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روبېرت سپالدىڭ

 خىتاي تهتقىقاتى



 ئىككىنچى باب: قانداقالرچه بۇ ھالغا كېلىپ قالدۇق

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئـامېرىكـاغـا 

ۋە بــاشــقا غهرب دۆلهتــلىرىگه قــارشــى قــوزغــىغــان 

مهخـپىي ئۇرۇشـنىڭ كۆلهم جهھهتـتىكـى چـوڭلۇقـى ۋە 

مۇرەكـكهپـلىكـى گېزىتـلهردىكـى خهۋەرلهرنـى ئـىز 

قــوغــالپ كۆزىتــىپ تۇرىدىغــان كۆزەتكۈچــىلهرمۇ 

ئــاڭقىرالــمايــدىغــان دەرىجــىدە مــىســلىســىزدۇر. 

خـىتـايـنىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـى ئـايـالردىن بۇيـان، يـاكـى 

يــىلــالردىن بۇيــان ئهمهس، ئهســىرلهردىن بۇيــان 

داۋامــلىشــىپ كهلــدى. بــىزنــىڭ بۈگۈن بــىلــىپ 

يهتـكىنـىمـىزدەك، خـىتـايـالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ تـارىخـىي 

نۇقــتىئــىيــنهزەر، ئــىســتراتېگىيــىلــىك مهدەنــىيهت، 

شۇنــداقــال ســىيــاســىي پهلــسهپه جهھهتــتىكــى كۆز 

قـاراشـلىرىنـى تـاۋالپ كهلـگىنـىگه ئـامېرىكـادىنمۇ، ھهتـتا 

غهربــتىنمۇ ئۇزاق ۋاقــىت بــولــدى. ئهگهر بــىز 

ئۆزىمـىزنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان پهرقـلىرىمـىزگه 

سهل قــاراپ كېتىۋەرسهك — بۇ پهرقــنىڭ يــىلــتىزى 

خـىتـايـنىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـىدۇر، ئۇ ھالـدا بـىزنـىڭ 

مهغلۇبىيىتىمىز داۋاملىشىدۇ. 

غهربـنىڭ دېموكـراتـىيه سـىسـتېمىسـى قـانۇن 

بـويـىچه ئـىدارە قـىلـىشـنى ئـاسـاس قـىلـغان. غهربـته 

رەھبهرلهر قـانۇن تۈزۈشـى ۋە ئـىجـرا قـىلـىشـى ئۈچۈن 

خهلـق تهرىپـىدىن سـايـلىنـىدۇ. ھۆكۈمهت تـارمـاقـلىرى 

قـانۇن تۈزىدۇ، قـانۇنـنى ئهمهلـىيـلهشـتۈرىدۇ ۋە ئـىجـرا 

قــىلــىدۇ. غهربــته قــانۇنــنىڭ كۈچــى ھهمــمىدىن 

ئۈستۈن. چهكلهش خاراكتېرىگه ئىگه ئورگانالر ۋە  

نـازارەت قـىلـىش ئـورگـانـلىرى ئـارقـىلـىق خهلـقنىڭ 

قانۇنغا رىئايه قىلىشى ئىشقا ئاشۇرىلىدۇ. 

خــىتــايــدا قــانۇن بــىلهن ئــىدارە قــىلــىش 

مهۋجۇت. ئـامېرىكـادا كـىشـىلهر قـانۇنـىي تهرتـىپـلهردىن 

بهھرىمهن بـولـىدۇ، ئۆزلـىرىنـىڭ ھوقۇقـىنـى قـانۇن 

بـويـىچه قـوغـدىيـااليـدۇ. ھۆكۈمهتـنىڭمۇ قـانۇنـغا رىئـايه 

قـىلـىش مهجبۇرىيـىتـى بـولـىدۇ. ئـامېرىكـادا قـانۇن 

تۈزۈش، قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش ۋە قـانۇن-نـىزامـالرغـا 

ئۆزگهرتـىش كـىرگۈزۈش قهدەم بـاسقۇچـلىرى تـولـىمۇ 

زىل-ئـىنـچىكه نـىزامـالر ئـاسـتىدا يۈرۈشـىدۇ. بـىراق، 

خـىتـاي بـىزگه ئـوخشـىمـايـدۇ. خـىتـايـدا قـانۇنـنى خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى تۈزىدۇ، خـىتـاي خهلـقى 

قـانۇنـغا ھېچقانـداق تهسـىر كۆرسـىتهلـمهيـدۇ. قـانۇن 

ئۇالرنـى بـاشقۇرىدۇ. قـانۇنـدا مهسـىله بـولـسا، خـىتـاي 

خهلـقى بۇنـى ھېچيهرگه شـىكـايهت قـىاللـمايـدۇ. 

قـانۇنـنى كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى تۈزىدۇ، خهلـق 

قـانۇنـغا سـوئـال قـويـالـمايـدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، خـىتـايـدا 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىدىنمۇ كۈچلۈك 

ھېچقانداق نهرسه مهۋجۇت ئهمهس. 

ئۇنـداقـتا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

قـايسـى پـىرىنسـىپ بـىلهن ھهرىكهت قـىلـىدۇ؟ بۇ 

بيۇرۇكـرات گهۋدە قـايسـى خـىل مـودېلنى ئـاسـاس 

قـىلـغان؟ بـىر دۆلهت قـانـداقسـىگه بۇنـچىۋاال ئۇزۇن 

مهزگــىلــلىك پــىالن تۈزۈپ، شۇ يــولــنى بــويــالپ 

ھهرىكهت قـىالاليـدۇ؟ بۇنـىڭ جـاۋابـىنـى خـىتـايـنىڭ 

2020 ئۆكتهبىر-نويابىر 2 ئۇيغۇرالر 15-سان



تـارىخـىدىن، ئـىسـتراتېگىيه مهدەنـىيـىتـىدىن، ئۇنـىڭ 

ھوقۇق ۋە رىقــابهتــكه بــولــغان كۆز قــارىشــىدىن 

تاپىمىز. 

خـىتـايـنىڭ ئـىسـتراتېگىيه مهدەنـىيـىتـى كۇڭزى 

ئـىدىيـىسـىنـىڭ تهبـىقه تۈزۈمـى، مۇرەسـسهلـىشـىش، 

مهسـئۇلـىيهت قـاتـارلـىق ئېلمېنتلىرى بـىلهن گـىرەلـىشـىپ 

كهتـكهن، شۇنـداقـال، ھوقۇق، بـايـلىق ۋە تهسـىرگه 

قـانـداق ئـىگه بـولۇش ھهقـقىدىكـى مـاددىچـىلـىق كۆز 

قـارىشـىغـا قـوشۇلۇپ كهتـكهن بـولۇپ، بۇ مهدەنـىيهت 

ئـىسـتراتېگىيـىسـى ۋاقـىتـنى گۈلـلىنـىش ۋە خـاراب 

بـولۇش ئـىچـىدىكـى جـانـلىق ئـامـىل دەپ قـارايـدۇ. 

كۆپـچىلـىكـكه پـايـدىلـىق ئـىشـالرنـى قـوغـلىشـىش، ئـاز 

سـانـلىقـنىڭ مهنـپهئهتـىنـى ئـويـلىشـىپ يۈرمهسـلىك 

كېرەك دەپ قـارايـدۇ. ھهربـىي كۈچـنى ئـىشـقا سېلىش 

ھهرگـىزمۇ مهقـسهتـكه يېتىشـتىكـى ۋاسـىته ئهمهس، 

مۇقهررەر ۋاسـىتـىدۇر. ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋەت، 

بـايـلىق رىقـابـىتـى، ئۇچۇر-ئـاخـباراتـنى ئـىشـقا سېلىش 

قـاتـارلـىقـالر تهسـىر كۈچ بهرپـا قـىلـىشـقا يـاردەم بېرىدۇ. 

تهسـىر كۈچ ئهمهلـىي كۈچـنىڭ كهيـنىدىال تۇرىدىغـان 

ئهڭ ياخشى سهرمايه ھېسابلىنىدۇ. 

خـىتـاي ئـىمپېرىيه قۇرۇشـتا بهش مـىڭ يـىلـلىق 

تـارىخـقا ئـىگه. بۇ جهريـانـدا بـىر ئـىمپېرىيه بـاش 

كۆتۈرۈپ، يهنه بـــىر ئېـمـپـىىرىيه چۆكـــكهن. بۇ 

ئـىمپېرىيهلهرنـىڭ بهزىلـىرى تـارىخـتا كۈچلۈك تهسـىر 

قــالــدۇرغــان، ئهســلىدىنــال مۇرەكــكهپ، كۈچلۈك 

تهســىرگه ئــىگه بــولــغان، شۇنــداقــال كۈچلۈك 

جهمـئىيهتـلهرنـى بهرپـا قـىلـىپ قـالـدۇرغـان. تهخـمىنهن 

مـىالدىدىن ئـىلـگىرىكـى 770-يـىلـلىرى خـىتـايـنىڭ 

ئـالتۇن دەۋرى ئـاخـىرلـىشـىپ، چۈنچيۇ دەۋرىگه قهدەم 

قــويــغان، ئۇنــىڭ ئــارقــىســىدىن يېغىلــىق دەۋرى 

بـاشـالنـغان. ھهر خـىل ھۆكۈمـدارالر ۋە ئـارمـىيـىلهر 

ھىيـله مـىكـىرگه تـولـغان، مۇرەكـكهپ ئـىتـتىپـاقـداشـلىق، 

مهخـپىي ۋەزىپـىلهر، رەھىمسـىزلهرچه ئـاسـىيـلىقـالر 

قـاتـارلـىقـالر ۋۇجۇدقـا چـىقـقان ۋە بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى 

كۈچ ۋە كـونـترولـنى كۈچهيـتىش نـامـى ئـاسـتىدا 

تهخـــتـى  «شـــاھـلـىق  بۇالر  يۈرگۈزۈلـــگهن. 

نـــامـــلـىق   (Game of Thrones) ئـــويۇنـــى» 

ئهسهردىكىگه ئوخشايدىغان رېئال ھادىسىلهردۇر. 

چۈنچيۇ دەۋرىدە كۇڭزى خـىتـاي مهدەنـىيـىتـىگه 

نـاھايـىتـى كۈچلۈك تهسـىر كۆرسهتـكهن. ئـوقۇتقۇچـى، 

سـوتـچى ۋە ئهدلـىيه ۋەزىرى قـاتـارلـىق ۋەزىپـىلهردە 

بـولـغان كۇڭزى مـائـارىپ مـىسـلىسـىز كۈچـكه ئـىگه، 

ئــوقۇتقۇچــى ۋە ئــوقۇغۇچــىالرنــىڭ جهمــئىيهتــنى 

تهرەقــقىي قــىلــدۇرۇش مهجبۇرىيــىتــى بــار دەپ 

قارىغان. 

يېغىلـىق دەۋرىدىكـى سـىيـاسـىي ۋەقهلهر غهربـته 

دەپ   (Art of War) سهنـــئـىتـــى»  «ئۇرۇش 

ئـاتـالـغان، خـىتـايـغا نـىسـبهتهن نـاھايـىتـى مهشھۇر 

بـــولـــغان «ਃৼًဩ» (سۈنـــزىنـــىڭ ھهربـــىي 

دەسـتۇرى) نـامـلىق كـىتـابـنىڭ مهيـدانـغا كېلىشـىنـى 

پــايــدىلــىق شــارائــىتــالر بــىلهن تهمــىنــلىگهن. بۇ 

كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورى (ئۆز زامـانـىسـىدىكـى) ھهربـىي 

ئــىســتراتېگىيــىچــى سۈنــزى دېگهن خــىتــايــدۇر. 

دۇنـيادىكـى سـانسـىزلـىغـان ھهربـىي خـادىمـالر بۇ 

كـىتـابـنى ئۆگهنـگهن. بۇ كـىتـابـنى ئۆگهنـگهنـلهر 

ھهربـىي خـادىمـالر بـىلهنـال چهكـلهنـمهسـتىن، يهنه 

دىپـلومـاتـالر، پهيـالسـوپـالر ۋە سـودىگهرلهرمۇ بۇ 

كـىتـابـتىن پـايـدىالنـغان. بۇ ھال سۈنـزىنـىڭ بۇ 

كـىتـابـنىڭ ئـادەتـتىكـى كـىتـابـالردىن ئهمهسـلىكـىنـى 

كۆرسـىتـىدۇ. گهرچه بۇ ئۇرۇش تـوغـرىسـىدىكـى ئهسهر 

بــولســىمۇ، بــىراق ئهسهر ئۇرۇش قــىلــماي تۇرۇپ 
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دۆلهتـنى قـانـداق كۈچـلهنـدۈرۈش تـوغـرۇلۇق كۆپ 

تـوخـتالـغان. سۈنـزىنـىڭ بۇ كـىتـابـقا يـوشۇرۇنـغان 

غهرىزى بـولـسا خـىتـاي جهمـئىيـىتـىنـىڭ يۇقـىرى 

دەرىجــىدىكــى كهســكىن رىقــابهتــلهرگه ئهھمىيهت 

بېرىپ، بۇنــى ۋاســىته قــىلــىپ تۇرۇپ، جهڭگه 

كىرمهستىنال مهقسىتىگه يېتىشتىن ئىبارەت. 

مۇشۇ ئـاسـاس بـويـىچه قـارىغـانـدا، سۈنـزى ئۆز 

ئـىدىيـىسـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـدىن ئـىكـكى مـىڭ يـىل 

كېيىن، ئۇرۇش قـىلـماي تۇرۇپ دۆلهتـنىڭ غهرىزىنـى 

ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئـىسـراتېگىيـىسـىنـىڭ ئۆز كۈچـىنـى 

كۆرسىتىشى ھهيران قاالرلىقمۇ يوق؟ 

جهڭ باشالندى 

مـاۋزېدۇڭ خـىتـايـدىكـى ئـىچـكى ئۇرۇشـنى 

ئـاخـىرالشـتۇرۇپ، 1949-يـىلـى ھوقۇقـقا ئـولتۇرۇپ، 

جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـى قۇرغـانـدىن كېيىن، 

«يۈز يـىلـلىق مـارافـون» پـىالنـى تۈزۈلـدى. بۇ پـىالن 

خـىتـايـنى دۇنـيادىكـى ئـولۇغ ئـىمپېرىيـىلـىك ئـورنـىغـا 

ئېلىپ چـىقـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان شۇم نـىيهت پـىالن 

ئـىدى. بۇ پـىالنـدىن سـىرت، مـاۋزېدۇڭ ۋە نـامـرات 

خـىتـايـنىڭ يهنه بـىر كۈچلۈك خـاھىشـى بـولۇپ، بۇ 

خـاھىش ئۇالرنـى مۇشۇ يۆنـىلـىشـكه يېتهكـلىدى. ئۇ 

دەل نۆۋەتــتىكــى دۇنــيا تهرتــىپــىدىن ئۆچ ئېلىش 

ئـارزۇسـىدۇر. مـاۋزېدۇڭ ئۆتـكهن يۈز يـىلـدا خـىتـايـنىڭ 

بېشىغـا كهلـگهن ئـادالهتسـىزلـىكـلهر «يۈز يـىلـلىق 

ھاقــارەت» ھېسابــلىنــاتــتى. ئهپيۇن ئۇرۇشــى، 

ئهنـگىلـىيه دېڭىز ئـارمـىيـىسـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ پـورتـلىرىنـى 

ۋەيـران قـىلـىشـى، چـىڭ خـانـدانـلىقـىنـىڭ 1912-يـىلـى 

ھاالك بـولۇشـى، يـاپـونـىيهنـىڭ جهنۇبـىي كـورىيه ۋە 

مـانجۇرىيهنـى بېسىۋېلىشـى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى 

مۇشۇ يۈز يـىلـلىق ھاقـارەتـنىڭ جۈمـلىسـىدىن ئـىدى. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى خـىتـاي خهلـقىدە 

مۇشۇ ھاقـارەتـلهرگه بـولـغان نـارازىلـىق كهيـپىيـاتـىنـى 

شهكــىلــلهنــدۈردى، بۇ ھاقــارەتــنى داۋالــىغــىلــى 

بـولـمايـدىغـان جـاراھهت دەپ تهسۋىرلهپ، مۇشۇ كۆز 

قــاراشــنى يهســلىدىن تــارتــىپ ئــالــىي مهكــتهپ 

ئـوقۇغۇچـىلـىرىغـىچه بـولـغان ھهمـمهيـلهنـنىڭ كـالـلىسـىغـا 

قۇيۇۋەتتى. 

يۈز يـىلـلىق مـارافـونـنىڭ بـاشـلىنـىشـى ئـاسـان 

بـولـمىدى. خـىتـاي كۆپ جـاپـا-مۇشهقـقهتـلهر ئـىچـىدە 

بهكمۇ ئـاسـتا تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـاتـتى. خـىتـاي تهبـئىي 

بـايـلىقـلىرى ۋە ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئۈنۈمـى چهكـلىك 

بـولـغان بيۇرۇكـرات قېرىنـدىشـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى 

1958-يـــىلـــى   مـــاۋزېـدۇڭ  تۇتـــتـى.  دوســـت 

دېھقانـچىلـىق بـىلهن مهشغۇل خـىتـايـنى سـانـائهت 

دۆلـىتـىگه ئـايـالنـدۇرۇش غهرىزىدە «چـوڭ سهكـرەپ 

ئـىلـگىرىلهش» ھهرىكـىتـىنـى قـوزغـىدى. بـىراق، 

قۇرغـاقـچىلـىق، ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئۈنۈمـىنـىڭ تۆۋەن 

بـولۇشـى ۋە خـاتـا پـىالنـالش سهۋەبـلىك، بۇ ھهرىكهت 

تۆت يـىلـغا سـوزۇلـغان ئـاچـارچـىلـىقـنى كهلتۈرۈپ 

چـىقـىرىپ، مـىلـيونـلىغـان ئـىنـسانـنىڭ ئۆلۈمـىگه سهۋەب 

بولدى. 

مـاۋزېدۇڭ 1966-يـىلـى ئهنـئهنـىۋىي خـىتـاي 

جهمــئىيــىتــىنــىڭ ۋە كــاپــىتــالــىزمــنىڭ زەھهرلــىك 

قــالــدۇقــلىرىنــى سۈپۈرۈپ تــاشــالش مهقســىتــىدە 

 Cultural) ئـاتـالـمىش «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»نـى

Revolution) قــوزغــاپ، بــىر قــاتــار رەھىمســىز 

تــازىالشــالرنــى ئېلىپ بــاردى. ئــوقۇتقۇچــىالر، 

سـودىگهرلهر، زىيـالـىيـالر، دىنـىي زاتـالر ۋە دۆلهت 

مهمۇرلـىرى تۈرمـىلهرگه تـاشـالنـدى يـاكـى قـايـتا 
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تهربـىيـىلهش الگېرلـىرىغـا ئهۋەتـىۋېتىلـدى. خهلـقلهر 

تهنـقىد كۈرىشـىگه تۇتۇلۇپ، ئهل-جـامـائهت ئـالـدىدا 

شهرمهنــدىلهشــتۈرۈلــدى. خهلــقنىڭ مــال-مۈلــكى 

مۇســادىرە ۋە بۇالڭ-تــاالڭ قــىلــىنــدى. كــىشــىلهر 

مهجبۇرىي ھالـدا بـاشـقا يۇرتـالرغـا سۈرگۈن قـىلـىنـدى. 

قــىيــىن-قــىســتاق، ئۆلۈم جــازاســى، ھهتــتا كهڭ 

كۆلهمـلىك قهتـلىئـامـالر يۈرگۈزۈلۈپ، مـىلـيونـلىغـان 

كىشى جېنىدىن جۇدا بولدى. 

مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى تېررورى تهرتـىپسـىز ۋە 

ئــاســاســى ئــاجــىز بيۇرۇكــرات كــوممۇنــىســت 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىپـادىسـى. بـىراق، ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ 

بۇنـىڭ مـاھىيـىتـىنـى چۈشـىنـىپ يېتىشـى قـىيـىن. بۇ 

دەۋردىكـــى داۋالـغۇش ھهمـــمهيـــلهنـــگه تهســـىر 

كۆرسهتــتى. بۇ ھهقــته خــىتــاي ئۆكــتىچــىســى ۋە 

ژۇنـالـىسـت سـاشـا گـوڭنىڭ ئۇنتۇلـغىسـىز ئهسـلىمـىسـى 

بـار. ئهيـنى چـاغـدا ئۇ بـىر كـىچـىك قـىزچـاق بـولۇپ، 

ئۇنـىڭ ئـاتـا-ئـانـىسـى ۋە قۇلۇم-قـوشـنىلـىرى ئېلىپ 

كېتىلـگهنـدە ئۇ ئـائـىلـىسـىدىكـىلهر بـىلهن گۇاڭجۇدىكـى 

قـىرىق يۈرۈشـلۈك بـىر قـورۇدا تۇراتـتى. «بـىر چـاغـالردا 

بـىزنـىڭ قـورۇدا قـورامـىغـا يهتـكهنـلهردىن پهقهت بـىر 

كـىشـىال قـالـغان بـولۇپ، ئـاتـا-ئـانـىسـىز قـالـغان بـالـىالر 

ۋە ئۆسمۈرلهر بـىلهن بـىلـله يـاشـىغـان ئـىدى» دەپ 

ئهسلىمىسىنى بايان قىلدى ساشا. 

1950-،1960-يــىلــالردا خــىتــاي مهلۇم 

مهنـــىدىن ئېيتقانـــدا ســـوغۇق مۇنـــاســـىۋەتـــلهر 

ئۇرۇشــىدىكــى پــاسســىپ شېرىك بــولۇپ، ســوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىدەك دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهتـكه 

سېلىشـتۇرغـانـدا ئۆزىنـى زىيـانسـىز ۋە قـاالق دۆلهت 

قـىلـىپ كۆرسهتـتى. خـىتـاي گهرچه كـورىيه ۋە ۋېيتنام 

ئۇرۇشـىدا كـوممۇنـىسـتىك كۈچـلهرنـى قـولـلىغـان 

بــولســىمۇ، بــىراق خــىتــاي ئــوچۇق ئــاشــكارا 

كېڭهيـمىچـىلـىك ۋە ئېمپىرىيـالـىزىمـلىق ئـارزۇسـىنـى تـام 

قـــوشـــنىلـــىرى بـــىلهنـــال چهكـــلىدى. بۇنـــىڭغا 

سېلىشــتۇرغــانــدا، ســوۋېت ئــىتــتىپــاقــىنــىڭ 

كېڭهيـمىچـىلـىكـى كۆپ ئۈسـتۈن ئـىدى. سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى ئـانـگوال، ئېفىئـوپـىيه، سـومـالـى قـاتـارلـىق 

ئـافـرىقـا دۆلهتـلىرىنـى ئهسـكهر ۋە ھهربـىي يـاردەم 

قـاتـارلـىقـالر بـىلهن قـول تـىقـتى. كۇبـادا كـاسـترو 

ھۆكۈمـىتـىنـى قـولـلىدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى يهنه 

خــىتــايــنى پۇل ۋە مــائــارىپ يــاردىمــى بــىلهن 

تهمىنلىدى. 

مــاۋزېدۇڭ ۋە خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن بـولـغان 

مۇنـاسـىۋىتـىنـى بـوكـس چېمپيونـى مۇھهمـمهد ئهلـىنـىڭ 

بـوكـسچىلـىق ئۈچۈن ئـىشـلهتـكهن ئـاتـالغۇسـى بـويـىچه 

ئېيتقانــدا «ئــاكــتىپ ھۇجۇمــدىن ســاقــلىنــىپ،  

رەقـىبـنىڭ كۈچـىنـى خـورىتـىپ، پهيـتى كهلـگهنـدە 

دەپ  ئۆتۈش»  ھۇجۇمـــغـا  بـــىلهن  شـــىددەت 

ســـوۋېـت  مـــاۋزېـدۇڭ  مۇمـــكـىن.  تهسۋىرلهش 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـىراقـتىكـى نـامـرات كـوممۇنـىسـت 

ئۇكــىســى قــىيــاپــىتــىگه كــىرىۋېلىپ، ســوۋېتى 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ سـانـائهت ۋە ھهربـىي مهخـپىيهتـلىكـىنـى 

قـولـغا چۈشۈرۈپ، بـىر تهرەپـتىن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي يـاردىمـىگه ئېرىشـىپ، بـىر 

تهرەپـتىن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كۈچـىنـى خـوراتـتى. 

سـوۋېتى ئـىتـتىپـاقـى ئۇ دەۋرلهردە ئـامېرىكـاغـا قـارشـى 

كۆپـلىگهن سـوغۇق ئۇرۇش ئـالـدىنـقى فـرونـتلىرىدا 

كۈرەش قـىلـغان. خـىتـايـنىڭ ھهرىكهتـلىرى شهرقـىي 

فرونتنىڭ چۆكۈشىگه ياردەم بهرگهن. 
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تۇنجى قهدەم 

1970-يـىلـى خـىتـاي رۇسـىيه چېگرىسـىغـا يېقىن 

جــايــدا  ئــىكــكى دانه ۋوردرود بــومــبىســىنــى 

پـارتـىلـىتـىپ، ئـارقـىدىن پـرىزدېنت رىچـارد نېكسونـغا 

ئۇنـىڭ خـىتـايـنى زىيـارەت قـىلـىشـىقـا تهكـلىپ قـىلـىپ 

مهكتۇپ يـولـلىدى. بۇ ھال ئـامېرىكـاغـا نـىسـبهتهن بـىر 

مهنـىلـىك بـاشـلىنـىشـتىن دېرەك بېرەتـتى. نېكسون ۋە 

ئۇنـىڭ دۆلهت ئـىشـلىرى كـاتـىپـى ھېنرى كېسىنـجىر 

خــىتــاي بــىلهن ھهمــكارلــىشــىش پۇرســىتــى 

كهلـگهنـلىكـىنـى، بۇ ئـارقـىلـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

تېخىمۇ ئۇلـىنـى تهۋرەتـكىلـى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ۋە 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى تېخىمۇ يـالغۇز قـويـغىلـى 

بولىدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتتى. 

ۋاشــىڭتونــدىكــى ئــىســتراتېگىيه رەھبهرلــىرى 

خـىتـايـنىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك قـىلـتاق قۇرغـانـلىقـىنـى 

ئهسـال ھېس قـىلـىپ يېتهلـمىگهن ئـىدى. تېخنولـوگـىيه 

ۋە ئـىقـتىسـاد جهھهتـته غهربـتىن كۆرۈنهرلـىك ئـارقـىدا 

قـالـغان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن ئېلىشـقا تېگىشـلىك 

ھهمـمه نهرسـىنـى ئېلىپ بـولـغان  مـاۋزېدۇڭ ۋە خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئهمـدىلـىكـته يېڭى 

خـوجـايـىنـدىن بـىرىنـىڭ قـولتۇقـىغـا كـىرىشـكه مـوھتاج 

ئىدى. 

خـىتـاي تهرەپ ئـاشۇ يېڭى خـوجـايـىنـنى تـاپـقان 

ئىدى. 

يـانچۇقـى تـوم، يهر شـارىدىكـى ئهڭ ئهۋزەل 

تهتـقىقـات ۋە الھىيـىلهش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه، ئهڭ 

ئىـلغـار تېخنولوـگىـيهلهر بىـلهن قوـرالالنغان، شۇندـاقال 

دۇنـيادىكـى ئهڭ كۈچلۈك ئـارمـىيهگه ئـىگه بـولـغان بۇ 

خوجايىن دەل ئامېرىكا ئىدى. 

خـىتـايـنى كۆزەتكۈچـى مـايكېل پـلىزبېرى «يۈز 

 The Hundred-Year) «يـــىلـــلـىق مـــارافـــون

Marathon) نـامـلىق كـىتـابـىدا مـاۋزېدوڭنىڭ گهرچه 

ئـامېرىكـىغـا قۇچـاق ئـاچـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما كۆڭلىدە 

ئـامېرىكـانـى دۈشـمهن دەپ قـارىغـانـلىقـىنـى ئېچىپ 

كۆپـــلـىگهن  خـــىتـــايـــنـىڭ  ئـــىدى.  بهرگهن 

ھۆجـجهتـلىرىدىمۇ ئـوخـشاشـال خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـانـى 

ھېتلىر بــىلهن سېلىشــتۇرمــا قــىلــغانــلىقــى كۆزگه 

چېلىقـىدۇ. پـلىزبېرى يهنه ئهيـنى چـاغـدىكـى خـىتـاي 

بـاش مـىنـىسـتىرى جۇئېنلهيـنىڭ كېسىنـجىر بـىلهن 

 (ᗦฎᶃ) «كۆرۈشـكهنـدە «ئـامېرىكـا زومـىگهردۇر

دېگهنــلىكــىنــى، ئهمــما تهرجــىمــان جۇئېنىلهيــنىڭ 

سۆزىنـى ئۇدۇل تهرجـىمه قـىلـماسـتىن، ئۇنـىڭ سۆزىنـى 

«ئـامېرىكـا رەھبهردۇر» دەپ تهرجـىمه قـىلـغانـلىقـىنـى 

بـايـان قـىلـىنـىدۇ. بـىراق، بۇ قهسـتهنـلىك بـىلهن 

قـىلـىنـغان خـاتـا تهرجـىمه بـولۇپ، «ᶃ» (ba) سۆزى 

خـىتـاي سـىيـاسـىي سـاھهسـىدە «زوراۋان ھۆكۈمـران» 

دېـگهن مهنـــىگه ئـــىگه. كېـيـىنـــكـى چـــاغـــالردا 

تهرجـىمـانـدىن نېمىشـقا جـوۋنـىڭ سۆزىنـى يۇمشـىتـىپ 

تهرجـىمه قـىلـغانـلىقـى سـورالـغانـدا، تهرجـىمـان «ئۆز 

كېـسـىنـــجـىرنـــى  قـــىلـــىش  تهرجـــىمه  پېـتـى 

غهزەپــلهنــدۈرىدىغــانــلىقــى ئۈچۈن» يۇمشــىتــىپ 

تهرجىمه قىلغانلىقىنى بايان قىلغان. 

جـــوۋنـــىڭ سۆزى ئهســـلـى پېـتـى تهرجـــىمه 

قـىلـىنـغىنـىدا، بۇ سۆز كېسىنـجىرنـى ھهيـران قـالـدۇرغـان 

ۋە ئۇنـىڭغا ئهقـىل ئـاتـا قـىالر بـولغۇيـتتى. ئهمـما، 

ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ ئۆزىگه بـولـغان دۈشـمهنـلىك 

پـوزىتسـىيـىسـىدىن خهۋەرسـىز ھالـدا خـىتـايـغا يـاردەم 

بېرىش ئـارقـىلـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ مۇقـىمـلىقـىنـى 

بۇزۇش سىياسىتى يۈرگۈزدى. 
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خــىتــاي ئۆزىنــىڭ ســوۋېت ئــىتــتىپــاقــىغــا 

ئـىشـلهتـكهن ھۈنـىرىنـى ئـامېرىكـاغـىمۇ ئـىشـلىتـىپ، 

ئۆزىنــى ئــامېرىكــاغــا يــارىمــاس دۆلهت قــىلــىپ 

كۆرسهتـتى. ئهمهلـىيهتـته، خـىتـاي بۇ خـىل رولـنى 

ئېلىش ئۈچۈن ھېچقانــچه كۈچ سهرپ قــىلــمىدى. 

ھـالـبۇكـــى، خـــىتـــاي غهربـــنـىڭ كۈنـــىمـــىزدە 

ئېيتىۋاتـقىنـىدەك «تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـقان دۆلهت» 

بـولۇپ، خـىتـايـدا نـامـراتـلىق ئېغىر، سـانـائهت 

تېخنولـوگـىيـىسـى يـوق دېيهرلـىك، ئـالـىي مـائـارىپ 

تهربـىيـىسـى چهكـلىك، شۇنـداقـال زور كۆلهمـلىك 

تۆۋەن مـائـاشـلىق ئـىشـچىالر قـوشۇنـىغـا نـىسـبهتهن 

بـايـلىق مهنـبهلـىرى كهمـچىل بـىر دۆلهت ئـىدى. 

خـىتـاي بۈگۈنمۇ ئۆزىنـى «تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـقان 

دۆلهت» دەپ سۈپهتلهيدۇ. 

خـىتـايـنىڭ بيۇرۇكـرات، بـىر پـارتـىيـىلـىك 

تۈزۈمـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلـىشـتا 

كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـان خـاتـىرىلـىرى بـولۇشـىغـا 

قـارىمـاي، نېكسون، كېسىنـجىر ۋە بـاشـقا كۆپـلىگهن 

ئـامېرىكـا رەھبهرلـىرى نېمه ئۈچۈن خـىتـاي بـىلهن 

بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـته ئـاسـانـال ئـالـدىنـىپ، 

خــىتــاي بــىلهن ئېغىز-بۇرۇن يــالــىشــىشــنىڭ ھېچ 

زىيـىنـى يـوق دەپ قـارىۋالـىدۇ؟ ئهمهلـىيهتـته بۇنـىڭ 

سهۋەبـىنـى بـىلـىش تهس ئهمهس. 1970-يـىلـلىرى 

خــىتــاي رەھبهرلــىرى ئــامېرىكــا دېپلومــاتــلىرىغــا 

ئۆزلــىرىنــىڭ ســوۋېت ئــىتــتىپــاقــىنــى چهكــلهپ، 

ئـامېرىكـانـىڭ دۇنـيادا تېخىمۇ زور ئهمهلـىي كۈچـكه 

ئـىگه بـولـىشـىغـا ھهمـدەم بـوالاليـدىغـانـلىقـىنـى ئـىزھار 

قـىلـىشـقان. ئهلۋەتـته، پۇرسهت پـىشـىپ يېتىلـگهنـدە 

بـىر مـىلـيارد خـىتـاي خهلـقىگه ئـامېرىكـا مـالـلىرىنـى 

سېتىش چۈشـىمۇ كـىشـىنـى جهلـب قـىلـىدىغـان بـىر ئـىش 

ئىدى. 

كاپىتالىستىك خام خىيالنىڭ خهتىرى 

ئـــامېـرىكـــا  ئـــامـــىل،  مۇھـىم  بـــىر  يهنه 

رەھبهرلــىرىنــىڭ قــانــداقســىگه «خــىتــاي بــىلهن 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىش ئـارقـىلـىق بېيجىڭدا سـىيـاسـىي 

ئـىسـالھاتـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـارغـىلـى بـولـىدۇ» دەپ 

قـارىۋالـىدىغـانـلىقـىنـى چۈشـىنـىشـتۇر. بـىز ئـىكـكىنـچى 

دۇنـيا ئۇرۇشـىدىن كېيىن يـاۋروپـانـىڭ قـايـتىدىن بـاش 

كۆتۈرۈشـــىگه يـــاردەم بهردۇق ۋە بۇ جهھهتـــته 

نـاھايـىتـى يـاخشـى نهتـىجـىلهرنـى قـولـغا كهلتۈردۇق. 

بــىز تهيۋەنــنىڭ دېموكــراتــىيهلــىشــىشــىگه يــاردەم 

بهردۇق. بـىز يهنه يـاپـونـىيهگه، جهنۇبـىي كـورىيهگه 

يـاردەم قـىلـدۇق. شۇنـداقـال، سـوغۇق ئۇرۇشـتىن 

كېيىن، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بـىر پـارچـىسـى بـولـغان 

پـــولـــشـا، چېـخ قـــاتـــارلـــىق دۆلهتـــلهرنـــىڭ 

دېموكراتلىشىشىغا ياردەم قىلدۇق. 

مهلۇم سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن، ئـامېرىكـادىكـى 

سـىيـاسهت بهلگۈلـىگۈچـىلهر ۋە مهبـلهغ سـالغۇچـىالر 

كـاپـىتـالـىزىم مۇسـتهبـىتـلىك ۋە بيۇرۇكـراتـلىقـنى 

ئېرىتـىپ تـاشـاليـدىغـان ئـاالھىدە كۈچـكه ئـىگه دەپ 

ئــويــلىۋېلىشــقا خۇشــتار. ھالبۇكــى، تــارىخــتا ۋە 

كۈنـىمـىزدە يۈز بهرگهن ۋەقه-ھادىسـىلهر بـىزگه بۇ 

خـىل ئـويـنىڭ خـام خـىيـال ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتىپ 

بهرمهكته. 

بـىز ئـىراق بـىلهن ئـافـغانـىسـتانـنىڭ ئۆزى-

ئۆزىگه خـوجـا دېموكـراتـىك دۆلهتـلهردىن بـولۇشـى 

ئۈچۈن مـىلـيارتـالپ دولـالر سهرپ قـىلـدۇق. مـىسـىر، 

ئۇگـانـدا ۋە بـاشـقا مۇسـتهبـىتـلىكـكه مـايـىل دۆلهتـلهر 

ھهربـــىي ۋە ئـــىقـــتـىســـادىي يـــاردەم جهھهتـــته 
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ئـامېرىكـانـىڭ مـىلـيارتـالپ يـاردىمـىگه ئېرىشـكهن 

تۇرۇقـلۇق، يهنـــىال دېـمـوكـــراتـــىك دۆلهتـــلهردىن 

بـواللـمىدى. ئـوتتۇرا شهرق، ئـافـرىقـا، شۇنـداقـال التـىن 

ئـامېرىكـاسـى قـاتـارلـىق رايـونـالردىمۇ ئـوخـشاش ئهھۋال 

يۈز بهردى. 

دېڭ شـــياۋپـــىڭ 1978-يـــىلـــى ھوقۇقـــقا 

ئـولتۇرغـانـدا، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

ئۆزىنــىڭ ســودا ۋە كــاپــىتــالــىزمــغا بــولــغان 

پـوزىتسـىيـىسـىنـى ئۆزگهرتـتى. خـىتـاي شۇنـىڭدىن 

ئېتىبـارەن چهتـئهل مهبـلىغـىنـى قـوبۇل قـىلـىشـقا ۋە يهر 

شـارى بـازىرىغـا كـىرىشـكه بـاشـلىدى. بـىراق، بۇ 

جهھهتـلهردە ئۆز ئۆلـچىمـىنـى قـولـالنـدى. چهتـئهلـنىڭ 

مهبـلىغـى خـىتـايـغا كهلـسه بـوالتـتى، ئهمـما، خـىتـايـغا 

كهلـگهن چهتـئهل مهبـلىغـى خـىتـايـدىن ئـايـرىلـماسـلىقـى 

كېرەك ئـىدى، چهتـئهل كـارخـانـىلـىرى خـىتـايـدا 

ئېرىشــكهن پــايــدىســىنــى ئــىنــتايــىن زور جــاپــا-

مۇشهقـقهتـلىك جهريـانـالر ئـارقـىلـىقـال خـىتـايـدىن 

مـىڭ تهسـته ئېلىپ چـىقـىپ كېتهلهيـتتى. خـىتـاي يهنه 

ئۆز خهلــقىنــىڭ شــىركهت، كــارخــانــىالرنــى قۇرۇپ 

تـىجـارەت قـىلـىشـىغـا، پۇل تېپىشـىغـا، مـاۋزېدۇڭچه 

شهپـكىنـىڭ ئـورنـىغـا كـالـتهك تـوپ شهپـكىسـى كـىيـىشـىگه 

يـول قـويـدى. بـىراق، شۇنـىڭ بـىلهن بـىرلـىكـته 

بيۇرۇكـرات دۆلهت ئۇسـلۇبـىدا دۆلهت ئـىچـىدىكـى 

ھهر-بـىر ئـىشـنى قـاتـتىق كـونـترول قـىلـدى. خـىتـايـدا 

پهقهت خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىدىن ئـىبـارەت 

بـىرال پـارتـىيه ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈپ كهلـدى. بۇ 

پـارتـىيه خـىتـايـدىكـى ھايـاتـلىقـنىڭ ھهمـمىال سـاھهسـىنـى 

كـونـترول قـىلـىپ، سۆز ئهركـىنـلىكـىگه ۋە دىنـىي 

ئهركـىنـلىكـكه يـول قـويـمىدى. خهلـق ئـازادلـىق 

ئـارمـىيـىسـىمۇ ئهمهلـىيهتـته خـىتـايـنىڭ ئـارمـىيـىسـى 

بــولــماســتىن، بهلــكى خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ بـىر قـىسـىمـى بـولۇپ كهلـدى. 

خـىتـايـدىكـى كـارخـانـىالر بۇ ھهقـتىكـى قـانۇنـنىڭ 

تهلـىپـى نهتـىجـىسـىدە، بـىردەك ھالـدا مۇدىرىيهت 

يـىغـىنـىدىكـى بـىر ئـورۇنـنى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى ئهزاسـى ئـىگـىلـىشـى كېرەكـلىكـى شهرت 

قىلىندى. 

1989-يـىلـى مـايـدا، كۆپـچىلـىك خـىتـاي 

خهلـقى نـىڭ دېموكـراتـىك ئـىسـالھاتـقا بـولـغان 

ئــىنــتىزارلــىقــىنــى ئــىپــادىلهيــدىغــان ئۈمــىد نۇرى 

جۇالالنــدى. ئۈچ ھهپــته ئــىچــىدە ئــوقۇغۇچــىالر، 

ئـــىشـــچـىالر، كـــىشـــىلـــىك ھـوقۇق لېـدىرلـــىرى 

قــاتــارلــىقــالردىن تهشــكىلــلهنــگهن بــىر مــىلــيون 

ئهتــراپــىدىكــى خــىتــاي ئــامــمىســى بېيجىڭدىكــى 

تـيهنـئهنمېن مهيـدانـىدا دېموكـراتـىيه ئۈچۈن نـامـايـىش 

قـىلـدى. تۆتـىنـچى ئـىيۇن خـىتـاي ئـارمـىيـىسـى 

نـامـايـىشـچىالرنـى بـاسـتۇرۇرۇپ، قـانـلىق قـىرغـىنـچىلـىق 

يۈرگۈزدى. جېنىدىن جۇدا بـولـغان نـامـايشـىچـالرنـىڭ 

ســانــى ھهقــقىدىكــى خهۋەرلهر ھهرخــىل بــولۇپ، 

خـىتـايـنىڭ ئۆز بـايـانـىدا ئۆلـگهنـلهر سـانـى يۈز، 

ئهنـگىلـىيه دېپلومـاتـىيه تېلگرامـمىسـىدا ئۆلـگهنـلهرنـىڭ 

سـانـى ئـون مـىڭ دېيىلـگهن. تۇتقۇن قـىلـىنـغانـالرنـىڭ 

ئون مىڭ ئهتراپىدا ئىكهنلىكى مۆلچهرلهنگهن. 

1989-يــىلــى، بهشــىنــچى ئــىيۇن كۈنــى 

تـيهنـئهنمېن مهيـدانـىدا يـىگـىرمـىنـچى ئهسـىرنـىڭ 

ئـاخـىرىلـىرىدىكـى ئهڭ يـارقـىن بـىر كۆرۈنۈش ئـوتتۇرىغـا 

چــىقــتى. بــىر ئهر ئــىكــكى قــولــىدا بــىردىن مــال 

سېتىۋېلىش خـالـتىسـى كۆتۈرگـىنـىچه ئۆزىگه قـاراپ 

يېقىنــالپ كېلىۋاتــقان خــىتــاي ئــارمــىيــىســىنــىڭ 

تـانـكىلـىرىنـىڭ يـولـىنـى تـوسۇپ يـالغۇز تۇردى. 

تــانــكىالرنــىڭ ئــالــدا تۇرۇۋالــغان بۇ كــىشــىنــىڭ 

سـاالھىيـىتـى تېخىچه سـىر ھالـىتـىدە. گهرچه، ئهيـنى 
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چـاغـدا پۈتۈن دۇنـيادىكـى مـىلـيونـلىغـان كـىشـى بۇ 

كۆرۈنۈشـنى كۆرۈپ تۇرغـان بـولسـىمۇ، بـىراق كۆپ 

سـانـلىق خـىتـاي خهلـقى بۇنـداق بـىر قهھرىمـانـالرچه 

ۋەقهنــىڭ خــىتــايــدا يۈز بهرگــىنــىدىن تــامــامهن 

خهۋەرسىــز. چۈنكــى، خىــتاــيدــا بۇ كۆرۈنۈشال 

چهكـلهنـگهن بـولـماسـتىن، بۇنـىڭغا مۇنـاسـىۋەتـلىك 

بـارلـىق گهپ-سۆزلهرمۇ ئـاپـتومـاتـىك سۈزگۈچـلهر ۋە 

مـىڭلىغـان ئـامـمىۋى مـىدىيـا چـويـلىلـىرى تهرىپـىدىن 

سۈزۈپ قېلىنىدۇ. 

تــيهنــئهنمېن ۋەقهســىدىن بــىر ئــاي كېيىن، 

خهلـقئارادا كـىشـىنـى ئهنسـىزلـىكـكه سـالـىدىغـان بـىر 

كۆرۈنۈش ھهمـمىال يهرنـى قـاپـلىدى. ئۇ بـولسـىمۇ 

ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى مهسـلىھهتـچىسـى بـرېنت 

ســكوۋكــروفــت (Brent Scowcroft) بــىلهن دېڭ 

شــياۋپــىڭنىڭ بــىر-بــىرىگه كۈلۈمســىرەشــكىنــىچه 

كۆرۈشۈش ئۈچۈن قـــىزغـــىنـــلـىق بـــىلهن قـــول 

تهڭلىشـىۋاتـقان رەسـىم ئـىدى. بـرېنت سـكوۋكـروفـت 

ئهيـنى چـاغـدا پـرىزدېنت چـوڭ بۇشـنىڭ بۇيـرۇقـىغـا 

بـىنـائهن دېڭ شـياۋپـىڭ بـىلهن مهخـپىي سۆھبهت 

ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بېيجىڭغا يېتىپ كهلـگهن ئـىدى. 

يۇقـىرىقـى رەسـىم ۋە بۇ قـاتـاردىكـى بـاشـقا رەسـىمـلهر 

بۇشـنىڭ خـىتـايـغا بـولـغان مهيـدانـىنـىڭ يۇمـشاپ، 

ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـنىڭ بيۇرۇكـرات ھۆكۈمـرانـلىقـقا 

يـول قـويۇۋاتـقانـلىقـىنـى روشهن ھالـدا كۆرسـىتـىپ 

بېرەتــتى. ئهيــنى چــاغــدا ئــامېرىكــانــىڭ تــاشــقى 

سـىيـاسـىتـى خـىتـاي بـازىرىنـى ئېچىشـنى نـىشـانـلىغـان 

بـولۇپ، ئهركـىن سـودا خـىتـايـنى ئهركـىنـلهشـتۈرىدۇ 

دېگهن تــونۇش مۇشۇ خــىل ســىيــاسهتــكه سهۋەب 

بـولـغان. بۇ چـاغـدا ئهركـىن تـاپـاۋەت نهزىرىيـىسـى 

كـىشـىلهرنـىڭ ئهڭ ئۈسـتۈن پـىرىنسـىپـىغـا ئـايـالنـغان. بۇ 

نهزەرىيه خـىتـايـنىڭ يـىلـلىق ئـوتتۇرىچه كـىرىمـى ئـالـته 

مـىڭ ئـامېرىكـا دولـلىرىدىن ئـاشـقانـدا، خـىتـايـدىن 

ئــىبــارەت بۇ ئۇيقۇدىكــى گــىگــانــت مهخــلۇقــقا 

دېموكراتىيه ھۆكۈمرانلىق قىالتتى. 

جېـيـمـىس مهن (James Mann) «خـــىتـــاي 

فـانـتازىيـىسـى» (The China Fantasy) نـامـلىق 

ئهسـىرىدە خـىتـاي دېموكـراتـىيهلـىشـىدۇ دېگهن پـىكـىرنـى 

«ئۇخـلىتـىش سېنارىيـىسـى» دەپ ئـاتـىغـان. ئۇ غهرب 

دۆلهتـلىرىدىكـى بۇ پـىكـىرنـى «خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ 

تېز سۈرئهت بـــىلهن ئېشىشـــى ئۇزاق مۇددەتـــلىك 

سـىيـاسـىي ئـىسـالھاتـنى ئېلىپ كېلىدۇ. ئـاقـىۋەتـته، 

سـودا گۈلـلىنـىپ، بـايـلىق كۆپـىيـىپ، بۇ ھال خـىتـايـغا 

دېـمـوكـــراتـــىك تۈزۈمـــنـى ئېـلـىپ كېـلـىدۇ» دېـگهن 

جۈملىگه يىغىنچاقلىغان ئىدى. 

جېيمىس مهن يهنه «ئۇخـلىتـىش سېنارىيـىسـى» 

ئۈچۈن  «قـااليـمىقـانـچىلـىق سېنارىيـىسـى» دەپ 

ئـاتـىغـان يهنه بـىر پهرەزنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، 

خـىتـاي ئـىقـتىسـادىي قـااليـمىقـانـچىلـىق يـاكـى مهلۇم 

تۈردىكــى چــوڭ كۆلهمــلىك ئــىنــقىالپ ئــارقــىلــىق 

پـارچـىلـىنـىپ كېتىدۇ، بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە داۋالغۇش 

ۋە قااليمىقانچىلىقالر يۈز بېرىدۇ دەپ قارىغان. 

جېيمىس مهنـنىڭ «خـىتـاي فـانـتازىيـىسـى» 

نـامـلىق بۇ ئهسـىرى 2007-يـىلـى يېزىپ پۈتتۈرۈلـگهن 

بـولۇپ، ئۇنـىڭ كـىتـابـتىكـى پـىكـىرلـىرى دەۋردىن 

ھالـقىپ كهتـكهن. چۈنـكى، ئهيـنى چـاغـدىكـى خـىتـاي 

سـودا ۋە ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتا پـارتـىالش خـاراكتېرلـىك 

ئـىلـگىرىلهۋاتـقان ئـىدى. ئهمـما، بۇنـىڭدىن ئـالـته يـىل 

بۇرۇنـقى 2001-يـىلـى شۇ چـاغـدىكـى ئـامېرىكـا 

پـــرىزدېنتى كـــلىنـــتون دۆلهت مهجـــلىســـىنـــىڭ 

مـاقۇلـلىقـىدىن ئۆتـكهن بـىر قـانۇن الھىيـىسـىگه ئـىمـزا 

قـويـغان بـولۇپ، بۇ قـانۇن الھىيـىسـىگه بـىنـائهن 

ئـامېرىكـا خـىتـاي بـىلهن مهڭگۈلۈك نـورمـال سـودىنـى 
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داۋامـالشـتۇرۇش يـولـىغـا مـاڭغان. خـىتـاي ئـامېرىكـا 

مۇنـاسـىۋەتـلىرى نـورمـالـلىشـىشـى بـىلهنـال ئـامېرىكـالـىق 

مهبـلهغ سـالغۇچـىالر دەرھال زور ئـىشهنـچ بـىلهن 

كـــارخـــانـــىچـــىلـــىق  ئۆتـــتـى،  ھهرىكهتـــكه 

سـاھهسـىدىكـىلهرمۇ شۇنـداق قـىلـدى. خـىتـايـنىڭ 

دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولۇشـى، ئۇنـىڭغا 

ئهگـىشـىپ ئـالـما شـىركـىتـىنـىڭ «ipod» نـى بـازارغـا 

سېلىشــى، شۇنــداقــال ســىفېرلــىق تېخنولــوگــىيه 

مهھسۇالتــلىرىنــىڭ كهيــنى كهيــنىدىن مهيــدانــغا 

چـىقـىشـى خهلـىقـئارادىكـى مهبـلهغ سېلىش دولقۇنـىنـى 

يۇقـىرى پهلـلىگه كۆتۈرۈشـى قـاتـارلـىق سهۋەبـلهر 

تۈپهيـلىدىن خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىمۇ شـىددەت بـىلهن 

ئاشتى. 

گهرچه خـىتـاي تېز سۈرئهتـته تهرەقـقىي قـىلـغان 

بـولسـىمۇ، جېيمىس مهن ئۆزى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان 

«ئۇخـــلـىتـــىش سېـنـارىيـــىســـى»نـــىڭ، يـــاكـــى 

«قـااليـمىقـانـچىلـىق سېنارىيـىسـى»نـىڭ ھهر ئـىكـكىسـىنـى 

يۈز بهرمهيـدۇ دەپ قـارىدى. ئۇنـىڭغا نـىسـبهتهن، 

يۈز بېـرىۋاتـــقـان بـــارچه ھـادىســـىلهر خـــىتـــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ بيۇرۇكـراتـالشـقان 

كـاپـىتـالـىزىم ئۇسـلۇبـىنـىڭ كۈچـىيـىدىغـانـلىقـىنـى 

كۆرسـىتهتـتى. بۇنـىڭغا ئـىشـىنـىش ئـىشهنـمهسـلىك 

كىشىنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقىدىكى مهسىله ئىدى. 

ئۇنـىڭ بۇ قـارىشـىنـىڭ يۈز پـىرسهنـت تـوغـرىلـىقـى 

ئىسپاتالندى. 

كـاپـىتـالـنىڭ كۈچـى ۋە ئهركـىن سـودا خـىتـايـنى 

بـاي قـىلـدى. مـىلـيونـلىغـان خـىتـاي مۇشۇ سهۋەبـلىك 

نـامـراتـلىقـتىن قۇتۇلـدى. كۆپـلىگهن چهتـئهلـلىك 

مهبـلهغ سـالغۇچـىالر ۋە كـارخـانـىچـىالر مـىلـيارتـالپ 

پۇل تېپىۋالــدى. بــىراق، بۇ ھال تــا بۈگۈنــگىچه 

خــىتــايــنى دېموكــراتــىيه يــولــىغــا مــاڭغۇزمــىدى. 

شۇنـداقـال، خـىتـاي خهلـقىنـىڭ ئهركـىن يـاشـىشـىغـا 

مۇمـكىن بـولـمىدى. خـىتـايـدا نهشـىرىيـات ئهركـىنـلىكـى 

ۋۇجۇدقـا كهلـمىدى. سۆز ئهركـىنـلىكـى يـاكـى دىنـىي 

ئهركىنلىك قولغا كهلتۈرۈلمىدى. 

ھالبۇكــى، ئــامېرىكــادىكــى ۋە غهربــتىكــى 

يۇقــىرىقــى ئۇل-ئــاســاس خــاراكتېرلــىك ئۇقۇم-

چۈشهنـچىلهر خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىگه 

نـىسـبهتهن تهھدىت ھېسابـالنـدى. ھهتـتا ئهھۋال شۇ 

دەرىجــىگه يهتــتىكــى، 2013-يــىلــى خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بۇ چۈشهنـچىسـىنـى 

يېزىقـچه پۈتۈك-دوكـالتـلىرىغـا كـىرگۈزدى. خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ قـىمـمهت قـارىشـى 

ئــىلــگىرى سۈرۈلــگهن، «تــوققۇزىنــچى نــومۇرلۇق 

ھۆجـجهت» دەپ ئـاتـالـغان بـىر دوكـالتـىدا «غهربـچه 

ئهركــىنــلىك، دېموكــراتــىيه، كــىشــىلــىك ھوقۇق 

قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ئۇنـىۋېرسـال ۋە مهڭگۈلۈك بـولۇشـى» 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ يـىلـتىزىغـا 

ئۇرۇلـغان پـالـتا دەپ كۆرسـىتـىلـدى. ھۆجـجهتـته 

«غهربـنىڭ قـانۇنـىي دېموكـراتـىيـىسـىنـى كۆتۈرۈپ 

چـىقـىش نۆۋەتـتىكـى رەھبهرلـىك يۇقـىرى قـاتـلىمـىغـا 

بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىشـقا ئۇرۇنـغانـلىق، ھهمـدە خـىتـايـچه 

ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه ھاكـىمـىيهت سـىسـتېمىسـى 

ئـاسـتىدىكـى سـوتسـىيـالـىزمـنىڭ ئۇلـىنـى كـولـىغـانـلىق» 

دېيىلدى. 

سېھىرلىك ئهينهك 

خـىتـايـنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا ئـىشـلهتـكهن 

«ئــاكــتىپ ھۇجۇمــدىن ســاقــلىنــىپ،  رەقــىبــنىڭ 

كۈچـىنـى خـورىتـىپ، پهيـتى كهلـگهنـدە شـىددەت 
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بـــىلهن ھۇجۇمـــغـا ئۆتۈش» تـــاكـــتـىكـــىســـى 

ئېسىڭىزدىمۇ؟ 

خـىتـاي مۇشۇ تـاكـتىكـىسـىنـى ئـامېرىكـاغـا 

ئىشلىتىپ كهلدى. 

خـىتـاي ھۇجۇمـغا ئۇچـرىغـان ۋە ئۇنـىڭغا قـارشـى 

تـىركـىشـىۋاتـقان سـىيـاقـقا كـىرىۋېلىپ ئـامېرىكـانـىڭ 

يــادرولۇق ســاھهلــىرىنــى ئــاجــىزالتــتى. بــىزنــىڭ 

ئــىقــتىســادىمــىزنــى، تېخنولــوگــىيهرىمــىزنــى، 

ئـارمـىيـىمـىزنـى، بـىزنـىڭ دۇنـيا سهھنىسـىدىكـى 

تهسـىرىمـىزنـى ئـاجـىزالتـتى. بـىز بـولـساق مۇشۇنـداق 

ئـاجـىزلـىشـىشـنىڭ يۈز بېرىشـىگه يـول قـويـدۇق. 

بـىزنـىڭ سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي لېدىرلـىرىمـىز ۋە 

بـىزنـىڭ ئـاچكۆزلۈكـىمـىز خـىتـايـنىڭ بۇ تـاكـتىكـىسـىنـىڭ 

ئۈنۈمـى كۆرۈلۈشـىنـىڭ تېزلـىشـىشـىگه يـاردەم بهردى. 

ھالبۇكـى، بـىز ئۆز بـايـلىقـىمـىزنـى، پـايـدىمـىزنـى ۋە 

يـاشـاش سهۋىيهرىمـىزنـى ئـاشۇرااليـمىز دەپ ئـويـلىغـان 

ئـىدۇق. بـىز مهلۇم جهھهتـتىن شۇنـداق قـىلـدۇق. 

پـاي-چېك بـاھاسـى ئۆسـتى. ئۆي-مۈلۈك بـازىرى 

بـاشـتا گۈلـلىنـىپ، كېيىن ۋەيـران بـولۇپ، ئـارقـىدىن 

يهنه گۈلـلهنـدى. بـىراق، نۇرغۇن جهھهتـلهردە بـىز 

پۈتۈن دۆلهت سۈپـىتـىدە نـامـراتـالشـتۇق. بـىزنـىڭ ئۇل 

ئهسـلىھهلـىرىمـىز قـااليـمىقـان. نۇرغۇن شهھهرلهردە 

ئـىشسـىزلـىق ۋە زەھهر ئهتـكهسـچىلـىكـى كۆپهيـدى. 

مۇشۇ خـىل ئـاقـىۋەتـلهرگه دۇچ كهلـگهن كـىشـىلهرنـىڭ 

ھهمـمىسـى خـىزمهتـنى خـىتـايـغا يۆتـكهش سـىيـاسـىتـىنـىڭ 

قۇربانلىرى ئىدى. 

پـرىزدېنت تـرامـپنىڭ تۇنـجى نۆۋەتـلىك سـابـىق 

 Steve) بـاش ئـىسـتراتېگىيـىچـىسـى سـتىۋ بهنـون

Bannon) تــاالش-تــارتــىش قــوزغــىغــان بــىر 

ئـىسـتراتېگىيـىچـى، گـولـدمهن سـاكـس گـورۇھىنـىڭ 

مۇئـاۋىن بـاش دېرىكـتورى، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا دېڭىز 

ئـارمـىيه سـابـىق ئهمهلـدارى ئـامېرىكـانـىڭ تۆلـىگهن 

بهدىلىنى مۇنداق تهسۋىرلهيدۇ: 

رەھىمسـىزلـىك بـىلهن راسـتىنـى ئېيتايـلى. 

خـىتـايـدىكـى قۇل قـىلـىنـغانـالر غهربـتىكـى ئـىشسـىزالر 

ئۈچۈن لــونــدون ۋە نيۇيــورك مهبــلهغ ســالــغان 

مهھسۇالتــالرنــى ئــىشــلهپ چــىقــاردى. ھازىرقــى 

ئهھۋال مۇنـداق. خـىتـايـدىكـى قۇل قـىلـىنـغانـالر 

مهھـسۇالت  ئۈچۈن  تۈزۈم  فېـئـودالـــلـىق  يېڭـىچه 

ئـىشـلهپـچىقـىرىدۇ. بۇ سـىسـتېمىدا ئـىشـچىالر سـىنـىپـى 

ۋە ئــوتتۇرا بۇرژۇئــازىيه قــاتــلىمــى بهك نــامــرات 

بوـــلغـــاـــچقـــاـــ، پهقهت ئهرزان ماـــلالرنىـــال 

سېتىۋاالاليــدۇ. قۇل قــىلــىنــغان ســىنــىپ چــوقۇم 

نـاھايـىتـى تېز سۈرئهتـته ئـىشـلهپ چـىقـىرىشـى كېرەك. 

شۇنـداق بـولـغانـدىال مـالـنىڭ تهنـنهرخـىنـى تۆۋەن 

ھالهتــته ســاقــلىغــىلــى بــولــىدۇ. چۈنــكى، بۇ 

مـالـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قۇلـالر ئـىشـلهپـچىقـىرىدۇ. 

شۇنـداق قـىلـىپ شـىركهتـنىڭ پـاي ھوقۇقـىنـىڭ 

قـىمـمىتـى مۇقـىم شهكـىلـدە ئۆسۈپ، پـايـدا ئېشىپ 

مـاڭىدۇ. بـىراق، ئۇالرنـىڭ يـاشـاۋاتـقىنـى ئـىنـسان 

بالىسى ياشىشى كېرەك بولغان ھاياتلىق ئهمهس. 

بهنــونــنىڭ سۆزلــىرى تــامــامهن ئــورۇنلۇق. 

بهلـكىم ئۇ قۇتۇپـالشـقان شهخـس بـولۇشـى مۇمـكىن. 

بـىراق، دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى شۇكـى، ئۇ 

2019-يـىلـى، 5-ئـايـنىڭ 15-كۈنـى پـرىزدېنت 

تـرامـپنىڭ خـىتـايـغا قـارشـى تـامـوژنـا بېجى ئۇرۇشـى 

قـوزغـاش تـوغـرىسـىدىكـى زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا، 

ئهركـىن يهرشـارىلـىشـىش چېمپىيـونـى تـومـاس فـرىدمهن 

«مهن سـتىۋنـىڭ دېگهنـلىرىگه پۈتۈنـلهي قـوشۇلـىمهن» 

دەپ، خـىتـايـنىڭ ئـادالهتسـىز سـودا ئۇسـلۇبـىغـا قـارشـى 

تۇردى. فـرىدمهن بـىر يـىل ئـاۋۋال «نيۇيـورك ۋاقـىت 
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گېزىتـى»گه يـازغـان مـاقـالـىسـىدىمۇ تـرامـپنى تـىلـغا 

ئېلىپ پـرىزدېنت تـرامـپنىڭ قـىلـغىنـىنـىڭ تـوغـرىلـىقـىنـى، 

خـىتـاي تېخىمۇ بهك يـوغـىنـاپ كېتىشـتىن ئـاۋۋال بۇ 

خـىل مهيـدانـنى تۇتـقىنـىنـىڭ تـوغـرا بـولـغىنـىنـى بـايـان 

قىلغان. 

ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتىن قـول ئۈزۈش ئـامېرىكـاغـا 

نـىسـبهتهن تـولـىمۇ خهتهرلـىك. 1970-يـىلـىدىن 

ئېتىبـارەن، ئـامېرىكـادىكـى ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـى 

كـارخـانـىالر ئـىشـىكـلىرىنـى تـاقـاپ، ئـاسـىيـادىكـى ئهرزان 

ئهمـگهك كۈچـلىرىگه قـاراپ كۆچۈپ ئـازدى. بـىراق، 

ئۆتـكهنـكى يـىگـىرمه يـىلـدا، ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرى 

خـىتـايـنى گېگانـىت ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـىغـا ئـايـالنـدۇرۇپ 

قـويـدى. نۆۋەتـته بـىز سـانـاقسـىز بۇيۇم-ئهشـياالردا 

خـىتـايـغا تـايـىنـىمـىز. بۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى نۇرغۇنـى 

بـىزنـىڭ يـاشـاش سهۋيـىمـىز، تـىبـبىي ئېھتىيـاجـلىرىمـىز، 

تېخنولـوگـىيه ئۈسكۈنـىلـىرى، ئېلىكـتىر ئۈسكۈنـلىرى، 

مهركـىزى بـىر تهرەپ قـىلغۇچ تـاخـتا، مـاشـىنـىلـىرىمـىزغـا 

ئــائــىت ئۆزەكــلهر، ئــىســىتــىش ســىســتېمىلــىرى ۋە 

بـىخهتهرلـىك سـىسـتېمىلـىرى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالىدۇ. 

بـىزنـىڭ پـايـدا ئېلىشـقا بـولـغان تهشـنالـىقـىمـىز، 

دۆلـىتـىمـىزنـى كۈچـلهنـدۈرىدىغـان ئۇزاق مۇددەتـلىك 

ئـىسـتراتېگىيه جهھهتـتىكـى خـامـلىقـىمـىز بـىزگه زىيـان 

سېلىپ، خــىتــايــغا پــايــدىلــىق بــولۇپ كهلــدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، دۆلـىتـىمـىز تهيپۇنهمـچه پـىكـىرگه 

ئهسـىر بـولۇپ كهلـدى. ئـامېرىكـانـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان نۇرغۇن دۆلهتـلهر بـىر جهمـئىيهتـنىڭ ھهربـىي 

تـاجـاۋۇز سهۋەبـلىك كـىرزىسـقا پېتىشـىدىن قـورقـىدۇ. 

بــىراق، بــىز دۇچ كهلــگهن تــاجــاۋۇز ھهربــىي 

تــاجــاۋۇزدىن نهچــچه ھهســسه يــوشۇرۇن. بــىز 

ئۆزىمـىزنـىڭ يـادرولۇق قـىمـمهت قـاراشـلىرىغـا قـارشـى 

بـولـغان بـىر بيۇرۇكـرات دۆلهت بـىلهن ئـىقـتىسـادىي 

مۇنـاسـىۋەت قۇرۇش ئـارقـىلـىق ئۆز ئهركـىنـلىكـىمـىزنـى 

ئـاسـتا-ئـاسـتا چۈشهپ قـويـدۇق. ھهر قېتىم بـىرەر 

خـىتـاي شـىركـىتـى ئـامېرىكـا كـارخـانـىسـىغـا مهبـلهغ 

سـالـغان چـاغـدا، ھهر قېتىم بـىرەر چـوڭ ئـامېرىكـا 

شــىركــىتــىنــىڭ ھۆجــجهتــلىرى خهلــق ئــازادلــىق 

ئـارمـىيـىسـى تهرىپـىدىن خـاككېرلـىق ھۇجۇمـىغـا دۇچ 

كهلـگهنـدە، ھهر قېتىم خـىتـاي بـىرەر كېڭهش پـاالتـا 

ئهزاسـىنـىڭ يـاكـى بـىرەر تهتـقىقـاتـچى ئـالـىمـنىڭ گېلىنـى 

يــاغــلىغــانــدا، ھهر قېتىم خــىتــاي ئــامېرىكــا 

ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىدىن بـىرىدە كۇڭزى ئـىنـىسـتىتۇتـى 

قۇرغـانـدا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ئامېرىكادىكى تهسىرى دائىمال ئۆسۈپ ماڭدى. 

خــىتــاي قــىرىق يــىلــدىن بۇيــان بــىزنــىڭ 

قـارىغۇالرچه مهرتـلىك قـىلـىشـىمـىزنـىڭ قهنـتىنـى چېقىپ 

كهلــدى. 1970-يــىلــىدىن ئېتىبــارەن خــىتــاي 

ئـوقۇغۇچـىلـىرى ئـامېرىكـانـىڭ ئـالـىي ئـوقۇش يۇرتـلىرىغـا 

يېغىشـقا بـاشـلىدى. بۇ ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ كۆپـچىلـىكـى 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ۋە خـىتـاي 

شـىركهتـلىرىنـىڭ كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا ئـوقۇپ، 

ئـامېرىكـانـىڭ دۇنـيادا تهڭدىشـى يـوق ئـىلـىم-پهن، 

تېخنولــوگــىيه، ئېنژىنــىرلــىق ۋە مــاتېماتــىكــا 

دەرسـلىكـلىرىنـى دۆلـىتـىگه تـوشۇپ ئېلىپ كهتـتى. 

ئۇنـىۋېرسـىتېتالرنـىڭ بۇ ئـوقۇغۇچـىالردىن ئېرىشـكهن 

ئـوقۇش پۇلـى كـىرىمـى ئۇنـىۋېرسـىتېتالردىكـى خـىتـايـنى 

تهنـقىدلهيـدىغـان ئـالـىمـالرنـى قـورقۇتۇش ۋە ئـاغـزىنـى 

يۇمدۇرۇشقا ئىشلىتىلدى. 

سـوغۇق ئۇرۇش ئـاخـىرالشـقانـدىن بېرى، خـىتـاي 

ئــافــغانــىســتان ۋە سۈرىيه قــاتــارلــىق ئۇرۇش 

ۋەيـرانـچىلـىقـىغـا ئۇچـرىغـان جـايـالردا ئـىقـتىسـادىي 

مهنـپهئهتـكه ئېرىشـتى. ئـامېرىكـا بـولـسا بۇ رايـونـالردا 
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تـىنچـلىقـنى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش ئۈچۈن بهدەل 

تۆلــىدى. بۇ جهھهتــته ئــامېرىكــانــىڭ بــايــلىق 

مهنـبهلـىرىدىن چـىقـىم قـىلـىنـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، خـىتـاي «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول» پـىالنـىنـى 

تۈزۈپ چـىقـىپ، دۇنـيا دېڭىز تـرانسـپورتـىنـى كـونـترول 

قـىلـىش ئۈچۈن تۆمۈر يـولـالرنـى يـاسـاپ، پـورتـالرنـى 

قۇردى. بۇ ھهقته كېيىن چوڭقۇر توختىلىمىز. 

خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســى 

ئـافـغانـىسـتانـنى قـايـتا قۇرۇش ۋ تـىنـىچـلىقـنى قـوغـداشـقا 

يـاردەم بېرىش ئۈچۈن ھهرگـىزمۇ چهكسـىز مهبـلهغ 

سېلىشـقا ۋەدە بهرمهيـدۇ. بـىراق، ئـامېرىكـا دۆلهت 

مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىكـى 2018-يـىلـى ئـامېرىكـانـىڭ 

يـىلـىغـا 45 مـىلـيارد ئـامېرىكـا دولـلىرى مهبـلهغ سېلىپ، 

تـــىنـچـــلـىقـــنـى ئهســـلـىگه كهلـتۈرۈشـــكه يـــاردەم 

قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. رېئالـلىق شۇكـى، 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بۇنـىڭ ئۈچۈن 

مۇشۇنـچىلـىك چـىقـىمـنى بـىر يـىلـال چـىقـىرىشـقىمۇ 

ئۇنىمايدۇ. 

خـىتـايـنىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـىغـا، بېيجىڭنىڭ 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك قـارارىغـا ۋە ئۆز پۇتـىمـىزغـا ئۆزىمـىز 

ئـوق ئېتىش ئـادىتـىمـىزگه تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ قـاراپ 

چــىقــىدىغــان پهيــت كهلــدى. مېنىڭ قــىلــماقــچى 

بـولـغىنـىم، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

پۈتۈن ئهس-يـادى بـىلهن قـائـىدە-مـىزانـالرغـا ئهمهل 

قـىلـماسـلىقـتىكـى خـىلمۇ-خـىل نهيـرەڭلىرىنـى كۆرسـىتـىپ 

ئۆتۈش، شۇنـداقـال گۆشـىنـى يهپ، سۆڭىكـىنـى قۇسۇپ 

چـىقـارمـايـدىغـان كـونـا ھىيـلىسـى تـوغـرىسـىدا، ھهمـدە 

ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا غهرب دۆلهتـلىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ 

سهلـبىي تهسـىرىگه قـارشـى قـولـلىنـىشـىغـا بـولـىدىغـان 

خـىلمۇ-خـىل ئـىسـتراتېگىيـىلهر تـوغـرىسـىدا تهپسـىلـىي 

تـوخـتىلـىش. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

داۋامـلىق ئـالـغا ئـىلـگىرىلـىشـنى تـوسۇش ئۈچۈن 

نـاھايـىتـى چـوڭ ئۆزگۈرۈش ھاسـىل قـىلـىش كېرەك 

بــولــىدۇ. بۇنــىڭ بــىرىنــچى قهدىمــى مهبــلهغ 

سـالغۇچـىلـىق ھالـىتـىدىكـى تـويـماس نهپـىسـىمـىزنـى 

چهكــلهشــتىن، شۇنــداقــال ئــىســتېمالــچى بــولۇش 

سۈپـىتـىمـىزدىكـى ئـازراقـال ئهررزان مـالـغا ئـاچكۆزلۈك 

بـىلهن دۈم چۈشۈشـتىكـى روھىي ھالـىتـىمـىزگه خـاتـىمه 

بېرىشتىن باشلىنىدۇ. 

ئـامېرىكـالـىق بـولۇش سۈپـىتـىمـىز بـىلهن تـالـالش 

ئۆزىمــىزدە. خــىتــايــنىڭ بــايــلىقــىنــى ۋە بــىزگه 

كۆرسـىتـىدىغـان تهسـىرىنـى ئـاشۇرۇپ، دۆلـىتـىمـىزنـىڭ 

ئـاسـاسـى بـولـغان ئهركـىنـلىكـلىرىمـىزگه تهھدىت 

شهكـىلـلهنـدۈرۈشـىگه قـاراپ ئـولتۇرسـاق بـولـىدۇ. 

يــاكــى، ئــامېرىكــانــىڭ ھهر قــايســى ســاھهلــىرى 

ئـىلـگىرىكـى بـىلهن ئـوخـشاش بـولـماسـلىقـى تـوغـرىىسـدا 

قـارار چـىقـارسـاق بـولـىدۇ. بـىزنـىڭ رەھبهرلـىرىمـىز، 

پۈتكۈل دۆلهت چـوقۇم بـىز دۇچ كهلـگهن تهھدىتـنى 

تـونۇپ يېتىشـى، ھهر قـاچـان خـىتـايـنىڭ تهسـىرىگه 

قـارشـى كۈرەش قـىلـىشـقا تهيـيار تۇرۇشـى كېرەك. بۇ 

ھهرگــىزمۇ ۋەھىمــىلــىك سۆزلهر ئــارقــىلــىق ئــادەم 

قـورقۇتۇش ئهمهس، بـىر نهرسه ئـايـدىڭ بـولسۇنـكى، 

مهن خــىتــاي خهلــقىنــى، ئۇالرنــىڭ تــىلــىنــى ۋە 

مهدەنـىيـتىى سۆيـىمهن ۋە چـوڭ بـىلـىمهن. مهن بۇ 

كـىتـابـتا خـىتـاي دۆلـىتـى دەپ تـىلـغا ئېلىشـتا خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى تهرىپـىدىن كـونـترول 

قــىلــىۋاتــقان دۆلهتــنى نهزەردە تۇتتۇم. خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ يـوشۇرۇن ھالـدا ئۆز 

تهسـىرىنـى كۈچهيـتىپ كهلـگىنـىگه ئۇزۇن زامـانـالر 

بـولـدى. بۇ كـىتـابـتىكـىسـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئۇزۇن زامـانـالردىن بېرى ئـاشۇرۇپ 
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كېلىۋاتـقان تهسـىر كۈچـىگه قـارشـى تهپهككۇرالردىن 

ئىبارەت. 

ئـامېرىكـانـى تهقـدىرى ھايـات-مـامـاتـلىق 

باسقۇچقا كىردى. 

ئۈچىنچى باب: ئىقتىساد 

خــىتــاي كــوممۇنســتىك پــارتــىيــىســىنــىڭ 

چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـى ئۇرۇش مهيـدانـىنـى كېڭهيـتىشـكه 

تايىنىدۇ. 

مۇشۇ سهۋەبــلىك، خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـى پۈتكۈل دۇنـيا مـىقـياسـىدا ئۆز تهسـىرىنـى 

ئـــاشۇرىدىغـــان ۋە ئهمهلـــىي كۈچـــنى ۋۇجۇدقـــا 

چـىقـىرىدىغـان بـىر يۈرۈش ئـىسـتراتېگىيـىلهرنـى تېپىپ 

چـىقـقان. خـىتـايـنىڭ بۇ جهھهتـته قـولـالنـغان ئۇسۇلـى 

ئـاۋۋال ئـىقـتىسـادىي ئهمهلـىي كۈچـكه ئـىگه بـولۇش، 

ئـانـدىن ھاكـىممۇتـلهق كۈچـىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە 

ئــىقــتىســادىي كۈچــىنــى كېڭهيــتىش بــولــغان. شۇ 

سهۋەبـلىك، خـىتـاي دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىنـىڭ ئـاسـاسـى 

ئـىقـتىسـادىي بـىخهتهرلـىكتۇر. ئـىقـتساد دەل خـىتـايـنىڭ 

قارتا ئۆيىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان يىلىمدۇر. 

ھهر قـانـداق دۆلهتـنىڭ ئـىقـتىسـادىي 

رىقابهتلىشىش ھهققى بولىدۇ. بىراق، بۇ  

يهردىكـى مهسـىله، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

قـابهتـكه دۈمـبىسـىنـى  ى يـىسـىڭ ئـادىل ر تـى ر پـا

. ھهقــىقهت شۇكــى،  لــىپ تۇرۇۋېلىشــىدا قــى

. ھالبۇكـى،  قـتا لـما لـدامـچىلـىق قـى خـىتـاي ئـا

هر    ل ئامېرىكا ۋە غهربتىكى سىياسىي رەھبهر

ۋە كـارخـانـىچـىلـىقـتىكـى مـاگـىنـاتـالر ئـاچكۆزلۈك، 

تهشۋىقـات ۋە قـورقۇنـچنىڭ تۈرتـكىسـىدە خـىتـايـنىڭ 

ئـالـدامـچىلـىقـىنـى ئـاشـكارا شهكـىلـدە ئـوتتۇرىغـا 

قـويۇشـتىن ئۆزىنـى تـارتـماقـتا. بۇ ھال ئـامېرىكـا 

شىركهتلىرى ۋە خهلقىگه زىيان سالدى. 

1991-يــىلــى، خــىتــايــنىڭ دۇنــيادىكــى 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئېكسپورتـىدا تۇتـقان نـىسـبىتـى 2.3 

پـىرسهنـت ئـىدى. 2013-يـىلـى بـولـسا بۇ نـىسـبهت 

18.8 پـىرسهنـتكه چـىقـتى. خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل 

پـارتـىالش خـاراكتېرلـىك كۆتۈرۈلۈشـىنـىڭ خـىتـايـغا 

بــولــغان تهســىرى ھهمــمىگه مهلۇملۇق. خــىتــاي 
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دېھقانــچىلــىق دۆلــىتــى بــولۇشــتىن بــارا-بــارا 

ئۆزگۈرۈپ، شهھهرگه كۆپ سـانـدا نـوپۇس كۆچۈپ 

يهرلهشـتى. خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى 

كـارخـانـىالر پهيـدىنـپهي تـاقـىلـىپ، دۆلهت ئـارقـىسـىدا 

تـىرەپ تۇرغـان، نـامـدا خۇسۇسـىي ئـىگـىلـىكـتىكـى 

كـارخـانـىالرغـا ئۆزگـىرىۋالـماقـتا. بـىراق، خـىتـايـنىڭ 

ئېكسپورت ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـىڭ دۇنـيادا بـىرىنـچى 

ئـورۇنـدا تۇرۇشـى دۇنـيادىكـى بـاشـقا دۆلهتـلهرگه، 

بولۇپمۇ ئامېرىكاغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

ئـامېرىكـا پـاي-چهك بـازىرىدىكـى ئـاز سـانـلىق 

مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ كـىرىمـى شـىددەت بـىلهن 

ئـاشـتى. يـاسـىمـىچـىلـىق يهرلـىك ئـىقـتىسـادنـىڭ يـادروسـى 

بــولــغان رايــونــالرغــا نــىســبهتهن، پــاي-چهك 

سـاھهسـىدىكـى زىيـان بهكمۇ ئېغىر. قـىزىقـارلـىق يېرى، 

يېڭىچه ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالر ئـارىسـىدا قـوبۇل قـىلـىنـغان 

قـاراش شۇكـى، ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

ئهركـىن سـودا ئـىكـكى تهرەپـنىڭ بـايـلىقـىنـى ئـاشۇرىدۇ. 

مهسـىلهن، 2016-يـىلـى ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىقـتساد 

 National Bureau of) تهتـقىقـات ئـىدارىسـىنـىڭ

Economic Research, NBER) خـــىتـــايـــنـىڭ 

يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىدىكـى ئـىسـالھاتـىغـا قـارىتـا 

«خـىتـاي زىلـزىلـىسـى» نـامـلىق دوكـالت يېزىپ 

 David H.) چــىقــقان بــولۇپ، داۋىد ئــاۋتــور

Autor)، داۋىد دورن (David Dorn) ۋە گـوردون 

خـانـسون (Gardon H. Hanson) قـاتـارلـىق ئۈچ 

كـىشـى تهرىپـىدىن يېزىلـغان بۇ دوكـالتـتا مۇنـداق 

دېيىلـگهن:«نهزەرىيه بـىزنـى شۇنـداق كـاپـالهتـكه ئـىگه 

قـىلـىدۇكـى، نـورمـال شـارائـىت ئـاسـتىدا غهلـىبه 

قـازانغۇچـى ئېرىشـكهن پـايـدا چهتـئهل رىقـابـىتـىنـىڭ 

سهلـبىي تهسـىرىگه دۇچ كهلـگهن كـىشـىلهر ئۇچـرىغـان 

ھهر قـانـداق زىيـانـنى يـوقـقا چـىقـىرىشـقا يېتىپ 

ئـاشـىدۇ.» بۇ نهزەرىيهنـىڭ ئـاسـاسـىي تهسهۋۋۇرى 

خـىزمـىتـىدىن ئـايـرىلـىپ قـالـغان ئـىشـچىالرنـىڭ 

تهربــىيــىلهشــكه قــاتــنىشــىش نهتــىجــىســىدە يېڭى 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش سـاھهلـىرى رويـاپـقا چـىقـىدۇ، بۇ 

سهۋەبـلىك مـائـاش چۈشۈپ كهتـمهيـدۇ. ئـاقـىۋەتـته، 

ئـىقـتىسـاد ئېشىپ، ئـىقـتىسـادىي تهڭپۇڭلۇق قـايـتىدىن 

ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. 

ئـاۋتـور 2019-يـىلـىدىكـى زىيـارەتـنى قـوبۇل 

قـىلـغانـدا، ئۆز مـاقـالـىسـىدە ئـوتتۇرىغـا قـويـغان 

بايقاشنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى: 

ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالرغـا بـاشـتىال ئـىكـكى ئـىش 

ئـايـدىڭ ئـىدى. بـىرىنـچىسـى، ئهركـىن سـودىلـىشـىشـقا 

قـوشۇلـغان ئـىكـكى دۆلهت ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ ئـىچـكى 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـى ئـاشۇرااليـدۇ، 

شۇنـداقـال ئۆزنـىڭ ئهۋزەلـلىكـى بـولـغان سـاھهدە 

تهرەقــقىي قــىالاليــدۇ. ئــىكــكىنــچىســى، بۇ خــىل 

يۈكسـىلـىش پۈتۈن سـاھه بـويـىچه بـولـمايـدۇ. يهنـى، 

ئـىكـكى دۆلهتـتىكـى كـىشـىلهرنـىڭ ھهمـمىسـىال پـايـدىغـا 

ئېرىشـىۋەرمهيـدۇ. نـان يـوغـىنـىغـان تهقـدىردىمۇ، بهزى 

قـىسـىمـلىرى كـىچـىكـلهپ، بـاشـقا قـىسـىم چـوڭىيـىش 

ئـارقـىلـىق كـىچـىكـلىگهن قـىسـىمـنىڭ ئـورنـىنـى ئـالـىدۇ. 

شۇ ۋەجــىدىن، بهزى كــىشــىلهر ئــىشســىز قېلىپ، 

ئهھۋالـى تېخىمۇ نـاچـارلـىشـىپ كهتسـىمۇ، ئهمـما، 

ئۇالرنـىڭ دۆلـىتـى ئـومۇمـىي نۇقـتىدىن نـىسـپىي ھالـدا 

بېيىيـدۇ. تهتـقىقـاتـتىكـى ئـىكـكىنـچى نۇقـتا دەل 

بـىزنـىڭ تهتـقىقـاتـىمـىزدىكـى تهسـىر كۈچـى ئهڭ زور 

بـولـغان تهرەپتۇر. شۇ سهۋەبـلىك، ئـىكـكىنـچى نۇقـتا 

ئـىنـتايـىن مۇھىم … بۇ نهزەرىيهنـىڭ ئـارقـىسـىدا 

ئهمــگهك بــازىرىدىكــى ئېقىشــقا ئــائــىت بــىر پهرەز 

مهۋجۇت. شۇ ۋەجـىدىن، ئـىمـپورت ۋە يـاسـىمـىچـىلـىق 

2020 ئۆكتهبىر-نويابىر 15 ئۇيغۇرالر 15-سان



ســاھهســىدە رىقــابهتــچانــلىقــقا ئــىگه مهھسۇالتــالر 

مهۋجۇت بـولۇپ، شۇ تۈر يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىدە 

چۈشۈش بـولـىدۇ. بـىراق. شۇ سـاھهدىكـى ئـىشـچى-

خـــىزمهتـــچـىلهر تېـزال بـــاشـــقـا ســـاھهلهردە يېڭـى 

خىزمهتلهرنى تاپااليدۇ. 

بـىراق، ئۆتـكهن يـىگـىرمه يـىلـدا بـىر چـاغـالردا 

ئـامېرىكـا يـاسـىمـىچـىلـىق سـانـائـىتـىنـىڭ مهركـىزى بـولـغان 

راسـت بېلت رايـونـىنـى زىيـارەت قـىلـغان ھهر كـىم 

يۇقــىرىقــى پهرەزنــىڭ سېپى ئۆزىدىن خــاتــا پهرەز 

بـولـغانـلىقـىنـى ئېيتىپ بېرەلهيـدۇ. ئـىكـكىنـچى دۇنـيا 

ئۇرۇشـىدىن بېرى ئـامېرىكـا يـاسـىمـىچـىلـىق سـانـائـىتـىنـىڭ 

قهدىمــى ئــاســتىلــىدى. ئــامېرىكــادىكــى يــاشــاش 

سهۋىيـىسـى ۋە بـاي، نـامـرات دەپ ئـايـرىش خـىتـاي 

دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولـغانـدىن ئېتىبـارەن 

شــىددەت بــىلهن ئۆســتى. مۇنــداقــچه ئېيتقانــدا، 

ســانــلىق مهلۇمــاتــالرغــا ئهھمىيهت بېرىدىغــان 

ئــىقــتىســادشۇنــاســالرمۇ يۇقــىرىقــى ئــىقــتىســاد 

نهزىرىيـىسـىنـىڭ خـاتـالـىقـىنـى بـايـقىغـان. ئۇالر ئهركـىن 

سـودىنـىڭ بـايـلىق ئېلىپ كېلىشـى مۇتـلهق ئهمهس، 

شۇنـداقـال ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ ئـىنـاقـلىقـىنـى بهرپـا 

قىلىشىمۇ مۇتلهق ئهمهس دەپ قارىغان. 

«خــىتــاي زىلــزىلــىســى» نــامــلىق دوكــالت 

سـىتـاتـىسـكىلـىق سـان-سـىفـىرالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان. 

1990-يـىلـىدىن 2007-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا 

«خـىتـايـدىن مـال ئـىمـپورت قـىلـىشـنىڭ تهسـىرىگه 

ئۇچــرىغــان بهزى رايــونــالردا، يــاســىمــىچــىلــىق 

كهسـىپـىدىكـىلهرنـىڭ ئـىشـقا ئـورۇنـلىشـىش نـىسـبىتـى 

كۆرۈنهرلــىك دەرىجــىدە تۆۋەنــلىگهن.» خــىزمهت 

يېشىدىكـى كـىشـىلهر ئـىشسـىز قېلىپ ئهمـگهكـچىلهر 

تـوپـىدىن غـايـىپ بـولـغان. دوكـالتـتىكـى سـانـلىق 

مهلۇمـاتـالرغـا قـارىغـانـدا «ئـامېرىكـادىكـى بـارلـىق 

سـاھهلهر دېگۈدەك خـىتـايـدىن مـال يـاكـى ئهشـيا 

ئـىمـپورت قـىلـغان. ئـىمـپورت مـىقـدارى ئېكسپورت 

مىقدارىدىن ئۈستۈن بولغان.» 

بۇنــىڭ نهتــىجــىســى قــانــداق بــولــدى؟ 

سـودىدىكـى كهسـكىن ئۆزگـىرىش ئېغىر تهسـىر پهيـدا 

قـىلـدى. مهھهلـلىلهردە يـاشـايـدىغـان نۇرغۇن كـىشـىلهر 

بـــىنـــاالرغـــا يهرلهشـــتـى. كۆپـــلـىگهن شهھهرلهر 

نـامـراتـلىشـىپ كهتـتى. تهتـقىقـاتـتا بـايـان قـىلـىنـىشـىچه، 

يـاسـىمـىچـىلـىق كهسـىپـى نـابۇت بـولـغان بۇ رايـونـالردا 

«يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىدىكـى ئـىشسـىزلـىق نـىسـبىتـى 

بهش ھهســسه ئېشىپ، بۇنــىڭمۇ نېرىســىغــا ئۆتۈپ 

كهتكهن.» 

 US) ئـامېرىكـا نـوپۇس سـىتـاتـىسـتىكـا ئـىدارىسـى

Cesus Bureau) تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان بـاشـقا 

بـىر تهتـقىقـاتـتا ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىنـىڭ چۈشۈشـى 

بـىۋاسـىته تـىلـغا ئېلىنـماسـتىن، ۋاسـىتـىلـىك ھالـدا تـىلـغا 

ئېلىنـغان. بۇ تهتـقىقـات ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ 2000-

يـىلـىدىن 2012-يـىلـىغـىچه بـولـغان كـىرىم ۋە بـايـلىق 

ئهھۋالـىنـى سېلىشـتۇرمـا قـىلـغان بـولۇپ، بۇ ئـىدارە 

«ئـائـىله بـايـلىق تهقسـىمـاتـى» نـامـلىق دوكـالتـىدا 

ئـامېرىكـادىكـى بـايـالر ۋە نـامـراتـالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

پهرقـى ئـائـىلـىۋى سـاپ كـىرىم جهھهتـته كـىشـىنـى 

ھهيـران قـالـدۇرغۇدەك دەرىجـىدە چـوڭىيـىپ كهتـكهن. 

بۇ دوكـالتـنىڭ بـايـقىشـىچه سـاپ كـىرىمـى ئهڭ تۆۋەن 

بـولـغان ئـىكـكى ئـائـىلـىنـىڭ يۇقـىرىقـى ئـون يـىلـدىكـى 

سـاپ كـىرىمـى 5124 ئـامېرىكـا دولـلىرى ئـازايـغان. 

ھالبۇكـى، سـاپ كـىرىمـى ئهڭ يۇقـىرى بـولـغان ئـىكـكى 

ئـائـىلـىنـىڭ ئـوتتۇرىچه كـىرىمـى 61،379 ئـامېرىكـا 

دوللىرى ئاشقان. 
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بۇنـــىڭـدىن كۆرۈۋېـلـىشـــقـا بـــولـــىدۇكـــى، 

ئــامېرىكــادىكــى بــايــالر تېخىمۇ يۇقــىرى چهكــته 

بېيىغـان. شۇنـىڭغا مـاس ھالـدا، نـامـراتـالر تېخىمۇ 

بهك نامراتالشقان. 

2017-يـىلـى «خـىتـاي زىلـزىلـىسـى» تهتـقىقـاتـىغـا 

قـاتـناشـقان ئۈچ ئـالـىم تهرىپـىدىن ئېلىپ بـارغـان بـىر 

تهتـقىقـات ئـىقـتىسـادىي قـااليـمىقـانـچىلـىق كهلتۈرۈپ 

چـىقـارغـان زەربـىلهر ئۈسـتىدە بـولـغان. بۇ تهتـقىقـاتـنىڭ 

ئـــىقـــتـىســـادىي  خـــىلـــدىكـــى  بۇ  تېـمـىســـى 

قــااليــمىقــانــچىلــىقــنىڭ كــىشــىلهرگه كهلتۈرۈپ 

چـىقـىرىدىغـان زىيـىنـىنـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىش بـولـغان. 

«خـىزمهتـنىڭ قـولـدىن كېتىشـى — يـاسـىمـىچـىلـىق 

كهسـىپـىدىكـى چېكىنـىشـنى ۋە يـاشـالر ئـارىسـىدىكـى 

تــويــلىشــىشــنىڭ چۈشۈپ كېتىشــىنــى كهلتۈرۈپ 

چـىقـارغـان.» تۆۋەنـدىكـىسـى ئۈچ ئـاپـتورنـىڭ خـىزمهت 

بــازىرىنــىڭ تــوســاتــتىن چۆلــدەرەپ كېتىشــىدىن 

كېيىنـكى جهمـئىيهتـتىكـى ئۆزگۈرۈشـلهر ھهقـقىدىكـى 

خۇالسىسىدۇر: 

ئـوخشـىمـىغـان دەرىجـىدىكـى سـودا كـىرزىسـى 

ئـىشـقا ئـورۇنـلىشـىشـنىڭ ۋە كـىرىمـنىڭ تۆۋەنـلهپ 

كېتىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـاردى. ئـىشسـىزلـىق نـىسـبىتـى 

ۋە بــالــدۇر ئۆلۈپ كېتىش نــىســبىتــى ئــاشــتى. 

تۇغۇلۇش  ۋە  قـــىلـــىش  تـــوي  يهنه  داۋالـغۇش 

نــىســبىتــىنــىڭ تۆۋەنــلهپ كېتىشــىنــى كهلتۈرۈپ 

چـىقـارغـان. شۇنـداقـال، تۇل ئـايـالـالرنـىڭ نـىسـبىتـىنـى 

ئـاشۇرۇۋەتـكهن. نـامـراتـلىق ئېشىپ، يېتىم بـالـىالرنـىڭ 

سانى كۆپهيگهن. 

بۇ تهتـقىقـاتـتىكـى بـايـانـالر كـىشـىنـى ھاڭ-تـاڭ 

قـالـدۇرىدۇ. دوكـالتـتا ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي 

ئـارىسـىدىكـى تهڭپۇڭسىزلـىق كۆرسـىتـىلـگهن بـولۇپ، 

بۇ خـــىل تهڭـپۇڭـسـىزلـــىق جهمـــئـىيهتـــكه ئېـغـىر 

زىيــانــالرنــى ئېلىپ كهلــگهن. بۇ خــىل زىيــانــنىڭ 

بـارغـانـچه زورىيـىپ كېتىشـى ئېنىق. يهنـى، خـىزمهت 

بـــازىرىنـــىڭ چېـكـىنـــىشـــى پۈتـكۈل ئـــامېـرىكـــا 

جهمـئىيـىتـىنـىڭ چېكىنـىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان. بۇ 

ھـال يهنه بـــىزنـــىڭ ئـــىقـــتـىســـادىي ۋە دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـى جهھهتـتىكـى مۇقـىمسـىزلـىقـىمـىزنـى 

كۈچهيــتىۋەتــكهن. خــىزمهتــكه ئېرىشــىدىغــان 

كـىشـىلهرنـىڭ سـانـى تۆۋەنـلهپ، بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە 

پۇل خهجـلهش نـىسـبىتـى چۈشـكهن. نهتـىجـىدە، 

يهرلـىك ھۆكۈمـلهتـلهرنـىڭ بـاج كـىرىمـىمۇ مـاس ھالـدا 

تۆۋەنـلىگهن. دۆلهت مهمۇرلـىرىنـىڭمۇ سـانـى ئـازىيـىپ، 

ئۇل-مۇئهســسهسه قۇرۇلۇشــلىرىنــىڭ تهرەقــقىيــاتــى 

چېكىنـگهن. ھهر تۈرلۈك ئـىجـتىمـائـىي پـاراۋانـلىق 

سهلـبىي تهسـىرگه ئۇچـرىغـان. بۇ ھالـدا يهنـىمۇ بـىر 

قهدەم ئــىلــگىرىلــىگهن ھالــدا دۆلهت مــىقــياســىدا 

چـىقـىمـنى تېجهش قـارارلـىرىنـىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـىنـى 

كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان. تۆۋەنـلهۋاتـقان ۋە ئۈنۈمسـىز 

ئـىقـتىسـاد مهۋجۇت بـايـلىقـالرغـا بـاجـنى كۆپهيـتىشـكه 

ئېلىپ بــارغــان. بۇ ھالــدىن پۈتكۈل جهمــئىيهت 

زىيانغا ئۇچرىغان. 

بيۇرۇكـــراتـــلىق خـــاراكتېرىگه ئـــىگه 

كاپىتالىزم 

مهلۇم جهھهتـــتـىن ئېـيـتـقـانـــدا، خـــىتـــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئـامېرىكـانـىڭ غهلـىبـىسـىدىن 

سـاۋاق ئـالـغان. ئـامېرىكـانـىڭ كۈچلۈك ئـىقـتىسـادى 

ئـامېرىكـانـىڭ تـوخـتىمـاسـتىن كۈچـىيـىشـىگه تۈرتـكه 

بـولـغان. ئـامېرىكـانـىڭ ئـالـىي مـائـارىپ سـىسـتېمىسـى، 

2020 ئۆكتهبىر-نويابىر 17 ئۇيغۇرالر 15-سان



پهن-تېخنىكـا جهھهتـتىكـى بۆسۈشـلىرى، بـانـكىچـىلـىق 

كهسـىپـى، مهبـلهغ سېلىش ۋاسـىتـىلـىرى قـاتـارلـىقـالر 

ئـامېرىكـانـىڭ دۇنـياۋى كۈچ بـولۇپ چـىقـىشـىدا رول 

ئـويـنىغـان. بـىز بـار كۈچـىمـىزنـى ئـىشـقا سېلىپ بـاشـقا 

دۆلهتـلهر بـىلهن ئـىقـتىسـادىي رىقـابهتـكه چۈشـتۇق. 

بـىراق، شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا قـانۇن بـويـىچه 

ئـىدارە قـىلـىش پـىرىنسـىپـىمـىزنـى ئۇنۇتـمىدۇق، 

شۇنـــداقـــال رىقـــابهتـــلىرىمـــىزدە دېموكـــراتـــىيه 

پـىرىنسـىپـلىرىغـا ئهمهل قـىلـدۇق. بۇنـىڭدىن تـاشـقىرى، 

ئـامېرىكـانـىڭ تهبـئىي بـايـلىقـلىرى ئـامېرىكـانـى رونـاق 

تـاپـقان، ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن قۇدرەت تـاپـقان، 

ھايـاتـى كۈچـى ئۇرغۇپ تۇرغـان بـىر دۆلهت قـىلـىپ 

چىققان. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئـامېرىكـانـىڭ  

مۇشۇ جهھهتــتىكــى پۇل ھهمــمىنــى ئۆزگهرتــىدۇ 

ئهقـىدىسـى ئـاسـاسـىغـا قۇرۇلـغان قۇرۇلـمىسـىنـى ئـاسـاسـى 

جهھهتــتىن تهقــلىد قــىلــىپ، ئۇنــىڭغا ئۆزىنــىڭ 

بۇرمــىالشــلىرىنــى قــوشۇپ، ئۆز ئــىقــتىســادىي 

قۇرۇلـمىسـىنـى بهرپـا قـىلـدى. خـىتـاي ئـامېرىكـانـى 

تهقـلىد قـىلـىشـتا قـانۇن بـويـىچه ئـىدارە قـىلـىشـنى 

سۈزۈپ چـىقـىرىۋەتـتى، دېموكـراتـىك ئـىدىيهلهرنـى 

كۆمۈپ تـــاشـــلىۋەتـــتى. ھوقۇق مهركهزلهشـــكهن 

بيۇرۇكـرات خـىتـاي بـارلـىق ئـىشـالرنـى خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ نـىشـانـى ئۈچۈن 

خــىزمهت قــىلــدۇرىدۇ. بۇ ئۇالرنــىڭ ئــاســاســى 

پىرىنسىپىدۇر. 

خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســىنــىڭ 

رەھبهرلـىك قـاتـلىمـى بـىر نۇقـتىغـا مهركهزلهشـكهن، 

تـاكـتىكـىلـىق، نـىشـانـغا بـىنـائهن ھهرىكهت قـىلـىدىغـان 

بـىر مـودېل بـويـىچه يۈرۈشـىدۇ. خـىتـاي رەھبهرلـىكـى 

«بـىز نېمىنـى مۇھىم بـىلـىمـىز؟ بـىزنـىڭ نـىشـانـىمـىز 

نېمه؟ خهلـىقـىمـىزنـى ۋە دۇنـيانـى قـانـداق قـىلـىپ 

بـىزنـىڭ ئېرىشـمهكـچى بـولـغىنـىمـىزنـى قـىلـىشـقا 

يېتهكـلهيـمىز؟» دېگهنـلهرنـى مهركهز قـىلـىدۇ. بـاشـقا 

دۆلهتــنىڭ ھۆكۈمهتــلىرىنــى ۋە ئــورگــانــلىرىنــى 

ئـىنـدەكـكه كهلتۈرۈش «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»تـىكـى 

ئهڭ ئاساسلىق قورالالردۇر. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ يېڭى 

قۇرۇلـغان چـاغـالردىكـى بـاشقۇرۇش ئۇسۇلـى سـوۋېت 

ئـــىتـــتـىپـــاقـــىنـــىڭـكـىگه ئـــوخـــشـاش بـــولۇپ، 

ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتا يهكـكه شهخـسكىچه بـاشقۇرۇشـقا 

سهل قـارالـمايـتتى، مهسـىلهن، مهلۇم ئـىشـچىنـىڭ 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـىقـدارى، شۇنـداقـال قـايسـى 

زاۋۇتـنىڭ قـايسـى مهھسۇالتـنى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـى 

كېرەكـلىكـىگـىچه ئـالـدىن بهلـگىلـىنهتـتى. بـىراق، دېڭ 

شــياۋپــىڭ مهنــپهئهتــكه ئېرىشــىشــنىڭ — يهنــى 

ئـىشـلىگـىنـىگه قـاراپ چۆنـتىكـىگه پۇل كـىرىشـنىڭ 

يۇقـــىرى  ئۈنۈمـــىنـــى  ئـــىش  شهخـــىســـنـىڭ 

كۆتۈرىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن. 

خــىتــايــدا بــارلــىق مــالــىيه-ئــىقــتىســاد 

سىـياـسهتلـىرىنىـڭ ۋە باـيلـىق يوـللـىرىنىـڭ، شۇندـاقال 

قـانۇنـىي قۇرۇلـمىنـىڭ بـاشقۇرۇش ھوقۇقـى خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ قـولـىدا بـولـغانـلىقـىنـى 

ئۈچۈن، ئۇ ھهر قـايسـى ئـىقـتىسـادىي قـاتـالمـالرنـى 

كـونـترول قـىلـىشـقا مۇۋەپـپهق بـواللـىغـان. خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى مهبـلهغـنى خـالـىغـانـچه 

يۆتـكهپ ئـىشـلىتهلهيـدۇ. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى ئۆز مهنـپهئهتـىنـى چـىقـىش قـىلـغان ئـاسـاسـتا 

قـانۇن تۈزىدۇ. خـىتـايـدىكـى ھهر بـىر شـىركهتـته 

پـارتـىيه كـومـىتېتىنـىڭ بـولۇشـىنـىڭ شهرتـلىكـى 

مۇشۇنـىڭ جۈمـلىسـىدىن. خـىتـاي ئۆزىگه پـايـدىسـىز 

بــولــغان قــانۇن-نــىزامــالرنــى خــالــىغــان پهيــتته 
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ئۆزگهرتـىدۇ. ئۇنـىڭ بۇنـداق ئۆزگهرتـىشـلىرى ئـاز 

ئهمهس. مهلۇم جهھهتــتىن قــارىغــانــدا، خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى يـاسـىمـىچـىلـىق ۋە تـىجـارەت 

جهھهتـتىمۇ نېمىنـى خـالـىسـا شۇنـى قـىلـىش مۇھىتـىنـى 

يـاراتـقان. خـىتـايـدا مۇقـىمـالشـقان مۇھىم ئۆلـچىمـى 

يـوق. مهھسۇالتـالرنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه كـاپـالهتـلىك 

قـىلـىدىغـان ھۆكۈمهت ئـورگـىنـى مهۋجۇت ئهمهس. 

ۋە  ئـــىدارىســـى  ســـودا  ئۆتۈپ،  ئۇنـــىڭـدىن 

ئـىسـتېمالـچىالرنـىڭ ھوقۇق-مهنـپهئهتـىنـى قـوغـداش 

ئــىدارىســىمۇ يــوق. بــاشــقا شــىركهتــلهرنــىڭ 

مهخـپىيهتـلىكـىنـى ئـوغـرىالش، نهشـرىي بۇيۇمـالر 

ئـوغـرىلـىقـى، ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىقـى، نهشـىر 

ھوقۇقــىغــا پهرۋا قــىلــماســلىق قــاتــارلــىقــالرنــىڭ 

ھهمــمىســىنــى خــىتــاي ھېچ تهپ تــارتــماســتىن 

قـىلـىۋېرىدۇ. خـىتـايـنىڭ خـىلـدىكـى چهكـلىمـىسـىز 

ئۇرۇشـى خـىتـاي كـارخـانـىلـىرى تهرىپـىدىن پۈتۈن 

دۇنــيادىكــى ســودا-تــىجــارەت بــازارلــىرىغــىچه 

كېڭهيگهن. 

(خــىتــايــدىكــى ســودا-تــىجــارەت) بۇنــچه 

ئهركــىن، ئۇنــىڭ ئۈســتىگه مهبــلهغ ســالغۇچــى ۋە 

يــاســىغۇچــى ســودىگهرلهرنــىڭ يــاقتۇرۇشــىغــا 

ئېرىشـكهنـدىكـىن، ئۇنـداقـتا مهسـىله نهدە؟مهسـىله 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ قـانـداق 

ئۆزگهرتكۈسـى كهلـسه شۇنـداق ئۆزگهرتهلـىشـىدە. 

چۈنكى، خىتايدا قانۇن-نىزام يوق. 

ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

كۆرگهنال ئىشقا چېپىلىۋالىدۇ. 

ئهمهلـىيهتـته، خـىتـايـدا ھهر قـانـداق ئـىش 

بـاشقۇرۇش ئـاسـتىدا. خـىتـاي كـومۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

گهرچه مهلۇم ئـىشـلهپـچىقـىرىش سـاھهلـىرىنـى تـامـامهن 

ئۆز ئهركـىگه قـويـىۋەتـكهنـدەك تۇرسـىمۇ، بـىراق، 

قـايسـى سـاھهلهرنـى بـاشقۇرۇش، قـايسـى سـاھهلهرنـى 

باشقۇرماسلىقنى ئۆزى خالىغانچه بهلگىلىۋالىدۇ. 

مهسـىلـىنـىڭ نېگىزى شۇكـى، خـىتـاي يېپىق 

ئــىقــتىســادىي مۇھىتــقا ئــىگه دۆلهت. چهتــئهل 

كـارخـانـىلـىرىدا خـىتـايـدا تـارمـاق شـىركهتـلىرىنـى قۇرسـا 

بـولـىدۇ. بـىراق، بۇنـىڭ ئۈچۈن خـىتـايـالر بـىلهن 

ھهمــكارالشــقان بــولۇشــى، شۇنــداقــال خــىتــاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى سـودا ئهھۋالـىنـى كۆزىتـىپ 

تۇرااليــدىغــان بــولۇشــى شهرت. مهبــلهغ سېلىش 

جهھهتـته، خـىتـايـغا مهبـلهغ سۈپـىتـىدە كـىرگهن پۇل 

چـوقۇم خـىتـايـدا قېلىپ قېلىشـى كېرەك. سـتاربـاكـس، 

مـاكـدونـالـد قـاتـارلـىقـالرغـا ئـوخـشاش خـىتـايـدا تـىجـارەت 

قـىلـماقـچى بـولسـىڭىز، نهزەرىيه جهھهتـتىن ئېيتقانـدا 

سـىز تـاپـقان پۇلـنىڭ ھهمـمىسـى خـىتـايـدا قېلىپ 

قېلىشــى كېرەك. خــىتــايــدا تــاپــقان پــايــدىنــى 

خـىتـايـدىكـى بـانـكىغـا قـويۇپ ئۆسۈمـىنـى خهجـلىشـىڭىز 

يـاكـى خـىتـاي ئـىچـىدە مهبـلهغ قـىلـىپ سېلىشـىڭىز 

سـىزنـىڭ ئهركـىنـلىكـىڭىز. بۇ بهلـگىلـىمـىلهر خـىتـايـدا 

سـودا قـىلـىۋاتـقان بـارچه شـىركهتـلهر ئۈچۈن ئـورتـاق. 

خـىتـايـدا سـودا قـىلـىۋاتـقان ھهر قـانـداق چهتـئهل 

شـىركـىتـى چـوقۇم مۇشۇنـداق قـىلـىشـى كېرەك. بـىراق، 

نېـمـىشـــقـا «نهزەرىيه جهھهتـــتـىن» دەپ قـــوشۇپ 

قـويـدۇم؟ چۈنـكى، ئهگهر سـىز خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ يـاقتۇرۇشـىغـا ئېرىشـكهن شـىركهت 

بـولسـىڭىز، ئۇ ھالـدا مۇۋاپـىق رەۋىشـته خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىگه مۇراجـىئهت قـىلـىش 

نهتــىجــىســىدە، خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى ئېرىشــكهن 

پـايـدىڭىزنـىڭ مهلۇم قـىسـىمـىنـى چهتـئهلـگه ئېلىپ 

چـىقـىپ كېتهلـىشـىڭىزگه يـول قـويـىدۇ. بـىراق، بۇ 

كۆپۈنچه ھالالردا مۇمكىن بولمايدىغان ئىشتۇر. 
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شۇنــىڭدەك، خــىتــاي بــازىرىغــا كــىرىشــنى 

خــااليــدىغــان چهتــئهل شــىركهتــلىرى، جۈمــلىدىن 

فېيسبۇك، يۇتيۇب، تۋىتـىر  قـاتـارلـىق ئهركـىن پـىكـىر 

بـايـان قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان ۋاسـىتـىلهر ۋە بـاشـقا 

كۆپــلىگهن شــىركهتــلهر خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك 

پـارتـىيـىسـى تهرىپـىدىن چهكـلهنـگهن. يۇقـىرىدىكـى 

نـامـى كهچـكهن يۇمـشاق دېتالـالر دىن ھهقـقىدىكـى 

يـازمـا ۋە مـاقـالـىلهرنـى چـىقـىرىشـقا، تـىبهتـتىكـى زۇلۇم، 

ئۇيغۇر مۇسۇلــمانــلىرىنــىڭ تۇتقۇن قــىلــىنــىشــى، 

شۇنـداقـال ئـامېرىكـا كـىشـىلـىك ھوقۇق قـانۇنـىنـىڭ 

ئېسىلـلىكـلىرىنـى تـارقـىتـىشـقا يـول قـويـىدۇ. بۇ 

ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـايـدا چهكـلهنـگهنـلىكـتىن، 

بۇ يۇمـشاق دېتالـالرنـىڭ ئـىگـىلـىرى بـولـغان شـىركهتـلهر 

خـىتـايـنىڭ تـور سۈزگۈچـىنـى قـوبۇل قـىلـمىغۇچه، 

خـىتـاي بـازىرىغـا كـىرىشـكه نـائـىل بـواللـمايـدۇ. بۇ خـىل 

بهلـگىلـىمـىلهر يهنه سـودىدىكـى تهڭپۇڭسىزلـىقـنى 

كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. خـىتـاي ئـالـلىقـاچـان گۇگـل، 

يۇتيۇب ۋە فـىيسـبۇكـالرغـا تهقـلىد قـىلـىنـغان دېتالـالرنـى 

يـاسـاپ بـولـغان بـولۇپ، بهيـدۇ، يـوۋكۇ ۋە ۋېيبو 

دېگهنـلهر مۇشۇنـىڭ جۈمـلىسـىدىنـدۇر. بۇ تـور بهتـلهر 

ۋە دېتالـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئـامېرىكـادا ۋە دۇنـيانـىڭ 

بـاشـقا جـايـلىرىدا (خـىتـايـنىڭ كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا) 

خـالـىغـانـچه ئـىشـلىتـىلـىدۇ. بـىراق، خـىتـايـنىڭ بۇ 

نهرسـىلـىرى خـىتـايـدا ئـامېرىكـانـىڭ رىقـابـىتـىسـىز ھالـدا 

جۇش ئۇرۇپ تهرەققىي قىالاليدۇ. 

خـىتـايـنىڭ پۇلـى — يۈەنـگه كېلهيـلى. گهرچه 

بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ پۇلـىنـىڭ قـىمـمىتـى چهتـئهل 

تـاشـقى پېرۋوت بـازىرى تهرىپـىدىن بهلـگىلهنمسـىمۇ، 

بـىراق، خـىتـاي پۇلـى چهتـئهل تـاشـقى پېرۋوت بـازىرى 

تهرىپـىدىن بهلـگىلهنـمهيـدۇ. خـىتـاي پۇلـىنـىڭ يۇقـىرى 

تۆۋەن بـولۇشـىنـى تهڭشهش خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

قولىدا. 

خـىتـايـدا ئـىگـىدارچـىلـىق ھوقۇقـىمۇ ئـادەمـگه 

قـاراپ بهلـگىلـىنـىدۇ. خـىتـايـنىڭ پهن-تېخنىكـىنـى 

ئهسهبـىيـلهرچه سۈمۈرۈپ ئېلىۋاتـقانـلىقـىنـى بـايـان 

قـىلـغانـدا، بۇ ھهقـته ئـىچـكىرىلهپ تـوخـتىلـىمـىز. 

نۆۋەتــته بۇ جهھهتــته قــىســقىچه تــوخــتالــساق 

يېتهرلــىك. خــىتــايــدا بــىر شــىركهتــكه تهئهللۇق 

بـايـلىقـالر كۆزنـى يۇمۇپ ئـاچقۇچه بـاشـقا شـىركهتـكه 

تهۋە بـولۇپ قـاالاليـدۇ. نـاۋادا سـىز مهبـلهغ سـالـغان 

بـىرەر شـىركهتـنىڭ بـايـلىقـى ھايـت-ھۇيـت دېگۈچه 

بـاشـقا شـىركهتـنىڭ قـولـىغـا ئۆتۈپ كهتـسه قـانـداق 

قـىلـىسـىز؟ بۇنـىڭغا ئـامـال يـوق. بۇ خـىل ئهھۋالـدا، 

مېنى نهس بـاسـتى دەپ ئـىشـنى تۈگـىشـىڭىز كېرەك. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ھهمـمىنـىڭ ئۈسـتىدە 

بــولۇپ، ئۇ ســىزگه بهرگهنــلىرىنــى ســىزنــىڭ 

قولىڭىزدىن ئېلىۋېلىشقا قادىر. 

ئهركىن بازار ئهپسانىسى 

بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ئـىقـتىسـادىنـى تـىلـغا 

ئـالـغانـدا، خـىتـاي ئـولـجا ئېلىش ۋە بۇزغۇنـچىلـىق 

خـاراكتېرىگه ئـىگه. ئهمهلـىيهتـته، بـاشـقا دۆلهتـلهر 

خــىتــاي شــىركهتــلىرىنــىڭ پــايــدىغــا ئېرىشــىش 

ئوبيېكىتلىرى ھېسابلىنىدۇ. 

مهســخىرىلــىك يېرى، بــىرەرســى چــىقــىپ 

خـــىتـــايـــنىڭ پـــايـــدىغـــا تـــوغـــرا يـــولـــدىن 

ئېرىشــمهيۋاتــقانــلىقــىنــى، بېيجىڭ دائــىرىلــىرىنــى 

قـائـىدە-نـىزامـالرغـا رىئـايه قـىلـىشـقا، قـائـىدە-
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نـىزامـالرغـا بـاشـقا دۆلهتـلهرگه ئـوخـشاش ھالـدا رىئـايه 

قــىلــىشــقا مهجبۇرالش كېرەكــلىكــىنــى تهشهببۇس 

قـىلـغىنـىدا، خـىتـايـنىڭ كۆتۈرمـىكهشـلىرى ھهمـمىگه 

تــونۇشــلۇق بــولۇپ كهتــكهن سهمــىمــىيهتســىز 

جۈمـلىسـىنـى ئـىشـقا سېلىپ «ئۇنـداق قـىلـىش ئهركـىن 

بازار سىستېمىسىنى ۋەيران قىلىدۇ» دېيىشىدۇ. 

بۇ سېپى ئۆزىدىن تـوقۇلـما گهپ بـولـمىغـىنـىدا، 

كۈلكىلىك گهپ ھېسابالنغان بوالتتى. 

دۇنـيانـىڭ ئـىكـكىنـچى چـوڭ ئـىقـتىسـادىي 

گهۋدىسـى بـولـغان خـىتـاي ئهمهلـىيهتـته ئهركـىن بـازارغـا 

ئـىشهنـمىگهن ئـىكهن، خـىتـاي ئۈچۈن ئهركـىن بـازار 

دەيـدىغـان بـىر نهرسه مهۋجۇت ئهمهس. خـىتـايـنىڭ 

ئهركــىن بــازارغــا جــان-جهھلى بــىلهن قــارشــى 

تۇرىدىغـانـلىقـىغـا ئـائـىت سـانسـىزلـىغـان دەلـىل-

ئـىسـپاتـالر مهۋجۇت. بـىر زور كۈچ ئهركـىن بـازارغـا 

كـىرىشـكه چهكـلىمه قـويـغان، پۇلـنىڭ ئېقىشـىغـا 

چهكـلىمه قـويـغان، شۇنـداقـال پـىكـىر-ئـىدىيهلهرنـىڭ 

ئېقىشـىغـا چهكـلىمه قـويـغان ئـىكهن، دېمهك ئهركـىن 

بازار مهۋجۇت ئهمهس. 

ئـــامېرىكـــا خـــىتـــايـــدا يېڭىدىن قۇرغـــان 

شـىركهتـلهرنـىڭ يـىگـىرمه پـىرسهنـتىگه خـىتـاي مهبـلهغ 

سـالـغان. بۇ خـىتـايـنىڭ «2025- خـىتـاي يـاسـىغـان» 

پـىالنـىغـا يېتىشـتىكـى ۋارىيـانـتالردىن بـىرى. خـىتـايـنىڭ 

بۇنـداق پـىالنـىنـىڭ بـارلـىقـى 2017-يـىلـى ئـوتتۇرىغـا 

چـىقـقان بـولۇپ، خـىتـاي بۇ پـىالنـىغـا يېتىش ئۈچۈن 

يېڭـى مـــاتېـرىيـــالـــالر، سۈنـــئـىي ئهقـــىل، بـــىر 

 5G ،گهۋدىلهشـكهن تـوك يـولـى، مېدىتسـىنـا سـانـائـىتـى

خهۋەرلـىشـىشـى، ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى، مـاشـىنـا ئـادەم 

تېخنىكــىســى، تــوكلۇق مــاشــىنــىالر، تۆمۈر يــول 

ئهسـلىھهلـىرى، كېمىچـىلـىك، دېھقانـچىلـىق مـاشـىنـىلـىرى 

قــاتــارلــىقــالرنــى ئۆز ئــىچــىگه ئــالــغان يېڭىدىن 

گۈلـلىنـىۋاتـقان سـاھهلهرگه قهدەم قـويۇشـقا چـاقـىرىدۇ. 

نـاۋادا خـىتـايـنىڭ بۇ پـىالنـى ئهمهلـگه ئـاشـسا، خـىتـاي 

بـىزنـىڭ بـوئـىن، ھهمـمىبـاب ئېلىكـتىر شـىركـىتـى 

قـاتـارلـىق شـىركهتـلىرىمـىزدىن مـال سېتىۋېلىشـنى 

تــوخــتىتــىپــال قــالــماي، خهلــقئارالــىق بــازاردا بۇ 

شىركهتلهر بىلهن رىقابهتلىشىدۇ. 

گهرچه ئـامېرىكـالـىق مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ 

پۇلـى تـوخـتاۋسـىز رەۋىشـته خـىتـايـغا ئېقىۋاتـقان 

بــولســىمۇ، 2019-يــىلــى مــورگــان ســتانلېي 

خهلـقئارالـىق پـايچېك بـازىرى كۆرسهتكۈچـىدە بـىر 

قـاتـار خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ ئـىسـىمـلىرى نـامـايـان 

بــولــغان. بۇ كۆرسهتكۈچــتىكــى شــىركهتــلهرنــىڭ 

يـىگـىرمه پـىرسهنـتى نـىشـاڭخهي ۋە شېنجېندىكـى 

ئـاكسـىيه بـازارلـىرىغـا كـىرگهن شـىركهتـلهر تهشـكىل 

قــىلــىدۇ. بۇ شۇنــىڭدىن دېرەك بېرىدۇكــى، مۇشۇ 

كۆرسهتكۈچـنى مهبـلهغ سېلىشـنى كـاپـالهتـكه ئـىگه 

قـىلـىدىغـان دەلـىل سۈپـىتـىدە كۆرگهن پـاراۋانـلىق 

تـىپـىدىكـى ۋە بـاشـقا مهبـلهغ سـالغۇچـىالر پۇلـلىرىنـى 

مۇشۇ خــىتــاي شــىركهتــلىرىگه مهبــلهغ قــىلــىپ 

سېلىۋاتـىدۇ. يېقىنـقى بـىر يـىل ئـىچـىدە، بـىر تـىرىلـيون 

دولـالر مۇشۇ خـىتـاي شـىركهتـلىرىگه مهبـلهغ قـىلـىپ 

سېلىنىدۇ. 

نۆۋەتــتىكــى خــىتــايــغا ئېچىۋېتىلــمىگهن 

ئـىقـتىسـادىي سـىيـاسـتىمـىزگه كهلـسهك، پۇل-مۇئـامـىله 

ســـاھهســـىدىكـــى شۇنـــچه كۆپ بـــاشـــالمـــچـى 

شهخـىسـلهرنـىڭ بـىر ھاكـىممۇتـلهق دېۋىگه بـىر قـاتـار 

مۇمــكىنــچىلــىكــلهرنــى تهۋســىيه قــىلــىشــىنــى بۇ 

ئهســـتـايـــىدىل  جهھهتـــته  بۇ  كـــىشـــىلهرنـــىڭ 

بـولـمىغـىنـىدىن، بۇ ھهقـته يېتهرلـىك ئـىزدەنـمىگـىنـىدىن 

كۆرەيــلى دېسهك، بۇنــداق بــولۇشــى ئــومۇمهن 

مۇمــكىن ئهمهس. چۈنــكى، بۇ شهخــىســلهرنــىڭ 
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ھهمــمىســىنــىڭ قــولــىدا «بلۇمبېرگ تېرمــىنــالــى» 

مهۋجۇت. يهنه بـــىر خـــىل ئېھـتـىمـــالـــلـىق بۇ 

شهخـىسـلهرنـىڭ شۇ ئـارقـىلـىق مهنـپهئهتـكه ئېرىشـىشـى 

ۋە خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ شېكهر 

يـالـىتـىلـغان زەمـبىرەك ئـوقـى تـىپـىدىكـى تهشۋىقـاتـىدىن 

تهۋرىنـــىپ قـــالـــغان دەيـــلى دېسهك، خـــىتـــاي 

كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســى ھهمــىشه ئۆزىنــى 

مهسـئۇلـىيهتـچانـلىقـنىڭ ئۈلـگىسـى، ئهركـىن سـودىنـىڭ 

جهننىتى قىلىپ تهسۋىرلهيدۇ. 

بۇ خـىل كـارخـانـا رەھبهرلـىرىگه يـاد بـولۇپ 

كهتـكهن سۆز «ئهركـىن بـازار مېخانـىزمـى ئۆزىنـى-

ئۆزى بـاشقۇرىدۇ» دېيىشـتىن ئـىبـارەت. بۇ نهزەرىيه 

ئهركـىن بـازار ھهددىدىن زىيـادە يۇقـىرى ئۈنۈمـگه 

ئـىگه، بـازار كۈچـلىرى كـارخـانـا سـاھهسـىنـىڭ مهڭگۈ 

ئۆزى ئۈچۈن ئهڭ يـاخشـى ئـىشـالرنـى قـىلـىشـىنـى 

كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىدۇ، دېگهن قـاراشـنى يـاقـىاليـدۇ. 

بۇمۇ ئـوخـشاشـال بـىمهنـلىكـته ئۇچـىغـا چـىقـقان خـاتـا 

قــاراشــتۇر. ئــالــدى بــىلهن، يۇقــىرىدا بــايــان 

قـىلـغىنـىمـىزدەك، خـىتـاي دۇنـيا بـازىرىدىال بـولـىدىكهن 

ئهركـىن بـازاردىن سۆز ئـاچـقىلـى بـولـمايـدۇ. ئۇنـىڭدىن 

سـىرت، نېمىنـىڭ ئهڭ يـاخشـى نهتـىجه ئـىكهنـلىكـىگه 

بــاھا بېرىش ئهســلىدىنــال ئــىكــكى بــىســلىق 

ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه بـولۇپ، قـانـداق بـولـغانـدا ئهڭ 

يـاخشـى بـولـىدۇ، ۋە بۇ ئهڭ يـاخشـى كـىم ئۈچۈن 

ئهڭ يـاخشـى؟ تېز قـولـغا كېلىدىغـان پـايـدا ئهڭ 

يـاخشـى نهتـىجـىمۇ يـاكـى ئۇزۇن مۇددەتـلىك پـايـدىنـى 

كۆزلهش ئهڭ يـاخشـى تـالـالشمۇ؟ ۋەيـاكـى مۈلۈكـنىڭ 

مۇقـىم رەۋىشـته يۆتـكىلـىشـى، پۇلـنى خـالـىغـانـچه 

ئـالـماشـتۇرۇش، يـاكـى ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى ئهمهلـگه 

ئـاشۇرۇش قـاتـارلـىقـالرنـىڭ قـايسـىسـى ئهڭ يـاخشـى 

نهتـىجه ھېسابـلىنـىدۇ؟ ئۆتـكهن ئـوتتۇز يـىلـدىن بېرى 

مهبــلهغ سېلىش شــىركهتــلىرى، بهش يۈز كۈچلۈك 

كـارخـانـا، ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه بـازىرىنـى بـاشقۇرۇش 

كـومېتىتـى، پېنسىيه پۇلـى شـىركـىتـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان ئـامېرىكـا كـارخـانـىچـىلـىق سـاھهسـى 

دائــىمــا ئۆزىنــىڭ ئۇزۇن مۇددەتــلىك ئهڭ ئهۋزەل 

پـايـدىسـىغـا قـارشـى ھالـدا ھهر خـىل يـولـالر ئـارقـىلـىق 

خــىتــاي كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســى بــىلهن 

ھهمكارلىشىپ كهلدى. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى دۇنـيادا 

ئـىقـتىسـادىي كۈچـىنـى تـوخـتىمـاسـتىن كېڭهيـتىپ، 

دۇنـيا ئـىقـتىسـادىنـىڭ خـوجـىسـىغـا ئـايـلىنـىش ئۈچۈن  

ئـىقـتىسـادىي، مهبـلهغ سېلىش ۋە سـودا بـازارلـىرى 

جهھهتــته قــانــداق قــىلــىپ ئهمهلــىي كۈچــكه 

ئېرىشـكهنـلىكـىنـى بـايـان قـىلـىشـتىن ئـاۋۋال، ئـامېرىكـا 

كـارخـانـىلـىرىدا بـايـلىق ۋە گۈلـلىنـىشـنىڭ قـانـداق 

يۈرۈشـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا قـىسـقىچه تـوخـتىلـىپ 

ئۆتـــىمهن. بۇ ھال خـــىتـــاي كـــوممۇنـــىســـتىك 

پــارتــىيــىســىنــىڭ ئــوخــشاش تۈردىكــى قۇۋلۇق-

شۇملۇقـلىرى بـىلهن كۆرۈنهرلـىك رەۋىشـته سېلىشـتۇمـا 

بوالاليدۇ. 

ۋانـدېربـىلـت (Vanderbilt) ئـامېرىكـادا پـويـىز 

يـولـى يـاسـىغـانـدا، پـوالت-تۆمۈر مـاگـىنـاتـى كـارنـىگ 

(Carnegie) پـوالت-تۆمۈر ئـىشـلهپ چـىقـارغـانـدا، 

فـورد مـاشـىنـا يـاسـىغـانـدا، روكفېللىر نېفىت قۇدۇقـى 

قـازغـانـدا، IBM كـومپيۇتېر يـاسـىغـانـدا ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـى بۇ كـاخـانـىالرنـى بـىر تـىيـىن ئـىقـتىسـادىي 

مهبـلهغ بـىلهنمۇ قـولـلىمـىغـان. ئۇالرنـى قـولـلىغـىنـى 

بـانـكىالر ۋە مهبـلهغ سـالغۇچـىالر، شۇنـداقـال پـايچېك 

بـازىرى بـولـغان. سـودىنـىڭ گۈلـلىنـىشـىگه ئهگـىشـىپ 

ئــىقــتىســاد گۈلــلهنــدى، تېخنولــوگــىيه ۋە تۇرالغۇ 

شـارائـىتـلىرى تهرەقـقىي قـىلـدى، تۇرمۇش سهۋىيهسـى 
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ئـاشـتى. ئهركـىن بـازار دېگهن مـانـا بۇ. ئـامېرىكـادا 

كـارخـانـىالرنـىڭ سـودا-تـىجـارىتـىگه ھۆكۈمهتـنىڭ 

پـىالنـالپ، قـول تـىقـىشـى بـولـمايـدۇ. ئهلۋەتـته، بهزى 

شـىركهتـلهر ھۆكۈمهت بـىلهن تـوخـتامـلىشـىشـى يـاكـى 

ۋە بـاج كهچۈرۈمـىگه ئېرىشـىشـى، ئـوتتۇرىدىكـى بهزى 

شهرمهنـدە سـىيـاسهتـچىلهر سـايـالم ئـىئـانـىسـى يـاكـى 

پــايچېك بــازىرىدىكــى داڭلىق كــارخــانــىالردىن 

مهنــپهئهتــىگه ئېرىشــىشــى مۇمــكىن. شۇنــىڭدەك، 

سـودىدا ئهۋزەل قـانۇن-سـىيـاسهتـلهردىن مهنـپهئهت 

پـايـدىلـىنـىشـىمۇ مۇمـكىن. بـىراق، كـارخـانـىالر 

ھۆكۈمهتــتىن ئهمــىر-پهرمــانــى بــويــىچه ئــىش 

كۆرمهيـدۇ. ئهمهلـىيهتـته، دەل بۇنـىڭ ئهكسـىچه، 

كـارخـانـىالرنـىڭ قهد كۆتۈرۈشـى ئۈچۈن ھۆكۈمهت 

يـول يـاسـايـدۇ، سۇ يهتكۈزۈش سـىسـتېمىلـىرىنـى قۇرىدۇ 

ۋە بـاشـقا ئۇل-مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىنـى ۋۇجۇدقـا 

چـىقـىرىدۇ. ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى خهلـقنىڭ مـال-

مۈلـكىنـى بۇالڭ-تـاالڭ قـىلـماسـتىن، ھهقـىقـىي رەۋىشـته 

ئهركىن بازارنى قولاليدۇ. 

خىتاي سېپى ئۆزىدىن ئالدامچىدۇر 

خـىتـايـنىڭ قهد كۆتۈرۈشـىدىكـى كـىشـىنـىڭ 

ئـىشهنگۈسـى كهلـمهيـدىغـان نۇقـتىالردىن بېرى بۇ 

دۆلهتـنىڭ قـانـداق قـىلـىپ دۇنـيا تـارىخـىدىكـى ئهڭ 

ھهيـران قـاالرلـىق ئېشىشـنى قـولـغا كهلتۈرگهنـلىكـىدۇر. 

زامــانــىۋى تــارىخــتا خــىتــايــدىن بــاشــقا ھېچكىم 

خـىتـايـدەك كهسـكىن ئۆزگۈرۈش قـىلـىپ بـاقـمىدى. 

خهلـقنىڭ كۆپ قـىسـىمـىنـىڭ نـامـراتـلىقـتىن شۇنـچه تېز 

قۇتۇلۇشـى (بـاشـقا بـىرەر دۆلهتـته) قـانـداقمۇ مۇمـكىن 

بولۇپ باققان؟ 

بۇ ھهقـــتـىكـــىســـى ئۇزۇن ۋە مۇرەكـــكهپ 

ھېكايــىدۇر. شۇنــداقــال، كــىتــابــنىڭ تــارمــاق 

مهزمۇنــلىرىدىن بــىرىدۇر. ئهمــما، بۇ جهھهتــته 

ئـىقـتىسـادىي نۇقـتىدىن بـىر جۈمـله بـىلهن مۇنـداق 

خۇالسه چـىقـىرىشـقا بـولـىدۇ. خـىتـاي بۇنـى ۋۇجۇدقـا 

چـىقـىرىشـتا غـايهت زور سـومـمىدىكـى زايـوم تـارقـىتـىش 

ۋە سېتىۋېلىشـقا تـايـانـدى. چهتـئهل مهبـلىغـىدىن 

پــايــدىلــىنــىپ، ئۇنــى ئۆز ئــىلــىكــىدىن چــىقــىپ 

كهتـمهسـلىكـىگه ئـائـىت قـائـىدە بهلـگىلـىۋېلىپ، شۇ 

بـويـىچه ئـىش كۆرۈپ مـىلـيارتـالپ بـايـلىقـقا ئېرىشـتى. 

ئۇنــىڭدىن ســىرت، چهتــئهلــلىك خېرىدارالرغــا 

مهسـئۇلـىيهت كۆرسهتـمهيـدىغـان، چهتـئهلـلىك مهبـلهغ 

سـالغۇچـىالرنـىڭ دوپـپىسـىغـا جـىگـدە سـالـىدىغـان يېپىق 

ئىقتىسادىي سىستېمىنى قۇرۇپ چىقتى. 

«خـىتـاي بـىر قهغهز يـولۋاس» دەيـدۇ سـتىۋ 

بهنـون خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىكـى ئېشىشـىنـى 

تهھلىل قـىلـىپ. گـولـدمهن سـاكـس گـورۇھىنـىڭ بۇ 

ســابــىق مۇئــاۋىن دېرىكــتورى مــاڭا مۇنــداق 

دېگهن:«خـىتـاي سېپى ئۆزىدىن ئـالـدامـچى. بـىزنـىڭ 

خــىتــايــدىكــى بــىردىنــبىر ئهڭ مۇھىم مهســىلــىمــىز 

ئــىقــتىســادىي جهھهتــتىن بــوھرانــغا ئۇچــراشــتۇر. 

خـىتـايـنىڭ بـىزنـىڭ ھهر بـىر كـارخـانـىچـىمـىزنـى زىيـانـغا 

ئۇچرىشى نېمىدېگهن رەزىل؟» 

بهنـونـنىڭ ئېيتقانـلىرىنـىڭ قـايـىل قـىالرلـىقـلىقـى 

نـاھايـىتـى يۇقـىرى. كۆپ يـىلـالردىن بېرى مهبـلهغ 

سـالغۇچـىالرنـىڭ بـىر مـىلـيارد پۇلـىنـى قـويـىۋەتـكهن 

ئـالـدامـچى بېرنـى مـادوف ئۆزى تهرىپـىدىن ئـالـدانـغان 

خېرىدارلــىرىغــا «يــاق، تــاپــقان پۇلــنى مهن ئــال 

دېگهنـدە ئـانـدىن ئـالسـىڭىز بـولـىدۇ. يـاق، مـالـىيه 

دوكـالتـىنـى مهن بـىر نۇسـخا كۆپهيـتىپ ئېلىشـىڭىزغـا 

يـول قـويـغانـدا ئـانـدىن ئـالسـىڭىز بـولـىدۇ، بـاشـقىسـىنـى 
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سىـزگه كۆرسىـتىـشكـه بوـلمـايدـۇ» دېيىشىـنىـ، شۇندـاقال 

ئۇ ئـامېرىكـا ئهدلـىيه مهھكىمـىسـىگه ۋە دۆلهت بـاج 

مهھكىمـىسـىگه «يـاق. مېنىڭ ھېسابـات دەپـتىرىمـنى 

تهكشۈرۈشــىڭىزگه يــول يــوق، مېنىڭ ھېسابــات 

دوكـالتـىمـغا ئـىشـىنـىشـىڭالر كېرەك» دېيىشـىنـى پهرەز 

قىلىڭ. 

نـاۋادا يۇقـىرىقـىدەك ئهھۋالـالرنـىڭ ئـامېرىكـادا 

يۈز بېرىشــىگه يــول قــويۇلــسا، مــادوف مهبــلهغ 

سـالغۇچـىالرنـىڭ پۇلـىنـى تـاكـى بۈگۈنـگه قهدەر 

ئــالــداپ كهلــگهن بــوالتــتى. ئۇ پــايــدا دەپ 

كۆرسهتـكهن ئـاتـالـمىش پۇلـالر ئهمهلـىيهتـته يېڭى 

خېرىدارلـىرى مهبـلهغ قـىلـىپ سـالـغان پۇلـالر بـولۇپ، 

شۇ پۇلـالرنـىڭ بـىر قـىسـىمـىنـى شهخسـىي ئـىشـى ئۈچۈن 

ئـىشـلهتـكهن، ئـىلـگىرىكـى مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ 

پۇلىنى بولسا ئالدىرىماستىن تۆلهشكه باشلىغان. 

بۇ ئهھۋالـالر ئهمهلـىيهتـته خـىتـايـنىڭ پۈتۈن 

دۇنـيا مـىقـياسـىدا ئـالـدامـچىلـىق بـىلهن شۇغۇلـلىنـىپ، 

بۇ ئــارقــىلــىق ئۆزىنــىڭ پــارتــىالش خــاراكتېرلــىك 

كۆتۈرۈلۈشـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرغـانـلىقـىغـا ئـوخشـىشـىدۇ. 

غهربــنىڭ مهبــلىغــى خــىتــايــغا كــىرىدۇ، كــىردىمۇ 

چـىقـالـمايـدۇ. بۇ مهبـلهغـلهرنـىڭ بـىر قـىسـىمـى 

خـىتـايـنىڭ خهلـقئارالـىق سـودا قـىاللـىشـى ئۈچۈن 

دولـالر پېتى قـالـىدۇ. بـىراق، تـاپـقان پـايـدا چـوقۇم 

ئـالـماشـتۇرغـىلـى بـولـمايـدىغـان پۇلـنىڭ ئهسـلى ھالـىتـىدە 

تۇرۇشـى، ھهمـدە مهبـلهغ زىيـادە چـىڭ كـونـترول 

قىلىنىشى كېرەك. 

خـــىتـــاي شـــىركهتـــلـىرىگه كهلـــسهك، بۇ 

شـىركهتـلهرنـىڭ كۆپـچىلـىكـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي يـاردىمـىگه ئېرىشـىدۇ، 

يـاكـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ئهمهلــدارلــىرىنــىڭ پۇل خهزىنــىســى سۈپــىتــىدە 

ئـىشـلىتـىلـىدۇ؛ مـالـىيه-بـوغـالـتىرلـىق پـىرىنسـىپـلىرىنـىڭ 

ھېچ بــىرىگه رىئــايه قــىلــمايــدۇ. شۇ ۋەجــىدىن، 

چهتـئهلـلىك ئـانـالـىزچـىالرنـىڭ خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ 

مـالـىيه سـاغـالمـلىقـىغـا تـوغـرا شهكـىلـدە ھۆكۈم قـىلـىشـقا 

ھېچ بـىر ئـامـالـى يـوق. خـىتـايـدا يـامـان بـىر ئـادەت 

بـار. ئۇ بـولسـىمۇ دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى خـىتـاي 

بـانـكىسـى خهلـقئارالـىق سـىيـاسهتـلهرنـىڭ ئېھتىيـاجـىغـا 

ئۇيغۇن شهكـىلـدە سـىيـاسـىي قـىمـمىتـى بـار دەپ 

قــارىغــان بــولــغان شــىركهتــلهرگه ئۆزى خــالــىغــان 

مـىقـداردا پۇل تـارقـىتـىدۇ. بۇ جهھهتـته كېيىنـكى 

بـابـالردا بـىلـىم ۋە تېخنولـوگـىيه جهھهتـته مۇھاكـىمه 

قـىلـىنـىدۇ. خـىتـاي بـىر شـىركهتـنىڭ مـال-بـىسـاتـىنـى 

خـالـىغـان پهيـتته يهنه بـىر شـىركهتـكه تهۋە قـىلـىپ 

قـويـااليـدۇ. خـىتـايـدا قـانۇنـالشـقان بـوغـالـتىرلـىق 

دەيدىغان بىر نهرسه مهۋجۇت ئهمهس. 

بۇ خـــىل ئهھۋالـــغـا دۇچ كهلـــگهن غهرب 

كـارخـانـىلـىرىنـىڭ يهنـىال خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىشـقا 

خۇشــتار بــولۇشــى تهلۋىلــىك، ھهتــتا كــالــلىدىن 

غهرب  ئۇنـــداقـــتـا  خـــوش،  كهتـــكهنـــلـىكـتۇر. 

كـارخـانـىلـىرى نېمىشـقا مۇشۇنـداق قـىلـىدۇ؟ شۇنـىسـى 

ئېنىقـكى، ۋال كـوچـىسـىدىكـى پـايچېك سـودىسـى 

بـازىرىنـىڭ نهزىرىدە پهقهت ھهر قېتىمـلىق سـودىدىن 

پـايـدىغـا ئېرىشـىشـال بـار بـولۇپ، بۇ ھال ئۇنـىڭ 

بۇنــداق خهتهرنــى كۆرمهس قــىلــىپ قــويــغان. 

پېنسىيه فـونـدى دېرىكـتورلـىرى بـولـسا بـاشـقىالر 

قـانـداق قـىلـسا، بـىز ئهگـىشـىپ شۇنـى قـىلـساق 
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بـولـىدۇ دەپ قـاراپ، مهبـلهغ سېلىپ پۇل تېپىشـقا 

خۇشـتار بـولـغانـالردۇر. بۇنـداق تۈردىكـى كـىشـىلهر 

ئــاز ئهمهس.خــىتــايــغا مهبــلهغ سېلىشــقا ئۆزىنــى 

ئېتىشـنى تهسـتىقـاليـدىغـان «ئـومۇمـنىڭ ئهقـلى» بۇ 

يـولـغا كـىرگهنـلهرنـى ئۆز يـولـىنـىڭ تـوغـرىلـىقـىغـا 

ئىشهندۈرىدىغان مۇھىم كۈچ ھېسابلىنىدۇ. 

خــىتــاي مۇشۇ تــىپــتىىكــى «ئــومۇمــنىڭ 

ئهقــلى»نــى شهكــىلــلهنــدۈرۈش ئۈچۈن خــىتــاي 

تهشۋىقــات ئۇرۇشــىغــا — ئۆزىنــى چــىرايــلىق 

كۆرسـىتـىپ، ئۆزگـىنـى ئـىنـدەكـكه كهلتۈرۈش جېڭىگه 

كـىرىشـكهن. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

چهتـئهلـلىك مهبـلهغ سـالغۇچـى خېرىدار تېپىش جېڭى 

كۆپـلىگهن ئـالـدىنـقى سهپـلهردە بـىخهتهر ھالهتـته 

ئـىشـقا ئـاشـتى. خـىتـاي مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـى ۋە 

مۇخــبىرالرنــى ئۆزىگه مهھلىيــا قــىلــىپ، ســودا 

ئۆمهكــلىرىنــى قــارىشــى ئېلىپ، ئۇالرغــا زىيــاپهت 

بېرىدۇ. خـىتـاي يهنه ئـىنـشهنـچىلـىكـلىك تۈسـى يۇقـىرى 

بــولــغان ئېالن بهتــلىرىنــى سېتىۋېلىپ، ۋاشــىڭتون 

پـوچـتا گېزىتـى دېگهنـدەك تهسـىرى زور گېزىتـلهردە 

ئېالن بېرىدۇ. 

خـىتـاي يهرشـارى تېلۋېزىيه تـورى دۇنـيانـىڭ ھهر 

قـايسـى جـايـلىرىدىكـى ئۆزىگه نـىسـبهتهن تهنـقىدىي 

مۇئـامـىله مۇخـبىرالرنـى خـىزمهت بـىلهن تهمـىنـلىگهن 

بـولۇپ، بۇ ئـارقـىلـىق جـامـائهت پـىكـىرىنـى كـونـترول 

قـىلـىدۇ. قـوغـدىغۇچـى گېزىتـىنـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، 

خهۋەر يـازغۇچـىالردىن بـىرى خـىتـايـنىڭ ئۆز مـائـاشـىنـى 

ئـىكـكى قـاتـاليـدىغـان ئـىش ھهقـقى تهكـلىپـىنـى رەت 

قىلغان. 

مــانــا بۇالرنــىڭ ھهمــمىســى چهكــلىمــىســىز 

ئۇرۇشــنىڭ ۋارىيــانــتلىرى ھېسابــلىنــىدۇ. خــىتــاي 

مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ ئـىشهنـچىنـى قـولـغا كهلتۈرۈپ 

خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىشـى ئۈچۈن نـاھايـىتـى ئۇسـتىلـىق 

بـىلهن ئـىنـدەكـكه كهلتۈرۈش ۋە خـاتـا ئۇچۇر بـىلهن 

ئالداش نهيرەڭلىرىنى تېپىپ چىققان. 

بـىز خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـى ئۇالر 

قـالـتىس خـىزمهتـلهرنـى قـىلـدى دەپ مـاخـتاپ تۇرايـلى. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـى دۇنـيادىكـى ئهڭ 

چـوڭ ئـالـدامـچى دېيىشـكه بـولـىدۇ. 2018-يـىلـى 

نـويـابـىر ئېيىدا خـىتـاي پـرىزدېنتى شـى ئـىسـپانـىيه 

دۆلهت مهجـــلـىســـىدە سۆز قـــىلـــىپ،  كۆزىنـــى 

پـارقـىرىتـىپ تۇرۇپـال«خـىتـاي تـاشـقى دۇنـياغـا ئـىشـىكـىنـى 

ئېـچـىۋېـتـىشـــته تېـخـىمۇ كۆپ تـــىرىشـــچـانـــلـىق 

كۆرسـىتـىدۇ. بـىز مهبـلهغ سېلىش سـاھهسـى بـازىرىغـا 

كـىرىش ئۈنۈمـىنـى تېخىمۇ يۇقـىرى كۆتۈرۈش، ھهمـدە 

ئهقـلىي مۈلۈك ھوقۇقـىنـى قـوغـداش جهھهتـته تېخىمۇ 

كۆپ تـىرىشـىمـىز» دەپ قـىپـقىزىل يـالـغانـچىلـىق 

قىلغان. 

مهبـلهغ سېلىش يـولـلىرىنـى كۆپهيـتىش جهھهتـته 

شـى جـىنـپىڭ ھېچقانـداق ۋاقـىت ئۇچۇرىنـى بهرمـىگهن 

ۋە بۇ ھهقــته چۈشهنــچه بهرمــىگهن. شۇنــداقــال، 

خــىتــايــنىڭ بــىلــىم-مۈلۈك ھوقۇقــىنــى قــانــداق 

قـوغـدايـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىمۇ «مـاڭا ئـىشـىنـىڭالر» 

دېيىشتىن باشقا ھېچنېمه دېمىگهن. 

خـىتـايـنىڭ ئـالـدامـچىلـىقـىنـىڭ غهلـىبه قـازىنـىشـى 

جۈمـلىسـىدىن ھېسابـلىنـىدىغـان ئـىشـالردىن بـىرى 

ئۇنـىڭ غهربـته كـارخـانـا قـىلـتىقـى قۇرۇشـى ۋە ئۆزىگه 
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قـارشـى سهلـبىي ئـاۋازالرنـى تـىنـجىتـىشـىدۇر. خـىتـايـغا 

زور ســومــمىدا مهبــلهغ ســالــغان شــىركهتــلهر ئۆز 

مهبـــلـىغـــىنـــى خـــىتـــايـــدىن ئېـلـىپ چـــىقـــىپ 

كېتهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـىنـىدىن كېيىن نېمىمۇ 

قـىاللـىسۇن؟ بۇنـداق شـىركهتـلهر نهچـچه مـىڭدىن 

ئــاشــىدۇ. ئۇالر مهبــلهغــلىرى خــىتــايــغا كــىرىپ 

بـولـغانـدىن (كېيىن يۇقـىرىقـى ئـاچـچىق رېئالـلىقـنى 

سهزگـىنـىدە) ئۆزىنـىڭ ئـىكـكى تـاشـنىڭ ئـارىلـىقـىدا 

قالغانلىقىنى ھېس قىلىشىدۇ. 

پۇل قۇدۇقـقا چۈشۈپ كهتـتى. بۇ كۆپـلىگهن 

كـارخـانـا كـاتـتىۋاشـلىرىنـىڭ تـاشـقى دۇنـياغـا ئـوچۇق 

ئـاشـكارا دېيهلـمهيۋاتـقان پـىچـىرلـىشـىدۇر. يۇقـىرى 

دەرىجـىلـىك مـالـىيه مۇتهخـخهسـىسـالرغـا بـىنـائهن 

چېۋرون، ئېكسون، ســونــىي، BMW قــاتــارلــىق 

شـىركهتـلهرنـىڭ خـىتـايـدا مـىلـيارتـالپ دولـالر مهبـلىغـى 

بــار. بــىراق، ئۇالر مهبــلهغــلىرىنــى ئۆز دۆلــىتــىگه 

قـايتۇرۇپ كېتهلـمهيـدۇ. خـىتـاي ئۇالرنـىڭ دولـالرلـىرىغـا 

ئېھتىيـاجـلىق بـولـغانـلىقـتىن، ئۇالرنـىڭ بۇنـداق 

قــىلــىشــىغــا يــول قــويــمايــدۇ. مهبــلهغ سېلىش 

سـاھهسـىدىكـى كۆپـلىگهن كـىشـىلهر مـاڭا خـىتـايـنىڭ 

2015-يـىلـىدىن بۇيـان غهربـلىك ھېچبىر مهبـلهغ 

سـالغۇچـىنـىڭ مهبـلىغـىنـى ئېلىپ چـىقـىپ كېتىشـىگه 

يول قويماپتۇ. 

خـايـمهن كـاپـىتـال بـاشقۇرۇش شـىركـىتـىنـىڭ 

قۇرغۇچـىسـى كـايـل بـاس (Kyle Bass) 2019-يـىلـى 

مــاڭا مۇنــداق دېگهن ئــىدى: «ئهگهر خــىتــاي 

ئـىقـتىسـادىنـى ئـاشۇرىمهن دېسه، زاپـاس بـايـلىقـىنـى 

ئـاشۇرۇشـى كېرەك. چۈنـكى، خـىتـاي دۇنـيانـىڭ بـاشـقا 

قـىسـىمـى بـىلهن ئـاشۇ ئـىقـتىسـادىي ئېشىشـقا تـايـىنـىپ 

شۇ  قـــىالاليـــدۇ.  ســـودا  كۆپ  تېـخـىمۇ  تۇرۇپ 

ۋەجـىدىن، خـىتـاي مـالـىيه بـاالنـىسـىنـى ئېشىپ 

بـارىدىغـان تهڭپۇڭلۇقـتا سـاقـلىغـان تهقـدىردىال، بۇ 

ھىيـله-نهيـرەڭ ئـويۇنـىنـى داۋامـالشـتۇرااليـدۇ. يهنـى، 

خـىتـايـنىڭ قـولـىغـا كـىرگهن پۇل چـىقـىپ كهتـكهن 

پۇلـدىن كۆپ بـولـىدۇ. ئۆتـكهن ئـون يهتـته يـىلـدا 

خـىتـايـنىڭ چۆنـتىكـىگه نهق پۇلـنىڭ كـىرىشـى ئـىزچـىل 

ئېشىپ مــاڭدى. بــىراق 2018-يــىلــى ، 2001-

يــىلــىدىن بۇيــانــقى تۇنــجى نۆۋەت خــىتــايــنىڭ 

ئىقتىسادى ئېشىشىدا چېكىنىش بولدى.» 

خـىتـاي دۆلهتـلىك سـىتـاتـىسـتىكـا ئـىدارىسـى 

 The national Bureau of Statistics of)

China - NBS) 2018-يـىلـى خـىتـايـنىڭ يـىگـىرمه 

سهكـكىز يـىلـدىن بېرى ئـىچـكى ئـىشـلهپ چـىقـىرىش 

ئــومۇمــىي قــىمــمىتــىنــىڭ ئهڭ تۆۋەن بــىر يــىل 

بـولـغانـلىقـىنـى، بۇ يـىلـدا پهقهت 6.6 پىـرسهنتال 

ئېشىش بــولــغانــلىقــىنــى بــىلــدۈرىدىغــان ســان-

سـىفېرالرنـى ئـاشـكارلـىدى. بۇ ئـىدارىنـىڭ قـولـالنـغان 

ئۇسۇلـى نـائېنىق بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، خـىتـايـنىڭ 

ھهرقـايسـى سـاھهسـىدىكـى ئـىقـتىسـادىي ئهھۋالـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىش قـىيـىن. چهتـئهلـلىك كۆپـلىگهن 

مـالـىيه ئـانـالـىزچـىلـىرى خـىتـاي ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بۇ 

سانلىق مىقدارىنىڭ چىنلىقىدىن گۇمانلىنىدۇ. 

خـىتـاي دۆلهتـلىك سـىتـاتـىسـكا ئـىدارىسـى بۇ 

ســانــلىق مــىقــدارنــى ئېالن قــىلــىپ بــىر نهچــچه 

ھهپـتىدىن كېيىن، بـاس بـىر مـاقـاله ئېالن قـىلـغان 

بـولۇپ، مـاقـالـىدە مۇنـداق دېيىلـگهن:«خـىتـايـنىڭ 
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ئـاسـاسـلىق ئـىقـتىسـادى كۆرسهتكۈچـى ھېسابـالنـغان 

سـانـائهت ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـىقـدارى، مـاشـىنـىالرنـىڭ 

سېتىلـىش مـىقـدار، مـال-ئهشـياالرنـىڭ پـارچه سېتىلـىش 

مـىقـدارى ۋە مهبـلهغ سېلىش ئـومۇمـىي سـومـمىسـى 

قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۆتـكهنـكى يـىلـالرغـا 

سېلىشــتۇرغــانــدا ئهڭ تۆۋەن ھالهتــكه چۈشــكهن 

بـولۇپ، بۇنـىڭدىكـى سهۋەب ئـىلـگىرىكـى سېتىش 

غــىدىقــلىشــىنــىڭ تۆۋەنــلىشــى، بۇنــىڭدىن ســىرت 

خــىتــايــنىڭ قهرزىنــىڭ داۋامــلىشــىشــى خــىتــاي 

ئىقتىسادىنىڭ چۈشۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان.» 

قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ئـىقـتىسـادنـىڭ 

ئېشىشـىدىكـى مهنـپىيـلىك سـودا ۋە مهبـلهغ سېلىشـتا 

ئــاســتىالشــتىن كېلىپ چــىقــقان. بۇ ھال قــىســقا 

مهزگـىلـلىك ئـىچـكى ھېسابـاتـتا ئـاسـاسـلىق ئـىكـكى 

جهھهتـتىن زىددىيهتـلىك ئهھۋال كۆرۈلـگهنـلىكـىدىن 

دېرەك بېرىدۇ. بـىرىنـچىسـى، خـىتـاي تېخىمۇ كۆپ 

چهتـئهل مهبـلىغـى ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـادى 

ئېشىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـكه ئېھتىيـاجـلىق بـولـىدۇ. 

ئـىكـكىنـچىسـى، خـىتـاي چهتـئهل مهبـلهغ سـالغۇچـلىرى 

ئېرىشـكهن پـايـدىنـى سـىرتـقا چـىقـىرىۋەتـمهيـدۇ. گهرچه 

بۇ مهبـلهغ سېلىشـتىكـى ھالـقىلـىق مهسـىله بـولسـىمۇ، 

بـىراق خـىتـاي ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن ئېشىشـنى 

ئـويـلىشـىدىكهن، چهتـئهلـدىن كـىرگهن بـىر سېنتنىمۇ 

قــويۇۋەتــمهســلىكــى كېرەك بــولــىدۇ. مۇشۇنــداق 

قىلغاندىال ئۆز غهرىزىنى ئىشقا ئاشۇرااليدۇ. 

ئهگهر بــىرى ئــالــدامــچىدەك كۆرۈنــىدىغــان 

بـولـسا، قـىلـمىشـىلـىرى ئـالـدامـچىلـىق قـىلـمىشـى بـولـسا، 

ئهمـما، ئۆزىنـىڭ ئـالـدامـچىلـىقـىنـى ئـنكار قـىلـسا، ئۇ 

كىم بولۇشى مۇمكىن؟ ئۇ دەل خىتايدۇر. 

ئۇنداقتا ئۇنىڭغا مهبلهغ سالغۇچىالر كىم؟ 

ئۇالر يـا ئـاشۇ ئـالـدامـچىنـىڭ شېرىكـى، يـاكـى 

شۇ ئـالـدامـچىنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـرىغۇچـى. 

ئهلۋەتـــته، ئـــالـــدامـــچـى ۋە شېـرىكـــلـىرىنـــىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى ئۈچۈن ئـىشـلىتـىدىغـان 

بــىر سۆزى بــار بــولۇپ، ئۇ بــولســىمۇ «قــاپــاق 

كالال»دۇر. 

(داۋامــى كېيىنــكى ســانــالردا ئۇالپ ئېالن 

قىلىنىدۇ) 

ئـىنـگىلـىزچـىدىن ھېكمهتـيار ئـىبـراھىم تهرجـىمه 

قىلدى 
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 ئهلى
ئىززهت
بىگوۋىچ

مهدهنىيتىمىزده ئىسالم



ئهلى ئىززەت بىگوۋىچ 

«ئۇنتۇلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق تهكرارلىنىدۇ.» 
                     — ئهلى ئىززەت بىگوۋىچ 

ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ يـاۋروپـالـىق مۇسۇلـمان سـىيـاسـىئـون، دۆلهت قۇرغۇچـى بـولۇشـتىن سـىرت، 20-

ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا شهرق ۋە غهرب دۇنياسىغا تهسىر كۆرسهتكهن ئىسالم مۇتهپهككۇرىدۇر. 

1990-يـىلـى بـوسـنىيه پـرىزدېنتى بـولۇپ سـايـالنـغان ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ، 1994-يـىلـى، 5-نـويـابـىر 
كۈنـى گېرمـان ژۇرنـالـىسـتنىڭ زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا مۇنـداق دېگهن:«مهن چـىدامـچان بـولـغان بـولـسام، 

بۇنـىڭدىكـى سهۋەب ئـاۋۋال مۇسۇلـمان بـولـغانـلىقـىم، ئـانـدىن يـاۋروپـالـىق بـولـغانـلىقـىم ئۈچۈنـدۇر. يـاۋروپـا بهزى 

خـاتـالـىقـالرنـى قـىلـىۋاتـىدۇ، ئـوپـئوچۇق ھهقـىقهتـلهر كۆرۈنۈپ تۇرۇقلۇق، ئۆز خـاتـالـىقـلىرىدىن ۋاز كهچـمهيۋاتـىدۇ. 

مهسـىلهن، مۇشۇ قېتىمـلىق ئۇرۇشـتا بـوسـنىيهدە يۈزلـىگهن چېركـاۋ ۋە مهسـجىدلهر ۋەيـران قـىلـىنـدى. بۇالرنـىڭ 

ھهمـمىسـىنـى يـاۋروپـالـىقـالر ۋەيـران قـىلـدى. بـوشـناقـالر ھېچبىر قۇرۇلۇشـنى ۋەيـران قـىلـغىنـى يـوق. ئـوسـمانـلى تۈرك 

ھاكـىمـىيـىتـى دېگهنـدەك كۆڭۈلـدىكـىدەك بـولـمىسـىمۇ، بـىراق خـرىسـتىئـان خهلـقىنـى ۋە ئۇالرنـىڭ ئـوتتۇرا ئهسـىردىن 

قـالـغان مـىراسـلىرىنـى بهش يۈز يـىل مۇھاپـىزەت قـىلـغان ئـىدى. بېلگراتـقا يېقىن جـايـدىكـى فـرۇشـكا گـورا 
چېركـاۋلـىرى ئـوسـمانـلى دۆلـىتـى ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا ئۈچ يۈز يـىل سـاقـلىنـىپ قـالـغان ئـىدى. ئهپسۇسـكى، يـاۋروپـا 

ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا بۇ چېركـاۋالر ئۈچ يـىلمۇ مهۋجۇت بـولۇپ تۇرالـماي، ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە 

ياۋروپالىقالر تهرىپىدىن كۆيدۈرۈپ تاشالندى.» 
كۈچلۈك يـاۋروپـادىكـى ئـاجـىز مۇسۇلـمانـالرنـىڭ لېدىرى، يېڭى قۇرۇلـغان تهسـىر كۈچـى يـوق دۆلهتـنىڭ 
پـرىزدېنتى ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچـنىڭ يۇقـىرىقـى بـايـانـلىرىدىن شۇ نهرسه كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكـى، ئۆز قهۋمـىنـىڭ 

ۋە ئۆزى تـالـلىغـان ئهقـىدىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى قـوغـداش يـولـىدىكـى ھېچنېمىدىن قـورقـمايـدىغـان جهسۇرلۇق لېدىر 
بـولغۇچـىنـىڭ مهنـىۋىي تـاجـىدۇر. تـارىخـتىن بۇيـان داۋامـلىشـىپ كهلـگهن بـىر ھهقـىقهت شۇكـى، جهسۇر لېدىرالر 

قىالاليدۇ، ئهگهشتۈرەلهيدۇ ۋە باش ئهگدۈرەلهيدۇ.  
ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ 1925- يـىلـى 8- ئـاۋغۇسـت بـوسـنىيه-ھېرىتسـىگـوۋىنـادىكـى بـوسـانـسكى شـامـاتـىس 

شهھرىدە تۇغۇلـغان. ئۇ تۇغۇلـغانـدا بۇ زېمىنـدا يۇگۇسـالۋىيه پـادىشـاھلىقـى (1918-1929) ھۆكۈم سۈرۈۋاتـقان 
ئىدى. 

يۇگۇسـالۋىيه زېمىنـىنـىڭ بـىر بۆلۈكـى سـىربـىسـتان دەپ ئـاتـىالتـتى. ئـوسـمانـلى ئـىمـپراتـورلۇقـى بۇ زېمىنـالرنـى 

1389-يـىلـىدىن 1878-يـىلـىغـا قهدەر ئۆز ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدا تۇتـقان ئـىدى. ئۇنـىڭدىن كېيىن بۇ زېمىنـالر 
ئاۋسترىيه-ۋېنگىرىيه ئىمپىرىيىسىنىڭ (1918-1878) كونتروللۇقى ئاستىدا بولغان ئىدى. 

ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچـنىڭ مهرتـىۋىلـىك بـىر ئـائـىلـىدىن كهلـگهن، ئۆزى بـىلهن ئـوخـشاش ئـىسـىمـدىكـى چـوڭ 

دادىسـى ئـىسـتانبۇلـدا ئـوسـمانـلى ئـارمـىيـىسـىدە ئهسـكهرلـىك قـىلۋاتـقان مهزگـىلـدە، ئۈسكۈدارلـىق تۈرك قـىزى سـىدىقه 

خـانـىم بـىلهن تـوي قـىلـغان. ئهلـىنـىڭ ئهجـدادلـىرى ئهسـلىدە بېلگرادتـا يـاشـايـتتى. 1863-يـىلـى سـىربـىسـتانـدىن 

سۈرگۈن قـىلـىنـغان مۇسۇلـمانـالرنـىڭ يهرلـىشـىشـى ئۈچۈن سۇلـتان ئـابـدۇلهزىز سـاۋا دەريـاسـى بـويـىدا قۇرغـان 
ئهزىزىيهگه كۆچـكهن. كېيىن، ئهلـىنـىڭ چـوڭ دادىسـى بـوسـانـسكى شـامـاتـس دەپ ئـاتـالـغان بۇ شهھهرنـىڭ 

باشلىقى بولغان. 

2020 ئۆكتهبىر-نويابىر 29 ئۇيغۇرالر 15-سان



ئهلـىنـىڭ تـىجـارەت بـىلهن شۇغۇلـلىنـىپ كهلـگهن دادىسـى مۇسـتافـا بـالـىلـىرىنـى يـاخشـى تهربـىيـىلهش 

ئـارزۇسـىدا بـوسـانـسكى شـامـاتسـتىن ئـائـىلـىسـى بـىلهن سـارايېۋوغـا كۆچۈپ كهلـگهن.  بۇ چـاغـدا ئهلـى ئـىكـكى يـاشـتا 

ئـىدى. ئـائـىلـىسـىدە يـاخشـى تهربـىيه ئـالـغان، بـولۇپمۇ ئـانـىسـىدىن دىنـىي تهلـىم ئـالـغان ئهلـى سـاراي بـوسـنادىكـى 

داڭلىق مهكـتهپـلهردىن بـىرى بـولـغان  ئـوغۇلـالر بـىرىنـچى ئـوتتۇرا مهكـتىپـىدە ئـوقۇغـان. بۇ مهكـتهپـته بـىر مهزگـىل 

كـوممۇنـىسـتالرنـىڭ تهشۋىقـاتـىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان. مۇشۇ دەۋرلهردە ئـوقۇغـان غهرب پهلـسهپـىسـىگه ئـائـىت 

ئهسهرلهرنـىڭ تهسـىرى بـىلهن — ئۆزىنـىڭ ئېيتقىنـىدەك — ئېتىقـادىدا داۋالغۇش بـولـغان. ئهمـما ھېچقاچـان 

ئـىسـالم بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـى ئۈزمـىگهن. كـوممۇنـىسـتالرنـىڭ دىنسـىزلـىق نهزەرىيـىلـىرىنـى قـوبۇل قـىلـمىغـان. 

كـاتـتا پهيـالسـوپ كـانـتنىڭ «نـوقۇل ئهقـىلـگه تهنـقىد»، سـپېڭلېرنـىڭ «غهربـنىڭ چۆكۈشـى» قـاتـارلـىق 
ئهسهرلهرنـىڭ چـوڭقۇر تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان. يـاشـلىقـىدا بـىر مهزگـىلـلىك ئـىدىيه داۋالغۇشـىدىن كېيىن، ئـىسـالمـىي 

كـىمـلىكـىدە مهھكهم تۇرۇش يـولـىنـى تـالـلىغـان. ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ يـاش چـاغـلىرىدىال ئۆز دۆلـىتـىدىكـى 
مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان ئايرىمىچىلىققا قارشى چىقىدىغان شهخسلهر ئارىسىدا يهر ئالغان. 

ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ 1943-يـىلـى تـولۇق ئـوتتۇرىنـى پۈتتۈردى. يېقىن-يـورۇقـلىرىنـىڭ بـاھاسـىچه، ئۇ 

تـولۇق ئـوتتۇرىنـى ئۆكـتىچـى خـاراكتېرگه ئـىگه بـىر يـاش سۈپـىتـىدە پۈتتۈرگهن ئـىدى. مۇشۇ يـىلـى، ئـىكـكىنـچى 

دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە «يۇگۇسـالۋىيه دېموكـراتـىك فېدىرال جۇمھۇرىيـىتـى» ئـىسـمىدا ۋاقـىتـلىق دۆلهت 
قۇرۇلدى. 

1945-يـىلـى تـىتـو لېدىرلـىقـىدىكـى پـارتـىزانـالر قـوشۇنـى سـارايېۋونـى قـولـىغـا ئـالـغانـدا، ئهلـى ئـىززەت 
بـىگـوۋىچ سـىربـالر تهرىپـىدىن ئهسـكهرلـىكـكه قـاتـناشـتۇرۇلـدى. 1946-يـىلـى  ئهلـى ئـىلـگىرىكـى تهشـكىالتـچىلـىق ۋە 

مهلۇم دەرىجـىدىكـى ئـىسـالمـىي پـائـالـىيهتـلىرى سهۋەبـلىك 1946-يـىلـى ئـون تۆت بۇرادىرى بـىلهن بـىرلـىكـته 
تۈرمـىگه تـاشـالنـدى. بۇ تېتونـىڭ «يۇگۇسـالۋىيه فېدىرال خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى»نـى ئېالن قـىلـغان يـىلـى ئـىدى. 

ئهلـى ئۈچ يـىل تۈرمـىدە يېتىپ چـىقـقانـدىن كېيىن خـالـىدە خـانـىم بـىلهن تـوي قـىلـدى. ئـانـدىن ئۇنـىۋېرسـىتېت 

ئـوقۇشۇنـى داۋامـالشـتۇرۇشـقا ئـاتـالنـدى. دەسـلىپـىدە دېھقانـچىلـىق فـاكۇلتېتىغـا كـىرىپ، ئـوقۇشـنىڭ يېرىمـىنـى 

تۈگهتكهندىن كېيىن قانۇن فاكۇلتېتىغا كۆچتى. 1956-يىلى ئۇنىۋېرسىېتنى پۈتتۈردى. 
ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ كـىتـاب ئـوقۇشـقا بهك ئهھمىيهت بهرگهن بـولۇپ، يـاشـلىقـىدىن بېرى كـوممۇنـىسـت 

رېجمنىڭ بـاسـتۇرۇشـلىرىغـا قـارىمـاي ئهركـىن پـىكـىرلـىرىنـى يېزىپ تۇراتـتى. يـاشـالرغـا كۆڭۈل بۆلهتـتى. ئهلـى 

ئـىززەت بـىگـوۋىچ ئـىلـمىي ۋە پـىكـرىي ئـارتۇقـچىلـىقـى، زىيـالـىيـلىق ئـاالھىدىلـىكـى ۋە مۇسۇلـمانـلىق كـىمـلىكـىنـى 

ئهكـس ئهتتۈرىدىغـان پـىكـىرلـىرى بـىلهن تېزال دىقـقهتـكه سـازاۋەر بـولـدى. ئـىسـالمـىي مهيـدانـدا تۇرۇپ ئـوتتۇرىغـا 

قـويـغان پـىكـىرلـىرى بـوشـناقـالر ئـارىسـىدىال ئهمهس، سـابـىق يۇگۇسـالۋىيهدىكـى خـىلمۇ خـىل ئېتنىك گۇرۇپـپىالرغـا 

مهنسۇپ مۇسۇلـمانـالرغـىمۇ تهسـىر كۆرسهتـتى. بۇ رەۋىشـتىكـى پـىكـىر ۋە پـائـالـىيهتـلىرى سهۋەبـلىك ھاكـىمـىيهتـنىڭ 

زەربه ئـوبيېكتىغـا ئـايـالنـدى. 1970-يـىلـالردا بـىر بۆلۈك سهپـداشـلىرى بـىلهن بـىرلـىكـته يېزىپ ئېالن قـىلـغان 
«ئـىسـالم خـىتـابـنامـىسـى» نـامـىدىكـى كـىتـابـچه دۆلهتـنىڭ ئـىچـى ۋە سـىرتـىدا زور تهسـىر قـوزغـىدى. بـوسـنىيه-

ھېرىتسـىگـوۋىنـا ۋە يۇگۇسـالۋىيه مۇسۇلـمانـلىرىدىن سـىرت، پۈتۈن دۇنـيا مۇسۇلـمانـلىرىغـا ۋە ئـىنـسانـىيهتـكه ئۆز 

دىنـداشـلىرى ئۈسـتىدىكـى مهجبۇرىيـىتـىنـى ئهسـلىتـىدىغـان بۇ خـىتـابـنامـىنـىڭ يـازغۇچـىلـىرى كېيىن سـىيـاسـىي 

باستۇرۇشقا دۇچ كهلدى. 
ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ بۇ دەۋرلهردە «يۇگۇسـالۋىيه سـوتسـيالـىسـتىك فېدىرال جۇمھۇرىيـىتـى» دەپ 

ئاتالغان كوممۇنىستىك دۆلهتنىڭ پۇقراسى بولۇپ ياشىماقتا ئىدى. 
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1980-يـىلـى تـىتـو ئۆلـگهنـدىن كېيىن، يۇگۇسـالۋىيهنـىڭ ۋەزىيـىتـى تېخىمۇ نـاچـارلـىشـىشـقا يۈز تۇتـتى. 
1983-يـىلـى ئهلـى ئـىكـكىنـچى قېتىم قـولـغا ئېلىنـدى. ئهلـى قـولـغا ئېلىنـغانـدىن كېيىن، ئۇنـىڭغا ئهگـىشـىپ 
كۆپـلىگهن زىيـالـىيـالر «قـانۇنـىي تهرتـىپـنى بۇزىدىغـان تهشـكىالت قۇرۇشـقا ئۇرۇنـغان» دېگهن جـىنـايهت بـىلهن 

سـوتـلىنـىپ، تۈرمـىگه تـاشـالنـدى. سـوتـتا ئهلـىگه تهشـكىالتـنىڭ لېدىرلـىق جـىنـايـىتـى ئـارتـىلـدى ۋە ئـون تۆت يـىلـلىق 

قـامـاق جـازاسـى بېرىلـدى. ئهلـى بـىلهن بـىلـله تۈرمـىدە يـاتـقان سهپـداشـلىرى كېيىنـكى مۇسـتهقـىلـلىق كۈرىشـىنـىڭ 

يادروسى بولۇش رولىنى ئوينىدى. 
1987-يـىلـى ئۇنـىڭغا قـىلـمىشـلىرىغـا پۇشـايـمان قـىلـىپ كهچۈرۈم سـوراش ۋە سـىيـاسـىي پـائـالـىيهتـكه 
ئـىكـكىنـچىلهپ ئـايـاق بـاسـماسـلىقـقا ۋەدە بېرىشـى نهتـىجـىسـىدە قـويۇپ بېرىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا تهكـلىپ 

سۇنۇلـدى. ئهلـى بۇ تهكـلىپـنى رەت قـىلـدى. كـوممۇنـىسـت دۇنـياسـى چۆكۈشـكه يۈزلهنـگهن بۇ پهيـتلهردە 

ئـىسـالمـىي ۋە دېموكـراتـىك ئهلـلهرنـىڭ تهلهپ قـىلـىشـى نهتـىجـىسـىدە، ئهلـى 1988-يـىلـى، 25-نـويـابـىر تۈرمـىدىن 

قـويۇپ بېرىلـدى. بۇ چـاغـدا ئۇ ئـاتـمىش ئۈچ يـاشـتا ئـىدى. 1990-يـىلـى مـارت ئېيىدا «دېموكـراتـىك 

ھهرىكهت» پـارتـىيـىسـىنـى قۇردى. مۇسۇلـمانـالرنـىڭ تهسـىر كۈچـى بـار رايـونـالردا تهسـىر كۈچـىنـى كېڭهيـتىشـكه 

بـاشـلىدى. يۇگۇسـالۋىيهنـىڭ پـارچـىلـىنـىش پهيـتىدە سـىيـاسهتـكه ئـىشـتراك قـىلـىپ، قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدە ئۆز 

پـارتـىيـىسـىنـى بـارغـانـچه كۈچهيـتكهن ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ 1990-يـىلـىدىكـى سـايـالمـدا غهلـىبه قـازىنـىپ 

بـوسـنىيه-ھېرىتسـىگـوۋىنـا پـرىزدېنتى بـولۇپ سـايـالنـدى. 1991-يـىلـى ئۆكـتهبـىردە بـوسـنىيه-ھېرىتسـىگـوۋىنـانـىڭ 

مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. مۇشۇ يـىلـى مـارت ئېيىدا ئېلىپ بېرىلـغان نـوپۇس سـىتـاتـىسـتىكـىسـىدا بـوسـنىيه-

ھېرىتسـىگـوۋىنـانـىڭ نـوپۇسـى 4.5 مـىلـيون ئـىدى. بـوسـنىيه-ھېرىتسـىگـوۋىنـا ئهسـلىدە يۇگۇسـالۋىيه 

فېدراتسـىيـىسـىنـى تهشـكىل قـىلـغان، يۇگۇسـالۋىيهگه بـاغـلىق جۇمھۇرىيهتـلهردىن بـىرى ئـىدى. بـىراق، دۆلـىتـى 

سـىرپـالرنـىڭ ھۇجۇمـىغـا ئۇچـرىدى ۋە سـىرىپـالرغـا قـارشـى ئۈچ يـىل قـانـلىق جهڭ قـىلـىش نهتـىجـىسـىدە، 1995-

يـىلـى 14-دېكابـىردا بـوسـنىيه-ھېرىتسـىگـوۋىنـانـى مۇسـتهقـىل دۆلهت دەپ تـونۇيـدىغـان دايـتون كېلىشـىمـى 

ئىمزاالندى. 

مۇشۇ يـىلـى 11-ئـىيۇل بـاشـالنـغان قهتـلىئـامـدا ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچـنىڭ خهلـقىدىن يۈز مـىڭلىغـان كـىشـى 
سـىرپ ئهسـكهرلـىرىنـىڭ قهتـلىئـامـىغـا دۇچ كهلـگهن بـولۇپ، بۇ قهتـلىئـام ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى جهريـانـىدا يۈز 

بهرگهن قهتـلىئـامـدىن كېيىن، يـاۋروپـادىكـى ئهڭ چـوڭ قهتـلىئـام ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ ھهقـته بـاشـقا مـاقـالـىدە 
مهخسۇس توختىلىمىز. 

پـرىزدېنت ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچ ئۇرۇش مهزگـىلـىدە ۋە ئۇرۇشـتىن كېيىن خهلـقئارانـىڭ كۈچلۈك بېسىمـىغـا 

دۇچ كهلـگهن بـولسـىمۇ، بـوسـنىيه-ھېرىتسـىگـوۋىنـانـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـى ئۈچۈن دىپـلومـاتـىيه ۋە ئهسـكىرىي جهھهتـته 
كۈچلۈك تـىرىشـچانـلىق كۆرسهتـتى. 1996-يـىلـى 14-ئـىيۇلـدا ئۆتكۈزۈلـگهن تۇنـجى سـايـالمـدا بـوشـناق، ھىرۋات 
ۋە سـىرپ ۋەكـىلـلىرىدىن ۋۇجۇدقـا كهلـگهن ئۈچ تهرەپـلىك رەئـىسـلىك كـومـىتېتىغـا تـالـالنـدى ۋە كـومـىتېتنىڭ 
رەئـىسـلىكـىنـى ئۈسـتىگه ئـالـدى. 1998-يـىلـىدىكـى سـايـالمـدىمۇ غـالـىپ كېلىپ كـومېتىتـنىڭ رەئـىسـلىكـىنـى داۋام 

قـىلـدى. سـاالمهتـلىك ئهھۋالـىنـىڭ خـىزمـىتـىنـى داۋامـالشـتۇرۇشـىغـا يـار بهرمهسـلىكـى سهۋەبـلىك 2000-يـىلـى 

ئىيۇلدا خىزمىتىدىن چېكىنىپ، پرىزېنتلىقنى ئۆتۈنۈپ بهرگهن. 2003-يىلى ۋاپات بولغان. 

ئـىسـالمـىيهتـنىڭ دىنـىي ۋە مـاددىي جهھهتـته بـىر گهۋدىلـىشـىپ كهتـكهن مۇكهمـمهل سـىسـتېمىغـا ئـىگه 

ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدۇ. شهرق دۇنـياسـىدىكـى ھايـاتـنىڭ روھىي-مهنـىۋىي تهرىپـىگه ئهھمىيهت 
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بېرىشـنىڭ، غهرب دۇنـياسـىدىكـى مـاددىنـى ئـاسـاس قـىلـىشـنىڭ ھهر ئـىكـكىسـىنـىڭ نـاتـوغـرا ئـىكهنـلىكـىنـى؛ 

ئىسالمىيهتنىڭ ھهم روھىي، ھهم ماددىي جهھهتكه تهڭ ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ. 

ئۇنـىڭ دۆلهتـچىلـىك، ۋەتهنـپهرۋەرلـىك ئېڭى بـوسـنىيهلـىكـلهرگـىال ئهمهس، پۈتۈن دۇنـياغـا ئۈلـگه بـولۇشـقا 

ئهرزىيدۇ. 
ئهلـى ئـىززەت بـىگـوۋىچـنىڭ مهشھۇر ئهسهرلـىرىدىن «ئـىسـالمـنىڭ مـايـاكـى»، «ئـىسـالم خـىتـابـنامـىسـى ۋە 

ئـىسـالمـىي ئـويغۇنـىشـتىكـى مهسـىلـىلهر»، «تـارىخـقا شـاھىدلـىقـىم»، «شهرق ۋە غهرب ئـارىسـىدا ئـىسـالم»، 

«ئهركىنلىككه قېچىشىم: زىنداندىن خاتىرىلهر»، «نۇتۇقلىرىم» قاتارلىقالر بار. 

ئهلى ئىززەت بىگوۋىچنىڭ مهشھۇر سۆزلىرىدىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه: 
«بىزمۇ زالىمالردىن بولساق، زۇلۇمغا قارشى جهڭ قىلىشىمىزنىڭ ھېچبىر مهنىسى قالمايدۇ.» 

«ھهر ئـىش ئـاخـىرالشـقىنـىدا ئېسىمـىزدە قـالـىدىغـان ئـىش دۈشـمهنـلىرىمـىزنـىڭ سۆزلـىرى ئهمهس، 
دوستلىرىمىزنىڭ سۈكۈتىدۇر.» 

«يهر يۈزىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى بولۇش ئۈچۈن، كۆك يۈزىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇش الزىم.» 

«دىن خۇراپاتلىقالرنى يوق قىلمىسا، خۇراپاتلىق دىننى يوق قىلىدۇ.» 

«ئۇرۇشـتا دەھشهتـلىك زۇلۇمـغا ئۇچـرىدىڭالر. زالـىمـالرنـى كهچۈرۈش، كهچۈرمهسـلىكـته ئـىخـتىيـارلـىق 
ئۆزۈڭالردا. نېمه قـىلـساڭالر قـىلـىڭالركـى، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئۇنۇتـماڭالر. چۈنـكى، ئۇنتۇلـغان ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق تهكرارلىنىدۇ.» 

«ھهممىگه قادىر زات ئالالھ بىلهن قهسهمكى، قۇل بولمايمىز.» 

«سهنـئهت ئۈچۈن يـالـىڭاچـالنغۇچـىنـى ئـالـقىشـلىغـانـالر، ئـالـالھ ئۈچۈن كـىيـىنگۈچـىگه نېمىشـقا زۇلۇم 

قىلىدۇ؟» 

«ھهقـىقـىي ۋەتهنسۆيهر ئۆز ۋەتـىنـىنـى بـاشـقا ۋەتهنـلهردىن ئۈسـتۈن كۆرگۈچـى ئهمهس. ھهقـىقـىي 
ۋەتهنسۆيهر دېگهن ئۆز ۋەتىنىنىڭ ماختاشقا اليىق بولۇشى ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغۇچىدۇر.» 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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بايدىن دهۋرىدىكى ئامېرىكا
خىتايغا يۇمشىمايدۇ

خهلقئارا ۋهزىيهت

دانيېل بىير



بايدىن دەۋرىدىكى ئامېرىكا خىتايغا يۇمشىمايدۇ 

 دانيېل بىير

بېيجىڭ بهلـكىم ئۆزگۈرۈشـچانـلىقـى تۆۋەنـرەك ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـى خـالـىشـى مۇمـكىن. بـىراق، ئۇ 

بايدىننىڭ (ئۆزىگه نىسبهتهن) يۇمشاقراق بولۇشىنى تاما قىلىپ يۈرمهسلىكى كېرەك. 

بـايـدىن بـاشـچىلـىقـىدىكـى ئـاقـساراي خـىتـاي سـىيـاسـىتـى جهھهتـته پـرىزدېنت دونـالـد تـرامـپنىڭ (شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى جـازا الگېرلـىرىغـا كۆز يۇمۇۋېلىشـى قـوشۇلۇپ) خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭنىڭ نـامـىنـى مـاخـتاپ 

تـىلـغا ئېلىشـى، بـىر بـولـسا خـىتـاي بـىلهن تـامـوژنـا بېجى ئۇرۇشـىغـا چۈشۈشـى قـاتـارلـىق ھېلىدىن ھېلىغـا ئۆزگۈرۈپ 

تۇرىدىغـان يـول تۇتـقان تـرامـپ ھۆكۈمـىتـىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ مۇقـىم ۋە بـىر-بـىرىگه مـاسـلىشـىدىغـان يـول 

تۇتۇشـى مۇمـكىن. بـاش ئـاخـىرى مـاسـالشـقان ئـىسـتراتېگىيه تۇتۇش خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇرەكـكهپ ۋە قـىيـىن 

مۇنـاسـىۋەت ئۈچۈن مۇقـىمـلىق ئېلىپ كېلىدۇ. بـىراق، تۇراقـلىق مۇئـامـىله قـىلـىش ھهرگـىزمۇ يۇمـشاقـلىق بـىلهن 

مۇئـامـىله قـىلـىشـتىن دېرەك بهرمهيـدۇ. چۈنـكى، ئـامېرىكـادىكـى ئـىكـكىلـى پـارتـىيه خـىتـايـنى ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

رەقـىب دېيىشـته بـىرلـىكـكه كېلىپ بـولـغىنـى ئېنىق. شۇنـىسـى ئېنىقـكى، بهلـكىم بېيجىڭ ئـالـدىن پهرەز قـىلـغىلـى 

بـولـىدىغـان سۆھبهتـچىگه روبـىرو كېلىدىغـانـلىقـىنـى ئۈچۈن خۇشـال بـولۇشـى مۇمـكىن. بـىراق، بېيجىڭ 

ئامېرىكانىڭ يېڭى ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىگه يۇمشاق بولۇشىنى ئارزۇلىسا بولمايدۇ. 

بـايـدىنـغا يـاردەم بېرىش ئـامېرىكـا تـاشـقى سـىيـاسـىتـىنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ پـرىزدېنتنىڭ ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق 

يۈرۈشـىدىغـانـلىقـى، بۇ سهۋەبـلىك ئـىچـكى سـىيـاسهتـنىڭ چهكـلىمـىسـىگه بـوشـراق ئۇچـرايـدىغـانـلىقـىنـىڭ رېئالـلىق 

ئـىكهنـلىكـىدۇر. بـىراق، نـاۋادا جۇمھۇرىيهتـچىلهردىن مـىچ مـاكـكونېلنىڭ ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـىنـى كـونـترول 

قـىلـىشـى داۋامـالشـسا، ئۇ ھالـدا كېڭهش پـاالتـاسـىدىكـى جۇمھۇرىيهتـچىلهر دەسـلىپـىدە يـولۇقـىدىغـان سـىنـاقـالردىن 

بـىرى، يېڭى پـرىزدېنتنى ئهدەپـلهيـمهن دەپ ئـامېرىكـاغـا زىيـان يهتكۈزۈش بـولۇشـى مۇمـكىن. ئـامېرىكـا خـىتـاي 

ۋىرۇسـىنـى يېڭىش ۋە ئـىقـتىسـادنـى يېڭىدىن جـانـالنـدۇرۇش ئۈچۈن ئۇل مۇئهسـسهسهلهرگه مهبـلهغ سېلىشـنى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان ئـاسـاسـتا كۈچلۈك بـىر ئـىقـتىسـادىي تۈرتكۈگه ئېھتىيـاجـلىق. خـىتـايـغا تېخىمۇ قـاتـتىق بـولۇشـنىڭ 

تهرەپـدارى بـولـغان جۇمھۇرىيهتـچىلهر چـوقۇم ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىنـىڭ كۈچلۈك بـولۇشـىنـىڭ بـىر ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

تهخىرسىزلىك ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك. 

بهزى مۇالھىزىچـىلهر تـرامـپ پـرىزدېنتلىقـى ۋە ئۇنـىڭ قهدىرسـىز ئـاقـىۋىتـى خـىتـاي ھۆكۈمهت رەھبهرلـىرىنـى 

جـاسـارەتـلهنـدۈردى ۋە ئۇالرنـىڭ ئۆز سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئۈسـتۈنلۈكـىگه بـولـغان ئـىشهنـچىنـى ئـاشۇرۇۋەتـتى دەپ 
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قـارايـدۇ. سـايـالم كۈنـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تهشۋىقـات گېزىتـى بـولـمىش يهرشـارى ۋاقـىت گېزىتـىنـىڭ بـاش 

مۇھهررىرى خۇ شـىجـىن تـىۋىتـىردا ئـامېرىكـادىكـى ھهر قـايسـى شهھهرلهردىكـى دۇكـانـالرنـىڭ تـاقـىلـىشـقا يۈز 

تۇتـقانـلىقـىدىن گۈلـقهقهلـىرىنـىڭ ئېچىلـىپ كهتـكهنـلىكـىنـى ئـىپـادىلهپ، مـالـىمـانـچىلـىق ئـادەتـته «نـامـرات 

دۆلهتـلهردىكـى قـىيـىن مهسـىله، ئهمـدى بۇنـىڭ ئـامېرىكـادا كۆرۈلۈش مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى كـىشـىلهرنـى ئهنـدىشـىگه 

سـالـدى. ئـامېرىكـا خـارابـلىشـىۋاتـىدۇ» دەپ يـازدى. خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ مۇسـتهبـىت خـىتـاي رىجـىمـىنـىڭ 

رەھبهرلـىرىنـىڭ قـانـداق سـايـالنـغانـلىقـىنـى كۆرمهسـلىكـى ئۈچۈن، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئۆز 

دېرىزىلىرىنى ئىچىدىن تاقىۋالغانلىقىنى ئهسكهرتىش الزىم ئىدى، ئهلۋەتته. 

تـرامـپنىڭ غهيـرى ئـىش-ئـىزلـىرىنـىڭ خهلـقئارادا ئـامېرىكـا دېموكـراتـىيـىسـىنـىڭ يۈزىگه داغ چۈشۈرگهنـلىكـىنـى 

ئـىنـكار قـىاللـمايـمىز، ھهم رەت قـىاللـمايـمىز. ئهمـما، بۇ جهھهتـته كۆپتۈرمـىچـىلـىك قـىلـماسـلىقـىمـىز الزىم. 

ئـاقـىۋەتـته، گـىگـانـت، كۆپ ئـىرىقـلىق، كۆپ دىنـلىق، سـانـائهتـلهشـكهن دېموكـراتـىيه دۆلـىتـى ئـامېرىكـا ئـاقـىۋىتـى 

پهيـتى كهلـمىگۈچه بـىلـىنـمهيـدىغـان بـىر سـايـالم ئېلىپ بـاردى. بۇ سـايـلىغۇچـىالرنـىڭ قـاتـنىشـىش خـاتـىرىسـىنـى 

شهكـىلـلهنـدۈردى، شۇنـداقـال خـىتـاي ۋىرۇسـى مهزگـىلـىدە كۆپ دىشۋارچـىلـىقـالرنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارمـاسـتىن ئېلىپ 

بېرىلدى. بۇ سايالم نۆۋەتتىكى پرىزدېنت ۋە يېڭى پرىزدېنت ئۈچۈن مهغلۇبىيهت ئېلىپ كهلدى. 

بـايـدىنـنىڭ ئـامېرىكـانـى بۆلۈنـگهن ھۆكۈمهت ئـارقـىلـىق يېتهكـلهپ مېڭىش مۇمـكىنـچىلـىكـى چـوڭ. ئۇنـىڭ 

ھۆكۈمـىتـى  دۆلهتـنىڭ 21-ئهسـىردىكـى رىقـابهتـكه تـاقـابـىل تۇرالـىشـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىدىغـان ئهسـلىھهلهر 

بـىلهن جـابـدۇيـدىغـان كېلىشـىمـلهرنـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىش ئۈچۈن (خـىتـايـغا بـولـغان ئـىسـتراتېگىيـىلـىك رىقـابهتمۇ 

شۇنـىڭ ئـىچـىدە) ئـوخشـىمـىغـان سـايـالم رايـونـلىرىدىن كهلـگهن كېڭهش پـاالتـا ئهزالـىرى ۋە ۋەكـىلـلهر بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىشـى ۋە مۇرەسـسهلـىشـىشـى كېرەك. بۇ قـااليـمىقـانـچىلـىقـقا ۋە رىقـابهتـكه تـولـغان ھالـدا يۈز بېرىدۇ، بۇ 

جهھهتـتىكـى ئـىلـگىرىلهش تۈز سـىزىقـلىق ھالهتـته بـولـمايـدۇ. ھالبۇكـى، بۇ ھهرگـىزمۇ بـىر يېڭى ھېكايه ئهمهس، 

بهلـكى بۇرۇنـدىن داۋامـلىشـىپ كهلـگهن ھېكايه. خـىتـاي رەھبهرلـىرى ئۆزلـىرىنـى يـىراقـنى كۆرەر دەپ كۆرەڭلهپ 

كېتىشـىدۇ. نۆۋەتـته ئـامېرىكـا كۆپـلىگهن ئـىچـكى ۋە تـاشـقى مهسـىلـىلهرگه دۇچ كهلـدى. بـىراق، ئۇزاق 

مۇددەتتىن قارىغاندا، دېموكراتىيه ئاجىزلىقنىڭ ئهمهس، كۈچنىڭ مهنبهسىدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

/https://foreignpolicy.com/2020/11/06/biden-china-trump-election
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ئامېرىكا پرىزدېنت سايلىمىنىڭ 10
رهقهم ئارقىلىق چۈشهندۈرۈلۈشى

خهلقئارا ۋهزىيهت



ئامېرىكا پرىزدېنت سايلىمىنىڭ 10 رەقهم ئارقىلىق چۈشهندۈرۈلۈشى 

شهنـبه كۈنـى دېموكـراتـالر پـارتـىيـىسـىدىن بـايـدىن ئـامېرىكـا پـرىزدېنت سـايـلىمـىدا غهلـىبه قـىلـغان بـولۇپ، ئۇ 

سهيـشهنـبه كۈنـى سـايـالم سـانـدۇقـلىرى ئېتىلـىپ نهچـچه كۈن ئۆتـكهنـدىن كېيىن ئـاران ئـاخـىرى نهتـىجه 

چـىقـىرىلـغان مۇشۇنـداق جـىددىي سـايـالمـدا، جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـىدىن بـولـغان پـرىزدېنت تـرامـپ 

ئۈستىدىن غالىب كهلدى.  

دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى يۇقۇملۇق كېسهلـلىك ۋە دۇنـياۋى ئـىقـتىسـادىي چېكىنـىش يۈز بېرىۋاتـقان بۈگۈنـكى 

كۈنـدە، جـىددىي ئېلىپ بېرىلـغان تـارىخـىي خـاراكتېرلـىك ئـامېرىكـا پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىنـى چۈشهنـدۈرۈپ 

بېرىدىغـان 10 رەقهمـنى رەتـلهپ چـىقتۇق. بېرىلـگهن سـانـلىق مهلۇمـاتـالر شهنـبه كۈنـى چۈشـتىن كېيىنـگىچه 

بولغان كۈچكه ئىگه سايالم بېلهتلىرىگه ئاساسهن ھېسابالندى. 

[65 مىليون] 

يۇقۇم سهۋەبـىدىن سـايـلىغۇچـىالرنـىڭ يېرىمـىغـا يېقىنـى، يهنـى 65 مـىلـيون سـايـلىغۇچـى ئېلىكـترونلۇق خهت 

سـانـدۇقـى ئـارقـىلـىق بېلهت تـاشـالشـقا مهجبۇر بـولـدى. ئـامېرىكـا سـايـالم كـومـىتېتى تهرىپـىدىن كۆزىتـىلـىۋاتـقان 

ئېلىكـترونلۇق خهت سـانـدۇقـى ئـارقـىلـىق تـاشـالنـغان بېلهتـلهرنـىڭ قـااليـمىقـانـچىلـىقـى ھهر قـايسـى شـىتـاتـالردىكـى 

بېلهت ھېسابـالشـقا مهسـئۇل خـادىمـالرنـى ھاردۇرۇپـال قـالـماي، پۈتۈن دۇنـيانـى نهچـچه كۈن سـاقـلىتـىپ، 

تاقهتسىزلهندۈرۈۋەتتى.  

 [18%]

مهيـلى شهھهر ئهتـراپـىدا بـولسۇن، مهيـلى ھالـلىق سهۋىيـىگه يۈزلهنـگهن رايـونـالردا بـولسۇن بـايـدىن 

تـرامـپتىن كۆپ بېلهتـكه ئېرىشـكهن. ئـوقۇمۇشـلۇق سـايـلىغۇچـىالرنـىڭ تـرامـپنى قـولـلىمـاسـلىقـى سهۋەبـلىك، شهھهر 

ئهتـراپـىدىكـى رايـونـالردا بـايـدىنـغا تـاشـالنـغان بېلهت سـانـى %18 ئـاشـتى. جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـىنـى 

قولاليدىغان يېزا-قىشالق رايونلىرىدا بېلهت سانىنىڭ ئېشىشى ئاز بولدى. 

[4 مىليون] 

ئـامېرىكـالـىقـالر ئـاالھىدە ئـامېرىكـا سـايـالم سېتىمـىسـىدا، ئهڭ ئـاخـىرقـى غهلـبه قـىلغۇچـىنـى بهلـگىلهيـدىغـان 

سـايـالم كـومـىتېتىدىكـى رىقـابهتـنى كۆزىتـىش ئۈچۈن، نهق ئۈچ كۈن بـويـىچه ئېكرانـالرغـا تـىكـىلـىپ ئـولتۇرۇشـتى. 

پۈتۈن سـايـلىغۇچـىالر بېلهت تـاشـالپ بـولـمايـال بـايـدىنـنىڭ ئېرىشـكهن بېلهت سـانـى 4 مـىلـيون ئېشىپ، تهرەپ-

تهرەپتىن زەپهر مارشى كۆتۈرۈلۈشكه باشلىدى.  
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 [58%]

بۇ تـرامـپنى قـولـاليـدىغـان ئـاق تهنـلىك ئهر سـايـلىغۇچـىالرنـىڭ نـىسـبىتـى بـولۇپ، ئېدىسـون تهتـقىقـات 

ئـورنـىنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، 2016-يـىلـىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، پـرىزدېنتلىق سـىيـاسـىي ئـاسـاسـىدىكـى مۇھىم رولـىنـىڭ 

تهسىرى بىر قهدەر تۆۋەن بولغان. شۇڭا بۇ يىل ترامپنى قولالش نىسبىتى %4 تۆۋەنلىگهن. 

[2 مىليون]  

تۆت يــىل بۇرۇنــقى ئهھۋال بــىلهن سېلىشــتۇرغــانــدا، تــرامــپ يۇقۇم ئهھۋالــىدىن ئېغىر زەربه يېگهن 

رايـونـالردا 2 مـىلـيونـدىن كۆپ بېلهتـكه ئېرىشـكهن بـولۇپ، دېموكـراتـالر پـارتـىيـىسـىنـىڭ 2016-يـىلـىدىكـى 

سـايـالمـدىكـى ئېرىشـكهن بېلهت سـانـىغـا قـارىغـانـدا بـايـدىنـنىڭكىدىن ئـاز بـولسـىمۇ، يهنـىال ئـىلـگىرىلهش بـولـغان. 

يۇقۇم سـايـلىغۇچـىالر ئـارىسـىدا نـاھايـىتـى چـوڭ ئهنـدىشه تۇغـدۇرغـان بـولسـىمۇ، 100 مـىڭ كـىشـى بېشىغـا 70 دىن 

كۆپ ئۆلۈم ۋەقهلـىرى كۆرۈلـگهن رايـونـالردا تـرامـپنىڭ ئېرىشـكهن بېلهت نـىسـبىتـى مۇقـىم ھالـىتـىنـى سـاقـالپ 

قالغان.  

 [42-7]

بۇ سـان بهلـكىم ئـامېرىكـا پۇتـبول مۇسـابـىقـىسـى نهتـىجـىسـدەك كۆرۈنۈشـى مۇمـكىن. ئهمهلـىيهتـته، بۇ 

2016-يىلىدىن بۇيان سىياسهتنىڭ قانداق ئۆزگهرگهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئۆلچهم ھېسابلىنىدۇ.  

بـايـدىن تـرامـپنىڭ 2016-يـىلـى قـولـغا كهلتۈرگهن 42 رايـونـىدا غهلـىبه قـىلـىش يـولـىدا ئـىدى. بـايـدىن جهڭ 

مهيـدانـى مـىچـىگـان شـىتـاتـىدا، يهنـى تـرامـپنىڭ 2016-يـىلـى ۋە 2020-يـىلـىدىكـى ئـاخـىرقـى سـايـالم نۇتـىقـىنـى 

سۆزلـىگهن، بـاي، ئۇزۇن ۋاقـىتـتىن بۇيـان جۇمھۇرىيهتـچىلهرنـىڭ تهرەپـدارى بـولـغان بۇ رايـونـىدا غهلـىبه قـىلـدى. 

بۇ ۋاقـىتـتا تـرامـپ 2016-يـىلـى دېموكـراتـالر پـارتـىيـىسـى پـرىزدېنت نـامـزاتـى ھىالرى كـىلـىنـتون غهلـىبه قـىلـغان 7 

رايوننى قولغا كهلتۈرۈش كويىدا ئىدى. 

 [7]

تـرامـپ دېموكـراتـالر پـارتـىيـىسـى تهرەپـدارى بـولـغان فـىلـورىدا شـىتـاتـىنـىڭ مـىئـامـى-دېيد نـاھىيـىسـىدە 

مهغلۇپ بـولـغان بـولۇپ، 2016-يـىلـىدىكـى 29 پـىرسهنـتكه سېلىشـتۇرغـانـدا، بۇ قېتىمـقى %7 لـىك يـوقـىتـىش ئـاز 

ھېسابـلىنـىدۇ. پـرىزدېنت بۇ يـىل قـىسـمهن التـىن سـايـلىغۇچـىلـىرىنـىڭ تېخىمۇ كۆپ قـولـلىشـى بـىلهن بۇ شـىتـاتـتا 

قـىسـمهن غهلـىبه قـىلـغان، بـولۇپمۇ پـرىزدېنتنىڭ سـوتسـىيـالـىزمـغا قـارشـى ئۇچۇرلـىرىنـىڭ كۇبـا ئهسـىلـلىك 

ئـامېرىكـالـىق ۋە ۋېنسۇئېال ئهسـىلـلىك ئـامېرىكـالـىق سـايـلىغۇچـىالرنـى نـىشـان قـىلـغان مـىئـامـى رايـونـىدا تېخىمۇ كۆپ 

قولالشقا ئېرىشكهنلىكى ئۈچۈن، بۇ شىتاتتا قايتىدىن غهلىبه قىلدى دېيىشكه بولىدۇ. 
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 [92/70]

بۇالر ئـايـرىم-ئـايـرىم ھالـدا بـىر شـىتـاتـتىكـى يـاكـى كـولۇمـبىيه رايـونـىدىكـى بـايـدىن ۋە تـرامـپنىڭ ئېرىشـكهن 

سـايـالم نهتـىجـىلـىرىنـى كۆرسـىتـىدۇ. بـايـدىن ۋاشـىڭتونـنىڭ دېموكـراتـىك مهركـىزىگه كـىرگهنـدە، تـرامـپ 1964-

يـىلـىدىن بۇيـان دېموكـراتـىك پـرىزدېنت نـامـزاتـىنـىڭ تهرىپـىنـى تۇتـمىغـان ۋىئـومـىڭ شـىتـاتـىنـى (Wyoming) قـولـغا 

كهلتۈرگهنىـدى. بۇ ناـھايىـتىـ دىققـهت تاـرتىـدىغاـن ئىـش بوـلسىـمۇ، لېكىن ھهر ئىـككـى كىـشىـ پهقهت ئۈچتـىنال 

بېلهتكه ئېرىشتى. 

 [2]

تـرامـپ بـايـدىنـدىن قـالـىسـىال بـىر قېتىمـلىق سـايـالمـدا ئهڭ كۆپ بېلهتـكه ئېرىشكۈچـى ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ 

جهھهتته ترامپتىن كېيىنكىال ئورۇندا تۇرۇدىغىنى — بايدىننىڭ كونا خوجايىنى باراك ئوبامادۇر. 

2 رەقىمى يهنه ترامپنىڭ مهزكۇر خهلق سايلىمىدا ئىككى قېتىم ئوتتۇرغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

 [0]

بۇ رەقهم تـرامـپنىڭ پـرىزدېنت سـايـلىمـىنـىڭ (نهتـىجـىسـىنـى) قـوبۇل قـىلـىش قېتىم سـانـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. 

نۆۋەتته ترامپنىڭ ئادۋوكاتلىرى بايدىننىڭ غهلبىسىنى قانۇنىي ئاۋارچىلىقالرغا دۇچار قىلماقتا.  

ئىنگىلىزچىدىن گۈلشهن ئۇيغۇر تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

https://www.usnews.com/news/top-news/articles/2020-11-08/factbox-the-us-

presidential-election-explained-in-10-numbers
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گۈلىستان 

جوشۇئا 
فرىيمهن



جوشۇئا فرىمهن 

جـوشۇئـا فـرىمهن ئهپهنـدى ئـامېرىكـالـىق خـىتـاي 

تـارىخـچىسـى ۋە ئـىچـكى ئـاسـىيـا تـارىخـچىسـى. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مهدەنـىيهت تـارىخـى تهتـقىقـاتـچىسـى. 

دوكـتورلۇق ئـوقۇشـىنـى 2019-يـىلـى مـاي ئېيىدا 

خـارۋارد ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا تـامـامـلىغـان. دوكـتورلۇق 

دېسسرتـاتسـىيـىسـىنـى يـىگـىرمـىنـچى ئهسـىردىكـى ئۇيغۇر 

تـارىخـى تـوغـرىسـىدا يـازغـان. نۆۋەتـته ئـامېرىكـا 

پـرىنسـىتـون ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ شهرقـىي ئـاسـىيـا 

تهتـقىقـاتـى ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا دوكـتور ئـاشـتىلـىق 

تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇلالنماقتا. 

جـوشۇئـا فـرىمهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يهتـته 

يــىل يــاشــىغــان. ئۈرۈمــچىدىكــى پــىداگــوگــىكــا 

ئۇنــىۋېرســىتېتىدا ئۇيغۇر مــودېرنــىزم شېئىرىيــىتــى 

تـوغـرىسـىدىكـى تهتـقىقـات مـاقـالـىسـى ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر 

ئهدەبىياتىدىن ماگىستېرلىققا ئېرىشكهن. 

جــوشۇئــا فــرىمهن ئهپهنــدى مــودېرنــىزم 

ئېقىمـىدىكـى ئۇيغۇر شـائـىرلـىرى ۋە ئۇيغۇر شېئىرىيهت 

ھهۋەسـكارلـىرىنـىڭ شېئىرلـىرىنـى ئـىنـگىلـىز تـىلـىغـا 

تهرجـىمه قـىلـىشـتىكـى نـوپۇزلۇق شهخـىسـلهردىن بـىرى 

ھېسابلىنىدۇ. 

 Joshua) «ئۇ تـىۋىتـىردا «جـوشۇئـا فـرىمهن

Freeman) ئــىســىمــىدا تۋىتېر ھېسابــى ئــاچــقان 

بــولۇپ، ئۆزى يــاقتۇرغــان ئۇيغۇرچه شېئىرالرنــى 

ئـــىنـــگلىزچـــىگه تهرجـــىمه قـــىلـــىپ، خهلـــقئارا 

جامائهتچىلىكنىڭ دىققىتىگه سۇنۇپ كهلمهكته. 

چهتـئهل تـىلـىدىكـى پـايـدىلـىق ئهسهرلهرنـىڭ 

ئۇيغۇرچـىغـا تهرجـىمه قـىلـىنـىشـىنـىڭ مۇھىم بـولـغىنـىغـا 

ئــوخــشاشــال، ئۇيغۇرچه ئهسهرلهرنــىڭ چهتــئهل 

تــىلــلىرىغــا تهرجــىمه قــىلــىنــىشــىمۇ مۇھىم ھادىسه 

بــولۇپ، جــوشۇئــا ئهپهنــدىنــىڭ بۇ جهھهتــتىكــى 

بــوشــلۇقــنى مهلۇم نــىســبهتــته تــولــدۇرۇشــى ھهر 

بىرىمىزنى خۇشال قىلماي قالمايدۇ. 

24-نــويــابــىر كۈنــى جــوشۇئــا فــرىمهنــنىڭ 

«خـىتـاي مېنىڭ پـروفـفىسـورىمـنى قـامـىدى، ئهمـما 

ئۇنـىڭ شېئىرىنـى قـامـىيـالـمايـدۇ» نـامـلىق مـاقـالـىسـى 

نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـىدە ئېالن قـىلـىنـدى. مـاقـالـىدە، 

جـوشۇئـا فـرىمهن شـائـىر ئـابـدۇقـادىر جـااللـىدىن بـىلهن 

بـولـغان دوسـتلۇق مۇنـاسـىۋىتـىنـى، ئۇنـىڭ قـامـاقـتا 

تۇرۇپمۇ شېئىرنـى يېزىشـنى تـوخـتاتـمىغـانـلىقـىنـى، 

قـامـاقـتا يېزىلـغان شېئىرلـىرىدىن بـىرىنـىڭ تـاشـقى 

دۇنـياغـا يېتىپ كهلـگهنـلىكـى بـايـان قـىلـغان ۋە ئۇنـىڭ 

تۈرمـىدە تۇرۇپ يـازغـان دەپ قـارالـغان شېئىرىنـىڭ 

ئىنگىلىزچه تهرجىمىسىنى ماقالىگه قىستۇرما قىلغان. 

مـاقـالـىدە دېيىلـىشـىچه، شـائـىر ئـابـدۇقـادىر 

جــااللــىدىنــنىڭ قــامــاقــتا تۇرۇپ يــازغــان شېئىرى 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئېچىنـىشـلىق 

بـاسـتۇرۇشـلىرىنـى پـاش قـىلـىشـتا كۈچلۈك دەلـىل 
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بـوالاليـدىكهن. جـوشۇئـا فـىرىمهن مـاقـالـىسـىدە يهنه 

ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ تـارىخـتىن بۇيـان شېئىرىيهت بـىلهن 

بـولـغان كۈچلۈك بـاغـلىنـىشـىنـى، ئۇيغۇرالردا شېئىرىي 

تۈسـنىڭ نـاھايـىتـى قـويۇق ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـان 

قىلغان. 

ئـامېرىكـالـىق زىيـالـىي جـوشۇئـا فـرىمهنـنىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى شېئىر بـىلهن بـاغـلىشـى ئۇيغۇرالرنـىڭ 

خهلـقئارادىكـى ئـوبـرازىنـىڭ ئۆسۈشـىدە ۋە خـىتـايـنىڭ 

ئۇيغۇرالر ھهقـقىدىكـى سهپـسهتـىلـىرىنـى رەت قـىلـىشـتا 

مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه. 

بـىز جـوشۇئـا ئهپهنـدىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا ئهڭ 

ئېغىر بــاال مۇســىبهت كهلــگهن بۇ يــىلــالردا بــىزگه 

دوسـتلۇق قـولـىنـى سۇنـغانـلىقـى، ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىگه 

بـىر كـىشـىلـىك ھهسـسه قـوشـقانـلىقـى، ئۇيغۇرالرنـىڭ 

ئـاۋازىنـىڭ دۇنـياغـا ئـاڭلىتـىلـىشـىدا تـىرىشـچانـلىق 

كۆرسهتــكهنــلىكــى ئۈچۈن، ئۇنــىڭغا ئــاالھىدە 

 رەھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز.
 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىغان 
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Ghojimuhemmed Muhemmed

tr. Joshua L. Freeman


Old wines are stronger by the day

Old books sell higher by the day

Old ideas grow holier by the day

Old stories are newer by the day


̴̴November 2009, Khotan

جوشۇئا فىرىمهننىڭ تهرجىمه شېئىرىدىن ئارىيه



مىسىلىسىز ئويغىنىش

ئىجتىمائىي مۇناسىۋهت تورىدىن قورقۇشنى
يېڭىشنىڭ ئون خىل ئۇسۇلى



ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت تورىدىن قورقۇشنى يېڭىشنىڭ ئون خىل ئۇسۇلى 

رېئال ۋه ئۆزىگه ئىشهنگهن ئاساستا مۇناسىۋهت تورى قۇرۇپ چىقىش 
يـىغـىنـغا قـاتـناشـقىنـىڭىزدا، كهسـپىي ئـىقـتىدار يهرمهنـكىسـىگه قـاتـناشـقىنـىڭىزدا، يـاكـى يۇمـىالق ئۈسـتهل 

يـىغـىنـىغـا قـاتـناشـقىنـىڭىزدا نېمه ئـىش يۈز بېرىدۇ؟ سـىز بۇ خـىل مۇھىتـالردا بـاشـقىالرغـا قـوشۇلۇپ، ئۆز-ئـارا 

مـاسـلىشـاالمسـىز؟ راھهت شهكـىلـدە خـىزمـىتـىڭىزنـى داۋامـالشـتۇراالمسـىز؟ يـاكـى بـىر بۇلۇڭغا بېرىپ سـوغۇق تهرگه 

چۆمۈلۈپ ئولتۇرامسىز؟ 

نۇرغۇن كـىشـىلهرگه نـىسـبهته ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت كـىشـىنـى قـورقۇتـىدىغـان ۋە بـوغۇپ قـويـىدىغـان ھالهت 

ھېسابـلىنـىدۇ.  بۇنـىڭدىكـى سهۋەب بهلـكىم ئۇالرنـىڭ ئـىچ مـىجهز، ئۆزىگه بـولـغان ئـىشهنـچى تۆۋەن، 

تـارتـىنـچاق، سهلـبىي كهچۈرمـىشـلهر سهۋەبـلىك ئۆزىنـى ئهركـىن تۇتـالـمايـدىغـان، يـاكـى ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت 

قۇرۇشـنى يېڭى بـاشـلىغـان بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن بـولۇشـى مۇمـكىن. قـانـداق سهۋەب بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر ، 

كـىشـىدە ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـتىن قـورقۇش روھىي ھالـىتـى يۈز بهرگهنـدە، بۇ خـىل روھىي ھالهتـنى يېڭىش 

ئاسانغا توختىمايدۇ. 

ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـتىن قـورقـىدىغـانـالرنـىڭ ئۆزىنـى بهزلـىشـىدىكـى خۇش خهۋەر شۇكـى، ھېچكىم 

تۇغۇلـىشـىدىنـال ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـكه مـاھىرلـىق تـاالنـتى بـىلهن تۇغۇلـمايـدۇ. ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـنى 

يـاخشـى كۆرىدىغـان كـىشـىلهر ئۈچۈنمۇ ھهم شۇنـداق. ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت تـورى ئـىقـتىدارى تۇغـما ئـىقـتىدار 

بـولـماسـتىن، ھهر بـىر كـىشـى ئۆگـىنـىشـى كېرەك بـولـغان مـاھارەتتۇر. بۇ جهھهتـتته مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـىڭىز 

ئۈچۈن يۇمـشاق تـىجـارەتـچى يـاكـى چـىقـىشـقاق بـىرى بـولۇشـىڭىز يېتهرلـىك ئهمهس. ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـته 

مۇۋەپپهقىيهت قازىنالىشىڭىز ئۈچۈن توغرا ئۇسۇلالرنى قوللىنىشىڭىز كېرەك بولىدۇ. 

ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت ئـىقـتىدارى كـىشـى ئـىگه بـولۇشـى كېرەك بـولـغان مۇھىم مـاھارەتتۇر. ئهگهر بۇ 

جهھهتـتىكـى غهم-ئهنـدىشـىڭىزنـى يېڭىپ چـىقـالـىسـىڭىز، بۇ سهۋەبـلىك كهسـپىي ھايـاتـىڭىزدا نهپ ئـاالاليسـىز. 

شۇڭا، راھهت رايونىڭىزدىن چېكىنىشكه تهييارلىق قىلىڭ ۋە ماقالىنى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇڭ. 

تۆۋەنـدە سـىزگه مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت قۇرۇشـنىڭ ئـون ئۇسۇلـىنـى 

تونۇشتۇرىمىز. 
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1. تالالشقا ئهھمىيهت بېرىڭ 

ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت پـائـالـىيهتـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىال مۇھىم بـولـىۋەرمهيـدۇ. سـىزگه مۇنـاسـىۋەتـلىك ھهر 

بـىر ئـىجـتىمـائـىي پـائـالـىيهتـكه قـاتـنىشـىشـىڭىزنـىڭ، يـاكـى ئۆزىڭىز قـاتـناشـقان ئـىجـتىمـائـىي پـائـالـىيهتـتىكـى ھهر بـىر 

كـىشـىگه گهپ قـىلـىپ چـىقـىشـىڭىزنـىڭ ھاجـىتـى يـوق. ئهكسـىچه ، تـوغـرا ۋاقـىت، تـوغـرا پهيـتته تـوغـرا كـىشـى 

بـىلهن ئۇچـرىشـىشـقا، شۇنـداقـال ئۇچـرىشـىشـتا ئۆز خـىزمهت مۇھىتـىڭىزدىكـى ئهۋزەل تهرەپـلهر تـوغـرۇلۇق 

پـىكـىرلـىشـىشـكه ئهھمىيهت بېرىڭ. مهسـىلهن، ئېلىكـترونلۇق ئـاالقـىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك بـىر پـائـالـىيهت ئـادەتـتىكـى 

«خىزمهتدىشىڭ بىلهن تېخىمۇ ياخشى پاراڭالش» سورۇنىدىن تېخىمۇ ئهھمىيهتلىكمۇ قانداق؟ 

2. ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇڭ 

تـور پـائـالـىيـىتـىگه قـاتـنىشـىشـتىن بۇرۇن قـاتـناشقۇچـىالرنـىڭ تـىزىمـلىكـىنـى ئېلىشـقا تـىرىشـىڭ. شۇنـىڭدىن 

كېيىن، ئۆزىڭىز كۆرۈشـمهكـچى بـولـغان كـىشـىلهرگه دىقـقهت قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ قـىزىقـىشـى ۋە كهسـىپـى تـوغـرىسـىدا 

ئـىزدەنسـىڭىز بـولـىدۇ. سـىز ھهتـتا ئۇالر بـىلهن پـائـالـىيهتـتىن ئـىلـگىرى ئـاالقـىلـىشـىپ، پـائـالـىيهتـته ئۇنـىڭ بـىلهن بـىر 

ئاز پاراڭلىشىۋېلىش ياكى ئۇچرىشىش توغرىلىق ئورۇنالشتۇرۇش قىلسىڭىز بولىدۇ. 

كــىشــىلهر بــىلهن بــولــغان بۇ كــىچــىكــكىنه ئــاالقه ئۇنــىڭ بــىلهن يۈزمۇ يۈز قېلىشــتىن كېلىدىغــان 

مۇشهققهتلىك ۋەزىپىنىڭ يۈكىنى يهڭگىللىتهلهيدۇ. 

3. نىشان بهلگىلهڭ 

ئۆزىڭىز ئـارزۇ قـىلـغان ئۇسۇلـدا ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه ئـورنـىتـالـىشـىڭىز ئۈچۈن ئۆزىڭىزنـىڭ ئېرىشـمهكـچى 

بـولـغىنـىڭىزنـى نهزەرگه ئـالـغان ئـاسـاسـتا بـىر يـاكـى ئـىكـكى ئهتـراپـىدا رېئال نـىشـان تـىكـلهڭ. كهلگۈسـىدىكـى 

ئـايـالردا سـىز ئۈچۈن پـايـدىلـىق بـولۇشـى ئۈچۈن مۇئهيـيهن بـىرەر شهخـس بـىلهن پـاراڭلىشـىش، يـاكـى مهلۇم بـىر 

بۇيۇم توغرۇلۇق چۈشهنچىگه ئېرىشىش نىشانىنى تۈزۈۋالسىڭىز بولىدۇ. 

دەســلىپــىدە بهك چــوڭ ئۈنۈم كۆزلهپ كهتــمهڭ. زالــدىكــى ھهر بــىر كــىشــى بــىلهن كۆرۈشۈپ 

چـىقـمايـدىغـانـلىقـىڭىز ، شۇنـداقـال تـاكـى سـورۇن تـارقـىمـىغۇچه ئۇ يهردىن ئـايـرىلـماسـلىقـىڭىزنـىڭ شهرت ئهمهسـلىكـى 

ئېسىڭىزدە بـولسۇن. ئهگهر سـىز شۇ كۈنلۈك ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت جهريـانـىڭىزنـى غهلـىبـىلـىك بـولـدى دەپ 

قارىسىڭىز، سورۇنغا يېرىپ سائهت قاتناشقاندىن كېيىن قايتىپ كهتسىڭىز بولىدۇ. 
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4. پاراڭنى ئويلىشىڭ 

نۇرغۇن كـىشـى يـىغـىلـىشـتا نېمىلهرنـى دېيىش تـوغـرۇلۇق غهم قـىلـىشـىدۇ. ئهمـما، سـورۇنـدا قـىلـىشـىدىغـان 

پۈتكۈل پـارىڭىڭىزنـى يېزىپ چـىقـىۋېلىشـىڭىز ئـىمـكانسـىز بـولسـىمۇ، بـىراق، ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت قـورقۇنـچىنـى 

يېڭىش كۈرىشـىڭىزنـىڭ دەسـلىپـىدە كۆرۈشۈشـته پـاراڭ تېمىسـى قـىلـىش ئۈچۈن بـىر نهچـچه سـوئـال تهيـيارلـىۋېلىپ، 

بۇنـى ئېسىڭىزدە چـىڭ سـاقـلىۋېلىڭ. مۇشۇنـداق قـىلسـىڭىز، بـاشـقا بـىراۋنـىڭ يېنىدا جـىمـجىت ھالهتـته تۇرۇشـقا 

خاتىمه بېرەلهيسىز. 

كـالـلىڭىزدا دائـىم پـاراڭنى بـاشـالشـقا يېتهكـلهيـدىغـان بـىرەسـمىي سـوئـالـالر بـولسۇن. مهسـىلهن «سـىزنـى بۇ 

يهرگه ئېلىپ كهلـگهن نهرسه نېمه؟»، «بۇ نـاھايـىتـى يـاخشـى سۆھبهت بـولـدى. سـىز بۇنـىڭدىن نېمىنـى ھېس 

قــىلــدىڭىز؟» دېگهنــدەك. يهنه، بۇنــىڭغا قــوشۇپ ئۆزىڭىزنــىڭ ئــىســمى، كهســپى، ۋە بۇ پــائــالــىيهتــكه 

قـاتـنىشـىشـىڭىزنـىڭ سهۋەبـى قـاتـارلـىقـالرنـى بـايـان قـىلـىدىغـان بـىر نهچـچه تـونۇشـتۇرۇش جۈمـلىڭىز بـولسۇن. 

مۇشۇنـداق قـىلسـىڭىز، بـىرى بـىلهن تۇنـجى كۆرۈشـكهنـدە ئۇنـىڭغا نېمه دەرمهن دەپ جـىددىيـلىشـىپ يۈرۈشـىڭىز 

ئازىيىدۇ. 

ئۆزىڭىزنـى بـىر ئـاز تـونۇشـتۇرۇۋەتـكهنـدىن كېيىن  سـىز ئـالـدىنـئاال تهيـيارلـىۋالـغان، ئـوچۇق-يـورۇق سـوئـالـالر 

بـاشـقىالرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـىدۇ، شۇنـداقـال ئۇ گهپ قـىلـىۋاتـقانـدا سۆزلـىرىگه قۇالق سېلىش ئـارقـىلـىق ئـارام 

ئېلىۋېلىشـىڭىزغـا يـاردەم بېرىدۇ. زېھىن قـويۇپ ئـاڭلىغۇچـى بـولۇش قـابـىلـىيـىتـى ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـكه يـامـان 

بارچه كىشىلهرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكىدۇر. 

5. بالدۇر بېرىڭ 

سۆھبهت ئـالـلىقـاچـان بـاشـلىنـىپ بـولـغان، سـورۇنـدىكـىلهر گۇرۇپـپىالرغـا ئـايـرىلـىپ بـولـغانـدىن كېيىن ئۇ 

سورۇنغا يېتىپ بېرىش ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته تهجرىبىلىك كىشىلهرگىمۇ ئېغىر تۇيۇلىدۇ. 

ئهگهر سـىز سـورۇنـغا تۇنـجى بـولۇپ كهلـگهن كـىشـىلهردىن بـىرى بـولسـىڭىز، نـىسـپىي تـىنچـلىق ۋە 

خـاتـىرجهمـلىكـتىن بهھر ئـاالاليسـىز. شۇنـداقـال، ئـىش بـاشـلىنـىشـتىن بۇرۇن ئـورۇنـلىشـىۋاالاليسـىز. ئۆزىڭىز تۇرغـان 

مۇھىتـتىن راھهتـلىك ھېس قـىالاليسـىز، پـاراڭلىشـىشـقا مـاس يـاخشـى جـايـنى بهلـگىلـىۋاالاليسـىز. سهپـنىڭ 

ئـالـدىغـىچه بېرىپ، تهشـكىلـلىگۈچـى ۋە بـاشـقا بـالـدۇر كهلگۈچـىلهر بـىلهن ئۆزىڭىزگه چۈشـىدىغـان بېسىم تېخىمۇ 

ئاز بولغان ھالهتته پاراڭلىشااليسىز. 

6. يېقىن دوستىڭىزنى ئېلىۋېلىڭ 
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يېقىن دوسـتىڭىز يـاكـى خـىزمهتـدىشـىڭىز نـاتـونۇش كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان سـوغۇقلۇقـنى بۆسۈپ 

ئۆتۈشـىڭىزگه يـاردەم بېرىدۇ. يېقىن دوسـتىڭىز ئۆزىڭىزگه بـولـغان ئـىشهنـچىڭىز يـوقـالـغانـدا سـىزگه تهسهلـلىي 

بېرىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، پهقهت (سـىز ۋە ئۇ) ئـىكـكىال كـىشـى بـولـغانـال سۆھبهتـلىشـىش ھالـقىڭىز شهكـىلـلهنـگهن 

بولىدۇ. 

7. توغرا سىگنال بېرىڭ 

قـورقۇنـچ دائـىمـال سـىزنـىڭ بهدەن تـىلـىڭىزدا ئۆزىنـى كۆرسـىتـىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، ئۆزىڭىزنـى ئهركـىن 

تۇتۇپ، قـارشـى تهرەپـكه تـوغـرا سـىگـنال بېرىشـىڭىز ئـىنـتايـىن مۇھىم. نـاتـونۇش كـىشـىلهر بـىلهن بـىر يهرگه 

كهلـگهن چېغىڭىزدا بهلـكىم يۈرەكـلىرىڭىز دۈپۈلـدەپ سـوقۇپ كېتىدىغـان يـاكـى ئۆزىڭىزنـىڭ بـاشـقا جـايـدا بـولـغان 

بـولۇشـىڭىزنـى ئـارزۇالپ كېتىشـىڭىز مۇمـكىن. بـىراق، سـىز بهدەن تـىلـىڭىز ئـارقـىلـىق بـاشـقىالرغـا ئـىشهنـچ تۇيغۇسـى 

بهرســىڭىز ئــوچۇق-يــورۇق ۋە جهلــىبــكار كۆرۈنــىســىز. ســىز يهنه بــاشــقىالرنــى ئۆزىڭىزگه يېقىنــلىشــىشــقا 

ئىلھامالندۇرسىڭىز، ئۇالرغا يېقىنلىشىشتىكى بىئاراملىقتىن ئۆزىڭىزنى قۇتقۇزۇپ قالىسىز. 

كـىشـىلهرگه راھهت، ئـىلـلىق ۋە ھوشـيار تۇيغۇ بېرىشـنى ۋە كۈلۈمسـىرەشـنى دائـىمـال ئۇنتۇپ قـالـماڭ. 

بـىلهكـلىرىڭىزنـى بـىر-بـىرىگه بـاغـلىۋالـماسـتىن، ئهركـىن بهدەن ھالـىتـىڭىزگه دىقـقهت قـىلـىڭ. ئۆزىڭىز 

كۆرۈشـمهكـچى بـولـغان شهخـس بـىلهن كۆز ئـاالقـىسـى قۇرۇڭ. ئۆزىڭىز قـوشۇلـماقـچى بـولـغان گۇرۇپـپىغـا يېقىن 

تۇرۇڭ. قـولـلىرىڭىزنـىڭ تـىنـىچ تۇرۇشـى ئۈچۈن بـىر ئـىسـتاكـان قهھۋە يـاكـى يـىغـىن پـروگـرامـمىسـى يېزىلـغان 

ۋاراقـچىنـى قـولـىڭىزدا كۆتۈرۈۋېلىڭ. دىقـقىتـىڭىزنـىڭ چېچىلـىپ كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن يـان تېلفونـىڭىزنـى 

قولىڭىزغا ئېلىۋالماڭ. 

قـوشۇلۇش ئۈچۈن بهك يېقىنـچىلـىق قـىلـىشـىپ كېتىۋاتـقان، يـاكـى غۇژمهك بـولۇپ بـىر يهرگه كېلىۋالـغان 

ھهلقىلهرنى ئهمهس، ئوچۇق بهدەن تىلىنى نامايان قىلغان ۋە يېقىنالشقىلى بولىدىغان كىشىلهرنى تالالڭ. 

8. رېئالىستىك بولۇڭ 

ئـىجـتىمـائـىي پـائـالـىيهتـلىرىدە كـىشـىگه كېلىدىغـان بېسىم يۇقـىرى بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇ ۋەجـىدىن 

ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـنىڭ ئـىكـكىگه ئـايـرىلـىدىغـان يـول ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا ئۆزىڭىزنـى ئهسـكهرتـىڭ. پـاراڭ 

جهريـانـىدىكـى بـوشـلۇقـالرنـى تـولـدۇرۇش مهسـئۇلـىيـىتـى سـىزگه خـاس ئـىش ئهمهس. بۇ جهھهتـته بهك كۈچهپ 

كېتىش يـاكـى رېئالـلىقـتىن چهتـنهپ كېتىش ئـاقـىۋەتـته سـىزنـى ئـوسـال ئهھۋالـغا چۈشۈرۈپ قـويۇشـى مۇمـكىن. 
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بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە سـىز ئۆزىڭىزنـى ئهيـىبـلهپ، ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـكه بـولـغان بـىزارلـىقـىڭىز ئېشىپ كېتىشـى 

مۇمكىن. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، بهزى چـاغـالردا ئۆزىڭىزنـىڭ جـىددىيـلىشـىش كهيـپىيـاتـىڭىزنـى ئـوچۇق ئېيتىشـىڭىز 

ئۆزىڭىز ئۈچۈن يـاخشـى بـولـىدۇ. بۇنـداق قـىلـغان بـاشـقىالر سـىزگه كۆڭۈل بۆلـىدۇ، ھهتـتا سـىزنـىڭ مۇنـاسـىۋەت 

قۇرۇشــىڭىزغــا يــاردەم بېرىشــى مۇمــكىن. قــانــداق بــولۇشــىدىن قهتــئىيــنهزەر، قــارشــى تهرەپمۇ ســىزدەك 

جىددىيلىشىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. 

شۇنـى مهڭگۈ ئېسىڭىزدە تۇتۇڭكى، ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت چـوقۇمـال گۈزەل بـولۇپ كېتىشـى نـاتـايـىن. 

ئهگهر سـىز مۇشۇ نۇقـتىنـى ئـايـدىڭالشـتۇرۇۋالسـىڭىز، بۇ جهھهتـته يـاخشـى بـولـمىغـان كـىشـىلهرنـى ئۆگـىنـىش ۋە 

ئۆسۈپ يېتىلىشتىكى تهجرىبه-ساۋاق ئېلىش ئۆرنىكىڭىز قىلىۋاالاليسىز. 

9. ئارامسىزالنغىڭىزدا مۇھىت ئالماشتۇرۇڭ 

ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت فـىزىكـىلـىق، زېھنىي ۋە تۇيغۇ جهھهتـته كـىشـىنـى چـارچـىتـىدىغـان بـولۇشـى 

مۇمـكىن. ئېنىرگـىيهرىڭىز تۆۋەنـلىگهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـغىنـىڭىزدا نهپهس ئېلىش ئۈچۈن ۋاقـىت ئـايـرىشـىڭىز 

مۇھىم. 

بۇ ھالـدا ئۆزىڭىزگه ئۇيغۇن بـىر يهردە بېرىڭ. مهۋجۇت ھالهتـنى ئۆزگهرتهلهيـدىغـان ھهر قـانـداق بـىر 

يهرگه بارسىڭىز بولىدۇ. 

تـازىلـىق ئۆيـىگه كـىرىپ چـىقـىڭ، يـانـدىكـى سـالـونـنى ئـارىالڭ، مـاشـىنـىڭىزغـا چـىقـىپ قـىسـقا مۇددەت 

مۈگـىدەڭ. بـىر ئـىسـتاكـان قهھۋە ئېلىڭ، قـىسـقا مۇسـاپـىلـىك پـىيـادە مېڭىڭ يـاكـى مېھمانـخانـىدىكـى ھۇجـرىڭىزغـا 

قـايـتىپ كېتىڭ. مهۋجۇت ھالهت بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـىڭىز قـىسـقا مهزگـىل ئۈزۈڭ. بۇنـىڭ يېڭى ھالهتـكه 

كېلىشىڭىزگه، چوڭقۇرراق ئويلىنالىشىڭىزغا ۋە تېتىكلىشهلىشىڭىزگه ياردىمى بولىدۇ. 

10. كۆرۈشۈشنى ئاخىرالشتۇرۇش پهيتى كهلگىنىنى بىلىڭ 

بهزى كـىشـىلهر يـاخشـى تهسـىر قـالـدۇرالـماسـلىق ئهنـدىشـىسـى سهۋەبـلىك، يـاخشـى تهسـىر قـالـدۇرۇشـقا 

تـىرىشـىپ گهپـنى بهك ئۇزارتـىۋېتىدۇ. يهنه بهزىلهر جـىددىيـلهشـكىنـىدىن تـوخـتىمـاسـتىن سۆزلهپ كېتىدۇ. 

ئاقىۋەتته سۆھبهتنى سهزمهستىنال ئۆزىنىڭ كونترول قىلىۋالغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ. 

ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقـىگه ئۇسـتا كـىشـىلهردىكـى مۇھىم ئـاالھىدىلـىكـلهردىن بـىرى ئۇالرنـىڭ سۆھبهت ۋە 

مۇنـاسـىۋەتـته قـانـداق چـاغـدا ئـىلـگىرىلهشـنى بـىلـىشـىدۇر. سـائهتـكه قـاراڭ، ئۆز سېزىمـىڭىزغـا ئـىشـىنـىڭ. قـارشـى 
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تهرەپـنىڭ پۇت-قـول ھهرىكـىتـىگه دىقـقهت قـىلـىڭ، ئۇنـىڭدا بهدەن تـىلـى يـاكـى ئۆيـنىڭ ئۇيهر بۇ يېرىگه كۆز 

يۈگۈرتۈش ئـارقـىلـىق سۆھبهتـنى ئـاخـىرالشـتۇرۇش ئـىسـتىكـى بـولـىۋاتـامـدۇ يـوق، بۇنـىڭغا دىقـقهت قـىلـىڭ. 

غهلىبىلىك ئۇچرىشىشتا قىسقا ۋە ئهسته قالىدىغان پاراڭالر مهقسهت قىلىنىدۇ. 

پـاراڭلىرىڭالر تۈگـىگهنـدىن قـارشـى تهرەپـكه كۈلۈمسـىرەڭ،  قـارشـى تهرەپ بـىلهن ئـىسـىم-كـارتۇشـكىسـى 

ئالماشتۇرۇڭ ۋە كېلهر قېتىملىق كۆرۈشۈش ۋاقتىنى ئورۇنالشتۇرۇڭ. 

مۇھىم نۇقتىالر 

ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه نۇرغۇنـلىرىمـىزنـى راھهت رايـونـىمـىزدىن چـىقـىرىپ تـاشـاليـدۇ. بـىراق، تـوغـرا ئۇسۇل 

ئارقىلىق بۇ جهھهتتىكى قورقۇنچلىرىمىزنى يېڭىش مۇمكىن. 

ئىجتىمائىي ئاالقىدىن قورقۇشنى يېڭىش ئۈچۈن: 

ئۆزىڭىز قاتنىشىدىغان پائالىيهتلهرنى تالالڭ. 1.

پـايـدىلـىق ئۇچۇرالرغـا ئېرىشـىش ئۈچۈن بـاشـقا قـاتـناشقۇچـىالرنـىڭ ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ھهقـقىدە ئـالـدىم 2.

مهلۇماتقا ئىگه بولۇڭ. 

ئۇچرىشىش ئۈچۈن رېئال، مهنىلىك نىشان بهلگىلهڭ. 3.

نېمىلهرنى دەيدىغانلىقىڭىزنى خىيالىڭىزدىن ئۆتكۈزۈڭ ۋە جاۋابالرغا قۇالق سېلىڭ. 4.

مۇھىتىڭىز بىلهن تونۇشۇۋېلىش ئۈچۈن بالدۇر بېرىڭ. 5.

ياردەمگه ئېرىشىش ئۈچۈن دوستىڭىزنى ياكى خىزمهتدىشىڭىزنى ئېلىۋېلىڭ. 6.

بهدەن تىلىڭىزغا دىققهت قىلىپ، ئوچۇق-يورۇق بهدەن ھالىتىنى ساقالڭ. 7.

ئۆزىڭىزنى ئهركىن تۇتۇڭ. 8.

پائالىيهت جهريانىدا ۋاقىت چىقىپ ئېنىرگىيهرىڭىزنى تولۇقالڭ. 9.

سۆھبهتنى قاچان تۈگىتىشنى بىلىڭ. 10.

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.mindtools.com/pages/article/overcome-fear-networking.htm
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بۈيۈك سىماالر

ئابدۇلئهھهت ھاشىم



ھهزرىتى ئهلالمه ئاالئىدىن مۇھهممهت خوتهنى ھهققىدە 

ئابدۇلئهھهت ھاشىم 

ئهلـالمه ئـاالئـىدىن مۇھهممهد خـوتـهنى ھىجـىرىيـىنـىڭ 544- يـىلـى (مـىالدىيه 1150- يـىلـلىرى ئـات يـىلـىدا) 

قهدىمـقى خـوتهن دۆلـىتـىنـىڭ پـايـتهخـتى يـورتـقان شهھرىدە (ھازىرقـى خـوتهن نـاھىيه بـىزىن بـازىرى بـورزان رايۇنـىدا) 

ئۇقۇمۇشـلۇق زات خـوجـامۇھهمـمهت ئـاخۇن ئـائـىلـىسـىدە دۇنـياغـا كهلـگهن. بۇ دەۋر خـوتهن رايـونـىدا ئـىسـالم دىنـى قـوبۇل 

قـىلـىنـغىلـى بـىر ئهسـىردىن ئـاشـقان، دىنـى ئـىسـالمـنىڭ ئهقـىدە ئهركـانـلىرى ئۆزلـىشـىپ، ئـىلـىم–مهرىپهت گۈلـلىرى ھه دەپ 

پـورەكـلهپ ئېچىلـىۋاتـقان دەۋر بـولۇپ، ھهزرىتـى ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن دەسـلهپـكى ئـىلـمىي سـاۋادىنـى ئۆز ئـاتـىسـىدا چـىقـىرىپ، 

كـىيـىن ئـاتـىسـىنـىڭ ئـارزۇسـى ۋە ئۆزىنـىڭ تهلـىپـى بـويـىچه قهشـقهرگه بېرىپ، شۇ زامـانـنىڭ ئـاتـاقـلىق ئـىلـىم–مهرىپهت 

بۈشۈكى بولغان «ساچىيه مهدرىسى»گه ئوقۇشقا كىرىدۇ.  

سـاچـىيه مهدرىسـى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا قـاراخـانـىالر سۇاللـىسـىنـىڭ مهدەنـىيهت–مهرىپهت مهركـىزى قهشـقهردە قۇرۇلـغان 

ئاتاقلىق ئالىي بىلىم يۇرتى ھېسابلىناتتى.  

مهدرىسه: ئـىسـالم دىنـى بـويـىچه بـىلـىم تهھسىل قـىلـىدىغـان ئـالـىي مهكـتهپ، بـىلـىم يۇرتـى دېگهن مهنـىدە بـولـسا، 

سـاچـىيه دېگهن سۆزنـىڭ ئهسـلى: سـاچـىيهر بـولۇپ، «سـاچ» قهدىمـقى ئۇيغۇر تـىلـىدا چېچىش، يېيىش، دېگهن مهنـىدە 

بـولـغاچـقا، سـاچـىيه مهدرىسهسـى: ئـىلـىم – پهن نۇرىنـى چـاچـىدىغـان ئـالـىي مهكـتهپ دېگهنـلىك بـولـىدۇ. سـاچـىيه 

مهدرىسـى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا نـامـى مهشھۇر ئـالـىي بـىلـىم يۇرتـى ئـىدى. بهزى تـارىخـىي مهلۇمـاتـالرغـا قـارىغـانـدا بۇ مهدرىس 

قهشـقهر شهھهر ئـىچـىدىكـى «چـىنـى بـاغ» دىگهن يهردە قۇرۇلـغان بـولۇپ، ئـورنـى مـىڭ مـو بـولـغان ئـىكهن. سـاچـىيه 

مهدرىسـىنـى شۇ چـاغـدىكـى قـاراخـانـىيـالر ھۆكۈمـرانـى يۈسۈپ قـادىرخـان (1024-1032) تهخـىتـتىكـى چېغىدا سۇلـتان 

سۇتۇق بۇغـراخـانـنىڭ ئـاتـىلـىق ۋەسـىيـىتـى ۋە قهشـقهر خهلـقىنـىڭ تهلـىپـى بـويـىچه ئۆزى بـىۋاسـته قـول تـىقـىپ قۇرۇپ 

چىققان.  

شۇ دەۋىرلهردىكـى مهھمۇت قهشـقىرى، دۆلهت خـاس ھاجـىپـى يۈسۈپـنىڭ ئۇسـتازى ھهزرىتـى ئـىمـام ھۈسهيـىن 

خهلـىپه مهكـتهپـنىڭ مۇدىرى بـولـغان. بۇنـىڭ بـىلهن ھهم پهنـنىي ھهم دىنـي تۈس ئـالـغان ئـالـىي ئـىلـىم يۇرتـى 

«بۇخـارا»، «بـاالسـاغۇن» قـاتـارلـىق ئـىلـىم – مهرىپهت بۆشۈكـلىرىگه ئـوخـشاشـال قهشـقهر مۇھىتـىدا راسـا تهرەقـقىي 
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قـىلـغان. مهدرىسـكه شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىن تـاشـقىرى بهلـىغ، تـاشـكهنـت، بۇخـارا، خـىيۋە، 

ئـالـمىلـىق، جـاالل ئـابـات، بـاغـدات، ئـىسـپاھان، دەمهشـىق، دىھلى، ئهل فـوسـتات (مـىسـىر) قـاتـارلـىق جـايـالردىن 

ئـالـىمـالر، شـائـىرالر ۋە تـالـىپـالر كـىلـىپ ئـىلـىم تهھسىل قـىلـغان. ئۇلۇغ ئـالـىم جـامـال قهرىشـى (قهشـقهرلـىك) بۇ ئـالـىي بـىلـىم 

يۇرتـىدا ئـوقۇتقۇچـى بـولۇپ، «ئـىلـمى ھېكمهت» قـاتـارلـىق دەرسـلهرنـى ئۆتۈش بـىلهن دۇنـياغـا مهشھۇر «سـوراخ» نـامـلىق 

كـىتـابـىنـى يېزىپ پۈتكۈزگهن. ئۇلۇغ ئـالـىم يۈسۈپ خـاس ھاجـىپ، مهخـمۇت قهشـقىرى «مهتـنى ئهلـبىيه» (تـىل 

دەرىسـىنـى) ئۆتـكهن ۋە بـاشـقا ئـىلـمى تهتـقىقـاتـالر بـىلهن شۇغۇلـالنـغان. ئۇ چـاغـالردا ھهرخـىل ئـىچـكى ئۇرۇش ۋە 

مـالـىمـانـچىلـىق تۈپهيـلىدىن نۇرغۇن ئهتـىۋارلـىق مـاتېرىيـالـالر يـوقـاپ كهتـكهن. بهزى ئـايـرىم مـاتېرىيـالـالرغـا قـارىغـانـدا 

مهكـتهپـنىڭ ئـوقۇتۇش ئهسـلىھهلـىرىمۇ خېلىال ئـىلـغار بـولۇپ تـالـىپـالر يـاتـاقـخانـىسـى، قـىرائهتـخانـىسـى، كۈتۈپـخانـىسـى 

قۇرۇلۇپ نهچــچه ئــون مــىڭ كــىتــاب قــويۇلــغان. شۇ دەۋىرلهردە نــوپۇزلۇق مۇدەررىس، مۇھهنــدىس، ئهلــپهتــتارالر 

يېتهكـچىلـىكـىدە ئهرەپ تـىلـى، پـارس تـىلـى، قۇرئـان تهپسـىرى، ئۆلـىمـاالرنـىڭ ئهخـالقـى، ئـىلـمى پهلهك(ئـاسـتىرنـومـىيه)، 

ئـىلـمى ھېساپ، جۇغـراپـىيه، ئـىلـمى مهنـتىق (لـوگـىكـا)، ئـىلـمى شـىپـاھ، ئـىلـمى ھهدىس، تـارىخـى كهبـىر قـاتـارلـىق دەرسـلهر 

ئۆتۈلهتـتى. «مهدرىسـى سـاچـىئه» دە تـالـىپـالر مۇدەررىسـلهرنـى ئۆزى تـالـاليـتتى، ئـوقۇش ۋاقـتى 5 يـىلـدىن 15 يـىلـغىچه 

بـوالتـتى. تـالـىپـالر ئـاش – تـامـىقـىنـى ئۆزلـىرى ئـىتـىپ يهيـتتى. پـادىشـاھلىقـتىن ئـوقۇغۇچـىالرغـا «پهيـشهنـبىلـىك» بېرەتـتى. 

ئـوقۇغۇچـىالر يېرىم كۈن ئـوقۇيـتتى، يېرىم كۈن ئـىشـلهيـتتى. قـىيـىنـچىلـىقـى بـار تـالـىپـالرغـا جهمـئىيهتـتىكـى پۇلـدارالر، 

دانـىشـمهن ئـالـىمـالر، كـىيـىم-كـىچهك، پۇل- خـىراجهت خهيـرى ئـىھسان قـىالتـتى. تـالـىپـالر ئـوقۇش پۈتتۈرگهنـدىن كـىيـىن 

يۇرت كېزىپ سـايـاھهت قـىالتـتى. خـوتهنـلىك شـائـىر ئهخـمهتـشاھ قـارىقـاشـى سـاچ مهدىرىسـىگه ئـات ئۇالغ بـىلهن بېرىپ 

ئۈچ يـىل ئـوقۇپ كـىلـىپ قـارىقـاش گۈزە مهسـچىتـىدە مۆتـىۋەلـلى ئـاخۇن بـولـغان. 1514-1678- يـىلـلىرى سهئـىدىيه 

خـانـلىقـى دەۋرىدە مهكـتهپ يهركهنـگه كۆچۈرۈلـگهن. 1760- يـىلـالرغـا كهلـگهنـدە يهركهنـدىكـى سـوپـى ئـىشـانـالر 

جهڭگى-جېدەلـلىرىدە ئـادەتـتىكـى سـوپـىالر مهدرىسـىگه ئـايـلىنـىپ قېلىپ، ئـاخـىرى تـاقـىلـىپ كهتـكهن. شۇنـداق قـىلـىپ 

«سـاچـىئه مهدرىسـى» پهنـنىي ھهم دىنـي بـىلـىم مۇكهمـمهل بـىرلهشـكهن ئۇيغۇر ئـالـىي مـائـارىپـىنـىڭ دەسـلهپـكى 

ئهۋرىشـكىسـى سۈپـىتـىدە بـارلـىقـقا كېلىپ، تـارىخـتا ئـىنـتايـىن مۇھىم رولـالرنـى ئـويـناپ، قـاراخـانـىيـالر سۇاللـىسـىنـى قۇدرەت 

تاپقۇزغان ئىدى.  

ئـاالئـىدىن مۇھهممهد «مهدرىسـى سـاچـىئه» دە تـىرىشـچانـلىق بـىلهن ئـىزدىنـىپ ئـوقۇپ، شۇ دەۋىرنـىڭ ئـىھتىيـاجـى 

بـىلهن ئهرەپ، پـارس تـىلـلىرىنـى مۇكهمـمهل ئۆزلهشـتۈرىدۇ. «قۇرئـان كهرىم» تهپسـىرى ۋە ھهدىسشۇنـاسـلىقـتىمۇ ئـالـىم 

بولۇپ يىتىشىپ چىقىدۇ.  
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تـىبـابهتـچىلـىكـككه ئـىشـتىيـاق قـويۇپ، ئهبۇ ئهلـى ئـىبـىن سـىنـا قـاتـارلـىقـالرنـىڭ داۋاالش ئـىلـىمـى جهھهتـتىكـى 

مۇۋەپپىقىيهتلىرىنى تولۇق ئۆزلهشتۈرىدۇ.  

يـاش ئـاالئـىدىن مۇھهممهد بۇ جهريـانـدا سـاۋاقـداشـلىرى ۋە قهشـقهردىكـى ئـىلـىم ئهھلى ئـارىسـىدا خېلىال نـام ئـاتـاق 

قـازانـغان بـولـسا كېرەك، چۈنـكى شۇ مهزگـىلـلهردىال ئۇنـىڭ ئـىسـمىنـىڭ ئـاخـىرىغـا «خـوتهنـى» تهخهللۇسـى قـوشۇلۇپ 

«ئاالئىدىن مۇھهممهت خوتهنى» دەپ ئاتىلىشقا باشلىغانلىقى مهلۇم.  

ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنى- XII-ئهسـىرنـىڭ 90-يـىلـلىرىدا «مهدرىسـى سـاچـىئه» نـىڭ ئـىرشـاتـنامـىسـىنـى 

ئېلىپ خـوتهنـگه قـايـتىپ كېلىدۇ ۋە شهھىرى يـورتـقانـنىڭ مهركـىزىدىكـى (ھازىر بۇ يهرلهر خهلـچه كهنـتى، ئهسـىس 

كهنـتى، ئهلـالمه نـامـلىرى بـىلهن ئـاتـىلـىدۇ) خـانـلىق مهدرىسـىگه مۇدەررىسـلىكـكه تهكـلىپ قـىلـىنـىدۇ. ئۇ ئۆزىنـىڭ مـول 

بـىلـىمـى، ئـاجـايـىپ نـاتـىقـلىقـى، ئېسىل ئهخـالقـى – پهزىلـىتـى ۋە قـولـى شـىپـاھ تـىۋىپـلىكـى بـىلهن قـالـتىس شۆھرەت 

قازىنىدۇ.  

خـانـلىق مهدىرىسـىنـىڭ ئـىلـىم ئۆگـىنـىدىغـان تـالـىپـلىرى كۆپـىيـىپ مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن دەرىجـىدە ئـاۋاتـلىشـىدۇ، 

ئىلىم-مهرىپهت ۋە تىبابهت ئىلىمىنى ئۆگىنىش يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلىدۇ.  

ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنى مهدرىسـىدە تـالـىپ تهربـىيـىلهش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا شـىپـاخـانـا ئېچىپ 

كېسهل كۆرىدۇ، ۋە داۋااليـدۇ. دورا-ئهشـياالرنـىڭ خـىمـىيـىلـىك، فـىزىكـىلـىق خۇسۇسـىيهتـلىرىنـى ئـىنـچىكـىلهپ ئېنىقـالپ 

چـىقـىدۇ. ئهبۇ ئهلـى ئـىبـىن سـىنـانـىڭ رېتسىپـلىرىنـى تهجـرىبه سـىنـاقـتىن ئۆتكۈزىدۇ، مهجۇن، ھهپ، شهربهت، 

مهلھهمـلهرنـى يـاسـايـدۇ. دورا- ئهشـياالر ئـىچـىدىكـى مېتالـالرنـى كـوشـته قـىلـىش (زەھهرسـىزلهنـدۈرۈش) ئۇسۇلـلىرىنـى 

مۇكهمـمهلـلهشـتۈرىدۇ. كـىسهل كۆرۈپ تـونۇشـنىڭ بـىر يۈرۈش ئۇسۇلـلىرىنـى سېستىمـىالشـتۇرىدۇ. ئـاالئـىدىن مۇھهممهت 

خـوتهنـىنـىڭ نـام شۆھرىتـى يـىراق–يېقىنـغا تـارقـىلـىدۇ. ئۇنـىڭ مـول بـىلـىمـى خهلـقنىڭ روھىي ۋە جـىسـمانـىيـتىنـى 

تهربىيىلهشته كۆرسهتكهن تۆھپىسى، ئېسىل ئهخالق-پهزىلىتى، ئهل-يۇرتنى قايىل قىلىدۇ.  

«قـارا قـىتـان» سۇاللـىسـىگه قـارام بـولۇپ قـالـغان بـولسـىمۇ، لـىكـىن يهنـىال ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈۋاتـقان قـاراخـانـىيـالر 

دۆلـىتـىنـىڭ خـوتهنـدە تۇرۇشـلۇق ئـىلـىكـخانـى قـىلـىچـخان ئۇنـى «ئهلـالمه» لـىقـقا تهيـىنـلهيـدۇ. ھهزرىتـى ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن 

مۇھهممهت خـوتـهنى ئهلـالمـىلـىق قـىلـغان مهزگـىل خـوتهنـدە ئـىلـىم–مهرىپهت، ئهخـالق–ھىدايهت، تـىبـابهتـچىلـىك–

دورىگهرلىك، داۋاالش ئىشلىرى راسا گۈللهنگهن مهزگىلدۇر.  

تـارىخـى كـىتـابـالردا ھهزرىتـى ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنىنـىڭ تـالـىپـلىرى ئۈچ مـىڭغا يهتـكهنـلىكـى، ئۆز 

مهدرىسـىسـىدە مـول كـىتـاب زاپـىسـىغـا ئـىگه كۈتۈپـخانـا، تهجـرىبـىخـانـا قۇرغـانـلىقـى، كۈتۈپـخانـىدا شۇ دەۋىرنـىڭ شـاھانه 
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ئهسهرلـىرىنـىڭ قـول يـازمـىلـىرى سـاقـالنـغانـلىقـى بـايـان قـىلـىنـىدۇ. بۇنـىڭدىن ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنى ئۆزىنـىڭ 

ئاز بولمىغان ئهدەبىي ۋە تىببىي كىتابالرنى يازغانلىقىنى پهرەز قىاللىشىمىز مۇمكىن.  

ۋاھالهنـكى بـىزگه پهقهت ئۇنـىڭ ئـىچـىدىن ئۈچ پـارچه كـىتـاب ۋە بـىر پـارچه شېئىرنـىڭال ئۇچۇرى يېتىپ كهلـگهن. 

بۇ كـىتـابـالرنـى ئۇنـىڭ كـىيـىنـكى ئهۋالتـلىرىدىن مـولـال خـوجـا ئـاخۇنلۇقۇم، مـولـال خـوجـا مۇھهمـمهد ھاجـىم، تۇردى 

مۇھهمـمهد ئـاخۇنۇم قـاتـارلـىقـالر ئهۋالتمۇ ئهۋالت مـىراس قـالـدۇرۇشۇپ 20 – ئهسـىرنـىڭ 50- يـىلـلىرىغـىچه يهتكۈزۈپ 

كهلـگهن. ھهزرىتـى ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنى قهلـىمـىگه مهنسۇپ بـولـغان بۇ كـىتـابـالرنـىڭ بـىرىنـچىسـى 

«تـىبـابهت قـانۇنـلىرى» بـولۇپ، بۇ كـىتـابـنى 50-يـىلـالردا ئـابـلىمـىت يۈسۈپ دامـولـالھاجـىم تۇردى مۇھهمـمهد ئـاخۇنۇم 

ھوزۇرىدا كۆرگهن ئـىكهن. بۇ كـىتـابـتا ئهلـالمه يـاشـىغـان XII-ئهسـىردىن بۇرۇنـقى ئۇيغۇر تـىبـابهتـچىلـىكـىنـىڭ نهزەرىيه 

بـىلـىمـلىرى، داۋاالش قـائـىدە پـىرىنسـىپـلىرى، تـىۋىپـالرنـىڭ ئهخـالق-مـىزانـلىرى، داۋاالش ھادىسـىلهرنـىڭ بـىر تهرەپ 

قـىلـىش قـائـىدە تۈزۈمـلىرى، تـىبـبىي خـادىمـالرنـىڭ قهسـتهن يـاكـى سهھۋەن سـادىر قـىلـغان خـاتـالـىقـلىرى، بـاشـقا كـىشـىلهرنـىڭ 

سـاالمهتـلىكـىگه يهتكۈزگهن زىيـانـلىرىنـى شهرىئهت ھۆكۈمـى بـويـىچه بـىرتهرەپ قـىلـىش ئۇسۇلـلىرىنـى ئـىخـچام، يـىغـىنـچاق 

بـايـان قـىلـغان ئـىكهن. ئهپسۇسـكى، مهدەنـىيهت زور ئـىنـقىالۋى مهزگـىلـىدە تۇردى مۇھهمـمهد ئـاخۇنۇمـنىڭ ئۆيـى 

ئـاختۇرۇلۇپ قـىمـمهتـلىك تـارىخـى، ئهدەبـىي، دىنـىي ۋە تـىبـبىي كـىتـابـالر بۇالڭ – تـاالڭ قـىلـىنـىپ كۆيـدۈرۈلـگهنـدە  

«تىبابهت قانۇنلىرى»مۇ كۆيدۈرۈۋېتىلگهن. 

ھهزرىتـى ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنى قهلـىمـىگه مهنسۇپ ئـىكـكىنـچى كـىتـاب «زوبـدەتۇل قهۋەنـئول 

ئـىالج» بـولۇپ، بۇ كـىتـابـنى كـىيـىنـكى ئهۋالدلـىرىنـىڭ بـىرى داڭلىق تـىۋىپ تۇردى مۇھهمـمهت ئـاخۇنۇمـنىڭ شـاگـىرىتـى 

ۋە كۈيـئوغـلى بـاقـى ئـالـىم ھاجـىمـغا ۋەسـىيهت بـىلهن قـالـدۇرغـان. «زوبـدەتۇل قهۋەنـئول ئـىالج» (داۋاالش قـانۇنـلىرىدىن 

خۇالسه) نـىڭ مۇھهمـمهت بـاقـى ھاجـىم سـاقـالۋاتـقان نۇسـخىسـى ئـىكـكى خـىل بـولۇپ، بـىرى پـاتـالنـغان خـوتهن قهغـىزىگه 

يېزىلـغان كـىتـاب بـولۇپ، فـورمـاتـى 13×19 سـانـتىمـىتـىر 161 ۋاراق. 332 بهت، 38 بـاپ 665 خـىل رېتسىپ، ھهربـىر 

بهتـكه 11 قۇردىن قـارا سـىيـاھ بـىلهن يېزىلـغان. بـاپ، پهسـىلـلىرى قـىزىل سـىيـاھ بـىلهن يېزىلـغان، مۇقـاۋىلـىنـىپ ئـوبـدان 

ساقالنغان.  

ئـىكـكىنـچى نۇسـخىسـىنـىڭ ھهجـىمـى چـوڭراق بـولۇپ فـورمـاتـى 28×33 سـانـتىمـىتـىر 28 بـاپ، 776 خـىل رېتسىپـتىن 

تۈزۈلـگهن. يهكـكه دورىالردىن 700خـىل مۇرەكـكهپ دورىالردىن300 خـىل دورا تهپسـىلـىي تـونۇشـتۇرۇلـغان. ھهربـىر 

بهتـكه بـىر رىتسـىپ پـاتۇرۇلۇپ بـاپـلىرى قـىزىل رەڭدە، رېتسىپـلىرى قـارا رەڭدە نـاھايـىتـى كۆركهم، چـىرايـلىق يېزىلـغان. 

بۇ قـول يـازمـىدا ئـىلـگىرى ئۆتـكهن ھۆكۈمـاالردىن بۇقـرات، سـابـىت، ئـىھساق يـوھونـا، مهسھو، مۇھهمـمهد زىكـىر، ئـىبـنى 

ھاسـىل، جـالـىنـوس، ئـىبـىن سـىنـا، ھونهيـىل، روفهس، فـولـىس قـاتـارلـىق 13 نهپهر ئـالـىمـنىڭ رېتسىپـلىرى كۆچۈرۈلۈپ 
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ئۇنـىڭ ئـاخـىرىغـا ئۆزىنـىڭ بۇ رىتسـىپـالرنـى تهجـرىبـىدىن ئۆتكۈزۈپ ئېرىشـكهن سـاۋاقـلىرى يېزىلـغان. ھهربـىر رېتسىپـنى 

تهجـرىبه ئـارقـىلـىق دەلـىلـلهپ چـىقـقان. بۇ كـىتـابـنىڭ تهرجـىمـىسـى شـىنـجاڭ ئۇيغۇر تـىبـابهتـچىلـىكـى ئـالـىي تېخنىكـومـى 

ئـىلـمىي ژۇرنـىلـىنـىڭ 2001-يـىلـى 2-سـانـىدىن بـاشـالپ ئېالن قـىلـىنـىپ، كهڭ ئـامـما بـىلهن يۈز كۆرۈشۈش پۇرسـىتـىگه 

ئېرىشـتى. ئهسـلى قـولـىمـىزغـا يـىتـىپ كهلـگهن كـىتـاب يېزىقـى پـارىسـچه بـولۇپ، مـاقـالـىگه قـوشۇمـچه قـىلـىپ ئهسـلى 

نۇسخىسى كىرگۈزۈلدى.  

ھهزرىتـى ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن مۇھهممهد خـوتـهنى تـارىخـتا ئهنه شۇنـداق ئۇزاق ئـىلـىم – مهرىپهتـلىرىنـى ئهل يۇرت، 

ۋەتهنـگه بېغىشـالشـنىڭ ئـالتۇن دەۋرىگه قهدەم قـويۇۋاتـقان يـىلـالردا دىيـارىمـىزنـىڭ سـىيـاسـىي تـارىخـىدىمۇ ئـالهمشۇمۇل 

ئۆزگۈرۈشلهر يۈز بېرىۋاتاتتى.  

1206-يـىلـى شـىمـالـىي يـايـالقـتا چـىڭگىزخـان بـاش كۆتۈرۈپ چـىقـتى. ئۇ شهرقـى نـايـمان قهبـىلـىسـىنـىڭ پـادىشـاھى 

تـايـانـخانـنى مهغلۇپ قـىلـىپ، ئۇنـىڭ تـامغۇچـىسـى تـاتـاتـوڭانـى تۇتـىۋېلىپ، تـايـانـخانـنىڭ قـاچقۇن ئـوغـلى كۈچلۈكـكه زەربه 

بېرىشـكه خـارەزىم دۆلـىتـىگه بـارىدىغـان يـولـدىكـى تـوسـالغۇنـىڭ كۈچلۈكـخان ئـىكهنـلىكـىنـى ھېساپـقا ئېلىپ ئۇنـى يـوقـىتـىش 

قـارارىغـا كهلـدى. چـىڭگىزخـان مـىالدىنـىڭ 1218- يـىلـى جهبهنـويـان قـومـانـدانـلىقـىدىكـى يـىگـىرمه مـىڭ كـىشـلىك ئـاتـلىق 

مۇڭغۇل قـوشۇنـىنـى كۈچلۈكـخانـنى يـوق قـىلـىشـقا مـاڭدۇردى. كۈچلۈكـخان مـىالدىنـىڭ 1204-يـىلـى ئـالـتايـدىن يهتـته 

سۇغـا غهربـىي قـىتـان خـانـى چـورۇقـنىڭ قېشىغـا قېچىپ بـارغـان نـايـمان شـاھزادىسـى ئـىدى. كۈچلۈك چـورۇقـخانـنىڭ 

ئـىشهنـچىسـىگه ئېرىشـىۋالـغانـدىن كـىيـىن، ئـالـتايـنىڭ شهرقـىدە چېچىلـىپ يۈرگهن نـايـمانـالرنـى يهتـته سۇغـا كۆچۈرۈپ 

كهلـدى. چـورۇقـنىڭ قـىزىغـا ئۆيـلهنـدى، كۈچ تـوپـالپ، پۇرسهت پـايـالپ يۈرگهن كۈچلۈكـخان 1211-يـىلـى خـارەزىم 

شـاھى مۇھهمـمهد بـىلهن غهربـىي قـاراخـانـىالرنـىڭ قـاغـانـى بـولـغان ئـوسـمان بۇغـراخـان قـومـانـدانـلىقـىدىكـى بـىرلهشـمه قـوشۇن 

تهرىپـىدىن تـارمـار بـولـغانـدا (تـاالس دەريـاسـى بـويـىدا) 80 نهچـچه يـىل ھۆكۈم سۈرگهن غهربـىي قـىتـانـالر خـانـلىقـى 

(1211-1125) نى ئاغدۇرۇپ تاشلىدى، شۇ خاندانلىقنىڭ خارابىسىدە غهربىي نايمان خانلىقىنى قۇردى.  

غهربــىي نــايــمان خــانــلىقــى تېرىتــورىيــىســىگه خــوتهن، يهركهن، قهشــقهر، يهتــتهسۇ، پهرغــانه ۋادىســى 

كـىردى.كۈچلۈكـخان غهربـىي نـايـمان خـانـلىقـىنـى قۇرغـانـدىن كـىيـىن مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالرغـا ھهر جهھهتـتىن ئېغىر زۇلۇم 

سـالـدى. بـولۇپمۇ دىنـىي جهھهتـتىن بهكمۇ يـولسـىزلـىق قـىلـدى. كۈچلۈكـخان ئهسـلىدە خـىرىسـتىئـان دىنـى (نـاسـتورىئـان 

مهزھىپـى) گه ئېتىقـاد قـىالتـتى. 1204-يـىلـى قـىتـانـالر ھۆكۈمـرانـلىقـىدىكـى يهتـته سۇغـا قېچىپ كهلـگهنـدىن كـىيـىن 

بۇرۇنـقى ئـىتـىقـادىدىن يېنىپ بۇددا دىنـىغـا كـىرگهن ئـىدى. كۈچلۈكـخان كۆرۈنـمهكـكه بـاتۇر، ھىيـلىگهر بـولسـىمۇ، تېگى 

تهكـتىدىن ئـالـغانـدا، دۆلهت ئـىشـلىرىنـى بـاشقۇرۇشـتا دۆت، قـارام، تهدبـىرسـىز، ۋەھشىي، زالـىم خـان ئـىدى. ئۇ بۇيـرۇق 

چۈشۈرۈپ خـوتهن، يهركهنـت، قهشـقهر قـاتـارلـىق مهشھۇر شهھهرلهردىكـى مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالرنـى ئـىسـالم دىنـىدىن يېنىپ 
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بۇددا دىنـىغـا كـىرىشـكه زورلـىدى. ھهتـتا ئۆزى خـوتهنـگه كـىلـىپ ، ھهزرىتـى ئهلـالمه ئـاالئـىددىن مۇھهمـمهت خـوتهنـى 

بـاشـلىق بـىرنهچـچه مـىڭ ئۆلـىمـانـى يـىغـىپ، ئـىسـالم دىنـىدىن يېنىپ بۇددا دىنـىغـا كـىرىش تـوغـرىسـىدا ئۇقتۇرۇش قـىلـدى. 

ئۇنـىڭ دېگىنـىچه قـىلـمايـدىغـان بـولـسا ئۇالرنـى ئۆلتۈرىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ھهزرىتـى ئهلـالمه ئـاالئـىددىن مۇھهمـمهت 

خـوتهنـى يۈرەكـلىك، دادىل ھالـدا كۆكـرەك كېرىپ نهخ مهيـدانـدا كۈچلۈكـنى بهس – مۇنـازىرىدە مـات قـىلـىش بـىلهن 

لهنـىتـى كۈچلۈكـنىڭ يۈزىگه تۈكۈردى. رەسۋا بـولـغانـلىقـىغـا چـىدىمـىغـان كۈچلۈكـخان ھهزرىتـى ئهلـالمه ئـاالئـىددىن 

بـاشـلىق 3000 دىن ئـاتۇق ئۆلـىمـانـى ئۆلتۈردى. ئـىسسـىق قـانـالر دەريـا بـولۇپ ئـاقـتى. مهرىپهتـپهرۋەر، ۋەتهنـپهرۋەر ئـوغـالن 

ھهزرىتـى ئهلـالمه ئـاالئـىددىن مۇھهمـمهد خـوتهنـىنـى ئۆز مهدرىسـىنـىڭ دەرۋازىسـىنـىڭ ئـالـدىغـا چـارمـىخ قـىلـىپ ئهل 

جـامـائهتـكه ھهيۋە قـىلـدى. زالـىم كۈچلۈكـخان بۇنـىڭلىق بـىلهنـال قـانـائهت قـىلـىپ قـالـماسـتىن ھهزرىتـى ئهلـالمه 

ئـاالئـىددىنـنىڭ كۈتۈپـخانـىىسـى ۋە مهسـچىتـلهرنـى كۈلـگه ئـايـالنـدۇرۇپ كۆيـدۈرۈپ تـاشـلىدى. تـارىخـىي كـىتـابـالردا شۇ 

قېتىم كۆيـدۈرۈلـگهن كـىتـابـالر ئـىچـىدە «تۈركـى تـىلـالر دىۋانـى»، «قۇتـادغۇبـىلـىك» نـىڭ قـولـيازمـا نۇسـخىلـىرىمۇ بـار 

ئـىدى، دەپ قهيـت قـىلـىنـىدۇ. شۇنـداق قـىلـىپ ئهنه شۇ زالـىمـنىڭ قـانـغا بـويـالـغان قـولـىدا بۈيۈك ئـالـىم ھهزرىتـى ئهلـالمه 

ئـاالئـىددىن مۇھهمـمهد خـوتهنـىنـىڭ ئهھمىيهتـلىك بـولـغان ھايـاتـى نـابۇت بـولـىدۇ. ئهلـالمه ئـاالئـىددىن مۇھهمـمهد خـوتهنـى 

شېھىد بـولـغانـدىن كـىيـىن خهلـق ئۇنـى ئۆزى مهدرىسه ئـاچـقان جـايـنىڭ يېنىغـا دەپـنه قـىلـىپ ھهيۋەتـلىك قهبـرە قـاتۇرغـان. 

بۇ جـاي ھازىرغـىچه «ئهلـالمه بۇزۇرۇكۋارىم مـازىرى» دەپ ئـاتـىلـىپ كهلـمهكـته. ھهزرىتـى ئهلـالمه ئـاالئـىددىن مۇھهمـمهت 

خـوتهنـى بـىلهن بـىلـله قهتـلى قـىلـىنـغان 3000دىن ئـارتۇق مـولـال ئۆلـىمـا-تـالـىپـالر ئهنه شۇ مـازارنـىڭ شهرقـىگه (قـاشـى 

يــارلــىغــىنــىڭ لــىۋىدىكــى اليــالتــما تۈزلهڭلىكــكه) دەپــنه قــىلــىنــغان بــولۇپ، بۇ جــاي ھازىرمۇ «گــورجــاي 

شېھىدلـىق» (شېھىدلهر گـودىڭى)، «قهۋمـى شهھدان» دېگهن نـامـالر بـىلهن ئـاتـىلـىدۇ. ئهسـلىدىكـى «شهھىرى 

يـورۇتـقان» نـىڭ شـىمـالـى تهرىپـى ھازىرمۇ «قېلىچ كهنـت» (سهل بۇزۇلۇپ خهلـىچ كهنـت) دەپ ئـاتـىلـىدۇ. مـوڭغۇلـالر 

مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالر بـىلهن كۈچلۈكـخان ئـوتتۇرىسـىدىكـى زىددىيهتـنى نهزەرگه ئېلىپ دىنـىي ئـىتـىقـاد ئهركـىنـلىكـى 

تـوغـرىسـىدا تهشۋىقـات يۈرگۈزدى. بۇ تهدبـىر كۈچلۈكـخانـنىڭ ھاالكـىتـىنـى مۇقهررەرلهشـتۈرۈپ قـويـدى. مۇسۇلـمان 

ئۇيغۇرالرنـىڭ غهزەپ–نهپـرىتـىگه يـولۇقـقان كۈچلۈكـخان ئـىسسـىق كۆلـنىڭ بـويـىدا جهبه نۇيـان بـىلهن بـولـغان ئۇرۇشـتا 

مهغلۇپ بـولۇپ قهشـقهرگه قـاراپ چېكىنـدى. ئۇيغۇرالر كۈچلۈكـخانـنىڭ ئهسـكهرلـىرىنـى ئۇچـرىغـان يهردە ئۆلتۈردى. ئېغىر 

ئهھۋالـدا قـالـغان كۈچلۈكـخان قهشـقهرنـىڭ غهربـىي جهنۇبـىدىكـى سېرىقـقولـغا قـاچـتى. ئۇ كهيـنىدىن قـوغـالپ كـىلـىۋاتـقان 

مـوڭغۇلـالر تهرىپـىدىن تۇتـىۋېلىنـىپ ئۆلتۈرۈلـدى. چـىڭگىزخـان 1218-يـىلـى كۈچلۈكـخانـنى بـىتـچىت قـىلـغانـدىن كـىيـىن 

مـىالدىنـىڭ 1219- يـىلـى (بۇ يـىالن يـىلـى) 210مـىڭ جهڭچىدىن تهركـىپ تـاپـقان زور قـوشۇنـغا ئۆزى قـومـانـدان بـولۇپ 

ئۇلۇغ خارازىم شاھ دۆلىتىگه قاراپ يۈزلهندى.  
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ھهمـمىدىن ئۇلۇغ، مـاخـتاشـقا سـازاۋەر ئـالـالھ تـائـاال زىمـىنـنى، ئـىنـسانـالرنـى، قهغهز ۋە قهلهمـنى يـارىتـىپ لهۋھۇل 

مهھپۇزغـا ئـىنـسانـالرنـىڭ يـاشـاش، ھايـاتـلىق يـولـىنـى ئـىلـىم – مهرىپهت، ھېكمهت مهشـئىلـىنـى ئـىلھام قـىلـىپ بـىلـدۈرۈپ 

ئهرشـى كۇرسـىدا قـارار ئـالـغانـدىن ھازىرغـىچه ھارۇن رەشـىدتهك ئـادىل پـادىشـاھالر؛ شهتـتات، نهمـرۇت، پـىرئهۋىنـدەك زالـىم 

پـادىشـاھالر ھهر دەۋىر مهنـزىلـلىرىدە ئـوخـشاش بـولـمىغـان كهچۈرمـىشـلىرى ئـارقـىلـىق ئـادالهت-زااللهت يـولـلىرىنـى تۇتۇشۇپ 

كهلـگهن بـولسـىمۇ ئـىلـىم – مهرىپهت بۆشۈكـى ئـوچـىقـىدىن يـالقۇنـجاپ چـىقـقان ئۇچقۇنـالرنـى نـابۇت قـىلـىشـقا قۇربـى 

يهتـمىدى. زامـانـنىڭ تهرەقـقىيـاتـى ئـىېىكـتىرونلۇق دەۋىرگه قهدەم قـويـغان بۈگۈنـكى كۈنـدىمۇ ئـاشۇ قهغهز قهلهم ئـارقـىلـىق 

بـىر-بـىرىنـىڭ ئـىزىنـى بېسىپ، ئـىنـسانـالرنـىڭ يـاشـاش، تهبـىئهتـنى تـونۇش ۋە ئۇنـىڭدىن ئۈنۈملۈك پـايـدىلـىنـىش پۇرسـىتـىنـى 

قـولـدىن بهرمهي، پهن – تېخنىكـا، مهدەنـىيهت، مـائـارىپ سـاھهسـىدە ئـىزچـىل ئـىزدىنـىپ كهلـمهكـته. ئۈمـىدۋار غـايـىنـى 

ئۆزلىرىگه ئۆرنهك قىلىپ ئۆزلۈكسىز ئالغا ئىنتىلمهكته، ئىزدەنمهكته. 

پايدىالنغان ماتىرىيالالر  
1. ھهزرىتـى ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنى ھهقـقىدە – رەجهپ يۈسۈپ «يـىڭى قـاشـتېشى» ئهدەبـىي 

ژۇرنىلى، 2004-يىلى 3-سان  
2. ئهـلالمـه ئـاالئـىدىن مۇھهممهت خـوتـهنىنـىڭ «زۇپـتىنۇن قـاۋانـىل ئـىالج» نـامـلىق ئهسـىرىدىن. 
مهمهت بـاقـى ئـالـىم، مـىھرىگۇل مهمهتـباقـى، سـايـىپـخان تۇردى مۇھهمـمهت، شـىنـجاڭ ئۇيغۇر تـىبـابهتـچىلـىكـى 

ئالىي تېخنىكومى ئىلمىي ژۇرنىلى، 2005-يىل 4-سان  
3. «ئاالھىددىن»، تارىخىي داستان، ئابال سۇاليمان، «تارىم ژۇرنىلى»، 1985-يىلى 11-سان  

4. «تـارىخـى رەشـىدىيه»، مـىرزا مۇھهمـمهد ھهيـدەر كۇراگـان، شـىنـجاڭ خهلـق نهشـىرىيـاتـى، 2007-
يىل 7-ئاي  

5. «ئىدىقۇت يۇلتۇزى»، پهرھات جىالل، ياش – ئۆسمۈرلهر نهشىرىياتى، 2007-يىلى 9-ئاي  
6. «مـوڭغۇلـالرنـىڭ مهخـپىي تـارىخـى»، تهرجـىمه قـىلغۇچـى ئهركـىن شېرىپ، 1999-يـىلـى 1-ئـاي 

شىنجاڭ خهلق نهشىرىياتى  

7. « چىڭگىزنامه » مولال مىرسالى قهشقىر،ى قهشقهر ئۇيغۇر نهشىرىياتى، 1986-يىل 2-ئاي.  
8. «شهجهرەئـىي تۈرۈك» ئهبۇل غـازى بـاھادىرخـان، شـىنـجاڭ خهلـق نهشـىرىيـاتـى، 2002-يـىلـى 1-

ئاي  
9. «تــارىخــى رەشــىدىيه زەيــلى قــىســمى»، مــىرزا مۇھهمــمهت جــاراس، شــىنــجاڭ ئــازســانــلىق 
مـىلـلهتـلهرنـىڭ جهمـئىيهت تـارىخـىنـى تهكشۈرۈش گۇرۇپـپىسـى تهرىپـىدىن تهرجـىمه قـىلـىپ بـاسـتۇرۇلـدى. 

خـوتهن پېداگـوگـىكـا ئـىنـىسـتىتۇتـى جهمـئىيهت تـارىخـىنـى تهكشۈرۈش گۇرۇپـپىسـى كۆپهيـتىپ بـاسـتى، 1981- 

يىلى  
10. «ئۇيغۇر ئـالـىي مـائـارىپـىنـىڭ ئهۋرىشـكىسـى مهدرىس سـاچـىئه» ئـالـىي بـىلـىم يۇرتـى ھهقـقىدە، 

شېرىپجان قاسىم كامالى  
11. «ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا تـارىخـى تـىزىسـلىرى»، گـاۋىن ھامـبىلـى، مـىلـلهتـلهر نهشـىرىيـاتـى بېيجىڭ، 

2008-يىلى 9-ئاي
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خهلقئارا ۋهزىيهت

ئهننى مىچاۋىد

سايلىغۇچىالر ھهيئىتىنىڭ سايالم بېلىتى قانداق
پىرىنسىپقا ئاساسالنغان؟



سايلىغۇچىالر ھهيئىتىنىڭ سايالم بېلىتى قانداق پىرىنسىپقا ئاساسالنغان؟ 

ئهننى مىچاۋىد 

سوئال: سايلىغۇچىالر ھهيئىتى قانداق مهشغۇالت قىلىدۇ؟ 

جـاۋاب: سـايـلىغۇچـىالر ھهيـئىتـى ئـامېرىكـا سـايـالم سـىسـتېمىسـىدىكـى ئـاالھىدە ئهھۋالـدۇر. ئـامېرىكـا 

سـايـلىمـىدا ھهر قېتىم دېگۈدەك سـايـلىغۇچـىالر بـىۋاسـىته ھالـدا شـىتـات بـاشـلىقـلىرىنـى ۋە سېناتـورالرنـى سـايـاليـدۇ. 

بـىراق، پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىدا سـايـلىغۇچـىالر ۋەكـىلـلهرنـى، سـايـلىغۇچـىنـى يـاكـى سـايـلىغۇچـىالر ھهيـئىتـىنـى 

تاللىماقتا. 

شـىتـاتـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـى ئۈچۈن يهڭگۈچـى ھهمـمه بېلهتـكه ئـىگه بـولۇش 

پـرىنسـىپـىغـا ئـاسـاسـلىنـىدۇ. يهنـى، ئـاۋامـنىڭ بېلهت تـاشـلىشـى بـىر شـىتـاتـتىكـى سـايـلىغۇچـىالر تـىزىمـلىكـىنـىڭ 

ھهمـمىسـىنـى قـايسـى نـامـزاتـنىڭ قـولـغا كهلتۈرىدىغـانـلىقـىنـى بهلـگىلهيـدۇ. ئـادەتـته شـىتـاتـالرنـىڭ سـىيـاسـى 

پـارتـىيـىلـىرى تهرىپـىدىن بهلـگىلهنـگهن سـايـلىغۇچـالر نـويـابـىر ئېيىنـىڭ ئـىكـكىنـچى چـارشهنـبىسـىدىن كېيىنـكى تۇنـجى 

دۈشهنـبه كۈنـى پـرىزدېنت ۋە مۇئـاۋىن پـرىزدېنت ئۈچۈن بېلهت تـاشـالش ئۈچۈن ئۇچـرىشـىدۇ. سـايـالم كېچىسـى 

بىلدۈرۈلگهن نهتىجىلهر سايلىغۇچىالر ھهيئىتىنىڭ ئۇچرىشىشىغىچه رەسمىي نهتىجه ھېسابالنمايدۇ. 

سـايـلىغۇچـىالر شـىتـات خهلـقىنـىڭ كۆپـچىلـىكـى تـالـاليـدىغـان نـامـزاتـنى تـالـاليـدىغـانـلىقـىغـا قهسهم بېرىدۇ. 

پـرىزدېنتلىقـنى قـولـغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن جهمـئىي 538 بېلهتـتىن سـايـلىغۇچـىالر ھهيـئىتـىنـىڭ 270 بېلىتـىنـى قـولـغا 

كهلتۈرۈش كېرەك بولىدۇ. 

ھهر بـىر شـىتـاتـقا تهۋە سـايـلىغۇچـىالر سـانـى شۇ شـىتـاتـنىڭ نـوپۇسـىغـا بـىنـائهن بهلـگىلـىنـىدۇ. بـىراق، بـارچه 

سـايـلىغۇچـىالر ھهيـئىتـىدە — كـالـفورنـىيهمۇ شۇنـىڭ ئـىچـىدە — ئهڭ ئـاز ئۈچ كـىشـى بـولـىدۇ. بهزى كـىشـىلهر بۇ 

ئۇسۇلـنىڭ نـوپۇسـى شـاالڭ شـىتـاتـالردا بهك كۆپ داۋالغۇش كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـانـلىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈرىشـىدۇ. 

مهسـىلهن، ۋىئـومـىڭ (Wyoming) شـىتـاتـىدا ئۈچ سـايـالم بېلىتـى بـولۇپ، بۇ شـىتـاتـنىڭ نـوپۇسـى 580 مـىڭ. بۇ 

ھهر بـىر سـايـلىغۇچـى تهخـمىنهن 193،300 كـىشـىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. 39.5 مـىلـيون 

نـوپۇسـقا ئـىگه كـالـفورنـىيهگه ئـوخـشاش نـوپۇس زىچ شـىتـاتـالردا 55 سـايـالم بېلىتـى بـار بـولۇپ، ھهر بـىر 

سـايـلىغۇچـى 718،400 كـىشـىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ. شۇ سهۋەبـلىك، بهزىلهر ۋىئـومـىڭ شـىتـاتـىدىكـى بـىر 

سايلىغۇچى كالفورنىيهدىكى بىر سايلىغۇچىدىن بهكراق تهسىر كۈچكه ئىگه دەپ قارايدۇ. 

مېيئىن شـىتـاتـى بـىلهن نېبراسـكا شـىتـاتـى يهڭگۈچـى ھهمـمه ئـاۋازغـا ئـىگه بـولۇش پـرىنسـىپـى بـويـىچه ئـىش 

كۆرمهيـدۇ. بۇ ئـىكـكى شـىتـات  يهرلـىك نهتـىجـىنـى ھهقـىقـىي رەۋىشـته ئهكـس ئهتتۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ ئـىنـچىكه 
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قـائـىدە قـولـالنـغان. بۇ ئـىكـكى شـىتـات ئۆز شـىتـاتـىنـىڭ خهلـق سـايـلىمـىدا غهلـىبه قـازانـغانغۇچـىغـا ئـىكـكى سـايـالم 

بېلىتى بېرىدۇ. ھهر بىر كونگرەس رايونىدا خهلق سايلىمىنى قولغا كهلتۈرگۈچىگه بىر سايلىغۇچى بېرىلىدۇ. 

سوئال: بۇ سىستېما نېمىشقا تالالندى؟ 

جـاۋاب: ئـامېرىكـانـىڭ قۇرغۇچـىلـىرى بۇ ۋەكـىل بـولۇپ سـايـالش سـىسـتېمىسـىنـى بهرپـا قـىلـغان بـولۇپ، بۇ 

سىستېما مۇرەسسه سۈپىتىدە شىتاتالر ئارىسىدىكى ھوقۇقنى تهڭپۇڭالشتۇرىدۇ. 

1787-يـىلـى ئـاسـاسـىي قـانۇن ئهھدىنـامـىسـىدە سـايـلىغۇچـىالر ھهيـئىتـى قۇرۇلـغانـدا پـرېزىدېنتنىڭ ئـاۋامـنىڭ 

بېلهت تـاشـلىشـى بـىلهن سـايـلىنـىشـى تـوغـرىسـىدىكـى پـىكـىر تـاالش-تـارتـىش قـوزغـىدى. كـىچـىك شـىتـاتـالر نـوپۇسـى 

كۆپ شـىتـاتـالرنـىڭ ئـاۋاز جهھهتـته ئۆزلـىرىنـى ئېشىپ چۈشۈشـىدىن ئهنسـىرىدى. بېلهت تـاشـلىيـالـمىغـان قۇلـلىرى 

بار جهنۇبتىكى شىتاتالر شىمالىي شىتاتالر يېتهكچى ئورۇننى ئىگىلىۋالىدۇ دەپ قارىدى. 

ئـامېرىكـانـى قۇرغۇچـىالر  «ۋىرجـىنـىيه پـىالنـى» دەيـدىغـان بـىر الھىيهنـى بـارلـىقـقا كهلتۈرگهن بـولۇپ، بۇ 

الھىيه بـويـىچه دۆلهت مهجـلىسـىنـىڭ بـىرىنـى پـرىزدېنتلىقـقا تـالـلىشـىنـى كۈچـكه ئـىگه قـىلـغان. بـىراق، بۇنـى 

تهنـقىد قـىلغۇچـىالر بۇنـداق بـولـغانـدا پـرىزدېنت دۆلهت مهجـلىسـىگه قهرزدار بـولۇپ قـالـىدىغـىنـى، بۇ ھالـنىڭ 

ئـامېرىكـانـى قۇرغۇچـىالر ئـوتتۇرىغـا چـىقـارغـان كۈچـنىڭ ئـايـرىلـىشـىغـا تهھدىت ئېلىپ كېلىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا 

قويغان. 

ئـامېرىكـانـى قۇرغۇچـىالر دۆلهت مهجـلىسـىدە ئـولتۇرمـاسـتىن شـىتـاتـالرغـا ۋەكـىلـلىك قـىالاليـدىغـان ئۈچـىنـچى 

گۇرۇپـپا ھېسابـالنـغان سـايـلىغۇچـىالر پـىرىنسـىپـىنـى داۋامـالشـتۇرغـان. بۇ  ئـارقـىلـىق تهسـىرگه ئۇچـرايـدىغـان يـاكـى 

چىرىكلىشىشى مۇمكىن بولغان مهڭگۈلۈك سايلىغۇچىالر گهۋدىسى پهيدا بولۇشتىن ساقالنغان. 

كۆپ يـىلـالردىن بۇيـان، نۇرغۇنـلىغـان كـىشـىلهر پۈتۈن دۆلهتـلىك خهلـق سـايـلىمـى بهرپـا قـىلـىش ئـارقـىلـىق 

سايلىغۇچىالر كومىتېتىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن تىرمشىپ كۆردى-يۇ، كۆزلىگىنىگه يېتهلمىدى. 

سوئال: خهلق سايلىمىدا ئۇتتۇرۇپ قويغان پرىزدېنتلىق نامزاتى پرىزدېنت بوالالمدۇ؟ 

جـاۋاب: يېقىنـقى ئـامېرىكـا تـارىخـىدا سـايـلىغۇچـىالر كـومـىتېتى خهلـق سـايـلىمـىدا غهلـىبه قـىلغۇچـىنـى 

پرىزدېنت بولۇشتىن چهكلهپ قويغان ئهھۋال ئىككى قېتىم كۆرۈلگهن. 

2016-يـىلـى ھىالرى كـلىنـتون ئۈچ مـىلـيون سـايـالم بېلىتـىگه ئېرىشـىپ غهلـىبه قـازانـغان. بـىراق، دونـالـد 

ترامپ 57 پىرسهنت بېلهتنى قولغا كهلتۈرۈپ، ھىالرىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كهتكهن. 

ئـوخـشاش ئهھۋال 2000-يـىلـىمۇ يۈز بهرگهن. دېموكـراتـالردىن چـىقـقان پـرىزدېنت نـامـزاتـى ئـالـگور سـايـالم 

بېلىتـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش جهھهتـته ئۇتـقان. بـىراق، جۇمھۇرىيهتـچىلهردىن چـىقـقان پـرىزدېنت نـامـزاتـى جـورجـى 
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بۇش سـايـلىغۇچـىالر ھهيـئىتـىنـىڭ تېخىمۇ كۆپ بېلىتـىگه ئېرىشـكهن. پـرىزدېنت بۇشـنىڭ غهلـىبـىسـى فـلورىدادىكـى 

سايالم بېلىتىنىڭ قايتا سانىلىشى ۋە ئامېرىكا ئالىي سوتىنىڭ ھۆكۈم چىقىرىشى نهتىجىسىدە قولغا كهلگهن. 

سـايـالم بېلىتـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش جهھهتـته مهغلۇپ بـولـغان، ئهمـما سـايـلىغۇچـىالر ھهيـئىتـى نهتـىجـىسـىدە 

ئۇتـقان بـاشـقا پـرىزدېنتالرمۇ مهۋجۇت. بېنجامـىن خـاررىسـون (1888)، رۇزېرفـورد خـايـس (1876)، جـون 

كۇنسى ئادامس (1824) مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن. 

بـىراق، يۇقـىرىقـى ئهھۋالـالر ئـاالھىدە ئهھۋالـالر ھېسابـلىنـىدۇ. پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىدا سـايـلىغۇچـىالر 

ھهيئىتى بىلهن سايالم بېلىتىنىڭ ماس كېلىشى توقسان پىرسهنت ئهھۋالدا ئوخشاش  بولۇپ كهلدى. 

بۇ يـازمـا ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ 2020-يـىلـلىق پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـى تـوغـرىىسـدا سـورىغـان سـوئـالـلىرىغـا بېرىلـگهن 

جاۋابالرنىڭ بىر قىسىمىدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلغان 

مهنبه: 

https://www.wsj.com/articles/what-is-the-electoral-college-and-how-does-it-
work-11604067608?mod=e2fb
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ئېدىگار شېننىڭ كهسىپىكه
باغلىنىش رامكىسى

مىسىلىسىز ئويغىنىش



ئېدىگار شېننىڭ كهسىپىكه باغلىنىش رامكىسى 

ئېدىگـار شېننىڭ كهسـىپـىكه بـاغـلىنـىش رامـكىسـى سـىزنـىڭ كهسـىپـكه بـولـغان ئهڭ چـوڭ تۈرتكۈڭىزنـى 

بـايـقىشـىڭىزغـا يـاردەم بېرىدىغـان، كهسـىپـچانـلىقـنى بېكىتـىشـكى تـولـىمۇ ئۈنۈمـدار قـورالـدۇر. ئۇ يهنه خـولـلهنـد 

خـاراكتېر نهزىرىيـىسـى ۋە بـاشـقا تۈردىكـى كهسـىپـچانـلىقـنى بېكىتـىش ئۇسۇلـلىرىنـىڭمۇ ئۈنۈملۈك تـولۇقـلىغۇچـىسـى 

بوالاليدۇ. 

ئېدىگـار شېننىڭ كهسـىپـكه بـاغـلىنـىش رامـكىسـى كـىشـىلهرنـى كهسـپىيـلىك جهھهتـته سهكـكىز ئـاسـاسـى 

باغلىنىشقا ئايرىيدۇ: 

1. تېخنىكـىلـىق (فۇنـكىسـىيـىلـىك) ئـىقـتىدارى يۇقـىرى بـولـغانـالر. (بۇ تۈردىكـىلهر) ئۆز ھۈنهر-مـاھارىتـىنـى 

چېۋەرلـىك ۋە ئۇسـتىلـىق بـىلهن ئهمهلـىيهتـته كۆرسـىتـىشـكه ۋە ئۆز ھۈنهر-مـاھارەتـلىرىنـى ۋايـىغـا يهتكۈزۈشـكه 

ھهمــمىدىن بهك ئهھمىيهت بېرىدىغــان كــىشــىلهرنــى كۆرســىتــىدۇ. ســوتــقا چۈشۈپ مۇنــازىرىلــىشــىدىغــان 

ئـادۋوكـاتـالردىن تـارتـىپ ئېلىكـتىر ئۈسكۈنـىلـىرىنـى رېمونـت قـىلـىدىغـان رېمونـتچى ئۇسـتامـالر ۋە بـاشـقا كهسـپىي 

ساھهرلهردىكى ئۇستىالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ جهھهتتىكى ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهرگه تهۋە. 

2. بـاشقۇرۇش ئـىقـتىدارى يۇقـىرى بـولـغان كـىشـىلهر. بـىرەر تهشـكىالتـتا بـاش كۆتۈرۈشـكه، تهدبـىر-

سـىيـاسهت بهلـگىلهشـكه، ئـوخشـىمـىغـان تـارمـاق ۋە كـىشـىلهرنـى ئۆز-ئـارا مـاسـالشـتۇرۇشـقا، ئۆزگـىرىش پهيـدا قـىلـىشـقا 

ئهھمىيهت بېرىدىغـان ۋە بۇ جهھهتـته ئـارتۇقـچىلـىقـى بـولـغان كـىشـىلهر (بـاشقۇرۇش ئـىقـتىدارى يۇقـىرى كـىشـىلهر 

تۈرىگه تهۋە ھېسابلىنىدۇ). 

3. ئۆز-ئۆزىگه خـوجـا بـولۇش ۋە مۇسـتهقـىلـلىق تهلـىپـى يۇقـىرى كـىشـىلهر. ئۆزى قـىلـماقـچى بـولـغان ئـىشـنى 

ئۆزى خـالـىغـان ۋاقـىتـتا قـىلـىشـقا ئهھمىيهت بېرىدىغـان كـىشـىلهردۇر. بۇ تۈردىكـى كـىشـىلهر بـىر بـولـسا شـىركهت-

كـارخـانـىالردا ئۆزى يـاقتۇرغـان شهكـىلـدە ئهركـىن ھالهتـته ئـىشـلهشـنى، يـاكـى بـولـمىسـا ئۆز ئـالـدىغـا ئهركـىن كهسـىپ 

بىلهن شۇغۇللىنىش، مهسلىھهتچى بولۇپ ئىشلهش دېگهندەك خىزمهتلهرنى خااليدۇ. 

4. بـىخهتهرلـىك ۋە مۇقـىمـلىق تهلـىپـى يۇقـىرى كـىشـىلهر. بۇ تۈردىكـىلهر مۇقـىم خـىزمهتـكه ھهر قـانـداق 

ئـىشـتىن بهكـراق ئهھمىيهت بېرىدىغـان كـىشـىلهردۇر. ئۇالر مهڭگۈلۈك، ئۇزۇن داۋامـلىشـىدىغـان خـىزمهتـلهرنـى 

تـالـاليـدۇ. مۇشۇ تۈردىكـى خـىزمهتـكه ئـىگه بـولـغان تهقـدىردە ئۆزىنـى «خـىزمهتـته مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـدىم» دەپ 
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ئـويـاليـدۇ. ئۇالر مۇقـىم خـىزمهتـنى داۋامـالشـتۇرۇش ئۈچۈن ئۆز كـوللېكتىپـىغـا سـادىق بـولۇشـقا ۋە كـوللېكتىپـىنـىڭ 

تهلهپلىرىنى بهجا كهلتۈرۈشكه مايىل كىشىلهردۇر. 

5. ئـىگـىلـىك تـىكـلهشـته يېڭىلـىق يـارىتـىش ئـىقـتىدارى يۇقـىرى بـولـغان كـىشـىلهر. بۇنـداقـالر ئۆزىگه خـاس 

مهدەنـىيهت يـارىتـىش ئـىشـتىيـاقـى كۈچلۈك كـىشـىلهر ھېسابـلىنـىدۇ. ئۇالر بۇ جهھهتـته ئۆز-ئۆزىگه خـوجـا بـولۇش 

ۋە مۇسـتهقـىل بـولۇش تهلـىپـى يۇقـىرى كـىشـىلهرگه ئـوخـشايـدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت بـايـلىق تـوپـالپ، مـىراس 

قـالـدۇرۇشـنى، شـىركهت-كـارخـانـا قۇرۇشـنى، ئۇنـى يۈرۈشـتۈرىدىغـان كۈچلۈك گۇرۇپـپىسـىنـىڭ بـولۇشـىنـى 

ئارزۇاليدۇ. ئۆز ئاكتىپچانلىقى ئارقىلىق تېخىمۇ چوڭ ئىش قىالاليدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ. 

6. مهلۇم مهقـسهت ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىش، ئۆزىنـى بېغىشـالش تـىپـىدىكـى كـىشـىلهر. بۇ تۈردىكـى 

كـىشـىلهر مهھهلـلىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى سـاقـالش، كـىلـىمـاتـنى قـوغـداش ئۈچۈن ھهرىكهتـكه ئۆتۈش، 

قـىيـىنـچىلـىقـتىكـى كـىشـىلهرگه يـاردەم بېرىش قـاتـارلـىق كۆپ خـىل مهقـسهتـلهر ئۈچۈن ئۆزىنـى بېغىشـاليـدۇ. نـاۋادا 

ئۇالر مهلۇم مهقـسهت ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىش، ئۆزىنـى بېغىشـالشـتىن تـوسۇلـسا، يـاخشـىالش ۋە ئۆزگهرتـىشـتىن 

قول ئۈزىدۇ. 

7. سېپى ئۆزىدىن كۈرەشـچان ئـىنـسانـالر. بـاشـقىالر تـاقـابـىل تۇرۇشـقىمۇ ئۇرۇنۇپ بـاقـمىغـان كۈچلۈك 

دۈشـمهنـگه، مۇمـكىنسـىز تـوسـالغۇالرغـا ۋە ئهسهبـىيـلهرچه خـىرسـالرغـا تـاقـابـىل تۇرۇشـقا ئـاتـالنـغان كـىشـىلهر مۇشۇ 

تۈرگه تهۋەدۇر. 

  

8. يـاشـاش ئۇسۇلـىغـا ئهھمىيهت بېرىدىغـان كـىشـىلهر. ھايـات خـىزمهتـتىنـال ئـىبـارەت ئهمهس دەپ 

قـارايـدىغـان؛ ئۆز ھايـاتـىغـا، ئـائـىلـىسـىگه ۋە بـىر پۈتۈنلۈكـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىدىغـان بـاشـقا تهرەپـلهرگه پـايـدىسـى 

تېگىدىغـان ئېالسـتىكـىلـىقـقا ئـىگه خـىزمهتـنى خـااليـدىغـان ئـىنـسانـالر مۇشۇ كـاتېگورىيهگه تهۋە. ئۇالر غهلـىبـىنـى 

خىزمهت جهھهتتىكى غهلىبىدىنال ئىبارەت دەپ قارىۋالمايدۇ. 

ئېدىگـار شېننىڭ بۇ ھهقـتىكـى كـىتـابـى ۋە ئۇنـىڭغا يـانـداش مـاتېرىيـالـالر ھهر بـىر تۈردىكـى كهسـىپ 

ئـاالھىدىلـىكـى ئۈچۈن كۆڭۈل خـااليـدىغـان خـىزمهتـلهر، مـائـاش، مۇكـاپـات، ئۆسۈش سـىسـتېمىسـى ۋە ئېتىراپـقا 

ئېرىشـىش قـاتـارلـىق جهھهتـلهردە چـوڭقۇر مهلۇمـاتـالرنـى بهرگهن. بۇ جهھهتـته ھهر قـايسـى تۈرلهرنـىڭ خـىزمهت 

جهھهتتىكى ئاالھىدىلىكىنى تۆۋەندىكىدەك يىغىنچاقالش مۇمكىن: 
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1.تېخنىكىلىق (فۇنكىسىيىلىك) ئىقتىدارى يۇقىرى بولغانالر. 

بهسـلىشـىش، رىقـابهتـلىشـىشـكه، ئۆز ئـىقـتىدارىنـى سـىنـاپ كۆرۈشـكه مـايـىل كېلىدۇ. رىقـابهتـچانـلىق يـوق 

خىزمهتلهردىن زېرىكىش ھېس قىلىدۇ. 

2. باشقۇرۇش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

يۇقـىرى مهسـئۇلـىيهتـنى، ھهر قـايسـى بۆلۈمـلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، كۆپ خـىل، بـىر گهۋدىلهشـكهن 

رەھبهرلىكنى قوغلىشىدۇ. 

3. ئۆز-ئۆزىگه خوجا بولۇش ۋە مۇستهقىللىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 

ئۆزى مۇتهخهسسـىسـلهشـكهن سـاھهدە ئـىش تهقسـىمـاتـى ئېنىق، ۋاقـىت چهكـلىمـىچـانـلىقـىغـا ئـىگه 

خىزمهتلهرنى قىلىشنى خااليدۇ. 

4. بىخهتهرلىك ۋە مۇقىملىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 

مۇقـىم، ئـالـدىن پهرەز قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان خـىزمهتـنى قـوغـلىشـىدۇ. خـىزمهتـنىڭ ئۆزىگه قـارىغـانـدا مـائـاش، 

مۇكاپات ۋە شارائىتى قاتارلىقالرنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ. 

5. ئىگىلىك تىكلهشته يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

يېڭىلـىق يـارىتـىش ھهۋىسـى ئۈسـتۈن بـولـىدۇ، تېز زېرىكـىدۇ. دائـىمـال يېڭىلـىق يـارىتـىش تـىپـىدىكـى 

رىقابلهتلهرگه ئىنتىلىدۇ. 

6. مهلۇم مهقسهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىش، ئۆزىنى بېغىشالش تىپىدىكى كىشىلهر. 

بىرەر ئورگان-كوللېكتىپقا ياكى جهمئىيهتكه تهسىر كۆرسىتهلىشىگه ئۇيغۇن خىزمهتلهرنى خااليدۇ. 

7. سېپى ئۆزىدىن كۈرەشچان ئىنسانالر. 

تـوخـتاۋسـىز چـوڭىيـىدىغـان، دەرىجـىدىن تـارقـىشـى قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا تـاقـابـىل تۇرىدىغـان ھهر قـانـداق 

خىزمهتكه مايىل. 

8. ياشاش ئۇسۇلىغا ئهھمىيهت بېرىدىغان كىشىلهر. 

بۇنـداق كـىشـىلهرنـىڭ «خـىزمهتـكه بـاغـلىنـىشـلىقـى كهمـچىل» بـولـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ئهڭ كۆڭۈل بۆلـىدىغـىنـى 

ئۆز ھاياتىغا پايدىسى تېگىدىغان ھهر قانداق ئىش ياكى نهرسىلهردۇر. 
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مائاش ۋە قوشۇمچه تهمىناتالر نۇقتىسىدىن:  

تېخنىكىلىق (فۇنكىسىيىلىك) ئىقتىدارى يۇقىرى بولغانالر. 1.

يـاراتـقان نهتـىجـىسـىنـى نهزەرگه ئـالـماسـتىن، ئۆز ھۈنهر-مـاھارىتـىگه يـارىشـا ئـىش ھهقـقى ئېلىشـنى تهلهپ 

قىلىدۇ. ئۆزىنىڭ كىرىم ئهھۋالىنى باشقا شىركهتلهردىكى ئۆزىگه ئوخشاش ماھىرالر بىلهن سېلىشتۇرىدۇ. 

2. باشقۇرۇش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

مـائـاشـىنـىڭ يۇقـىرى بـولۇشـىنـى ئـارزۇاليـدۇ. كـىرىم جهھهتـته ئۆزى ئـىشـلهۋاتـقان شـىركهتـتىكـى ئۆزىدىن 

تۆۋەن ئـورۇنـدىكـى خـىزمهتـچىلهردىن ئۈسـتۈن تۇرۇشـنى ئۈمـىد قـىلـىدۇ. خـىزمهت ئـىپـادىسـىگه اليـىق رەۋىشـته 

مۇكاپاتلىنىشنى بهك خااليدۇ. 

3. ئۆز-ئۆزىگه خوجا بولۇش ۋە مۇستهقىللىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 

قىلغان ئىشىنىڭ بهدىلىنى تېزدىن ئېلىشنى خااليدۇ. قوشۇمچه شهرت قويۇۋالمايدۇ. 

4. بىخهتهرلىك ۋە مۇقىملىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 

مـائـاشـىنـىڭ مۇقـىم بـولۇشـىنـى ۋە ئـىشـلهش مۇددىتـىنـىڭ ئېشىشـىغـا ئهگـىشـىپ مـائـاشـىنـىڭ ئۆسۈپ مېڭىشـىنـى 

ۋە بۇ ئۆسۈشنىڭ مىقدارىنىڭ ئالدىن بهلگىلهنگهن بولۇشىنى خااليدۇ. 

5. ئىگىلىك تىكلهشته يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

ئـىگـىدارچـىلـىق قـىلـىشـنى ھهمـمىنـىڭ ئـالـدىغـا قـويـىدۇ. پۇلـنى نهتـىجه قـازىنـىشـتىكـى بـىر ۋاسـىته دەپ 

قارايدۇ. 

6. مهلۇم مهقسهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىش، ئۆزىنى بېغىشالش تىپىدىكى كىشىلهر. 

ئهمـگىكـىگه يـارىشـا ئـادىالنه مـائـاش ئېلىشـنى ئـارزۇ قـىلـىدۇ. مـائـاشـنى ھهمـمىنـىڭ ئـالـدىغـا قـويۇۋالـمايـدۇ. 

مۇئهييهن شىركهتكه ساداقىتى بولمىغانلىقى ئۈچۈن نهق پايدىنى شهرت قىلىدۇ. 

7. سېپى ئۆزىدىن كۈرەشچان ئىنسانالر. 
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تـوخـتاۋسـىز چـوڭىيـىدىغـان، دەرىجـىدىن تـارقـىشـى قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا تـاقـابـىل تۇرىدىغـان ھهر قـانـداق 

خىزمهتكه مايىل. (دىققهت: ئاپتور ئالدىنقى تۈردىكى ئوخشاش مهزمۇننى بۇ يهردە تهكرار يازغان.) 

8. ياشاش ئۇسۇلىغا ئهھمىيهت بېرىدىغان كىشىلهر. 

بۇنـداق كـىشـىلهرنـىڭ «خـىزمهتـكه بـاغـلىنـىشـلىقـى كهمـچىل» بـولـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ئهڭ كۆڭۈل بۆلـىدىغـىنـى 

ئۆز ھايـاتـىغـا پـايـدىسـى تېگىدىغـان ھهر قـانـداق ئـىش يـاكـى نهرسـىلهردۇر. (دىقـقهت: ئـاپـتور ئـالـدىنـقى تۈردىكـى 

ئوخشاش مهزمۇننى بۇ يهردە تهكرار يازغان.) 

ئۆستۈرۈلۈش سىستېمىسى جهھهتتىن: 

تېخنىكىلىق (فۇنكىسىيىلىك) ئىقتىدارى يۇقىرى بولغانالر. 1.

خـىزمهت ئـىقـتىدارىنـى جـارىي قـىلـدۇرااليـدىغـان، بـاشقۇرۇش تـىپـىدىكـى شهخـس بـىلهن تهڭداش ئـورۇنـدا 

بولۇشىنى خااليدۇ. خىزمهت ئىقتىدارىنىڭ چۈشۈپ كېتىشىدىن ئارامسىزلىنىدۇ. 

2. باشقۇرۇش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

ئۆز ئـارتۇقـچىلـىقـى، ئـىپـادىسـى ۋە نهتـىجـىسـى قـاتـارلـىقـالرغـا اليـىق رەۋىشـته ئۆسـتۈرۈلۈشـى تهۋسـىيه 

قىلىنىدۇ. كوللېكتىپنىڭ ئۇتۇقىغا ئىجابىي تهسىر كۆرسىتىدىغانلىكى ھهر قانداق ئىشنى توغرا دەپ قارايدۇ. 

3. ئۆز-ئۆزىگه خوجا بولۇش ۋە مۇستهقىللىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 

تېخىمۇ بهك ئهركـىن بـولۇشـنى خـااليـدۇ. دەرىجـىسـىنـىڭ ئۆسۈشـىنـى ئۆز-ئۆزىگه خـوجـا بـولۇشـىنـىڭمۇ 

ئۆسۈشى سۈپىتىدە كۆرىدۇ. 

4. بىخهتهرلىك ۋە مۇقىملىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 

يېشىغا قاراپ ئۆستۈرۈلۈشكه مايىل كېلىدۇ. 

5. ئىگىلىك تىكلهشته يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

ئېھتىياج بولغان پهيتته ئۆزى ئارزۇ قىلغان ۋە بولۇشى كېرەك بولغان ئورۇندا بولۇشىنى خااليدۇ. 

6. مهلۇم مهقسهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىش، ئۆزىنى بېغىشالش تىپىدىكى كىشىلهر. 
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قـوشـقان تۆھپىلـىرىنـى قهدىرلهيـدىغـان، ئۆزىگه تېخىمۇ بهك تهسـىر كۈچ ۋە ئهركـىنـلىك ئـاتـا قـىالاليـدىغـان 

سېستىمىنى خااليدۇ. 

7. سېپى ئۆزىدىن كۈرەشچان ئىنسانالر. 

تـوخـتاۋسـىز چـوڭىيـىدىغـان، دەرىجـىدىن تـارقـىشـى قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا تـاقـابـىل تۇرىدىغـان ھهر قـانـداق 

خىزمهتكه مايىل. (دىققهت: ئاپتور ئالدىنقى تۈردىكى ئوخشاش مهزمۇننى بۇ يهردە تهكرار يازغان.) 

8. ياشاش ئۇسۇلىغا ئهھمىيهت بېرىدىغان كىشىلهر. 

بۇنـداق كـىشـىلهرنـىڭ «خـىزمهتـكه بـاغـلىنـىشـلىقـى كهمـچىل» بـولـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ئهڭ كۆڭۈل بۆلـىدىغـىنـى 

ئۆز ھايـاتـىغـا پـايـدىسـى تېگىدىغـان ھهر قـانـداق ئـىش يـاكـى نهرسـىلهردۇر. (دىقـقهت: ئـاپـتور ئـالـدىنـقى تۈردىكـى 

ئوخشاش مهزمۇننى بۇ يهردە تهكرار يازغان.) 

ئېتىراپقا ئېرىشىش نۇقتىسىدىن: 

تېخنىكىلىق (فۇنكىسىيىلىك) ئىقتىدارى يۇقىرى بولغانالر. 1.

بـاشقۇرغۇچـىلـىرىنـىڭ ئېتىراپـىغـا ئېرىشـىشـتىن بهكـراق، كهسـىپـداشـلىرىنـىڭ مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈشـىگه ئېرىشـىشـكه 

ئهھمىيهت بېرىدۇ. ئۆز خـىزمـىتـىنـى چۈشهنـمهيـدىغـان ئهمهلـدارالر تهرىپـىدىن ئېتىراپـقا ئېرىشـىشـنى كۈتـمهيـدۇ. 

ئۆگـىنـىشـكه ۋە ئۆزىنـى كۈچـلهنـدۈرۈشـكه ئهھمىيهت بېرىدۇ. ئـامـمىغـا مۇتهخهسسـىس سۈپـىتـىدە تـونۇلۇشـقا 

تهلپۈنىدۇ. 

2. باشقۇرۇش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

تېخىمۇ يۇقـىرى مهسـئۇلـىيهتـكه، شۇنـداقـال ئۇنۋان ۋە ئهمهلـىي كۈچـىگه يـارىشـا ئۆسۈشـكه ئهھمىيهت 

بېرىدۇ. 

3. ئۆز-ئۆزىگه خوجا بولۇش ۋە مۇستهقىللىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 

كۆتۈرۈپ يۈرگـىلـى بـولـىدىغـان ئېتىراپ قـىلـىنـىشـقا ئېرىشـىشـكه مـايـىل بـولـىدۇ. ئېغىزچه گۇۋاھلىق بېرىش، 

يېزىقچه تهقدىرنامىلهر ۋە ئېرىشكهن مۇكاپاتالر مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىن. 

4. بىخهتهرلىك ۋە مۇقىملىق تهلىپى يۇقىرى كىشىلهر. 
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سـاداقهتـمهنـلىكـى ۋە تۇراقـلىق خـىزمهت ئـىپـادىسـى ئـارقـىلـىق تـونۇلۇشـنى خـااليـدۇ. خـىزمهتـتىكـى مۇقـىمـلىقـقا 

ۋە ئىشلىتىلىشىكه تهلپۈنۈشكه مايىل كېلىدۇ. 

5. ئىگىلىك تىكلهشته يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى يۇقىرى بولغان كىشىلهر. 

بـايـلىق يـارىتـىش ۋە چـوڭ شـىركهتـلهرنـى قۇرۇش ئـارقـىلـىق تـونۇلـىدۇ. ئـاۋامـنىڭ ئـالـدىدا نـامـايـان بـولۇشـقا 

ۋە ئېتىراپقا ئېرىشىشكه خۇشتار كېلىدۇ. 

6. مهلۇم مهقسهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىش، ئۆزىنى بېغىشالش تىپىدىكى كىشىلهر. 

ئېتىراپـقا ئېرىشـىشـنى، خـىزمهتـداشـلىرى ۋە بـاشـلىقـلىرىنـىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشـىشـىنـى ئـارزۇاليـدۇ. بۇ جهھهتـته 

كۈتـكىنـىگه ئېرىشهلـمىسه، مهسـلىھهتـچىلـىك دېگهنـدەك ئۆز-ئۆزىگه خـوجـا بـولۇش تـىپـىدىكـى خـىزمهتـلهرگه 

كۆچىدۇ. 

7. سېپى ئۆزىدىن كۈرەشچان ئىنسانالر. 

تـوخـتاۋسـىز چـوڭىيـىدىغـان، دەرىجـىدىن تـارقـىشـى قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا تـاقـابـىل تۇرىدىغـان ھهر قـانـداق 

خىزمهتكه مايىل. (دىققهت: ئاپتور ئالدىنقى تۈردىكى ئوخشاش مهزمۇننى بۇ يهردە تهكرار يازغان.) 

8. ياشاش ئۇسۇلىغا ئهھمىيهت بېرىدىغان كىشىلهر. 

بۇنـداق كـىشـىلهرنـىڭ «خـىزمهتـكه بـاغـلىنـىشـلىقـى كهمـچىل» بـولـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ئهڭ كۆڭۈل بۆلـىدىغـىنـى 

ئۆز ھايـاتـىغـا پـايـدىسـى تېگىدىغـان ھهر قـانـداق ئـىش يـاكـى نهرسـىلهردۇر. (دىقـقهت: ئـاپـتور ئـالـدىنـقى تۈردىكـى 

ئوخشاش مهزمۇننى بۇ يهردە تهكرار يازغان.) 

خۇالسه 
كهسـىپـىي ئـاالھىدىلـىك رامـكىسـى كـىشـىنـىڭ ئۆزى خـااليـدىغـان خـىزمهت ئۇسـلۇبـىنـى بـىلـىۋېلىشـىدا بهك 

ئهسـقاتـىدىغـان رامـكىدۇر. بـىراق، بۇنـىڭدىنمۇ مۇھىم بـولـغىنـى، بۇ رامـكىدىن كـىشـىنـىڭ ئۆزىگه نـىسـبهتهن 

كهسـىپ تۈرتكۈسـىنـىڭ نېمه ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىۋېلىشـىدۇر. مـانـا بۇ كـىشـىنـىڭ خـىزمهت ھايـاتـى جهھهتـته ئۆزىدىن 

كېيىنكى ھهممىنى بهلگىلهيدىغان ئامىلدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلغان 
مهنبه: 

https://vascopatricio.com/the-career-anchors
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تارىخ ۋه بىز 

مهتبهئه تېخنىكىسىنى
ئۇيغۇرالر كهشپ قىلغان

سهلجۇق سىلسۇپهر



مهتبهئه تىخنىكىسىنى ئۇيغۇرالر كهشپ قىلغان 

ئاپتورى: سهلجۇق سىلسۇپهر (تۈركىيه) 

مهتـبهئه تېخنىكـىسـنىڭ ئـىجـات قـىلـىنـىشـى نهشـىرىيـات ۋە ئـاخـباراتـچىلـىق تـارىخـى بـويـىچه، كۈلتۈر ۋە 

مهدەنـىيهت جهھهتـتىنمۇ ئـىنـتايـىن مۇھىم بـىر ھادىسـدۇر. غهربـلىكـلهر مهتـبهئه تېخنىكـىسـنى ئـىجـات قـىلـغان 

كهشـپىيـاتـچى سۈپـىتـىدە يـوھان گۇتـىنبۇرگـنى كۆرسهتسـىمۇ، ھهقـىقهتـته مهتـبهئه تېخىىكـىسـنى ئۇيغۇرالر 

گۇتىنبۇرگتىن بۇرۇنال ئالتىنچى ئهسردە ئىجاد قىلغان. 

دەسـلهپـكى مهزگـىلـدە تۆلهس، كـىيـنكى دەۋرلهردە تـوققۇز ئـوغۇز نـامـى بـىلهن ئـاتـالـغان بۇ قهۋم 744-

يـىلـى تۇنـجى ئۇيغۇر دۆلـىتـىنـى قۇرغـان. بۇ دۆلهت 840-يـىلـىغـىچه مهۋجۇت بـولۇپ تۇرغـان. ئـاقـىۋەتـته 

قـىرغـىزالر تهرىپـىدىن يـىقـىتـىلـغان. دۆلهتـنىڭ يـىقـىلـىشـى سهۋەبـلىك، ئۇيغۇرالر ئـىچـكى ئـاسـيادا بهشـبالـىق، 

تۇرپـان، خـوجـا قـاتـارلـىق جـايـالرغـا كۆچۈپ بـارغـان ۋە ئۇيغۇر مهدەنـىيـتىنـى تۇرپـانـدا داۋامـالشـتۇرۇپ 

ئـولتۇراقـلىشـش ھايـاتـىغـا قهدەم قـويـغان. ئۇيغۇرالر بـاشـقا تۈركـى خهلـقلهردىن بۇرۇن بۈيۈك مهدەنـىيهتـلهر بـىلهن 

ئـاالقه قۇرۇپ، بـىلـىم، كۈلتۈر، تـىجـارەت قـاتـارلـىق نۇرغۇن يېڭى شهيـئىلهرنـى ئۆگـىنـىپ، ئـوتتۇرا ئهسـردىكـى ئهڭ 

مهدەنىي مىللهتلهردىن بىرى بولغان. 

981-يـىلـىدىن 984-يـىلـىغـىچه قـاراخـوجـاغـا خـىتـاي ئهلـچىسـى سۈپـىتـىدە ئهۋەتـىلـگهن ۋاڭ يهنـدى ئۇيغۇرالر 

ھهقـقىدىكـى كۆز-قـاراشـلىرىنـى تۆۋەنـدىكـىدەك خـاتـىرلهيـدۇ:«بهش بـالـىقـتا بهك كۆپ ئۆيـلهر، مۇنـارالر ۋە 

بـاغـچىالر بـار ئـىكهن، ئۇيغۇرالر ئهقـىلـلىق، تـوغـرا خـاراكتېرلـىك ۋە نـومۇسـلۇق ئـىنـسانـالر ئـىكهن. ئـالتۇن، 

كۈمۈش، مـىس ۋە تۆمۈردىن بـىر نهرسه يـاسـاشـنى بـىلـىدىكهن. تهشـتهك، قـاچـا، قـازان سـاھهسـىدە مۇكهمـمهل 

ئهسهرلهرنـى يـاراتـقانـىكهن». ئهلـچى ۋاڭ يهنـدى يهنه تۇرپـانـدا تـوقۇلـغان ئۇيغۇر رەخـتلىرىگه ھهيـران 

قـالـغانـلىقـىنـى، ھهر بـىر ئۇيغۇر ئۆيـىدە مۇتـلهق ھالـدا بـىر كـىتـابـخانـا تېپىلـىدىغـانـلىقـىنـى، ئۇيغۇرالرنـىڭ تېرىنـى 
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نـاھايـتى يـاخشـى ئـاشـالپ ئـىشـلىتـىدىغـانـلىقـىنـى، تۆمۈر ۋە پـوالت تـاۋالپ قـورال يـاسـايـدىغـانـلىقـىنـى، ھهتـتا قـورال 

سودىسنى ئۆز كونتروللۇقىدا تۇتۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلغان. 

ئۇيغۇرالرنىڭ يهنه كۆمۈرنى بايقاپ نۇرغۇن ساھهلهردە ئىشلهتكهنلىكى مهلۇم. 

ئۇيغۇر تۈركلىرى كۆكتۈرك ئېلىپبهسدىن كېيىن 14 ھهرپلىك ئۇيغۇر ئېلىپبهسنى ئشلهتكهن. 

تۈركـولـوگ ئـا. ۋون. لـى كـوگـنىڭ بـايـانـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، يـاۋروپـاغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئۇيغۇر تۈركـلىرى 

ئـوقۇش ۋە يېزىشـنى يـاۋروپـادىن خېلىال بۇرۇن بـاشـلىغـان. يـاۋروپـادا سـانـاقـلىق كـىشـلهر ئـوقۇش-يېزىشـنى 

بـىلـسه، ئۇيغۇرالردا دېھقانـالر، يېزا ئـاھالـىلـىرى، سـودىگهر، قـىسـقىسـى ھهمـمه ئـادەم ئـوقۇش-يېزشـنى بـىلهتـتى. 

تۇرپـان ئۇيغۇرلـىرى يهرلـىك كۈلتۈرلهر ئـىچـىدە ئهڭ ئـىلـغار كۈلتۈرنـىڭ ۋەكـىلـلىرى ئـىدى. مـانـى دىنـى ۋە بۇددا 

دىنـى ئهسهرلـىرىنـىڭ ئۇيغۇر تـىلـىغـا قـىلـىنـىشـى بـىلهن نـاھايـتى گۈلـلهنـگهن بـاي بـىر ئهدەبـىي تـىل تهرەقـقى 

قـىلـغانـىدى. بۇ قـول يـازمـىسـى يـاكـى بېسىلـغان كـىتـابـالرنـىڭ بـىر قـسمى مـىڭ بۇددا (دۇنخۋاڭ) غـارىدىكـى 

ئېتىكـاپـخانـىلـىرىدا تېپىلـىدۇ. تېپىلـغان ئهسهرلهر ئـارىسـدا ئـالتۇن-يـارۇق (ئـالتۇن چـىراق)، سهكـكىز يۈكـمهكـكه 

ئـوخـشاش بـوغۇم ۋەزنـى بـىلهن يېزىلـغان دىنـىي قهسـىدىلهرنـى ئـاالھىدە تـىلـغا ئېلىشـقا ئهرزىيـدۇ. نـام-شهرىپـى 

مهلۇم بولغان تۇنجى ئۇيغۇر شائىرى بولسا-ئاپرىنچۇر تېكىن ئىدى. 

ئـا گـىرۇنۋىدىل، ئـا ۋون لـىكـوگ، ئـاۋرىل سـتهيـىن قـاتـارلـىقـالر ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا ئـىلـىپ بـارغـان 

ئـارخېئولـوگـىيـىلـىك قېزىش ۋە تهتـقىقـاتـالر نهتـىجـىسـى- مـىنـياتۇرالر ۋە شهخسـلهرنـىڭ سۈرەتـلىرى بـىلهن بېزەلـگهن 

ئۇيغۇر يازمىلىرى ۋە بېسلغان كىتابالر بىلهن تولغان كۈتۈپخانىالر نىڭ بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇ. 

بۇ ئـارخېئولـوگـىيـىلـىك قېزىشـالردا بـايـقالـغان يـازمـا ۋە بـاسـما ئهسهرلهر، تـاشكېمىر ۋە ئـويـمىالر، خـارابـىلهر 

ئارىسدا ۋەيران بولۇشقا يۈزلهنگهن. 

ئۇيغۇرالر يهنه قهغهز ياساشنىمۇ بىلهتتى. 

ئهمـما تـولـىمۇ ئهپسۇسـكى، بـىز تۈرك دۇنـياسـى بۇ قـىمـمهتـلىك ئهسهرلهرنـىڭ كۆپ قـسمىنـى ئهنـگىلـىيه، 

گېرمانيه، روسيه، ھىندىستان، جۇڭگو مۇزىيلىرىغا يولالپ قاراپ ئولتۇردۇق. 

7 -ئهسـردىن 9-ئهسـرگـىچه ئۆز زامـانـىسـنىڭ ئهڭ ئـىلـغار تـوپلۇم (مـىلـلى بـىرلـىك)نـى شهكـىلـلهنـدۇرگهن 

ئۇيغۇر تۈركـلىرى كـىتـاب بېسىش تېخنىكـىسـنىمۇ ئـىجـات قـىلـغان. بۇ چـاغـداش(دەۋرىمـىز) مهتـبهئه تېخنىكـىسـنىڭ 

ئاساسنى تهشكىل قىلغان ھهرىكهتچان ھهرپ سستېمىسنى تهتبىقاليدىغان باسمىچىلىق تېخنىكىسى ئىدى. 

ئـا گـىرۇنۋىدىل. ئـا ۋون لـىكـوگـالر 1902 -1907-يـىلـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى قېدىرىپ تهكشۈرۈش 

جهريانىدا، تۇرپاندا ئۇيغۇر تىلىدا يېزىلغان قاتتىق ياغاچتىن قېلىنغان يۈزلىگهن ھهرپلهرنى تاپقان. 

شۇنـىڭدىن كـىيـن (1906–1909) پ. پېللىئـوت مـىڭ بۇددا (دۇنخۇۋاڭ) غـارلـىرىدىن چـىقـارغـان تۈركـچه 

ھهرپلهر دۇنيادا مهتبهئه ھهرپلىرى بويىچه ئهڭ قهدىمكى ھهرپلهردۇر دىگهن ئىلمى پاكىتنى ئوتتۇرىغا قويغان. 

(مهنبهسى: تۈرك ئنسكلوپىدىيهسى، 3-جىلىت، ئسمهت بىرانىك، ئۇيغۇرالردا مهتبهئه) 
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رۇس ئـالـىمـى ئـولـدىنبېرگ قهشـقهر ۋە تۇرپـان ئهتـراپـىدىكـى تهكشۈرۈشـلىرىدىن كېيىن زامـانـىۋى 

ئۇقۇمـدىكـى مهتـبهئهنـىڭ پـىروتـوتـىپـى بـولـغان ھهرىكهتـچان ئۇيغۇر ھهرپـلىرىنـىڭ بـايـقالـغانـلىقـىنـى، فـرانسۇز 

ئـالـىمـى ج. ر. رىسـلهرمۇ يـارۋوپـادىن 600 يـىل بۇرۇن تۈرك دۆلـىتـىدە بېسلغان ئهسهرلهردىن بـىلـىنـگهن ۋە 

ئۇيغۇر مهتبهئه تېخنىكىسنى موڭغۇلالرنىڭ ۋاستىسى بىلهن ياۋروپاغا توشۇغانلىقىنى ئىپادە قىلىدۇ. 

مهتـبهچـىلـىك تېخنىكـىسـى تـارىخ تهتـقىقـاتـى بـىلهن شۇغۇلـالنـغان تهتـقىقـاتـچى تـومـاس چـارتېر :«يهر شـارىدا 

مهۋجۇت بـولـغان ئهڭ قهدىمـكى مهتـبهئه ھهرپـلىرى ئۇيغۇر تـىلـىدا بـولۇپ، تۈركـچىگه مهنسۇپتۇر. مهتـبهئه 

تېخنىكـسنى خـىتـايـالرغـا مهنسۇپ دەپ قـاراش شۈبھىلـىكتۇر، چۈنـكى سـىالبـىك ھهرپـلهردىن تهشـكىل تـاپـقان 

خـىتـاي يېزىقـىنـىڭ شۇ تـارىخـى شـارائـىتـتا مهتـبهئه تېخنىكـىسـغا ئۇيغۇنـالشـتۇرۇلۇشـى مۇمـكىن ئهمهس. بۇنـىڭ 

ئهكسچه، 14 ھهرپلىك ئۇيغۇر ئېلىپبهسىنىڭ مهتبۇئات تېخنىكىسغا ئۇيغۇن كېلىشى ئهڭ قواليدۇر». 

تۇرپـان، بهشـبالـىق، قـاراغـوجـا، يـاركهنـت، خـوتهن ۋە بـاشـقا ئۇيغۇر شهھهرلـىرىدە ئـىلـىپ بېرىلـغان 

تهتـقىقـاتـالردا قـولـغا چۈشۈرۈلـگهن، قـاتـتىق يـاغـاچـتىن يـاسـالـغان ھهرىكهتـچان ھهرپـلهر ئۇيغۇر تۈركـلىرىدە 

مهتبهئه سهنئىتىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلغۇسز دەرىجىدە ئسپاتلىماقتا. 

ئۇيغۇرالر ھهقـقىدە ئېلىپ بـارغـان تهتـقىقـاتـلىرى بـىلهن ھهقـلىق بـىر شۆھرەتـكه ئۇالشـقان پـىروفـىسـور 

ئـانـمارىيـا ۋون گـابـائـىن «تۇرپـان كـولـلىكېتىپ بـاسـمىلـىرى»(«تۇرپـان تېكىسـتلىرى» دەپمۇ ئـاتـىلـىدۇ)نـامـلىق 

ئهسىرىدە جۇڭگو ۋە ئۇيغۇر كىتابچىلىقى ھهققىدە بهك مۇھىم ئۇچۇرالرنى بهرگهن: 

ئـا ۋون گـابـائـىنـنىڭ قـارىشـچه، جۇڭگودا سـىلـىنـدىر شهكـىلـدىكـى قـول يـازمـىسـى بـولـغان كـىتـابـالردا بهت 

نـومۇرى يـوق. بۇنـىڭ ئهكـسچه، مـىڭ بۇددا (دۇنخۇۋاڭ) غـارلـىرىدىن چېقىرىلـغان يـازمـا ۋە بـاسـما كـىتـابـالردا 

كـىتـابـنىڭ ئـوڭ تهرەپ ئۈسـتى بۇلۇڭىدا بهت نـومۇرى بـار ئـىدى. ئـا ۋون گـابـائـىن خـانـىم بۇ ھهقـته 

توختىلىپ:«ئۇيغۇرالرغا دائىر خۇسۇستا كهسكىن بىر قانائهتكه ئىگه بولدۇق» دېگهن. 

ئـا ۋون گـابـائـىن بـىر تېمىغـا تېخىمۇ بهك دىقـقهت قـىلـغان: جۇڭگولۇقـالر ھهرىكهتـلىك ھهرپـلهرنـى بـىردىن 

بـىردىن ئهمهس، كهلـىمـىلهر ۋە گـرامـماتـىكـىلـىق قـوشۇمـچه ھالـىتـىدە تۆكۈشـى كـىرەكـلىكـى، خهنـزۇ تـىلـىنـىڭ 

قۇرۇلـمسنىڭ ھهرىكهتـچان ھهرپـلهرنـى پهيـدا قـىلـىشـىغـا ۋە بۇ ئـارقـىلـىق مهتـبهئهدە بېسشقا ئۇيغۇن ھالهتـته 

بولمايدىغانلىقى، مهتبهئهنىڭ ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن بايقالغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ. 

پـىروفـفىسـور ئـا ۋون گـابـائـىن جۇڭگو يـارلـىق پهرمـانـلىرىنـى بېسىشـتا ئـىشـلىتـىدىغـان قهغهزنـىڭ قـوپـال ۋە 

قېلىن ئـىكهنـلىكـىنـى، يـارلـىقـنىڭ قهغهزگه بېسىشـقا ئۇيغۇن كهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى، بۇنـىڭ ئهكـسچه ئۇيغۇر 

بـاسـمىچـىلـىقـىدا قـولـلىنـىلـغان قهغهزنـىڭ ئـىنـچىكه ئـىكهنـلىكـىنـى، ئۇيغۇر يـازمـىلـىرىدا كۆرۈلـگهن كـىتـاب بېزەش 

سهنـئىتـىنـىڭ دۇنـيادا بـايـقالـغان تۇنـجى ئۆرنهك ئـىكهنـلىكـىنـى، بۇالرنـىڭ رەڭسز قـويۇلـىدىغـانـلىقـى يـاكـى رەڭلهر 
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بـىلهن بېزىلـىدىغـانـلىقـى، ئـوخـشاش ئهھۋالـنىڭ بـاسـما بـويۇمـلىرىدىمۇ كۆرۈلـىدىغـانـلىقـى. قـولـدا يېزىلـغان يـاكـى 

بېسلغان كىتاپالرنىڭ جانلىق ئۇسلۇب جهھهتتىن جۇڭگو ئۇسلۇبىدىن يۇقىرى تۇرىدىغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ. 

گـابـائـىن خـانـىم شهكـىل ۋە مـىنـياتۇرالردا كۆرۈلـىدىغـان ئـىتـنولـوگـىيهلـىك ئـامـىلـالرنـىڭ، كـىيـم-

كـىچهكـلهرنـىڭ، پۇتـىغـا كېيلىدىغـانـالر ئـىچـىدىن ئـايـاغـنىڭ، يۈز قـسمى، سـاچ ۋە سـاقـال جهھهتـتىن تـامـامهن 

تۈركلهرگه خاس ئىكهنلىكىنى ۋە جۇڭگو سهنئىتىگه ھېچقانداق ھالهتته ئوخشتالمىغانلىقىنى قهيت قىلىدۇ. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا گـابـائـىن ئۇيغۇر يـازمـىلـىرىغـا رەسـىم كـىرگۈزۈش تېخنىكـىسـىنـىڭ جۇڭگودىن 

پهرقـلىق ھالـدا يۇڭ ۋە قـومۇش قهلهم بـىلهن ئـىشـلىنـىدىغـانـلىقـى، جۇڭگولۇقـالردا بـولـسا پهقهت يۇڭ 

قهلهم بىلهنال ئشلىنىدىغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. 

ئـىسـتانبۇل ئۇنـىۋېرسـتېتى قهدىمـي مـائـارىپ مۇتهخهسسـلىرىدىن بـىرى پـىروفـفىسـور ھهلمۇس سـئودا بـوسسـرت 

ئـىكـكىنـچى نۆۋەتـلىك تۈرك تـارىخـى قۇرۇلـتىيـىدا سۇنـغان «تهبـئىي سهنـئهتـنىڭ كهشـىپ قـىلـىنـىشـى»نـامـلىق 

مـاقـالـىسـدە، مهتـبهئهنـىڭ جۇڭگولۇقـالر تهرىپـىدىن ئهمهس، ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن بـايـقالـغانـلىقـىنـى ھهر خـىل 

پـاكـىتـالر بـىلهن ئسـپاتـلىدى. پـىروفـفىسـور بـوسسـرت :«دەسـلهپـته ھهرپ سـانـى ئـاز بـولـغان بـىر ئېلىپـبه بـولۇشـى 

كېرەك ئىدى، ۋەھالهنكى خهنزۇچىدا بولسا ھهرپ ئهمهس 4384 بىرلىك بوغۇم بار ئىدى». 

تـومـاس فـىرانسـز چـارتـىر :«مهتـبهئهنـىڭ غهرپـكه ئېلىپ بېرىلـىشـىدا ۋە تـارقـىلـىشـىدا تۈركـلهرنـىڭ بهك چـوڭ 

رولى بار» دېگهنىدى. 

ئـالبېرت ۋون لـىكـوك، ھهلمۇرت بـوسېرت ۋە السـزلـو راسـونـى قـاتـارلـىق دۇنـياغـا مهشھۇر تۈركـولـوگـالرمۇ 

مهتـبهئهنـى تۈركـلهرنـىڭ ئـىجـات قـىلـغانـلىقـىنـى ۋە 1241-يـىلـىدا ئـالتۇن ئـوردا كۈچـلىرىنـىڭ گېرمـانـىيهگه كـىرگهن 

چېغىدا (غهربنىڭ-ت) مهتبهئهنى شۇ ۋاسىته بىلهن ئۆگهنگهنلىكىنى بىلدۈرمهكته. 

يېڭى مهتـبهئهنـى ئۇيغۇر تۈركـلىرى ئـىجـات قـىلـغان، گۇتـىنبېرگ بـولـسا پهقهت مهتـبهئهنـى كـىرىشـتۈرۈپ 

تهرەققى قىلدۇرغان. 

(مهنبه: تۈركلهر ئنسكلوپىدىيهسى، 3-قىسم، ئسمهت بىرانىك، ئۇيغۇرالردا مهتبهئه) 

تۈركچىدىن تاھىر ئىمىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان 

مهنبه: 

https://www.uygur.com/archives/medeniyet/3120
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كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

فىنالندىيه تاتارلىرى



فىنالندىيه تاتارلىرى 

فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرىنـىڭ نـوپۇسـى مـىڭ ئهتـراپـىدا بـولۇپ، ئۇالر ۋولـگا تـاتـارلـىرى رايـونـىدىن فـىنـالنـدىيهگه 

كۆچۈپ كهلـگهن. فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرى مـىشـار تـاتـارچـىسـىدا سۆزلهيـدۇ. ئۇالر ئـىسـالم دىنـىنـىڭ سۈنـنىي 

مهزھىپـىدە. فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرى فـىنـالنـدىيهدە نهچـچه ئهۋالد يـاشـىغـىنـىغـا قـارىمـاي، ئۇالر ۋولـگا تـاتـارلـىرى 

مهدەنىيىتىنىڭ ھهممه ۋارىيانتلىرىنى دېگۈدەك ئۆز-ئارىسىدا ياشنىتىپ كهلگهن. 

فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرىنـىڭ ئـومۇمـىي قـىسـىمـى خېلسىنـكىدا يـاكـى ئۇنـىڭغا يېقىن جـايـالردا يـاشـايـدۇ. ئۇالر 

جـامـائهتـچىلـىكـنى يـاخشـى راۋاجـالنـدۇرغـان بـولۇپ، فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرى فـىنـالنـدىيه ئـىسـالم جـامـائهتـچىلـىكـىنـىڭ 

ساھىبخانلىرىدۇر. 

نۆۋەتـته فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرى مـىشـار تـاتـارچـىسـى بـىلهن بـىرلـىكـته فـىنـچه، شۇنـداقـال شېۋىتـچه سۆزلهيـدۇ. 

(شېۋىتچه فىنالندىيهدىكى ھۆكۈمهت تىللىرىدىن بىرىدۇر.) 

تاتارالر فىنالندىيهگه قاچان قهدەم باسقان؟ 

بۈگۈنـكى فـىلـنالنـدىيه 1809-يـىلـلىرىدىن 1917-يـىلـىغـىچه بـولـغان يۈز يـىلـدىن ئـارتۇق ۋاقـىتـتا چـاررۇسـىيه 

ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ بـىر پـارچـىسـى بـولـغان. 20-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا تـاتـارالر بۇ رايـونـغا چـارۇسـىيه تهرىپـىدىن 

مهزكۇر زېمىنـدا يـاسـىلـىدىغـان قۇرۇلۇش تۈرلـىرىنـى رويـاپـقا چـىقـىرىش ئۈچۈن، بـولۇپمۇ بـومـارسۇنـد قهلـئهسـى ۋە 
خېلسىنـكى دېڭىز قـىرغـىقـىغـا تـارقـالـغان ئـالـته ئـارالـدىكـى مـىنېلىنـنا دېڭىز قهلـئهسـى قـاتـارلـىقـالرنـى يـاسـاش ئۈچۈن 

كهلگهن. 

مۇشۇ ئـىش ئۈچۈن ئېلىپ كېلىنـگهن تـاتـارالرنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى  ئـاقـىۋەتـته چـاررۇسـىيهگه قـايـتىپ كهتـكهن 
بـولۇپ، ئـاز قـىسـىمـى نۆۋەتـتىكـى فـىنـالنـدىيهدە قېلىپ قـالـغان. چـاررۇسـىيهدىن بـىر كهلـگهنـچه قـايـتمىغـان 

تاتارالرنىڭ بهزىلىرى بومارسۇندتىكى ئىسالم مازارلىقىغا دەپنه قىلىنغان. 

1870-يىلىدىن 1920-يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه 

فـىنـالنـدىيه تۇپـرىقـىغـا دەسـلهپـته يهرلهشـكهن تـاتـارالر فـىنـالنـدىيهدە ئۇزۇن ئۆمۈرلۈك، كۆپ ئهۋالدلـىق 

جـامـائهتـچىلـىك شهكـىلـلهنـدۈرمـىگهن. فـىنـالنـدىيهدىكـى تـاتـار جهمـئىيهتـلىرىنـى يـاكـى تـاتـارالر بـاشـچىلـىقـىدىكـى 

جهمئىيهتلهرنى ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى ئهۋالدلىرى قۇرۇپ چىققان. 

فـىنـالنـدىيهگه كهلـگهن تـاتـارالر ۋولـگا دەريـاسـى بـويـىدىكـى سېرگـاچـىسـكى رايـونـىغـا جـايـالشـقان يـىگـىرمه 

ئهتـراپـىدىكـى كهنـتلهرنـى مهنـبه قـىلـغان. ئۇالرنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى دېھقان بـولۇپ، فـىنـالنـدىيهگه تـىجـارەتـچى يۇڭ 

ۋە رەخـت تـىجـارەتـچىسـى سۈپـىتـىدە كهلـگهن. خېلسىنـكى سـودا مهركـىزى بـولـغاچـقا ئۇالر شۇ شهھهرگه بېرىپ، 
خېلسىنكىدا ۋە ئۇنىڭغا يېقىن رايونالردا ئولتۇراقلىشىپ قالغان. 

2020 ئۆكتهبىر-نويابىر 76 ئۇيغۇرالر 15-سان



بهزى تـاتـارالر ئهيـنى چـاغـدا كـارلـىيـان ئـىسۇمۇس رايـونـىغـا تهۋە ۋىيـبورگ دېگهن يۇرتـقا جـايـالشـقان. بۇ 
رايـون 1940-يـىلـى  ئـىمـزاالنـغان مـوسـكىۋا تـىنچـلىق كېلىشـىمـى نهتـىجـىسـىدە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ قـولـىغـا ئۆتۈپ 

كهتـكهنـدىن كېيىن، بۇ يهردىكـى تـاتـارالر سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بـاشقۇرۇشـى ئـاسـتىدا بـولۇشـىنـى خـالـىمـاي، 

خېلسىنـكىغـا كۆچۈپ كېتىشـكهن. 1943-يـىلـى فـىنـالنـدىيهنـىڭ تـامپېرى شهھىرىدە تـاتـار مۇسۇلـمانـالر جـامـائـىتـى 

قۇرۇلغان. 

بۈگۈنكى فىنالندىيه تاتارلىرى 

بۈگۈنـكى فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرى فـىنـالنـدىيه جهمـئىيـىتـى بـىلهن ئـىچ قـويۇن-تـاش قـويۇن بـولۇپ يـاشـايـدۇ. 

ئۇالر فـىنـالنـدىيهدە تۈرلۈك كهسـىپـلهر بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدۇ. شۇنـداقـال بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرىنـىڭ 
سـانـى مـىڭ ئهتـراپـىدا بـولۇسـىمۇ، تـاتـار تـىلـى، مهدەنـىيـىتـىنـى ۋە ئـىسـالم دىنـىنـى ئۆز ئـارىسـدا سـاقـالپ قېلىشـقا 

ئهھمىيهت بهرگهن. 

سـانـى مـىڭغا يهتـمهيـدىغـان فـىنـالنـدىيه تـاتـارلـىرى بـىر زامـانـالردا فـىنـالنـدىيهدە رومـال، شېئىر، سـىنـارىيه، 

دىنـىي ئهسهر، ھهتـتا ھهپـتىلـىك گېزىت-ژۇرنـالـالرنـى تـاتـار تـىلـىدا نهشـىر قـىلـىپ تـارقـاتـقان بـولۇپ، ھازىر بۇ 

جهھهتـتىكـى خـىزمهتـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى تـوخـتاپ قـالـغان. ئۇالر تـاتـار تـىلـىنـى ھهر تۈرلۈك مهدەنـىيهت 

پائالىيهتلىرى ئارقىلىق ساقالپ كهلمهكته. 

فىنالندىيه ئىسالم جامائىتى 

فـىنـالنـدىيه دىن ئهركـىنـلىكـى قـانۇنـى 1922-يـىلـى مـاقۇلـالنـغان ، فـىنـالنـدىيه ئـىسـالم جـامـائـىتـى (تـاتـارچه: 

فـىنـالنـدىيه ئـىسـالم سېماتـى. فـىنـالنـدىيهچه: Suomen Islam-seurakunta) شۇنـىڭدىن ئۈچ يـىل كېيىن 

قۇرۇلغان. 

بۇ جـامـائهت فـىنـالنـدىيهدىكـى تـاتـارالرنـىڭ مهدەنـىيـىتـى ۋە دىنـىي ئېتىقـادى سـىسـتېمىسـىنـى قـوغـداشـتىكـى 
مۇھىم تهشـكىالت ، ئۇ خېلسىنـكى ۋە جـارۋېنپا بـازىرىدىكـى مهسـچىتـلهرنـى بـاشقۇرىدۇ. خېلسىنـكى ، تۇركۇ 

(Åbo) ۋە تېمپېرېدىمۇ تاتار ئىسالم قهبرىستانلىقى بار. 

ھازىرغـا قهدەر، ژارۋېنپا مهسـچىتـى فـىنـالنـدىيهدە سېلىنـغان بـىردىنـبىر مهسـجىدتۇر. يـاغـاچـتىن يـاسـالـغان بۇ 

مهسـجتىن خېلسىنـكىغـا تهخـمىنهن 30 كـىلـومـىتـىر كېلىدىغـان بـولۇپ، 1942-يـىلـدىن بـاشـالپ ئـىشـلىتـىلـىپ 

كهلگهن. مهسجىدنىڭ كىچىك مۇنارى بولسىمۇ، ئهمما بۇ مۇنار ئهزان ئوقۇش ئۈچۈن ئىشلىتىلمهيدۇ. 

تـاتـار ئـىسـالم جـامـائـىتـى «تـاتـار بـولـمىغـانـالر فـىنـالنـدىيه ئـىسـالم جـامـائـىتـىنـىڭ ئهزاسـى بـواللـمايـدۇ» دەپ 

بهلگىلىمه چىقارغان. بۇ فىنالندىيه تاتارلىرىنىڭ ئۆز ساپلىقىنى ساقالپ قېلىشتىكى پرىنسىپى بولسا كېرەك. 
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تاتار مهدەنىيهت جهمئىيىتى 

بۇ جهمـئىيهت 1935-يـىلـى قۇرۇلـغان. ھهر تۈرلۈك مهدەنـىيهت پـائـالـىيهتـلىرىنـى ئۆتكۈزۈپ كهلـگهن. بۇ 
جهمئىيهتنى فىنالندىيه ئىسالم جامائهتچىلىكى يۆلهيدۇ. 

يولدۇز تهنتهربىيه كۇلۇبى 

فـىنـالنـدىيه تـاتـار جهمـئىيـىتـى تـاتـار ئـىسـالم جـامـائهتـچىلـىكـىنـىڭ قـولـلىشـى نهتـىجـىسـىدە، يـولـدۇز تهنـتهربـىيه 

كۇلۇبـىنـى 1945-يـىلـى قۇرغـان. بۇ كۇلۇبـنىڭ ئهڭ داڭلىق بهلـگىسـى ئۇالرنـىڭ پۇتـبول كـومـانـدىسـىدۇر. 

فـىنـالنـدىيه دۆلهتـلىك پۇتـبول كـومـانـدىسـىدا 26 مۇسـابـىقـىگه قـاتـناشـقا ئـاتـىك ئـىسـمائـىلـنى مۇشۇ كۇلۇب 

تهربىيىلهپ يېتىشتۈرگهن. ئۇنىڭ ئىككى ئوغلىمۇ فىنالندىيهدىكى تاتار پۇتبولچىلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ. 

تاتار باشالنغۇچ مهكتىپى 

1948-يـىلـىدىن 1969-يـىلـىغـىچه خېلسىنـكى تـاتـار بـاشـالنغۇچ مهكـتىپـى مهۋجۇت بـولـغان. مهكـتهپـنىڭ 
چـىقـىمـىنـىڭ بـىر قـىسـىمـىنـى خېلسىنـكى شهھهرلـىك ھۆكۈمـىتـى، بـىر قـىسـىمـى تـاتـار ئـىسـالم جهمـئىيـىتـى كۆتۈرگهن. 

مهكـتهپـته فـىنـچه ۋە تـاتـارچه ئـىكـكى تـىلـدا دەرس ئۆتۈلـگهن. 1969-يـىلـىدىن بـاشـالپ، بۇ مهكـتهپ دەرسـتىن 

كېيىنـكى كۇرسـقا ئۆزگـىرىپ، تـاتـار ئـىسـالم جـامـائـىتـى تهرىپـىدىن تـاتـار تـىلـى، مهدەنـىيـىتـى ۋە دىنـىي تهلـىم 

تهربىيه يۈرگۈزۈلگهن. 

كۈنىمىزدە بۇ ئورۇن تهتىللىك تهربىيىلهش مهركىزى سۈپىتىدە خىزمهت قىلىۋاتىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلغان 

مهنبه: 

www.tatar.info/the-tatars-of-finland 
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مىسىلىسىز ئويغىنىش



مالكولم ئېكس 

مالكولم ئېكس (ئىسالمچه ئىسمى: مالىك شاھباز) ئامېرىكا نېگىرلىرىدىن يېتىشىپ چىققان ئهڭ مهشھۇر 

شهخىسلهردىن بىرىدۇر. ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ كۆپ قىسىمى ئىرىقچىلىققا قارشى تىنىمسىز كۈرەش قىلىش بىلهن 

قىلغان. گهرچه ئۇنىڭ ۋاپات بولغىنىغا يېرىم ئهسىردىن ئاشقان بولسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ دۇنيادىكى تهسىرى 

تېخىچه كهتكىنى يوق. 

مـالـكولـم ئېكس 1925-يـىلـى، 29-مـاي ئـامېرىكـانـىڭ نېبراسـكا (Nebraska) شـىتـاتـىنـىڭ ئـومـاخـا 

شهھىرىدە نـامـرات ئـائـىلـىدە تۇغۇلـغان. (مـالـكولـم ئېكسنىڭ ئهسـلى ئـىسـمى مـالـكولـم لـىتـل بـولۇپ، تۈرمـىدە 

يېتىپ چـىقـقانـدىن كېيىن، ئـىسـمىنـى مـالـكولـم ئېكىسـقا ئۆزگهرتـكهن.) مـىچـىگـان شهھىرىدە چـوڭ بـولـغان. 

 Anne Louise) ئـانـىسـىنـىڭ ئـىسـمى ئهنـنى لۇيـىس لـىتـل ،(Earl Little) دادىسـىنـىڭ ئـىسـمى ئـىرل لـىتـل

Little).  مـالـكولـم ئـائـىلـىدىكـى يهتـته پهرزەنـتنىڭ تۆتـىنـچىسـىدۇر. مـالـكولـمنىڭ دادىسـى مـالـكولـم ئـالـته يـاش 

چېغىدا ئـىرىقـچىالر تهرىپـىدىن سۈيـقهسـت بـىلهن ئۆلتۈرۈلـگهن. ئـانـىسـى ئـائـىلـىسـىگه كهلـگهن ئېچىنـىشـلىق 

ئـاقـىۋەتـلهر، تۇرمۇش بېسىمـى، ئـىشسـىزلـىق قـاتـارلـىق سهۋەبـلهر تۈپهيـلى ئهقـلىدىن ئـادىشـىپ قېلىش گـىردابـىغـا 

بېرىپ قـالـىدۇ، ئـاقـىۋەتـته ئهقـىلـدىن ئـاداشـقانـالرغـا سـانـاتـورىيسـىگه ئـاپـىرىۋېتىلـىدۇ. شۇنـىڭدىن كېيىن مـالـكولـم 

ئۆسمۈرلۈك ھاياتىنى يېتىمخانىالردا ئۆتكۈزىدۇ. 

مـالـكولـمنىڭ مهكـتهپ ھايـاتـى ئهسـلىدە نـاھايـىتـى يـاخشـى ئۆتـكهن بـولۇپ، مهكـتهپـته ئهال نهتـىجه بـىلهن 

ئـوقۇغـان. مهكـتهپـته بـىر ئـاق تهنـلىك ئـوقۇتقۇچـى بـولۇپ، مـالـكولـمنى بهك يـاخشـى كۆرىدۇ. مـالـكولـمدىن چـوڭ 

بـولـغانـدا نېمه ئـىش قـىلغۇسـى بـارلـىقـىنـى سـورايـدۇ. مـالـكولـم ئۆزىگه ئـىشهنـگهن ھالـدا ئـادۋوكـات بـولغۇسـى 

بـارلـىقـىنـى ئېيتىدۇ. ئـوقۇتقۇچـى بۇ جـاۋابـتىن ھهيـران قـالـىدۇ ۋە ئۇنـىڭغا يـاغـاچـچىلـىق تـىپـىدىكـى ئـىشـالرنـى 

قـىلـىش مـاس كېلىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىدۇ. مـالـكولـم قـارا تهنـلىك بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئـوقۇتقۇچـىسـى ئۇنـىڭ ئـاق 

تهنـلىكـلهرگه خـاس كهسـىپ بـىلهن شۇغۇلـالنـماقـچى بـولـغىنـىنـى يـاقتۇرمـىغـان، مـالـكولـمنى، قـارا تهنـلىكـلهرنـى 

تۆۋەن كۆرگهن ۋە مـالـكولـمنىڭ قهلـبىگه ئۆمۈرلۈك قـارا داغـنى ئـورنـىتـىۋەتـكهن ئـىدى. مـالـكولـم ئـاقـىۋەتـته ئـوتتۇرا 

مهكتهپنى ئوقۇماستىن، مهكتهپنى تهرك ئهتكهن. 

مـالـكولـم مهكـتهپـتىن ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن ئـايـاق مـايـالش، ئۇشـشاق مـالـالرنـى كۆتۈرۈپ يۈرۈپ سېتىش 

قـاتـارلـىق ئـىشـالرنـى قـىلـىدۇ. كېيىن، نيۇيـوركـتىكـى قـارا تهنـلىكـلهرنـىڭ مهشھۇر رايـونـى بـولـغان خـارلېمغا 
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(Harlem) كۆچۈپ كېلىدۇ. بۇ يهردە زەھهرلـىك چېكىمـلىك سېتىش، ئـوغـرىلـىق قـاتـارلـىق ھهر خـىل يـامـان 

ئىشالرنى قىلىدۇ. 1946-يىلى ئوغرىلىق جىنايىتى بىلهن تۈرمىگه كىرىدۇ. 

مالكوم ئېكسنىڭ تۈرمه ھاياتى توغرىسىدىكى مۇنۇ گېپى مهشھۇردۇر: 

«بـىر ئـىنـسانـنىڭ تهپهككۇر يۈرگۈزۈشـكه ئېھتىيـاجـى بـولـسا، ئۇ بـارىدىغـان ئهڭ يـاخشـى يهر ئۇنـىۋېرسـىتېت 

كېيىن تۈرمىدۇر. تهپهككۇر قىلىش تهشۋىق قىلىنغان تهقدىردە، كىشى تۈرمىدە ھاياتىنى ئۆزگهرتهلهيدۇ.» 

ۋالـالس فـارد (Wallace D. Fard) 1930-يـىلـى ئـامېرىكـانـىڭ دېتروئـىت شهھىرىدە ئـىسـالم مـىلـلىتـى 

(Nation of islam) نـامـلىق تهشـكىالت قۇرۇلـغان ئـىدى. 1934-يـىلـى بۇ تهشـكىالت ئېلىجـا مۇھهمـمهد 

(Elijah Muhammad) تهرىپـىدىن بـاشقۇرۇلـغان. مـالـكولـم ئېكس تۈرمـىگه كـىرىپ بـىر مهزگـىلـدىن كېيىن 

مۇشۇ تهشـكىالتـنىڭ تۈرمـىگه كـىرگهن ئهزالـىرىدىن بـىرى مـالـكولـمغا چـوشـقا گۆشـى يېمهسـلىكـنى جېكىلـىگهن. 

مـالـكولـم ئېكس تۈرمه يـىلـلىرىدا مۇشۇ تهشـكىالتـقا ئهزا بـولـغان. ئهمـما، بۇ تهشـكىالت تـوغـرا ئـىسـالم دىنـىدىن 

ئـازغـان بـىر تهشـكىالت ئـىدى. تهشـكىالت رەھبىرى ئېلىجـا مۇھهمـمهد ئـاق تهنـلىكـلهرنـىڭ شهيـتان ئـىكهنـلىكـىنـى، 

كهلگۈســىدە قــارا تهنــلىكــلهرنــىڭ كۈچــلىنــىپ ئــاق تهنــلىكــلهرگه قــارشــى ئۇرۇشۇپ ئۇالرنــى مهغلۇپ 

قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى، ئـاق تهنـلىكـلهرنـىڭ جـىنـايهتـچى ئـىكهنـلىكـىنـى داۋا قـىالتـتى. ئهزالـىرىنـى ئـاق تهنـلىكـلهرگه 

قـارشـى نهپـرەت، ئۆچـمهنـلىك ۋە دۈشـمهنـلىكـكه دەۋەت قـىالتـتى. بۇ تهشـكىالت ئۆزىگه ئـىسـالم ئـىسـمىنـى قـويـغان 

بـولسـىمۇ، چـوشـقا گۆشـىنـى يېمهسـلىكـتىن بـاشـقا جهھهتـته ئـىسـالم بـىلهن ھېچقانـداق بـاغـلىنـىشـى يـوق ئـىدى، 

تهشـكىالت رەھبىرىنـىڭ ئـالـالھ ھهقـقىدە، ئـىسـالم ئهقـىدىسـى تـوغـرىسـىدا چهكـتىن ئـاشـقان، قـورقۇنچـلۇق ۋە 

بۇزۇق چۈشهنچـلىرى بـار ئـىدى. تهشـكىالت ئهزالـىرى ئېلىجـا مۇھهمـمهدنـى پهيـغهمـبهرگه بـاراۋەر دەپ كۆرەتـتى. 

مالكولم ئېكس تۈرمىدە ئېلىجا مۇھهممهد بىلهن مهكتۇپالشقان  ۋە ئۇنىڭغا مۇرت بولغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

مـالـكولـم ئېكس 1952-يـىلـى تۈرمـىدىن چـىقـقانـدىن كېيىن، بۇ تهشـكىالتـتا ئـاكـتىپـلىق بـىلهن ئـىشـلىدى. 

نـاتـىقـلىقـى، پـىكـىرىنـىڭ ئۆتكۈرلۈكـى ۋە ئۆزگـىچه تهپهككۇرلـىرى بـىلهن بـاشـقىالرنـىڭ يـاقتۇرۇشـىغـا ئېرىشـىپ، 

تېزال كۆزگه كۆرۈنۈپ، تهشـكىالتـنىڭ بـايـانـاتـچىسـى بـولـدى. بۇ تهرىقـىدە تهشـكىالتـنىڭ رەھبهرلـىرىدىن بـولۇپ 

قالدى. 

تۈرمـىدىكـى چېغىدا تۈرمه كۈتۈپـخانـىسـىدىكـى كـىتـابـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى دېگۈدەك ئـوقۇپ تۈگـىتـىۋەتـكهن 

مـالـكولـمنىڭ تهپهككۇر ۋە چۈشهنـچىلـىرى نـاھايـىتـى ئـىلـگىرىلهپ كهتـكهن بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئـىسـالم مـىلـلىتـى 

تهشـكىالتـىدا، جۈمـلىدىن ئـامېرىكـادا تېز كۆزگه كۆرۈنۈشـىگه ئۇنـىڭ تۈرمـىدە ئـوقۇغـان كـىتـابـلىرى ۋە 

كـىچـىكـلىكـىدىن يېتىلـدۈرگهن جهسۇر، جـانـلىق خـاراكتېرى سهۋەب بـولـغان ئـىدى. مـالـكولـم سۆز قـىلـسا ئـاغـزىدىن 

ھېچكىم ئـاڭالپ بـاقـمىغـان يېڭى ئۇچۇر ۋە چۈشهنـچىلهر تۆكۈلهتـتى. نهدىن سـوئـال سـورالـسا، شۇ ھهقـته 
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ئۆزگـىچه ئۇسـلۇبـتا قـانـائهتـلىنهرلـىك جـاۋاب بېرەلهيـتتى ۋە تـىڭشىغۇچـىالرنـىڭ قـايـىلـلىقـىنـى قـوزغـايـتتى. ئۇ 

تۈرمـىدىن چـىقـىشـتىن ئـاۋۋال ئهزا سـانـى ئـاز، ئهمهلـىي كۈچـى ئـاجـىز «ئـىسـالم مـىلـلىتـى» تهشـكىالتـى، ئۇنـىڭ 

تۈرمـىدىن چـىقـىپ جـىددىي كۈچـىشـى نهتـىجـىسـىدە ئهزا سـانـى تېز كۆپـىيـىپ، تهسـىرى كۈنسېرى ئېشىشـقا 

بـاشـلىدى. ئېلىجـا مۇھهمـمهد مـالـكولـمدەك ئۇقۇمۇشـلۇق، نـاتـىق ۋە زېرەك شهخـس بـولـمىغـانـلىقـتىن، مـالـكولـمنىڭ 

شۆھرىتـى تېزال ئېلىجـادىن ئېشىپ كهتـتى. ئېلىجـا بۇنـىڭغا چـىدىمـايـتتى-يۇ، مـالـكولـمنىڭ تهشـكىالتـنى 

يۈكـسهلـدۈرەلـىشـىنـى ئۆزىنـىڭ يۈكسـىلـىشـى سـانـىغـانـلىقـتىن، مـالـكولـمنىڭ تهشـكىالت ئـىچـىدىكـى تهسـىر دائـىرىسـىنـى 

— ئۇنى ئۇ يوق يهردە تهشكىالت ئهزالىرىغا داتالپ بهرگهننى ھېسابقا ئالمىغاندا — چهكلىمىگهن ئىدى. 

مـالـكولـم ئېكس 1955-يـىلـى بېتي سـانـدېرس (Betty Sanders) بـىلهن تـونۇشۇپ، ئۇنـىڭ بـىلهن تـوي 

قىلغان. نهتىجىدە ئۇنىڭدىن ئالته قىز پهرزەنتى بولغان. 

«ئـىسـالم مـىلـلىتـى» تهشـكىالتـىدىكـى ئـىكـكىنـچى نـومۇرلۇق شهخـس ھېسابـالنـغان مـالـكولـم ئېكسنىڭ 

تـىرىشـچانـلىقـى نهتـىجـىسـىدە، بۇ تهشـكىالتـنىڭ ئهزا سـانـى 1950-يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا ئهلـلىك مـىڭدىن ئېشىپ 

كهتكهن. 

مـالـكولـم ئېكس 1959-يـىلـى ئهرەپ بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـى، سۇدا، نېگىرىيه، گـانـا، مـىسـىر، ئېفىئـوپـىيه، 

تـانـزانـىيه، سېنېگال، ئـالـجىرىيه، مـاراكهش قـاتـارلـىق دۆلهتـلهرنـى زىيـارەت قـىلـدى ۋە بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە 

ئهقـىدە، دۇنـيا قـاراش جهھهتـلهردە يېڭى چۈشهنـچىلهرگه ئـىگه بـولـدى. 1960-يـىلـلىرىنـىڭ بـاشـلىرىدا ئـىسـالمـنى 

تـوغـرا رەۋىشـته تـونۇشـقا بـاشـلىدى. كېيىن تهشـكىالت رەھبىرى ئېلىجـا مۇھهمـمهدنـىڭ تهشـكىالتـتىكـى بـىر تۈركۈم 

ئايالالر بىلهن بولغان جىنسىي سهتچىلىكى ئاشكارا بولغاندىن كېيىن، تهشكىالتتىن ئايرىلىپ چىقىپ كهتتى. 

 [Cassius Clay- ئهسـلى ئـىسـمى] ئۆز زامـانـىسـىنـىڭ دۇنـيا بـوكـس پـادىشـاھى مۇھهمـمهد ئهلـى

مـالـكولـمنىڭ جـانـلىق نۇتۇقـلىرى تهسـىرىدە ئـىسـالم مـىلـلىتـى تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولـغان بـولۇپ، مـالـكولـم 

تهشـكىالتـتىن ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن، بـوكـسچى مۇھهمـمهد ئهلـى ئۇنـىڭ بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى ئۈزگهن. 

مۇھهمـمهد ئهلـى 1975-يـىلـى بۇ تهشـكىالتـنى تهرك ئېتىپ، ئـىسـالم دىنـىنـى تـوغـرا شهكـىلـدە چۈشهنـگهنـدىن 

كېيىن، ئۆز ھايـاتـىدا ئۆتكۈزگهن ئهڭ چـوڭ خـاتـالـىقـلىرىدىن بـىرىنـىڭ مـالـكولـمغا دۈمـبىسـىنـى قـىلـىۋېلىش 

بولغانلىقىنى ئېيتقان. 

مـالـكولـم ئېكس 1964-يـىلـى ھهج ئۈچۈن مهكـكىگه بـاردى ۋە ئـىسـالم بـىلهن تېخىمۇ يېقىنـدىن 

تـونۇشـتى. ئېلىجـا مۇھهمـمهد تهرىپـىدىن ئۆزىگه سـىڭدۈرۈلـگهن ئـاق تهنـلىكـلهر شهيـتانـدۇر دېگهن ئـىدىيهدىن 

ھهج جهريـانـىدا قـاتـتىق گۇمـانـالنـدى. چۈنـكى، ھهجـگه كهلـگهنـلهر ئـارىسـىدا ئـاق تهنـلىك مۇسۇلـمانـالر كۆپ 

بـولۇپ، مۇئـامـىلـىسـىدىكـى يۇمـشاقـلىق ۋە گۈزەل ئهخـالقـى ئۇنـى ئـاق تهنـلىكـلهرنـى دۈشـمهن تۇتـىدىغـان 
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ئـىرقـچى، ئـاق تهنـلىكـلهر شهيـتان دەپ قـارايـدىغـان چهكـتىن ئـاشـقان دۇنـيا قـارىشـىنـى تهرك ئېتىشـكه ئېلىپ 

بـاردى. ئۇ ئـىرقـچى دەۋرىدە سۆزلـىگهن نۇتۇقـلىرىدىن بـىرىدە مۇنـداق دېگهن: «ئـامېرىكـا ئـاسـاسـى قـانۇنـىنـى ئـاق 

تهنـلىكـلهر ئـاق تهنـلىكـلهرنـىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن يېزىپ چـىقـقان. ئـامېرىكـا ئـاسـاسـى قـانۇنـى قـارا تهنـلىكـلهرنـىڭ 

مهنپهئهتى بىلهن مۇناسىۋەتسىز.» 

مـالـكولـم ئېكس تـاھارەت ئېلىش، نـامـاز ئـوقۇش قـاتـارلـىقـالرنـى ھهجـگه بـارغـان مهزگـىلـلهردە ئۆگهنـدى. 

ھهجدىن كېيىن ئۆزىگه ئىسالمچه ئىسىم قويۇپ، ئهلھاج مالىك ئهل-شاھباز دېگهن ئىسىمنى قولالنغان. 

ئـاشقۇن ئـىرقـچىلـىق ئـىدىيـىسـىدىكـى مـالـكولـم ئېكس ھهجـدىكـى تۇيغۇسـىنـى ئـىپـادىلهپ مۇنـداق 

دەيـدۇ:«كۆك كۆز كـىشـىلهر بـىلهن قـارا تهنـلىك ئـافـرىقـىلـىقـالردىن ھاسـىل بـولـغان رەڭگارەڭ مۇھىت، 

ئـىنـسانـالرنـىڭ بـىر-بـىرىگه بـاراۋەر شهكـىلـدە مۇئـامـىله قـىلـىشـى، بـىر داسـتىخـانـدا تـامـاق يېيىشـى قـاتـارلـىقـالرنـى 

كۆردۈم ۋە ئىسالمنىڭ ئىرقچىلىق ئۈستىدىن غالىپ كېلهلهيدىغانلىقىنى بىلدىم.» 

ئۇنـىڭ مۇنۇ سۆزىمۇ ئۇنـى يـاخشـى كۆرىدىغـانـالر ئـارىسـىدا كۆپ تـىلـغان ئېلىنـىدۇ: «شهرەپ ئـالـالھقا 

خاستۇر. ماڭا تهۋە بىردىنبىر نهرسه گۇناھلىرىمدۇر.» 

ئـاق تهنـلىكـلهرگه قـارشـى ئـىرىقـچىلـىق ۋە دۈشـمهنـلىك بـىلهن ئـون نهچـچه يـىلـىنـى ئۆتكۈزگهن مـالـكولـم، 

 (Muslim Mosque) يېڭى دۇنــيا قــاراش، يېڭىچه چۈشهنــچىلهر نهتــىجــىســىدە مۇسۇلــمانــالر مهســجىدى

تهشـكىالتـىنـى ۋە ئـافـرىقـىلـىق ئـامېرىكـالـىقـالر بـىرلـىكـىنـى قۇردى. ئـاق تهنـلىكـلهرگه قـارشـى ئـىرقـچىلـىق ئـىدىيـىسـدىن 

ۋاز كهچـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما قـارا تهنـلىكـلهرنـىڭ ئـىنـسانـىي ھهقـلىرىنـى قـوغـداش، تهلهپ قـىلـىش، بۇنـىڭغا 

قوشۇپ ئىسالمنى قوغداش يولىدا تېخىمۇ پىداكارلىق بىلهن خىزمهت قىلدى. 

مـالـكولـم ئـىسـالم مـىلـلىتـى تهشـكىالتـىدىن ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن ئۆلۈم تهھدىتـلىرىنـى تـاپشۇرۇۋېلىشـقا 

بـاشـلىدى. مـاشـىنـىسـىغـا بـومـبا قـويۇلـدى، ئۆيـى كۆيـدۈرۈۋېتىلـدى. مـالـكولـم بۇ خـىل سۈيـقهسـتلهردىن ئـامـان 

قـالـغان بـولسـىمۇ، بـىراق قـاتـىلـالر بـوش كهلـمىدى. ئۆلۈم پهرىشـتىسـى ئۇنـى ئـىزدەپ تـاپـتى. 1965-يـىلـى 21-

فېۋرال كۈنـى، نيۇيـوركـتىكـى بـىر يـىغـىنـدا نۇتۇق سۆزلهۋاتـقانـدا ئـالـته قـورالـلىق كـىشـىنـىڭ قـورالـلىق ھۇجۇمـىغـا 

ئۇچـرىدى. قـاتـىلـالر ئۇنـىڭ بهدىنـىگه ئـون بهش پـاي ئـوق ئـاتـقان ئـىدى. شۇ ھامـان دوختۇرخـانـىغـا ئېلىپ 

مېڭىلـغان مـالـكولـم يـولـدا جـان ئۈزدى. قـاتـىلـالردىن ئۈچـى ئـىسـالم مـىلـلىتـى تهشـكىالتـىنـىڭ ئهزاسـى بـولۇپ چـىقـتى 

ۋە مۇددەتسـىز قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـدى. كېيىن، ئـايـرىم-ئـايـرىم ھالـدا 1985-يـىلـى، 1987-يـىلـى ۋە 

2010-يـىلـى شهرتـلىك رەۋىشـته تۈرمـىدىن قـويۇپ بېرىلـدى. ئۈچ قـاتـىلـدىن بـىرى تۈرمـىدىكـى چېغىدا تـوغـرا 

ئىسالم بىلهن تونۇشۇپ، ئىسالم مىللىتى تهشكىالتىنى تهرك ئېتىپ، يېڭىدىن مۇسۇلمان بولدى. 

مالكولمنىڭ جىنازا نامىزىغا ئون تۆت مىڭ، يهنه بىر ئېيتىلىشتا ئوتتۇز مىڭ كىشى قاتناشتى. 
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مـالـكولـمنىڭ ئۆلۈمـىدىن كېيىنـال يېزىپ پۈتتۈرۈلـگهن تهرجـىمـىھال كـىتـابـى ۋاقـىت ژۇرنـىلـى تهرىپـىدىن 

يىگىرمىنچى ئهسىردىكى ئهڭ تهسىرچان ئون كىتابتىن بىرى بولۇپ باھاالندى. 

ئۇيغۇرالردا «ئـاتـالـمىغـان ئهردىن ئـاتـالـغان دۆڭ يـاخشـى» دەيـدىغـان بـىر مـاقـال بـار. بۇ ھهرگـىزمۇ نـام-

شۆھرەتـلىك بـولۇش، نـام-شۆھرەتـكه ئـىنـتىلـىش تهرغـىپ قـىلـىنـغان مـاقـال ئهمهس. ھالبۇكـى، بۇ مـاقـالـدا دۇنـيادا 

يـاخشـى نـام قـالـدۇرۇپ قـويۇشـنىڭ ئهھمىيـىتـى كۆرسـىتـىلـگهن. مـالـكولـم ئېكس يـاشـال ۋاپـات بـولـغان بـولسـىمۇ، 

بـىراق، ئۇنـىڭ نـامـى تـاكـى بۈگۈنـگه قهدەر ھهر قـايسـى دۆلهت، شهھهر ۋە رايـونـالردا دائـىم تـىلـغا ئېلىنـىپ 

تۇرىدۇ. مـالـكولـم ئېكس تـوغـرىسـىدا فـىلـىمـلهر ئـىشـلهنـدى، كـىتـابـالر ۋە مـاقـالـىلهر يېزىلـدى. نيۇيـوركـتىكـى بـىر 

يـولـغا، تېكساس ۋە مـىچـىگـانـدىكـى بـىر كـوچـىغـا، ھهر قـايسـى شهھهرلهردىكـى ئـونـلىغـان مهكـتهپـلهرگه، شـىمـالـىي 

كـارولـىنـادىكـى بـىر ئۇنـىۋېرسـىتېتقا مـالـكولـم ئېكسنىڭ ئـىسـمى بېرىلـدى. ئـامېرىكـا پـوچـتا ئـىدارىسـى 1999-يـىلـى 

ئۇنـىڭ ئـىسـمىدا پـوچـتا مـاركـىسـى بېسىپ تـارقـاتـتى. دۇنـياغـا مهشھۇر ئـامېرىكـا كـولـومـبىيه ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئۇنـىڭ 

ۋە ئـايـالـىنـىڭ ئـىسـمى بـىلهن بـىر مـائـارىپ مهركـىزى قۇرۇلـدى. كۈنـىمـىزدە ئـامېرىكـا خهلـقى — بـولۇپمۇ قـارا 

تهنلىكلهر — ئۇنىڭ شۆھرىتى سهۋەبلىك ئىسالم بىلهن تونۇشماقتا. 

قـىرىق يېشىدا ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـغان، بۇ قهھرىمـانـنىڭ ھايـاتـى تۈرلۈك ئـادالهتسـىزلـىك ۋە زۇلۇمـغا 

ئۇچـرىغـان قهۋمـى ئۈچۈن مهنـپهئهتـلىك دەپ قـارىغـان ئـىشـالرغـا پۈتۈن كۈچـى بـىلهن ئـاتـالنـغان، ئۆزى تـوغـرا 

كۆرگهن دۇنيا قاراشقا جېنى بهدىلىگه ساداقهت كۆرسىتىدىغان ئۆزگىچىلىكلهر بىلهن مهنىگه ئىگه بولغان. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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بۈيۈك سىماالر

ئۈلگىلىك بىر جهمهتنىڭ ئهسىرلىك قان-
ياشلىق كۈرهشلىرى ۋه قىسمهتلىرى

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ئۈلگىلىك بىر جهمهتنىڭ ئهسىرلىك قان-ياشلىق كۈرەشلىرى ۋە قىسمهتلىرى  

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

«بۇنـدىن كېيىن ئـىنـسانـالر پهقهت ئـاڭلىق تـالـالش ئـارقـىلـىقـال، پـىالنـلىق سـىيـاسهت ئـارقـىلـىقـال سـاقـلىنـىپ 

قاالاليدۇ.» – ۋاسالۋ خاۋېل 

كىرىش سۆز:  

ۋەتهنــپهرۋەرلــىك – ئهدەپ-ئهخــالق ۋە دىنــىي ئېتىقــادقــا ئــوخــشاش، ئــادەمــلهرنــى ئــالــىيــجانــابــلىقــقا 

بـاشـاليـدىغـان،ھهقـىقـىي گۈزەل نهرسـىلهرنـى بـارغـانسېرى چۈشـىنـىش ۋە چـىن قهلـبىدىن سۆيۈش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه 

قـىلـىپ،ئۇنـىڭدىن ھۇزۇرالنـدۇرىدىغـان ھهمـدە تۈرلۈك يـولـالر بـىلهن گۈزەل نهرسـىلهرنـى ئۆز ئهمهلـىيـىتـىدە نـامـايـان 

قـىلـىشـقا يېتهكـلهيـدىغـان غـايـىۋى كۈچ. ھهقـىقـىي ۋەتهنـپهرۋەرلـىك چـىرايـلىق سۆزدە ئهمهس، بهلـكى ۋەتهنـنىڭ، 

مـىلـلهتـنىڭ مهنـپهئهتـىنـى كۆزلهش يـولـىدىكـى تهۋرەنـمهس پـوزىتسـىيهلهر ۋە كهسـكىن ھهرىكهتـلهردە، يهنـى ئهزىز 

ۋەتهنـنىڭ، مـىلـلهتـنىڭ ھازىرقـى ھالـىتـى بـىلهن پـاسسـىپ ھالـدا قـانـائهتـلىنـىپ، رېئالـلىقـقا تهن بېرىپ، ئۇنـىڭدىن 

قۇرۇق پهخـىرلـىنـىدىغـان ئهمهس، بهلـكى ھازىرقـى بـىچـارە ھالـىتـىنـى ئۆزگهرتـىش ۋە بۇ ئۆزگهرتـىشـنى پۈتكۈل 
كۈچى بىلهن قولالپ ئىلگىرى سۈرۈش جهھهتتىكى ھهرىكهتلهردە ئىپادىلىنىدۇ. 

تـارىخـقا نهزەر سـالـىدىغـان بـولـساق، ھهرقـايسـى مهمـلىكهت، ھهرقـايسـى مـىلـلهتـلهردە نۇرغۇنـلىغـان ۋەتهنـپهرۋەر 
زاتـالرئۆتـتى. بـىزنـىڭ تـارىخـىمـىزدىمۇ پۈتۈن دۇنـياغـا ئـازادە يهتـكىدەك ۋە ئۈلـگه بـواللـىغۇدەك ۋەتهنـپهرۋەرلهر 

تـوشـاق ئـىدى. ئهمـما ھازىرقـى دەۋرىمـىز بـىردىنـال بۇنـداق دۇنـياۋى سهۋىيـىدىكـى ئـىنـىسـكلوپېدىك ئـالـىم-ئۆلـىمـاالر 

ۋە ھهقـىقـىي مـىلـلهتسۆيهر دۇنـياۋى دوكتۇر-پېروفـفىسـورالردىن ئـومۇمهن خـالـىي ھالـدا تۇرمـاقـتا. شۇنـداقـتىمۇ بـىز 
بۇنـىڭلىق بـىلهن بـىراقـال بـوشـىشـىپ قـالـماي، بـىزدىن ۋاقـىتسـىز ئـايـرىلـغان ئـاشۇ قـىمـمهتـلىك ۋە سۆيۈملۈك 

كـىشـىلـىرىمـىزنـىڭ قهھرىمـانـلىقـلىرىدىن ئۈلـگه ئېلىپ، تـارىخـىي خـاتـالـىقـلىرىدىن ئـىبـرەت ئېلىپ، يهنه بـىر نۆۋەت 

كېچىكـمهي پۈكۈلـگهن قهددىمـىزنـى دەل ۋاقـتىدا قـايـتا رۇسـلىشـىۋېلىشـىمـىز، مهجبۇرىي يـوسۇنـدا دەپـسهنـدە قـىلـىنـغان 

ئابرۇي-ئىناۋىتىمىزنى قايتا تىكلىۋېلىشىمىز الزىم.  

ئۇيغۇرالر يېقىنـقى 84 يـىلـدىن بېرى، بـولۇپمۇ ئـاخـىرقـى يهتـته يـىلـدىن بۇيـان «ئۆز ۋەتـىنـىدە تۇتقۇن، 
چهتــئهلــلهردە قــاچقۇن»غــا ئــايــلىنــىپ قــالــغانــدىن كېيىن، «جهمهت»، «ئــائــىله»، «كېلىپ چــىقــىش»، 
«نهسهبـنامه» قـاتـارلـىق ئهنـئهنـىۋى مـىراسـالرغـا بـولـغان تـونۇشـى ۋە بۇ جهھهتـتىكـى ئهنـئهنـىۋى قـىمـمهت قـاراشـلىرى 

كۈنسـىرى سۇسـلىشـىپ،بـاشـقا مهدەنـىيهت ئـامـىلـلىرىغـا ھهۋەس قـىلـىپ، ئۆزىنـىڭ مـىلـلىي ئهنـئهنـىسـىدىن نـومۇس 
قـىلـىش، ئۆزىنـى ئۆزىكهمسـىتـىش، ئهڭ مۇھىمـى ئۈمۈدى ۋە غهلـىبه روھىنـى يـوقـىتـىشـى نهتـىجـىسـىدە، ئۇيغۇرچـىنـى 
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راۋان سۆزلـىيهلـمهيـدىغـان، قـىبـلىنـىڭ قـايسـى تهرەپـته، ئـانـا ۋەتـىنـىنـىڭ قـايسـى يۆنـىلـىشـته ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـمهيـدىغـان 
يېڭى ۋەشـالغۇت ئهۋالدالر بـىردىنـال كۆپهيـمهكـته. بـىر قـىسـىم قـالـپىقـى چـوڭ دوكـتور-پـروفـفىسـورالرمۇ ئهقـلى 
گهجـگىسـىگه ئۆتۈپ قـالـغانـدەكـال ۋەتهنـدىكـى خهلـقىمـىز بـىلهن بـولـغان پهرقـنى تېخىمۇ چـوڭ ۋە مـاھىيهتـلىك قـىلـىش 

ئۈچۈن ئاتالمىش «تىل-يېزىق ئۆزگهرتىش مۇقامى» توۋالپ بېقىۋاتىدۇ.  

ھازىرچه ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىكـى ۋە مـىلـلىي مهۋجۇتلۇقـى چهتـئهلـلهردە ئـاران ئهلـلىك يـىل، يهنـى ئـاران ئـىكـكى 
ئهۋالدال داۋام قـىلـىۋاتـىدۇ. بـىرىنـچى ئهۋالد پۈتۈن ھايـاتـىنـى بېغىشـالش بـىلهن يـاخشـى بـاشـلىنـىپ، ئـىكـكىنـچى 
ئهۋالدنـى اليـاقهتـلىك ئۇيغۇر قـىلـىپ يېتىشـتۈرۈپ چـىقـىش بـىلهن ۋايـىغـا يېتىپ، ئۈچـىنـچى ئهۋالدالر ئـاسـاسهن ئۆزى 

تۇرۇشـلۇق ئهلـلهرنـىڭ مۇھىتـى ۋە قـىمـمهت قـاراشـلىرى ئـىچـىگه سـىڭىشـىپ كېتىشـته چـىڭ تۇرۇش بـىلهن 
ئاخىرلىشىدىغان ئاچچىق رېئاللىق ھهممه ئائىلىگه خىرىس قىلماقتا.  

ھهمـمىگه مهلۇمـكى، «ئـائـىله» بـارلـىق ئۇيغۇرالر ئۈچۈن تۇنـجى ۋەتهن، ئـايـالـالر بـولـسا ئهرلهر ۋە بـالـىالر ئۈچۈن 

ۋەتهن. ئـائـىله زورىيـىپ جهمهت بـولـىدۇ. جهمهت زورىيـىپ قهبـىله-ئۇلۇس بـولـىدۇ. ئـانـدىن بۇالر بـىرلـىشـىپ 
دۆلهت قۇرۇپ چـىقـىدۇ. دۆلهتـكه شۇ مـىلـلهت ئـىچـىدىكـى ئهڭ جـاسـارەتـلىك ۋە پـاراسهتـلىك كـىشـىلهر بـاش بـولـسا، 

ئـاۋام ئـارام تـاپـىدۇ. ئۆز خهلـقىنـى ھهر جهھهتـتىن تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـتا، ئـىلـىم-مهرىپهتـنىڭ يۈكـسهك پهلـلىسـىگه 

يهتـكهنـلهر ۋەئـىدارە قـىلـىش تـاالنـتى بـولـغانـالر كۆپـلهپ كېرەك بـولـىدۇ. ۋەتهنـنى بـارچه تهھلىكـىلـىك يـوشۇرۇن 

خهتهرلهردىن قـوغـداشـتا ۋەتهنـنى جـانـلىرىدىن قـىمـمهتـلىك دەپ ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان ئـوت يۈرەك ۋەتهنـپهرەۋرلهر ۋە 
مىللهتسۆيهر ئوغالنالر مىليونالپ الزىم بولىدۇ.  

ئۇيغۇرالردىكـى ئۆزىگه خـاس بـولـغان «ئـائـىله ۋە جهمهت»، «مهرىپهت ۋە سهلـتهنهت» قـارىشـى ئهجـداتـلىرىمـىزنـى 

ئۇدا ئـوتتۇز ئهسـىر مهركـىزىي ۋە شـىمـالـىي ئـاسـىيـانـىڭ تهڭداشسـىز خـوجـايـىنـلىرىغـا ئـايـالنـدۇردى. ئهمـما كېيىنـكى 
تـوققۇز ئهسـىردە، ئۈزلۈكسـىز كۆچـمهن ۋە بهدەۋى قهۋمـلهرنـىڭ ئۇدا پـاراكهنـدىچـىلـىكـىگه ئۇچـراپ يۈرۈپ، 
تهرەقـقىيـقىلـىشـىش، مـىلـلىي مهدەنـىيهتـته قـايـتا گۈلـلىنـىش ئۇيـاقـتا تۇرسۇن، ئهسـلىدە بـار بـولـغان بـارچه مـىلـلىي 

مـىراسـالرنـى قـوغـداپ قـااللـماي، يـاكـى اليـىقـىدا پـايـدىلـىنـىپ بـواللـماي، يېقىنـقى بـىر ئهسـىردە بـىردىنـال پۈتۈن 

دۇنيادىكى ئهڭ خار ۋە ئهڭ بىچارە مىللهتكه ئايلىنىپ قالدى.  

مـىلـلهتـنىڭ ئهڭ قـاتـتىق خـورلۇق تـارتـقان ۋە چـوڭ خـىيـانهتـلهرگه ئۇچـرىغـان دەۋرلـىرى ئـاسـاسهن «يـولـباشـچى-

داھىيـالر يـاتـتىن، ئهگهشكۈچـى ئـاۋام-خهلـق بـىزدىن؛ قـان تۆككۈچـىلهر بـىزدىن، ھۇزۇرىنـى سۈرىدىغـانـالر يـاتـتىن؛ 

ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلغۇچـىالر بـىزدىن، سۆھبهتـته ۋەتهنـنى سېتىپ خهجـلىگهنـلهر يـاتـتىن؛ غهلـىبه قـىلغۇچـىالر بـىزدىن، 

غهلـىبـىنـىڭ مېۋىسـىگه ئـىگه بـولـغانـالر يـاتـتىن» بـولـغان چـاغـالرغـا مهركهزلهشـكهن. دېمهك، ئـائـىله ۋە جهمهتـنىڭ 

ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي تهقدىرى ۋە مىللىي ئىستىقبالىدىكى رولىنى قهتئىي سهل چاغلىغىلى بولمايدۇ.  
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نهچـچه مـىڭ يـىلـلىق مـىلـلىي مهۋجۇتلۇقـىمـىزنـى سـاقـالشـتا ئـاسـاس بـولـغان ھهر خـىل ئهنـئهنـىۋى مـىلـلىي 

مـىراسـلىرىمـىز، مـىلـلىي خـاسـلىقـىمـىز ئهنه ئـاشۇ ئـائـىله-جهمهتـلهرگه پۇخـتا بـاغـالنـغان. مـىلـلىي كېلهچـىكـىمـىز ئۈچۈن 

زۆرۈر بـولـغان، شۇنـداقـال ئۇيغۇر مـىلـلىي بـىخهتهرلـىكـى ئۈچۈن قهتـئىي زۆرۈر بـولـغان «ئـائـىله ۋە جهمهت» 
ئۇقۇمـلىرىغـا سهل قـارالـغاچـقا، ئـائـىله كېلىپ چـىقـىشـى نـامهلۇم، جهمهتـىنـىڭ ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ئېنىق بـولـمىغـان 

سـاالھىيـىتـى سـىرلـىق ئـادەمـلهر ھهر يهردە مـىلـلهتـنىڭ جـانـىجـان مهنـپهئهتـلىرى ۋە كېلهچـىكـىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك 

ئـورۇنـالرنـى ئـوڭچه ئـىگـىلهپ، تېخى ئـورنـىدىن تۇرمـىغـان مـىلـلهتـكه يهنه يېڭى ئـورەكـلهرنـى قـازمـاقـتا. بۇنـداق پهس 

قـىلـىقـالر ۋە رول ئېلىۋاتـقانـالرھهقـقىدە كۆپ تـوخـتالـمىسـاقمۇ، خهلـقىمـىز ھهر كۈنـى دېگىدەك شـاھىت بـولـماقـتا. بۇ 

يـامـان ئهھۋال بـىزگه بـارلـىق قـالـدۇق يـوچۇقـالرنـى ھىمـلهپ تـىنـدۇرۇپ، تـوغـرا بـولـغان قـىمـمهت قـاراشـلىرىمـىزنـى 

قـايـتىدىن ھايـاتـىمـىزنـىڭ ھهر قـايسـى بـاسقۇچـلىرىغـا تېزدىن سـىڭدۈرۈپ، ئـومۇميۈزلۈك ئۇنۋېرسـال ھالهتـته 
تهتبىقالشنىڭ تهخىرسىزلىكىنى بىلدۈرمهكته.  

ئـالهم ئـاپـىرىدە بـولـغانـدىن بـاشـالپ تـاكـى مـىالدى 1619-يـىلـغىچه ئهزىز خهلـقىمـىز ئـىچـىدىن سـانسـىزلـىغـان چـوڭ 

ئـاقـساقـالـالر، يـولـباشـچىالر، قهھرىمـانـالر ۋە قـابـىل يېتهكـچىلهر ئـوتتۇرىغـا چـىقـقانـىدى. سـاددا بـولسـىمۇ ئـىخـالسـمهن 

خهلـقىمـىز ئۇالرنـى ھىمـايه قـىلـىپ قـولـالپـال قـالـماي، ئـىچـكى-تـاشـقى دۈشـمهنـلهردىن قـوغـداش يـولـىدا ئـىسسـىق 

جـانـلىرىنـى ۋە بـارلـىقـىنـى ئـىكـكىلهنـمهي پـىدا قـىاللـىغـاچـقا، ئـاقـساقـالـالرمۇ پۈتۈن ۋۇجۇدى بـىلهن شۇ سۆيۈملۈك 

خهلـقىنـىڭ مهۋجۇتلۇقـى، گۈلـلىنـىشـى ۋە ئـىسـتىقـبالـى ئۈچۈن كېچه-كۈنـدۈز بـارلـىقـىنـى بېغىشـالپ يۈرۈپ، 

خهلـقىمـىزنـىڭ بۈگۈنـگىچه داۋام قـىلـىشـىغـا سهۋەپـچى بـوپـتىكهن. ئهمـما كېيىنـكى يۈز يـىلـلىق جـاھالهت بـىزنـى 

ئۇنـداق روھتىن تـامـامهن يـىراقـالشـتۇرغـاچـقا، ئۆز ئـىچـىمـىزدىن چـىقـقان مۆتـىۋەرلهر ئهسهرلـىرىدە پۈتۈنـلهي 

خهلـقىمـىزنـىڭ رېئالـلىقـىدىن قـاتـتىق قـايغۇرۇپ، كېلهچـىكـىدىن ئهنـدىشه قـىلـىپ، كۆزى ئـارقـىدا قـالـغان ئـىكهن. 

«يــانــدا بــارنــىڭ قهدرى يــوق» دەپ، ئۆزىمــىزدىن چــىقــقان دانــا، چېچهن ۋە قــابــىل يېتهكــچىلهر چهتــكه 

قېقىلــىپ،ئــاققۇن، نــادان ۋە شۇم نــىيهت جــاھالهت پــىرلــىرى ھهمــمىســى ھېچيهردە پۇت تــىرەپ تۇرالــماي، 

ۋەتـىنـىمـىزنـى ئۆزىنـىڭ جهنـنىتـى قـىلـىۋېلىش ئۈچۈن سهلـدەك ئېقىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، «پېشۋا خهقـتىن، مۇرىت 

بـىزدىن؛ پهتـىۋا يـاتـتىن، ئـىجـرا قـىلـىش بـىزدىن؛ قـان تۆكۈش بـىزدىن، ھۇزۇرىنـى سۈرۈش يهنـىال شۇ يـاتـالردىن 

ئـاشـمىدى». نهتـىجـىدە ئـازكهم 300 يـىل ھهم ئـىشـغالـچى دۈشـمهنـلهر ئـارقـا-ئـارقـىدىن نۆۋەت بـىلهن بـىزنـى قـىرىپ 

ۋە قۇل قـىلـىپ كهلـدى. بۇ ئـارىدا تـاشـقى دۈشـمهنـگه قـارشـى، ئهقـىلـنى ۋە تهپهككۇرنـى بـوغۇپ قـويـغان ئـىچـكى 
دۈشـمهنـلهر بـولـغان جـاھالهت پـىرلـىرىگه قـارشـى ھهزرىتـى مۇسـادەك قۇتقۇزغۇچـى داھىيـالرنـى ئـالـالھ بـىزگه چـىقـىرىپ 

بهردى. ئهمـما ئۇالرغـا دۈشـمهنـگه ۋە جـاھالهت پـىرلـىرىگه ئـىتـائهت قـىلـغانـچىلـىك ئـىتـائهت قـىلـمىدۇق. جـاھالهت 
پـىرلـىرىگه جـان پـىدا قـىلـغانـدەك ھهقـىقـىي داھىيـالرغـا ئـاسـاسهن سهمـىمـىي بـولـمىدۇق. ئۇالرنـى ئـىچـكى-تـاشـقى 

دۈشـمهنـلهرنـىڭ خهتـىرىدىن قـوغـداش ئۇيـاقـتا تۇرسۇن، ئهكسـىچه ئۇالرنـى ئـاشـكارا قهسـتلهپ ئۆلتۈرگهن پهس 

قـاتـىلـالر بـىلهن شېرىك بـولـدۇق. نهتـىجـىدە دۇنـيادىكـى ئهڭ پهس ۋە ئهڭ نـىجـىس بـانـدىتـالر تـارىخـتا بـارلـىق 

تۈركـىي خهلـقلهرگه ئۇسـتاز ۋە خـاقـان بـولـغان كۈچلۈك مهدەنـىيهتـكه ئـىگه خهلـقىمـىزنـىڭ شـىلـلىسـىغـا مـىنـىۋالـدى. 

شۇنـدىن بېرى يهنه تـاالي قهھرىمـانـالر ۋە قـابـىل سهركـىلهر ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى ۋە چـىقـماقـتا. ئهمـما تېخىچه 

جـاھالهت ئـىسـكهنـجىسـىدىن قۇتۇلۇپ كېتهلـمهيۋاتـقان خهلـقىمـىز ئۇالرنـى يهنه قـارىالپ، سېسىتـىپ، ئـابـرۇيـىنـى 
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تۆكۈپ، پـىتـنه قـىلـىپ يۈرۈپ جـىمـىقتۇرغـاچـقا، پۈتۈن زېھنى بـىلهن دۈشـمهنـگه قـارشـى پـىالن تۈزۈپ، بـىر ئـىشـنى 

ئـاخـىرىغـا ئېلىپ چـىقـااليـدىغـان ئـاقـساقـالـلىرىمـىز ئـازىيـىپ كهتـتى. ئـىزىنـى بـاسـىدىغـانـالرمۇ ئۇالرنـىڭ تهقـدىرىدىن 

تېنى شۈركـىنـىپ، ئـاسـتاغـىنـا ھازىرقـى ئـومۇمـىي تـوپلۇمـدىن ئۆزىنـى تـارتـتى. ھازىرمۇ دۈشـمهنـدىن كېلىدىغـان 
تـوقـماق-دەشـنامـدىن، ئۆزىمـىزدىن كېلىدىغـان بۆھتان-بهتـنام ۋە دىل ئـازارى ھهسسـىلهپ ئېشىپ كهتـمهكـته. 

ئـاقـىۋەت مـىلـلىتـىمـىزگه ھېچقانـداق ئۈلـگىلـىك ئـائـىله يـاكـى جهمهت تېپىلـماي، ھهر كـىم ئۆزى بـىلـگهنـچه كۆڭلىنـى 

خۇش قـىلـىپ ئۆزىنـى ئـالـداپ يۈرمهكـته. ۋەتـىنـىمـىزدە بـولـسا ھهمـمىمـىزنـىڭ قهدىردانـلىرى ھهر كۈنـى بـىھۇدە 

خورلىنىپ، نومۇسلىرى دەپسهندە قىلىنىپ، ئۈزلۈكسىز قىرىلماقتا.  

چهتـئهلـلهردىكـى ھهر خـىل بېسىمـالرغـا بهرداشـلىق بېرەلـمهي، يـات ئهلـلهردە سـىڭىشـىپ كېتىش قـارارى يـاكـى ئـانـا 

ۋەتـىنـىگه قـايـتىش ئـىرادىسـى ئـارىسـىدا تېڭىرقـاۋاتـقان ۋە جـاسـارىتـى يـوقـاتـقان ئۇيغۇرالرغـا ۋەتـىنـىمـىزدىكـى ئهڭ قـىيـىن 

ۋە قـورقۇنچـلۇق دەۋرلهردە مهشـئهل بـولۇپ يـانـالـىغـان، مهرىپهت مهشـئىلـىنـى ئۇدا بـىر ئهسـىر ئۆچۈرۈپ قـويـماي، 
كېيىنـكىلهرگه يهتكۈزۈپ بېرەلـىگهن ئۈلـگىلـىك بـىر قۇتلۇق جهمهتـتىكـى تۆت ئهۋالد كـىشـىلهرنـىڭ قـىسـقىچه 
تـارىخـىنـى ۋە ئـىش-ئـىزلـىرىنـى بـايـان قـىلـىش ئـارقـىلـىق، ئـائـىله ۋە جهمهت ھهقـقىدىكـى تـونۇشـىنـى قـايـتىدىن 

چـوڭقۇرالشـتۇرۇپ،بـارچه چۈشكۈنلۈك ۋە ئۈمۈدسـىزلـىكـنى چۆرۈپ تـاشـالپ، ھهر بـىر ۋەتهنسۆيهر ۋە مـىلـلهتـپهرۋەر 

ئـائـىله-جهمهتـتىن خهلـقىمـىزنـىڭ ۋە ئـانـا ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ كېلهچـىكـى ئۈچۈن ھهر جهھهتـتىن اليـاقهتـلىك ۋە تـولۇق 

سـاالھىيهتـلىك يېڭىئهۋالدالرنـى يېتىشـتۈرۈپ چـىقـىپ، «مـىلـلهتـنىڭ سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي، دىنـىي ۋە ھهربـىي 

ئامانهتلىرى»نى ئىشهنچ قىلىپ تۇتقۇزغۇدەك سهۋىيهگه يهتكۈزۈشىنى قهتئىي تهلهپ قىلىمىز ۋە ئۈمىد قىلىمىز.  

1. ئابدۇلال مۇپتى ھاجىم ۋە ئوغلى ئابدۇجېلىل دامولال ھاجىم:  

1842-يـىلـدىكـى تۇنـجى قېتىمـلىق ئهپيۇن ئۇرۇشـى كېلىشـىمـى ۋە 1860-يـىلـدىكـى يهنه بـىر قېتىمـلىق ئهپيۇن 
ئۇرۇشـى كېلىشـىمـىدىن كېيىن، شهرقـنىڭ كېسهل كۆرپـىسـى دەپ تـونۇلـغان چـىرىك ۋە ئـىقـتىدارسـىز مهنـچىڭ 

ئېمپىرىيـىسـى خهزىنـىدىكـى بـارلـىق ئـالتۇن-كۈمۈشـنى ئهنـگلىيه ۋە فـرانسـىيهگه ئۇرۇش چـىقـىمـى سۈپـىتـىدە تۆلهپ، 

چـاررۇسـىيهگه تۆلـىگۈدەك پۇلـى يـوق، تـاشـقى مـانجۇرىيه بـىلهن ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ غهربـىدىن ھازىرقـى ئۆزبېكىسـتان 
چـوڭلۇقـىدىكـى زېمىنـنى بۆلۈپ بهرگۈچه بـولـغان 20 نهچـچه يـىلـدا، مۇسـتهمـلىكه جـايـالردىكـى ھهربـىي ئـىشـغالـچى 

كۈچـلىرىنـىڭ مـائـاشـىنـى بېرەلـمىدى. بۇنـىڭدىن پـايـدىالنـغان ئـىشـغالـچىالر ۋە يهرلـىك غـالـچىالر خهلـقىمـىزنـىڭ بـارلـىق 

مـال- دۇنـيالـىرىنـى 80 نهچـچه تۈرلۈك ھهر خـىل بـاج-سېلىق ئـارقـىلـىق خـانـىۋەيـران قـىلـىۋەتـكهنـنى ئـاز دەپ، يهنه 

بـارلـىق خهلـقنى بـىكـارلـىق ئهمـگهكـكه سېلىپ، قهسـىر-سـارايـالر ۋە سېپىلـالرنـى سـالـدۇرۇپ ھالـىنـى قـويـمىدى. 

ئـاقـىۋەت پـىچـاق سۆڭهكـكه يهتـكهن خهلـقىمـىز ئـومۇميۈزلۈك قـوزغـىلـىپ، مهنـچىڭ ئـىمـپىرىيـىسـىنـىڭ ۋەتـىنـىمـىزدىكـى 

100 يـىلـلىق مۇسـتهمـلىكه ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى تۈپـتىن يـوقـاتـتى. ھالبۇكـى، بۇ قۇتلۇق زەپهردىن تېخى 22 يـىل 
بۇرۇنـال ۋەتـىنـىمـىزگه پـاالنـغان مهنـچىڭ بـاشـبۇغـى لـىن زېشۈ ئۇيغۇرالرنـى ئهمـدى مهڭگۈ بـاش كۆتۈرەلـمهيـدۇ، دەپ 

كېسىپ ئېيتقانىدى.  
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1841-يـىلـى ئـىلـىغـا پـاالنـغان گۇاڭدۇڭ-گۇاڭشىنـىڭ سـابـىق ۋالـىيسـى لـىن زېشۈ تهڭرىتـاغـنىڭ جهنۇپ-
شـىمـالـىدانهچـچه يـىلـلىق تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارغـانـدىن كېيىن، 1845-يـىلـى ئـوغـلى لـىن رۇجۇغـا يـازغـان خېتىدە 

شۇ يهردىكى ئهھۋالالرنى مۇنداق تهسۋىرلىگهن: 

«بۇ يهرگه تېرىقـچىلـىق دېھقانـلىرىنـى يۆتـكهشـنىڭ مهقسـىتـى ئهمهلـىيهتـته چېگرانـى قـوغـداش ھىيـلىسـىدۇر. ئهمـما 

ئۇالر بــىلــمهيــدۇكــى، بۇ ئۇيغۇر يۇرتــىدا (ዅࢧ) چېگرا قــوغــداش دېگهنــلىك ئهمــىلــىيهتــته شۇ چېگرانــىڭ 

نېرىسـىدىكـى قـوقـان، قـىرغـىز ۋە ئهنـجانـالردىن مۇداپـىئه كۆرۈش دېگهنـلىكتۇر. ئهمـما سهكـكىز شهھهردىكـىلهرنـىڭ 

ھهمـمىسـى ئۇيغۇر تۇرسـا، نـىمـىدىن مۇداپـىئه كۆرىدۇ؟ بۇ ئۇيغۇرالر (ৼࢧ) ئۇچـىغـا چـىقـقان دۆت، ئـىنـتايـىن 

قـورقۇنـچاق، شۇنـداقـال ئـىنـتايـىن بـىچـارە خهلقتۇر. خـىتـايـنىڭ ئهمهلـدارلـىرىدىن تـا ئـاددىي ئهسـكهرلـىرىگـىچه ئۇالرنـى 

ئـىت-ئېشهكـنىڭ ئـورنـىدا ئـىشـلىتـىدۇ. ئۇيغۇرالرنـى يۇۋاش قـوي ئـورنـىدا كۆرگهچـكه، خـىتـايـالر سـودىدا ۋە قهرز-

جـازانـىلهردە ئۇالرنـى يهتكۈچه ئـالـداپ شۈلـىدۇ. لـىلـال گهپـنى دېسهم، بۇ ئۇيغۇرالر ھهر كۈنـى قـوزغـىالڭ قـىلسـىمۇ 

ھهقـلىقتۇر. ئۇالرنـىڭ قـوزغـالـماسـلىقـىنـىڭ سهۋەبـى شۇكـى، بـىزدىن ئـىلـگىرىكـى جۇڭغارالر ئۇالرنـى بـىزدىن بهكـرەك 

ئېزىپـتىكهن. بـىزنـىڭ خـانـدانـلىقـىمـىزنـىڭ قـولـىغـا ئۆتۈپ، تېخى كۈنـنىڭ سېرىقـىنـى كۆرۈپ قـاپتۇ. شۇڭا خـىتـاي 

ئهمهلـدارىنـى كۆرگهن ھامـان يـولـدىكـىلهر ئـاتـتىن چۈشۈپ، يهردە يېتىپ تـازىم قـىلـىپ ھۆرمـىتـىنـى ۋە ھاكـىمـالردىن 

قـورقـقىنـىنـى ئـىپـادىلهيـدىكهن. ئـوفـىتسېر ۋە ئهسـكهرلهر بـىر ئـاچـچىقـلىدىمۇ، بـولـدى، بۇالرنـىڭ قـورقۇپ جېنى 

چـىقـىپـال كېتىدىكهن. مۇشـت-تېپىك ئـالـدىدا قـول يـانـدۇرۇش ئهمهس، ھهتـتا قېچىشـنىمۇ بـىلـمهي جـىم 

تۇرىدىكهن. بۇالر تۇغـما دۆت بـىر خهلـق ئـىكهن. بۇنـى ئـوبـدان بـىلـگهن ئهجـداتـلىرىمـىز ئهيـنى چـاغـدا ئـاجـايـىپ 
ئۇستىلىق بىلهن يول ئېچىپ، توسالغۇسىز بۇ يهرلهرنى ئېلىپ،چوڭ تۆھپه يارىتىپتىكهن».  

ھهمـمىگه مهلۇمـكى لـىن زېشۈ 1839-يـىلـى يـازدا خۇمېن سـاھىلـىدا ئهپيۇن كۆيـدۈرۈپ نـام قـازىنـىپ، شۇ 
يـىلـىنـويـابـىردا ئهنـگلىيـىنـىڭ ئهپيۇن ئۇرۇشـى قـوزغـاپ، 1840-يـىلـى خـوڭكۇڭنى بېسىۋېلىشـىغـا سهۋەبـچى دەپ 

قارىلىپ، دۆلهت ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنغان پېچكا ئىدى خاالس.  

ئهزىز ۋەتـىنـىمـىز 1862-1864-يـىلـالردىكـى ئـومۇميۈزلۈك قـوزغـىالڭ نهتـىجـىسـىدە ئۈزۈل-كېسىل مۇسـتهقـىل 
بـولۇپ، جهنۇبـتا تـارىم ۋادىسـىدىكـى ئهزىزانه قهشـقهرنـى مهركهز قـىلـغان بهدۆلهت ھاكـىمـىيـىتـى، شـىمـالـدا ئـىلـى- 

بـالـقاش ۋادىسـىدىكـى غۇلـجىنـى پـايـتهخـت قـىلـغان ئـىلـى تـارانـچى سۇلـتانـلىقـى قۇرۇلـدى. بـىراق مهزكۇر ئـىكـكى 

دۆلهت دەلشۇ يـىلـلىرى بـىپـايـان تۇرانـغا ھهدەپ بېسىپ كـىرىشـنى بـاشـلىغـان چـاررۇسـىيه بـىلهن ھىنـدىسـتانـدىن 

شـىمـالـغا قـاراپكۈنسـىرى كېڭىيـىۋاتـقان بۈيۈك بېرىتـانـىيه ئـوتتۇرىسـىدىكـى يۈز يـىلـلىق بۈيۈك ئـويۇنـنىڭ يېگانه 

قۇربـانـلىقـىقـىلـىۋېتىلـدى. ئـىلـى سۇلـتانـلىقـى ئـافـغانـىسـتان ئۈچۈن، قهشـقهرىيه دۆلـىتـى بـولـسا ھىنـدىسـتان ئۈچۈن 

يوقىلىشقا مهھكۇم بولدى.  
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ھىنـدىسـتانـنى 1858-يـىلـى تـولۇق يۇتۇۋالـغان ئهنـگىلـىيه 1876-يـىلـى ھىنـدىسـتانـنى رەسـمىي ھالـدا ئۆزىنـىڭ بـىر 

قـىسـمى دەپ جـاكـارلـىغـانـدىن كېيىن، مهركـىزىي ئـاسـىيـانـى بېسىۋېلىش ئۈچۈن 1867-يـىلـى تۈركـىسـتان ھهربـىي 

ۋالـىيـلىقـىنـى قۇرغـان چـاررۇسـىيه 1877-يـىلـى13 يـىلـدىن بۇيـان بېسىۋالـغان قـوقـان خـانـلىقـى، خـىۋە، بۇخـارا 

خـانـلىقـى ۋە ئـىلـى سۇلـتانـلىقـىنـى ئۆزىنـىڭ زېمىنـى دەپ ئېالن قـىلـدى. يۇقـىرىقـى ئـىكـكى ئهلـنىڭ يـاردىمـىدە 1876-

يـىلـى ۋەتـىنـىمـىزگه تـاجـاۋۇز قـىلـغان مهنـچىڭخانـلىقـىمۇ 1878-يـىلـى ھازىرقـى ۋەتـىنـىمـىزنـى ئۆزىنـىڭ يېڭىدىن قـايـتا 

يۇتۇۋالـغان «يېڭى زېمىنـى» دەپ جـاكـارالپ، 1881-يـىلـى 24-فېۋرال پېتىربۇرگـدا «ئـىلـى كېلىشـىمـى» ى 
ئـىمـزاالپ، بـالـقاش كۆلـىگـىچه بـولـغان ئۆزبېكىسـتان چـوڭلۇقـىدىكـى زېمىنـىمـىزنـى چـاررۇسـىيهگه بۆلۈپ بېرىش 

بهدىلـىگه قـالـدۇق ئـىلـى تهۋەسـىنـى ئـورۇسـالردىن ئېلىپ، 1884-يـىلـى 17-نـويـابـىر ئـاتـالـمىش يېڭى مۇسـتهمـلىكه 

ئـاپـپاراتـى بـولـغان «شـىنـجياڭ ئۆلـكىسـى» نـى قۇردى. بۇجهريـانـدا زوزۇڭتاڭ ۋە ئۇنـىڭ كـالـال كېسهر جـالـالتـلىرى 

ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ جهنۇبـىدا ئېغىر قهتـلىئـام ۋە قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بېرىپ، ئۇيغۇر خهلـقىنـى ئـاز دېگهنـدە چـارەك ئهسـىر 

ئهسلىگه كېلهلمهس، 50 يىلدىمۇ قهددىنى رۇسلىيالماس ۋە قايتا باش كۆتۈرەلمهس قىلىۋەتكهن.  

مـولـال مۇسـا سـايـرامـىنـىڭ مهلۇمـاتـلىرىغـا قـارىغـانـدا، 1878-يـىلـى يـانۋاردا خـوتهنـدىكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى ھهل قـىلغۇچ 

ئۇرۇشـتا بهدۆلهتـنىڭ ئهڭ چـوڭ پېشقهدەم سهركهردىلـىرىدىن 90 نهپهردىن ئـوشۇق قـومـانـدان شېھىت بـولـغان. ئۇالر 

بـىلهن بـىر سهپـته ئۇرۇش قـىلـغان تۈمهنـلىگهن جهسۇر ئۇيغۇرالرنـىڭ قـانـلىرى خـوتهنـگه تۆكۈلۈپ «شهھىدانه 
خـوتهن» دېگهن نـامـنى يهنه بـىر قېتىم يېڭىلـىغـان. بۇ قېتىم قهشـقهر ۋە خـوتهنـدە 7450 ئـادەم تۇتقۇن قـىلـىنـغان 

بـولۇپ، 1166 كـىشـىنـى بهدۆلهتـكه ئهسـكهربـولـغان دېگهن بـاھانه بـىلهن قـىرىپ تـاشـالپ، بـارلـىق قـوقـانـلىقـالرنـى 

بىردەك ۋەتىنىمىزدىن قوغالپ چىقارغان.  

بۇ قېتىمـقى قـىرغـىنـغا شـاھىت بـولـغان گۇمـا دىيـارىنـىڭ مۇپـتىسـى ئـابـدۇلـال مۇپـتى ھاجـىم ئۇيغۇر تـارىخـىنـىڭ ئهڭ 
ئـازابـلىق قـىسـمهتـلهر بـىلهن تـولـغان 1920-1850-يـىلـالردىكـى ھهر خـىل كـارتـىنـىلـىرىغـا شـاھىت بـولـغان كـىشـى 

بـولۇپ، ئۇدا نهچـچه ئهۋالد مۇپـتىالر جهمهتـىدىن ئـىكهنـلىكـى مهلۇم. ئۇنـدىن بـاشـقا ئـابـدۇلـال مۇپـتى ھاجـىمـنىڭ 

ھۈسهيـىنـخان تهجهلـلىي بـىلهن يېقىن ئـاالقـىسـى بـارلـىقـى ۋە مۇھىم سۆھبهتـداشـلىرىدىن بـىرى بـولـغانـلىقـىنـى نهزەرگه 

ئـالـغانـدا، ھهر ئـىكـكهيـلهنـنى ئـوخـشاش دەۋرنـىڭ ئـادەمـلىرى دەپ قـاراشـقا بـولـىدۇ. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه بهدۆلهتـنىڭ 

خـوتهنـگه كېلىشـىدىن زوزۇڭتاڭنىڭ خـوتهنـدە قهتـلىئـام پهيـدا قـىلـىشـىغـىچه بـولـغان مۇرەكـكهپ ۋەزىيهتـلىك يـىلـالردا 

كۆپـىنـچه ئهرلهر كېچىكـىپـرەك ئـائـىلـىلـىك بـولـغان. قـولـىمـىزدا ئـابـدۇلـال مۇپـتى ھاجـىمـنىڭ ھايـاتـى ھهقـقىدە 

ھېچقانـداق بـىرىنـچى قـول مـاتېرىيـال بـولـمىغـاچـقا، بـىز پهقهت ئهيـنى چـاغـدا خـوتهن ۋە گۇمـىدا يۈز بهرگهن چـوڭ 

ئـىشـالرغـا قـاراپ تۇرۇپ، شهخسـلهرنـىڭ ھايـاتـىنـى ئـازراق تهسهۋۋۇر قـىالاليـمىز. بهزىدە ئـاتـىنـىڭ ھايـاتـىنـى بـالـىنـىڭ 

ھايـاتـىغـا قـاراپ پهرەز قـىلـىۋېلىش تهس ئهمهس. ئـابـدۇلـال مۇپـتى ھاجـىمـنىڭ ھايـاتـى ۋە ئـىش-ئـىزلـىرىنـى 
بـىلـمهكـچى بـولـغانـالر ئۈچۈن ئـوغـلى ئـابـدۇجېلىل دامـولـال ھاجـىمـنىڭ ھايـاتـى ۋە ئـىش-ئـىزلـىرى يېتهرلـىك. 1896- 

يىلى داڭلىق ئۆلىما ئابدۇجېلىل دامولالم گۇما مۇپتىسى ئابدۇلال مۇپتى ھاجىم ئائىلىسىدە دۇنياغا كهلگهن.  
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1896-يـىلـى مۇپـتى ھاجـىمـنىڭ بـىردىنـبىر ئـوغـلى ئـابـدۇجېلىل دامـولـالم ھازىرقـى گۇمـىدا تۇغۇلـغان. مهزكۇر ئۆلـىمـا 
ئهزىز ۋەتـىنـىمـىزدە ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ كېيىنـكى يېرىمـىدىكـى ئۇيغۇر مـىلـلىي مهۋجۇتلۇقـى ۋە مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـى 
سـاقـالپ قېلىشـتا غـايهت زور رول ئـويـنىغـان ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىمـنىڭ دادىسـى بـولۇپ، دادىسـى 

ئـابـدۇلـالمۇپـتى ھاجـىممۇ گۇمـا دىيـارىنـىڭ دىنـىي پېشۋاسـى ئـىدى. مۇپـتى ھاجـىم بۇ ئـوغـلىنـى 1909-يـىلـى ئۆيـىگه 

مېھمان بـولۇپ كهلـگهن قۇتـبىدىنـشاھ ھۈسهيـىنـخان تهجهلـلى ھهزرەتـكه شـاگـىرتـلىقـقا بهرگهن. تهجهلـلىي ھهزرەت 
1912-يـىلـى ئۇنـى قهشـقهردە يېڭى مهكـتهپ ئـاچـقان داڭلىق دىنـىي ئـىسـالھاتـچى ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـغا ئهۋەتـىپ 
بهرگهن. ئۇ ئۇسـتازىنـى ھهيـران قـالـدۇرۇپ، 1915-يـىلـى ئـالـىي ئۇنۋان بـىلهن ئـوقۇش پۈتتۈرۈپ، گۇمـىغـا قـايـتىپ 
كهلـگهن. بۇچـاغـدا 1913  يـىلـى تۆمۈر خهلـىپـىنـى ئۆلتۈرۈپ، تۇرپـان-قۇمۇلـدا تهسـىرىنـى قـايـتىدىن زورايـتقان 

مـىلـىتـارسـت خـىتـاي يـاڭ زېڭشىنـنىڭ مۇسـتهبـىت سـىيـاسهتـلىرى ۋە چهكـلىمـىلـىرى خـوتهنـگه يېتىپ كهلـگهن بـولۇپ، 

1915-يـىلـىال تۈرك زىيـالـى ئهھمهد كـامـال قـولـغا ئېلىنـىپ، ئـاتۇش ئېكساقـتىكـى جهدىتـچه مهكـتهپمۇ زورالپ 
تـاقـىۋېتىلـگهن ئـىدى. (ئـالـىمـنىڭ ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـغا تـاپشۇرۇپ بېرىلـگهن ۋە ئـوقۇشـىنـى پۈتتۈرۈپ قـايـتىپ 

كهلـگهن ۋاخـتىدىكـى قـاراشـالردا بهش يـىل پهرق بـولۇپ، بۇ بهلـكىم ھىجـىرىيه ۋە مـىالدىيه يـىلـنامـىسـىدىكـى 

پهرقـلهردىن كېلىپ چـىقـقان بـولۇشـى، يـاكـى بهزى ھادىسـىلهر قـايـتا تهكـرارالنـغان بـولۇشـىدىن كېلىپ چـىقـقان 
بولۇشى مۇمكىن.)  

ئـابـدۇجېلىل دامـولـالم 1916-يـىلـدىن 1928-يـىلـىغـىچه دادىسـىنـىڭ ئـىزىنـى بېسىپ، مهزكۇر جهمهتـتىكـى ئهڭ يـاش 

دىنـىي ئـالـىم بـولۇپ قـالـىدۇ. 1928 -يـىلـى يـازدا يـاڭ زېڭشىن ئۆلتۈرۈلـگهنـدە، ئـىنـقىالب ئۈچۈن ھهر جهھهتـتىن 

تهيـيارلـىق قـىلـىشـنى كۆڭلىگه پۈكـكهن مۇھهمـمهد بۇغـرا (1965-1901) يۇرت كېزىشـكه چـىقـقانـدا گۇمـىدا ئـازراق 

تـوخـتاپ، گۇمـىدىكـى دىنـىي ئۆلـىمـاالر بـىلهن خۇپـيانه سۆھبهتـلىشـىپ كۆرۈپ، «قـاراقـاش مۇپـتى ئـاخۇن» نـامـلىق 

بـىر ئـالـىمـنى بۇ يهردە ئۆزى قـايـتىپ كهلـگىچه قـالـدۇرۇپ قـويۇپ، چۆچهكـتىكـى مۇرات ئهپهنـدىنـىڭ يېنىغـا 
كهتكهن.  

1933 -يـىلـى 26-مـارت ئـابـدۇجېلىل دامـولـالم گۇمـا خهلـقىنـى قـوزغـاپ، شۇ كۈنـىال گۇمـىنـى قـولـغا ئېلىپ، 
قـاغـىلـىق بـىلهن خـوتهنـنىڭ ئـاالقـىسـىنـى ئۈزۈۋەتـكهن. مـىلـلىي ئـازاتـلىق كۈرىشـى مهغلۇپ بـولـغانـدا چهتـئهلـگه 

چـىقـىپ كهتـكهن. 1936-يـىلـى ۋەتهنـگه قـايـتىپ كېلىپ، كۈرەش قـىلـغان. 1937-يـىلـى ئۆكـتهبـىردە جـالـالت شېڭ 

شـىسهي تهرىپـىدىن بـاشـقا سهپـداشـلىرى بـىلهن بـىلـله گۇمـا بـىلهن قـاغـىلـىق ئـارىسـىدىكـى چـوالقـنىڭ سېيىدا تـىرىك 

كۆمۈۋېتىلگهن. 

2. تىز پۈكمهس مهنىۋىي داھىي ئابدۇلھهكىم مهخسۇم ھاجىم:  

20-ئهسـىر ئۇيغۇر تـارىخـىنـىڭ بـارلـىق شـانـلىق ۋە قـانـلىق سهھىپـىلـىرىگه شـاھىت بـولـغان مهشھۇر ئۇيغۇر ئـالـىمـى، 
يېتۈك ئهلـالمه ۋە مۇتهپهككۇر مهرھۇم ئـابـلىكـىم مهخسۇم ھاجـىم 1925-يـىلـى كهچ كۈزدە ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ غهربـىي 
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جهنۇبىـدىكىـ گۇماـ ناـھىيىـسىـدە مهشھۇر ئهلالمه، پېشقهدەم ئىـنقـىالبچـى ۋە سىـياـسىـيوـن ئاـبدـۇجېلىل داموـلال 

ھاجىمنىڭ ئۆيىدە دۇنياغا كهلگهن. 

بۇ مهزگـىل يېڭىدىن ئۆيلۈك-ئـوچـاقـلىق بـولـغان دادىسـى ئـابـدۇجېلىل دامـولـالمـنىڭ تـالـىپـالرغـا ئـىلـىم ئۆگـىتـىش، 
ئـاۋام-خهلـق ئـارىسـىغـا ئـىلـىم-مهرىپهت تـارقـىتـىش بـىلهن مهشغۇل بـولۇۋاتـقان، جـاھالهت ۋە نـادانـلىق، 

مۇتهئهسسـىپـلىك ۋە خۇراپـاتـلىق، زوراۋانـلىق ۋە ئۆكـتهمـلىكـكه ئـوخـشاش مهنـىۋى ئـىلـلهتـلهرگه قـارشـى ھهم 

نهزىرىيـىۋى ھهم ئهمهلـىي كۈرەشـلهردە بـولـغان مهزگـىلـلىرى ئـىدى. 1933-يـىلـى مـارتـتا دادىسـى قـوزغـىالڭ 
كۆتۈرۈپ، گۇمـىنـى ئـازات قـىلـغان. بـىراق 1934-يـىلـى يـازدا ۋەزىيهت ئۆزگـىرىپ، سـىتـالـىنـنىڭ پـىالنـى بـويـىچه 

خـوتهن ئـىسـالم ھۆكۈمـىتـى تېررىتـورىيـىسـى 1934 -يـىلـى ئـىيۇلـدا بـانـدىت مـاخۇسهنـنىڭ قـولـىغـا ئۆتكۈزۈپ 

بېرىلـگهن. مهزكۇر ھۆكۈمهتـنى قۇرغـان مۆتـىۋەرلهر يۇرتـنى تـاشـالپ، چهتـئهلـگه چـىقـىپ كهتـكهن. شۇ قـاتـاردا 

1934-يـىلـى يـازدا ئـابـدۇجېلىل دامـولـال تـوققۇز يـاشـلىق گۆدەك ئـوغـلى ئـابـلىكـىم مهخسۇمـنى ئېلىپ ھهج قـىلـىش 
ئۈچۈن سهپهرگه چـىقـقان. ھىنـدىسـتان ۋە ئهرەبـىسـتان قـاتـارلـىق جـايـالردا زىيـارەتـته بـولـغان. ئۇ يهرلهردە 
كۆپـلىگهن ئهدىبـلهر ۋە ئـىلـىم ئهھلىلـىرى بـىلهن تـونۇشـقان. ئۇالر بـىلهن مۇشـائـىرىلهر يېزىشـقان، ئـىلـمىي 

سۆھبهتلهردە بولغان.  

بـىر شـاھىتـنىڭ ئهسـلهپ بېرىشـىچه، دامـولـال ھاجـىم ئـوغـلىنـى بـويـنىغـا مـىنـدۈرۈپ، كهبـىنـىڭ بـوسۇغـىسـىغـىچه 
كۆتۈرۈپ:«ئـوغلۇم ئـالـالھتىن ئـىلـىم تـىلـىگـىن!» دەپ خـىتـاپ قـىلـغان. ئـوغـلى: «ئهي ھهمـمىنـى بـىلگۈچـى ئۇلۇغ 

ئـالـالھىم، مـاڭا دادامـغا بهرگهن ئـىلـىمـچىلـىك ئـىلـىم بهرگـىن!»، دەپ دۇئـا قـىلـغانـىكهن. بۇنـى ئـاڭلىغـان دادىسـى 

ئـوغـلىنـى يهرگه تـاشـلىۋەتـكهن، ھهمـدە ئۇنـىڭغا:«ئـوغلۇم، بۇ دۇئـا ئـىجـابهت بـولـىدىغـان ئۇلۇغ مـاكـان. مهنـدە 

قـانـچىلـىك ئـىلـىم بـولـماقـچىتـى؟! ئـىمـام ئهزەمـنىڭ ئـىلـمىنـى تـىلـىگـىن!» دەپ تهلـىم بهرگهنـىكهن. تـارىخـىي 

مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا بۇ 1935-يىلى مارت، يهنى 1353-يىللىق ھهج مهۋسۇمى ئىدى.  

ئـاتـا-بـاال ئـىكـكهيـلهن شۇ تهرىقـىدە سـاق ئـىكـكى يـىل چهتـئهلـدە يـاشـاشـقا مهجبۇر بـولـىدۇ. مهرھۇم مهخسۇم ھاجـىم 

بۇۋاقـىتـتىن پـايـدىلـىنـىپ، ئهرەب تـىلـى ۋە دىنـىي ئـىلـىمـلهردە كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرغـىدەك سهۋىيـىگه كېلىپ 
قـالـىدۇ. 1936-يـىلـى فېۋرالـدا ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ قهشـقهر، خـوتهن ۋە ئـاقسۇ قـاتـارلـىق جـايـلىرىدىن كهلـگهن ھاجـىالر 

مهرھۇم بـىلهن دىدارلـىشـىپ، ۋەتـىنـىمـىزدە، بـولۇپمۇ قهشـقهردە مهھمۇت مۇھىتـىنـىڭ پۈتۈن كۈچـى بـىلهن 
قوـللـىشىـدا تاـرىختـا ئاـز كۆرۈلىـدىغاـن مىـللـىي ئوـيغـىنىـش ۋە ئاـقاـرتىـش ھهرىكىـتىـ ئېلىپ بېرىلىـۋاتقـانلـىقىـنىـ، داموـلال 

ھاجـىمـنىڭمۇ ئۆزلـىرى بـىلهن بـىلـله قـايـتىپ كېتىشـىنـى بهكمۇ ئۈمـىد قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىزھار قـىلـىدۇ. ئهل-ۋەتهن 

ئۈچۈن بـارلـىقـىدىن كېچىدىغـان پېشقهدەم ئـىنـقىالبـچى قـىلـچه ئـىكـكىلهنـمهسـتىن ئـوغـلىنـى ئېلىپ ۋەتهنـگه قـايـتىپ 
كېلىدۇ. بـىراق ئۇالر ۋەتـىنـىمـىزگه قـايـتىپ كهلـگهنـدە 1937-يـىلـى كـىرەي دېگهنـىدى. قهشـقهردە 1936 -يـىلـى 
12-مـاي شـاپتۇل دامـولـلىنـىڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى بـىلهن بـاشـالنـغان جـىددىيـچىلـىك مهھمۇد مۇھىتـى بـىلهن جـالـالت 
شېڭ شـىسهي ئـوتتۇرىسـىدىكـى يـوشۇرۇن زىددىيهتـنى ئهۋجـىگه چـىقـارغـانـىدى. نهتـىجـىدە ئۇالر ۋەتهنـدە ئهمـدى بـىر 

ئـىش قـىالي دەپ تۇرغـانـدا، بـىردىنـال قـورقۇنچـلۇق ۋەزىيهت قـايـتىلـىنـىدۇ. ئـالـدى بـىلهن 1937-يـىلـى 2-ئـاپـرىل 
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مهھمۇد مۇھىتـى «ئـوۋئ وۋالش» بـاھانـىسـى بـىلهن قهشـقهردىن قېچىپ چـىقـىپ، يهكهنـگه كېلىدۇ. ئـانـدىن 
ھوقۇقـىنـى ئـابـدۇنـىيـاز كـامـالـغا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، ئۆزى بـىر قـىسـىم ئـادەمـلىرى بـىلهن بـىلـله ھىنـدىسـتانـغا چـىقـىپ 

كېتىدۇ. ئـارقـىدىنـال قهشـقهردە قۇتلۇق ھاجـى شهۋقـىي، مهمـتىلـى ئهپهنـدى بـاشـلىق مـىلـلهت سهركـىلـىرى تۇتقۇن 
قـىلـىنـىدۇ. بـاشـقا جـايـالردىكـى مۆتـىۋەرله ر1937-يـىلـى سېنتهبـىردە سـوۋېت قـىزىل ئـارمـىيـىسـى ئـابـدۇنـىيـاز ئۇيغۇر 

قـوشۇنـىنـى يـوقـاتـقانـدىن كېيىن، بـىراقـال تۇتقۇن قـىلـىنـىپ، ئهل ئـارىسـىدا زور ئـابـرۇيـى بـار زاتـالر شۇ يـىلـى دېكابـىر 

ئېيىغىچه ھهر خىل سۈيقهستلهر بىلهن ئۆلتۈرۈلىدۇ.  

ئـابـدۇجېلىل دامـولـال ھاجـىممۇ شۇ يـىلـى جـالـالت شېڭ شـىسهي پۈتۈن ۋەتـىنـىمـىز مـىقـياسـىدا يۈرگۈزگهن بـاسـتۇرۇش، 

تېررورلۇقـنىڭ قۇربـانـى بـولۇپ كهتـكهن. ئـابـدۇجېلىل دامـولـال ھاجـىم شهخسـىي غهرەزلهردىن خـالـىي، ئـومۇمـنىڭ 

غېمىنـى يهيـدىغـان، ئـاجـىز-مـىسـكىنـلهرگه يـاردەم بېرىشـنى ئۆزىنـىڭ بۇرچـى دەپ بـىلـىدىغـان، سـاپ نـىيهتـلىك 

تهرەقـقىيـپهرۋەر دىنـىي ئۆلـىمـا ھهمـدە يېتىلـگهن شـائـىر ئـىدى. ئۇ ئۆز ئـانـا تـىلـى ۋە ئهرەب-پـارس تـىلـلىرىدا، 
ئـوخشـىمـىغـان شېئىرىي شهكـىلـلهردە بـىر قـاتـار سـاالمـنامه، تهشهككۈرنـامـىلهرنـى؛ مۇشـائـىرە، بېغىشـلىمـا، شۇنـداقـل 

الـىرىك شېئىرالرنـى يـازغـان بـولسـىمۇ، ئۇالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى يـوقـىلـىپ كهتـكهن. ئۇنـىڭ ھازىرغـىچه سـاقـلىنـىپ 

قـالـغان، ئۇيغۇر تـىلـىدا يېزىلـغان ئـون پـارچه شېئىرىي مهكتۇپـىنـى ئـوغـلى ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم ئۆزى 

نهشـىرگهتهيـيارالپ «بۇالق» ژۇرنـىلـىنـىڭ 1989-يـىلـلىق 1-سـانـىدا ئېالن قـىلـغان. ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم 

يهنه شائىرنىڭ ئهرەب تىلىدا يازغان بىر قىسىم قهسىدە ۋە ساالمناملىرىنىمۇ ئايرىم نهشىرگه تهييارلىغان. 

دامـولـال ھاجـىم تۇتقۇن قـىلـىنـىپ ئۇزاق ئۆتـمهي، 1937-يـىلـى 17-ئۆكـتهبـىردە قـادىر ھاجـى ۋە ئۇنـىڭ قـىلـىچـى 

خـائـىن مهۋالنـوف كۈچـلىرى دامـولـال ھاجـىمـنى ھازىرقـى گۇمـا بـىلهن قـاغـىلـىق ئـوتتۇرىسـىدىكـى چـوالقـنىڭ سېيىدا 

بـاشـقا سهپـداشـلىرى بـىلهن تـىرىك پېتى كۆمۈپ تـاشـاليـدۇ. مهخسۇم ھاجـىم ۋە خـوتهن-قهشـقهر خهلـقى بۇ 
جـايـدىن سهپهر قـىلـغانـدا، ئـاالھىدە ئۇالقـتىن چۈشۈپ، ئۇالرنـىڭ روھىغـا دۇئـا قـىلـىپ ئـانـدىن يـولـنى داۋام قـىلـىشـنى 

ئـادەت قـىلـىپ كهلـگهنـىدى. مهخسۇم ھاجـىممۇ ھهر قېتىم بۇ سـايـلىقـتىن ئۆتـكهنـدە ھهمـىشه ئۇزۇن دۇئـا قـىلـىپ، 

ئـانـدىن يۈرۈپ كېتهتـتى. قـادىر ھاجـى بـىلهن رازاق مهۋالنـوفـنىڭ شۇ يـىلـى 30-مـاي كۈنـى قهشـقهر يـاۋاغ 

تۈرمـىسـىدىكـى مهمتېلى ئهپهنـدى بـاشـلىق 300 نهچـچه مۆتـىۋەرلـىرىمـىزنـى قـىرىۋەتـكهنـلىكـى ھېچكىمـگه سـىر بـولـمىسـا 

كېرەك.  

مهخسۇم ھاجـىم مۆجـىزىلهرچه ھايـات قـالـغانـدىن كېيىن، 20 يـاشـقا كـىرگهن يـىلـى، يهنـى 1945-يـىلـى 1-
سېنتهبـىر پۈتۈن گـومـىنـداڭ يـاپـونـالردىن غـالـىپ كهلـدۇق دەپ ھاراق ئـىچـىپ تهبـرىكـلهپ، غهرق مهسـت بـولۇپ 

يـاتـقان كېچىسـى قـوزغـالـغان تـاشـقورغـان ئـىنـقىالبـىغـا قـاتـنىشـىپ، تېزال تـاالنـتى كۆزگه كۆرۈنۈپ، يېتهكـچىلهردىن 

بـولۇپ قـالـىدۇ. بـىراق سـىتـالـىن جـاڭ كهيشـىدىن بـارلـىق ئـاالھىدە مهنـپهئهتـلىرىگه تـولۇق ئېرىشـىپ بـولـغانـدىن 

كېيىن، 1946-يـىلـى ئـىيۇنـدا بـىرال ۋاقـىتـتا مـانـاس دەريـاسـى بـويـىدىكـى قـوشۇنـىمـىزنـى غۇلـجىغـا قـايتۇرۇۋېتىدۇ. 
جهنۇپـتا، قهشـقهرنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى ئـازات قـىلـىپ بـولـغان تـاشـقورغـان ئـىنـقىالبـچىلـىرىنـى قـورال تـاشـالپ، يۇرتـلىرىغـا 

قايتىپ كېتىش بۇيرۇقى چۈشۈرىدۇ.  
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نهتـىجـىدە 1937-يـىلـىدىكـى پـاجـىئه قـايـتىلـىنـىپ، مهخسۇم ھاجـىم گـومـىنـداڭ تهرىپـىدىن قـولـغا ئېلىنـىپ، سـاق 

ئـىكـكى يـىل تۈرمـىدە قـىيـىن-قـىسـتاقـقا ئېلىنـىدۇ. 1948  يـىلـى ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى ئۆلـكىلـىك ھۆكۈمهتـنىڭ مۇئـاۋىن 

رەئـىسـى بـولۇپ ئۆسـكهن مۇھهمـمهد ئـىمـىن بۇغـرا ئۇنـى قـامـاقـتىن بـوشـىتـىپ، قۇتقۇزۇپ قـالـىدۇ. مۇھهمـمهد ئـىمـىن 

بۇغـرا بـىلهن ئـابـدۇجېلىل دامـولـال ھاجـىمـنىڭ سهپـداشـالر ئـىكهنـلىكـى ھېچكىمـگه سـىر بـولـمىسـا كېرەك. بهزى 
تـارىخـىي مهنـبهلهرگه قـارىغـانـدا، ئۇ مهخسۇم ھاجـىمـنى شـىمـالـدىكـى مـىلـلىي مۇسـتهقـىلـلىق ئـىنـقىالبـىنـىڭ جهنۇبـقا 

يـامـراپ كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن شۇنـداق قـىلـغان دېيىلـگهن. چۈنـكى 1947-يـىلـىدىن بـاشـالپ، ئۈچ ئهپهنـدى بـىلهن 

ئـىلـى تهرەپ ئـوتتۇرىسـىدا كهسـكىن ئـىدىيه كۈرىشـى بـاشـلىنـىپ، ھهر ئـىكـكى تهرەپ گـومـىنـداڭ ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى 

يهتته ۋىاليهتته تهسىرىنى كۈچهيتىشكه پائال تىرىشقانىدى.  

1949-يـىلـى ۋەتـىنـىمـىزدە ۋەزىيهت بـىراقـال ئـاسـتىن-ئۈسـتۈن بـولۇپ كېتىپ، خهلـقىمـىز نېمه بـولـغىنـىنـى ئـاڭقىرىپ 
بـولغۇچه، رەھبهرلهر سـىرلـىق ھالـدا يـوق قـىلـىنـىپ، قـىزىل خـىتـاي ئهسـكهرلـىرى ۋەتـىنـىمـىزنـى تېنچ ھالـدا ئـىشـغال 

قىلىۋالىدۇ. خهلق ئىشنىڭ ماھىيىتىنى بىلگهندە ئاللىبۇرۇن كېچىككهن ئىدى.  

شۇنـداق قـىلـىپ، 1950-يـىلـدىن 1954-يـىلـغىچه تۇنـجى قـاتـتىق قـارشـىلـىق ۋەتـىنـىمـىزنـى قـاپـاليـدۇ. ۋاڭ جېن 

بۇنـى بـاھانه قـىلـىپ ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ تۆتـتىن بـىرىنـى قـىرىپ تۈگـىتـىدۇ. مهخسۇم ھاجـىم 1954-يـىلـى تۇنـجى 

قېتىم قـىزىل خـىتـايـالر قـولـىدا مهھبۇس بـولـىدۇ. 1955-يـىلـدىن 1958-يـىلـغىچه ئۆيـىدە قـاتـتىق نـازارەت ئـاسـتىدا 
يـاشـايـدۇ. 1957-يـىلـى مـوسكۋادىن قـايـتىپ كهلـگهن مـاۋ دەرھال ۋەتـىنـىمـىزدە يېڭى چـوڭ تـازىالش ھهرىكـىتـى 

قـوزغـاپ، خهلـقىمـىزنـىڭ رەھبهرلـىرىنـى ھاكـىمـىيهتـتىن سـىقـىپ چـىقـىرىپ، 1958-يـىلـى مهھكىمه شهرئـى تۈزۈمـىنـى 

تـولۇق ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇپ، كـوممۇنـىزىم قـانۇنـىنـى قـاتـتىق تهتـبىقـالشـقا بـاشـاليـدۇ. بۇ ھال قهشـقهر ۋە خـوتهنـدە 

چوڭ داۋالغۇش ۋە قاتتىق نارازىلىق پهيدا قىلىدۇ.  

1959-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، ئهسـلىدە 1957-1958-يـىلـلىرى قـوزغـالـغان ئـاتـالـمىش يهرلـىك مـىلـلهتـچىلـىكـكه قـارشـى 
ئـاق تېررورلۇقـقا قـارشـى قهشـقهر ۋە خـوتهنـدە كۈنـدە دېگۈدەك قـاتـتىق قـارشـىلـىق يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. يـاۋۇز دۈشـمهن 

مهرھۇمـنى بۇنـىڭ ئـاسـاسـلىق كۈشكۈرتكۈچـىلـىرى قـاتـارىدا سـانـاپ، مهرھۇمـغا مۇددەتسـىز قـامـاق جـازاسـى 
ھۆكۈمقىلىدۇ. ئهينى ۋاقىتتىكى خىتاي قانۇنىدا ئهڭ ئۇزۇن جازا مۇددىتى يىگىرمه يىل ئىدى.  

1979-يـىلـى 12-مـارتـتا مهخسۇم ھاجـىم 20 يـىلـلىق جـاپـالـىق تۈرمه ھايـاتـىنـى ئـاخـىرالشـتۇرۇپ، ھۆرلۈكـكه 
چىـقىـدۇ. تۈرمىـدىن چىـقىـپال 1979-يـىلـدىن 1989-يـىلـغا قهدەر بـولـغان ئـالتۇن ئـون يـىلـدا ۋەتـىنـىمـىزدە 20-

ئهسـىرنـىڭ كېيىنـكى ئهلـلىك يـىلـىدىكـى قـايـتا گۈلـلىنـىش مهنـزىرىسـىنـى بـارلـىقـقا كهلتۈرىدۇ. 1987-يـىلـى كۈزدە 

تهلهپـكه بـىنـائهن ۋەتـىنـىمـىزدىكـى بـىردىنـبىر قـانۇنلۇق دىنـىي بـىلـىم يۇرتـى ئۈرۈمـچى ئـىسـالم ئـىنسـتىتۇتـىغـا 

كېلىپ، ئـوقۇتقۇچـىلـىق قـىلـىدۇ. 1990-يـىلـى ئـاپـرىلـدا بـارىن ۋەقهسـى سهۋەپـلىك قـاغـىلـىقـقا قـايـتىپ كېتىپ، 
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تـاكـى 1993-يـىلـى ۋاپـات بـولـغىچه ئېغىر نـازارەت ئـاسـتىدا ئـوقۇتۇشـنى داۋام قـىلـىدۇ. گهرچه دۈشـمهن 

مهخسۇم ھاجـىمـنى قـايـتىدىن قـارىالشـقا شۇنـچه ئۇرۇنۇپ بـاقـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـالـلىبۇرۇن يـوللۇق ۋاسـتىلهر 
بـىلهن يـوللۇق ئـىش كۆرۈپ، ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ گهنـدىسـى ۋە مـانـدېالسـىغـا ئـايـلىنـىپ قـالـغان بۇ مهنـىۋىي 
داھىيـنى قـارىالشـقا زادىال يېتهرلـىك سهۋەب تـاپـالـمىغـان. ھهتـتا مهرھۇم ھايـات ۋاقـتىدا بـىرمۇ دۈشـمهن 
ئهمهلـدارى يۈز تۇرانه ئهيـىپـلهشـكه ۋە قـارىالشـقا جۈرئهتمۇ قـىاللـمىغـان. پهقهت 1995-يـىلـغا كهلـگهنـدىال، 

ئـانـدىن رەسـمىي ھالـدا ئۈرۈمـچى كهچـلىك گېزىتـىدە مهرھۇم مهخسۇم ھاجـىمـنى ئـاتـالـمىش ئۈچ خـىل 
كۈچـلهرنـىڭ مهنـىۋىي داھىيسـى دەپ قـالـپاق كـىيـدۈرگهن بـولـسا ،2001-يـىلـدىن كېيىن ئـوچۇق-ئـاشـكارا 

ھالـدا «شـىنـجاڭدىكـى تېررورچـىالرنـىڭ بـاش ئـاتـامـانـى» دەپ قـارىالشـقا بـاشـلىغـان. بـىراق، بۇالر ھهمـمىسـى 

چهك بـاسـمايـدىغـان تۆھمهتـلهر ئـىدى. ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرقـى يېرىمـىدىكـى ئهلـلىك يـىلـلىق مۇسـتهمـلىكه 
ھۆكۈمــرانــلىقــى دەۋرى (1999-1949) نــى خۇالســىلهش يــىغــىنــىدا دۈشــمهنــلهر مهرھۇمــنى ئــاتــالــمىش 

«شـىنـجاڭنىڭ كـوممۇنـىسـتلىشـىش قهدىمـى ۋە خـىتـايـلىشـىش مۇسـاپـىسـىنـى ئهلـلىك يـىل كهيـنىگه سۈرۈۋەتـكهن 

كـىشـى» دەپ جـاكـارلـىدى. مـانـا بۇ يېقىنـقى يۈز يـىلـلىق ئۇيغۇر تـارىخـىدا ئـىشـغالـچى كۈچـلهرنـىڭ تۇنـجى 

قېتىم بـىر كـىشـىنـىڭ تهسـىرىنـى مۇشۇنـداق يۇقـىرى بـاھالـىشـى ۋە ئهسـتايـىدىل مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈشـى بـولۇپ 
ھېسابلىنىدۇ.  

1993-يـىلـى 19-ئـىيۇن شهنـبه كهچ، يهنـى 1413-يـىلـى قۇربـان ھېيت (زۇلھهجـجه) ئېيىنـىڭ 29-كۈنـى نـامـاز 
شامغا تۇرغىنىدا ئالالھنىڭ دەرگاھىغا سهپهر قىلغان.  

شۇنـىڭ بـىلهن يـاش ۋاقـتىدا قهشـقهرنـىڭ خـانـلىق مهدرىسـىدە، ھىنـدىسـتان ۋە يـىراقـتىكـى سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا 

ئىـلىـم تهھسىل قىـلغـان، ھاياـتىـ بوـيىـچه بهش قېتىم، قىـزىل خىـتاـي قوـلىـدىال 3 قېتىم تۈرمـىگه سـوالنـغان، 22 يـىل 

ئۇدا تۈرمـىدە يـاتـقان، تۈرمـىدىن چـىقـقانـدىن كېيىن 1980- يـىلـى قـاغـىلـىق شهھىرىدە مهكـتهپ ئېچىپ 1990-
يــىلــغىچه ئۈچ مــىڭدىن ئــارتۇق ئــوقۇغۇچــى يېتىشــتۈرگهن گېگانــت ئهزىمهت ۋە مهرىپهت مهشــئىلــى مهرھۇم 
ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم پـانـىي ئـالهمـدىكـى ۋەزىپـىسـىنـى مۇكهمـمهل ئـادا قـىلـىپ، بـاقـىي ئـالهمـگه سهپهر 

قـىلـدى. مهرھۇمـنىڭ يېتىشـتۈرگهن ئـوقۇغۇچـىلـىرى ھازىر ۋەتهن ئـىچـى ۋە سـىرتـىدا ۋەتهن خهلـق ئۈچۈن بهلـگىلـىك 

خىزمهتلهرنى قىلىپ كهلمهكته ئىدى.  

بهخـتكه قـارشـى، 2014-يـىلـى 28-مـاي بـاشـلىنـىپ كهتـكهن «قـاتـتىق زەربه بېرىش دولقۇنـى» ۋە 28-ئـىيۇل 
يهكهن ئېلىشقۇ قىرغىنچىلىقى ئهسناسىدا مهزكۇر ئوقۇغۇچىالر تۇنجى تۈركۈمدىكى نىشانغا ئايلىنىپ قالغان.  

ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـىنـىڭ 2014-يـىلـى ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، 1980-يـىلـالردا قـاغـىلـىقـتىكـى 

مهشھۇر دىنـىي ئۆلـىمـا ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىمـنىڭ قـولـىدا تهربـىيهلهنـگهن ئهڭ ئـاخـىرقـى تـالـىپـلىرىدىن بـىرى-
ئـابـلىكـىمـخان شۇ يـىلـى يـازدا ئۈرۈمـچىدە تۇتقۇن قـىلـىنـغان. ئـىسـمىنـى ئـاشـكارىالشـنى خـالـىمـايـدىغـان، ئهمـما 

ئهھۋالـدىن خهۋەردار بـىرەيـلهنـنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، ئـابـلىكـىمـخان تۇتقۇن قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، ئـائـىلـىسـىدىكـىلهر 
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خېلى ئۇزۇنـغىچه ئۇ تـوغـرىلـىق ھېچقانـداق ئۇچۇر ئـااللـمىغـان. مهلۇم بـولۇشـىچه، 40 يـاشـالردىكـى ئـابـلىكـىمـخان 
قـاغـىلـىقـنىڭ زوڭالڭ دېگهن جـايـىدىن بـولۇپ، 1980-يـىلـالردا مهشھۇر دىنـىي ئۆلـىمـا ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم 

ھاجـىمـنىڭ قېشىدا تهلـىم ئـالـغان. 1990-يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىدىن بـاشـالپ كۆپ قېتىم تۇتقۇن قـىلـىنـىپ، كۆپ 

قېتىم قـويۇپ بېرىلـگهن. كېيىنـچه خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىگه كېتىپ كـاۋاپـچىلـىق قـىلـىپ كۈن كهچۈرگهن. ئـابـلىكـىمـخان 
ھېچقانـداق ئـىشـقا ئـارىالشـماي ئۆز تـىرىكـچىلـىكـى بـىلهن يۈرگهن بـولسـىمۇ،لېكىن بۇ يـىل (2014) مـايـنىڭ 

ئـاخـىرلـىرىدا بـاشـالنـغان تـازىالشـتا ئۈرۈمـچىدە يهنه تۇتقۇن قـىلـىنـغان. ئهھۋالـدىن خهۋەردار كـىشـىلهرنـىڭ 
بـىلـدۈرۈشـىچه، شۇ يـىلـى مـايـنىڭ ئـاخـىرلـىرىدىن بـاشـالپ خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ ئۇيغۇر ۋەتـىنـىدە قـوزغـىغـان «چـوڭ 

تـازىالش ھهرىكـىتـى» داۋامـىدا مـىڭلىغـان ئۇيغۇر يـاشـلىرى تۇتقۇن قـىلـىنـغان يـاكـى ئـىز-دېرەكسـىز يـوقـالـغان. 

ئۇالرنـىڭ ئـاشـكارا قـىلـىشـىچه، شۇ يـىلـى 5-ئـايـنىڭ 29-كۈنـى بـىر قېتىمـدىال تۇتقۇن قـىلـىنـغانـالر سـانـىنـىڭ يهتـته 

مـىڭغا يېتىدىغـانـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن. 28-ئـىيۇلـدىكـى يهكهن قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن كېيىن خـىتـايـالرنـىڭ 
ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ جهنۇبـىي قـىسـمىغـا قـاراتـقان يۇقـىرى بېسىم سـىيـاسـىتـى ھهسسـىلهپ كۈچهيـگهن. ئهھۋالـدىن خهۋەردار 

كـىشـىلهرنـىڭ شۇ چـاغـدىكـى بـايـانـلىرىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، يهكهن، قـاغـىلـىق ۋە بـاشـقا نـاھىيهلهردە مهخسۇم ھاجـىم 

بىلهن ئاالقىسى بار ۋە گۇمانلىق دەپ قارالغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك تۇتقۇن قىلىنغان.  

مهخسۇم ھاجـىمـنىڭ يـارامـلىق ئـىز بـاسـارلـىرىدىن كېرەم ئـابـدۇۋەلـى قـارى (1955-2017) 2017-يـىلـى 
سېنتهبـىركۈنـلىرى تۈرمـىدە قـازا قـىلـغان بـولـسا، يهنه بـىر ئهلـالمه شـاگـىرتـى مهمـتىمـىنـجان دامـولـالم (2020-1964) 

2016-يـىلـى 3-فېۋرال ئـاخـىرقـى قېتىم تۇتقۇن قـىلـىنـغان بـولۇپ، بۇ يـىل ئـىيۇلـدا قـازا قـىلـغانـلىق خهۋىرى 
تـارقـالـغان. بـىراق زادى قـاچـان، قـانـداق سهۋەپ بـىلهن قـازا قـىلـغانـلىقـى، جـازا الگـىرىدا يـاكـى تۈرمـىدە قـازا 

قـىلـغانـلىقـى ئېنىقـالنـمىغـان. دوسـتلىرىنـىڭ گۇۋاھلىق بېرىشـىچه، دامـولـالم ۋەتـىنـىمـىز ئـىچـىدىكـى پۈتۈن ئۆلـىمـاالرنـى 

دىنـىي سـاھهدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان يېڭى پهتـىۋا ۋە يېڭى-يېڭى مهسـىلـىلهردىن ۋاقـتى-ۋاقـتىدا خهۋەردار قـىلـىپ، 

تۈرلۈك پـىتـنه-ئـىغۋا، جېدەل-مـاجـراالردىن ئۇزاق تۇرۇپ، سـاغـالم ۋە مۆتـىدىل يـول تۇتۇپ، پۈتۈن ئـىسـالم 
دۇنـياسـىدا بـىردەك تهكـىتـلىنـىۋاتـقان ئـوتتۇراھال ئـىسـالمـىي مۇھىت يـارىتـىشـقا كۆپ كۈچ سهرپ قـىلـغان ئـىكهن. 

دېمهك بۇ نۇقـتىدىن قـارىغـانـدا كـومـپارتـىيهنـىڭ غهرىزى ئـوچۇق چـىقـىپ تۇرۇپتۇ. ئۇيغۇرالرنـى يـوقـىتـىش ئۈچۈن 
ئـالـدى بـىلهن يـولـباشـچىلـىرىنـى، ئـانـدىن دىنـىي ۋە مـىلـلىي قـىمـمهت قـاراشـلىرىنـى، ئـاخـىرىدا پۈتۈن بـىر مـىلـلهتـنى 

تۈپ يـىلـتىزىدىن يـوقـىتـىش پـىالنـى سېستىمـىلـىق ۋە سـىجـىل ئېلىپ بېرىلـماقـتا. يـوقـاتـقانـلىرىمـىزنـىڭ سـانـىنـى مهڭگۈ 

ھېساپالپ چىققىلى بولماسلىقى مۇمكىن. 

3. ئاخىرقى مهرىپهت يۇلتۇزى ئابدۇقهييۇم ھاجىم:  

ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىم 1957-يـىلـى نـويـابـىردا گۇمـا نـاھىيـىسـىدە تهڭداشسـىز دىنـىي يـولـباشـچى، ئۇيغۇر 
خهلـقىنـىڭمهنـىۋى داھىيسـى، داڭلىق ئۆلـىمـا، پـىشـقان ئۇسـتاز ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم ئـائـىلـىسـىدە دۇنـياغـا 

كهلـگهن. ئـىكـكى يـاشـقا تـوشـماسـتا 1959- يـىلـى دادىسـى ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى 
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تهرىپـىدىن قـايـتا تۇتقۇن قـىلـىنـىپ، ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى خـىتـاي قـانۇنـى بـويـىچه مۇددەتسـىز، يهنـى 20 يـىلـلىق قـامـاق 

جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان.  

ئۇنـداقـتا 1949-يـىلـى كۈزدە ۋەتـىنـىمـىز بـىردىنـال دۈشـمهن قـولـىغـا ئۆتۈپ كهتـكهنـدىن كېيىنـكى ئـون يـىلـدا 

ۋەتـىنـىمـىزدە قـانـداق ئـىشـالر يۈز بهرگهن ؟! بۇ ئـىشـالرنـىڭ خهلـقئارالـىق سـىرلـىق تـارىخـىي ئـارقـا كۆرۈنۈشـلىرى 
قايسىالر ؟!  

1948-يـىل ئـاخـىرىدا كـومـپارتـىيه مۇتـلهق ئۈسـتۈنلۈكـنى ئـىگـىلـىگهنـدىن كېيىن، سـىتـالـىنـنىڭ ۋەتـىنـىمـىزنـى مۇسـتهقـىل 
سـاقـالپ قېلىش يـاكـى ئۆزىگه قـوشۇۋېلىشـنىڭ ھاجـىتـى قـالـمىدى. بۇ ئهھۋالـدا سـىتـالـىن كهسـكىن ۋەزىيهتـته 

كهسـكىن قـارار چـىقـاردى. 1949-يـىلـى يـانۋاردا مـىكـويـان شـىبهيـپودا زىيـارەتـته بـولـدى. مـايـدا مـولـوتۇف زىيـارەتـكه 

كهلـدى. ئـىيۇلـدا ليۇشـاۋچـى مـوسكۋادا زىيـارەتـته بـولـدى. 14-ئـاۋغۇسـت دېڭ لـىچۈنـنىڭ غۇلـجىغـا كـىرىشـى بـىلهن 

ئـويۇن بـاشـالنـدى. 17-ئـاۋغۇسـت سۆھبهتـلهشـتى. 19-ئـاۋغۇسـت «سـاخـتا چـاقـىرىق» كهلـدى. 23-ئـاۋغۇسـت 

ئهخـمهتـجان قـاسـىمـى بـاشـلىق رەھبهرلهر ئـالمۇتـىغـا كهتـتى. 24-ئـاۋغۇسـتتىكـى سـىرلـىق سۆھبهتـتىن كېيىن، سـوۋېت 

تهرەپ ئۇالرنـىڭ 25-ئـاۋغۇسـت ئۆلـگهنـلىكـىنـى، خـىتـايـالر 27-ئـاۋغۇسـت ئۆلـگهنـلىكـىنـى ئـىلـگىرى سۈردى. 11-

سـىنـتهبـىر سهيـپىدىن ئهزىزى بېيجىڭغا بـاردى. 26-سـىنـتهبـىر گـومـىنـداڭ تهسـلىم بـولـدى. 1-ئۆكـتهبـىر قـىزىل 
خـىتـاي دۆلـىتـى قۇرۇلـدى. 10-ئۆكـتهبـىر ۋاڭ جېن ئۈچ مـىڭ ئـاقـساق-چـوالق ئهسـكهر بـىلهن 30 مـىڭ ئهسـكىرىمـىز 

بـار ۋەتـىنـىمـىزگه بهھۇزۇر كـىردى. 17-ئۆكـتهبـىر غۇلـجىدىكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى ئـاي يۇلتۇز بـايـراق چۈشۈرۈلـدى. 
12-نـويـابـىر ۋاڭ جېن غۇلـجىدا ئـىكـكىنـچى جۇمھۇرىيهتـنىڭ ئهمهلـدىن قـالـغانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. 25-ئۆكـتهبـىر 
قـىزىل ئـارمـىيه ئۈرۈمـچىگه كـىرىپ سـاق ئـىكـكى ئـايـدىن كېيىن، ئـانـدىن مـىلـلىي ئـارمـىيه 25- دېكابـىر ئۈرۈمـچىگه 

كىردى.  

1908-يـىلـى 11-ئـاپـرىل خـىتـاي چـاڭشادا تۇغۇلـغان جـالـالت ۋاڭ جېن زوزۇڭتاڭنىڭ يۇرتـدىشـى بـولۇپ، 
مـاۋزېدۇڭ ئۇنـى مهقـسهتـلىك ۋەتـىنـىمـىزگه ئهۋەتـكهن. 1950-يـىلـدىن 1954-يـىلـغىچه ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ تۆتـتىن 

بـىرىنـى قـىرىپ تۈگهتـكهن. ئۇ 1980-يـىلـى بـىڭتۈەنـنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـنى قـاتـتىق تهشهببۇس قـىلـىپ ئۇتۇق 

قـازانـغان. 1987-يـىلـى خۇيـاۋبـاڭنىڭ سـىيـاسـىتـىگه قـارشـى چـىقـىپ، ئۈرۈمـچىگه كېلىپ خـىتـايـالرنـى قـايـتىپ 

كېتىشـتىن تـوسـقان. 1993-يـىلـى 12-مـارت گۇاڭجۇدا ئۆلـگهن جـالـالت ئۇيغۇر مـىلـلىتـنى تېخىمۇ ھاقـارەت 
قـىلـىپ، جهسهت كۈلـىنـى تهڭرىتـاغـلىرىغـا چېچىۋېتىشـنى ۋەسـىيهت قـىلـغان. راس دېگهنـدەك ئۇنـىڭ كۆيـدۈرۈلـگهن 

سېسىق جهسهت كۈلى ئايروپىالن بىلهن ئاپئاق تهڭرىتاغلىرى چوققىلىرىغا ئاز-ئازدىن چېچىلغان.  

ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىم تۇغۇلـغان كۈنـى سهيـپىدىن ئهزىزى ئۆمهك بـاشـالپ مـوسكۋاغـا مـاڭغان. دېمهك ئـالـىمـنىڭ 

ھايـاتـى تۇغۇلـغان كۈنـىدىن بـاشـالپـال تهتۈر قـىسـمهتـلهر بـىلهن بـاشـالنـغان. چۈنـكى مۇشۇ قېتىمـلىق مـوسكۋا 

سهپىرىدىن كېيىنال، ئهزىز ۋەتىنىمىز يهنه بىر قېتىم پانىي ئالهمدىكى دوزاخقا ئايالنغان.  
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1958-1957-يـىلـالردىكـى ئـاتـالـمىش يهرلـىك مـىلـلهتـچىلـىكـكه قـارشـى تۇرۇش بـاھانـىسـى بـىلهن ئېلىپ بېرىلـغان 
ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ھارپـىسـىدا، يهنـى 1957-يـىلـى 2-نـويـابـىر سهيـپىدىن ئهزىزى مـاۋزېدوڭ بـاشـچىلـىقـىدىكـى 

ئۆمهك بىلهن بىرگه موسكۋاغا ئۆكتهبىر ئىنقىالبىنىڭ 40 يىللىقىنى تهبرىكلهش ئۈچۈن يولغا چىققان. 

 1957-يـىلـى 18-نـويـابـىر خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى رەھبىرى مـاۋ زېدوڭ مـوسكۋادا كـومـپارتـىيه ۋە ئـىشـچىالر 
پـارتـىيـىسـى ۋەكـىلـلهر يـىغـىنـىدا يـارو ئۇرۇشـى ھهقـقىدە سۆز قـىلـىپ: «يـادرو ئۇرۇشـى قـانـچىلـىك قـورقۇنچـلۇق 

بـولـماقـچىتـى؟ پۈتۈن دۇنـيا نۇپۇسـى 2.7 مـىلـيارد، يېرىمـى ئۆلـسه يېرىمـى قـالـىدۇ، خـىتـايـدا 300 مـىلـيون جـان بـار. 

يېرىمـى ئۆلـسه يهنه 300 مـىلـيون جـان بـار ئهمهسمۇ؟!» دېگهن. ئۇ يهنه سـوۋېت بـاش سېكرىتـارى نـىكـىتـا 

خـروششېف بـىلهن مهخـپىي سۆھبهتـلهشـكهنـدە، تېخىمۇ ئېنىق قـىلـىپ مۇنـداق دېگهن: «ئهگهر رۇسـىيه تهرەپ 

بـىزگه ئـامېرىكـانـىڭ ئـاسـاسـلىق شهھهرلـىرىنـى پۈتۈنـلهي تۈزلـىۋېتىشـكه يهتكۈدەك ئـاتـوم بـومـبىسـى بېرىپ تۇرسـا، 

ئۇنـداقـتا پـرولـتارىيـاتـنىڭ كـاپـىتـالـىزىم ئۈسـتىدىن ئۈزۈل-كېسىل غهلـىبه قـىلـىشـى ئۈچۈن خـىتـاي دۆلـىتـى دېڭىز 

بـويـلىرىدىكـى300 مـىلـيون خهلـقىدىن كېچىشـكه تهيـيار تۇرىدۇ». خـىروششېف بۇنـى ئـاڭالپ چۆچۈپ كهتـكهن. 

كۈنـدىلـىك خـاتـىرىسـىگه مـاۋنـى «ئـىنـسانـالر ئـىچـىدىن چـىقـقان ئـالۋاسـتى» دەپ يـازغـان. گهرچه ئـاتـوم بـومبسـىغـا 

ئېرىشهلـمىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما مـاۋ بۇ قېتىم سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ سـابـىق شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى 

رەھبهرلـىرىنـى ئهمـدى قـانـات ئـاسـتىغـا ئـالـمايـدىغـانـلىقـىنـى تـوغـرا پهرەز قـىلـغان. چۈنـكى ئهيـنى چـاغـدىكـى ئۇيغۇر 

سهرخـىلـلىرىنـىڭ ئـارقـا تېرىكـى جـوزېف سـىتـالـىن 1953-يـىلـى 5-مـارت ۋاپـات بـولـغانـدىن كېيىن، ئۇنـىڭ ئـىز 

بـاسـارى خـىروششېف 1954-يـىلـدىن بـاشـالپ تـازىالش ئېلىپ بېرىپ، سـىتـالـىنـنىڭ بـارلـىق ئـادەمـلىرىنـى سـىقـىپ 

چـىقـىرىپ، ئۇنـى تهنـقىدلهش ھهرىكـىتـى قـوزغـىغـان. بۇ ھال خـىتـاي ئۈچۈن چـوڭ بـىر بـاش ئـاغـرىقـىنـى ھهل قـىلـىپ 

بهرگهن. چۈنـكى 1950-يـىلـى 14-فېۋرالـدىكـى كېلىشـىمـدە بهش يـىل ئـىچـىدە ۋەتـىنـىمـىز، تـىبهت ۋە ئـىچـكى 
مـوڭغۇلـدا ئـىتـتىپـاقـداش دۆلهتـلهرنـى قۇرۇپ چـىقـىش بهلـگىلهنـگهن. خـىتـايـالر بۇنـىڭ ئـورنـىغـا 1955-يـىلـى 1-

ئۆكـتهبـىر ھازىرقـى نـامـدا بـار ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـىنـى قۇرۇپ بهرگهنـىدى. بـىراق بۇنـىڭغىمۇ رازى بـولـماي، 
ۋەتـىنـىمـىزنـى پۈتۈنـلهي مۇسـتهمـلىكه قـىلـماقـچى بـولـغان. لېكىن ئۇنـداق قـىلـىشـقا چـىشـى پـاتـمايـتتى. ئـالـدى بـىلهن 

مـوسكۋانـىڭ تـومۇرىنـى تۇتۇپ بېقىشـقا تـوغـرا كېلهتـتى. بۇ قېتىمـقى زىيـارەت مـاۋغـا كۆڭلىدىكـىدەك پۇرسهتـنى ئـاتـا 

قىلغان.  

1957-يـىلـى دېكابـىر كـىرىشـى بـىلهنـال ئهمـدىال مـوسكۋادىن قـايـتىپ كهلـگهن مـاۋ دەرھال ۋاڭ ئېنماۋغـا بۇيـرۇق 
بېرىپ، ۋەتـىنـىمـىزدىكـى بۇرۇن سـىتـالـىن ئـارقـا تېرەك بـولـغانـلىقـتىن، چېقىلـغىلـى بـولـمىغـان بـارلـىق رەھبىرىي 

كـادىرالرنـى، ئـانـدىن پۈتۈن مۇسـتهقـىلـچى كۈچـلهرنـى ۋاسـىته تـالـلىمـاي قـىرىپ ۋە سـوالپ پۈتۈنـلهي تـازىالشـقا 

بۇيرىغان.  

1957-يـىلـى 16-دېكابـىر جـالـالت ۋاڭ ئېنماۋ ئۈرۈمـچىدە ئـاتـالـمىش 51 چـىلهر (مۇسـتهقـىل ئۇيغۇرسـتان 
جۇمھۇرىيـىتـى تهرەپـدارلـىرى) نـى تهنـقىد قـىلـىش تهنـقىد قـىلـىش يـىغـىنـى ئېچىشـنى بـاشـلىغـان. 22 كۈنلۈك ئېغىر 
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تهھدىت ۋە ھاقـارەتـتىن كېيىن، 1958-يـىلـى 17-يـانۋار كېچىسـى مۇسـتهقـىل ئۇيغۇرىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى 

تهرەپـدارلـىرىنـىڭ ئـاتـامـانـى دەپ قـارالـغان مهرھۇم ئـابـدۇرەھىم ئهيـسا ئهپهنـدى يـىغـىن ئېچىلـىۋاتـقان 

ئۈرۈمـچىدىكـى تهڭرىتـاغ مېھمانـخانـىسـىنـىڭ 214-نـومۇرلۇق يـاتـىقـىدا سـىرلـىق ئۆلتۈرۈلـگهن. ئـىكـكى ھهپـتىدىن 

كېيىنال ۋەتىنىمىزدىكى يهنه بىر چوڭ تازىالش ۋە دۆلهت تېررورلۇقى باشالنغان.  

شۇنـداق قـىلـىپ ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىمـنىڭ بـالـىلـىق، ئۆسمۈرلۈك، يـاشـلىق ھايـاتـى تـىرىك يېتىمـلىك، تۇتقۇنلۇق، 

خـورلۇق، مهھبۇسـلۇق ۋە خـارلـىق بـىلهن ئۆتـكهن. ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىمـنىڭ دادىسـى خـىتـاي زىنـدانـلىرىدا ھهر 

تۈرلۈك خـورلۇق ۋە زۇلۇم تـارتـقان بـولـسا، ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىم، ئـانـىسـى ۋە ئـىكـكى ئـاچـىسـى بـىلهن جهمـىيهتـته 
خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئـىنـسانـنىڭ خـىيـالـىغـىمۇ كـىرىپ چـىقـمايـدىغـان ھهرتۈرلۈك جـىسـمانـى ۋە روھىي جهھهتـلهردىن 

خـورلـىشـىغـا ئۇچـراش بـىلهن بـىرگه پهنـنىي ۋە دىنـىي بـىلـىمـلهردە ئـوقۇپ، اليـىقـىدا تهربـىيهلـىنـىشـتىن مهھرۇم قـالـغان. 

دادىسـى ئۇسـتاز ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم قـامـاقـتىن بـوشـاپ جهمـئىيهتـكه چـىقـقانـدىن كېيىن، 1979- يـىلـىدىن 

بـاشـالپ تـاكـى ۋاپـات بـولـغانـغا قهدەر يېشى بـىر ئـاز چـوڭىيـىپ قـالـغان بـولسـىمۇ ۋاقـىتـنى قـولـدىن بهرمهي 

دادىسـىدىن تهلـىم-تهربـىيه ئېلىپ خېلى يېتىشـكهن ئۆلـىمـا بـولۇپ قـالـغان. دادىسـى ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم 

1993-يـىلـى 19-ئـىيۇن كهچ تۇيۇقسـىز ۋاپـات بـولۇپ كهتـكهنـدىن كېيىن، ئـىزچـىل مهرھۇم دادىسـىنـىڭ 
خـىزمهتـلىرىگه ۋارىسـلىق قـىلـىپ،  ئۆز تـاغـىسـى ھامۇتـخان مهخسۇم ھاجـىم بـىلهن بـىلـله قـولـىدىن كېلىشـىچه 

قاغىلىق خهلقىنىڭ دىنىي-ئېتىقاد خىزمهتلىرىگه پائال يېتهكچىلىك قىلىپ كهلگهن. 

دادىسـىدىن ئـايـرىلـىپ 20 يـىل ئۆتـكهنـدىن كېيىن، 2014-يـىلـى ئـىيۇنـدىن بـاشـالپ ۋەتـىنـىمـىزدە «قـاتـتىق زەربه 

بېرىش» دولقۇنـى بـاشـالنـغانـدىن بۇيـان يېرىم نهزەربهنـد ئـاسـتىغـا چۈشۈپ قـالـغان ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىم 2017-

يـىلـى ئـائـىله بـويـىچه خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى تهرىپـىدىن تۇتقۇن قـىلـىنـغان، ھهمـدە ئۆيـلىرى ۋە ئۆيـىنـىڭ ئۇدۇلـىدىكـى 

ئۇسـتاز ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇم ھاجـىم بـاشـچىلـىقـىدا سېلىنـغان مهسـچىت چېقىپ تۈزلـىۋېتىلـگهن. ئـىشهنـچىلـىك 
مهلۇمـاتـالرغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىمـنىڭ 2020-يـىلـى 8-ئـايـنىڭ 14-كۈنـى (مهرھۇم ئـابـدۇقـادىر 

دامـولـالم سۇيـقهسـت بـىلهن قهتـلى قـىلـىنـغانـلىقـىنـىڭ 96 يـىلـلىق مـاتهم كۈنـىدە) تۈرمـىدە شېھىت بـولۇپ كهتـكهنـلىكـى 

مهلۇم بولغان.  

1979-1949-يـىلـالر ئۇيغۇر تـارىخـىدىكـى ئهڭ قـورقۇنچـلۇق ۋە تـىل بـىلهن تهسۋىرلـىگۈسـىز جـاپـا-مۇشهقـقهتـلىك 
يـىلـالر بـولۇپ، بۇ ئـوتتۇز يـىلـلىق دوزاخ ئـازابـى ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ كۆڭلىدە مهڭگۈ سـاقـايـماس جـاراھهت 

قـالـدۇرغـان. دۈشـمهنـلهر قـالـدۇرغـان بۇ ئـازابـنى ۋە دۈشـمهنـگه بـولـغان ھهقـقانـىي نهپـرەتـنى ئهڭ قـىسـقا ئـىپـادىلهپ 

بهرگهن جۈمله مۇنۇ مىسراالر بولسا كېرەك:  

خـىتـايـنى مهن خـىتـاي دەيـمهن، ئۇنـى ئـىنـسانـچه كۆرمهسـمهن، مهگهر ئـاسـمانـچه بـولـساڭمۇ، سېنى كۆزۈمـگه 
ئـىلـماسـمهن. ئهگهر جهنـنهتـنىڭ ئـاچقۇچـى سهن نـىجـىسـنىڭ قـولـىدا بـولـسا، ئـالـالھغا ئـانـت ئـىچهرمهنـكى، ئۇ ھال 

جهننهتكه كىرمهسمهن. (ئابدۇقادىر دامولالم ئوغلى ئابلىز مهخسۇم) 
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يۇقــىرىقــى بــىر كۇبلېت شېئىردىن كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهســكى، دۈشــمهن گهرچه تېنىمــىزنــى خــورالپ، تــىز 

پۈكتۈرەلــىگهن تهقــدىردىمۇ، بــىراق جهڭگىۋار ۋە پــاك-دىيــانهتــلىك روھىمــىزنــى مهڭگۈ سۇنــدۇرالــمايــدۇ. 
شۇڭىمـىكـىن، ئۆزىنـىڭ ئهخـالق ۋە ئـىنـسانـلىق جهھهتـتىكـى ئـورنـىنـى زادىال ئېتىراپ قـىلـدۇرالـمىغـان دۈشـمهن 
خهلـقىمـىزنـى مـىلـلهت سۈپـىتـىدە تۈپـتىن يـوقـىتـىش يـولـىنـى تـالـلىۋېلىپ، ئۆز پۇتـىغـا ئۆزى پـالـتا چـاپـتى. بۇ نۇقـتىنـى 

چېچىنـىيه دۆلهت ئـاتـىسـى جهۋھهر دودايېف شۇنـداق بـايـان قـىلـىدۇ: «دۈشـمهنـلهر بـىزنـىڭ تهنـلىرىمـىزنـى تـانـكا-

ئـايـروپـىالنـالر بـىلهن دەسسـىتـىپ ۋە پـارتـلىتـىپ پـارچه-پـارچه ۋە قـىيـما-چـىيـما قـىلـىۋېتىشـى مۇمـكىن. ئهمـما 

ئهركـىنـلىك ۋە مۇسـتهقـىلـلىق روھىمـىزنـى قهتـئىي تـىز پۈكتۈرەلـمهيـدۇ. خۇدادىن بـاشـقىغـا ئېگىلـمهيـدىغـان قهيـسهر 

ئىرادىمىزنى ئوخشاشال سۇندۇرالمايدۇ».  

2009-1979-يـىلـالر ھهر ھالـدا خهلـقىمـىزگه تـىنـىق ئـالغۇدەك شـارائـىت ئـاتـا قـىلـغان بـولسـىمۇ، بـىراق 1990-يـىلـى 
5-ئـاپـرىل، 1997-يـىلـى 5-فېۋرال، 1997-7-ئـىيۇل، 2001-يـىلـى 11-سېنتهبـىر، 2009-يـىلـى 5-ئـىيۇل 
كۈنـلىرى خهلـقىمـىزنـىڭ قهلـبىدە ئـىزى ئۆچـمهس تـارتۇق-يـارىالرنـى قـالـدۇردى. ئۇنـىڭدىن كېيىنـكى يهتـته يـىلـدا 

سېستىمـىلـىق ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق پـىالنـى يۇمـشاق ۋاسـتىلهر بـىلهن ئـىشـقا كـىرىشـىپ، ھهر يهردە شۇ يهردىكـى 

بـارلـىق ئـاھالـىنـى پۈتۈنـلهي سـىغـدۇرغۇدەك تۈرمـىلهر يـاسـىلـىپ، بـارچه تهيـيارلـىقـالر پۈتـكهنـدە، ئـاز بـىر قـىسـىم ئۆز 

ئېشىغـا ئۆزى تـوپـا سـالـىدىغـان، مـىلـلهتـنىڭ خهلـقئارالـىق ئـوبـرازى ۋە ئـىززەت-ئـابـرۇيـىنـى يهر بـىلهن يهكـسان 
قـىلـىدىغـان، مېڭىسـى پۈتۈنـلهي دېگىدەك يۇيۇلۇپ، ئۆردەكـتهك سۇ يۇقـماس ۋە ئۆزگهرمهس جـاھىلـالرغـا ئـايـلىنـىپ 

قـالـغان تۆۋەن سـاپـالـىق، خهلـقىگه پـايـدىسـىدىن زىيـىنـى كۆپ يېتىدىغـان سـانـاقـلىق ئـادەمـلهرنـى بـىكـارلـىق تۆكـمه 

پـاسـپورتـالر ئـارقـىلـىق بـىپـايـان تـارىم ۋادىسـىدىكـى ئېتىز قـىرلـىرىدىن ئـوتتۇرا شهرقـنىڭ جـاڭگالـلىرىغـا ۋە ئـىسـتانبۇل 

سـاھىلـلىرىغـا قـويۇپ بېرىپـال، دەرھال چېگرانـى تـاقـاپ، ئۇچۇرالرنـى قـاتـتىق قـامـال قـىلـىپ، 2017-يـىلـى 1-
ئـاپـرىلـدىن بـاشـالپ كهڭ كۆلهمـدە تۈركۈمـگه بۆلۈپ تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـى قـوزغـىغـان. تۇنـجى تۈركۈمـدە 

ۋەزىپـىدىكـى دىنـىي ئۆلـىمـاالر (ۋەزىپـىسـىزلهرنـى يـاۋا ئـاخۇن ۋە قـانۇنسـىز دىنـىي زات قـالـپىقـى بـىلهن ئـالـلىبۇرۇن 

تۇتقۇن قـىلـىپ بـولـغان)، ئـانـدىن بـايـالر-تـىجـارەتـچىلهر، ئـانـدىن مـائـارىپـچىالر، ئهڭ ئـاخـىرىدا 15 يـاشـتىن 90 
ياشقىچه بولغان بارلىق ئهرلهر ئاساسهن جازا الگىرلىرى ۋە تۈرمه-زىندانالرغا قامىلىپ بولغان.  

مهرھۇم ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىم ئـائـىله كېلىپ چـىقـىشـى تۈپهيـلىدىنـال تۇنـجى تۈركۈمـدىكـى ئهڭ قـاتـتىق زىيـانـكهشـلىكـكه 
ئۇچـرايـدىغـان دائـىرىدىكـى نـىشـانـغا ئـايـلىنـىپ قـالـغانـىدى. يۇقـىرىقـى تۆت ئهۋالد تـىز پۈكـمهس يـولـباشـچىالرنـىڭ ۋە 

نۇرلۇق مهرىپهت مهشـئهلـلىرىنـىڭ ھايـاتـىغـا تهپهككۇر بـىلهن نهزەر سـالسـىڭىزال، ئۇالردىكـى ئهڭ چـوڭ ۋە ئهڭ 
مۇھىم ئـورتـاقـلىق بـولـغان «ئۇيغۇرنـى ئۇيغۇر قۇتقۇزىدۇ» دېگهن ئـىدىيهنـى چـوڭقۇر ھېس قـىالاليسـىز. مهيـلى 
ئـابـدۇلـل امۇپـتى ھاجـىم، يـاكـى ئۇنـىڭ ئـوغـلى ئـابـدۇجېلىل دامـولـال ھاجـىم بـولسۇن، مهيـلى ئـوغـلى ئـابـدۇلھهكـىم 

مهخسۇم ھاجـىم بـولسۇن، يـاكـى ئـوغـلى ئـابـدۇقهييۇم ھاجـىم بـولسۇن، ھهمـمىسـىال چهتـئهلـلهرگه چـىقـىش پۇرسـىتـىگه 
ئېرىشـكهن، ھىجـرەت قـىلـىش شـارائـىتـى تهل تۇرۇقلۇق، يهنـىال ئۆزىنـى، بـارلـىقـىنـى ۋە ھايـاتـىنـى خهلـقى ئۈچۈن 

بېغىشـلىدى. بۇالر ئـىچـىدىكـى ئۈچ ئهۋالدال ئۇيغۇر يېقىنـقى زامـان تـارىخـىدىكـى ئۈچ قېتىمـلىق ئهڭ چـوڭ ئـىرقـىي 
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قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ تۇنـجى ۋە ئهڭ قـورقۇنچـلۇق قۇربـانـلىرىغـا ئـايـالنـدى. ئـائـىلـىرى پۈتۈنـلهي خـانـىۋەيـران بـوپـكهتـتى. 

شۇنـداقـتىمۇ ئۇالر يهنـىال بۇرچـىدىن ۋازكهچـمىدى. خهلـقىدىن يـامـانـالپ تـاشـلىۋەتـمىدى. خـورلۇقـالرغـا چـىدىيـالـماي 

قېچىپ كهتـمىدى يـاكـى تهسـلىم بـولـمىدى. ئۇالر بـىر مـىلـلهتـنى سـاقـالپ قېلىش يـولـىدا ئۈن-تـىنسـىز بهدەل 

تۆلـىگهن مهنـىۋى قهھرىمـانـالر بـولۇش بـىلهن بـىرگه، نـامـى مهڭگۈ يـاد ئېتىپ تۇرىلـىدىغـان ھۆرمهتـلىك 
تۆھپىكارالردۇر.  

قـارايـدىغـان بـولـساق، ئـالـدىنـقى ئهسـىردىكـى داڭلىق شهخسـلىرىمـىزنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ ئۇرۇق-ئهۋالدى يـا كۈرەش 

روھىنـى يـوقـىتـىپ ئۈن-تـىنسـىز يـوقـالـدى. يـا راھهت يـاشـاش يـولـىنـى تـالـالپ، چهتـئهلـلهرگه چـىقـىپ كېتىپ يېرىم 

شـالغۇت ھالـغا كېلىپ بـولـدى. بهزىلـىرى ھهتـتا تۇرۇشـلۇق ئهلـلهرگه سـىڭىشـىپمۇ بـولـدى. پهقهت مهرھۇم مهخسۇم 

ھاجـىم جهمهتـىال نه تهسـلىم بـولۇش، نه كهسـىپ ئۆزگهرتـىش، نه چهتـئهلـگه چـىقـىپ ھۇزۇر-ھاالۋەتـته يـاشـاش، نه 

تـوزۇپ يـاكـى چۈشكۈنـلىشـىپ يـوقـىلـىش يـولـىنـى تۇتـماي، ئـاتـا-بـوۋىلـىرىنـىڭ، جۈمـلىدىن مـىلـلىتـىمـىزنـىڭ مهرىپهت 

مهشـئىلـىنـى ۋە جـانـىجـان ئـامـانـىتـىنـى ئهۋالدمۇ-ئهۋالد كۈچ ئۇالپ يهتكۈزۈپ، 1913-يـىلـدىن 2013-يـىلـغىچه 

بـولـغان ئهڭ قـىيـىن ۋە ئهڭ ھالـقىلـىق يۈز يـىلـدا پۈتۈن مـىلـلهتـكه ئۈلـگه بـولغۇدەك شهرەپـلىك ۋە ئـالـىيـجانـاپ 

جهمهتـكه ئـايـالنـدى. ئهكسـىچه، بـاشـقا نـوپۇزلۇق تـارىخـىي شهخسـلىرىمـىزنـىڭ ئهۋالدلـىرى ئهجـداتـلىرىنـىڭ ۋە 

مـىلـلهتـنىڭ ئۈمۈدىنـى ئـاسـاسهن ئـاقـلىيـالـمىدى. بهزىلـىرى تهسـلىم بـولـدى. بهزىلـىرى ۋاز كهچـتى. ھهتـتا بهزىلـىرى 

دۈشـمهنـنىڭ قـىزىل تهشۋىقـات ئـاكـتىپـلىرىغـا ئـايـلىنـىپ قـالـدى، يـاكـى ئۇالردىن دۈشـمهن تـولۇق پـايـدىلـىنـىپ كهتـتى. 

بـىر نهچـچهئ اددىي مـىسـال ئـالـساق، ھهزىرىتـى ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ تۇتـقان يـولـى ئـوغـلى ئـابـلىز مهخسۇم 

بـىلهن تـوخـتاپ قـالـدى. بهخـتكه يـارىشـا بۇ قۇتلۇق يـول يۇقـىرىقـى مهخسۇم ھاجـىم جهمهتـىنـىڭ قـولـىدا سـاق بـىر 

ئهسـىر داۋام قـىلـىپ، كېيىنـكى ئهۋالدالرغـا تـاپشۇرۇپ بېرىلـدى. قۇتلۇق ھاجـى شهۋقـىنـىڭ ئـىدىيـىسـى ۋە ئـىلـغار 

ئـىدىيـىسـى ئـوغـلى ئـىمـىرھۈسهيـىن قـازاجـىمـنىڭ ۋاپـات بـولۇشـى بـىلهن زايه بـولـدى. مۇھهمـمهد ئـىمـىن بۇغـرا ئهپهنـدى 

بـىلهن سـابـىت دامـولـالم نهسـلىدىن كهلـگهنـلهر ۋەتهن ئـىچـى ۋە سـىرتـىدا تـوزۇپ يۈرۈپ ئـاسـاسهن ئۇنتۇلۇپ بـولـدى. 

خـوجـىنـىيـاز ھاجـىم بـىلهن كـونـا تۇرپـان-قۇمۇل ۋاڭلىرى نهسـلىدىن ئهسهرمۇ قـالـمىدى. مۇسـا بـايـالر جهمهتـى 

چهتـئهلـلهردە سهرگهردان بـولـدى. ۋەتـىنـىدە كۆكـلىگهنـدەك قـايـتا كۆكـلىيهلـمىدى. ئـاتـىلـىرى قـىاللـىغـانـنى قـايـتا 
قـىاللـمىدى. ئۇنـدىن بـاشـقا نۇرغۇن مهشھۇر ئهدىبـلهر ۋە شـائـىرالرنـىڭ ئهۋالدلـىرى ھاراقـكهش دەرتـمهنـلهرگه ئـايـلىنـىپ 

كهتـتى. ۋەتهنسـىزلـىك ئۇالرنـى بۇرۇنـقى جهسۇر ۋە جهڭگىۋار كۈرەش روھىدىن ئـايـرىپ تـاشـالپ، چۈشكۈنلۈك 
پـاتـقىقـىغـا غهرق قـىلـدى. تېخى بهزىلـىرىنـىڭ ئهۋالدلـىرى ئۆزلۈكـى ۋە كـىمـلىكـىدىن نـومۇس قـىلـىپ، بـارلـىق قـىمـمهت 

قـاراشـلىرىدىن ۋاز كېچىپ، ئۆزى يـاشـاۋاتـقان مۇھىتـقا سـىڭىپ كهتـتى. ئهخـمهتـجان قـاسـىمـى، سهيـپىدىن ئهزىزى ۋە 

بۇرھان شهھىدىنـىڭ ئهۋالدلـىرى ئۇتۇقلۇق ھالـدا قـىزىل قـوغـدىغۇچـىالرغـا ئـايـالنـدۇرۇلۇپ، ئۆز خهلـقىگه قـارشـى 
مۇقـام تـوۋاليـدىغـان سـاداقهتـمهنـلهرگه ئـايـالنـدۇرۇلـدى. 1949-يـىلـدىن كېيىن بهزى پۈتۈنـلهي سۈنـئىي ئۇسۇلـدا 

يـاسـاپ چـىقـىلـغان قـورچـاق ئهمهلـدارالر، يـازغۇچـى-شـائـىرالر، ئهدىب-زىيـالـىالر، پۇلـدار-بـايـالر ۋە دىنـىي 

زاتـالرنـىڭ ئهۋالدلـىرى ئـاتـا-بـوۋىلـىرىغـا ۋارىسـلىق قـىلـىپ، مۇھاجـىرەتـتىكـى بـىرلـىكـسهپ ۋە ھهمـكارلـىق ئـىشـلىرىغـا 

پۈتۈن كۈچـى بـىلهن تـوسقۇنلۇق قـىلـماقـتا يـاكـى تۆر تـاالشـماقـتا. بۇنـداق سۈنـئىي ئۇسۇلـدا يـاسـاپ چـىقـىرىلـغان 
جهمهتـنىڭ ئهزالـىرىغـا خهلـقىمـىزنـىڭ تـىزگـىنـىنـى ۋە تهقـدىرىنـى تۇتقۇزۇپ قـويۇشـقا بـولـمايـدۇ. مـىلـلهتـكه مـاددىي ۋە 
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مهنـىۋىي جهھهتـتىن بـاشـچىلـىق قـىلـىشـتا يهنـىال يۇقـىرىقـى مهخسۇم ھاجـىم جهمهتـىدەك ئـالـدىنـقى بـىر ئهسـىردىن 

بـاشـالپ ۋەتـىنـى ۋە خهلـقى ئۈچۈن يۈز يـىل ئۇدا بهدەل تۆلهپ، قـانـلىرى ۋە ھايـاتـلىرى بـىلهن داسـتان يـازغـان 

جهمهتـلهرنـىڭ ۋارىسـلىرى يـاكـى شۇالرنـىڭ يـولـىنـى تۇتۇپـم اڭالـىغـان كۈچ ئۇلـىغۇچـى كېلهچهك ئهۋالدالر، 

ۋەتـىنـىنـىڭ ۋە خهلـقىنـىڭ مـىلـلىي مهنـپهئهتـىنـى ھهمـمىدىن ئهال بـىلهلـىگهن زېرەك ۋە سهگهك، دۇنـيا ۋەزىيـىتـى ۋە 

دۇنـيانـىڭ يۈزلـىنـىشـىنـى تـوغـرا پهرەز قـىلـىپ، زامـانـغا مـاس ھالـداھهرىكهت قـىالاليـدىغـان، مهسـىله پهيـدا قـىلـىدىغـان 

ئهمهس، بهلـكى ھازىر بـار بـولـغان مهۋجۇت مهسـىلـىلهرنـى يـولـىب ىلهن ھهل قـىالاليـدىغـان، پۇرسهت كۈتۈپ 

يـاتـماي، ئۆزى پۇرسهت يـارىتـااليـدىغـان كۆپـكه قـادىر، مـىڭغا مـاھىر ئـىخـتىسـاس ئـىگـىلـىرىال مـىلـلهتـكه بـاشـچىلـىق 

قـىلـىش سـاالھىيـىتـىگه ئـىگه. بـولۇپمۇ ھازىرقـىدەك ھېچكىم ھېچكىمـنىڭ گېپىنـى ئـاڭلىمـايـدىغـان قـاتـمال ۋەزىيهتـته 

بۇنداق نىزام بېكىتىش تېخىمۇ تهخىرسىز ۋەزىپه بوپقالدى.  

يۇقـىرىقـى ئۈچ ئهۋالد مهرھۇمـالرنـىڭ 1917-،1924-،1993-،1937-،-1957،-1979،-2009،-2017-

يـىلـالردىكـى ھايـاتـى ھهقـقىدە تېخىمۇ كۆپ تهپسـىالتـقا ۋە شۇ چـاغـدىكـى ئـومۇمـىي ۋەزىيهتـكه ئـاالقـىدار چـوڭ 

ئـىشـالرنـى دوكتۇر ئهسهت سۇاليـمانـنىڭ بۇ ئـايـنىڭ بېشىدا يېڭى نهشـىردىن چـىقـقان «1937-1957-2017» 

نـامـلىق كـىتـابـى بـىلهن، مۇھهمـمهد ئـىمـىن بۇغـرانـىڭ شۇ چـاغـقا ئـاالقـىدار ئهسهرلـىرىدىن ئـوقۇۋېلىڭ. بـاشـقا 

شـاھىتـالرنـىڭ ئهسـلىمـىلـىرىمۇ تهۋسـىيه قـىلـىنـىدۇ. يۇقـىرىدا پهقهت تـارىخـىي تهرتـىپ بـويـىچه مهرھۇمـالرنـىڭ ھايـاتـى 

ئـازغـىنـا يـورۇتۇپ بېرىلـدى. ئۇالرنـىڭ ئهسـىر ھالـقىغـان ھايـاتـى ۋە ئهبهدىي ئۇنتۇلـماس ئـىش-ئـىزلـىرىنـى يېزىپ 

چـىقـىش تـوغـراكهلـسه، يۈز يـىلـلىق بـارچه قـىمـمهتـلىك مهلۇمـاتـالر پۈتۈلـگهن ئېنىسـكلوپـىدىك ئهسهر مهيـدانـغا 

كېلىشى مۇمكىن. بىز پهقهت كىچىككىنه بىر قىسمىنى سۇنالىدۇق خاالس.  

خاتىمه:  

ئـاكـىسـىراش خـاھىشـى تـاشـقى پـوسـت ۋە سـىرتـقى قـىيـاپهتـتىن ھالـقىپ كېتىپ، مـانـا ئهمـدى ھهر بـىر خۇي-

مـىجهزىمـىزگـىچه تـولۇق تهسـىر قـىلـماقـتا. روھتا قۇللۇق ۋە غـالـچىلـىق، تهنـدە مهيـنهتـلىك ۋە بهتبۇيلۇق، مهنـىۋى 

ئهخـالقـتا خۇشـامهت ۋە تهخسـىكهشـلىك، خـاراكتېردە ھهزىلهكـلىك ۋە خېنىم مـىجهزلـىك، خۇي-مـىجهزدە 
داپـشاقـلىق ۋە خۇمـپهرلـىك، كـىشـىلـىك مۇنـاسـىۋەتـته داپ يۈزلۈك ئۈسـتۈنلۈكـنى ئـىگـىلهپ، بۇرۇنـقىالردىن قـالـغان 

ئىللهتلهر خىتاي ۋىرۇسىغا ئوخشاش تېز يامراپ، ياشالرغىمۇ ئېغىر دەرىجىدە پاسسىپ تهسىر بهرمهكته.  

ئۈمۈدسـىزلـىك ۋە چۈشكۈنلۈك شۇ قهدەر ئېغىر دەرىجـىگه يېتىپ قـاپتۇكـى، خهلـقىمـىزنـىڭ ھايـات مـامـاتـىنـى 

ئۆزىمـىزگه بـاغـالپ ئهمهس، ئهجـنهبـىي ئهلـلهرنـىڭ بـاشـلىقـلىرىغـا بـاغـالپ، پۈتۈن ئۈمۈدنـى شۇالردىنـال كۈتۈپ 
ئـولتۇرۇپ، ئـاخـىرىدا ئـاشۇالر تهرىپـىدىن ئهجهلـلىك زەربـىگه ئۇچـرىغـانـدا شۇ ھامـان ئۆزىنـى تـاشـلىۋېتپ تۈگـىشـىپ 

كېتىدىغـان، ئـاقـىۋەت يهنه بـاشـقا يېڭى خـوجـايـىنـغا تۇتۇلۇپ، ئـوغـرىدىن قۇتۇلۇپ، قـاراقـچىغـا تۇتۇلـىدىغـان بۇ 

تـارىخـى رېتىمـدىن چـىقـىپ كېتىشـىمـىز كېرەك. يېقىنـقى يۈز ئهلـلىك يـىلـلىق تـارىخـىمـىزغـا نهزەر سـالـساقـال، كۈچ ۋە 

جـاسـارەتـنى ئۆزىمـىزدىن ئـالـمىغـانـنى ئـاز دەپ، ئۈمـىد بـىلهن ئـىشهنـچنى ئۆزگـىلهردىن كۈتۈپ، تهقـدىرىمـىزنـى 
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ئۇالرنـىڭ قـولـىغـا قـوش قـولـالپ تۇتقۇزۇپ قـويـغانـنى ئـازدەپ، ۋەتهن-خهلـقنىڭ ئـىسـتىقـبالـىنـى ئۇالرنـىڭ ئـىنـسابـىغـا 

تاشالپ قويۇپ بۈگۈنكى ئېغىر كۈنگه قالغانلىقىمىزنى ئهسلىسهكال كۇپايه.  

1877-يـىلـى زوزۇڭتاڭ بـاسـتۇرۇپ كهلـگهنـدە بهدۆلهت ئۈمۈد كۈتـكهن ئـابـدۇلھهمـىتـخان ھهتـتا ئۆز تهخـتىگـىمۇ 
ئـىگه بـواللـمايۋاتـقان ئهھۋالـدا ئـىدى. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه شۇ يـىلـى 22-ئـاپـرىلـدا بـاشـالنـغان ئۇرۇشـتا چـاررۇسـىيه 
ئىـستـانبۇلغـا قىـرىق كېلومېتىر قاـلغـىچه قىـستـاپ كېلىپ، ئوـسمـان ئىـمپـىرىيىـسىـنىـ خهرىتىـدىن ئۆچۈرۈۋەتكـىلىـ تاـسال 

قـالـغانـىدى. 1921-يـىلـى سـوتسـىيـالـىزىم ئـارقـىلـىق ۋەتهنـنى قۇتقۇزۇشـقا بهل بـاغـلىغـان رەھبهرلهر چـوقۇنـىدىغـان 

لېنىن «ئـورۇس-خـىتـاي ئـىتـتىپـاقـى» ئۈچۈن ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى قـولـلىمـاسـلىقـنى قـارار قـىلـغانـىدى. 
1933-يـىلـى تۇنـجى جۇمھۇرىيـىتـىمـىز رەھبهرلـىرى چـوڭ ئۈمـىد كۈتـكهن ئـافـغانـىسـتان ھهتـتا دۆلـىتـىمـىزنـى ئـاشـكارا 
ئېتىراپ قـىلـىشـقىمۇ جۈرئهت قـىاللـمىغـان ئـىدى. 1944-يـىلـى ئـاخـىرقـى دۆلـىتـىمـىزنـى قۇرۇشـقا يـاردەم بهرگهن ۋە 

ئـىزچـىل قـولـلىغـان سـىتـالـىن ئۆزىگه ئـىشهنـگهن ۋە چـوقۇنـغان دۆلهت رەھبهرلـىرىمـىزنـى ئۆزىنـىڭ ئهڭ ئـالـىي دۆلهت 

مهنـپهئهتـى ئۈچۈن كۆزىنـى مـىت قـىلـمايـال قۇربـان قـىلـىۋەتـكهن ئـىدى. ئۇنـدىن كېيىن مهيـلى كـىمـدىن ئۈمـىد 

كۈتـمهيـلى، ئۇ بـىزنـى تېخىمۇ يـامـان كۈنـدە قـويـدى. كـاشـكى، ئـاشۇ ئـارزۇ-ئۈمۈدلهر ۋە يـاخشـىلـىقـنى ئۆزىمـىزدىن 

كۈتۈپ، بـاشـقىالرنـىڭ قـول تـىقـىشـىنـى چهكـلهپ، ئـىچـكى جهھهتـتىن بـىرلـىشـىۋالـغان بـولـساق، ھېچقانـداق تـاشـقى 

كۈچ بىزنى بويسۇندۇرالمىغان بوالتتى.  

جهڭدە غهلىبه قىلىپ، ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولماق:  

تۈركـلهردە بـىر گهپ بـار «تۈركـنىڭ تۈركـتىن بـاشـقا دوسـتى يـوق» دەيـدىغـان. شۇنـىڭدەك تۈركـلهر «تۈركـنى 
پهقهت تۈرك قۇتقۇزىدۇ» دېگهن ئـىدىيه بـىلهن 1919-يـىلـدىن 1922-يـىلـغىچه ئۈچ يـىل ئۇرۇشۇپ، ھازىرقـى 

تۈركـىيه دۆلـىتـىنـى قۇرۇپ چـىقـتى. ئهمـما بـىز 1945-يـىلـى پۈتۈن ۋەتهنـنى ئۈچ ئـايـدىال ئـازات قـىالاليـدىغـان ھالـغا 

كېلىپمۇ، ئۆزى ئـاكـتىپ سۈلھى تهلهپ قـىلـغان گـومـىنـداڭ بـىلهن تهڭسىز كېلىشـىم ئـىمـزالـىغـانـدىن سـىرت، يهنه 
ئۇنـىڭ بېقىنـدىسـى بـولۇشـقا رازى بـولۇپ، مۇسـتهقـىلـلىقـتىن ئـاسـانـال ۋازكهچتۇق. «ئۇيغۇرنـى ئۇيغۇر قۇتقۇزىدۇ. 

ئۇيغۇرنـى ئۇيغۇرلۇق قۇتقۇزىدۇ» دېگهن ئـىدىيه ئـورنـىغـا «ئۇيغۇرنـى ئـورۇسـالر ۋە سـوتسـىيـالـىزىم قۇتقۇزىدۇ»، 

«ئۇيغۇرنـى گـومـىنـداڭ خـىتـايـلىرى ۋە تۈرك مـىلـلهتـچىلـىكـى قۇتقۇزىدۇ»،«ئۇيغۇرنـى قـىزىل كـومـپارتـىيه خـىتـايـلىرى 

ۋە جۇڭگوچه كـوممۇنـىزىم قۇتقۇزىدۇ» دېگهن ئـىدىيهدە چـىڭ تۇرۇپ، ئـاقـىۋەت ئهزىزخهلـقىمـىزنـىڭ گۆرىنـى 
ئۆزىمىز ئاكتىپلىق بىلهن ئالدىن كوالپ قويغان بولدۇق.  

تۈركـلهرنـىڭ شۇنـچه قـىيـىن مـىلـلىي مۇسـتهقـىلـلىق ئۇرۇشـى غهلـىبه قـىلـدى. بـىزنـىڭ بـىر يـىلـدىال غهلـىبه قـىالي دېگهن 

ئۇرۇشـىمـىز مهغلۇپ بـولـدى. بۇنـىڭ تـاشـقى سهۋەبـلىرى ھهدەپ تهكـرار تـىلـغا ئېلىنـدى. ئهمـما ئـىچـكى سهۋەپـتىن 

ھهممه ئادەم ئۆزىنى قاچۇرۇپ كهلدى.  
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تۈركـلهر 1919-يـىلـى ئـومۇميۈزلۈك قـوزغـىلـىپ، راسـا ئۇرۇرۇشۇۋاتـقانـدا، گـرېتسىيه سۈلھى تهلهپ قـىلـدى. تۈركـىيه 

مـاقۇل بـولـدى. شهرتـلىرى: 1. سهن سۈلھى تهلهپ قـىلغۇچـى، ئـورۇنـنى مهن بهلـگىلهيـمهن 2. سهن سۈلھى تهلهپ 

قىلغۇچى، ۋاقىتنى مهن بهلگىلهيمهن 3. سهن سۈلھى تهلهپ قىلغۇچى، شهرتنى مهن قويىمهن. 

بۇنـداق قـىلـىش ئـارقـىلـىق تۈركـىيه جهڭدىال ئۈسـتۈنلۈكـنى ئـىگـىلهپـال قـالـماي، ئۇرۇشـتىمۇ ئۈسـتۈنلۈكـكه چـىقـتى. 

يهنه بـىرمهسـىله شۇكـى، تۈركـىيهنـىڭ يـىغـىپ ئهكهلـسه ئـاران 200 مـىڭ ئهسـكىرى بـار ئـىدى. بهزى قـومـانـدانـالر 
كۈنسـىرى چېكىنـىپ ئـاسـاسـى كۈچـىنـى سـاقـالشـنى تهۋسـىيه قـىلـغانـدا ئـاتـاتۈرك «200 مـىڭ ئهسـكىرى كۈچـىمـىز 
بـىزنـىڭ ئهڭ كۆپ كۈچـىمـىز، ئـاسـاسـىي كۈچـىمـىزنـى سـاقـلىغـان تهقـدىردىمۇ بۇ سـان ھهر كۈنـى كېمىيـىدۇكـى 

ئـاشـمايـدۇ، بـىزنـىڭ ھازىرقـى بـىردىنـبىر قـىالاليـدىغـان ئـىشـىمـىز 200 مـىڭ ئهسـكىرىمـىز بـىلهن مـامـاتـلىق ھۇجۇمـغا 

ئۆتۈپ مۇتـلهق ئۈسـتۈنلۈكـنى قـولـغا كهلتۈرۈش، بـىزنـىڭ بۇنـىڭدىن بـاشـقا زاپـاس تـولۇقـاليـدىغـان كۈچـىمـىز يـوق» 

دېگهن ئـىكهن. بـىز يۇقـىرىقـىالرنـىڭ ھېچقايسـىسـىنـى بهجـا كهلتۈرەلـمىدۇق. چۈنـكى قـابـىل بـاش قـومـانـدان ۋە دانـا 
ئـوفېتسىرالر يـوق ئـىدى. ھهمـمه ئـىش ۋە ھهربـىي ھوقۇق يـا ئـورۇسـالر يـا ئـورۇسـپهرەسـلهرنـىڭ قـولـىدا ئـىدى. مـىلـلىي 

مۇستهقىللىق تهرەپدارلىرى يېتىم قالغانىدى.  

ھهر بـــىر ئۇيـغۇر ئهۋالدى مۇشۇنـــداق «ئۇيـغۇرنـــى ئۇيـغۇر ئۆزى قۇتـقۇزىدۇ!» دېـگهن ئـــىدىيـــىگه كېـلـىپ، 
يـاتـقانـئورنـىدىن دەس تۇرۇشـى الزىم! ئـىكـكىنـچى جۇمھۇرىيـىتـىمـىزنـىڭ بـاش كـاتـىپـى مهرھۇم ئـابـدۇرۇئـوپ مهخسۇم 

ۋاپـات بـولۇشـتىن ئـىلـگىرى، 2001-يـىلـى چـوڭقۇر خـورسـىنـىش ئـىچـىدە بـىزدىكـى «ئـاكـىسـىراش خـاھىشـى ۋە يـاتـتىن 

پۈتۈنـلهي ئۈمۈد كۈتۈش خۇمـارى» نـىڭ ئـاقـىۋەت پۈتۈن خهلـقنى مۆلـچهرلـىگۈسـىز پـاجـىئهگه دۇچـار قـىلـغانـلىقـىنـى 

ئېيتىپ بهرگهن. شۇڭىالشـقا ئۆزىمـىزنـى كهمسـىتـمهسـلىكـىمـىز، ئۆزىمـىزگه كۈچلۈك ۋە يـىمـىرىلـمهس ئـىشهن 

چتۇرغۇزۇپ، ھهر قــانــداق ئــىشــتا ئۆزىمــىزنــى ئــاســاس قــىلــىشــىمــىز كېرەك! ئــىمــاممۇ، ئــاۋاممۇ، 

مۇئهلـلىممۇ،قـومـانـدانمۇ، يېتهكـچىمۇ ئۆزىمـىزدىن چـىقـىشـى كېرەك! «پېشۋا يـاتـتىن، مۇرىت بـىزدىن بـولـىدىغـان 

ھالهتـكه خـاتـىمهبېرەيـلى!» ئۇنـدىن بـاشـقا تهرنـى، قـانـنى بـىز تۆكۈپ، غهلـىبه مېۋىسـىنـى يـاتـالر سۈرىدىغـان 

پـاالكهتـكىمۇ خـاتـىمهبېرەيـلى! ئـابـدۇرۇئـوپ مهخسۇم ھهقـىقهتهن ئـىسـمى-جـىسـمىغـا اليـىق ھهق گهپ قـىپتۇ! قېنى 

ئهمـىسه، تهر تۆكۈپ ئۆز كۈچـىگه تـايـىنـىپ نۇرغۇن ئـىمـپىرىيهلهرنـى قۇرغـان شـانـلىق مـىلـلهتـنىڭ ئهۋالدلـىرى-ئـالـغا  

ھىمـمهت بـىزدىن قـىمـمهت ئـالـالھتىن، سهۋەپ بـىزدىن نهتـىجه خۇدادىن! ھهرىكهت بـىزدىن، بهرىكهت يـاراتـقان 

ئـىگـىمـىزدىن! تهۋەككۈلـچىلـىك بـىزدىن، مۆجـىزە رەبـبىمـىزدىن! اليـىقـىدا تـولۇق ھازىرلـىنـالـىسـاق ئـىنـشائـالـالھ ئهمـدى 

نۆۋەت بىزنىڭكى!  

بىر قىسىم شهخسلهر ھهققىدە ئىزاھات:  

1. ئاتالىق غازى مۇھهممهد ياقۇپبهگ:  
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1822-يـىلـى قـوقـانـغا قـاراشـلىق پـىسـكهنـتته تېگى قهشـقهرلـىك يۈسۈپ تـاشـچى جهمهتـىدە دۇنـياغـا كهلـگهن. 1847-
يـىلـى چـاررۇسـىيه پـاسـىلـىدىكـى ئـاق مهسـچىت قهلـئهسـىنـىڭ قـومـانـدانـى بـولـغان. 1853-يـىلـى قهلـئه قـولـدىن كېتىپ 

تهلـىيـى كـاج كهلـگهن. 1854-يـىلـدىن 1864-يـىلـغىچه قـوقـان ۋە بۇخـارا خـانـلىقـى ئـارىسـىدا يۆتـكىلـىپ يۈرۈپ 

تـاالنـتىنـى جـارى قـىلـدۇرغـان. بـىراق ھهر ئـىكـكى ئهلـنىڭ پـادىشـاھلىرى يـاقۇپـبهگ تۈپهيـلى يـامـانـلىشـىپ قـالـغان. 

ھالـقىلـىق پهيـتته قـوقهن ئهمـىر لهشـكىرى مـولـال ئـالـىمقۇل يـاقۇپـبهگـنى قهشـقهرگه يـولـغا سـالـغان بۇزرۇكـخان خـوجـىغـا 

قـوشـبېگى قـىلـىپ قهشـقهرگه قـاچۇرۇۋەتـكهن. 1865-يـىلـدىن 1867-يـىلـغىچه پۈتۈن تـارىم ۋادىسـىنـى بـىرلـىكـكه 

كهلتۈرۈپ، قهشـقهرىيه دۆلـىتـىنـى قۇرۇپ چـىقـقان. 1870-يـىلـى تـوقسۇن بـىلهن تۇرپـانـنى، 1871-يـىلـى ئۈرۈمـچى 

بـىلهن مـانـاسـنى قـولـىغـا ئـالـغان. بـىراق 1877-يـىلـى 29-مـاي سـىرلـىق ھالـدا ئۆلۈپ كېتىپ، پۇرسهت كۈتۈۋاتـقان 

زوزۇڭتاڭ يىل ئاخىرىغىچه ۋەتىنىمىزنى ئىشغال قىلىۋالغان.  

2. مهرھۇم ئابدۇقادىر دامولالم:  

ئۇيغۇر خهلـقىنـى ئـويـغاتقۇچـى، شۇنـداقـال يېڭىچه مـائـارىپ ئـارقـىلـىق تـىرىلـدۈرگۈچـى يېتۈك داھىي، ۋەتهنـپهرۋەر، 
مهرىپهتـپهرۋەر شـائـىر ۋە ئهدىب، تـوشـقان ئـالـىم ۋە يېگانه ئهلـالمه ئـابـدۇقـادىر ئـىبـنى ئـابـدۇلۋارىس قهشـقهرىي 
(1924-1862) ئۇيغۇرچه، ئهرەبـچه، پـارسـچه بـىلهتـتى؛ خهلـقنى جـاھالهتـتىن قۇتۇلـدۇرۇش، مـىلـلىي ئـاڭنى ۋە 
مـىلـلىي مـائـارىپـنى ئـىسـالھ قـىلـىش يـولـىدا بـىر ئۆمۈر كۈرەش قـىلـغان. ئۇنـىڭ «سهرف نهھۋى» («مـورفـولـوگـىيه ۋە 

سـىنـتاكسـىس»)، «ئـىلـمى تهجۋىد» («قـىرائهت ئـىلـمى»)، «ئـىلـمى ھېساب»، «ئـاقـائـىدىزەرۇرىيـيه» («زۆرۈر 

ئهقـىدىلهر»)، «تهئـلىمۇس سـىبـيان» («گۆدەكـلهرگه تهلـىم»)، «نهسـىھهتۇل-ئهتـفال» («يـاش-ئۆسمۈرلهرگه 
نهسـىھهت»)، «نهسـىھهتـى ئـامـمه» («ئـامـمىغـا نهسـىھهت»)، «مـىپـتاھۇل-ئهدەب» («ئهدەبـىيـاتـنىڭئاچقۇچـى»)، 

«جهۋاھىرۇل-ئـىيـقان» («ھهقـىقهت جهۋھهرلـىرى») قـاتـارلـىق ئهسهرلهرنـى يـازغـان. 1924-يـىلـى 14-ئـاۋغۇسـت 

تولىمۇ پۇختا پىالنالنغان سىرلىق سۇيقهست بىلهن قهتلى قىلىنغان.  

3. قۇتبىدىنشاھ ھۈسهيىنخان تهجهللىي:  

ئـاتـاقـلىق شـائـىر، خـىمـىك ۋە تـىبـابهت ئـالـىمـى تهجهلـلىي (1930-1858) ئۇيغۇر يېقىنـقى زامـان تـارىخـىدىكـى 

چـولـپان يۇلتۇز بـولۇپ، ئـابـدۈشكۈر مۇھهمـمهد ئـىمـىنـنىڭ ئېيتىشـىچه، يېقىنـقى زامـان تـارىخـىمـىزدا تهجهلـلىدەك 

ئۇنۋېرسـال ئـالـىم ۋە مۇتهپهككۇر چـىقـىپ بـاقـمىغـان ئـىكهن. ئۇ ئـانـا تـىلـدىن بـاشـقا ئهرەب، پـارس، ھىنـدى ۋە 
قهدىمـقى ئۇيغۇر تـىلـلىرىنـى بـىلهتـتى. ئۇنـىڭ ئهرەب، پـارس، ھىنـدى ۋە ئۇيغۇر تـىلـلىرىدا يـازغـان شېئىرلـىرىنـىڭ بـىر 

قـىسـمى «بهرقـى تهجهلـلىي ۋە سهبهقـى مۇجهلـلىي» دېگهن نـام بـىلهن 1869-يـىلـى قهشـقهردە تـاش مهتـبهدە 
بېسىلـغان؛ «دىۋانـچه تهجهلـلىي» نـامـلىق شېئىرالر تـوپـلىمـى 20-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا بۇلـغارىيـىدە ئۇيغۇر تـىلـىدا 

نهشـر قـىلـىنـغان؛ يهنه بـىرقـىسـىم شېئىرلـىرى 20-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا تـاشـكهنـتته نهشـر قـىلـىنـغان «بـايـاز»الردا ئېالن 

قىلىنغان.  
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تهجهلـلىي ھهزرەتـنىڭ تۇغۇلـغان ۋاقـتى ھهقـقىدە 1858-1856-يـىلـى تـالـلىنـىپ چـىقـقان بـولسـىمۇ، بـىراق ۋاپـات 

بـولـغان ۋاخـتى ھهقـقىدە بهك كۆپ قـاراش بـار. ئهڭ كۈچلۈك قـاراش دەل مۇشۇ ئهسهردىكـى قـاراش شۇ. يهنـى 

ئۇ1929-يــىلــى 22-فېۋرال جۈمه كېچىســى ۋاپــات بــولــغان (ھىجــىرىيه 1347-رامــىزانــنىڭ 12-كۈنــى 
پهيشهنبهكهچ). 

4. بۇغراخان ئهۋالدى قۇتلۇق ھاجى شهۋقىي:  

قۇتلۇق ھاجـى شهۋقـىي (1876-1937) ھازىرقـى زامـان ئۇيغۇر ئهدەبـىيـاتـىنـىڭ كۆزگه كۆرۈنـگهن ۋەكـىلـلىرىدىن 
بـىرى، ئـاتـاقـلىق نهشـرىيـاتـچى ۋە جـامـائهت ئهربـابـى. ئۇيغۇرچه، ئهرەبـچه، پـارسـچه، تۈركـچه تـىلـالرنـى بـىلهتـتى. 

«شهۋقـىي» تهخهللۇسـى بـىلهن شېئىر-مـاقـالـىلهرنـى ۋە تـارىخـقا ئـائـىت «ۋاقـىئـى كـاشـغهر» («قهشـقهردىكـى 
ۋەقهلهر») نـامـلىق كـىتـابـنى يـازغـان؛ ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، 1933-يـىلـى «ئهركـىن ھايـات گېزىتـى»نـى نهشـر قـىلـغان. 
كېيىن بۇ گېزىت رەزىل كۈچـلهرنـىڭ بۇزغۇنـچىلـىقـى تۈپهيـلى بـىر مهزگـىل تـوخـتىتـىلـغان بـولسـىمۇ، 1934-يـىلـى 
23-ئـاۋغۇسـتتىن بـاشـالپ «يېڭى ھايـات» دېگهن نـام بـىلهن نهشـر قـىلـىنـغان. بۈيۈك ئهجـدادى مهھمۇد كـاشـغهرىي 
يـازغـان تۈركـىي تـىلـالر دىۋانـىنـىڭ بـىردىنـبىر نۇسـخىسـى 1917-يـىلـى تۈركـىيهدە بـايـقىلـىپ، نهشـىر قـىلـىنـغانـدىن 

كېيىن، 1918-يـىلـى قۇتلۇق ھاجـى شهۋقـىي بـىر نۇسـخىسـىنـى ۋەتـىنـىمـىزگه ئېلىپ كهلـگهن. 1937-يـىلـى 14-
مـاي (بهزى مهنـبهلهردە شۇ يـىلـى 17-ئۆكـتهبـىر) رازاق مهۋالنـوف تهرىپـىدىن قـىيـناپ شېھىتـقىلـىنـغانـدىن كېيىن، 

مهزكۇر دىۋان قـولـدى-قـولـغا ئۆتۈپ يۈرۈپ، 1960-يـىلـلىرى مهرھۇم مۇھهمـمهد سـالـىھدامـولـالجـىم ۋە بـاشـقا بهش 
چـوڭ زىيـالـى تهرىپـىدىن بـىرلـىكـته نهشـىرگه تهيـيارالنـغان. بـىراق 1966- يـىلـى بـاشـالنـغان مهيـنهت ئـىنـقىالبـتا 

كۆيدۈرۈۋېتىلگهن.  

5. ئابدۇلھهكىم مهخسۇم ھاجىمنىڭ ئىنىسى ھامۇتخان مهخسۇمھاجىم:  

ھامۇتـخان مهخسۇم ھاجـىم 1980-يـىلـالردا قـاغـىلـىقـتا ئـاكـىسـى ئـابـلىكـىم مهخسۇم ھاجـىم ئـاچـقان مهدرىسـىدە 

دەرس ئۆگـىتـىپ ئـاالھىدە تۆھپه قـوشـقان. ئۇ ئـوقۇغۇچـىلـىرى ئـارىسـىدا، ئهدىب، نـاتـىق، ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـى 

يۇقـىرى، شېئىر ئـوقۇشـقا ھېرىسـمهن، ھهر قـانـداق بـىر شېئىرنـى بـىرال قېتىم ئـوقۇپ ئېسىدە سـاقـالشـتىن ئـىبـارەت 
ئاالھىدىلىكلىرى بىلهن تونۇلغان. 2009- يىلى 1- ئاينىڭ 12- كۈنى ۋاپات بولغان. 
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پايدىالنغان ماتېريالالر:  

1. «قهشقهرىيه»  

2. «ياقۇپبهگنىڭ تهرجىمىھالى»  

3. «شهرقىي تۈركىستان تارىخى»  

4. «ئۆلكه تارىخى»  

5. «تارىخ بېتىنى ۋاراقلىغاندا»  

6. «شاھىتالر نهزىرىدىكى تارىخ»  

7. «بۇالق ژۇرنىلى 1989-يىل، تۇنجى سان»  

8. «تهجهللىي مۇجهللىي».  

9. «تهجهللىي شېئىرلىرىدىن تالالنما».  

10. «تــارىخــىمــىزدىكــى ســىرالر ۋه ئۇنتۇلــغان 

ئۇلۇغلىرىمىز» 

11. «ئهركــىن ئــاســىيــا رادىئــوســى-يــورۇق 

ساھىلالر»  

12. «ئۇيغۇر پهلسهپه تارىخى»  

13. «ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ تهرجىمىھالى»  

14. «20-ئهسىردىكى تۇنجى ئىسالھاتچى»  

15. «ئوسمان قارىھاجىمنىڭ مهلۇماتلىرى»  

16. «ۋېكىپىدىيه سهھىپىسى»  

17. «ئۇيغۇر تارىخىدىكى مهشھۇر شهخسلهر»  

18. «تـــاشـــقورغـــان ئـــىنـــقىالبـــى ھهقـــقىده 

ئهسلىمىلهر»  

19. «خوتهن ئىسالم ھاكىمىيىتى ھهققىده»  

20. «شـىنـجاڭ تهزكـىرىچـىلـىكـى-گۇمـا تـارىخـىي 

ماتېرياللىرى» 
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ئۆتكهن بىر ئاي
ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم
ۋهقه - ھادىسىلهر

(2020-يىلى 10– ئاينىڭ 26 – كۈنىدىن  2020 - يىلى 11– ئاينىڭ 26 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەرلهر 

(26-ئۆكتهبىردىن 26-نويابىرغىچه) 

26- ئۆكتهبىر 

تـورى «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـىر خـىتـاي ۋىرۇسـى بـىلهن يۇقۇمـالنغۇچـى بـايـقىلـىشـى بـىلهن، خـىتـاي 

مـىلـيونـلىغـان كـىشـىنـى تهكشۈردى» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، ۋىرۇس بـىلهن 

يۇقۇمـالنـغان بـىر كـىشـى بـايـقالـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي قهشـقهر شهھىرىدىكـى بهش مـىلـيون كـىشـى ئۈچۈن ۋىرۇس 

تهكشۈرۈشى ئېلىپ بارغان. 

گېرمـان ئـاۋازى تـورى «يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى الگېرالردا ئـىشـلهتـكهن 

تېخنولـوگـىيـىنـى ئـىشـلهتـمهكـته» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـىنـدى. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى خـىتـاي 

ۋىرۇسـى بـىلهن كۈرەش قـىلـىش جهريـانـدا خـىتـايـنىڭ خهيـكاڭ تېخنولـوگـىيه شـىركـىتـى ئـىشـلهپـچىقـارغـان 

ئـىسسـىقـلىقـنى پهرق ئهتكۈچـى كـامېرانـى قـولـالنـغان. خهيـكاڭ شـىركـىتـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇلمان مىللهتلهرنى باستۇرۇشقا ھهمكارالشقان  شىركهت ئىكهن. 

28-ئۆكتهبىر 

تهيبېي ۋاقـتى گېزىتـى «ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـا ئهزالـىرى خـىتـايـنى <ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق> بـىلهن 

ئهيـىبـلهشـكه چـاقـىرىق» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـا ئهزالـىرى 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرغـا ۋە بـاشـقا تۈركـىي مۇسۇلـمانـالرغـا قـارشـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى جاكارالشنى تهلهپ قىلغان. 

29-ئۆكتهبىر 

ۋال سچـرىت ژۇرنـىلـى «پـومـپىئـو ھىنـدىنـوزىيهدە مۇسۇلـمانـالرنـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان سـىيـاسـىتـىگه 

قـارشـى چـىقـىشـقا چـاقـىرىق قـىلـدى» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـىنـدى. مـاقـالـىدە دېيىلـىشـىچه، ئـامېرىكـا دۆلهت 

ئـىشـلىرى كـاتـىپـى مـايـك پـومـپىئـو ھىنـدونـىزىيهلـىك مۇسۇلـمانـالرنـى خـىتـاي زۇلـمى ئـاسـتىدىكـى ئۇيغۇرالر قـاتـارلـىق 

مۇسۇلمانالرنى قولالپ، خىتاينىڭ قارشىسىدا مۇستهھكهم تۇرۇشقا چاقىرغان. 
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30- ئۆكتهبىر 

CNN تـورى «خـىتـاي ئهڭ كۈچلۈك كـونـترول قـىلـغان رايـون ئـايـالردىن بېرى خـىتـاي ۋىرۇسـى ھهمـمىدىن 

كۆپ تـارقـالـغان رايـون بـولۇشـقا يۈز تۇتـتى» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە، خـىتـايـنىڭ بـاشـقا 

ئۆلـكىلـىرىدە ۋىرۇس بـىلهن يۇقۇمـالنغۇچـىالر يـوق دېيهرلـىك بـولـىۋاتـقان تۇرۇقلۇق، ئهڭ قـاتـتىق كـونـتروللۇق 

ئىچىدىكى شهرقىي تۈركىستاندا ۋىرۇس بىلهن يۇقۇمالنغانالرنىڭ يۈزلهپ مهۋجۇتلۇقىغا دىققهت تارتىلغان. 

31-ئۆكتهبىر 

ھىنـدىنـوزىيهنـىڭ ئۈچ ئۇيغۇرنـى خـىتـايـغا قـايتۇرۇۋەتـكهنـلىك خهۋىرى مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇرالرنـى قـايغۇغـا 

سالدى. 

2-نويابىر 

بلۇمـبرىگ تـورىنـىڭ 2-نـويـابـىردىكـى خهۋىرىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋىرۇس بـىلهن يۇقۇمـلىنـىش 

ئهھۋالى يازدىن ئېتىبارەن پۈتۈن خىتاي بويىچه ئهڭ ئالدىدا تۇرغان. 

ئهركـىن ئـاسـيا رادىئـوسـىنـىڭ 2-نـويـابـىردىكـى خهۋىرىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئۇچتۇرپـانـدا جـازا 

الگېرىغا سوالنغان ئالته كىشى ئۆلۈپ كهتكهن ياكى ئېغىر كېسهلگه گىرىپتار بولغان. 

3-نويابىر 

تهيبېي ۋاقـتى تـورىنـىڭ 3-نـويـابـىردىكـى خهۋىرىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋىرۇس بـىلهن يۇقۇمـلىنـىش 

ئهھۋالى  مۇشۇ يىل يازدىن ئېتىبارەن پۈتكۈل خىتاي بويىچه ئهڭ ئالدىدا تۇرغان. 

4-نويابىر 

ئـوتتۇرا شهرق كۆزەتـچىسـى تـورىنـىڭ 4-نـويـابـىردا ئېالن قـىلـغان خهۋىرىچه، ئـىلـگىرى خـىتـايـنىڭ 

مهجبۇرلـىشـى بـىلهن خـىتـايـغا جـاسۇسـلۇق قـىلـىپ، كېيىن قـىلـمىشـىغـا تهۋبه قـىلـىپ خـىتـايـنى پـاش قـىلـغان 

يۈسۈپـجان ئهمهت 3-نـويـابـىر كۈنـى نـامهلۇم شهخسـلهر تهرىپـىدىن قـورالـلىق ھۇجۇمـغا ئۇچـراپ ئېغىر يـارىدار 

بولغان. كۆزەتچىلهر، يۈسۈپچانغا قىلىنغان قوراللىق ھۇجۇمدا خىتاينىڭ قولى بارلىقىنى پهرەز قىلىشقان. 

5-نويابىر 
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ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه بۆلۈمـىنـىڭ خهۋىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، ئـامېرىكـا «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـى تېررورچـى تهشـكىالت تـىزىمـلىكـىدىن چـىقـىرىپ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى مۇشۇ 

باھانىدە باستۇرۇش باھانىسىنىڭ بېلىگه پالتا چاپقان. 

6-نويابىر 

فـوربېس ژۇرنـىلـى 6-نـويـابـىر ئېالن قـىلـغان مـاقـالـىسـىدە  «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى غـايـىپ بـولـغان 

 (ASPI) مهسـجىدلهر» نـامـلىق مـاقـالـىسـىدە دېيىلـىشـىچه، ئـاۋسـترالـىيه ئـىسـتراتېگىيـىلـىك سـىيـاسهت ئـىنسـتىتۇتـى

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 533 مهسـجىدنـىڭ ئـورنـىنـى ئېنىقـالپ ۋە ئـانـالـىز قـىلـىپ چـىقـقان بـولۇپ، بۇ 

مهسـجىدلهرنـىڭ 129ى ئۈرۈمـچىدە ئـىكهن. ئۇالر ئېنىقـالپ چـىقـقان شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 533 مهسـجىدتـىن 

170 مهسـجىد چېقىپ تـاشـالنـغان، 175 مهسـجىد ۋەيـران قـىلـىنـغان، 188 مهسـجىد سـاقـلىنـىپ قـالـغان. شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا تهخـمىنهن 16 مـىڭ مهسـجىد بۇزغۇنـچىلـىقـقا ئۇچـرىغـان، 8450 مهسـجىد پۈتۈنـلهي چېقىپ 

تاشالنغان. 

9-نويابىر 

قـوغـدىغۇچـى گېزىتـىنـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، خهلـقئارالـىق جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـىغـا سۇنۇلـغان ئۇيغۇر ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىقى شىكايهتنامىسى 16 دۆلهتتىكى ئاتمىشتىن كۆپرەك پارالمېنت ئهزالىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن. 

10-نويابىر 

ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه بۆلۈمـىنـىڭ خهۋىرىچه، ھهمـدۇلـال ۋەلـى سهئۇدى دائـىرىلـىرى 

تهرىپىدىن شهرقىي تۈركىستانغا قايتۇرۇۋېتىلىش تهھدىتىگه دۇچ كهلگهن. 

ئۇيغۇرالر، تـىبهتـلهر ۋە خـوڭكوڭلۇقـالر، شۇنـداقـال خـىتـاي كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـادۋوكـاتـلىرى خهلـقئارالـىق 

ئـولـىمـپىك كـومـىتېتىدىن خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا تۈپـتىن زىت جـىنـايهتـلىرى سهۋەبـلىك، 2022-يـىلـى 

خـىتـاي پـايـتهخـتى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان قـىشـلىق ئـولـىمـپىك مۇسـابـىقـىسـىنـى  ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇشـنى تهلهپ 

قىلغان.  

11-نويابىر 
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ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه بۆلۈمـىنـىڭ خهۋىرىچه، تۇتقۇنـدىكـى ئۇيغۇر زىيـالـىيسـى راھىله 

داۋۇت «تهپهككۇر جاسارىتى مۇكاپاتى»غا ئېرىشكهن. 

13-نويابىر: 

ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه بۆلۈمـىنـىڭ خهۋىرىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئـاقسۇ شهھىرىدىكـى 

ئـىكـكى جـازا الگېرى سۈنـئىي ھهمـراھ ئـارقـىلـىق دەلـىلـلهنـگهن بـولۇپ، سۈنـئىي ھهمـراھ رەسـىمـىدىن ئـانـالـىز 

قـىلـىنـىشـىچه بـىر-بـىرىگه يېقىن بۇ ئـىكـكى جـازا الگېرىنـىڭ ئـارىسـىنـى قهبـرىسـتانـلىق ۋە جهسهت كۆيـدۈرۈش 

ئورنى ئايرىپ تۇرىدىكهن. 

14-نويابىر: 

«مـااليسـىيـا قۇيـاشـى» تـورىنـىڭ 14-نـويـابـىر «خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان ھهرىكهتـلىرى <ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق> دەپ ئـاتـىلـىشـى كېرەك» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە، ئۇيغۇر ئـاكـتىۋىسـت روشهن 

ئـابـباس خـانـىمـنىڭ  13-نـويـابـىر ئهنـقهرەدە ئۆتكۈزۈلـگهن بـىر پـائـالـىيهتـته، خهلـقئارا جـامـائهتـچىلـىكـىنـى خـىتـايـنىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـىنـايهتـلىرىگه قـارشـى تۇرۇشـقا چـاقـىرىپ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

قىلمىشلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاش كېرەكلىكىنى تهشهببۇس قىلغانلىقى بايان قىلىنغان. 

15-نويابىر: 

ھىنـدىسـتانـنىڭ «سـودا دۇنـياسـى» تـورى «ھهر بـىر ئۇيغۇر ئهركـىنـلىك جهڭچىسـىدۇر» نـامـىدىكـى خهۋەر 

ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، خهۋەردە ئۇيغۇر ئـاكـتىۋىسـت تـاھىر ئـىمـىن ئهپهنـدىنـىڭ 15-نـويـابـىردا ۋاشـىڭتونـدىكـى 

نـامـايـىشـتا «ھهر بـىر ئۇيغۇر ئهركـىنـلىك جهڭچىسـىدۇر» دېگهن مهزمۇنـدىكـى سۆزىنـى نهقـىل قـىلـىپ، 

مۇناسىۋەتلىك ئهھۋالالرنى ئاڭالتقان. 

16-نويابىر 

«يهھۇدى ژۇرنـىلـى» 16-نـويـابـىر «ئۇيغۇرالرنـىڭ قـورقۇنچـلۇق چۈشـى» نـامـلىق يـازمـا ئېالن قـىلـدى. 

يازمىدا ئۇيغۇرالر ئۇچرىغان باستۇرۇشالر ۋە خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى جىنايهتلىرى تىلغا ئېلىندى. 

17-نويابىر: 
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ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه بۆلۈمـى 17-نـويـابـىر «ئـامېرىكـالـىق خهلـقئارالـىق قـانۇنشۇنـاسـالر 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى دەپـسهنـدىچـىلـىكـنى تهكشۈرۈشـكه چـاقـىردى» نـامـلىق 

خهۋەر ئېالن قىلدى. 

18-نويابىر: 

مـوسـكىۋا ۋاقـتى تـورى «سـانـكىت پېتربۇرگـدىكـى ئـايـاقـتىن تېپىلـغان ئۇيغۇر مهھبۇسـنىڭ چـاقـىرىقـى 

كـىشـىلـىك ھوقۇق مۇتهخهسسـىسـلىرىگه سـىگـنال بهردى» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـدى. ئـايـاقـتىن تېپىلـغان خهتـته 

«ياردەم! مهن خىتايدىكى تۈرمىدە. ئۇيغۇرالرغا ياردەم قىلىڭالر» دېگهن مهزمۇن ئىنگىلىزچه يېزىلغان. 

19-نويابىر: 

بۈگۈنـكى يـاپـونـىيه تـورىنـىڭ 19-نـويـابـىردىكـى خهۋىرىچه، يـاپـون ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـاش بـايـانـاتـچىسـى 

«يـاپـونـىيه خـىتـاي ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ئهھۋالـىنـى يېقىنـدىن 

كۆزەتـمهكـته» دېگهن. بـايـانـاتـچى خـىتـايـنىڭ خهلـقئارا جـامـائهتـچىلـىكـنى بـىردەك ئېتىراپ قـىلـغان ئهڭ ئـاداقـقى 

كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىلىرىنىڭ خىتايدىمۇ كاپالهتكه ئىگه قىلىنىش ئۈمىدىنى ئوتتۇرىغا قويغان. 

20-نويابىر: 

20-نـويـابـىر ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورى «ئـامېرىكـا ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىدىكـى خـىتـايـغا ئـائـىت سهزگۈر تېمىالر تـور 

ھۇجۇمـىنـىڭ پـاراكهنـدىچـىلـىكـىگه بـارغـانـچه كۆپ ئۇچـرىمـاقـتا» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە 

دېيىلـىشـىچه، ئـامېرىكـادا يـاشـاۋاتـقان ئـادۋوكـات رەيھان ئهسهت 13-نـويـابـىر كۈنـى ئـامېرىكـا بـرەنـدېيس 

ئۇنـىۋېرسـىتېتى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان سـىيـاسـىتـى ۋە ئۇيغۇرالرنـى تۇتقۇن قـىلـىشـى تـوغـرىسـىدا 

ئۇيۇشـتۇرغـان تـور مۇھاكـىمه يـىغـىنـىغـا قـاتـناشـقان. سۆز نۆۋىتـى رەيھان ئهسهتـكه كېلىشـى بـىلهن، ئېكرانـدا 

«يالغان خهۋەر»، «يالغانچى» دېگهندەك خهتلهر كۆرۈنۈپ، بۇ سۆھبهت ئىنتېرنېت ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. 

ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىئـوسـى ئـىنـگىلـىزچه بۆلۈمـى ئېالن قـىلـغان «شـىنـجاڭ دائـىرىلـىرى يۈزلـىگهن ئـىمـامـنى 

تۇتقۇن قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ دىنىي ھاياتىنى مالىمان قىلدى» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلغان. 

خهۋەردىن مهلۇم بـولۇشـىچه، زوراۋان خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 2017-يـىلـىدىن بۇيـانـقى زور كۆلهمـلىك 

تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـىدە ئۇيغۇر ئـىمـامـالر ئېغىر تـاالپهتـكه ئۇچـرىغـان بـولۇپ، دىنـىي زاتـالر خـىتـايـنىڭ ئهڭ 

چـوڭ بـاسـتۇرۇش ئـوبيېكتلىرىدىن بـىرى بـولـغان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، مـىيـىتـنىڭ نـامـىزىنـى چۈشۈرۈپ، دەپـنه 
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ئـىشـلىرىغـا رىيـاسهتـچىلـىك قـىلغۇدەك ئـىمـام قـالـمىغـانـلىقـى، مهسـجىدلهر چېقىلـىپ تۈزلـىۋېتىلـگهنـلىكـى ئۈچۈن 

ئۇيغۇرالردا ئۆلۈپ كېتىشتىن قورقۇش خاھىشى يۈز بهرگهن. 

ۋاشـىڭتون پـوچـتا گېزىتـىنـىڭ 20-نـويـابـىردىكـى خهۋىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، ئـالـما شـىركـىتـى لـوبـىچـىلـىرى 

مۇشۇ يـىلـى 22-ئـاۋغۇسـت ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـىدە تهسـتىقـتىن ئۆتـكهن «ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان مهجبۇرىي 

ئهمـگهكـنى تـوخـتىتـىش قـانۇن الھىيـىسـى»نـى ئـاجـىزلـىتـىش ئۈچۈن تـىركهشـمهكـته ئـىكهن. ئـالـما شـىركـىتـىنـىڭ بۇ 

ھهقـتىكـى تـىركـىشـىشـىدىن مهلۇمـات بهرگهن ھهر ئـىكـكى خـادىم ئـالـما شـىركـىتـىنـىڭ مهھسۇالت ئـىشـلهپـچىقـىرىشـقا 

مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـغان شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىقـالرنـى قـاتـناشـتۇرۇشـىدىكـى سهۋەبـنىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش 

تهننهرخىنى تۆۋەنلىتىش ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن. 

21-نويابىر 

يۇلتۇز گېزىتـىنـىڭ 21-نـويـابـىر ئېالن قـىلـغان مـاقـالـىسـىگه كۆرە، كـانـادانـىڭ بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـىدا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىسـى بـوب راي (Bob Rae) يېقىنـدا CBC تېلۋىزىيـىسـىنـىڭ زىيـارىتـىنـى 

قـوبۇل قـىلـغانـدا كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى كۆزىتـىش كـونسۇلـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، 

نۆۋەتـتىكـى ئهھۋالـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەرىجـىسـىگه بـارغـان بـارمـىغـانـلىقـىنـى تهكشۈرۈشـى كېرەكـلىكـىنـى 

تهلهپ قـىلـغان. مهزكۇر مـاقـالـىدە ئېيتىلـىشـىچه، 21-ئۆكـتهبـىر كـانـادا پـارالمېنتى خهلـقئارالـىق كـىشـىلـىك ھوقۇق 

كـومـىتېتى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى «بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»گه بـىنـائهن ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ جـاكـارلـىغـان. خـىتـاي بۇ 

قـاراردىن دەرغهزەپ بـولـغان. خـىتـايـنىڭ تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـى كـانـادا كـىشـىلـىك ھوقۇق كـومـىتېتنىڭ بۇ 

ھهقتىكى باياناتىنى يالغانچىلىق دەپ ئهيىبلىگهن. 

23-نويابىر 

23-نـويـابـىر «ئـوتتۇرا شهرقـنىڭ كۆزى» تـورى «ئۇيغۇر ئـالـىمـى سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا تۇتقۇن قـىلـىنـدى، 

خـىتـايـغا قـايتۇرۇۋېتىلـىش ئېھتىمـالـى بـار» نـامـلىق مـاقـاله خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، مۇشۇ 
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يـىلـى فېۋرال ئېيىدا مهكـكىگه ئۆمـرە ھهج ئۈچۈن بـارغـان ھهمـدۇلـال ئـابـدۇۋەلـى 20-نـويـابـىر سهئۇدىي 

بـىخهتهرلـىك تـارمـاقـلىرى تهرىپـىدىن تۇتقۇن قـىلـىنـغان. خهۋەردە يهنه مـىسـىرنـىڭ 2017-يـىلـى ئـىيۇل ئېيىدا 

تۇتقۇن قـىلـىنـغان ئـاتـمىش ئـىكـكى ئۇيغۇردىن ئهڭ كهمـىدە ئـون ئـىكـكىسـىنـى، تـايـالنـدنـىڭ 2015-يـىلـى 

ئاۋغۇستتا 220 ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرۇپ بهرگهنلىكى ئهسلهپ ئۆتۈلگهن. 

ئهركــىن ئــاســىيــا ئۇيغۇرچه بۆلۈمــى خهۋىرى: 1989-يــىل يۈز بهرگهن تــيهنــئهنمېن ئــوقۇغۇچــىالر 

ھهرىكـىتـىنـىڭ رەھبهرلـىرىدىن بـىرى، تهيۋەنـلىك ئۇيغۇر زىيـالـىيسـى، ئۇيغۇر ھهرىكـىتـى تهشـكىالتـىنـىڭ پهخـرىي 

رەئـىسـى ئۆركهش دۆلهت تهيۋەن پـارالمېنتى (تهيۋەن قـانۇن چـىقـىرىش كـومـىتېتى) دا قۇرۇلـغان كـىشـىلـىك 

ھوقۇق كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپلىقىغا تهيىنلهنگهن بولۇپ، ئىجرائىيه ئىشلىرىغا مهسئۇل قىلىنغان.  

24-نويابىر 

24-نـويـابـىر ۋايـس تـورى «رىم پـاپـاسـى فـرانسـىس ئـاخـىرى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان بـاسـتۇرۇشـىنـى 

ئېتىراپ قـىلـدى» نـامـلىق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، خـىرىسـتىئـان دىنـى كـاتـولـىك مهزھىبـىنـىڭ 

مهنـىۋىي داھىيسـى، ۋاتـىكـان شهھهر دۆلـىتـىنـىڭ ھۆكۈمـدارى فـرانسـىس يـىلـالردىن بېرى روھىنـگا مۇسۇلـمانـلىرى 

دۇچ كهلـگهن ۋە ئـىراقـتىكـى يهزىدىلهر دۇچ كهلـگهن ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا قـارشـى ئـاۋاز چـىقـىرىپ كهلـگهن 

بـولسـىمۇ، ئۇنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا كهلـگهن بـاسـتۇرۇشـقا قـارشـى ئـاۋازى چـىقـىرىشـى تۇنـجى قېتىمـلىق ئـىش 

ئىكهن. 

پـاپـا فـرانسـىس خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان بـاسـتۇرۇشـىنـى تـىلـغا ئـالـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي تـاشـقى 

ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ نـومۇسسـىز بـايـانـاتـچىسـى جـاۋ لـىجـيهن پـاپـانـىڭ ئۇيغۇر ھهقـقىدىكـى سۆزىنـىڭ پۈتۈنـلهي 

ئاساسسىز ئىكهنلىكى توغرىسىدا بايانات بهرگهن. 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 24-نـويـابـىر ئېالن قـىلـغان خهۋرىدە بـايـان قـىلـىنـىشـىچه، خـىتـاي دۆلهتـلىك 

ئېنىرگـىيه ئـىدارىسـى مۇقـىم ئېنىرگـىيه تهمـىنـاتـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن خـىتـاي ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى 

شهرقىي تۈركىستاننىڭ غهربىدىكى تۆت كۆمۈر كاننىڭ ئىشقا كىرىشىشىنى تهستىقلىغان. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر تۆت كۆمۈر كـانـغا تۆت مـىلـيارد دولـالردىن كۆپ مهبـلهغ سـالـغان بـولۇپ، 

خـىتـاي دۆلهتـلىك ئېنىرگـىيه ئـىدارىسـىنـىڭ بـايـانـىچه، بۇ تۆت كۆمۈر كـانـدىن يـىلـىغـا ئـالـته مـىلـيون تـونـنا كۆمۈر 

چىقىدىكهن. 
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ئـامېرىكـالـىق ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى ۋە تـارىخـى تهتـقىقـاتـچىسـى، خـارۋارد ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ دوكـتورانـتى 

جـوشۇئـا فـرىمهنـنىڭ «خـىتـاي مېنىڭ پـروفـفىسـورىمـنى قـامـىدى، ئهمـما ئۇنـىڭ شېئىرىنـى قـامـىيـالـمايـدۇ» نـامـلىق 

مـاقـالـىسـى 24-نـويـابـىر نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـىدە ئېالن قـىلـىنـدى. مـاقـالـىدە، جـوشۇئـا فـرىمهن شـائـىر ئـابـدۇقـادىر 

جــااللــىدىن بــىلهن بــولــغان دوســتلۇق مۇنــاســىۋىتــىنــى، ئۇنــىڭ قــامــاقــتا تۇرۇپمۇ شېئىرنــى يېزىشــنى 

تـوخـتاتـمىغـانـلىقـىنـى، قـامـاقـتا يېزىلـغان شېئىرلـىرىدىن بـىرىنـىڭ تـاشـقى دۇنـياغـا يېتىپ كهلـگهنـلىكـى بـايـان قـىلـغان 

ۋە ئۇنـىڭ تۈرمـىدە تۇرۇپ يـازغـان دەپ قـارالـغان شېئىرىنـىڭ ئـىنـگىلـىزچه تهرجـىمـىسـىنـى مـاقـالـىگه قـىسـتۇرمـا 

قىلغان. 

ئـامېرىكـالـىق زىيـالـىي جـوشۇئـا فـرىمهنـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى شېئىر بـىلهن بـاغـلىشـى ئۇيغۇرالرنـىڭ خهلـقئارادىكـى 

ئـوبـرازىنـىڭ ئۆسۈشـىدە ۋە خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ھهقـقىدىكـى سهپـسهتـىلـىرىنـى رەت قـىلـىشـتا مۇھىم ئهھمىيهتـكه 

ئىگه. 

دۇنـيادىكـى نـوپۇزلۇق ئـاخـبارات ئـورگـانـلىرىدىن ئهنـگلىيه رادىئـو تېلېۋىزىيه ئـىدارىسـى ب ب س 24-

نـويـابـىر كۈنـى «2020-يـىلـى دۇنـيادا تهسـىر پهيـدا قـىلـغان يۈز تهسـىرچـان ئـايـال» تـىزىمـلىكـىگه ئـىسـتانبۇلـدا 

يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇر ئـانـا تـىل ئـوقۇغۇچـىسـى، يـاش قهلهمـكهش مۇيهسـسهر ئـابـدۇلـئهھهد خهنـدانـنىمۇ كـىرگۈزدى. 

بۇ خۇش خهۋەردىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالر خۇشاللىققا چۆمدى. 

26-نويابىر: 

CNN تـورىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـدىكـى چهتـئهلـلىك دىنـىي گۇرۇپـپىالر ۋە ئـىبـادەتـچى 

كـىشـىلهر شـى جـىنـپىڭ رەھبهرلـىكـىدىكـى كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ دىن ئـادەمـلىرىگه قـىلـىدىغـان 

ھۇجۇملىرىنىڭ يېڭى نىشانىغا ئايلىنىش مۇمكىنچىلىكى بار ئىكهن. 

خـىتـاي ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـى مۇشۇ ھهپـته ئېالن قـىلـغان قـائـىدە-نـىزام الھىيهسـىدە دىنـغا ئېتىقـاد 

قـىلغۇچـى چهتـئهلـلىكـلهرنـىڭ پـائـالـىيهتـلىرىگه قـارىتـا چهكـلىمه قـويۇش تهلهپ قـىلـىنـغان. بۇنـىڭدىكـى ئـاتـالـمىش 

سهۋەب «دىنـىي ئهسهبـىيـلىك»نـى چهكـلهش ۋە دىنـىي پـائـالـىيهتـلهرنـىڭ «خـىتـايـدىكـى ئېتنىك بـىرلـىكـكه 

بۇزغۇنچىلىق قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش» ئىكهن. 

تهييارلىغۇچى: ھېكمهتيار ئىبراھىم 
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لۇئىزا گرېۋ



 ۋهتهن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ زور بايلىقى ئهركىنلىك. بۇنىڭ ھېسابى بىزدىن چوقۇم سورىلىدۇ. 
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