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بهشىنچى باب: رەقهملىك جهڭگاھ 

ئـالـدىنـقى بـابـتا خـىتـايـنىڭ ئۆزىدىكـى جۇغـراپـىيهلـىك ئهۋزەلـلىكـتىن پـايـدىلـىنـىپ، تهبـىئـىي مۇداپـىئه 

تـوسۇقـى شهكـىلـلهنـدۈرگهنـلىكـىنـى قهيـت قـىلـغان ئـىىدۇق. ھالبۇكـى، خـىتـاي تـور بـوشـلۇقـىدىمۇ ئهنه شۇ 

خـىل مۇداپـىئه سـىسـتېمىسـىنـى بهرپـا قـىلـدى. خۇددى خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى 

بـىلهن بـولـغان يـىراق ئـارىلـىقـى خـىتـايـنى ھهربـىي ھۇجۇمـالردىن قـوغـداپ قـالـغانـدەك، خـىتـايـنىڭ ھۇجۇم 

قـىلـىش قـىيـىن بـولـغان يېپىق ئـىنتېرنېت سـىسـتېمىسـى، يهنـى «تـور سهددىچـىنـى»مۇ خـىتـاي ئۈچۈن «رەقهم 

قـورغـىنـى»لـىق رولـىنـى ئـويـنىمـاقـتا. غهربـته ئـىنتېرنېت ئـاالقه ئۈچۈن بهرپـا قـىلـىنـغان. خـىتـايـدا بـولـسا 

ئېنتىرنېت خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ قـاتـمال، ھاكـىممۇتـلهق، ئـىدىيهنـى قـاتـتىق 

تـىزگـىنـلهيـدىغـان تهپهككۇرىغـا قهتـئىي بـويسۇنـىدىغـان ۋە ئۇنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى ئـىسـتراتېگىيهلـىك 

قـورال سۈپـىتـىدە كۆرىدىغـان چۈشهنـچىسـىگه كۆرە بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـولـغاچـقا، خـىتـايـدىكـى ئـىنتېرنېت 

«ئـاالقـىگه قـارشـى تۇرۇش» مهقسـىتـىدە بهرپـا قـىلـىنـغان. يهنـى خـىتـايـنىڭ تـورى مۇشۇ مهقـسهتـته بهرپـا 

قـىلـىنـغان تـور مۇداپـىئه سـىسـتېمىسـىدۇر. بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، خـىتـاي تـور سهددىچـىنـى خـىتـاي 

پۇقـرالـىرىنـىڭ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ نهزىرىدە خهتهرلـىك دەپ قـارىلـىدىغـان تـور بهتـلهرگه 

كـىرىشـىنـى تـوسۇش ئۈچۈن يـاسـاپ چـىقـىلـغان. يهنه بـىر تهرەپـتىن، ئهگهر بۇ تـور سهددىچـىنـىنـىڭ 

سـىرتـىدىكـىلهر خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ رەقهمـلىك قـىسـىمـلىرى ھهركۈنـى قـىلـغانـدەك، تـور 

مۇالزىمـىتـىنـى تـوخـتىتـىۋېتىش، يـامـان غهرەزلـىك يۇمـشاق دېتالـالرنـى ئـىشـلىتـىش يـاكـى بـاشـقا ھهرقـانـداق 

شهكـىلـدە خـىتـايـغا تـور ھۇجۇمـى قـوزغـاش بـىلهن شۇغۇلـالنـسا، خـىتـاي دائـىرىلـىرى بۇ ھۇجۇمـالرنـى مهزكۇر 

«تور سهددىچىنى»نىڭ سىرتىدا توسۇپ قاالاليدۇ. 

خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى دۆلهتـكه تهۋە قـوشۇن ئهمهس، بهلـكى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ رەسـمىي بـىخهتهرلـىك تهشـكىالتـىدۇر. شۇ سهۋەبـتىن، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ 

6139 – قـىسـمى، يهنـى خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ چـوڭ تـىپـلىق تـور ئۇرۇشـى قـىسـمى، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئـىدىئـولـوگـىيهسـى بـويـىچه تـىزگـىنـلىنـىدىغـان، (يـاتـالرغـا قـارشـى) دۈشـمهنـلىك پـوزىتـىسـىيهگه 

ئـىگه ھهربـىي قـىسـىم بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ۋەزىپـىسـى غهربـكه ھهركۈنـى تـوخـتاۋسـىز، چـاقـماق تېزلـىكـىدىكـى 

تـور تهشۋىقـاتـى ھۇجۇمـى قـوزغـاشـتۇر. مهزكۇر تـور قـىسـمى ھازىر خـىتـايـنىڭ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش 

ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ يـادروسـىدۇر. چۈنـكى، خـىتـاي مهزكۇر قـىسـىمـغا ئـىگه بـولـغانـلىقـى ئۈچۈنـال: «بـىز 
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قـوشۇنـالرنـى ئـىشـقا سېلىپ يۈرمهيـمىز، ئهكسـىچه بـىز پهقهت تـور جهڭچىلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، 

دۈشـمهنـلهرنـىڭ ئۇلـىنـى تهۋرىتـىپ، ئۇالرنـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە سـىيـاسـىي سـىسـتېمىسـىنـى ۋەيـران قـىلـىمـىز» 

دېيهلهۋاتـىدۇ. بۇنـداق قـىلـىشـتىكـى مهقـسهت، مهزكۇر تـور قـىسـىمـىنـىڭ تهسـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، بـاشـقا 

دۆلهتـلهرنـى خـىتـايـنىڭ «جهمـئىيهت قـانـداق تهشـكىلـلىنـىشـى كېرەك؟ خهلـققه قـانـداق ھوقۇقـالر بېرىلـسه 

بـولـىدۇ؟ خـىتـايـغا نهپ يهتكۈزۈش ئۈچۈن قـانـداق ئـىقـتىسـادىي تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىش كېرەك؟» دېگهنـدەك 

جهھهتلهردىكى قىممهت قاراشلىرىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇرالشتۇر. 

خـىتـاي بۇ نۇقـتىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، مـىلـيونـلىغـان خـىتـاي پۇقـراسـىنـى يـالـالپ، خـاككېرلـىقـقا 

ۋە تـور كۆزەتكۈچـىلـىكـىگه سـالـدى. 2008 – يـىلـى نۇرغۇنـلىغـان رەسـمىي تهتـقىقـاتـالردا ئـاشـكارىلـىنـىشـىچه، 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىر پـارچه تـور يـازمـىسـىغـا بهش مـو (تهخـمىنهن يهتـته سېنت) دىن پۇل بېرىپ، نهچـچه 

ئـون مـىڭلىغـان خـىتـاي تـور ئـابـونـتلىرىنـى يـالـالپ، تـورالردا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

سـىيـاسهتـلىرىنـى يـاقـىاليـدىغـان، مهدھىيهلهيـدىغـان يـازمـىالرنـى يـازدۇرغـان. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ سـىيـاسهتـلىرىنـى قـارىغۇالرچه يـاقـىاليـدىغـان تـورداشـالرنـى تهنـقىدلهشـته ئـىشـلىتـىلـىدىغـان 

«بهش مولۇقالر پارتىيهسى» دېگهن ئاتالغۇ ئهنه شۇ سهۋەبتىن ئوتتۇرىغا چىققان. 

2013 – يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، «بهش مـولۇقـالر پـارتـىيهسـى»دىكـىلهرنـىڭ سـانـى شـىددەت بـىلهن ئـاشـقان. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئۆز تـاراتقۇلـىرىدىكـى خهۋەرلهردە دېيىلـىشـىچه، خـىتـاي 

كــوممۇنــىســتىك پــارتــىيــىســىنــىڭ تهشۋىقــات بۆلۈمــى ئــىكــكى مــىلــيون نهپهر «جــامــائهت پــىكــرى 

تهھلىلـچىسـى»نـى تهكـلىپ قـىلـىپ ئـىشـلهتـكهن. كېيىنـكى چـاغـالردا بۇ سـانـنىڭ تېخىمۇ كۆپهيـگهنـلىكـىدە 

شهك يـوق. چۈنـكى، تهخـمىنهن ئـون مـىلـيون ئهتـراپـىدىكـى پـىدائـىي خـىتـاي ئـوقۇغۇچـى خـىتـايـنىڭ دۆلهت 

ئـىچـى–سـىرتـىدىكـى تـورالردا مۇشۇ خـىل نـازارەت قـىلـىش ۋە يـالـغان ئۇچۇر تـارقـىتـىش ۋەزىپـىسـىنـى ئۆز 

ئۈسـتىگه ئـالـغان. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ خـاككېرلـىرىمۇ 

ئـامېرىكـانـىڭ شـىركهتـلىرىگه، ھۆكۈمهت ئـاپـپاراتـلىرىغـا، سـىيـاسـىي پـارتـىيهلـىرىگه خـىلمۇخـىل تـور 

ھۇجۇمى قوزغاپ كهلدى. 

تـور ئهسـلىدىنـال نـامسـىزلـىق بـىلهن خـاراكتېرلهنـگهن مهۋھۇم دۇنـيا بـولـغاچـقا، بېيجىڭدىكـى بـىر 

خـاككېر ئـاسـانـال ئۆزىنـىڭ تـور ئـادرېسىنـى التۋىيه دېگهنـدەك جـايـالرغـا ئۆزگهرتهلهيـدۇ، بۇ خـىل ئهھۋالـدا، 

سـىز بهلـكىم تـور ھۇجۇمـىنـىڭ قهيهردىن قـىلـىنـغانـلىقـىنـى تېپىش قـىيـىن بـولـىدۇ، دەپ ئـويـلىشـىڭىز 

مۇمــكىن. لېكىن، نۇرغۇن ئهھۋالــالردا، مۇئهيــيهن تــور ھۇجۇمــلىرىنــىڭ گهۋدىلــىك خــاراكتېرلــىرى 

سهۋەبـلىك، ھۇجۇم مهنـبهسـىنـى ئـاسـانـال تېپىۋالـغىلـى بـولـىدۇ. مهسـىلهن، ئـامېرىكـا كـارخـانـا 

سـاھهسـىدىكـىلهر يېقىنـدا ئۆزلـىرىگه قـىلـىنـغان تـور ھۇجۇمـلىرىنـىڭ ھهركۈنـى مۇئهيـيهن ۋاقـىت بۆلۈكـىدە، 

نيۇيــورك ۋاقــتى كهچ ســائهت 11 دە، يهنــى دەل خــىتــايــدىكــى چۈشــلۈك تــامــاق ۋاقــتىدا تــوخــتاپ 

قـالـىدىغـانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال، شۇنـىڭدىن نهق بـىر سـائهت ئۆتـكهنـدىن كېيىن، يهنـى خـىتـايـنىڭ ھهربـىي 
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خـاككېرلـىرى تـامـىقـىنـى يهپ بـولۇشـقانـدىن كېيىن، دەل ۋاقـتىدا ئهسـلىگه كېلىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. 

ئۇنـداقـتا، بۇ تـور ھۇجۇمـلىرى قـاچـان 12 سـائهتـتىن 14 سـائهتـكىچه تـوخـتايـدۇ؟ ئـامېرىكـانـىڭ شهرق ۋاقـتى 

سهھهر سـائهت تۆتـته، يهنـى خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ تـور بۇزغۇنـچىلـىقـى گۇرۇپـپىسـى ئـىشـتىن 

چۈشكهندە. 

لېكىن، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ نـىشـانـى ئـىنـتايـىن كهڭ دائـىرىلـىك ۋە خـىلمۇخـىل. 

تېخنىكـىلـىق پـىالنـالرنـى ئـوغـرىالش ــــ سـانـائهت رەقـىبـلىرىنـى ۋەيـران قـىلـىپ، غـايهت زور پـايـدىنـى قـولـغا 

كهلتۈرۈشـكه ۋە ئـىسـتراتېگىيـىلـىك نـىشـانـالرنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـقا يـاردىمـى تېگىدىغـان مۇرەكـكهپ 

شـامـال تۇربـىنـىسـى يـاكـى پـاتېنت ھوقۇقـىغـا ئېرىشـكهن خـىمـىيـىلـىك بـىرىكـمه يـاسـاشـقا ئـوخـشاش 

كـونـكرېت مهقـسهتـلهر ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم. ئهمـما تېخىمۇ كۆپ سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى ئـوغـرىالش ۋە 

ئېلخهتـكه ئېرىشـىش تېخىمۇ مۇھىم بـولۇپ، بۇ ئـارقـىلـىق خـىتـاي زور مـىقـداردىكـى خـىلمۇخـىل 

ئۇچۇرالرنـى تـارقـىتـىپ، ئۆز تهسـىرىنـى زور دەرىجـىدە كۈچهيـتهلهيـدۇ. مۇنـداقـال ئـويـلىغـانـدا، بـاشـقىالرنـىڭ 

ئېلخهت يـاكـى ئۇچۇرلـىرىنـى قـولـغا چۈشۈرگهنـدە، قـارشـى تهرەپـنى قـاقـتى–سـوقـتى قـىلـغىلـى بـولـىدۇ. بـىز 

بۇ خـىل ئهھۋالـنى غهربـته نـاھايـىتـى كۆپ ئۇچـراتتۇق. مهسـىلهن، يـالـىڭاچ سۈرەت، مـالـىيه جهھهتـتىكـى 

نـاتـوغـرا ئـىسـتىلـالرنـى ئـاشـكارىاليـدىغـان شهخسـىي ئۇچۇرالر، يـاكـى ئۆي ئـىچـىدىكـى نـابـاب ھالهتـلهردە 

تـارتـىۋېلىنـغان سۈرەتـلهر بـاشـقىالرنـى ئۆزىنـىڭ دېگىنـىگه كۆنـدۈرۈشـتىكـى ئۈنۈملۈك ۋاسـىتـىلهردىنـدۇر. 

قانداقال بولمىسۇن، بۇنىڭدىن باشقا، يهنه نۇرغۇن ئىنچىكه ۋە مۇرەككهپ مهشغۇالتالرمۇ بار. 

مهسـىلهن، مهلۇم بـىر زەنـجىرسـىمـان مېھمانـخانـىنـىڭ خېرىدارلـىرىنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرى 

ئـوغـرىالنـسا، مهلۇم بـىر شـىركهتـنىڭ خـادىمـلىرىنـىڭ ئـاالقـىلـىشـىش ئۇچۇرلـىرى خـاككېرلـىق ھۇجۇمـىغـا 

ئۇچـرىسـا، بـانـكىنـىڭ كـرېدىت دوكـالتـى ئـوغـرىالنـسا، بۇ مـاتېرىيـالـالردىن قـايـچىالشـتۇرۇپ پـايـدىالنـغان 

ھالـدا، تهسـىر كۆرسـىتـىلـىدىغـان نـىشـانـنى بېكىتـكىلـى بـولـىدۇ. بۇ خـىل ئۇسۇلـدا يهنه كـارخـانـىنـىڭ يۇقـىرى 

قـاتـلىمـىدىكـى ھالـقىلـىق شهخسـلهرنـى ئېنىقـالپ، ئۇالرنـىڭ سهپهر لـىنـىيهسـىنـى ئـىز قـوغـالپ تهكشۈرگـىلـى، 

قـايسـى شـىركهتـلهرنـىڭ ئـارىسـىدا ھهمـكارلـىق مهۋجۇت ئـىكهنـلىكـىنـى، يـاكـى قـايسـى شـىركهتـنى 

سېتىۋالـغىلـى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى، قـايسـى خـىزمهتـچىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته قـىيـىنـچىلـىق بـارلـىقـى (ۋە 

پۇل ئـارقـىلـىق سېتىۋېلىشـنى ئـويـلىشـىپ بېقىشـقا بـولـىدىغـانـلىقـى)نـى بـىلـىۋالـغىلـى بـولـىدۇ. بۇ خـىل 

ئۇسۇلـدا يهنه ئهسـلىدە بـىر–بـىرى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتسـىزدەك كۆرۈنـىدىغـان ئۇچۇرالرنـى بـىر يهرگه 

جۇغـالپ، ھهرىكهت قـولـلىنـىشـتا پـايـدىلـىنـىشـقا بـولـىدىغـان ئـىسـتىخـباراتـقىمۇ ئېرىشـكىلـى بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تېخىمۇ چـوڭقۇر قـاتـالمـلىق مهقسـىتـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، شهخسـلهر ۋە 

كارخانىالرنى ئىستراتېگىيهلىك ھۇجۇم نىشانى قىالاليدۇ. 

يۇقـىرىقـىالر ئـىنـتايـىن ئـاشقۇن ۋە مۇرەكـكهپ تۇيۇلۇشـى مۇمـكىن. لېكىن، بۇ «چهكـلىمـىسـىز 

ئۇرۇش» دېگهن كـىتـابـتا بـايـان قـىلـىنـغان يـادرولۇق ئۇقۇمـنىڭ شهرھىسـىدىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس. 
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مهزكۇر كـىتـابـتا ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغىنـىدەك، تـارقـاق، پـارچه ئۇچۇرالرنـىڭ بـىرىكـمىسـى زامـانـىۋى 

دۇنـيادىكـى ئهڭ كۈچلۈك قـورالـدۇر. مهزكۇر كـىتـاب مۇشۇ خـىل ئۇچۇر بـىرىكـمىسـىنـىڭ بـومـبىغـا 

ئـوخـشاشـال خهتهرلـىك ئـىكهنـلىكـىنـى يـورۇتۇشـقا ئۇرۇنـغان. خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىگه نـىسـبهتهن، تـور 

ھۇجۇمـى قـوزغـاپ ئۇچۇرالرنـى قـولـغا كهلتۈرۈش، رەقهمـلىك مـىنـا، تۇيۇقسـىز ھۇجۇم ۋە ئـىسـتىخـبارات 

ھهرىكـىتـى ئـارقـىلـىق غهربـنى تـوزاقـقا دەسسـىتـىش ۋە قـااليـمىقـانـالشـتۇرۇش جهھهتـته ھهم ۋەيـران قـىلغۇچ، 

ھهم (ئۆزىگه نـىسـبهتهن) ئـىجـابـىي ئهھمىيهتـكه ئـىگـىدۇر. بۇ خـىل ھهرىكهتـلهرنـىڭ مۇددىئـاسـى يـوشۇرۇن 

ھالـدا تـور ئۇچۇرلـىرىنـى قـولـغا چۈشۈرۈپ، خـىتـايـنىڭ ئهمهلـىي كۈچـى ۋە تهسـىر كۈچـىنـى زورايـتىشـتۇر. 

مهن «ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇش» دېگهن بـابـتا ئـىنـتايـىن مۇرەكـكهپ ۋە خهۋپـلىك تـور زىيـانـكهشـلىكـى ھهرىكـىتـى 

ھهقـقىدە تهپسـىلـىي تـوخـتالـغانـىدىم. بۇ بـابـتا، نـىسـبهتهن كـىچـىكـراق ئـىكـكى مـىسـالـنى بـايـان قـىلـىمهن. 

كۆپـچىلـىك بۇ ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ تـور ھهرىكهتـلىرىنـى قـانـداق نـازارەت قـىلـىدىغـانـلىقـىدىن ۋە يـامـان 

غهرەزلـىك تهسـىر كۆرسـىتـىش ھهرىكهتـلىرىنـى ئېلىپ بـارىدىغـانـلىقـىدىن خهۋەر تېپىپ قـالغۇسـى. بۇ 

ئـىكـكى مـىسـالـنىڭ ئـادەمـنى شۈركهنـدۈرىدىغـان تهرىپـى شۇكـى، ئـامېرىكـا بۇ خـىل تهسـىر كۆرسـىتـىش 

ھهرىكـىتـىنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـراپ تۇرۇپمۇ، مۇشۇنـداق بـىر ئـىشـنىڭ يۈز بېرىۋاتـقانـلىقـىنـى زىنھار 

تونۇپ يېتهلمىگهن. 

كىشىنى تهشۋىشلهندۈرىدىغان روي جونېس ۋەقهسى 

2018 – يـىلـى 1 – ئـايـدا، روي جـونېس (Roy Jones) ئـىسـىمـلىك 49 يـاشـلىق بـىرەيـلهن مـارىيـوت 

مېھمانـسارىيـىنـىڭ (Marriott International) نېبراسـكا شـىتـاتـىدىكـى ئـومـاھا شهھىرىگه جـايـالشـقان 

خېرىدارالر بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىش مهركىزىگه ئىشقا چۈشكهن.  

ئۇ بـىر كۈنـى شـىركهتـنىڭ تـىۋىتېرىغـا يېزىلـغان ئـىنـكاسـالرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىش جهريـانـىدا، مهلۇم 

بـىر تـىبهت مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـى گۇرۇپـپىسـىنـىڭ ئۆز يـازمـىسـىدا مـارىيـوت مېھمانـسارىيـىنـىڭ 

دۇنـيادىكـى دۆلهتـلهرنـى تـىزىمـغا تۇرغۇزغـان جهدىۋىلـىنـى نهقـىل قـىلـغانـلىقـىنـى كۆرگهن. مـارىيـوت 

مېھمانـسارىيـىنـىڭ يېقىنـقى بـىر تهكشۈرۈشـىنـىڭ نهتـىجـىسـى بـولـغان مهزكۇر جهدىۋەلـدە تـىبهت خـىتـايـنىڭ 

سىرتىدىكى بىر رايون سۈپىتىدە كۆرسىتىلگهنىدى.  

جـونېس مـارىيـوت مېھمانـسارىيـىنـىڭ رەسـمى تـىۋېتىر ھېسابـىدا (تـىبهت مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـى 

گۇرۇپپىسى يوللىغان) ھېلىقى تىۋىتېر يازمىسىنى ئالقىشالپ قويغان.  
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كېيىن جـونـس ئۆزىمۇ ئـالـقىشـالش كـونۇپـكىسـىنـى بـاسـقان–بـاسـمىغـانـلىقـىنـى ئهسـلىيهلـمىگهن. ئهنه 

شۇ بـىر ئـالـقىش شۇنـىڭدىن كېيىنـكى كـىشـىنـى ئـازابـاليـدىغـان ۋە غهزەپـلهنـدۈرىدىغـان بـىر قـاتـار 

زەنـجىرسـىمـان ھادىسـىلهرگه سهۋەب بـولـغان. ئهنه شۇ بـىر ئـالـقىش سهۋەبـلىك بـىر ئـامېرىكـا شـىركـىتـى 

خىتايغا بويۇن ئهگكهن. 

گهرچه تـىۋىتېر خـىتـايـدا چهكـلهنـگهن بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى يهنـىال تـىبهتـنىڭ 

مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى تهرغـىب قـىلـىدىغـان مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ تـىۋىتېر ھېسابـىنـى كۆزىتـىشـكه مهخسۇس 

ئـادەم قـويـغان. مهزكۇر كۆزەتكۈچـى مۇنـداق ئـىكـكى ئـىشـنى بـايـقىغـان: (1) مـارىيـوت مېھمانـسارىيـى 

«قـاپيۈرەك»لـىك بـىلهن، تـىبهتـنىڭ مۇسـتهقـىل ئـىكهنـلىكـىگه دااللهت قـىلـىدىغـان (يهنـى تـىبهت خـىتـايـدىن 

ئـايـرىم بـىر يهر سۈپـىتـىدە تـىزىمـغا تۇرغۇزۇلـغان) تهكشۈرۈش جهدىۋىلـىنـى تـوردا ئـاشـكار ئېالن قـىلـغان؛ 

(2)  مـارىيـوت مېھمانـسارىيـىنـىڭ رەسـمىي تۋىتېر ھېسابـى يهنه «قـاپيۈرەك»لـىك بـىلهن ھېلىقـى تـىبهت 

مۇستهقىللىق ھهرىكىتى گۇرۇپپىسىنىڭ تۋىتېر يازمىسىنى ئاشكارا ئالقىشلىغان. 

بۇ «ئـالهمشۇمۇل» ئـىكـكى ئـىش ئـالـلىكـىمـلهر تهرىپـىدىن شـاڭخهي شهھهرلـىك سـايـاھهت بـاشقۇرۇش 

ئـىدارىسـىگه خهۋەر قـىلـىنـغان. نهتـىجـىدە، شـاڭخهي شهھهرلـىك سـايـاھهت بـاشقۇرۇش ئـىدارىسـى مـارىيـوت 

مېھمانـسارىيـىنـىڭ ۋەكـىلـلىرى بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىپ، ھېلىقـى تهكشۈرۈش جهدىۋىلـى ۋە تـىۋىتېر يـازمـىسـى 

ھهقـقىدە شـىكـايهت قـىلـغان ۋە ۋال كـوچـىسـى گېزىتـىنـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، شۇنـىڭلىق بـىلهن بـولـدى 

قـىلـماي، مـارىيـوت مېھمانـسارىيـىنـى ئـاشـكارا كهچۈرۈم سـوراشـقا ۋە بۇ ۋەقهگه چېتىشـلىق كـىشـىلهرنـى 

«قاتتىق جازاالش»قا بۇيرۇغان.  

شۇنـىڭدىن ئۈچ كۈن ئۆتـكهنـدىن كېيىن، يهنـى 2018 – يـىلـى 1 – ئـايـنىڭ 14 – كۈنـى، مـارىيـوت 

مېھمانسارىيى (خىتاينىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن) جونېسنى خىزمهتتىن بوشىتىۋەتكهن. 

جــونېس ۋال كــوچــىســى گېزىتــىنــىڭ زىيــارىتــىنــى قــوبۇل قــىلــغانــدا: «مهن نېمه ئــىشــالر يۈز 

بېرىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـاڭقىرالـمايـال قـالـدىم. شـىركهت بـىزگه خـىتـايـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىشـالردا نېمىلهرگه 

دىققهت قىلىش كېرەكلىكىنى ئهسكهرتمىگهن ئىدى» دېگهن.  

روشهنـكى، مـارىيـوت مېھمانـسارىيـىنـىڭ رەھبهرلـىرى ئۆز خـىزمهتـچىلـىرىنـى قـوغـداش يـاكـى پـىكـىر 

ئهركـىنـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىش دېگهنـلهردىن نېسىۋىسـىز كـىشـىلهردۇر. مهزكۇر شـىركهت ئـىقـتىسـادىي 

جهھهتـته پـاي ئـىگـىلـىرىگه مهسـئۇل بـولۇشـى (يهنـى خېرىدارالرنـى قـاچۇرۇپ قـويۇپ، ئـىقـتىسـادىي زىيـان 

كېلىپ چـىقـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـى) كېرەك، بۇنـىڭ خـاتـاسـى يـوق. ئهمـما، ئۇ ئۆز نۆۋىتـىدە 

خـىزمهتـچى–خـادىمـالرغـا ۋە دۆلهتـكه قـارىتـامۇ مهسـئۇلـىيـىتـىنـى ئـادا قـىلـىشـى كېرەك. چۈنـكى، ئهنه شۇ 

خىزمهتچىلهر ۋە دۆلهت مارىيوتنىڭ بۈگۈنكى تهرەققىياتىنى كاپالهتلهندۈرگهن. 
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بۇ ۋەقهدە روي جـونېس بـاشقۇرغۇچـىالرنـىڭ نـابـابـلىقـىنـىڭال قۇربـانـى ئهمهس، بهلـكى خـىتـايـنىڭ 

ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالرنـى نـازارەت قـىلـىش ئـىقـتىدارى ۋە ئـىقـتىسـادىي تهسـىر كۈچـىنـىڭمۇ قۇربـانـىدۇر. بـىز 

كهلگۈسـىدە شۇنـىڭغىمۇ شـاھىت بـولـىمـىزكـى، ئۇنـىڭ بېشىغـا كهلـگهن كۈن ھامـان بـىر كۈنـى خـىتـاي 

دائـىرىلـىرى يـاقتۇرمـايـدىغـان ئـىشـتىن بـىرەرنـى قـىلـىپ قـويـغان ھهرقـانـداق ئـامېرىكـالـىقـنىڭ بېشىغـا 

كهلمهي قالمايدۇ. 

پۇتبول مهستانىسىنىڭ خاككېرالرنىڭ توزىقىغا چۈشۈشى 

تـومـاس (ھهقـىقـىي ئـىسـىم ئهمهس) ئـوتتۇرا سهۋىيهدىكـى بـىر تېخنولـوگـىيه شـىركـىتـىدە خـىزمهت 

قـىالتـتى. تـومـاسـنىڭ لـىنـكىدئـىن (LinkedIn) سهھىپـىسـىگه قـارىغـان ھهركـىم ئۇنـىڭ خـىزمهت 

ۋەزىپـىىسـنى، بـاشقۇرغۇچـىسـىنـىڭ ئـىسـمىنـى ۋە ئۇنـىڭ قـايسـى مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهنـلىكـىنـى كۆرەلهيـتتى. 

شۇنـداقـال، ئۇنـىڭ فېيسبۇك سهھىپـىسـىگه قـارىغـانـالرمۇ ئۇنـىڭ قـايسـى سهھىپـىلهرنـى يـاقتۇرغـانـلىقـىغـا 

قـاراپ، ئۇ تـوغـرۇلۇق تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرغـا ئېرىشهلهيـتتى. مهسـىلهن، ئۇ دائـىم ئـانـا مهكـتىپـىنـىڭ 

پۇتـبول كـومـانـدىسـى ئۈچۈن مهدەت بېرىپ، ئۇالرنـىڭ سهھىپـىسـىدە ئـالـقىش بېرىش بـىلهن چهكـلىنـىپ 

قـالـماي، يهنه بۇ سهھىپـىنـىڭ ئېلخهت ئـادرېسى ئـارقـىلـىق قهرەلـلىك ئۇچۇرلـىرىنـى تـاپشۇرۇۋالـىدىغـان 

ئابۇنتمۇ بولغانىدى. 

بۇ خـىل (قـارىمـاقـقا ئۇشـشاق–چۈشـشهكـتهك كۆرىنـىدىغـان) شهخسـىي ئۇچۇرالر دەمـالـلىقـقا 

ئـاشـكارىلـىنـىپ كهتسـىمۇ ھېچقانـچه خهتـىرى يـوقـتهك تۇيۇلـىدۇ. لېكىن، يـامـان نـىيهتـلىك خـىتـاي تـور 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ نهزىرىدە، بۇنـداق مـاتېرىيـالـالر ئۆز قـولـى بـىلهن قـويۇلـغان ئـىمـزاغـا ۋە تـور شـىفـىرىغـا 

ئوخشاشال قىممهتلىكتۇر.  

بـىر كۈنـى تـومـاس ئـىشـقا بېرىپ، ئېلخهت سـانـدۇقـىنـى ئېچىپ، ئۆزىگه ئـاشۇ كـومـانـدىغـا ئـاالقـىدار 

بـىر خهت كهلـگهنـلىكـىنـى بـايـقىغـان (گۇگېلدىن ئۇنـىڭ شـىركـىتـىنـىڭ ئېلخهت شهكـلى تېپىلسـىال، ئۇنـىڭ 

شـىركهتـته قـايسـى ئېلخهتـنى ئـىشـلىتـىدىغـانـلىقـىنـى تېپىپ چـىقـقىلـى بـولـىدۇ). شۇنـىڭ بـىلهن، تـومـاس ئۇ 

ئېلخهتـنى ئـاچـقان، مهزكۇر ئېلخهتـنىڭ مهزمۇنـىمۇ ئـىلـگىرى ئـاشۇ كـومـانـدا تهرىپـىدىن ئهۋەتـىلـگهن 

ئېلخهتـلهرنـىڭكىگه ئـوخـشايـتتى. ئـانـدىن ئۇ خهتـنى ئـوقۇشـقا بـاشـلىغـان. ئېلخهتـته بـىر نهچـچه قۇر خهت 

بـىلهن بـىر تـور بهتـنىڭ ئۇالنـمىسـى بـار ئـىدى. ئهمهلـىيهتـته بۇالر ئـادەتـتىكـى خهت ۋە تـور بهت ئۇالنـمىسـى 

بـولـماسـتىن، تـوردا ئۇچۇر ئـوغـرىاليـدىغـان خـاككېرلـىق تـوزىقـى ئـىدى. يهنـى مهزكۇر تـور بهت ئۇالنـمىسـى 

خـاككېرالر قۇرغـان تـوزاق بـولۇپ، تـومـاس ئـاشۇ ئۇالنـمىنـى بـىر قېتىم چېكىش ئـارقـىلـىق، ئۆزىمۇ 
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سهزمهسـتىنـال يـامـان غهرەزلـىك كـودنـىڭ شـىركهتـنىڭ كـومپيۇتېر سـىسـتېمىسـىغـا كـىرىشـىگه ۋە خـىتـاي 

خـاككېرلـىرىنـىڭ شۇ ئـارقـىلـىق مهزكۇر شـىركهتـنىڭ پـىالنـلىرىنـى، ئېلخهتـلىرىنـى، تېخنىكـىلـىق 

تهپسـىالتـلىرىنـى قـولـغا چۈشۈرۈشـىگه ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىپ بهرگهن ئـىدى. كېيىنـچه شـىركهت دائـىرىلـىرى 

بـىنـورمـالـلىق كۆرۈلـگهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـىپ، ھېسابـات تهكشۈرۈش شـىركهتـلىرىدىن بـىرىگه بۇ ئـىشـنى 

تهكشۈرگۈزگهن. بۇ شـىركهتـتىكـىلهر خـاككېرالر ئـىشـلهتـكهن لـىنـىيهنـى بـويـالپ تـومـاسـنىڭ كـومپيۇتېرىغـا 

بېرىپ تـوخـتىغـان ۋە ئـىشـنىڭ ھهقـىقـىتـىنـى، يهنـى خـىزمهتـچىلهرنـىڭ تـوردا ئـاشـكارا ئېالن قـىلـغان شهخسـىي 

ئۇچۇرلـىرى سهۋەبـلىك، مهكـكار (خـىتـاي) خـاككېرالرنـىڭ ھۇجۇم نـىشـانـىغـا ئـايـالنـغانـلىقـىنـى ئېنىقـالپ 

چىققان.  

ئـاخـىرىدا، خـىتـاي مهزكۇر شـىركهتـنىڭ بـارلـىق مهھسۇالت اليـىھهسـى ۋە خېرىدارالر تـىزىمـلىكـىنـى، 

شۇنـداقـال تهتـقىقـات ۋە تهرەقـقىيـات مېۋىسـىنـى قـولـغا چۈشۈرگهن ۋە بۇ ئۇچۇرالردىن پـايـدىلـىنـىپ يېڭى 

شـىركهت قۇرغـان. تهبـىئـىيـكى، بۇ يېڭى شـىركهت ئۇزۇن ئۆتـمهيـال مهۋجۇتلۇقـىنـى سـاقـالپ قېلىش 

ھهلهكچىلىكىدە قالغان توماسنىڭ شىركىتىدىن ئېشىپ كهتكهن.  

يۇقـىرىدا ئېيتقىنـىمـدەك، بۇ ئـىكـكى ھېكايه تـىرىكـچىلـىك غېمىدە يۈرگهن، ئهمـما ئـالـلىقـانـداق 

سهۋەبـلهر بـىلهن تـوخـتاۋسـىز ئـوغـرىالش، قـورقۇتۇش، تهسـىر كۆرسـىتـىش ۋە تـىزگـىنـلهش ھهرىكـىتـىنـىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـرىغـان ئـادەتـتىكـى ئـامېرىكـالـىقـالرغـا ئـاالقـىداردۇر. ئهگهر ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى ۋە 

شـىركهتـلىرى بۇ ئـىشـقا يۈكـسهك ھوشـيارلـىق بـىلهن مۇئـامـىله قـىلـمىسـا، بۇنـداق ئـىشـنىڭ ھهربـىر 

ئادەمنىڭ، جۈملىدىن سىزنىڭمۇ بېشىڭىزغا كېلىشىنى ھېچكىم توسۇپ قااللمايدۇ. 

قايتا ئورۇنالشتۇرۇش 

خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى مـىلـيونـالرچه خـىتـايـنى رەقهمـلىك جهڭگاھ ئۈچۈن 

تهيـيارالپ قـويـغىنـىدا، ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى سـودا ھۆددىگهرلـىرى ۋە لـوبـىچـىالرنـىڭ قـورشـاۋىدا 

قـالـغان ئـىدى. سـىيـاسهتـچىلـىرىمـىز بـولـسا ئـامېرىكـانـى خـىتـاي بـىلهن بـولـغان سـودىنـى 

ئهسـلىدىكـىدەكـال داۋامـالشـتۇرىۋېرىشـكه سهپهرۋەر قـىلـدى. خۇددى ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـى 

ھهربـىي ئـىشـالر كـومـىتېتى (House Armed Services Committee) رەئـىسـى  ئـادام سـمىسـنىڭ 

(Adam Smith) مۇخــبىرالرغــا ئېيتقىنــىدەك:«مهن ھهربــىي ســانــائهت ســاھهســىدىكــىلهرنــىڭ 

ھۆكۈمهتـنىڭ پۇلـنى دۆلهت مۇداپـىئهسـى ئۈچۈن خهجـلىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىشـىدىكـى سهۋەبـىنـى 

چۈشــىنــىمهن. ئۇالرمۇ ئــاخــبارات ۋاســتىلــىرىغــا ھۆكۈمهتــنىڭ دۆلهت مۇداپــىئهســى ئۈچۈن 
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ئـاجـرىتـىلـىدىغـان چـىقـىمـنى كۆپهيـتىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئېيتىشـىدۇ. ئهمـما، ئۇالرنـىڭ دۆلهت 

مۇداپـىئه ئۈسكۈنـىلـىرنـى كۆپـلهپ سېتىۋېلىشـنى خـاالشـتىكـى مهقسـىتـى، دۆلهت مۇداپـىئهسـىدىكـى 

ئېھتىياجدىن بهكرەك، ئۇالرنىڭ پۇلغا ئېھتىياجىلىق ئىكهنلىكىنىدىن بولغان.» 

سـمىسـنىڭ ئېيتقانـلىرى تـوغـرا. تېخىمۇ يـامـان بـولـغىنـى، بۇ خـىل سـىيـاسـىي لـوبـىچـىلـىق ۋە دۆلهت 

مۇداپـىئهسـى ئۈچۈن خـامـچوت قـولـغا كهلتۈرۈش ئۇسۇلـى ئۈنۈمسـىز، تـاشـقى دۇنـيانـى خـاتـا تـونۇشـقا ئېلىپ 

كېلىدىغـان بـولۇشـتىن سـىرت، ئـامېرىكـادا بۆلۈنۈش ۋە ئـىنـاقسـىزلـىق كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. چۈنـكى، 

ئۇالرنــىڭ دۆلهت مۇداپــىئهســى ئۈچۈن خــامــچوتــنى كۆپهيــتىشــنى تهشۋىق قــىلــىدىغــان سۆزلــىرى، 

ئـامېرىكـالـىقـالرنـى بـاشـقا خهتهرلهرگه قـارشـى دىقـقهتـلىك بـولۇشـتىن بـىخۇدالشـتۇرۇپ، نېمىنـىڭ نۆۋەتـتىكـى 

جـىددىي ھهل قـىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان مهسـىله ئـىكهنـلىكـىنـى تـونۇپ يېتهلـمهسـلىكـىگه، ھۆكۈمهتـنىڭ 

پۇلنى قهيهرگه ئىشلىتىشىنى توغرا ئاڭقىرالماسلىقىغا سهۋەب بولىدۇ.  

2009-يـىلـى قۇرۇلـغان ئـامېرىكـا تـور بـاش شـىتـابـى (CYBERCOM) 2018-يـىلـى ئـامېرىكـا دۆلهت 

مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى تهرىپـىدىن ئۆزىگه قـاراشـلىق ئـون بـىرلـىكـسهپ شـتابـىنـىڭ بـىرى بـولۇپ 

بېكىتـىلـدى. ئۇنـىڭ ۋەزىپـىسـى پـىالنـالش، تهڭشهش، مـاسـالشـتۇرۇش، تهرتـىپـكه سېلىش ۋە ھهرىكهتـكه 

قـومـانـدانـلىق قـىلـىش بـولۇپ، بۇ ئـورگـان «دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ مۇئهيـيهن تـور ئۇچۇرى 

ھهرىكهتـلىرىگه قـومـانـدانـلىق قـىلـىدۇ ۋە ئۇنـى مۇداپـىئه قـىلـىدۇ. شۇنـداقـال، بۇيـرۇقـنى تـاپشۇرىۋالـغانـدىن 

كېيىن تـولۇق تهيـيارلـىق بـىلهن ئـارمـىيهنـىڭ تـور بـوشـلۇقـىدىكـى ۋەزىپـىلـىرىنـى ئـىجـرا قـىلـىش ئـارقـىلـىق، 

ھهر قــايســى جهھهتــلهردىن ئــارمــىيهنــىڭ ئۇرۇش قــىلــىشــىغــا يــاردەم بېرىپ، ئــامېرىكــانــىڭ ۋە 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ تـور بـوشـلۇقـىدىكـى ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئهركـىنـلىكـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىپ، 

دۈشمهن تهرەپنىڭ بۇ جهھهتته ئۆزىگه ئوخشاش ھهرىكهت ئهركىنلىكىگه ئېرىشىشىنى توسىدۇ.»  

قـارىمـاقـقا بۇنـداق ئهھۋالـنىڭ بـولۇشـى يـاخشـى بـاشـلىنـىشـتهك كۆرۈنسـىمۇ، ئهمـما، مۇشۇ 

خــىلــدىكــىال پــىالن ۋە ھهرىكهتــلهر بــىلهن چهكــلىنــىپ قېلىش يېتهرلــىك ئهمهس. رەقهمــلىك 

مۇنـبهرلهرگه تـايـىنـىدىغـان بۈگۈنـكى ۋەزىيهتـنى ۋە ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىنـىڭ كۆلـىمـىنـى نهزەردە 

تۇتـقانـدا، تـور قـوغـدىنـىشـىغـا ھهمـمىدىن بهك ئهھمىيهت بېرىش كېرەك بـولـىدۇ. ئـامېرىكـا تـور 

بـاش شـىتـابـىنـىڭ (CYBERCOM) ئـورنـىنـى يۇقـىرى كۆتۈرۈش، ئۇنـى ئـامېرىكـانـىڭ قۇرۇقلۇق 

ئـارمـىيـىسـى، ھاۋا ئـارمـىيـىسـى، دۆلهتـلىك دېڭىز چـارالش ئهتـرىتـى، دېڭىز ئـارمـىيـىسـىنـىڭ 

قۇرۇقلۇقـتا جهڭ قـىلـىش ئهتـرىتـى ۋە دېڭىز ئـارمـىيـىسـى قـاتـارلـىقـالر بـىلهن تهڭ دەرىجـىدىكـى 

ئـالـتىنـچى ئـارمـىيه قـىلـىش كېرەك. خـامـچوت ۋە ئـادەم سـانـىمۇ قـالـغان بهش ئـارمـىيه بـىلهن بـاراۋەر 

بولۇشى كېرەك. بۇ نۇقتا ناھايىتى مۇھىم. 

ئـامېرىكـا ئۆز كـارخـانـىلـىرى ۋە ئۇل-مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىنـى قـوغـداش ئۈچۈن بـىر قـانـچه 

ئېنتىرنېت ئـارمـىيـىسـىگه مـوھتاج. ئـامېرىكـا تـور بـىخهتهرلـىكـىنـىڭ مۇھىمـلىقـى دۆلهت چېگىرىسـىنـىڭ 
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مۇھىمـلىقـىدىن قېلىشـمايـدۇ، ھهتـتا ئۇنـىڭدىنمۇ ئۈسـتۈن تۇرىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن ئـامېرىكـانـىڭ تـور 

بـىخهتهرلـىكـى ئـوخـشاشـال دۆلهت مۇداپـىئه سـاھهسـىنـىڭ قـوغـدىشـىغـا ئېھتىيـاجـلىق. ھهتـتا، ئـامېرىكـا تـور 

سـاھهسـىنـىڭ قـوغـدىلـىش ئېھتىيـاجـىنـى دۆلهت چېگرىسـىنـىڭ قـوغـدىلـىش ئېھتىيـاجـىدىنمۇ يۇقـىرى دېسهك 

بـولـىدۇ. ئېلىكـتىر كۈچـى بـولـمىسـا ئـامېرىكـا جهمـئىيـىتـى پـالهچ ھالـغا چۈشۈپ قـالـىدۇ، تېلفونـغا تـوك 

قـاچـىلـىغـىلـى بـولـمايـدۇ، كـومـپىيۇتېرالر ئېچىلـمايـدۇ، ئېلىكـتىر بـىلهن ھهرىكهتـلىنـىدىغـان ئۈسكۈنـىلهر 

خـىزمهتـتىن تـوخـتايـدۇ، بـانـكىالر تـاقـىلـىپ قـالـىدۇ، پۇل چـىقـىرىش مـاشـىنـىسـى ئـىشـلىمهيـدۇ، قـىزىل 

چىراقالر يانمايدۇ. كىشىلهر ھاالك بولىدۇ. 

بـىزنـىڭ لېدىرلـىرىمـىز مهسـئۇلـىيهتسـىزلهرچه مهبـلهغ سېلىش، سـاخـتا مـالـالر،  ئـايـپى ئـوغـرىلـىقـى 

قـاتـارلـىق مهسـىلـىلهردە بـىخهسـتىلـىك قـىلـغانـدەك، تـور بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداش جهھهتـتىمۇ بـىخهسـتىلـىك 

قـىلـماقـتا. بۇ مهسـىلـىلهر دائـىمـال ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى رەھبهرلـىرى تهرىپـىدىن كهيـنىگه سۆرۈلۈپ، 

نهزەرگه ئېلىنماي كهلدى. 

ئهمـما، زامـانـىۋى ئۇرۇش ھېسابـالنـغان، بـىزگه قـارىتـىلـىغـان بۇ تـور ئۇرۇشـى ھهر كۈنـى يۈز 

بېرىۋاتىدۇ. 

بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ 

ئىجتىمائىي تور ھۇجۇمى 

«پـسخولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇش» دېگهن ئـاتـالغۇ يېقىنـدا ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان بـولسـىمۇ، بۇ ئۇقۇمـنىڭ 

تـارىخـى ئۇزۇن. كهڭ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، پـىسـخىكـىلـىق ئۇرۇش سۆز ئـارقـىلـىق قـارشـى تهرەپـنىڭ 

ئـىشهنـچىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۇشـنى، يـاكـى دۈشـمهنـنى قـورقۇتۇپ، پـارچـىالشـنى كۆرسـىتـىدۇ. ئېنتىرنېت 

دۇنـياسـى پـىسـخولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇشـنى دەل مۇشۇ خـىلـدىكـى ھۇجۇمـالرغـا مـاس كېلىدىغـان، نـازارەت 

قـىلـىنـمايـدىغـان غـايهت زور مۇنـبهر بـىلهن تهمـىنـلىدى. ئېنتىرنـىت ئـىجـاد قـىلـىنـمىغـان چـاغـالردا تهشۋىقـاتـالر 

ئـاسـاسـلىقـى ئـىكـكى خـىل بـاسقۇچ ئـارقـىلـىق تـارقـىتـىالتـتى. ئـاۋۋال ئـاسـمانـدىن تهشۋىقـات ۋارىقـى 

تـاشـلىنـىپ، رادىئـو، گېزىت قـاتـارلـىق ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق دۈشـمهنـنى تېرىپـىرەن قـىلـىۋېتىش تـىپـىدىكـى 

خهۋەر، يـازمـىالر ئېالن قـىلـىنـاتـتى. ئـارقـىدىن بۇ خـىلـدىكـى خهۋەرلهر ۋە يـازمـىالر تـوخـتىمـاسـتىن كۆچۈرۈپ 

تاـرقىـتىـالتتـى. ئهممـا بۇ خىـل ئۇسۇل پهقهت مهلۇم تېررىتوـرىيهدە قىـسمـاققـا ئېلىنغـان مىـللـهتلـهر توـپىـغىـال 

قـارىتـىلـىدىغـان بـولۇپ، بۇ خـىلـدىكـى پـسخولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇش تهشۋىقـاتـلىرىنـىڭ قـانـداق تهسـىر 

كۆرسـىتـىۋاتـقانـلىقـىنـى مۆلـچهرلـىگـىلـى بـولـمايـتتى. ئـايـروپـىالنـدىن تـاشـالنـغان تهشۋىقـات ۋاراقـچىلـىرى 

2021  يانۋار10 ئۇيغۇرالر 17-سان



نـىشـانـالنـغان تـوپـنىڭ قـولـىغـا چۈشۈشـتىن ئـاۋۋال بـاشـقا كـىشـىلهر تهرىپـىدىن ئېلىپ كېتىلـىشـى، 

كۆيـدۈرۈۋېتىلـىشـى، ھهتـتا سـامـاۋى كـىتـاب ئـوخـشايـدۇ دەپ خـاتـا چۈشـىنـىلـىپ، ئـىالھ ئـورنـىدا ئـىبـادەت 

قـىلـىنـىشـى مۇمـكىن ئـىدى. يهنـى، ئـاسـمانـدىن ۋاراقـچه تـاشـالش تـىپـىدىكـى پـسخولـوگـىيهلـىك ئۇرۇشـنىڭ 

ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىن ئىدى. 

بـىراق كۈنـىمـىزدە ئېنتىرنېت ۋە ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالر ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى. يېڭى مهيـدانـغا كهلـگهن 

بۇ يېڭى دۇنـيانـىڭ، يهنـى ئېنتىرنېت دۇنـياسـىنـىڭ تهرتـىپـىنـى بـاشقۇرۇش، ئۇنـىڭدىكـى ئۇچۇر-

ئـاالقـىلهرنـى مۇھاپـىزەت قـىلـىش قـاتـارلـىق ئـىشـالرنـى ھېچكىم قـىلـمىدى (يهنـى، ئېنتىرنېت دۇنـياسـى 

بـاشقۇرۇلۇشـتىن خـالـىي، كـىم نېمه دېگۈسـى كهلـسه دەيـدىغـان ئهركـىن دۇنـيا بـولـدى.) تـامـامهن يېڭى ۋە 

ئـىنـتايـىن مۇھىم ھېسابـالنـغان ئېنتىرنېت دۇنـياسـى پـسخولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇش ئۈچۈن تېپىلغۇسـىز پۇرسهت 

بولۇپ بهردى. 

ئـىجـتىمـائـىي تـارتقۇالر يـالـغان خهۋەر تـارقـىتـىش، بۆلگۈنـچىلـىك پهيـدا قـىلـىش، ئـىنـاقـلىقـنى بۇزۇش، 

يـالـغانـدىن پـاكـىت ئـويـدۇرۇش، خهلـقنى قۇتـرىتـىش، دېموكـراتـىك تۈزۈمـگه ئـارىلـىشـىش، زوراۋانـلىقـقا 

كۈشكۈرتۈش قـاتـارلـىقـالرنـىڭ يـاخشـى ۋاسـىتـىسـى بـولۇپ بهردى. ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالر ئـارقـىلـىق 

يۇقـىرىقـىدەك مهقـسهتـلهرگه يېتىشـنىڭ ئۈنۈمـى يۇقـىرى بـولۇپ، بۇ ھال بهئهيـنى مهخـپىي زەھهرلـىك دورىغـا 

ئـوخـشايـدۇ. بـىز ئـالـلىقـاچـان ئېنتىرنېتتا پـسخولـوگـىيهلـىك ئۇرۇش قـىلـىشـنىڭ دۆلهت ئـىشـلىرىغـىچه تهسـىر 

كۆرسهتــكهنــلىكــىگه شــاھىت بــولــدۇق. رۇســىيه 2016-يــىلــى ئــامېرىكــا ســايــلىمــىدا مۇشۇنــداق 

پـسخولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇشـى ئېلىپ بېرىپ، سـايـالم جهريـانـىدا بهزى شـىتـاتـالردىكـى بـىتهرەپ كـىشـىلهردە 

تهۋرىنـىش ھاسـىل قـىلـىپ، سـايـالم نهتـىجـىسـىنـىڭ ھىالرى كـىلـىنـتونـغا پـايـدىسـىز بـولۇشـىنـى كهلتۈرۈپ 

چىقاردى. 

مۇشۇ ۋاقـىتـقىچه، خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا سـايـلىمـىغـا ئـارىالشـقانـلىقـىغـا ئـائـىت كـونكېرت دەلـىل-

ئـىسـپات بـولـمىسـىمۇ، بـىراق خـىتـاي بهزى ئـىشـالرنـى تهۋرىتـىش ئۈچۈن تـىپـىرالپ كهلـدى. تۆۋەنـدىكـى بۇ 

 Cyberspace) سۆز، جۇڭگو مهركـىزىي تـور بـىخهتهرلـىكـى ۋە ئۇچۇرالشـتۇرۇش كـومېتىتـى ئـىشـخانـىسـىغـا

 (Theoretical Studies CenterGroup) تهۋە نهزەرىيــىۋى تهتــقىقــات گۇرۇپــىىســى (Adminstration

تهرىپـىدىن ئېلىنـغان بـولۇپ، بۇ سۆزدە خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ تـور ھۇجۇمـى ئېلىپ بـارىدىغـانـلىقـى 

ئىپادىلهنگهن: 

ئېنتىرنېتتىكـى جـامـائهت پـىكـرلـىرىنـى يېتهكـلهشـنى كۈچهيـتىش؛ دۆلهت ۋه پـارتـىيهنـىڭ ئـومۇمـىي 

ئهھۋالـىنـى چـىقـىش قـىلـغان ئـاسـاسـتا دۆلهتـنىڭ ئـىسـالھاتـىنـى ۋه تهرهقـقىيـاتـىنـى ئۈنۈملۈك تهشۋىق قـىلـىش؛ 

ئــىقــتىســادىي جــانــلىقــلىقــىمــىزنــى كۆز-كۆز قــىلــىپ، ئــىقــتىســادىمــىزنــىڭ ھازىرقــى ئهھۋالــىغــا ئــائــىت 
سـىيـاسهتـلىرىمـىزنـى دامـالش؛ بـىزگه بـولـغان گۇمـانـالرنـى يـوق قـىلـىپ، ئـىشهنـچنى ئـاشۇرۇش؛ يېڭى 
تېخنولـوگـىيه ۋه يېڭى يۇمـشاق دېتالـالرنـى ئـاكـتىپـلىق بـىلهن ئـىشـقا سېلىپ، تـور ئـامـمىسـىنـىڭ ئـىدىيـىسـىنـى 
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يېتهكـلهش ۋه تـور كهيـپىيـاتـنىڭ ئۆزگۈرۈشـىنـى، شۇنـداقـال قـائـىده-نـىزامـلىرىنـى ئۆز قـولـىمـىزدا تۇتۇش؛ 

كـىشـىلهرنـىڭ ئـىقـتىسـادىي شـارائـىتـىغـا، ئـىجـتىمـائـىي تۇرمۇشـقا ئـاالقـىدار تېمىالردا قـىزغـىن مۇنـازىرىلهرنـىڭ 

بـولۇشـىغـا يـول قـويـماسـلىق؛ تـوردا پـىكـىر بـايـان قـىلـىش ۋه جـامـائهت پـىكـىرىنـى يېتهكـلهش جهھهتـته مۇھىم 

رول ئـويـناپ، تـور سـاھهسـىنـىڭ سـاغـالمـلىقـىنـى كـاپـالهتـلهنـدۈرۈش (مۇھىم خـىزمهت نـىشـانـلىرىمـىز بـولۇشـى 
كېرهك.) 

بۇ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىسـتراتېگىيه ئـورگـىنـىنـىڭ بـايـانـلىرى بـولۇپ، بۇنـىڭدا خـىتـايـنىڭ تـور 

كۈچـلىرىنـىڭ جـامـائهت پـىكـىرى شهكـىلـلهنـدۈرۈشـته ئـاكـتىپ تهشۋىقـات بـىلهن بـولۇشـى كېرەكـلىكـى بـايـان 

قـىلـىنـغان. بۇ ھۆجـجهت «بـاش رەئـىس شـى جـىنـپىڭنىڭ خـىتـايـنى تـور سـاھهسـىدىكـى بـىرىنـچى نـومۇرلۇق 

كۈچ قـىلـىپ قۇرۇپ چـىقـىشـىغـا ئـائـىت پـىكـىرىنـىڭ ئهمهلـىيـلهشـتۈرۈلۈشـى: تـور بـىخهتهرلـىكـى ۋە ئۇچۇر 

ئـاالقه خـىزمـىتـىنـى كۈچهيـتىش» دېگهن تېمىدا ئېالن قـىلـىنـغان بـولۇپ، ھۆجـجهتـته ھهتـتا خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئېنتىرنېتتا (خـىتـايـغا پـايـدىلـىق) ئـىنـكاس يېزىشـقا ئـائـىت غهرىزىنـى تېخىمۇ كـونكېرت 

ئـىپـادىلهپ بهرگهن: «تـورغـا ئۆزىمـىز ئۈچۈن پـايـدىلـىق مهزمۇنـالرنـى يـولـالش چـوقۇم ئهڭ زور چهكـته 

كۈچهيـتىلـىشـى كېرەك. مۇشۇنـداق بـولـغانـدىال پـارتـىيهنـىڭ ئـىدىيـىسـى تـور بـوشـلۇقـىدىكـى ئهڭ جـاراڭلىق 

سادا سۈپىتىدە ياڭراشنى مهڭگۈ داۋامالشتۇراليدۇ.» 

كهسـلىن كـارلېي (Kathleen M. Carley) ئـىلـىم سـاھهسـىدە ئـىجـتىمـائـىي  ئـاالقه بـىخهتهرلـىكـى 

 Carnejie) ھهقـقىدە ئهڭ بـالـدۇر ئـىزدەنگۈچـىدۇر. ئۇ ئهسـلىدە كـانېرج مېلىن ئۇنـىۋېرسـىتـىتـىنـىڭ

Mellon University) جهمـــئـىيهتـشۇنـــاســـلـىق  پـــروفـــفـىســـورى بـــولۇپ، ھـازىر كـــانېـرج مېـلـىن 

ئۇنـىۋېرسـىتـىتـىنـىڭ كـومـپىيۇتېر ئـىنـىسـتىتۇتـىدا (School of Computer Science) يۇمـشاق دېتالـنى 

تهتـقىق قـىلـىش ئـىنـىسـتىتۇتـىنـىڭ (İnstitute for Software Research) پـروففېسورى بـولۇپ خـىزمهت 

قـىلـماقـتا. پـروففېسور كهسـلىن بۇ ئـىنـىسـتىتۇتـتا ھېسابـالش، تهشـكىلـلهش ۋە جهمـئىيهت قـاتـارلـىقـالرنـىڭ 

بـاغـلىنـىشـىنـى تهتـقىق قـىلـىدۇ. قـىسـقىچه ئېيتقانـدا، ئۇ كۈنـىمـىزدىكـى ئـىجـتىمـائـىي تـور ئۇرۇشـى 

تهتـقىقـاتـىدىكـى بـاشـالمـچى ئـاكـادېمىك ھېسابـلىنـىدۇ. تـور مـااليـلىرى تـىۋىتـىر، فـىيسـبۇك، رەدىت، 

ئـىنسـتاگـرام ۋە بـاشـقا يۇمـشاق دېتالـالرنـى ئـىشـلهتكۈچـىلهرنـى كـونـترول قـىلـىپ، سـىيـاسـىي تهشۋىقـاتـالرنـى 

كۈچهيـتىش ۋە بـاشـقىالرنـى مهزكۇر تهشۋىقـاتـالر بـىلهن يۇقۇمـالنـدۇرۇش، يـالـغان ئۇچۇر تـارقـىتـىش 

ھهرىكهتـلىرىنـى ئـىجـرا قـىلـىش، تهپـرىقـچىلـىك ۋە جـاڭجال پهيـدا قـىلـىش قـاتـارلـىقـالر ئۈچۈن يۇقـىرىقـىدەك 

دېتالـالردىن قـانـداق پـايـدىلـىنـىدۇ، دېگهن تېمىالر ھهقـقىدە ئـىزدىنـىش پـروففېسور كهسـلىنـنىڭ تهتـقىقـات 

دائىرىسىدىكى ئىشالردۇر. 
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كهسـلىن ۋە تهتـقىقـات گۇرۇپـپىسـىدىكـىلهرنـىڭ تهتـقىقـاتـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، ھازىرچه بـارلـىق 

ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىلـىرى ئۆز ئـابـونـتىغـا مهلۇم شهخـس بـىلهن ئـاالقه ئـورنـىتـىشـنى ۋە مهلۇم مهزمۇنـغا 

ئېرىشـىشـىنـى تهمـىنـلهشـتىن ئـىبـارەت ئـىكـكى ئـىشـنى قـىلـىۋاتـماقـتا ئـىكهن. بۇ خـىل سۇپـىالرنـىڭ بـىر 

تۈرلۈك ھېسابـالش ئۇسۇلـى بـار بـولۇپ، بۇ ئۇچۇرالر ئـىشـلهتكۈچـىنـىڭ قـىزىقـىشـىغـا قـارىتـا، ئهۋزەلـلىك 

تهرتـىپـى بـويـىچه دەرىجـىگه ئـايـرىلـىپ، ئـىشـلهتكۈچـىنـىڭ مهزمۇنـنى كۆرۈشـى يـاكـى ئـاالقـىگه ئۆتۈشـى 

ئۈچۈن ئـىشـلهتكۈچـىگه يۇقـىرىقـى ئهۋزەلـلىك تهرتـىپـى بـويـىچه مهزمۇن ۋە ئـابـونـتالر تهۋسـىيه قـىلـىنـىدىكهن. 

بـاشـقىالرنـى زەرەتـلهشـنى كۆزلـىگهن شـىركهت، ئـورگـان يـاكـى دۆلهت ھهر قـايسـى ئـىجـتىمـائـىي ئۇچۇر 

سۇپـىلـىرىنـىڭ ئهۋەزلـلىك تهرتـىپـى بـويـىچه ھېسابـالش قـائـىدىسـىنـى ئۆزى تـارتـقاتـقان ئۇچۇرنـى بـاشـقىالرنـىڭ 

كۆرۈشـى ئۈچۈن ئـىشـلىتهلهيـدىكهن. ئۆزىنـى تهشۋىق قـىلـىدىغـان ئۇچۇرالر كـومپيۇتېر ئـارقـىلـىق ئـالـدىن 

تهڭشهپ قـويۇلـغان تـور مـاشـىنـا ئـادەمـلىرى ئـارقـىلـىقمۇ تـارقـىتـىلـىدىكهن. خـىتـايـنىڭ بۇ تـور مـاشـىنـا 

ئـادەمـلىرى ئـارمـىيـىسـى يۇقـىرىدا نـامـى كهچـكهن يـاكـى كهچـمىگهن ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه يۇمـشاق دېتالـلىرىدا 

زور مـىقـداردىكـى  يـالـغان ئۇچۇر ۋە مهزمۇنـالرنـى تـوخـتىمـاسـتىن يـولـالش ۋە ئهۋەتـىش ئـارقـىلـىق تـورنـى 

مالىمان قىلىپ، جهمئىيهتته بۆلۈنۈش ۋە تهپرىقچىلىك پهيدا قىالاليدۇ. 

بۇ ئهڭ قـورقۇنچـلۇق پـىسـخىكـىلـىق ئۇرۇش شهكـلىدۇر. كهسـلىنـنىڭ ئـىسـپاتـلىشـىچه، خـىتـاي 

ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇنـى داۋامـلىق تۈردە كۆزىتـىشـكه نـاھايـىتـى قـىزىقـىدۇ. ئۇ مۇنۇالرنـى بـىلـدۈردى. 

بېيجىڭدىكـى چـىڭخۇا ئۇنـىۋېرسـىتـىتـىنـىڭ مېدىيـا تهجـرىبـىخـانـىسـى خـىتـايـدا ئـالـقىشـقا ئېرىشـكهن مـىكـرو 

بـلوگ (ۋېيبو) ئـابـونـتلىرىنـىڭ بـىر پۈتۈن ئۇچۇرىنـى تـاپشۇرۇپ ئـالـغان بـولۇپ، بۇ تـاپشۇرۇپ ئـالـغان 

ئۇچۇرالر قـاتـارىدا تۆت يۈز ئهلـلىك مـىلـيون مـىكـرو بـلوگ ئـابـونـتىنـىڭ بـارلـىق يـازمـىلـىرى، رەسـىمـلىرى، 

يـولـلىغـان ۋىدىئـولـىرى، مـودا بـولـغان سۆزلهر قـاتـارلـىقـالر مهۋجۇت بـولۇپ، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پارتىيىسى بۇ ئۇچۇرالرنىڭ ھهممىسىنى مهزكۇر تهتقىقات ئورنىنىڭ ئانالىز قىلىشىغا سۇنغان ئىكهن. 

كهسـلىنـنىڭ دېيىشـىچه، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ تـورنـى بۇ قهدەر قـاتـتىق نـازارەت قـىلـىشـىدىكـى 

سهۋەب ئـابـونـتالرنـىڭ تـور ئـادرېسىنـى مهۋھۇمـالشـتۇرۇش دېتالـلىرى ئـارقـىلـىق خـىتـاي قۇرغـان تـور 

سېپىلـىدىن ئـاتـالپ ئۆتۈپ، سـىرتـقى دۇنـيا بـىلهن ئۇچـرىشـىپ قېلىشـىغـا قـارشـى تۇرۇش ئۈچۈن ئـىكهن. تـور 

ئـادرېسىنـى مهۋھۇمـالشـتۇرۇش دېتالـلىرى سـايـىسـىدە ئۇچۇر ئهۋەتـكهنـدە ۋە يـازمـا يـازغـانـدا ئـورگـان 

تهرەپـنىڭ نـازارەت قـىلـىشـىدىن قـاچـقىلـى بـولـىدۇ. مـانـا بۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ خـىتـايـدىكـى تـور 

شـىركهتـلىرىنـىڭ تـور ئـادېسىنـى مهۋھۇمـالشـتۇرۇش تېخنولـوگـىيـىسـىنـى تـور ئـابـونـتلىرىغـا تهمـىنـلىشـىدىكـى 

ۋە تور ئابونتلىرىنىڭ بۇ تېخنولوگىيىنى سېتىۋېلىشىنى چهكلىشىدىكى سهۋەبتۇر. 

تـوردا ئـىجـتىمـائـىي ئۇرۇش قـىلـماقـچى بـولـغان ھهر قـانـداق شهخـىس قـولـغا چۈشۈرۈشـنى ھهمـمىدىن 

بهك خـااليـدىغـان نهرسه ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىلـىرىنـىڭ مـاتېرىيـال ئـامـبىرىدۇر. بۇنـى قـولـغا چۈشۈرۈش 

ئـارقـىلـىق ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىسـىنـىڭ قۇرۇلـمىسـىنـى، شۇ سۇپـىنـى قـولـالنـغان ئـابـونـتالر ئـارىسـىدىكـى 
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ئـاالقـىنـى ئـوچۇق بـىلـگىلـى بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، مۇنـاسـىۋەتـلىك مـاتېرىيـالـالرنـى ئـانـالـىز قـىلـىش ئـارقـىلـىق 

مهزكۇر ئـاالقه سۇپـىسـى بهلـگىلـىگهن دەرىجـىگه ئـايـرىش ئۇسۇلـىنـى بـىلـىۋالـغىلـى بـولـىدۇ. كهسـلىنـنىڭ 

دېيىشـىچه: «ئۇرۇش قـىلـمىغـان تهقـدىردىمۇ، ھېچ بـولـمىغـانـدا يـالـغان ئۇچۇر تـارقـىتـىش يـاكـى يـالـغان 

گۇرۇپـپىالرنـى قۇرۇپ، ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىلـىرىنـىڭ تۈرگه ۋە دەرىجـىگه ئـايـرىپ ھېسابـالش 

مهنتىقىسىدىن پايدىلىنىش ئارقىلىق ئۆز مهقسىتىڭىزگه يېتهلهيسىز.» 

كهسـلىنـنىڭ تهتـقىقـاتـى ئهسـلىدە پهقهت رۇسـىيهگـىال مهركهزلهشـكهن بـولۇپ، ئۇنـىڭ مهقسـتى 

رۇسـىيهنـىڭ ئېنتېرنـىت ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـا بـىلهن ئهنـگىلـىيهدە قـانـداق قـىلـىپ پـارچـىلـىنـىش كهلتۈرۈپ 

چـىقـارغـانـلىقـىنـى، ھهمـدە تـوقۇنۇشـقان تهرەپـلهر ئـارىسـىدا كـالـال سـوقـاشـقا قـويۇش ئـارقـىلـىق، قـانـداق قـىلـىپ 

ئۇچقۇنـدىن يـانـغىن چـىقـارغـانـلىقـىنـى تهرقـىق قـىلـىش ئـىدى. ئهمـما ئۇ 2019-يـىلـى بـىر كـىشـىنـىڭ 

ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇنـى كـونـترول قـىلـىش ئـارقـىلـىق فېلىپـىن ۋە ھىنـدونـوزىيهدىكـى چـوڭ سـايـالمـغا تهسـىر 

كۆرسهتـكهنـلىكـىنـى، ھهم بۇ ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ يېقىنـدا تۇيۇقسـىز خـىتـاي بـىلهن نـاھايـىتـى يېقىنـلىشـىپ 

كهتـكهنـلىكـىنـىڭ سهۋەبـىنـى تهتـقىق قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. فېلىپـىنـنىڭ ئهسـلىدە ئـامېرىكـا بـىلهن نـاھايـىتـى 

كۈچلۈك بـاغـلىنـىشـى بـار  ئـىدى (ھهمـدە بۇ دۆلهت دۇنـيادىكـى ئـىنـگىلـىز تـىلـى ئـىشـلىتـىدىغـانـالرنـىڭ سـانـى  

ئهڭ كۆپ بـولـغان 4-دۆلهت ئـىدى)، فېلىپـىن پـرىزدېنتى رودرىگـو دۇتېرت (Rodrigo Duterte) نـامـدا 

فېلىپـىنـدىكـى ئۇل-مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىنـى يـاخشـىالش ئۈچۈن خـىتـايـدىن يـىگـىرمه تۆت مـىلـيارد 

دولـالر قهرز ئـالـغان. بـىراق، ئۇ 2016-يـىلـى بۇ ھهقـته خـىتـاي بـىلهن كېلىشـىم ئـىمـزالـىغـانـدىن ئېتىبـارەن، 

خـىتـايـنىڭ قـىلـتىقـىغـا چۈشـكهن دۇتېرت خـىتـاي بـىلهن كېلىشـكهن ئـىشـالردا ھېچبىر تۇتـامـغا چـىققۇدەك 

نهتىجه يارىتالماي، دۆلهت ئىچىدىمۇ تهنقىدلهرگه دۇچ كهلدى. 

كهسـلىن مۇنـداق دەيـدۇ: «بـىز 2016-يـىلـىدىكـى فېلىپـىن چـوڭ سـايـلىمـىدا تـور مـاشـىنـا ئـادىمـى 

ئـارقـىلـىق سـايـالمـغا تـوسـالغۇ قـىلـىنـغانـلىقـىنـى، تـور مـاشـىنـا ئـادەمـلىرىنـىڭ دۇتېرتـنى قـولـالش، ئۇل-

مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىنـى يېڭىالشـنى قـولـالش، ھهمـدە ئۇنـىڭ خـىتـاي بـىلهن تـوخـتام تۈزۈشـىنـى قـولـالش 

ئۈچۈن ئـىشـقا سېلىنـغانـلىقـىنـى كۆردۇق. مېنىڭ بۇ خـىل تـور ھهرىكهتـلىرى خـىتـايـنى مهنـبه قـىلـغان 

دېيىشـكه تـولۇق ئـاسـاسـىم يـوق. بـىراق، يۇقـىرىقـى تـور ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ھهقـىقهتهنمۇ خـىتـايـغا پـايـدىلـىق 

ئىكهنلىكى ئېنىق.» 

كهسـلىن يهنه مۇنۇالرنـى بـىلـدۈردى: ھىنـدونـوزىيه ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇلـىرىغـا قـارىتـىلـغان 

تهتـقىقـاتـتا، يهرلـىكـته نـاھايـىتـى قـارشـى ئېلىنـغان تـىۋىتـىر ئۇچۇرلـىرىنـى ئـانـالـىز قـىلـغانـدىن كېيىن، تـور 

مــاشــىنــا ئــادەمــلىرىنــىڭ نۆۋەتــتىكــى پــرىزدېنت جــوكــوۋىنــى (Joko Jokowi Widodo) ۋە ئۇنــىڭ 

پـارتـىيـىسـىنـى قـولـلىغـانـلىقـىمۇ بـايـقالـدى. ھىنـدونـوزىيه دۇنـيادىكـى مۇسۇلـمانـالر ئهڭ كۆپ دۆلهت بـولۇش 

سۈپـىتـى بـىلهن، «ئـاسـىيـا ھهپـتىلـىكـى» گېزىتـىنـىڭ خهۋىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، جـوكـوۋى خـىتـايـنىڭ ئۆزىگه 

ئـوخـشاش ئـىسـالم دىنـىغـا ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان ئۇيغۇرالرغـا زىيـانـكهشـلىك قـىلـغىنـىنـى كۆرمهسـكه سـالـغان. 
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يهنه تېخى، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ بـاش رەئـىسـى شـىجـىنـپىڭ بـىلهن كۆرۈشۈشـىنـى ئـازراقمۇ 

يـوشۇرمـاي، ئۇنـىڭ بـىلهن ئـىلـگىرى-ئـاخـىر بهش قېتىم كۆرۈشـكهن. ئۇ يهنه خـىتـايـنىڭ ھىنـدونـوزىيهگه 

مهبـلهغ سېلىشـنى كۈچهپ قـارشـى ئـالـغان. 2016-يـىلـى مهبـلهغ سـومـمىسـى 2015-يـىلـىدىكـىگه قـارىغـانـدا 

ئۈچ يۈز ھهسـسه ئـاشـقان. ئـامېرىكـا بـىرلهشـمه ئـاگېنتلىقـىنـىڭ خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه: «جـوكـوۋى 

ھۆكۈمـىتـى بېيجىڭنى ئـاشـكارا تهنـقىدلهشـنى خـالـىمـايـدۇ، چۈنـكى بۇنـداق قـىلـىش خـىتـايـنى ھىنـدونـوزىيهگه 

مهبلهغ سېلىشتىن ياندۇرىۋېتىدۇ، دەپ ئهنسىرەيدۇ.» 

ئهگهر خـىتـاي راسـتىنـال ھىنـدونـوزىيهگه قـارىتـا ھۆكۈمهتـنى ئـوڭ-تهتۈر قـىلـىدىغـان ھهرىكهت ئېلىپ 

بـارسـا، ئۇنـىڭ ئۇسۇلـى چـوقۇم ئهيـنى يـىلـدىكـى رۇسـىيهنـىڭكىدىنمۇ زىل بـولـىدۇ. كهسـلىنـنىڭ 

دېيىشـىچه:«خـىتـاي قـارىمـاقـقا بۆلگۈنـچىلـىك قـىلـمايۋاتـقانـدەك سـىيـاقـقا كـىرىۋالـىدۇ. خـىتـاي خهلـقئارا 

جـامـائهتـچىلـىكـكه خـىتـاي يـاخشـى دېگهن تۇيغۇنـى كهلتۈرۈشـكه، كـىشـىلهرنـى خـىتـايـنى يـاخشـى 

كۆرگۈزۈشـكه، خـىتـايـنىڭ قـىلـىۋاتـقانـلىرىنـىڭ تېخىمۇ يـاخشـى ئـىكهنـلىكـىگه كـىشـىلهرنـى ئـىنـشهنـدۈرۈشـكه 

تىپىراليدۇ.» 

خـىتـايـنىڭ بۇ ئـىسـتراتېگىيـىسـى بـىر يۈرۈش مـاھارەتـلهرگه يـانـداشـقان بـولۇپ، سـىيـاسهت ۋە 

دىپـلومـاتـىيه تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغىنـىمـىزدا بۇ ھهقـته مۇھاكـىمه ئېلىپ بـارىمـىز. بۇ ئـىسـتىراتېگىيه 

بـولـسا، خـىتـايـالر گهپـكه ئۇسـتا، خـىتـايـالر سـىزنـى «مـاڭا يـاخشـى بـولسۇن دەپ ئـويـالۋاتـىدۇ» دېگهن تۇيغۇغـا 

كهلتۈرىدىغـان گهپـلهرنـى قـىلـىشـنى، ئـارقـىدىن كۆپـچىلـىكـنىڭ ھهمـمىسـنىڭ ئۆزىگه ئـىشـىنـىشـىنـى قـولـغا 

 5G ،كهلتۈرىدىغـان گهپـلهرنـى قـىلـىشـنى يـاخشـى بـىلـىدۇ. ئهلۋەتـته، ئـىشهنـچ مهسـىلـىسـى تـىلـغا ئېلىنـغانـدا

تورىدىنمۇ بهكرەك ئىشهنچكه ئېھتىياجىلىق يهنه بىر ساھه يوق. 
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ئالتىنچى باب: زامانىۋى ئۇرۇش — 5G تورىنىڭ كهلگۈسى

2014-يـىلـى ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىكـىنـىڭ مۇئـاۋىن مـىنـىسـتىرى روبېرت ۋورك  

(Robert Work) «دۆلهت مۇداپـىئه يېڭىلـىق يـارىتـىش تۈرى»نـىڭ مهسـئۇلـى بـولۇپ تهيـىنـلهنـدى. ئهيـنى 

ۋاقـىتـتا بۇ تۈر «ئۈچـىنـچى قېتىمـلىق قـورال-يـاراق مۇسـابـىقـىسـى ئـىسـتراتېگىيـىسـى» دەپ ئـاتـالـدى. بۇ 

ئـامېرىكـا ھهربـىي تـارىخـىدىكـى ئهڭ مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ئـىكـكى ھهربـىي پـىالن ئۈچۈن قـولـلىنـىلـغان 

ئــاتــالغۇدۇر. تۇنــجى قــورال-يــاراق مۇســابــىقــىســى ئــىســتراتېگىيــىســى پــرىزىدېنت ئېزىنــخاۋىر 

(Eisenhower) دەۋرىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان بـولۇپ، ئۇ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئهنـئهنـىۋى قـورال-يـاراقـالر 

جهھهتـتىكـى بـاشـالمـچىلـىق ئـورنـىغـا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن، يـادرو قـورالـىنـى ئـىشـقا سېلىشـنى قـارار 

قـىلـغان. ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق قـورال-يـاراق مۇسـابـىقـىسـى ئـىسـتراتېگىيـىسـى ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه 

مـىنـىسـتىرى خـارولـد بـروۋن (Harold Brown)، ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى تهتـقىقـات ۋە 

ئېنژىنـىرلـىق ئـىشـلىرى مهسـلىھهتـچىسـى ۋىلـيام پېررى (Willam Perry) تهرىپـىدىن پـرىزدېنت كـارتېر 

دەۋرىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىلـىپ، پـرىزىدېنت رېگان دەۋرىدە داۋامـلىق تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇلـغان. ئـامېرىكـا 

بۇ پـىالن ئـارقـىلـىق كۆرۈنـمهس جهڭ ئـايـروپـىالنـى، يـول بـاشـلىغۇچـى بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا، سۈنـئىي 

ھهمـراھ جـاسۇسـلۇقـى قـاتـارلـىق ئـىلـغار ھهربـىي تېخنىكـىالرغـا كۆپـلهپ مهبـلهغ سېلىشـقا يۈرۈش قـىلـغان. 

بۇ ئـىلـغار قـورالـالر 1960-ۋە 1970-يـىلـالردا دەۋر ھالـقىغـان اليـىھه ۋە تهتـقىقـات نهتـىجـىسـىدە يـاسـاپ 

چـىقـىلـغان بـولۇپ، بۇنـىڭ پۇلـى مهزكۇر تهتـقىقـات ۋە اليـىھهلهر ئۈچۈن دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىكـىگه 

ئـاجـرىتـىلـىغـان مهبـلهغـدىن چـىقـىم قـىلـىنـغان. ئهيـنى چـاغـدا ئـامېرىكـادىكـى كـىشـى بېشىغـا تـوغـرا 

كېلىدىغـان كـىرىمـنىڭ ئـىكـكى پـىرسهنـتى تهتـقىقـات ۋە  اليـىھهلهشـكه سهرپ قـىلـىنـغان. كۈنـىمـىزدە بـولـسا، 

ئـامېرىكـانـىڭ تهتـقىقـات ۋە اليـىھه ئۈچۈن ئـىشـلىتـىدىغـان يـىلـلىق چـىقـىمـى كـىشـى بېشىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان 

كـىرىمـنىڭ 0.7 پـىرسهنـتنىال ئـىگـىلهيـدۇ. يـىغـىپ ئېتيقانـدا، بـىرىنـچى ۋە ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق قـورال-

ياراق مۇسابىقىسى ئىستراتېگىيىسى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يىقىلىشىغا سهۋەب بولغان. 

ئۈچـىنـچى قېتىمـلىق قـورال-يـاراق مۇسـابـىقـىسـى ئـىسـتراتېگىيـىسـى ئـامېرىكـانـىڭ 21-ئهسـىردىكـى 

ھهربـىي كۈچ ئهۋزەلـلىكـى ۋە رەھبهرلـىك ئـورنـىنـى سـاقـالپ قېلىش يـولـىدىكـى تـىرىشـچانـلىق بـولۇپ، 

 (Chuck Hagel) پـرىزدېنت ئـوبـامـا مهزگـىلـىدىكـى ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرى چـاك ھاگېلنىڭ
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سۆزى بـويـىچه ئېيتقانـدا، بۇ ئـىسـتراتېگىيه ئـامېرىكـانـىڭ تېخنولـوگـىيهدە يېڭىلـىق يـارىتـىشـنى ئـىلـگىرى 

سۈرىدۇ. ھاگېل يهنه بۇ ئـىسـتراتېگىيهنـىڭ تـولـىمۇ مۇھىم ئـىكهنـلىكـىنـى، چۈنـكى «ئـامېرىكـانـىڭ ئـون 

يـىلـدىن كۆپـرەك ۋاقـىت سهرپ قـىلـىپ بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ۋەزىيـىتـىنـى مۇقـىمـالشـتۇرۇش ۋە قـايـتا قۇرۇش 

ئۈچۈن جـاپـالـىق ئـىشـلىگهنـلىكـىنـى، ئهمـما رۇسـىيه ۋە خـىتـايـنىڭ پۇرسهتـتىن پـايـدىلـىنـىپ ھهربـىي 

زامـانـىۋىالشـتۇرۇشـقا نۇرغۇن مهبـلهغ سـالـغانـلىقـىنـى، شۇڭا بـىزنـىڭ ھهربـىي تېخنىكـا ئهۋزەلـلىكـىمـىزنـىڭ 

ئهسلىدىكى كۈچىنى يوقاتقانلىقىنى» ئېيتقان.  

روبېرت ۋورك (Robert Word) «دۆلهت مۇداپـىئه يېڭىلـىق يـارىتـىش تۈرىنـى ئـىجـرا قـىلـىشـقا 

كۈچهشـنى بـاشـلىنـىغـىنـىدا، خـارولـد بـروۋېن ۋە چـاك خـاگېل ۋەزىپـىدىن چېكىنـگهنـدىن كېيىن، ۋەزىپـىنـى 

ئۆتكۈزۈۋالــغان دۆلهت مۇداپــىئه مــىنــىســتىرى ئــاش كــارتېر  (Ash Carter) ئۆزى ئۈســتىگه ئــالــغان 

ۋەزىپــىنــىڭ ئۆزى تهسهۋۋۇر قــىلــغىنــىدەك ئهمهســلىكــىنــى بــايــقىدى.  ئــامېرىكــا دۆلهت مۇداپــىئه 

مـىنـىسـتىرلـىقـى ئهسـلىدە تېخنولـوگـىيهلـىك ھهمـكارلـىق ئـورنـىتـىپ، ئـىكـكى تهرەپ بهزى مهنـبهلهردىن تهڭ 

بهھرىمهن بـولـغانـدىال، ئـامېرىكـا دۇنـيادا ئۆزگـىچه بـولـغان دۇنـياۋى ئـالـدىنـقى قـاتـاردىكـى جهڭ تهيـيارلـىقـى 

سـىسـتېمىسـىنـى بـارلـىقـقا كهلتۈرەلهيـدۇ، دەپ ئـويـلىغـان ئـىدى. بـىراق كـارتېر خـىتـايـنىڭ تېخنولـوگـىيه 

سـاھهسـىگه مهبـلهغ سېلىش ۋە خـىتـاي ئـالـىمـلىرىغـا تـايـىنـىشـتىن ئـىبـارەت ئـىكـكى چـارە ئـارقـىلـىق 

تېخنولـوگـىيه سـاھهسـىگه پۈتۈنـلهي سـىڭىپ كـىرىپ بـولـغانـلىقـىنـى ئـويـلىمـىغـان ئـىدى. ئـامېرىكـا دۆلهت 

مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ قـورال-يـاراق تهتـقىق قـىلـىش ۋە تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش ھهمـكارلـىقـى ئۈچۈن 

ئـىزدىگهن بۇ خۇسۇسـىي سـانـائهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىگه خـىتـايـالرنـىڭ سـىڭىپ كـىرىپ بـولـغانـلىقـىنـى 

بـايـقىيـالـمىغـان ئـىدى. دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى گـوگېل بـىلهن ھهمـكارلـىق كېلىشـنامـىسـى 

ئـىمـزالـىدى، شۇنـداقـال ئـالـما كـومپيۇتېر شـىركـىتـى بـىلهنمۇ ھهمـكارلـىق مۇنـاسـىۋىتـى ئـورنـاتـتى. خـىتـاي 

ئـالـىمـلىرى دائـىمـال ئـامېرىكـا ئـالـىمـلىرى بـىلهن بـىرلـىكـته ئـىشـلهيـدۇ، ھهتـتا ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى ئۈچۈن 

قـورال-يـاراق ۋە ئۈسكۈنـىلهرنـى تهتـقىق قـىلـىپ، تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش قـاتـارلـىقـالرمۇ بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا 

ئهمهس. ئـىكـككى دۆلهت ئـالـىمـلىرى ئـارىسـىدىكـى بۇ خـىل ھهمـكارلـىق تۈپهيـلىدىن، ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى 

نـامـىدىكـى ھهر قـانـداق خـىزمهت ئهڭ ئـاخـىرىدا خـىتـاي ئـالـىمـلىرىنـىڭ تـامـامـلىشـى ئۈچۈن ئۇالرنـىڭ قـولـىغـا 

تاپشۇرۇلۇشى ياكى ئۇنى خىتاي ئالىملىرى بىلهن ئازدۇر-كۆپتۇر ئورتاقلىشىلىشى مۇمكىن. 

بـاشـقىچه ئېيتقانـدا، ئـىنتېرنېت تـورى بـارلـىقـقا كهلـگهنـدىن كېيىن ئـىقـتىسـادىي بـىخهتهرلـىك بـىلهن 

دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى تېخىمۇ زىچ بـاغـالنـدى. بـىز ئهمـدىدىن بـاشـالپ بـولسـىمۇ كـىرىمـنىي جـىلـغىسـىدىكـى 

يۈكسـىلـىش مـودىلـىنـى دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىمـىزگه مۇنـاسـىۋەتسـىز ھالـدا مهۋجۇت بـولۇپ تۇرىدۇ، دەپ 

قـارىۋالـماسـلىقـىمـىز الزىم. ھۆكۈمهتـته بۇ ھهقـتىكـى ئـاگـاھالنـدۇرۇشـالردا بـولۇش جهريـانـىدا، مهن مۇئهيـيهن 

كـارخـانـىلـىرىمـىزنـىڭ ھۆكۈمهت بـىلهن يـاتـلىشـىپ كهتـكىنـىنـى، ئـىقـتىسـاد بـىلهن دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىنـى 

ئـايـرىپ مۇئـامـىله قـىلـىش كۆز قـارىشـىنـىڭ خـىتـايـنى ئـىسـتراتېگىيه جهھهتـتىن بـولۇشـىغـا قـولـالش 
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بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئۆز كۆزۈم بـىلهن كۆرۈپ يهتـتىم. مهن يهنه كهسـپىي لـوبـىچـىلـىق ئهتـرەتـلىرىنـىڭ بۇ 

خىلدىكى خهتهرلهرنى ھىمايه قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. بۇ ھهقته كېيىن توختىلىمهن. 

يېڭىدىن بـارلـىقـقا كهلـگهن بـازارالرغـا كهلـسهك، يېڭى مهھسۇالتـالرنـىڭ مهيـدانـغا كېلىشـى جۇش 

ئۇرۇپ راۋاجـلىنـىۋاتـىدۇ، خـىتـاي يېڭى ئـىلـغار قـولـلىنـىشـچان پـروگـرامـمىالرنـى ئۈزلۈكسـىز ئـوتتۇرىغـا 

قـويـىۋاتـىدۇ، شۇنـداقـال تهرەقـقىيـاتـنىڭ دەسـلهپـكى بـاسقۇچـىدا تۇرۇۋاتـقان تېخنىكـىالرنـى سېتىۋېلىشـقا 

قـىزىقـىۋاتـىدۇ. 2015-يـىلـى خـىتـاي مهبـلهغ سـالغۇچـىلـىرى ئـامېرىكـا بـىلهن 27 تۈرلۈك يېڭى پهيـدا بـولـغان 

تېخنولـوگـىيهلـىك مهھسۇالتـالر ئۈچۈن تـوخـتامـالشـتى، ئـومۇمـىي سـودا سـومـمىسـى ئـون بـىر مـىلـيارد بهش يۈز 

مـىلـيون دولـالر بـولـدى. بۇ ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى قۇرغـان «دۆلهت مۇداپـىئهسـىدە 

يېڭىلـىق يـارىتـىش تهجـرىبه گۇرۇپـپىسـى» تهرىپـىدىن ئېالن قـىلـىنـغان دوكـالت بـولۇپ، مهزكۇر دوكـالتـتا يهنه 

«بۇ شۇ يىلدىكى تېخنولوگىيهگه ئائىت سودىنىڭ 16 پىرسهنتىنى ئىگىلهيدۇ» دېيىلگهن. 

F-35 ئهڭ يۇقــىرى دەرىجــىدە كــومپيۇتېرالشــقان ئــايــروپــىالن بــولۇپ، F-35 نــى يهر يۈزىدىن 

كـونـترول قـىلـىغـىلـى بـولـىدۇ. بـىراق، بۇ ئۇرۇش ئـايـروپـىالنـى خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا تېخنولـوگـىيـىسـىگه 

تۇمشۇقـىنـى تـىقـىشـىنـىڭ زىيـانـالنغۇچـىسـىدۇر. F-35 ئـايـروپـىالنـىنـى يـاسـاشـقا ئـىشـلىتـىلـگهن بـىر قـىسـىم 

زاپـچاسـالرنـىڭ بهزىلـىرى ئهمهلـىيهتـته خـىتـايـدىن كېلىدۇ. بۇ خـىل ئهھۋال ئـاسـتىدا، تهمـىنـلهش زەنـجىرى 

نـاھايـىتـى چـوڭ كـىرزىسـقا دۇچ كهلـدى دېگهن گهپ. شۇنـداقـال، بۇ ئـايـروپـىالنـنىڭ ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـىسـى 

بـولـغان ئـامېرىكـا تهرەپـنىڭ بۇ جهھهتـتىكـى مهخـپىيهتـلىكـلىرىمۇ تهھدىتـكه دۇچ كهلـدى دېگهن گهپ. 

قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـى ئـىسـتىخـبارات بۆلۈمـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى خۇالسـىسـى «خـىتـاي F-35 كه ئـاالقـىدار 

بـارچه پـىالن-اليـىھهنـى ئـوغـرىالپ كهتـتى» دېيىشـتىن ئـىبـارەت بـولـدى. بۇ خـىل ئهھۋالـدا سـىز نـاچـار 

زاپـچاسـالرنـىڭ ئـايـروپـىالنـنى كېرەكـتىن چـىقـىرىدىغـانـلىقـىنـى، يـاكـى، تېخىمۇ چـاتـاق بـولـغىنـى، ئـايـروپـىالن 

زاپـچاسـلىرى ئـارىسـىدا ئـايـروپـىالنـى سـىرتـتىن كـونـترول قـىلـىش تېخنولـوگـىيـىسـىنـىڭمۇ مهۋجۇت 

ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىشـىڭىز كېرەك. بۇ خـىل ئهھۋال ئـاسـتىدا، ئـايـروپـىالنـنىڭ پـاچـاقـالپ تـاشـلىنـىش 

مۇمكىنچىلىكىنى پهرەز قىلسىڭىز بولىدۇ. 

گهرچه ئـامېرىكـا دۇنـيادىكـى ئهڭ ئـىقـتىدارلـىق ۋە ئهڭ يۇقـىرى چهكـته مهشغۇالت قـىلـغىلـى 

بـولـىدىغـان يـوشۇرۇن بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالنـغا ئـىگه بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭغا ئـىشهنـگىلـى بـولـمايـدۇ. 

چۈنـكى بـىزنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىمـىزنـىڭ خـاككېرالر تهرىپـىدىن كـونـترول قـىلـىنـمىغـان ۋە 

ئۆزگهرتـىلـمىگهن ئـاسـاسـتا بـىخهتهر، تـوغـرا، ئـىشهنچـلىك يهتكۈزۈلۈشـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىدىغـان بـىخهتهر 

رەقهمـلىك تـورىمـىز يـوق. گهپ بۇ يهرگه كهلـگهن ئـىكهن، بـىز چـوقۇم 5G تېخنولـوگـىيـىسـى ھهقـقىدە 

سۆزلـىشـىمـىز كېرەك. بۇ ئهڭ يېڭى ۋە دەۋر ھالـقىغـان بهشـىنـچى ئهۋالد ئـاالقه شهكـلى ھېسابـلىنـىدۇ. 

5G سۇپـىسـى G2 ، G1 يـاكـى G4 تـورىغـا ئـوخشـىمـايـدۇ. بۇ تـور تېخنولـوگـىيـىلـىرى بـىر-بـىرىدىن 

خېلىال پهرقـلىنـىدۇ. يۇقـىرىقـى تـور تېخنولـوگـىيـىلـىرى تېلېفون تـورى بـولۇپـال قـالـماي، يهنه كـىشـىلهرنـى 
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پهقهت كهلـگهن تېلېفون، ئېلېكترونلۇق خهت ۋە قـىسـقا ئۇچۇر قـاتـارلـىقـالرنـى تـاپشۇرۇۋېلىش قـاتـارلـىقـالر 

بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. بـىز 5G تـورىنـى يېڭى بـىر ئهۋالد ئـىنتېرنېت تـورى دەپ تهسهۋۋۇر قـىالاليـمىز. ئـاددىي 

قـىلـىپ ئېيتقانـدا، 5G ئـىنتېرنېت تـورى  G4 غـا سېلىشـتۇرغـانـدا يۈز ھهسـسه تېز. بـاشـقىچه قـىلـىپ 

ئېيتقانـدا، 5G تـورىنـىڭ تـور سۈرئـىتـىنـىڭ ئـاسـتىالپ قېلىشـى ئـاسـاسهن يـوق دېيهرلـىك بـولۇپ، ئۇچۇرنـى 

ئهۋەتكۈچى بىلهن تاپشۇرۇۋالغۇچى ئوتتۇرىسىدا كېچىكىش بولمايدۇ. 

5G تـورى G4 تـورىغـا قـارىغـانـدا تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ بـىۋاسـىته ۋە تېخىمۇ تـوغـرا بـولـغان تـور 

سۇپـىسـىدۇر. 5G تـورى ئـارقـىلـىق ئـىنـسانـالر بـىلهن ئـىنـسانـالر ئـوتتۇرىسـىدا، مـاشـىنـا بـىلهن مـاشـىنـا 

ئـوتتۇرىسـىدا، شۇنـداقـال ئـىنـسانـالر بـىلهن مـاشـىنـا ئـوتتۇرىسـىدا ئـاالقه قۇرغـىلـى بـولـىدۇ. بۇنـداق سۈرئهت 

ۋە ئېنىقـلىق 5G تـورى ئـارقـىلـىق جهمـئىيـىتـىمـىزنـى بـىز تهسهۋۋۇر قـىاللـمايـدىغـان شهكـىلـدە 

ئۆزگهرتهلهيـدۇ، قـانـداقـال بـولـمىسۇن، ھهربـىي ئـىسـتراتېگىيهچـى بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، مهن 

يهنـىال تېخىمۇ يېراقـقا نهزەر سېلىپ، 5G تـورى ئـومۇمـالشـقانـدا قـانـداق تهسـىرلهرنـى ئېلىپ 

كېلىدىغـانـلىقـىنـى تهسهۋۋۇر قـىلـىشـىم كېرەك. شۇنـىسـى ئېنىقـكى، ئۇ ۋاقـىتـتا تېخنىكـىنـىڭ 

تهرەقـقىيـاتـى ھازىرقـىدىن تېخىمۇ تېز بـولـىدۇ، سهۋەبـى شۇكـى، ئۇ ۋاقـىتـتا پـروگـرامـما ۋە سېنزوردىن 

ئېرىشـكهن سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى كـومپيۇتېرالرغـا ۋە سۈنـئىي ئهقـىل مـاتـورلـىرىغـا كېچىكتۈرۈلـمهسـتىن 

يهتكۈزگــىلــى بــولــىدۇ. يــالغۇزال ئهۋزەلــلىك نۇقــتىســىدىن ئېيتقانــدا، 5G  تــورى نۇرغۇن تهرەپــلهردە 

زامـانـىمـىز كـىشـىلـىرىنـىڭ تۇرمۇشـىنـى يـاخشـىلـىيـااليـدۇ. مهسـىلهن، ۋاقـتى كهلـگهنـدە دوختۇرالر، ھهتـتا 

كـومپيۇتېرالرمۇ يـىراقـتىن مهشغۇالت قـىالاليـدۇ؛ نۇرغۇن مـاشـىنـىالر، مهسـىلهن تـورمۇز تـاخـتىسـى 

يـاپقۇچـىنـى ئـالـماشـتۇرۇش، ئۆيـدىكـى ئـوچـاقـنى تـازىالش، ھاۋا تهڭشىگۈچـنىڭ سۈزگۈچـىنـى ئـالـماشـتۇرۇش، 

ئۈسـتهل چـىرىقـىنـىڭ المپۇچـكىسـىنـى ئـالـماشـتۇرۇش قـاتـارلـىق ئـائـىله-ئېلېكتىر سـايـمانـلىرىنـىڭ 

ھهمـمىسـىنـى مـاشـىنـا ئۆزى بـاشقۇرالـىشـى، يـاكـى بـاشـقىالر رېمونـت قـىلـىشـقا ئېھتىيـاجـلىق بـولـغانـدا، 

ئـىشـلهتكۈچـىگه يـاكـى ئۈسكۈنـىلهرگه مهسـئۇل مۇنـاسـىۋەتـلىك خـادىمـالرغـا مـاشـىنـا ئۆزى ئۇقتۇرۇشـى 

مۇمـكىن. بهزى خهتهرلـىك خـىزمهتـلهر، يهنـى بـىخهتهر بـولـمىغـان كـان ئېچىش مهشغۇالتـى، چـوڭقۇر دېڭىز 

ئـاسـتىدا بېلىق تۇتۇش، ھهتـتا ئېبوال ۋىرۇسـى تـارقـالـغان مهزگـىلـدە تهكشۈرۈش ئۆيـىنـى دېزىنـفىكسـىيه 

قـىلـىشـقا ئـوخـشاش بهزى خهتهرلـىك خـىزمهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى 5G تـورى مـاشـىنـا ئـادەم ئـارقـىلـىق 

يـىراقـتىن كـونـترول قـىلـىش ۋاسـىتـىسـى بـىلهن ئـىجـرا قـىلـىشـى مۇمـكىن. گهرچه 5G تـورى بۇنـچه يـاخشـى 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ كهلگۈسـىدە سـىمسـىز دۇنـيا بهرپـا قـىلـىشـى، ھهتـتا دېڭىز ئـاسـتىغـا كۆمۈلۈپ قـالـغان 

قـىتـئهلهر ئـارا ئـوپـتىك تـاال تـور لـىنـىيـىسـىمۇ ۋاقـتى كهلـگهنـدە كۈچلۈك بـولـغان 5G تـورى تهرىپـىدىن ئـورنـى 

ئېنىقـلىنـىشـى مۇمـكىن. ئهمـما يېڭى 5G تـورى يهنه بـىرال ۋاقـىتـتا يېڭى ئـاجـىزلـىق، يېڭى بـىخهتهرلـىك 

ئهنـدىشـىسـى ۋە يېڭى مـىلـلىي مهسـىلـىلهرنـى ئېلىپ كېلىدۇ. ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـىنـىڭ بۇ خـىل يېڭى 

تـىپـتىكـى مۇداپـىئه تهھدىتـىگه تـاقـابـىل تۇرۇش مهجبۇرىيـىتـى بـار. كۈلـكىلـىك يېرى شۇكـى، ئـامېرىكـا 
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ئـارمـىيـىسـىنـىڭ ئۆزى يهنـىال بـاشـقىالرنـىڭ قـوغـدىشـى ۋە مۇداپـىئه قـىلـىشـىغـا مـوھتاج. ئهگهر مۇداپـىئه 

سـىسـتېمىسـىمـىزنـىڭ ئـاالقه قـىسـىمـىغـا بـاشـقىالر سـىڭىپ كـىرگهن تهقـدىردە، ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت 

بىخهتهرلىكىدىمۇ يوچۇق كۆرۈندى دېگهن گهپ. 

 ***

2017-2-يـىلـى مـاي ئېيىدا ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك كـومېتىتـىدا خـىزمهتـكه چۈشـكىنـىمـدە 

مۇنـداق ئـىكـكى تۈرلۈك نـىشـانـىم بـار ئـىدى. بـىرى، دۆلهت بـىخهتهرلـىك يـىغـىنـىدىكـى ئهزاالرغـا خـىتـايـنىڭ 

دۇنـياغـا خـوجـا ئـاكـا بـولۇشـتهك يـامـان نـىيـىتـىنـى بـىلـدۈرۈش، يهنه بـىرى ئـامېرىكـادىال ئهمهس، 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى بـولـغان دۆلهتـلهرنـىڭ تېررىتـورىيـىلـىرى ئـىچـىدىمۇ 5G تـورى 

سېستىمـىسـىنـى بـىخهتهرلـىكـكه ئـىگه قـىلـىش. خـىتـايـنىڭ سـانـالر بـويـىچه سـىڭىپ كـىرىش ۋە ئهقـلىي مۈلۈك 

خـىزمـىتـى داۋامـلىشـىۋاتـقىلـى نهچـچه ئـون يـىل بـولـغان بـولۇپ، 5G خـىزمـىتـىگه قـارىتـا ئۇالر ھهرگـىز 

بـىپهرۋالـىق قـىلـمايـدۇ، ھهتـتا بۇ خـىزمهتـنى نـاھايـىتـى پۇخـتا ئېلىپ بېرىشـى ئېنىق. خـىتـايـدىكـى ئهڭ 

چـوڭ تېلگراف شـىركـىتـى خۇاۋېي ۋە جۇڭشىڭ ھهر قـايسـى دۆلهتـلهرگه ئـاكـتىپـلىق بـىلهن 5G تـورى 

مهسىلىسىدە ھهمكارلىشىشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈرمهكته، بۇ ئهھۋال مېنى چۆچۈتتى ۋە سهگىتتى.  

 5G ئهگهر خـىتـايـنىڭ تېلگراف سـاھهسـى ھهرقـانـداق بـىر دۆلهتـته قۇرۇلۇپ تهرەقـقىي قـىلـسا، ھهم

تـورىنـى قـولـغا كـىرگۈزسه، ئۇنـداقـتا بۇ خـىتـاي تېلگراف شـىركـىتـىنـىڭ بۇ تـور ۋاسـتىسـى بـىلهن 

ئـالـماشـتۇرۇلـغان سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى، ئۇچۇالرنـى ئـوغـرىلـىشـىنـى تـوسۇپ قـالـغىلـى بـولـمايـدۇ. مهزكۇر تـور 

سېستىمـىسـىنـى قـولـالنـغان بـارلـىق ئـىلـمىي مـاقـالـىلهر، تهتـقىقـات دوكـىالتـلىرى، بـارلـىق قۇرۇلۇش 

خهرىتـىلـىرى ۋە سـودا پـىالنـلىرى، بـارلـىق رەسـىمـلهر، ئېلخهت ۋە قـىسـقا ئۇچۇرالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۇالرنـىڭ 

قـولـىغـا چۈشـىدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدا يهنـىال غهربـتىكـى دۆلهتـلهر ئۆزلـىرى بۆرىنـى ئۆيـىگه بـاشـالپ كـىرگهنـدەك 

ئىش بولىدۇ.  

خـىتـايـغا بـاشـقا دۆلهتـنىڭ تـور سېتىمـىسـىنـى تۇتقۇزۇپ قـويـغانـدا، خـىتـايـنىڭ شۇ دۆلهتـنىڭ تـور 

سېستىمـىسـى مهشغۇالتـى ئـارقـىلـىق پهن-تېخنىكـىنـى قـورالـالشـتۇرۇشـىغـا قـاراپ ئـولتۇرىمـىز. بۇنـى مۇنـداق 

ئـويـاليـلى، ئهگهر بـىر كـىشـىنـىڭ نـىيـىتـى دۇرۇس بـولـمىسـا، كـومـپىيۇتېر سېتىمـىسـىغـا كـىرىپ ئـاپـتومـاتـىك 

مـاڭىدىغـان مـاشـىنـىالرنـى كـونـترول قـىلـىۋالـسا، مـاشـىنـىنـى ئـادەم كۆپ بـولـغان تهرەپـكه مـاڭغۇزۇپ ۋەقه 

كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. يهنه بـاشـقىچه قـىلـىپ ئـويـلىغـانـدا، ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالنـنى كـونـترول قـىلـىۋېلىپ، 

بـاشـقا ئـايـروپـىالنـالر بـىلهن سـوقۇلۇشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. ئهگهر ئۆيـدىكـى ئـوچـاقـنى كـونـترول 

قىلىۋالسا، ئۆيدىكى بارلىق ئوچاقالرنى قهھرىتان قىشتا توختىتىپ قويىدۇ. 
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5G تېخنولـوگـىيـىسـى ۋە ئۇنـىڭ كۆلـىمـىنـىڭ كېڭىيـىشـى بـىلهن بـىر كۇادرات ئـىنـگلىز مـىلـى 

ئـىچـىدە ئۈچ مـىلـيونـدىن ئـارتۇق ئـابـونـت بـىرال ۋاقـىتـتا بۇ تـورنـى قـولـلىنـااليـدۇ. بۇنـى 4G بـىلهن 

سېلىشـتۇرغـانـدا نـاھايـىتـى چـوڭ پهرق بـار بـولۇپ، 4G دا بىـر كۇادرات ئىـنگـىلىـز مىـلىـدا پهقهتال 10 

مـىڭ كـىشـى بـىرال ۋاقـىتـتا تـور ئـىشـلىتهلهيـدۇ. بـىر مهيـدان ئـامېرىكـاچه زەيتۇن تـوپ بـىرلهشـمه 

مۇسـابـىقـىسـى مهيـدانـىدا ھهر بـىر تـوپ مهسـتانـىسـىنـىڭ ھهمـمىسـى تـور ئـىشـلىتهلهيـدۇ، ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه 

ھهتـتا ئهتـراپـتىكـى بـارلـىق ئـادەمسـىز مـاشـىنـا، مـاشـىنـا ئـادەم قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى تـور ئـىشـلىتهلهيـدۇ، 

مـاشـىنـا تـوخـتىتـىش مهيـدانـىدىكـى مـاشـىنـىالرمۇ بۇ تـوردىن ھهمـبهھىرلـىنهلهيـدۇ. بۇ خـىل 5G خهۋەرلـىشـىش 

ئـىقـتىدارى ھهقـىقهتهن كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدۇ. 5G تـورىنـى نـى مـاشـىنـىالر ئۈچۈن اليـىھهلهنـگهن تـور 

سېستىمـىسـى دەپ پهرەز قـىلـىشـقا بـولـىدۇ. چۈنـكى ۋاقـتى كهلـگهنـدە تـور سېستىمـىسـىدىكـى كۆپ قـىسـىم 

ئـاالقه كـومـپىيۇتېر بـىلهن كـومـپىيۇتېر ئـارىسـىدا بـولـىدۇ. مۇشۇنـداق بـولـغانـدا نـاھايـىتـى چـوڭ سـانـلىق 

مهلۇمـات بـارلـىقـقا كېلىدۇ. مـاشـىنـىغـا ئۆگـىتـىش ۋە سۈنـئىي ئهقـىل ھېسابـالش ئۇسۇلـى كۆپ مـىقـداردا تـور 

سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا ئېرىشـىدۇ، 5G تېخنىكـىسـىنـى تـوخـتىمـاي ئـىلـغارالشـتۇرۇپ، غـايهت زور ئۇچۇر 

قايتۇرۇش يولى شهكىللهندۈرگىلى بولىدۇ.  

5G تېخنولـوگـىيـىسـىنـىڭ تۇرمۇشـىمـىزغـا، خـىزمـىتـىمـىزگه ۋە جهمـئىيهتـكه بـولـغان تهسـىرى 

تهسهۋۋۇرىمـىزدىكـىدىن كۆپ ھالـقىپ كهتـتى. ئهگهر بۇ تېخنولـوگـىيه بـاشـقىالر تهرىپـىدىن سۈيـئىسـتېمال 

قـىلـىنـسا، تهسـىر دائـىرىسـى ئـوخـشاشـال بـىزنـىڭ تهسهۋۋۇرىمـىزدىكـىدىن كۆپ ئېشىپ كېتىدۇ. ئـاددىي 

قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ھهرقـانـداق بـىخهتهرلـىك ئهنـدىشـىسـى بـولـغان 5G تـورى بـىلهن يـولـالنـغان مـاتېرىيـال بـىر 

قـىسـىم يـامـان نـىيهتـلىك كـىشـىلهر تهرىپـىدىن سـىيـاسـىي سهھنىدىكـى تهسـىرچـانـلىقـقا ئېرىشـىش ۋە 

كـونـترول قـىلـىش ئۈچۈن قـولـلىنـىلـىشـى مۇمـكىن. ئهگهر خـىتـاي 5G تـورىنـى كـونـترول قـىلـىش 

ئهۋزەلـلىكـىگه ئېرىشـىۋالـسا، بـارلـىق شهھهر ۋە دۆلهتـنى بۇ تېخنىكـا بـىلهن ئۆز مهنـپهئهتـىنـى چـىقـىش 

قىلغان ئاساستا كونترول قىلىش مهقسىتىگه ئېرىشىدۇ. 

ئــامېرىكــا دۆلهت بــىخهتهرلــىك كــومــىتېتىغــا ئــامېرىكــا پــرىزدېنتىنــىڭ دۆلهت بــىخهتهرلــىكــى 

مهسـلىھهتـچىسـى مهسـئۇل بـولـىدۇ. دۆلهت بـىخهتهرلـىك كـومېتىتـى رەئـىسـىنـىڭ (پـرىزدېنتنىڭ دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـى مهسـلىھهتـچىسـىنـىڭ) ئـىشـخانـىسـى ئـاقـسارايـنىڭ غهربـى تهرىپـىدە. ئۇنـىڭ قـول ئـاسـتىدىكـى 

دۆلهت بـىخهتهرلـىك يـىغـىنـى ئهزالـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئهمهلـدارالرنـىڭ ھېچقايسـىسـى ئـاقـسارايـنىڭ 

غهربـىي تهرىپـىگه جـايـالشـقان ئېزىنـخاۋىر مهمۇرىي خـىزمهت بـىنـاسـىدا ئـىش بېجىرمهيـدۇ (بۇرۇن پـرىزدېنت 

مهمۇرىي خـىزمهت بـىنـاسـى دەپ ئـاتـىالتـتى). سـىزنـىڭ تهسهۋۋۇر قـىلـىغـنىڭىزدەك، دۆلهت بـىخهتهرلـىك 

كـومـىتېتىدا مۇتهخهسـىسـىلهر كۆپ بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى ئـوتتۇرا شهرقـنى، بهزىلـىرى رۇسـىيهنـى،  

يهنه بهزىلـىرى يـاۋروپـانـى، بهزىلـىرى بـولـسا يـادرو قـورالـلىرىنـى تهتـقىق قـىلـىدۇ. بۇ مۇتهخهسـىسـلهرنـىڭ 

ھهمـمىسـى ئۆزىنـىڭ تهتـقىقـات سـاھهسـىنـى ئهڭ مۇھىم دەپ قـارايـدۇ، ئهلۋەتـته. بۇنـىڭدىن مهنمۇ 
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مۇسـتهسـنا ئهمهس. ئهگهر دۆلهت بـىخهتهرلـىك يـىغـىنـى نۆۋەتـتىكـى ئهڭ مۇھىم كـىرىزىسـقا كۆڭۈل بۆلۈشـى 

كېرەك بـولـسا، ئۇنـداقـتا ئـامېرىكـا ئۈچۈن نۆۋەتـتىكـى ئهڭ چـوڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىك تهھدىتـى دائـىش 

ئهمهس، يـاكـى ئـىسـالم ئـاشقۇنـلىرى ئهمهس، ۋەيـاكـى روسـىيه پـرىزدېنتى پۇتـىنمۇ ئهمهس، بهلـكى خـىتـاي. 

خـىتـايـنىڭ يهر شـارىدىكـى 5G تـورىنـىڭ يېتهكـچىسـىگه ئـايـلىنـىۋېلىشـى خهتهرنـىڭ ئهڭ يـامـىنـىدۇر. شۇڭا 

مهن ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك كـومـىتېتىنـىڭ بۇنـى تـونۇپ يېتىشـى ئۈچۈن پۈتۈن كۈچۈم بـىلهن 

تىرىشتىم.  

ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى شۇكـى، دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى كـومـىتېتىنـىڭ ئـىچـكى مـىخـانـىمـىزى سهۋەبـلىك، مهن 

ئۆزۈمـنىڭ خـىتـاي ئـىسـتىراتـىگـىيـىسـگه بـولـغان چۈشهنـچهمـنى دۆلهت بـىخهتهرلـىك يـىغـىنـىنـىڭ مهركـىزى 

مهسـىلـىسـىگه ئـايـالنـدۇرالـمىدىم. ئـاقـىۋەتـته مهن ۋاسـتىلـىك يـول بـىلهن خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـىگه ئېلىپ كېلىدىغـان تهھدىتـىگه دىقـقهت تـارتـىشـقا ئۇرۇنـدۇم. «ئۇرۇشسـىز غهلـىبه قـىلـىش» 

نـامـىدىكـى لېكسىيـىلهرنـى تهشـكىلـلهپ، دۆلهت بـىخهتهرلـىك يـىغـىنـى ئهزالـىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى بۇنـىڭغا 

تهكـلىپ قـىلـدىم. بۇ جهريـانـدا مهن ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇش، سـىيـاسـىي ئۇرۇش، ئۇچۇر ئۇرۇشـى ۋە بـىر پـاي 

ئــوق ئــاتــماي تۇرۇپ دۈشــمهنــنى يهر چــىشــلىتــىدىغــان قــانۇنــىي ئۇرۇش (يهنــى، بۇ خــىل ئۇرۇشــقا 

قـانۇنسـىزلـىق قـالـپىقـى كهيگۈزۈش تهس، چۈنـكى ئۇ تـولـىمۇ مهخـپىي) قـاتـارلـىق ئۇرۇشـالر ھهقـقىدە 

لېكسىيـىچـىلهرنـى تهكـلىپ قـىلـىپ، لېكسىيه ئـورۇنـالشـتۇردۇم. ھهر قېتىمـلىق لېكسىيه قـىرىق بهش 

مـىنۇتلۇق ئـاسـاسـىي قـىسـىمـدىن، يـىگـىرمه مـىنۇتلۇق سـوئـال-جـاۋاب قـىسـىمـىدىن ۋە قـىرىق بهش 

مىنۇتلۇق ئهركىن مۇھاكىمه قىسىمىدىن تهشكىل تاپتى. 

تۇنـجى قېتىمـدا 2013-يـىلـى ئېالن قـىلـىنـغان «خـىتـايـنىڭ سـانـائهت جـاسۇسـلۇقـى» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ 

 (James Mulwinnon) يـازغۇچـىلـىرىدىن بـىرى بـولـغان نـوپۇزلۇق خـىتـايشۇنـاس جهمـىس مۇلۋېنون

ئهپهنـدىنـى لېكسىيه سۆزلهپ بېرىشـكه تهكـلىپ قـىلـدىم. بۇ قېتىمـلىق لېكسىيه نـاھايـىتـى داغـدۇغـىلـىق 

بـولـدى، ھهمـمه ئـورۇن تـوشۇپ كهتـتى. تـرامـپ ھۆكۈمـىتـىدىكـى خـىتـاي سـىيـاسـىتـىگه قـىزىقـىدىغـان 

ئهمهلـدارالر بۇ لېكسىيهگه ئـىشـتراك قـىلـدى. يـىغـىن ئـاخـىرالشـقانـدا كۆپـچىلـىكـنىڭ مۇنـازىرىلـىرى تېخىمۇ 

قـىزىپ كهتـتى. لېكسىيهگه قـاتـناشـقا خـىتـايـنى كۆزەتكۈچـى ئـىشـتراكـچىالردىن بـىرى ھهربـىي ئـىسـتراتېگىيه 

مۇتهخهسـىسـىدىن بـىرىنـى «مۈشۈك ئېيىقـقا قۇچـاق ئـاچقۇچـى» (خـىتـايـپهرەس) دەپ ئهيـىبـلهپ ئۇرۇشۇپ 

كهتتى، بۇ دۆلهت بىخهتهرلىكى كومىتېتىدا ئاسان كۆرۈلىدىغان ئهھۋال ئهمهس.  

مهن جـاڭجالـنى بېسىقتۇرۇپ، نـورمـال كهيـپىيـات يـارىتـىش ئۈچۈن ئـورنۇمـدىن تۇرۇپ خۇالسه سۆزى 

قـىلـدىم. كۆپـچىلـىكـنىڭ كهلـگهنـلىكـىگه رەھمهت ئېيتتىم ۋە ئۆزۈمـنىڭ ئـىكـكى خـىل پـىكـرىمـنى تۆۋەنـدىكـى 

شهكـىلـدە ئـوتتۇرىغـا قـويـدۇم: «ئـالـدى بـىلهن بـىز شۇنـى چۈشـىنـىشـىمـىز كېرەك، بـىزنـىڭ دۈشـمىنـىمـىز بۇ 

زالـدا ئهمهس، بهلـكى بـىزنـىڭ دۈشـمىنـىمـىز بـىزدىن ئـالـته مـىڭ ئـىنـگىلـىز مـىلـى يـىراقـلىقـتىكـى خـىتـايـدۇر. 
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ئـانـدىن، بـىز ھهمـمىمـىز مهسـت قـىلـىۋېتىلـدۇق، خـىتـاي ھهقـقىدە ھېچنېمىنـى ئـاڭقىرالـمايـدىغـان دەرىجـىدە 

مهست بولدۇق. بىز بۇ جهھهتته قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟» 

لېكسىيـىلهرگه كۆپـلهپ ئـىشـتراكـچى قـاتـناشـتى، نـاھايـىتـى زور تهسـىر قـوزغـىدى. 2018-يـىلـى 

تۈزۈلـگهن دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى ئـىسـتىراتېگىيـىسـى پـىالنـىنـىڭ تۈزۈلـىشـىدە ، خـىتـايـغا قـارىتـا سـىيـاسهت 

بهلـگىلـىشـىمـىزدە ۋە 5G تـورى ئـىسـتراتېگىيـىمـىزنـى بېكىتـىشـىمـىزدە مۇشۇ خـىلـدىكـى بـىر قـاتـار 

لېكسىيىلهر ئىجابىي رول ئوينىدى دەپ قارايمهن. 

كېيىن مهن 5G تـورىنـىڭ ئـامېرىكـادىكـى كهلگۈسـى تهرەقـقىيـاتـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك بـىر ئهسـلهتـمه 

تۈزۈشـكه بـاشـلىدىم. بۇ ئهسـلهتـمىدە مهن 5G تـورى قۇرۇلۇشـىنـىڭ سـودا يـاكـى تېخنولـوگـىيه مهسـىلـىسـى 

ئهمهس، دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى مهسـىلـىسـى ئـىكهنـلىكـىنـى تهكـىتـلىدىم. بۇ ئهسـلهتـمىنـىڭ مهركـىزى 

ئـىدىيـىسـى ئـامېرىكـانـىڭ 5G تـورىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـدىشـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـادا تهسـىرىنـى 

ئـاشۇرۇشـتا ۋە يـامـان غهرەزلـىك ھهرىكهتـلىرىنـى تـوسۇشـتا مۇھىم رول ئـويـنايـدىغـانـلىقـىنـى، 5G تـورى 

بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداش دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى ۋە ئهركـىنـلىك ئۈچۈن نـاھايـىتـى مۇھىم بـولـغاچـقا، بۇ 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىپ بـاشـالمـچىلـىق قـىلـىشـى زۆرۈر بـولـغان بـىر خـىزمهت ئـىكهنـلىكـىنـى 

تهكىتلهشتىن ئىبارەت ئىدى. 

بۇ ئهسـلهتـمىدە يهنه سـىمسـىز ئـاالقه جهھهتـته تـوپ سـاتقۇچـى بـولۇش پـىالنـىم تـونۇشـتۇرۇلـغان ئـىدى. 

بۇ جهھهتـتىكـى پـىالنـىم ئـامېرىكـانـىڭ ھهربـىيـتورى قـانـىلـىنـى شهخسـىي شـىركهتـلهردىن بـىرى بـىلهن 

ئـورتـاقـلىشـىپ، مهزكۇر شـىركهتـنى بـىخهتهر 5G تـورى قۇرۇشـقا ۋە ئۇنـى ئـاسـىراشـقا مهسـئۇل قـىلـىش، 

ئـانـدىن ئۇنـى يهكـكه سېتىش مۇالزىمـىتـى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان شـىركهتـلهرگه تهمـىن ئېتىش ئـىدى. بۇ 

ئۇسۇل بــاشــتىن بــاشــالپ بــىخهتهر بــولــغاچــقا، تېخىمۇ كۈچهيــتكهنــدىن كېيىن ئۇچۇر-ئــاالقه 

كهسـپىدىكـىلهرنـىڭ ئۇنـىڭغا ئـىشـتىراك قـىلـىشـى ۋە تـور بـىلهن تهمـىنـلىنـىشـى كـاپـالهتـكه ئـىگه بـولـىدۇ، 

شۇنـداقـال ئـاالقه ئۇل-ئهسـلىھهلـىرىنـىڭ مۇكهمـمهلـىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـغىلـى، يهنـىمۇ ئـىلـگىرىلـىگهن 

ھالدا خىتاينىڭ تېلگراف بازىرىدا بىرىنچىلىكنى ئىگىلىۋېلىشىغا خاتىمه بهرگىلى بولىدۇ. 

مېنىڭ تهكـلىپـىمـدە، ھۆكۈمهت قۇرۇپ چـىقـىدىغـان 5G تـورى ئېزىنـخاۋىر دەۋرىدىكـى دۆلهتـلىك 

يۇقـىرى سۈرئهتـلىك يـول پـىالنـىغـا سېلىشـتۇرمـا قـىلـىنـدى. يۇقـىرى سۈرئهتـلىك يـول پـىالنـىنـىڭ مهقسـىتـى 

ئـامېرىكـا ھهربـىي قـىسـىمـنىڭ، قـورال-يـاراق ۋە بـاشـقا تۈرلۈك ئۈسكۈنـىلهرنـىڭ، شۇنـداقـال يـاردەم 

بـويۇمـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـىنـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىغـا راۋان يهتكۈزلۈشـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش ئـىدى. 

بۇ پـىالن كېيىنـكى چـاغـالردا ئـامېرىكـا ئۇزۇن يـوللۇق تـوشۇش كهسـپىنـىڭ مهيـدانـغا كېلىشـىگه تۈرتـكه 

بـولـغانـىدى. بـىراق، نهچـچه مـىلـيارد ئـامېرىكـا دولـلىرى سهرپ قـىلـىنـغان بۇ چـوڭ قۇرۇلۇش پـىالنـىنـنىڭ 

مهقسـىتـى ئۇل ئهسـلىھه قۇرۇلۇشـىنـى ۋە دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىنـى بـاش نـىشـان قـىلـغان ئـىدى. 5G مۇنـبىرىمۇ 
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يۇقـىرى سۈرئهتـلىك تـاش يـول قۇرۇشـقا ئـوخـشايـدۇ، بۇ يهردە پهقهت تېلگرافـنىڭ يۇقـىرى سۈرئهتـلىك 

تاشيولى قۇرۇلىدۇ، خاالس.  

مېنىڭ بۇنـداق سېلىتۇرۇمـا قـىلـىشـىمـدا تـارىخـتىن پـاكـىت كهلتۈرۈلـگهن بـولسـىمۇ، بۇ پـىالن 

كۆپـلىگهن جهھهتـلهردىن تـولـىمۇ رادىكـال پـىالن دەپ قـارالـدى. بۇنـداق دەپ قـارىغۇچـىالرنـىڭ ئـاسـاسـى 

خهۋەر-ئـاالقه كهسـىپـىنـىڭ ئـامېرىكـىدا پۈتۈنـلهي شهخسـىيـلهشـكهن بـولۇپ، بۇ خـىل ئهھۋالـنىڭ 

داۋامـلىشـىۋاتـقانـلىقـىغـا بـىر ئهسـىردىن ئـاشـقانـلىقـى، نهچـچه مـىلـيارتـلىق بۇ قۇرۇلۇشـقا دۆلهتـنىڭ 

ئـارىلـىشـىشـى پۈتۈنـلهي ئهركـىن سـودا پـىرىنسـىپـىغـا خـىالپ بـولـغانـلىقـتىن، بۇنـداق پـىالنـنىڭ قـايـىل قـىلـىش 

كۈچىنىڭ مهۋجۇت ئهمهسلىكى ئىدى. 

دەرۋەقه، بۇ پـىالنـىم ئېتىبـارغـا ئېلىنـمىدى. ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى دۆلهتـلىك مۇھىم كهسـپىلهرگه 

قـول تـىقـىدۇ ۋە بـاشقۇرىدۇ. ئـامېرىكـا ئـاۋىئـاتسـىيه كهسـىپـى چـوقۇم فېدىراتسـىيه ئـاۋىئـاتسـىيه بـاشقۇرۇش 

ئـىدارىسـىنـىڭ بـاشقۇرۇشـى ۋە تهلـىپـىنـى قـوبۇل قـىلـىشـى كېرەك، چۈنـكى بۇ ئـىدارە ئـامېرىكـانـىڭ ھاۋا 

بـوشـلۇق ھوقۇقـىغـا مهسـئۇل. ئـاتـوم رېئاكسـىيـىسـى شـىركهتـلىرىمۇ چـوقۇم ئـامېرىكـا يـادرو كۈچـى 

بـاشقۇرۇش ھهيـئىتـى تـارقـاتـقان ئـىجـازەتـنامه ۋە تهكشۈرۈشـكه ئېرىشـىشـى كېرەك. بۇنـىڭدىن سـىرت، 

ئـامېرىكـا يېمهك-ئـىچـمهك ۋە دورا بـاشقۇرۇش ئـىدارىسـىنـىڭمۇ دورا مـاتېرىيـالـلىرىنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدە 

بـازارغـا سېلىنـىش يـاكـى سېلىنـماسـلىقـىغـا قـارار قـىلـىش ھوقۇقـى بـار. فېدىراتسـىيه ھۆكۈمـىتـى ھهتـتا 

سۈتـنىڭ بـاھاسـىغـىمۇ ئـارلـىشـىدۇ. ئـاۋىئـاتسـىيه، يـادرو كۈچـى، يېمهك-ئـىچـمهك ۋە دورىگهرلـىك سـانـائـىتـى 

قـاتـارلـىق بۇ تۆت سـاھه پهقهت ئۆزۈمـنىڭ ئېىسـىدە قـالـغانـلىرى بـويـىچـىال بېرىلـگهن مـىسـالـالر، بۇالردىن 

 5G  سـىرت نۇرغۇن سـاھهلهرنـى مـىسـال قـىلـىشـقا بـولـىدۇ. شۇڭا ھۆكۈمهتـنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى ئۈچۈن

تـورىنـىڭ قۇرۇلۇشـىنـى نـازارەت قـىلـىشـى ئـاشۇرۋەتـكهنـلىك بـولـىدۇ، دېيىش ھهقـىقهتهن قـامـالشـمىغـان گهپ. 

چۈنـكى بۇ ھۆكۈمهت قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىش. مهن ئهركـىنـلىكـكه مـايـىل بـىرىنـىڭ دەيـدىغـانـلىرىنـى 

دېدىم. 

مېنىڭ تهكــلىپــىم بــاشــقىالر تهرىپــىدىن تــاراتقۇالرغــا ئــاشــكارالنــغان بــولۇپ، بۇنــى كــىمــنىڭ 

قـىلـغانـلىقـىنـى بـىلـمهيـمهن، لېكىن، بۇ تهكـلىپ قـاتـتىق ھۇجۇمـالرغـا دۇچ كهلـدى. ھهتـتا ئـامېرىكـانـىڭ چـوڭ 

تېلگراف شـىركهتـلىرىدىن بـىرى مېنىڭ ئـىدارەمـدىكـىلهرگه مېنى ئـىشـتىن بـوشـىتـىۋېتىش ئۈچۈن بېسىم 

ئىشلهتكهنلىكى قۇلىقىمغا يهتتى. 

بۇ خهۋەر دەرۋەقه راسـت ئـىدى. مهن دەل شۇ ھهپـتىسـى يۇقـىرىنـىڭ «ۋەزىپـىسـى ئـاخـىرالشـتى» دېگهن 

قارارىنى تاپشۇرۋالدىم. مهن ئامېرىكا دۆلهت بىخهتهرلىكى كومېتىتىدىن قوغالندى قىلىنغان ئىدىم. 

مېنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىك يـىغـىنـىنـى ئـويـغىتـىش خـىيـالـىم، ئـامېرىكـا بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداشـتىكـى 

تـىرىشـچانـلىقـىم مـانـا مۇشۇ خـىل شهكـىلـدە يـوقـقا چـىقـتى. بـىر تهرەپـتىن دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى يـىغـىنـىدىن 
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ئـايـرىلـىش ئۇنـچه چـوڭ ئـىش ئهمهس ئـىدى. 2018-يـىلـى پـرىزدېنت تـرامـپ ئـىمـزا قـويـغان دۆلهت 

بـىخهتهرلـىك ئـىسـتراتېگىيـىسـىگه 5G تـورى تـوغـرىسـىدىمۇ كۆرسهتـمىلهر كـىرگۈزۈلـگهنـلىكـىدە مېنىڭ 

تۆھپهم بـار. «بـىز دۆلهت مـىقـياسـىدا بـىخهتهر 5G تـورىنـى  قۇرۇپ چـىقـىش ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـانـىڭ 

رەقهمـلىك ئۇل-ئهسـلىھهلـىرىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرىمـىز.» (مـانـا بۇ 2018-يـىلـىدىكـى دۆلهت بـىخهتهرلـىك 

ئىستراتېگىيىسىدە ئورۇن ئالغان 5G تورىغا ئائىت بايانالردۇر.) 

مهن يهنه دۆلهت بـىخهتهرلـىك كـومېتىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـىغـا بـولـغان ھوشـيارلـىقـىنـى 

ئـاشۇرۇشـىدا مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـدىم، دەپ ئـويـاليـمهن. مېنىڭ نـىشـانـىم كۆپـچىلـىكـكه خـىتـايـنىڭ بـىزگه 

قـاراتـقان مهخـپىي ئۇرۇشـىنـى چۈشهنـدۈرۈش ئـىدى. چۈنـكى، خـىتـايـنىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـىنـى چۈشـىنـىش 

ياخشى سىياسهت بهلگىلهشنىڭ تۇنجى قهدىمى ھېسابلىناتتى. 

يهنه بـىر نۇقـتىدىن قـارىغـانـدا، ھېچكىم ئۆز خـىزمـىتـىدىن مهجبۇرىي يـوسۇنـدا ئـايـرىلـىشـنى 

خـالـىمـايـدۇ. بۇ ھال ئـادەمـنى تېرىكتۈرىدۇ. ئـىشـنىڭ ئهڭ قـورقۇنچـلۇق تهرىپـى بـولـسا، دۆلهتـكه يـىگـىرمه 

نهچـچه يـىل سـاداقهتـمهنـلىك بـىلهن ئـىشـلگهن مهنـدەك بـىرىنـىڭ شـىركهت-كـارخـانـىالرنـىڭ ۋاقـىتـلىق 

مهنـپهئهتـى ئۈچۈن دۆلهتـنىڭ ئۇزاق مۇددەتـلىك بـىخهتهرلـىكـىنـىڭ قۇربـان قـىلـىنـىشـى بهدىلـىگه ئـىشـتىن 

بـوشـىتـىلـىشـى ئـىدى. بۇ ئـامېرىكـادا دائـىم ئۇچـرايـدىغـان ئـىشـالردىن بـىرىگه ئـايـلىنـىپ قـالـدى، بۇ خـىل 

ئهھۋال چوقۇم ئۆگهرتىلىشى كېرەك.  

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

(داۋامى كېيىنكى ساندا)
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ئىلىم يولۇچىلىرى
ئۈچۈن تهۋسىيهلهر

گۈلىستان

ئىلبهر ئورتايلى



ئىلىم يولۇچىلىرى ئۈچۈن تهۋسىيهلهر 

ئىلبهر ئورتايلى 

مۇھهررىردىن ئىالۋه: 
ئـىلـبهر ئـورتـايـلى زامـانـىمـىزدا ھايـات يـاشـاۋاتـقان ئهڭ مهشھۇر تۈرك تـارىخـچىلـىدىرىن بـىرى بـولۇپ، ئۇ 
تـارىخـچىلـىق سـاھهسـىده كۆپـلهپ ئهسهر يـازغـان ۋه ئـىلـىم ئهھلىلـىرىنـىڭ ئېتىراپـىغـا ئېرىشـكهن ئـاكـادىمېك 
ئـالـىمـدۇر. ئـىلـبهر ئـورتـايـلىنـىڭ رۇسـچه، فـرانسۇزچه، گېرمـانـچه، التـىنـچه، ئـىنـگىلـىزچه، پـارسـچه قـاتـارلـىق 
ئـالـته-يهتـته چهتـئهل تـىلـىدا بـىمـاالل ئـوقۇش، سۆزلهش ۋه يېزىش ئـىقـتىدارى بـىر جهھهتـتىن ئۇنـىڭ ئهقـلىي 
قـابـىلـىيـىتـىنـىڭ يۇقـىرىلـىقـىنـى ئـىپـادىلـىسه، يهنه بـىر جهھهتـتىن ئـىلـىمـگه، دۇنـيانـى چۈشـىنـىشـكه بـولـغان 
يۈكـسهك تـىرىشـچانـلىقـىنـى ئـىپـادىلهپ بېرىدۇ. ئـىلـبهر ئـورتـايـلىنـىڭ يۇقـىرىقـى يـاۋروپـا تـىلـلىرىنـى، ئۇالرنـىڭ 
تـارىخـى ۋه مهدهنـىيـىتـىنـى پۇخـتا بـىلـىشـى، شۇنـىڭ بـىلهن بـىرگه ئۆز مـىلـلىتـىگه بـولـغان سـاداقـىتـى ۋه 
كۆيۈنۈشـى ئۇنـى تۈركـىيهدىكـى يهتـته يـاشـتىن يهتـمىش يـاشـقىچه بـولـغان ھهر بـىر ئـىنـسانـنىڭ ھۆرمـىتـىگه ۋه 
قـايـىلـلىقـىغـا ئېرىشـتۈرگهن سهۋهبـلهردىن بـىرىدۇر. ئـىلـبهر ئـورتـايـلى تۈركـىيهدىكـى ھهر قـايسـى ئېقىمـدىكـى 
سـىيـاسهتـچىلهر ئهيـمىنـىدىغـان، ئـىجـتىمـائـىي پهن سـاھهسـىدىكـى ئـىلـىم ئـادهمـلىرى سۆزىگه ۋه ئهسهرلـىرىگه 
قۇالق سـالـىدىغـان شهخـس بـولۇپ، تۈرك مـىلـلىتـى ئـىلـبهر ئـورتـايـلىدىن بهكمۇ پهخـرلـىنـىدۇ. ئـىلـبهر 
ئـورتـايـلىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدا ئېيتقانـلىرى ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ قـانـىغـان يـارىسـىغـا كـىچـىكـكىنه 

بولسىمۇ شىپا بېرىشته، تۈرك مىللىتىنىڭ ھهقنى تونۇپ يېتىشىده مۇھىم رول ئوينايدۇ. 
كېسىپ ئېيتىش الزىمـكى، بۇ خـىلـدىكـى كهڭ دائـىرىلـىك بـىلـىم ھاسـىل قـىلـغان ئـاكـادېمىك زىيـالـىيـالر 
بـىر مـىلـلهت ئۈچۈن قـىمـمهتـلىك بـايـلىقتۇر. ئـىلـبهر ئـورتـايـلىغـا ئـوخـشاش ئـىلـىم سـاھهسـىده نـوپۇز تـىكـلىگهن 
ئـالـىمـالرنـىڭ ئۆز دۆلـىتـى، دۇنـيا، ھايـات ۋه كهلگۈسـى ھهقـقىدىكـى پـىكـىر-كۆز قـاراشـلىرى بـىلهن تـونۇشۇش 
كـىشـىنـىڭ نهزهر دائـىرىسـىنـى كېڭهيـتىدۇ؛ ئهسهرلـىرىنـى تهرجـىمه قـىلـىش مـىلـلىتـىمـىزنـىڭ دۇنـيانـى 
چۈشـىنـىشـىده ئـىجـابـىي رول ئـويـنايـدۇ. بـىز جـاھانـدا نېمه ئـىشـالر بـولـغان ۋه بـولـىۋاتـىدۇ، بـاشـقا مـىلـلهتـنىڭ 
زىيــالــىيــلىرى نېمىلهرنــى ئــويــالۋاتــىدۇ ۋه نېمىلهرنــى ئــارزۇالۋاتــىدۇ، بــاشــقا مــىلــلهتــلهر ئۆزىنــىڭ پــارالق 
كهلگۈسـىنـى يـارىتـىش ئۈچۈن نېمىلهرنـى قـىلـغان ۋه قـىلـىۋاتـىدۇ، دېگهنـلهردىن يۈز ئۆرۈپ ئۆز ھالـىمـىز — 
شهخسـىي خـىزمـىتـىمـىز، شهخسـىي مهنـپهئهتـىمـىز ۋه ئۆز جېنىمـىز — بـىلهنـال بـولۇپ يـاشـاۋهرسهك، بـالـىيـاتقۇ 
ئـىچـىدىكـى ھامـىلـىدهك تـاشـقى دۇنـيانـى بـىلـمهي، چۈشهنـمهي، نهتـىجـىده مهيـلى كـىشـىلـىك تۇرمۇشـىمـىزغـا، 
مهيـلى مـىلـلىي مهنـپهئهتـىمـىزگه مۇنـاسـىۋهتـلىك ئـىشـالردا تـوغـرا قـارارالرنـى چـىقـىرالـماي، دانـا پـىالنـالرنـى 
ئوتتۇرىغا قويالماي پۈتۈن مىللهت سۈپىتىده ئۇرۇلۇپ-سوقۇلۇپ، تېڭىرقاپ ياشىشىمىز داۋاملىشىۋېرىدۇ. 
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ئـىلـبهر ئـورتـايـلىنـىڭ تۆۋهنـدىكـى بـايـانـلىرى ئـىلـىم-مهرىپهتـكه ئـىشـتىيـاق بـاغـلىغـان ھهر بـىر شهخـس 
ئۈچۈن بهلــگىلــىك قــىمــمهتــكه ئــىگه. «مــىلــلهت يــوقــىلــىش گــىرداۋىدا تۇرســا، ئۇنــىڭ بۇنــىڭ پــىكــىر 
تهشهببۇسـلىرىنـى تهرجـىمه قـىلـىپ قـويۇش گـالۋاڭلىقـتىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس» دهپ ئـويـاليـدىغـان كـىشـىلهر 
بـىزده يـوق ئهمهس. ژۇرنـىلـىمـىزغـا بېسىلـىۋاتـقان «ئۇنـىڭ، بۇنـىڭ تهشهببۇسـلىرى» دهل يـوقـىلـىش ھاڭلىرىغـا 
ئېسىلـىپ قـالـغان ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ مهۋجۇدىيهت تۆپـىلـىكـلىرىگه يـامـىشـالـىشـىدىكـى يـول خهرىتـىسـىدۇر. 
مهۋجۇدلۇقــنى ســاقــالپ قېلىش ھهرگــىزمۇ نــوقۇل ھالــدا ئۇنــىڭ-بۇنــىڭغا دات ئېيتىش، ئۇ يهر-بۇيهرگه 
يـالۋۇرۇش بـىلهن قـولـغا كهلـمهيـدۇ. مهۋجۇتلۇقـىنـى سـاقـالپ قـالـماقـچى بـولـغان ھهر قـانـداق مـىلـلهت يـاكـى ھهر 
قـانـداق شهخـس ئۆزى يـاشـاۋاتـقان زامـان-مـاكـانـنى ئهڭ تـوغـرا رهۋىشـته چۈشـىنـىشـكه، ئۆزى، قهۋمـى، مـىلـلىتـى 
ۋه دۈشــمىنــى ھهقــقىده تــوغــرا ۋه چــوڭقۇر بــىلــىم-چۈشهنــچىگه ئېرىشهلــىشــى شهرت. جۈمــلىدىن، ئۇيغۇر 
مـىلـلىتـى سـىيـاسـىي، ئـىجـتىمـائـىي ۋه ئـىلـىم-پهن جهھهتـته كۈچـىيـىشـكه مـوھتاج. مـىلـلهتـنىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى 
سـاقـالپ قېلىشـنىڭ ئـاسـاسـى مـىلـلهتـته بـولۇشـى كېرهك بـولـغان، ئهمـما بـولـمايۋاتـقان پـىكـىر، چۈشهنـچه، مـاقـاله-
ئهسهر…لهرنـى بـار قـىلـىشـتىن ئـىبـارهت. ئۆزىنـى، دۇنـيانـى ۋه دۈشـمىنـىنـى يـاخشـى تـونۇش قۇربـىتـىگه 
ئېرىشهلـمىگهن ھهر قـانـداق شهخـس، ھهر قـانـداق مـىلـلهت ئـاقـىۋهتـته مهۋجۇتلۇقـىنـى يـوقـىتـىشـقا، مهۋجۇتلۇقـى 
بـار بـولـدى دېگهنـدىمۇ ئـاجـىز، قۇل مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئـورنـىغـا چۈشۈپ قېلىشـقا مهھكۇمـدۇر. كېسهلـنىڭ دورا 
بـىلهن دوختۇرغـا ئېھتىيـاجـى بـولـغىنـىدهك، مهۋجۇتلۇقـى تهھدىتـكه ئۇچـرىغـان ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ كۈچلۈك 
مـىلـلهت ۋه كۈچلۈك شهخـىسـلهرنـىڭ بـىلـىم-تهجـرىبـىلـىرىگه ئېھتىيـاجـى بـار. كۈچلۈك شهخسـلهرنـىڭ، كۈچلۈك 
مـىلـلهتـلهرنـىڭ قـانـداق كۈچلۈك بـولـغىنـىنـى بـىلـمىسهڭ، كۈچلۈكـلهرنـىڭ نېمىنـى مۇھىم بـىلـىۋاتـقانـلىقـىدىن 

خهۋهر تاپمىساڭ، مهۋجۇتلۇقۇڭنى قايسى ئۆرنهككه تايىنىپ ساقالپ قالىسهن؟ 
ئهلۋهتـته، چهتـئهل ئـالـىمـلىرىنـىڭ بـىرهر پـارچه مـاقـاله-ئهسـىرىنـى تهرجـىمه قـىلـىپ قـويۇش بـىلهن 
مـىلـلهتـنىڭ ھهمـمه مۈشكۈالتـى ھهل بـولۇپ كهتـمهيـدۇ. ئېغىر كېسهل بـىر كۈنـدىال سـاقـايـمىغـانـدهك، ئېغىر 
بـااليـى-ئـاپهتـكه دۇچ كهلـگهن ئۇيغۇر مـىلـلىتـىمۇ بـىر نهچـچه كۈن يـاكـى بـىر نهچـچه يـىلـدىال قهددىنـى 
رۇســلىۋااللــمايــدۇ. ئهمــما، بــىز ئــىرقــىي قــىرغــىنــچىلــىقــقا ئۇچــىرىغــان تۇرســاق، ئۇرۇق-تۇغــقان، قهۋم-
قېرىنـداشـلىرىمـىز قـاراڭغۇ زىنـدانـالرغـا مهھكۇم بـولۇپ، گۈزهل يۇرتـىمـىز قـاغـا-قۇزغۇنـالرنـىڭ تـاالن-تـاراج 
قـىلـىشـىغـا ئۇچـرىغـان تۇرسـا دهپ قـاراپ ئـولتۇرسـاق، يـاكـى نـوقۇل ھالـدىكـى دهرت ئېيتىش، يـىغـالش، يـاردهم 
تهلهپ قـىلـىش بـىلهنـال بـولۇپ، ھهمـمه ئۈمـىدنـى سـىرتـتىن كۈتـسهك، ئۇ ھالـدا بـىزنـىڭ تېخىمۇ بهك ئېغىر 
خـىرسـقا دۇچ كېلىشـىمـىز شهكسـىز. بـىز بـىلـىشـكه تېگىشـلىك بـىلـىم-چۈشهنـچىلهردىن ئـامـال بـار بـالـدۇر خهۋهر 
تېپىپ، ئۆزىمـىزنـى كۈچـلهنـدۈرۈشـكه پۈتۈن كۈچـىمـىز بـىلهن ئـاتـالنـمىسـاق، ھېچبىر دانـا پـىكـىر، دانـا 
تهدبـىرلهرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـالـمايـمىز، شۇنـداقـال مهيـلى شهخسـىي يۈكسـىلـىش، مهيـلى مـىلـلىي يۈكسـىلـىش 

جهھهتته ھېچقانداق ئىلگىرىلهش ھاسىل قىاللمايمىز. 
شۇ سهۋهبـلىك، بـىز بـاشـقا مـىلـلهتـنىڭ كۈچلۈكـلىرىنـىڭ بـىلـىم-تهجـرىبـىلـىرىگه، كۈچلۈكـلهر قـانـداق 
كۈچلۈك بــولــدى بــىلــىشــكه ئېھتىيــاجــلىقــمىز. زۇلۇمــدىن قۇتۇلۇشــنى نــوقۇل ھالــدىكــى  «ســىيــاســىي 
يـاردهمـلهر»گـىال بـاغـلىۋالـساق، «سـىيـاسـىي يـاردهمـچىلهر»مۇ ھالـى خـاراپ، دۇنـيانـى بـىلـىش ۋه ئۆزىنـى تـونۇش 
ئـىقـتىدار ئـاجـىز بـىر تـوپلۇمـغا «مهبـلهغ سېلىش»نـى خـالـىمـايـدۇ. بۇنـىڭ ئهمهلـىي ئـىپـادىلـىرىنـى يـىلـالردىن 
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بېرى كۆرۈپ تۇرىۋاتـىمـىز. مهبـلهغ سـالـدى دېگهنـدىمۇ، ئـاجـىز مـىلـلهتـلهرگه مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ ھهر 
قـاچـان ئـاجـىز مـىلـلهتـلهرنـىڭ بـويـنىغـا مـىنـىۋالـغانـلىقـىمۇ تـارىخـتا ۋه كۈنـىمـىزده قۇيـاشـتهك ئـايـدىڭ. بـىز 
بـاشـقىالرنـىڭ بـىزگه مهبـلهغ سېلىشـىدىن بهكـرهك، ئۆزىمـىزنـىڭ ئۆزىمـىزگه مهبـلهغ سېلىشـنىڭ مۇھىمـلىقـىنـى 
تـونۇپ يېتىشـىمـىز كېرهك. ئۆزىگه مهبـلهغ سېلىشـنىڭ ئهڭ مۇھىم ھالـقىسـى ئـىلـىم-مهرىپهتـكه مهبـلهغ سېلىش، 
يهنـى ئـىلـىم-مهرىپهتـنى گۈلـلهنـدۈرۈشـتۇر. ئـىلـىم-مهرىپهتـكه مهبـلهغ سـالـغان ۋه بۇنـى ئـىزچـىل داۋامـالشـتۇرغـان 
ھهر قـانـداق شهخـس، ھهر قـانـداق مـىلـلهت، ھهر قـانـداق دۆلهت كۈچهيـمهي قـالـمايـدۇ. بـىز يـىلـالپ ئـولتۇرۇپ 
يېزىلـغان ئهسهرلهرگه بهش سـوملۇق شـاپتۇلـچىلـىكمۇ ئهھمىيهت بهرمهسـلىكـنىڭ؛ ئۆز قـورسـىقـىمـىز، ئۆز 
ئــائــىلــىمــىز ۋه ئۆز چۆنــتىكــىمــىز بــىلهنــال قېلىپ، بۇنــىڭ ئۈســتىدىكــى ھهر قــانــچه مۇھىم ئــىشــالرغــىمۇ 
ئېرهنشـىمهسـلىكـنىڭ زىيـىنـىنـى ئهسـىرلهردىن بېرى تـارتـىپ كېلىۋاتـىمـىز. «كـىتـاب ئـوقۇغـانـغا قـورسـاق 
تـويـامـتى» دېگهن جـاھالهت سهپـسهتـىسـى ھازىرمۇ مـىلـلىتـىمـىزدىكـى بـىر قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭ قـان-قېنىغـا 
سـىڭىپ كهتـكهن. شـوئـارۋازلـىق، يـىغـىنـبازلـىق ۋه قۇرۇق گهپ سېتىش بـىلهن مـىلـلهتـنى قۇتۇلـدۇرغـىلـى 
بـولـمايـدۇ. بـىز بـىلـىم-مهرىپهتـتىن، كۈچلۈكـلهرنـىڭ بـىلـىم-تهجـرىبه ۋه تهۋسـىيهلـىرىدىن قـانـچه قـاچـقانسېرى، 
بهخـت-سـائـادهت بـىزدىن شۇنـچه قـاچـىدۇ. ئۆزىمـىز، يهرشـارىمـىز، دۈشـنىمـىز ۋه دىنـىمـىزدىن قـانـچه بـىخۇد-
يۈرگهنسېرى، دۇنـيانـى تهتـقىق قـىلـىپ، دوسـت ۋه دۈشـمهنـنىڭ ئـاجـىز-كۈچلۈك نۇقـتىلـىرىنـى بهش قـولـىنـى 
بـىلـگهنـدهك بـىلـىدىغـان مـىلـلهتـلهرنـىڭ قـولـىدىكـى پـىچـكىغـا ئـايـلىنـىپ قېلىشـتىن، ھهدېسىال بـاشـقىالرنـىڭ 
ئـالـدام خـالـتىسـىغـا چۈشۈشـتىن، ھاجـىتـىدىن چـىقـىپ بـولۇپ چۆرۈپ تـاشـلىۋېتلىشـتىن بـاشـقىغـا يـارىمـايـمىز. 
ئۆزىمـىزنـى، دۇنـيانـى ۋه دۈشـمهنـنى تـونۇشـتىكـى ئهڭ مۇھىم قـورال بـولـغان گېزىت-ژۇرنـال، كـىتـاب-
مـاقـالـىلهرنـى مهنسـىتـمهيـدىغـان، ھهتـتا دۈشـمهنـلىك نهزىرى قـارايـدىغـان قېرىنـداشـلىرىمـىزنـى شېرىن 
ئۇيـقىدىن ئـويـغىنـىپ، ئۆزىنـى ۋه دۇنـيانـى ئـوبـدان كۆزىتـىشـكه؛ بـاشـقىالرغـا تهلمۈرۈش ئـارقـىلـىق 
قۇللۇقــتىن قۇتۇلۇپ، گۈلــلىنــىش يــولــىغــا مــاڭغىلــى بــولــمايــدىغــانــلىقــىنــى، ئــىلــىم-ئېرپــان يــولــىدا 
ئـىلـگىرىلهشـنىڭ ھېچبىر «بۈيۈك» ئـىشـالرغـا تـوسـالغۇ بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىپ يېتىشـكه؛ ئهكسـىچه 
ئـىلـىم-ئېرپـانـلىق خهلـقلهرنـىڭال بهخـت ئـىلـىكـىده شـادىمـانـالرچه كۈلۈپ يـاشـاۋاتـقانـلىقـىغـا نهزهر سېلىپ، 

ئىبرهت ئېلىشقا چاقىرىمىز. 
ژۇرنـىلـىرىمـىزدا نهشـىر قـىلـىنـىۋاتـقان بۇ ۋه بـاشـقا مـاقـاله-ئهسهرلهرنـىڭ مهقـسهتـلىرىدىن بـىرى دهل 
كۈچلۈكـلهرنـىڭ بـىلـىم-تهجـرىبـىلـىرىنـى خهلـقىمـىزگه سۇنۇش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ «تـىرىلـىشـى» 
ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىشـتۇر. كـىتـاب-ژۇرنـالـالر تـارىخـتىمۇ، كۈنـىمـىزدىمۇ ئـىلـىم-مهرىپهتـنىڭ بۆشۈكـىدۇر. 
كـىتـاب-ژۇرنـالـلىرى بـولـماسـتىنـال گۈلـلىنـىپ كهتـكهن بـىرمۇ مـىلـلهت يـوق. شۇڭا، بـىزنـىڭ مهۋجۇدلۇقـىمـىز، 
بهخـت-سـائـادىتـىمـزى ۋه گۈلـلىنـىشـمىزگه ئـائـىت قـانـداق پـىكـىر-چۈشهنـچه، مـاقـاله-ئهسهر بـولـسا، ئۇنـى 
تهرجىمه قىلىش، بېسىش، نهشىر قىلىش ئارقىلىق مىللهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىش بىزنىڭ بۇرچىمىزدۇر. 
كۈچلۈكـلهر مهيـلى تۈركـتىن، مهيـلى يـاپـونـدىن، مهيـلى گېرمـانـدىن، ھهتـتا خـىتـايـدىن چـىقسۇن، بـىز 

ئۇالرنىڭ بىلىم-تهجرىبىلىرىگه قۇالق سېلىشقا، توغرا كۆرسهتمىلىرىنى ئۆزلهشتۈرۈشكه مهجبۇرمىز. 
ئـىلـبهر ئـورتـايـلىنـىڭ تۈرك مۇخـبىرى بـىلهن قـىلـغان سۆھبىتـى كـىتـاب ھالـىتـىده نهشـىر قـىلـىنـغان بـولۇپ،  
مـاقـاله شۇ كـىتـابـتىن تهرجـىمه قـىلـىنـدى. مـاقـالـىدىكـى مۇنـاسـىۋهتـلىك مهزمۇنـالرنـىڭ بېشىغـا كـىچـىك تېمىالرنـى 
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قـويۇش ئـارقـىلـىق ئـوقۇرمهنـلىرىمـىزگه قـواليـلىق بـولۇشـى ۋه مهزمۇنـىنـىڭ تېخىمۇ يـاخشـى يـورۇتۇپ بېرىلـىشـى 
كۆزلهندى. 

قېنى ئهمـىسه، پېشقهدهم ئـاكـادىمـىك ئـىلـبهر ئـورتـايـلى ئـىلـىم يـولۇچـىلـىرىغـا قـانـداق تهشهببۇسـالردا 
بولىدۇ، قۇالق سېلىپ باقايلى. 
 — ھېكمهتيار ئىبراھىم 

ھاياتتىكى تۆت دەۋر 

ئـىنـسانـنىڭ ھايـاتـى ئـومۇمـىي جهھهتـتىن تۆتـكه بۆلـىنـىدۇ. ئۇالر ئـون ئـىكـكى يـاشـتىن يـىگـىرمه بهش 

يـاشـقىچه بـولـغان دەۋر، يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن قـىرىق يـاشـقىچه بـولـغان دەۋر، قـىرىق يـاشـتىن ئهلـلىك بهش 

يـاشـقىچه بـولـغان دەۋر ۋە ئهلـلىك بهش يـاشـتىن كېيىنـكى دەۋردۇر. مهن بـىر زامـانـالردىن بېرى ئهلـلىك 

بهش يـاشـتىن كېيىنـكى دەۋرىمـدە يـاشـاۋاتـىمهن. يۇقـىرى تهقسـىمـلهشـلىرىم يـاشـلىق، ئـوتتۇرا يـاشـلىق يـاكـى 

قېرىلـىقـنىڭ چهك-چېگرىلـىرى ئهمهس. ھالبۇكـى، يۇقـىرىقـىسـى بـىر ئـىنـسانـنىڭ چـوڭ بـولۇشـى، پـىشـىپ 

يېتىلىشى، مېۋە بېرىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك تهقسىملهش ھېسابلىنىدۇ. 

خـوش، ئۇنـداقـتا ھايـاتـنىڭ دەسـلهپـكى دەۋرلـىرىدىن ئـاخـىرقـى دەۋرىگـىچه بـولـغان بۆلهكـلهرگه نهزەر 

سېلىپ چىقايلى. 

ئون ئىككى ياشتىن يىگىرمه بهش ياشقىچه بولغان دەۋر 

ئـىنـسانـنىڭ ئـون ئـىكـكى يـاشـتىن يـىگـىرمه بهش يـاشـقىچه بـولـغان مهزگـىلـى ھايـاتـىنـىڭ ئـاسـاسـىنـى 

قۇرۇش مهزگـىلـىدۇر. ھايـاتـىڭىزنـى ئـومۇمهن مۇشۇ مهزگـىلـدە قۇرۇپ چـىقـىسـىز. يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن 

قـىرىق يـاشـقىچه بـولـغان دەۋرىڭىزدە ھايـاتـقا قـوشۇلـىسـىز، پـىكـىر بـايـان قـىلـىشـقا بـاشـاليسـىز. قـىرىق 

يـاشـتىن ئهلـلىك بهش يـاشـقىچه بـولـغان مهزگـىل پـىشـقان، ئۆز سـاھهيـىڭىزدە بـاشـالمـچى بـولـىدىغـان 

دەۋرىڭىزدۇر. ئهلـلىك بهش يـاشـتىن كېيىنـكى دەۋرىڭىز ئـارام ئېلىش دەۋرىدۇر. ئهلـلىك بهش يـاشـتىن 

كېيىن ۋاي دېگۈدەك ئـىش قـىاللـمايسـىز، ئـوتتۇرىغـا يېڭىلـىق ئېلىپ چـىقـالـمايسـىز. بۇ چـاغـدا ئـومۇمهن 

ئـىلـگىرىكـى مهزگـىلـلىرىڭىزدە ئېرىشـكهن ۋە ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـلىرىڭىزنـىڭ ئهتـراپـىدا چۆرگـىلهپ، ئۇنـى 

تهكـراراليسـىز. ئهلـلىك بهش يـاشـتىن كېيىنـكى ھايـاتـىنـى ئۆتكۈزۈۋاتـقانـالر ئـىچـىدە يېڭى ئهسهرلهرنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويـىدىغـانـالر كهمـدىن-كهم ئۇچـىرايـدۇ. ھهر بـىرىمـىز مـانـا مۇشۇ تۆت دەۋرنـى بـاشـتىن 

كهچۈرىمىز. ھاياتىمىز مۇشۇ تۆت دەۋردە قىلغان ئىشلىرىمىزدىن شهكىللىنىدۇ. 
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ئـىنـسان ھايـاتـىنـىڭ ئـون ئـىكـكى يـاشـتىن يـىگـىرمه بهش يـاشـقىچه بـولـغان دەۋرى ئهسـلىدە ئۇنـىڭ 

ھايـاتـىنـىڭ جـان تـومۇرىدۇر. بۇنـى ئهلۋەتـته تـارىخـنى كۆز ئـالـدىمـغا كهلتۈرگهن ئـاسـاسـتا سۆزلهۋاتـىمهن. بۇ 

ھهقـته ئېيتىدىغـانـلىرىم ئـىرادىلـىك، ئهقـلىنـى تـوغـرا شهكـىلـدە ئـىشـلىتـىدىغـان كـىشـىلهرگه نـىسـبهتهن 

كۈنىمىزدىمۇ ئوخشاشال كۈچكه ئىگه بولۇشى مۇمكىن. 

ئـون ئـىكـكى يـاش بـىلهن يـىگـىرمه بهش يـاش ئـارىسـىدىكـى بۇ مهزگـىل كـىشـىلـىك تهرەقـقىيـاتـنىڭ 

يـادروسـىدۇر. بۇ ۋەجـىدىن زېھىن، ئهسـته سـاقـالش ئـىقـتىدارى ۋە جـىسـمانـىي سـاغـالمـلىق ئهڭ يـاخشـى 

بـولـغان بۇ دەۋردە ھهم ئـوقۇپ، ئۆگـىنـىش، ھهم تهنھهرىكهت بـىلهن شۇغۇلـلىنـىش، ھهم پۇرسهتـلهرنـى 

كۈتۈش ۋە جهمـئىيهتـنى كۆزىتـىش الزىم. يۇقـىرىدا ئېيتىلـغانـالرنـى مۇشۇ يـاشـالردا ئهڭ يـاخشـى شهكـىلـدە 

قـىلـغىلـى بـولـىدۇ. چۈنـكى، يـاش چـوڭايـغانسېرى ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـى چېكىنـىدۇ. يـاش چـوڭايـغانـدا 

ئۆگهنـگهن نهرسـىلـىرىڭىز يۇقـىرىقـى يـاشـالردا ئۆگهنـگهنـلىرىڭىزگه قـارىغـانـدا تېز ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ. 

يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن كېيىن كـىشـىنـىڭ جـىسـمانـىي ھهرىكهت ئـىتـقدارى ئۆزى پهرق قـىلـمىغـان تهقـدىردىمۇ 

ئـاسـتا-ئـاسـتا چېكىنـىشـكه بـاشـاليـدۇ. كـىشـى يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن كېيىن ئـومۇمهن ئۆيـلىنـىش، بـالـىلـىق 

بـولۇشـى قـاتـارلـىق يېڭى ھايـاتـقا يۈزلـىنـىدۇ. دېمهك، ئـىنـسان ھهمـمىدىن ئـاۋۋال ئۆمۈرىنـىڭ قـايسـى 

دەۋرىدە نېمه ئىشالرنى قىلىشىنى ناھايىتى ياخشى بىلىشى الزىم. 

ئـالـدى بـىلهن، ئۆتمۈشـكه بـىر نهزەر سـااليـلى. شهرق ۋە غهرب مهدەنـىيهت سـاھهسـىدە كۆپـلىگهن 

شهخسـلهرنـىڭ ئـون ئـىكـكى يېشىدىن يـىگـىرمه بهش يېشىغـىچه بـولـغان دەۋرى مۇھىم ھاسـىالتـالرنـى قـولـغا 

كهلتۈرۈش بـىلهن ئۆتـكهن. كـالسسـىك دۇنـيانـىڭ بـارچه سهركـىلـىرى، ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـىنـىڭ نۇرلۇق 

چـىراقـلىرى، يـاۋروپـا مهدەنـىيهت-سهنـئهتـنىڭ گۈلـلىنـىش دەۋرىدىكـى مهشھۇر شهخسـلهر ئـون ئـىكـكى يـاش 

بـىلهن يـىگـىرمه بهش يـاش ئـارىسـىدا ئۆزىنـى يېتىلـدۈرۈپ بـولـغان. ھهتـتا، دۇنـيا تـارىخـىدىكـى بۈيۈك 

شهخـىسـلهرنـىڭ بـىر تۈركۈمـى مۇشۇ يـاشـلىرىدا بۈيۈك ئهسهرلهرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇپ بـولـغان ئـىدى. 

نېمىشـقا شۇنـداق؟ چۈنـكى، ئۇ چـاغـالردا ھېچكىم يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن ئـاشـقان كـىشـىنـى بېقىشـقا 

مهجبۇر بـولـمايـتتى. ئۇ زامـانـالردا (ھازىرقـىدەك) «يهنه ئـازىراق ئـوقۇپ بـاقـاي، نېمه ئـىشـالرنـى قـىالاليـمهن 

يهنه بىر ئاز ئۆزۈمنى دەڭ سېلىپ كۆرەي» دېيىشى مۇمكىن بولمايتتى. 

ئهسـلىدە، يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن ئـاشـقان يـاش ئۈچۈن بۇنـداق قـىلـىش ھازىرمۇ ئـانـچه مۇمـكىن 

بـولـمايـدۇ. ھهر ئـىنـسانـنىڭ قـىلـىشـى كېرەك بـولـغان ئـىشـالر بـولـىدۇ. ئۆز ئـىقـتىدارىڭنى كۆرسـىتـىسهن، 

ئۆزۈڭ شۇغۇلـالنـغان كهسـىپـىڭدىكـى مـاھارىتـىڭ قـانـچىلـىك، ئـىسـپاتـاليـسهن، ئهسهر ئـوتتۇرىغـا قـويـىسهن … 

بۇنـى قـىاللـمىسـاڭ، ئۆزۈڭنىڭ ئـىقـتىدارىنـى ئـىسـپاتـلىيـالـمايـسهن، ئۈن-تـىنسـىز يـاشـاپ، مېۋىسـىز ھالهتـته 

دۇنيادىن كېتىسهن. 

ئـون بهش يـاش بـىلهن يـىگـىرمه بهش يـاش ئـارىسـىدا ئۆزىنـى ئـىسـپاتـلىغـان بۈيۈكـلهرگه بـىر نهزەر 

سېلىپ ئۆتهيـلى. مهسـىلهن، گـوتـىفـرىد لېيبنز (Gottfried Leibniz) ئـون تـوققۇز يېشىدا دوكـتورلۇق 
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ئۇنۋانـىغـا ئېرىشـكهن. لېيبىنـىز قـانۇن تـارىخـى ئـوقۇغـان قـانۇنشۇنـاس، شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا 

مـاتېماتـىكتۇر. ئۇ يـاراتـقان پهلـسهپه سېستىمـىسـىمۇ كۈچلۈك تهسـىرگه ئـىگه. مهشھۇر سهنـئهتـكار مـوزارت 

ئـوتتۇز بهش يېشىدا ۋاپـات بـولـغان. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، يهنه بـىر سهنـئهتـكار شۇبېرتمۇ ئـوخـشاشـال مۇشۇ 

يـاشـالردا ۋاپـات بـولـغان بـولۇپ، ئۇ ئۆلـگهنـدە ئـوتتۇزدىن ئهمـدىال ھالـقىغـان ئـىدى. رۇس يـازغۇچـىلـىرىغـا 

كهلـسهك، مهشھۇر رۇس شـائـىرى پۇشـكىن دۇئېلدا پـاجـىئهلـىك شهكـىلـدە ئۆلـگىنـىدە قـىرىق يـاشـقىمۇ 

كـىرمـىگهن، ئـوتتۇز سهكـكىز يېشىدا ئۆلـگهن ئـىدى. ئـوخـشاشـال، داڭدار رۇس يـازغۇچـىلـىرىدىن لېرمـونـتوف 

(Lermontov) يـىگـىرمه يهتـته يـاشـتا دۇئېلىدا ئۆلـگهن. بۇ يـاشـتا ئۆلـگهنـلهردىن نۇرغۇن داڭدارالرنـى 

ساناش مۇمكىن. 

بهزى مهشھۇرالرنـىڭ ئهڭ بۈيۈك ئـىجـادىيهتـلىرىنـى بهكمۇ يـاش چېغىدا ئـوتتۇرىغـا چـىقـارغـانـلىقـى 

بـىلـىنسۇن دەپ ئـاالھىتهن يـاش تۇرۇپـال ۋاپـات تـاپـقانـالرنـى سـانـاپ ئۆتتۈم. بۇ كـىشـىلهرنـىڭ ھايـاتـى 

تـوغـرۇلۇق ئـىزدەنـگىنـىڭىزدە، ئۇالرنـىڭ يـىگـىرمه بهش يـاشـقا تـوشـماي تۇرۇپـال ئۆزىنـى يېتىشـتۈرۈپ 

بـولـغانـلىقـىنـى بـايـقايسـىز. يۇقـىرىقـىالردىن ئۇزۇن يـاشـىغـان مهشھۇرالر ئۆزىنـى كۈچهيـتىش ئۈچۈن قـىرىق 

يـاشـلىرىغـىچه تـىرمـاشـقان دەپ ئـويـالپ قـالـمىغـايسـىز. ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگهن داڭلىقـالرمۇ ئۆزىنـى 

يېتىشـتۈرۈشـنى ھايـاتـىنـىڭ دەسـلهپـكى بـاسقۇچـىدىال تـامـامـالپ بـولـغان. ئـوقۇشـقا تېگىشـلىك ئهسهرلهرنـى 

ئوـقۇپ، ئۆگىـنىـشكـه تېگىشلـىك بىـلىـملـهرنىـ ئۆگهنگـهن. يىـگىـرمه، يىـگىـرمه بهش ياـشلـىرىدىن باـشالپال 

ئهسهر ئىجاد قىلىشنى باشالپ بولغان. 

مهن بۇرۇنـدىن تـارتـىپ كـىمـنىڭ قـانـچه يېشىدا نېمه ئـىشـالرنـى قـىلـغانـلىقـىغـا دىقـقهت قـىلـىمهن. 

يهنه بـىر مـىسـال بېرەي، فـرانسۇز مـىسـىرشۇنـاس ژان فـرانـچويـس چهمـپولـيون مهشھۇر ئـالـىمـدۇر. تېخى 

بـاال ۋاقـتىدا، ئـون ئـالـته يېشىدىال ئـىلـىمـدە ئۆزىنـى يېتىشـتۈرۈپ بـولـغان. ئـوتتۇز يېشىدا قهدىمـكى 

مـىسـىرنـىڭ رەسـىمـلىك يېزىقـىنـىڭ مهنـىسـىنـى يېشىپ بـولـغان. قـىرىق ئـىكـكى يېشىدا ۋاپـات بـولـغان. 

يهنـى، ھايـاتـىنـىڭ ئـاخـىرىدىكـى ئـىشـىمۇ ئـوخـشاشـال مـىسـىر رەسـىمـلىك يېزىقـىدىكـى بـىلـىنـمىگهن 

مهنـاالرنـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىش بـولـغان. ئۇ ئـارامـى، يۇنـان ۋە ئـىبـرانـىي تـىلـلىرىنـى پـىششـىق 

ئىگىلىگهن. 

چهمـپولـيونـنى تـىلـغا ئـالـغانـدا، كـىشـىنـىڭ ئهقـلىگه شۇ ھامـان يهنه بـىر مهشھۇر شهخـس كېلىدۇ. 

فـرانسۇز يـازغۇچـىسـى ۋە تـارىخـچىسـى پـغوسـپېغ مېغمىمۇ چهمـپولـيونـغا ئـوخشـىشـىدۇ. بۇ شهخـس ئـون بهش 

يـاشـقا كـىرىشـتىن ئـىلـگىرىال ئـىنـگىلـىزچه، التـىنـچه ۋە يۇنـانـچه ئۆگهنـگهن. ئۇ مۇشۇ تـىلـالر ئـارىسـىدا 

تهرجـىمـىچـىلـىك بـىلهنمۇ شۇغۇلـالنـغان. بۇنـىڭدىن سـىرت سـالۋ ۋە كېلت تـىلـلىرىنـىمۇ ئـىگهلـلىگهن. 

يـىگـىرمه بهش يـاشـقا كـىرمهسـتىال تـارىخ ۋە قـانۇن كهسـىپـىدە ئـىخـتىسـاس ئـىگـىسـى بـولۇپ يېتىشـكهن، 

يـىگـىرمه بهشـكه كـىرمهسـته يهنه رومـانـالرنـىمۇ يـازغـان. كېيىنـكى چـاغـالردا پـغوسـپېغ فـرانسـىيهنـىڭ 

بۈيۈكى، فلولوگىيه سهركىسى، تارىخچىسى، ئارخېئولوگى ۋە يازغۇچىسى سۈپىتىدە ئهسلهندى. 
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(ئـىسـالمـنىڭ بۈيۈك ئـالـىمـلىرىدىن ئـىمـام شـافـىي، ئـىمـام نهۋەۋى قـاتـارلـىق گېگانـىت مۇھهددىس ۋە 

فهقـىھلهرمۇ يـىگـىرمه يېشىغـا بـارمـاي تۇرۇپ شهرئـىي ئـىلـىمـلهردە ۋايـىغـا يهتـكهن. يـىگـىرمه يـاشـقا 

تـوشـماي تۇرۇپـال دەۋرنـىڭ بۈيۈك ئـالـىمـلىرى تهرىپـىدىن ئـالـىم دەپ ئېتىراپ قـىلـىنـغان، شـاگـىرت 

تهربـىيـىلـىگهن ۋە ئهسهرلهر يـازغـان. ھهر ئـىكـكى ئـالـىم قـىرىق يېشىدىن ئـاشـقانـدا — يـاش تۇرۇپـال — 

ۋاپـات تـاپـقان. ھهدىس يـاكـى فـىقھتىن سۆز بـولۇنـسا بۇ ئـىكـكى ئـىمـامـنىڭ تـىلـغا ئېلىنـماي قېلىشـى، يـاكـى 

ئهسهرلـىرىگه مۇراجـىئهت قـىلـىنـماي قېلىشـى ئـومۇمهن مۇمـكىنسـىز. يـاش تۇرۇپ ۋاپـات بـولـغان ئـىكـكى 

ئۆلـىمـانـىڭ ئـىسـالمـغا قـوشـقان تۆھپىسـى ۋە ئـىسـالم دۇنـياسـىغـا كۆرسهتـكهن تهسـىرى مـىسـلىسـىزدۇر.-

تهرجىماندىن) 

يۇقـىرىقـىدەك ئـىنـسانـالر يـاشـاپ ئۆتـكهن دۇنـياغـا نهزەر سـالـغىنـىمـىزدا، تـولـىمۇ ئهپسۇسـكى، 

كۈنـىمـىزدىكـى ئـىنـسانـالرنـىڭ بـوشـاڭ چـىقـىپ قـالـغىنـىنـى كۆرىمـىز. ئهڭ ئـالـدىدا كېتىۋاتـقان مـىلـلهتـلهردىنمۇ 

— بۇالر گېرمانالردۇر — يۇقىرىقىدەك كىشىلهر ئاز چىقىۋاتىدۇ. 

مائارىپىمىز كېرەككه كهلمهيۋاتىدۇ 

نۆۋەتـتىكـى ئۇزۇنـدىن ئۇزۇن داۋامـلىشـىدىغـان مـائـارىپـىمـىز كېرەكـكه كهلـمهيۋاتـىدۇ. بـىز ئۆز 

مـائـارىپـىمـىزىدىن قـارىسـىغـا ئـىپـتىخـارلـىنـىپ قـويـىمـىز تېخى. بهزىلهر «ئهمـدىلـىكـته بـىر ئـوتتۇرا مهكـتهپ 

ئـوقۇتقۇچـىسـى ئـارىسـتوتېلنىڭ بـىلـگهنـلىرىنـى بـىلـىدۇ» دېيىشـىدۇ. ئۇنـداق ئهمهس. ئـوتتۇرا مهكـتهپ 

ئـوقۇغۇچـىمـىز ئـارىسـتوتېلنىڭ بـىلـگىنـىنـىڭ مـىڭدە بـىرىنـىمۇ بـىلـمهيـدۇ، شۇنـداقـال ئـارىسـتوتېلنىڭ 

قـىلـغانـلىرىنـىمۇ قـىاللـمايـدۇ. كۈنـىمـىزدىكـى مـائـارىپ ئـىنـسانـالرنـىڭ يېڭىلـىق يـارىتـىش ئـىقـتىدارىنـى 

ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ. 

بۈگۈن ئـون ئـالـته يـاشـتىكـى بـىر ئـىنـسان تۈركـىيهدىمۇ، دۇنـيادىمۇ بـالـىدۇر، نـادانـدۇر. بۇ يـاشـتىكـى 

بـالـىالر بـىر ئـىش قـىلـىش مهجبۇرىيـىتـىدە قـالـسا، قـىلـغان ئـىشـىدا ئۇتۇق قـازىنـالـمايـدۇ. بۇ يـاشـتا ئۆز 

يـولـىنـى ئۆزى تـالـالپ مـاڭااليـدىغـان بـالـىالر يـوق. دېمهك، كۈنـىمـىزدە بۇ يـاشـتىكـىلهر ئـارىسـىدا گـوتـفرىد 

لېيبىنزدەك بىرى يوق. 

شۇنـى ئۇنۇتـماڭ، ئـىسـتانبۇل يېڭى كـاپـىدىن قېزىلـغان ئـىسـكىلـىتـالرنـىڭ ئـوتتۇرىچه يېشى ئـوتتۇز 

بهش يـاش ئـىدى. بۇالر مـىالدىدىن ئـىلـگىرىكـى بهش-ئـالـتىنـچى ئهسـىرلهردىكـى دېڭىز پـورتـى بـويـىدا 

يـاشـىغـان كـىشـىلهردۇر. ئۇالرنـىڭ ئـىسـكىلـىتـلىرى ئېچىلـغانـدا، ھهمـمىسـىنـىڭ سۆڭهكـلىرىنـىڭ دەز كهتـكهن، 

سۇنـغان ھالهتـته ئـىكهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى. ئۇالرنـىڭ كۆپۈنـچىسـى بۇ سهۋەبـلىك داۋاالنـغان. دېڭىز 

پـورتـى بـويـىدا يـاشـىغـان بۇ كـىشـىلهرنـىڭ سۆڭهكـلىرىنـىڭ سۇنـغان ۋە دەز كهتـكهن ھالهتـته بـولۇشـىدىن، بۇ 

كـىشـىلهرنـىڭ پـورتـتا ھامـمالـلىق بـىلهن شۇغۇلـالنـغانـلىقـى بـىلـنىشـىدۇ. ئۇالرنـىڭ قـانـچىلـىك دەرىجـىدە 

زەيـكهش، نـاچـار ئۆيـلهردە ئـولتۇرغـان بـولۇش ئېھتىمـالـىمۇ مهۋجۇت. ئـاقـىۋەتـته، داۋالـىنـىشـقا مهجبۇر 
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بـولـغان. 2500 يـىل بۇرۇن يـاشـىغـان ئـىنـسانـالردىن سۆز ئـاچـقىنـىمـغا ھهيـران قـالـماڭ. ئۇ دەۋرنـىڭ سۆڭهك، 

بـوغۇم تـىبـابـىتـى كۈنـىمـىزدىكـىدىن ئۈسـتۈن ئـىدى. بـىراق، ئۇ زامـانـالردا ئـىنـسانـالرنـىڭ ئۆمـرىمۇ مۇشۇ 

يـاشـالرغـىچه داۋامـلىشـاتـتى. پهقهت بۇ ھامـماالرنـىڭال ئهمهس، ئۇالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىرىنـىڭ، شۇ زامـانـنىڭ 

يـازغۇچـىلـىرىنـىڭ، مـىمـارلـىرىنـىڭ ئـوتتۇرىچه يېشى ئـوتتۇز بهش يـاش ئهتـراپـىدا ئـىدى. يهنـى، قهدىمـكى 

دەۋر ئـىنـسانـلىرىنـىڭ ھايـاتـى ئـاخـىرلـىشـىدىغـان يـاشـتا بـىزنـىڭ ئهۋالتـلىرىمـىز تېخىچه بـىر نهرسه 

ئۆگـىنـىش بـىلهن بهنـت بـولـماقـتا. ھايـاتـقا كـىرىشهلـمهيۋاتـماقـتا. شۇنـىسـى ئـوچۇقـكى، خـاتـا ۋە ئۈنۈمسـىز 

تهربىيه يولىدا كېتىۋاتىمىز. 

ئۆزۈمـنىڭ ئـون ئـىكـكى يـاش بـىلهن يـىگـىرمه بهش يـاش ئـارىسـىدىكـى دەۋرىمـگه كهلـسهك، مهن بۇ 

دەۋرىمـنى يـاخشـى ئۆتكۈزدۈم. ئهنـقهدەردە چـوڭ بـولـغانـلىقـىم ئۈچۈن، مهزكۇر پـايـتهخـتته مهن ئېھتىيـاجـلىق 

ھهمـمه نهرسه بـار ئـىدى. مهدەنـىيهت پـائـالـىيهتـلىرىگه ئـىشـتراك قـىالتـتىم، كـىتـاب ئـوقۇيتتۇم. ئهنـقهدەردە 

فـرانسۇز، ئـىنـگىلـىز، ئـىتـالـيان مهدەنـىيهت مهركهزلـىرى بـار ئـىدى. ئۆسمۈرلۈك چـاغـلىرىمـدا چهتـئهل تـىلـى 

1ۋە تـارىخ بـىلـىمـلىرى ئۈچۈن ئـانـامـنىڭ دەرسـلىرىگه قـاتـنىشـاتـتىم. چهتـئهل تـىلـى ئۆگـىنـىش ئـىمـكانـىم 

كۆپ ئـىدى. بۇ يـاشـلىرىمـدا چهتـئهل تـىلـى بـىلهنـال بـولـدى قـىلـماسـتىن، ئـارخېئولـوگـىيه كۇرسـلىرىغـىمۇ 

قـاتـناشـتىم. ئۇنـىۋېرسـىتېت ئـوقۇدۇم، ئـوقۇش پۈتتۈرۈپ دوكـتورلۇق ئـوقۇشـى بـىلهن بـولـدۇم، بۇ ئـارىلـىقـتا 

ئاۋستىرىيهدە، يهنه چىكاگودا ئوقۇدۇم. مۇشۇ تهرىقىدە يىگىرمه بهش ياشقا قهدەم باستىم. 

ئىسرائىلىيهدە ئوقۇغان بوالتتىم 

يۇقـىرىدا ئېتيقىنـىمـدەك، مېنىڭ 12-25 يـاشـلىرىم مـول-ھوسۇللۇق ئۆتـتى. بۇ دەۋرنـى مۇشۇنـداق 

ئۆتكۈزۈش بهك مۇھىم. چۈنـكى، بۇ ئـارقـىلـىق ھهر قـايسـى جهھهتـتىن ئۆزىڭىزنـى كۈچـلهنـدۈرىسـىز. 

يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن كېيىنـكى چـاغـلىرىممۇ ئۇنـىۋېرسـىتېتتا ئۆتـتى. ھايـاتـىم ئۇنـىۋېرسـىتېتالردا داۋام 

قـىلـدى. ئهگهر بۈگۈنـكى ئهقـلىم شۇ چـاغـدا بـولـغان بـولـسا قـانـداق قـىالتـتىم بـىلهمسـىز؟ ئـامېرىكـادا يـاكـى 

يـاۋروپـادا ئـوقۇيـمهن دەپ ۋاقـىت ئـىسـراپ قـىلـماسـتىن، ئـوتتۇرا شهرقـته، يهنـى ئـىسـرائـىلـىيهدە ئـوقۇغـان 

بـوالتـتىم. چۈنـكى، ئـىسـرائـىلـىيهنـىڭ ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرى سۈپهتـلىك، ھهمـدە شهرق بـىلهن غهربـنى 

بـىرلـىكـته ئۆگـىتـىدۇ. كۈنـىمـىزنـىڭ يـاشـلىرىغـا ئـىسـرائـىلـىيهدە ئـوقۇشـنى تهۋسـىيه قـىلـىمهن. ھهم غهرب، 

ھهم شهرق تـارىخـى تهتـقىقـاتـلىرى ئۈچۈن ئـىسـرائـىلـىيهدە كۆڭۈلـدىكـىدەك ئۇنـىۋېرسـىتېتالر مهۋجۇت. 

ئـىسـرائـىلـىيه كۈنـىمـىزدىمۇ كۆپ خـىل مهدەنـىيهتـنى ئۆزىدە مۇجهسـسهمـلىگهن. كـونـا گېرمـانـىيه 

ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىنـى ئۇ يهردىن تـاپـااليسـىز. ئـامېرىكـا ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرى مـودېللىرىنـىڭ 

ئۈنۈمـدارلـىقـىنـى ئـامېرىكـانـىڭ سـىرتـىدا يهنـىال ئـىسـرائـىلـىيهدىن تـاپـااليسـىز. ئـىسـرائـىلـىيه 

1 ئىلبهر ئورتايلىنىڭ ئانىسى شهفىقه ئورتايلى ئهنقهره ئۇنىۋېرسىتېتىدا رۇس تىلى دهرسى بېرهتتى.
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ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىنـىڭ كۈتۈپـخانـىلـىرى يـاخشـى، سـاغـالمـلىق ئهسـلىھهلـىرى ۋە تهنھهرىكهت ئهسـلىھهلـىرى 

كۆڭۈلـدىكـىدەك. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئـىسـرائـىلـىيهدە سـىزنـىڭ بـىلـىم-تهتـقىقـاتـىڭىزغـا پـايـدىسـى تېگىدىغـان 

كۆپـلىگهن پـروففېسورالر بـار. بۇ پـروففېسورالرنـىڭ مهدەنـىيهت ئـارقـا كۆرۈنۈشـىمۇ بـىر-بـىرىدىن كۆپ 

پهرقـلىنـىدۇ. يهنه تېخى ئـىسـرائـىلـىيه ئـوتتۇرا شهرقـنىڭ دەل ئـوتتۇرىسـىغـا جـايـالشـقان. ئـىسـرائـىلـىيهدە 

ئهرەبـچه ۋە ئـىبـرانـىيـچىنـىمۇ يـاخشـى ئۆگـىنهلهيسـىز. بـاشـقا تـىلـالرنـىمۇ يـاخشـى ئۆگـىنـىش شـارائـىتـى 

مهۋجۇت، ئهلۋەتــته. مهن ئــىســرائــىلــىيهنــى مــاڭا ئــوخــشاش ئــىجــتىمــائــىيهت بــىلــىمــلىرى بــىلهن 

شۇغۇلـلىنـىدىغـانـالر ئۈچۈن تهۋسـىيه قـىلـىۋاتـىمهن. تهبـئىي پهن بـىلـىمـلىرى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـانـالر 

ئۈچۈن بۇ ھهقـته ئهقـىل كۆرسـىتهلـمهيـمهن. بـىراق، ئـىسـرائـىلـىيه ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىنـىڭ تهبـئىي پهن 

بـىلـىمـلىرى جهھهتـتىمۇ كۆڭۈلـدىكـىدەك ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىمهن. ئۇنـىۋېرسـىتېت تـالـالشـتا يـاخشـى 

ئـويـلىشـىش الزىم. بۈگۈنـكى ئهقـلىم بـولـسا بـاشـقا خـىل تـالـالشـالردا بـولـىدىغـانـلىقـىمـنى ئېيتقان ئـىدىم. 

ئـومۇمهن، ھهمـمه مهسـىله بـىزنـىڭ تـالـالشـلىرىمـىز بـىلهن بـاغـلىنـىشـچانـلىقـقا ئـىگه. تۈركـىيهدە يـاشـايـدىغـان 

ئـىنـسانـالر بهزى جهھهتـلهردە، بـولۇپمۇ مـائـارىپ جهھهتـته — تـولـىمۇ ئهپسۇسـكى — خـاتـا تـالـالشـالردا 

بـولـىۋاتـىدۇ. ئـوچۇق قـىلـىپ ئېيتسام، خـاتـا يۈزلـىنـىشـكه قـادىلـىۋېلىۋاتـىمـىز. بۇنـداق قـىلـىشـنىڭ كېرىكـى 

يوق. چۈنكى، بۇنىڭ ئاقىۋىتى پۇشايماندۇر. 

مهن يـاخشـى ئۇسـتازالرنـىڭ قـولـىدا يېتىشـىش ئۈچۈن كۆپ ھهپـىلهشـتىم. ھېچقاچـان يـاخشـى 

ئۇستازالر ئىزدەپ-سوراپ مېنى تاپقىنى يوق. 

يىگىرمه بهش ياشتىن قىرىق ياشقىچه بولغان دەۋر 

يـىگـىرمه بهش بـىلهن قـىرىق (25-40) يـاش ئـارىسـى سېپى ئۆزىدىن ئۆزىنـى كۈچهيـتىش دەۋرىدۇر. 

ھايـاتـىڭىزدا يـاشـلىقـىڭىزنـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـلىرىدە، يهنـى يـىگـىرمه بهش يېشىڭىزغـىچه بـولـغان 

مهزگـىلـدە بهزى ئـىشـالرنـى نـاھايـىتـى ئۇتۇقلۇق ھالـدا قـىالاليسـىز. چۈنـكى، ئۇ دەۋر ئهسـته تۇتۇش 

قـابـىلـىيـىتـىڭىز يۇقـىرى، بهدەن ئېنىرگـىيـىڭىز كۈچلۈك دەۋردۇر. يـاشـلىقـتا غهيـرىتـىڭىز ئۈسـتۈن بـولـىدۇ. 

يـاشـلىقـتا ئـىشـالرنـى تېزال پۈتتۈرىسـىز. يـىگـىرمه بهش يېشىڭىزدا قـىلـىۋااللـمىغـان ئـىشـلىرىڭىزنـى، قـولـغا 

كهلتۈرۈشـكه سهل قـارىغـان بـىلـىم، يۈكسـىلـىشـلهرنـى يـىگـىرمه بهش بـىلهن قـىرىق يـاشـالر ئـارىسـىدا 

قــىالاليســىز. بۇ مهزگــىل ســىز ئۈچۈن ئــاخــىرقــى پۇرسهتتۇر. بۇ يېشىڭىزدا مهيــلى نېمه ئۆگــىنــىڭ، 

ئۆگـىنـىش سۈرئـىتـىڭىز ئـون ئـىكـكى يـاشـتىن يـىگـىرمه بهش يـاشـقىچه بـولـغان مهزگـىلـىڭىزگه قـارىغـانـدا 

ئـاسـتىالپ كهتـكهن بـولـىدۇ. ئهمـما، بـىر جهھهتـتىن يهنـىال ھوزۇرلۇق ھالهتـته ئـالـغا ئـىلـگىرىلـىيهلهيسـىز. 

يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن قـىرىق يـاشـقىچه بـولـغان مهزگـىلـىدە يېڭى نهرسـىلهرنـى ئۆگـىنـىشڭ بـىر قـىيـىن 

تهرىپــىمۇ بــار. يهنــى ئۆگهنــگهنــلىرىڭىزدىن مهلۇم نهرســىلهر ئېسىڭىزدە قــالســىمۇ، بــىراق، 

ئۆگهنـگهنـلىرىڭىزنـى تېز ئۇنتۇشـقا يۈزلـىنـىسـىز. قـىرىق يـاشـتىن كېيىن يېڭى نهرسـىلهر ئۆگـىنـىش بهسـىي 
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مۈشكۈل. تـولۇقـلىشـىڭىز كېرەك بـولـغان بـىلـىمـلهرنـى قـىرىق يېشىڭىزغـا قهدەر تـولۇقـلىۋېلىشـىڭىز 

كېرەك. بۇ بهكمۇ مۇھىم. بۇ سهۋەبـلىك  يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن قـىرىق يـاشـقىچه بـولـغان مهزگـىلـىدە 

چوقۇم ساغالم، تهڭپۇڭ ۋە ئىنتىزامچان ھالهتته ياشىشىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمهن. 

سـىزنـى ئـاگـاھالنـدۇرىمهنـكى، يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن قـىرىق يـاشـقىچه بـولـغان مهزگـىل يهنه بـىر 

جهھهتـتىن بـىر قـاتـار نـاچـار ئـادەتـلهرنـىڭ كـىشـىگه سـالـجىدەك چـاپـلىشـىۋالـىدىغـان دەۋرىدۇر. ھاراق، 

تـامـاكـا، نـاچـار ئـوزۇقـلىنـىش ئـادىتـى سـىزنـى بـولۇشـىغـا تۈگهشـتۈرىدۇ. كېيىن بۇالرنـىڭ ئـازابـىنـى تـولۇق 

ھېس قـىلـىسـىز. بۇالردىن ئۇزاق تۇرۇپ، كۆپـلهپ كـىتـاب-مـاتېرىيـال ئـوقۇشـىڭىزنـى، سهيـله-سـايـاھهت 

قـىلـىشـىڭىزنـى، يېڭى نهرسـىلهرنـى ئۆگـىنـىشـىڭىزنـى، چهتـئهل تـىلـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

كهمـچىلـىكـلىرىڭىزنـى تـولۇقـلىشـىڭىزنـى تهۋسـىيه قـىلـىمهن. بۇ مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىپ، بۇ مهزگـىلـدە 

ئۆگـىنـىشـىڭىز كېرەك بـولـغانـلىرىنـى ئۆگـىنـىپ، بـىر تهرەپـتىن ئـون ئـىكـكى يـاشـتىن يـىگـىرمه بهش 

يـاشـقىچه بـولـغان دەۋرىڭىزدە قـولـغا كهلتۈرگهن بـىلـىمـلىرىڭىزنـى ئـىشـقا سېلىپ، مـاقـاله-ئهسهرلهرنـى 

ئوتتۇرىغا چىقىرىشىڭىز، مېۋە بېرىشىڭىز كېرەك بولىدۇ. 

تـارىخـقا يهنه بـىر رەت قـايـتايـلى. كـونـا زامـانـالردا 25-40 يـاشـالر ئـارىسـىدىكـى ئـىنـسانـالر چـوڭ 

ئـادەمـلهر سـانـىالتـتى. بۇ يـاشـالردا دۆلهتـنىڭ ئـىشـلىرى بـىلهن شۇغۇلـلىنـاتـتى، ئهسهرلهر ئـوتتۇرىغـا 

قـويـاتـتى. قـومـانـدانـلىق ۋەزىپـىلـىرىنـى ئـورۇنـدايـتتى. كـونـا زامـانـالردا قـىرىق يـاشـتىن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش 

ئـاز كۆرۈلهتـتى. كـىشـىلهرنـىڭ ئۆمـرى قـىسـقا ئـىدى. بۈگۈن ئـىنـسانـالرنـىڭ ئـوتتۇرىچه ئۆمۈرى ئۇزاردى. 

بـىراق، ئـىنـسانـالرنـىڭ مـول-ھوسۇللۇق بـولـغان دەۋرى يهنـىال كـونـا زامـانـالر ئـىدى. بۇ ۋەجـىدىن، كـىشـى 

قـايسـى سـاھه بـىلهن شۇغۇلـالنـغان بـولـىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، 25-40 يـاش ئـارىسـىدا ئهسهر ئـوتتۇرىغـا 

قـويۇشـقا غهيـرەت كۆرسـىتـىشـى كېرەك. قـىرىق يـاشـالردىن كېيىن مهيـلى بهدىنـىڭىزنـى بـولسۇن، يـاكـى 

زېھنىڭىزنى بولسۇن، ئۇنىڭدىن ئاۋۋالقى مهزگىللهردىكىدەك قوللىنالمايسىز. 

قىرىق ياشتىن ئهللىك بهش ياشقىچه بولغان دەۋر 

قـىرىق يـاشـتىن ئهلـلىك بهش يـاشـقىچه بـولـغان دەۋر كـىشـى ئۈچۈن بهكمۇ مۇھىم دەۋردۇر. بۇ ئهسـته 

سـاقـالش ئـىقـتىدارىڭىز چېكىنـىشـكه بـاشـلىغـان، شۇنـداقـال، ئۆزىڭىزنـى جـارىي قـىلـدۇرۇش ئـىقـتىدارىڭىزدا 

ۋە تهسهۋۋۇرىڭىزدا يۈكسـىلـىش بـولـغان چـاغـالردۇر. كـىشـىنـىڭ مۇشۇ يـاشـقا كهلگۈچه قـىلـغان پـىكـىر-

تهپهككۇر، ئـانـالـىزلـىرى چـوڭقۇرلۇق جهھهتـته مۇشۇ يـاشـالردا قـىلـغان تهپهككۇر ۋە ئـانـالـىزىدىن تۆۋەن 

بـولـىدۇ. پـىكـىر ئـادىمـى 40 يـاشـلىق دەۋرىگه كـىرىشـتىن بۇرۇن بۇ يـاشـقا كـىرگهنـدىن كېيىنـكىدەك گۈزەل 

ئۇسـلۇبـتىكـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرالـمايـدۇ. يهنـى، ئـىلـگىرىكـى يـاشـالردا يـاخشـى ھاسـىالتـالرنـى تـوپـلىغـان 

بولسىڭىز، بۇ چاغ سىز ئۈچۈن مول-ھوسۇللۇق دەۋرنىڭ باشلىنىشىدۇر. 

2021 يانۋار 36 ئۇيغۇرالر 17-سان



ئـىنـسان قـىرىق يـاشـتىن كېيىن بـىلـىمـدە تېخىمۇ كـامـالهت تـاپـااليـدۇ. ئۆزى بـىلـگهن دائـىرە ئـىچـىدە 

يـاخشـى مۇھاكـىمه ۋە بهلهن پـىكـىرلهرنـى ئـىشـلهپ چـىقـىرااليـدۇ. بۇالرنـى ئهلۋەتـته كـونـا ھاسـىالتـلىرى 

ئـارقـىلـىق، يهنـى قـىرىق يـاشـتىن ئـاۋۋال ئېرىشـكهن بـىلـىم تهجـرىبـىلـىرى ئـارقـىلـىق رويـاپـقا چـىقـىرىدۇ. 

شۇنــىســى ئېنىقــكى، ئهگهر ســىز قــىرىق يــاشــقىچه بــولــغان جهريــانــغىچه تــوپــلىغــان بــىلــىم-

تهجـرىبـىلـىرىڭىزنـى يـاخشـى ئـىشـلىتهلـىسـىڭىز، قـىرىق يـاشـتىن كېيىن كۆزگه كۆرۈنگۈدەك دەرىجـىدە 

مـول-ھوسۇل بېرەلهيسـىز. پـىشـىپ-يېتىلـىش جهھهتـتىمۇ ئهھۋال مۇشۇنـىڭكدەك. مهسـىلهن، بـىرىنـى 

قــىرىق يــاشــتىن كېيىن تېخىمۇ بهك يــاخشــى كۆرەلهيســىز. دوســت-بۇرادەرلــىرىڭىز بــىلهن بــولــغان 

مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى قـىرىق يـاشـتىن كېيىن تېخىمۇ يـاخشـى ئېلىپ مـاڭااليسـىز. بۇ سهۋەبـلىك، قـىرىق يـاشـقا 

تـوشـماسـتىن قۇرۇلـغان دوسـتلۇقـلىرىڭىز مهڭگۈلۈك دوسـتلۇقلۇقـقا تېخىمۇ يېقىن. قـىرىق يـاشـتىن كېيىن 

قۇرۇلـغان دوسـتلۇقـالر كۆپۈنـچه ھالـالردا ئۆتكۈنـچى دوسـتلۇق بـولۇپ قـالـىدۇ. يـاش چـوڭايـغانـدا قۇرۇلـغان 

دوستلۇق ئۇزاققا بارمايدۇ. 

قـىرىق يـاشـتىن ئهلـلىك بهش يـاشـقىچه بـولـغان دەۋرىڭىز ۋەتهن-خهلـقكه بـولـغان مهجبۇرىيـىتـىڭىزنـى 

ھهر قـايسـى جهھهتـتىن ئـورۇنـدايـدىغـان دەۋر ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ يـاشـالردىكـى شهخـس ۋەتهن-خهلـقكه بـولـغان 

مهجبۇرىيىتىنى بىلىپ، شۇنىڭغا بىنائهن ھهرىكهت قىلىشى الزىم. 

خۇالسـىلـىسهك، مـول-ھوسۇلـلىرىڭىزنـى ئـاسـاسهن ئـوتتۇز يـاشـلىرىڭىزدا ئـوتتۇرىغـا تـاشـلىشـىڭىز 

كېرەك. مـاشـىنـىغـا ئـوخـشاش ئـالـدىراش ئـىشـلىشـىڭىز الزىم. زېرىكـمهسـتىن، تېرىكـمهسـتىن ئـىشـلىشـىڭىز 

ۋە ھهر قـايسـى نۇقـتىدىن ئۆزىڭىزنـى كۈچـلهنـدۈرىشـىڭىز كېرەك. قـىرىق يېشىڭىزغـا ئهمـگهك بـىلهن، 

ئهسهرلــىرىڭىز بــىلهن كــىرىشــىڭىز كېرەك. ئــاقــىۋەتــته قــىرىق يېشىڭىزدىن كېيىنمۇ يهنه ھوسۇل 

بېرىشـنى داۋامـالشـتۇرىسـىز. بـىراق، قـىرىق يـاشـتىن كېيىن بېرىدىغـان مـول-ھوسۇل تهجـرىبه بـىلهن 

بـىرلـىشـىدۇ. ئۆز سـاھهيـىڭىزدە بـارغـانـچه چـوڭقۇرلـىشـىسـىز. مۇشۇ تهرىقـىدە ئۆز سـاھهيـىڭىزنـىڭ ئهھلى، 

ئۇستىسى بولۇش يولىغا قاراپ ماڭىسىز. 

ئهللىك بهش ياشتىن كېيىنكى دەۋر 

(ئـىلـىم يـولـىدىكـى بـىرى بـولۇش سۈپـىتـىڭىز بـىلهن، سـىز ئۈچۈن) ئهڭ مۇھىمـى، يهتـمىش 

يېشىڭىزغـا قهدەر ئهسهر يېزىشـنى داۋامـالشـتۇرۇشـىڭىز كېرەك. ئۇسـتىلـىقـىڭىزنـى ئـىشـقا سېلىشـىڭىز، 

سـاھهدىكـى چـوڭقۇرلۇقـىڭىزنـى كۆرسـىتـىشـىڭىز كېرەك. بۇ جهھهتـلهردە تـىركـىشـىۋاتـقىنـىڭىزدا قـارشـىڭىزدا 

بـىر دۈشـمهن پهيـدا بـولـىدۇ. بۇ قـارشـى كۈرەش قـىلـىش كېرەك بـولـغان دۈشـمهنـدۇر. دۈشـمهن — ئهسـته 

سـاقـالش ئـىقـتىدارىڭىزدۇر. يېشىڭىز چـوڭايـغانـچه ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـىڭىز تۆۋەنـلهيـدۇ. بۇنـىڭ 

تارتىشقۇدەك يېرى يوق. 
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مهلۇم يـاشـقا كهلـگهنـدىن بـاشـالپ، بـىلـىمـلهرنـى تېزدىن ئۆزلهشـتۈرەلهيسـىز، ئهمـما، ئۆزىڭىز ھاسـىل 

قـىلـغان بـىلـىمـلهرنـى ئـوخـشاش رەۋىشـته ئۇنتۇشـقا بـاشـاليسـىز. بۇ سهۋەبـلىك، يـاشـالرغـا دائـىم 

دەيـدىغـىنـىمـنى مۇشۇ يهردىمۇ تهكـرار ئېيتىمهن. يـىگـىرمه بهش يـاشـقىچه ئۆگـىنـىۋااللـىغـانـلىرىڭىز (ئـىلـىم 

يـولـىڭىزدىكـى) ئـاسـاسـتۇر. يـىگـىرمه بهش يېشىڭىزغـىچه بـولـغان مهزگـىلـلهرگـىچه ئـوقۇغـان، ئـاڭلىغـان ۋە 

كۆرگهن نهرسـىلـىرىڭىزنـىڭ ھهمـمىسـىنـى كېيىنـكى ھايـاتـىڭىزنـىڭ ئـاسـاسـى سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىسـىز. 

يـىگـىرمه بهش يـاشـتىن بۇرۇنـقى مهزگـىلـلىرىڭىزدە مـول-ھوسۇل يـىغـىشـقا كۈچـىشـىڭىز الزىم. 

ھۈجهيـرىلـىرىڭىز مهلۇم يـاشـقا كـىرىگـىنـىڭىزدىن كېيىن ئۆلۈشـكه بـاشـاليـدۇ. ئهلـلىك يـاشـالرغـا 

كـىرگـىنـىڭىزدە بۇ ھالهت تېزلـىشـىدۇ. ئـاالھىدە ئهھۋالـالر مۇسـتهسـنا، ئهلـلىك يـاشـالرغـا بـارغـانـدا ئهس-

خـاتـىرىڭىزنـىڭ يـاش چـاغـلىرىڭىزدىكـىدەك بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىشـىڭىز الزىم. يهتـمىش يـاشـالرغـا 

بـارغـانـدا ئهس-خـاتـىرىڭىزنـىڭ تۆۋەنـلىشـى تېخىمۇ كۈچلۈك بـولـىدۇ. مېنىڭچه، يهتـمىش يـاشـتىن 

كېيىنكى دەۋر ئىنساننىڭ ئىلگىرى قىلغانلىرىنى تهكرارالش دەۋرىدۇر. 

بۇ جهھهتـته بهكـال سهلـبىي كۆز قـاراشـتا بـولـغان كـىشـىلهرنـى بـىلـىمهن. «ئـىنـسان يهتـمىش يـاشـتىن 

كېيىن قـىمـمىتـىنـى يـوقـىتـىدۇ» دەپ قـارايـدىغـانـالر بـار. بۇ پـىكـىرنـىڭ ئهڭ كۈچلۈك قـولـلىغۇچـىسـى 

مۈبهجـجهل كـىراي خـوجـا ئـىدى. «يهتـمىش يـاشـتىن ئـاشـقان بـىرىنـىڭ يېزىشـىنـىال ئهمهس، سۆزلـىشـىنـىمۇ 

چهكلهش كېرەك» دەيتتى ئۇ. يهنى، ئىنسان بۇ ياشتىن ئاشقاندا ئالجىشقا باشاليدۇ، دېمهكچى. 

يــىغــىنــچاقــلىســاق، يهتــمىشــتىن ئــاشــقانــدا كــىشــى ئــومۇمهن يېڭى ئهسهرلهرنــى ئــوتتۇرىغــا 

چـىقـىرالـمايـدۇ. يهتـمىش يـاشـتىن كېيىن ئهسهر ئـوتتۇرىغـا قـويـدى دېيىلـسه، ئـىلـگىرىكـى چـاغـلىرىدىكـىنـى 

تهكـرار ئـوتتۇرىغـا قـويـدى دېيىشـكه بـولـىدۇ. بـىزنـىڭ (تـارىخـچىلـىق) كهسـىپـىگه قـارايـلى، بېرنـاد لېۋىس 

يۈز يـاشـتىن ئـاشـتى (بۇ كـىشـى 2018-يـىلـى ۋاپـات بـولـغان.-ت)، ئهمـما بـىلـىمـلهرنـى، ئۆتمۈشـته قـولـغا 

كهلتۈرگهنـلىرىنـى قـىمـمهتـلىك ھۆجـجهتـلهر شهكـلىدە ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. بېرنـاد لېۋىس شهرقشۇنـاسـالر 

دۇنياسى ئۈچۈن ھهر قاچان مهنبه خاراكتېرلىك شهخستۇر. 

ئېيتقانـلىرىمـنى «يـاش چـوڭايـغانسېرى ئـىش تۈگهيـدۇ» دەپ چۈشـىنـىۋالـماڭالر. تـارىخـقا قـارىسـاق، 

نۇرغۇن ئـىشـالرنـى تـوقـسان يېشىدىن كېيىن ۋۇجۇدقـا چـىقـارغـان شهخسـلهرنـىمۇ كۆرىسـىلهر. مهسـىلهن، 

خهلـىل ئـىنـالـجىك ئۇسـتازنـىڭ تـوقـسان يېشىدىن كېيىن نهشـىردىن چـىقـارغـان ئهسهرلـىرى ئۇ زاتـنىڭ ئهڭ 

قـىمـمهتـلىك ئهسهرلـىرى ھېسابـلىنـىدۇ. يهتـمىشـتىن كېيىن يېڭى ئهسهر ئـوتتۇرىغـا قـويـغىلـى بـولـمايـدۇ، 

دېگهن پـىكـىردىن خهلـىل ئـىنـالـجىك، مـىمـار سـىنـان، تـىزىيـانـو ۋېكېللىيـو قـاتـارلـىقـالر مۇسـتهسـنادۇر. 

مهشھۇر تـارىخـچى لـىئـوپـولـد ۋون رانـكى سهكـسهن يـاشـلىرىدىن كېيىنمۇ مۇھىم ئهسهرلهرنـى يـازغـان. 

ئهمـما، مهن مهيـلى نېمىال بـولسۇن، يـازىدىغـان ئهسهرلـىرىمـنى سهكـسهن يـاشـقىچه يېزىپ بـولۇشۇمـنى 

ئۈمـىد قـىلـىمهن. چۈنـكى، ھېچكىم ئۆزىنـىڭ  سهكـسهن يـاشـتىن ئـاشـقانـدىمۇ يـاخشـى ئهسهرلهرنـى 

يـازااليـدىغـانـلىقـىغـا ھۆددە قـىاللـمايـدۇ. مۇشۇ سهۋەبـلىك، يېڭى ئهسهر يېزىشـنى مۇئهيـيهن يـاشـقا 
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كېلىشـتىن بۇرۇن تۈگـىتـىشـىڭىز الزىم. «كهلگۈسـىدە ھهل قـىلـىمهن، يـاكـى ئۇ چـاغـدىمۇ ئهسهر يېزىشـنى 

ھازىرقـىغـا ئـوخـشاش تېز سۈرئهت بـىلهن داۋامـالشـتۇرىمهن» دەپ ئـويـالپ قـالسـىڭىز، بۇ ئـويـىڭىز ئهمهلـگه 

ئاشماي قېلىشى مۇمكىن. 

شۇنـىمۇ سۆزلهپ ئۆتۈشـىمـىز كېرەكـكى، مهن قـارار چـىقـىرىشـتا بهك ئـىكـكىلـىنـىدىغـان بـىرى ئـىدىم. 

ئۆزۈم ئـىشـىنـىدىغـان كـىشـىلهردىن ئهڭ خۇسۇسـىي ئـىشـالرغـىچه مهسـلىھهت ئـاالتـتىم. ئـىكـكىدىن بـىرىنـى 

تـالـالشـقا تـوغـرا كهلـسه، قـايسـىسـىنـى تـالـلىسـام يـاخشـى بـوالر دەپ بېشىم قـاتـقىنـىدا چـوقۇم ئـونـلىغـان 

كـىشـىنـىڭ مهسـلىھهتـىنـى ئـاالتـتىم. شۇنـچه ئۇزۇن يـىلـالردىن بېرى، بـاشـقىالردىن ئـالـغان تهۋسـىيهلـىرىمـدىن 

چـىقـارغـان يهكۈنۈم شۇ بـولـدىكـى، شهخسـىي تۇرمۇشـىمـىز تـوغـرىسـىدا بـاشـقىالرغـا قۇالق سـالـماسـلىقـىمـىز 

الزىم. مهن بۇ ئـارقـىلـىق ئۆز يـولـىڭىزنـى ئۆزىڭىز تـالـالڭ، دېمهكـچى. چۈنـكى، مهن ئۆزۈمـنىڭ يـولـىنـى 

ئۆزۈم تـالـالپ مـاڭدىم ۋە مۇشۇنـداق قـىلـىشـقا تـىرىشـتىم. شۇنـداقـال، بـاشـقىالرنـىڭ پـىكـىرىنـى ئېلىشـقىمۇ 

ھهرگىز سهل قارىمىدىم، ئۆزۈم ئۈچۈن تولىمۇ مهنپهئهتلىك بولغان تهۋسىيهلهرگىمۇ ئېرىشتىم. 

مهسـىلهن، مهكـتهپ تـالـالش جهھهتـته بـوزقۇرت گۈۋەنـچتىن نـاھايـىتـى پـايـدىلـىق تهۋسـىيه ئـالـغان 

ئـىدىم. ئۇ چـاغـدا قـايسـى مهكـتهپـنى تـالـالش ھهلهكـچىلـىكـىدە ئـىدىم. بـوزقۇرت بهي بـولـسا ھاجهتـتهپه 

ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ قۇرۇلۇش دەۋرىدە بۇ ئۇنـىۋېرسـىتېتنىڭ بـاش سېكرىتـارلـىق ۋەزىپـىسـىدە ئـىدى، ھهمـمه 

ۋەزىپه ئۇنــىڭ ئۈســتىدە ئــىدى. مهن «پــاالن ئۇنــىۋېرســىتېتقا كــىرسهم بــوالرمۇ، يــاكــى پــوكۇنــى 

ئۇنـىۋېرسـىتېتقا كـىرسهم قـانـداق بـوالر» دەپ ئـىكـكىلـىنـىپ يۈرگهن ئـىدىم. ئـاقـىۋەتـته، ئـوقۇغۇچـى سـانـى 

ئـاز دەپ ئـويـالپ، بۇنـى ئهۋزەلـلىك سـانـاپ، ھاجهتـتهپهدىكـى ئـىجـتىمـائـىي بـىلـىمـلهر فـاكۇلتېتلىرىدىن 

بـىرىگه كـىرىشـنى تـالـلىدىم. بـوزقـىرت بهي ھاجهتـتهپهگه ئهمهس، مۈلـكىيه ئـىنـىسـتىتۇتـىغـا كـىرىشـىمـنى 

تهۋسـىيه قـىلـدى. يهنـى، بـوزقـىرت بهي ھاجهتـتهپهدە ئـىشـلهۋاتـقان بـولۇشـىغـا قـارىمـاي مۇشۇنـداق 

مهسـلىھهت بهردى. بۇ دۇرۇسـتلۇق ئۆرنـىكـىدۇر. ئۇ مېنىڭ بـاشـقا ئـىشـالرنـى ئـويـالۋاتـقىنـىمـنى، بـاشـقا خـىل 

مـائـارىپـقا ئېھتىيـاجـىم بـارلـىقـىنـى بـىلـىپ، مۇشۇنـداق تهۋسـىيه بهرگهن ئـىدى. بۇ مهن ئۈچۈن بهك مۇھىم 

تهۋسىيه بولغان ئىدى. 

سۇاليـمان دېمىرەلـدىن ئـالـغان تهۋسـىيهنـى ھايـاتـىمـدىكـى ئـىكـكىنـچى مۇھىم تهۋسـىيه دەپ بـىلـىمهن. 

بـىر زامـانـالردا مېنىڭ مـىلـلهت ۋەكـىلـى بـولۇشۇمـنى تهۋسـىيه قـىلـغانـالر بـولـغان ئـىدى، بۇ تهۋسـىيهنـى كـىم 

بهرگهنـلىكـىنـى دەپ يۈرمهيـمهن. شۇ چـاغـالردا دېمىرەل بـىلهن بـىرلـىكـته بـاكۇ زىيـارىتـىدە بـولـدۇق. بۇ 

ئۇنـىڭ پـرىزدېنتلىق ۋەزىپـىسـى يېڭىال ئـايـاقـالشـقان چـاغـالر ئـىدى. مـاڭا مـىلـلهت ۋەكـىلـى بـولۇش تهكـلىپـى 

كهلـگهنـلىكـىنـى ئۇنـىڭغا ئېيتتىم. ئۇ مـاڭا «قـوبۇل قـىلـماڭ. سـىزگه ئـوخـشاش كـىشـىلهر مـىلـلهتـنىڭ 

ۋىجـدانـى. سـىيـاسهت بـىلهن ئـىشـىڭىز بـولـمىسۇن» دېدى. قـاراڭ، ئهيـنى يـىلـالرنـىڭ سـىيـاسهتـچىسـى 

دېمىرەل ھهقـقىدە سۆزلهۋاتـىمهن. مهن مـىلـلهت ۋەكـىلـى بـولۇش تهكـلىپـى جهھهتـته ئـويـلىنـىپ، قـانـداق 

قـىلـسام يـاخشـى بـوالر دەپ كـالـال قـاتۇرۇۋاتـقان ئـىدىم. دېمىرەل مـاڭا سـىيـاسهتـكه ئـارىالشـماسـلىق 
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تهۋسـىيـىسـى بهرگهنـدىن كېيىن، «بـىلـدىم. قـانـداق قـىلـىشـىم كېرەكـلىكـى ئېنىق بـولـدى» دېدىم. 

شۇنىڭدىن كېيىن بۇ ھهقتىكى تهۋسىيهلهرنىڭ ھېچبىرىنى قوبۇل قىلمىدىم. 

بـوزقۇرت گۈۋەنـچنىڭ مهكـتهپ تـالـلىشـىم ھهقـقىدىكـى تهۋسـىيـىسـى ۋە سۇاليـمان دېمىرەلـنىڭ مـىلـلهت 

ۋەكـىلـى بـولۇشـنى تـالـلىمـاسـلىقـىم تـوغـرىسـىدىكـى تهۋسـىيـىسـى مېنىڭ ھايـاتـىمـدا نـاھايـىتـى مۇھىم رول 

ئـويـنىغـان ئـىكـكى تهۋسـىيهدۇر. بۇ ئـىكـكى شهخـس شهخـسنىڭ ئهھۋالـىغـا قـاراپ تهۋسـىيه بېرىشـنى 

بـىلـىدىغـان ئـىنـسانـالر ئـىدى. تهۋسـىيهلهرنـى مـانـا مۇشۇنـداق پـىشـقان، تهجـرىبـىلـىك ئـىنـسانـالردىن 

ئېلىشـقا، تهۋسـىيه ئېلىش ئۈچۈن مۇشۇنـداق شهخسـلهرنـى تېپىشـقا، بۇنـداقـالرنـى تـاپـقانـدا تهۋسـىيـىسـىگه 

قۇالق سېلىشـقا ئهھمىيهت بېرىڭ. بۇنـداق كـىشـىلهر سـىزنـىڭ كـىم ئـىكهنـلىكـىڭىزگه، قـايسـى ئهھۋالـدا 

ئـىكهنـلىكـىڭىزگه، نېمىگه ئېھتىيـاجـلىق بـولـغىنـىڭىزغـا قـاراپ تۇرۇپ تهۋسـىيه بېرىدۇ. ئۆزىنـىڭ 

سۇبيېكتىپ ئـوي-خـىيـالـى بـويـىچه تهۋسـىيه بېرىش بهك ئـاسـان. «كهل بۇ مهكـتهپـته، كـىر مهجـلىسـكه» 

دەپ تهۋسـىيه بېرىشـنى ھهر كـىم قـىالاليـدۇ. يۇقـىرىقـى ئـىكـكى شهخـسنىڭ تـوغـرا تهۋسـىيه بېرىشـته تۇتـقان 

يـولـى تـوغـرا يـولـدۇر. چۈنـكى، بـىزنـىڭ مـىلـلهتـته «سهن بۇ ئـىشـنى قـىلـما» دەپ مهسـلىھهت بېرىدىغـانـالرنـى 

كۆپ تاپقىلى بولمايدۇ. 

دەيـمهنـكى، ھايـاتـتىكـى ئهڭ مۇھىم ئـىشـالردىن بـىرى ئـىنـسانـنىڭ ئۆز تـالـلىشـىدا تـوغـرا قـارار 

چىقىرالىشىدۇر. 

بهزى تهۋسىيىلهر 

ھايـاتـلىقـتىكـى ئـالـدىراشـچىلـىق سهۋەبـلىك قـانـچه يـاشـقا كـىرگـىنـىڭىزنـى پهرق ئېتىپ بـواللـماي 

قـالـىسـىز. بـىراق، قېرىلـىقـنى يـاخشـى دېيهلـمهيـمهن. قېرىلـىق قـانـداقسـىگه يـاخشـى بـولسۇن دەيسـىز! 

بـىلـگىنـىڭىزدەك، مهن 1947-يـىلـى 21-مـايـدا تۇغۇلـدۇم. ھايـاتـىمـنىڭ 71-يـىلـىنـى تۈگـىتـىش ئـالـدىدا 

تۇرمـاقـتىمهن. يۇقـىرىقـىسـى كهچـمىشـىمـدىن تـوپـلىغـان تهجـرىبه-سـاۋاقـلىرىم. بۇ تهجـرىبه-سـاۋاقـلىرىمـدىن 

ھهر كىم مهنپهئهت ئاالاليدۇ دەپ ئوياليمهن. 

ھايـاتـتا كـىشـى ئۆزىنـى روھىي جهھهتـتىن ھوزۇرلۇق تۇتۇشـى، روھىي ھوزۇرنـى قـولـغا كهلتۈرۈش 

ئۈچۈن ئۆزىگه نىسبهتهن كېرەكسىز ئىشالرغا كىرىشىۋېلىش ۋە ھهپىلىشىشتىن ۋاز كېچىشى الزىم. 

ئـىنـسان يېشى چـوڭايـغانـچه، ھايـاتـىنـىڭ قـىسـقىراۋاتـقانـلىقـىنـى ھېس قـىلـىدۇ. ئـىنـسان ئـىمـكان 

دائـىرىسـىدە سـاغـالمـلىقـىڭىغـا دىقـقهت قـىلـىشـى، سـاغـالم ھايـات كهچۈرۈش ئۈچۈن تـىركـىشـىشـى الزىم. 

مهسـىلهن، تـامـاكـا چېكىدىغـان بـولسـىڭىز، ئهمـدىدىن بـاشـالپ تـامـىكـىنـى تـاشـالڭ. ھاراق ئـىچـىدىغـان 

بـولسـىڭىز، ھاراقـقا يېقىن يـولـىمـاڭ. يـاغـلىق يېمهكـلىكـلهردىن ئۇزاق تۇرۇڭ. زەيتۇن يېغى ئـىشـلهتـكهن 

تهقـدىردىمۇ نـورمـىدىن ئـارتۇق ئـىسـتېمال قـىلـماڭ. يېمهك-ئـىچـمهكـته دائـىمـا ئۆلـچهمـدىن چـىقـماڭ. 
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داسـتىخـانـدىن چـاال تـويۇنـغان ھالهتـته قـوپۇڭ. چۈنـكى، سېمىزلـىك خهتهرلـىك، ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه سهمـىرىپ 

كهتتىڭىزمۇ ئورۇقلىشىڭىز ئاسانغا توختىمايدۇ. 

(مهنـىۋىي تۇرمۇشـقا كهلـسهك) كهيـپىيـاتـىڭىزنـى تۇراقـلىقـالشـتۇرىدىغـان ئهسهرلهرنـى ئـوقۇشـنى 

بـاشـالڭ. مېنىڭ يېشىم بۇنـىڭغا ئهڭ ئۇيغۇن چـاغـدۇر. بـىر زامـانـالردا مېنىڭ يېشىمـدىكـى كـىشـىلهر 

رومـان ئـوقۇشـقا ئهھمىيهت بهرمـىدى. تـوغـرىسـىنـى ئېيتقانـدا، مهن يـىگـىرمه يېشىمـدىن كېيىن ئهدەبـىي 

ئهسهرلهرنـى ئـوقۇشـنى ئـازايـتتىم. چۈنـكى، كهسـىپ ئېھتىيـاجـىم سهۋەبـلىك بـاشـقا مهزمۇنـدىكـى 

ئهسهرلهرنـى ئـوقۇيتتۇم ۋە يـازاتـتىم. ئهمـدىلـىكـته، ئهدەبـىيـاتـقا، بـولۇپمۇ كـالسسـىك ئهدەبـىيـاتـقا 

قـايـتىۋاتـىمهن. ھېكايه، رومـان ئـوقۇش ئـىنـسانـنىڭ مېڭىسـىنـى ئـارام تـاپقۇزىدۇ. ئهس-خـاتـىرىسـىنـى 

كۈچهيتىدۇ. ھهرگىز ئۇنۇتماڭكى، ئهڭ مۇھىم نهرسه ئهس-خاتىرىدۇر. 

ئـىلـبهر ئـورتـايـلىنـىڭ «ئۆمۈر قـانـداق ئۆتكۈزۈلـىدۇ» نـامـلىق ئهسـىرىدىن ھېكمهتـيار ئـىبـراھىم 

تهرجىمه قىلدى
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ھهدىس ھهققىده بهزى
بايانالر

مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بهزى بايانالر  

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

ئـالـدىنـقى سـانـدا ھهدىس شهرىپـلهر ھهقـقىدە ئهڭ دەسـلهپـكى بـاشـالنغۇچ مهلۇمـات بېرىلـگهن ئـىدى. 

ئهمـدى بۇ سـانـدا ھهدىسـنىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـىدە تۇتـقان ئـورنـى ھهقـقىدە قـىسـقىچه تـوخـتىلـىپ 

ئۆتمهكچىمىز.  

2 . ھهدىسنىڭ ئىسالم شهرىئىتىدە تۇتقان ئورنى  

ئـىسـالم دىنـىنـىڭ مـاھىيـىتـى ۋە مهزمۇنـى قۇرئـان ۋە ھهدىس بـىلهن تـولۇق ۋە روشهن يـورۇتۇپ 

بېرىلـگهن. سۈنـنهت بـولـسا ئـىسـالم شهرىئـىتـىدە قۇرئـانـدىن قـالسـىال ئـىكـكىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان ئهڭ 

مۇھىم مهنبه.   

ئـالـالھ تـائـاال « قۇرئـان كهرىم »نـى پۈتۈن ئهھلى ئـىسـالمـنىڭ ئهمهل قـىلـىشـقا تېگىشـلىك دەسـتۇرى 

بـولۇش ئۈچۈن نـازىل قـىلـدى. دەسـلهپـكى دەۋردە يـاشـىغـان تۇنـجى ئهۋالد مۇسۇلـمانـالر قۇرئـانـنى 

پهيـغهمـبىرىمـىزدىن بـىۋاسـته ئۆگـىنـىپ، ئهتـراپـلىق ئۆزلهشـتۈرۈپ، چـوڭقۇر چۈشـىنـىپ، قۇرئـان كهرىمـنىڭ 

كېيىنـكى دەۋرلهرگه ئهيـنهن ۋە تـوغـرا رەۋىشـته يېتىپ كېلىشـىگه ئـاسـاس سـالـدى ۋە تۈرتـكه بـولـدى. 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم قۇرئـان كهرىمـنى ئهيـنهن يهتكۈزۈشـتىن بـاشـقا، قۇرئـانـنى ئـومۇمـىي رەۋىشـته 

چۈشهنـدۈرۈش، ئـايهتـلهرنـى شهرھىلهش، ئـومۇمـىي ئهھكامـالرنـى تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىش ۋە ئـومۇمـىي 

قـائـىدە - پـىرىنسـىپـالرنـى روشهنـلهشـتۈرۈپ بېرىشـتىن ئـىبـارەت مۇھىم ۋەزىپـىنـى ئۆز ئۈسـتىگه 

ئـالـغانـىدى. مۇشۇ نۇقـتىدىن ئېيتقانـدا، پۈتۈن مۇسۇلـمانـالر ئـالـالھنىڭ كـىتـابـىنـى چۈشـىنـىشـته، ئۇنـىڭ 

ئـومۇمـىي ھۆكۈمـلىرىنـى ئهمهلـىي ۋە جـانـلىق تهتـبىقـالشـتا پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ بـايـان قـىلـىشـىغـا ۋە 

شهرھىلهپ - ئـىزاھلىشـىغـا مۇھتاج ئـىدى، يهنـى قۇرئـانـنى چۈشـىنـىش ۋە قۇرئـانـدىكـى ھۆكۈمـلهرنـى 

ئـورۇنـداش ئۈچۈن پهيـغهمـبهر ئهلهيھى سـاالتۇ ۋەسـسهلهمـنىڭ سۈنـنىتـىگه مۇراجـىئهت قـىلـىشـتىن بـاشـقا يـول 

ــاسِ  ــنَّ ــل ــيّــنَ لِ ــبَ ــتُ ــرَ لِ ــذّكْـ ــيْـــكَ الـ يـوق ئـىدى. بۇ ۋەجـىدىن ئـالـالھ تـائـاال قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـداق دەيـدۇ:  {وَأَنـــزَلْـــنَـــا إِلَـ

{بـىز سـاڭا قۇرئـانـنى ئـىنـسانـالرغـا چۈشۈرۈلـگهن شهرىئهتـنى بـايـان قـىلـىپ   { ـرُونَ ــمْ يَــتَــفَــكـَّ ــهُ ــلَّ ــعَ ــمْ وَلَ ــهِ ــيْ ــزّلَ إِلَ ــ ــا نُ مَـ

بهرسۇن، ئۇالر (بۇ قۇرئــانــنى) تهپهككۇر قــىلــىپ (ئۇنــىڭدىن ۋەز ـ نهســىھهت ئــالسۇن) دەپ نــازىل 

قىلدۇق.} (سۈرە نهھل، 44 -ئايهت) 
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ــهُ فَــانْــتَــهُــوا  ــنْ ــمْ عَ ــاكُ ــهَ ــا نَ ــ ــذُوهُ وَمَ ــخُـ ــولُ فَـ ــ ــرَّسُ ــمْ الــ ــاكُـ ــا آتَـ ــ ئـالـالھ تـائـاال قۇرئـانـدا يهنه مۇنـداق دەيـدۇ: {وَمَـ

ــابِ}{پهيــغهمــبهر ســىلهرگه بهرگهنــنى ئېلىڭالر، پهيــغهمــبهر چهكــلىگهن  ــقَـ ــعِـ ــدِيـــدُ الْـ نَّ الـــلَّـــهَ شَـ إِ ــوا الـــلَّـــهَ  ــ ــقُ ــ وَاتَّ

نهرسـىدىن چهكـلىنـىڭالر، ئـالـالھتىن قـورقۇڭالر، ھهقـىقهتهن ئـالـالھنىڭ ئـازابـى قـاتـتىقتۇر.} (سۈرە ھهشـر 7 

– ئايهت) 

ئـىمـام ئهبۇ داۋۇد ۋە ئـىمـام تـىرمـىزى خـاتـىرىلـىگهن مۇنۇ ھهدىسـته ئـىسـالم شهرىئـىتـىدە سۈنـنهتـنىڭ 

تۇتـقان ئـورنـىنـىڭ قـانـچىلـىق مۇھىمـلىقـى تېخىمۇ روشهن بـايـان قـىلـىنـغان. پهيـغهمـبىرىمـىز سـاھابه مۇئـاز 

ئـىبـنى جهبهلـنى يهمهنـگه قـازى قـىلـىپ ئهۋەتـكهنـدە، يـولـغا چـىقـىشـتىن ئـىلـگىرى : «ئهگهر سهن بـىرەر ئـىش 

ئۈسـتىدە ھۆكۈم چـىقـىرىشـقا دۇچ كهلـسهڭ، نېمىگه ئـاسـاسهن ھۆكۈم چـىقـىرىسهن؟» دەپ سـورىغـانـدا، 

مۇئـاز « ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ كـىتـابـىغـا ئـاسـاسهن » دەپ جـاۋاپ بهرگهن. پهيـغهمـبىرىمـىز « ئهگهر ئۇ مهسـىله 

ھهقـقىدىكـى ھۆكۈم قۇرئـان كهرىمـدىن تېپىلـماي قـالسـىچۇ ؟» دەپ سـورىغـانـدا، مۇئـاز شۇئـانـال « پهيـغهمـبهر 

ئهلهيھىســساالمــنىڭ سۈنــنىتــىگه ئــاســاسهن » دېگهن. پهيــغهمــبىرىمــىز يهنه « ئهگهر پهيــغهمــبهر 

ئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۈنـنىتـىدىمۇ تېپىلـمىسـىچۇ ؟ » دەپ سـورىغـانـدا، مۇئـاز « ئۇ چـاغـدا تـاقـىتـىمـنىڭ 

يېتىشـىچه ئـىجـتىھاد قـىلـىمهن » دېگهن. بۇنـى ئـاڭلىغـان پهيـغهمـبىرىمـىز مۇئـاز ئـىبـنى جهبهلـنىڭ 

مهيـدىسـىگه رازىمهنـلىك بـىلهن ئۇرۇپ قـويۇپ، « ئـالـالھنىڭ ئهلـچىسـىنـىڭ ئهلـچىسـىنـى مهمنۇن بـولـىدىغـان 

ئىشقا مۇۋەففهق قىلغان ئالالھقا ھهمدۇ - ساناالر ئېيتىمهن » دېگهن.   

ھهدىس شهرىئهتـنىڭ ئـىكـكىنـچى مهنـبهسـى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن « قۇرئـان كهرىم » بـىلهن 

چهمـبهرچـاس بـاغـالنـغان. بۇ خـىل بـاغـلىنـىشـنى تۆۋەنـدىكـى ئۈچ مۇھىم نۇقـتا ئـارقـىلـىق بـايـان قـىلـىشـقا 

بولىدۇ :  

 1 . ئـالـدى بـىلهن ھهدىس ئـومۇمـىي ۋە تهپسـىلـىي رەۋىشـته « قۇرئـان كهرىم » نـىڭ بـارلـىق 

ئهھكامــلىرىغــا مــاســالشــقان ھالــدا ئۇنــى كۈچهيــتىش ۋە تهكــىتــلهش رولــىنــى ئــويــنايــدۇ. شۇڭا 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ نـامـاز، روزا، زاكـات، ھهجـنىڭ پهرزلـىكـى ھهقـقىدىكـى ھهدىسـلىرىگه قـارايـدىغـان 

بـولـساق، ئۇالر قۇرئـان كهرىمـدىكـى شۇنـىڭغا ئـائـىت مهزمۇنـالر بـىلهن بـىردەكـلىكـكه ئـىگه. ئـالـالھ 

تائاال بهش پهرزنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ :  

}«نـامـاز ئـوقۇڭالر، زاكـات بېرىڭالر.» (سۈرە بهقهرە، 83 -ئـايهتـنىڭ بـىر  {وَأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
قىسمى)  

}  {ئـى مۆمـىنـلهر!  كُـمْ تَــتَّــقُــونَ ــذِيــنَ مِــن قَـبْـلِـكُـمْ لَـعَـلـَّ ــيَــامُ كَـمَـا كُـتِـبَ عَـلَـى الَّ ــوا كُـتِـبَ عَـلَـيْـكُـمُ الــصّ ــنُ ــذِيــنَ آمَ ــا الَّ ــهَ {يَــا أَيّ
(گۇنــاھالردىن) ســاقــلىنــىشــىڭالر ئۈچۈن، ســىلهردىن ئــىلــگىرىكــىلهرگه (يهنــى ئــىلــگىرىكــى 

ئۈمـمهتـلهرگه) روزا پهرز قـىلـىنـغانـدەك، سـىلهرگـىمۇ (رامـىزان) روزىسـى پهرز قـىلـىنـدى.} (سۈرە 

بهقهرە، 183 -ئايهت) 
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{قـــادىر  ـــيـــن.}  ـــمِ ـــالَ ـــعَ ـــهَ غَــنِــيٌّ عَـــنِ الْ ـــهِ سَـــبِـــيـــالً وَمَـــن كَــفَــرَ فَـــإِنَّ الـــلَّ ـــيْ ـــاعَ إِلَ ـــطَ ـــتَ ـــاسِ حِـــجّ الْـــبَـــيْـــتِ مَـــنِ اسْ ـــنَّ ـــهِ عَــلَــى ال ـــلَّ  {وَلِ
بـواللـىغـان كـىشـىلهرنـىڭ ئـالـالھ ئۈچۈن كهبـىنـى زىيـارەت قـىلـىشـى ئۇالرغـا پهرز قـىلـىنـدى. كـىمـكى ئـىنـكار 

قـىلـىدىكهن (يهنـى ھهجـنى تهرك ئېتىدىكهن، زىيـىنـى ئۆزىگه)، شۈبھىسـىزكـى، ئـالـالھ ئهھلى جـاھانـدىن 

(يهنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن) بىھاجهتتۇر.} (سۈرە ئال ئىمران، 97 - ئايهت)  

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ تۆۋەنـدىكـى ھهدىسـىدە يۇقـىرىقـى مهزمۇنـالر تهكـىتـلهنـگهن ھالـدا مۇنـداق 

دېيىلـگهن: «ئـىسـالم دىنـى بـىر ئـالـالھتىن بـاشـقا ھېچ ئـىالھ يـوق، مۇھهمـمهد بـولـسا ئـالـالھنىڭ رەسۇلـى 

(ئهلـچىسـى) دۇر دەپ گۇۋاھلىق بېرىش، نـامـاز ئـوقۇش، زاكـات بېرىش، رامـىزان روزىسـى تۇتۇش، قـادىر 

بـواللـىغـان ئـادەمـنىڭ ھهج قـىلـىشـىدىن ئـىبـارەت بهش نهرسه ئۈسـتىگه قۇرۇلـغان. (ئـىمـام بۇخـارى 

خاتىرىلىگهن)  

ــرَاضٍ  ــارَةً عَــن تَـ ــجَ أَن تَــكُــونَ تِ الَّ  إِ ــم بَـيْـنَـكُـم بِــالْــبَــاطِــلِ  ــكُ ــوَالَ ــلُــوا أَمْ ــأْكُ الَ تَ ــوا  ــنُ ــذِيــنَ آمَ ــا الَّ ــهَ ــا أَيّ ئـالـالھ تـائـاالنـىڭ : « يَ

نَّ الــلَّــهَ كَــانَ بِـكُـمْ رَحِــيــمًــا »، ئــى مۆمــىنــلهر! بــىر ـ بــىرىڭالرنــىڭ مــالــلىرىنــى  إِ وَالَ تَـقْـتُـلُـوا أَنـفُـسَـكُـمْ  مّـنـكُـمْ 

(ئـوغـرىلـىق، خـىيـانهت قـىلـىش، بۇالش، جـازانـىخـورلۇق، قـىمـار ئـويـناش قـاتـارلـىق) نـاھهق يـول بـىلهن 

يهۋالـماڭالر، ئـىكـكى تهرەپ رازى بـولۇشۇپ قـىلـىشـقان سـودا ـ سېتىق ئـارقـىلـىق ئېرىشـىلـگهن نهرسه 

بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا. سـىلهر ئۆزۈڭالرنـى (يهنـى بـىر ـ بـىرىڭالرنـى) ئۆلتۈرمهڭالر، ئـالـالھ ھهقـىقهتهن 

ســىلهرگه نــاھايــىتــى مېھرىبــانــدۇر[29] (سۈرە نــىســا 29 - ئــايهت) دېگهن ئــىالھىي كــاالمــىغــا 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ «بـىرەر مۇسۇلـمان ئـادەمـنىڭ مېلى ئۆزى رازى بـولۇپ بهرمـىگـىچه، ئـىكـكىنـچى 

ئادەمگه ھاالل بولمايدۇ» دېگهن سۆزى مهزمۇن جهھهتتىن ئۇيغۇنالشقان.   

2 . ھهدىس قۇرئـان كهرىمـدىكـى مۇتـلهق يـاكـى ئـومۇمـىي بـولـغان ئهھكامـالرنـى مۇئهيـيهن دائـىرىدە 

بـايـان قـىلـىپ بېرىش يـاكـى تهپسـىلـىي چۈشهنـدۈرۈپ بېرىش ۋە يـاكـى خـاسـلىقـقا ئـىگه قـىلـىش بـىلهن 

خـاراكتېرلـىنـىدۇ. ھهدىسـنىڭ بۇ خـىل خۇسۇسـىيـىتـى ئۇنـىڭ مۇھىمـلىق دەرىجـىسـى ۋە ئـورنـىنـى تېخىمۇ 

ئېنىق گهۋدىلهنـدۈرۈپ بېرىدۇ. مهسـىلهن، قۇرئـان كهرىمـدە نـامـاز، روزا، زاكـات، ھهج، سـودا-سېتىق 

ئهھكامـلىرى بـىردەك ئـومۇمـىي ۋە يـىغـىنـچاقـال بـايـان قـىلـىنـغان. بۇالر ھهدىسـلهردە كـونـكرېت، تهپسـىلـىي 

ۋە روشهن بايان قىلىنىدۇ. بۇنداق ھهدىسلهر بارچه ھهدىسنىڭ كۆپ قىسمىنى تهشكىل قىلىدۇ.  

قۇرئـانـدا نـامـاز، روزا، زاكـات ۋە ھهجـنىڭ ھهر بـىر مۇكهلـلهف ( دىنـىي ئـىبـادەتـلهرنـى ئـىجـرا قـىلـىش 

شهرتـىگه تـوشـقان كـىشـى ) كه پهرز ئـىكهنـلىكـى قهتـئىي رەۋىشـته بـايـان قـىلـىنـغان. ئهمـما قۇرئـانـدىكـى بۇ 

ئـومۇمـىي بـايـانـالر بـىلهنـال ئـالـالھ بېكىتـكهن بۇ پهرزلهرنـى ئهمهلـىيهتـكه تهتـبىقـالپ ئـادا قـىلـىش مۇمـكىن 

بـولـماي قـالـىدۇ. ھهدىسـنىڭ قۇرئـانـنىڭ ئـومۇمـىي ۋە مۇتـلهق رەۋىشـته بـايـان قـىلـغان ئهھكامـلىرىنـى 

تهپسـىلـىي شهرھىلهش ۋەزىپـىسـى دەل مۇشۇ يهردە ئېنىق ئـىپـادىلـىنـىدۇ. پهيـغهمـبىرىمـىز نـامـازنـىڭ 

ۋاقـىتـلىرى، رەكـئهتـلىرى، قـىيـام، رۇكۇ، سهجـدىدەك تهپسـىلـىي ھالهتـلىرىنـى بـايـان قـىلـىپ، ئۆز 
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ئهمهلـىيـىتـىدە كۆرسـىتـىپ، سـاھابـىلـىرىگه ئۆگهتـكهن. روزىنـىڭ ۋاقـتىنـى، ئـىپـتار ۋە سـوھۇرلۇق ۋاقـتىنـى 

بـايـان قـىلـغان. ئۇنـدىن بـاشـقا قـانـچىلـىك مـال - مۈلـكى بـار ئـادەمـگه زاكـاتـنىڭ پهرز بـولـىدىغـانـلىقـى، 

ئـالتۇن، پۇل، زىرائهت، مـال-چـارۋىالرنـىڭ ھهر بـىرىنـىڭ زاكـات مـىقـدارىنـىڭ قـانـچىلـىك بـولـىدىغـانـلىقـىنـى 

بايان قىلغان. ھهج پهرزىنىڭ تهپسىلىي پائالىيهت تهرتىپلىرىنى بايان قىلىپ كۆرسهتكهن.  

تـولـىمۇ ئهپسۇس، پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ۋاپـات بـولـغانـدىن كېيىن، بـارچه ھهدىسـلهر گهرچه 

ئـىنـچىكه تـالـالش، ئهسـتايـىدىل تهپـتىش - تهھقىق،  ئۇزاق تهكشۈرۈش ۋە ئـايـرىپ چـىقـىش ئـارقـىلـىق 

تـوپـالنـغان بـولسـىمۇ، بـىراق مۇشۇ ۋاقـىتـتا پهقهت قۇرئـان كهرىم بـىلهنـال كۇپـايـىلـىنـىپ، ھهدىسـلهرگه 

ئـاسـاسـالنـماسـلىقـنى تهكـىتـلهيـدىغـان بـىر قـىسـىم ئـازغۇن كـىشـىلهر مهيـدانـغا كهلـگهن. ئـىز بـاسـار تۆت 

خهلـىپـىنـىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـىسـى ھهزىرىتـى ئهلـى رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ جـىيهنـى ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئـابـباسـنى ئۆزىگه 

قـارشـى قـورال كۆتۈرۈپ چـىقـقان خـاۋارىجـالر بـىلهن سۆھبهتـلىشـىشـكه ئهۋەتـكهن چـاغـدا ئـاالھىدە تهكـىتـلهپ 

شۇنـداق دېگهن ئـىدى: « ئۇالر بـىلهن قۇرئـان ئـايهتـلىرى ئـارقـىلـىق تـاالش-تـارتـىش قـىلـماڭ، چۈنـكى 

قۇرئـان كهرىم ئـايهتـلىرى نۇرغۇن مهنـىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، سـىز بـىر مهنـىسـىنـى دېسىڭىز، 

ئۇالر يهنه بـاشـقا مهنـىسـى بـىلهن ئـايهتـلهرنـى سـوقۇشـقا سـالـىدۇدە، مۇنـازىرە - سۆھبهتـنىڭ ئـاخـىرى 

چـىقـمايـدۇ. ئهمـما ئۇالر بـىلهن سۈنـنهت ئـارقـىلـىق مۇنـازىرە قـىلـىپ سۆھبهتـلهشسـىڭىز، ئۇالر قـايـتا 

سـامـانـنىڭ تېگىدىن سۇ يـورغـىلـىتـالـمىغـانـنى ئـاز دەپ، سۈنـنهتـتىن نهيـرەڭۋازلـىق قـىلغۇدەك ھېچ نهرسه 

تاپالمايدۇ-دە، مات بولىدۇ ».  

دەرۋەقه ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئـابـباسـقا تهڭ كېلهلـمىگهن خـاۋارىجـالر گۇرۇھى تهۋرىنـىپ، ئـالـته مـىڭ 

ئـادەمـدىن ئـىكـكى مـىڭ ئـادەم ھهقـىقهتـكه قـايـتىپ بـولـغانـدا، ئۇالرنـىڭ ئـاتـامـانـلىرى بـىردىنـال سۇيـقهسـت 

ئـىشـلىتـىپ، قـالـغان تۆت مـىڭ كـىشـى بـىلهن داۋامـلىق ئـازغۇنلۇق ۋە جـىنـايهت يـولـىغـا داۋام قـىلـىۋەرگهن. 

كېيىنـچه ئۇالرنـىڭ قـالـدۇقـلىرى ھهزرىتـى ئهلـىنـى يـوشۇرۇن خهنـجهرلهپ شېھىت قـىلـغان. شۇ ۋەقهدىن 

كېيىن خـاۋارىجـالرنـىڭ تهسـىرىدە يېڭىدىن بـاش كۆتۈرگهن بـاشـقا تۈرلۈك ئـازغۇن دىنـىي ئېقىمـالر كۆپـلهپ 

مهيـدانـغا چـىقـىپ، بـىر قـىسـمى ھهدىسـلهرنـى پۈتۈنـلهي ئـىنـكار قـىلـسا، بـىر قـىسـمى تـوخـتىمـاي تۈرلۈك 

يـالـغان ھهدىسـلهرنـى تـوقۇش ئـارقـىلـىق ئهسـلىدە بـار بـولـغان سهھىھ ھهدىسـلهرنـىڭ قـىمـمىتـىنـى يـوقـىتـىشـقا 

كۈچـىگهن.  نهتـىجـىدە بۇ خـىل غـايهت زور ۋە كهڭ كۆلهمـلىك سۇيـقهسـتلهرگه قـارشـى مۇسۇلـمان ئـالـىمـلىرى 

مهخسۇس ھهدىس ئـىلـمى ۋە ھهدىس پـىرىنسـىپـلىرىنـى بـارلـىقـقا كهلتۈرۈپ، ھهدىسـلهرنـى قـايـتىدىن 

ئۇنۋېرسـال بـاھاالپ ۋە تهكشۈرۈپ، تـىرىك شـاھىتـالرنـىڭ ئـارخـىپـلىرىنـى مۇكهمـمهل تۇرغۇزۇپ، قـىلـنى 

قـىرىقـقا يـارغۇدەك ئهسـتايـىدىلـلىق بـىلهن بـىر مـىلـيونـدەك ھهدىسـتىن نهچـچه يۈز مـىڭنى ئـايـرىپ ۋە تـالـالپ 

چـىقـقان. ھهدىس رىۋايهت قـىلغۇچـىالرنـى ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـىگه ۋە ھهدىس ئـىلـىمـىدىكـى ئـورنـىغـا كۆرە 

«ھهدىسـنى رەسۇلۇلـالھنىڭ مۇبـارەك ئـاغـزىدىن قـانـداق چـىقـقان بـولـسا، شۇ بـويـىچه تـوغـرا رىۋايهت 

قـىلغۇچـى، ھهدىسـنى كهمتۈك رىۋايهت قـىلغۇچـى، بـىر ھهدىس بـىلهن بـاشـقا بـىر ھهدىسـنىڭ مهزمۇنـىنـى 
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ئـارىالشـتۇرىۋەتكۈچـى، زەئـىپ ھهدىسـلهرنـى رىۋايهت قـىلغۇچـى، يـالـغان ھهدىسـلهرنـى رىۋايهت قـىلغۇچـى، 

يـالـغانـدىن ھهدىس تـوقۇغۇچـى…» دېگهنـدەك دەرىجـىلهرگه ئـايـرىپ، تهقۋا، ئـامـانهتـدار، ھهر قـانـداق 

يـالـغان سۆز، يـامـان گۇنـاھ ۋە بهتـنام-تۆھمهتـتىن يـىراق، ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـى يـاخشـى، ھهدىسـنى 

پۇخـتا يـادلـىغـان شهخـىسـلهر ئـىچـىدىن «ھهدىسـنى رەسۇلۇلـالھ ئهلهيھى سـاالتۇ ۋەسـسهلـلهمـنىڭ بـايـان 

قـىلـغىنـى بـويـىچه، بـىرەر كهلـىمـىنـىمۇ ئۆزگهرتـىۋەتـمهسـتىن ئۆز پېتى نهقـىل قـىلغۇچـى» كهسـىپ 

ئهھلىلـىرىنـىڭ ھهدىسـلىرىنـىال سهھىھ ھهدىس دەپ قـوبۇل قـىلـىپ، قـالـغان ھهدىسـلهرنـى ئۆزىگه يـارىشـا 

زەئـىپ، يـاۋا، ئـويـدۇرمـا ھهدىس دەپ ئـايـرىپ چـىقـقان.  كېيىنـچه داڭلىق ھهدىسشۇنـاس ۋە تـارىخـچى ئـالـىم 

ئـىمـام بۇخـارى ئۆزى 16 يـىل جهريـانـدا يـادقـا بـىلـگهن ئـالـته يۈز مـىڭ ھهدىس ئـىچـىدىن ئـىكـكى يۈزمـىڭ 

سهھىھ ھهدىسـنى ئـايـرىپ چـىقـقان. ئـاخـىرىدا بۇ ئـىكـكى يۈز مـىڭ ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك ھهدىسـنى يهنـىمۇ 

قـاتـتىق ئۆلـچهمـلهر ۋە شهرتـلهر بـىلهن ئۇنۋېرسـال بـاھاالپ، پهقهت 7275 ھهدىسـنىال تۈمهن قېتىم تـاسـقاپ 

چـىقـىپ، بـارچه ئـىسـالم ئـالـىمـلىرى تهرىپـىدىن قۇرئـان كهرىمـدىن كېيىنـال تۇرىدىغـان ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك 

1كـىتـاب «سهھىھۇل بۇخـارى»نـى يېزىپ چـىقـقان. بۇ مهزمۇنـالر كېيىنـكى سـانـالردا تهپسـىلـىي ۋە تهرتـىپ 

بويىچه ئهزىز خهلقىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا سۇنۇلىدۇ. شۇڭا بۇ يهردە كۆپ توختالمايمىز. 

ئالالھ تهئاال يهنه شۇنداق دېگهن: 
ــابِ}  ــقَ ــعِ إِنَّ الــلَّــهَ شَــدِيــدُ الْ ــذُوهُ وَمَــا نَــهَــاكُــمْ عَـنْـهُ فَــانْــتَــهُــوا وَاتَّــقُــوا الــلَّــهَ  ــخُ ــمْ الــرَّسُــولُ فَ ــاكُ ــا آتَ {وَمَـ

«پهيــغهمــبهر ســىلهرگه بهرگهنــنى ئېلىڭالر، پهيــغهمــبهر چهكــلىگهن نهرســىدىن چهكــلىنــىڭالر، 

ئالالھتىن قورقۇڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر.» (سۈرە ھهشر 7 – ئايهت) 

1 بهزى كـىشـىلهر ئـىمـام بۇخـارى نېمىشـقا شۇنـچه كۆپ ھهدىسـنىڭ ئـارىسـىدىن يهتـته مـىڭ نهچـچه يۈز ھهدىسـنىال تـالـالپ 
سهھىھۇل بۇخـارىغـا كـىرگۈزگهن، بـاشـقىلـىرىنـى نېمىشـقا كـىرگۈزمـىگهن؟ دهپ، بۇ مهنـتىقـىسـىنـى ھهدىسـلهرنـى ئـىنـكار 
قــىلــىش غهرىزىگه دهلــىل قــىلــىۋالــىدۇ. ئــىمــام بۇخــارى سهھىھۇل بۇخــارىدىن بــاشــقا «ئهدهب ئهلمۇفــرهد»، 
«رهفۇلـيهدهيـن»، «تـارىخ كهبـىر»،… قـاتـارلـىق كـىتـابـالرنـىمۇ يـازغـان بـولۇپ، بۇ ئهسهرلـىرىده سهھىھ بۇخـارىدا 
بــولــمىغــان نۇرغۇن ھهدىســلهر تېپىلــىدۇ ۋه ئــىمــام بۇخــارى سهھىھ بۇخــارىدىن بــاشــقا ھهدىس كــىتــابــلىرىدىكــى 
ھهدىسـلهرنـىمۇ سهھىھ دهپ قـارايـدۇ، بـاشـقا ئـالـىمـالرمۇ ھهم شۇنـداق. بـىر ئـالـىمـنىڭ بـىر ئهسهرگه مهلۇم مهزمۇنـنى 
كـىرگۈزمهسـلىكـىگه قـاراپ، شۇ ئهسـىرىدىكـىدىن بـاشـقىسـى تـوغـرا مهزمۇن ئهمهس دېگهن چۈشهنـچىگه كېلىۋېلىش يـا 
ئهقـلىي قـابـىلـىيـىتـىده مهسـىله بـار كـىشـىنـىڭ، يـاكـى قهسـتهن ھهقـىقهتـنى بۇرمـىالش غهرىزىدىكـى يـامـان نـىيهتـلىك 
كـىشـىنـىڭ قـىلـىدىغـان ئـىشـىدۇر. ئـىمـام بۇخـارى سهھىھۇل بۇخـارى ئهسـىرىنـى ئهسـلىدىنـال كـىچـىك ھهجـىمـلىك ئهسهر 
قىلىپ يېزىپ چىقىش نىيىتىده بىر مىليونغا يېقىن ھهدىستىن يهتته مىڭغا يېقىنىنى تالالپ كىتابىغا كىرگۈزگهن. ئىمام 
بۇخـارى سهھىھ بۇخـارىنـىڭ تـولۇق نـامـىنـى «الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه» دهپ قـويـغان 
بـولۇپ، سهھىھ بۇخـارىنـىڭ ئـسمىدىنـال بۇ ئهسهرنـىڭ قـىسـقىچه ھهدىس كـىتـابـى ئـىكهنـلىكـى، ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ مۇشۇنـى 

مهقسهد قىلغانلىقى ئېنىق چىقىپ تۇرىدۇ.-تهھرىر ئىزاھاتى.
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بۇ ئـايهت مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن، ئـىبـن مهسـئۇد رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـغان، دەل مۇشۇ 

تېمىمىزغا مۇناسىۋەتلىك بىر ۋەقهنى بايان قىلىشنى توغرا تاپتىم: 

بـىر ئـايـال ئـىبـنى مهسـئۇد رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇنـىڭ يېنىغـا كهلـدى ۋە ئۇنـىڭغا «ئـالـالھ يۈزىنـىڭ 

تۈكـلىرىنـى يۇلـغان، يۇلـدۇرغـان، خـال چهكتۈرگهن ئـايـالـالرغـا لهنهت قـىلسۇن، دېگهن سهنمۇ؟» دېدى. 

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ: شۇنداق، دېدى. 

ھېلىقـى ئـايـال: مهن قۇرئـانـنى بـاشـتىن ئـايـاغ ئـوقۇپ چـىقـتىم، ئۇنـىڭدا سهن دېگهن سۆزلهرنـى 

تـاپـالـمىدىم،- دېدى. ئـىبـنى مهسـئۇد: ئهگهر قۇرئـانـنى تـولۇق ئـوقۇغـان بـولـساڭ ئۇنـى تـاپـقان بـوالتـتىڭ. 

﴿پهيـغهمـبهر سـىلهرگه بهرگهنـنى ئېلىڭالر، پهيـغهمـبهر چهكـلىگهن نهرسـىدىن چهكـلىنـىڭالر﴾ دېگهن ئـايهتـنى 

ئوقۇمىدىڭمۇ؟- دېدى. 

    ئۇ ئايال: ھهئه، ئوقۇدۇم،- دېدى. 

ئـىبـنى مهسـئۇد رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ: مهن پهيـغهمـبهر سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ «ئـالـالھ 

يۈزىنـىڭ تۈكـلىرىنـى يۇلـغان ئـايـالـالرغـا لهنهت قـىلسۇن» دېگهنـلىكـىنـى ئـاڭلىغـانـىدىم، دېدى. بۇ ھهدىسـنى 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم نهقىل قىلغان. 

چـوڭ سـاھابـىلهردىن ئـىمـران ئـىبـنى ھۈسهيـىن يۇقـىرىقـىدەك ئـازغۇنـالرنـىڭ بـىرىگه شۇنـداق دېگهن: 

«سهن ئهخـمهق ئـادەم ئـىكهنـسهن، ئهگهر قۇرئـان بـىلهنـال كۇپـايـىلـىنـىدىغـان ئـىش بـولـسا پېشىن نـامـىزىنـىڭ 

تۆت رەكـئهت پهرز قـىرائـىتـىنـى ئـىچـىدە ئـوقۇش، دېگهن قـائـىدىنـى قۇرئـانـدىن تـاپـاالمـسهن ؟» ئـىمـران ئـىبـنى 

ھۈسهيىن شۇ تهرىقىدە ناماز ۋە زاكاتنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ:  

«سهن بۇالرنـىڭ تهپسـىالتـىنـى قۇرئـانـدىن تـاپـاالمـسهن؟ قۇرئـان كهرىم ئـومۇمـىي رەۋىشـته بـايـان 

قىلغان ئهھكامالرنى ھهدىس كونكرېت بايان قىلىدۇ » دېگهن.  

    ئهھلى ھهدىسـتىن بـولـغان مۇتـرىف دېگهن ئـالـىمـغا بـىر كـىشـى : «سهن بـىزگه قۇرئـانـدىن بـاشـقا 

نهرسه ھهقــقىدە سۆز ئــاچــمىغــىن» دېگهنــدە، مۇتــرىف:« بــىز قۇرئــانــنى ھېچقانــداق نهرســىگه 

تهڭلهشـتۈرمهيـمىز. بـىز پهقهتـال قۇرئـان كهرىمـنى تېخىمۇ چـوڭقۇر چۈشـىنـىدىغـان ئـادەمـگه (يهنـى پهيـغهمـبهر 

ئهلهيھى ساالتۇ ۋەسساالمغا) مۇھتاجمىز» دەپ جاۋاپ بهرگهن.  

3 . قۇرئـان كهرىمـدە ھهم مۇقۇمـالشـتۇرۇلـماي ھهم ئـىنـكار قـىلـىنـماي سۈكۈت قـىلـىنـغان مهزمۇنـالر 

بـايـان قـىلـىنـىدۇ. ئـايـال كـىشـىنـى ئۇنـىڭ ھامـمىسـى بـىلهن نـىكـاھىغـا جهمـلهشـنىڭ ھارامـلىقـى، شهرىئهتـنىڭ 

ئهھكاملىرىغا دائىر ھهدىسلهر مۇشۇ تۈرگه كىرىدۇ. 
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قۇرئـان كهرىم بـىلهن ھهدىس شهرىپـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى يۇقـىرىقـى ئـايـرىلـماس بـاغـلىنـىشـنى بـايـان 

قـىلـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بۇالر ئـوتتۇرىسـىدا روشهن ھالـدىكـى پهرقـلهرنـىڭ مهۋجۇتـلىقـىنـىمۇ تـىلـغا 

ئېلىپ ئۆتۈش زۆرۈر. بۇ پهرقـلهر ئـاسـاسـلىقـى تۆۋەنـدىكـى بهش جهھهتـته ئـىپـادىلـىنـىدۇ. ئهمـما بۇ بهش 

نۇقــتىدا بــىر قهدەر ئۇزۇنــراق تــوخــتىلــىش زۆرۈر بــولــغاچــقا، ئــوقۇرمهنــلهرنــىڭ ھهزىم قــىلــىپ 

بـواللـماسـلىقـىدىن ئهنـدىشه قـىلـىپ مۇشۇ يهردە تـوخـتاپ قېلىشـنى ئۇيغۇن كۆردۈم. داۋامـى ئـالـالھ خـالـىسـا 

كېلهركـى سـانـدا بېرىلـىدۇ. بۇ مهزمۇنـدىن كېيىن، سـاھابـىالرنـىڭ پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 

ھهدىسـلىرىنـى قـوبۇل قـىلـىشـى ۋە ئۆگـىنـىشـى، ئـانـدىن كېيىن ھهدىس شهرىپـلهرنـىڭ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 

ھايـات ۋاخـتىدا خـاتـىرىلـىنـىش ئهھۋالـىنـى ھهقـقىدە قـىسـقىچه چۈشهنـچه بهرگهنـدىن كېيىن، ئـانـدىن تـارىخـىي 

تهرتـىپ بـويـىچه ھهدىس شهرىپـلهر بېسىپ ئۆتـكهن بـوران-چـاپقۇنـالر ۋە ئـىنـكار قـىلـىنـىشـالرنـى بـايـان 

قـىلـىپ، خهلـقىمـىزگه ھهدىس شهرىپـلهر ھهقـقىدىكـى بـارچه پـىتـنه - پـاسـاتـالرنـىڭ ۋە خـاتـا چۈشهنـچىلهرنـىڭ 

تۈپ يـىلـتىزى ۋە ئهسـلى مـاھىيـتىنـى پـاكـىتـلىق ۋە مهنـتىقـىلـىق ئېچىپ بېرىشـكه تـىرىشـىمهن. شۇندـىال 

ھهمـمه مـىلـلهتـنى بـىر قېتىمـدىن ئهخـمهق قـىلـىپ چـىقـقان بۇ خـاتـا ۋە ئـازغۇن چۈشهنـچىلهرنـىڭ 

نۆۋەتـتىكـى مـامـاتـلىق ھالهتـته تۇرۇۋاتـقان ئۇيغۇر خهلـقىنـى تهكـرار ئهخـمهق قـىلـىش خهۋپـى ئـاسـاسهن 

تۈگهيدۇ. ئۇلۇغ ئالالھ ياخشى نىيهتلهرگه مهدەت بهرگهي، ئهڭ توغرىسىغا مۇۋەپپهق قىلغاي !  

پايدىالنغان مهنبهلهر :  

1 . ھهدىس شهرىپ تـوغـرىسـىدا ئـومۇمـىي بـايـان، مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـالھاجـىم، خـىتـاي مۇسۇلـمانـلىرى 
ژۇرنىلى، 2004 - يىللىق 3 - سان  

2 . ھهزرىتى ئهلىنىڭ خۇتبه - نۇتۇقلىرى توپلىمى، 3 - توم، 136 - بهت  

3 . قۇرئان كهرىم (ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى)، مۇھهممهد سالىھ دامولال ھاجىم 

4 . سۈنـنهت ۋه ئۇنـىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـىدىكـى ئـورنـى، دوكتۇر مۇسـتاپـا سـىبـائـى، 2019 - يـىل، 9- 
نهشرى، ساالم نهشرىياتى 

5 . كۇۋهيت فىھقى ئىنىسكلوپىدىيىسى
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فاشىزم ئىجرائاتچىسىنىڭ ئۆزىنى ئاقلىشى

مىسلىسىز ئويغىنىش

نىگېل ۋاربىرتېن



فاشىزم ئىجرائاتچىسىنىڭ ئۆزىنى ئاقلىشى 

1نىگېل ۋاربىرتېن 

ئـادولـف ئـايـكمهن (Adolf Eichmann) ھېتلىرغـا جـان جهھلى بـىلهن خـىزمهت قـىلـغان نـاتسـىسـت 

ئهمهلـدارىدۇر. ئۇ 1942 – يـىلـىدىن بـاشـالپ يـاۋروپـادىكـى يهھۇدىيـالرنـى پـولـشادىكـى ئـاۋشـىۋىتـىز 

(auschwitz) يـىغـىۋېلىش الگېرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان الگېرالرغـا يۆتـكهشـكه مهسـئۇل بـولـغان. بۇ 

ئـادولـف ھىتلېرنـىڭ گېرمـانـىيه ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى يـاۋروپـانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى 

يهھۇدىيـالرنـى قـىرىپ تۈگـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان «ئـاداقـقى ھهل قـىلـىش اليـىھهسـى»نـىڭ بـىر قـىسـمى 

ئـىدى. ئـايـكمهن مهزكۇر سـىسـتېمىلـىق قهتـلىئـامـنىڭ سـىيـاسهتـلىرىنـى بېكىتـىشـكه ئـىشـتىراك قـىلـمىغـان، 

بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا بۇ قهتـلىئـام پـىالنـىنـى ئۇ ئـوتتۇرىغـا قـويـمىغـان. لېكىن، ئۇ مهزكۇر سـىيـاسهتـنى 

ئىجرا قىلىدىغان تۆمۈر يول سىستېمىسىنىڭ تهشكىلىي خىزمهتلىرىگه باشتىن–ئاخىر قاتناشقان. 

20 – ئهسـىرنـىڭ 30 – يـىلـلىرىدىن كېيىن، نـاتسـىسـتالر يهھۇدىيـالرنـى ھوقۇقـلىرىدىن مهھرۇم 

قـىلـىدىغـان قـانۇنـالرنـى يـولـغا قـويۇشـقا بـاشـلىغـان. ھىتلېر گېرمـانـىيهنـىڭ بـارلـىق پـاالكـىتـىنـى 

يهھۇدىيـالردىن كۆرۈپ، ئۇالردىن قـىسـاس ئېلىشـقا تهشـنا بـولـغان. (نـاتسـىسـتالر يـولـغا قـويـغان) مهزكۇر 

قـانۇنـالردا يهھۇدىيـالرنـىڭ دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى مهكـتهپـلهردە ئـوقۇشـى چهكـلهنـگهن. يهھۇدىيـالر پۇل–

پۇچهك ۋە مـال–مۈلۈكـلىرىنـى تـاپشۇرۇشـقا مهجبۇرالنـغان، شۇنـداقـال سېرىق رەڭلىك ئـالـته بۇرجهكـلىك 

يۇلتۇز بهلـگىسـى چۈشۈرۈلـگهن يهڭلىكـلهرنـى تـاقـاپ يۈرۈشـكه بۇيـرۇلـغان. يهھۇدىيـالر يهنه شهھهردىكـى 

ئـاھالـىلهر زىچ ئـولتۇراقـالشـقان رايـونـالردىن ھېسابـلىنـىدىغـان «يهھۇدىيـالر رايـونـى»دا جۇغـلىشـىپ 

ئـولتۇراقـلىشـىشـقا مهجبۇرالنـغان، يهنـى بۇ رايـونـالر يهھۇدىي تۈرمـىلـىرىگه ئـايـالنـغان. بۇ يهرلهردە يېمهك-

ئـىچـمهك قـىس، تۇرمۇش مۈشكۈل ئـىدى. لېكىن، «ئـاداقـقى ھهل قـىلـىش اليـىھهسـى» جـىنـايهتـنىڭ تېخىمۇ 

يېڭى بـاسقۇچـى ئـىدى. ھىتلېر پهقهت ئـىرقـى سهۋەبـلىكـال نهچـچه مـىلـيون يهھۇدىيـنى قـىرغـىن قـىلـىشـقا بهل 

بـاغـلىغـانـىدى. بۇ نـاتسـىسـتالرنـىڭ بـارچه ئـامـالـالرنـى ئـىشـقا سېلىپ، يهھۇدىيـالرنـى شهھهرلهردىن قـوغـالپ 

چـىقـىرىپ، ئۇالرنـى كهڭ كۆلهمـدە قـىرغـىن قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان يهرگه ئـاپـىرىشـى كېرەكـلىكـىدىن دېرەك 

بېرەتـتى. مهۋجۇت يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرى زەھهرلـىك گـاز ئـارقـىلـىق ئـادەم ئۆلتۈرىدىغـان زاۋۇتـالرغـا 

ئــايــالنــدۇرۇلــغان بــولۇپ، ئۇ يهردە ھهركۈنــى نهچــچه يۈزلــىگهن ئــادەم كۆيــدۈرۈۋېتىلهتــتى. بۇ خــىل 

1 نـىگېل ۋاربـىرتېن ئهنـگىلـىيه ئـاپـىن ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ پهلـسهپه پـروفـفىسـورى بـولۇپ، ئۇنـىڭ پهلـسهپـىگه ئـاالقـىدار بـىر 
نهچچه بازارلىق كىتابى مهۋجۇت.
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يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىنـىڭ نۇرغۇنـى پـولـشادا بـولـغاچـقا، يهھۇدىيـالرنـى چـوقۇم پـويـىز ئـارقـىلـىق ئـاشۇ 

ئۆلۈمگاھقا يۆتكهشكه توغرا كېلهتتى. 

ئـايـكمهن ئـىشـخانـىسـىدا ئـولتۇرۇپ، كـىشـىلهرنـىڭ قـىسـقىچه ئـارخـىپـى يېزىلـغان كـىچـىك كـارتـىالرنـى 

ئۆرۈپ–چۆرىگهچ، تېلېفون ئـارقـىلـىق مۇھىم بۇيـرۇقـالرنـى چۈشۈرۈپ تۇراتـتى ۋە ئۇنـىڭ (قـارىمـاقـقا 

ئـاددىي كۆرۈنـىدىغـان) مۇشۇ قـىلـمىشـلىرى نهچـچه مـىلـيون ئـادەمـنىڭ جېنىغـا زامـىن بـولـغانـىدى. بهزىلهر 

سـوغۇقـتىن يـاكـى ئـاچـارچـىلـىقـتىن ئۆلـسه، يهنه بهزىلهر مهجبۇرىي ئهمـگهكـته چـارچـىتـىپ ئۆلتۈرۈلهتـتى. 

يهھۇدىيـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى زەھهرلـىك گـاز بـىلهن ئۆلتۈرۈلـگهنـىدى. نـاتسـىسـت گېرمـانـىيهسـىدە پـويـىز 

سهپهرلـىرىدە ۋاقـىتـقا قـاتـتىق رىئـايه قـىلـىنـىدىغـان بـولۇپ، ئـايـكمهن ۋە ئۇنـىڭغا ئـوخـشاش كـىشـىلهر 

پـويـىزالرنـىڭ ۋاقـتى–قهرەلـىدە كېلىپ–كېتىشـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـغانـىدى. ئۇالرنـىڭ خـىزمهت ئۈنۈمـىنـىڭ 

«يۇقـىرىلـىقـى» سهۋەبـلىك، مـال–چـارۋىالرنـى يۆتـكهيـدىغـان ۋاگـونـالرمۇ بـوش قـالـماي، يهھۇدىي ئهر–ئـايـال 

ۋە بـالـىالر بـىلهن لـىق تـولـغان بـوالتـتى. ئۇالرنـىڭ ئۆلۈم تـامـان ئـىلـگىرىلـىگهن بۇ ئـازابـلىق ئۇزۇن 

سهپـىرىدە كۆپـىنـچه سۇ ۋە ئـوزۇق–تۈلۈك بـولـمايـتتى، بهزىدە يهنه پـىژغـىرىم ئـىسسـىقـقا يـاكـى 

قهھرىتـان سـوغۇقـقا چـىداشـقا تـوغـرا كېلهتـتى. نۇرغۇن كـىشـىلهر، بـولۇپمۇ يـاشـانـغانـالر ۋە بـىمـارالر 

يېرىم يولدىال ئۆلۈپ كېتهتتى. 

ئـاجـىزالپ ھالـىدىن كهتـكهن، قـورقۇپ يۈرىكـى قېپىدىن چـىقـىپ كهتـكهن (سهپهردىن) ئـامـان 

قـالغۇچـى يهھۇدىيـالر يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىغـا يېتىپ كهلـگهن ھامـان ئـارقـا–ئـارقـىدىن مۇنـچا سـىيـاقـىغـا 

كـىرگۈزۈلـگهن ئۆيـلهرگه كـىرگۈزۈلۈپ، كـىيـىمـلىرىنـى سېلىشـقا مهجبۇرلـىنـاتـتى. ئـىشـىكـلهر ھىم 

2تـاقـالـغانـدىن كېيىن، نـاتسـىسـتالر زىكـلون (Zyklon) زەھهرلـىك گـازى ئـارقـىلـىق ئۇالرنـى ئۆلتۈرەتـتى. 

ئـانـدىن ئۇالرنـىڭ جهسهتـلىرى كۆمۈلۈپ، يېنىدىكـى بۇيۇمـلىرى بۇالڭ–تـاالڭ قـىلـىنـاتـتى. زەھهرلهپ 

ئۆلتۈرۈلۈشـكه تـالـالنـمىغـانـالر ئـارىسـىدىكـى بهدىنـى قـاۋۇلـراقـالر جـاپـالـىق ئهمـگهكـلهرگه سېلىنـاتـتى ۋە 

(شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاي) ئۇالرغـا تـولـىمۇ ئـاز تـامـاق بېرىلهتـتى. نـاتسـىسـت قـاراۋۇلـالر دائـىم ئۇالرنـى 

ئۇرۇپ – دۇمبااليتتى، ھهتتا ئۇالرنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق ئىچ پۇشۇقىنى چىقىرىشاتتى.  

ئـايـكمهن بۇ جـىنـايهتـلهرنـىڭ سـادىر بـولۇشـىدا ئـىنـتايـىن مۇھىم رول ئـويـنىغـان. لېكىن، ئـىكـكىنـچى 

دۇنـيا ئۇرۇشـى ئـايـاغـالشـقانـدىن كېيىن، ئۇ بـىر ئـامـالـالر بـىلهن ئـارگېنتېناغـا قېچىپ بېرىۋېلىپ، ئـىسـىم-

فـامـىلـىسـىنـى ئۆزگهرتـىپ، خېلى يـىلـالر يـاشـىغـان. 1960 – يـىلـى ئـىسـرائـىلـىيه ئـىسـتىخـبارات تهشـكىالتـى 

«مـوسـساد» (Mossad) نـىڭ جـاسۇسـلىرى ئۇنـى بـوئـىنـوس–ئـايـرىس شهھىرىدە تېپىپ قـولـغا ئـالـغان ۋە 

ھوشسىزالندۇرۇپ، ئايروپىالن ئارقىلىق ئىسرائىلىيهگه ئېلىپ كهتكهن.  

2 زىكـلون گـازى ـــ نـاتسـىسـتالر مهھبۇسـالرنـى زەھهرلهپ ئۆلتۈرىدىغـان ئۆيـلهردە قـولـالنـغان كۈچلۈك بـاكتېرىيه ۋە 
 (auschwitz) ھاشـارەت ئۆلتۈرگۈچ. 1941 – يـىلـى 9 – ئـايـنىڭ 3 – كۈنـى تۇنـجى قېتىم پـولـشادىكـى ئـاۋشـىۋىتـىز

يىغىۋېلىش الگېرىدا سىناق قىلىنىپ، 600 نهپهر سوۋېت ئۇرۇش ئهسىرىنىڭ جېنىغا زامىن بولغان
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ئـايـكمهن ئـىنـسان قېلىپـىدىن چـىقـقان رەزىل ھايۋانمۇ؟ بـاشـقىالرنـىڭ دەرت–ئـازابـلىرىدىن ھۇزۇر 

تـاپـىدىغـان غهلـىته مهخـلۇقمۇ؟ ئـايـكمهن سـوتـلىنـىشـتىن ئـىلـگىرى نۇرغۇن كـىشـىلهر شۇنـداق دەپ قـارايـتتى. 

نـاتسـىسـتالرنـىڭ چـوڭ قـىرغـىنـچىلـىقـى داۋامـىدا ئۇنـىڭ نېمه ئـىشـالرنـى قـىلـغانـلىقـى مـانـا مهن دەپ ئېنىق 

تۇرمـامـدۇ؟ بـىر قـانـچه يـىلـالر مـابهيـنىدە، ئۇنـىڭ خـىزمـىتـى بـاشـقىالرنـى ئۆلۈمـگاھقا ئۇزىتـىش بـولـمىدىمۇ؟ 

ئـاشۇنـداق ئـىشـالرنـى قـىلـغان تۇرۇقلۇق ئـاخـشامـلىرى يهنه خـاتـىرجهم ئۇخـلىيـااليـدىغـان ئـادەمـنى يـالـماۋۇز 

دېمهي نېمه دېيىش مۇمكىن؟ 

ھالبۇكـى، كېيىن ئـامېرىكـاغـا كۆچۈپ كهتـكهن گېرمـانـىيهلـىك يهھۇدىي پهيـالسـوپ خـانـنا ئـارېندىت 

(Hannah Arendt) «نيۇيـوركـلىقـالر» ژۇرنـىلـىدا ئـايـكمهنـنىڭ سـوتـلىنـىش ئهھۋالـى ھهقـقىدە خهۋەر 

بهرگهن. ئـارېندىت نـاتسـىسـت ھاكـىممۇتـلهق دۆلـىتـىنـىڭ، يهنـى كـىشـىنـىڭ ئۆزلۈكـى ھهقـقىدە ئـويـلىنـىشـىغـا 

ئـىمـكان بهرمهيـدىغـان بـىر جهمـئىيهتـنىڭ مهھسۇلـى بـولـمىش بۇ ئـادەم (ئـايـكمهن)نـى چۈشـىنـىپ بـاقـماقـچى، 

ئۇنىڭ قانداقسىغا ئاشۇنچىۋاال قورقۇنچلۇق ئىشالرنى قىاللىغانلىقىنى بىلىپ باقماقچى بولغان. 

ئهلۋەتـته، ئـايـكمهن ئـارېندىت ئۇچـراتـقان تۇنـجى نـاتسـىسـت ئهمهس ئـىدى. لېكىن، يېرۇسـالـىمـدا 

ئۇنـىڭ قـارشـىسـىدا تۇرغـان بۇ نـاتسـىسـت (ئـايـكمهن) ئۆز قـىلـمىشـلىرى ھهقـقىدە كۆپ ئـويـلىنـىشـنى يـاخشـى 

كۆرمهيــدىغــان ئــادەتــتىكــى ئــادەمــدەك كۆرۈنهتــتى. گهرچه ئۇنــىڭ «ئــويــلىنــىشــنى يــاخشــى 

كۆرمهيـدىغـان»لـىقـى پـاجـىئهلـىك ئـاقـىۋەتـلهرگه سهۋەب بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇ ئـارېندىت دەسـلهپـته 

پهرەز قـىلـغانـدەك قـانـخور يـالـماۋۇزالردىن ئهمهسـتهك قـىالتـتى. ئۇ بـاشـقا نـاتسـىسـتالرغـا ئـوخشـىمـايـتتى، 

ئهمـما يهنـىال «ئـويـالنـماسـلىق»تـىن ئـىبـارەت بـىر خهتهرلـىك تهرىپـى بـار ئـىدى. رەزىل ئـىرقـچىلـىق 

ئـىدىيهسـى قـانۇنـغا ئـايـالنـغان گېرمـانـىيهدە ئـايـكمهنـنىڭ قـىلـىۋاتـقان ئـىشـلىرىنـىڭ تـوغـرىلـىقـىغـا ئۆزىنـى 

قـايـىل قـىلـىشـى تهسـكه تـوخـتىمـايـتتى. مۇھىت ئۇنـىڭغا «مۇۋەپـپهقـىيهت» قـازىنـىش پۇرسـىتـى ئـاتـا قـىلـغان، 

ئۇ ھهم بۇ پۇرسهتـنى تۇتۇۋالـغانـىدى. ھىتلېرنـىڭ «ئـاداقـقى ھهل قـىلـىش اليـىھهسـى» دەل ئـايـكمهنـنىڭ 

«مۇۋەپـپهقـىيهت»نـى قـولـغا كهلتۈرۈپ، ئۆزىنـى كۆرسـىتـىپ قـويۇشـىنـىڭ يـاخشـى پۇرسـىتـى بـولـغانـىدى. بۇنـى 

(يهنـى «ئـايـكمهنـنىڭ خـاتـالـىقـى شۇ چـاغـدىكـى ئـىجـتىمـائـىي–سـىيـاسـىي مۇھىتـنىڭ مهھسۇلـى» دېگهن 

قـاراشـنى) ئهقـىلـگه سـىغـدۇرۇش تـولـىمۇ قـىيـىن، شۇ ۋەجـىدىن نۇرغۇن كـىشـىلهر ئـارېندىتـنى بۇ جهھهتـته 

خـاتـاالشـقان دەپ تهنـقىدلهشـكهن. ئهمـما، ئـارېندىت ئـايـكمهنـنى «مهن پهقهت ئۆز ۋەزىپهمـنى ئـىجـرا 

قىلدىم» دېگهن سۆزلىرىدە سهمىمىي، دەپ قارىغان. 

(ئـارېندىتـنىڭ نهزىرىدە) ئـايـكمهنـنىڭ قـىلـمىشـلىرى بهزى نـاتسـىسـتالرنـىڭكىدەك يهھۇدىيـالرغـا 

بـولـغان كۈچلۈك ئۆچـمهنـلىكـنىڭ مهھسۇلـى ئهمهسـتهك، ئـايـكمهن ئۆزى ھهم ھىتلېر كهبـى زەھهرخهنـدە 

ئهمهسـتهك قـىالتـتى. نۇرغۇن نـاتسـىسـتالر بهزى يهھۇدىيـالرنـى «يـاشـىسۇن ھىتلېر!» دەپ تـوۋلـىمـىغـانـلىقـى 

ئۈچۈنـال، كـوچـىالردا ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتهتـتى. ئـايـكمهن بۇ تـىپـتىكـى نـاتسـىسـتالرغـا ئـوخشـىمـايـتتى. لېكىن، 

ئۇمۇ ئـوخـشاشـال نـاتسـىسـتالرنـىڭ سـىيـاسـىي لـىنـىيهسـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـىدى. تېخىمۇ قهبـىھ يېرى شۇكـى، 
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ئۇ يهنه مـىلـيونـلىغـان كـىشـىلهرنـى ئۆلۈمـگاھقا تـوشۇپ ئـاپـارغـانـىدى. ئـايـكمهن سـوتـتا ئۆزىگه زىيـانـلىق 

پـاكـىتـالرنـى ئـاڭلىغـانـدىمۇ ئۆزىنـىڭ ئهيـنى يـىلـلىرى قهيهردە خـاتـاالشـقانـلىقـىنـى بـىلهلـمهيۋاتـقانـدەك قـىالتـتى. 

ئـايـكمهنـگه كۆرە، ئۇ ئهيـنى يـىلـلىرى ھېچقانـداق قـانۇن (نـاتسـىسـت قـانۇنـلىرى)غـا خـىالپـلىق قـىلـىپ 

بـاقـمىغـان، ئۆز قـولـى بـىلهن بـىرمۇ ئـادەم ئۆلتۈرمـىگهن ۋە بـاشـقىالرنـىمۇ ئـادەم ئۆلتۈرۈشـكه بۇيـرۇمـىغـان، 

شۇڭا ئۇنـىڭ قـىلـمىشـلىرى ئهقـىلـگه مۇۋاپـىق ھېسابـلىنـىشـى كېرەك ئـىدى. ئۇ كـىچـىكـىدىن قـانۇنـغا رىئـايه 

قـىلـىش ھهقـقىدىكـى مـائـارىپ تهربـىيهسـىنـى قـوبۇل قـىلـغان ۋە ھهرۋاقـىت بۇيـرۇقـقا بـويسۇنـىدىغـان قـىلـىپ 

تهربـىيهلهنـگهن. ئۇنـىڭ ئهتـراپـىدىكـىلهرمۇ ئـىشـالرنـى ئۇنـىڭغا ئـوخـشاش بېجىرەتـتى. ئـايـكمهنـچه بـولـغانـدا، 

ئۇ بـاشـقىالرنـىڭ بۇيـرۇقـى بـويـىچه ئـىش قـىلـغاچـقا، ئۆز «خـىزمـىتـى»نـىڭ ئـاقـىۋىتـىگه مهسـئۇل بـولۇشـى 

كېرەك ئهمهس ئىدى.  

ئــايــكمهنــنىڭ مــال–چــارۋا ۋاگــونــلىرىغــا بېسىلــغان مهھبۇســالرنــى ئۆز كۆزى بــىلهن كۆرۈپ 

بېقىشـىنـىڭ، ئۆلۈم الگېرلـىرىغـا بېرىپ بېقىشـىنـىڭ ھاجـىتـى يـوق ئـىدى، ھهم ئۇنـداق قـىلـىپمۇ يۈرمـىگهن 

ئـىدى. ئـايـكمهن ھهتـتا سـوتـتا ئۆزىنـىڭ قـانـنى كۆرسـىال قـورقۇپ كېتىدىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، دوختۇر 

بـولۇشـتىن يـالـتايـغانـلىقـىنـى ئېيتقان. لېكىن، ئۇنـىڭ قـولـلىرى يهنـىال قـان بـىلهن بـويـالـغانـىدى. 

(ئـارېندىتـنىڭ نهزىرىدە) ئـايـكمهن بـىر خـىل (تېررورلۇق) تۈزۈمـىنـىڭ مهھسۇلـى ئـىدى. نېمه ئۈچۈنـدۇر 

ئهيـتاۋۇر، مهزكۇر تۈزۈم ئۇنـىڭ ئۆز قـىلـمىشـلىرى ۋە شۇ قـىلـمىشـالرنـىڭ بـاشـقىالرغـا ئېلىپ كېلىدىغـان 

ئـاقـىۋەتـلىرى ھهقـقىدە تهنـقىدىي تهپهككۇر قـىلـىشـىنـى چهكـلهيـتتى. ئـايـكمهن بـاشـقىالرنـىڭ قـانـداق 

ھېسسىيـاتـتا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى پهقهتـال تهسهۋۋۇر قـىاللـمايـدىغـانـدەك كۆرۈنهتـتى. (شۇ سهۋەبـتىن بـولـسا 

كېرەك) ئۇ سـوت جهريـانـىدا ئـىزچـىل ئۆزىنـىڭ گۇنـاھسىز ئـىكهنـلىكـىدە چـىڭ تۇرۇۋالـغانـىدى. ئۇ بـىر 

بـولـسا ئۆزىنـى گۇنـاھسىز دەيـتتى، بـىر بـولـسا «مېنىڭ پهقهت ئهيـنى چـاغـدىكـى قـانۇنـغا بـويسۇنـغانـال يېرىم 

بـار» دېگهن بـاھانه ئـارقـىلـىق ئۆزىنـى ئـاقـاليـتتى. ئهگهر شۇنـداق بـولـسا، ئۇ ئـارېندىتـنى ئـالـدىۋەتـكهن 

بولىدۇ. 

ئــارېندىت ئۆزىنــىڭ ئــايــكمهنــنىڭ ۋۇجۇدىدىن ھېس قــىلــغانــلىرىنــى «رەزىلــلىكــنىڭ 

ئـادەتـتىكـىلـىكـى» (the banality of evil) دەپ ئـاتـايـدۇ. ئۇنـىڭ قـارىشـىچه، ئـايـكمهن ئـادەتـتىكـى بـىر 

ئـىنـسان، «ئـادەتـتىكـىچه»لـىك يـالـماۋۇز ئـالۋاسـتىنـىڭ ئهمهس، بيۇروكـرات سـىسـتېمىنـىڭ، ھاكـىمـىيهت 

يۈرگۈزگۈچـىلهرنـىڭ جـىنـايـىتـىدۇر. ئـايـكمهن نـاتسـىسـتالرنـىڭ كۆز قـاراشـلىرىنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ بـارلـىق 

قىلمىشلىرىغا تهسىر كۆرسىتىشىگه يول قويغان تولىمۇ كۆپ ئۇچرايدىغان ئادەملهردىن بىرىدۇر. 

(ئــارېندىتــنىڭ نهزىرىدە) ئــايــكمهنمۇ ئــىكــكىنــچى دۇنــيا ئۇرۇشــى مهزگــىلــىدىكــى نۇرغۇن 

نـاتسـىسـتالرغـا ئـوخـشاش، مهسـىلـىلهرگه بـاشـقىالرنـىڭ ئـورنـىدا تۇرۇپ بـاھا بېرەلـمهيـتتى. ئۇنـىڭ ئۆزى 

ئۈچۈن بېكىتـىپ بېرىلـگهن بهلـگىلـىمـىلهردىن گۇمـانـالنغۇدەك جـاسـارىتـى يـوق ئـىدى ۋە شۇ سهۋەبـلىك 

پۈتۈن كۈچـى بـىلهن ئـاشۇ بهلـگىلـىمـىلهرگه بـويسۇنۇشـقا تـىرىشـاتـتى. ئۇنـىڭ تهسهۋۋۇر كۈچـىمۇ يـوق ئـىدى. 
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ئـارېندىتـنىڭ دېيىشـىچه، ئـايـكمهن ئـىدىيهسـى تېيىز، كـالـلىسـىنـى ئـىشـلهتـمهيـدىغـان ئـادەم ئـىدى. ھالبۇكـى، 

كـالـلىسـىنـى ئـىشـلهتـمهسـلىكمۇ بـىر خـىل قـىلـمىشـتۇر. ئهگهر ئـايـكمهن يـالـماۋۇز بـولـغان بـولـسا، 

قـارىغـانـال كـىشـىنـى شۈركۈنـدۈرگهن بـوالتـتى. ئهمـما، كـىشـىنـى تېخىمۇ تهشۋىشـكه سـالـىدىغـىنـى 

ئـايـكمهنـنىڭ شۇ قهدەر «ئـادەتـتىكـىچه» كۆرۈنـگهنـلىكـىدۇر. ئۇ ئۆزىنـىڭ نېمه ئـىشـالرنـى قـىلـىۋاتـقانـلىقـىغـا 

سـوئـال قـويـمىغـان، لېكىن ئـىنـسانـىيهت تـارىخـىدىكـى ئهڭ چـوڭ قهتـلىئـامـالردىن بـىرىگه ئـىشـتىراك قـىلـغان 

«ئـادەتـتىكـى» ئـادەمـدۇر. گهرچه مۇھىت ئـايـكمهنـنىڭ جـىنـايهت سـادىر قـىلـىشـىدىكـى ھالـقىلـىق ئـامـىلـدەك 

كۆرۈنسـىمۇ، لېكىن بۇ ئـايـكمهنـنىڭ بـىگۇنـاھ ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسهتـمهيـتتى. چۈنـكى، ئـايـكمهن قهبـىھ 

بۇيـرۇقـقا بـويسۇنـغانـىدى. ئـارېندىتـنىڭ قـارىشـىچه، نـاتسـىسـتالرنـىڭ بۇيـرۇقـىغـا بـويسۇنـغانـلىق ھىتلېرنـىڭ 

«ئـاداقـقى ھهل قـىلـىش اليـىھهسـى»نـى قـولـلىغـانـلىقـقا بـاراۋەر ئـىدى. گهرچه ئـايـكمهن «مهن پـويـىزالرنـىڭ 

ۋاقـىت جهدىۋىلـىنـى تۈزۈشـتىن بـاشـقا ئـىش قـىلـمىدىم» دەپ تۇرۇۋالسـىمۇ، ئۇ شۇ بۇيـرۇقـالرغـا ئېتىراز 

بـىلـدۈرمـىگهن ۋە ئۇالرنـى ئـىجـرا قـىلـغانـىكهن، قهتـلىئـامـغا ئـىشـتىراك قـىلـغان بـولـىدۇ. ھهتـتا، ئـايـكمهن 

بـىر قېتىمـلىق سـوتـتا ئۆزىنـىڭ قـىلـمىشـىنـى يـوللۇقـالشـتۇرۇش ئۈچۈن، ئۆزىنـىڭ ئهيـنى ۋاقـىتـتا ئـىمـمهنۇيېل 

كـانـت (Immanuel Kant) نـىڭ «ئهخـالقـىي مهسـئۇلـىيهت نهزەرىيهسـى» بـويـىچه ئـىش قـىلـغانـلىقـىنـى دەۋا 

قـىلـغان ــــ خۇددى بۇيـرۇقـقا بـويسۇنۇش ھهر ۋاقـىت تـوغـرا بـولـىدىغـانـدەك. ئهمـما، ئۇ شۇ نۇقـتىنـى تـونۇپ 

يهتـمىگهنـكى، كـانـتنىڭ نهزىرىدىكـى ئهخـالقـنىڭ ئـاسـاسـى ئـىنـسانـالرغـا ۋە ئۇالرنـىڭ غۇرۇرىغـا ھۆرمهت 

قىلىش ئىدى.  

تهرجـىمـانـدىن ئـىالۋە: مهزكۇر مـاقـالـىدە سـىيـاسـىي – ئـىجـتىمـائـىي تۈزۈلـمىلهرنـىڭ ۋە سـىجـىل 

داۋامــالشــقان ســىســتېمىلــىق مېڭه يۇيۇش ئۇرۇنۇشــلىرىنــىڭ ئــىنــسانــنى «مۇســتهقــىل تهپهككۇرغــا، 

ھېسداشـلىقـقا ئـىگه جـانـلىق»لـىق سۈپـىتـىدىن مهھرۇم قـىلـىپ، «بۇيـرۇق ئـىجـرا قـىلغۇچـى روبـوت»قـا 

ئـايـالنـدۇرۇپ قـويـااليـدىغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت ھادىسه يـورۇتۇشـقا تـىرىشـىلـغان. ئهمـما، ھېچكىم بۇ نۇقـتا 

ئـارقـىلـىق بـىگۇنـاھ كـىشـىلهرنـىڭ جېنىغـا زامـىن بـولـغان، ئۇالرنـى خـارلـىغـان، ھاقـارەتـلىگهن، ئۇالرغـا 

ئۆلۈمـدىن بهتـتهر كۈنـلهرنـى كۆرسهتـكهن قهتـلىئـام ئـىجـرائـاتـچىلـىرىنـى، ئـىشـتىراكـچىلـىرىنـى ئـاقـالشـقا 

ئۇرۇنـماسـلىقـى كېرەك. چۈنـكى، بۇنـداق بـولـمىغـىنـىدا، ئهته – ئۆگۈن چېن چۈەنـگودەك جـالـالتـالر سـوتـقا 

تـارتـىلـغان تهقـدىردىمۇ، يۇقـىرىدىكـى ئـايـكمهنـگه ئـوخـشاشـال «مهن پهقهت ئـىجـرائـاتـچىمهن» دەپ تۇرۇۋالـسا، 

گېپى يـوللۇق بـولـىدىغـان ئـىش چـىقـىدۇ. ئهمـما، سـاغـالم ئـىنـسانـىي تهبـىئهت بۇ خـىل ۋەھشىي قهتـلىئـام 

ئىشتىراكچىلىرىنى ھهرقانداق شهكىلدە ئاقالشنى كهسكىن رەت قىلىدۇ. 

«پهلسهپهنىڭ قىسقىچه تارىخى» ناملىق ئهسهردىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى
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خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى يۈرگۈزگهن

ئىرقىي قىرغىنچىلىق

خهلئارا ۋهزىيهت

مايك پومپېئو



خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى يۈرگۈزگهن 

ئىرقىي قىرغىنچىلىق 

مايك پومپىئو 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـاشـقا مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهتـلهرگه ئـوخـشاشـال، ئـىنـسانـنىڭ 

ھايـاتـىنـى ئهزەلـدىن قهدىرلهپ بـاقـمىغـان. بۇ ھال ئۇنـىڭ چـوڭ سهكـرەپ ئـىلـگىرىلهش، مهدەنـىيهت 

ئـىنـقىالبـى، تـيهنـئهنمېن مهيـدانـى قـىرغـىنـچىلـىقـى، تـىبهت ۋە فـالۇن گۇمـپىسـى مۇرتـلىرىنـى نهچـچه ئـون 

يـىلـالپ بـاسـتۇرۇشـى جهريـانـىدا خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى خهلـقلهرگه ئېلىپ كهلـگهن قـورقۇنچـلۇق 

بـااليـى-ئـاپهتـلىرىدىن مهلۇم. شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، ئهركـىن دۇنـيا بۇ قـانـلىق تـارىخـقا كۆنۈپ 

كهتـتى. بـىز سۈكۈت قـىلـىپ تۇرغـانـلىكـى مۇددەتـته، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ سهرخـىلـلىرى 

ئۆز ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى خهلـقلهرگه قـارىتـا كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى يۈرگۈزۈشـنى داۋام 

قـىلـىدۇ. بـىز بۇ خـىلـدىكـى رەزىلـلىكـنىڭ داۋامـلىشـىشـىغـا يـول قـويـمايـمىز. ئهسـتايـىدىل ئـويـالنـغانـدىن 

كېيىن، بۈگۈن مهن شۇنـى جـاكـاراليـمهنـكى، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ رەھبهرلـىكـى ۋە 

كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدىكـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇرالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا، قـازاق ۋە 

قـىرغـىزالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىق ئۇيغۇرالرغـا ۋە دىنـغا ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان بـاشـقا 

مـىلـلهتـلهرگه قـارشـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزۈۋاتـىدۇ. بۇ جـاكـارنـامه پۈتكۈل يهر شـارى مـىقـياسـىدا 

كۆپ يـىلـلىق ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن تهكشۈرۈپ-تهتـقىق قـىلـىشـىمـىزنـىڭ، ھۆكۈمهتـلهردىن ۋە غهيـرى 

ھۆكۈمهتـلهردىن تهشـكىل تـاپـقان شېرىكـلىرىمـىزنـىڭ بۇ قـورقۇنچـلۇق چۈشـنى ئـىسـپاتـلىشـىنـىڭ، 

شۇنـداقـال دۆلهت مهجـلىسـىدىكـى ئـىكـكىلـى پـارتـىيهنـىڭ قـولـلىشـىنـىڭ نهتـىجـىسـىدۇر. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى 2017-يـىلـىدىن ئېتىبـارەن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىر مـىلـيونـدىن ئـارتۇق خهلـقنى «قـايـتا 

تهربـىيـىلهش» بـاھانـىسـى بـىلهن الگېرالرغـا يـىغـىۋالـدى. بـىر نهچـچه ئـاي يـاكـى بـىر نهچـچه يـىل داۋامـالشـقان 

قـارا-قـويۇق تۇتقۇن قـىلـىش زامـانـىمـىزنـىڭ بۇ گۇالگ رايـونـىدا ئـادەتـتىكـى ھادىسـىگه ئـايـلىنـىپ قـالـدى. 

الگېر شـاھىدلـىرى الگېرالردىكـى بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـىش، مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىش، تـوكـقا سـوققۇزۇپ 

جـازاالش ئـارقـىلـىق مهجبۇرىي ئـىقـرار قـىلـدۇرۇش ۋە نـامهلۇم سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن ئۆلۈپ كېتىش 

قـاتـارلـىق پـاجـىئهلهرگه گۇۋاھلىق بهردى. الگېر سـىرتـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ھالـىنـىڭ بۇنـىڭدىن يـاخشـىراق 

بـولۇشـى نـاتـايـىن. شهرقـىي تۈركـىسـتان نۆۋەتـته جـورج ئـورۋېل تهسۋىرلـىگهن كۆزىتـىش دۆلـىتـىنـىڭ 

ئهمهلـىيهتـتىكـى بـازىسـىغـا ئـايـلىنـىپ قـالـدى. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ قـورسـاقـتىكـى بـالـىنـى 
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مهجبۇرىي چۈشۈرۈۋېتىش ۋە ئـايـالـالرنـى تۇغـماس قـىلـىۋېتىش قـىلـمىشـى مېنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

قـىلـىنـىۋاتـقان جـىنـايهتـلهرنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق سهۋىيـىسـىگه كۆتۈرۈلـدى دەپ قـارار چـىقـىرىشـىمـنىڭ 

ئـاسـاسـىدۇر. بـالـىيـاتقۇغـا مهجبۇرىي ئۈزۈك سېلىش قـاتـارلـىق ھامـىلـدارلـىقـتىن تـوسۇش تهدبـىرلـىرىمۇ 

مهۋجۇت. الگېر شـاھىدلـىرىدىن بـىرى «ئۇالر بـىزنـى مـىلـلهت سۈپـىتـىدە يـوق قـىلـىۋەتـمهكـچى» دېگهن 

ئـىدى. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئۇيغۇر قـىز-ئـايـالـلىرىنـى خـىتـايـالر بـىلهن تـويـلىشـىشـقا 

مهجبۇرلـىدى، ئۇيغۇر پهرزەنـتلىرىنـى ئـائـىلـىسـىدىن ئـايـرىۋەتـتى. 2018-يـىلـىدىن 2019-يـىلـىغـىچه بـولـغان 

مهزگـىلـدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۇغۇلۇش نـىسـبىتـى 24 پـىرسهنـت تۆۋەنـلهپ كهتـتى. بۇ مهزگـىلـدە 

پۈتكۈل خــىتــاي مــىقــياســىدىكــى تۇغۇلۇش نــىســبىتــى ئــاران 4.2 پــىرسهنــت تۆۋەنــلىدى. ئــىرقــىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ھهر قـانـدىقـىنـىڭ نـىشـانـغا ئېلىنغۇچـى تـوپـقا زەھهرلـىك گـاز قـويۇپ بهرگهن بـولۇشـى يـاكـى 

نىشانغا ئېلىنغۇچى توپنى ئوققا تۇتقان بولۇشى شهرت ئهمهس. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بېرىش 

ھهرىكـىتـىدە كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيهنـىڭ ئهمهلـدارلـىرى خهلـقئارالـىق كۆزەتـچىلهرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

چهكـلىمـىسـىز ھالـدا تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشـىنـى رەت قـىلـىپ، مهزكۇر رايـونـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىگه ئـائـىت ئـىشهنـچىلـىك خهۋەرلهرنـى يـالـغانـغا چـىقـاردى. شـى جـىنـپىڭ رېجىمـى 

الگېرالرنـى يهرلـىك خهلـقنى تهربـىيـىلهش، تېررورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ۋە نـامـراتـلىقـتىن قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچۈن 

زۆرۈر ۋاسـته دەپ ئـاقـلىدى. كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ھهتـتا ئۇيغۇرالرنـىڭ تۇغۇشـىنـى چهكـلهش 

قـىلـمىشـىنـى ئـايـالـالرغـا ھوقۇق بهرگهنـلىك دەپ تهشۋىق قـىلـدى. ئـىشـنىڭ ھهقـىقـىتـى بۇنـىڭدىن نهچـچه 

ھهسـسه ۋەھىمـىلـىكتۇر. خـىتـاي خهلـقىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى بـاسـتۇرۇشـى، بـاشـقا دىنـغا ئېتىقـاد قـىلغۇچـى 

خهلـقلهرنـى بـاسـتۇرغـانـغا ئـوخـشاشـال، ئۇنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ ئېتىقـادىنـى، مهدەنـىيـىتـىنـى ۋە نـوپۇسـىنـى يـوق 

قـىلـىپ، ئۇيغۇرالرنـى خـىتـايـالشـتۇرۇش تـىركـىشـىشـىنـىڭ ئهمهلـىيـىتـىدۇر. ئـامېرىكـا بۇ دەھشهتـلهرنـى 

ئـاشـكارىالشـتا ۋە بۇ جـىنـايهتـلهرنـى ئـىشـلهۋاتقۇچـىالرنـىڭ مهسـئۇلـىيـىتـىنـى سۈرۈشـتۈرۈشـته دۇنـياغـا 

يېتهكـچىلـىك قـىلـدى. 2019-يـىلـى مـارت ئېيىدا بـىز كـانـادا، گېرمـانـىيه، گـولـالنـدىيه ۋە ئهنـگىلـىيه 

قـاتـارلـىق دۆلهتـلهر بـىلهن بـىرلـىكـته بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىدا ئۆتكۈزۈلـگهن بـىر قـانـچه 

پـائـالـىيهتـكه سـاھىبـخانـلىق قـىلـىپ، ئـىنـسانـالرنـىڭ ئـىززەت-ھۆرمـىتـىگه قـىلـىنـغان بۇ كهڭ كۆلهمـلىك  

قهبـىھ ھۇجۇمـدىن دۇنـيانـى ئـاگـاھالنـدۇردۇق. بـىز ئـامېرىكـانـىڭ تهمـىنـلهش زەنـجىرىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا 

قـارىتـىلـغان مهجبۇرىي ئهمـگهكـىگه يـانـتايـاق بـولـماسـلىقـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش ئۈچۈن تـىرىشـچانـلىق 

كۆرسهتتۇق. بـىز شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـاسـتۇرۇشـتا قـولـى بـولـغان يۇقـىرى دەرىجـىلـىك كـومـپارتـىيه 

رەھبهرلـىرىگه جـازا يۈرگۈزدۇق. بـىز يهنه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز بهرگهن بـاسـتۇرۇشـنى ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق ۋە ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت دەپ ئـاتـىغـان تۇنـجى دۆلهتـمىز. ئـامېرىكـانـىڭ تۇنـجى 

قېتىمـلىق دۆلهت ئـىشـلىرى سېكرىتـارى تـومـاس جېفىرسـون مۇنـداق دەپ يـازغـان ئـىدى: «كـىشـىلهرنـىڭ 
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كۆپـچىلـىكـى دۈمـبىسـىدە ئـىگهر بـار ھالهتـته تۇغۇلـغان ئهمهس، ۋەيـاكـى ئـازغـىنه كـىشـىلهر — تهڭرىنـىڭ 

لۇتـپى بـىلهن — ئـىگهر ئۈسـتىدە ئـولتۇرۇپ، ئـاتـنى نـوقۇيـدىغـان تۆمۈرى بـار ئۆتۈك كـىيـگهن ھالهتـته 

تۇغۇلغانمۇ ئهمهس.» 

ئۇيغۇرالرغــا قــارىتــىلــغان ئــىرقــىي قــىرغــىنــچىلــىق ھهرىكهتــلىرى شهرقــىي 

تۈركـىسـتانـغىال مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولـماسـتىن، بۇ خـىل ھهرىكهتـلهر يهنه ئـامېرىكـانـىڭ 

قۇرغۇچـىلـىرى تهشهببۇس قـىلـغان ئـىنـسانـىي قهدر-قـىمـمهتـكىمۇ خـىالپتۇر. ئـامېرىكـا  

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن كهلـگهن ئېچىنـىشـلىق يـىغـا ئـاۋازلـىرىغـا قـوشۇپ، نـاتسـىسـت گېرمـانـىيـىسـى، 

رۋانـدا، بـوسـنىيه ۋە دارفۇر قـاتـارلـىق ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈز بهرگهن جـايـالردىن قـايـتقان ئهكـس 

سـاداالرنـىمۇ ئـاڭلىمـاقـتا. مهن بـاشـقا بـارچه دۆلهتـلهرنـىڭمۇ ئـاشۇ ئېچىنـىشـلىق يـىغـا ئـاۋازىنـى ۋە ئهكـس 

سـاداالرنـى ئـاڭلىشـىنـى، بۇ ئهسـىرنـىڭ قـارا دېغى ھېسابـالنـغان خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا ۋە ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى ئـىشـلىگهن جـىنـايهتـلىرىگه قـارشـى گۇۋاھلىق 

بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. 

(ئهسـكهرتـىش: ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـنىڭ ئـورگـان تـور بېتىدە ئېالن قـىلـىنـغان بۇ 

مـاقـاله يېڭى ھۆكۈمهت ھاكـىمـىيهتـكه چـىقـىشـى بـىلهن مهزكۇر تـور بېكهتـتىن ئۆچۈرۈۋېتىلـگهن. ئۇلـىنـىشـى 

ماقالىنىڭ ئاخىرىدىكى بىرىنچى نومۇرلۇق ئۇلىنىش شۇ.) 

خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى جىنايىتىگه قارشى مايك پومپىئونىڭ قارارى 

مايك پومپىئو 

ئـامېرىكـا قـوشـما شـىتـاتـلىرى كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى ئېغىر دەرىجـىدە دەپـسهنـدە قـىلغۇچـىالرنـىڭ 

مهسـئۇلـىيـىتـىنـى سۈرۈشـته قـىلـىشـتا دۇنـياغـا بـاشـالمـچىلـىق قـىلـىپ كهلـدى. ئـامېرىكـالـىقـالر نۇرېمبېرگ 

ســوتــىدىن (the Nuremberg Trials) تــارتــىپ 1948-يــىلــىدىكــى ئــىرقــىي قــىرغــىنــچىلــىق 

ئهھدىنـامـىسـىگـىچه (the Genocide Convention)، شۇنـداقـال ئـاتـالـمىش «ئـىراق-سۈرىيه ئـىسـالم 

دۆلـىتـى»نـىڭ (ISIS) يېقىنـقى مهزگـىلـدە يهزىدىلهرگه، خـىرىسـتىئـانـالرغـا ۋە بـاشـقا دىنـىي ئېتىقـادقـا ئـىگه 

خهلـقلهرگه قـارشـى يۈرگۈزگهن ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـىچه (بـولـغان زوراۋانـلىقـالرغـا نـىسـبهتهن) رەزىلـلىك 

تهرىپـىدىن ئـاۋازى بـوغۇلـغانـالرنـىڭ تهرەپـتارى بـولـدى؛ ھهقـىقهتـنى، قـانۇن بـويـىچه ئـىدارە قـىلـىشـنى ۋە 

ئـادالهتـنى تهشهببۇس قـىلغۇچـىالر بـىلهن بـىر سهپـته تۇرۇپ كهلـدى. بـىز ھهرگـىزمۇ بـىرەر خهلـقئارالـىق 

سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ، كۆپ پـارتـىيـىلـىك يـاكـى كۆپ دۆلهتـلىك ئـورگـان، تهشـكىالتـالرنـىڭ مهجبۇرلـىشـى، 
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يـاكـى ئۆز دۆلـىتـىمـىزدىكـى سـىيـاسـىي ئهنـدىشـىلهر سهۋەبـلىك بۇنـداق قـىلـمىدۇق. بهلـكى، ھهقسـىزلـىكـكه 

ئۇچرىغانالرنىڭ تهرەپتارى بولۇش توغرا بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق. 

ھۆكۈمـىتـىمـىز ئۆتـكهن تۆت يـىلـدا مېڭه يۇيۇش ۋە ۋەھشىيـلهرچه كۈچ ئـىشـلىتـىش ئـارقـىلـىق ئۆز 

ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى خهلـقلهرنـى ئۇزاق يـىلـالردىن بېرى دەپـسهنـدە قـىلـىپ كهلـگهن، مـاركـىسـىزىم-

لېنىنـىزىم ئـىدىئـولـوگـىيـىسـىنـىڭ دالـدىسـىغـا ئۆتۈۋالـغان خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك رېجىمـىنـىڭ ئهپـتى-

بهشـىرىسـىنـى ئېچىپ تـاشـالپ، بۇ رېجىمـنى ئۇنـىڭغا اليـىق نـامـالر بـىلهن ئـاتـاپ كهلـدى. ھۆكۈمـىتـىمـىز 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان زېمىنـىدا يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرى 

ئۈسـتىدىن يۈرگۈزۈۋاتـقان رەزىل سـىيـاسهتـلىرىگه ئـاالھىدە دىقـقهت ئـاغـدۇرۇپ كهلـدى. بـىز ھهر قـانـداق 

دىنـىي ئېتىقـادقـا ئـىگه تـوپلۇمـالرغـا دائـىمـا قـاتـتىق دۈشـمهنـلىك بـىلـدۈرۈپ كهلـگهن خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئۇيغۇر قـاتـارلـىق دىنـغا ئېتىقـاد قـىلغۇچـى خهلـقلهرگه قـارشـى بـارغـانـچه كۈچهيـتىۋاتـقان 

زۇلۇملىرىنى دىققهت بىلهن كۆزىتىپ تۇردۇق. 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋەھشىيـانه ھهرىكهتـلىرىنـى ئېچىپ 

بېرىدىغـان قـولـىمـىزدىكـى دەلـىل-پـاكـىتـالر شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىدارە قـىلـىۋاتـقان يهرلـىك خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ نهچـچه ئـون يـىلـالردىن بېرى  ئۇيغۇرالرغـا ۋە قـازاق، قـىرغـىز قـاتـارلـىق دىنـغا ئېتىقـاد 

قـىلغۇچـى خهلـقلهرگه قـارشـى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتـقان زۇلۇمـىنـى 2017-يـىلـى مـارت ئېيىدىن ئېتىبـارەن 

كۈچلۈك رەۋىشـته ئـاشۇرغـانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـاليـدۇ. خـىتـاي ئۇيغۇرالر مۇسۇلـمانـلىرىنـى پهرقـلهنـدۈرۈش ۋە 

ئۇالرنـى تهقـىپ قـىلـىش ئۈچۈن الھىيـىلهنـگهن، ھهددىدىن زىيـادە ئهخـالقسـىزلـىقـقا تـولـغان، غـايهت زور 

كۆلهمـدىكـى دەپـسهنـدىچـىلـىك سـىيـاسـىتـى ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالرنـىڭ سـايـاھهت، كۆچـمهنـلىك، مـائـارىپ 

ئهركـىنـلىكـىگه چهكـلىمه قـويۇپ، يـىغـىلـىش، سۆزلهش، ئـىبـادەت قـىلـىش قـاتـارلـىق ئهقهلـلىي ئـىنـسانـىي 

ھوقۇقـلىرىنـى چهكـلهپ كهلـدى. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـى مهجبۇرىي رەۋىشـته 

تۇغـماس قـىلـىۋەتـتى، قـورسـاقـتىكـى بـالـىلـىرىنـى چۈشۈرۈپ يـوق قـىلـدى. ئۇيغۇرالرنـى يـات مـىلـلهتـلهر بـىلهن 

توي قىلىشقا مهجبۇرالپ، ئۇيغۇر پهرزەنتلىرىنى ئائىلىسىدىن ئايرىۋەتتى. 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرى خهلـقئارالـىق كۆزەتكۈچـىلهرنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنى زىيـارەت قـىلـىشـىغـا يـول قـويـمىدى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئهھۋالـنىڭ نـاچـارلـىشـىۋاتـقانـلىقـىغـا 

ئـائـىت ئـىشهنـچىلـىك خهۋەرلهرنـى يـالـغانـغا چـىقـىرىش بـىلهن بـولـدى قـىلـماسـتىن، ئۇيغۇرالرنـىڭ  يـاخشـى 

مـائـارىپ تهربـىيـىسـى بـىلهن بهخـتلىك يـاشـاۋاتـقانـلىقـى، ئۆزىنـىڭ تېررورغـا قـارشـى تۇرۇپ، ئـايـالـالرنـىڭ 

ھوقۇقـىنـى كۈچهيـتىۋاتـقانـلىقـى،  (ئۇيغۇرالرنـى) نـامـراتـلىقـتىن قۇتۇلـدۇرۇش كـويـىدا بـولـىۋاتـقانـلىقـى 

قـاتـارلـىق قۇرۇق سهپـسهتـىلهرنـى بـازارغـا سـالـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىرگه، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك رېجىمـى 

ئۆز ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى خهلـقلهرگه ۋەھىمه سـالغۇچـى ئۇچۇرالرنـى تـارقـىتـىپ، ئۇيغۇرالرنـى 

«زەھهرلـىك ئۆسـمه» دەپ تهسۋىرلـىدى. جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى كـومـپارتـىيه كـادىرلـىرىنـى زەربه 
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بېرىش ھهرىكـىتـىگه سـاداقهتـمهنـلىك بـىلهن ئـىشـتراك قـىلـىشـقا رىغـبهتـلهنـدۈرۈپ، ئۇالرغـا «زىرائهتـلهر 

ئـارىسـىغـا يـوشۇرۇنـىۋالـغان يـاۋا ئـوت-چۆپـلهرنـى بـىرمۇ بـىر يۇلۇپ يـوق قـىلـىمهن دېسىڭىز يـوق 

قـىاللـمايسـىز، ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى تۈپ يـىلـتىزىدىن يـوق قـىلـىش ئۈچۈن خـىمـىيـىلـىك دورا چېچىش 

كېرەك» دەپ يوليورۇق بهردى. 

ئـىتـتىپـاقـداش دۆلهتـلهر نـاتسـىسـتالر جـازا الگېرىدىكـى دەھشهتـلهرنـى ئـاشـكارىلـىغـانـدىن بېرى، 

«ھهرگـىز قـايـتا يۈز بهرمـىسۇن» سۆزى مهدەنـىيهتـلىك دۇنـيانـىڭ بۇ خـىلـدىكـى كۈلـپهتـلهرگه قـارشـى 

چـاقـىرىقـى بـولۇپ كهلـگهن ئـىدى. بـىر يـىرگـىنچـلىك جـىنـايهت بـىزنـىڭ ئۆتمۈشـته كۆزەتـكىنـىمـىزدىن پهرقـلىق 

بـولۇپ قـالـغانـلىقـى ئۈچۈنـال، ئۇنـىڭ يـىرگـىنـىچـلىكـلىكـى تۆۋەنـلهپ قـالـمايـدۇ. (شۇ ۋەجـىدىن) بۈگۈن مهن 

تۆۋەندىكىلهرنى قارار قىلدىم: 

مهن قـولـغا چۈشۈرگـىلـى بـولـىدىغـان دەلـىل ئـىسـپاتـالرنـى ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن تهكشۈرۈپ، تهتـقىق 1.

قـىلـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ رەھبهرلـىكـى ۋە كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدىكـى 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا ئۇيغۇرالرغـا 

ۋە دىنـغا ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان بـاشـقا مـىلـلهتـلهرگه قـارشـى جـىنـايهتـلهرنـى ئـىشـلهش ئـارقـىلـىق، 

ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت ئـىشـلىگهنـلىگهنـلىكـىنـى (جـاكـارالشـنى) قـارار قـىلـدىم. خـىتـايـنىڭ 

ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهتـلىرى بـىر مـىلـيونـدىن ئـارتۇق ئـىنـسانـنى خـالـىغـانـچه تۇتۇپ-سـوالپ، 

ئۇالرنـى ئهركـىنـلىكـتىن مهھرۇم قـويۇش ۋە قـىيـىن-قـىسـتاقـقا ئېلىش، مهجبۇرىي ھالـدا تۇغـماس 

قــىلــىۋېتىش، مهجبۇرىي ئهمــگهكــكه سېلىش، خهلــقنىڭ دىنــىي ئېتىقــاد ئهركــىنــلىكــى، سۆز 

ئهركـىنـلىكـىنـى ۋە ھهرىكهت ئهركـىنـلىكـىنـى قـاتـتىق چهكـلهش قـاتـارلـىقـالردىن ئـىبـارەت. ئـىكـكىنـچى 

دۇنـيا ئۇرۇشـى ئـاخـىرالشـقانـدىن كېيىنـكى نۇرېمبېرگ سـوتـىدا ئۇرۇش دەۋرىدىكـى قـىرغـىنـچىلـىق 

يۈرگۈزگۈچـىلهر ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت ئۆتكۈزدى دەپ ئهيـىبـلىنـىپ سـوتـقا تـارتـىلـغان بـولۇپ، 

شۇ دەۋردىكـى قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزگۈزگۈچـىلهر ئـىشـلىگهن جـىنـايهتـنىڭ ئـوخشـىشـى شهرقـىي 

تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتىدۇ. 

قـولـغا چۈشۈرۈش مۇمـكىن بـولـغان دەلـىل-پـاكـىتـالرنـى ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن تهكشۈرۈپ، تهتـقىق 2.

قـىلـغانـدىن كېيىن، مهن   شۇنـى جـاكـاراليـمهنـكى، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ رەھبهرلـىكـى 

ۋە كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدىكـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) ئۇيغۇر 

مۇسۇلـمانـلىرىغـا ۋە بـاشـقا مۇسۇلـمان خهلـقلهرگه قـارشـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزۈۋاتـىدۇ. مهن 

بۇ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى داۋامـلىشـىۋاتـىدۇ دەپ قـارايـمهن. شۇنـداقـال، بـىز خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـى دۆلـىتـىنـىڭ پـىالنـلىق رەۋىشـته ئۇيغۇرالرنـى يـوق قـىلـىۋېتىشـكه تـىركـىشـىۋاتـقانـلىقـىغـا 

شـاھىت بـولۇپ تۇرمـاقـتىمـىز. دۇنـيادىكـى ئـىكـكىنـچى كۈچلۈك ئـىقـتىسـادقـا، ئهسـكىرىي كۈچـكه ئـىگه 

بـولـغان، سـىيـاسـىي جهھهتـتىن كۈچلۈك بـولـغان (خـىتـاي دۆلـىتـىنـى) بـاشقۇرۇۋاتـقانـالر ئۆز دۆلـىتـىنـى 
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دۇنـياغـا لېدىرلـىق قـىلغۇچـى دۆلهت دەپ جـار سېلىپ، خهلـقئارالـىق سېستىمـىنـى ئۆز خـاھىشـى بـويـىچه 

قـايـتا قۇرۇپ چـىقـىشـقا تـىپـىرالۋاتـقان بـولسـىمۇ، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ مهجبۇرىي رەۋىشـته ئـاسـىمـىالتسـىيه 

سـىيـاسـىتـى يۈرگۈزۈۋاتـقانـلىقـىنـى، ئـاقـىۋەتـته دىنـغا ئېتىقـاد قـىلغۇچـى ئـاجـىز بـىر مـىلـلهتـنى يـوق 

قىلىۋېتىش ئۈچۈن تىركىشىۋاتقانلىقىنى ئېنىق رەۋىشته ئىپادىلىدى. 

ئـامېرىكـا قـوشـما شـىتـاتـلىرى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـى ئۆزى قـارا-قـويۇق تۇتقۇن قـىلـغان بـارچه 

شهخسـلهرنـى دەرھال قـويۇۋېتىشـكه، تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلـىرىنـى دەرھال تـاقـاشـقا، كـىشـىلهرنـى ئۆيـلىرىگه 

بهنــت قــىلــىشــتىن قــول ئۈزۈشــكه ۋە مهجبۇرىي ئهمــگهكــكه خــاتــىمه بېرىشــكه؛ مهجبۇرىي تۇغــماس 

قـىلـىۋېتىش، مهجبۇرىي ھامـىله چۈشۈرۈۋېتىش، مهجبۇرىي تۇغۇت چهكـلهش ۋە بـالـىالرنـى ئـائـىلـىسـىدىن 

ئـايـرىۋېتىش قـاتـارلـىق مهجبۇرىي رەۋىشـته نـوپۇسـنى كـونـترول قـىلـىش قـىلـمىشـلىرىدىن قـول ئۈزۈشـكه 

چـاقـىرىدۇ. ئـامېرىكـا قـوشـما شـىتـاتـلىرى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـى ئـىنـسانـالرنـى ھهر خـىل شهكـىلـدە 

قـىيـىن-قـىسـتاقـقا ئېلىشـتىن يېنىشـقا، الگېرالرغـا سـوالنـغانـالرنـى خـورالشـنى تـوخـتىشـقا؛ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ۋە خـىتـايـنىڭ ھهر قـانـداق يېرىدىكـى ئۇيغۇرالرغـا ۋە بـاشـقا دىنـغا ئېتىقـاد قـىلغۇچـى 

خهلـقلهرگه زىيـانـكهشـلىك قـىلـىشـتىن قـول ئۈزۈشـكه؛ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) ئۇيغۇرالرغـا ۋە زۇلۇم 

كۆرگهن باشقا مىللهتلهرگه ساياھهت قىلىش ۋە كۆچمهن بولۇش ئهركىنلىكى بېرىشكه چاقىرىدۇ. 
بـىز يهنه يۇقـىرىقـىدەك جـىنـايهتـلهرنـى يۈرگۈزۈشـته مهسـئۇلـىيـىتـى بـولـغان شهخسـلهرنـى جـاۋابـكارلـىقـقا 

تـارتـىشـتا بـارچه قـانۇنـىي گهۋدىلهرنـى ئـامېرىكـانـىڭ بۇ ھهقـتىكـى تـىرىشـچانـلىقـىغـا ھهمـدەمـدە بـولۇشـقا 

چـاقـىرىمـىز. مهن ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز بېرىۋاتـقان 
جـىنـايهتـلهرگه مۇنـاسـىۋەتـلىك دەلـىل-پـاكـىتـالرنـى تـوپـالشـقا ۋە تهكشۈرۈشـكه يېتهكـلىدىم. شۇنـداقـال، قـانۇن 

يـول قـويـغان دائـىرىدە مهزكۇر دەلـىل-پـاكـىتـالرنـى مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـورگـانـالرغـا ۋە خهلـقئارا جـامـائهتـچىلـىكه 

يهتكۈزدۈم. بۇ جهھهتـته ئـامېرىكـا سۆز ۋە ھهرىكهتـته بـولـدى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زۇلۇمـغا 
رىيـاسهتـچىلـىك قـىلـغان خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرىغـا ۋە بۇ زۇلۇمـغا ھهمـدەم 

بولغان خىتاي دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىغا قارشى جازا يۈرگۈزدى. 
ئـامېرىكـا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ۋە بـاش رەئـىس شـى جـىنـپىڭنىڭ گۇڭگىالشـتۇرۇش، 

ئۆز سهنـىمـىگه دەسسـىتـىش ۋە مهجبۇرالش ۋاسـىتـىلـىرى ئـارقـىلـىق يـوشۇرۇشـقا ئـورۇنـغانـلىرىنـى ئېچىپ 
تـاشـالش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچـى بـىلهن تـىرىشـتى. بېيجىڭنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قـىلـغان جـىنـايهتـلىرى 

ئۇيغۇرالرغـا، خـىتـاي خهلـقىگه ۋە دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى مهدەنـىي خهلـقلهرگه قـىلـغان 
ھاقـارەتتۇر. بـىز (خـىتـايـنىڭ جـىنـايهتـلىرىگه) سۈكۈت قـىلـمايـمىز. ئهگهر خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 
پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئۆز پۇقـراسـى ھېسابـاليـدىغـان خهلـق ئۈسـتىدىن ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزۈشـىگه يـول 

قـويۇلـسا، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ يېقىن كهلگۈسـىدە تېخىمۇ قـاپ يۈرەكـلىك بـىلهن ئهركـىن 

دۇنياغا قارشى نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ باققايسىلهر. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلغان 
مهنبه: 

[1] https://www.state.gov/404 
[2] https://www.wsj.com/articles/genocide-in-xinjiang-11611078180
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مىسلىسىز ئويغىنىش

پهرزهنت تهربىيىسى:
تېلېۋىزور كۆرۈشنىڭ بالىالرغا بولغان زىيىنى

ئهلىسا سولتېر



تېلېۋىزور كۆرۈشنىڭ بالىالرغا بولغان زىيىنى 

ئهلىسا سولتېر 

تېلېۋىزورنىڭ كىچىك بالىالرغا بولغان تهسىرى 

تېلېۋىزور مهدەنـىيـىتـىمـىزنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـمىغـا ئـايـلىنـىپ قـالـدى. نۇرغۇنـلىغـان ئـاتـا-

ئـانـىالر تېلېۋىزورنـىڭ بـالـىالرغـا بـولـغان تهسـىرىدىن ئهنـدىشه قـىلـماقـتا. تېلېۋىزورنـىڭ كـىچـىك بـالـىالر 

ئۈچۈن يـاخشـى كۆڭۈل ئېچىش ۋاسـتىسـى ۋە بـىلـىم مهنـبهسـى ئهمهسـلىكـى ھهقـقىدە كۆپ سـانـدا تهتـقىقـاتـالر 

مهۋجۇت.  

تـىجـارەت تۈسـىدىكـى تېلېۋىزور قـانـالـلىرىدىكـى نۇرغۇنـلىغـان بـالـىالر پـروگـرامـملىرى زوراۋانـلىقـنى 

مهزمۇن قـىلـغان بـولۇپ، بـالـىالر يهسـلىگه بـارمـاي تۇرۇپـال ئۆز ھۇجـرىلـىرىدا كۆپـلىگهن ئېلىشـىش، 

يـارىالنـدۇرۇش ۋە قـورال بـىلهن ئېتىشـىش قـاتـارلـىق زوراۋانـلىق سهھنىلـىرىنـى كۆرىدۇ. بهك سـاغـالم دەپ 

قارالغان كارتون فىلىملهردىمۇ بىر-بىرىنى ئۇرىدىغان پېرسوناژالر مهۋجۇت.  

سهكـكىز يـاشـلىق بـالـىالر ئۈسـتىدە ئېلىپ بېرىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، تېلېۋىزوردىن 

ئهڭ كۆپ زوراۋانـلىق سهھنىلـىرىنـى كۆرگهن بـالـىالر، مهكـتهپـتىكـى تهڭتۇشـلىرى تهرىپـىدىن ئهڭ زوراۋانـالر 

بـولۇپ بـاھاالنـغان. قـىزالر ھهقـقىدە بۇنـى تـوغـرا دېگىلـى بـولـمايـدۇ. بهلـكىم بۇنـىڭ سهۋەبـى كۆپـلىگهن 

تېلېۋىزور پروگراممىلىرىدا زوراۋان ئايال پېرسوناژالرنىڭ بولماسلىقىدىن بولۇشى مۇمكىن.  

بۇ تهتــقىقــاتــالر تېلېۋىزور كۆرۈشــنىڭ ھهقــىقهتهن زوراۋانــلىقــقا بــاشــاليــدىغــان يــاكــى 

بـاشـلىمـايـدىغـانـلىقـىنـى بهلـگىلـىمهيـدۇ، تېلېۋىزورنـىڭ بۇنـداق تهسـىرى بـار-يـوقـلىقـىنـى بـىلـىش ئۈچۈن بـىر 

قـاتـار تهجـرىبه خـاراكتېرلـىك تهتـقىقـاتـالر ئېلىپ بېرىلـغان. بۇ تهتـقىقـاتـالرنـىڭ بـىرىدە بـىر گۇرۇپـپا 

بـالـىالرغـا زوروۋانـلىق مهزمۇن قـىلـىنـغان فـىلـىم كۆرسـىتـىلـگهن بـولۇپ، بـاشـقا بـىر گۇرۇپـپا بـالـىالرغـا بـولـسا 

(سېلىشـتۇرمـا گۇرۇپـپىسـى) زوراۋانـلىق مهزمۇن قـىلـىنـمىغـان فـىلـىم كۆرسـىتـىلـگهن. تهجـرىبه نهتـىجـىسـى 

زوراۋانـلىق مهزمۇن قـىلـىنـغان فـىلـىمـنى كۆرگهن گۇرۇپـپىدىكـى بـالـىالرنـىڭ سېلىشـتۇرمـا گۇرۇپـپىغـا 

قـارىغـانـدا زوراۋانـلىقـقا تېخىمۇ مـايـىل ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـارغـان. بۇ تهتـقىقـاتـتىن تېلېۋىزوردا 

كۆرگهن زوراۋانـلىقـنىڭ بـالـىالردا زوراۋان ۋە ئهسهبـىي قـىلـمىشـالرغـا يـول ئـاچـىدىغـانـلىقـىدەك نهتـىجـىنـى 

كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ.  
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تېلېۋىزور كۆرۈش زوراۋانـلىقـقا كـارى بـولـمايـدىغـان ھالهتـكه كېلىپ قېلىشـقا سهۋەب بـولۇشـى 

مۇمــكىن. تېلېۋىزوردا زوراۋانــلىق كۆرۈنۈشــلىرىنــى كۆرگهن بــالــىالرنــىڭ ئهمهلــىيهتــته يۈز بهرگهن 

زوراۋانـلىقـقا قـارىتـا ئـانـچه كۈچلۈك ئـىنـكاس قـايتۇرمـىغـانـلىقـى ئېنىقـالنـغان بـولۇپ، مۇنـداقـچه ئېيتقانـدا، 

بـالـىالر زوراۋانـلىقـقا كۆنۈپ كهتـكهچـكه زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرىنـى كۆرگهنـدە نـورمـال ئـىشـتهك تۇيغۇدا 

بـولـىدىغـان ھالهتـكه كېلىپ قـالـغان. زوراۋانـلىقـنى كۆرگهنـدە كۈچلۈك ئـىنـكاس قـايتۇرااليـدىغـان، 

قـارىشـى تۇرااليـدىغـان بـالـىالرنـى تهربـىيـلىيهلـىسهك دۇنـيا تېخىمۇ يـاخشـى ۋە گۈزەل بـولـغان بـوالتـتى. 

بهلـكىم شۇ چـاغـدىال بـالـىالر زوراۋانـلىقـنى قـوبۇل قـىلـىشـنىڭ ئـورنـىغـا، بۇ خـىل نـاچـار ئهھۋالـنى 

تۈزىتىشكه تىرىشاتتى.  

تېلېۋىزوردا زوراۋانـلىقـتىن بـاشـقا يهنه نۇرغۇنـلىغـان بـالـىالرنـى قـورقـىتـىدىغـان ۋە گۇمـان پهيـدا 

قـىلـىدىغـان سهھنىلهرمۇ كۆرسـىتـىلـىدۇ. بۇ سهھنىلهر بـالـىالرنـىڭ ئهڭ كۈچلۈك قـورقۇنچـلىرىنـى ئـوچۇق-

ئـاشـكارا ۋە جـانـلىق ھالهتـته كۆز ئـالـدىدا نـامـايهن قـىلـىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، تېلېۋىزور يهنه يېڭى 

قـورقۇشـالرنـىڭ ۋە خـاتـا چۈشهنـچىلهرنـىڭمۇ مهنـبهسـى ھېسابـلىنـىدۇ. بـالـىالر ئـىچـىدىكـى قـورقۇش 

تۇيغۇسـىنـى يېڭىش ئۈچۈن تـوخـتىمـاي قـورقۇش تۇيغۇسـى پهيـدا قـىلـىدىغـان پـروگـرامـمىالرنـى كۆرۈش 

ئـارزۇسـىدا بـولـىدۇ ۋە ئـاقـىۋەتـته شۇنـداق پـروگـرامـمىالرغـا خۇمـار بـولۇپ قـالـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ئۈمـىدلـىرى 

ئهمهلـگه ئـاشـمايـدۇ، چۈنـكى تېلېۋىزور ئۇالرنـى ھېچقاچـان ئـىچـىدىكـى قـورقۇش تۇيغۇسـىنـى يېڭىدىغـان 

مۇھىت بىلهن تهمىنلىيهلمهيدۇ.  

تېلېۋىزور ھهم ئـاۋاز ھهم كۆرۈنۈش بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان ۋاسـته بـولۇپ، بۇ ئهھۋالـدا بـالـىالرنـىڭ 

تهسهۋۋۇر كۈچـىنـى جـارى قـىلـدۇرىشـىغـا بـوشـلۇق قـالـمايـدۇ. تېلېۋىزور كۆرىدىغـان بـالـىالر ئـاڭلىغـانـلىرىنـى 

چۈشـىنـىدىغـان، لېكىن بۇنـىڭغا ئـانـچه تهسهۋۋۇر كۈچـىنـى قـوشـالـمايـدىغـان پـاسسـىپ قـوبۇل قـىلغۇچـىالر 

ھېسابـلىنـىدۇ. شۇڭا تېلېۋىزورنـى كۆپ كۆرۈش بـالـىالرنـىڭ تهسهۋۋۇر كۈچـىنـى يـوقـىتـىپ، يېڭىلـىق 

يـارىتـىش روھىنـى ئـىشـلىتـىش پۇرسـىتـىدىن مهھرۇم قـالـدۇرىدۇ. تېلېۋىزور كۆرىدىغـان بـالـىالر كۆپـىنـچه 

ۋاقـىتـالردا ئۆزلـىرىنـى يـوقـىتـىپ قـويـىدۇ. بۇ كـىچـىك بـالـىالر ئۈچۈن نـورمـال بـولـمىغـان ۋە ھېچكىم 

خالىمايدىغان بىر ئهھۋال.  

بـالـىلـىق دەۋرىدە ئـاكـتىپ ۋە ئـىجـادىي ئۇرۇنۇشـالر ئهڭ يـاخشـى ۋاقـىت ئۆتكۈزىدىغـان ئۇسۇل 

ھېسابـلىنـىدۇ. تېلېۋىزور ھهقـىقـىي تۇرمۇش پـائـالـىيهتـلىرىنـىڭ ئـورنـىنـى تـولـدۇرالـمايـدۇ، ئهكسـىچه 

مهنـىلـىك ئۆگـىنـىش ۋاقـتىنـى ئـوغـرىالش خهتـىرىنـى ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ ئهھۋال بـالـىنـىڭ زېھنىي ئـىقـتىدارىنـى 

ئـاسـتىلـىتـىۋېتىدۇ. 1982-يـىلـى ئېلىپ بېرىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا مهلۇم بـولـىشـىچه، ئـوتتۇرا ھېساب بـىلهن 

بـىر ئـامېرىكـىلـىق بـالـىنـىڭ ھهپـتىدە 20-15 سـائهت سـائهت ۋاقـتى تېلېۋىزور كۆرۈش ئۈچۈن سهرپ 

قـىلـىنـغان، بۇ كۈنـىگه ئـىكـكى، ئۈچ سـائهتـكه تـوغـرا كېلىدىغـان بـولۇپ، مۇشۇ ئـىكـكى-ئۈچ سـائهت 

ۋاقىت بالىنىڭ ئويغاق ۋاقتىدىكى سائهتلهردىن ئوغرىالنغان ۋاقىتتۇر.  
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تـوخـتىمـاسـتىن تېلۋېزوردا سۆزلهنـگهنـلهرنـى ئـاڭالشـنىڭ بـالـىنـىڭ تـىل قـابـىلـىيـىتـىنـىڭ يېتىلـىشـىگه 

پـايـدىلـىق ئـىكهنـلىكـى ئېيتىلسـىمۇ، ئهمهلـىي ئهھۋال بۇنـداق ئهمهس. تهتـقىقـاتـالرغـا قـارىغـانـدا، ئهڭ كۆپ 

تېلېۋىزور كۆرگهن بـالـىالرنـىڭ تـىل قـابـىلـىيـىتـى ئهڭ تۆۋەن بـولـىدىكهن. بـاشـقا كـىشـىلهر بـىلهن ئـاكـتىپ 

مۇناسىۋەت ئورنىتىش پۇرسىتى بولمىغان بالىالرنىڭ تىل قابىلىيىتى تهرەققىي قىاللمايدۇ.  

تېلېۋىزورنـىڭ يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان پـايـدىسـىز تهرەپـلىرىدىن سـىرت، نۇرغۇنـلىغـان تېلېۋىزىيه 

پـروگـرامـمىلـىرىدا جـىنـىس ئـايـرىمـىچـىلـىقـى نـامـايـان بـولـماقـتا. ئهڭ كۈچلۈك، ئهڭ كۆپ مهسـئۇلـىيهت 

ئۈسـتىگه ئـالـغان، ئهڭ ھهرىكهتـلىك پېرسـونـاژالر ئـادەتـته ئهرلهر بـولۇپ، بۇ ئهھۋالـدا بـىراز يـاخشـىلـىنـىش 

بـاردەك كۆرۈنسـىمۇ، لېكىن يهنـىال كۈچلۈك قـىلـىپ تهسۋىرلهنـگهن ئـايـال پېرسـونـاژ ئـاز ھېسابـلىنـىدۇ. 

تېلېۋىزور ئـادەتـته ئـايـال پېرسـونـاژالرنـى ئـاجـىز، دۆت، پـاسسـىپ، ئۆيـدىن تـاالغـا چـىقـمايـدىغـان، 

كهيـپىيـاتـىغـا تـايـىنـىپ ئـىش كۆرىدىغـان جـىنسـىي ئـوبـىكـتىپ سۈپـىتـىدە تهسۋىرلهپ، ئـايـالـالرنـىڭ 

ئېزىلىشىگه يانتاياق بولىدۇ.  

قـورامـىغـا يهتـكهنـلهرنـىڭ كۆپۈنـچىسـى ئېالنـالرنـى نـاھايـىتـى تـايـىنـى يـوق دەپ قـارايـدىغـان بـولسـىمۇ،  

لېكىن ئېالنـالرنـىڭ كـىچـىك بـالـىالرغـا نـاھايـىتـى ئۆزگـىچه تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىشـىمـىز كېرەك. 

ئېالنـالر دىقـقهت تـارتـىدۇ ۋە ئـىجـادچـان بـولـىدۇ، بـالـىالرنـىڭ ئېالن قـىلـىنـغان ئـويۇنچۇق ۋە يېمهكـلىكـلهرگه 

ئـىگه بـولۇشـقا ئـىنـتىلـىشـىگه سهۋەب بـولـىدۇ. بۇ ئهھۋال ئـائـىلـىدە تـوقۇنۇشـقا سهۋەب بـولۇشـى مۇمـكىن. 

كـىچـىك بـالـىالر ئېالنـالرنـىڭ سېتىش مهقسـىتـىدە ئـىشـلهنـگهنـلىكـىنـى بـىلـمهيـدۇ، ئېالنـنىڭ بـىر كـىمـلهرنـىڭ 

پـايـدا ئېلىشـى ئۈچۈن ئـىشـلهنـگهنـلىكـىنـى ۋە ئېالنـالردا رول ئـالـغانـالرنـىڭ ھهق ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـمهيـدۇ. 

ئۇالر ئېالنـالرنـغا راسـت دەپ ئـىشـىنـىدۇ، ھهتـتا پـروگـرامـما ئـارىلـىقـىدا چـىقـقان ئېالنـنى كۆرۈۋاتـقان 

پـروگـرامـمىنـىڭ بـىر قـىسـمى دەپ ئـويـلىۋالـىدۇ. بـالـىالر پـروگـرامـمىلـىرىدىكـى پېرسـونـاژالرنـىڭ ئـويۇنچۇقـلىرى 

بـازارغـا سېلىنـغانـدا پـروگـرامـما ئۇزۇن داۋامـلىشـىدىغـان ئـويۇنچۇق ئېالنـىغـا ئـايـلىنـىدۇ. داۋامـلىق بۇنـداق 

پروگراممىالرنى كۆرىدىغان بالىالر ئويۇنچۇقالرغا مهپتۇن بولۇپ قالىدۇ.  

دەسـلهپـكى بـالـىلـىق مهزگـىلـىدە بـالـىالر ھهقـىقـىيـلىقـنى مهنـىگه ئـىگه قـىلـىشـقا ئۇرىنـىدۇ، بـىر 

تهرەپـتىن نـاھايـىتـى كۈچلۈك تهسهۋۋۇر كۈچـىگه ئـىگه بـولـىدۇ. ئۇالرنـىڭ قـىلـىدىغـىنـى ۋە ئـاسـان بـولـمىغـان 

ئــىشــالرنــىڭ بــىرى بــولــسا ئهمهلــىيهت بــىلهن تهسهۋۋۇر مهھسۇالتــى بــولــغانــنى بــىر-بــىرىدىن 

پهرقـلهنـدۈرۈشـتۇر. تېلېۋىزور بۇنـىڭدا كـالـلىنـى قـايمۇقتۇرۇش رولـىنـى ئـويـنايـدۇ. بـولۇپمۇ ھهقـىقـىي 

پېرسـونـاژالر بـولـغىنـىدا بـالـىالر ئۈچۈن ھېكايـىنـىڭ ھهقـىقـىي يـاكـى ئـويـدۇرۇلـغان بـولۇشـى ھهر ۋاقـىت ئـانـچه 

يــارقــىن ئهمهس. ئــاتــا-ئــانــىالر كۆرۈش جهريــانــىدا تېلېۋىزوردىكــى خهۋەرلهرگه مهھكۇم بــولــغان 

نۇرغۇنـلىغـان بـالـىالردا بۇ قـايمۇقۇش ئېشىپ بـارىدۇ. خهۋەرلهرنـىڭ راسـت ئـىكهنـلىكـى شۇنـچىلـىك ئېنىق 

تۇرسـا، بـاشـقا پـروگـرامـمىالر نېمىشـقا راسـت بـولـمىسۇن؟ بـالـىالر تېلېۋىزوردا كۆرگهن پېرسـونـاژالر كـارتـون 

فـىلـىم پېرسـونـاژلـىرى بـولسـىمۇ، بـالـىالرنـىڭ شۇ پېرسـونـاژالرنـىڭ راسـتلىقـىغـا ئـىشهنـگهنـلىكـى 
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ئـىسـپاتـالنـغان. تېلېۋىزورنـىڭ بـالـىالرغـا بـولـغان تهسـىرىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان تهتـقىقـاتـچىالر رېئالـلىق 

بـىلهن تهسهۋۋۇر ئـارىسـىدىكـى بۇ قـايمۇقۇش ئۈسـتىدە تـوخـتالـغانـدىن كېيىن، «كـىچـىك بـالـىالر ئۈچۈن 

تېلېۋىزورنىڭ ناھايىتى زىيانلىق» دەپ خۇالسى چىقارغان.  

تېلېۋىزورنـىڭ كـىچـىك بـالـىالرغـا بـولـغان تهسـىرىنـى ئهڭ تۆۋەن چهكـكه چۈشۈرۈش ئۈچۈن قـانـداق قـىلـىش 

كېرەك؟ 

ھهم ئېستىمـالـچى ھهم ئهسـتايـىدىل بـىر ئـاتـا-ئـانـا بـولۇش سۈپـىتـىڭىز بـىلهن، بـالـىالر پـروگـرامـملىرى 

ئـىشـلىگۈچـىلهرگه ۋە ئېالنـغانـالرغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك كۆز قـاراشـلىرىڭىزنـى بـىلـدۈرۈش ھهقـقىڭىز بـار. بۇ 

پـروگـرامـمىالردىكـى زوراۋانـلىق، ئـىرقـىي كهمسـىتـىش يـاكـى جـىنسـىي ئـايـرىمـىچـىلـىقـتىن بـىئـارام بـولۇۋاتـقان 

بــولســىڭىز، نــارازىلــىقــىڭىزنــى ئــىپــادىلهپ ئۇالرغــا خهت يېزىشــتىن بــاش تــارتــماڭ. كۆرگۈچــىلهر 

پـروگـرامـمىالردىكـى سهلـبىي نۇقـتىالرغـا قـارىشـى چـىقـمىسـا، تېلېۋىزور پـروگـرامـمىلـىرىنـىڭ يـاخشـىلـىنـىشـى 

مۇمكىن بولمايدۇ.  

پـروگـرامـمىالرنـىڭ مهزمۇنـىنـىڭ بۇ مهسـىلـىنـىڭ پهقهتـال كـىچـىك بـىر قـىسـمى ئـىكهنـلىكـىنـى  

يهنـىال ئۇنۇتـماسـلىق كېرەك. تېلېۋىزور كۆرۈش بـولۇپمۇ كـىچـىك بـالـىالرغـا نـىسـبهتهن پـايـدىسـىز. 

تېلېۋىزورنـىڭ زىيـانـلىرىنـى بـايـقىغـان بـىر قـىسـىم ئـائـىلـىلهر تېلېۋىزور ئـالـماسـىقـنى قـارار قـىلـغان بـولۇپ، 

ئۆيــگه تېلۋېزور سېتىۋالــماســلىق مهســىلــىنــىڭ ھهل قــىلــىش چــارىلــىرىنــىڭ بــىرى ھېسابــلىنــىدۇ. 

تېلېۋىزورلـىرىنـى بـىر ئـاي ئـاچـماسـلىقـقا ۋەدە بهرگهن 15 ئـائـىله بـىلهن ئېلىپ بېرىلـغان تهتـقىقـاتـتا، 

بـاشـتىكـى تېلېۋىزورسـىز كۈنـلهرگه كۆنۈش مهسـىلـىدىن كېيىن نـاھايـىتـى يـاخشـى ئۆزگـىرىشـلهر بـارلـىقـقا 

كهلـگهن بـولۇپ، بـالـىالر ئۆي ۋە بـاغـچا ئـىشـلىرىغـا تېخىمۇ كۆپ يـاردەمـلهشـكهن، تېخىمۇ كۆپ كـىتـاب 

ئـوقۇغـان، تـاالدا تېخىمۇ كۆپ ئـويـنىغـان، بـىرلـىكـته ئـويـنايـدىغـان ۋاقـتىمۇ ئۇزارغـان ۋە بـالـدۇر ئۇخـالشـقا 

كۆنۈشـكه بـاشـلىغـان. مۇنـداقـچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ئۆيـلهردە تېخىمۇ يـاخشـى مۇھىت شهكـىلـلهنـگهن ۋە 

تـامـاق يېگهن ۋاقـىتـالرنـى ھوزۇر ئـىچـىدە ئۆتكۈزگهن. ئـائـىله ئهزالـىرى بـىر-بـىرىگه تېخىمۇ يېقىن ھېس 

قـىلـىشـقا بـاشـلىغـان. مـارىيـا ۋىنـنىڭ «بـاالمـنى ئۇنۇتتۇم» نـامـلىق كـىتـابـىدا تېلېۋىزور كۆرۈشـنى چهكـلهش 

ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى تهۋسىيهلهر بار.  

نۇرغۇنـلىغـان ئـائـىلـىلهر ئۈچۈن تېلېۋىزورنـى بـىراقـال يـوق قـىلـىۋېتىش تـولـىمۇ ئېغىر كېلىشـى 

مۇمـكىن. كۆپـلىگهن ئـاتـا-ئـانـىالر ئۆزلـىرى كۆرۈش ئۈچۈن تېلېۋىزور ئـالـىدۇ. ئـائـىلـىدە تېلېۋىزور 

بـولـمىسـىمۇ، بـالـىالر بـىر مهزگـىلـدىن كېيىن دوسـتلىرىنـىڭ ئۆيـىدە كۆرۈشـكه بـاشـاليـدۇ. تېلېۋىزور 

ئـامېرىكـا مهدەنـىيـىتـىنـىڭ بـىر قـىسـمىغـا ئـايـالنـغان بـولۇپ، ئۆيـىڭىزدە بـولسـىمۇ، بـولـمىسـىمۇ 

بالىلىرىڭىزغا بولغان تهسىرىنى ئويلىشىشىڭىز كېرەك.  
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تېلېۋىزورنـى دائـىم بـاال بـاققۇچـى سۈپـىتـىدە قـولـلىنـىۋاتـقان بـولسـىڭىز، تۇنـجى قهدىمـىڭىز ئـازراق 

بـوش ۋاقـىت تېپىش ئۈچۈن بـاشـقا ئـامـالـالرنـى ئـىزدەش بـولسۇن. ھهپـتىدە بـىر نهچـچه سـائهت كېلىدىغـان 

بـىر بـاال بـاققۇچـىنـىڭ ھهقـقىنـى تۆلـىيهلهمسـىز؟ يېقىن ئهتـراپـتا ئـولتۇرىدىغـان، بـالـىڭىز بـىلهن بـىلـله 

ۋاقـىت ئۆتكۈزۈشـتىن خۇشـال بـولـىدىغـان دوسـتىڭىز يـاكـى تۇغـقىنـىڭىز بـارمۇ؟ بـىر ۋاقـلىق تـامـاق 

بهدىلـىگه بـالـىلـىرىڭىز بـىلهن ئۆيـىڭىزدە بـىر سـائهت ئۆتكۈزەلهيـدىغـان بـىر ئـوقۇغۇچـى يـاكـى يـاشـانـغان 

بـىرىنـى تـونۇمسـىز؟ ئهتـراپـىڭىزدا سـىزدەك بـوش ۋاقـىتـقا ئېھتىيـاجـلىق ۋە ھهپـتىدە بـىر يـاكـى ئـىكـكى 

قېتىم باال بېقىش ۋەزىپىسىنى ئالمىشىپ ئۈستىگه ئاالاليدىغان ئاتا-ئانىالر بارمۇ؟ 

بــالــىلــىرىڭىزنــىڭ تېلېۋىزور كۆرۈشــىنــى چهكــلهشــكه ئۇرۇنــغانــدا، مۇســتهبــىت ئۇسۇلــالرنــى 

قـولـلىنـىشـىڭىز ئـانـچه ئۈنۈملۈك بـولـماسـلىقـى مۇمـكىن. ھېچقانـداق چۈشهنـچه ۋە تـاالش-تـارتـىش قـىلـماي 

تۇرۇپ، بـالـىڭىزنـىڭ ھېس-تۇيغۇلـىرىنـى دىقـقهتـكه ئـالـماي تېلېۋىزورنـى ئېتىۋېتىشـنىڭ نهتـىجـىلـىرى 

تېلېۋىزور كۆرۈشـىگه يـول قـويـغانـدەكـال نـاچـار ئـاقـىۋەت پهيـدا قـىلـىشـى مۇمـكىن. تۆت يـاشـلىق قـىزى بـار 

بىر ئانا ماڭا بۇ ھهقتىكى مۇنداق تهجرىبىسىنى سۆزلهپ بهردى:  

ئـالـدىنـقى كۈنـى قـىزىم «سۇسـام كـوچـىسـى» پـروگـرامـمىسـىنـى كۆرۈۋاتـقانـدا تېلېۋىزورنـى ئېتىۋهتـتىم ۋه 

«ھازىر بـاشـقا ئـىش قـىلـىمـىز» دېدىم. كېيىن ئۈسـتىلـىمـنىڭ ئـالـدىدا ئـولتۇردۇم. قـىزىم دۈمـبهمـگه شۇنـداق 
قاتتىق ئۇردىكى، ئورۇندۇقتىن يىقىلىپ چۈشكىلى تاسال قالدىم. 

بـالـىالرنـىڭ تېلېۋىزورنـى ئـاز كۆرۈشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـنىڭ ئـامـالـى ئۇالرغـا جهلـىپ قـىالرلـىق 

پـائـالـىيهتـلهر سۇنۇشـتۇر. كـىچـىك بـالـىالرنـىڭ قـول ھۈنـىرىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرىغـان نـاھايـىتـى كۆپ كـىتـاب 

بـار بـولۇپ، بـالـىلـىرىڭىزنـىڭ تېلېۋىزور كۆرۈش ۋاقـتىنـى قـىسـقارتـىش ئۈچۈن ئۇالرغـا يـاردەم قـىلـىشـقا قـارار 

قـىلغۇچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا ئـايـالرچه يـاكـى يـىلـالرچه تېلېۋىزور كۆرگهن بـولـسا، بۇ ھهقـته دەرھال ئـاكـتىپ 

ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـىنـى كۈتهلـمهيسـىز. تېلېۋىزور سهۋەب بـولـغان پـاسسـىپـلىقـتىن قۇتۇلۇش ۋاقـىت 

كېتىدىغـان بـىر ئـىش بـولۇپ، بـالـىلـىرىڭىز ئۆز قـابـىلـىيهتـلىرىگه ئـىشـىنـىشـنى ئۆگهنگۈچه ئـىچـى سـىقـىلـىپ 

جېدەل قـىلـىشـلىرىغـا تهيـيارلـىق كۆرۈپ قـويـىشـىڭىز كېرەك. تېلېۋىزور تۇيغۇلـىرىنـى بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن 

قـولـلىنـىدىغـان بـىر كـونـترول قېلىپـى ھالـىتـىگه كهلـگهن بـولـسا، تۇرمۇشـىدا تېلېۋىزورنـىڭ ئـورنـى ئـازىيـىشـى 

بىلهن ئېشىپ بارىدىغان كۆز ياشلىرى ۋە نهپرەتلىرىگه تاقابىل تۇرۇشىڭىز كېرەك.  

بـالـىلـىرىڭىز بـىر قـىسـىم پـروگـرامـمىالرنـى كۆرۈش ئۈچۈن چـىڭ تۇرسـا، سـىزمۇ ئۇنـىڭ بـىلهن بـىلـله 

بۇ پـروگـرامـمىنـى كۆرۈڭ. بۇ نۇرغۇن نۇقـتىدىن پـايـدىلـىق بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇنـداق قـىلـىش نېمه 

كۆرگهنـلىكـىنـى ۋە بۇالرغـا قـانـداق ئـىنـكاس قـايتۇرغـانـلىقـىنـى بـىلـىشـىڭىزگه ۋە تېلېۋىزور سهۋەبـىدىن 

بـالـىڭىز بـىلهن ئـوتتۇرىڭىزدا پهيـدا بـولـىدىغـان تـوقۇنۇشـنى ۋە ئـارىلـىقـنى يـوقـىتـىشـقا پـايـدىلـىق. 

بـالـىلـىرىڭىز بـىلهن بـىلـله تېلېۋىزور كۆرۈش، پـروگـرامـمىالر ھهقـقىدە بـاھا بېرىشـكه ۋە بـالـىڭىز بـىلهن بۇ 
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پـروگـرامـمىنـى تـاالش-تـارتـىش قـىلـىشـىڭىزغـا پۇرسهت يـارىتـىپ بېرىدۇ. بۇ يهردە جـىنـىس ئـايـرىمـچىلـىقـى، 

زوراۋانـلىق ۋە ئېالنـالر ھهقـقىدە مۇنـازىرىگه ئۆتهلهيسـىلهر. بـىر پـروگـرامـمىنـى كۆرۈۋېتىپ، ئۆز-ئـارا بـاھا 

بېرىش تېلېۋىزور كۆرۈشـنىڭ مـاھىيـىتـىدە بـار بـولـغان پـاسسـىپـلىقـنى تهڭشهيـدۇ. بـىرلـىكـته تېلېۋىزور 

كۆرۈش ئـارقـىلـىق بـالـىالرنـىڭ بۇ پـروگـرامـمىالر سهۋەبـىدىن تۇغۇلـغان قـورقۇش تۇيغۇسـى ۋە بـاشـقا 

تۇيغۇلىرىنى يېڭىشىغا ياردەم قىالاليسىز.  

بـالـىڭىز بـىلهن بـىرلـىكـته بـىر تېلېۋىزور پـروگـرامـمىسـى كۆرۈۋېتىپ قـورقـقانـلىقـىنـى ھېس قـىلسـىڭىز، 

كۈلـكىلـىك گهپـلهرنـى قـىلـىپ كۈلۈشـكه تۈرتـكه بـوالاليسـىز. بـاال تېلېۋىزوردا كۆرگهن بـىر نهرسـىدىن بهك 

قـورقـسا ئۇنـى كۈلۈشـكه يـاكـى يـىغـالشـقا يېتهكـلىسـىڭىز بـولـىدۇ. قـىزىم بـىلهن مۇنـداق بـىر ئهسـلىمـىمـىز 

بار:  

سـارا بهش يـاشـقىچه پهقهت بـىر نهچـچه فـىلـىم كۆرگهن بـولۇپ، بـىركۈنـى دوسـتىنـىڭ ئۆيـىدىكـى 

تېلېۋىزوردا ئۇنـى نـاھايـىتـى قـورقۇتـىدىغـان سهھنه كۆرۈپتۇ. ئـىچـىدە كـىشـىلهر بـولـغان بـىر مـاشـىنـا 

قـىيـادىن چۈشۈپ كېتىۋاتقۇدەك. ئۇ ئۆيـگه كهلـگىنـىدە قـورقـقان ۋە كۆڭلى يېرىم ئـىدى. بۇقۇلـداپ يـىغـالپ 

كهتــتى، لېكىن مــاڭا سهۋەبــىنــى ئېيتمىدى. ئــاخــىرىدا ئۇنــىڭ ئېيتقانــلىرى بــىلهن پهرەزلــىرىمــنى 

بـىرلهشـتۈرۈپ، ئۇنـى قـورقۇتـقان نهرسـىنـىڭ نېمىلـىكـىنـى بـىلـدىم. قـىزىم 35 مـىنۇت يـىغـلىدى ۋە مهن ئۇنـى 

چـىڭ قۇچـاقـالپ تۇردۇم. يـىغـىدىن تـوخـتىغـىنـىدا خۇشـال كۆرۈنهتـتى، پۈتۈن كېچه يـامـان چۈش كۆرمهي 

ئۇخـلىدى. بۇ ئـىش ئۇنـىڭدا قـورقۇش تۇيغۇسـى قـالـدۇرمـىدى، لېكىن نهچـچه ئـايـغىچه دوسـتىنـىڭ ئۆيـىدە 

تېلېۋىزور كۆرۈشتىن قاچتى.  

يۇقـىرىقـى مـىسـال تېلېۋىزورغـا قـارىتـا كۆرسـىتـىلـگهن مۇبـالـىغه قـىلـىنـغان بـىر ئـىنـكاسـتهك بـىلـىنـىشـى 

مۇمـكىن، لېكىن بۇ ئهسـلىدە تېلېۋىزور يۈزىسـىدىن ئهتـراپـىدىكـى ئـىشـالرغـا كـارى يـوق مۇئـامـىله 

قـىلـىدىغـان ھالهتـكه كېلىپ قـالـمىغـان ۋە تۇيغۇلـىرىنـى بـاسـتۇرۇشـنى ئۆگهنـمىگهن سـاغـالم بـىر بـالـىنـىڭ 

نورمال ئىنكاسى. 

ئۆيـدە تېلېۋىزور كۆرۈشـنى چهكـلهشـكه ئۇرۇنـغان بـىر ئـانـا بـولۇش سۈپـىتـىڭىز بـىلهن، بهزىدە 

ئـاچـچىقـالپ، بهزىدە كـالـلىڭىز قـايمۇقۇپ ۋە قـىزغـىنـلىقـىڭىز ئـاجـىزالپ كېتىشـى مۇمـكىن. ھېس 

قــىلــغانــلىرىڭىزنــى ئــوچۇق-ئــاشــكارا ئــىپــادىلــىســىڭىز تېخىمۇ پــايــدىلــىق بــولۇشــى مۇمــكىن. 

سۆزلـىگهنـلىرىڭىزنـى ئـاڭالپ بېرىدىغـان بـىر قۇرامـىغـا يهتـكهن كـىشـى تېپىشـقا تـىرىشـىڭ، تۇيغۇلـىرىڭىز 

ئـاشـكارالنـغانـچه تېخىمۇ كهڭ قـورسـاق ۋە مۇسـتهبـىت يېقىنـلىشـىشـنى قـوبۇل قـىلـىشـقا تـاقـابـىل تۇرۇش 

قواليلىشىشى مۇمكىن، شۇندىال بۇنى يېڭىش ئۈچۈن ئائىلىدە ئىجادىي چارىلهر تاپااليسىز. 

«بالىڭىزغا قۇالق سېلىڭ» ناملىق ئهسهردىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى 
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ساغالملىق



ئهسلىمىلىرىمىز بىزنى ئالدىغان چاغدا 

بـىز ئهسـلىمـىلـىرىمـىزنـى قهدىرلهيـمىز. ئۇ بـىزنـىڭ ئۇنتۇلغۇسـىز ۋاقـىتـلىرىمـىزنـى ۋە ھايـاتـلىق 

ھېكايـىلـىرىمـىزنـى ئهسـلىشـىمـىزگه يـاردەم بېرىدۇ، شۇنـداقـال بـىزگه كـىم ئـىكهنـلىكـىمـىزنـى ۋە بـاشـقىالرنـىڭ 

نېمه ئـىش قـىلـغانـلىقـىنـى ئېيتىپ بېرەلهيـدۇ. ئـالـىمـالر «بـىز خـاتـىرىمـىزگه ۋە ئۆز ھايـاتـىمـىزغـا 

ئـىشـىنهلهمـدۇق؟» دېگهنـدەك ئۆزگـىچه سـوئـالـالرنـى چۆرىدەپ ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـى ھهقـقىدە تهتـقىقـات 

ئېلىپ بـارغـان. جېنىفېر تـومـپسون (Jennifer Thompson) شـىمـالـى كـارولـىنـا ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ 22 

يـاشـلىق ئـوقۇغۇچـىسـى بۇلۇپ، مهلۇم بـىر كۈنـى كېچىدە ئۆز ئۆيـىدە بـاشـقىالر تهرىپـىدىن بـاسقۇنـچىلـىقـقا 

ئۇچـرىغـان. جېنىفېر سـاقـچىالرنـىڭ جـىنـايهتـچىنـى تېپىشـى ئۈچۈن ۋەقه جهريـانـىدا جـىنـايهتـچىنـىڭ تهقـقى-

تۇرۇقـى ۋە بهدەن ئـاالھىدىلـىكـلىرىنـى دىقـقهت بـىلهن ئهسـلهشـكه يۈزلهنـگهن. ۋەقهدىن كـىيـىن جېنىفېر 

سـاقـچىالرنـىڭ ئۆزىگه زىيـانـكهشـلىك قـىلغۇچـى جـىنـايهتـچىنـىڭ رەسـىمـنى تهيـيارلـىشـىغـا يـاردەمـلىشـىپ، 

سـاقـچىالر تهيـيارلـىغـان رەسـىمـلهر ئـىچـىدىن جـىنـايهت گۇمـانـدارىنـى كۆرسـىتـىپ بهرگهن. ئـاقـىۋەتـته، 

جېنىفېر سـوت مهھكىمـىسـىدە جـىنـايهتـچىنـىڭ رونـالـدو كـاتـىن (Ronaldo Jr. Cotton) ئـىكهنـلىكـىنـى، 

ئۇنـىڭدىن نهپـرەتـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى، ئۆزىگه بـاسقۇنـچىلـىق قـىلغۇچـىنـىڭ كـاتـىنـنىڭ دەل ئۆزى ئـىكهنـلىكـى 

تـوغـرىسـىدا گۇۋاھلىق بهرگهن. كـاتـىن كېيىن بـايـقالـغان DNA ئـارقـىلـىق ئـىسـپاتـالش تېخنولـوگـىيـىسـى 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـىپ، ھهقـىقـىي جـىنـايهتـچىنـى جهزىمـلهشـتۈرۈپ بـولغۇچه تۈرمـىدە ئـالـلىقـاچـان ئـون بـىر يـىلـنى 

ئۆتكۈزگهن ۋە گۇنـاھسىزلـىقـى ئـىسـپاتـالنـغانـدىن كـىيـىن قۇيۇپ بـىرىلـگهن. جېنىفېر جـىنـايهتـچىنـى خـاتـا 

تـونـىغـان. ئۇنـىڭ خـاتـا گۇۋاھلىقـى نۇرغۇن مـىسـالـالر ئـىچـىدىكـى پهقهتـال بـىر مـىسـال خـاالس. بۇ خـىل 

 DNA مـىسـالـالر كۆپ بـولۇپ، نۇرغۇن كـىشـىلهر تۈرمـىگه تـاشـلىنـىپ نهچـچه يـىلـدىن كېيىن نهق مهيـدان

ئـىسـپاتـى تېپىلـىپ، گۇنـاھسىزلـىقـى ئېنىقـالنـغانـدا قۇيۇپ بـىرىلـگهن. يـالغۇز ئـامېرىكـا بـىلهن 

كاـناـدادىال DNA ئـىسـپاتـى بـىلهن 350 دىن ئـارتۇق جـىنـايـى ئـىشـالر دېلوسـىنـىڭ خـاتـا ھۆكۈمـگه 

تـايـانـغانـلىقـى ئـىسـپاتـالنـغان بـولۇپ، جـىنـايهت گۇمـانـدارىنـى تهسۋىرلـىگۈچـىلهر ئـىچـىدە نهق 

 DNA .مهيــدانــدا مهۋجۇت گۇۋاھچىالرنــىڭ يهتــمىش پــىرسهنــتى ئــادەمــنى خــاتــا تــونــىغــان

تهكشۈرۈشـى ئـارقـىلـىق، دېلودا خـاتـا ھۆكۈم چـىقـىرىلـغانـلىقـى ئېنىقـالنـغانـدا، گۇۋاھچىالر 

ئۆزلىرىنىڭ خاتا گۇۋاھلىق بهرگىنىگه ئىشىنهلمهي قېلىشقان.   

گۇۋاھچىالرنـىڭ يـالـغان خـاتـىرىسـى ئهمهلـىيهتـته ئهڭ ھهقـىقـىي خـاتـىرە بۇلۇپ، مـانـا بۇ ئـىنـسان 

خـاتـىرىسـىنـىڭ خـىزمهت فۇنـكىسـىيـىسـىدۇر. مهخسۇس ئـىنـسانـالرنـىڭ خـاتـىرىسـى ۋە ئهسـته سـاقـالش 

قـابـىلـىيـىتـىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ يـىگـىرمه يـىلـلىق تهتـقىقـات نهتـىجـىسـىگه 

2021 يانۋار 71 ئۇيغۇرالر 17-سان



ئـاسـاسـالنـغانـدا، نهق مهيـدان گۇۋاھچىالرنـىڭ گۇۋاھلىقـىنـىڭ ئـىشهنچـلىكـلىك دەرىجـىسـى ئهسـلىدە كـىشـىلهر 

ئـويـلىغـانـدىكـىدىن كۆپ تۆۋەن بـولۇپ، قـانۇن سـىسـتېمىسـىنـى قـايـىل قـىلـىش ئۈچۈن كـاتـىنـنىڭ 

دېلوسـىدىكـىگه ئـوخـشاش، DNA تهكشۈرۈشـىنـىڭ تـوغـرىلـىقـىنـى ئـىسـپاتـالش كېرەك بـولـىدۇ. 1990- يـىلـى 

مۇتهخهسسـىسـلهر ئهسـته سـاقـالشـنىڭ سـىن ھۆجـجهتـلىرىگه ئـوخشـىمـايـدىغـانـلىقـى، ئۆزگـىرىشـچانـلىقـتىن 

ئـىبـارەت كهمـچىلـلىكـىنـىڭ بـارلـىقـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بـولسـىمۇ، قـانۇن سـىسـتېمىسـى تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ  

بۇ خـىل بـايـانـلىرىنـى تهجـرىبهخـانـىدىكـى ئهخـمىقـانه ئـويۇن دەپ قـاراپ، گۇۋاھچىالرنـىڭ ئۆزىمۇ سهزمهسـتىن 

خاتا گۇۋاھلىق بېرىش مهسىلىسىنى ئومۇمهن نهزەردىن ساقىت قىلغان. 

DNA تهكشۈرۈشـى بۇ سـاھهدە چـوڭ ئۆزگـىرىش پهيـدا قـىلـغان. DNA تهكشۈرۈشـنىڭ تـوغـرىلـىقـىغـا 

ئـائـىت دەلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ شـىددەت بـىلهن ئېشىشـىغـا ئهگـىشـىپ، نهق مهيـدان گۇۋاھچىالرنـىڭ 

 (Wells) خـاتـىرىسـىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان ، خهلـقئارادا ئـالـقىشـقا ئېرىشـكهن مۇتهخهسسـىس ۋېلىس

ئـامېرىكـا ئهدلـىيه ئـورگـىنـىغـا نهق مهيـدان گۇۋاھچىالرنـىڭ خـاتـىرىسـىنـىڭ ئـىشهنـچىلـىك دەرىجـىسـىنـى 

تهكشۈرۈشـكه تهكـلىپ قـىلـىنـغان. ۋېلىس تهتـقىقـاتـچىالر تهجـرىبـىخـانـىسـىدا قـولـالنـغان مۇنـداق بـىر 

سـىنـاقـنى ئېلىپ بـارغـان. ۋېلىس ئـايـرودرومـدا بـىر كـىشـىنـىڭ ئۆزىنـىڭ چـامـادانـى بـىلهن بـاشـقا بـىر 

ئـادەمـنىڭ چـامـادانـىنـى ئـالـماشـتۇرىۋالـغان بـىر كۆرۈنۈش تهسۋىرلهنـگهن 90 سـىكـونتلۇق بـىر سـىن فـىلـىمـنى 

سـىنـاقـقا قـاتـناشـماقـچى بـولـغان كـىشـىلهرگه كۆرسهتـكهن ۋە ئۇالرغـا بۇ سـىنـنى دىقـقىتـى بـىلهن كۆرۈشـىنـى 

ئېيتقان، ئـانـدىن ئۇالرنـى سـاقـچىغـا ئـوخـشاش بـىرمۇ بـىر زىيـارەت قـىلـغان. زىيـارەت جهريـانـىدا ۋېلىس 

ئـاۋۋال قـاتـناشقۇچـى ھهر بـىر شهخسـتىن چـامـادانـنى ئـالـماشـتۇرىۋالـغان ئـاشۇ ئـادەمـنىڭ چـىرايـىنـى 

تهسۋىرلهپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـغان، قـاتـناشقۇچـىالر ئۇنـىڭ سـوئـالـىغـا تهپسـىلـىي جـاۋاپ بهرگهنـدىن 

كېيىن، ۋېلىس ئۇالردىن گۇمـانـلىق ئـالـته ئـادەمـنىڭ رەسـىمـى ئـىچـىدىن  ئـايـرودرومـدا چـامـادان 

ئـالـماشـتۇرىۋالـغان ھېلىقـى ئـادەمـنىڭ رەسـىمـىنـى تـونۇپ جهزىمـلهشـتۈرۈشـنى تهلهپ قـىلـغان. ئهمهلـىيهتـته 

سـىنـاقـقا قـاتـناشقۇچـىالر ھهقـىقـىي جـىنـايهتـچىنـىڭ رەسـىمـدىكـى ئۇ ئـالـته كـىشـى ئـىچـىدە يـوقلۇقـىنـى 

بـىلـمهيـدىغـان بۇلۇپ، ئۇالرنـىڭ ھهر بـىرى ۋېلىسـنىڭ دېگىنـى بـويـىچه رەسـىمـى كۆرسـىتـىلـگهن ئـالـته كـىشـى 

ئـىچـىدىن ئۆزى جهزىمـلهشـتۈرگهن بـىرىنـى چـامـادان ئـالـماشـتۇرۇۋالغۇچـى شۇ دەپ تـالـلىغـان. تهجـرىبـىگه 

قـاتـناشقۇچـىالر جـىنـايهتـچىنـى جهزىمـلهشـتۈرۈۋاتـقان ۋاقـىتـتا ۋېلىس ئۇالرغـا ئـىجـابـىي ئـىنـكاسـالرنـى بهرگهن 

بـولۇپ، بۇ ئۇالرنـىڭ ئـىشهنـچىسـىنـى زور دەرىجـىدە ئـاشۇرغـان. ھهتـتا بهزى قـاتـناشقۇچـىالر ئۆزلـىرىنـىڭ 

تـالـلىشـىغـا تـوقـسان پـىرسهنـت جهزىم قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىپـادىلـىگهن. سـىنـاق ئـاخـىرالشـقانـدا ۋېلىس 

ئۇالرغـا چـامـادان ئـالـماشـتۇرۇۋالغۇچـىنـىڭ رەسـىمـىنـى كۆرسـىتـىپ «ئهگهر مهن جـىنـايهتـچىنـىڭ مۇشۇ بـولۇشـى 

مۇمــكىنــلىكــى  تــوغــرىســىدا تهكــلىپ بهرگهن بــولــسام، ســىز بۇ كــىشــىنــى جــىنــايهتــچى دەپ 

جهزمـلهشـتۈرەمـتىڭىز؟»دەپ سـورىغـانـدا، قـاتـناشقۇچـىالر «مهن ھهرگـىز بۇ كـىشـىنـى تـالـلىمـىغـان بـوالتـتىم» 

دەپ جاۋاب بهرگهن. 
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ۋېلىس قـاتـناشقۇچـىالرغـا ئۇالر جـىنـايهتـچىنـى جهزمـلهشـتۈرۈش جهريـانـىدا، ئۆزىنـىڭ ئۇالرغـا ئـىجـابـىي 

ئـىنـكاس بهرگهنـلىكـىنـى ئهسـلهتـكهنـدە، ئۇالر ئۇنـىڭ ئـىجـابـىي ئـىنـكاسـالرنـىڭ ئۆزلـىرىگه بـولـغان 

ئـىشهنـچىنـى ئـاشۇرغـانـلىقـىنـى، ئۆزىنـى تـوغـرا ھۆكۈم چـىقـاردىم دەپ ئـويـلىشـىغـا تۈرتـكه بـولـغانـلىقـىنـى 

ئـىپـادىلـىگهن. ۋېلىس ۋە بـاشـقا مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ ئېيتىشـىچه، سـاقـچىالرنـىڭ رەسـىمـگه قـاراپ 

جـىنـايهتـچىنـى جهزمـلهشـتۈرۈش جهريـانـىدا نهق مهيـدان گۇۋاھچىالرغـا بهرگهن بۇ خـىل ئـىجـابـىي ئـىنـكاسـى 

ئـامېرىكـا ۋە كـانـادادا ئۇمۇمـالشـقان بۇلۇپ، بۇنـداق قـىلـىش ئـىنـتايـىن ئېغىر ئـاقـىۋەتـلهرنـى كهلتۈرۈپ 

چـىقـىرىدىكهن. نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـى جهريـانـىدا سـاقـچىالرنـىڭ گۇۋاھچىالرغـا ئېيتقان «ئۇ  بـىز گۇمـان 

قـىلـىۋاتـقان ئـادەم شۇ» دېگهنـدەك ئـىجـابـىي ئـىنـكاسـلىرى گۇۋاھچىنـىڭ ئـىشهنـچىسـىنـى ئـاشۇرىدىكهن. 

سـاقـچىالرنـىڭ گۇۋاھچىالر تـالـلىغـان جـىنـايهت گۇمـانـدارىنـى جهزمـلهشـتۈرۈشـى ئهمهلـىيهتـته گۇۋاھچىالرنـىڭ 

خـاتـىرىسـىنـى ئـاشۇ كـىشـىگه مۇقـىمـالشـتۇرۇشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـان بـولۇپ، ئۆزلـىرى جـىنـايهت 

گۇمـانـدارى دەپ تـالـلىغـان، سـاقـچىالر تهسـتىقـلىغـان شهخـس ئۇالرنـىڭ خـاتـىرىسـىغـا ئـورنـاپ كېتىشـكه 

باشاليدىكهن. 

ئۇنـداقـتا خـاتـىرلـىرىمـىز نـىمـىشـقا بۇنـداق ئۆزگـىرىدۇ؟ بۇنـىڭغا قـارىتـا نېرۋا ئـىلـمى سـاھهسـىدە بـىرەر 

چۈشهنچه بارمۇ؟ 

 (Steve Ramirez) نېرۋا ئـىلـمى مۇتهخهسـىسـى ۋە ئـاسـتا يۈگۈرۈش مهسـتانـىسـى سـىتېۋ رامـىرېزنـىڭ

بـىلـدۈرۈشـىچه، خـاتـىرىلهر ئهسـلهنـگهنـدە - بـولۇپمۇ دەسـلهپـكى بـاسقۇچـىدا ئـاسـانـال ئۆزگـىرىپ 

كېتىدىكهن. بـىز خـاتـىرلـىرىمـىزنـى قـايـتا ئهسـلىگهن ۋاقـتىمـىزدا، ئۇ بـىر تۈرلۈك مـوم شهكـلىگه 

ئۆزگـىرىدىغـان بۇلۇپ، بۇ خـىل ھالهتـته خـاتـىرلـىرىمـىز نـاھايـىتـىمۇ ئـاسـان ئۆزگـىرىشـكه ئۇچـرايـدىكهن. ھهر 

قېتىم ئۇنـى قـايـتا ئهسـلىگـىنـىمـىزدە بـولـسا قـايـتا-قـايـتىالپ ئېرىپ نـاھايـىتـىمۇ نـازۇك ۋە ئۆزگـىرىشـچان 

بۇلۇپ قـالـىدىكهن. شۇڭىالشـقا خـاتـىرىلـىرىمـىزنـى ئـاكـتىپـالشـقان نېرۋا ھۈجهيـرىسـى ۋە ئـاكـتىپـالشـمىغـان 

نېرۋا ھۈجهيـرىسـى شهكـىلـدە ئـىپـادىلـىنـىدىغـان فـىزىكـىلـىق جهريـان، نېرۋا ھۈجهيـرىلـىرى ئـارىسـىدا 

شهكـىلـلهنـگهن يـىڭى ئۇلـىنـىش دەپ قـاراشـقا بـولـىدىكهن. خـاتـىرلـىرىمـىزنـىڭ ئۆزگـىرىشـىدىكـى سهۋەب 

بـولـسا، بـىزنـىڭ چـوڭ مېڭىمـىز تهجـرىبـىگه ئـاسـاسهن ئۆزگـىرىش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه بـولۇپ، ئۆزىمـىزدە ۋە 

ئهتـراپـىمـىزدا يۈز بهرگهن ھهر قـانـداق ئـىش چـوڭ مېڭىمـىزنـى مهلۇم دەرىجـىدە ئۆزگهرتهلهيـدىكهن. مهلۇم 

مهنـىدىن ئېيتقانـدا، ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـىنـىڭ ئۆزى بـىر ئۆزگـىرىش، ئۆزى بـىر تهجـرىبه بـولۇپ، 

خۇددى يپيېڭى كــودنــى بــاشــتىن ئــاخــىرى قــايــتا يېزىپ چــىقــقىنــىمــىزغــا ئــوخــشايــدىكهن. بهزى 

مۇتهخهسسـىسـلهر ئهدلـىيه سـىسـتېمىسـىنـىڭ بۇنـى يـامـان غهرەز بـىلهن قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال بۇنـىڭ 

پهقهت جـىنـايهت سـادىر بۇلۇۋاتـقان ۋاقـىتـتىكـى ئـوخشـىمـىغـان خـاتـىرىلهرنـى تـوپـالش دەپ قـارايـدىغـانـلىقـىنـى، 

ئهمـما، سـاقـچىالرنـىڭ گۇۋاھچىغـا بـىر مۇنـچه رەسـىمـلهر ئـارىسـىدىن جـىنـايهت گۇمـانـدارىنـى تـونۇتۇشـى 
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ئـاقـىۋەتـته گۇنـاھسىز بـىر كـىشـىنـىڭ ھايـاتـىنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىشـىغـا سهۋەب بـولـىدىغـانـلىقـىنـى 

تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن. 

داڭلىق پـــىســـخولـــوگ ئېلىزابېت لـــوفـــتس (Elizabeth Loftus) ئۆز كۆزى بـــىلهن كۆرگۈچـــى 

گۇۋاھچىالرنـىڭ ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـىنـىڭ ئـىلـمىي ئـاجـىزلـىقـىنـى نۇرغۇن تهجـرىبـىلهر ئـارقـىلـىق 

ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. ئۇنـىڭ دېيىشـىچه، نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـى جـىنـايهت سـادىر بـولـغان نهق مهيـدانـغا 

ئـوخـشايـدىغـان بـولۇپ، ئۇ چـوقۇم سـاقـچىالرنـىڭ زىيـارىتـى ۋە جـىنـايهت گۇمـانـدارىنـىڭ رەسـىمـىنـى تهيـيارالش 

جهريـانـىدىكـى يۈز بېرىش ئېھتىمـالـلىقـى بـولـغان تۈرلۈك ئـامـىلـالردىن سـاقـلىنـىشـى كېرەك ئـىكهن. 

كـىشـىلهرنـىڭ بـارمـاق ئـىزى سـىرتـقى ئـامـىلـالرنـىڭ تهسـىرگه ئۇچـرىسـا، ئۇنـىڭ بـارمـاق ئـىزى مهلۇمـاتـى 

ئـىشهنـچىلـىك بـولـمىغـىنـىدەك،  ئهگهر ئۇنـىڭ نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـى سـىرتـقى ئـامـىلـالرنـىڭ تهسـىرگه 

ئۇچـرىسـا، ئـوخـشاشـال نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـىمۇ يـاخشـى ئـىسـپات بـواللـمايـدىكهن. مـانـا بۇ دەل جېنىفېرنـىڭ 

ئـىكـكى پـارچه رەسـىمـنى كۆرۈپ جهزىم قـىاللـمىغـانـدىن كـىيـىن، خـاتـىرىسـىدە ئۆزگـىرىش بـولۇپ رەسـىمـنىڭ 

بـىرىنـچى پـارچـىسـىدىكـى كـاتـىنـنى تـالـلىشـىنـىڭ سهۋەبـىدۇر. جېنىفېرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، ئۇ سـاقـچىالر 

كۆرسهتـكهن ئـالـته پـارچه رەسـىم ئـىچـىدىن نـاھايـتى تېزال تۆت پـارچـىسـىنـى ئېھتىمـالـلىق دائـىرىسـىدىن 

چـىقـىرىپ تـاشـلىغـان. ئـانـدىن ئۈچـىنـچى پـارچه رەسـىمـنى تـالـالپ، رەسـىمـدىكـى كـىشـىنـىڭ جـىنـايهتـچى بۇلۇش 

مۇمـكىنـلىكـىنـى ئېيتقانـدا، سـاقـچىالرمۇ ئۆزلـىرىنـىڭ ئـاشۇ كـىشـىدىن گۇمـانـالنـغانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. 

نهتـىجـىدە جېنىفېر ئۆز قـارارىدىن خـاتـىرجهمـلىك ھېس قـىلـغان ۋە سـاقـچىالرنـىڭ ئـىجـابـىي ئـىنـكاسـى 

يۈزىســىدىن ســوتــتا جــىنــايهتــچىنــى جهزم قــىلــىش قــارارىدا قهتــئىي تهۋرەنــمىگهن. جېنىفېرنــىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـراش ۋەقهسـىدە، سۈرەتـنى كۆرۈش ئۇنـىڭ ئـىشهنـچىسـىنـى ئـاشۇرغـان. نهق مهيـدان 

گۇۋاھلىقـتا ئۇنـىڭغا قـايـتا بـىر قېتىم تـوغـرا قـىلـغانـلىقـى ئېيتىلـغانـلىقـتىن ئـىشهنـچىسـى تېخىمۇ 

كۈچهيگهن.   

كـاتـىنـنىڭ گۇنـاھسىزلـىقـى شـىمـالـى كـارولـىنـادا كۆپ غۇلغۇال قـوزغـىغـان بـولۇپ، بۇ شـىتـات نهق مهيـدان 

شـاھىتـلىرىنـىڭ گۇۋاھلىقـى ئۈچۈن مهجبۇرىي ئـىسـالھات تهلهپ قـىلـىدىغـان قـانۇن مـاقۇلـلىغـان تۇنـجى 

شـىتـات بـولۇپ قـالـغان. مهزكۇر شـىتـاتـتا بۇ جهھهتـته سـاقـچى خـادىمـلىرىنـىڭ قـايسـى كـىشـىنـىڭ گۇمـانـدار 

ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـمهسـلىكـى شهرت قـىلـىنـغان بـولۇپ، بـاشـقا شـىتـاتـالرمۇ ئـىنـسان مېڭىسـىنـىڭ خـاتـىرىسـىنـى 

تهتـقىق قـىلغۇچـى مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ كۈچلۈك تهلـىپـىگه ئـاسـاسهن بۇ ئـىسـالھاتـقا ئهگهشـكهن. ئـىنـسان 

مېڭىسـىنـىڭ خـاتـىرىسـى تـوغـرىسـىدىكـى تهتـقىقـاتـالرنـىڭ تېز سۈرئهتـته يۈكسـىلـىشـى سـوت مهھكىمـىسـىدىكـى 

نـاتـوغـرا پهرەزلهرگه جهڭ ئېالن قـىلـىپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى يهنه كـىشـىلهرنـىڭ تهپهككۇرىغـا ئـاالقـىدار 

قـىزىقـارلـىق مهسـىلـىلهرنـىمۇ ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. ئـىنـسان مېڭىسـىنـىڭ خـاتـىرىسـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـىلـىم 

بـىزنـىڭ ئهسـلىمـىلـىرىمـىز، ئـائـىلـىمـىز ۋە ئۆزىمـىز تـوغـرىسـىدا نېمه دەيـدۇ؟ ئـارىمـىزدا ئۆز ھايـاتـىمـىزغـا 

گۇۋاھلىق بېرەلهيدىغان ئىشهنچىلىك گۇۋاھچى بارمۇ؟ 
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نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ 11-سېنتهبـىر ۋەقهسـى، بېرلـىن تېمىنـىڭ يـىقـىلـىشـى، مهلـىكه دىئـانـنانـىڭ 

(Princess Diana ) ئۆلۈمـى قـاتـارلـىق ئـاالھىدە ۋەقهلهر يۈز بهرگهنـدە ئۆزلـىرىنـىڭ قهيهردە، نېمه ئـىش 

قـىلـىۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ھېسسىي خـاتـىرلـىرى بـار ئـىكهن.  نېرۋا ئـىلـمى مۇتهخهسسـىسـنىڭ دېيىشـچه، 

بۇ «چـاقـماق المـپا خـاتـىرىسـى» دەپ ئـاتـىلـىدىغـان بـولۇپ، مۇتهخهسسـىسـلهر بۇنـىڭغا زور دەرىجـىدە 

ئـىشهنـگهن بـولسـىمۇ، ئـويـلىمـىغـان يهردىن ئۆزلـىرىنـىڭ  خـاتـاالشـقانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. 11-سېنتهبـىر 

ۋەقهسـىدىن كېيىن فـىلـىپـس (phelps) ئهتـرىتـى ئۈچ مـىڭدىن ئـارتۇق ئـادەمـگه قـارىتـا تهكشۈرۈش ئېلىپ 

بـارغـان بـولۇپ، تهكشۈرۈش جهريـانـىدا ئۇالردىن «ھۇجۇمـدىن قـانـداق خهۋەردار بـولـدىڭىز؟ ۋەقه يۈز 

بهرگهنـدە قهيهردە، كـىم بـىلهن ئـىدىڭىز؟ “ دېگهنـدەك سـوئـالـالرنـى سـورىغـان. ئـانـدىن كېيىن فـىلـىپـس 

ئۇالرغـا مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش تهكشۈرۈشـنى بـىر، ئۈچ ۋە ئـون يـىلـدىن كېيىن قـايـتا ئېلىپ بـارغـان. 

نهتـىجـىدە ھهتـتا ئـىشهنـچىلـىك دەپ قـارالـغان «چـاقـماق المـپا خـاتـىرىسـى»مۇ خـام خـىيـال بـولۇپ چـىقـقان. 

ئـومۇمهن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، كـىشـىلهرنـىڭ ئـاسـاسـلىق ۋەقه، پـارتـلىغـان مۇنـارالرغـا بـولـغان ئهسـلىمـىسـى 

يـاخشـى بـولسـىمۇ،  ئهمـما ئۇالرنـىڭ قـالـغان خـاتـىرلـىرى ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ ئۆزگـىرىپ 

كېتىدىكهن. فـىلـىپـىسـنىڭ دېيىشـچه ئهگهر ۋەقه يۈز بهرگهن ۋاقـىتـتىن كېيىنـال ئهسـته قـالـغان خـاتـىرىمـىز 

بـىلهن بـىر يـىلـدىن كـىيـىنـكى خـاتـىرىمـىز سېلىشـتۇرۇلـسا، ۋەقه تهپسـىالتـىدا تهخـمىنهن ئهلـلىك پـىرسهنـت  

ئهتـراپـىدا ئۆزگـىرىش بـولـىدىكهن. ئۇ تهكشۈرۈش جهريـانـىدا كـىشـىلهرنـىڭ بـىرىنـچى قېتىم «ۋەقه يۈز 

بهرگهنـدە نېمه ئـىش قـىلـىۋاتـاتـتىڭىز؟» دېگهن سـوئـالـغا بهرگهن جـاۋابـى بـىلهن، بـىر يـىلـدىن كېيىن 

ئـوخـشاش سـوئـالـغا بهرگهن جـاۋابـى پهرقـلىق بـولـغانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ قـارىشـىچه، 

كـىشـىلهرنـىڭ خـاتـىرىسـى ئـادەتـته بـىر يـىلـدىن كېيىن ئۆزگـىرىشـكه بـاشـاليـدىكهن. كـىشـىلهر ئۈچ يـىلـدىن 

كېيىنـكى خـاتـىرىسـىگه %100 ئـىشهنـچ قـىلسـىمۇ، ئهمهلـىيهتـته ئۇالرنـىڭ خـاتـىرىسـىنـىڭ كۆپ قـىسـمى 

بـىرىنـچى يـىلـىدا ئۆزگـىرىپ بـولـىدىكهن، ئۇنـىڭدىن كېيىنـكىسـى بـولـسا كـىشـىلهرنـىڭ خـاتـىرىسـى 

بـولـماسـتىن بهلـكى ھېكايـىسـى بـولۇپ، تـوغـرىلـىق دەرىجـىسـى ئهلـلىك پـىرسهنـت ئهتـراپـىدا بـولـىدىكهن. 

بـىزنـىڭ خـاتـالـىشـىشـىمـىزنـىڭ مهلۇم سهۋەبـى شۇكـى، ئـىنـسانـالر ھايـاتـىدا يۈز بهرگهن ھهمـمه ھهيـران 

قـاالرلـىق مـىنۇتـالرنـى ئهسـته تۇتۇشـقا قـادىر بـواللـمايـدىغـان بـولۇپ،  ئـىنـسانـالر مهقـسهتسـىز ھالـدا بۇ 

بـوشـلۇقـنى مۇۋاپـىق ھېكايه بـىلهن تـوشقۇزىدىكهن. تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ ئېيتىشـىچه، بۇ بـىزنـى راس بـىلهن 

يالغاننى پهرقلهندۈرۈش ئىقتىدارى كهمتۈك «رازۋېدچىك»قا ئايالندۇرۇپ قويىدىكهن. 

ئهنـگلىيه لـونـدون ئـونـىۋېرسـتىتـىنـىڭ پـىسـخولـوگـى، «خـىيـالـى خـاتـىرە» دېگهن كـىتـابـنىڭ يـازغۇچـىسـى 

دوكـتور جۇلـىيـا شـاۋنـىڭ (Julia Shaw) قـارشـىچه، ئـىنـسان ھهر قېتىم بـىرەر نهرسـىنـى ئهسـلىگـىنـىدە چـوڭ 

مېڭىدىكـى ئهسـنى سـاقـالش ھۈجهيـرىلـىرى ئـاكـتىپـلىشـىدىغـان بـولۇپ، ئهسـلىمه ھهر قېتىم ئهسـلهنـگىنـىدە، 

ئۇنـىڭدا مهلۇم دەرىجـىدە ئۆزگۈرۈش يۈز بېرىدىكهن. شۇڭالشـقا بۇ خـاتـىرىنـى يهنه بـىر قېتىم ئهسـلىگهنـدە 

ئـىنـسان پهقهت ئـاخـىرقـى قېتىم ئېسىدە قـالـغىنـىنـىال  ئېسىگه ئـاالاليـدىكهن. ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه 
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ئهگـىشـىپ بۇ ئۆزگـىرىشـلهر ئۆز ئـارا بـىرىكـىپ ئهس-خـاتـىرىنـىڭ ئهسـلى ھالـىتـىدىكـىدىن خېلىال يـىراقـالپ 

كېتىدىكهن. گهرچه ئـىنـسان ئۇنـىڭغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بـىلهن ئـىشهنـگهن تهقـدىردىمۇ، بۇ خـاتـىرە ھهقـىقـىي 

خـاتـىرە بـواللـمايـدىكهن. فـىلـىپـىسـنىڭ خـىزمهتـدىشـى جـوسېف لـودىكـىس (Joseph Ledoux) فـىلـپىسـنىڭ 

كۆز قـارىشـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان بـىر فـىلـىم ئـىشـلىگهن بـولۇپ، بۇ فـىلـىمـدە ئۆزگـىرىشـچان خـاتـىرىمـىزنـىڭ 

مهڭگۈ ئىشهنچىسىز ئىكهنلىكى يۇرۇتۇپ بېرىلگهن. 

ئـامېرىكـادىكـى داڭلىق رادىئـو تـارقـاتقۇچـى بـىرايـن ۋىلـيامـس (Brian Williams ) بـىلهن ھىالرى 

كـىلـىنـتون (Hillary Clinton ) خـاتـا ھالـدا چهتـئهلـدىكـى خهتهرلـىك دۆلهتـلهردە قـورالـلىق ھۇجۇمـغا 

ئۇچـرىغـىنـىنـى ئهسـلىگهن. ئۇنـداقـتا ئۇالر بۇنـى قهسـتهن كۆپتۈردىمۇ يـاكـى ئۆز ھېكايـىلـىرىنـى خـاتـا ئهسـته 

سـاقـلىۋالـدىمۇ؟ ئـىسـپاتـلىنـىشـىچه، خـاتـىرىلهر قـايـتا سۆزلهش، قـايـتا پهيـدا بـولۇش ۋە قـايـتا بـاشـتىن 

كهچۈرۈشـكه ئهگـىشـىپ ئۆزگـىرىدىكهن. شۇڭىالشـقا، بـىزنـىڭ يـىگـىرمه يـىل ئـىلـگىرى يۈز بهرگهن ۋەقهگه 

بـولـغان خـاتـىرىمـىز بـىلهن يـىگـىرمه يـىل ئـىلـگىرىكـى ھهقـىقـىي ۋەقهلـىك  ئـوتتۇرىسـىدا چـوڭ پهرق 

بولىدىكهن. 

ئۇنـداقـتا گهرچه بـىز خـاتـاالشـقان بـولـساقمۇ، مېڭىمـىزدە بـىزنـى تـوغـرا قـىلـغانـلىقـىمـىزغـا شۇنـچه 

ئــىشهنــدۈرگۈدەك زادى نــىمــىلهر يۈز بېرىدۇ؟ خــاتــىرىلهر ئــادەتــته چــوڭ مېڭىنــىڭ ھهمــمه يېرىدە 

سـاقـلىنـىدىغـان بـولۇپ، كۈنـدىلـىك خـاتـىرىلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى چـوڭ مېڭىدىكـى «hippocampus» دەپ 

ئـاتـىلـىدىغـان بـىر كـىچـىك رايـونـدا سـاقـلىنـىدىكهن. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، تهسـىرى كۈچلۈك يـاكـى بهك 

خهتهرلـىك ۋەقهلهر «Amygdala» دەپ ئـاتـىلـىدىغـان بـاشـقا بـىر رايـونـدا سـاقـلىنـىدىكهن. يهنـى، ھايـاتـلىق 

پـائـالـىيهتـلىرىمـىزدىكـى ئـاددىي بـىر شهخسـىي خـاتـىرىمـىز چـوڭ مېڭىنـىڭ «hippocampus» رايـونـىدا 

سـاقـلىنـىدىكهن، ئهگهردە بۇ  11-سېنتهبـىر تېررورلـوق ۋەقهسـىگه ئـوخـشاش تهسـىرى كۈچلۈك ۋەقه 

بـولـسا، ئۇ چـاغـدا «amygdala» ئـاكـتىپـلىشـىپ،  «hippocampus»نـىڭ بۇ خـاتـىرىنـى سـاقـلىشـىغـا يـاردەم 

بېرىدىكهن. نهتـىجـىدە بـىزنـىڭ ئېسىمـىزدە قـالـىدىغـىنـى، كـىم بـىلهن بـىرگه ئـىكهنـلىكـىمـىز يـاكـى نېمه ئـىش 

قىلىۋاتقانلىقىمىز ئهمهس، بهلكى پارتىالش بولىدىكهن. 

فــىلــپىســنىڭ قــارىشــىچه مهركــىزىي خــاتــىرە بــىزنــى قــايمۇقتۇرۇپ، نهتــىجــىدە ئهگهشــمه 

خـاتـىرىلـىرىمـىزنـىڭ راسـتلىقـىغـا ئـىشهنـدۈرۈپ قـويۇشـى مۇمـكىن ئـىكهن. بـىزنـىڭ 11-سېنتهبـىر 

تېررورلۇق ۋەقهسـىگه بـولـغان خـاتـىرىلـىرىمـىز بهكمۇ كۈچلۈك بـولۇپ، ئـادەتـته يهكـكه ۋەقهگه بـولـغان 

يۇقـىرى ئـىشهنـچىمـىز مهلۇم مهنـىدىن ئېيتقانـدا شۇ ۋەقهگه مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولـغان تهپسـىلـىي خـاتـىرىمـىزگه 

ئېقىپ كـىرىدىكهن. لېكىن بۇ خـاتـىرىمـىزنـىڭ نـورمـال خـىزمهت فۇنـكىسـىيـىسـى بـولۇپ، بۇ ھال چـاقـماق 

المـپا خـاتـىرسـىدىال ئهمهس، بهلـكى خـاتـىرىلـىرىمـىزنـىڭ بـارچه تۈرلـىرىدە يۈز بېرىدىكهن. يېشىمـىزنـىڭ 

چـوڭىيـىشـى ۋە ھايـاتـلىق تهجـرىبـىمـىزنـىڭ كۆپـىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ خـاتـىرىلـىرىمـىزگه بـولـغان ئـىشهنـچىمـىز 

بارغانسېرى ئاشسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ توغرىلىق دەرىجىسى تۆۋەنلهيدىكهن. 
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بـىز ئۆزىمـىزنـىڭ تـوغـرا ئـىكهنـلىكـىگه ئـىشـىنـىپ تۇرۇپ يهنه شۇنـچه خـاتـا ھالـدا ئهسـته 

تۇتۇۋېلىشـىمـىز بهزى تهتـقىقـاتـچىالردا «يـالـغان خـاتـىرىلهرنـى مهقـسهتـلىك پهيـدا قـىلـغىلـى بـوالمـدۇ؟» دېگهن 

سـوئـالـالرنـى پهيـدا قـىلـغان. نېرۋا ئـىلـمى مۇتهخهسـىسـى سـتېۋ رامـىرېز (Steve Ramierez) بـىلهن شۇ ليۇ 

(Xu Liu) مـاسـساچۇسـتىس تېخنولـوگـىيه ئـىنـىسـتىتۇتـىدا ئـالـقىشـقا ئېرىشـكهن بـىر تهجـرىبه ئـىشـلىگهن. 

بۇ ئـىكـكى ئـالـىم بۇ تهجـرىبـىنـى سـانـدۇقـقا ئـوخـشايـدىغـان كـامېردا چـاشـقانـنىڭ پۇتـىنـى يېنىك دەرىجـىدە  

تـوك تهپكۈزۈپ ئۇنـىڭدا تـوك سـوقۇشـتىن قـورقۇش خـاتـىرىسـى پهيـدا قـىلـىش بـىلهن بـاشـلىغـان. شۇنـىڭ 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا بۇ خـاتـىرە جهريـانـىغـا قـاتـناشـقان بـىگـموتـتىكـى يهكـكه مـىڭه ھۈجهيـرىلـىرىنـى 

پهرقـلهنـدۈرۈپ چـىقـقان. ئـانـدىن كېيىن ئۇالر بۇ ھۈجهيـرىلهرگه الزىر نۇرىغـا ئـىنـكاس قـايتۇرىدىغـان 

شهكـىلـدە گېن ئۆزگهرتـىش ئېلىپ بېرىش ئـارقـىلـىق بۇ قـورقۇنـچ خـاتـىرىسـىنـى تـاقـاپ ئـاچـااليـدىغـان 

دەرىجـىدە كـونـترول قـىلـغان. ئـارقـىدىنـال يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق چـوڭايـتىپ كۆرسـىتـىش ئۈسـكىنـىسـى بـىلهن 

بۇ ئۆزگهرتـىش قـىلـغان ھۈجهيـرىلهرنـى كۆزەتـكهن. ئۇنـىڭدىن كېيىن ئـالـىمـالر چـاشـقانـنى بـاشـقا بـىر رەڭلىك 

بۆلۈمـچىگه سـالـغان ۋە تـوك تهپكۈزمهسـتىن پهقهت چـاشـقانـنىڭ مېڭىسـىگه الزىر نۇر چۈشۈرۈپ قـورقۇنـچ 

خـاتـىرىسـىنـى ئـاكـتىپـالشـتۇرغـان. بۇ چـاغـدا ئـادەمـنى ئهڭ ھهيـران قـالـدۇرغـىنـى چـاشـقان گهرچه بـىخهتهر 

مۇھىتـتا بـولسـىمۇ، ئۇنـىڭدا پۇتـىغـا يېنىك دەرىجـىدە تـوك تهپكۈزگهنـدە يۈز بهرگهن ئهھۋالـغا ئـوخـشاش 

ئـاالمهتـلهر كۆرۈلـگهن. بـىر نهچـچه ئـايـدىن كېيىن ئـالـىمـالر يـالـغان خـاتـىرە پهيـدا قـىلـىش ئـارقـىلـىق ھهقـىقـىي 

خـاتـىرىنـى ئۆچۈرۈپ تـاشـاليـدىغـان ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق تهجـرىبـىنـى سـىنـاق قـىلـغان بـولۇپ، بۇ قېتىمـدا 

ئۇالر چــاشــقانــنى بــىخهتهر بۆلۈمــچىگه كــىرگۈزگهن ۋە بــىخهتهر خــاتــىرىگه قــاتــناشــقان چــوڭ مېڭه 

ھۈجهيـرىلـىرىنـى پهرقـلهنـدۈرۈۋالـغان. ئـانـدىن ئـالـىمـالر چـاشـقانـنى بـاشـقا بۆلۈمـچىگه كـىرگۈزۈپ يېنىك 

دەرىجـىدە تـوك تهپكۈزگهن، شۇنـداقـال شۇ ۋاقـىتـنىڭ ئۆزىدە چـاشـقانـنىڭ ئـىلـگىركـى بـىخهتهر بۆلۈمـچىدىكـى 

خـاتـىرىسـىنـى ئـاچـقان. ئـىكـكىنـچى كۈنـى چـاشـقان دەسـلهپـكى بـىخهتهر بۆلۈمـچىگه قـايتۇرۇلـغانـدا، چـاشـقانـدا 

تـوك سۇقۇش يۈز بهرگهنـگه ئـوخـشاش ئـاالمهت كۆرۈلـگهن. خۇالسه شۇكـى، چـاشـقانـنىڭ مېڭىسـىگه 

كـىرگۈزۈلـگهن يـالـغان قـورقۇنـچ خـاتـىرىسـى بـىخهتهر مۇھىتـنى قـورقۇنچـلۇق مۇھىتـقا ئۆزگهرتـىۋەتـكهن. 

مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، ئهس-خـاتـىرىنـى كـونـترول قـىلـىش ئـىدىيـىسـى جـاراھهتـتىن كېيىنـكى 

بېسىم قـااليـمىقـانـچىلـىقـىدىكـى (PTSD ) پـاسسـىپ خـاتـىرىلهرنـى يـوقـىتـىش ۋە ئـاكـتىپ كهيـپىيـاتـى بـىلهن 

ئاۋاز تهڭشهش قاتارلىق ساھهلهردە ئۈمىد پهيدا قىلىدىكهن. 

ئۇنـداقـتا قـانـداق قـىلـىپ ئـىنـسانـالرنـى كۈچلۈك رەۋىشـته غـىدىقـلىمـاسـتىن يـاكـى ئۇالرنـىڭ مېڭىسـىگه 

 Elizabeth) الزىر نۇر چۈشۈرمهسـتىن ئۇالردا يـالـغان خـاتـىرە پهيـدا قـىلـغىلـى بـولـىدۇ؟ ئېلزابـىت لـوفـتوس

Loftus ) نۇرغۇن داڭلىق تهجـرىبـىلهرنـى ئـىشـلىگهن بـولۇپ، ھهتـتا ئۇ كـىشـىلهردە كـىچـىك ۋاقـتىدا 

بۆلجۈرگهن تهمـلىك مـاروژنـىغـا ئۆچ يـاكـى ئـاسـپاراگـاسـقا ئـامـراق بـولۇشـتهك يـالـغان خـاتـىرىلهرنـى پهيـدا 

قـىلـغان. ئېلزابـىت يهنه تـوشـقان قـورچـاق ھېكايـىسـىنـى تـوقۇپ چـىقـىپ ئۇنـى ئېالنـغا چـىقـارغـان، ئـانـدىن 
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دىسنېي بـاغـچىسـىغـا بـارغـانـالردىن تـوشـقان قـورچـاق تـوغـرىسـىدا سـورىغـانـدا، گهرچه دىسنېي بـاغـچىسـىدا 

ئهزەلـدىن تـوشـقان قـورچـاق بـولۇپ بـاقـمىغـان بـولسـىمۇ، بـىراق كـىشـىلهر تـوشـقان قـورچـاقـنىڭ ئۆزلـىرى بـىلهن 

قـول ئېلىشـىپ كۆرۈشـكهنـلىكـىنـى، ئۆزلـىرىنـىڭ تـوشـقان قـورچـاقـنىڭ قۇيـرىقـىنـى سـىلـىغـانـلىقـىنـى تهسۋىرلهپ 

بهرگهن. بۇ ئـىنـسانـالردىكـى «خـىيـالـى خـاتـىرە» بـولۇپ، ئۇنـىڭ پهيـدا بـولۇشـىغـا يـالـغانـدىن تـوقۇلـغان 

تـوشـقان قـورچـاق ھېكايـىسـى سهۋەب بـولـغان. ئۇنـىڭ دېيىشـىچه، كـىشـىلهرنـىڭ ئهسـال ئۇچـرىشـىپ 

بـاقـمىغـان، ئۇچـرىشـىپ قېلىشـى مۇمـكىن بـولـمايـدىغـان شهيـئىلهرگه ئۇچـراشـقانـلىقـىغـا بـولـغان 

ئـىشهنـچىسـىنـى ئـاشۇرغـىلـى بـولـىدىكهن. يـالـغان خـاتـىرىنـى — ئهگهر ئۇ كـىشـىلهرنـىڭ تهكـلىپـىنـىڭ 

مهھسۇالتى بولغان تهقدىردە — تېخىمۇ كۈچلۈك ئىشهنچ بىلهن ئىپادىلىگىلى بولىدىكهن. 

تهتـقىقـاتـچىالر ئېلزابـىت لـوفتۇسـنىڭ ئـىزىنـى بېسىپ، كـانـادانـىڭ مهلۇم بـىر ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا 

كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـىدىغـان تهتـقىقـات ئېلىپ بـارغـان بـولۇپ، بۇ تهتـقىقـات جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـتا 

 Julia) يـالـغان ئـىقـرارغـا ئېرىشـىشـنىڭ  نهقهدەر ئـاسـان ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىسـپاتـالپ بهرگهن. جۇلـىيـا شـاۋ

Shaw) تهخـمىنهن ئـاتـمىش ئـوقۇغۇچـىغـا قـارىتـا سـىنـاق ئېلىپ بـارغـان بـولۇپ، سـىنـاق نهتـىجـىسـىدە سـىنـاق 

ئـوبيېكتى بـولـغان ئـاتـمىش ئـوقۇغۇچـىنـىڭ يهتـمىش پـىرسهنـتى ئهزەلـدىن يۈز بېرىپ بـاقـمىغـان جـىنـايهت 

يـاكـى زوراۋانـلىق قـىلـمىشـلىرىنـى سـادىر قـىلـغانـلىقـىنـى سۆزلهپ بهرگهن. كـىشـىنـى تېخىمۇ ھهيـران 

قـالـدۇرغـىنـى شۇكـى، گهرچه بۇ  جـىنـايهت يۈز بېرىپ بـاقـمىغـان بـولسـىمۇ، ئۇالر بۇ جهريـانـدا قـورالـنى 

قـانـداق ئـاتـقانـلىقـىنـى، قـانـداق ھۇجۇم قـىلـغانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بهرگهن. سـىنـاقـنىڭ ئۈچـىنـچى بـاسقۇچـى 

ئـاخـىرالشـقانـدىن كېيىن ئـوقۇغۇچـىالرغـا ھهقـىقـىي ئهھۋال خهۋەر قـىلـىنـغان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى 

ئۆزلـىرىدىكـى بۇ يـالـغان خـاتـىرىگه ئـىشـىنهلـمهي قـالـغان. تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ قـارىشـىچه، بـىز خـاتـىرىمـىزنـىڭ 

دەسـلهپـكى نۇسـخىسـىنـى بـىلهن ئـويـنىشـىۋاتـقان بـولۇپ، بـىزدە بـار بـولـغىنـى يېڭىدىن تهڭشهلـگهن، ھېچ 

بـولـمىغـانـدا بۇرمـىالنـغان خـاتـىرە ئـىكهن. ئۇنـداقـتا بـىز خـاتـىرىلـىرىمـىزنـى ئهسـلىگهن ۋاقـتىمـىزدا چـوڭ 

مېڭىمىزدە نېمه ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟ خاتىرىلىرىمىز قانداق ۋاقىتتا يىڭى ئۇچۇرالر بىلهن يېڭىلىنىدۇ؟ 

بۇ مهسـىلـىنـىڭ جـاۋابـى ئـىنـسانـالرنـىڭ بۇ سـاھهدىكـى تهتـقىقـاتـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولۇپ، 

مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ قـارىشـىچه، ئـادەتـته يـالـغان خـاتـىرە بـىلهن ھهقـىقـىي خـاتـىرە ئـىنـسان مېڭىسـىدە 

ئـوخـشاش ھالهتـته مهۋجۇت بـولـىدىكهن. شۇڭىالشـقا كـىشـىلهرنـىڭ ئۆز ئهسـلىمـىرىنـىڭ مهلۇم قـىسـىمـىدا 

كۆرسـىتـىدىغـىنـى ئۇالرنـىڭ ئهمهلـىي خـاتـىرىسـى بـولۇپ، ئهسـلىدە ھهقـىقـىي يۈز بېرىپ بـاقـمىغـان ئـىشـالرمۇ 

ئوخشاشال چوڭ مېڭىدە ساقلىنىپ قالغاچقا، ھهقىقىي خاتىرىدىن پهرقلهندۈرگىلى بولمايدىكهن. 

ئـىنـسانـالرنـىڭ «خـىيـالـى خـاتـىرە»نـىڭ تهسـىرگه ئۇچـراش دەرىجـىسـى قـانـداق بـولـىدۇ؟ كـالـفورنـىيه 

ئۇنـىۋېرسـىتـىتـى تهتـقىقـاتـچىسـى ئېرۋىن 14 يـاشـلىق بـىر جۈپ قـوشكېزەك ئـوقۇغۇچـىغـا قـارىتـا خـاتـىرە 

پهرقـىنـى سېلىشـتۇرۇش تهتـقىقـاتـى ئېلىپ بـارغـان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدە بـىرسـىنـىڭ ئهسـته تۇتۇش 

ئـىقـتىدارى پهۋقۇلـئاددە يـاخشـى ئـىكهن ئـىكهن. تـايلېر (Tyler) ئۆزىنـىڭ ھايـاتـىدا ئۆتمۈشـته يۈز بهرگهن 
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ۋەقه ۋە سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى خۇددى بـىز تۆنۈگۈن يۈز بهرگهن ئـىشـالرنـى ئهسـلىگهنـدەكـال ئهيـنى پېتى 

ئهسـلىيهلهيـدىغـان بـولۇپ، ئۇنـىڭ يۇتـىيۇبـتىكـى ئۆزى سۈرەتـكه ئـالـغان يـاكـى ھهمـبهھىرلـىگهن ئهخـلهت 

مـاشـىنـىلـىرىغـا ئـاالھىدە قـىزىقـىشـى بـار ئـىكهن. سـىنـاق جهريـانـىدا تـايلېر ئهخـلهت مـاشـىنـىسـىغـا ئـاالقـىدار 

سـوئـالـالرغـا نـاھايـىتـى تهپسـىلـي جـاۋاپ بهرگهن بـولۇپ، ھهتـتا مـاشـىنـىنـىڭ نۇمۇرى، قـايسـى ۋاقـىتـتا، 

قهيهردە كۆرگهنـلىكـى قـاتـارلـىق مهلۇمـالتـالرغـىچه ئېنىق سۆزلهپ بهرگهن. نېرۋا ئـىلـمى مۇتهخهسـىسـى 

جېيمىس مـاكـگاۋ (James McGaugh) نۆۋەتـته پۈتۈن دۇنـيادا سهكـسهنـدەك ئـادەمـنىڭ پهۋقۇلـئاددە ئهسـته 

تۇتۇش ئـىقـتىدارى بـارلـىقـىنـى، ئۇالرنـىڭ تـايلېرغـا ئـوخـشاش مهلۇم نهرسـىگه ئـاالھىدە قـىزىقـىشـى 

بـارلـىقـىدەك ئـورتـاق ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىغـان. جېيمىس مـاكـگاۋنـىڭ خـىزمهتـدىشـى 

بـىئـو-نېرۋا تهتـقىقـاتـچىسـى مـايكېل يـاسـىھ (Michael Yasseh) پهرقـلىق ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه 

كـىشـىلهرنـىڭ چـوڭ مېڭه تۈزۈلۈشـىدىكـى پهرقـلهرنـى بـىلـىش ئۈچۈن قـوشكېزەك تـايلېر بـىلهن چـادنـى ئهڭ 

يـىڭى تېخنولـوگـىيهلهرگه تـايـانـغان ئـاسـاسـتا كۆزەتـكهن. نهتـىجـىدە ئۇ پهۋقۇلـئاددە ئهسـته تۇتۇش 

ئـىقـتىدارىغـا ( HSAM ) ئـىگه كـىشـىلهرنـىڭ مېڭه يـولـلىرىنـىڭ بـاشـقىالرغـا قـارىغـانـدا كۈچلۈك 

ئـىكهنـلىكـىنـى ۋە «Hippocampus» رايـونـىنـىڭ چـوڭراق ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىغـان. تهكشۈرۈشـته يهنه 

تـايلېرنـىڭ مـىڭه يـولـلىرىنـىڭ ھېچ بـولـمىغـانـدا ھازىرقـى يېشىدا ئـادەتـتىكـى كـىشـىلهردىن چـوڭ 

ئهمهسـلىكـى ئېنىقـالنـغان. تهتـقىقـاتـچىالر بۇخـىل پهۋقۇلـئاددە ئـىقـتىدارنـىڭ پهيـدا بـولۇش سهۋەبـىنـىڭ بـىر 

سـىر ئـىكهنـلىكـىنـى، ئۇنـىڭ ئـىنـسان ھايـاتـىدىكـى نۇرغۇن ئـامـىلـالرنـىڭ تهسـىرىدە پهيـدا بـولـغان بـولۇشـى 

مۇمـكىنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. ئېلزابـىت لـوفـتوسـنىڭ (Elizabeth Loftus) تهتـقىقـاتـىدا پهۋقۇلـئاددە 

ئهسـته تۇتۇش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه بـولـغان كـىشـىلهردىمۇ ئـادەتـتىكـى كـىشـىلهرگه ئـوخـشاش يـالـغان خـاتـىرە 

بـولـىدىغـانـلىقـى ئسـپاتـالنـغان بـولۇپ، يـالـغان خـاتـىرە ھهمـمه ئـىنـسانـالردا يۈز بېرىدىكهن. ھهتـتا شۇنـچىلـىك 

ئېنىق، تهپسـىلـى بـولـغان، يۈز پـىرسهنـت ئـىشهنـچ قـىلـغان خـاتـىرىلهرنـىڭمۇ يـالـغان بـولۇشـى مۇمـكىن 

ئـىكهن. بهزى تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ كۆز قـارىشـىچه چۈشكۈن كـىشـىلهر يـاخشـى ۋە يـامـان ئـىشـالرنـى ئـوخـشاش 

دەرىجـىدە ئهسـته سـاقـلىغـانـلىقـتىن، ئۇالرنـىڭ خـاتـىرىسـىنـىڭ تـوغـرىلـىق دەرىجـىسـى بـاشـقىالرغـا قـارىغـانـدا 

يۇقـىرى بـولـىدىكهن. ئهمـما بۇ ئۇالر ئۈچۈن بـىر كهمـچىلـىك بـولۇپ،  خـاتـىرىسـىدىكـى تـىراگېدىيهلهر 

ئۇالرنىڭ تېخىمۇ چۈشكۈنلىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىكهن. 

جېـنـنـىفېـر تـــومـــپـسـونـــنـىڭ (Jennifer Thompson ) ھېـكـايـــىســـغـا كهلـــسهك، ئۇ ئۆزىنـــىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـراش ۋەقهسـىدە خـاتـاالشـقانـلىقـىنـى بـايـقىغـانـدىن كېيىن كـاتـىنـنى ئـىزدىگهن ۋە 

ئۇنــىڭدىن كهچۈرۈم ســورىغــان. شۇنــىڭدىن كــىيــىن ئۇالر يېقىن دوســتالردىن بــولۇپ، نهق مهيــدان 

گۇۋاھلىقـى قـانۇنـىنـى ئۆزگهرتـىپ، گۇنـاھسىز كـىشـىلهرنـى تۈرمـىدىن چـىقـىرىش ئۈچۈن بـىرلـىكـته ھهرىكهت 

قـىلـغان ۋە ئۆزلـىرىنـىڭ كهچۈرمـىشـلىرى ئـاسـاسـىدا بـىر كـىتـاب يېزىپ چـىقـقان. ئۇالر ئـاخـىرى 2008- 

يـىلـدا مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا جهنۇبـىي كـارولـىنـانـىڭ نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـى قـانۇنـىنـى ئۆزگهرتـىشـكه 
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مۇۋەپـپهق بـولـغان. ئـارقـىدىنـال يهنه يـىگـىرمـىدەك شـتات نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـى قـانۇنـىنـى ئـىسـالھ قـىلـغان. 

ۋېلىسـنىڭ دېيىشـىچه، گهرچه نۇرغۇنـلىغـان سـاقـچى، سـوتـچى ۋە زاسـتاتېلالر ئۆمـىكـى ئهسـته سـاقـالش 

ئـىلـىمـى بـويـىچه تهربـىيـىلهنـگهن، تۆت شـتات 2017-يـىلـدىن بـاشـالپ نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـى ئـىسـالھاتـى 

ئېلىپ بـارغـان بـولسـىمۇ، ئـامېرىكـانـىڭ يېرىمـىدىن كۆپـرەكـى بۇ ئـىسـالھاتـنى تېخى ئېلىپ بـارمـىغـان 

بـولۇپ، كـىشـىلهرنـىڭ ھهر ۋاقـىت خـاتـا ئهيـىبـلىنـىش، نهچـچه مـىڭلىغـان كـىشـىلهرنـىڭ گۇنـاھسىز تۇرۇپ 

تۈرمـىلهردە يېتىۋاتـقان بـولۇش مۇمـكىنـچىلـىكـى بـار ئـىكهن. كـىشـىلهرنـىڭ قـىيـاس قـىلـىشـىچه، يـالغۇز 

ئـامېرىكـادىال ھهر يـىلـى ئـون مـىڭغا يېقىن نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـىغـا ئـائـىت دېلو بـىر تهرەپ قـىلـىنـىدىغـان 

بـولۇپ، ئـىنـسانـالرنـىڭ ھايـاتـىنـى يـاخشـىالش ئۈچۈن جېنىفېر ۋە كـاتـىنـغا ئـوخـشاش تـىرىشـىشـىمـىز 

كېرەككهن. 

بۇ ھۆجـجهتـلىك فـىلـىم ئـىنـسانـالر تـارىخـىدا ئېچىلـمىغـان بـىر سـىرنـى ۋە ھايـاتـىمـىزدا نـاھايـىتـى 

مۇھىم بـولـغان بـىر ھهقـىقهتـنى ئېچىپ بهرگهن بـولۇپ، ئۇ بـولسـىمۇ بـىزنـىڭ تـوغـرا دەپ بـىلـگهن 

خـاتـىرىمـىزنـىڭ خـاتـا بـولۇپ قېلىش ئېھتىمـالـلىقـىنـىڭ تـولـىمۇ چـوڭ ئـىكهنـلىكـىدۇر. ئۇنـداقـتا ئـىنـسان ئۆز 

خـاتـىرىسـىگه قـانـچىلـىك ئـىشـىنـىشـى كېرەك؟ يهنـى بـىزنـىڭ خـاتـىرىمـىز ھهر زامـان ئـىشهنچـلىكمۇ؟ گهرچه 

بۇ قـوبۇل قـىلـىشـىمـىز تهس بـولـغان بـىر ئهھۋال بـولسـىمۇ، بـىراق ئۇ بـىر ھهقـىقهت، يهنـى ئـىلـمىي 

تهجـرىبـىلهر ئـارقـىلـىق دەلـىلـلهنـگهن ھهقـىقهت. ئهگهر ئـىنـسان ئۆز خـاتـىرىسـىدىكـى يېتهرسـىزلـىكـنى پهرق 

ئهتــمىسه ۋە يــاكــى ئۇنــى تــونۇپ يهتــمىسه، ئۆزى سهزمــىگهن ھالــدا نۇرغۇن كۆڭۈلســىزلــىكــلهرگه ۋە 

نـاھهقـچىلـىكـكه سهۋەب بـولۇپ قېلىشـى مۇمـكىن. يۇقـىرىقـى بـايـانـالر ئۆزىمـىزنـى قـايـتا تـونۇشـقا، ئـىشـالرغـا 

ھۆكۈم چـىقـارغـىنـىمـىزدا خـاتـىرىمـىزدە يۇقـىرىقـىدەك نـىسـپىيـلىكـلهرنـىڭ مهۋجۇت بـولـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىپ، 

بۇ جهھهتته ھوشيار بولۇشقا يېتهكلهيدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئاينۇر ئابدۇۋهلى تهرجىمه قىلدى 

تهرجىمه تهھرىرى: ھېكمهتيار ئىبراھىم 

مهنبه: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmlXY-hzgm0&feature=youtu.be
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تارىخ ۋه بىز

تۇرپان، پىچان ئۇيغۇرلىرىنىڭ جۇڭغارالرغا قارشى
كۈرهشلىرى
مامۇت غازى



تۇرپان، پىچان ئۇيغۇرلىرىنىڭ جۇڭغارالرغا قارشى كۈرەشلىرى 

مامۇت غازى 

چاغاتاي ئهۋالدلىرى دەۋرىدىكى تۇرپان 

چـىڭگىزخـانـنىڭ يهتـتىنـچى ئهۋالدى تۇغلۇق تۆمۈرخـان 24 يېشىدا جـااللـىدىن كـىتـكىنـىڭ ئـوغـلى 

ئهرشـىدىن ۋەلـىنـىڭ تهلـىمـى بـىلهن ئـالـمىلـىقـتا ئـىسـالم دىنـىنـى قـوبۇل قـىلـىپ، ھىجـرىيه 764-يـىلـى 

(مـىالدىيه 1363-1364-يـىلـلىرى) 34 يېشىدا ئـالـمىلـىقـتا ۋاپـات بـولـغان. ئۇ چـاغـدا سۈيـقهسـتچى 

قهمـىرىدىنـنىڭ قـىلـىچـىدىن ئـامـان قـالـغان 19-ئـوغـلى خـىزىر خـوجـا بـاش ۋەزىر خۇدايـداتـنىڭ يـاردىمـى 

بـىلهن قهشـقهر، خـوتهن تـاغـلىرى ۋە چهرچهن، چـاقـىلـىق ئـارىسـىدا ئـون نهچـچه يـىل يـوشۇرۇنۇپ يۈرۈپ، 

قهمـىرىدىنـنىڭ ئۆلۈمـىدىن كېيىن، يهنـى 1380-يـىلـى ئـالـمىلـىقـتا خـانـلىق تهخـتىگه ئـولتۇرىدۇ. ئـانـدىن 

قـوشۇن بـاشـالپ كېلىپ تۇرپـانـنى بـويسۇنـدۇرىدۇ. قـاراخـوجـىدىكـى جهڭدە بـىر ئـوغـلى، يهمشـىنـى ئـىشـغال 

قـىلـىش ئۇرۇشـىدا ئـايـالـى ئۆلـىدۇ. خـىزىر خـپجا تۇرپـان، قـومۇلـنى بـويسۇنـدۇرۇپ، بۇ جـايـدىكـى خهلـققه 

ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلدۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلهن تۇرپان ئىسالملىشىدۇ. 

خـىزىر خـوجـا 1399-يـىلـى بـاھار پهسـلى قـومۇلـنىڭ شهرقـىدە بـولـغان بـىر قېتىمـلىق جهڭدە 

ئېغىر يـارىدار بـولـغانـدا ئـادەمـلىرىگه «جهڭدە يېڭىش–يېڭىلـىش بـولۇپ تۇرىدۇ، ئۆلۈمـدىن قـورقـقان 

كـىشـى جهڭگه ئـاتـالنـمايـدۇ. مهن ئۆلـسهم يـىغـا–زارە قـىلـماڭالر، جهسـىتـىمـنى قـايتۇرۇپ كېتىپ تۇرپـان 

يهمشـىگه دەپـنه قـىلـىڭالر» دەپ ۋەسـىيهت قـالـدۇرۇپ ئـالهمـدىن ئۆتـىدۇ. ئۇنـىڭ ئـوغـلى مۇھهمـمهتـخان، 

ئۇنـىڭ ئـوغـلى شـىر ئېلى خـان، ئۇنـىڭ ئـوغـلى ئۇۋەيـسخانـالر خـانـلىق ئـورۇنـدا ئـولتۇرغـانـدىمۇ تۇرپـان 

ئۇالرنىڭ باشقۇرۇشىدا بولىدۇ. 

ھىجـرىيه 907- يـىلـى (مـىالدىيه 1503-1504-يـىلـلىرى) ئهھمهتـخانـنىڭ چـوڭ ئـوغـلى 

مهنسۇرخـان ئۇچتۇرپـانـدىن قـومۇلـغىچه بـولـغان جـايـالرنـى بـاشقۇرۇش ھوقۇقـىنـى ئۆتكۈزۈۋالـىدۇ. 

مـولـال مـىرسـالـىھ كـاشـغهرىي تهرىپـىدىن يېزىلـغان «چـىڭگىزنـامه» دېگهن كـىتـابـتا: مهنسۇرخـان 

ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان ئهلـلىك يـىلـغا يېقىن ۋاقـىتـتا تۇرپـانـدا ھېچقايسـى تهرەپـتىن كهلـگهن 

ئۇرۇش–جېدەلـلهر بـولـمىغـانـلىقـتىن، خهلـق ئهمـىن يـاشـاپ، دېھقانـچىلـىق، سـودا-سېتىق ئـىشـلىرى 

نـاھايـىتـى راۋاجـالنـغانـىدى، دەپ يېزىلـغان. مهنسۇرخـانـنىڭ ۋاپـاتـىدىن كېيىن، ئـوغـلى شـاھخان 
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ھوقۇق تۇتۇپ 4-يـىلـى تهڭرىتـاغـنىڭ شـىمـالـىدا جۇڭغارالر بـىلهن بـولـغان بـىر قېتىمـلىق ئۇرۇشـتا 

ئوق تېگىپ ئۆلىدۇ. 

سۇلـتان ئـابـدۇرېشىت خـانـنىڭ 5-ئـوغـلى مۇھهمـمهتـخان ھىجـرىيه 998- يـىلـى (1590-1589) 

يهكهنـدە خـانـلىق ئـورۇنـغا ئـولتۇرغـانـدا ئۆزىنـىڭ كهنـجى ئـىنـىسـى، ئـابـدۇرېشىت خـانـنىڭ 11-ئـوغـلى 

ئـابـدۇرېھىم خـانـنى تۇرپـان-قـاراشهھهرنـىڭ بـاش ۋالـىيسـى قـىلـىپ ئهۋەتـىدۇ. ئـابـدۇرېھىم خـان 

ئـىقـتىدارلـىق ھهربـىي سهركهردە بـولۇپ، بۇ ئـىكـكى ئـورۇنـنى ئۆتكۈزۈۋالـغانـدىن كېيىن، جۇڭغارالر 

بـىلهن ئۈچ قېتىم جهڭ قـىلـىپ، ئـىلـگىرى مهنسۇرخـانـنىڭ بـاشقۇرۇشـىدا بـولۇپ كهلـگهن تهڭرىتـاغـنىڭ 

شـىمـالـىدىكـى ئـىلـى چېگرىسـىغـىچه بـولـغان جـايـالرنـى قـايتۇرۇۋالـىدۇ. ئۇ بـىلـىمـلىك كـىشـى بـولۇپ، 

خهلـقنىڭ تۇرمۇش شـارائـىتـىنـى يـاخشـىالشـقا ئـاالھىدە كۆڭۈل بۆلـىدۇ. تـارىخـى كـىتـابـالردا ئـابـدۇرېھىمـخان 

ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان چـاغـالردا تۇرپـان خهلـقىنـىڭ تۇرمۇشـى مهنسۇرخـانـنىڭ ۋاقـتىدىكـىدىنمۇ يـاخشـى 

بـولـغانـىدى، دەپ يېزىلـغان. ئـابـدۇرېھىم خـان بۇ جـايـالرنـى 43 يـىلـىدىن كۆپـرەك بـاشقۇرۇپ، ھىجـرىيه 

1048-يىلى (1639-1640) 75 يېشىدا تۇرپاندا ئالهمدىن ئۆتىدۇ. 

تۇرپـان يهمشـىدە شـىمـال بـىلهن جهنۇب ئـارىلـىقـى تهخـمىنهن بهش كـىلـومېتىر كېلىدىغـان 

ئـارىلـىقـتا خـىزىر خـوجـىنـىڭ قهبـرىسـى، ئـوغـلى مۇھهمـمهت خـانـنىڭ قهبـرىسـى، خـىزىر خـوجـىنـىڭ 

ئـايـالـىنـىڭ قهبـرىسـىنـىڭ گۈمـبهز ئـىچـىدە ھازىرغـىچه سـاقـلىنـىپ تۇرۇشـى، ئهھمهتـخان تۇرپـانـنى 

بـاشقۇرۇپ تۇرغـان چـاغـدا ئۇنـىڭ ئۈچـىنـچى ئـوغـلى، يهكهن خـانـلىقـىنـىڭ قۇرغۇچـىسـى سۇلـتان 

سهئـىدخـانـنىڭ ھىجـرىيه 896-يـىلـى ( 1490-1491) لۈكچۈنـدىكـى ئېگىز ئـوردىدا تۇغۇلـغانـلىقـى، 

مهنسۇرخـان ئهۋالدلـىرىنـىڭ تۇرپـان ۋە 1-ئـاۋغۇسـت پـوالت زاۋۇتـىدا، ھازىرغـىچه ئۆزىنـىڭ نهسهبـىنـى 

ئۇنتۇماي ياشاپ كېلىۋاتقانلىقى يۇقىرىدا دېگهنلىرىمىزگه دەلىل بوالاليدۇ. 

جۇڭغارالرنىڭ تۇرپاننى ئىگىلىشى 

ئـابـدۇرېھىم خـان ۋاپـات بـولـغان يـىلـى چـوڭ ئـوغـلى ئـابـدۇلـالخـان يهكهن شهھىرىدە خـانـلىق 

ئـورنـىغـا ئـولتۇرىدۇ. ئۇ ئـىقـتىدارلـىق كـىشـى بـولۇپ، ئـوتتۇز ئۈچ يـىلـلىق خـانـلىق ھايـاتـىدا بۇرۇن 

قـولـدىن كهتـكهن جـايـالرنـى قـايتۇرۋېلىپ، خـانـلىقـنىڭ ئـىنـاۋىتـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈپ، پـارچـىلـىنـىشـقا 

قـارشـى تۇرۇشـقا، ئـىلـىم-مهرىپهت ئـىشـلىرىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا، خهلـق تۇرمۇشـىنـى يـاخشـىالشـقا كۆپ 

تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتـىدۇ. ئۇنـىڭ قهشـقهرگه ئـوتتۇز يـىل ۋالـىي بـولـغان كـىچـىك ئـوغـلى يـولۋاسـخان، 

پـىتـنىخـور ئـىشـان ھىدايـىتۇلـالنـىڭ (ئـاپـاق غـوجـا) قۇتـرىتـىشـى بـىلهن دادىسـىدىن ھوقۇق تـارتـىۋېلىشـقا 

ئـاتـلىنـىدۇ. ئـابـدۇلـالخـان ئـوغـلى بـىلهن ئـىكـكى قېتىم ئۇرۇشـقان بـولسـىمۇ سـوپـى-ئـىشـانـالر يـولۋاسـخانـغا 

بـولۇشۇپ ئۇرۇشـقا ئـارىالشـقانـلىقـتىن ئۇرۇشـتا يېڭىلـىپ قېلىپ ئۆز ئـورنـىدا چـوڭ ئـوغـلى ئـابـدۇلمۆمـىن 
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خـانـنى ئـولتۇرغۇزۇپ قـويۇپ، ھىجـرىيه 1077-يـىلـى (1667-1668) ئۆز يېقىنـلىرىنـى بـىلـله ئېلىپ 

ھهج قىلىشقا يۈرۈپ كېتىدۇ. 

يـولۋاسـخان ئـاكـىسـىدىن ھوقۇق تـارتـىۋېلىپ خـانـلىق تهخـتىگه ئـولتۇرغـانـدىن كېيىن، نۇرغۇن 

يــاخشــى ئهمهلــدارالرنــى ئۆلتۈرۈپ خهلــققه زۇلۇم ســالــغانــلىقــى ئۈچۈن ئۆز ئــادەمــلىرى تهرپــىدىن 

ئۆلتۈرۈلـىدۇ. بۇ چـاغـدا ئـاقسۇغـا كېلىپ ئهھۋالـنى كۆزىتـىپ تۇرغـان ئـابـدۇرېھىم خـانـنىڭ بهشـىنـچى 

ئـوغـلى، ئـابـدۇلـالخـانـنىڭ ئـىنـىسـى ئـىسـمائـىلـخان قـارا تـاغـلىق سـوپـى-ئـىشـانـالرنـىڭ قـولـلىشـى بـىلهن 

يهكهنـگه كېلىپ سهئـىدىيه خـانـلىقـىنـىڭ 11-ئهۋالد سۇلـتانـى بـولۇپ تهخـتكه ئـولتۇرىدۇ. بۇ چـاغـدا 

قهشـقهردە تۇرۇۋاتـقان ئـىشـان ئـاپـاق خـوجـا بـىر تهرەپـتىن ئـىسـمائـىل خـانـغا ھهل قـىلـىش قـىيـىن بـولـغان 

تهكـلىپ قـويـسا، يهنه بـىر تهرەپـتىن يهكهنـگه ئۆزىنـىڭ ئـادەمـلىرىنـى ئهۋەتـىپ قـارا تـاغـلىق سـوپـى-

ئـىشـانـالرنـى ئۇرۇپ جـازاالپ تۇتقۇن قـىلـىپ، ھۆكۈمهت ئۈسـتىدىن پـىتـنه-ئـىغۋا تـارقـىتـىدۇ. ئـىسـمائـىل 

خـان ئـادەم ئهۋەتـىپ بۇ خـىل قـىلـمىشـىنـى تـوخـتىتـىشـنى بۇيـرۇغـان بـولسـىمۇ، بۇنـىڭغا پـىسهنـت قـىلـماي 

داۋامـالشـتۇرۇپ يـامـان ئـاقـىۋەتـلهرنـى كهلتۈرگهنـلىكـتىن، ئـىسـمائـىل خـان ئـاپـاق خـوجـىنـى پۈتۈن 

ئهۋالدلـىرى بـىلهن چهت ئهلـگه سۈرگۈن قـىلـىدۇ. بۇ ھىيـلىگهر ئـىشـان چهت ئهلـدە بهش يـىل سهرگهردان 

بـولۇپ يۈرگهنـدىن كېيىن ئـاخـىرى غۇلـجىغـا كېلىپ، غـالـدان قۇنـتهيـجىگه يـالۋۇرۇپ، ئـىسـمائـىل خـانـنى 

ئـاغـدۇرۇش بهدىلـىگه ئۇنـىڭ قـويـغان شهرتـلىرىگه قـوشۇلـىدۇ. ئۇ چـاغـدا جۇڭغارالر ئۆزىنـىڭ مهركـىزىنـى 

قـوبۇقـساردىن غۇلـجا شهھرىگه يۆتـكهپ كېلىپ، شهرقـقه قـاراپ ئۈزلۈكسـىز ئـىلـگىرىلهپ، غۇلـجىدىن 

قـومۇلـغىچه بـولـغان جـايـالرنـى بېسىۋالـغان بـولۇپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىنـى بـويسۇنـدۇرۇشـقا 

بـاھانه تـاپـالـماي تۇرغـانـىدى. شۇڭا غـالـدان ئـاپـاق خـوجـىنـىڭ تهكـلىپـى بـىلهن 12 مـىڭ كـىشـلىك جۇڭغار 

قـوشۇنـىنـى بـاشـالپ يهكهن شهھىرىگه ھۇجۇم قـىلـىدۇ. ئـىسـمائـىل خـانـنىڭ قـوشۇنـلىرى شهھهر 

دەرۋازىلـىرىنـى مهھكهم ئېتىپ قـايتۇرمـا جهڭ قـىلـىۋاتـقان چـاغـدا ئـاپـاق خـوجـا ئـىلـگىرى ئـورۇنـالشـتۇرۇپ 

قـويـغان سـوپـى-ئـىشـانـالر جۇڭغار قـوشۇنـلىرىغـا شهھهر دەرۋازىلـىرىنـى ئېچىپ بېرىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن 

يهكهن شهھىرىنـى جۇڭغارالر ئـىشـغال قـىلـىپ، 1678-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 25-كۈنـى ئـىسـمائـىل خـان 

ئـائـىلـىسـى بـىلهن جۇڭغارالرغـا ئهسـىرگه چۈشـىدۇ. ئـىسـمائـىل خـان ئـائـىلـىسـى بـىلهن نـىلـقا 

نـاھىيـىسـىدىكـى ئېرەن قـوبۇرغـا دېگهن جـايـغا نهزەربهنـد قـىلـىنـغان. ئۇزۇنـغا بـارمـاي شۇ يهردە كېسهل 

بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن. 

ئـاپـاق خـوجـىنـىڭ قـورچـاق خـانـلىقـىمۇ 1682-يـىلـى ئـىسـمائـىل خـانـنىڭ ئۇچتۇرپـانـدا ھاكـىم 

بـولۇپ تۇرغـان ئـىنـىسـى مۇھهمـمهت ئـىمـىنـخان (ئـاقـباشـخان) تهرىپـىدىن ئـاغـدۇرۇپ تـاشـلىنـىدۇ. بهش 

يـىلـدىن كېيىن ئـاپـاق خـوجـىنـىڭ ھىيـلىسـىگه ئـىشـىنـىپ سـىڭلىسـىنـى بېرىپ، ئۇنـى كۈيـئوغۇل 

قـىلـىۋالـغان مۇھهمـمهت ئـىمـىن خـانمۇ ئـاپـاق خـوجـا تهرىپـىدىن ئۆلتۈرۈلـىدۇ. ئـاپـاق خـوجـىمۇ 1694-يـىلـى 

2-ئـايـنىڭ 10-كۈنـى ئۆزىنـىڭ ئۈچـىنـچى ئهجـداد تـاغـىسـى خـوجـا ئـىسھاق ۋەلـى (ئـىسھاقـىيه) كۈچـلىرى 
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تهرىپـىدىن يهكهنـدىكـى ئـوردىسـىدا 68 يېشىدا زەھهرلهپ ئۆلتۈرۈلـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن پۈتۈن شهرقـىي 

تۈركىستاندا جۇڭغارالرنىڭ بىۋاسىته ھۆكۈمرانلىقىغا قالىدۇ. 

جـاڭ يۈشـىنـنىڭ «تۇرپـان ئۇيغۇرلـىرىنـىڭ گۇاجۇغـا كۆچۈش جهريـانـى» دېگهن مـاقـالـىسـىدە، 

جۇڭغار ئـاقسۆڭهكـلىرى تۇرپـانـغا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان چـاغـدا ئۇيغۇر خهلـقى ئۈسـتىدىن بۇالڭ-تـاالڭ 

خـاراكتېرلـىك بـاج-سېلىقـنى يـولـغا قـويـغان، چـىڭ سۇاللـىسـى دەۋرىدىكـى ئـارخـىپ-مـاتېرىيـالـالردا 

خـاتـىرىلـىنـىشـىچه «تۇرپـان ئۇيغۇرلـىرى ھهر يـىلـى جۇڭغارالرغـا 250 چـاپـان، 215 تـوپ خهسه، 200 جـىڭ 

پـاخـتا، 40 دەن ئۈزۈم (4000 جـىڭ) سېلىق تۆلهيـتتى» دەپ يـازىدۇ. تۇرپـانـنى بـاشقۇرۇۋاتـقان ۋالـىي 

ئـوبۇل مۇھهمـمهتـخان، شـاھخان قـاتـارلـىقـالر ھهربـىي كۈچـلهرنـى ئـىشـقا سېلىپ، چـارالشـنى كۈچهيـتىپ 

مـوڭغۇل بۇالڭچىلـىرىنـىڭ خهلـقنىڭ مـال-مۈلـكىنـى بۇالپ پـاراكهنـدىچـىلـىك سېلىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى 

ئـالـىدۇ. ئهيـنى چـاغـدا جۇڭغارالرغـا قـارشـى كۆكـرەك كېرىپ چـىقـقانـالرنـىڭ بـىرى لۈكچۈنـنىڭ ئـاق 

سـاقـىلـى كېيىنـكى تـوققۇز ئهۋالد تۇرپـان ۋاڭلىقـىنـىڭ ئـاتـىسـى ئـىمـىن خـوجـا ئـىدى. ئۇ ھىجـرىيه 1105-

يـىلـى (1694-1695 تۇرپـان قـاراخـوجـىدىكـى فېئودال خـوجـا ئهۋالدلـىرىدىن سـوپـى خـوجـىنـىڭ ئـوغـلى، 

ئـاخۇنـنىيـاز خـوجـا ئـائـىلـىسـىدە دۇنـياغـا كهلـگهن. ئـىمـىن خـوجـا كـىچـىك چېغىدىن بـاشـالپ قـاراخـوجـا ۋە 

لۈكچۈنـدىكـى مهدرىسـىلهردە ئـوقۇپ ئۇيغۇرچه سـاۋاتـىنـى چـىقـىرىپ قـالـماسـتىن يهنه ئهرەپـچه، پـارىسـچه 

كـىتـابـالرنـىمۇ ئـوقۇيـااليـدىغـان بـولـىدۇ. ئـون سهكـكىز يـاشـقا كـىرگهن چـاغـلىرىدا، شۇ زامـانـدا تۇرپـانـدىكـى 

سـوپـىالرغـا قـول بېرىپ نـام چـىقـارغـانـلىقـى ئۈچۈن، بـىر مهزگـىل ئـىمـىن سـوپـى دېگهن نـام بـىلهن 

ئـاتـىلـىدۇ. بۇ چـاغـدا جۇڭغار نـازارەتـچىلـىرى تهرىپـىدىن لۈكچۈنـنىڭ ئـاقـساقـالـلىقـىغـا تهيـىنـلهنـگهن 

كېپىش بهگ دېگهن كـىشـى ئۆز تهقـدىرىدىن ئهنـدىشه قـىلـىپ، ئـىمـىن سـوپـىنـى چـاقـىرتـىپ كېلىپ 

ئۆلتۈرمهكـچى بـولـىدۇ. ئـىمـىن سـوپـى ئېتىنـى ئـاغـىنـىسـىگه تۇتقۇزۇپ قـويۇپ ئۆزى ئېگىز ئـوردىغـا 

كـىرىپ كېپىش بهگ بـىلهن كۆرۈشـىدۇ. كېپىش ئـاقـساقـال ئۇنـىڭدىن گهپ سـوراۋاتـقانـدا ئۇنـىڭ ئـىمـىن 

خـوجـىنـى تـونۇيـدىغـان ئـايـالـى ئېرىنـىڭ ئـارقـىسـىدا تۇرۇپ قـولـى بـىلهن ئۆزىنـىڭ كـانـىيـىنـى كۆرسـىتـىپ، 

سېنى ئۆلتۈرىدۇ، قـاچ، دەپ ئـىشـارەت قـىلـىدۇ. ئـىمـىن خـوجـا «ئېتىم بهك شـاش ئـىدى، مهھكهم بـاغـالپ 

قــويۇپ كــىرسهم » دەپ رۇخــسهت ســوراپ چــىقــىپ قېچىپ كېتىدۇ. كېپىش ئــاقــساقــال ئۆزىنــىڭ 

ئـالـدانـغانـلىقـىنـى بـىلـىپ ئـادەم ئهۋەتـىپ داۋامـلىق ئـىزدەيـدۇ. ئـىمـىن خـوجـا قـوي بـاققۇچـىالرنـىڭ ئـارسـىغـا 

يـوشۇرۇنۇپ يۈرۈپ ئۆز يېقىنـلىرىنـى لۈكچۈنـگه ئهۋەتـىپ ئهھۋال ئـىگـىلهش ئـارقـىلـىق، ھىجـرىيه 

1130- يـىلـى (1718-1719) رامـىزان (9-ئـاي) نـىڭ 23-كۈنـى پهيـشهنـبه كېپىش ئـاقـساقـالـنىڭ 

شـىكـارغـا چـىقـىپ كهتـكهنـلىكـىدىن پـايـدىلـىنـىپ 25 نهپهر ئـاغـىنـىسـىنـىڭ ھهمـراھلىقـىدا نـاغـرا -سۇنـاي 

سـاداسـى ئـىچـىدە ئېگىز ئـوردىنـى ئـىگـىلهپ لۈكچۈنـنىڭ ئـاقـساقـالـلىق ئـورنـىدا ئـولتۇرىدۇ. كېپىش بهگ 

قېچىپ بېرىپ سـىركـىپ تۇرغـا مۆكۈۋالـىدۇ. ئـىمـىن ئـاقـساقـالـنىڭ ئـادەمـلىرى ئۇنـى شۇ يهردە 

بېسقتۇرىدۇ. شۇنـىڭدىن بـاشـالپ جۇڭغارالر ئـىمـىن خـوجـىغـا بهكمۇ ئۆچ بـولۇپ كېتىدۇ. بۇ ۋاقـىتـتا 
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مـوڭغۇلـالر ئېگىز دۆڭ ئۈسـتىگه، مهھهلـله ئـىچـىگه تۇر سـالـدۇرۇپ، ئۈسـتىدە نۆۋەت بـىلهن پـوسـت 

تۇرۇپ ئۇيغۇرالرنـىڭ ھهركـىتـىنـى نـازارەت قـىلـىدىكهن. مۇشۇ چـاغـدا لۈكچۈن تۆۋەن مهھهلـلىدىكـى 

مـوڭغۇل تۇر بـىلهن سـىركـىپ تۇردا تۇرىدىغـان جۇڭغار ئهسـكهرلـىرىنـىڭ ئـىمـىن خـوجـىغـا قـىلـىغـان 

ئهسـكىلـىكـلىرى لۈكچۈن خهلـقى ئـارسـىدا ھېكايه قـىلـىنـىپ سۆزلـىنـىپ تۇرىدىكهن. بۇ تۇرالر مهدەنـىيهت 

زور ئىنقىالبىدا چېقىۋېتىلدى. 

پـىچـان نـاھىيـىسـىنـىڭ لۈكچۈن رايـونـىغـا قـاراشـلىق دېھقانسۇ يېزىسـىدا ئېرىقـلىرىدا قـىش–يـاز 

سۇ ئۈزۈلۈپ قـالـمايـدىغـان تۈگـمهنـبويـى دېگهن مهھهلـله بـار. بۇ يهرنـىڭ سۈيـى كۆپ بـولـغاچـقا ئـون 

نهچـچه تۈگـمهن بـولـغان بـولۇپ، ئهيـنى چـاغـالردا ئـاتـلىق جۇڭغارالر تـوپـلىشـىپ كېلىپ ئۇن تـارتـقىلـى 

كهلـگهن دېھقانـالرنـىڭ ئۇنـلىرىنـى بۇالپ ئـارام بهرمهيـدۇ. بـىر كۈنـى بهش ئـاتـلىق جۇڭغار كېلىپ ھهر 

بـىرى بـىردىن تۈگـمهنـگه كـىرىپ خـامـپىدىكـى ئۇنـنى زورلۇق بـىلهن تـاغـارلـىرىغـا قـاچـىاليـدۇ. بـىرىنـىڭ 

تـاغـىرى تـوشـماي تۈگـمهنـچىدىن: «ئۇن نېمىشـقا جـىق چۈشـمهيـدۇ» دەپ سـورىغـانـدا، تۈگـمهنـچى: 

«ئـىكـكى قـولۇڭنى تـاشـنىڭ ئـوتتۇرىسـىغـا تـىقـساڭ تـازا جـىق چۈشـىدۇ» دەيـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن تۈگـمهنـنى 

تـوخـتىتـىپ قـوپـارغۇ بـىلهن تۆپه تـاشـنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ، مـوڭغۇل ئـىكـكى قـولـىنـى تـاشـنىڭ ئـوتتۇرسـىغـا 

تـىقـقانـدىن كېيىن، قـوپـارغۇنـى تـارتـىۋېلىپ ئۇنـىڭ ئـىكـكى قـولـىنـى تـاشـقا بـاسـتۇرىدۇ. ئۇنـىڭ 

شېرىكـلىرى كېلىپ، بۇنـىڭدىن كېيىن كهلـمهسـلىكـكه ۋەدە بېرىپ، بۇلـىۋالـغان ئۇنـلىرىنـىمۇ قـايتۇرۇپ 

بېرىدۇ. يـاش تۈگـمهنـچى ئۇيغۇر يـىگـىت قـوپـارغۇ بـىلهن تـاشـنى كۆتۈرۈپ مـوڭغۇلـنىڭ قـولـىنـى چـىقـىرىپ 

قـويـىدۇ. بۇالڭچىالر خـوش بـولۇپ «نـادمـان» (بـاتۇر) دەپ ۋارقـىرىشـىپ كېتىدۇ. بۇ سۆز (نـادمـان) 

كېيىن تۈگـمهنـچىنـىڭ ئهۋالدلـىرىغـا لهقهم بـولۇپ قـالـىدۇ. نـادمـانـالر ھازىرمۇ لۈكچۈن ۋە پـىچـان 

دائىرىسىدە ياشاپ كهلمهكته. 

پـىچـان نـاھىيـىسـىنـىڭ تۇيۇق يېزا 2-ئـاھالـىلهر كـومـىتېتىدا تـارىخـچىالر «بۇددا خـارابـىلـىرى» 

دەيـدىغـان، يهرلـىك خهلـق «قـالـماق ئۆيـلىرى» دەيـدىغـان جـايـنىڭ شهرق تهرىپـىدىكـى «بـارات تـاغ» دەپ 

ئـاتـىلـىدىغـان چـوقـقىنـىڭ ئۈسـتىگه چـىقسـىڭىز ئـادەم ئـولتۇرغـان ئۆيـلهرنـىڭ ئـىزلـىرىنـى كۆرىسـىز. مـانـا 

بۇ چـوقـقىدا جۇڭغارالرنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى نـازارەت قـىلـىدىغـان ئهسـكهرلـىرى تۇرغـان. جۇڭغارالرنـىڭ 

بـايـرىمـى كۈنـى ئهسـكهرلهر دېھقانـالرغـا ئۈزۈم ئېچىقـىپ بېرىشـنى بۇيـرۇيـتتى. ئۇيغۇر دېھقانـلىرى نهچـچه 

سېۋەت ئۈزۈمـنى كۆتۈرۈپ پهلهمـپهي ئـارقـىلـىق چـوقـقىغـا ئېچىقـىپ بېرەتـتى. ئۈزۈمـنى يهۋاتـقانـدا 

ئهسـكهر بـاشـلىقـىنـىڭ تـىلـىنـى ئۈزۈم ئـارسـىدىن چـىقـقان سېرىق ئېشهك (چـايـان) چېقىۋالـىدۇ. شۇنـىڭ 

بـىلهن «ئۇيغۇرالر بـىزگه دۈشـمهنـلىك قـىلـىپ چـايـانـغا چـاقتۇردى» دەپ ئـىكـكى تهرەپ ئـوتتۇرسـىدا 

جېدەل چـىقـىپ دەسـلهپـته ئۇيغۇرالر زىيـانـغا ئۇچـرايـدۇ، كېيىن ئهتـراپـتىكـىلهر پـىچـاق، كـالـتهك، نهيـزە، 

قـىلـىچـلىرىنـى كۆتۈرۈپ چـىقـىپ جۇڭغارالرنـى سۈرۈپ تـوقـاي قـىلـىپ غهلـبه قـىلـىدۇ. نهتـىجـىدە ئـىكـكى 

2021 يانۋار 86 ئۇيغۇرالر 17-سان



تهرەپ سۆزلـىشـىش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالر بـىر ئـائـىله ئۈچ كۈنـدىن تـاغ ئۈسـتىگه سۇ تـوشۇپ بـىرىدىغـان، 

نۆۋەتلىشىپ ئوتۇن يهتكۈزۈپ بېرىدىغان ئىككى تۈرلۈك سېلىقنى بىكار قىلىدۇ. 

پـىچـان نـاھىيـىسـىنـىڭ لهمـجىن رايـونـىغـا قـاراشـلىق 6-ئـاھالـىلهر كـومـىتېتىنـىڭ غهربـىگه تـوغـرا 

كېلىدىغـان جـايـدا ئهسـلىي خـانـدو دېگهن مهھهلـله بـار، تۇپـراق قـاتـلىمـى قېلىن، يهر تۈزۈلۈشـى 

ئـاالھىدە بـولـغان بۇ جـايـدىكـى ئۇيغۇرالر جۇڭغارالرغـا يـىلـدا بـىر قېتىم بۇغـداي، پـاخـتا، قۇرۇق ئۈزۈم، 

مـاتـا تـاپشۇرۇپ تۇرغـان. لېكىن ئۇالر تـوخـتامـغا ئهمهل قـىلـماي، ئـاتـلىق تـوپـلىشـىپ كېلىپ 

بۇالڭچىلــىق قــىلــىپ خهلــققه زۇلۇم ســالــغان.  بۇنــداق بۇالڭچىلــىق كۆپ تهكــرارالنــغاچــقا، يۇرت 

كـاتـتىلـىرى مهسـلىھهتـلىشـىپ ئۇالرنـى يهنه كهلـسه تهلتۆكۈس يـوقـتىشـقا بـىرلـىكـكه كېلىدۇ. ئـارىدىن 

ئۇزۇن ئۆتـمهي 25 ئـاتـلىق يېتىپ كېلىدۇ. ئـالـدىن بـىرلـىكـكه كهلـگهن پـىالن بـويـىچه ئهسـلىي خـانـدونـىڭ 

ئـىمـامـى بـاشـلىق جـامـائهت ئۇالرنـى قـىزغـىن قـارشـى ئېلىپ نهچـچه ئۆيـگه ئـورۇنـالشـتۇرۇپ بېدە-بـوغۇز 

تۆكـىدۇ. ئـىمـام ئۇالرنـىڭ ئـالـدىغـا كېلىپ بـاشـلىقـىغـا «سـىلهر خـاتـىرجهم تـامـاق يهپ، دەم ئېلىپ 

تۇرۇڭالر، ھازىر بـىزنـىڭ نـامـاز ئـوقۇيـدىغـان ۋاقـتىمـىز بـولۇپ قـالـدى، نـامـازدىن كېيىن سـىلهرنـى 

دېگىنـىڭالر بـويـىچه يـاخشـى يـولـغا سـالـىمـىز» دەيـدۇ. مهزىن مهسـچىتـنىڭ ئۆگـزىسـىگه چـىقـىپ ئـىكـكى 

قۇلـىقـىنـى تۇتۇپ «بۇالڭچى دۈشـمهنـلهر كهلـدى، تـايـاق-تـوقـماق، پـىچـاق-نهيـزە، ئـورغـاق-پـالـتا. 

قـولـغا چـىقـقان نهرسـىلـىرىڭالرنـى ئېلىپ، ئهر-ئـايـال، چـوڭ-كـىچـىك، يـاش -قېرى دېمهسـتىن ئهسـلىي 

خـانـدوغـا دەرھال كېلىڭالر. بـولـمىسـا بۈگۈن ھهمـمىمـىز ئۆلۈپ تۈگهيـمىز» دەپ تهكـرار تـوۋاليـدۇ. شۇنـىڭ 

بـىلهن ئهسـلىي خـانـدودىكـى جۈمه مهسـچىتـىنـىڭ ئـالـدى ئـادەم بـىلهن تـولـىدۇ. بۇالڭچالر تـامـاق يېيىشـكه 

بـاشـلىغـان چـاغـدا ئـادەمـلهر ئۆيـلهرگه تۇيـدۇرمـاي بـاسـتۇرۇپ كـىرىپ بـىرىنـىمۇ تـىرىك قـويـماي ئۆلتۈرۈپ، 

بۇالڭچىالردىن ئىنتىقام ئالىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن جۇڭغارالرنىڭ بۇالڭچىلىقى توختايدۇ. 

1700-يـىلـىنـىڭ كـىرىشـى بـىلهن جۇڭغارالرنـىڭ زۇلۇمـى نـاھايـىتـى ئېغىرالشـتى. بۇ چـاغـالردا 

تۇرپـانـنى بـاشقۇرۇۋاتـقان ئـاق سۇلـتان، شـاھ زەپهر قـاتـارلـىقـالر جۇڭغارالرغـا تۇيـدۇرمـاي يۇرت كـاتـتىلـىرى 

بـىلهن مهسـلىھهتـلىشـىپ بېيجىڭغا ئـالـته قېتىم نۇرغۇن سـوۋغـا-سـاالم بـىلهن ئهلـچى ئهۋەتـىدۇ. شۇنـىڭ 

بـىلهن كـاڭشىنـىڭ 59-يـىلـى ( 1720-يـىل ) 7-ئـايـنىڭ 10-كۈنـى تـوپـىالڭنى تـىنـچىتـىش قـومـانـدانـى فۇ 

نـىڭئهن قـوشۇن بـاشـالپ قـومۇلـدىن يـولـغا چـىقـىدۇ. پـىچـانـغا يېتىپ كهلـگهنـدە 300 ئـادەم ئـالـدىغـا چـىقـىپ 

لۈكچۈنـگه يـول بـاشـالپ كېلىدۇ. لۈكچۈنـدە ئـىمـىن خـوجـا ئـالـدىغـا چـىقـىپ قـىزغـىن قـارشـى ئـالـىدۇ ھهم 36 

يۇرت كـاتـتىلـىرىنـى بـاشـالپ تۇرپـانـغا كېلىپ چـىڭ سۇاللـىسـىگه تهۋەلـىك بـىلـدۈرىدۇ. تۇرپـانـنىڭ 

بـاشـلىقـلىرىمۇ شۇنـداق قـىلـىدۇ. كېيىن بۇ قـوشۇن يۇڭجېڭنىڭ 3-يـىلـى (1725-يـىلـى) قـايـتىپ 

كېتىدۇ. بۇ ھهقته خهلق ئارىسىدا مۇنداق قوشاق ساقلىنىپ قالغانىكهن: 

قاڭقى دۆڭگه تىكىلدى چېرىكلهرنىڭ ئوپىسى، 

قات-قات قىلىپ سېلىندى زىلچا -گىلهم كۆرپىسى. 
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تۆت يىلغىچه چىقمىدى تۇرپاندا ھېچ شهپىسى، 

ئاخىرى ياندى ئارقىغا قېتىقلىقكهن مهپىسى. 

چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرى تۇرپـانـدىن قـايـتىپ كهتـكهنـدىن كېيىن جۇڭغارالر تۇرپـانـغا بـولـغان 

نـازارەتـچىلـىكـنى كۈچهيـتىپ، ئـىمـىن خـوجـىغـا تهھدىت سېلىپ، بېسىم ئـىشـلىتـىدۇ. ئـىمـىن خـوجـا بـاش 

ئهگـمهي جۇڭغارالر بـىلهن ئۇرۇشۇپ جۇڭغارالرنـى تۇرپـان تهۋەسـىدىن قـوغـالپ چـىقـىرىشـقا تهيـيارلـىنـىپ، 

چـىڭ سۇاللـىسـى ھۆكۈمـىتـىدىن ھهربـىي يـاردەم بېرىشـنى تهلهپ قـىلـىدۇ. لېكىن چـىڭ سۇاللـىسـى 

ھۆكۈمـىتـى ھازىرچه يـاردەم بېرەلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى، تۇرپـان خهلـقىنـى ئـىچـكىرى ئۆلـكىلهرگه كۆچۈرۈپ 

كېلىپ خـاتـىرجهم تۇرمۇشـتىن بهھرىمهن بـولۇشـنى ئۇقتۇرىدۇ. بۇ چـاغـدا تـوخـتى مـامۇت دېگهن ئـادەم 

بـاشـچىلـىقـىدا 650 كـىشـى كۆچۈپ بېرىپ ۋېيلوبـاۋ دېگهن جـايـغا ئـورۇنـلىشـىدۇ. 1731-يـىلـى جۇڭغارالر 

قـوشۇن بـاشـالپ كېلىپ لۈكچۈنـنى 40 كۈن قـامـال قـىلـىپ ئـىمـىن خـوجـىنـى تهسـلىم بـولۇشـقا قـىسـتايـدۇ. 

لېكىن ئۇ تهسـلىم بـولۇشـنى قهتـئىي رەت قـىلـىپ ئـادەمـلىرىگه ئـىلھام بېرىپ جۇڭغار قـوشۇنـلىرى 

بـىلهن جـان تـىكـىپ ئۇرۇشـىدۇ. ئـاخـىرى قـومۇلـدا تۇرۋاتـقان چـىڭ سۇاللـىسـى ئهسـكهرلـىرى يـاردەمـگه 

كېلىپ قـامـالـنى بـىكـار قـىلـىدۇ. دەل مۇشۇ چـاغـدا چـىڭ سۇاللـىسـى ھۆكۈمـىتـى «كۆچـمىگهن ئۇيغۇر 

پۇقـرالـىرىغـا مهلۇم بـولسۇنـكى، نـاۋادا دۈشـمهنـنى يېڭىشـكه ئـاجـىزلـىق قـىلـساڭالر ئۇرۇشـماي كۆچۈپ 

كهلـگىنـىڭالر تۈزۈك، مهزكۇر يـارلـىق تـارقـىتـىلـغانـدىن كېيىنمۇ بـىقـارار بـولۇپ جـايـىڭالردا تۇرۇۋېرىپ 

دۈشـمهنـنىڭ پـاراكهنـدىچـىلـىكـىگه ئۇچـرىسـاڭالر، ئۆزۈڭالرنـىڭ ئـىشـىنـى ئۆزۈڭالر بـىر تهرەپ قـىلـىڭالر، 

قـوشۇنـىمـىز سـىلهرنـى پـانـاھىغـا ئېلىشـقا يهنه بـارمـايـدۇ» دەپ ئۇقتۇرۇش قـىلـىدۇ. بۇ ئۇقتۇرۇشـتىن 

كېيىن تۇرپـان، پـىچـان تهۋەسـىدىكـى ئۇيغۇرالردىن ئـىمـىن خـوجـا بـاشـچىلـىقـىدا 10 مـىڭغا يېقىن ئـادەم 

1732 -يـىلـى تۈركۈمـگه بۆلۈنۈپ ئـىچـكىرىگه كۆچۈپ بېرىپ گۇاجۇ دېگهن جـايـغا ئـورۇنـلىشـىپ 

ھۆكۈمهتـنىڭ يـاردىمـى بـىلهن تېرىقـچىلـىق قـىلـىپ تۇرمۇش كهچۈرىدۇ. 1745-يـىلـى غۇلـجىدىكـى 

جۇڭغارالرنـىڭ بـاشـلىقـى غـالـدان ئۆلۈپ ئۆز ئـىچـىدە ھوقۇق تـالـىشـىش كۈرىشـى يۈز بېرىدۇ. 1752-

يـىلـى داۋاچـى بـىلهن ئـامۇرسـانـا بـىرلـىشـىپ قـوشۇن بـاشـالپ كېلىپ المـا دارجـىنـى ئۆلتۈرۈپ داۋاچـىنـى 

خـانـلىقـقا ئـولتۇرغۇزىدۇ. 1754-يـىلـى ئـىمـىن خـوجـا داۋاچـى بـىلهن سـوقۇشۇپ يېڭىلـىپ قېلىپ، چـىڭ 

سۇاللـىسـىدىن يـاردەم تهلهپ قـىلـىدۇ. چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ قـوشۇنـلىرى غۇلـجىغـا مـاڭغانـدا ئـىمـىن 

خـوجـىمۇ گۇاجۇدىن 300 ئـادىمـى بـىلهن يـول بـاشـالپ غۇلـجىغـا كېلىدۇ. قـايـتاشـىدا تۇرپـانـدا قېلىپ 

تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارىدۇ. ئۇ گۇاجۇغـا قـايـتقانـدىن كېيىن گهنسۇ بـاش ۋالـىيسـى خۇاڭ تـىڭگۈيـگه 

تۇرپـان ئۇيغۇرلـىرىنـى ئۆز ئـورۇنـلىرىغـا قـايتۇرۇپ كېتىش ئـارزۇسـىنـىڭ بـارلـىقـىنـى بـايـان قـىلـىپ: 

«بۇلتۇر مهن خـان ئـالـىيـلىرىنـىڭ بۇيـرۇقـىغـا بـىنـائهن لهشـكهرلهرگه يـول بـاشـالپ ئـىلـىغـا بـاردىم. قـايـتىش 

سهپــىرىمــدە تۇرپــانــغا كېلىپ ئۇ يهردە مــوڭغۇلــالرنــىڭ يــوقلۇقــىنــى، پهقهت 400 ئۆيلۈك ئۇيغۇر 

پۇقـراسـىنـىڭ بـارلـىقـىنـى كۆردۈم. مهن ئـىلـىغـا بـارغـانـدا ئـىلـگىرى ئهسـىر قـىلـىپ تۇتۇپ كهتـكهن 100 
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ئۆيلۈك ئۇيغۇرنـى كۆرۈپ تۇرپـانـغا قـايتۇرۇپ كهلـدىم. ھازىر تۇرپـانـدا 500 ئۆيلۈك ئۇيغۇر بـار، بۇرۇن 

بۇ جـايـدا دائـىم دېگۈدەك ئۇرۇش ۋە يېغىلـىق بـولۇپ تۇرغـاچـقا، ئـادەمـلىرى ھهر تهرەپـكه چېچىلـىپ 

كهتـكهن. ھازىر تۇرپـان، لۈكچۈن قـاتـارلـىق 16 ئـورۇنـدا ئېچىشـقا تېگىشـلىك يهر كۆپ، ھازىر گۇاجۇدا 

تۇرۇۋاتــقان ئۇيغۇرالر 2337 ئــائــىله، 8815 ئــادەم، ئۇالر تۇرپــانــغا كۆچۈپ بــارســا پۈتۈنــلهي 

ئـورۇنـالشـتۇرۇپ كهتـكىلـى بـولـىد » دەيـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن تۇرپـان، پـىچـان ئۇيغۇرلـىرى 1756-يـىلـى 3-

ئـايـدىن بـاشـالپ ئـىمـىن خـوجـىنـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدە تۈركۈمـگه بۆلۈنۈپ ئۆز يۇرتـىغـا قـايـتىپ كېلىشـكه 

باشاليدۇ. 

پايدىالنغان ماتېرىيالالر ۋە ئىزاھات: 

مىرزا ھهيدەر كوراگانى: «تارىخى رەشىدىي»، ئۇيغۇرچه قوليازما نۇسخىسى 

مـولـال مۇسـا سـايـرامـى: «تـارىخـى ھهمـىدى»، مـىلـلهتـلهر نهشـرىيـاتـى، 1986-يـىلـى 1-ئـاي 

نهشرى 

مـولـال مـىرسـالـىھ كـاشـغهرىي: «چـىڭگىزنـامه»، ھاجـىنۇر ھاجـى نهشـرگه تهيـيارلـىغـان، قهشـقهر 

ئۇيغۇر نهشرىياتى نهشر قىلغان 

جـاڭ يۇشـىنـنىڭ «شـىنـجاڭ ئۇنـىۋېرسـىتېتى ئـىلـمىي ژۇرنـىلـى» ئـىجـتىمـائـىي پهن قـىسـمى 

(ئۇيغۇرچه)، 1984-يــىلــلىق 3-ســانــىغــا بېسىلــغان «تۇرپــان ئۇيغۇرلــىرىنــىڭ گۇاجۇغــا كۆچۈش 

جهريانى» دېگهن ماقالىسى. 

قـوشـاقـنى  پـىچـان نـاھىيه تۇيۇق يېزىسـىغـا قـاراشـلىق سۇ بېشى كهنـتىدە ئـولتۇرۇشـلۇق 

تارىخچى، 75 ياشلىق ئهيسا مولال 1957-يىلى 6-ئاينىڭ 23-كۈنى ئۆيىدە ئېيتىپ بهرگهن. 

«تارىخ بهتلىرىنى ۋاراقلىغاندا» ناملىق ئهسهردىن ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهييارلىغان. 
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ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋه ئۇرۇش پسخولوگىيىسى

مىسلىسىز ئويغىنىش

رىچارد گرىگ، فىلىپ زىمباردو



ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئۇرۇش پسخولوگىيىسى 

پسخولوگ رىچارد گرىگ، پسخولوگ فىلىپ زىمباردو 

قهدىمـدىن ھازىرغـىچه بـىز كـىشـىلهرنـىڭ نـوپۇزغـا بـويسۇنـغانـلىقـى كۆردۇق، ئهمـما نېمىشـقا بهزىدە 

مهلۇم جـايـدىكـى بـىر تـوپ كـىشـىلهرنـىڭ يهنه بـىر تـوپ كـىشـىلهرگه گۇرۇپـپىالشـقان ھالـدا نـابۇت قـىلـىش 

ھهرىكـىتـى يۈزگۈزىدىغـانـلىقـىنـى-ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق  يۈرگۈزىدىغـانـلىقـىنـى چۈشهنـدۈرۈشـكه ھاجهت 

تۇغۇلـىدۇ. يـاكـى تېخىمۇ كۆپ ئۇچـرايـدىغـان بـىر كـولـلىكـتىپـنىڭ يهنه بـىر كـولـلىكـتىپـقا ھۇجۇم قـىلـىش 

سهۋەبـىنـى چۈشهنـدۈرۈش كېرەك بـولـىدۇ. بۇنـى ئـىزاھالشـتا ئـىنـسانـنىڭ مـاھىيـىتـىگه بـاھا بېرىپ قـويۇش 

بـىلهن بـولـدى قـىلـىش يېتهرلـىك ئهمهس. بۇ يهردە بـىز كـىشـىلهرنـى كـوللېكتىپـالشـقان تـاجـاۋۇزچـىلـىقـقا 

ئۈندەشنىڭ تارىخىي ۋە پىسخىكىلىق سهۋەبلىرىنى تهھلىل قىلىپ ئۆتمهكچى.  

پـىسـخولـوگ ئهرۋىن سـتائۇب تـارىخـتىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـى تهتـقىق قـىلـغان 

بـولۇپ، ئۇ تـاجـاۋۇزچـىلـىق ھهرىكـىتـىنـى پهيـدا قـىلـىدىغـان مهدەنـىيهت ۋە پـىسـخىكـىلـىق ئـامـىلـالرنـى مۇنـداق 

تهسۋىرلىگهن:  

* ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ بـاشـلىنـىش نۇقـتىسـى دائـىم جهمـئىيهتـتىكـى كـىشـىلهرنـىڭ قـىيـىن 

تۇرمۇش شارائىتىدا قېلىشى. قىيىن ئىقتىسادىي ئهھۋال، سىياسىي داۋالغۇش قاتارلىقالر.  

* بۇنـداق قـىيـىنـچىلـىق شـارائـىتـتا، كـىشـىلهر ئـىچـكى ۋە تـاشـقى كـوللېكتىپـنىڭ چهك-چېگرىسـىنـى 

ئـايـرىشـتا چـىڭ تۇرىدۇ. بۇنـداق بـولـغانـدا، تـاشـقى كـوللېكتىپـتىكـى كـىشـىلهر تهبـىئـىيـال «قۇربـانـلىق 

قـوي»غـا ئـايـلىنـىپ قـالـىدۇ. مهسـىلهن گېرمـانـىيه نـاتسـىسـتلىرى ئۈچۈن «قۇربـانـلىق قـوي ئـىزدەش» دۆلهت 

داھىيـىسـىدىن تـارتـىپ ئـاددىي پۇقـراالرغـىچه  ئۇالرنـىڭ مهدەنـىيهت يـاكـى سـىيـاسـىي ئـىدېلوگـىيهسـىنـىڭ بـىر 

قىسمىغا ئايلىنىپ قالغانىدى.  

* «قۇربـانـلىق قـوي» دەپ قـارالـغان بۇ كـوللېكتىپ جهمـئىيهتـته نـادان مـىلـلهت ئـورنـىدا كۆرۈلۈپ قـارا 

چـاپـلىنـىدۇ. ئۇالرغـا زوراۋانـلىق قـىلـىش تېخىمۇ ئـاسـانـلىشـىدۇ. بۇ زوراۋانـلىق ۋەقهلـىرى ئـادىل دۇنـيانـىڭ 

تهپهككۇرىنـى قـوزغـايـدۇ: قـاتـناشقۇچـىالر ۋە كۆزەتكۈچـىلهر مۇنـداق نهرسـىگه ئـىشـىنـىشـكه بـاشـاليـدۇ-بـىز 

ئـادىل بـىر دۇنـيادا يـاشـاۋاتـقاچـقا، زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالر چـوقۇم بهزى يـامـان ئـىشـالرنـى 

قـىلـغانـلىقـتىن جـازالـىنـىۋاتـىدۇ. نـاتسېستالر دەۋرىدىكـى گېرمـانـىيهلـىكـلهر شۇنـىڭغا ئـىشهنـگهنـكى-

يهھۇدىيـالرنـىڭ تهقـدىرى مۇشۇنـداق بـولۇشـقا بۇيـرۇلـغان بـولۇپ، ئۇالر گېرمـانـىيهنـىڭ دۆلهت مهنـپهئـىتـىگه 

زىيان يهتكۈزدى.  
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* زوراۋان كۈچ ئۆزىنـى ئـاقـاليـدۇ - زوراۋانـلىقـقا قـارىشـى چـىقـىشـنىڭ ئۆزى ھهرىكهتـكه ئۆتكۈچـىنـىڭ 

خـاتـالـىق ئۆتكۈزگهنـلىكـىدىن دېرەك بېرىدۇ. يهنه كېلىپ، ھۆكۈمهت كـولـلىكـتىپـالشـقان زوراۋانـلىق 

ھهرىكـىتـى ئېلىپ بـارغـان، بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ قـارشـى چـىقـىشـىغـا ئۇچـرىمـىغـان چـاغـدا، خهلـقئارا 

جهمـئىيهتـنىڭ پـاسسـىپ ۋە ئـادىل بـولـماسـلىقـى مهزكۇر ھۆكۈمهتـنىڭ زوراۋانـلىق ھهرىكـىتـىنـىڭ 

داۋاملىشىش سهۋەبى دەپ قارىلىدۇ.  

كـامـبودژادىكـى ئهھۋالـغا قـارىغـىنـىمـىزدا بۇ نۇقـتىنـى تېخمۇ چۈشـىنـىشـكه بـولـىدۇ. بۇ يهردىمۇ مهسـىله 

قـىيـىن تۇرمۇش شـارائـىتـىدىن بـاشـلىنـىدۇ: 20-ئهسـىرنـىڭ 60-يـىلـلىرىدىن بـاشـلىنـىپ، دۆلهت 

ئـىقـتىسـادىي چېكىنـىشـكه يۈزلـىنـىدۇ، قـوشـنىسـى ۋېيتنامـدىكـى ئۇرۇشـنىڭ ئـىس-تۈتهكـلىرى بـاشـالپ 

كهلـگهن ئـامېرىكـا بـومـباردىمـانـلىرىغـا ئۇچـرايـدۇ. بۇ چـاغـدا، يېڭى ھۆكۈمهت «قۇربـانـلىق قـوي» 

ئـىزدەشـكه بـاشـاليـدۇ، بۇ «قۇربـانـلىق قـوي»الر زوراۋانـلىقـنىڭ نـىشـانـىغـا ئـايـلىنـىدۇ: قـىزىل كخـمېر 

تهشـكىالتـى 1975-يـىلـى فـنوم پېننى ئـىشـغال قـىلـغانـدىن كېيىن، نۇرغۇنـلىغـان ئـىدىئـولـوگـىيه جهھهتـتىكـى 

دۈشـمهنـلىرىنـى يېڭى جهمـئىيهت تهرەقـقىيـاتـىدىكـى تـوسـالغۇ دەپ قـاراپ چهتـكه قېقىشـقا بـاشـاليـدۇ. بۇرۇنـقى 

ھهربـىي ئـىشـالر ۋە سـىيـاسهتـتىكـى رەھبهرلهر قـولـغا ئېلىنـىدۇ ۋە كۆپـىنـچىسـى ئۆلتۈرۈلـىدۇ، كېيىن 

«سـىنـىپـىي دۈشـمهن» ئۇقۇمـىنـىڭ كېڭىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ، ئـوقۇتقۇچـى، ئـوقۇغۇچـى، بـىيۇروكـرات 

قـاتـارلـىقـالر بـىردەك خـائـىن دەپ ھۆكۈم قـىلـىنـىدۇ. قـىرغـىنـچىلـىق شۇنـچىلـىك ئهۋىج ئـالـغان بـولۇپ، بۇنـىڭ 

ئـاسـاسـلىق سهۋەبـى كۈچلۈك بـولـغان ئـىدېئولـوگـىيه ۋە ئېنىق بېكىتـىلـگهن «دۆلهت ئـىچـكى دۈشـمهنـنى 

چـوقۇم تـازىلـىۋېتىشـى كېرەك» دېگهن غـايه ئـىدى. ئـاقـىۋەتـته، كۆپـىنـچه ئهھۋالـالردىكـىدەك خهلـقئارا 

جهمئىيهت بۇ ئىشقا ئارىالشمىدى. 

«دۈشمهن» ئۇقۇمى ۋە ئوبرازى 

يۇقـىرىدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـاسـاسـلىق نـىشـانـىنـىڭ «قۇربـانـلىق قـوي» ئـىزدەش 

ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىپ ئۆتتۇق. بـىز ئهڭ ئـاخـىرقـى نهتـىجـىسـىنـىڭ كـوللېكتىپ ھالهتـتىكـى ئـىرقـىي 

قـىرغـىنچـلىق شهكـلىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـمىسـىمۇ، بۇ ھادىسـىنـىڭ ھهر ۋاقـىت مهۋجۇت بـولـىدىغـانـلىقـىنـى 

بـايـقىيـااليـمىز. سـابـىق شهرقـىي گېرمـانـىيه يـاشـلىرىنـىڭ مۇسـتهبـىت ھۆكۈمـرانـلىق بـىتـچىت بـولـغانـدىن 

كېيىنـكى پـوزىتسـىيـىسـىنـى كۆرۈپ بـاقـايـلى. دۆلهت خـاراكتېرلـىك بـىر تهتـقىقـاتـقا ئـاسـاسـالنـغانـدا، 15-20 

يـاش ئـارىسـىدىكـى يـاشـالر ئۆزلـىرىنـىڭ پـولـشالـىقـالر ۋە تۈركـىيهلـىكـلهرگه نـىسـبهتهن سهلـبىي پـوزىتسـىيهدە 

ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـدۈرگهن. بۇ خـىل پـاسسـىپ پـوزىتسـىيهنـىڭ پهيـدا بـولۇشـىدىكـى ئـاسـاسـلىق سهۋەب، بۇ 

ئـىكـكى دۆلهت كـىشـىلـىرىنـىڭ ئېلىپ كهلـگهن ئـىقـتىسـادىي ۋە مهدەنـىيهت جهھهتـتىكـى تهھدىتـى ئـىكهن. 

مۇنـداقـچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، گېرمـانـىيهدىكـى پـولـشالـىقـالر ۋە تۈركـىيهلـىكـلهر شهرقـىي گېرمـانـىيه 
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جهمـئىيهت تۈزۈلـمىسـى ئۆزگـىرىش جهريـانـىدا گېرمـانـىيهلـىكـلهرنـىڭ قـولـىدىن خـىزمهت پۇرسـىتـى ۋە مـائـاش 

كـىرىمـىنـى تـارتـىۋېلىپ، ئۇالرنـىڭ ئـىقـتىسـادىي قـىيـىنـچىلـىقـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـاردى، دەپ قـارالـغان. بۇ 

خـىل ئـىقـتىسـادىي تهھدىت كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان پـوزىتسـىيه بـىز يۇقـىرىدا مۇھاكـىمه قـىلـغان ئهھۋال بـىلهن 

بـىر تۈز سـىزىق ئۈسـتىگه چۈشـىدۇ. بـىر تهرەپـلىمه قـاراش ئۆزلـىكـىدىن پهيـدا بـولۇپ قـالـمايـدۇ، ئۇ بـىر 

ئـىجـتىمـائـىي مۇھىتـىغـا ئېھتىيـاجـلىق بـولۇپ، كـىشـىلهردە «دۈشـمهن» چهكـلىك بـولـغان بـايـلىقـنى ئېستىمـال 

قىلىۋاتىدۇ دېگهن كۆز قاراشنىڭ شهكىللىنىشى زوراۋانلىقنىڭ كېلىپ چىقىشىغا پارنىك بولۇپ بېرىدۇ. 

ھۆكۈمـران سـىنـىپ ئـاتـالـمىش دۈشـمهنـنى تـاپـقانـدا، ئۇالر دائـىم كـىشـىلهرگه دۈشـمهنـنى رەزىل 

مهخـلۇقـالر، زىيـانـداش ھاشـاراتـالر سۈپـىتـىدە كۆرسـىتـىدۇ، ئۆچـمهنـلىك قـىلـىنـىشـى ۋە يـوق قـىلـىنـىشـى كېرەك 

دەپ تهشۋىق قـىلـىدۇ. مـانـا بۇ خـىل مۇئـامـىله «دۈشـمهنـگه قـارشـى ئۇرۇش قـوزغـاش»نـىڭ ئـالـدىنـقى شهرتـى 

بـولۇپ قـالـىدۇ. ئهمهلـىيهتـته، بـارچه جهمـئىيهتـته شهخـس تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان ھۇجۇم جـىنـايهت دەپ 

قـارىلـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـىلـىش غهرىزىدىكـى ھاكـىمـىيهت يهنه 

مـىلـيونـلىغـان ئهسـكهرلهرنـى تهربـىيـىلهپ، ئۇالرنـى ئۆزلـىرى ئۈچۈن ئـادەم ئۆلتۈرۈش مـاشـىنـىسـى 

قـىلـىۋالـىدۇ. قـانۇنـغا خـىالپ ئۆلتۈرۈش قـىلـمىشـلىرىنـى قـانـداق قـىلـىپ ۋەتهنـپهرۋەرلـىكـنىڭ ئـىپـادىسـى دەپ 

جـاكـارالش، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزىدىغـان ھۆكۈمهت رەھبهرلـىرى ئۈچۈن بـىر مۇھىم مهسـىله بـولۇپ 

قـالـىدۇ. بۇ يهردىكـى ھۆكۈمهت ئۈچۈن چـوڭ ۋەزىپـىلهردىن بـىرى قـارشـى تهرەپـنى كهچۈرگۈسـىز جـىنـايهت 

ئۆتكۈزگهن «دۈشـمهن»گه ئـايـالنـدۇرۇشـتىن ئـىبـارەت. بۇ ۋاقـىتـتا سـىيـاسهتۋاز ۋە ئـاخـبارات ۋاسـتىلـىرى دائـىم 

جـانـلىق تهسۋىرلهش ۋە شېرىن-شېكهر سۆزلهرنـى ئـىشـلىتـىش ئـارقـىلـىق دۈشـمهنـنى قـارىالش مهقسـىتـىگه 

يېتىدۇ. پـىشـقهدەم ئهسـكهرلهر يېڭى ئهسـكهرگه نـىسـبهتهن ئهڭ مۇھىم قـورال ئۇنـىڭ قـولـىدىكـى قـورالـى 

ئهمهس، بهلـكى ئۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى دۈشـمهنـگه بـولـغان چـوڭقۇر نهپـرەت دېيىشـىدۇ. شۇڭا ھۆكۈمهت كـىمـنىڭ 

بېشىغـا «دۈشـمهن» دېگهن قـالـپاقـنى كهيـدۈرمهكـچى بـولـسا، يـاش ئهسـكهرلهرنـىڭ ئـىديـىسـىنـى بۇرمـىالپ، 

ئۇالرنىئادەم ئۆلتۈرۈش ماشىنىسىغا ئايالندۇرۇپ قويىدۇ.  

كۆپـىنـچه ئهھۋالـالردا ئهھۋالـالردا، خهلـقنى ۋە ئهسـكهرلهرنـى كۈشكۈرتۈش ئـارقـىلـىق مهقسـىتـىگه 

يېتىشـته، سـىيـاسهتۋازالر دائـىم ئـاددىي يېزىقـتىكـى نهرسـىلهردىن ئهمهس، بهلـكى پـىسـخىكـىلـىق 

ئـابـىسـتراكـىت ئـوبـرازالردىن پـايـدىلـىنـىدۇ. ئـامېرىكـا يېقىنـقى زامـان تـارىخـىدا، بۇنـىڭغا ئهڭ يـاخشـى 

مـىسـال بـوالاليـدىغـىنـى 1990-يـىلـىدىكـى پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدىن ئـىبـارەت. ئهيـنى چـاغـدا سـادام 

ھۈسهيـىن ئهيـنى يـىلـىدىكـى ئـادولـف ھېتلىرغـا ئـوخشـتىلـغان. خهلـقنىڭ كـالـلىسـىغـا دەل مۇشۇنـداق 

ئـىدىيهنـى سـىڭدۈرگهچـكه، پـرېزىدېنت بۇش ۋە ئۇنـىڭ ئـادەمـلىرى ئـامېرىكـا خهلـقىنـى ھېتلىرىغـا قـارىشـى 

چـىقـىدىغـان قـىاللـىغـان. سـادام ھېتلىرىغـا ئـايـالنـغانـدا بـولـسا، بۇ جهھهتـتىكـى مۇشهقـقهتـلىك ھهربـىي 

ھهرىكهتلهر قانۇنىي ئاساسقا ئىگه بولغان. 
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كىشىلهر نېمىشقا ئۇرۇش قىلىدۇ؟ 

دۆلهت رەھبهرلـىرى ئۇرۇش قـوزغـىمـاقـچى بـولـغانـدا، ئۇالر بۇنـىڭدىن كېلىپ چـىقـىدىغـان ئېغىر 

ئـاقـىۋەتـلهرنـى چـوقۇم ئـويـلىشـىشـى كېرەك. ھازىرقـى زامـان ئۇرۇشـى پۇقـراالردىن تهپ تـارتـمايـدىغـان 

بـولـدى-ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى ئېلىپ كهلـگهن بـىر چـوڭ يېڭىلـىق بـولـسا، پۇقـراالرغـا 

مهقـسهتـلىك ھۇجۇم قـىلـىش ئـارقـىلـىق كـىشـىلهرنـىڭ ئـىرادىسـىنـى ۋەيـران قـىلـىش بـولـدى. گهرچه 

ئۇرۇش نـاھايـىتـى يـىراق جـايـدا بـولۇۋاتـقان بـولسـىمۇ، مهسـىلهن پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدا ئـامېرىكـا 

پۇقـرالـىرى «ئـىكـكىال تهرەپ خهلـقىنـىڭ ئۆلۈم-يېتىمـدىن سـاقـلىنـىشـى نـاھايـىتـى تهس» دەپ قـارىغـان 

ئـىدى. ئۇنـداقـتا بـىر دۆلهتـكه يـاكـى بـاشـقا بـىر تهشـكىالتـقا نـىسـبهتهن، قـانـداق قـىلـغانـدا ئۇرۇش 

قـىلـىش-قـىلـماسـلىقـنى قـارار قـىلـغىلـى بـولـىدۇ؟ خهلـقنىڭ ھايـات-مـامـاتـلىق مهسـىلـىسـى بـولسـىمۇ 

ھېچنىمـىدىن قـورقـماسـلىق كېرەكمۇ؟ تـارىخ دەرسـلىرىدىال بـىز بۇنـداق سـوئـالـالرنـىڭ جـاۋابـىنـى 

تـاپـااليـمىز: دۆلهتـنىڭ ئۇرۇشـقا قـاتـنىشـىشـى تۇپـرىقـىنـى، خهلـقىنـى يـاكـى ئۇالرنـىڭ ئـىقـتىسـادىنـى 

قـوغـداش ئۈچۈن ئـىدى. بـىز بۇنـى مۇنـداق ئـويـاليـلى. تېخىمۇ مۇھىم بـولـغىنـى قـايسـى پـىسـخىكـىلـىق 

ئامىلالر بىر كىشىنى ئۇرۇش قاينىمىغا ئۆزىنى ئېتىشقا ئۈندەيدۇ؟ 

مهسـىلهن، بـىز مۇنـداق سـوئـال قـويۇشـىمـىز مۇمـكىن. كـىشـىلهر نېمىشـقا ئۆز دۆلـىتـى ئۈچۈن 

جېنىدىن ۋاز كېچىدۇ؟ نېمىشـقا ئۆز ھايـاتـىدىن ۋاز كېچىش بهدىلـىگه مهلۇم بـىر ئـىشـقا تۆھپه قـوشـىدۇ؟ 

بۇنـى شهخسـىيهتسـىزلـىك ئهڭ يۇقـىرى پهلـلىسـى دېيىشـكه بـولـىدۇ. ئـىلـگىرىكـى بـابـتا بـىز «ئـىلـغار 

پـىكـىرلهر بـىزگه ئـائـىله ئهزالـىرىنـى قـوغـداش (يهنـى ئۆز قهۋمـىنـى قـوغـداش)ئـارزۇسـى شهخسـىيهتسـىزلـىكـنىڭ 

مۇھىم بـىر مهنـبهسـى دەپ قـارىلـىدۇ» دېگهن ئـىدۇق. تهتـقىقـاتـالردىن كۆرسـىتـىلـىشـىچه، كـىشـىلهر  

«ئـائـىله» بـىلهن «دۆلهت»نـى قهلـبىنـىڭ چـوڭقۇرلـىرىدىن بـاغـالشـتۇرۇپ بـولـغان. كـىشـىلهر دائـىم «ئـانـا 

ۋەتهن» يــاكــى «ۋەتهنــنىڭ ئــوغۇل-قــىزلــىرى» دېگهن گهپــنى دائــىمــال تــىلــغا ئېلىشــىدۇ. بۇ نۇقــتا 

كـىشـىلهرنـىڭ دۆلـىتـى ئۈچۈن ئۆزلـىرىنـىڭ جېنىدىن ۋاز كېچىشـىگه يېتهرلـىك سهۋەب بـوالالمـدۇ؟ ئهجـىبـا 

ئـاشۇ ئۇرۇش مهيـدانـىدىكـى كـىشـىلهر ئۆزلـىرىنـىڭ ئـاقـىۋەتـته يهنـىال ئۆز كـىچـىك ئـائـىلـىسـىنـىڭ مهنـپهئـىتـىنـى 

قـوغـداۋاتـقانـلىقـىغـا ئـىشـىنهمـدۇ؟ بۇنـى پـىسـخولـوگـىيه ئـالـىمـلىرىنـىڭ تهتـقىق قـىلـىشـىغـا تېگىشـلىك چـوڭ 

بىر تېما دېيىشكه بولىدۇ.  

ئـانـالـىزچـىالر ھېچبولـمىغـانـدا ھازىرقـى جهمـئىيهتـته بـىر دۆلهت بـاشـقا دۆلهتـنى ئـىگـىلـىۋېلىش يـاكـى 

بـويسۇنـدۇرش ئۈچۈن ئۇرۇش قـوزغـايـدۇ، دەپ كۆرسهتـكهن. ئهمهلـىيهتـته بـاشـقا دۆلهت ئۇنـى تـاجـاۋۇزچـى دەپ 

قـارسـىمۇ، ئۇ يهنـىال ئۆزىنـىڭ ھايـات-مـامـاتـنى ۋە شـان-شهرىپـىنـى قـوغـداۋاتـقانـلىقـىدا چـىڭ تۇرىدۇ. ھهر 

بـىر دۆلهت مـىلـيونـلىغـان كـىشـىلهردىن تهركـىب تـاپـىدۇ، بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە بـىر قـىسـىم كـىشـىلهر شهك-

شۈبـىھىسـىز ئۆزلـىرىنـى دۆلهت ئۈچۈن قۇربـان قـىلـىشـقا تهيـيار تۇرىدۇ. تـارىخـىي ئـانـالـىز كۆرسـىتـىپ بهرگهن 
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«ھهقـىقـىي» سهۋەب نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، بۇ كـىشـىلهرنـىڭ پـىسـخىكـا ئـامـىل تۈپهيـلىدىن 

كىشىلهرنى ئۇرۇشنىڭ رەھىمسىزلىكىگه چىداشقا ئۈندەيدۇ.  

بۇ قـىسـىمـدا بـىز نهچـچه خـىل پـىسـخىكـىلـىق ئـامـىل ئـارقـىلـىق ئۇرۇش ۋە ئۇنـىڭدىكـى زوراۋانـلىقـنى 

ئـورۇنلۇقـتهك كۆرسـىتـىش ئۇسۇلـىنـى مۇنـازىرە قـىلـدۇق. بـىز «پـىسـخىكـا ۋە تۇرمۇش»نـىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـى 

تېمىسـى سۈپـىتـىدە نهزىمـىزنـى تـىنـىچـلىق پـىسـخىكـىسـىغـا ئـاغـدۇرۇپ، ئۇنـىڭ قـانـداق قـىلـىپ 

پسخولوگىيهنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ تىنىچ ياشاشنى ئىلگىرى سۈرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى.  

بـىز بۇ قـاراشـالر ئۈسـتىدە تهپسـىلـىي ئـويـلىنـىپ بـاقـايـلى، قـانـداق قـىلـغانـدا ئۇرۇش قـوزغـىمـاي، 

جهمـئىيهت پـىسـخىكـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ تـىنـىچـلىقـنى قـوغـدىيـااليـمىز؟ قـانـداق قـىلـغانـدا مهلۇم 

دائـىرىدىكـى، ھهتـتا دۇنـيا خـاراكتېرلـىك بـىر قـىسـىم ئـىنـاق بـولـمىغـان مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـغىلـى بـولـىدۇ؟ 

بۇ يهردە پـىسـخولـوگـىيه نـاھايـىتـى مۇھىم رول ئـويـنايـدۇ. ئـامېرىكـا پـسخولـوگـىيه ئـىلـمىي جهمـئىيـىتـى 

تـىنـىچـلىق پـسخولـوگـىيـىسـى ھهقـقىدە مهخسۇس تهتـقىقـات ئېلىپ بـارغـان بـولۇپ، ئۇنـى دۆلهت، كـوللېكتىپ 

ۋە ئـائـىلـىنـىڭ ئـىچـكى تـىنـىچـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـته رول ئـويـنىغۇزۇشـقا تـىرىشـقان. كـىشـىلهرنـى 

زوراۋانـلىقـقا ئـائـىت ۋە بۇزغۇنـچىلـىق خـاراكتېرلـىك تـوقۇنۇشـالرنـىڭ بـاشـلىنـىشـىنـى، نهتـىجـىسـىنـى ۋە ھهل 

قـىلـىش ئۇسۇلـىنـى تهتـقىق قـىلـىپ، تهربـىيـلهشـكه ئـىلھامـالنـدۇرغـان. بـىز پـىسـخولـوگـىيهنـىڭ قـولـلىنـىلـىشـى 

ئارقىلىق بۇ مهقسهتلهرگه قانداق قىلىپ يهتكىلى بولىدىغانلىقى ھهققىدە ئىككى مىسال كهلتۈرىمىز. 

ھۆكۈمهت ۋە رەھبهر ئۇسۇلىغا بولغان ئانالىز 

دەسـلهپـكى مهزگـىلـدىكـى تـىنـىچـلىق پـسخولـوگـىيـىسـى تهتـقىقـاتـى ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىغـا 

ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان نۇرغۇنـلىغـان دۇنـياۋى ۋەقهلهرنـىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـى بـىلهن تهرەقـقىي قـىلـغان. 

جهمـئىيهت پـىسـخولـوگـىيـىسـىنـىڭ بـىلـمهكـچى بـولـغىنـى رەھبهرلـىك قـىلغۇچـى ۋە ھهر خـىل شهكـىلـدىكـى 

ھۆكۈمهت قـانـداق قـىلـىپ كـولـلىكـتىپـنىڭ ھهرىكـىتـىگه غـايهت زور تهسـىر كۆرسـىتهلهيـدۇ؟ قـايسـى خـىل 

پـسخىكـىلـىق ھالهت ھېتلىرنـىڭ گېرمـانـىيهدە  مۇسۇلـىنـىنـىڭ ئـىتـالـىيهدە بـاش كۆتۈرۈشـىنـى چۈشهنـدۈرۈپ 

بېرەلهيـدۇ؟ بۇ كـاتـتىۋاشـالر سـانسـىزلـىغـان كـىشـىلهرنـى ھېچقانـداق ئـوي-خـىيـالـى بـولـمىغـان كـىشـىلهرگه 

ئـايـالنـدۇرۇپ، ئۇالرنـىڭ تـوغـرا-خـاتـالـىقـىنـى ئـايـرىمـايـدىغـان سـاداقـىتـىنـى فـاشـىزىمـنىڭ ئـىدىئـولـوگـىيهسـىگه 

ئـايـالنـدۇرۇپ قـويـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدا، دېموكـراتـىيه ۋە ئهركـىنـلىك ھهر يهردە يهتكۈچه 

تهھدىتـكه ئۇچـرايـدۇ. ھازىرقـى زامـان ئـىجـتىمـائـىيهت پـسخولـوگـىيـىسـى پهقهت مۇشۇ قـورقۇنـچقا تـولـغان، 

زىيـانـكهشـلىك ۋە ئۇرۇش يۈز بېرىۋاتـقان دوزاخـنىڭ سـىرتـىدىال ھهقـىقـىي تهرەقـقىي قـىالاليـدۇ. ئـىلـگىرىكـى 

پـسخولـوگـىيه ئـالـىمـلىرى تهتـقىقـاتـنىڭ مۇھىم نۇقـتىسـىنـى فـاشـىزىمـغا سهۋەب بـولـغان نـوپۇزغـا ئېرىشـىش 
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خـاراكتېرىگه؛ قـايـىل قـىلـىش ۋە تهشۋىقـات ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئۈنۈمـىگه، ھهمـدە كـوللېكتىپـنىڭ روھىي 

ھالىتىگه، ۋە كوللىكتىپ ئهزالىرىنىڭ رەھبهرلىك ئۇسلۇبىنى تهتقىق قىلىشقا قاراتقان.  

ئـىجـتىمـائـىيهت پـسخولـوگـىيـىسـىنـىڭ پېشقهدەمـلىرىدىن كۇت لېۋېن نـاتسېستالرنـىڭ بـاسـتۇرۇشـىدىن 

قېچىپ چـىقـقان گېرمـانـىيه مۇسـاپـىرى بـولۇپ، ئۇ ئـىخـتىيـارىسـىز ھالـدا ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ نېمىشـقا 

مۇسـتهبـىت فـاشـىسـتالر ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا بـاش ئهگـكهنـلىكـى ھهقـقىدە پـىكـىر يۈزگۈزۈشـكه بـاشـاليـدۇ. ئۇ 

سـانسـىزلـىغـان خهلـقنىڭ يۇقـىرى ئـاۋازدا شـوئـار تـوۋالپ، دۆلهت بـاشـلىقـىغـا سـادىقـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن 

كۆرۈنۈشـلهرنـى ئۆز كۆزى بـىلهن كۆرگهن. كـىشـىنـى شۇنـچىلـىك يۈرەكـئالـدى قـىلـىدىغـان كۆرۈنۈش 

كـوللېكتىپـنىڭ كـىشـىلهرنـىڭ ئـىدىيـىسـى ۋە ھهرىكـىتـىنـى ئۆزگهرتـىدىغـان غـايهت زور كۈچـىنـى، ھهمـدە 

كـىشـىلهرنـىڭ كـوللېكتىپـقا بـولـغان تهسـىرىنـى كۆرسـىتـىپ بهرگهن. كۇت لېۋېن كـوللېكتىپ ھهرىكهت 

ئـىلـمىنـى تهتـقىق قـىلـغان — رەھبهرلـىك قـىلغۇچـىالر مۇشۇ ۋاسـته بـىلهن ئۆزلـىرىنـىڭ ئهگهشكۈچـىلـىرىگه 

تهسىر كۆرسىتىدۇ، كوللېكتىپ ھهرىكىتىمۇ مۇشۇ ئۇسۇلدا كىشىلهرنىڭ ھهرىكىتىنى ئۆزگهرتىدۇ.  

1939-يـىلـى، ئـوخشـىمـىغـان رەھبهرلـىك ئۇسـلۇبـىنـىڭ كـوللېكتىپـنىڭ ھهرىكـىتـىگه بـولـغان تهسـىرىنـى 

تهتـقىق قـىلـىش ئۈچۈن، كۇت لېۋېن ۋە ئۇنـىڭ خـىزمهتـداشـلىرى مۇنـداق بـىر تهجـرىبه اليـىھىلـىگهن بـولۇپ، 

ئۇالرنـىڭ مهقسـىتـى خهلـق زادى مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهت ئـاسـتىدا ھهقـىقـىي خۇشـالـلىقـقا ئېرىشـىپ، تېخىمۇ 

ئـاكـتىپـچان ھالهتـنى بهرپـا قـىالمـدۇ يـاكـى دېموكـراتـىك رەھبهر ئـاسـتىدىمۇ؟ دېگهن سـوئـالـغا جـاۋاب تېپىش 

بـولـغان. ئـوخشـىمـىغـان رەھبهرلـىك ئۇسـلۇبـىنـىڭ ئېلىپ كېلىدىغـان تهسـىرىنـى بـاھاالش ئۈچۈن، 

تهتـقىقـاتـچىالر ئۈچ تهجـرىبه ئهتـرىتـى تهشـكىلـلهپ، ھهر بـىر گۇرۇپـپىغـا ئـوخشـىمـىغـان ئۇسـلۇبـتىكـى 

رەھبهرلـىك ئۇسـلۇبـىنـى سهپـلهپ، ئۇالرنـىڭ ئهھۋالـىنـى كۆزەتـكهن. سـىنـاق گۇرۇپـپىسـى ئـون يـاشـلىق 

ئـوغۇلـالردىن تهشـكىل قـىلـغان بـولۇپ، ھهر بـىر گۇرۇپـپىغـا مهخسۇس تهربـىيـلىنـىشـكه قـاتـناشـقان ھهمـدە 

ئـوخشـىمـىغـان ئۈچ خـىل رەھبهرنـىڭ خـاراكتېرىنـى ئـىپـادىلـىيهلهيـدىغـان كـىشـى رەھبهر قـىلـىپ تهيـىنـلهنـگهن. 

ئۇالر ھهر بـىر گۇرۇپـپىدا ئـالـمىشـىپ، ئـوخـشاش بـولـمىغـان رولـالرنـى ئـالـغان. ئۇالر مۇسـتهبـىت 

ھۆكۈمـرانـنىڭ رولـىنـى ئـالـغانـدا، ھهمـمه قـارارنـى ئۆزلـىرى چـىقـارغـان، خـىزمهت ۋەزىپـىسـىنـى تهقسـىمـلهپ 

بهرگهن، لېكىن گۇرۇپـپا ھهرىكـىتـىگه قـاتـناشـمىغـان. ئۇالر دېموكـراتـىك بـاشـالمـچى بـولـغانـدا بـولـسا 

كـىشـىلهرنـى ئـىلھامـالنـدۇرغـان ۋە ئۆزلـىرىمۇ پـىالنـالش قـاتـارلـىق ئـىشـالرغـا قـاتـناشـقان. ئهڭ ئـاخـىرىدا، ئۇالر 

ئهركـىن رەھبهر سۈپـىتـىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـقانـدا، گۇرۇپـپا ئهزالـىرىغـا پۈتۈنـلهي ئهركـىنـلىك بهرگهن بـولۇپ، 

ناھايىتى ئاز ۋاقىتالردا رەھبهر سۈپىتىدە پائالىيهتلهرگه قاتناشقان. 

بـاشـقا گۇرۇپـپىالرنـىڭ روھىي ھالـىتـىگه سېلىشـتۇرغـانـدا، دېموكـراتـىيه گۇرۇپـپىسـىدىكـىلهرنـىڭ 

روھىي ھالـىتـى ۋە ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئۈنۈمـى تېخىمۇ يۇقـىرى بـولـغان. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، 

دېموكـراتـىك رەھبهر ھهمـمىدىن بهك ئۆز تـوپـىدىكـىلهرنـىڭ دوسـتانه مۇئـامـىلـىسـىگه ئۇچـرىغـان. ئهمـما، 
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مۇسـتهبـىت رەھبهرنـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى گۇرۇپـپىدىكـى شهخسـلهرنـىڭ سهلـبىي ئـىنـكاسـى نـىسـبهتهن 

كۆرۈنهرلىك بولغان. 

لېۋېننىڭ تهجـرىبـىخـانـىسـىدا تـوغـرا دەپ ھۆكۈم چـىقـىرىلـغان ئـىش، رېئال تۇرمۇشـتىمۇ تـوغـرىدۇر. 

مۇسـتهبـىت ھۆكۈمـرانـالر دۈشـمهنـلىك كهيـپىيـاتـىنـىڭ تـوخـتاۋسـىز رەۋىشـته ئېشىشـىغـا سهۋەب بـولـغان. 

كـىشـىلهرنـىڭ بۇ بـايـقاش تـوغـرۇلۇق تهپهككۇر قـىلـىپ بېقىشـىغـا ئهرزىيـدۇ. جـاڭجال ئـىچـىدىكـى 

ھاكـىمـىيهتـلهرنـىڭ ھهر خـىل شهكـىلـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دېلولـىرى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

ئـانـالـىز قـىلـغىنـىمـىزدا، بـىزنـىڭ تهتـقىقـات نهتـىجـىمـىز بـىلهن رېئال تۇرمۇشـتىكـى ئهھۋالـنىڭ ئـوپمۇ 

ئـوخـشاش بـولـغانـلىقـىنـى بـايـقىۋېلىشـىمـىز تهس ئهمهس. (Rummel, 1994) مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهتـلهرنـىڭ 

سـانـاقسـىز كـىشـىلهرنـىڭ ئۆلۈپ كېتىشـىدە بـاش تـارتـىپ بـولـماس مهجبۇرىيـىتـى بـار. گهرچه دېموكـراتـىك 

ھاكـىمـىيهتـلهردىمۇ ھهقسـىز قـان ئېقىشـالر بـولـغان بـولسـىمۇ، بـىراق دېموكـراتـىك تۈزۈلـمىدىكـى 

ھاكـىمـىيهتـلهردە ھهقسـىز ئۆلۈم-يېتىمـلهر مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهتـتىكـى ئۆلۈمـگه قـارىغـانـدا زور دەرىجـىدە 

ئـاز بـولـغان. شۇنـىڭغا دىقـقهت قـىلـىشـىمـىز كېرەكـكى، مۇسـتهبـىت، بيۇروكـرات ھاكـىمـىيهتـلهر 

ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان  جـايـالردا بـاشـقا دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان ئۇرۇش تۈپهيـلىدىن ئهمهس، بـاشـقا 

شهكىلدىكى قىرغىنچىلىق ھهرىكهتلىرى سهۋەبلىك ئهڭ كۆپ ئۆلۈم-يېتىم بولغان. 

ئهلۋەتــته، بــىر دېموكــراتــىك دۆلهت يهنه بــىر دېموكــراتــىك دۆلهت بــىلهن كهمــدىن-كهم ئۇرۇش 

قـىلسـىمۇ، بـىراق، بۇ ھهرگـىزمۇ بـاشـقا خـىل تۈزۈلـمىدىكـى دۆلهتـلهرگه قـارىغـانـدا دېموكـراتـىك دۆلهتـلهر 

نـاھايـىتـى ئـاز ئۇرۇش قـىلـىدۇ، دېگهنـدىن دېرەك بهرمهيـدۇ. (Maoz & Abdolali, 1989) تهتـقىقـاتـالر 

شۇنـى كۆرسـىتـىدۇكـى، دېموكـراتـىك ئهلـلهرنـىڭ خهلـقى بـاشـقا دېموكـراتـىك دۆلهتـكه قـارشـى قـورال كۈچـى 

ئـىشـلىتـىشـنى راۋا كۆرمهيـدۇ. ئهمـما، بـاشـقا تۈزۈلـمىدىكـى ھاكـىمـىيهتـكه كهلـگهنـدە بۇ خـىل راۋا 

كۆرمهسلىكتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. 

«پسخولوگىيه ۋە ھايات» ناملىق ئهسهردىن ئاينۇر ئابدۇۋەلى تهرجىمه قىلدى 

تهرجىمه تهھرىرى: ھېكمهتيار ئىبراھىم
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مىسىلىسىز ئويغىنىش

ۋاقىت باشقۇرۇشتىكى مۇھىم
پىرىنسىپالر

براين چېيسى



ۋاقىت باشقۇرۇشتىكى مۇھىم پىرىنسىپالر 

براين چېيسى 

نىشانىڭىز ئېنىق بولسۇن 

كـىشـى مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىش ئۈچۈن ئۆزىدە چـوقۇم تۆۋەنـدىكـىدەك سـاپـاالرنـى 

ھازىرلـىشـى، يهنـى نـىشـانـى ئېنىق بـولۇشـى، ئۆزىنـىڭ نېمىگه ئېرىشـمهكـچى ئـىكهنـلىكـىنـى 

بىلىشى، شۇنداقال ئاشۇ نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىستىكى كۈچلۈك بولۇشى كېرەك. 

 (Napoleon Hill) ــــ ناپالىئون خىل

«پـاقـا»ڭىزنـى (ئـاپـتور «پـاقـا»نـى كۈنـدىلـىك ئهڭ قـىيـىن ئـىشـقا سـىمۋول قـىلـغان) 

بهلــگىلهشــتىن ۋە ئۇنــى يهۋېتىشــتىن ئــىلــگىرى (يهنــى ئۇنــى قــىلــىپ، پۈتتۈرىشــىڭىزدىن 

ئـىلـگىرى)، ھايـاتـىڭىزنـىڭ ھهرقـايسـى سـاھهلـىرىدە قـانـداق مۇۋەپـپهقـىيهتـلهرگه ئېرىشـمهكـچى 

ئــىكهنــلىكــىڭىزنــى بېكىتــىۋېلىشــىڭىز كېرەك. نــىشــانــنىڭ ئېنىق بــولۇشــى شهخــسنىڭ 

ئۈنۈمدارلىقى جهھهتتىكى ئهڭ مۇھىم ئامىلدۇر. 

بهزىلهرنـىڭ قـىسـقا ۋاقـىت ئـىچـىدە بـىر تـاالي ئـىشـالرنـى قـىلـىپ بـواللـىشـىنـىڭ ئهڭ مۇھىم 

سهۋەبـى ــــ نـىشـان ۋە غـايـىلـىرى جهھهتـتىكـى تـونۇشـىنـىڭ ئېنىقـلىقـى ۋە شۇ نـىشـان – 

غايىلهردىن چهتنىمهسلىكىدۇر. 

نېمىگه ئېرىشـمهكـچى ۋە ئۇنـى قـانـداق رويـاپـقا چـىقـارمـاقـچى ئـىكهنـلىكـىڭىز ھهقـقىدىكـى 

پـىالنـىڭىز قـانـچه ئېنىق ۋە كـونـكرېت بـولـسا، سۆرەلـمىلـىكـتىن قۇتۇلۇشـىڭىز، «پـاقـا»نـى 

يهۋېتىشىڭىز ۋە ئىشلىرىڭىزنى تاماملىشىڭىزمۇ شۇنچه ئاسانلىشىدۇ.  

سۆرەلـمىلـىكـنىڭ ۋە ئـىسـتهكسـىزلـىكـنىڭ ئهڭ ئـاسـاسـلىق سهۋەبـلىرىدىن بـىرى ـــ 

نېمىلهرنـى قـىلـىش، ئۇالرنـى قـايسـى تهرتـىپ بـويـىچه قـىلـىش ۋە نېمه ئۈچۈن قـىلـىش كېرەكـلىكـى 

ھهققىدىكى ئېنىقسىزلىق ۋە گاڭگىراشتۇر. 
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قـىلـغان ھهربـىر ئـىشـىڭىزدا نـىشـان ۋە ۋەزىپـىلهرنـى تېخىمۇ ئېنىق – كـونـكرېت 

قىلىشقا تىرىشىش ئارقىلىق بۇ خىل ھالهتتىن قۇتۇلۇشقا تىرىشىڭ. 

قائىدە ـــ «قهغهز يۈزىدە تهپهككۇر قىلىڭ» 

قۇرامـىغـا يهتـكهنـلهرنـىڭ ئۈچ پـىرسهنـتىنـىڭال ئېنىق ۋە يـازمـا شهكـىلـدىكـى نـىشـانـلىرى 

بـار. بۇالر ئۆزلـىرى بـىلهن ئـوخـشاش (يـاكـى تېخىمۇ ئۈسـتۈن) مـائـارىپ تهربـىيهسـىگه يـاكـى 

قـابـىلـىيهتـكه ئـىگه، ئهمـما ئـارزۇ – ئـىسـتهكـلىرىنـى قهغهزگه يـازمـىغـانـالرغـا قـارىغـانـدا بهش – 

ئون ھهسسه كۆپ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ. 

ھايـاتـىڭىزنـىڭ بۇنـىڭدىن كېيىنـكى قـىسـمىدا، نـىشـانـلىرىڭىزنـى بهلـگىلهشـته ۋە ئۇنـى 

روياپقا چىقىرىشتا پايدىالنسىڭىز بولىدىغان پهۋقۇلئاددە ئۈنۈملۈك بىر فورمۇال بار. 

بۇ فـورمۇال يهتـته ئـاددىي بـاسقۇچـتىن تهركـىب تـاپـقان. بۇ بـاسقۇچـالرنـىڭ ھهرقـانـداق 

بـىرىنـى ئـوڭۇشـلۇق ھالـدا ھايـاتـىڭىزغـا تهدبـىقـلىيـالـىسـىڭىز، ئۈنۈمـدارلـىقـىڭىز ئـىكـكى يـاكـى 

ئۈچ ھهسسه ئاشىدۇ. 

مېنىڭ تهربـىيه پـروگـرامـمىلـىرىمـنى تـامـامـلىغـانـالرنـىڭ نۇرغۇنـى بـىر قـانـچه يـىل، ھهتـتا 

بىر قانچه ئاي ئىچىدىال مۇۋەپپهقىيهتلىرىنى ھهيران قاالرلىق دەرىجىدە ئاشۇرغان. 

بىرىنچى باسقۇچ 

زادى نېمىگه ئېرىشمهكچى ئىكهنلىكىڭىزنى ئېنىق بهلگىلهڭ: 

بۇ ئـىشـنى ئۆز ئـالـدىڭىزغـا قـىلسـىڭىزمۇ بـولـىدۇ. يـاكـى بـاشقۇرغۇچـىڭىز بـىلهن روبـىرو 

ئـولتۇرۇپ، سـىزدىن نېمىلهرنـىڭ قـايسـى تهرتـىپ بـويـىچه قـىلـىنـىشـىنـىڭ كۈتۈلۈۋاتـقانـلىقـى 

ھهقـقىدە ئـوپـئوچۇق چۈشهنـچه ھاسـىل قـىلـغانـغا قهدەر، نـىشـانـلىرىڭىز تـوغـرىسـىدا ئۇنـىڭ 

بىلهن مۇنازىرىلهشسىڭىزمۇ بولىدۇ. 

مۇشۇنــچىۋاال مۇھىم مهســىلــىلهر ھهقــقىدە بــاشقۇرغۇچــىالر بــىلهن پــاراڭلىشــىپ 

بـاقـماسـتىن، كۈنـلىرىنـى ئهھمىيهتسـىز ئـىشـالر بـىلهن ئۆتكۈزۈۋاتـقانـالرنـىڭ ھهددى – ھېسابـى 

يوقلۇقىنى ئۇنۇتماڭ. 

قـائـىدە: «ۋاقـىتـنى بـىكـار ئۆتكۈزۈۋېتىشـنىڭ ئهڭ نـاچـار ئۇسۇلـلىرىدىن بـىرى ھېچبىر 

زۆرۈرىيىتى بولمىغان ئىشنى ۋايىغا يهتكۈزۈپ قىلىشتۇر». 
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ســىتــىفــىن كــوۋىي (stephen covey) بۇ ھهقــته شۇنــداق دېگهن: «پۇتــىڭىزنــى 

مۇۋەپـپهقـىيهت شـوتـىسـىغـا قـويۇشـتىن ئـىلـگىرى ئۇنـىڭ مهزمۇت بـىر تـامـغا يۆلهنـگهن – 

يۆلهنمىگهنلىكىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈڭ». 

ئىككىنچى باسقۇچ 

قهغهزگه يېزىڭ: 

قهغهز يۈزىدە تهپهككۇر قـىلـىڭ. نـىشـانـىڭىزنـى يـازمـا ھالهتـكه كهلتۈرگهنـلىكـىڭىز ئۇنـى 

كونكرېتالشتۇرغانلىقىڭىزدۇر. 

بۇنـداق بـولـغانـدا، تۇتـقىلـى ۋە كۆرگـىلـى بـولـىدىغـان بـىر نهرسـىنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـارغـان 

بولىسىز.  

يهنه بـىر تهرەپـتىن، يـازمـا شهكـىلـگه كهلتۈرۈلـمىگهن نـىشـان ئۇنـى قـوزغـىتـىدىغـان 

ئېنېرگىيهسى يوق تىلهك ياكى فانتازىيهدىن باشقا نهرسه ئهمهس. 

يېزىلـمىغـان نـىشـانـالر كـالـلىدىكـى مۈجـمهلـلىكـكه، ئېنىقسـىزلـىقـقا، نـىشـانـدىن ئېغىپ 

كېتىشكه ۋە باشقا خىلمۇخىل خاتالىقالرغا يول ئاچىدۇ. 

ئۈچىنچى باسقۇچ 

نىشانىڭىزغا ۋاقىت چېكى بېكىتىڭ: 

ۋاقىت چېكى يوق نىشاننىڭ تهخىرسىزلىكى بولماسلىقى ئېنىق. 

بـىر ئـىشـنى رويـاپـقا چـىقـىرىشـتا مۇئهيـيهن مهسـئۇلـىيهتـلهرگه يـانـداشـقان ئېنىق ۋاقـىت 

چېكى بولمىسا، تهبىئىي ھالدا ئۇ ئىشنى كهينىگه سۆرەيسىز ۋە نهتىجىدە مهغلۇب بولىسىز. 

تۆتىنچى باسقۇچ 

نـىشـانـىڭىزنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن قـىلـىشـىڭىز كېرەك بـولـغان ئـىشـالر ھهقـقىدە، 

كاللىڭىزغا كهلگهنلهرنىڭ ھهممىنى بىر تىزىملىك ھالىتىدە يېزىپ چىقىڭ: 

كـالـلىڭىزدا (شۇنـىڭغا ئـاالقـىدار) يېڭى ئـىشـالر پهيـدا بـولـسا، ئۇنـىمۇ تـىزىمـلىكـكه 

كىرگۈزۈڭ ۋە تىزىملىكنى تاماملىغانغا قهدەر، شۇنداق قىلىشنى داۋامالشتۇرۇڭ. 

بۇ خــىل تــىزىمــلىك نــىشــانــنىڭ «سۈرەتــلىك» نۇســخىســىنــى كۆز ئــالــدىڭىزدا 

زاھىرالنـدۇرىدۇ ۋە شۇ نـىشـانـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن مـاڭىدىغـان يـولـىڭىزنـى كۆرسـىتـىپ 
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بېرىدۇ، شۇنــداقــال نــىشــانــىڭىزنــى دەل ۋاقــتىدا، ئۆزىڭىز بېكىتــكهنــدەك تــامــامــالش 

مۇمكىنچىلىكىڭىزنى ئاشۇرىدۇ. 

بهشىنچى باسقۇچ 

(يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان) تىزىملىكنى پىالن ھالىتىگه كهلتۈرۈڭ: 

بۇ بـاسقۇچـتا تـىزىمـلىكـىڭىزدىكـى مهزمۇنـالرنـى تهرتـىپ بـويـىچه تـىزىپ چـىقـىڭ. 

نېمىلهرنـى ئهڭ ئـاۋۋال، نېمىلهرنـى كېيىنـرەك قـىلسـىڭىز بـولـىدىغـانـلىقـى ھهقـقىدە بـىر قـانـچه 

مىنۇت ئويلىنىڭ. 

بۇنــىڭ تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلــى شۇكــى، بــىر بهت قهغهزگه تــىزىمــلىكــتىكــى 

ۋەزىپـىلهرنـى تۆت چـاسـا يـاكـى يۇمـىالق بهلـگىلهر ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلهڭ، ئـانـدىن تۈز سـىزىق ۋە 

ئـىسـترېلكىالر ئـارقـىلـىق ۋەزىپـىلهرنـى ئۆز ئـارا تۇتـاشـتۇرۇپ، ئۇالرنـىڭ بـىر – بـىرى بـىلهن 

بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى كۆرسـىتـىڭ. پـىالنـىڭىزنـى پهرقـلىق بـاسقۇچـالرغـا ئـايـرىيـالـىغـان  

تهقدىردە، نىشانىڭىزغا نه قهدەر ئاسان يهتكىنىڭىزگه ئۆزىڭىزمۇ ھهيران قالىسىز. 

ياـزماـ نىـشاـن ۋە تهشكـىللـىك ھهرىكهت پىـالنىـ ئاـرقىـلىـق پىـالنىـنىـ كاـللـىسىـدىال 

قالدۇرغان كىشىلهرگه قارىغاندا، تېخىمۇ ھوسۇلدار ۋە ئۈنۈمچان بوالاليسىز. 

ئالتىنچى باسقۇچ: 

پىالنلىرىڭىزنى دەرھال ئىجرا قىلىڭ: 

نېمه بـولـسا مهيـلى، ئـىشـقىلـىپ بـىر ئـىش قـىلـىڭ. سـىجـىلـلىق بـىلهن ئـىجـرا قـىلـىنـغان 

ئـوتتۇراھال پـىالن پهقهتـال ئـىجـرا قـىلـىنـمىغـان مۇكهمـمهل پـىالنـدىن مـىڭ يـاخشـىدۇر. 

مۇۋەپپهقىيهت قازىناي دېسىڭىز، ھهرىكهتكه ئۆتۈڭ. 

يهتتىنچى باسقۇچ: 

ھهر كۈنى سىزنى باش نىشانىڭىزغا يېقىنالشتۇرىدىغان ئىشالرنى قىلىڭ: 

قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىشـالرنـى كۈنـدىلـىك پـىالن شهكـلىدە تۈزۈپ چـىقـىڭ. ھهركۈنـى 

مۇھىم تېمىالردا مهلۇم مــىقــداردا كــىتــاب ئــوقۇڭ (مــاتېرىيــال كۆرۈڭ)، مۇئهيــيهن ۋاقــىت 

ئاجرىتىپ چېنىقىڭ. 

مهلۇم مــىقــداردا چهت ئهل تــىلــى سۆزلۈكــى يــادالڭ، بــىر كۈنــىڭىزنــىمۇ بــىكــار 

ئۆتكۈزۈۋەتمهڭ. 
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تـوخـتىمـاي ئـىلـگىرىلهڭ، ھهرىكهتـكه ئۆتـكهنـكهنسـىز، ھهرگـىز تـوخـتاپ قـالـماڭ. ئهنه 

شۇ قهتـئىيـلىك ۋە ئـىنـتىزامـچانـلىقـنىڭ ئۆزىال سـىزنـىڭ ئۆز مۇھىتـىڭىزدىكـى ئهڭ ئۈنۈمـدار ۋە 

ئهڭ مۇۋەپپهقىيهتلىك كىشىلهردىن بىرى بولۇشىڭىزغا يېتىدۇ. 

ئېنىق ۋە يـازمـا شهكـىلـدىكـى نـىشـانـالر تهپهككۇرىڭىزغـا غـايهت زور تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. 

ئۇالر سـىزنـى رىغـبهتـلهنـدۈرىدۇ ۋە ھهرىكهتـلهنـدۈرىدۇ، ئـىجـادچـانـلىقـىڭىزنـى قـوزغـىتـىپ، 

ئېنېرگىيهلىرىڭىزنى قېزىپ، سىزنى سۆرەلمىلىكتىن قۇتۇلدۇرىدۇ. 

نـىشـانـالر مۇۋەپـپهقـىيهت ئـوچـىقـىنـىڭ ئـوتۇنـلىرىدۇر. نـىشـان قـانـچىكـى چـوڭ ۋە ئېنىق 

بولسا، ئۇالرنى ئىشقا ئاشۇرۇش جهھهتتىمۇ شۇنچه جۇشقۇن بوالاليسىز.  

نــىشــانــلىرىڭىز ھهقــقىدە قــانــچه كۆپ ئــويــالنســىڭىز، مۇۋەپــپهقــىيهت قــازىنــىش 

ئىستىكىڭىزمۇ شۇنچه كۈچىيىدۇ. 

دائـىم نـىشـانـلىرىڭىز ھهقـقىدە ئـويـلىنـىڭ ۋە ئۇالرنـى ھهركۈنـى كۆزدىن كهچۈرۈڭ. ھهر 

كۈنـى سهھهردە، شۇ پهيـتنىڭ ئۆزىدە نـىشـانـىڭىزغـا يېتىش يـولـىدىكـى ئهڭ مۇھىم ئـىش نېمه 

بولسا، شۇنى روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئۆتۈڭ. 

ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ 

دەرھال قـولـىڭىزغـا بـىر قهغهز ئېلىڭ ۋە ئـالـدىڭىزدىكـى بـىر يـىلـدا ئـىشـقا ئـاشۇرمـاقـچى 

بـولـغان ئـون نـىشـانـىڭىزنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان تـىزىمـلىك تۈزۈپ چـىقـىڭ. نـىشـانـلىرىڭىزنـى 

«بـىر يـىلـدىن كېيىن، ھهمـمىسـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇۋەتـكهن»دەك يېزىڭ. ھازىرقـى زامـان 

پېئىلـىنـىڭ بـىرىنـچى شهخـس شهكـلىدە، ئـاكـتىپ ئـىبـارىلهرنـى ئـىشـلىتـىڭكى، يـوشۇرۇن ئېڭىڭىز 

بۇالرنى دەرھال قوبۇل قىلسۇن. 

مهسـىلهن، شۇنـداق دەپ يېزىڭ: «مهن يـىلـدا ... دولـالر كـىرىم قـىلـىمهن»، يـاكـى 

«ئېغىرلىقىم ... كىلو»، ياكى «... ماركىلىق ماشىنام بار». 

ئـانـدىن، بۇ (ئـون نـىشـانـلىق) تـىزىمـلىكـكه قـايـتىدىن كۆز يۈگۈرتۈپ چـىقـىڭ ۋە ئهگهر 

رويـاپـقا چـىقـقان تهقـدىردە، بۇالردىن قـايسـىسـىنـىڭ ھايـاتـىڭىزغـا ئهڭ ئـىجـابـىي تهسـىر 

كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـىنـى بېكىتـىڭ. ئـانـدىن ئـاشۇ نـىشـانـنىڭ نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر ئۇنـى 

ئـايـرىم بـىر قهغهزگه يېزىڭ ۋە ئۇنـىڭ ئۈچۈن ۋاقـىت چېكى بهلـگىلهڭ، پـىالن تۈزۈڭ، پـىالنـنىڭ 

تهقهززاسـى بـويـىچه ھهرىكهتـكه ئۆتۈڭ ۋە ھهركۈنـى سـىزنـى ئـاشۇ نـىشـانـغا يېقىنـالشـتۇرىدىغـان 

ئىشالرنى قىلىڭ. ئهنه شۇنچىكى ھهرىكهتمۇ پۈتۈن ھاياتىڭىزنى ئۆزگهرتىشكه قادىردۇر. 
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ھهربىر كۈنىڭىزنى ئالدىن پىالنالڭ 

«پـىالن تۈزۈش كهلگۈسـىنـى بۈگۈنـگه ئهكېلىپ، ئۇنـىڭ ئۈچۈن بـىر ئـىشـالرنـى قـىلـىش 

دېگهنلىكتۇر» 

 (Alan Lakein) ـــ ئاالن لېيكېين

سـىز چـوقۇم «قـانـداق قـىلـغانـدا پـىلـنى يهۋەتـكىلـى بـولـىدۇ؟» دېگهن سـوئـالـنى ئـاڭالپ 

بـاقـقان بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن. بۇنـىڭ جـاۋابـى شۇكـى، «بـىر چـىشـلهم، بـىر چـىشـلهمـدىن يېگهنـدە، 

يهۋەتكىلى بولىدۇ». 

ئۇنـداقـتا. «ئهڭ چـوڭ ۋە ئهڭ سهت پـاقـىنـى قـانـداق قـىلـغانـدا يهۋەتـكىلـى بـولـىدۇ؟»، 

ئۇنـىمۇ «قهدەم – بـاسقۇچـالرغـا بۆلۈپ، ئـىشـنى بـىرىنـچى قهدەمـدىن بـاشـالپ» يهۋەتـكىلـى 

بولىدۇ. 

زېھنىڭىز، يهنـى تهپهككۇر قـىلـىش، پـىالنـالش ۋە قـارار چـىقـىرىش قـابـىلـىيـىتـىڭىز 

ئۈنۈمـدارلـىقـىڭىزنـى ئـاشۇرۇش ۋە ئـىشـالرنـى كهيـنىگه سۆرەش خـاھىشـىڭىزدىن قۇتۇلۇش 

يـولـىدىكـى ئهڭ ئۈنۈملۈك قـورالـىڭىزدۇر. نـىشـان بهلـگىلهش، پـىالن تۈزۈش ۋە ئۇالرنـى ئـىجـرا 

قـىلـىش قـابـىلـىيـىتـىڭىز ھايـاتـىڭىزغـا يېڭىچه تۈس ئـاتـا قـىلـىدۇ. تهپهككۇر ۋە پـىالنـالش 

قـىلـمىشـلىرى ئـىجـادچـانـلىقـىڭىزنـى قـوزغـىتـىپ، ھهم جـىسـمانـىي، ھهم زېھنىي قۇۋۋىتـىڭىزنـى 

ئۇرغۇتىدۇ. 

ئـالېكس مـاككېنىز (Alex Mackenzie) شۇنـداق دېگهن: «ھهربـىر مهغلۇبـىيهتـنىڭ 

ئـاسـتىدا پـىالنسـىز ھهرىكهت يـاتـىدۇ». ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـتىن ئـىلـگىرى يـاخشـى پـىالن تۈزۈش 

ئـىقـتىدارىڭىز سـىزنـىڭ ئۇنـىۋېرسـال قـابـىلـىيـىتـىڭىزنـىڭ كۆرسهتكۈچـىدۇر. پـىالنـىڭىز قـانـچه 

مۇكهمـمهل بـولـسا، سۆرەلـمىلـىكـتىن سـاقـلىنـىشـىڭىز، ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـىڭىز، «پـاقـا»نـى 

يهۋېتىشىڭىز ۋە شۇ تهرىقىدە سىجىللىققا كاپالهتلىك قىلىشىڭىز شۇنچه ئاسان بولىدۇ. 

خـىزمهت ھايـاتـىڭىزدىكـى ئهڭ مۇھىم نـىشـانـلىرىڭىزدىن يهنه بـىرى ــــ زېھنىي، 

ھېسسىي ۋە جـىسـمانـىي تـىرىشـچانـلىقـلىرىڭىزدىن مۇمـكىنـقهدەر كۆپ نهتـىجه ھاسـىل قـىلـىش 

بـولۇشـى كېرەك. ئـىشـنىڭ يـاخشـى تهرىپـى شۇكـى، پـىالنـالش ئۈچۈن ئـاجـرىتـىلـغان ھهربـىر مـىنۇت 

ئـىجـرائـاتـتىكـى ئـون مـىنۇتـىڭىزنـى تېجهب قـالـىدۇ. بـىر كۈنلۈك پـىالن تۈزۈشـكه پهقهتـال ئـون 

مـىنۇتـتىن 12 مـىنۇتـقىچه ۋاقـىت كېتىدۇ، ئهمـما مۇشۇنـچىلـىك سهرمـايـىگه تـايـىنـىپـال ئـىكـكى 

سائهت (100 ~ 120 مىنۇت) ۋاقتىڭىزنى زايه قىلىۋېتىشتىن ساقلىنىپ قاالاليسىز. 
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سـىز بهلـكىم «ئـالـدىن تۈزۈلـگهن تـوغـرا پـىالن نـاچـار ئـىجـرائـاتـنىڭ ئـالـدىنـى 

 «P دېگهن «ئـــالـــته (Proper Prior Planning Prevents Poor Performance) «ئـــالـــىدۇ

تېئورىمىسىنى ئاڭالپ باققان بولۇشىڭىز مۇمكىن.  

پـىالنـالشـنىڭ ئۈنۈمـدارلـىقـىڭىزنـى ۋە ئـىپـادىڭىزنـى يـاخشـىالشـتا نه قهدەر مۇھىم رول 

ئـويـنايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلسـىڭىز، كۈنـدىلـىك ھايـاتـىدا ئۇنـىڭدىن (پـىالنـالشـتىن) پـايـدىلـىنـىدىغـان 

كـىشـىلهرنـىڭ بۇنـچه ئـازلـىقـىدىن ھهيـران بـولـماي تۇرالـمايسـىز. ھالبۇكـى، پـىالن تۈزۈش ئـاجـايـىپ 

ئاسان بىر ئىش. 

بۇنـىڭ ئۈچۈن پهقهت قـولـىڭىزغـا قهغهز – قهلهم ئـالسـىڭىزال كۇپـايه. بۇ جهھهتـته ئهڭ 

ئـىلـغار كـومپيۇتېر، ئهڭ مۇرەكـكهپ كـومپيۇتېر پـروگـرامـمىلـىرى يـاكـى ۋاقـىت پـىالنـلىغۇچـنىڭ 

پـىرىنسـىپـلىرى ئـوخـشاش. يهنـى سـىز ئـىشـىڭىزنـى بـاشـالشـتىن ئـىلـگىرى ئـولتۇرۇپ، قـىلـماقـچى 

بولغان ئىشلىرىڭىزنىڭ تىزىملىكىنى تۈزۈپ چىقسىڭىزال بولىدۇ. 

ھهردائـىم (مۇشۇ خـىل) تـىزىمـلىكـكه ئـاسـاسهن ھهرىكهت قـىلـىڭ. يېڭى بـىر ئـىشـنى 

پـىالنـلىغـانـدا، ئۇنـى قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈڭ. تـىزىمـلىكـىڭىزگه ئۇيغۇن 

ھالهتـته ئـىشـلهشـكه بـاشـلىغـان تۇنـجى كۈنـدىن ئېتىبـارەن، ئـىش ئۈنۈمـىڭىزنـى ئهڭ كهمـىدە 25 

پىرسهنت ئاشۇرااليسىز. 

بـىر كۈنلۈك تـىزىمـلىكـىڭىزنـى ئـالـدىنـقى كۈنلۈك خـىزمـىتـىڭىز ئـايـاغـالشـقانـدىن كېيىن 

ھازىرالڭ. ئهگهر ئـالـدىنـقى كۈنـى تـامـامـالنـماي قـالـغان ئـىشـلىرىڭىز بـار بـولـسا، ئۇنـىمۇ يېڭى 

تـىزىمـلىكـكه قـوشۇپ يېزىڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز، سـىز ئۇخـالۋاتـقانـدا، يـوشۇرۇن ئېڭىڭىز 

كېچىچه ئـاشۇ تـىزىمـلىكـنى مهركهز قـىلـغان ھالـدا ھهرىكهتـلىنـىدۇ – دە، نهتـىجـىدە ئـىشـىڭىزنـى 

دەسـلهپـته ئـويـلىغـىنـىڭىزدىنمۇ تېز ۋە ئـوڭۇشـلۇق ھالـدا بېجىرىشـىڭىزگه يـاردەم قـىلـىدىغـان 

ئۆزگىچه پىكىرلهر بىلهن ئويغىنىسىز.  

قـىلـىدىغـان ئـىشـلىرىڭىزنـىڭ تـىزىمـلىكـىنـى ئـالـدىن تهيـيارلـىۋالسـىڭىز ۋە بۇنـىڭغا قـانـچه 

كۆپ ۋاقـىت ئـاجـراتسـىڭىز، مۇۋەپـپهقـىيـىتـىڭىز ۋە ئۈنۈمـدارلـىقـىڭىز شۇنـىڭغا مـاس ھالـدا 

ئاشىدۇ. 

ئـوخشـىمـىغـان نـىشـانـالر ئۈچۈن ئـوخشـىمـىغـان تـىزىمـلىكـلهرگه مـوھتاج بـولـىسـىز. ئـالـدى 

بـىلهن، كهلگۈسـىدىكـى مۇئهيـيهن بـىر مۇددەتـته قـىلـماقـچى بـولـغان ھهربـىر ئـىشـىڭىزنـى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان «بـاش تـىزىمـلىك»تـىن بـىرنـى تۈزۈڭ. بۇ تـىزىمـلىكـكه كـالـلىڭىزغـا كهلـگهن 

پـىكـىرلهرنـى، ئـىشـالرنـى ۋە مهسـئۇلـىيهتـلهرنـى يېزىڭ. ئهگهر زۆرۈر تېپىلـسا، بهزى مـاددىالرنـى 

كېيىن چىقىرىۋەتسىڭىزمۇ بولىدۇ.  
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ئـىكـكىنـچىدىن، ھهر ئـايـنىڭ ئـاخـىرىدا، كېلهركـى ئـاي تـوغـرىسـىدا ئـايـلىق تـىزىمـلىكـتىن 

بـىرنـى تۈزۈڭ. بۇ تـىزىمـلىكـكه «بـاش تـىزىمـلىك»تـىكـى بهزى مـاددىالرنـى كـىرگۈزۈشـكىمۇ 

بولىدۇ. 

ئۈچـىنـچىدىن، ھهر ھهپـتىلـىك ئـىشـىڭىزنـى بـاشـالشـتىن ئـىلـگىرى، بـىر ھهپـتىلـىك پۈتۈن 

پـائـالـىيهتـلىرىڭىز پـىالنـالنـغان ھهپـتىلـىك تـىزىمـلكتىن بـىرنـى تۈزۈڭ. بۇ نۆۋەتـتىكـى ھهپـتىدىكـى 

ئىشلىرىڭىزنى قىلىش جهريانىدا تۈزۈلىدىغان تىزىملىكتۇر. 

بۇ خـىل سـىسـتېمىلـىق ۋاقـىت پـىالنـالش ئـادىتـىدىن ئـىنـتايـىن زور نهپـكه ئېرىشهلهيسـىز. 

نۇرغۇن كـىشـىلهر مـاڭا ھهر ھهپـتىنـىڭ ئـاخـىرىدا كېلهركـى ھهپـتىلـىك پـىالن تۈزۈشـكه بـىر قـانـچه 

سـائهت ۋاقـىت ئـاجـرىتـىشـنىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ ئۈنۈمـدارلـىقـىنـى قـايسـى دەرىجـىدە ئـاشۇرغـانـلىقـىنـى ۋە 

ھايـاتـىنـى قـانـداق ئۆزگهرتـكهنـلىكـىنـى سۆزلهپ بهردى. ئـوخـشاش ئۇسۇل سـىز ئۈچۈنمۇ كـارغـا 

كېلىدۇ. 

ئهڭ ئـاخـىرىدا، ئـايـلىق ۋە ھهپـتىلـىك تـىزىمـلىكـلىرىڭىزدىكـى بهزى مـاددىالرنـى، يهنـى 

ئهتـىسـى قـىلـماقـچى بـولـغان مۇئهيـيهن ئـىشـلىرىڭىزنـى كۈنـدىلـىك تـىزىمـلىكـىڭىزگه 

كىرگۈزۈشىڭىز كېرەك. 

كۈنـدىلـىك خـىزمهت جهريـانـىدا، تـامـامـالپ بـولـغان مـاددىالرغـا بهلـگه قـويۇڭ. شۇنـداق 

قـىلسـىڭىز، مۇۋەپـپهقـىيهتـلىرىڭىز كۆز ئـالـدىڭىزدا جـانـلىق نـامـايهن بـولۇپ، مۇۋەپـپهقـىيهت ۋە 

ئـىلـگىرىلهش تۇيغۇڭىز كۈچـىيـىدۇ. ئـىلـگىرىلهۋاتـقانـلىقـىڭىزنـى تـىزىمـلىكـتىكـى بهلـگىلهر 

ئـارقـىلـىق كۆرۈپ تۇرسـىڭىز، ھهم رىغـبىتـىڭىز، ھهم ئېنېرگـىيهرىڭىز ئـاشـىدۇ. ئۆزىڭىزگه 

بـولـغان ئـىشهنـچىڭىز ۋە ھۆرمـىتـىڭىز (قهدىر – قـىمـمهت تۇيغۇڭىز)مۇ كۈچـىيـىدۇ. كـونـكرېت 

ۋە تهرتـىپـلىك ئـىلـگىرىلهش سـىزنـى داۋامـلىق ھهرىكهت قـىلـىشـقا ئۈنـدەپ، سۆرەلـمىلـىك 

ۋەسۋەسىلىرىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. 

پـىالنـىڭىزنـىڭ نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، پـىالنـنىڭ ئهڭ بېشىدىن ئهڭ ئـاخـىرىدا 

تـامـامـالنغۇچه بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى بـارلـىق قهدەم – بـاسقۇچـلىرىنـى بـىرمۇبـىر تـىزىمـلىكـكه 

كـىرگۈزۈڭ. پـىالن ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان ئـىشـالرنـى مۇھىمـلىق تهرتـىپـى بـويـىچه رەتـكه 

تۇرغۇزۇڭ. ئۇالرنـــى كۆرۈپ تۇرۇش ئۈچۈن قهغهز يۈزىدە يـــاكـــى كـــومـپـيۇتېـر ئېـكـرانـــىدا 

كوـنكـرېتالشتـۇرۇڭ. ئاـندـىن مۇئهييـهن بىـر مۇددەت ئىـچىـدە، شۇ ئىـشالرنىـڭ پهقهت بىـرى بىـلهنال 

مهشغۇل بـولۇڭ. شۇ تهرىقـىدە قـانـچىلـىك تېز ئـىلـگىرىلهيـدىغـانـلىقـىڭىزنـى ھهيـرانـلىق ئـىچـىدە 

بايقايسىز. 

تـىزىمـلىك بـويـىچه ئـىلـگىرىلـىگهنـچه ئۆزىڭىزنـى تېخىمۇ ئۈنۈمـدار ۋە كۈچلۈك ھېس 

قـىلـىسـىز. ھايـاتـىڭىز تېخىمۇ بهك كـونـتروللۇقـىڭىزدا بـولـىدۇ. تهبـىئـىي ھالـدا، تېخىمۇ كۆپ 
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ئـىش قـىلـىشـقا رىغـبهتـلىنـىسـىز، تېخىمۇ يـاخشـى ۋە ئـىجـادىي تهپهككۇر قـىلـىشـقا بـاشـاليسـىز، 

ھازىرقىدىنمۇ تېز خىزمهت قىلىشقا بولغان ئىستىكىڭىز تېخىمۇ كۈچىيىدۇ. 

مۇشۇ شهكـىلـدە خـىزمهت قـىلـىشـنى داۋامـالشـتۇرغـانـچه، ھۇرۇنلۇقـىڭىزنـى يېڭىشـىڭىزگه 

يـاردەم قـىلـىدىغـان ئـاكـتىپ ئـىلـگىرىلهش تۈرتـكىسـى شهكـىلـلىنـىدۇ. بۇ تۈرتـكه سـىزگه تېخىمۇ 

كۆپ ئېنېرگــىيه بېرىدۇ ۋە كۈنــبويــى ئــىنــتايــىن يۇقــىرى خــىزمهت قــىزغــىنــلىقــىنــى 

داۋامالشتۇرۇشىڭىزغا ياردەم قىلىدۇ. 

شهخــسنىڭ ئۈنۈمــدارلــىقــىنــىڭ ئهڭ مۇھىم پــىرىنســىپــلىرىدىن بــىرى 90/10 

پـىرىنسـىپـىدۇر. بۇ پـىرىنسـىپـقا كۆرە، سـىز ئـىشـىڭىزنـى پـىالنـلىغـان ۋە ئـورۇنـالشـتۇرغـانـدا سهرپ 

قـىلـغان ئـون پـىرسهنـت ۋاقـىت، ئـىشـنى بـاشـلىغـانـدىن كېيىن تـوقـسان پـىرسهنـتكىچه ۋاقـتىڭىزنـى 

تېجهپ بېرىدۇ. بۇ پـىرىنسـىپـنىڭ تـوغـرا – خـاتـالـىقـىنـى بـىلـىپ بېقىش ئۈچۈن، ئۇنـى بـىر قېتىم 

سىناپ باقسىڭىزال كۇپايه. 

ھهركۈنــىڭىزنــى ئــالــدىن پــىالنــلىســىڭىز، ئــىشــلىرىڭىزنــى قــىلــىشــنىڭ كۆپ 

ئـاسـانـالشـقانـلىقـىنـى بـايـقايسـىز. ئـىشـلىرىڭىز ئـىلـگىرىكـىگه نـىسـبهتهن ھهم تېز، ھهم مهسـىله 

كۆرۈلــمهســتىن تــامــامــلىنــىپ مــاڭىدۇ. شۇنــىڭ بــىلهن، ئۆزىڭىزنــى تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە 

قـابـىلـىيهتـلىك ھېس قـىلـىسـىز – دە، ئـاخـىرىدا «تـوخـتاتـقىلـى بـولـمايـدىغـان» بـىرىگه 

ئايلىنىسىز. 

ئۇ «پاقا»نى يهۋېتىڭ 

ھهر كۈنـنى، ھهر ھهپـتىنـى، ھهر ئـايـنى ئـالـدىن پـىالنـالڭ. قـولـىڭىزغـا خـاتـىرە دەپـتهر 

يـاكـى بـىر ۋاراق ئېلىڭ – دە، ئۇنـىڭغا ئـالـدىڭىزدىكـى بـىر سـوتـكا ئـىچـىدە نېمىلهرنـى 

قـىلـىشـىڭىز كېرەكـلىكـىنـى يېزىڭ. كـالـلىڭىزغـا يېڭى نهرسـىلهر كهلـسه، بـىردەك تـىزىمـلىكـكه 

قـوشۇپ مېڭىڭ. كهلگۈسـىڭىز ئۈچۈن مۇھىم بـولـغان بـارلـىق پـىالنـالرنـى ۋە كۆپ بـاسقۇچلۇق 

ئىشالرنى مۇشۇ تىزىملىككه كىرگۈزۈڭ. 

بـارلـىق ئـاسـاسـىي نـىشـانـلىرىڭىزنـى، پـىالنـلىرىڭىزنـى ۋە ئـىشـلىرىڭىزنـى مۇھىمـلىق 

تهرتـىپـى بـويـىچه رەتـكه تۇرغۇزۇڭ. يهتـمهكـچى بـولـغان نـىشـان ھهر ۋاقـىت كۆز ئـالـدىڭىزدا 

بولسۇن. 

قهغهز يۈزىدە تهپهككۇر قــىلــىڭ! ھهردائــىم تــىزىمــلىك بــويــىچه ئــىشــلهڭ. نه قهدەر 

ئۈنۈمـدارلـىشـىپ كېتىدىغـانـلىقـىڭىزغـا ۋە «پـاقـا»نـى نه قهدەر ئـاسـان يهۋېتهلهيـدىغـانـلىقـىڭىزغـا 

ئۆزىڭىزمۇ ھهيران قالىسىز. 

براين چېيسىينىڭ «ئۇ پاقىنى يهڭ» ناملىق ئهسىرىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى
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ساغالملىق

مېڭىش ۋه ساغالملىق



مېڭىش ۋە ساغالملىق 

ئىنسان ئۈچۈن ئهڭ ياخشى دورا مېڭىشتۇر. — ھېپوكرات 

پۇتلىرىم ھهرىكهتلىنىشكه باشلىغىنىدا، تهپهككۇرۇم ھهرىكهتكه ئۆتىدۇ. — ھېندرىي داۋىد سورۇ 

مېڭىش يــالغۇز تهن ســاغــالمــلىقــى ئۈچۈنــال ئهمهس، روھىي ســاغــالمــلىق ئۈچۈنمۇ ئهڭ مۇھىم 

تهنھهرىكهتلهردىن بىرىدۇر. 

ئـىلـمىي تهتـقىقـاتـالردا ھهرىكهتسـىزلـىكـنىڭ دىئـابـىت كېسىلـى، قهلـب-تـومۇر كېسهلـلىكـلىرى ۋە 

خـىلمۇ-خـىل راك كېسهلـلىكـلىرى قـاتـارلـىقـالرغـا سهۋەب بـولـىدىغـان ئهڭ خهتهرلـىك ھالهتـلهردىن بـىرى 

ئـىكهنـلىكـى ئـىسـپاتـالنـغان. ھهتـتا، ھهرىكهتسـىزلـىكـنىڭ خهتـىرى شۇ دەرىجـىدىكـى، ھهرىكهتسـىز ھايـات 

كهچۈرىدىغـان بـىر كـىشـىنـىڭ ئۆز بهدىنـىگه سـالـىدىغـان زىيـىنـى كۈنـدە بـىر قـاپ تـامـاكـا چېكىدىغـان 

بهڭگىڭىنىڭ ئۆز بهدىنىگه سالىدىغان زىيىنى بىلهن ئوخشاش، دەپ قارىلىدۇ. 

خـوش، ھهرىكهتسـىزلـىكـنىڭ بۇنـچىۋاال ئېغىر خهتـىرى بـار ئـىكهن، ئۇنـداقـتا ھهرىكهت قـىلـىشـنىڭ  - 

مېڭىشنىڭ پايدىلىرى قايسىالر؟ 

مېڭىشنىڭ پايدىلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت: 

* قهلب-تومۇر كېسهللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ 

* راك كېسهللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ 

* قان ئايلىنىشنى ياخشىاليدۇ؛ 

* نهپهس ئېلىشنى تېزلهشتۈردۇ؛ 

* ھۈجهيرىلهرگه قان ۋە ئوكسېگىننىڭ ئېقىشىنى ئاشۇرىدۇ؛ 

* تېرىنى ياخشىالپ، گۈزەللهشتۈرىدۇ؛ 

* بهدەندىكى كالورىيهنىڭ سهرپ قىلىنىشىنى ئاشۇرۇپ، بهدەندە ياغ پهيدا بولۇشنى ئازايتىدۇ؛ 

* ساغالم ئوزۇقلۇنۇشنى ۋە ئورۇقالشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ؛ 

بهدەننىڭ ئېالستىكىلىقىنى ۋە ھهرىكهت قابىلىيىتىنى ئاشۇرىدۇ؛ *
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ئهزاالردىكى تهڭپۇڭلۇقنى ۋە ماسلىشىشچانلىقنى ئاشۇرىدۇ؛ *

سۆڭهكلهرنى كۈچلهندۈرۈپ، سۆڭهكنىڭ چۈرۈكلىشىشنىڭ ۋە ئاجىزلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛  *

قاندىكى شېكهرنى ۋە ئىنسۇلىن سهۋىيهسىنى تهڭپۇڭالشتۇرىدۇ؛ *

مېڭىنـىڭ «خۇشـالـلىق ھورمـونـلىرى»نـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىغـا يـاردەم بېرىپ، بېسىمـنى *

يېنىكلىتىپ، كهيپىياتنى ياخشىاليدۇ؛ 

چۈشكۈنلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، چۈشكۈنلۈكنى تۆۋەنلىتىدۇ؛ *

جىنسىي ئىقتىدارنى ئاشۇرىدۇ؛ *

ئهقلىي پائالىيهتلهرنى جانالندۇرىدۇ؛ *

قان بېسىمىنىڭ تهڭپۇڭلىشىشىغا ياردەم بېرىدۇ؛ *

قېرىشنى ئاستىلىتىدۇ. *

* كالورىيهرىڭىزنى كۆيدۈرۈپ، بهدەن ئېغىرلىقىڭىزنى چۈشۈرىدۇ. 

* جاھىل خاراكتېرلىك كېسهللىكلهرگه گىرىپتار بولۇش خهتىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ. 

* ھهزم قىلىشنى ياخشىاليدۇ؛ 

* يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىڭىزنى ئاشۇرۇشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ؛ 

* بوغۇم ئاغرىقىنى بهسهيتىدۇ؛ 

* ئېممۇنىت كۈچىنى ئاشۇرىدۇ؛ 

* ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكه ياردەم بېرىدۇ. 

بۇنـچىۋاال كۆپ پـايـدىالرنـى ھېچقانـداق يېمهكـلىكـتىن يـاكـى ھېچقانـداق دورىدىن قـولـغا كهلتۈرگـىلـى 

بـولـمايـدۇ. مېڭىشـنىڭ ھهر بـىر پـايـدىسـىنـى بـىر تـال دورىغـا تهڭداش دېسهك، يۇقـىرىقـى پـايـدىالرنـىڭ 

ھهمــمىســىگه ئېرىشــىش ئۈچۈن كۈنــىگه يــىگــىرمه بهش تــال دورا يېيىشــىڭىز كېرەك بــولــىدۇ. 

بـىلـگىنـىڭىزدەك، كۈنـدە يـىگـىرمه بهش تـال دورا يېيىش مۇمـكىن ئهمهس، ھهم بۇنـداق دورا يېيىش 

بهدەننى تېزال كېرەكتىن چىقىرىدۇ. 

ئـورۇقـالش ۋە بهدەن ئېغىرلـىقـىنـى چۈشۈرۈش كـويـىدىكـى كـىشـىلهر شۇنـى يـاخشـى بـىلـىشـى الزىمـكى، 

ئۇرۇقـالش ۋە بهدەن ئېغىرلـىقـىنـى چۈشۈرۈشـنى نـىشـانـلىغـان ھهر قـانـداق ئـورۇقـلىتـىش تـىپـىدىكـى يېمهكـلىك 

پىالنى مۇنتىزىم تهنھهرىكهت ۋە مېڭىش بىلهن بىرلهشمهي تۇرۇپ مۇۋەپپهقىيهت قازىنالمايدۇ. 

تهنھهرىكهت يـالغۇز كېسهلـلىكـلهرنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈنـال ئهمهس، مهۋجۇت كېسهلـلىكـلهردىن 

قۇتۇلۇش ۋە يېنىكلىتىش جهھهتتىنمۇ بهك مۇھىمدۇر. 
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ئـىلـمىي تهتـقىقـاتـالردا يۇقـىرى قـان بېسىم كېسىلـى، دىئـابـىت كېسىلـى قـاتـارلـىق كېسهلـلىكـلهرنـىڭ 

مۇنـتىزىم ھهرىكهت ۋە چېنىقـىش ئـارقـىلـىق يـاخشـىلـىنـىشـقا قـاراپ يۈز تۇتـىدىغـانـلىقـى، بۇ خـىل 
بىمارالرنىڭ دورىغا بولغان ئېھتىياجىنى ئازايتىدىغانلىقى ئېنىقالنغان. 

كۈنــدە ئــون مــىڭ قهدەم مېڭىش ســاغــالم ھايــات ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم تهۋســىيهلهردىن بــىرىدۇر. 

كۈنـىمـىزدىكـى ئهقـىلـلىق تېلفونـالرنـىڭ ھهمـمىسـىدە قهدەم سـانـاش يۇمـشاق دېتالـلىرىنـى قـولـالنـغىلـى 

بـولـىدۇ. بـىر قـورامـىغـا يهتـكهن ئـىنـسان ئۈچۈن تهۋسـىيه قـىلـىنـىدىغـان كۈنـدىلـىك مېڭىش مـىقـدارى 7500 

قهدەمدۇر. (ئالته كىلومېتىر ئهتراپىدا) 

كۈنـدىلـىك مېڭىش ۋاقـتى كهمـىدە يـىگـىرمه مـىنۇتـتىن-ئـوتتۇز مـىنۇتـقىچه بـولۇش، مـاڭغانـدا ئـاسـتا 

سۈرئهت بىلهن مېڭىشنىڭ ئورنىغا جانلىق، تېز مېڭىش تهۋسىيه قىلىنىدۇ. 

سـاغـالمـلىق تهتـقىقـاتـچىلـىرى كۈنـدە يـىگـىرمه مـىنۇت ۋە يهتـته مـىڭ بهش يۈز قهدەم مېڭىش 

تهۋسـىيـىسـىگه رىئـايه قـىلـغانـدا، راك كېسهلـلىكـلىرى، يۈرەك كېسىلـى، پـالهچـلىك، سېمىزلـىك، يۇقـىرى 

قـان بېسىپ … قـاتـارلـىق كېسهلـلىكـلهرگه گـىرىپـتار بـولۇش خهتـىرى تۆۋەن چهكـكه چۈشـىدۇ، دېگهن 
يهكۈننى چىقارغان. 

سـاغـالمـلىق يۈزىسـىدىن مـاڭغان چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇش سۈرئـىتـىنـى «220-يـاش» بـويـىچه 

ئۆلـچهش تهۋسـىيه قـىلـىنـىدۇ. مهسـىلهن، ئهلـلىك يـاشـتىكـى بـىر كـىشـىنـىڭ سـاغـالمـلىق ئۈچۈن مېڭىش 

ھالـىتـىدىكـى يۈرەك سـوقۇشـىنـىڭ تهۋسـىيه قـىلـىنـىدىغـان چـاسـتوتـىسـىنـى ھېسابـالش ئۈچۈن 220 دىن 50 نـى 

ئېلىۋەتـىمـىز، نهتـىجـىدە، بۇ يـاشـتىكـى مېڭىۋاتـقان كـىشـىنـىڭ تهۋسـىيه قـىلـىنـغان يۈرەك سـوقۇش 
چـاسـتوتـىسـى 170 تۇر. ئـوتتۇز يـاشـتىكـى بـىر كـىشـىنـىڭ يۈرەك سـوقۇش چـاسـتوتـىسـى بـولـسا، 220 دىن 30 

نى ئېلىۋەتكىنىمىزدە، 190 دۇر. 

ھهرىكهتسـىزلـىك نۇرغۇنـلىغـان كېسهلـلىكـلهرنـىڭ بـاش «جـىنـايهتـچىسـى» ئـىكهنـلىكـى يـىلـالردىن بېرى 

سـاغـالمـلىق مۇتهخهسسـىسـلىرى تهرىپـىدىن تهشۋىق قـىلـىنـىپ كهلـدى. سـىز ئۆزىڭىزنـىڭ مېڭىش، 

ھهرىكهت قـىلـىش مـىڭدارىڭىز تۆۋە يـاكـى يـوق دېيهرلـىك بـولـغانـدا، ئۇ يهر بۇ يهرلـىرىڭىزنـىڭ راھهتسـىز 
بـولـىدىغـانـلىقـى، ئـىشـتىھايـىڭىزدىن تـارتـىپ ئۇيقۇڭىزغـىچه، كهيـپىيـاتـىڭىزدىن تـارتـىپ روھىي 
كهيپىياتىڭىزغىچه سىز خالىمايدىغان شهكىلدە سىزنى بىئارام قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ باققانمۇ؟ 

ئهقـىلـلىق ئهجـدادلـىرىمـىز «سـاغـالم تهنـدە سـاپ ئهقـىل» دەپ نـاھايـىتـى تـوغـرا ئېيتقان ئـىكهن. بـىر 

كۈنلۈك ھهرىكهتسـىزلـىكـىڭىزنـىڭ زىيـىنـىنـى كۈنـىگه بـىر قـاپ تـامـاكـا چهكـكهنـنىڭ زىيـىنـى بـىلهن بـاراۋەر 
دەپ قـارىغـان سـاغـالمـلىق مۇتهخهسسـىسـلىرىنـىڭ بۇ ئـاگـاھالنـدۇرۇشـىغـا جـىددىي مۇئـامـىله قـىلـىڭ. 
ئـورنـىڭىزدىن تۇرۇڭ، تهنھهرىكهت ئـايـىقـىڭىزنـى كـىيـىڭ ۋە ئۆزىڭىز خـالـىغـان تهرەپـكه مېڭىشـنى بـاشـالڭ. 

دوختۇرالر قـاتـتىق ئـاگـاھالنـدۇرغـان خهتهرلـىك كېسهلـلىكـلهرگه يـولۇقۇشـتىن بۇرۇن، ھهر كۈنـى پـىالنـلىق 
رەۋىشته مېڭىش ئارقىلىق ئۆز بهدىنىڭىزنى ئاسىراڭ. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى

2021  يانۋار 111 ئۇيغۇرالر 17-سان



تارىخ ۋه بىز 

ئازتهك ئىمپېرىيىسى ۋه ھاالكىتى



ئازتهك ئىمپېرىيىسى ۋە ھاالكىتى 

ئـازتهكـلهرنـىڭ ئهجـدادىنـىڭ كـىمـلهر ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا ئېنىق مهلۇمـات يـوق بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ 

ئهجـدادى شـىمـالـىي مېكسىكـىدىكـى كۆچـمهن چـارۋىچـى قهمـلهر ئـىكهنـلىكـى پهرەز قـىلـىنـىدۇ. ئۇالر 

 (Tenochtitlan) مېسوئـامېرىكـاغـا 13-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا قهدەم بـاسـقان. ئـازتهكـلهر تېنوچـىتـالن

شهھىرىنـى ئۆزىگه پـايـتهخـت قـىلـىپ، سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي، ئـىجـتىمـائـىي ۋە دىنـىي جهھهتـلهردىن 

تهرەقـقىي قـىلـغان بـىر مهدەنـىيهتـنى يـاراتـقان. 15-ئهسـىرلهردە بـولـسا رايـونـدىكـى كۆپـىلـىگهن شهھهر 

دۆلهتـلىرىنـى بـويسۇنـدۇرۇپ ئۆز كـونـتروللۇقـىغـا ئـالـغان. ئـازتهكـلهرنـىڭ پـايـتهخـتى بـولـغان تېنوچـىتـالن 

شهھىرى بۈگۈنـكى مېكسىكـا (Mexico) شهھىرى شۇ دەپ قـارىلـىدۇ. ئـازتهكـلهرنـىڭ تـىلـى نـاخـاتـىل تـىلـى 

دەپ ئـاتـالـغان بـولۇپ، بۇ تـىل 14-ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا بۈگۈنـكى مېكسىكـا زېمىنـلىرىدىكـى ھاكـىم 

تـىل بـولـغان. نـاخـاتـىل تـىلـىدىكـى بـىر تۈركۈم سۆزلهر ئـىسـپان تـىلـىغـا سـىڭىپ كـىرگهن بـولۇپ، بۇ 

سۆزلۈكـلهر بـارا-بـارا ئـىنـگىلـىز تـىلـىغـىمۇ كۆچـكهن. ئـازتهك ئېمپىرىيـىسـى ئـىسـپانـىيهلـىك ئـىشـغالـىيهتـچى 

ھېرنان كورتېس  (Hernan Cortes) تهرىپىدىن مۇنقهرز قىلىنغان. 

ئـازتهكـلهر مېكسىكـا زېمىنـلىرىدا ھاكـىم كۈچ بـولۇشـتىن ئـىلـگىرى بۇ زېمىنـالردا كۆپـلىگهن شهھهر 

دۆلهتـلىرى مهۋجۇت بـولۇپ، ئـازتهكـلهر مېكسىكـىدىكـى تېكسكوكـو كۆلـىنـىڭ غهربـىي جهنۇبـىدىكـى 

زەيــكهش، ســاســلىق زېمىنــالرغــا مــاكــانــالشــقان. بۇ زېمىنــالر دېھقانــچىلــىق قــاتــارلــىق كۆپــلىگهن 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش پـائـالـىيهتـلىرىگه مـاس كهلـمىگهنـلىكـتىن، ئـازتهكـلهر بۇ زەيـكهش زېمىنـنى تـوپـىالپ، 

تـىنـدۇرۇش، كۆلـدە سۈنـئىي ئـارالـالر شهكـكىلهنـدۈرۈش ئـارقـىلـىق ئۆزى يـاشـىغـان زېمىنـنى مۇنـبهت يهرلهرگه 

ئـايـالنـدۇرۇشـقا كۈچـىگهن. ئـازتهكـلهر زەيـكهش ۋە سۇلۇق زېمىنـالرنـى مۇنـبهتـلهشـتۈرۈش، كۆكهرتـىپ 

باغچىالشتۇرۇش تىرىشچانلىقى نهتىجىسىدە، 1325-يىلى ئۆز پايتهختى تېنوچىتالننى قۇرۇپ چىققان. 

ئـازتهكـلهرنـىڭ تهرەقـقىي قـىلـغان يېزا-ئېگىلـىك تېخنىكـىسـى ۋە كۈچلۈك ھهربـىي ئهنـئهنـىسـى 

ئازتهكلهرنى دۆلهت قۇرۇپ، ئېمپىرىيهلىشىش مۇۋەپپهقىيىتىگه مۇيهسسهر قىلغان. 

ئـازتهك تېنوچـىتـالن شهھهر دۆلـىتـىنـىڭ تۆتـىنـچى پـادىشـاھى، ئـازتهك ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ تۇنـجى 

ئېمپراتـورى ئـىتـزكـاتـل (itzcoatl) [138-1440] 1428-يـىلـى تېكسكوكـانـس ۋە تـاكۇبـانـس قـاتـارلـىق بـاشـقا 

ئـىكـكى شهھهر دۆلـىتـى ئـارمـىيـىسـى بـىلهن بـىرلـىشـىپ، رايـونـدىكـى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهت ھېسابـالنـغان 
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تېپانـىك شهھهر دۆلـىتـىنـى مۇنـقهرز قـىلـىپ، بۇ دۆلهتـنىڭ پـايـتهخـتى ئـازكـاپـوتـزالـكونـى ئـىشـغال قـىلـغان. 

ئـىتـزكـاتـلنىڭ ئـىزبـاسـارى مـونـتىزۇمـا 1440-يـىلـى تهخـتكه چـىقـقان بـولۇپ، مـونـتىزۇمـا ئۇسـتا جهڭچى ۋە 

ئـازتهك ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ئـاتـىسـى دەپ قـارىلـىدۇ. ئـازتهكـلهر ئۆزى ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان رايـونـالردا 

ئۆزلـىرىگه تهھدىت شهكـكىلهنـدۈرۈشـى مۇمـكىن بـولـغان بـارچه قهۋمـلهرنـى ۋەيـران قـىلـىش ۋاسـىتـىسـى 

ئـارقـىلـىق ئۆز ھاكـىمـىيـىتـىنـى مۇسـتهھكهمـلهشـتۈرگهن. 16-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا ئـازتهكـلهر بهش يۈز 

ئۇشـشاق شهھهر دۆلـىتـىنـى ئۆزىگه بـويسۇنـدۇرغـان بـولۇپ، بۇ چـاغـدا دۆلهت نـوپۇسـى بهش، ئـالـته مـىلـيونـغا 

يهتـكهن. بهش ئهسـىر ئـىلـگىرى بۇ نـوپۇس بـىر دۆلهت ئۈچۈن ئـىنـتايـىن كۆپ نـوپۇس ھېسابـلىنـاتـتى. 

پـايـتهخـت تېنوچـىتـالنـدا بـولـسا 140 مـىڭ نـوپۇس بـولـغان. ئـازتهكـلهرنـىڭ پـايـتهخـتى تېنوچـىتـالن ئهيـنى چـاغـدا 

مېكسىكا زېمىنىدىكى ئهڭ چوڭ ۋە نوپۇسى ئهڭ كۆپ پايتهخت بولغان. 

ئـازتهك دۆلـىتـىنـىڭ ئـىقـتىسـادى نـاھايـىتـى گۈلـلهنـگهن بـولۇپ، ئـازتهك مهدەنـىيـىتـىمۇ رايـونـدىكـى 

گۈلــلهنــگهن مهدەنــىيهتــلهردىن ھېسابــالنــغان. بۈگۈنــكى مېكسىكــىدىن ئــارگېنتىنــانــىڭ شــىمــالــىي 

قـىسـىمـلىرىغـىچه بـولـغان زېمىنـالردا ئـىمپېراتـورلۇق قۇرغـان ئـازتهكـلهر ئۆزىگه خـاس دېھقانـچىلـىق 

تېخنىكـىسـىغـا، كۈچلۈك ئـاسـترونـومـىيه بـىلـىمـىگه ئـىگه ئـىدى. ئۇالر ئـىكـكى تۈرلۈك كـالېندارنـى تهڭ 

قـولـالنـغان بـولۇپ، كـالېندارلـىرىدىن بـىرى قۇيـاش كـالېندارى ئـىدى ۋە بـىر يـىلـنى 365 كۈن دەپ سـانـايـتتى. 

يهنه بىرى مۇراسىم كالېندارى بولۇپ، ھهر 260 كۈندە بىر قېتىم يېڭىلىناتتى. 

ئازتهكلهرنىڭ دىنى ۋە ئادەم قۇربانلىق قىلىش مۇراسىمى 

ئـازتهكـلهر تـولـىمۇ غهيـرى دىنـىي ئېتىقـادقـا ئـىگه بـولۇپ، ئۇالر ئـىسـالمـدىكـى تهڭداشسـىز، ھهمـمىنـى 

يـاراتـقان، ھهمـمىگه ھاكـىم ۋە چهكسـىز مېھرىبـان، تهڭشداشسـىز يهكـكه ئـىالھ ئهقـىدىسـىنـىڭ ئهكسـىچه 

كۆپ ئـىالھلىق كۇفـرىي ئېتىقـادتـا بـولـغان. ئـىالھ ھهقـقىدىكـى چۈشهنـچىلـىرى تـولـىمۇ غهلـىته بـولۇپ، 

ئـازتهكـلهر «تهڭرىلهر نـاھايـىتـى غهزەپـناك، ئۇ ئـىنـسانـالرنـىڭ ئـازاب چېكىشـىنـى خـااليـدۇ» دېگهن ئهقـىدىدە 

بـولـغان. ئۆز خـىيـالـىدا كۆپـلىگهن بـاتـىل تهڭرىلهرنـى ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىپ، ئـاشۇ ھهر خـىل بـاتـىل 

تهڭرىلهرگه ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۆز قۇلـچىلـىقـىنـى ئـىپـادىلهشـكه ئـورۇنـغان. ئـازتهكـلهر يهنه 

«قۇيـاش ھهر كۈنـى چـىقـىشـى ئۈچۈن ئۆزى ئۈچۈن قۇربـانـلىق قـىلـىنـىشـىنـى تهلهپ قـىلـىدۇ» دېگهن خۇراپـىي 

قـاراشـتا بـولـغان. بۇ سهۋەبـلىك ئـازتهكـلهر «تهڭرى» ۋە قۇيـاش ئۈچۈن قۇربـان قـىلـىش مهجبۇرىيـىتـى ھېس 

قـىلـىپ، ئـايـدا بـىر قېتىم ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش ئۈچۈن مهخسۇس مۇراسـىم تهيـيارالپ، چـوڭ كۆلهمـدە 

ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـغان. خـاتـىرىلهرگه كۆرە، ئـازتهكـلهر بـىر مۇراسـىمـدا تۆت كۈن ئـىچـىدە سهكـسهن مـىڭ 
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ئـادەمـنى قۇربـانـلىق قـىلـغان. ئـازتهكـلهرنـىڭ دىنـىي ئېتىقـادى تهڭرىلـىرىگه ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش 

ئارقىلىق باتىل تهڭرىلىرىنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقلىنىشنى ئاساس قىلغان. 

ئـازتهكـلهر ئۇرۇش جهريـانـىدا دۈشـمهنـلىرىنـى ئۆلتۈرۈشـنىڭ ئـورنـىغـا ئهسـىر ئېلىشـقا تـولـىمۇ 

ئهھمىيهت بهرگهن. بۇنـىڭ سهۋەبـى، ئـازتهكـلهر يـىلـىغـا نهچـچه ئـون قېتىم تهڭرىلـىرى ۋە قۇيـاش ئۈچۈن 

ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش چۈشهنـچىسـىدە بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش ئۇزۇن داۋامـلىشـقان 

تهقـدىردە ئۆز ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى نـوپۇسـنىڭ يـوقـىلـىپ كېتىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىراتـتى. نهتـىجـىدە،  

ئـازتهكـلهر قۇربـانـلىق قـىلـىنـىدىغـان ئـادەم سـانـىنـى ئهسـىرلهردىن تـوشقۇزۇشـقا تـىرىشـقان. شۇ سهۋەبـلىك، 

ئـازتهكـلهر ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش مۇراسـىمـلىرىدا قۇربـانـلىق قـىلـىش ئۈچۈن ئۇرۇشـتا دۈشـمهنـلىرىنـى 

ئۆلتۈرۈشنىڭ ئورنىغا، تىرىك پېتى ئهسىر ئېلىش كويىدا بولغان. 

ئـازتهكـلهر ئـىشـلهتـكهن ئۇرۇش قـورالـلىرى تهتـقىق قـىلـىنـغانـدا، بۇ قـورالـالرنـىڭ ئـادەم ئۆلتۈرۈش 

ئۈچۈن ئهمهس، يـارىالنـدۇرۇش ئۈچۈن اليـىھهلهنـگهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان. ئـازتهك ئهسـكهرلـىرىگه 

ئـاالقـىدار يهنه بـىر ئـاالھىدە ئهھۋال مهۋجۇت بـولۇپ، ئـازتهك ئـارمـىيـىسـىنـىڭ ئهسـكهرلـىرى جهڭدە قـانـچه 

كۆپ ئهسـىر ئـالـسا، مهرتـىۋىسـى شۇنـچه يۇقـىرى بـوالتـتى. مهسـىلهن، بـىر ئـازتهك ئهسـكىرى ئـون جهڭگه 

قـاتـنىشـىپ، ئـون جهڭدە يۈز ئهسـىرنـى قـولـغا چۈشۈرگهن بـولـسا، يهنه بـىر ئـازتهك ئهسـكىرى بهش جهڭگه 

قـاتـنىشـىپ، بهش جهڭدە ئـىكـكى يۈز ئهسـىرنـى قـولـغا چۈشۈرگهن بـولـسا، ئـىكـكى يۈز ئهسـىر قـولـغا 

چۈشۈرگهن ئهسـكهرنـىڭ مهرتـىۋىسـى يۈز ئهسـىر قـولـغا چۈشۈرگهن ئهسـكهرنـىڭ مهرتـىۋىسـىدىن ئـىكـكى 

ھهسـسه يۇقـىرى بـوالتـتى. جهڭلهردە كۆپ ئهسـىر قـولـغا چۈشۈرگهن ئهسـكهرلهرنـىڭ ئـازتهك قهۋمـى 

ئارىسىدا ھۆرمىتى چوڭ، ئىمتىيازى كۈچلۈك ئىدى. ئۇالر جهمئىيهتته خالىغىنىنى قىالاليتتى. 

جهڭدە ئهسـىر ئېلىشـقا مـاھىر ئـازتهك ئهسـكهرلـىرىنـىڭ جهڭدە ئۆزىگه ئهگـىشـىپ مـاڭىدىغـان 

يـاردەمـچىلـىرى بـولۇپ، ئهسـىر ئېلىشـقا مـاھىر ئهسـكهر دۈشـمهنـنىڭ ئهسـكهرلـىرىنـى يـارىالنـدۇرغـان ھامـان 

ئۇنـىڭ كهيـنىدە ئهگـىشـىپ يۈرىدىغـان يـاردەمـچىلـىرى يـارىدار دۈشـمهن ئهسـكىرىنـى دەرھال تۇتۇپ، بـاغـالپ، 

ئهسـىر ئـاالتـتى. ئهسـىر ئېلىش مـاھىرى بـولـسا دۈشـمهن ئهسـكىرىنـى يـارىالنـدۇرۇش بـىلهنـال بـولۇپ، 

دۈشمهننى تۇتۇش، باغالش ئىشلىرىنى ئۆز ياردەمچىلىرىگه قالدۇراتتى. 

جهڭلهردە ئهسـىر قـولـغا چۈشۈرۈشـكه مـاھىر بـولـمىغـان ئـازتهك جهڭچىلـىرى ئـازتهك ئـارمـىيهسـىدىن 

قـوغـلىنـاتـتى. ئـاقـىۋەتـته بۇ قـوغـالنـدى ئهسـكهرلهر تـىجـارەتـچىلـىك، دېھقانـچىلـىق يـاكـى بـاشـقا ھۈنهر-

كهسىپلهر بىلهن شۇغۇللىناتتى. 

جهڭدە قــولــغا چۈشــكهن ئهســىرلهر ئۆزلــىرىنــى ئهســىر ئــالــغان ئــازتهك ئهســكهرلــىرىنــىڭ 

ئـىگـىدارچـىلـىقـىدا بـوالتـتى. جهڭ ئـاخـىرالشـقانـدىن كېيىن ئهسـكهر ئۆز ئهسـىرلـىرىنـى ئـائـىلـىسـىگه قـايتۇرۇپ 

كېلهتـتى ۋە ئۇالرنـىڭ قـورسـىقـىنـى بېقىپ، يـارىلـىرىنـى داۋاالپ، ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش مۇراسـىمـى ئۈچۈن 
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تهيـياراليـتتى. ئۇالر ئهسـىرلـىرىنـىڭ بېشىغـا نېمه كۈن كېلىدىغـانـلىقـىنـى ئهسـىرلـىرىگه ئېزىپ-ئـىچۈرۈپ 

ئـاڭلىتـاتـتى. قۇربـانـلىق قـىلـىنـىش كۈنـى يېتىپ كهلـگهنـدە ئهسـىرلهر مۇراسـىم مهيـدانـىغـا ئېلىپ 

كېلىنهتـتى. ئـازتهكـلهرنـىڭ ئهسـىر قۇربـانـلىق قـىلـىش ئۇسۇلـلىرى ھهر خـىل بـولۇپ، ئهسـىرلهرنـىڭ بـىر 

تۈركۈمـىنـى ئۆزلـىرى ئـىبـادەتـخانـا دەپ بـىلـىدىغـان پـرامـىدالـىرىنـىڭ پهشـتاقـلىرىغـا ئېلىپ چـىقـىپ،  قـارنـىنـى 

يېرىپ، يۈرىكـىنـى سۇغۇرۇۋېلىش ئـارقـىلـىق قۇربـانـلىق قـىالتـتى. يهنه بـىر تۈركۈم ئهسـىرلهرنـىڭ قـولـىغـا 

ئۆزىنـى قـوغـدىشـى ئۈچۈن نهيـزە قـاتـارلـىق بـىرەر ئهسۋابـنى تۇتقۇزاتـتى، ئـانـدىن ھهر بـىر ئهسـىرگه تۆت 

بهش ئـازتهك ئهسـكىرى پـىچـاق بـىلهن ھۇجۇم قـىلـىپ، ئۇنـىڭ بهدىنـىگه پـىچـاق تـىقـاتـتى، ئهمـما، 

ئهسـىرنـىڭ دەرھال ئۆلـمهسـلىكـى ئۈچۈن ئهسـىرنـىڭ بهدىنـىدىن قـان ئـاققۇزۇش ئـارقـىلـىق، ئۇنـىڭ قـانسـىراپ 

ئۆلۈشـىنـى مهقـسهت قـىالتـتى. ئهسـىر ئـىسـتهكسـىز رەۋىشـته ئۆزىنـى ئـاز-تـوال قـوغـدايـتتى. ئـازتهك 

ئهسـكهرلـىرى بـولـسا ئۇنـى ئـاسـتا-ئـاسـتا قـانسـىرىتـىپ ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن بهدىنـىنـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىغـا 

ئـاز-ئـازدىن پـىچـاق تـىقـاتـتى. يهنه بهزى ئهسـىرلهرنـى بـولـسا ئۇرۇپ-دۇمـباالش ئـارقـىلـىق ئۆلتۈرەتـتى. بۇ 

خـىلـدىكـى ئهسـىرلهرنـىڭ سۆڭهكـلىرىنـى سۇنـدۇرۇش ئـارقـىلـىق ئۆلتۈرۈش مهقـسهت قـىلـىنـاتـتى. ئهسـىرنـىڭ 

بهدىنــىنــىڭ مهلۇم قــىســىمــى سۇنۇپ ھوشــىدىن كهتــسه، ئهســكهرلهر ئۇالرغــا سۇ، يېمهك-ئــىچــمهك 

دېگهنــلهرنــى بېرىش ئــارقــىلــىق ھوشــىغــا كهلتۈرەتــتى، ئــانــدىن ئۇنــى يهنه ئۇرۇپ، سۆڭهكــلىرىنــى 

سۇندۇرۇشنى نىشاناليتتى. 

ئــازتهكــلهر ئــاخــىرىدا قۇربــانــلىق قــىلــىنــغان ئهســىرلهرنــىڭ بېشىنــى ئۈزۈۋېلىپ، ئۆز 

ئـىبـادەتـخانـىلـىرىغـا تـىزاتـتى. بهدەن ئهزالـىرىنـى بـولـسا ئـائـىلـىسـىگه ئېلىپ كېتهتـتى، ئهسـىرلهرنـىڭ 

تېرىلـىرىنـى سـويـىۋېلىپ ئۇچـىسـىغـا يېپىنـىۋاالتـتى، ئهسـىرلهرنـىڭ تـاپـىنـى (ئۆلۈكـىنـى) ئـائـىلـىسـى بـىلهن 

بىرلىكته يهيتتى. 

ئۇالرنـىڭ ئۆزلـىرى ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىۋالـغان بـاتـىل تهڭرىلـىرى ئۈچۈن ۋە قۇيـاش ئۈچۈن (قۇيـاشمۇ 

ئۇالر ئۈچۈن تهڭرىلهردىن بـىرى ئـىدى) ئـادەم قۇربـانـلىق قـىلـىش مۇراسـىمـى ۋە قۇربـانـلىق قـىلـىنغۇچـىالرنـى 

بىر تهرەپ قىلىش ئۇسۇلى مانا مۇشۇنداق ئىدى. 

ئازتهكلهرنىڭ يوقۇلۇشى 

ئـازتهك ئـىمپېرىيـىسـى ئـىسـپانـىيهلـىك ئـىشـغالـچى ھېرنـان كـورتېسنىڭ ئهسـكهرلـىرىنـى بـاشـالپ ئهزتهك 

ئمپېرىيـىسـىنـىڭ پـايـتهخـتى تېنوچـىتـالنـغا 1519-يـىلـى قهدەم بېسىشـى نهتـىجـىسـىدە ھاالك بـولـغان. 

ئـىسـپانـىيهلـىك ئـىشـغالـىيهتـچى ھېرنـان كـورتېس بهش يۈزگه يېقىن ئهسـكىرى بـىلهن ئـازتهكـلهرنـىڭ زېمىدا 
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پهيــدا بــولــغان. ئۇنــىڭ ئــازتهكــلهر زېمىنــىدا پهيــدا بــولۇشــىنــىڭ ئهڭ مۇھىم سهۋەبــلىرىدىن بــىرى 

ئـازتهكـلهرنـىڭ ئـالتۇنـنى بـايـلىق دەپ بـىلـمىگهنـلىكـى، ئـالتۇنـنى پۇل ئـورنـىدا قـولـلىنـىشـنىڭ ئـورنـىغـا، 

كـاكـائـو ئۇرۇقـلىرىنـى پۇل قـىلـىپ قـولـالنـغانـلىقـى سهۋەبـلىك، ئـازتهكـلهرنـىڭ ئـالتۇنـىنـى قـولـغا چۈشۈرۈش 

بـولـغان. ئـىلـغار قـورالـالر بـىلهن قـورالـالنـغان ھېرنـان كـورتېس بهش يۈزدەك ئهسـكهر بـىلهن پـاراخـوت 

ئـارقـىلـىق مېكسىكـا قۇرۇقلۇقـىغـا چـىقـقان بـولۇپ، يهرلـىك خهلـق ۋە ئـازتهك پـادىشـاھى مـونـتىزۇمـا ئۆزلـىرى 

ئـىلـگىرى ھېچ كۆرۈپ بـاقـمىغـان بۇ ئـاق تهنـلىك يـوچۇن كـىشـىلهرنـى قـىزغـىن كۈتۈۋالـغان ۋە ھېرنـانـغا 

بۈيۈك ئـىلـتىپـات كۆسـىتـىپ، زىيـاپهت بهرگهن. ھېرنـان پۇرسهتـتىن يـاخشـى پـايـدىلـىنـىپ، ئـازتهك پـادىشـاھى 

مـونـتىزۇمـانـى ئهسـىر ئېلىپ، تېنوچـىتـالن شهھىرىنـى قـولـغا چۈشۈرگهن، ئـازتهك ئهسـكهرلـىرىنـى ۋە 

خهلـقىنـى دەھشهتـلىك قـىرغـىن قـىلـىپ، ئـازتهكـلهرنـىڭ ئـىلـىكـىدىكـى ئـالتۇن قـاتـارلـىق قـىمـمهتـلىك 

بـايـلىقـالرنـى ئۇدۇللۇق ئۆز دۆلـىتـىگه مـاڭغۇزغـان. ئـازتهك پـادىشـاھى مـونـتىزۇمـانـىڭ جـىيهنـى كـاختېموك 

بـاشـچىلـىقـىدا ئـىسـپانـىيه ئـىشـغالـچىلـىرىغـا قـارشـى شـىددەتـلىك قـايتۇرمـا ھۇجۇم بـاشـالنـغان. ئـاقـىۋەتـته، 

ئـازتهكـلهرنـىڭ ئهشهددىي رەقـىبـى كـورتېسالرنـىڭ يـاردىمـى ئـاسـتىدا ھېرنـان كـورتېس غهلـىبه قـىلـغان، دەل 

مۇشۇ پهيــتلهردە ئــازتهك ئېمپىرىيــىســى تهۋەســىدە سهۋەبــى نــامهلۇم شــىددەتــلىك يۇقۇملۇق كــسهل 

كۆرۈلۈپ، 1520-يـىلـى بـىر يـىل ئـىچـىدىال تېنوچـىتـالن ئـاھالـىسـىنـىڭ قـىرىق پـىرسهنـتى يۇقۇملۇق ۋابـادا 

ئۆلۈپ كهتـكهن ۋە بۇ ئۆلۈم تېخىمۇ شـىددەتـلىك ئـاۋۇپ، ئـازتهك خهلـقىنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ دېگۈدەك يـوق 

بـولۇشـىغـا سهۋەب بـولـغان. بـىر تهرەپـتىن ھېرنـان كـورتېسنىڭ دەھشهتـلىك قـىرغـىنـى، بـىر تهرەپـتىن 

يۇقۇملۇق كېسهلـنىڭ يـامـرىشـى سهۋەبـلىك ئـازتهك ئېمپىرىيـىسـى ھاالك بـولۇپ، ئـازتهكـلهر دۇنـيادىن يـوق 

بولۇپ كهتكهن. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى
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تارىخ ۋه بىز 

پوالت قادىرى ۋه ئۆلكه تارىخى



پوالت قادىرى ۋە ئۆلكه تارىخى 

«مهن سىلهرگه تارىخ دهرسى ئۆتىمهن. خىتاي تارىخى ئوقۇمسىلهر ياكى ئۇيغۇر تارىخىمۇ؟»  

— پوالت قادىرى، ئۈرۈمچى، 1948-يىللىرى 

«مهن بۇ يۇرتـنىڭ ئۆز پهرزهنـتىمهن. بـىز ھايـاتـال بـولـىدىكهنـمىز، سـىز خـالـىغـان ئـوقۇتقۇچـىنـى 
تېپىپ خىتاي تارىخى ئۆگىتهلمهيسىز.»  

— پوالت قادىرى، ئۈرۈمچى، 1948-يىللىرى 

پوالت قادىرى كىم؟ 

تـارىخـچى پـوالت قـادىرى 1919-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ قۇتۇبـى نـاھىيـىسـىدە تۇغۇلۇپ، 

1970-يىلى ئىستانبۇلدا ۋاپات تاپقان. 

پـوالتـى قـادىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ قۇتۇبـى نـاھيىسـىدە كهمـبهغهل دېھقان ئـائـىلـىسـىدە 

دۇنـياغـا كهلـگهن. پـوالت قـادىرى ئۈرۈمـچىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان دارىلمۇئهلـلىمـىنـى ئهال نهتـىجه 

بـىلهن پۈتتۈرگهنـدىن كېيىن، 1941-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاتـالـمىش شـىنـجاڭ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ئـورگـان گېزىتـى بـولـغان «شـىنـجاڭ گېزىتـى»دە ئـىشـقا چۈشۈپ، بۇ گېزىتـنىڭ ئۇيغۇرچه، قـازاقـچه 

بۆلۈمــىنــىڭ مۇھهررىرى بــولۇپ ئــىشــلىگهن، كېيىن خــىزمهتــته يۈكــلىســىپ مهزكۇر گېزىتــنىڭ 

يېزىقـچىلـىق ئـىشـلىرى مۇدىرلـىقـىغـا ئۆسـتۈرۈلـگهن. 1943-يـىلـى ئـالـته ئـايـدەك ۋاقـىت ئۈرۈمـچىدە 

تۈرمـىدە يـاتـقانـدىن كېيىن قـويۇپ بېرىلـىپ، ئهسـلىدىكـى خـىزمهت ئـورنـىغـا قـايـتىپ كهلـگهن. كېيىن 

ئۈرۈمـچى دارىلمۇئهلـلىمـىنـىگه تـارىخ ئـوقۇتقۇچـىسـى بـولۇپ ئـىشـقا چۈشۈپ، ئـابـدۇرەھىم ئۆتكۈر بـىلهن 

خىزمهتداش بولۇپ ئىشلىگهن. 

1949-يـىلـى كۈزدە خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا تـاجـاۋۇز قـىلـىپ 

كـىرگهنـدىن كېيىن، ئـىسـا يۈسۈپ ئـالـىپكتېكىن ۋە مۇھهمـمهتـئىمـىن بۇغـرا قـاتـارلـىقـالر بـىلهن بـىرلـىكـته 

ۋەتهنـنى تهرك ئېتىپ، يهكهن ئـارقـىلـىق ھىنـدىسـتانـنى نـىشـانـالپ يـولـغا چـىقـقان. خـىتـاي كـوممۇنـىسـت 

پـارتـىيـىسـى دۆلـىتـى ۋەتـىنـىمـىزگه تۇمشۇقـىنـى تـىقـقانـدىن كېيىن، كـوممۇنـىسـت ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا 

2021 يانۋار 119 ئۇيغۇرالر 17-سان



يـاشـاشـنى خـالـىمـىغـان يـاكـى بۇرۇن گـومـىنـداڭ تهرەپـتارى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن نۆۋەتـتىكـى كـوممۇنـىسـت 

ھاكـىمـىيـىتـى تهرىپـىدىن بـاسـتۇرۇشـقا ئۇچـراشـتىن ئهنسـىرىگهن بـىر بۆلۈك شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقى 

ئـارىسـىدا يـاقـا يۇرتـالرغـا چـىقـىپ كېتىش دولقۇنـى كۆتۈرۈلـگهن بـولۇپ، بۇ كۆچ-كۆچ سهپـىرىنـىڭ ئـىسـا 

يۈسۈپ ئـالـىپتېكىن ۋە مۇھهمـمهدئـىمـىن بۇغـرا بـاشـچىلـىقـىكـى كـارۋىنـىدا مهشھۇر يـازغۇچـى ئـابـدۇرېھىم 

ئۆتكۈر ۋە پـوالت قـادىرى قـاتـارلـىقـالرمۇ بـار ئـىدى. پـوالت قـادىرى كـارۋانـدىكـىلهر بـىلهن بـىلهن پۈتۈن 

مـال-مۈلـكى مۇسـادىرە قـىلـىنـغان ھالهتـته چېگرادىن ئۆتۈپ كېتهلـىگهن بـولسـىمۇ، خـىتـاي بـانـدىتـلىرى 

كـارۋانـدىكـى ئـابـدۇرېھىم ئۆتكۈر، چـىڭگىزخـان دامـولـالم قـاتـارلـىق بـىر بۆلۈك مـولـال، زىيـالـىيـالرنـى 

چېگرادىن ئۆتۈشـكه يـول قـويـماي كهيـنىگه قـايتۇرۇپ ئېلىپ كهتـكهن. چـىڭگىزخـان دامـولـالم قـاتـارلـىقـالر 

بىر نهچچه يىل كېيىن ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ھايات قالغان. 

كـارۋانـغا قـوشۇلۇپ ھىنـدىسـتان چېگرىسـىغـا ئۆتۈپ كهتـكهن پـوالت قـادىرى كهشـمىردە ئۈچ ئـاي 

تۇرۇپ قـالـغان. كېيىن ئـىسـا يۈسۈپ ئـالـىپتېكىن ۋە مۇھهمـمهدئهمـىن بۇغـرا بـاشـچىلـىقـىدىكـى 

مۇھاجىرالر ئهترىتى بىلهن تۈركىيهگه يېتىپ كهلگهن. 

پـوالت ئهپهنـدى تۈركـىيهدە شهرقـىي تۈركـىسـتان كۆچـمهنـلهر جهمـئىيـىتـىنـىڭ بـاش كـاتـىپـلىق 

خـىزمـىتـىنـى ئـىشـلىگهن. ئـىسـتانبۇل ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا مهشھۇر تۈرك تـارىخـىچـىسـى زەكـى ۋەلـىدى 

توغاننىڭ يېنىدا دوكتورانت ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە ئىلمىي ياردەمچى بولۇپ ئىشلىگهن. 

كېيىن ئـىسـتانبۇل ئۇنـىۋېرسـىتېتى تـىل-تـارىخ فـاكۇلتېتى خـىتـايشۇنـاسـلىق بۆلۈمـىدە 

تهتـقىقـاتـچى بـولۇپ خـىزمهت قـىلـىپ، 1966-يـىلـى گېرمـانـىيهنـىڭ ميۇنخېن شهھىرىدىكـى ئـازادلـىق 

رادىئـوسـىدا ئـىشـلهش ئۈچۈن گېرمـانـىيهگه بـارغـان. 1970-يـىلـى 26-ئـاۋغۇسـت ئېيىدا 61 يېشىدا 

يۈرەك كېسلى بىلهن ئىستانبۇلدا ۋاپات بولغان. 

ئهسهرلىرى: 

پـوالت قـادىرى «ئۆلـكه تـارىخـى»دىن سـىرت «ئهرك شـوئـارى»(1948) ، «شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

كېيىنـكى يۈز يـىلـلىق تـارىخـى» (ئـاپـتور بۇ ئهسهرنـى پۈتتۈرۈپ بـولۇشـتىن ئـاۋۋال ۋاپـات بـولۇپ 

كهتـكهن)، «خـىتـاي مۇسـتهمـلىكـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان»(1960، ئـىسـتانبۇل) قـاتـارلـىق ئهسهرلهرنـى 

يازغان. 

«ئۆلكه تارىخى» 

پـوالت قـادىرى «ئۆلـكه تـارىخ» نـامـلىق ئهسـىرىدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يېقىنـقى تـارىخـىغـا 

دائـىر مۇھىم ۋەقه-ھادىسـىلهرنـى قـىسـقىچه بـايـان قـىلـىشـقا تـىرىشـقان بـولۇپ، پـوالت قـادىرى ئهسـىرىدە 
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تۈركـلهرنـىڭ، ئۇيغۇرالرنـىڭ قهدىمـدىن ھازىرغـىچه بـولـغان تـارىخـىنـى ئـايـرىم مـاۋزۇالر ئـاسـتىدا قـىسـقا-

قىسقا بايان قىلىپ ماڭغان. 

ئهسهرنـىڭ بۈگۈنـكى زامـان ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى نهشـىرى تهكـلىمـاكـان ئۇيغۇر نهشـىرىيـاتـى 

تهرىپىدىن 2018-يىلى نهشىر قىلىنغان. كىتابنىڭ بهت سانى 224 بهت. 

«ئۆلـكه تـارىخـى» ئـىكـكى قـىسـىمـغا بۆلۈپ يېزىلـغان بـولۇپ، ئهسهرنـىڭ بـىرىنـچى قـىسـىمـى ئۈچ 

بـابـتىن، ئـىكـكىنـچى قـىسـىمـى ئۈچ بـابـتىن تهشـكىل تـاپـقان. بـىرىنـچى قـىسـىم كـىرىش سۆزدىن سـىرت 

«بـاشـالنغۇچ تـارىخ» (بـىرىنـچى بـاب)، «ئـوتتۇرا چـاغ تـارىخـى» (ئـىكـكىنـچى بـاب)، «كېيىنـكى زامـان 

تـارىخـى» (ئۈچـىنـچى بـاب) قـاتـارلـىق ئۈچ بـابـتىن تۈزۈلـگهن. ئـىكـكىنـچى قـىسـىم «قۇمۇل ئـىنـقىالبـى 

دەۋرى» (بـىرىنـچى بـاب)، «شېڭ شـىسهي دەۋرى» (ئـىكـكىنـچى بـاب)، «ئـىلـى ۋەقهسـى ۋە تـىنـىچـلىق 

بىتىمى دەۋرى» (ئۈچىنچى باب) قاتارلىق ئۈچ بابتىن تۈزۈلگهن. 

ئهسهرنـىڭ يېزىلـىش ئۇسـلۇبـى ئـىخـچام، چۈشـىنـىشـلىك بـولۇپ، ئهسهرنـى ئـوقۇغـان كـىشـى تۈرك 

ۋە ئۇيغۇر تـارىخـىدىن، بـولۇپمۇ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يېقىنـقى بـىر نهچـچه ئهسـىرلـىك قـىسـقىچه 

تارىخىدىن خهۋەردار بوالاليدۇ. 

كـىتـابـتا شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يېقىنـقى تـارىخـى بـايـان قـىلـىنـغان بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، ئـالـدىنـقى 

ئهسىـردە شهرقىـي تۈركىـستـاندـا قۇرۇلغـان ئىـككـى جۇمھۇرىيهت دۆلىـتىـ توـغرـۇلۇق ئىـنتـايىـن قىـسقـىچىـال 

مهلۇمـات بېرىلـگهن. ئـىكـكىنـچى جۇمھۇرىيهت تـوغـرىسـىدا تهرەپـبازلـىق تهرەپـتارى سۈپـىتـىدە پـىكـىر 

بـايـان قـىلـغان. 1945-يـىلـى ئۈرۈمـچىدە قۇرۇلـغان «شـىنـجاڭ بـىرلهشـمه ھۆكۈمـىتـى» ۋە «ئۈچ 

ئهپهندى» ھهققىدە نىسبهتهن كهڭرى مهلۇمات بهرگهن. 

پوالت قادىرى «ئۆلكه تارىخى» ناملىق ئهسىرىنىڭ باشلىنىشىدا مۇنداق دېگهن: 

«مهن بۇ قـىسـقىچه ۋەتهن تـارىخـى كـىتـابـىنـى مۇھهمـمهد ئهمـىن ھهزرىتـىمـنىڭ <شهرقـىي 

تۈركـىسـتان تـارىخـى>غـا ئـاسـاسـلىنـىپ، ئۆزۈمـنىڭ ئۆگـىنـىپ تـاپـقان نهتـىجـىلـىرىمـدىن پـايـدىلـىنـىپ 

تۈزۈپ چـىقـتىم. ئـىچـىدە تـولۇق بـولـمىغـان يـاكـى كهمـچىل ئـورۇنـلىرى بـولـسا كۆرسـىتـىپ بېرىلـسه، 

ئـىكـكىنـچى قېتىم يېزىلـىدىغـان تـارىخـقا يـاخشـى بـىر ئـاسـاس بـولۇپ قـالـىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن، 

ئوقۇرمهنلهرنىڭ بۇ تارىخ ھهققىدە كۆپرەك تۈزىتىش بېرىشىنى سورايمهن.» 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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ئۆتكهن بىر ئاي
ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا
مۇناسىۋهتلىك مۇھىم

ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2020-يىلى 12– ئاينىڭ 23 – كۈنىدىن  2021 - يىلى 1– ئاينىڭ 25 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەرلهر 

(2020-يىلى 23-دېكابىردىن، 2021-يىلى 25-يانۋارغىچه چىققان، ئۇيغۇرالرغا 

ئائىت مۇھىم خهلقئارالىق خهۋەرلهر) 

مايك پومپىئو خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تهكشۈرۈش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى 

تـاشـقى سـىيـاسهت تـورىنـىڭ 23-دىكـابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى 

مـايـك پـومـپىئـو شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ بـار يـوقـلىقـىنـى تهكشۈرۈشـكه بۇيـرۇق 

چۈشۈرگهن، شۇنـداقـال ئـامېركـىنـىڭ جـىنـايـى ئـىشـالر ئهدلـىيه ئـىشـخانـىسـىنـىڭ بـاش ئهلـچىسـىگه 
تهكشۈرۈشـنى نـازارەت قـىلـىشـنى بۇيـرۇغـان. ھازىرقـى ئهمهلـدارالرنـىڭ ۋە سـابـىق ئهمهلـدارالرنـىڭ سۆزىگه 

ئـاسـاسـالنـغانـدا، بۇ قېتىمـلىق تهكشۈرۈشـته دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ قـانۇن مهسـلىھهتـچىسـى 

مـارىك سـترىڭ ۋە دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى ئـىچـكى ئـاخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ بـاشـلىقـى ۋە 
مۇنـاسـىۋەتـلىك خـادىمـلىرىنـىڭ بۇ ھهقـته تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارغـانـلىقـى مهلۇم ئـىكهن. خهۋەردە يهنه بۇ 

تهكشۈرۈشـنىڭ ئـىكـكى پـارتـىيـىنڭ پـارالمـىنـىت ئهزالـىرى تـىرامـپ ھۆكۈمـىتـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئۈسـتىدىن تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشـقا چـاقـىرغـان مهزگـىلـدە ئېلىپ بېرىلـغانـلىقـى 

كۆرسـىتـىلـگهن بۇلۇپ، ئۆكـتهبـىردە ئـىكـكى پـارتـىيه ئهزالـىرىنـىڭ پـارتـىيه قـارارىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇپ، 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرگه قـىلـغان مۇئـامـىلـىسـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ 

تىلغا ئالغانلىقى بايان قىلىنغان. 

خهلـىقـئارا جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـى ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى تهكشۈرۈش چـاقـىرقـىنـى رەت 

قىلغاندىن كېيىن، مۇتهخهسىسلهر خىتاينىڭ يۇشۇرۇن تهسىرىدىن گۇمانالندى 

ئــاســىيــا خهلــقئارالــىق خهۋەرلهر ئــاگېنتلىقــىنــىڭ (ANI) 24-دىكــابــىردىكــى خهۋىرىگه كۆرە، 
مۇتهخهسـىسـلهر خـىتـايـنىڭ خهلـىئـارا جـىنـايـى ئـىشـالر سـوتـىغـا بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى خهۋپسـىزلـىك 

كېڭىشـىنـىڭ دائـىمـى ئهزاسـى سۈپـىتـىدە يۇشۇرۇن تهسـىر كۆرسهتـكهنـلىكـىدىن گۇمـانـالنـغان ۋە خهلـقئارالـىق 

جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ قـوش ئۆلـچهمـگه دۇچ كهلـگهنـلىكـىنـى ئـىلـگىرى سۈرگهن. 2018-

يـىلـدىن بېرى شهرقـى تۈركـىسـتانـدا كـىشـىلـىك ھۇقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى كۈنسـىرى ئېشىۋاتـقان بـولسـىمۇ، 

خهلـقئارالـىق جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ خـىتـايـنى 2002-يـىلـدىكـى رىم ئهھدىنـامـىسـىگه ئـىمـزا 
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قـويـمىغـان دېگهن سهۋەب بـىلهن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى 

تهكشۈرۈش ھوقۇقىنىڭ يوقلىقىنى ئوتتۇرغا قۇيۇشى ھهقىقهتهن ھهيران قاالرلىقكهن. 

خهلىقئارا جىنايى ئىشالر سوت مهھكىمىسى تهنقىدكه دۇچ كهلدى 

ۋاشـىڭتون پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 28-دېكابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خهلـقئارالـىق جـىنـايـى ئـىشـالر 

سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ بـاش تهپـتىشـى فـاتۇ بېنسۇدا (Fatou Bensouda) خـىتـايـنىڭ رىم ئهھدىنـامـىسـىگه 

ئـىمـزا قـويـمىغـانـلىقـىنـى ئهسـكهرتـىپ، خـىتـاي تـوغـرىسـىدا تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارغـىلـى بـولـمايـدۇ، دەپ يهكۈن 

چـىقـارغـان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ خـىتـايـدا داۋامـلىشـىۋاتـقان 

كـىشـىلـىك ھۇقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىگه تۇتـقان پـوزىتسـىيـىسـى غـايهت زور ئهخـالقـىي مهغلۇبـىيهتـكه 

ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىكهن. خهۋەردە يهنه جـىنـايـى ئـىشـالر سـوت مهھكىمـىسـىنـىڭ ئـامېركـا بـىلهن بـولـغان 
مۇنـاسـىۋەتـنى يـاخشـىالشـنىڭ بـىرىنـچى قهدىمـى چـوقۇم بۇ ئـورگـانـنىڭ دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ  ۋەھشىيـلىكـنى 

ئهتراپلىق تهكشۈرۈشى بولۇشى كېرەكلىكى تىلغا ئېلىنغان. 

خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىدىن چهك ئايرىش چاقىرىقى 

مــايــاك تــورىنــىڭ 27-دىكــابــىردىكــى خهۋىرىگه كۆرە، خــىتــاي شهرقــى تۈركــىســتانــدا تۈرلۈك 
ۋەھشىيـلىكـلهرنـى يۈرگۈزۈپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى ئـالـدامـچىلـىق ۋە جـاسۇسـلۇق قـاتـارلـىق قـىلـمىشـالر 

ئـارقـىلـىق نۇرغۇنـلىغـان ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ ئـىش ئـورۇنـلىرىدىن ۋە ئهقـلىي مۈلۈك ھۇقۇقـلىرىدىن 

ئـايـرىلـىشـىغـا سهۋەپ بـولـغان. خهۋەردە يهنه خـىتـايـنىڭ تۈرلۈك ۋاسـتىلهرنـى قـولـلىنـىپ كـوممۇنـىزم 

ئـىدىيـىسـىنـى بـاشـقا دۆلهتـلهرگه سـىڭدۈرۋاتـقانـلىقـى، كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىنڭ خـىتـاي ۋىرۇسـىدىنمۇ 

خهتهرلـىك ئـىكهنـلىكـى كۆرسـىتـىلـگهن بۇلۇپ، كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىدىن چهك ئـايـرىپ كـىشـىلـىك ھۇقۇق 

ۋە ھهقىقهتنى قوغداش پهيتىنىڭ يېتىپ كهلگهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

گۈلشهن ئابباس خانىمنىڭ يىگىرمه يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى جهزىملهشتى  

ۋاشـىڭتونـدا تۇرۇشـلۇق تۇرۇشـلۇق ئۇيغۇر پـائـالـىيهتـچى روشهن ئـابـباسـنىڭ ئـاچـىسـى، تۆھپىكـار 

ئۇيغۇر زىيـالـىيسـى ئـابـباس بۇرھانـنىڭ قـىزى گۈلـشهن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن نـاھهق ھالـدا 
تېررورلۇق جـىنـايـىتـى بـىلهن قـارىلـىنـىپ، ئۇزۇن مۇددەتـلىك قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـغان. چـارشهنـبه 

كۈنــى گۈلــشهن ئــابــباســنىڭ ئــامېرىكــادا تۇرۇشــلۇق قــىزى زىبــا مۇرات ئــاپــىســىنــىڭ مهخــپىي 

سـوتـالنـغانـلىقـىدىن خهۋەر تـاپـقانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـغان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، گۈلـشهن ئـابـباسـنىڭ ئۇرۇق 

تۇقـقانـلىرى CECC ۋە CFU بـىرلـىكـته ئۆتكۈزگهن ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـىدا، گۈلـشهن ئـابـباسـنىڭ 

ھېچبىر جـىنـايـىتـى بـولـمىغـان تۇرۇقلۇقمۇ، 20 يـىلـلىق قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـغانـلىقـىنـى بـايـان 
قــىلــغان. زىبــا مۇراتــنىڭ دېيىشــىچه گۈلــشهن ئــابــباســنىڭ قــولــغا ئېلىنــىشــى، تۇتۇپ تۇرۇلۇشــى، 
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سـوتـلىنـىشـىنـى ۋە جـازالـىنـىشـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ «دۆلهتـنى قـانۇن بـويـىچه ئـىدارە قـىلـىدىغـان ۋە 

كىشىلىك ھۇقۇققا ھۆرمهت قىلىدىغان دۆلهت» ئهمهسلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدىكهن. 

تۈركـىيهدىكـى بـىر تۈركۈم ئۇيغۇر يـاشـلىرى ئۇرۇق-تۇغـقانـلىرىنـىڭ ئـىزدېرىكـىنـى قـىلـىپ 
ئىستانبۇل خىتاي كۇنسۇلخانىسى ئالدىدىكى تىنچ نامايىشىنى داۋامالشتۇرماقتا 

ئـىسـتانبۇلـدا يـاشـاۋاتـقان بـىر تۈركۈم ئۇيغۇر يـاشـلىرى زوراۋان خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن 
ئـىزدېرەكسـىز غـايـىپ قـىلـىۋېتىلـگهن ئۇرۇق-تۇغـقانـلىرىنـىڭ دېرىكـىنـى قـىلـىش ئۈچۈن ئـىسـتانبۇلـدىكـى 

خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـى ئـالـدىدا بـىر نهچـچه ھهپـتىدىن بېرى تـىنـىچ شهكـىلـدە نـامـايـىش ئۆتكۈزمهكـته. 

ئـىسـتانبۇلـدىكـى خـىتـاي كـونسۇلـىنـىڭ خـادىمـلىرى مهزكۇر يـاشـالرنـىڭ ئۆزلـىرىگه سۇنۇلـغان ئۇرۇق 

تۇغـقانـلىرىنـىڭ ئـىز-دېرىكـىنـى بېرىش تـوغـرىسـىدىكـى ئـىلـتىمـاسـىنـى ئـىزچـىل شهكـىلـدە رەت قـىلـىپ، 

ئىلتىماسنى قوبۇل قىلىشتىن باش تارتىپ كهلمهكته. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇ خـىل قـىلـمىشـلىرى ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ قـانۇنـىي تهرتـىپـلهرنـى نهزىرىگـىمۇ 

ئىلىپ قويمايدىغان رەزىل ماھىيىتىنى خهلقئارا جامائهتچىلىككه تېخىمۇ بهك ئاشكارا قىلماقتا. 

بۇ خـىلـدىكـى ھهرىكهتـلهر ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز ھهق-ھوقۇقـىنـى قـوغـداش ۋە خـىتـايـنىڭ قـاراڭغۇ يۈزىنـى 
پـاكـىت بـىلهن تهمـىنـلهش جهھهتـته مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولۇپ، بـىز مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇرالرنـى 

پۈتكۈل دۇنـيا مـىقـياسـىدا خـىتـايـدىن ئۇرۇق-تۇغـقان، دوسـت بۇرادەرلـىرىنـىڭ ئـىزدېرىكـىنـى قـىلـىش 
ھهرىكىتىگه ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇشقا چاقىرىمىز. 

ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى دەرسكه كېچىككهنلىكى سهۋەپ خىتاي ئۇقۇتقۇچىدىن تاياق يېدى 

كۈنـدىلـىك پـوچـتا گېزىتـىنـىڭ (Daily Mail) 31-دىكـابـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، يېقىنـدا شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىن تـارقـالـغان بـىر سـىن ھۆجـجىتـى ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالردا كۈچلۈك ئـىنـكاس قـوزغـىغـان. 

مهزكۇر ســىنــدا بــىر خــىتــاي ئــوقۇتقۇچــىنــىڭ بــىر ئۇيغۇر ئــوقۇغۇچــىنــى چېچىدىن تۇتۇپ قــاتــتىق 
ئۇرۇۋاتـقانـلىقـى كۆرسـىتـىلـگهن. خهۋەردە مهلۇم بـولۇشـىچه بۇ ۋەقه 21-دىكـابـىر قهشـقهرنـىڭ پهيـزاۋات 

نـاھىيـىسـىدىكـى بـىر تـولۇقسـىز ئـوتتۇرا مهكـتهپـته يۈز بهرگهن بـولۇپ، سـىنـىپـتىكـى مهلۇم ئـوقۇغۇچـى 

تهرىپىدىن سىنغا ئېلىنىپ تارقىتىلغان. 

خـارۋارد بـىرلهشـمىسـى ئـامېرىكـانـىڭ يـاش ئۇيغۇرالرنـى ئـازاد قـىلـىش ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىش 
كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى 

  

قـوغـدىغۇچـى گېزىتـىنـىڭ 1-يـانۋاردىكـى خهۋىرىدە بـىلـدۈرۈلـىشـىچه، خـارۋاردتـىكـى 70 تـىن ئـارتۇق 

ئۇقۇغۇچـىالر تهشـكىالتـى ئـامېرىكـا ھۈكۈمـىتـىدىن رەيھان ئهسهتـنىڭ ئـىنـىسـى ئهكـبهر ئهسهت ئۈچۈن 
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ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـنى تهلهپ قـىلـدى. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، ئهكـبهر ئهسهت 2016-يـىلـى ئـامېرىكـا تـاشـقى 

ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ مهدەنـىيهت ئـالـماشـتۇرۇش پـروگـرامـمىسـىغـا قـاتـنىشـىپ ئۈرۈمـچىگه قـايـتقانـدىن 

كېيىن غـايـىپ بـولۇپ، 15 يـىلـلىق قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـغان. ئهكـبهر ئهسهتـكه ئـوخـشاش 
تـورچـىلـىق سـاھهسـىدە ئـىگـىلـىك تـىكـلىگهن بـىر يـاشـنىڭ مـىلـلىي ئۆچـمهنـلىكـكه قۇتـراتقۇلۇق قـىلـغان دەپ 

ئهيىبلىنىشى كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. 

دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى تۈركـىيهنـى خـىتـاي بـىلهن ئۆتكۈزۈپ بېرىش شهرتـنامـىسـى ئـىمـزالـىمـاسـلىقـقا 

چاقىردى  

ھىنـدىسـتان بـىلۇم خهۋەر ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 3-يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى 

بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ تۈركـىيه ھۆكۈمـىتـىنـى خهلـقئارا قـانۇنـغا ۋە قـايتۇرمـاسـلىق پـرىنسـىپـىغـا ئهمهل 

قـىلـىشـقا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن ئۆتكۈزۈپ بېرىش شهرتـنامـىسـى ئـىمـزاالشـتىن يـىراق تۇرۇشـقا 
چـاقـىرغـان. بـايـانـاتـتا دېيىلـىشـىچه، خـىتـايـدا ۋەھشىيـلهرچه كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى يۈز 

بـىرىۋاتـقان بۈگۈنـكى كۈنـدە، ئهگهر تۈركـىيه ھۆكۈمـىتـى خـىتـاي تهلهپ قـىلـغان ئۇيغۇرالرنـى ئۆتكۈزۈپ 
بېرىش شهرتـنامـىسـىنـى ئـىمـزالـىسـا، بۇ خـىتـايـنىڭ يهنه بـىر خـىل زىيـانـكهشـلىك قـورالـىغـا ئـايـلىنـىپ 

قېلىشـى مۇمـكىن ئـىكهن. دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـىنـىڭ رەئـىسـى دولقۇن ئهيـسا تۈركـىيهنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى كۆزدە تۇتۇپ، تۈركـىيهدە يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇرالرنـى قـوغـداش 

مهجبۇريـىتـىنـىڭ بـارلـىقـىنـى، ئۇنـداق قـىلـمىغـانـدا تۈركـىيهنـىڭ زۇلۇمـغا قـارشـى سۆز قـىلـغان دۆلهت 

بولۇشتهك ئىناۋىتىگه تهسىر يېتىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان. 

ئۇيغۇرالر خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدىكى نامايىشىنى داۋامالشتۇردى 

ئـانـادولۇ ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 6- يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـىسـتانبۇلـدا يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇرالر 
خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـى ئـالـدىدىكـى نـامـايـىشـىنـى داۋامـالشـتۇرۇۋاتـقان بـولۇپ، ئۇالر خـىتـايـدىكـى يـىغـىۋېلىش 

ۋە مهجبۇرى ئهمـگهك الگـىرلـىرىدا تۇتۇلـغان ئـائـىله ئهزالـىرىنـىڭ ئهھۋالـىنـى بـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـغان. 
ئۇنـىۋېرسـىتېت ئـوقۇتقۇچـىلـىرى، سـودىگهرلهر ۋە مهمۇرالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان نـامـايـىش گۇرۇپـپىسـى 

تۆت خـىل تـىلـدا لـوزۇنـكا كۆتۈرگهن بـولۇپ، نـامـايـىشـچىالرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـى 
ھازىرغـا قهدەر ئۇالرنـىڭ ھېچقايسـىسـىغـا جـاۋاپ قـايتۇرمـىغـان. نـامـايـىشـقا قـاتـناشـقان تۈركـىيه سـائـادەت 

پـارتـىيـىسـىدىن ئۆمهر فـارۇق خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى ئهيـىبـلىگهن، شۇنـداقـال دۇنـيانـىڭ بۇ ۋەھشىيـلىكـلهر 

ئالدىدا سۈكۈتته تۇرغانلىقىغا ئېتىراز بىلدۈرگهن. 

ماركس-سپېنسېر كىيىم-كېچهك شىركىتى خىتاينى ئهيىبلىگۈچىلهر قاتارىدىن ئورۇن ئالدى 

ئهنـگلىيه BBC تـورىنـىڭ 6-يـانۋاردىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، مـاركـس-سـپېنسېر كـىيـىم-

كېچهك شـىركـىتـى (M&S) خـىتـايـنىڭ شهرقـى تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه 
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قـارشـى تۇرۇش چـاقـىرىقـىغـا ئـىمـزا قـويـغان. 12-ئـايـدا BBC خهۋەر تـورى خـىتـايـنىڭ نهچـچه يۈز مـىڭ 

ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـى مهجبۇرى ئهمـگهكـكه قـىسـتىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى يېڭى 
پـاكـىتـالرنـى ئـاشـكارىلـىغـان بـولۇپ، بـىر تۈركۈم كـىيـىم-كېچهك شـىركهتـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن خـام 

ئهشـيا ئـىمـپورت قـىلـىشـنى تـوخـتاتـقان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، مـاركـس-سـپېنسېر كـىيـىم-كېچهك 
شـىركـىتـى ھهر يـىلـى ھهرخـىل رايـونـالردىن 40 مـىڭ تـونـنا پـاخـتا ئـىشـلىتـىدىغـان بـولۇپ، بـاشـقا 

شـىركهتـلهرنـىڭ خـام ئهشـيا مهنـبهسـىنـى تهكشۈرۈشـىگه ئـىلھام بېرىش ئۈچۈن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه قـارشـى تۇرۇش چـاقـىرىقـىغـا ئـىمـزا قـويۇشـنىڭ مۇھىمـلىقـىنـى بـايـان 

قىلغان. 

ب د ت كۆزىتـىش تهشـكىالتـى 2020-يـىلـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلـغان 10 چـوڭ 
دۆلهتنى ئاشكارىلىدى 

خـرىسـتىئـان پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 7-يـانۋاردىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، ب د ت كـىشـىلـىك 

ھوقۇقـنى كۆزىتـىش تهشـكىالتـى 2020-يـىلـدىكـى ئهڭ ئېغىر كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلغۇچـى 
دۆلهتـلهر تـىزىمـلىكـىنـى ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، خـىتـاي بۇ تـىزىمـلىكـته بـىرىنـچى ئـورۇنـدا تۇرغـان. خـىتـاي 

مـىلـيونـلىغـان ئۇيغۇرالرنـى الگېرىغـا قـامـاش، كـىشـىلـىك ھۇقۇق پهئـالـىيهتـچىلـىرىنـى تۈرمـىگه  تـاشـالش، 

تـىبهتـنى ۋەيـرانـچىلـىقـقا ئۇچـرىتـىش، خـوڭكوڭدا ئهركـىنـلىكـنى بـوغۇش قـاتـارلـىق جـىنـايهتـلهر بـىلهن 
ئهيـىبـلهنـگهن. كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلغۇچـىالر تـىزىمـلىكـىدە خـىتـايـدىن بـاشـقا ئـىران، كـامېرون، 

ۋېنزۇئېال، سهئۇدى ئهرەبـىسـتان، زىمـبابۋې، كۇبـا، تۈركـىيه، شـىمـالـى كـورىيه ۋە رۇسـىيه قـاتـارلـىق 
دۆلهتـلهر بـارل بـولۇپ، بۇ ئـون دۆلهت ئۆز پۇقـرالـىرىنـى قـىيـناش، تۈرمـىگه تـاشـالش، ئـاچـلىقـقا دۇچـار 
قـىلـىش، سـىيـاسـى ئۆكـتىچـىلهرگه زىيـانـكهشـلىك قـىلـىش، دىنـىي ئېتىقـاد تۈپهيـلى كـىشـىلهرگه زىيـانـكهشـلىك 

قىلىش سهۋەبىدىن يۇقىرىقى تىزىملىككه كىرگۈزۈلگهن. 

ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتايدىكى ئازغىنه پايدىسى ئۈچۈن كىشىلىك ھوقۇقنى سېتىۋەتتى  

نيۇيـورك پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 7-يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، 2020-يـىلـى خـىتـاي رەئـىسـى شـى 

جـىنـپىڭنىڭ گـىئـوپـولـىتـىك قـانۇنسـىز قـىلـمىشـلىرى ۋە دۆلهت ئـىچـىدىكـى زوراۋانـلىقـى ئهڭ يـوقـىرى پهلـلىگه 

چـىقـقان بـىر يـىل بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى يهنـىال خـىتـاي بـىلهن بـىر تهرەپـلىمـىلـىك، 

ئېنىقسـىزلـىق ۋە ئـالـدامـچىلـىقـقا تـولـغان سـودا كېلىشـىمـنى ئـىمـزالـىغـان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، يـاۋروپـا 

ئـىتـتىپـاقـى بۇ كېلىشـىمـنىڭ ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى قـوغـدايـدىغـانـلىقـىنـى، يـادرولۇق قـىمـمهت قـارىشـىنـى 

ئـىلـگىرى سۈرىدىغـانـلىقـىنـى داۋا قـىلسـىمۇ، ئهمهلـىيهتـته بۇ كېلىشـىم ئۇالرنـىڭ ئۆز قـىمـمهت قـارىشـىغـا 
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قـىلـىنـغان خـىيـانهت بـولۇپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى يهنه ئـىتـتىپـاقـدىشـى بـولـغان ئـامېرىكـىغـا قـىلـىنـغان خـىيـانهت 

ھېسابـلىنـىدىكهن. خهۋەردە يهنه يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي مهنـپهئهتـنى دەپ يـاۋروپـانـىڭ قـىمـمهت 

قـارىشـىنـى قۇربـان قـىلـغانـلىقـى تـىلـغا ئېلىنـغان بـولۇپ، بۇ كېلىشـىم يـاۋروپـا پـارالمېنتىدىكـى كـىشـىلـىك 

ھوقۇق تهشهببۇسـچىلـىرىنـىڭ ۋە ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىشـنى تـوخـتىتـىش ئۈچۈن ھهركهت 

قىلىۋاتقان كىشىلهرنىڭ تىرىشچانلىقلىرىنى يوققا چىقىرىدىكهن. 

تۋىتتېر خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـادا تۇرۇشـلۇق ئهلـچىخـانـىسـى چـىقـارغـان «ئۇيغۇر ئـايـالـلىرى ئهمـدى 
تۇغۇت ماشىنىسى ئهمهس» ناملىق يازمىسىنى ئۆچۈرۈپ تاشلىدى 

قـوغـدىغۇچـى گېزىتـىنـىڭ (The Guardian) 10-يـانۋاردىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، تۋىتتېر 
خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا بـاش ئهلـچىخـانـىسـى چـىقـارغـان ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـىڭ ئـاشقۇنلۇقـتىن «ئـازاد 

قـىلـىنـغانـلىقـى» ۋە ئهمـدى «بـوۋاق ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـاشـىنـىسـى» ئهمهسـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى يـازمـىسـىنـى 

ئۆچۈرۈۋەتـكهن ۋە بۇ يـازمـىنـىڭ تۋىتتېرنـىڭ قـائـىدە-مـىزانـلىرىغـا خـىالپ ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتقان. بۇ يـازمـا 

ئېالن قـىلـىنـغانـدىن كېيىن خهلـقئارادا كۈچلۈك ئهيـىپـلهشـكه ئۇچـرىغـان. بـىرلهشـمه ئـاگېنتلىقـىنـىڭ كهڭ 
كۆلهمـلىك تهكشۈرۈشـىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه ، خـىتـايـالر نهچـچه يۈزمـىڭلىغـان ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىغـا 
مهجبۇرى ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش ۋە بـاال چۈشۈرۈش قـاتـارلـىق ۋاسـىتـىلهرنـى قـولـالنـغان بـولۇپ، 
شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى رايـونـالردا تۇغۇش نـىسـبىتـى كۆرۈنهرلـىك تۆۋەنـلهپ 

كهتكهن. 

ئهنگلىيه شهرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك سودا ئاالقىنى توختاتتى 

ئـامېرىكـا ئـاۋازىنـىڭ (VOA) 12-يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـى سهيـشهنـبه 
كۈنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه بـاغـلىنـىشـلىق مهھسۇالتـالرغـا چېتىلـىپ قېلىشـنىڭ 

ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن يېڭى تۈزۈمـلهرنـى بهلـگىلهيـدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـغان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، 

ئهنـگلىيه تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى دومـىنـىك راب (Dominic Raab ) پـارالمـىنـىتـتا قـىلـغان سۆزىدە، 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈرگۈزۈۋاتـقان تۈرلۈك ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايهتـلىرىنـى تـىلـغا 

ئـالـغان بـولۇپ، ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ چـوقۇم تهدبـىر قـولـلىنـىپ ئهنـگلىيه كـارخـانـىلـىرىنـىڭ خـىتـايـدىكـى 

جـازا الگـىرلـىرى بـىلهن چېتىشـلىقـى بـار مهھسۇالتـالرىغـا چېتىلـىپ قـالـماسـلىقـىنـى تهلهپ قـىلـغان. ئۇ يهنه 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بېرىپ، ئۇ يهردىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهك كه 

سېلىش ۋە كىـشىـلىـك ھوقۇق دەپسـهندـىچىـلىـكىـنىـ تهكشۈرۈشىـ الزىملـىقىـنىـ ئوـتتۇرىغاـ قوـيغـان. شۇندـاقال 

ئهنـگلىيهنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـته ئۆز قـىمـمهت قـارىشـىنـى يـاكـى دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىنـى 

قۇربان قىلمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان. 
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سـابـىق كـانـادا پـارالمېنت ئهزاسـى خـىتـاي كۆزىتـىش ئۈسكۈنـىلـىرى شـىركـىتـىنـىڭ چهتـئهل 

ۋاكالهتچىسى بولۇشتىن چېكىندى 

فـوكـس خهۋەرلهر تـورىنـىڭ (Fox News) 12-يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، كـالـىفـورنـىيهنـىڭ سـابـىق 

كېڭهش پـاالتـا ئهزاسـى بـاربـارا بـوكسېر (Barbara Boxer ) بۇ ھهپـته خـىتـايـنىڭ كۆزىتـىش ئۈسكۈنـلىرى 

شـىركـىتـى  بـولـغان خهيـكاڭ شـىركـىتـىگه (Hikvision) ۋاكـالهتـچى بـولۇپ تـىزىمـلىتـىپ بـولۇپ، ئـارقـىدىن 

قـارارىدىن يېنىۋالـغان. بۇ خـىتـاي شـىركـىتـى 2019-يـىلـى كـانـادا سـودا مـىنـىسـتىرلـىقـى تهرىپـىدىن خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇر قـاتـارلـىق مـىلـلهتـلهرنـى بـاسـتۇرۇشـقا قـاتـناشـقانـلىقـى بـىلهن 

ئهيـىبـلىنـىپ، كـانـادادا چهكـلهنـگهن بـولۇپ، بـوكسېر مهزكۇر شـىركهتـكه ۋاكـالهتـچى بـولـماقـچى بـولـغىنـىدىن 

كېيىن كۈچلۈك ئهيـىبـلهشـكه ئۇچـرىغـان. شۇنـىڭ بـىلهن ئۇ قـارارىنـى ئۆزگهرتـكهن ۋە ۋاكـالهتـچىلـىكـتىن 
چېكىنـگهن. ئېگىلـىنـىشـىچه، خهيـكاڭ شـىرتـىكـى دۇنـيادىكـى ئـالـدىنـقى قـاتـاردىكـى كۆزىتـىش ئۈسكۈنـىلـىرى 

شـىركـىتـى بـولۇپ، 2016-يـىلـدىن 2017-يـىلـغىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا خـىتـاي سـاقـچىلـىرى بـىلهن 272 

مىليون دولالرلىق توختام ئىمزالىغان ئىكهن. 

خىتاي جاسۇسلىرى ئافغانىستاندا ساختا «ئۇيغۇر تېرورچىلىرى» پهيدا قىلىشقا ئۇرۇندى  

قهھرىتـان قـىش تـورىنـىڭ 14-يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـافـغانـىسـتانـدا سـاخـتا «شهرقـى 
تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـتى» قۇرمـاقـچى بـولـغان ئـون خـىتـاي جـاسۇسـى ئـافـغانـىسـتان دائـىرلـىرى تهرىپـىدىن 

قـولـغا ئېلىنـىپ خـىتـايـغا قـوغـالنـغان. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 10-دىكـابـىر ئـافـغانـىسـتانـدا قـولـغا 

ئېلىنـغان ئـون خـىتـاي جـاسۇسـى ئـىچـىدىكـى لـى يـاڭياڭ خـىتـايـنىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئـاخـبارات خـادىمـى 

دەپ قـارالـغان بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئۆيـىدىن قـورال-يـاراق، ئـوق-دورا ۋە زەھهرلـىك چېكىمـلىكـلهر تېپىلـغان. 
ئـافـغان ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن قـولـغا چۈشـكهن بۇ خـىتـاي جـاسۇسـلىرى دەسـلىپـىدە تـالـىبـان بـىلهن ئـاالقه 

قـىلـغانـلىقـى ئۈچۈن ئهيـىبـلهنـگهن بـولسـىمۇ، تهكشۈرۈشـنىڭ داۋامـلىشـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، بۇ خـىتـاي 

جـاسۇسـلىرىنـىڭ ئهسـل مهقسـىتـىنـىڭ سـاخـتا «شهرقـى تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـتى » قۇرمـاقـچى 

بولغانلىقى ئوتتۇرىغا چىققان. 

خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسهندىچىلىكىنى كۈچهيتىۋاتقانلىقى ئېالن قىلىندى 

ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورىنـىڭ 15-يـانۋاردىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، ئهنـگلىيه پـارالمـىنېت ئهزالـىرى 

خـىتـايـنىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدىكـى بـارلـىق جـايـاردا كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى 

كۈچهيـتىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈرگهن. ئهنـگلىيه كـىشـىلـىك ھوقۇق تهشـكىالتـىنـىڭ يېڭى دوكـالتـىغـا 

ئـاسـاسـالنـغانـدا، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھۇقۇق ۋەزىيـىتـى يېقىنـقى بهش يـىلـدىن 

بېرى زور دەرىجـىدە نـاچـارالشـقان بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـى تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىرقـىي 
قـىرغـىنـچىلـىقـىتـىن تـارتـىپ خـوڭكوڭدىكـى دېموكـراتـىيهنـى رەھىمسـىزلهرچه بـاسـتۇرۇشـقا قهدەر يـىڭى 

ۋاسـىتـىلهرنـى قـولـلىنـىپ كۆزىتـىش تېخنىكـىسـىنـى تهرەقـقى قـىلـدۇرۇش ئـارقـىلـىق نـازارەت قـىلـشنى 
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كۈچهيـتكهن. دوكـالتـتا يهنه خـىتـايـنىڭ شـىزاڭدىكـى بـاسـتۇرۇشـنى كۈچهيـتىۋاتـقانـلىقـى ۋە خـوڭكوڭ 
تـوغـرىسـىدا خـىتـاي-ئهنـگلىيه بـىرلهشـمه خـىتـابـنامـىسـىگه ئېغىر دەرىجـىدە خـىالپـلىق قـىلـغانـلىقـى تـىلـغا 

ئېلىنغان بولۇپ، خىتاينىڭ يهرلىك، سىستېمىلىق، كهڭ كۆلهملىك قىيناشلىرى كۆرسىتىپ بىرىلگهن. 

الگېر شاھىدى گۈلبارار خاتىۋاجى الگېر كهچۈرمىشلىرى ھهققىدە كىتاب يېزىپ نهشىر قىلدۇردى 

فـرانسـىيه 24 تـورىنـىڭ 16-يـانۋاردىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، ئۈچ يـىلـىنـى خـىتـايـنىڭ جـازا 

الگېرىدا ئۈچ يـىل ئۆتكۈزگهن، خـىتـايـنىڭ تـوزاق قۇرۇشـى بـىلهن فـىرانسـىيـدىن خـىتـايـغا قـايـتىپ قـولـغا 
ئېلىنـىش سـوراقـقا تـارتـىلـىش ۋە خـورلـىنـىشـقا ئۇچـرىغـان گۈلـباھار خـاتـىۋاجـى الگېر كهچۈرمـىشـلىرى بـايـان 

قـىلـىنـغان ئهسـىرىنـى فـرانسـىيهدە فـرانسۇز تـىلـىدا ئېالن قـىلـغان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، گۈلـباھار 

خـاتـىۋاجـى 2016-يـىلـى خـىتـايـدىكـى ئۆزى ئـىلـگىرى ئـىشـلىگهن شـىركهتـنىڭ پـىنسـىيـىگه چـىقـىش 

رەسـمىيـىتـىگه ئـىمـزا قـويۇشـىنـى كۈچلۈك تهلهپ قـىلـىشـى بـىلهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا قـايـتقان ۋە قـولـغا 

ئېلىنـغان. ئۈچ يـىلـلىق جـاپـالـىق تۇرمۇشـتىن كـىيـىن خـىتـايـدىن قۇتۇلۇپ فـرانسـىيـىدىكـى ئـائـىلـىسـى بـىلهن 

جهم بـولـغان گۈلـباھار خـانـىم ئۆزىنـىڭ يېڭىدىن فـرانسۇزچه نهشـىردىن چـىقـقان كـىتـابـىدا خـىتـايـنىڭ 
سـوراقـقا تـارتـىش، قـىيـناش، ئـاچ قـويۇش، مېڭه يۇيۇش ۋە ئۆزى بـاشـتىن كهچۈرگهن يـاكـى شـاھىت بـولـغان 

مهجبۇرى تۇغماس قىلىۋېتىش قاتارلىق رەزىل قىلمىشلىرىنى تهپسىلىي بايان قىلغان. 

ئهنگلىيه كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلغۇچىالر بىلهن سودا كېلىشىمى ئىمزالىماسلىقى كېرەك 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 17-يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئهنـگلىيه تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى 

دومـىنـىك راب (Dominic Raab) ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلـىدىغـان 
دۆلهتـلهر بـىلهن سـودا قـىلـماسـلىقـى كېرەكـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. ئـالـدىنـقى ھهپـته راب ئهنـگلىيه 

شـىركهتـلىرىگه قـارىتـا يـىڭى تۈزۈمـلهرنـى يـولـغا قـويۇپ، شهرقـى تۈركـىسـتانـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك تـاۋارالرنـى 

سېتىۋېلىشـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن تـىرىشـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقان. خهۋەردە يهنه بـىر قـىسـىم 

ئهنـگىلـىيه پـارالمـىنېت ئهزالـىرىنـىڭمۇ پـارالمېنتنىڭ يۇقـىرى پـاالتـاسـىدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـىلهن 

شۇغۇلـلىنـىۋاتـقان دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان سـودا كېلىشـىمـنى تـوخـتىتـىش ھوقۇقـىنـىڭ بېرىلـىشـى 
توغرىسىدىكى تهكلىپلهرنى ئويلىشىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

2022-يـىلـدىكـى خـىتـاي ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىش چـاقـىرىقـى رەت 
قىلىندى 

ئـامېرىكـىدىكـى Sprout Wired گېزىتـىنـىڭ  18-يـانۋاردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، كـانـادا ئـولـىمـپىك 

كـومـىتېتىنـىڭ (COC) بـاش كـاتـىپـى داۋىد شـومېكىر (David Shoemaker) خـىتـايـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق 

ۋەزىيـىتـىدىن ئهنـدىشه قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـغان بـولسـىمۇ، لېكىن 2022-يـىلـلىق خـىتـاي 
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ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىش تـوغـرىسـىدىكـى پـىكـىرلهرنـى رەت قـىلـغان. بـىر قـانـچه 

دۆلهتـلهرنـىڭ سـىيـاسهتـچىلـىرى خـىتـايـنىڭ خـوڭكوڭ ۋە شهرقـى تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تۈپهيـلى، 2022-يـىلـى خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت 

مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـقا چـاقـىرغـان. خهۋەردە يهنه ئۇيغۇر، تـىبهت، خـوڭكوڭ ۋە خـىتـاي 

دىمـوكـراتـىك گۇرۇپـپىلـىرى ۋەكـىلـلىرى خهلـقئارالـىق ئـولـىمـپىك كـومـىتېتىنـىڭ، مهسـئۇلـلىرى بـىلهن 

كۆرۈشۈپ 2022-يـىلـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـىڭ يۆتـكىلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـغانـلىقـى تـىلـغا 
ئېلىنغان. 

ئــامېرىكــا دۆلهت ئــىشــلىرى مهھكىمــىســى خــىتــايــنىڭ ئۇيغۇرالرنــىڭ ئۈســتىدىن يۈرگۈزگهن 
باستۇرۇشلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىدى 

ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت ئـىشـلىرى كـاتـىپـى مـايـك پـومـپىئـو ۋەزىپـىسـى ئـاخـىرلـىشـىشـقا بـىر كۈن قـالـغانـدا، 

يهنـى 19-يـانۋار كۈنـى ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ ئـورگـان تـور بېتىدە ئۆز نـامـىدا مـاقـاله 

ئېالن قـىلـىپ، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن يۈرگۈزگهن بـاسـتۇرۇشـلىرىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ 
ئـاتـىدى. پـومـپىئـونـىڭ بۇ ھهقـتىكـى مـاقـالـىسـىنـىڭ تهرجـىمـىسـى ئۇيغۇرالر ژۇرنـىلـىمـىزنـىڭ مۇشۇ سـانـىدا 

ئېالن قىلىندى. 

بايدىن ھۆكۈمىتى تهختكه چىققاندىن كېيىن، پومپىئونىڭ بۇ باياناتىنى ئۆچۈرۈۋەتكهن. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى
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نۇسرهت غهنى



ئانا يۇرتۇڭ ئامان بولسا رهڭگى -رويىڭ سامان بولماس.
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