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مهخپىي ئۇرۇش 

ئۈچىنچى باب 

(داۋامى) 

خـىتـاي پۇل-مۇئـامـىله بـازىرىنـىڭ غهرب بـازىرىغـا ئـوخشـىمـايـدىغـان ۋە كـىشـىنـى قـايمۇقتۇرىدىغـان يهنه بـىر 

تهرىپـى بـار. بۇ ھالمۇ ئـوخـشاشـال بېيجىڭ دائـىرىلـىرىنـىڭ ئهركـىن سـودىنـى يـولـغا قـويـمىغـانـلىقـىنـى ئـىپـادىلهپ 

بېرىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـاي بـىر تۈرلۈك ئۆزى خـالـىغـانـچه كـونـترول قـىلـىدىغـان ئـالـدامـچىلـىق پـىالنـى 

بـويـىچه ئـىش كۆرۈۋاتـقان بـولۇپ، بۇ ئـالـدامـچىلـىق پـىالنـى دەل خـىتـايـنىڭ قـانۇن-نـىزامـلىرىنـىڭ خـىتـاي 

تهرىپـىدىن خـالـىغـانـچه تـالـلىنـىپ يۈرگۈزۈلـىدىغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت. ئـامېرىكـادىكـى ئهھۋالـغا كېلهيـلى. نـاۋادا 

IMB شـىركـىتـى كـاپـىتـال بـازىرىدا زايـوم تـارقـاتـقان تهقـدىردە، بۇ ئـارقـىلـىق تـوپـالنـغان پۇل IMB شـىركـىتـىنـىڭ 

ئـىگـىدارچـىلـىقـىدا بـولـىدۇ. IMB شـىركـىتـىگه مۇشۇ خـىل شهكـىلـدە مهبـلهغ سـالغۇچـىالر بۇ پۇلـنىڭ كهلگۈسـىدە 

شـىركهتـنىڭ مهھسۇالتـىنـى ئـاشۇرۇش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىدىغـانـلىقـىغـا چهكسـىز دەرىجـىدە ئـىشهنـچ قـىالاليـدۇ. 

چۈنـكى، مهبـلهغ سـالغۇچـىالر شـىركهتـته مۇدىرىيهت يـىغـىنـىنـىڭ بـارلـىقـىنـى، بـاش دېرىكـتورنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى، 

ئۇالرنـىڭ شـىركهتـنىڭ تـىجـارەت نـىشـانـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ۋە پۇل-مۇئـامـىله جهھهتـتىكـى 

مهسـئۇلـىيهتـنى ئۆز ئۈسـتىگه ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىدۇ. خـىتـايـدا بـولـسا، مهبـلهغ قـىلـىپ سېلىنـغان پۇل پهقهت 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بهلـگىلـىگهن ئـورۇنـغىال بـارىدۇ. خـىتـايـنىڭ جـان-جهھلى بـىلهن تېخنولـوگـىيه 

قوغلىشىدىغانلىقى ھهققىدە توختالغىنىمىزدا بۇ ھهقته تهپسىلىي توختىلىمىز. 

ئـامېرىكـالـىق مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ پۇلـىنـى خـىتـايـنىڭ ئـالـدامـچىلـىق پـىالنـى ئۈچۈن تۇتۇپ بېرىش ئۈچ 

خـىل خهتهرنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. ئـامېرىكـا پۇل-مۇئـامـىله سـاھهسـىدىكـىلهرنـىڭ مهبـلىغـىنـى خـىتـايـغا سېلىشـى، 

يـالغۇز ئـامېرىكـانـىڭ بـىرىنـچى نـومۇرلۇق ھاكـىممۇتـلهق دۈشـمىنـىنـى سهمـرىتـىپـال قـالـماي، يهنه تېخى خـىتـايـغا 

كـىرگهن مهبـلهغـنى نهق پۇلـغا ئـايـالنـدۇرغـىلـى بـولـمىغـانـلىقـتىن خـىتـايـدىن ئېلىپ چـىقـقىلـى بـولـمايـدىغـان ئهھۋال 

شهكـىلـلىنـىدۇ. بۇمۇ بـىر خهتهر، ئهلۋەتـته. ئۇنـىڭدىن سـىرت، ئـامېرىكـا مهبـلىغـىنـىڭ خـىتـايـغا قـاپسـىلـىپ قېلىشـى 

ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ بـازىرىدىكـى قـىمـمهتـلىك مهبـلهغـنىڭ ئـازىيـىپ كېتىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. 

نـاۋادا سـىزنـىڭ پېنسىيه مـائـاشـىڭىز خـىتـايـغا قـاپسـىلـىپ قېلىپ، ئۇ يهردىن چـىقـالـمىسـا، ئۇ پۇلـالرنـىڭ ئـامېرىكـا 

قـايـتىپ مهبـلهغ سۈپـىتـىدە مهۋجۇت بـولۇشـى، ئـامېرىكـادىكـى زاۋالـلىقـقا يۈز تۇتۇقـان ئۇل مۇئهسـسهسه 

قۇرۇلۇشـىنـى قـايـتىدىن قۇرۇپ چـىقـىش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلهلـىشـى، يېڭى تېخنولـوگـىيهلهرنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىدىغـان 
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ئـىلـغار شـىركهتـلهرگه مهبـلهغ قـىلـىپ سېلىنـىشـى، يـاكـى يـاسـىمـىچـىلـىق كهسـىپـىگه ھهمـدەم بـواللـىشـى مۇمـكىن 

ئهمهس. ئـامېرىكـانـىڭ مهبـلىغـىنـىڭ خـىتـايـغا سېلىنـىشـى ۋال كـوچـىسـى ئـالـىدىغـان پـايـدىنـى قـىسـقا مهزگـىلـلىك 

يۈكسهلدۈرۈشكه يارىسىمۇ، بىراق خىتايغا مهبلهغ سېلىش ئارقىلىق ئامېرىكانىڭ ئىقتىسادى توختاپ قالىدۇ. 

خهتهردىن سـاقـلىنـىش فـونـدىنـىڭ قۇرغۇچـىسـى كهيـل بـاس (Kyle Bass) يهر شـارى خـاراكتېرلـىك مهبـلهغ 

سېلىش بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدۇ. ئۇ نۇرغۇن ۋاقـتىنـى خـىتـايـدىكـى كـاپـىتـال تهڭپۇڭلۇق ئهھۋالـىنـى تهتـقىق قـىلـىشـقا 

سهرپ قىلغان. ئۇمۇ بهننونغا ئوخشاشال خىتايدىكى كاپىتال تهڭپۇڭلۇقى مۇقىمسىز دەپ قارايدۇ. 

بـاس بـىلهن 2019-يـىلـى يـانۋار ئېيىنـىڭ بـاشـلىرىدا قـىلـغان سۆھبىتـىمـىزدە، ئۇ خـىتـايـدىكـى سـانـلىق 

مهلۇمـاتـالرنـى تهھلىل قـىلـىپ، خـىتـايـنىڭ نۆۋەتـتىكـى يېپىق ئـىقـتىسـادىي سېستىمـىسـىدىكـى قهرز ئهھۋالـىنـىڭ 

نـاھايـىتـى ئېغىر ۋەزىيهتـكه كېلىپ قـالـغانـلىقـىنـى، خـىتـايـغا  سېلىشـتۇرغـانـدا ئـامېرىكـانـىڭ بېخىل مـالـىيه سـىيـاسـىتـى 

يۈرگۈزىدىكهن مۇتهئهەسسىپ دۆلهتكه ئوخشايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.  

بـاسـنىڭ قـارىشـىچه، خـىتـايـنىڭ قهرز ئـىسـتراتېگىيـىسـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئۇزۇن 

مۇددەتـلىك ئـىسـتراتېگىيـىلـىك پـىالنـىغـا زىت ھالـدا يۈرگۈزۈلـىدىكهن. بۇ تـولـىمۇ ھهيـران قـاالرلـىق ئـىش. بـىراق، 

خـىتـايـنىڭ پۇلـغا ئېھتىيـاجـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى، شۇ ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئـىسـتراتېگىيـىسـىگه 

كېتهرلـىك چـىقـىمـنى تـولۇقـالشـقا ئېھتىيـاجـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى ئـويـلىغـىنـىمـىزدا، خـىتـايـنىڭ نېمىشـقا بۇنـداق 

قىلىدىغانلىقىنى يهنىال چۈشىنىپ يېتهلهيمىز. 

بـاس مۇنـداق دەيـدۇ:«خـىتـايـنىڭ ئۆز زېمىنـىدا نـىسـپىي مۇقـىمـلىقـنى قـولـغا كهلتۈرۈش ئۇسۇلـى شۇكـى، 

ئۇالر مهركـىزىي بـانـكىنـىڭ قهرز سـومـمىسـىنـى ئـاشۇرۇپ،  ئـىنـسانـىيهت تـارىخـىدا ھېچقانـداق دۆلهت بېسىپ 

چىقىرىپ باقمىغان دەرىجىدە شۇنچه كۆپ خهلق پۇلى بېسىپ چىقاردى.» 

بـاس 2008-يـىلـدىكـى ئـامېرىكـا بـازىرىنـىڭ يـىمـىرىلـىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان مـالـىيه ئهمهلـىي ئهھۋالـىنـى 

جۇڭگونىڭ ھازىرقى مالىيه ئهھۋالى بىلهن سېلىشتۇرۇپ، تولىمۇ چۆچۈپ كهتكىنىنى بىلدۈردى.  

«ئهيـنى يـىلـى ئـامـىرىكـىدا ئـىقـتىسـادىي كـىرزىس يۈز بهرگهنـدە ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـى 

17 تـىرلـيون دولـالر، دۆلهت بـانـكا مۈلـكى بـولـسا ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـىڭ 1.3 

ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كهلـگهن. بـىزنـىڭ تهخـمىنهن بـىر تـىرىلـيون ئـامـىركـا دولـلىرى قـىمـمىتـىدىكـى بـانـكا مۈلـكىمـىز  

بـار ئـىدى. ئهمـدى سـىز خـىتـايـنىڭ ھازىرقـى ئهھۋالـىغـا قـارايـدىغـان بـولسـىڭىز، ئۇنـىڭ بـانـكا سېستىمـىسـىنـىڭ 50 

تـىرلـىيـون ئـامېرىكـا دولـلىرى قـىمـمىتـىدىكـى خـىتـاي پۇلـىغـا، 2 تـىرلـيون دولـالرلـىق بـانـكا مۈلـكىگه، 13 تـىرىلـيون 

دولالرلىق ئىقتىسادقا(ئىچكى ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى) ئىگه ئىكهنلىكىنى بايقايسىز.» 

بـاس مـىسـالـغا ئـالـغان بۇ سـانـلىق قـىمـمهتـلهر خـىتـايـنىڭ خهلـق بـانـكىسـى، مهركـىزى بـانـكىسـى ۋە بـاشـقا 

ئـورگـانـالرنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا ئـاسـاسـالنـغان. بـاسـنىڭ تهخـمىن قـىلـىشـىچه خـىتـايـنىڭ  ئۇمۇمـىي ئـىنـاۋەتـلىك 
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قهرزى 48 تـىرىلـيون دولـالرغـا يېتىپ بـارغـان بـولۇپ، بۇ خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي 

قـىمـمىتـىنـىڭ تۆت ھهسسـىسـىدىن كۆپـرەكـىگه تـوغـرا كېلىدىكهن. بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـامېرىكـانـىڭ 2019-

يـىلـىدىكـى ئـىنـاۋەتـلىك قهرزى 24 تـىرلـىيـون دولـالر بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇنـىڭ ئـىقـتىسـادىي خـىتـايـنىڭكىدىن 37 

پىرسهنىت ئارتۇق بولغان. 

مۇنـداقـچه قـىلـىپ ئېيىتـقانـدا، خـىتـايـنىڭ ئـوبـوروتـىدىكـى پۇلـى ئـامـىركـانـى ئۈچ قـاتـاليـدۇ-يۇ، لېكىن 

ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـى ئـامېركـانـىڭ ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىدىن تۆت 

تـرىلـىيـون دولـالر ئـاز. گهرچه خـىتـايـنى 2001-يـىلـدىن 2015-يـىلـغىچه ئـىرىشـكهن پـايـدىسـى بـىلهن ئـامېرىكـانـى 

ئـىكـكى قـاتـاليـدىغـان بـانـكا مۈلـكىگه ئـىگه دەپ قـارىسـاقمۇ، ئهمهلـىيهتـته بۇ بـىر قـورقۇنچـلۇق نـىسـبهت. ئـىقـتىسـاد 

نهزەرىيهسـى ۋە تهمـىنـلهش-ئېھتىيـاج قـانۇنـىيـتى نۇقـتىئـىنهزىرى بـويـىچه قـارىغـانـدا، زور مـىقـداردىكـى پۇلـنى 

بېسىپ چـىقـىرىشـنىڭ ئـاپـتومـاتـىك ھالـدا ئېغىر پۇل پـاخـالـلىقـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ، دەپ قـارىلـىدۇ. 

ھالبۇكـى، خـىتـاي ھازىرغـا قهدەر تـاشـقى پېرېۋوت بـازىرىغـا قـاتـنىشـىشـنى رەت قـىلـىش ئـارقـىلـىق پۇل 

پـاخـالـلىشـىشـتىن سـاقـلىنـىپ كهلـمهكـته. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـازارالرنـى 

كـونـترول قـىلـىدۇ.  ئۇ يهنه تـاراتقۇالرنـىمۇ كـونـترول قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۆزىدە سـاقـلىنـىۋاتـقان كهمـچىلـىكـلهر، پۇل 

پـاخـالـلىقـى، يـاكـى ئۆي-مۈلۈك سـاھهسـىدىكـى مۇقـىمسـىزلـىق ھهقـقىدىكـى «سۆز-چۆچهكـلهر»نـىڭ تـارقـىلـىپ 

يۈرمهسـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىپ كهلـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـاي يهنه  ئـىجـتىمـائـىي ئـىنـاۋەت نـومۇرىنـىمۇ 

كـونـترول قـىلـىشـقا ئـاتـالنـغان بـولۇپ، خـىتـاي خهلـقىنـى كـونـترول قـىلـىش ۋە مۇكـاپـاتـالش سۈپـىتـىدە مهۋجۇت 

بـولـغان، خـىتـاي يېڭىدىن يـولـغا قـويۇلـغان بۇ سېستىمـا ئـارقـىلـىق ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ ئـىش ھهرىكهتـلىرىنـى پـايـالش، 

چـىرايـىنـى تـونۇش ۋە سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى نـازارەت قـىلـىش ئـارقـىلـىق  شهخـىسـنىڭ ھهرىكـىتـىنـى كـونـترول قـىلـىپ، 

كـىشـىلهرنـىڭ جۇڭگو كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بهلـگىلـىگهن قـانۇنـالرغـا ئهمهل قـىلـىۋاتـقان يـاكـى 

قـىلـمايۋاتـقانـلىقـىنـى نـازارەت قـىلـىدۇ. شۇنـداق قـىلـىپ، بۇ دۆلهتـنىڭ يېپىق ئـىقـتىسـادىي تۈزۈلـمىسـى ۋە 

مۇستهبىت باستۇرۇش خىزمىتى بىر بولۇپ پۇل پاخاللىقىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ ۋە مۇقىملىقنى كۈچهيتىدۇ. 

ئۆي-مۈلۈك بازىرىدىكى ساختىپهزلىك 

خـىتـايـنىڭ بـازارنـى كـونـترول قـىلـىشـتىكـى ئۇسۇلـى ئۇنـىڭ ئۆي-مۈلۈك بـازىرىغـا قـانـداق تـاقـابـىل 

تۇرغـانـلىقـىدا ئهكـىس ئېتىدۇ. نۇرغۇن ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالر خـىتـايـنىڭ ئۆي-مۈلۈك بـازىرىنـى ئـالـلىقـاچـان گۇمـران 

بـولـىشـى كېرەك دەپ قـارايـتتى. خـىتـايـدا نۇرغۇنـلىغـان ئېگىز بـىنـاالر بـىلهن تـولـغان، ئـىچـىدە بـىرمۇ ئـادەم 

بـولـمىغـان سـىرلـىق شهھهرلهر بـار. سـىتـاسـتىكـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، خـىتـايـدا ئـارتۇق بـىنـا سېلىش 64 مـىلـيونـدىن 
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ئـارتۇق ئـادەمسـىز تۇرالغۇنـى پهيـدا قـىلـغان. ئـادەتـته قـاچـانـكى ئېشىنـدى تۇرالغۇ-ئۆي كۆپـىيـىپ، ئېھتىيـاجـدىن 

ئـاشـسا، بۇنـىڭغا مـاس ھالـدا ئۆي بـاھاسـى تۆۋەنـلهيـدۇ. ئۇنـداقـتا خـىتـاي بۇ تهمـىنـلهش-ئېھتىيـاج قـانۇنـىيـىتـىنـى 

قـانـداق بـىر تهرەپ قـىلـدى؟ بـاس بۇنـى چۈشهنـدۈرۈپ «پهقهتـال ئۆي مۈلۈك سـودىسـىنـى تـوخـتىتـىش ئـارقـىلـىق» 

قـىلـدى دېگهن ئـىدى. ئۇ يهنه خـىتـايـدا 100 مـىڭ  يۈەنـگه سېتىلـىدىغـانـلىقـى خـاتـىرلهنـگهن بـىر ئۆي گهرچه 

يېرىم بـاھادا سېتىۋېتىلـگهن تهقـدىردىمۇ، كـىرىم-چـىقـىم جهدۋىلـىدە  بـاشـتىن ئـاخـىرى يهنه شۇ ئهسـلىدىكـى يۈز 

مىڭ يۈەن باھادا سېتىلدى دەپ خاتىرىلىنىدىغانلىقىنى تهكىتلهپ ئۆتتى. 

رەنه بـازىرىمۇ ئـوخـشاشـال خـىتـايـنىڭ كـونـترولـلىقـىدا بۇلۇپ، «سـىزنـىڭ خـىتـايـدا مـال-مۈلۈكـنىڭ ھهش-

پهش دېگۈچه ۋەيـران بـولۇشـىنـى كۆرەلـمهسـلىكـىڭىزدىكـى ئهڭ چـوڭ سهۋەب، ئۇالردا مـال-مۈلۈك بېجى 

دەيـدىغـان ئـىشـنىڭ يـوقلۇقـىدا» دەيـدۇ بـاس. ئـامېرىكـادا ئـون يۈرۈش ئۆيـگه ئـىگه بـولـغان بـىر مهبـلهغ سـالغۇچـى 

ئۆي-مۈلۈك بېجى تۆلـىشـى بـىلهن بـىرگه، ئۆي قهرىزنـى تۆلـىشـى كېرەك. لېكىن خـىتـايـدا  ئۆي سېتىۋالغۇچـى 

ئهگهر قهرىزنـى تۆلـىيهلـمىسه، بـانـكا بۇ قېتىمـلىق قهرىزنـى ئهسـلىدىكـى ئۆي قهرزى ھېسابـاتـىغـا قـوشۇپ قۇيۇپ 

يېڭىدىن قهرز بېرىۋېرىدۇ. بـاس «بۇ خـىل ئهھۋالـدا،  بـىر تۈرلۈك <ئـايـالنـما شهكـىلـلىك قهرز> پهيـدا بۇلـىدۇ» 

دەپ چۈشهنـچه بهردى. شۇنـداق قـىلـىپ ئهگهر سـىز 100 مـىڭ دولـالر قهرز ئۈسـتىگه يهنه تۆت مـىڭ دولـالر قهرز 

ئـالسـىڭىز، لېكىن قهرزنـى تۆلـىيهلـمىسـىڭىز، بـانـكا سـىزنـىڭ قهرز ھېسابـاتـىڭىزنـى 104 مـىڭ دولـالر دەپ 

ئۆزگهرتىپ، قۇربىتىڭ يهتكهندە تاپشۇر» دەيدۇ خاالس. 

بـاس بۇ قـىلـمىشـنىڭ ئۆز شـىركـىتـىدە «ھهرىكهتـچان قهرزدە زىيـان يـوق» دېگهن ھېكمهتـلىك سۆزنـىڭ 

پهيدا بولۇشىغا سهۋەب بولغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتتى. 

كهلگۈسىگه مهبلهغ سېلىش 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى گهرچه دۆلهت ئـىچـىدىكـى بـارچه تـاۋارالرنـىڭ سېتىۋېلىش ۋە سېتىلـىش 

بـاھاسـىنـى كـونـترول قـىاللـىسـىمۇ، ئهمـما خـىتـايـدا ئـىقـتىسـادنـىڭ ئـاكـتىپ ئېشىشـىنـى سـاقـالپ قېلىش ئۈچۈن بـايـلىق 

كهمـچىل. خـىتـاي دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ نېفىت ئـىمـپورت قـىلغۇچـى دۆلهت بـولۇپ، يـىلـىغـا 400 مـىلـيون تـونـنىغـا 

يېقىن خـام نېفىت ئـىمـپورت قـىلـىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، يېمهك-ئـىچـمهك، مېتال بـويۇمـالر، خـام ئهشـيا ۋە نېفىت 

خـىمـىيه مهھسۇالتـلىرىدىمۇ ئـىمـپورتـقا تـايـىنـىدۇ. بـاسـنىڭ دېيىشـىچه، بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى زور مـىقـداردىكـى 

ئـىمـپورتـقا تـايـانـغانـلىقـىنـى ئۈچۈن، خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي ئـاسـاسـى ئـىنـتايـىن ئـاجـىز. خـىتـايـدا سـودا پهسـىيـىپ، 

دۆلهت ئـىچـىدىكـى ئۆي-مۈلۈك بـازىرى ۋەيـران بـولۇش كـرىزىسـىغـا يۈزلهنـگهنـدىن كېيىن، شۇنـداقـال دۆلهت 
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ھالـقىغـان شـىركهتـلهرنـىڭ خـىتـايـغا سـالـغان مهبـلىغـىنـىڭ چهتـئهلـگه ئېلىپ چـىقـىپ كهتـكىلـى بـولـمايـدىغـانـلىقـى 

بايقالغاندىن كېيىن، خىتاينىڭ ئىقتىسادى كۈنسېرى مۇقىمسىزلىشىدۇ.  

يهنه بـىر نۇقـتىدىن ئېيتقانـدا، بۇنـداق ئـاجـىز ئـىقـتىسـاد خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى تېخىمۇ خهتهرلـىك ئهھۋالـغا 

چۈشۈرۈپ قـويـىدۇ. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئۆزىنـىڭ ئـىچـكى ئېھتىيـاجـىنـى قـامـداش، يېتهرلـىك نهق 

پۇل ۋە چهتـئهل مهبـلىغـىنـىڭ بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـنىڭ ئـالـدىنـقى سهپـلىرىگه 

ئۈزلۈكسىز مهبلهغ سالدى. 

ساختا ياساش، ئالدامچىلىق ۋە قارىغۇلۇق 

ئـامېرىكـالـىق مـىلـيونـىر ئـا. ج. كۇبـانـىنـىڭ (A.J. Khubani) ھېكايـىسـىدىن ھهمـمه ئـامېرىكـالـىقـالر 

مهسـتخۇش بـولـىدۇ. ئهمـما، يېقىنـدا ئۇ دۇچ كهلـگهن ئهھۋالـنى ئـامېرىكـا يـاسـىمـىچـىلـىق كهسـىپـىنـىڭ ئۆتمۈشـتىكـى 

ئـوتتۇز يـىلـدىكـى قـابـاھهتـلىك چۈشـىنـىڭ تـىپـىك كـارتـىنـىسـى دېيىشـكه بـولـىدۇ. خـىتـايـنىڭ خهلـقئارا قـانۇن-

نـىزامـالرغـا ئـوچۇقـتىن-ئـوچۇق خـىالپـلىق قـىلـىشـى ئهمـدىلـىكـته كۇبـانـىنـىڭ قۇرۇق قـولـىغـا تـايـىنـىپ تـىكـلىگهن 

ئىگىلىكىگه تهھدىت بولماقتا. 

كۇبـانـىنـىڭ ئـاتـا-ئـانـىسـى 1959-يـىلـى ھىنـدىسـتانـدىن ئـامېرىكـاغـا كۆچۈپ كهلـگهن. ئـامېرىكـا 

جهمـئىيـىتـىگه ئـاسـىمـىالتسـىيه بـولۇپ كېتىش ئۇالرنـىڭ ئـائـىلـىۋى سـىيـاسـىتـى بـولۇپ، «ئـائـىلهم ئـامېرىكـا 

مهدەنـىيـىتـىگه شۇ دەرىجـىدە قۇچـاق ئـاچـقان ئـىدىكـى، بـىزنـىڭ ئـائـىلـىدە ئـىنـگىلـىزچـىدىن بـاشـقا تـىلـدا 

سۆزلىشىشىمىزگه رۇخسهت قىلىنمايتتى» دەيدۇ كۇبانى. 

كۇبـانـى كـىچـىكـلىكـىدە تـولـىمۇ تـىرىشـچان بـاال بـولۇپ، يېڭى جېرسـىي لـىنـكولـىن بـاغـچىسـىدا چـوڭ بـولـغان. 

ئۇ ئـائـىلـىسـىگه ھهمـدەم بـولۇش ئۈچۈن قـار تـازىالش، چـىم كېسىش ۋە گېزىت تـارقـىتـىش قـاتـارلـىق خـىلمۇ-خـىل 

ئـىشـالرنـى قـىلـغان. ئۇ پـىسـا سېتىش، خـىزمهتـچى بـولۇپ ئـىشـلهش قـاتـارلـىق ئـىشـالرنـى قـىلـىش داۋامـىدا يېڭى 

جـىرسـىي شـىتـاتـلىق ئۇنـىۋېرسـىتېتىغـا ئـوقۇشـقا كـىردى. ئۇ ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرگـىنـىدە يـىگـىرمه مـىڭ دولـالرنـىڭ 

ئـىگـىسـى ئـىدى. ئۇ بۇ پۇلـالرغـا چهتـئهلـدىن بـىر تۈركۈم رادىئـوالرنـى سېتىۋېلىپ، گېزىتـتىن ئۆزى ئۈچۈن ئېالن 

ئـورنـى سېتىۋېلىپ ئـاشۇ رادىئـوالرنـىڭ ئېالنـىنـى قـويۇش ئـارقـىلـىق ئـىگـىلـىك تـىكـلهش يـولـىغـا قهدەم قـويـغان ۋە 

ھېچقاچان بوشىشىپ، كهينىگه چېكىنمىگهن ئىدى. 

گهپــنىڭ پــوســكالــلىســىنــى ئېيتقانــدا، كۇبــانــى يــىگــىرمه مــىڭ ئــامېرىكــا دولــلىرى بــىلهن 

«تېلبرەنـد» (Telebrand) نـامـلىق شـىركهت قۇردى. ئۇنـىڭ شـىركـىتـى اليـىھىلهش، تۈر ئېچىش، پـاتېنت 
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ئـىلـتىمـاس قـىلـىش ۋە ھهر خـىل ئۆزگـىچه ئـىسـتېمال مهھسۇالتـلىرىنـى تېلۋىزىيه پـروگـرامـمىسـى ئـارقـىلـىق سېتىپ 

چـىقـىرىش قـاتـارلـىق ئـىشـالرنـى قـىلـدى. ئۇنـىڭ شـىركـىتـى ئـىنـتايـىن قـىسـقا مهزگـىلـدىن كېيىن، يـىلـىغـا بـىر مـىلـيارد 

كىرىم دولالر كىرىم قىلىدىغان سهۋىيهگه يهتتى. 

كۇبـانـى يهنه بهزى مهھسۇالتـالرنـى ئۆزى ئـىجـاد قـىلـىپ، ئۇ مهھسۇالتـالرنـى تېلېۋىزوردا ئېالن قـىلـىپ 

بـازار ئـاچـقان. ئۇنـىڭ دېيىشـىچه ئۇ ئۆز مهھسۇالتـلىرى ئۈچۈن يـىلـىغـا نهچـچه ئـون مـىلـيون پۇلـنى ئېالن بېرىش 

ئۈچۈن سهرپ قــىلــغان. 1990-يــىلــىغــا كهلــگهنــدە، كۇبــانــى  ئۆز مهھسۇالتــلىرىنــى ســاخــتا مــال 

ئـىشـلهپـچىقـىرىدىغـان خـىتـاي سـودىگهرلـىرىنـىڭ ئـىشـلهپ چـىقـىرىۋاتـقانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. ئۇ بۇ خـىلـدىكـى قـارا 

ئۇۋىالرنـى قـانۇنـىي يـولـالر ئـارقـىلـىق تـاقـاتقۇزغـان بـولسـىمۇ، بـىرى قـارا ئۇۋا تـاقـالـسا، ئـونـى ئېچىلـىشـقا بـاشـلىغـان. 

ئۇ مۇنـداق دەيـدۇ:«2015-يـىلـى مهھسۇالتـلىرىمـىزنـىڭ سـاخـتىلـىرىنـىڭ ئـامـازون تـور بېتىدە بهيـدا بـولـغانـلىقـىنـى، 

بۇ سـاخـتا مهھسۇالتـالرنـىڭ قـاچـىلـىنـىشـى، تـونۇشـتۇرۇلۇشـىدىن تـارتـىپ ھهمـمىال جهھهتـتىن تهقـلىد قـىلـىنـغانـلىقـىنـى 

بايقىدىم.» 

ئۇنـىڭ مهھسۇالتـلىرىغـا تهقـلىد قـىلـىنـغان سـاخـتا مهھسۇالتـالرنـىڭ بـاھاسـى كۇبـانـىنـىڭ پـروگـرامـمىسـىدا 

ئېالن قـىلـىنـغان بـاھادىن يېرىم ھهسـسه يـاكـى ئۇنـىڭدىنمۇ كۆپ تۆۋەن بـولـغان. كۇبـانـى بۇ خـىل تهقـلىدىي 

سـاخـتا مهھسۇالتـالرنـىڭ بـاھاسـى ئهڭ تۆۋەن بـولـغانـلىرىدىن بـىر نهچـچىنـى زاكـاس قـىلـغان. مـالـنى 

تـاپشۇرۇۋالـغانـدىن كېيىن، بۇ مهھسۇالتـالرنـىڭ خـىتـايـدىكـى سېتىقـچىالر تهرىپـىدىن تهمـىنـلهنـگهنـلىكـىنـى 

بايقىغان. دېمهك، ئۇنىڭ مهھسۇالت سېتىش مىقدارىنىڭ تۆۋەنلهپ كېتىشى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس ئىدى. 

شۇنـداق قـىلـىپ، كۇبـانـى ئـامـازون شـىركـىتـىگه شـىركهتـنىڭ تـور بېتىدە مـىڭلىغـان سـاخـتا مهھسۇالتـنى 

بـارلـىقـىنـى مهلۇم قـىلـىپ خهت يـازغـان. ئـامـازون شـىركـىتـى بـولـسا ئۆزلـىرىنـىڭ قـايسـى مـالـنىڭ سـاخـتا، قـايسـى 

مـالـنىڭ ئـىشهنـچىلـىك ئـىكهنـلىكـىنـى ئـايـرىشـقا ئۆزلـىرىنـىڭ ئـامـالسـىزلـىقـىنـى، بۇنـىڭغا كۇبـانـىنـىڭ ئۆزى 

تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتـىپ، ئۆزى ئـامـال تېپىش كېرەكـلىكـىنـى، تـور بهتـته مـال سـاتقۇچـىالرنـىڭ مېلىنـىڭ راسـت-

يـالـغانـلىقـىنـى ئـايـرىشـنىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ مهجبۇرىيـىتـى ئهمهسـلىكـىنـى بـىلـدۈرگهن. ئـايـرىشـقا تـوغـرا كهلـسه، ئۆزى 

بېرىپ ئـايـرىسـا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقان. كۇبـانـى بۇ جـاۋابـتىن بهكمۇ غهزەپـلهنـگهن. قـول ئـاسـتىدىكـى 

خـادىمـالرنـى ئـامـازونـغا خهت يېزىپ، شۇ خـىل مـالـنى سېتىۋاتـقانـالرنـىڭ ئـىسـىم-فـامـىلـىسـى ۋە ئـاالقه ئـادرېسىنـى 

بېرىشـنى تهلهپ قـىلـىشـقا بۇيـرۇغـان. مۇشۇنـداق بـولـغانـدىال، ئـانـدىن قـانۇنـىي تهرتـىپ بـىلهن ئـىش كۆرگـىلـى 

بـوالتـتى. ئـامـازون بۇ تهلهپـكه «بۇنـداق قـىلـىش شـىركـىتـىمـىزنـىڭ پـرىنسـىپـىغـا خـىالپ. بـىز مهھسۇالتـنى 

سـاتقۇچـى تهرەپـنىڭ مـاتېرىيـالـىنـى بـاشـقىالرغـا تهمـىنـلىيهلـمهيـمىز» دەپ جـاۋاب قـايتۇرغـان. ئـامېرىكـا خـىتـايـغا بـىر 

نهچـچه مـال يهتكۈزۈش مهركـىزى قۇرغـان بـولۇپ، كۇبـانـىنـىڭ دېيىشـىچه ئـامـازونـنىڭ خـىتـايـدىكـى بۇ مـال 

يهتكۈزۈش مهركهزلـىرى خـىتـايـدىكـى سـاخـتا مـال يـاسـىغۇچـى شهخسـلهرگه ئـارقـا ئـىشـىك ئېچىپ بهرگهن. كـوبـانـى 
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مــىلــيارتــالپ مهبــلهغ سېلىپ، تهتــقىق قــىلــىپ يــاســاپ چــىقــقان مهھسۇالتــلىرى خــىتــاي ســاخــتا مــال 

ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـىالر تهرىپـىدىن ھېچبىر بهدەلسـىزال ئۆزىنـىڭ قـىلـىۋېلىنـىپ، كـوبـانـىغـا ئـىنـتايـىن ئېغىر زىيـان 

 Cory) سـالـغان. كۇبـانـىنـىڭ دېيىشـىچه، يېڭى جېرسـىي شـىتـاتـى كېڭهش مهجـلىسـى ئهزاسـى كـورىي بۇكېر

Booker) كـوبـانـىنـىڭ ئـىشـى تـوغـرۇلۇق ئـامـازونـغا تېلېفون قـىلـغانـدىن كېيىن، ئـامـازون ئۆز تـور سۇپـىسـىغـا 

تـىزىلـغان سـاخـتا مـالـالرنـى سېتىشـتىن چـىقـىرىۋېتىشـكه بـاشـلىغـان. كۇبـانـى مۇنـداق دەيـدۇ:«كۆپـچىلـىكـنىڭ 

ئهمـمىسـى ئـامـازونـنى ئـامېرىكـانـىڭ بهك قـالـتىس شـىركـىتـى دەپ بـىلـىدۇ. ئهمـما، ئـامـازونـنىڭ پۇل تېپىپ 

كېتىشــىدىكــى سهۋەب ئۇنــىڭ ســاخــتا مهھسۇالتــالرنــىڭ سېتىلــىشــىغــا يــاردەم، ئــىلھام ۋە يــول ھازىرالپ 

بهرگهنلىكىدىن بولغان. ھالبۇكى، كىشىلهر ئۇنىڭ بۇ قىلمىشىدىن خهۋەرسىز.» 

سودا جاسۇسلۇقى 2.0 نهشىرى 

سودا جاسۇسلۇقى ۋە ئهقلىي مۈلۈك ئوغرىلىقى توغرىىسدا ئادەتته بهك كۆپ گهپ بولمايدۇ. 

نـاۋادا بـىر جـاۋاھىراتـالر دۇكـىنـى يـاكـى بـىرەر مۇزىي بۇالڭ-تـاالڭغا ئۇچـرىسـا، سـاقـچىالر نهق مهيـدانـغا 

يېتىپ كېلىدۇ. تـاراتقۇالردىمۇ بۇالڭ-تـاالڭ ۋەقهسـى خهۋەر قـىلـىنـىدۇ ۋە قـانـچىلـىك پۇلـغا زىيـان بـولـغانـلىقـىمۇ 

تـىلـغا ئېلىنـىدۇ. زىيـان بـولـغان پۇل سـومـمىسـىمۇ  «ئـىكـكى مـىلـيونلۇق جـاۋاھىرات» يـاكـى «ئـون مـىلـيونلۇق 

رەسـىم» دېگهنـدەك ئېنىق سـومـما بـىلهن ئـوتتۇرىغـا چـىقـىدۇ. كـىشـىلهر ئـىش ئۈسـتىدە، تۋىتـىردا يـاكـى ئـاخـشامـلىق 

گهپ سـاتـار تېلېۋىزىيه قـانـالـلىرىدا بۇ خـىل دېلوالر تـىلـغا ئېلىنـماي قـالـمايـدۇ. جـىنـايهت گۇمـانـدارىنـىڭ 

سـاالھىيـىتـى ئېنىقـالنـغان ھامـان، سـاقـچى تهرەپ جـىنـايهت گۇمـانـدارىنـى تۇتۇشـقا دەرھال ئـاتـلىنـىدۇ. بـىراق، 

سـودا جـاسۇسـلۇقـى يـاكـى ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىقـىغـا كهلـگهنـدە ئـىش يۇقـىرىقـىغـا ئـوخشـىمـايـدۇ، بۇ خـىلـدىكـى 

دېلوالر ھهقـقىدىكـى سۆز-چۆچهكـلهر پهقهت ئـىنـتايـىن تـار دائـىرىنـىڭ سـىرتـىغـا چـىقـمايـدۇ. سـودا جـاسۇسـلۇقـىنـى 

قـامـالشـتۇرۇپ قـىاللـىغـان تهقـدىردە، بۇنـداق بـىر ئـىشـنىڭ بـولـغىنـىدىن بـارچه ئـىنسۇ-جـىن خهۋەرسـىز قـالـىدۇ. 

سـودا جـاسۇسـلۇقـى يـاكـى ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىق دېگهنـلهر ھۆجـجهتـنى كۆپهيـتىۋېلىش، پـىالنـدىن خهۋەردار 

بـولـىۋېلىش، خـىمـىيـىلـىك تهڭلىمـىنـى قـولـغا چۈشۈرۈۋېلىش، كـومپيۇتېرنـىڭ مهخـپىي نـومۇرىنـى يېشىۋېتىش، 

ئهسـلىدىكـى سـانـلىق مهلۇمـاتـقا ئـىگه بـولۇۋېلىش قـاتـارلـىقـالغـا چېتىلـىدۇ. بۇ قـىلـمىشـالر مۇزىيـنىڭ تېمىدىن 

پىكاسونىڭ داڭلىق رەسىمىنى ئوغرىالپ قېچىش دېلوسىغا ئوخشىمايدۇ. 

2014-يـىلـى مهلۇم چـوڭ تـىپـتىكـى خهتهردىن سـاقـلىنـىش فـونـدىنـىڭ خـوجـايـىنـى مـاڭا بـىر ھۆجـجهتـنى 

ئهۋەتـىپتۇ. بۇ ھۆجـجهت مهزكۇر خـوجـايـىنـنىڭ مهخـپىي ھالـدا مۇنـاسـىۋەتـلىك مۇتهخـخهسـىسـلهرگه ئـىلـتىجـا 

قـىلـىشـى بـىلهن ۋۇجۇدقـا چـىقـقان بـولۇپ، ھۆجـجهتـته خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرىدىكـى قـانۇنسـىز 
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قـىلـمىشـلىرى تهكشۈرۈپ چـىقـىلـغان ئـىكهن. دوكـالتـتىكـى ۋەقهنـىڭ چېتىلـىش دائـىرىسـى ۋە تهپسـىالتـى دوكـالتـنى 

ئـوقۇغـان كـىشـىنـى ھهيـرانۇ-ھهس قـالـدۇرغۇدەك دەرىجـىدە ئـىدى. دوكـالتـتىكـى بـايـانـالر مېنىڭ چۈشهنـچىلـىرىمـنى 

تامامهن ئۆزگهرتىۋەتكهن ئىدى. 

دوكـالتـتىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئهمـدى ئـىش بـاشـلىغـان مهلۇم تېخنولـوگـىيه شـىركـىتـى ئۇ ئـىشـلهپـچىقـارغـان 

تېخنولـوگـىيهلهر سهۋەبـلىك خـاككېرلـىق ھۇجۇمـغا ئۇچـرىغـان. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئۆزىنـىڭ رەقـىبـى 

دەپ قـارىغـان بۇ شـىركهتـنى ئـاسـتىرتـتىن ۋەيـران قـىلـىش ۋە ئۆزىگه كېرەكـلىك تېخنولـوگـىيهنـى قـولـغا چۈشۈرۈش 

ئۈچۈن شىركهتكه خاككېرلىق ھۇجۇمى قوزغىغان. ئىشنىڭ تهپسىالتى مۇنداق. 

ئـامېرىكـانـىڭ بـىر خـىمـىيه شـىركـىتـى دەۋر ھالـقىغـان مۇھىت ئـاسـىراش تېخنولـوگـىيـىلـىرىدىن بـىرىدە پـاتېنت 

ھوقۇقـىغـا ئېرىشـكهن. بۇ سهۋەبـلىك شـىركهت مۇقـىم سۈرئهتـته يۈكسـىلـىپ مـاڭغان. شـىركهتـنىڭ ئـىگـىلـىرى بهش 

يـىل ئـىچـىدە شـىركهتـنىڭ پېيىنـى بـازارغـا سېلىشـنى پـىالنـلىغـان. ئهپسۇسـكى، ئـويـلىمـىغـان يهردىن بۇ شـىركهت 

كۆزلـىگهن پـايـدىغـا يېتهلـمهس بـولۇپ قـالـغان. مـال يهتكۈزۈشـكه مۇنـاسـىۋەتـلىك تـارمـىقـىدىنمۇ مهسـىله 

كۆرۈلـگهن. شۇنـداق قـىلـىپ، شـىركهت سېتىش بۆلۈمـىنـىڭ خـىزمهتـچى خـادىمـلىرىنـى ئـىشـتىن بـوشـاتـقان. ئهمـما، 

مهسـىله يهنـىال ھهل بـولـمىغـان. شـىركهتـنىڭ ئـىگـىلـىرى شـىركهت بـاشقۇرغۇچـىلـىرى بـىلهن يـىغـىن ئۇيۇشـتۇرۇپ، 

شـىركهت بـاشقۇرغۇچـىلـىرىدىن مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـغان. ئۇزۇن ئۆتـمهي، شـىركهت ئۆزىنـىڭ 

تـىجـارەت ئهھۋالـىنـى سـىرتـقا ھېچقانـداق شهكـىلـدە ئـاشـكارىلـىغـان بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، بـىر خـىتـاي شـىركـىتـى 

تهرىپـىدىن سېتىۋېلىش تهكـلىپـى سۇنۇلـغان خهتـنى تـاپشۇرۇۋالـغان. شـىركهتـكه قـويۇلـغان سېتىۋېلىش بـاھاسـىمۇ 

شـىركهتـنىڭ ئـىگـىلـىرىنـى قـاتـتىق ھهيـران قـالـدۇرغـان. شـىركهتـكه قـويۇلـغان بـاھا شـىركهتـته مهسـىله كۆرۈلۈشـتىن 

ئـىلـگىرىكـى شـىركهت قـىمـمىتـىنـىڭ يهتـته ھهسسـىسه تۆۋەن بـولـغان. مهزكۇر سېتىۋالـماقـچى بـولـغان تهرەپ 

شـىركهتـنىڭ مهلۇمـاتـىنـى بـىلـمهي تۇرۇپ، قـانـداقسـىگه شـىركهتـنىڭ بـازار قـىمـمىتـىنـى بۇنـچىۋاال تـوغـرا ھېسابـالپ 

چـىقـااليـدۇ؟ شـىركهت بـاشقۇرغۇچـىلـىرى مـانـا بۇنـىڭدىن ھهيـرانۇ-ھهس قېلىشـقان. تهكـلىپـته، ھهتـتا شـىركهتـنىڭ 

يېقىنـقى ئۈچ ئـايـدا تـارتـقان زىيـىنـىمۇ ھېسابـالپ چـىقـىلـغان. ئـاقـىۋەتـته، شـىركهتـنىڭ خـوجـايـىنـى رازۋېتچىك 

تهكـلىپ قـىلـغان. نهتـىجـىدە، شـىركهتـنىڭ خـاككېرلـىق ھۇجۇمـىغـا ئۇچـرىغـانـلىقـى مهلۇم بـولـغان. خـاككېرلـىقـقا 

ئۇچـرىغـىنـى يـالغۇز مهزكۇر شـىركهت بـولۇپـال قـالـماي، ئۇنـىڭ ئـارقـىسـدىكـى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىگۈچـى 

شـىركهتمۇ خـاككېرلـىق ھۇجۇمـىغـا ئۇچـرىغـان. خـاككېر شـىركهتـنىڭ پـايـدا ئېلىش نـىشـانـىدىن خهۋەردار بـولۇپ 

تۇرغـان، شۇنـداقـال شـىركهتـنىڭ ئهمهلـىي قـىمـمىتـى تۆۋەنـلهپ مهلۇم دەرىجـىگه يهتـكهنـدە، شـىركهت زىيـانـغا 

بهرداشلىق بېرەلمهي، سېتىپ چىقىرىۋېتىلىشكه مهجبۇر بولىدىغانلىقىمۇ خاككېر تهرىپىدىن بىلىنگهن. 

خـاككېر ئـىنسۇ-جـىنمۇ سېزەلـمهيـدىغـان ئۇسـتىلـىقـنى ئـىشـقا سـالـغان بـولۇپ، مۇئهيـيهن ئېلخهت 

يـولـالنـمىلـىرىغـا مهخسۇس قـول سـالـغان. ئهگهر شـىركهت خېرىدارغـا مـال زاكـاز يـولـالنـمىسـى ئهۋەتـمهكـچى بـولـسا، 
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خـاككېر مهزكۇر ئېلخهت يـولـالنـمىسـى ئهۋەتـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى ئۇنـى ئۆچۈرۈپ يـوق قـىلـغان. ئـوخـشاشـال، خېرىدار 

شىـركهتكـه زاكاـز ئهۋەتسـه، زاكاـز ئىـلتـىماـسىـ سېتىش بۆلۈمىـدىكىـلهرنىـڭ ئېلخهت ساـندـۇقىـغاـ كىـرمهي تۇرۇپال 

خـاككېر تهرىپـىدىن ئۆچۈرۈلۈۋېتىلـگهن. شۇ ۋەجـىدىن، سېتىش بۆلۈمـى زاكـاز تهلـىپـى تـاپشۇرۇۋااللـمىغـان. 

خـاككېر پهقهت مۇشۇ ئۇسۇل ئـارقـىلـىقـال مهزكۇر شـىركهتـنىڭ سېتىش مـىقـدارىغـا زىيـان سـالـغان. بۇ خـىل 

خـاككېرلـىق ئهھۋالـى دىقـقهت قـوزغـىغـانـدىن كېيىن، خـاككېر سهل ھوشـىنـى يـىغـىقـان. ئـاقـىۋەتـته، ئهگهر سېتىش 

بۆلۈمـىگه مـىڭ تـال زاكـاز تهلـپى كهلـسه، خـاككېر بۇ تهلهپـنىڭ تـوققۇز يۈزىنـى قـالـدۇرۇپ قـويـغان. بۇ خـىل 

ھۇجۇمالر شىركهتنىڭ پايدىسىغا ئېغىر سهلبىي تهسىر كۆرسهتكهن. 

بۇ خـىلـدىكـى مۇكـكهمـمهل پـىالن ئـاسـتىدا ئېلىپ بېرىلـغان تېخنىكـىلـىق ھۇجۇم كۆلهم ۋە سهۋىيه 

جهھهتتىن پهقهت بىرەر دۆلهتنىڭال قولىدىن كېلىدۇ. 

بۇ خـىل پهسهنـدى قـىلـمىش خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇشـىنـىڭ قـانـچىلـىك يۇقـىرى بـاسقۇچـتا ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـىزگه تـونۇتۇپ قـويـىدۇ. بۇ نـوقۇل ھالـدىكـى ئـوغـرىلـىقـتىنـال ئـىبـارەت ئهمهس. كـارخـانـىچـىلـىق سـاھهسـىدە، 

شـىركهتـنىڭ ئـىچـكى ھۆجـجهتـلىرىنـى كۆپهيـتىۋېلىپ ئېلىپ چـىقـىپ كېتىش جـاۋاھىرات دۇكـىنـىدىكـى ئۈنـچه-

مهرۋايـىتـالرنـى بۇلـىغـانـغا ئـوخـشاش ھالـدىكـى ئېغىر جـىنـايـى قـىلـمىش ھېسابـلىنـىدۇ. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى بهزى ھالـالردا سـانـائهت ئـىسـتراتېگىيـىسـى بهلـگىلـىلهپ، يېشىل تېخنولـوگـىيهلهرگه ئـىگه بـولۇشـنى ئهڭ 

مۇھىم پـىالنـالر دائـىرىسـگه كـىرگۈزىدۇ. سۆزىمـىزگه قـايـتساق، خـىتـاي ئـامېرىكـا خـىمـىيه شـىركـىتـىنـىڭ ئـىشـقا 

كـىرىشـكىنـىنـى بـىلـگىنـىدىن كېيىن، دەسـلىپـىدە بۇنـىڭ پـىالنـىنـى تۈزگهن ۋە خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـىنـى تـور 

ئـىشـپىيـونلۇقـى جهھهتـته پـىالن تۈزۈشـكه چـاقـىرغـان. ئـانـدىن خـاككېرلـىق ھۇجۇمـىغـا ئۆتۈپ، مهزكۇر شـىركهتـنىڭ 

تـىجـارەت ئهھۋالـىنـى خـىتـاي شـىركهتـلىرىدىن بـىرىنـىڭ نـازارەت قـىلـىشـىغـا ۋە كۆزۈتۈشـىگه سۇنـغان. خـىتـايـدىكـى 

شـىركهتـنىڭ مهقسـىتـى مهزكۇر ئـامېرىكـا شـىركـىتـىگه ئېغىر تـاالپهت كهلتۈرۈپ، بۇ ئـارقـىلـىق زىيـان تـارتقۇزۇپ، 

ئـاقـىۋەتـته شـىركهتـنى بـازار بـاھاسـىدىن تۆۋەن بـاھاغـا سېتىۋېلىپ، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئېھتىيـاجـلىق 

بـولـغان تېخنولـوگـىيهنـى قـولـغا چۈشۈرۈش بـولـغان. بۇ ھال خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـامېرىكـا كـارخـانـىسـىغـا ھۇجۇم 

قىلىش نىيىتىدە بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. 

مهن 2014-يـىلـى ئـامېرىكـا مهسـلىھهتـچىلهر بـىرلهشـمه كـومـىتېتىغـا كـىرگـىنـىمـدە، بۇ دوكـالتـنى ئۆزۈم 

دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىدا ئۇچـراتـقان ھهر بـىر شهخـسكه دېگۈدەك كۆرسـىتـىپ چـىقـقان ئـىدىم. ئۇالرنـىڭ 

ھهممـىسىـ ئوـخشـاشال «ۋاي خۇدايىـمهي، نېمىدېگهن قوـرقۇنچلـۇق ئىـش بۇ!» دېيىشتـى. ئهممـا، ئاـرقىـدىنال 

«بۇ مېنىڭ خـىزمهت دائـىرەمـدىكـى ئـىش ئهمهس» دېيىشـكهن بـولـدى. ئهلۋەتـته، بۇ ھهربـىيـلهرنـىڭ ۋەزىپـىسـى 

ئهمهس، ئۇالرنـىڭ بۇنـداق ئـىنـكاس قـايتۇرۇشـى نـورمـال. ئـارمـىيهنـىڭ ۋەزىپـىسـى ئهسـلىدە ئۇرۇش پـىالنـى ئېلىپ 

بېرىش، ئۇرۇشـقا تهيـيارلـىق قـىلـىش، ئۇرۇش قـىلـىش ۋە تهرتـىپ سـاقـالش قـاتـارلـىقـالردىن ئـىبـارەت. ئۇنـداقـتا 
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ئـامېرىكـا كـارخـانـلىرىنـى قـوغـداش كـىمـنىڭ ۋەزىپـىسـى؟ بۇنـىڭ مهن بـىلهن ئـاالقـىسـى يـوق! بـىراق، مېنىڭ 

نهزىرىمـدە، ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرى دۇچ كهلـگهن ھۇجۇمـالر ئۇرۇشـتىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس. خـىتـايـنىڭ بۇ 

خـىلـدىكـى ھۇجۇمـچىلـىقـى دۈشـمهنـلىك بـىلهن تـولۇپ تـاشـقان. ئۇنـىڭ بۇنـداق قـىلـمىشـى خهلـقئارالـىق قـانۇنـغا 

خىالپ. خىتاينىڭ پۈتۈن ئهس ياكى ئامېرىكاغا زىيان سېلىشتىن ئىبارەت. 

شۇنـداق قـىلـىپ مهن مـالـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـى، سـودا مـىنـىسـتىرلـىقـى، دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى قـاتـارلـىقـالر 

بـىلهنمۇ كۆرۈشـتۈم. ئۇالرنـىڭ ئـىنـكاسـى مېنى ھاڭ-تـاڭ قـالـدۇردى. «خـىتـاي بـىزنـىڭ دۈشـمىنـىمـىز ئهمهس. 

ئۇالر بـىزنـىڭ دوسـتىمـىز. بـىزنـىڭ خـىتـاي بـىلهن ھهمـكارلـىق مۇنـاسـىۋىتـىمـىز بـار.» ئۇالرنـىڭ ئېيتقانـلىرى مـانـا 

بۇ. مهن ھه دېگهنـدىال مۇشۇ خـىل جـاۋابـقا ئېرىشـتىم. مهن ئۇالرغـا روبـىرو تۇرغـىنـىمـدا ئـىچـىمـدىن «بـىراق، 

بـايـا مهن دەلـىل ئـىسـپاتـنى سـاڭا كۆرسهتـتىم. ئـىسـپاتـالنـغىنـى ئۇالرنـىڭ بـىزنـىڭ دوسـتىمـىز ئهمهس ئـىكهنـلىكـى 

ئىدىغۇ» دېگهنلهر ساداالر ياڭرايتتى. 

ئـاقـىۋەتـته مهن بـىر ئـىش تـونۇپ يهتـتىم. ئۇ بـولسـىمۇ، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىدە خـىتـايـنىڭ سـودا 

ئـىشـپيونلۇقـىغـا ۋە ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇشـىغـا تـاقـابـىل تۇرىدىغـان ھېچكىم يـوق ئـىدى. بۇ ئۆز بېشىغـا پـىت 

قۇيـىدىغـان بـىر ئـىش بـولۇپ، ھېچكىم بۇ ئـىشـقا تۇتۇش قـىلـىشـنى خـالـىمـايـتتى. ئـاقـىۋەتـته، مهن ئۆزۈم خـىزمهت 

قـىلـىۋاتـقان مهسـلىھهتـچىلهر بـىرلهشـمه كـومـىتېتىدىن بـىر پـىكـىرداش تېپىۋالـدىم. ئۇنـىڭ ئـىسـمىنـى بۇ يهردە تـىلـغا 

ئېلىشـنى خـااليـمهن. بـىراق، مهن ئۇنـى بـىر قهھرىمـان دەپ بـىلـىمهن. بۇ قېرىنـدىشـىمـىز بـاشـقىالرغـا 

ئـوخشـىمـايـدىغـان ھالـدا، ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇشـنىمۇ ھهقـىقـىي رەۋىشـتىكـى ئۇرۇش، بۇ ئۇرۇشـقا ئـامېرىكـا دۆلهت 

مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى مهسـئۇل بـولۇشـى كېرەك دەپ قـارىدى. ئۇ مېنىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىكـى 

شهرمهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى تهتـقىق قـىلـىشـىمـغا قـوشۇلـدى. شۇنـداقـال، مېنىڭ بۇ مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىش چـارىسـىنـى 

تېپىپ چىقىشىمغا يول كۆرسهتتى. 

بـىراق، بـاشـقىالرغـا بۇ ھهقـته تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتـقىنـىمـنى ئېيتقىنـمىدا، بـاشـقىالر ئـىشهنـمهسـلىك 

نهزىرى بـىلهن «سهن نېمىشـقا بۇ ئـىشـقا ئـارىلـىشـىسهن؟» دەپ سـوئـال قـويـغان بـولـدى. «بۇ ئـىشـقا ھېچكىم 

ئارىالشمىغاچقا، مهن ئارىلىشىۋاتىمهن» دەپ جاۋاب بهردىم مهن. 

سودا بازىرىدىكى قااليمىقانچىلىق 

بۇزغۇنـچىلـىق سېلىش ۋە سـودا ئـىشـپىيـونلۇقـى خـىتـايـنىڭ خهلـقئارا بـازارنـى قـااليـمىقـان قـىلـىشـتىكـى كۆپ 

خـىل ۋاسـىتـىلـىرىدىن ئـىكـكىسـىدۇر. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ يهنه ھهر خـىل دۆلهتـلهرنـىڭ بـازارلـىرىنـى 

كونترول قىلىش ۋە ئۇنىڭغا تهسىر كۆرسىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئوخشىمىغان ئىستراتېگىيىلىرى بار. 
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خىتاينىڭ بېلىقچىلىق زومىگهرلىكى 

  

خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل تـاكـتىكـىلـىرى تـوغـرىسـىدا گهپـنى بـوزەك قـىلـىش تـاكـتىكـىسـىدىن بـاشـاليـلى. خـىتـاي 

دېڭىز مهھسۇالتـلىرى جهھهتـته دۇنـيانـىڭ ئهڭ چـوڭ تهمـىنـلىگۈچـىسـى ھېسابـلىنـىدۇ. 2017-يـىلـى بېلىقـتىن 

يهتـمىش مـىلـيون تـونـنا ئهتـراپـىدا ھوسۇل ئـالـغان. يـالغۇز تـوڭلىتـىلـغان بېلىقـچىلـىق كهسـپىدىال خـىتـايـنىڭ بـىر 

مـىلـيون خـىزمهتـچىسـى بـار. بۇ جهھهتـتىمۇ ئـوخـشاشـال دۇنـيادا بـىرىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدۇ. 2016-يـىلـى 

خىتاينىڭ بېلىقچىلىق ئېكسپورتى ئومۇمىي قىممىتى 19 مىليارد 300 مىليون دولالر بولغان. 

غهلـىته يېرى شۇكـى، 2017-يـىلـىنـىڭ ئـالـدىنـقى تـوققۇز ئېيىدا خـىتـايـنىڭ دېڭىز تهۋەلـىكـىدە تۇتۇلـغان 

بېلىقـالرنـىڭ نـىسـبىتـى 11.9 پـىرسهنـت تۆۋەنـلهپ، بـاشـقا دېڭىز-ئـوكـيان تهۋەلـىكـىدە تۇتۇلـغان بېلىقـالر 2016-

يىلىدىكىگه قارىغاندا 14.2 پىرسهنت ئاشقان. 

مۇنـداقـچه ئېيتقانـدا، دۇنـيا مـىقـياسـىدا دېڭىز مهھسۇالتـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنىڭ ئـاتـمىش پـىرسهنـتىدىن 

كۆپـرەكـىنـى ئـىگـىلهيـدىغـان خـىتـاي ئۆز دېڭىز تهۋەلـىكـىدىكـىدە بېلىقـچىلـىق سـانـائـىتـى بـىلهن چهكـلىنـىپ قـالـسا، 

يۇقـىرى چهكـتىكـى دېڭىز مهھسۇالتـلىرى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئۆلـچىمـىگه يېتهلـمهيـدۇ. ئۇنـداقـتا، خـىتـاي قـانـداق 

ئۇسۇل قـولـلىنـىدۇ؟ خـىتـاي بېلىقـچىلـىق پـاراخـوتـلىرىنـى دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى دېڭىز بـىلهن 

چېگرىداش دۆلهتـلهرنـىڭ دېڭىز تهۋەلـىكـىگه ئهۋەتـىپ، دائـىمـال دېڭىز ئـارمـىيـىسـى ئـاجـىز، ھهتـتا دېڭىز 

ئارمىيىسى بولمىغان دۆلهتلهرنىڭ دېڭىز تهۋەلىكىدە ياۋزۇالرچه بېلىق تۇتۇش بىلهن شۇغۇللىنىدۇ. 

شۇ نهرسه ئېنىق بـولـغايـكى، خهلـقئارالـىق دېڭىز تهۋەلـىكـىدە بېلىق تۇتۇش تـامـامهن قـانۇنلۇقتۇر. ئهمـما، 

ئېكۋاتـورنـىڭ گـاالپـاگـوس ئـارىلـىدا بېلىق تۇتۇش خهلـقئارا قـانۇنـغا خـىالپ ھېسابـلىنـىدۇ. 2017-يـىلـى، 8-

ئـايـدا يـىگـىرمه نهپهر خـىتـاي بېلىقـچى بۇ ئـارالـدا 6600 دانه ئـاكۇال تۇتۇپ پـاش بـولۇپ قـالـغان. بـىرلهشـكهن 

دۆلهتــلهر تهشــكىالتــىدا قــارار قــىلــىنــغان «دېڭىز قــانۇنــى»دا (Law of the Sea) بــىر دۆلهت ئۆز دېڭىز 

قـىرغـىقـىدىن ئـىكـكى يۈز دېڭىز مـىل يـىراقـلىقـقىچه بـولـغان رايـونـالردا بېلىقـچىلـىق سـانـائـىتـى بـىلهن شۇغۇلـالنـسا 

بـولـىدۇ دەپ بهلـگىلهنـگهن. خـىتـايـنىڭ بېلىقـچىلـىق كېمىلـىرى ئـارگېنتىنـا، چـىلـى، پېرۇ ۋە جهنۇبـىي 

ئـامېرىكـادىكـى بـاشـقا دۆلهتـلهردە كۆپ قېتىم كېزىپ يۈردى. 2016-يـىلـى 3-ئـايـدا، ئـارگېنتىنـا دېڭىز چـارالش 

ئهتـرىتـى خـىتـايـنىڭ «لۇ يهن يۈەن يۈ» نـامـلىق پـاراخـوتـىنـى قـولـغا چۈشۈردى. بۇ پـاراخـوت ئـارگېنتىنـا دېڭىز 

تهۋەلـىكـىدە بېلىق تۇتـقان. ئـارگېنتىنـا تهرەپ ھاۋاغـا ئـوق چـىقـىرىپ، كېمىدىكـىلهرنـى بېلىق تۇتۇشـتىن قـولـىنـى 

تـارتـىش ئۈچۈن ئـاگـاھالنـدۇرغـان. خـىتـاي پـاراخـوتـى قهسـتهنـلىك بـىلهن ئـارگېنتىنـا دېڭىز چـارالش ئهتـرىتـىنـىڭ 

پـاراخـوتـىغـا ئۈسسـىگهن. ئهمـما، بۇنـداق قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۆزىنـى ھاالكهتـكهن تـىقـقان. ئـارگېنتىنـا دېڭىز 
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چـارالش ئهتـرىتـى بۇ قـىلـمىشـقا جـاۋابهن خـىتـاي پـاراخـوتـىنـى ئـوقـقا تۇتـقان، نهتـىجـىدە خـىتـاي پـاراخـوتـى چۆكۈپ 

كهتـكهن. نۆۋەتـته خـىتـايـنىڭ نۇرغۇنـلىغـان بېلىقـچىلـىق پـاراخـوتـلىرىغـا سـوقۇلۇشـتىن كېلىپ چـىقـقان 

لهپـپهڭشىشـتىن سـاقـلىنـىش ئهسۋابـى ئـورنـىتـىلـغان بـولۇپ، بۇ سهۋەبـلىك بـاشـقا پـاراخـوتـالر خـىتـاي بېلىقـچىلـىق 

پاراخوتلىرىغا يېقىنلىشىشقا ئامالسىز قالغان. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى گهرچه ئۆزلـىرىنـىڭ بېلىقـچىلـىق پـاراخـوتـلىرىنـى تـىزگـىنـلهشـنى ئۆسـتۈرۈدىغـانـلىقـىنـى 

جـاكـاراليـدىغـان بـولسـىمۇ، خـىتـاي بېلىقـچى پـاراخـوتـلىرى تېخىچه ھهتـتا جهنۇبـىي ئـافـرىقـا قـاتـارلـىق خـىتـايـغا 

تولىمۇ يىراق رايونالردىمۇ كېزىپ يۈرۈشنى داۋامالشتۇرماقتا. 

تهبـئىي بـايـلىقـلىرىنـى ئـوغـرىالش شۇم نـىيـىتـىدە كـىچـىك دۆلهتـلهرنـى قـورالـالنـدۇرۇش خـىتـايـنىڭ 

تـاكـتىكـىلـىرىدىن يهنه بـىرىدۇر. تهرەقـقىيـاتـقا يـاردەم بهرگهن سـىيـاقـقا كـىرىۋېلىپ، يۇقـىرى پـايـدىغـا ئېرىشـىش 

خـىتـايـنىڭ تـاكـتىكـىلـىرىدىن يهنه بـىرىدۇر. خـىتـاي يهر شـارى مـىقـياسـىدا ئۇل ئهسـلىھهلهرنـى قۇرۇش ۋە كېڭهيـتىش 

نـامـىدا نهچـچه تـىرىلـيون دولـالر مهبـلهغ سېلىپ بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـىالنـىنـى ئـىجـرا قـىلـىپ، ئۆز 

مهھسۇالتـلىرىنـى پۈتۈن دۇنـياغـا يېيىش يـولـىدا تـىپـىرالۋاتـىدۇ. بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـىالنـىنـىڭ تهسـىرى 

كېيىنـرەك مۇزاكـىرە قـىلـىنـىدۇ. گهپ خـىتـايـنىڭ بـازار كـونـترولـى ئۈسـتىدە كېتىۋاتـقان ئـىكهن، بـىز بۇ جهھهتـته 

ئـىكـكى ئـىشـقا نهزەر ئـاغـدۇرىمـىز. دېڭىز تـرانسـپورتـىنـى كـونـترول قـىلـىش تـوشۇشـنى كـونـترول قـىلـىشـنىڭ بـىر خـىل 

ئۇسۇلـى. ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن خـىرسـقا دۇچ كهلـگهن دۆلهتـلهردە ئۇل ئهسـلىھهلهرنـى قۇرۇش، يـاردەمـگه 

ئېرىشـىلـگهن دۆلهتـتىن ئـىقـتىسـادىي نهپـكه ئېرىشـىشـتىكـى يـاخشـى ئۇسۇل. مهلۇم مهنـىدىن ئېيتقانـدا، خـىتـايـنىڭ 

بۇ قىلمىشى قهرز قىلتىقى ۋە ياردەمگه ئېرىشكهن دۆلهتنىڭ بازىرىنى قولغا چۈشۈرۈش قىلتىقىدىن ئىبارەت. 

خـىتـايـنىڭ قـانـداق قـىلـىپ چهتـئهل مهبـلىغـى يـاردىمـىنـى يـاردەمـگه ئېرىشـكهن دۆلهتـنى كـونـترول قـىلـىشـقا 

ئـايـالنـدۇرۇۋالـغانـلىقـىنـىڭ يېڭى مـىسـالـى سـرىالنـكادىكـى خـامـبانـتوتـا پـورتـى قۇرۇلۇشـىدۇر. سـرىالنـكا ئۇرۇش 

مـالـىمـانـچىلـىقـىدىن ھالـىدىن كهتـكهنـلىكـتىن نهچـچه ئـون يـىلـالردىن بېرى ھېچقايسـى دۆلهتـنىڭ سـودا 

ھهمـكارچـىسـى سۈپـىتـىدە ئـالـدىن ئـويـلىشـىلـمىغـان بـىر دۆلهت. سېرالنـكا پـرىزدېنتى مـاھىنـدا راجـاپـاكـسا 

(Mahinda Rajapaksa) ئـون يـىلـدىن بۇيـان ھاكـىمـىيهت سـوراپ كېلىۋاتـقان بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ئـىگـىدارچـىلـىقـىدىكـى خـىتـاي دېڭىز قـولتۇقـى ئېنژىنـىرلـىق چهكـلىك مهسـئۇلـىيهت شـىركـىتـى ئۇنـىڭ بـىلهن نـاھايـىتـى 

چـوڭ تـىپـلىق سـودا مۇنـاسـىۋىتـى ئـورنـاتـقان بـولۇپ، شـىركهت سېرالنـكىنـىڭ ئهڭ جهنۇبـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان 

يېرىگه نهچـچه ئـون مـىلـيارد دولـالر مهبـلهغ بـىلهن چـوڭقۇر قېزىلـغان پـورت قۇرغـان. راجـاپـاسـكا 2015-

يـىلـىدىكـى پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىدا مهغلۇپ بـولـغان بـولۇپ، يېڭى ھۆكۈمهت ئۇنـىڭدىن قـالـغان قهرزگه 

بـوغۇلـغان. خـىتـاي بۇ چـاغـدا ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى سـاخـاۋەتـكارلـىق ئـوبـرازىنـى چۆرۈپ تـاشـالپ، يۇقـىرى ئۆسۈم 

بـىلهن قهرز سۈيـلىگۈچـى سـىيـاقـىدا ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان، شۇنـداقـال يېڭى ھۆكۈمهتـنىڭ قهرزنـى يېنىكـلىتـىش 
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تـوغـرىسـىدىكـى سۆھبهت تهكـلىپـىنـى رەت قـىلـغان. شۇنـداق قـىلـىپ، 2017-يـىلـى سـىرالنـكا ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر 

پـورتـنىڭ ئـىگـىدارچـىلـىق ھوقۇقـىنـىڭ ۋە ئـون بهش مـىڭ مـو زېمىنـىنـىڭ 99 يـىلـلىق ئـىشـلىتـىلـىش ھوقۇقـىنـى 

خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بهرگهن. 

نۆۋەتـته خـىتـاي ئۆز يـاسـىمـىچـىلـىق كهسـىپـىنـىڭ ئهڭ چـوڭ رىقـابهتـچىسـى ھىنـدىسـتانـنىڭ تۇمشۇقـىدىال بـىر 

پـورتـقا ئـىگه بـولـدى. گهرچه خـامـبانـتوتـا پـورتـى ھهقـقىدىكـى كېلىشـىمـدە خـىتـايـنىڭ بۇ پـورتـنى ھهربـىي مهقـسهت 

ئۈچۈن ئـىشـلهتـمهسـلىكـى ئېنىق بهلـگىلهنـگهن بـولسـىمۇ، بـىراق نۇرغۇنـلىغـان كـىشـىلهر خـىتـايـنىڭ كۈنـلهرنـىڭ 

بـىرىدە تـوخـتامـنى چۆرۈپ تـاشـلىشـىدىن ئهنـدىشه قـىلـماقـتا. دېمىسـىمۇ، قـانۇن-نـىزامـالرغـا پـوش دېمهسـلىك 

خىتاينىڭ دائىمىي ئادەتلىرىنىڭ قاتارىدا. 

ھالبۇكـى، خـىتـايـنىڭ ئهمهلـىيهتـته سـرىالنـكىنـىڭ ئۇل ئهسـلىھهلـىرى ئۈچۈن يـاردەم قـىلـمىغـانـلىقـى قۇيـاشـتهك 

ئـايـدىڭ. خـىتـاي بۇ دۆلهتـنى تـاغـدەك قهرزگه كۆمۈۋەتـتى. ئۆزى بـولـسا دۆلهتـنىڭ مۇھىم ئـىقـتىسـادىي 

كونتروللۇقىنى قولغا چۈشۈردى. 

خـىتـاي ئـافـرىقـىدا ئـىنـتايـىن ئـاكـتىپ ھهرىكهتـلهردە بـولۇپ كهلـدى. 2018-يـىلـى شـى جـىنـپىڭ ئـافـرىقـا 

دۆلهتـلىرىنـى ئـاتـمىش مـىلـيارتـتىن سهكـسهن مـىلـيارتـقىچه يـاردەم بـىلهن تهمـىنـلهش ۋەدىسـىنـى بهردى. شـى 

جـىنـپىڭ بۇ ھهقـته سۆز قـىلـىپ مۇنـداق دېگهن:«خـىتـاي ئـافـرىقـىنـىڭ ئـىچـكى سـىيـاسـىتـىگه ئـارىالشـمايـدۇ. 

شۇنـداقـال، ئۆز ئـىرادىسـىنـى ئـافـرىقـىغـا زورالپ تـاڭمايـدۇ.»«بـىزنـىڭ مۇھىم بـىلـىدىغـىنـىمـىز تهرەقـقىيـات 

تهجرىبىلىرىمىزنى ئورتاقلىشىش شۇنداقال ئافرىقا مىللهتلىرىنىڭ گۈللىنىشىگه ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت.» 

بـىراق، خـىتـايـنىڭ پۇلـىنـى قـوبۇل قـىلـىش بېشىغـا تۈگـىمهس بـاال تـاپـقانـلىق. نـاۋادا خـىتـاي (قـانـداقـال بـىر 

دۆلهتـته) تېلېفون ئـاالقه قۇرۇلۇشـىنـى پۈتتۈرسه، شۇ دۆلهتـنىڭ IP سـىغـا ئـىگه بـولـىۋالـىدۇ. ئهگهر بـىر خـىتـاي 

شـىركـىتـى (ھهر قـانـداق بـىر دۆلهتـته) ئېلىكتېر زاۋۇتـى قۇرسـا، بۇ زاۋۇتـنىڭ پـىالنـى ۋە تـىجـارىتـىنـى ئۆزى 

كـونـترول قـىلـىۋالـىدۇ. سـرىالنـكىدىكـى پـورتـقا ئـوخـشاش قۇرۇلۇشـالرنـىڭ قهرز قـىلـتىقـى بـولۇش مۇمـكىنـچىلـىكـى 

نـاھايـىتـى چـوڭ. خـىتـايـنىڭ بـاشـقا دۆلهتـلهردىكـى ئۇل قۇرۇلۇشـالرنـى كـونـترول قـىلـىۋېلىشـى خـىتـايـنى بـاشـقا 

سـاھهلهردە تېخىمۇ بېسىم چۈشۈرۈش ئهۋزەلـلىكـىگه ئـىگه قـىالاليـدۇ. دوكـالتـالردىن بـىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

ئـافـرىقـا دۆلهتـلىرى تهيۋەنـنى دۆلهت سۈپـىتـىدە تـونۇمـاسـلىقـقا مهجبۇرالنـغان. شۇنـىڭدا شهك يـوقـكى، بۇ دۆلهتـلهر 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋە تـىبهتـلهرنـىڭ ئهركـىنـلىكـىنـى بـاسـتۇرۇشـىغـا سۈكۈت قـىلـىپ قـاراپ تۇرۇشـى چـوقۇم. بۇ 

ئهھۋالدا، خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ياردىمى ئهركىنلىكىكنى بوغىدىغان قىلتاققا ئايلىنىپ قالىدۇ دېگهن گهپ. 

ئـاۋاز ئهلـچىسـى شـىركـىتـى خـىتـايـنىڭ شېنجېن شهھىرىدىكـى يـانـفون ئـىشـلهپـچىقـىرىش شـىركـىتـى 

ھېسابـلىنـىدۇ. 2006-يـىلـى قۇرۇلـغان بۇ شـىركهت ئـافـرىقـىنـىڭ يـانـفون بـازىرىنـى ئـىگـىلهپ، كـورىيهنـىڭ دۇنـياغـا 

مهشھۇر سـامسۇڭ شـىركـىتـىنـىڭ ئـافـرىقـىدىكـى بـاشـالمـچىلـىق ئـورنـىغـا ئـىگه بـولـىۋالـغان. خـىتـايـنىڭ ئـاۋاز ئهلـچىسـى 
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تېلېفون شـىركـىتـى ئـافـرىقـىغـا خـاس بـىر تۈركۈم اليـىھهلهردە بـولـغان بـولۇپ، بـىر تېلېفونـدا بـىر قـانـچه تېلېفون 

كـارتـىسـى قـولـالش كۆزنـىكـى بـولۇش قـاتـارلـىقـالر مۇشۇنـىڭ جۈمـلىسـىدىن. بۇنـداق بـولـغانـدا بـىردىن كۆپ كـىشـى 

بـىر تېلېفونـدىن ئـورتـاق بهھرىمهن بـوالاليـدۇ. بۇ شـىركهت يهنه تېلېفون بـاتـارىيهسـىنـى نـىسـبهتهن چـوڭ ھهم 

بـاتـارىيه قۇۋۋىتـى كۈچلۈك قـىلـىپ اليـىھهلـىگهن بـولۇپ، ئـافـرىقـىدەك ئېلىكـتىر ئېنىرگـىيـىسـى كهمـچىل دۆلهتـلهرگه 

مـاس كېلىدۇ. ھالبۇكـى، بۇ شـىركهتـنىڭ ئـىسـتېمالـچىالرنـى جهلـپ قـىلـىش چـارىسـى قهسـتهنـلىك بـىلهن بـاھانـى 

چۈشۈرۈپ تېلېفون سېتىش بـولـغان. نهتـىجـىدە، بـىر دانه ئهلـلىك ئـامېرىكـا دولـلىرىدىن ئـىبـارەت ئـازغـىنه پۇلـغا 

سـاتـقان. بۇ خـىتـاي شـىركـىتـى يېڭىلـىق يـارىتـىش ۋە يـامـان غهرەز ئـاسـاسـىدا ئـافـرىقـا بـازىرىنـى ئـىگـىلـىگهن. 

ھالبۇكـى، بۇ شـىركهتـنىڭ بۇنـداق تۆۋەن بـاھادا تېلېفون سېتىش ئـارقـىلـىق تـارتـقان زىيـىنـىنـى خـىتـاي بـانـكىسـى 

تۆلهپ بېرەمـدۇ-يـوق؟ بۇنـى ھېچكىم بـىلـمهيـدۇ، ئهلۋەتـته. مهزكۇر شـىركهتـنىڭ تېلېفونـلىرىغـا جهلـپ قـىلـىنـغان 

ئـافـرىقـىلـىق ئـىسـتېمالـچىالر ئۆز مهخـپىيهتـلىكـىنـىڭ ئـاشـكارىلـىنـىپ كېتىشـىدىن قـورقـماسـتىن مهزكۇر تېلېفونـنى 

خـاتـىرجهم ئـىشـلىتهلهمـدۇ؟ بۇ ئهلۋەتـته كـىشـىنـى ئهنـدىشـىگه سـالـىدۇ. نۇرغۇنـلىغـان خـىتـاي شـىركهتـلىرىگه قـارشـى 

تۇرۇش كۈرىشـىدە، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىنـىڭ ئۇ شـىركهتـنى كـونـترول قـىلـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى 

نهزەردىن سـاقـىت قـىلـغىلـى بـولـمايـدۇ. ئـىلـگىرى بـايـان قـىلـىپ ئۆتـكىنـىمـىزدەك، ھهر بـىر خـىتـاي شـىركـىتـىنـىڭ 

مۇدىرىيـىتـى چـوقۇم بـىردىن كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيه خـادىمـىنـى شـىركهتـكه ئـىشـقا قـويۇشـى كېرەك. نۆۋەتـته 

نۇرغۇنـلىغـان ئـافـرىقـا دۆلـىتـىدە خـىتـايـنىڭ ئـاۋاز ئهلـچىسـى شـىركـىتـىنـى ئـىشـلهپـچىقـارغـان تېلېفونـالر 

ئـىشـلىتـىلـىۋاتـىدۇ. بۇ دۆلهتـلهر دۇچ كېلىدىغـان خهتهرمۇ ئـوخـشاشـال دۇنـيانـىڭ ھهر قـانـداق يېرىدە خـىتـاي 

يـاسـىغـان ئـاالقه ئۈسكۈنـىلـىرىنـى ئـىشـلىتـىدىغـان شهخـس دۇچ كېلىدىغـان خهتهرگه ئـوخـشاش بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇ 

خهتهر — ئۇالرنـىڭ تېلېفونـىدىكـى مـاتېرىيـالـالر خـالـىغـان ۋاقـىتـتا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ئـىقـتىسـادىي مهقسـىتـىگه يېتىش، يـاكـى ئـىجـتىمـائـىي كـونـتروللۇقـنى قـولـغا چۈشۈرۈش قـاتـارلـىق ئـىش-

ھهرىكهتلهرنىڭ ئوبيېكتىغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن. 

كهم ئۇچرايدىغان ئېلمېنتالر 

يهر شـارىدا دىسـپوزىي، نېئودىمـىي، گـادولـىن ۋە بـتتىربـىي قـاتـارلـىق ئـىسـىمـالر كـىشـىگه تۇرغۇن 

يۇلتۇزالرنـىڭ ئـىسـىمـلىرىدەك ئـاڭلىنـىدۇ. ئهمهلـىيهتـته بۇالر بـىز يـاشـاۋاتـقان بۇ رەقهمـلىك دەۋردە كهم بـولـسا 

بـولـمايـدىغـان ئېلمېنتالر بـولۇپ، «كهم ئۇچـرايـدىغـان ئېلمېنتالر» دېيىلـىدۇ. بۇ ئېلمېنتالر ئهقـلىي ئـىقـتىدارلـىق 

تېلېفون، كـومپيۇتېرالرنـىڭ قـاتـتىق دېسكىسـى، رادار ۋە ئـىلـغار قـورال-يـاراقـالرنـىڭ مۇھىم زاپـچاسـلىرى 

قـاتـارلـىقـالردا ئـىشـلىتـىلـىدۇ. ئېيتىشـالرغـا قـارىغـانـدا دېڭ شـياۋپـىڭ «ئـوتتۇرا شهرقـنىڭ نېفىتـى بـولـسا، خـىتـايـنىڭ 
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كهم ئۇچـرايـدىغـان ئېلىمېنتلىرى بـار» دېگهن ئـىكهن. ئهمهلـىيهتـته دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىمۇ كهم 

ئۇچـرايـدىغـان ئېلمېنتالر مهۋجۇت. مهسـىلهن، ئـامېرىكـانـىڭ كـالـفورنـىيه شـىتـاتـىدا ئهيـنى چـاغـدا كهم 

ئۇچـىرايـدىغـان ئېلمېنتالر مهيـدانـى بـولۇپ، ئۆتمۈشـته ۋەيـران بـولـغان مـولـى كـورپ دېگهن كـان شـىركـىتـىنـىڭ 

ئـىگـىدارچـىلـىقـىدا ئـىدى. ئهمـما، كېيىنـچه خـىتـاي كهم ئۇچـرايـدىغـان ئېلمېنتالرنـى ئهرزان بـاھادا سـاتـقانـدىن 

كېيىن، دۇنـيادىكـى بۇ تـىجـارەتـنى قـىلـىدىغـان بـاشـقا شـىركهتـلهر بـازاردىن چېكىنـىشـكه مهجبۇر بـولـغان. 2019-

يـىلـى خـىتـاي پۈتۈن دۇنـيانـىڭ كهم ئۇچـرايـدىغـان ئېلمېنتالرغـا بـولـغان ئېھتىيـاجـىنـىڭ 95 بهش پـىرسهنـتكه يېقىن 

دەرىجـىدە قـامـدىدى. شۇ ۋەجـىدىن خـىتـاي دۇنـيادىكـى بـارلـىق ئېلىكـترون مهھسۇالت ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىنـىڭ جـان 

تـومۇرىنـى ئـىگـىلـىۋالـغان. خـىتـاي ئېلكترون مهھسۇالتـلىرى سـانـائـىتـىدە ئهگهر قـايسـى شـىركهتـنى كهم 

ئۇچـرايـدىغـان ئېلمېنت بـىلهن تهمـىنـلىمهسـلىك ئـارقـىلـىق ئۇنـىڭ ۋەيـران بـولۇشـىنـى خـالـىسـا، شۇنـداق قـىالاليـدۇ. 

خـىتـاي كهم ئۇچـرايـدىغـان ئېلمېنتالرنـىڭ ئېسكپورت قـىلـىنـىشـىنـى چهكـلىسه، يـاكـى ئۇنـىڭ بـاھاسـىنـى 

ئۆرلـىتـىۋېتىدىغـان بـولـسا، ئۇ ھالـدا ئېلىكـتىر مهھسۇالتـلىرىنـى ئـااللـىغۇدەك ئـادەم قـالـمايـدىغـان يـامـان ۋەزىيهت 

شهكىللىنىدۇ. 

ئـىشـنىڭ بۇ تهرىپـىنـى ئـويـلىسـا، ئـادەمـنىڭ يۈرىكـى سـىرقـىرايـدۇ. ئهمـما، كـىشـىنـىڭ يۈرىكـىنـى تېخىمۇ 

سـىيـرىيـدىغـىنـى خـىتـايـنىڭ ئۆز ئـالـدىغـا بـازار ئـىگـىلـىۋېلىش قـىلـمىشـىدۇر. خـىتـاي يهنه دۇنـيادا سېمونـت، پـوالت-

تۆمۈر ۋە خـىمـىيـىلـىك ئـوغۇت ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتىمۇ بـىرىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدۇ. خـىتـايـنىڭ يېقىنـقى يـىلـالردىكـى 

كـىشـىنـى چۆچۈتكۈدەك يۈكسـىلـىشـىنـى كۆپـلىگهن سـانـلىق مهلۇمـاتـالر ئـارقـىلـىق كۆرۈپ يېتهلهيـمىز. ئهمـما، 

كـىشـىنـى ھهيـرانۇ-ھهس قـالـدۇرىدىغـان بـىر ئـىش بـار. ئۇ بـولسـىمۇ، خـىتـاي 2011-يـىلـىدىن 2013-يـىلـىغـىچه 

بـولـغان ئـارىلـىقـتا ئـىشـلهتـكهن سېمونـتنىڭ مـىقـدارى ئـامېرىكـا 20-ئهسـىر ئـىچـىدە يۈز يـىلـدا ئـىشـلهتـكهن 

سېمونـتتىنمۇ كۆپ. «ئـىقـتىسـادشۇنـاس» ژۇرنـىلـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى سـىتـاسـتىكـىلـىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، 2015-

يـىلـىغـا كهلگۈچه خـىتـاي پۈتۈن دۇنـيانـى سـوغۇق ھاۋا ئهسۋابـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتا سهكـكىز ھهسـسه، تېلېفون 

ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتا يهتـته ھهسـسه، ئـايـاق تۈرىدىكـى مهھسۇالتـالرنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتا ئـالـته ھهسـسه 

قـاتـلىۋەتـكهن. بۇنـچىۋاال كۆپ مـىقـداردىكـى مهھسۇالتـنى ئـىشـلهپـچىقـىراالش ئۈچۈن قۇرۇلـغان زاۋۇت-فـابـرىكـىالر 

ئۈچۈن ئاشۇنىچىۋاال كۆپ سېمونت كېتىشى ئهلۋەتته ھهيران قاالرلىق ئهمهس. 

تۆتىنچى باب: ئهسكىرىي كىرزىس 
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كۆپـچىلـىك ئـوقۇرمهنـلىرىنـىڭ ھازىرمۇ ئېىسـدە بـولـسا كېرەك، ئـامېرىكـا ئۇزۇن زامـانـالردىن بېرى 

دۇنـيادىكـى ئهڭ زور ھهربـىي كۈچـكه ئـىگه بـولۇش ھالـىتـىنـى داۋامـالشـتۇرۇپ كهلـگهن ئـىدى. ئهمـما، بۇ خـىل 

ئهۋزەلـلىكـنىڭ ئـالـلىقـاچـان قۇيـرۇقـىنـى قۇم بـاسـتى. مهنـدەك سـابـىق ئـامېرىكـا ھاۋا ئـارمـىيـىسـى ئهمهلـدارىنـىڭ 

تۆۋەنـدىكـى قۇرالرنـى قهلهمـگه ئېلىشـى ھهقـىقهتهنمۇ كـىشـىنـىڭ ئـىچـىنـى سـىيـرىيـدىغـان بـىر ئـىش. بـىراق، ئـامېرىكـا 

راسـتتىنـال رېئالـلىقـقا تـامـامهن يۈزلـىنـىدىغـان پهيـتكه كهلـدى. ئهسـلىدە يـىگـىرمه يـىل ئـىلـگىرىال رېئالـلىقـقا 

يۈزلـىنـىشـى كېرەك ئـىدى. ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـىنـىڭ دۇنـيادا ئهۋزەل ئـورۇنـغا ئـىگه بـولۇشـى پـرىزدېنت رېگان 

دەۋرىدىكـى «ئهمهلـىي كۈچ تـىنچـلىق ئېلىپ كېلىدۇ» سـىيـاسـىتـى ئـاسـتىدا رويـاپـقا چـىقـقان بـولۇپ، بۇ سـىيـاسهت 

ئـاسـتىدا ئـامېرىكـا قـورال-يـاراق، ھهربـىي ئهسـلىھهلهر ۋە ئـارمـىيهگه دۇنـيادىكـى بـاشـقا ھهر قـانـداق دۆلهتـتىكـىدىن 

كۆپ ئـىقـتىسـاد ئـاجـرىتـىشـنى بـاشـلىغـان. بـىراق، گهرچه بۇ ھهقـته ئـاجـرىتـىلـغان چـىقـىم ئـىزچـىل رەۋىشـته ئۆسۈپ 

مـاڭغان بـولسـىمۇ، ئـامېرىكـانـىڭ سـىيـاسـىي ۋە ھهربـىي سـاھهسـىدىكـى رەھبهرلهر بـاشـتىن ئـايـاق خـىتـايـنىڭ نهچـچه 

ئـون يـىلـالر مـابهيـنىدە ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ئۇرۇش ئېلىپ بېرىشـنى داۋامـالشـتۇرۇۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرۈپ يېتىشـتىن 

ئـاجـىز كهلـدى. ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـىنـىڭ بۇ جهھهتـته چۈشهنـچىسـى يېتهرسـىز بـولـغانـلىقـتىن، ئـامېرىكـا 

ئـارمـىيـىسـىنـىڭ ھهر قـايسـى سـاھهلهردىكـى سهركـىلـىكـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ خهلـق ئـازادلـىق 

ئـارمـىيـىسـى تهرىپـىدىن يېتىشـىۋېلىنـىش خـىرىسـىغـا دۇچ كهلـدى. خـىتـايـنىڭ ھهربـىي كۈچـىنـىڭ ئـامېرىكـاغـا 

يېقىنـالپ كېلىشـى ئـىسـتراتېگىيه، زېمىن، تېخنولـوگـىيه قـاتـارلـىق جهھهتـلهرنـى ۋە بـاشـقا جهھهتـلهرنـىمۇ ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـىنـىڭ 1990-يـىلـىنـىڭ ئـالـدى كهيـنىدە ھهربـىي تهتـقىقـاتـقا 

چـىقـىم ئـاجـرىتـىش ۋە بـارلـىق يۇقـىرى راسـخوتلۇق ھهربـىي كۈچ ئـورۇنـالشـتۇرۇشـىنـىڭ قـىسـىلـىشـى قـاتـارلـىق 

سهۋەبـلهر ئـامېرىكـانـىڭ ئهسـكىرىي جهھهتـتىكـى ئهۋزەلـلىكـىنـىڭ نېمىشـقا بـارغـانـچه چېكىنـگهنـلىكـىنـى چۈشهنـدۈرۈپ 

بېرىدۇ. ئهسـكهر تۇرغۇزۇش جهھهتـته، ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى چهبـدەسـلىك بـىلهن يۆتـكىلـىش ۋە دەل ۋاقـتىدا 

ئـىنـكاس قـايتۇرۇش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه بـولۇشـىنـى ئـارزۇ قـىلـىدۇ. ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى يهر شـارى مـىقـياسـىدىكـى 

جـىددىي ھادىسـىلهرگه دەل ۋاقـتىدا قـول تـىقـىش ۋە يۆتـكىلـىش سۈرئـىتـى جهھهتـته شۇ ئـانمۇ دۇنـيانـىڭ ئهڭ 

ئـالـدىدا تۇرىدۇ. بـىراق، ئـامېرىكـا ھهربـىي سـانـائـىتـىنـىڭ سـودىنـى ئـاسـاسـىي ئـورۇنـغا قـويـىدىغـان خۇيـىنـى 

ئۆزگهرتـىش ئـاسـانـغا تـوخـتىمـايـدۇ. شۇنـداقـال، ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى دائـىمـال قـىسـقا مۇددەتـلىك ئهسـلىھهلهرنـى 

سېتىۋېلىش ۋە ھهربـىي قـورال-يـاراقـالرنـى ھهمـمىنـىڭ ئـالـدىغـا قـويـىۋېلىپ، ئهكسـىچه تهتـقىق قـىلـىپ يـاسـاپ 

چـىقـىرىشـقا، ئۇزۇن مۇددەتـلىك پـىالن بـىلهن ئـىش كۆرۈشـكه ۋە دۆلهت مۇداپـىئه سـانـائـىتـىنـىڭ ئـاسـاسـى جهھهتـته 

قـايـتا ئـويـلىنـىپ كۆرۈشـكه سهل قـارىدى. بۇ خـىل ئهھۋالـالر ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـىنـى ئۆزىنـى تهرتـىپـكه سېلىشـى، 

قـايـتىدىن تهشـكىلـلىنـىشـى ۋە ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ئـورۇنـالشـتۇرۇش ئېلىپ بېرىشـى قـاتـارلـىقـالردىن چهكـلهپ قـويـدى. 
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بهش بۇرجهكـلىك بـىنـادىكـى ھهربـىي ئهمهلـدارالر زامـانـىمـىزدىكـى ئۇرۇش مهيـدانـىنـىڭ ئـىنتېرنېت ۋە 

ئىقتىسادنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى بىلىپ قويۇشى كېرەك. 

ئـامېرىكـانـىڭ ھهربـىي مـاتېرىيـالـلىرىنـى (ئهمهلـىي ھهربـىي قـىسـىمـالرغـا ئـوخـشاش) قـوغـدايـدىغـان تـور 

قىسىملىرىمىز قهيهردە؟ ئىقتىسادىي ئۇرۇش ۋە قارشى تهشۋىقات ئىشخانىمىزچۇ؟ 

مهن بۇنـداق دېيىش ئـارقـىلـىق ھهرگـىز ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـى چۆكۈرمهكـچى ئهمهس، بهلـكى ئـامېرىكـا 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ تېخىمۇ بهكـرەك قۇدرەت تېپىشـقا يېتهرلـىك دەرىجـىدە كۈچـىمـىگهنـلىكـىگه بـولـغان نـارازىلـىقـىمـنى 

ئـىپـادىلـىمهكـچى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـدىن بۇيـان، ئـامېرىكـا دۇنـيا تـىنچـلىقـىنـى قـوغـدايـدىغـان «دۇنـيا 

سـاقـچىسـى»لـىق ۋەزىپـىسـىنـى زىمـمىسـىگه ئـالـدى. شۇنـداقـال، بـىزنـىڭ ھهربـىي كۈچـىمـىز ئـافـرىقـا، يـاۋروپـا ۋە 

ئـوتتۇرا شهرق قـاتـارلـىق جـايـالردىكـى ۋەزىيهتـنىڭ مۇقـىمـلىنـىشـىغـا، ئۇرۇشـالرنـىڭ ئـايـاغـلىشـىپ، تـىنچـلىقـنىڭ بهرپـا 

قـىلـىنـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئـامېرىكـا ئـافـغانـىسـتان ۋە ئـىراقـتا يـىگـىرمه يـىلـغا يېقىن ئۇرۇش 

قـىلـدى. بۇ ئـىكـكى ئۇرۇشـنىڭ بهدىلـى بهك ئېغىر بـولـدى، ئهسـلىدە بـىز ئۈسـتىمـىزگه ئېلىشـىمـىز كېرەك بـولـمىغـان 

نۇرغۇن چـىقـىمـالر ئـاخـىرىدا ئـامېرىكـانـىڭ زىمـمىسـىگه يۈكـلهنـدى. ئهسـلىدە شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى 

تهشـكىالتـىنـىڭ نۇرغۇن ئهزالـىرى تهڭ ئۈسـتىگه ئېلىشـقا مـاقۇل بـولـغان غـايهت زور خـىراجهت ئـاخـىرىدا ئـامېرىكـاغـا 

ئـارتـىپ قـويۇلـدى. بۇ ئۇرۇشـالردا غـايهت زور قـوشۇن ۋە ئهسـلىھهلهر ئـىشـلىتـىلـىپ، نهچـچه مـىلـيارد دولـالر چـىقـىم 

قـىلـىنـدى. بۇ ئـامېرىكـانـى مۈشكۈالتـقا دۇچـار قـىلـدى ۋە ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـى ھهربـىي قـورال 

– يـاراغ تهتـقىقـاتـى، ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه تـورى ئۇرۇشـى، شۇنـداقـال خـىتـاي مۇداپـىئهلـىنهلـمهيـدىغـان قـورال 

سىستېمىسى ياساپ چىقىش قاتارلىق جهھهتلهرگه مهبلهغ ئاجرىتىش ئىمكانىيىتىدىن مهھرۇم قىلدى. 

ئـامېرىكـا ئۆلهر – تـىرىلـىشـىگه قـارىمـاسـتىن تـالـىبـان، ئهلـقائـىدە، ئـىسـالم دۆلـىتـى قـاتـارلـىقـالر بـىلهن ئۇرۇش 

قـىلـىۋاتـقانـدا، خـىتـاي پۈتۈن كۈچـىنـى غهيـرىي ھهربـىي ئۇرۇشـقا قـاراتـتى: ئۇالر زور كۆلهمـلىك تـور ئۇرۇشـى 

قـىسـمى بهرپـا قـىلـدى، مۇرەكـكهپ قـورال تېخنىكـىلـىرىنـى قـولـغا كهلتۈردى، دېڭىز پـورتـلىرى، ئـارال ۋە ھهربـىي 

باـزىالرنىـ قۇرۇپ، ئۇچۇر – ئاـالقه تېخنىكىـسىـنىـ جاـسۇسلـۇق قوـرالىـ سۈپىـتىـدە ئىـشلـهتتـى، شۇندـاقال 

ئامېرىكالىقالرنىڭ مهبلىغى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مۇداپىئه سىستېمىسىنى قۇرۇپ چىقتى. 

رېئاللىققا يۈزلىنىش 

خىتاينىڭ تهمىنات زەنجىرى بولمىسا، ئامېرىكا بىر مهيدانمۇ ئۇرۇش قىاللمايدۇ. 

ئهلۋەتــته، مۇتــلهق ئۇنــداقمۇ ئهمهس. ئۇرۇش قــىلــىشــنى قــىالاليــمىز - يۇ، ئۇزۇنــغا بهرداشــلىق 

بېرەلـمهيـمىز. چۈنـكى، ھازىر ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى خـىتـايـدىن سېتىۋېلىۋاتـقان مـاددى ئهشـيا، مـاتېرىيـالـالرنـىڭ 

مـىقـدارىنـىڭ قـانـچىلـىك كۆپلۈكـىنـى بـىلسـىڭىز، چۆچۈگـىنـىڭىزدىن نېمه دېيىشـنى بـىلهلـمهي قـالـىسـىز. ئـامېرىكـا 
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قـانۇنـىدا ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـامېرىكـادا يـاسـالـمىغـان مهھسۇالتـالرنـى سېتىۋېلىشـى ئېنىق چهكـلهنـگهن، لېكىن 

ئـامېرىكـا ئۆزى يـاسـىغـان ھهربـىي مـاتېرىيـالـالرغـىمۇ زور مـىقـداردا خـىتـايـدا يـاسـالـغان زاپـچاسـالر ئـىشـلىتـىلـگهن. 

ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى ئـىشـلىتـىۋاتـقان، تـىكئۇچـار ئـايـروپـىالنـدىن، رېئاكـتىپ ئـايـروپـىالنـدىن، ئـادەمسـىز ئۇچقۇدىن 

قـويۇپ بهرگـىلـى بـولـىدىغـان، «دوزاخ ئـوتـى» تـىپـلىق بـرونېۋىكـقا قـارشـى بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىنـىڭ 

ئـىتـتىرگۈچـى خـىتـايـدىن ئـىمـپورت قـىلـىنـغان. ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ كېچىلـىك كۆزەيـنىكـىنـىڭ ئهيـنىكـىگه 

ئـىشـلىتـىلـىدىغـان النـتان (خـىمـىيهلـىك ئېلېمېنت، بهلـگىسـى La) مېتالـىنـىڭ كۆپـىنـچىسـى خـىتـايـدىن ئـىمـپورت 

قـىلـىنـغان. ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـوفـىتسېرلـىرى ئۇرۇش پـىالنـى تۈزۈشـته، ھهربـىي دوكـالت يېزىشـتا، مۇھىم 

ھۆجـجهتـلهرنـى بېسىش (پـرىنـتالش)تـا ئـىشـلىتـىدىغـان كـومپيۇتېرالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىمۇ خـىتـايـدىن ئـىمـپورت 

قـىلـىنـغان. ھهربـىي تهلـىم – تهربـىيه جهريـانـىدا فـىلـىمـلهرنـى قـويۇشـتا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ئېكرانـالرمۇ خـىتـايـدا 

يـاسـالـغان. ئـوفـىتسېر – ئهسـكهرلهر بـوش ۋاقـىتـلىرىدا كۆتۈرۈپ يۈرۈيـدىغـان ئـويۇن ئـويـناش ئۈسكۈنـىلـىرىنـى كـىم 

ياسىغان؟ بۇالرنىڭ كۆپىنچىسىمۇ يهنىال خىتاينىڭ مهھسۇالتى. 

 ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىدە ئـىشـلىتـىلـىۋاتـقان «خـىتـايـدا يـاسـالـغان» مهھسۇالتـالرنـىڭ تـىزىمـلىكـى ئـوقۇپ 

تۈگهتكىلى بولمىغۇدەك دەرىجىدە ئۇزۇن، بۇ ھهقىقهتهن بىمهنىلىكته ئۇچىغا چىققان بىر ئهھۋال. 

ئهگهر خـىتـاي بـىلهن ئـامېرىكـا ئـارىسـىدىكـى تهمـىنـات زەنـجىرى ئۈزۈلـسه، ئـالـىمـادىس سـودا ئۇرۇشـى 

پـارتـالپ، خـىتـاي ئـامېرىكـاغـا ئېمبارگـو يۈرگۈزسه، شۇ چـاغـدا ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـدىن زۆرۈر مـاددىي ئهشـياالرنـى 

سېتىۋېلىپ، ئۇنى جهڭگاھقا يهتكۈزۈشىگه توغرا كهلسه، بۇ ئامېرىكا ئۈچۈن ھهقىقىي قاباھهت بولىدۇ. 

مهسـخىرىلـىك يېرى شۇكـى، بـىز (ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى) مۇشۇ خـىل مـاتېرىيـال قـىسـلىقـىنـى ھهل قـىلـىشـتا 

ئۆزئــارا ئــاالقه قــىلــىشــىش ئۈچۈنمۇ يهنه خــىتــايــغا تــايــىنــىمــىز. ئــامېرىكــا ھېچقانــداق كۆچــمه تېلېفون 

ئـىشـلهپـچىقـارمـايـدۇ. ھالبۇكـى ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى كۆچـمه تېلېفونـغا، يهنه كېلىپ زور مـىقـداردىكـى كۆچـمه 

تېلېفونغا موھتاج. 

 (John Adams) ئـامېرىكـا قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـىدىن پېنسىيهگه چـىقـقان بـرىگـادا گېنېرالـى جـون ئـادامـس

2015 – يـىلـىدىكـى مـاقـالـىسـىدىال: «ئـامېرىكـا ئـاالقه ئهسـلىھهلـىرى جهھهتـته پۈتۈنـلهي دېگۈدەك خـىتـاي ۋە بـاشـقا 

دۆلهتـلهرگه تـايـىنـىدۇ. بۇ نۇقـتا ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ جهڭگاھتىكـى ئهجهلـلىك ئـاجـىزلـىقـىغـا ئـايـلىنـىدۇ» 

دېگهنىدى. 

ئۇ ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بۇ پـىكـىر راسـتال كـىشـىنـى چۆچۈتـىدۇ. ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ نۇرغۇن نهرسـىلـىرىنـى 

بـاشـقا دۆلهتـلهر يـاسـايـدۇ، بۇ خـىل ئهھۋال شۇ دەرىجـىدە ئېغىركـى، ئهگهر خـىتـاي ئـىشـلهپـچىقـارغـان مهھسۇالتـالر 

ۋە ئارقا سهپ ئهسلىھهلىرى بولمىسا، ئامېرىكا ئارمىيهسى ئۆز ۋەتىنىنى ھهرگىز قوغدىيالمايدۇ. 
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ھېلىمۇ يـاخشـى، خـىتـاي ھازىرچه ئـامېرىكـاغـا قـارشـى قۇرۇقلۇق ئۇرۇشـى يـاكـى ئهمهلـىي زوراۋانـلىق ۋە 

فـىزىكـىلـىق ۋەيـران قـىلـىش تـىپـىدىكـى بـاشـقا ئۇرۇشـالرنـى قـوزغـاشـقا قـىزىقـمايـدۇ. لېكىن، خـىتـاي ئۇرۇش 

مـاتېرىيـالـلىرى بـىلهن تهمـىنـلهشـكه تـولـىمۇ ھېرىسـمهن. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ھازىر ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىدىن 

پـايـدىلـىنـىپ يـانچۇقـىنـى تـومـالشـنىڭ، ئـانـدىن شۇ پۇلـالر ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئـورنـىنـى 

يۈكـسهلـدۈرۈپ، «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول» پـروجېكتىدىكـى ئۇل مۇئهسـسهسه پـىالنـىنـى رويـاپـقا چـىقـىرىشـنىڭ 

ھهلهكـچىلـىكـىدە. «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول» پـروجېكتى كهلگۈسـىدە خـىتـاي ئۈچۈن يـول ئېچىپ، ئۇرۇش 

پـارتـلىغـان تهقـدىردە خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ خهلـقئارالـىق يهتكۈزۈش لـىنـىيهسـىگه ئـايـلىنـااليـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن 

بـىر ۋاقـىتـتا، بۇ پۇلـالر ئـارقـىلـىق يهنه خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى ئۈچۈن يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق قـورالـالرنـى 

سېتىۋېلىشقىمۇ بولىدۇ. 

دەرۋەقه، غهربـنىڭ كـاپـىتـالـىدىن پـايـدىلـىنـىش خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـارمـىيه قۇرۇلۇشـى 

ئـىسـتراتېگىيهلـىرىدىن بـىرى، بۇ جهھهتـته غهربـنىڭ پهن – تېخنىكـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىش تېخىمۇ شۇنـداق. 

گېيب كـولـىنـىس (Gabe Collins) نـىڭ «دىپـلومـات» ژۇرنـىلـىدىكـى خهۋىرىدە: «2013 – يـىلـى بـىرىنـچى 

Ӿئـايـدىن 2015 – يـىلـى بـىرىنـچى ئـايـغىچه، خـىتـاي كېمىسـازلـىق ئېغىر سـانـائـىتـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى (

ݪل᯿ૡᙎղํᴴ) ۋە خـىتـاي كېمىسـازلـىق گۇرۇھى (ࢫᵞӾ) دىن ئـىبـارەت ئـىكـكى شـىركهت 

پاي چېكى ۋە زايوم تارقىتىپ 22 مىليارد 260 مىليون دولالر پايدا ئالغان» دېيىلگهن.  

كـولـىنـىس تـولـىمۇ سهگهكـلىك بـىلهن مۇنـداق دېگهن: «پـاي چېكى بـازىرىدىن تـاپـقان ھهربـىر دولـالر 

پۇلنـى كېمىساـزلىـق زاۇۋتىـنىـڭ ئۇل مۇئهسسـه قۇرۇلۇشىـغاـ، خىـزمهتچـىلهرنىـڭ ماـئاـشىـنىـ تاـرقىـتىـشقـا، شۇندـاقال 

جهڭ پـاراخـوتـلىرى يـاسـاشـقا ئـىشـلهتـكىلـى بـولـىدۇ. بۇنـداق بـولـغانـدا، خـىتـاي ئۆزىنـىڭ دۆلهت مۇداپـىئه 

خـامـچوتـىدىن ئـاشۇ بـىر دولـالرنـى تېجهپ قـاالاليـدۇ ۋە ئۇ پۇلـنى بـاشـقا ئـىشـالرغـا ئـىشـلىتهلهيـدۇ». يهنه شۇنـىمۇ 

بـىلـىش كېرەكـكى، خـىتـاي دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئۇرۇش پـاراخـوتـىنـىڭ سـانـى ئـالـلىقـاچـان ئـامېرىكـانـىڭكىدىن كۆپ 

ئېشىپ كهتـتى. 2017 – يـىلـىدا، خـىتـاي دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ 317 دانه، ئـامېرىكـا دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ بـولـسا 

ئاران 287 دانه ئۇرۇش پاراخوتى بار ئىدى. 

بـىز ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـايـنىڭ دېڭىز ئـارمـىيهسـى سېلىشـتۇرمـىسـى ھهقـقىدىكـى مۇھاكـىمـىنـى بـىر ئـازدىن 

كېيىن داۋامـالشـتۇرىمـىز. لېكىن، بۇنـىڭدىن ئـاۋۋال بـاشـقا بـىر ئـىشـنى تـىلـغا ئېلىپ ئۆتهيـلى. خـىتـاي ئـىلـگىرى 

ئۆزىنـىڭ ئـارمـىيهسـىنـى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلهش ئۈچۈن شۇم نـىيهتـلىك قـىلـىپ، ئهكسـىچه تهتۈر نهتـىجـىگه 

ئېرىشـكهنـىدى. بـىز بۇ ئـىشـتىن خـىتـايـنىڭ غهرب ئهلـلىرىنـىڭ مهنـپهئهتـىگه زىيـانـلىق ئۇسۇلـدا چهتـئهل مهبـلىغـى 
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تـوپـلىغـانـلىقـىنـى كۆرۈۋاالاليـمىز. لېكىن، ئـىشـنىڭ ئـاقـىۋىتـى يهنه بـىزگه خهلـقئارالـىق ئـادىل تـىجـارەت پـىرىنسـىپـىغـا 

بويسۇنغاندىال، خىتاينىڭ ھىيله – نهيرەڭلىرىنى توسۇپ قالغىلى بولىدىغانلىقىنىمۇ كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  

2015 – يـىلـى 7 – ئـايـنىڭ 2 – كۈنـى، خـوڭكوڭ ئـاكسـىيه بېرژىسـى بـىر پـارچه ھۆجـجهت ئېالن 

قـىلـىپ، دۇنـيادىكـى دېڭىز پـورتـىدا التـقا چـىقـىرىدىغـان (الي ئـادااليـدىغـان) ئهڭ چـوڭ شـىركهت بـولـغان «خـىتـاي 

قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» (ݪلԻ᭗ୌᦡᙎղํᴴӾ) نـىڭ مهبـلهغ تـوپـالپ، 

«خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى التـقا چـىقـىرىش شـىركـىتـى» نـامـىدا تـارمـاق شـىركهت ئـاچـماقـچى ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـىلـدۈردى. «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» بۇ تۇنـجى قېتىمـلىق پـاي چېكىگه ئـاشـكارا 

خېرىدار چاقىرىشتا، 800 مىليوندىن 1 مىليارد دولالرغىچه مهبلهغ توپالشنى پىالنلىغان.  

نۇرغۇن خهۋەرلهردە، «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي 

دېڭىزىدىكـى سـپراتـلى تـاقـىم ئـارالـلىرىدا تـاالش – تـارتـىشـقا سهۋەب بـولـغان سۈنـئىي ئـارال بهرپـا قـىلـغان شـىركهت 

شۇ ئـىكهنـلىكـى تـىلـغا ئېلىنـغانـىدى. مهزكۇر سۈنـئىي ئـارالـالر خهلـقئارا جهمـئىيهتـتىكـى نۇرغۇن دۆلهتـلهر 

تهرىپـىدىن «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ مهزكۇر دېڭىز رايـونـىدا دەۋا قـىلـىۋاتـقان ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىنـى 

قـوغـدايـدىغـان ھۇجۇمـچان ھهربـىي ئهسـلىھهلهرنـى ئـورۇنـالشـتۇرۇشـنى مهقـسهت قـىلـغان قـانۇنسـىز قۇرۇلۇش» دەپ 

قـارىلـىدۇ. خـىتـايـنىڭ بۇ بـىر قـانـچه سۈنـئىي ئـارالـلىرى ئـارىسـىدا يـوڭشۇ ئـارىلـى (าᐉ) دېيىلـىدىغـان بـىر 

سۈنئـىي ئاـرالمۇ باـر بوـلۇپ، بۇ ئاـرالدـا ئۈچ كىـلوـمېتىر ئۇزۇنلۇقتـىكىـ ئۇچۇش – قوـنۇش يوـلىـ، شۇندـاقال 

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا، رادار قـاتـارلـىق ئهسـلىھهلهر بـار. بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي 

چهكلىك شىركىتى» ئورۇنالشتۇرغان بولۇپ، بۇنىڭغا تهخمىنهن 11 مىليارد دولالر چىقىم كهتكهن.  

«خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ سۈنـئىي ئـارال بهرپـا قـىلـىشـقا ۋە ئـارالـغا ھهربـىي 

ئهسـلىھهلهرنـى ئـورۇنـالشـتۇرۇشـقا ئـارىالشـقانـلىقـى نۇرغۇن پـاي چېكى بـازىرى كۆزەتكۈچـىلـىرىنـىڭ نهزىرىدە ئـىنـتايـىن 

خهتهرلـىك سـىگـنالـدۇر. مهسـىلهن، كۆزەتكۈچـىلهردىن روگېر روبـىنـسون (Roger Robinson) ئهنه شۇنـداق 

قـاراشـتىكـىلهردىن بـىرى. ئۇنـىڭ خهلـقئارالـىق خهۋپ مهسـلىھهتـچىلـىكـى شـىركـىتـى ــــ RWR مهسـلىھهتـچىلـىك 

گۇرۇھى «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ پـاي چېكىگه خېرىدار چـاقـىرىش 

تـونۇشـتۇرۇشـىنـى قـولـغا چۈشۈرگهن بـولۇپ، مهزكۇر تـونۇشـتۇرۇش قـولـالنـمىسـىدا «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي 

چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدىكـى ئـارال يـاسـاش ئـىشـلىرى پهقهتـال تـىلـغا ئېلىنـمىغـان. 

لېكىن، مهزكۇر شـىركهتـنىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدىكـى ئـارال يـاسـاش ئـىشـلىرىدا قـولـى بـارلـىقـى ئـاشـكارا 

خهۋەر قـىلـىنـغان ۋە شۇ سهۋەبـلىك خهلـقئارانـىڭ ئهيـىبـلىشـىگه ئۇچـرىغـان، ھهتـتا مهزكۇر شـىركهت شۇ سهۋەبـلىك 

قـانۇنـىي مـاجـراغـا كـىرىپ قېلىشـىمۇ مۇمـكىن ئـىدى. يهنه كېلىپ، ئـامېرىكـانـىڭ فـىلـورىدا شـىتـاتـىلـىق كېڭهش 
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پـاالتـاسـى ئهزاسـى مـاركـو رۇبـىيـو (Marco Rubio) 2017 – يـىلـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان «جهنۇبـىي خـىتـاي 

دېڭىزى ۋە شهرقــىي خــىتــاي دېڭىزىدا ئېمبارگــو يۈرگۈزۈش قــانۇن اليــىھهســى» گهرچه ھازىرغــىچه دۆلهت 

مهجـلىسـىدە قـاراپ چـىقـىلـىش بـاسقۇچـىدا تۇرۇۋاتـقان بـولسـىمۇ، لېكىن مهزكۇر قـانۇن «جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزى 

تهۋەسـىدىكـى قۇرۇلۇش ئـىشـلىرىغـا يـاردەمـلهشـكهن يـاكـى قېدىرىش – ئېچىش خـىزمهتـلىرىنـى ئېلىپ بـارغـان، 

شۇنـداقـال شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا ئهلـلىرى ئـىتـتىپـاقـىغـا ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ نـارازىلـىقـىنـى قـوزغـىغـان خـىتـايـالر»غـا 

قـارىتـىلـىدۇ. بۇ قـانۇن اليـىھهسـى مـاقۇلـلىنـىپـال قـالـسا، «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» 

جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا ئارال بهرپا قىلىشقا قاتناشقانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكانىڭ ئېمبارگوسىغا دۇچ كېلىدۇ. 

روبـىنـسونـنىڭ مهسـلىھهتـچىلهر ئهتـرىتـىدىكـىلهر خـوڭكوڭ ئـاكسـىيه بېرژىسـىدىن «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى 

پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ مهزكۇر ئـاكسـىيه بېرژىسـىغـا يـولـلىغـان بـاشـقا مـاتېرىيـالـالردا ئۆزىنـىڭ (جهنۇبـىي 

خـىتـاي دېڭىزىدا) ئـارال يـاسـاشـقا قـاتـناشـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـغان – قـىلـمىغـانـلىقـىنـى سۈرۈشـتۈرگهن. خـوڭكوڭ 

ئاكسىيه بېرژىسى بۇنداق بىر ئېتىراپنىڭ يوقلۇقىدىن مهلۇمات بهرگهن. 

روبـىنـسون بۇ ھهقـته شۇنـداق دەيـدۇ: «شۇنـىڭ بـىلهن بـىز بـارلـىق مهبـلهغ سـالغۇچـىالرغـا بۇ شـىركهتـنىڭ 

ئېمبارگـوغـا دۇچ كېلىش ئېھتىمـالـىنـىڭ ئـىنـتايـىن يۇقـىرى ئـىكهنـلىكـىنـى، بۇنـىڭ مهزكۇر شـىركهتـنىڭ پېيىنـى 

سېتىۋېلىشـنى ئـويـلىشـىۋاتـقان مهبـلهغ سـالغۇچـىالر ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە خهتهرلـىك ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوچۇق 

ئېيتتۇق». 

شۇنـىڭ بـىلهن، خـوڭكوڭ ئـاكسـىيه بېرژىسـىنـىڭ ۋەكـىلـلىرى «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك 

شـىركـىتـى» بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىپ، مهزكۇر شـىركهتـتىن ئۆزىنـىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدىكـى ئـارال يـاسـاش ئـىشـى 

بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى مهزكۇر شـىركهتـنىڭ پـاي چېكى ئۈچۈن خېرىدار چـاقـىرىش چۈشهنـدۈرۈش 

قـولـالنـمىسـىغـا كـىرگۈزۈشـىنـى تهلهپ قـىلـغان. لېكىن، «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» بۇ 

تهلهپـنى رەت قـىلـىپ، (جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدا) ئـارال يـاسـاشـنىڭ ھېچقانـداق نـامۇۋاپـىق يېرى يـوقلۇقـىنـى 

ئېيتقان. 

روبـىنـسون ئۇالر («خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى»دىكـىلهر) نـىڭ جـاۋابـىنـى بـايـان 

قـىلـىپ شۇنـداق دەيـدۇ: «ئۇالر: <بـىز مهزكۇر دېڭىز رايـونـى تـاالش – تـارتـىش قـىلـىنـىۋاتـقان رايـونـدۇر، دېگهن 

گهپـكه قـوشۇلـمايـمىز. مهزكۇر دېڭىز رايـونـى خـىتـايـنىڭ تېررىتـورىيهسـىدۇر. بۇ (يهنـى بۇ رايـونـدا ئـارال يـاسـاش ۋە 

بـاشـقا پـائـالـىيهتـلهر بـىلهن شۇغۇلـلىنـىش) ئـامېرىكـا ئېكسون نېفىت شـىركـىتـىنـىڭ يېڭى جېرسـىي شـىتـاتـىدا نېفىت 

قازغىنىغا ئوخشاشال بىر ئىش> دېگهن. ئۇالر راستال مۇشۇنداق ئىبارىلهرنى قولالنغان». 

شۇنـىڭ بـىلهن روبـىنـسونـنىڭ شـىركـىتـىدىكـىلهر خـوڭكوڭ ئـاكسـىيه بېرژىسـىنـى، ئهگهر «خـىتـاي قـاتـناش 

قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ پـاي چېكى ئۈچۈن خېرىدار چـاقـىرىشـىنـى سۇپـا بـىلهن تهمـىنـلهپ 
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بهرسه، ئۆزىنـىڭمۇ قـانۇنـىي جـازاغـا ئۇچـرىشـى مۇمـكىنـلىكـى ھهقـقىدە ئـاگـاھالنـدۇرغـان. چۈنـكى، خـوڭكوڭ 

ئـاكسـىيه بېرژىسـى مهزكۇر شـىركهتـنىڭ پـاي چېكىنـىڭ خهۋپـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى ئـالـدىن بـىلـگهنـلىكـى (ۋە شۇنـى 

بـىلهن تۇرۇپ ئۇالرنـىڭ پـاي چېكىنـى تـارقـاتـقانـلىقـى) ئۈچۈن، كهلگۈسـىدە كـوللېكتىپ ئهرز قـىلـىنـىشـقا ئۇچـرىشـى 

ئېنىق ئىدى. 

روبـىنـسون شۇنـداق دەيـدۇ: «شۇنـىڭ بـىلهن، خـوڭكوڭ ئـاكسـىيه بېرژىسـى يهنه «خـىتـاي قـاتـناش 

قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىپ، <بـىز سـىلهرنـىڭ پـاي چېكىڭالرنـى تـارقـىتـالـمايـمىز> 

دېگهن. شۇنـىڭ بـىلهن، «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» پـاي چېكى ئۈچۈن خېرىدار 

چـاقـىرىش ئـىشـىنـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇپ، پېشىنـى قېقىپ كېتىپ قـالـغان ۋە شۇ شهكـىلـدە نهچـچه مـىلـيارد 

دولـالردىن قۇرۇق قـالـغان. مېنىڭ بـىلـىشـىمـچه، خـىتـايـنىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدىكـى ئـارال يـاسـاش ئـىشـلىرى 

قـانۇنسـىزدۇر. ئهمـما، تـا ھازىرغـىچه، خـىتـايـنى (بۇ ئـىشـلىرى ئۈچۈن) بهدەل تۆلهتكۈزەلـىگهن بـىردىنـبىر ئـىش 

ئاشۇ قېتىملىق پاي چېكى ئۈچۈن خېرىدار چاقىرىش ئىشىنىڭ بىكار قىلىنغانلىقى بولدى». 

ھهيۋىسىنى يوقاتقان ئامېرىكا ئاۋىياماتكىلىرى 

بـىز ئـامېرىكـا دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئهمهلـىي كۈچـى ھهقـقىدە بـىر ئـازدىن كېيىن تـوخـتىلـىمـىز. «ئـامېرىكـا 

دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئۇرۇش پـاراخـوتـلىرى چـوڭلۇق ۋە ئـىقـتىدار جهھهتـته خـىتـايـنىڭكىدىن بهكـال ئۈسـتۈن» 

دېگهن كۆز قـاراشـتىكـى تهھلىلـچىلهرنـىڭ بۇنـداق يهكۈن چـىقـىرىشـىغـا سهۋەب بـولـغىنـى ئـامېرىكـانـىڭ 

ئـاۋىيـامـاتـكىلـىرىنـىڭ سـان، ئـىقـتىدار ۋە چـوڭلۇق جهھهتـته خـىتـايـنىڭكىدىن ئۈسـتۈن ئـىكهنـلىكـىدىن ئـىبـارەت 

رېئالـلىقتۇر. بهزىلهرنـىڭ مۇشۇ ئهھۋالـنى نهزەردە تۇتـقان ھالـدا ئـامېرىكـا خـىتـايـغا قـارشـى غـايهت زور 

ئهۋزەللىككه ئىگه دەپ قارىشىمۇ ھهيران قاالرلىق ئهمهس. 

لېكىن، تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىقى، بۇ خىل قاراش تۈپتىن خاتا. 

خـىتـاي ئۆزىنـىڭ جۇغـراپـىيهلـىك ئـورنـى ۋە بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىلـىرىنـىڭ ئـىقـتىدارىغـا تـايـىنـىپ، تهبـىئـىي 

مۇداپـىئه تـوسۇقـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن. ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـايـنىڭ ئـارىلـىقـى نهچـچه مـىڭ مـىل كېلىدۇ. 

ئـامېرىكـانـىڭ يـاپـونـىيه ۋە كـورىيهدە قـوشۇنـى بـار بـولسـىمۇ، شۇنـداقـال ئـاۋىيـامـاتـكىالر بۇ رايـونـدا جهڭ قـىلـىش 

جهھهتـته يۈكـسهك جـانـلىقـلىقـقا ئـىگه بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ بۇ كۈچـىگه قـارشـى تۇرالـىغۇدەك 

مۇداپىئه ئىقتىدارىنى ھازىرالپ بولدى. 

نۆۋەتـته خـىتـايـنىڭ مۇرەكـكهپ قـومـانـدانـلىق ۋە كـونـترول سـىسـتېمىسـى سهپـلهنـگهن، يۈكـسهك 

تـوغـرىلـىقـتىكـى بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىسـىدىن نهچـچه مـىڭى بـار. ئۇنـىڭ «شهرق شـامـىلـى – 26» تـىپـلىق ئـوتتۇرا 

مۇسـاپـىلـىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىسـىنـىڭ ئۇزۇنلۇقـى 46 فۇت، ئېغىرلـىقـى 44 مـىڭ قـاداق كېلىدىغـان بـولۇپ، 
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ئۇنـىڭغا ئهنـئهنـىۋى ۋە يـادرو ئـوقبېشى سهپـلىگـىلـى بـولـىدۇ. مهزكۇر بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا مهخسۇس 

ئـاۋىيـامـاتـكىالرنـى پـاچـاقـالش ئۈچۈن اليـىھهلهنـگهن. «شهرق شـامـىلـى – 26» تـىپـلىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىنـىڭ 

ئېتىش مۇسـاپـىسـى 2500 مـىل بـولۇپ، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ غهربـىي قـىرغـاقـلىرىدا يۈرگهن 

ھهرقـانـداق ئۇرۇش پـاراخـوتـى، ھهتـتا يـاپـونـىيه دېڭىز ئـارمـىيهسـى بـازىسـىدىكـى ئـامېرىكـا ئۇرۇش پـاراخـوتـلىرىمۇ 

مهزكۇر بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىنـىڭ ئېتىش دائـىرىسـى ئـىچـىدە. ئۇنـداقـتا، سـىلهر ئۆزۈڭالر ھېسابـالپ كۆرۈڭالر: 

ئهگهر ئـامېرىكـا جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدا ۋەزىپه ئـىجـرا قـىلـىشـتا، بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالنـلىرىنـىڭ ئۇچۇش – 

قـونـالـىشـى ئۈچۈن، ئـاۋىيـامـاتـكىسـىنـى جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىغـا ئـورۇنـالشـتۇرسـا، بۇ ئـاۋىيـامـاتـكا مۇتـلهق ھالـدا 

«شهرق شـامـىلـى – 26» تـىپـلىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىنـىڭ ۋە خـىتـايـنىڭ بـاشـقا بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىلـىرىنـىڭ 

ئېتىش دائـىرىسـى ئـىچـىدە بـولـىدۇ. گهرچه، ئـامېرىكـا ئۇرۇش پـاراخـوتـلىرىغـا خـىتـايـنىڭ «شهرق شـامـىلـى – 26» 

تـىپـلىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىسـىنـى تـوسۇپ قـااللـىغۇدەك ئـىقـتىدارغـا ئـىگه SM-6 تـىپـلىق تـوسقۇچـى 

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا سهپـلهنـگهن بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـايـنىڭ قـولـىدا يهنه جۇغـى تېخىمۇ كـىچـىك، ئېتىش 

مۇسـاپـىسـى تېخىمۇ ئۇزۇن بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىالرنـىڭ كۆپلۈكـى ۋە سۈرئـىتـىنـىڭ پهۋقۇلـئاددە تېزلـىكـى (ئـوتتۇز 

مـىنۇتـتا ئـالـته مـىڭ مـىل مۇسـاپـىنـى بـاسـااليـدۇ) نۆۋەتـتىكـى ئـامېرىكـا دېڭىز ئـارمـىيهسـى ئۈچۈن غـايهت زور 

تهھدىتتۇر. تهسهۋۋۇر قـىلـىش مۇمـكىنـكى، ئـالـىمـادىس ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدا ئۇرۇش پـارتـالپ، 

ئـامېرىكـا تۇيۇقسـىز زەربـىگه ئۇچـرىسـا، جهڭ ئـوتتۇز سېكۇنـتتىال ئـايـاغـلىشـىپ، ئـامېرىكـا مهغلۇب بـولۇشـى 

مۇمكىن. 

ئـىقـتىسـادىي ئۈنۈم نۇقـتىسـىدىن قـارىغـانـدا، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى بـىر نهچـچه مـىلـيارد دولـالر سهرپ 

قـىلـىپـال، ئـامېرىكـانـىڭ ئـوتتۇز مـىلـيارد دولـالرغـا پۈتـكهن پـاراخـوتـلىرىنـى پـاچـاقـالپ تـاشـلىيـااليـدىغـان 

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا سـىسـتېمىسـىنـى يـاسـاپ چـىقـااليـدۇ. دەرۋەقه، ئـامېرىكـانـىڭ ئـاۋىيـامـاتـكىلـىرى ئـىنـتايـىن 

مۇھىم ۋە ئهمهلـىي كۈچـىمۇ ئـىنـتايـىن زور. لېكىن، شۇالرغـا تـايـىنـىپـال تـىنـچ ئـوكـيانـنى چـارالش ۋە تـىنچـلىقـنى 

ساقالشقا كاپالهتلىك قىلىشنىڭ نۆۋەتتىكى ئۈنۈمى ئىنتايىن چهكلىك. 

خـىتـاي يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا جهھهتـته كۆرۈنهرلـىك ئـىلـگىرىلهشـلهرنـى قـولـغا 

كهلتۈردى، لېكىن ئـامېرىكـا 1987 - يـىلـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن ئـىمـزاالشـقان «ئـوتتۇرا مۇسـاپـىلـىك يـادرو 

قـورالـالر ئهھدىنـامـىسـى» سهۋەبـلىك، بۇ خـىل قـورالـالرنـى يـاسـىيـالـمايـتتى. مهزكۇر ئهھدىنـامـىدە ئـامېرىكـا بـىلهن 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئېتىش مۇسـاپـىسـى 500 ~ 5000 كـىلـومېتىر ئـارىسـىدا بـولـغان يـادرو قـورالـلىرى، يهردىن 

ھاۋاغـا قـويۇپ بېرىلـىدىغـان، ئهنـئهنـىۋى چـارلـىغۇچـى سـىنـارەدلهرنـى يـاسـاشـنى تـوخـتىشـى، شۇنـداقـال شۇ ۋاقـىتـتا 

قـولـىدا بـار بـولـغان بۇ خـىل قـورالـالرنـى ۋەيـران قـىلـىۋېتىشـى تهلهپ قـىلـىنـغان. شۇنـىڭ ئۈچۈن، ئـامېرىكـا 1991 

- يىلىغىچه بۇ خىل قورالالردىن 2692 نى ۋەيران قىلغان. 
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يهنـى، ئـامېرىكـا مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه ئـاسـاسهن ئۆزىنـىڭ بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ئـامـبىرىنـى قۇرۇغـداپ 

قوـيغـان ۋە بۇ ئاـرقىـلىـق خهۋپنـى تۆۋەنلـىتىـپ، (ئاـمېرىكاـ بىـلهن سوـۋېت ئىـتتـىپاـقىـدىن ئىـباـرەت) ئىـككـىال 

تهرەپـنىڭ زىيـانـغا ئۇچـرىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئـالـغىلـى بـولـىدۇ، دەپ ئـويـلىغـان. لېكىن، خـىتـاي مهزكۇر 

ئهھدىنـامـىنـىڭ چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرىمـىغـاچـقا، ئۈزلۈكسـىز تۈردە تۈرلۈك تېخنىكـىالرنـى قـولـغا كهلتۈرۈپ، قـورال 

- ياراغلىرىنى كۆپهيتىۋالغان. 

يهنه بـىر تهرەپـتىن، رۇسـىيهمۇ مهزكۇر ئهھدىنـامـىگه رىئـايه قـىلـمىغـان. 2019 - يـىلـى ئـىكـكىنـچى ئـايـدا، 

ئـامېرىكـا رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـا چېگراسـىغـا يېقىن جـايـغا بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ئـورۇنـالشـتۇرۇشـىغـا قـارشـى تهكـرار 

ئـاگـاھالنـدۇرۇش بهرگهن بـولسـىمۇ، رۇسـىيه بۇ ئـاگـاھالنـدۇرۇشـالرغـا پهرۋا قـىلـمىغـانـلىقـتىن، ئـامېرىكـامۇ ئـاخـىرى 

ئۆزىنـىڭ مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـى بـىكـار قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى، بۇنـى خـىتـايـنىڭ بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىسـىغـا 

قارشى ئۈنۈملۈك، كونكرېت ئىنكاس دېيىشكه بولىدۇ. 

مهن بـاشـقىالرغـا ئـامېرىكـا دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئهيـىبـىنـى كـوچـىالۋاتـقانـدەك تۇيغۇ بېرىپ قـويۇشـنى 

خـالـىمـايـمهن. شۇڭا ئۆزۈم تهۋە بـولـغان ھاۋا ئـارمـىيهسـى تـوغـرىسـىدىمۇ تـوخـتىلـىپ ئۆتهي. ئـامېرىكـا ھاۋا 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئهھۋالـىمۇ كۆڭۈلـدىكـىدەك ئهمهس. خـىتـايـنىڭ پهن - تېخنىكـا جهھهتـتىكـى ئـىلـگىرىلـىشـى 

سهۋەبـلىك، ئـامېرىكـا ئهڭ پهخـىرلـىنـىدىغـان F-35 تـىپـلىق كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـالرمۇ ئۆز ئهۋزەلـلىكـىنـى 

يوقاتتى. مهن ئالدىمىزدا بۇ ھهقته توختىلىمهن. 

خـىتـاي يهنه تـىنـچ ئـوكـيانـدا C4ISR (قـومـانـدانـلىق، كـونـترول، ئـاالقه، كـومپيۇتېر، ئـىسـتىخـبارات، 

نـازارەت ۋە رازۋېتكا) ئـىسـىمـلىك، ئـىنـتايـىن ئـىلـغار بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا قـومـانـدانـلىق - كـونـترول تـورى بهرپـا 

قـىلـدى. مهزكۇر تـور سـىسـتېمىسـى تېخنىكـا (كـومپيۇتېر) ئـارقـىلـىق ھهربـىي ھهرىكهت قـارارلـىرى (قـومـانـدانـلىق ۋە 

كـونـترول) نـى تهقـلىد قـىلـىدىغـان بـولۇپ، ھهربـىي ئـىسـتىخـبارات (ئـىسـتىخـبارات، نـازارەت قـىلـىش ۋە رازۋېتكا) 

الرنـى تهرتـىپـكه سېلىش ۋە تهھلىل قـىلـىش ئـىقـتىدارىغـىمۇ ئـىگه، شۇنـداقـال مهزكۇر سـىسـتېما يهنه (ئـاالقـىگه 

ئـاالقـىدار) ھۇجۇم قـوزغـىيـااليـدۇ ۋە بۇ خـىل ھۇجۇمـالردىن مۇداپـىئهلـىنهلهيـدۇ. بـىز C4ISR نـى دۇنـيادىكـى ئهڭ 

ئـىنـچىكه ئـاگـاھالنـدۇرۇش ۋە ئـىنـكاس قـايتۇرۇش سـىسـتېمىسـى دەپ قـارىسـاق بـولـىدۇ. مهزكۇر سـىسـتېما يهر 

يۈزىدىكـى رادار، يـىراق ئۇچ سېنزورى، ئـادەمـلىك ۋە ئـادەمسـىز ھهربـىي سۇپـىالر، شۇنـداقـال ئـىسـتىخـبارات 

مـاتېرىيـالـلىرى قـاتـارلـىق ھهرىكهت ۋە ئـىسـتراتېگىيه جهھهتـلهردىكـى ئهۋزەلـلىكـلهردىن پـايـدىلـىنـىپ، (خـىتـايـنىڭ) 

جهڭگاھتىكى يېڭىش نىسبىتىنى ئهڭ زور چهككه يهتكۈزۈش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ. 

ئـامېرىكـانـىڭ تـىنـچ ئـوكـيانـدا خـىتـايـنىڭ C4ISR سـىسـتېمىسـىغـا تهڭ كهلگۈدەك ئۇرۇش قـىلـىش سـىسـتېمىسـى 

يـوق، ئهمـما بـىزنـىڭ مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش سـىسـتېمىغـا جـىددىي ئېھتىيـاجـىمـىز بـار. چۈنـكى، ھازىر بـىزنـىڭ تـىنـچ 

ئـوكـيانـدىكـى قـومـانـدانـلىق ۋە تـىزگـىنـلهش ئـىقـتىدارىمـىز سۈنـئىي ھهمـراھقا ئېغىر دەرىجـىدە بېقىنـىپ قـالـغان. 
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ئهگهر بۇ سۈنـئىي ھهمـراھالر ھۇجۇمـغا ئۇچـراپ پـالهچـلهنـسه، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ قـىرغـىن قـىلـىش كۈچـى ۋە 

دۈشـمهنـنى چهكـلهيـدىغـان قـىسـىمـلىرى ئېغىر زەربـىگه ئۇچـرايـدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، نۆۋەتـته ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى 

جـىددىي مـوھتاج بـولۇۋاتـقان نهرسه ئۆز ئۇرۇش قـىلـىش سـىسـتېمىسـىنـىڭ خهۋپـتىن خـالـىي ھالـدا يۇقـىرى 

ئۈنۈملۈك ئايلىنىشىغا كاپالهتلىك قىالاليدىغان ئورۇنباسار توردۇر.  

ئۇشبۇ ئورۇنباسار تورنىڭ ئاساسى دەل بىز «5G» دەپ ئاتاۋاتقان يېڭى تېخنىكىدۇر. 

(«5G» دېگهن) بۇ ئـىبـارىنـى ئېسىڭىزدە چـىڭ تۇتۇڭ، چۈنـكى ئـامېرىكـانـىڭ كهلگۈسـى بـىخهتهرلـىكـى 

شۇنىڭغا باغلىق. 

بـىز گېپىنـى قـىلـىۋاتـقان ئـامېرىكـا ئـاۋىيـامـاتـكىلـىرى ئېسىڭىزدە بـارمۇ؟ مهزكۇر ئـاۋىيـامـاتـكىالر يـادرو 

رېئاكـتورى ئـارقـىلـىق ھهرىكهتـلهنـدۈرۈلـىدۇ. مهن خـىتـايـنىڭ زادى قـانـداق چـوت سـوقۇۋاتـقانـلىقـىنـى تـونۇپ 

يهتـكهنـدىن كېيىن، ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ سـىيـاسـىتـىگه بـولـغان كۆز قـارىشـىم ئۆزگهردى ۋە 

ئۇالرنىڭ تېگىشلىك يهرگه كۆڭۈل بۆلهلمهيۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدىم.  

«دوستانه» ئۇرۇش ئوتى 

2015 – يـىلـى قـىشـتا، مهن ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى شـىتـاب بـاشـلىقـلىرى بـىرلهشـمه يـىغـىنـى 

(Joint Chiefs of Staff) دە خـىزمهت قـىلـىۋاتـقانـدا، ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي بـىلهن «123 كېلىشـىمـى» دەپ 

ئـاتـىلـىدىغـان كېلىشـىمـنى يېڭىلـىمـاقـچى ئـىكهنـلىكـى بـىلـدۈرۈلـگهن بـىر ئېلخهت تـاپشۇرۇۋالـدىم. ئـامېرىكـا بـىلهن 

خـىتـاي ئـارىسـىدا بۇنـداق بـىر كېلىشـىم بـارلـىقـىدىن مېنىڭ خهۋىرىم بـولـمىغـاچـقا، بۇ كېلىشـىم ھهقـقىدە 

چۈشهنچه ھاسىل قىلىش مهقسىتىدە ئۇنى باشقىالردىن سۈرۈشتۈردۈم. 

ئـاتـالـمىش «123 كېلىشـىمـى» ئـامېرىكـانـىڭ 1954 – يـىلـىدىكـى «ئـاتـوم ئېنېرگـىيهسـى قـانۇنـى»نـىڭ 123 

- مـاددىسـىنـىڭ ئـىسـمى بـىلهن ئـاتـالـغانـىكهن. مهزكۇر كېلىشـىم بـاشـقا دۆلهتـلهر بـىلهن يـادرو تېخنىكـىلـىرىنـى 

ھهمـبهھىرلـىشـىش جهھهتـتىكـى ئۆلـچهمـگه ئـاالقـىدار بـولۇپ، ھازىرغـا قهدەر، ئـامېرىكـا قـىرىق نهچـچه دۆلهت 

بىلهن مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ھهمبهھىرلىشىش كېلىشىمى ئىمزاالشقان. 

مهن يۇقـىرىقـىالرنـى ئـىگـىلهنـگهنـدىن كېيىن، مهزكۇر كېلىشـىمـنىڭ تهسـىرى ھهقـقىدە بهش سېكۇنـت 

ئـويـلىنـىپـال، «خـىتـاي بـىلهن <123 ئېنېرگـىيه ھهمـبهھىرلـىشـىش كېلىشـىمـى> ئـىمـزالـىشـىش ئـىنـتايـىن خـاتـا قـاراردۇر» 

دېگهن يهكۈننى چىقاردىم. بۇنداق يهكۈن چىقىرىشتىكى ئاساسلىرىم تۆۋەندىكىچه: 

 (Westinghouse) مهزكۇر كېلىشـىم ئـىمـزاالنـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ ۋېستىڭخاۋس

ئېلېكتىرىك شـىركـىتـىدىن AP1000 تـىپـلىق يـادرو ئېنېرگـىيهلـىك ئېلېكتر ئـىسـتانسـىسـىنـى سېتىۋاالاليـدۇ. 

ئهلۋەتـته، بۇ ئېلېكتىر ئـىسـتانسـىلـىرىنـىڭ ئـىچـىدىكـى يـادرو رېئاكـتورلـىرى (ئـادەتـته) بـىخهتهر ئېنېرگـىيه ھاسـىل 
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قـىلـىش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدۇ. بۇالرنـى سـاتـقانـدىمۇ ئـاشۇ مهقـسهتـته سېتىشـقا بـولـىدۇ، يهنه كېلىپ نۇرغۇن 

دۆلهتـلهر (ئېنېرگـىيه تهمـىنـاتـى جهھهتـته) ھهقـىقهتهن بۇ تېخنىكـىغـا ئېھتىيـاجـلىق. لېكىن، مهن (ئـامېرىكـانـىڭ 

خـىتـايـنى بـىلهن مۇشۇ ھهقـته كېلىشـىم ئـىمـزااليـدىغـانـلىق ھهقـقىدىكـى) بۇ خهۋەرنـى ئـاڭلىغـان ھامـان ئهقـلىمـگه 

شۇ نهرسه كهلـدىكـى، خـىتـاي بۇ يـادرو رېئاكـتورلـىرىغـا ئېرىشـكهن ھامـان، ئۇنـى چۇۋۇپ، كهسـپىي ئـىنـژېنېرلـىق 

تېخنىكـىسـى تهھلىلـى ئـارقـىلـىق، ئـوخـشاش ئۇسۇلـدا «ئۆزىنـىڭ» يـادرو ئېنېرگـىيهسـى رېئاكـتورىنـى يـاسـاپ 

چـىقـااليـدۇ. چۈنـكى، خـىتـاي ئۆتمۈشـته ئـىزچـىل شۇنـداق قـىلـىپ كهلـگهن. ھهرقـانـداق يېڭى تېخنىكـىلـىق 

مهھسۇالت خـىتـايـنىڭ قـولـىغـا چۈشـكهن ھامـان، خـىتـاي دەرھال ئۇنـىڭ كۆپهيـتىلـمه نۇسـخىسـىنـى يـاسـاپ چـىقـماي 

قالمايدۇ. 

لېكىن، خـىتـايـنىڭ يـادرو ئېنېرگـىيهلـىك ئېلېكتر ئـىسـتانسـىسـى يـاسـاپ چـىقـىش تېخنىكـىسـىنـى ئـوغـرىلـىشـىغـا 

ـــــ گهرچه بۇنـداق ئـوغـرىلـىق ئـىنـتايـىن رەزىل، پهسـكهش، ئهخـالقسـىز قـىلـمىش بـولسـىمۇ ـــــ ئـىمـكانـىيهت 

يارىتىپ بېرىش يهنىال مېنى ئهڭ تهشۋىشلهندۈرىدىغان ئىش ئهمهس. 

ھهتتا، بۇ مېنى ئهڭ تهشۋىشلهندۈرىدىغان ئىشالردىن بىرىمۇ ئهمهس. 

مېنىڭ ئهنسـىرەيـدىغـىنـىم، بۇ تېخنىكـىنـى خـىتـايـغا سېتىپ بېرىش، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى ئۈچۈن 

يـولۋاسـقا قـانـات چـىقـارغـانـدەكـال ئـىش بـولۇپ، ئۇالر بۇ ئـارقـىلـىق دېڭىز ئـارمـىيهسـىگه يـادرو رېئاكـتورى 

سهپـلهشـنىڭ يـادرولۇق تېخنىكـىسـىنـى ئۆگـىنـىۋالـىدۇ – دە، نهتـىجـىدە خـىتـاي دېڭىز ئـارمـىيهسـى قۇدرەت تـاپـىدۇ. 

ئهگهر ئـامېرىكـا بۇ كېلىشـىمـنى ئـىمـزاالشـقا مـاقۇل بـولـسا، ئـامېرىكـاغـا بـولـغان دۈشـمهنـلىكـىنـى ئـوچۇق – ئـاشـكارا 

جـاكـارلـىغـان دۈشـمهن (خـىتـاي) گه مهخسۇس ئـىنـژېنېرلـىق تېخنىكـىسـىنـى سېتىپ بېرىپ، ئۇالرنـىڭ بـىزگه قـارشـى 

تۇرۇشىغا شارائىت يارىتىپ بهرگهنلىك بولىدۇ.  

بـىز بۇنـداق ئـىشـنىڭ يۈز بېرىشـىگه يـول قـويـساق قهتـئىي بـولـمايـدۇ. چۈنـكى، بۇ دۆلهت بـىخهتهرلـىك 

مهخپىيهتلىكىنى دۈشمهنگه قوش قولالپ تۇتقۇزۇپ قويغانلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس. 

مهن بۇ ئېلخهتـكه يـازغـان جـاۋاب خېتىمـدە: «دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى شـىتـاب بـاشـلىقـلىرى 

بىرلهشمه يىغىنى بۇ كېلىشىمنى يېڭىالشقا قهتئىي قوشۇلمايدۇ» دېدىم.  

ئـارقـىدىن ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى مهنـدىن بۇ ئـىشـقا نېمىشـقا قـارشـى تۇرىدىغـانـلىقـىمـنى 

چۈشهنـدۈرۈشـنى تهلهپ قـىلـدى. مهن مهقسـىتـىمـنى ئـوچۇق ئېيتىپ، «خـىتـايـغا يـادرو رېئاكـتورى سېتىپ بېرىش، 

ئۇالرغـا يـادرو رېئاكـتورىنـىڭ چېرتـىيـوژىنـى تۇتقۇزۇپ قـويـغانـغا بـاراۋەردۇر» دېدىم. مهن بۇ نۇقـتىنـى يهنـىمۇ 

ئـىچـكىرىلهپ چۈشهنـدۈرۈپ، «خـىتـاي شـىركهتـلىرى كۆپ يـىلـالردىن بۇيـان ئـىزچـىل ھالـدا ئـامېرىكـانـىڭ ئهقـلىي 

مۈلۈكـلىرىنـى ئـوغـرىالپ، كۆپهيـتىپ پـايـدىلـىنـىپ كهلـدى. بۇنـداق قـىلـىش (يهنـى خـىتـاي بـىلهن يـادرو 

ئېنېرگـىيهسـى تېخنىكـىلـىرىنـى ھهمـبهھىرلـىشـىش كېلىشـىمـى ئـىمـزالـىشـىش) ۋېستىڭخاۋس شـىركـىتـىنـىڭ پـاتېنتلىق 
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يـادرو ئېنېرگـىيهسـى تېخنىكـىسـىنـى خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ قـولـىغـا تۇتقۇزۇپ، ئۇالرنـى ئـامېرىكـانـىڭ 

ئۇرۇش پـاراخـوتـلىرىغـا ۋە ئـايـروپـىالنـلىرىغـا تـاقـابـىل تۇرۇشـتا ئـىشـلىتـىدىغـان يـادرو ئېنېرگـىيهلـىك قـورالـالرنـى يـاسـاپ 

چـىقـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـغانـلىقـتىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس» دېدىم. مهن يهنه ئۇالرغـا «ئـامېرىكـا 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ سۇ ئـاسـتى پـاراخـوتـلىرىنـىڭ سۇ ئـاسـتىدا دۈشـمهن تهرىپـىدىن بـايـقىلـىپ قـالـماي، ھازىرقـىدەك 

بـىخهتهر يۈرەلـىشـىدىكـى ئـاسـاسـلىق سهۋەبـلهرنـىڭ بـىرى، بـىزنـىڭ سۇ ئـاسـتى پـاراخـوتـلىرىمـىزنـىڭ خـىتـايـدا ھازىر 

بـولـغان يـادرو ئېنېرگـىيهسـى تېخنىكـىسـىدىن خېلى بهكـال ئـىلـغار تېخنىكـىالرغـا ئـىگه بـولـغانـلىقـىدۇر» دېگهن 

نۇقتىنى ئاالھىدە تهكىتلىدىم.  

لېكىن، دېگهنـلىرىمـنىڭ ھېچقايسـى (ئۇالر ئۈچۈن) مۇھىم ئهمهسـتهك قـىالتـتى. شۇ كۈنـى نهق مهيـدانـدا 

«123 كېلىشـىمـى»گه مهسـئۇل بـولـغان دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرى ۋە دۆلهتـلىك يـادرو 

ئېنېرگـىيهسـىنـى بـاشقۇرۇش كـومـىتېتىنـىڭ ۋەكـىلـلىرى بۇ گهپـلىرىمـنى ئـاڭلىغـانـدىن كېيىن مـاڭا خۇددى بـىر 

ساراڭغا قارىغاندەك قاراشتى. 

نهتـىجـىدە، شـىتـاب بـاشـلىقـلىرى بـىرلهشـمه يـىغـىنـىنـىڭ (خـىتـاي بـىلهن كېلىشـىم ئـىمـزاالشـماسـلىق) پـىكـرى 

نهزەردىن سـاقـىت قـىلـىنـدى. ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يۇقـىرى قـاتـلىمـىدىكـىلهرنـىڭ پـىكـرى بـىزنـىڭ پـىكـرىمـىزنـى 

بېسىپ چۈشـتى. مهن بۇ ھهقـتىكـى ئـاخـىرقـى قـارارنـى كـىمـنىڭ چـىقـارغـانـلىقـىنـى ۋە شۇ قـارارنـى چـىقـىرىشـتىكـى 

سهۋەبـىنـىڭ نېمىلـىكـىنـى بـىلـمهيـمهن. بهلـكىم، سـاالچـىالر ئـوبـامـانـىڭ ئـىچـكى كـابـىنېتىدىكـى تهسـىردار شهخسـلهرگه 

بېسىم ئـىشـلهتـكهن بـولۇشـى، يـاكـى بهزىلهر «تـىجـارەت بـىلهن بـاج كـىرىمـى دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىدىنمۇ مۇھىم» 

دەپ قـارىغـان بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهگهر (بۇنـداق قـارار چـىقـىرىشـقا) كېيىنـكى كۆز قـاراش سهۋەب بـولـغان بـولـسا، 

بۇ ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ كۆز ئـالـدىدىكـى مهنـپهئهتـنىال كۆرۈپ، يـىراقـتىكـى خهۋپـنى نهزەردىن سـاقـىت قـىلـىدىغـان 

خۇيىـنىـڭ تىـپىـك مىـساـللـىرىدىن يهنه بىـرى بوـلىـدۇ. ھهممـه ئىـشتـا (كۆز ئاـلدـىدىكىـ) ئىـقتـىساـدىي نهپنـىال 

ئۆلـچهم قـىلـىدىغـان، ئهمـما رېئالـلىقـقا زىت تهپهككۇر ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ ئهڭ چـوڭ يېتهرسـىزلـىكـى بـولۇپ، بۇ ئۆز 

دۈشـمىنـىگه قـواليـلىق يـاراتـقانـلىقتۇر. لېكىن، مهن ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك يـىغـىنـىغـا قـاتـناشـقانـدىن كېيىن، 

بۇ خـىل ئهھۋالـنىڭ كۆپ كۆرۈلۈپـال قـالـماي، يهنه ئۆزىدىنمۇ ئېغىر بـىر خهتهرنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـانـلىقـىنـى 

بايقاپ، ئىنتايىن مۇھىم چوڭ تىپتىكى بىر پىالن توغرىسىدا كالال قاتۇرۇشقا باشلىدىم. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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بهدىنىمىزنىڭ سۇغا بولغان
كۈندىلىك ئېھتىياجى

گۈلىستان

كرىس گۇننارس



بهدىنىمىزنىڭ سۇغا بولغان كۈندىلىك ئېھتىياجى 

كرىس گۇننارس 

بهدىنىمىزنىڭ يۈزدە ئاتمىش پىرسهنتى سۇدىن تهركىپ تاپقان. 

بهدەن كۈنـبويـى، تـوخـتاۋسـىز رەۋىشـته سۇسـىزلـىنـىدۇ. بۇ سۇسـىزلـىنـىش كـىچـىك تهرەت ۋە تهرلهش 

ئـارقـىلـىقـال ئهمهس، نهپهسـلىنـىش دېگهنـلهرگه ئـوخـشاش ئۈزلۈكسـىز داۋامـلىشـىدىغـان بهدەن ھهرىكـىتـى 

سهۋەبـلىكمۇ يۈز بېرىدۇ. سۇسـىزلـىنـىشـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن ئـىچـىمـلىك ۋە تـامـاقـالردىن يېتهرلـىك 

دەرىجىدە سۇ قوبۇل قىلىشىڭىز كېرەك بولىدۇ. 

كۈنـدە قـانـچىلـىك مـىقـداردا سۇ ئـىچـىشـىڭىز كېرەكـلىكـى تـوغـرۇلۇق كۆپـلىگهن ئـوخشـىمـىغـان كۆز قـاراشـالر 

مهۋجۇت. 

سـاغـالمـلىق مۇتهخهسسـىسـلىرى ئـادەتـته كۈنـىگه ئـىكـكى لېتىر ئهتـراپـىدا سۇ ئـىسـتېمال قـىلـىشـىڭىزنـى تهۋسـىيه 

قىلىشىدۇ. 

بـىراق، بهزى مۇتهخهسـىسـلهر ئۇسسـىمـىغـان تهقـدىردىمۇ پـات-پـات يۇتۇمـالپ سۇ ئـىچـىپ تۇرۇش كېرەك 

دەپ قارايدۇ. 

بۇ مـاقـالـىدە سۇ ئـىسـتېمال قـىلـىش تـوغـرىسـىدىكـى بـىر قـىسـىم تهتـقىقـاتـالرغـا قـاراپ چـىقـىلـىدۇ ۋە بۇ 

ھهقـتىكـى بـايـانـالرنـىڭ شـاكـىلـىنـى مېغىزىدىن ئـايـرىش ئـارقـىلـىق، سـىزنـىڭ سۇغـا بـولـغان ئېھتىيـاجـىڭىزنـى قـانـداق 

كاپالهتلهندۈرۈشىڭىز چۈشهندۈرۈلىدۇ. 

قانچىلىك سۇغا ئېھتىياجىڭىز بار؟ 

شهخـسنىڭ قـانـچىلـىك سۇغـا ئېھتىيـاجـلىق ئـىكهنـلىكـى كـىشـىدىن كـىشـىگه قـاراپ ئـوخـشاش ئهمهس. 

ئـامېرىكـا دۆلهتـلىك پهن-تېخنىكـا، ئېنژىنـىرلـىق ۋە مېدىتسـىنـا ئـاكـادېمىيـىسـىنـىڭ تهۋسـىيهسـىگه ئـاسـاسـالنـغان، 

قـورامـىغـا يهتـكهن ئهرلهرنـىڭ كۈنـىگه 3.7 لېتىر سۇ ئـىسـتېمال قـىلـىشـى، قـورامـىغـا يهتـكهن ئـايـالـالرنـىڭ كۈنـىگه 

2.7 لېتىر سۇ ئـىسـتېمال قـىلـىشـى تهۋسـىيه قـىلـىنـغان. سـىز كۈنـدە چـاي ۋە مېۋە شهربـىتـى قـاتـارلـىق 

ئـىچـىمـلىكـلهردىن ۋە تـامـاقـتىن ئـالـىدىغـان سۇمۇ يۇقـىرىقـى مـىقـدارنـىڭ ئـىچـىدە. بهدىنـىڭىزگه كېرەكـلىك بـولـغان 

سۇنىڭ يىگىرمه پىرسهنتىنى ئادەتته ئۆزىڭىز يېگهن يېمهك-ئىچمهكلىكتىن قوبۇل قىالاليسىز. 

سـىز بـاشـقىالرغـا قـارىغـانـدا كۆپـراق سۇ ئـىسـتېمال قـىلـىشـقا ئېھتىيـاجـلىق بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن. قـانـچىلـىك 

مىقداردا سۇ ئىستېمال قىلىشىڭىز كېرەكلىكىگه تۆۋەندىكى ئامىلالرمۇ تهسىر كۆرسىتىدۇ. 
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قهيهردە ياشىشىڭىز *

ئىسسىق، نهم، ياكى قۇرغاق رايونالردا ياشاۋاتقان بولسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سۇغا ئېھتىياجلىق بولىسىز. 

كۈندىلىك يېمهك-ئىچمىكىڭىز *

ئهگهر سـىز قهھۋەنـى ۋە شۇ قـاتـاردىكـى كـوفـىئـىنـلىق ئـىچـىمـلىكـلهرنـى كۆپ ئـىچـىدىغـان بـولسـىڭىز كـىچـىك 

تهرىتـىڭىز نـورمـىدىن يۇقـىرى بـولـغانـلىقـتىن، مۇشۇ سهۋەبـلىك بهدىنـىڭىزدىكـى سۇ مـىقـدارى خـورايـدۇ. ئهگهر 

سـىزنـىڭ كۈنـدىلـىك تـامـاق تۈرىڭىزدە تۇزلۇق، ئـاچـچىق يـاكـى تـاتـلىق يېمهكـلىكـلهر بـولـسا، بۇ ھالهتـتىمۇ 

ئـادەتـتىكـىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ كۆپ سۇ ئـىچـىشـىڭىز كېرەك بـولـىدۇ. تهركـىۋىدە مېۋە-چېۋە ۋە كۆكـتاتـالر 

بـولـغان سۇ مـىقـدارى مهۋجۇت تـامـاقـالرنـى يېمىسـىڭىز، ئۇ ھالـدا سۇ ئـىچـىش مـىقـدارىڭىزنـى كۆپهيـتىشـىڭىز كېرەك 

بولىدۇ. 

تېمپۇراتۇرا ۋە پهسىل *

ھاۋا ئـىسسـىق ئـايـالردا تهرلهش كۆپ بـولـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، ھاۋا سـالـقىن يـاكـى سـوغۇق ئـايـالرغـا 

قارىغاندا ھاۋا ئىسسىق ئايالردا كۆپراق سۇ ئىچىشىڭىز كېرەك بولىدۇ. 

ئۆزىڭىز ياشىغان مۇھىت *

نـاۋادا سـىز سـىرتـالردا يۈرۈپ قۇيـاش نۇرى ئـاسـتىدا يـاكـى يۇقـىرى تېمپۇراتۇرادا، ۋەيـاكـى ئـىسسـىق ئۆيـدە 

ۋاقـىت ئۆتكۈزىدىغـان بـولسـىڭىز نـورمـالـدىكـىدىن تېزراق ئۇسـسايسـىز. بۇ ھالهتـته ئـادەتـتىكـىگه قـارىغـانـدا كۆپـراق 

سۇ ئىچىڭىشىز كېرەك بولىدۇ. 

ئاكتىپچانلىقىڭىز *

نـاۋادا سـىز كۈنـىڭىزنـى مېڭىش يـاكـى ئۇزاق مۇددەت ئۆرە تۇرۇش دېگهنـدەك ئـاكـتىپ ھهرىكهتـلهر بـىلهن 

ئۆتكۈزسـىڭىز، ئۇ ھالـدا ئۈسـتهل ئـالـدىدا ئـولتۇرىدىغـانـالرغـا قـارىغـانـدا كۆپ سۇ ئـىچـىشـىڭىز كېرەك بـولـىدۇ. 

نـاۋادا تهنھهرىكهت ۋە كۈچ خـورىتـىدىغـان ھهرىكهتـلهر بـىلهن شۇغۇلـالنسـىڭىز، بۇ سهۋەبـلىك بهدىنـىڭىز قـويۇپ 

بهرگهن سۇنى تولۇقالش ئۈچۈن كۆپراق سۇ ئىچىشىڭىز كېرەك بولىدۇ. 

ساالمهتلىكىڭىز *

نـاۋادا بهدىنـىڭىزنـىڭ مهلۇم قـىسـىمـى يـاللۇغـلىنـىپ قـالـغان بـولـسا يـاكـى قـىززىق قـالـغان بـولسـىڭىز، قۇسۇش 

يـاكـى ئـىچـى سۈرۈش سهۋەبـلىك بهدىنـىڭىزدىكـى سۇيۇقلۇقـالرنـى سـىرتـقا چـىقـىرىۋەتـكهن بـولسـىڭىز، 

2020 نويابىر-دېكابىر 31 ئۇيغۇرالر 16-سان



نـورمـالـدىكـىدىن كۆپـراق سۇ ئـىچـىشـىڭىز كېرەك بـولـىدۇ. ئهگهر دىئـابېت كېسىلـى دېگهنـدەك كېسهلـلىكـلىرىڭىز 

بولسا، ئوخشاشال كۆپ سۇ ئىچىشىڭىز الزىم. 

ھامىلدارلىق مهزگىلى ياكى باال ئېمىتىش مهزگىلى *

ئهگهر سـىز ھامـىلـدار بـولسـىڭىز، يـاكـى بـاال ئېمىتـىۋاتـقان ئـانـا بـولسـىڭىز، بۇ ھالهتـته سـىزنـىڭ بهدىنـىڭىز 

(ئۆزىڭىز بـىلهن قـوشـقانـدا) ئـىكـكى يـاكـى ئۇنـىڭدىن كۆپ جـان ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىۋاتـقان بـولـغانـلىقـتىن، 

بهدىنـىڭىزدىكـى سۇ مـىقـدارىنـىڭ نـورمـال ھالهتـتىن چۈشۈپ كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن ئـادەتـتىكـىدىن كۆپـراق سۇ 

ئىچىشىڭىز كېرەك. 

خۇالسه 

سـاالمهتـلىكـىڭىز، ھهرىكـىتـىڭىز ۋە سـىز يـاشـىغـان مۇھىت قـاتـارلـىق نۇرغۇن ئـامـىلـالر سـىزنـىڭ كۈنـىگه 

قانچىلىك سۇ ئىچىشىڭىز كېرەكلىكىڭىزگه تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

سۇنـى قـانـچىلـىك ئـىسـتېمال قـىلـىش بهدەنـدىكـى ئېنىرگـىيهگه ۋە مېڭىنـىڭ فۇنـكىسـىيـىسـىگه تهسـىر 

كۆرسىتهمدۇ؟ 

نۇرغۇن كـىشـىلهر بهدەنـدىكـى سۇ مـىقـدارىنـىڭ كۈنـدىلـىك يېتهرسـىزلـىكـى بهدەنـدىكـى ئېنىرگـىيهنـىڭ ۋە 

مېڭه فۇنكىسىيىسىنىڭ تۆۋەنلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، دېيىشىدۇ. 

بۇ قاراشنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتاليدىغان كۆپلىگهن تهتقىقاتالر مهۋجۇت. 

ئـايـالـالرغـا قـارىتـىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا تهنھهرىكهتـتىن كېيىنـكى سۇ مـىقـدارى تۆۋەنـلهش نهتـىجـىسـىدە 

كهيـپىيـات نـاچـارلـىشـىش، دىقـقىتـىنـى مهرزكهشـلهشـتۈرۈش تۆۋەنـلهش، بـاش ئـاغـرىشـنىڭ قېتىم سـانـى كۆپـىيـىش 

قاتارلىق ئاالمهتلهر كېلىپ چىققان. 

خـىتـايـدا ئۇنـىۋېرسـىتېتتىكـى ئـون ئـىكـكى ئهر كـىشـىنـىڭ ئۈسـتىدىن ئېلىپ بېرىلـغان تهتـقىقـاتـتا 36 سـائهت 

سۇ ئـىچـمهسـلىك چـارچـاش، دىقـقىتـىنـى مهركهزلهشـتۈرەمهسـلىك، ھهرىكهت ئـىنـكاسـىنـىڭ ۋە قـىسـقا مهزگـىلـلىك 

ئهسته ساقالش قابىلىيىتىنىڭ تۆۋەنلهپ كېتىشى قاتارلىقالرنى كهلتۈرۈپ چىقارغان. 

ھهتـتا ئـاز مـىقـداردىكـى سۇسـىراشمۇ بهدەنـنىڭ فۇنـكىسـىيـىسـىنـى تۆۋەنـلىتـىۋېتىدۇ. يـاشـانـغانـالر ئۈسـتىدىن 

ئېلىپ بېرىلـغان بـىر داۋاالش تهتـقىقـاتـىدا، سـاغـالم يـاشـانـغان كـىشـىنـىڭ بهدىنـىدىكـى سۇ مـىقـدارىنـىڭ پهقهت بـىر 

پـىرسهنـت ئـازىيـىشـى سهۋەبـلىكـال ئۇنـىڭ مۇسكۇل كۈچـى، بهدەن كۈچـى ۋە بهرداشـلىق بېرىش كۈچـى تۆۋەنـلهپ 

كهتكهن. 
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بهدەن ئېغىرلـىقـىنـىڭ بـىر پـىرسهنـت تۆۋەنـلهپ كېتىشـى چـوڭ ئـىش ئهمهس. بـىراق، بۇ خـىل تۆۋەنـلهش 

شۇ مـىقـداردىكـى سۇنـىڭ ئـازايـغانـلىقـىنـىڭ ئـىپـادىسـىدۇر. بۇ ھال دائـىمـال ئـىسسـىق ئۆيـدە كۆپ تهرلهش ۋە بۇنـى 

تولدۇرۇش ئۈچۈن يېتهرلىك مىقداردا سۇ ئىچمهسلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ. 

خۇالسه: 

تهنھهرىكهت يــاكــى ئــىسســىق سهۋەبــىدىن بهدەنــدىكــى سۇنــىڭ ئــازراقــال كېمىيــىشــى بهدەن 

ئىقتىدارىڭىزغىمۇ، ئهقلىي ئىقتىدارىڭىزغىمۇ تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

سۇنى كۆپ ئىچىش ئېغىرلىقىڭىزنىڭ چۈشۈشى ئۈچۈن پايدىلىقمۇ؟ 

سۇنـى قـانـچه كۆپ ئـىچـسه، بهدەنـدىكـى مـىتـابـولـىزىمـنى يـاخشـىالپ، ئـىشـتىھانـى پهسهيـتىش ئـارقـىلـىق 

بهدەن ئېغىرلىقىنى چۈشۈرگىلى بولىدۇ، دەيدىغان گهپلهر مهۋجۇت. 

تهتـقىقـاتـالردىن بـىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، نـورمـىدىن كۆپ سۇ ئـىچـىش بهدەن ئېغىرلـىقـىنـىڭ چۈشۈشـىگه 

ياردەم بېرىدۇ. 

بـاشـقا بـىر تهتـقىقـاتـتىن بـايـقىلـىشـىچه، ئـاسـتا خـاراكتېرلـىك سۇسـىزلـىنـىش سېمىزلـىك، دىئـابـىت كېسىلـى، راك 

كسىلى ۋە يۈرەك قان تومۇر كېسىلى قاتارلىقالر بىلهن باغلىنىشچانلىققا ئىگه ئىكهن. 

يـىلـالر ئـاۋۋالـقى بـاشـقا بـىر تهتـقىقـاتـتىن مهلۇم بـولۇشـىچه، كۈنـدە ئـىكـكى لېتىر سۇ ئـىچـكهنـدە، 

بهدەنـدىكـى ئـىسسـىقـلىق يـاكـى مېتابـولـىزىمـنىڭ تېزلـىشـىشـى سهۋەبـلىك بهدەنـدىكـى ئېنىرگـىيهنـىڭ كۈنـدىلـىك 

خوراش مىقدارى 23 كالورىيه ئاشىدىغانلىقى تهخمىن قىلىنغان. 

تـامـاقـتىن تهخـمىنهن يېرىم سـائهت ئـىلـگىرى سۇ ئـىچـىشمۇ بهدەن سهرپ قـىلـىدىغـان كـالـورىيه مـىقـدارىنـى 

ئازايتىدۇ. بۇنداق بولۇشىدىكى سهۋەب، بهدەننىڭ ئاسانال ئۇسسۇزلۇقنى ئاچلىق دەپ بىلىشىدىن بولغان. 

بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ھهر قېتىمـلىق تـامـاقـتتىن ئـاۋۋال يېرىم لېتىر سۇ ئـىچـكهن كـىشـى 12 

ھهپـتىدە بۇنـداق قـىلـمىغـان كـىشـىگه سېلىشـتۇرغـانـدا 44 پـىرسهنـت يېنىكـلهيـدۇ. (بۇ يۇقـىرىقـى شهكـىلـدە سۇ 

ئـىچـكهن كـىشـىنـىڭ بهدەن ئېغىرلـىقـىنـىڭ يېرىمـغا يېقىن يېنىكـلىشـىنـى كۆرسهتـمهيـدۇ. بهلـكى، بۇ شهكـىلـدە سۇ 

ئـىچـكهن كـىشـىنـىڭ بۇ شهكـىلـدە سۇ ئـىچـمىگهن كـىشـىگه قـارىغـانـدا يېنىكـلهش دەرىجـىسـىنـىڭ 44 پـىرسهنـت 

يۇقىرى بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.) 

يـىغـىنـچاقـلىغـانـدا، بـولۇپمۇ تـامـاقـتىن ئـىلـگىرى يېتهرلـىك مـىقـداردا سۇ ئـىچـىش ئـىشـتىھايـىڭىزنـى تـىزگـىنـلهش 

ۋە بهدەن ئېغىرلـىقـىڭىزنـى نـورمـال شهكـىلـدە تۇتۇشـىڭىزغـا يـاردەم بېرىدۇ. بـولۇپمۇ، يۇقـىرىقـى چـارىنـى سـاغـالم 

ئوزۇقلىنىش پىالنىڭىز بىلهن بىرلهشتۈرگىنىڭىزدە شۇنداق بولىدۇ. 
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يېتهرلىك دەرىجىدە سۇ ئىچىشنىڭ بۇنىڭدىن باشقىمۇ كۆپلىگهن پايدىلىرى بار. 

خۇالسه: 

سۇ ئـىچـىش مـىتـابـولـىزىمـنى تېزلـىتـىدۇ. تـامـاقـتىن يېرىم سـائهت بۇرۇن يېرىم لېتىر سۇ ئـىچـىش تـامـاقـتىن 

ئـالـىدىغـان كـالـورىيهرىڭىزنـى چۈشۈرىدۇ. (يهنـى سـىزنـىڭ تـامـاق مـىقـدارىڭىزنـى ئـازايـتىدۇ.) [ئـىسـالم مهنـبهلـىرىدە 

ئـاشـقازانـنىڭ ئۈچـتىن بـىرىنـى سۇ بـىلهن، قـالـغان ئۈچـتىن بـىرىنـى تـامـاق بـىلهن تـولـدۇرۇپ، ئـاخـىرقـى ئۈچـتىن 

بىرىنى بوش قالدۇرۇپ قويۇش تهرغىپ قىلىنغان. -ت] 

سۇنى كۆپ ئىستېمال قىلىش ساغالملىققا تهسىر كۆرسىتىدىغان ئامىلالرنىڭ ئالدىنى ئاالمدۇ؟ 

بهدەن فۇنـكىسـىيـىڭىزنـىڭ تـولۇق ئـىجـرا قـىلـىنـىشـى ئۈچۈن يېتهرلـىك مـىقـداردا سۇ ئـىچـىشـىڭىز كېرەك. 

سـاغـالمـلىقـىڭىزغـا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان تۆۋەنـدىكـى ئـامـىلـالر سۇ ئـىچـىشـنى كۆپهيـتىشـىڭىز ئـارقـىلـىق 

ياخشىلىنااليدۇ: 

* (Constipation) قهۋزىيهت

سۇ ئىچىش مىقدارىدىنى كۆپهيتىش قهۋزىيهتنى ياخشىاليدۇ. 

* (Urinary tract infections) سۈيدۈك يولى ياللۇغى

يېقىنـقى تهتـقىقـاتـالردىن شۇنـىسـى ئـايـدىڭ بـولـدىكـى، سۇ ئـىچـىش مـىقـدارىنـى كۆپهيـتىش سۈيـدۈك يـولـى 

ياللۇغىنىڭ قايتا پهيدا بولۇشىنىڭ ۋە دوۋساق ياللۇغىنىڭ پهيدا بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. 

* (Kidney stones) بۆرەككه تاش چۈشۈش

ئۆتمۈشـتىكـى يـىلـالردا ئېلىپ بېرىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـگىنـىدەك، بهدەنـگه قـوبۇل قـىلـىنـىدىغـان 

سۇيۇقلۇق مىقدارى ئاشقاندا بۆرەككه تاش چۈشۈش خهتىرى تۆۋەنلهيدىكهن. 

* (Skin hydration) تېرىنىڭ سۇ سىڭدۈرۈشى

تهتـقىقـاتـالر ئـارقـىلـىق مهلۇم بـولـغىنـى شۇكـى، سۇنـى كۆپ ئـىسـتېمال قـىلـغانـدا تېرىنـىڭ سۇ سـىڭدۈرۈشـى 

ياخشىلىنىدىكهن. 

خۇالسه: 
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يېتهرلـىك مـىقـداردا سۇ ئـىچـىش ۋە بهدەنـگه الزىمـلىق سۇ مـىقـدارىنـى يېتهرلـىك مـىقـداردا تۇتۇش 

قهۋزىيهت، سۈيـدۈك يـولـى يـاللۇغـى، دوۋسـاق يـاللۇغـى، بۆرەكـكه تـاش چۈشۈش قـاتـارلـىقـالرنـى ۋە تېرىنـىڭ سۇ 

سىڭدۈرۈشىنى ياخشىاليدۇ. 

بهدەندىكى سۇ كهمچىللىكىنىڭ ئاالمهتلىرى 

بهدىنىڭىزدىكى سۇنىڭ مىقدارىنى ساقالش ھاياتىڭىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. 

بۇ سهۋەبـلىك، بهدىنـىڭىزدە سـىزنـىڭ قـانـداق چـاغـدا قـانـچىلـىك سۇ ئـىچـىشـىڭىزنـى كـونـترول قـىلـىدىغـان، 

نـاھايـىتـى مۇكهمـمهل بـىر سېستىمـا بـار. بهدەنـدىكـى ئـومۇمـىي سۇ ئېھتىيـاجـىڭىز بهلـگىلهنـگهن مـىقـداردىن 

تۆۋەنلىگهن ھامان ئۇسساشقا باشاليسىز. 

بۇ ھال بهئهيـنى نهپهس ئېلىشـىڭىزغـا ئـوخـشاش ئـىنـچىكه تهڭپۇڭلۇق ئـىچـىدە يـارىتـىلـغان. شۇ ۋەجـىدىن، 

بۇ ھهقـته (يهنـى بهدىنـىمـدىكـى سۇ مـىقـدارى ئـازالپ كهتـتىمۇ يـوق دەپ) ئـاالھىدە ئـويـلىنـىپ ۋە ئـىزدىنـىپ 

يۈرۈشىڭىزگه ئېھتىياج يوق. 

بهدىنـىڭىزگه ئۆزىدىكـى سۇ مـىقـدارىنـى قـانـداق تهڭشهش، شۇنـداقـال قـانـداق چـاغـدا كۆپـراق سۇ 

ئىچىشىڭىز كېرەكلىكى توغرۇلۇق سېگنال بېرىش بىلدۈرۈلگهن. 

گهرچه، ئېغىز قۇرۇش، ئۇسـساش قـاتـارلـىقـالر بهدەنـدىكـى سۇ مـىقـدارىنـىڭ كېمهيـگهنـلىكـىنـىڭ ئـاالمـىتـى 

بـولسـىمۇ، بـىراق سۇغـا بـولـغان ئېھتىيـاجـنى ئۇسـساشـقا بـاغـلىۋېلىش نـورمـال سـاغـالمـلىق ۋە بهدەنـنىڭ ھهرىكهت 

ئىپادىسىنى ئۆلچهشته يېتهرلىك ئهمهس. 

سـىزنـى ئۇسسۇزلۇق بـاسـقانـدا، سـىز بهلـكىم ھارغـىنـلىق يـاكـى بـاش ئـاغـرىقـى دېگهنـدەك سۇسـىزلـىقـنىڭ ئهڭ 

ئۇششاق سېگىناللىرىنى ئاللىقاچان ھېس قىلىپ بولىشىڭىز مۇمكىن. 

سۇ ۋە كىچىك تهرەتنىڭ رەڭگى 

كـىچـىك تهرىتـىڭىزنـىڭ رەڭگى سـىزنـىڭ يېتهرلـىك دەرىجـىدە سۇ ئـىسـتېمال قـىلـغان قـىلـمىغـانـلىقـىڭىزنـى 

كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان مۇھىم كۆرسهتكۈچتۇر. يېتهرلـىك سۇ ئـىسـتېمال قـىلـغان بـولسـىڭىز (نـورمـال ئهھۋال 

ئاستىدا) سۈيدۈكىڭىزنىڭ رەڭگى ئاقۇچ ۋە سۈزۈك بولىدۇ. 

نـاۋادا بهدىنـىڭىز كۆپ تهرلهۋاتـقان بـولـسا، بهدىنـىڭىزدىن بۇ شهكـىلـدە چـىقـىپ كهتـكهن سۇيۇقلۇقـنى 

تـولۇقـالش ئۈچۈن سۇ ئـىسـتېمال قـىلـىشـىڭىز كېرەك بـولـىدۇ. ئۇزۇق مهزگـىل ۋە ئېغىر بهدەن مهشـىقـى بـىلهن 

شۇغۇللىدىغان تهنھهرىكهتچىلهر سۇ تولۇقالشتىن تاشقىرى ناترىي ۋە باشقا مېنىرالالرنى تولۇقلىشى الزىم. 

ھامىلدارلىق ۋە باال ئهمدۈرۈش مهزگىلىڭىزدە سۇغا بولغان ئېھتىياجىڭىز ئاشىدۇ. 

2020 نويابىر-دېكابىر 35 ئۇيغۇرالر 16-سان



قـىززىتـمىڭىز ئۆرلـىگهنـدە، قۇسـقان چېغىڭىزدا ۋە ئـىچـىڭىز سۈرۈپ قـالـغانـدا ئـوخـشاشـال سۇنـى كۆپـراق 

ئـىچـىپ بېرىشـىڭىز كېرەك بـولـىدۇ. ئهگهر سـىز ئېغىرلـىقـىڭىزنـى چۈشۈرۈشـكه ئـىشـتىيـاق بـاغـلىغـان بـولسـىڭىز، سۇ 

ئىچىش مىقدارىڭىزنى كۆپهيتىشكه سهل قارىماسلىقىڭىز كېرەك. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، يـاشـانـغانـالر يېتهرلـىك دەرىجـىدە سۇ تـولۇقـالشـقا ئېھتىيـاجـلىق، چۈنـكى، يـاش 

چـوڭايـغانسېرى بهدەنـدىكـى سۇسـىزلـىنـىش نـىسـبىتـى ئـاشـىدۇ. تهتـقىقـاتـالردىن مهلۇمـكى، 65 يـاشـتىن ئـاشـقان 

ياشانغانالردا سۇسىزلىنىش خهتىرى يۇقىرى بولىدىكهن. 

خۇالسه 

كۈنـنى كهچ قـىلـغىنـىڭىزدا، ھېچكىم سـىزگه قـانـچىلـىك سۇغـا ئېھتىيـاجـىڭىز بـارلـىقـىنـى تـوپـتوغـرا ئېيتىپ 

بېرەلمهيدۇ. قانچىلىك سۇغا ئېھتىياجىڭىز بارلىقى نۇرغۇن ئامىلالرغا مۇناسىۋەتلىك. 

نـاۋادا سـىز ئـىشـالرنـى ئـاسـانـالشـتۇراي دېسىڭىز،  بـىلـىڭكى، تۆۋەنـدىكـى نۇقـتىالر كۆپـلىگهن كـىشـىلهر 

ئۈچۈن ئورتاقتۇر: 

كـىچـىك تهرىتـىڭىزنـىڭ سۈزۈك ۋە ئـاقۇچـلىقـىنـى سـاقـالش ئۈچۈن كۈنـبويـى يېتهرلـىك مـىقـداردا سۇ 1.

ئىچىڭ. 

ئۇسسىغان چېغىڭىزدا سۇ ئىچىڭ. 2.

ئـىسسـىق، تهنھهرىكهت ۋە يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان بـاشـقا سېگىنـالـالر بـولـغانـدا، بهدىنـىڭىزدىن چـىقـىپ 3.

كهتكهن سۇيۇقلۇقالرنى تولۇقالش ئۈچۈن يېتهرلىك مىقداردا سۇ ئىچىشكه ئهھمىيهت بېرىڭ. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.healthline.com/nutrition/how-much-water-should-you-drink-per-

 day#bottom-line
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ھهدىس ھهققىده بهزى
بايانالر

مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بهزى بايانالر 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

كىرىش سۆز   

مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ ھهدىس شهرىپـلهر ۋە ھهدىس ئـىلـىمـلىرى ھهقـقىدىكـى سـاغـالم 

چۈشهنـچىسـىنـى چـوڭقۇرالشـتۇرۇش بـىلهن بـىرگه، تۈزىتـىشـكه تېگىشـلىك بـىر قـىسـىم خـاتـا چۈشهنـچىلهرنـى 

تـوغـرىالش ئۈچۈن بۇسـانـدىن بـاشـالپ ھهدىس شهرىپـلهر ۋە ھهدىس ئـىلـىمـلىرى ھهقـقىدىكـى بـىر قـىسـىم 

مۇھىم مهزمۇنـالرنـى تېمىالرغـا بۆلۈپ خهلـقىمـىزگه سۇنـماقـچى بـولـدۇم. بۇ زور ھهجـىمـلىك مـاقـالـىدە 

يېزىلـماقـچى بـولـغان بهزى مهزمۇنـالر مهرھۇم مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـال ھاجـىم تهرىپـىدىن ۋەتـىنـىمـىزدە 

خهلـقىمـىزگه ئـالـلىبۇرۇن سۇنۇلۇپ بـولـغان بـولـغاچـقا، مهن ھهدىس شهرىپـلهر ھهقـقىدىكـى ئـاشۇ 

مهزمۇنـالرنـى شۇ پېتى نهقـىل قـىلـىشـنى تـوغـرا تـاپـتىم. نۆۋەتـتىكـى تۈزىتـىشـكه تېگىشـلىك خـاتـا 

چۈشهنـچىلهر ھهقـقىدىكـى بـارلـىق مهزمۇنـالرنـى ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك ۋە ئهڭ نـوپۇزلۇق مهنـبهلهردىن بـىۋاسـته 

تهرجـىمه قـىلـىپ خهلـقىمـىزنـىڭ ھۇزۇرىغـا سۇنـدۇم. ھهدىسـكه ئـاالقـىدار تېمىالر زىل ھهم سـالـمىقـى ئېغىر 

بـولـغاچـقا، خهلـقىمـىزنـىڭ تـولۇق ھهزىم قـىلـىپ، يـاخشـى چۈشـىنـىشـى ئۈچۈن ھهر بـىر تېمىنـى ئـايـرىم بـىر 

مـاقـاله قـىلـىپ پـارچـىالپ سۇنۇشـنى تـوغـرا كۆردۈم. بۇ سـانـدا ھهدىس ۋە سۈنـنهت (تهرىپـى، پهرقـلىرى ۋە 

چېتىلـىش دائـىرىسـى) ھهقـقىدە قـىسـقىچه چۈشهنـچه بېرىلـدى. كېلهركـى سـانـدا ھهدىسـنىڭ ئـىسـالم 

شهرىئـىتـىدە تۇتـقان ئـورنـى، ئـانـدىن كېيىن ھهدىسـلهر كـىتـاب ھالـىتـىگه كهلگۈچه بېسىپ ئۆتـكهن 

تـارىخـىي جهريـانـالر، ئـاخـىرىدا يـالـغان ھهدىسـلهر ۋە تۈرلۈك سۇيـقهسـتچى گـورۇھالرنـىڭ تـارىخـتىن بۇيـان 

ھهدىسـلهر ھهقـقىدە تـارقـىتـىپ كهلـگهن بـىرقـىسـىم ئۆسهك سۆزلـىرى ۋە سهپـسهتـىلـىرىگه قـارشـى كۈرەشـلهرنـى 

تـارىخـىي تهرتـىپ بـويـىچه بـايـان قـىلـىپ، يېقىنـدىن بېرى مۇھاجـىرەتـته مـودا بـولۇۋاتـقان ھهدىس 

ئـىنـكارچـىلـىقـىغـا ۋە بۇ خـاتـا، ئـاقـماس پـىكـىرنـى ھهدەپ بـازارغـا سېلىۋاتـقانـالرغـا پـوالتـتهك قـاتـتىق ۋە 

مۇتـلهق ئـىشهنـچىلـىك دەلـىل - پـاكـىتـالر ئـارقـىلـىق رەددىيه بېرىپ، بۇ ھهقـته ئهزىز خهلـقىمـىزدىكـى ئېغىر 

قـايمۇقۇشـنى تۈگـىتـىپ، تۈزىتـىشـكه تېگىشـلىك خـاتـا چۈشهنـچىلهرنـى تـوغـرىالش قـاتـارلـىق مهزمۇنـالر 

ھهجـىمـى ۋە سـالـمىقـىغـا قـاراپ پـارچه-پـارچه ھالـدا كېيىنـكى سـانـالردا خهلـقىمـىز بـىلهن بـىر - بـىرلهپ 

يۈزكۆرۈشكۈسى.  
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ھهدىس شهرىپ ئـىسـالم دىنـىدا «قۇرئـان كهرىم»دىن قـالسـىال ئـىكـكىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان ئهڭ مۇھىم 

ئـاسـاس ۋەتۈپ مهنـبه ھېسابـلىنـىدۇ. ھهدىس شهرىپ قۇرئـان كهرىمـنىڭ كـونـكرېت ئـىزاھلىنـىشـى ۋە 

تهتـبىقـلىنـىشـى بـولۇپ، ھهدىس بـىلهن تـونۇشۇش قۇرئـان كهرىمـنى چۈشـىنـىشـته تۈرتـكىلـىك رول ئـويـنايـدۇ.

 (1)

نـوپۇزلۇق ۋە ئـىشهنـچىلـىك ھهدىس كـىتـابـلىرىدا كۆپـلهپ بـايـان قـىلـىنـغان ئـىسـالم دىنـىنـىڭ تۈپ 

ئهقـىدەلـىرى، نـامـاز، روزا، زاكـات، ھهج قـاتـارلـىق ئهركـانـلىرى، شهرىئهت ئهھكامـلىرى بـىلهن بـىلـله يهنه 

ئهھلى ئـىسـالمـدا بـولۇشـقا تېگىشـلىك ئهدەپ-ئهخـالقـقا ئـائـىت سهمـىمـىي دەۋەتـلهر، ئـاقـىالنه 

تهشهببۇســالر، دانــا پهنــد-نهســىھهتــلهر نهۋ بــاھاردا ئېچىلــغان رەڭگارەڭ چېچهكــتهك كۆزىمــىزنــى 

قـامـاشـتۇرىدۇ. ئهلۋەتـته، بـىز زىمـمىمـىزگه يۈكـلهنـگهن پهرز، ۋاجـىپـالرنـى ئـادا قـىلـىش، ھارامـدىن 

سـاقـلىنـىش، ئـىبـادەت-ئهھكامـالرنـى جـايـىدا بهجـا كهلتۈرۈش بـىلهن بـىلـله يهنه ئـىجـتىمـائـىي ئهخـالقـقا 

دائـىر ھهدىسـلهرنـى ئۆز ئهمهلـىيـىتـىمـىزگه تهتـبىقـالپ ئۆگـىنـىشـىمـىز كېرەك. كـىشـى ئۆزىدىكـى ئـىلـلهتـلهرنـى 

تۈزىتـىپ، قهلـبىنـى تـازىالپ، نهپسـىنـى پـاكـلىغـانـدىال ئـانـدىن دۇنـياۋە ئـاخـىرەتـنىڭ بهخـتىگه ئېرىشـىشـنىڭ 

يـولـىنـى تـاپـقان بـولـىدۇ. سـاغـالم پـاك ئېتىقـادنـى، دۇرۇس، گۈزەل ئهخـالقـنى ئۇلۇغـلىمـىغـان ئـىبـادەت 

جـانسـىز بـولۇپ، مېۋىسـىز دەرەخـقه ئـوخـشايـدۇ. ھهدىس روھى بـويـىچه ئېڭىمـىزدا تـوغـرا دۇنـيا قـاراش ۋە 

ئهخـالق قـارىشـىنـى ھهقـىقـىي تۇرغۇزۇپ، ھايـاتـىمـىزنـى چۇلـغىۋالـغان غهلـدى-غهشـلهردىن پـاكـلىنـالـىسـاق ۋە 

ئهخـالق ئۆلـچىمـى، ئهدەپ مـىزانـلىرىغـا ھهر ۋاقـىت ئهمهل قـىاللـىسـاق ئـانـدىن ئـىسـمى-جـىسـمىغـا اليـىق 

ئهھلى ئـىسـالمـدىن بـوالاليـمىز. پۈتكۈل ھهدىسـلهر مهزمۇنـىنـى بـىر گهۋدە قـىلـىپ تۇرۇپ ئهتـراپـلىق 

مۇالھىزە قـىلـغىنـىمـىزدا تـونۇشـىمـىز چـوڭقۇرالپ، كۆڭلىمـىزدىكـى چـىگـىش سـوئـالـالرغـا تـولۇق جـاۋاب 

تېپىلـىدۇ. ئۇ ھايـات سهپـىرىمـىزدە يـولۇقـقان مۈشكۈلـلهرنـى يېڭىشـىمـىزغـا مهنـىۋىي كۈچ-قۇۋۋەت 

بېغىشـاليـدۇ. ھهدىسـلهرنـىڭ روھى ۋۇجۇدىمـىزغـا سـىڭگهنـدە قهلـبىمـىزدىكـى بـوشـلۇقـالر تـولـدۇرۇلـىدۇ. روھ 

مـاددىنـىڭ، ئهخـالق مهنـپهئهتـنىڭ قۇربـانـى بـولۇۋاتـقان بۈگۈنـكى كۈنـدە، ھهدىسـلهرگه تهدبـىقـالپ 

تۇرۇپ شهخسـىيـىتـىمـىز ۋە ئـىجـتىمـائـىيـىتـىمـىزنـى دەۋر قـىلـغان ھالـدا ئهخـالق كـاتېگورىيـىسـىگه يـاتـىدىغـان 

ئـىشـالر ئۈسـتىدە تـوخـتىلـىپ ئۆتۈشـنى زۆرۈر دەپ قـارايـمهن. ئـىجـتىمـائـىي ئهخـالق ئـادەم بـىلهن ئـادەم، 

ئـادەم بـىلهن جهمـئىيهت، ئـادەم بـىلهن تهبـىئهت ئـوتتۇرىسـدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى تهڭشهشـته ھهل قـىلغۇچ 

رول ئــويــنايــدۇ. گۈزەل ئهخــالق كــىشــىلهرنــى يۈكــسهك ھايــاتــقا يېتهكــلهيــدۇ. پهيــالســوپــالر ۋە 

جهمـئىيهتشۇنـاسـالرنـىڭ قـارىشـىچه، ئهخـالق-پهزىلهت شهخـسنىڭ ۋە جهمـئىيهتـنىڭ سـاغـالم تهرەقـقىي 

قـىلـىشـى ئۈچۈن كهم بـولـسا بـولـمايـدىغـان ھالـقىلـىق ئـامـىل. كـىتـابـتىكـى ئهدەب-ئهخـالق ۋە ئـىجـتىمـائـىي 

مۇنـاسـىۋەتـكه دائـىر ھهدىسـلهرنـى كۆزدىن كهچۈرگهنـدە كـىتـابـخانـنىڭ كۆز ئـوڭىدا تۇرمۇشـنىڭ ھهمـمه 

سـاھهسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان چـىن ئـىنـسانـىي خـىسـلهتـلهرگه يېتهكـلهيـدىغـان مۇكهمـمهل بـىر سېستىمـا 
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نـامـايـان بـولـىدۇ. ھهدىس قۇرلـىرىدا گۈزەل ئهخـالق مۇسۇلـمانـچىلـىقـنىڭ مۇھىم بهلـگىسـى سۈپـىتـىدە 

تهرىپـلىنـىدۇ. «قۇرئـان كهرىم»دە ئـالـالھ تـائـاال مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنى: «ھهقـىقهتهنمۇ بۈيۈك 

ئهخـالقـقا ئـىگـىسهن» دەپ رەسۇلۇلـالھنىڭ ئهخـالق پهزىلـىتـىنـى ئـاالھىدە مهدھىيهلـىگهن. رەسۇلۇلـالھنىڭ 

«مهن گۈزەل ئهخـالقـالرنـى كـامـالهتـكه يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئهۋەتـىلـدىم» دېگهن ھهدىسـىدىن بـىز 

رەسۇلۇلـالھنىڭ گۈزەل ئهخـالقـالرنـى ئۆگـىتـىش ۋە ئـومۇمـالشـتۇرۇشـنى ئۆز دەۋىتـىدە نـاھايـىتـى مۇھىم 

ئۇرۇنـغا قـويـغانـلىقـىنـى بـايـقايـمىز. رەسۇلۇلـالھنىڭ «مۇئـمىن ئـادەم ئۆزىنـىڭ گۈزەل ئهخـالقـى بـىلهن 

كۈنـدۈزى روزا تۇتۇپ، كېچىسـى ئـىبـادەت قـىلـغانـالرنـىڭ دەرىجـىسـگه كۆتۈرۈلـىدۇ» دېگهن سۆزىدىن 

گۈزەل ئهخـالقـلىق بـولۇشـنىڭ سـاۋابـىنـىڭ نهقهدەر كـاتـتىلـىقـىنـى بـىلـىۋاالاليـمىز. «ئـىچـىڭالردىكـى 

كـىشـىلهرنـىڭ يـاخشـىلـىرى ئهڭ گۈزەل ئهخـالقـقا ئـىگه بـولـغانـالردۇر»،«مۇئـمىنـنىڭ تـارازىسـىدا چـىرايـلىق 

خۇلۇقـتىنمۇ ئېغىر كېلىدىغـان نهرسه يـوق» دېگهن ھهدىسـلهردىن گۈزەل ئهخـالقـنىڭ مۇئـمىنـنىڭ ئـىمـانـىنـى 

ئۆلـچهيـدىغـان مۇھىم بهلـگه ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرۈۋالـىمـىز. شۇنـداق، گۈزەل ئهخـالق سـامـاۋى نۇردۇركـى، 

ئۇنـىڭسىز ھايـات، ئۇنـىڭسىز جهمـئىيهت قـاراڭغۇ تۇيۇلـىدۇ. ئهخـالقسـىز تۇرمۇش قـانـچه زىنـنهتـلىك 

كۆرسىتىلگىنى بىلهنمۇ بهرىبىر زەئىپ، مهنىسىزدۇر. 

ئهخـالق ھهقـقىدە تـوخـتالـغىنـىمـىزدا، ئهلۋەتـته ئـاتـا-ئـانـىسـىغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىشـنى ئـالـدى بـىلهن تـىلـغا 

ئېلىپ ئۆتۈشـــكهتـــوغـــرا كېلىدۇ. «قۇرئـــان كهرىم» ۋە «ھهدىس شهرىف»لهردە ئـــالـــالھقا شېرىك 

كهلتۈرۈشـتىن قـالسـىال ئـاتـا-ئـانـىنـى قـاقشـىتـىش ئهڭ چـوڭ گۇنـاھ سۈپـىتـىدە بـايـان قـىلـىنـىدۇ. «جهنـنهت 

ئـانـىالرنـىڭ ئـايـىقـى ئـاسـتىدىدۇر». ئـالـالھنىڭ نهزەرىدە ئـاتـا-ئـانـىغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىش ئهڭ سۆيۈملۈك 

ئهمهل ھېسابـلىنـىدۇ. ئۇنـىڭدىن قـالـسا، بهزى ھهدىسـلهردە ئۇرۇق-تۇغـقان، يېقىن-يـورۇقـالرغـا 

يـاخشـىلـىق قـىلـىش تهكـىتـلىنـىپ «رىسـقىم كهڭ بـولسۇن يـاكـى ئۆمـرۈم ئۇزۇن بـولسۇن دېگهن ئـادەم 

خـىش-ئهقـرىبـا ۋە يېقىنـلىرىغـا سـىله-رەھىم قـىلسۇن» دېيىلـسه، يهنه بهزى ھهدىسـلهردە ئۇرۇق-

تۇغــقانــچىلــىق ھهقــىقــىي يۇقــىرى پهلــلىگه كۆتۈرۈلۈپ «ســىله-رەھىمــنى ئۈزۈپ قــويــغان ئــادەم 

جهنـنهتـكهكـىرمهيـدۇ»غـانـلىقـى بـىلهن ئـاگـاھالنـدۇرۇلـىدۇ. مهيـلى مۇسۇلـمان بـولسۇن يـاكـى غهيـرىي 

مۇسۇلـمان بـولسۇن، تهقۋادار بـولسۇن يـاكـى پـاسـىق بـولسۇن، دوسـت بـولسۇن يـاكـى دۈشـمهن بـولسۇن 

ئــىنــسانــغا يــاخشــى مۇئــامــىلــىدە بــولۇش، يــاخشــىلــىق قــىلــىش تهلهپ قــىلــىنــىدۇ. پهيــغهمــبهر 

ئهلهيھىسـساالم:«ھهقهمـسايهسـىگه زىيـان زەخـمهت يهتكۈزۇشـتىن ئۆزىنـى سـاقـلىمـىغـان ئـادەم كـامـىل مۇئـمىن 

بـواللـمايـدۇ» دېگهن سۆزنـى ئۈچ قېتىم تهكـرارلـىغـان. ھهزرىتـى ئـائـىشه رەزىيهلـالھۇ ئهنھا قـوشـنىنـىڭ 

دائـىرىسـىنـى بېكىتـىپ «ئۆيـنىڭ تۆت ئهتـراپـىنـىڭ ھهر تهرىپـىدىن 40 ئـائـىلـىگـىچه قـوشـنا ھېسابـلىنـىدۇ» 

دېگهن. (بـىزدىكـى ھازىرقـى قـوشـنىدارچـىلـىقـنىڭ قـانـچىلـىك بـولۇۋاتـقانـلىقـى، بـولۇپمۇ مۇھاجـىرەتـتىكـى 

خهلـقىمـىزنـىڭ رېئال ئهھۋالـى ۋە ئـىمـكانـىيـىتـى ھهر بـىرىمـىزگه ئـايـان) ئـالـالھنىڭ كـاالمـى ۋە 
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رەسۇلۇلـالھنىڭ ھهدىسـلىرىدە ئـىمـانـىي ۋە ئـىنـسانـىي مهجبۇرىيهتـلهرنـى ئـادا قـىلـىشـنىڭ زۆرۈرلۈكـى 

ھېكمهتـلىك ئۇسـلۇبـتا بـايـان قـىلـىنـغان. نۇرغۇن ھهدىسـلهر كـىشـىلهر ئـارىسـىدىكـى ئـىنـساپ-ئـىشهنـچنى، 

دوسـتلۇق-ئـىنـاقـلىقـنى كۈيـلهيـدىغـان، ئۆزئـارا قېرىنـداشـالرچه مۇئـامـىلـىدە بـولۇپ، ئـاسـايـىشـلىقـقا 

ئۈنـدەيـدىغـان ئـىدىيـىلهرنـى ئـىمـانـنىڭ بـىر جۈمـلىسـى سۈپـىتـىدە ئـوتتۇرىغـا قـويـىدۇ: «ئـالـالھ بـىلهن 

قهسهمـكى، سـىلهر ئـىمـان ئېيتمىغۇچه جهنـنهتـكه كـىرەلـمهيسـىلهر، ئۆزئـارا يـاخشـى كۆرۈشـمىگۈچه ھهقـىقـىي 

مۇئـمىن بـواللـمايسـىلهر» «ئـالـالھ يـولـىدا دوسـتالشقۇچـى (قۇيـاش ئـىنـسانـالرنـىڭ بېشىدا نهيـزە بـويـى 

يېقىنـلىغـان) قـىيـامهت كۈنـىدە ئهرشـنىڭ سـايـىسـىدا سـايـىدىتـىلـىدۇ» دېگهن مهزمۇنـدىكـى ھهدىسـلهر 

مۇشۇالرنـىڭ جۈمـلىسـىدىنـدۇر. «كـىمـكى قېرىنـدىشـىنـىڭ ھاجـىتـىدە بـولـىدىكهن، ئـالـالھ ئۇنـىڭ ھاجـىتـىدە 

بـولـىدۇ، كـىمـكى قېرىنـدىشـىغـا يـاردەمـدە بـولـىدىكهن، ئـالـالھ ئۇنـىڭغا يـاردەمـدە بـولـىدۇ»،  

«ھاجهتـمهنـنىڭ ھاجـىتـىدىن چـىقـقان ئـادەمـنى ئـالـالھ قـىيـامهت كۈنـىنـىڭ قـورقۇنـچىسـىدىن ئهمـىن 

قـىلـىدۇ». مهيـلى مـاددىي جهھهتـته بـولسۇن يـاكـى مهنـىۋى جهھهتـته بـولسۇن، بـاشـقىالرغـا ھاجـىتـى 

چۈشۈشـتىن خـالـىي بـولـغىلـى بـولـمايـدىغـان كـىشـىلـىك تۇرمۇشـتا بۇ ھهدىسـلهرنـىڭ روھىنـى قـانـچه ئـىخـالس 

بـىلهن ئۆزلهشـتۈرسهك، ئـىسـالم دىنـىغـا بـولـغان چۈشهنـچىمـىز شۇنـچه چـوڭقۇر، ئهتـراپـلىق بـولـىدۇ. 

ئېتىقـادىمـىز چـىڭىيـدۇ، شۇنـىڭ بـىلهن ھايـات يـولـىدا بـاسـقان قهدەمـلىرىمـىز شۇنـچه مۇسـتهھكهم بـولـىدۇ. 

ئـىجـتىمـائـىي كهيـپىيـات، گۈزەل ئهخـالقـىي سـاپـا، سـاغـالم مهدەنـىيهت ئـاسـاسـىدا تهرەقـقىيـاتـىمـىزمۇ شۇنـچه 

راۋان بـولـىدۇ. ئـىسـالمـنىڭ دەسـلهپـكى چـاغـلىرىدىكـى سـاھابـىالرنـىڭ ھايـات مۇسـاپـىسـىغـا نهزەر سـالـساق، 

ئۇالرنـىڭ ۋۇجۇدىدا بـىر-بـىرىنـىڭ ئـوتـىدا كۆيۇپ، سۈيـىدە ئـاقـىدىغـان ھهقـىقـىي قېرىنـداشـلىقـنىڭ 

ئۈلـگىلـىرىنـى كۆرىمـىز. مېھىر-مۇھهبـبهت، خـالـىسـلىق، ھهمـكارلـىق ئۈسـتۈنلۈكـنى ئـىگـىلـىگهن جهمـئىيهتـته 

كـىشـىلهرنـىڭ غهم-قـايغۇسـى ۋە خۇشـالـلىقـى ئـورتـاق بـولـىدۇ. مهكـكىدىن بـارغـان مۇھاجـىرالر بـىلهن 

مهدىنـىدىكـى ئهنـسارىيـالرنـىڭ ئۆز-ئـارا قېرىنـداشـلىقـى شۇ قهدەر چـوڭقۇر ئـىدىكـى، ئهنـسارىيـالر 

مۇھاجـىرالرنـى ئۆزلـىرىدىنمۇ چـارىراق كۆرەتـتى. ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن ئۇالر سېنىڭ-مېنىڭ قـىلـمىغـان. 

ئهنـسارىيـالر مۇھاجـىرالرغـا ئۆيـلىرىنـى، بـاغـلىرىنـى، نېمىسـى بـولـسا شۇنـى تهڭ بۆلۈپ بهرگهن. 

دوسـتالشـتۇرۇلـغان ئـىكـكى ئـادەمـنىڭ (مۇھاجـىر بـىلهن ئهنـسارىيـنىڭ) قـايسـىسـى ئۆلـسه ئـىكـكىنـچىسـى 

ئۇنـىڭغا مـىراسـخور بـوالتـتى. ئهنـسارىيـالر مۇھاجـىر قېرىنـداشـلىرى ئۈچۈن قـىلـغان غهمـخورلۇقـلىرىنـى تېخى 

قـىلـىشـقا تېگىشـلىك بـولـغىنـىدىن ئـاز دەپ قـارايـتتى. مـانـا بۇ ئـىسـالمـىي قېرىنـداشـلىقـنىڭ يۇقـىرى 

دەرىجـىسـى. بۇ يۈكـسهك، ئـالـىيـجاب قېرىنـداشـلىق مېھىر-مۇھهبـبهتـنى چۈشهنـدۈرۈشـكه قهلهم ئـاجـىزلـىق 

قىـلىـدۇ. «ئۇالر مۇھتاج تۇرۇقلۇق (مۇھاجىـرالرنىـڭ مهنپـهئىـتىـنىـ) ئۆزلىـرىنىـڭ (مهنپـهئىـتىـدىن) ئهال 

بـىلـىدۇ» (سۈرە ھهشـىر 9- ئـايهتـنىڭ بـىر قـىسـمى) دېگهن ئـايهت ئهنه شۇ ئهنـسارىيـالر ھهقـقىدە نـازىل 

بـولـغان. «سـىلهردىن ھهرقـانـداق بـىر كـىشـى ئۆزى يـاخشـى كۆرگهن دىنـىي قېرىنـدىشـىغـىمۇ يـاخشـى 

كۆرمـىگۈچه كـامـىل مۆمـىن ھېسابـالنـمايـدۇ.»(ھهدىس) بۈگۈنـكى كۈنـدە پۇل ھهمـمىگه ھۆكۈمـران 
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دەيـدىغـان ئـىدىيـىنـىڭ تۈرتـكىسـى ئـاسـتىدا يـامـراپ كېتىۋاتـقان چېكىدىن ئـاشـقان شهخسـىيهتـچىلـىك 

دىلـلىرىمـىزنـى قـاسـاۋەتـلهشـتۈرۈپ كېتىۋاتـسا، بـىزدە نهدىمۇ «ئهلـنىڭ مهنـپهئـىتـى ھهمـمىدىن ئهال» 

دەيـدىغـان ئـىدىيه بـولسۇن؟! ھهمـمىال ئـىشـتا پۇلـنى، پـايـدىنـى بـىرىنـچى ئـورۇنـغا قـويۇش خـاھىشـى 

كـالـلىمـىزنـى چـىرمـىۋالـغان تۇرسـا، خـالـىسـلىق، غهرەزسـىزلـىك، رىيـاسـىزلـىقـنى قـانـداقمۇ ئـىزچـىلـالشـتۇرغـىلـى 

بـولسۇن؟! پهيـغهمـبىرىمـىز مۇنـداق دېگهن: «مېنىڭ ئۈمـمىتـىم تـىلـال بـىلهن تهڭگىنـى چـوڭ بـىلـىپ كهتـسه 

ئۇنـىڭ قهلـبىدىن ئـىسـالمـنىڭ ھهيۋىسـى كۆتۈرۈلۇپ كېتىدۇ». كـىشـىلهرنـىڭ سـورۇنـالردا ئۆزئـارا: «ھازىر 

خهقــته ئــىنــساپ يــوق…» دېيىشــىۋاتــقانــلىقــىنــى دائــىم ئــاڭالپ تۇرىمــىز. شهخســىيهتــچىلــىك ۋە 

مهنـپهئهتـپهرەسـلىكـنىڭ چېكىدىن ئېشىپ كېتىشـى بـىلهن ئـارىمـىزدىن مېھىر-مۇھهبـبهت، ئـىنـساپ 

كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ بـارمـاقـتا. قهلـبىدىن دىيـانهت كۆتۈرۈلۈپ كهتـكهن ئـادەمـدىن يهنه نېمىنـى كۈتۈش 

مۇمكىن!  

بـىزنـىڭ مـىلـلىي ئۆرپ-ئـادەتـلىرىمـىزدە، بـولۇپمۇ ئهنـئهنـىۋى قـائـىدە-يـوسۇنـلىرىمـىزدا قهدىرلهشـكه 

تـىگـىشـلىك قـىمـمهتـلىك ئهنـئهنـىلهر، روشهن خـاسـلىقـالر سـاقـلىنـىپ كهلـگهن. ئـىسـالمـىي ئېلېمېنتالرنـى ئۆزىگه 

مۇجهسـسهمـلهشـتۈرگهن ئهنـئهنـىلهردە ھهدىسـلهرنـىڭ ئـىزنـاسـى نـاھايـىتـى روشهن ئـايـان بـولۇپ تۇرىدۇ. 

ئـىمـانـى سۇسـلۇق ئهخـالقـىي جهھهتـتىكـى يـاتـلىشـىش تۈپهيـلى سـىرتـنىڭ بهزى نـاچـار تهسـىرلـىرى ئـارىمـىزدا 

ئۆزلـىشـىپ، ئـىجـتىمـائـىي ئهخـالقـىمـىزنـى چـىرىتـىپ، زاۋالـلىقـقا يۈزلـىنـىشـنىڭ كهڭ يـولـىنـى ئېچىپ بهرمهكـته. 

ئهسـلى ئـىمـان بـىلهن يۇغۇرۇلۇپ، چـىن ئېتىقـاد بـىلهن پهرۋىش قـىلـىنـىپ، مهۋجۇدىيـىتـىمـىزگه، 

تهبـىئـىتـىمـىزگه ئـىنـتايـىن مـاس ھالـدا تۇرمۇشـىمـىزنـىڭ بۇلۇڭ-پۇچـقاقـلىرىغـىچه، ۋۇجۇدىمـىزنـىڭ 

چـوڭقۇرلۇقـلىرىغـىچه سـىڭىپ كهتـكهن يـارىشـىمـلىق ئېسىل ئهنـئهنهلـىرىمـىزنـى چۆرىۋېتىپ، يـات ئهلـلهردىن 

ئــىمــپورت قــىلــىنــىپ بــىزگه سۇنۇلــغان بهتــتام، تېشى پــال-پــال، ئــىچــى غــال-غــال تۆمــىلهرگه 

ئېسىلـىۋىلـىشـىمـىز كـىشـىنـى ئېچىنـدۇرىدۇ. ئېسىل ئهنـئهنهلـىرىمـىزنـى داۋامـالشـتۇرۇشـتا سهلهف- سـالـىھالرنـىڭ 

ئـىزىدا مېڭىپ، پـاك روھ يېتىلـدۈرمـىسهك، ئهۋالدالرنـىڭ قـىلـمىشـى تۈپهيـلىدىن ئهجـدادالرنـىڭ ئهرۋاھى 

ئـاھ ئۇرمـامـدۇ؟ مۇسۇلـمانـالر جـامـائهسـىنـىڭ رېئال ھايـاتـىغـا قـارايـدىغـان بـولـساق ئـىسـالم ئهقـىدىلـىرىگه، 

ئـىبـادەتـلىرىگه، ئهھلى ئـىسـالمـنىڭ ئۆرپ-ئـادەت، قـائـىدە-يـوسۇنـلىرىغـا دىن نـامـى بـىلهن قـوشۇلۇپ 

قـالـغان كۆپـلىگهن بـىدئهت، خۇراپـاتـالرنـى كۆرىمـىز، كـىشـىلهر ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىپ شهرىئهتـكه تـاڭغان بۇ 

بـىدئهتـلهر ئـادەمـنى چـوڭقۇر ئـويـغا سـالـىدۇ. «قۇرئـان كهرىم»دە ئـالـالھ تـائـاال: «بۈگۈن سـىلهرنـىڭ 

دىنـىڭالرنـى پۈتۇن قـىلـدىم، سـىلهرگه نېئمىتـىمـنى تـامـامـلىدىم، ئـىسـالم دىنـىنـى سـىلهرنـىڭ دىنـىڭالر بـولۇشـقا 

تـالـلىدىم» (سۈرە مـائـىدە 3-ئـايهت) دەۋاتـسا، ئۇالر قـانـداقتۇر ئـالـالھنىڭ شهرىئـىتـىدە يېتهرسـىز 

بـوشـلۇقـالر بـولۇپ، ئۇنـى تـولـدۇرمـاقـچى بـولـغانـمىدۇ؟ «كـىمـكى بـىرەر يـامـان ئـىشـنى پهيـدا قـىلـىدىكهن، 

بۇ يـامـانـلىقـقا ئهگهشـكهنـلهرنـىڭ گۇنـاھىدىن ھېچ نهرسه كېمهيـتىلـمهسـتىن پهيـدا قـىلغۇچـىغـا ئـوخـشاش 
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گۇنـاھ يۈكـلىنـىدۇ»(ھهدىس) ئۇالرنـى بـىدئهتـچىلـىك يـولـىدىن: «ھىدايهتـنىڭ ئهۋزىلـى مۇھهمـمهد 

ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھىدايـىتـىدۇر. ئـىشـالرنـىڭ يـامـىنـى دىنـدا يېڭىدىن پهيـدا بـولـغان ئـىشـالردۇر. 

بـىدئهتـنىڭ ھهمـمىسـى گۇمـراھلىقتۇر» دېگهن سۆزىمۇ تـوسۇپ قـااللـمىغـان. «كـىمـكى ئـىسـالمـدا بـولـمىغـان 

ئـىشـنى پهيـدا قـىلـسا، ئۇ نهرسه قـوبۇل قـىلـىنـمايـدۇ» دېگهن ھهدىسـنىڭ روھى بـويـىچه چـوڭ-كـىچـىك 

بـىدئهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـى رەت قـىلـىنـىدۇ. نۇرغۇن ھهدىسـلهردە ئـالـالھنىڭ كـىتـابـى، رەسۇلۇلـالھنىڭ 

سۈنـنىتـى بـويـىچه ئـىش قـىلـىش تهۋسـىيه قـىلـىنـىدۇ. ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئۇمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇمـانـىڭ بـىر 

ئـادەم چۈشكۈرۈپ « احلمد ل والصالة والسالم على ورسول ال»  دېگهنـدە ئـابـدۇلـالھ ئـىبـن ئۇمهر رەزىيهلـالھۇ 

ئهنھۇمـا ئۇنـىڭغا: «رەسۇلۇلـالھ بـىزگه چۈشكۈرگـىنـىمـىزدە سهن ئېيتقانـدەك تهلـىم بهرگـىنـى يـوق. بـىرگه 

چۈشكۈرگهنـدە پهقهت ‹ احلمد ل › (ھهمـدۇسـانـا ئـالـالھقىال خـاس) دېيىشـىمـىزنـى تهلـىم بهرگهن» دېگهن. 

دېمهك، ئـابـدۇلـالھ ئـىبـن ئۇمهررەزىيهلـالھۇ ئهنھۇمـا بـىدئهتـنى كۆرۈپ تۇرۇپ سۈكۈت قـىلـىپ تۇرۇشـنى 

خـوپ كۆرمـىگهن. سـاھابـىلهرنـىڭ ئهڭ ئـالـىمـلىرىدىن ئـابـدۇلـالھ ئـىبـن مهسـئۇدرەزىيهلـالھۇ ئهنھۇمـا: 

«كـىشـىلهر بـىرەر بـىدئهتـنى پهيـدا قـىلـىدىكهن، ئۇنـىڭ بهدىلـىگه بـىرەر سۈنـنهتـنى يـوقـىتـىدۇ» دېگهن. 

رەسۇلۇلـالھنىڭ سـاھابـىلـىرى رەسۇلۇلـالھنىڭ سۈنـنىتـىگه يېقىنـدىن ئهگـىشـىپ كـىشـىلهرنـىڭ بـىدئهت 

ئـىشـالرغـا يـولـىمـاسـلىقـىنـى تهۋسـىيه قـىلـغان. ئهبۇ بهكـرى سـىددىق رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ بـىر نۇتـقىدا: «مهن 

رەسۇلۇلـالھنىڭ سۈنـنىتـىگه ئهگـىشـىمهن. بـىدئهتـتىن يـىراقـمهن» دېگهن. سـاھابـىلهرنـىڭ ھهمـمىسـى، 

جۈمـلىدىن ئـىبـن مهسـئۇد، ئـىبـن ئـابـباس، ھۇزەيـفه رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇم قـاتـارلـىق سـاھابـىلهرمۇ سۈنـنهت 

بـويـىچه ئـىش قـىلـىشـنى، بـىدئهت پهيـدا قـىلـماسـلىقـنى، بـىدئهتـكه ئهگهشـمهسـلىكـىنـى تهكـىتـلىگهن. كېيىنـكى 

دەۋرلهرگه كهلـگهنـدە بـىدئهتـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـقا سهل قـارالـغانـلىقـتىن، مهيـلى ئهقـىدە، مهيـلى ئـىبـادەت، 

مهيلى ئادەت جهھهتلهردە بولمىسۇن نۇرغۇن بىدئهتلهر مهيدانغا كېلىپ، تارىلىشقا باشلىغان.(2)  

ئهنه يۇقـىرىقـىدەك جـاھالهت ۋە ئـالـدامـچىلـىق قـارا بۇلۇتـلىرى ئـىسـالم دۇنـياسـىنـى قـاپـلىۋالـغان دەۋرلهردە 

سـانـاقسـىز گېگانـت ئۆلـىمـاالر ئـوتتۇرىغـا چـىقـىپ، بـىدئهت بـىلهن سۈنـنهتـنى، راس ھهدىس بـىلهن يـالـغان 

ھهدىسـنى ئـايـرىپ چـىقـىدىغـان ھهر خـىل پـىرىنسـىپ، ئـىلـمىي قـىمـمىتـى ۋە ئـىشهنـچىلـىك دەرىجـىسـى يۇقـىرى 

ئۇسۇلـالرنـى ئـىجـاد قـىلـىپ، ھهدىس ئـىلـىمـلىرىنـى مهيـدانـغا كهلتۈردى. شۇنـداق قـىلـىپ، ھهر قـايسـى 

تۇرغۇن ۋە چۈشكۈن دەۋرلهردە مهيـدانـغا چـىقـقان دانـا ۋە پـاراسهتـلىك ئۆلـىمـاالر خۇددى زۇلـمهتـلىك 

كېچىلهردىكـى تـولۇن ئـايـدەك، چـولـپان يۇلتۇزدەك چـاقـناپ، ھهرقـايسـى مۇسۇلـمانـالرغـا پـارالق يـول 

كۆرسـىتـىپ كهلـدى. خهلـقنى جـاھالهتـتىن ۋە تۈرلۈك بـىدئهتـلهردىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇالر ھهتـتا 

جـانـلىرى ئـارقـىلـىق بهدەل تۆلـىدى. بهخـتكه يـارىشـا ئۇالرنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـى بـىكـار كهتـمىدى. چۈنـكى 

جـاھان مۇسۇلـمانـلىرى بۇرۇنـدىن تـارتـىپـال قۇرئـان كهرىمـگه قـانـداق ئهھمىيهت بهرگهن بـولـسا، ھهدىس 

شهرىپـكىمۇ شۇنـداق ئهھمىيهت بېرىپ كهلـگهن. سـاھابـىلهر، تـابـىئـىنـالر دەۋرىدىن بـاشـالپـال ئـىسـالم 
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ئۆلـىمـالـىرى، ھهدىسشۇنـاسـلىرى ھهزرىتـى پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ:« مهن سـىلهرگهئـالـالھنىڭ كـىتـابـى 

ۋە سۈنـنىتـىمـدىن ئـىبـارەت ئـىكـكى نهرسـىنـى قـالـدۇرۇپ كهتـتىم. بۇ ئـىكـكىسـىنـى چـىڭ تۇتـساڭالرمهڭگۈ 

ئـازمـايسـىلهر» دېگهن تـارىخـىي ئهھمىيهتـلىك تهۋسـىيـىسـىنـى بهجـا كهلتۈرۈش ۋە :«مېنىڭ سۆزلـىرىمـنى 

ئـاڭالپ ئېسىدە قـالـدۇرۇپ، ئۇنـى بـاشـقىالرغـا يهتكۈزگهن ئـادەمـنى ئـالـالھ شـادالنـدۇرغـاي» دېگهن 

كۆرسهتـمه سۆزىنـى ئۆز ئهمهلـىيـىتـىدە كۆرسـىتـىش يۈزىسـىدىن ئهسـىرلهر بـويـى ھهدىس ئـىلـمىنـى تـارقـىتـىشـقا 

كۆڭۈل بۆلۈپ،ئـوخشـىمـىغـان دەۋرلهردە، ئـوخشـىمـىغـان جـايـالردا بۇ قۇتلۇق ھهدىسشۇنـاسـلىقـنى پۇخـتا 

ئاساستا بهرپا قىلىپ چىقىش ۋەزىپىسىنى ۋايىغا يهتكۈزۈپ ئادا قىلدى.  

ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـىڭ يۈكـسهك مهرىپهتـلىك تـارىخـىي سهھىپـىلـىرىنـى ۋاراقـاليـدىغـان بـولـساق، ھهدىس ئـىلـمى 

ئۈچۈن بېسىلـغان گـىگـانـت قهدەمـلهر، ھهدىس ئـىلـمىنـىڭ گۈلـلىنـىشـىگه ئـاسـاس سېلىپ ئۆچـمهس 

تۆھپىلهرنـى قـوشـقان نۇرلۇق سـىمـاالر، ھهدىسـلهر خهزىنـىسـىدە جۇاللـىنـىپ تۇرغـان بـىبـاھا گۆھهرلهر 

كۆزىمـىزگه چېلىقـىپ تۇرىدۇ. كۆزىمـىزنـى يۇمۇپ تۇرۇپ سـاچـىيه ۋە قهشـقهر خـانـلىق مهدرىسـىلـىرىنـى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان، ئهيـنى زامـانـالردا ۋەتـىنـىمـىزدە ئـىلـىم- مهرىپهتـنىڭ تـايـانـچ بـازىلـىرى ھېسابـالنـغان 

كـىالسسـىك مهدرىسـىلهر ھهقـقىدە ئـويـالنـساق، ئۇ جـايـالرنـىمۇ نـازىرىلـىرى ۋە ئـىسـتىقـامهتـلىرى بـىلهن ئـاۋات 

قـىلـغان ئهھلى ھهدىسـلهرنـىڭ يـارقـىن كۆرۈنۈشـلىرى شۇ ھامـان خـىيـال ئهيـنىكـىمـىزدە ئۆزگـىچه 

جىلۋىلىنىدۇ. (3).  

1 . «ھهدىس» سۆزى بىلهن «سۈننهت» سۆزىنىڭ پهرقى ۋە ئۇالرنىڭ پهرقى  

«ھهدىس» سۆزىنـىڭ لۇغهت مهنـىسـى «يېڭى» دېگهن بـولۇپ، «قهدىم» سۆزى بـىلهن مهنه جهھهتـتىن 

قارىمۇ-قارشى بولغان سۆزدۇر. 

شهرئــىي جهھهتــتىن، ئــاســاســلىقــى پهيــغهمــبهر ئهلهيھىســساالم سۆزلــىگهن سۆز، ئۇ زاتــنىڭ ئــىش-

پائالىيهتلىرى قاتارلىقالر «ھهدىس» دەپ ئاتىلىدۇ. 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئۆزى بـايـان قـىلـغان دىنـىي تهلـىمـاتـلىرىنـى «ھهدىس» دەپ كۆرسـىتـىپ بهرگهن. 

ئۆزىنـىڭ سۈنـنىتـىگه «ھهدىس» دەپ ئـات قـويۇپ بهرمهكـچى بـولـغانـدەك : « ئـى ئهبۇ ھۈرەيـرە، سېنىڭ 

ھهدىسـكه بـولـغان ئـىشـتىيـاقـىڭنى كۆرۈپ، ھېچكىم سهنـدىن ئـاۋۋال بۇ ھهقـته سـورىمـايـدۇ دەپ 

ئويلىغانىدىم » دېگهن مهزمۇندىكى سۆزىدە ھهدىسنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن. 
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«سۈنـنهت» سۆزى لۇغهت مهنـىسـىدە مهيـلى يـاخشـى بـولسۇن، يـاكـى يـامـان بـولسۇن «يـول، مهسـلهك» 

دېگهن مهنـىلهرنـى بـىلـدۈرىدۇ. سۈنـنهت پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ تۆۋەنـدىكـى سۆزىدە دەل يۇقـىرىقـى 

مهنـىدە كهلـگهن. «كـىمـكى ئـىسـالم دىنـىدا بـىرەر يـاخشـى يـولـنى بهرپـا قـىلـسا ۋە كېيىنـكىلهر ئۇ يـولـدىن 

مـاڭسا، تـاكـى قـىيـامهت كۈنـىگـىچه ئۇشۇ كـىشـى بـاشـلىغـان يـاخشـىلـىقـقا ئهگهشكۈچـىلهرگه بېرىلـىدىغـان 

ســاۋابــنىڭ ھهمــمىســى ئۇنــىڭغا يېزىلــىدۇ ۋە ئهگهشكۈچــىلهرگه بېرىلــىدىغــان ســاۋابــتىن ھېچنهرسه 

كېمهيـتىۋېتىلـمهيـدۇ. كـىمـكى بـىرەر يـامـان يـولـنى بهرپـا قـىلـسا، يـامـانـلىقـنى بـاشـلىغۇچـىغـا ئهگهشكۈچـىلهرگه 

يېزىلـىدىغـان گۇنـاھ يـامـانـلىقـقا بـاشـلىغۇچـىغـىمۇ قـوشۇپ يېزىلـىدۇ، يـامـانـلىقـقا ئهگهشكۈچـىلهرگه 

يېزىلىدىغان گۇناھ يېنىكلهپ قالمايدۇ» دېگهن مهزمۇندىكى ھهدىس مۇشۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 

ھهدىسشۇناـسالر بىـردەك «سۈننـهت» بىـلهن «ھهدىس» نىـ مهنىـداش سۆزلهر دەپ قاـرايدـۇ. شۇندـاقال 

ئۇالر ھهدىس بـــىلهن سۈنـــنهتـــكه پهيـــغهمـــبهر ئهلهيھـىســـسـاالمـــنـىڭ گهپ-سۆزلـــىرى، ئـــىش-

ھهرىكهتـلىرى،ئهخـالقـى، سۈپهتـلىرى، مـىجهز - خـاراكتېرى، يـارىلـىشـتىكـى جـىسـمانـىي خۇسۇسـىيهتـلىرى ۋە 

پهيـغهمـبهرئهلهيھىسـساالم كۆرۈپ تۇرۇپ رازىلـىق ۋە مـاقۇللۇق يۈزىسـىدىن سۈكۈت قـىلـغان بـاشـقىالرنـىڭ ( 

ساھابىلهر) ئىش-ھهرىكهتلىرى دەپ تهبىر بېرىدۇ.(4)  

قۇرئـان كهرىمـدىمۇ «سۈنـنهت» سۆزى « يـول » مهنـىسـىدە كهلـگهن : « ئـالـالھنىڭ ئۆتـكهنـكى 

ئۈمـمهتـلهرگه تۇتـقان يـولـىدۇر ». ( سۈرە ئهھزاب، 33 - سۈرە، 62 - ئـايهت ) «سۈنـنهت» سۆزى 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ مۇنۇ سۆزىدە «ھهدىس» مهنـىسـىدە كهلـگهن: «سـىلهر مېنىڭ سۈنـنىتـىمـنى 

مهھكهم تۇتۇڭالر.» ( سۇنهن ئىبنى ماجه) بۇالر دەسلهپكى چاغدىكى مهنه ئىدى.  

كېيىنـكى چـاغـالردا « ھهدىس » مهنـىسـىدىكـى « سۈنـنهت » سۆزى كهڭ دائـىرىدە ئـومۇمـالشـقان. 

شۇڭالشـقا ھهدىس ئـىلـمى ئهڭ راۋاج تـاپـقان مهدىنه مۇنهۋۋەر شهھىرى «دار السنة» (سۈنـنهت يۇرتـى) 

دەپ ئـاتـالـغان. مهشھۇر ھهدىسشۇنـاسـالرمۇ «إمام ف السنّة» يهنـى «ھهدىس ئـىلـمىنـىڭ پېشىۋاسـى» دەپ 

ئـاتـالـغان. مهشھۇر ۋە مۆتـىۋەر ئـالـته پـارچه ھهدىس ئـانـا كـىتـابـىنـىڭ تۆت پـارچـىسـىنـىڭ نـامـىمۇ سۈنـنهت 

سۆزىنـىڭ كۆپلۈك شهكـلى بـولـغان «سۇنهن» سۆزى قـولـلىنـىلـىپ، «سۇنهن ئهبۇ داۋۇد»، «سۇنهن 

نهسهئـى»، «سۇنهن تـىرمـىزىي»، «سۇنهن ئـىبـنى مـاجه» دەپ ئـاتـالـغان. مهيـلى قۇرئـان بـويـىچه 

بـولسۇن، مهيـلى ھهدىس بـويـىچه بـولسۇن، پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ يـولـىغـا ئۇيغۇن بـولـغان بـىرەر 

ئـىشـنى قـىلـغان ئـادەم « سۈنـنهتـكه ئهمهل قـىلـغان ئـادەم » دېيىلـىدۇ، سۈنـنهتـنىڭ ئهكسـىچه ئـىش قـىلـغان 

ئادەم «بىدئهتچى، ئهھلى بىدئهت» دېيىلىدۇ.  
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پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ دىنـىي تهلـىمـات سۆزلـىرى «سنة قولية» (سۇنـنهتـى قهۋلـىيه)، ئـىش-

ھهرىكـىتـىگه دائـىر ۋە ئـاالقـىدار ھهدىسـلهر «سنة فعلية»( سۇنـنهتـى فـىئـلىيه ) دېيىلـىدۇ. «سنة قولية» گه 

دائـىر مـىسـالـالر نـاھايـىتـى كۆپ بـولۇپ، « ھهقـىقهتهن بـارلـىق ئهمهلـلهرنـىڭ دۇرۇس بـولۇشـى نـىيهتـكه 

بـاغـلىق بـولـىدۇ. ھهقـىقهتهن كـىشـىگه نـىيهت قـىلـغان نهرسـىسـى بـولـىدۇ» دېگهن ھهدىس شۇنـىڭ 

جۈمـلىسـىدىن. «سنة فعلية» گه كېلىدىغـان بـولـساق، سـاھابـىالر پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ مۇبـارەك 

ئـىش-ھهرىكهتـلىرىگه دائـىر نۇرغۇن ھهدىسـلهرنـى رىۋايهت قـىلـغان. پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ تـاھارەت، نـامـاز، 

زاكـات، روزا ۋە ھهج پـائـالـىيهتـلىرىدىكـى ئـىش-ھهرىكهتـلىرىنـى بۇنـىڭغا مـىسـال قـىلـىپ كۆرسـىتـىشـكه 

بـولـىدۇ. پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ رازىلـىق بـىلـدۈرۈش، مـاقۇلـالش يۈزىسـىدىن سۈكۈت قـىلـغانـلىقـى «تهقـرىر» 

دېيىلـىپ، بۇنـىڭغا دائـىر نۇرغۇن ھهدىسـلهر رىۋايهت قـىلـىنـغان. تۆۋەنـدىكـى ھهدىس ئۇنـىڭ بـىر 

مىسالىدۇر:  

بهنـى قۇرەيـزە غـازىتـىدا سـاھابـىالر يـولـغا چـىقـىشـتىن ئـىلـگىرى پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇالرغـا : «سـىلهر ئهسـىر 

نــامــىزىنــى بهنــى قۇرەيــزەدە ئــوقۇڭالر» دەپ بۇيــرۇغــان. ســاھابــىالرنــىڭ بهزىلــىرى بۇ سۆزنــى 

زاھىرى( ئـاددىي ۋە تـاشـقى) مهنـىسـى بـويـىچه چۈشـىنـىپ، ئهسـىر نـامـىزىنـى يـول ئۈسـتىدە ئهسـىر نـامـىزىنـىڭ 

ۋاقـتى كـىرگهن بـولسـىمۇ، بهنـى قۇرەيـزەگه بـارغۇچه ئـوقۇمـاسـتىن، بهنـى قۇرەيـزەگه يېتىپ بـارغـانـداىن 

كېيىن دەســلهپــكى ۋاقــتىدىن سهل كېچىكتۈرۈپ ئــوقۇغــان. يهنه بهزىلهربــولــسا بۇ پهيــغهمــبهر 

ئهلهيھىسـساالمـنىڭ بـىزنـى تېزراق مېڭىپ، ئهسـىر نـامـىزىغـىچه بـىزنـى بهنـى قۇرەيـزەگه يېتىپ بېرىشـقا 

بۇيـرۇغـىنـى دەپ چۈشـىنـىپ، يـولـدىال ئهسـىر نـامـىزىنـى ۋاقـتى كـىرىشـىگـىال ئـوقۇۋالـغان. بۇ ئـىش 

پهيغهمبىرىمىزگه يهتكهندە ھهر ئىككى تهرەپنى ئهيىبلىمىگهن.  

فـىقھىشۇنـاسـالر سۈنـنهتـكه يهنه ئۆزىنـىڭ كهسـپىي ئـىسـتىالھلىرى (ئـاتـالغۇلـىرى) بـويـىچه پهيـغهمـبىرىمـىز  

(ئهلهيھى سـاالتۇ ۋەسـساالم) قـىلـغان، قـىلغۇچـىغـا سـاۋاب بېرىلـىدىغـان، تهرك ئهتـكهن كـىشـىگه گۇنـاھ 

يېزىلـمايـدىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن قـىيـامهتـته پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ شـاپـائـىتـىگه ئېرىشهلـمهيـدىغـان 

ئهمهلـلهر، دەپ تهبـىر بېرىدۇ. بـىز ئـادەتـته تـوال تـىلـغا ئـالـىدىغـان بهش ۋاقـىت نـامـازنـىڭ سۈنـنىتـىنـى 

ئـوقۇش، جـامـائهت بـىلهن نـامـاز ئـوقۇش، كـىچـىك بـالـىنـىڭ خهتـنىسـىنـى قـىلـىش دەل مۇشۇ مهنـىدىكـى 

سۈننهتلهرنى ئورۇنالش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.  

فـىقھىشۇنـاسـالرنـىڭ ئـىسـتىالھى بـويـىچه كۈچلۈك ۋە كۈچلۈك ئهمهسـلىك ئېتىبـارى بـىلهن سۈنـنهت 

«سۈنـنهتـى مۇئهكـكهدە» ۋە «سۈنـنهتـى مۇسـتهھهبـبه» دەپ ئـىكـكىگه بۆلۈنـىدۇ. سۈنـنهتـى مۇئهكـكهدە 

بـولـسا پهيـغهمـبىرىمـىز ئۆزۈرسـىز ئهسـال تهرك ئهتـمىگهن ئهمهلـلهردۇر. بـامـدات، پـىشـىن، شـام ۋە خۇپـتهن 
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نـامـازلـىرىنـىڭ سۈنـنهتـلىرى مۇشۇ تۈرگه تهۋە. سۈنـنهتـى مۇسـتهھهبـبه بـولـسا پهيـغهمـبىرىمـىز بهزى چـاغـالردا 

ئـورۇنـدىغـان، قـىلغۇچـىغـا سـاۋاب بېرىلـىدىغـان، قـىلـمىغـانـالرغـا گۇنـاھ يېزىلـمايـدىغـان ئهمهلـلهردۇر. ئهسـىر 

نـامـىزىنـىڭ سۈنـنىتـى، خۇپـتهن نـامـىزىنـىڭ ئـالـدىنـقى تۆت رەكـئهت سۈنـنىتـى، نهپـله نـامـاز، نهپـله روزا، 

نهپله سهدىقىگه ئوخشاش ئهمهللهر سۈننهتى مۇستهھهببه بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.(5)  

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 

مهنبهلهر :  

(1) ھهدىس شهرىپـلهر ھهقـقىدە ئـومۇمـىي بـايـان، مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـالم، خـىتـاي مۇسۇلـمانـلىرى 

ژۇرنىلى 2004 - يىللىق 3 - ساندا بېرىلگهن مۇقهددىمه قىسمىدىن ئۈزۈندە 

(2) مهرھۇم مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـالھاجـىم ۋەتهنـدە نهشـىر قـىلـدۇرغـان يـاخشـىالر بـاغـچىسـى نـامـلىق 

ھهدىسكىتابىغا يازغان كىرىش سۆزىنىڭ بىر قىسمى. 

(3) ھهدىس شهرىپـلهر ھهقـقىدە ئـومۇمـىي بـايـان خـىتـاي مۇسۇلـمانـلىرى ژۇرنـىلـى، 2003 - يـىل، 3 - 

سان  

(4) سۈنـنهت ۋە ئۇنـىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـىدىكـى ئـورنـى، دوكـتور مۇسـتاپـا سـىبـائـى، 2019 - يـىل، 9 - 

نهشرى، ساالم نهشرىياتى.  

(5) كۇۋەيت فىھقى ئىنىسكلوپىدىيىسى 
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ئهركىنلىك جهڭچىسى -گهندى

بۈيۈك سىماالر

ھېكمهتيار ئىبراھىم



ئهركىنلىك جهڭچىسى — گهندى 

ھېكىمهتيار ئىبراھىم 

ھهقسـىز يـولـدا مېڭىپ ئـىنـسانـالرنـىڭ ھهمـمىسـى سـاڭا ئهگهشـكهنـدىن، ئـادالهت يـولـىدا مېڭىپ يـالغۇز 
قېلىشىڭ تېخىمۇ ياخشى. — گهندى 

ھىنـدىسـتان مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىنـى سـىيـاسـىي ۋە روھانـىي لېدىرى، ھىنـدىسـتانـنىڭ دۆلهت ئـاتـىسـى 

مـوھانـداس كـارامـاچـانـد گهنـدى 1869-يـىلـى 10-ئـايـنىڭ ئـىكـكىنـچى كۈنـى ھىنـدىسـتانـنىڭ پـوربـانـدار شهھىرىدە 

تۇغۇلـغان. 1848-يـىلـى، 30-يـانۋار كۈنـى ئېتىپ ئۆلتۈرۈلـگهن. ئۇ مـاھاتـما گهنـدى دەپمۇ ئـاتـىلـىدۇ. 

«مـاھاتـما» گهنـدىنـىڭ ھۆرمهت نـامـى بـولۇپ «ئۇلۇغ روھ» دېگهن مهنـىدە. گهنـدى ئـون ئۈچ يېشىدا 

ئۆيـلهنـگهن، ئـون يهتـته يېشىدا دادا بـولـغان، جهمـئىي بهش پهرزەنـتى بـولـغان. 1888-يـىلـى قـانۇن ئۆگـىنـىش 

ئۈچۈن ئهنـگىلـىيهگه بـارغـان. 1893-يـىلـى «Dada Abdullah & Co» نـامـلىق ھىنـدى شـىركـىتـىنـىڭ 

ئادۋوكاتى سۈپىتىدە جهنۇبىي ئافرىقىغا بارىدۇ. 

ئىنقىالبچى گهندى 

ئهيـنى چـاغـدا جهنۇبـىي ئـافـرىقـىمۇ بېرىتـانـىيه ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان بـولۇپ، خـىزمهت 

ئۈچۈن جهنۇبىي ئافرىقىغا بارغان گهندىنىڭ بېشىغا مۇنداق بىر ھادىسه كېلىدۇ: 

ئۇ بـاشـقا بـىر شهھهرگه بېرىش ئۈچۈن پـويـىزغـا ئـولتۇرۇپ، سهپهرنـى بـاشـاليـدۇ. بېلهتـچى كېلىپ، ئۇنـى 

ئـولتۇرغـان يېرىدىن تۇرۇپ كېتىشـكه بۇيـرۇق قـىلـىدۇ. گهنـدى سهۋەبـىنـى سـورىغـانـدا، بېلهتـچى «ئـاق 

تهنـلىكـلهردىن بـاشـقىالرنـىڭ پـويـىز ئـورۇنـدۇقـىدا ئـولتۇرۇپ سـايـاھهت قـىلـىشـىنـى چهكـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى، بـاشـقا 

ئـىرىقـتىكـىلهرنـىڭ ئۆرە تۇرۇپ سهپهر قـىلـىشـىغـىال يـول قـويۇلـغانـلىقـىنـى» ئهسـكهرتـىدۇ. گهنـدى ئـولتۇرغـان 

ئـورنـىدىن تۇرۇپ كېتىشـكه ئۇنـىمـايـدۇ. نهتـىجـىدە، پـويـىز خـادىمـلىرى گهنـدىنـى يۈك-تـاقـلىرى بـىلهن بـىلـله 

قـوشۇپ پـويـىزدىن مهجبۇرىي چۈشۈرۈۋېتىدۇ. بۇ ۋەقه گهنـدىنـىڭ ھايـاتـىنـى ئۆزگهرتـىدۇ. بۇ ۋەقهدىن قـاتـتىق 

خـورلۇق ھېس قـىلـغان گهنـدى شۇنـىڭدىن ئېتىبـارەن ئـىنـگىلـىزالرنـىڭ ئـادالهتسـىز قـانۇن، سـىيـاسهتـلىرىگه قـارشـى 

ھهرىكهتكه ئۆتىدۇ. 
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گهنـدى جهنۇبـىي ئـافـرىقـىدا ھىنـدى ئـىشـچىالرنـىڭ ھهقـقىنـى قـوغـداش ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىدۇ. نهتـىجـىدە، 

1894-يىلى «ناتال ھىندى مهجلىسى»نى قۇرىدۇ. 

جهنۇبـىي ئـافـرىقـىدىكـى تـرانسۋال ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 1906-يـىلـى چـىقـارغـان بـىر قـانۇنـىغـا قـارشـى خهلـق 

قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـى ۋە بـايقۇت يۈرگۈزۈش تهشهببۇسـىدا بـولـغان گهنـدى، 1908-يـىلـى بـىرىنـچى ئـايـدا تۇنـجى 

قېتىم تۈرمىگه تاشلىنىدۇ ۋە بىر مۇددەتتىن كېيىن تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىدۇ. 

گهنـدىنـىڭ جهنۇبـىي ئـافـرىقـىدا 22 يـىل خـىزمهت ۋە كۈرەش بـىلهن ھايـاتـىنـى ئۆتكۈزۈشـى، مهيـلى ئـىرقـى 

سهۋەبـلىك، يـاكـى بـاشـقا سهۋەبـلهردىن تۈپهيـلى ئۆزىگه ئـوخـشاش ئـايـرىمـچىلـىقـقا ۋە پهس كۆرۈلۈشـكه ئۇچـرىغـان 

ھىنـدىالرنـىڭ ھهقـقىنـى قـوغـداش جهريـانـىدا ئېرىشـكهن تهجـرىبـىلـىرى ئۇنـىڭ ھايـاتـىنـىڭ كېيىنـكى قـىسـىمـىدا زور 

رول ئـويـنايـدۇ. گهنـدى جهنۇبـىي ئـافـرىقـىدىكـى كۈرەشـلىرى داۋامـىدا جهنۇبـىي ئـافـرىقـىدىكـى ھىنـدى ئـاز 

سانلىقلىرىنىڭ لېدىرى سۈپىتىدە تونۇلىدۇ. 

گهندى ھىندىستاندا 

1915-يـىلـى ھىنـدىسـتانـغا قـايـتىپ كېلىدۇ. 1885-يـىلـى ھىنـدىالر تهرىپـىدىن «ھىنـدىسـتان خهلـقئارالـىق 

مهجــلىســى» نــامــىدا بــىر تهشــكىالت قۇرۇلــغان بــولۇپ، بۇ تهشــكىالت ھىنــدىســتانــنى ئهنــگىلــىيه 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ، مۇسـتهقـىل ھىنـدىسـتان دۆلـىتـىنـى قۇرۇپ چـىقـىشـنى بـاش نـىشـان قـىلـغان. 

گهنـدى ھىنـدىسـتانـغا قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، قۇرۇلـغىنـىغـا ئـوتتۇز يـىل بـولـغان ۋە بۇ جهريـانـىدا ھىنـدىسـتان 

مۇسـتهقـىلـلىقـى ئۈچۈن تـىنـىمسـىز يـول ئـىزدەۋاتـقان، مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىدە بـاشـالمـچىلـىق رولـىنـى ئـويـناۋاتـقان 

بۇ تهشكىالت گهندىنى ئۆزىگه قوشۇلۇشقا دەۋەت قىلىدۇ. 

گهنـدى ھىنـدىسـتانـدا ھىنـدى خهلـقىنـىڭ بېرىتـانـىيه مۇسـتهمـلىكـىسـىدىن قۇتۇلۇشـى ئۈچۈن تـىنـىمسـىز 

ھهرىكهت قىلىشنى باشاليدۇ. 

ھىنـدىسـتانـنى بـاشقۇرۇۋاتـقان بېرىتـانـىيهگه قـاراشـلىق ھۆكۈمهتـنىڭ ھىنـدى خهلـقى ئۈسـتىدىكـى تـىنـىمسـىز 

زۇلۇمـلىرى، يۇقـىرى بـاج-سېلىقـلىرى ۋە ھهر تۈرلۈك ئـادالهتسـىز، بـولـمىغۇر قـانۇن پهرمـانـلىرى ھىنـدىسـتانـدىكـى 

مىليونلىغان ھىندىالرنىڭ قاتتىق غهزەپ نهپرىتىگه دۇچ كهلگهن ئىدى. 

ھىنـدىسـتان يهنه ئـوتتۇرا ئهسـىرنـىڭ بۈيۈك ئېمپراتـورلـىرىدىن سۇلـتان مهھمۇد غهزنهۋى، ئهۋالدلـىرى ۋە 

بـابۇر شـاھ تهرىپـىدىن كۆپ قېتىم ئـىسـتىال قـىلـىنـىپ، بـابۇرىيـالر ئېمپىرىيـىسـى ھىنـدىسـتانـنى ئهسـىرلهپ ئۆز 

ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا تۇتۇپ تۇرغـانـلىقـى ئۈچۈن، ھىنـدىسـتانـدا مۇسۇلـمانـالرنـىڭ سـانـىمۇ نهچـچه ئـون مـىلـيونـدىن 

ئاشاتتى. 

تاجاۋۇزچىنىڭ قىلتىقى 
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بېرىتـانـىيه دۆلـىتـى ھىنـدىسـتانـغا بـابۇرىيـالر ئېمپىرىيـىسـى ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىۋاتـقان دەۋرلهردە، 1650-

يـىلـى «شهرقـىي ھىنـدىسـتان شـىركـىتـى» نـامـىدا قهدەم بـاسـقان بـولۇپ، بـابۇرىيـالر ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ كېيىنـكى 

دەۋرىدە بېرىتـانـىيه ئېمپىرىيـىسـى بۇ زېمىنـدا تېزال ئۆز قهدىمـىنـى مۇسـتهھكهمـلهپ، 1857-يـىلـى بـابۇرىيـالر 

دۆلـىتـىنـىڭ پـادىشـاھى ئـىكـكىنـچى بـاھادىر شـاھ دەۋرىدە بـابۇرىيـالر دۆلـىتـى يـىمـىرىلـگهنـدىن كېيىن، ئۇنـىڭ 

ھىندىستاندىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى بېرىتانىيه ئېمپىرىيىسى ئىگىلهيدۇ. 

ھىنـدىسـتان مۇسۇلـمانـلىرى ئـارىسـىدىكـى ئـىلـغار پـىكـىرلـىك ئـالـىم-ئۆلـما ۋە زىيـالـىيـالر ھىنـدىسـتان 

مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ ئۆزىگه تهن دۆلـىتـى بـولۇش ئـارزۇسـىدا ئـىدى. ھىنـدىسـتان مۇسۇلـمانـلىرى بېرتـانـىيه 

ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ھىنـدىسـتانـنى ئـىگـىلـىۋېلىشـىغـا قـارشـى كۆپ قېتىم، چـوڭ-كـىچـىك شهكـىلـدە قـورالـلىق قـوزغـىالڭ 

كۆتۈرگهن بـولۇپ، بېرىتـانـىيه ئېمپىرىيـىسـى بۇ مۇسۇلـمانـالرنـى، شۇنـداقـال  بېرىتـانـىيهنـىڭ ھىنـدىسـتانـدىكـى 

ھۆكۈمـرانـلىقـى قـارشـى قـارشـى چـىقـقان ھىنـدىسـتان دىئـوبهنـدى مهدرىسـىگه تهۋە ئـالـىمـالرنـى «ۋاھابـىيـالر» دەپ 

سۈپهتـلىگهن.(1) شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـى قـوبۇل قـىلـىشـنى رەت قـىلـغان، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى قـانۇن-سـىيـاسهتـلىرىگه بـويسۇنـمىغـان دىنـدار مۇسۇلـمانـالرنـىڭ كېيىنـكى دەۋرلهردە  خـىتـايـالر 

تهرىپــىدىن «ۋاھابــىيــالر» دەپ ئــاتــىلــىپ، خهلــقكه سهت كۆرســىتــىلــىشــكه ئــورۇنــغانــلىقــى، نهزىرىدىن 

چۈشۈرۈلـگهنـلىكـى ھهتـتا بۇ پـىكـىردىكـىلهرنـىڭ بـاشـقا مۇسۇلـمانـالر تهرىپـىدىن ئۆچ كۆرۈپ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه 

تۇتۇپ بېرىلـگهنـلىكـى ئهمهلـىيهتـته خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىلـگىرىكـى مۇسـتهمـىلـىكـىچـى، ئـىشـغالـچىالرنـىڭ ئۆز 

مهنـپهئهتـىگه ئۇيغۇن قـانۇن، سـىيـاسهت ۋە تـاكـتىكـىلـىرىنـى قـايسـى دەرىجـىدە «ئـىمـپورت» قـىلـىپ قـولـالنـغانـلىقـىنـى 

سهمـىمـىزگه سـالـىدۇ. زالـىمـنىڭ، ئـىشـغالـچىنـىڭ ۋە قـاتـىلـنىڭ ھهق يـولـدىكـى داۋاگهرلهرنـى ھهر خـىل سهت نـامـالر 

بـىلهن ئـاتـاپ، سهت كۆرسـىتـىش قـىلـتىقـىغـا ئهمـدىدىن بـاشـالپ بـولسـىمۇ قـانـچه ئـاز دەسسـىسهك، زىيـانـنى شۇنـچه 

ئاز تارتىشىمىز ئېنىق. 

خهلق تهرىپىدىن سۆيۈلمىگۈچى لېدىر بواللمايدۇ 

سۆزىمـىزگه قـايـتساق، گهنـدىنـىڭ ھىنـدىسـتانـدىكـى مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـى ھىنـدىسـتانـدا مهۋجۇت بـولـغان 

ئـىسـالم دىنـى، بۇددا دىنـى، بـراخـمان دىنـى جېينىزىم دىنـىي مۇرتـلىرىنـىڭ ئـورتـاق مهنـپهئهتـىگه ئۇيغۇن 

بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇنـىڭ ھهرىكهتـلىرى ھىنـدىسـتانـدىكـى ھهر قـايسـى دىن مهنسۇپـلىرىنـىڭ ھىمـايـىسـىگه، يـاكـى 

ھېسىداشـلىق قـىلـىشـىغـا ئېرىشـىدۇ. گهنـدىنـىڭ ئۆزىگه خـاس دىن ۋە دۇنـيا چۈشهنـچىسـى، ئـاددىي سـاددا ۋە 

كهمـتهرلـىكـى، ئـىرادىسـىدىن يـانـمايـدىغـان قهتـئىيـلىكـى، كۈچلۈك بېرىتـانـىيه تـاجـاۋۇزچـىلـىرى ئـالـدىدا ئۆزىنـى ۋە 

ئۆز خهلـقىنـى ھېچقاچـان تۆۋەن كۆرمهيـدىغـان كۈچلۈك خـاراكتېرى ئۇنـىڭ ئهگهشكۈچـىلـىرىنـى كۆپهيـتىپ، 

شۆھرىتىنى ئاشۇرىدۇ. 
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گهندى ئېتىقاد قىلغان جېنينىزم دىنى 

جېينىزىم ھىنـدىسـتانـدىكـى ئهڭ قهدىمـكى ئۈچ دىنـنىڭ بـىرىدۇر. بۇ دىن مـىالدىدىن ئـىلـگىرىكـى بـىرىنـچى 

ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا بـارلـىقـقا كهلـگهن دەپ قـارىلـىدۇ. كۈنـىمـىزدە، بۇ دىن ھىنـدى مهدىنـىيـىتـىدە مۇھىم 

ئـورۇن تۇتـىدۇ.(2) جېنينىزم [Jainism (/ˈdʒeɪnɪzəm/)] دىنـى ھايۋانـالر، ئۆسۈملۈكـلهر شۇنـداقـال ئـىنـسانـالر 

ھايـات يـاشـايـدىغـان روھقا ئـىگه، بۇ روھالرنـىڭ ھهمـمىسـى قهدىر-قـىمـمهتـته ئـوخـشاش بـولۇپ، بۇالرنـىڭ 

ھهمـمىسـىگه ھۆرمهت ۋە شهپـقهت بـىلهن مۇئـامـىله قـىلـىنـىشـى كېرەك، دەپ قـارايـدۇ. جېينىزىم دىنـى ھىنـدى 

دىنـى ۋە بۇددا دىنـىغـا ئـوخـشاشـال روھنىڭ كۆچۈشـىگه ئهقـىدە قـىلـىدىغـان دىن بـولۇپ، بـىر ئـادەم يـاكـى بـىر 

جـانـلىق ئۆلـسه، ئۇنـىڭ روھى يهنه بـىر جـانـلىقـقا كۆچـىدۇ، ھهتـتا ئۆلـگهن ئـادەمـنىڭ روھى ھايۋانـاتـالرغـا 

كۆچۈشـىمۇ مۇمـكىن دەپ قـارايـدۇ. جېينىزم دىنـىدا گۆش ۋە ھايۋانـاتـالردىن چـىقـىدىغـان (سۈت، تۇخۇم 

قـاتـارلـىق) بـاشـقا ئـوزۇقلۇقـالرنـىمۇ يېيىش چهكـلىنـىدۇ. ئۆسۈملۈكـنى ئۆلتۈرۈپ يـوق قـىلـغانـلىق دەپ 

قـارىلـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، يـىلـتىزى بـار ئۆسۈملۈكـلهرنـى يېيىشمۇ چهكـلىنـىدۇ. جېينزم مۇرتـلىرى يهرنـىڭ ئۈسـتىدە 

ئۆسـىدىغـان، ئۆسۈملۈكـنىڭ گهۋدىسـىدىن قۇمۇرۇلـغانـدا ئۆسۈملۈكـكه زىيـان سېلىنـمايـدۇ دەپ قـارالـغان مېۋە-

چـىۋە، كۆكـتاتـالرنـى يېيىشـنى تـوغـرا تـاپـىدۇ. جېينىزم دىنـىنـىڭ ئهڭ مۇھىم پـىرىنسـىپـى ئۇرۇش، تـىلـالش، 

قـىيـناش، ئۆلتۈرۈش قـاتـارلـىق قـاتـتىق ۋاسـىتـىلهرنـىڭ ھهر قـانـدىقـىدىن يـىراق تۇرۇشـتۇر. ھىنـدىسـتانـنىڭ 2001-

يـىلـىدىكـى سـىتـاتـىسـتىكـىسـىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، ھىنـدىسـتانـدا تۆت مـىلـيون ئـىكـكى يۈزمـىڭ جېينزم مۇرتـى 

مهۋجۇت. ئـوكـسفورنـىڭ «يهر يۈزىدىكـى دىنـالر» قـولـالنـمىسـىدا، ئهنـگىلـىيهدە 25 مـىڭ جېينزم مۇرتـى بـارلـىقـى 

ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن.(3) گهنـدى ھىنـدى دىنـىغـا ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان ئـائـىله تۇغۇلۇپ، چـوڭ بـولـغان بـولسـىمۇ، 

جېينىزىمـدىكـى زوراۋانـلىق قـىلـماسـلىق تهشهببۇسـىنـى يـاقتۇرۇپ، مۇشۇ دىنـنىڭ كۆرسهتـمىلـىرىگه ئهقـىدە قـىلـىپ 

يـاشـىغـان ۋە ھىنـدىسـتان مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكهتـلىرىدىمۇ بـاشـتىن ئـايـاق جېينىزم دىنـىنـىڭ كۆرسهتـمىلـىرىنـىڭ 

سىرتىغا چىقمىغان. 

گهندىنىڭ سايتاگراھا ھهرىكىتى 

گهنـدىنـىڭ زورلۇق كۈچ ئـىشـلهتـمهيـدىغـان «سـاتـياگـراھا» ھهرىكـىتـى گهنـدى ئۈچۈن جهنۇبـىي 

ئـافـرىقـىدىمۇ، ھىنـدىسـتانـنىڭ مۇسـتهقـىلـلىق دەۋرىدىمۇ ئهڭ ئۈنۈمـدار كۈرەش ئۇسۇلـىدىن بـىرى بـولـغان. 

گهنـدىنـىڭ «سـاتـياگـراھا» ھهرىكـىتـى نـاھهق قـانۇن ۋە سـىيـاسهتـلهرگه قـارشـى خهلـق قـارشـىلـىقـى يـاكـى پـاسسـىپ 

كۈچ كۆرسـىتـىش شهكـلىدە، زورلۇق كۈچ ئـىشـلهتـمىگهن ئـاسـاسـتا ئـادالهتـنى قـولـغا كهلتۈرۈشـنى پـىرىنسـىپ قـىلـغان 

يۇمشاق قارشىلىق ھهرىكىتىدۇر. 
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قارشىلىقالر كۈچۈيىشكه باشلىدى 

بېرىتـانـىيه ھۆكۈمـىتـى خهلـق قـارشـىلـىق ھهرىكهتـلىرى سهۋەبـلىك خهلـقنىڭ بـىر يهرگه تـوپـلىنـىشـىنـى 

چهكـلهش سـىيـاسـىتـى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتـقان بـولۇپ،  1919-يـىلـى، 4-ئـايـنىڭ 13-كۈنـى ھىنـدىسـتانـنىڭ 

شـىمـالـىكـى ئـامـرىسـتار شهھىرىدىكـى جـالـلىنۋاال بـاغـچىسـىدا بـىر يهرگه تـوپـالنـغان، قـورالـدا تۆمۈرنـىڭ سۇنۇقـىمۇ 

بـولـمىغـان ئـامـما ئـىشـغالـچى بېرىتـانـىيه ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ئهسـكهرلـىرى تهرىپـىدىن ئـوقـقا تۇتۇلۇپ، 350 تـىن 

ئارتۇق ئامما نهق مهيداندا ساقچىالر تهرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ. 

بۇ ۋەقه سهۋەبـلىك، گهنـدى خهلـقنى بـايقۇت ھهرىكـىتـى بـاشـالشـقا چـاقـىردۇ. ئـوقۇغۇچـىالرنـى دۆلهت 

ئـاچـقان مهكـتهپـلهرگه بـارمـاسـلىقـقا، ئهسـكهرلهرنـى ۋەزىپـىسـىدىن ئـىسـتىپـا بېرىشـكه چـاقـىردۇ. خهلـقنى بـاج-سېلىق 

تۆلىمهسلىككه، ئىنگىلىزنى ماللىرىنى ئالماسلىققا تهشهببۇس قىلدۇ. 

ئىنقىالبنىڭ روھى 

گهنـدى ئـىنـگىلـىزالر تـىكـكهن كـىيـىمـلهرنـى سېتىۋالـماسـلىق تهشهببۇسـىغـا ئۈزۈل-كېسىل ئهمهل قـىلـىش 

ئۈچۈن چـىغـىرىق بـىلهن يـىپ يـاسـاپ، ئۇ يـىپـالردىن رەخـت تـوقۇپ، شۇ ئـارقـىلـىق ئۆز-كـىيـىمـىنـى ئۆزى تـىكـىپ 

كـىيـىشـنى بـاشـاليـدۇ ۋە ھهر كۈنـى بـىر نهچـچه سـائهت ۋاقـتىنـى چـىغـىرىقـتا يـىپ تـوقۇشـقا ئـاجـرىتـىپ، بۇنـى بـىر 

كۈنمۇ تـوخـتىتـىپ قـويـماي مهيـلى يـالغۇز يهردە، مهيـلى خهلـقنىڭ ئـالـدىدا ئـىزچـىل داۋامـالشـتۇرىدۇ. گهنـدىنـىڭ 

چـىغـرىق چۆرگـىلـىتـىشـى ھىنـدى خهلـقى ئـارسـىدا ئۇنـىڭ قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـىنـىڭ ئهڭ مۇھىم سـىمۋولـلىرىدىن 

بـىرىگه ئـايـلىنـىپ، گهنـدىنـىڭ بـاشـالمـچىلـىق قـىلـىشـى بـىلهن، خهلـقنىڭ ئـىنـگىلـىز مـالـلىرىنـى سېتىۋېلىشـى 

كۆرۈنهرلـىك دەرىجـىدە تۆۋەنـلهپ كېتىدۇ. شۇنـداقـال، ئـىنـگىلـىزالرغـا تـىنـىچ قـارشـىلـىق بـىلـدۈرۈشـكه ئـاكـتىپـلىق 

بىلهن قاتنىشىدىغانالرنىڭ سانى ۋە قىزغىنلىقىمۇ زور دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرلىدۇ. 

گهنـدىنـىڭ ھهر-بـىر سۆز ھهرىكـىتـى، كـىيـىنـىشـى، يهپ-ئـىچـىشـى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلـى ئۇنـىڭ 

مۇسـتهقـىلـلىق ئـىنـقىالبـى بـىلهن گۆش بـىلهن يـاغـدەك جـىپـىسـلىشـىپ كهتـكهن بـولۇپ، ھۆرلۈكـكه، ئـادەمـدەك 

يـاشـاشـقا زارىقـقان ھىنـدى خهلـقى پۈتۈن ھايـاتـىنـى دۆلهتـنىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىگه ئـاتـىغـان بۇ كـىشـى نهگه بـاشـلىسـا 

شۇ يهرگه ماڭىدۇ. 
يۇمـشاق قـارشـىلـىق نـامـايـىشـلىرىدا تـاجـاۋۇزچـى ھۆكۈمهتـنىڭ سـاقـچى-گۇنـدىپـايـلىرىنـىڭ ئېغىر تـايـاق-دۇمـبالـىرىغـا 

دۇچ كهلـگهن نـامـايـىشـچى ئـامـمىدىن بهزىلـىرى سـاقـچىالرغـا قـول يـانـدۇرىدۇ. گهنـدىنـىڭ كۈرەش ھايـاتـى 

جهريـانـىدا ئۇنـىڭ «يۇمـشاق قـارشـىلـىق» پـىرىنسـىپـىغـا چۈشـمهيـدىغـان بۇنـداق ھهرىكهتـلهر بـىر نهچـچه قېتىم يۈز 

بېرىدۇ. قـاچـانـكى سـاقـچىالرنـىڭ ئېغىر دۇمـباالشـلىرىغـا قـول يـانـدۇرۇش بـىلهن قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىلـگهنـلىكـى 

گهنـدىنـىڭ قۇلـىقـىغـا يهتـكهن ھامـان، ئۇ شۇ قېتىمـلىق ھهرىكهتـنى تـوخـتىتـىپ چېكىنـىدۇ ۋە «خهلـق تېخى 

ئهركـىنـلىكـكه ھازىر ئهمهس» دەپ، ھهرىكهتـتىن چېكىنـىپ چـىقـىپ كېتىدۇ. گهنـدىنـىڭ بۇ ئۇسـلۇبـىمۇ ئۇنـىڭ 

مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىنـىڭ خـاراكتېرىگه ئـايـلىنـىپ كېتىدۇ. نهتـىجـىدە، خهلـق ھهر قـانـداق ئهھۋالـدا گهنـدىنـىڭ 

بۇيرۇق-كۆرسهتمىلىرىنىڭ تېشىغا چىقماسلىق يولىنى تۇتۇپ، ئۇنىڭغا شهرتسىز ئىتائهت قىلىدۇ. 
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مهھبۇس گهندى 

گهنـدى 1921-يـىلـى ھىنـدىسـتان دۆلهت مهجـلىسـىنـىڭ لېدىرى بـولـىدۇ. بۇ جهريـانـدا ئۇنـىڭ 

قـولـلىغۇچـىلـىرى تېخىمۇ كۆپۈيـىپ، خهلـق گهنـدىنـىڭ چـاقـىرىقـلىرىغـا بـار كۈچ بـىلهن ئـاۋاز قـوشۇشـقا بـاشـاليـدۇ. 

نهتـىجـىدە، گهنـدى بېرىتـانـىيه ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن 1922-يـىلـى ئـالـته يـىلـلىق قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم 

قـىلـىنـىپ تۈرمـىگه تـاشـلىنـىدۇ. تۈرمـىدە يېتىش جهريـانـىدا سـاالمهتـلىكـىدىن مهسـىله كۆرۈلـگهنـلىكـى سهۋەبـلىك 

1924-يىلى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلدۇ. 

گهنـدى يۇمـشاق قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـىنـى بـىر كۈنمۇ تـوخـتىتـىپ قـويـمايـدۇ. خهلـققه ھايـاتـلىق، دىن، روھ، 

ئهخـالق، ئـىنـقىالپ ۋە مۇسـتهقـىلـلىق ھهقـقىدە مـىڭالرچه نۇتۇق سۆزلهپ، خهلـقنىڭ ئـىدىيـىسـىنـى بـىرلـىكـكه 

كهلتۈرۈشـكه ئۆز ئـىنـقىالبـىنـىڭ ئهڭ مۇھىم ۋارىيـانـتى سۈپـىتـىدە مۇئـامـىله قـىلـىدۇ. ئـاقـىۋەتـته، گهنـدى 

لېدىرلـىقـىدىكـى ھىنـدىسـتان دۆلهت مهجـلىسـىنـىڭ 1929-يـىلـى ئۆزىنـىڭ ھىنـدىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى غـايه 

قىلغانلىقىنى رەسمىي شهكىلدە ئېالن قىلىشى ھىندىستاندىكى سىياسىي ئاتموسفېرا يېڭى باسقۇچقا كۆتۈرىدۇ. 

تۇز يۈرۈشى 

بېرىتـانـىيه 1882-يـىلـى ھىنـدىسـتانـدا تۇز قـانۇنـى يـولـغا قـويـغان بـولۇپ، تۇز يېمهك-ئـىچـمهك ئۈچۈن ئهڭ 

زۆرۈر مـاددىالردىن بـىرى بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، بۇ قـانۇن بـويـىچه خهلـقنىڭ ئۆيـلىرىدە ئـارتۇق مـىقـداردا تۇز 

سـاقـلىشـى ۋە تۇز سېتىشـى چهكـلهنـگهن ئـىدى. بۇ سهۋەبـلىك، ھىنـدىسـتان خهلـقى تۇزنـى پهقهت بېرىتـانـىيه 

ئـىشـغالـچىلـىرىدىن قـىمـمهت بـاھادا سېتىۋېلىشـقا مهجبۇر ئـىدى. بېرىتـانـىيه ئـىشـغالـچى ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تۇز بېجىمۇ 

ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، خهلقنىڭ كۆپۈنچىسى بۇ تۇز بېجى سهۋەبلىق ئېغىر قىيىنچىلىقالرغا يولۇقاتتى.(4) 

1930-يـىلـى، 2-مـارت كۈنـى گهنـدى بېرىتـانـىيه ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ھىنـدىسـتانـدىكـى بـاش ئهمهلـدارى لـورد 

ئـىرۋىنـغا مهكتۇپ يېزىپ، تۇز قـانۇنـىنـى ئـون كۈن ئـىچـىدە بـىكـار قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـىدۇ. بۇ ھهقـتىكـى تهلـىپـى 

ئـورۇنـدالـمىغـان گهنـدى، ئـون كۈنـدىن كېيىن، يهنـى 1930-يـىلـى 12-مـارت كۈنـى تۇزغـا ئېرىشـىش ئۈچۈن 

مـىڭلىغـان خـلهقـنى بـاشـالپ سـابېرمـانـتىدىن ئهرەب قـولتۇقـىدىكـى دېڭىز بـويـىغـا جـايـالشـقان دانـدى دېگهن يهرگه 

قـاراپ يـولـغا چـىقـىدۇ. يۈرۈش جهريـانـىدا ئۇنـىڭ سهپـىرىگه قـوشۇلـىدىغـانـالر بـارغـانـچه ئـاۋۇيـدۇ. 400 

كـىلـومېتىردىن ئـارتۇق مۇسـاپـىنـى پـىيـادە مېنىڭ تـامـامـلىغـان گهنـدى، 5-ئـاپـرېل ئـون مـىڭالرچه ئهگهشكۈچـىسـى 

بـىلهن بـىرگه دانـدىغـا يېتىپ كېلىدۇ. ئهتـىسـى تۇز ئۈچۈن دېڭىزغـا يۈرۈش قـىلـدۇ. دېڭىز دولقۇنـى قـىرغـاقـقا 

ھهر ئۇرۇلـغىنـىدا دېڭىز سـاھىلـىدا كـرىسـتال تۇزالر قېلىپ قـاالتـتى، گهنـدى بـاشـتىال مۇشۇ تۇزالرنـى يـىغـىپ، 

تۇزغـا ئـىگه بـولۇشـنى پـىالنـلىغـان بـولسـىمۇ، سـاقـچىالرنـىڭ ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ ئېغىر تـوسقۇنلۇق قـىلـىشـى، 

تۇزالرنىـ الي پاـتقـاق بىـلهن بۇلغـىۋېتىشىـ سهۋەبلـىك، گهندـىنىـ ئۆز ئىـچىـگه ئاـلغـان ئاـز بىـر قىـسىـم كىـشىـلهرال 
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بـىرەر سـىقـىمـدىن تۇزغـا ئېرىشهلهيـدۇ. گهنـدىنـىڭ تۇزغـا ئېرىشـىشـى ئـىنـگىلـىز قـانۇنـىغـا جهڭ ئېالن قـىلـغانـلىقـى 

بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.(5) 

گهنـدىنـىڭ تۇز يۈرۈشـى پۈتۈن دۇنـيادا زور تهسـىر پهيـدا قـىلـغان بـولۇپ، گهنـدىنـىڭ ئۈمـىدىمۇ مۇشۇ 

ئـىدى. نهتـىجـىدە، گهنـدى «ۋاقـىت» ژۇرنـىلـى تهرىپـىدىن 1390-يـىلـىنـىڭ ئهڭ داڭدار كـىشـىسـى بـولۇپ 

تاللىنىدۇ.(6) 

ئـاز مۇددەتـتىن كېيىن دېڭىز يـاقـىسـىغـا جـايـالشـقان بـومـباي ۋە كـاراچـى تهۋەسـىدىكـى ھىنـدىسـتانـلىق 

ۋەتهنپهرۋەرلهر خهلقنى باشالپ دېڭىزدىن تۇزغا ئېرىشىشكه باشاليدۇ. 

تۇز يۈرۈشـى ۋە ئۇنـىڭدىن كېلىپ چـىقـقان ئـاقـىۋەتـلهر تۈپهيـلى بېرىتـانـىيه گهنـدىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

ئـاتـمىش مـىڭ كـىشـىنـى تۇتقۇن قـىلـدۇ. گهنـدى 1930-يـىلـى، 5-مـاي كۈنـى قـولـغان ئېلىنـغان بـولسـىمۇ، ئۇنـىڭ 

سـاتـياگـراھا ھهرىكـىتـى يهنـىال داۋامـلىشـىدۇ. گهنـدىنـىڭ بـاشـالمـچى مۇرتـلىرى تهرىپـىدىن نـامـايشـىالر بـولۇپ 

تۇرىدۇ. 1931-يىلى گهندى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىدۇ. 

«تۈرمىگه كىرىشكه ھهر قاچان تهييارلىقىم بار» 

مۇشۇ يـىلـى 30-ئـاپـرېل كۈنـى گهنـدى ئهنـگىلـىيـىلـىك مۇخـبىرى تهرىپـىدىن زىيـارەت قـىلـىنـغان بـولۇپ، 

ئىككىسى ئارىسىدا بولۇپ ئۆتكهن سۆھبهتلهر مۇنداق:  

مۇخبىر: ئهگهر بېرىتانىيه تهلهپلىرىڭىزنى ئورۇندىمىسا، ئۇ ھالدا قانداق ھهرىكهت قوللىنىسىز؟ 

گهنـدى: ئهلۋەتـته خهلـق قـارشـىلـىقـلىرى ۋە سـاتـياگـراخـانـىڭ بـارلـىق چـارىلـىرىنـى ئـىشـقا سـالـىمـىز. بـىراق، 

(ھۆكۈمهت تهلـىپـىمـىزنـى ئـورۇنـدىمـىغـان تهقـدىردە) بۇ چـارىلهرنـى دەرھال ئـىشـقا سـاالمـدۇق، يـاكـى بـاشـقا قهدەم 

ئاالمدۇق، بۇنى شۇ تاپتا دېيىشىم ئىمكانسىز. 

مۇخـبىر: ھۆرمهتـلىك گهنـدى، ئهگهر ئهنـگىلـىيه تهلهپـلىرىڭىزنـى ئـورۇنـدىسـا، يېڭى ھىنـدىسـتان دۆلـىتـىدە 

ھاراقنى پۈتۈنلهي چهكلهشنى ئويلىشىۋاتامسىز؟ 

گهندى: ئهلۋەتته شۇنداق. 

مۇخبىر: پۈتۈنلهي چهكلهيسىز؟ 

گهندى: پۈتۈنلهي چهكلهيمىز. 

مۇخـبىر: ئهگهر ھىنـدىسـتان مۇسـتهقـىل بـولـسا، بـالـىالرنـىڭ تـوي قـىلـىش ئهنـئهنـىسـىنـىمۇ چهكـلهش نـىيـىتـىڭىز 

بارمۇ؟ 

گهندى: ئهلۋەتته بار. ھهتتا، بۇنى تېخىمۇ بالدۇر چهكلهشنى ئۈمىد قىلىمهن. 
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مۇخـبىر: بۇ نۆۋەت ئهنـگىلـىيهنـىڭ ھىنـدىسـتانـغا ئۆزىنـى ئۆزى بـاشقۇرۇشـى ئۈچۈن تـولۇق ھوقۇق 

بېرىدىغانلىقىنى ئويالۋاتامسىز؟ 

گهندى: بۇ مهن جاۋاب بېرىدىغان سوئال ئهمهس. 

مۇخبىر: ئۇنداقتا، بۇ جهھهتته ئۈمىدلىكمۇ سىز؟ 

گهندى: مهن ئۈمىدۋار بىر ئىنسانمهن. 

مۇخـبىر: ئـىكـكىنـچى يۇمـىالق ئۈسـتهل يـىغـىنـىغـا قـاتـناشسـىڭىز، يهرلـىك ھىنـدىسـتان كـىيـىمـىنـى كـىيهمسـىز 

ياكى ياۋروپاچه كىيىنىشنى تالالمسىز؟ 

گهنـدى: يـاۋروپـاچه كـىيـىنـىشـىم مۇمـكىن ئهمهس. ئهگهر ھاۋا رايـى ئۇيغۇن بـولـغان تهقـدىردە، ھازىر 

قـانـداق كـىيـىنـگهن بـولـسام، ئۇ يهردىمۇ شۇنـداق كـىيـىنـىمهن. (گهنـدى بۇ سۆزنـى دەۋاتـقانـدا بهدىنـىنـىڭ 

يېرىمىنى پهقهت بىر پارچىال ئاق التا بىلهن ئورىۋالغان ئىدى.) 

مۇخبـىر: ئهگهر بېرىتاـنىـيه پاـدىشاـھى سىـزنىـ بۇكىـڭھام ساـرىيىـغاـ تاـماـققـا تهكلـىپ قىـلسىـمۇ ئوـخشـاشال 

ھىندىچه كىيىنهمسىز؟ 

گهنـدى: بـاشـقىچه كـىيـىنـىپ بـارسـام ئۇنـىڭغا ھۆرمهتسـىزلـىك قـىلـغان بـولـىمهن. چۈنـكى، بـاشـقىچه 

كىيىنىشىم سۈنئىيلىكتىن باشقا نهرسه بولماي قالىدۇ. 

مۇخبىر: ئهگهر بېرىتانىيه تهلهپلىرىڭىزنى ئورۇندىمىسا، تۈرمىگه قايتا كىرىشكه تهييارمۇسىز؟ 

گهندى: تۈرمىگه كىرىشكه ھهر قاچان تهييارلىقىم بار. 

مۇخبىر: ھىندىستاننىڭ مۇستهقىللىق داۋاسى ئۈچۈن ئۆلۈمگه ھازىر ئىكهنلىكىڭىزنى ئېيتاالمسىز؟ 

گهندى: بۇ بىر ناچار سوئال.(7) 

دۇنيانىڭ قاش-قاپىقىغا قاراش 

گهنـدى ۋەتهن-خهلـقىنـى ھۆرلۈكـكه ئېرىشـتۈرۈش يـولـىدا دۇنـيانـىڭ، شۇنـداقـال ئـىشـغالـچى ھۆكۈمهتـنىڭ 

قـاش-قـاپـىقـىغـا قـاراپ ئـولتۇرمـىدى. مهيـلى ئۆزى تـالـلىغـان دىنـىنـى، مهيـلى ھايـات شهكـلىنـى ۋەيـاكـى پـىكـىر-

چۈشهنـچىلـىرىنـى بـاشـقىالرنـىڭ ئهيـىبـلىشـى سهۋەبـلىك ئۆزگهرتـمىدى. خهق نېمه دەپ قـاالر دېمىدى. ھهتـتا، ئۇ 

بېرىتـانـىيه پـادىشـاھى بـىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مـاڭغان دېڭىز سهپـىرى جهريـانـىدىمۇ ئـىغـىرىق چۆرگـىلـىتـىشـنى 

داۋامالشتۇردى. 
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دۇنـيا گهنـدىنـى، داالي المـانـى يـاكـى ۋاتـىكـان پـوپـىنـى، ۋەيـاكـى ئـامېرىكـا بـاش مـىنـىسـتىرى بـىلهن 

سۆھبهتـكه ئـولتۇرغـان تـالـىبـان لېدىرىنـى كـىيـىمـى، پـىكـىرى، دۇنـيا قـارىشـى سهۋەبـلىك سهھنىلهرگه چـىقـىرشـتىن، 

زىيارەت قىلىشتىن ياكى ھۆرمهت كۆرسىتىشتىن يالتىيىپ قالمىدى. 

ئۆزىنـىڭ ھايـات پهلـسهپـىسـىنـى قۇرۇپ چـىقـالـىغـان، مۇسـتهقـىل دۇنـيا قـارىشـى بـولـغان كـىشـىلهر تـاشـقى 

دۇنـيانـىڭ پـىكـىر-كۆز قـارىشـىنـى ئۆزگهرتـكىلـى بـولـىدىغـانـلىقـىغـا شهكسـىز ئـىشـىنـىدۇ. مهيـلى ئـىنـقىالب يـولـىدا، 

مهيـلى ئـىلـمىي تهتـقىقـاتـتا، ھهتـتا ئهدەبـىي ئـىجـادىيهتـته، قۇرۇلۇش-بـىنـاكـارلـىقـتا «بـاشـقىالر قـوبۇل قـىلـمايـدۇ، 

ۋەزىيهت كۆتۈرمهيــدۇ، خهق يــامــان چۈشهنــچىدە بــولۇپ قــالــىدۇ» دېگهنــدەك ئــوي بــىلهن ھهرىكهت 

قـىلـىدىغـانـالر، بـاشـقىالر قـانـداق ئـويـلىسـا شۇنـداق ئـويـاليـدىغـانـالر ئـويـاليـدىغـانـالر، ئۆز ئـىدىيه-چۈشهنـچىلـىرىنـىڭ 

يـاكـى ھهرىكـىتـىنـىڭ مۇۋەپـپىقـىيهتـلىك بـولۇش-بـولـماسـلىقـىنـى بـاشـقىالرنـىڭ ئـىنـكاس، پـوزىتسـىيـىسـىگه قـاراپ 

بهلـگىلهيـدىغـانـالر مۇسـتهقـىل ئـىدىيهسـى، ھهرىكهت مـىزانـى بـولـمىغـان كـىشـىلهر بـولۇپ، بۇنـداقـالر ھېچبىر قـاچـان 

بـاشـالمـچىلـىق، لېدىرلـىقـنىڭ ھهقـقىنـى ئـادا قـىاللـمايـدۇ، قـىلـغان ئـىنـقىالبـىدىمۇ مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـالـمايـدۇ. 

ئـىنـقىالبـىنـى بـىر بـاشـقا ئېلىپ چـىقـالـىغـان لېدىرالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ ئۇزۇم مۇددەتـلىك، مۇسـتهقـىل ئـىدىيه ۋە 

پـىالنـغا ئـىگه بـولـغانـلىقـى بۇ ھهقـته ئـىزدەنگۈچـىلهردىن ھېچبىرىگه سـىر ئهمهس. خهلـقنىڭ ئېھتىيـاجـىغـا ئهگـىشـىپ 

سۆز-ۋە ھهرىكهت قىلىدىغانالر لېدىر ئهمهس «ئارتىس» ئىكهنلىكىمۇ ئهقىل ئىگىلىرىگه ئايان. 

دۇنـيا كۆز يېشىغـا ئـىشهنـمهيـدۇ. ئـاجـىزالرنـىڭ پهريـادلـىرىغـا قۇالق سـالـمايـدۇ. دۇنـيا خهلـقىنـىڭ قـاش-

قـاپـىقـىغـا قـاراپ تۇرۇپ ئـىش كۆرمهكـچى بـولۇش يـولـىدىكـى نـاچـار رېئالـلىقـىمـىز بېشىمـىزدىكـى كۈلـپهتـلهرنـىڭ 

ئۆمرىنى ئۇزارتىۋېتىدۇ. 

«ھىندىستاندىن چىقىپ كهت» 

مـاھاتـما گهنـدى 1942-يـىلـى بېرىتـانـىيه ئـىشـغالـچى كۈچـلىرىنـى مهغلۇپ قـىلـىش ئۈچۈن «ھىنـدىسـتانـدىن 

چـىقـىپ كهت»(Quit India) ھهرىكـىتـىنـى بـاشـلىدى. بۇ سهۋەبـلىك يهنه تۇتقۇن قـىلـىنـىپ تۈرمـىگه تـاشـالنـدى 

ۋە 1944-يـىلـى تۈرمـىدىن قـويۇپ بېرىلـدى. تۈرمـىدىن چـىقـقانـدىن كېيىن ھىنـدىسـتان مۇسۇلـمانـلىرى 

بـىرلـىكـىنـىڭ لېدىرى مۇھهمـمهد ئهلـى جـىنـناھ بـىلهن كۆرۈشـتى. مۇھهمـمهد ئهلـى جـىنـناھ ھىنـدىسـتانـدىكـى 

مۇسۇلـمانـالرنـىڭ مۇسـتهقـىل ئـىسـالمـىي دۆلهت قۇرۇش ئـارزۇسـىغـا ۋەكـىلـلىك قـىالتـتى ۋە بۇنـىڭ ئۈچۈن ھهرىكهت 

قـىلـىۋاتـقان ئـىدى. گهنـدى بـولـسا ھىنـدىسـتانـنىڭ بۆلۈنۈشـىگه قـارشـى تۇرۇپ، مۇھهمـمهد ئهلـى جـىنـناھنىڭ 

پـىكـىرىگه قـوشۇلـمىدى. مۇھهمـمهد ئهلـى جـىنـناھمۇ ئۆز ئـارزۇسـى بـويـىچه ھهرىكهت قـىلـىش نهتـىجـىسـىدە 1947-

يـىلـى 14-ئـاۋغۇسـت «پـاكـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى» نـامـىدا مۇسـتهقـىل دۆلـىتـىنـىڭ قۇرۇلـغانـلىقـىنـى 

جـاكـارلـىدى. بۇنـىڭدىن بـىر كۈن كېيىن، 1947-يـىلـى، 15-ئـاۋغۇسـت ھىنـدىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـنى ئېالن 

قىلدى. 
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گهنـدى ھىنـدىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـىغـا ئېرىشـىپ تۆت ئـاي ئۆتـكهنـدىن كېيىن، 1948-يـىلـى، 30-يـانۋار 

بـىر ھىنـدى دىنـى مـىلـلهتـچىسـى تهرىپـىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلـدى. ھىنـدى ئهنـئهنـىسـى بـويـىچه، ئۇنـىڭ جهسـىتـى 

كۆيدۈرۈلۈپ، جهسهت كۈلى ھىندىستاننىڭ ھهر قايسى رايونلىرىغا چېچىۋېتىلدى. 

نهقىل مهنبهلىرى: 

(1) https://islamqa.info/en/answers/9243/did-shaykh-muhammad-ibn-abd-al-

wahhaab-rebel-against-the-ottoman-caliphate-and-what-was-the-reason-for-

its-fall 

(2) https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/jainism/ 

(3) https://www.bbc.co.uk/religion/religions/jainism/ataglance/glance.shtml 

(4) https://www.history.com/topics/india/salt-march 

(5) https://www.history.com/topics/india/salt-march 

(6) https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pasif-direnisin-sembolu-gandi/1598606 

(7) https://youtube.com/watch?v=396qdMgOY 
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چهتئهل تىلى ئۆگىنىشنىڭ ئون
پايدىسى

مىسىلىسىز ئويغىنىش

ئالېكس راۋلىڭس



چهتئهل تىلى ئۆگىنىشنىڭ ئون پايدىسى 

 * 1ئالېكس راۋلىڭس

تـىل ئۆگـىنـىش بـىر تۈرلۈك تهۋەككۈلـچىلـىك جهريـانـىدۇر. ئۇ بـىزنـى ئـىلـگىرى بېرىپ بـاقـمىغـان جـايـالرغـا 

بـاشـالپ بـارىدۇ. بـىزگه نـامهلۇم ئـىشـىكـلهرنـى ئېچىۋېتىدۇ. تـىل ئۆگـىنـىش بـىزگه ئـىلـگىرى تـونۇشۇش پۇرسـىتـىگه 

ئېرىشهلمىگهن كىشىلهرنى تونۇشتۇرىدۇ، ھاياتىمىزغا يېڭى مهزمۇنالر ئاتا قىلىدۇ. 

چهتــئهل تــىلــى ئۆگــىنــىش بــىزگه كۆپــلىگهن يېڭى پۇرسهتــلهرنــى ئېلىپ كېلىدۇ. مهۋجۇت دۇنــيادا 

ئـوخشـىمـىغـان تـىلـنى ئـىشـلىتـىش ئـارقـىلـىق يېڭىچه يـاشـىشـىمـىزغـا ئـىمـكان ئـاتـا قـىلـىدۇ. ئـوخشـىمـىغـان دۆلهتـتىكـى 

كىشىلهر بىلهن يېڭى ئاالقىلهرنى قۇرۇشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ. 

بـاشـقا بـارلـىق مـاھارەتـلهرنـى ئۆگهنـگهنـگه ئـوخـشاش، تـىل ئۆگـىنـىشمۇ رىقـابهتـكه تـولـغان. پهقهت ئۇزۇن 

مۇددەتلىك سهۋرچانلىق ۋە ئىرادە بولغاندىال، ئاندىن بىر تىلنى ھهقىقىي رەۋىشته ئۆگىنهلهيمىز. 

تۆۋەنـدىكـىسـى تـىل ئۆگـىنـىشـنىڭ ئـون چـوڭ پـايـدىسـى بـولۇپ، بۇنـى بـىلـگىنـىڭىزدە تـىل ئۆگـىنـىشـكه بـولـغان 

قـىزغـىنـلىقـىڭىز ۋە تـىل ئۆگـىنـىش جهريـانـىدىكـى مۇشهقـقهتـلهرگه ئـىجـابـىي يـوسۇنـدا مۇئـامـىله قـىلـىشـىڭىز تېخىمۇ 

ئاشىدۇ. 

1. چوڭ مېڭىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدۇ 

يېڭى تـىل ئۆگـىنـىش چـوڭ مېڭىنـىڭ ھهرىكهتـچانـلىقـىنـى سـاقـاليـدۇ. تـىل ئۆگـىنـىش تـوخـتاۋسـىز رەۋىشـته 

يېڭى شهيـئىلهرنـى ئۆگـىنـىش ۋە يېڭى بـىلـىمـلهرنـى قـولـلىنـىش جهريـانـىدۇر. ھهر قېتىم يېڭى نهرسـىلهرنـى 

ئۆگهنـگهنـدە، چـوڭ مېڭه ئـىزچـىل ھالـدا يېڭى ھۈجهيـرىلـىرىنـى قـوزغـىتـىپ، بۇ ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ جـانـلىقـلىقـىنـى 

سـاقـاليـدۇ. كۈنـدە بـىر نهچـچه مـىنۇت ۋاقـىت سهرپ قـىلـىپ تـىل ئۆگـىنـىش چـوڭ مېڭىنـى مهشـىقـلهنـدۈرۈشـته سـان 

تـىزىش ئـويۇنـى ئـويـنىغـانـغا ئـوخـشاشـال چـوڭ مېڭىگه پـايـدىلـىق. ئهمـما تـىل ئۆگـىنـىش ئېنىقـكى بـاشـقا تۈرلۈك 

ئويۇنالردىن  ئهلۋەتته تېخىمۇ بهك قوللىنىشچان. 

ئهقلىي ئىقتىدارىڭىزنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى ئۈچۈن چهتئهل تىلى ئۆگىنىڭ. 

* ئالېكس راۋلىڭس ئون بهش خىل چهتئهل تىلىنى راۋان سۆزلهيدىغان كۆپ تىل ماھىرىدۇر.
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2. دۇنياغا يېڭى نۇقتىدىن نهزەر سېلىشىمىزغا ياردەمچى بولىدۇ 

يېڭى تـىلـنى ئـىشـلىتـىش بـىزنـى ئۆزىمـىزنـى ئـىپـادىلهش ئۇسۇلـىمـىزنـى ئۆزگهرتـىشـكه مهجبۇراليـدۇ. يېڭى 

چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىش ئـارقـىلـىق يېڭىچه ئـىپـادىلهش ئۇسۇلـىنـى، شۇنـداقـال ئۆز پـىكـىرىمـىزنـى تـامـامهن يېڭىچه 

شهكـىلـدە ئـىپـادىلهشـنى ئۆگـىنهلهيـمىز. شۇنـداقـال، ئۆزىمـىز ئۆگهنـگهن چهتـئهل تـىلـى ئـانـا تـىلـى بـولغۇچـىالرنـىڭ 

تهپهككۇر ئۇسۇلـىنـى تېخىمۇ چـوڭقۇر چۈشـىنهلهيـمىز. يېڭى تـىل ئۆگـىنـىشـتىكـى بۇ جهريـانـالر بـىزنـى ئـانـا 

تـىلـىمـىزدىكـى دۇنـياغـا پۈتۈنـلهي ئـوخشـىمـايـدىغـان، يېپيېڭى بـىر دۇنـياغـا بـاشـالپ كـىرىدۇ. بـىلـىم سهۋىيـىڭىزنـىڭ 

ئېشىشى، نهزەر دائىرىڭىزنىڭ كېڭىيىشى ئۈچۈن چهتئهل تىلى ئۆگىنىڭ. 

3. تېخىمۇ كۆپ پۇل تاپالىشىمىزغا سهۋەب بولىدۇ 

تهتـقىقـاتـالردىن  مهلۇم بـولـغىنـىدەك، قـانـچه كۆپ چهتـئهل تـىلـى بـىلـگهن كـىشـى شۇنـچه كۆپ پۇل تېپىش 

پۇرسـىتـىگه ئېرىشهلهيـدۇ. يهرشـارىۋىلـىشـىش يـولـىدا ئـىلـگىرىلهۋاتـقان بۈگۈنـكى دۇنـيادا، خـىزمهتـته خېرىدارالر ۋە 

خـىزمهتـداشـالر بـىلهن ئۇالرنـىڭ ئـانـا تـىلـىدا ئـاالقه قـىالاليـدىغـان بـولۇشـىڭىز ئۆزىڭىز ئۈچۈنمۇ، ئۆزىڭىز 

ئـىشـلهۋاتـقان شـىركهت ئۈچۈنمۇ غـايهت زور قـىمـمهت يـارىتـىدۇ. يېزىقـچه تهرجـىمـانـلىق ۋە ئېغىزچه تهرجـىمـانـلىق 

دېگهنـدەك تـامـامهن تـىل ئـىقـتىدارىنـى ئـاسـاس قـىلـغان كهسـىپـلهرنـى مـىسـالـغا ئـالـساق، بۇ خـىل كهسـىپـلهردە 

خـىزمهت قـىلـىدىغـان كۆپ تـىل بـىلگۈچـىلهر روشهن ھالـدا خـىزمهتـتىكـى ئۈسـتۈن ئهۋزەلـلىكـكه ئـىگه بـولـىدۇ. 

چهتـئهل تـىلـى بـىلـىدىغـانـالرنـىڭ خـىزمهتـته ئهۋزەلـلىكه ئېرىشـىشـى يهنه مېدىيـا، ئېالنـچىلـىق ۋە دىپـلومـاتـىيه 

سـاھهلـىرىدىمۇ مهۋجۇت بـولۇپ، بـاشـقا جهھهتـته ئـوخـشاش ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه بـولـغان ئـىكـكى كـىشـىدىن 

چهتـئهل تـىلـى بـىلـىدىغـىنـى چهتـئهل تـىلـى بـىلـمهيـدىغـان كـىشـىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ كۆپ پۇل تـاپـااليـدۇ. شۇڭا، 

ياخشىراق كۈن كهچۈرەي دېسىڭىز چهتئهل تىلى ئۆگىنىڭ. 

4. بىلىش ئىقتىدارىمىزنى ئاشۇرىدۇ 

چهتـئهل تـىلـىدا سۆزلهشـنىڭ كـىشـىلهرنـى تېخىمۇ ئهقـىلـلىق قـىلـىدىغـانـلىقـى ئـىلـمىي تهتـقىقـاتـالردا 

ئـىسـپاتـالنـغان. چهتـئهل تـىلـىدا سۆزلهش چـوڭ مېڭىنـىڭ فۇنـكىسـىيـىسـىنـى ئـاشۇرىدۇ، چـوڭ مېڭىنـىڭ بـىرال ۋاقـىتـتا 

تېخىمۇ مۇرەكـكهپ ئۇچۇرالرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىشـىغـا يـاردەم بېرىدۇ. بۇ خـىل ئهۋزەلـلىك پهقهت قـوش تـىلـلىق 

يـاكـى كۆپ تـىلـلىق مۇھىتـتا چـوڭ بـولـغان كـىشـىلهر بـىلهنـال چهكـلىنـىپ قـالـماسـتىن، ھايـاتـىنـىڭ مۇئهيـيهن بـىر 

پهيتىدىن باشالپ چهتئهل تىلى ئۆگىنىشنى باشلىغان كىشىلهر ئۈچۈنمۇ ئورتاقتۇر. 
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تهجرـىبىـلهردىن ئىـسپـاتلـىنىـشىـچه، تىـلىـ چىـقىـشتـىن ئىـلگـىرى قوـش تىـل مۇھىتىـدا ياـشىـغاـن بوـۋاقالر بىـرال 

ۋاقـىتـتا ئـىكـكى يـورۇقلۇق مهنـبهسـىگه ئـىنـكاس قـايتۇرااليـدىكهن. ئهمـما بـىرال تـىل مۇھىتـىدا چـوڭ بـولـغان 

بوۋاقالر بىرال ۋاقىتتا پهقهت بىرال يورۇقلۇق مهنبهسىگه ئىنكاس قايتۇرااليدىكهن. 

تـىل ئۆگـىنـىشـىنـىڭ ئهقـىل-زېھىن قـابـىلـىيـىتـىمـىزنـى ئـاشۇرىدىغـانـلىقـىنـى ئۇنتۇپ قـالـماسـلىقـىمـىز الزىم. شۇ 

نۇقـتىدىن، تـىل ئۆگـىنـىش جهريـانـىدا چهكـكهن جـاپـالـىرىڭىزنـى ھهرگـىز ئۆز خـىيـالـىڭىزدا كۆپتۈرۈۋالـماسـتىن، 

جاپانىڭ كهينىدە ھاالۋەت بولىدىغانلىقىنى دائىما ئهستىن چىقارماڭ. 

5. دېۋەڭلىك كېسىلىنىڭ قوزغىلىشىنى كېچىكتۈرىدۇ (ئوتتۇرا ھېساب بىلهن 4 يېرىم يىل) 

چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىش چـوڭ مېڭه ئۈچۈن ئـىنـتايـىن پـايـدىلـىق بـولۇپ، ئـالـىمـالر چهتـئهل تـىل 

ئۆگـىنـىشـنىڭ دېۋەڭلىك قـاتـارلـىق ئهقـلىي ئـىقـتىدار ۋە زېھىنـگه مۇنـاسـىۋەتـلىك كېسهلـلىكـلهرنـىڭ قـوزغـىلـىشـىنـى 

تۆت يېرىم يـىل كېچىكتۈرەلهيـدىغـانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـلىغـان. تـىل ئۆگـىنـىش بۇ خـىل كېسهلـلىكـلهرنـىڭ ئـالـدىنـى 

ئېلىشتىكى ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلالردىن بىرىدۇر. 

6. پىسخىكىلىق بىنورماللىق ۋە روھىي بېسىمنى يېڭىشىمىزگه ياردەم بېرىدۇ 

ئهنـگىلـىيه دۆلهتـلىك داۋاالش مۇالزىمهت سـىسـتېمىسـى (NHS) چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىشـنى غهمـكىنـلىك 

كېسىلـىنـى داۋاالشـتىكـى ۋە بـاشـقا روھىي سـاغـالمـلىق مهسـىلـىلـىرىنـى ھهل قـىلـىشـتىكـى ئهڭ يـاخشـى ئۇسۇلـالرنـىڭ 

بـىرى دەپ كۆرسهتـتى. «ئۆگـىنـىش» پـائـالـىيـىتـى ئهسـلىدىنـال تهرتـىپـلىك تۇرمۇش ئۇسۇلـىنـى تهلهپ قـىلـىدۇ، بۇ 

خـىل تهرتـىپـلىكـلىك تۇرمۇش بېسىمـىنـى يېڭىشـنىڭ يـاخشـى ئۇسۇلـى. چۈشكۈنلۈك، غهمـكىنـلىك قـاتـارلـىق كۆپ 

كۆرۈلـىدىغـان پـىسـخىكـىلـىق تـوسـالغۇالرغـا يـولۇقـماي دېسىڭىز، يـاكـى بۇ خـىل پـىسـخىكـىلـىق راھهتسـىزلـىكـلهردىن 

قۇتۇالي دېسىڭىز، چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىش سـىزنـىڭ ئهڭ يـاخشـى تـالـلىشـىڭىز بـوالاليـدۇ. چهتـئهل تـىلـى 

ئۆگـىنـىش جهريـانـىدا ئۆزىڭىزنـىڭ روھىي كهيـپىيـاتـىڭىزنـى بـاشـقا چـاغـالردىكـىن ئـاالھىدە يـاخشـى بـولۇپ 

كېتىدىغـانـلىقـىغـا دىقـقهت قـىلـىپ بېقىڭ. چۈكۈنـلهشـكهن، ئۈمـىدسـىزلهنـگهن، بـاشـقىالردىن ئـازار يهپ قهلـبىڭىز 

جـاراھهتـلهنـگهن چـاغـدا دەرھال ئۆزىڭىز ئۆگـىنـىۋاتـقان يـاكـى ئۆگهنـمهكـچى بـولـغان چهتـئهل تـىلـىغـا بـاشـچىالپ 

چۆكۈڭ. بۇ ئارقىلىق كۆپلىگهن كۆڭۈلسىز كهيپىياتتىن تېزال قۇتۇلۇپ كېتهلهيسىز. 

7. مهدەنىيهت ئېڭىمىزنى ئاشۇرىدۇ 
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  تـىل ئۆگـىنـىش بـىزنـى ھهر خـىل كـىشـىلهر تـوپـى ۋە مهدەنـىيهتـلهر بـىلهن ئۇچـراشـتۇرىدۇ. قـانـچه كۆپ 

مهدەنـىيهت بـىلهن ئۇچـراشـساق دۇنـيانـى چۈشـىنـىشـىمـىز ۋە مهدەنـىيهت ئېڭىمـىزنـىڭ ئېشىشـى شۇنـچه يۇقـىرى 

بـولـىدۇ. مهدەنـىيهت ئېڭىمـىزنـىڭ يۇقـىرى بـولۇشـى بـىز ئۈچۈن مهنـىۋىي كـاپـىتـال ھېسابـلىنـىدۇ. بـاشـقىالر قـانـچه 

قىـلىـپمۇ چۈشىـنهلمـىگهن بىـر ھادىسىـنىـ كۆپ مهدەنىـيهتلـهر بىـلهن توـنۇشلـۇق بىـرەيلـهن ھېچ زورۇقمـاستـىنال 

چۈشـىنـىپ يېتهلهيـدۇ. چهتـئهل تـىلـى ئۆگهنـگهنـلىكـىمـىز سهۋەبـلىك قـارشـى تهرەپ بـىلهن بـىلهن ئۇالرنـىڭ ئـانـا 

تـىلـدا پـاراڭلىشـىش ئۇالرنـىڭ كۆز قـارىشـى، ئېتىقـادى ۋە ئهنـئهنـىسـىنـى چۈشـىنـىشـىمـىزدىكـى قـىمـمهتـلىك 

پۇرسهتتۇر. بۇ جهريـان بـىزگه مهدەنـىيهتـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئـوخـشاشـلىق ۋە پهرقـنى تېخىمۇ كۈچلۈك ھېس 

قـىلـدۇرىدۇ. ئهگهر بـىز چهتـئهل تـىلـى بـىلـمىسهك، شۇ تـىلـغا ئـائـىت بـولـغان، ئـوخشـىمـغان بـىر مهدەنـىيهتـنى 

ھهقـىقـىي چۈشـىنـىشـىمـىز مۇمـكىن بـولـمايـدۇ. چهتـئهل تـىلـى بـىلـىدىغـان كـىشـىلهرنـىڭ چهتـئهل تـىلـى 

بـىلـمهيـدىغـانـالرغـا سېلىشـتۇرغـانـدا نهزەر دائـىرىسـىنـىڭ تېخىمۇ كهڭ، مهسـىله ھهل قـىلـىش ئۇسۇلـىنـىڭ تېخىمۇ 

ئۈنۈملۈك ئىكهنلىكىنى بايقايسىز. 

8. كهڭ دائىرىلىك دوستانه كىشىلىك مۇناسىۋەت ئورنىتىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ 

كـىشـىلهر ئـادەتـته چهتـئهل تـىلـى بـىلهن ئهمهس، ئۆز ئـانـا تـىلـى ئـارقـىلـىق ئـاالقه قۇرۇشـنى تېخىمۇ بهك 

خـااليـدۇ. چهتـئهل تـىلـىنـى ئـىشـلىتـىشـكه سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـانـا تـىلـنى ئـىشـلىتـىش سۆزلـىگۈچـىنـى ئـاالقه جهريـانـىدا 

تېخىمۇ ئهركـىن ۋە ئـوچۇق-يـورۇق قـىلـىدۇ. ئـىنـگلىز تـىلـى دۇنـيانـىڭ ئۇنـىۋېرىسـال تـىلـىغـا ئـايـالنـغان بۇ دەۋردە، 

بـاشـقا تـىلـدا سۆزلـىشـىدىغـان كـىشـىلهر سـىزنـىڭ يهنـىال ئۆزلـىرىنـىڭ ئـانـا تـىلـىنـى ئۆگـىنـىشـته تـىرىشـچانـلىق 

كۆرسـىتـىۋاتـقىنـىڭىزنـى بـايـقىغـىنـىدا، سـىزگه بـولـغان قـايـىلـلىقـى ئـاشـىدۇ. سـايـاھهت جهريـانـىدا بـاشـقىالر بـىلهن 

ئۇالرنـىڭ ئـانـا تـىلـى ئـارقـىلـىق ئـاالقـىلـىشـىش ئـارقـىلـىق تېخىمۇ يـاخشـى مۇالزىمهتـكه ئېرىشهلهيسـىز. ھهتـتا، 

ئۆزىمىز ئۆگهنگهن چهتئهل تىلى بىزگه ئۆمۈرلۈك ۋاپادار دوست ئاتا قىلىشى مۇمكىن. 

9.  ئانا تىلىڭىزنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىسىز 

گهرچه بـىز ھهر كۈنـى ئـانـا تـىلـىمـىزنـى ئـىشـلىتـىدىغـان بـولـساقمۇ، ئهمـما ئـانـا تـىلـىمـىز تـوغـرىسـىدا كۆپ 

ئـويـلىنـىشـالردا بـولۇپ بـاقـمىغـان بـولۇشـىمـىز مۇمـكىن. يېڭى بـىر تـىلـنى ئۆگـىنـىش بـىزنـى گـرامـماتـىكـىنـى، 

كهلـىمـىلهرنـىڭ يـاسـىلـىشـىنـى تېخىمۇ يـاخشـى چۈشـىنـىدىغـان قـىلـىدۇ. چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىش جهريـانـىدا ئـانـا 

تـىلـىڭىزنـى تېخىمۇ يـاخشـى چۈشـىنـىدىغـان، ئـانـا تـىلـىڭىزنـى چهتـئهل تـىلـى ئۆگهنـمىگهن چېغىڭىزغـا قـارىغـانـدا 

تېخىمۇ يـاخشـى ئـىشـلىتهلهيـدىغـان بـولـىسـىز. بۇ ئـاڭالر بـىز ئۆگـىنـىۋاتـقان يېڭى تـىل بـىلهنـال چهكـلىنـىپ 
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قـالـماسـتىن، بهلـكى بـىزنـىڭ ئـانـا تـىلـىمـىز ھهقـقىدە ئـويـلىنـىشـىمـىزغـا ۋەسـىله بـولـىدۇ. يېڭى تـىل ئۆگـىنـىش 

كهچۈرمـىشـىمـىز بـىزنـى تـىل قـائـىدىلـىرىنـى تېخىمۇ يـاخشـى چۈشـىنـىدىغـان ۋە ئـانـا تـىلـىمـىزنـى تېخىمۇ تـوغـرا 

ئىشلىتىدىغان قىلىدۇ. 

10. تىل ئۆگىنىش سىزنى تېخىمۇ چىدامچان قىلىدۇ 

چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىشـنى قـىيـىن دەپ دېيىش تـوغـرا ئهمهس. ئهمـما، ھهر قـانـداق چهتـئهل تـىلـى تـامـامهن 

يېڭىچه، بـىز بـىلـىدىغـان دۇنـيادىدىن تـامـامهن بـاشـقىچه بـىر دۇنـيا بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇنـى ئۆگـىنـىش بـىر 

ئـىكـكى ھهپـتىلـىك، يـاكـى بـىر ئـىكـكى ئـايـلىق ھايـاجـان بـىلهن ئـىشـقا ئـاشـمايـدۇ. تـىل ئۆگـىنـىش بـىزنـى يـىراقـنى 

كۆزلهشـكه ۋە ئۆزىمـىز دۇچ كهلـگهن قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا سهبـرچـانـلىق بـىلهم مۇئـامـىله قـىلـىشـقا يېتهكـلهيـدۇ. 

قـىيـىنـچىلـىقـقا ئۇچـرىغـانـدا ئـاسـانـال بهل قـويۇۋېتىشـنىڭ ئـورنـىغـا، چـىدامـچانـلىق ۋە قهتـئىيـلىك بـىلهن ئۇنـى 

يېڭىشـىمـىزگه يـاردەم بېرىدىغـان ئۈنۈملۈك ئۇسۇلـالردىن بـىرى دەل چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىشـتۇر. كـىشـى بـىر 

نهتـىجـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن قـانـچه جـاپـا چهكـسه، ئۇنـىڭ بـاراۋىرىدىكـى قـىيـىنـچىلـىق-جـاپـاالر كـىشـىگه 

بـارغـانـچه جـاپـا بـىلـنهشـمهس بـولۇپ قـالـىدۇ. تـىل ئۆگـىنـىش قـىيـىن ئـىش بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما ئـىزچـىلـلىقـنى ۋە جـاپـا 

چېكىشـنى تهلهپ قـىلـىدىغـان جهريـان بـولـغاچـقا، تـىل ئۆگـىنـىش جهريـانـىدا چهكـكهن جـاپـالـىرىڭىز سـىزنـى تـاۋالپ، 

پـىشۇرىدۇ. ھايـاتـىڭىزنـىڭ كېيىنـكى چـاغـالردا ئۇچـرايـدىغـان قـىيـىنـچىلـىقـلىرىڭىزغـا ئـىجـابـىي رەۋىشـته 

يۈزلـىنهلـىشـىڭىزنـى، چـىدامـچان بـولۇشـىڭىزنـى رويـاپـقا چـىقـىرىدۇ. شۇنـى بـىلـگهيسـىزكـى، چـىدامـچانـلىق ئهڭ 

ئېسىل ئـىنـسانـىي خـاراكتېر بـولۇپ، چـىدامـچانـلىق خـاراكتېرىگه ئـىگه بـولـمىغـان كـىشـىلهر ھېچ ئـىشـنى بـىر بـاشـقا 

ئېلىپ چـىقـالـمايـدۇ. چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىش سـىزنـىڭ چـىدامـچانـلىقـىڭىزنـى ئـاشۇرۇشـىڭىزدىكـى مۇھىم ئـامـىلـالردىن 

بىرىدۇر. 

ئالېكس راۋلىڭسنىڭ «يۇقىرى ئۈنۈملۈك تىل ئۆگىنىش» ناملىق كىتابىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى

2020 نويابىر-دېكابىر 64 ئۇيغۇرالر 16-سان



خهلقئارا ۋهزىيهت

ياۋروپا خهلقىنىڭ خىتايغا بولغان كۆز
قارىشى



ياۋروپا خهلقىنىڭ خىتايغا بولغان كۆز قارىشى 

 COVID-19» مهركـىزى يـاۋروپـا ئـاسـىيـا تهتـقىقـاتـى ئـىنـىسـتىتۇتـى 2020-يـىلـى 12-ئـايـنىڭ بېشىدا

دەۋرىدىكى ياۋروپانىڭ خىتاي ھهققىدىكى جامائهت پىكىرى» ناملىق دوكالت ئېالن قىلدى. 

مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـنىڭ تهتـقىقـاتـچىلـىرى بۇ دوكـالتـنى  جـىنـىس، يـاش، مـائـارىپ سهۋىيـىسـى قـاتـارلـىقـالرنـى 

نهزەرگه ئـالـماسـتىن يـاۋروپـادىكـى چېخ، فـرانسـىيه، گېرمـانـىيه، ۋېنگىرىيه، ئـىتـالـىيه، التۋىيه، پـولـشا، رۇسـىيه، 

سـلوۋاكـىيه، ئـىسـپانـىيه، شېۋىتسـىيه ۋە ئهنـگلىيه قـاتـارلـىق ئـون ئۈچ دۆلهت خهلـقىگه قـارىتـا ئـالـدىنـقى ئـىكـكى ئـاي 

جهريانىدا راي سىناش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق تهييارالپ چىققان. 

دوكـالت تۆت چـوڭ بۆلهكـكه ئـايـرىلـىپ تهيـيارالنـغان بـولۇپ، بـىرىنـچى بۆلهكـته مهزكۇر ئـون ئۈچ دۆلهت 

خهلـقىنـىڭ خـىتـاي ھهقـقىدىكـى كۆز قـارىشـى سـتاتـىسـتىكـا قـىلـىنـغان، ئـىكـكىنـچى بۆلهكـته ئـون ئۈچ دۆلهت 

خهلـقىنـىڭ ئـامېرىكـا، رۇسـىيه ۋە خـىتـاي  قـاتـارلـىق ئۈچ دۆلهتـتىن  قـايسـىسـىنـى دۇنـياۋى كۈچ دەپ 

قـارايـدىغـانـلىقـى سـتاتـىسـتىكـا قـىلـىنـغان، ئۈچـىنـچى بۆلهكـته خـىتـايـغا قـارىتـا تـاشـقى سـىيـاسهتـنىڭ قـانـداق بـولۇشـى 

كېرەكلىكى، تۆتىنچى بۆلهكته بولسا خىتاي ۋىرۇسى توغرىسىدىكى كۆز قاراشلىرى سىتاتىستىكا قىلىنغان. 

تۆۋەندە دوكالتتا ئورۇن ئالغان سېخىمىالرنىڭ مۇھىملىرىنى قىسقىچه تهھلىل قىلىپ ئۆتىمىز. 

سـول تهرەپـتىكـىسـى مهزكۇر دوكـالتـنى 

تهيـــيـارالش ئۈچۈن ئېـلـىپ بېـرىلـــغـان راي 

ســىنــاشــقا قــاتــناشــقان ئــون ئۈچ دۆلهت 

خهلـقىنـىڭ خـىتـايـغا بـولـغان كۆز قـارىشـىنـىڭ 

خهرىته ئـارقـىلـىق كۆرسـىتـىلـىشـى بـولۇپ، قېنىق 

كۆك رەڭ خـىتـايـغا يـاخشـى ھېسسسىيـاتـتا 

بـولـغان دۆلهتـلهرنـى، سۇس كۆكـرەڭ خـىتـايـغا 

ئــانــچه يــاخشــى ھېسسىيــاتــتا بــولــمىغــان 

دۆلهتــلهرنــى، بــوز رەڭ خــىتــايــغا يــامــان 

ھېسسىياتتا بولغان دۆلهتلهرنى كۆرسىتىدۇ. 

خهرىتــىدىن كۆرســىتــىلــگهنــدەك ھهر 

قـايسـى سـاھهلهردە خـىتـايـغا ئهڭ يـاخشـى 

ھېسسىيـاتـتا بـولغۇچـى ئـىكـكى دۆلهت دۆلهت 

تهرتـىپ بـويـىچه رۇسـىيه ۋە سېربـىيه بـولـغان، 

ئـانـدىن التۋىيه، پـولـشا، ئـىتـالـىيه قـاتـارلـىق 

دۆلهتلهر بولغان. 

خـىتـايـغا ئهڭ سهلـبىي ھېسسىيـتتا بـولـغان 

دۆلهتلهر شېۋىتسىيه، ئهنگىلىيه، فرانسىيه، گېرمانىيه قاتارلىق پهن-مهدەنىيهتته ئىلغار دۆلهتلهر بولغان. 
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يۇقـىرىقـىسـى «يـاۋروپـالـىقـالرنـىڭ خـىتـايـغا بـولـغان ھېسسىيـاتـى» نـامـلىق سېخىمـا بـولۇپ، سېخمىدىن مهلۇم 

بـولـىشـىچه، خـىتـايـغا بـولـغان كۆز قـاراش جهھهتـته يـاۋروپـادىكـى دۆلهتـلهرنـىڭ پـوزىتسـىيـىسـى ئـومۇمـىي نۇقـتىدىن 

سهلـبىي بـولـغان. مهزكۇر ئـون ئۈچ دۆلهت ئـارىسـىدا خـىتـايـغا بـولـغان كۆز قـارىشـى ئهڭ سهلـبىي دۆلهت خهلـقى 

تهرتىپ بويىچه شېۋىتسىيه، ئهنگىلىيه، فرانسىيه، گېرمانىيه، چېخ بولۇپ چىققان. 

سىتاتىستىكىغا قاتناشقان ئون ئۈچ دۆلهت خهلقىدىن 

خـىتـايـغا ئهڭ ئـاكـتىپ پـوزىتسـىيهدە بـولـغان دۆلهتـلهر خهلـقى بـولـسا تهرتـىپ بـويـىچه رۇسـىيه، سېربـىيه، 

التۋىيه، پولشا، ئىتالىيه بولۇپ چىققان. 
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يۇقـىرىقـىسـى زىيـارەت قـىلـىنـغان ئـون ئۈچ دۆلهت خهلـقىنـىڭ يېقىنـقى ئۈچ يـىلـدا خـىتـايـغا بـولـغان كۆز 

قـارىشـىنـىڭ ئۆزگـىرىشـىمۇ سـتاتـىسـتىكـا قـىلـىنـغان بـولۇپ، زىيـارەت قـىلـىنـغان يـاۋروپـا خهلـقلىرى ئـارىسـىدا يېقىنـقى 

ئۈچ يـىلـدا خـىتـايـغا بـولـغان كۆز قـارىشـى ئهڭ يـامـانـالشـقان خهلـق ئهنـگىلـىيـىلـىكـلهر بـولـغان. زىيـارەتـنى قـوبۇل 

قـىلـغان يهتـمىش پـىرسهنـت ئهنـگىلـىيـىنـىڭ خـىتـايـغا بـولـغان كۆز قـارىشـى يـامـانـالشـقان. ئـارقـىدىن شېۋىتسـىيه، 

فـرانسـىيه، گېرمـانـىيه، ئـىسـپانـىيه قـاتـارلـىقـالر كهلـگهن. ئۈچ يـىل ئـىچـىدە خـىتـايـغا بـولـغان سهلـبىي كۆز قـارىشـى 

ئهڭ تۈۋەن بـولـغان دۆلهت رۇسـىيه بـولۇپ، زىيـارەتـنى قـوبۇل قـىلـغانـالر ئـىچـىدە پهقهت ئـون بهش پـىرسهنـت 

رۇسـىيهلـىكـلهرال خـىتـايـغا نـىسـبهتهن سهلـبىي كۆز قـاراشـتا بـولـغان. ئـوتتۇز پـىرسهنـتكه يېقىن رۇسـىيـىلـىكـلهرنـىڭ ئۈچ 

يـىل جهريـانـىدا خـىتـايـغا بـولـغان ئـىجـابـىي كۆز قـارىشـى ئـاشـقان. ئۈچ يـىل ئـىچـىدە خـىتـايـنى يـاخشـى كۆرۈشـى ئهڭ 

ئـاشـقان دۆلهت سېربـىيه بـولـغان. زىيـارەتـنى قـوبۇل قـىلـغان سېربـىيـىلـىكـلهرنـىڭ ئـاتـمىش بهش پـىرسهنـتى ئۈچ يـىل 

ئىچىدە خىتاينى تېخىمۇ ياخشى كۆرگهن. 
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خـىتـاي بـىلهن سـودا قـىلـىشـقا مـايـىلـلىق جهھهتـته تهرتـىپ بـويـىچه رۇسـىيه، التۋىيه، سېربـىيه، ئـىتـالـىيه ۋە 

پـولـشا قـاتـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ خهلـقلىرى ئهڭ ئـىجـابـىي كۆز قـاراشـتا بـولـغان بـولۇپ، زىيـارەت قـىلـىنـغان ئـون ئۈچ 

دۆلهت خهلـقى ئـارىسـىدا پهقهت فـرانسـىيه بـىلهن ئهنـگلىيه خهلـقىنـىڭال خـىتـاي بـىلهن سـودا قـىلـىشـقا بـولـغان 

مـايـىلـلىقـى ئهلـلىك پـىرسهنـتتىن تۆۋەن بـولـغان. قـالـغان ئـون بـىر دۆلهت خهلـقىنـىڭ ھهمـمىسـىڭ خـىتـاي بـىلهن 

سـودا قـىلـىش مـايـىلـلىقـى ئهلـلىك پـىرسهنـتتىن يۇقـىرى بـولـغان. ھهتـتا، رۇسـىيه، التۋىيه، سـىربـىيه قـاتـارلـىق ئۈچ 

دۆلهتـنىڭ خـىتـاي بـىلهن سـودا قـىلـىشـقا بـولـغان مـايـىلـلىقـى يهتـمىش پـىرسهنـت بـىلهن سهكـسهن پـىرسهنـت ئـارىسـىدا 

بولغان. 
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خـىتـايـنىڭ يـاۋروپـادا مهبـلهغ 

سېلىشــىنــى ئهڭ خــالــىمــىغــان دۆلهت 

خهلــقى شېۋىتســىيه خهلــقى بــولۇپ 

چــىقــقان. ئــارقــىدىن فــرانســىيه، 

گېرمـانـىيه، ئهنـگىلـىيه خهلـقى كهلـگهن. 

خـىتـايـنىڭ يـاۋروپـادا مهبـلهغ سېلىشـىنـى 

ئهڭ قــولــاليــدىغــان دۆلهت خهلــقى 

سېربـىيه بـولـغان. ئـارقـىدىن رۇسـىيه، 

التۋىيه ۋە پولشا كهلگهن. 

 

خـىتـايـنىڭ بـىر بهلـباغ، بـىر يـول 

سـىيـاسـىتـىگه ئهڭ سهلـبىي پـوزىتسـىيهدە 

بـولـغان يـاۋروپـا خهلـقلىرى ئـارىسـىدا  

شېۋىتـســـىيه،  تهرتـــىپ بـــويـــىچه 

فــرانســىيه، گېرمــانــىيه، ئهنــگىلــىيه 

قــاتــارلــىق دۆلهتــلهر ئهڭ بــاشــتا 

كهلـگهن. سېربـىيه، رۇسـىيه، التۋىيه 

ۋە ئـىتـالـىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهر بۇ 

جهھهتـته ئـىجـابـىي پـوزىتسـىيـىدە 

بولغان. 
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خـىتـايـنىڭ ھهربـىي كۈچـىنـى چـوڭ 

بـىلگۈچـى دۆلهت خهلـقلىرى ئـارىسـىدا 

زىيـارەتـنى قـوبۇل قـىلـغان سېربـىيه ۋە 

رۇســىيه خهلــقى ئهڭ بــاشــتا تۇرغــان. 

خـىتـايـنىڭ ھهربـىي كۈچـىنـى شېۋىتسـىيه، 

چېخ، گېرمـانـىيه قـاتـارلـىق ئۈچ دۆلهت 

خهلقى ھهممىدىن بهك مهنسىتمىگهن. 

 

مهزكۇر دوكـالت ئۈچۈن 

راي ســىنــاشــقا قــاتــناشــقان 

يۇقــىرىقــى ئــون ئۆچ دۆلهت 

خهلـقى ئـارىسـىدا ئـامېرىكـا، 

رۇسـىيه ۋە خـىتـايـدىن ئـىبـارەت 

ئۈچ كۈچــنىڭ قــايســىســىنــى 

دۇنــياۋىي كۈچ دەپ قــاراش 

جهھهتـته ھېچبىرى خـىتـايـنى 

ئهڭ ئۈســـتۈن دۇنـــياۋى كۈچ 

دەپ تـونـىمـىغـان. ئـايـرىم-

ئـايـرىم ھالـدا سېربـىيه، رۇسـىيه 

ۋە التۋىيه خهلـقى خـىتـايـنى ئـامېرىكـادىن ئۈسـتۈن، رۇسـىيهدىن تۆۋەن، ئـىكـكىنـچى نـومۇرلۇق دۇنـياۋى كۈچ 

دەپ تـونـىغـان. راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان شېۋىتسـىيه، ئهنـگىلـىيه ۋە پـولـشا خهلـقى خـىتـايـنى رۇسـىيهدىن كۈچلۈك، 

ئــامېرىكــادىن تۆۋەن دۇنــياۋى كۈچ دەپ قــارىغــان. فــرانســىيه، گېرمــانــىيه، چېخ، ۋېنگىرىيه قــاتــارلــىق 

دۆلهتلهرنىڭ خهلقى خىتاينى يۇقىرىقى ئۈچ دۇنياۋى كۈچنىڭ ئۈچىنچىسى دەپ قارىغان. 
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ئـامېرىكـا، رۇسـىيه، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى ۋە خـىتـايـدىن ئـىبـارەت تۆت كۈچـنىڭ ئـىشهنـچ دەرىجـىسـىنـى 

بـاھاالشـتا، راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان دۆلهتـلهرنـىڭ خهلـقلىرىدىن تهرتـىپ بـويـىچه ئهڭ ئـاۋۋال شېۋىتسـىيه، ئـانـدىن 

پـولـشا، ئـانـدىن فـرانسـىيه، ئـانـدىن چېخ خهلـقلىرىنـىڭ خـىتـايـغا بـولـغان ئـىشهنـچى ئـاران بهش پـىرسهنـت بـىلهن 

ئـون پـىرسهنـت ئـارىسـىدا بـولـغان. رەت تهرتـىپـى بـويـىچه سېربـىيه، رۇسـىيه، التۋىيه ۋە ۋېنگىرىيه قـاتـارلـىق 

دۆلهت خهلقلىرىنىڭ باشقا دۆلهت خهلقلىرىگه قارىغاندا خىتايغا ئىشىنىشى ئهڭ يۇقىرى بولغان. 

راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان ئـون ئۈچ يـاۋروپـا دۆلـىتـى خهلـقى ئـىچـىدە يهنـىال يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـىشهنـچ 

دەرىجـىسـىنـى ئهڭ ئۈسـتۈن دەپ قـاراش ھهمـمىدىن يۇقـىرى بـولـغان بـولۇپ، بۇ نـىسـبهت قـىرىق پـىرسهنـتتىن 

ئـاشـقان. ئـامېرىكـانـىڭ ئـىشهنـچىلـىكـلىك دەرىجـىسـىنـى ئهڭ يۇقـىرى دەپ قـارىغـانـالرنـىڭ ئـومۇمـىي نـىسـبىتـى يـىگـىرمه 

پـىرسهنـتتىن يۇقـىرى بـولـغان. رۇسـىيهنـىڭ ئـىشهنـچىلـىكـلىك دەرىجـىسـىنـى ئهڭ يۇقـىرى دەپ قـارىغـانـالرنـىڭ 

ئـومۇمـىي نـىسـبىتـى ئـون بهش پـىرسهنـت ئهتـراپـىدا بـولـغان. يۇقـىرىقـى ئـون ئۈچ دۆلهتـتىن راي سـىنـاشـقا 

قـاتـناشـقانـالرنـىڭ نهزىرىدە خـىتـايـنىڭ ئـىشهنچـلىكـلىك دەرىجـىسـى ئهڭ تۆۋە بـولـغان بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ 

ئـىشهنـچىلـىكـلىك دەرىجـىسـى ئهڭ ئۈسـتۈن دەپ قـارىغـانـالرنـىڭ نـىسـبىتـى ئـون پـىرسهنـت بـىلهن ئـون بهش 

پىرسهنتنىڭ ئارىسىدا بولغان. 

2020 نويابىر-دېكابىر 72 ئۇيغۇرالر 16-سان



يۇقـىرىقـىسـى 5G تـورى جهھهتـته دۆلـىتـىڭىزنـىڭ قـايسـى دۆلهت بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـىنـى خـااليسـىز، دېگهن 

راي سـىنـاش بـولۇپ، خـىتـاي بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـنى ھهمـمىدىن بهك خـالـىغـان دۆلهت رۇسـىيه بـولـغان. ئـارقـىدىن 

تهرتـىپ بـويـىچه ئـىسـپانـىيه، التۋىيه، ئـىتـالـىيه، ۋېنگىرىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهر كهلـگهن. تـورى جهھهتـته خـىتـاي 

بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـقا ئهڭ سهلـبىي ئـىنـكاسـتا بـولغۇچـى دۆلهت خهلـقلىرى ئـايـرىم-ئـايـرىم ھالـدا شېۋىتسـىيه، 

چېخ، ئهنگىلىيه، فرانسىيه قاتارلىق دۆلهت خهلقلىرى بولغان. 

سـول تهرەپـتىكـىسـى خـىتـاي، يـاۋروپـا 

ئـىتـتىپـاقـى، ئـامېرىكـا ۋە رۇسـىيه قـاتـارلـىق 

تۆت كۈچـــنىڭ ئـــىقـــتىســـادىي كۈچـــى 

تـوغـرىسـىدىكـى راي سـىنـاشـنىڭ نهتـىجـىسـى 

بـولۇپ،  راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقانـالر ئـىچـىدە 

ۋېنگىرىيه، پـولـشا، ئـىسـپانـىيه ، ئهنـگىلـىيه 

قـاتـارلـىق تۆت دۆلهت خهلـقىدىن بـاشـقا 

ھهمــمىســى بــىردەك ھالــدا خــىتــايــنى 

ئـــىقـــتـىســـادىي جهھهتـــته مهزكۇر تۆت 

كۈچنىڭ ئهڭ ئۈستىنى دەپ قارىغان. 
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يۇقـىرىقـىسـى خـىتـاي ۋىرۇسـى دەۋرىدە خـىتـايـنىڭ يهر شـارىدىكـى ئـورنـىنـىڭ ئۆزگـىرىشـى تـوغـرىسـىدىكـى راي 

سـىنـاش نهتـىجـىسـى بـولۇپ، يـار سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان ئـون ئۈچ يـاۋروپـا دۆلـىتـى خهلـقى ئـىچـىدە «خـىتـاي ۋىروسـى 

سهۋەبـلىك خـىتـاي ئـىقـتىسـادىي مهنـپهئهتـكه ئېرىشـتى» دەپ قـارىغـانـالرنـىڭ سـانـى مۇتـلهق ھالـدا ئۈسـتۈن ئـورۇنـدا 

تۇرغـان. راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقانـالر ئـىچـىدە ۋېنگىرىيـىلـىكـلهرنـىڭ ئهلـلىك پـىرسهنـتى، ئـىسـپانـىيهلـىكـلهرنـىڭ ۋە 

پـولـشالـىقـالرنـىڭ قـىرىق بهش پـىرسهنـتتىن كۆپـى، سېربـىيهلـىكـلهرنـىڭ ۋە ئهنـگىلـىيـىلـىكـلهرنـىڭ قـىرىق پـىرسهنـتكه 

يېقىنى خىتاينى خىتاي ۋىرۇسى سهۋەبلىك ئىقتىسادى مهنپهئهتكه ئېرىشتى دەپ قارىغان. 

راي سـىنـاشـتا يهنه خـىتـاي ۋىرۇسـى سهۋەبـلىك خـىتـايـنىڭ يۈز-ئـابـرويـى ئۆسـتى دەپ قـارىغـانـالر ئـومۇمـىي 

نـىسـبهتـنىڭ 15 پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلـىگهن. ھهتـتا، راي سـىنـاشـقا قـارىغـان سېربـىيه خهلـقىنـىڭ ئـوتتۇز پـىرسهنـتتىن 

يۇقىرى مۇشۇ خىل قاراشتا بولغان. 
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خـىتـاي ۋىرۇسـى تـوغـرىسـىدىكـى كۆز قـاراش جهھهتـته بـىر ئۆزگـىچه نهتـىجه چـىقـقان. ئۇ بـولسـىمۇ، راي 

سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان 13 دۆلهت خهلـقىنـىڭ ھهمـمىسـىدە «خـىتـايـالر شهپهرەڭ قـاتـارلـىق يـاۋايـى ھايۋانـالرنـى 

يېگهنـلىكـى ئۈچۈن خـىتـاي ۋىرۇسـىنـىڭ تـارقـىلـىشـىغـا سهۋەب بـولـدى» دېگهن كۆز قـاراش ئـومۇمـىي جهھهتـتىن 

ئۈسـتۈن ئـورۇنـدا تۇرغـان. خـىتـاي ۋىرۇسـىنـىڭ كېلىپ چـىقـىشـى جهھهتـته راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان شېۋىتسـىيه 

خهلـقى بـىلهن ئهنـگىلـىيه خهلـقى  ئـارىسـىدا خـىتـايـالرنـىڭ شهپهرەڭ قـاتـارلـىق يـاۋايـى ھايۋانـالرنـى يېيىشـى خـىتـاي 

ۋىرۇسـىنـىڭ تـارقـىلـىشـىنـىڭ ئهڭ چـوڭ سهۋەبـى دەپ قـارىغۇچـىالر ئهڭ كۆپ بـولـغان. راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقاالردىن 

شېۋىتسـىيهلـىكـلهرنـىڭ ئـاتـمىش پـىرسهنـتكه يېقىنـى، ئهنـگىلـىيـىلـىكـلهرنـىڭ ئهلـلىك پـىرسهنـتكه يېقىنـى مۇشۇ خـىل 

چۈشهنـچىدە بـولـغان. «خـىتـاي ۋىرۇسـى خـىتـاي تهجـرىبـىخـانـىلـىرىدا سۈنـئىي ئۇسۇلـدا يـاسـاپ چـىقـىلـىپ، دۇنـياغـا 

خـىتـاي تهرىپـىدىن قهسـتهنـلىك بـىلهن تـارقـىتـىلـدى» دەپ قـارىغۇچـىالرنـىڭ نـىسـبىتـىمۇ يۇقـىرى بـولـغان. 13 
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دۆلهتـتىن مۇشۇ چۈشهنـچىدە بـولغۇچـىالرنـىڭ نـىسـبىتـى ئـوتتۇز بهش پـىرسهنـت ئهتـراپـىدا بـولـغان. ھهتـتا، 

مهزكۇر دوكـالتـتىن مهلۇم بـولـىغـىنـىدەك، خـىتـايـغا بـولـغان ئـىجـابـىي كۆز قـارىشـى يۇقـىرى بـولـغان رۇسـىيه، 

التۋىيه، سېربـىيه، ئـىتـالـىيه قـاتـارلـىق دۆلهت خهلـقلىرىدىمۇ خـىتـاي ۋىرۇسـىنـى خـىتـاي يـاسـاپ، دۇنـياغـا تـارقـاتـتى 

دەپ قارىغانالرنىڭ نىسبىتى 25 پىرسهنتتىن ئۈستۈن بولغان. 

دوكـالت بـىر تۈركۈم رېئالـلىقـالرنـى بـىزنـىڭ سهمـىمـىزگه سـالـىدۇ. ئۇ بـولسـىمۇ، يۇقـىرىقـى ئـون ئۈچ دۆلهت 

خهلـقى بـىردەك ھالـدا خـىتـاي بـىلهن سـودا قـىلـىشـقا نـىسـبهتهن ئهڭ كۆڭۈلسـىز ئـىنـكاس قـايتۇرغـان. خـىتـايـنىڭ 

ئـىنـسان ھهقـلىرىنـى قـانـچىلـىك دەرىجـىدە دەپـسهنـدە قـىلـىشـى، ئۇيغۇرالرنـى قـانـچىلـىك دەرىجـىدە مهجبۇرىي 

ئهمـگهكـكه سېلىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان بۇ ئـون ئۈچ دۆلهت خهلـقى ئـارىسـىدا فـرانسـىيه 

بـىلهن ئهنـگىلـىيه خهلـقىدىن بـاشـقا ئـون بـىر يـاۋروپـا دۆلـىتـىنـىڭ پۇقـراسـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن سـودا قـىلـىشـنى قـولـالش 

ئـىسـتىكـى ئهلـلىك پـىرسهنـتتىن يۇقـىرى بـولـغان. بۈگۈنـكى دۇنـيا خهلـقىنـىڭ بهخـت سـائهتـنىڭ ئۇل-ئـاسـاسـىنـى 

ئىقتىساد دەپ قارايدىغانلىقىدەك رېئاللىقمۇ بۇ دوكالتتىن روشهن ئهكس ئهتكهن. 

خـىتـايـغا قـارشـى سهلـبىي كهيـپىيـتى ئهڭ يۇقـىرى بـولـغان دۆلهتـلهر شېۋىتسـىيه، ئهنـگىلـىيه، فـرانسـىيه ۋە 

گېرمـانـىيه بـولـغان. بۇ تۆت دۆلهت تېخنولـوگـىيهدىن بـاشـقا، تهبـئىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي پهنـلهردىمۇ دۇنـيانـىڭ ئهڭ 

ئـالـدىدا مېڭىۋاتـقان دۆلهتـلهر بـولۇپ، بۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ تۆت دۆلهت  خهلـقىنـىڭ مـائـارىپ سهۋىيـىسـى ۋە 

ئـىلـىم-مهرىپهتـنى چـوڭ بـىلـىشـى، بـىلـىمـگه مهبـلهغ سېلىشـى ئهڭ ئـالـدىدا تۇرىدىغـان دۆلهتـلهردۇر. بۇنـىڭدىن 

شۇنـداق خۇالسه چـىقـىرىمـىزكـى، مـائـارىپ سهۋىيهسـى ئۈسـتۈن، ئـىلـىم-مهرىپهتـكه ئهھمىيهت بېرىدىغـان 

خهلـقلهرنـىڭ ھهق-نـاھهق قـارىشـى، ۋەقه-ھادىسـىلهرگه تـوغـرا يهكۈن چـىقـىرىشـى ئـىلـىم-مهرىپهتـنى ھهمـمىنـىڭ 

ئالدىغا قويۇشتىن مهھرۇم قالغان خهلقلهرگه قارىغاندا كۆپ ئۈستۈن بولىدۇ. 

سېربـىيه، رۇسـىيه، التۋىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ ھهق-نـاھهق قـارىشـى ۋە تـوغـرىنـى خـاتـادىن ئـايـرىش 

ئىقتىدارى ھهممىمىزنى مهيۈسلهندۈرىدۇ. 

بـىز ئۇيغۇر خهلـقى مـىلـلهت سۈپـىتـىدە ھهر قـاچـان ھهق تهرەپـته تۇرۇشـنى تـالـاليـمىز. شۇنـى بـىلـىشـىمـىز 

كېرەكـكى، ئـىلـىم-مهرىپهتـكه ئهھمىيهت بېرىشـنى ھهمـمىنـىڭ ئـالـدىغـا قـويـغىنـىمـىزدا، مـىلـلهت ئـارىسـىدا 

مهرىپهتـچىلـىك ھهرىكـىتـى قـوزغـاپ ئـىلـىم-پهن مـىلـلىتـى بـولۇشـنى نـىجـاتـلىقـىمـىزنـىڭ ۋە بـاش كۆتۈرۈشـىمـىزنـىڭ 

يـادروسـى دەپ تـونۇپ، شۇ بـويـىچه ھهرىكهت قـىلـغىنـىمـىزدا كۆپـلىگهن قـىيـىنـچىلـىقـلىرىمـىز تۈپ يـىلـتىزىدىن ھهل 

بولۇش بىلهن بىرگه، كهلگۈسىدە يهر يۈزىدىكى كۈچلۈك مىللهتلهردىن بواللىشىمىزغا ئۈمىد تۇغۇلىدۇ. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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مىسلىسىز ئويغىنىش

براين چېيسى



كىشىلىك مۇۋەپپهقىيهت يولىدىكى ئالتۇن قائىدە 

براين چېيسى 

كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـتا كـىشـىنـىڭ قـىلـىشـى كېرەك بـولـغان ئـىشـالر بهك كۆپ. بۇ ۋەجـىدىن، ئۆزىڭىز 

قـىلـماقـچى بـولـغان ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قـىاللـىشـىڭىز ئۈچۈن يېتهرلـىك ۋاقـىتـقا ھهرگـىز ئېرىشهلـمهيسـىز. 

تۈگـىمهس ئـىشـالر، شهخسـىي مهجبۇرىيـىتـىڭىز، پۈتتۈرۈلۈشـى كېرەك بـولـغان تۈرلهر، ئۆزىڭىز ئـوقۇمـاقـچى 

بـولـغان كـىتـاب-ژۇرنـالـالر ئـارىسـىدا ئۇھ دېگۈدەك ۋاقـتىڭىز قـالـمايـدۇ. بۇ خـىل ئـالـدىراشـچىلـىقـتىن قۇتۇلۇشـنى 

بهكمۇ ئارزۇاليسىز. 

بىـراق، ھهقىـقهت شۇكىـ، قىـلمـاقچـى بوـلغـان ئىـشلـىرىڭىزنىـڭ ھهممـىسىـنىـ قىـلىـپ پۈتتۈرەلىـشىـڭىز ئهسال 

مۇمـكىن بـولـمايـدۇ. قـىلـىشـىڭىزنـى سـاقـالۋاتـقان ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى پۈتتۈرۈپ، بـىر بـاشـقا ئېچىقـىپ 

بـواللـىشـىڭىز ئـوخـشاشـال ئـىمـكانسـىز. ئـوقۇغـىڭىز بـار كـىتـاب-ژۇرنـالـالرنـى ئـوقۇپ، بـوش ۋاقـتىمـدا قـىلـىۋالـىمهن 

دەپ ئارزۇ قىلغان ئىشلىرىڭىزنى قىلىۋېلىشقا ئهسال مۇۋەپپهق بواللمايسىز. 

يۇقـىرىقـىالرنـى بهجـا كهلتۈرەلـمىگهنـنى ئـاز دەپ، تېخىمۇ ئۈنۈمـدار بـولۇش ۋە ۋاقـىت بـاشقۇرۇش 

مهسـىلـىلـىرىڭىزنـى ھهل قـىلـىۋېلىش خـىيـالـىدىمۇ بـولۇپ يۈرمهڭ. ئـىش ئۈنۈمـىڭىزنـى ئـاشۇرۇش چـارىلـىرىدىن 

قـانـچىلـىك بـىلسـىڭىز بـىلـىڭ، بـىكـار ۋاقـتىڭىز قـانـچىلـىك كۆپ بـولسۇن، بۇ ۋاقـىت ئـىچـىدە دائـىمـال ھهل 

قىلىشىڭىز كېرەك بولغاندىن تېخىمۇ كۆپ ئىشالر سىزنى ساقالپ تۇرغان بولىدۇ. 

ۋاقـتىڭىزنـى ۋە ھايـاتـىڭىزنـى پهقهت تهپهككۇر قـىلـىش ۋە ئـىشـلهش ئۇسۇلـىڭىزنـى ئۆزگهرتـىش 

ئـارقـىلـىقـال، شۇنـداقـال ھهر كۈنـى سـىزنـىڭ قـىلـىشـىڭىزنـى كۈتۈپ تۇرىدىغـان ئـىشـالرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىش 

ئۇسۇلـىڭىزنـى ئۆزگهرتـىش ئـارقـىلـىقـال كـونـترول قـىلـىپ، ئۆز ئـىلـىكـىڭىزدە تۇتۇپ تۇرااليسـىز. سـىزنـى سـاقـالپ 

تۇرغاـن ئىـشالرنىـ ھهل قىـلىـش جهھهتتـه بهزى نهرسىـلهردىن ۋاز كهچكـىنىـڭىزدە، ھاياـتىـڭىز راستـتىنال 

ئۆزگۈرەيدۇ. 

ۋاقـىت بـاشقۇرۇش جهھهتـته ئـىزدىنـىۋاتـقىنـىمـغا ئـوتتۇز يـىلـدىن ئـاشـتى. بۇ جهھهتـتىكـى ئـىلـىم 

سـاھىبـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى ئـىزدىنـىشـلىرى بـىلهن يېقىنـدىن تـونۇشۇپ چـىقـتىم. كـىشـىلـىك 

ئۈنۈمـدارلـىق تـوغـرىسـىدا يۈزلهپ كـىتـاب، مـىڭالپ مـاقـاله ئـوقۇدۇم. بۇ ئهنه شۇ ئـىزدىنـىشـلىرىمـنىڭ 

نهتىجىسىدۇر. 
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ۋاقـىت بـاشقۇرۇش ۋە ئۈنۈمـدارلـىقـنى ئـاشۇرۇش جهھهتـته ھهر قېتىم كـالـالمـغا بـىرەر يـاخشـى پـىكـىر 

كهلـسه، ئۇنـى ئۆز خـىزمـىتـىمـدا، شهخسـىي ھايـاتـىمـدا ئهمهلـىي رەۋىشـته سـىنـاق قـىلـدىم. كـالـالمـغا كهلـگهن 

شۇ پـىكـىرنـىڭ بۇ جهريـانـىدا ئۈنۈمـى كۆرۈلـگهن تهقـدىردە، بۇ پـىكـىرنـى لېكسىيـىلـىرىمـدە ۋە سۆھبهتـلهردە 

باشقىالرغا ئۆگهتتىم. 

مهن ئـوتتۇرىغـا قـويـغان چـارە-تهدبـىر، پـرىنسـىپـالرنـى ئۆگـىنـىپ، ئۆزىڭىزنـىڭ ئـادىتـىگه ئـايـلىنـىپ 

كهتـكهنـگه قهدەر ئۇالرنـى ئهمهلـىي ھايـاتـىڭىزدا تهكـرارلـىغـىنـىڭىزدا، ھايـاتـىڭىزنـى ئـىجـابـىي يۆنـىلـىشـكه 

باشلىغان بولىسىز. 

كهچمىشىمنى ئاڭالڭ 

ئاۋۋال سىزگه ئۆز ھاياتىمدىن بىر ئاز ئاڭلىتاي. 

ھايـاتـىمـنى ھايـاتـقا قـىزىقـىدىغـان تهپهككۇرۇمـدىن سـىرت، تـولـىمۇ چهكـلىك ئهۋزەلـلىك بـىلهن 

بـاشـلىدىم. ئـوقۇشۇم مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك بـولـمىغـانـلىقـتىن، يېرىم يـولـدا مهكـتهپـتىن ئـايـرىلـدىم. بـىر نهچـچه يـىل 

جىسمانىي ئهمگهكنى ئاساس قىلغان خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇلالندىم. كهلگۈسۈم پارالقتهك كۆرۈنمهيتتى. 

يـاش يـىگـىت ئـىدىم، يۈك پـاراخـوتـىدا ئـىشـلهيـدىغـان خـىزمهتـكه ئېرىشـتىم، نهتـىجـىدە دۇنـيانـى كېزىشـكه 

ئـاتـالنـدىم. سهكـكىز يـىل جهريـانـىدا دۇنـيانـى كهزدىم، ئـىشـلىدىم، يهنه جـاھان كهزدىم. ئـاقـىۋەتـته، بهش 

قىتئهدىكى سهكسهندىن ئارتۇق دۆلهتنى كۆرگهن بولدۇم. 

نهتـىجـىدە، بـاشـقا بـىر ئـىش تـاپـالـماس ھالـغا كهلـگهنـدىن كېيىن، سېتىقـچىلـىق قـىلـىش يـولـىغـا كـىردىم. 

ئـىشـىكـلهرنـى چهكـتىم، سـاتـقىنـىمـغا يـارىشـا پـايـدا ئـايـرىپ بېرىلهتـتى. «نېمىشـقا بـاشـقىالر مهنـدىن يـاخشـى 

سـاتـااليـدىغـانـدۇ؟» دەپ ئۆز-ئۆزۈمـگه سـوئـال قـويغۇچه بـولـغانـغا قهدەر قـولۇمـدىكـى مهھسۇالتـالرنـى سېتىپ 

چىقىرىش ئۈچۈن قىلمىغىنىم قالمىدى. 

كـالـالمـغا شۇ سـوئـال كهلـگهنـدىن كېيىن، ھايـاتـىمـنى ئۆزگهرتـىدىغـان بـىر ئـىشـقا كـىرىشـتىم. سېتىقـچىلـىق 

جهھهتـته مهنـدىن كۆپ سېتىپ، مـاڭا قـارىغـانـدا يـاخشـى پۇل تـاپـاالۋاتـقان كـىشـىلهرنـىڭ يېنىغـا بېرىپ، 

ئۇالردىن ئـىشـنىڭ يـولـىنـى سـورىدىم. ئۇالر مـاڭا ئۆزى قـولـالنـغان ئۇسۇل ۋە تهجـرىبـىلـىرىنـى ئېيتىپ بهردى. 

شۇنـداق قـىلـىپ، مهن سېتىقـچىلـقتا ئۇالرنـىڭ مـاڭا جېكىلـىگـىنـى بـويـىچه ئـىش كۆردۈم. راسـت دېگهنـدەك، 

سېتىشـىم يـاخشـىالنـدى. ئـاقـىۋەتـته، شۇ دەرىجـىدە ئۇتۇق قـازانـدىمـكى، مهن سېتىقـچىلـىقـىنـى قـىلـىۋاتـقان 

شـىركهت مېنى سېتىش بۆلۈمـىنـىڭ دېرىكـتورى قـىلـىپ تهيـىنـلىدى. سېتىش دېروكـتورى بـولـغانـدىن كېيىنمۇ، 

ئـوخـشاش ئۇسـلۇبـنى قـولـالنـدىم. خـىزمـىتـىدە ئۇتۇق قـازىنـىپ ئـىلـگىرىلهۋاتـقان بـاشـقا سېتىش دېرىكـتورلـىرىدىن 

ئۇ قهدەر غهلـىبه قـازىنـىشـتا قـانـداق ئۇسۇل قـولـالنـغانـلىقـىنـى سـورىدىم. ئۇالر مـاڭا ئۇتۇق قـازىنـىش يـولـىنـى 
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ئېيتىپ بهردى. مهن ئۇالرنـىڭ دېگىنـى بـويـىچه ئـىش قـىلـدىم. ئۇزاق ئۆتـمهيـال، ئۇالر ئېرىشـكهن ئۈنۈمـگه 

ئېرىشتىم. 

ئىشنىڭ نېگىزى 

بـاشـقىالردىن ئۆگـىنـىش ۋە ئۆگهنـگهنـلىرىمـنى ئهمهلـىي رەۋىشـته تهدبـىقـالش جهريـانـىم مېنىڭ ھايـاتـىمـنى 

ئۆزگهرتـتى. مهن ئـىشـنىڭ بۇ قهدەر ئـاددىيـلىقـىتـىن ھازىرمۇ ھهيـران قـالـىمهن. ئۇتۇق قـازانـغانـالرنـىڭ قـانـداق 

ئۇسۇل قـولـالنـغانـلىقـىنـى ئۆگـىنـىش ۋە ئۇالر ئېرىشـكهن ئۈنۈمـگه ئېرىشـكهنـگه قهدەر داۋامـالشـتۇرۇش، ئۇتۇق 

قازىنىشتا قىلىنىشى كېرەك بولغان يولدۇر. ۋاي خۇدايىمهي، بۇ ئاجايىپ پىكىر-ھه! 

غهلبىنى ئالدىن پهرەز قىلغىلى بولىدۇ 

ئـاددىي قـىلـىپ ئېيتساق، بهزى ئـىنـسانـالر مهلۇم ئـىشـتا بـاشـقىلـىرىدىن بهكـراق مۇۋەپـپهقـىيهتـكه 

ئېرىشـىدۇ. چۈنـكى، ئۇنـىڭ ئۇالر ئـوخشـىمـايـدىغـان بهزى تهرەپـلىرى بـار، قـىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان 

ئىشالرنىمۇ توغرا شهكىلدە قىلىدۇ. ۋاقىتنىمۇ ئوتتۇرىھال ئىنسانالرغا قارىغاندا ياخشى باشقۇرااليدۇ. 

ئۆتمۈشۈمـدە تـوال مهغلۇپ بـولـغانـلىقـىم ئۈچۈن ئۆزۈمـنى تۆۋەن كۆرىدىغـان ۋە قـابـىلـىيهتسـىز دەپ 

قـارايـدىغـان بـولۇپ قـالـغان ئـىدىم. ئـىشـىنـى مهنـدىن يـاخشـى قـىاللـىغـان ئـىنـسانـالر مهنـدىن ئۈسـتۈن ئـىنـسانـالر 

دېگهن خـاتـا قـاراشـقا كېلىپ قـالـغان ئـىدىم. كېيىن بۇ قـاراشـنىڭ تـوغـرا ئهمهسـلىكـىنـى ھېس قـىلـدىم. 

مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـغانـالر پهقهتـال بهزى ئـىشـالرنـى پهرقـلىق شهكـىلـدە قـىالتـتى. مهنـتىقـىلـىق پـىكـىر قـىلـىدىغـان 

بولساق، ئۇالرنىڭ ئۆگهنگهنلىرىنى مهنمۇ ئۆگىنهلهيتتىم. 

ئۆزۈمـنى بـاشـقىالردىن تۆۋەن ئـىكهنـمهن دېگهن قـارىشـىمـنىڭ خـاتـالـىقـىنـى ھېس قـىلـىش مهن ئۈچۈن 

ئـىالھىي لۇتۇف بـولـدى. بۇنـى ھېس قـىلـغانـدىن كېيىن ھهم ھهيـران قـالـدىم، ھهم ھايـاجـانـالنـدىم. 

ھازىرغـىچه شۇنـداقـمهن. ئۆز ئـىشـىدا مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـغانـالرنـىڭ ئـىشـنى قـانـداق قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى 

ئۆگـىنـىپ، ئۇالرغـا ئـوخـشاش نهتـىجـىنـى قـولـغا كهلتۈرگهنـگه قهدەر قـولـالنـغان ئۇسۇلـىنـىڭ ئـوخشـىشـىنـى مهنمۇ 

قـولـلىنـىش ئـارقـىلـىق ھايـاتـىمـنى تـامـامهن ئۆزگهرتهلهيـدىغـانـلىقـىمـنى ۋە ئۆزۈم نـىشـانـلىغـان ھهر قـانـداق نـىشـانـغا 

يېتهلهيدىغانلىقىمنى چۈشىنىپ يهتكهن ئىدىم. 

سېتىقـچىلـىقـنى بـاشـالپ بـىر يـىلـدىن كېيىن، ئهڭ يـاخشـى مـال سـاتقۇچـى بـولـغان ئـىدىم. يهنه بـىر يـىل 

ئۆتۈپ، دېرىكـتور بـولـدۇم. ئۈچ يـىلـدىن كېيىن شـىركهت مېنى مۇئـاۋىن بـاش دېرىكـتور قـىلـىپ ئۆسـتۈردى. 

شۇنـداق قـىلـىپ، ئـالـته دۆلهتـتىكـى 96 ئـالـته كـىشـىدىن تهركـىپ تـاپـقان سېتىش گۇرۇپـپىسـىنـى بـاشقۇرۇشـقا 

مهسئۇل بولدۇم. بۇ چاغدا مهن 25 ياشتا ئىدىم. 
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شۇ چـاغـدىن ھازىرغـىچه ئـوخشـىمـىغـان 22 خـىل خـىزمهت بـىلهن شۇغۇلـالنـدىم، بـىر مۇنـچه 

شـىركهتـلهرنـى قۇردۇم. داڭلىق بـىر ئۇنـىۋېرسـىتېتنىڭ بـاشقۇرۇش ئـىلـىمـى دېپلومـىغـا ئېرىشـتىم. فـرانسۇزچه، 

گېرمـانـچه ۋە ئـىسـپانـىيهچه ئۆگهنـدىم، نۇتۇق سۆزلـىگۈچـى بـولـدۇم، تهربـىيـىلـىگۈچـى بـولـدۇم، مـىڭدىن 

ئـارتۇق شـىركهتـته مهسـلىھهتـچىلـىك قـىلـدىم. نۆۋەتـته ھهر يـىلـى 250 مـىڭدىن ئـارتۇق كـىشـىگه لېكسىيه 

سۆزلهيمهن. لېكسىيهلىرىمگه كۆپ بولغاندا بىرال قېتىمدا 20 مىڭدىن ئارتۇق كىشى قاتنىشىدۇ. 

ئاددىي ھهقىقهت 

خـىزمهت ھايـاتـىم بـويـىچه، ئـاددىي بـىر ھهقـىقهتـنى يهكۈنـلهپ چـىقـتىم. ئهڭ مۇھىم ئـىشـنى پۈتۈن 

زېھنى بـىلهن قـىلـىش، ئهڭ مۇھىم ئـىشـنى يـاخشـى قـىلـىش ۋە ئۇنـى پۈتۈنـلهي ئـورۇنـداش — ئـالهمشۇمۇل 

غهلـىبـىنـىڭ، نهتـىجـىنـىڭ، ھۆرمهتـلىنـىشـنىڭ ۋە ئـىجـتىمـائـىي ئـورۇنـغا ئېرىشـىشـنىڭ ۋە بهخـتنىڭ ئـاچقۇچـىدۇر. 

مانا بۇ ئاچقۇچلۇق نۇقتا دېمهكچى بولغانلىرىمنىڭ روھىدۇر ۋە جهۋھىرىدۇر. 

مهن بـايـان قـىلـىدىغـان ئۇسۇلـالر، مـاھارەتـلهر ۋە قـائـىدىلهر  قـولـلىنـىشـچانـلىقـقا ئـىگه، ئـىسـپاتـالنـغان 

بـولۇپ، ئۇالرنـى دەرھالـال تهدبـىقـلىغـىلـى بـولـىدۇ. ۋاقـىتـنى تېجهش ئۈچۈن ئـىشـالرنـى ئـارقـىغـا سۆرەشـنىڭ 

يـاكـى نـابـاپ ۋاقـىت بـاشقۇرۇشـنىڭ پـىسـخولـوگـىيـىلـىك يـاكـى ھېسسىي سهۋەبـلىرىنـى ئـىزاھالپ ئـولتۇرمـايـمهن. 

نهزەرىيۋى يــاكــى تهتــقىقــات خــاراكتېرلــىك چۈشهنــدۈرۈشــلهرنــى كۆپ قــولــالنــمايــمهن. بۇ يهردە 

ئۆگـىنـىدىغـانـلىرىڭىز ئـىشـىڭىزدا تېز ئـىلـگىرىلهش ۋە يـاخشـى نهتـىجه قـازىنـىشـىڭىز ئۈچۈن قـولـلىنـىشـىڭىز كېرەك 

بـولـغان، شۇنـداقـال ئـائـىلـىڭىز ۋە بـاشـقا كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان خۇشـالـلىقـىڭىزنـى ئـاشۇرۇشـىڭىزغـا پـايـدىلـىق 

مۇئهييهن ھهرىكهتلهردىن ئىبارەت. 

بۇ يهردىكـى ھهر بـىر پـىكـىر سـىزنـىڭ ئـومۇمـىي جهھهتـتىكـى ئۈنۈمـدارلـىقـىڭىز، ئـىپـادىڭىز ۋە ئـىش ھهل 

قـىلـىشـىڭىزنـى ئـاشۇرۇپ، ئۆزىڭىز قـىلـغان ھهربـىر ئـىشـتا سـىزنـىڭ قـىمـمىتـىڭىزنـى تېخىمۇ ئـاشۇرۇشـنى مهركهز 

قــىلــغان. ســىز يهنه مهن سۆزلهپ ئۆتــىدىغــان كۆپــلىگهن چــارىلهرنــى شهخســىي تۇرمــىشــىڭىزدىمۇ 

ئىشلىتهلهيسىز. 

غهلـىبـىنـىڭ ئـاچقۇچـى ھهرىكهتتۇر. بۇ پـرىنسـىپـالر  كـىشـىنـىڭ ئۈنۈمـدارلـىقـىنـى ۋە نهتـىجـىسـىنـى 

ئـاشۇرۇش جهھهتـته قـىسـقا ۋاقـىتـتا ئـالـدىن پهرەز قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان يۈكسـىلـىشـلهرنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىشـقا 

يـاردەم بېرىدۇ. بۇ پـرىنسـىپـالرنـى قـانـچه تېز ئۆگـىنـىپ، ئهمهلـىيهتـكه شۇنـچه تېز تهدبـىقـلىسـىڭىز، 

كهسپىڭىزدە شۇنچه تېز ئىلگىرىلهيسىز. بۇنىڭغا مهن كېپىل. 

بـايـانـلىرىمـنى ئۆگـىنـىپ، ئهمهلـىي تۇرمۇشـىڭىزدا تهدبـىقـلىغـىنـىڭىزدا، چهكسـىز غهلـىبـىلهر سـىزنـى كۈتۈپ 

تۇرغان بولىدۇ. 
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مۇقهددىمه 

دەۋرىمـىز يـاشـاش ئۈچۈن قـالـتىس دەۋردۇر. نـىشـانـلىغـانـلىرىمـىزدىنمۇ كۆپـراقـىغـا ئېرىشهلهش ئۈچۈن بۇ 

دەۋردىكـىدەك پۇرسهت ۋە ئـىمـكانـالر بـاشـقا دەۋرلهردە بـولۇپ بـاقـمىغـان ئـىدى. ئـىنـسانـىيهت تـارىخـىدا 

كۆرۈلۈپ باقمىغان كۆپ خىل تالالشالرغا ئىگىمىز. 

سـىز كۈنـىمـىزدىكـى بـاشـقا كۆپـلىگهن كـىشـىلهرگه ئـوخـشاش يـول تۇتسـىڭىز، قـىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان 

كۆپـلىگهن ئـىشـالرغـا نـىسـبهتهن «ۋاقـتىڭىزنـىڭ پهقهتـال يېتىشـمهيۋاتـقانـلىقـىدىن دەرت ئېيتقۇچـىالر» سېپىدىن 

ئـورۇن ئـالـغىنـىڭىز ئېنىق. قـىلـماقـچى بـولـغان ئـىشـلىرىڭىزغـا ۋاقـتىڭىزنـى يېتىشـتۈرۈلـمهي يۈرۈۋاتـقىنـىڭىزدا، 

زىمـمىڭىزگه يېڭى ئـىشـالر ۋە مهجبۇرىيهتـلهر قـات-قـات يۈكـلىنـىدۇ. شۇ سهۋەبـلىك، قـىلـىشـىڭىز كېرەك 

بـولـغان ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قـىلـىپ تۈگـىتهلـمهيسـىز، ھېچقاچـان ۋاقـىت يېتىشـتۈرەلـمهيسـىز. ۋەزىيه ۋە 

مهجبۇرىيــىتــىڭىزنــى ھېچ تۈگــىتهلــمهيســىز، ھهتــتا ۋەزىپه ۋە مهجبۇرىيهتــلىرىنــىڭ كۆپۈنــچىســىنــى 

تۈگىتهلمهسلىكىڭىز مۇمكىن. 

مۇھىمىنى تالالپ قىلىش 

دەل مۇشۇ سهۋەب تۈپهيـلىدىن، ھهر پهيـت ئۈچۈن قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئهڭ مۇھىم ئـىشـنى بـاشـتا 

قـىلـىش ئۈچۈن تـالـالش، ئـانـدىن ئۇ ئـىشـنى ھهم تېز، ھهم سۈپهتـلىك ھالـدا پۈتتۈرۈش قـابـىلـىيـىتـىڭىز 

مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشدا باشقا قابىلىيهتلىرىڭىزدىنمۇ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ. 

ئـاۋۋال پۈتتۈرۈشـى كېرەك بـولـغان مۇھىم ئـىشـىنـى بهلـگىلهپ، ئۇنـى تېزدىن پۈتتۈرگهن ئـوتتۇرىھال بـىر 

كـىشـى، جـىق سۆزلهپ، ئۇلۇغۋار پـىالنـالرنـى تۈزىدىغـان، ئهمـما بهك ئـاز ئـىشـنى بـىر بـاشـقا ئېلىپ 

چىقااليدىغان بىر داھىيدىن نهچچه ھهسسه كۆپ نهتىجىگه ئېرىشىدۇ. 

پاقا توغرىسىدىكى ھهقىقهت 

زامـانـىسـىدا مـارك تۋېين شۇنـداق دېگهن ئـىكهن: ھهر ئهتـىگـىنـى تۇنـجى ئـىشـىڭىز سۈپـىتـىدە بـىر پـاقـىنـى 

تـىرىك پېتى يهۋەتسـىڭىز، كۈنـىڭىزنـىڭ ئۇنـىڭدىن كېيىنـكى قـىسـىمـىنـى بېشىڭىزغـا بۇنـىڭدىنمۇ نـاچـار بـىر 

ئىشنىڭ كهلمهيدىغانلىقىنى بىلگهن ھالهتته، راھهت شهكىلدە ئۆتكۈزەلهيسىز. 
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سـىزنـىڭ «پـاقـىڭىز» — سـىزنـىڭ ئهڭ چـوڭ ۋە ئهڭ مۇھىم ۋەزىپـىڭىز يـاكـى ئـىشـىڭىزدۇر. ئهڭ مۇھىم 

ئـىشـىڭىز ئۈچۈن تېزدىن ھهرىكهتـكه ئۆتـمىگهن ئـىكهنسـىز، مۇقهررەركـى مۇھىم ئـىشـىڭىزنـى كېچىكتۈرۈشـكه 

يۈزلـىنـىسـىز. ئهمـما، شۇ پهيـتته قـىلـىشـىڭىز كېرەك بـولـغان  شۇ مۇھىم ئـىشـىڭىز دەل شۇ چـاغـدىكـى 

ھاياتىڭىزغا ئىجابىي تهسىر ۋە نهتىجه ئېلىپ كېلىدۇ. 

پـاقـا يېيىشـنىڭ (يهنـى مۇھىم ئـىشـنى قـىلـىشـنىڭ) تۇنـجى قـائـىدىسـى «ئهگهر يېيىشـىڭىز كېرەك بـولـغان 

ئىككى پاقا بولسا، ئهڭ سهت پاقىنى باشتا يهۋىتىڭ.» 

بۇنـى مۇنـداق ئـىزاھاليـمىز. ئهگهر ئـالـدىڭىزدا ئـىكـكى مۇھىم ۋەزىپه بـولـسا، ئـىشـنى ئهڭ تهس ۋە ئهڭ 

مۇھىم بـولـغىنـىدىن بـاشـالڭ. ئۆزىڭىزنـى ئـىشـنى دەرھال بـاشـالشـقا ۋە ئۇ ئـىشـنى پۈتكۈزمهي تۇرۇپ بـاشـقا 

ئىشقا ئۆتۈپ كهتمهسلىككه كۆندۈرۈڭ. 

مۇشۇنـىڭغا كۆنۈشـنى ئۆزىڭىزنـى ئۈچۈن بـىر ئـىمـتىھان دەپ بـىلـىڭ. ئۇنـى ئۆزىڭىزگه جهڭ ئېالن 

قـىلـىش دەپ بـىلـىڭ. ئـىشـنى ئـاسـىنـىدىن بـاشـالش تـوزىقـىغـا چۈشـمهڭ. ئۆزىڭىزنـىڭ قـايسـى ئـىشـنى تېزدىن 

پۈتتۈرۈشـىڭىز، ئۇنـىڭدىن كېيىن قـايسـى ئـىشـنى پۈتتۈرۈشـىڭىز كېرەكـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى قـارارنـىڭ 

كۈندىلىك ئهڭ مۇھىم قارارىڭىزدىن بىرى ئىكهنلىكىنى ھهر قاچان ئېسىڭىزدىن چىقارماڭ. 

پـاقـا يېيىشـنىڭ ئـىكـكىنـچى قـائـىدىسـى شۇكـى، «ئهگهر تـىرىك پـاقـىنـى پـاك-پـاكـىز يهۋىتـىشـىڭىز كېرەك 

بـولـسا، ئۇ ھالـدا ئۇزۇنـدىن ئۇزۇن ئـولتۇرۇپ ئۇ پـاقـىنـى كۆزىتـىشـىڭىزنـىڭ سـىزگه ھېچقانـداق پـايـدىسـى 

بولمايدۇ.» 

ئهڭ يۇقـىرى چهكـتىكـى ئۆزىنـى جـارىي قـىلـدۇرۇشـنىڭ ۋە ئۈنۈمـدارلـىق ئـاچقۇچـى — ھهر سهھهر ئـىشـنى 

ئهڭ ئـاۋۋال ئهڭ مۇھىم ۋەزىپـىڭىزنـى بهلـگىلهشـكه مهڭگۈلۈك كۆنۈشـتىن ئـىبـارەت. پـاقـىڭىزنـى يېۋەتـمهسـتىن 

تۇرۇپ (ئهڭ مۇھىم ئـىشـىڭىزنـى قـىلـىپ پۈتتۈرمهي تۇرۇپ) بـاشـقا ھهر قـانـداق ئـىشـقا قـول تـىقـماسـلىق، 

شۇنـداقـال بۇنـى مۇھىم ئـىشـىڭىزنـى پۈتتۈرۈشـكه بهك ئۇزۇن ۋاقـىت سهرپ قـىلـماي پۈتتۈرۈش ئـادىتـىنـى 

يېتىلدۈرۈشىڭىز كېرەك. 

يۇقـىرى مـائـاش ئـالـىدىغـان ۋە تېز يۈكـسهلـگهن ئـايـالـالر ۋە ئهرلهر تـوغـرىسـىدىكـى تهتـقىقـاتـالردىن مهلۇم 

بـولۇشـىچه، «قـىلـىشـى كېرەك بـولـغان ئـىشـىغـا دەرھال كـىرىشـىش» بۇ خـىلـدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ ئهڭ چـوڭ 

ئـاالھىدىلـىكـى ئـىكهن. مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـغان كـىشـىلهر ئۆزىنـى مۇھىم ئـىشـىنـى بېرىلـىپ قـىلـغان ۋە ئۇ 

ئىشىنى پۈتتۈرمهي تۇرۇپ، باشقا ئىشقا قول تىقىشتىن ئۇزاق تۇرغانالردۇر. 
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بۈگۈنـكى دۇنـيادا، بـولۇپمۇ سـودا سـاھهسـىدە سـىز مۇئهيـيهن، ئۆلـچىگـىلـى بـولـىدىغـان نهتـىجـىگه 

ئېرىشـىشـىڭىزگه ئـاسـاسهن مـائـاش ئـالـىسـىز. تـاپـاۋىتـىڭىز قـىمـمىتـى بـار بـىر تۆھپىنـى يـاراتـقىنـىڭىزغـا، بـولۇپمۇ 

سىزدىن كۈتۈلگهن ئهڭ مۇھىم ۋەزىپىنى بهجا كهلتۈرگىنىڭىزگه ئاساسهن مائاشقا ئېرىشىسىز. 

بۈگۈنـكى شـىركهت-كـارخـانـىالردىكـى ئهڭ چـوڭ مهسـىلـىلهردىن بـىرى «ئـىشـنى بـىر بـاشـقا ئېلىپ 

چـىقـالـماسـلىق»تۇر. ئۇالر تـوخـتىمـاي سۆزلهيـدۇ، تۈگـىمهس يـىغـىنـالرنـى ئۇيۇشـتۇرىدۇ، قـالـتىس پـىالنـالرنـى 

تۈزۈشـىدۇ. ھالبۇكـى، ئـاقـىۋەتـته پـىالنـالنـغان ئـىشـنى ھېچ كـىم قـىلـمايـدۇ، كۆزلهنـگهن نهتـىجـىمۇ ئـوتتۇرىغـا 

چىقمايدۇ. 

كـىشـى ئېرىشـىدىغـان نهتـىجـىنـىڭ چـوڭ-كـىچـىلـىكـلىكـى ئۇنـىڭ ئـىش قـىلـىشـتىكـى ئـادىتـىگه بـاغـلىق 

بـولـىدۇ. مۇھىم ئـىشـالرنـى بهلـگىلهش، ئـىشـنى كهيـنىگه سۆرەشـتىن سـاقـلىنـىش ۋە ئهڭ مۇھىم ئـىشـنى 

ھهممىدىن بۇرۇن قىلىش ئادىتى ھهم زېھىنىي، ھهم فىزىكىلىق ئادەتلىنىشتۇر. 

ئـادەتـلىنـىش مهشـىق قـىلـىش ۋە تهكـرار قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۆگـىنـىلـىدۇ. بـىر ئـىشـقا ئـادەتـلىنـىشـىڭىز ئۈچۈن 

تـاكـى ئۇ ئـىش سـىزنـىڭ تهبـئىي ئـىش ھهرىكـىتـىڭىزگه ئـايـلىنـىپ كهتـكهنـگه قهدەر ئۇنـى مهشـىق قـىلـىشـىڭىز ۋە 

تهكـررا قـىلـىشـىڭىز كېرەك بـولـىدۇ. مهشـىق قـىلـىش ۋە تهكـرار قـىلـىش بـاسقۇچـىدىن كېيىن، سـىز ئۆزىڭىز 

ئادەتلهنمهكچى بولغان ئىشنى ئاپتۇماتىك ۋە قوالي ھالدا قىلىدىغان بولىسىز. 

بىر ئىشنىڭ پۈتتۈرلۈشى كىشىلهرگه رازىمهنلىك تۇيغۇسى ئاتا قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى خۇشال قىلىدۇ. 

قـانـداقـلىكـى بـىر ئـىشـنى پۈتتۈرگـىنـىڭىزدە ئـىچـىڭىزدىن بـىر ئېنىرگـىيهگه ئېرىشـكهنـلىكـىڭىزنـى ۋە 

ئۆزىڭىزنـى ھۆرمهتـلهش تۇيغۇسـىنـىڭ يۈكـسهلـگهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـىسـىز. پۈتتۈرۈلـگهن ئـىش قـانـچىلـىك 

دەرىجــىدە مۇھىم بــولــسا ئۆزىڭىزنــى شۇنــچىلــىك كۈچلۈك ھېس قــىلــىســىز ۋە ئۆزىڭىزگه شۇنــچىلــىك 

ئـىشـىنـىسـىز. مۇھىم بـىر ئـىشـىڭىزنـىڭ ھهل بـولۇشـى مېڭىڭىزدىكـى ئـىنـدورفـىن ھورمۇنـىنـى قـوزغـىتـىدۇ. بۇ 

ئـىنـدورفـىن ھورمۇنـلىرى سـىزنـىڭ تهبـئىي يـولـالر ئـارقـىلـىق رازىمهنـلىك تۇيغۇسـىدا بـولۇشـىڭىزغـا يـاردەم 

بېرىدۇ. بـىر ئـىشـنىڭ مۇۋەپـپهقـىيهت  بـىلهن تـامـامـلىنـىشـىنـى ئـىزدەيـدىغـان ئـىنـدورفـىن دولقۇنـى سـىزنـىڭ 

يېڭىلـىق يـارىتـىش ئـىقـتىدارىڭىزنـى تېخىمۇ ئـاشۇرىدۇ ۋە ئۆزىڭىزگه بـولـغان ئـىشهنـچىڭىزنـىڭ تېخىمۇ بهك 

ئاشۇرىدۇ. 

دېمهك، مۇۋەپــپهقــىيهتــنىڭ ئهڭ مۇھىم ســىرلــىرىدىن بــىرى دەل مۇھىم ئــىشــنى ئــاۋۋال قــىلــىپ 

پۈتتۈرۈشكه ئادەتلىنىشتۇر. 

قـالـتىس ھايـاتـنىڭ كهسـپىنـى مۇۋاپـىقـىيهت بـىلهن داۋامـالشـتۇرۇشـنىڭ ۋە ئۆزىڭىزنـى قـالـتىس ھېس 

قـىلـىشـىڭىزنـىڭ يهنه بـىرى، مۇھىم ئـىشـالرنـى بـاشـلىغـانـدىن كېيىن ئۇالرنـى پۈتتۈرۈشـكه ئـادەتـلىنـىشـتۇر. 

مۇشۇنـداق قـىاللـىغـىنـىڭىزدا مۇئهيـيهن بـىر كۈچـكه ئېرىشـىش ۋە مۇھىم ئـىشـالرنـى تـامـامـالش سـىز ئۈچۈن 

ئۇالرنى يېرىم يولدا تاشالپ قويۇشقا قارىغاندا تېخىمۇ ئاسانلىشىشقا باشاليدۇ. 
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نـىيۇيـورۇك كـوچـىلـىردىن بـىرىدە بـىر مۇزىكـانـتنى تـوخـتىتـىپ، كـارنـىچ سـارىيـغا قـانـداق بـارىدىغـانـلىقـىنـى 

سـورىغـان كـىشـىنـىڭ ھېكايـىسـى مهشھۇردۇر. مۇزىكـانـت ئۇنـىڭغا مۇنـداق جـاۋاپ بهرگهن:«مهشـىق قـىل 

دوستۇم، مهشىق قىل.» 

ھهمـمه ئۇسـتىلـىق مهشـىق قـىلـىش بـىلهن قـولـغا كېلىدۇ. بـىزنـىڭ زېھنىمـىزمۇ بهئهيـنى مۇسكۇلـلىرىمـىزغـا 

ئـوخـشايـدۇ. زېھنىمـىز ئـىشـلىتـىلـگهنسېرى كۈچـلىنـىدۇ، مهشـىق قـىلـىش ئـارقـىلـق ئۆزىڭىزگه كېرەكـلىك ھهر 

تۈرلۈك ھهرىكهتنى ئۆگىنهلهيسىز ۋە بۇ ئادەتلىنىشنى تهرققىي قىلدۇرااليسىز.  

بـىر ئـىشـنى كـىرىشـىپ تۇرۇپ قـىلـىش ۋە دىقـقىتـىنـى مهركهزلهشـتۈرۈشـكه ئـادەتـلىنـىشـنى كۈچهيـتىش 

ئۈچۈن،«قارار قىلىش، ئىنتىزام ۋە قهتئىي داۋامالشتۇرۇش»تىن ئىبارەت ئۈچ ئىشقا ئېھتىياجىڭىز بولىدۇ. 

ئـالـدى بـىلهن ئـىشـىڭىزنـى تـامـامـالش ئـادىتـىڭىزنـى كۈچهيـتىشـكه قـارار قـىلـىڭ. ئـانـدىن ئۆزىڭىز 

ئۆگهنـمهكـچى بـولـغان پـىرىنسـىپـالرنـى مهشـىق قـىلـىش جهھهتـته تـاكـى ئۇالرنـى بـىر بـاشـقا ئېلىپ چـىقـقانـغا 

قهدەر ئۆزىڭىز ئۈچۈن ئـىنـتىزام بهلـگىلهڭ. ئـاخـىردا ئـادەتـلىنـىش خـاراكتېرىڭىزنـىڭ مۇقـىم بـىر پـارچـىسـى 

ھالىغا كهلگهنگه قهدەر، قىلىۋاتقان ھهر بىر ئىشىڭىزنى قهتئىيلىك بىلهن داۋامالشتۇرۇڭ. 

ئۆز ئـارزۇيـىڭىزدىكـى قـولـىدىن ئـىش چـىقـىدىغـان ئۈنۈمـدار ئـىنـسان بـولۇش يـولـىدىكـى سۈرىتـىڭىزنـى 

تېزلـىتـىش ئۈچۈن بـىر ئـاالھىدە ئۇسۇل مهۋجۇت. ئۇ بـولسـىمۇ، ئـىشـىنـى ھهۋەس بـىلهن قـىلـىشـنىڭ، ئـىشـىنـى 

تېز بـاشـالپ تېز پۈتتۈرۈش ۋە ئۇنـىڭغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بـىلهن كـىرىشـىشـنىڭ پـايـدىسـىنـى ۋە ئۇ ئېلىپ 

كېلىدىغـان مهنـپهئهتـنى دائـىم ئهسـلهپ تۇرۇشـتىن ئـىبـارەت. ئۆزىڭىزنـى مۇھىم ئـىشـالرنـى تېز ۋە مۇكهمـمهل 

پۈتتۈرىدىغـان بـىرى دەپ ئـويـالڭ ۋە بۇ ئـويـىڭىزنـى داۋامـالشـتۇرۇڭ. ئۆزىڭىز ھهقـقىدىكـى تهسهۋۋۇر ئـىش 

ھهرىكهتــلىرىڭىزدە چــوڭ تهســىرى كۆرســىتــىدۇ. ســىز ئــارزۇ قــىلــىدىغــان كېلهچهكــتىكــى ئۆزىڭىزنــى 

تهسهۋۋۇرىڭىزدا جـانـالنـدۇرۇڭ. تهسهۋۋۇرىڭىزدا زاھىر بـولـغان كهلگۈسـىدىكـى ئۆزىڭىز سـىزنـىڭ ئـىش 

قـىلـىشـتىكـى سۈپـىتـىڭزگه كۈچلۈك تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ.  كهسـپىي نـاتـىق جېم كـاسـكارت مۇنـداق 

دەيدۇ :«زېھنىڭىزدە زاھىر بولغان سىز كهلگۈسىدىكى ئۆزىڭىز ھېسابلىنىسىز.» 

شۇنـى ئۇنۇتـماڭكى، سـىز يېڭى ئـىقـتىدار ۋە يېڭى قـابـىلـىيهتـلهرنـى ئۆگـىنـىش شۇنـداقـال ئۇنـى 

كۈچهيـتىش جهھهتـته چهكسـىز قـابـىلـىيهتـكه ئـىگه. ئـىشـالرنـى ئـارقـىغـا سۈرمهسـلىك ۋە ئهڭ مۇھىم ئـىشـالرنـى 

تېز پۈتتۈرۈش جهھهتـته مهشـىق قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۆزىڭىزنـى ئۇنـىڭغا كۆنـدۈرگـىنـىڭىزدە ھايـاتـىڭىزدا ۋە 

كهسپىڭىزدە قالتىس مۇۋەپپهقىيهتلهرنى قولغا كهلتۈرۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرىسىز. 

«ئۇ پاقىنى يهڭ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

پهرزهنت تهربىيىسى:
 بالىالرنىڭ يىغلىشىنى چۈشىنىش

ئهلىسا سولتېر



پهرزەنت تهربىيىسى: بالىالرنىڭ يىغلىشىنى چۈشىنىش 

ئهلىسا سولتېر 

تهلهپـلىرىنـى ۋە ئېھتىيـاجـلىرىنـى سۆزلهش ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلهشـكه بـاشـلىغـان كـىچـىك بـالـىالرنـىڭ 

يهنـىال يـىغـالۋېرىشـى ئـاتـا-ئـانـىالر ئۈچۈن تـولـىمۇ ھهيـران قـاالرلـىق بـىر ئـىش. يـىغـالش ئـارقـىلـىق 

ئېھتىيـاجـىنـى بـىلـدۈرۈش بـوۋاقـالرغـا خـاس ئـىش بـولۇپ، بـوۋاقـالر يـىغـلىسـا ئـاتـا-ئـانـا بـولغۇچـى بۇ 

ئهھۋالنى قوبۇل قىالاليدۇ. 

 يـىغـالش ھهقـىقهتهنمۇ بـوۋاقـالرنـىڭ ئـاالقـىلـىشـىش يـولـلىرىدىن بـىرى بـولۇپ، بـوۋاقـالرنـىڭ يـىغـلىشـىنـىڭ 

ئۇالرنـىڭ ئۆز ئېھتىيـاجـىنـى ئـىپـادىلهش يـولـلىرىدىن بـىرىدۇر. بـوۋاقـالرنـىڭ يـىغـلىشـىنـىڭ  ئـادەتـته قـوبۇل 

قـىلـىنـمايـدىغـان ئـىكـكىنـچى سهۋەبـىمۇ بـار. بۇخـىل يـىغـالش پۈتۈن ئېھتىيـاجـلىرى قـانـدۇرۇلـغان بـوۋاقـالردا 

كۆرۈلـىدۇ. كۆپـىنـچىسـى كهچـكه يېقىن يـىغـالشـقا بـاشـاليـدۇ بـاشـاليـدۇ ۋە يـىغـلىشـى سـائهتـلهرچه داۋامـلىشـىدۇ. 

ئـاتـا-ئـانـىنـىڭ قـىلـغان ھېچبىر ئـىشـىنـىڭ بۇ يـىغـالشـنىڭ تـوخـتىشـىغـا تهسـىرى بـولـمىغـانـدەك كۆرۈنـىدۇ. بۇ 

سهۋەبـتىن، بۇنـداق يـىغـالشـالر، ئـاتـا-ئـانـىالرنـى ئهنسـىرىتـىدۇ ۋە ھهيـران قـالـدۇرىدۇ. بۇنـداق ئهھۋالـالردا 

بوۋاقنى خۇشال قىلىشنىڭ ھېچبىر يولى يوقتهك كۆرۈنىدۇ. 

مۇنۇ رېئالـلىق ھهيـران قـاالرلـىقتۇر. ئۇ بـولسـىمۇ، بـوۋاقـالرنـىڭ ئۆتمۈشـتىكـى راھهتسـىز قـىلـىدىغـان 

كهچۈرمـىشـلىرىنـىڭ  سهلـبىي تهسـىرىنـى يـاخشـىاليـدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، بـوۋاقـالردىكـى بۇ خـىل سهۋەبسـىز يـىغـالش 

ئهسـلىدە ئۇالر ئۈچۈن پـايـدىلـىق. بـوۋىقـىغـا ئهڭ زور چهكـته يـاخشـى قـارايـدىغـان ئـاتـا-ئـانـىنـىڭ بـوۋاقـلىرىدىمۇ 

بـىرمۇنـچه ئـازابـلىق ھېس تۇيغۇالر شهكـىلـلىنـىدۇ. بـوۋاقـالردىكـى بۇ خـىل ھېس-تۇيغۇالر ئۇالرنـىڭ تۇغۇلۇش 

جهريـانـىدا ئۇچـرىغـان زەربـىلهر، ئۈمـىدسـىزلـىك، يـاكـى چهكـلىك چۈشهنـچىسـى سهۋەبـىدىن كېلىپ چـىقـقان 

ئاڭقىرالماسلىق قاتارلىقالر سهۋەبىدىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن. 

بـوۋاقـالرنـىڭ سهۋەبسـىز يـىغـلىشـى كۆپۈنـچه ئهھۋالـدا يۇقـىرىقـىدەك ئـازابـلىغۇچـى ھېس-تۇيغۇالرنـىڭ 

بـوۋاقـالردىن چـىقـىپ كېتىشـىنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرىدىغـان بېسىم يېنىكـلىتـىش مېخانـىزمـىدۇر.(«ئـاڭلىق بـوۋاق» 

نـامـلىق كـىتـابـىمـدىن بـوۋاقـالردا كۆرۈلـىدىغـان بۇ خـىل يـىغـالشـالرغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك تهپسـىلـىي مهلۇمـاتـالرنـى 

كۆرەلهيسىز.) 

بـوۋاقـالرنـىڭ ئۆز ئېھتىيـاجـلىرىنـى بـىلـدۈرۈش چـارىسـى ھېسابـالنـغان يـىغـالشـنىڭ ئـورنـىنـى ئـاسـتا-ئـاسـتا 

سۆزلهش ئـالـىدۇ. سۆزلهشـنى ئۆگـىنـىۋاتـقان بـاال قـورسـىقـى ئـاچـقانـدا (بـوۋاقـلىق دەۋرىدىكـىدەك) يـىغـالشـنىڭ 

ئـورنـىغـا،  يېمهكـلىك تهلهپ قـىلـىشـنى؛ مۇنـچىنـىڭ سۈيـى سـوغۇق بـولۇپ قـالـسا، «سـوغۇقـكهن» دېيىشـنى 
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ئۆگـىنـىدۇ. شۇڭىالشـقا، سۆزلهشـنى ئۆگهنـگهن بـالـىالردا بـوۋاقـلىق دەۋرىدىكـىدەك يـىغـالش ئېھتىيـاجـى يـوقـاپ 

كېتىدۇ. 

ئهمـما، (شۇنـى بـىلـىشـىمـىز كېرەكـكى) ئـازابـالرنـى يهڭگىلـلىتـىش  مهقـسهت قـىلـىنـغان، (بـىز «سهۋەبسـىز 

يـىغـالش» دەپ قـارايـدىغـان) يـىغـالشـالرنـىڭ ئـورنـىنـى سۆزلهشـنىڭ ئـااللـىشـى  (گهپ قـىالاليـدىغـان بـالـىالر 

ئۈچۈنمۇ) مۇمـكىن ئهمهس. بـالـىالر گهپ قـىلـىشـنى ئۆگهنـگهن تۇرۇقلۇقمۇ، كۈنلۈك بـىئـارامـچىلـىقـلىرىنـى ۋە 

ئۈمـىدسـىزلـىكـلىرىنـى يېڭىش ئۈچۈن يـىغـالشـنى داۋامـالشـتۇرىدۇ. مهسـىلهن، «دادام تۇغۇلـغان كۈنۈمـگه 

كهلـمىگهنـلىكـى ئۈچۈن كۆڭلۈم يېرىم» دېيىشـنى، يهنـى ھېس-تۇيغۇلـىرىنـى سۆز ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلهشـنى 

ئۆگـىنهلهيـدۇ، ئهمـما، گهپ قـىلـىشـنى ئۆگهنـگهن تۇرۇقلۇقمۇ بـالـىالر ئۆزىنـى بـىئـارام قـىلـىدىغـان كهچـمىشـلهرنـىڭ 

تهسـىرلـىرىدىن قۇتۇلۇپ، ئۆزىنـى يـاخشـىلـىشـى ئۈچۈن، يـىغـالش، ئـاچـچىقـلىنـىش ئـارقـىلـىق ئـازابـلىق تۇيغۇلـىرىنـى 

ئىپادىلهشكه ئېھتىياجلىق بولىدۇ. 

گهپ قـىالاليـدىغـان بـالـىالردىكـى يـىغـالشـنىڭ مهنـىسـى ۋە مهقسـىتـى بهكمۇ خـاتـا چۈشـىنـىلـىپ كهلـگهن. 

يـىغـالشـنى ئـازاب چېكىش بـىلهن ئـوخـشاش ئـورۇنـغا قـويـىۋالـىدىغـان خـاتـا چۈشهنـچه مهۋجۇت بـولۇپ، ئـاتـا-

ئـانـىالر «بـاالم يـىغـالشـتىن تـوخـتىغـىنـىدا كهيـپىيـاتـى يـاخشـى بـولـغان بـولـىدۇ» دېگهن چۈشهنـچىگه 

ئـىشهنـدۈرۈلـگهن. ئهمهلـىيهت دەل بۇنـىڭ ئهكسـىچه. بـالـىالردىكـى يـىغـالش ئۇالرنـىڭ ئـازابـتىن قۇتۇلۇش 

جهريـانـىدۇر. بـالـىالر كۆز يېشى تۆكۈش ئهركـىنـلىكـىگه ئېرىشهلـمىگۈچه، ئۆزلـىرىنـى تېخىمۇ يـاخشـى ھېس 

قىاللمايدۇ. 

بـالـىالردىكـى يـىغـالش ۋە ئـاچـچىقـلىنـىش ئـاتـا-ئـانـىالر ئۈچۈن يېزىلـغان كۆپۈنـچه كـىتـابـالرنـىڭ 

ئـىنـتىزامـچانـلىق بۆلۈمـىدىكـى ئۇرۇش، چـىشـلهش، سهت گهپ قـىلـىش، يـالـغان سۆزلهش ۋە  بـاشـقىالرنـىڭ 

نهرسـىسـىنـى ئـوغـرىلـىۋېلىش دېگهنـدەك «مهسـىلـىلهر» بـىلهن بـىر قـاتـارغـا قـويۇلـغان. ھهقـىقهتـته، بـالـىالر بېسىمـغا 

تـاقـابـىل تۇرۇش ۋە روھىي سـاغـالمـلىقـىنـى مۇھاپـىزەت قـىلـىش ئۈچۈن قـولـلىنـىدىغـان ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلـالرنـىڭ 

بـىرى بـولـغان يـىغـالش ۋە ئـاچـچىقـلىنـىشـقا يۇقـىرىقـى كـىتـابـالردىكـىدەك مۇئـامـىله قـىلـىنـىشـى كـىشـىنـىڭ كۆڭلىنـى 

يېرىم قـىلـىدۇ. ئهسـلىدە ، بـالـىالردىكـى يـىغـالش ۋە ئـاچـچىقـلىنـىش كۆپۈنـچه ھالـالردا ئۇالردىكـى «نـاتـوغـرا 

ئىش-ھهرىكهتلهر»نىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ياكى ياخشىالشتىكى ئۇسۇلالردىن بىرىدۇر. 

بالىالرنىڭ يىغلىشى نېمىشقا زۆرۈر؟ 
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كـىچـىك بـالـىالرنـىڭ ھايـاتـىدا نۇرغۇن بېسىم مهنـبهسـى بـار. بۇ بېسىم مهنـبهلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـى يـىغـالش 

ئېھتىيـاجـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. كۆپۈنـچه ئـاتـا-ئـانـىالر بـالـىلـىرىنـىڭ نېمىشـقا يـىغـاليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـگهن 

تهقـدىردە، ئۇالرنـىڭ يـىغـلىشـىنـى تېخىمۇ ئـاسـان قـوبۇل قـىلـىدۇ. ئهپسۇسـكى، كـىچـىك بـالـىالر دائـىمـال نېمىشـقا 

يـىغـلىغـانـلىقـىنـى ئـىپـادىلهپ بېرەلـمهيـدۇ. شۇ سهۋەبـلىك، ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ بـالـىلـىرىنـىڭ نېمىشـقا يـىغـلىغـانـلىقـىنـى 

پهرەز قـىلـىشـتىن بـاشـقا ئـامـالـى بـولـماي قـالـىدۇ. بـالـىڭىزنـىڭ نېمه سهۋەبـتىن يـىغـاليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىشـىڭىزنـىڭ 

ھاجـىتـى يـوق. مۇھىم بـولـغىنـى بـالـىنـىڭ يـىغـلىشـىنـى قـوبۇل قـىلـىشـىڭىزدۇر. يـىغـالشـنىڭ سهۋەبـى مهيـلى 

سۆزلهنسۇن، مهيلى سۆزلهنمىسۇن، يىغالش باالن ئۈچۈن پايدىلىقتۇر. 

بهزى ھالـالردا بـالـىلـىرىمـىز ئۇچـرىغـان بېسىمـىغـا ئۆزىمـىز سهزمهسـتىنـال بـىز ئـاتـا-ئـانـىالر، يـاكـى بـاشـقا 

چـوڭالر سهۋەب بـولـىمـىز. ھېچبىرىمـىز مۇكهمـمهل بـىر ئـاتـا-ئـانـا ئهمهسـمىز. ھهر-بـىرىمـىزنـىڭ بـالـىلـىرىمـىزنـىڭ 

قـىلـمىشـلىرىغـا تـاقهت قـىاللـماي قـالـىدىغـان، بـالـىالردىن سـادىر بـولـغان بهزى قـىلـىق يـاكـى ئـىش-ھهرىكهتـلهرنـى 

تـولـىمۇ بـىمهنه دەپ ئـويـالپ، (ئۇيغۇنسـىز ھهرىكهتـلهردە بـولۇپ قـالـىدىغـان) ۋاقـىتـلىرىمـىز بـولـىدۇ. بۇنـداق 

بـولۇشـىمـىزنـىڭ سهۋەبـى ھهمـمىمـىزنـىڭ بـالـىلـىقـىمـىزدىكـى تهسـىراتـالرنـى داۋامـالشـتۇرۇۋاتـقانـلىقـىمـىز، 

ھېچقايسـىمـىزنـىڭ بـالـىلـىقـىمـىزدا ھېچ بـولـمىغـانـدىمۇ بـىرەر تۈرلۈك ئـازابـلىنـىشـتىن يـاكـى بېسىمـدىن قېچىپ 

قۇتۇاللـمىغـانـلىقـىمـىزدىنـدۇر. بـارلـىق ئـاتـا-ئـانـىالر بـالـىلـىرىغـا ئۆزلـىرى بـالـىلـىق دەۋرىدە ئۇچـرىغـان مۇئـامـىلـىگه 

قارىغاندا تېخىمۇ ياخشى مۇئامىله قىلىشقا تىرىشىدۇ. 

كېيىنـكى بهتـلهردە بـالـىالرغـا ئـازاب ئېلىپ كېلىدىغـان ۋە بېسىم پهيـدا قـىلـىدىغـان سهۋەبـلهرنـى 

ئـوقۇغـىنـىڭىزدا،  بـالـىڭىزغـا قـىلـغان مۇئـامـىلـىلـىرىڭىز سهۋەبـلىك گۇنـاھكاردەك ھېس قـىلـىشـىڭىز مۇمـكىن. بۇنـداق 

بـىر ئهھۋالـدا ئۆزىڭىزنـىڭ بـالـىلـىقـىڭىزنـى ۋە سـىزنـىڭ قـانـداق ئـازار يېگىنـىڭىزنـى ئـويـالپ بـاقسـىڭىز بـولـىدۇ. سـىز 

يـاكـى ئۇنـداق، يـاكـى بۇنـداق شهكـىلـدە ئـازار يېمىگهن بـولسـىڭىز، بـالـىڭىزنـىڭ ئـازابـلىنـىشـىغـا سهۋەب بـولـمىغـان 

بـوالتـتىڭىز. بۇ سهۋەبـلىك ئۆزىڭىزنـى ئهيـىبـلىشـىڭىزنـىڭ ھاجـىتـى يـوق. شۇنـداقـال، كـىچـىك بـالـىالردا بېسىم 

پهيـدا قـىلـغان نۇرغۇن ئـىشـالرغـا ھېچكىم بـىۋاسـته سهۋە بـولـمايـدۇ. بۇالر مۇقهررەر ئۈمـىدسـىزلـىكـنىڭ ۋە 

مۇكهمـمهل بـولـمىغـان بـىر دۇنـيادا ئۆسۈپ يېتىلـىشـنىڭ نهتـىجـىسـىدۇر. بـالـىالرنـىڭ ئۆتمۈشـته يـاشـىغـان 

ئۈمـىدسـىزلـىك ۋە ئـازابـالرنـى ئۆزلۈكـىدىن سـاقـايـتااليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىڭ. شۇنـداقـال، بـالـىڭىز دۇچ كهلـگهن 

ئـازابـلىق كهچۈرمـىشـلهرنـىڭ — بۇ خـىل كهچۈرمـىشـلهرنـىڭ بهزىلـىرىگه بـىلـىپ بـىلـمهسـتىن ئۆزىڭىز سهۋەب 

بــولــغان بــولۇشــىڭىزمۇ مۇمــكىن — تهســىرلــىرىنــى يېڭىپ چــىقــىشــىدا، ئۆزىڭىزنــىڭ ئۇالرغــا يــاردەم 

بېرەلهيدىغانلىقىڭىزنىمۇ ئۇنتۇماڭ. 

باشقىالرنىڭ مۇئامىلىسىدىن كېلىپ چىققان ئازابالر 
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بۇ ئۆزىنـىڭ ئـازابـىنـى، غهزىپـىنـى، بـىخهتهرسـىزلـىكـى يـاكـى ئهنـدىشـىلـىرىنـى سـىرتـقا ئـىپـادىلـىگهن چـوڭالرنـىڭ 

(يـاكـى چـوڭ يـاشـتىكـى بـالـىالرنـىڭ) كـىچـىك بـالـىالرغـا قـىلـغان يـامـان مۇئـامـىلـىلـىرىدىن كېلىپ چـىقـقان 

ئازابالردۇر. 

بـالـىالرغـا ئهڭ چـوڭ ئـازاب بېرىدىغـىنـى جـىسـمانـىي ۋە جـىنسـىي جهھهتـته نـاچـار مۇئـامـىله قـىلـىشـتۇر. ھاراق 

ئـىچـىدىغـان ئـاتـا-ئـانـا بـىلهن بـىلـله يـاشـاشمۇ بـالـىالرغـا بېسىم ئېلىپ كېلىدۇ. تـىلـلىنـىش، مهسـخىرە قـىلـىنـىش، 

كهم سۇنـدۇرۇلۇش، خـىجـىلـچىلـىقـتا قـويۇشـلۇش، سـوئـال-سـوراقـقا تـارتـىلـىش، كهمسـىتـىلـىش، تهنـقىدلـىنـىش، پهس 

كۆرۈلۈش ۋە ئهيىبلىنىش قاتارلىقالر بالىالرنى ئازاباليدۇ. 

بـالـىالر ئۆزى خـالـىمـىغـان ئـىشـنى قـىلـىشـقا مهجبۇرالنـغىنـىدا، ھايـاتـى ھهددىدىن زىيـادە كـونـترول 

قـىلـىۋېلىنـغانـدا يـاكـى ھه دېسىال بـاشقۇرۇۋېلىنـغانـدا بـالـىالرنـى ئـازابـلىق تۇيغۇالر چۇلـغىۋالـىدۇ. جـازاغـا تـارتـىلـىش 

بـالـىالرنـى قـايغۇغـا سـالـىدۇ، جـازاغـا ئۇچـراش سهۋەبـلىك بـالـىالر (ئـاتـا-ئـانـام) «مېنى يـاخشـى كۆرمهيـدۇ» 

دېگهن تۇيغۇغا كېلىۋالىدۇ ۋە ئۆزىنى ھۆرمهتلىشى تۆۋەنلهپ كېتىدۇ. 

كـىچـىك بـالـىالر ھهمـىشه بـىپهرۋا، كهپسـىز، تـاقهتسـىز، يېڭىلـىقـقا تهلپۈنگۈچـىدۇر. ئـاسـانـال قـورقۇشـقا، 

دائـىمـال شـاۋقۇن چـىقـىرىشـقا مـايـىلـدۇر. ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ بـالـىلـىرىنـىڭ بۇ قـىلـىقـلىرىغـا بهرداشـلىق بېرىشـى ئـاسـان 

ئهمهس. ئهگهر بـالـىالر بۇ قـىلـىقـلىرىغـا قـارىتـا شهپـقهتـلىك ۋە كهڭ قـورسـاقـلىق بـىلهن مۇئـامـىله قـىلـىنـىشـنىڭ 

ئـورنـىغـا قـوپـال، خـالـىمـىغـان، خـىجـىلـلىقـقا سـالـىدىغـان، تـاقهت قـىاللـمىغـان، ئـاچـچىقـالنـغان قـاتـارلـىق قـايسـى بـىر 

ئـىنـكاسـنى كۆرسه ئۆز كـىمـلىكـىنـىڭ بـىر قـىسـىمـى قـوبۇل قـىلـىنـمىغـانـلىقـى ئۈچۈن ئۆزىنـى كهمسـىتـىلـگهنـدەك ۋە 

ئـازارالنـغانـدەك ھېس قـىلـىدۇ. خېلى كۆپ بـالـىالر تهبـىئـي قـىلـىقـلىرىنـى بېسىشـقا مهجبۇرالنـغانـلىقـى ئۈچۈن،  

ئـاتـا-ئـانـىسـى تهرىپـىدىن قـوبۇل قـىلـىنـىش مهقسـىتـى بـىلهن ئۆز تهبـىئـىتـىنـى ئـىنـكار قـىلـىدۇ. ئهمـما پهقهت پـاكـىز، 

رەتـلىك، تهمـكىن، شـاۋقۇنسـىز ۋە سهبـرچـان بـولـغىنـىدا يـاخشـى مۇئـامـىلـىگه ئېرىشـىدىغـان بـالـىالر ھېچبىر زامـان 

ئۆزىنىڭ ھهقىقىي رەۋىشته ياخشى كۆرۈلگهنلىكىنى ھېس قىاللمايدۇ. 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ يۇقـىرىقـىدەك مۇئـامـىلـىلهرنـىڭ ھهمـمىسـى ئـادەتـته يـاخشـى نـىيهت بـىلهن 

قـىلـىنـغان ۋە «ئـىنـتىزام» يـاكـى «تهربـىيه قـىلـىش» مهقـسهت قـىلـىنـغانـلىقـى ئۈچۈن يـوللۇق كۆرسـىتـىلـىدۇ ۋە 

بالىالرنىڭ ئۆزلىرى ئۇچرىغان ناچار قىلمىشالرنى ئىپادىلىشىگه يول قويۇلمايدۇ (مىللېر ، 1984). 

يـاخشـى بـىلـىۋېلىشـىمـىز كېرەكـكى، بـالـىالر بـاشـقىالرنـىڭ مۇئـامـىلـىسـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان ئـازابـالرغـا 

يـىغـالش ۋە ئـاچـچىقـلىنـىش ئـارقـىلـىق ئۇ ئـازابـنىڭ تهسـىرىدىن قۇتۇلۇشـقا تـىرىشـىدۇ ۋە ئۆزىكـى ئـازابـنى بۇ 

ئارقىلىق يوقىتىدۇ. 

سهل قاراشتىن كېلىپ چىققان ئازابالر 
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بـالـىالردا كۆرۈلـىدىغـان بۇ خـىل ئـازاب بـالـىالرنـىڭ ھالـىدىن خهۋەر ئـالـىدىغـان چـوڭالرنـىڭ بـالـىغـا ئۇيغۇن 

رەۋىشـته مۇئـامـىله قـىلـماسـلىقـى سهۋەبـلىك بـالـىنـىڭ ئېھتىيـاجـلىرىنـىڭ قـانـدۇرۇلـمىغـانـلىقـىدىن كېلىپ چـىقـىدۇ. 

بهزىدە كـىچـىك بـالـىالرنـىڭ ئېھتىيـاجـىنـى چۈشـىنـىش ۋە ئۇ ئېھتىيـاجـالرنـى قـانـدۇرۇش تهسـكه تـوخـتايـدۇ. 

ئېھتىيـاجـى بـولـغان ۋە بۇ ئېھتىيـاجـى قـانـدۇرۇلـمىغـان بـاال ھېسسىيـات جهھهتـتىن ئـازابـلىنـىدۇ ۋە خۇيـى تۇتۇپ 

قـالـىدۇ. بـالـىالر بـاشـقىالرنـىڭ مۇئـامـىلـىسـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان ئـازابـالرغـا يـىغـالش ۋە ئـاچـچىقـلىنـىش ئـارقـىلـىق ئۇ 

ئـازابـنىڭ تهسـىرىدىن قۇتۇلـغىنـىدەك، سهل قـاراشـتىن كېلىپ چـىقـقان ئـازابـلىنـىشـقىمۇ يـىغـالش ۋە ئـاچـچىقـلىنـىش 

ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇپ، ئۇنىڭ تهسىرىنى ياخشىلىيااليدۇ. 

بـالـىلـىقـنىڭ دەسـلهپـكى دەۋرىدىكـى ئـاسـاسـلىق ئېھتىيـاجـالر يېتهرلـىك ئـوزۇقـلىنـىش، مۇھهبـبهتـكه ئېرىشـىش 

ۋە كۆپ قۇچـاقـلىنـىپ، بـاغـرىغـا بېسىلـىش قـاتـارلـىق جـىسـمانـىي يېقىنـچىلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. بـالـىالر يهنه  

ئۆزىنـىڭ ئـىچـكى دۇنـياسـى ۋە ھېسسىيـاتـىغـا قـىزىقـىدىغـان ، ئۇالرنـىڭ گېپىنـى ئـاڭلىيـااليـدىغـان ، ئۇالرغـا ئـىخـالس 

قـىلـىدىغـان ، ئۇالرغـا ئـىشـىنـىدىغـان ۋە سـوئـالـلىرىغـا سهمـىمـىي جـاۋاب بېرەلهيـدىغـان چـوڭالرغـا (ئـاتـا-ئـانـا، 

ئۇرۇق-تۇغقـانالرغاـ) بهكمۇ موـھتاج. ھهر بىـر باـال ھهر كۈنىـ ئۆزىگه كۆڭۈل بۆلىـدىغاـن ۋە باـال «ماـڭىال 

كۆڭۈل بۆلىدۇ» دەپ قارايدىغان چوڭالردىن بىرى بىلهن ۋاقىت ئۆتكۈزۈشكه ئېھتىياجلىقتۇر. 

بـالـىالر غـىدىقـلىغۇچـى بـىر مۇھىتـقا، ئۆزىگه خـوجـا بـولۇش پۇرسـىتـىگه ۋە ئۆزىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىشـالردا 

ئۆز پـىكـىرىنـىڭ قـوبۇل كۆرۈلۈشـىگه ئېھتىيـاجـلىق. شۇنـداقـال، چـوڭالرنـىڭ دۇنـياسـىغـىمۇ مهلۇم جهھهتـتىن 

ئـارىلـىشـىشـقا ئېھتىيـاجـلىقتۇر. بـالـىالر ئـويۇن ئـويـنايـدىغـان بـوشـلۇقـقا، ئـويۇن ئـويـناش ئهركـىنـلىكـىگه، ھهمـدە بـاشـقا 

بـالـىالر بـىلهن، ئۆزىگه شهپـقهت كۆرسـىتـىدىغـان چـوڭالر بـىلهن ئـاالقه قۇرۇشـقا ئېھتىيـاجـلىق. كـىچـىك بـالـىالر 

ھهمـىشه ئۆزلـىرىنـىڭ ھالـىدىن خهۋەر ئـالـىدىغـان، ئۆزلـىرىگه ھهمـراھ بـولـىدىغـان، ھېسسىي ۋە مهنـىۋىي جهھهتـته 

ئۆزىگه ھهمدەم بولىدىغان چوڭالرنىڭ يېنىدا بولۇشىغا موھتاج. 

بـالـىالرنـىڭ بۇ ئېھتىيـاجـلىرىغـا سهل قـارالـغان، بۇ ئېھتىيـاجـلىرى قـانـدۇرۇلـمىغـان تهقـدىردە، ئۇالر يـىغـالش 

ئارقىلىق بۇ جهھهتتىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇشقا موھتاج بولىدۇ. 

شارائىتتىن كېلىپ چىققان ئازابالر 

بۇ بـالـىالرنـىڭ تۇرمۇش شـارائـىتـى سهۋەبـلىك كېلىپ چـىقـقان ئـازابـالردۇر. بـالـىالرنـىڭ بۇ خـىلـدىكـى 

ئـازابـلىرىغـا ھېچكىم سهۋەب بـولـغان ئهمهس. مهسـىلهن، كېسهلـلىك يـاكـى زەخـىمـلىنـىشـتىن كېلىپ چـىقـقان 

بـىئـارامـچىلـىق ۋە ئـازابـالر مۇشۇنـىڭ جۈمـلىسـىدىن ھېسابـلىنـىدۇ. كـىچـىك بـالـىالرغـا نـىسـبهتهن، ئـاتـا-ئـانـىسـىدىن  

بـىرىنـىڭ ئۆلۈمـى يـاكـى ئۇزۇن مۇددەت يـوق بۇلۇشـى ئۇالر ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئـازاب مهنـبهسـى ھېسابـلىنـىدۇ. 

ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ جېدەلـلىشـىشـى يـاكـى ئـاجـرىشـىشـىمۇ بـالـىالرنـى گـاڭگىرىتـىشـى ۋە قـورقۇنـچ ھېس قـىلـدۇرۇشـى 
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مۇمـكىن. بـالـىالر ئۆزلـىرىنـىڭ ئۆلۈملۈك بـولـغانـلىقـىنـى چۈشـىنـىپ يېتىشـى، زوراۋانـلىقـقا شـاھىت بـولۇشـى يـاكـى 

ئۇرۇش خهۋەرلـىرىنـى ئـاڭلىشـىمۇ ئۇالرنـىڭ قـورقـىشـىغـا ۋە گـاڭگىرىشـىغـا سهۋەب بـولـىدۇ. (بۇ ئـىشـالر سهۋەبـلىك) 

بـالـىالر تـاشـلىۋېتىلـىشـكه، زەخـىمـلىنـىشـكه، ئۆلۈشـكه ۋە شۇنـىڭغا ئـوخشـىغـان بـاشـقا نۇرغۇن ئـىشـالرغـا نـىسـبهتهن 

ئۆزلىرىدە قورقۇنچ پهيدا قىلىدۇ. 

ئۇرۇش مـالـىمـانـچىلـىقـىدىكـى دۆلهتـلهردىكـى بـالـىالر ئۈچۈن دائـىمـلىق بېسىم مهنـبهسـى ھهر ۋاقـىت 

پـارتـىلـىتـىلـىشـقا ئۇچـراش يـاكـى ئـائـىله ئهزالـىرىدىن ئـايـرىلـىپ قېلىش قـورقۇنـچىدۇر. ئـوت ئـاپـىتـى، كهلكۈن، يهر 

تهۋرەش قـاتـارلـىق تهبـىئـىي ئـاپهتـلهرمۇ بـالـىالرنـى قـورقـىتـىدىغـان ۋەقهلهردۇر. ئـىقـتىسـادىي بېسىم ئـاسـتىدىكـى 

تۇرمۇش شـارائـىتـىمۇ كۆپـلىگهن بـالـىالر ئۈچۈن بېسىمـنىڭ مهنـبهسـى بـولـىدۇ. ئـادەم  سـانـى كۆپ ئۆيـلهر ۋە ئۇالر 

تۇرۇۋاتـقان رايـونـدىكـى جـىنـايهت ئۆتكۈزۈش نـىسـبىتـىمۇ بـالـىالرنـىڭ ئهنـدىشه سهۋەبـىدۇر. بـوران-چـاپقۇن  

يـاكـى ئـىتـنىڭ قـاۋىشـىغـا ئـوخـشاش زىيـانسـىز ھادىسـىلهر، دوختۇرخـانـىغـا ئېلىپ بېرىلـىش قـاتـارلـىق ئـىشـالرمۇ 

كىچىك بالىالر ئۈچۈن قورقۇنچلۇق بولۇشى مۇمكىن. 

بېقىۋېلىنـغان بـالـىالر بېقىۋالـغان ئـائـىلـىگه يۆتـكهلـگىنـىدە يېڭى ئـائـىلـىسـى قـانـچىلـىك شهپـقهتـلىك 

بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر گـاڭگىراش، غهزەبـلىنـىش ۋە قـايغۇلـىنـىش قـاتـارلـىق ھېسالردا بـولـىدۇ. يېڭى ئۆيـگه 

كۆچۈش، يېڭى مهكـتهپ يۆتـكىلـىش يـاكـى ئـاتـا-ئـانـىسـىنـىڭ بـىرسـىنـىڭ قـايـتا تـوي قـىلـىشـى قـاتـارلـىق تۇرمۇش 

ئهنـدىزىسـىدىكـى ئـاددىي ئۆزگـىرىشـلهرمۇ كـىچـىك بـالـىالرغـا بېسىم ئېلىپ كېلىدۇ. بـالـىنـىڭ ئۇكـىسـىنـىڭ 

تۇغۇلۇشىمۇ ھهممىگه ئايان بولىغىنىدەك، باال ئۈچۈن بېسىم مهنبهسىدۇر. 

كـىچـىك بـالـىالرنـىڭ بـىلـىمـى ۋە مـاھارىتـىنـىڭ كهمـچىل بـولۇشـى ئۇالرنـى كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىدا نۇرغۇن 

ئۈمـىدسـىزلـىك ۋە ئـازابـالرغـا دۇچـار قـىلـىدۇ. بـالـىالر چـوڭالر قـىلـغان ئـىشـالرنـى دوراپ قـىلـىشـقا ھېرىسـمهن 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ مـاھارىتـى يـاخشـى يېتىلـمهيـدۇ. ئۇالرنـىڭ دۇنـيانـى چۈشـىنـىشـى چهكـلىك بـولـغاچـقا، 

ئۇالردا خـاتـا چۈشهنـچىلهردە بـولـىدۇ. ھهمـمه ئـىش ئۇالرنـىڭ ئـارزۇسـى ۋە ئۈمـىدىگه ئـاسـاسهن يۈز بهرمـىگهنـدە، 

ئۇالر ئېرىشـىدىغـانمۇقهررەر نهتـىجه — ئۈمـىدسـىزلـىك بـولـىدۇ. سهۋەب- نهتـىجه مۇنـاسـىۋىتـىنـى تـولۇق 

چۈشهنـمىگهنـلىكـى ۋە كۈچـىنـىڭ  چهكـلىكـلىكـى سهۋەبـىدىن، ئـانـىسـىنـىڭ بـويـىدىن ئـاجـراپ كېتىشـى يـاكـى 

ئـاغـرىپ قېلىشـىغـا ئـوخـشاش ئۆزى كهلتۈرۈپ چـىقـارمـىغـان ۋەقه ھادىسـىلهردىمۇ ئۆزىنـى گۇنـاھكاردەك ھېس 

قىلىدۇ. 

بوۋاقلىق دەۋرىدىن قالغان ئازابالر 

كۆپـلىگهن بـالـىالر بـالـىلـىقـىنـىڭ دەسـلهپـكى دەۋىرلـىرىدىكـى ئـازارلـىنـىشـقا قـوشۇلۇپ بـوۋاقـلىق دەۋرىدە 

بېشىدىن ئۆتكۈزگهن ئـازابـلىق كهچۈرمـىشـلهر يـاكـى ئېھتىيـاجـلىرىنـىڭ ئـورۇنـدالـماسـلىقـى سهۋەبـلىك ئۆزىدە 
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جۇغـالنـغان ھېس-تۇيغۇ ۋە ئۈمـىدسـىزلـىكـنى كۆتۈرۈپ يۈرىشـىدۇ. بـوۋاقـالر ئـازارلـىنـىشـىغـا سهۋەب بـولـغان 

ۋەقهلهردىن قـىسـقا مهزگـىل كېيىن ئۆز-ئۆزىنـى يـاخشـىلـىۋاالاليـدۇ. بـوۋاقـنىڭ تۇغۇلۇش جهريـانـى ئۇنـىڭغا 

نـىسـبهتهن قـورقۇنچـلۇق كهچۈرمـىش بـولـغان بـولـسا، ئۇنـىڭ نـورمـال ئـىنـكاسـى يـىغـالش ئـارقـىلـىق ئۆزىنـى 

تهڭشهشـكه ئۇرۇنۇش بـولـىدۇ. ئهمـما، ئـاتـا-ئـانـىسـى بـوۋاقـنىڭ يـىغـالش ئېھتىيـاجـىنـى چۈشهنـمىسه، ئۇالر 

بـوۋاقـنىڭ دېققىتـىنـى چېچىش ئـارقـىلـىق ئۇنـىڭ يـىغـىسـىنـى تـوخـتىتـىشـقا ئۇرۇنـىدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدا بـوۋاقـنى 

تهۋرىتـىدۇ، ئـاسـتى ئۈسـتى قـىلـىپ ھهرىكهتـلهنـدۈرىدۇ يـاكـى ئـىمـىزگه بېرىدۇ. بهزىدە ئـاتـا-ئـانـىالر سهبـر-تـاقهت 

قـىاللـمىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك  يـاكـى بـاشـقا كـىشـىلهرنـىڭ تهۋسـىيـىسـىگه ئهگـىشـىپ بـوۋاقـنى كـارۋىتـىدا يـىغـلىشـىغـا 

تـاشـالپ قـويـىدۇ. بۇ تـوغـرا چـارە ئهمهس. بۇ بـوۋاقـنىڭ يـىغـلىشـىغـا سهۋەپ بـولـىدىغـان  يېڭى ئۈمـىدسـىزلـىك ۋە 

قـورقۇنـچقا سهۋەب بـولـىدۇ. بـوۋاقـالر يـىغـلىغـانـدا شهپـقهتـلىك بـىر كۆيۈنۈشـكه  ۋە جـىسـمانـىي يېقىنـچىلـىقـقا 

مـوھتاج بـولـىدۇ. بـوۋاقـالرنـىڭ تۇغۇلۇش جهريـانـىدىكـى قـىيـىنـچىلـىقـالردىن بـاشـقا بـوۋاقـالرنـىڭ ئهڭ مۇھىم ئـازاب 

مهنـبهسـى ئېھتىيـاجـىنـىڭ قـانـدۇرۇلـماسـلىقـى، ئۈمـىدسـىزلـىنـىش ۋە ھهددىدىن زىيـادە بـاشقۇرۇلۇشـقا ئۇچـراشـتۇر. 

بـولۇپمۇ دەسـلهپـكى ئـايـالردا بـوۋاقـنىڭ كۈنـدە بـىر سـائهت يـاكـى ئۇنـىڭدىنمۇ كۆپ يـىغـلىشـى ھهيـران قـالغۇدەك 

ئهھۋال ھېسابالنمايدۇ. 

ئهگهر بـالـىڭىزنـىڭ يـىغـلىشـىنـى قـوبۇل قـىلـمىغـان ۋە ئۇنـىڭ گېپىنـى ئـاڭلىمـىغـان بـولسـىڭىز، ئۆزىڭىزنـى 

گۇنـاھكاردەك ھېس قـىلـمىسـىڭىزمۇ بـولـىدۇ ، چۈنـكى ئۇ كېيىنـكى يـىلـالردا يـىغـالش ئـارقـىلـىق بۇ بـوشـلۇقـنى 

تـولـدۇرىدۇ. شۇنـى ئهسـتىن چـىقـارمـاسـلىق الزىمـكى، ھهر خـىل يـاشـتىكـى كـىشـىلهر يـىغـالش ئـارقـىلـىق ئـىلـگىرىكـى 

ئازابلىرىنىڭ ساقىيىش جهريانىنى باشلىشى مۇمكىن. 

يۇقـىرىقـى ئـامـىلـالرنـىڭ ھهمـمىسـى بـالـىڭىزنـىڭ كېيىنـكى كۈنـلهردە، ھهتـتا يـىلـالر كېيىن يـىغـلىشـىغـا سهۋەب 

بـولۇش مۇمـكىنـچىلـىكـىگه ئـىگه. بـالـىڭىز ئهسـلىدە سهۋەبسـىز يـىغـلىمـايـدۇ، بهلـكى — ھېچقانـداق ئـاغـرىق،  

ئـاچـلىق يـاكـى بـاشـقى جـىسـمانـىي بـىئـارامـچىلـىقـقا ئۇچـرىمـىغـان تهقـدىرىمۇ، يۇقـىرىقـىدەك ۋەيـاكـى يۇقـىرىدا تـىلـغا 

ئېلىنـمىغـان بـاشـقا سهۋەبـلهر تۈپهيـلى يـىغـاليـدۇ. ئۇالرنـىڭ نـىمـىشـقا يـىغـاليـدىغـانـلىقـىنـى چۈشهنسـىڭىز — يۇقـىرىدا 

بۇالرنـى بـايـان قـىلـدۇق — بـالـىڭىزغـا تېخىمۇ تـوغـرا، كهڭ قـورسـاق ۋە شهپـقهتـلىك مۇئـامـىله قـىلـىپ، ئۇنـىڭ 

ساغالم روھىي ھالهتكه قايتالىشى ئۈچۈن ھهمدەمدە بوالاليسىز. 

«بالىڭىزغا قۇالق سېلىڭ» ناملىق كىتابتىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 
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ئۇيغۇرالرنىڭ
ۋهتىنىنىڭ ئىشغال

قىلىنىشىغا بىر نهزهر

تارىخ ۋه بىز

شان روبېرتس



ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتىنىنىڭ ئىشغال قىلىنىشىغا بىر نهزەر 

شان روبېرتس 

     

خـىتـاي گهرچه ئۇيغۇر يۇرتـىنـىڭ قهدىمـكى دەۋرلهردىن تـارتـىپـال خـىتـايـنىڭ ئـايـرىلـماس قـىسـمى ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئۇزۇن دەۋرلهردىن بۇيـــان  پۈتۈن ۋۇجۇدى بـــىلهن شهرھـىلهپ كهلـــگهن بـــولـســـىمۇ، بۇ سېـپـى ئۆزىدىن 

سـاخـتىپهزلـىكـتىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس.(10) ئهمهلـىيهتـته، كۈنـىمـىزدە «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى» دەپ 

ئـاتـىلـىۋاتـقان بۇ رايـون ئۇزاق ئهسـىرلهر مـابهيـنىدە خـىتـايـدىكـى خـانـدانـلىقـالر بـىلهن ئۆز-ئـارا ئۆز-ئـارا 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـاتـقان بـولۇپـال قـالـماي، بهلـكى   يهنه ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى كۆپـلىگهن  ئېمپىرىيـىلهر بـىلهنمۇ 

بـىلهن ئـوخـشاشـال يېقىن مۇنـاسـىۋەتـته بـولـغان ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه. شۇنـداقـال، مهزكۇر رايـون ھهر قـايسـى 

دەۋرلهردە ئۆز تـىپـىدىكـى ئېمپىرىيـىلهرنـىڭ مهركـىزى سۈپـىتـىدە خـىزمهت قـىلـغان. تـارىخـنى تـوغـرا رەۋىشـته 

تهكشۈرگهنـدە شۇ نهرسه ئـايـدىڭ بـولـىدۇكـى، «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى» دەپ ئـاتـىلـىۋاتـقان بۇ زېمىن 

پهقهتال 1750-يـىلـلىرىدا چـىڭ سۇاللـىسـى تهرىپـىدىن بېسىۋېلىنـغانـدىن كېيىنـال، ئـانـدىن بۈگۈنـكىدىنمۇ چـوڭ 

تېررىتـورىيـىگه ئـىگه خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـىمـى بـولۇپ قـالـغان. شۇنـداقـال، چـىڭ سۇاللـىسـى 19-ئهسـىرنـىڭ 

ئـاخـىرلـىرىدا بۇ رايـونـنى ئۆزىنـىڭ بـىر ئۆلـكىسـى دەپ ئېالن قـىلـغانـدىن بـاشـالپ، بۇ رايۇن ھازىرقـىدىنمۇ چـوڭ 

بولغان خىتاي تېررىتورىيىسىنىڭ بىر قىسىمىغا ئايلىنىپ قالغان. 

   مهلۇم مهنـىدىن ئېيتقانـدا، چـىڭ سۇاللـىسـى ئۆز ھۆكۈمـرانـلىقـىنـىڭ ئـاخـىرقـى مهزگـىلـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ 

ۋەتـىنـىنـى بـويسۇنـدۇرغـان تۇنـجى ئېمپىرىيه بـولۇپ قـالـغان. نۇرغۇن ئېمپىرىيـىلهر ئۆزى ئـىگـىلـىۋالـغان رايـونـالرنـى 

ئۆز زېمىنـىمـىز دەپ داۋا قـىلـغىنـىغـا ئـوخـشاش، خـىتـايمۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى ئۆز زېمىنـىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر 

پـارچـىسـى دەپ  تۇرۇۋالـىدۇ. خـىتـاي  بـارا-بـارا زامـانـىۋى دۆلهتـچىلـىك تۈزۈلـمىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئـاقـىۋەتـته 

ئۇنـى خـىتـاي مـىلـلىي دۆلـىتـىنـىڭ ئـاسـاسـى قـىلـىپ چـىقـتى. ھالبۇكـى، چـىڭ سۇاللـىسـى دەسـلىپـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ 

زېمىنـىنـى بۇ رايـونـنى ئۆزىدىن ئـىلـگىرى بـويسۇنـدۇرغـان جۇڭغارالردىن قـىسـمهن پهرقـلىق، ئـومۇمـىي جهھهتـتىن  

جۇڭغارالرغـا ئـوخـشاش ھالهتـته كـونـترول قـىلـغان. چـىڭ سۇاللـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـى قـىسـىمـىدا 

ئۆزىنـىڭ ئېمپىرىيه قـاراۋۇلـخانـىسـىنـى قۇرىدۇ. ئۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـومـانـدانـلىق ئـورنـىنـى بۇ رايـونـنى 

ئۆزىدىن ئـىلـگىرى بـاشقۇرغـان، بۈگۈنـگىچه جۇڭغارىيه دەپ ئـاتـالـغان ئېمپىرىيهنـىڭ مهركـىزى بـولـغان شـىمـالـىي 

رايـونـىدا قۇرىدۇ.(11) بۇنـىڭدىن سـىرت، چـىڭ سۇاللـىسـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ جهنۇبـىدىكـى تـارىم 

ئـويـمانـلىقـى دەپ ئـاتـالـغان شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى بـوسـتانـلىقـالرنـى بـويسۇنـدۇرغـانـدا، 
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جۇڭغارالرنـىڭ قـىلـغىنـىدەك، بۇ رايـونـنى  دەسـلىپـىدە مۇشۇ رايـونـنىڭ سهرخـىلـلىرىنـىڭ قـولـى ئـارقـىلـىق ئـىدارە 

قىلىدۇ.(12) 

چىڭ سۇاللىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشى ۋە ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى 

ھاكىمىيىتى — ئۆتمۈشنىڭ داۋامى 

چـىڭ سۇاللـىسـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى ئـىشـغال قـىلـىش بـىلهن بۇ رايـونـنىڭ ئۆزىدىن ئـىلـگىرىكـى 

ھۆكۈمـرانـلىرى  بـولـمىش جۇڭغارالرنـى تـامـامهن كۆزدىن يـوقـاتـتى. شۇنـداقـال، بۇ رايـونـنىڭ جهنۇبـىغـا جـايـالشـقان 

تـارىم ئـويـمانـلىقـىدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ قـارشـىلـىقـىنـى بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان ھهربـىي ھهرىكهت 

يۈرگۈزدى. 1759-يــىلــى، چــىڭ سۇاللــىســى پۈتكۈل شهرقــىي تۈركــىســتانــنىڭ ھۆكۈمــرانــى سۈپــىتــىدە 

جۇڭغارالرنـىڭ ئـورنـىنـى ئـالـدى. شۇنـداقـال، كۆپ جهھهتـلهردە جۇڭغارالرنـىڭ ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈش شهكـلىنـى 

قـولـالنـدى. چـىڭ سۇاللـىسـى ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـازىسـىنـى بۈگۈنـكى غۇلـجا شهھىرىگه يېقىن 

بـولـغان، جۇڭغارالرمۇ مهركهز قـىلـىپ قـولـالنـغان (كۈرە دېگهن جـاي)غـا قۇردى. چـىڭ سۇاللـىسـى جۇڭغارالرنـىڭ 

قـىلـغىنـىغـا ئـوخـشاش، تـارىم ئـويـمانـلىقـىدىن كۆپ سـانـدىكـى مۇسۇلـمان خهلـقنى ئۆزى بـازا قـىلـغان شهھهرنـى 

قۇرۇش ۋە خـىزمـىتـىنـى قـىلـىش ئۈچۈن كۆچۈرۈپ ئېلىپ كهلـدى.(13) شۇنـىڭدەك، چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ 

بۈگۈنـكى ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپـچىلـىك ئهجـدادى يـاشـىغـان تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـى بـاشقۇرۇش مهسـىلـىسـىگه كهلـسهك، 

جۇڭغارالرغـا ئـوخـشاش ھالـدا مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى كۈنـدىلـىك مۇھىم ئـىشـالرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىدىغـان 

يهرلىك باشچىالر ھېسابالنغان بهگلىك سېستىمىسى بويىچه شهرقىي تۈركىستاننى ئىدارە قىلغان. 

چـىڭ سۇاللـىسـى تـاجـاۋۇچـىلـىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىرىنـچى ئهسـىردىكـى ھۆكۈمـرانـلىقـى ئۆز 

دەۋرىدىكـى يـاۋروپـالـىق مۇسـتهمـلىكـىچـى كۈچـلهرگه ئـوخـشاش ئۆزى قۇل قـىلـغان خهلـق ھهقـقىدە ھۆجـجهت 

قـالـدۇرۇش مـايـىلـلىقـىغـا ئـىگه ھوقۇق سېستىمـىسـىدىن مهنـپهئهت ئـاالتـتى. بـىراق، ھهقـىقـىي مهنـىدىن ئېيتقانـدا، 

بۇنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ فـىزىكـىلـىق جهھهتـتىن مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـىشـى دەپ قـارىمـايـمىز. چـىڭ سۇاللـىسـى 

پهقهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا قۇرغـان ھۆكۈمهت مهھكىمـىلـىرىنـىال ھهقـىقـىي رەۋىشـته تۇتۇپ تۇرالـىغـان بـولۇپ، 

ئۇنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئهۋەتـكهن نـوپۇسـى پهقهت مـانجۇالر ۋە مۇڭغۇلـالردىن تهشـكىل تـاپـقان ئهسـكهرلهر 

ۋە ئهمهلـدارالردىنـال ئـىبـارەت بـولـغان. تـاجـاۋۇزچـى چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـادەمـلىرى 

ئـاز سـانـلىقـنى تهشـكىل قـىلـغان. مۇشۇ سهۋەبـلىك، تـارىخـچى رىيـان تۇم (Rian Thum) شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 
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ئهھۋالـىنـى چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـىمـى دەپ ئهمهس، «مـانجۇالر ھۆكۈمـرانـلىقـىدىكـى 

ئارمىيىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى بېقىندى دۆلهت» دەپ قارىغان. 

چـىڭ بۇ رايـونـدىكـى قـاراۋۇلـخانـىالرنـى پهقهت كۆپـىنـچىسـى  مـانجۇ ۋە مـوڭغۇلـالر رەھبهرلـىكـىدىكـى 

ھهربـىي خـادىمـالر ۋە بـاشقۇرغۇچـىالرنـى  ئـولتۇراقـالشـتۇرۇش ئـارقـىلـىق  سـاقـالپ كهلـگهن بـولۇپ، رايـونـدىكـى 

 Rian) بـويسۇنـدۇرغۇچـى كۈچ ۋەكـىلـلىرىنـىڭ سـانـى يهنـىال ئـاز بـولـغان. بۇ سهۋەبـتىن، تـارىخشۇنـاس رىيـان تۇم

Thum) ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ بۇ ۋاقـىتـتىكـى ئـورنـىنـى ئـىمپېرىيهنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـمى ئهمهس، بهلـكى 

«مانجۇ  ھهربىي كۈچلهر باشقۇرىشىدىكى بېقىندىلىق» دەپ ئاتىغان.(14) 

چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـورنـىنـىڭ بۇ خـىلـدىكـى مۈجـمهلـلىكـى 19-ئهسـىرنـىڭ 

بـاشـلىرىدا تېخىمۇ روشهن ئـىپـادىلهنـدى. چـىڭ ئـوردىسـى بۇ رايـونـنى كـونـترول قـىلـىشـقا كېتىدىغـان ئـىقـتىسـادىي 

بېسىمـغا قـارىتـا 1820-يـىلـالردا چـىڭ سۇاللـىسـى تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـى كـونـترول قـىلـىشـقا داۋامـلىق مهبـلهغ سېلىش 

كېرەكمۇ-يـوق، دېگهن مهزمۇنـدا تـاالش تـارتـىشـتا بـولـدى.(15) نهتـىجـىدە، 1860-يـىلـالردا ئـالـدى بـىلهن 

گهنسۇدا، كېيىن تـارىم ئـويـمانـلىقـى ۋە جۇڭغارىيهدە بـىر قـاتـار چـوڭ ئـىسـيانـالر قـوزغـالـغان، چـىڭ سۇاللـىسـى بۇ 

رايـونـنىڭ كـونـتروللۇقـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئـورۇنسـىز ئېنېرگـىيه سهرپ قـىلـشنى خـالـىمـاي، ئـاقـىۋەتـته 

شهرقىي تۈركىستاندىن تهلتۆكۈس چېكىنىپ چىقىپ كهتتى. 

كۆپۈنـچه ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرى بۇ قـوزغـىالڭالرنـى ئۆزلـىرىنـىڭ مـىلـلىي ئـازادلـىق كۈرىشـى تـارىخـىنـىڭ بـىر 

قـىسـمى دەپ قـارىسـىمۇ، ئهمـما تـوپـىالڭچىالردىكـى كۆپ مـىلـلهت ئـاالھىدىلـىكـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ خـىل 

چۈشهنـدۈرۈشـنى تـوغـرا دەپ قـارا تهسـكه تـوخـتايـدۇ. يهنه كېلىپ، ئۇ دەۋرلهردە بۇ يهردە قۇرۇلـغان ئهڭ چـوڭ 

دۆلهتـكه ئۆزبېكىسـتانـنىڭ فهرغـانه ۋادىسـىدىن كهلـگهن، تـارىم ئـويـمانـلىقـى بـىلهن ھهقـىقـىي  مۇنـاسـىۋىتـى 

بولىمىغان ياقۇب بهگ رەھبهرلىك قىلغان.(16) 

   چـىڭ سۇاللـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن چېكىنـگهنـدىن كېيىن، يـاقۇپ بهگ بۇ رايـونـنىڭ كۆپ قـىسـىم 

جـايـلىرىدا بـىرلـىكـكه كهلـگهن دۆلهت بهرپـا قـىلـماقـچى بـولـدى. ئهمـما شـىمـالـدا ئـىلـى سۇلـتانـلىقـى دەپ ئـاتـالـغان 

ئـايـرىم مۇسـتهقـىل دۆلهت بـار بـولۇپ، ئۇالر ئـومۇمهن ئـىلـگىرىكـى چـىڭ سۇاللـىسـى ھهربـىي بـازا قـىلـغان 

رايـونـالرنـى كـونـترول قـىلـىپ تۇرغـان ئـىدى. چـاررۇسـىيه ئۆزىنـىڭ رايـونـدىكـى كۈچـىنـىڭ يـىمـىرىلـىپ، ئهنـگىلـىيهنـىڭ 

ئۆز دۆلـىتـىنـى قـولـلىشـىنـى تهلهپ قـىلـىۋاتـقان يـاقۇپ بهگـنىڭ كۈچـىيـىۋاتـقانـلىقـىدىن ئهنـدىشـىلـىنهتـتى. شۇ 

ۋەجـىدىن، چـاررۇسـىيه ئـىمپېرىيـىسـى ئـىلـى سۇلـتانـلىقـىنـى بـويسۇنـدۇرۇپ، سۇلـتانـلىقـقا تهۋە ئـىلـى ۋادىسـىدىكـى 

تېررىتـورىيـىنـى ئـىشـغال قـىلـىۋالـدى. رۇسـالر بۇ رايـونـغا ئـاران ئـون يـىل ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىپ، چـىڭ قـايـتىپ 

كهلـگهنـگه قهدەر ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ رايـونـنىڭ كـونـتروللۇقـىنـى سـاقـالپ كېلىۋاتـقانـلىقـىنـى جـار سـالـغان بـولسـىمۇ، 
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رۇسـالرنـىڭ قـىلـمىشـى ئۇالرنـىڭ ھهرىكـىتـى چـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارىغـانـدا مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه تېخىمۇ 

ئـوخـشايـدىغـان بـولۇپ، رۇسـالر ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ يهردە مهڭگۈلۈك تۇرالـمىغـان تهقـدىردىمۇ، ئۆز تهسـىرىنـى 

قالدۇرۇپ قويۇشقا كۈچىگهن. 

چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ بۇ ۋاقـىتـتىكـى ئـاجـىزلـىقـىنـى كۆزدە تۇتـقان چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا 

قـايـتا تـاجـاۋۇز قـىلـىپ كـىرىش، كـىرمهسـلىك تـوغـرىسـىدا ئۆز ئـىچـىدە كهسـكىن بهس-مۇنـازىرە ئېلىپ بـاردى.

(17)  ئـاخـىرىدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى قـايـتا ئـىشـغال قـىلـىش پـىكـىرىدىكـىلهر غهلـىبه قـىلـىپ، 1876-يـىلـى بۇ 

رايـونـنىڭ شـىمـالـىغـا ھهربـىي ھهرىكهت بـاشـلىدى. 1880-يـىلـغا كهلـگهنـدە، چـىڭ ئـىلـى ۋادىسـىدىكـى چـاررۇسـىيه 

كـونتۇروللۇقـىدىكـى بـىر قـىسـىم جـايـالردىن بـاشـقا رايـونـالرنـى قـايـتىدىن ئـىگـىلـىۋالـدى.  1881-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە،  

سـانـت پېتىربۇرگ شهرتـنامـىسـى بـويـىچه، چـاررۇسـىيه ئۆزى ئـىگـىلـىۋالـغان  زېمىنـنىڭ كۆپ قـىسـمىنـى چـىڭغا 

قايتۇرۇپ بهردى.(18) 

   قـانـداقـال بـولـمىسۇن، روسـىيه غۇلـجا رايـونـىنـى ئـون يـىل ئـىشـغال قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر ۋەتـىنـىگه ۋە 

ئۇنـىڭ نـوپۇسـىغـا ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئـاسـارەتـلهرنـى قـالـدۇردى. بۇ شـىمـالـىي رايـونـدىكـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ 

مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى پۇرسهتـنى چـىڭ تۇتۇپ، چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىگه قـايتۇرۇلۇپ بېرىلـگهن  ئېلى جـىلـغىسـىنـىڭ 

چـاررۇسـىيه كـونـتروللۇقـىدىكـى چـىگـراغـا يېقىن جـايـالردا ئـولتۇراقـالشـقان.  بۇ جـايـالر ھازىرقـى قـازاقـىسـتانـنىڭ بـىر 

قـىسـمىدۇر.(19) بۇ خـىتـاي كـونـتروللۇقـىدىكـى تېررىتـورىيه چېگراسـىدا زامـانـىۋى دەۋردە تهسـىر كۈچـىگه ئـىگه 

ماھىيهتلىك ئۇيغۇر نوپۇسىنى بارلىققا كهلتۈردى. 

    چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ كـىيـىنـكى مهزگـىلـدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى ۋە «شـىنـجاڭ»نـىڭ بـارلـىقـقا 

كېلىشى 

   چـىڭ ئېمپىرىيـىسـى 1881-يـىلـى پۈتكۈل شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـنى رەسـمىي قـايتۇرۇۋالـغانـدىن 

كېيىن،   شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئېمپىرىيـىنـىڭ ھهمـمه تېررىتـورىيـىسـى بـىلهن بـىر قـاتـاردا بـاشقۇرۇش ئۈچۈن چـىڭ 

ئـوردىسـى ئهمهلـدارلـىرى بۇ رايـونـنىڭ بـاشقۇرۇشـىنـى تېزدىن ئـىسـالھ قـىلـدى. 1884-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا 

رەسـمىي ھالـدا «شـىنـجاڭ« (يېڭى چېگىرا) دېگهن  ئۆلـكه نـامـىنـى بهردى.(20) بۇ چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ئۆزى 

ئۆزگـىرىۋاتـقان بـىر پهيـتته يۈز بهردى. بۇ دەۋرلهردە چـىڭ سۇاللـىسـى بـىر تهرەپـتىن زامـانـىۋى دۆلهتـچىلـىكـنىڭ 

ئـاالھىدىلـىكـلىرىنـى قـوبۇل قـىلـىۋاتـاتـتى، يهنه بـىر تهرەپـتىن چـىڭ ئـوردىسـىدا خـىتـاي مـىلـلىتـىدىن بـولـغان 

ئهمهلـدارالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهۋاتـاتـتى. شۇ ۋەجـىدىن، چـىڭ سۇاللـىسـى يېڭى شـىنـجاڭ ئۆلـكىسـىنـى ۋە 
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خهلـقىنـى ئۆز ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا تۇتۇشـنى ئـارزۇاليـدىغـان خـىتـايـالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان، يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان 

مـىلـلىي دۆلهتـنىڭ ئـاسـاسـىنـى قۇرمـاقـتا ئـىدى. مۇشۇ جهريـانـنىڭ بـىر قـىسـىمـى سۈپـىتـىدە، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

بـىر قـانـچه جـايـدىن بـاشـقا يهردە بهگـلهر ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇش سـىسـتېمىسـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇلـدى. بهگـلهر 

ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇش سېستىمـىسـىنـىڭ ئـورنـىنـى خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇش سېستىمـىسـى ئـالـدى. 

يهرلـىك خهلـق، يهرلـىك مۇسۇلـمان ئـاھالـىلهر بـىلهن كۆۋرۈك بهرپـا قـىلـىش ئۈچۈن، سـابـىق بهگـلهرنـىڭ 

ئهۋالدلـىرى  ئۆزلـىرىنـىڭ ئـىلـگىرىكـى ئـىمـتىيـازلـىرىدىن كۆرۈنهرلـىك دەرىجـىدە چۈشۈرۈلۈپ، خـىزمهتـچى سۈپـىتـىدە 

يالالپ ئىشلىتىلدى.(21) 

 چـىڭ شۇ يهردىكـى يهرلـىك مۇسۇلـمان خهلـقنى مۇشۇ شهكـىلـدە ھاكـىمـيهتـتىن چهتـلهشـتۈرۈش بـىلهن 

بـىرگه، يهرلـىك خهلـقنى، ئهڭ كهمـىدە ئۇالرنـىڭ سهرخـىلـلىرىنـى ئـاسـىمـىالتسـىيه قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان 

سـىيـاسهتـلهرنـى يـولـغا قـويـدى. بۇ سـىيـاسهتـلهرنـىڭ ئهڭ ھالـقىلـىق تهرىپـى مـانجۇالر ھۆكۈمـرانـلىقـىدىكـى چـىڭ 

ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ھۆكۈمهت تـىلـى بـولـغان خـىتـاي تـىلـىدا مـائـارىپ تـورى قۇرۇشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. قـايـتا 

تـاجـاۋۇزچـىلـىقـنىڭ  بـاش پـىالنـلىغچۇسـى زو زوڭتاڭ مۇنـداق دېگهن: «ئهگهر بـىز ئۇالرنـىڭ ئۆزىگه خـاس 

ئۆرپ-ئـادىتـىنـى ئۆزگهرتـىپ، ئۇالرنـى ئۆزىمـىزنـىڭ خـىتـايـچه يـولـىمـىزدا ئـاسـمىالتسـىيه قـىلـماقـچى بـولـساق، چـوقۇم 

ھهقسـىز مهكـتهپـلهرنـى قۇرۇپ، مۇسۇلـمان بـالـىالرغـا (خـىتـايـچه) كـىتـابـالرنـى ئـوقۇشـىمـىز، خـىتـايـچه خهتـنى 

تونۇتۇشىمىز ۋە خىتايچه گهپنى چۈشىنهلهيدىغان قىلىشىمىز كېرەك.»(22)  

مهكــتهپــلهر ئــوقۇش ۋە يېزىشــتىن بــاشــقا، كۇڭزى ئــىدىيــىســىنــى ئېمپىرىيهنــىڭ ئهمهلــىيهتــتىكــى 

ئـىدېئولـوگـىيـىسـى سۈپـىتـىدە تهشۋىق قـىلـدى. چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ئـاخـىرقـى يـىلـلىرىدا، خـىتـايـنىڭ بـاشـقا 

يېرىدىكـىگه ئـوخـشاشـال، ئـاتـالـمىش شـىنـجاڭدا غهربـنىڭ ئـىلـىم-پهن چۈشهنـچىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان 

زامـانـىۋىالشـقان ئـوقۇتۇش تۈزۈمـىنـىڭ ئـورنـىنـى  كۇڭزىچـىلـىقـنى ئـاسـاس قـىلـغان مـائـارىپ سـىسـتېمىسـى  ئـالـدى. 

لېكىن، يهرلـىك خهلـقنى ئۆزگهرتـىشـته  يـاكـى مۆپـلهپ مۇسۇلـمان ئـوقۇغۇچـىنـى جهلـب قـىلـىشـتا مهيـلى 

كۇڭزىچىلىق سېتمىسى، مهيلى يېڭىچه زامانىۋى مائارىپ سىستېمىسى مۇۋەپپهقىيهت قازىنالمىدى.(23) 

   شۇنـداق قـىلـىپ، چـىڭ سۇاللـىسـى مـانجۇلۇقـتىن بهكـراق خـىتـايـالشـقان ئـاخـىرقـى مهزگـىلـلىرىدە، ئۇنـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈش شهكـلى تېخىمۇ بهك مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك شهكـلىدە 

ئـىپـادىلهنـدى. چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ مهركـىزىدىن كهلـگهن تېخىمۇ كۆپ سـانـدىكـى ئهمهلـدارالر (خهلـقنى 

بهگـلهر ئـارقـىلـىلـىق) ۋاسـىتـىلـىك بـاشقۇرۇشـقا خـاتـىمه بېرىپ، خهلـق خـىتـاي ئهمهلـدارالر تهرىپـىدىن بـىۋاسـىته 

بـاشقۇرۇلۇشـقا مهھكۇم بـولـدى. مهقـسهتـلىك ھالـدا يهرلـىك خهلـقكه خـىتـاي مهدەنـىيـىتـى سـىڭدۈرۈش ئۇرۇنۇشـى 

بـولۇنـدى. ئهمـما، بۇ رايـون كهلگۈسـىدىكـى خـىتـاي مـىلـلىي دۆلـىتـىگه ئـاسـانـال سـىڭىپ كېتىدىغـان كۆچـمهنـلهر 

مۇسـتهمـلىكـىسـىگه ئـايـلىنـىپ كهتـمهسـتىن، يهنـىال ئـىمپېرىيه بـىلهن ئـاجـىز ھالـدا بـاغـلىنـىپ تۇرغـان چېگرا 
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مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولۇپ قـالـدى. يهرلـىك ئـاھاله ئۆلـكه بـولۇشـتىن ئـىلـگىرىكـىگه ئـوخـشاش ھايـاتـىنـى 

داۋامـالشـتۇردى. چهكـلىمـىسـىز رەۋىشـته دىنـىغـا ئېتىقـاد قـىلـدى، ئـانـا تـىلـىدا سۆزلـىدى، ئۆزلـىرىنـىڭ غهيـرى 

رەسـمىي شهكـىلـدىكـى ئۆزىنـى ئـىدارە قـىلـىش ئۇسۇلـىنـى قـولـالنـدى. دېھقانـچىلـىق ۋە  سـودا بـىلهن شۇغۇلـالنـدى. 

ئۇالر يهنه رۇس ئېمپىرىيـىسـىدىكـى تۈركـىي تـىلـدا سۆزلـىشـىدىغـان بـاشـقا مۇسۇلـمان خهلـقلهر بـىلهن بـولـغان 

مۇنـاسـىۋەتـنى سـاقـالپ كهلـدى. شۇنـداقـال، سـودا ئۈچۈن ئـىزچـىل رەۋىشـته چـاررۇسـىيه تېررىتـورىيـىسـىگه سهپهر 

قـىلـىپ تۇردى. دىنـىي ئـوقۇش ۋە ھهج ئۈچۈنمۇ سهپهرلـىرىنـى داۋامـالشـتۇردى. شۇنـداقـال، ئۆزىگه تهئهللۇق 

مـائـارىپ سېستىمـىسـىنـى داۋامـالشـتۇردى ۋە تهرەقـقىي قـىلـدۇردى. بۇ خـىل مـائـارىپ سېستىمـىسـى چـىڭ سۇاللـىسـى 

مهزكۇر رايـونـدا تهسـىس قـىلـغان مـائـارىپ سېستىمـىسـى بـىلهن بـىرلـىكـته مهۋجۇت بـولـدى. يهرلـىك خهلـقنىڭ 

مـائـارىپ سېستىمـىسـى ھهم  دىنـىي زاتـالر بـىلهن ئـاالقـىسـى بـولـغان ئهنـئهنـىۋىي دىنـىي مـائـارىپ تـورىنـى، ھهم دىن 

بـىلهن ئهدەبـىيـات، تـارىخ، ھېساب ۋە ئـىلـىم-پهن قـاتـارلـىق پهنـلهرنـى دىنـىي دەرسـلهرگه بـاغـلىغـان ئۇسۇلـى 

جهدىدىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى.(24) 

شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى جۇمھۇرىيهتــچى خــىتــاي (گــومــىنــداڭ) ۋە زامــانــىۋى ئۇيغۇر 

مىللهتچىلىكىنىڭ قهد كۆتۈرۈشى 

چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ يـىمـىرىلـىشـى 19-ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرى ۋە 20-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا دۇنـيانـىڭ بـاشـقا 

ئـىمپېرىيـىلـىرىنـىڭ ھاالك بـولۇشـىغـا تۈرتـكه بـولـغان ئـىنـقىالب قـىزغـىنـلىقـى بـىلهن ئـاز بـولسـىمۇ بـاغـلىنـىشـچانـلىقـقا 

ئـىگه. ھاكـىمـىيهتـنى ئـىگـىلـىگهن خـىتـايـالر بـاشـلىغـان بۇ ئـىنـقىالب مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى ئـىنـقىالب ئهمهس. 

يـاكـى چـاررۇسـىيهدە بـولـغىنـىدەك، ئېزىلـگهن سـىنـىپ تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىلـغانمۇ ئهمهس. ھالبۇكـى، 

جـوڭخۇا مـىنـگو ئـومۇمـىي جهھهتـتىن چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ  زېمىنـىغـا ۋارىسـلىق قـىلـدى. بۇ ئـاتـالـمىش شـىنـجاڭ 

ۋە شـىزاڭغا ئـوخـشاش ئـاجـىز  قـوشۇمـچه مۇسـتهمـلىكـىلـىرىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـدى. بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، چـىڭ 

ئـىمـپىرىيـىسـىنـىڭ ھاالك بـولۇشـى ئېمپىرىيـىدىن مـىلـلىي دۆلهتـكه ئۆتۈشـنى ئهمهس، بهلـكى «مـىلـلىي 

ئـىمپېرىيه»دىن ئـىبـارەت يېڭى ئۇقۇمـغا كۆچـكهنـلىكـىدىن دېرەك بېرىدۇ.(25) بۇ تهرىپـى خۇددى چـاررۇسـىيه 

ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا ئـايـلىنـىشـىغـا ئـوخشـىسـىمۇ، ئـوخشـىمـايـدىغـان تهرىپـى جۇمھۇرىيهتـچى خـىتـاي 

دۆلـىتـى چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ چهكـتىن ئـاشـقان تهرەپـلىرىنـى يـاكـى ئۆزى مۇسـتهمـلىكه قـىلـغان خهلـقلهرنـىڭ ئۆز 

تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلغىلى ئۇنىمىدى. 
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چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ئـورنـىغـا چـىقـقان يېڭى خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ «ئېمپىرىيه شهكـلى»دىن قـول 

ئۈزمـىگهنـلىكـىنـى نهزەرگه ئـالـغانـدا، 1911-يـىلـىدىكـى ئـىنـقىالبـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ 

ھايـاتـىغـا تـولـىمۇ چهكـلىك ۋە ئـاجـىز تهسـىر كۆرسهتـكهنـلىكـى ئهجهبـلىنهرلـىك ئهمهس. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

جۇڭخۇا مـىنـگونـىڭ ئـوخشـىمـىغـان ئهمهلـدارلـىرى ۋەزىپـىگه ئـولتۇرۇشـقا ئهگـىشـىپ، بۇ ھال ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه 

ئهگـىشـىپ ئۆزگهردى. بۇ خـىلـدىكـى خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ خهلـقنىڭ ھايـاتـىنـى كـونـتول قـىلـىش ئـارزۇسـى 

تېخىمۇ بهك يۇقـىرى بـولـدى. قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، جۇڭخۇا مـىنـگو دەۋرىدە بۇ رايـون بۇ يېڭىدىن 

پهيـدا بـولـغان دۆلهتـنىڭ مۇھىم چېگرا رايـونـى بـولۇپ قـالـىدۇ. شۇنـداق قـىلـىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتان يېڭى 

جۇڭخۇا مـىنـگو دۆلـىتـىنـىڭ بـىر پـارچـىسـى بـولۇشـنى ئهمهس، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا خـوجـا بـولۇشـنى بـاش نـىشـان 

قـىلـغان، جۇڭخۇا مـىنـگو مهركـىزىي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن مۈجـمهل مۇنـاسـىۋىتـى بـولـغان بـىر ئـوچۇق خـىتـاي 

ئهمهلـداردار تهرىپـىدىن ئـىدارە قـىلـىنـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بۇ دەۋر ئۇيغۇر مـىلـلىي ئېڭىنـىڭ بـارلـىقـقا 

كېلىش دەۋرى بـولـىدۇ. بۇ خـىل مـىلـلىي ئـاڭ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى ئۆز ئـىشـلىرىنـى ئۆزى قـارار قـىلـىش ۋە 

بۇ رايـونـدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـى ھوقۇق بېشىدىكـى خـىتـايـالر بـىلهن پهرقـلهنـدۈرۈشـىنـى چۆرىدىگهن 

ئـاسـاسـتا بهرپـا قـىلـىنـىدۇ. كېيىنـكى نهچـچه ئـون يـىلـدا، يهرلـىك خهلـق ئـارىسـىدىكـى بۇ خـىلـدىكـى مـىلـلىي 

ئـويـغىنـىش ئـىكـكى قېتىمـلىق ئۆمـرى قـىسـقا دۆلهتـنى ئـوتتۇرىغـا چـىقـاردى. بۇ ئـىكـكى دۆلهت ئـايـرىم-ئـايـرىم ھالـدا 

1930- ۋە 1940-يـىلـلىرىدا خـىتـايـنىڭ ئـىشـغالـىدىن ئـايـرىلـىپ مۇسـتهقـىل بـولۇشـنى غـايه قـىلـغان دۆلهتـلهر 

ئىدى. 

خـىتـاي جۇڭخۇا مـىنـگوسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ھۆكۈمـدارلـىقـىنـى 

داۋامالشتۇرۇشى ۋە يېڭى ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى 

چـىڭ سۇاللـىسـى بېشىنـى يېگهنـدىن كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان تۇنـجى خـىتـاي 

ئهمهلـدار يـاڭ زېڭشىنـدۇر. يـاڭ زېڭشىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تـاكـى 1928-يـىلـىغـىچه ئـىدارە قـىلـغان. 

كۆپـچىلـىك تـارىخشۇنـاسـالر يـاڭ زېڭشىنـنى مۇسـتهبـىت ھۆكۈمـران دەپ قـارايـدۇ. ئۇ سـاداقهتـمهنـلىكـنى قـولـغا 

كهلتۈرۈپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئۆزىنـىڭ شهخسـىي زېمىنـىغـا ئـايـالنـدۇرۇۋالـدى.(26) بـىراق، ئۇ بـاشـقا 

دۆلهتـلهرنـىڭ مهزكۇر رايـونـنىڭ ئـىگـىلـىرى بـولـغان يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ھايـاتـىغـا ئـارىلـىشـىشـىغـا ئـوچۇقـتىن 

ئـوچۇق چهكـلىمه قـويـدى. يـاڭ بۇ «چېگرا رايـون»نـى كـونـترول قـىلـىش ۋەزىپـىسـىنـى ئـادا قـىلـىش ئۈچۈن 

تـىرىشـچانـلىق كۆرسهتـتى. بـىراق، بۇ رايـونـنىڭ يېڭى قۇرۇلـغان جۇڭخۇا مـىنـگونـىڭ بـىر پـارچـىسـى بـولۇش 
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ئۈچۈن ھېچقانـچه كۈچ چـىقـارمـىدى. يـاڭ مۇنـداق يـازغـان ئـىدى:«مهن (جۇڭخۇا مـىنـگونـىڭ) بـىر قـىسـىمـىنـى 

تۇتۇپ تۇرۇشـقا قـادىر بـواللـىسـام، (مهركـىزىي) ھۆكۈمهت بـاشـقا قـىسـىمـىنـى كـونـترول قـىلـىپ تۇتۇپ تۇرالـىسـا، 

بۇنـىڭدىن يـاخشـىسـى بـوالمـدۇ؟»(27) ئۇنـىڭ بۇ رايـونـنى تۇتۇپ تۇرالـىشـىدىكـى سهۋەبـلهردىن بـىرىنـىڭ بۇ 

رايـونـدا قـوزغـىالڭالرنـىڭ بـولۇشـى ۋە چهتـئهل كۈچـلىرىنـىڭ ئـارىلـىشـىشـى مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى تـوغـرا 

ئـاڭقىرالـىغـانـلىقـىدىنـدۇر. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى مۇڭغۇلـىيهگه چـاڭگال سېلىپ، ئۆزىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى قـابـىلـىيـىتـىنـى 

نـامـايـان قـىلـغانـلىقـتىن، يـاڭ زېڭشىن بـولۇپمۇ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ «شـىنـجاڭ» ھهقـقىدە پـىالن تۈزۈشـىدىن 

ئهنســىرىگهن ۋە يهرلــىك مۇسۇلــمان خهلــق ئۈســتىدىن مۇشۇ خــىلــدىكــى «قۇتــرىتــىش»الرنــىڭ بــولۇش 

مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى پهمـلىگهن. يـاڭ زېڭشىڭنىڭ بۇنـداق ئهنسـىرىشـىگه كۆز ئـالـدىدىكـى ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىكـىمۇ 

سهۋەب بـولـغان. بۇ ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىكـىنـىڭ خـاراكتېرى ئـومۇمهن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا مهيـدانـغا چـىقـقان 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى مـىلـلىي ئـازادلـىق تـىپـىدىكـى لېنىنـىزىمـچه ئـىدىيهنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئـىدى. ئۇيغۇر 

مـىلـلهتـچىلـىكـى تهدرىجـىي داۋام قـىلـىپ شهكـىلـلهنـدى. چهتـئهلـنىڭ تهسـىرىگه كۆپ ئۇچـرىدى. بۇ تهسـىرلهرنـىڭ 

بهزىلـىرى بهزى ئۇيغۇرالرنـى ھېچقانـچه زەرىيهتـلىيهلـمىدى، بهزى ئۇيغۇرالرنـى بـولـسا مـىسـلىسـىز زەرەتـلىدى.

(28) بۇ مىـللـهتچـىلىـكنـىڭ شهكىـللـىنىـش جهرياـنىـ چىـڭ سۇاللىـسىـ ھۆكۈمرـانلـىقىـنىـ ئاـخىـرقىـ مهزگىـللـىرىدىال 

بـاشـالنـغان بـولسـىمۇ، بۇ مـىلـلهتـچىلـىك دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى مۇسۇلـمان ئـىسـالھاتـچىالرنـىڭ چـوڭقۇر تهسـىرىگه 

ئۇچـىراپ، بـولشـىۋېكالر ئـىنـقىالبـىدىن كېيىن ۋە 1880-يـىلـالردا غۇلـجىدىن ئـايـرىلـىپ سـوۋېت تهۋەسـىگه ئۆتۈپ 

كهتـكهن مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ھهرىكـىتـىدىن كېيىن يۈكـسهك ھايـاتـىي كۈچـكه ئـىگه بـولـدى. 1920-يـىلـالردا سـوۋېت 

ئىتتىپاقى تهۋەسىدە («ئۇيغۇر» دېگهن مىللهت نامىنى قوللىنىش) تهشهببۇسى بىلهن، مۇشۇ نامدا تونۇلدى. 

1920-يـىلـلىرىدىن ئـىلـگىرى، ئۇيغۇرالرنـىڭ يۇرتـىدا يـاشـايـدىغـان تۈركـىي مۇسۇلـمانـالردا بـىر تۈرلۈك 

كـوللېكتىپ كـىمـلىك مهۋجۇت بـولۇپ، بۇ كـوللېكتىپ كـىمـلىك جۇغـراپـىيـىلـىك ئـورۇن، تـارىخ، ئۆرپ-ئـادەت، 

تـىل ۋە تېكىسـتلهرنـىڭ ئـاغـزاكـى تـارقـىلـىشـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، بۇ كـوللېكتىپ كـىمـلىك 

خـىتـاي ۋە مـانجۇ بـاشقۇرغۇچـىالردىن ئـاالھىدە پهرقـلىق ھالـدا شهكـىلـلهنـگهن.(29) بـىراق، بۇ كـوللېكتىپ 

كــىمــلىك تېخىچه يېڭىچه دۆلهتــچىلــىك سۈپــىتــىدە ئــىپــادىلهنــمىگهن، مــىلــلىي دۆلهت ئۇقۇمــى بــىلهن 

بـاغـلىشـىلـمىغـان، «ئۇيغۇر» دېگهن نـام بـىلهنمۇ مۇنـاسـىۋەتـلهشـمىگهن ئـىدى. «ئۇيغۇر» نـامـى بۇ رايـونـالردا 

دەۋران سۈرگهن قهدىمـكى چـاغـالردىكـى تۈرك ئېمپىرىيـىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولۇپ، بۇ چـاغـالردا بۇ 

رايـونـدا ئۇيغۇر دېگهن نـام ئـىشـلىتـىلـمهيـتتى. «ئۇيغۇر» دېگهن نـام سـوۋېتى ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ قـازاقـىسـتانـدىكـى 

ھۆكۈمـرانـلىقـىنـىڭ تۇنـجى يـىلـىدا بۈگۈنـكى قـازاقـىسـتانـدىكـى مـىلـلهتـپهرۋەر بـولشـىۋىك ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىلـدى ۋە 1920-يـىلـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى تهرىپـىدىن ئېتىراپ قـىلـىنـدى.(30) يـاڭ زېڭشىنـنى 

ئـاالھىدە ئهنـدىشـىگه سـالـىدىغـىنـى شۇكـى، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن ئـىبـارەت بۇ يېڭىدىن پهيـدا بـولـغان دۆلهتـنىڭ 
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ئـىدىئـولـوگـىيـىسـى ئـىمـپىرىيـالـىزىمـغا قـارشـى لېنىنـىزم ئـىدىيـىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان بـولۇشـى ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ 

خـىتـايـالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى تۇرۇش تـارىخـىنـى تـارىخـنى خـاتـىرىلهشـنىڭ مهركـىزى سۈپـىتـىدە تهبـرىكـلىشـى 

ئـىدى.(31) بۇ تهرەقـقىيـاتـالردىن خېلى ئهنـدىشـىلهنـگهن يـاڭ زېڭشىن سـوۋېت ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدىكـى 

ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا بۇ يهردىكـى بۇنـىڭغا مۇنـاسـىۋەتـلىك تهرەقـقىيـاتـالرنـى ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىن 

كهلـگهن پهسـىلـلىك ئـىشـچىالرغـا بۇ تهرەقـقىيـاتـالرنـىڭ كۆرسهتـكهن تهسـىرىنـى كۆزىتـىش مهقسـىتـىدە ئـوتتۇرا 

ئاسىيادا كونسۇلخانا قۇردى.(32) 

گهرچه يـاڭ زېڭشىن قـوزغـىالڭ چـىقـىشـدىن ئهنسـىرىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ھېچقاچـان شهرقـىي تۈركـىسـتان 

مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ زور كۆلهمـلىك قـوزغـىلـىڭىغـا دۇچ كېلىپ بـاقـمىدى. يـاڭ زېڭشىن ئـاكـتىپـلىق بـىلهن 

بـاسـتۇرۇۋەتـكهن مۇسۇلـمانـالر قـوزغـىلـىڭىدىن بـىرى ئهسـلىدە يـاڭ زېڭشىنـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا يـاكـى خـىتـاي 

ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى بـولـماسـتىن، قۇمۇلـدىكـى ئۆز خهلـقىگه زۇلۇم سېلىش بـىلهن يـامـان كۆرۈلـىدىغـان يهرلـىك 

مۇسۇلـمان شـاھزادىنـىڭ ھوقۇقـتا ھهددىدىن ئېشىشـىغـا قـارشـى كۆتۈرۈلـگهن قـوزغـىالڭ ئـىدى.(33) يـىغـىپ 

ئېيتقانـدا، ئـىنـتايـىن داۋالغۇشـلۇق يـامـان بـىر دەۋردە، يـاڭ زېڭشىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئۆز دەۋرىدىكـىدەك 

تۇتۇپ تۇردى. بـىراق، بۇ جهريـانـدا، ئۇ بـاشـقا خـىتـاي مهمۇرىي ئهمهلـدارالر ئـارىسـىدىن ئۆزىگه كۆپ دۈشـمهن 

تېپىۋالـغان بـولۇپ، ئـاقـىۋەتـته مۇالزىمهتـچىسـى تهرىپـىدىن زىيـاپهت ئهسـناسـىدا ئۆلتۈرۈۋېتىلـىش قـىسـمىتـى بـىلهن 

ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ئاخىرالشتۇردى.(34) 

جۇمھۇرىيهتچى خىتاي دەۋرىدىكى قاتتىق تهقىب ۋە يهرلىك قارشىلىق 

1928-يـىلـى يـاڭ زېڭشىنـنىڭ ئـادەمـلىرىدىن ھېسابـلىنـىدىغـان جـىن شۇرېن (ᰂᝁՌ) شـىنـجاڭنىڭ ئۆلـكه 

بـاشـلىقـى سۈپـىتـىدە ئۇنـىڭ ئـورنـىغـا چـىقـتى. گهرچه ئۇ يـاڭنىڭ نۇرغۇن سـىيـاسهتـلىرىنـى داۋامـالشـتۇرغـان 

بـولسـىمۇ، بـىراق يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى نـارازىلـىقـتىن كېلىپ چـىقـىدىغـان يـوشۇرۇن ئـاقـىۋەتـلهرگه يـاڭ 

زېڭشىنـدەك زىل مۇئـامـىله قـىلـمىدى. ئۇ يـاڭ زېڭشىنـغا ئـوخـشاش بـىر گۇرۇپـپا سـاداقهتـمهن خـىتـاي ئهمهلـدارالرنـى 

ئـىشـقا قـويـدى. بـىراق، ئۇ يـاڭ زېڭشىنـدىنمۇ بهك دۇنـياپهرەس بـولۇپ، يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى 

ئۈسـتۈن تهبـىقـىنـىڭ گېلىنـى يېتهرلـىك دەرىجـىدە پۇل-مـال بـىلهن يـاغـالپ تۇرۇشـقا ئهھمىيهت بهرمـىدى.(35) 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، جـىن شۇرېن يـاڭغا قـارىغـانـدا تېخىمۇ مۇسـتهھكهم بـىخهتهرلـىك ئـاپـپاراتـى قۇرۇپ، خهلـقنىڭ 

ھهرىكـىتـىنـى كۆزىتـىپ تۇرغـان يهرلـىك پـاسـپورت سـىسـتېمىسـىنـى بهرپـا قـىلـدى.(36) ئۇ يهنه دېھقانـچىلـىق 
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ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىدىن ۋە بـاقـمىچـىلـىقـتىن زور بـاج مـىقـداردا ئـالـدى، دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى بـوز يهر ئۆزلهشـتۈرۈش 

تۈرلـىرىگه يـاردەم بهردى ۋە شۇ يهردىكـى خهلـىقـنىڭ مهكـكىگه بېرىپ ھهج قـىلـىشـىنـى چهكـلىدى.(37) يهرلـىك 

خهلـقنىڭ تۇرمۇشـىغـا بۇ خـىل دەرىجـىدە ئـارىلـىشـىش مۇقهررەر ھالـدا جـىن شۇرېننىڭ بـىر بـااليـى-ئـاپهت 

ئـىكهنـلىكـىنـى يهرلـىك خهلـقكه ئـىسـپاتـالپ بهردى. جـىن شۇرېن قـىسـقىغـىنه ھاكـىمـىيهت دەۋرىدە يهرلـىك 

مۇسۇلمانالرنىڭ زور كۆلهمدىكى قارشىلىقىغا ئۇچرىدى. 

يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ جـىنـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى تۇرۇشـنىڭ تۇنـجى مـاھىيهتـلىك ھهرىكـىتـى 

1931-يـىلـى قۇمۇلـدا يۈز بهردى. قۇمۇل خـانـى (قۇمۇل ۋاڭى)   ئـىمـتىيـازى چـىڭ سۇاللـىسـى دەۋرىدىن 

تـارتـىپ، ئـاتـىدىن بـالـىغـا قېلىش شهكـلى بـىلهن داۋام قـىلـىپ كېلىۋاتـقان بـولۇپ، پـادىشـاھلىق ۋارىسـلىق 

تۈزۈمـىدىكـى قۇمۇلـنىڭ مۇسۇلـمان ئـاھالـىسـى نـامـدا  ئۆز-ئۆزىگه خـوجـا ئـىدى. يـاڭ زېڭشىنمۇ بۇ تۈزۈمـنىڭ 

داۋامـلىشـىشـىغـا يـول قـويـغان ئـىدى. قۇمۇل مۇسۇلـمانـلىرى 1912-يـىلـى ئۆز خـانـلىرىغـا قـارشـى ئـىسـيان كۆتۈرگهن 

بـولسـىمۇ، ئۇالر يهنـىال ئۆزلـىرىنـىڭ ئهھۋالـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ بـاشـقا جـايـلىرىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا ئهۋزەل 

ئـورۇنـغا قـويـاتـتى. چۈنـكى ئۇالر خـىتـايـنىڭ ئۆز يېرىگه ئـىگـىدارچـىلـىق قـىلـىۋېلىشـىغـا چهك قـويـااليـتى.(38) يـاڭ 

زېڭشىن دەۋرىدە مهۋجۇت بـولۇپ تۇرخـان قۇمۇل خـانـى 1930-يـىلـى ۋاپـات بـولـغان كـىيـىن، جـىن شۇرېن 

قۇمۇل خـانـلىقـىنـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇش ۋە ئۇنـىڭ زېمىنـىنـى تېخىمۇ كـونـترول قـىلـىش ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـدى. 

لېكىن، قـازا قـىلـغان خـانـنىڭ ئـوغـلى ۋە ۋارىسـى ئۇنـىڭ خـان ئـوردىسـىدىكـى بـىر قـانـچه مۇھىم شهخـسنىڭ 

ياردىمى ئارقىلىق بۇ قارارغا قارشى چىقىپ، رايوندا كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭ كۆتۈردى. 

جـىن شۇرېن بۇ قـوزغـىالڭنى تېز ۋە شـىددەت بـىلهن بـاسـتۇرۇشـقا ئۇرۇنـغان ۋاقـىتـتا، قـوزغـىالڭچىالر ھهر 

قـايسـى جـايـالرنـىڭ قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈردى. 1932-يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا، قـوزغـىالڭ قۇمۇلـدىن ھالـقىپ 

كهتـتى. «شـىنـجاڭ»نـىڭ ھهمـمىال يېرى تهۋرەپ كهتـتى.(39) جـىن شۇرېن بۇنـىڭغا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن 

مـانجۇرىيهدە ئۇرۇش قـىلـغان ۋە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئـارقـىلـىق بۇ رايـونـغا كهلـگهن كـونـا ئهسـكهرلهردىن ھهربـىي 

يـاردەم قـوبۇل قـىلـدى. جـىنـنى قـولـاليـدىغـان بۇ يېڭى ئـارمـىيهنـىڭ بېشىدا شېڭ شـىسهي بـار بـولۇپ، ئۇ قـارا 

نـىيهت سـىيـاسـىي غـايـىگه ئـىگه رەھىمسـىز جهڭچى ئـىدى. شېڭ مۇسۇلـمان قـوزغـىالڭچىالرغـا قـارشـى تۇرۇشـقا 

رەھبهرلـىك قـىلـدى. شېڭ شـىسهي يهنه جـىن شۇرېنغا قـارشـى سـىيـاسـىي ئۆزگۈرۈش پـىالنـالپ، بۇنـىڭ 

نهتـىجـىسـىدە «شـىنـجاڭ»نـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى قـولـغا چۈشۈرۈپ، ئـاقـىۋەتـته بۇ رايـونـنىڭ بـاشـلىقـلىقـىغـا 

تهيىنلهندى. 

شېڭ شـىسهي ئهمهلـىي ھوقۇقـنى قـولـغا چۈشۈرگهنـدە، يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر تـوپـى ھهر قـايسـى يهرلهردە 

ئـوچۇق-ئـاشـكارە قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈۋاتـقان بـىر رايـونـغا مـىراسـخورلۇق قـىلـىدۇ. نهتـىجـىدە ئۇ قۇمۇلـدىكـى 

قـوزغـىالڭنى بـاش تهشـكىلـلىگۈچـىلهرىنـىڭ بـىرى بـولـغان خـوجـا نـىيـاز ھاجـى بـىلهن كېلىشـىم ئـىمـزاالپ، شهرقـىي 

2020 نويابىر-دېكابىر 104 ئۇيغۇرالر 16-سان



تۈركـىسـتانـنى جهنۇبـتىكـى مۇسۇلـمانـالر رەھبهرلـىكـىدىكـى ھۆكۈمهت بـىلهن شـىمـالـدىكـى ئۆلـكىلـىك ھۆكۈمهتـتىن 

ئـىبـارەت ئـىكـكىگه  ئـايـرىدى.(40) بۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدا 1933-يـىلـى تۇنـجى قېتىم  شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ قۇرۇلۇشـىغـا يـول ئېچىپ بېرىدۇ. ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرى ھهمـىشه بـىرىنـچى  شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـى ھازىرقـى زامـان ئۇيغۇر مـىلـلىي دۆلـىتـىنـىڭ ئهسـلى ئۆرنـىكـى دەپ تهسۋىرلـىسـىمۇ، 

تـارىخـچى داۋىد بـروفـى (David Brophy) بۇ چۈشهنـچىگه جهڭ ئېالن قـىلـدى.(41) بـىرىنـچى شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـى  قۇرغۇچـىالرنـىڭ بهزىلـىرى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا تۇغۇلـغان ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىك 

ئـىدىيـىسـىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان بـولسـىمۇ، نهتـىجـىدە بۇ دۆلهت ئـاھالـىسـىنـىڭ مۇسۇلـمان تۈركـلهردەك ئـورتـاق 

كـىمـلىكـى ئۈسـتىگه قۇرۇلـغان. ئهمـما، بـاشـقا تهتـقىقـاتـالردا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغىنـىدەك، بۇ دۆلهتـنى نـوقۇل ھالـدا 

دىنـىي دۆلهت دەپ سۈپهتـلهشمۇ ئـوخـشاشـال خـاتـالـىقتۇر.(42) ئهكسـىچه، بۇ  دۆلهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرگهن 

سـىيـاسـىي ھهرىكهت ئۆز دەۋرىدە بـازار تـاپـقان تۈرلۈك ئـاالھىدىلـىكـتىكـى ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش 

ئـىدىئـولـوگـىيـىسـىدىن ئـىلھام ئـالـغان كۆپـلىگهن يهرلـىك زىيـالـىيـالرنـى تـوپـلىدى. بۇ زىيـالـىيـالرنـىڭ ئـارىسـىدا 

جهدىدىزم ھهرىكـىتـىدىن ئـىلھام ئـالـغان مۇسۇلـمان ۋەتهنـپهرۋەرلهر، مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى لېنىنـىزىمـچى 

ھۆرلۈك تهشهببۇسـچىلـىرى ۋە ئـىسـالم ئهسـلىيهتـچىلـىرى قـاتـارلـىق ھهر خـىل ئېقىمـدىكـى كـىشـىلهر بـار ئـىدى. 

ئۇالرنـى بـىرلهشـتۈرگهن نهرسه خـىتـايـنىڭ ۋەتـىنـىگه بـولـغان ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى يـوقـىتـىش ۋە ئۆزىگه ئۆزى 

ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىدىغـان دۆلهت قۇرۇش ئـارزۇسـى ئـىدى. بۇ ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ (سـابـىت دامـولـالم 

بـاشـچىلـىقـىدىكـى) كۈچ خـوتهنـدىن كهلـگهن دىنـنى ئـاسـاس قـىلـغان ئـىنـقىالبـچىالردا كۆرۈنهرلـىك بـولـدى، ئۇالر 

خهنـزۇ ئـاھالـىلهرنـى قـوغـالپ چـىقـىرىپ، خـىتـاي تـىلـىنـى ئـىشـلىتـىشـنى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇشـقا ۋە خـىتـايـچه يهر 

ناملىرىنى يهرلىك تۈركىي تىلغا ئۆزگهرتىشكه چاقىرىق قىلدى.(43) 

بـىرىنـچى قېتىمـلىق  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۆمـرى نـاھايـىتـى قـىسـقا بـولـغان بـولۇپ، 

سـىرتـنىڭ  قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرەلـمىدى. ئـاخـىرىدا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى شېڭ شـىسهي ئـارمـىيـىسـىنـىڭ  ئۆلـكه 

پـايـتهخـتى ئۈرۈمـچىنـى ئـالـماقـچى بـولـغان تۇڭگانـالرنـى مهغلۇب قـىلـىشـىغـا  يـاردەم بهردى. بۇ ۋەقه تۇڭگان 

قـوشۇنـلىرىنـىڭ جهنۇبـقا يۈرۈش قـىلـىپ، قهشـقهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان يهنـىال ئـاجـىز ھالهتـتىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان  

ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـىنـى يـوقـىتـىشـنى كهلتۈرۈپ چـىقـاردى. شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى 1934-يـىلـى 

مـارتـقىچه مهۋجۇت بۇلۇپ تۇرالـىدى.(44) شهرقـىي تۈركـىسـتان  ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـىنـنىڭ قۇرۇلۇشـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئۇنـىڭغا ئهگـىشـىپ مهيـدانـغا چـىقـىدىغـان يۈكسـىلـىشـلهردە تـاكـى بۈگۈنـگه قهدەر ئـىشهنگۈسـىز 

دەرىجـىدە مۇھىم ئـورۇن تۇتـىدۇ. بۇ دۆلهتـنىڭ قۇرۇلۇشـى جۇمھۇرىيهتـچى خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ سـىيـاسـىي تهرەقـقىيـاتـىدا مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولـغانـدىن سـىرت، بۇ دۆلهت يېقىنـقى 

يـىلـالردىكـى دىنـدار مـىلـلهتـپهرۋەر ئۇيغۇرالرنـىڭ تـارىخـنى خـاتـىرىلـىشـىدە مۇھىم ئـورۇن تۇتۇپ كهلـدى. شهرقـىي 
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تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى مۇشۇ رولـى سهۋەبـلىك شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـىدىن 

قۇتقۇزۇش بـىلهنـال قـالـماي، بۇ زېمىنـنى كـاپـىرالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىشـىدىن قۇتقۇزۇش تـىرىشـچانـلىقـىغـىمۇ 

ۋەكىللىك قىلىپ كهلدى. 

شېڭ شىسهينىڭ شهرقىي تۈركىستاننى سوۋېتلهشتۈرۈشى 

   شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى يـىمـىرىلـگهنـدىن كـىيـىن، شېڭ شـىسهي شـىنـجاڭنىڭ ۋالـىيسـى، سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـى ھىمـايـىچـى قـىلـىپ تـالـلىغۇچـى سۈپـىتـىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى. گهرچه شېڭ شـىسهي نـامـدا 

نهنـجىڭدىكـى مـىلـلهتـچى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ۋەكـىلـى بـولۇپ تۇرسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ مـوسكۋاغـا ۋە ئۆزى ئهزا 

بـولـغان سـوۋېت كـومـپارتـىيـىسـىگه تېخىمۇ سـادىق بـولـغانـلىقـى سۆزلـىنـىدۇ.(45) تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـىڭ كۆپ قـىسـمى 

دەسـلىۋىدە  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـى ئـاغـدۇرۇپ تـاشـلىغـان ۋە نهنـجىڭغا سـادىق بـولـغان تۇڭگان 

قـوشۇنـلىرىنـىڭ كـونـتروللۇقـىدا بـولـغان بـولسـىمۇ، شېڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ھىمـايـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ شـىمـالـدا 

كۈچلۈك ئۆلكه قۇردى ۋە ئاخىرىدا 1937-يىلى تارىم ئويمانلىقىنى قايتا كونترول قىلدى. 

   شېڭ دەسـلهپـته، بۇ رايـونـدىكـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ نـارازىلـىقـىنـى بـىر تهرەپ قـىلـىشـتا، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ لېنىنـىزم ئـىدىيـىسـىدىكـى ئـىمپېرىيـالـىزمـغا قـارشـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا سۈلھىلـىشـىش سـىيـاسـىتـىنـى 

بـىرىنـچى قېتىم ئـوتتۇرىغـا قـويـدى.(46) يېڭى سـىيـاسهتـلهر يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئۆز ئـارزۇلـىرى بۇيـىچه يـاشـىشـىغـا 

ھهمـدە بـولشېۋىك ئـىنـقىالبـىدىن كېيىنـكى سـوۋېت ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـىگه ئـوخـشاش سـوتسـىيـالـىسـتىك يـىڭى 

مهدەنـىيـىتـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـىگه مهيـدان ھازىرلـىدى. بۇنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى 

مهسـلىھهتـچىلـىرى ئـارقـىلـىق شېڭ شـىسهيـنى نۇرغۇن يـاردەم بـىلهن تهمـىنـلىدى، ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى مـىلـلىي 

ئۇيغۇرالر ئـىدى، ھهمـدە سـوۋېتپهرەس يهرلـىك ئۇيغۇرالرنـى شېڭ ھۆكۈمـىتـىگه كـىرگۈزۈشـنى ئـىلـگىرى سۈردى.

(47) بۇنـىڭدىن بـاشـقا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن  30 مـىڭغا يېقىن ئۇيغۇرنـى ئـوقۇشـقا 

تهكـلىپ قـىلـدى. ئۇالرغـا سـوۋېت ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىدا بـولۇپمۇ سـوۋېتنىڭ مـىلـلهتـلهر سـىيـاسـىتـىگه ئـاالقـىدار 

ماركىسىزم-لېنىنىزم ئىدىئولوگىيىسى سىڭدۈرۈلهتتى.(48) 

 شېڭ شـىسهي بۇ خـىل يـاردەمـلهر ئـاسـتىدا سـوۋېتنىڭ تهسـىرى ئـاسـتىدىكـى كۆپ مـىلـلهتـلىك دۆلهتـكه 

ئـوخـشايـدىغـان بـىر تۈزۈلـمىنـى بهرپـا قـىلـدى. ئۇ شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ رەئـىسـى خـوجـا 

نـىيـازنـى ئۆز ئـىچـىگه رەھبهرلـىك قـاتـلىمـىدىكـى بـىر تۈركۈم كـىشـىلهرگه ئۆز ھۆكۈمـىتـىدىن مهنـسهپ بهردى. بۇ 

ئۇنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كـورېنىزاتسـىيـا (يهرلـىكـلهشـتۈرۈش) سـىيـاسـىتـىدىن ئۈلـگه ئـالـغان يهرلـىرى ئـىدى.(49) 
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شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـوۋېتقا تهۋە ئۇيغۇر مهسـلىھهتـچىلهر «ئۇيغۇر» دېگهن نـامـنى قـولـلىنـىشـنى ئـىلـگىرى 

سۈرۈپ، 1935-يـىلـى شېڭ ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن بۇ رايـونـنىڭ  تۈرك تـىلـىدا سۆزلـىشـىدىغـان ئهڭ كۆپ 

نـوپۇسـنىڭ مـىلـلهت نـامـى سۈپـىتـىدە رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـىنـىشـىغـا مۇيهسـسهر بـولـدى.(50) ئۇيغۇر  مـىلـلىتـىنـىڭ 

رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـىنـىشـى نۇرغۇن تـىرىشـچانـلىقـالر نهتـىجـىسـىدە بـارلـىقـقا كهلـدى. سـوۋېت ئۇيغۇر 

قـولـلىغۇچـىالرنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـى بـىلهن بۇ مـىلـلهتـنىڭ تـارىخـى ۋە ئهدەبـىيـاتـىغـا قـىسـقىغـىنه بـولسـىمۇ تهرەقـقىيـات 

ئېلىپ كهلدى. شۇنداقال ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىناۋىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكه تۈرتكه بولدى. 

ئهگهر بۇ سۈلھچىلــىك ســىيــاســىتــى، يهرلــىك مۇسۇلــمانــالرنــىڭ، بــولۇپمۇ ســوۋېتپهرەس ئۇيغۇر 

قـولـلىغۇچـىلـىرىنـىڭ كۆپـلهپ قـارشـى ئېلىشـىغـا ئېرىشـكهن بـولـسا، شېڭنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن ئۆرنهك  ئـالـغان 

بـاشـقا سـىيـاسهتـلىرى، مهسـىلهن ئۇنـىڭ مهخـپىي سـاقـچىالرنـى كۈچهيـتىشـى قـاتـارلـىقـالر قـارشـى ئېلىنـمىغـان بـوالتـتى. 

ئـومۇمهن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، شېڭ شـىسهي ئۆزىدىن ئـىلـگىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىدارە قـىلـغان خـىتـايـالرغـا 

قـارىغـانـدا قـارشـى پـىكـىردىكـىلهرنـى بـاسـتۇرۇشـتا تېخىمۇ بهك ئـاكـتىپ بـولـدى. شېڭ شـىسهي ئـىشـقا سـالـغان 

بـىخهتهرلـىك ئـورگـىنـى سـتالـىنـنىڭ سېسىق نـامـى پۇركهتـكهن مهخـپىي سـاقـچى تهشـكىالتـى بـىلهن بـىۋاسـىته 

مۇناسىۋىتى بار بولۇپ، بۇ تهشكىالت زەربه خاراكتېرلىك سىياسهتلهرنى يۈرگۈزەتتى. 

ئۇيغۇر دىنـدارلـىرىنـىڭ مـىلـلهتـپهرۋەرلـىكـىنـىڭ كۈچـيىشـىدىن شېڭ شـىسهي يېڭى ئـىنـقىالبـنىڭ پـارتـىلـىشـىنـى 

كهلتۈرۈپ چــىقــىرىدۇ دەپ ئهنســىرەيــتتى. قهشــقهردە دىنــىي مــىلــلهتــپهرۋەرلــىكــنىڭ قــايــتىدىن بــاش 

كۆتۈرۈۋاتـقانـلىقـىنـى سهزگهن شېڭ شـىسهي ئۇنـى بـاسـتۇرۇشـقا ئـورۇنۇپ، يهرلـىك ئۇيغۇر بـاشـچىلـىرىنـى تـازىالپ 

يـوقـاتـتى. يهرلـىك گېزىتـلهرنـى كـونـترول قـىلـدى. يهرلـىك مهكـتهپـلهرگه سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا ئـوقۇپ كهلـگهن 

ئـوقۇتقۇچـىالرنـى قـويۇشـنىڭ ئېپىنـى قـىلـدى.(51) بۇ خـىلـدىكـى قـاتـتىق سـىيـاسهتـلهر ۋە يهرلـىك سهرخـىلـالرنـى 

تـازىالپ يـوقـىتـىش 1937-يـىلـى قهشـقهر ۋە خـوتهنـدە يېڭى قـوزغـىالڭغا سهۋەب بـولـدى. بۇ قـوزغـىالڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى لېدىرلـىرىنـىڭ قـالـدۇقـلىرى تهرىپـىدىن پـىالنـالنـغان ئـىدى.(52) سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئهسـكهر ۋە ھاۋا يـاردىمـى ئـاسـتىدا، بۇ قـوزغـىالڭنى تېزدىنـال بـىتـچىت قـىلـغان شېڭ شـىسهي پۈتكۈل 

شهرقـىي تۈركـىسـتان تهۋەسـىدە ئۆز ھۆكۈمـىتـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـى ۋە بـاشـقا مـىلـلهتـپهرۋەر ئۇيغۇرالرنـى يـوق قـىلـىش 

ھهرىكـىتـى قـوزغـىدى. شېڭ شـىسهيـنىڭ بۇ ھهرىكـىتـى سـىتـالـىنـنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى تهۋەسـىدىكـى سـىيـاسـىي 

تـازىلـىشـىغـا تـوغـرا كهلـدى ۋە سـىتـالـىنـنىڭ ئۇسۇلـىنـى قـولـالنـدى. شېڭ شـىسهي شهرقـىي تۈركـىسـتان تهۋەسـىدىكـى 

ئۇيغۇرالرنـى زور كۆلهمـدە قـىرغـىن قـىلـىشـقا بـاشـلىدى.(53) ئۇيغۇرنـىڭ سهرخـىلـلىرىنـى ۋە زىيـالـىيـلىرىنـى ئـاسـاسهن 

دېگۈدەك ئۆلتۈرۈپ تۈگهتـتى ۋە تـامـامهن يېڭىچه ۋە ئۆزىگه ئـىتـتىنمۇ سـادىق يهرلـىك زىيـالـىي ۋە ئهمهلـدارالرغـا 

ئىگه بولۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلدى.(54) 
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   1937-ۋە 1938-يـىلـلىرىدىكـى تـازىالشـتىن كېيىن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ شېڭغا بـولـغان تهسـىرى 

داۋامـلىق كۈچهيـگهن، ئـاڭالشـالرغـا قـارىغـانـدا، شېڭ ھهتـتا 1941-يـىلـى سـتالـىنـغا ئۇيغۇر رايـونـىنـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىغـا قـوشۇۋېلىشـنى تهشهببۇس قـىلـغان.(55) ئهمـما، بـىر يـىلـدىن كېيىن شېڭ شـىسهي خـوجـايـىنـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىنـى ئۈزمهكـچى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن،  سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تۇتـقان سـىيـاسـىتـىدە 

كهسـكىن ئۆزگـىرىش ئېلىپ بـارغـان. 1942-يـىلـى، شېڭ بۇ رايـونـدىكـى يۈزگه يېقىن داڭلىق كـوممۇنـىسـت ۋە 

سـوۋېتپهرەسـلهرنـى قـولـغا ئېلىشـقا بۇيـرۇغـان ۋە ئۇالرنـى بۇ رايـونـنى ئـىگـىلهش ۋە ئۇنـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تۇتۇپ 

بېرىش سۈيـقهسـتى پـىالنـلىغـان دەپ قـارىلـىغـان. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا،  ئۇيغۇر رايـونـىدىكـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى مهدەنـىيهت جهمـئىيـىتـى ۋە ئـىنسـتىتۇتـلىرى تـاقـىلـىپ قـالـغان، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ مهسـلىھهتـچىلـىرى ۋە 

ئـىشـچىلـىرى بـىلهن بـىلـله ئـىشـلىگهن يـاكـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا ئـوقۇغـان مـىڭلىغـان يهرلـىك ئـاھاله بۇ سۈيـقهسـت 

بىلهن ئاالقىسى بار دەپ  قولغا ئېلىنغان.(57) 

شۇنـداق قـىلـىپ، ئـاز ۋاقـىت ئـاۋۋال سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا قـارشـى كۈچـلهر دەپ شېڭنىڭ تـازلـىشـىنـى بـاشـتىن 

كهچۈرگهن ئۇيغۇرالر ئهمـدىلـىكـته سـوۋېتپهرەس كۈچـلهر دەپ قـارىلـىنـىپ بـاسـتۇرۇلـغان. نهتـىجـىدە، يهرلـىك 

مۇسۇلـمانـالردا شېڭغا قـارشـى كهيـپىيـات شهكـىلـلهنـگهن. شېڭنىڭ خـىيـانهت قـىلـىشـىغـا ئۇچـرىغـانـلىقـىنـى ھېس 

قـىلـغان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى بۇ نـارازىلـىقـىنـى  شېڭنى  ئـاغـدۇرۇپ تـاشـالشـنىڭ  

پۇرسـىتـىنـى دەپ قـارىغـان. رۇسـىيهلـىك ئـالـىم ۋالېرىي بـارمـىنـنىڭ (Valery Barmin) سۆزىگه قـارىغـانـدا، 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى سـىيـاسـى بيۇروسـى 1943-يـىلـى بۇ مهقـسهتـته چېگرا ھالـقىغـان ئۇيغۇر قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـىنـى 

قـوزغـاشـنى مۇزاكـىرە قـىلـغان.(58) ھالبۇكـى، خـوجـايـىنـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن يۈز ئۆرىگهن شېڭ شـىسهيـنىڭ 

كۈچـى ئـالـلىقـاچـان كۆرۈنهرلـىك ئـاجـىزالپ كهتـكهن بـولۇپ، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ جـازاسـىغـا دۇچ كېلىدىغـان 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇزۇن تۇرۇشـنى ئـويـلىمـىغـان. 1944-يـىلـى ھوقۇقـتىن ئېلىپ تـاشـلىنـىپ، خـىتـايـدا دۆلهت 

دەرىجىلىك ئورۇنغا ئېرىشكهن. 

گهرچه شېڭ ھازىر يـوقـالـغان بـولسـىمۇ، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى 

كونترول قىلىشىنىڭ ئۇلىنى كوالش پىالنىنى داۋامالشتۇردى. 

1943-، 1944-يـىلـلىرى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى  قـوزغـىالڭ پهيـدا قـىلـىش مهقسـىتـىدە ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا 

خـىتـايـالرنـىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن مۇسـتهمـلىكـىچـى ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى تهشۋىقـات ئېلىپ بـاردى.(59) بۇ 

جهريـانـدا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان، ئۆز چېگرىسـىغـا قـوشـنا بـولـغان 

غۇلـجا رايـونـىدا پـىالنـالنـغان قـوزغـىالڭنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن يهرلـىك ئۇيغۇرالر بـىلهن ئۇالرنـى قـورال يـاراق 

ۋە ھهربىي الزىمهتلىكلهر بىلهن تهمىنلهش توغرىسىدا سۆھبهتلهشتى. 
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ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى ۋە ھازىرقـى خـىتـايـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز 

تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهشنىڭ يۇقىرى پهللىسى  

1944-يـىلـى 10-ئـايـدا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بۇ قـوزغـىالڭچىالرنـىڭ غۇلـجا شهھىرىنـىڭ شـىمـالـىدىكـى ئۈچ 

رايـونـدا قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈشـىگه يـاردەم بېرىدۇ. بۇ رايـون 1870-يـىالردا قـىسـقا ۋاقـىت سـوۋېت ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ 

كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا تۇرغـان ئـىدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ قـورالـلىرى بـىلهن قـورالـالنـغان، سـوۋېت 

مهسـلىھهتـچىلـىرىنـىڭ يـاردىمـىنـى قـوبۇل قـىلـغان بۇ قـوزغـىالڭچىالر  1944-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 7-كۈنـى غۇلـجا 

شهھىرىگه كـىرىدۇ. 1944-يـىلـى 11 -ئـايـنىڭ 12-كۈنـى غۇلـجا شهھىرىدە ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ قۇرۇلـغانـلىقـىنـى جـاكـاراليـدۇ.(60) بۇ يـىڭى مۇسـتهقـىل دۆلهتـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا تهۋە 

ھهمـمه زېمىنـنى قـولـىغـا ئېلىش ئـارزۇسـى بـاردەك كۆرۈنهتـتى. بۇ دۆلهتـنىڭ ئـارمـىيـىسـى 1945-پۈتۈن يـىل خـىتـاي 

ئهسـكهرلـىرى بـىلهن داۋامـلىق كۈرەش قـىلـىپ، شۇ يـىلـى 9-ئـايـغىچه ئۆلـكه مهركـىزى بـولـمىش ئۈرۈمـچىنـى قـولـغا 

ئـالـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا  تهھدىت شهكـىلـلهنـدۈرىدۇ.(61) دەل مۇشۇ پهيـتته مهزكۇر ئـىقـىالبـنىڭ ھېسابـالنـغان 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىلـىق خـوجـايـىنـلىرى ئـوچۇق-ئـاشـكارا ھالـدا بۇ ئـىشـقا ئـارىلـىشـىپ، قـوزغـىالڭچىالرنـىڭ 

ئـىلـگىرلـىشـىنـى تـوخـتىتـىدۇ  ۋە قـوزغـىالڭچىالر بـىلهن گـومـىنـداڭ ئـوتتۇرىسـدا تـىنچـلىق سۆھبىتـى ئېلىپ بېرىشـنى 

ئـوتتۇرغـا قۇيـىدۇ. بۇ قېتىمـلىق تـىنچـلىق سۆھبىتـىنـىڭ نهتـىجـىسـىدە گـومـىنـداڭ ئۇيغۇر رايـونـىدا بـىرلهشـمه 

ھۈكۈمهت قۇرۇشـقا قـوشۇلـىدۇ. بۇ بـىرلهشـمه ھۈكۈمهت شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ رەھبهرلـىرىنـىمۇ ئۆز 

ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئۇالرغا غۇلجا رايونىنىڭ ئهمهلىي كونتروللۇقى بۆلۈپ بېرىلىدۇ.  

ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى 1940-يـىلـنىڭ كېيىنـكى بۆلـىكـىدە ئهمهلـىي 

رەۋىشـىتـىكـى ئـاپـتونـومـىيـىلـىك ھالـىتـىدە مهۋجۇت بـولۇپ تۇرىدۇ. بۇ دۆلهت زامـانـىۋى دۆلهتـچىلـىكـنىڭ 

سـىمۋولـلىرىنـى بهرپـا قـىلـىشـتا 1930-يـىلـالردىكـى ئهجـدادلـىرىدىنمۇ بهكـرەك مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىدۇ. ئـىكـكىنـچى 

قېتىمـلىق شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى سـوۋىت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـاردىمـىدە گېزىت-ژۇرنـالـالرنـى ۋە دەرسـلىك 

كـىتـابـالرنـى نهشـىر قـىلـىپ چـىقـىرىدۇ. ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى ئۆز ئـالـدىغـا پۇل 

بـاسـتۇرۇپ تـارقـاتـقان، مۇنـتىزىم ئـارمـىيهگه، ئۆزىگه خـاس مهكـتهپ سېسىتـىمـىسـىغـا ئـىگه بـولـغان. يهنه تېخى 

ئۆزىنـىڭ دۆلهت بـايـرىقـى ۋە دۆلهت مـارشـى بـار ئـىدى. (62) بۇ يېرىم ئـاپـتونـومـىيـىلـىك دۆلهتمۇ بـىرىنـچى 
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شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىگه ئـوخـشاشـال روشهن رەۋىشـته كۆپ مـىلـلهتـلىك بـىرلـىك شهكـىلـلهنـدۈرگهن 

بـولۇپ، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر شۇ دەۋردىن بۇيـان بۇ دۆلهتـنى سېكيۇالرىزمـنى ئـاسـاس قـىلـغان ئۇيغۇر مـىلـلىي 

دۆلـىتـىنـىڭ نـامـايهنـدىسـى دەپ قـاراپ كهلـمهكـته، ئۇنـىڭ ئۇيغۇر رەھبهرلـىرىگه بـولـسا ۋەتهنـپهرۋەر ئۇيغۇر 

قهھرىمانلىرىنىڭ سهركىسى سۈپىتىدە ھۆرمهتلهپ كهلمهكته. 

گهرچه سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى داۋامـلىق يـاردەم بېرىپ، ئـىكـكىنـچى  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

ھهرىكـىتـى ۋە ئـىدىئـولـوگـىيـىسـىنـى كـونـترول قـىلـماقـچى بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

قـورچـاق دۆلـىتـى دەپ قـارىۋېلىش تـوغـرا بـولـمايـدۇ. ئـىكـكىنـچى  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـنىڭ نۇرغۇنـلىغـان 

يهرلـىك ئۇيغۇر قـولـلىغۇچـىلـىرى مهزكۇر جۇمھۇرىيهتـنى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى مـىلـلىي ئـازادلـىق 

ھهرىكـىتـىنـىڭ تۇنـجى قهدىمـى دەپ قـارىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى رەھبهرلـىكـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـىشـتىن بهكـرەك، دائـىمـال يهرلـىك خهلـقنىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن 

ھهرىكهت قـىلـىشـقا مـايـىلـلىق كۆرسهتـتى. مهزكۇر ئـاپـتونـومـىيـىلـىك دۆلهتـته  ئـاخـبارات ۋاسـىتـىلـىرى دائـىم سـوۋېت 

سـوتسـىيـالـىزمـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك تېمىالرغـا مهركهزلهشـتى، ئهمـما مهزكۇر ۋاسـىتـىلهر 1920-يـىلـالردىن كېيىن 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا قـارشـى ئېلىنـمايـدىغـان تېمىالر ھېسابـالنـغان ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىكـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـى ۋە 

ئىسالمنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى رولىغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر توغرىلىقمۇ كۈچ قاتتى.(63) 

گـومـىنـداڭ بهلـكىم  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـى سهپهرۋەر قـىلـىش 

كۈچـىنـى ئېتىراپ قـىلـغانـلىقـتىن بـولـسا كېرەك، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يېڭى بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـته يهرلـىك 

مۇسۇلـمانـالرغـىمۇ ھوقۇق تۇتقۇزدى. بـولۇپمۇ، گـومـىنـداڭ ئۆزىگه مـايـىل ئۈچ كۆزگه كۆرۈنـگهن ئۇيغۇر 

زىيـالـىيسـى ئهيـسا يۈسۈپ ئـالپتېكىن، مۇھهمـمهد ئـىمـىن بۇغـرا ۋە مهسـئۇد سـابـرى قـاتـارلـىقـالرغـا بـىرلهشـمه 

ھۆكۈمهتـته مۇھىم ئـورۇنـالرغـا ئـولتۇرغۇزدى.(64) بۇنـىڭدىن بـاشـقا،  گـومـىنـداڭنىڭ يېڭى بـىرلهشـمه 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـىرىنـچى  قـول ۋالـىيسـى جـاڭ جـىجـوڭ بۇ رايـونـدا يهرلـىك سـايـالم كېڭهشـلىرىنـى قۇرۇپ، ئۇيغۇر 

تىلىنى ھهر دەرىجىلىك ھۆكۈمهتلهردە خىتاي تىلى بىلهن يانمۇ-يان ئىشلىتىشنى بهلگىلىدى.(65) 

نۇرغۇن جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، 1945-يـىلـدىن 1949-يـىلـغىچه مهۋجۇت بـولۇپ تۇرغـان «شـىنـجاڭ 
بـىرلهشـمه ھۆكۈمـىتـى» شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسۇلـمانـلىرىغـا يېڭى زامـانـدا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان ھۆكۈمهتـلهر 

ئـىچـىدە  تـاكـى بۈگۈنـگه قهدەر ئهڭ ئۇتۇقلۇق ھۆكۈمهت ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، بۇ ھۆكۈمهت 

يېڭى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـككه خـاتـىمه بېرىلـىدىغـان كهلگۈسـى 
ئۈچۈن يۈكـسهك ئۈمـىد بېغىشـلىدى. ئۇيغۇرالر ئۆز ۋەتـىنـىنـىڭ ئـىدارە قـىلـىنـىشـىغـا يېقىنـدىن قـاتـنىشـىدىغـان 
بـولۇشـقا بـاشـلىدى ۋە ھۆكۈمـران خـىتـاي تهبـىقـىسـى بـىلهن مـاھىيهت جهھهتـته ئـوخـشاش دەرىجـىلـىك پۇقـرا دەپ 

ئېتىراپ قـىلـىنـدى. ئۇيغۇر سـىيـاسهتـچىلـىرى ئـارىسـىدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مۇسـتهقـىل بـولۇشـى يـاكـى يۈكـسهك 

ئـاپـتونـومـىيهگه ئېرىشـىشـى تـوغـرىسـىدا ئـاشـكارا مۇنـازىرىلهر ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى.(66) بۇ خـىل يۇمـشاق سـىيـاسهتـنىڭ 
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سـىمۋولـى سۈپـىتـىدە 1947-يـىلـى جـاڭ جـىجـوڭ «شـىنـجاڭ بـىرلهشـمه ھۆكۈمـىتـى»نـىڭ رەئـىسـلىك ۋەزىپـىسـىدىن 

ئـىسـتىپـا بېرىپ، يۇقـىرىدا نـامـى كهچـكهن ئۈچ داڭلىق گـومـىنـداڭچى ئۇيغۇر ئهمهلـدارلـىرىدىن مهسـئۇد سـابـىرى 

ئۇنـىڭ ئـورنـىغـا چـىقـتى. مهسـئۇد سـابـىرىنـىڭ قـىسـقىغـىنه رەھبهرلـىكـى جهريـانـىدا بـاشـقا ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرى 

بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـتىن كۆپـلهپ يهر ئېلىشـقا بـاشـلىدى. ئـاالقه جهريـانـىدا، «شـىنـجاڭ» ئـاتـالغۇسـىنـىڭ ئـورنـىغـا 

«تۈركـىسـتان» ئـاتـالغۇسـى بـارغـانـچه كۆپ ئـىشـلىتـىلـىشـكه بـاشـلىدى. ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى مـائـارىپ كېڭىيـىپ، 

مـائـارىپ دەرسـلىكـلىرىگه تۈركـىي خهلـقلهرنـىڭ تـارىخـى ئـوقۇتۇشـى قـوشۇلـدى. شۇنـداقـال، ھاكـىمـىيهتـته ئۇيغۇر 

تـىلـىنـىڭ رولـى تېخىمۇ بهك كۈچهيـتىلـدى.(67) بـىراق، شېڭ شـىسهي دەۋرىدە يۈز بهرگهن قـىسـقا مۇددەتـلىك 

يۇمـشاشـقا ئـوخـشاشـال، يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ مهسـئۇد سـابـىرى زامـانـىسـىدىكـى ھوقۇقـنى قـولـغا ئېلىشـىمۇ قـىسـقا 

مهزگىللىك بولدى ۋە قۇيرۇقىنى قۇم باستى. 

1949-يـىلـى 1-ئـايـدا، جۇڭگو كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى (CCP) بېيجىڭنى كـونـترول قـىلـىۋالـغانـدىن 
كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى گـومـىنـداڭ رەھبهرلـىك قـاتـلىمـى ئۆزىنـىڭ سـانـاقـلىقـال كۈنـى قـالـغانـلىقـىنـى ھېس 
قـىلـدى. نهتـىجـىدە، ئهيـسا يۈسۇپ ئـالپتېكىن ۋە مۇھهمـمهد ئـىمـىن بۇغـرا كهشـمىر ئـارقـىلـىق چهتـئهلـگه قېچىپ، 

ئـاخـىرىدا تۈركـىيهدە پـانـاھلىق تـىلـىدى. ئۇالر تۈركـىيهدە سهرگهردانـلىقـتىكـى ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىك ھهرىكـىتـىگه 

بـاشـچىلـىق قـىلـدى.(68) 1949-يـىلـى ئـاۋغۇسـتتا مـوسـكىۋا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـىلهن شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك رەھبهرلـىكـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى يـىغـىنـنىڭ ئۇيۇشـتۇرغۇچـىسـى بـولۇشـقا 

يـاردەمـلهشـتى. مهزكۇر يـىغـىنـدا شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـارمـىيـىسـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ خهلـق 

ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كـىرىشـىگه يـاردەم بېرىدىغـان بـولۇپ كېلىشـىلـدى. شۇنـداقـال، 

شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ مهركـىزىي رەھبهرلـىك قـاتـلىمـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ خـىتـاي 

خهلـق سـىيـاسـىي بيۇروسـىنـىڭ بېيجىڭدا ئېچىلـىدىغـان تۇنـجى قېتىمـلىق قۇرۇلـتىيـىغـا قـاتـنىشـىشـى تهكـلىپ 

قـىلـىنـدى.(69) ئېيتىلـىشـىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بهش  مۇھىم ئهمهلـدارى 1949-يـىلـى 27-

ئـاۋغۇسـتتا بېيجىڭدا ئېچىلـىدىغـان يـىغـىنـغا قـاتـنىشـىش ئۈچۈن قـازاقـىسـتان ئـارقـىلـىق بېيجىڭغا قـاراپ يـولـغا 
چـىقـقانـدا، سېبىرىيه ھاۋا بـوشـلۇقـىدا ئـايـروپـىالن ھادىسـىسـىگه ئۇچـراپ ۋاپـات تـاپـتى.(70) ئـارقـىدىن، شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى تـارقـىتـىۋېتىلـدى. گـومـىنـداڭنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىرلهشـمه ھۆكۈمـىتـىدىكـىگه 

ئـوخـشاش، خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ھاكـىمـىيـىتـىنـى ئـورنـاتـتى. گـومـىنـداڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قۇرغـان بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـكه تهۋە يهرلـىك 

ئهمهلـدارالر بـىلهن شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىگه تهۋە يهرلـىك ئهمهلـدارالر خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىگه سـاداقهت كۆرسـىتـىش، ۋەتـىنـىنـى تـاشـالپ چهتـئهلـگه چـىقـىپ كېتىش يـاكـى ھېساپ-كـىتـابـقا 
ئۇچـراش، ئۆلۈمـگه مهھكۇم بـولۇش تـالـلىشـى ئـارىسـىدا قـالـدى. كـوممۇنـىسـتىك ھاكـىمـىيهتـكه قـارشـى ھالـدا 

شهرقىي تۈركىستاندا قېلىپ قالغان مهسئۇد سابىرى 1951-يىلى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىدى. 

شان روبېرتىسنىڭ «ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان ئۇرۇش» ناملىق كىتابىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

2020 نويابىر-دېكابىر 111 ئۇيغۇرالر 16-سان



تارىخ ۋه بىز 

قورغان قهلئهسى
ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت



قورغان قهلئهسى 

ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت 

ئـىلـىدىن جهنۇبـقا ئۆتـىدىغـان تهڭرى تېغىدىكـى داڭلىق داۋانـالرنـىڭ بـىرى مۇزداۋان بـولۇپ، 

مۇزداۋان ئـارقـىلـىق مـوڭغۇلكۈرەنـىڭ شۇتـا رايـونـىغـا بـارغـىلـى، ھهم  ئۇ يهردىن بـىۋاسـته ئـاقسۇ كـونـا شهھهرگه  

كهلـگىلـى بـولۇدۇ. مۇزداۋان گهرچه قـىشـى–يـاز ئۈسـتىدىن قـار-مۇز كهتـمهيـدىغـان تهڭرى تېغىنـىڭ ئهڭ 

خهتهرلـىك داۋانـلىرىنـىڭ بـىرسـى بـولسـىمۇ، ئهمـما شـىمـال بـىلهن جهنۇبـنى تۇتـاشـتۇرىدىغـان ئهڭ قـىسـقا يـول 

بولغانلىقى ئۈچۈن، كارۋانالرنىڭ دائىم قاتنايدىغان يوللىرىنىڭ بىرى بولۇپ قالغان.   

مۇزداۋانـنىڭ جهنۇبـىغـا، يهنـى ئـاقسۇ كـونـا شهھهرگه تهۋە قـىسـمىغـا بـىر ئۆتهڭ جـايـالشـقان بـولۇپ، بۇ 

يهر تـارىخـتىن بۇيـان قـورغـان دەپ ئـاتـىلـىپ كهلـمهقـته. قـورغـان ھهقـقىدە تـارىخـىي مـاتېرىيـالـالردا ھېچقانـچه 

ئۇچۇر يـوق. ئۇنـىڭ قـاچـانـالردا، كـىمـلهر تهرىپـىدىن سېلىنـغانـلىقـىمۇ مهلۇم ئهمهس. «مـىراس» ژۇرنـىلـىنـىڭ 

2016-يـىلـلىق 3-سـانـىدا ئېالن قـىلـىنـغان مـامۇت قۇربـانـنىڭ قهلـىمـىدىكـى «مۇزداۋان يـولـىدىكـى ئۆتهڭلهر» 

نـامـلىق مـاقـالـىدە قـورغـان ھهقـقىدە مۇنـداق ئۇچۇرالر مهۋجۇت:«قـورغـان تهڭرىتـاغـنىڭ شـىمـالـى بـىلهن 

جهنۇبـىنـى تۇتـاشـتۇرىدىغـان مۇزداۋان يـولـىدىكـى مۇھىم ئۆتهڭ. ئـىلـگىرى ھۆكۈمهت بۇ يهرگه سېپىلـىنـىڭ 

بـىر تهرىپـىنـى دەريـاغـا، بـىر تهرىپـىنـى تـاغ چـوقـقىسـىغـا سـوزۇپ، جهنۇب، شـىمـال ئېغىزلـىرىنـى  بېكىتـىپ، بـىر 

قـورغـان سـالـدرۇغـان. بۇ قـورغـانـدا بـىر قـاراۋۇلـخانـا بـولـغان. بۇ قـاراۋۇلـخانـىدا بۇ يهردىن ئۆتـكهنـلهر 

تهكشۈرۈلهتـتى. كېيىن بۇ يهرنـىڭ نـامـى قـورغـان دەپ ئـاتـىلـىشـقا بـاشـلىغـان.  بۇ قـورغـانـنى يـاقۇپ بهگ 

سـالـدۇرۇپ، ئهسـكهر تـوخـتىتـىپ، كېيىم-كېچهك ئـىسـكىالتـى قـىلـغان ئـىكهن.» يۇقۇرىدىكـى بـايـانـالرغـا 

ئـاسـاسـالنـغانـدا، قـورغـان  يـاقۇپ بهگ دەۋىرىدە سېلىنـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما كـونـكرېت يـىلـنامـىسـى ئېنىق 

ئهمهس. پهقهت بـىز يـاقۇپ بهگـنىڭ ھاكـىمـىيهت تۇتـقان يـىلـنامـىسـىغـا ئـاسـاسهن، بۇ قـورغـانـنى 1967-

يىلىدىن 1877-يىلغىچه بولغان ئارلىقتا سېلىنغان بولۇشى مۈمكىن، دەپ قىياس قىالاليمىز.  

قـورغـان ئـىكـكىنـچى جۇمھۇرىيهت زامـانـىدا  قـاسـىمـجان قهمـبىرى، ئـابـدۇكېرىم ئـابـباسـوف ۋە سـوپـاخۇن 

سـوۋۇرۇف  بـاشـچىلـىقـىدىكـى جهنۇبـقا يۈرۈش ئـارمـىيهسـىنـىڭ مۇزداۋانـدىن ئۆتـكهنـدىن كېيىن گـومـىنـداڭ 

ئـارمـىيهسـى بـىلهن بـولـغان  كهسـكىن جهڭلىرىگه  سهھنه بـولـغان مۇھىم  يهرلهرنـىڭ بـىرى بـولۇپ، شۇ 

جهڭلهرگه قاتناشقان بىرقانچه  شاھىدالرنىڭ ئهسلىمىلىرىدە تىلغا ئېلىنغان.  

«ئۈچ ۋىاليهت ئـىنـقىالبـىنـىڭ چـوڭ ئـىشـالر خـاتـىرىسـى»نـىڭ 128-بېتىدە  قـورغـانـدا بـولۇپ ئۆتـكهن 

جهڭ ھهقـقىدە  مۇنـداق دەپ يېزىلـغان: «8-ئـايـنىڭ 15-كۈنـىدىن 19-كۈنـىگـىچه بـاي نـاھىيه بـازىرىنـى 

ئـىگـىلـىگهن ئـاتـلىق پـارتـىزانـالر ئهتـرىتـى ئـاقسۇ ۋە كۇچـاغـا ھۇجۇم قـىلـىشـنى ۋاقـتىنـچه تـوخـتىىتـپ، ئـىلـىغـا 

بـارىدىغـان مۇھىم ئۆتهڭ مۇزارت داۋىنـىغـا (قـورغـانـغا) ھۇجۇم قـىلـىشـنى قـارار قـىلـدى. 15-كۈنـى ئـاتـلىق 
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پـارتـىزانـالر ئهتـرىتـى  بـايـدىن يـولـغا چـىقـىپ، مۇزارت داۋىنـىغـا ھۇجۇم قـىلـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا 

يـاسـىنـغا بـىر قـىسـىم قۇرالـلىق كۈچـكه يېتهكـچىلـىك قـىلـىپ، بـاي نـاھىيه بـازىرىنـى سـاقـالشـقا بۇيـرۇق قـىلـدى. 

گـومـىنـداڭنىڭ ئـاقسۇدا تۇرۇشـلۇق قـىسـىمـىنـىڭ مۇزارت داۋىنـىغـا كېلىپ، بۇ يهرنـى سـاقـالۋاتـقان  قـوشۇنـىغـا 

يـاردەم بېرىشـىنـى تـوسۇش ئۈچۈن بـىر قـىسـىم كۈچـنى تۈزئـاۋاتـقا ئهۋەتـتى. ئـاتـلىق پـارتـىزانـالر ئهتـرىتـى بـىر 

نهچـچه كۈن جهڭ قـىلـىپمۇ مۇزارت داۋىنـىنـى ئـااللـمىدى. بۇ چـاغـدا  ئـاتـلىق پـارتـىزانـالر ئهتـرىتـى 

گـومـىنـداڭنىڭ كۇچـادىن چـىقـقان يـاردەمـچى قـوشۇنـىنـىڭ بـاي نـاھىيه بـازىرىنـى ئـىگهلـىۋالـغانـلىقـىدىن خهۋەر 

تېپىپ،  مۇزارت داۋىنـىنـى ئـىمـكان قهدەر تېزلـىكـته ئېلىپ، ئـىلـىنـىڭ يـاردەمـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـنى قـارار 

قـىلـدى. 19-كۈنـى ئـاتـلىق پـارتـىزانـالر ئهتـرىتـى مۇزارت داۋىنـىنـى ئـىگـىلهپ يۈزدىن ئـارتۇق دۈشـمهنـنى 

ئهسـىرگه ئـالـدى. 170 تـال مـىلـتىق، 18 دانه يـىنـىك ۋە ئېغىر تـىپـتىكـى پېلىمـوت، بهش دانه كـىچـىك 

تىپتىكى توپ، 210 ئات غهنىمهت ئالدى. بۇنىڭ بىلهن ئىلىدىن ئاقسۇغا يول ئېچىلدى. 

قـورغـانـدا بـولـغان جهڭ ھهقـقىدە مـىلـلىي ئـارمـىيه قـىسـىمـىنـىڭ قـومـانـدانـى سـوپـاخۇنـنىڭ ئهسـلىمـىسـى ئهڭ 

تهپسـىلـىي بـولۇپ، مـىلـلىي ئـارمـىيهنـىڭ قـورغـانـغا ھوجۇم قـىلـىش پـىالنـىنـىڭ تۈزۈلۈشـىنـى ۋە ھۇجۇم 

جهريانىنى ناھايتى تهپسىلىي تهسۋىرلهيدۇ. 

سـوپـاخـان سـوۋۇرۇپ «مهن كهچـكهن كېچىكـلهر» نـامـلىق كـىتـابـىدا مۇز داۋانـدىكـى قـورغـانـنى ئېلىش 

جېڭى ھهقـقىدە تـوخـتىلـىپ مۇنـداق دەپ يـازىدۇ: شۇ كۈنـى تۈزئـاۋاتـتىن كېلىپ تـىزەكتۆرەنـى ئـون نهپهر 

خـىلـالنـغان قـورالـلىق پـارتـىزان بـىلهن قـورغـانـنىڭ ئـارقـىسـىدىن بـوزدۆڭگه ئۆتـىدىغـان يـولـنى تـوسۇشـقا 

ئهۋەتـتىم. مهڭلىك قـاسـىمـنى ئۆز ئـىزۋوتـى بـىلهن قـارابـاغ ئـارقـىلـىق قـورغـانـنىڭ كۈن چـىقـىش بېقىنـىدىن 

ھۇجۇم قـىلـىشـقا بـويـرۇدۇم . بـىز تېز يۈرۈش قـىلـىش، تېز ئۇرۇش قـىلـىش تـاكـتىكـىسـىنـى قـولـالنـمىسـاق 

بـولـمايـتتى. بـىز ئـاز ئهسـكىرىي كۈچ بـىلهن ئـالـدىدىن ھۇجۇم قـىلـشقا مـاڭدۇق. بـىزنـىڭ ئهسـكهلـىرىمـىز 

نهچـچه كۈنـى تـوخـتىمـاي ئۇرۇش قـىلـىش، يـول مېڭىش، ئۇيقۇسـىزلـىق قـاتـارلـىق سهۋەبـلهردىن بهك  

بـوشـىشـىپ كهتـتى. شۇڭا، كېچىدە  يـولـداشـالرنـى بـىر بۇلۇڭغا يـىغـىپ، ئـابـدۇكېرىم ئـابـباسـوف روھىي 

جهھهتـتىن زور تهربـىيه بهردى ھهم دىنـنىي ۋەكـىلـلهر قۇرئـانـدىن بـىر نهچـچه ئـايهتـنىڭ تهپسـىرىنـى سۆزلـىدى.  

ئهڭ ئـاخـىرىدا مهن ئهتـىگهنـدە كۇچـا يـاكـى ئـاقسۇدىكـى گـومـىنـداڭ قـوشۇنـلىرى ھوجۇمـغا كېلىپ قـالـسا 

چېكىنـىپ چـىقـىپ كېتهلـمهيـدىغـانـلىقـىمـىزنـى، شۇڭا، بۈگۈن قـورغـانـنى چـوقۇم ئېلىشـىمـىز الزىمـلىقـىنـى ئېيتتىم. 

8-ئـايـنىڭ 18-كۈنـى كېچىدە بـىر قـىسـىم جهڭچىنـى ئۇدۇلـدىن ھۇجۇمـغا سېلىپ قـويۇپ، قـورغـانـنىڭ سـول 

تهرىپـىدىكـى تـاغـقا بـىر ئـودېلىنـىيه  ئـادەم بـىلهن يـامـىشـىپ چـىقـىۋالـدىم. 19-كۈنـى تـاڭ سۈزۈلۈشـى بـىلهن 

ھۇجۇمـنى بـاشـلىدۇق. قـورغـان ئـىچـىدىكـى گـومـىنـداڭ ئهسـكهلـىرى جـىددىي ھالهتـكه چۈشۈپ قـالـدى.  

پهسـتىكـى جهڭچىلـىرىمـىزمۇ قـورغـان سېپىلـىغـا شـىددەت بـىلهن ئـوت ئـاچـتى. مهن تـاغـنىڭ تۆپـىسـىدە تۇرۇپ، 

قـورغـان ئـىچـىدىكـى ئۇچۇرىغـانـال گـومـىنـداڭ ئهسـكىرىنـى ئېتىپ تۇردۇم.  مهن بـىر مهرگهن بـولـغانـلىقـىم 

ئۈچۈن ئـاتـقان ئـوقۇم زايـا كهتـمىدى.  بـىر چهڭچى مـىلـتىقـىمـغا ئـوق سېلىپ تۇردى. لېكىن قـورغـان 
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دەرۋازىسـى ئۈسـتىدىكـى ئـىگـىز پـوتهيـدىن دۈشـمهن چـاقـلىق پېلىمـوتـى بـىلهن  جـىددىي ئېتىپ تۇرغـاچـقا، 

بـىزنـىڭ ئهسـكهرلـىرىمـىز ھهرقـانـچه قـىلـىپمۇ ئـىلـگىرى بـاسـالـمىدى. ئهمـما سېپىل ئـىچـىدىكـى دۈشـمهن قـورغـانـنىڭ 

ئـارقـىسـىغـا قېچىشـقا بـاشـلىدى. بـىزنـىڭ پهسـتىكـى قـىسـىمـىمـىز پېلىمـوت ئـوقۇنـىڭ تـوسقۇنـلىقـىدا ئۇالرنـىڭ 

قېچىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرەلـمىدى. بـىز <دۈشـمهن قېچىۋاتـىدۇ> دەپ ۋارقـىراپ پهسـتىكـىلهرگه ئـاڭلىتـالـمىدۇق. 

مهن دۈشـمهن پـوتـىيـىدىكـى تۆشۈكـكه ئـارقـىمۇ ئـارقـا ئـىكـكى پـاي ئـوق ئـاتـسام، پـىلـىمـوت تـىمـتاس تـوخـتىدى. 

ئهمـدى ھوجۇم قـىلـىشـقا بـوالتـتى.  ھوجۇم قـىلـىشـنى پهسـتىكـى يـولـداشـالرغـا يهتكۈزۈش قـىيـىن بـولۇپ 

تۇرغـانـدا رازىيـوف دامـولـال پهسـكه ئۆزى چۈشۈپ، بۇ خهۋەرنـى يهتكۈزدى. شۇنـىڭ بـىلهن يـولـداشـالر 

«ھۇررا» دەپ قورغان ئىچىگه كىرىپ، دۈشمهنلهرنى قورشىۋالدى. (432-431-بهت) 

قـورغـانـدا بـولـغان جهڭ ھهقـقىدە، ئهيـنى چـاغـدا گـومـىنـداڭ ئـارمـىيهسـىنـىڭ تهركـىۋىدە مـىلـلىي ئـارمـىيهگه 

قـارشـى جهڭگه قـاتـناشـقان ۋە قـورغـانـنىڭ مۇسـتهھكهم سـاقـلىغـان ئۇيغۇر ئهسـكهرلهرنـىڭ ئهسـلىمـىلـىرىمۇ ئېالن 

قىلىنغان بولۇپ، قورغاندا بولۇپ ئۆتكهن ۋەقهلهر ھهققىدە قىممهتلىك ماتېرىيالالرنى قالدۇرغان.  

ئـاقسۇ ئهدەبـىيـاتـىنـىڭ 1988-يـىلـلىق 3-سـانـىغـا بېسىلـغان «ئـاقسۇدا بـولۇپ ئۆتـكهن ۋەقهلهر 

تـوغـرىسـىدىكـى ئهسـلىمه» نـامـلىق يـازمـىدا، ئـاپـتور ھۈسهن ئـادىل مۇنـداق دەپ يـازىدۇ: «1945-يـىلـى 8-

ئـايـنىڭ 21-كۈنـى مـىلـلىي ئـارمـىيه قـورغـانـدىكـى سېپىلـگه شـىددەت بـىلهن ھوجۇم قـىلـىپ، بـىزنـى ئـوقـقا 

تۇتـتى. بـىزمۇ ئۇرۇش تهيـيارلـىقـىنـى پۇخـتا قـىلـىۋالـغاچـقا، ئـوت كۈچـىمـىز بـىلهن مـىلـلىي ئـارمـىيهنـى 

ئـىلـگىرلهتـمىدۇق. ئۇرۇش ئـالـته سـائهتـتىن سهكـكىز سـائهتـكىچه داۋام قـىلـدى.  قـورغـانـدىكـى ئۇرۇشـقا 

ئـابـدۇكېرىم ئـابـباسـوف، قـاسـىمـجان قهمـبىرى ، سـوپـاخۇن قـاتـارلـىقـالرنـىڭ قـومـانـدانـلىق قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

ئـاڭلىدۇق. مـىلـلىي ئـارمـىيهنـىڭ قـورالـلىرى خـىل، ئـاپـتومـات، ئـالـته مـىلـلىمېرلـىق، سهكـكىز مـىلـلىمېرلـىق 

مـىنـامـىيـوت، گېرمـانـىيهدە يـاسـالـغان جـىكهس مـىلـتىق قـاتـارلـىقـالر بـار ئـىكهن. بـىز سېپىل ئـىچـىدە مـىلـلىي 

ئـارمـىيه تـاغ ئۈسـتىدە تۇرۇپ ئـوت ئـاچـتى. 8-ئـايـنىڭ 20-كۈنـى قـورغـان سېپىلـىدىكـى جهڭ يهنه 

بـاشـالنـدى. بـىزنـىڭ مۇئـاۋىن لـىيهنـجاڭىمـىز لـى لـيهنـجاڭ (ئـىسـمى لـى شـىجۈن) مۇزارت دەريـاسـىغـا ئۆزىنـى 

تـاشـالپ ئۆلـىۋالـدى. بـىز تهرەپـتىن نۇرغۇن ئهسـكهرلهر، ئـاتـالر قـىرىلـدى. ئۇرۇشـنىڭ ئهتـىسـى كهچ سـائهت 

توققۇزدا بىزگه ليهن تهرەپتىن قېچىش بۇيرۇقى بېرىلدى.  

بـىز ئۆلهر تـىرىلـىشـىمـىزگه بـاقـماي غهربـىي تهرەپـتىكـى تـاغ ئېقىنـى ئـارقـىلـىق پـىيـادە بـىر كېچه قېچىپ، 

ئـاقبۇالقـقا يېتىپ بـاردۇق. بـىز قېچىپ مـاڭغانـدا ئهسـىرگه چۈشـكهنـلىرى تۇتۇلـدى. قـارشـىلـىق قـىلـغانـلىرى 

ئېتىلـدى. بـىز لـىيهنـجاڭ بـىلهن 21 نهپهر ئهسـكهر سـاق قـالـدۇق. (ئـاقسۇ ئهدەبـىيـاتـى، 1988-يـىلـى، 3-

سان 101-بهت) 

قـورغـان قهلـئهسـى ئـاقسۇ كـونـا شهھهرگه تهۋە بـولۇپ، «ئـاقسۇ كـونـا شهھهر نـاھىيهسـى» تهزكـىرىسـىدە 

قورغان ھهققىدە تۆۋەندىكىچه مهلۇمات بېرىدۇ: 
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 قـورغـان قهلهسـى ئـاقسۇ كـونـا شهھهر نـاھىيهسـى بـوزدۆڭ يېزىسـىنـىڭ 25 كـىلـومېتىر شهرقـىي شـىمـالـىدا 

بولۇپ، ئورنى دېڭىز يۈزىدىن 1905 مېتىر كېلىدۇ. 

قـورغـان قهلـئهسـى شهرقـته مۇزات دەريـاسـى، غهربـته قۇرۇق دەريـا تېغىغـا تۇتۇشـىدۇ. بـىر تهرىپـى 

تـوسۇق، قـالـغان تهرەپـلىرى ئۇچۇق. قـورغـان قهلـئهسـى تهرتـىپسـىزرەك تۆتـچاسـا بـولۇپ، كۆلـىمـى 18 مـىڭ 

400 كۋادىرات مېتىر كېلىدۇ. سېپىلـــنىڭ ئېگىزلـــىكـــى 3.5 مېتىردىن 4 مېتىرگـــىچه كېلىدۇ. سېپلنىڭ 

بۇلۇڭدا كۆزىتـىش راۋىقـى بـار. سېپىل ۋە كۆزىتـىش راۋىقـى تـاش بـىلهن سېرىق اليـدىن قۇپۇرۇلـغان. 

سېپىلـنىڭ غهربـىي شـىمـالـى بۇرجـىكـى غهرىبـتىكـى قـىيـا بـىلهن ئۇزۇنـلىقـى 100 مېتىر، ئېگىزلـىكـى 1.5 مېتىر 

كېلىدىغـان تـاشـتىن قـوپۇرۇلـغان تـام ئـارقـىلـىق تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. بۇ تـامـنىڭ ئـوتتۇرسـىنـىڭ سهل شـىمـال 

تهرىپىدە تاشتىن 3 مېتىر ئېگىزلىكته قوپۇرۇلغان قارۋۇلخانا بار.  

مـىنـگونـىڭ 18-يـىلـى (1929-يـىلـى) جۇڭگو پهنـلهر ئـاكـامـىدىيـىسـىدىن خۇاڭۋىنـدى بۇ يهرگه كېلىپ 

تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارغـان. 1987- ۋە 1989-يـىلـلىرى ئـاقسۇ ۋىاليهتـلىك مهدەنـىيهت يـادىكـارلـىقـلىرىنـى 

بـاشقۇرۇش پـونـكىتـى ئـىكـكى قېتىم تهكشۈرۈپ، بۇ قهلـئهنـى نـاھىيه دەرىجـىلـىك قـوغـدىلـىدىغـان مهدەنـيهت 

يادىكارلىقى ئورنى قىلىش توغرىسىدا تهكلىپ بهردى. (ۋىنسۇ  ناھىيهسى تهزكىرىسى، 1139-بهت) 

ئۇيغۇر تـارىخـىنـىڭ قـانـلىق  شـانـلىق تـارىخـىغـا شـاھىد بـولـغان قـورغـان  قهلـئهسـى بۈگۈنـكى كۈنـدە   

تهڭرىتـاغ بـاغـرىدىكـى  تـاشـالنـدۇق بـىر يهرگه ئـايـلىنـىپ قـالـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ  ئۆتمۈشـىگه شـاھىد 

بـولـغان كـىشـىلهرنـىڭ  ھهرخـىل ئهسـلىمـىلـىرى ئـارقـىلـىق  ئۇيغۇر تـارىخـى سهھىپـىلـىرىدە  مهڭگۈ سـاقـلىنـىپ 

قالىدۇ. 

پايدىالنغان مهنبهلهر: 

مىراس ژورنىلى، 2016-يىللىق 3-سان 

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ چوڭ ئىشالر خاتىرىسى 

سوپاخان سوۋۇرۇپ، «مهن كهچكهن كېچىكلهر» 

ئاقسۇ ئهدهبىياتىنىڭ 1988-يىللىق 3-سانى 

ۋىنسۇ ناھىيهسى تهزكىرىسى، 1139-بهت  
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ئۆتكهن بىر ئاي
ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا
مۇناسىۋهتلىك مۇھىم

ۋهقه - ھادىسىلهر

(2020-يىلى 11– ئاينىڭ 26 – كۈنىدىن  2020 - يىلى 12– ئاينىڭ 26 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەر 

(2020-يىلى 26-نويابىردىن، 2020-يىلى 26-دېكابىرغىچه) 

رەھىمه مامۇت خانىمنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ساداسىنى ئهكس ئهتتۈرگهن ماقالىسى «مۇستهقىللىق 

گېزىتى»دە ئېالن قىلىندى 

بـىرىنـچى دېكابـىر ئهنـگىلـىيهدە يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇر ئـاكـتىۋېست رەھىمه مهخـمۇت خـانـىمـنىڭ «تـرامـپ 

كهتـسه، ئهركـىن دۇنـيادا كـىم بـىزنـىڭ تهرىپـىمـىزنـى ئـالـىدۇ» نـامـلىق مـاقـالـىسـى ئهنـگىلـىيهدە چـىقـىدىغـان دۇنـياۋى 

تهسىرگه ئىگه مۇستهقىللىق گېزىتىدە ئېالن قىلىندى. 

رەھىمه مهخـمۇت خـانـىمـنىڭ مـاقـالـىسـى نـاھايـىتـى جـانـلىق يېزىلـغان بـولۇپ، چهتـئهلـدە يـاشـاۋاتـقان 

ئۇيغۇرالرنـىڭ يۈرەك سۆزى ئهكـس ئهتـكهن بۇ مـاقـالـىدە دېموكـراتـىك دۇنـيانـىڭ ئۇيغۇر پـاجـىئهسـىگه نـىسـبهتهن 

بېشىنـى ئـىچـىگه تـىقـىپ تۇرۇۋالـغانـلىقـى، پهقهت تـرامـپ ھۆكۈمـىتـىنـىڭال خـىتـايـغا زەربه بېرىشـته بـىر قـاتـار ئهمهلـىي 

قهدەملهرنى باسقانلىقى، بۇ ھالنىڭ ئۇيغۇرالرغا ئۈمىد بېغىشلىغانلىقى قاتارلىقالر بايان قىلىنغان. 

بۇ خـىلـدىكـى مۇھىم مهتبۇئـاتـالردا ئۇيغۇرالرنـىڭ مـاقـاله-ئهسهرلـىرىنـىڭ ئېالن قـىلـىنـىشـى زور ئهھمىيهتـكه 

ئىگه. 

دۇنيا ساغالملىق مۇالزىمىتى تهشكىالتىغا ئىئانه قىلىنغان ماسكىالر ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگىكىگه 

باغالندى 

BBC تـورىنـىڭ 2-دېكابـىردىكـى خهۋىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، ئهنـگىلـىيهنـىڭ يۈز يـىلـدىن ئـارتۇق تـارىخـقا 

ئـىگه «كۈنـدىلـىك پـوچـتا گېزىتـى» دۇنـيا سـاغـالمـلىق مۇالزىمـىتـى تهشـكىالتـىغـا ئـىئـانه قـىلـغان يۈز مـىڭ 

ماسكىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگىكى ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كهلگهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگهن. 

BBC تـورىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى خهۋىرىدە بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، بۇ مـاسـكىالر كۈنـدىلـىك پـوچـتا گېزىتـى 

تهرىپـىدىن مېدۋېل سهھىيه بۇيۇمـلىرى شـىركـىتـىدىن سېتىۋېلىنـغان بـولۇپ، بۇ شـىركهت ئـىشـلهپـچىقـىرىش 

سېخىدا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى ئىشلهتكهن، دەپ ئهيىپلهنگهن ئىكهن. 
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«كۈنـدىلـىك پـوچـتا گېزىتـى» ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ مـاسـلىكـالرنـى سېتىۋالـغانـدا، مهزكۇر شـىركهت ھهقـقىدە 

يۇقىرىقىدەك گۇماننىڭ تېخى ئوتتۇرىغا چىقمىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۆزىنى ئاقلىغان. 

ياپونىيه خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشىغا قارشى ئاۋاز چىقارماقتا 

ئـىكـكىنـچى دېكابـىر دۇنـيا تـىنـىچـلىق تهشـكىالتـى ئـورگـان تـور بېتىدە «يـاپـونـىيه خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر 

مۇسۇلـمانـلىرى بـاسـتۇرۇشـىغـا قـارشـى تۇرمـاقـتا» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـىنـدى. مـاقـالـىدە دېيىلـىشـىچه، يـاپـونـىيه 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرغـا زۇلۇم سېلىشـىغـا قـارشـى ئـاۋاز چـىقـىرىۋاتـقان دۆلهتـلهرنـىڭ بـىرى 

بـولۇشـى سۈپـىتـى بـىلهن، نۆۋەتـته يـاپـونـىيه پـارالمېنتى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇقـىنـى دەپـسهنـدە 

قـىلـىشـىغـا قـارشـى تهدبـىر قـولـلىنـىدىغـان قـانۇن مـاقۇلـالش بـاسقۇچـىدا ئـىكهن. مۆلـچهرلـىنـىشـىچه، بۇ ھهقـتىكـى 

قـانۇن مـاقۇلـالنـغان تهقـدىردە، يـاپـونـىيه ھۆكۈمـىتـى خـىتـايـغا قـارشـى بهزى ئـىقـتىسـادىي جـازاالرنـى قـولـلىنـىشـى 

مۇمكىن ئىكهن. 

خـىتـاي ئـامېرىكـانـى «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا مهجبۇرىي ئهمـگهك سـىيـاسـىتـى مهۋجۇت» دەپ سهپـسهته 

ئويدۇرۇپ چىقىرىش بىلهن ئهيىبلىدى 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ ئۈچـىنـچى دېكابـىردىكـى خهۋىرىدە بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـى كۈچـى ھېسابـالنـغان ئـاتـالـمىش «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش قۇرۇلۇش 

بـىڭتۈەنـى» (XPCC) ئـىشـلهپـچىقـارغـان پـاخـتا مهھسۇالتـلىرىنـى ئـىمـپورت قـىلـىشـنى چهكـلهش سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا 

قـويـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي ئـامېرىكـانـى «شـىنـجاڭدا مهجبۇرىي ئهمـگهك سـىيـاسـىتـى مهۋجۇت» دەپ سهپـسهته 

ئويدۇرۇپ چىقىرىش بىلهن ئهيىبلىدى. 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى يهنه بـىر خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، تـرامـپ ھۆكۈمـىتـى ئـىشـلهپـچىقـىرىش 

قۇرۇلۇش بـىڭتۈەنـىنـىڭ قـامـاقـتىكـى ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سـالـغانـلىقـىنـى ئـاشـكارىلـىغـان ۋە بۇ 

سهۋەبلىك ئۇ ئىشلهپچىقارغان مالنى ئىمپورت قىلىشنى چهكلىگهن. 

خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى خۇا چۈن يـىڭ ئـامېرىكـانـى «بـازار پـىرىنسـىپـلىرىنـىڭ 

ئۇلىنى كوالپ، كىشىلهرنىڭ خىزمهتىگه چاڭ سالدى» دەپ سۆكتى. 
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ئۇيغۇرالر چوشقا گۆشى يېيىش تهھدىتى ئاستىدا 

ئهلجهزىرە تورى 4-دېكابىر «خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا چوشقا فېرمىلىرىنى كېڭهيتىشىگه 

ئهگىشىپ، ئۇيغۇرالر چوشقا گۆشى يېيىشكه مهجبۇرالنماقتا» ناملىق خهۋەر ئېالن قىلدى.    

نۆۋەتته شېۋىتسىيهدە ياشاۋاتقان الگېر شاھىدى سايراگۈل ساۋۇتباي ئهلجهزىرە مۇخبىرىنىڭ زىيارىتىنى 

قوبۇل قىلغاندا، شهرقىي تۈركىستاندىكى جازا الگېرلىرىدا يۈز بېرىۋاتقان جىنسىي خورالش، ھهر تۈرلۈك 

ئېغىر قىيىن-قىستاقالر قاتارلىقالرنى ئهسلهپ ئۆتكهندىن سىرت، جازا الگېرلىرىدا ئازاب چېكىۋاتقانالرنىڭ 

ھهر جۈمه كۈنى چوشقا گۆشى يېيىشكه مهجبۇرلىنىدىغانلىقىنى، رەت قىلغۇچىالرنىڭ ئېغىر جازاغا 

ئۇچرايدىغانلىقىنى ئاالھىدە تهكىتلهپ ئۆتكهن. شۇنداقال ئۆزىنىڭ جازا الگېردا مهجبۇرىي ھالدا چوشقا 

گۆشى يېگۈزۈلگهن چاغدىكى ئېچىنىشلىق ھېسسىياتىنى مۇخبىرغا ئهسلهپ بهرگهن.  

خهۋەردە بۇنىڭغا يانداش ھالدا، ئۇيغۇر تهتقىقاتى ئالىمى ئادرىيان زېنزنىڭ دوكالتىغا بىنائهن، 

خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا چوشقا باقمىچىلىقىنى كۈچهيتىۋاتقانلىقىغا ئائىت قىلمىشلىرى ھهققىدىكى 

بايانلىرى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگهن. 

ئامېرىكا سىياسىئونلىرى ئۇيغۇر مهسىلىسىگه كۆڭۈل بۆلۈشنى داۋامالشتۇرماقتا 

رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ 8-دېكابىردىكى خهۋىرىگه كۆرە، ئامېرىكا جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيىسىدىن 

ماركو رۇبىيو، دېموكراتالر پارتىيىسىدىن جىم ماكگوۋىن ئىنتېل، نۋىدىيا قاتارلىق تېخنولوگىيه شىركهتلىرىگه 

مهكتۇپ يولالپ، بۇ ئىككى شىركهتتىن ئۆزلىرى ئىشلهپچىقىرىۋاتقان ئالىي سۈپهتلىك كومپيۇتېر ئۆزىكىنى 

شهرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇشقا چېتىشلىق خىتاي شىركهتلىرىگه سېتىۋاتقان ياكى ساتمايۋاتقانلىقى 

توغرىسىدا مهلۇمات تهلهپ قىلغان. 

ئامېرىكا سىياسىئونلىرىنىڭ بۇ خىل ھهرىكهتلىرى كۈچلۈك سىمۋوللۇق مهنىگه ئىگه بولۇپ، بۇ 

خىلدىكى تهلهپ ۋە نازارەتلهر دۇنيا مىقياسىدا خىتاينىڭ جىنايىتىگه ھهمكارلىشىش قهستىدە بولۇۋاتقان ھهر 

قانداق شىركهتنى بۇ ھهقته ئويلىنىپ ئىش كۆرۈشكه تهرغىپ قىلىدۇ ۋە خىتاينىڭ جىنايىتىگه ھهمدەمدە 

بولماسلىق سېگنالىنى بېرىدۇ. 

ئهنگىلىيه پارالمېنت ئهزالىرى يامانغا يانتاياق بولمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى 

فوربىس ژۇرنىلىدا 7-دېكابىر «ئهنگىلىيه پارالمېنت ئهزالىرى <ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگهن 

دۆلهتلهر بىلهن سودا قىلمايمىز> دەپ جاكارلىدى» ناملىق ماقاله ئېالن قىلدى. 
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ماقالىدە بايان قىلىنىشچه، ئهنگىلىيه پارالمېنتىدا ئهنگىلىيهنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان 

دۆلهتلهر بىلهن سودا قىلىش، قىلماسلىق تورغرىسىدا مۇھاكىمىلهر بولۇپ ئۆتۈلگهن. 

تۇيغۇن ئابدۇۋەلى ئاچلىق ئېالن قىلىش ھهرىكىتى باشلىدى 

كـانـادادا يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇر زىيـالـىسـى، سـىيـاسـى پـائـالـىيهتـچى تۇيغۇن ئـابـدۇۋەلـى 9-دېكابـىر تـىبهتـلىك 

ۋە خـوڭلۇق بـاشـقا ئـىكـكى يـاش بـىلهن بـىرلـىكـته تـورونـتو شهھىرىدە خـىتـايـنىڭ زۇلـمىغـا قـارشـى ئـاچـلىق ئېالن 

قـىلـىش ھهرىكـىتـى بـاشـلىغـان. تۇيغۇن ئـابـدۇۋەلـى ئهپهنـدى مهزكۇر ئـاچـلىق ئېالن قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـى سهھهر 

سـائهت سهكـكىزدىن كهچ سـائهت ئـالـتىگـىچه ئۈچ كۈن داۋامـالشـتۇرۇشـنى پـىالنـلىغـان. ئۇ بۇ خـىل ئـاچـلىق ئېالن 

قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـى كـانـادادىكـى ۋە دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ نۆۋەتـلىشـىپ 

داۋامـالشـتۇرۇشـىنـى تهشهببۇس قـىلـدى. بـىز تۇيغۇن ئـابـدۇۋەلـى ئهپهنـدىنـىڭ بۇ پـىداكـارلـىقـى ئۈچۈن 

رەھمىتـىمـىزنـى بـىدۈرىمـىز ۋە دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىق قېرىنـداشـالرنـى بۇ 

ھهرىكهتكه ئاۋاز قوشۇشقا چاقىرىمىز. 

خىتاينىڭ چوڭ ساندان پروگراممىسى ئۇيغۇرالرنى نىشان قىلغان 

9-دېكابىر خهلقئارالىق ئىنسان ھهقلىرىنى كۆزىتىش تهشكىالتىنىڭ ئورگان توربېتىدە «خىتاينىڭ چوڭ 

ساندان پروگراممىسى شهرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانالرنى نىشان قىلغان» ناملىق ماقاله ئېالن قىلىندى. 

ماقالىدە دېيىلىشىچه، خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يولغا قويغان چوڭ ساندان پروگراممىسى ئۇيغۇر 

باشچىلىقىدىكى مۇسۇلمان مىللهتلهرنى تۇتقۇن قىلىشنى مهقسهت قىلغان ئىكهن. 

يهھۇدىيالر ۋە مۇسۇلمانالر خىتايغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزدى  

«thesuburban» تـورىنـىڭ 10-دېكابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، يهھۇدىيـالر شـىمـالـىي ئـامېرىكـا ۋە 

يـاۋروپـادا ئۇيغۇرالرغـا قـىلـىنـىۋاتـقان زۇلۇمـغا قـارشـى خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـىنـىڭ ئـالـدىدا نـامـايـىش ئۆتكۈزگهن. 

نـامـايـىش ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن ئېلىپ بېرىلـغان قـىرغـىنـچىلـىقـقا دۇنـيا جـامـائهتـچىلـىكـىنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـىش ۋە 

خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش مهقسىتىدە ئېلىپ بېرىلغان. 

ھىنـدىسـتانـدا چـىقـىدىغـان ئـىقـتىسـاد ۋاقـتى تـور گېزىتـىنـىڭ خهۋىرىگه بـىنـائـئهن، 10-دېكابـىر يهنه بېنگال 

مۇسۇلمانلىرىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قىلىۋاتقان زۇلمىغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزگهن. 
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دۇنياۋى پۇتبول چولپىنى خۇاۋېي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزدى 

گېرمـان ئـاۋازى تـورىنـىڭ 10-دېكابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، بـارسـلونـا كـومـانـدىسـىنـىڭ پۇتـبولـچىسـى 

ئـانـتونـىيـو گـرىزمهن خۇۋا ۋېي بـىلهن تۈزگهن كېلىشـىمـىنـى بـىكـار قـىلـغان. ئۇنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى بـايـانـىدىن مهلۇم 

بـولۇشـىچه، خۇاۋېي خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان نـازارىتـى ۋە زۇلۇمـىغـا ھهمـدەم بـولـغاچـقا، 

ئانتونىيو گرىزمهن خۇاۋېي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزگهن ئىكهن. 

خهلقئارالىق جىنايى ئىشالر سوتى ئۇيغۇرالر ئۇچرىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۈچۈن يېتهرلىك دەلىل-

ئىسپات تهلهپ قىلدى  

11-دېكابـىر قـوغـدىغۇچـى گېزىتـىدە «خهلـقئارالـىق جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئۇچـرىغـانـلىق ئـىددىئـاسـى ئۈچۈن يېتهرلـىك دەلـىل-ئـىسـپات تهلهپ قـىلـدى» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن 

قـىلـىنـدى. مـاقـالـىدە بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، خهلـقئارالـىق جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن 

يۈرگۈزۈۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا يېتهرلـىك دەرىجـىدە دەلـىل-ئـىسـپات بـولۇشـى كېرەكـلىكـىنـى تهلهپ 

قـىلـغان. مـاقـالـىدە دېيىلـىشـچه، خـىتـايـنى سـوتـقا بهرگۈچـى شهرقـىي تۈركـىسـتان سۈرگۈنـدى ھۆكۈمـىتـى ۋە شهرقـىي 

تۈركـىسـتان مـىلـلىي ئـويـغىنـىش ھهرىكـىتـى ئۇيغۇرالرنـىڭ تـاجـىكـىسـتان ۋە كـامـبودژادىن خـىتـاي قـايتۇرۇۋېتىلـىشـىنـى 

دەلـىل سۈپـىتـىدە كۆرسهتـكهن، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى تـوغـرۇلۇق يېتهرلـىك 

دەلـىل-ئـىسـپات سۇنـغانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. ئـىگـىلـىنـىشـىچه، تـاجـىكـىسـتان بـىلهن كـامـبودژادىن ئـىبـارەت ھهر 

ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـى تهرىپـىدىن چـىقـىرىلـغان «رىم ئهھدىنـامـىسـى»گه ئـىمـزا قـويـغان 

دۆلهتلهر ئىكهن. 

خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوتىنىڭ باش تهپتىشى ئىشخانىسى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهرزىگه قارىتا ئىنكاس 

بىلدۈردى 

CNN تـورىنـىڭ 15-دېكابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـانـاقسـىز 

جـىنـايهتـلىرى خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـىغـا شـىكـايهت قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، مۇشۇ ئـايـنىڭ يهتـتىنـچى كۈنـى 

جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـى بـاش تهپـتىشـى فـاتـوۋ بېنسودانـىڭ ئـىشـخانـىسـى بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ خـىتـايـنىڭ مهزكۇر 

جـىنـايـى ئـىشـالر مهھكىمـىسـىنـىڭ ئهھدىنـامـىسـىگه ئـىمـزا قـويـمىغـانـلىقـى ئۈچۈن، شـىكـايهتـنامـىگه ئـاسـاسهن ھهرىكهت 

قـىلـىشـتا شـىكـايهت قـىلـىنغۇچـى تهرەپ بـولـغان خـىتـاي ھهقـقىدە تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشـقا ئـىمـكانسـىز 

ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرغان. 
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قـارىمـاقـقا خـىتـايـنى جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـىغـا تـارتـىش ھازىرچه ئـىمـكانسـىزدەك كۆرۈنسـىمۇ، ئهمـما خـىتـايـنىڭ 

بۇ مهھكىمـىگه شـىكـايهت قـىلـىشـىنـى، مهھكىمه ئـىشـخانـىسـىنـىڭ ئـىكـاس قـايتۇرۇشـى ۋە خهلـقئارا مهتبۇئـاتـالردا بۇ 

ھهقـته غۇلغۇال بـولۇشـى كـىشـىنـى خۇشـال قـىلـىدۇ. بۇ چهتـئهلـدىكـى ۋەتهنـپهرۋەر ئۇيغۇالرنـىڭ خـىتـايـغا قـارشـى 

كۈرىشنىڭ يېڭى بىر باسقۇچ ئۆرلىگهنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىشـىغـا قـارشـى ئـامېرىكـا قـانۇن اليـىھىسـى يۇمـشاقـالشـتۇرۇلۇش 

ئورۇنىشى ئاستىدا 

كـاتـولـىك خهۋەرلـىرى ئـاگېنتلىقـى تـورىنـىڭ 14-دېكابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى 

مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىشـىغـا قـارشـى قـانۇن اليـىھىسـى ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـىدا سېنتهبـىر ئېيىدا مـاقۇللۇقـقا 

ئېرىشـكهنـدىن كېيىن، ئـامېرىكـادىكـى بـىر تۈركۈم داڭلىق شـىركهتـلهر ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـىنـى نـىشـانـالپ 

لوبىچىلىققا يۈرۈش قىلدى. 

خهۋەردە بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، تهنـقىدچـىلهر بۇ لـوبـىچـىلـىقـقا مهزكۇر قـانۇن اليـىھىسـىنـى يۇمـىشـىتـىپ، 

ئـاجـىزالشـتۇرۇش ئۇرۇنۇش يـولـىدىكـى تـىپـىرالش دەپ بـاھا بهرگهن. ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان مهجبۇرىي 

ئهمـگهكـنى تـوخـتىتـىش قـانۇنـى اليـىھىسـى مۇشۇ يـىلـى 22-سېنتهبـىر 3 كه قـارشـى 406 مـاقۇلـالش بـىلهن ئـامېرىكـا 

ئـاۋام پـاالتـاسـى تهرىپـىدىن مـاقۇلـالنـغان بـولۇپ، بۇ قـانۇن اليـىھىسـىدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن ئـىمـپورت قـىلـىنـغان 

ھهر قانداق تاۋارنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه چېتىشلىق دەپ قارالغان. 

ئـامېرىكـا سېناتـورى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن ئـىشـلهۋاتـقان جـىنـايهتـلىرىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ 

ئاتاشنى تهشهببۇس قىلدى 

فـلورىدا كۈنـدىلـىك گېزىتـىنـىڭ 14-دېكابـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئـامېرىكـا سېناتـورى رىك 

سـكوت (Rick Scott) ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى كـاتـىپـى مـايـك پـومـپىئـوغـا مهكتۇپ يـولـالپ، كـوممۇنـىسـت 

خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا سېلىۋاتقان زۇلۇمىنى تېخىمۇ بهك ئاشكارىالشنى تهشهببۇس قىلغان. 

رىك سـكوت پـومـپىئـوغـا يـازغـان خېتىدە خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلهۋاتـقان ھهمـمه جـىنـايـىتـىنـى 

دېگۈدەك تـىلـغا ئېلىپ ئۆتـكهن بـولۇپ، تـرامـپ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى نـاھهقـچىلـىكـلهرگه ئـاۋاز چـىقـارغـانـلىقـى 

ۋە بهزى چـارىلهرنـى قـولـالنـغانـلىقـىنـى تهبـرىكـلىگهن، شۇنـداقـال، پـومـپىئـونـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

جىنايهتلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاشقا چاقىرغان. 
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ئۇيغۇرالرنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىشـى ئـارقـىلـىق ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان مـاسـكىالر پۈتكۈل يـاۋروپـادا 

سېتىلىدىكهن 

تهشـكىلـلىك جـىنـايهت ۋە چـىرىكـلىكـنى دوكـالت قـىلـىش ئـورگـىنـىنـىڭ (OCCRP) 16- دېكابـىردىكـى 

خهۋىرىگه كۆرە، ئۇيغۇرالر ئـىشـلهپ چـىقـارغـان تـىبـبىي مـاسـكا ۋە قـوغـدىنـىش ئۈسكۈنـىلـىرى پۈتكۈل يـاۋروپـادا 

سېتىلـىدىكهن. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه،  خـىتـايـدىكـى ئۇيغۇر ئـىشـچىلـىرى ئـىشـلهپ چـىقـارغـان COVID-19 غـا 

قـارشـى ئـىشـلىتـىلـىدىغـان تـىبـبى مـاسـكا ۋە قـوغـدىنـىش ئۈسكۈنـىلـىرى ئهڭ ئـاز دىگهنـدە ئـىكـكى چـوڭ سـاتقۇچـى 

تهرىپـىدىن يـاۋروپـادا سېتىلـىدىغـان بۇلۇپ، كهم دىگهنـدە بهش دۆلهتـتىكـى ھۈكۈمهت ۋە سهھىيه ئـورگـانـلىرى 

 (OCCRP) تهرىپـىدىن سېتىۋېلىنـغان. تهشـكىلـلىك جـىنـايهت ۋە چـىرىكـلىكـنى دوكـالت قـىلـىش ئـورگـىنـىنـىڭ

ئېنىقـلىشـىچه، بۇ ئۇيغۇر ئـىشـچىالر خـىتـايـنىڭ ئهمـگهك  كۈچـىنـى يۆتـكهش بـاھانـىسـى بـىلهن ئـىچـكىرى 

ئۆلـكىلهرگه يۆتـكهلـگهن بۇلۇپ، مهجبۇرالش ۋە خـورالشـقا ئۇچـرايـدىكهن. تهشـكىلـلىك جـىنـايهت ۋە چـىرىكـلىكـنى 

دوكـالت قـىلـىش ئـورگـىنـى ۋە ئۇنـىڭ شـىرىكـلىرى يهنه يـاۋروپـادىكـى بـىر قـىسـىم ئهڭ چـوڭ تـىبـبىي مهھسۇالتـالرنـى 

تـارقـاتقۇچـىالرنـىڭمۇ خـىتـايـدىكـى خۇبېي خهيشـىن زاۋۇتـىدا ئـىشـلهپ چـىقـىرىلـغان تـىبـبىي مـاسـكا ۋە قـوغـدىنـىش 

ئۈسـكىنـىلـىرى سېتىۋاتـقانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. كۆپـچىلـىكـكه ئـاشـكارىالنـغان ھۆجـجهتـلهردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بۇ 

زاۋۇتـتا يېقىنـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن يۆتـكهلـگهن 130 ئـىشـچى ئـىشـلىمهكـته ئـىكهن. پـائـالـىيهتـچىلهر غهرب 

شـىركهتـلىرى ۋە ھۆكۈمهتـلىرىنـى ئۇيغۇر ئهمـگهك كۈچـى بـىلهن ئـىشـلهنـگهن مهھسۇالتـالرنـى سېتىۋېلىشـنى 

توختىتىشقا چاقىرغان. 

ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينى ئهيىبلىدى 

CNN تـورىنـىڭ 17-دېكابـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، يـاۋروپـا پـارالمېنتىنـى خـىتـايـنىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى ئېكسپاالتـاتسـىيه قـىلـىشـنى ئهيـىبـلىگهن. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، يـاۋروپـا پـارالمېنتى قـارار 

مـاقۇلـالپ، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـى مهجبۇرى ئهمـگهكـكه سـالـغانـلىقـىنـى ۋە 

كـىشـىلـىك ھۇقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى قـاتـتىق ئهيـىبـلىگهن. يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى ئـورگـىنـىنـىڭ جۈمه كۈنـىدىكـى 

بـايـانـاتـىدا خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇالرنـى داۋامـلىق تۈردە خـىتـايـنىڭ بـاشـقا رايـونـلىرىغـا يۆتـكىگهنـلىكـىنـى،  يـاۋروپـادىكـى 

داڭلىق مـاركـا ۋە شـىركهتـلهرنـىڭ خـىتـايـنىڭ مهجبۇرى ئهمـگىكـىدىن نهپـكه ئېرىشـكهنـلىكـى ئهيـىبـلىدى. بۇ 

خهۋەردە خـىتـايـنىڭ تۈركـىسـتانـدىكـى تۈرلۈك كـىشـىلـىك ھۇقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـىلـغا ئېلىنـغان بـولۇپ، 

خىىتاينىڭ بۇ قىلمىشلىرىنى دەرھال توختىتىشى كېرەكلىكى تهلهپ قىلىندى. 

شهرقىي تۈركىستاندىن چىقىدىغان پاختىنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهك بىلهن چېتىشلىقى بار ئىكهن 
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خهلــقئارالــىق تهكشۈرۈش تــورى 18-دېكابــىردا «شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى كــىشــىلــىك ھۇقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه ئـائـىت ئـىسـپاتـالر كۆپهيـگهنسېرى خـىتـايـنىڭ يـالـغانـچىلـىقـلىرىمۇ ئـوخـشاشـال كۆپهيـدى» دېگهن 

تـىمـىدا خهۋەر چـىقـارغـان بۇلۇپ، خهۋەردە خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرىنـىڭ BBC غـا يـولـلىغـان  جـاۋابـى تـىلـغا 

ئېلىنـغان ۋە بۇ جـاۋابـنىڭ خـىتـايـنىڭ يهنه بـىر قېتىمـلىق يـالـغانـچىلـىقـى ئـىكهنـلىكـى قهيـت قـىلـىنـغان. شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه ئـاالقـىدار ھۆجـجهتـلهر گېرمـانـىيهلـىك تهتـقىقـاتـچى ئـادرىيـان زېنزنـىڭ 

ئـىشهنـچىلـىك پـاكـىتـلىرىغـا تـايـىنـىدىغـان بۇلۇپ، ئۇنـىڭ تهتـقىقـاتـىغـا كۆرە، دۇنـيادىكـى پـاخـتا مهھسۇالتـلىرىنـىڭ 

يـىگـىرمه پـىرسهنـتىنـى تهمـىنـلهيـدىغـان شهرقـىي تۈركـىسـتان پـاخـتا مهھسۇالتـىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى مهجبۇرى ئهمـگهك 

بـىلهن چېتىشـلىق دەپ پهرەز قـىلـىش مۇمـكىن ئـىكهن. تـىرامـپ ھۈكۈمـىتـى بۇنـىڭغا قـارىتـا بهلـگىلـىك تهدبـىرلهرنـى 

قـولـالنـغان بـولۇپ، ئـادرىيـان زېنز ئـامېرىكـادىن بـاشـقا ھۆكۈمهتـلهرنـىڭمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن چـىقـىدىغـان 

پاختىدىن ئىشلهنگهن بارلىق مهھسۇالتالرنى پۈتۈنلهي توختىتىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

تۈركىيه ئىنسانپهرۋەرلىك قۇتقۇزۇش فوندى تۇرسۇن خهلىلۇلال توغرىسىدا ب د ت غا مهلۇمات يوللىدى 

ئـوتتۇرا شهرىق ئېكرانـى تـورىنـىڭ 19-دېكابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، تۈركـىيه ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك 

قۇتقۇزۇش فـونـدى (IHH ) جۈمه كۈنـى خـىتـايـدىكـى ئۇيغۇر كـىشـىلـىك ھۇقۇق قـوغـدىغۇچـىسـىنـىڭ ئۈلۈمـى 

سهۋەبـلىك ب د ت كـىشـىلـىك ھۇقۇق كېڭىشـىگه ئـىلـتىمـاس سۇنـغان ۋە ئۇنـىڭ ئـايـال بـالـلىرىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى 

تهلهپ قـىلـغان. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالردىن تۇرسۇن خهلـىلۇلـال شهرقـىي تۈركـىسـتان 

رايـونـىدىكـى قـانۇنسـىز قـولـغا ئېلىش تـوغـرىسـىدا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه مۇراجـىئـاتـنامه يـازغـانـدىن كـىيـىن، خـىتـاي 

تـاجـاۋۇزچـىلـلىرى تهرىپـىدىن قـولـغا ئېلىنـغان بـولۇپ، تۈركـىيه ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك قۇتقۇزۇش فـونـدىنـىڭ ب د ت غـا 

سۇنـغان ئـىلـتىمـاسـىدا، تۇرسۇن خهلـىلۇلـالنـىڭ الگېردا ئۆلتۈرۈلـگهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرغـا قـويۇلـغان. تۈركـىيه 

ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك قۇتقۇزۇش فـونـدى 16-دېكابـىر ئېالن قـىلـغان بـايـانـاتـىدا يهنه خـىتـايـنىڭ شهرقـى تۈركـىسـتانـدا 

ئېلىپ بـارغـان تۈرلۈك ئـىرقـىي قـىيـىنـچىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـى تـىلـغا ئـالـغان بۇلۇپ ۋە شهرقـى تۈركـىسـتانـدىكـى 

كۈنـدىلـىك ھايـاتـنىڭ ھهرقـايسـى سـاھهلـىرىدە كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـىڭ داۋامـلىشـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

ئىلگىرى سۈرگهن. 
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خىتاي ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي پاختا تېرىشكه سالدى 

ۋاشـىنـگتون پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 20-دېكابـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، خـىتـاي ئـورگـانـلىرى 

نهچـچه يۈزمـىڭلىغـان ئۇيغۇر دېھقانـالرنـى ئۇيغۇرالرنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى رايـونـالردا مهجبۇرىي 

پـاخـتا تېرىش ئهمـگىكـىگه سـالـغان، شۇنـداقـال ئۇالرغـا قـارىتـا قـاتـتىق نـازارەت قـىلـىش، كۆزىتـىش ۋە مـىڭه يۇيۇش 

ئېلىپ بـارغـان. كـىشـىنـى ئهنـدىشـىگه سـالـىدىغـان بۇ خـىل قـىلـمىش مهشھۇر تهتـقىقـاتـچى ئـادرىيـان زېنزنـىڭ يـىڭى 

دوكـالتـىدا ئـاشـكارالنـغان بۇلۇپ، ئۇنـىڭ يهرشـارى سـىيـاسـىتـى مهركـىزى ئۈچۈن قـىلـغان تهتـقىقـاتـىدا، پـاخـتا 

يـىغـىش مـاشـىنـىالشـتۇرۇلـمىغـان يهردە كېۋەز تېرىقـچىلـىقـى زور مـىقـداردا ئهمـگهك كۈچـى تهلهپ قـىلـىدىغـان بـولۇپ، 

خـىتـايـنىڭ ئـىشـچىالرنـى بـاشـقا يهردىن يۆتـكهپ كېلىشـى تېخىمۇ قـىمـمهت تـوخـتايـدىكهن. خـىتـاي بۇ بـوشـلۇقـنى 

تـولـدۇرۇش ئۈچۈن تۈرلۈك ئۇسۇلـالرنـى قـولـلىنـىپ  ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرى پـاخـتا يـىغـىش ئهمـگىكـىگه سـالـغان. 

ئـادرىيـان زېنز نهقـىل كهلتۈرگهن يهنه بـىر ھۆجـجهتـته، مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـغان ئۇيغۇرالرغـا پـاخـتا تـىرىش 

جهريـانـىدا تۈرمـىدىكـىگه ئـوخـشاش سـىيـاسـى تهربـىيه ئېلىپ بېرىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرغـا قـويـغان. ئـادرىيـان 

زېنزنـىڭ قـارىشـىچه، گهرچه مهجبۇرىي پـاخـتا تېرىشـكه سېلىنـغان ئۇيغۇرالرغـا ئـىش ھهقـقى بېرىلـىدىغـان، 

قـارىمـاقـقا ئـىخـتىيـارىدەك كۆرۈنسـىمه، ئهمهلـىيهتـته ئۇالر بۇ ئهمـگهكـنى قـىلـىشـتا مهجبۇرىلـىنـىدىغـان بـولۇپ، ئهگهر 

رەت قىلسا جازا الگېرىغا ئېلىپ كېتىلىش مۇمكىنچىلىكى بار ئىكهن. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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رافائېل گلۇكىسمان



ۋهتهن- ئادالهت ۋه يورۇقلۇق ئىزدىگۈچىلهرنىڭ ئورتاق نىشانى ۋه مهنزىلى.
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