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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.



قىپقىزىل يالغانچىلىقنىڭ خاتىمىسى 

خىتاينى دۈشمهن دەپ ئېالن قىلىپ، خىتاي خهلقىنى ئازاد قىلىش 

كـوممۇنـىسـت خـىتـايـغا قـارىتـىلـغان قـىرىق 

يـىلـدىن ئـارتۇق يـول قـويۇش ئـاخـىرلـىشـىشـى 

كېرەك. ئـامېرىكـالـىقـالر ۋە غهربـتىكـى كۆپـلىگهن 

كــىشــىلهر 1980-يــىلــىدىن بېرى تۇنــجى قېتىم 

ئـامېرىكـا خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى تهرىپـىدىن 

ئۆزىگه يۈزلهنـــگهن ئـــىنـــتـايـــىن ئېـغـىر دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـى تهھدىتـىنـى ئـازايـتىشـتا بـىر تۈرلۈك 

يېڭـى ئـــىســـتـراتېـگـىيهگه جـــىددىي مـــوھـتـاج 

ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى «خـىتـاي تهھدىتـى» 

رېئاللىقنى قوبۇل قىلىشقا باشلىدى. 

خـىتـاي ئـوتتۇرىغـا چـىقـارغـان بۇ تهھدىت 

كۆپ تهرەپــلىمــىلــىكــكه ئــىگه، ئۆلۈمــگه ئېلىپ 

بــارىدىغــان راك كېسىلــىدەك تېز تــارايــدىغــان، 

پهۋقۇلـئاددە خهتهرلـىك تهھدىتتۇر. بۇ كـىتـابـتا 

كۆرسـىتـىلـگىنـىدەك، خـىتـاي تهھدىتـى ئېشىپ 

بېرىۋاتـقان ئـاتـوم تهھدىتـىدىن يـاكـى ھهمـمىگه 

تـونۇشـلۇق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ھۇجۇمـى 

تهھدىتـىدىن كۆپ ئۈسـتۈن تۇرىدۇ. خـىتـايـنىڭ 

تهھدىتـى ئـىدىئـولـوگـىيه، سـىيـاسهت، دىپـلومـاتـىيه، 

ھهربـىي، ئـىسـتىخـبارات، ئـىقـتىسـاد، مـالـىيه ۋە 

ئۇچۇر تهھدىتىدىن ئىبارەت. 

تهھدىت تۈرلــىرىنــى كۆپ خــىل قــىلــىش 

بېيجىڭنىڭ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

دەرىجـىدىن تـاشـقىرى رەھبىرى شـى جـىنـپىڭ ۋە 

ئۇنـىڭ خـىتـاي چۈشـىدىن ئـىبـارەت زۇلـمهتـلىك 

تهسهۋۋۇرىنــىڭ يېتهكــچىلــىكــى ئــاســتىدا دۇنــيا 

لېدىرى بـولۇشـتىن ئـىبـارەت ئېمپىرىيـالـىسـتلىق قـارا 

نـىيـىتـىنـىڭ تۈرتـكىسـىدۇر. خـىتـاي دۇنـيا لېدىرى 

بـولـغان چـاغـدىكـى دۇنـيا كۈچسـىز ۋە مهغلۇپ 

بــولــغان ئــامېرىكــانــىڭ سۆزى ئۆتــمهيــدىغــان؛ 

چېـرىكـــلهشـــكهن، شهپـــقهتـســـىز ۋە بۇالڭـچـى 

ھۆكۈمـرانـالر تهرىپـىدىن ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىنـىدىغـان 

دۇنــيادىن ئــىبــارەت. خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـى دېكتاتـورلۇقـى بـاال-قـازا ۋە خهتهردۇر. 

خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســى 

دىكــتاتــورلۇقــىدىن ئــىبــارەت بۇ بــاال-قــازا 

ئـامېرىكـانـىڭ 1979-يـىلـىدىن 2017-يـىلـىغـىچه 

بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى غـايهت زور ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

بۇرۇلۇش يـاسـىغـان، خـىتـايـنى يۇمـشاقـلىق بـىلهن 

تـىنـىچـالنـدۇرۇش تـىپـىدىكـى سـىيـاسـىتـى بـىلهن يـوق 

بولمايدۇ. 

ئهيـنى زامـانـدىكـى دۆلهت ئـىشـلىرى كـاتـىپـى 

 (Henry Kissinger) كېـسـىنـــجـىر  ھېـنـرىي 

پـرىزدېنت نـىكـسون دەۋرى ئـىسـتراتېگىيـىسـىنـىڭ 

بهلــگىلــىگۈچــىســى بــولۇپ، بۇ ئــىســتراتېگىيه 

ئــامېرىكــاغــا نــىســبهتهن ئهڭ چــوڭ تهھدىت 

 


2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر  2 ئۇيغۇرالر 14-سان



ھېسابـالنـغان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تـاقـابـىل تۇرۇش 

ئۈچۈن «خـىتـاي قـارتـى»نـى غهلـىبـىلـىك ئـىشـقا 

سـالـغان. بـىراق، كېسىنـجىرنـىڭ خـىتـايـغا مـايـىل 

سـىيـاسـىتـى بېيجىڭ 1991-يـىلـى بۆرە تېرىسـىنـى 

كهيــگهنــدىن بــاشــالپمۇ، يهنــىال ھېچبىر زامــان 

نهتــــىجــــىدە،  كهلــــگهن.  ئۆزگهرمهي 
كـوممۇنـىزىمـنىڭ مهغلۇبـىيـىتـىگه يـىلـتىز تـارتـقان، 

خهلــقئارا تــاشــقى ســىيــاسهتــنىڭ ئهخــالقــىي 

مهجبۇرىيــىتــىنــى رەت قــىلــىدىغــان بــىر ئهۋالد 

ئـامېرىكـا سـىيـاسـىتـى بـارلـىقـقا كهلـدى. خـىتـايـنىڭ 

مۇاليــىمــلىقــقا قــاراپ ئــىلــگىرىلــىشــىنــى ئۈمــىد 

قــىلــىدىغــان ئــامېرىكــا ئــىســتراتېگىيــىســىنــىڭ 

نهتـىجـىسـىدە خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

مــاۋنــىڭ ئــاپهت خــاراكتېرلــىك مهدەنــىيهت 

ئـىنـقىالبـىدىن كېيىنـكى پـالهچـلىك ھالـىتـىدىن 

قۇتۇلۇپ قـالـدى. بۇ قۇتۇلۇش 1980-يـىلـىدىن 

2010-يىلىغىچه بولغان ئارىلىقتا يۈز بهردى. 

ئــامېرىكــا ھۆكۈمــىتــى خــىتــاي خهلــقىنــى 

ئهركـىنـلىكـكه چـىقـىرىشـقا كۈچهشـنىڭ ئـورنـىغـا، 

ئـاتـمىش مـىلـيون خـىتـاي نـوپۇسـىنـىڭ ئۆلۈپ 

كېتىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان كـوممۇنـىسـتىك 

دىكـتاتـورلۇقـقا قۇچـاق ئـاچـتى. ئـامېرىكـا خـىتـاي 

قــارتــىنــى ئــويــناش ئــارقــىلــىق بېيجىڭنى 

مـوسـكىۋادىكـى سـوۋېت رېجىمـىغـا قـارشـى قـويۇشـى 

ئــاقــىۋەتــته بــىر رەزىل ئېمپىرىيــىنــىڭ ئــورنــىغــا 

ئۇنـىڭدىنمۇ رەزىل يېڭى ئېمپىرىيـىنـى چـىقـىرىش 

بــىلهن نهتــىجــىلهنــدى. بۇ ئېمپىرىيه خــىتــاي 

كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســى تهرىپــىدىن 

بـاشقۇرۇالتـتى ۋە ئېمپىرىيـىنـىڭ يـاۋۇز نـاتسـىسـت 

ئــارمــىيــىســى ھېسابــالنــغان خهلــق ئــازادلــىق 

ئـارمـىيـىسـى تهرىپـىدىن شهپـقهتسـىزلهرچه ھوقۇقـتا 

تۇراتتى. 

2017-يـىلـى، 18-مـاي دەم ئېلىشـقا چـىقـقان 

 James) دېڭىز ئـارمـىيه كـاپـىتـانـى جېيمىس فهنـىل

Fanell) ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـى ئـىسـتىخـبارات 

كــومېتىتــىغــا بهرگهن گۇۋاھلىقــىدا، ئۆزىدىن 

ئـىلـگىرىكـى ئـاز سـانـلىق كـىشـىلهرنـىڭ قـىلـغىنـىدەك، 

خــىتــايــنىڭ خهتــىرىنــى ئــاشــكارىالپ مۇنــداق 

دېدى:«خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســى 

رايـونلۇق ۋە دۇنـياۋى ئهڭ ئۈسـتۈن كۈچ بـولۇش 

ئۈچۈن بـار كۈچـى بـىلهن، ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان 

كۈرەش يـولـىغـا قهدەم قـويـدى. خـىتـايـنىڭ دۇنـياۋى 

ئۈســتۈن كۈچ بــولۇشــىنــىڭ يــادروســى خــىتــاي 

چۈشـىدىن ئـىبـارەت. خـىتـايـنىڭ دۇنـياۋى ئۈسـتۈن 

كۈچ بــولۇش ئۈچۈن بــاشــلىغــان بۇ ئۇرۇشــى 

ئـىقـتىسـادىي، ئـاالقه-ئۇچۇر، سـىيـاسـىي ۋە ھهربـىي 

ئۇرۇشـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ.» فهنـىلـنىڭ كۆز 

قـارىشـىچه، ئـامېرىكـا ئـىسـتىخـارات ئـورگـانـلىرى 

خـىتـايـنى مهنـبه قـىلـغان، بـارغـانـچه ئېشىۋاتـقان 

رەۋىشـــته  تـــوغـــرا  (دۆلهتـــنـى)  خهتهرلهردىن 

ئـاگـاھالنـدۇرۇشـتا ئۇزاق يـىلـالر خـاتـا يـول تۇتـقان. 

«ئـىسـتىخـبارات ئـورگـانـلىرى گۇرۇپـپا مۇالھىزىلهردە 

خـىتـايـنى بـاش كۆتۈرۈۋاتـقان مۇاليـىم كۈچ دەپ 

قـاراپ چـوتـنى خـاتـا سـوقـقان. ئهمهلـىيهتـته، خـىتـاي 

مـاركـىسـىزم-لېنىنـىزم ئـىدىيه سېستىمـىسـىنـى دۇنـياغـا 

تېـز سۈرئهت بـــىلهن كېڭهيـــتـىۋاتـــقـان ئـــىدى. 

خـىتـايـالرنـىڭ بـىزگه قـىلـغان سۆزلـىرىدە ئۇالرنـىڭ 

نېمه قـىلـماقـچى بـولـغانـلىقـىنـى بـىلـدۈرىدىغـان 

ئــىشــارەتــلهر بــار ئــىدى. ئهمــما، بــىز ئــاشۇ 

ئىشارەتلهرگه سهل قارىدۇق» دەيدۇ فهنىل. 
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دونــالــد تــرامــپ پــرىزدېنت بــولــغانــدىن 

بــاشــالپ، ئــامېرىكــا تۇنــجى قېتىم خــىتــايــغا 

ئهخـالقسـىزالرچه يـول قـويۇشـنى ۋە خـىتـاي بـىلهن 

بـولـغان مۇنـاسـىۋەت جهھهتـتىكـى خـام خـىيـالـنى 

رەت قــىلــىشــقا بــاشــلىدى. ئۇنــىڭ ئــورنــىغــا، 

نۆۋەتـتىكـى خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ئهركـىنـلىكـكه 

ئهھمىيهت بېرىدىغـان، دېموكـراتـىيهنـىڭ ئـاسـاس 

قـىلـغان قـانۇن بـىلهن ئـىدارە قـىلـىنـىدىغـان، ئهركـىن 

بـازار كـاپـىتـالـىزم يـولـىدا كېتىۋاتـقان ئهركـىن ۋە 

ئـوچۇق دۆلهتـلهرنـىڭ سېپىگه قـوشۇلۇش نـىيـىتـى 

يـوقلۇقـىدىن ئـىبـارەت بـىلـىنـگهن خهتهر ئۈسـتىگه — 

بۇ خهتهر پــرىزدېنتنىڭ نهزىرىدە ئــاســاســلىقــى 

ئــىقــتىســادىي خهتهردۇر — رېئال ســىيــاسهت 

ئهندىزىسى بىخ سۈردى. 

ھالبۇكـى، دۇنـيا مـىقـىيـاسـىدىكـى كۆپـلىگهن 

كـىشـىلهردە، بـولۇپمۇ سـىيـاسـىي سـولـچىالرنـىڭ 

ئـامېرىكـاغـا قـارشـى كۈلتۈرەل مـاركـىسـىزمـىدىن 

زەھهرلهنــگهن يــاشــالردا بۇ خــىل چۈشهنــچىدىن 

ئهسهرمۇ يــوق ئــىدى. (دۇنــيادا) ئــامېرىكــا 

بـاشـچىلـىقـىدىكـى سېستىمـىنـىڭ نهقهدەر قـالـتىس 

ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا خهتهرلـىك دەرىجـىدە 

چۈشهنــچه كهمــچىلــلىقــى مهۋجۇت. بۇ ھهقــته 

قۇيــاشــتهك ئــايــدىڭ ھهقــىقهت شۇكــى، دۇنــيا 

تـارىخـىدا ئـامېرىكـا يېتهكـچىلـىكـىدىكـى ھاكـىمـىيهت 

سېستىمـىسـى ۋە ئـامېرىكـا يېتهكـچىلـىكـىدىكـى سـودا 

ئــىنــسانــىيهتــكه غــايهت زور زور دەرىجــىدە 

تهرەققىيات ئېلىپ كهلگهن. 

 (CIA) مهركـىزى ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـى

نـىڭ جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش بۆلۈمـىنـىڭ 

 Mark) مۇئـــاۋىن دېـرىكـــتـورى مـــارك كېـلـتـون

Kelton) خـىتـايـنىڭ تـاجـاۋۇزچـى ئـىسـتىخـبارات 

ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئهۋج ئېلىشـى كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىنـىڭ ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈش سېستىمـىسـىغـا 

چېتىشــلىق ئــىســتراتېگىيــىســىنــىڭ چــوڭقۇر 

ئۆزگۈرۈشـىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. 

ئۇ مۇنـداق دېدى:«بېيجىڭنىڭ نـىشـانـى ۋاقـىتـنىڭ 

ئۆتۈشــىگه ئهگــىشــىپ ئــامېرىكــانــىڭ خــىتــايــغا 

سېلىشـتۇرغـانـدىكـى ئـىسـتىراتېگىيـىلـىك ئهۋزەلـلىكـىنـى 

يوققا چىقىرىشتىن ئىبارەت.» 

ئـىسـتراتېگىيـىسـىدىكـى تـاجـاۋۇزچـىلـىقـنىڭ 

ئۆزگۈرۈشــىنــى ئــىلــگىرى سۈرىدىغــان ئــامــىلــالر 

نۆۋەتـتىكـى ئـامېرىكـا رەھبهرلـىكـىدىكـى دۇنـيا 

تهرتــىپــىنــى ئۆزگهرتــىش ۋە بېيجىڭنىڭ ئۆزىگه 

ئـوخـشاش «ئـوتتۇرا پـادىشـاھلىق»نـى دۇنـيانـىڭ 

مهركـىزىگه قـويۇش پـىالنـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. 

2018-يـىلـى ئـاپـرېلدا پـرىزدېنت تـرامـپ ۋاشـىڭتون 

بـــىلهن تهيـبېـي ئـــوتـتۇرىســـىدىكـــى يۇقـــىرى 

دەرىجـىلـىكـلهر بېرىپ كېلىشـىنـى كۈچهيـتىشـنى 

كۆزلهپ تۈزۈلـگهن تهيۋەن سـايـاھهت قـانۇنـىغـا 

ئـىمـزا قـويـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ بـاش سېكرىتـارى شـى جـىنـپىڭنىڭ 

قــىلــغان سۆزىدە بۇ خهتهر تهكــىتــلهنــدى. شــى 

جــىنــپىڭ ھۇجۇم خــاراكتېرلــىك سۆز قــىلــىپ، 

«ۋەتهنـنى تـولۇق بـىرلـىكـكه كهلتۈرۈش»كه ۋەدە 

بېرىپ، تهيۋەننـى ئىـشغـال قىـلىـشقـا قهسهم ئىـچىـپال 

قـالـماي، ھىنـدىسـتان، يـاپـونـىيه، جهنۇبـىي كـورىيه 

ۋە فېلىپــىن «ئۆزىنــىڭ قــىلــىۋالــغان» خــىتــاي 

زېمىنــلىرىنــىمۇ قــايتۇرۇپ كېلىدىغــانــلىقــىدىن، 

شۇنـداقـال پۈتكۈل جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىنـىڭ 

ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىدىن سۆز ئـاچـتى ۋە مۇنـداق 
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دېدى:«بـىز دۇنـيادىكـى ئـورنـىمـىزنـى ئېلىش ئۈچۈن 

دۈشـمهنـلىرىمـىزگه قـارشـى قـانـلىق جهڭ قـىلـىشـنى 

قهتئىي قارار قىلدۇق.» 

بۇ يېڭـى ئـــىســـتـراتېـگـىيه يهنه خـــىتـــاي 

كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســىنــىڭ «ئــامېرىكــا 

سـاقـالنـغىلـى بـولـمايـدىغـان چۆكۈشـكه يۈز تۇتـتى، 

خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ چۆكۈشـىنـى تېزلـىتـىش ئۈچۈن 

ھهرىكهت قـىلـىشـى ۋە ئـامېرىكـادىن پـايـدىلـىنـىشـى 

كېرەك» دېگهن خـاتـا چۈشهنـچىسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان. كېلتون مۇنـداق دەيـدۇ:«ئـامېرىكـانـىڭ 

دۇنـيادىكـى رولـىغـا بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىشـتا خـىتـاي 

ئۈچۈن مۇھـىم بـــولـــغـىنـــى، ئۇالر بـــىزنـــىڭ 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ئېغىرلـىق مهركـىزىمـىز دەپ 

چۈشـىنـىدىغـان سـانـائهت، مـالـىيه ۋە تېخنىكـا 

ئـىقـتىدارلـىرىمـىزنـى جـاسۇسـلۇق ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق 

تۆۋەنلىتىشتىن ئىبارەت.» 

بۇنــىڭدىن ســىرت، ئۆز ئــىقــتىســادىنــىڭ 

تۇرغۇنلۇقـقا چۈشۈشـىگه ئهگـىشـىپ، بېيجىڭنىڭ 

كـوممۇنـىسـت ھۆكۈمـرانـلىرى ئۆز رېجىمـىنـىڭ غـايهت 

زور نـوپۇسـىنـىڭ ئېھتىيـاجـىنـى قـامـداشـتا بـارغـانـچه 

بـىقـوۋۇل ھالهتـته قـالـىدىغـانـلىقـىنـى بـارا-بـارا 

تـونۇپ يېتىشـكه بـاشـلىدى. بۇ ئـامـىل خـىتـايـنىڭ 

مهۋجۇت سېستىمـىسـىنـىڭ قـانۇنـىيـلىقـىغـا نـىسـبهتهن 

كـىشـىنـى گۇمـانـغا سـالـىدۇ. بۇ ئـامـىل پـارتـىيهنـىڭ 

سـىرتـقى دۇنـياغـا ئـىشـىكـىنـى ئېچىشـىنـىڭ بهدىلـىگه 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى لېدىرىنـىڭ 

خـىتـاي خهلـقى بـىلهن قـىلـغان سـودىلـىشـىشـىغـا 

تـايـانـغان سېستىمـىنـىڭ قـانۇنـىيـلىقـىغـا سـوئـال 

قـويـىدۇ.(2) كېلتونـنىڭ ئېيتقىنـىدەك:«سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 1970-، 1980-يـىلـالردا تـوپـلىغـان 

ئـىلـىم-پهنـگه ۋە تېخنىكـىغـا ئـاالقـىدار غـايهت زور 

جــاسۇســلۇق مهلۇمــاتــلىرىدا كۆرســىتــىلــگىنــىگه 

ئـوخـشاش، غهربـنىڭ بـىلـىمـىنـى زور كۆلهمـدە 

ئـوغـرىلـىغـان تهقـدىردىمۇ، بۇنـداق قـىلـىشـنىڭ 

بهرىبـىر ئۆز دۆلـىتـىدىكـى ئـىقـتىسـادىي ئۈنۈمسـىزلـىك 

ۋە زىددىيهتـلهرنـى يـاپـالـمايـدىغـانـلىقـى خـىتـاي 

رەھبهرلـىرىگه ئـايـان. شۇنـىڭ ئۈچۈن، ئۇالر ئۆز 

خهلـقى ئـارىسـىدىكـى نـارازىلـىق كهيـپىيـاتـنى دۆلهت 

پهيـدا قـىلـغان تـاشـقى دۈشـمهنـلهرگهن ۋە ھهقـىقـىي 

تــاشــقى دۈشــمهنــلهرگه بۇرۇۋېتىشــى مۇمــكىن. 

بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۇرۇش ئۇچقۇنـلىرىدىن دېرەك 

بېرىدۇ. 

بـىزنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ئېشىۋاتـقان سـىيـاسـىي 

قۇتۇپـلىشـىشـنىڭ ئـىچـىدە نـامـايـان بـولۇۋاتـقان 

ئهخـالقـىي جهھهتـتىكـى ئېنىقـلىقـنىڭ يـوق بـولۇپ 

كېتىشـىدىن ئـىبـارەت مـىلـلىي قـىيـىنـچىلـىقـىمـىز 

خـــىتـــايـــغا تـــاقـــابـــىل تۇرۇش ئۈچۈن يېڭى 

ئــىســتراتېگىيه ۋە ســىيــاسهتــلهرگه جــىددىي 

ئېھتىيـاجـلىقـمىز دېگهن قـارىشـى كۈچـىيـىۋاتـقان 

ئـىكـكى پـارتـىيـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى ئـورتـاق تـونۇشـىنـى 

پهسهيتهلمىدى.  

خـىتـاي خهلـقىنـىڭ خـىتـايـچه ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه 

مــاركــىســىزم-لېنىنــىزىم (سهپــسهتــىســى) نــىڭ 

بــويۇنتۇرىقــىدىن ئــازاد بــولۇش ســىيــاســىتــىگه 

ئاالقىدار بىر قاتار تهۋسىيهلهر تۆۋەندىكىچه: 

    1. ئۇچۇر جهھهتــته. ئــىدىيه ســاھهســىدە 

كهسكىن رىقابهتكه چۈشۈش. 

    2017-يــىلــىدىكــى ئــامېرىكــا «دۆلهتــلىك 

بــىخهتهرلــىك ئــىســتراتېگىيــىســى»دە خــىتــاي 
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ئـامېرىكـانـىڭ ئـىسـتراتېگىيـىلـىك رەقـىبـى دەپ ئېالن 

قـىلـىنـدى. شۇنـداق تۇرۇقلۇق، تېخىچه خـىتـاي 

بــىلهن ئــىدىيه ســاھهســىدە رىقــابهتــلىشــىش 

ھېسابـلىنـىدىغـان ھېچقانـداق ئـىش قـىلـىنـمىدى 

يـاكـى يـوق ھېسابـتا قـىلـىنـدى. ئـامېرىكـانـىڭ 

نۆۋەتـتىكـى ئۇچۇر مهشغۇالت سېتمىسـى بـولـمىش 

 U.S.) ئـامېرىكـا يهر شـارى ئـاخـبارات ئـاگېنتلىقـى

  (AGENCY FOR GLOBAL MEDIA

[قـىسـقارتـىپ ئـاتـىلـىشـى — USAGM] ۋە ئۇنـىڭ 

رادىئـو-تېلىۋىزىيه قـانـالـلىرى ھۆكۈمهتـنىڭ يېڭى 

خهۋەر مهشغۇالت سۇپـىسـى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن 

قۇرۇلـمىسـى ئـاجـىز، يهرشـارى ئۇچۇر بـازىرىغـا 

بـاغـلىنـىشـچانـلىقـى ھېچقانـچه كۈچلۈك ئهمهس. 

خــىتــاي خهلــق جۇمھۇرىيــىتــىدىن ۋە بــاشــقا 

رەقـىبـلىرىمـىزدىن كهلـگهن سـاخـتا ئۇچۇرالرغـا ۋە 

ئۇالر قـوزغـىغـان ئۇچۇر جېڭىگه كۈچلۈك رەۋىشـته 

تــاقــابــىل تۇرۇش ئۈچۈن،  بۇ جهھهتــته يېرىم 

ئـاپـتومـاتـىكـالشـقان سـوغۇق مۇنـاسـىۋەتـلهر ئۇرۇش 

دەۋرىدىكـــىگه ئـــوخـــشـاش يېڭـى ۋە كۈچـلۈك 

سېستىمــا قۇرۇپ چــىقــىلــىشــى كېرەك. بۇ يېڭى 

 (AI) ئــاگېنتلىق ئــامېرىكــا ئۇچۇر ئــاگېنتلىقــى

بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئـاسـاسـلىق ۋەزىپـىسـى خـىتـاي 

تــوغــرىســدا ھهقــنى سۆزلهش، كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىنـىڭ سـاخـتا خهۋەرلـىرىگه تـاقـابـىل تۇرۇش ۋە 

ئــىلــگىرى يۈز بېرىپ بــاقــمىغــان دەرىجــىدە يهر 

يـاشـارىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىش ھهرىكهتـلىرىنـى ئېلىپ 

بېرىشـتىن ئـىبـارەت. ئـامېرىكـا ئۇچۇر ئـاگېنتلىقـى 

كـوممۇنـىسـتىك سېستىمـىنـىڭ، بۇ سېستىمـىنـىڭ 

چـىرىك لېدىرلـىرىنـىڭ، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ ھهربـىي 

ۋە ئهقـىل تهمـىنـلىگۈچـىلـىرىنـىڭ  مـاھىيـىتـىنـى 

ئېچىپ بېرىدىغــان ئۇچۇرالرنــى كهڭ دائــىرىدە 

ئـاشۇرۇشـى كېرەك. ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـا 

ئۇچۇر ئـاگېنتلىقـىغـا تهۋە بـولـغان خـامـىلـتون 

جېففىرسـون مهركـىزى قـاتـارلـىق ئـامېرىكـا كۈلتۈرى 

مهركهزلــىرىنــى خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى تهرىپــىدىن 

جـابـدۇلـغان كۇڭزى ئـىنـىسـتىتۇتـلىرىغـا قـارىشـى 

ھۆكۈمهت مهبــلىغــى بــىلهن قــولــلىشــى كېرەك. 

مهركـىزى ئـاخـبارات ئـىدارىسـى بـاشـچىلـىقـىدىكـى 

ئـوچۇق مهنـبهلـىك كـارخـانـا (OSE) خـىتـاي 

مېدىيـاسـىغـا ئـائـىت زور ھهجـىمـلىك مـاتېرىيـالـالرنـى 

تــوپــالش ۋە تهرجــىمه قــىلــىش ئۈچۈن، ھهمــدە 

ئېنتىرنېتنى مهنـبه قـىلـغان ئۇچۇر زاپـىسـىنـى يۇقـىرى 

كۆتۈرۈش ئۈچۈن يېڭىدىن تهشــكىلــلىنــىشــى ۋە 

قــايــتىدىن يۆنــىلــىشــكه سېلىنــىشــى الزىم. بۇ 

ئۇچۇرالر ئـاشـكارا تـارقـىتـىلـىشـى كېرەك. شۇنـداق 

بــولــغانــدىال، ئــامېرىكــالــىقــالر ۋە بــاشــقىالر 

كـوممۇنـىسـتىك خـىتـايـنىڭ ھهقـىقـىي بـايـانـلىرىنـى ۋە 

ئــاشــكارا دۈشــمهنــلىك مۇددىئــاســىنــى كۆرۈپ 

يېتهلهيـدۇ. ئـوچۇق مهنـبهلـىك كـارخـانـا خـىتـاي 

ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇلـىرىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان 

ھهرىكهتــلهر ئــارقــىلــىق دېموكــراتــىيــىنــى ۋە 

ئـامېرىكـانـىڭ غـايـىلـىرىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـكه 

ھهمـدەم بـولـىدىغـان كۈچلۈك ئۇچۇر ھهرىكـىتـى 

سېستىمىسىنىڭ بىر قىسىمى بولىشى كېرەك. 

يهتـكۈزۈش  مهنـــپهئهت  ئـــارا  ئۆز   .2

جهھهتـته. خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـاغـا سـىڭىپ كـىرىشـىنـى 

خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـغا سـىڭىپ كـىرىشـىنـى 

چهكلىگىنىگه ئوخشاش ئۇسۇلدا چهكلهش.    
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ئـامېرىكـا مۇنـاسـىۋەتـلهردە ھهمـمىگه ئـورتـاق 

ئـادالهتـنى كۆزلهش سـىيـاسـىتـىگه تـايـىنـىپ، كۈچلۈك 

يهتـكۈزۈش  مهنـــپهئهت  ئۆز-ئـــارا  دەرىجـــىدە 

سـىيـاسـىتـىنـى يۈرگۈزۈشـنى بـاشـلىشـى كېرەك. ئۆز-

ئـارا مهنـپهئهت يهتكۈزىدىغـان مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى ۋە 

تۈرلۈك سـاھهلهرگه مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـاالقـىلهرنـى 

كـونـترول قـىلـىدىغـان ئۆزگۈرۈشـلهرنـى تهرتـىپـكه 

سېلىش ئۈچۈن، پــرىزدېنت بۇيــرۇقــلىرى دۆلهت 

مهجـلىسـىگه ئـائـىت قـىسـقا مۇددەتـلىك قـانۇنـالردا 

قـولـلىنـىلـسا بـولـىدۇ. بۇ ئۇچۇر سـاھهسـىدە ئـىنـتايـىن 

مۇھىم. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يـاكـى كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـار بـارلـىق خـىتـاي 

مېدىيـالـىرىنـىڭ ئـامېرىكـالـىق تـامـاشـىبـىنـالرغـا يېتىپ 

كېلىشـىگه چهك قـويۇش مۇشۇنـىڭ جۈمـلىسـىدىن. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه ۋە كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىگه 

بــاغــلىنــىشــلىق نهشــىرىي بۇيۇمــالر ۋە رادىئــو-

تېلۋىزىيه ئـاڭلىتـىشـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـادا تـارقـىلـىشـىغـا 

پهقهت ئـامېرىكـانـىڭ تـارقـىتـىشـلىرىنـىڭ خـىتـاي 

تـامـاشـىبـىنـلىرىغـا يېتىپ بـارغـان مـىقـدارىغـا مـاس 

ھالـدا يـول قـويۇش كېرەك. خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا 

مېدىيــاســىنــى ئهلــگهكــكه سېلىشــى خــىتــاي 

مېدىيـاسـىنـىڭ مـاس ھالـدا ئـامېرىكـادىن قـوغـلىنـىشـى 

يــاكــى ئــامېرىكــادا چهكــلىنــىشــى بــىلهن 

نهتىجىلىنىشى كېرەك. 

3. ئــىســتىخــبارات جهھهتــته. ئــامېرىكــا 

ئــىســتىخــباراتــىنــىڭ مهركــىزىنــى ۋە مهشغۇالت 

مېـتـودىنـــى تېـخـىمۇ كۈچـلۈك ۋە تهشهبـبۇســـكـار 

ھهرىكهتـلهرگه، شۇنـداقـال تېخىمۇ تهسـىرچـانـلىقـقا 

ئىگه ئانالىزالرغا يۆتكهش. 

ئـامېرىكـا ئـىسـتىخـبارات قۇرۇلۇشـىنـى تهشـكىل 

قـىلـىدىغـان ئـامېرىكـادىكـى ئـون يهتـته ئـىسـتىخـبارات 

ئـورگـىنـى كـوممۇنـىسـت خـىتـاي ھهقـقىدە ئۇچۇر 

تـوپـالشـنىڭ سـان ۋە سۈپـىتـىنـى زور كۆلهمـدە 

ئـاشۇرۇش ۋەزىپـىسـىنـى ئۈسـتىگه ئېلىشـى كېرەك. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، ئـامېرىكـانـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى 

خـىتـايـنى نـىشـان قـىلـغان ئـىسـتىخـبارات ھهرىكـىتـىنـى 

ئـاشۇرۇشـقا كۆنـدۈرۈلۈشـى كېرەك. نهچـچه ئـون 

يــىلــالردىن بېرى، ئــامېرىكــا ئــىســتىخــبارات 

خــىزمهتــلىرى خــىتــايــغا مۇنــاســىۋەتــلىك زۆرۈر 

مهنـبهلهرگه بـاشـچىالپ چۆكۈشـكه ۋە خـىتـايـغا 

ئهھـمـىيهت بېـرىشـــكه سهل قـــارىدى. خـــىتـــاي 

تـوغـرىسـىدا بۇرمـىالنـغان مۆلـچهرلهرنـى بـازارغـا 

سـالـغان ئـىسـتىخـبارات ئهمهلـدارلـىرى پېنسىيهگه 

چـىقـىشـقا مهجبۇرلـىنـىشـى كېرەك. ئـىلـگىرىكـى 

ئـىسـتىخـبارات ۋە جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش 

كۆزدىن  مهغـلۇبـــىيهتـــلهرنـــى  جهھهتـــتـىكـــى 

مهغـــلۇبـــىيهتـــلهردە  بۇ  كهچۈرىدىغـــان، 

مۇنـاسـىۋەتـلىك ئهمهلـدارالرنـى جـاۋابـكارلـىقـقا 

تـارتـىدىغـان، شۇنـداقـال ئېلىنـغان سـاۋاقـالرغـا 

ئــاســاسهن زۆرۈر تۈزىتــىشــلهرنــى ئــوتتۇرىغــا 

چـىقـىرىدىغـان بـىر كـومېتىت قۇرۇلۇشـى كېرەك. 

پۈتكۈل ئـامېرىكـا ئـىسـىتـىخـبارات سېستىمـىسـىنـى 

تېخىمۇ جـانـلىق، تېخىمۇ ئۈنۈمـچان ۋە تېخىمۇ 

غهلـىبـىلـىك ھالهتـته قـايـتا قۇرۇپ چـىقـىش ئۈچۈن 

پـرىزدېنت دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى قـارارى بۇيـرۇقـىنـى 

يېڭىدىن چىقىرىشى كېرەك. 
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4. تــاشــقى ســىيــاسهت \ دىپــلومــاتــىيه 

جهھهتـته. دىپـلومـاتـىيه سېستىمـىسـىنـى قـايـتا قۇرۇش 

ۋە ئىسالھ قىلىش. 

ئـامېرىكـا دىپـلومـاتـلىرى ۋە چهتـئهل خـىزمـىتـى 

خـادىمـلىرى بۇ ئۇچۇر دەۋرىگه مـاس كېلىدىغـان 

يېڭىچه دىپـلومـاتـىك مېتودتـا ۋە مۇنـاسـىۋەتـلىك 

مـاھارەتـلهردە قـايـتا تهربـىيـىلـىنـىشـى، خـىتـايـغا 

قــارىتــىلــغان ئۆتمۈشــتىكــى مهغلۇبــىيهتــلىك 

دىپــلومــاتــىيهنــى رەت قــىلــىدىغــان، خــىتــايــغا 

قـارىتـىلـغان سـىيـاسهتـلهردە يېڭى ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

مۇددىئـاالرنـى مۇۋەپـپىقـىيهتـلىك ھالـدا ئـىشـقا 

ئاشۇرااليــدىغــان بــولۇشــى كېرەك. بۇ يېڭى 
دىپـلومـاتـىيه كـوممۇنـىسـت خـىتـايـنىڭ ھهقـىقـىي 

مـاھىيـىتـى ۋە خـاراكتېرى ھهقـقىدە تـوغـرا بـاھا ۋە 

چۈشهنـچىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان بـولۇشـى كېرەك. 

خـىتـايـدىكـى پـىالنـلىق شهكـىلـدە يۈرگۈزۈلۈۋاتـقان 

ئـىنـسان ھهقـلىرى دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدا 

بۇنـــى  خـــىتـــايـــنـى  ۋە  بېـرىش  دوكـــالت 

ئـاخـىرالشـتۇرۇشـقا مهجبۇرالش ئۈچۈن قهدەم ئېلىش 

بۇ دىپـلومـاتـىيهنـىڭ يېڭى نـىشـانـىدىكـى ئهڭ مۇھىم 

نۇقـتا بـولۇشـى كېرەك. ئـامېرىكـا خـىتـايـنى يـالغۇز 

قـالـدۇرۇشـنى، ئۆز دۆلـىتـىدە دېموكـراتـىك سـىيـاسـىي 

ئـىسـالھات ئېلىپ بېرىشـنى، ئهركـىنـلىكـنى ئـىلـگىرى 

سۈرۈشـنى ۋە رايـون تهۋەسـىدە ئهركـىن بـازارنـى 

شهكــىلــلهنــدۈرۈشــنى خــااليــدىغــان يېڭى 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىق قۇرۇپ چـىقـىشـقا تـىرىشـىشـى 

كېرەك. ئۆتمۈشـتىكـىدەك نهتـىجـىسـى چـىقـمايـدىغـان 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ۋە ئـىقـتىسـادىي دىئـالـوگـالرغـا 

خــاتــىمه بېرىلــىشــى كېرەك. يېڭى كېلىشــىمــلهر 

ئهمهلـىيـلىشـىدىغـان قـورال-يـاراق چهكـلىمـىسـى، 

مهجبۇرالش خـاراكتېرىگه ئـىگه سـودا كېلىشـىمـلىرى 

قـاتـارلـىق كـونكېرت، نهتـىجـىسـى چـىقـىدىغـان قـوش 

تهرەپــلىك ۋە كۆپ تهرەپــلىك سۆھبهتــلهرنــى 

ئۆتكۈزۈش بىلهن چهكلىنىشى كېرەك. 

5. ئـىتـتىپـاقـداشـلىق جهھهتـته. ئـاسـىيـادا 

ئهركـىنـلىكـنىڭ، گۈلـلىنـىشـنىڭ ۋە قـانۇن بـىلهن 

بـاشقۇرۇش تهرەپـتارى مـاھىيـىتـىدىكـى تـور قۇرۇپ 

چىقىش. 

بۇ تــور چهتــئهلــلهردىكــى خــىتــايــالرنــى 

تهربـىيـىلهش ۋە ئۇالرنـىڭ قـولـلىشـىنـى قـولـغا 

كهلتۈرۈش ئۈچۈن الھىيــىلهنــگهن بــولۇشــى، 

شۇنـداقـال تـىنـىچ شهكـىلـدىكـى دېموكـراتـىك 

بـــىلهن  ۋۇجۇدى  پۈتۈن  ئۈچۈن  ئۆزگۈرۈش 

خـــىزمهت قـــىلـــىدىغـــان، خـــىتـــاي خهلـــق 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ دۇنـيا مـىقـياسـىدا يۈرگۈزۈۋاتـقان 

كـوممۇنـىسـتىك، سـوتسـىيـالـىسـتىك تـىپـىرالشـلىرىغـا 

قـارشـى تۇرىدىغـان دېموكـراتـىيهگه مـاھىل شهخـىس 

ۋە باـشقـا ئېلىمىـنتالرنىـڭ قاـتنـىشىـشىـ، شۇندـاقال 

تېخىمۇ چــوڭ كۆلهمــلىك ئۇچۇر خــىزمــىتــى 

ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـى كېرەك. 

تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـقان ئهلـلهرنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـى 

بـىلهن بـىر قـاتـاردا، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا بۇ پـروگـرامـما 

ئۈچۈن ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدىغان رايوندۇر.  

6. مهدەنــىيهت ۋە مــائــارىپ جهھهتــته. 

ئــامېرىكــادا تۇرۇپ ئــامېرىكــان سېستىمــىســىنــى 

سۈيــئىســتېمال قــىلــىۋاتــقان خــىتــايــالرنــىڭ 

پائالىيهتلىرىگه قاتتىق چهكلىمه قويۇش. 
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تۈمهن مـىڭلىغـان خـىتـايـالرنـىڭ ئـامېرىكـادا 

ئـوقۇشـىغـا ۋە تهتـقىقـات بـىلهن شۇغۇلـلىنـىشـىغـا يـول 

قــويۇلۇپ كهلــدى. ئۇالرنــىڭ كۆپــچىلــىكــى بۇ 

پۇرسهتــنى خــىتــاي خهلــقىنــىڭ ۋە خــىتــاي 

ئـارمـىيـىسـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا تۆھپه قـوشۇش ئۈچۈن 

ئـىشـلهتـتى. بۇ خـىل كـىشـىلهرنـىڭ بۇ قـىلـمىشـلىرى 

ئۆز-ئـارا مهنـپهئهتـيهتكۈزۈشـنى ئـاسـاس قـىلـغان 

ھالـدا چهكـلىنـىشـى كېرەك. ئـوخـشاش سـانـدىكـى 

ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ ئـوخـشاش تۈردىكـى خـىتـاي 

ئـىنـىسـتىتۇتـلىرىغـا ۋە ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىغـا كـىرىشـى 

رويـاپـقا چـىقـمىغـان تهقـدىردە، خـىتـايـالرنـىڭ 

ئـامېرىكـادىكـى ئوخـشاش خـىلـدىكـى داخـىل 

بــولۇشــلىرى ئهمهلــدىن قــالــدۇرۇلۇشــى زۆرۈر. 

ئـامېرىكـا ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىغـا كـىرىۋالـغان كۇڭزى 

ئـىنـىسـتىتۇتـلىرى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

مهركـىزى بـىرلـىكـسهپ فـرونـتى خـىزمهت بۆلۈمـى 

ئۈچۈن خـــىزمهت قـــىلـــىدىغـــان، خـــىتـــاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ۋە كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىنـىڭ 

ئـامېرىكـانـىڭ مهنـپهئهتـىگه قـارشـى ھهرىكهتـلىرىگه 

يـانـتايـاق بـولـىدىغـان ئـورگـان بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن 

تاقىۋېتىلىشى الزىم. 

7. جـاسۇسـلۇقـقا تـاقـابـىل تۇرۇش جهھهتـته. 

ئـاكـتىپـلىق بـىلهن خـىتـاي ئـىسـتىخـباراتـىنـى ۋە 

دۆلهت بـىخهتهرلـىك خـىزمـىتـىنـى نـىشـانـغا ئېلىشـنى 

مهركـىزى نۇقـتا قـىلـغان زور كۆلهمـلىك جـاسۇسـلۇقـقا 

قـارشـى تۇرۇش خـىزمهتـلىرى ۋە ئـانـالـىزلـىرى يـولـغا 

قويۇلۇشى كېرەك. 

2010-يـىلـى يۈزبهرگهن، خـىتـايـدا يېڭى 

ئـىسـتىخـبارات خـادىمـىمـىزدىن ئـوتتۇزى چـىقـىم 

تـارتـقانـلىقـى مۆلـچهرلهنـگهن غـايهت زور ئـاخـبارات 

خـاتـالـىقـىغـا ئـوخـشاش خـاتـالـىقـالرنـىڭ قـايـتا يۈز 

بېرىشـىنـىڭ قهتـئىي ئـالـدىنـى ئېلىش الزىم. يېڭى 

مهنــبهلهر ۋە يۇقــىرى ئــىقــتىدارلــىق خــادىمــالر 

تهربــىيــىلــىنــىپ چــىقــىلــىپ، خــىتــاي دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـى مـىنـىسـتىرلـىكـى، خـىتـاي خهلـق 

ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى ۋە ئۇنـىڭ ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

ھهمـدەمـچى كۈچـلىرى، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى مهركـىزى بـىرلـىكـسهپ فـرونـتى خـىزمهت 

بۆلۈمـى ۋە بـاشـقا خـىتـاي ئـاپـپاراتـلىرىغـا سـىڭىپ 

كــىرىش ۋە بۇالرغــا قــارشــى ھهرىكهتــلهر ئۈچۈن 

يېڭى خــادىمــالر قــوبۇل قــىلــىنــىشــى كېرەك. 

مهركـــىزى  ھـوقۇقـــنـىڭ  ســـىرت،  بۇنـــىڭـدىن 

ھېسابـالنـغان خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

ئــىســتىخــبارات جهھهتــته ســىڭىپ كــىرىش ۋە 

ئـىسـالھات ئـىدىيـىسـىدىكـى پـارتـىيه لېدىرلـىرىنـى 

ئـايـرىپ چـىقـىپ، ئۇالرنـىڭ ھوقۇق ۋە تهسـىرگه 

ئــىگه بــولۇشــىغــا يــاردەم بېرىشــنىڭ؛ بۇنــىڭ 

ئهكسـىچه، ئـامېرىكـاغـا قـارشـى، قـاتـتىق قـول 

كـــومـمۇنـــىســـتـىك لېـدىرالرنـــى چهكـــلهش ۋە 

ئـاجـىزالشـتۇرۇش تـىپـىدىكـى تهسـىر كۆرسـىتـىش 

ھهرىكهتــلىرىنــىڭ نــىشــانــى بــولۇشــى كېرەك. 

دۆلهتـلىك ئـىسـتىخـبارات ئـورگـىنـىنـىڭ، دۆلهتـلىك 

جــاسۇســلۇقــقا قــارشــى تۇرۇش ئــورگــىنــىنــىڭ 

دېرىكـتورلـىرى ۋە بـىخهتهرلـىك مهركهزلـىرى دۆلهت 

ئــىچــىدىكــىلهرگه ئېسىلــىۋېلىشــنىڭ، مهخــپىي 

ھۆجــجهتــلهرنــىڭ ئېقىپ چــىقــىپ كېتىشــىنــىڭ 

ئـالـدىنـى ئېلىشـقا كـىرىشـىۋېلىشـنىڭ ئورنـىغـا، 

ئـىنـسان يـاكـى تېخنىكـا سۈپـىتـىدىكـى چهتـئهل 

ئـىسـتىخـبارات ھهرىكهتـلىرىگه ئـاكـتىپـلىق بـىلهن 
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تـاقـابـىل تۇرۇشـقا ئۆتۈشـى الزىم. ئۈنۈمـدارلـىقـنى 

كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش ئۈچۈن جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى 

تۇرۇش ئــورگــانــلىرىغــا ۋە بۇ ئــورگــانــالرنــىڭ 

خــادىمــلىرىغــا ئــاجــرىتــىلــىدىغــان چــىقــىم 

كۆپهيـتىلـىشـى، شۇنـداقـال خېرىدار ئـىسـتىخـبارات 

خـادىمـلىرىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا ۋە سـاقـلىنـىپ 

تۇرۇشىغا يول قويۇلۇشى كېرەك. 

8. ئــىقــتىســادىي جهھهتــته. ئــامېرىكــا 

ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته خـىتـايـدىن قهدەممۇ-قهدەم 

ئايرىلىش سىياسىتىنى باشلىشى كېرەك. 

تـاكـى بېيجىڭ سـودىدىكـى مهسـئۇلـىيـىتـىنـى 

دۇرۇسـتلۇق بـىلهن ئـادا قـىلـىشـقا بـاشـلىغـانـغا ۋە 

غـايهت زور تېخنولـوگـىيه ئـوغـرىلـىق قـىلـمىشـىنـى 

تـوخـتاتـقانـغا قهدەر، ئـامېرىكـا ھهمـمه سـاھهدە 

خـىتـاي بـىلهن بـولـغان ئـىقـتىسـادىي مۇئـامـىلـىلهردىن 

قــول ئۈزۈشــى الزىم. خــىتــايــنىڭ ســودىنــى 

يـاخشـىالش جهھهتـتىكـى ئـىقـتىسـادىي ۋەدىسـى 

تېخنولـوگـىيه بـىلهن مهجبۇرىي تهمـىنـلهش تهلـىپـى 

قـاتـارلـىق ئـادالهتسـىز قـىلـمىشـالردىن قـول ئۈزۈش 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۆز بـازىرىنـى سـىرتـقا ئېچىش 

ۋە ئـادىل سـودىغـا يـول قـويۇش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز 

ئـىچـىگه ئېلىشـى كېرەك. بۇ ئـايـرىلـىش خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىگه ئۇنـىڭ دۇنـياۋى 

ھۆكۈمـران بـولۇش پـىالنـىدىن يېنىشـىغـا بېسىم 

ئـىشـلىتـىدىغـان پـىشـاڭ سۈپـىتـىدە قـولـلىنـىلـىشـى 

كېرەك. سـابـىق خـىتـاي رەئـىسـى جـياڭ زېمىن 

خـىتـايـنىڭ دۇنـياۋى ھۆكۈمـران بـولۇش پـىالنـىنـى 

تۇنــجى قېتىم يــىغــىنــچاق بــايــان قــىلــىپ، 

بېيجىڭنىڭ دۇنـياۋىي ھۆكۈمـران كۈچ بـولۇشـتىكـى 

مهخـپىي پـىالنـىنـى «كۈچ بـىلهن قـورقۇتۇپ، پۇل 

بــىلهن ئــىنــدەكــكه كهلتۈرۈش» جۈمــلىســىگه 

يىغىنچاقلىغان. 

9. پۇل-مۇئــامــىله جهھهتــته. خــىتــايــغا 

قـارشـى مهخـپىي پۇل-مۇئـامـىله ئۇرۇشـى پـىالنـالش 

ۋە بۇنى يۈرگۈزۈش. 

ئــامېرىكــا رىگــان ھۆكۈمــىتــى دەۋرىدە 

يۈرگۈزۈلـگهن، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۇپ 

ئۈزۈل-كېسىل مهغلۇپ قــىلــغانــغا ئــوخــشاش 

سـىيـاسهتـلهرنـى قـوغـلىشـىشـى كېرەك. نۆۋەتـته، 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى 

ئـورگـانـلىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا كـاپـىتـال 

بـازىرىدىكـى ھهرىكهتـلىرىنـى كـونـترول قـىلـىشـى 

مهۋجۇت ئهمهس. خـىتـاي بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە 

ئـامېرىكـادىكـى ۋە دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىكـى 

مهبـلهغ سېلىش ۋاسـىتـىلـىرىگه سـىڭىپ كـىرىش 

ئــارقــىلــىق ئۆز ئــارمــىيــىســىنــى ۋە بــاشــقا 

كېڭهيـمىچـىلـىك پـائـالـىيهتـلىرىنـى مـالـىيه بـىلهن 

قـولـلىمـاقـتا. پۇل-مۇئـامـىله ئۇرۇشـى خـىتـايـدا 

دېموكـراتـىك يۆنـىلـىشـكه ئـىگه سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش 

ئېلىپ كېلىشتهك يوشۇرۇن كۈچكه ئىگه. 

10. ھهربـىي ئـالـماشـتۇرۇش جهھهتـته. بهش 

بۇرجهكـلىك بـىنـا ۋە ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـى ۋە خهلـق ئـازادلـىق 

ئـارمـىيـىسـىنـى بـىرىنـچى نـومۇرلۇق دۈشـمهن دېگهن 

تونۇشتىكى يېڭى سىياسهتنى يۈرگۈزۈشى الزىم. 

پهقهت  جهھهتـــتـىن  نهزىرىيه  خـــىتـــاي 

ئـىسـتىراتېگىيـىلـىك رەقـىب دەپـال تـونۇلـماسـلىقـى 

 


2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر  10 ئۇيغۇرالر 14-سان



الزىم. پـرىزدېنت بهش بۇرجهكـلىك بـىنـانـى ۋە 

ئــامېرىكــا ئــارمــىيــىســىنــى ھهربــىي جهھهتــته 

ئـالـماشـتۇرۇش، ئۆز-ئـارا زىيـارەت قـىلـىش، يـىغـىن 

ئۇيۇشـتۇرۇش ۋە ئـىشهنـچنى چـوڭقۇرالشـتۇرۇش 

ئۈچۈن ئــوتتۇرىغــا چــىقــىرىلــغان بــاشــقا تۈرلۈك 

ھهرىكهتـلهر ئـارقـىلـىق كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيهنـى ۋە 

خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـىنـى قـايـىل قـىلـغىلـى 

بـولـىدۇ دەيـدىغـان، تهيپۇنهم زامـانـىدىن قـالـغان 

كـونـا ئـىدىيهنـى چۆرۈپ تـاشـاليـدىغـان يېڭى 

سـىيـاسهت يۈرگۈزۈشـكه يېتهكـلىشـى الزىم. ھهربـىي 

ئـالـماشـتۇرۇشـتىن رېئال، دەڭسىگـىلـى بـولـىدىغـان 

نهتــىجــىلهرگه ئېرىشــكىلــى بــولــىدىغــان ھالهت 

شهكـىلـلهنـگهنـدە، ئـانـدىن بۇ جهھهتـته كهيـنىگه 

داجــىشــقا بــولــىدۇ. خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـى ۋە خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى 

بـىلهن بـولـغان ئۇچـرىشـىشـالر ۋاپـا قـىلـىنـمايـدىغـان 

ۋە  ئهمهلـــىيـــلهشـــمهيـــدىغـــان، چـــوڭقۇرراق 

مۇنـاسـىۋەتـنى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـقىمۇ، ئـارىدىكـى 

جـىددىي ۋەزىيهتـنى پهسهيـتىشـكىمۇ يـارىمـايـدىغـان 

كېلىشـىمـلهرنـى تۈزۈپ قـويۇشـنىڭ ئـورنـىغـا، رېئال 

نهتىــجىــلهرنىــ بېرىدىغاــن سۆھبهتلــهر بىــلهنال 

چهكلىنىشى كېرەك. 

11. ھهربـىي بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىدىن 

مۇداپـىئهلـىنـىش. ئـامېرىكـانـىڭ رايـون خـاراكتېرلـىك 

بــاشقۇرۇلــىدىغــان بــومــبىدىن مۇداپــىئهلــىنــىش 

ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش. 

كـوممۇنـىسـت خـىتـاي سېئولـنىڭ ئـامېرىكـا 

ئــارمــىيــىســى يۇقــىرى ئېگىزلــىك رايــونــى ھاۋا 

مۇداپـىئه سېستىمـىنـى (THAAD) ئۆز دۆلـىىتـگه 

ئـورۇنـالشـتۇرۇش كېلىشـىمـىگه جـاۋابهن ئـىقـتىسـادىي 

ئۇرۇش ئـارقـىلـىق كـورىيهگه بـىر قـانـچه مـىلـيارد 

دولـالر زىيـان سـالـغان. بېيجىڭ ئـامېرىكـا كـورىيهگه 

ئـورۇنـالشـتۇرغـان ھاۋا ھۇجۇمـىدىن مۇداپـىئهلـىنـىش 

سېستىمــىســىنــى خــاتــا ھالــدا خــىتــايــنىڭ 

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا سېستىمـىسـىغـا تهھدىت 

ئېلىپ كهلـدى دەپ بـىلـجىرلـىغـان. خـىتـايـنىڭ 

يۇقـــىرى ئېـگـىزلـــىك رايـــونـــى ھـاۋا مۇداپـــىئه 

سېستىمـىسـىغـا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـى بـويـىچه، 

ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ ئهتـراپـىدىكـى ئـامېرىكـاغـا 

دوسـتانه ھېسابـالنـغان ھىنـدىسـتان، يـاپـونـىيه، 

مۇڭغۇلــىيه، فــىلــىپــىن، تــايــالنــد قــاتــارلــىق 

دۆلهتــلهرگه يۇقــىرى ئېگىزلــىك رايــونــى ھاۋا 

مۇداپـىئه سېستىمـىسـىنـى سېتىپ بېرىش ئـارقـىلـىق، 

بۇ دۆلهتـلهر دۇچ كېلىۋاتـقان، خـىتـاي تـوخـتاۋسـىز 

رەۋىشـته كۈچهيـتىۋاتـقان بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا 

تهھدىتـىنـى يـوقـقا چـىقـىرىش الزىم. ئـامېرىكـا 

خـىتـايـنى قـورشـاپ ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان يۇقـىرى 

ئېگىزلــىك رايــونــى ھاۋا مۇداپــىئه سېستىمــىســى 

سهۋەبــلىك خــىتــايــنىڭ ئۆچ ئېلىشــىنــى نهزەردە 

تۇتۇپ، بۇ سېتىمـىنـى ھىنـدى-تـىنـىچ ئـوكـيان 

رايـونـىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـان 

رايـــونـلۇق بـــاشـقۇرۇلـــىدىغـــان بـــومـــبـىدىن 

مۇداپــىئهلــىنــىش سېستىمــىســى بــىلهن بــىر 

گهۋدىلهشـتۈرۈش ئـارقـىلـىق خـىتـايـغا تهھدىت 

ئېلىپ كهلسه بولىدۇ. 

12. كۈلــرەڭ رايــون ھهربــىي ئۇرۇشــى. 
خــىتــايــنىڭ ھهربــىي، تــور، ئېلكترونلۇق ۋە 

پــىسخــلوگــىيــىلــىك ئۇرۇش ئــىقــتىدارىنــى 
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ئۈنۈمسـىزلهشـتۈرۈش ئۈچۈن ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىلـغان 

سـىمـمىتـىرىكـلىكـتىن خـالـىي ئۇرۇش ئـىقـتىدارىنـى 

تهرەققىي قىلدۇرۇش. 
ئېلىكـترونلۇق ئۇرۇش ئـامېرىكـانـىڭ مۇھىم 
ھهربـــىي  بـــولۇپ،  ئهۋزەلـــلـــىكـــىرىدىن 

ئـاسـىممېتىرىكـلىق (سـىممېتىرىكـلىكـتىن خـالـىيـلىق) 

جهھهتـته كۈچهپ قـولـلىنـىلـىشـى الزىم. نۆۋەتـته تـور 

ھۇجۇمـى ئـىقـتىدارى ئېنىقسـىز ھوقۇق لېنىيهلـىرى 

ۋە بـيۇكـــراتـــىك ئۈنۈمـســـىزلـــىك تهرىپـــىدىن 
تـوسقۇنلۇقـقا ئۇچـرىدى. شۇڭىالشـقا ئۇرۇشـالردا 
بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىالرنـىڭ ئېتىپ چـىقـىرىلـىشـنى 

يـاكـى قـورال-يـاراقـالردىن ئـوق چـىقـىشـنى تـوسۇپ 

قېلىش ئۈچۈن قــولــلىنــىلــىدىغــان، مهســىلهن،  

«سـولـدىن قـويۇپ بېرىلـىدىغـان» بـاشقۇرۇلـىدىغـان 

بـومـبا سېستىمـىسـى تـىپـىدىكـى خـىتـايـنىڭ بۇيـرۇقـى، 

كـونـترولـى ۋە ئـاالقـىسـىنـى ۋەيـران قـىلـىدىغـان 

ئېـلـكـتـرونـلۇق ھۇجۇمـــغـا قـــايـــتـىدىن ئهھـمـىيهت 

بېرىش كېرەك. 

13. ســىيــاســى جهھهتــته. سۈرگۈنــدىكــى 
پارالمېنتنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش. 

بۇ ھهقـتىكـى پـىالن تۇنـجى بـولۇپ 2005-
يــىلــى دۆلهت بــىخهتهرلــىكــى مۇتهخهسســىســى 

 (Constantine Menges) كـونسـتانـتىن مېنگىس

تهرىپــىدىن ئــوتتۇرىغــا قــويۇلــغان بــولۇپ، ئۇ 
سۈرگۈنـدىكـى خـىتـاي پـارالمېنتى قۇرۇش پـىالنـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـارغـان. مېنگىس مۇنـداق يـازىدۇ: 

«خـىتـايـدىكـى كـوممۇنـىسـت دىكـتاتـورلۇقـىنـىڭ مېزى 

چۇۋۇلۇشـقا ئهگـىشـىپ، دېموكـراتـىك سـىيـاسهت 
سېستىمـىسـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـقانـدا، خـىتـايـدىكـىلهر 

ئۈچۈن خـــىزمهت قـــىلـــىدىغـــان، ئۇالرنـــىڭ 

مهنـپهئهتـىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان سـىيـاسـىي 
پـارتـىيـىلهرنـى ۋە خهلـق تهشـكىالتـلىرىنـى قۇرۇش 

ئـىنـتايـىن مۇھىم.» بۇ جهھهتـته قۇرۇلـىدىغـان 
سۈرگۈنـدىكـى پـارالمېنت خـىتـايـنىڭ كۆپ خـىل 

مهۋجۇت مهســىلــىلــىرىنــى ھهل قــىلــىدىغــان 

قـولـلىنـىشـچان الھىيهلهرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇش 

ئۈچۈن يـىلـدا بـىر قـانـچه كۈن تـوپـلىشـىپ مۇزاكـىرە 
قــىلــىشــااليــدىغــان دېموكــراتــىيهگه مــايــىل 

سۈرگۈنـدىلهردىن تهشـكىل تـاپـىدۇ. الھىيـىلهر بـىرەر 

مهتبۇئـاتـتا ئېالن قـىلـىنـسا، شۇنـداقـال خـىتـايـغا 
كىرگۈزۈلسه بولىدۇ. 

14. رۇســىيه. رۇســىيه قــارتــىنــى ئــىشــقا 
سېلىش. 

ئـامېرىكـا مـوسـكىۋادا ئـامېرىكـاغـا مـايـىل 
ھۆكۈمهت بهرپــا قــىلــىشــنى نــىشــانــالپ بــىر 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك پـىالنـنى بـاشـلىشـى كېرەك. 

شۇنـداق بـولـغانـدا رۇسـىيه خـىتـايـدىن كېلىدىغـان 

تهھدىتـنى پهسهيـتىشـتىن ئـىبـارەت خهلـقئارالـىق 
كۈرەشـكه ئـاۋاز قـوشـااليـدۇ. رۇسـىيهنـى ئـىسـالھ 

قــىلــىش پــروگــرامــمىســى نۆۋەتــتىكــى رۇســىيه 

رەھبهرلـىرى ئـارىسـىدىكـى مـىسـلىسـىز چـىرىكـلىشـىشـنى 

ئېـچـىپ بېـرىدىغـــان، شۇنـــداقـــال رۇســـىيهدىن 

ئـامېرىكـاغـا ۋە دېموكـراتـىيهگه مـايـىل رەھبهرلهرنـى 

سـايـالپ چـىقـىشـقا يـاردەم بېرىدىغـان مهخـپىي 

ھهرىكهتـلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـسا بـولـىدۇ. بۇ ۋە 

بـاشـقا الھىيـىلهرنـى ئهمهلـىيـلهشـتۈرۈش خـىتـاي 
كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى تهرىپـىدىن ئـىدارە 

قـىلـىنـىشـنى چـىش-تـىرنـىقـىغـىچه رەت قـىلـىدىغـان 
1.4 مـىلـيارت خهلـقكه ھۆرلۈك ئېلىپ كېلىشـنىڭ 

 جىددىي جهريانىنى باشاليدۇ.
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تهشهككۈرنامه 

«قـىپـقىزىل يـالـغانـچىلـىق»نـىڭ نهشـىر قـىلـىنـىشـى تـارىخـتىكـى ھالـقىلـىق پهيـتكه تـوغـرا كهلـدى. يـادرو 

قـورالـىغـا ئـىگه كـوممۇنـىسـتىك دىكـتاتـورلۇقـى ھېسابـالنـغان خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـورنـىنـى 

ئېلىپ، دۇنـيانـىڭ يېتهكـچى كۈچـى بـولۇشـقا چـىشـىنـى بـىلهۋاتـماقـتا. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بېيجىڭنىڭ 

كـوممۇنـىسـت رەھبهرلـىرى دىكـتاتـورالشـقان ھاكـىمـىيهت شهكـلى ۋە دىكـتاتـورالشـقان جهمـئىيهت بهرپـا قـىلـىشـقا 

جـان-جهھلى بـىلهن تـىرىشـماقـتا. بۇ كـىتـابـتا مهن ئهركـىنـلىك، دېموكـراتـىيه ۋە ئهركـىن بـازار ئۈچۈن ئهڭ 

ئېغىر تهھدىت دەپ قـارىغـان مهخـپىيهتـلىك ۋە ئـالـدامـچىلـىقـالرنـى پـاش قـىلـىشـقا تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتـىلـدى. 
كـىتـابـتا پـاش قـىلـىنـغىنـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى تهرىپـىدىن ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىنـىۋاتـقان خـىتـايـنىڭ 

يهر شـارىنـىڭ ھاكـىمـىيـىتـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش غهرىزى ۋە ئۇنـىڭ ئـامېرىكـانـى تهلتۆكۈس مهغلۇپ قـىلـىش 
جهھهتـتىكـى شۇم نـىيهت تـىرىشـچانـلىقـلىرى، شۇنـداقـال ئۇ ئـىشـقا سېلىۋاتـقان ئهنـئهنـىۋىي تـوقۇنۇشـنىڭ 

بوسۇغىسىنىڭ ئاستىدىن مهشغۇالت قىلىدىغان يېڭى تۈرلۈك يهر شارىۋىي ئۇرۇش قاتارلىقالردىن ئىبارەت. 

بۇ كـىتـابـنىڭ پۈتۈپ چـىقـىشـىدا كۆپـلىگهن ئهمهلـدارالرنـىڭ ۋە ھۆكۈمهت دائـىرىلـىرىدە خـىزمهت 
قـىلـىدىغـان يـاكـى شهخسـىي سـاھهلهردە خـىزمهت قـىلـىدىغـان مۇتهخهسسـىسـلهر قـىمـمهتـلىك يـاردەمـلىرىنـى 
سۇنـدى. ئۇالرنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى كـىتـابـتا تـىلـغا ئېلىنـدى ۋە سۆزلـىرى نهقـىل قـىلـىنـدى. يهنه بهزىلهر ئـىسـمى 

تـىلـغا ئېلىنـمىغـان ئـاسـاسـتا ئـارقـا كۆرۈنۈشـكه يـاكـى چـوڭقۇر ئـارقـا كۆرۈنۈشـكه ئـىگه مۇھىم ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

مهسـىلـىلهرنـى مۇزاكـىرە قـىلـىشـقا قـوشۇلـدى. بۇ مۇھىم خـىزمـىتـىمـگه يـاردەم بهرگهن بـارچه كـىشـىلهرگه چـىن 

دىلـىمـدىن رەھمىتـىمـنى بـىلـدۈرىمهن. ئـاخـباراتـچىلـىق سـاھهسـىدە مۇخـبىرالرنـىڭ يـاخشـى-يـامـانـلىقـى ئۆزلـىرى 

نهقـىل قـىلـغان مهنـبهلهرنـىڭ ئـورانـىنـىڭ دەرىجـىسـىدە بـولـىدۇ دەيـدىغـان بـىر گهپ بـار. بۇ كـىتـابـنى يېزىشـتا، 

مهن بهخـىتـكه يـارىشـا ئـىنـتايـىن مۇھىم مهنـبهلهرگه ئـىگه بـولـدۇم. كـىتـابـنى يېزىش جهريـانـىدا ئهڭ زور چهكـته 
توغرا مهلۇمات بېرىشكه تىرىشتىم. 

مهن ۋاشـىڭتون ئهركـىنـلىك مـايـىكـىدىكـى خـىزمهتـداشـلىرىمـنىڭ مېنى قـولـلىغـانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇالرغـا 
ئـاالھىدە رەھمىتـىمـنى بـىلـدۈرىمهن. بـولۇپمۇ، بۇ ئـورگـانـنىڭ مهسـئۇلـى مـىخـائـىل گـولـدفـارب، بـاش مۇھهررىر 

مـاتـىۋ كـونـتىنېتى ۋە بـاش رەئـىس ئـارون خـارىسـون قـاتـارلـىقـالرغـا ئـاالھىدە رەھمهت ئېيتىمهن. شۇنـداقـال، 
ۋاشـىڭتون ۋاقـىت گېزىتـىدىكـى سهپـداشـلىرىمـدىن دېرىكـتور ۋە ئـىجـرائـىيه بـاش مۇھهررىر كـرىس دوالن، بـاش 

ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى الرى بـىسـلىي، ۋە رەئـىس تـومـاس مـاكـدىۋىت قـاتـارلـىقـالرغـا رەھمىتـىمـنى بـىلـدۈرىمهن. 

كـىتـابـىمـنىڭ ۋاكـالهتـچىسـى، 2018-يـىلـى ئـاۋغۇسـت ئېيىدا ۋاپـات بـولـغان جـوسـىف بـرېندانـغىمۇ رەھمهت 

ئېيتىمهن ۋە ئۇنى چىن دىلىمدىن ئهسلمهيمهن. 

— بىل گېرتىز، 2019-يىلى، ماي 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئهنۋەر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى
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مهخپىي ئۇرۇش

روبېرت سپالدىڭ

 خىتاي تهتقىقاتى



مهخپىي ئۇرۇش 

روبېرت سىپالدىڭ 

كىرىش سۆز 

غهربــته بــىلــىم ئهمهلــىي خــاتــىرىلهنــگهن 

ئـارخـىپ-مـاتېرىيـالـالرغـا تـايـىنـىدۇ. غهرب تـارىخـى ھهر 

قـايسـى دۆلهتـلهر قـانۇنـغا بـىنـائهن ئـىجـرائـات ئېلىپ 

بـارغـان ھۆجـجهتـلهر ۋە يـىلـنامـىلهر بـىلهن تـولـغان. 

ئـامېرىكـادا، ئۇچۇر ئهركـىنـلىكـى قـانۇنـى ھهتـتا 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مۇئهيـيهن پهيـتته ھۆكۈمهت 

كــونــتروللۇقــىدىكــى ئۇچۇر ۋە ھۆجــجهتــلهرنــىڭ 

ئاشكارىلىشىنى تهقهززا قىلىدۇ. 

بـىراق، بۇ ھهقـتىكـى ئـىجـرائـاتـى غهربـتىكـى 

ئهنــئهنه بــىلهن تۈپــتىن پهرقــلىق بــولــغان بــىر 

دۆلهتـنىڭ تـارىخـى ۋە ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈشـىنـى 

دەلـىل-پـاكـىتـلىق ھالـدا قـانـداق ئـوتتۇرىغـا قـويـىسـىز؟ 

ئهگهر بۇنـداق بـىر دۆلهت ئۆز مهخـپىيهتـلىكـلىرىنـىڭ 

ئـاشـكارىلـىنـىشـى خـالـىمـايـدىغـان بـولـسا، سـىز ئۇنـىڭ 

نېمىلهرنـى قـىلـغىنـىنـى قـانـداق بـىلـىسـىز؟ ئهگهر بۇ 

دۆلهت ھۆكۈمهتـنىڭ ئۇچۇر ئـاشـكارىالش قـانۇنـىنـىڭ 

چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرىمـايـدىغـان بـولسـىچۇ؟ مهن 

ئۇزاق زامـانـالردىن بېرى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى تـوغـرىسـىدىكـى ۋەقهلـىكـلهر ۋە ئۇالرنـىڭ 

مهخـپىي سېستىمـىسـى ھهقـقىدە كۆپـچىلـىكـكه مهلۇمـات 

بېرىشـنى ئـويـالشـقان بـولـساممۇ، بۇنـداق قـىلـىشـقا 

پۇرسىتىم بولماي كهلگهن ئىدى. 

بۇ كـىتـاب كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

مهخـپىي ھېكايـىلـىرىنـى سۇ يۈزىگه ئېلىپ چـىقـىش 

يـولـىدىكـى تـىرىشـچانـلىقـىمـنىڭ سهمهرىسـىدۇر. بۇ 

كـىتـاب ئـارقـىلـىق ئۈمـىد قـىلـىدىغـىنـىم بـاشـقىالرنـىڭمۇ 

بۇ ھهقـتىكـى مهخـپىيهتـلىكـلهرنـى ئـاشـكارىالشـقا 

ئـىنـتىلـىشـىگه ۋەسـىله بـولۇشـتىن ئـىبـارەت. چۈنـكى، 

ئۇالرنـىڭ ھايـاتـىغـا ۋە تهقـدىرىگه سـايه تـاشـالۋاتـقان 

تهھدىت بــىزنــىڭ خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـىدىن ئـاسـتا-ئـاسـتا مۇنـاسـىۋىتـىمـىزنـى 

ئۈزۈشىمىز ئارقىلىق پهسىيىدۇ. 

ئهلۋەتـته، بۇ يهردە يهنه بـىر مۇمـكىنـچىلـىكمۇ 

بـار. ئۇ بـولسـىمۇ، نـاۋادا بـىز خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىدىن چهك-چېگرىمـىزنـى ئـايـرىمـىسـاق، 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى غهرب دۇنـياسـنىڭ 

قــائــىدە-مــىزانــلىرىنــى بۇزۇپ تــاشــالشــقا 

قۇتۇراۋاتــقانــلىقــى نهتــىجــىســىدە، بــىز سۆز 

ئهركـــىنـــلـىكـــىمـــىز ۋە بـــاشـــقـا جهھهتـــتـىكـــى 

ئهركــىنــلىكــلىرىمــىزدە بــارغــانــچه چهكــلىمــىگه 

ئۇچۇرايـدىغـان ھالـغا چۈشۈپ قـالـىمـىز. مۇشۇنـداق 

كۈنـگه قـالـغان چېغىمـىزدا، بۇ كـىتـابـنىڭمۇ، ھهتـتا 

ئـامېرىكـا قـانۇنـىنـىڭمۇ ھېچبىر مهنـىسـى قـالـمىغـان 

بولىدۇ. 
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ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ بۇ كـىتـابـنى ئـوقۇشـىنـى 

ئــامــالــنىڭ بــارىچه ئــاســانــالشــتۇرۇشــنى مهقــسهد 

قـىلـغانـلىقـىم، شۇنـداقـال بۇ كـىتـابـنى يېزىپ چـىقـىش 

ئۈچۈن سۆھبهتــلهشــكهن يۈزلهرچه كــىشــىنــىڭ 

نۇرغۇنـلىرى ئۆز سـاالھىيـىتـىنـى ئـاشـكارىلـىمـاسـلىقـىمـنى 

ئۈمـىد قـىلـغانـلىقـى سهۋەبـلىك، كـىتـابـنى نهقـىل 

مهنـبهسـى ئهسـكهرتـىلـمىگهن ئۇسۇلـدا يېزىپ چـىقـتىم. 

كـىتـابـتىكـىسـى مېنىڭ ئېرىشـكهن مهلۇمـاتـلىرىمـنىڭ 

ئـازغـىنه بـىر قـىسـىمـىدىن ئـىبـارەت. بۇ كـىتـاب مهخـپىي 

ئۇرۇشـنى ئـاۋامـنىڭ نهزىرىدە نـامـايـان قـىلـىشـتىن 

ئـىبـارەت جـىددىي ئېھتىيـاجـنى قـانـدۇرۇش ئۈچۈن 

يېـزىلـــغـانـــلـىقـــى، كـــىتـــابـــنـى ئېـنـسـكـلـوپېـدىك 

خۇسۇسـىيهتـكه ئـىگه قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـمىغـانـلىقـىم 

سهۋەبلىك (يۇقىرىقىدەك يول تۇتۇشنى تاللىدىم.) 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ قـاراڭغۇ 

تهرەپـلىرىنـى تېخىمۇ چـوڭقۇر ھالـدا، پـاكـىتـلىق 

رەۋىشـته ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىشـنى ۋە بۇ ھهقـتىكـى زۆرۈر 

بـىلـىمـلهر بـىلهن تهمـىنـلىشـىنـى دۆلـىتـىمـىزنـىڭ ۋە ئۇ 

كېپىلـلىك قـىلـغان ئهركـىنـلىكـىمـىزنـىڭ داۋامـلىشـىشـىغـا 

قـــاتـــىدىغـــان  كۈچ  ئۈچۈن  بېـرىشـــى  يـــاردەم 

كهلگۈسـىدىكـى ۋەتهنـپهرۋەرلـىرىمـىزگه قـالـدۇرۇپ 

 قويدۇم.

مۇقهددىمه 

مهن كۆز بـويـامـچىلـىق تـاكـتىكـىسـى تـوغـرۇلۇق 

 B2 كۆپ نهرسه بـىلـمهيـمهن. 1998-يـىلـى ئهرۋاھ

تــىپــلىق مهخــپىي بــومــباردىمــانــچى ئۇرۇش 

 (B-2 Spirit Stealth Bomber) ئـايـروپـىالنـىنـىڭ

ئۇچقۇچـىلـىق مهشـىقـىگه قـاتـنىشـىشـقا بـاشـلىدىم. بۇ 

بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالن دۇنـيادا «مهخـپىي 

 B2 .بـومـباردىمـانـچى» دېگهن نـام بـىلهن مهشھۇر

بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالنـى ئهيـنى چـاغـدا ئـامېرىكـا 

ھاۋا ئـارمـىيـىسـى قـورال-يـاراق ئـىسـكىالتـىدىكـى 

كۆزنـى قـامـاشـتۇرىدىغـان، مـىلـيون دولـالر قـىمـمىتـىگه 

ئــىگه، يۇقــىرى تېخنولــوگــىيه سهپــلهنــگهن ئۇرۇش 

ئـايـروپـىالنـى بـولۇپ، كهلگۈسـىدىكـى ئهسـىرلهردىن 

ھازىرغـا قـاراپ ئۇچۇپ كهلـگهنـدەك كۆرۈنـىدىغـان 

ئـالـىي دەرىجـىلـىك، يېڭى قـورال ھېسابـلىنـاتـتى. 

ئـايـروپـىالن گهۋدىسـىنـىڭ ئـومۇمـىي قـىسـىمـىنـى 

شهكـىلـلهنـدۈرگهن ئهگـمه الھىيه ئـايـروپـىالنـنىڭ رادار 

سېـسـتـىمـــىســـى تهرىپـــىدىن قـــويۇپ بېـرىلـــگهن، 

كۆزۈتۈلگۈچـى جـىسـىمـالرنـىڭ ئـىزىنـى قـوغـاليـدىغـان 

ئېلكتىر مـاگنېتى تهرىپـىدىن بـايـقىلـىپ قېلىنـىشـىنـى 
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ســاقــاليــتتى. مۇنــداقــچه ئېيتساق، مهن ھهر بــىر 

ھهربــىي ئــىســتراتېگىيــىچــىنــىڭ «دۈشــمهنــگه 

كۆرۈنـمهسـلىك» تـىن ئـىبـارەت چۈشـىنـىڭ ئهمهلـىيـىتـى 

بولغان بىر ئايروپىالننى ھهيدەشنى ئۆگهندىم. 

ئــاقــساراي مهســلىھهتــچىلهر بــىرلهشــمىســى 

كـــومېـتـىتـــىنـــىڭ خـــىتـــاي ئـــىشـــلـىرى بـــاش 

ئـىسـتراتېگىيـىچـىسـى، ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه 

مـىنـىسـتىرلـىكـى ئهمهلـدارى، ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـدا 

تۇرۇشـلۇق مۇداپـىئه خـادىمـى قـاتـارلـىق ۋەزىپـىلهرنـى 

ئۆتـىگهن، ئهڭ ئـاخـىرىدا ئـاقـسارايـدا ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

پـىالن بـاش دېرىكـتورۇلۇقـى ئـورنـىدىن خـىزمهتـتىن 

ئـايـرىلـغان مهن، يـىگـىرمه يـىلـدىن كېيىن مېنىڭ 

دۆلـىتـىمـگه قـارىتـىلـىپ بهتـلهنـگهن بـاشـقىچه بـىر خـىل 

مهخـپىي قـورالـدىن چهكسـىز ئـارامسـىزالنـدىم. ئۆتـكهن 

قـىرىق يـىل مـابهيـنىدە خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى نـاھايـىتـى ئۇسـتىلـىق بـىلهن ئـويۇن ئـويـناپ 

كهلــدى. قــارىمــاقــقا تــولــىمۇ مۇرەكــكهپــتهك 

كۆرۈنـىدىغـان بۇ ئـويۇنـنى ئهمهلـىيهتـته ئـاددىي كۆز 

بـىلهنمۇ بـايـقىۋالـغىلـى بـولـىدۇ. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ بۇ ئـويۇنـىنـىڭ مهقسـىتـى دۇنـيانـى ئۆز 

كـونـتروللۇقـىغـا ئېلىش ۋە ئـالهمـدە ئۆز تهسـىرىنـى 

تـىكـلهشـتىن ئـىبـارەت بـولۇپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى 

بۇ مهقسـىتـىنـى ھېچقانـداق ھهربـىي چـىقـىمسـىز ھالـدا 

ئهمهلگه ئاشۇرماقچى. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ھېچكىم 

بـايـقىۋااللـمىغۇدەك مهخـپىي ئۇسۇلـالر ئـارقـىلـىق 

تېخنولــوگــىيهگه ئــىگه بــولۇپ كهلــدى. ئۇ ئۆزى 

ئېرىشــكهن تېخنولــوگــىيهلهرگه ئۇنــى تهرەقــقىي 

قـىلـدۇرۇش ئۈچۈن بـىر سېنتمۇ خهجـلهپ بـاقـقان 

ئهمهس. خـىتـاي ھهر خـىل ئـامـالـالر بـىلهن دۇنـيانـىڭ 

سۇ تـراپسـپورتـىنـى كـونـترول قـىلـىۋالـدى، بـىزنـىڭ 

شـىركهت ۋە پهن-تېخنىكـا تهجـرىبـىخـانـىلـىرىمـىزغـا 

ســوقۇنۇپ كــىرىۋالــدى، ئــامېرىكــالــىق مهبــلهغ 

سـالغۇچـىالرنـىڭ پۇلـى بـىلهن ئۆز دۆلـىتـىدە زاۋۇت ۋە 

كـارخـانـىالرنـى قۇردى. بۇ ئـاز كهلـگهنـدەك، مـال 

ئـىگـىسـىدىن ئـوغـرى كۈچلۈك دېگهنـدەك، خـىتـاي 

ئۆزىگه مهبـلهغ قـىلـىپ سېلىنـغان ئـاشۇ پۇلـالرنـىڭ ئۆز 

ئـىلـىكـىدىن چـىقـىپ كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن مۇتـىھهمـلىك 

قىلىشنى داۋامالشتۇرۇپ كهلدى. 

يـىگـىرمه بـىرىنـچى ئهسـىردىكـى مـىلـلىي دۆلهتـلهر 

ئــارىســىدا يۈز بېرىدىغــان ئۇرۇشــالر بــىلهن ئــون 

تــوققۇزىنــچى ۋە ئــون سهكــكىزىنــچى ئهســىردە يۈز 

بهرگهن ئۇرۇشـالر ئـارىىسـدا ئـاسـمان-زېمىن پهرق 

بـار. بـومـبا ۋە ئـوق ئـارقـىلـىق قـىلـىنـىدىغـان ئۇرۇشـنىڭ 

ئـورنـىنـى ئـىقـتىسـادىي، پۇل-مۇئـامـىله، ئۇچۇر، 

يـاسـىمـىچـىلـىق، ئۇل-مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرى ۋە 

تــور-ئــاالقه قــاتــارلــىق ســاھهلهردىكــى كۈرەشــلهر 

ئــالــدى. كۈنــىمــىزدە يۇقــىرىقــى ســاھهلهرنــىڭ 

كـونـتروللۇقـىنـى قـولـىڭىزغـا چۈشۈرگـىنـىڭىزدە، سـىز بـىر 

پـايمۇ ئـوق ئېتىلـماي تۇرۇپ قـىلـىنـىدىغـان بۇ ئۇرۇشـتا 

غهلــىبه قــىالاليســىز. مــانــا بۇ تــولــىمۇ ئــاددىي، 

لـوگـىكـىلـىق ئـىسـتراتېگىيه ھېسابـالنسـىمۇ، مـىڭ 

ئهپسۇســكى، غهربــتىكــى لېدىرالر بۇ رېئالــلىقــنى 

تونۇپ يېتىشكه خام كېلىپ قالدى. 

غهرب دۇنــياســىنــىڭ ســىيــاســىي، ھهربــىي، 

كـارخـانـىچـىلـىق ۋە مـالـىيه-ئـىقـتىسـاد سـاھهسـىدىكـى 

رەھبهرلـىرى بـىردەك ھالـدا خـىتـايـنىڭ بۇ دەرىجـىدە 

ئۇسـتىلـىق بـىلهن ئـويـناۋاتـقان ئـويۇنـىنـىڭ مـاھىيـىتـىنـى 

ئـاڭقىرالـمىدى. بۇ رەھبهرلهر ئۇرۇش دېگهن ئۇرۇش 

مهيـدانـىدا مـىلـتىق، زەمـبىرەك، ئـوق ۋە بـومـبىالر 
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ئـارقـىلـىق قـىلـىنـسا، ئـانـدىن ھهقـىقـىي ئۇرۇش بـولـىدۇ 

دەيـدىغـان تهيپۇنهمـنىڭ زامـانـىدىكـى كـونـا كۆز 

قــاراشــالرنــى تېخىچه كۆتۈرۈپ يۈرۈشــمهكــته. 

ئۇالرنـــىڭ بۇ چۈشهنـــچىســـىدىن ئهجهبـــلىنـــىپ 

كېتىشــكىمۇ بــولــمايــدۇ. ھالبۇكــى، خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئـىسـتراتېگىيـىسـى 

خـىلمۇ-خـىل تـاكـتىكـا، ھىيـله-نهيـرەڭلهرنـى ئـىشـقا 

سېلىپ، بـاشـقا خـىل ئۇسۇلـدا ئۇرۇش قـىلـىشـتىن 

ئـىبـارەت. خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ بۇ خـىل ھىيـله-

نهيــرەڭلىرىنــىڭ مهركــىزى نۇقــتىســى ئــوغــرىالش، 

تهھدىت سېلىش، ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن ۋەيـران 

قــىلــىش، پۈتۈن يهرشــارى مــىقــياســىدا ئۇل-

مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىنـى مـونـوپۇل قـىلـىش بـولۇپ، 

خـىتـاي بۇ ئـارقـىلـىق ئۆز تهسـىر دائـىرىسـىنـى دۇنـيانـىڭ 

ھهممىال يېرىدە كېڭهيتىش يولىدا كېتىۋاتىدۇ. 

مهن ھهيـــدىگهن B2 بـــومـــبـاردىمـــانـــچـى 

ئـايـروپـىالنـىغـا ئـوخـشاش، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پــارتــىيــىســىنــىڭ مهخــپىي ئۇرۇشــى ئهمهلــىيهتــته 

كــىشــىنــىڭ كۆزى كۆرۈپ، قۇلــىقــى ئــاڭالشــتىن  

مهخـپىي ئهمهس بـولۇپ، ئهسـلىدە ئۇ ھهمـمه كـىشـى 

كۆرەلهيـدىغـان جـايـغا يـوشۇرۇنـغان. ئۇنـداقـتا بـىز 

قــانــداقســىگه ئۇنــى كۆرەلــمىدۇق؟ مهن بۇنــداق 

دېيىش ئـارقـىلـىق مهلۇم بـىر سـىيـاسـىي پـارتـىيـىنـى 

ئهيـــىبـــلىمهكـــچى ئهمهس. جۇمھۇرىيهتـــچىلهر ۋە 

دېموكـراتـالردىن ئـىبـارەت ئـىكـكىلـى پـارتـىيـىنـىڭ 

سهرخـىلـلىرى بۇ ھهقـتىكـى نـورمـالسـىز ئهھۋالـنى 

بـايـقاپ يېتهلـمىدى. مهن ئۇالرنـىڭ بـايـقىيـالـماسـلىقـىدا 

قهســتهنــلىك بــار يــوقلۇقــىنــى بــىلــمهيــمهن. ئۆز 

بۆلـــىدىغـــان  كۆڭۈل  ۋەتهنـــداشـــلـــىرىغـــا 

ۋەتهنـپهرۋەرلهردىن بـىرى بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، 

مېنىڭ ھهمــمىدىن بهك كۆڭۈل بۆلــىدىغــىنــىم بۇ 

دۆلهتــنىڭ خهلــقىنــى ۋە بۇ دۆلهت قۇرۇلــغانــدىن 

بۇيــان مهۋجۇت بــولۇپ تۇرۇۋاتــقان قــىمــمهت 

قارىشىنى قوغداشتىن ئىبارەت. 

بهلـكىم خـىتـايـنى ئـامېرىكـانـىڭ قـانۇنـىدىن بـاشـقا 

ھېچنهرسه قـورقۇتـالـمايـدىغـان بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇ 

نۇقـتىنـى خـىتـايـنىڭ دۆلهت رەھبىرى شـى جـىنـپىڭ ئۆز 

ئـاغـزى بـىلهن ئېيتقان بـولۇپـال قـالـماي، بۇ كـىتـابـتا 

مهن ئـاشـكارىلـىمـاقـچى بـولـغان خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ئـىچـكى ھۆجـجهتـلىرىمۇ ئېنىق ھالـدا سۆز ئهركـىنـلىكـى 

ۋە دىنـىي ئهركـىنـلىكـتىن ئـىبـارەت ئـامېرىكـانـىڭ 

ئــاســاســاســلىق قــىمــمهت قــاراشــلىرىنــىڭ خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ بيۇكـرات ھاكـىمـىيـىتـى 

ئۈچۈن تهھدىت ئېلىپ كهلگۈچـى ئـامـىل سۈپـىتـىدە 

كۆرسـىتـىلـگهن. خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى يۇقـىرىكـىدەك 

ئهركـىنـلىكـلهر خـىتـاي پۇقـرالـىرى ئـارىسـىدا ئهسـال يـىلـتىز 

تـارتـماسـلىقـى، بۇ ئهركـىنـلىكـلهر ھېچبىر زامـان خـىتـاي 

خهلــقىنــىڭ ھوقۇقــى بــولــماســلىقــى كېرەك دەپ 

قارايدۇ. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ بـىزنـىڭ 

كـىشـىلـىك ھوقۇق قـانۇنـلىرىمـىزغـا ۋە بـاشـقا  قـانۇنـىي 

كـاپـالهت تۈزۈمـىمـىزگه چـىش-تـىرنـىقـى بـىلهن 

ئۆچـمهنـلىك قـىلـىشـىدىن ئهركـىنـلىكـنىڭ قهدىر-

قـىمـمىتـىنـى بـىلـىدىغـان ھهر بـىر كـىشـى ۋەھىمـىگه 

چۈشۈشــى كېرەك. مــانــا بۇ مېنىڭ بۇ كــىتــابــنى 

يېزىشـىمـدىكـى ئـاسـاسـلىق سهۋەبتۇر. مهن خـىتـايـنىڭ 

مهخــپىي ئۇرۇشــىدىن ۋە ئۇنــىڭ  ئــىقــتىســادىي، 

ھهربــىي، دىپــلومــاتــىيه، تېخنولــوگــىيه ۋە ئۇل 

مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرى قـاتـارلـىق ئـالـتا سـاھهگه 

كۈچــىنــى مهركهزلهشــتۈرۈش ئــارقــىلــىق دۇنــياغــا 
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ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىش ئـىسـتراتېگىيـىسـىدىن دۇنـيانـى 

ئاگاھالندۇرماقچىمهن. 

خـىتـاي  ئۆزىنـىڭ ئـامېرىكـا سـىيـاسـىئـونـلىرىغـا ۋە 

كـارخـانـىلـىرىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىش غهرىزىگه يېتىش 

يـولـىدا يهڭ شـىمـايـالپ كېلىۋاتـىدۇ. نـاۋادا خـىتـاي بۇ 

غهرىزىنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرالـىسـا، مهلۇم سـىيـاسـىئـونـنى 

يـاكـى مهلۇم سـىيـاسهتـنى تهنـقىدلهش، سـىيـاسـىي كۆز 

قـاراشـالرنـى ئـىپـادىلهش، ھۆكۈمهتـنىڭ ھوقۇقـىنـى 

قـااليـمىقـان ئـىشـلىتـىشـىنـى يـاكـى يېتهرسـىزلـىكـلىرىنـى 

پـاش قـىلـىش، ئۆزىمـىز خـالـىغـان نـاخشـىنـى ئېيتىش، 

ئۆزىمـىز خـالـىغـان سـاھهدە چـوڭقۇر تهتـقىقـات ئېلىپ 

بېرىش، خـالـىغـان تـور بهتـنى زىيـارەت قـىلـىش، 

ئۆزىمــىز تــوغــرا دەپ قــارىغــان ئــىدىئــولــوگــىيهگه 

ئېسىلـىش دېگهنـدەك بـىز چـوقۇم بـولۇشـقا تېگىشـلىك 

دەپ قــارايــدىغــان ئهركــىنــلىكــلىرىمــىز ھۇجۇمــغا 

ئۇچىرايدۇ. 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـىقـتىسـادىغـا كهلـسهك، (خـىتـاي 

ئـامېرىكـا سـىيـاسـىئـونـلىرىغـا ۋە كـارخـانـىلـىرىغـا تهسـىر 

كۆرسـىتـىش غهرىزىگه يېتىۋالـغان تهقـدىردە،) خـىتـاي 

كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ بـىزنـىڭ كـاپـىتـالـىمـىزدىن 

پـايـدىلـىنـىپ بـىزنـىڭ پـىرىنسـىپـال مهنـپهئهتـلىرىمـىزگه 

چــاڭ سېلىش تــىپــىدىكــى نهيــرەڭلىرى سهۋەبــلىك 

ئـىقـتىسـادىمـىز ئـىزچـىل رەۋىشـته ئـاجـىزلـىشـىدۇ. سـودا 

شهرتـلىرىمـىزمۇ بـارغـانـچه چـىڭىپ كېتىدۇ. خـىتـاي 

ئـىشـلهپـچىقـارغـان مـالـالر مـاركېتلىرىمـىزنـى قـاپـالپ، 

خـــىتـــايـــغـا مهنـــپهئهت يهتـكۈزىدىغـــان ســـودا 

تهڭـپۇڭـسـىزلـــىقـــى تېـخـىمۇ ئهۋج ئېـلـىپ كېـتـىدۇ. 

خـىزمهت تېپىش بـازارلـىرى پـالهچ ھالـغا چۈشۈپ، 

ئــوتتۇرىچه كــىرىم سهۋىيــىمــىز تۆۋەنــلهپ كېتىدۇ. 

بـىزنـىڭ ئهڭ تـاالنـتلىق كـىشـىلـىرىمـىز سېپى ئۆزىدىن 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ مۈلۈكـى 

ھېسابــالنــغان خــىتــايــنىڭ ئــىگــىلــىكــىدىكــى 

كـارخـانـىالرنـىڭ قـول چۇمـاقـچىلـىرىغـا ئـايـلىنـىپ 

كېتىدۇ. 

شۇ چــاغــدا، خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ ۋاشـىڭتونـدىكـى سـىيـاسهتـكه تهسـىر 

كۆرســىتــىش ئۈچۈن شــارقــىرىتــىپ خهجــلهۋاتــقان 

پۇلـىنـىڭ نهتـىجـىسـى سهۋەبـلىك، خـىتـايـپهرەس 

رەقـىبـلىرىگه تـاقـابـىل تۇرۇشـقا تـىرمـىشـىدىغـان ئـامېرىكـا 

سـىيـاسـىئـونـلىرى ئۆزلـىرىنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى 

تهرىپـىدىن سېتىۋېلىنـغان ۋە بـوداپ بېقىلـىۋاتـقان 

«كهسـىپـداش»لـىرىنـىڭ قـارشـىسـىدا تۇرغـانـلىقـىنـى 

بايقايدۇ. 

يۇقـىرىقـىالرغـا ئـوخـشاش نـىسـبهتـته قـورقۇنچـلۇق 

بـولـغىنـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى ئۆز بيۇكـرات 

كۈچـىنـى ئـىشـقا سېلىپ تـارىخـىي پـاكـىتـالرنـى 

قـايـتىدىن يـاسـاپ، تـارىخـىنـى قـايـتا يېزىپ، تـارىخـىي 

ھهقـىقهتـلهرنـى بۇرمـىاليـدۇ. خـىتـايـنىڭ تـارىخـى 

پـاكـىتـالرنـى ئـاسـتىن-ئۈسـتۈن قـىلـىۋېتىدىغـان بۇ 

خــىلــدىكــى قــىلــمىشــلىرىنــى مهخسۇس تهتــقىق 

قـىلـىدىغـان ئـاكـادېمىكـالر ئۆز ئـىچـىدە چـاقـچاق قـىلـىپ 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـى «ئۇنتۇغـاقـلىق خهلـق 

 The People’s Republic of)  «جۇمھۇرىيــىتــى

Amnesia) دەپ ئـاتـايـدۇ. تـارىخـنى ئۆزگهرتـىدىغـان 

بۇ كــومپيۇتېرالشــقان دەۋردە دۆلهت مــىقــياســىدا 

ئۇنتۇغـاقـلىقـلىقـنى بهرپـا قـىلـىش پهقهت مـائۇسـنىڭ ئـوڭ 

تهرەپـتىكـى كـونۇپـكىسـىغـا مۇجهسـسهمـلهشـكهن 

تـــاشـــالش  ئۆچۈرۈپ  ۋە  چـــاپـــالش  كېـسـىش، 

بــاسقۇچــلىرىدىنــال ئــىبــارەتتۇر. گلېن تفېرتــنىڭ 

(Glenn Tiffert) «ئهس ئۆڭكۈرىنــى كۆزىتــىش» 
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نـامـىدىكـى تهتـقىقـاتـى كـىشـىنـى تـولـىمۇ جهلـپ قـىلـىدۇ. 

بۇ تهتـقىقـاتـتا خـىتـايـدا داڭقى بـار مهلۇم بـىر قـانۇن 

ژۇرنـىلـى مهنـبه قـىلـىنـغان بـولۇپ، مـاقـالـىلـىرى تـورغـا 

قـويۇلـغان بۇ ژۇرنـالـنىڭ مـاقـالـىلـىرى ئـارىسـىدا قـانۇن 

بــىلهن ئــىدارە قــىلــىش ئۇقۇمــىنــىڭ دەپــسهنــدە 

قـىلـىنـىشـىنـى پـاش قـىلـىدىغـان بـىرمۇ مـاقـاله بـولـمىغـان. 

[ئــاپــتوردىن ئهســكهرتــىش: قــانۇن بــىلهن ئــىدارە 

قـىلـىنـىش ئۇقۇمـىنـىڭ دەپـسهنـدە قـىلـىنـىشـى بـىر 

دۆلهتـتىكـى دېموكـراتـىك تۈزۈمـنىڭ مۇكهمـمهلـلىك 

دەرىجــىســى تــوغــرىســىدا مۇھاكــىمه يۈرگۈزۈشــنى 

كۆرسـىتـىدۇ. قـانۇن بـويـىچه ئـىدارە قـىلـىش دېگهنـدە 

(1) قـانۇنـنىڭ ھهمـمىدىن ئۈسـتۈنلۈكـى، ھېچكىم 

قــانۇنــدىن ئۈســتۈن ئهمهســلىكــى؛ (2) دۆلهت 

رەھبىرىنـىڭ سـىيـاسـىي رەقـىبـىنـى يـاكـى ئۆزىنـى 

تهنـقىدلـىگۈچـىنـى ئهرز قـىاللـماسـلىقـى؛ (3) دۆلهت 

رەھبىرىنـىڭ ئهدلـىيهنـىڭ مۇسـتهقـىل مهۋجۇتلۇقـىغـا 

ھۆرمهت قــىلــىشــى قــاتــارلــىق ئۈچ ئــامــىل كۆزدە 

تۇتۇلـىدۇ. نـاۋادا قـايسـى بـىر دۆلهتـته مۇشۇ ئۈچ 

ئـامـىل دەپـسهنـدە قـىلـىنـسا، بۇ ئـاشۇ دۆلهتـنىڭ 

دىكــتاتــور يــاكــى دىكــتاتــورلۇقــقا يېقىن دۆلهت 

ئـىكهنـلىلـىكـىنـى، ئۇ دۆلهتـنىڭ قـانۇن تهرىپـىدىن 

ئـــىدارە  تهرىپـــىدىن  ئـــىنـــســان  ئهمهس، 

قـىلـىنـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىدۇ.] بۇ خـىلـدىكـى 

مـاقـالـىلهرنـىڭ ئـىلـمىي مـاقـاله ئېالن قـىلـىنـىدىغـان 

ژۇرنـالـدا بـولـماسـلىقـى خـىتـايـنىڭ ئۆزىنـى قـانۇن بـىلهن 

ئـىدارە قـىلـىنـىدىغـان، ئـادالهتـلىك دۆلهت قـىلـىپ 

كۆرسـىتـىشـكه بـولـغان تـىرمـىشـىشـىنـىڭ ئـاالمـىتـى 

ھېسابـلىنـىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن قـانۇن بـىلهن ئـىدارە 

قـىلـىنـىشـنىڭ دەپـسهنـدە قـىلـىنـىشـىغـا ئـائـىت مـاقـالـىلهر 

مهزكۇر ژۇرنــالــدىن ئــورۇن ئــاالمــىغــان. تــىفېرت 

مۇنـداق يـازىدۇ:«ئـاددىيـال قـىلـىپ ئېيتساق، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى تېخنولـوگـىيهنـىڭ كۈچـىنـى سۈيـئىسـتېمال 

قـىلـىپ، ئۆز دۆلـىتـىدە قـولـالنـغان تـور ئهلـگىكـىنـى 

چهتـئهلـدىمۇ ئـىشـقا سـالـغان. خـىتـاي دۇنـيانـىڭ ھهر 

قـايسـى جـايـلىرىدىكـى كۆزەتكۈچـىلهرنـى ئهخـمهق 

قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئۆتمۈشـتىكـى، ھازىرقـى 

تۈرلۈك-تۈمهن  قـــىلـــىدىغـــان  كهلـگۈســـىدە  ۋە 

قـىلـمىشـلىرىغـا بـولـغان كۆز قـاراشـلىرىنـى ئـاسـتىن-

ئۈسـتۈن قـىلـىپ، بۇ غهربـلىك كۆزەتكۈچـىلهرنـىڭ 

ھېچقانــداق قــوشۇلۇشــى يــوق ئهھۋال ئــاســتىدا، 

ئۇالرنـى ئـورتـاق ھالـدا خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ 

قـاپـقارا تـارىخـىنـى ئـاقـالش، خـىتـاي كـومـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ئۆزىنـى چـىرايـلىق كۆرسـىتـىدىغـان سهپـسهتـىلـىرىنـى 

خهلـقئاراالشـتۇرۇش تـىپـىدىكـى پـىالنـىغـا ھهمـدەمـچى 

قىلىۋېلىشقا تىركهشكهن.» 

غهرەزلـــىرىگه  ئۆزىنـــىڭ  خـــىتـــاي  ئهگهر 

مۇۋەپـپىقـىيهتـلىك يېتهلـىسه، ئـاقـىۋەتـته دۆلـىتـىمـىزنـى 

شهكـىلـلهنـدۈرگهن پـىرىنسـىپـالردىن تـامـامهن مهھرۇم 

قالغان بىر ئامېرىكا بارلىققا كېلىدۇ. 

يۇقـىرىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى بـىزنـىڭ ئـالـدىمـىزدا 

لۆڭڭىدە پهيــدا بــولــىدىغــان يــىرگــىنــىچــلىك 

نهتـىجـىلهردۇر. بـىز بۇنـداق قهبـىھلىكـلهرنـىڭ ئـالـدىنـى 

ئـالـىدىغـان تهدبـىرلهرنـى ئـىشـقا سـالـمىسـىاق، بۇ خـىل 

نهتـىجـىلهر پهقهت ۋاقـىت مهسـىلـىسـىدىنـال ئـىبـارەت 

بـولۇپ قـالـىدۇ. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى يهر 

شـارىدا يۈرگۈزۈۋاتـقان سـىيـاسهتـلهر نهچـچه ئـون 

يـىلـالردىن بۇيـان ئۆز نهتـىجـىسـىنـى كۆرسـىتـىپ 

كهلـدى. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

نۆۋەتـتىكـى ھوقۇقـپهرەس رەھبىرى شـى جـىنـپىڭنىڭ 

يېتهكـچىلـىكـىدە، خـىتـاي دۇنـيانـىڭ تېخنولـوگـىيه 
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پـادىشـاھى بـولۇشـقا، تـور-تېلۋېزىيه بـازارلـىرىنـى 

چـاڭگىلـىغـا ئېلىۋېلىشـقا، دىكـتاتـور ئـىجـتىمـائـىي 

كــونــترول نهيــرەڭلىرىنــى تهرەقــقىي قــىلــىۋاتــقان 

ئهلـلهرنـىڭ رەھبهرلـىرىگه ئېكىسـپورت قـىلـىشـقا ھهدەپ 

تىرماشماقتا. 

بۇ كـىتـاب نـوقۇل ھالـدا ئـاگـاھالنـدۇرۇش 

سېگنالـى چېلىپ قـويۇشـنىال مهقـسهت قـىلـغان ئهمهس. 

كـىتـابـتا يهنه ئـامېرىكـا ۋە دۇنـيادىكـى بـاشـقا ئهركـىن 

دۆلهتـلهر خـىتـايـنىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـىغـا قـارىشـى 

قـانـداق جهڭ قـىلـىش، ئۇنـىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـىنـى 

قـانـداق بـىتـچىت قـىلـىش تـوغـرىسـىدا تهپسـىلـىي 

مهلۇمــاتــالرمۇ مهۋجۇت. مهن بۇ ئــارقــىلــىق 250 

يـىلـدىن بېرى ئـامېرىكـانـىڭ ۋە دۇنـيانـىڭ داۋامـلىشـىپ 

كهلـگهن ئـاسـاسـىي قـىمـمهت قـاراشـالرنـى قـوغـداپ 

قـااللـىشـىمـىزنـى ئۈمـىد قـىلـدىم. بۇ قـىمـمهت قـاراشـالر 

ئـامېرىكـا پـرىزېنتى فـرانـكلىن روزۋېلت ۋە ئهنـگىلـىيه 

بــاش ۋەزىتــى ۋىنســتون چېرچــىل «ئــاتــالنــتىك 

نـىزامـنامـىسـى»دا بهلـگىلـىگهن سۆز ئهركـىنـلىكـى، دىن 

ئهركـىنـلىكـى، ئېھتىيـاج ئهركـىنـلىكـى، قـورقۇنـچتىن 

ئهمــىن بــولۇش ئهركــىنــلىكــىدىن ئــىبــارەت تۆت 

ئاساسىي ئهركىنلىكتىن ئىبارەت. 

شۇڭىالشـقا مهن كۆپـچىلـىكـتىن بۇ كـىتـابـنى 

خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ بۇ مهخـپىي ئۇرۇشـنى 

قـانـداق ئېلىپ بېرىۋاتـقانـلىقـىنـى دەسـلهپـكى قهدەمـدە 

چۈشـىنـىشـىدىكـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ غهرب 

دۆلهتـلىرىنـى كـونـترول قـىلـىش قهدىمـىنـى قـانـداق 

قـىلـىپ قهدەممۇ-قهدەم تـوسۇپ قـالـغىلـى بـولۇشـىنـى 

بـىلـىۋېلىشـىدىكـى دەسـلهپـكى ئـوقۇشـلۇق دەپ قـاراشـنى 

كۈتـىمهن. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بۇ كـىتـابـتا 

كـىشـىنـى چۆچـىتـىدىغـان ئـاگـاھالنـدۇرۇشـالر مهۋجۇت. 

ئهگهر بــىز ئۆزىمــىزنــىڭ ئــىقــتىســادىنــى، دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـىنـى، تهتـقىقـات ئـورگـانـلىرىمـىزنـى ۋە 

ئهركـىن جهمـئىيـىتـىمـىزنـى خـىتـايـنىڭ مهخـپىي 

ئۇرۇشــىدىن قــوغــداشــتا تېز ۋە كهســكىن جــاۋاب 

قـايتۇرۇشـتىن بـوش كېلىپ قـالـساق، ئۇ ھالـدا بـىز 

نۆۋەتــتىكــى خــىتــايــدا مهۋجۇت بــولۇۋاتــقان، 

قـــورقۇنـچـــلۇق چۈشـــكه ئـــوخـــشـايـــدىغـــان، 

ھاكـىممۇتـلهقـلىق جهمـئىيـىتـىگه يهم بـولۇپ كېتىمـىز. 

خـىتـايـدىن ئـىبـارەت دىكـتاتـور دۆلهت بـىزنـىڭ 

ھايـاتـىمـىزنـى، ئـوي-خـىيـالـلىرىمـىزنـى، كـىم بـىلهن 

كۆرۈشۈپ، نېمىلهردە دەۋاتـقانـلىقـىمـىزنـى كۆزىتـىپ 

تۇرىدىغــان؛ نــاۋادا بــىزنــىڭ گهپ-سۆز، ئــىش-

ھهرىكهتـلىرىمـىزنـى تـوغـرا كۆرمـىسه، بـىزگه قـارشـى 

ھهرىكهت قوللىنىدىغان ھالهت شهكىللىنىدۇ. 

پهيـــدا  ۋەھـىمه  مېـنـى  قۇسۇرچـــىالر  بهزى 

قـىلغۇچـى، يـاكـى قـىلـدەك ئـىشـنى پـىلـدەك كۆرسـىتـىپ، 

تۇخۇمــدىن تۈك ئۈنــدۈرگۈچــى دەپ ئهيــىپــلىشــى 

مۇمـكىن. بۇنـداق كـىشـىلهردە بـىر چـاغـالردا مهنـدىمۇ 

يۈز بهرگهن كۆزى ئــوچۇق قــارىغۇلۇق ھالــىتــى 

مهۋجۇت. مهن ئۆزۈمـنىڭ ئـىلـگىرى نېمىشـقا خـىتـاي 

كوـمپـارتىـيىـسىـنىـڭ تاـجاـۋۇزچىـلىـقلـىرىدىن شۇنچـىۋاال 

بـىخهۋەر ھالهتـته بـولـغانـلىق، شۇنـداقـال دۇنـيانـىڭ بۇ 

تـاجـاۋۇزچـىلـىقـالرنـى نېمىشـقا ئـىلـگىرىكـى مـاڭا 

ئـــوخـــشـاش كۆزى ئـــوچۇق قـــارىغۇدەك كۆرمهي 

يۈراۋاتـقانـلىقـى تـوغـرۇلۇق ئـىزدەنـدىم. ئهمـدىلـىكـته 

مهن بۇنـىڭ سهۋەبـىنـى تېپىپ چـىقـتىم. بۇنـداق 

بــولۇشــىنــىڭ سهۋەبــلىرىدىن بــىرى ئۆزىنــى چــوڭ 

تۇتۇشــتىن ئــىبــارەت ئــىكهن. بــىز ئۆزىمــىزنــى ۋە 

ئۆزىمـىزنـىڭ دۆلهت سېستىمـىسـىنـى ھهددىدىن زىيـادە 

سـاددىالرچه چـوڭ بـىلـىمـىز. بـىز ئۆتمۈشـته بـىردەك 
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ھالـدا ئـامېرىكـا مهيـلى ئـىجـتىمـائـىي، ئـىقـتىسـادىي 

قۇرۇلــمىدا، مهيــلى ھهربــىي جهھهتــته، مهيــلى 

سـىيـاسـىي قۇرۇلـما جهھهتـته، ھهمـمىال جهھهتـته 

دۇنـيانـىڭ ئهڭ نـوچـىسـى دەپ ئـىشـىنـىپ كهلـگهن. بۇ 

ھال بـىزنـى بـاشـتىن ئـايـاق ئۆزىمـىزگه قـاتـتىق 

ئـىشـىنـىدىغـان، ھهر قـانـداق خـىرىسـقا تـاقـابـىل 

تۇرااليـمىز دەپ قـارايـدىغـان قـىلـىپ قـويـغان. بـىراق، 

بۇندـاق ئۆزىگه ئىـشىـنىـشنـىڭ بۇرنىـنىـڭ ئۇچىـنىـال 

كۆرگهنـلىك بـولـىدىغـانـلىقـى ئـىسـپاتـالنـدى. بـىز تـاكـى 

بۈگۈنـگه قهدەر ئـوخـشاش ئـويـدا، تېخى بۇ خـىل 

كۆرەڭلىكــىمــىز تېخىمۇ ئــاشــماقــتا. خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئـىنـتايـىن يۇقـىرى 

سهۋىيـىدە يـالـغانـچىلـىق تهلـىمـاتـى ئـالـغان كهسـپىي 

يـالـغانـچى ئـىكهنـلىكـىنـى بۇنـداق بـولۇشـىمـىزنـىڭ (يهنه 

بىر) سهۋەبى ھېسابلىنىدۇ. 

ۋە  ئـــاچـكۆزلۈكـــى  ئۆزىمـــىزنـــىڭ  بـــىز 

يهرشـارىلـىشـىش چۈشـىمـىز سهۋەبـلىك «ئهركـىن سـودا 

تهبـئىي رەۋىشـته بيۇكـراتـلىق كـىشهنـلىرىنـى پـاچـاقـالپ 

تـاشـاليـدۇ ۋە بيۇكـراتـالرنـى دېموكـراتـىيه يـولـىغـا 

بـاشـاليـدۇ» دېگهن ئـويـغا ئۆزىمـىزنـى ئـىشهنـدۈرۈپ 

كهلـدۇق. (خـىتـايـنىڭ) ئهرزان ئهمـگهك كۈچـى، 

ئهرزان بـاھالـىق مـال، پـاي-چېك بـاھاسـىنـى يۇقـىرى 

كۆتۈرۈش قـاتـارلـىق ۋەدىلـىرى بـىزنـى بـىھۇش قـىلـىپ 

كهلـــدى. بـــىراق، (يۇقـــىرىقـــىدەك ۋەدىلهردىن 

بـىھۇشـلىنـىش سهۋەبـلىك) يـاسـىمـىچـىلـىقـتىكـى 

ئۈسـتۈنلۈكـىمـىز ۋە بـاشـالمـچىلـىقـىمـىزنـى خهقـقه تـاشـالپ 

بېرىش ئـارقـىلـىق، بـاشـقىالرغـا تـايـىنـىپ قېلىشـنىڭ 

ئهكسـىدىكـى مۇسـتهقـىلـلىقـىمـىزدىن ئـايـرىلـىپ قـالـدۇق، 

خهلـقىمـىزگه ئـاسـىيـلىق قـىلـىپ، ئۇالرنـى خـىزمهت 

تېپىشـتا قـىيـىنـچىلـىقـقا ئۇچـراتتۇق. نهتـىجـىدە، بـىز 

خـىتـاي تهرىپـىدىن ئـويـنىتـىلـىپ كهلـدۇق. ئۆزىگه 

سېلىنـغان مهبـلهغـنى ئهسـال بـاشـقا يـاقـقا مـىدىر-سـىدىر 

قـىلـدۇرمـاسـلىقـتا چـىڭ تۇرىدىغـان بـىر دۆلهتـكه 

مهبـلهغ سېلىشـىمـىز ئهسـلىدە يـانچۇقـىمـىزدىكـى پۇلـنى 

قـــاراپ  ئېـلـىۋېـلـىشـــىغـــا  سۇغۇرۇپ  خهقـــنـىڭ 

تۇرغـانـلىقـىمـىزدىن، يـاكـى تېخىمۇ ئېنىق قـىلـىپ 

ئېيتقانــدا، دۆلهت خهزىنــىمــىزنــى بۇالڭ-تــاالڭغا 

تاشالپ بهرگهنلىكىمىزدىن ئىبارەت. 

ئـامېرىكـا، بـاشـقا غهرب دۆلهتـلىرى ۋە بـارلـىق 

دېموكـراتـىك دۆلهتـلهر نۆۋەتـته ئـىكـكىنـچى دۇنـيا 

ئۇرۇشــىدىن بۇيــانــقى ئهڭ چــوڭ تهھدىتــكه دۇچ 

كهلـدى. بۇ ئـامېرىكـاغـا ۋە دۇنـياغـا مـىسـلىسـىز 

دەرىجـىدە ئېغىر زىيـان كهلتۈرىدىغـان تهھدىتتۇر. بۇ 

كـىتـابـىمـنىڭ ۋە بۇ كـىتـاب ئـويـغاتـقان كـىشـىلهرنـىڭ 

(خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىدىن ئـىبـارەت) بۇ غـايهت زور 

بيۇكـراتـلىق مـىخـانـىزىمـىنـىڭ يـولـىنـى تـوسۇشـقا، 

شۇنـداقـال ئۇ نۆۋەتـته بـىزگه قـارشـى ئېلىپ بېرىۋاتـقان 

مهخـپىي ئۇرۇشـىغـا قـارشـى تۇرۇشـقا ئۈلگۈرەلـىشـىنـى 

 ئۈمىد قىلىمهن.

2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر 22 ئۇيغۇرالر 14-سان



بىرىنچى باب: چهكلىمىسىز ئۇرۇش 

2016- ۋە 2017-يـىلـى ئـارىسـىدىكـى ئـون 

ئـىكـكى ئـايـدەك ۋاقـىتـا، ۋاشـىڭتونـدىكـى بـىر چـوڭ 

ئهقـىل ئـامـبىرىنـىڭ قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش 

ئۈچۈن تــىرىشــچانــلىق كۆرسهتــتىم. بۇنــىڭدىكــى 

مهقسـىتـىم خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ئـامېرىكـادىكـى گـورۇھالشـقان چـوڭ كـارخـانـىالرغـا 

كۆرسهتـكهن تهسـىرى تـوغـرىسـدا تهكشۈرۈش ئېلىپ 

بېرىشــنى تهشــكىلــلهش ئــىدى. بۇ تهكشۈرۈشــته 

ئـامـمىۋىي ئـىشهنـچكه ئـىگه بـولـغان، ھېچقايسـى 

پـارتـىيـىگه تهۋە بـولـمىغـان ئۇسۇلـدا خـىتـايـنىڭ 

ئـامېرىكـادىكـى ھهرىكهتـلىرىنـى ئېچىپ بهرمهكـچى 

ئـىدىم. خـىتـاي دىپـلومـاتـلىرى، مهبـلهغ سـالغۇچـىلـىرى 

ۋە  ئۇالرنــىڭ كــارخــانــىچــىلــىق ســاھهســىدىكــى 

سهرخـىلـلىرى ئـامېرىكـالـىق كـارخـانـا خـوجـايـىنـلىرىنـى 

قــانــداق ئــويــنىتــىۋاتــىدۇ؟ خــىتــايــنىڭ بۇ خــىل 

شهخـىسـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرىدىكـى يۇقـىرى 

دەرىجـىلـىك مهمۇرىي خـادىمـالر بـىلهن ھهمـكارلـىقـى 

بـارمۇ يـوق؟ بۇ خـىتـايـالر ئـامېرىكـانـىڭ قـايسـى 

تۈردىكــى كــارخــانــىلــىرىغــا ئهھمىيهت بېرىدۇ؟ 

ئۇالرنـىڭ ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرىغـا سـىڭىشـىشـىنـىڭ 

چـوڭقۇرلۇقـى زادى قـانـچىلـىك؟ تېخىدىنمۇ مۇھىمـى، 

ئۇالر ئــامېرىكــا كــارخــانــىلــىرىنــى ئــالــلىقــاچــان 

ئـامېرىكـانـىڭ ئهمهس خـىتـايـنىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن 

ئـىش قـىلـدۇرۇشـتا مۇۋەپـپىقـىيهت قـازانـدىمۇ يـوق؟ 

مېنىڭ  ئېلىپ بـارمـاقـچى بـولـغان تهكشۈرۈشۈم مۇشۇ 

جهھهتلهرنى نىشان قىلغان ئىدى. 

مهن بۇ ئهقـىل ئـامـبىرىغـا خېرىدارلـىق قـىلـىشـتا 

ئهتـراپـلىق ئـىزدەنـگهن ئـىدىم. مهن تـالـلىغـان بۇ 

ئهقـىل ئـامـبىرى نـام-شۆھرەت جهھهتـته ئـامېرىكـا 

بـويـىچه ئـالـدىنـقى بهش ئهقـىل ئـامـبىرىنـىڭ ئـارىسـىدا 

ئـىدى. مهزكۇر ئهقـىل ئـامـبىرى سـىيـاسهت، خهلـقئارا 

ســودا ۋە دۆلهت بــىخهتهرلــىكــى جهھهتــلهردىكــى 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك سـىيـاسهت تهتـقىقـاتـىدا شۆھرىتـى 

ئۈسـتۈن، ھۆرمهتـكه سـازاۋەر ئـورگـان ئـىدى. مهن ئۆز 

پـىالنـىم ئۈچۈن بۇ ئهقـىل ئـامـبىرى بـىلهن نهچـچه 

قېـتـىمـــالپ كۆرۈشۈپ سۆھـبهتـــلهشـــكهن، ھهمـــمه 

ئـىشـنىڭ ئۆز يـولـىدا كېتىۋاتـلىقـىغـا قهتـئىي ئـىشهنـگهن 

ئـىدىم. ئهقـىل ئـامـبىرى بـىلهن بۇ تهتـقىقـاتـنىڭ 

مۇھىمـلىقـى، كـارخـانـىچـىلـىق سـاھهسـىدىكـىلهرنـىڭ ۋە 

مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ ئـىدىيـىسـىگه قـانـداق تهسـىر 

كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـى، تهتـقىقـاتـنىڭ زۆرۈر سـىيـاسهتـلهرگه 

ۋە دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى جهھهتـتىكـى ئـىسـالھاتـالرغـا 

تهسـىر كۆرسـىتـىش مۇمـكىنـچىلـىقـى تـوغـرىسـىدا 

پـىكـىرلهشـكهن ئـىدۇق. پـىالنـنىڭ ئهمهلـىيـلىشـىشـتىن 

ئـىلـگىرىكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى بـاسقۇچلۇق پـىكـىرلـىشـىشـته، 

مهن بۇ نهق پۇل ئېڭىدىكـى ئهقـىل ئـامـبىرىنـىڭ ئۆز 

يېنىدىن بـىر سېنتمۇ پۇل چـىقـىم قـىلـماسـلىقـى ئۈچۈن، 

ھهتــتا تهتــقىقــاتــقا كېتىدىغــان ئــىقــتىســادنــى 
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تهمـىنـلهيـدىغـان تهرەپـنىمۇ تېپىشـقىمۇ تـىرىشـچانـلىق 

كۆرسهتكهن ئىدىم. 

بۇ جهريـدانـدا ئـىشـلىرىم ئـوڭدىن كهلـدى. 

مېنىڭ دۆلهت دەرىجـــىلـــىك مۇھىم بـــولـــغان بۇ 

تهتـقىقـات تـوغـرىسـىدىكـى ئـوي-پـىكـىرىم بـاشـقىالرنـى 

قـىززىقتۇراتـتى. ئـاقـىۋەتـته، بۇ تهتـقىقـاتـقا سهرپ 

قـىلـىنـىدىغـان مهبـلهغـنىمۇ ھهل قـىلـىۋالـغان ئـىدىم. 

شۇنــداق قــىلــىپ، بــىر جۈمه كۈنــى، بۇ ئهقــىل 

ئـامـبىرىنـىڭ بـاشـلىقـىدىن تهتـقىقـاتـنى بـاشـالشـقا 

قـوشۇلـغانـلىقـى تـوغـرۇلۇق خهت تـاپشۇرۇۋالـدىم. 

بۇنىڭ چهكسىز خۇشاللىققا چۆمدۈم. 

بۇ ئهقـىل ئـامـبىرىنـىڭ بـاشـلىقـى ۋاشـىڭتونـدا 

پــىچــىقــى ئهڭ كېسىدىغــان مۇھىم شهخــىســلهردىن 

بـولۇپ، ئهسـلىدىكـى ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىقـىدىن، 

ھازىرقــى ھوقۇق ۋە تهســىرى كۈچلۈك بــولــغان بۇ 

ئــورۇنــغا كهلــگهن ئــىدى. بۇ كــىشــى ئۈچ كۈن 

كېيىن، بـىر يهكـشهنـبه كۈنـى كهچـته تهتـقىقـاتـنى 

مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىگۈچـىگه تېلفون قـىلـىپ «مهن 

بۇ تهتـقىقـاتـنىڭ بـىزگه مـاس كېلىدىغـانـلىقـىنـى جهزم 

قـــىاللـــمـىدىم» دەپـتۇ. دېـمهك، ئۇ  قـــايـــنـاش 

ئالدىدىكى قازانغا سوغۇق سۇ قۇيغان بولدى. 

بۇ شهخــس ئۆز قــارارى تــوغــرىســىدا بــاشــقا 

ئۇنـــىڭ  مهن  بهرمـــىدى.  چۈشهنـــچه  ھېـچـبـىر 

ئــورگــىنــىدىكــى يۇقــىرى دەرىجــىلــىك مهمۇرىي 

خـادىمـالرغـا قـاراپ چـىقـقانـدىن كېيىن، ئۇنـىڭ 

نېمىشـقا بۇنـداق قـارار چـىقـارغـانـلىقـىنـىڭ تېگىگه 

يهتـتىم. مهزكۇر ئهقـىل ئـامـبىرىنـى ئـىقـتىسـاد بـىلهن 

قـولـلىغۇچـىالرنـىڭ ھهمـمىسـى ھۆكۈمهت ۋە سـودا 

سـاھهسـىدىكـى خـىتـايـغا مهسـتانه بـولـغان سهرخـىلـالر 

ئـىكهن. ئـىقـتىسـاد بـىلهن تهمـىنـلىگۈچـىلهر ئـارىسـىدا 

ئهڭ كـامـىدا بـىرى دۇنـياۋى مهشھۇر شهخـس ئـىكهن. 

قـالـغانـلىرى نهچـچه مـىلـيار دولـالر بـايـلىقـقا ئـىگه 

مهبــلهغ سېلىش شــىركهتــلىرىنــىڭ خــوجــايــىنــلىرى 

ئـىكهن. مهن پـىالنـلىغـان تهتـقىقـاتـنىڭ ئۇالرغـا مـاس 

كهلـمهسـلىكـىدىكـى سهۋەب، بۇ ئـاقـىلـالر ئـامـبىرىنـىڭ 

مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىگۈچـىلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ 

خـىتـايـدىن مهنـپهئهت ئـالغۇچـىالر بـولـغانـلىقـىدا ئـىدى. 

ئۇالر خـىتـايـدىن كهلـگهن قـورقۇنچـلۇق ھېكايـىلهرگه، 

خـىتـايـنىڭ جـىنـايهتـلىرى تـوغـرىسـىدا مهتبۇئـاتـالردىكـى 

كۆزدىن قېچىشـى قـىيـىن بـولـغان، مهھبۇسـالرنـىڭ 

ئــىچــكى ئهزالــىرىنــى ئېلىۋېلىش تــوغــرىســىدىكــى 

خهۋەرلهرگه، ئـىكـكى مـىلـيون مۇسۇلـمان ئۇيغۇرنـى 

يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىغـا سـولـىۋېلىش، مـىلـيونـلىغـان 

خـوڭكوڭ خهلـقىنـىڭ پۇقـرالـىق ھوقۇقـىنـى دەپـسهنـدە 

قـىلـىش قـاتـارلـىقـالر دەپـسهنـدىچـىلـىكـلهرگه قـارىمـاسـتىن 

خـىتـايـغا قـارشـى ھهرىكهت قـولـلىنـىشـنى رەت قـىلـغان 

كىشىلهرمۇ دەل مۇشۇ خىل كىشىلهردۇر. 

ئهقـىل ئـامـبىرى ھادىسـىسـى يـالغۇز ئـاشۇ بـىر 

قېتىملىق بىلهنال چهكلهنمهيدۇ. 

بـــىخهتهرلـــىك  دۆلهت  2017-يـــىلـــى 

كـومېتىتـىنـىڭ (NSC) ئهزاسـى سۈپـىتـىدە ئـاق سـارايـغا 

كــىرگهنــدىن كېيىن، مهن خــىتــاي بــىلهن ئــىش 

قـىلـىدىغـان كۆپـلىگهن بـاشـالمـچى ئهقـىل ئـامـبىرى، 

ھۆكۈمهت ئـىگـىلـىكـىدە بـولـمىغـان تهشـكىالتـالر، 

قــانۇن، بــوغــالــتىرلــىق، ئــامــمىۋىي مۇنــاســىۋەت 

شـىركهتـلىرى قـاتـارلـىقـالر بـىلهن كۆرۈشۈشـنى ئۆزۈمـنىڭ 

شهخسـىي مهجبۇرىيـىتـى قـىلـىۋالـغان ئـىدىم. مهن 

ئهيـنى چـاغـدا بېيجىڭ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـامېرىكـادا 

تهسـىر كۈچ پهيـدا قـىلـىش تـىرمـىشـىشـىنـى ۋە قـانۇنسـىز 

قـىلـمىشـالرغـا يهڭ ئـىچـىدە يـاردەم بېرىش قـىلـمىشـىنـى 
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ئېچىپ تــاشــلىشــىمــدا ئۆزۈم كۆرۈشــكهن ئــاشۇ 

شهخــىســلهرنــىڭ مــاڭا يــاردەم بېرىشــىدىن زور 

ئۈمـىدلهرنـى كۈتهتـتىم. شۇنـداقـال، ئۇالرنـىڭ مـاڭا 

خـىتـايـنىڭ قـانۇنسـىز ئـىقـتىسـادىي قـىلـمىشـىلـىرىغـا قـارىتـا 

بـىر تۈركۈم سـىيـاسهتـلهرنـى چـىقـىرىشـىمـغا ھهمـدەمـدە 

بولۇشىنى ئارزۇاليتتىم. 

بـىراق، مهن بۇ جهھهتـته قـايـتا-قـايـتا رەت 

قىلىنىشقا ئۇچرىدىم. 

بۇ ئـورگـانـالردىكـى كـىشـىلهر گهرچه مهن بـىلهن 

كۆرۈشـكهن بـولسـىمۇ، ھهتـتا ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى 

مېنىڭ ئهنســىرىشــىم بــىلهن ئــوخــشاش مهيــدانــدا 

ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىپـادىلهشسـىمۇ، بـىراق ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ 

جهھهتــته مــاڭا يــاردەم بېرەلــمهيــدىغــانــلىقــىنــى 

ئېيتىشـتى. ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى سۆزى ئـوچۇق 

كـىشـىلهر نـاۋادا مـاڭا يـاردەم بهرسه، خـىتـاي مهبـلهغ 

سـالغۇچـىلـىرىنـىڭ يـاكـى خـىتـاي خېرىدارلـىرىنـىڭ 

چـىشـىغـا تېگىپ قـويـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىشـتى. مېنىڭ 

ھهقـىقـىي سـاالھىيـىتـىم ئـاسـاسـىدا مهن بـىلهن ئـوچۇق-

ئـاشـكارا بـاردى-كهلـدى قـىلـىشـنى رەت قـىلـغان بۇ 

ئـورگـانـالرنـىڭ قـىلـمىشـى ھهقـىقهتهن كـىشـىنـى 

چۆچۈتـىدۇ. مېنى رەت قـىلـغان ئـورگـانـالر ئـارىسـىدا 

نيۇيـوركـتىكـى تـارىخـى ئۇزۇن، نـامـى مهشھۇر بـولـغان 

ئـادۇۋكـاتـلىق شـىركهتـلىرىمۇ بـار. دېموكـراتـىيهنـى، 

ئهركــىنــلىكــنى ۋە كــىشــىلــىك ھوقۇقــنى قــانــات 

يــايــدۇرۇش ئۈچۈن قۇرۇلــغان بۇ ئــورگــانــالرنــىڭ 

ھهمـمىسـى ۋەزىپه بېجىرىشـمگه ھهمـدەمـدە بـولۇشـنى 

رەت قىلغان ئىدى. 

بۇ ھال تــولــىمۇ مهســخىرىلــىك ئــىدى. مهن 

خـىتـايـنىڭ پۇل ئـارقـىلـىق ھهر قـايسـى ھۆكۈمهتـلهرگه 

ۋە خۇسۇســىي ئــورگــانــالرغــا قــانــداق تهســىر 

كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـىنـى، بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە سـىيـاسـىي 

ۋە ئـىقـتىسـادىي ھادىسـىلهرنـى ئۆزگهرتـىش ئـارقـىلـىق 

قـانـداق مهنـپهئهتـكه ئېرىشـىدىغـانـلىقـىنـى ئـامېرىكـاغـا 

كۆرســىتــىپ قــويۇش قــارارىغــا كهلــگهن ئــىدىم. 

يۇقـىرىقـىدەك ئـورگـانـالر ئـالـلىقـاچـان خـىتـايـنىڭ 

پۇلـىنـىڭ تهمـىنـى تېتىپ قـالـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇالر 

نــاۋادا مېنىڭ خــىتــاي كــومــپارتــىيــىســىنــىڭ 

ئـىسـتراتېگىيـىسـىنـى ئېچىپ بېرىشـىمـگه يـاردەم قـىلـسا، 

ئۆزلـىرىگه كېلىدىغـان پۇلـدىن يـاكـى سـودىدىكـى 

كىرىمدىن مهھرۇم قالىدىغانلىقىدىن قورققان ئىدى. 

ئۇالر مــاھىيهتــته ئــامېرىكــانــىڭ ئهڭ چــوڭ 

دۈشـمىنـى بـولـغان (خـىتـايـدىن ئـىبـارەت) تـاشـقى كۈچ 

تهرىپىدىن كونترول قىلىنغان ئىدى. 

مهن دەسـلىپـىدە خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـاغـا سـىڭىپ 

كـىرىش قـىلـتىقـىنـىڭ ئـامېرىكـا سهرخـىلـلىرى بـىلهن 

خــىتــاي كــومــپارتــىيــىســى ئــوتتۇرىســىدىكــى 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىق بـولـىدىغـانـلىقـىدىن شۈبـىھلىنهتـتىم. 

بـىزنـىڭ كۆپـلىگهن سـىيـاسـىي رەھبهرلـىرىمـىز خـىتـايـنى 

شېرىكـىمـىز دەپ قـاراپ، خـىتـايـنىڭ غهربـكه جهڭ 

ئېـالن قـــىلـــغـانـــلـىقـــىغـــا قۇالق يۇپۇرىۋالـــىدۇ. 

ئـامېرىكـادىكـى ھوقۇق دەلـاللـلىرى خـىتـايـنىڭ مهبـلىغـى 

بـىلهن قـىسـقا مۇددەت مهنـپهئهتـكه ئېرىشـىشـنىڭ 

بـىزگه نـىسـبهتهن ئۇزاق مۇددەتـلىك زىيـان ئېلىپ 

كېلىدىغـانـلىقـىنـى كۆرۈپ يېتهلـمهيـدۇ. بـىزنـىڭ 

خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇرەكـكهپ مۇنـاسـىۋىتـىمـىز ھهر 

قـايسـى سـىيـاسـىي ئېقىمـدىكـى ۋەتهنـپهرۋەرلهرنـىڭ 

ھهمـمىسـىنـى ئۇيقۇدىن ئـويغۇتـىشـى ۋە قـورقۇتۇشـى 

الزىم. 
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پــايــدا-مهنــپهئهتــنى دەپ خــىتــاي بــىلهن 

ھهمـكارلـىشـىۋاتـقان، ئـامېرىكـا سـىيـاسهت سهھنىسـىدە 

مهيـلى ئـوڭچىل، مهيـلى سـولـچىل ئېقىمـغا تهۋە ھهر 

قــايســى ئهربــابــالرنــىڭ ھهمــمىســى خــىتــايــدىن 

كېلىدىغـان ۋاقـىتـلىق مهنـپهئهتـىڭ ئېزىقتۇرۇشـىغـا 

ئۇچـرىغۇچـىالردۇر. ھهمـمىگه مهلۇم بـولـغىنـىدەك،  

تـرامـپنىڭ سـودا قـورۇقـچىلـىقـى سـىيـاسـىتـىگه قـارشـى 

تۇرغۇچـى شهخـس ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـى كۆپ 

 Mitch) ســانــلىقــالر لېدىرى مــىچ مــاكــكونېل

McConnell) بــولۇپ، ئۇنــىڭ ئــائــىلــىســىنــىڭ 

خــىتــايــدىكــى ئهڭ ھوقۇقــدار شهخــىســلهر بــىلهن 

كۈچلۈك بـاغـلىنـىشـى بـار. مـاكـكونېل 1993-يـىلـى 

 Elaine :غهربـچه ئـىسـمى) [᩶ੜه] جـاۋ شـىيـاۋلهن

Chao) بـىلهن تـوي قـىلـغان. جـاۋ شـياۋلهن پـرىزدېنت 

جـورجـى بۇش تهيـىنـلىگهن ئهمـگهك مـىنـىسـتىرى 

بــولۇپ، بۇ خــوتۇن نۆۋەتــته ئــامېرىكــا قــاتــناش 

مـىنـىسـتىرلـىكـىنـىڭ مـىنـىسـتىرىدۇر. ئۇنـىڭ دادىسـى جـاۋ 

 James :غهربــچه ئــىســمى) [᩶Ჟ౮] شــىچېڭ

Chao) مهشھۇر دېڭىز تـرانسـپورتـى ئـائـىلـىسـىنـىڭ 

ئهۋالدى بـولۇپ، چـاۋ شـىچېڭ شـاڭخهي قـاتـناش 

ئۇنــىۋېرســىتېتىدا جــياڭ زېمىن بــىلهن ســاۋاقــداش 

بــولۇپ ئــوقۇغــان. جــياڭ زېمىن 1989-يــىلــىدىن 

2002-يـىلـىغـىچه خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ بـاش 

سېـكـىرتـــارى ۋەزىپـــىســـىنـــى ئۆتـــىگهن. (مـــىچ 

مـاكـكونـىلـنىڭ قېيناتـىسـى) جـاۋ شـىچېڭ دەسـلىپـىدە 

ئـائـىلـىسـى بـويـىچه تهيۋەنـگه، ئـانـدىن ئـامېرىكـاغـا 

كۆچۈپ كهلـگهن بـولۇپ، 1964-يـىلـى ئـامېرىكـادا 

Foremost GOroup -ᐰ) فـورمـوسـت گـورۇھىنـى

ࢫᵞ) قۇرغـان. فـورمـوسـت گـورۇھىنـىڭ قـارمـىقـىدا 

دېڭىز تـرانسـپورتـچىلـىقـى، سـودا ۋە پۇل-مۇئـامـىله 

شـىركهتـلىرى مهۋجۇت. جـاۋ شـىچېڭ ئۆزىنـىڭ كـونـا 

سـاۋاقـدىشـى جـياڭ زېمىن بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـى 

داۋامـالشـتۇرۇپ كهلـگهن. ئېيتىشـالرغـا قـارىغـانـدا، 

جـياڭ زېمىن شـاڭخهي شهھىرىنـىڭ بـاشـلىقـى بـولۇپ 

تهيــىنــلهنــگهنــدىن كېيىن، جــاۋ شــاڭخهي دۆلهت 

ئـىگـىلـىكـىدىكـى كېمه يـاسـاش شـىركـىتـىگه ئـىكـكى كېمه 

ئۈچۈن زاكـــاس بهرگهن. «جهنۇبـــىي خـــىتـــاي 

ئهتــىگهنــلىك گېزىتــى» نــىڭ 2001-يــىلــق 16-

مـايـدىكـى خهۋىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، جـاۋ بـىلهن 

جـــياڭ زېمىن ئـــىكـــكىســـى قهرەلـــلىك كۆرۈشۈپ 

تۇرىدىغــان بــولۇپ، «جــاۋ كېمىلــىرىنــى خــىتــاي 

 Sinotrans ۋە  Cosco چـــوڭـقۇرۇقـلۇقـــىدىكـــى

قــاتــارلــىق شــىركهتــلهرگه ئــىجــارە بېرىشــكه 

بـاشـلىغـانـلىغـانـلىقـى ئۈچۈن، جـاۋ ئهپهنـدىنـىڭ 

بېيجىڭ بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى كۈچـىيـىدۇ.» 

گېزىتته مۇشۇنداق يېزىلغان. 
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بۇ خـىل مۇنـاسـىۋەت كـىشـىنـى بهكـال بـىئـارام 

قـىلـىدۇ. جـاۋ شـىيـاۋلهن ئـائـىلـىسـى، جۈمـلىدىن ئۇنـىڭ 

دادىسـى جـاۋ شـىچېڭ، سـىڭلىسـى ئـانـجىال چـاۋ 

قـاتـارلـىقـالر كۆپ يـىلـالردىن بېرى مـاكـكونـىلـنىڭ 

سـايـالم پـائـالـىيـىتـى ئۈچۈن ئهڭ كـامـىدا بـىر مـىلـيون 

دولـالر ئـىقـتىسـاد سهرپ قـىلـغان. «نيۇيـورك ۋاقـىت 

گېزىتـى»گه بېسىلـغان 2019-يـىلـى، 2-ئـىيۇنـدىكـى 

مـاقـالـىدە جـاۋ ئـائـىلـىسـى خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 

سـودىدا قـانـداق مهنـپهئهت قـازانـغانـلىقـى بـايـان 

قـىلـىنـغان. مـاكـكونـىلـنىڭ 2008-يـىلـىدىكـى كېڭهش 

پـاالتـاسـى ئېالن قـىلـغان مـال-مۈلۈلـكىنـى ئـاشـكارىالش 

دوكـالتـىدا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلۇشـىچه، مـاكـكونـىل ۋە 

ئـايـالـى ئـىكـكىسـىنـىڭ قـوبۇل قـىلـغان سـوۋغـا سـالـىمـىنـىڭ 

سـومـمىسـى بهش مـىلـيون ئـامېرىكـا دولـلىرى بـىلهن 

يـىگـىرمه بهش مـىلـيون ئـامېرىكـا دولـلىرى ئـارىسـىدا 

بـولـغان. مـاكـكونېلنىڭ بـايـانـاتـچىسـىنـىڭ مېدىيـاغـا 

چۈشهنـدۈرۈشـىچه، بۇ كۈتۈلـمىگهن بـايـلىق جـاۋ 

شـىيـاۋلهنـنىڭ ۋاپـات بـولۇپ كهتـكهن ئـانـىسـىدىن 

قـالـغان مـىراسـمىش. ۋاشـىڭتون ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ 

قـانۇن پـروفـفىسـسورى، شۇنـداقـال چـىرىكـلىكـكه قـارشـى 

 Kathleen) تۇرۇش مۇتهخـخهسـىسـى كهسـلىن كـالرك

Clark) «نيۇيــورك ۋاقــىت گېزىتــى»گه مۇنــداق 

دېگهن:«خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

رەقـىبـى. بـىراق، بۇ ئـائـىلـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن 

ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋىتـى بـار. بۇ ھال كـىشـىنـى 

تهبـئىيـال گۇمـانـغا سـالـىدۇ. بۇ گۇمـان شۇكـى، جـاۋ 

شـياۋلهن خـىتـايـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك قـارار چـىقـارغـانـدا، 

يـاكـى چهتـئهلـنىڭ ۋە ئـامېرىكـانـىڭ بـىخهتهرلـىك 

سـىيـاسـىتـى تـوغـرىسـىدا پـرىزدېنتقا تهكـلىپ سۇنـغانـدا، 

ئـائـىلـىسـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى 

ئۇنـىڭ چـىقـارغـان قـارار ۋە سۇنـغان تهكـلىپـلىرىگه 

تهسىر كۆرسىتهمدۇ يوق؟» 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مـاكـكونېلمۇ خـىتـاي 

بـىلهن بـولـغان شهخسـىي ئـاالقـىسـىنـى كۆرۈنهرلـىك 

دەرىجـىدە تهرەقـىي قـىلـدۇرغـان. 2001-يـىلـىدىكـى 

«جهنۇبـىي خـىتـاي گېزىتـى»نـىڭ خهۋەرلـىرىدىن 

بـىرىدە «جـاۋ شـياۋلهن بـىلهن مـاكـكونېل 1993-

يـىلـى فېۋرال ئېيىدا تـوي قـىلـغان بـولۇپ، مۇشۇ يـىلـى 

12-ئــايــدا بۇ ئهر ئــايــال جــياڭ زېمىن بــىلهن 

بېيجىڭدا ئۇچـراشـقان. ئۇچـرىشـىشـقا جـاۋ شـياۋلهنـنىڭ 

دادىسىمۇ بىلله قاتناشقان» دېيىلگهن. 

مـىچ مـاكـكونېلنىڭ قېيىن ئـاتـىسـى جـاۋ شـىچېڭ 

بهك كۆپ پۇل تـاپـقان شهخـس. بۇنـداق بـولۇشـىدا، 

ئۇ بۇ پۇلـالرنـى خـىتـايـنىڭ بـاش رەئـىسـى بـىلهن 

بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ سـايـىسـىدە تـاپـقان بـولۇشـى 

ئهقـىلـدىن يـىراق ئهمهس. شۇنـىڭدەك، 2016-يـىلـى، 

تـرامـپ پـرىزدېنتلىقـقا سـايـالنـغانـدىن بـىر نهچـچه كۈن 

كېيىنـال، خـىتـاي خهلـق بـانـكىسـىنـىڭ مۇدرىيهت 

يـىغـىنـى مـاكـكونېلنىڭ قېيىن سـىڭلىسـى جـاۋ ئهنـجىنـى 

مهزكۇر بـانـكىنـىڭ ئـىسـتراتېگىيه دېرىكـتورى قـىلـىپ 

تهيـىنـلىگهن. بۇ جـاۋ ئهنـجىنـىڭ خـىتـايـدا تۇتـقان 

تۇنـجى مۇھىم ھوقۇقـى ئهمهس. ئـىلـگىرى ئۇ جـاۋ 

شـىچېڭنىڭ شېرىكـچىلـىكـىدىكـى «خـىتـاي كېمىسـازلـىق 

گــورۇھى»نــىڭ (CSSC) مۇدرىيهت ئهزالــىقــىغــا 

تهيــىنــلهنــگهن. بۇ ھهقــتىكــى بــايــان پېتىر 

سېـچۋېـزىرنـــىڭ «مهخـــپـىي ئېـمـپـىرىيه» نـــامـــلـىق 

كـىتـابـىدا خـاتـىرىلهنـگهن. خـىتـاي كېمىسـازلـىق 

گـورۇھى خـىتـايـدىكـى ئهڭ چـوڭ دۆلهت مۇداپـىئه 

سـانـائـىتـى ھۆددىگهر شـىركـىتـى ھېسابـلىنـىدۇ. بـىزنـىڭ 

كېڭهش پـاالتـارىمـىزنـىڭ لېدىرىنـىڭ قېينىسـىڭلىسـىنـىڭ 
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ئـامېرىكـانـىڭ بـىرىنـچى نـومۇرلۇق سـودا رەقـىبـى 

بـولـغان كـارخـانـىنـىڭ رەھبهرلـىرى بـىلهن ئۇچـرىشـىشـى، 

شۇنـداقـل بۇ قېيىن سـىڭىلـنىڭ بـىزنـىڭ رەقـىبـىمـىزنـىڭ 

دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى بـانـكىسـىنـىڭ مۇدرىيهت 

ئهزاسـى بـولۇشـىنـى ئـويـلىغـىنـىمـىزدا، بـىئـارامـچىلـىق 

دەستىدىن ئولتۇرالماي قالىمىز. 

بۇ ھال ســىيــاسهت يۈرگۈزۈش جهريــانــىنــىڭ 

ئـامېرىكـا خهلـقىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى ئـالـدىنـقى ئـورۇنـغا 

قـويۇلۇشـى كېرەكـلىكـىدە قهتـئىي چـىڭ تۇرىدىغـان 

ھهر بـىر كـىشـىنـى قـاتـتىق ئهنـدىشـىگه سېلىشـى 

كېرەك. مــانــا بۇ (يهنــى يۇقــىرىقــىدەك ئۇسۇلــالر 

ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـادىكـى سـىيـاسـىي ئهربـابـالرنـىڭ  

بېشىنــى بــاغــلىۋېلىش) خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ بـاشـقا ئهلـلهرگه تهسـىر كۆرسـىتـىش 

ئۇسۇلــلىرى ئــارىســىدىكــى ئهڭ ئــاقــىالنه ئۇسۇل 

ھېسابــلىنــىدۇ. جــاۋ شــياۋلهن كــىچــىك بۇشــنىڭ 

دەۋرىدە ئهمـگهك مـىنـىسـتىرى بـولۇپ تهيـىنـلهنـگهن 

چـاغـالر دەل ئـامېرىكـادىكـى مـىلـيونـلىغـان خـىزمهت 

پۇرسهتـلىرى قـولـدىن كهتـكهن چـاغـالر ھېسابـلىنـىدۇ. 

يهنه تېخى، جــاۋ شــياۋلهنــنىڭ جهمهتــىدىكــى 

بــىرەيــلهن ئهيــنى چــاغــدا خــىتــايــنىڭ بــىرىنــچى 

نـومۇرلۇق ئهمهلـدارىنـىڭ دوسـتى ئـىدى. ئهجهبـا، 

بۇش ھۆكۈمـىتـىدىكـى بـىرەر جـانـاب مۇشۇ رېئالـلىقـتىن 

ھهيرانلىق ھېس قىلىپ باققان بولغۇيمىتى؟ 

كـىشـىنـى تېخىمۇ ئهنـدىشـلهنـدۈرىدىغـىنـى، 

خــىتــاي رەئــىســى بــىلهن دوســتلۇق ئــورنــاتــقان، 

خـىتـايـدىن مـىلـيون تۈرلۈك مـال تـوشۇغـان بـىر ئهرنـىڭ 

قـىزى نۆۋەتـته ئـامېرىكـانـىڭ تـرانسـپورتـىغـا مهسـئۇل 

بـولـماقـتا. خـىتـايـنىڭ نۆۋەتـته دۇنـيانـىڭ دېڭىز ۋە 

ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائهتـلىرىنـى كـونـترول قـىلـىشـقا 

تـىپـىرالۋاتـقانـلىقـىدەك رېئالـلىقـنى نهزەرگه ئـالـغانـدا، 

بۇ ھال (يهنـى بـىر خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـانـىڭ قـاتـناش 

مـىنـىسـتىرى بـولۇپ ۋەزىپه ئۆتـىشـى) كـىشـىنـى قـايغۇغـا 

سـالـىدۇ. جـاۋ شـىيـاۋلهنـنىڭ جهمهتـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن 

بــولــغان ئــىقــتىســادىي، تــارىخــىي ۋە ھېسسىي 

مۇنــاســىۋەتــلىرى جــاۋ شــياۋلهنــنىڭ ۋە ئۇنــىڭ 

يـولـدىشـىنـىڭ (خـىتـاي تهرىپـىدىن) كـونـترول قـىلـىنـىش 

مۇمكىنچىلىكى يارىتىپ بهرگهن. 

دېموكــراتــالر پــارتــىيــىســىدىكــىلهرمۇ پــاك-

دىيـــانهتـــلـىك زاتـــالردىن ئهمهس. «مهخـــپـىي 

ئېمپىرىيه» نـامـلىق كـىتـابـتا بـايـان قـىلـىنـىشـىچه، 

سـابـىق مۇئـاۋىن پـرىزدېنتنىڭ ئـوغـلى خـانتېر بـايـدىن 

(Hunter Biden) خــىتــاي بــانــكىســى بــىلهن 

ھهمـكارلـىشـىپ مـىلـيارد دولـالر مهبـلهغـگه ئـىكه 

«بــوخهي خــىتــاي ئــامېرىكــا مهبــلهغ فــونــدىنــى 

بـاشقۇرۇش چهكـلىك مهسـئۇلـىيهت شـىركـىتـى»نـى 

قۇرغــان. «مهخــپىي ئېمپىرىيه»نــىڭ ئــاپــتورىنــىڭ 

ئـاشـكارىلـىشـىچه، 2013-يـىلـى 12-ئـايـنىڭ بـاشـلىرىدا 

 (Joe Biden) خـانـتىر بـايـدىن دادىسـى جـو بـايـدىن

بــىلهن بــىرلــىكــته «ئــامېرىكــا ھاۋا ئــارمــىيهســى 

ئـىكـكىنـچى نـومۇر» نـامـلىق ئـايـروپـىالنـغا ئـولتۇرۇپ 

خـىتـايـغا ئۇچـقان. جـو بـايـدىن خـىتـاي رەھبهرلـىرى 

بـىلهن شۇ قېتىمـلىق كۆرۈشۈش جهريـانـىدا، خـانتېر 

بـايـدىن ئۆزىنـىڭ شهخسـىي ئۇچـرىشـىشـلىرى بـىلهن 

بـولـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. مۇشۇ قېتىمـلىق بېيجىڭ 

سهپـىرىدىن تهخـمىنهن ئـون كۈنـچه كېيىن، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن كېلىدىغـان بـىر مـىلـيارد دولـالر 

مهبـلهغ ئهمهلـىيـلهشـكهن. 2019-يـىلـى، 7-ئـىيۇلـدا 

«نيۇيـوركلۇقـالر» ژۇرنـىلـىدا ئېالن قـىلـىنـغان بـىر 

پـارچه مـاقـالـىدە دېيىلـىشـىچه، يۇقـىرىقـى قېتىمـقى 
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سـودا ئۈچۈن ئـىكـكىسـىنـىڭ «بېيجىڭ سهپـىرىدىن 

بۇرۇنـال تـوخـتام ئـىمـزالـىنـىپ بـولـغان» بـولۇپ، سـودا 

ئـىجـازەتـنامـىسـى «شۇنـىڭدىن ئـازغـىنـا كېيىن يېتىپ 

كهلــگهن.» بۇ ســودىنــىڭ ھهمــمىال قــىســىمــى — 

ئۇنـىڭغا قـاتـناشـقان شهخـىسـلهر، ئۇچـرىشـىش ۋاقـتى، 

پۇل سـومـمىسـى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـاي  

تهرەپـكىمۇ، ۋە تهسـىرى زور سـىيـاسـىي ئهربـابـنىڭ 

ۋاسـىته تـالـلىمـاسـتىن پـايـدا كۆزلهيـدىغـان ئـوغـلىغـىمۇ 

بىر قاتار سهلبىي تهسىرلهرنى ئېلىپ كهلدى. 

سچۋېزىر 2019-يـىلـى، 11-مـايـدا «نيۇيـورك 

ۋاقـتى گېزىتـى»دە ئېالن قـىلـىنـغان ، بـاشـقىالر بـىلهن 

بـىرلـىشـىپ يـازغـان مـاقـالـىسـىدىن بـىرىدە مۇنـداق 

يـازغـان:«ئـامېرىكـانـىڭ ئهڭ كۈچلۈك رەقـىبـلىرىدىن 

بــىرى ھېسابــالنــغان دۆلهتــنىڭ ھۆكۈمــىتــىنــىڭ 

ئــامېرىكــانــىڭ ئهڭ كۈچلۈك ســىيــاســىئــونــلىرىدىن 

بـىرىنـىڭ بـالـىسـى بـىلهن سـودا شېرىكـچىلـىكـى 

ئورنىتىشى تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان ئىشتۇر.» 

كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىنـى، مۇئـاۋىن 

پـرىزدېنت جـو بـايـدىن ئـوغـلىنـىڭ كـىم بـىلهن سـودا 

قـىلـىشـى تـوغـرۇلۇق قـىلـچىلـىكمۇ پـىكـىرگه ئـىگه 

بــولــمىســا، شۇنــداقــال بۇ خــىل ســودا سهۋەبــلىك 

بـاشـقىالرغـا پـارا ئـالـغان، ئۆز مهنـپهئهتـى ئۈچۈن 

پۇرسهت يـاراتـقان، ئـاالھىدە ئـىمـتىيـازغـا ئېرىشـىۋالـغان 

دېگهنـدەك يـامـان تهسـىر بېرىپ قـويۇشـتىن قـىلـچىمۇ 

ئهنــدىشه قــىلــمىســا كېرەك. بۇ يهردە تېخى ھاۋا 

ئـارمـىيه ئـىكـكىنـچى نـومۇرنـى شهخسـىي سـودىسـى 

ئۈچۈن ئـىشـلىتـىۋالـغانـلىقـىنـى تـىلـغا ئـالـمىدۇق. 

بـايـدىن نهچـچه ئـون يـىلـالپ خـىتـاي بـىلهن ئېغىز 
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بۇرۇن يـاالشقۇچـىالرنـىڭ سهركـىسـىلـىك رولـىنـى 

ئـويـنىغـان بـولۇپ، ئۇ 2001-يـىلـى خـىتـاي بـىلهن 

«مهڭگۈلۈك نــورمــال ســودا مۇنــاســىۋىتــى»نــىڭ 

ئـورنـىتـىلـىشـىدا ئـاكـتىپ خـىزمهت قـىلـغان. يېقىنـدا 

بـايـدىنـنىڭ سـايـالم جهريـانـىدا ئېيتقان سۆزلـىرىدىنمۇ 

ئۇنـىڭ تـاكـى بۈگۈنـگىچه خـىتـايـنىڭ غهربـكه قـارشـى 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ئۇزۇن مۇددەتـلىك ھىيـله-نهيـرىڭى 

تـوغـرىسـىدا ھېچنهرسه بـىلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئـايـان 

بـولـىدۇ. «خـىتـاي بـىزنـىڭ چۈشـلۈك تـامـىقـىمـىزنـى 

ئۆزىنـىڭ قـىلـىۋالـماقـچىمـىش؟ بۇ گهپـنى كۆرۈڭ. 

خـىتـايـالر ھهتـتا خـىتـاي دېڭىزىدىن بـاشـلىنـىپ 

غهرىبـتىكـى تـاغـلىق رايـونـالرغـىچه بـولـغان دائـىرىدىكـى 

غــايهت زور ئــىچــكى ئــىخــتىالپــنى قــانــداق ھهل 

قــىلــىشــنىمۇ بــىلــمهي يۈرۈۋاتــقان تۇرســا، ئۆز 

سېستىمـىسـىدىكـى چـىرىكـلىك مهسـىلـىسـىنـى ھهل 

قــىلــىشــنىمۇ بهجــا كهلتۈرەلــمهيۋاتــقان تۇرســا. 

كۆپــچىلــىك، ئۇالر ئهســكى ئــادەمــلهر ئهمهس. 

ئۇنـداقـتا ئۇالر قـانـداق ئـادەمـلهر، ئـويـالپ بېقىڭالر؟ 

ئۇالر بىزنىڭ رەقىبىمىز ئهمهس.» 

بـىر دۆلهت سېنىڭ ئـوغلۇڭغا، شۇنـداقـال ئۆز 

شېرىكـىگه مهبـلهغ سېلىشـى ئۈچۈن بـىر مـىلـيون دولـالر 

بهرسه، مهنـچه ئۇنـداق دۆلهتـنى رىقـابهتـچى دەپ 

ئـويـالش ئهلۋەتـته قـىيـىن. بـىراق، ئـامېرىكـانـى مـانـا 

مۇشۇ خىــل شهكىــلدــىكىــ بۇرنىــنىــڭ ئۇچىــنىــال 

كۆرىدىغـان گـالۋاڭالرچه پـىكـىرلهر بـىلهن قـىلـتاقـقا 

دەسسـىتـىش دەل خـىتـايـنىڭ قـالـتىس ئـىسـتراتېگىيـىلـىرى 

جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ. 

يۇقـىرىقـى مـىسـال بـىزگه خـىتـاي ۋە ئـامېرىكـا 

سـىيـاسـىتـىدىكـى ئهربـابـالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى مۇرەكـكهپ 

مۇنـاسـىۋەتـنى ۋە بۇنـىڭ قـانـچىلـىك دەرىجـىدە 

ۋەھىمــىلــىك ئــىكهنــلىكــىنــى كۆرســىتــىپ بېرىدۇ. 

يۇقىــرىقىــدەك ئهھۋال سىــياــسىــي ساــھه بىــلهنال 

چهكــلىنــىپ قــالــماي، ۋال ســترىت پــاي-چهك 

بـازىرىنـىڭ مـاگـناتـلىرىمۇ ئـوخـشاشـال خـىتـايـنىڭ مهسـت 

قـــىلـــىۋېـتـىشـــىگه دۇچ كهلـــگهن. ۋال ســـتـرىت 

كـوچـىسـىدىكـى ئـالـدىنـقى قـاتـاردىكـى مهبـلهغ سېلىش 

شـىركهتـلىرىنـىڭ خـوجـايـىلـنىرى خـىتـايـنىڭ دۇمـبىقـىنـى 

چېلىشـنىڭ پـىر-ئهزەمـلىرىگه ئـايـلىنـىپ كهتـكهن. 

بـلهكسـتون گـورۇھىنـىڭ بـاش ئـىجـرائـىيه دېرىكـتورى 

ســتىفــىن ســىچۋارىزمهن، بــرىج ۋاتېر خهتهردىن 

سـاقـلىنـىش فـونـدىنـىڭ رەئـىسـى رېي دېيليو ئۇزۇن 

زامـانـالردىن بېرى خـىتـايـنى ئۈزۈل-كېسىل پـايـدا 

كهلتۈرىدىغـان ئـىقـتىسـادىي كۈچ دەپ تهسۋىرلهپ 

كهلـدى. بۇ خـىل شهخـىسـلهرنـىڭ ئۆز پـايـدىسـىنـى 

كۆزلـىگهنـلىكـى مۇددەتـته يۇقـىرىقـىدەك نـادانـالرچه 

پـىكـىردە بـولۇشـىنـى تـوغـرا چۈشۈنـىشـكه بـولـىدۇ. 

ئۇالرنـىڭ تـرىلـيون دولـالرلـىق سـودا ۋە قهرز بېرىش 

ئـارقـىلـىق تـاپـقان پـايـدىسـى كـىشـىنـى چۆچۈتـىدۇ. 

سېينت لۇيـىس بـىرلهشـمه بـانـكىسـى ئۇالرنـىڭ پـاي-

چهك ۋاكـالهتـچىلـىكـى ۋاسـىتـىسـى بـىلهن 2017-يـىلـى 

بـىر يـىلـدىال تـاپـقان پـايـدىسـىنـىڭ 147 مـىلـيارت 917 

مـىلـيون بـولـغانـلىقـىنـى ئېنىقـلىدى. خـىتـايـنىڭ پـاي-

چېكى ۋە زايــومــىنــى تهشۋىق قــىلــىش ئۇالرنــىڭ 

تېخىمۇ كۆپ پۇل تېپىشـــىغـــا سهۋەب بـــولـــىدۇ. 

شۇنــداقــال، خــىتــايمۇ ۋال ســترىت پــاي-چهك 

بـــازىرىنـــىڭ پهردە ئـــارقـــىســـىدىكـــى مهبـــلهغ 

چــىقــارغۇچــىســى ۋە خېرىدارى. دوۋ جــونــىســنىڭ 

بـايـانـىچه، خـىتـاي مهبـلهغ سېلىش شـىركـىتـى ۋە 

دۆلهتـلىك تـاشـقى پېرۋوتـنى بـاشقۇرۇش ئـىدارىسـىدىن 

ئـىبـارەت بۇ ئـىكـكى ئـورگـان بـرىج ۋاتېر خهتهردىن 
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سـاقـلىنـىش فـونـدىغـا مـىلـياردالپ مهبـلهغ سـالـغان 

ئىكهن. 

تېخنولـوگـىيه سـاھهسـىمۇ ئـوخـشاشـال خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئـولـجا تـوپـالش نـىشـانـى 

بــولۇپ كهلــگهن. تېخنولــوگــىيه ســاھهســىنــىڭ 

مـاگـناتـلىرىدىن ھېسابـلىنـىدىغـان ئـورېيكل گـورۇھىنـىڭ 

ســابــىق مۇدرىيهت دېرىكــتورى، ســىپــرېس يېرىم 

 Cypress) كـــارخـــانـــىســـىنـــىڭ  ئۆتـكۈزگۈچ 

Semiconductor Corporation) ئـىجـرائـىيه بـاش 

-2016 (Ray bingham) دېرىكـتورى رېي بـىڭھام

يـىلـى خۇسۇسـىي پـاي-چهك شـىركـىتـى ھېسابـالنـغان 

كهنــيون بــرىج (Canyon Bridge) شــىركــىتــى 

تهرىپـىدىن يـالـالپ ئـىشـلىتـىلـگهن بـولۇپ، بۇ شـىركهت 

خـىتـاي دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى شـىن چـىدى فـونـد 

بـاشقۇرۇش شـىركـىتـىنـىڭ مهبـلىغـى بـىلهن قۇرۇلـغان. 

بـىڭھام سـىپـرېس شـىركـىتـىنـىڭ پـاي-چهك ئـىگـىلـىرىگه 

يـازغـان خېتىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، بـىڭھام كهنـيون بـرىج 

شـىركـىتـىگه يـىلـلىقـى ئـىكـكى مـىلـيون دولـالر مـائـاشـقا 

ئــىشــلىگهن. بۇنــىڭدىن ســىرت، كهنــيون بــرىج 

شـىركـىتـى ئۇنـىڭغا يـىگـىرمه پـىرسهنـت پـايـدا ئـايـرىپ 

بېرىشـكه كېلىشـكهن. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىۋاسـىته 

مهبـلهغ سـالـغان شـىركهتـنىڭ بـىڭھامـغا ئـوخـشاش 

ئـامېرىكـانـىڭ تېخنولـوگـىيه سـاھهسـىنـى بهش قـولـدەك 

بـىلـىدىغـان بـىرىنـى بـاشقۇرغۇچـىلـىقـقا تهيـىنـلىشـى، 

خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـادىن ئـىبـارەت دۈشـمهنـنىڭ ئـارىسـىغـا 

چـوڭقۇر چۆكـكهن بـىر پـايـالقـچىغـا ئېرىشـكهنـلىكـىدىن 

دېرەك بېرىدىغــان بــولۇپ، خــىتــاي بــىڭھامــنى 

قـولـلىنـىش ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـانـىڭ تېخنولـوگـىيـىسـىنـى 

خـىتـايـغا تـوشۇش ئـىسـتراتېگىيـىسـىنـى ئـىجـرا قـىلـىش 

قهسـتىدە بـولـغان. بـىڭھاممۇ خـىتـايـنىڭ كۈتـكهن 

يېرىدىن چـىقـىپ، ۋەزىپـىگه ئـولتۇرۇپ تۇنـجى قـىلـغان 

ئــىشــى ئــىلــگىرى ئۆزى ئــىشــلىگهن شــىركهتــنى 

سېتىۋېلىشـقا تـىرمـىشـىش بـولـغان. ھېلىمۇ يـاخشـى، 

دۆلهت بـــىخهتهرلـــىكـــىگه تهھدىت ئېلىپ كېلىش 

ئهنـدىشـىسـى سهۋەبـلىك بۇ سېتىۋېلىش (ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن) توختىتىپ قويۇلغان. 

يۇقـىرىقـى مـىسـالـالر خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا 

ئۈچۈن، شۇنـداقـال دۇنـيا ئۈچۈن سـىيـاسـىي ۋە پۇل-

مۇئـامـىله جهھهتـته قـارار بهلـگىلهيـدىغـان ئـامېرىكـالـىق 

سهرخـىلـالرنـى قـانـداق ئـىنـدەكـكه كهلتۈرگـىنـىنـى 

كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان ئـاالھىدە ئۆرنهكـلهردىن پهقهت 

بــىر نهچــچىســى خــاالس. بۇ خــىل سهرخــىلــالر 

ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

كۈچهيـتىپ كهلـگهن. شۇنـداقـال، بۇالر ئـامېرىكـا 

ئۈچۈن چــىقــارغــان قــارارالر ئــامېرىكــا خهلــقىگه 

بـىۋاسـىته، ھهمـدە ئهجهلـلىك سهلـبىي تهسـىرلهرنـى 

ئېلىپ كهلگهن. 

ئـاددىيـال ئېيتساق، ئـامېرىكـانـىڭ ئـىقـتىسـادىي 

-2018 (EPI) سـىيـاسهت تهتـقىقـات ئـورنـىنـىڭ

يــىلــىدىكــى «خــىتــايــنىڭ ئېشىپ بېرىۋاتــقان 

زىيـانـكهشـلىكـى» نـامـلىق تهتـقىقـات دوكـالتـىغـا 

ئـاسـاسـالنـغانـدا، بـىزنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان سـودا 

مۇنـاسـىۋىتـىمـىز سهۋەبـلىك، 2001-يـىلـىدىن 2017-

يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا ئـامېرىكـادا 3.4 مـىلـيون 

خـىزمهت پۇرسـىتـى قـولـدىن كهتـكهن. خـىتـاي 2001-

يـىلـى دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولۇپ كـىرگهن. 

ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىي سـىيـاسهت تهتـقىقـات ئـورنـىنـىڭ 

دوكـالتـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي 

بـىلهن بـولـغان سـودىدىكـى مـالـىيه قـىزىل رەقـىمـى شۇ 

ۋاقـىتـتىن بـاشـالپ يـىلـدىن يـىلـىغـا ئېشىپ بـارغـان. 
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سـودىدىكـى بۇ خـىل تهڭپۇڭسىزلـىق ئـامېرىكـاغـا 

ئـاپهت خـاراكتېرلـىك ئـاقـىۋەتـلهرنـى ئېلىپ كهلـگهن. 

يۇقـىرىقـى تهتـقىقـاتـقا ئـاسـاسـالنـغانـدا، 2001-يـىلـىدىن 

لـــىق  مـــىچـــى غـــىچه يـــاســـى لـــى 2017-يـــى

ساــھهسىــدىال تهخـمىنهن 2.5 مـىلـيون خـىزمهت 

ئـورنـى يـوق بـولـغان (يهنـى 2.5 مـىلـيون ئـامېرىكـالـىق 

ئۆز خـىزمـىتـىدىن ئـايـرىلـىپ قـالـغان). 2.5 مـىلـيون 

دېـگهن ســـان ئـــاز ســـان ئهمهس، بۇ خـيۇســـتۇن 

شهھىرىنـىڭ نـوپۇسـىغـا تهڭ سـان. ئـامېرىكـالـىقـالر 

ئــىقــتىســاد نــاچــارالشــقان دەۋر دېسه ئــىلــگىرىكــى 

ئـــىقـــتىســـادى بۆھران دەۋرىنـــى خـــىيـــالـــىغـــا 

كهلـتۈرۈۋېـلـىشـــىدۇ. بـــىراق، ئـــامېـرىكـــا «ئۇچۇر 

تېخنولـوگـىيـىسـى ۋە يېڭىلـىق يـارىتـىش فـونـدى»نـىڭ 

2000-يـــىلـــىدىكـــى تهكشۈرۈش دوكـــالتـــىغـــا 

ئـاسـاسـالنـغانـدا، «يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىدىكـى بهش 

مـىلـيون يهتـته يۈزمـىڭ خـىزمهت ئـورنـىنـىڭ ئـازىيـىشـى 

(33 پـىرسهنـت) ئـىقـتىسـادىي بۆھران دەۋرىدىكـى 

چېكىنىشتىن (30.9 پىرسهنت) ئېشىپ كهتكهن. 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـىقـتىسـادىي سـىيـاسهت تهتـقىقـاتـىدا 

ھهمـمىال جهھهتـتىن كـىشـىنـى ئـارامسـىزالنـدۇرىدىغـان 

رەقهمـلهرنـى كۆرگـىلـى بـولـىدۇ. 2001-يـىلـىدىن 

2012-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا ئـامېرىكـادا خـىتـاي 

سهۋەبـلىك كۆرۈلـگهن مـالـىيه قـىزىل رەقـىمـى ئـامېرىكـا 

ئـىشـچىلـىرىنـىڭ مـائـاشـىنـىڭ چۈشۈپ كېتىشـىگه 

بـىۋاسـىته سهۋەب بـولـغان بـولۇپ، بۇ جهھهتـتىكـى 

يــىلــلىق چۈشۈش 37 مــىلــيارد بــولــغان. (يهنــى 

يۇقـىرىقـى مهزگـىل ئـارىىسـدا ئـامېرىكـادىكـى بـارچه 

ئـىشـچىالرنـىڭ مـائـاشـى يـىلـدا 37 مـىلـيارد كېمىيـىپ 

كهتـكهن.) بۇ دوكـالتـتا يهنه خـىتـايـنىڭ «سـودىنـى 

بۇرمـىالش قـىلـمىشـى» تـوغـرۇلۇقمۇ چـوڭقۇر مهلۇمـاتـالر 

بــولۇپ، «خــىتــايــنىڭ پــوالت-تۆمۈر ســاھهســى، 

ئهيـنهكـچىلـىك سـاھهسـى، قهغهزچـىلـىك سـاھهسـى، 

سېمونـت ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قـايـتا ھاسـىل بـولـىدىغـان 

ئېنىرگـىيه سـاھهسـى قـاتـارلـىقـالرغـا زور كۆلۈمـدە 

ئـىقـتىسـادىي يـاردەم بېرىش، شۇنـداقـال ئۆزىنـىڭ 

دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى كـارخـانـىلـىرىنـى تېز سۈرئهتـته 

تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش ئـارقـىلـىق بۇ سـاھهلهرنـىڭ 

ئــىشــلهپــچىقــىرىش ئــىقــتىدارىنــى زور چهكــته 

ئۆسـتۈرگهنـلىكـى، بۇ خـىلـدىكـى چهكـتىن ھالـقىغـان 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـىقـتىدارىدىن كهلـگهن مـالـالرنـىڭ 

تهمـىنـلهش مـىقـدارى خـىتـاي ئـىچـىدىكـى ئـىسـتىمـال 

بــازىرىنــىڭ ئېھتىيــاجــىدىن زور دەرىجــىدە ئېشىپ 

كهتـكهنـلىكـىكـى، بۇ خـىلـدىكـى تهمـىنـلهشـتىكـى 

چهكــتىن ئېشىپ كېتىشــنى ھهل قــىلــىش ئۈچۈن، 

خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل مـالـلىرىنـى چهتـئهلـگه ئېكىسـپورت 

قـىلـغانـلىقـى، ئېكسپورتـنىڭ ئـاسـاسـىي نـىشـان ئـامېرىكـا 

بـولـغانـلىقـى» قـاتـارلـىقـالر مۇشۇنـىڭ جۈمـلىسـىدىن 

ھېسابلىنىدۇ. 

مهن يۇقـىرىدا تـىلـغا ئـالـغان ئـامېرىكـانـىڭ 

ســىيــاســىي ۋە پۇل-مۇئــامــىله ســاھهســىدىكــى 

مهشھۇرالرنـىڭ بـىر ئـورتـاقـلىقـى بـار بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى خـاتـا پهرەز سهۋەبـلىك بۇ يـولـدا مـاڭغان. 

ئۇالر خـاتـا ھالـدا خـىتـاي بـىلهن مۇنـاسـىۋەت قۇرۇش 

پهقهتـال ئـادىل بـازاردىكـى رىقـابهتـنىڭ بـىر قـىسـىمـى 

دەپ قـارىۋالـغان. ئۇالر خـىتـايـنىڭ خهلـقئارالـىق 

قــانۇنــغا ھېچقاچــان رىئــايه قــىلــمايۋاتــقىنــىنــى 

كۆرەلـمىگهن. ھالبۇكـى، خـىتـاي ئـىزچـىل ھالـدا بـىر 

مهيـدان ئۇرۇش ئېلىپ بېرىۋاتـقان بـولۇپ، نهچـچه 

ئـون يـىل مـابهيـنىدە بـىز بۇ ئۇرۇشـتا ئـىزچـىل يېڭىلـىپ 

كېلىۋاتـىمـىز. نهتـىجـىدە، بـىزنـىڭ خهلـقىمـىز، بـىزنـىڭ 

2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر 32 ئۇيغۇرالر 14-سان



شهھهرلـىرىمـىز ۋە بـىزنـىڭ دۆلـىتـىمـىز غـايهت زور زىيـان 

تـارتـتى. بـىزنـىڭ دۆلـىتـىمـىزگه كېلىۋاتـقان خهتهر 

مـــىنۇت-سېـكـونـــتـالپ ئېـشـىپ بېـرىۋاتـــىدۇ. بـــىز 

خـىتـايـنىڭ نهچـچه مـىلـيارد دولـالر قـىمـىتـىدىكـى بـىلـىم 

مۈلۈكــىمــىزنــى ۋە تېخلوگــىيهمــىزنــى بــىزدىن 

ئــوغــرىلــىۋاتــقىنــىنــى كۆرۈپ يېتىشــته قــانــچه 

كېچىكـكهنسـىرى، خـىتـايـنىڭ يـىلـالردىن بۇيـان 

داۋامـالشـتۇرۇپ كهلـگهن نهشـىر ھوقۇقـىنـى دەپـسهنـدە 

قـىلـىش قـىلـمىشـىنـى قـانـچه كېچىكـىپ بـايـقىغـانسېرى، 

خـىتـايـنىڭ سـىرتـقا تـاقـاق ئـىقـتىسـادىي سېستىمـىسـىنـى، 

پۇلـىنـىڭ قـىمـمىتـىگه سۈنـئىي مۇداخـىله يۈرگۈزۈشـىنـى، 

شۇنـداقـال ئـامېرىكـا سـىيـاسـىي سـاھهسـىگه تهسـىر 

كۆرسـىتـىشـكه ئۇرۇنۇش قـاتـارلـىق سـان-سـانـاقسـىز 

قـىلـمىشـلىرىنـى كېچىكـىپ ھېس قـىلـغانسېرى، ئـامېرىكـا 

دۇچ كېلىدىغــان خهتهر شۇنــچه كۈچــىيــىدۇ. بــىز 

خـىتـايـنىڭ قـىلـمىشـلىرىغـا بـىخهسـتىلـىك قـىلـىپ 

كېتىۋەرگـىنـىمـىزدە، دۆلـىتـىمـىز ئۆز مۇسـتهقـىلـلىقـى ۋە 

ئهركىنىلىكىدىن قهدەممۇ قهدەم ئايرىلىپ قالىدۇ. 

مۇنـداقـچه ئېيتقانـدا، سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي 

سـاھهدىكـى ئهربـابـالر بـىزنـىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـتا 

يېڭىلـىۋاتـقانـلىقـىمـىزنـى تـونۇپ يېتىشـتىن ئـاجـىزل 

كهلمهكته. 

چهكلىمىسىز ئۇرۇش 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئهڭ 

ئــاخــىرقــى نــىشــانــى ھهمــمىال ســاھهدە ئۆزىنــى 

كۈچهيــتىشــتىن ئــىبــارەت. بۇنــىڭدىن ھهتــتا 

ئـــامېـرىكـــادىكـــى ئهڭ كۈچـلۈك ۋە ئهڭ مۆھـتـىرەم 

جـانـابـالرمۇ خهۋەرسـىز. تېخى ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرىنـى 

خـىتـايـنىڭ بۇ نـىيـىتـىگه بـىلـىپ تۇرۇپ دەلـاللـلىق 

قـىلـىۋاتـىدۇ. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ كۈچـىيـىش يـولـىدىكـى 

ئهڭ چـــوڭ تـــوســـالـغۇ، ئهڭ چـــوڭ تهھـدىت دەل 

ئــامېرىكــا دەپ قــارايــدۇ. شۇنــداقــال، ئــامېرىكــا 

ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي كۈچ جهھهتـتىكـى دۇنـياۋىي 

لېدىرلـىقـىنـى سـاقـالپ قـالـغانـال تهقـدىردە، ئۆزىنـى بۇ 

نـىيـىتـىگه يېتهلـمهيـمىز دەپ ئـويـاليۇ. ئهمهلـىيهتـتىمۇ 

دەل شۇنـداق. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

مهقسـىتـى، شۇنـداقـال ئهڭ بـاش قـاتۇرىدىغـان ئـىشـى 

دۇنـيا سهھنىسـىدە ئـامېرىكـانـىڭ ئـورنـىنـى ئېلىشـتتۇر. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئـىچـكى 

ھۆجـجهتـلىرىدە بۇ ھال تـولـىمۇ ئېنىق رەۋىشـته تـىلـغا 

ئېلىنـغان. خـىتـايـنىڭ بۇ غهرىزىنـى بـىلـدۈرىدىغـان 

ھۆجـجهتـلىرىنـىڭ مـاھىيـىنـى ھهمـمىدىن بهك ئېچىپ 

بهرگهن، شۇنداقال ئهڭ مۇھىم ئهمگهكلهردىن بىرى    

بهلــكىم 1999-يــىلــى نهشــىر قــىلــىنــغان 

 ᩻ ᴴ-Unrestricted) «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»

Warfare) نـامـلىق كـىتـاب بـولۇشـى مۇمـكىن. 

كـىتـابـنى خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـىدىكـى 

 (ሴეᑧ) ۋە ۋاڭ شـياڭسۈي (ԗᜉ) چـياۋ لـىيـاڭ
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ئـىسـىمـلىك ئـىكـكى چـوڭ پـولـكوۋنـىكـى بـىرلـىشـىپ 

يــازغــان. كــىتــابــتا پۈتۈن دۇنــيادىكــى كۈچ 

تهڭپۇڭلۇقـىنـى خـىتـايـنىڭ مهنـپهئهتـىگه مـاس ھالـدا 

ئۆزگهرتــىش ئۈچۈن بــىر قــاتــار ئــىســتراتېگىيــىلهر 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. كـىتـابـتا خـىتـايـنىڭ دۇنـياغـا 

قـاراتـقان سـىيـاسـىتـىنـىڭ كهيـنىدىكـى ئـىسـتراتېگىيه 

تـولـىمۇ روشهن بـايـان قـىلـىنـغانـلىقـى ئۈچۈن، بۇ 

ئهســلىدە ئــامېرىكــا ھۆكۈمــىتــىنــىڭ ھهر قــايســى 

تــارمــاقــلىرىدىكــى ۋە كــارخــانــا ســاھهســىدىكــى 

رەھبهرلهرنـىڭ ئـوقۇپ چـىقـىشـى كېرەك بـولـغان كـىتـاب 

ھېسابـلىنـاتـتى. تۆۋەنـدە كـىتـابـتىكـى كـىشـىنـى 

شۈركهنـدۈرىدىغـان بـىر ئـابـزاس بـايـانـنى نهقـىل 

قىلىمهن: 

زامـــانـــىۋىي جهڭ پـــىرىنـســـىپـــى 
ئهمــدىلــىكــته «قــورال كۈچــى ئــارقــىلــىق 

دۈشـــمهنـــگه ئۆز ئـــىرادىســـىنـــى قـــوبۇل 
قــىلغۇزۇش»تــىن ئــالــلىقــاچــان ھالــقىپ 

كهتــتى. كۈنــىمــىزدىكــى ئۇرۇش «قــورال 
كۈچـى، غهيـرى قـورال كۈچـى؛ ھهربـىي كۈچ، 

غهيـــرى ھهربـــىي كۈچ؛ قـــىرغۇچـــى كۈچ، 
غهيــرى قــىرغۇچــى كۈچ قــاتــارلــىق بــارچه 
ۋاسـتىلهرنـى ئـىشـقا سېلىپ، دۈشـمهنـنى ئۆز 

مهنــپهئهتــىمــىزگه يــانــتايــاق بــولۇشــقا 
مهجبۇرالش»تىن ئىبارەتتۇر. 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق بۇ كـىتـاب 

كــارىۋاتــتا يــانــپاشــالپ يېتىپ، ئــىچ پۇشۇقــىنــى 

چـىقـىرىش ئۈچۈن ئـوقۇيـدىغـان كـىتـاب بـولـماسـتىن، 

بۇنـــىڭ دەل ئهكـســـىچه ئـــىســـتـراتېـگـىيه بـــىلهن 

ئـىقـتىسـادشۇنـاسـلىق، ئـىجـتىمـائـىيهت نهزىرىيهلـىرى ۋە 

تېخنولـوگـىيه تـوغـرىسـدىكـى ئۆتكۈر كۆزىتـىشـلهر بـىر 

گهۋدىلـىشـىپ كهتـكهن، كۆپـلىگهن سـاھهلهردىن سۆز 

ئــاچــقان، مۇرەكــكهپ كــىتــابتۇر. بۇ كــىتــاب 

دەۋرىمــىزدىكــى ئۇرۇشــقا ئــائــىت پهلــسهپــىۋىي ۋە 

ئــىســتراتېگىيــىلــىك ئۇســلۇبــتا يېزىلــغان، ئۆز 
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سـاھهسـىنـىڭ ئهڭ ئېسىلـى دېيىشـكه بـولـىدىغـان 

قىـممـهتلـىك كىـتاـبتۇر. بۇ كىـتاـب پهقهت خىـتاـيدـىال 

نهشـىر قـىلـىنـىپ، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

ئـىچـىدە كۆپـلهپ ئـوقۇلـدى. بۇ كـىتـاب كۈنـىمـىزدىكـى 

خـىتـايشۇنـاس تهتـقىقـاتـچىالرغـا تـونۇشـلۇق. بهلـكىم بۇ 

كـىتـابـنىڭ بهكـال مۇرەكـكهپـلىكـىدىن بـولـسا كېرەك، 

خهلـــقـئـارادا  خـــىتـــايـــنـىڭ  دۆلهتـــلـىرى  غهرب 

يۈرگۈزۈۋاتـقان، شۇم نـىيهتـنى چـىرايـلىق كۈلـكىسـى 

بـىلهن يېپىش نهيـرىڭى سهۋەبـلىك كـىتـابـتا مۇھاكـىمه 

قـىلـىنـغان تۈرلۈك پـىكـىرلهرنـىڭ تېگىگه يېتىشـتىن 

ئاجىز كهلدى. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ تـونۇپ 

يهتـكىنـى «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»تـىمۇ ئـوتتۇرىغـا 

قـويۇلـغان بـولۇپ، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

بــىر دۆلهتــنىڭ بــاشــقا دۆلهتــنىڭ خهلــقىنــى، 

بـايـلىقـلىرىنـى يـاكـى ھۆكۈمـىتـىنـى قـولـغا چۈشۈرۈشـى 

ئۈچۈن ئهمـدىلـىكـته كۈچلۈك ئـارمـىيهگه ئېھتىيـاجـى 

يـوق. ھهربـىي كۈچ تـاجـاۋۇزچـىلـىق يۈرگۈزۈشـتىكـى، 

كۈچ-قۇدرەتكـه ئېرىشىـشتـىكىـ ۋاسىـتىـلهردىن پهقهتال 

بـىرى ئـىكهنـلىكـىنـى تـونۇپ يهتـكهن. خـىتـايـنىڭ 

نهزىرىدە ئـىقـتىسـادىي كۈچ بـاشـقا بـارلـىق سـاھهلهرنـى 

كۈچـلهنـدۈرىدۇ. مۇنـداقـچه ئېتيقانـدا، ئـىقـتىسـاد 

ئــارمــىيهنــى كۈچــلهنــدۈرىدۇ، بــىراق، ئۇ يهنه 

كۆزلهنـگهن بـاشـقا سـاھهلهرنـىمۇ كۈچـلهنـدۈرۈشـكه 

قـادىر. ئـىقـتىسـاد ئـارقـىلـىق بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ 

سـىيـاسـىي رەھبهرلـىرىنـى ئـىنـدەكـكه كهلتۈرگـىلـى، 

قــارشــى پــىكــىرلهرنــى ئۇجۇقتۇرغــىلــى، يــاكــى 

تېخنولـوگـىيـىنـى سېتىۋالـغىلـى، شۇنـداقـال ئـوغـرىلـىغـىلـى 

بـولـىدۇ. ئـوخـشاشـال، پۇل ئـارقـىلـىق ئهرزان بـاھالـىق 

مــالــالرنــى ئــىشــلهپــچىقــارغــىلــى، بۇ ئــارقــىلــىق 

رىقـابهتـچىنـى سـىقـىپ چـىقـارغـىلـى، دۈشـمهنـنىڭ 

ئـىقـتىسـادىنـى زاۋالـلىقـقا يۈز تۇتقۇزغـىلـى بـولـىدۇ. يهنه 

شۇنـداقـال، پۇل ئـارقـىلـىق ئـاكـادېمىكـالر ئـارمـىيـىسـى 

قۇرغـىلـى، ئۆزىگه الزىمـلىق ئـىلـىم-پهن، يۇقـىرى 

تېخنولـوگـىيه ۋە ئېنژىنـىرلـىق ئۇچۇرلـىرىنـى قـولـغا 

چۈشۈرۈش ئـارقـىلـىق، ئۆزىنـى بـاشـقا جهھهتـلهردىمۇ 

كۈچهيتكىلى بولىدۇ. 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـتىكـى 

ئــىنــچىكه پــىكــىرلهردىن شۇنــىســى ئېنىقــكى، 

ئـامېرىكـانـىڭ ھهر قـايسـى سـاھهدىكـى سهرخـىلـلىرى 

يۇقـىرىقـى رېئالـلىقـنى چۈشـىنـىشـتىن ئـاجـىز كهلـمهكـته. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ رەھبهرلـىرى مـانـا 

مۇشۇ يـوچۇقـتىن پـايـدىلـىنـىپ، ئـاغـزىنـىڭ ئۇچـىدا 

ئهركـىن سـودا ۋە يهرشـارىلـىشـىش دەپ قـويـغىنـى 

بـــىلهن، ئهمهلـــىيهتـــته ئهركـــىن ســـودا بـــىلهن 

شۇغۇلـلىنـىشـتا قهتـئىي رىئـايه قـىلـىش كېرەك بـولـغان 

مۇنـاسـىۋەتـلىك قـانۇن-بهلـگىلـىمـىلهرگه بـويسۇنۇش 

ئۇالرنـىڭ ئۇخـالپ چۈشـىگـىمۇ كـىرمهيـدۇ. خـىتـاي ھهر 

قــايســى دۆلهتــلهرنــى ئۆزىگه مهبــلهغ سېلىشــقا 

چــاقــىرىدۇ-يۇ، ئۆزىگه سېلىنــغان مهبــلهغــدىن 

كهلـگهن پـايـدىنـى مهبـلهغ سـالغۇچـىنـىڭ خـىتـايـدىن 

ئېلىپ چـىقـىپ كېتىسـىگه ئهسـال يـول قـويـمايـدۇ. 

خـىتـاي كـارخـانـىلـىرى دۇنـيانـىڭ ھهمـمه يېرىدە ئۆز 

مـاگـىزىنـلىرىنـى قۇرىدۇ-يۇ، ئهمـما بيۇكـرات خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـىڭ 

خــىتــايــدا بــاش كۆتۈرۈشــىگه قــارشــى تۈرلۈك 

چهكلىمىلهرنى قويۇۋالىدۇ. 

سـوغۇق مۇنـاسـىۋەتـلهر ئۇرۇشـى ئـاخـىرالشـقانـدىن 

كېيىن، غهرب دۆلهتــلىرىنــىڭ رەھبهرلــىرى بــىردەك 

ھالــدا ئهركــىن بــازار تېخىمۇ كۆپ بــايــلىق ئېلىپ 
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كېلىدۇ دېگهن ئـىقـتىسـاد نهزىرىيـىسـى بـويـىچه ئـىش 

كۆردى. بۇ ئۇقۇم يهنه زامـانـىۋىيـلىشـىش نهزىرىيـىسـى 

بـىلهن بـىرلهشـتۈرۈلۈپ، ئـىجـتىمـائـىيهت نۇقـتىسـىدىن 

چـىقـىش قـىلـغان ئـاسـاسـتا، دېموكـراتـىك سېستىمـا 

ئـىقـتىسـادىي يۈكسـىلـىشـنىڭ مۇقهررەر نهتـىجـىسـى 

دېگهن پـىكـىردە بـىرلـىكـكه كهلـدى. بۇ نهزىرىيهنـىڭ 

 Seymour) تهشهببۇسـچىلـىرىدىن سېيمور لـىپسـىت

Lipset) بۇ نهزىرىيهنـى مۇنـداق چۈشهنـدۈردى:«بـىر 

دۆلهتـنىڭ بـايـلىق دەرىجـىسـى قـانـچه يۇقـىرى بـولـسا، 

ئۇنـىڭ دېموكـراتـىيهنـى بهرپـا قـىلـىش پۇرسـىتـىمۇ 

شۇنچه يۇقىرى بولىدۇ.» 

بـاشـقىچه ئېيتساق،  ئهركـىن سـودا بـايـلىق 

ئېلىپ كېلىدۇ، بــايــلىق دېموكــراتــىيهنــى ئېلىپ 

 Thomas) فـــرىدمهن  تـــومـــاس  بۇ  كېـلـىدۇ. 

 World Is) «دۇنــيا يــايــپاڭدۇر» (Friedman

Flat) نـامـلىق كـىتـابـىدا يـورۇتـقان ئـىدىيهدۇر. دەل 

مـانـا مۇشۇ ئـىدىيه ئـامېرىكـا سهرخـىلـلىرىنـىڭ خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـىلهن ئۈلـپهتـداش 

بولۇشىغا تۈرتكه بولغان. 

كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، ئـامېرىكـا سهرخـىلـلىرى 

ۋېنستون چېرچـىل ۋە فـرانـكلىن روزۋېلت بـىر پـارچه 

ھۆجـجهتـته ئـوتتۇرىغـا قـويـغان دۇنـياۋى تهرتـىپـنىڭ 

ھۆجـــجهت  بۇ  يهتـــكهن.  تـــونۇپ  كۈچـــىنـــى 

كۈنـىمـىزدىكـى بـىز بـىلـىدىغـان دۇنـيا تهرتـىپـىنـى 

شهكــىلــلهنــدۈرۈشــته تېخىچه ئۆز رولــىنــى جــارىي 

قـىلـدۇرۇپ كهلـمهكـته. «ئـاتـالنـتىك نـىزامـنامـىسـى» 

دەپ ئــاتــالــغان بۇ ھۆجــجهت پهقهت بــىرال بهت 

بـولسـىمۇ، بـىراق ھۆجـجهتـته تهكـىتـلهنـگهن نۇقـتا 

ئۆزىدىن كېيىنـكى يهتـمىش نهچـچه يـىلـدا ھهر قـايسـى 

دۆلهتـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى ھهرىكهت نـىزامـنامـىسـى 

بـولۇپ كهلـگهن. شۇنـداقـال، بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـى ۋە دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـى قـاتـارلـىق 

داڭلىق ئورگانالرنىڭ قۇرۇلۇشىغا ئاساس بولغان. 

«ئـاتـالنـتىك نـىزامـنامـىسـى» سهكـكىز مـاددىدىن 

تهشـكىل تـاپـقان بـولسـىمۇ، بـىراق شۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى 

مۇنۇ تۆت پـىرىنسـىپ دۇنـيا ھاكـىمـىيهت سېستىمـىسـىغـا 

يېتهكـچى بـولۇپ كهلـگهن. بۇ تۆت پـىرىنسـىپ (1) 

ئهركـىن بـازار، (2) دېموكـراتـىك پـىرىنسـىپ، (3) 

قـانۇن بـويـىچه ئـىدارە قـىلـىش، (4) ئۆز تهقـدىرىنـى 

ئۆزى بهلـگىلهش قـاتـارلـىقـالردىن ئـىبـارەت. ئـامېرىكـا 

سهرخـىلـلىر مـانـا مۇشۇ تۆت پـىرىنسـىپـنىڭ خـىتـايـنى 

ئـاقـىۋەتـته دېموكـراتـىيهلـىشـىشـكه بـاشـاليـدىغـانـلىقـىغـا 

ئىشهنگهن. 

تــولــىمۇ ئهپسۇســكى، لــىپسېت ۋە بــاشــقا 

كۆپــلىگهن غهربــلىكــلهر خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ سـاقـايـتىش قـىيـىن بـولـغان بيۇكـرات 

خـاراكتېرىنـى تـونۇپ يېتىشـتىن ئـاجـىز كهلـگهن. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى دېموكـراتـىيهنـى ئۆز 

قـــاراپ  دەپ  تهھـدىت  ئۈچۈن  مهۋجۇدىيـــىتـــى 

كهلـمهكـته. شۇنـداقـال ئۇ ئهركـىن بـازار سېستىمـىسـىنـى 

كـولـدۇرلـىتـىشـنىڭ يـولـىنـى تېپىۋالـغان. خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى غهرب رەھبهرلـىرىنـى دۇنـيا 

تهرتـىپـىنـىڭ پـىرىنسـىپـلىرىغـا رىئـايه قـىلـىدىغـانـلىقـىغـا 

ئـىشهنـدۈرۈپ، ئهمهلـىيهتـته بـولـسا پـىالنـلىق ھالـدا 

مهۋجۇت دۇنـيا تهرتـىپـىنـىڭ ئۇلـىنـى كـوالش ئـارقـىلـىق 

غهربــنىڭ ئۇمــىچــىنــى ئۆرۈۋېتهلهيــدىغــانــلىقــىغــا 

ئىشىنىدۇ. 

خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ 2017-يـىلـى 

يهرشــارىلــىشــىشــنىڭ مهركــىزى ھېسابــالنــغان 

شــىۋېتسارىيهنــىڭ داۋۇســتا ئۆتكۈزۈلــگهن «دۇنــيا 
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ئـىقـتىسـاد مۇنـبىرى» يـىغـىنـىدا مۇنـداق دېگهن:«بـىز 

ئـىشـىكـنى ئېچىۋېتىش ئـارقـىلـىق يهرشـارىۋىي ئهركـىن 

ســودىغــا ۋە مهبــلهغ سېلىشــقا ســاداقهتــمهنــلىك 

كۆرسـىتـىپ، سـودا ئهركـىنـلىكـى ۋە مهبـلهغ سېلىش 

ئهركـىنـلىكـىنـى ئـىلـگىرى سۈرىمـىز. شۇنـداقـال، سـودا 

قورۇقچىلىقىنى (protectionism) رەت قىلىمىز.» 

بۇ سۆزىدىن شـى جـىنـپىڭ غهربـنىڭ قـىمـمهت 

قـارىشـىنـى قـوبۇل قـىلـىدىغـانـدەك بـىلـنىشـىدۇ. بـىراق، 

خــىتــايــنىڭ غهربــنىڭ ئۇمــىچــىنــى ئۆرىۋېتىدىغــان 

كـوزۇرى دەل مۇشۇ يهردە. خـىتـايـنىڭ تهسـىرىنـىڭ 

نېمىشـــقا شۇنـــچه غهلـــىبـــىلـــىك، ھىيـــلىگهر ۋە 

تهســىرچــانــلىقــقا ئــىگه بــولۇپ كهلــگهنــلىكــىنــىڭ 

سهۋەبىمۇ دەل مۇشۇ يهردە. 

چۈشهنـدۈرۈشۈمـگه قۇالق سـالـغايسـىز. بـىز 

ئۇرۇش ئـايـروپـىالنـى ھهيـدەيـدىغـانـالر ھاۋا ئۇرۇشـى 

ئهسـناسـىدا سهپـدىشـىمـىز بـىلهن روھىي بـىردەكـلىك 

ھاســىل قــىلــىشــىمــىز زۆرۈر. مۇشۇ خــىل روھىي 

بـىردەكـلىك ئـارقـىلـىق، ئـىكـكى ئۇچقۇچـى ئۇرۇش 

جهريــانــىدا سۆزلــىشــىشــكه ئــامــالســىز قــالــغان 

تهقـــدىردىمۇ، يهنـــىال مۇكهمـــمهل شهكـــىلـــدە، 

ئـوبيېكىتـقا ئـورتـاق ھالـدا ھۇجۇم قـىالاليـمىز. بۇ 

خـىلـدىكـى روھىي بـىردەكـلىك ھاسـىل قـىلـىشـتا، قـارشـى 

يېـتهرلـــىك  چۈشـــىنـــىش  گېـپـىنـــى  تهرەپـــنـىڭ 

ھېسابـالنـمايـدۇ. ھالبۇكـى، بـىزنـىڭ مهقسـىتـىمـىز، 

يهتـمهكـچى بـولـغان نـىشـانـىمـىز ۋە پـىالنـنى قـانـداق 

قـىلـغانـدا غهلـىبـىلـىك ئـىجـرا قـىلـغىلـى بـولـىدىغـانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدىكـى پـىكـىرىمـىز قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى 

سهپـدىشـىمـىزنـىڭ كۆڭلىدە قۇيـاشـتهك ئـايـان بـولۇپ 

تۇرۇشى كېرەك بولىدۇ. 

داۋۇس مۇنـبىرىدە كـىشـىلهر شـى جـىنـپىڭنىڭ 

ئـاغـزىدىن چـىقـقان گهپـنى ئـاڭلىدى، بـىراق ئۇنـىڭ 

كۆڭلىگه يـوشۇرغـان نـىيـىتـىنـى كۆرۈپ يېتهلـمىدى. 

ئهربـابـالر شـىن جـىنـپىڭ يهرشـارىلـىشـىشـنىڭ ئـاسـاسـى 

پـىرىنسـىپـىنـى قـوبۇل قـىلـدى دەپ چۈشهنـدى. مـانـا بۇ 

شـى جـىنـپىڭنىڭ ئۇالرغـا ئـاڭالتـماقـچى بـولـغىنـى 

ئــىدى. بــىراق، بــىز ئۇنــىڭ سۆزىنــىڭ ھهقــىقــىي 

مهنـىسـىنـى، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ نېمه گهپـنى ئـىچـىگه 

يۈتۈۋەتــكىنــىنــى تهھلىل قــىلــغىنــىمــىزدا، شــى 

جـىنـپىڭنىڭ ئهسـلىدە ھېچقانـداق بـىر ئـىشـقا قهتـئىي 

ۋەدە بهرمـىگهنـلىكـى ئـايـدىڭلىشـىدۇ. ئۇ ئۆزىنـىڭ 

خهلـقئارا قـانۇنـغا ئهمهل قـىلـماقـچى ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئهسـال ئېيتقىنـى يـوق. خـىتـايـغا سېلىنـغان مهبـلهغـنىڭ 

پــايــدىســىنــىڭ خــىتــايــدىن چــىقــالــىشــى ئۈچۈن 

خـىتـايـدىكـى پۇل-مۇئـامـىله سـىيـاسـىتـىنـى ئۆزگهرتـىشـكه 

قـوشۇلـىدىغـانـلىقـىنـىمۇ دېگىنـى يـوق. شـى جـىنـپىڭنىڭ 

«سـودا قـورۇقـچىلـىقـىنـى رەت قـىلـىمـىز» دېگهن 

سۆزىنـىڭ مهنـىسـى نېمه؟ خـىتـايـدىكـى ئـىقـتىسـادىي 

سـىيـاسهت سېپى ئۆزىدىن سـودا قـورۇقـچىلـىقـىدۇر. شـى 

جـىنـپىڭ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

مهنـپهئهتـى ئۈچۈن غهربـنىڭ سـودا قـورۇقـچىلـىقـىنـى 

يـاقـىلـىمـاسـلىقـى كېرەكـلىكـىنـى ئېيتماقـتا. شۇنـىڭ 

ئۈچۈن دەيـمىزكـى، خـىتـاي رەئـىسـى ئهركـىن سـودا 

قـانۇنـىغـا ۋە يهرشـارىلـىشـىشـقا قـوشۇلـىدىغـانـدەك 

كۆرۈنۈپ قـويۇپ، ئهمهلـىيهتـته ئۇسـتىلـىق بـىلهن 

بۇالرنىڭ ئۇلىنى كولىماقتا. 

شـى ۋە خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بۇ 

ئـىسـتراتېگىيـىسـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن نـاھايـىتـى 

ئۇسـتىلـىق بـىلهن ئۆزىنـىڭ شۇم نـىيـىتـىدىن تـامـامهن 

خهۋەرسـىز بـولـغان ئـامېرىكـا سهرخـىلـلىرىنـى ئـىنـدەكـكه 
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كهلتۈرۈۋالـدى. سـىز بـايـا ھاۋا ھۇجۇمـىدا گۇرۇپـپا 

ئهزالـىرى تـوغـرا شهكـىلـدىكـى روھىي بـىردەكـلىك 

ھاســىل قــىلــمىغــانــدا، مــالــىمــانــچىلــىق كېلىپ 

چـىقـىدىغـانـلىقـىنـى پهرەز قـىلـغان بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن. 

كۈنـىمـىزدىكـى مهۋجۇت دۇنـيا تهرتـىپـى تـوغـرىلـىقمۇ 

دەل مۇشۇ خـىل ئـويـدا بـولـساق بـولـىدۇ. مـانـا بۇ 

مۇشۇ كىتابىمىزنىڭ يېزىلىش سهۋەبىدۇر. 

شـى جـىنـپىڭنىڭ داۋۇسـتا ئېيتقىنـى ئهسـلىدە 

غهرب ســـودىدا مـــاڭـا قۇچـــاق ئېـچـىشـــى كېـرەك 

دېگهنـلىكـتىن ئـىبـارەت. ئۇ غهربـنىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە 

ئـىجـتىمـائـىي مـىزانـىغـا قـوشۇلـىدىغـان سـىيـاقـقا 

كــىرىۋالــغىنــى بــىلهن، ئهمهلــىيهتــته خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ مـىزانـىنـى ئـوتتۇرىغـا 

قـويـغان. شـى جـىنـپىڭ ئهركـىن سـودا بـايـلىقـقا، 

بـايـلىق دېموكـراتـىيهگه بـاشـاليـدۇ دېگهن ئۇقۇمـنى 

ئـاغـزىدا قـوبۇل قـىلـغانـدەك بـولـىۋالسـىمۇ، ئهمهلـىيهتـته 

ئۇنـىڭ كۆڭلىدە ئـويـاليـدىغـىنـى يهرشـارىلـىشـىش ۋە 

ئـىنـتىرنېتتىن پـايـدىلـىنـىپ خـىتـايـنى غهربـنىڭ بېشىغـا 

دەسســىتــىشــتىن ئــىبــارەت. شــى جــىنــپىڭ غهرب 

دۆلهتــلىرىنــىڭ مهبــلىغــى ئــارقــىلــىق خــىتــايــنىڭ 

ئــىقــتىســادىغــا، ئــارمــىيهســىگه، تېخنولــوگــىيه 

تهرەقـقىيـاتـىغـا يـاردەم بهرمهكـچى. مۇشۇ ئۇسۇل 

ئـارقـىلـىق خـىتـايـنى كۈچـلهنـدۈرۈپ، پۈتۈن دۇنـياغـا 

ئۆز تهسىرىنى كېڭهيتمهكچى. 

شــىن جــىنــپىڭنىڭ ئــاغــزىدا ئــامېرىكــا 

سهرخـىلـلىرىنـىڭ كۆڭۈل خـاھىشـىنـى ئـىپـادە قـىلـىپ 

قـويۇش ئـارقـىلـىق، ئۇالرنـى ئـىكـكىلـى تهرەپ ئهركـىن 

سـودا مۇنـبىرىدە تۇرۇپ سـودا قـىلـىۋاتـىمـىز، ھېچكىم 

ھېچكىمـنى قـاقـتى-سـوقـتى قـىلـىشـى ئـىمـكانسـىز دېگهن 

خـاتـا چۈشهنـچىگه بـاشـالپ قـويۇپ، ئهمهلـىيهتـته 

ئــامېرىكــا سهرخــىلــلىرىنــى ئۆز مهنــپهئهتــى ئۈچۈن 

ئــىشــلىتــىپ، ئۇالرنــى ئۆز يېغىنــىدا ئۆز گۆشــىنــى 

قــورۇتقۇزۇپ كهلــدى. ئۇنــىڭ ئۈســتىگه، خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى خـىتـاي بېسىپ يـاتـقان 

پۈتكۈل زېمىنــنىڭ ئــىقــتىســادىنــى ئۆزى يــالغۇز 

كـونـترول قـىلـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، شـى جـىنـپىڭ بۇ 

ئهۋزەلـلىكـتىن پـايـدىلـىنـىپ، ئۆزىنـىڭ سهرخـىالردىن 

ئـــىبـــارەت شېرىكـــلىرىنـــى ئۇالرنـــىڭ خـــىتـــاي 

كومپارتىيىسىنى يۆلىشى بهدىلىگه بېيىتىپ كهلدى. 

بۇ قــالــتىس ئــىســتراتېگىيهنــىڭ يــادروســى 

«دۈشـمهنـگه ۋاقـىتـلىق مهنـپهئهتـنى ۋەدە قـىلـىش 

ئـارقـىلـىق، ئۇالرنـى خـىتـايـنىڭ دۇنـيادىكـى ئهڭ 

كۈچلۈك دۆلهت بـولۇشـىغـا يـاردەم بهرگۈزۈش»تـىن 

ئــىبــارەت. ئــامېرىكــا سهرخــىلــلىرى قــىرىق يــىل 

مـابهيـنىدە مـانـا مۇشۇ پۇرسهت ۋاگـونـىغـا چـىقـىۋېلىشـقا 

ئـالـدىرىدى. ئۇالرچه يهنه تېخى ھهم بـاي بـولۇش، 

ھهم دۇنــيانــىڭ دېموكــراتــىيــىلــىشــىشــىگه يــاردەم 

بېرىشــتىن ئــىبــارەت گۈزەل چۈشــىمۇ ئهمهلــگه 

ئاشىدىغاندەك تۇراتتى. 

ئۇالرنـــى  نهرسه  بـــىر  يېـرى،  يـــاخـشـــى 

ئهلــلهيــلىتــىدىغــان بۇ گۈزەل چۈشــنى كۆرۈشــىگه 

تـوسـالغۇ بـولۇۋاتـاتـتى. بۇ دەل ئـامېرىكـا قـانۇنـىدۇر. 

ئـامېرىكـا قـانۇنـى ئـامېرىكـا پۇقـرالـىرىنـىڭ ھهر تۈرلۈك 

ئهركـىنـلىكـلىرىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىدۇ. سـايـالش 

ھوقۇقـىمۇ مۇشۇنـىڭ ئـىچـىدە. مـانـا بۇ بيۇكـرات 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى مهڭگۈ تهسهۋۋۇر 

قــىاللــمايــدىغــان ئۇقۇمــدۇر. خــىتــايــنىڭ يــامــان 

غهرەزلـىك ئـويۇنـى سهۋەبـلىك خـىزمـىتـىدىن ئـايـرىلـىپ 

قــالــغان ئۈچ مــىلــيون تۆت يۈز مــىڭ ئــامېرىكــا 

پۇقــراســى، ئۇالرغــا قــوشۇلۇپ ئۇالرنــىڭ ئــائــىله 
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ئهزالــىرى ۋە دوســت-يــارەنــلىرى ئــىقــتىســاد ۋە 

ئـىجـتىمـائـىيهت نهزىرىيـىلـىرىنـى سۆكۈش ئـارقـىلـىق 

كۆپـچىلـىكـكه ئۆزلـىرىنـىڭ تـارتقۇلۇقـنى يهتكۈچه 

تـارتـقانـلىقـىنـى بـىلـدۈرۈپ قـويۇشـنى قـارار قـىلـغان. بۇ 

ئـامېرىكـالـىقـالر كۆپـچىلـىكـنىڭ ئۆز ئـاۋازىغـا قۇالق 

سېلىشـىنـى ئـارزۇاليـدۇ. ئـامېرىكـا رەھبهرلـىرى ئـارىسـىدا 

بـىرەيـلهن ئۇالرنـىڭ چۇقـانـلىرىغـا قۇالق سـالـغانـلىقـتىن، 

2016-يـىلـىدىكـى پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىدا ئهنه شۇ 

ئـاۋاز ئۆز رولـىنـى كۆرسهتـكهن. ئـامېرىكـادىكـى ئـىكـكى 

پــارتــىيهنــىڭ پــرىزدېنت نــامــزاتــلىرىدىن مهيــلى 

دېموكــراتــالر پــارتــىيــىســىدىن بېرنــى ســانــدېرس 

مهيـــلــى  بـــولــسۇن،   (Bernie Sanders)

جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـىدىن دونـالـد تـرامـپ 

بـولسۇن، ھهر ئـىكـكىلـىسـى خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 

ئـادالهتسـىز ئهركـىن سـودىنـىڭ قۇربـانـىغـا ئـايـلىنـىپ 

كهتـكهن ئـاشۇ كـىشـىلهر تـوغـرۇلۇق سۆزلـىگهن. ئۇالر 

بۇ ھادىسـىنـى ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىدىكـى «خـىتـاي 

زىلـزىلـىسـى» دەپ ئـاتـىغـان. ئـوخـشاش ئهھۋال 

2018-يـىلـىدىكـى ئـامېرىكـا ئـوتتۇرا مهزگـىلـلىك 

ســايــلىمــىدىمۇ كۆرۈلــگهن بــولۇپ، پــرىزدېنت 

نـامـزاتـلىرى خـىزمهت پۇرسـىتـى چهتـئهلـگه چـىقـىپ 

كهتـكهنـلىكـى ئۈچۈن ئـىشسـىز قـالـغان كـىشـىلهرنـى 

ھهمــمىدىن بهك قــولــالش، ئهڭ تۆۋەن مــائــاش 

ئۆلــچىمــىنــى يۇقــىرى كۆتۈرۈپ، ئــىجــتىمــائــىي 

سۇغۇرتــىنــى يــاخشــىالش تــوغــرىســىدا ئۆز كۆز 

قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلىغان. 

بۇ كـىتـاب ئۆز سهرخـللىرىنـىڭ ئۆز دۈشـمىنـىنـى 

دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىغـا ۋە ئۆزلـىرىنـىڭ تۇرمۇشـىغـا 

بـاشـالپ كـىرىشـىدىن ئـاۋۋالـقى يـاخشـى تۇرمۇشـىنـى 

ئـارمـان بـىلهن ئهسـلهيـدىغـان ئـامېرىكـالـىق ئهرلهر ۋە 

ئـايـالـالر ئۈچۈنـدۇر. كېيىنـكى بـابـالردا ئـامېرىكـانـىڭ 

قـانـداق قـىلـىپ خـاتـا يـولـغا كـىرىپ قـالـغىنـى، قـانـداق 

قـىلـغانـدا تـوغـرا يـولـغا قـايـتقىلـى بـولـىدىغـانـلىقـى 

مۇھاكـىمه قـىلـىنـىدۇ. شۇنـداقـال، بۇ كـىتـابـنىڭ 

مـاۋزۇسـىدىكـىدەك، خـىتـايـنىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـى 

ھهقـقىدە، خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا سهرخـىلـلىرىنـى قـانـداق 

ئـويـناتـقانـلىقـى ۋە ئۇالرنـىڭ دوپـپىسـىغـا جـىگـدە 

سـالـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا تـوخـتىلـىدۇ. بۇ تـولـىمۇ مۇھىم 

مهزمۇن بـولۇپ، كـىتـابـنىڭ مهلۇم بۆلۈكـىدە مۇشۇ 

ھهقـته بـايـانـالر مهۋجۇت. كـىتـابـتا يهنه ئـامېرىكـا بۇ 

ئۇرۇشـتا ئـامېرىكـانـىڭ بۇ ئۇرۇشـتا قـانـداق غهلـىبه 

قـىلـىشـى كېرەكـلىكـى، مۇكهمـمهل بـىرلـىكـنى قـانـداق 

قـانـداق ھاسـىل قـىلـىشـى كېرەكـلىكـى ۋە ئـادالهتـنى 

قاـندـاق بهرپاـ قىـلىـشىـ كېرەكلـىكىـ، شۇندـاقال 

 domestic) ئـامېرىكـادىكـى ئـىچـكى ئـامـانـلىقـقا

tranquility) قــانــداق كــاپــالهتــلىك قــىلــىشــى 

كېرەكـلىكـى بـايـان قـىلـىنـغان. شۇنـداقـال، دۆلهت 

مـىقـياسـىدا مـىلـلىي بـىخهتهرلـىكـنى قـانـداق تۇرغۇزۇش 

ۋە ئـومۇمـىي پـاراۋانـلىقـنى قـانـداق جـانـالنـدۇرۇش 

ھهققىدىمۇ مۇھاكىمىلهر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

كــىتــابــتا ئــوســال كهلگۈســىدىن قــانــداق 

سـاقـلىنـىش، ئۆزىمـىز ئۈچۈن ۋە كهلگۈسـى ئهۋالدالر 

ئۈچۈن قـىمـمهتـلىك ئهركـىنـلىكـنى قـانـداق كـاپـالهتـكه 

ئـىگه قـىلـىش كهڭ دائـىرىلـىك مۇھاكـىمه قـىلـىنـغان. 

شۇنــى بــىلــىشــىمــىز كېرەكــكى، خــىتــايــنىڭ بۇ 

چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـىنـى تـوسۇشـتا بـىزنـىڭ پهقهت ئۈچ 

يـىلـال ۋاقـتىمـىز قـالـدى. ئهگهر يهنه مـىسـىلـداپ 

ئـولتۇرسـاق، ئـامېرىكـانـى ئـامېرىكـا قـىلـغان — بـىزنـىڭ 

تهبـىرىمـىز بـويـىچه ئهركـىنـلىك ۋە مۇسـتهقـىلـلىقـتىن 

ئـــىبـــارەت — ھۆرلۈك ئـــىدىيـــىســـى ئۆزىنـــىڭ 
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كۈچـيىشـىدىن بـاشـقا ھېچنېمىنـى مۇھىم بـىلـمهيـدىغـان 

بـىر مۇسـتهبـىت ھۆكۈمهتـنىڭ ۋەيـران قـىلـىشـىغـا 

ئۇچرايدۇ. 

خـىتـاي ھهر بـىر ئـامېرىكـا پۇقـراسـىغـا ھهر 

قـانـداق بـاسقۇچـتا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان شهكـىلـدە 

دۆلـىتـىمـىزنـى نـىشـانـلىمـاقـتا. خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ 

دولـالرلـىرىنـى خـىتـايـغا مهبـلهغ قـىلـىپ سېلىشـقا 

ئـىنـدەكـكه كهلتۈرۈش غهرىزىگه يهتـتى. ئهسـلىدە 

ئـاشۇ دولـالرالر ئـامېرىكـاغـا مهبـلهغ قـىلـىپ سېلىنـىشـقا 

خۇيمۇ اليــىق ئــىدى. خــىتــايــغا مهبــلهغ قــىلــىپ 

سېلىنــغان ئــاشۇ دولــالرالر ئــامېرىكــادىن چــىقــىپ 

كهتــمهي قېلىپ قــالــغان بــولــسا، دۆلــىتــىمــىزدە 

نۇرغۇنــلىغــان خــىزمهت پۇرسهتــلىرى يــارتــىلــىغــان 

بـوالتـتى. خـىتـاي شـىركهتـلىرى ئـامېرىكـا شـىركـىتـىنـىڭ 

ۋاســىتــىســى ئــارقــىلــىق ئــامېرىكــادا تهرەقــقىي 

قــىلــدۇرۇلــغان ئېلىكــترونلۇق مهھسۇالتــالرنــىڭ 

تېخنولـوگـىيـىسـىنـى ئـوغـرىالپ، ئـارقـىدىن ئـوغـرىلـىق 

يــولــى بــىلهن قــولــغا چۈشۈرگهن بۇ مهھسۇالتــنى 

سېتىپ پـايـدىغـا ئېرىشـىشـى ئـاشۇ ئـامېرىكـا شـىركـىتـىنـى 

ئــوغــرىالپ پــايــدىغــا ئېرىشــكهنــگه بــاراۋەر. بۇ 

مهھسۇالتـنى ئـاپـىرىدە قـىلـىش ئۈچۈن ئـىقـتىسـاد سهرپ 

قـىلـىپ تهتـقىقـات ئېلىپ بـارغـىنـى ئهسـلىدە ئـاشۇ 

ئـامېرىكـا شـىركـىتـىدۇر. ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرى 

ئېرىشـىدىغـان پـايـدىغـا تـوپـا چـاچـىدىغـان بۇ خـىل 

قــىلــمىشــنىڭ بــاشــقا تهســىرلــىرىمۇ بــار بــولۇپ، 

ئـىشـچىالرنـىڭ ئـىشسـىز قېلىشـى، ھۆكۈمهتـنىڭ بـاج 

كـىرىمـىنـىڭ ۋە كهلگۈسـىدە ئېرىشـىدىغـان كـىرىمـىنـىڭ 

چۈشۈپ كېتىشـىمۇ مۇشۇنـىڭ جۈمـلىسـىدىن. خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى نـومۇسسـىز قـىلـمىشـلىرى ۋە 

قـائـىدە-نـىزامـالرغـا رىئـايه قـىلـماسـلىقـى ئـارقـىلـىق 

نــوقۇل ئــامېرىكــا كــارخــانــىلــىرىغــا ۋە مهھسۇالت 

ئىـشلـهپچـىقاـرغۇچىـالرغىـال زىياـن يهتكۈزۈش بىـلهنال 

چهكـلهنـمهيـدۇ. ئۇالر بـىزنـىڭ جهمـئىيـىتـىمـىزنـىڭ 

ھهممه ساھهسىگه ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ. 

ئـامېرىكـا خهلـقى بۇ نۇقـتىنـى چۈشـىنـىپ يېتىشـى 

 كېرەك.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 
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مهجىد ناۋاز

مىسىلىسىز ئويغىنىش



مهجىد ناۋاز 

مهجـىد نـاۋاز ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىنـىڭ ئهنـگىلـىيهدە ۋە غهرب دۇنـياسـىدا كۈنـتهرتـىپ كېلىشـىدە بهلـگىلـىك رول 

ئـويـنىغـان شهخسـلهردىن بـىرى ھېسابـلىنـىدۇ. ئۇ مۇشۇ يـىلـى يـازدا خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى بـاسـتۇرۇشـىغـا 

بـولـغان قـارشـىلـىقـىنـى بـىلـدۈرۈش ئۈچۈن بهش كۈن ئـاچـلىق ئېالن قـىلـغان. ئۇ ئـاچـلىق ئېالن قـىلـىشـنى 
بـاشـلىغـانـدا ئۆز ئـاچـلىق ئېالن قـىلـىشـىنـىڭ تـاكـى پـارالمېنتىنـىڭ مۇراجـىئهتـنامـىسـىگه يۈز مـىڭ كـىشـى ئـىمـزا 

قـويـغانـغا، ئهنـگىلـىيه پـارالمېنتىدا ئۇيغۇر مهسـىلـىسـى كۈنـتهرتـىپـكه كهلـگهنـگه قهدەر داۋامـلىشـىدىغـانـلىقـىنـى 

ئېيتقان. 
مهجـىد نـاۋازنـىڭ ئـانـىسـى تـوققۇز يېشىدا ئهنـگىلـىيهگه كهلـگهن بـولۇپ، مهجـىد نـاۋاز 1977-يـىلـى 2-

نـويـابـىر ئهنـگىلـىيهدە پـاكـىسـتان ئهسـىلـلىك بـىر ئـائـىلـىدە تۇغۇلـغان. ئۇ ئهنـگىلـىيـىلـىك ئـاكـتىۋىسـت ۋە رادىئـو 

رىياسهتچىسىدۇر. 
مهجـىد نـاۋاز ئـىلـگىرى «ھىزبۇتـتهھرىر»نـىڭ ئهزاسـى بـولـغان بـولۇپ، بۇ سهۋەبـلىك 2001-يـىلـى مـىسـىردا 

تۇتۇلۇپ، 2006-يـىلـىغـىچه تۈرمـىدە يـاتـقان. كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا ئـائـىت كـىتـاب مـاتېرىيـالـالرنـى ئـوقۇش، 

ئهنـگىلـىيـىدىكـى خهلـقئارالـىق كهچۈرۈم تهشـكىالتـى بـىلهن بـاردى كهلـدى قـىلـىش نهتـىجـىسـىدە، 2007-يـىلـىدىن 

بـاشـالپ «ھىزبۇتـتهھرىر»دىن يـانـغان. ئۆزىنـىڭ ئـىسـالمـىي ئۆتمۈشـىنـى ئـىنـكار قـىلـىپ، «سېكيۇالر ئـىسـالم»نـى 

تهشهببۇس قـىلـىشـقا ئۆتـكهن. ئـىلـگىرىكـى ئـىسـالمـچى بـولـغان سهپـداشـلىرى بـىلهن بـىرلـىشـىپ «كۋىيـليم تهتـقىقـات 

ئورنى»نى قۇرغان. 
كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىسـى مهجـىد نـاۋاز يېقىنـقى چـاغـالردىن بېرى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان 

بـاسـتۇرۇشـىنـى تهنـقىدلهپ، خـىتـايـغا جـازا يۈرگۈزۈشـنى تهلهپ قـىلـىپ كهلـمهكـته. ئۇ ئهنـگلىيه پـارالمېنتىنـىڭ 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زۇلـمىغـا بـاشـالمـچىلـىق قـىلغۇچـى شهخـىسـلهرگه قـارشـى «مـاگـنىتـسكي 

1قانۇنى»غا ئوخشاش بىر قانۇن چىقىرىشىنى قولغا كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. 

ئۇ رىيـاسهتـچىلـىك قـىلـىدىغـان رادىئـو قـانـىلـىغـا خـىتـايـنىڭ ئـادەمـلىرى تېلفون قـىلـىپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ 
كـامـپالرغـا سـوالنـغانـلىقـىدەك پـاكـىتـنى ئـىنـكار قـىلـغانـدا، مهجـىد نـاۋاز ئۇنـداقـالرنـى كۈچلۈك لـوگـىكـىلـىق سـوئـالـالر 

ۋە دەلىللهر بىلهن مات قىلغان. 
مهجـىد نـاۋاز دۇنـيادىكـى ھهر قـايسـى مۇسۇلـمانـالر تهشـكىالتـلىرىنـىڭ خـىتـايـغا قـارشـى ئـاۋاز چـىقـىرىشـىنـى 

تهلهپ قـىلـغان. مهجـىد نـاۋاز ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان قـىرغـىنـچىلـىق ھهقـقىدە مۇنـداق دەيـدۇ:«شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق مۇشۇ پهيـتنىڭ ئۆزىدە داۋامـلىشـىۋاتـىدۇ. ئـىكـكى 

مـىلـيونـدىن ئـارتۇق كـىشـى يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىغـا قـامـالـغان. ئۇيغۇرالر بـاسـتۇرۇلۇشـقا ۋە قـىيـىن-قـىسـتاقـقا 

ئۇچـرىمـاقـتا. ئۇالرنـىڭ ئـىچـكى ئهزالـىرى ئـىچـكى ئهزاالرنـى كۆچۈرۈش بـازارلـىرىدا تـاۋارالشـتۇرۇلۇشـى ئۈچۈن 

سۇغۇرۇلۇپ ئېلىۋېلىنىۋاتماقتا.» 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى

 /ttps://5pillarsuk.com/2020/07/18/maajid-nawaz-goes-on-hunger-strike-to-support-uyghurs1

2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر 42 ئۇيغۇرالر 14-سان



ئادالهت
ھهققىدىكى
ئايهتلهر

مهدهنىيتىمىزده ئىسالم



قۇرئان كهرىمدىن ئادالهت توغرىسىدىكى ئايهتلهر 

ئالالھنىڭ ئادىل ئىالھ ئىكهنلىكى توغرىسىدا 

ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دەيدۇ: 

{هللا ئهڭ ئـــادىل ھۆكۈم قـــىلـغۇچـــى ئهمهسـمۇ؟} 
(95-سۈرە تىن، 8-ئايهت) 

{هللا ئهڭ ئـادىل ھۆكۈم قـىلغۇچـىدۇر.} (12-سۈرە 
يۈسۈپ، 80-ئايهت) 

{ئۇالر (ئـالـالھنىڭ ھۆكۈمـلىرىنـى ئـادالهتسـىز كۆرۈپ) 
جـاھىلـىيهتـنىڭ ھۆكـمىنـى تهلهپ قـىالمـدۇ؟ (هللا قـا) 
چـىن ئـىشـىنـىدىغـان قهۋمـنىڭ نهزىرىدە ھۆكۈمـدە هللا 
تـىنمۇ ئـادىل كـىم بـار.} (5-سۈرە مـائـىدە، 50-

ئايهت) 

{هللا ئــادىل ھۆكۈم قــىلغۇچــىدۇر، (خــااليــىقــنىڭ 
ئهھۋالــىنــى) بــىلگۈچــىدۇر»} (34-سۈرە سهبهئ، 

26-ئايهتنىڭ بىر قىسىمى) 

ئـالـالھنىڭ ھهر قـانـداق ئـىشـتا ۋە ھهر قـانـداق چـاغـدا 
ئادىل بولغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدىغانلىقى 

{ئـادىل بـولۇڭالر! ئـالـالھ تـائـاال ئـادىل بـولغۇچـىالرنـى 
يـاخشـى كۆرىدۇ.} (سۈرە ھۇجۇرات، 9-ئـايهتـنىڭ 

بىر قىسىمى) 

{شۈبھىسـىزكـى، اهللا ئـادىل بـولغۇچـىالرنـى يـاخشـى 
كۆرىدۇ.} (60-سۈرە مۇمـتهھىنه، 8-ئـايهتـنىڭ بـىر 

قىسىمى) 

ئـالـالھنىڭ ھهر قـانـداق ئـىشـتا ۋە ھهر قـانـداق چـاغـدا 
ئادىل بولۇشقا بۇيرۇغانلىقى 

{ئهگهر ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا ھۆكۈم قـىلـساڭ، ئـادىلـلىق 
بــىلهن ھۆكۈم قــىلــغىن، هللا ھهقــىقهتهن ئــادىل 
بـولغۇچـىالرنـى يـاخشـى كۆرىدۇ.} (5-سۈرە مـائـىدە، 

34-ئايهت) 

{شۈبھىسـىزكـى، هللا سـىلهرنـى ئـامـانهتـلهرنـى ئـىگـىسـىگه 
قـايتۇرۇشـقا، كـىشـىلهر ئـارىسـىدا ھۆكۈم قـىلـغانـدا 
ئـادىل ھۆكۈم قـىلـىشـقا بۇيـرۇيـدۇ، هللا سـىلهرگه 
نهسـىھهت قـىلـغان ئـىشـالر نېمىدېگهن يـاخشـى، هللا 
ھهقــىقهتهن (سۆزۈڭالرنــى) ئــاڭالپ تۇرغۇچــىدۇر. 
(قـىلـمىش-ئهتـمىشـلىرىڭالرنـى) كۆرۈپ تۇرغۇچـىدۇر.} 

(58) (4-سۈرە نىسا، 58-ئايهت) 

{ئـى داۋۇد! سېنى بـىز ھهقـىقهتهن يهر يۈزىدە خهلـىپه 
قـىلـدۇق، كـىشـىلهرنـىڭ ئـارىسـىدا ئـادىلـلىق بـىلهن 
ھۆكۈم چىقارغىن.} (38-سۈرە ساد، 26-ئايهت) 

{(ئـى مۇھهمـمهد! ئېيتقىنـكى) هللا نـازىل قـىلـغان 
(بـارلـىق) كـىتـابـالرغـا ئـىمـان ئېيتتىم، ئـاراڭالردا 
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ئــادىل بــولۇشــقا بۇيــرۇلــدۇم.} (42-سۈرە شۇرا، 
15-ئايهتنىڭ بىر قىسىمى) 

{هللا ھهقــىقهتهن (كــىشــىلهر ئــارىســىدا) ئــادىل 
بـولۇشـقا، (جـىمـى خهلـققه) يـاخشـىلـىق قـىلـىشـقا، 
خــىش - ئهقــرىبــاالرغــا ســىله - رەھىم قــىلــىشــقا 
بۇيـرۇيـدۇ، قهبـىھ (سۆز - ھهرىكهتـلهر) دىن، يـامـان 
ئـىشـالردىن ۋە زۇلۇم قـىلـىشـتىن تـوسـىدۇ. نهسـىھهتـنى 
قــوبۇل قــىلسۇن دەپ، اهللا ســىلهرگه پهنــد - 
نهسىھهت قىلىدۇ.} (16-سۈرە نهھل، 90-ئايهت) 

{(ئــى مۇھهمــمهد!) ئېيىتــقىنــكى، «پهرۋەردىگــارىم 
مېنى ئــادىل بــولۇشــقا بۇيــرۇدى. ھهربــىر سهجــدە 
قـىلـغانـدا پۈتۈنـلهي اهللا قـا يۈزلـىنـىڭالر، هللا قـا 
ئـىخـالس بـىلهن ئـىبـادەت قـىلـىڭالر، سـىلهر هللا 
دەسـلهپـته پهيـدا قـىلـغان ھالـىتـىڭالردا (ئهسـلىگه) 
قــايــتىســىلهر.»} (7-سۈرە ئهئــراف، 29-ئــايهت) 

 7:29

{ئـى مۆمـىنـلهر! اهللا نـىڭ (ھهقـلىرىنـى) ئـادا قـىلـىشـقا 
تـىرىشـىڭالر، ئـادىلـلىق بـىلهن گۇۋاھلىق بېرىڭالر، 
بـىرەر قهۋمـگه (يـاكـى بـىرەر كـىشـىگه) بـولـغان 
ئۆچـمهنـلىكـىڭالر (ئۇالرغـا) ئـادىل بـولـماسـلىقـىڭالرغـا 
سهۋەب بـولـمىسۇن، (دۈشـمىنـىڭالر بـىلهن يـاخشـى 
كۆرىدىغـانـلىرىڭالرغـا ئـوخـشاش دەرىجـىدە) ئـادىل 
بـولۇڭالر. بۇ خـىلـدىكـى ئـادىلـلىق تهقۋادارلـىقـقا ئهڭ 
يېقىنــدۇر. هللا تــىن قــورقۇڭالر، هللا ھهقــىقهتهن 
قـىلـمىشـىڭالردىن خهۋەرداردۇر} (5-سۈرە مـائـىدە، 

8-ئايهت) 

{ئـاراڭالردىن بـىركـىم ئۆلـىدىغـان چېغىدا ۋەسـىيهت 
قـىلـماقـچى بـولـسا، ئۇنـىڭغا (ئۆلـىدىغـان چېغىدىكـى 
ئـاغـزاكـى ۋەسـىيهتـلىرىگه گۇۋاھ بـولۇش ئۈچۈن) 
ئـىچـىڭالردىن ئـىكـكى ئـادىل كـىشـى گۇۋاھ بـولسۇن.} 

(5- سۈرە مائىدە، 106-ئايهتنىڭ بىر قىسىمى) 

{سۆز قـىلـغان (ھۆكۈم چـىقـارغـان يـاكـى گۇۋاھلىق 
بهرگهن) چېـغـىڭـالردا ئـــادىل بـــولۇڭـالر، (ھۆكۈم 
چــىقــىرىلــغان يــاكــى گۇۋاھلىق بېرىلــگهن ئــادەم) 
تۇقــقىنــىڭالر بــولــغان تهقــدىردىمۇ (ئۇنــىڭغا يــان 
بــاســماي، ئــادىل بــولۇڭالر)، هللا قــا بېرىلــگهن 
ئهھدىگه  ۋاپـا قـىلـىڭالر.} (6-سۈرە ئهنـئام، 125-

ئايهت) 

{ئـــى مۆمـــىنـــلهر! خۇدالـــىق ئۈچۈن گۇۋاھـلـىق 
بېرىشـته، ئۆزۈڭالرنـىڭ يـاكـى ئـاتـا - ئـانـاڭالرنـىڭ 
يـاكـى تۇغـقانـلىرىڭالرنـىڭ زىيـىنـىغـا (گۇۋاھلىق 
بېرىشـكه) تـوغـرا كهلـگهن تهقـدىردىمۇ، ئـادالهتـلىك 
بـولۇشـنى بهرپـا قـىلـىشـقا تـىرىشـىڭالر، (گۇۋاھلىق 
بېرىلگۈچـى) بـاي بـولـسا (ئۇنـىڭغا يـان بـاسـماسـتىن)، 
يـاكـى پېقىر بـولـسا (ئۇنـىڭغا ئـىچ ئـاغـرىتـىپ ئۇنـىڭ 
ھهقسـىزلـىكـىنـى يـوشۇرمـاسـتىن) ھامـان ئـادىل گۇۋاھ 
بـولۇڭالر. هللا سـىلهردىن ئۇالرغـا يېقىنـدۇر (يهنـى 
ئۇالرنـىڭ مهنـپهئـىتـىنـىڭ نېمىدە بـولـىدىغـانـلىقـىنـى 
ئـوبـدان بـىلـىدۇ)، نهپسـى خـاھىشـىڭالرغـا ئهگـىشـىپ 
ئهگهر  كهتـــمهڭـالر.  بۇرۇلۇپ  (ھهقـــىقهتـــتـىن) 
تـىلـىڭالرنـى تـولغۇسـاڭالر (يهنـى گۇۋاھلىقـتىكـى 
پـاكـىتـنى بۇرمـىلـىسـاڭالر)، يـاكـى گۇۋاھلىقـتىن بـاش 
تـارتـساڭالر، مۇنـداقـتا اهللا ھهقـىقهتهن سـىلهرنـىڭ 
قــىلــمىشــىڭالردىن خهۋەردار بــولۇپ تۇرغۇچــىدۇر 

(135)} (4-سۈرە نىسا. 135-ئايهت) 
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{(كۇفـفارالردىن) سـىلهر بـىلهن ئۇرۇش قـىلـمىغـان ۋە 
سـىلهرنـى يۇرتۇڭالردىن ھهيـدەپ چـىقـارمـىغـانـالرغـا 
كهلـسهك، اهللا ئۇالرغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىشـىڭالردىن، 
ئۇالرغـا ئـادىل بـولۇشۇڭالردىن سـىلهرنـى تـوسـمايـدۇ، 
شۈبھىسـىزكـى، اهللا ئـادىلـالرنـى دوسـت تۇتـىدۇ.} 

(60-سۈرە مۇمتهھىنه، 8-ئايهت) 

{(ئېلىم-سېتىمــدا مــالــالرنــىڭ ئېغىرلــىقــى… 
قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆلـچىگهنـدە) ئۆلـچهمـدە ئـادىل 
بۇلۇڭـالر، تـــارازىدا كهم بهرمهڭـالر.} (55-سۈرە 

رەھمان، 9-ئايهت) 

{ئۇالرنـىڭ ئـىددىتـى تـوشـقان چـاغـدا، ئۇالر بـىلهن 
چــىرايــلىقــچه يېنىشــىڭالر يــاكــى ئۇالر بــىلهن 
چــىرايــلىقــچه ئۈزلــىشــىپ كېتىڭالر، (يېنىشــقان، 
ئـاجـراشـقان چېغىڭالردا) ئـاراڭالردىن ئـىكـكى ئـادىل 
گۇۋاھچىنــى گۇۋاھ قــىلــىڭالر، خۇدالــىق ئۈچۈن 
(تـوغـرا) گۇۋاھ بـولۇڭالر، بۇنـىڭ بـىلهن (يهنـى بۇ 
ھۆكۈم بـىلهن) اهللا قـا ۋە ئـاخـىرەت كۈنـىگه ئـىمـان 
ئېيتقان كـىشـىگه ۋەز - نهسـىھهت قـىلـىنـىدۇ، كـىمـكى 
اهللا تـىن قـورقـىدىكهن، اهللا ئۇنـىڭغا چـىقـىش يـولـى 

بېرىدۇ.} (65-سۈرە تاالق، 2-ئايهت) 

بـاشـقىالرنـىڭ ئـارىسـىنـى ئـىسـالھ قـىلـغانـدا ئـادىلـلىق 
بىلهن ئىسالھ قىلىش توغرىىسدا 

{(مۆمــىنــلهردىن ئــىكــى تهرەپ ئۇرۇشۇپ قېلىپ، 
ھهقسـىزلـىك قـىلغۇچـى ھهقـكه قـايـتسا) ئۇالرنـىڭ 
ئـارىسـىنـى ئـادىلـلىق بـىلهن تۈزەپ قـويۇڭالر. ئـادىل 
بـولۇڭالر، ئـالـالھ ئـادىل بـولغۇچـىالرنـى دوسـت 
تۇتــىدۇ.} (سۈرە ھۇجۇرات، 9-ئــايهتــنىڭ بــىر 

قىسىمى) 

* ئۇرۇشۇپ قـالـغان، يـامـانـلىشـىپ قـالـغان ئـىكـكى 
تهرهپـنىڭ ئـارىسـىنـى ئـىسـالھ قـىلـغانـدا ھهق ئۈچۈن 
جېـدهلـــلهشـكۈچـــىنـــى بېـسـىش، ھهقـســـىزلـــىك 
قـىلغۇچـىنـىڭ ھهقسـىزلـىكـىنـى كۆرمهسـكه سېلىش 
ئـايهتـتىكـى ئـادىلـلىق بـىلهن تۈزهپ قـويۇش ئهمـرىگه 
تـوغـرا كهلـمهيـدۇ. بۇ خـىل شهكـىلـدىكـى يـاراشـتۇرۇش 
ئـــادىل يـــاراشـــتۇرۇش ئهمهس، ھهقـســـىزلـــىك 
قـىلغۇچـىنـىڭ خـورىكـىنـى ئۆسـتۈرۈپ، ھهقسـىزلـىكـنى 
كهلگۈســىده يهنه قــىلــىشــىغــا سهۋهب بــولــىدىغــان 
ئـادالهتسـىز يـاراشـتۇرۇشـتۇر. مۇشۇ ئـايهتـنىڭ بېشىدا 
{ئهگهر ئۇالرنـىڭ بـىرى ئـىكـكىنـچىسـىگه تـاجـاۋزۇ 
قــىلــسا، تــاجــاۋۇز قــىلغۇچــى تــاكــى ئــالــالھنىڭ 
ھۆكـــمىگه قـــايـــتقانـــغا قهدهر، ئۇنـــىڭ بـــىلهن 
ئۇرۇشۇڭالر} دهپ بـار. يـاراشـتۇرۇشـتا ئـادالهتسـىز 
تهرهپ ھهقـكه قـايـتىشـى كېرهك. ھهقـكه كهلـمىگهن 
ئـــادهم بـــىلهن ھهق ئۈســـتـىده تۇرغۇچـــىنـــى 
يــاراشــتۇرۇش ھهق بــىلهن نــاھهقــنى ئــوخــشاش 
ئـورۇنـغا قـويـغانـلىق ۋه ئـادالهتسـىزلـىك قـىلـغانـلىقتۇر. 
شۇڭا، يـــاراشـــتۇرۇشـــتىكـــى ئـــادالهت ئۆلـــچىمـــى 

يۇقىرىقىدهك بولىدۇ. 

ئــادالهتــلىك بــولۇشــقا بۇيــرۇيــدىغــانــالرنــى 
ئۆلتۈرۈدىغــانــالرنــىڭ ۋە ئۇالرغــا زىيــانــكهشــلىك 

قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى 

{هللا نـىڭ ئـايهتـلىرىنـى ئـىنـكار قـىلـىدىغـانـالر، 
پهيـــغهمـــبهرلهرنـــى نـــاھهق ئۆلتۈرىدىغـــانـــالر، 
كـىشـىلهرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئـادالهتـكه بۇيـرۇيـدىغـانـالر 
نـــى  قـــىلـغۇچـــىالر)  دەۋەت  قـــا  هللا  (يهنـــى 
ئۆلتۈرىدىغـانـالرغـا چـوقۇم قـاتـتىق ئـازاب بـىلهن خۇش 
خهۋەر بهرگــىن.} (3-سۈرە ئــالــى ئــىمــران، 21-

ئايهت) 
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ئــالــالھنىڭ تۆمۈرنــى ئــىنــسانــالرنــىڭ يهر يۈزىدە 
ئــادالهت ئــورنــىتــىشــى ئۈچۈن چۈشۈرگهنــلىكــى 

توغرىسىدا 

{ئـىنـسانـالر ئـادالهتـنى بهرپـا قـىلسۇن دەپ، كـىتـابـنى، 
يـــاراتـتۇق،  تۆمۈرنـــى  چۈشۈردۇق.  قـــانۇنـــنـى 
(تۆمۈردىن ئۇرۇش قـورالـلىرى يـاسـىلـىدىغـانـلىقـى 
ئۈچۈن) تۆمۈر كۈچ - قۇۋۋەتـــنـى ئۆز ئـــىچـــىگه 
ئـــالـــغان، تۆمۈردە ئـــىنـــسانـــالر ئۈچۈن نۇرغۇن 
مهنـــپهئهتـــلهر بـــار، هللا نـــى كۆرمهي تۇرۇپ 
(قـورالـالرنـى ئـىشـلىتـىپ) هللا قـا ۋە پهيـغهمـبهرلـىرىگه 
يـاردەم بهرگهنـلهرنـى بـىلـىش (مهلۇم قـىلـىش) ئۈچۈن 
(تۆمۈرنـى يـاراتـتى)، هللا ھهقـىقهتهن كۈچلۈكتۇر، 
غـــالـــىبـتۇر.} (57-سۈرە تۆمۈر (ھهدىد)، 25-

ئايهت) 

قـىيـامهت كۈنـى ئـالـالھ ئـىنـسانـالرنـىڭ ۋە بـارچه 
مهخـلۇقـاتـالرنـىڭ ئـارىسـىدا ئـادىلـلىق بـىلهن ھۆكۈم 

چىقىرىدىغانلىقى توغرىىسدا 

{(قـىيـامهت كۈنـى) ئۇالرنـىڭ پهيـغهمـبىرى كهلـگهنـدە، 
ئۇالرنــىڭ ئــارىســىدا ئــادىلــلىق بــىلهن ھۆكۈم 
چـىقـىرىلـىدۇ، ئۇالرغـا زۇلۇم قـىلـىنـمايـدۇ.} (10-سۈرە 

يۇنۇس، 47-ئايهت) 

{(قـىيـامهت كۈنـى) ئۇالرنـىڭ (يهنـى خـااليـىقـنىڭ) 
ئـارىسـىدا ئـادىلـلىق بـىلهن ھۆكۈم چـىقـىرىلـىدۇ، 
ئۇالرغــا زۇلۇم قــىلــىنــمايــدۇ.} (10 سۈرە يۇنۇس، 

54-ئايهتنىڭ بىر قىسىمى) 
{شۈبھىسـىزكـى، (قـىيـامهت كۈنـى) پهرۋەردىگـارىڭ 
ئۇالرنـىڭ (بـارچه مهخـلۇقـاتـالرنـىڭ) ئـارىسـىدا ئـادىل 
ھۆكۈم چـىقـىرىدۇ، اهللا غـالـىبتۇر، (بهنـدىلـىرىنـىڭ 

ئـىش-ئهمهلـلىرىنـى ئهڭ مۇكهمـمهل) بـىلگۈچـىدۇر.} 
(27-سۈرە نهمل، 78-ئايهت) 

{ئېيتقىنـكى، «پهرۋەردىگـارىمـىز (قـىيـامهت كۈنـى) 
بـىزنـى يـىغـىدۇ. ئـانـدىن بـىزنـىڭ ئـارىمـىزدا ئـادالهت 
بـــىلهن ھۆكۈم چـــىقـــىرىدۇ، هللا ئـــادىل ھۆكۈم 
قـــىلغۇچـــىدۇر، (خـــااليـــىقـــنىڭ ئهھۋالـــىنـــى) 

بىلگۈچىدۇر»} (34-سۈرە سهبهئ، 26-ئايهت) 

{مهھـشهرگـــاھ پهرۋەردىگـــارىنـــىڭ نۇرى بـــىلهن 
يــورۇيــدۇ، نــامه-ئهمــالــالر ھازىر قــىلــىنــىدۇ، 
پهيـغهمـبهرلهر ۋە گۇۋاھچىالر كهلتۈرۈلـىدۇ، ئۇالرنـىڭ 
ئـارىسـىدا ئـادىل ھۆكۈم چـىقـىرىلـىدۇ، ئۇالرغـا زۇلۇم 

قىلىنمايدۇ.} (39-سۈرە زۇمهر، 69-ئايهت) 

{هللا ئـادىلـلىق بـىلهن ھۆكۈم چـىقـىرىدۇ، ئۇالر هللا 
نـى قـويۇپ ئـىبـادەت قـىلـىۋاتـقان بۇتـالر ھېچ نهرسـىگه 
ھۆكۈم چـىقـىرىشـقا قـادىر ئهمهس، هللا ھهقـىقهتهن 
(بهنـدىلهرنـىڭ سۆزلـىرىنـى) ئـاڭالپ تۇرغۇچـىدۇر، 
(ئۇالرنـىڭ ئـىشـلىرىنـى) كۆرۈپ تۇرغۇچـىدۇر.} (40-

سۈرە غافىر، 20-ئايهت) 

{هللا نـىڭ ئهمـرى (يهنـى قـىيـامهت) كهلـگهن چـاغـدا 
(كـىشـىلهرنـىڭ ئـارىسـىدا) ئـادالهت بـىلهن ھۆكۈم 
چـىقـىرىلـىدۇ، بۇ چـاغـدا ھهقـكه قـارشـى تۇرغۇچـىالر 

زىيان تارتىدۇ.} (40-سۈرە غافىر، 78-ئايهت) 

ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى تهييارلىدى 
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خىتايغا جىددىي
مۇئامىله قىلىغىدىغان

ۋاقىت كهلدى

خهلقئارا ۋهزىيهت

كېۋىن مىكارسى، مىكائىل ماككائۇل



خىتايغا جىددىي مۇئامىله قىلىدىغان پهيت كهلدى 

كېۋىن مىكارسىي، مىكائىل ماككائۇل 

خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســى ئۆز 

ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ 71 يـىلـلىقـىنـى تهبـرىكـلهۋاتـقان بـىر 

پهيـتته، ئـامېرىكـالـىقـالر كـوممۇنـىسـتىك رىجـىمـىنـىڭ 

ئـاسـاسـى تهبـىئـىتـىنـىڭ ھېچقاچـان ئۆزگهرمـىگهنـلىكـى، 

ھېــچــقــانـــداق  كهلــگۈســـىدىمۇ  شۇنـــداقـــال 

ئۆزگهرمهيـدىغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت ئـاددىي رېئالـلىقـنى 

تونۇپ يهتتى. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى نهچـچه ئـون 

يـىلـالردىن بېرى ئـىسـالھات ۋەدىسـىنـى بېرىپ كهلـگهن 

بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، ئۇنـىڭ سـىيـاسـىي ئهركـىنـلىكـكه 

يـول قـويـماسـلىقـى 1989-يـىلـىدىكـى تـيهنـئهنمېن 

قـىرغـىنـچىلـىقـىدىكـىدىن ھېچ پهرقسـىز بـولۇپ كهلـدى. 

خــوڭكوڭدا ۋەھشىيــلهرچه بــاســتۇرۇش، شهرقــىي 

تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـى سېستىمـىلـىق 

شهكـىلـدە ۋەيـران قـىلـىش، قـوشـنا ئهلـلهر ھاكـىمـىيـىتـىگه 

تـوخـتاۋسـىز رەۋىشـته ھۇجۇم قـىلـىش قـاتـارلـىقـالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ رەھىمسـىز، 

بـىر پـارتـىيـىلـىك دىكـتاتـورلۇقـتا تۇرۇپ كهلـگهنـلىكـىدىن 

ئىبارەت كۈچلۈك ھهقىقهتنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

بـــىز ئـــامېـرىكـــا ســـىيـــاسهتـــچـىلـــىرى ۋە 

كـارخـانـىچـىلـىرىنـىڭ بۇ رېئالـلىقـقا سهل قـارىغـانـلىقـىغـا 

شاھىد بولدۇق. بۇ ھال كىشىنى ئېچىندۇرىدۇ.  

قــىرىق يــىلــدىن كۆپ ۋاقــىتــتىن بۇيــانــقى 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمهتـلىرى خـىتـاي بـىلهن ئـىجـىل-ئـىنـاق 

ئۆتۈش سـىيـاسـىتـىنـى يۈرگۈزۈپ كهلـدى. پـرىزدېنت 

ئـوبـامـا كۈچلۈك خـىتـايـغا قۇچـاق ئېچىپ، ئۇنـىڭ 

«ئـىجـابـىي يـاخشـىلـىق» ئـىكهنـلىكـىنـى، «ئـاقـىۋەتـته 

ئــامېرىكــالــىقــالرنــىڭ تېخىمۇ كۆپ خــىزمهتــكه 

ئېرىشـىدىغـانـلىقـى» جـاكـارلـىغـان ئـىدى. سـودىلـىشـىش 

نـاھايـىتـى ئـاددىي بـولۇپ، «بـىز ئۇالرنـىڭ ئـارزۇسـىغـا 

بـوي سۇنـىمـىز، ئۇالر ئـىسـالھ بـولـىدۇ»دىن ئـىبـارەت 

ئىدى.    

بــىراق بۇ ھهقــتىكــى ئۈمــىدۋار پهرەزلهرنــىڭ 

خـاتـالـىقـى ئـىسـپاتـالنـدى. خـىتـايـالر بـىلهن ئـىجـىل-

ئـىنـاق ئۆتۈش ئـارقـىلـىق، ئۆزگهرگـىنـى بـىز بـولـدۇق. 

ئـىش بۇنـىڭ ئهكسـىچه ئهمهس. ئـامېرىكـا مـىڭلىغـان 

يـاسـىمـىچـىلـىق ئـىش ئـورنـىدىن ئـايـرىلـىپ قـالـدى. 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ۋە ئۇنـىڭ شـىركهتـلىرى 

ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىقـى ئـارقـىلـىق مـىلـياردالپ 

تـاپـاۋەتـكه ئېرىشـتى، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ ئـارمـىيـىسـى 

ئۈچ قىتئهگه تارقالدى. 

نـاۋادا بۇ خـىلـدىكـى پـىرىنسـىپسـىز مۇنـاسـىۋەتـلهر 

داۋام قـىلـسا، ئـامېرىكـا خـىتـايـدىن ئـىبـارەت زور 

كۈچـكه كهلگۈسـىنـى تـارتۇقـقا بېرىدۇ. خـىتـايـنىڭ يهر 
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شـارىغـا يـامـان نـىيهتـته بـولۇش شۇم نـىيـىتـىگه قـارشـى 

تۇرىدىغان پهيت يېتىپ كهلدى.   

جۇمھۇرىيهتــچىلهر پــارتــىيــىســىنــىڭ ئــاۋام 
پــاالتــاســىدىكــى خــىتــاي خــىزمهت گۇرۇپــپىســى 
ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه بېقىنـىپ 
قېلىشىـغاـ خاـتىـمه بېرىشنـى توـختـىتىـش، شۇندـاقال 
ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ بـىخهتهرلـىكـى ۋە بهخـت-
سـائـادىتـىنـى قـوغـداش سـىيـاسـىتـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. 
بــىزنــىڭ ئهتــراپــلىق تهۋســىيهلــىرىمــىز ئــامېرىكــا 
ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىدېئولـوگـىيـىلـىك رىقـابهت، تهمـىنـلهش 
زەنـجىرى، دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى، تېخنىكـا، ئـىقـتىسـاد 
ۋە ئېنېرگـىيه، رىقـابهت كۈچـى قـاتـارلـىق ئـالـته 
سـاھهدىكـى ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ھهرىكـىتـىنـى سهپهرۋەر 

قىلىدۇ. 

شۈبـىھسىزكـى، بـىز چـوقۇم ئـارمـىيـىمـىزنـى 
كۈچــلهنــدۈرۈشــىمــىز، خــىتــايــنىڭ ئــوغــرىلــىق 
قـىلـمىشـلىرىنـى، شۇنـداقـال دۆلـىتـىمـىزدە تهسـىرگه ئـىگه 
بـولۇش تـىركـىشـىشـلىرىنـى تـوخـتىتـىشـىمـىز الزىم. بـىز 
دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىكـىنـى ئۇ ئېھتىيـاجـلىق 
بــولــغان مهنــبهلهر بــىلهن تهمــىنــلهش ئــارقــىلــىق 
كۈچـىمـىزنـى زامـانـىۋىيـالشـتۇرۇپ، تهتـقىقـات ۋە 
تهرەقـقىيـات جهھهتـلهردىكـى مۇئهيـيهن سـاھهلهردىكـى 
يېتهرسـىزلـىكـلهرگه خـاتـىمه بېرىشـىمـىز الزىم. بـىز يهنه 
ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىمـىزنـى كېرەكـلىك مهنـبهلهر 
بـىلهن تهمـىنـلهش ئـارقـىلـىق ۋىزا ئـالـدامـچىلـىقـىنـى 

تهكشۈرۈشىمىز الزىم. 

دۆلهت بــىخهتهرلــىكــى ئــىقــتىدارىمــىزنــى 
كۈچهيــتىشــتىن ســىرت، بــىز يهنه ئــىقــتىســادىي 
ئۇرۇشـتىكـى ئـورنـىمـىزنـى مۇسـتهھكهمـلىشـىمـىز الزىم. 
بـىزنـىڭ پـىالنـىمـىز كهلگۈسـى ئـىكـكى يـىلـدا فېدراتـىپ 
ھۆكۈمهتـته سۈنـئىي ئهقـىل ۋە كۋانـت ھېسابـالش 
تهتـقىقـاتـىغـا سېلىنـىدىغـان مهبـلهغـنى ئـىكـكى ھهسـسه 

ئـاشۇرۇشـتىن، ھهمـدە خهلـقئارالـىق 5G ئۆلـچىمـىنـىڭ 
ۋە ئــىلــغار يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئۆزەك يــاســاشــنىڭ 
ئـامېرىكـا تهرىپـىدىن يېتهكـچىلـىك قـىلـىنـىشـىنـى 
كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىشـتىن ئـىبـارەت. بـىراق، ئـامېرىكـا 
شـىركهتـلىرى پـايـدا-زىيـان مۇنـاسـىۋىتـىنـى چۈشـىنـىشـكه 
ئېھتىيـاجـلىق بـولـغىنـىدەك، خـىتـاي ئـىلـىكـىدىكـى 
شـىركهتـلهرمۇ ئـىشـنىڭ ئـاقـىۋىتـىگه ئـىگه بـولۇشـى 
كېرەك. مـانـا بۇ بـىزنـىڭ نېمه ئۈچۈن خـىتـاي ۋىرۇسـى 
ئۈچۈن ۋاكسـىنـا تهتـقىق قـىلـىۋاتـقان ئـامېرىكـالـىق 
تهتــقىقــاتــچىالرغــا قــارشــى خــاككېرلــىق قــىلــىش 
قـىلـمىشـىلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، يـاسـىمـىچـىلـىق 
جــاسۇســلۇقــى بــىلهن شۇغۇلــلىنــىدىغــان خــىتــاي 
كـارخـانـىلـىرىغـا جـازا يۈرگۈزۈش ئـارقـىلـىق دۆلهت 
ئـــىچـــىدىكـــى يېڭىلـــىقـــالرنـــى قـــوغـــداشـــنى 

پىالنلىغانلىقىمىزنىڭ سهۋەبىدۇر. 

بـىراق، تهخـىرسـزىلـىكـته خـىتـايـنىڭ تهمـىنـلهش 
زەنـجىرى مـونـوپـوللۇقـىنـى بۇزۇپ تـاشـالشـنىڭ ئـالـدىغـا 
ئۆتـىدىغـان ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ۋەزىپه بـولـماسـلىقـى 
مۇمـكىن. خـىتـاي ۋىرۇسـى بـىزنـىڭ خـىتـايـغا دورا، 
شهخسـىي قـوغـدىنـىش ئهسـلىھهلـىرى ۋە تېخنولـوگـىيه 
جهھهتـته بېقىنـىپ قـالـغانـلىقـىمـىزنـى كۆرسـىتـىپ 
بهردى. بۇ خــىل ھالهت چــوقۇم ئــاخــىرلــىشــىشــى 
الزىم. بــىزنــىڭ پــىالنــىمــىز ئــامېرىكــانــىڭ 
يـاسـىمـىچـىلـىقـىنـى ئـاشۇرىدۇ، شۇنـداقـال ئـامېرىكـانـىڭ 
ھهمـــمه مهبـــلهغ سېـلـىش ســـاھهســـىگه مهڭـگۈلۈك 
ئـاسـاسـنى سۇنۇش ئـارقـىلـىق تهمـىنـلهش زەنـجىرىنـىڭ 
بهرداشـلىق بېرىش ئـىقـتىدارىنـى رويـاپـقا چـىقـىرىدۇ، 
شۇنـداقـال دۆلهت ئـىچـى ئـىشـلهپـچىقـىرىش بېجى 

ئىناۋىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرىدۇ. 

دۆلهت ئـىچـكى كۈچـىنـى مۇسـتهھكهمـلهش 
بـىلهن بـىلـله، بـىز يهنه ئهخـالقـىي خـاتـالـىقـالرنـى 
جـاسـارەتـلىك رەۋىشـته ھهل قـىلـىشـىمـىز كېرەك. 
شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى مهســجىدلهرنــىڭ 
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ۋەيـرانـچىلـىقـقا ئۇچۇرىشـى تـوغـرىسـىدىكـى سۈنـئىي 
ھهمــراھ رەســىمــلىرى بــىزگه مۇنــداق بــىر كــونــا 
ھهقـىقهتـنى ئهسـلهتـتى: «بـىز يـامـانـلىقـقا سۈكۈت 
قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۇنـىڭغا كۆنۈپ قـالـىمـىز. يـامـانـلىق 
بــولــسا كهلگۈســىدە مــىڭ ھهســسه كۈچــىيــىدۇ.» 
بـــىزنـــىڭ خـــىتـــايـــنـىڭ ئـــىنـــسـان ھهقـــلـىرى 
دەپــسهنــدىچــىلــىكــى تــوغــرىســىدا ۋە ئۇنــىڭ بۇ 
قـىلـمىشـىغـا يـاردەم بهرگۈچـىلهر تـوغـرىسـىدا ئېنىق سۆز 
قـىلـىش مهجبۇرىيـىتـىمـىز بـار. بـىزنـىڭ پـىالنـىمـىز تـرامـپ 
ھۆكۈمـىتـىنـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 
ئۇيغۇرالرغـا قـىلـغان ھۇجۇمـىنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 
ھسابـلىنـىدىغـان ھېسابـالنـمايـدىغـانـلىقـىنـى بهلـگىلهشـكه 
چـاقـىرىدۇ. بۇ تـاشـقى سـىيـاسهتـكه كۈچلۈك تهسـىر 
كۆرســىتــىدۇ. بــىز يهنه خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 
پـارتـىيـىسـى تهرىپـىدىن تهسـتىقـالنـغان، يـاكـى   خـىتـاي 
كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى تهرىپـىدىن كـونـترول 
قـىلـىنـىدىغـان قۇرۇلۇشـالر بـىلهن شېرىكـچىلـىكـى بـولـغان 
فــىلــىمــلهر ۋە تهنھهرىكهتــلهر ئۈچۈن چۈشهنــچه 

بېرىلىشى كېرەكلىكىنى تهلهپ قىلىۋاتىمىز. 
خـىتـاي خـىزمهت گۇرۇپـپىمـىزنـىڭ پـىالنـى 
خـىتـاي تـوغـرىسـىدىكـى مهغلۇب بـولـغان ئـورتـاق 
تـونۇشـنى ئۆزگهرتـىپ، بـىخهتهرلـىكـىمـىزگه ۋە ئۆز-
ئۆزىمـىزگه يېتهرلـىك بـولۇشـىمـىزغـا قـارشـى جـىددىي 
تهھدىتـكه تـاقـابـىل تۇرىدۇ. پـىالنـىمـىزدا 400 دىن 
ئـارتۇق تهۋسـىيه بـار بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئـىچـىدە بـىر يۈز 
يهتـمىشـىتـىن ئـارتۇق قـانۇن تهكـلىپـى مهۋجۇت. بۇ 
تهكـلىپـلهرنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـىمـى دېگۈدەك 
ئـىكـكى پـارتـىيهگه ئـورتـاق بـولۇپ، ئۈچـتىن بـىر 
قـىسـىمـىدىن كۆپـرەكـى ئـالـلىقـاچـان ئـاۋام پـاالتـاسـى 
يــاكــى كېڭهش پــاالتــاســىدىن ئۆتــتى. بۇ دۆلهت 
مهجـلىسـىدىكـى خـىتـايـغا ئـائـىت ئهڭ كـونكېرت 
دوكـالت بـولۇپ، ئۇنـىڭدىكـى تهكـلىپـلهر رېئالـلىقـقا 

ئۇيغۇن، شۇنداقال ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ. 
خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ھۆكۈمهتـته 
ۋە جهمـئىيهتـته مـاس قهدەمـدە پـائـالـىيهت ئېلىپ 
بېرىپ، ھهم تهتـــقىقـــات ئـــورگـــانـــلىرىمـــىزدىن 

پـايـدىلـىنـىش، ھهم ئۇالرنـى يـوقـىتـىۋېتىش كـويـىدا 
بـولـماقـتا. ئۇ خـىتـاي ئـارزۇسـىنـى ئـامېرىكـا ئـارزۇسـىنـىڭ 
ئـورنـىغـا قـويـماقـچى. ئـامېرىكـا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 
پـارتـىيـىسـىنـىڭ شۇم غهرىزىنـى تۆۋەن مۆلـچهرلهشـكه، 
يـاكـى ئۇنـىڭ يهنـىمۇ كۈچـىيـىشـىگه ئهمـدى ھهرگـىز 
بهرداشــلىق بېرەلــمهيــدۇ. ئۆزىمــىز ۋە كهلگۈســى 
ئهۋالدلـىرىمـىز ئۈچۈن ئهركـىنـلىكـنى كـاپـالهتـكه ئـىگه 
قـىلـىشـتا بـىز چـوقۇم ھهمـمىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ۋە 
ئــالــغا ئــىلــگىرىلهش تــىپــىدىكــى ئــىســتراتېگىيه 

قوللىنىشىمىز كېرەك. 
بـىز ئـىلـگىرى بۇنـى قـىاللـىغـان ئـىدۇق. بـىز 
«دېموكـراتـىك قـورال-يـاراق ئـامـبىرى» ئـارقـىلـىق 
ئـىتـتىپـاقـداش دۆلهتـلىرى ئۈسـتىدىن غـالـىپ كهلـدۇق. 
سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ دەسـلهپـكى قهدەمـدە ئـالهم 
بـوشـلۇقـىدىكـى ئـىلـگىرىلـىشـىدىن ھالـقىپ، ئـاي شـارىغـا 
تۇنـجى بـولۇپ چـىقتۇق. ئـىقـتىسـادىمـىزنـى قـايـتا 
تـىرىلـدۈرۈش ۋە يۇقـىرى تېخنولـوگـىيهگه مهبـلهغ 
سېلىش ئـارقـىلـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ غـايهت زور 
ھهربــىي ئۈســتۈنلۈكــىنــى يهڭدۇق. ھهر قــانــداق 
ئهھۋالـدا خۇسۇسـىي ۋە ئـامـمىۋىي تـارمـاقـالر زۆرۈر 
ئـايـرىمـلىقـنى سـاقـالپ قـالـغان ئـاسـاسـتا، مـىلـلىي 
مهنـپهئهتـىمـىزنـى ئـىلـگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بـىرلـىكـته 
ئــىش ئېلىپ بېرىشــتىن قــورقــمىغــان ۋە نــومۇس 
قـىلـمىغـان ئـىدى.  بۈگۈنمۇ شۇنـىڭغا ئـوخـشاش يـولـدا 

مېڭىشىمىز كېرەك. 

ئـىنـگىلـىزچـىدىن ئهنۋەر قـاراقۇرۇم تهرجـىمه 
قىلدى 

مهنبه: 
https://www.nationalreview.com/
2020/10/china-task-force-us-must-
get-serious-about-chinese-communist-
 /party
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خهلقئارا ۋهزىيهت

شى جىنپىڭ ئۇيغۇرالرنى
داۋاملىق باشتۇرماقچى

چۈن خهن ۋوڭ



شى جىنپىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالر ئاسسىمىالتسىيه قىلىشنى 
داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى 

شـى جـىنـپىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىدارە 

قــىلــىشــتا ئۇتۇق قــازانــغانــلىقــىنــى جــاكــارالپ، 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

مـىلـيونـلىغـان مۇسۇلـمانـالرنـى ئـاسـمىالتسـىيه قـىلـىش 

كۈرىشـــىنـــى  بېــرىۋاتـــقــان  ئېــلــىپ  ئۈچۈن 

توختاتمايدىغانلىقىدىن سېگنال بهردى. 

شـــى جـــىنـــپـىڭ «ئهمهلـــىيهت خـــىتـــاي 

كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســىنــىڭ يېڭى دەۋىردە 

شـىنـجاڭنى ئـىدارە قـىلـىش ئـىسـتراتېگىيـىسـىنـىڭ 

تـامـامهن تـوغـرا ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىسـپاتـلىدى» دېدى ۋە 

بۇ ئـىسـتراتېگىيـىنـىڭ ئۇزۇن مۇددەت داۋامـلىشـىشـى 

كېرەكــلىكــىنــى بــىلــدۈردى. خــىتــاي دۆلهت 

مېدىيـاسـىنـىڭ خهۋىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، شـى جـىنـپىڭ 

ئــىكــكى كۈن داۋامــالشــقان، يهكــشهنــبه كۈنــى 

ئـاخـىرالشـقان «شـىنـجاڭ يـىغـىنـى»نـىڭ خۇالسـىسـىدە 

يۇقىرىقىالرنى ئېيتقان. 

شـى جـىنـپىڭ بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلـگهن مهركهز 

ۋە شـىنـجاڭ ئهمهلـدارلـىرى يـىغـىلـغان بـىر قېتىمـلىق 

يــىغــىنــدا سۆز قــىلــىپ، پۈتكۈل كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـى ئهزالـىرىنـىڭ شـىنـجاڭدا تېخنولـوگـىيـىنـى 

يـولـغا قـويۇشـىنـى ئۆزلـىرىنـىڭ سـىيـاسـىي بۇرچـى دەپ 

قـارىشـى كېرەكـلىكـى، بۇ ئـارقـىلـىق مهزكۇر رايـونـنى 

ئۇزۇم مۇددەتـلىك ئهمـىنـلىك ۋە مۇقـىمـلىق ھالـىتـىگه 

ئېلىپ كهلـگىلـى بـولـىدىغـانـلىقـى تـوغـرۇلۇق پهرمـان 

بهردى. 

شـى جـىنـپىڭ «شـىنـجاڭ مهسـىلـىسـىنـى يـاخشـى 

بـىر تهرەپ قـىلـىش پۈتكۈل پـارتـىيه ئۈچۈن ۋە دۆلهت 

دۆلهت  بۇ  شۇنـــداقـــال  ۋەزىپه،  مۇھـىم  ئۈچۈن 

مـىقـياسـىدا <بـىرلـىكـكه كهلـگهن رەھبهرلـىك>نـى 

تهقهززا قىلىدۇ» دەپ كۆرسهتتى. 

شـى جـىنـپىڭ يهنه 2014-يـىلـىدىن 2019-

يـىلـىغـىچه شـىنـجاڭنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش 

ئـومۇمـىي قـىمـىتـىنـىڭ يـىلـلىق ئېشىش نـىسـبىتـىنـىڭ 7.2 

پىرسهنت بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى. 

شــىنــىڭ بۇ سۆزلــىرى ئۇنــىڭ بېيجىڭنىڭ 

شـىنـجاڭنى بۆلۈش غهرىزىگه قـارشـى ئېلىپ بېرىلـغان 

يۇقـىرى بېسىمـلىق بـاسـتۇرۇش كۈرىشـىنـى ئـوچۇق-

ئـاشـكارا قـولـاليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرىدۇ. بېيجىڭنىڭ 

بۇ كۈرىشــى يېقىنــقى يــىلــالردىكــى كهڭ كۆلهمــدە 

تۇتقۇن قـىلـىش ۋە رايـونـدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـى 

مهجبۇرىي ئـاسسـىمـىالتسـىيه قـىلـىشـنى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان. بېيجىڭنىڭ بۇ قـىلـمىشـى كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـى دەپ ئهيـىبـلهنـدى ۋە دۇنـيا 

مىقياسىدا كۈچلۈك قارشىلىققا سهۋەب بولدى. 

مۇشۇ ھهپــتىدىكــى يــىغــىن 2014-يــىلــى 

مـابهيـنىدە شـىنـجاڭ تـوغـرىسـىدا ئېچىلـغان ئهڭ مۇھىم 

يـىغـىن ھېسابـلىنـىدۇ. ئـالـدىمـىزدىكـى بهش يـىل 

ئهتـراپـىدا بېيجىڭنىڭ شـىنـجاڭغا قـارىتـا ئۆز پـىالنـىنـى 

ئـىجـرا قـىلـىشـى مۆلـچهرلهنـگهن بـولۇپ، بۇ قېتىمـلىق 

يىغىن ۋاقتى ئالدىن ئېالن قىلىنمىغان. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئۇتتۇرا 

ئـاسـىيـا دۆلهتـلىرى بـىلهن چېگرىلـىنـىدىغـان، تۈركـىي 

تـىلـدا سۆزلـىشـىدىغـان 12 مـىلـيون ئۇيغۇر يـاشـايـدىغـان 

(بۇ مهلۇمـات خـاتـا-ت) شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى 
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بـاشقۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇنـدىن بۇيـان كۈرەش قـىلـىپ 

كهلـدى. ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى «بۆلگۈنـچىلـىك» 

كهيـپىيـاتـى ئۇ يهردە ئۇزاق داۋامـالشـتى. يهرلـىك 

خهلـق بهزىدە بېيجىڭنىڭ نـوپۇزىغـا ۋە خـىتـاي كۆپ 

سـانـلىقـلىرىنـىڭ سـىمۋولـلىرىغـا قـارشـى جـان ئـالغۇچ 

ھۇجۇمالرغىمۇ ئۆتتى. 

ئېـلـىپ  تهرىپـــىدىن  بۆلـگۈنـــچـىلهر  ئۇيـغۇر 

بېرىلـغان قـانـلىق ھۇجۇم داۋامـىدا شـىنـجاڭ يـىغـىنـى 

ئهمهلــدىن قــالــدۇرۇلــدى. 2014-يــىلــى شــى 

جـىنـپىڭنىڭ رايـونـغا قـىلـغان زىيـارىتـىدىن ئـاز مۇددەت 

كېيىن يۈز بهرگهن بـومـبا پـارتـىلـىتـىش ۋە پـىچـاقـالش 

ھۇجۇمـى؛ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى ئـايـدا ئۈرۈمـچىدە يۈ 

بهرگهن، 31 ئـادەمـنىڭ ئۆلۈشـىگه سهۋەب بـولـغان 

بـومـبا ھۇجۇمـى قـاتـارلـىقـالر شۇ يـىلـىدىكـى شـىنـجاڭ 

يىغىنىدىن ئازال ۋاقىت ئىلگىرى يۈز بهردى. 

شـى جـىنـپىڭ 2014-يـىلـىدىكـى قۇرۇلـتاي 

يـىغـىنـىدا شـىنـجاڭدىكـى بۆلگۈنـچىلـىك ۋە تېررورىزىم 

ھهرىكهتـلىرىنـى قـاتـتىق بـاسـتۇرۇشـنى تهلهپ قـىلـغان. 

شۇنـىڭدىن ئېتىبـارەن ئۇنـىڭ ھۆكۈمـىتـى خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ بۇ رايـونـدىكـى 

ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا بـولـغان قـارشـىلـىقـالرنـى قـاتـتىق 

باستۇرۇپ كهلدى. 

يهرلـــىك  ئېـتـىبـــارەن  2017-يـــىلـــىدىن 

دائــىرىلهرنــىڭ پۈتۈنــلهي رەقهمــلىك كۆزىتــىش 

سېستىمـىسـىنـى كېڭهيـتىش، زور كۆلهمـلىك تۇتۇپ 

تۇرۇش ئـورۇنـلىرى قۇرۇش ۋە ئۇيغۇر ئـاھالـىلـىرىگه 

سـىيـاسـى جهھهتـتىن سـىڭىپ كـىرىش ئـارقـىلـىق، 

بـاسـتۇرۇش ھهرىكـىتـىنـى زور دەرىجـىدە كېڭهيـتتى. 

دائــىرىلهر يهنه ئۇيغۇرالرنــىڭ ئهنــئهنــىســىنــى، 

مهھهلـلىلـىرىنـى ۋە مهسـجىدلهرنـى ۋەيـران قـىلـىش، 

شۇنـداقـال ئۇيغۇرالرنـىڭ قهبـرىسـتان، مـازارلـىقـلىرىنـى 

چېقىشقا ئهھمىيهت بهردى. 

كــىشــىلــىك ھوقۇق تهشــكىالتــلىرى ۋە غهرب 

ھۆكۈمهتـلىرى خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل ئـىسـتراتېگىيـىسـىنـى 

ئهيـىبـلىدى. بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ 

ئهمهلــدارلــىرى بۇ ھهقــتىكــى ئهنــدىشــىلــىرىنــى 

ئـىپـادىلـىدى، ئهھۋالـنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـغا كـىرىشـنى تهلهپ قـىلـدى. خـىتـاي 

ئهمهلـدارلـىرى بـولـسا ھهر قـانـداق تۈردىكـى ھهق-

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى قـىلـغانـلىقـىنـى رەت قـىلـدى. 

رايـونـدا يۈرگۈزۈۋاتـقان سـىيـاسـىتـىنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ 

تۇرمۇشـىنـى يـاخشـىالشـقا يـاردەم بېرىشـتىكـى يـاخشـى 

نـىيهت تـىرىشـچانـلىق قـىلـىپ تهسۋىرلـىدى. ئۇالر يهنه 

رايـونـدا مۇقـىمـلىقـنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـته غهلـىبه 

قـىلـغانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى ۋە ئۈچ يـىلـدىن كۆپـراق 

ۋاقـىتـتا زوراۋان تېرورچـىلـىق قـىلـمىشـىنـىڭ سـادىر 

بولمىغىنىنى بايان قىلدى. 

بۇ ھهپــته ئــاۋســترالــىيه ئــىســتراتېگىيــىلــىك 

سـىيـاسهت تهتـقىقـات ئـورنـى ئـىكـكى پـارچه ئـانـالـىز 

دوكـــالتـــىنـــى ئېالن قـــىلـــدى. تهتـــقىقـــاتـــتا 

كۆرســىتــىلــىشــىچه، خــىتــاي دائــىرىلــىرى شهرقــىي 

تۈركــىســتانــدىكــى يهتــمىش پــىرسهنــتكه يېقىن 

مهسـجىدنـى چېقىۋەتـكهن يـاكـى بۇزغۇنـچىلـىقـقا 

ئۇچـراتـقان، شۇنـداقـال ئـالـدىنـقى بـىر يـىل ئـىچـىدە 

رايـونـدىكـى الگېرالرنـىڭ دائـىرىسـىنـى داۋامـلىق تۈردە 

كېڭهيتكهن. 

خـىتـايـنىڭ تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى بۇ 

تۈردىكـى بـايـانـالرنـى تۆھمهت دەپ رەت قـىلـدى. 

خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى ئـىلـگىرىمۇ ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى 

ۋە ئـاۋسـترالـىيه ھۆكۈمـىتـى قـىسـمهن مهبـلهغ بـىلهن 

2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر 54 ئۇيغۇرالر 14-سان



تهمـىنـلهيـدىغـان بۇ تهتـقىقـات ئـورنـىنـى خـىتـاي 

ھهقـقىدە تـوقۇلـما ئـانـالـىزالرنـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىش 

بــىلهن ئهيــىبــلىگهن ئــىدى. بۇ ئــورگــانــنىڭ 

تهتـقىقـاتـچىلـىرى بـولـسا بۇ ئهيـىبـلهشـلهرنـى رەت 

قىلغان ئىدى. 

شـى جـىنـپىڭ يـىغـىنـدا بۇ خـىلـدىكـى ئـىجـرائـاتـالر 

تـوغـرۇلۇق تـوخـتالـمىدى، يـاكـى 2014-يـىل قـىلـغىنـىغـا 

ئــوخــشاش شــىنــجاڭدىكــى بۆلگۈنــچىلــىك ۋە 

تېررورچـىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـىڭ پېيىنـى قۇرۇتۇشـقا 

چــاقــىرمــىدى. ئهكســىچه، ئۇ ئــىقــتىســادىي ۋە 

ئـىجـتىمـائـىي يۈكسـىلـىش، كـىرىمـنىڭ ئېشىشـى، 

نـامـراتـلىقـنىڭ ئـازىيـىشـى قـاتـارلـىق جهھهتـلهردە 

2014-يـىلـىدىن بېرى زور ئـىلـگىرىلهش بـولـغىنـىنـى 

تىلغا ئالدى. 

شـى جـىنـپىڭ شـىنـجاڭنىڭ 2014-يـىلـىدىن 

2019-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش 

ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـىڭ يـىلـلىق ئېشىشـى نـىسـبىتـى 

7.2% بـولـغانـلىقـىنـى، نۆۋەتـتىكـى بـاھا بـويـىچه 

ھېسابـلىغـانـدا بۇنـىڭ 200 مـىلـيارد ئـامېرىكـا دولـلىرى 

بـولـىدىغـانـلىقـىنـى، بۇ مهزگـىلـدە 2.9 مـىلـيون يهرلـىك 

ئـامـمىنـىڭ «نـامـراتـلىقـتىن قۇتۇلـغىنـىنـى» تـىلـغا 

ئالدى. 

شــى جــىنــپىڭ مۇنــداق دېدى:«يــىغــىپ 

ئېيتقانـدا، شـىنـجاڭدا ئـىجـتىمـائـىي مۇقـىمـلىق، 

خهلـقنىڭ خـاتـىرجهم يـاشـاش ۋە ئـىشـلهش مهنـزىرىسـى 

شهكــىلــلهنــدى.»«ئهمهلــىيهت بــىزنــىڭ مــىلــلهت 

سـىيـاسـىتـى جهھهتـته غهلـىبه قـازانـغانـلىقـىمـىزنـى 

يېتهرلىك دەلىللهر بىلهن ئىسپاتالپ بهردى.» 

شـى جـىنـپىڭ شـىنـجاڭ ھهقـقىدىكـى ئـىشـالرنـىڭ 

دۇنـيا مـىقـياسـىدا تهنـقىد قـىلـىنـىشـىغـا ئـىنـكاس 

قــايتۇرۇپ «شــىنــجاڭ ھهقــقىدە يــاخشــى ئــوبــراز 

تـىكـلهش»، رايـونـدىكـى تهرەقـقىيـات نهتـىجـىلـىرىنـى 

«سـاداقهت بـىلهن بـايـان قـىلـىش» الزىمـلىقـىنـى تهلهپ 

قىلدى. 

شـى جـىنـپىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خـىتـاي 

كــىمــلىكــىنــى كۈچهيــتىش جهھهتــتىكــى كۈچلۈك 

تـىرىشـچانـلىقـى بـىلهن تـونۇلـغان. ئۇ ئـىسـالمـنى 

خــىتــايــچىالشــتۇرۇش، مهنــىۋىي پــائــالــىيهتــلهرگه 

پـارتـىيـىنـى يـاقـىاليـدىغـان ئۇقۇمـالرنـى سـىڭدۈرۈش 

قـاتـارلـىقـالرنـىڭ داۋامـلىشـىشـى كېرەكـلىكـىنـى تـىلـغا 

ئالدى. 

شــى جــىنــپىڭنىڭ نهزىرىدە بۇنــىڭدىكــى 

مهقـسهت «خـىتـاي مـىلـلىتـىنـىڭ ئـورتـاق ئېڭىنـى 

كــىشــىلهرنــىڭ قهلــبىگه يــىلــتىز تــارتقۇزۇش»نــى 

كاپالهتكه ئىگه قىلىشتىن ئىبارەت. 

مهنبه: 
https://www.wsj.com/articles/xi-says-
china-will-continue-efforts-to-assimilate-
 muslims-in-xinjiang-11601133450

ئهنۋەر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى 
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مىسىلىسىز ئويغىنىش

 ئوقۇشتىكى ماھارهت



كىتاب ئوقۇش ماھارىتىنى ئاشۇرۇش يوللىرى 

ھۈليا كۈچۈكئوغلى 

قىسقىچه مهزمۇنى 

تهتـقىقـاتـچىالر ئـوقۇغۇچـىالرغـا كـىتـاب ئـوقۇش مـاھارىتـىنـى ئۆگـتىشـىنـىڭ ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ چۈشـىنـىشـىنـى 
ئۆسـتۈرۈشـتىكـى مۇھىم ئـامـىل ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىدى. ھالبۇكـى، نۇرغۇن ئـوقۇتقۇچـىالردا ئـوقۇپ چۈشـىنـىش 
مـاھارىتـىنـى ئـوقۇغۇچـىالرغـا ئۆگـىتـىش ئـاسـاسـى ئـاجـىز. شۇڭىالشـقا، ئـوقۇتقۇچـىالرنـىڭ ئۈنۈملۈك ئـوقۇپ چۈشـىنـىش 
ئۇسۇلـىنـى تېپىپ چـىقـىشـى ۋە بۇنـى ئـوقۇغۇچـىلـىرىغـا ئۆگۈتۈشـى زۆرۈر. مـانـا مۇشۇ سهۋەب تۈپهيـلى، بۇ مـاقـاله 
تـىل دەرسـلىرىدە ئـوقۇش ئـىقـتىدارىنـى يۇقـىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئۈنۈملۈك ئـوقۇش مـاھارىتـىنـى تهتـقىق قـىلـىشـنى 
مهقـسهت قـىلـىدۇ. بۇ ئـوتتۇرا دەرىجـىلـىك ئـومۇمـىي مـاھارەت كۇرسـىدىكـى ئـون تۆت ئـوقۇغۇچـىغـا قـولـلىنـىلـغان 

تهتقىقاتتۇر. ماقاله ئاساسلىقى كىتاب ئوقۇش ماھارىتى توغرىسىدا چۈشهنچه بېرىدۇ. 

مۇقهددىمه 1.

كـىتـاب ئـوقۇش ھهم مهكـتهپـته، ھهم كـىشـىنـىڭ پۈتكۈل ھايـاتـىدا ھهمـراھ بـولـىدىغـان ئۆمۈرلۈك 
مـاھارەتتۇر. ئـانـدېرسـون، خېبېرت، سـكوت ۋە ۋىلـكىنـسونـنىڭ سۆزىگه ئـاسـاسهن، كـىتـاب ئـوقۇش ھايـاتـتىكـى 
ئـاسـاسـىي مـاھارەتتۇر. بۇ پهرزەنـتنىڭ مهكـتهپـته، شۇنداقال پۈتكۈل ھايـاتـىدا مۇۋەپـپىقـىيهت قـازىنـىشـىنـىڭ 
ئـاسـاسـى ھېسابـلىنـىدۇ. ئـوقۇش ئـىقـتىدارى  يـاخشـى بـولـمىسـا، كـىشـى ئۆز غـايـىسـىگه يېتىشـتىن ۋە خـىزمهتـته 
مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـتىن مهھرۇم قـالـىدۇ.(1985) كـىتـاب ئـوقۇش مـاھارىتـى مۇھىم بـولۇپـال قـالـماي، مـائـارىپ 
سـىسـتېمىسـىدىكـى ئهڭ قـىيـىن مهسـىلـىلهردىن بـىرىدۇر. يۇقـىرى مهدەنـىيهت سهۋىيـىسـىگه بـولـغان كۈنسېرى ئېشىپ 
 (Snow, Burns &Griffin, 1998).بېرىۋاتـقان تهلهپ بۇ مهسـىلـىنـى تېخىمۇ جـىددىيـلهشـتۈرۈۋېتىپ بـارىدۇ
ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ كـىتـاب-مـاتېرىيـال ئـوقۇشـتىكـى مهقـسهتـلىرىگه تۇتـقان پـوزىتسـىيـىسـى ئۇالرنـىڭ ئـوقۇش 
ئـىقـتىدارىغـىمۇ تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. ئهگهر ئـوقۇغۇچـىالر ئۆزلـىرىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك مـاتېرىيـالـالردىن ئهڭ يـاخشـى 
پـايـدىالنـماقـچى بـولـسا، ئۇالر تهنـقىدىي رەۋىشـته ئـوقۇشـنى ۋە تهھلىل ئـاسـاسـىدا ئـوقۇشـنى ئۆگـىنـىشـى كېرەك 
بـولـىدۇ. بۇنـىڭ مهنـىسـى شۇكـى، بـىز بـىر نهرسه ئـوقۇغـانـدا، ئـوقۇشـتىكـى مهقـسهت مـاقـالـىنـىڭ مهركـىزىي 
ئـىدىيـىسـىنـى چۈشـىنـىشـكه تـىرىشـىش بـولۇشـى كېرەك. كـىتـاب-مـاتېرىيـال ئـوقۇغـان چېغىمـىزدا بـىز كۆرەلهيـدىغـان 
ۋە كۆرەلـمهيـدىغـان ئـىكـكى تۈرلۈك رېئالـلىقـقا دۇچ كېلىمـىز. شۇڭالشـقا ، ئـوقۇشـتىكـى مهقـسهت كۆرۈنـمهس 
قهۋەتـنى، ئـاسـاسـىي مهنـىنـى ئېنىق چۈشـىنـىشـتىن ئـىبـارەت. تېلى (Teele) بـارلـىق ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ مهقسـىتـى 
ئۆزلـىرى ئـوقۇغـانـلىرىنـى چۈشـىنـىش بـولۇشـى كېرەكـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان (2004-يـىل، 92-بهت). 
تهتـقىقـاتـالر يـاخشـى ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ كـىتـاب-مـاقـالـىنـىڭ تېكىسـتىگه ئـاكـتىپ قـاتـنىشـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ 
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بهردى. ئۇالر ئـوقۇغـانـلىرىنـى چۈشـىنـىش ئۈچۈن ئۆزلـىرى قـولـالنـغان ئۇسۇلـالرنـى بـىلـىدۇ. ئـوقۇتقۇچـىالر كـىتـاب-
مـاتېرىيـالـالرنـى ئـوقۇش ئۇسۇلـىنـى ئۆگـىتـىش ئـارقـىلـىق، ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ چۈشـىنـىشـىنـى يـاخشـىالشـقا يـاردەم 
بېرەلهيـدۇ. ئـالـدىن پهرەز قـىلـىش، چـاتـما تهسهۋۋۇر قـىلـىش، كۆز ئـالـدىدا جـانـالنـدۇرۇش، يهكۈنـلهش، سـوئـال 
قـويۇش ۋە خۇالسه قـىلـىش قـاتـارلـىقـالر كـىتـاب-مـاتېرىيـال ئـوقۇپ چۈشـىنـىشـنى يـاخشـىالشـقا يـاردەم بېرىدىلـغان، 

 (Block & Israel, 2005) .تهتقىقات ئارقىلىق ئىسپاتالنغان ئۇسۇلالردۇر

1.1 پهرەز قىلىش 

يـاخشـى ئـوقۇرمهن بـولۇش ئۈچۈن، ئۆگهنگۈچـىلهر ئۆزلـىرىنـىڭ ئـوقۇش نـىشـانـىنـى بهلـگىلـىشـى كېرەك. 
شۇڭىالشـقا، يـاخشـى ئـوقۇرمهنـلهر ئـوقۇغـان نهرسـىلـىرىنـى بـىرەر مهقـسهت بـىلهن ئـوقۇيـدۇ. چۈشـىنـىشـنى 
يـاخشـىالشـتىكـى ئۇسۇلـالردىن بـىرى ئـالـدىن پهرەز قـىلـىش بـولۇپ، بۇ ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ ئـوقۇشـىدا بـىرە مهقـسهت 
بهلـگىلـىشـىگه يـاردەم بېرىدۇ. تهتـقىقـات شۇنـى ئـىسـپاتـلىدىكـى، يـاخشـى ئـوقۇرمهنـلهر ئۆزلـىرىنـىڭ تهجـىربـىلـىرىنـى 
ۋە بـىلـىمـلىرىنـى ئـىشـلىتـىپ ئۆزلـىرى ئـوقۇغـانـلىرى تـوغـرىىسـدا ئـالـدىن پهرەز قـىلـىدۇ ۋە ئـىدىيه شهكـىلـلهنـدۈرىدۇ. 
(Block & Israel, 2005) بۇ ئۇسۇل ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ تېخىمۇ كۆپ ئۆز-ئـارا تهسـىر كۆرسـىتـىشـىگه شـارائـىت 
ھازىرالپ، ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ قـىزىقـىشـىنـى ئـاشۇرىدۇ ۋە ئۇالرنـىڭ تېكىسـتكه بـولـغان تـونۇشـىنـى ئۆسـتۈرىدۇ 
(Oczkus, 2003). ئهمهلـىي تېكىسـتتىكـى نهتـىجـىنـى ئـالـدىن پهرەز قـىلـىش جهريـانـى بـىلهن سېلىشـتۇرۇش 

تولىمۇ مۇھىم، چۈنكى ئۇ ئۆگهنگۈچىنىڭ چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. 
چۈشـىنـىش (Duke & Pearson, 2005). پهرەز قـىلـىشـنى ئۆگـىتـىش ئۈچۈن ئـوقۇتقۇچـى نـىڭ كۆرنهك 
كۆرسـىتـىش، تېكىسـتكه بـىنـائهن تهخـمىن قـىلـىش، پۈتكۈل تېكىسـتته ھهمـكارلـىشـىش، گـرافـىك ئـارقـىلـىق 
تهشـكىلـلهش يـاكـى قـواليـالشـتۇرغۇچـى ۋاراقـچه ئـىشـلىتـىش قـاتـارلـىق ئۇسۇلـالرنـى قـولـلىنـىشـقا بـولـىدۇ. تېما، 
مۇنـدەرىجه، رەسـىم ۋە ئـاچقۇچلۇق سۆزلهرنـى ئـىشـلىتـىش پهرەز قـىلـىش ئۇسۇلـلىرىدىن ھېسابـلىنـىدۇ. يهنه بـىر 
مۇھىم ئـالـدىن پهرەز قـىلـىش ئۇسۇلـى بـولـسا ئـوقۇغۇچـىالرنـى تېكىسـت ئـارقـىلـىق كـونـكرېت نۇقـتىالردا ئـالـدىن 
پهرەز قـىلـدۇرۇش، پهرەزگه بـاھا بهرگۈزۈش ۋە زۆرۈر تېپىلـغانـدا ئـالـدىن پهرەزنـى تۈزىتـىش قـاتـارلـىقـالردىن 

 .(Teele, 2004) ئىبارەت

1.2 كۆز ئالدىدا جانالندۇرۇش 

يـاخشـى ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ تېكىسـتىن چۈشـىنـىشـته قـولـلىنـىدىغـان يهنه بـىر ئۇسۇلـى كۆز ئـالـدىدا 
جـانـالنـدۇرۇشـتۇر.(Adler, 2001) كۆز ئـالـدىدا جـانـالنـدۇرۇش ئـوقۇرمهنـلهردىن ئـوقۇلـغان رەسـىمـنىڭ 
يـاسـىلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـىدۇ. ئـوقۇتقۇچـىالر ئـوقۇغۇچـىالرنـى ھېكايـىدىكـى تهڭشهك، پېرسـونـاژ ۋە ھهرىكهتـلهرنـى 
تهسهۋۋۇر قـىلـىشـقا ئـىلھامـالنـدۇرسـا بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، ئۇالردىن تېكىسـتتىكـى مهزمۇنـنى كۆز ئـالـدىدا 
جـانـالنـدۇرغـىنـىدىن كېيىن شۇ ھهقـته كـالـلىسـىدا پهيـدا بـولـغان مهنـزىرىنـى رەسـىم شهكـلىدە ئـىپـادىلهشـنى يـاكـى ئۇ 

مهنزىرە توغرۇلۇق يېزىپ چىقىشنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 

1.3 مۇناسىۋەتلهشتۈرۈش 
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مۇنـاسـىۋەتـلهشـتۈرۈش ئـوقۇش جهريـانـىدا قـولـلىنـىشـىقـا بـولـىدىغـان يهنه بـىر ئۇسۇلـدۇر. مۇنـاسـىۋەتـلهشـتۈرۈش 
ئـارقـىلـىق، ئۆگهنگۈچـىلهر ئـىلـگىرىكـى بـىلـىمـلىرىنـى ئـاكـتىپـچانـالشـتۇرااليـدۇ ۋە تېكىسـتتىكـى ئـىدىيـىلهرنـى ئۆزىنـىڭ 
كهچۈرمـىشـلىرى بـىلهن بـاغـلىيـااليـدۇ. ئـوقۇرمهن تېكىسـتتىكـى ئـىدىيـىلهرنـى ئۆزلـىرىنـىڭ كهچۈرمـىشـلىرى، ئېتىقـادى 
ۋە تـاشـقى دۇنـيادا يۈز بهرگهن ئـىشـالر بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلهشـتۈرگهنـدە ئـوقۇش ئۆز ئهھمىيـىتـىنـى تـاپـىدۇ. 
ئـوقۇغۇچـىالر رەسـىم سـىزىش، گـرافـىك سـىزىش يـاكـى يېزىش ئـارقـىلـىق تېكىسـت بـىلهن ئۆزىنـى بـاغـلىيـااليـدۇ. 
ئـوقۇتقۇچـىالر ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ تېكىسـتتىكـى ۋەقهلهرگه ئـوخـشاش كهچۈرمـىشـلهرنـى بـاشـتىن كهچۈرۈپ بـاقـقان 
بـاقـمىغـانـلىقـىنـى سـورىسـا بـولـىدۇ. ئـوقۇغۇچـىالر رەسـىم سـىزىش، جهدۋەلـلهشـتۈرۈش، يېزىش ۋە گـرافـىك 
شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئـارقـىلـىق تېكىسـت بـىلهن تېكىسـتنى مۇنـاسـىۋەتـلهشـتۈرۈشـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرااليـدۇ. بۇ 
خـىلـدىكـى تېكىسـت بـىلهن تېكىسـتنى مۇنـاسـىۋەتـلهشـتۈرۈش ھېكايـىدىكـى پېرسـونـاژالرنـىڭ ئۆز-ئـارا قـانـداق 
مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـى، يـاكـى ھېكايـىدىكـى ئېلىمېنتالرنـىڭ قـانـداق مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئـاسـاس 
قـىلـسا بـولـىدۇ. ئـوقۇغۇچـىالر رەسـىم سـىزىش، جهدۋەل تۈزۈش، يېزىش يـاكـى گـرافـىك تۈزۈش ئـارقـىلـىق تېكىسـت 
بـىلهن رېئال دۇنـيانـى مۇنـاسـىۋەتـلهشـتۈرەلهيـدۇ. تېكىسـت بـىلهن رېئال دۇنـيانـى بـاغـالش ھېكايـىدىكـى 
پېرسـونـاژالرنـى كۈنـىمـىزدىكـى پېرسـونـاژالر بـىلهن سېلىشـتۇرۇش يـاكـى تېكىسـتنىڭ مهزمۇنـىنـى بۈگۈنـكى دۇنـيا 

 (Teele, 2004).بىلهن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇلىدۇ

1.4 خۇالسىلهش 

خۇالسـىلهش جهريـانـى ئـوقۇرمهنـلهردىن ئـوقۇش جهريـانـىدا نېمىنـىڭ مۇھىمـلىقـىنـى ئېنىقـالشـنى ۋە 
ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ ئۆزى ئـوقۇغـان مهزمۇنـدىكـى ئۇۇچۇرنـى ئۆز سۆزىگه ئـايـالنـدۇرۇشـنى تهلهپ قـىلـىدۇ. (ئـادلېر ، 
2001) خۇالســىلهش جهريــانــىدا، ئــوقۇغۇچــىالر ئــاســاســلىق ئــىدىيــىلهرنــى قــولــلىغۇچــى ئــىدىيهلهردىن 
پهرقـلهنـدۈرەلهيـدۇ. مۇنـاسـىۋەتـلىك بـىلـىمـلهرنـى مۇنـاسـىۋەتسـىزلهردىن پهرقـلهنـدۈرۈش خۇالسه جهريـانـىدىكـى يهنه 
بـىر نۇقـتا ھېسابـلىنـىدۇ. ئـادەتـته ئـوقۇغۇچـىالر ئۈچۈن خهتهرلـىك دەپ قـارالـغان ئۇزۇن-ئۇزۇن ئـوقۇشـلۇق 

بۆلهكلهرمۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ پىكىرىنى شهكىللهندۈرۈشكه ياردەم بېرىدۇ. 

1.5. سوئال سوراش 

ئـوقۇرمهنـلهر ئـوقۇشـتىن ئـاۋۋال، ئـوقۇش جهريـانـىدا ۋە ئـوقۇپ بـولـغانـدىن كېيىن سـوئـال سـوراش ئۇسۇلـىنـى 
قـولـلىنـااليـدۇ. سـوئـال سـوراش جهريـانـى ئـوقۇرمهنـلهردىن مهنه شهكـىلـلهنـدۈرۈش، چۈشـىنـىشـنى كۈچهيـتىش، 
جـاۋاب تېپىش، مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىش، ۋە يېڭى ئۇچۇرالرنـى بـايـقاش ئۈچۈن ئۆزىدىن سـوئـال سـوراشـنى 
تهلهپ قـىلـىدۇ. (Harvey & Goudvis, 2000) بۇ ئۇسۇل ئـارقـىلـىق ئـوقۇغۇچـىالر ئـوقۇش جهريـانـىدا 
تېكىسـتكه قـايـتىپ، ئـوقۇشـتىن ئـىلـگىرى، ئـوقۇش جهريـانـىدا ۋە ئۇنـىڭدىن كېيىن ئـوقۇتقۇچـى سـورىغـان 
سـوئـالـالرنـىڭ جـاۋابـىنـى تـاپـااليـدۇ. بۇ ئۇسۇلـغا ئـاسـاسهن ئـوقۇغۇچـىالر ئهمهلـىيهت، يهكۈنـلهنـگهن يـاكـى 

 (NRP, 2000).سوئالالرنى پهرقلهندۈرۈشنى مهشىق قىلىدۇ
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1.6. يهكۈن چىقىرىش 

خۇالسه چـىقـىرىش قۇرالر ئـارىسـىدىكـى ئـوقۇشـنى كۆرسـىتـىدۇ. ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ ئۆز بـىلـىمـىنـى ۋە دەرسـتىن 
 (Serafini, 2004) .ئېرىشـكهن ئۇچۇرلـىرىنـى ئـىشـقا سېلىپ ئۆز خۇالسـىسـىنـى چـىقـىرىشـى كېرەك  بـولـىدۇ
يهكۈن چـىقـىرىش ئـارقـىلـىق ئـوقۇغۇچـىالر ئـالـدىن پهرەز قـىالاليـدۇ، مهركـىزىي نۇقـتىنـى پهرقـلهنـدۈرىدۇ، 
تېكىسـتتىن مهنه ھاسـىل قـىلـىش ئۈچۈن ئۇچۇرالرنـى ئـىشـقا سـاالاليـدۇ ۋە مهنه ھاسـىل قـىلـىش ئۈچۈن رەسـىمـلهرنـى 
قــولــلىنــىدۇ. (Harvey & Goudvis, 2000) ئــوقۇغۇچــىالرغــا تېكىســتتىن خۇالســى چــىقــارمــاق ئۈچۈن 
كـىرىشـتۈرۈلـگهن رەسـىم، گـرافـىك، سۈرەت، چېسىال، مۇنـاسـىۋەتـلىك كهلـىمه قـاتـارلـىقـالرنـى ئـىشـلىتـىش چـارىلـىرىغـا 

بېرىلسه بولىدۇ. 

2. ھهرىكهت تهتقىقاتى سوئالى 

بۇ تهتـقىقـاتـنىڭ مۇھىم نۇقـتىسـى ئـوقۇش ئۇسۇلـىنـى قـولـلىنـىش ئـارقـىلـىق ئـوقۇپ چۈشـىنـىشـنى 
يـاخشـىالشـتۇر. ئۇسـتاز تهتـقىقـاتـچىنـىڭ قـارىشـىچه، ئـوقۇغۇچـىالردا ئـوقۇش ئۇسۇلـى تـوغـرۇلۇق پۇخـتا ئـاسـاس 
بـولـمىسـا، ئـوقۇغۇچـىالر ئـوقۇش يـىلـالردا ۋە ئۆمۈر بـويـى بۇنـىڭ دەردىنـى تـارتـىدۇ. تهتـقىقـاتـچى ئـوقۇپ 
چۈشـىنـىش ئۇسۇلـىنـى ئۆگـىتـىش ئـارقـىلـىق ئـوقۇغۇچـىالرغـا ئـوقۇش ئېڭى تهمـىنـلهشـنى ئۈمـىد قـىلـىدۇ ۋە بۇ ئـارقـىلـىق 
ئـوقۇغۇچـىالر تېخىمۇ ئهھمىيهتـلىك ئـوقۇش تهجـرىبـىسـىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرىدۇ. بۇ جهھهتـتىكـى تهتـقىقـات 
سـوئـالـى «ئـوقۇش ئۇسۇلـى ئـوقۇغۇچـىلـىرىمـنىڭ ئـوقۇپ چۈشـىنـىش ئـىزدىنـىشـىگه يـاردەم بېرەمـدۇ؟»دىن ئـىبـارەت. 
بۇ تهتـقىقـاتـنىڭ مهقسـىتـى ئـوقۇغۇچـىالر ئـوقۇش ئۇسۇلـىنـى قـولـالنـغانـدىن كېيىن، ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ ئـوقۇش 

ئىقتىدارىنىڭ ئۆسۈشىنى تهھلىل قىلىشتۇر. 

3. مېتود 

ئـوقۇش ئـىقـتىدارى ئـىلـمىي ئۆگـىنـىشـتىكـى ۋە مهكـتهپـته مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـتىكـى ئهڭ نېگىزلـىك 
مـاھارەت. ئـامېرىكـادا ئېلىپ بېرىلـغان بـىر تهتـقىقـات نهتـىجـىسـىگه قـارىغـانـدا، مـاھارەتـلىك ئـوقۇش ئـىقـتىدارى 
كـىشـىنـىڭ شهخسـىي ۋە كهسـپىي ھايـاتـىدا قـانـچىلـىك نهتـىجـىگه ئېرىشهلهيـدىغـانـلىقـى بـىلهن زىچ مۇنـاسـىۋەتـلىك 
ئـىكهن (Block & Israel, 2005). بۇ سهۋەبـتىن مهن بۇ ھهرىكهت تهتـقىقـاتـىنـى قـارار قـىلـدىم. بـروۋن ۋە 
دوۋلـىڭ غـا (2001) كۆرە، ھهرىكهت تهتـقىقـاتـى ئـاتـالغۇالر ئۆز ئهمهلـىيـىتـىدە ئۆزگـىرىش ھاسـىل قـىلـماقـچى 
بـولـغان تۈرلهرگه قـولـلىنـىلـىدىغـان ئـاتـالغۇ بـولۇپ، ئـادەتـته مهكـتهپ مۇھىتـىدا ھهرىكهت تهتـقىقـاتـى ئېلىپ 
بېرىلـىدۇ. كـورېي (1953) ھهرىكهت تهتـقىقـاتـىنـىڭ قـىمـمىتـى كهڭ تـامـاشـىبـىنـالرغـا ئـومۇمـالشـتۇرۇش بـولـماسـتىن، 
بهلـكى كۈنـدىلـىك ئهمهلـىيهتـته يۈز بهرگهن ئۆزگـىرىشـته دەپ قـارىدى. ھهرىكهت تهتـقىقـاتـى ئهكـىس ئهتتۈرۈش 
جهريـانـىدۇر. ئۇ ئـوقۇتقۇچـىالرغـا يېقىن بـولـغان ئهمهلـىي ئهنـدىشـىلهرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىپ، ئۇالرنـى ئۆزگۈرۈشـكه 
يـول قـويـىدۇ. ھهرىكهت تهتـقىقـاتـىنـىڭ ئـاسـاسـلىق مهقسـىتـى مهكـتهپـلهردە يـولۇقـقان ھهقـىقـىي مهسـىلـىلهرنـى ھهل 
قـىلـىش ۋە ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ مۇۋەپـپهقـىيـىتـىنـى ئـاشۇرۇشـنىڭ يـولـلىرىنـى ئـىزدەشـتۇر. ھهرىكهت تهتـقىقـاتـى جهريـانـى 
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مـائـارىپـچىالرغـا ئېھتىيـاجـنى پهرەز قـىلـىش، تهكشۈرۈش بـاسقۇچـلىرىنـى خـاتـىرىلهش، سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى ئـانـالـىز 
قـىلـىش ۋە كۆڭۈلـدىكـىدەك نهتـىجـىگه ئېرىشهلهيـدىغـان قـارارالرنـى چـىقـىرىش جهھهتـلهردە يـاردەم بېرىدۇ. ئـاددىي 
قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ھهرىكهت تهتـقىقـاتـىنـىڭ بـاسقۇچـلىرى «پـىالنـالش»،«ھهرىكهتـكه ئۆتۈش»، «كۆزىتـىش» ۋە 

  (McNiff, 1988: 22) .ئويلىنىش» قاتارلىقالردىن ئىبارەت»
تهتـقىقـات نهتـىجـىسـى شۇنـى كۆرسهتـتىكـى، ئـوقۇغۇچـىالر ئۆزلـىرىنـىڭ قـايسـى ئۇسۇلـنى قـولـالنـغانـلىقـى ۋە ئۇ 
ئۇسۇلنىڭ تېكىستكه قانداق مهنىلهرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى تهھلىل قىلغاندا چۈشىنىشنى ياخشىلىيااليدۇ. 

3.1. سانلىق مهلۇمات توپالش ئهسۋابى ۋە تهتقىقات جهريانى 

بۇ تهتـقىقـات تۈرىنـىڭ مهقسـىتـى ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ ئـوقۇش ئېڭىنـىڭ سهۋيـىسـىنـى بـىلـىش ۋە ئۇالرنـىڭ 
ئـوقۇش ئۇسۇلـىنـى يـاخشـىالشـتۇر. تهتـقىقـات ئـوقۇتقۇچـىسـى ئـالـدىن پهرەز قـىلـىش ، مۇنـاسـىۋەتـلهشـتۈرۈش، كۆز 
ئـالـدىغـا كهلتۈرۈش، يهكۈنـلهش، سـوئـال سـوراش ۋە خۇالسه قـىلـىش قـاتـارلـىقـالردىن ئـىبـارەت ئـالـته خـىل ئۇسۇلـنى 
قـولـالنـغان بـولۇپ، بۇ ئۇسۇلـالر ئـوقۇغۇچـىالرغـا تـونۇشـتۇرۇلـدى ۋە ئۈچ ھهپـته مهشـىق قـىلـىنـغان. ئـالـدى بـىلهن، 
تهتـقىقـات ئـوقۇتقۇچـىسـى ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ بۇ ئۇسۇلـالردىن خهۋىرى بـار يـوقلۇقـىنـى بـىلـىش ئۈچۈن «ئـوقۇش 
ئېڭىنـى تهكشۈرۈش» نـى قـولـالنـغان. تهتـقىقـات نهتـىجـىسـى 14 ئـوقۇغۇچـىنـىڭ تـوققۇزىنـىڭ بۇ ئۇسۇلـالردىن 
خهۋىرى يـوقـلىقـىنـى كۆرسهتـتى. ئـالـدى بـىلهن بۇ ئـىسـتراتېگىيـىلهرنـى تهتـقىقـات ئـوقۇتقۇچـىسـى ئۈلـگه قـىلـىپ 
كۆرسهتـتى. ئـىكـكىنـچى قهدەمـدە بۇ ئۇسۇلـالر پۈتۈن سـىنـىپ، ئـانـدىن كـىچـىك گۇرۇپـپىالر ، ئـاخـىرىدا يهكـكه 
شهخـىس ھالـىتـىدە قـولـلىنـىلـدى. ئـوقۇش ئۇسۇلـلىرى تـونۇشـتۇرۇلـغانـدىن كېيىن، تهتـقىقـات ئـوقۇتقۇچـىسـى 
«چۈشـىنـىش ئـىسـتراتېگىيـىسـى كۆرسهتكۈچـى» (MSI) ئـارقـىلـىق ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان ئـىسـتراتېگىيهلهرنـىڭ 
ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ ئـوقۇشـتىكـى چۈشهنـچىسـىنـى ئۆزگهرتـكهن-ئۆزگهرتـمىگهنـلىكـىنـى تهكشۈردى. بۇ كۆرسهتكۈچ 
ئـوقۇشـتىن ئـىلـگىرى، ئـوقۇش جهريـانـىدا ۋە ئـوقۇشـتىن كېيىن قـولـلىنـىلـغان ئـوقۇش ئۇسۇلـىنـى پـىششـىق بـىلـىشـتىكـى 

قورال ھېسابلىنىدۇ. 
ئـارقـىدىن، تهتـقىقـات ئـوقۇتقۇچـىسـى «يېرىم شـار» دەرسـلىك كـىتـابـىدىن تۆت ھهپـته ئـوقۇش تېكىسـتىنـى 

مهشىق قىلدى. 

4. نهتىجه ۋە خۇالسه 

ئـوقۇش ئېڭى كۆلـىمـىنـىڭ نهتـىجـىسـى ۋە شهخسـىي كهچۈرمـىشـلىرىم شۇنـى ئـىسـپاتـلىدىكـى، تهتـقىقـات 
بـاشـالنـغان مهزگـىلـدە ئـوقۇغۇچـىلـىرىمـدا ئـوقۇش ئۇسۇلـى جهھهتـته بـىلـىم كهمـچىل ئـىدى. ئـوقۇغۇچـىالردا ئـوقۇش 
ئۇسۇلـى ھهقـقىدە بـىلـىم ۋە ئهمهلـىيهت كهمـچىل ئـىدى. ئهمـما ئهتـراپـلىق تهتـقىق قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، ئۇالردا 
يـاخشـى ئـىلـگىرىلهش ھاسـىل بـولـدى. تهتـقىقـاتـچى بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، دەرسـخانـىدا بۇ ئۇسۇلـنى قـانـداق 
قـانـات يـايـدۇرۇش تـوغـرىسـىدا بهزى ئهنـدىشـىلـىرىم بـار ئـىدى. ئـوقۇش ئۇسۇلـى سـان جهھهتـته ئـوقۇغۇچـىالرنـى 
گـاڭگىرىتـىپ قـويـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇ يهردىكـى يهنه بـىر مهسـىله، بۇ ئـوقۇپ چۈشـىنـىش ئۇسۇلـلىرىنـىڭ 
كۆپـىنـچىسـى ئـوقۇغۇچـىالر ئۈچۈن يېڭى ھېسابـالنـغانـلىقـتىن، ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ چۈشـىنـىش ئۇسۇلـىنـى ئۆز ئـالـدىغـا 
قـولـلىنـىش ئـارقـىلـىق مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـىدۇر. مهن بۇ ئهھۋالـنى يېڭىش ئۈچۈن، ئـوقۇغۇچـىالرنـى ھهر بـىر 
بـاسقۇچـتا يېتهكـلهش ۋە نـازارەت قـىلـىشـقا مهجبۇر بـولـدۇم. بـولۇپمۇ سـوئـال سـوراش، يهكۈنـلهش ۋە خۇالسه 
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چـىقـىرىش ئۇسۇلـىنـى قـولـلىنـىشـتا شۇنـداق قـىلـدىم. ئـىنـچىكه ئۆگـىنـىشـتىن كېيىن ئـوقۇغۇچـىلـىرىمـنىڭ 
يـاخشـىلـىنـىشـىنـى ھېس قـىلـدىم. بۇ تهتـقىقـات ئـوقۇغۇچـىلـىرىم ۋە مهن ئۈچۈن خېلى پـايـدىلـىق بـولـدى. ھهرىكهت 
تهتـقىقـاتـىنـىڭ نهتـىجـىسـى مـاڭا ئـوقۇش ئۇسۇلـلىرىنـى دەرسـلىكـىمـگه قـانـداق بـىرلهشـتۈرۈش ھهقـقىدە ئـىشهنـچ ئـاتـا 
قـىلـدى. ئـوقۇغۇچـىالرغـا كهلـسهك، ئۇالر ئـوقۇش ئۇسۇلـلىرىنـى تېخىمۇ يـاخشـى چۈشهنـدى، ئۇالرنـىڭ ئـوقۇشـتىكـى 
چۈشهنـچىسـى يـاخشـىالنـدى. ھهرىكهت تهتـقىقـاتـى ئۈنۈملۈك تهجـرىبه بـولـدى. ھازىر مهن ئـوقۇپ چۈشـىنـىش 
ئۇسۇلـىغـا بـولـغان چۈشهنـچهمـنىڭ ۋە ئـوقۇغۇچـىلـىرىمـنىڭ ئـوقۇپ چۈشـىنـىشـىنـىڭ يـاخشـىلـىنـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

كۆرگهنلىكىم ئۈچۈن، بۇ ئۇسۇلالرنى دەرسلىرىمدە داۋاملىق قوللىنىشنى خااليمهن. 

4.1. تهسىرلىرى 

تۈزىتـىلـگهنـدىن كېيىنـكى ئـوقۇش ئۇسۇلـىنـىڭ كهلگۈسـى تهتـقىقـاتـى بهلـكىم تېخىمۇ چـوڭ ئـىخـتىيـارى 
ئهۋرىشـكىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئېلىشـى مۇمـكىن. ھهربـىر ئـوقۇغۇچـىنـىڭ ھهپـىتـىلـىك ئـىلـگىرىلهش ئهھۋالـىنـى 
خـاتـىرىلهش، شۇنـداقـال ئۇالر كۆپ ئـىشـلهتـكهن ئـوقۇش ئۇسۇلـىنـى خـاتـىرىلهش ئۈچۈن تهتـقىقـاتـچىالر تهكشۈرۈش 
جهدۋىلـى دېگهنـدەك ئـوخشـىمـىغـان ۋاسـىتـىدىن پـايـدىالنـسا بـولـىدۇ. بـاشـقا تهتـقىقـاتـچىالر يهنه قـىز-ئـوغۇل 
ئـوقۇغۇچـىالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى چۈشـىنـىش پهرقـى ئۈسـتىدە ئـىزدىنـىشـنى ئـويـىدا بـولۇشـى مۇمـكىن. ئـىنـگىلـىزچه 
سهۋىيــىســى ھهر خــىل بــولــغان تهيــيارلــىق مهكــتهپ گۇرۇپــپىلــىرىدىكــى ئــوقۇغۇچــىالر ئۈســتىدىنمۇ           
ئـوخـشاشـال ئـىنـگىلـىزچه سهۋىيـىسـى جهھهتـته سـىنـاق ئېلىپ بېرىشـقا بـولـىدۇ. تېخىمۇ كۆپ ئـوقۇغۇچـىنـى 
تهكشۈرۈش ئـارقـىلـىق كېلىپ چـىقـقان ئـوخشـىمـاسـلىقـالر جهھهتـته تېخىمۇ يـاخشـى چۈشهنـگىلـى بـولـىدۇ. بۇ 
تهتـقىقـات ئـوخشـىمـىغـان ئـىكـكى تهتـقىقـاتـچى تهرىپـىدىن ئـوخشـىمـىغـان ئـىكـكى گۇرۇپـپا ئۈچۈن قـولـلىنـىلـسا، 

نهتىجىسى ئۆز-ئارا سېلىشتۇرما قىلىنسا بولىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋەر قاراقۇرۇم تهرجىمىسى 

مهنبه: 
https://www.researchgate.net/publication/
257718591_Improving_Reading_Skills_Through_Effective_Reading_Strategies
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ئهركىن سىدىق بىلهن كهڭگېس خانىم 

مهن 2005- ۋە 2006-يــىلــلىرى بــىلــىۋال 
تـورى بـىلهن ئۆتكۈزگهن ئـىكـكى قـىسـىمـلىق يـازمـا 
سۆھبهت ۋە ئۆزۈمــنىڭ قــىســقىچه تهرجــىمھالــىنــى 

تـامـامـالپ بـولـغانـدىن كېيىن، شۇ مهزگـىلـدە ئۇيغۇر 

دىيــارىدا يــولــغا قــويۇلــغان «قــوش تــىلــلىق 
مـائـارىپ»نـىڭ نېمه ئـىكهنـلىكـى، دۇنـيادا قـوش 

تـىلـلىق مـائـارىپ ھهقـقىدە قـانـداق ئـىلـمىي تهتـقىقـاتـالر 

ئېلىپ بېرىلـغانـلىقـى، ئۇ تهتـقىقـاتـالرنـىڭ يهكۈنـى 

نېمه ئــىكهنــلىكــى، ھازىر غهرب ئهلــلىرىدە يــولــغا 
قـويۇلـغان قـوش تـىلـلىق مـائـارىپـنىڭ ئهمهلـىيـىتـى 
قــانــداق ئــىكهنــلىكــى ۋە ئۇيغۇر دىيــارىدا يــولــغا 

قـويۇلـغان قـوش تـىلـلىق مـائـارىپ بـىلهن غهربـتىكـى 

تهرەقـقىي تـاپـقان دېموكـراتـىك ئهلـلهر قـولـلىنـلىۋاتـقان 

قــوش تــىلــلىق مــائــارىپ ئــوتتۇرىســىدا قــانــداق 

پهرقـلهرنـىڭ بـارلـىقـى ئۈسـتىدە ئـىزدىنـىشـنى بـاشـلىدىم. 

ھهمـدە 2007-يـىلـىدىن بـاشـالپ ئۆزۈم تـوپـلىغـان 

ئۇچۇرالر ئـاسـاسـىدا ئۇيغۇرچه مـاقـاله يېزىپ، ئۇالرنـى 
ۋەتهندىكى تورالردا ئېالن قىلدىم. 

ئـاشۇ جهريـانـدا مهن قـوش تـىلـلىق مـائـارىپـى، 
يهرلـىك مـىلـلهت مـائـارىپـى  ۋە ئـانـا تـىل، شۇنـداقـال تـىل 

جهھهتـتىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـاتـارلـىق مهسـىلـىلهر 

ئـــىلـــمـىي  چـــوڭـقۇر  مۇددەت  ئۇزۇن  ئۈســـتـىدە 
تهتــقىقــاتــالرنــى ئېلىپ بــارغــان ۋە بۇ ســاھهدە 

مېڭـىۋاتـــقـان  ئـــالـــدىدا  ئهڭ  دۇنـــيـانـــىڭ 

مۇتهخهسسـىسـلهردىن بـىر قـانـچىسـى بـىلهن تـونۇشـتۇم. 

بۇ ســـاھهدە دۇنـــيـا بـــويـــىچه ئهڭ نـــوپۇزلۇق 
مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ بـىرى كهڭگېس خـانـىم بـولۇپ، 

مهن دەسـلىپـىدە ئۇنـىڭ بـىر قـانـچه كـىتـابـىنـى 
سېتىۋېلىپ يـاكـى تـوردىن چۈشۈرۈۋېلىپ ئـوقۇدۇم. 

ئــانــدىن كهڭگېس خــانــىمــنىڭ ئۆزى بــىلهن خهت 

ئـارقـىلـىق تـونۇشۇپ، مهسـىلـىلهرگه يـولۇقـقانـدا 

ئۇنـىڭدىن بـىۋاسـىته سـورىدىم. كهڭگېس خـانـىم 
يـالغۇز يـاۋروپـادىكـى ئـىكـكى نـوپۇزلۇق ئـالـىي 
مهكـتهپـنىڭ پـروفېسسورى بـولۇپـال قـالـماي، ئۇ يهنه 

ب د ت نـــىڭ يهرلـــىك مـــىلـــلهت مـــائـــارىپـــى 
سـاھهسـىدىكـى مهسـلىھهتـچىسـى ئـىكهن. ئۇ خـانـىم مهن 

ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـانـا تـىلـىدىن ئـايـرىلـىپ 

قېلىشـقا قـاراپ مـاڭغانـلىق مهسـىلـىسـىنـى چۈشهنـدى. 

ئۇ مـاڭا «مهن بۇنـىڭدىن كېيىن يـازىدىغـان ئـىلـمىي 
مـاقـالـىلـىرىم، نهشـىر قـىلـدۇرىدىغـان كـىتـابـلىرى ۋە 
سۆزلهيــدىغــان دوكــالتــلىرىمــنىڭ ھهمــمىســىدە 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مهسـىلـىسـىنـى تـىلـغا ئـالـىمهن» دەپ 

ۋەدە بېرىپ، بۇ ۋەدىسـىنـى ئـىزچـىل تۈردە ئـورۇنـداپ 
كهلدى. 

كهڭگېس خــانــىم 2013-يــىلــى ئــامېرىكــا 

كـالـىفـورنـىيه شـتاتـى لـوس ئـانـژىلـىس رايـونـىدىكـى بـىر 

چـوڭ خهلـقئارالـىق ئـىلـمىي دوكـالت يـىغـىنـىغـا كېلىپ، 

«ئـاالھىدە تهكـلىپ قـىلـىنـغان مېھمان نۇتۇقـچى» 
سۈپـىتـىدە ئـىكـكى سـائهتـلىك ئـىلـمىي دوكـالت بهردى. 

ئۇ كۈنــى مهن ئــىشــتىن رۇخــسهت ســوراپ، 100 
كـىلـومېتىردىن ئـارتۇق مـاشـىنـا ھهيـدەپ، يـىغـىن 
مهيـدانـىغـا كهڭگېس خـانـىمـغا بـىر كۈن ھهمـراھ 
بـولـدۇم. ھهمـدە ئۇنـىڭ بـىلهن نۇرغۇن پـاراڭالرنـى 

قـىلـىشـتىم. كهڭگېس خـانـىم شۇ قېتىمـقى دوكـالتـتا 
ئــىشــلهتــكهن 130 بهتــلىك «پــوۋېر پــويــنت» 
ھۆجـجىتـىنـىڭ بـىر نۇسـخىسـىنـى مـاڭا بهردى. ئۇ 

ھۆجــجهت مهنــدە ھازىرمۇ بــار. كهڭگېس خــانــىم 

داۋامــلىق ھهر قــايســى دۆلهتــلهرگه بېرىپ، شۇ 

2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر 64 ئۇيغۇرالر 14-سان



دۆلهتــلهرنــىڭ مۇنــاســىۋەتــلىك ئهمهلــدارلــىرىغــا 

شۇ  ھهمـــدە  تۇرىدىكهن.  بېـرىپ  مهســـلـىھهت 

دۆلهتــلهردىكــى ئــالــىي مهكــتهپــلهردە دوكــالت 

سۆزلهيــدىكهن. بــىز 2013-يــىلــى كۆرۈشــكهنــدە 

كهڭگېس خــانــىم مــاڭا ئۆزىنــىڭ ئۇيغۇر دىيــارىغــا 

بېرىپ، قـــوش تـــىل مـــائـــارىپـــنىڭ قـــانـــداق 

بـولـىدىغـانـلىقـى ھهقـقىدە ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـون 

ئهمهلــدارلــىرىغــا بــىۋاســىته مهســلىھهت بېرىشــنى 

خـااليـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. مهن نـاھايـىتـى خۇشـال 

بــولۇپ، ئهگهر ئۇيغۇر دىيــارى ئهمهلــدارلــىرىنــىڭ 

قـولـلىشـىغـا ئېرىشهلـىسهك، مهن خـىزمـىتـىمـدىن سـوراپ، 

ئۆز چـىقـىمـىم بـىلهن ئۇيغۇر دىيـارىغـا ئۇ خـانـىم بـىلهن 
بـىلـله بېرىپ، ئۇنـىڭغا ئۆزۈم تهرجـىمـانـلىق قـىلـىپ 
بېرىدىغـانـلىقـىمـنى ئېيتتىم. گهرچه مهن شۇنـىڭدىن 
كېيىن ئۇيغۇر دىيـارىدىكـى مـائـارىپـچى تـونۇشـلىرىم 
ئـارقـىلـىق بۇ ئـىشـنى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇشـقا خېلى 

ئۇرۇنۇپ بــاقــقان بــولــساممۇ، بۇ ئــىش ۋۇجۇدقــا 

چــىقــمىدى. لېكىن مهن كهڭگېس خــانــىم بــىلهن 
بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىمـنى تـاكـى بۈگۈنـگىچه سـاقـالپ 

كېلىۋاتىمهن. 
كهڭگېس خــانــىم 2015-يــىلــى 10-ئــايــدا 

جۇڭگو ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تهكـلىپـى بـىلهن جۇڭگوغـا 
بېرىپ، شــاڭخهي ۋە نهنــجىڭدىكــى مــائــارىپ 

ئـورۇنـلىرى ۋە بـىر قـانـچه ئـالـىي مهكـتهپـلهردە ئـىلـمىي 

دوكـالت سۆزلـىدى. مهن بۇ ئـىشـتىن شۇ يهرلهردىكـى 

ئۇيغۇر ئــوقۇغۇچــىالرنــى تــور ئۇچۇرى ئــارقــىلــىق 
خهۋەردار قــىلــىپ، ئۇالردىن ئــامــال بــار كهڭگېس 
خـانـىمـنىڭ دوكـالتـلىرىنـى ئـاڭالشـنى ئۆتۈنـدۈم. 

ئهمـما، كهڭگېس خـانـىمـدىن كېيىن ئـاڭلىسـام، ئۇ 
دوكـالت بهرگهن سـورۇنـالرغـا ئۇيغۇر ئـوقۇغۇچـىالر 

كــىرمهپتۇ. ئۇيغۇر ئــوقۇغۇچــىالرنــى دائــىرىلهر 
چهكـلىدىمۇ، يـاكـى بۇنـىڭ بـاشـقا سهۋەبـى بـارمۇ، 
ئۇنــى بــىلهلــمىدۇق. ئهمــما ئۇ يهردىكــى ئۇيغۇر 

ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ بۇ ئـىشـتىن خهۋەر تـاپـقىنـى ئېنىق 

بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى كهڭگېس خـانـىمـنىڭ 

پـائـالـىيهتـلىرىنـىڭ خـىتـايـچه يېزىلـغان كۈنـتهرتـىپـلىرىنـى 

تـورالرغـا يـولـالپ قـويـغان ئـىدى. كهڭگېس خـانـىمـنىڭ 

دېيىشـىچه ئۆزى ئۇچـراشـقان جۇڭگودىكـى رەھبهرلهر 
ئۇنـىڭ قـوش تـىلـلىق مـائـارىپ ھهقـقىدىكـى كۆز-

قــاراشــلىرى ۋە تهكــلىپــلىرىگه ئــانــچه ئهھمىيهت 
بهرمهپتۇ. 

2013-يـىل ئـاخـىرىدا خـىتـايـدىكـى جـياخېڭ 
ئۇنـىۋېرسـىتېتى چهت ئهل تـىلـى فـاكۇلتېتىنـىڭ ۋاڭ 
پـىڭ ئـىسـىمـلىك بـىر خـىتـاي پـروفـفىسـورى ئۇيغۇر 

تــىلــىنــىڭ ئهيــنى ۋاقــىتــتىكــى ئهھۋالــى ھهقــقىدە 

خهلـقئارادىكـى داڭلىق ژۇرنـالـالرنـىڭ بـىرى بـولـغان 

 International Journal of Bilingual»
Education and Bilingualism» دېگهن ژۇرنـالـغا 
بـىر پـارچه ئـىلـمىي مـاقـاله يـولـالپتۇ. كهڭگېس خـانـىم 

مهزكۇر ژۇرنــالــنىڭ بــاھاالپ تهســتىقــلىغۇچــى 
مۇھهررىرلـىرىدىن بـىرى بـولۇپ، ئۇيغۇرالر ھهقـقىدە 
يېزىلـغان بۇ مـاقـالـىنـى كۆرۈپ، نـاھايـىتـى خـوشـال 

بـولۇپتۇ. ئهمـما مـاقـالـىنـىڭ سۈپـىتـى بهكـال نـاچـار 

بــولــغاچــقا، ئۇ مــاڭا ئهھۋالــنى دەپ «ئهگهر بۇ 
مـاقـالـىگه سهن 1-ئـاپـتور بـولۇپ، ئۇنـى قـايـتىدىن 
يېزىپ چـىقـساڭ، ئـانـدىن بـىز ئۇ مـاقـالـىنـى ژۇرنـالـغا 

بـاسـساق بـولـىدۇ. سـىلهرگه مهنمۇ يېقىنـدىن يـاردەم 

قــىلــىمهن» دېدى. مهن مــاقۇل بــولــدۇم. ھهمــمه 
نهچـچه ئـاي ۋاقـىت چـىقـىرىپ، نۇرغۇن خـىتـايـچه ۋە 

ئــىنــگلىزچه مهنــبهلهردىن ئۇيغۇر تــىلــىغــا ئــائــىت 

ئۇچۇرالرنـى تـوپـالپ، شۇ ئـاسـاسـتا مـاقـالـىنـى قـايـتىدىن 

يېزىپ چـىقـتىم. ھهمـدە يهرلـىك مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئـانـا 

تـىلـىغـا ئـائـىت خهلـقئارالـىق قـانۇن-پهرمـانـالر، ھهمـدە 

خــىتــاي دۆلــىتــىنــىڭ ئۇنــىڭغا ئــاۋاز قــوشۇش 
ئهھۋالـلىرىنـىمۇ مـاقـالـىگه كـىرگۈزدۈم. مهقسـىتـىم مۇشۇ 

ئۇسۇل ئـارقـىلـىق دۇنـياغـا ئۇيغۇر تـىلـى ھهقـقىدە ئهڭ 
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يۇقــىرى دەرىجــىدە تــولۇق مهلۇمــات بــىرىپ، 
خهلـقئارادىكـى تهتـقىقـاتـچىالر ۋە مۇنـاسـىۋەتـلىك 

كـىشـىلهرنـى ئۇيغۇر تـىلـى ھهقـقىدىكـى بـىر مۇھىم 

مهنـبه بـىلهن تهمـىنـلهش ئـىدى. مـاقـالـىدا مهن 
«مۇسـتهقـىل تهتـقىقـاتـچى» دەپ تـونۇشـتۇرۇلـدۇم، 
ھهمـدە كهڭگېس خـانـىمـنىڭ قـوشۇلـىشـى بـىلهن 
ئــادرېسىم ئۈچۈن كهڭگېس خــانــىمــنىڭ ئۆيــىنــىڭ 

ئادرېسىنى ئىشلهتتىم.  
مـاقـاله پۈتۈپ، كهڭگېس خـانـىم ئۇنـى قـوبۇل 

قـىلـىپ بـولۇپ، ژۇرنـالـغا بـاسـىدىغـانـغا بـىر-ئـىكـكى 

ئـايـدەك ۋاقـىت قـالـغانـدا، ۋاڭ پـىڭ كهڭگېس خـانـىم 

بـىلهن ئـىكـكىمـىزگه مۇنـداق بـىر ئـىشـنى دېدى. ئۇ 
ئهسـلىدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇغۇلۇپ ئۆسـكهن 
ئـىكهن. كهلـگهن دوسـتلىرى بـىلهن ئۆتكۈزگهن بـىر 
يـىغـىلـىشـتا مېنىڭ گېپىم چـىقـىپ، بـاشـقىالر ئۇنـىڭغا 

جۇڭـگـو  ســـىدىق  «ئهركـــىن  دەپـتۇ:  مۇنـــداق 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ قـارا تـىزىمـلىكـىدىكـى ئـادەم. ئۇنـىڭ 

بـىلهن بـىلـله مـاقـاله ئېالن قـىلـساڭ سهن چـوقۇم 
خـىزمـىتـىڭدىن قـوغـلىنـىسهن.» شۇنـىڭ بـىلهن ۋاڭ 
پـىڭ مـاقـالـىدىن مېنىڭ ئـىسـمىمـنى ئۆچۈرۈۋېتىش 

تهلـىپـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. كهڭگاس خـانـىم 

مهنـدىن «قـارارنـى سهن چـىقـار، قـانـداق قـارار ئـالـساڭ 

شۇ بـويـىچه بـولسۇن» دېدى. مهن ئۇيغۇر تـىلـى 
ھهقـقىدىكـى بۇ ئـىلـمىي مـاقـالـىنـى خهلـقئارا سهھنىگه 

چـىقـىرىۋېلىش ئۈچۈن، ئـىسـمىمـنى ئېلىۋېتىپ ئېالن 

قـىلـىش تهكـلىپـىنـى بهردىم. ھهمـدە مـاقـالـىنـىڭ ئهڭ 

ئـاسـتىدا ۋاڭ پـىڭ كهڭگېس خـانـىم بـىلهن مـاڭا 
مـىنـنهتـدارلـىق بـىلـدۈرسۇن دېدىم. ۋاڭ پـىڭ بۇنـىڭغا 

مــاقۇل بــولــدى، ئهمــما يهنه «ئهركــىن ســىدىق» 
دېگهن ئـىسـىمـنى ئـىشـلهتـسهك بـولـمايـدۇ، دەپ 
تۇرۇۋالـدى. شۇنـىڭ بـىلهن مهن ئۆز ئـىسـمىم بـىلهن 

ئــوخــشاش بــاش ھهرىپ بــىلهن بــاشــلىنــىدىغــان 

ئـىنـگلىزچه ئـىسـىمـدىن بـىرنـى ئـىشـلهتـتىم: «ئېرىك 

سـمىس». مـىنـنهتـدارلـىق سۆزى مـاقـالـىگه مۇنـداق 

بېسىلدى: 

«مهن ئېرىك سـمىس (ئهركـىن سـىدىق) ۋە تـوۋ 
كهڭگېسنىڭ پـايـدىلـىق مۇالھىزە، تهكـلىپ -پـىكـىر 

ۋە بۇ مـاقـالـىنـى تهھرىرلـىگهنـلىكـى ئۈچۈن رەھمىتـىمـنى 
بىلدۈرىمهن.» 

شۇنـداق قـىلـىپ مهزكۇر مـاقـاله يۇقـىرىقـى 
ژۇرنـالـنىڭ 2014-يـىلـى 11-ئـايـدىكـى سـانـىغـا 

بېسىلدى. 
ھـازىر مهن ئـــىكـــكـى نهپهر ئۇيـغۇر دوســـتۇم 

بـىلهن بـىرلـىكـته كهڭگېس خـانـىم يـارىتـىپ بهرگهن 
يهنه بـىر پۇرسهت ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر تـىلـىغـا ئـائـىت يهنه 
بـىر تهتـقىقـات تۈرىنـى ئېلىپ بېرىۋاتـىمهن. مهزكۇر 
تۈر تــامــامــالنــغانــدىن كېيىن قېرىنــداشــالرنــى بۇ 

ئىشنىڭ تهپسىالتىدىن خهۋەردار قىلىمهن. 

                       —— ئهركىن سىدىق 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

مۇھهممهد ئۇيغۇر

«ئۇيغۇرالرغا قارشى 
 ئۇرۇش»



شان روبېرتس ۋە ئۇنىڭ «ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش» دېگهن كىتابى توغرىسىدا 

  ئاپتور ھهققىدە 

 «ئۇيـغۇرالرغـــا قـــارشـــى ئۇرۇش» دېـگهن 

 Sean R.) كــىتــابــنىڭ ئــاپــتورى شــان روبېرتــس

Roberts) ئـامېرىكـا جـورج ۋاشـىڭتون ئۇنـىۋېرسـىتېتى 

ئېللىئـوت خهلـقئارا ئـىشـالر ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ خهلـقئارا 

ئــىشــالر ئهمهلــىيــىتــى دوتسېنتى ۋە خهلــقئارا 

تهرەققىيات تهتقىقات پروگراممىسىنىڭ مۇدىرى. 

شـان روبېرتـس ئۇزۇنـدىن بېرى ئۇيغۇرالرنـى 

تهتـقىق قـىلـىۋاتـقان بـولۇپ، ئۇ ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ 

90-يـىلـلىرىدا ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ۋە خـىتـايـدىكـى 

ئۇيغۇرالر ئــارىســىدا ئېتنوگــرافــىيهلــىك تهكشۈرۈش 

خــىزمــىتــى ئېلىپ بېرىپ، ھهر قــايســى ئــىلــمىي 

ژۇرنـالـالر ۋە كـىتـابـالردا كۆپـلىگهن مـاقـالـىلهرنـى ئېالن 

قـىلـغان. بۇ جهريـانـدا شـان روبېرتـسنىڭ 1996-يـىلـى 

قـازاقـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى زىيـارەت قـىلـىپ 

 Waiting) «ئـىشـلىگهن «ئۇيغۇرىسـتانـنى كۈتۈش

for Uyghurstan) دېگهن ھۆجـجهتـلىك فـىلـىمـى 

بار. 

شـان روبېرتـس 1998-يـىلـدىن 2000-يـىلـغىچه 

ۋە 2002-يـــىلـــدىن 2006-يـــىلـــغىچه ئـــوتتۇرا 

ئـاسـىيـادىكـى ئـامېرىكـا خهلـقئارا تهرەقـقىيـات ئـورگـىنـىدا 

بـــاشـقۇرۇش  ۋە  دېـمـوكـــراتـــىيه   (USAID)

پـروگـرامـمىسـىدا ئـىشـلىگهن. ئۇ بۇ جهريـانـدا پۇقـراالر 

جهمـئىيـىتـى تهرەقـقىيـاتـى، سـىيـاسـىي پـارتـىيه يـاردىمـى، 

مهھهلـلىلهر تهرەقـقىيـاتـى، مۇسـتهقـىل ئـاخـباراتـنى 

كۈچهيـتىش ۋە سـايـالمـغا يـاردەم قـاتـارلـىق تۈرلهرنـى 

اليىھىلهش ۋە باشقۇرۇش ئىشلىرىغا مهسئۇل بولغان. 

شـــان روبېـرتـــس 2003-يـــىلـــى لـــوس-

ئـــانجېلىســـتىكـــى جهنۇبـــىي كـــالـــىفـــورنـــىيه 

ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ مهدەنـىيهت ئـىنـسانشۇنـاسـلىق 

پهنـلىرى بـويـىچه دوكـتورلۇق ئۇنۋانـىغـا ئېرىشـكهن ۋە 

2006-يــىلــدىن 2008-يــىلــغىچه جــورجــتوۋن 

ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئـىشـلىرى بـويـىچه 

دوكـتور ئـاشـتىلـىق تهتـقىقـاتـى بـىلهن شۇغۇلـالنـغان. 

ئۇنــىڭ ھازىرقــى تهتــقىقــات يۆنــىلــىشــى خــىتــاي 

ئـىشـغالـىدىكـى ئـاتـالـمىش «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم 

رايـونـى»نـىڭ تهرەقـقىيـاتـى، شۇنـداقـال سـابـىق سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـاسـىدىكـى دېموكـراتـىيه 

تهرەقـقىيـاتـىنـى ئـاسـاس قـىلـىدۇ. ئۇنـىڭ ئۆتـكهنـكى 
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ئـون يـىلـالردىكـى ئـاسـاسـلىق تهتـقىقـات يۆنـىلـىشـىدىن 

بـىرى ئۇيغۇرالر ۋە تېررورىزم مهسـىلـىسـى بـولۇپ، ئۇ 

خــىتــاي ھۆكۈمــىتــىنــىڭ ئۇيغۇرالرنــى تېررورىزم 

بـاھانـىسـى بـىلهن بـاسـتۇرۇپ كهلـگهنـلىكـىنـى ئـىزچـىل 

تهكىتلهپ كېلىۋاتىدۇ. 

 The) «ئۇنـىڭ «ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئۇرۇش

War on the Uyghurs) دېگهن كـىتـابـى 2020-

يـىلـى 9-ئـايـدا ئـامېرىكـىدا پـرىنسـتون ئۇنـىۋېرسـىتېتى 

نهشـرىيـاتـى تهرىپـىدىن ۋە يـاۋروپـادا ئهنـگلىيهدىكـى 

مـانچېستېر ئۇنـىۋېرسـىتېتى نهشـرىيـاتـى تهرىپـىدىن 

 بىرال ۋاقىتتا نهشر قىلىندى.

«ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش» دېگهن كىتابنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى 

بـــىز بۇ كـــىتـــاب ھهقـــقـىدە تهپـســـىلـــىي 

تـوخـتىلـىشـتىن بۇرۇن، پـرىنسـتون ئۇنـىۋېرسـىتېتى 

نهشــرىيــاتــىنــىڭ كــىتــاب ھهقــقىدىكــى قــىســقىچه 

چۈشهندۈرۈشىگه نهزەر ئاغدۇرايلى: 

«2001-يـىلـى 11-سېنتهبـىر كۈنـى نيۇ-يـورك 

ۋە ۋاشـىنـگتونـغا قـىلـىنـغان تېررور ھۇجۇمـىدىن بـىر 

نهچـچه ھهپـته ئۆتۈپـال، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۆزىنـىڭ 

مۇسۇلـمان ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت بـولـغان ئۇيغۇرالر 

دۇچ  تهھـدىتـــىگه  تېـررورلۇق  ئېـغـىر  تهرىپـــىدىن 

كهلـگهنـلىكـىنـى دۇنـياغـا جـاكـارلـىدى. بۇ پـارتـالش 

خـاراكتېرلـىك كـىتـابـتا ئـاپـتور شـان روبېرتـس خـىتـايـنىڭ 

ئـامېرىكـا رەھبهرلـىكـىدىكـى يهر شـارى خـاراكتېرلـىك 

تېررورلۇقـقا قـارشـى ئۇرۇشـنى ئۇيغۇرالرنـى كۈنسېرى 

رەھىمسـىزلهرچه بـاسـتۇرۇشـىنـىڭ خهلـقئارالـىق يـوپۇقـى 

سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىپ كېلىۋاتـقانـلىقـى، ئېنىقـالنـمىغـان 

دۈشـمهنـنى نـىشـان قـىلـغان بۇ ئۇرۇشـنىڭ دۇنـيانـىڭ 

ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى دۆلهتـلهرنـىڭ تېررورلۇقـقا 

قـارشـى تۇرۇش نـامـىدا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـى ۋە 

دۆلهت ئــىچــىدىكــى ئۆكــتىچــىلهرنــى قــاتــتىق 

بـاسـتۇرۇشـىغـا يـول ئېچىپ بهرگهنـلىكـىنـى يـورۇتۇپ 

بېرىدۇ.» 

بۈگۈنـكى كۈنـدە خـىتـايـدا يـاشـايـدىغـان 11 

مـىلـيون ئۇيغۇرنـىڭ ئـىچـىدە بـىر مـىلـيونـدىن ئـارتۇق 

كـىشـى ئـاتـالـمىش «تهربـىيهلهش الگېرلـىرى» دا 

تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتـىدۇ. بۇ كـىشـىلهر دۇنـيادىكـى ئهڭ 

قـــىلـــىش  نـــازارەت  ۋە  تۇرۇش  تۇتۇپ  چـــوڭ 

پـــروگـــرامـــمـىســـىنـــىڭ زىيـــانـــكهشـــلـىكـــىگه 

ئۇچـرىغۇچـىلـىرىدۇر. روبېرتـس خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ھېچقانـداق تـولۇق دەلـىل-ئـىسـپات بـولـمىغـان 

ئهھۋال ئــاســتىدا ئۇيغۇرالرنــى دۇنــيا تېررورلۇق 

ئۇرۇشـىغـا قـانـداق قـىلـىپ مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا 

چېتىپ ئهكــىرگهنــلىكــىنــى، ھهمــدە ئۇالرنــى بــازا 

تهشــكىالتــى بــىلهن ئــاالقــىســى بــار خهتهرلــىك 

تېررورلۇق تهھدىتـى دەپ جـاكـارلـىغـانـلىقـىنـى بـايـان 
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قـىلـىدۇ. ئـاپـتور ئۇيغۇرالرنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى 

نـارازىلـىقـىنـى خهلـقئارا تېررورلۇق دەپ قـايـتا رامـكىغـا 

ئېلىشـنىڭ ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى سـىسـتېمىلـىق ھالـدا 

يـوقـىتـىش ئۈچۈن بـاھانه ۋە تۈرتـكه بـولـغانـلىقـى، 

ئـاتـاقـتىكـى «ئۇيغۇر قـورالـلىقـلىرىنـىڭ تهھدىتـى» 

پهقهت خـىتـايـنىڭ تېررورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش نـامـىدا 

ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدە 10 يـىلـدىن ئـارتۇق بـاسـتۇرۇش 

ئېلىپ بـارغـىنـىدىن كېيىنـال بـارلـىقـقا كهلـگهنـلىكـىنـى،  

نهتـىجـىدە بۇ خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى تېخىمۇ 

قـاتـتىق بـاسـتۇرۇشـىنـى ئـاقـالش ئۈچۈن خـىزمهت 

قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. 

«ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئۇرۇش» - خـىتـايـنىڭ 

سـىزنـىڭ بـىلـىشـىڭىزنـى خـالـىمـايـدىغـان ئـىنـسانـىيهت 

پـاجـىئهسـىنـىڭ كـىشـىنـى تهسـىرلهنـدۈرىدىغـان بـىر 

ھېكايـىسـى. بۇ كـىتـاب شـان روبېرتـسنىڭ ئۇيغۇرالر 

بـىلهن بـولـغان تهپسـىلـىي زىيـارىتـىنـى ئـاسـاس قـىلـىپ 

يېزىلــغان بــولۇپ، بــىزنــىڭ ئۇالرنــىڭ ئــاۋازىنــى 

ئاڭلىشىمىزغا ئىمكان بېرىدۇ. 

تۆۋەنـدە كـىتـابـنىڭ ئـاسـاسـى مهزمۇنـىنـى ھهر 

بىر بابالر بويىچه قىسقىچه خۇالسىلهپ ئۆتىمىز: 

بۇ كـىتـاب مۇقهددىمه ۋە خۇالسـىدىن بـاشـقا 

جهمـئىي 6 بـابـتىن تهركـىب تـاپـقان بـولۇپ، كـىتـابـقا 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ تېررورىزمـغا 

قـارشـى تۇرۇش بـويـىچه سـابـىق ئـاالھىدە ۋەكـىلـى، 

رىۋانـدا ۋە سـابـىق يۈگۈسـالۋىيه خهلـقئارا جـىنـايـى 

ئـىشـالر سـوتـىنـىڭ سـابـىق سـوتـچىسـى بېن ئېممېرسـون 

(Ben Emmerson) دېگهن كــىشــى كــىرىش سۆز 

يېـزىپ بهرگهن. بېـن ئېـمـمېـرســـون كـــىرىش سۆزىدە 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ھازىر شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئېلىپ بېرىۋاتـقان كهڭ كۆلهمـلىك 

تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـىڭ ھهقـىقـىي مهقسـىتـى 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـى يـوق قـىلـىپ، 

ئۇيغۇرالرنــى بــىر مــىلــلهت سۈپــىتــىدە دۇنــيادىن 

يـوقـىتـىپ تـاشـالش ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىدۇ. ئۇ 

كـىرىش سۆزىدە يهنه ئۆزىنـىڭ ب د ت كـىشـىلـىك 

ھوقۇق ئــىشــلىرى ۋە تېررورىزمــغا قــارشــى تۇرۇش 

بـويـىچه ئـاالھىدە ۋەكـىلـى بـولۇپ ئـىشـلىگهن ئـالـته 

يـىل جهريـانـىدا دۇنـيادىكـى نۇرغۇن دۆلهتـلهردە بۇ 

ھهقــته تهكشۈرۈش ئېلىپ بــارغــانــلىقــى، ئهمــما 

ھېچقانــداق بــىر دۆلهتــنىڭ خــىتــايــغا ئــوخــشاش  

تېررورىزمـغا قـارشـى تۇرۇشـنى بـاھانه قـىلـىپ پۈتۈن 

بـىر مـىلـلهتـنى ئۇالرنـىڭ مـىلـلىي كـىمـلىكـى ۋە دىنـى 

ئېتىقـادى سهۋەبـىدىنـال پۈتۈن-سۈرۈك بـاسـتۇرغـان 

يـاكـى يـىغـىۋېلىش الگېرىغـا سـولـىۋالـغانـلىقـىنـى كۆرۈپ 

بـاقـمىغـانـلىقـىنـى بـايـان قـىلـىدۇ. ئۇ يهنه خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ الگېرالردىن سـىرت ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدە 

بـولۇۋاتـقان قـىيـناش، مهجبۇرىي تۇغۇتـتىن چهكـلهش 

ئـوپېراتسـىيهسـى قـىلـدۇرۇش، ئـىچـكى ئهزاالرنـى 

مهجبۇرىي ئېلىۋېلىش، قهبـرىسـتانـلىقـالرنـى چېقىپ 

تـاشـالش قـاتـارلـىق جـىنـايهتـلىرىنـى بـىر-بـىرلهپ 

تـــىزىپ، بۇ جـــىنـــايهتـــلهرنـــىڭ مهدەنـــىيهت 

قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ روشهن ئـىپـادىلـىرى ئـىكهنـلىكـىنـى، 

ھهمــدە ئــىنــسانــىيــلىقــقا قــارشــى جــىنــايهت 

كـاتېگورىيهسـىگه تـامـامهن چۈشـىدىغـانـلىقـىنـى، ھهتـتا 
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ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـى سـادىر قـىلـىشـقا ئـائـىت 

ئـىپـادىلهر بـولـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ ئۆتۈپ، 

خهلـقئارا جهمـئىيهتـنى بۇ ھهقـته جـىددىي ھهرىكهت 

ئېلىشقا چاقىرىدۇ. 

بېـن ئېـمـمېـرســـون كـــىرىش سۆزىدە شـــان 

تـــولۇق  كـــىتـــابـــىنـــى  بۇ  روبېـرتـــسـنـىڭ 

مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈپ، كـىتـابـنىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر 

ھهقـقىدىكـى يـالـغان تهشۋىقـاتـلىرىنـى ئـاغـدۇرۇپ 

تـاشـالپ، ئۇيغۇرالر تـارتـىۋاتـقان زۇلۇمـنىڭ تـارىخـى 

ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ۋە ھازىرقـى ئهھۋالـىنـى روشهن بـايـان 

قـىلـغانـلىقـىنـى، بۇ كـىتـابـنىڭ خهلـقئارادىكـى سـىيـاسهت 

تۈزگۈچـىلهر ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم بـىر مـاتېرىيـال 

ئــىكهنــلىكــىنــى تهكــىتــلهيــدۇ. (ئېيتىپ ئۆتۈشــكه 

تېگىشــلىك بــىر نۇقــتا شۇكــى، بېن ئېممېرسۇن 

ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ نـامـىنـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان» دەپ 

ئــاتــايــدۇ. بۇ ھال خهلــقئارادىكــى بۇنــچىلــىك 

نوپۇزدىكى كىشىلهر ئارىسىدا ئاز ئۇچرايدۇ.) 

شـان روبېرتـس كـىتـابـىنـىڭ مۇقهددىمه قـىسـمىنـى 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 2017-يـىلـىدىن بـاشـالپ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بېرىۋاتـقان ئۇيغۇرالرنـى 

زور كۆلهمـدە تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـى بـايـان 

قىـلىـش بىـلهن باـشالپ، بۇ ھهرىكهتنـىڭ تۇيۇقسىـزال 

يۈز بهرگهن بـىر ئـىش بـولـماسـتىن، بهلـكى ئۇنـىڭ 

خـىتـاي مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىرىنـىڭ ئـاسسـىمـىالتسـىيه 

سـىيـاسـىتـىنـىڭ يېڭى بـىر خـىل ئـىپـادىلـىنـىشـى 

ئـىكهنـلىكـى ۋە 2001-يـىلـى 11-سېنتهبـىر تېررورلۇق 

ھۇجۇمــىدىن كېيىنــكى «يهرشــارى خــاراكتېرلــىك 

تېررورلۇقـقا قـارشـى ئۇرۇش» ھهرىكـىتـى خـىتـايـالرنـىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى تېخىمۇ قـاتـتىق بـاسـتۇرۇشـىغـا بـىر بـاھانه 

يـارىتـىپ بهرگهنـلىكـىنـى يـازىدۇ. شۇنـىڭدىن كېيىن ئۇ 

ئۇيغۇرالرنـىڭ قـانـداق بـىر خهلـق ئـىكهنـلىكـى ۋە 

ئۇالرنـىڭ تـارىخـى، مهدەنـىيـىتـى ۋە ھازىرقـى ئهھۋالـى 

ئۈسـتىدە قـىسـقىچه مهلۇمـات بېرىپ ئۆتـىدۇ. ئۇنـدىن 

كېيىن ئـاپـتور تېررورىزمـنىڭ ئېنىقـلىمـىسـى ھهقـقىدە 

تهپســىلــىي مۇھاكــىمه يۈرگۈزۈپ، خهلــقئارادا بۇ 

ھهقـته ھازىرغـا قهدەر بـىر بـىرلـىكـكه كهلـگهن ئېنىقـلىمـا 

يـوقـلىغـىنـى ئهسـكهرتـىدۇ ۋە بۇ كـىتـابـتا قـولـلىنـىش 

ئۈچۈن بـاشـقىالرنـىڭ بـايـانـلىرى ئـاسـاسـىدا بۇ ھهقـته 

بــىر ئېنىقــلىمــا ئــوتتۇرىغــا قــويــىدۇ. ئــاپــتورنــىڭ 

تېررورىزمـغا بهرگهن ئېنىقـلىمـىسـى بـويـىچه دۆلهتسـىز 

گۇرۇھالر تهرىپــىدىن ئېلىپ بېرىلــغان، ســىيــاســىي 

مهقـسهت بـىلهن قهسـتهن گۇنـاھسىز پۇقـراالرنـى نـىشـان 

قـىلـغان زوراۋانـلىقـالر «تېررورىزم» بـولـىدۇ؛ ئهمـما، 

بۇ خـىل  گۇرۇھالرنـىڭ سـىيـاسـىي مهقـسهت بـىلهن 

ئـارمـىيه، سـاقـچى ۋە ھۆكۈمهت ئـورۇنـلىرىغـا ھۇجۇم 

قـىلـىشـى تېررورىزم بـولۇپ ھېسابـالنـمايـدۇ. ئـاپـتور بۇ 

خـىل ئېنىقـلىمـا بـويـىچه تهبـىر بهرگهنـدە شهرقـىي 

تۈركــىســتانــدا 1990-يــىلــالردىن بۇيــان بــولۇپ 

ئۆتــكهن، خــىتــاي تهرىپــىدىن «تېرورىزىمــلىق» 

قـىلـمىشـلىرى دەپ ئـاتـالـغان ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئـىنـتايـىن 

ئـاز بـىر قـىسـمىنـىڭ تېررورىزمـغا كـىرىدىغـانـلىقـىنـى 

بـايـان قـىلـىدۇ. ئـاپـتور يهنه «يهرشـارى خـاراكتېرلـىك 

تېررورلۇقــقا قــارشــى ئۇرۇش» ھهرىكــىتــىنــىڭ بــىر 

سهلـبىي نهتـىجـىسـى بـولـسا دۇنـيادىكـى خـىتـايـنى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان مۇسـتهبـىت دۆلهتـلهرنـىڭ ئۆز قـول 

ئــاســتىدىكــى ئېزىلــگهن خهلــقلهرگه «تېررورچــى» 
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قـالـپىقـى كـىيـدۈرۈش ئـارقـىلـىق ئۇالرنـىڭ ئـىنـسانـىيـلىق 

خـاراكتېرىنـى بهربـات قـىلـىشـى بـولـغانـلىقـى، بـولۇپمۇ 

خـىتـايـنىڭ بۇ ھهرىكهتـتىن پـايـدىلـىنـىپ ئۇيغۇرالرنـى 

كهڭ كۆلهمـدە تۇتقۇن قـىلـىش ۋە ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى 

ۋە كـىمـلىكـىگه قـارشـى ئۇرۇش ئېچىشـقا ئۆتـكهنـلىكـىنـى 

تهكىتلهيدۇ.      

بـىرىنـچى بـابـنىڭ مـاۋزۇسـى «ئۇيغۇرالرنـىڭ 

مۇســتهمــلىكه تــارىخــى، 1759-يــىلــدىن 2001-

يـىلـغىچه» بـولۇپ، بۇ بـابـتا ئـاپـتور ئۇيغۇرالرنـىڭ 

خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـلىرىنـىڭ 

1759-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتان چـىڭ ئـىمپېرىيهسـى 

تهرىپـىدىن ئـىسـتېال قـىلـىنـغانـدىن بـاشـالپ تـاكـى 

2001-يــىلــغىچه بــولــغان تــارىخــىنــى «چــىڭ 

ئـىمپېرىيهسـىنـىڭ ئـىسـتېالسـى ۋە ھۆكۈمـرانـلىقـى»، 

«جۇمھۇرىيهتـــچـى خـــىتـــايـــالر دەۋرى ۋە ئۇيـغۇر 

مــىلــلهتــچىلــىكــىنــىڭ بــارلــىقــقا كېلىشــى»، 

«1949-1980-يـىلـالردىكـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتلىرى 

ھاكــىمــىيــىتــى ۋە ئهمهلــگه ئــاشــمىغــان مــىلــلىي 

ئـاپـتونـومـىيه»، ھهمـدە «1980-2001 يـىلـالردىكـى 

ئـىسـالھات مهزگـىلـىدىكـى ئۇيغۇرالر: قـويۇۋېتىش، 

تهرەقـقىيـات ۋە كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىسـىنـىڭ 

كۈچـىيـىشـى» دىن ئـىبـارەت تۆت بۆلهكـكه بۆلۈپ 

ئهسـلهپ چـىقـىدۇ ۋە بۇ مۇنـاسـىۋەتـنىڭ مـاھىيـىتـىنـىڭ 

مۇسـتهمـلىكه قـىلـىش ۋە مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـىشـتىن 

ئـىبـارەت تۈپـكى خـاراكتېرىنـى تهكـىتـلهيـدۇ. ئـاپـتور 

خهلـقئارادىكـى خـىتـاي تهتـقىقـاتـى سـاھهسـىدە ئۇيغۇرالر 

بـىلهن خـىتـايـالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك 

مۇنـاسـىۋىتـى دەپ قـاراش مۇشۇ يېقىنـغىچه بـىر خـىل 

تـاالش-تـارتـىشـتىكـى كۆز قـاراش بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ 

بـارغـانـچه كۆپ قـىسـىم تهتـقىقـاتـچىالر، بـولۇپمۇ يـاش 

تهتـقىقـاتـچىالر تهرىپـىدىن قـوبۇل قـىلـىنـىپ ئـوچۇق 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇلۇۋاتـقانـلىقـىنـى، ئۆزىنـىڭ بـولـسا 

بۇرۇنـــدىن بۇ خـــىل قـــاراشـــنـى تهكـــىتـــلهپ 

كېلىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىدۇ. ئـاپـتور بۇ بـابـتا 

يهنه شهرقـــىي تۈركـــىســـتانـــنىڭ مۇســـتهمـــلىكه 

خـاراكتېرىنـىڭ چـىڭ سۇاللـىسـى مهزگـىلـىدىكـى چېگرا 

رايـون مۇسـتهمـلىكـىسـىدىن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

بېسىۋالـغانـدىن كېيىن، بـولۇپمۇ 1980-يـىلـالردىن 

بـاشـالپ زور كۆلهمـلىك خـىتـاي كۆچـمهنـلىرىنـىڭ 

يهرلـىشـىشـى نهتـىجـىسـىدە كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىسـى 

ھالـىتـىگه كهلـگهنـلىكـىنـى بـايـان قـىلـىدۇ. ئـاپـتورنـىڭ 

قــارىشــىچه، 1945-يــىلــىدىن 1949-يــىلــىغــىچه 

مهۋجۇت بــولۇپ تۇرغــان ئــاتــالــمىش «شــىنــجاڭ 

ئۆلـكىلـىك بـىرلهشـمه ھۆكۈمهت» خـىتـاي ھازىرقـى 

زامـان تـارىخـىدا تـاكـى ھازىرغـا قهدەر ئۇيغۇرالرغـا 

قـاراتـقان سـىيـاسهتـنىڭ ئهڭ كهڭچىلـىك بـولـغان بـىر 

مهزگـىلـى بـولۇپ ھېسابـلىنـىدۇ. ئـاپـتور يهنه خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 1980-يـىلـالردا ئۇيغۇرالرغـا  ئهڭ 

ئـاخـىرقـى قېتىم بـىر مهزگـىل كهڭچىلـىك سـىيـاسـىتـى 

قـولـالنـغانـلىقـى ۋە بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە ئـاتـالـمىش 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» دەۋرىدە ۋەيـران قـىلـىنـغان 

ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىدە قـايـتىدىن جـانـلىنـىش بـولۇپ، 

دىنـىي پـائـالـىيهتـلهر راۋاجـالنـغانـلىقـى، بۇ مهزگـىلـدە 

يـاشـىغـان نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ دەۋرنـى يېقىنـقى 

دەپ  دەۋر»  «ئـــالـتۇن  تـــارىخـــىمـــىزدىكـــى 

ئهسـلهيـدىغـانـلىقـىنـى بـايـان قـىلـىدۇ. ئهمـما، 1990-
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يـىلـالردىن بـاشـالپ بۇ خـىل ۋاقـىتـلىق كهڭچىلـىكـنىڭ 

ئـورنـىنـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

پـارچـىلـىنـىشـى نهتـىجـىسـىدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

كهلگۈسـىدىن ئهنسـىرىشـى نهتـىجـىسـىدىكـى قـاتـتىق 

قـول سـىيـاسـىتـى ئـىگـىلـىدى. ئـاپـتور خـىتـايـنىڭ «7-

نــومۇرلۇق مهخــپىي ھۆجــجىتــى» نــى نهقــىل 

كهلتۈرۈش ئــارقــىلــىق، 1990-يــىلــدىكــى بــارىن 

قـوزغـىلـىڭى بـاسـتۇرۇلـغانـدىن كېيىنـكى خـىتـايـنىڭ 

ئۇيـغۇرالرنـــىڭ دىنـــىي ئېـتـىقـــادىنـــى ۋە ئۇيـغۇر 

ئۆكـتىچـىلـىرىنـى بـاسـتۇرۇش سـىيـاسـىتـىنـىڭ سـىسـتېمىلـىق 

ۋە ئۇزۇن مهزگـىلـلىك بـىر سـىيـاسهت ئـىكهنـلىكـىنـى 

تهكـىتـلهيـدۇ. ئـاپـتور بۇ مهزگـىلـدە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 

گهرچه نــامــدا ئــىقــتىســادنــى راۋاجــالنــدۇرۇشــقا 

كۈچـىگهنـدەك قـىلسـىمۇ، ئهمهلـىيهتـته بۇ «غهربـنى 

ئېچىش» سـىيـاسـىتـىنـىڭ يېڭىدىن ئـىچـكىرىدىن ئېقىپ 

كـىرگهن خـىتـاي كۆچـمهنـلىرىگه پـايـدىلـىق شـارائـىت 

يـارىتـىپ بېرىپ، كۆپ قـىسـىم ئۇيغۇرالرغـا نـىسـبهتهن 

ھېچبىر پـايـدىسـى بـولـمىغـانـلىقـى، ئۇنـىڭ ئهكسـىچه 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـاز سـانـلىق 

ھالهتـكه چۈشۈپ قـالـغانـلىقـى ۋە بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ رەسـمىي تۈسـته خـىتـايـنىڭ 

كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىسـى زېمىنـىغـا ئـايـالنـغانـلىقـىنـى 

بايان قىلىدۇ. 

ئــىكــكىنــچى بــابــتا (بۇ بــاب مــاۋزۇســى: 

«ئۇيغۇرالر قــانــداق قــىلــىپ "تېررور تهھدىتــى" 

بـولۇپ قـالـدى») كـىتـابـنىڭ مۇھاكـىمه نۇقـتىسـى 

«يهرشـارى خـاراكتېرلـىك تېررورلۇقـقا قـارشـى ئۇرۇش» 

تـىن ئـىبـارەت بۇ دۇنـياۋىي ھادىسـىنـىڭ مهيـدانـغا 

كېلىش جهريــانــى ۋە بۇ ئۇرۇشــنىڭ ئۇيغۇرالرغــا، 

شۇنـداقـال ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن 

بــولــغان مۇنــاســىۋىتــىگه بــولــغان تهســىرىگه 

ئــاغــدۇرۇلــىدۇ. ئــاپــتور ئۇيغۇرالردا «تېررورلۇق 

تهھدىتـى»نـىڭ مهۋجۇت ئـىكهنـلىكـىدىن ئـىبـارەت 

خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى ئــويــدۇرۇپ چــىقــارغــان بۇ 

تهشهببۇســنىڭ 2002-يــىلــى خهلــقئارادا قــوبۇل 

قـىلـىنـىشـىنـىڭ تـارىخـى ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ۋە ھهر خـىل 

سهۋەبـلىرىنـى تهھلىل قـىلـىدۇ. بـولۇپمۇ ئـامېرىكـانـىڭ 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» دىن 

ئــىبــارەت بۇرۇن ھېچكىم ئــاڭالپ بــاقــمىغــان بــىر 

تهشــكىالتــنى تېررورچــى تهشــكىالتــالر قــاتــارىغــا 

كـىرگۈزگهنـلىكـىنـىڭ سهۋەبـى «يهرشـارى خـاراكتېرلـىك 

تېررورلۇقــقا قــارشــى ئۇرۇش» ئۈچۈن خــىتــايــنىڭ 

قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش ئـىكهنـلىكـى، بـولۇپمۇ 

بۇنـىڭ مۇھىم سهۋەبـلىرىدىن بـىرى ئـىراق ئۇرۇشـى 

ئۈچۈن ب د ت خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـىدە خـىتـاي 

ھۆكۈمــىتــىنــىڭ قــولــلىشــىنــى قــولــغا كهلتۈرۈش 

مۇمكىنلىكىنى بايان قىلىدۇ.  

ئــاپــتور بۇ بــابــتا يهنه 11-سېنتهبــىر تېررور 

ھۇجۇمـىدىن كېيىن پهيـدا بـولـغان خهلـقئارادىكـى بـىر 

«تېـــــررورىزم  ئـــاتـــالـــمـــــىش  قـــىســـىم 

مۇتهخهسسـىسـلىرى»نـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئېالن 

قـىلـغان مـاتېرىيـالـالر بـويـىچـىال  ئـاتـالـمىش «شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» دىن ئـىبـارەت ئـىسـمى 

بـار، ئهمـما جـىسـمى يـوق تهشـكىالتـنى ئـاسـاس قـىلـغان 

ھالــدا شهرقــىي تۈركــىســتانــدا ئۇيغۇرالر تېررور 

تهھدىتـى مهۋجۇت ئـىكهنـلىكـىدىن ئـىبـارەت بۇ خـىل 
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قـاراشـنى بـازارغـا سېلىپ كهلـگهنـلىكـى، بۇ خـىل 

يۈزەكــى ئــانــالــىزنــىڭ خــىتــاي ھۆكۈمــىتــىنــىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى داۋامـلىق بـاسـتۇرۇشـى ئۈچۈن ئـوبـدان 

دەسـتهك بـولۇپ بهرگهنـلىكـىنـى تهنـقىدىي نۇقـتىدىن 

بايان قىلىدۇ.    

بـــابـــنـىڭ  (بۇ  بـــابـــتـا  ئۈچـــىنـــچـى 

مـاۋزۇسـى:«ئۇيغۇرالرغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـاتـالـمىش 

<تېررور تهھدىتــى> ھهقــقىدىكــى رىۋايهتــلهر ۋە 

رېئالــلىق») ئــاپــتور ئۆزىنــىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇيغۇر 

قــورالــلىق گۇرۇپــپىلــىرى ھهقــقىدە ئېلىپ بــارغــان 

ئـىلـمىي تهكشۈرۈش ۋە تهتـقىقـاتـىغـا ئـاسـاسهن، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان، ئـاتـالـمىش ئۇيغۇر 

جـىھاد گۇرۇپـپىلـىرىدىن خـىتـاي جهمـئىيـىتـىگه كهلـگهن 

«تېررورلۇق تهھدىتـى» نـىڭ ئهمهلـىيهتـته تـاكـى 

2013-يـىلـغىچه ئـاسـاسهن مهۋجۇت بـولـمىغـانـلىقـىنـى 

ھـالهتـــته  تۆۋەن  ئهڭ  كېـيـىنـمۇ  شۇنـــىڭـدىن  ۋە 

تۇرغانلىقىنى پاكىتلىق ھالدا ئوتتۇرىغا قويىدۇ.  

بۇ بـابـتا ئـاپـتور ھهسهن مهخسۇم ۋە ئۇنـىڭ 

رەھبهرلـىكـىدىكـى ئـاتـالـمىش «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ تـارىخـى ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ۋە 

ھهقــىقــىي مــاھىيــىتــى، «تۈركــىســتان ئــىســالم 

پـارتـىيـىسـى»نـىڭ تـارىخـى ۋە ئۇنـىڭ قـانـداق بـىر 

تهشـكىالت ئـىكهنـلىكـىنـى پـاكـىتـالر بـىلهن بـايـان 

قــىلــغانــدىن كېيىن، بۇ ئــىكــكى تهشــكىالتــنىڭ 

ئهمهلـىيهتـته «تېررورچـى تهشـكىالت» ئهمهسـلىكـىنـى 

ئوتتۇرىغا قويىدۇ.  

كـىتـابـنىڭ  تۆتـىنـچى بـابـىدىن ئـالـتىنـچى 

بـابـىغـىچه بـولـغان ئـاخـىرقـى ئۈچ بـابـىدا 2001-

يـىلـدىن كېيىنـكى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئـىچـىدە يۈز 

بهرگهن ئۆزگـىرىشـلهر بـايـان قـىلـىنـىپ، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى 

ســىيــاســىتــىنــى كۈچهپ ئېلىپ بېرىش بــىلهن بــىر 

ۋاقـىتـتا، يهنه ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـىچـىدە «تېررورلۇق 

تهھـدىتـــى» مهۋجۇتـلۇقـــى تهشۋىق قـــىلـــىشـــى 

نهتــىجــىســىدە خــىتــاي دۆلــىتــى بــىلهن ئۇيغۇرالر  

كۈنـسېـرى  زىددىيهتـــنـىڭ  ئـــوتـتۇرىســـىدىكـــى 

كهسـكىنـلىشـىشـكه قـاراپ يۈزلهنـگهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا 

قـويۇلـىدۇ. بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە ئۇيغۇرالر بـارا-بـارا 

مـىلـلهت سۈپـىتـىدە خهتهرلـىك بـىر گۇرۇھ، ۋە ئهڭ 

ئـاخـىرىدا خـىتـاي جهمـئىيـىتـىنـىڭ مهۋجۇدىيـىتـى 

ئۈچۈنمۇ بـــىر تهھدىت سۈپـــىتـــىدە نـــىشـــانـــغا 

ئېلىنـغانـلىقـى، بۇ خـىل كۆز قـاراش ئـاخـىرىدا بـىز 

دۆلهت  خـــىتـــايـــنـىڭ  كۆرۈۋاتـــقـان  بۈگۈن 

رەھبهرلــىكــىدىكــى مهدەنــىيهت قــىرغــىنــچىلــىقــى 

ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرگهنـلىكـى بـايـان 

قىلىنىدۇ.  

بـــابـــنـىڭ  (بۇ  بـــابـــتـا  تۆتـــىنـــچـى 

مـاۋزۇسـى:«مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك بـىلهن تېررورىزمـىغـا 

قـارشـى تۇرۇشـنىڭ ئۇچـرىشـىشـى، 2002-2012-

يـىلـالر») ئۇيغۇرالردا «تېررورلۇق تهھدىتـى»نـىڭ 

مهۋجۇت ئـىكهنـلىكـى گهرچه 2002-يـىلـى خهلـقئارادا 

قـوبۇل قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ، «يهرشـارى خـاراكتېرلـىك 

تېررورلۇقـقا قـارشـى ئۇرۇش» ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان 

دەسـلهپـكى ئـون يـىلـدا شهرقـى تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالر 

رەھبهرلـىكـىدىكـى ئـالـدىن پـىالنـالنـغان سـىيـاسـىي 

زوراۋانــلىق ھهرىكهتــلىرىنــىڭ ئــىنــتايــىن ئــاز يۈز 
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بهرگهنــلىكــى، ھهتــتا يــوق دېيهرلــىك ھالــدا 

بـولـغانـلىقـى بـايـان قـىلـىنـىدۇ. ئـاپـتور خـىتـاي 

ھۆكۈمــىتــىنــىڭ 1990-يــىلــالردىكــى ئۇيغۇرالرغــا 

قـاراتـقان ئـاتـالـمىش «بۆلگۈنـچىلـىكـكه قـارشـى» 

سـىيـاسـىتـىنـى 2002-يـىلـىدىن بـاشـالپ بىـر ئۆرۈلۈپال 

«تېررورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» نـامـىدا ئېلىپ بېرىشـقا 

ئۆزگهرتـىپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ سـىيـاسـىي سـاداسـى ۋە 

دىنــىي ئېتىقــادىنــى تېخىمۇ قــاتــتىق قــوللۇق 

بـاسـتۇرغـانـلىقـىنـى، شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا 

«غهربـنى ئېچىش» نـامـىدا كۆپـلهپ خـىتـاي يۆتـكهپ 

كهلـگهنـلىكـىنـى، زامـانـىۋىالشـتۇرۇش ۋە تېررورىزمـغا 

قـارشـى تۇرۇش نـامـىدا ئـاسسـىمـىالتسـىيه سـىيـاسـىتـىنـى 

تېخىمۇ كۈچهيـتكهنـلىكـىنـى، بۇنـىڭ بـىر ئـىپـادىسـىنـىڭ 

ئـاتـالـمىش «قـوش تـىل مـائـارىپـى» ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـان 

قـىلـىدۇ. ئـاپـتور شۇنـى تهكـىتـلهيـدۇكـى، گهرچه بۇ 

مهزگــىلــدە بــاســتۇرۇش داۋامــلىق ئېغىرالشــقان 

بــولســىمۇ، تــاكــى 2009-يــىلــغىچه قــارشــىلــىق 

ھهرىكهتــلىرى ئــىنــتايــىن ئــاز يۈز بهرگهن بــولۇپ، 

2009-يـىلـى ئـىيۇلـدىكـى ئۈرۈمـچى نـامـايـىشـى 

ئۇيغۇرالرنــىڭ خــىتــاي ھاكــىمــىيــىتــىنــىڭ ئۇزۇن 

مۇددەتـلىك زۇلۇمـىغـا قـارشـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان بـىر 

پـارتـالش ۋە بـىر بۇرۇلۇش نۇقـتىسـى بـولـغانـلىقـىنـى؛ 

بۇ ۋەقهدىن كېيىن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىر تهرەپـتىن 

شهرقــىي تۈركــىســتانــنى ئــىقــتىســادىي جهھهتــتىن 

ئېكسپىالتـاتسـىيه قـىلـىشـنى كۈچهپ داۋامـالشـتۇرسـا، 

يهنه بـــىر تهرەپـــتىن ئۇيغۇرالرنـــى تېز سۈرئهتـــته 

ئـاسسـىمـىالتسـىيه قـىلـىشـنى نـىشـان قـىلـغان «ئـىكـكىنـچى 

ئهۋالد مـىلـلهتـلهر سـىيـاسـىتـى»نـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

كۈچهپ ئېلىپ بارغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.   

 5-بــابــتا (بۇ بــابــنىڭ مــاۋزۇســى:«ئۆزى 

تـىلهپ تېپىش ۋە تېررورىزمـغا قـارشـى خهلـق ئۇرۇشـى، 

2016-2013-يـىلـالر»)  2013-يـىلـدىن 2016-

يـىلـغىچه بـولـغان ۋاقـىتـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، 

ئـاپـتور بۇ بـابـتا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـامېرىكـادىكـى 

11-سېـنـتهبـــىر تېـررورلۇق ھۇجۇمـــىدىن كېـيـىن، 

ئـــاتـــالـــمـىش ئۇيـغۇر «تېـررور تهھـدىتـــى»نـــى 

سۈيـىئـىسـتېمال قـىلـىپ ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئېلىپ 

بـارغـان قـاتـتىق بـاسـتۇرۇشـى خـىتـايـنىڭ ئـارزۇسـىنـىڭ 

ئهكسـىچه خـىتـاي ئـىچـى ۋە سـىرتـىدا ئۇيغۇرالرنـىڭ 

قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـىنـىڭ تېخىمۇ كۈچـىيـىشـىنـى 

كهلتۈرۈپ چـىقـارغـانـلىقـى بـايـان قـىلـىپ، خـىتـايـنىڭ بۇ 

خـىل تهھدىتـنى ئۆزى «تـىلهپ تـاپـقانـلىقـى»نـى 

كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. ئـاپـتور بۇ جهريـانـنىڭ خـىتـاي 

ھۆكۈمــىتــىنــىڭ 2009-يــىلــدىكــى ئۈرۈمــچى 

مـالـىمـانـچىلـىقـىدىن كېيىن ئۇيغۇرالرنـى «خهتهرلـىك» 

بـىر خهلـق سۈپـىتـىدە تهكشۈرۈش ۋە بـاسـتۇرۇشـنى 

كۈچهيـتكىنـىدىن بـاشـالنـغان بـولۇپ، 2013-يـىلـدىن 

ۋە  كۇنـــمـىڭ  بېـيـجـىڭ،  2014-يـــىلـــغـىچه 

ئۈرۈمـچىلهردە ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـدى 

دەپ قـارىلـىدىغـان، قـارىمـاقـقا ھهقـىقـىي «تېررورلۇق» 

زوراۋانـــلـىق  بهزى  كـــىرىدىغـــان  ھۇجۇمـــىغـــا 

ھهرىكهتـلىرىدە ئۆز ئـىپـادىسـىنـى تـاپـقانـلىقـىنـى بـايـان 

قـىلـىدۇ. ئـاپـتور يهنه بۇ مهزگـىلـدە ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز 

يۇرتـىنـى تـاشـالپ، بـولۇپمۇ شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا 

قـاچـاق يـولـى بـىلهن چهتـئهلـگه كۆچۈش دولقۇنـى 
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كۆتۈرۈلـگهنـلىكـىنـىڭ تـارىخـى ئـارقـا كۆرۈنۈشـى، 

جهريـانـى ۋە بۇ كۆچۈشـنىڭ سۈرىيهدىكـى ئۇيغۇرالر 

بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى ئۈسـتىدە پـاكـىتـالر بـىلهن 

تهھلىل يۈرگۈزىدۇ. 

 6-بـابـتا (بۇ بـابـنىڭ مـاۋزۇسـى:«مهدەنـىيهت 

قـىرغـىنـچىلـىقـى، 2016-يـىلـى») 2013–2016-

يـىلـلىرىدا شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىچـى ۋە سـىرتـىدا يۈز 

بهرگهن ۋەقهلهرنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن 

2017-يـــىلـــىدىن بـــاشـــالنـــغـان مهدەنـــىيهت 

قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا قـانـداق بـولۇپ ئـاسـاس سېلىپ 

بهرگهنــلىكــى پــاكــىتــالر بــىلهن چۈشهنــدۈرۈپ 

بېرىلــىدۇ. بۇ بــابــتا ئــاپــتور ئــاۋۋال ئــىرقــىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئېنىقـلىمـىسـى ۋە ئۇنـىڭ مهدەنـىيهت 

قـىرغـىنـچىلـىقـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى ئۈسـتىدە 

مۇالھىزە يۈرگۈزۈپ،  مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ 

بـارلـىق ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـالرنـىڭ ئـاسـاسـى 

ئـىكهنـلىكـىنـى تهكـىتـلهپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدە ئېلىپ بېرىۋاتـقان بـاسـتۇرۇشـىنـىڭ 

مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـى ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىزاھاليـدۇ. 

كـىتـابـتا بۇ مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ ئـىنـتايـىن 

جـىددىي تۈسـته ئېلىپ بېرىلـغانـلىقـى ۋە چېتىلـىش 

دائـىرىسـىنـىڭ كهڭلىكـى تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـغان 

بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ بۇ سـىيـاسـىتـىنـىڭ سـىسـتېمىلـىق ۋە 

زوراۋان خــاراكتېرى، ئۇنــىڭ ئۇيغۇر كــىمــلىكــىنــى 

يـوقـىتـىشـنى ئۆزىنـىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـى نـىشـانـى قـىلـغانـلىقـى 

كۆرســىتــىپ بېرىلــىدۇ. بــولۇپمۇ بۇ بــابــتا بۇ 

مهدەنــىيهت قــىرغــىنــچىلــىق ھهرىكــىتــىنــىڭ زور 

كۆلهمــلىك الگېر ســىســتېمىســى ۋە ھهمــمه يهرگه 

تـارالـغان كۆزىتـىش تـورى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان مۇرەكـكهپ سـىيـاسهتـلهر ئـارقـىلـىق ئهمهلـگه 

ئـاشۇرۇلۇۋاتـقانـلىقـى، شۇنـداقـال  بۇ ھهرىكهتـنىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جۇغـراپـىيـىلـىك قۇرۇلـمىسـىنـى 

ئۆزگهرتـىش بـىلهنـال قـالـماي يهنه ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ 

تۇرمۇشــى، ئۆرپ-ئــادىتــى ۋە مهدەنــىيــىتــىنــى 

ئۆزگهرتـىشـكه ئۇرۇنۇۋاتـقانـلىقـى مهركهزلـىك بـايـان 

قىلىنىدۇ. 

خۇالسه بـابـىدا ھازىر شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز 

بېرىۋاتـقان مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ كهلگۈسـىدە 

قـانـداق ئـاقـىۋەتـلهرنـى ئېلىپ كېلىدىغـانـلىقـى مۇزاكـىرە 

قـىلـىنـىدۇ ۋە بۇ ئـارقـىلـىق  ئۈچ ھالـقىلـىق سـوئـالـغا 

جـاۋاب تېپىش مهقـسهت قـىلـىنـىدۇ. بۇ سـوئـالـالر 

بـولـسا، ھازىرقـى كـرىزىس قـانـداق ئـاخـىرلـىشـىدۇ؟ بۇ 

كـرىزىسـنىڭ «يهرشـارى خـاراكتېرلـىك تېررورلۇقـقا 

قـارشـى ئۇرۇش» نـىڭ كهلگۈسـى تهرەقـقىيـاتـىغـا 

قـانـداق تهسـىرلـىرى بـار؟ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ ھازىرقـى جهريـانـلىرىنـى 

تـــوسۇش ئۈچۈن قـــانـــداق قـــىلـــىش كېـرەك؟ 

دېگهنـلهردىن ئـىبـارەت. ئۇنـىڭدىن كېيىن ئـاپـتور 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدە ئېلىپ 

بېرىۋاتـقان مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ دۇنـيانـىڭ 

يـىگـىرمه بـىرىنـچى ئهسـىردە قـايسـى شۇم يۆنـىلـىشـكه 

قــاراپ مېڭىۋاتــقانــلىقــى ھهقــقىدە بــىزگه بــىر 

ئهيـنهكـلىك رول ئـويـنايـدىغـانـلىقـى ھهقـقىدىكـى 

 مۇالھىزىسى بىلهن كىتابىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ.
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كىتابنىڭ ئهھمىيهتلىك مۇھىم نۇقتىلىرى 

بۇ كـىتـابـنى ئـوقۇش جهريـانـىدا بـىز مۇھىم 

دەپ ھېس قـىلـغان ۋە خهلـقئارادىكـى ھازىرقـى زامـان 

ئۇيغۇر تهتـقىقـات سـاھهسـىدە ھازىرغـىچه يېزىلـمىغـان 

دەپ قـارىغـان نۇقـتىالرنـى تۆۋەنـدىكـىچه تـىزىپ 

چىقتۇق: 

ئـاپـتور كـىتـابـىدا خـىتـايـنىڭ شهرقـىي •

تۈركـىسـتانـغا بـولـغان ھۆكۈمـرانـلىقـىنـىڭ مـاھىيهتـته 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك ئـىكهنـلىكـىنـى تهكـىتـلهيـدۇ. بۇ 

خـىل قـاراش زامـانـىمـىزدىكـى ئۇيغۇرالرنـى ۋە 

خــىتــايــنى تهتــقىق قــىلــىدىغــان خهلــقئارا 

مۇتهخهسسـىسـلهر ۋە ئـاكـادېمىكـالر ئـارىسـىدا ئـاز 

ئۇچـرايـدۇ، ئهمـما بـارغـانـچه كۈچـلىنـىۋاتـىدۇ 

(جهيمىس مىلۋارد، 2020). 

ئـاپـتور خهلـقئارادىكـى بـىر قـىسـىم ئـاتـالـمىش •

«تېررورىزم» مۇتهخهسســىســلىرىنــىڭ شهرقــىي 

تۈركــىســتانــدا «تېررور تهھدىتــى بــولــغان ۋە 

ھازىرمۇ بـار» دېگهن قـارىشـىنـى پـاكـىتـالر بـىلهن 

ئاغدۇرۇپ تاشاليدۇ. 

ئـاپـتور ئـاتـالـمىش «شهرقـىي تۈركـىسـتان •

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ خـىتـاي تهرىپـىدىن 

خهلـقئارادىكـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان» نـامـىنـى 

ئـىشـلىتـىدىغـان بـارلـىق ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرىنـى 

قـارىالش ئۈچۈن ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىلـغان بـىر نـام 

ئـىكهنـلىكـىنـى، بۇنـداق بـىر نـامـدىكـى ھېچقانـداق 

بــىر تهشــكىالتــنىڭ ئهمهلــىيهتــته مهۋجۇت 

بولمىغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ.  

كـىتـابـتا ئـافـغانـىسـتان، پـاكـىسـتان ۋە •

كېيىنـكى سۈرىيهدىكـى ئـاتـالـمىش ئۇيغۇر قـورالـلىق 

كۈچـلىرىنـىڭ پهيـدا بـولۇش تـارىخـى ۋە ھهقـىقـىي 

مـاھىيـىتـى پـاكـىتـالر بـىلهن بـايـان قـىلـىنـىپ، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ كۈچـلهر ھهقـقىدىكـى بـايـانـلىرى 

ئاغدۇرۇپ تاشلىنىدۇ. 

كـىتـابـتا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتلىرىنـى ئۆز •

ئـىچـىگه ئـالـغان خـىتـايـالرنـىڭ تـارىخـتىن بۇيـانـقى 

ھهر قـايسـى ھاكـىمـىيهتـلىرىنـىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدە 

ئېلىپ بـــارغـــان ۋە بېرىۋاتـــقان زۇلۇمـــلىرى، 

بـولۇپمۇ خـىتـاي كـوممۇنـىسـت ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

11-سېنتهبـىر تېررورلۇق ھۇجۇمـىدىن كېيىنـكى 

ئۇيغۇرالرنـى بـاسـتۇرۇشـتىكـى پۇرسهتـپهرەسـلىكـى ۋە 

ئـاخـىرىدا «مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـى» يـولـىنـى 

تۇتۇشــى قــاتــارلــىقــالرنــىڭ تۈپ يــىلــتىزى 

مۇستهملىكىچىلىك ئىكهنلىكى تهكىتلىنىدۇ. 

كـىتـابـتىكـى يهنه بـىر مۇھىم نۇقـتا شۇكـى، •

ئـاپـتور ئۇيغۇرالرنـىڭ 2013-يـىلـىدىن كېيىنـكى 

شـىددەت بـىلهن كۈچهيـگهن قـارشـىلـىقـلىرىنـى 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدە ئۇزۇن 

يـــىلـــالردىن بېـرى، بـــولۇپـمۇ 11-سېـنـتهبـــىر 

ۋەقهسـىدىن كېيىنـكى «تېررورچـى» قـالـپىقـى 

سـايـىسـىدە ئېلىپ بـارغـان بـاسـتۇرۇشـلىرىغـا بـولـغان 
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ئـىنـكاس، يهنـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇ خـىل 

نهتــىجــىنــى «ئۆزى تــىلهپ تــاپــقان» دېگهن 

قاراشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. 

كـىتـابـنىڭ ئـاخـىرىدا ئـاپـتور ئهگهر بـىرەر •

تهدبـىر ئېلىنـمىغـانـدا ھازىرقـى قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ 

ۋەتهنـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى مـىلـلهت سۈپـىتـىدە يـوق 

بـولۇشـقا ئېلىپ بېرىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى، ئهمـما  

مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز مـىلـلىتـىنـى 

رول  مۇھـىم  ئهڭ  قېـلـىشـــتـا  ســـاقـــالپ 

ئـويـنايـدىغـانـلىقـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىدۇ. بۇ ئـاخـىرقـى 

نۇقــتا بــولۇپمۇ مۇھاجــىرەتــتىكــى ھهر بــىر 

ئۇيغۇرنىڭ ئوبدان ئويلىنىشىنى تهقهززا قىلىدۇ. 

خۇالسه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، شـان روبېرتـسنىڭ 

«ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئۇرۇش» دېگهن بۇ كـىتـابـى 

ئۇيغۇرالرنــىڭ بېشىغــا تــارىخــتىن بۇيــانــقى ئهڭ 

دەھشهتـلىك پـاجـىئه چۈشـكهن بـىر دەۋردە، ئـىنـتايـىن 

دەل ۋاقـتىدا نهشـر قـىلـىنـغان نـاھايـىتـى مۇھىم بـىر 

ئهسهردۇر. بۇ كـىتـاب خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ 2-

دۇنـيا ئۇرۇشـىدا يهھۇدىيـالرنـىڭ مـىلـلهت سۈپـىتـىدە 

تۇتقۇن قـىلـىنـىپ قـىرغـىن قـىلـىنـىشـىدىن كېيىنـكى 

ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق قـىرغـىنـچىلـىق بـولـغان ئۇيغۇرالر 

ئۈسـتىگه چۈشـكهن بۇ دەھشهت ۋە بـاال-قـازانـىڭ 

تـارىخـى سهۋەبـىنـى تۈپـتىن ئـايـدىڭالشـتۇرۇۋېلىشـىدا 

ۋە بۇ ئـارقـىلـىق «ئۇيغۇر مهسـىلـىسـى»نـى تۈپـتىن 

ھهل قـىلـىش ئۈچۈن ھهقـىقـىي بـىر يـول تېپىشـىدا 

ئـىنـتايـىن مۇھىم ئهسهر ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ كـىتـاب يهنه 

بـــىز ئۇيـغۇرالرنـــىڭـمۇ كۆڭۈل قـــويۇپ ئـــوقۇپ 

چـىقـىشـىمـىزغـا ۋە پـىكـىر يۈرگۈزۈشـىمـىزگه ئهرزىيـدىغـان 

بـولۇپ، ئـاتـالـمىش «تېررور تهھدىتـى» ھهقـقىدىكـى 

ئۆز ئــىچــىمــىزدە بــار بــولــغان، مۈجــمهل ۋە 

ئـايـدىڭالشـتۇرالـمىغـان نۇقـتىالر ھهقـقىدە ئـوبيېكتىپ 

چۈشهنــچىگه ئــىگه بــولۇشــىمــىزدىمۇ مۇھىم رول 

ئـويـنايـدۇ. شۇ ۋەجـىدىن بۇ كـىتـابـنى ئۇيغۇرچـىغـا جـىددىي 

 تهرجىمه قىلىش ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه.
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سىتالىننىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى 

نورمان نېيمارك 

1953- يـىلـىدىكـى ئۆلۈمـىدىن ئـىلـگىرىكـى يـىگـىرمه يـىل ئـىچـىدە سـتالـىن تـىل بـىلهن تهسۋىرلـىگۈسـىز 

جـىنـايهتـلهرنـى سـادىر قـىلـدى. ئۇ مهجبۇرىي ئهمـگهك الگېرلـىرىغـا ئـون يهتـته مـىلـيون كـىشـىنـى سـولـىۋەتـكهن 

بـولۇپ، ئۇالردىن بـىر مـىلـيون  يهتـته يۈز مـىڭ كـىشـى ئۆلۈپ كهتـتى، بـىر مـىلـيون ئـىكـكى يۈزمـىڭ كـىشـىنـى 

ئۆلۈمـگه ھۆكۈم قـىلـدى. ئـالـته مـىلـيون كـىشـىنـى بـاشـقا جـايـالرغـا سۈرگۈن قـىلـدى، ئۇالرنـىڭ بـىر يېرىم مـىلـيونـىنـى 

«ۋاقىتسىز كهلگهن ئۆلۈم» ئۆز قوينىغا ئالدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، «ئۇكـرائـىنـا ئـاچـارچـىلـىقـى، پـولـشالـىقـالرغـا، بـالـتىق خهلـقىگه ۋە كـوللېكتىپـلىشـىشـقا 

قـارشـىلـىق قـىلـغان دېھقانـالرغـا، شۇنـداقـال سۈرگۈن قـىلـىنـىشـقا قـارشـى كۈرەش قـىلـغان مـىلـلهتـلهرگه قـارىتـىلـغان 

قـىرغـىنـچىلـىق ۋە ئۆلۈم جـازاسـى» ئۈچ مـىلـيونـدىن بهش مـىلـيونـغىچه كـىشـىنـىڭ ھايـاتـىنـى نـابۇت قـىلـدى. بۇ 

جـىنـايهتـلهرنـىڭ كۆپۈنـچىسـى ئېتنىك سۈپـىتـىدە بـىلـىنـگهن گۇرۇپـپىالرغـا قـارىتـىلـغان بـولسـىمۇ، بۇ جـىنـايهتـلهر 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ بهلـگىلهنـمىگهن. نـورمـان نېيماركـنىڭ ئېيتقىنـىدەك، بهزى ئـىلـمىي ۋە ئهخـالقـىي 

تـوسـالغۇالر ئـاكـادېمىكـالرنـىڭ سـىتـالـىنـنىڭ جـىنـايهتـلىرىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئـاتـاشـتىن تـوسۇپ قـويـغان 

ئـىدى. بهزىلهرچه بـولـسا «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» ئۇقۇمـى پهقهت ۋە پهقهت نـاتسـىسـتالر تهرىپـىدىن قـىرغـىن 

قىلىنغان يهھۇدىيالرغىال قارىتىلىشى كېرەك ئىدى. 

يهنه بهزىلهر، ئۇكـرائـىنـادىكـى ئـاچـارچـىلـىقـنى، «جـازاالنـغان كـىشـىلهر»نـىڭ مهجبۇرىي سۈرگۈن قـىلـىنـىشـىنـى 

ۋەيـاكـى پـولـشا ئـارمـىيـىسـى ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ كـايـتن ئـورمـانـلىقـىدا قـىرىۋېتلىشـىنـى سـوۋېت قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ 

سـىمۋولـى دەپ ئـايـرىم مۇئـامـىله قـىلـىپ، بـاشـقا مۇنـاسـىۋەتـلىك ۋەقهلهرنـى بـىر يـاقـقا قـايـرىپ قـويـغان. يهنه 

بهزىلهر بـولـسا، سـىتـالـىنـىزمـنىڭ زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭال ئېتنىك مـىلـلهتـلهرگه تهۋە 

ئهمهسـلىكـىنـى، ئهمـما قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي ۋە سـىيـاسـىي گۇرۇپـپىالرنـى تهشـكىل 

قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن. 

ھالبۇكـى، نېيمارك سـىتـالـىنـچىالرنـىڭ جـىنـايـىتـىنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئـاتـىلـىشـى كېرەكـلىكـىنـى 
ئـىلـگىرى سۈرىدۇ. ئۇ ئۆزىنـىڭ قـىسـقا كـىتـابـىدا سـىتـالـىنـنىڭ بـاي دېھقانـالرغـا قـىلـغان ۋەھشىي ھۇجۇمـىغـا ئـاالقـىدار 
بـاب ئـاجـراتـقان بـولۇپ، گۇالگـقا پـاالش جـىنـايـىتـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كۆپ قـىسـىم نـوپۇسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه 
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ئـالـغان. 1932-، 1933-يـىلـلىرىدىكـى ئۇكـرائـىنـىيه ئـاچـارچـىلـىقـى مهجبۇرىي سـانـائهتـلهشـتۈرۈشـنى تېزلهشـتۈرۈش 
ۋە «مۇسـتهقـىل دېھقانـالرنـىڭ بېلىنـى ئـوشـتۇش» ئۈچۈن الھىيـىلهنـگهن بـىر قـاتـار سـىيـاسهتـلهرنـىڭ نهتـىجـىسـىدىن 
كېلىپ چـىقـقان. 20-ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇزىنـچى يـىلـلىرىدىكـى مهجبۇرىي كۆچۈرۈۋېتىش «سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا 
نـىسـبهتهن كهلگۈنـدى كـىشـىلهر» دەپ قـارالـغان گېرمـان،   پـولهك ، كـورىيـان ، ئـىسـتونـىيهلـىكـلهر، لـىتـىۋالـىقـالر 
ۋە التۋىيهلـىكـلهر، شـىمـالـىي كـاۋكـازدىكـى مۇسۇلـمان خهلـق، شۇنـداقـال قـارا دېڭىز قـىرغـىقـىدىكـى چېچىنـلهر، 
ئـىنگۇشـالر، قـىرىم تـاتـارلـىرى قـاتـارلـىقـالرغـا زىيـان سـالـغان. شۇنـداقـال، 1937-، 1938-يـىلـلىرى غـايهت زور 

دۆلهت تېرورى يۈز بهرگهن. 
ئۇ كـىتـابـىدا تـوققۇز خۇالسـىنـى يهكۈنـلهپ چـىقـقان. ئۇ يهكۈنـلىگهن خۇالسـىلهر مۇنـداق. خهلـقئارا 
قـانۇنـالرنـىڭ تۈزۈلۈشـى «جـىنـايهتـلهرنـىڭ جـىنـايـىتـى»نـىڭ ئـىجـتىمـائـىي ۋە سـىيـاسـىي گۇرۇپـپىالرنـى ئۆز ئـىچـىگه 
ئـالـغان كېڭهيـتىلـگهن ئېنىقـلىمـىسـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. بۇ ھال ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دېگهن سۆزنـى 
سـىتـالـىنـىزمـنىڭ جـىنـايـىتـىگه تېخىمۇ مـاسـالشـتۇرىدۇ. «سـىتـالـىن ۋەھشىي قـاتـىل بـولۇپ تۇغۇلـمىغـان يـاكـى بۇ 
ھالهتـته چـوڭ بـولـمىغـان»، ھالبۇكـى بـىر قـاتـار شهخسـىي ۋە سـىيـاسـىي ۋەقهلهر ئۇنـى ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه 
ئهگـىشـىپ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىغـا ئـايـالنـدۇرغـان. گۇالگـقا پـاالشمۇ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دائـىرىسـىگه كـىرىدۇ. 
چۈنـكى، گۇالگـقا پـاالشـنىڭ كېيىنـكى بـاسقۇچـلىرىدا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ھاكـىمـىيـىتـى جهمـئىيهتـكه «يـات» 
كـىشـىلهرنـى يـوقـىتـىشـقا ئـورۇنـغان. ئۇكـرائـىنـىيه ئـاچـارچـىلـىقـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئـاتـاش كېرەك. بۇ 
جهريـانـدا  «دۈشـمهن» مـىلـلهتـلهرگه قـىلـىنـغان ھۇجۇمـالر ۋە چـوڭ تېررور ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق خـاراكتېرىگه ئـىگه 
ئـىدى. سـىتـالـىن ۋە ئۇنـىڭ قـولـچومـاقـچىلـىرى بۇ جـىنـايهتـلهرنـى ئۇرۇشـقا تهيـيارلـىق قـىلـىش ۋە سـىيـاسـىي 
رەقـىبـلىرىگهر قـارشـى كۈرەش قـىلـىش دەپ ئـاتـىۋېلىشـى بـىلهن، «ئۇرۇش قـورقۇنـچى» ھهم كۆپتۈرۈلـدى، ھهم 
سـىتـالـىنـچىالر تهرىپـىدىن 1930-يـىلـالردا جـانـغا زامـىن ھهرىكهتـلهرنـى قـانۇنـىيـالشـتۇرۇش ئۈچۈن قـولـلىنـىلـدى. 
ئهڭ ئـارقـىدا، مۇھىم خۇالسه شۇكـى «سـتالـىنـنىڭ كهڭ كۆلهمـلىك قـاتـىلـلىق قـىلـىش جـىنـايـىتـى گېتلىرنـىڭكىگه 

ئوخشىمايدۇ. چۈنكى، ئۇ بولمىسا، بۇ جىنايهتلهرنىڭ يۈز بهرگهن بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىن.» 
تهتـقىقـات ئـاسـاسـىدا ئۇسـتىلـىق بـىلهن يېزىپ چـىقـىلـغان «سـىتـالـىنـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى» دېگهن بۇ 
ئهسهر ئـاكـادېمىك ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭمۇ، بـاشـقا ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭمۇ قـىزىقـىشـىنـى قـوزغـايـدۇ. بۇ ئهسهرنـىڭ بـاشـقا 
ئـاپـتورالرنـى سـىتـالـىنـنىڭ چـوڭ كۆلهمـلىك تېررورلۇق ھهرىكـىتـىنـى قـايـتا بـاھاالپ چـىقـىشـىغـا ۋە ئۇنـىڭ جـىنـايـىتـىنـى 

ئۇنىڭ قىلمىشىغا يارىشا ئىسىم بىلهن ئاتىشىغا تۈرتكه بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن. 

ئىنگىلىزچىدىن ئهنۋەر قاراقۇرۇم تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 
https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/10848770.2012.673368?
scroll=top&needAccess=true
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گۈلىستان

سېرىق قولياغلىق



سېرىق قولياغلىق 

پىت خامىل (ئامېرىكا) 

ئۇالر الدېردېيلغا بـارمـاقـچى ئـىدى. قـىز بۇنـى 

كېيىن ئېسىگه ئـالـدى. ئۇالر ئـالـته كـىشـى بـولۇپ، 

ئۈچـى قـىز، ئۈچـى ئـوغۇل ئـىدى. قـولـلىرىدا قهغهز 

خـالـتىغـا ئـورالـغان سـانـدىۋىچ ۋە ھاراق كۆتۈرۈشـكهن 

ھالــدا 34-كــوچــىدىكــى كــونــا بــاش بېكهتــتىن 

ئـاپـتوبۇسـقا ئـولتۇردى. ئۇالر نيۇيـوركـنىڭ سـوغۇقـىدىن 

يـىراقـالشـقا ئهگـىشـىپ، ئـالتۇن رەڭلىك دېڭىز سـاھىلـى 

ۋە دېڭىز دولقۇنـلىرىنـى خـىيـال قـىلـىشـتى. ۋىنـگو 

باشتىال ئاپتوبۇستا ئىدى. 

ئــاپــتوبۇس جېرســىيــدىن ئۆتۈپ فــىلــىيــغا 

كــىرگهنــدە، ئۇالر ۋىنــگونــىڭ مــىدىر-ســىدىر 

قـىلـماسـتىن ئـولتۇرۇشـىغـا دىقـقهت قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. 

ۋىنـگو ئـالـته يـاشـنىڭ ئـالـدىدا ئـولتۇراتـتى. ئۇنـىڭ 

تـوپـا-تهرەت يۈزى ئۇنـىڭ قـانـچه يـاشـقا كـىرگـىنـىنـى 

يـوشۇرۇپ تۇراتـتى. ئۇچـىسـىغـا كـىيـىۋالـغان ئـاددىي 

كۈلـرەڭ كـاسـتيۇم-بۇرۇلـكىسـى ئۇنـىڭغا يـاراشـمىغـان 

ئـىدى. ۋىنـگونـىڭ بـارمـاقـلىرى تـامـاكـا ئـىسـىدىن 

سـارغـىيـىپ كهتـكهن بـولۇپ، ئۇ دائـىمـال كـالپۇكـىنـى 

ئـىچـى تهرەپـتىن چـىشـلهپ قـويـاتـتى. ئۇ چـوڭقۇر 

جىمجىتلىققا غهرق بولغان ئىدى. 

يېرىم كېچه. ۋاشـىڭتونـنىڭ سـىرتـىدىكـى بـىر 

جـاي. ئـاپـتوبۇس خـوۋارد جـونـسون زەنـجىرسـىمـان 

مېھمانـخانـىسـىغـا كېلىپ تـوخـتىدى. ۋىنـگودىن بـاشـقا 

ھهمـمهيـلهن ئـاپـتوبۇسـتىن چۈشـتى. ئۇ ئـورۇنـدۇقـىدا 

مـىدىر-سـىدىر قـىلـماسـتىن قېلىپ قـالـدى. يـاشـالر ئۇ 

تـوغـرۇلۇق ئـويـالشـقا، ئۇنـىڭ ھايـاتـىنـى تهسهۋۋۇر 

قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. بهلـكىم ئۇ بـىر دېڭىز كـاپـىتـانـى 

بـولۇشـى مۇمـكىن. بهلـكىم ئۇ ئـايـالـىنـى تـاشـلىۋېتىپ 

بـاشـقا يـاقـقا مـاڭغان، ئۆيـىگه قـايـتسا قېرى ئهسـكهر 

بـولۇپ قـالـىدىغـان كـىشـى بـولۇش مۇمـكىن. يـاشـالر 

ئـاپـتوبۇسـقا قـايـتىپ چـىقـقانـدىن كېيىن، قـىزالردىن 

بــىرى ئۇنــىڭ يېنىدا ئــولتۇرۇپ ئۆزىنــى ئۇنــىڭغا 

تونۇشتۇردى. 

— بـىز فـلورىداغـا كېتىۋاتـىمـىز، سـىزمۇ ئـاشۇ 

يـىراق يهرگه كېتىۋاتـامسـىز؟— قـىز بۇ سۆزلهرنـى 

خۇشاللىق بىلهن ئېيتتى. 

— بىلمهيمهن. 

— مهن فــلورىداغــا بېرىپ بــاقــمىغــان، 

ئاڭلىشىمچه گۈزەل جايمىش. 

— شۇنـداق. — ۋىنـگو كـالـلىسـىغـا كـىرىۋالـغان 

بىـر ئىـشنـى ئۇنتۇپ كهتمـهكچـى بوـلغـاندـەك تېزال 

جاۋاب بهردى. 

— سىز فلورىدادا ياشامسىز؟ 

— مهن فـىلـورىدانـىڭ جهكـسونۋىلـلى دېگهن 

يېرىدە دېڭىز ئارمىيسىدە مهلۇم مهزگىل تۇرغان. 
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ۋىنـــگـو   — ئـــىچهمـســـىز؟  ئـــازراق   —

كۈلۈمسـىىرگـىنـىچه بـوتۇلـكىنـى ئېلىپ، كـيانـتى 

ھارىقـىدىن لـىق بـىر يۇتۇم ئـىچـتى. ئـانـدىن قـىزغـا 

رەھمهت ئېيتىپ، ئۆز جـىمـجىتـلىقـىغـا غهرق بـولـدى. 

ئۇ بـىر ھازادىن كېيىن  مۈگـدەشـكه چۈشۈۋىدى، قـىز 

باشقىالرنىڭ يېنىغا كهتتى. 

ئهتـىگـىنـى ئۇالر ئـويـغىنـىپ ئۆزىنـى بـاشـقا بـىر 

خـوۋارد جـونـسون مېھمانـخانـىسـىدا كۆردى. قـىزچـاق 

چـىڭ تۇرۇۋالـغاچـقا، بۇ قېتىم ۋىنـگو مېھمانـخانـىغـا 

كــىردى. ۋىنــگو بهكمۇ خــىجــىلــچان كۆرۈنهتــتى. 

يـاشـالر دېڭىز سـاھىلـىدا ئۇخـالش تـوغـرىسـىدا پـاراڭغا 

چۈشـكهنـدە، ئۇ قـارا قهھۋە بۇيـرۇتـتى، بـىئـارامـلىق 

ئـىلـىكـىدە تـامـاكـا چهكـتى. ئۇالر ئهتـىگـىنـى ئـاپـتوبـوسـقا 

قــايــتىشــتى. قــىزچــاق يهنه ۋىنــگونــىڭ يېنىدا 

ئـولتۇردى. بـىر ئـاز ئۆتـكهنـدىن كېيىن، ۋىنـگو ئـازاب 

ۋە ئـىكـكىلـىنـىش ئـىلـىكـىدە ئۆز ھېكايـىسـىنـى ئـاسـتا 

سۆزلهشــكه بــاشــلىدى. ئۇ ئۆتــكهن تۆت يــىلــدا 

نيۇيـوركـتا تۈرمـىدە يـاتـقان بـولۇپ، مـانـا ئهمـدى 

ئۆيىگه قاراپ كېتىۋاتقان ئىدى. 

— تۆت يــىل! نېمه جــىنــايهت ئۆتكۈزگهن 

ئىدىڭىز؟ 

— ئۇ مۇھىم ئهمهس. — ۋىنـگو تـولـىمۇ ئـاسـتا 

سۆزلهيــتتى، — جــىنــايهت ئۆتكۈزدۈم ۋە تۈرمــىگه 

كــىردىم. ئۇالر مــاڭا جــىنــايهتــنى ئۆز ۋاقــتىدا 

ئۆتكۈزۈشـنى بـىلـمىسهڭ، جـىنـايهتـكه يېقىن كهلـمىگـىن 

دېيىشتى. ئېيتقىنى توغرا. 

— ئايالىڭىز بارمۇ؟ 

— بىلمهيمهن. 

— بىلمهيسىز؟ 

— ئـايـالـىمـغا خهت يـازااليـدىغـان چـاغـلىرىمـدا، 

ئۇنـىڭغا «مـارسـا، ئهگهر مهن بـىلهن ئۆي تۇتۇشـنى 

خـالـىمـىسـاڭ، بۇنـى تـوغـرا چۈشـىنـىمهن» دەپ يـازدىم. 

ئۇنـىڭغا ئۇزاق مۇددەت يېنىڭدا بـواللـمايـمهن، نـاۋادا 

بهرداشـلىق بېرەلـمىسهڭ، بـالـىالر تـوال سـوئـال سـوراپ 

بېشىڭنى ئوـچاـق قىـلىـۋەتسـه، بۇ ھال سېنى بهكال 

تۈگهشـتۈرۈۋېتىدىغـان بـولـسا، مېنى ئۇنتۇپ كېتىپ، 

بـاشـقا ئهرگه تهگـسهڭ بـولـىدۇ، دېدىم. ئۇ بهكمۇ 

قـالـتىس ئـايـال، راسـتتىنـال شۇنـداق. مېنى ئۇنتۇپ 

كهتـــكـىن دېـدىم. ئۇنـــىڭـغـا مـــاڭـا خهت يېـزىش 

مهجبۇرىيـىتـىنـىڭ يـوقلۇقـىنـى ئېيتتىم. ئۇ مـاڭا خهت 

يازمىدى. خهت يازمىغىنىغا ئۈچ يېرىم يول بولدى. 

— سـىز قـانـداق بـولـغىنـىنـى بـىلـمهي تۇرۇپ 

ئۆيىڭىزگه قايتىپ ماڭدىڭىز، شۇنداقمۇ؟ 

— شۇنــداق،—دېدى ئۇ خــىجــىل بــولــغان 

ھالـدا، — ھه، مهن ئـالـدىنـقى ھهپـته تۈرمـىدىن 

قـويۇپ بېرىلـىدىغـانـلىقـىم ئېنىق بـولـغان چـاغـدا 

ئۇنـىڭغا خهت يـازدىم. ئۇنـىڭغا ئهگهر بـاشـقا بـىرىگه 

تـــوغـــرا  بۇنـــى  مهن  بـــولـــسـا،  تهگـــكهن 

چۈشـىنـىدىغـانـلىقـىمـنى. تهگـمىگهن بـولـسا، مېنىڭ 

قـايـتىپ كېلىشـىمـنى خـالـىسـا، بۇنـى مـاڭا بـىلـدۈرۈپ 

قـويۇشـىنـى ئېيتتىم. بـىز جهكـسونۋىلـلى شهھىرىدە 

يـاشـاشـتىن ئـاۋۋال، مۇشۇ بـرۇنسۋىكـتا يـاشـايتتۇق. 

بــرۇنسۋىكــقا كــىرەشــىڭىزدە بهك داڭلىق، تــولــىمۇ 

2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر 84 ئۇيغۇرالر 14-سان



يـوغـان بـىر دۇب دەرىخـى بـار. مهن ئۇنـىڭغا ئهگهر 

مېنىڭ قـايـتىپ كېلىشـىمـنى خـالـىسـا، ئـاشۇ دۇب 

دەرىخــىگه سېرىق قــولــياغــلىق ئېسىپ قــويۇشــنى، 

ئۆيـــگه  قېـلـىپ،  چۈشۈپ  يـــولـــدا  شۇنـــدىال 

كـىرىدىغـانـلىقـىمـنى ئېيتتىم. ئهگهر مېنى خـالـىمـىسـا، 

قـولـياغـلىق ئـاسـماسـلىقـىنـى، بۇنـداق بـولـغانـدا مهن 

ئۆتۈپ  قـــالـــمـاســـتـىن  چۈشۈپ  بـــرۇنـسۋىكـــتـا 

كېتىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم. 

— ۋاي خۇدايىمهي. ما ئىشنى كۆرۈڭ. 

قـىز ئهھۋالـنى بـاشـقىالرغـا ئېيتتى. ئۇالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى تېزدىنـال بۇ ئـىشـقا كـىرىشـىپ كهتـتى.  

ئـاپـتوبۇس بـرۇنسۋىك دېگهن يۇرتـقا كـىرگهنـدە، 

ئۇالر ۋىنـگو ئۆزلـىرىگه كۆرسهتـكهن ئـايـالـىنـىڭ ۋە ئۈچ 

بـالـىسـىنـىڭ رەسـىمـىنـى كۆرۈۋاتـاتـتى. ئـايـال يېقىمـلىق، 

ئـاددىيـغىنه ئـايـال ئـىدى. بـالـىالرنـىڭ رەسـىمـى   

توال تۇتـىۋەرگهنـلىكـتىن كـونـىراپ، تـىتـىلـىپ كهتـكهن 

ئـىدى. ئـاپـتوبۇسـنىڭ بـرۇنسۋىكـقا كـىرىشـىگه يـىگـىرمه 

مــىل قــالــدى. يــاشــالر ئــوڭ تهرەپــتىكــى دېرىزە 

يېنىدىكـى ئـورۇنـدۇقـالردا يـوغـان دۇب دەرىخـىنـى 

كۈتۈپ ئــولتۇرۇشــتى. ۋىنــگو دېرىزىدىن كۆزىنــى 

ئۈزۈپ، (يـىلـالردىن بېرى ئـىشـلهتـكهن) جـىنـايهتـچىلهر 

مـاسـكىسـى بـىلهن يۈزىنـى ئـورىدى. بۇ ھالـدىن ئۇ 

بـاشـقا بـىر ئۈمـىدسـىزلـىكـكه قـارشـى ئـىدىيه تهيـيارلـىقـى 

قـىلـىۋاتـقانـدەك تۇيغۇ بېرەتـتى. بـرۇنسـىۋىكـقا ئـون 

مـىل قـالـدى. بـرۇنسـىۋىكـقا بهش مـىل قـالـدى. 

ئـاپـتوبۇسـنى تـىمـتاسـلىق قـاپـلىدى. يـوقلۇق، يـوق 

بـولـغان يـىلـالر، ئـايـالـنىڭ ئـاددىي يۈزى، نـاشـتىلـىق 

ئۈســتىلــىدىكــى كۈتۈلــمىگهن خهت، بــالــىالرنــىڭ 

ھهيرانلىقى، يالغۇزلۇقتىكى تۆمۈر شادىالر. 

تــوســاتــتىن يــاشــالرنــىڭ ھهمــمىســى 

ئــورۇنــدۇقــلىرىدىن چــاچــىرىغــىنــىچه تۇرۇشۇپ، 

ۋارقــىرىشــىپ، چــىرقــىرىشــىپ كهتــتى. ئۇسسۇل 

ھهرىكهتـلىرىنـى چـىقـىرىشـىپ، غهلـىبه خۇشـالـلىقـىدا 

مۇشـتلىرىنـى چـىقـىرىپ پۇالڭلىتـىشـتى. ۋىنـگو بـولـسا 

جـىمـجىت ئـىدى. بـىھۇش بـولـغانـدەك ئـولتۇراتـتى. ئۇ 

دۇب دەرىخـىگه قـارىدى. دەرەخ سېرىق قـولـياغـلىقـالر 

بـىلهن قـاپـالنـغان ئـىدى. يـىگـىرمه، ئۇتتۇز، بهلـكىم 

يۈزلهرچه قــولــياغــلىق. دۇب دەرىخــى كۈتۈۋېلىش 

بــايــرىقــىغــا ئــوخــشاش شــامــالــدا لهپهڭشىيــتتى. 

ئـاپـتوبۇسـنىڭ ئۆتۈشـى بـىلهن دەرەخـتىكـى قـولـياغـلىقـالر 

قــالــتىس ھالهت چــىقــىرىپ پۇالڭشىدى. ســابــىق 

جـىنـايهتـچى ئـورۇنـدۇقـىدىن ئـاسـتا تۇردى. ئۆزىنـى 

چـــىڭ تۇتۇۋېـلـىپ، ئۆيـــىگه قـــايـــتـىش ئۈچۈن 

 ئاپتوبۇسنىڭ ئالدى تهرىپىگه قاراپ ماڭدى.

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
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كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر



ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنى يوق قىلىۋېتىلىشتىن قۇتقۇزۇپ قېلىش 

خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشى ۋەتىنىدىن يىراق جايدىكى ئۇيغۇرالرنى ئۆز كىملىكىنى 
قوغداشقا مهجبۇر قىلدى 

ياسىمىن سهرھان 

يوق قىلىنىشقا ئۇچۇراۋاتقان بىر مهدەنىيهتنى قانداق قوغداپ قالىسىز؟ 

ئۆز مهدەنـىيـىتـىنـى قـوغـداش ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 
ئېيتقانــدا، بۇ بــىر تۈرلۈك پهرەزدىنــال ئــىبــارەت 
ئهمهس. ئۇيغۇرالرغــا قــارىتــىلــغان بــاســتۇرۇش 
بـارغـانسېرى كۈچهيـدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىر 
مـىلـيونـدىن ئـارتۇق ئۇيغۇرنـى يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىغـا 
ســولــىدى. (نۆۋەتــته بۇ ســان بهش مــىلــيونــنىڭ 
ئۈســتىدە دەپ تــىلــغا ئېلىنــىۋاتــىدۇ.-ت) بۇ 
الگېرالردا ئۇالر سـىيـاسـىي جهھهتـتىكـى كـالـال يۇيۇش، 
مهجبۇرىي ھامــىله چۈشۈرۈۋېتىش ۋە تهن جــازاســى 

قاتارلىقالرغا ئۇچرىماقتا. 

ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان بـاسـتۇرۇش ئۇالرنـى 
الگېرغـا سـوالش بـىلهنـال چهكـلهنـمهيـدۇ. 2016-
يــىلــىدىن بېرى كۆپــلىگهن قهبــرىســتانــلىقــالر ۋە 
مـــازارلـــىقـــالر ۋەيـــران قـــىلـــىنـــدى. شهرقـــىي 
تۈركــىســتانــدىكــى مهكــتهپــلهردە ئۇيغۇر تــىلــى 
چهكـلىنـىپ، ئۇنـىڭ ئـورنـىنـى خـىتـايـچه ئـالـدى. 
ئــىســالم دىنــىغــا ئهمهل قــىلــىش، ئۇيغۇرالرنــىڭ 

ئېتىقـادى «ئـاشقۇنلۇقـنىڭ بهلـگىسـى» دەپ قـارىلـىپ، 
چهكلهندى. 

ھهرىكهتـــلـىرىنـــى  بۇ  ئۆزىنـــىڭ  بېـيـجـىڭ 
تېررورىزىمـنىڭ، بۆلگۈنـچىلـىكـنىڭ ۋە ئـاشقۇنلۇقـنىڭ 
يـىلـتىزىنـى قۇرۇتۇش دەپ سۈپهتـلهيـدۇ. بـىراق، 
خــىتــايــنىڭ شهرقــىي تۈركــىســتانــدا قــىلــىۋاتــقان 
ھهرىكهتـلىرىنـىڭ مۇددىئـاسـى ئېنىق، ئۇ بـولسـىمۇ، 
ئۇيغۇرالرنــى خــىتــايــالشــتۇرۇشــتىن ئــىبــارەت. بۇ 
ئۇيغۇرالرنـىڭ مهدەنـىيهت ۋە دىنـىي كـىمـلىكـىنـى يـوق 
قـىلـىشـتىن دېرەك بېرىدۇ. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز 
بېرىۋاتـقىنـى مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـىدۇر. (شهرقـىي 
تۈركـــىســـتـانـــدا يۈز بېـرىۋاتـــقـىنـــى ئـــىرقـــىي 

قىرغىنچىلىقتۇر.-ت) 

ھهتـتا چهتـئهلـدە يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالرغـىمۇ 
بۇنـىڭ تهسـىرى نـاھايـتى زور بـولـدى. ئۇالرنـىڭ 
مهجبۇرىيـىتـى ئۆز يۇرتـىدا يۈز بېرىۋاتـقانـالر تـوغـرۇلۇق 
ھوشـيارلـىقـىنـى ئۆسـتۈرۈش بـىلهنـال چهكـلهنـمهيـدۇ. 
نۇرغۇنـلىغـان ئۇيغۇرالر ئۆزى ۋە ئـائـىلـىسـى ئۈچۈن 
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كۆپــلىگهن بهدەلــلهرنــى تۆلــىدى. ئۇيغۇرالرنــىڭ 
تـىلـى، يېمهك-ئـىچـمهكـلىرى، سهنـئىتـى ۋە ئۆرپ-
ئــادەتــلىرى يــوق قــىلــىنــسا دۇنــيا نېمىنــى 
يــوقــىتــىدىغــانــلىقــى ئۇيــاقــتا تۇرسۇن، نۆۋەتــته 
ئۇيغۇرالرنـىڭ كـىمـلىكـىنـى ئۇيغۇرالر يـاشـاۋاتـقان 

دۆلهتلهردىكى ئىنتايىن ئاز كىشىلهرال بىلىدۇ. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز مهدەنـىيـىتـىنـى قـوغـدىشـىنـىڭ 
ئهمهلـىيهتـته قـانـداق ئـىجـرا قـىلـىنـىۋاتـقانـلقىنـى 
چۈشـىنـىش ئۈچۈن ئهنـگىلـىيه، فـرانسـىيه، تۈركـىيه ۋە 
ئـامېرىكـا قـاتـارلـىق دۆلهتـلهردە يـاشـاۋاتـقان يهتـته 
ئۇيغۇر بــىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزدۈم. مهن زىيــارەت 
قـىلـغانـالر ئـاشـپهز، شـائـىر، نـاخشـىچـى، كـىنـو 
رېژىسـورى، تـىل ئـوقۇتقۇچـىسـى قـاتـارلـىقـالر بـولـدى. 
ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىال ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـى قـوغـداشـقا 
ھهر خـىل ئۇسۇلـالر بـىلهن تۆھپه قـوشۇۋاتـقان ئـىدى. 
ھهمـمهيـلهن ئۆز مـىراسـلىرىنـىڭ كهلگۈسـى ئهۋالدالرغـا 
ئۇلـىشـىشـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىشـتا ئـاكـتىپـچانـلىقـقا 
ئـــىگه ئـــىدى. ئۇالردىن ھېـچـبـىرى ئهگهر مهغـلۇپ 
بـــولـــسـا قـــانـــداق بـــىر تـــراگېـدىيه بـــىلهن 
يۈزلــىشــىدىغــانــلىقــى تــوغــرۇلۇق بــىر نهرسه 

دېيهلمهيتتى. 

ئېـغـىر  نـــاھـايـــىتـــى  ئۇيـغۇالر  «نۆۋەتـــته 
پــىســخىكــىلــىق بېسىم ئــىچــىدە. بــىز كېچىلــىرى 
ئۇخـلىيـالـمايـمىز» دېدى ۋاشـىڭتونـدىكـى ئۇيغۇر 
كـىشـىلـىك ھوقۇق پـروجهكـتىنـىڭ دېرىكـتورى ئۆمهر 

قانات. 

2017-يــىلــى ئــاپــرېلغا قهدەر، مهركــىزى 
ئـاسـىيـادا يـاشـايـدىغـان كـىشـىلهردىن بـاشـقىلـىرىنـىڭ 
ئۇيغۇرالر تـوغـرۇلۇق مهلۇمـاتـقا ئـىگه بـولـغانـلىرى يـوق 
دېيهرلـىك ئـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 11 مـىلـيون 
ئۇيغۇر (ئــاپــتورنــىڭ بۇ مهلۇمــاتــى خــاتــا-ت)، 
چهتــئهلــدە تهخــمىنهن بــىر مــىلــيونــدەك ئۇيغۇر 

يــاشــايــدۇ. چهتــئهلــدىكــى ئۇيغۇرالرنــىڭ كۆپــى 
قـازاقـىسـتان، ئۆزبېكىسـتان ۋە تۈركـىيهگه تـارقـالـغان. 
ئـامېرىكـادا ۋە يـاۋروپـادا ئۇيغۇرالرنـىڭ نـىسـبىتـى 
يۇقـىرىقـى دۆلهتـلهردىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ نـىسـبىتـىگه 
قـارىغـانـدا بهكـال ئـاز نـىسـبهتـنى تهشـكىل قـىلـىدۇ. 
ئۇيغۇالرنـىڭ خـىتـاي دۆلـىتـى تهرىپـىدىن ئۇچـرىغـان 
زىيـانـكهشـلىكـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهر 2017-
يــىلــىنــىڭ ئــاخــىرىغــىچه خهلــقئارالــىق كهڭ 

جامائهتچىلىككه يېتىپ كهلمىگهن ئىدى. 

دەل مۇشۇنـداق بـىر پهيـتته، غۇلـجىلـىق ئۇيغۇر 
ئـايـال مۇقهددەس يـادىكـار لـونـدونـدا «ئهتـلهس» 
ئـىسـىمـلىك تۇنـجى ئۇيغۇر ئـاشـپۇزۇلـىنـى ئېچىشـنى 
قــارار قــىلــدى. مــاگــىزىنــالر، قــىمــارخــانــىالر، 
قهھۋەخـانـىالر قـاتـارلـىقـالر جـايـالشـقان شـىمـالـىي 
لـونـدونـنىڭ ئـاۋات كـوچـىسـىدىن ئـورۇن ئـالـغان 
ئهتـلهس ئـاشـپۇزۇلـى ئهتـراپـىدىكـى نۇرغۇنـلىغـان 

دۇكان-سارايالردىن پهرقلىق مهنزىرە ياراتقان. 

«بـىزنـىڭ تـامـاقـلىرىمـىز خـىلمۇ-خـىل، تۈرى 
بهك كۆپ.» مۇقهددەس مـاڭا بـىر يهكـشهنـبه كۈنـى 
چۈشـتىن كېيىن، چـاي ئـىچـىپ ئـولتۇرغـىنـىمـىزدا 
شۇنـداق دېدى. ئۇيغۇر تـائـامـلىرىنـىڭ ئهنـگىلـىيه 
تـامـاق سهھنىسـىدە بـولـماسـلىقـى ئۇنـى يـولـدىشـى 
ئـابـلىكـىم راخـمان بـىلهن بـىرلـىكـته ئـاشـپۇزۇل ئېچىشـقا 
ئـىلھامـالنـدۇردى. ئـاشـخانـا ئېچىلـغان ۋاقـىتـتا، 
ئـاسـاسـلىقـى مـىلـلىي خېردارالرنـى كۈتۈۋالـدى، بۇنـداق 
بـولۇشـىدا ئهنـگىلـىيـىلـىكـلهر ئۇيغۇر تـائـامـلىرى بـىلهن 
تـــونۇشـــلۇق ئهمهس ئـــىدى. كېـيـىن ئهھۋالـــدا 
بـــىزنـــىڭ  «ھــازىر  بـــولـــدى.  ئۆزگۈرۈش 
خېرىدارلـىرىمـىزنـىڭ كۆپ سـانـلىقـى ئهنـگىلـىيـىلـىكـلهر» 
دەيـــدۇ مۇقهددەس. ئۇ ئۆز تـــامـــاقـــلـىرىنـــىڭ 
ئهنـگىلـىيـىدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـى جهلـب قـىلـغانـلىقـىنـى، 
بۇنــىڭدىكــى سهۋەبــنىڭ ئۇالرنــىڭ ھاالل تــامــاق 
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تېپىشـى قـىيـىنـغانـغا تـوخـتايـدىغـانـلىقـىدىن بـولـغانـلىقـىنـى 
ئېيتتى. نۆۋەتـته بۇ ئهر-ئـايـال شـىمـالـىي لـونـدونـدا 
ئــىكــكى ئۇيغۇر ئــاشــخانــىســىنــىڭ خــوجــايــىنــى 

ھېسابلىنىدۇ. 

ئهتــلهس ئــاشــپۇزۇلــى كــىشــىنــى ئۇيغۇر 
مهدەنــىيــىتــىگه ئۆز ئهمهلــىيــىتــى بــىلهن ھۆرمهت 
كۆرسـىتـىۋاتـقانـدەك ھېس قـىلـدۇرىدۇ. «ئهتـلهس» 
ئهنــئهنــىۋىي ئۇيغۇر رەخــتىنــىڭ ئــىســمى بــولۇپ، 
ئــاشــخانــا ئۆز ئــىســمىنــى مۇشۇنــىڭدىن ئــالــغان. 
ئـاشـخانـىدىكـى ھهمـمه تـامـاق ئۈسـتىلـى ئهتـلهس بـىلهن 
زىنـنهتـلهنـگهن. رەسـسام غـازى ئهھمهدنـىڭ ئۇيغۇر 
مۇقـامـى تهسۋىرلهنـگهن رەسـىمـى بـىلهن زىنـنهتـلهنـگهن 
گــىلهم ئــاشــخانــا تېمىغــا ئېسىلــغان. ئــاشــخانــا 
تــامــلىرىنــىڭ ھهمــمىســى ئهنــئهنــىۋىي چــالغۇالر، 
كهشـتىلهنـگهن دوپـپا ۋە زىنـنهتـلىك چېنه-قـاچـىالر 

بىلهن زىننهتلهنگهن. 

مهن مۇقهددەس بـىلهن راخـمانـدىن ئۇالرنـىڭ 
ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـى قـوغـداشـتىكـى رولـى تـوغـرىسـىدا 
سـورىغـىنـىمـدا، ئۇالر بـىر ئـاز جـىم تۇرۇپ قـالـدى. 
نۇرغۇن كـىشـىلهر بۇ ھهقـته ئـويـلىنـىپ يۈرمهيـتتى. 
ئۇالرنـىڭ جـىمـجىتـلىقـىنـى ئـاشـخانـىدىكـى ئۈسـتهلـلهردىن 
بـىرىدە ئـولتۇرۇپ تـاپشۇرۇق ئـىشـلهۋاتـقان بـالـىالرنـىڭ 
ۋاراڭ-چۇرۇڭى بۇزدى. بـىر نۇقـتىدىن، بـالـىالر بۇ 
سـوئـالـغا ئـاتـا-ئـانـىسـىنـىڭ ئـورنـىدا جـاۋاب بهرگهنـدەك 

بىلنهشتى. 

«بـىز ئۆز مهدەنـىيـىتـىمـىز، كـىمـلىكـىمـىز ۋە 
دىنــىمــىزنــى كېيىنــكى ئهۋالدالرغــا يهتكۈزۈشــكه 
تـىرىشـىمـىز» دېدى راخـمان بـالـىالرغـا قـاراپ قـويۇپ. 
گهرچه بــالــىالر ئــائــىلــىدە راۋان ئۇيغۇر تــىلــىدا 
سۆزلهشسىـمۇ، بىـراق ئۇالردىن پهقهت ئىـككـىسىـال 
شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بېرىپ بـاقـقان ئـىدى. بـالـىالر 
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ئـانـا ۋەتـىنـىگه بـارغـىنـىدا بهك كـىچـىك بـولـغانـلىقـتىن، 
ئۇ كهچمىشىنى ئهسلىيهلمهيتتى. 

شۇنـداق قـىلـىپ، مۇقهددەس بـىلهن راخـمان 
ئۆز ۋەتـىنـىنـىڭ روھىنـى «ئهتـلهس» ئـاشـپۇزۇلـى 
ئـارقـىلـىق جـانـالنـدۇردى. «بـىز ئـاشـپۇزۇلـىمـىز 
ۋاســىتــىســى ئــارقــىلــىق ئۆز خهلــقىمــىزنــى، 
مهدەنـىيـىتـىمـىزنـى ۋە ئهنـئهنـىمـىزنـى بـاشـقىالرغـا 
چۈشهنـدۈرەلهيـمىز. بـىز يۇرتـىمـىزغـا قـايـتالـمايـمىز. 
قېرىنـداشـلىرىمـىزنـى كۆرەلـمهيـمىز. ئۇالر چهتـئهلـگه 
چـىقـالـمايـدۇ. بۇنـداق بـولـغان ئـىكهن، خهلـقىمـىزنـى 
تونۇتىشىمىز، ئۇالرنى قوغدىشىمىز كېرەك بولىدۇ.» 

دېۋىن نـائـار (Devin Naar) بـاشـچىلـىقـىدىكـى 
ئـىنـتايـىن ئـاز سـانـدىكـى كـىشـىلهرال بـىر مهدەنـىيهتـنى 
قــايــتىدىن ئهســلىگه كهلتۈرۈشــنىڭ نهقهدەر تهس 
ئـىكهنـلىكـىنـى چۈشـىنـىپ يېتهلهيـدۇ. تـارىخشۇنـاس ۋە 
ۋاشـىڭتون ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى سېفاردىك يهھۇدىلـىرى 
(ئـىسـپانـىيه-گـولـالنـدىيه يهھۇدىلـىرى) تهتـقىقـاتـى 
پـروفـفىسـسورى دېۋىن نـائـار سېفاردىك يهھۇدىلـىرىنـىڭ 
يۈتۈپ كهتـكهن دۇنـياسـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش ۋە 
ئۇنـى قـوغـداش ئۈسـتىدە ئـىزدەنـگهن. ئۇنـىڭ بۇ 
ھهقـتىكـى ئـىزدىنـىشـى ئۇ ئۇنـىۋېرسـىتېتتا ئـوقۇۋاتـقانـدا 
بـاشـالنـغان. ئۇنـىڭ بۇ تېمىغـا قـىزىقـىشـى ئۇنـىڭ 
ئـائـىله ئـارقـا كۆرۈنـىشـىدىن كهلـگهن. ئۇ بۇنـى بـىر 
قـىيـىن تېما دەپ قـارايـدۇ. سېفاردىك يهھۇدىيـلىرى 
يــاشــىغــان يهرلهر گېرىتســىيهنــىڭ ســالــونــىكــادىن 
بــاشــلىنــىپ، نۆۋەتــته ئۆزى ئــولتۇراقــالشــقان 

سىئهتلغىچه تۇتىشىدۇ. 

15-ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىغـىچه، ئـىبـرىيه يېرىم 
يهھۇدىي  چـــوڭ  ئهڭ  دۇنـــيـادىكـــى  ئـــارىلـــى 
جـامـائهتـچىلـىكـى تـوپـالشـقان رايـونـالردىن بـىرى ئـىدى. 
1492-يـىلـى ئـىسـپانـىيه ئۆز زېمىنـىدىكـى يهھۇدى 
خهلـــقىگه «ئۆزگـــىرىش، ئـــايـــرىلـــىش يـــاكـــى 

ئۆلتۈرۈلۈش»تـىن ئـىبـارەت شهرت قـويـدى. نهچـچه 
يۈز مـىڭلىغـان سېفاردىك يهھۇدىلـىرى پۇرتـىگـالـىيه، 
ئـىتـالـىيه ۋە گـولـالنـدىيه قـاتـارلـىق جـايـالرغـا سۈرگۈن 
قـىلـىنـدى. نـائـارنـىڭ ئهجـدادلـىرىغـا ئـوخـشاش بـاشـقا 
يهھۇدىيـالر بـولـسا، ئـوسـمان ئېمپىرىيـىسـىنـى پـانـاھ 

تارتىپ يول ئالدى. 

تۈركـــچـىمۇ  گېـرىكـــچـىمۇ،  ئۆيـــدە  «ئۇالر 
سۆزلـىمهسـتىن، ئۆزلـىرى ئـىسـپانـچه دەپ ئـاتـايـدىغـان 
بـىر تـىلـدا سۆزلهيـتتى» نـائـار مـاڭا سـالـونـىكـادىكـى 
ئهجـدادلـىرى تـوغـرۇلۇق مۇشۇنـداق دېدى. ئهسـلىدە، 
بــاشــقا سېفاردىك يهھۇدىلــىرىغــا ئــوخــشاش، ئۇالر 
ئـىسـپانـچىنـىڭ الدىنـو دەپ ئـاتـىلـىدىغـان بـىر ئهسـىرلـىك 
كـونـا ۋارىيـانـتىدا سۆزلهيـدىكهن، بۇ تـىلـدا ئـىبـرانـىي 
يېزىقـى قـولـلىنـىلـىدىكهن. ئـامېرىكـادا چـوڭ بـولـغان 
نــائــان سېفاردىك يهھۇدىيــلىرىنــىڭ تــارىخــى ۋە 
مهدەنــىيــىتــىگه ئــائــىت ئۇچۇرالرنــى بهك ئــاز 
ئۇچـىرىتـىدۇ. بهزى كـىتـابـالردا پهقهتـال ئـوسـمانـىيـالر 
ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ئـاخـىرقـى دەۋرىدىكـى بهت ئـاسـتى 
ئـىزاھاتـالرال تېپىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقايـدۇ. ھالبۇكـى، 
يهھۇدىيـالر ئـاسسـىمـىالتسـىيه ۋە قـىرغـىنـچىلـىقـقا 
ئۇچـرىغـان بـولۇپ، نـائـار سـالـونـىكـا يهھۇدىيـلىرىدىن 
ئـون مـىڭلىغـان كـىشـىنـىڭ ئۆلـگهنـلىكـىنـى ئېيتتى. ئۇ 
مۇنـداق دەيـدۇ:«بـىز كۆرۈنـمهيتتۇق. بـىز بـايـانـالردا 

تىلغا ئېلىنمايتتۇق.» 

نـائـار سېفاردىك يهھۇدىيـلىرى ھهقـقىدە بهزى 
مهنـبهلهرگـىمۇ ئـىگه ئـىدى. ئۇنـىڭ تـاغـىسـىنـىڭ 
1935-يـىلـلىرى يېزىلـغان بـىر يۈرۈش خهتـلىرى بـار 
بــولۇپ، خهت-چهكــلهر الدىنــوچه يېزىلــغان. بۇ 
خهتـلهرگه يېزىلـغانـالرنـىڭ نېمىلهر ئـىكهنـلىكـىنـى 
بـىلـىش ئۈچۈن ئـاقـىۋەتـته نـائـان بۇ يېزىقـنى ئۆگـىنـىپ 
چـىقـقان. خهتـته ئۇنـىڭ ئـائـىلـىسـىنـىڭ ئـازابـلىق 
تـارىخـى يېزىلـغان ئـىدى. ئهجـدادلـىرىنـىڭ ئـىكـكىنـچى 
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دۇنـيا ئۇرۇشـى يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـقان مهزگـىلـىدە 
ئــامېرىكــاغــا ۋىزا ئــىلــتىمــاســى قــىلــىشــى ۋە رەت 
قـىلـىنـغانـلىقـى، پـويـىزغـا سېلىنـىپ يهھۇدىيـالرنـى 
قـىرىدىغـان ئـاشۋىتـز الگېرىغـا ئېلىپ بېرىلـغانـلىقـى 
تـوغـرۇلۇق تهپسـىلـىي ۋەقهلـىكـلهر مهۋجۇت ئـىدى. 
«مهن بۇ ھېكايـىلهرگه كـىرىشـكىنـىمـدە بـىر ئـىش 
قـىلـىشـىم كېرەكـلىكـىدەك ھېسسىيـاتـتا بـوالتـتىم. مهن 
بۇ دۇنـــيـاغـــا تېـخـىمۇ چـــوڭـقۇر چۆكۈشۈم كېـرەك 

ئىدى» دەيدۇ نائار. 

نـائـارنـىڭ ئـىزدىنـىشـى سـالـونـىكـا، ئـىرۇسـالـىم، 
مــوســكىۋا ۋە نيۇيــورك قــاتــارلــىق جــايــالرغــىچه 
كېڭىيــىپ، سېفاردىك يهھۇدىيــلىرىنــىڭ تــارىخــى 
تـوغـرىسـىدىكـى بـىر كـىتـاب بـىلهن نهتـىجـىلهنـدى. 
بــىراق، سېفاردىك مهدەنــىيــىتــىنــى تــىرىلــدۈرۈش 
تـوغـرىسـىدىكـى تـىرىشـچانـلىق تېخى كۆزلهنـگىنـىدىن 
كۆپ يـىراقـتا. كۈنـىمـىزدە دۇنـيادا ئـاتـمىش مـىڭ 
بــىلهن تۆت يۈز مــىڭ ئــارىســىدا الدىنــو تــىلــىدا 
سۆزلـىشـىدىغـانـالر بـار دەپ قـارىلـىدۇ. ئۇالرنـىڭ 
ئـىنـتايـىن ئـاز قـىسـىمـى بۇ تـىلـنى كـىچـىكـىدىن بـاشـالپ 
سۆزلــىيهلهيــدۇ، ئۇالرنــىڭ ھېچبىرى بۇ تــىلــدا 
مۇســتهقــىل شهكــىلــدە سۆزلهشــمهيــدۇ دەپ پهرەز 
قـىلـىنـىدۇ. ھهتـتا دۇنـيادىكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى الدىنـو 
تـىلـىدا چـىقـىدىغـان گېزىت ھېسابـالنـغان «سۈبھى 
گېزىتـى»مۇ التـىن ھهرىپـىدە نهشـىر قـىلـىنـغان. گهرچه 
يېقىنـقى مهزگـىلـلهردە بۇ تـىلـنى قـوغـداش ئۈچۈن 
بهزى تـىرىشـچانـلىقـالر بـولۇۋاتـقان بـولسـىمۇ، 2018-
يـىلـى ئـىسـپانـىيه الدىنـو تـىلـىنـى ئـىسـپان تـىلـىغـا تهۋە 
دەپ، ئـىسـرائـىلـىيهدە الدىنـو ئـاكـادىمـىيـىسـىنـى 
قۇرۇشـنى قـارار قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئۇ يهنـىال يـوقـىلـىش 

خهۋپى ئاستىدىكى تىل دەپ قارالماقتا. 

سېفاردىك يهھۇدىيـلىرىنـىڭ نهزىرىدە ئۇالرنـىڭ 
تـىلـىنـىڭ يۇقۇلـىشـى ئهجـدادلـىرىنـىڭ يهرلـىك تـىلـىنـىڭ 

يـوق بـولۇشـىدىنمۇ چـوڭ مهنـىگه ئـىگه ئـىكهن. بۇ 
تـىلـنىڭ يـوقۇلۇشـى بـاي الدىنـو ئهدەبـىيـاتـىدىن 
مهھرۇم قېلىشـتىن دېرەك بېرىدۇ. نـائـام ۋاشـىڭتون 
ئۇنــىۋېرســىتېتى بــىلهن ھهمــكارلــىشــىپ، الدىنــو 
ئهدەبــىيــاتــىغــا ئــائــىت نهچــچه يۈز مــىڭ بهت 
ھهجـىمـدىكـى ئهمـگهكـنى تـوپـالپ دۇنـيادىكـى تۇنـجى 
الدىنـو كۈتۈپـخانـىسـى سۈپـىتـىدە رەقهمـلهشـتۈرۈپ 
چـىقـتى. الدىنـو تـىلـىنـىڭ يـوقـىلـىشـى يهنه ھېكايه، 
كۆز قـاراش ۋە تهپهككۇر ئۇسۇلـىنـىڭ يـوق بـولۇشـىنـى 
كۆرسـىتـىدۇ. «تـىلـدا تهشـكىلـلهش ئـاالھىدىلـىكـى 
بـولـمىسـا، ئۇنـىڭ يـوقـىتـىدىغـانـلىرى ھهقـىقهتهن 

نۇرغۇن بولىدۇ» دەيدۇ نائام. 

سېفاردىك يهھۇدىيـلىرىنـىڭ بېشىغـا كهلـگهنـلهر 
ئهلۋەتـته ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا كهلـگهنـلهر بـىلهن 
پهرقـلىنـىدۇ. سـىفـاردىك يهھۇدىيـلىرىنـىڭ سۈرگۈن 
قـىلـىنـىشـقا دۇچ كهلـگىنـىگه بهش يۈز يـىلـدىن ئـاشـقا 
بـولسـىمۇ، ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا كهلـگهن بـاسـتۇرۇش 
مۇشۇ كۈنـــلـىرىمـــىزدە يۈز بېـرىۋاتـــىدۇ. گهرچه 
سېفاردىك يهھۇدىيـلىرى ئهنـئهنـىلـىرىنـى ئـائـىلـىسـىدە، 
كۆپۈنـچه ھالـالردا مهخـپىي رەۋىشـته سـاقـالپ قېلىشـقا 
مهجبۇر بــولــغان بــولســىمۇ، ئۇيغۇرالر ئــىنتېرنېت 
قــاتــارلــىق زامــانــىۋىي ۋاســىتــىلهر ئــارقــىلــىق ئۆز 
مهدەنــىيــىتــىنــى ســاقــالپ قېلىشــقا قــادىر بــولۇپ 
كهلــمهكــته. شۇنــداقــتىمۇ، ئۇالرغــا دۇچ كهلــگهن 
ئـورتـاق خـىرىسـتىن بهزى سـاۋاقـالرغـا ئېرىشـكىلـى 

بولىدۇ. 

بـىرىنـچى، ۋەتهن مهسـىلـىسـى بـىلهن، بـىر 
تـوپلۇمـنىڭ ئۆز مهدەنـىيـىتـىنـى ۋەتـىنـىنـىڭ سـىرتـىدا 
تۇرۇپ قــانــداق ســاقــالپ قــااللــىشــى بــىلهن 
مۇنـاسـىۋەتـلىك. سېفاردىك يهھۇدىيـلىرىغـا نـىسـبهتهن 
بۇ مهسـىله ھهر زامـان مهۋجۇت. ئۇالر ئـىبـرىيه يېرىم 
ئـارىلـىدىن قـوغـالپ چـىقـىرىلـغانـدىن بۇيـان ئۆزىگه 
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خــاس بــىر تۈرلۈك سهرگهردانــلىق كــىمــلىكــىنــى 
سـاقـلىدى. ئـىسـپانـىيه ۋە پۇرتـىگـالـىيه ئۆز زېمىنـىدىن 
نهچـچه يۈز يـىلـالر بۇرۇن قـوغـالپ چـىقـىرىلـغان 
سېفاردىك يهھۇدىيــلىرىغــا ۋەتهنــداشــلىق بېرىش 
تهكـلىپـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولسـىمۇ، ئۇالرنـىڭ 
سهرگهردانـلىق كـىمـلىكـى ئۆزگهرگـىنـى يـوق. «دۇنـيادا 
سېفاردىك يهھۇدىيـلىرىغـا ۋاكـالـىتهن سۆز قـىلـىدىغـان 
بـىرمۇ دۆلهت يـوق» دەيـد. ئـىسـپانـىيه ئۇالرنـى 
ئـىسـپانـىيه ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ بـىر قـىسـىمـى سۈپـىتـىدە 
كۆرۈپ سۆز قــىلــىدۇ، ئــىســرائــىلــىيه ئۇالرنــىڭ 
يهھۇدىيـلىقـى نۇقـتىسـىدىن تۇرۇپ ئۇالرغـا ۋاكـالـىتهن 
سۆز قـىلـىدۇ. بـىراق، ئـوتتۇرىدا سېفاردىسـتان يـوق، 

ئۇ مهۋجۇت ئهمهس» دەيدۇ نائار. 

گهرچه  ئۇيـغۇرالر  ئهكـســـىچه،  بۇنـــىڭ 
ئـاپـتونـومـىيه ھوقۇقـىغـىمۇ ھېچقانـچه ئېرىشهلـمهيۋاتـقان 
بـولسـىمۇ، ئۇالرنـىڭ يهنـىال ۋەتـىنـى بـار. (گهرچه 
شهرقــىي تۈركــىســتانــدا قــىســقا ئۆمۈرلۈك شهرقــىي 
تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى مهۋجۇت بـولـغان بـولسـىمۇ، 
بهزى ئۇيغۇرالر ۋەتـىنـىنـى شـىنـجاڭ دەپ ئـاتـاشـنى 
تــالــاليــدۇ. بۇ جــاي 1949-يــىلــىدىن بۇيــان 
خـىتـايـالرنـىڭ كـونـتروللۇقـىدا تۇرۇپ كهلـمهكـته.) 
بـىراق، ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن 
بــاســتۇرۇلۇشــى ئۇيغۇر مهدەنــىيــىتــىنــىڭ ئۆز 
تۇپـرىقـىدىكـى كهلگۈسـى مهۋجۇدىيـىتـىنـى گۇمـانـغا 
سـالـىدۇ. بۇ ھال نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنـى ۋەتـىنـىنـى تهرك 
ئېتىشــىگه سهۋەب بــولــغان. رەھىمه مــامۇتــنىڭ 
ئهھۋالـىمۇ مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشايـدۇ. رەھىمه مـامۇت 
لـونـدونـدا يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇر نـاخشـىچـى ۋە 
ئـاكـتىۋىسـتتۇر. رەھىمه غۇلـجىدىكـى مۇزىكـانـت 
ئـائـىلـىسـىدە تۇتۇلـغان بـولۇپ، ئۇنـىڭ دادىسـى 
مـامۇت نـاھايـىتـى كـىچـىك يېشىدىن بـاشـالپـال نـاخـشا 
ئېيتىشـقا بـاشـلىغـان ئـىكهن. «ئـانـامـنىڭ دېيىشـىچه، 

مهن تـــىلـــىم چـــىقـــقـان چـــاغـــدىال نـــاخـــشـا 
ئېيتااليـدىكهنـمهنتۇق.» رەھىمه مهن بـىلهن قـىلـغان 
تېلفون سۆھبىتــىدە كۈلۈپ تۇرۇپ شۇنــداق دېدى. 
ئۇنــىڭ تۆت ئــىنــىســىمۇ ھهرخــىل چــالغۇالرنــى 

چالىدىكهن. 

خــىتــاي نهچــچه ئــون يــىلــالر ئــىلــگىرى 
ئۇيغۇرالرنــى قــارا-قــويۇق تۇتقۇق قــىلــىشــنى 
بـاشـالشـتىن نهچـچه ئـون يـىل ئـىلـگىرىال، رەھىمه 
يۇرتـى غۇلـجىدىن ئـايـرىلـىشـنى قـارار قـىلـغان. رەھىمه 
1997-يـىلـى يۇرتـىغـا قـايـتقانـدا، دىنـىي ۋە مـىلـلىي 
چهتـكه قېقىشـنى تـوخـتىتـشنى تهلهپ قـىلـىپ ئېلىپ 
بېرىلــغان بــىر قېتىمــلىق نــامــايــىشــنىڭ قــانــلىق 
بـاسـتۇرۇلۇشـىغـا شـاھىد بـولـغان. يۈزلـىگهن كـىشـى 
ئۆلتۈرۈلۈپ، مـىڭلىغـان كـىشـى قـولـغان ئېلىنـغان. 
ئــاشۇ چــاغــدا قــولــغا ئېلىنــغانــالرنــىڭ ئــىچــىدە 
رەھىمهنـىڭ قېيىنـى ئـىنـىسـىمۇ بـار بـولۇپ، قېيىنـى 
ئـىنـىسـىغـا 12 يـىلـلىق قـامـاق جـازاسـى ھۆكۈم 
قـىلـىنـغان. «مهن ئهھۋالـنىڭ بهكمۇ ئـوسـالـلىشـىپ 
كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم» دەيدۇ رەھىمه. 

شۇنـىڭدىن ئۈچ يـىل كېيىن ئۇ مـاگېستىرلـىقـتا 
ئـوقۇش ئۈچۈن ئهنـگىلـىيهگه سهپهر قـىلـغان، ئـاخـىرىدا 
لـونـدونـغا يهرلهشـكهن. كېيىن ئۇ لـونـدونـدا بـاشـقا 
ئۇيغۇرالر ۋە مۇزىكـانـتالر بـىلهن بـىرلـىكـته لـونـدون 
ئۇيغۇر ئـانـسامـبىلـىنـى قۇرغـان. ئۇنـىڭ ئـانـسامـبىلـى 
ئهنـگىلـىيه، يـاۋروپـا، ئـامېرىكـا ۋە كـانـادا قـاتـارلـىق 

دۆلهتلهرنى ئايلىنىپ يۈرۈپ نومۇر ئورۇندىغان. 

مهن رەھىمهدىن ئۆز مهدەنــىيــىتــىدىن ۋەتهن 
سـىرتـىدا تېخىمۇ ئهركـىن ھالهتـته ھوزۇر ئـاالالۋاتـقان 
ئـااللـمايۋاتـقانـلىقـىنـى سـورىغـىنـىمـدا، ئۇ خـىتـاي 
كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ زۇلۇمـىال بـولـىدىكهن، مهڭگۈ 
ئهركـىن بـواللـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئۇنـىڭ 
بــىۋاســىته ئۇرۇق تۇغــقانــلىرى ئــارىســىدا شهرقــىي 
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تۈركـىسـتانـدىن چـىقـاالش پۇرسـىتـىگه ئېرىشـكىنـى 
پهقهتـال رەھىمه ئـىكهن. ئۇ ئـوغـلى ۋە يـولـدىشـى 
بـىلهن چـىقـقان ئـىكهن. ئۇ ئۆز ئـائـىلـىسـى بـىلهن ئهڭ 
ئـاخـىرقـى ئـاالقه قـىلـغان ۋاقـتى 2017-يـىلـى بـولۇپ، 
ئۇ تۇغـقانـلىرىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى كۆزدە تۇتۇپ، 

شۇندىن ئېتىبارەن ئۇالر بىلهن ئاالقه قىلماپتۇ. 

ئۇيغۇر كــىشــىلــىك ھوقۇق پــروجهكــتىنــىڭ 
بـايـانـىغـا ئـاسـاسهن، 2017-يـىلـىدىن بۇيـان، شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـدىكـى نـاخشـىچـى، مۇزىكـانـت، يـازغۇچـى، 
تهتـقىقـاتـچى ۋە ئـاكـادېمىكـالر قـاتـارلـىق سهرخـىلـالر 
تۇتقۇن قـىلـىنـغان. نۆۋەتـته ۋاشـىڭتونـدا يـاشـاۋاتـقان 
شـائـىر ۋە فـىلـىم رېژژىسـورى تـاھىر ھامۇت ئـىزگـىل 
تهرجـىمـان ئـارقـىلـىق مـاڭا ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا 
كهلـگهن بۇ بـاسـتۇرۇشـنىڭ ئهڭ كـامـىدا 2012-يـىلـى 
بـاشـالنـغانـلىقـىنـى، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شۇ چـاغـدا 
«قـايـتا تهكشۈرۈش» ھهرىكـىتـى قـوزغـاپ، ئۇيغۇر 
تـىلـىدىكـى كـىتـاب-ژۇرنـال، فـىلـىم، مۇزىكـا ۋە 
بــاشــقىالرنــى قــارا تــىزىمــلىكــكه كــىرگۈزۈشــكه 
بـاشـلىغـانـلىقـىنـى ئېيتىپ بهردى. «ئۇيغۇر مۇزىكـا ۋە 
ئۇسسۇل ئۆمهكــلىرى بۆلگۈنــچىلــىكــكه قــارشــى 
تۇرىدىغـان، ۋەتهنـنى سۆيۈش، پـارتـىيـىنـى سۆيۈش، 
كـىشـىلهر ئـارا ئـىتـتىپـاقـلىقـىنـى تهشۋىق قـىلـىدىغـان 
خـىتـايـچه نـاخشـىالرنـى ئېيتىشـقا مهجبۇر بـولـغان» 

دېدى ئىزگىل. 

تـاھىر ھامۇت ئـىزگـىل شېئىرلـىرى ۋەتهن، دىن 
ۋە سۈرگۈنلۈك قـاتـارلـىق شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇرۇپ 
يېزىش ئـومۇمهن ئـىمـكانسـىز بـولـغان تېمىالردا كۆپ 
تــوخــتالــغان. ئــىزگــىل 2017-يــىلــى ۋەتهنــدىن 
ئـامېرىكـاغـا كېلىۋېلىشـنى پـىالنـلىغـانـدا، ئۆز شېئىر 
تـوپـلىمـىنـى نهشـىر قـىلـىشـنى قـارار قـىلـغان. «ئـامېرىكـاغـا 
كهتـسهم، يۇرتۇمـغا مهڭگۈ قـايـتالـماسـلىقـىمـنىڭ 
مۇمــكىنــلىكــى كــالــالمــدا ئــايــدىڭ ئــىدى. 

شېئىرلــىرىمــنىڭ بــولســىمۇ خهلــقىمــنىڭ ئــارىســىدا 
قېلىشـى ئـارزۇ قـىالتـتىم» دەيـدۇ تـاھىر ھامۇت. ئۇ 
ئـاقـىۋەتـته شېئىر تـوپـلىمـىدىن مـىڭ تـالـنى يۇرتـىدا 
تــارقــىتــىۋېتىشــكه قــادىر بــواللــىغــىنــىنــى، شېئىر 
تـوپـلىمـىدىن ئـىكـكى مـىڭ دانـىسـىنـىڭ مۇسـادىرە 

قىلىنغانلىقىنى ئېيتىپ بهردى. 

شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، تـاھىر ھامۇت 
ئـىزگـىل ئۆز شېئىرلـىرىنـى تـوردا ئېالن قـىلـىشـنى 
داۋامـالشـتۇرمـاقـتا. ئۇ مـاڭا ئۈچ بـالـىنـىڭ دادىسـى 
بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، بـالـىلـىرىنـى ئۇيغۇرچه 
سۆزلـىيهلهيـدىغـان قـىلـىپ چـوڭ قـىلـىش ئۆزىنـىڭ 
بۇرچــى ئــىكهنــلىكــىنــى ئېيتىپ بهردى. شهرقــىي 
تۈركــىســتانــدىكــى مهكــتهپــلهردە ئۇيغۇر تــىلــى 
چهكـلهنـگهن بـولسـىمۇ، سهرگهردانـلىقـتىكـى ئۇيغۇرالر 
فـرانسـىيه، ئـامېرىكـا ۋە تۈركـىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهردە 
ئۆز تـىلـى ئۆگـىتـىلـىدىغـان مهكـتهپـلهرنـى قۇرۇشـنى 
تـوخـتىتـىپ قـويـمىدى. تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇر تـىلـى 
ئـوقۇتقۇچـىسـى مۇيهسـسهر ئـابـدۇلـئهھهد خهنـدان مـاڭا 
ئـىميېل ئـارقـىلـىق «تـىل مـىلـلهتـنى سـاقـالپ قېلىشـنىڭ 
يــادروســى» دەپ يــازدى. ئۇ ئــىســتانبۇلــدا بهش 
يـاشـتىن 12 يـاشـقىچه بـولـغان بـالـىالر ئۈچۈن قۇرۇلـغان 
تــىل مهكــتىپــىنــى بــاشقۇرىدۇ. گهرچه يۇقۇملۇق 
ۋىرۇس سهۋەبـلىك يۈز تۇرانه دەرس ئۆتۈش مۇمـكىن 
بـولـمىغـان بـولسـىمۇ، تـور ئـارقـىلـىق دەرس ئۆتۈش 
پهيــتىدە ئــوقۇغۇچــىلــىرى تېخىمۇ كۆپهيــگهن. 
كۈنـىمـىزگـىچه، خهنـدان نـورۋېگىيه، شېۋىتسـىيه، 
ئـاۋسـترالـيه ۋە فـرانسـىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهردىكـى 
ئۇيغۇر ئـوقۇتقۇچـىالر بـىلهن بـىرلـىكـته 150 كه يېقىن 

ئوقۇغۇچىنى تهربىيىلهپتۇ. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئۈرۈمـچىدە تۇغۇلۇپ 
چـوڭ بـولـغان مۇقهددەس مـىجـىت فـىلـىم ئـىشـلىگۈچـى، 
مۇزىكـانـت. مۇقهددەس مـىجـىت ئۇيغۇر ئۇسسۇلـى 
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مۇتهخهسسـىسـىدۇر. ئۇنـىڭ ئېيتىشـىچه، ئۇ 2003-
يـىلـى پـارىژنـىڭ نهنتېررى ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئـوقۇش 
ئۈچۈن ۋەتــىنــىدىن ئــايــرىلــغانــدا، بۇ يهردىكــى 
ھېچكىم ئۇنــىڭ يۇرتــى ۋە ئۇيغۇرالر تــوغــرۇلۇق 
بـىلـمهيـدىكهن. ئۇنـىڭ قـارىشـىچه، مهدەنـىيهت ئـاڭنى 
ئـــاشۇرىدىكهن. شۇڭـىالشـــقـا ئۇ مهشـــرەپ دەپ 
ئـاتـىلـىدىغـان ئۇيغۇر مهدەنـىيهت پـائـالـىيهتـلىرىنـى 
تهشـكىلـلهشـكه بـاشـلىغـان. ئهنـئهنـىۋىي مهشـرەپ 
قـاتـالمـلىق قۇرۇلـمىغـا ئـىگه بـولۇپ، جهمـئىيهتـتىكـى 
زىددىيهتـلهرنـى ھهل قـىلـىدىغـان ۋە مۇھىم ئۆرپ-
ئـادەتـلهرنـى تـارقـىتـىدىغـان مۇنـبهرلـىك رولـىنـى 

ئوينايدۇ. 

مۇقهددەسـنىڭ ئېيتىشـىچه، ئۇنـىڭ سهنـئهت 
جهھهتـتىكـى تـىرىشـچانـلىقـلىرىنـى سهرگهردانـلىقـتا 
يــاۋاشــاتــقان ئۇيغۇرالرنــىڭ ھهمــمىســىال قــولــالپ 
كهتــمهيــدىكهن. بهزى ئۇيغۇرالر بۇنــى رېئالــلىقــقا 
ئۇيغۇن ئهمهس دەپ تهنــقىدلــىگهن. يهنه بهزىلهر 
خهلــقىمــىز بــاســتۇرۇلۇۋاتــقانــدا بــىز نېمىشــقا 
ئهھمىيهتسـىز ئـىشـالرغـا كـىرىشـىۋالـمىز دەپ سـوئـال 
قـــويـــغـان. «كۆپـــلـىگهن ئۇيـغۇرالر ئـــامـــمـىۋىي 
پـائـالـىيهتـلهرگه يـاكـى تهبـرىكـلهش پـائـالـىيهتـلهرگه 
قـاتـنىشـىشـقا نـاھايـىتـى قېرىق — بۇ ئـارقـىلـىق بۇ 
مهدەنــىيهت داۋامــلىشــىدۇ ۋە نهپهس ئــالــىدۇ — 
بۇنـــىڭ سهۋەبـــى، ئۇالرغـــا نـــىســـبهتهن ئۇرۇق 
ئـــازاب  يۇرتـــتـا  دوســـتـلـىرى  ۋە  تۇغـــقـانـــلـىرى 
چېكىۋاتـقانـدا، بۇنـداق پـائـالـىيهتـلهرنـى قـىلـىپ 
يۈرۈش بهكــال خــاتــا.» ئۇيغۇر تــىلــى ۋە ئۇيغۇر 
مۇزىكــىســى مۇتهخهسســىســى، ئۇيغۇر كــىشــىلــىك 
ھوقۇق پـروجهكـتى ئهمهلـدارى ئېلىس ئـانـدېرسـون 

شۇنداق دەيدۇ. 

بۇ ئـىشـالر بـىر-بـىرى بـىلهن زىتـالشـتۇرۇپ 
شهرقـــىي  گهرچه،  كېـرەك.  قـــويۇلـــمـاســـلـىقـــى 

تۈركــىســتانــدىكــى ئۇيغۇرالرغــا نېمىلهرنــىڭ يۈز 
بېرىۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى تـونۇشـنى ئـاشۇرۇش 
ئۇيـغۇرالرنـــىڭ  بـــىراق  بـــولـســـىمۇ،  مۇھـىم 
بــاســتۇرۇلۇشــىنــىڭ ئۆزىال ئۇيغۇرالرنــىڭ قــانــداق 
مـىلـلهت ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتىپ بېرەلـمهيـدۇ. ئۇيغۇرالر 
ئۆز مهدەنـىيـىتـىنـى ئـىپـادە قـىلـىش ئـارقـىلـىق، دۇنـياغـا 
كـىم ئـىكهنـلىكـىنـىال ئهمهس، مهدەنـىيـىتـىنـىڭ يـوق 
بـولۇشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـغانـدا نېمىدىن مهھرۇم 
قـالـىدىغـانـلىقـى تـوغـرۇلۇق دۇنـياغـا تېخىمۇ يـاخشـى 

چۈشهنچه بېرەلهيدۇ. 

مهدەنــىيهت ئۇيغۇرالرنــىڭكىگه ئــوخــشاش 
ئـاكـتىپ ھالهتـته زىيـانـكهشـلىك قـىلـىنـىشـقا دۇچ 
كهلـمىگهن تهقـدىردىمۇ،  كۆچۈش، ئـاسسـىمـىالتسـىيه 
ۋە بـاشـقىغـا قـوشۇۋېتىلـىش قـاتـارلـىق سهۋەبـلهر 
تۈپهيــلى ئۆزگۈرۈپ كېتىشــكه مــايــىل بــولــىدۇ. 
جــوشۇئــا فــرىمهن (Joshua Freeman) ئــىچــكى 
ئـاسـىيـا تـارىخـچىسـىدۇر. ئۇ يهنه ئۇيغۇرچه شېئىرالرنـى 
ئـىنـگىلـىزچـىگه تهرجـىمه قـىلـىش بـىلهنمۇ شۇغۇلـلىنـىدۇ. 
جـوشۇئـا ئۈرۈمـچىدە يهتـته يـىل يـاشـىغـان. ئۇنـىڭ 
كۆزىتـىشـىچه، بۇ خـىلـدىكـى مهدەنـىيهت شـالغۇتلۇقـى 
كۈنـىمـىزدە يۈز بهرمهكـته ئـىكهن. جـوشۇئـا مۇنـداق 
دەيـــدۇ:«كۆپـــلـىگهن ئۇيـغۇرالر، بـــولۇپـمۇ ئۇيـغۇر 
يـاشـلىرى خـىتـايـچىنـى راۋان سۆزلهيـدۇ، ئۇالر نۇرغۇن 
جهھهتــلهردە جهمــئىيهتــته ھهر ئــىكــكى تــىلــدا 
يـاشـىيـااليـدۇ. نـاۋادا خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ پـىالنـى 
ئۇيغۇرالرنــى مــىلــلهت سۈپــىتــىدە خــىتــايــالرغــا 
قـوشۇۋېتىش بـولـغان تهقـدىردە، نۇرغۇنـلىغـان ئۇيغۇر 
يـاشـلىرى بۇنـىڭدا رول ئـويـنايـدۇ، شۇنـداقـال يـاش 
يۈز  كېـتـىش  قـــوشۇلۇپ  خـــىل  بۇ  ئهۋالدالردا 

بېرىۋاتىدۇ.» 

مهجــبۇرىي  ئۇيــغۇرالرنـــى  خـــىتـــاي 
ئــاســىمــىالتســىيه قــىلــىۋېتىش يــولــىنــى تۇتۇش 
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ئــارقــىلــىق، ئۇيغۇر مهدەنــىيــىتــى ۋە ئۇيغۇر 
كـىمـلىكـىگه تهھدىت ئېلىپ كهلـدى. خـىتـايـنىڭ 
بۇ قـىلـمىشـى يهنه ئـويـلىمـىغـان يهردىن شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـنىڭ سـىرتـىدا ئۇنـىڭ گۈلـلىنـىشـىگه 
ئــىلھام بهردى. كۈنــىمــىزدە ئۇيغۇرالر شهرقــىي 
تۈركــىســتانــدا يــوقــىتــىلــغانــالرنــى چهتــئهلــدە 
قـايـتىدىن قۇرۇشـقا بـاشـلىدى. چهتـئهلـدە ئۇيغۇر 
رېستورانـــلىرى، كـــىتـــابـــخانـــىلـــىرى، تـــىل 
مهكـتهپـلىرى ئېچىلـىشـقا بـاشـلىدى. ئۇيغۇرچه 
كـىتـاب-ژۇرنـالـالر نهشـىر قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. 
ئهنــئهنــىۋىي ئۇيغۇر مۇزىكــىســى ۋە ئۇسسۇلــى 

دۇنياغا تونۇش تۇرۇلۇشقا باشلىدى. 

«نـىسـبهتهن ئـاز سـانـدىكـى يـازغۇچـى، 
شـائـىر، سهنـئهتـكار… قـاتـارلـىقـالر ئـىشهنگۈسـىز 
مـىقـداردا يېڭى ۋە مۇھىم ئـىشـالرنـى قـىلـىۋاتـىدۇ» 
ئۇيـغۇر  رەھـمهت،  ئۇالرغـــا  فـــرىمهن.  دېـدى 
مهدەنىـيىـتىـ چهتئـهلدـە ساـقلـىنىـپ قېلىش بىـلهنال 
چهكلهنمهي، ئۇنىڭدىن ئېشىپ گۈللىنىۋاتىدۇ. 

ئۇيـغۇر  ھېـچـبـىرى  بۇالرنـــىڭ  بـــىراق، 
مهدەنـىيـىتـىنـىڭ ئهمـدىلـىكـته تهھدىت ئـاسـتىدا 
بــولــمايــدىغــانــلىقــىنــى كۆرسهتــمهيــدۇ. ئهگهر 
ئۇيغۇرالر ئۆز تـىلـى ئۆگـىنـىشـتىن، ئۆز ئېتىقـادىغـا 
ئهمهل قــىلــىشــتىن، يــاكــى ئۆز كــىمــلىكــىنــى 
ۋەتـىنـىدە ئهركـىن ھالهتـته ئـىپـادە قـىلـىشـتىن 
مهھرۇم قـــالـــسا، ئۇيغۇر مهدەنـــىيـــىتـــىنـــىڭ 
يــىمــىرىلــىشــى داۋام قــىلــىدۇ. بهلــكىم بۇ 
داۋامـلىشـىشـنىڭ نهتـىجـىسـىدە ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى 
ئهسـلىگه كهلتۈرۈۋالـغىلـى بـولـمىغۇدەك دەرىجـىدە 
ۋەيـران بـولۇشـى مۇمـكىن. شۇنـداقـتىمۇ، مهن 
سۆھبهتـلهشـكهن ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى ئۆز 
مهدەنــىيــىتــىڭ تهقــدىرى ھهقــقىدە ئــىجــابــىي 
قـاراشـالردا بـولـدى. چهتـئهلـدىكـى ئۇيغۇرالر ئۆز 

مهدەنـىيـىتـىنـىڭ سـاقـالشـقا ۋە جـانـالنـدۇرۇشـقا 
داۋام قـىلـغانـال تهقـدىردە، ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـىڭ 
يــوق بــولۇپ كهتــمهيــدىغــانــلىقــىنــى ئــىپــادە 

قىلىشتى. 

«خـــىتـــاي  دېـدى:  مۇنـــداق  فـــرىمهن 
ھۆكۈمـــىتـــىنـــىڭ ئۇيغۇر كـــىمـــلىكـــىنـــى ۋە 
مهدەنـىيـىتـىنـى يـوق قـىلـىش پـىالنـى غهلـىبـىگه 
ئېرىشهلـمهيـدۇ. ھهتـتا چهتـئهلـدىكـى ئۇيغۇرالر 
ئـارىسـىدا ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى جـانـالنـغان بـىر 
ھالهت مهۋجۇت. ئۇنـىڭ دۇنـياغـا بېرىدىغـانـلىرى 

كۆپ.» 

ئـىنـگىلـىزچـىدىن ئهنۋەرقـاراقۇرۇم تهرجـىمه 
قـىلـدى (تهرجـىمه قـىسـمهن شهكـىلـدە قـىسـقارتـىپ 

قىلىندى) 

مهنبه: 

https://www.theatlantic.com/
international/archive/2020/10/chinas-
 /war-on-uighur-culture/616513
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مىسىلىسىز ئويغىنىش



دوكتور مهمتىمىن ئهال بىلهن سۆھبهت 

بىزگه ئۆز تىلىمىزدا يېزىلغان بىلىم كېرەك. 

                                    - مهمتىمىن ئهال 

يېزىقچىلىق ئادالهت ئىزدەشنىڭ يولىال ئهمهس، بهلكى 

يهنه روھنى پاكالشنىڭ ۋە قۇتۇلدۇرۇشنىڭمۇ يولىدۇر. 

    - مهمتىمىن ئهال 

ھېكمهتـيار: ئهسـساالمۇ ئهلهيكۇم، ھۆرمهتـلىك دوكـتور 
مهمــتىمــىن ئهال ئهپهنــدى، قــىمــمهتــلىك ۋاقــتىڭىزنــى 
چـىقـىرىپ سۆھبىتـىمـىزنـى قـوبۇل قـىلـغانـلىقـىڭىز ئۈچۈن 
رەھمهت ئېيتىمهن. بۇ سۆھبىتـىمـىزنـىڭ ئـىدىوئلوگـىيه، 
مـائـارىپ ۋە مهدەنـىيهت دائـىرىسـىدە بـولۇشـىنـى پـىالنـلىدىم. 
چۈنـكى، بۇ جهھهتـلهردە ئهڭ ئـاز يېزىلـىۋاتـىدۇ ۋە ئهڭ ئـاز 
سۆزلـىنـىۋاتـىدۇ. بۇ ۋەجـىدىن خهلـقىمـىزگه مۇشۇ دائـىرىدىكـى 

بــىلــىم، چۈشهنــچه ۋە كۆزىتــىشــلىرىڭىزنــى سۇنۇپ 
بېرەلىشىڭىزنىڭ ئۆزىمۇ چوڭ ئهھمىيهتلىك ئىش. 

سـىزدىن سـورايـدىغـان تۇنـجى سـوئـالـىم مۇنـداق: 
خــىتــاي ۋەتهنــدە ئــادەمــنىڭ خــىيــالــىغــا كهلــمهيــدىغــان 
ئهسـكىلـىكـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قـىلـغانـدىن سـىرت، ئۇيغۇر 
يېزىقـىدىكـى كـىتـاب، ژۇرنـال، دەرسـلىكـلهرنـى ئۆيـلهردىن، 

كـىتـابـخانـىالردىن ۋە سـىنـىپـالردىن پۈتۈنـلهي يـوق قـىلـدى. 
چهتـەئلـدىكـى ئۇيغۇرالر قـايسـى دۆلهتـته يـاشـاۋاتـقان بـولـسا، ئۆز 

ھايـات شهكـلىنـى ئۆزى يـاشـاۋاتـقان دۆلهتـنىڭ مۇھىتـى ۋە 
مهدەنـىيـىتـىگه قـاراپ بهلـگىلهپ كېتىۋاتـقانـلىقـى ئـومۇمـىي 
ئهھۋال. چهتـەئلـدىكـى ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ئـىلـىم-مهرىپهت 
ھهرىكهتـــلىرى، كـــىتـــاب-ژۇرنـــال جهھهتـــلهردە مهلۇم 

يېڭىلـىقـالرمۇ يـوق ئهمهس. 14-سـانـى چـىقـىش ئـالـدىدا 
تۇرغـان، ئـايـدا بـىر قېتىم چـىقـىدىغـان ئۇيغۇرالر ژۇرنـىلـىمـىزمۇ 
دەل ئۇيغۇرالرنـىڭ كـىمـلىكـىنـى، مهدەنـىيـىتـىنـى سـاقـالپ 
قېلىش يـولـىدىكـى تـىرىشـانـلىقـلىرىمـىزنـىڭ سهمهرىلـىرىدىن 
بــىرىدۇر. خــىتــايــنىڭ ئۇيغۇرغــا قــىلــىۋاتــقانــلىرى بهك 
قـورقۇنچـلۇق بـولـغانـلىقـىدىنمۇ، ۋەيـاكـى كـىتـاب-مـاتېرىيـال، 
گېزىت-ژۇرنـالـالرنـىڭ بـىر مـىلـلهت ئۈچۈن ئهھمىيـىتـىنـى 
ھېس قــىاللــمايــدىغــانــلىقــى ئۈچۈنمۇ، بهزى كــىشــىلهر 
چهتـەئلـدە ئۇيغۇر تـىلـىدا قـىلـىنـىۋاتـقان بهزى خـىزمهتـلهرنـى 

«قـىچـىشـمىغـان يهرنـى تـاتـىلـىغـانـلىق» دەپ قـارايـدىكهن. 
ئۇيغۇر قـىرىلـىۋاتـقانـدا، چهتـەئلـدە ئۇيغۇرچه كـىتـاب-ژۇرنـال 
چـىقـىرىشـقا «ئـىشهك ئۆلۈۋاتـسا، ... غـىجهك تـارتـىپتۇ» 
دېگهن ئـاڭ بـىلهن قـارايـدىكهن. سـىز چهتـەئلـدە ئۇيغۇرچه 
كــىتــاب-ژۇرنــالــالرنــىڭ، ھهتــتا گېزىتــلهرنــىڭ نهشــىر 
قـىلـىنـىشـىغـا قـانـداق قـارايسـىز؟ سـىزنـىڭ نهزىرىڭىزدە بۇنـىڭ 

بـىرەر ئهھمىيـىتـى بـارمۇ؟ بېلگىيـىدە پهلـسهپـىدە ئـوقۇپ 
دوكـتور بـولـغان قـىمـمهتـلىك زىيـالـىيـرىمـىز بـولۇش سۈپـىتـىڭىز 

بـىلهن، بـىر مـىلـلهتـنىڭ ئۆز تـىلـىدا، ئۆز مهنـپهئهتـى ئۈچۈن 
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چـىقـىرىلـغان كـىتـاب-ژۇرنـالـلىرىغـا غهرب دۇنـياسـى، غهربـنىڭ 
ئالىملىرى قانداق قارايدۇ؟ 

مهمـتىمـىن ئهال: مهن ئـاۋسـترالـىيهگه يېڭى بېرىپ، 

يهرلـىك ئـابـورىجـىنـزالرنـىڭ كۈلتۈرىگه قـىزىقـىپ قـالـدىم. 

ئۇالرنــىڭ بېشىدىن ئۆتــكهن بهزى كهچــمىشــلىرى — 

بــولۇپمۇ مۇســتهمــلىكه بــولۇش كهچــمىشــلىرى —

بـىزنـىڭكىگه ئـوخـشاپ كېتهتـتى. شۇ جهريـانـدا، ئۇالرنـىڭ 

مېنتال (كـالـلىدىكـى) خهرىتـىسـىگه قـىزىقـىپ قـالـدىم. بۇ 

ھهقـته بـىر قـىسـىم ئـىنـسانشۇنـاسـالر بهزى تهتـقىقـاتـالرنـى 

ئېلىپ بېرىپـتىكهن. بۇ خهرىته شۇنـداق بـىر ئـاالھىدە 

خهرىتــىكــى، ئۇ غهربــىكــلهرنــىڭكىدەك قهغهز يۈزىگه 

چۈشۈرۈلـگهن ئهمهس، بهلـكى ئۇالرنـىڭ كـالـلىسـىدىكـى 

خهرىتـىكهن، ئهۋالدتـىن ئهۋالدقـا ئۆگـىتـىلـىدىكهن. ئۇالر 

يهر شهكــلىنــىڭ دېڭىز يۈزىدىن قــانــچىلــىك ئېگىز-

پهســلىكــىنــى، يۆنــىلــىشــلهرنــى ۋە ھاۋا رايــىنــىڭ 

ئۆزگــىرىشــلىرىنــى شۇنــداق دەل بــىلــىدىكهن. ئۇالر 

ھازىرغـىچه بۇ ئـادىتـىنـى مهلۇم دائـىرىدە داۋامـالشـتۇرۇپ 

كېلىۋېتىپتۇ.  

دېمهكــچىمهنــكى، ئۇيغۇر تــىلــى دەل بــىزنــىڭ 

كـالـلىمـىزدىكـى خهرىتـىدۇر. ئۇ ئـارقـىلـىق بـىز دۇنـيانـى 

بـىلـىمـىز. ئۆزىمـىزنـىڭ دۇنـياسـىنـى قۇرىمـىز. ئۇنـىڭ 

ئۈسـتىگه ھازىر ئۇيغۇرالرنـىڭ بـارلـىق مـاددىي ۋە مهنـىۋى 

قهدىرىيهتـلىرى — قـىسـقىسـى ئۇالرنـىڭ شـانـلىق تـارىخـىي 

مـىراسـلىرى — خـىتـاي تهرىپـىدىن ۋەيـران قـىلـىنـىۋاتـىدۇ. 

بۇالرنـىڭ مۇھىم قـىسـىمـلىرىنـى — مهسـىلهن، تـىلـىمـىزدا 

يېزىلـغان قهدىمـكى ۋە ھازىرقـى كـىتـاپـلىرىمـىزنـى، سهنـئهت 

ئهسهرلـىرىمـىز ۋە بـاشـقا كۈلتۈرەل يـادىكـارلـىقـالرنـى — 

چـوقۇم سـاقـالپ قـالـمىسـاق بـولـمايـدۇ. بۇالر يـوقـالـسا، 

بـىزمۇ نـىھايهت يـوقـايـمىز. چۈنـكى، بۇالر بـىزنـى بـىز 

قـىلـىپ تۇرىۋاتـقان ئـامـىلـالرال ئهمهس، بهلـكى يهنه بـىزنـى 

ۋە ئهۋالدلــىرىمــىزنــى ئۆزىدىن پهخــىرلهنــدۈرىدىغــان 

بـايـلىقـالردۇر. ئۆزىدىن پهخـىرلـىنهلـمهيـدىغـان مـىلـلهت 

راۋاج تـاپـالـمايـدۇ. چۈنـكى، بـىر مـىلـلهت ئۆزىدىن 

پهخــىرلــىنهلــمىسه، ئۇ زامــان ئۇ ئۆزىنــىڭ نېمه ئۈچۈن 

مهۋجۇت بـولۇپ تۇرۇشـىنـى ھهم چۈشـىنهلـمهيـدۇ، ھهم 

چۈشهنـدۈرەلـمهيـدۇ. شۇڭا، مـىلـلىي پهخـىر بـىر مـىلـلهتـنىڭ 

مهۋجۇت بولۇشىدىكى ئاچقۇچتۇر.   

ھهرقـانـداق قهتـلىئـامـدا بـىر-بـىرىگه قـارىمۇ-قـارشـى 

ئـىكـكى ئـامـىل بـولـىدۇ. بۇ نـوقۇل ھالـدىكـى ۋەھشىيهت 

بـىلهن ئـادالهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى تـوقۇنۇشـال ئهمهس، 

بهلـكى يهنه يـوقـىتـىش بـىلهن سـاقـالش ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

تـوقۇنۇشـتۇر. خـىتـاي بـىزگه ئـاالقـىدار ھېچقانـداق بـىر 

جـانـنى، بهلـگىنـى، سـىمۋولـنى، كـىتـاپـنى، قهبـرىنـى، 

يهرنـى، ئـىمـارەتـنى قـويـماي ۋەيـران قـىلـىۋاتـىدۇ — خۇددى 

دۇنــيادا ئۇيغۇر دېگهن بــىر مــىلــلهت ئهســال مهۋجۇت 

بـولـمىغـانـدەك. ئهمـما، بـىز سـاقـالشـقا ۋە سـاقـلىنـىپ قېلىشـقا 

تـىركـىشـىۋاتـىمـىز. بۇنـىڭدىن كېيىنـكى تـىركـىشـىش كۆپـرەك 

مانا مۇشۇ توقۇنۇشقا يۆتكىلىدۇ.  

بۇ جهريـانـدا ئۆزىمـىزنـى ھهقـىقـىي مهنـىدە سـاقـالپ 

قېلىش ئۈچۈن خـىتـايـالر يـوقـىتـىلـىۋاتـقانـالرنـى سـاقـالپ 

قېلىشــىمــىز كېرەك. ئۇنــداق قــىاللــمىســاق، بــىز 

ئۆتمۈشــىدىن ئــايــرىلــغان، ھازىرىدا قــىرىلــىۋاتــقان ۋە 

كهلگۈسـى بـولـمىغـان بـىر مـىلـلهتـكه ئـايـلىنـىپ قـالـىمـىز. بۇ 

بىزنىڭ زاۋالىمىز بولىدۇ.  

ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه بـىزنـىڭ كـالـلىمـىز ھايـات — 

تهپهككۈر قـىالاليـمىز. ئۆتمۈشـىمـىزنـىڭ خهرىتـىسـىنـى ئۇ 

يهردە سـاقـاليـمىز. كهلگۈسـىنـىڭ خهرىتـىسـىنـى ئۇ يهردە 

سـىزىمـىز. بـىز مـانـا مۇشۇنـداق قـىلـىش ئـارقـىلـىق 

تـىرىلـىمـىز. خـىتـاي جـىسـمىمـىزنـى قـىرااليـدۇ، ئهمـما 
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روھىمـىزنـى، ئـىرادىمـىزنـى ۋە كـالـلىمـىزدىكـى خهرىتـىمـىزنـى 

قىرالمايدۇ ھهم قىرالماسلىقى كېرەك. 

شۇنــىڭ ئۈچۈن، چهتــئهلــدە كــىتــاب-ژۇرنــال 

چىـقىـرىش ئۇيغۇر تىـلىـنىـڭ يوـقاـلمـاسلـىقىـ ئۈچۈن بهكال 

مۇھىمـدۇر. (ئۆز تـىلـىمـىزدا كـىتـاب-ژۇرنـال چـىقـىرىش) 

بـىزنـى سـاقـاليـدىغـان تـىلـىمـىزنـىڭ ھايـاتـلىقـى ئۈچۈنـدۇر، 

بـىزنـىڭ بۇ قهتـلىئـامـغا بـولـغان قـارشـىلـىقـىمـىزدۇر، 

ســـاقـــلـىنـــىپ قېـلـىشـــقـا بـــولـــغـان ئـــىنـــسـانـــىي 

تـىرىشـچانـلىقـلىرىمـىزدۇر. ۋەيـران قـىلـىنـىۋاتـقان كۈلتۈرەل 

خـــاتـــىرىمـــىزنـــى قـــايـــتىدىن ئهســـلىگه كهلتۈرۈش 

ئۇرۇنۇشـلىرىمـىزدۇر. بـىزنـىڭ قهتـلىئـامـدىن يۈرىكـىمـىز 

لهخـته، ئهمـما ھايـاتـىمـىز يـىغـالپـال، بـاشـقىالرغـا يـالۋۇرۇش 

بــىلهنــال ئۆتــمهيــدۇ ھهم ئۆتــمهســلىكــى كېرەك. بــىز 

ئۆزىمـىزنـى سـاقـالپ قېلىشـىمـىز، قـايـتا يـارىتـىشـىمـىز ۋە 

كۆيــدۈرۈلــگهن كۈلــدىن خۇددى قهقــىنۇســتهك قــايــتا 

تـىرىلـىپ ئۇچـىشـىمـىز كېرەك. بۇنـىڭ ئۈچۈن، بـىزگه 

بىلىم — ئۆز تىلىمىزدا يېزىلغان بىلىم كېرەكتۇر. 

ھېـكـمهتـــيـار: 2018-يـــىلـــى «ئۇيـغۇرالر 
پـىسـخولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇشـتا» نـامـلىق ئهسـىرىڭىزنـى 
نهشـىر قـىلـدۇردىڭىز. ئـويـالر بـلوگـىڭىزدا يـىلـالردىن بېرى 

ئـىزچـىل مـاقـاله ئېالن قـىلـىپ كېلىۋاتـىسـىز. يۇتيۇب 
قــانــىلــىڭىزدا ۋە بــاشــقا تــور مېدىيــالــىرىدا سۆزلهپ 
تۇرۇۋاتــىســىز. ئــىنــگىلــىزچه مــاقــالــىلهرنــىمۇ ئېالن 
قـىلـدىڭىز. ئهمـما، بـىلـىشـىمـچه، سـىز بۇالرنـى ئـىشـتىن 

سـىرتـقى ۋاقـىتـلىرىڭىزدا قـىلـىۋاتـىسـىز. سـىزنـى 
يـىلـالردىن بۇيـان تـوخـتىمـاي يېزىشـقا ئۈنـدەۋاتـقان نهرسه 

نېمه؟ ئهل-يۇرتـــقا بـــولـــغان مۇھهبـــبىتـــىڭىزنـــى 

ئـىپـادىلهشـنىڭ، مـىلـلهت ئـالـدىدىكـى مهجبۇرىيـىتـىڭىزنـى 

ئـادا قـىلـىشـنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋارىيـانـتلىرىدىن بـىرى 
ئۇيغۇر تــىلــىدا يېزىقــچىلــىق قــىلــىش سۈپــىتــىدە 
ئـىپـادىلـىنـىۋاتـامـدۇ قـانـداق؟ يېزىقـچىلـىق سـىزگه 
نېمىلهرنـى ئـاتـا قـىلـدى ۋە نېمىلهردىن مهھرۇم قـويـدى، 

ئۆزىڭىزنـىڭ يېزىقـچىلـىق ھايـاتـى تـوغـرىسـىدا سۆزلهپ 
بهرگهن بولسىڭىز؟ 

مهمــتىمــىن ئهال: مېنى تــوخــتىمــاي يېزىشــقا 

ئۈنـدەۋاتـقان نهرسه بهك كۆپ. سـاخـتا ئۇلۇغۋارلـىقـنى بـىر 

تهرەپــكه قــايــرىپ قــويۇپ ئۇدۇلــال دەي: مهن پهقهت 

ئـاچـچىقـتىن يـازىمهن. ئـىچـىمـدە مهن تـاكـى قهبـرەمـگىچه 

ئېلىپ كېتىدىغــان تۈگــىمهس ئــاچــچىق بــار. مهن 

تـارىخـتىكـى قـايـتا-قـايـتا تهكـرارالنـغان دۆتلۈكـلىرىمـىزگه ۋە 

ئۇنـىڭ ھېلىھهم تهكـرارلـىنـىۋاتـقانـلىقـىغـا بـولـغان ئـاچـچىقـتىن 

يـازىمهن. مـىلـلىتـىمـنىڭ ئهڭ ئهجهلـلىك ئـاجـىزلـىقـىنـى 

ئـاخـىرى ئۇزاق يـىلـلىق ئـىزدىنـىشـتىن كېيىن بـىلـىپ، 

ئۈنۈمــنى چــىقــىرالــماي، ئــىچــىمــدە بــوغۇنۇقۇپ، 

كهلگۈسـىمـىزدىن ۋايـىم يهپ قـالـغانـلىقـىمـغا بـولـغان 

ئــاچــچىقــتىن يــازىمهن. مېنى ۋە مېنىڭ خهلــقمىنــى 

ئـالـدىغـانـالرغـا، خـورلـىغـانـالرغـا ۋە قـىرغـانـالرغـا بـولـغان 

چهكسـىز ئـاچـچىقـتىن يـازىمهن. ھايـاتـىمـدا نهچـچه قېتىم 

كۆزۈمــنىڭ ئــىچــىگه قــاراپ، مهســخىرە بــىلهن يــات 

تـىلـدا«نېمه قـىالاليـتتىڭ» دەپ دېۋەيـلىگهنـلهرگه بـولـغان 

ئـاچـچىقـتىن يـازىمهن. سـانـاقسـىز غۇرۇرسـىز، قـورقۇنـچاق ۋە 

نـومۇسسـىز دەۋرداشـلىرىمـغا بـولـغان ئـاچـچىقـتىن يـازىمهن. 

خــىتــايــنىڭ قــارا زىنــدانــلىرىدا ئــازاب چېكىۋاتــقان 

مــىلــيونــلىغــان خهلــقىمــگه ھېچ ئــىش قــىلــىپ 

بېرەلـمهيۋاتـقىنـىمـغا رەلـله بـولۇپ، ئـاچـچىقـتىن يـازىمهن. 
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كۆتۈرۈپ قـوپقۇسـىز بـىر گۇنـاھ تۇيغۇسـىدا، يـاشـاشـنىڭ 

نومۇسلىرىدا ۋە ئۇنىڭ ئاچچىقىدا يازىمهن. 

مــانــا مۇشۇ ئــاچــچىقــالرنــىڭ تهكــتىدە مهن 

ئــالــلىكــىمــلهردىن، ئــالــلىنېمىلهردىن يــوشۇرۇن ئۆچ 

ئېلىۋاتـقانـدەكمۇ ھېس قـىپ قـالـىمهن. بۇ مهنـىدىن، 

يېزىقـچىلـىق مهن ئۈچۈن بهزىدە بـىر خـىل ئۆچ ئېلىش 

شهكلىدۇر.  

يهنه بـىرى، يېزىقـچىلـىق مـاڭا خۇشـالـلىقـتىن كۆرە 

كۆپـــرەك ئـــازاب بېـرىدۇ. ئۇيـغۇرالر ھهقـــقـىدە يېـزىش 

ھهرگـىز كۆڭۈللۈك بـىر ئـىش ئهمهس. قـىرىلـىۋاتـقان بـىر 

مـىلـلهتـنى ھهقـىقـىي يېزىشـتا سـىزمۇ روھىڭىزدا قـىرىلـىپ 

مـاڭىسـىز. بۇنـداق تۇيغۇدا بـواللـمىسـىڭىز، شهكسـىزكـى 

يـالـغانـچىلـىق قـىلـىۋاتـقان، ئۆزىڭىزنـى ئـالـداۋاتـقان 

بــولــىســىز. شۇڭا، ھهر بــىر يېزىقــچىلــىق مهن ئۈچۈن 

قهلـبىمـنى شهپـقهتسـىز دەۋرنـىڭ بـىر ئـاچـچىق تـىلـغىشـىغـا 

تـاشـالپ بېرىپ، ئۇنـىڭ تـىتـما-كـاالڭ بـولۇشـىغـا ئـامـالسـىز 

قـاراپ تۇرۇشـقا ئـوخـشايـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، 

ئۇ مهن ئۈچۈن قـايـتا تـىرىلـىشـتۇر — قـانـنىڭ ئـىچـىدىن 

دەس تۇرۇشتۇر.  

بـىر بهختسـىز مـىلـلهتـنىڭ يـازغۇچـىسـى بـولۇشـنىڭ 

ئۆزى چـوڭ بهختسـىزلـىكتۇر. چۈنـكى، بهختسـىزلهرگه 

ئۆزىڭىزمۇ شۇنـداق بهختسـىز تۇرۇپ ئۇنـىڭ بهخـتىنـىڭ 

قـانـداق بـولۇشـى كېرەكـلىكـىنـى يېزىشـتىنمۇ ئۆته ئـازابـلىق 

ئـىش بـولـمىسـا كېرەك. ئهمـما، شۇنـىمۇ بـىلـىسـىزكـى، ئۇالر 

بهخــتلىك بــولــمىغۇچه، ســىز ھهقــىقــىي بهخــتلىك 

بــواللــمايســىز. تهقــدىرىڭىز ئۇالر بــىلهن شۇنــداق 

چهمـبهرچهس بـاغـالنـغان — بۇنـى ئـادالهتسـىزلـىك 

دېـسـىڭـىزمۇ ئـــامـــالـــىڭـىز يـــوق. شۇنـــىڭ بـــىلهن 

بهختسىزلىكىڭنى ئۇنتۇپ يهنه يېزىشقا چۈشىسىز.  

ھهر بـىر ئهسـىرىمـنى يېزىپ بـولـغانـدىن كېيىن، 

نېمىنـىدۇر ئۇنتۇپ قـالـغانـدەك، نېمىنـىدۇر تـولۇق ۋە تـوغـرا 

دېيهلـــمىگهنـــدەك ھېس قـــىلـــىپ كېتىمهن. ئهمـــما، 

ئـاخـىرلـىشـىپ بـولـغان ئهسهر تۇيۇقسـىز چـوڭ بـولۇۋالـغان 

بـاال دادىسـىغـا ھۈرپـىيـىپ «ئـىشـمغا ئـارىالشـما» دەپ 

گۈركـىرىگهنـدەك، مېنىڭمۇ ئۇنـىڭغا قـايـتا ئـارىلـىشـىشـىمـنى 

تـــوســـىدۇ. شۇنـــىڭ بـــىلهن، ئهسهرنـــى مهيـــلـىگه 

قـويۇۋېتىمهن، قـايـتا ئـارىالشـمايـمهن. ئهمـما، كېيىنـكى 

ئهســىرىمــنى خۇددى ئــالــدىنــقىســىدىكــى مهلۇم بــىر 

ئۇنتۇلـغان يـاكـى ئـاڭسىز بېسىۋېلىنـغان بـىر قـىسـمىنـى قـايـتا 

تهگهشتهكمۇ ھېس قىپ قالىمهن.  

بۇنـــداق ئـــويـــدا بـــولۇشۇم ئېھتىمـــال مېنىڭ 

يېزىقــچىلــىقــىمــنىڭ مهركــىزى بــولــغان ئۇيغۇرالرنــىڭ 

سهۋەبـىدىن بـولۇشـى مۇمـكىن. ئۇيغۇرالرنـىڭ نۇرغۇن 

ئـىشـلىرى چـاال مـىلـلهتتۇر. ئۇ ئـاخـىرالشـمىغـان بـىر 

مــىلــلهتتۇر — ئۇنــىڭ ئهركــىنــلىك چۈشــى تېخى 

ئـاخـىرالشـمىدى؛ ئۇنـىڭ ئـابـدۇخـالـىق ئۇيغۇرنـى نـاله 

پهريــاد كۆتهرتكۈزگهن يۈز يــىلــلىق ئۇيقۇســى تېخى 

ئـاخـىرالشـمىدى؛ ئۇنـىڭ رايـونۋازلـىق، يۇرتۋازلـىق ۋە 

گۇرۇھۋازلـىقـتىن ھالـقىپ، ھهقـىقـىي بـىر مـىلـلىي گهۋدە 

بــولۇپ ئۇيۇشۇش جهريــانــى تېخى ئــاخــىرالشــمىدى؛ 

تېخىمۇ ئېچىنـىشـلىقـى، ئۇنـى يـوقـىتـىشـنى كۆزلهپ ئېلىپ 

بېرىلـىۋاتـقان قهتـلىئـام تېخى ئـاخـىرالشـمىدى. ئۇيغۇرالرال 

ئـــايـــاقـــالشـــمايـــدىكهن، مېنىڭ يېزىقـــچىلـــىقممۇ 

ئاياقالشمايدۇ.   

مانا بۇ مېنىڭ يېزىقچىلىق ھاياتىمدۇر. 

ھېكمهتـيار: پهلـسهپـىدە مهخسۇس ئـوقۇغـان بـولۇش 

سۈپـىتـىڭىز بـىلهن، ئۆزىڭىز ئهڭ يـاخشـى كۆرىدىغـان، 
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ئهسهرلـىرىنـى ئهڭ سۆيۈپ ئـوقۇيـدىغـان پهيـالسـوپـتىن بـىر 

نهچـچىنـى بـايـان قـىلـىپ بهرگهن بـولسـىڭىز. پهلـسهپـىگه 

قـىززىقـىدىغـان، پـىكـىرنـىڭ، ئـىدىيهنـىڭ كۈچـىنـى ھېس 
قــىالاليــدىغــان ئــوقۇرمهنــلهرنــىڭ ئــوقۇشــى ئۈچۈن 
پهلـسهپـىگه ئـائـىت بـىر نهچـچه پـارچه ئهسهر تهۋسـىيه 

قىلغان بولسىڭىز. 

پهقهت  غهربـــته  بهزىلهر  ئهال:  مهمـــتـىمـــىن 

ئهپـالتـونـدىن ئـىبـارەت بـىرال پهيـالسـوپ بـار، ئۇنـىڭدىن 

كېيىنـكىلـىرى ئۇنـىڭ ئهسهرلـىرىگه شهرھ يـازغۇچـىالر دەپ 

قـارايـدۇ. بۇ بهكـال رادىكـال، شۇڭا بـىر تهرەپـلىمه قـاراش 

بــولســىمۇ، ئۇنــىڭ مهلۇم ئــاســاســى بــار. چۈنــكى، 

پهلـسهپـىدىكـى ئـاسـاسـلىق مهسـىلـىلهر — بۇالرنـىڭ 

بهزىلـىرىنـى مهڭگۈلۈك مهسـىلـىلهر دېيىشـكىمۇ بـولـىدۇ —

ئـالـلىبۇرۇن ئۇنـىڭ پهلـسهپـىسـىدە چـوڭقۇر ئـويـلىنـىلـىپ 

بـولۇنـغان: مهسـىلهن، ھهقـىقهت، ئـادالهت، گۈزەلـلىك، 

بهخــت-ســائــادەت، يــاخشــىلــىق، ھايــات ۋە ئۆلۈم، 

قـاتـارلـىقـالر. شۇڭا، ئۇ مېنىڭمۇ ئۆمۈرلۈك پهيـالسـوپۇمـدۇر. 

ئۇنــىڭ ۋەكــىلــلىك ئهسهرلــىرىدىن   «فــىدىئــو» (روھ 

ھهقـقىدە)، «جۇمھۇرىيهت» ۋە «سـىمـپوزيۇم» قـاتـارلـىقـالر 

بار.  

ئۇنـىڭدىن سـىرت، بهزىلهرنـىڭ قـارىشـىچه، غهربـته 

مۇنـداق بهش بۈيۈك پهيـالسـوپ ئۆتـكهن: ئهپـالتـون، 

ئـارىسـتوتېل، كـانـت، ھېگېل ۋە ھايـدېگېر. بۇالرنـىڭ 

ئـىكـكىسـى گـرېك، ئۈچـى گېرمـان. مېنىڭ يـاخشـى 

كۆرىدىغـان پهيـالسـوپـلىرىم بۇ تـىزىمـلىكـته يـوق. ئۇالر 

. نـــىتـچې غهربـــته مېـتـافـــىزىكـــا  1نـــىتـچې ۋە كهمۈ

ئـاخـىرالشـقان، ئـاقـارتـىزم گۇمـانـلىنـىشـقا دۇچـار بـولـغان ۋە 

ئـاخـىرىدا (نـىتچېنىڭ نهزىرىدە) «خۇدا ئۆلـگهن» بـىر 

دەۋرنـى — غـايهت زور مهنـىۋىي قـااليـمىقـانـچىلـىقـقا تـولـغان 

بـىر دەۋرنـى — يېڭى بـىر «مهسـىھ» يـارىتـىش ئـارقـىلـىق 

«يۈكـــسهك   — بـــولـــىدۇ  قۇتــقۇزمـــاقـــچــى 

ئـادەم» (Übermensch). ئۇنـىڭ بۇ دادىل ئۇرۇنۇشـى 

ئۇنـىڭ «زاراسـتۇرا شۇنـداق دەيـدۇ» دېگهن ئهسـىرىدە 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـىدۇ ۋە يـاۋروپـانـى زىلـزىلـىگه سـالـىدۇ. 

چۈنـكى، ئۇ يـاۋروپـانـىڭ مـىڭ يـىلـدىن ئـارتۇقـراق ھۆكۈم 

سۈرگهن خــرىســتىيــانچــلىقــىغــا تــاكــى شۇ چــاغــقىچه 

پهلـسهپـىدە كۆرۈلۈپ بـاقـمىغـان تهنـقىدنـى بېرىدۇ ۋە 

مـودېرنـىزمـنىڭ بـارلـىقـقا كېلىشـىگه نهزەرىيهۋى جهھهتـتىن 

ئۇل ساـلىـدۇ. ئۇ ئىـنسـانچـىلىـقنـى، نوـقۇل ھالدـا ئهقىـلگـىال 

ئهمهس، بهلــكى ئــىرادىگه، ھېسسىيــاتــقا ۋە سهزگۈگه 

ئـىگه ئـىنـسانـچىلـىقـنى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرىدۇ، يۇقـىرى ئـورۇنـغا 

قــويــىدۇ. ئۇ يهنه ئــىنــسان مهۋجۇتلۇقــىغــا قــارىتــا 

پسـىخـولـوگـىيهلـىك كۆزىتـىش ئېلىپ بـارىدۇ ۋە ھهتـتا 

دىئــاگــنوز قــويــىدۇ. نــىتچې ئۈچۈن ئــىنــسانــنىڭ 

مهۋجۇتلۇقــىنــىڭ ھهرىكهتــلهنــدۈرگۈچ كۈچــى ھوقۇق 

ئـىرادىسـىدۇر. بۇ ئـىرادە ئـارقـىلـىق، ئـادەم ھهر ۋاقـىت 

ئۆزىنـــى ۋە ئۆزىدىكـــى يـــوشۇرۇن ئـــىقـــتـىدارنـــى 

رېئالالشتۇرۇشنى ئىستهيدۇ. 

كهمۈ فـرانسۇز پهيـالسـوپـى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن 

2-دۇنــيا ئۇرۇشــىدىن كېيىنــكى يــاۋروپــانــىڭ ئــىدىيه 

تـارىخـىغـا چـوڭقۇر تهسـىر كۆرسهتـكهن مهۋجۇدىيهتـچىلـىك 

ئېقىمـىنـىڭ ۋەكـىلـلىرىدىن بېرى. مهن ئۇنـىڭ «يېگانه 

ئـادەم» دېگهن ئهسـىرىنـىڭ ئۇيغۇرچه تهرجـىمـىسـىنـى 

يـىگـىرمه يېشىمـدا ئـوقۇغـان. (ھازىر بـىر ئـىنـىمـىز ئۇنـىڭ بۇ 

1 ئالبېغ كهمۈ (Albert Camus) -مۇھهررىردىن.
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ئهسـىرىنـى ئۇيغۇر تـىلـىغـا تۈركـچىدىن قـايـتا تهرجـىمه 

قىلىپ چىقتى، ئهسهر پات يېقىندا نهشىر قىلىنىدۇ.)  

ئۇنــىڭ بۇ ئهســىرى دەل ئۇنــىڭ بۇ مهۋجۇتلۇق 

كهيـپىيـاتـى ئهڭ مۇكهمـمهل ۋە ئهڭ تـىرەن ئـىپـادىلهنـگهن 

ئهسهردۇر. ئۇنـىڭ ئـاالھىدىلـىكـى ئۇنـىڭ پهلـسهپـىنـى 

ئهدەبـىيـاتـالشـتۇرغـانـلىقـىدۇر. يهنـى مۇرەكـكهپ پهلـسهپـىۋى 

ئـىدىيهلهرنـى ئهدەبـىي ئهسهرلهردىكـى ئـوبـرازالر ئـارقـىلـىق 

«ئـادەمـلهشـتۈرگهنـلىكـى»، كـونـكرېتلهشـتۈرگهنـلىكـى ۋە 

جــانــالنــدۇرغــانــلىقــىدۇر. ئۇنــىڭ «ســىسفېسنىڭ 

ئهپــسانــىســى» دېگهن ئهســىرى ئۇنــىڭ پهلــسهپــىۋى 

ئـىدىيهلـىرى تـولۇقـراق ئـىپـادىلهنـگهن ئهسهردۇر. ئۇ بۇ 

ئهسـىرىدە ئـادەمـنى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـان مۇنۇ ھۆكۈمـنى 

چـىقـىرىدۇ: «بۇ يهردە پهقهت بـىرال ھهقـىقـىي كهسـكىن 

پهلــسهپــىۋى مهســىله بــار، ئۇ بــولســىمۇ ئۆزىنــى 

ئۆلتۈرۈۋېلىشــتۇر.» ئۇ تېخىمۇ ئــىلــگىرىلــىگهن ھالــدا 

مۇنـداق دەيـدۇ: بـىر ئـادەمـنىڭ ئۆزىنـىڭ ھايـاتـىنـى 

ئــاخــىرالشــتۇرۇشــى «ھايــاتــنىڭ ئۇنــىڭغا بهكــال ئېغىر 

كهلـگهنـلىكـىنـى يـاكـى ئۇنـى چۈشهنـمىگهنـلىكـىنـى» 

بـىلـدۈرىدۇ. ئۇ يهنه شۇنـداق دەيـدۇ، «خـام خـىيـالـدىن 

ۋە نۇرالردىن مهھرۇم مۇنــداق بــىر كــائــىنــاتــتا ئــادەم 

ئۆزىنـى يـاتۋاش، يېگانه ھېس قـىلـىدۇ»، شۇنـىڭ بـىلهن 

ئۇ «داۋاسـى بـولـمىغـان سهرسـانـلىقـقا دۇچـار بـولـىدۇ 

چۈنــكى ئۇ يــوقــالــغان يــاكــى ۋەدىلهنــگهن ئۆيــى 

تـوغـرىسـىدىكـى خـاتـىرىسـىدىن مهھرۇم قـالـغان بـولـىدۇ». 

گهرچه، كهمۈ ئــاخــىرىدا ئۆزىنــى ئۆلتۈرۈۋېلىشــنى بــىر 

ئهقلـىي ھهرىكهت سۈپىـتىـدە رەت قىـلسىـمۇ، ئۇ يهنىـال 

ئـىنـسانـنىڭ قـانـداق قـىلـىپ ئۆزىنـى ۋەيـران قـىلـىدىغـان 

ئـاشۇنـداق ھهرىكهتـنى ئـويـاليـدىغـانـلىقـىنـى چۈشـىنـىشـكه 

تـىرىشـىدۇ. ھهمـدە، ئـادەمـلهرنـى ھايـات شهپـقهتسـىز 

بـولسـىمۇ، ئۇنـى چـوقۇم چـىدامـچانـلىق بـىلهن يـاشـاشـقا، 

ئادىمىي غۇرۇرىنى نامايان قىلىشقا چاقىرىق قىلىدۇ.  

بۇ چاقىرىقنى بىزمۇ ئاڭلىشىمىز كېرەك.  

ھېكمهتــيار: ســىز ئۇنــىۋېرســىتېتتا ئهدەبــىيــات 
ئـوقۇغـان. دېمهك سـىز ھهم ئهدەبـىيـات، ھهم پهلـسهپـىدە 
كهسـىپ ئېگىسـى. ئهدەبـىيـاتـنىڭ ئـاجـايـىپ سېھرىي 
كۈچـى بـار. دۇنـيا ئهدەبـىيـات سـاھهسـىدىكـى ھهر بـىر 
يـازغۇچـى مـاڭا بـىر مۇتهپهككۇردەك بـىلـنىشـىدۇ. ئهدەبـىي 

ئهسهرلهرنـى مۇۋاپـىق رەۋىشـته ئـوقۇپ تۇرۇش كـىشـىگه 
يېڭىچه ھېس-تۇيغۇ ئـاتـا قـىلـىدۇ. ئهدەبـىيـاتـچىالر دۇنـياغـا 
بـاشـقىچه كۆز بـىلهن نهزەر تـاشـاليـدۇ. مهن ئۆزىمـىزنـىڭ 
قىـممـهتلـىك ياـزغۇچىـلىـرىنىـڭ ئهسهرلىـرىنىـ، شۇندـاقال 
دۇنـياۋىي نـادىر ئهسهرلهرنـى ئـوقۇۋاتـقان چېغىمـدا ئـاپـتور 
چېكىۋاتــقان ئــازاب، ھهســرەتــنى، ئــاپــتورنــىڭ 
ئـىنـسانـىيهتـكه نهقهدەر چـوڭقۇر مۇھهبـبىتـى بـار بـىرى 
ئــىكهنــلىكــىنــى بــايــقايــمهن. كۆپ قــىســىم نــادىر 
يـازغۇچـىالرنـىڭ ئـىنـسان بـالـىسـى تـارتـىۋاتـقان ئـازابـتىن 
يۇيۇم-يۇم يـىغـالپ كېتىۋاتـقانـدەك بـىر مهنـزىرە بهزى 
بهزىدە كۆز ئـالـدىمـغا كېلىۋالـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ئـىنـسان 
پـــىســـخىكـــىســـىنـــى نهقهدەر گۈزەل ۋە چـــوڭقۇر 
تهسۋىرلـىۋېتىدىغـانـلىقـى مېنى ھهيـران قـالـدۇرىدۇ. سـىز 

رومـانـچىلـىق ۋە ھېكايـىچـىلـىكـته پېشىۋا بـولـغان يهرلـىك 

ۋە دۇنـياۋىي يـازغۇچـىالر تـوغـرىسـىدا ۋە ئۇالرنـىڭ رولـى 
ھهقـــقـىدە سۆزلهپ بېـرەلهمـســـىز؟ ئۇيـغۇرالردىكـــى 
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ئهدەبـىيـات بـىلهن شۇغۇلـالنغۇچـىالر دۇنـيا ئهدەبـىيـاتـى 
سهۋىيــىســىگه يېقىنــلىشــىشــى ئۈچۈن نېمىلهرنــى 
قـىلـىشـى، بۇ جهھهتـته قـانـداق خـىزمهتـلهر قـىلـىنـىشـى 

كېرەك دەپ قارايسىز؟ 

مهمـتىمـىن ئهال: ھهرقـانـداق بـىر يـازغۇچـى مهيـلى 

ئۇ چهتـئهلـلىك يـاكـى ئۇيغۇر بـولسۇن، ئـىنـسانـىيهتـنىڭ 

چــوڭقۇر ئــازاب-ئــوقۇبهتــلىرىنــى، قــايمۇقۇشــلىرىنــى، 

قـورقۇنـچىنـى، خۇشـالـلىقـىنـى ۋە پهخـىرلـىنـىشـلىرىنـى 

ئۇنـــى  ۋە  قـــىاللـــمـايـــدىكهن  ھېـس  تېـگـىدىن 

ئـىپـادىيهلـمهيـدىكهن، ئۇنـى ھهقـىقـىي يـازغۇچـى دېيىشـكه 

بـولـمايـدۇ. چۈنـكى، يـازغۇچـى مهڭگۈ ئـادەمـنى يـازىدۇ 

— ئـادەم ھهم يهكـكه ھهم ئـومۇمـىيـدۇر. ئۇ يهكـكىلـىكـى 

بــىلهن مهلۇم بــىر مــىلــلهتــكه، كۈلتۈرگه ۋە دەۋرگه 

مهنسۇپتۇر. ئۇنـىڭ شهخسـىيـىتـى بـولـىدۇ ۋە ئۇنـىڭغا 

يـوشۇرۇنـغان مهخـپىيهتـلىكـلىرى، ئهخـمهقـلىقـلىرى ۋە 

سۆيگۈلـىرى بـولـىدۇ. شۇنـىڭدەك، ئۇ ئـومۇمـىيـدۇر — ئۇ 

بـىر پـرىزمـادەك، ئـىنـسانـىيهتـنىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇش 

سۈپـىتـى بـىلهن ئۇنـىڭ ئهسـىرلـىك مهسـىلـىلـىرىنـى تۈرلۈك 

شهكـــىلـــدە خۇددى ئۇنـــىڭـدىن ئۆتـــكهن رەڭـلهردەك 

ئـىپـادىلهيـدۇ. بـىر پـارچه ئېسىل ئهدەبـىي ئهسهر بـىزنـى 

مۇنـداق بـىر مۇمـكىنـچىلـىك بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ: يهكـكه 

ئـادەم ئـارقـىلـىق ئـىنـسانـىيهتـنى ۋە ئـىنـسانـىيهت ئـارقـىلـىق 

يهككه ئادەمنى كۆرۈش.   

ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه، ئهدەبـىيـاتـتىن ھايـاتـنىڭ تـىنـىقـىنـى 

ھېس قـىلـىش مۇمـكىن — ئۇنـىڭدا ھايـاتـنىڭ قـاتـتىقـلىقـى 

ۋە ئــازاب-ئــوقۇبهتــلىرى بــولــغىنــىدەك، يهنه ئۇنــىڭ 

شـادلـىقـلىرى ۋە كۈلـكىلـىرىمۇ بـولـىدۇ. بۇ مهنـىدىن، 

ئهدەبـىيـات ھايـاتـنىڭ بـىر قـىسـمى ئهمهس، بهلـكى ئۇ بـىر 

خـىل ھايـات شهكـلىدۇر — ئـىنـسانـنى يـاشـىتـىدىغـان ۋە 

ئــىنــسان يــاشــايــدىغــان. بۇ ھهقــته بۇ يــىل نــوبېل 

ئهدەبـىيـات مۇكـاپـاتـىغـا ئېرىشـكهن لۇئـىس گلۈكـنىڭ مۇنۇ 

سۆزلــىرىنــى دېگۈم كېلىدۇ: «شېئىرىيهتــنىڭ ھايــاتــتىن 

ئۈسـتۈنلۈكـى شۇكـى، شېئىرىيهت ئهگهر ئۆتكۈر بـولـسا، 

ئۇزاق داۋامـلىشـىدۇ.» مېنىڭچه ئۇالرنـى ئـاداقـقى نۇقـتىدا 

ئـايـرىۋالـغىلـى بـولـمايـدۇ — ھهر ئـىكـكىسـى بـىلـله 

داۋاملىشىدۇ.  

 مهن ھازىر تـولسـتويـنىڭ «ئـانـنا كـارىنـىنـا» دېگهن 

رومـانـىنـىڭ ئۇيغۇرچـىسـىنـى ئـوقۇۋاتـىمهن. رومـانـدا 

ئـىنـسانـنىڭ روھىنـىڭ ئۇ قهدەر ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن 

تهسۋىرلـىنـىشـىدىن شۇ قهدەر ھۇزۇرالنـدىم. بۇ بـىر بۈيۈك 

پـىسـخولـوگـىيهلـىك رومـانـدۇر. ئۇنـىڭدا بـىر دەۋرنـىڭ 

روھىيــىتــىنــىڭ پــاجــىئهســى بــىر ئــايــالــنىڭ —ئ انــا 

كـارىنـىنـانـىڭ — پـاجـىئهسـى ئـارقـىلـىق يـورۇتۇپ بېرىلـىدۇ. 

بۇ رومـان دوسـتويېۋىسـكىنـىڭ «جـىنـايهت ۋە جـازا» 

رومـانـى بـىلهن بـىرلـىكـته ئـىنـسانـىيهتـنىڭ بۈيۈك كۈلتۈرەل 

ئۇتۇقـلىرى سۈپـىتـىدە يـادلـىنـىدۇ، قـايـتا قـايـتا ئـوقۇلـىدۇ ۋە 

ھهر بــىر كــىتــاپــخان تهرىپــىدىن كــالــلىســىدا قــايــتا 

يارىتىلىدۇ. 

تـولسـتويـنى ۋە دوسـتويېۋىسـكىنـى چـوڭقۇر ئـوقۇغـان 

بـىر ئۇيغۇر ئـوقۇرمهن ھازىرقـى زامـان ئۇيغۇر ئهدەبـىيـاتـىدا 

ئۇالرنــى ھهقــىقــىي ئۆرنهك قــىاللــىغــان بــىرەر ئۇيغۇر 

يـازغۇچـىسـىنـى تـاپـالـماي قـالـىدۇ. ئهمـما، بـىلـگىنـىمـىزدەك، 

بـىزدە گـوركـىنـى، ئـوسـتروۋېسكىنـى ۋە بهزىدە شـولـوخـوپـنى 

تهقـلىد قـىلـىپ بـاقـقانـالر كۆپتۇر. ئۇالرنـىڭكى ھهقـىقـىي 

ئهدەبـىيـات ئهمهس، ئۇالرنـى دورىغـانـالرنـىڭ تېخىمۇ 

شۇنداق بولىدۇ.  

ئۇيـغۇرالردىن ئـــىنـــسـانـــىيهتـــنـى ئهڭ تهگ-

تهگـلىرىدىن يـازالـىغـانـالردىن پهقهت ئـىكـكىال كـىشـىنـى 
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كۆرسـىتهلهيـمهن — پهرھات تۇرسۇن ۋە غـوجـىمۇھهمـمهت 

مۇھهمــمهت. بــىرى يــازغۇچــى ۋە شــائــىر، يهنه بــىرى 

پهقهت شـائـىر. قـىزىق يېرى، ھهر ئـىككسـى تۇغۇلـغان 

يۇرتـىدىن ئـايـرىلـىپ بـاقـمىغـان. ئهمـما ئۇالر روھىدا 

دەرۋىشـلهردەك يـاشـىغـانـالردۇر. ھهمـمه يهرنـى غـايـىپـتهك 

كېزىپ چـىقـالـىغـانـالردۇر. شۇنـداقـال، ئۇالر ئـىنـسانـىيهتـنىڭ 

چۈشـىنـى كۆرەلـىگهن، يـىغـىسـىنـى يـىغـلىيـالـىغـان ۋە 

كۈلـكىسـىنـى كۈلهلـىگهن ئـىنـتايـىن ئـاز سـانـدىكـى ھهقـىقـىي 

ئۇيغۇر ئهدىبلىرىدۇر.  

ھېكمهتـيار: مـاتهم تۇتۇۋاتـقان كـىشـى قـانـچىلـىك 
ھهســرەت ۋە ئــازاب-ئــوقۇبهت ئــىلــىكــىدە بــولۇشــىدىن 
قهتـئىيـنهزەر يېمهك-ئـىچـمهكـكه مـوھتاج. ئۇنـىڭ ھازىدارلـىقـى 

ئۇنـى يېمهك-ئـىچـمهكـتىن بـىھاجهت قـىاللـمايـدۇ. شۇنـىڭدەك، 

مــاتهمــدار ئۇيغۇر خهلــقى دۈشــمهنــگه قــارشــى كۈرەشــكه 
بـوشـاشـماي ئـاتـلىنـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بـىر ئـامـالـالرنـى 
قــىلــىپ يــارىســىغــا مهلھهم تېپىشــقىمۇ بهك مــوھتاج. 
ھازىدارنـىڭ ئـازابـى قـانـچى يۇقـىرى بـولسۇن، يېمهكـكه 
مـوھتاج بـولـغىنـىدەك، بـىزنـىڭ مـاتـىمـىمـىز قـانـچىلـىك 
داۋامـالشسۇن بـىز يهنـىال كـىتـاب مـاتېرىيـالـالرغـا مـوھتاج. بـىز 
مهنـىۋىيـىتـىمـىزنـى كـىتـاب ئـارقـىلـىق بېيىتـىپ، يـارىمـىزغـا 
كـىتـاب ئـارقـىلـىق مهلھهم تـاپـااليـمىز. مۇشۇ خـىل مـاتهمـلىك 
كۈنـلهردە سـىز قـايسـى تۈردىكـى كـىتـابـالرنـى كۆپـراق 
ئـوقۇۋاتـىسـىز؟ كـىتـاب ئـوقۇشـقا ۋاقـىت ئـاجـرىتـاالۋاتـامسـىز؟ 
ئۇيغۇرالر كـىتـاب ئـوقۇشـقا ۋاقـىت ئـاجـرىتـىۋاتـامـدۇ؟ كـىتـابـنىڭ 

ئهھمىيىتى ھهققىدە سۆزلهپ بهرسىڭىز. 
مهمـــتـىمـــىن ئهال: كـــىتـــاپ دەرۋەقه روھـنـىڭ 

ئـوزۇقـىدۇر. كـىتـاپسـىز ھايـات روھسىز ھايـاتـقا ئـوخـشايـدۇ. 

كـىتـاپ ئـادەمـنى تهربـىيهلهپـال قـالـماي، ئۇنـىڭغا يهنه 

خــىرىس قــىلــىدۇ، ئۇنــىڭغا ســوئــال قــويــىدۇ، ئۇنــى 

ئـىزدەنـدۈرىدۇ ۋە ئۇنـى ھهتـتا كـالـلىسـىدا سهرسـان-

سهرگهردان قىلىۋېتهلهيدۇ.  

بهزى كـىتـاپـالر ھاكـىمـىيهت تـىكـلهشـكه، يهنه 

بهزىلـىرى ھاكـىمـىيهتـنى ئـاغـدۇرۇپ تـاشـالشـقا سهۋەب 

بـولـغان. بهزى كـىتـاپـالر كۆيـدۈرۈلـگهن، يهنه بهزىلـىرى 

ھـايـــات  بهزىلـــىرىدە  مۇقهددەســـلهشـــتۈرۈلـــگهن. 

مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈلـگهن، يهنه بهزىلـىرىدە مـامـاتـلىقـقا 

تهلپۈنۈلـگهن. بۇ مهنـىدىن، كـىتـاپـتىكـى ئـىدىيهلهر ئۆتكۈر 

پــىچــاقــقا ئــوخــشايــدۇ. ئــاۋايــلىمــىســا «ئۆلتۈرىدۇ»؛ 

ئاۋايلىسا، بىر ئۆمۈر ئهسقاتىدۇ. 

كـىتـاپ ئـىنـسانـالرنـىڭ ھهر قـانـداق دەۋرىدە 

يېزىلـىپ ۋە ئـوقۇلۇپ كهلـگهن. چۈنـكى، ئۇ بـىزنـىڭ 

ئــىنــسانــىيــلىقــىمــزنــىڭ ئهڭ ئهقهلــلىي ۋە ئهڭ رېئال 

شهكــلىدۇر. كــىتــاپ بــىزنــىڭ ئــويــلىيــااليــدىغــان 

جـانـلىقـلىقـىمـىزنـى تهھقىقـلهيـدىغـان ئـىنـتايـىن ئـاز سـانـدىكـى 

ئـوبيېكىتـالرنـىڭ بـىرىدۇر. شۇنـداقـال، ئۇ بـىز بـىلهن 

ھايات ئوتتۇرىسىدىكى ئهڭ مۇھىم كۆۋرۈكتۇر.  

بـىرىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدا ئهنـگلىيه ئهسـكهرلـىرى 

ئۇرۇش ئـاكـوپـلىرىدا جېين ئـوسـتېننى تـالـىشـىپ ئـوقۇغـان. 

چۈنـكى، رېئالـلىقـنىڭ قـابـاھهتـلىكـىدىن ۋە بـاغـرى 

قـاتـتىقـلىقـىدىن چـارچـىغـان ۋە ئۈمـىدسـىزلهنـگهن ئهسـكهرلهر 

مېھىر ئـىزدىگهن. رومـانـتىكـىنـى خـام-خـىيـال قـىلـغان. 

ئـالتېرنـاتېف رېئالـلىقـقا ئـىنـتىلـگهن. ئـوسـتىن ئۇالرغـا 

بۇالرنى ئۆز ئهسهرلىرى ئارقىلىق بهرگهن.  

يهھۇدىي قهتـلىئـامـىدا يهھۇدىيـالر جـازا الگېرلـىرىدا 

كـىچـىك تـامـاكـا قهغهزلـىرىگه شېئىرالرنـى يېزىپ، تـىقـىپ 

قـويـغان. ئۇالر شېئىردىكـى گۈزەلـلىك بـىلهن ئۈمـىدنـىڭ 

زوراۋانـلىقـتىنمۇ ئۇزاق داۋامـلىشـىدىغـانـلىقـىغـا ۋە ئـادەم 
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قهلـبىنـىڭ زوراۋانـلىق بـوي سۇنـدۇرالـمايـدىغـان قـىسـمىنـىڭ 

مهۋجۇتلۇقـىغـا ئـىشهنـگهن. بـولـمىسـا، ئۇالر ئۆلۈمـنىڭ 

قۇچــىقــىدا قــاپــىيهلــىك سۆزلهرنــى مهلۇم شهكــىلــگهن 

كىرگۈزۈپ ئاۋارە بوپ يۈرمىگهن بوالتتى.  

ئۇنـــىڭـدىن كېـيـىن بـــىر يهھۇدىي قهتـــلـىئـــام 

ئهدەبـىيـاتـى بـارلـىقـقا كهلـدى. قـابـاھهتـلىك قهتـلىئـامـنىڭ 

ئـازاب-ئـوقۇبهتـلىرى تـىلـغا — يهنـىال ئـاجـىز كېلىدىغـان 

ئهمـما ئۆزىدىن بۈيۈكـرەك بـاشـقا بـىر ۋاسـىتـىنـى كۆرسـىتـىپ 

بېرەلـمهيـدىغـان تـىلـغا — ئېلىنـغان، ئۇنـىڭدا سۆزلهنـگهن، 

ئىپادىلهنگهن.  

ئېسىمـىزدە بـولسۇنـكى، قـىرغـىن قـىلـىنـىۋاتـقانـالر ۋە 

قـىلـىنـغانـالر ئۈچۈن، يېزىقـچىلـىق ئـادالهت ئـىزدەشـنىڭ 

يــولــىال ئهمهس، بهلــكى يهنه روھنى پــاكــالشــنىڭ ۋە 

قۇتۇلــدۇرۇشــنىڭمۇ يــولــىدۇر. بــىز شۇڭا يېزىقــچىلــىق 

قــىلــىشــىمــىز كېرەك. ھېچ بــولــمىســا، قــىرىلــىۋاتــقان 

مىليونلىغان ئۇيغۇرالرنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن بولسىمۇ.  

سېرۋانتېس «دونـكىخـوت» نـى تۈرمـىدە يـازغـان. 

نيۇتـونـنىڭ بۈيۈك ئهسهرلـىرى ۋابـا مهزگـىلـىدە ئۇ ئۆيـىگه 

بېكىنىپ قالغاندا يېزىلغان.  

دېمهك، ھهرقــانــداق بــىر ۋابــا، قــابــاھهت ۋە 

قهتـلىئـام ئـىنـسانـنىڭ ئـويـالش، ئـوقۇش ۋە يېزىشـتىن 

ئـىبـارەت ئهڭ ئـىپـتىدائـىي ئهقـلىي قـوزغـىلـىشـىنـى تـوسۇپ 

قااللمىغان.  

ئۇيغۇرالرمۇ ھهم شۇنـداق. قهتـلىئـام بـىز ئۈچۈن 

بـىر مۇدھىشـلىق —تهسۋىرلـىگۈسـىز بـىر مۇدھىشـلىق، 

ئــىنــسانــىيســىزلــىقتۇر. ئهمــما يېزىش، ئۇنــى يېزىپ 

چــىقــىش، بــىز قــىالاليــدىغــان ئهڭ ئــىنــسانــىي بــىر 

خـىزمهتتۇر. بۇنـىڭ ئۈچۈن، بـىز بۇرۇنـقىدىنمۇ نهچـچه 

ھهسـسه ئۆگـىنـىشـىمـىز ۋە ئۆگهنـگهنـلىرىمـىز بـويـىچه 

يېزىشــىمــىز — پهن ھهقــقىدە، ئــىالھىيهت ھهقــقىدە، 

ئۆزىمـىز، بـاشـقىالر ۋە دۈشـمىنـىمـىز ھهقـقىدە تـوخـتىمـاي 

يېزىشىمىز كېرەك. 

دۇنــيا كۆز يېشىغــا ئــىشهنــمهيــدۇ. ئهمــما ئۇ 

يېزىلـغان كۆز يېشىنـى ئـوقۇشـقا قـىزىقـىدۇ. شۇڭا، دۇنـيانـى 

كۆز يـاشـلىرىمـىز بـىلهن قـايـتىدىن يېزىپ چـىقـىشـقا 

مهجبۇرمــىز. بۇ شۇنــداق بــىر مهجبۇرىيهتــكى، بــىز 

ئۇنـىڭدىن بـاش تـارتـالـمايـمىز. ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇنـىڭدىن 

بـاش تـارتـىشـقا ھېچ بـاھانـىسـى يـوقلۇقـىغـا ئـىشـىنـىمهن. 

بـىزگه بېرىلـگىنـى مۇنـداق بـىر ئـاددىي ئهمـما شهپـقهتسـىز 

تالالشتۇر — يا ياز، يا يېزىل.  

ھېكمهتـيار: بېشىمـىزغـا كهلـگهنـلهرنـى تـىل بـىلهن 
تهسۋىرلهش ئـانـچه ئـاسـان ئهمهس. مهن چهتـەئلـدە يـاشـاۋاتـقان 
ھهر بــىر ئۇيغۇر نۆۋەتــتىكــى ھالــىتــىنــى مهلۇم سهۋەبــلهر 
تۈپهيـلى جـاراھهتـلهنـگهن، تـامـنىڭ بۇلۇڭىغـا بېرىپ ئـازاب 
چهكـكهچ جـاراھىتـىنـى يـاالپ سـاقـايـتىۋاتـقان بـىچـارە 
مۈشۈكـلهرنـىڭ ھالـىتـىگه ئـوخشـىتـىپ قـالـىمهن. يهتـته يـاشـتىن 

يهتـمىش يـاشـقىچه ھهمـمه ئۇيغۇر دەردىنـى ئۆزى بـىلـىپ 
يـاشـاۋاتـىدۇ. يېقىنـقى يـىلـالر مـابهيـنىدە دۇنـيا جـامـائهتـچىلـىكـى 
ئۇيغۇرالردىن خېلى يــامــان ئهمهس خهۋەردار بــولــدى. بۇ 
جهريـانـدا مهن ئۇيغۇر دېگهن ئـىسـىم ئـىززەت-ھۆرمـىتـى 
دەپـسهنـدە قـىلـىنـىشـنىڭ يېڭىچه سـىمۋولـىغـا ئـايـلىنـىپ 
قېلىۋاتـقانـدەك ھېس قـىلـىۋاتـىمهن. دۇنـيادىكـى ئـىنـساپـلىق 
كـىشـىلهر بـىزنـى زۇلۇمـغا، قۇل قـىلـىنـىشـقا ئۇچـرىغـان، 
ئـىززەت ھۆرمـىتـى دەپـسهنـدە قـىلـىنـغان، يـاردەمـگه مـوھتاج 
بهختسـىز مـىلـلهت دەپ قـاراۋاتـىدۇ. يـاپـون دېيىلـسه دۇنـيانـىڭ 

كۆز ئــالــىدىغــا تــىرىشــچانــلىق، پهن-تېخنىكــا كېلىشــى 
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مۇمـكىن. گېرمـان دېيىلـسه چـىدامـچانـلىق، قهيـسهرلـىك، 
پهلـسهپـىۋىيـلىك ۋە زامـانـىۋىيـلىق كېلىشـى مۇمـكىن. خـىتـاي 

دېيىلـسه ئـىنـساپـلىق كـىشـىلهرنـىڭ كـالـلىسـىدا قـانـخورلۇق ۋە 

ۋەھشىيـلىك كېلىشـى مۇمـكىن. ئۇيغۇرالر دېيىلـگهنـدىچۇ؟ 
ئـاجـىزلـىق، ئـىززەت-ھۆرمـىتـى دەپـسهنـدە قـىلـىنـىش، قۇل 
قـىلـىنـىش كېلىشـى مۇمـكىن. دۇنـيا ئۇيغۇر دېگهن سۆزنـى 
ئـاڭلىغـانـدا ئۇالرنـىڭ كـالـلىسـىدا ھهمـمه ئـاجـىزلـىقـالر ۋە 
بـىچـارىلـىكـلهر زاھىر بـولۇشـى مۇمـكىن. مهن مۇشۇنـداق 
قـارايـمهن. بـىلـىشـىمـچه سـىزنـىڭ چهتـەئلـدە يـاشـاۋاتـقىنـىڭىزغـا 

يـىگـىرمه يـىل بـولـدى («تهكـلىمـاكـانـدىن يـاۋروپـاغـىچه» 
دېگهن كـىتـابـىڭىزدىن ئېسىمـدە قېلىشـىچه شۇنـداق.) سـىز 
چهتـەئلـدە يـاۋاشـاتـقان بۇ يـىگـىرمه يـىل جهريـانـىدا دۇنـيا 
ئۇيغۇرالر ھهقــقىدە نېمىلهرنــى بــىلــدى، ئۇالرنــىڭ بــىز 
ھهقـقىدىكـى تـونۇشـى قـايسـى لېنىيـىدە تهرەقـقىي قـىلـىدى، 

ئۇالر بــىز ھهقــقىدە نېمىلهرنــى پــىچــىرلــىشــىۋاتــقانــدۇ؟ 
ئۇيغۇرنـىڭ بـىر ئهزاسـى بـولـغان سـىزگه خـىزمهتـداشـلىرىڭىز 

يېقىنقى چاغالردا كۆڭۈل بۆلۈپ باقتىمۇ؟ 

مهمـتىمـىن ئهال: ئهڭ قـورقـىدىغـىنـىمـنى سـوراۋاتـىسـىز. 

مۇشۇنــداق مېڭىۋەرسهك، تــاڭال ئهته «قۇل مــىلــلهت» 

دېگهن يـامـان ئـاتـاقـقا قـالـمايـمىز دېيهلـمهيـمهن. تېخى 

يېقىنـدا سـىدنـىيـغا خـىتـايـدىن كهلتۈرۈلـگهن بـىر يۈرۈش 

 (Uyghur slaves) «يېڭى پـويـىزالرنـىڭ «ئۇيغۇر قۇلـالر

تهرىپـىدىن يـاسـالـغان بـولۇشـى قـىيـاس قـىلـىنـىپ ئـاز-

تـوال مۇنـازىرىلهر بـولـدى. دىقـقىتـىمـنى تـارتـقىنـى «ئۇيغۇر 

قۇلـالر» دېگهن بۇ ئـاتـالغۇنـىڭ ئـاۋسـترالـىيهدىكـى بـىر 

مهتبۇئــاتــتا بــىمــاالل قــولــلىنــىلــىشــىدۇر. بۇنــىڭغا 

نـارازىلـىقـىمـنى بـىلـدۈرۈپ ئۇالرغـا خهت يـازدىم. ئهمـما، 

ئـىچـىم ئـاچـچىق بـولـدى ۋە شۇنـىڭغا چـىن پۈتۈشـكه 

مهجبۇرالنــدىمــكى، بــىز بــارا-بــارا ئــار-نــومۇســى 

دەپـسهنـدە قـىلـىنـىۋاتـقان بـىر مـىلـلهتـلىك ئـوبـرازىنـى ئېلىپ 

قالىدىغاندەك قىلىمىز.   

دۇنــيادا بهدەلســىز يــاردەم بــولــمايــدۇ. بــىزگه 

قـىلـىنـىدىغـان ھهرقـانـداق بـىر ئـىچ ئـاغـرىتـىشمۇ ھهم. 

بـىزگه ئـىچ ئـاغـرىتـىلـىۋاتـقانـدا، ئهلۋەتـته كۆڭلىمـىز 

ئـىلـلىيـدۇ. ئهمـما بۇ كۆڭۈل شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا 

ئـىچ ئـاغـرىتقۇچـىنـىڭ بـىزدىن ئۈسـتۈنلۈكـىنـى ئېتىراپ 

قـىلـمىسـا بـولـمايـدۇ. قـاتـتىق ئېيتسام، بـىز ئۆزىمـىزنـى 

يهرگه بــىر ئۇرغــانــدەك بــولــغانــدا، بۇنــداق ئــىچ 

ئاغرىتىشالرنىڭ تولۇق ئىپادىلىنىشىنى كۆرەلهيمىز.   

كۆلهمـــلـىك  كهڭ  ھـازىر  ئۇيـغۇرالر  ئهلۋەتـــته 

ھېسداشــلىقــقا مــوھتاج. قهلــبىمــىز مۇزالپ كهتــتى. 

ئـىنـسانـىيهتـتىن بېزىپ كهتتۇق. ھهرقـانـداق بـىرىنـىڭ 

كـىچـىكـكىنه تهسهلـلىسـى بـىزگه ئـالهمـچه كۈچ بېرىدۇ. 

بـــىز  چۈشـــتـى.  قـــاتـــتـىق  روھـىمـــىز  چۈنـــكـى 

تـاشـلىۋېتىلـگهنـدەك، سېتىلـغانـدەك، ئـالـدانـغانـدەك، ۋە 

قــارغــىشــقا كهتــكهنــدەك ھېس قــىلــىمــىز. بۇ بهكال 

قورقۇنچلۇق بىر كوللېكتىپ ھېستۇر.  

ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ھېسداشـلىقـنى قـولـغا كهلتۈرۈش 

ئۈچۈن ھېـسـداشـــلـىقـــنـى ئـــويۇنـــغـىمۇ، ھۈنهرگـــىمۇ 

ئـايـالنـدۇرۇۋېتىشـىمـىز مۇمـكىن. مهسـىلهن، بـىر دىۋانه 

ھېسداشـلىق ئـويۇنـى بـىلهن جـان بـاقـىدۇ. ئۇ ئـادەمـنىڭ 

ئهڭ ھېسداشـلىقـىنـى كهلتۈرىدىغـان قـىيـاپهتـته ئـوتتۇرىغـا 

چــىقــىدۇ — ئۆزىنــى بــىچــارە كۆرســىتــىدۇ، مېيىپ 

كۆرســـىتـــىدۇ ۋە ئـــاچ-زېرىن كۆرســـىتـــىدۇ. يهنـــى 

ھېسداشـلىقـنى قـولـغا كهلتۈرۈش ئـويۇنـىنـى ئـويـنايـدۇ. مهن 

ئــارىمــىزدىن بۇنــداق ھېسىداشــلىق دىۋانــىلــىرىنــىڭ 

چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمهن.  
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ئهلۋەتـته شـارائـىتـىمـىزنـىڭ قـورقۇنچـلۇقـى بـىزنـى ھهر 

قـىيـاپهتـته ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىدۇ. بۇنـى بـىلـىمهن. ئهمـما، 

پهقهت ھېسىداشـلىقـقىال تـايـىنـىۋېلىش بـىزنـىڭ ئۆزىمـىزنـى 

ئۆزىمـىز قۇتۇلـدۇرۇشـتهك ئۆزلۈك مهسـئۇلـىيـىتـىدىن سـاقـىت 

قـىلـىدۇ. ئـاخـىرىدا بـىز سـىيـاسـىي قۇللۇقـقىال ئهمهس، 

بهلـكى پسـىخـولـوگـىيهلـىك قۇللۇقـقا — ھېسداشـلىق 

ئـىزدەش قۇللۇقـىغـا — پـاتـىمـىز. ئهنه شۇ چـاغـدا، ھازىر 

ئۇ يهر، بۇ يهردىن بـىزگه قـىلـىنـىۋاتـقان ھېسداشـلىقـالر 

بـىزارلـىقـقا، كهمسـىتـىشـكه ۋە يهكـلهشـكه ئـايـلىنـىدۇ. 

ئـانـدىن بـىز ئـىچـىمـىزدە ئۆزىمـىزدىن بـىزار بـولۇشـقا، 

ئۆزىمـىزنـى كهمسـىتـىشـكه ۋە ئۆزىمـىزدىن ۋاز كېچىشـكه 

چۈشىمىز. 

بۇ ھهرگـىزمۇ بـاشـقىالرنـىڭ ھېسداشـلىقـىنـى رەت 

قـىلـىشـتىن دېرەك بهرمهيـدۇ. پهقهت تهكـىتـلهيـدىغـىنـىم 

بـاشـقىالرنـىڭ ھېسداشـلىقـى ئۇزاقـقا سـوزۇلـسا، بـىز روھىي 

جهھهتـتىن گۇمـران بـولـىمـىز. شۇڭا، ئۆزىمـىزنـى سۆيۈشـنى 

ئۆگهنـمىسهك بـولـمايـدۇ. يـوقـىتـىش ئـىچـىدە ئۆزىمـىزنـى 

ئۆزىمـىز قۇتۇلـدۇرمـىسـاق بـولـمايـدۇ. بۇنـىڭ ئۈچۈن، 

بـىزگه بـىلـىم كېرەك، ئـىقـتىسـاد كېرەك، ھۆر روھ كېرەك 

ۋە سـاغـالم جهمـئىيهت كېرەك. بۇنـى بـىزگه ھېچكىم تهل 

قىلىپ بهرمهيدۇ. ئۆزىمىز تىرىشمىساق بولمايدۇ. 

ھېكمهتـــيار: سۆزلـــىرىڭىز ئـــورۇنلۇق. شهخـــس 
سۈپـىتـىدە بـاشـقىالرنـىڭ ھېسىداشـلىقـىغـا تهلمۈرۈش روھىي 
چـاكـىنـىلـىقـنى مهنـبه قـىلـغان. قهۋمـىگه بـولـغان ئېچىنـىش 
سهۋەبـلىك بـاشـقىالرنـىڭ ھېسىداشـلىقـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈپ، 
ئۇيغۇرالرنـىڭ قۇتۇلۇشـىغـا يـول تېپىشـنىمۇ مـىلـلهتـنى 
قۇتقۇزۇشـتىكـى ئـامـالسـىز بـاسـىدىغـان قهدەمـلهردىن بـىرى 
بـولۇپ قـالـدى. مهسـىلهن، خـىتـايـنىڭ ئـىنـسان قېلىپـىدىن 

چـىقـقان جـىنـايهتـلىرىنـى ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالردا تـارقـىتـىپ 
تۇرۇشـنى ئهگهر ھېسىداشـلىقـقا ئېرىشـىش ئۈچۈن قـىلـساق 
سـىز دېگهنـدەك سهلـبىي ھادىسه يۈز بېرىدۇ. ئهگهر، ئۇنـى 
خـىتـايـنىڭ جـىنـايـىتـىنـى پـاش قـىلـىدىغـان دەلـىل-ئـىسـپات 
بـولـىدىغـانـلى جهھهتـتىن قـىلـساق، ئهڭ كـامـىدا خـىتـايـنى مـات 

قـىلـغان، خـىتـايـنىڭ يـالـغان ئـاخـباراتـىنـىڭ ئېزىقتۇرۇشـىغـا 
ئۇچـراپ كېتىش ئـالـدىدىكـى دۇنـيا جـامـائهتـچىلـىكـىنـى مهلۇم 
نـىسـبهتـته بـولسـىمۇ ئۆزىمـىز تهرەپـته ئېلىپ قـاالاليـمىز. مهن 
مۇشۇنـداق ئـويـاليـمهن. يۇقـىرىقـى سۆزلـىرىڭىزگه مۇشۇالرنـى 

قىستۇرما قىلغۇم كهلدى. 

يهنه بـىر سـوئـالـىم بـار: ئـادرىيـان زېنز خـىتـايـنىڭ 
ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـىنـى قـىسـىشـى، قـىز ئـايـالـلىرىمـىزنـى 
تۇغـماس قـىلـىۋېتىشـى ھهقـقىدە دوكـالت ئېالن قـىلـىپ، 
دۇنـيانـى زىلـزىلـىگه سېلىۋەتـتى. (بۇ دوكـالتـنى ئۇيغۇرالر 
ژۇرنـىلـىدا تـولۇق تهرجـىمه قـىلـىپ ئېالن قـىلـدۇق.) دۇنـيا 
خـىتـايـنىڭ ۋەھشىيـلىكـىنـى بۇ ئـارقـىلـىق يهنـىمۇ بـىر بـالـداق 
چۈشهنـدى. بـىزگه قـىلـىنـغان ۋەھشىيـلىكـلهرنـى خهق ئـىلـمىي 

مـاقـاله-دوكـالتـالر بـىلهن دۇنـياغـا بـىلـدۈرىۋاتـقان بۇنـداق بـىر 
دەۋىردە، ئهسـلىدە ئۇيغۇر ئـىجـتىمـائـىي پهن سـاھهسـىدىكـى 
تهتـقىقـاتـچىالر، زىيـالـىيـالر بۇنـىڭدىن ئۈلـگه ئېلىپ بهزى 
يېڭىلـىقـالرنـى يـارىتـالـىشـى مۇمـكىن ئـىدى. ئهمـما، بۇ تېخى 

ۋۇجۇدقـا چـىقـىپ بـاقـمىدى. زىيـالـىيـالر بـىر مـىلـلهتـنىڭ ئـىدىيه 
پـاراۋوزى. زىيـالـىيـالر مـىلـلهتـنىڭ بـايـلىقـى. سـىز ئـىجـتىمـائـىي 
پهن سـاھهسـىدىكـى غـوللۇق زىيـالـىيـلىرىمـىزدىن بـىرى بـولۇش 
سۈپـىتـىڭىز بـىلهن، بـاشـقا زىيـالـىيـلىرىمـىزغـا نېمىلهرنـى 
تهۋســىيه قــىلــىســىز؟ ئۇيغۇر زىيــالــىيــلىرى ئــارىســىدا 
قۇتۇپــلىشــىش، گۇرۇھۋازلــىق ھادىســىلــىرى بــار دەپ 
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قـارامسـىز؟ ئهگهر بـار بـولـسا بۇنـىڭ قـانـداق سهلـبىي ئـاقـىۋىتـى 
بـولـدى. نهچـچه يـىلـالر ئـاۋۋال بـىر تۈركۈم زىيـالـىيـالرنـى 
يـىغـىپ يـىغـىن ئۇيغۇشـتۇرغـىنـىڭىز ئېسىمـدە. بۇ خـىلـدىكـى 
يـىغـىلـىشـنىڭ كېيىنـكى راۋاجـى قـانـداق بـولـدى، بۇ 
خـىلـدىكـى زىيـالـىيـالر ئۇچـرىشـىشـىنـىڭ ئهھمىيـىتـىنـى ھازىرمۇ 

تهكىتلهمسىز؟ 

مهمـتىمـىن ئهال: ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىنـىڭ ئهڭ چـوڭ 

تــراگېدىيهســىنــىڭ بــىرى مۇنــداق بــولۇپ كهلــدى: 

زىيـالـىيـلىرىنـىڭ يۈرىكـى يـوق، يۈرىكـى بـارلـىرىنـىڭ 

زىيـالـىيـلىقـى يـوق. بـىر جهمـئىيهتـته ئهگهر زىيـالـىيـالر 

قـورقۇنـچاق ۋە شهخسـىيهتـچى بـولـسا، ئۇ جهمـئىيهتـنى 

ئۆزگهرتـىش ۋىژدانـى بـار، ئهمـما دىتـى يـوق قـارامـالرغـا 

قـالـسا، بۇ شۇ جهمـئىيهتـنىڭ ئۆزگهرتـىش ئـالـلىبۇرۇن 

قىيىن بولغان ھالىتىنى كۆرسىتىدۇ.     

يهنه بـىرى، ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرىنـىڭ خېلى كۆپ 

ئۈســـتـىدە  تـــامـــنـىڭ  ۋاقـــىت  ھهر  قـــىســـمـى 

ئـولتۇرۇۋالغۇچـىالردۇر. ئۇالر ھامـان بـىرەر ئـىش بـولۇپ 

قـالـسا، تـامـدىن بـىخهتهر تهرەپـكه سهكـرەشـنىال ئـويـالپ 

تۇرىدۇ. بۇنــىڭ بــىر سهۋەبــى شۇكــى، ئۇالر خــىتــاي 

تهرىپـىدىن ئۇيغۇرالر بـىلهن ھاكـىمـىيهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

مۇنـاسـىۋەتـنى كېلىشـتۈرۈشـكه سېلىنـدى. ئـاۋۋال ئۇالرنـىڭ 

كـاللسـى يۇيۇلـدى، ئـانـدىن ئۇالر خهلـقنىڭ كـالـلىسـىنـى 

يۇيۇشـقا سېلىنـدى. ئۇالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى بۇ رولـنى 

بـىلـىپ-بـىلـمهي، خـاالپ-خـالـىمـاي ئـالـدى. شۇنـىڭ 

بـىلهن، ئۇالرنـىڭ 50-ۋە 60-يـىلـالرنـىڭ بـاشـلىرىدىكـى 

قـارشـىلـىق روھىي ۋە مهنـىۋىي مۇسـتهقـىلـلىقـى بـارا-بـارا 

يــوقــىدى. ئــاخــىرى ئۇالرنــىڭ كۆپ قــىســمى ئۆزىدە 

ۋە  مهنهپهئهتـــپهرەســـلــىك  پۇرسهتـــپهرەســـلــىك، 

شهخســىيهتــچىلــىكــنى يېتىلــدۈردى. چهتــئهلــگه 

چـىقـقانـلىرىمـىزنـىڭ كۆپ قـىسـمى دەل مـانـا مۇشۇ ئـىلـلهتـلهر 

بىلهن چىقتۇق. مۇشۇنىڭ بىلهن ھېلىھهم ياشاۋاتىمىز.  

ئۈچـىنـچىسـى، 90-يـىلـالردىن بـاشـالپ، پهنـنىي 

زىيـالـىيـالرنـىڭ ئـورنـىنـى بـارا-بـارا دىنـىي زىيـالـىيـالر 

ئـىگـىلـىدى. بۇنـىڭدىكـى مۇھىم بـىر سهۋەب، پهنـنىي 

زىيـالـىيـالر ئۇيغۇر ئـىدېئولـوگـىيهسـىنـى 80-يـىلـالردا قۇردى، 

ئهمـما تېخىمۇ ئـىلـگىرىلهپ ئـاشۇ ئـىدىئـولـوگـىيهنـىڭ 

سـاقـلىنـىشـى ۋە راۋاجـلىنـىشـىغـا كۈچـىمـىدى. شۇنـىڭ 

قـــىســـمـىنـــى  كۆپ  خهلـــقـنـىڭ  ئۇالر  بـــىلهن، 

ئهگهشـتۈرەلـمىدى. بۇ بـوشـلۇقـنى دىنـىي زىيـالـىيـالر 

تېزلــىكــته تــولــدۇردى. پهنــنىي زىيــالــىيــالر مــىلــلهت 

كۈتـكهنـدەك بهدەلـنى كۆپ ھالـالردا بېرەلـمىدى. دىنـىي 

زىيـالـىيـالرنـىڭ بـىر قـىسـمى بۇ بهدەلـنى تۆلـىدى. ئهمـما 

يهنه بـىر قـىسـمى ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىرىلـىشـىغـا بـىۋاسـىته ۋە 

ۋاســىتــىلــىق سهۋەب بــولــدى. چۈنــكى ئۇالرنــىڭ 

جـىھاتـچىلـىق ھهقـقىدىكـى تهشۋىقـاتـلىرى ئۇيغۇرالرنـىڭ 

ئـازدۇرۇلۇپ، ئـاۋۋال ئـافـغانـىسـتانـدا، ئـانـدىن سۈرىيهدە 

تېررورچـى ئـاتـىلـىپ خـىتـاي قهتـلىئـامـى ئۈچۈن قـورقۇنچـلۇق 

بـىر دەسـتهك بـولـدى. بۇ ئـاشقۇن ۋە ئـارقـا كۆرۈنۈشـى 

سـىرلـىق دىنـدارالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى خـىتـايـالرنـىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى قـىرىشـى ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـدى. ئۇالر 

ھېلىھهم ئۇيغۇرالرنـى يېڭىدىن يېڭى ئـوتـالرغـا تـىقـىشـقا 

ھهرىكهت قـىلـىۋاتـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ھۈنـىرى ئۇيغۇرالرغـا 

قــىيــامهت ۋە دوزاخــتىن قــورقــاق سېلىپ، ئۇالرنــىڭ 

ئـىجـتىمـائـىيـلىشـىشـىنـى كـونـترول قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئـاخـىرى 

ئۇالرنـىڭ كـالـلىسـىنـى كـونـترول قـىلـىشـتۇر. يهنـى ئۇالرنـى 

بــىر تهرەپــتىن  ئۇ دۇنــيادىكــى دوزاخ ئــازابــىدىن 

قـورقۇتـسا، يهنه بـىر تهرەپـتىن بۇ دۇنـيادا يهكـلهپ ۋە 

چهكـلهپ يـالغۇزلۇقـتىن قـورقۇتۇپ، ئۇالرنـى كـالـلىسـىدىن 
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ئـىدارە قـىلـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ۋاسـىتـىسـىنـىڭ قهبـىھلىكـى 

كـوممۇنـىسـتالرنـىڭكىدىن قېلىشـمايـدۇ — ئۇالر پهقهت 

خهلـقىمـىزنـى قـورقـىتـىپ، كـالـلىسـىنـى يۇيۇپ، ئۆزىگه 

شهرتسىز ئهگهشتۈرسىال  بولىدۇ.  

بۇ دېمهك، ئۇيغۇرالر كـوممۇنـىسـتالرنـىڭ ئۆزىنـىڭ 

روھىغــا قــىلــغان زىيــانــكهشــلىكــلىرىدىن قــانــچىلــىك 

قۇتۇلۇشـــنى ئـــىزدىسه، ئـــارىمـــزدىكـــى بۇالرنـــىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـىدىنمۇ شۇنـچىلـىك قۇتۇلۇشـنى ئـىزدىمـىسه 

بـولـمايـدۇ. بـولـمىسـا خـىتـايـنىڭ زىيـانـكهشـلىكـىدىن قـاچـقان 

خهلـقىمـىز ئـاخـىرى بۇالرنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـىدە ۋەيـران 

بــولــىدۇ. ھهر ئــىككســى بــىز ئۈچۈن ئــىنــتايــىن 

خهتهرلىكتۇر.  

ھېكمهتــيار: ئۇيغۇرنــىڭ تــىل-مهدەنــىيــىتــىنــىڭ 
گۈلـلىنـىشـى ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ گۈلـلىنـىشـىنـىڭ ئـاسـاسـى. 

سـىزنـىڭ نهزىرىڭىزدە، ئۇيغۇر تـىلـىنـى كۈچـلهنـدۈرۈشـنىڭ، 
ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنى گۈللهندۈرۈشنىڭ يوللىرى قايسى؟ 

چهتـەئلـدە قـولـىغـا قهلهم ئېلىپ مهيـلى ئهدەبـىي، 
مهيـلى بـاشـقا سـاھهلهردە يېزىقـچىلـىق قـىلـىپ مـىلـلهتـكه 
ئهسهر سۇنـىۋاتـقان سۆيۈملۈك يـاش قهلهمـكهشـلىرىمـىزگه، 
شۇنــداقــال ئــىجــادىيهتــكه ۋە كــىتــاب-مــاقــاله يېزىشــقا 
تهمشـىلـىۋاتـقان يـاشـالرغـا قـانـداق تهۋسـىيهلـىرىڭىز ۋە يۈرەك 

سۆزلىرىڭىز بار؟ 

مهمـتىمـىن ئهال: ئۇيغۇرالرنـىڭ كهلگۈسـى بـار دەپ 

قـارالـسا، بۇ پهقهت يـاشـالرنـىڭ قـولـىدا. ئهگهر يـاشـالردا 

بۇ ئۈمـىد بـار دەپ قـارالـسا، بۇالرنـىڭ بـىر قـىسـمىدىكـى 

ئۇيغۇرالرنـى نهچـچه ئـون يـىلـالردىن بېرى كـونـترول قـىلـىپ 

كهلـگهن غۇرۇرسـىزلـىق، قـورقۇپ ۋە دۈشـمىنـىگه تـايـىنـىپ 

ياشاشتىن ئارسىنماسلىقتهك ئىللهتلهرنىڭ كهملىكىدۇر.  

 مهن يــاشــالردىن نۇرغۇن يېڭى ئــىدىيهلهرنــى، 

رادىكـال ئـورۇنۇشـالرنـى، ئـاجـايـىپ ئـىجـادچـانـلىقـالرنـى ۋە 

بـىز قـىلـىپ بـاقـمىغـان تهۋەككۈلـچىلـىكـلهرنـى كۈتهتـتىم. 

ئهمما، ھازىرچه بۇنى كۆپ كۆرەلمىدىم.  

ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ھېلىھهم ئهركـىن پـىكـىر قـىلـىشـنى 

تـوسـىدىغـان بـىر تۈركۈم دىنـىي مۇتـىئهسسـىپـلهر ئـارىمـىزدا 

بـار. يـاشـالر بۇالرنـىڭ بېسىشـىغـا ئۇچـىراۋاتـىدۇ، مهنـىۋىي 

كـونـتروللۇقـىغـا چۈشـىۋاتـىدۇ. ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم ھايـات 

بـولـسا، ھېلىھهممۇ ئۆلتۈرۈلۈشـى مۇمـكىن ئـىدى. چۈنـكى 

ئـارىدىن يۈز يـىل ئۆتـكهن بـولسـىمۇ، دىنـىي ئهسهبـىيـلىك 

ھېلىھهم بـىزنـىڭ پـىكـىر قـىلـىشـىمـىزنـى تـوسۇپ ۋە بـوغۇپ 

كېلىۋاتــىدۇ. بۇالرغــا نهچــچه ئهســىر قۇالق ســالــغان 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ئهھۋالـى كۆز ئـالـدىمـىزدا تۇرۇپتۇ. ئۇالر 

بـىزگه جـاھالهتـال بېرىدۇكـى، ئهركـىن پـىكـىر ۋە ھۆر 

ئـىرادە بهرمهيـدۇ. ئهگهر بـىز بۇالرغـا سۈكۈت قـىلـساق، 

يهنه يۈز يــىلــدىن كېيىنمۇ، ئهگهر مهۋجۇت بــولــساق، 

ئهھۋالـىمـىز يهنـىال ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ دەۋرىدىن 

قېلىشـمايـدۇ. بهلـكى ئۇنـىڭ داۋامـلىشـىشـى بـولـىدۇ 

خـاالس. ئۇ زامـان مهن ئۇيغۇرالردا ھهقـىقهتهن مهنـىۋىي 

ئهركــىنــلىكــنىڭ مۇھىم ئــىپــادىســى بــولــغان ئــىلــمىي 

تهنـقىچـىلـىك روھىنـىڭ بـارلـىقـىدىن گۇمـانـلىنـىمهن. ئهگهر 

بۇنــداق روھ بــولــمىســا، بــىز نېمىشــقا ۋە نېمىگه 

ئهركـىنـلىك ۋە مۇسـتهقـىلـلىق ئـىزدەيـمىز؟ بـىز زادى 

ئهركىنلىككه ئهرزىمدۇق؟  

مېنى يهنه بـىر ئهنـدىشـىلهنـدۈرىدىغـان يهنه بـىر 
ئـىش نۇرغۇن يـاشـالرنـىڭ چـوڭالرغـا بـارغـانسېرى ئـوخـشاپ 

قېلىشـــىدۇر. بۇ دېگىنـــىم بۇ يـــاشـــالر بـــىزدىكـــى 
ئـــىلـــلهتـــلهرنـــى، روھـىي بـــويۇنـتۇرۇقـــالرنـــى ۋە 
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قـابـىلـىيهتسـىزلـىكـلهرنـى تهكـرارالۋاتـقانـدەك بـىلـىنـىدۇ. بـىر 

مـىلـلهتـنى نهس بېسىش ئۇنـىڭ يـاشـلىرىنـىڭ چـوڭلىرىدىن 

رادىكـال بـولـمىسـىمۇ كۆرۈنهرلـىك پهرقـلهنـمهسـتىن، ئۇنـىڭغا 

ئــوخــشاپ قېلىشــىدۇر. مهن بۇ يــاشــالرنــىڭ ئۆزىنــى 

يـارىتـىدىغـان ۋە شۇ ئـارقـىلـىق مـىلـلىتـىمـىزنـىڭ روھىنـى قـايـتا 

يـارىتـىدىغـان يېڭى بـىر ئهۋالدنـى بـولۇشـىنـى ئۈمـىد 
قىلىمهن.  

مهلۇم مهنـىدىن، بـىز چـوڭالر مهغلۇب بـولـغان بـىر 
ئهۋالدقـا ۋەكـىلـلىك قـىلـىمـىز. بۇ يـاشـالرنـىڭ بـىزنـى 
دورىمـاسـلىقـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمهن. بـىزنـى دوراش مۇقهررەر 

ھالـدا مهغلۇبـىيهتـلىك بـولـىدۇ. ئۇالرنـىڭ بۇنـى قـايـتا 

تهجرىبه قىلىشىنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق.  
ئـاخـىرىدا يـاشـالردىن بـىرال نهرسـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمهن

— ئهركـىن پـىكـىر قـىلـىشـنى ئۆگهن. ئهقـلىڭنى ئـىشـلهت. 
ئۆزۈڭنىڭ ۋۇجۇدىدىكى قۇدرەتنى رېئالالشتۇر. 

 يا يارات، يا يارال—باشقا تالالش يوق.  
ئهگهر ھازىرقـى كـىرىتـىكـال ۋاقـىتـتا بـىز ئهقـلىي 
پـوزىتسـىيهگه، تهنـقىدىي پـىكـىرىگه ۋە جهسۇرانه ئـىرادىگه 

ئـــىگه يېڭى بـــىر ئهۋالدنـــى يهنـــىال كۆرەلـــمىسهك، 
يېتىلـدۈرەلـمىسهك بـىزنـىڭ كهلگۈسـىمـىزدىن سۆز ئېچىش 

مۇمـكىن ئهمهس. ھازىر بـىز چـوڭالر ۋە يـاشـالر قـولمۇ 
قـول بـىر-بـىرىمـىزنـى قـولـالپ، ئۆزىمـىزنـى قۇتۇلـدۇرىغـان 

بىر دەۋردۇر. 

ھېكمهتــيار: زىيــارىتــىمــىزنــى قــوبۇل قــىلــىپ، 
پـىكـىرلـىرىڭىزنـى خهلـقىمـىز بـىلهن ئـورتـاقـالشـقانـلىقـىڭىز 
ئۈچۈن رەھـمهت ئېـيـتـىمهن، ئـــىشـــلـىرىڭـىزغـــا ئۇتۇق 

تىلهيمهن. 
ئـوقۇرمهنـلهر سهمـىگه: ئۇيغۇرالر ژۇرنـىلـى ئـايـدا بـىر سـان 
نهشـىر قـىلـىنـىدىغـان ئۇنـىۋېرسـال ژۇرنـالـدۇر. ژۇرنـىلـىمـىزنـىڭ 
مۇقـىم قـائـىدە-پـىرىنسـىپـلىرى بـار بـولۇپ، بۇ پـىرىنسـىپـالرنـىڭ 
ھهمـمىسـى مـىلـلهتـنىڭ مهنـپهئهتـىنـى چـىقـىش قـىلـىپ تۇرۇپ 
بهلـگىلهنـگهن. ژۇرنـالـنى ئۇيغۇر پـروجهكـتى فـونـدى مهسـۇئل 
بــولۇپ چــىقــىرىۋاتــىدۇ. بهزى كــىشــىلهر ژۇرنــالــنى ئۇيغۇر 

پـروجهتـكى فـونـدىنـىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدىغـان 
ژۇرنـال دەپ چۈشـىنـىپ قـالـغان بـولـسا خـاتـاالشـقان بـولـىدۇ. ئۇيغۇر 
پـروجهكـتى ئۇيغۇرنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى كۆزلهپ ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان 
پهن- ئۇيـغۇرالرنـــىڭ  ژۇرنـــىلـــى  ئۇيـغۇرالر  قۇرۇلۇش، 
مهدەنــىيــىتــىنــىڭ گۈلــلىنــىشــىنــى نهزەردە تۇتۇپ نهشــىر 
قـىلـىنـىۋاتـقان نهشـىرىي بـويۇمـدۇر. ژۇرنـال بـىر يـىلـدىن ئۇزاق 
ۋاقـــىتـــتـىن بېـرى مهلۇم گـــورۇھـقـا يـــان بېـسـىشـــتـىن، 

پـىرقـىۋازلـىقـتىن، گـورۇھۋازلـىقـالرغـا يېشىل چـىراق يېقىپ 
بېرىشــتىن ئــىزچــىل تۈردە ئۇزاق تۇرۇپ، پهقهت خهلــقنىڭ 

مهنپهئهتى ئۈچۈنال ئىشلهپ كهلدى. 
بـىر مـىلـلهتـنىڭ قهد كۆتۈرۈشـىنـىڭ ئـاسـاسـى بـىلـىم-
مـائـارىپتۇر. كـىتـاب-ژۇرنـال بـىلـىم-مـائـارىپـنىڭ مهنـبهسـىدۇر. 
ئۇيغۇرالر ژۇرنـىلـى ئۇيغۇرالرغـا مهنـپهئهتـلىك پـىكـىر ۋە بـىلـىمـلهرنـى 
ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىش يـولـىدا جـاپـالـىق ئـىشـلهپ بۈگۈنـگه كهلـدى. 
ژۇرنـالـدا پـىكـىر، بـىلـىم ئـىگـىلـىرى بـىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈش 
داۋامـلىشـىدۇ. ژۇرنـالـدا يهنه مۇھىم تـارىخـىي ۋەقهلـىكـلهرگه 
ئـىشـتراك قـىلـغان تـارىخـي شـاھىدالر،  بـىز بـىلهن سۆھبهتـلىشـىش 

ئـارقـىلـىق ئۆز ھېكايـىسـىنـى بـايـان قـىلـىشـنى خـااليـدىغـان 
قېرىنـداشـالرغـىمۇ ئـورۇن كهڭرى. بـىز چـوڭ بـوۋىسـىنـىڭ 
ئـىسـمىنـىمۇ ئېيتىپ بېرەلـمهيـدىغـان ھالـغا بـىكـاردىن چۈشۈپ 
قـالـمىدۇق. دەل خـاتـىرە قـالـدۇرۇشـقا، يېزىشـقا سهل قـارىغـانـلىقـىمـىز 

سهۋەبـلىك نۇرغۇن تـارىخـىي ۋەقهلـىكـلهر بـىزگه سـىر پېتى قـالـدى. 

غهربـته مـىڭ يـىل بۇرۇن يـاشـىغـان بـىر پـادىشـاھنىڭ تـامـاقـلىنـىش 
ئــادىتــى تــوغــرىلــىق ئۇچۇر ئــىزدىسهك، كۆپــلهپ ئۇچۇرالرغــا 
ئېرىشهلهيـمىز. ئهمـما، يۈز يـىل بۇرۇن يـاشـىغـان ئهجـدادىمـىز 
تـوغـرۇلۇق تهپسـىلـىي چۈشهنـچىگه ئېرىشهيـلى دېسهك، ئـىكـكى 
ئۈچ پــارچه ئهسهردىن بــاشــقا ھېچنېمىمــىز يــوق.  شۇالرنــىڭ 
ئـومۇمـىسـىنـىمۇ يهنـىال بـاشـقا مـىلـلهتـلهر يېزىپ قـالـدۇرغـان. شۇڭا، 
يېزىشـقا، بېشىمـىزغـا كهلـگهن ۋەقهلـىكـلهرنـى بـايـان قـىلـىشـقا سهل 

قـارىمـايـلى. ئۆزىمـىزنـى بۇ ئـارقـىلـىق تـونۇيـمىز ۋە بۇ ئـارقـىلـىق 
كهلگۈسـى ئهۋالدالرغـا تـارىخ، تهجـرىبه ۋە مـىراس قـالـدۇرۇپ 
قويااليمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى ياخشى سهھنىدۇر.
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بۈيۈك سىماالر

نىزامۇل
مۇلك 



ئىسالم دۇنياسىنىڭ سىياسهت ئاتىسى — نىزامۇل مۈلك 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهد نىياز 

نـىزامۇل مۈلـك ئـىسـالمـغا چـىن ئـىشـىنـىدىغـان، 

ئـىسـالم تهلـىمـاتـلىرىنـى مۇقهددهس بـىلـىدىغـان، 
شۇنـداقـال ئـىسـالم ئـىلـىمـلىرىگه مهھلىيـا بـىرى بـولۇپ، 

ئـىسـالمـنىڭ ئۇلۇغ شهخسـلىرىنـى قهدىرلهيـدىغـان 

كـىشـى ئـىدى. شۇڭا، ئۇنـىڭ دىنـى بـىلهن دۆلـىتـى 

بـابـباراۋهر بـولۇپ، خۇددى ئـاسـمان بـىلهن زېمىن 
بـىر – بـىرىنـى تـولۇقـلىغـانـدهك، بـىر – بـىرىنـى 

تولۇقلىغان ئىدى. 
 -ئىسالم تارىخچىسى دوكتۇر ئهلى سهلالبىي 

ئـالهمشۇمۇل ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـى تـارىخـىدا، 
بــارلــىق مهدەنــىيهتــلهرگه ئــوخــشاش، غــايهت زور 

ئـىلـگىرىلهشـلهرنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـته مۇھىم رول 

ئـويـنىغـان بۇرۇلۇش نۇقـتىسـى ۋە ھهل قـىلغۇچ رول 

ئــويــنىغــان گېگانــت شهخســلهر بــار. كــىشــىنــىڭ 
دىقـقىتـىنـى تـارتـىدىغـان يېرى شۇكـى، بۇ ئۆزگـىرىشـلهر 

مهدەنـىيهت مۇسـاپـىسـىنـىڭ ھهربـىي، سـىيـاسـىي ۋە 

ئـىقـتىسـادىي يۆنـىلـىش ئۆزگـىرىشـىنـى كهلتۈرۈپ 
چـىقـىرىدىغـان ھالـقىلـىق مهشھۇر كـىشـىلهر بـىلهن 
مۇنـاسـىۋەتـلىك. مۇنـداقـچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ھهر 

قېتىم «ئــىســالم دۇنــياســى ئهمــدى تۈگهشــتى! 
مۇسۇلـمانـالر ئهمـدى قـايـتا ئـورنـىدىن تۇرالـمايـدۇ!» 

دېگهن چـوقـانـالر ئـالهمـنى بـىر ئـالـغانـدا، تـارىخـىنـىڭ 
رېتىمــى ۋە يۆنــىلــىشــىنــى ئۆزگهرتــىپ تۇرىدىغــان 

گېگانت شهخسلهر مهيدانغا چىققا.   

بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە سـالجۇقـىالر سۇلـتانـلىرىدىن  

ئـىكـكىسـىنـىڭ (سۇلـتان ئـالـپ ئـارسـالن ۋە ئـوغـلى 

مهلـىكـشاھ) بـاش ۋەزىرى بـولۇپ ئـوتتۇز يـىل خـىزمهت 

قـىلـغان سـىيـاسـىيـون نـىزامۇل مۈل نهسـرىددىن تۇسـى 

ئــاالھىدە كۆزگه چېلىقــىپ تۇرىدۇ. ئۇ ئــىســالم 
سـىيـاسـىي تـارىخـىدا ئـاز ئۇچـرايـدىغـان يۈكـسهك 
سـىيـاسـىي تـاالنـت ۋە ئۆزگـىچه ئـىقـتىدارنـى تـولۇق 

ئىسپاتلىغان كىشى.  

ئۇنـداقـتا نـىزامۇل مۈلـك نهسـرىددىن تۇسـى 

كىم ؟  
ئۇنــىڭ شهرق ئــىســالم تــارىخــىدىكــى ئهڭ 

يۈكـسهك كۆزگه كۆرۈنهرلـىك ئۈسـتۈن ئـورۇنـغا اليـىق 

بـولـغان ئهڭ مۇھىم تۆھپىلـىرى قـايسـىالر؟ ئۇنـىڭ 
دۇنـيانـى ھهيـران قـالـدۇرغـان سـانـاقسـىز ئۇتۇقـلىرى 

قـانـداقسـىگه بـىردىنـال ئۇنـىڭ ھايـاتـىنـى پـاجـىئهلـىك 

تېراگىدىيه بىلهن ئاخىرلىشىشقا ئېلىپ باردى؟!  

نهۋقـــىرانـــلـىقـــقـىچه:  ئۆسـمۈرلۈكـــتـىن   .1
(نامراتلىقتىن ھۆكۈمدارلىققىچه):  

نـىزامۇل مۈلـكنىڭ تـولۇق ئـىسـمى ئهبۇ ئهلـى 
ھهسهن بـىن ئهلـى بـىن ئـىسھاق ئـىبـنى ئـابـباس تۇسـى 
بـولۇپ، ئۇ مـىالدىيه 1018 - يـىلـى 5 - فېۋرال 

(ھىجــىرىيه 408 - يــىلــى رامــىزانــنىڭ 17 - 
كېچىســى) تۇس ۋىاليــىتــىگه قــاراشــلىق كــىچــىك 

قـىشـالقـالرنـىڭ بـىرىدى بـولـغان نـوقـان يـاكـى ئـىرانـنىڭ 

ھازىرقــى تۈركــمهنــىســتان چېگرىســىدىكــى يــىراق 

شهرقـــىگه جـــايـــالشـــقـان مهشھهد رىزا شهھـىرىدە 
تۇغۇلـغان. بـاشـقا بهزى قـاراشـالردا ئۇ 1018 - يـىلـى 

10 - ئــاپــرېل جۈمه (ھىجــىرىيه 408 - يــىلــى 
زۇلـقهئـدىنـىڭ 22 - كۈنـى) دۇنـياغـا كهلـگهنـلىكـى 

ئىلگىرى سۈرۈلگهن.  
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ئۇنـىڭ دادىسـى دېھقان (ئهسـلى پـارسـچه سۆز 

بـولۇپ، ئـاتـامـان يـاكـى ھۆكۈمـدار مهنـىسـىدە)، يهنـى 

تۇســقا تهۋە بهيھهق شهھىرىنــىڭ مۆتــىۋەر رەھبىرى 
رايـــونـــى   خۇراســـان  چـــاغـــالردا  بۇ  ئـــىدى. 
غهزنهۋىلهرنـىڭ تـىزگـىنـىدە ئـىدى. دېمهك، گهرچه 

ئۇنــىڭ دادىســى ئــوتتۇرا دەرىجــىلــىك غهزنهۋى 

ئهمهلـدارى بـولسـىمۇ، بـىراق ئۇنـىڭ ئـايـلىق كـىرىمـى 

ئـائـىلـىسـىنـىڭ ئـايـلىق چـىقـىمـىنـى قـامـدىيـالـمايـتتى. 

نــىزامۇل مۈلكمۇ شۇنــىڭ ئــىچــىدە بــولۇپ، بۇ 
قهھرىمـان ئهزىمهت كـىچـىك چېغىدىن بـاشـالپـال بۇ 
دۇنـيانـىڭ قـاتـتىقـچىلـىقـىنـى بـاشـتىن كهچۈرۈشـكه 

مهجبۇر بولغان.  
ئهڭ چـوڭ بهختسـىزلـىك نـىزامۇل مۈلـك تېخى 
قۇچـاقـتىكـى بـوۋاق ۋاخـتىدىال ئـانـىسـىنـىڭ ئۆلۈپ 

كهتـكهنـلىكـى، ئۇنـىڭ دادىسـى گهرچه چـوڭ بـىر 

شهھهرنــىڭ ھۆكۈمــدارى بــولســىمۇ، بــىراق پــاك، 

دىيــانهتــلىك بــولــغاچــقا، كهمــبهغهلــلىكــىدىن بۇ 

بـوۋاقـنى ئېمىتـىپ بېرىدىغـان ئـىنـىكـئانـا تهكـلىپ 
قـىاللـمىغـاچـقا، ئـوغـلىنـى كۆتۈرۈپ، ئـايـالـالرنـىڭ 
ئۆيـلىرىنـى ئـارىالپ، ئـالـالھ رازىلـىقـى ئۈچۈن ھهقسـىز 

ئېـمـىتـــىپ بېـرىشـــنـى تهلهپ قـــىلـــىشـــقـا مهجـبۇر 

بــولــغانــىدى. ئــايــالــالرمۇ مهزكۇر ئــوغۇلــنى ئۆز 
ئـوغـلىدەك كۆرۈپ، ئـالـالھ رازىلـىقـى ئۈچۈن ئېمىتـىپ 

تـــىل  ھۆكۈمـــدارنـــىڭ  دىيـــانهتـــلـىك  بېـرىپ، 

قىسىنچىلىقىنى ۋە تهڭقىسلىقىنى تۈگهتكهن.  
شۇنـداق قـىلـىپ، بـوۋاق كۆزىنـى ئـاچـقانـدىن 

بـاشـالپ نـامـراتـلىق ئـىچـىدە ئۆسۈپ يېتىلـىپ، ۋاز 

كهچـمهس خـاراكتېرى ۋە يۈكـسهك غـايـىنـى كۆڭلىگه 

پۈكۈپ ئۆسۈپ يېتـىـلدـــى. ئۇ كىـــچىـــك تۇرۇپال 

قۇرئـان كهرىمـنى ئـوقۇشـنى ئۆگـىنـىپ، تېزال يـادالپ 
تۈگهتــكهن. تــارىخشۇنــاس ئــىبــنى ئهســىر ئۇنــى 

مۇنـداق تهسۋىرلـىگهن:«ئۇنـىڭدىكـى خۇدانـىڭ سـىرى 

ئۇنـى ھىمـمىتـى يۈكـسهك بـولۇش ۋە ئـىزچـىل بـىلـىم 

بـىلهن شۇغۇلـلىنـىشـقا چـاقـىرغـان. شۇڭا ئۇ دىنـىي 
ئـالـىمـغا ئـايـالنـغانـدىن سـىرت، كـامـالهتـكه يهتـكهن 

يۈكـسهك پهزىلهتـلىك داڭلىق قـانۇنشۇنـاس بـولۇپ 

قالغان ». 
ئۇ تۇغۇلــغان يۇرتــى « نــوقــان » دا پــارس 
تــىلــىغــا يــانــداشــتۇرۇپ، ئهرەب تــىلــىنــى پۇخــتا 
ئۆگهنــگهن. ئــانــدىن قۇرئــان كهرىم ۋە ھهدىس 
شهرىپـكه  ئـائـىت بـىلـىمـلهرنـى، شۇنـداقـال تـىل ۋە 

گـرامـماتـىكـا ھهقـقىدىكـى بـىلـىمـلهرنـى تـولۇق 
ئــىگــىلــىگهن. دىنــىي چۈشهنــچىلهر ۋە ئــىبــادەت 
ئۇسۇلـلىرىنـى شـافـىئـىي مهزھىپـى بـويـىچه ئۆگهنـگهن 

بـولـسا، ئهقـىدە جهھهتـته « ئهشـئهرى » مهزھىپـى 

بـويـىچه تهلـىم ئـالـغان.  ئۇ ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز 

مۇھهمــمهد ئهلهيھىســساالمــغا بــولــغان چهكســىز 
سۆيگۈسـى، پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھايـاتـىنـى تـولۇق ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان ھهدىس شهرىپـنى ئۆگـىنـىش ئـىشـتىيـاقـى 

تۈپهيـلىدىن، زامـانـداشـلىرىنـىڭ ئـادىتـى بـويـىچه 
ھهدىس ئـىزدەپ سهپهر قـىلـىشـنى قـارار قـىلـغان. 

ئـىلـگىرى كېيىن بـولۇپ ئـىران، ئـىراق، خـوراسـان، 

رەي (تېھران)، ئــىســپاھان ۋە نــىشــاپــوردىكــى 
پېشقهدەم ھهدىسشۇنــاس ئــالــىم - شهيخــلهرنــى 
شهرىپ  ھهدىس  تۇتۇپ،  ئۇســـتـاز  بـــىۋاســـته 

ئىلىملىرىدىمۇ ۋايىغا يهتكهن. 
يـاش نـىزامۇل مۈلـك بـىلـىم ئـىگـىلهش بـىلهن 

بــىرگه، دادىســىغــا يــاردەمــلىشــىپ، تېزال ئــاۋام 
ئــارىســىدا تــونۇلۇشــقا بــاشــلىغــان. بۇ ئهھۋال 
غهزنهۋىلهر خـان جهمهتـىنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـقان. 
نهتـىجـىدە ئۇ تهكـلىپ بـويـىچه غهزنهۋىلهر پـايـتهخـتى 

غهزنه شهھىرىدە بـىر مهزگـىل ھۆكۈمهت ئـىشـلىرىنـى 
بېجىرىش جهريـانـدا تهجـرىبـىسـى ئۆسـكهنـدىن سـىرت، 

تهڭتۇشــلىرى ۋە خــىزمهتــداشــلىرىنــى ھهيــران 
قالدۇرۇپ، ئۇالردىن ئېشىپ كهتكهن.  
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بۇ ئهھۋالـغا قـارىتـا ئـىمـام زەھهبـىمۇ: « ئۇ 
بـــارچه ھېـسـاۋاتـــالردا ئـــاخـــىرقـــى كېـسـىمـــنـى 
چـىقـىرىدىغـان، يېڭىلـىق يـارىتـىشـتىكـى تـاالنـتى ھهيـران 

قــاالرلــىق پــىشــىپ يېتىلــگهن زېرەك ۋە ئهقــىلــلىق 

يىگىتكه ئايالندى » دەپ ئېتىراپ قىلغان.  

2. دانـدانـقان ئۇرۇشـى ۋە سـالجۇقـىالرغـا بـاش 
ۋەزىر بولۇش:  

1040 - يـــىلـــى 23 - مـــاي ســـالـجۇق 
ئـوغۇلـلىرى قـوشۇنـلىرى چـاغـرىبهگ ۋە تـوغـرۇلـبهگـنىڭ 

قـومـانـدانـلىقـىدا مهھمۇد غهزنهۋى ئـوغـلى سۇلـتان 

مهسـئۇدنـى دانـدانـقان ئۇرۇشـىدا مهغلۇپ قـىلـغان. 

شۇنــىڭ بــىلهن غهزنهۋىلهر خۇراســان ۋە ئــىرانــنى 

سـالجۇقـىالرغـا ئۆتۈنۈپ بېرىشـكه مهجبۇر بـولۇپ، 
سـالجۇقـىالرنـىڭ بۇ جـايـالردىكـى نـوپۇزىنـى ئېتىراپ 

قـىلـىشـقا مهجبۇر بـولـغان. بـىراق سـالجۇقـىالر تېخىمۇ 

كۆپ زېمىن ئـىگـىلـىمهكـچى بـولـغانـدا، سۇلـتان 

مهســئۇد دەرھال قــاراخــانــىالر خــاقــانــى سۇلــتان 
سۇاليـمان ئـارسـالنـخانـغا ئهلـچى ئهۋەتـىپ، ھهربـىي 

يــاردەم تهلهپ قــىلــغان. ئــارســالنــخان غهربــىي 
ئـىلـىكـخانـغا تېزدىن سۇلـتان مهسـئۇدقـا ھهمـدەمـدە 

بـولۇش بۇيـرۇقـى  چۈشۈرگهچـكه، ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه 

سـالجۇقـىالر ئهڭ تهپـتارتـىدىغـان مۇھهمـمهد بۇغـراخـان 

زور قـوشۇن بـىلهن زەپهر قۇچۇپ ئـالـتايـدىن قـايـتىپ 
كېلىۋاتـقان بـولـغاچـقا، ئـاكـا - ئۇكـا سـالجۇقـىالر 
سۇلـتان مهسـئۇدقـا يهنـىمۇ زەربه بېرىشـكه پېتىنـالـماي، 

كېلىشـىمـدىكـى بۆلۈپ بېرىلـگهن يهرلهرگه قـانـائهت 

قىلىشقا مهجبۇر بولغان.  
كېيىنـچه قـاراخـانـىالر قـاغـانـلىقـىدا چـوڭ بـاال - 

قــازاالر بــاشــلىنــىپ، خــان جهمهتــى ۋە دۆلهت 
ئهركـانـلىرى مهھمۇد غهزنهۋىنـىڭ سـىڭلىسـى زەيـنهپ 
خـاتۇن تهرىپـىدىن زەھهرلهپ يـوق قـىلـىنـغانـدىن 
كېيىن، ســالجۇقــىالر بۇ پۇرسهتــنى چــىڭ تۇتۇپ، 

غهربـىي قـاراخـانـىالر بـىلهن غهزنهۋىلهر ئـارىسـىدىكـى 
مۇھىم شهھهر بهلــخنى تــارتــىۋالــغان. بۇ شهھهرگه 
ھاكـىم بـولـغان كـىشـى سـالجۇقـىالر خـانـزادىسـى ئـالـپ 

ئــارســالنــنىڭ ۋەزىرى بــولۇپ، ئۇ خېلىدىن بېرى 

نـىزامۇل مۈلـكنىڭ داڭقىنـى ئـاڭالپ كهلـگهنـىدى. 
شۇڭا ئۇ بۇ قېتىم ئـالـىمـنى ئۆزى بهلـخكه چـىلـالپ 
كېلىپ، مــىڭ تهســته ســالجۇقــىالرنــى قۇدرەت 

تـاپقۇزۇش ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىشـقا قـايـىل قـىلـغان. 

ئـانـدىن ئۇنـى دەرھال سـالجۇقـىالرنـىڭ دانـىشـمهن 

نائىب سۇلتانى چاغرىبهگ داۋۇتقا تهۋسىيه قىلغان.  

(نـامـدا تـوغـرۇلـبهگ سۇلـتان بـولسـىمۇ، بـىراق 
دانـا چـاغـرىبهگ يهنـىال سـالجۇقـىالرنـىڭ داھىيسـى 
ئــىدى). يۈسۈپ قــادىرخــانــغا يــاراپ كهتــكهن 
چــاغــرىبهگ بۇ قېتىم يــاش نــىزامۇل مۈلــكنىڭ 

ئــىچــىدىن ئۇرغۇپ چــىقــىۋاتــقان جــاســارەت ۋە 
سهمــىمــىيهت، يۈكــسهك تــاالنــت ۋە ئــاالھىدە 

قـابـىلـىيهتـنى بـايـقاپ قېلىپ، شۇ ھامـان ئـوغـلى ئهبۇ 

شۇجـا مۇھهمـمهدنـى چـاقـىرىپ كېلىپ، ئـوغـلىغـا: « 
بۇ كـىشـىنـى دادا تۇتـقىن. ئۇنـىڭ پـىكـرىگه ھېچبىر 
ۋاقــىت قــارشــى چــىقــمىغــىن ! » دەپ تــاپــىالپ، 

نــىزامۇل مۈلــكنى كېيىنــچه داڭلىق سۇلــتانــغا 
ئايالنغان ئالپ ئارسالنغا ئاتابهگ قىلىپ قويىدۇ. 

خــانــزادە ئــالــپ ئــارســالنمۇ دادىســىنــىڭ 
تهۋسـىيـىسـى بـويـىچه ئۇنـى ھهم دادا ھهم ئۇسـتاز 

تۇتـىدۇ. بۇ چـاغـدا نـىزامۇل مۈلـك تـوپـتوغـرا قـىرىق 

يـاشـتا، ئـالـپ ئـارسـالن 28 يـاشـتا ئـىدى. ئـالـپ 
ئــارســالن دادىســىغــا ۋاكــالــىتهن خۇراســانــنى 

بــاشقۇرۇۋاتــاتــتى. بۇ جهريــانــدا نــىزامۇل مۈلــك 
ئـىزچـىل ئۇنـى ئـوبـدان تهربـىيـىلهپ، كهلگۈسـىدىكـى 

اليـاقهتـلىك سۇلـتان قـىلـىپ يېتىشـتۈرۈپ چـىقـقان. 

ئـارىدىن ئـىكـكى يـىل ئۆتـمهيـال چـاغـرىبهگ 1060 - 

يـىلـى 16 - ئـىيۇل ئـانـاتـولـىيهگه كۆچۈش يـولـىدا قـازا 

قـىلـغان. ئۇنـىڭ ئـىنـىسـى سۇلـتان تـوغـرۇلـبهگمۇ 1063 
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- يـىلـى 4 - سېنتهبـىر تۇيۇقسـىز قـازا قـىلـىدۇ. 
شۇنــىڭ بــىلهن ســالجۇقــىالردا تۇنــجى قېتىمــلىق 

دەھشهتلىك تهخت تالىشىش ئۇرۇشلىرى باشلىنىدۇ.  

3. سـالجۇقـىالرنـى قۇدرەت تـاپقۇزغـان بـاش 
ۋەزىر:  

نـىزامۇل مۈلـكنىڭ تـوغـرا ۋە قـالـتىس دانـا جهڭ 

تهدبـىرلـىرى نهتـىجـىسـىدە قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدە 
بـاشـقا بۆلگۈنـچى سـالجۇق ئـوغۇلـلىرىنـى مهغلۇپ 
قـىلـىپ، تـارمـار قـىلـغان ئهبۇ شۇجـا مۇھهمـمهد 1064 

- يـىلـى 29 - نـويـابـىر ئۇنـى رەسـمىي ھالـدا بـاش 
ۋەزىر قـىلـىپ تـالـلىغـان. بۇ سۇلـتان تـارىخـتا ئـالـپ 
ئـارسـالن دەپ ئـاتـالـغان. ۋەزىرنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـلىرى 

نهتىـجىـسىـدە بهش يىـلغـا يهتمـىگهن ۋاقىـت ئىـچىـدىال 

سـالجۇقـىالر ھاكـىمـىيـىتـى قـايـتىدىن قۇدرەت تېپىپ، 

بۇرۇنـقى چـاغـلىرىدىنمۇ ھهيۋىسـى ئېشىپ كهتـكهن. 

بۇ جهريـانـدا ۋەزىرنـىڭ مهسـلىھهتـى بـويـىچه سۇلـتان 
ئـارسـالن غهربـىي قـاراخـانـىالرنـىڭ قۇرغۇچـىسـى تـاۋغـاچ 

ئـىبـراھىم بۇغـراخـان بـىلهن تۇقـقانـلىق مۇنـاسـىۋىتـى 
ئـورنـىتـىپ، بۇغـراخـانـنىڭ ئـامـراق قـىزى جـااللـىيه 

تۈركــان خــاتۇن (1053 - 1094) نــى ئــوغــلى 
جـااللـىددىن مهلـىكـشاھقا ئېلىپ بهرگهن. ئۇنـدىن 
سـىرت ۋەزىر بۇ بهش يـىل ئـىچـىدە ئـىكـكى چـوڭ 

تهخـىرسـىز مۇھىم ئـىشـنى قـىلـغان. بـىرى، ئۆزىنـىڭ 
تهجــرىبه - ســاۋاقــلىرى ۋە ئۇنۋېرســال بــىلــىمــى 
ئـاسـاسـىدا خۇالسـىلهپ چـىقـقان تهلـىمـاتـالرنـى ئۆز 
ئـىچـىگه ئـالـغان، تېخى ھازىرغـىچه ئـوخشـىشـى چـىقـىپ 

بــاقــمىغــان يېتۈك ئهسهر « مۇسۇلــمانــالرنــىڭ 
ھۆكۈمـدارلـىق دەسـتۇرى - سـىيـاسهتـنامه » نـى 

يېزىپ چــىقــقان. يهنه بــىرى، پۈتۈن ئــىســالم 

دۇنـياسـىنـى خـاراپ قـىلـىش قهسـتىدە بـولۇۋاتـقان 

مـىسـىردىكـى ئـازغۇن پـاتـىمـىيـالر سۇاللـىسـى (907 - 

1171) پۈتۈن كۈچـى بـىلهن تـارقـىتـىۋاتـقان شـىئه 

مهزھىپـى ۋە ئـازغۇن دىنـىي پـىكـىرلهرگه قـارشـى قۇرۇپ 

چـىقـقان « نـىزامـىيه مهدرىسـىسـى » بـولۇپ، ئهڭ 
دەسـلهپـته 1065 - يـىلـى بـاغـدات ۋە نـىشـاپۇردا 
قۇرۇلۇپ، 1067 - يــىلــى سېنتهبــىردە ئــوقۇش 

بـاشـلىغـان بۇ ئـالـىي مهكـتهپ تېزال سـالجۇقـىالر 
تهۋەســىدىكــى ھهمــمه جــايــالرغــا كېڭهيــتىلــگهن. 

نهتـــىجـــىدە بـــاش ۋەزىر پهقهت ســـالـجۇقـــىالر 
سهلــتهنــىتــىنــىال ئهمهس، بهلــكى پۈتــبن ئــىســالم 
دۇنــياســىنــى قۇتقۇزۇش مۇمــكىن بــولــمايــدىغــان 

نـاھايـىتـى خهتهرلـىك بـىر پـاالكهتـتىن قۇتۇلـدۇرۇپ 

قـالـغان. سـىيـاسهتـنامه ۋە نـىزامـىيه مهدرىسـىلـىرى 
ھهقـقىدە ئـايـرىم - ئـايـرىم تـوخـتالـمىغـانـدا مهزمۇنـنى 

تـولۇق يـورۇتـقىلـى بـولـمايـدۇ. شۇڭالشـقا شۇنـچىلـىك 

توختالدۇق. 

4. ئـالـپ ئـارسـالنـنىڭ ئۆلۈمـىدىن كېيىنـكى 
مالىمانچىلىقنى تىنجىتىش:  

ئـالـپ ئـارسـالنـخان ئـوغـلى مهلـىكـشاھنى بهزى 

ھهربـىي يۈرۈشـلهرگه بـىلـله ئېلىپ چـىقـسا، بهزى 
يۈرۈشـلهردە ئـورنـىغـا نـائـىپ قـىلـىپ قـويـاتـتى. مهقسـىتـى 

ئۇنــى ھهم ئهســكىرىي ئــىشــالردا ھهم ھاكــىمــىيهت 

ئىــشلــىرىدا پىــشۇرۇش ئىــدى. ئهممــا ئهمدــىال 15 

يـاشـقا كـىرگهن مهلـىكـشاھ يهنـىال كـىچـىك كېلىپ 
قـالـدى. شۇنـىڭ بـىلهن ئۇنـىڭ تـومۇرىدا ئـالـپ 
ئهرتۇڭا قــاغــان، سۇلــتان سۇتۇق بۇغــراخــان ۋە 
دادىسـى ئـىبـراھىم بۇغـراخـانـنىڭ قېنى ئېقىۋاتـقان 

خـانـىشـى 17 يـاشـلىق تۈركـان خـاتۇن مهلـىكـشاھنىڭ 

بۇ جهھهتـتىكـى بـارلـىق ئهنـدىشـىلـىرىنـى يـوق قـىلـغان. 
ئهھۋال شۇ تهرىقىـدە داۋام قىـلىـۋاتقـاندـا، بىـردىنال 
شهرقـىي رىم ئـىمـپىرىيـىسـى غـايهت زور قـوشۇن بـىلهن 
ۋان كۆلـى ئهتـراپـىغـا يېتىپ كهلـگهن. ئـالـپ ئـارسـالن 
يېقىن ئهتـراپـتىكـى ئـازغـىنه ئهسـكهرلـىرىنـى ئـاران 
تـوپـالپ، تېزدىن ۋانـغا يېتىپ بـارغـان. 1071 - 
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يــىلــى 26 - ئــاۋغۇســت جۈمه كۈنــى تــارىخــنىڭ 

يۆنـىلـىشـىنـى ئۆزگهرتـكهن « مـاالزگـىرت ئۇرۇشـى » 

سالجۇقىالرنىڭ غهلىبىسى بىلهن ئاخىرالشقان.  

بۇ قېتىمــقى ئۇرۇشــتىن كېيىن ســالجۇقــىالر 
قـىسـقا مهزگـىل ئهمـىنـلىك دەۋرىگه كـىرىپ، تۈركـان 

خـاتۇن بـاغـداتـقا بۇخـارادىن ھهر خـىل سهرخـىل 
كـىشـىلهرنـى يۆتـكهپ ئهكـىلـىپ، سـالجۇقـىالرنـىڭ 

كۈنســىرى ئېشىۋاتــقان ئېھتىيــاجــىنــى قــامــداشــقا 
بـاشـلىغـان. مهھمۇد كـاشـغهرىيمۇ دەل مۇشۇ مهزگـىلـدە 

تۈركـان خـاتۇنـنىڭ تهكـلىپـى بـىلهن بـاغـداتـقا يېتىپ 

كېـلـىپ، 1072 - يـــىلـــى 25 - يـــانۋار قۇتـلۇق 

دىۋانـنى يېزىشـقا بـاشـلىغـان. بـىراق شۇ يـىلـى كۈزدە 

يۇقـىرىقـى غهلـبىسـىدىن خېلىال روھلىنـىپ قـالـغان ئـالـپ 

ئـارسـالنـخان غهلـىبه پۇرسـىتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، غهربـىي 

قــاراخــانــىالرنــى ئۆزىگه تــولۇق بېقىنــدۇرمــاقــچى 

بـولۇپ، 200 مـىڭدىن ئـوشۇق ئهسـكهر بـىلهن 22 

كۈنـدە ئۇدا ئـامۇ دەريـاسـىدىن ئۆتـكهن. ئـانـدىن شۇ 

جــايــدىكــى قهلــئهلهر قــومــانــدانــى يۈسۈپــبهگ 

خـارەزىمـىنـى ئۆلتۈرمهكـچى بـولـغانـدا، ئهكسـىچه 

ئۇنـىڭ خهنـجىرىدە جـان بهرگهن. 1072 - يـىلـى 

22 - نـويـابـىر يۈز بهرگهن بۇ ۋەقه سهلـتهنهتـلىك 
سۇلـتانـنىڭ ھايـاتـىنـى پـاجـىئه بـىلهن تۈگهتـكهن. ئۇ 

1060 - يـىلـى 16 - ئـىيۇل ۋاپـات بـولـغان چـاغـرى 
بهگ داۋۇتـنىڭ ئـوغـلى بـولۇپ، ئۇ مـىكـائـىلـنىڭ 

ئـوغـلى، ئۇ سـالجۇقـنىڭ ئـوغـلى ئـىدى. ئۇنـىڭ 
دادىســى 1028 - يــىلــى يۈسۈپ قــادىرخــانــنىڭ 

پــانــاھىدا، كېيىنــچه ئۇنــىڭ ئــوغــلى مۇھهمــمهد 
بۇغـراخـانـنىڭ قـولـلىشـىدا خـانـلىق قۇرغـان بـولـغاچـقا، 

ئـاتـا - بـاال قـاراخـانـىالر قـاغـانـلىقـىغـا قـارىتـا يـامـان 
نـىيهتـته بـولـمىغـان. ئهمـما غهربـىي قـاراخـانـىالرنـى 
بـىۋاسـته بـاشقۇرۇش ئـىسـتىكـى سۇلـتانـنىڭ جېنىغـا 
زامـىن بـولـغان. سۇلـتان ئـالـپ ئـارسـالن ئۆلۈش 
ئـالـدىدا ۋەسـىيهت قـىلـىپ « كـىمـكى سهلـتهنـىتـى 

كۆكـكه تـاقـاشـقان ئـالـپ ئـارسـالنـنى كۆرمهكـچى 
بـولـسا، مهرۋىگه كېلىپ قـارىسـا، ئۇنـىڭ يهرگه دەپـنه 

قـىلـىنـغىنـى كۆرىدۇ» دېگهن جۈمـلىنـى قهبـرە تېشىغـا 

يېزىشـقا بۇيـرۇق قـىلـىدۇ. ئـانـدىن ئۆزى بـىلـله ئېلىپ 

كهلــگهن ئــوغــلى مهلــىكــشاھنى سۇلــتان دەپ 
جـاكـارالپ، بـارلـىق قـومـانـدانـالرنـى ۋەزىرى ئـارقـىلـىق 

قهسهم قـىلـدۇرۇپ 24 - نـويـابـىر ۋاپـات بـولـىدۇ. 
مهلــىكــشاھ ئۇنــىڭ مېيتىنــى ئېلىپ، 22 كۈنــدە 

كهچـكهن ئـامۇ دەريـاسـىدىن ئۈچ كۈنـدىال چېكىنـىپ 

كېتىدۇ. 
مهلـىكـشاھ سۇلـتان بـولـغانـدىن كېيىن، بـاشـقا 

سـالجۇقـىالر بهگـلىرى ئۇنـى ئېتىراپ قـىلـغىلـى ئۇنـىمـاي 

كهڭ كۆلهمـدە ئـىچـكى ئۇرۇش بـاشـلىنـىپ كېتىدۇ. 
چۈنـكى ئـالـپ ئـارسـالنـخان ئهيـنى ۋاقـىتـتا ئۇالرغـا 

دۆلـىتـىنـى تهقسـىم قـىلـىپ بهرگهن ئـىدى. ھالـقىلـىق 

پهيـتته ۋەزىر نـىزامۇل مۈلـك بـىلهن تۈركـان خـاتۇن 
چـىڭ تۇرۇپ يېڭى سۇلـتان مهلـىكـشاھنى سـاقـالپ 

قـالـىدۇ. 1074 - يـىلـغا كهلـگهنـدە ئـىچـكى ئـىسـيانـالر 

تـىنـجىتـىلـىپ، ئـابـباسـىالر خهلـىپـىسـى مهلـىكـشاھقا 

«جـااللۇ دۆلهت»، تۈركـان خـاتۇنـغا «جـااللـىيه 
خـاتۇن» نـامـىنـى، نـىزامۇل مۈلـككه بـولـسا بۇنـدىن 

بۇرۇن ۋە كېـيـىن ھېـچـبـىر كـــىشـــىگه بهرمـــىگهن 
«ئهمـىرۇل مۇئـمىنـىنـنى رازى قـىلغۇچـى » نـامـىنـى 
ۋە  «قـــىۋامۇددىن»  بۇرۇن  بۇنـــدىن  بهرگهن. 
«نـاسـىرۇددىن» نـامـىنـى بهرگهن ئـىدى. مهلـىكـشاھ 
تهخــتكه چــىقــقانــدا ۋەزىر 55 يــاشــقا كــىرىپ 

قالغانىدى. 
 مهلـىكـشاھ ئـىسـيانـالرنـى تـولۇق تـىنـجىتـىپ 
بـولۇپـال، قـايـتىدىن غهربـىي قـاراخـان زېمىنـىغـا ھۇجۇم 

قــىلــىپ، تېرمــىزنــى ئــىگــىلــىگهن. بۇ شهھهرنــى 

قـوغـداۋاتـقان تۈركـان خـاتۇنـنىڭ قېرىنـدىشـىنـى 
ئۆلتۈرمهســتىن، ئهكســىچه ھۆرمهت بــىلهن يــولــغا 
سېلىپ قــويــغان. ئــانــدىن ئۇدۇل سهمهرقهنــدكه 
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يۈرۈش قـىلـغان. ئهمـما نـاسـىرخـان ۋەزىر نـىزامۇل 

مۈلــكنىڭ ۋاســتىســىدە سۇلــتان مهلــىكــشاھ بــىلهن 

سۈلھى تۈزۈپ، ھاكـىمـىيـىتـىنـى سـاقـالپ قـالـغان. 
سۇلـتان شۇنـدىال خۇراسـان ئـارقـىلـىق رەي شهھهرىگه 

مهزگـــىلـــدە  مۇشۇ  دەل  كهلـــگهن.  قـــايـــتـىپ 

مهلــىكــشاھنىڭ تهخــتىگه كۆز تــىكــىپ يۈرگهن 

قېرىنــدىشــى ئــىيــاز ئۆلۈپ كهتــكهن. سۇلــتانــلىق 

تـالـىشـىدىغـان رەقـىپـلهر شۇنـىڭ بـىلهن تۈگـىگهن. 
مهلـىكـشاھ ئۇنـىڭ تهۋەسـىنـى يهنه بـىر ئـىسـىنـى 
شـاھابـىدىن تهكهشـكه بۆلۈپ بهرگهن. بۇ 1074 - 
يــىل ئــىچــىدىكــى ۋەقهلهر ئــىدى. بۇ يــىلــى يهنه 
شهرقـىي قـاراخـانـىالرنـىڭ قـاغـانـى مهھمۇد تـوغـرۇلـخان 

(يۈسۈپ قــادىرخــانــنىڭ ئــوغــلى) ۋاپــات بــولۇپ، 
ئـورنـىغـا ئـوغـلى ئۆمهرخـان قـاغـان بـولـغان. ئهمـما 
كېسهلـچان قـاغـان ئـالـته ئـاي بـولـمايـال ۋاپـات بـولـغان. 

نهتـىجـىدە قـاغـانـلىق تهخـتىگه مهھمۇد كـاشـغهرىنـىڭ 

تـاغـىسـى نـائـىب قـاغـان ھهسهن بۇغـراخـان (ھارۇن 2) 

ئولتۇرغان.  

5. ۋەزىرنـىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـى ئـىچـكى ئۇرۇشـنى 
ماھىرلىق بىلهن توسۇپ قېلىشى:  

مهلـىكـشاھ غـايهت زور قـوشۇنـنى دادىسـىغـا 
ئـوخـشاش بـىۋاتـسه قـولـىدا تۇتۇپ تۇرالـمىدى. بۇ 

ئهھۋال بـاشـقا سـالجۇق خـانـزادىلـىرىنـىڭ ئۆز ئـارا 
توقۇنۇش ئېھتىماللىقىنى كۈچهيتىپ قويدى. 

1086 - يـىلـى ئـانـاتـولـىيه سـالجۇقـلىرىنـىڭ 
ئـاقـساقـىلـى سۇاليـمان (مهلـىكـشاھنىڭ نهۋرە ئـىنـىسـى 

بـولۇپ، دادىسـى قۇتۇلـمىش ئـىسـيان كۆتۈرگهنـدە 

سۇلـتان ئـالـپ ئـارسـالن تهرىپـىدىن ئۆلتۈرۈلـگهن. 
قۇتۇلـمىش سـالجۇقـنىڭ چـوڭ ئـوغـلى ئـىسـرائـىل 

يـابغۇنـىڭ ئـوغـلى بـولۇپ، ئۇنـىڭ دادىسـى مهھمۇد 

غهزنهۋىنـىڭ تۈرمـىسـىدە قـازا قـىلـغان) ئهنـتاكـىيهگه 

ھۇجۇم قـىلـىپ، سۇلـتان مهلـىكـشاھنىڭ ئـىنـىسـى « 

تـاجۇ دۆلهت تۇتۇش» قۇرغـان سۈرىيه سـالجۇقـلىرى 
تهۋەسـىگه كـىرگهن. تۇتۇشـبهگ دەرھال ئـاتـلىنـىپ، 
نهۋرە ئـىنـىسـى سۇاليـمانـنى ئۆلتۈرگهن. ئـاقـىۋەت 
ئـىكـكى جهمهت ئـارىسـىدا مـامـاتـلىق ئۇرۇش چـىقـىش 

خهۋپـــى كۆرۈلـــگهن. نـــىزامۇل مۈلـــك دەرھـال 

سۇلــتانــنى ئۆزى قــوشۇن بــاشــالپ، ئــانــاتــولــىيه 
سـالجۇقـلىرى بـىلهن سۈرىيه سـالجۇقـلىرىنـىڭ بـىۋاسـته 

چېگرىسـىنـى بـىكـار قـىلـىپ، ھهلهب ۋە ئهنـتاكـىيهنـى 

مهركهزگه بـاغـالش تهكـلىپـى بهرگهن. سۇلـتان شۇ 
بــويــىچه ئــىش كۆرۈپ، ئــىنــىســى ۋە جــىيهنــى 

ئارىسىدىكى ماماتلىق ئۇرۇشنى توسۇپ قالغان.  
مهلــىكــشاھ بۇ قېتىم ئــىنــىســىگه بــولۇشۇپ، 

ئـانـاتـولـىيه سـالجۇقـلىرىنـى ئهدەپـلىمهسـتىن، دەل 
ئهكســىچه ۋەزىرنــىڭ مهســلىھهتــى بــويــىچه ئۆلۈپ 
كهتـكهن سۇاليـمانـنىڭ ئـوغـلى داۋۇتـنى قـولـالپ، 
ئۇنـىڭ قېرىنـداشـلىرىغـا تـىغ تهڭلىمهي، شهرقـىي رىم 

ئېمپىرىيــىســىگه قــارشــى ئۇرۇش قــىلــىشــى ئۈچۈن 
ئـىقـتىسـاد ۋە ئهسـكهر سهپـلهپ بهرگهن. تهسـىرلهنـگهن 

داۋۇت دادىســىنــىڭ ئــىنــتىقــامــىدىن كېچىپ، زور 

قــوشۇن بــىلهن ئــانــاتــولــىيهنــىڭ غهربــىگه يۈرۈش 

قـىلـىپ، 1087 - يـىلـى كـونـيانـى قـولـغا ئـالـغان. شۇ 

چـاغـدىن بـاشـالپ كـونـيا ئـانـاتـولـىيه سـالجۇقـلىرىنـىڭ 

پايتهخت بوپقالغان.  

سۇلـتان زەپهر قۇچۇپ، 1087 - يـىلـى مـارتـتا 

قۇربـان ھېيتقا ئۈلگۈرۈپ ئۇدۇل بـاغـداتـقا كهلـگهن. 

تۈركـان خـاتۇن تۇرىدىغـان سهلـتهنهت سـارىيـىدا بـىر 
كۈن ئـارام ئېلىپ، ئهتـىسـى چهۋگهن تـوپ ئـويـناپ، 
خهلـىپـىگه نۇرغۇن ھېيتلىق سـوۋغـىالرنـى ئهۋەتـكهن. 
ئهتــىســى ۋەزىرى بــىلهن مۇســا كــازىم، ئهھمهد 

ھهنــبهل، ئــىمــام ئهزەم قــاتــارلــىق ئۇلۇغــالرنــىڭ 
مـازىرىنـى يـوقـلىغـان. ئـانـدىن ۋەزىر بـىلهن قـىشـالقـالرغـا 

ئـوۋغـا چـىقـىپ، ھهزرىتـى ئهلـى بـىلهن ھهزرىتـى 
ھۈسهيـىن جـان بهرگهن جـايـالرنـى زىيـارەت قـىلـىپ، 
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ئـارقـىدىنـال نۇرغۇن كـىيـىك ئـوۋالپ قـايـتىپ كهلـگهن. 

ئـانـدىن خهلـىپـىنـىڭ ئـالـدىغـا سـاالمـغا بـارغـان. بـارلـىق 

سـالجۇق ئهمـىرلـىرى خهلـىپـىگه خـىزمهتـلىرى ھهقـقىدە 

يـــىلـــلـىق دوكـــالت بهرگهنـــدىن كېـيـىن، نۆۋەت 

سۇلــتانــغا كهلــگهن. خهلــىپه سۇلــتانــغا پۈتۈن 
ئــابــباســىيــالر تهۋەســىنــىڭ ھهربــىي ۋە مهمۇرىي 

ھوقۇقــىنــى تــولۇق تــاپشۇرۇپ بهرگهن. خهلــىپه 

سۇلـتانـنى قـولـىنـى سۆيۈشـكه بۇيـرىغـانـدا سۇلـتان 
قـوشۇلـمىغـان. شۇنـىڭ بـىلهن خهلـىپه ئۈزۈكـىنـى ئېلىپ 

ئۇزاتــقان. شۇنــدىال سۇلــتان ئۈزۈكــنى سۆيۈپ ۋە 
كۆزىگه سۈرتۈپ قاـــيتــــۇرۇپ بهرگهن. شۇندـــىال 
خهلـىپه سۇلـتانـغا ئـىجـازەت بهرگهن. سۇلـتان مـايـغىچه 

ئـىكـكى ئـايـدەك بـاغـداتـتا تۇرۇپ، ئـانـدىن ئۆزىنـىڭ 

ســىيــاســىي پــايــتهخــتى ئــىســپاھانــغا كهتــكهن. 
مهلـىكـشاھنىڭ بۇ زەپـىرىدىن كېيىنـال، 1086 - يـىل 

ئـاخـىرىدىن بـاشـالپ ئـىكـكى ھهرەمـدىكـى مـىسـىر 
پـاتـىمـىيـالر خهلـىپـىسـىنـىڭ ئـىسـمى ئۆچۈرۈلۈپ، 

ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىسـى مۇقـتهدى بـىئهمـرىلـالھنىڭ 

نـامـى تـىرىلـدى. پـاتـىمـىيـالر 909 - يـىلـدىن بـاشـالپ 

ئۆزىنــى خهلــىپه دەپ ئــاتــاپ، 969 - يــىلــى 

مــاراكهشــتىن يۈرۈش قــىلــىپ مــىســىرنــى ئهيــنى 
ۋاقــىتــتىكــى پهرغــانه ئۇيغۇرلــىرى قۇرۇپ چــىقــقان 

ئــىكــكىنــچى مۇسۇلــمان ئۇيغۇر دۆلــىتــى (تۇنــجى 

دۆلهتـنى ئۇيغۇر ئهھمهد ئـىبـنى تـولۇن 867 - يـىلـى 

قۇرۇپ چــىقــقان. ئۇنــىڭ دادىســى دەل ئــورخۇن 

ئۇيغۇر خـانـلىقـىنـىڭ تـوققۇز ئـوغۇز گۇرۇھىغـا تهۋە 
كىشى ئىدى. بۇخارالىق ئىدى) 

ئـىخشـىدى سۇاللـىسـى (934 - 969) قـولـىدىن 

تـارتـىۋېلىپ، ئـارقـىدىنـال ئـابـباسـىيـالرنـىڭ زەئـىپ 

ھالـىتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، يۈز يـىل ئـىچـىدە ھازىرقـى 

پهلهسـتىن بـىلهن سۈرىيه، مهكـكه بـىلهن مهدىنـىنـى 
ئـىشـغال قـىلـىۋالـغان ئـىدى. مهلـىكـشاھ دەۋرىدە 
پـاتـىمـىيـالر مهغلۇپ قـىلـىنـىپ، قۇددۇس ۋە ئـىكـكى 

ھهرەم قـايتۇرۇپ كېلىنـگهن. بـىراق 1094 - يـىلـى 
تۈركـان خـاتۇن ۋاپـات بـولـغانـدىن كېيىنـال سـالجۇقـىالر 

پـارچـىلـىنـىپ كېتىپ، ئهھلى سهلـپ قـوشۇنـى 1097 

- يـىلـى قۇددۇسـنى بېسىۋالـغان. ئـاخـىرىدا 1171 - 
يـىلـى سۇلـتان سـاالھىددىن پـاتـىمـىيـالرنـى يـوقـىتـىپ، 

قۇددۇسـنى 1187 - يـىلـى ئۆكـتهبـىر قـايتۇرۇۋالـغان. 

شۇنــدىن بېرى بۇ شهھهر تــاكــى 1917 - يــىلــى 

دېكابـىرغـىچه تۈركـلهر قـولـىدا مۇھاپـىزەت قـىلـىنـىپ 
كهلگهن. 

6. غهربــىي قــاراخــانــىالرنــى بېقىنــدۇرۇپ، 
شهرقىي قاراخانىالر بىلهن كېلىشىم تۈزۈش:  

1089 - يـىلـى مهلـىكـشاھنىڭ ئـالـدىغـا بـىر 
ئهرزچىـ كېلىپ، ئۇنىـ غهربىـي قاـراخاـنىـالرنىـ ئىـستـىال 

قـىلـىشـقا قـىزىقتۇرغـان. بۇ ۋاقـىتـتا مـاۋەرائۇنـنهھىر 
تهۋەسـىنـى شهمسۇل مۇلۈكـنىڭ ئـىنـىسـى خـىزىرخـانـنىڭ 

ئـوغـلى ئهھمهد بـاشقۇرۇۋاتـقان بـولۇپ، ئۇ تۈركـان 
خـاتۇنـنىڭ جـىيهنـى ئـىدى. بۇ تـاۋغـاچ بۇغـراخـان 

يېشى كـىچـىك بـولـغىنـىغـا قـارىمـاي خېلىال قـارام 
بـولۇپ، پۇقـراالرنـىڭ مـال - مۈلۈكـلىرىنـى مۇسـادىرە 

قــىلــىپ تۇرار ئــىكهن. بۇنــى بــاھانه قــىلــغان 

سـودىگهرلهر ئۆز ئـىچـىدىن نـوپۇزى يۇقـىرى بـىر دىنـىي 

زاتـنى مهلـىكـشاھقا ئهلـچى قـىلـىپ ئهۋەتـكهن. بۇ 
كـىشـى داڭلىق شـافـىئـىي مهزھهپ پېشۋاسـى ئهبۇ 

تـاھىر بـولۇپ، ئۇ ئۆز خـانـىغـا ئـاسـىيـلىق قـىلـىپ، 
مهلـىكـشاھنى خۇددى ئـافـاق خـوجـا غـالـدانـنى چـىلـالپ 

كهلــگهنــدەك چــىلــالپ كهلــگهن. ئۇزۇنــدىن بېرى 

ھېچقانـداق بـاھانه تـاپـالـماي تۇرغـان سۇلـتانـغا بۇ 

تهكـلىپ يـاغـدەك خۇشـياقـقان. شۇنـىڭ بـىلهن ئۇ 

دەرھال قـوشۇنـلىرىنـى ئېلىپ ئـىسـپاھانـدىن يـولـغا 
چـىقـقان. ئهقـىلـلىق ۋەزىر دەل شۇ ۋاقـىتـتا يـىلـلىق 
سېلىق ئېلىپ كهلـگهن شهرقـىي رىم ئهلـچىلـىرىنـى بـاج 

- سېلىقـلىرى بـىلهن بـىلـله ئېلىپ مېڭىپ، ئۇالرغـا 
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غهربـىي قـاراخـانـىالرنـى قـانـداق يهڭگهنـلىكـىنـى 
كۆرســىتــىپ قــويــغاچ، ســالجۇقــىالرنــىڭ بۈيۈك 

سهلـتهنـىتـىنـىڭ نهقهدەر چهكسـىزلـىكـىنـى ئـوبـدان 

بـــىلـــدۈرۈپ قـــويۇش ئۈچۈن تـــاكـــى قهشـــقهر 

چېگرىسـىغـىچه زورالپ ئـاپـىرىپ، ئـانـدىن يۇرتـىغـا 
قـايـتىشـقا رۇخـسهت قـىلـغان. ۋەزىر نـىزامۇل مۇلـك بۇ 

ھهقـته:« مهن تـارىخـنىڭ بـىزنـى تـىلـغا ئـالـغانـدا، 
شهرقـىي رىم ئـىمـپىرىيـىسـى ئهلـچىلـىرى يـىلـلىق سېلىقـنى 

ئـىسـپاھانـدىن قهشـقهرگـىچه نهچـچه مـىڭ چـاقـىرىم 

جــاپــادا سۆرەشــتۈرۈپ يۈرۈپ، ســالجۇقــىالرنــىڭ 
نهقهدەر بۈيۈك سهلـتهنهتـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرۈپ، 
قـايـتىپ كهتـكهنـدىن ئـىمـپىراتـورىغـا ئۆز ئهيـنى 

سۆزلهپ، سـالجۇقـىالرغـا قـارشـى ئـىسـيان كۆتۈرۈشـكه 

ۋە سېلىقـنى ئۈزۈپ قـويۇشـقا جۈرئهت قـىاللـمىدى » 
دەپ پۈتۈلۈشنى ئارزۇ قىلىمهن » دېگهن ئىكهن.   

دېگهنـدەك، سۇلـتان بۇ قېتىم ئـىسـپاھانـدىن 

ئۇدۇل خۇراسـانـغا كېلىپ، بـارلـىق قـوشۇنـلىرىنـى 
تــوپــالپ، ئــامۇ دەريــاســىدىن دادىســى بــاشــالپ 

كهلــگهنــدىنمۇ زور قــوشۇن بــىلهن كېچىپ ئۆتۈپ، 

بۇخـاراغـا يېقىنـالشـقانـدا، ئـىچـكى خـائـىنـالر دەرھال 
شهھهر قوـۋۇقىـنىـ ئېچىپ بهرگهن. توـساـلغۇسىـزال 
بۇخـارانـى ئـىشـغال قـىلـغان سۇلـتان تېخىمۇ ئـىشهنـچ 

شهھـىرىگه  سهمهرقهنـــد  ئـــىلـــگـىرىلهپ،  بـــىلهن 
كهلـگهنـدە، ئۇ يهردىكـى دىنـىي زاتـالرمۇ ۋەتـىنـىگه 

خـائـىنـلىق قـىلـىپ شهھهر قـوۋۇقـىنـى ئېچىپ بهرگهن. 

ئۆزىمۇ ئـويـالپ بـاقـمىغـان قـىسـقا مۇددەتـته غهربـىي 
قـاراخـانـىالر تهۋەسـىنـى قـولـىغـا ئـالـغان سۇلـتان تېخىمۇ 

ھايـاجـانـلىنـىپ، شهرقـىي قـاراخـانـىالر تهۋەسـىگه 

بېسىپ كـىرگهن. ئۇنـىڭ ھهرىكـىتـىنـى بۇرۇنـال بـىلـىپ 

تۇرغــان ھهسهن بۇغــراخــان (1019 - 1102) ھهر 
ئېھتىمـالـغا قـارشـى ئۇرۇشـقا ھازىرلـىق كۆرۈپ قـويـغان. 

ئهمـما نېمه ئۈچۈنـدۇر مهلـىكـشاھ نـارىن دەريـاسـى 
بوـيىـدىكىـ ئۆزكهندـ شهھىرىگه كهلگـهندـە، بىـردىنال 

يۈرۈش قـارارىنـى ئۆزگهرتـىپ، ئۆز نـامـىغـا خۇتـبه 

ئـوقۇش، پۇل قۇيـدۇرۇش تهلـىپـى بـىلهنـال بـولـدى 

قــىلــىپ، بۇ تهلــىپــى قــانــدۇرۇلــمىغــانــدا ئۇرۇش 

ئـاچـىدىغـانـلىقـى بـىلهن تهھدىت سـالـغان. ۋەزىرمۇ 

مهھمۇد كـاشـغهرىيـدىن ئـىگـىلـىگهن مهلۇمـاتـلىرى 
ئـاسـاسـىدا قـاراخـانـىالرنـىڭ زېمىنـىنـىڭ پـايـانسـىز 
ئـىكهنـلىكـى، نـاۋادا ئۇرۇش سـوزۇلۇپ كهتـسه، ئـارقـا 

سهپ تهمـىنـاتـى بـولـمىغـان سـالجۇقـىالرنـىڭ تـارمـار 

بــولۇش خهۋپــىنــى كۆزدە تۇتۇپ، ھهر ئــىكــكى 

تهرەپــنى كېلىشــىم تۈزۈشــكه دەۋەت قــىلــغان. 
نهتــىجــىدە ھهسهن بۇغــراخــان ئۆزكهنــدكه يېتىپ 
كېلىپ، سۇلـتان مهلـىكـشاھ بـىلهن كېلىشـىم تۈزۈپ، 

سـالجۇقـىالرنـىڭ ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى نـوپۇزىنـى 

ئېتىراپ قـىلـغان. مهلـىكـشاھ بۇنـىڭغا قـانـائهت قـىلـىپ، 

شهرقــىي قــاراخــانــىالرغــا تهۋە جــايــالردىن تــولۇق 
چېكىنـىپ چـىقـقان. ھهسهن بۇغـراخـان ئـىنـىسـى 

يـاقۇپـنى ئـىلـىكـخان قـىلـىپ بهلـگىلهپ، غهربـىي ۋە 
شـىمـالـىي چېگراالردا قـايـتا تهرتـىپ ئـورنـاتـقان. ئهمـما 

مهلـىكـشاھنىڭ ۋاپـاتـىدىن كېيىن ھهسهن بۇغـراخـان 

بـــارلـــىق كېلىشـــىمـــنى بـــىكـــار قـــىلـــىپ، 

بۇرۇنـــقىدەكـــال بۈيۈك سهلـــتهنهت سۈرگهن. 

ئۇنــدىن كېيىن بۈيۈك ســالجۇقــىالر پــارچــىلــىنــىپ 

كېتىپ، غهربـىي قـاراخـانـىالرنـى تـىزگـىنـلهشـتىنمۇ 

مهھرۇم قــالــغان. مهلــىكــشاھ بــولــسا، غهربــىي 
قـاراخـانـىالر خـانـى ئهھمهدخـانـنى تۈركـان خـاتۇنـنىڭ 

جـىيهنـى بـولـغاچـقا، كهمسـىتـمهي ئۆزى بـىلهن ئېلىپ 

ھۆكۈمـــدار  يېڭـى  مـــاۋارائۇنـــنهھـىرگه  كېـتـىپ، 

تهيـىنـلىگهن. ئۇنـىڭ بۇ جـايـدىكـى ھۆكۈمـرانـلىقـى 
1092 - يــىلــى ۋاپــات بــولــغىچه داۋام قــىلــغان. 
ئۇنـدىن كېيىنـكى سۇلـتانـالر بـىر مهزگـىل ئۇرۇنۇپ 

كۆرگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما قـاراخـانـىالرنـىڭ ئهلـى 
جهمهتــى تــاكــى 1212 - يــىلــغىچه ھازىرقــى 

ئۆزبېكىسـتانـغا ئـىزچـىل ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان. چـوڭ 
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قـاغـانـلىقمۇ تـاكـى 1212 - يـىلـغىچه ھهسهن جهمهتـى 

قولىدا داۋام قىلغان.  

7. سۇلـــتان بـــىلهن ۋەزىرنـــىڭ ئـــارىســـى 
بۇزۇلۇشى:  

مهلــىكــشاھ مــاۋەرائۇنــنهھىرنــى قــوشۇۋېلىپ 

قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، 1089 - يـىلـدىن 1091 

- يـىلـغىچه ئـىكـكى يـىلـدەك دۆلـىتـىنـى قـايـتىدىن 
قېرىنـداشـلىرى ئـارىسـىدا تهقسـىم قـىلـىپ، بهزىلـىرىنـى 

ئــىشــتىن بــوشــىتــىپ، يېڭى تۈزۈم ۋە تهدبــىر 
ئـورنـىتـىپ، پۈتۈن سـالجۇقـىالر تهۋەسـىدە نـىسـپىي 

تـىنچـلىق دەۋرىگه ئـاسـاس سـالـغانـدىن كېيىن، 1091 

- يــىلــى ئۆكــتهبــىردە (ھىجــىرىيه 484 - يــىلــى 
رامـىزان) ئـىكـكىنـچى قېتىم بـاغـداتـقا كهلـگهن. 
سۇلـتانـلىق سـارىيـىدا ئـىنـىسـى تـاجۇ دۆلهت تۇتۇش ۋە 

ئۇنــىڭ نــائــىب ئهمــىرى قهســىم دۆلهت ئــاقسۇنقۇر 

قـاتـارلـىق غهربـىي ئۆلـكىلهرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىرى تـولۇق 

سـاالمـغا كهلـگهن. تـارىخـچىالرنـىڭ بـايـان قـىلـىشـىچه 

بــاغــدات تــوغــرۇلــبهگ دەۋرىدىن بۇيــان بۇنــداق 

ھهيۋەتلىك ھالغا كېلىپ باقمىغان ئىكهن. 

بـىراق ئۇزۇن ئۆتـمهي سۇلـتان بـىلهن ۋەزىرنـىڭ 

ئـارىسـى بۇزۇلـغان. بۇنـىڭغا ئـاسـاسـلىقـى ۋەزىر بـىلهن 

تۈركـان خـاتۇنـنىڭ 22 يـىلـلىق سۈركـىلـىشـى سهۋەپ 
بـولـغانـىدى. تۈركـان خـاتۇن بـىلهن نـىزامۇل مۇلۈك 

ئــارىســىدا يــىگــىرمه يــىلــغا يېقىن داۋام قــىلــغان 
سۈركـىلـىش ئـاخـىرى تۈركـان خـاتۇنـنىڭ غهلـىبـىسـى 

بـىلهن ئـاخـىرالشـقان. ئـىكـكى قـابـىل سـىيـاسـىيـون 
ئــارىســىدا قــوزغــالــغان پۇت تېپىشــىش ئــاخــىرىدا 
مهلــىكــشاھ سۇلــتانــنىمۇ كهســكىن قــارار بېرىشــكه 

قـىسـتىغـان. تۈركـان خـاتۇنـنىڭ كۆڭلىنـى ئـاغـرىتـىپ 

قــويۇشــنى پهقهت خــالــىمــايــدىغــان ۋە تۈركــان 
خـــاتۇنـــنـىڭ ئۆزىدىن ھهر جهھهتـــته ئۈســـتۈن 

ئـىكهنـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـىدىغـان مهلـىكـشاھ 1092 - 

يـىلـنىڭ ئـاخـىرلـىرى ۋەزىرىگه مۇنـداق بـىر مهكتۇپ 

ئهۋەتكـهن: « مهن پاـت ئاـرىدا بىـر بۇيرـۇق بىـلهنال 

بېشىڭدىكـى يـوغـان سهلـلهڭنى (كـالـالڭنى يـاكـى 

مهنســىپــىڭنى) بېشىڭدىن جۇدا قــىلــىۋېتىمهن ». 
ۋەزىر سالماق ھالدا مۇنداق جاۋاپ يازغان:  

« خـانـلىق تـاجـىنـى بېشىڭغا قـويـغان زات دەل 
ۋەزىرلــىك سهلــلهمــنى بېشىمــغا قــويــغان زاتتۇر. 

ئـىكـكىسـى بـىر - بـىرىدىن ئـايـرىاللـمايـدۇ. بـىرى 

كهتــسه، يهنه بــىرســى چــوقۇم كېتىدۇ ». بــاشــقا 

مهنـبهلهردە، سۇلـتان ئۇنـىڭغا: « سېنىڭ سهلـلهڭنىڭ 

قـىمـمىتـى زادى قـانـچىلـىك !؟ » دېگهن مهكتۇپـىغـا 

ۋەزىر جـــاۋابهن: « سهلـــلهم زادى قـــانـــچىلـــىك 
قـىمـمهتـلىك، بۇنـى بـىلـمىدىم. ئهمـما بېشىڭدىكـى 

خـانـلىق تـاجـىنـىڭ مېنىڭ نهزىرىمـدە بـىر تـىلـالچـىلـىك 

قهدرى يــوقتۇر ! ». مــانــا بۇ جــاۋاپ مهكتۇپ 
مهلـىكـشاھنىڭ قـاتـتىق غهزىپـىنـى قـوزغـايـدۇ. ئۇ شۇ 

ھامـانـال ۋەزىرنـى ئـىشـتىن بـوشـاتـقان. ئهمـما ئۇزاق 

ئۆتــمهيــال ۋەزىر 1092 - يــىلــى 14 - ئۆكــتهبــىر 

ئـاالمۇت قهلـئهسـىدىن ئهۋەتـىلـگهن ئـىسـمائـىلـىيه 

قــاتــىلــلىرى تهرىپــىدىن قهســتلهپ ئۆلتۈرۈلــگهن. 
شۇنـــدىال سۇلـــتان ئهيـــنى ۋاقـــىتـــتا ۋەزىرنـــىڭ 

مهسـلىھهتـىگه جـىددىي قـاراپ ئـاالمۇت قهلـئهسـىنـى 
تۈزلـىۋەتـمىگهنـگه قـاتـتىق پۇشـايـمان قـىلـغان. سۇلـتان 

قهلـئهگه ئۆچ ئېلىش ھۇجۇمـى قـوزغـىغـانـدا، ئـاالمۇت 

قهلـئهسـى ئـالـلىبۇرۇن تهيـيارلـىقـنى تهل قـىلـىپ بـولـغان 

ئىــدى. ۋەزىرنىــڭ ئۆلۈمىــدىن بىــر ئاــي كېيىنال 

سۇلـتانمۇ تۇيۇقسـىز شۇ يـىلـى 19 - نـويـابـىر ۋاپـات 

بـولۇپ، مهزكۇر قهلـئه ئـامـان قـالـغان. شۇنـدىن بېرى 

بۇ قهلـئه پۈتۈن ئـىسـالم دۇنـياسـىغـا ۋەھىمه سېلىپ 
يۈرۈپ، ئــاخــىرى 1256 - يــىلــى 15 - دېكابــىر 

ھىالكۇ تهرىپىدىن پۈتۈنلهي ۋەيران قىلىندى.  
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8. بـاش ۋەزىرنـىڭ قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈلۈشـى ۋە 
سالجۇقىالرنىڭ پارچىلىنىشى:  

ئهيـنى ۋاقـىتـتا سـالجۇقـىالرغـا تهھدىت بـولـغان 

ئــامــىلــالر تۇتۇش بــىلهن يۇقــىرىقــى ئــانــاتــولــىيه 

سـالجۇقـلىرى ئـارىسـىدىكـى ئۇرۇشـالردىن بـاشـقا يهنه 
1090 - يـىلـى سۈرىيهدىكـى « ئـاالمۇت قهلـئهسـى » 
نـى بـازا قـىلـىپ كۈچهيـگهن ئـازغۇن ئـىسـمائـىلـىيه 

مهزھىپــى كۈچــلىرى بــولۇپ، ھاســان ســابــباھ 

ئــىســىمــلىك ئــاتــامــانــى مۇشۇ قهلــئهدە تۇرۇپ، 

مۇرىتـلىرىنـى سـالجۇقـىالرنـىڭ ھهر دەرىجـىلـىك ھهربـىي 

ۋە مهمۇرىي خــادىمــلىرىنــى، ھهتــتا بــاش ۋەزىر 
نىزامۇل مۇلۈكنى 1092 - يىلى  

ئۆكـــتهبـــىردە قهســـتـلهپ ئۆلـتۈرگهن. ئۇالر 
بهئهيــنى ھازىرقــى زامــانــدىكــى « مــوســاد » قــا 
ئـوخـشاش ئۇسۇلـالر بـىلهن شـام، ئـىراق، ئـىران ۋە 

خۇراسـان قـاتـارلـىق جـايـالردا جـانـلىنـىپ كهتـكهن. 
ئهسـلىدە ئۇالر سـامـانـىالر دەۋرىدىال بۇخـارا قـاتـارلـىق 

جـايـالرغـىچه يـامـراپ كهتـكهن بـولۇپ، قـاراخـانـىالر 

دەۋرىدە سـىر دەريـاسـىنـىڭ شهرقـىگـىمۇ يـامـراشـقا 
بــاشــلىغــانــدا، مهھمۇد كــاشــغهرىيــنىڭ بــوۋىســى 

مۇھهمـمهد بۇغـراخـان (يـاغـان تېكىن) 1044 - يـىلـى 

ئـاسـتىرتـتىن ئـىسـمائـىلـىيهچـىلهرگه مـايـىل بـولـغان 
بـــولۇۋېلىپ، ئۇالرغـــا قـــوشۇلۇش ئۈچۈن كېڭهش 

چـاقـىرغـانـدا، قـاراخـانـىالر ۋە غهربـىي ئـىلـىكـخانـلىق 

تهۋەســىدىكــى بــارلــىق ئــىســمائــىلــىيه پــىرقــىســى 

كـاتـتىۋاشـلىرى شـاھانه سـورۇنـغا تـولۇق قـاتـناشـقان. 
مۇھهممـهد بۇغرـاخاـن نهخ مهيدـاندـا ئۇالرنىـ بىـراقال 

تۇتۇپ قـىرىۋەتـكهن. ئـانـدىن ئۇالرنـىڭ قـاراخـانـىالر 

تهۋەسـىدىكـى بـارلـىق مۇرىتـلىرىنـى تـازىلـىۋەتـكهن. 

شۇنـىڭ بـىلهن ۋەتـىنـىمـىز تـا ھازىرغـىچه بۇ ئـازغۇن 

پىرقىنىڭ زىيانلىرىدىن مىڭ يىل ئامان قالغان. 

ئـىلـخانـىيـالر تـارىخـچىسـى فهزلۇلـالھ رەشـىدىدىن 

(1247- 1318-يـىلـالر) ئۆزىنـىڭ  «تـارىخـنامـىلهر 

جهمــگاھى» ئهســىرىدە بــىر ھىكــايــىنــى نهقــىل 
كهلتۈرۈپ، ۋەزىر نـىزامۇل مۈلـك، ھهسهن سـابـباھ 

ۋە ئۆمهر ھهيــيامــالرنــىڭ قهسهمــداش ئۈچ بۇرادەر 
ئــىكهنــلىكــى ھهقــقىدە ئۇچۇر بېرىدۇ. ۋەزىر دەل 

مۇشۇ ۋاپـاغـا جـاپـا قـىلـىدىغـان كـونـا تـونۇشـى ۋە 
قهسهمـدىشـى ھهسهن سـابـباھ تهرىپـىدىن نـىھاۋەنـدته 

قهستلهپ ئۆلتۈرۈلگهن.  

ۋەزىر بۇ قېـتـىم رامـــىزان ئېـيـىدا ئـــاالھـىدە 
بۇنـدىن تـوپـتوغـرا 450 يـىل بۇرۇنـنى رامـىزان ئېيىدا 

يۈز بهرگهن « نـــىھـاۋەنـــد ئۇرۇشـــى » دا شېھـىت 
بــولــغان ســاھابــىلهر ۋە تــابــىئــىنــالرغــا ھۆرمهت 
بـىلـدۈرۈش ئۈچۈن كهلـگهنـىدى. تـارىخـچىالرنـىڭ 

بـايـان قـىلـىشـىچه شۇ چـاغـدا ۋەزىردە شېھىتـلىق 
مهرتــىۋىســى بــىلهن بۇ دۇنــيادىن خــوشــلىشــىش 

تۇيغۇسـى قـوزغـالـغان. 450 يـىل بۇرۇنـقى شۇ كۈنـدە 

شېھىت بـولـغانـالرنـىڭ روھىغـا ئۇزۇن دۇئـا قـىلـىپ، 

ئـىپـتارنـى مۇشۇ يهردە قـىلـىش بـىلهن بـىرگه، جۈمه 

كېچىسـىنـى تۈنهپ ئۆتكۈزمهكـچى بـولـغان. ئهمـما شۇ 

كۈنـى ئـىپـتارغـا يېقىن بـىر نهچـچه دەرۋىش سـىيـاقـلىق 

قـاتـىل ۋەزىرگه يېقىنـلىشـىپ، تـىلهمـچى قـىيـاپـىتـىدە 
يېـنـىدىكـــى  ۋەزىر  تۇرغـــان.  پۈكۈپ  قهددىنـــى 

تـىلـالالرنـى چـىقـىرىپ، ئۇنـىڭغا ئۇزاتـقان زامـان 
ھېلىقـى قـاتـىل بـىردىنـال قـويـنىدىكـى زەھهرلـىك 

خهنــجهرنــى دەل ۋەزىرنــىڭ يۈرىكــىگه ســانــجىپ 

ۋەزىرنى نهخ مهيداندا شېھىت قىلغان.  
بۇ دەھشهتــلىك پــاجــىئه مــىالدى 1092 - 
يــىلــى 14 - ئۆكــتهبــىر كهچ (485 - يــىلــى 

رامـىزانـنىڭ 11 - كۈنـى پهيـشهنـبه) يۈز بهرگهن. 

ۋەقهدىن كېيىن، ئـاۋام - خهلـق بۇ ئـىشـنى سۇلـتان 
مهلـىكـشاھ يـاكـى تۈركـان خـاتۇن قـىلـغان بـولۇشـى 

مۇمـكىن دەپ گۇمـان قـىلـىشـقان. بـىراق تېزال بۇ 
جـىنـايهتـنى ئهسـلىدە ئـىرانـنىڭ شـىمـالـىدىكـى دەيـلهمـگه 

جـايـالشـقان ئـاالمۇت قهلـئهسـىدىكـى قـاتـىلـالر ئـاتـامـانـى 
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ھهسهن سـابـباھنىڭ مۇرىتـلىرى سـادىر قـىلـغانـلىقـى 
ئـايـان بـولـغان. گهرچه سۇلـتان مهلـىكـشاھ ۋەزىرىنـىڭ 

قـىسـاسـىنـى ئېلىش ئۈچۈن قهلـئهنـى قـورشـاپ، ھۇجۇم 

قـىلـغان بـولسـىمۇ، بـىراق ئۆمـرى يـار بهرمـىگهن. 
شۇنـداق قـىلـىپ مهلـىكـشاھمۇ شۇ يـىلـى 19 - نـويـابـىر 

جۈمه (485 - يـىلـى شهۋۋالـنىڭ 17 - كۈنـى) قـازا 
قـىلـغان. سـالجۇقـىالر ئـىچـىدىكـى تهسـىرى ئهڭ چـوڭ 

بـولـغان ئـاخـىرقـى گـىگـانـت شهخـس تۈركـان خـاتۇن 

ئـىكـكى يـىلـدەك دۆلهتـنى سـاقـالپ قـالـغان بـولسـىمۇ، 

بىراق 1094 - يىلى 22 - سېنتهبىر  
(487 - يــىلــى رامــىزانــنىڭ 10 - كۈنــى 
جۈمه) ۋاپـات بـولـغانـدىن كېيىن، 55 يـىلـلىق بۈيۈك 
سـالجۇقـىالر سۇلـتانـلىقـى نۇرغۇن ئۇشـشاق خـانـلىقـالرغـا 

پـارچـىلـىنـىپ كهتـتى. 1096 - يـىلـدىن 1292 - 

يـىلـغىچه غهرپـتىن ئهھلى سهلـپلهر، 1134 - يـىلـدىن 

1295 - يـىلـغىچه قـاراخـىتـايـالر ۋە مـوڭغۇالر ئـىسـالم 
دۇنـياسـىنـى ئـىكـكى تهرەپـتىن تهڭال ئـىسـتىال قـىلـىپ، 

ئـىسـالم دۇنـياسـى قـىل ئۈسـتىدە قـالـغان ئـىدى. 

كېيىنـچه ئۇالرنـى يهنـىال بـىزنـىڭ ۋەتهنـدىن ئـوتتۇرا 

شهرققه كهلگهن ئهزىمهتلهر قوغالپ چىقاردى.  
 گهرچه كېيىنـچه سۇلـتان سهنـجهر بـىر مهزگـىل 
سـالجۇقـىالرنـى قـايـتىدىن بـىرلـىكـكه كهلتۈرگهن 
بـولسـىمۇ، بـىراق ئۇمۇ 1141 - يـىلـى 9 - سېنتهبـىر 

قهتۋان ئۇرۇشــىدا غهربــىي قــاراخــانــىالر بــىلهن 
بـىرلـىشـىپ ئۇرۇش قـىلـىپ، قـاراخـىتـايـالرغـا يېڭىلـىپ 

قـالـغانـنى ئـاز دەپ، يهنه ئـوغۇزالرغـا ئهسـىرگه چۈشۈپ 

قـالـغان. كېيىنـچه ئهسـىرلـىكـتىن قېچىپ، پـايـتهخـت 

شـــاھـجـاھـان مهرۋىگه كهلـــگهنـــدە، قـــاراقـــچـى 

ئـــوغۇزالرنـــىڭ بۇ شهھهرنـــى خـــارابـــىلـــىقـــقـا 

ئـايـالنـدۇرۇۋەتـكىنـىنـى كۆرۈپ، 1157 - يـىلـى 16 - 

مـاي سۇلـتان سهنـجهر ئهلهمـدىن يۈرىكـى يېرىلـىپ 
ئۆلۈپ كهتـكهن. شۇنـىڭ بـىلهن سـالجۇقـىالر تـارىخ 

سهھـنـىســـىدىن چۈشـــكهن. ئۇشـــشـاق ســـالـجۇق 

خـانـلىقـلىرى ئـارىسـىدا بـىردىنـبىر ئۇزۇن مهزگـىل 
دۆلـىتـىنـى مۇسـتهقـىل سـاقـلىيـالـىغـان دۆلهت دەل 

ئــانــاتــولــىيه ســالجۇقــلىرى دۆلــىتــى (1087 - 
1242)ئىدى.  

ۋەزىر شېھىت بولدى. ئهمما ئۇ پۈتۈن دۇنياغا  
ئـىسـالم دۇنـياسـىنـىڭ سـىيـاسهت ئـاتـىسـى ۋە 

دۆلهتنىڭ تايانچى ۋە تۈزىگۈچى مهنىسىدىكى  

« نـىزامۇل مۈلـك » نـامـىنـى مهڭگۈ قـالـدۇرۇپ 
كهتتـى. ئۇنىـ قهستـلىگهنلـهرنىـ كىـشىـلهر بۇرۇنال 

ئۇنتۇپ كهتـتى. ئۇنۇتـمىغـانـالرمۇ قـاتـىلـالرغـا لهنهت 

ئوقۇپ، ۋەزىرگه مهدھىيه ئوقۇماقتا.  

مهزكۇر يــازمــىدا پهقهت تــارىخــىي تهرتــىپ 
ئـاسـاسـىدىال ۋەزىرنـىڭ ھايـاتـىنـىڭ ئـاز بـىر قـىسـمى 
قـىسـقىچه تـونۇشـتۇرۇلـدى. ۋەزىر نـىزامۇل مۈلـكنىڭ 
ھايـاتـىنـى ھهر تهرەپـتىن تـونۇشـتۇرۇشـقا نهچـچه 
تـوملۇق ئهسهر يېزىسـال ئـانـدىن ھهقـقى ئـادا تېپىشـى 

مۇمــكىن. شۇنــداق بــىر ئهسهرنــى خهلــقىمــىزگه 
سۇنۇشــقا ئــالــالھ مهدەت بهرگهي ! مــامــاتــلىق 
پهيـتلهردىكـى خهلـقىمـىز ئـىچـىدىنمۇ بـىر « نـىزامۇل 

مۈلـك » چـىقـىرىپ بېرىشـىنـى ئۇلۇغ ئـالـالھتىن 

ئىشهنچ بىلهن سورايمىز !  
مهرھۇمـنىڭ سۇيـقهسـت بـىلهن ۋەھشىيـلهرچه 

قهتـلى قـىلـىنـغانـلىقـىنـىڭ 928 يـىلـلىق كۈنـى، ھهمـدە 

نـىھاۋەنـد ئۇرۇشـىنـىڭ 1378 يـىلـلىقـى مۇنـاسـىۋىتـى 

بىلهن ئهسلهپ يېزىلدى.  

2020 - يىلى 14 - ئۆكتهبىر. چارشهنبه  

بىر قىسىم شهخسلهر ھهققىدە ئىزاھات:  
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1. چــاغــرىبهگ داۋۇت ئــىبــنى مــىكــائــىل 
سالجۇق:  

چــاغــرى بهگ ســالجۇقــنىڭ ئــوغۇلــلىرى 
ئـىچـىدىكـى يېشى چـوڭ، دانـىشـمهن مـىكـائـىلـنىڭ چـوڭ 

ئـوغـلى بـولۇپ، ئۇ دادىسـى قـازا قـىلـغانـدىن كېيىن 

ئـىنـىسـى تـوغـرۇلـبهگ بـىلهن بـىلـله سـالجۇقـىالرغـا 

بـاشـچىلـىق قـىلـغان. بـىراق مهھمۇد غهزنهۋىنـىڭ 

ئهجهلـلىك ھۇجۇمـىغـا ئۇچـراپ، چـىقـىش يـولـى 

تـاپـالـماي، 1026 - يـىلـى قـاراخـانـىالر قـاغـانـى يۈسۈپ 

قــادىرخــانــغا بهيــئهت قــىلــىپ، قهشــقهرگه يېتىپ 
كهلـگهن. مـىالدى 1028 - يـىلـى بۈيۈك قـاراخـان 
يۈسۈپ قـــادىرخـــان (971 - 1032)غـــا يـــاراپ 

كهتـكهچـكه، قـاراخـان ئۇالرنـى ئۆلۈمـدىن خـاالس 
قـىلـىپ، غهرپـكه يـولـغا سېلىپ قـويـغان. مـىالدى 

1040 - يىلى 23 - مايدىكى مهشھۇر  
«دەنـدانـقان ئۇرۇشـى»دىن كېيىن«سـالجۇقـىالر 

سۇلـتانـلىقـى »نـى قۇرۇپ، ئـىنـىسـى تـوغـرۇلـبهگـنى 

«خـاقـان» قـىلـىپ سـايـلىغـان. مـىالدى1055 - يـىلـى 

بـاغـدات قـولـغا كهلـگهن. ئـاخـىرىدا چـاغـرىبهگ 

تۈركـلهرنـىڭ يـايـالقـتا يـاشـاش ئهنـئهنـىسـى ئـاسـاسـىدا 

ئۆز قهۋمـنى بـاشـالپ ئـانـاتـولـىيهتهرەپـكه كۆچۈش 
يـولـىدا مـىالدى1060 - يـىلـى 16 - ئـىيۇل ۋاپـات 

بـولـغان. ئـىنـىسـى تـوغـرۇلـبهگمۇ 1063 - يـىلـى كۈزدە 

پـايـتهخـت مهرۋىدە قـازا قـىلـغان. ئۇنـىڭ ۋەسـىيـىتـى 

بـويـىچه سـالجۇقـىالر  تهخـتىگه دەل مۇشۇ چـاغـرىبهگ 

داۋۇت ئـوغـلى مۇھهمـمهد ئـالـپ ئـارسـالن ۋارىسـلىق 

قىلغان. 

2. سالجۇقنىڭ يهنه بىر نهۋرىسى توغرۇلبهگ: 
ئۇ چـاغـرىبهگـنىڭ ئۆز ئـىنـىسـى بـولۇپ، 990 - 
يـىلـى قـاراخـانـىالر تهۋەسـىدە تۇغۇلـغان. ئۇنـىڭ ئـوغـلى 

بـولـمىغـاچـقا، ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ئـاكـىسـى ئهيـنى چـاغـدا 

تهخـتنى ئۇنـىڭغا ئۆتۈنۈپ بهرگهچـكه، ئۇ تهخـتنى 

جـىيهنـى ئـالـپ ئـارسـالنـغا ۋەسـىيهت قـىلـىپ، 1063 - 

يىلى 4 - سېنتهبىر قازا قىلغان.  

3. ئىمام جۇۋەينى:  
 ئـىكـكى ھهرەمـنىڭ ئـىمـامـى دەپ شۆھرەت 
تـاپـقان، شـافـىئـىي مهزھىپـىنـىڭ پېشۋاسـى ئـىمـام 
جۇۋەيـنى 1026 - يـىلـى يۈسۈپ قـادىرخـان يېگانه 
قـاغـان بـولۇپ، بـاغـداتـقا ئهلـچى ئهۋەتـكهن ۋاقـىتـتا 
تۇغۇلـــغان ئـــىدى. ئۇزۇن يـــىلـــلىق شهرەپـــلىك 
خـىزمهتـلىرىدىن كېيىن، 1085 - يـىلـى ئـاۋغۇسـتتا « 

ئــىكــكى ھهرەمــنىڭ ئــىمــامــى » دەپ تــونۇلــغان 

نـوپۇزلۇق دىنـىي ئـالـىم ئـىمـام جۇۋەيـنى ۋاپـات 
بــولــغان. ئۇ ۋەزىر نــىزامۇل مۈلــكنىڭ ئهڭ يېقىن 
كـىشـىلـىرىدىن ۋە سۆھبهتـداشـلىرىدىن بـىرى ئـىدى. 
ئۇنـىڭ ئهڭ قـابـىل شـاگـىرتـى مهشھۇر ئـىمـام غهززالـى 

تهكـلىپ بـويـىچه بـاغـداتـتىكـى نـىزامـىيه مهدرىسـىسـىدە 

ئوقۇتقۇچى بولغان ئىدى.  

4. ئىمام غهززالى:  
ئــىمــام غهززالــى مــىالدىيه 1058 - يــىلــى 
بۈگۈنــكى مهشھهدنــىڭ (قهدىمــكى ئــىســمى تۇس) 

غهزال مهھهلـلىسـىدە دۇنـياغـا كېلىپ، 1111 - يـىلـى 
19 - دېكابـىر ئـالهمـدىن ئۆتـكهن ئـىسـالم كـاالمـىزم 
ۋە ئـىسـالم تهسهۋۋۇپـىنـىڭ پـىشـىۋالـىرىدىن بـىرى 
بـولۇپ، "دىنـىي ئـىلـىمـلهرنـى گۈلـلهنـدۈرۈش" نـامـلىق 

ئهسىرى بىلهن بهكرەك تونۇلغان.  

5. سۇلتان ئالپ ئارسالنخان:  
يۇقـىرىقـى چـاغـرىبهگ داۋۇتـنىڭ ئـوغـلى، مهشھۇر 

سـالجۇقـنىڭ ئهۋرىسـى بـولۇپ، 1029 - يـىلـى 28 - 

يــانۋار تۇغۇلــغان. بۇ چــاغــدا دادىســى يۈسۈپ 
قـادىرخـانـدىن قۇتۇلـغىلـى بـىر يـىلمۇ بـولـمىغـان ئـىدى. 

ئۇ 1064 - يـىلـى كۈزدە تـاغـىسـى سۇلـتان تـوغـرۇلـبهگ 
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ئـورنـىغـا سۇلـتان بـولـغان. 1072 - يـىلـى 24 - 
نــويــابــىر غهربــىي قــاراخــانــىالر چېگرا مۇداپــىئه 
ئهمهلـدارى يۈسۈپـبهگ خـارەزىم قـولـىدا خهنـجهرلهپ 

ئۆلتۈرۈلگهن.   

6. جااللۇ دۆلهت مهلىكشاھ:  
مهلـىكـشاھ 1055 - يـىلـى 16 - ئـاۋغۇسـت 

دۇنـياغـا كهلـگهن. ئـىبـراھىم تـاۋغـاچ بۇغـراخـان 
ئــارزۇلۇق قــىزىنــى 1064 - يــىلــى دەل ئــالــپ 
ئـارسـالنـنىڭ ئـوغـلى مهلـىكـشاھقا يـاتـلىق قـىلـغان. ئۇ 

1092 - يىلى 18 - نويابىر ۋاپات بولغان.  

7. ھهسهن سابباھ:  

ھهسهن سـابـباھ 1037 - يـىلـى رەيـدە، يـاكـى 

قۇمـدا تۇغۇلـغان. ئهسـلى ئـازغۇن شـىئه ئـون ئـىكـكى 

ئـــىمـــام مهزھىپـــىدە بـــولۇپ، 17 يېشىدا شـــىئه 

ئـىسـمائـىلـىيه مهزھىپـىگه كۆچـكهن. 1072 - يـىلـى 

ئـىرانـدىكـى كـاتـتىۋاش ئۇنـى مـىسـىرغـا بېرىپ، 

پـاتـىمـىيـالر خهلـىپـىسـى ئـوردىسـىدا مهزھهپ تـارقـىتـىشـقا 

بۇيـرۇغـان. 1076 - يـىلـى رەيـدىن ئـىسـپاھانـغا، 

ئـانـدىن ئهزەربهيـجانـغا بېرىپ قـوغـلىنـىپ، ئـاخـىرىدا 

سۈرىيه، لـىۋان ۋە پهلهسـتىن ئـارقـىلـىق 1078 - يـىلـى 

مـىسـىرغـا كهلـگهن. ئۈچ يـىل تۇرۇپ قـالـغان. بـىراق 

مـــىســـىردا ئهمـــىر لهشـــكهر بهدرىددىن بـــىلهن 

قـارشـىلـىشـىپ قـوغـالنـغان. ئۇ ئـولتۇرغـان كېمه چۆكۈپ 

كېتىپ، يـالغۇز سـابـباھال ھايـات قـالـغان. كـىشـىلهر 

ئۇنـى سۈرىيهگه ئهكهپ قـويـغان. ئـانـدىن ئۇ بـاغـدات 

ئــارقــىلــىق 1081 - يــىلــى 10 - ئــىيۇن يهنه 

ئىسپاھانغا يېتىپ كهلگهن.  

ھهسهن ئــىرانــدا ســاق تــوققۇز يــىل تهرىقهت 

تـارقـىتـىپ بهزى ئۇتۇقـالرغـا ئېرىشـكهن. بـىراق ئۇنـىڭ 

قـىلـمىشـلىرىنـى بـايـقاپ قـالـغان ۋەزىر نـىزامۇل مۈلـك 

ئۇنـى قـولـغا ئـالـماقـچى بـولـغانـدا قهزۋىنـگه قېچىپ 

يـوشۇرۇنۇپ، پـانـاھلىنـىشـقا ۋە تـايـانـچ بـازا قـىلـىشـقا 

دېڭىز يۈزىدىن 2100 مېتىر ئېگىزلـىكـتىكـى ئـاالمۇت 

(بۈركۈت چــاڭگىســى مهنــىســىدە. كېيىنــچه ئۆلۈم 

قهلـئهسـى دەپمۇ ئـاتـالـغان.) قهلـئهسـىدىنمۇ مۇۋاپـىق 

جـاي تـاپـالـماي، 1090 - يـىلـى 4 - سېنتهبـىر 

قهلـئهنـى ئـىشـغال قـىلـغان. نـىزامۇل مۈلـك ئۇ تۇنـجى 

قهستلهپ يوقاتقان دۆلهت ئهربابى بوپقالغان.  

ھهسهن ســابــباھ پهۋقۇلــئاددە ئهقــىلــلىق، 

ئـاالھىدە تهشـكىالتـچىلـىق قـابـىلـىيـىتـىگه ئـىگه، ئـىش-

ھهرىكهتــلىرى ئۆلــچهمــلىك زېرەك مهلئۇن ئــىدى. 

قۇرۇلـمىسـى ئـىنـتايـىن يـاخشـى، ئهتـراپـىدا ۋەھىمه 

پهيـدا قـىلـغان، مـىسـلىسـىز زەربـىدار پـىدائـىيـلىرى 

ئــارقــىلــىق قۇرۇپ چــىقــقان نــاھايــىتــى يــاخشــى 

جـاسۇسـلۇق تـورى ئـارقـىلـىق كـىشـىلهرنـىڭ تهپهككۇر 

ۋە ئېتىقـاد دۇنـياسـىغـا ھۆكۈمـران بـولۇشـنى ئـارزۇ 

قـىلـغان قـارانـىيهت ھهسهن سـابـباھ 1124-يـىلـى 5-

ئـايـنىڭ 23-كۈنـى 74 يېشىدا تـوخـتاۋسـىز 35 يـىل 

ھهرىكهت قىلغان ئاالمۇت قهلئهسىدە ئۆلگهن.  

8. سۇلتان سهنجهر:  

ئۇ بهزى مهنـبهلهردە 1085 - يـىلـى تۇغۇلـغان 

دەپ قــارالــسا، بهزى مهنــبهلهردە 1097 - يــىلــى 

تۇغۇلـغان دەپ قـارىلـىدۇ. 1118 - يـىلـى سۇلـتان 

بـولـغان. ئهھمهد يهسهۋىگه قـاتـتىق ئـىخـالس قـىلـغان. 

1141 - يـىلـى قهتۋان چۆلـىدە قـاراخـانـىالر بـىلهن 

بـىرلـىكـته قـاراخـىتـايـالرغـا قـارشـى ھهل قـىلغۇچ ئۇرۇشـتا 

يېڭىلـىپ قـاچـقان. 1157 - يـىلـى 15 - مـاي قـازا 

قـىلـغان. بهزى مهنـبهلهردە ئۇ 8 - مـاي قـازا قـىلـغان 

دېيىلـگهن. مهرۋىگه دەپـنه قـىلـىنـغان. ئۇنـىڭ ئۆلۈمـى 
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بـىلهن سـالجۇقـىالر سۇلـتانـلىقـى ئۇشـشاق بهگـلىكـلهرگه 

پارچىالنغان.  

9. نىھاۋەند ئۇرۇشى: 

سـاسـانـىالر سهلـتهنـىتـى (226 - 650) نـىڭ ئهڭ 

ئهجهلـلىك شهكـىلـدە يـىمـىرىلـىشـىگه يـول ئـاچـقان 

مهزكۇر ئۇرۇش مـــىالدى 642 - يـــىلـــى 24 - 

ئـاۋغۇسـتتا (ھىجـىرىيه 21 - يـىلـى رامـىزانـنىڭ 23 - 

كۈنــى) بــاشــلىنــىپ، يۈز مــىڭدىن ئــوشۇق پــارس 

ئهسـكىرى يـوقـىتـىلـغان. مۇسۇلـمانـالرنـىڭ قـومـانـدانـى 

نـوئـمانمۇ بۇ ئۇرۇشـتا قـازا قـىلـغان. شۇ يـىلـى 14 - 

ئۆكــتهبــىردە (قۇربــان ھېيتا بــىر ئــايــدەك ۋاقــىت 

قــالــغانــدا) يېڭى قــومــانــدان ھهزرىتــى ھۈزەيــفه 

يـامـانـنىڭ قـومـانـدانـلىقـىدا زەپهر قۇچۇپ، نـىھاۋەنـد 

شهھىرىگه كــىرگهن. ســاســانــىالرنــىڭ ئهڭ پۇخــتا 

مۇداپــىئه قــورغــىنــى يــىمــىرىلــگهنــدىن كېيىن، 

مۇسۇلـمانـالر سهكـكىز يـىلـغا يهتـمىگهن قـىسـقىال ۋاقـىتـتا 

433 يــىلــلىق چــوڭ جــاھانــگىرنــى يهر يۈزىدىن 

يوقاتقان.  

پايدىالنغان ئهسهرلهر:  

1. ئۇيغۇر يىلنامىسى 

2. ئىسالم ئىنىسكلوپىدىيىسى 

3. ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك تارىخى  

4. ئهلكامىل فىت تارىخ 

5. ئهلبىدايه ۋەننىھايه   

6. بۇغراخانالر تهزكىرىسى 

7. سالجۇقىالر تهزكىرىسى 

8. قـاراخـانـىالر تۈركـىسـتانـدا (قۇيـدۇرغـان 

پۇلالر) 

(تـــاھـىرىالردىن  تـــارىخـــى  ئـــىران   .9

قاچارالرغىچه) 

10. ســالجۇقــىالرنــىڭ گۈلــلىنــىشــى ۋە 

يىمىرىلىشى  

11. تۈرك ۋە موڭغۇل تارىخى  

12. تارىخى جاھانكۇشاي  

13. رەۋزەتۇسسافا   

14. تهلفىقۇل ئهخبار  

15. جامىئۇت تهۋارىخ 

16. ماۋارائۇننهھىر تارىخى (بۇخارا تارىخى) 

17. سىياسهتنامه  

18. شهرقىي تۈركىستان تارىخى 

2020 - يىلى، 22 - ئۆكتهبىر
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كارل يۇڭ ھېكمهتلىرىدىن

ھېكمهتلهر



كارل يۇڭنىڭ ئهقلىيه سۆزلىرىدىن ئۆرنهكلهر 

كىم سىرتقا قارىسا، ئارزۇ-ھهۋەسكه بوغۇلىدۇ. كىم ئىچىگه قارىسا ئويغىنىدۇ. 

Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes. 

ئىككى قول دائىمال ئهقىل بىھۇدە كۈرەش قىلغان نائېنىق ئىشالرنى ھهل قىلىدۇ. 

Often the hands will solve a mystery that the intellect has struggled with in vain. 

ئۆزىڭىزدىكى قاراڭغۇ تهرەپلهرنى بىلىشىڭىز باشقىالرنىڭ قاراڭغۇ تهرەپلىرىگه مۇئامىله قىلىشتىكى ئهڭ ياخشى 

ئۇسۇلدۇر. 

Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other 

people.   

بىرىنىڭ پۇتىغا ياخشى كهلگهن ئاياق، باشقىسىنىڭ پۇتىنى قىستايدۇ. ھهممىال ھالهتكه ماس كېلىدىغان 

ھاياتلىق شهكلى مهۋجۇت ئهمهس. 

The shoe that fits one person pinches another; there is no recipe for living that suits all 

cases. 

 ساغالم كىشى باشقىالرنى ئازابقا سالمايدۇ. ئادەتته، باشقىالرنىڭ ئازابلىشىغا ئۇچرىغانالر باشقىالرنى

 ئازابلىغۇچى بولۇپ چىقىدۇ.

The healthy man does not torture others - generally it is the tortured who turn into 

torturers. 

 ئىنسان ئۆزى چۈشۈنهلمىگهن ئادەمنى ئهخمهقكه چىقىرىۋېتىشكه مايىلدۇر.

If one does not understand a person, one tends to regard him as a fool. 
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 سىز قىلىدىغانلىقىڭىزنى ئېيتقان ئىشلىرىڭىز بىلهن ئهمهس، قىلغان ئىشلىرىڭىز بىلهن ئۆلچىنىسىز.

You are what you do. Not what you say do. 

 خۇمار بولۇشنىڭ ھهممىسى ناچاردۇر. خۇمار بولۇنغان نهرسه مهيلى مهست قىلغۇچى، مهيلى ھاراق، مهيلى

 مورفىن، ۋەياكى ئىدىيه بولسۇن (ئوخشاشال ناچار).

Every form of addiction is bad, no matter whether the narcotic be alcohol, morphine 

or idealism. 

 بىز ھهر قانداق بىر ئىشنى تاكى ئۇنى قوبۇل قىلمىغۇچه ئۆزگهرتهلمهيمىز.

We cannot change anything unless we accept it. 

 ئىنسان قىيىنچىلىققا موھتاج، قىيىنچىلىقالر ساغالملىق ئۈچۈن زۆرۈر.

Man needs difficulties; they are necessary for health. 

 بىلىم ھهقىقهتكىال تايانغان بولىۋەرمهستىن، بىلىم يهنه خاتالىققىمۇ تايانغان بولىدۇ.

Knowledge rests not upon truth alone, but upon error also. 

تهپهككۇر يۈرگۈزۈش قىيىن. كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ ھۆكۈم چىقارغۇچى بولۇۋېلىشىنىڭ سهۋەبى مۇشۇ شۇ. 

Thinking is difficult, that’s why most people judge. 

ئىككى ئىنساننىڭ ئۇچرىشىشى ئىككى خىمىيىلىك ماددىنىڭ ئۇچرىشىشىغا ئوخشايدۇ. ئهگهر ئارىدا بىرەر 

رېئاكسىيه يۈز بهرسه، ھهر ئىككىسىدە ئۆزگىرىش بولىدۇ. 

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if 

there is any reaction, both are transformed.”  

 ئهڭ قورقۇنچلۇق ئىش كىشىنىڭ ئۆزىنى تامامهن قوبۇل قىلىۋېتىشىدۇر.

The most terrifying thing is to accept oneself completely. 
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ماڭا ئهقلى ھوشى جايىدا ئادەمدىن بىرنى كۆرسهت، مهن ئۇنى ساڭا داۋاالپ بېرەي. 

Show me a sane man and I will cure him for you. 

ھهممه ئىشقا ۋەدە بهرگهن ئادەمنىڭ ھېچبىر ۋەدىسىنى ئورۇندىيالماسلىقى ئېنىق. ھه دېسىال ۋەدە بېرىدىغان 

كىشى ئۆز ۋەدىسىنى ئورۇنداش ئۈچۈن ناتوغرا يولالرغا مۇراجىئهت قىلىش خهتىرىدە قالىدۇ، بۇنداق كىشى 

ئاللىقاچان ھاالكهت يولىغا مېڭىپ بولغان بولىدۇ. 

The man who promises everything is sure to fulfil nothing, and everyone who promises 

too much is in danger of using evil means in order to carry out his promises, and is 

already on the road to perdition. 

ھاياتلىقتىكى ئهڭ مۇھىم ۋە تهخىرسىز مهسىلىلهرنىڭ ھهممىسىنى ئاساسىي جهھهتتىن ھهل قىلغىلى بولمايدۇ. 

بۇنداق مهسىلىلهر ھېچقاچان ھهل قىلىنمىدى، پهقهت تهرەققىي قىلىپ ماڭدى. 

The greatest and most important problems of life are all fundamentally insoluble. They 

can never be solved but only outgrown. 

بىز پهقهت ئهقىل ئارقىلىقال دۇنيانى چۈشهنگىلى بولىدىغان قىياپهتكه كىرىۋالماسلىقىمىز كېرەك. ئهقىلنىڭ 

ھۆكۈم چىقىرىش كۈچى رېئاللىقنىڭ پهقهتال بىر قىسىمىدىن ئىبارەت. 

We should not pretend to understand the world only by the intellect. The judgement of 

the intellect is only part of the truth. 

ھاياتتا مهنىگه ئىگه كىچىككىنه بىر ئىش تۇتۇرۇقسىز چوڭ-چوڭ ئىشالردىن كۆپ قىممهتلىكتۇر. 

The least of things with a meaning is worth more in life than the greatest of things 

without it. 

ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى تهييارلىدى
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ئۆتكهن بىر ئاي
ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم
ۋهقه - ھادىسىلهر

(2020-يىلى 9– ئاينىڭ 21 – كۈنىدىن  2020 - يىلى 10– ئاينىڭ 21 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەر 

(2020-يىلى 21-سېنتهبىردىن، 2020-يىلى 21-ئۆكتهبىرگىچه 

ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى مۇھىم خهۋەرلهر) 

21-سېنتهبىر 

«cnn.com» تـورى «(ئـاتـالـمىش) شـىنـجاڭ ھۆكۈمـىتـى نـوپۇس ئېشىش نـىسـبىتـىنـىڭ شـىددەت بـىلهن 

چۈشـنهكـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـدى، بـىراق ئـايـالـالرنـى مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋەتـكهنـلىكـىنـى ئـىنـكار قـىلـدى» 

دېگهن تېمىدا مـاقـاله ئېالن قـىلـدى. مـاقـالـىدە ئـادرىيـان زېنزنـىڭ مۇنـاسـىۋەتـلىك دوكـالتـىدىن نهقـىل 

كهلتۈرۈلۈپ، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ ئېشىشـىنـى ۋەھشىيـانه ئۇسۇلـدا چهكـلىگهنـلىكـى سـانـلىق مهلۇمـاتـالر 

بىلهن ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 

22-سېنتهبىر 

«nbvnews» تـورى «كـىيـىم-كېچهك سـاھهسـىدىكـى داڭلىق مـاركـىالر ئۆز مهھسۇالتـلىردا ئـىشـلىتـىلـگهن 

پـاخـتىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگىكـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك يـاكـى ئهمهسـلىكـى تـوغـرىسـىدا تهكشۈرۈش 

ئېلىپ باردى» تېمىسىدا خهۋەر ئېالن قىلدى. 

23-سېنتهبىر 

«voanews» تـورى «ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان بـارلـىق 

تـاۋارالرنـى (ئـامېرىكـاغـا) ئـىمـپورت قـىلـىشـتىن چهكـلهش قـارارى ئـالـدى» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىشـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك بـارلـىق مـالـالرنـى ئـىمـپورت قـىلـىشـنى چهكـلهش 

قانۇن الھىيىسىنىڭ ئاۋام پاالتاسىدا ماقۇلالنغانلىقى ۋە مۇناسىۋەتلىك ئهھۋالالر بايان قىلىندى. 
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«ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى» ئـىنـگىلـىزچـى بۆلۈمـى «ئۇيغۇر ئـالـىمـى ئـىلھام تـوخـتىنـىڭ قـىزى دادىسـىنـىڭ 

قـامـالـغانـلىقـىنـىڭ ئـالـتىنـچى يـىلـلىق خـاتـىرە كۈنـىدە دادىسـىنـىڭ قـويۇپ بېرىلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـدى» نـامـلىق 

خهۋەر ئېالن قىلدى. 

24-سېنتهبىر 

نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى «كېچىسـى تـارتـىلـغان سۈنـئىي ھهمـراھ رەسـىمـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

كۆپـلىگهن يېڭى يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىنـى ئـاشـكارىلـىدى» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـدى. مهزكۇر ئـىكـكى مـاقـالـىدە، 

ئـاۋسـترالـىيه ئـىسـتراتېگىيـىلـىك سـىيـاسهت تهتـقىقـات مهركـىزى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى تهربـىيـلهشـنى تۈگـىتـىپ 

جهمـئىيهتـكه قـايتۇرۇۋاتـىمـىز دېگىنـىنـى يـالـغانـالپ، ئـالـدىنـقى يـىلـدىن بـاشـالپ يېڭى تۇتۇپ تۇرۇش نۇقـتىلـىرىنـى 

تېخىمۇ كېڭهيـتكهنـلىكـى، سۈنـئىي ھهمـراھتىن تـارتـىلـغان سۈرەتـلهرگه قـارىغـانـدا قـامـالـغان نۇرغۇن ئـىنـسانـنىڭ 

قويۇپ بېرىلمهستىن، ئهكسىچه تۈرمه ياكى شۇ قاتاردىكى جايالرغا سولىۋېتىلگهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن. 

«bloomberg» تـورى «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرى كېڭىيـىۋاتـامـدۇ؟» نـامـلىق 

ماقاله ئېالن قىلدى. 

25-سېنتهبىر 

نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى «خـىتـاي مهسـجىدلهرنـى ۋە قـىمـمهتـلىك مـازارلـىقـالرنـى يـوق قـىلـماقـتا» نـامـلىق 

مـاقـاله ئېالن قـىلـدى. مـاقـالـىدە خـىتـايـنىڭ 2017-يـىلـىدىن ئېتىبـارەن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهسـجىدلهرنـىڭ 

35 پـىرسهنـتتىن كۆپـراقـىنـى تـامـامهن چېقىپ يـوق قـىلـىۋەتـكهنـلىكـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهسـجىدلهرنـىڭ 

سانى پۈتۈن خىتايدىكى مهسجىدلهرنىڭ 30 پىرسهنتتىن كۆپراقىنى ئىگىلهيدىغانلىقى بايان قىلىنغان. 

26-سېنتهبىر 

ۋال كـوچـىسـى ژۇرنـىلـى «شـى جـىنـپىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـى ئـاسسـىمـىالتسـىيه قـىلـىش 

ھهرىكىتىنى داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 

ھىنـدىسـتان ۋاقـتى گېزىتـى «خـىتـاي ئۇيغۇرالرنـى يـوق قـىلـىش ئۈچۈن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مـازارلـىق 

ۋە گۈمبهزلهرنى چېقىپ تاشلىغانلىق بىلهن ئهيىبلهندى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 

27-سېنتهبىر 
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رويتېرس ئـاگېنتلىقـى «شـى جـىنـپىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بهخـتنىڭ <يۈكسـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى>، تـوغـرا 

نۇقـتىئـىيـنهزەر ئۆگـتىشـنىڭ داۋامـلىشـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە شـىنـىڭ 

سۆزلىرى نهقىل قىلىندى. 

28-سېنتهبىر 

«CNN»تـورى «خـىتـاي رەھبىرى شـى جـىنـپىڭ خهلـقئارالـىق تهنـقىد كۈچـىيـىۋاتـقان پهيـىتـته <شـىنـجاڭ 

سىياسىتىن>نىڭ <يۈزدە-يۈز توغرا> ئىكهنلىكىنى جاكارلىدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى 

«asianews» تـورى «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۆتـكهن ئۈچ يـىل ئـىچـىدە 16 مـىڭ مهسـجىد چېقىۋېتىلـدى» 

ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

29-سېنتهبىر 

«قـوغـدىغۇچـى» گېزىتـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئهنـگىلـىيهدە خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا قـارشـى ھۆكۈم 

تهلهپ قـىلـىشـىغـا يـول قـويۇلۇشـى مۇمـكىن» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـدى. مـاقـالـىدە بۇنـىڭ تهپسـىالتـى بـايـان 

قىلىندى. 

30-سېنتهبىر 

گېرمـانـىيه ئـاۋازى تـورى «خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يېڭى تۇتۇپ تۇرۇش قۇرۇلۇشـلىرىنـى سـالـغانـلىقـىنـى 

ئوتتۇرىغا چىقتى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

«arabnews» تـورى «مېركـىل خـىتـايـنى ئـاز سـانـلىقـالرغـا <نـاچـار مۇئـامـىله قـىلـغانـلىق> بـىلهن 

ئهيىبلىدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 

1-ئۆكتهبىر 

«pri.org» تـورىدا «فـرانسـىيه سـىيـاسهتـچىلـىرىدىن بـىرى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىغـا 

سولىۋېلىشىنى ئاشكارىالش ئۈچۈن كۈرەش قىلدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىندى. 

2-ئۆكتهبىر 
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«thediplomat.com» تـورى «خـىتـايـنىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـى ئېلىپ 

بېرىۋاتـقانـلىقـىنـى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهر قـايـناۋاتـقانـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتان سـىيـاسـىتـىنـى تېخىمۇ كۈچهيـتتى» 

دېگهن مهزمۇندا ماقاله ئېالن قىلدى. 

خـىتـاي ئهمهلـدارىنـىڭ مـاقـالـىسـى خـىتـايـنىڭ ئـىسـالمـىي نـىكـاھنى چهكـلىگهنـلىكـىنـى ئـىسـپاتـالپ بهردى. 

مۇشۇ ماۋزۇدىكى خهۋەر «voacambodia» تورىدا ئېالن قىلىندى. 

رۇدىي گـوبېرت خـىتـايـنىڭ يـىغـىۋېلىش سـىيـاسـىتـىگه قـارشـى سۆز قـىلـغان تۇنـجى NBA ۋاسـكىتـبولـچىسـى 

بولدى. بۇ ھهقتىكى خهۋەر «theblaze» تورىدا ئېالن قىلىندى. 

3-ئۆكتهبىر 

«CNN» تـورى «كـىشـىلهر خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـىلـغان مۇئـامـىلـىسـىغـا قـارشـى لـونـدونـدىكـى 

خىتاي ئهلچىخانىسىغا يېقىن يهردە غهزىپىنى ئىپادىلىدى» تېمىسىدا خهۋەر ئېالن قىلدى. 

5-ئۆكتهبىر 

دېينيل ئــانــدرىۋس خــىتــايــنىڭ ئۇيغۇرالرنــى مهجبۇرىي ئهمــگهكــكه سېلىشــىغــا چېتىشــلىق پــويــىز 

ئـىشـلهپـچىقـىرىشـقا ھۆددىگهر سـودىگهرگه سـوئـال قـويـدى نـامـلىق خهۋەر «abc.net.au» تـورىدا ئېالن 

قىلىندى. 

6-ئۆكتهبىر 

«voanews» بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىدا 39 دۆلهت خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا زوراۋانـلىق قـىلـىشـىنـى 

ئهيىبلىدى دېگهن تېمىدا خهۋەر ئېالن قىلدى. 

ئـانـاتـولـىيه ئـاگېنتلىقـى «39 دۆلهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كـىشـىلـىك ھوقۇق كۆزەتكۈچـىلـىرىنـىڭ كـىرىشـىنـى 

تهلهپ قىلدى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

ئهنـگىلـىيه ھۆكۈمهت تـورى «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ئهھۋالـى ۋە خـوڭكوڭدىكـى يېڭى 

يۈزلىنىش» ناملىق دوكالت ئېالن قىلدى. 
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ئهنـگىلـىيه تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى دومـىنـىك رائـاب «ئهنـگىلـىيه خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـى سهۋەبـلىك بېيجىڭ قـىشـلىق ئـولېمپىك مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـى مۇمـكىن» دېگهنـلىكـى 

«smh.com» تورىدا خهۋەر قىلىندى. 

7-ئۆكتهبىر 

ئهلـجهزىرە تـورى «39 دۆلهت خـىتـايـنى شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋە خـوكـوڭدا يۈرگۈزۈۋاتـقان سـىيـاسهتـلىرى 

ئۈچۈن ئهيىبلىدى» ماۋزۇلۇق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

«eurasiareview» تــورى «كۈلــپهت ئــىچــىدىكــى ئۇيغۇرالرنــىڭ ئهھۋالــى ئېنىقســىز، دۇنــيا جــىم 

تۇرۇۋالدى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

8-ئۆكتهبىر 

«CNN» تـورى «يهر شـارى مـىقـياسـىدىكـى چـاچـتىن يـاسـالـغان مهھسۇالتـالرغـا بـولـغان ئېھتىيـاجـنىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىش بـىلهن قـانـداق بـاغـلىنـىشـى بـار» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن 

قـىلـدى.  مـاقـالـىدە بهزى خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـا بـازىرىنـى تـونـنىالپ چـاچ بـىلهن تهمـىنـلىگهنـلىكـى، بۇ 

چـاچـالرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇتقۇن قـىلـىنـغان ئۇيغۇرالر بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىكهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا 

قويۇلدى. 

دىپـلومـات ژۇرنـىلـى «قـايسـى دۆلهتـلهر خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈرگۈزۈۋاتـقان سـىيـاسـىتـىگه قـارشـى 

چـىقـتى؟» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـدى. «ئـالـبانـىيه، بـوسـنىيه، ھايـتى، ھونـدۇراس، سـلوۋاكـىيه…» قـاتـارلـىق 

16 دۆلهت ئـالـدىنـقى يـىلـدىكـى 23 دۆلهتـكه قـوشۇلۇپ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـاسـتۇرۇشـىغـا 

قارشىلىقىنى بىلدۈرگهن. 

ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه تـورى «كۆزەتكۈچـىلهر <شـىنـجاڭ ئۇنـىۋېرسـىتېتىغـا خـىتـايـنىڭ مۇدىر 

قـىلـىپ تهيـىنـلىنـىشـى رايـونـدىكـى ئـاپـتونـومـىيهنـىڭ ئـاخـىرالشـقانـلىقـىنـىڭ سېگنالـى> دېدى» نـامـلىق خهۋەر ئېالن 

قىلدى. 

9-ئۆكتهبىر 

«ibitimes» تـورى «ئـامېرىكـا مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه چېتىشـلىقـى بـار بهزى تـاۋارالرنـى بـايقۇت قـىلـىدۇ» 

ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 
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ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه بۆلۈمـىنـىڭ تـورىدا «ئۇيغۇر نـامـزانـتنىڭ قـىزى خـىتـايـنىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـرىغۇچـىغـا نـوبېل تـىنچـلىق مۇكـاپـاتـى بېرىش شـىنـجاڭدىكـى دەپـسهنـدىچـىلـىكـنى ئېچىپ 

بېرىدۇ، دېدى» مـاۋزۇلۇق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە نـوبېل تـىنـىچـلىق مۇكـاپـاتـىغـا نـامـزات قـىلـىپ 

كۆرسىتىلگهن تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر ئالىمى ئىلھام توختىغا مۇناسىۋەتلىك بايانالر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 

10-ئۆكتهبىر 

«bbc» تـورى «ئۇيغۇر شـائـىرە فـاتـىمه ئـابـدۇلغۇپۇرنـىڭ دادىسـى ئـىكـكى يـىل ئـاۋۋال خـىتـايـدا ۋاپـات 

بولغان بولۇپ، ئۇ بۇنىڭدىن ئهمدىال خهۋەر تاپقان» ماۋزۇلۇق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

قـوغـدىغۇچـى گېزىتـى «لـىسـا نهنـدى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـىلـغانـلىرى سهۋەبـلىك خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك 

ھوقۇق كېڭىشـىدىكـى ئـورنـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـدى» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـدى. مـاقـالـىدە 

دېيىلـىشـىچه ئهنـگىلـىيه سـىيـاسهتـچىلـىرىدىن لـىسـا نهنـدى ئهنـگىلـىيـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ بۇ ئـىمـتىيـازىغـا قـارشـى چـىقـىشـىنـى 

تهشهببۇس قىلغان. 

11-ئۆكتهبىر 

«abc» تـورى «ئـاۋسـترالـىيه تهنھهرىكهتـچىلـىرى 2022-يـىلـلىق بېيجىڭ قـىشـلىق ئـولـىمـپىك مۇسـابـىقـىسـىنـى 

خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسهندىچىلىكى تۈپهيلى بايقۇت قىالمدۇ؟» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

«pledgetimes» تـورى سۈنـئىي ھهمـراھ رەسـىمـى ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ ئۈچ كـىلـومېتىر ئۇزۇنلۇقـتىكـى الگېر 

قۇرغانلىقى بايان قىلىنغان خهۋەر ئېالن قىلدى. 

13-ئۆكتهبىر 

«voanews» تـورى «خـىتـاي ۋىرۇسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئهھۋالـى تـوغـرىسـىدا تهنـقىدكه 

ئۇچرىغان خىتاي لېدىرلىرى ئاخىئولوگىيهدىن سۆز ئاچتى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 

14-ئۆكتهبىر 

«globalnews» تـورى «خـىتـاي تـرۇدۇنـىڭ خـوڭكوڭ ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتان ھهقـقىدىكـى سۆزى 

سهۋەبلىك كانادانى ئهيىبلىدى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 
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«icij.org» تــورى «ئهنــگىلــىيه قــانۇنــچىلــىرى شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى ئــىنــسان ھهقــلىرى 

دەپسهندىچىلىكى ئۈچۈن خىتايغا جازا يۈرگۈزۈشنى چاقىردى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

15-ئۆكتهبىر 

«asahi» تـورى «ئۇيغۇر مهسـجىدلـىرى بېيجىڭ تهرىپـىدىن تـاقـىلـىپ، سـايـاھهتـچىلهرگه ئېچىۋېتىلـدى» 

ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 

16-ئۆكتهبىر 

«economist» تـورى «ئۇيغۇرالرغـا قـىلـىنـغان زىيـانـكهشـلىك ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى ئـىشـلهنـگهن جـىنـايهتتۇر» 

ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 

«neweurope»تـورى «يـاۋروپـا خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىدە ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئـىشـلهنـگهن 

ئىنسان ھهقلىرى جىنايىتىگه قۇالق يۇپۇرۇۋالمايدۇ» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

قـوغـدىغۇچـى گېزىتـى «ئۇيغۇرالرنـىڭ تۇتقۇن قـىلـىنـىشـى مـىڭلىغـان بـالـىالرنـى ئـاتـا-ئـانـىسـىدىن 

ئايرىۋەتتى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـى «كـانـادا بـاش مـىنـىسـتىرى تـرۇدۇ: كـانـادا خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپسهندىچىلىكىگه قارشى تۇرۇشنى داۋامالشتۇرىدۇ، دېدى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

ئهلـجهزىرە تـورى «خـىتـاي ئۇيغۇر پهرزەنـتلىرىنـىڭ ئـاتـا-ئـانـىلـىرىدىن ئـايـرىۋېتىلـگهنـلىكـىنـى رەت قـىلـدى» 

ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

17-ئۆكتهبىر 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـى «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز بېرىۋاتـقىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا يېقىن» نـامـلىق خهۋەر 

ئېالن قىلدى ۋە بۇ ھهقتىكى مهلۇماتالردىن خهۋەر بهردى. 

18-ئۆكتهبىر 

2020 سېنتهبىر-ئۆكتهبىر 137 ئۇيغۇرالر 14-سان



زىمـىسـتان تـورى «ئهمـدىلـىكـته ئۇالر ئۇيغۇر بـالـىلـىرى ئۈچۈن كهلـدى: مـىڭلىغـان ئۇيغۇر پهرزەنـتى تۈرمـىگه 

ئـوخـشايـدىغـان يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرگه ئهۋەتـىۋېتىلـدى» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـىپ، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر 

پهرزەنتلىرى ئۈستىدىكى شهپقهتسىز جىنايهتلىرىنى بايان قىلدى. 

19-ئۆكتهبىر 

«voanews» تورى «خىتاي دىننىي كونترول قىلىشنى كۈچهيتمهكته» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

«bloomberg» تـورى «ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـى ئهزالـىرى پـوپ فـرانسـىسـتىن دىنـىي ئهركـىنـلىك 

توغرىسىدا خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشنى تهلهپ قىلدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 

20-ئۆكتهبىر 

ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئۇيغۇرچه بۆلۈمـى «تـيهنـجىن ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئـوقۇيـدىغـان يـوقـاپ كهتـكهن 

ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا تۇتقۇن قىلىنغانلىقى دەلىللهندى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى. 

خهۋەرلهرنىڭ تهپسىالتى ئۈچۈن «http://uyghuremergency.org/» تورىمىزنى زىيارەت قىلىڭ 

ھېمكهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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مهكس گېلبېر
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