ئوخشاش ھالدا
ئۇچرايدۇ. ئۆزبېك ئالىمى ئامانۇلال بۆرىيىۋ رهشىدۇددىننىڭ «جامىئۇل تهۋارىخ» دېگهن ئهسىرىده بۇ
ئۇرۇشنىڭ ئۆزى ياشىغان دهۋىردىن ئىككى مىڭ يىل ئاۋۋال بولغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكهنلىكىنى قهيت

قىلىپ: «دېمهك ئوغۇزخان مىالدىيهدىن بىرمىڭ 500 يىل ئاۋۋال ياشىغان»[1]دهپ قارايدۇ.

2.«زهپهرنامه»دىمۇ، «تۆت ئۇلۇس تارىخى»دىمۇ ئوغۇزخاننىڭ ئهۋالدلىرىدىن بولغان بۇ زهنجهرخاننىڭ ئهمىر
ئهبۇ مۇسلىم مهرزهۋى يهنى ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۈممهۋىيلهر خهلىپىلىكى (750-661) گه قارشى كۆتۈرۈلگهن
قوزغىالڭنىڭ رهھبىرى، ئابباسالر خهلىپىلىكى(1258-750)نىڭ باش قوماندانى ۋه ئۇالرنىڭ خۇراساندىكى
نائىبى ئهبۇ مۇسلىم ئابدۇرهھمان ئىبىن ئهسهد مهرزهۋىي(755-727)بىلهن زامانداش ئىكهنلىكى تىلغا
ئېلىنىدۇ. «تۆت ئۇلۇس تارىخى»دا يهنه بۇزهنجهرخاننىڭ چىنگىزخاننىڭ توققۇزىنجى بوۋىسى، ئهمىر تېمۇر

كوراگان(1405-1336)نىڭ 14-بوۋىسى ئىكهنلىكى يېزىلغان.

3. جۈنهيدۇلال خوجا ئوغلى ئىسھاقخان(1862-1937 –يىلالر، تهخهللۇسى ئىبرهت)نىڭ «پهرغانه تارىخى»
ناملىق ئهسىرىدىمۇ ئوغۇزخانغا ئائىت بهزى مهلۇماتالرنى ئۇچرىتىش مۇمكىن.«پهرغانه تارىخى»نىڭ باش
قىسمىدا ئاپتور تۇران ھهققىده توختىلىپ: «بۇ مۈلۈكلهرگه دهسلهپ ھۆكۈمرانلىق قىلىپ ئۆتكهنلهرنىڭ
بىرىنچىسى ئوغۇزخان، ئۇنىڭدىن كېيىن تۇران خانى ئالپ ئهرتۇڭا ئهپرا سىياب»[2] دهپ يازسا، يهنه بىر يهرده
يهنى ئهسهرنىڭ ئهنجان تارىخىغا بېغىشالنغان قىسمىدا «ئوغۇزخان بۆقۇخاننىڭ سهككىزىنچى بوۋىسىدۇر
يهنى بۆقۇخان ئهپراسىيابنىڭ موڭغۇلچه ئىسمىدۇر»[3]، «ئهندىجان تۆت مىڭ يىل مۇقهددهم يهنى ئوغۇزخان
ۋاقتىدا شهھهر ئىدى، ئۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ ئاۋات شهھهر ئىكهن. ئوغۇزخان ھهزرىتى نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ

توققۇزىنچى ئوغلىدۇر»[4] دېگهنلهرنى بايان قىلىدۇ.

يۇقىرىالردىن بىز ئوغۇزخانغا ئائىت بهزى مهلۇماتالردىن خهۋهردار بولۇش بىلهن بىرگه يهنه يېڭى بىر مهلۇمات-
تارىخىمىزدىكى ئۆچمهس سىما ئهپراسىياب يهنى ئالپ ئهرتۇڭانىڭ ئوغۇزخان بىلهن بىر نهسهپتىن
ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ بۆقۇخان دېگهن يهنه بىر ئىسمىنىڭ بارلىقىنى بىلىۋاالاليمىز. مهلۇمكى ئهپراسىياب-
ئالپ  ئهرتۇڭانىڭ   پارسچه   ئىسمى. ئۇنىڭ   يهنه  بۆقۇخان   دېگهن  ئىسمىنىڭ  بولۇشى،  تۈرك ئوغالنى ئالپ 
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ئهرتۇڭانىڭ نهقهدهر شانۇ-شهۋكهتلىك خاقان ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلىپ بېرىدۇ. يهنه بىر تهرهپتىن، بۆقۇخان
دېگهن بۇ ئىسىم «بۆكۈخان رىۋايىتى»دىكى باش شهخىس بۆكۈخاننىڭ ئىسمى بىلهن ئوخشاشلىققا ئىگه. شۇ
سهۋهپتىن بۇ ئىككى ئىسىمنىڭ كېيىنكىلهر تهرىپىدىن ئىككى خىل ئوقۇلغان ياكى ئىككى خىل تهلهپپۇز
قىلىنغان بىر ئىسىم بولۇش ئېھتىماللىقىنىمۇ چهتكه قاققىلى بولمايدۇ. بۇ مهسىلىنى بۇ ئىسمغا
مۇناسىۋهتلىك تارىخى ماتىرىيالالر ۋه رىۋايهتلهرنى چۆرىدىگهن ھالدا يهنىمۇ چوڭقۇر تهتقىق قىلىشقا توغرا

كېلىدۇ.

يۇقىرىقىالردىن شۇنى تونۇپ يېتىشكه بولىدۇكى، ئوغۇزخان قانداقتۇر ئهپسانىۋىي شهخىس بولماستىن، بهلكى
كۆپ ئهسىرلىك تارىخىمىزنىڭ ئۇلىنى قۇرغۇچى ھهقىقىي شهۋكهتلىك خاقاندۇر. ئۇنىڭ خانلىقى قهدىمكى
دهۋىرلهرگه مهنسۇپ بولغانلىقى ئۈچۈن، زامان ئۇقۇمىنى مۇكهممهل ۋه تولۇق ئىسپاتاليدىغان ئېنىق
ھۆججهتلىك يىلنامىالر ھازىرچه تېپىلمىغان بولسىمۇ كېيىنكى زامان تارىخچىلىرى تهرىپىدىن تىلغا
ئېلىنغان بهزى مهلۇماتالرنى تهتقىق قىلىپ كۆرسهك، بۇ ھهقته خېلى قايىل قىالرلىق يهكۈنلهرگه

ئېرىشهلهيمىز.

ئۇلۇغبېك «تۆت ئۇلۇس تارىخى»دا، «تارىخ ۋه خهۋهرلهر تهھقىقلىگۈچىلىرى نهزىرىده شۇ مۇقهررهركى، ئوغۇزخان
غهربىي قاراخانىالر سۇلتانى ئوسمان خاننىڭ ئون بهشىنچى بوۋىسىدۇر»[5] دهيدۇ. يهنه باشقا مهلۇماتالرغا
قارىغاندا، رهشىدۇددىننىڭ «جامىئۇل تهۋارىخ» ناملىق ئهسىرىده خارهزىمشاھىنىڭ قوشۇن توپالپ بۇخاراغا
يۈرۈش قىلغانلىقى ۋه «ئهتراپتىكى ھاكىمالرنىڭ خۇسۇسهن سهمهرقهندنىڭ سابىق ھاكىمى، ئهپراسىياب
ئهۋالدلىرىدىن بولغان سۇلتان ئوسمانغا خۇشخهۋهر ئهۋهتىپ ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆزىنىڭ ياخشى ۋهدىلىرى
بىلهن ئۈمىدۋار»[6] قىلغانلىقىنى تىلغا ئالغانلىقى مهلۇم. مىالدىيه 1204-يىلىدىن 1211-يىلغىچه
قاراخانىيالرنىڭ ماراۋهئۈننهھر (سهمهرقهند)دىكى ھۆكۈمدارى بولغان سۇلتان ئوسمانخاننىڭ ئوغۇزخان ھهم
ئهپراسىياپنىڭ ئهۋالدلىرى بولغانلىقى ئوغۇزخان بىلهن ئهپراسىيابنىڭ بىر نهسهب ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپال
قالماستىن، بهلكى قاراخانىيالر سۇاللىسنىڭ ئوغۇزخان ئاساس سالغان خانلىق بىلهن يىلتىزداش
ئىكهنلىكىنىمۇ ئىسپاتالپ بېرىدۇ. ئاتاقلىق تارىخچى مولال مۇسا سايرامى (1917-1836) ئۆزىنىڭ «تارىخى
ئهمىنىيه» ناملىق ئهسىرىده قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ مهشھۇر خانى سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان (مىالدىيه 956-
يىلى ئالهمدىن ئۆتكهن) نىڭمۇ ئهپراسىياپنىڭ ئهۋالدى ئىكهنلىكىنى يازىدۇ.[7] دېمهك، بۇ يهرده بىرقىسىم
تارىخچىالرنىڭ «رىۋايهتتىكى ئوغۇزخان قاراخانىيالر خاندانلىقىنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىدىكى بىر خاننىڭ
سىمۋۇلى»[8] دېگهن تهنتهكلهرچه قاراشلىرى پۇت تېرهپ تۇرالمايدۇ. تارىخىمىز شۇقهدهر مۆجىزىگه بايكى،
خهلقىمىزنىڭ ئهڭ قهدىمكى سهلتهنهت ساھىبى بولغان ئوغۇزخاننىڭ دادىسى قاراخان دهۋرىدىن تاكى ئوتتۇرا
ئهسىردىكى بۈيۈك قاراخانىيالر سۇاللىسىگىچه ناھايىتى ئۇزاق بىر دهۋىرنى «قارا» دېگهن بىر سۆز خۇددى
سىرلىق يىلتىزغا ئوخشاش بىر-بىرىگه باغالپ تۇرىدۇ. بۇ يهرده ئايرىم-ئايرىم دهۋىرلهرده قوللىنىلغان بۇ
سۆزنىڭ مهلۇم ئىچكى باغلىنىشقا ئىگه ئىكهنلىكىنى پهرهز قىلىش تهس ئهمهس. خىتاي تارىخچىسى
ليۇزىشياۋ  «قارا» دېگهن سۆز ھهققىده توختىلىپ: «‹قارا› دېگهن سۆز ئۇيغۇر تىلىدا ئهسلى رهڭدىكى ‹قارا›نى
ئىپادىلهيتتى، بىراق يېقىنقى زامان تىلشۇناسلىرىنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى ئۈستىده ئېلىپ بارغان
تهتقىقاتىغا قارىغاندا، ‹قارا› دېگهن سۆزنىڭ ‹كهڭ، بىپايان› دېگهن مهنىلىرىمۇ بار ئىكهن. سۆز مهنىسىنى
كېڭهيتىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ‹ئۇلۇغ، ھهيۋهتلىك› دېگهن مهنىلهرمۇ سىڭگهن»[9] دهپ ئېتىراپ قىلىشقا
مهجبۇر بولغان. بۇنىڭدىن قارىغاندا ئوغۇزخاننىڭ دادىسىنىڭ ئىسمى بىر تهرهپتىن نوقۇل ئىسىملىك رول
ئوينىسا، يهنه بىر تهرهپتىن سۆزنىڭ سۈپهت مهنىسىنى چۆرىدىگهن ھالدا ئۇنىڭ «ئۇلۇغ»، «ھهيۋهتلىك» خان

ئىكهنلىكىنى ئىپادىلىگهن.

دهرۋهقه لۇغهت مهنىسى نۇقتىسىدىن  ئېيتقاندا، «قارا» بىرخىل  رهڭنىڭ  نامى. قارا رهڭ  بارلىق  رهڭلهر ئىچىده 
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تۇغۇت چهكلهش ئوپېراتسىيهسى،

مهجبۇرىي تۇغۇت تىزگىنلهش

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ
شهرقىي تۈركىستاندا
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇغۇلۇش
نىسبىتىنى تۆۋهنلىتىش

ھهرىكىتى

ئهڭ ساپ، ئهڭ توق ئانا رهڭ. شۇ نۇقتىدىن قارا رهڭنى رهڭلهرنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى دېيىشكه بولىدۇ. ھهمده
قارىنى مهركهز، ساپلىق، مۇستهھكهملىكنىڭ سىمۋولى دهپ چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ. لۇغهتلهرده يهنه «قارا»
دېگهن سۆزگه كۆچمه مهنه سۈپىتىده، نىشان، چىداملىق، دهھشهتلىك دېگهندهك تهبىرلهر بېرىلگهن.
يۇقىرىقىالرغا ئاساسهن، ئوغۇزخاننىڭ دادىسى قاراخاننى مىللىي تارىخىمىزدىكى ئهڭ قهدىمكى خان، ئۇ قۇرغان
خانلىقنى كېيىنكى خانلىقلىرىمىزنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى دهپ قارىساقمۇ خاتا بولمايدۇ. يهنه شۇنىمۇ
ئهستىن چىقارماسلىق كېرهكى، قارا ئهڭ ساپ رهڭ بولۇش سۈپىتى بىلهن گۈزهل دېگهن مهنىدىمۇ قوللىنىلىدۇ.
مهسىلهن: تۇرمۇشىمىزدا چىرايلىق قاش-قارا قاش، چىرايلىق كۆز-قارا كۆز، چىرايلىق چاچ –قارا چاچ دهپ
سۈپهتلىنىدۇ. يۇقىرىدىكى بىر قاتار سهۋهپلهردىن بولسا كېرهك، قارا قهدىمكى ئوغۇزالرغا نىسبهتهن يۈكسهك
ئورۇندىكى مۇبارهك رهڭ ھېساپالنغان. 10-ئهسىرده ئۆتكهن ئهرهب سايياھى ئىبنى پهزالن ئۆزىنىڭ ساياھهت
خاتىرىسىده ئوغۇزالر ھهققىده توختالغاندا: «يهر-يهرلهرده ئۇالرنىڭ قارا ئۆيلىرى ئۇچرايتتى»[10] دېسه، يهنه
بىر سهيياھ ئهبۇ دۈلهف «رىساله»ناملىق ئهسىرىده توققۇز ئۇغۇزالر ھهققىده توختىلىپ: «ئۇالرنىڭ بايرىقى قارا

بولىدىكهن»[11]دهيدۇ.

بهزى تهتقىقاتچىالرنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، قهدىمكى تۈركىي خهلقلهرنىڭ دۇنيا قارىشىدا تۆت پهسىل ۋه تۆت
تهرهپ تۆت خىل رهڭ بىلهن قىياسالپ قارالغان. مهسىلهن، شهرق-يېشىل، غهرپ-ئاق، جهنۇپ-قىزىل، شىمال-
قارا. «شىمالنىڭ قارا رهڭده تهسهۋۋۇر قىلىنىشى تاسادىپىي ھادىسسه ئهمهس، ئهپسانىگه ئاساسالنغاندا نوھ
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوغۇللىرىغا زېمىن بۆلۈپ بهرگهنده، ياپهسنى شىمالغا ئهۋهتكهن».[12] تارىخى
مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا، بارلىق تۈرك قهۋىملىرى ئۆزلىرىنىڭ كىلىپ چىقىشىنى ئهنه شۇ شىمالغا
ئهۋهتىلگهن ياپهسنىڭ ئوغلى تۈرككه باغالپ قارايدۇ. ھازىرقى زامان تهتقىقاتچىلىرىنىڭ قارىشىغا

ئاساسالنغاندىمۇ، ھازىرقى تۈركىي خهلقلهرنىڭ قهدىمكى ئهجدادلىرىنىڭ شىمالدا ياشىغانلىقى مهلۇم.

ئۇيغۇر ( تۈرك ) تىلىنىڭ  ئىپادىلهش قۇۋۋىتى : 

«قارا دېڭىز» دىكى قارا سۆزى ئهسلىده « چوڭ، بۈيۈك، زور، چهكسىز، سهلتهنهتلىك» دېگهن مهنىلهرده كۆپرهك
قوللىنىلغان . رهڭ مهنىسى ئانچه كۆپ ئىشلىتىلمىگهن . ئۇنىڭدىن باشقا رۇسىيه بىلهن قىرىمنى ئايرىپ

تۇرىدىغان «ئازوۋ» دېڭىزى دېگهن ئىسىممۇ ئۇيغۇرچه «ئاز» دېگهن سۆزدىن كهلگهن. 

دېمهك «ئازوۋ دېڭىز» دېمهك «سۈيى ئاز ، كۆلىمى كىچىك دېڭىز»  دېگهن مهنىده بولسا، «قارا دېڭىز» دېمهك
«چوڭ ۋه بۈيۈك دېڭىز» دېمهكتۇر . ئهمما رۇسالر «ئاز دېڭىز» نى شۇ پېتى قوبۇل قىلىپ «ئاوزۋ دېڭىزى» دهپ
ئاتىۋالغان. «قارا دېڭىز»نى تهرجىمه قىلغاندا، قارا رهڭ مهنىسىنىده چۈشىنىۋېلىپ، ئۇنى خۇددى «قىزىل
دېڭىز» دېگهندهك «قارا  دېڭىز» دهپ ئاتىغان . شۇنداق قىلىپ، ئېنگىلىزچىگىمۇ شۇ قارا رهڭ مهنىسىده
تهرجىمه قىلىنغان . ئهمما « قارا » نى نوقۇل رهڭ مهنىسىده چۈشىنىپ «قاراخان»، «قاراخانىالر» ئاتالغۇسىنى
ئىزاھلىغىلى بولمايدۇ.  «قارا» قهدىمقى ئۇيغۇرچىدا «ھهيۋهتلىك، سهلتهنهتلىك، ھهشهمهتلىك، شانۇ -
شهۋكهتلىك، قۇتلۇق، كۈچتۈڭگۈر، باھادىر، يېڭىلمهس، قۇدرهتلىك» دېگهندهك مهنىلهرده بولۇپ، تۆت ئهسىرگه
يېقىن ھۆكۈم سۈرگهن ئهڭ ئاخىرقى  سهلتهنهتلىك خاقانلىقىمىز «قاراخانىالر قاغانلىقى» دهپ ئاتالسا، دۆلهت
ھۆكۈمدارى «قاراخان» دهپ ئاتالغان . قىتان خانلىقى 1027 - يىلى مهھمۇد غهزنهۋىگه يوللىغان مهكتۇپىدا بىر
گۈزهل مهلىكىسىنى «ئۇيغۇرالرنىڭ قاراخانى يۈسۈپ قادىرخاننىڭ ئوغلى چاغرى تېكىنگه ياتلىق
قىلغانلىقى»نى ئاالھىده تهكىتلهپ، قاراخاننى «ئۇيغۇر قاغان» دهپ ئېنىق يازغان. نهسهپكه ئاالھىده ئهھمىيهت
بېرىدىغان قىتانالرنىڭ بۇ تونۇشى تاسادىپىيلىق ئهمهس. ئۇندىن باشقا تارىختا ئۆتكهن باتۇرالرمۇ «قارا» نامى
بىلهن سۈپهتلهنگهن. «قارا بۇقا»  دېگهن  يۇرت  ھازىرمۇ  بۆرتاالدا بار. موڭغۇل  ئىستىالسىدىن  كېيىن  « قارا »
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سۆزى ، «تۆمۈ» سۆزىگه ئورۇن بوشاتقان . باتۇرالر «تۆمۈر» نامى بىلهن مهدھىيىلهنگهن. «تۆمۈرچىن، تۆمۈر
بۇقا، تۇغلۇق تۆمۈرخان، ئهمىر تۆمۈر، تۆمۈر تاش» قاتارلىقالرغا ئوخشاش، ئافغانىستاندا «تۆمۈر قاپقا» دېگهن

نام ھازىرمۇ ساقالنماقتا.

ئۇيغۇرالر چۈشكۈنلهشكهندىن كېيىن، مىللهتنىڭ ئاجىزلىشىشىغا ئهگىشىپ، ئۇيغۇر تىلىمىزمۇ
زهئىپلىشىپ، مهنىسى تارىيىپ، ھهتتا بۇلغىنىپ كهتتى. بۇرۇن «تېگىش قىلىش» مهلۇم جايغا ئهسكهر تارتىش
مهنىسىده بولغان بولسا ، ھازىر «ئهرگه تېگىش» ھالىغا كهلدى . «قارا» ئىلگىرى « يۈكسهك مهنىۋىي
مهدهنىيهت ۋه ئۈستۈن ماددىي كۈچنىڭ سىمۋولى بولغان بولسا، ھازىر «خهتهرنىڭ، قۇللۇقنىڭ،
ساۋاتسىزلىقنىڭ، ھاقارهتنىڭ ۋه ئاسارهتنىڭ سىمۋولىغا ئايالندى». «قارا قورساق ،قارا تۈرك ، قارا تىزىملىك،
قارا يۈز، قارا دهرۋازا، قارا چېرىك، قارا مىلتىق، قارا خىتاي» دېگهندهك. خوجىالر دهرۋىدىن كېيىن، بىزدىكى
ئهڭ يۈكسهك مهرتىۋه نامى « خان »، ئهينى ۋاقىتتا «ئهڭ ئاجىز مهزلۇم» دهپ قارىلىدىغان «خانىم - قىزالر»
نىڭ نامىغا ئايالنغان بولسا، «غوجا» ئاتالغۇسى «بهگ ، شاھ ، ھۆكۈمدار» مهنىسىده «خان» نىڭ ئورنىنى
ئىگىلىدى. زورۇڭتاڭنىڭ ئىستېالسىدىن كېيىن، تىلىمىزنىڭ ساپلىقى تېخىمۇ تۆۋهنلهپ ۋه بۇلغىنىپ،
يېمهك-ئىچمهك، نهرسه - كېرهكلهر خىتايچه ئاتىلىشقا باشلىغان بولسا، ئاخىرقى يۈز يىلدا سىياسهت، قانۇن،
سانائهت، ئىقتىساد، ھهتتا ئادهتتىكى نهرسىلهرمۇ خىتايچه ئاتىلىشقا باشالپ،  ئهسلىدىنال جان تالىشىۋاتقان
ئۇيغۇر تىلى تۈپتىن يوقىلىش تهقدىرىگه دۇچ كهلدى. ئهمما بۇ يۈز يىلدا تىلىمىزنى قانلىرى بىلهن سۇغۇرۇپ،
قۇرۇپ كېتىشتىن ساقالپ قالغان قهھرىمانالر ئۈزۈلۈپ قالمىدى. نۆۋهتته بىز قانلىرىمىز ئارقىلىق چاڭقاپ
كهتكهن خهلقىمىزنى قۇتقۇزۇش دهرىجىسىگه كهلدۇق، شۇنداقال تىلىمىزنى قوغداش چهتئهلده ياشاۋاتقان

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇرچىغا ئايالندى.

ئۇنداقتا، ئوغۇزخاننىڭ دادىسى قاراخاننىڭ ئىسمى نېمه سهۋهپتىن ئوتتۇرا ئهسىردىكى قۇدرهتلىك بىر
سۇاللىنىڭ ئىسمى ۋه خاقانلىرىنىڭ پهخرىي نامى بىلهن ئوخشاش بولۇپ قالدى؟

ۋىنگىرىيىلىك مهشھۇر شهرقشۇناس ئالىم ھىرمان ۋامبېرى ئۆزىنىڭ «بۇخارا ياكى ماۋارهئۈننهھر تارىخ»
ناملىق بۈيۈك ئهسىرىده، «تۈرك خهلقنىڭ قهدىمدىن قالغان بىر ئادىتى بار، ئهگهر ھۆكۈمدارلىرىدىن بىرهرسى
مهملىكهتنى ياخشى ئىداره قىلسا ياكى مهملىكهتته يېڭى بىر ئۇسۇل ۋه تهرتىپنى يولغا قويۇپ ئۆزىگه خاس
خىزمهت كۆرسهتسه، ئۇنىڭ نامىنى مهڭگۈ ئهسلهشكه تىرىشىدۇ»[13] دهيدۇ. بۇ سۆز بىزنىڭ يۇقىرىقى

سوئالغا جاۋاپ تېپىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينايدۇ.

يۇقىرىدا كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدهك، قاراخانىيالر سۇاللىسىنى قۇرغۇچىالر ئوغۇزخاننىڭ دادىسى قاراخاننىڭ
كېيىنكى ئهۋالدلىرىدۇر. قاراخان ۋه ئۇنىڭ ۋارىسى ئوغۇزخان سهلتهنهت باشقۇرۇش جهريانىدا «يېڭى بىر ئۇسۇل
ۋه تهرتىپ يولغا قويۇپ، ئۆزىگه خاس خىزمهت» كۆرسهتكهن. شۇڭا قاراخانىيالر سۇاللىسىنىڭ قۇرغۇچىلىرى
ئۆز ئهجدادلىرىنىڭ تارىختىكى ئۆچمهس خىزمهتلىرىنى داۋاملىق ياد ئېتىپ تۇرۇش، ئۆزلىرىنىڭ،
ئهجدادلىرىنىڭ ئهنه شۇ پارالق خاتىرىسىگه ۋارىسلىق قىلىش ئىدىيىسىنى ئىپادىلهش يۈزىسىدىن ئۆز
سۇاللىسىنىڭ نامىنى قاراخانىيالر دهپ ئاتىغان ھهمده قاراخان دېگهن بۇ سۆزنى ھهرۋاقىت يادالپ، ئهسلهپ

تۇرۇش ئۈچۈن ئۇنى ئۆزلىرىگه پهخرىي خانلىق نام قىلىۋالغان.

ئۇلۇغ ئالىم مهھمۇد كاشىغهرى ئۆزىنىڭ «دىۋانۇ لۇغهتىت تۈرك» ناملىق ئهسىرىده «قارا» دېگهن سۆز ھهققىده
توختىلىپ: «قاراخاقانىيه خانلىرى ‹قارا› دېگهن نام بىلهن ئاتىلىدۇ. ‹بۇغرا قارا خاقان› دېگهندهك»[14]
دهيدۇ. يهنه بهزى ئالىمالرنىڭ  قارىشىچه  «قارا»  دېگهن سۆز «پۈتۈن»،  «بارلىق»  دېگهندهك  مهناالرغىمۇ  ئىگه
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قارا رهڭنى ئۇلۇغالش ئىدىيىسى قاراخانىيالر سۇاللىسىدىن كېيىنمۇ خېلى ئۇزۇنغىچه داۋام قىلغان. 15-
ئهسىردىكى بۈيۈك شائىر ئهلىشىر نهۋائىينىڭ «سهبئهئى سهيياره» (يهتته سهيياره) داستانىدا:

  قارا رهڭ ئېلگه تاجۇ تهرهكتۇر،
  كىم قارا رهڭ ئىچرهدۇر مۇبارهكدۇر.

يهنى قارا رهڭ ئهلنىڭ بېشىغا تاج ھهم تىرهكتۇر، كىم قارا رهڭ ئىچىده بولسا مۇبارهكتۇر، دېگهن مىسراالرنىڭ
بارلىقى مهلۇم. قهدىمكى ئهجدادلىرىمىزنىڭ شان-شهرىپى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولغان قارا چۈشهنچىسى
كېيىنكى چاغالردا تامامهن باشقا مهناالرنى ئىپادىلهپ كهلگهن بولسىمۇ، نهۋائىيغا ئوخشاش ئۆز
ئهجدادلىرىنىڭ قهدىر قىممىتىنى چۈشىنىدىغان كىشىلهر تهرىپىدىن يهنىال ئهسلى خاسىيىتى بىلهن ياد

ئېتىلىپ تۇرۇلغان.

ئاخىرىدا شۇنىمۇ ئهسلىتىپ ئۆتۈش كېرهككى، «زهپهرنامه» ۋه «تۆت ئۇلۇس تارىخى»دىكى ئوغۇزخانغا ئائىت
مهلۇماتالر قويۇق ئىسالم دىنى روھى بىلهن يۇغۇرۇلغان. بۇنىڭدا پۈتۈنلهي ئاپتورالرنىڭ دىنى ئېتىقادى چقىش
قىلىنغان بولۇپ، ئۇ تارىخى چىنلىققا زادى ئۇيغۇن كهلمهيدۇ. چۈنكى ئوغۇزخانغا دائىر ۋهقهلهر ئىسالم دىنى

مهيدانغا كېلىشتىن خېلىال بۇرۇنقى دهۋىرلهرگه بېرىپ تاقىلىدۇ.

بهزى ئاتالغۇالرغا ئىزاھات : 

1. زهپهرنامه ۋه مهۋالنه شهرهپىدىن ئهلى : 
داڭلىق تارىخ كىتابى « زهپهنامه » ئهسلىده 1419 - 1425 - يىللىرى ئارىسىدا شهرهپىددىن يهزدى مهۋالنه
يازغان ئهمىر تۆمۈر ھاياتىغا ئائىت ئهسهر ئىدى. «زهپهرنامه» ئۇيغۇرالر ئارىسىغىمۇ تارقالغان بولۇپ، بۇ

ئهسهرنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى نۇسخىسىمۇ نهشىر قىلىنىپ تارقىتىلغان ئىدى. 

شهرهپىددىن ئهلى يهزدى تىمۇر دهۋرىدىكى داڭلىق كۆپ ئىقتىدارلىق، تارىخچى ۋه پهيالسوپ ئىدى. ئۇ ئىران
يهزىدتىكى تافت يېزىسىدا (ھازىرقى ئىران زېمىنىدا) تۇغۇلغان. مىالدىيه 1415-يىلدىن 1419-يىلغىچه بولغان
ئارىلىقتا، ئۇ پارس ئۆلكىسىنىڭ ھۆكۈمدارى تۆمۈرزاده ئىبراھىم سۇلتاننىڭ يېنىدا ئىشلىگهن ۋه ئۇنىڭ
بىلهن بىلله خىزمهت قىلىش جهريانىدا  ئۇنىڭ دادىسى، خۇراسان ھۆكۈمرانى شاھرۇھ ئىبنى ئهمىر تۆمۈرنىڭ
دىققىتىنى تارتقان. مىالدىيه 1442-يىلدىن 1446-يىلغىچه بولغان ئارىلىقتا، ئۇ شاھرۇھنىڭ نهۋرىسى سۇلتان
مۇھهممهد ئۈچۈن ئىشلىگهن. شاھرۇھ ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇ يېزىسىغا قايتىپ كېلىپ ، قالغان ئۆمرىنى
مىالدىيه 1454-يىلى ۋاپات بولغۇچه بارلىق كىشىلهردىن ئايرىلىپ خىلۋهتته ئۆتكۈزگهن. بۇ جهرياندا ئۇنىڭغا
1430 - يىلدىن بېرى ھهمراھ بولۇۋاتقان سۇلتان يۇنۇسخانال ھهمراھ بولغان. بۇ خىل ئهۋزهللىك كېيىنچه
يۇنۇسخاننىڭ ئۇلۇغبهگدىن كېيىنكى ھهم قهلهمده، ھهم ئهلهمده كامالهتكه يهتكهن پادىشاھقا ئايلىنىشى

ئۈچۈن ئاساس بولغان.

مىالدىيه 1419-يىلدىن 1425-يىلغىچه بولغان مهزگىلده، مهۋالنا شهرىپىدىن ئهلى يهزدى «زهفهرنامه» ناملىق
كىتابىنى نىزامىددىن ئابدۇل ۋهسى شامى خاتىرىلىگهن تارىخى ۋهقهلهر ۋه شۇ تارىخىي دهۋرده يېزىلغان باشقا
تارىخى خاتىرىلهر ۋه ئىشتىراكچىالر ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگۈچىلهر تىلغا ئالغان ئىشالر ئاساسىدا يازغان.
«زهپهرنامه» ناملىق كىتاب ئوتتۇرا ئهسىرده يۈز بهرگهن تارىخىي ۋهقهلهرنىڭ ئهڭ مۇھىم تارىخ كىتابى ۋه
خاتىرىلىرىنىڭ بىرى دهپ قارىلىدۇ. ئاپتور «زهپهرنامه » ناملىق  كىتابىدا  جاھانگىر ئهمىر تۆمۈرنىڭ ھاياتى 
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(1336 - 1405) ھهققىده سۆزلىگهن. ئۇندىن سىرت  ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋه بۇ مۇھىم تارىخىي باسقۇچتىكى
ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ھاياتقا ئائىت كهڭ ئۇچۇرالر توپالنغان. «زهپهرنامه» ناملىق كىتاب مىالدىيه 14-
ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا ۋه مىالدىيه 15-ئهسىرنىڭ بېشىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىران ۋه ئافغانىستاننىڭ تارىخى

ھهققىده سۆزلهيدىغان ئاساسلىق مهنبهلهرنىڭ بىرى دهپ قارىلىدۇ .

«زهپهرنامه» ناملىق كىتابنىڭ كىرىش سۆزىده يهنه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئالتۇن خانالرنىڭ (ھۆكۈمرانالرنىڭ)
تۇغلۇق تۆمۈرخاندىن كهلگهن ئهۋالدلىرىنىڭ تارىخى ۋه ئهمىر  تۆمۈردىن بۇرۇن ھاكىمىيهت بېشىدا تۇرغان

تۈركلهرنىڭ (قاراخانىالر، غهزنهۋىلهر، خارهزمشاھالر ۋه سالجۇقىالر ) تارىخى تىلغا ئېلىنغان.

مهۋالنا ھهققىده ئهلىشىر نهۋائىي مۇنداق دهيدۇ: «مهۋالنا شهرىپىددىن ئهلى يهزدىده  مۇكهممهل ئىنسان ۋه بىر
ئالىمدا بولۇشقا تېگىشلىك بارلىق ئاالھىدىلىكلهر ۋه ئاالھىده پهزىلهتلهر يېتهرلىك بار ئىدى.»

2 . يۇنۇسخان: 
سۇلتان يۇنۇسخان ئۇۋهيسخاننىڭ چوڭ ئوغلى بولۇپ، 1415 - يىلى تۇغۇلغان. 1428 - يىلى دادىسى ۋاپات
بولغاندا، ئىنىسى ئېسهن بۇقا يۇنۇسخاننى قوغالپ چىقىرىپ سۇلتان بولغان. يۇنۇسخان ھهم سهئىدخان، ھهم
بابۇر شاھنىڭ بوۋىسىدۇر. چۈنكى سهئىدخاننىڭ ئاتىسى سۇلتان ئهھمهدخان بىلهن قىزى قۇتلۇقنىگار خېنىم

ئوخشاشال يۇنۇسخاننىڭ ئۆز بالىلىرى ئىدى. 

11 ياشلىق ئۇكىسى تهرىپىدىن قوغالنغان 13 ياشلىق يۇنۇسخان دادىسىنىڭ سادىق ئهمىر لهشكهرلىرىدىن
ئىرازان بايرىن ۋه مىرهك تۈركمهنلهرنىڭ ھىمايىسىده 30 مىڭ ئائىله بىلهن سهمهرقهندكه يولغا چىققان. ئهمما
ئهمىر تۆمۈر نهۋرىسى ياش مۇھهممهد تاراغاي مىرزا ئۇلۇغبهگ ئۇالردىن 30 مىڭ كىشىنى ئۆلتۈرۈپ، قالغانالرنى

يۇنۇسخان بىلهن قوشۇپ غهنىمهت سۈپىتىده ئاتىسى شاھرۇخ مىرزىغا ئهۋهتكهن. 

ئهمىر تۆمۈر ئوغلى شاھرۇخ مىرزا ئوغلى مىرزا ئۇلۇغبهگنى قاتتىق ئهيىپلهپ ، تۇغلۇق تۆمۈرخان ئهۋالدى
يۇنۇسخاننى ئىززهت - ئىكرام بىلهن ئهينى ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا شهرقنىڭ ئهلالمىسى مهۋالنه شهرهپىدىن ئهلى
ھۇزۇرىغا ئهۋهتكهن. يۇنۇسخان 1452 - يىلغىچه ساق 22 يىل ئىلىم تهھسىل قىلىپ ، ئۇستازى ۋاپات بولغاندىن
كېيىن ئىراققا بېرىپ داۋاملىق بىلىم ئالغان. بىراق ئۇزۇن ئۆتمهيال سهمهرقهندنى قولغا ئالغان ئهبۇ سهئىد
مىرزا تهرىپىدىن چاقىرتىلىپ، ۋهتىنىمىزنىڭ غهربىگه سۇلتان قىلىنغان. بۇسهيت سۇلتان بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ
ئۇكىسى، موغۇلىستان ھۆكۈمدارى ئېسان بۇقا خاندىن مۇداپىئه كۆرگهن . ئۇكىسى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ،
يۇنۇسخان ۋهتىنىمىزنىڭ يهككه ھۆكۈمدارىغا ئايالنغان بولسا، بۇسهيت سۇلتاننىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن، ئۇنىڭ
ئۈچ ئوغلىنى كۈيئوغۇل قىلغان يۇنۇسخان ھازىرقى ئۆزبېكىستانغىمۇ سۇلتان بولغان. شۇنداق قىلىپ، 1462 -
يىلدىن باشالپ ئۇلۇغ بوۋىسى تۇغلۇق تۆمۈرخان تهۋهسىدىكى جايالرنىڭ، 1472 - يىلدىن باشالپ ئهبۇ
سهئىدخاننىڭ تهۋهسىگىمۇ سۇلتان بولغان شهرقىي چاغاتاي خاقانى يۇنۇسخان ئارىدىن 25 يىل ئۆتكهندىن
كېيىن تاشكهنت شهھرىده 1487 - يىلى 8 - ئىيۇن ۋاپات بولغان. مهرھۇم يۇنۇسخان ۋاپات بولغاندىن كېيىن
يۇۋاشراق چوڭ ئوغلى مهھمۇدخان تاشكهنتته چوڭ پادىشاھ، يولۋاس سۈپهت كىچىك ئوغلى سۇلتان ئهھمهدخان

تۇرپاندا نائىپخان بولغان.

يۇنۇسخاننىڭ نهۋرىسى زهھىرىددىن مۇھهممهد بابۇر شاھ 1483 - يىلى 14 - فېۋرال ئهنجاندا تۇغۇلۇپ ، 1526 -
يىلى موغۇل ئىمپىرىيىسنى قۇرۇپ ، 1530 - يىلى 26 - دېكابىر ئهگرهده ۋاپات بولغان. يۇنۇسخاننىڭ يهنه بىر
نهۋرىسى   سۇلتان  سهئىدخان    بولۇپ، ئۇ    يۇنۇسخاننىڭ    ئامراق   ۋه    ئارزۇلۇق   قهھرىمان   ئوغلى   سۇلتان 
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ئهھمهدخاننىڭ ئوغلى ئىدى. ئۇمۇ 1514 - يىلى 24 - ئاۋغۇست تارىم ۋادىسىنى بېسىپ ياتقان مىرزا
ئابابهكرىنى يوقىتىپ، پامىردىن كهشمىرگىچه، ئالتايدىن تىبهتكىچه، ئالماتادىن دهشتئاتاغىچه بولغان بىپايان
زېمىنالردا سهئىدىيه خانلىقىنى قۇرۇپ، 1533 - يىلى 9 - ئىيۇل ھازىرقى الداقتىكى «دۆلهت بهگ ئۆلدى» دېگهن

يهرده قازا قىلغان. مېيتى قايتۇرۇپ كېلىنىپ، يهكهنگه دهپنه قىلىنغان.

تارىخشۇناسالرنىڭ بىردهك ئېتىراپ قىلىشىچه «سۇلتان يۇنۇسخان 22 يىل داۋامىدا مهۋالنا يهزدىنىڭ ھۇزۇرىدا
ئوقۇپ، تهڭدىشى يوق ئالىم بولغان بولۇپ، مىرزا ئۇلۇغ بهگدىن كېيىن سۇلتان يۇنۇسخاندهك ھهم ئىلىمده ھهم

سهلتهنهتته كامالهتكه يهتكهن ئالىم پادىشاھ ئۆتمىگهن ئىكهن.»

3 . تۆت ئۇلۇس تارىخى : 
مهزكۇر تارىخىي ئهسهر مىرزا ئۇلۇغبهگ (1394-1449) ئۆزى بىۋاسته باشچىلىق قىلىپ پۈتتۈرۈپ چىقىلغان
ئهسهر بولۇپ ، 1425 - يىلى پۈتتۈرۈلگهن. بۇ ئهسهر ئارقىلىق مىرزا ئۇلۇغبهگ كۆپلىگهن پهن ساھهلىرى،
جۈملىدىن، ماتېماتىكا، پهلهكيات، مۇزىكا شۇناسلىق ۋه تارىخ ئىلىملىرى بويىچه زهبهردهست ئالىم، ئۇ ئىلىم-
پهن، مهدهنىيهتنىڭ كۈچلۈك ھىماتچىسى بۇلۇش سۈپىتى بىلهن تارىخ بېتىده ئهبهدىل-ئهبهت ساقلىنىپ
قالدى. ئهپسۇس ، مهزكۇر ئهسهرنىڭ قوليازما نۇسخىسى تېخىچه تېپىلمىدى. شۇڭا ئوخشاش ۋاقىتتا يېزىلغان
«زهپهرنامه» مهزكۇر ئهسهرنىڭ قىممىتىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇپ تۇرىدۇ. ئۇندىن سىرت بۇ ئىككى ئهسهر ئارىسىدا

بهزى پهرقلهرمۇ بار. 

تۆت ئۇلۇس تارىخىنىڭ 4 - بابىدا ، چىڭگىزخان زامانىدىن تاكى ئهمىرتۆمۈر زامانىغىچه موڭغۇلىستاندا
ھۆكۈمرانلىق قىلغان 21 ھۆكۈمداردىن 17 سىنىڭ تارىخى قىسقىچه بايان قىلىنغان. تارىخچى راشىد دىن
پهزلۇلال( 1247-1318) ئۇالردىن پهقهت بهشىنىڭ (ئوكتاي، چاغاتاي، كۆيۈكخان، مهنسۇرخان، قۇ بالي خاقان)نىڭ
نامىنى، «مۇقهددىمهئىي زهپهرنامه»نىڭ مۇئهللىپى شهرهپىددىن ئهلى يهزدى (ھىجىرىيه 858-يىلى، مىالدى
1454–يىلى ۋاپات بولغان) ئۇالردىن پهقهت 14 نىڭ نامىنى يازغان، خاالس. («مۇقهددىمهئي زهپهرنامه»،
ئۆزبېكىستان پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق ئېنىستىتوتى كۈتۈپخانىسى قوليازمىالر بۆلۈمى، 1520-1-

نومۇر، 59-، 62-بهتلهر).

تۆت ئۇلۇس تارىخىدىكى يهنه بىر مۇھىم مهلۇمات دهشتى قىپچاقتا ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىش ئهھۋالى بولۇپ ،
كۆپىنچه تارىخ كىتابلىرىدا دهشتى قىپچاقنىڭ ئۆزبېكخان ( 1312 - 1341 ) دهۋرىده باشالنغانلىقى قهيت
قىلىنىدۇ . لېكىن «تۆت ئۇلۇس تارىخى»دا بۇ جهريان باتۇخان (ھىجىرىيه 624-653 –يىللىرى، مىالدىيه 1227-
1255-يىللىرى) ۋه بهركهخان(باراقخان) پادىشاھلىقى دهۋرىده (ھىجىرىيه 655-665-يىللىرى،مىالدى 1257-
1267- يىللىرى) باشالنغانلىقى ھهققىدىكى مهلۇماتالرنى ئۇچرىتىمىز. مهسىلهن، باراكخاننىڭ مۇسۇلمان
ئايالنى ( خارهزمشاھ مهلىكىسى ) ئىمىپ چوڭ بولغانلىقى، يهنى، مۇسۇلمان كىشى ئىكهنلىكى،بۇخارادىكى
مهشھۇر ئىالھىيهت ئالىمى سهيفىددىن بۇخارىي (XIIئهسىر نىڭ ئىككىنچى يېرىمى، ھىجىرىيه659-يىلى،

مىالدى1251-يىلى) دىن تهلىم ئالغانلىقى ئېيتىلغان.

بۇ مهلۇماتالر مىرزا ئۇلۇغبهگنىڭ «تۆت ئۇلۇس تارىخي» ناملىق كىتاپنىڭ تاشكهنت يازغۇچى نهشىرىياتى
تهرىپىدىن 1994-يىلى نهشىر قىلىنغان ئۆزبېكچه نهشىرىگه ئاساسهن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى.

ئىزاھاتالر:
[1]«شهرىق يۇلتۇزى» ژۇرنىلىنىڭ 1992 ـ يىل 3-سان 85-بهتتىكى ئىزاھات
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[2]«مىراس» مهجمۇئهسى، 1991-يىل تاشكهنت ئۆزبېكچه نهشرى(«پهرغانه تارىخى») ، 276-بهت
[3][4] يۇقىرىقى كىتاب،324-بهت

[5]مىرزا ئۇلۇغبېك «تۆرت ئۇلۇس تارىخى» 1994 –يىل تاشكهنت «چولپان» نهشرىياتى، ئۆزبېكچه نهشىرى 58 –
بهت

[6]«شهرىق يۇلتۇزى» ژورنىلىنىڭ 1991 –يىل، 7 –سان، 194 –بهت
[7]مولال مۇسا سايرامى «تارىخى ئهمىنىيه» شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ئۇيغۇرچه نهشىرى 411 –بهت

[8]«ئۇيغۇر تارىخى» مىللهتلهر نهشرىياتى ئۇيغۇرچه نهشىرى، 1-قىسىم 1 –كىتاپ، 295 –بهت
[9] يۇقۇرىقى كىتاب 295 -294 –بهتلهر

[10][11] «شىنجاڭ ئىجتىمائى پهنلهر تهتقىقاتى» (ئىچكى ماتىرىيال) 1988 –يىل 5-4 –سانالر
[12] ئىبراھىم ھهققۇل «زهنجىرلهنگهن شىر قېشىدا» 1989 –يىلى تاشكهنت «يۇلتۇزچه» نهشرىياتى ئۆزبېكچه

نهشىرى، 39 –بهت
[13]«شهرىق يۇلتۇزى»ژۇرنىلى 1990 –يىل 6 –سان، 102 –بهت

[14]مهھمۇد كاشغهرى «تۈركى تىلالر دىۋانى» شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ئۇيغۇرچه نهشىرى، 3 –توم 306 -305
-بهتلهر
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ھېكمهتلهر

رهزىللىك ھهققىده ھېكمهتلهر



دۇنيا بىر خهتهرلىك جاي. بۇنداق بولۇشى دۇنيادىكى كىشىلهرنىڭ رهزىللىكىدىن ئهمهس، بهلكى، دۇنيا ئۈچۈن
ھېچ ئىش قىلمايدىغان كىشىلهر سهۋهبلىكتۇر. — ئېينىشتىين

"The world is a dangerous place. Not because of the people who are evil; but because of the people
who don't do anything about it."

  ئاغزىغا كهلگهن يامان سۆزنى يۇتۇۋهتكهن ھېچكىم ئاشقازىنىغا زىيان سالغان ئهمهس. — چېرچىل
"By swallowing evil words unsaid, no one has ever harmed his stomach."

مهن زوراۋانلىققا قارشى تۇرىمهن. چۈنكى، زوراۋانلىق ياخشى ئىش قىلىش سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىققاندا،
ياخشىلىق پهقهت ۋاقىتلىق بولىدۇ؛ (ئۇ كهلتۈرگهن) يامانلىق بولسا مهڭگۈ قالىدۇ. — گهندى

"I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it
does is permanent."

يىالن باغچىدا يامانلىق ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرىدۇ. — فروست
"The snake stood up for evil in the Garden."

    
يامانلىقنى جازالىمىغۇچى ئۇنىڭ قىلىنىشىغا بۇيرۇق بهرگۈچىدۇر. — ۋىنكى

"He who does not punish evil commands it to be done."

يامانلىقنىڭ غهلىبه قازىنىشىدا زۆرۈر بولغان بىردىنبىر ئىش ھېچ ئىش قىلمايدىغان ياخشى كىشىلهردۇر. —
بۇرك

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"

رهزىللىكلهرنىڭ ئهڭ ئۈستىنى ئىچىمىزدىكى يالقۇنجاپ تۇرغان رهزىللىكلهرنى ئېتىراپ قىلىشتىن
قېچىشىمىزدۇر. بۇ بىزدىكى يامانلىقنى يوشۇرىدۇ ۋه بىزنى چىرىتىدۇ. — الۋرېنس

"This is the very worst wickedness, that we refuse to acknowledge the passionate evil that is in us.
This makes us secret and rotten."

خاتالىقالرنى ۋه يېتهرسىزلىكلهرنى كۆرسىتىپ، يامانلىقنى ئىنكار قىلىدىغان ياخشى دوست ھۆرمهتلىنىشى
كېرهك. چۈنكى، ئۇ مهخپىي قالغان خهزىنىنىڭ سىرىنى ئېچىپ بهرگۈچىدۇر. — ئېمىرسون

"A good friend who points out mistakes and imperfections and rebukes evil is to be respected as if
he reveals a secret of hidden treasure."

بىردىنبىر ياخشىلىق بىلىمدۇر. شۇنىڭدهك، بىردىنبىر يامانلىق نادانلىقتۇر. — سوقرات
"The only good is knowledge and the only evil is ignorance."

يامانلىق ئۇرۇقىنى ۋهيران قىل. بولمىسا، ئۇ سېنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن ئۆسۈپ چىقىدۇ. — ئىزوپ
"Destroy the seed of evil, or it will grow up to your ruin."

باتىل سۆزلهر ئۆز ئالدىغىال يامانلىق بولۇپ قالماستىن، ئۇنداق سۆزلهر روھنى يامانلىق بىلهن يۇقۇمالندۇرىدۇ.
— سوقرات
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"False words are not only evil in themselves, but they infect the soul with evil."

ناچار زىرائهتتىن ياخشى ئۇرۇق چىقمايدۇ.
"Of evil grain, no good seed can come"

ھېچ ئىش قىلماسلىق يامانلىق قىلىش دېمهكتۇر.
"Doing nothing is doing evil"

يامانلىق يوشۇرۇش ئارقىلىق ئوزۇقلىنىپ يېتىشىپ چىقىدۇ. — ۋىرگىل
"Evil is nourished and grows by concealment."

ئۈمىد يامانلىقنىڭ ئهڭ يامىنىدۇر. چۈنكى ئۇ ئىنسان تارتىدىغان ئازاب-ئوقۇبهتنى ئۇزارتىۋېتىدۇ. — نېتىزى
"Hope is the worst of evils, for it prolongs the torment of man"

يامانلىققا يول قويغان كىشى ئۇنى قىلغان كىشىگه ئوخشاشال جىنايهتچىدۇر. — كىڭ
"One who condones evils is just as guilty as the one who perpetrates it."

بىز يامانلىق ئۈستىدىن ئۇنىڭدىن چوڭ ياخشىلىق ئارقىلىق غالىب كېلهلهيمىز. — بۇش
"We can overcome evil with greater good."

پهرزهنت تۇنجى بولۇپ قوبۇل قىلىدىغان ئىدىيه ياخشىلىق بىلهن يامانلىقنىڭ پهرقى بولۇشى كېرهك. —
مونتىسۇرى

"The first idea the child must acquire is that of the difference between good and evil."

يامانلىقالر ياخشىلىق نامى ئاستىىدا قىلىنمىغان بولسا، دۇنيادا يامانلىقالر ئاز قىلىنغان بوالتتى. —ئېبنىر
ئېسچىنباخ

"Little evil would be done in the world if evil never could be done in the name of good."

يامانلىق دېگهن ياخشىلىقنىڭ بۇرمىلىنىشىدۇر. — لونفېلوۋ
"Evil is only good perverted."

تىنىچلىقنىڭ يولى يامانلىققا ياخشىلىقنى، ساختىلىققا ھهقىقهتنى، ئۆچمهنلىككه مۇھهببهتنى ئۈستۈن
قىلىشتۇر. — پىلگىرىم

"This is the way of peace: Overcome evil with good, falsehood with truth, and hatred with love."

ياخشىلىق قىاللمايۋاتقىنىڭنى ھېس قىلغىنىڭدا، ئهڭ كهمىده يامانلىق قىلىشنى توختاتقىن. — الۋرېنس
"When you feel you cannot do good, at least desist from doing evil."

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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تهڭرىتاغ بۈركۈتى
ئابدۇنىياز كامال

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىيازھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىيازھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز

تارىخ ۋه بىز



ئۇيغۇر خهلقىنىڭ باتۇر جهڭچىسى، شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ئارمىيىسىنىڭ ئاخىرقى باش
قوماندانى، مىللىي قهھرىمان ئابدۇنىياز كامال 1910- يىلى تۇرپان ۋىاليىتىنىڭ توقسۇن ناھىيىسى شهھهر
ئىچىدىكى ئاقتاش مهھهللىسىده تۇغۇلغان. 1914- يىلى مېھرىبان ئانىسى توختىخان قازا قىلىپ، تۆت ياشلىق
ئابدۇنىياز كامال ئىككى ياشلىق سىڭلىسى ھاشىر خېنىم بىلهن يېتىم قالغاندىن كىيىن ئاتىسى كامال

ئاخۇننىڭ تهربىيسىده چوڭ بولدى.

ئابدۇنىياز كامال يهتته ياشقا كىرگهنده مهھهللىسىدىكى ئاقتاش مهدرىسىگه كىرىپ زاكىر مولالم دېگهن
كىشىدىن ئىلىم ئېلىپ ساۋاتلىق بولدى. ئابدۇنىياز كامالنىڭ ئاتىسى كامال قهرهن تېرىچىلىك كهسپى بىلهن
شۇغۇللىنىدىغان كىشى بولۇپ، ئابدۇنىياز كىچىكىدىن باشالپ ئاتىسىغا ياردهملىشىپ، تېره ئاشالش قاتارلىق
ئېغىر ئىشالرنى قىلىشپ بېرىپ، ناھايىتى كۈچتۈڭگۈر بولۇپ يېتىلدى ۋه مهھهللىسىده «قوچقار پالۋان» دهپ

نام ئالدى.

1930-يىلى ئابدۇخالىق ئۇيغۇر توقسۇندىكى سهيدۇل دېگهن دوستىنى ئىزدهپ كهلگهنده سهيدۇلنىڭ
تونۇشتۇرۇشى ئارقىلىق ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىلهن ئابدۇنىياز يېقىن دوستالردىن بولۇپ قالدى.

ئۇ كىچىك ۋاقىتلىرىدىن باشالپال، ئهينى دهۋردىكى بالدۇر ئويغانغان كىشىلهر بىلهن قويۇق مۇناسىۋهتته بولۇپ،
تهڭتۇشلىرى ئارىسىدا قهلهمدىمۇ ئهلهمدىمۇ يېتىشكهن بىر سهركه بولۇپ تونۇلغان. تۆۋهندىكى ۋهقهلىك ئۇنىڭ
پالۋانلىق سۈپىتىگه يېتهرلىك بولسا، ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا ئېلىپ بارغان غهلبىلىك ئۇتۇقلىرى جالالت شېڭ
شىسهينى قورقۇتۇپال قالماي، موسكۋانىمۇ بىئارام قىلغان. نهتىجىده سىتالىن خۇددى 1933 - يىلى ئالتايدىن
بېسىپ كىرىپ، مىللىي ئىنقىالبنى باستۇرغاندهك، 1937 - يىلى قايتا ئهسكهر كىرگۈزۈپ، ئاقسۇ، ئاتۇش،
قهشقهر ۋه خوتهنگه ھۇجۇم قىلىپ، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى پۈتۈنلهي ئۇجۇقتۇرۇۋهتكهن. شېڭ

شىسهيمۇ ماسلىشىپ، كورلىدىكى ئابدۇنىياز قوشۇنلىرىنى قىرىپ تۈگهتكهن.

 ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر كۈنى ئابدۇنىياز كامالنى موڭغۇلالرنىڭ يۇلتۇز (بايىنبۇالق) دا ئۆتكۈزۈلىدىغان نادام
بايرىمىنى كۆرۈپ كېلىشكه تهكلىپ قىلىدۇ. ئۇالر يۇلتۇزغا بارغاندىن كېيىن موڭغۇلالرنىڭ ئاقساقىلى بىلهن
كۆرىشىدۇ. موڭغۇلالر ئۇالرنى قارشى ئالىدۇ ۋه بايرىمىغا قاتنىشىشقا تهكلىپ قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ بايرىمىدا
يىراق- يېقىندىن كهلگهن داڭلىق مۇڭغۇل پالۋانلىرى ئهر مهيدانىغا چۈشۈپ، بىر- بىرلىرى بىلهن ئېلىشاتتى.
ئاخىرىدا كىم غالىپ كهلسه، مۇڭغۇل ئاقساقاللىرى ئۇنىڭ باتۇرلۇقىنى ئېالن قىلغاندىن كېيىن شهنىگه اليىق

مۇكاپاتاليتتى.

بۇ چېلىش مۇسابىقىسىگه ئابدۇنىيازمۇ قاتنىشىدۇ. پالۋانالر ئۆز ئارا كۈچ كۆرسىتىشىپ، مهيداندا ئاخىرى
موڭغۇلالرنىڭ بىر قانچه قېتىم (پالۋان) لىق شهرىپىگه ئېرىشكهن داڭلىق بىر پالۋىنى بىلهن ئابدۇنىياز كامال
قالىدۇ. بۇ ئىككى پالۋان مىڭالرچه موڭغۇلالرنىڭ قىيقاس- چۇقانلىرى ئىچىده مهيدانغا چۈشىدۇ. ئابدۇنىياز
كامال مۇڭغۇل پالۋىنىنى يىقىتىپ نادام بايرىمىنىڭ پالۋانلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشىدۇ. بۇ موڭغۇلالر ئارىسىدا ئاز
كۆرۈلىدىغان ھادىسه ئىدى. شۇنىڭ بىلهن مۇڭغۇل ئاقساقىلى نادام بايرىمىنىڭ بۇ يىلقى پالۋىنىنىڭ
ئابدۇنىياز ئىكهنلىكىنى جاكارالپ، ئۇنى تهبرىكلىگهندىن كېيىن غالىپ پالۋانغا مۇكاپات ئۈچۈن ئىگهر
جابدۇقلىرى بىلهن قوشۇلۇپ مهخسۇس تهييارالنغان ئاق بوز ئات بىلهن تارتۇقاليدۇ. ئابدۇنىياز كامال

ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه بارلىق ئۇرۇشالردا مانا مۇشۇ ئاق بوز ئېتىنى ئىشلىتىدۇ.

1931-يىلى  ئهتىيازدا  قۇمۇلدا  خوجىنىياز  ھاجى   قوزغالغاندىن   كېيىن،  1932 -  يىلى  تۇرپان  خهلقىمۇ  ھهر 
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 گېنېرال ئابدۇنىياز كامال
(ئوتتۇرىدىكى ئېگىز بويلۇق كىشى)



جهھهتتىن قوزغىلىش ئۈچۈن تهييارلىق قىلىدۇ. بىراق 1933 - يىلى باھاردا قۇمۇلدىن زهربه يهپ، ئۈرۈمچىگه
قايتىۋاتقان جالالت شېڭ شىسهي تۇرپاندىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، خائىنالرنىڭ پاش قىلىشى بىلهن «تۇرپان
خهلقىنى ئىنقىالپقا قوزغىماقچى» دېگهن گۇمان بىلهن ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى تۇتۇپ، قازىخانا مهسچىتى ئالدىدا
شېھىت قىلىدۇ. بۇ 1933 - يىلى 3 - ئاينىڭ 13 - كۈنى بولۇپ، شېڭ شىسهي شۇ كۈنلهرده توقسۇندىكى
پۇقراالردىن تهخمىنهن 1100 ئادهمنى ئېتىپ ۋه چېپىپ، 3 - ئاينىڭ 17 -كۈنى ئۈرۈمچىگه يۈرۈپ كهتكهن.
مهھمۇت مۇھىتى ئۇنى داۋانچىڭنىڭ بايانغۇ دېگهن يېرىگىچه قوغالپ بېرىپ، ئاخىرى تۇرپانغا قايتىپ
كهتكهن، ئاخ�ر�دا خوجىنىياز ھاجى بىلهن تۇرپاندا ئۇچراشقان كۈنلهر ئىدى. بۇ ۋهقه تۇرپان خهلقىنىڭ
قوزغىلىشىغا تۈرتكه بولىدۇ. خوجىنىياز ھاجى كهلگهندىن كېيىن، تۇرپان خهلقى مۇھىتىالر جهمهتىنىڭ
باشچىلىقىدا قوزغىلىپ، خىتايالرنى تۇرپان - قۇمۇل تهۋهسىدىن قوغالپ چىقىرىدۇ. ئابدۇنىياز بۇ ئارىدىكى
جهڭلهرده داۋاملىق مهھمۇد مۇھىتى بىلهن بىلله ئۇرۇش قىلىپ، ئۆز تاالنتىنى نامايهن قىلىدۇ. 1934 - يىل
بېشىدا خوجىنىياز ھاجى بىلهن بىرلىكته 1500 سهرخىل قوشۇن بىلهن قهشقهرگه كېلىپ، شهرقىي تۈركىستان

مىللىي ئارمىيىسىنىڭ يېڭىشهھهرنى قورشاش ئۇرۇشىغا قاتنىشىدۇ .

1934-يىلى ئاپرېلدىن 1937 - يىلى ئاپرېلغا قهدهر مهھمۇد مۇھىتىنىڭ ئهڭ يېقىن خادىمى سۈپىتىده قهشقهر
ۋه يهكهنده تۇرۇشلۇق تارماق قوشۇننىڭ كوماندىرى بولىدۇ. 

1937-يىلى مارتتا، شېڭ شىسهي مهھمۇد مۇھىتىنى ئالداپ ئۈرۈمچىگه يىغىنغا تهكلىپ قىلىش باھانىسى
بىلهن تۇتقۇن قىلماقچى بولىدۇ. بۇنى سېزىپ قالغان مهخمۇت مۇھىتى ئامالسىز قېلىپ، 4- ئاينىڭ 2 - كۈنى
جۈمه ئاز بىر قىسىم ئادهملىرى بىلهن قهشقهردىن قېچىپ چىقىپ، 5 -ئاپرېل ئابدۇنىيازنى ئورنىغا سىجاڭ

قىلىپ تهيىنلهپ، 8 -ئاپرىل ھىندىستانغا چىقىپ كېتىدۇ. 

 مانا مۇشۇنداق جىددىي ۋه ئۈمىدسىز ۋهزىيهتته ئابدۇنىياز كامال دادىللىق بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىپ شهرقى
تۈركىستان ئارمىيىسىنى يهكهننىڭ كاچۇڭ دېگهن يېرىگه يىغىدۇ. يىغىلغان ئارمىيىنىڭ باشلىقلىرى
كاچۇڭدا چوڭ بىر ئوفىتسېرالر يىغىنى ئاچىدۇ. بۇ يىغىندا ئهقىل، قابىلىيهت ۋه باتۇرلۇقتا كۆزگه كۆرۈنگهن
ئابدۇنىياز كامالنى بارلىق ئوفىتسېر- ئهسكهرلهر بىردهك ئاۋاز بىلهن مهھمۇد مۇھىتىنىڭ ئورنىغا شهرقى

تۈركىستان ئارمىيىسىنىڭ باش قوماندانلىقىغا سايالپ چىقىدۇ.

ئابدۇنىياز كامال شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى دۆلهت ئارمىيىسىنىڭ باش قوماندانلىقىغا
تهيىنلهنگهندىن كېيىن، ئارمىيىنى تهرتىپكه سالىدۇ.

ئۇ سهپهرۋهرلىك نۇتقىدا «بىز كىم ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىمىز؟» دهپ سورايدۇ. ھهممه ئهسكهرلهر بىردهك «ۋهتهن
ئۈچۈن» دهپ جاۋاپ بېرىدۇ. ئۇ يهنه: «ۋهتهن بىزنىڭ نېمىمىز؟» دهپ سورايدۇ. ئهسكهرلهر «ۋهتهن بىزنىڭ ئاتا-
ئانىمىز، ئاكا- ئىنىمىز، ئاچا-سىڭلىمىز» دهپ جاۋاپ بېرىدۇ. ئۇ «شۇنداق، ۋهتهن بىزنىڭ ھهممه نهرسىمىز.
بىز ۋهتهننىڭ ئهۋالدلىرى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇرۇشتا خهلقىمىزنىڭ بىر تال يىپ چاغلىق نهرسىسىگه تېگىشكه،
خۇتۇن- قىزلىرىغا چېقىلىشقا بولمايدۇ. كىمده كىم خىالپلىق قىلىدىكهن، ھهربىي قانۇن بويىچه ئېتىپ

تاشلىنىدۇ» دهپ خىتاب قىلىدۇ.

بۇ ئىنتايىن قااليمىقان ۋه ئېغىر ۋهزىيهتته ئابدۇنىياز كامال ۋه ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى قوماندانالر نهچچه كۈن
كېڭهشكهندىن كېيىن ئاخىرى ماخۇسهن بىلهن بىرلىشىشكه قارار قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن ئابدۇنىياز ما
خۇسهن بىلهن بىرلىشىپ، شېڭ شىسهيگه قارشى تۇرىدىغانلىقىنى جاكاراليدۇ. ما خۇسهن ئۇيغۇر

ئهسكهرلىرىدىن ئۈچ يۈزنى ئابدۇنىيازنىڭ قوشۇنىغا قوشۇپ بېرىدۇ.
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بۇ جهرياندا ئابدۇنىياز كامال رهھبهرلىكىدىكى شهرقىي تۈركىستان ئارمىيىسىنىڭ سانىمۇ كۆپىيىپ 8000
مىڭدىن ئېشىپ يهتته پولكقا كېڭىيىدۇ. ئهمما ئهسكهرلهرنىڭ قورال، ئوق- دورىلىرى كهمچىل بولۇپ، 8000

مىڭ ئهسكهرنىڭ قولىدا 1500 ئهتراپىدا قورال بار ئىدى.

شېڭ شىسهيگه قارشى ئۇرۇش 1937 - يىلى ماينىڭ ئاخىرىدىن ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرىغىچه ئۈچ ئاي داۋام
قىلىدۇ. كېيىنكى بىر ئايدا بۇ قوشۇن ئاخىرقى بىر پاي ئوقى، بىر تامچه قېنى قالغىچه سوۋېت قىزىل

ئارمىيىسىنىڭ ماتورالشقان ئاالھىده قىسمىغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ.

ئۈچ ئايغا يېقىن تىركىشىش جهريانىدا توال مهغلۇپ بولۇپ قاتتىق ئاالقزاده بولۇپ كهتكهن شېڭ شىسهي
ستالىندىن قايتا ياردهم سورايدۇ. شېڭ شىسهينىڭ ھهرقانچه قىلىپمۇ شهرقىي تۈركىستان ئارمىيىسىگه كۈچى
يهتمىگهنلىكىنى بىلگهن سوۋېت نامدا شېڭ شىسهينىڭ تهلىپى بويىچه ئابدۇنىياز قىسىملىرىغا قارشى
ئۇرۇشقا كىرىدۇ. شۇنداق قىلىپ مهھمۇد مۇھىتىالر بۇرۇندىنال پهرهز قىلىپ قاتتىق ئېھتىيات قىلغان ئۇرۇش
رهسمىي باشلىنىدۇ. يهنى سوۋېت ئىتتىپاقى شهرقى تۈركىستانغا رهسمىي ھالدا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىدۇ.
شۇنىڭ بىلهن ئابدۇنىياز كامال رهھبهرلىكىدىكى ياش شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ئارمىيىسى

سوۋېت ئىتتىپاقى ۋه خىتايدىن ئىبارهت ئىككى چوڭ دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇش قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ.

 1937-يىلى 8- ئاينىڭ 5- كۈنى سوۋېتنىڭ 2000 كىشىلىك قىزىل ئارمىيىسى «ئالتايىسكى» دېگهن نامدا
ئايرۇپىالن ۋه تانكىالر بىلهن شهرقى تۈركىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، شېڭ شىسهينىڭ 2000 كىشىلىك
ئهسكىرى بىلهن بىرلىشىپ جهمئى 4000 كىشىلىك سوۋېت ۋه شېڭ شىسهي قىسىملىرى بىرلىكته

ئاقسۇدىكى ئابدۇنىياز قىسىملىرىغا قۇرۇقلۇق ۋه ھاۋادىن ئومۇمىيۈزلۇك ھۇجۇم باشاليدۇ.

بۇ ۋاقىتتا ئابدۇنىيازنىڭ قوراللىق قوشۇنىنىڭ سانى پهقهت 1500 كىشى ئىدى. ئۇ ئۇرۇشقا ئۆزى بىۋاسته
قوماندانلىق قىلىپ، پۈتۈن كۈچىنى ئىشقا سېلىپ بىرقانچه كۈن باتۇرالرچه ئۇرۇش قىلىدۇ. بۇ ئۇرۇشتا
ئاخىرى ئابدۇنىياز قىسمىنىڭ ئوق- دورىلىرى تۈگهپ كېتىپ چېكىنىشكه مهجبۇر بولىدۇ. ئابدۇنىياز كامال
تاكى ئۇرۇش باشالنغاندىن تارتىپ ئوقلىرى تۈگهپ ئامالسىز قالغان شۇ كۈنىگىچه ئۇرۇشتا بىرهر قېتىممۇ

يېڭىلمىگهن ئىدى.

 بۇ قېتىم ئۇرۇشقا كىرگهن سوۋېت قىزىل ئارمىيىسى موسكۋا ئهتراپىدا ۋهزىپه ئۆتهۋاتقان ماتورالشقان تانكا
قىسىمى بولۇپ، ئۇالرنى ئۇلۇغچات چېگرىسىدا بۇيرۇق كۈتىۋاتقان ئىسھاقبهگ ۋه مهۋالنوف ئاتلىق پولكى

باشالپ كهلگهن.

 بۇ جهرياندا ئابدۇنىياز كامال بارلىق سهپلهرده ئۇرۇش قىلىۋاتقان شهرقىي تۈركىستان قىسىملىرى ۋه
ھۆكۈمهتنىڭ بارلىق خادىملىرىنى توپلىنىشقا بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاقسۇ، ئۇچتۇرپان، شايار، كۇچا
قاتارلىق جايالردىكى ئهسكهر ۋه پىدائىيالرمۇ كېلىپ جهمئىي 3500 كىشى جهم بولىدۇ. مانا بۇ كىشىلهر
شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاخىرقى مهمۇرىي خىزمهتچىلىرى، قوماندان- ئهسكهرلىرى

ئىدى.

ئاقسۇ ئاۋاتتىن چېكىنىش

ئابدۇنىياز بىر تۈركۈم ئهسكهرلىرى بىلهن ئاقسۇ دهرياسى بويىدا، ئۈچتۇرپاندا سوۋېت قىزىل ئارمىيىسىنىڭ
ھاۋادىن قوللىشىغا ئېرىشكهن شېڭ شىسهينىڭ  ئهسكهرلىرى بىلهن  ئۇرۇشۇپ  يېڭىلگهندىن  كېيىن، ئاقچى 
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ئارقىلىق كهلپىنگه چىقىپ، ئۇ يهردىن ئاۋاتقا بېرىپ، ئۆزىنىڭ چوڭ قۇشۇنىغا قۇشۇلىدۇ. بۇ چاغدا شېڭ
شىسهينىڭ قىسىملىرى سوۋېتنىڭ ئالتايىسكى رۇس ئهترىتىنىڭ ياردىمى بىلهن دهريادىن ئۆتۈپ،

ئابدۇنىيازنىڭ قىسىملىرىغا قارشى ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ.

بۇ 9- ئاينىڭ 5- كۈنى بۇلۇپ، ئابدۇنىيازنىڭ قۇمباش، ئايكۆلدىكى 100 دهك ئهسكىرى قاتتىق مۇداپىئهده
تۇرىدۇ. قارشى تهرهپ 2000 دهك ئهسكهر بىلهن ھۇجۇم باشالپ، ئىككىگه بۆلۈنۈپ، بىر بۆلىكى غوروچۆل
تهرهپكه، يهنه بىر بۆلىكى ئاۋاتنىڭ ئۆزىگه ھۇجۇم قىلىدۇ. غوروچۆلدىكى مۇداپىئهگه ئابدۇنىياز ئۆزى
قۇمداندانلىق قىلىدۇ. ئۇ ئاۋاتتا بىر كېچه-كۈندۈز ئۇرۇشۇپ، ئاخىرى بۇاللماي شىتابنى ئاۋات بازىرىدىن

يۆتكهشكه مهجبۇر بولىدۇ. ئاۋات پۈتۈنلهي قورشاۋدا قالىدۇ. 

بۇ چاغدا خىتايالرغا ياردهمگه ئايروپىالنمۇ كهلمهيدۇ، ئاۋات بازىرىغا بېسىپ كىرىشكىمۇ پېتىنالمايدۇ. قوشۇن
مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، شهھهردىن چېكىنىپ چىقىپ، شهھهرنىڭ غهرب تهرىپىگه قاراپ 20
كىلومېتىردهك يول بېسىپ، بىر يېزىغا كېتىۋاتقىنىدا، شىڭ شىسهينىڭ ئهسكهرلىرى كۆرۈپ قېلىپ، يىراقتىن

ئوق چىقىرىشقا باشاليدۇ. لېكىن ئارىلىق يىراق بولغاچقا كۆپ چىقىمغا ئۇچرىتالمايدۇ.

مهزكۇر ۋهقهلهرنىڭ شاھىدى ئابدۇقادىر ھاجىم ئاقسۇ ئاۋاتتىن چېكىنىش باسقۇچىنى تهپسىلىي بايان قىلىپ
مۇنداق دهيدۇ:

بىز بىر يېزىغا قېچىپ بېرىپ ئهسكهرلىرىمىزنىڭ تىزىمىنى ئالساق، بىرىمۇ چىقىم بولماپتۇ. بىز بىلهن بىلله
ئورۇش قىلغان ماخۇسهننىڭ بىر تۈهن ئهسكىرى ئالدىمىزدا ئىدى. ئۇالر شۇماڭغانچه توختىماي يول يۈرۈپ،
مارالبېشى تهرهپكه ئۆتۈپ كېتىپتۇ. بۇ 9- ئاينىڭ 7- كۈنى ئىدى. غوروچۆلده ئابدۇنىياز باشچىلىقىدىكى
ئهسكهرلهر بىر كۈن قاتتىق ئۇرۇشۇپ، ئاخىرى بۇاللماي يهكهن دهرياسىنى بويالپ، غهربكه يۈرۈپ كېتىپتۇ.
بىزنىڭ چېكىنىپ مارال بېشىغا بېرىشىمىزغا بۇيرۇق قىلىندى. بىز يۇلغۇنلۇق (ھازىرقى ساچىڭزا) غا
كېلىپ، كهينىمىزدىن كېلىۋاتقان قىسىمالرنى مارالبېشىغا بېرىشقا بۇيرۇپ كېتىۋهردۇق. مارالبېشىدىن خهۋهر
ئالساق سوۋېتنىڭ تويۇق ئارقىلىق قازاق، قىرغىز بۇلۇپ، 2000 دهك ئهسكىرى مارالبېشىغا كهپتۇ ھهمده
ئۇالردىن 500 ئاتلىق ئهسكهر بىزنى توسۇش ئۈچۈن مارالبېشىدا ساقالپ يېتىپتۇ، قالغان 1500 ئهسكهر قهشقهر،
يهكهنلهرگه يۈرۈپ كېتىپتۇ. ماخۇسهننىڭ پهيزاۋاتنى ساقالپ ياتقان مالۈيجاڭ باشچىلىقىدىكى ئهسكهرلىرى
سوۋېت كونسۇلىنىڭ خىزمهت ئىشلىشى بىلهن ئىسيان كۈتۈرۈپ، شىڭ شىسهيگه ئۆتۈپ كىتىپتۇ ھهم
يېڭىشهھهرگه بېرىپ ماخۇسهنگه قارشى ئۇرۇش قىلىۋېتىپتۇ. مۇشۇنداق بىر پهيتته، سوۋېت ئارمىيسى
قهشقهرگه بېسىپ كىردى. شۇنىڭ بىلهن ماخۇسهن ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ يهكهنگه چېكىنىدۇ.

يېڭىشهھهردىكى قۇربان سهئىدىنىڭ ئۇيغۇر ئهسكهرلىرى يېڭىشهھهردىن كونىشهھهرگه قايتىپ كىرىدۇ.

مالۈيجاڭ ماخۇسهننى قوغالپ يهكهنگه بارىدۇ، ماخۇسهن ئۇ يهردىمۇ تۇرالماي، 100 دهك ئهسكىرى بىلهن
قاغىلىققا بېرىپ، ئۇ يهردىن ھىندىستانغا ئۆتۈپ كېتىدۇ. ماخۇسهننىڭ قالدۇق ئهسكهرلىرى قېچىپ خوتهنگه
يېتىپ بارغۇچه، چوالق ساي دېگهن يهرده سوۋېت ئايروپىالنلىرىنىڭ بومباردىمان قىلىشى، پىلىمۇتقا تۇتۇشى

بىلهن كۆپ قىسمى قىرىلىپ تۈگهيدۇ.

 مارالبېشىدىكى ئهھۋال

بىز مارالبېشىغا توپالنغىنىمىزدا، ئابدۇنىيازنىڭ 1300 ئهسكىرىدىن 1000 ئادهم قاپتۇ. قالغانلىرى ئۈلۈپ،
قېچىپ تۈگهپتۇ. بىز مارالبېشىدا روس ئهسكهرلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلگهندىن كېيىن، شاقۇردىن ئۆتۈپ، يهكهن
دهرياسىنى  بويالپ، ئورمانلىق  بىلهن   مهكىتكه  يۈرۈپ  كهتتۇق. كىتىۋاتقىنىمىزدا    كۈنده  بىر  قانچه  سوۋېت 
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ئايرۇپىالنلىرى كىلىپ بومبا تاشالپ، بىزنى پاراكهنده قىلىپ تۇردى.

بىز يول باشلىغۇچىدىن ئابدۇنىياز سىجاڭنىڭ كۆلنىڭ  ئۇ  تهرىپىگه ئۆتۈپ  كهتكهنلىكىنى ئاڭلىدۇق.
ئاندىنبىزمۇ ئۆتمهكچى بولدۇق. بىز 100 دهك ئادهم ئىدۇق، قېيىققا ھهر قېتىمدا تۆتتىن ئولتۇرۇپ بىر كۈنده
ئاران ئۆتۈپ بولدۇق. شۇڭا ئابدۇنىيازنىڭ ئارقىسدىن يىتىشهلمىدۇق. ئايروپىالن بىزنى كۆپ قېتىم ئوققا

تۇتتى، ئات-ئۇالغلىرىمىز ئۆلدى، كۈندۈزى مېڭىشقا ئامالسىز قالدۇق.

كېتىۋېتىپ كىچىك ئاخۇن بىلهن بىرگه بۇلۇپ قالدىم، ئۇماڭا: «قادىر ھاجىم، بىز ئهمدى يىڭىلدۇق،
ئالدىمىزنى سوۋېت ئهسكهرلىرى توسۇپ يېتىپتۇ، خوتهنگه ئۆتهلمهيمىز، شۇڭا ئىككىمىز يهكهنگه بېرىپ، روس
ئهسكهرلىرىگه تهسلىم بواليلى (ئهل بواليلى)، بىزنى قارشى ئالىدۇ» دېدى. مهن ئۇنىڭ سۆزىگه جاۋابهن:
«قورشاۋنى بۈسۈپ، خوتهن تهرهپكه ئۆتۈپ كېتهيلى، ئۇ يهردىمۇ تۇرالمىساق، ھىندىستانغا چىقىپ كىتهرمىز.

ئهگهر ھازىر ئهل بولساق، ئۇ روسالر بىر ئاز كىچىكتۈرۈپ بولسىمۇ بىزنى ئۆلتۈرۋېتىدۇ» دېدىم.

ئاخىرى كىچىك ئاخۇن ئۆزىنىڭ سوۋېت كونسۇلى بىلهن مۇناسىۋىتى بارلىقىنى، ماڭا كاپالهتلىك
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. مهن بۇنىڭغا كۆنمىدىم، ئاندىن ئۇ: «مېنى كۆرمهسكه سالسىال، مهن قېچىپ

كېتهي» دېدى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ قېچىپ كهتتى.

كىچىك ئاخۇن ئىلگىرىمۇ بىر قېتىم يهكهندىن قاچقاندا تۇتۇلۇپ قېلىپ، توۋا قىلغاندىن كىيىن ئابدۇنىياز
كهچۈرۈم قىلغان. مامۇت سىجاڭ ۋاقتىدا سوۋېت كونسۇلىغا يازغان خېتى ئاشكارىلىنىپ قېلىپ، توۋا

قىلغاندىن كىيىن، ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغانىدى.

كىچىك ئاخۇن يۇشۇرۇن قېچىپ شىڭ شىسهي تهرهپكه ئۈتۈپ كهتكهن بولسىمۇ، ئاخىرقى ھېسابتا يهنه شىڭ
شىسهي ئۆلتۈرىۋهتتى. ئۇنىڭدىن باشقا، ئابدۇنىيازنىڭ دوختۇرى مۇسا يهكهنگه قېچىپ بېرىپ، سوۋېت
ئهسكهرلىرىگه تهسلىم بولدى. مهن يولدا ھهممىنىڭ ئارقىسىدا قالدىم. مىڭ تهسته ئىككى كۈندىن كېيىن
پوسكام دېگهن يېزىدا ئابدۇنىيازغا يېتىشۋالدىم. ئابدۇنىياز كىچىك ئاخۇن، مۇسا دوختۇر قاتارلىق بىر قانچه
ئهمهلدارنى سۈرۈشته قىلدى. ئۇالرنىڭ قېچىپ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ خېلى غهزهپلهندى. ئاندىن بىزگه:
«ئادهملهر مۇشۇنداق ۋاقىتتا سىنىلىدۇ. شۇڭا ئۇنداق ئادهملهرنىڭ بىزدىن بۇرۇنراق كهتكىنى تۈزۈك. گهپ
ئهمدى ئالدىمىزدا، باغ جىگدىگه ئورۇسالرنىڭ 1000 دهك ئهسكىرى توپلىنىپتۇ. ئۇ يهرگه ئۇيغۇر، تۇڭگان بۇلۇپ
1000 دهك ئهسكهر ئهۋهتتۇق، ئۇالر ئوق چىقارسا بۇالرمۇ ئوق چىقىرىدۇ. بولمىسا، ئاستا ئۈتۈپ كېتىدۇ. بىز
بۈگۈن شامدىن كېيىن ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن يولغا چىقىپ، كىچىلهپ ئۆتۈپ كىتىمىز، ئهگهر ئۇالر توسۇپ
ئۇرۇشسا، بىزمۇ ئۇرۇشىمىز. ئهگهر بۈسۈپ ئۆتۈپ كىتهلىسهك، قاغىلىققا چىقىپ كېتىمىز، ئۇ يهرده ئورۇسالرغا
ئهل بولغان تۇڭگان قۇشۇن بار. ئۇ يهردىنمۇ ئۆتۈپ كىتهلىسهك ئاندىن خوتهنگه يېتىپ بارالىشىمىز مۇمكىن. ئۇ
چاغدا خوتهندىكى تۇڭگان قۇشۇن بىلهن بىرلىشىپ، خوتهننى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن تىرىشىمىز. ئهگهر
ئۇنىڭغىمۇ بولمىسا، قاراڭغۇ تاغقا چىكىنىپ چىقىپ، شۇ يهرنى بازا قىلىپ ئۇرۇشىمىز. مۇبادا ئۇمۇ
ئهپلهشمىسه، ھىندىستانغا چىقىپ كىتهرمىز» دېدى. مهن ئابدۇنىيازنىڭ پىكىرىگه قارىتا: «بۇ قارارلىرى
ياخشى بوپتۇ. لېكىن ئۇ روس ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇشۇپ، بۆسۈپ ئۆتۈپ كېتىش قىيىن. چۈنكى، ئۇالرنىڭ
قولىدا زهمبىرهك، پىلمۇت قاتارلىق خىل قورالالر بار. بىزده بولسا، ئۇنداق قورالالر يوق، ھهتتا ئوقلىرىمىزمۇ
يهرلىك ئوق. ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئهسكهرلهرنىڭ روھى چۈشۈپ كهتتى. شۇڭا بىز مۇشۇ يهردىكى 100 دهك ئهسكهر
بىلهن تهكلىماكان ئارقىلىق گۇمىغا بېرىپ، سانجۇ ئارقىلىق ھىندىستانغا چىقىپ كهتسهك، قالدى 200 چه
ئهسكهرنى  باغ  جىگدىدىكى  قىسىمالرغا  ياردهمگه  ئهۋهتسهك، ئۇالر  مۇشۇ يهرده  ئۇرۇشۇپ  يېڭىلىپ  قالسا، 



تارقاپ كهتمهمدۇ؟» دېدىم.

ئابدۇنىياز: «بۇ  پىكىرىڭىز توغرا ئهمهس، بىز يهكهندىن چىقىپ قهشقهرگه بېرىپ، ئۇ يهردىن ئاقسۇ ئاۋات،
ئۈچتۇرپان قاتارلىق جايالردا غهلبىلىك جهڭ قىلدۇق. ئهمدىلىكته ئورۇسالر ئوتتۇرىغا چۈشۈپ، بىز
مهغلۇبىيهتكه يۈزلهنگهنده، ئهسكهرلهرنى تاشلىۋېتىپ، نېمه بولساڭ بول دهپ، ئۈزىمىزنىڭ جېنىنى ئېلىپ
چهتكه چىقىپ كهتسهك بىزگه سهت ئهمهسمۇ؟! ھهرگىز ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ. نېمه بولساق، ئهسكهرلهر
بىلهن بىلله بولىمىز. ئۇرۇشۇپ، شۇالر بىلهن بىرگه قۇربان بولىمىز. مامۇت سىجاڭ چهتكه چىقىپ كىتىپ نېمه
نهتىجىگه ئېرىشتى؟ بىر لېگهن پولونى يهپ بىزنىمۇ ئۇنتۇپ قالدى. بىرهر پارچه خېتىمۇ يوق. بىزمۇ چىقساق،
شۇنداق بۇلۇرمىز. چهتنىڭ ياردهم بېرىشىمۇ تايىنلىق. بۇنداق پىكىردىن قايتسىال» دېدى (ئهسلىده ئابدۇنىياز
بىزنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن، ھېچ بولمىغاندا، ھىندىستانغا چىقىپ كىتهرمىز دهپ قويغانىكهن)، ئۇنىڭ

ئهسكهرلهرنى تاشالپ چىقىپ كىتىش نىيىتى زادى يوق ئىدى. بىز ئۇنىڭ پىكىرىنى ئاڭالپ بېسىلىپ قالدۇق.

ئابدۇنىياز ئهسكهرلهرنى تهييار بۇلۇشقا بۇيرۇدى. بۇ چاغدا ئۇنىڭ يېنىدا 300 چه ئهسكهر قالغانىدى. 9-
ئاينىڭ 15- كۈنى ناماز شام بىلهن باغ جىگدىگه قاراپ يۈرۈپ كهتتۇق. ئابدۇنىياز ئهسكهرلهرنى تارقاپ
كهتمىسۇن دهپ، پات-پات ئاتلىق قىسىمنىڭ ئالدى- ئارقىسىغا ئۈتۈپ تهكشۈرۈپ تۇردى. تاڭ ئاتقاندا، بىر چوڭ
ئۆستهڭگه دۇچ كهلدۇق. ئابدۇنىياز ئهسكهرلىرى بىلهن ئۆستهڭدىن ئۈتۈپ كېتىپتۇ. بىز ئىداره كادىرلىرى
توسۇلۇپ قالدۇق. شۇ ئارلىقتا ئېتىم كۆۋرۈكتىن ئۆتهلمهي ئۆستهڭگه چۈشۈپ كهتتى. مهن ئاتنى سۇدىن
چىقىرىپ نهرسه-كېرهكلىرىمنى باشقىدىن جايالپ بولغۇچه، قىسىم ئۇزاپ كېتىپ قالدى. مهن ئهمدى يولنى
تهكلىماكانغا ساالي دهپ تۇرسام، ئابدۇنىياز، باش كاتىپ مهھهممهت ئىمىن مهخسۇم بىلهن ئوسمان ئهپهندىنى
مېنى چاقىرىپ كېلىشكه ئهۋهتىپتۇ. مهن ئۇالرغا: «ئهمدى ئۇرۇشۇشنىڭ ئهھمىيتى قالمىدى. بۇ ھهقته
ئابدۇنىياز سىجاڭغا پىكىر بهرسهم قوبۇل قىلمىدى، شۇڭا بىز ئۈچىمىز مۇشۇ يهردىنال گۇمىغا چىقىپ، ئۇ
يهردىن ھىندىستانغا ئۈتۈپ كهتسهك» دېدىم. ئۇالر ماڭا قۇشۇلدى. شۇنىڭ بىلهن بىز بىر ئادهمگه يول
باشلىتىپ، قۇملۇقتا بىر كۈن يول يۈرۈپ مازار قۇم دىگهن يهرگه يېتىپ باردۇق. ئۇ يهرده ئون ئۆيلۈكتهك ئاھاله
بار ئىكهن. ئۇالر بىزنى كۈتىۋالدى. بىز ئۇ يهردىن ئۈچ كۈنلۈك ئۇزۇق سېتىۋېلىپ، بىر ئادهمنى يول باشالشقا
100 سهرگه يالالپ يولغا چىقتۇق. ئۇ يهردىن قاغىلىق تهۋهسىدىكى چهچ قۇم، قار باستىم، ئىسمىساال،
ئۇششاقباش ئارقىلىق تاغ ئىچىگه كىرىپ، الداققا بارىدىغان يول بىلهن قارا قۇرۇم داۋىنىدىن ئېشىپ،

ھىندىستانغا چىقىپ كهتتۇق.

قوماندان ئابدۇنىيازنىڭ ئاقىۋىتى

ئابدۇنىياز يهكهنده روس ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇشۇپ، بۆسۈپ ئۈتۈپ كېتهلمهي، 50- 60 ئهسكهر بىلهن
يېڭىسارغا چېكىنگهنده، يېڭىشهھهردىن ئىككى ماشىنا ئهسكهر چىقىپ، ساراينى قورشىۋېلىپ ئۇرۇشىدۇ.
ئىككى- ئۈچ سائهت ئۇرۇشقاندىن كېيىن ئوق چىقىش توختايدۇ. كىرىپ قارىسا ئابدۇنىيازنىڭ ئهسكهرلىرى
ئۈلۈپ تۈگىگهن ئابدۇنىياز بولسا يارىدارلىنىپ ياتقان. يېڭىشهھهردىن چىققان ئهسكهرلهر ئۇنى ماشىنىغا
سېلىپ، يىڭىشهھهرگه ئېلىپ بېرىپ، داۋاالپ ساقايتقاندىن كېيىن، ئۇنى ئۈرۈمچىگه ئهۋهتىپ بېرىدۇ. (بۇ،

ياپچانلىق كىشىلهرنىڭ ئېيتىپ بهرگهن مهلۇماتى.)

يهنه بىر بايانغا قارىغاندا، باغ جىگدىده بولغان ئۇرۇشتا بۆسۈپ ئۈتۈپ قاغىلىققا قاراپ ماڭغاندا، پوسكام
بىلهن قاغىلىق ئارىلىقىدا شېڭ شىسهينىڭ ئهسكهرلىرىگه ئهسىرگه چۈشكهن. شۇنىڭ بىلهن ئابدۇنىيازنىڭ

ئۇرۇشىمۇ ئاياغلىشىدۇ.
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يهنه بهزى تارىخىي مهنبهلهرده قوماندان ئابدۇنىياز كامال سوۋېت قىزىل ئارمىيىسىنىڭ ھۇجۇمىدا ئوق-
دورىلىرى تۈگهپ چارىسىز قالغاندىن كېيىن، بارلىق ئهسكهرلىرىنى يىغىپ، تولىمۇ تهسىرلىك بىر «ۋىدالىشىش
نۇتقى» سۆزلىگهن. بۇ ۋاقىتتا ئابدۇنىياز كامالنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغان ئهسكهرلهرنىڭ كۆڭلى بۇزۇلۇپ قاتتىق
يىغا زاره قىلىشىپ ئهتراپنى بىر ئالغان. بهزى ئهسكهرلهر بۇنداق جاننى كۆتۈرۈپ ياشىغۇچه ئۆلۈپال
تۈگهشكىنىم ياخشى دهپ، «ئۆلسهم ئابدۇنىياز قوماندان بىلهن بىرگه ئۆلىمهن» دهپ قهتئىي تهلهپ قىلىپ
تۇرۇۋالغان 300 ئهتراپىدا پىدائىي ئهسكىرىنى ئېلىپ قېلىپ، قالغان بارلىق ئهسكهر ۋه مهمۇرىي

خىزمهتتىكىلهرنى تارقىلىپ كېتىشكه بۇيرۇغان.

بىر قانچه كۈندىن كېيىن ئابدۇنىياز ۋه ئۇنىڭ سهپداشلىرىنى سوۋېت رازۋېتكا ئايروپىالنلىرى بايقىۋېلىپ،
يۈسۈپ ليهنجاڭغا ئۇنى تۇتۇپ كېلىشنى بۇيرىغان. ئۇ ئاتلىق ليهنى بىلهن يولغا چىقىپ كوسراپتىكى بىر جىرا
ئىچىده چۈشكۈن قىلغان ئابدۇنىياز كامالنى قورشاۋغا ئالغان. ئابدۇنىياز كامالنىڭ ھهمراھلىرى ئۇالرغا
قارشىلىق كۆرسهتمهكچى بولغاندا ئابدۇنىياز ئۇالرنى توسۇپ، يۈسۈپ ليهنجاڭغا: «ئهمدى ئۆزئارا قان
تۆكۈشمهيلى، ھېلىمۇ بىزدىن نۇرغۇن قانالر بىھۇده ئاقتى، ئهگهر سىز بىزگه قوشۇلسىڭىز، بۇ ئهزىز ۋهتىنىمىز
ئۈچۈن بىرلىكته كۈرهش قىاليلى، خالىغان ئهسكىرىڭىز بىز بىلهن بىلله ماڭسۇن» دېگهنده يۈسۈپ ليهنجاڭ:

«مهن بۇيرۇق بويىچه چىقتىم، مهن سىلهرنى تۇتۇپ يهكهنگه قايتىمهن» دېگهن.

قاتتىق ئۈمىدسىزلهنگهن ئابدۇنىياز كامال ھهسرهت چېكىپ «توغرا، بۇيرۇق بويىچه چىقتىڭىز، سىز بۈگۈن 
بۇيرۇق بويىچه مېنى تۇتۇپ بېرىسىز، ئهته باشقا بىرسى بۇيرۇق بويىچه سىزنى تۇتۇپ بېرىدۇ، بىز قاچانغىچه
بىر- بىرىمىزنى تۇتۇپ بېرهرمىز! ھهي بىزنى خاراب قىلغان پهيلىمىز، مانا ئېلىڭ» دهپ قورالىنى يۈسۈپ
.ليهنجاڭغا تاپشۇرۇپ بهرگهن. ئۇالر يهكهنگه ئېلىپ بېرىلغاندىن كېيىن، بىر ئايروپىالن ئۇالرنى ئېلىپ كهتكهن
 تارىخچى شىرىپ خۇشتار ئهپهندى، ئابدۇنىيازنىڭ مهسلىھهتچىسى ئابدۇقادىر ھاجى، شۇنداقال سۇپاخۇن
سۈۋۈرۇپنىڭ ئهسلىمىلىرىده «ئابدۇنىياز كامالنى قۇربان سهئىدىنىڭ قول ئاستىدىكى يۈسۈپ لىيهنجاڭ

قورشاپ تۇتىۋېلىپ شىڭ شىسهيگه ئهۋهتىپ بهرگهن» دېيىلگهن.

تېخىمۇ ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن بولغان يهنه بىر مهلۇماتتا مۇنداق دېيىلگهن:
ئۆلۈم - يېتىمنى ئازايتىش ئۈچۈن بارلىق ئهسكهرلىرىنى ئامالسىز تارقىتىۋېتىپ، ئۆزى ئازغىنا سهپداشلىرى
بىلهن يهكهن دهرياسىنى بويالپ غهرپكه چېكىنگهن ئابدۇنىياز كامالنى سوۋېت رازۋېتكا ئايروپىالنى بايقاپ

قېلىپ، ئىز قوغالپ بومباردىمان قىلغان.

ئابدۇنىياز مهكىتكه كهلگهنده 300 ئهسكىرى قالغان بولۇپ، شىڭ شىسهي ۋه سوۋىت ئارمىيسى يهكهنده ئۇنىڭ
ئالدىنى تۇسۇپ تۇراتتى. ئابدۇنىياز كامال بىرلهشمه ئارمىيىگه ھۇجۇم قىلىپ بۆسۈپ ئۆتۈپ كهتمهكچى
بولغاندا  مهغلۇپ بولۇپ چېكىنىدۇ ۋه ئهسكهرلىرىنى تارقىتىۋېتىدۇ. شۇنداقتىمۇ جهسۇر قوماندان تهسلىم
بولماي، نهچچه كۈن ئۇيقۇسىزلىق ۋه ئاچلىققا بهرداشلىق بېرىپ، 10 دهك ئهسكىرى بىلهن بۇرۇن ئۆزى لىيهنجاڭ
بۇلۇپ 3 يىل تۇرغان، شۇ پهيتته بولسا تاشلىنىپ قالغان ھارابتىكى گازارمىسىغا يېتىپ كېلىدۇ. تۆت ئايغا
سۇزۇلغان ئۇرۇش جهريانىدا قاتتىق چارچىغان بۇ يىگىتلهر تۆت ئاي بۇرۇنقى گازارمىسىغا كىرىپال، بىخهستهلىك
قىلىپ شېرىن ئۇيقۇغا كېتىدۇ. ئۇالرنى ئىز قوغالپ يۈرگهن سوۋىت ئايرۇپىالنلىرى ئۇشتۇمتۇت بومباردىمان

قىلىپ گازارما ئۆيلىرىنى تۈپ-تۈز قىلىۋېتىدۇ.

نهتىجىده تىز پۈكمهس جهسۇر ۋه كهسكىن قوماندان ئابدۇنىياز كامال شېھىت بولىدۇ. شاھىتالرنىڭ
ئهسلىشىچه، بۇ 1937 - يىلى 17 - ئۆكتهبىر ئىكهن. ئابدۇنىياز بىلهن ئاتا بالىدهك مۇناسىۋهت ئورناتقان ھاراب
دېھقانلىرى قېلىن توپىالرنىڭ ئاستىدا قالغان  يىگىتلهرنىڭ جهستىنى  كوالپ  چىقىرىپ، شۇ يهردىكى مهشھۇر 
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قىلىچ بۇغراخان مازىرىغا دهپنه قىلغان. مهشھۇر يازغۇچى ئابدۇلال تالىپ ئاكىنىڭ ئابدۇنىياز كامالنىڭ
ھاياتىغا بېغىشالنغان «ئىگهرلىك ئات» ناملىق تارىخى پوۋستىدا ئابدۇنىياز «ھارابتىكى گازارمىدا

بومباردىماندا قازا قىلدى» دهپ يېزىلىپتۇ. بۇ شۇ قاراشنىڭ تهپسىلىي ئهھۋالى ئىكهن.

ئابدۇنىياز كامال ھهتتا بۈگۈنكى دهۋردىمۇ ئاز تېپىلىدىغان، ھهر جهھهتتىن بارلىق شهرتلهرنى ھازىرلىغان
قابىلىيهتلىك ھهقىقى بىر قوماندان ئىدى. غايىسى، مهقسىتى، نىشانى ئېنىق بولغان بىر قوماندان ئىدى.



21-ئاۋغۇست
«Nationalreview» تورى «ئۇيغۇر بوۋاقالر دوختۇرالرنىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلىۋاتىدۇ» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى.
خهۋهرده خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئاتالمىش پىالندىن سىرت ھامىله قالغان
بوۋاقالرنى مهجبۇرىي چۈشۈرۈۋېتىدىغانلىقى، ھامىله بوۋاقالرنى بولسا ئۆلتۈرۈپ تاشاليدىغانلىقى باش تېما

قىلىنغان.
   «VOA» تورى «خىتاي ۋىدىئ ولۇق ئېالن ئىشلهپ، يۈز ئۇيغۇر ئايالنى تېزدىن خىتاي ئهرلىرى بىلهن توي
قىلىشقا چاقىردى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرگه قىستۇرما قىلىنغان ۋىدىئونىڭ كېلىش مهنبهسى
خىتاينىڭ دوۋيىن تورى بولۇپ، ئېالندا يۈز ئۇيغۇر ئايالنىڭ خىتاي ئهر بىلهن توي قىلىشى چاقىرىق قىلىنغان
ۋه خالىغۇچىالرنىڭ تېزدىن ئاالقىلىشىشى ئۈچۈن تېلفون نومۇرى قالدۇرۇلغان. ئىنسانشۇناس دهررىن بايلېر

بۇنىڭ ئۇيغۇرالرنى تېخىمۇ بهك ئاسمىالتسىيه قىلىش ھهرىكىتىنىڭ ئىپادىسى ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان.

22-ئاۋغۇست
«ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى» ئېنگىلىزچه بۆلۈمى تور بېتىده «تۈركىيهلىك ئۇيغۇر تهتقىقاتچىنىڭ تۇغقانلىرى
تۈركىيهدىكى تۇغقىنى بىلهن ئاالقه قىلغانلىق سهۋهبلىك ئۇزۇن مۇددهتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى»
ناملىق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده ئهنقهره ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىشلهيدىغان دوكتور ئهركىن ئهمهت
ئهپهندىنىڭ ئىنىلىرى، سىڭلىسى ۋه كۈيئوغۇللىرىنىڭ ئۇزاق يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى

بايان قىلىنغان.

24-ئاۋغۇست
«christianheadlines» تورى «خىتاي دوختۇرخانىلىرى دىنىي ئېتىقادقا ئىگه يهرلىك ئاز سانلىق مىللهتلهر
ئۈستىدىن مهجبۇرىي ھامىله چۈشۈرۈۋېتىش ئېلىپ باردى» تېمىسىدا خهۋهر ئېالن قىلغان. خاسىيهت ئابدۇلال
ئىسىملىك تۈركىيهده ياشاۋاتقان ئۇيغۇرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھهقتىكى جىنايهتلىرىنى پاش قىلغان

بايانلىرى خهۋهردىن ئ ورۇن ئالدى.
   «RFA» ئىنگىلىزچه بۆلۈمىنىڭ تورىدا «كورال شهھىرىدىكى سابىق كامپ مهھكۇملىرىغا كېچىكتۈرۈپ
تۈرمىگه قاماش جازاسى بېرىلدى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده بۇ ھهقته توختىلىپ، تۈرمىلهر
توشۇپ،   ئادهم   پاتماي   قالغانلىقى  ئۈچۈن   كېچىكتۈرۈپ  تۈرمىگه  قاماش   قارارى    ئوتتۇرىغا  چىققانلىقى

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر
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توغرىسدىكى بايانالر بېرىلگهن.
   «telegraph» تورىدا «مىڭلىغان كىشى ئىجتىمائىي تاراتقۇالر ئارقىلىق خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى
ۋهھشىيانه قاماش قىلمىشىغا قارشىلىق بىلدۈردى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىپ، مۇناسىۋهتلىك ئهھۋالالر

بايان قىلىندى.

25-ئاۋغۇست
«justsecurity» تورى «شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىنسانىيلىققا قارشى جىنايهتلهرگه ۋه مۇمكىنچىلىك
ئاستىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تاقابىل تۇرۇشتىكى سىياسى تالالشالر» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى.
ماقالىده خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان باستۇرۇشى تىلغا ئېلىنىپ، ئامېرىكا پرېزىدېنت نامزاتى بايدېننىڭ
گۇرۇپپىسىدكىلهرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقانلىرىنى «ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دهپ ئاتىغانلىقى

بايان قىلىندى، شۇنداقال باش تېمىنى چۆرىدىگهن مۇھاكىمىلهر ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
  «thehill» تورى «ترامپ ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغانلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دهپ
ئهيىپلهشنى ئويالشماقتا» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى ۋه ترامپ ھۆكۈمىتىدىكى ئىككى ئهمهلدارنىڭ بۇنى

ئاشكارىلىغانلىقىنى بايان قىلدى.

26-ئاۋغۇست
«telegraph» تورى «خىتاي ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن يۈرگۈزگهن قورقۇنچلۇق ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا پۇشايمان

قىلىدۇ» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىنىڭ ئاپتورى كان فوفلىن بۇالرنى چۆرىدهپ مۇھاكىمه يۈرگۈزدى.
   «voanews» تورى بايدىن ۋه ترامپ گۇرۇپپىسىنىڭ ئوخشاش ھالدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغانلىرىنى
ئهيىپلىگهنلىكى توغرىسىدا خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده بايدېننىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغانلىرىنى

«ئىرقىي قىرغىنچىلىق» دهپ ئاتىغانلىقى تىلغا ئېلىندى.
   ھىندىستاننىڭ «wionews» تورى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رهئىسى دولۇق ئهيسا بىلهن ۋىديولۇق سۆھبهت
ئۆزتكۈزگهن بولۇپ، دولقۇن ئىسا سۆزىده خىتاي كومپارتىيىسىنى دۇنيادىكى ئهڭ رهزىل تېررورلۇق تهشكىالتى

دهپ ئاتىدى ۋه مۇخبىرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بهردى.
  «زىمىستان» تورى «شهرقىي تۈركىستاندىكى مازارالر ۋهيران قىلىندى، مهدهنىيهت قىرغىنچىلىقى

داۋامالشماقتا» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلىپ، بۇ ھهقتىكى بهزى تهپسىالتالرنى بايان قىلدى.

27-ئاۋغۇست
«woinews» تورى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رهئىسى دولقۇن ئىسا بىلهن ئۆتكۈزگهن نهق مهيدان سۆھبىتىنى ئېالن
قىلدى. دولقۇن ئىسا مۇخبىرنىڭ جازا الگېرلىرىغا سوالنغانالرنىڭ سانى توغرىسدىكى سوئالىغا جاۋابهن،
جاازاالگېرلىرىدا ئۈچ مىليوندهك ئۇيغۇرنىڭ ئازاب چېكىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى ھهمده مۇناسىۋهتلىك

مهسىلىلهر توغرۇلۇق سۆز قىلدى.

28-ئاۋغۇست
«financialexpress» تورى ئېلشات ھهسهن كۆكبۆره بىلهن پاكىستان، ھىندىستان، خىتاي مۇناسىۋهتلىرى
توغرىسىدا قىلغان سۆزىنى نهقىل قىلىپ، ئۇنىڭ «ئهگهر بىز خىتاينىڭ پاكىستاننى قوللىشىنى
توختىتالىساق، جاممۇ ۋه كهشمىردىكى مهسىله تىنىچ شهكىلده ھهل بولىدۇ» دېگهنلىكىنى بايان قىلدى.

كۆكبۆره ئهپهندى سۆھبىتىده يهنه تۈرك-ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇر مهسىلىسىدىكى سۈكۈتىنى تهنقىدلىدى.
  «news.trust.org» تورى «ئىچكى ئورگانالرنى مهجبۇرىي سۆكۈپ ئېلىۋېلىش ئهنگىلىيه ساغالملىق
سېستىمىسىغا قهدهم قويۇشى مۇمكىن» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده باش تېمىغا مۇناسىۋهتلىك

تهھلىل، ئانالىزالر ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
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29-ئاۋغۇست
«voanews» تورى «ئامېرىكا خىتايدىكى مهجبۇرىي ئهمگهك ئارقىلىق مال ئىشلهپچىقىرىشقا چېتىشلىق
دهپ قارىغان شىركهتنى جازالىدى» دېگهن ماۋزۇدا خهۋهر ئېالن قىلدى.  خهۋهرده بايان قىلىنىشىچه،
«PureCircle» ناملىق يېمهك-ئىچمهك شىركىتىنى شهرقىي تۈركىستاندىكى مهھبۇسالرنى مهھسۇالت
ئىشلهپچىقىرىشقا سالغان مهجبۇرىي ئهمگهك جىنايىتىگه چېتىشلىق دهپ قاراپ، شىركهتكه 575 مىڭ دولالر

جهرىمانه قويغان.
   «voanews» تورى «ۋاشىڭتون ۋه نيۇيورتكتىكى نامايىشچىالر ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان خورالشنى ئىرقىي
قىرغىنچىلىق دهپ ئاتاش چاقىردى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرگه ئۇيغۇرالردىن تهشكىل تاپقان
نامايىشچى ئاممىنىڭ رهسىمى بېسىلغان بولۇپ. رهسىمده «خىتاي ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن ئېلىپ بېرۋاتقان
ئىرقىي قىرغىنچىلىقىڭنى توختات»، «شهرقىي تۈركىستانغا مۇستهقىللىق» دېگهن لوزىنكىالر كۆزگه
تاشلىنىپ تۇراتتى. «voanews» تورى رهسىمدىكى مۇشۇ ئاالھىدىلىكلهرنىمۇ ئاالھىتهن خهۋهر مهزمۇنىغا

كىرگۈزدى.

30-ئاۋغۇست
كانادا مهنبهلىك «» تورى «بىر يهھۇدى ئهرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر زىيانكهشلىكىنى توختىتشى ئۈچۈن قىلغان
ھهرىكىتى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهر ھۆججهتلىك فىلىم شهكلىده تارقىتىلغان بولۇپ، لوندوندىكى
خىتاي ئهلچىخانىسى ئالدىدا نامايىش قىلىۋاتقان ئاندرىۋ ئىسىملىك يهھۇدى ئهرنىڭ ئىش پائالىيهتلىرى
تونۇشتۇرۇلغان. فىلىمده زهينهپ ئىسىملىك بىر مۇسۇلمان ئايالنىڭ ئاندىرىۋنىڭ نامايىشىغا قېتىلغانلىقى

كۆرسىتىلگهن.

31-ئاۋغۇست
«RFA» ئىنگىلىزچه بۆلۈمى تور بېتى «رۇسىيهلىك ئاكادېمىكلىرى ئۇيغۇر پروففىسسورنىڭ قويۇۋېتىلىشى
توغرىسىدا ئوچۇق خهت ئېالن قىلدى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده ئىككى يىل كېچىكتۈرۈپ ئۆلۈم
جازاسى بېرىش ھۆكۈم قىلىنغان خالمۇرات غۇپۇر تىلغا ئېلىنىپ، بىر تۈركۈم رۇس ئاكادېمىكالرنىڭ شى
جىنپىڭغا خالمۇرۇت غوپۇرنى قويۇۋېتىش توغرۇلۇق ئوچۇق خهت يازغانلىقى، خهتته ئاكادېمىكالرنىڭ خالمۇرات

غوپۇرنى ئۆزلىرىنىڭ ھۆرمهتلىك خىزمهتدېشى ۋه دوستى دهپ ئاتىغانلىقى بايان قىلىندى.

1-سېنتهبىر
دىپلومات ژۇرنىلى «سىن روبېرتىسنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرغا قارشى ئۇرۇش ئېچىشى ھهققىده» ناملىق ماقاله
ئېالن قىلغان. ماقالىده خهلقئارا مۇناسىۋهت ئىلىمى دوتسېنتى، جورج ۋاشىڭتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ
تهتقىقاتچىسى سىن روبېرتىسنىڭ «ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان ئۇرۇش: خىتاينىڭ بىر ئاز سانلىق مۇسۇلمان
مىللهتكه قاراتقان ئىچكى ئۇرۇشى» ناملىق كىتاب يېزىپ چىققانلىقى بايان قىلىنغان ۋه ئاپتور بىلهن كىتاب

توغرىسىدا سۆھبهت ئۆتكۈزگهن.

2-سېنتهبىر
«newsweek» تورى «ھۇمهينى ئهرهپ بىرلهشمه خهلىپىلىكى ئىسالمغا خائىنلىق قىلدى دېگهندىن كېيىن،

پومپىئو ئىراننىڭ ئۇيغۇر مهسىلىسىده سۈكۈت قىلىشىنى ئهيىبلىدى» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى.
   «republicworld» تورى«بايدىن گورۇھى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتۇر،

دېدى» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى ۋه بۇ ھهقتىكى مهزمۇنالرنى بايان قىلدى.

3-سېنتهبىر
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ئهنگىلىيه مهنبهلىك «geographical» تورى «گىئوپولىتىكىلىق ھارارهتلىك جاي: شىنجاڭ ۋه ئۇيغۇر
مهھبۇسلىرى الگېرى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئۆتمۈشى، خىتاينىڭ

كېلىشى ۋه نۆۋهتتىكى ۋهزىيهتلهر مۇھاكىمه قىلىندى.

4-سېنتهبىر
رويتېرس ئاگېنتلىقى «مااليسىيا مىنىستىرى ئۇيغۇرالرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بهرمهيمىز، دېدى» ناملىق خهۋهر
ئېالن قىلدى. خهۋهرده بايان قىلىنىشىچه، مىنىستىر موھد رېدزۇئان يۈسۈپ ھهر قايسى دۆلهتلهرنىڭ قانۇنىي
ھوقۇقىغا ھۆرمهت قىلىپ، ئىچكى ئىشىنى بىر تهرهپ قىلىشىغا ھۆرمهت كۆرسىتىدىغانلىقىنى، شۇنداقال،
خىتايدىن قاچقان ئۇيغۇرالرنى خىتاي تهلهپ قىلغان تهقدىردىمۇ، مااليسىيا ئۇيغۇرالرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ

بهرمهسلىكنى قارار قىلغانلىقىنى جاكارلىغان.

5-سېنتهبىر
«theguardian» تورى «ئۇيغۇر مۇسۇلمان ئايال ئوقۇتقۇچى شهرقىي تۈركىستاندا ھامىلىسىنىڭ مهجبۇرىي
چۈشۈرگۈزىۋېتىلگهنلىكىنى ئېيتتى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده نۆۋهتته ياۋروپادا ياشاۋاتقان سابىق

الگېر ئوقۇتقۇچىسى قهلبىنۇر سىددىق مۇخبىرغا ئۆزىنىڭ كهچمىشىنى بايان قىلدى.

6-سېنتهبىر
«ياپونىيه ۋاقتى» گېزىتى «ياپونىيهدىكى ئۇيغۇرالر شهرقىي تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي ئهمگهككه
سېلىشنىڭ ئاخىرلىشىشى ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئۆتۈشكه چاقىردى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده
ئاۋسترالىيه ئىستراتېگىيه، سىياسهت ئىنىستىتۇتىنىڭ ئاقىلالر ئامبىرىنىڭ خىتاينىڭ يهتته ئۆلكىسىدىكى
27 زاۋۇتىغا سهكسهن مىڭ ئۇيغۇرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىش ئۈچۈن ئېلىپ كېتىلگهنلىكى

توغرىسىدىكى ئېنىقلىشى نهقىل قىلىندى.

7-سېنتهبىر
«bbc» تورى «دىسنىي شىركىتى مۇلهن فىلىمىنى شهرقىي تۈركىستاندا فىلىمغا ئالغانلىقى ئۈچۈن
تهنقىدلهندى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده دېيىلىشىچه، فىلىمنىڭ باش رولچىسى ئهينى چاغدا
خوڭكوڭ نامايىشىنىڭ باستۇرۇلىشىنى قوللىغانلىقى ئۈچۈن، مۇلهن فىلىمىنى بايقۇت قىلىش سادالىرى

كۈنتهرتىپكه كهلگهن.

8-سېنتهبىر
رويتېرس ئاگېنلىقى «ئامېرىكا خىتاينىڭ شىنجاڭدىن كېلىدىغان پاختا، شوخال قاتارلىق ئىمپورت مالالرنى
چهكلهشكه تهييارالنماقتا» ماۋزۇلۇق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده بۇنىڭدىنكى سهۋهبنىڭ بۇ مهھسۇالتالرنىڭ
مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش جىنايىتىنىڭ ۋاسىتىسىده ئىشلهپچىقىرىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، مۇشۇ خىل

قارارغا تهييارلىق كۆرۈلۈۋاتقانلىقى قهيت قىلىنغان.

9-سېنتهبىر
«bloomberg» تورى «ئهنگىلىيه ئادۇۋكاتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى ئهيىبلىدى»
ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده 130 دىن ئارتۇق ئهنگىلىيىلىك ئادۇۋكاتنىڭ ئهنگىلىيهدىكى خىتاي
ئهلچىسى ليۇ شياۋمىڭغا خهت يېزىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن يۈرگۈزىۋاتقان جىنايهتلىرىنى

ئهيىبلىگهنلىكى تىلغا ئېلىنغان.
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10-سېنتهبىر
«تاشقى ئىشالر ژۇرنىلى» تورى «خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلغان مۇئامىلىسى مۇسۇلمان ئهللىرىده غهزهب
قوزغىدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىندى. ماقالىده خىتاينىڭ جىنايهتلىرى تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، تۈركىيه
قاتارلىق مۇسۇلمان ئهللىرىنىڭ خهلقلىرىنىڭ مهسىلىگه قارىتا ئۆز غهزىپىنى ئىپادىلهپ تۇرۇۋاتقانلىقى بايان

قىلىنغان.

11-سېنتهبىر
«catholicnewsagency» تورى «ئامېرىكا سېناتورلىرى دىسنېينىڭ مۇلهن فىلىمىنى شهرقىي تۈركىستاندا
فىلىمگه ئېلىشىنى ئهيىبلهشكه ئاۋاز قوشتى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلىپ، ئهھۋالنىڭ ماھىيىتىنى بايان

قىلدى.

12-سېنتهبىر
«businessinsider» تورى «كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى ترامپنى شهرقىي تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي

ئهمگهك الگېرلىرىغا چېتىشلىق پاختا ئىمپورتىنى چهكلهشكه چاقىردى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى.

14-سېنتهبىر
«بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق مهھكىمىسى باش دېرىكتورى شهرقىي تۈركىستاننى
زىيارهت قىلىشنى مۇھاكىمه قىلماقتا» ناملىق خهۋهر «رويتېرس» ئاگېنتلىقى تهرىپىدىن ئېالن قىلىندى.
خهۋهرده بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىشىلىك ھوقۇق مهھكىمىسىنىڭ باش دېرىكتورىنىڭ خىتاي
ئهمهلدارلىدى بىلهن بىرلىكته شهرقىي تۈركىستاننى زىيارهت قىلىش مۇمكىنچىلىكىنى بايان قىلغانلىقى

قهيت قىلىندى.
   «politico» تورى «ياۋروپا <(قىرغىنچىلىق) ئهمدى يۈز بهرمىسۇن> دهپ جارقىراقيدۇ-يۇ، نېمىشقا ئۇيغۇر
ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا سۈكۈت قىلىدۇ» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى نۆۋهتتىكى

ئېچىنىشلىق ۋهزىيهتنى تىلغا ئالغان.

15-سېنتهبىر
«RFA» ئېنگىلىزچه بۆلۈمى تور بېتى «يهھۇدى ئاكتىۋىست <يهھۇدى خهلقى يهھۇدىالرنىڭ بېشىغا
كهلگهنلهرنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بېشىغا كهلگىنىنى كۆرۈشنى خالىمايدۇ» دېگهن تېمىدا خهۋهر ئېالن قىلدى.
خهۋهرده ئاننى ئىسىملىك ئاكتىۋىستنىڭ ئىسرائىلىيه ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇم ھهققىده

سۆز قىلىش كېرهكلىكىنى بايان قىلغانلىقى ۋه ئۇيغۇرالر ھهقىدىكى بايانلىرى قهيت قىلىنغان.

16-سېنتهبىر
«Jurist» تورى «كىشىلىك ھوقۇق تهشكىالتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقانلىرىنى <ئىرقىي
قىرغىنچىلىق> دهپ ئاتاش توغرىسىدا ئوچۇق خهت ئېالن قىلدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده تېمىغا

ئاالقىدار تهپىسالتالر مۇھاكىمه قىلىندى.

17-سېنتهبىر
«bbc» تورى «خىتاي <تهربىيىلهش> كامپلىرىنى ئاقلىدى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده ئامېرىكا
ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستاندىن چىقىدىغان مالالرنى ئىمپورت قىلىشنى توختىتىدىغانلىقىنى
جاكارلىغاندىن   كېيىن،  خىتاينىڭ   شهرقىي  تۈركىستاندىكى   زۇلۇم   سىياسىتىنى  ئاقلىغانلىقىنى، خىتاي 
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ھۆكۈمىتى يېڭى ئېالن قىلغان ئاق تاشلىق كىتابتا «كهسپىي تهربىيلهش مهركهزلىرى»نىڭ خىزمهت تېپىش
پۇرسىتىنى ئاشۇرۇپ، نامراتلىققا قارشى كۈرهشكه ياردهمچى بولىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهنلىكى بايان

قىلىندى.
   «voanews» تورىدا ئاكتىۋىتىالرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارشى ئىشلهۋاتقان جىنايىتىنى ئىرقىي

قىرغىنچىلىق دهپ تونۇشقا چاقىرغانلىقى ئېالن قىلىندى.

18-سېنتهبىر
«RFA» ئىنگىلىزچه تورى «خىتايدا تۇرۇپ ھۆكۈمهتنى تهنقىدلهيدىغان كهم كۆرۈلىدىغان ۋىديوالرنى ئېالن
قىلغان ئۇيغۇر ياش تۇتقۇن قىلىندى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلىندى. خهۋهرده خىتاينىڭ شهرقىي
تۈركىستاندىكى زۇلمىدىن قېچىپ، خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىسىده سهرگهردان بولۇپ ياشىغان ۋه چهتئهلگه

ۋىدىيو تارقاتقان مىرادىل ھهسهننىڭ ئهھۋالى بايان قىلندى.

19-سېنتهبىر
«زىمىستان» تورى «خىتاي كومپارتىيىسى كادىرلىرى تهرىپىدىن ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۇچرىغان جىنسىي تاجاۋۇز»
ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. ماقالىده نۆۋهتته ياۋروپادا ياشاۋاتقان سابىق جازا الگېرى ئوقۇتقۇچىسى قهلبىنۇر

سىدىقنىڭ بۇ ھهقتىكى بايانلىرى بېرىلدى ۋه بۇ ھهقتىكى مۇھاكىمىلهر ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

20-سېنتهبىر
  H&M تورى «ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمگىكىگه چېتىشلىقلىقى سهۋهبلىك ئهيىبلهنگهن «usaherald»
 شىركىتى خىتاينىڭ خام ئهشيا تهمىنلىشىدىن مۇناسىۋىتىنى ئۈزدى» ناملىق خهۋهر ئېالن قىلدى. خهۋهرده
دېيىلىشىچه، شېۋىتسىيهنىڭ داڭلىق مودا كىيىم ماركىسى ھېسابلىنىدىغان H&M نىڭ خىتاينىڭ پاختا

تهمىنلىشى بىلهن بولغان ۋاسىتىلىك ئاالقىسىنى ئۈزگهن.

ئىزاھات: « uyghuremergency.org»نى زىيارهت قىلىش ئارقىلىق، تېخىمۇ تهپسىلىي خهۋهر، مهلۇماتالرغا
ئېرىشهلهيسىز.

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى.
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توۋ سكۇتناب كهڭگېس
ئۇيغۇر خهلقىنىڭ دوستى، تهھدىتدىكى تىلالر ھوقۇقىنى

قوغدىغۇچى، پىسخولوگ، ۋه مائارىپشۇناش ئالىم 
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