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مهخپىي ئۇرۇش

روبېرت سپالدىڭ

 خىتاي تهتقىقاتى



سهككىزىنچى باب: 

ئهقلىي مۈلۈكلهرنى ئوغرىالش 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

خـىتـاي پهن – تېخنىكـا بـىلـىمـلىرىنـى ئـىگـىلهشـكه تـولـىمۇ ھېرىس بـولۇپ، بۇ ھېرىسـلىق خـىتـايـنىڭ 

پۈتۈن مهمـلىكهت مـىقـياسـىدا داۋامـلىشـىۋاتـقىلـى نهچـچه ئـون يـىلـالر بـولۇپ قـالـدى. خـىتـاي مـاۋ زېدوڭ 

دەۋرىدىال تېخنولـوگـىيه ئـىگـىلهشـكه ئهھمىيهت بهرگهن. مـاۋ زېدوڭ خـىتـاي قـىزىل ئـارمـىيهسـىگه 

ئـىمـكانـقهدەر سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ تېخنىكـىلـىرىنـى قـولـغا كـىرگۈزۈش ھهقـقىدە بۇيـرۇق چۈشۈرگهن. دېڭ 

شـياۋپـىڭ بۇنـىڭغا تېخىمۇ ئهھمىيهت بهرگهن بـولۇپ، ئۇنـىڭ دەۋرىدىن بـاشـالپ، خـىتـاي زور تۈركۈمـدىكـى 

ئـوقۇغۇچـىالرنـى غهرب دۆلهتـلىرىدە ئـوقۇپ، تېخنىكـا ئـىگـىلهپ كېلىشـكه ئهۋەتـكهن. «چهكـلىمـىسـىز 

ئۇرۇش» (ᴴ᩻) دېگهن كـىتـابـتىمۇ «تېخنىكـىنـى تـىزگـىنـلهش» تېمىسـى كـىتـابـنىڭ خېلى كۆپ 

قـىسـىمـىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. بۇ كـىتـابـتا پهن – تېخنىكـا بـىلهن پۇل مۇئـامـىله نـوپۇزغـا ئـىگه بـولۇشـنىڭ 

ئـاسـاسـلىق قـوزغـاتقۇچ كۈچـى، دەپ قـارالـغان. شـى جـىنـپىڭنىڭ ھاكـىمـيىتـى ئـاسـتىدا، «2025 خـىتـاي 

يـاسـىمـىچـىلـىقـى» دېگهن نـامـدىكـى ئـون يـىلـلىق سـانـائهت پـىالنـىنـىڭ ئېالن قـىلـىنـىشـى بـىلهن، خـىتـايـنىڭ پهن 

– تېخنىكـا «قـىزغـىنـلىقـى» تېخىمۇ يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـتى. خـىتـاي دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ 

خهۋىرىدە قهيـت قـىلـىنـىشـىچه، 2025 – يـىلـىدىن كېيىنمۇ داۋامـالشـتۇرۇلۇشـى پـىالنـالنـغان مهزكۇر 

پـروجېكت 2049 – يـىلـىغـا بـارغـانـدا خـىتـايـنى دۇنـيادىكـى ئهڭ ئـىلـغار يـاسـىمـىچـىلـىق دۆلـىتـىگه 

ئايالندۇرۇشنى مهقسهت قىلغان. 

(ئـاخـىرقـى چهك) نېمه ئۈچۈن 2049 – يـىلـى قـىلـىپ بېكىتـىلـگهن؟ چۈنـكى، ئۇ چـاغـدا خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ قۇرۇلـغىنـىغـا دەل 100 يـىل بـولـىدۇ. 2015 – ۋە 2049 – يـىلـلىرى بـىردەك مۇۋاپـىق 

پهيـتلهردۇر. لېكىن، خـىتـاي يۇقـىرى پهن – تېخنىكـا سـاھهسـىدە ئـالـلىقـاچـان راۋۇرۇس نهتـىجـىلهرنـى قـولـغا 

كهلتۈرۈپ بـولـدى. شۇنـىسـى شهكسـىزكـى، خـىتـاي دۇنـيادىكـى ئهڭ ئـىلـغار نـازارەت دۆلـىتـى بـولۇپ، پۈتكۈل 
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دۆلهت مـىقـياسـىدا تهخـمىنهن بـىر مـىلـيارت دانه كۆزىتـىش كـامېراسـى ئـورنـىتـىلـغان. بۇ كـامېراالر خـىتـاي 

خهلـقىنـىڭ ھهربـىر ئـىش – ھهرىكـىتـىنـى كۆزىتـىپ تۇرىدۇ. خـىتـاي يهنه پۈتۈن دۇنـيا بـويـىچه يۈز تـونۇش 

جهھهتـتىكـى ئهڭ ئـىلـغار سۈنـئىي ئهقـىل تېخنىكـىسـىغـا، دۇنـيا بـويـىچه سۈرئـىتـى ئهڭ تېز دەرىجـىدىن 

 Hypersonic wind) تـاشـقىرى كـومپيۇتېرغـا، ئهڭ كۈچلۈك، ئـاۋازدىن پهۋقۇلـئاددە تېز ھاۋا تـونېلىغـا

tunnel) ۋە دۇنيادىكى تۇنجى شىفىرالنغان سۈنئىي ھهمراھ ئاالقه سىستېمىسىغا ئىگه. 

خـىتـاي ئـالـلىقـاچـان دۇنـيا يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىنـىڭ بـاشـالمـچىسـى بـولۇپ، 2010 – يـىلـىال بۇ 

سـاھهدە ئـامېرىكـادىن ئېشىپ كهتـكهنـىدى. شۇنـداق تۇرۇقلۇق، «2025 خـىتـاي يـاسـىمـىچـىلـىقـى» دېگهن 

نـامـدا «ئـوتتۇز يـىلـدا دۇنـيادىكـى ئهڭ ئـىلـغار يـاسـىمـىچـىلـىق دۆلـىتـىگه ئـايـلىنـىش» شـوئـارىنـى كۆتۈرۈپ 

چـىقـىشـنىڭ تېگىدە بـاشـقا گهپ بـاردەك قـىلـىدۇ. مهزكۇر پـروجېكىتـنىڭ «يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىنـىڭ 

يېڭىلـىق يـارىتـىش ئـىقـتىدارىنـى كۈچهيـتىش، پهن – تېخنىكـا بـىلهن سـانـائهتـنى بـىرلهشـتۈرۈپ، سـانـائهت 

ئـاسـاسـىنـى كۈچهيـتىش، خـىتـاي مـاركـىلـىرىنـى بهرپـا قـىلـىش، يېشىل ئېنېرگـىيهلـىك يـاسـىمـىچـىلـىقـنى 

راۋاجـالنـدۇرۇش، مۇالزىمهتـنى يېتهكـچى قـىلـغان يـاسـىمـىچـىلـىقـنى تهشهببۇس قـىلـىش» قـاتـارلـىق مۇھىم 

نـىشـانـلىرى تهتـقىقـات بـىلهن اليـىھهگه مهركهزلهشـكهن. يۇقـىرىدىكـى ئـىكـكىنـچى نـىشـان (يهنـى «پهن – 

تېخنىكـا بـىلهن سـانـائهتـنى بـىرلهشـتۈرۈپ، سـانـائهت ئـاسـاسـىنـى كۈچهيـتىش») شۇ نهرسـىنـى تېخىمۇ ئېنىق 

كۆرسىـتىـپ تۇرۇپتـىكىـ، مهزكۇر پرـوجېكتنىڭ نىـشاـنىـ ساـناـئهت زاۋۇتلـىرىنىـڭ ئهھۋالىـنىـ ياـخشىـالشال 

بـولـماسـتىن، بهلـكى ئهڭ ئـىلـغار تېخنىكـىالرنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـتۇر. تۆۋەنـدىكـىسـى تهرەقـقىي 

قىلدۇرۇش پىالنالنغان ئاشۇ تېخنىكىالرنىڭ تىزىملىكىدۇر: 

1. يېڭى ئۇچۇر تېخنىكىلىرى 

2. رەقهمـلىك كـونـترول قـىلـىنـىدىغـان يۇقـىرى ئۇچ مـاشـىنـا قـورالـلىرى (machine tool) ۋە مـاشـىنـا 

ئادەملهر 

3. ئالهم بوشلۇقى ئۈسكۈنىلىرى 

4. ئوكيان قۇرۇلۇشى ئۈسكۈنىلىرى ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق پاراخوتالر 

5. يۇقىرى تېخنىكىلىق تۆمۈر يول قاتنىشى ئۈسكۈنىلىرى 

6. ئېنېرگىيه تېجهيدىغان ئاپتوموبىل ۋە يېڭى ئېنېرگىيه ئىشلىتىلىدىغان ئاپتوموبىلالر 

7. ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلهر 

8. دېھقانچىلىق ماشىنىلىرى 

9. بىرىكمه ماددىغا ئوخشاش يېڭى ماتېرىيالالر 

10. بىيو مېدىتسىنا ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق تىببىي ئۈسكۈنىلهر 
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مهزكۇر سـاھهلهردىكـى اليـىھه ۋە يـاسـىمـىچـىلـىق ئـىشـلىرىنـى تـىزگـىنـلهش (خـىتـاي ئۈچۈن) غـايه 

بـولـماسـتىن، پهقهتـال ۋاسـتىدۇر. يهنـى بۇ پهقهتـال خـىتـايـنىڭ دۇنـيادىكـى چـوڭ شـىركهتـلهرنـى تـىزگـىنـلهپ، 

ئۇالرنـى ئۆز چـاڭگىلـىغـا كـىرگۈزۈش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ بـىرىنـچى قهدىمـىدۇر. بۇ بـىرىنـچى قهدەم ئـىشـقا 

ئـاشۇرۇلۇپ، خـىتـاي دۇنـيا بـازىرىنـىڭ سهركـىسـىگه ئـايـالنـسا، مهسـىلهن دېھقانـچىلـىق ئۈسكۈنـىلـىرى ۋە 

تـىبـبىي ئۈسكۈنه سـاھهلـىرىدە يېتهكـچى ئـورۇنـغا ئۆتـسه، شۇنـداقـال ئـىلـغار كېمىسـازلـىق تېخنىكـىلـىرىغـا 

ئـىگه بـولـسا ۋە بۇنـىڭغا خـىتـايـنىڭ چهتـئهلـدىكـى پـورتـلىرى قـوشۇلـسا، يۇقـىرىقـىالرنـىڭ ھهمـمىسـى 

بـىرلـىشـىپ، خـىتـايـنىڭ بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ئـىقـتىسـادىنـى تـىزگـىنـلهيـدىغـان قـورالـىغـا ئـايـلىنـىدۇ – دە، 

خـىتـاي بۇ ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ گېئوپـولـىتـىك كۈچـىنـى ۋايـىغـا يهتكۈزۈپ جـارى قـىلـدۇرۇپ، دۇنـيانـىڭ كۆپ 

قىسىم رايونلىرىنى تىزگىنلىيهلهيدۇ. 

يۇقـىرىقـى بـايـانـلىرىمـنى كۆرگهنـلهر خـىتـايـنى ئـىلـمىي فـانـتازىيهلـىك ئهسهرلهردىكـى رەزىلـلىكـته 

ئۇچـىغـا چـىقـقان زۇلـمهت ئـىمپېرىيهسـىگه ئـوخشـىتـىپ، ئهقـلى الل بـولۇشـى مۇمـكىن. دېمىسـىمۇ، قـانـداق 

بـىر دۆلهت ئۆزىنـىڭ بۇ شهكـىلـدە ھهمـمه نهرسـىنـى كـونـترول قـىلـىشـىنـى تهسهۋۋۇر قـىالاليـدۇ؟ لېكىن، 

خىتاينىڭ پىالنى دەل ئاشۇ. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۆزىنـىڭ مهزكۇر پـىالنـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، «تېخنىكـا ئـىگـىلهش»نـى 

ئـاداقـقى نـىشـانـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـنىڭ يـادروسـى دەپ قـارىمـاقـتا. خـىتـاي تېخنىكـىغـا مۇشۇ دەرىجـىدە 

ئهھمىيهت بهرگهچـكه، ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى جـاسۇسـلۇقـقا سـالـماقـتا. 2017 – يـىلـى 6 – 

ئـايـنىڭ 28 – كۈنـى، «دۆلهتـلىك ئـىسـتىخـبارات قـانۇنـى» خـىتـايـدا مۇتـلهق كۆپ سـانـلىق ئـاۋاز بـىلهن 

مـاقۇلـالنـدى. مهزكۇر قـانۇن ھۆكۈمهتـنىڭ خهلـقنى نـازارەت قـىلـىش ھوقۇقـىنـى ئـىشهنگۈسـىز دەرىجـىدە 

زورايـتىۋەتـكهن بـولۇپ، ھۆكۈمهت پۇقـرا تۇرمـاق، خـىتـاي زېمىنـىدا تـىجـارەت قـىلـىۋاتـقان يهرلـىك ۋە چهتـئهل 

شـىركهت - ئـورگـانـلىرىنـىمۇ «قـانۇن بـويـىچه» نـازارەت قـىلـىش ھوقۇقـىغـا ئـىگه بـولـغان. مهزكۇر قـانۇنـدا 

يهنه ئـىسـتىخـبارات خـادىمـلىرىغـا مۇئهيـيهن كـارخـانـا يـاكـى شهخـسنى «جـاسۇس» دەپ ئهيـىبـلهش ھوقۇقـى 

بېرىلگهن. تۆۋەندىكىسى مهزكۇر «ھهممىڭ جاسۇس» قانۇنىنىڭ بىر ماددىسىدۇر: 

14 – مـاددا: دۆلهتـلىك ئـىسـتىخـبارات ئـورگـانـلىرى قـانۇن بـويـىچه ئـىسـتىخـبارات خـىزمهتـلىرىنـى 

قـانـات يـايـدۇرغـانـدا، ئـاالقـىدار ئـورگـان، تهشـكىالت ۋە پۇقـراالردىن زۆرۈر بـولـغان يـاردەمـلهرنـى ۋە 

ماسلىشىشنى تهلهپ قىلسا بولىدۇ. 
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بۇ خـىل ئۆزگـىرىش پهۋقۇلـئاددە مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه. چۈنـكى، بۇ قـانۇن ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ 

«تېخنىكـىغـا ئېرىشـىش» ئۈچۈن ۋاسـىته تـالـلىمـايـدىغـان، سېسىق نـامـى پۇر كهتـكهن، «ئهخـالق»تـىن سۆز 

ئېچىش مۇمـكىن بـولـمايـدىغـان ئۇسـلۇبـى ھۆكۈمهتـنىڭ رەسـمىي ئېتىراپـىغـا، شۇنـداقـال «قـانۇن»دىن ئـىبـارەت 

يېپىنـچا ۋە دەسـتهكـكه ئېرىشـتى. مهزكۇر قـانۇن ئـارقـىلـىق ھهرقـانـداق پۇقـرانـى ھۆكۈمهت تهسـتىقـلىغـان 

ئـىسـتىخـبارات خـىزمهتـلىرىگه قـاتـنىشـىشـقا مهجبۇرالش «ھوقۇقـى»غـا ئېرىشـكهن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـارلـىق 

پۇقـرالـىرىنـىڭ دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىن ـــ مهيـلى كـىمـدىن بـولـسا بـولسۇن ـــ ئـىنـژېنېرلـىق 

چېرتـىيـوژلـىرى، مـاتېرىيـال، ئهقـلىي مۈلۈك قـاتـارلـىقـالرنـى ئـوغـرىالپ كېلىشـىگه يـول قـويـدى (ئهمهلـىيهتـته 

شۇنـداق قـىلـىشـقا كۈشكۈرتـتى). بۇ چـاغـدا، خـىتـاي يېڭىدىن بهرپـا قـىلـغان «ئـىجـتىمـائـىي ئـىشهنـچ 

سـىسـتېمىسـى» كـارغـا كهلـدى. ھۆكۈمهت مهزكۇر مېخانـىزمـدىن پـايـدىلـىنـىپ، زۆرۈر تېپىلـغانـدا پۇقـراالرنـى 

دۆلهتـنىڭ ئـىسـتىخـبارات خـىزمهتـلىرىگه مـاسـلىشـىشـقا مهجبۇرلـىدى، ئهگهر ئۇنـىمـىسـا «ئـىجـتىمـائـىي 

ئـىشهنـچ نـومۇرى»غـا تهسـىر يېتىدىغـانـلىقـى بـىلهن قـورقۇتـتى. شۇنـى تهسهۋۋۇر قـىلـىپ بـاقـايـلى، مهلۇم بـىر 

بېيجىڭلىق خـىتـاي چهتـئهل شـىركـىتـىدە خـىزمهت قـىلـسا، ئـانـدىن دۆلهت (خـىتـاي) ئۇنـىڭدىن ئۆزلـىرى 

ئۈچۈن سـودا جـاسۇسـلۇقـى قـىلـىپ، شـىركهتـنىڭ مـاتېرىيـالـلىرىنـى ئـوغـرىالشـنى تهلهپ قـىلـسا ۋە «ئهگهر 

دېگىنـىمـىزگه كۆنـمىسهڭ، بـاالڭ داڭلىق مهكـتهپـلهردە ئـوقۇيـالـمايـدۇ» دېسه، ئهگهر ئۇ دۆلهتـنىڭ تهلـىپـىگه 

مـاقۇل دېسه، بـالـىسـىمۇ داڭلىق مهكـتهپـلهردە ئـوقۇيـااليـدۇ، دۆلهتمۇ مۇھىم ئـىسـتىخـباراتـقا ئېرىشـىدۇ. 

بۇنـىڭ ئـاشۇ بېيجىڭلىق خـىتـايـغا نېمه زىيـىنـى بـار؟ بۇ ئېنىقـال (خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن خـىتـاي پۇقـرادىن 

ئىبارەت) ئىككىال تهرەپ تهڭ مهنپهئهتلىنىدىغان ئىش. 

بهزى ئـىسـتىخـبارات خـىزمهتـلىرى قـارىمـاقـقا نـىسـبهتهن زىيـانسـىزدەك كۆرۈنـىدۇ. مهسـىلهن، ئـامېرىكـا 

مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ (CIA) يۈزلـىگهن تهھلىلـچىلـىرى بـار، ئهمـما بۇالر «جېيمىس 

بـونـد»تـىن (داڭلىق جـاسۇس ئـوبـرازى) بهكـرەك ئـىقـتىسـادشۇنـاس پـروفېسسورالرغـا ئـوخـشايـدۇ. بۇ كـىشـىلهر 

ۋەقهلهرنـى، ئـىقـتىسـادىي يۈزلـىنـىشـنى ۋە سـىيـاسـىي شهخسـلهرنـى ئـىز قـوغـالپ تهتـقىق قـىلـىدۇ. لېكىن، 

CIA نـىڭ تهھلىلـچىلـىرى بۇ ئـىشـالرنـى خۇاۋېي قـاتـارلـىق شـىركهتـلهرنـىڭ سـودا مهخـپىيهتـلىكـلىرىنـى 

ئـوغـرىالپ، ئـانـدىن ئۇنـى ئـامېرىكـا تېلېفون – تېلېگراف شـىركـىتـىگه (AT&T) تـاپشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن 

قـىلـمايـدۇ. نۆۋەتـته خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـوچۇق – ئـاشـكارا قـانۇن تۇرغۇزۇپ، «يـوللۇق» رەۋىشـته 

شــىركهت ۋە شهخســلهرنــى ئۆزلــىرى ئۈچۈن تېخنىكــا ئــوغــرىالشــقا سېلىش ئــىمــكانــىيــىتــىگه ئــىگه 

بـولـغانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، «بـىر كۈنـلهردە خـىتـايـدا ھهمـمه ئـادەم جـاسۇسـقا ئـايـلىنـىپ كېتىشـى 

مۇمـكىن» دېيىلـسه، بۇ قـانـداقتۇر تهسهۋۋۇر كۈچـى چهكـتىن ئېشىپ كهتـكهنـلىك بـولـماسـتىن، ئهقـىلـگه 

مۇۋاپىق تهسهۋۋۇردۇر. 

غهلـىته يېرى، 2019 – يـىلـى 3 – ئـايـنىڭ 15 – كۈنـى، يهنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۆزلـىرىنـىڭ 

بـارلـىق خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـى جـاسۇسـلۇقـقا سېلىش ھوقۇقـىغـا ئـىگه ئـىكهنـلىكـىنـى جـاكـارالپ بـىر يـىلـدىن 
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كېيىن، بېيجىڭ دائـىرىلـىرىنـىڭ پـوزىتسـىيهسـى تۇيۇقسـىزال يۇمـشاشـقا بـاشـلىدى. بۇ خـىل يۇمـشاشـقا 

ئـاسـاسـلىقـى ئـامېرىكـانـىڭ ـــ خېلىال كېچىكـكهن بـولسـىمۇ ــــ خـىتـايـنىڭ كۆپ يـىلـالردىن بۇيـان ئهركـىن 

تـىجـارەت كېلىشـىمـلىرىگه رىئـايه قـىلـماي، ئهركـىن تـىجـارەتـتىن ئۆزىال نهپ ئېلىپ كېلىۋاتـقانـلىقـىغـا 

قـايتۇرغـان ئـىنـكاس سۈپـىتـىدە، خـىتـايـغا قـاراتـقان سـودا بېجىنـى ئـاشۇرغـانـلىقـى سهۋەب بـولـغان. بۇ 

ۋاقـىتـتا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىدىكـى ئـىكـكىنـچى نـومۇرلۇق ھوقۇقـدار شهخـس لـى كېچياڭ (୩ظ) بـىر 

يېڭى قـانۇنـنى ئېالن قـىلـىپ، چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـىڭ «ئـىسـتىخـبارات قـانۇنـى»نـىڭ زىيـىنـىغـا 

ئۇچـرىمـاسـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. ئۇ «مهزكۇر يېڭى قـانۇن گهرچه 

جــامــائهتــچىلــىكــكه ئــاشــكارىالنــمىغــان بــولســىمۇ، لېكىن ھۆكۈمهتــنىڭ قــانۇنســىز ھالــدا چهتــئهل 

كـارخـانـىلـىرىنـىڭ تـىجـارىتـىگه ئـارىلـىشـىشـىنـى، شۇنـداقـال خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـى 

تېخنىكا ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه مهجبۇرلىشىنى چهكلهيدۇ» دېگهن.  

قـائـىدە بـويـىچه، مهزكۇر يېڭى قـانۇن چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـىڭ مهخـپىيهتـلىكـلىرىنـى ئـوغـرىلـىغـان ۋە 

ئۇنـى بـاشـقىالرغـا سـاتـقانـالرنـى جـازاغـا تـارتـااليـدىغـان بـولـغاچـقا، ئهقـلىي مۈلۈكـلهرنـىڭ سـاخـتىسـىنـى يـاسـاش 

ۋە ئۇنـى ئـوغـرىالشـنىڭ ئـالـدىنـى ئـاالاليـتتى. لـى كېچياڭ مهزكۇر قـانۇنـنى ئېالن قـىلـىش ئـارقـىلـىق، 

خـىتـايـنىڭ ئـاخـىرى ئـىقـتىسـادنـى ئېچىۋېتىپ، ئـادىل، قـانۇنلۇق رەۋىشـته تـىجـارەت قـىلـىشـقا بهل 

باغلىغانلىقىنى بىلدۈرمهكچى بولغانىدى.  

لـى كېچياڭ: «بـىز ئـاشـكارا تهدبـىرلهرنـى ئېغىزىمـىزدىن چـىقـارغـانـىكهنـمىز، چـوقۇم دېگهنـلىرىمـىزنـى 

ئىجرا قىلىمىز» دېدى. 

لېكىن، لې كېچياڭنىڭ بۇ سۆزلـىرىدىن مهزكۇر قـانۇنـنىڭ ئـىجـراسـىغـىچه بـولـغان بـارلـىق ئـىشـالرغـا 

ئـالـدىراپ ئـىشـىنـىپ كېتىشـكه بـولـمايـدۇ. چۈنـكى، خـىتـاي ئـىلـگىرىمۇ دەبـدەبـىلـىك شـوئـارالرنـى تـوۋالپ، 

ئـىسـالھات قـىلـىدىغـانـلىقـى ھهقـقىدە جـار سېلىشـقانـىدى. لېكىن، خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـغان بـىر 

ئـامېرىكـالـىق سـودىگهرنـىڭ ئېيتقىنـىدەك، «خـىتـايـدىكـى تهپـتىش ئهمهلـدارلـىرىدىن قـايسـى بـىرى خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرىنـى جـىنـايـىتـى بـار دەپ ھۆكۈم چـىقـىرااليـدۇ؟». بۇنـىڭ جـاۋابـى تـولـىمۇ 

ئـاددىي، خـىتـاي ھهقـىقـىي رەۋىشـته قـانۇن ئـارقـىلـىق ئـىدارە قـىلـىنـمىغۇچه، خـىتـايـدىكـى تهپـتىش 

ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ بۇنـداق قـىلـىشـقا قۇربـى يهتـمهيـدۇ. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ھهرقـانـداق ئهمهلـدارىنـى 

«ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىقـى يـاكـى تهقـلىدچـىلـىكـى قـىلـغان» دەپ ھۆكۈم چـىقـىرىش ئۈچۈن، چـوقۇم خـىتـاي 

كومپارتىيهسىنىڭ شى جىنپىڭ، لى كېچياڭ قاتارلىق كاتتىباشلىرىنىڭ ئىجازىتى بولۇشى كېرەك. 

خـىتـايـدىكـى ئهدلـىيه تۈزۈمـى ھهرقـانـداق چهتـئهل كـارخـانـىسـىنـىڭ بۇ يهردە «ئـادالهتـكه ئېرىشـىش» 

چۈشـىنـى كۆپۈكـكه ئـايـالنـدۇرۇۋېتىدۇ. ئـىلـگىرى بېيجىڭدا سـوتـقا ئهرز قـىلـىپ بـاقـقان ئـامېرىكـالـىق بـىر 

تـىجـارەتـچىنـىڭ ئېيتىشـىچه، خـىتـايـدا ئـادۋوكـاتـالرنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه سـاداقهت بـىلـدۈرۈشـى تهلهپ 
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قـىلـىنـىدۇ، «پۇلـنى مهن تۆلهيـدىكهنـمهن – يۇ، ئـادۋوكـاتـنىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه بـولـغان سـاداقـىتـى 

ماڭا بولغان ساداقىتىنىڭ ئالدىدا تۇرىدىكهن» دەيدۇ ئۇ. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ تېخنىكـىالرنـى قـولـغا چۈشۈرۈشـكه بـولـغان «ئـىشـتىيـاقـى»نـىڭ نهقهدەر 

كۈچلۈك ئـىكهنـلىكـىنـى كۆپـچىلـىكـكه چۈشهنـدۈرۈش، شۇنـداقـال (خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـىۋاتـقان) چهتـئهل 

كـارخـانـىلـىرىنـىڭ ئۆزىنـىڭ ئهقـلىي مۈلۈك، كـاپـىتـال ۋە قـانۇنـىي ھوقۇق – مهنـپهئهتـىنـى قـوغـداش جهھهتـته 

نهقهدەر ئــاجــىز ئــىكهنــلىكــىنــى ئــىســپاتــالش ئۈچۈن مۇنــداق بــىر مــىســالــنى كۆپــچىلــىك بــىلهن 

ئـورتـاقـالشـماقـچىمهن. بـىز مهزكۇر مـىسـالـدىن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ چهتـئهل كـارخـانـىلـىرىنـى 

خـانـىۋەيـران قـىلـىۋېتىش ئۈچۈن قـانـداق ئۇسۇل قـولـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال بۇ ئۇسۇلـنى قـولـلىنـىشـقا 

قـانـچىلـىك «تهشـنا» ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرۈۋاالاليـمىز. ئۆز نۆۋىتـىدە، بـىز بۇ مـىسـال ئـارقـىلـىق يهنه 

خـىتـايـنىڭ ئهخـالقسـىز، قـىلـىقسـىز قـىلـمىشـلىرىغـا قـانـداق قـارشـى تۇرۇش تـوغـرىسـىدىمۇ بهلـگىلـىك 

چۈشهنچه ھاسىل قىالاليمىز. 

خىتاينىڭ «تاڭ ئېنېرگىيه گۇرۇھى»نى (Tang energy group) چاڭگىلىغا كىرگۈزۈشى 

 (Patrick jenevein) 1995 – يـىلـى، دالـالس شهھىرىدىكـى يېڭى كـارخـانـىچـى پـاتـرىك جهنـىۋېين

تۇنـجى قېتىم خـىتـايـغا بـارغـان. ئهيـنى چـاغـدا، جهنـىۋېين نـوالن گۇرۇھىنـىڭ (Nolan Group) بـاش 

ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى (CEO) بـولۇپ، مهزكۇر گۇرۇھنىڭ ئېنېرگـىيهگه ئـاالقـىدار نۇرغۇن كـارخـانـىلـىرى 

بـار ئـىدى. شۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى بـىرى تهبـىئـىي گـاز بـىر تهرەپ قـىلـىش بـىلهن شۇغۇلـلىنـاتـتى. مهزكۇر 

شـىركهتـنىڭ تهبـىئـىي گـازنـى بـىر تهرەپ قـىلـىش جهريـانـىدا ئـىسـراپـچىلـىقـنى ئـازايـتىپ، ئـىشـلهپـچىقـىرىش 

مـىقـدارىنـى ئـاشۇرۇش تېخنىكـىسـى خـىتـاي دۆلهتـلىك نېفىت شـىركـىتـىنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـقان. شۇنـىڭ 

بـىلهن، جهنـىۋېين خـىتـايـنىڭ غهربـىي شـىمـالـدىكـى نېفىت بـايـلىقـى مـول بـولـغان، (ئـىشـغال ئـاسـتىدىكـى) 

شهرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىشقا تهكلىپ قىلىنغان. 

1996 – يــىلــى، جهنــىۋېين تــاڭ ئېنېرگــىيه گۇرۇھىنــى قۇرۇپ، شهرقــىي تۈركــىســتانــدا نېفىت 

قـازمـاقـچى بـولـغان. ئـارىدىن ئۇزۇن ئۆتـمهيـال، مهزكۇر شـىركهتـنىڭ خـىزمهت دائـىرىسـى ئهسـلىدىكـى تهبـىئـىي 

گـاز بـىر تهرەپ قـىلـىشـتىن، تهبـىئـىي گـازدىن پـايـدىلـىنـىپ تـوك تـارقـىتـىشـقا تهرەقـقىي قـىلـغان. بۇ 

جهنـىۋېيننىڭ ئـىلـگىرىكـى تهجـرىبـىسـىگه ئـاسـاسهن ۋۇجۇدقـا چـىقـقان ئۆزگـىرىش ئـىدى. «ئـىلـگىرى بـىز 

ئامېرىكادا مۇشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق باشقا تىجارەتكه قارىغاندا كۆپ پۇل تاپاتتۇق» دەيدۇ ئۇ.  
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تـىجـارەت يۆنـىلـىشـىدىكـى بۇ خـىل بۇرۇلۇش يېڭى مۇنـاسـىۋەتـلهرگه سهۋەب بـولـغان. چـوڭ تـىپـتىكـى 

تهبـىئـىي گـاز ئېلېكتىر زاۋۇتـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى رېئاكـتىپ گېنېراتـور ئـىشـلىتهتـتى. «تـاڭ ئېنېرگـىيه 

گۇرۇھى»مۇ رېئاكـتىپ گېنېراتـور ئـىشـلهتـكهن ھامـان، ئۆزىنـىڭ خـىتـايـدىكـى ئهڭ چـوڭ دۆلهت مۇداپـىئه 

ھۆددىگهرلـىك شـىركـىتـى بـىلهن، يهنـى 500 مـىڭ خـىزمهتـچىسـى، 140 تـارمـاق شـىركـىتـى بـار غـايهت زور 

Ӿᛯᑮૡӱᵞسـانـائهت مـاگـناتـى «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى» (ํࢫ

ݪلᴴ) بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ قـالـغانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك 

شـىركـىتـى» «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى»نـىڭ تېخنىكـىسـىغـا كۆز تـىكـىۋاتـقانـىدى. نهتـىجـىدە بۇ ئـىكـكى 

شـىركهت بـىرلـىكـته شـامـال كۈچـى گېنېراتـورى ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـان پـىرقـىرىمـا قـانـات يـاسـاشـقا 

كـىرىشـكهن. شۇنـداقـال، «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» بـىلهن «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى 

چهكـلىك شـىركـىتـى» 2001 – يـىلـى ئـورتـاق مهبـلهغ چـىقـىرىپ «HTblade» پـىرقـىرىمـا قـانـات شـىركـىتـىنـى 

قۇرۇپ، شـامـال كۈچـى گېنېراتـورى ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان پـىرقـىرىمـا قـانـات يـاسـىغـان. جهنـىۋېين: «بـىز ئۇ 

شـىركهتـنى يـوقـتىن بـار قـىلـىپ، دۇنـيادىكـى پـىرقـىرىمـا قـانـات يـاسـايـدىغـان ئـىكـكىنـچى چـوڭ شـىركهتـكه 

ئايالندۇرغانىدۇق» دەيدۇ. 

«HTblade» پـىرقـىرىمـا قـانـات شـىركـىتـى ئۆز نۆۋىتـىدە كـىرىمـنىي جـىلـغىسـىدىكـى «تهۋەككۈل 

سهرمـايـىسـى» بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان شـىركهتـلهرنـىڭ سهرخـىلـلىرىدىن «كـىلېينېر پېركـىنـس»نـىڭ 

(Kleiner Perkins) دىقـقىتـىنـى تـارتـقان. ئـىكـكى تهرەپ 2009 – يـىلـىدىن بـاشـالپ، مهزكۇر شـىركهتـنى 

(يهنـى «HTblade» پـىرقـىرىمـا قـانـات شـىركـىتـىنـى) ئـاكسـىيه بـازىرىغـا كـىرگۈزۈشـنى مۇزاكـىرە قـىلـىشـىپ، 

شـىركهتـنىڭ بـازار قـىمـمىتـىنـىڭ تهخـمىنهن 1 مـىلـيارد 800 مـىلـيون دولـالر ئهتـراپـىدا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى 

مۆلـچهرلـىگهن. «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» بۇ شـىركهتـنىڭ 25 پـىرسهنـت پېيىغـا ئـىگه بـولـىدىغـان، يهنـى 

شىركهت ئاكسىيه بازىرىغا كىرگهن كۈنى 450 مىليون دولالر بازار قىممىتىگه ئېرىشهلهيدىغان بولغان.  

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، جهنـىۋېين يهنه ئـامېرىكـادا بـىر شـىركهت قۇرۇپ، شـامـال كۈچـى 

 GE، گېنېراتـورلـىرىغـا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان پـىرقـىرىمـا قـانـاتـالرنـى دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى

Nordex قـاتـارلـىق شـامـال كۈچـى گېنېراتـورى شـىركهتـلىرىگه سېتىشـنى ئـويـالشـقان. «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه 

سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»مۇ دەرھال بۇ يېڭى شـىركهتـكه شېرىك بـولۇشـنى تهلهپ قـىلـغان، 

ئهمـما جهنـىۋېين بۇ تهلهپـنى رەت قـىلـغان. جهنـىۋېين بۇ ھهقـته شۇنـداق دەيـدۇ: «بـىز ئۇالرغـا <بـولـمايـدۇ، 

سـىلهر بۇ ئـىشـنى قـامـالشـتۇرالـمايسـىلهر، سـىلهر ئـامېرىكـانـىڭ تـىجـارەت بـاسقۇچـلىرىغـا نـاتـونۇش. 

(خـىتـايـدىكـىدەك) ھهمـمه ئـىشـتا سـومـكا – سـومـكا ھۆجـجهتـلهرنـى كۆتۈرۈپ ھۆكۈمهتـكه قـاتـرايـدىغـان 

ئۇسۇل بۇ يهرنـىڭ رىتـىمـىغـا يېتىشهلـمهيـدۇ. ئـامېرىكـانـىڭ قـانۇن تۈزۈلـمىسـىمۇ سـىلهر خـىتـايـدا كۆنـگهن 

ئـادەتـلهرگه ئـوخشـىمـايـدۇ، شۇنـداقـال سـىلهر ئـامېرىكـادا مهبـلهغ بېجىنـى ئـازايـتىش – كهچۈرۈۋېتىشـتىن 
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بهھرىمهن بـواللـمايسـىلهر. شۇڭا، سـىلهرنـىڭ بـىزنـى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈپ، بـىز بـىلهن ھهمـكارالشـماقـچى 

بـولـغانـلىقـىڭالر ئۈچۈن رەھمىتـىمـىزنـى بـىلـدۈرىمـىز، ئهمـما بـىز بۇ تهكـلىپـكه قـوشۇلۇشـقا ئـامـالسـىزمـىز> 

دېدۇق. ئهمـما، ئۇالر (خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى) <بـىز ئـالـته يۈز 

مىليون دولالر مهبلهغ سالىمىز> دېۋىدى، بىز بۇنىڭغا ماقۇل، دېدۇق». 

2009 – يـىلـى، خـىتـايـنىڭ سـودا مـىنـىسـتىرى چېن دېمىڭ (ᴯᱮ) چـىكـاگـونـى زىيـارەت قـىلـغانـدا، 

«خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ بـاال شـىركـىتـىدىن بـىرى بـىر پـارچه 

تـوخـتام ئـىمـزاالپ، «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» قۇرغـان مهزكۇر شېرىكـچىلـىكـتىكـى كـارخـانـىغـا تۇنـجى 

قېتىمـلىق 300 مـىلـيون دولـالر مهبـلهغـنى بېرىشـكه قـوشۇلـغان. مهزكۇر بـاال شـىركهتـنىڭ ئـىسـمى «سـوۋرىڭ 

شامال ئېنېرگىيهسى» (Soaring Wind Energy) ئىدى. 

ئـىمـزالـىنـىپ بـولـغان مهزكۇر تـوخـتامـغا كۆرە، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك 

شـىركـىتـى»نـىڭ مهبـلىغـى ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـادا شـامـال ئېنېرگـىيهسـى ئـىسـتانسـىسـىلـىرىنـى قۇرۇش، 

شۇنـداقـال تېكساس شـىتـاتـىدا پـىرقـىرىمـا قـانـات زاۋۇتـىدىن بـىرنـى قۇرۇش ۋە شۇ جـايـدىن مـىڭ نهپهر 

خـىزمهتـچى قـوبۇل قـىلـىش پـىالنـالنـغانـىدى. لېكىن، كېيىن بۇ ئـىش شۇ پېتى تـوخـتاپ قـالـغان. جهنـىۋېين 

بۇنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدىكـى ھوقۇق كۈرىشـىنـىڭ نهتـىجـىسـى دەپ قـارىغـان. 

چۈنـكى، بـو شـىلهي (ᡀᆦ) بـىلهن شـى جـىنـپىڭ ئـارىسـىدىكـى ھوقۇق كۈرىشـىدە، بـىر قـاتـار 

سهتـچىلـىكـلىرى خـىتـايـدا قـاتـتىق غۇلغۇال قـوزغـىۋەتـكهن سـابـىق سـودا مـىنـىسـتىرى بـو شـىلهي پـارتـىيهدىن 

قـوغـالنـغان ۋە نهتـىجـىدە يۇقـىرىدا قهيـت قـىلـىنـغان تـوخـتاممۇ تـوخـتىتـىپ قـويۇلـغان. «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه 

سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ تـامـامهن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىگـىدارچـىلـىقـىدىكـى شـىركهت 

ئـىكهنـلىكـى ھهمـمىگه مهلۇملۇق، شۇ ۋەجـىدىن خـىتـايـدىكـى بـارلـىق پـارتـىيه ئهزالـىرىنـىڭ بۇ كۈرەشـته 

كـىمـنىڭ يېڭىپ چـىقـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرۈپ بېقىش ئۈچۈن ۋاقـتىنـچه قهدەم ئـالـماي تۇرۇشـى مهزكۇر سـودا 

كېلىشىمىگىمۇ تهسىر كۆرسهتكهن بولۇشى ئېھتىمالغا يېقىن. 

لېكىن، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ بـاشـقىچه چـوت 

سـوقۇۋاتـقان بـولۇشـى ئېھتىمـالـغا تېخىمۇ يېقىن ئـىدى. دەرۋەقه، كېيىنـكى ئـىشـالر دەل شۇنـداق بـولـدى. 

«خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى» (دەسـلهپـته دېيىشـكهنـدەك) «تـاڭ ئېنېرگـىيه 

گۇرۇھى» قۇرغـان يېڭى شـىركهتـكه پـاي قـوشۇشـنىڭ ئـورنـىغـا، بۇ يېڭى شـىركهت بـىلهن رىقـابهتـلهشـتۈرۈش 

ئۈچۈن، باال شىركهتتىن يهنه بىرنى قۇردى. 

«ئۇالر يهنه تېخى بـىزنـىڭ بـاش دىرېكتورىمـىزنـىمۇ تـارتـىۋالـدى، بـىز بهھرىمهن بـولـىدىغـان مهبـلهغ 

بېجىنــى ئــازايــتىش – كهچۈرۈۋېتىش ئــىمــتىيــازىدىن بهھرىمهن بــولۇۋالــدى، پــروجېكتلىرىمــىزنــى 

ئوغرىلىدى» دەيدۇ جهنىۋېين. 
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ھالبۇكـى، «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى»غـا قـىلـىنـغان ھۇجۇم بۇنـىڭلىق بـىلهن تـوخـتاپ قـالـغىنـى يـوق. 

جهنـىۋېيننىڭ ئېيتىشـىچه، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى» بـىلهن «تـاڭ 

ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» بـىرلـىكـته قۇرغـان «HTblade» پـىرقـىرىمـا قـانـات شـىركـىتـىمۇ خـىتـايـنىڭ ھۇجۇم 

نـىشـانـىغـا ئـايـالنـغان. مهزكۇر شـىركهتـنى ئـاكسـىيه بـازىرىغـا كـىرگۈزۈش پـىالنـى تۇيۇقسـىز تـوخـتىتـىلـغان، 

شۇنـداقـال خـىتـاي سـودا مـىنـىسـتىرلـىقـى ئۆز ئـالـدىغـا «HTblade» پـىرقـىرىمـا قـانـات شـىركـىتـىنـىڭ نهق پۇل 

 (Baoding Huiyang Propeller Factory) مۈلـكىنـى بـاۋدىڭ خۇيـياڭ ئـاۋىيـاتسـىيه پـىرقـىرىغۇچ زاۋۇتـىغـا

تهقسـىم قـىلـىپ بهرگهن. خـىتـاي سـودا مـىنـىسـتىرلـىقـى يهنه ئۆز ئـالـدىغـا «HTblade» پـىرقـىرىمـا قـانـات 

شـىركـىتـىنـىڭ پـايـلىرىنـى «خـىتـاي دۆلهتـلىك مـاتېرىيـال شـىركـىتـى» (ݪلࢫාૡӱᑀૡᵞӾ) ۋە 

جوڭفۇ شىركىتىگه (Ӿ) ئوخشاش خىتاينىڭ دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلىرىغا بۆلۈپ بهرگهن. 

جهنـىۋېيننىڭ نۇقـتىسـىدىن قـارىغـانـدا، مهزكۇر دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى كـارخـانـىالرنـىڭ ئۇنـىڭ پۇل – 

مېلىنـى قـاقـتى – سـوقـتى قـىلـىۋېلىش ئۇسۇلـلىرى خـىلمۇخـىلـدۇر. «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» دەسـلهپـته 

خـىتـايـنىڭ تهبـىئـىي گـازنـى بـىر تهرەپ قـىلـىش تېخنىكـىسـىنـى يـاخشـىلـىشـىغـا يـاردەم قـىلـىپ، ئۇنـىڭ 

ئۈنۈمـىنـى ئـاشۇرغـان. شۇنـداقـال، تهبـىئـىي گـاز گېنېراتـورى يـاسـاپ چـىقـىپ، ئـايـروپـىالن قـانـىتـىنـى 

مۇكهمـمهلـلهشـتۈرۈش ئـارقـىلـىق، ھهم ئـاۋىيـاتسـىيه، ھهم قـايـتا ئـىشـلهپـچىقـىرىش بـازىرىدا تېگىشـلىك 

ئـورۇنـغان ئېرىشـكهن. ئهمـما، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى» ۋە خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مـال – مۈلۈكـلهرنـى بـاشقۇرۇشـقا مهسـئۇل تـارمـاقـلىرى ئـىنـايـىن خۇپـىيـانه ھالـدا بۇ 

تېخنىكـىالرنـى، يـاسـىلـىپ بـولـغان ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئۈسكۈنـىلـىرىنـى ئـوغـرىالپ، بـازارنـى، سېتىش 

ئهتـرىتـىنـى ۋە پـايـدىنـى تـارتـىۋالـغان. شۇنـداقـال (بۇنـىڭلىق بـىلهن بـولـدى قـىلـماي) جهنـىۋېين پـىالنـالپ 

قويغان يېڭى بازارنى تىزگىنلهش مهقسىتىدە ئامېرىكاغا كهلگهن. 

(يۇقـىرىدا قـىسـقىچه بـايـان قـىلـىنـغان) خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كۆرسهتـمىسـىگه بـىنـائهن «تـاڭ 

ئېنېرگـىيه گۇرۇھى»غـا قـول سېلىش ھهرىكـىتـىنـى بـىر نهچـچه ئېغىز گهپ بـىلهن چۈشهنـدۈرۈپ بـولـغىلـى 

بـولـمايـدۇ. ئـالـدى بـىلهن، مهن جهنـىۋېيننىڭ بۇ كهچـمىشـىنـى ئـاڭلىغـىنـىمـدا، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه 

سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ بۇ قـىلـمىشـى «يـامـان غهرەزلـىك سېتىۋېلىش» دېگهن سۆزگه 

قـايـتىدىن ئېنىقـلىمـا بېرەلـىگۈدەك، دەپ ئـويـلىدىم. لېكىن، ئـارقـىدىنـال بۇ سۆزنـىڭ مهزكۇر قـىلـمىشـنىڭ 

رەزىلـلىك دەرىجـىسـىنـى ئـىپـادىلهپ بېرىشـكه ئـاجـىزلـىق قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىدىم. بۇ خـىل 

«تـاجـاۋۇزچـىلـىق» مـىسـلى كۆرۈلـمىگهنـدۇر. بۇ نهچـچه مـىلـيارد دولـالرلـىق مۈلـكى بـار ئـىكـكى شـىركهتـنى 

ئوچۇق – ئاشكارا ھالدا، تامامهن يۇتۇۋېلىش قىلمىشىدۇر. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى كـارخـانـىلـىرىغـا قـانـداق مۇئـامـىله قـىلـىشـى ئۆزىنـىڭ ئـىشـى، 

چۈنـكى خـىتـاي بهرىبـىر ھاكـىممۇتـلهق دۆلهت. خـىتـايـدا ھهمـمه نهرسه ـــ كـىچـىكـى بـىر تـىيـىن پۇلـدىن، 
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چــوڭى زاۋۇت – كــارخــانــىالرغــىچه ـــ بــىردەك خــىتــاي كــومــپارتــىيهســىگه تهۋە. لېكىن، خــىتــاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ چهتـئهل شـىركهتـلىرىگه ۋە ئۆزىنـىڭ تېخنىكـا سـاھهسـىدىكـى شېرىكـلىرىگـىمۇ قـول 

ئۇزارتـىشـقا پېتىنـالـىشـى ئهقـىلـگه سـىغـمايـدۇ. ئهھۋال بۇنـداق بـولـىدىغـان بـولـسا، كېيىن يهنه قـايسـى 

شـىركهت خـىتـاي بـىلهن تـىجـارەت قـىلـىشـنى خـااليـدۇ؟ مهن جهنـىۋېيندىن «خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـىشـىنـى يـاكـى 

خـىتـاي شـىركهتـلىرى بـىلهن شېرىكـلىشـىشـنى ئـويـالۋاتـقان ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىگه بېرىدىغـان قـانـداق 

مهسلىھهتىڭىز بار؟» دەپ سورىۋىدىم. 

ئۇ مۇنـداق دېدى: «نېمىلهرنـىڭ ئۆزىڭىز ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئـىكهنـلىكـىنـى يـاخشـى ئـويـالپ، شۇ 

نهرسـىلهرنـى بـار كۈچـىڭىز بـىلهن قـوغـداڭ ۋە بۇ ھهقـتىكـى زەررىچـىلـىك مهخـپىيهتـلىكـلهرنـىڭمۇ 

ئـاشـكارىلـىنـىپ كهتـمهسـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىڭ. بـازار پۇرسـىتـىنـىڭ غـايـىۋى ۋە ئهمهلـىي تهرەپـلىرى، 

شۇنـداقـال ئۇزۇن مۇددەتـلىك يـوشۇرۇن خهۋپ ئـارىسـىدىكـى تهڭپۇڭلۇق نۇقـتىسـىنـى تېپىشـقا كـالـال قـاتۇرۇڭ. 

بۇ يهردە دېيىلـىۋاتـقان ئۇزۇن مۇددەتـلىك يـوشۇرۇن خهۋپ <شېرىكـىڭىزنـىڭ رەقـىبـىڭىزگه ئـايـلىنـىپ 

قېلىشـى> دېگهنـدەك ئـىشـالرنـى كۆرسـىتـىدۇ. شۇنـى ئۇنتۇمـاڭكى، سـىزنـىڭ شېرىكـلىرىڭىزنـىڭ ئـارقـىسـىدا 

ھۆكۈمهت بـار، ئۇالر سـىزگه ھېچقانـداق شهپه بهرمهي تۇرۇپـال، سـىز بـىلهن قـارشـى تهرەپ تهڭ مهبـلهغ 

چـىقـارغـان كهسـىپـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قـارشـى تهرەپـكه تهۋە قـىلـىپ قـويـااليـدۇ. يهنه تېخى سـىز بۇنـى 

بايقاپ قالغاندىن كېيىنمۇ، ئۇ نهرسىلهرگه چىڭ ئېسلىۋېلىپ، سىزگه قايتۇرۇپ بهرگىلى ئۇنىمايدۇ». 

مهن جهنـىۋېينگه: «بۇنـداق ھهمـكارلـىق ئهنـدىزىسـى قـارىمـاقـقا چهتـئهلـلىك مهبـلهغ سـالغۇچـىالر 

ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە خهۋپـلىكـتهك، ھېچبىر مهنـپهئهت كـاپـالـىتـى يـوقـتهك كۆرۈنـىدىكهن» دېۋىدىم، ئۇ 

مۇنداق دېدى: 

«خهۋپ <نهتـىجـىنـىڭ ئېنىقسـىزلـىقـى> بـىلهن ئـوڭ تـانـاسـىپ تۈزىدۇ. كۆرۈلگۈسـى پـايـدا – زىيـان 

بـىلهن بـىر قـاتـار نهتـىجـىلهرنـى تهڭ نهزەردە تۇتـقانـدا، خهۋپـكه تهۋەككۈل قـىلـىش (خـىتـايـغا مهبـلهغ 

سالماقچى بولغانالرغا) تامامهن ئهرزىيدىغاندەك كۆرۈنىدۇ».  

ئۆزىمۇ مهبـلهغ سـالغۇچـى بـولـغان جهنـىۋېين ئـاخـىرىدا «ھېچنېمه قـىلـماسـلىقـنىڭمۇ خهۋپـى بـار» 

دېگهن سۆزنى قىستۇرما قىلدى. 

ئـانـدىن ئۇ يهنه خـىتـايـنىڭ ئهھۋالـى ھهقـقىدە تـوخـتىلـىپ: «خهۋپ بـاشـقا يهردىن ئهمهس، خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ يـادرولۇق رەھبهرلـىك تـوپـىدىن كېلىدۇ. خـىتـايـدىكـى سـىيـاسـىي يۈزلـىنـىش ئۆزگـىرىپ 

تۇرىدۇ. بـىز ھازىر ئهڭ كۈچلۈك بـورانـغا قـارشـى كېتىۋاتـىمـىز، ئهمـما شـامـال ئـوڭدىن كېلىدىغـان 

كۈنلهرمۇ كېلىدۇ» دېدى. 

جهنـىۋېيننىڭ تېكساسـلىقـالرغـا خـاس تهلهپپۇزدا ئۆزىنـىڭ ئـاچـچىق كهچـمىشـلىرىنـى قـايـتىدىن بـايـان 

قـىلـىشـىدىن، ئۇنـىڭ تهھلىل قـىلـىشـقا مـاھىر تـىجـارەتـچى ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرۈۋېلىشـقا بـوالتـتى. ئۇ 
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ئـامېرىكـا چهتـئهل مۇنـاسـىۋەتـلىرى كـومـىتېتىنـىڭ ئهزاسـى، شۇنـداقـال خـىتـاي بـازىرىدا 20 يـىل تـاۋالنـغان 

تهجـرىبـىلـىك تـىجـارەتـچى بـولـغاچـقا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ھىيـله – نهيـرەڭلىرىنـى بهش قـولـدەك 

بـىلهتـتى. ئۇنـىڭغا ئـوخـشاش خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ يـاردىمـى ئـاسـتىدا چهتـئهل كـارخـانـىلـىرىغـا 

قـىلـىنـغان ھۇجۇمـنى بـىۋاسـىته بـاشـتىن كهچۈرگهنـلهر تـولـىمۇ ئـاز. ئۇ كېيىن ئـادۋوكـاتـالر بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىپ، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ ئـوغـرىلـىقـىغـا قـارشـى 

ھۇجۇمـغا ئۆتـتى. 2014-يـىلـى «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى 

چهكـلىك شـىركـىتـى» بـىلهن بـولـغان تـاالش - تـارتـىشـنى ھهل قـىلـىش ئۈچۈن كېسىم سـوتـىغـا ئهرز سۇنـدى. 

ئۇ بىر مهيدان «جهڭ» بولۇشىنى مۆلچهرلىگهنىدى، دەرۋەقه شۇنداق بولدى. 

بـىر يـىلـدىن كېيىن، مهزكۇر كېسىم سـوتـى «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك 

شـىركـىتـى» 70 مـىلـيون دولـالر تۆلهم تۆلـىشـى كېرەك، دەپ ھۆكۈم چـىقـاردى. ئۈچ يـىلـدىن كېيىن، 

ئـامېرىكـا فېدېرال رايـونلۇق سـوتـىمۇ شۇ ھۆكۈمـنى قـولـلىدى. لېكىن، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى 

گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى» مهزكۇر ھۆكۈمـگه ئېتىراز بـىلـدۈرگهچـكه، نۆۋەتـته بۇ دېلو بهشـىنـچى 

سهيـيارە نـارازىلـىق ئهرزى سـوتـىدا ھۆكۈم چـىقـىرىلـىشـنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتـىدۇ. ئهگهر بۇ سـوتـتىمۇ يۇقـىرىقـى 

ھۆكۈم كۈچـكه ئـىگه بـولـسا، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى» ئـامېرىكـا ئـالـىي 

سوتىغا ئهرز قىلىشى مۇمكىن. 

خىتاينىڭ قانۇن ئۇرۇشى 

جهنـىۋېيننىڭ ئهرز – شـىكـايهت جهريـانـىدىن خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـا قـانۇنـلىرىنـى قـانـداق 

سۇيـئىسـتېمال قـىلـىشـقا ئۇرۇنۇۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇ. بۇ «چهتـئهل ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى 

كهچۈرۈم قــىلــىش قــانۇنــى»غــا (Foreign Sovereign Immunities Act)، ئــادۋوكــاتــالر قــوشۇنــىغــا، 

ئاـدەتتـىكىـ كىـشىـلهر بهرداشلـىق بېرەلمـىگۈدەك دەرىجىـدىكىـ يۇقىـرى دەۋالىـشىـش ھهققـىگه، شۇندـاقال 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدىكـى، ھېچكىم تېگىگه يېتهلـمهيـدىغـان «ئـىگـىدارلـىق ھوقۇقـى»غـا ۋە 

يـالـغان ھېساب ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىدىغـان نـاچـار ئـادەتـكه تـايـانـغان ئۇرۇش، يهنـى «قـانۇن ئۇرۇشـى»دۇر. 

خىتاي كارخانىلىرى مۇشۇ نهرسىلهرنى «قالقان» قىلىپ، ئهرز قىلىنىشتىن ساقلىنىپ قېلىۋاتىدۇ. 

ئـادەتـته، خـىتـاي شـىركهتـلىرى بۇ خـىل ئهرز – شـىكـايهتـلهرگه دۇچ كهلـگهنـدە، ئهڭ ئـالـدى بـىلهن 

«چهتـئهل ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى كهچۈرۈم قـىلـىش قـانۇنـى» ئـارقـىلـىق ئۆزىنـى قـوغـداپ، ئـامېرىكـا 

شـىركهتـلىرىگه تـاقـابـىل تۇرۇشـقا ئۇرۇنـىدۇ. دەرۋەقه، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك 
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شـىركـىتـى»نـىڭ ئـادۋوكـاتـلىرىمۇ مهزكۇر شـىركهتـنىڭ خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى كـارخـانـا 

ئـىكهنـلىكـىنـى، شۇ ۋەجـىدىن ئـامېرىكـادا سـوتـقا تـارتـىلـماسـلىق ئـىمـتىيـازىغـا ئـىگه ئـىكهنـلىكـىنـى دەۋا 

قىلىشقان. 

 «تــاڭ ئېنېرگــىيه گۇرۇھى»نــىڭ ئــادۋوكــاتــلىرىمۇ خــىتــاي تهرەپــنىڭ مۇشۇنــداق تــاكــتىكــا 

ئـىشـلىتـىدىغـانـلىقـىنـى پهمـلىگهچـكه، «ئۇنـداق قـازانـغا مۇنـداق چۆمۈچ» قـىلـىپ، دېلونـىڭ خـاراكتېرىنـى 

«سـودا كېلىشـىمـى مـاجـىراسـى» دەپ بېكىتـكهن. دېگهنـدەك، (ئـىكـكى شـىركهت ئـارىسـىدىكـى) تـوخـتامـدىمۇ 

بۇ بـىر «سـودا كېلىشـىمـى» دېيىلـگهنـىدى. شۇ سهۋەبـتىن، مهبـلهغ سـالغۇچـىنـىڭ كـىم بـولۇشـىدىن 

قهتئىينهزەر، دېلو «سودا كېلىشىمى»نىڭ سوتالش تهرتىپى بويىچه مېڭىشى كېرەك ئىدى. 

جهنـىۋېيننىڭ ـــ گهرچه ئۇ ئـادۋوكـات بـولـمىسـىمۇ ـــ دېيىشـىچه، خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـغان 

ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى ھهرقـانـداق تـىجـارەت تـوخـتامـىنـى «سـودا كېلىشـىمـى» دەپ بېكىتـىش ئـارقـىلـىق 

ئۆزلـىرىنـى قـوغـدىيـااليـدىكهن. دەسـلىپـىدىال شۇنـداق قـىلـغانـدا ۋاقـىت ۋە پۇلـنى تېجهپ قـالـغىلـى 

بـولـىدىكهن. لېكىن، ئـاشۇ ئـىبـارە بـولـمىغـان تهقـدىردىمۇ، بـىر دېلونـى «سـودا كېلىشـىمـى مـاجـىراسـى» 

سۈپـىتـىدە سـوتـقا ئهرز قـىلـىش (خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ) «سـوتـقا تـارتـىلـماسـلىق ئـىمـتىيـازى»نـى بـىكـار 

قـىلـىدىغـان ئۈنۈملۈك چـارىدۇر. «بۇ ئـارقـىلـىق سـىز بـىۋاسـىته سـوتـچىغـا، زاسـتاتېلالر ئۆمـىكـىگه، يـاكـى 

كېسىم كـومـىتېتىغـا <بۇ ئـىكـكى تهرەپ ئـارىسـىدىكـى، تـامـامهن تـىجـارەت خـاراكتېرلـىك كېلىشـىمـدۇر. 

سـوتـچىالر، كېسىمـچىلهر، سـىلهر بۇنـىڭ ھهقـىقهتهن سـودا كېلىشـىمـى ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىشـىڭالر كېرەك> 

دېيهلهيسـىز. ئـامېرىكـا قـانۇنـىنـىڭ (ئـاتـالـمىش) ئهۋزەلـلىكـلىرىدىن بـىرى، مهزكۇر تۈزۈلـمه كۆپـىنـچه 

ھالالردا توغرا جاۋابنى تېپىپ چىقااليدۇ» دېدى جهنىۋېين. 

لېكىن، خـىتـاي بۇ خـىل «قـانۇن ئۇرۇشـى» قـوزغـاش ئـارقـىلـىق ۋاقـىتـنى سـوزۇپ، (ئـامېرىكـانـىڭ) 

ئهدلـىيه تـارمـاقـلىرىنـى «تـوغـرا جـاۋاب»نـى تـاپـالـماس قـىلـىپ قـويۇشـنى مهقـسهت قـىلـغان. خـىتـاي 

كـارخـانـىلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـىگه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مهبـلهغ سـالـغان بـولۇپ، ئۇالر دۆلهت خهزىنـىسـىگه 

تـايـانـغان ھالـدا، ئهرز – نـارازىلـىق ئهرزى سۇنۇش، سـوتـتىن ھۆجـجهت تهلهپ قـىلـىش قـاتـارلـىق ئۇسۇلـالر 

ئـارقـىلـىق ۋاقـىتـنى سـوزۇپ، سـوتـنىڭ خـىزمهت سۈرئـىتـىنـى ئـاسـتىلـىتـىپ، رەقـىبـىنـى خـورىتـىشـقا ئۇرۇنـىدۇ. 

يهنـى «رەقـىبـىنـى دەۋالـىشـىش ھهقـقىگه بهرداشـلىق بېرەلـمىگهنـلىكـتىن، دەۋالـىشـىشـتىن ۋاز كېچىشـكه 

قىستاش» خىتاي شىركهتلىرىنىڭ ئاساسلىق تاكتىكىسىدۇر. 

جهنـىۋېين ۋە «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» گهرچه دەسـلهپـته داۋادا ئۇتۇپ، 70 مـىلـيون دولـالر تۆلهمـگه 

ئېرىشـىدىغـان بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ 

ئـادۋوكـاتـلىرى دېالۋېير شـىتـاتـى بـىلهن كـالـىفـورنـىيه شـىتـاتـىدا جهنـىۋېينگه قـارشـى داۋا ئېچىپ، ھهربـىرىدە 

70 مىليون دولالر تۆلهم تهلهپ قىلغان. 
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«ئۇالر نـورمـىدىن ئـارتۇق ئهرزلهر ئـارقـىلـىق غهلـىبـىنـى قـولـغا كهلتۈرمهكـچى بـولۇشۇۋاتـىدۇ» دەيـدۇ 

جهنىۋېين. 

ھېلىمۇ يـاخشـى، بهزى مهبـلهغ سـالغۇچـىالر «قـولـغا كهلگۈسـى تۆلهم پۇلـىنـى تېگىشـلىك نـىسـبهتـته 

بۆلۈشۈش» شهرتـى ئـاسـتىدا، «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى»نـى (دەۋالـىشـىش ھهقـقىگه كېرەكـلىك) مهبـلهغ 

بـىلهن تهمـىنـلىگهن ۋە جهنـىۋېين شۇ ئـارقـىلـىق ھهددى - ھېسابسـىز بـايـلىقـقا ئـىگه رەقـىبـى بـىلهن پۇت 

تېپىشىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشكهن. 

جهنـىۋېينغا كۆرە، خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ «قـانۇن ئۇرۇشـى» قـىلـىشـىغـا سهۋەب بـولۇۋاتـقان،  

بېيجىڭ دائـىرىلـىرىنـىڭ پـارتـىيه سـىيـاسـىتـىگه ئـاالقـىدار بـاشـقا ئـامـىلـالرمۇ بـار. لېكىن، خـىتـاي 

كومپارتىيهسى كاتتىباشلىرىنىڭ غهرىزىنى ۋە قارارىنى ئېنىق بىلىش بهسىي مۈشكۈلدۇر. 

«خـىتـاي يـاكـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى نـوقۇل كـاپـىتـالـنى نهزەردە تۇتـقان ھالـدا قـارار چـىقـارمـاسـتىن، 

سـىيـاسـىي ئـاقـىۋەتـنى نهزەردە تۇتـقان ھالـدا مۇئهيـيهن قـارارالرنـى چـىقـىرىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن، سـىيـاسـىي 

نهتـىجه ئۇالر ئۈچۈن دەۋالـىشـىش ھهقـقىدىنمۇ مۇھىمـدۇر. ئۇالر ئۆزلـىرى قـوغـدىمـاقـچى بـولـغانـالرنـىڭ 

سـىيـاسـىي ئـىسـتىقـبالـىنـى قـوغـداپ قـااللـىسـا يـاكـى ئۆزى ۋەيـران قـىلـماقـچى بـولـغانـالرنـىڭ سـىيـاسـىي 

ئىستىقبالىنى ۋەيران قىاللىسىال، قانچىلىك پۇل كېتىشىدىن ۋايىم يهپ يۈرمهيدۇ» دەيدۇ جهنىۋېين. 

بۇ نۇقـتىدىن قـارىغـانـدا، ئهدلـىيه دېلولـىرى (خـىتـاي ئۈچۈن) نـوقۇل قـانۇن ئۇرۇشـىال بـولـماسـتىن، ئۆز 

نۆۋىتـىدە يهنه بېيجىڭدىكـى ھوقۇق كۈرىشـىنـىڭ داۋامـى بـولۇشـى مۇمـكىن. چۈنـكى، بۇ دېلوالرنـىڭ 

نهتـىجـىسـى بهزىلهر ئۈچۈن «تۆھپه» بـولـسا، يهنه بهزىلهر ئۈچۈن تهنـقىدنـىڭ مهنـبهسـى بـولۇپ قېلىشـى 

مۇمكىن. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، جهنـىۋېين سـوتـتا يهنه بـىر قېتىمـلىق ئـىسـتراتېگىيهلـىك غهلـىبـىگه 

ئېرىشـتى. «بـىز، يهنـى بـىزنـىڭ ئـادۋوكـاتـلىرىمـىز <قـانۇنهن ئۆزىنـى پـارچـىالش نهزەرىيهسـى>نـى قـورال 

قـىلـىپ، خـىتـاي كـارخـانـىلـىرىنـىڭ نـىقـابـىنـى يـىرتـىپ تـاشـلىدى» دەيـدۇ ئۇ. «قـانۇنهن ئۆزىنـى پـارچـىالش 

نهزەرىيهسـى» دېگىنـىمـىز كـارخـانـا يـاكـى شهخسـلهرنـىڭ يهنه بـىر شـىركهت قۇرۇپ، ئۇنـى ئۆزى، يهنـى 

پـائـالـىيهتـنى تـىزگـىنـلىگۈچـى شـىركهت يـاكـى شهخـس ئۈچۈن قـانۇنـىي قـالـقان قـىلـىشـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. «تـاڭ 

ئېنېرگـىيه گۇرۇھى»نـىڭ ئـادۋوكـاتـلىرى سـوتـقا: «مهزكۇر بـاال شـىركهتـنىڭ قـانۇنسـىز قـىلـمىشـلىرى 

ئهمهلـىيهتـته ئـانـا شـىركهت ـــ خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى بـىلهن 

مۇنـاسـىۋەتـلىكتۇر، شۇنـداقـال خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـىنـىڭ بـىزگه 

نـىسـبهتهن قـانۇنـىي مهسـئۇلـىيـىتـى بـار بـولـغاچـقا، بـىز (تـوخـتامـنى تـوخـتىتـىۋېتىش، مـال – 

مۈلۈكـلىرىمـىزنـى بـاشـقىالرغـا ئۆتكۈزۈۋېتىش تـوغـرىسـىدىكـى) ئـىكـكى بۇيـرۇقـنى بـىۋاسـىته خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىدىن كهلـگهن، دەپ قـارايـمىز» دېگهن. بۇ خـىل مۇنـاسـىۋەتـنى ئـايـدىڭالشـتۇرۇش «خـىتـاي 
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ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ «بـىزنـىڭ <تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى>نـىڭ زىيـىنـى 

بـىلهن ئـاالقـىمـىز يـوق، شۇڭا قـانۇنـىي جـاۋابـكارلـىقـنى ئـادا قـىلـىش مهجبۇرىيـىتـىمـىزمۇ يـوق» دېگهن 

باھانىسىنىڭ ئاساسسىز ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرەلهيدۇ. 

لېكىن، «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» ئـىسـپات ۋە ئۇالرنـى كۆرسـىتـىش جهھهتـته زىيـان تـارتـقان. 

چۈنـكى، خـىتـايـنىڭ قـانۇن سـىسـتېمىلـىرىغـا كـىرىش، شۇنـداقـال «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى 

چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ ئـىچـكى خـىزمهت ئهھۋالـى ۋە ھۆجـجهتـلىرىگه (شۇنـداقـال خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه 

سـاداقهت بـىلـدۈرىدىغـان ئـادۋوكـاتـالرغـا) ئېرىشـىش ئـىمـكانـىيـىتـى بـولـمىغـاچـقا، «تـاڭ ئېنېرگـىيه گۇرۇھى» 

«خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى»نـىڭ قـايسـى خـىل مـاتېرىيـالـالر بـىلهن 

تهمـىنـلىشـى كېرەكـلىكـىنـىمۇ تهپسـىلـىي ئـوتتۇرىغـا قـويـالـمىغـان. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ مهمۇرىي ۋە ئهدلـىيه 

تۈزۈلـمىسـىنـى ئـوچۇق – ئـاشـكارىالشـتۇرۇپ، كـارخـانـا بـاشقۇرۇش تۈزۈلـمىسـىنـى ئـىسـالھ قـىلـمىغۇچه، 

خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ ئۈسـتىدىن ئهرز قـىلـماقـچى بـولـغان ھهرقـانـداق شـىركهت («تـاڭ ئېنېرگـىيه 

گۇرۇھى» دۇچ كهلـگهنـگه ئـوخـشاش) مۇشۇ خـىل قـىيـىنـچىلـىقـقا دۇچ كېلىدۇ. لېكىن، «تـاڭ ئېنېرگـىيه 

گۇرۇھى»نـىڭ بۇ دېلودا ئۇتۇپ چـىقـىش ئېھتىمـالـلىقـى خېلىال يۇقـىرى، ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ئۇالر ئـالـلىقـاچـان 

كېسىم سوتىدا ۋە فېدېرال سوتتا ئۇتۇپ چىققان. 

«ئۇالر تـاكـى ئـالـىي سـوتـقىچه ئهرز قـىلـماقـچى. ئۇالر ئـاخـىرىدا يېڭىلـگهنـدە، يهر بـىلهن يهكـسان 

بـولـىدۇ، چۈنـكى بۇ يهردە ھۆكۈم قـىلـىۋاتـقىنـى بـىزنـىڭ (ئـامېرىكـانـىڭ) قـانۇنـىمـىزدۇر. لېكىن، ئۇالرنـىڭ 

<يهر بـىلهن يهكـسان بـولۇشـى> قـانـداقـراق بـوالر؟ بـىز ھازىرغـىچه ئۇالردىن بـىر سېنتمۇ تۆلهم ئـااللـمىدۇق. 

ھېچكىمـنىڭ بۇ تۆلهمـنى تۆلـىگۈسـى يـوق. چۈنـكى، بۇ (يهنـى چهتـئهل شـىركـىتـىگه تۆلهم تۆلهپ بېرىش) 

ئۇالرنـىڭ (شۇ تۆلهمـنى تهسـتىقـلىغۇچـى خـىتـاي ئهمهلـدارالرنـىڭ) سـىيـاسـىي ئـىسـتىقـبالـىنـى ۋەيـران قـىلـىدۇ. 

شۇنـىڭ ئۈچۈن بـىز قـىلـىشـقا تېگىشـلىك، شۇنـداقـال نۆۋەتـته قـىلـىۋاتـقان ئـىش ئۇالرنـىڭ مـال – مۈلـكىنـى 

توڭلىتىشتۇر» دەيدۇ جهنىۋېين. 

خىلمۇخىل تېخنىكا ئوغرىالش ئۇسۇللىرى 

بـىز بۇ يهرگه كهلـگهنـدە، خـىتـايـنىڭ تېخنىكـا ئـوغـرىالش ۋە تهتـقىق قـىلـىش ۋاسـىتـىلـىرىگه يۇقـىرىدا 

بـايـان قـىلـىنـغان كـارخـانـىالرنـى مهجبۇرىي ئۆزىنـىڭ قـىلـىۋېلىش ۋە قـانۇن ئۇرۇشـىدىن ئـىبـارەت ئـىنـتايـىن 

نـومۇسسـىز ئـىكـكى تۈرنـى قـوشۇپ قـويـساق بـولـىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـاي زېرىكـمهسـتىن 

ئـىشـلىتـىدىغـان تېخنىكـا ئـوغـرىالش ئۇسۇلـلىرىدىن يهنه «چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـىڭ تېخنىكـا ئۆتكۈزۈپ 
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بېرىشـىنـى خـىتـاي بـازىرىغـا كـىرىشـىدىكـى شهرت قـىلـىش»، مهن ئـالـدىنـقى بـابـالردا قهيـت قـىلـغانـدەك «تـور 

ئـارقـىلـىق كـوللېكتىپ ھۇجۇم قـوزغـاش»، «تهتـقىقـات خـاراكتېرلـىك ئـالـىي مهكـتهپـلهرگه، تهتـقىقـات 

تهجـرىبـىخـانـىلـىرىغـا ۋە كـارخـانـىالرغـا خـىتـاي (جـاسۇس)الرنـى ئـورۇنـالشـتۇرۇش» قـاتـارلـىقـالر بـار. لېكىن، 

خىـتاـي ھۆكۈمىـتىـ ئوـيالپ چىـقاـاليدـىغاـن تېخنىكاـ ئوـغرـىالش ئۇسۇللـىرى ھهرگىـز يۇقىـرىقىـالر بىـلهنال 

چهكلهنمهيدۇ.  

بۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى رەسـمىي قـانـالـالردىن بـىرى يېشى 65 تـىن تۆۋەن چهتـئهل مۇتهخهسسـىسـلىرىنـى  

 Thousand) نۇرغۇن پۇل ئـارقـىلـىق جهلـب قـىلـىدىغـان «مـىڭ ئـىخـتىسـاس ئـىگـىسـى پـروگـرامـمىسـى»دۇر

Talents program). مهزكۇر پـروگـرامـمىنـىڭ ئـورگـان تـور بېتىدە: «چهتـئهلـلىك مۇتهخهسسـىسـلهر خـىتـايـغا 

كـىرىپ – چـىقـىش، تۇرالغۇ، داۋالـىنـىش، سۇغۇرتـا، ئۆي سېتىۋېلىش، بـاج قـاتـارلـىق جهھهتـلهردە، 

يۇقـىرى قـاتـالمـلىق ئـىخـتىسـاس ئـىگـىلـىرىنـى جهلـب قـىلـىش پـروگـرامـمىسـىدىكـى ئـاالھىدە سـىيـاسهتـلهردىن 

بهھرىمهن بـوالاليـدۇ» دېيىلـگهن. مهزكۇر پـروگـرامـمىدا چهتـئهل مۇتهخهسسـىسـلىرىنـىڭ ئۇدا ئۈچ يـىل، 

يـىلـدا تـوققۇز ئـاي خـىتـايـدا خـىزمهت قـىلـسا، ئـانـدىن مهزكۇر «ئـىمـتىيـاز»الردىن بهھرىمهن بـوالاليـدىغـانـلىقـى 

بهلـگىلهنـگهن. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ئـىخـتىسـاسـلىقـالر بهھرىمهن بـولـىدىغـان 

«ئـىمـتىيـازالر» يۇقـىرىقـىالر بـىلهنـال چهكـلهنـمهسـتىن، «بۇ پـروگـرامـمىغـا قـوبۇل قـىلـىنـغان ھهربـىر 

ئـىخـتىسـاس ئـىگـىسـىگه بـىر مـىلـيون يۈەن تهتـقىقـات تـولۇقـلىمـىسـى بېرىلـىدۇ. مهسـئۇل ئـورگـانـالر 

تهسـتىقـلىغـانـدىن كېيىن، تهتـقىقـات تـولۇقـلىمـىسـىنـىڭ سـومـمىسـى ئۈچ مـىلـيون يۈەنـدىن بهش مـىلـيون 

يۈەنـگىچه ئۆسـتۈرۈلـىدۇ. مۇكـاپـاتـلىنـىدىغـان سـاھهلهر پهن تهتـقىقـاتـىنـى، بـولۇپمۇ ئـاسـاسـىي پهن 

تهتقىقاتىنى مهركهز قىلىدۇ».  

ئهگهر غهربـلىك مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ كهسـپىي سـاھهسـى دەل خـىتـاي كۆز تـىكـىۋاتـقان سـاھه بـولـسا، 

ئۇ چـاغـدا خـىتـاي ھهرگـىز پۇلـنىڭ كۆزىگه قـاراپ ئـولتۇرمـايـدۇ. مهسـىلهن، ئهسـلىدە «ئـامـمىبـاب 

ئېلېكتىرىك شـىركـىتـى»دە (General Electric Company) رېئاكـتىپ مـوتـور يـاسـاشـقا مهسـئۇل بـولـغان 

بـىر ئـىنـژېنېر بۇ شهرتـكه دەل ئۇيغۇن كېلهتـتى. چۈنـكى، ئـىلـغار، ئـاۋازدىن تېز رېئاكـتىپ ئـايـروپـىالنـنىڭ 

مـوتـورىنـى يـاسـاش ئـايـغا چـىقـىشـتىنمۇ قـىيـىن بـولـغاچـقا، بۇ ئـىنـژېنېر پېنسىيهگه چـىقـىشـنى قـارار 

قـىلـغانـدىن كېيىن، «خـىتـاي ئـاۋىئـاتسـىيه سـانـائـىتـى گۇرۇھى چهكـلىك شـىركـىتـى» بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـار 

بـىر شـىركهت ئۇنـى ئهسـلىدىكـى مـائـاشـىنـىڭ ئـون ھهسسـىسـىگه تهڭ كېلىدىغـان مـائـاش بـىلهن تهكـلىپ 

قىلغان. لېكىن، ئۇ بۇ تهكلىپنى رەت قىلىپ، ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىدە خىزمهت قىلىشنى تاللىغان. 

بهزىدە خـىتـاي بـىۋاسـىته ئـاشۇ تېخنىكـىغـا ئـىگه شـىركهتـنى ئـىزدەپ، تـوخـتام تۈزۈش تهكـلىپـىنـى 

بېرىدۇ. خـىتـاي ئـارمـىيهسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـار قـورال – يـاراغ شـىركهتـلىرى يـادرو ئـوقبېشى 

سهپـلىگـىلـى بـولـىدىغـان قـىتـئهلهرئـارا بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا تهتـقىقـاتـىدا دەل مۇشۇ خـىل ئۇسۇلـنى 
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قـولـالنـغان. ئۇالر «ئـامـمىبـاب ئېلېكتىرىك شـىركـىتـى»نـىڭ قـارمـىقـىدىكـى خيۇگـس ئېلېكترون شـىركـىتـى 

 Boeing) ۋە بـوئـىڭ سۈنـئىي ھهمـراھ سـىسـتېمىسـى شـىركـىتـى (Hughes Electronics Corporation)

Satellite Systems) بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىپ، ئۇالر بـىلهن تـوخـتام تۈزۈشـكهن. مهزكۇر شـىركهتـلهر خـىتـايـنى 

سۈنـئىي ھهمـراھ ۋە راكېتا قـويۇپ بېرىشـته زۆرۈر بـولـغان قـىتـئهلهرئـارا بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا 

تېخنىكـىسـى بـىلهن، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا تۇپـرىقـىغـا قـورال ئـورۇنـالشـتۇرۇش ئـىمـكانـىيـىتـى بـىلهن 

تهمىنلىگهن.  

سـىز بهلـكىم ھهرقـانـچه كۆپ پۇل بهرگهن تهقـدىردىمۇ دۈشـمهنـنىڭ قـورالـىنـى ئۆز تۇپـرىقـىغـا 

ئـورۇنـالشـتۇرىدىغـان بۇنـداق قـىلـمىشـنى يـوللۇقـالشـتۇرغـىلـى بـولـمايـدۇ، دەپ ئـويـالۋاتـقان بـولۇشـىڭىز 

مۇمـكىن. لېكىن، بهزى ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى پـايـدىغـا، بـازار ئۈلۈشـىگه دۈم چۈشـكهن بـولـغاچـقا، (ئۆز 

دۆلـىتـىنـىڭ دۈشـمىنـىنـى ھهربـىي تېخنىكـا بـىلهن تهمـىنـلىمهسـلىكـتىن ئـىبـارەت) بۇ ئهقهلـلىي سـاۋاتـالرنـى 

ئـالـلىقـايـاقـالرغـا چۆرۈۋېتىشـكهن. نۇرغۇن شـىركهتـلهر مۇشۇ خـىل بۇزغۇنـچى خـىتـاي شـىركهتـلىرى ۋە زور 

پـايـدا چـىقـىدىغـان تـوخـتامـالرنـىڭ ئېزىقتۇرۇشـىغـا بهرداشـلىق بېرەلـمهي، بهس – بهسـته قـانۇنـغا خـىالپـلىق 

قـىلـىشـىپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ گۇمـاشـتىلـىرىغـا ئـايـلىنـىپ، ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىنـى 

تهھدىتكه ئۇچراتقان. 

 كېيىنـچه ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى خيۇگـس ئېلېكترون شـىركـىتـى ۋە بـوئـىڭ سۈنـئىي 

ھهمـراھ سـىسـتېمىسـى شـىركـىتـىگه قـارىتـا تهدبـىر قـولـلىنـىپ، ئۇالرنـى سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى خـىتـايـغا 

ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، 123 تۈردە ئېكسپورت قـانۇنـىغـا خـىالپـلىق قـىلـىش بـىلهن ئهيـىبـلىگهن ۋە نهتـىجـىدە بۇ 

ئـىكـكى شـىركهتـنىڭ ھهربـىرىگه 32 مـىلـيون دولـالر جهرىمـانه قـويۇلـغان. خيۇگـس شـىركـىتـى ئۆزىنـىڭ 

«ئهسلىدە ئېلىشقا تېگىشلىك ئىجازەتنامىنى ئالمىغان»لىقىغا پۇشايمان قىلغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 
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توققۇزىنچى باب: 

ئۇل مۇئهسسهسه قۇرۇلۇشى ئارقىلىق دۇنياغا خوجا بولۇش 

ئۇل مۇئهسـسهسهلهر بـىر جهمـئىيهتـنىڭ نـورمـال ئـايـلىنـىشـىدا كهم بـولـسا بـولـمايـدىغـان ئـاسـاسـتۇر. 

خـىتـاي تـاشـيول، تۆمۈر يـول، ئېلېكتىر ئـىسـتانسـىسـى ۋە تېلېگراف سۇپـىلـىرىنـى يـاسـاشـتىن ئـىبـارەت ئۇل 

مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىدىن، بـولغۇسـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى، شۇنـداقـال رەقـىبـلىرى ئۈسـتىدە نـوپۇزغـا ئـىگه 

بــولۇشــتىكــى ئــاددىي، «زىيــانســىز»، ئهمــما كۈچلۈك قــورال سۈپــىتــىدە پــايــدىلــىنــىۋاتــىدۇ. «ئۇل 

مۇئهسـسهسه» دېگهن سۆزدىكـى «ئۇل» سۆزىدىن كۆرۈنۈپ تۇرغـىنـىدەك، جهمـئىيهتـنى تهشـكىل قـىلـغان 

بۇ ئـاسـاسـىي تهركـىبـلهرنـى كۆپـىنـچه ھالـالردا كۆز بـىلهن كۆرگـىلـى بـولـمايـدىغـان، كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـتا 

بۇالرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى ھېس قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـان بـولـغاچـقا، بۇالر ئـاسـانـال دىقـقهت قـىلـىشـقا 

ئهرزىمهيـدىغـان ئـادەتـتىكـى نهرسـىلهردەك تۇيۇلۇپ قـالـىدۇ. ئـاددىي پۇقـراالر گـاز تۇرۇبـىلـىرىنـىڭ 

بـىخهتهرلـىكـى، تـاشـيول يـاكـى ئهۋرەز يـولـى سـىسـتېمىسـى قۇرۇلۇشـىغـا كېتىدىغـان خـىراجهت يـاكـى بۇنـىڭ 

مۇھىمـلىقـى، ۋەيـاكـى دېڭىز قـاتـنىشـىنـى كـىمـنىڭ كـونـترول قـىلـىشـى يـاكـى يـىراق جـايـالردا بـىرەر پـورتـقا 

ئـىگه بـولۇشـنىڭ ئهھمىيـىتـى قـاتـارلـىقـالر ھهقـقىدە كـالـال قـاتۇرۇپ يۈرمهيـدۇ. لېكىن، مهزكۇر سـىسـتېمىالر 

بـىزنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىمـىز ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە مۇھىم. بۇ سـىسـتېمىالرنـىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك يـاكـى قـىسـمهن 

ۋەيران بولۇشى دەرھال ئاپهت خاراكتېرلىك ئاقىۋەتلهرگه سهۋەب بولىدۇ. 

خـىتـاي ئۆزىنـىڭ دۆلهت ئـىچـى ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـىغـا يۈكـسهك دەرىجـىدە ئېتىبـار بېرىدىغـان 

بـولۇپ، ئۇالر ئېكسپورت قـىلـىدىغـان مـالـلىرىنـى تـوشۇشـتا ئـىشـلىتـىش ئۈچۈن، چـوڭ تـىپـتىكـى، پهۋقۇلـئاددە 

چـوڭ تـىپـتىكـى پـورتـالرنـى يـاسـاۋاتـىدۇ. شۇنـداقـال (ئـالـدىمـىزدا بـايـان قـىلـىنـىدىغـىنـىدەك)، خـىتـاي يهنه 

ئـىقـتىسـادنـىڭ ئېشىشـىنـى غـىدىقـالش ئۈچۈن، غهرب دۆلهتـلىرى خـىتـايـغا سـالـغان غـايهت زور مهبـلهغـلهردىن 

پـايـدىلـىنـىپ، تهنـنهرخـى نهچـچه مـىلـيارد دولـالرغـا يېتىدىغـان «ئـادىمـىزاتسـىز شهھهر»لهرنـى بهرپـا 

قـىلـىۋاتـىدۇ. لېكىن، ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرى ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 
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چهتـئهل سـىيـاسـىتـىدىكـى ئهڭ ئـاغـدۇرمـىچـى تـاكـتىكـىلـىرىنـىڭ بـىرىدۇر. دەرۋەقه، خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـاد 

جهھهتـته قـىيـىن ئهھۋالـدا قـالـغان دۆلهتـلهر ئۈچۈن، تـاشـيول، تۆمۈريـول، پـورت، ئېلېكتىر ئـىسـتانسـىسـى 

ۋە تېلېگراف سىـستـېمىسىـ ياـساـپ بېرىشىـ ئۇالرنىـ مهزكۇر ياـردەمدـىن «مهنپـهئهتلـهنگۈچىـ» دۆلهتكـىال 

ئهمهس، بهلـكى شۇنـىڭ ئهتـراپـىدىكـى دۆلهتـلهرگـىمۇ تهسـىر كۆرسـىتـىش ۋە تـىزگـىنـلهش ئـىمـكانـىيـىتـىگه 

ئـىگه قـىلـىدۇ. چۈنـكى، تـرانسـپورت مـالـالرنـىڭ چېگرادىن كـىرىپ – چـىقـىشـىنـى تـىزگـىنـلهشـنىڭ 

ئاچقۇچىدۇر. 

خـىتـايـنىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه ئۇرۇشـى بهلـكىم ئۇنـىڭ «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»لـىرى ئـارىسـىدىكـى ئهڭ 

ناـزۇك ۋە ئهڭ زىياـنلـىقىـ بوـلۇشىـ مۇمكـىن. گهرچه خىـتاـي كوـمپـارتىـيهسىـ ھهردائىـم بۇنىـ «ئىـككـىال 

تهرەپ تهڭ مهنـپهئهتـلىنـىدىغـان» ھهمـكارلـىق دەپ پهردازلـىسـىمۇ، لېكىن ئۇنـىڭ ئـاداقـقى مۇددىئـاسـى ئۇل 

مۇئهسسـهسه قۇرۇلۇشلـىرىنىـ يهمچۈك قىـلىـپ تۇرۇپ، قاـرشىـ تهرەپنـى ئىـندـەككـه كهلتۈرگهندـىن كېيىنال 

ئهپـتى – بهشـرىسـىنـى ئـاشـكارىالشـتۇر. يهنـى خـىتـاي ئـالـدى بـىلهن قـارشـى تهرەپـكه ئۇل مۇئهسـسهسه 

قۇرۇلۇشـلىرى جهھهتـته يـاردەم بېرىدۇ، ئهمـما بۇ سـىسـتېمىالرنـىڭ تـولۇق كـونـتروللۇق ھوقۇقـىنـى ھهرگـىز 

تهلتۆكۈس تاپشۇرۇپ بهرمهيدۇ، ئهكسىچه بۇالرنىڭ تىزگىنى بېيجىڭنىڭ قولىدا قالىدۇ. 

خىتايدىكى «ئادەمسىز شهھهر»لهر 

2017 – يــىلــى ئــامېرىكــادىكــى ئهڭ سهرخــىل تــرانســپورت مۇتهخهسســىســلىرىدىن بــىرى، 

پېنسىلۋانـىيهدىكـى مـوران تـرانسـپورت گۇرۇھىنـىڭ (Moran Logistics) بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى جـون 

مـوران (John Moran) نيۇيـوركـقا بېرىپ، يـاۋروپـادىكـى مهلۇم بـىر چـوڭ تـىپـتىكـى بـىنـاكـارلـىق گۇرۇھىنـىڭ 

خـوجـايـىنـى بـىلهن تـامـاق يېگهن. مهزكۇر شـىركهتـنىڭ خـوجـايـىنـى 400 مـىلـيون دولـالر قـىمـمىتـىدىكـى 

تهرەقـقىيـات تۈرىنـىڭ ئهھۋالـىنـى كۆزدىن كهچۈرۈش ئۈچۈن نيۇيـوركـقا كهلـگهنـىدى. ئۇالر بـىلهن بـىلـله 

غـىزاالنـغانـالردىن يهنه دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ بـانـكىنـىڭ ئۆي – مۈلۈكـكه مهبـلهغ سېلىش بۆلۈمـىنـىڭ 

دىرېكتورىمۇ بار ئىدى.  

مـوران بـىلهن بـانـكا دىرېكتورى تېزال ئـىچهكـىشـىپ كهتـكهن، ھهتـتا ئۆتمۈشـته قـوشـنا بـولۇپ 

باـققـانلـىقىـنىـ، نۇرغۇن ئوـرتاـق دوستـلىرى باـرلىـقىـنىـ باـيقـاشقـان. بۇ يېڭى دوستـىنىـڭ ياـش تۇرۇپال 

كهسـىپـته شۇنـچه زور ئۇتۇق قـازانـغانـلىقـىغـا مهسـتلىكـى كهلـگهن مـوران ئۇنـىڭدىن: «مهن شۇنـىڭغا تـولـىمۇ 

قىزىقىمهن، سىزدەك يۇقىرى ئورۇندىكىلهرنىڭمۇ ئهندىشه قىلىدىغان ئىشلىرى بارمۇ؟» دەپ سورىغان. 

ياش بانكىر ئىككىلهنمهستىنال: «شۇنداق، بىرسى بار» دەپ جاۋاب بهرگهن. 
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«نېمه ئۇ؟» 

«خىتاي!» 

«نېمىشقا؟» 

«بـىزنـىڭ بـانـكىمـىز، شۇنـداقـال غهربـتىكـى بـاشـقا چـوڭ بـانـكىالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـايـنىڭ ئۆي – 

مۈلۈك سـاھهسـىگه نهچـچه يۈز مـىلـياردالپ مهبـلهغ سېلىۋەتـتى، ئهمـما بـىز بۇ پۇلـالرنـى قـانـداق قـايتۇرۇپ 

كېلىشـنى بـىلـمهيـمىز. مهن ھهرئـايـدا خـىتـايـغا ئـون كۈنلۈك كـامـانـدروپـكىغـا چـىقـىمهن. ھهرقېتىم 

(خىتايدىن) قايتىپ كهلگهندە، بېسىمىم ئالدىنقى ئايدىكىدىن كۈچىيىپ كېتىدۇ». 

مـورانمۇ خـىتـايـنىڭ نۇرغۇن جـايـلىرىغـا بېرىپ بـاقـقان. ئۇنـىڭ شـىركـىتـى خهلـقئارا تـرانسـپورت 

سـاھهسـىنـىڭ سهركـىسـى بـولۇپ، دۆلهت ھالـقىغـان نۇرغۇن شـىركهتـلهر بـىلهن ھهمـكارلـىقـى بـار ئـىدى. مـوران 

ئۆزىنـى تـىجـارەت ۋە پۇل مۇئـامـىله ئـىشـلىرىغـا راۋۇرۇس ئېپىم بـار، دەپ ئـويـاليـتتى. ئهمـما، ئۇمۇ يـاش 

بـانـكىر بـىلهن بـولـغان شۇ قېتىمـلىق سۆھبهتـته «كۆزى ئېچىلـىپ» قـالـغانـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـماي 

تۇرالمىغان. 

مـوران 2008 – يـىلـى بـاشـالنـغان پۇل مۇئـامـىله كـىرىزىسـىگه تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن يـاردەم 

مهبـلىغـى ئـاجـرىتـىش اليـىھهسـىنـى نهزەردە تۇتـقان ھالـدا شۇنـداق دەيـدۇ: «ئـادەتـتىكـى ئـامېرىكـالـىقـالر 

ھهرئـايـدا سهكـكىز مـىلـيارد دولـالرلـىق مـىقـدارالشـتۇرۇپ بـوشـىتـىش مهبـلىغـى ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىغـا كـىرىپ 

تۇرىدۇ، دەپ قـارايـدۇ. ئهمـما، بۇ پۇلـالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى غهرب دۆلهتـلىرىدىكـى بـانـكىالرغـا كـىرىدۇ. 

ئـانـدىن مهزكۇر بـانـكىالر بۇ پۇلـالرنـى خـىتـايـنىڭ ھهرقـايسـى بـانـكىلـىرىغـا قهرز بېرىدۇ. ئهمهلـىيهتـته، بۇ 

پۇلـالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى خـىتـاي بـانـكىلـىرىنـىڭ ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق خـىتـايـدىكـى خۇسۇسـىي كـارخـانـىالرغـا 

قهرز بېرىلىدۇ. ئۇالر ئهنه شۇنىڭغا تايىنىپ زور مىقداردا قۇرۇلۇشالرنى ساالاليدۇ».  

مـوران يهنه: «1950 – يـىلـلىرى ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت ئـىچـى ئـىقـتىسـادىي جۇش ئۇرۇپ راۋاجـلىنـىپ، 

ئــىمــپورت – ئېكسپورتــقا تــايــانــمايــدىغــان ھالهتــكه كهلــگهن چــاغــدىكــىگه ئــوخــشاش،  خــىتــاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭمۇ تـامـامهن مۇسـتهقـىل ئـىقـتىسـادىي گهۋدە بهرپـا قـىلـىش ئـارزۇسـى بـار. خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى تـامـامهن ئۆزىگه تهئهللۇق بـولـغان، بېكىك ئـىقـتىسـادىي گهۋدە بهرپـا قـىلـىشـنى پـىالنـلىمـاقـتا» 

دەيدۇ. 

مـورانـغا كۆرە، خـىتـاي مهزكۇر نـىشـانـغا يېتىش ئۈچۈن، نۇرغۇن يېڭى شهھهرلهرنـى بهرپـا قـىلـىشـقا 

بـاشـلىغـان بـولۇپ، بۇنـداق شهھهرلهرنـىڭ سـانـى 120 گه يېتىدىكهن. «بۇ شهھهرلهرنـىڭ كۆلـىمـىنـىڭ 

فـىالدېلفىيـانـىڭ ئـىكـكى ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كېلىدىغـانـلىقـىنـى، نۇرغۇنـلىرىنـىڭ نيۇيـوركـتىنمۇ چـوڭ 

ئــىكهنــلىكــىنــى تهسهۋۋۇر قــىلــىپ بېقىڭ. بۇ ئــادەمــنى چۆچۈتــىدۇ» دەيــدۇ مــوران. بۇ خــىل شهھهر 

قۇرۇلۇشـلىرىنـىڭ قـانـچىلـىك شـىددەتـلىك ئېلىپ بېرىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى چۈشـىنـىش ئۈچۈن يهنه بـىر مـىسـالـغا 
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قـاراپ بـاقـايـلى، 2012 – يـىلـىدىن 2014 – يـىلـىغـىچه، خـىتـايـدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان ۋە قـولـلىنـىلـغان 

بېتونـنىڭ مـىقـدارى ئـامېرىكـادا 1900 – يـىلـىدىن 2014 – يـىلـىغـىچه بـولـغان يۈز يـىلـدىن كۆپـرەك ۋاقـىتـتا 

ئـىشـلىتـىلـگهن بېتونـنىڭ ئـومۇمـىي مـىقـدارىدىنمۇ كۆپ. بۇنـىڭ ئۈچۈن خـىتـاي خهلـقئارالـىق بـازاردىن 

مهبـلهغ تـوپـلىغـان ۋە ۋال كـوچـىسـى بۇ دولقۇنـغا بـاشـالمـچىلـىق قـىلـغان. نهتـىجـىدە، (دۇنـيا مـىقـياسـىدا) 

قۇرۇلۇشـچىلـىق قـىزغـىنـلىقـى قـوزغـالـغان. 2018 – يـىلـى مـوران خـىتـايـغا بېرىپ، كۆز ئـالـدىدىكـى 

مهنـزىرىلهردىن ھاڭ – تـاڭ قـالـغان. يۇقـىرىدا بـايـان قـىلـغىنـىمـىزدەك، يـاش بـانـكىر «قـايتۇرۇپ 

كېلهلـمهسـلىكـتىن قـورقـقان» نهچـچه يۈز مـىلـيارد دولـالر پۇل ئـىچـىدە ھېچكىم يـوق ئـاسـمان – پهلهك 

بىناالر، تۇرالغۇ بىنالىرى ۋە زاۋۇت ھالىتىدە موراننىڭ كۆز ئالدىدا زاھىرالنغان. 

«ئـادىمـىزاتسـىز ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىنـىڭ كۆلـىمـىنـىڭ زورلـىقـى كـىشـىنـى ھهيـرانۇ ھهس 

قـالـدۇراتـتى. مـاشـىنـا ھهيـدىگهچ دالـىالرنـى ئـايـالنسـىڭىز، كۆزىڭىزگه فـىالدېلفىيـادىنمۇ چـوڭ شهھهرلهر 

كۆرۈنـىدۇ. كهچ كـىرىپ كهتـكهن بـولسـىمۇ، بۇ شهھهرلهردە بـىرمۇ چـىراغ يـورۇتۇلـمىغـان، چۈنـكى شهھهردە 

ئـادىمـىزاتـتىن ئهسهر يـوق. بـاشـقىالر بۇ شهھهرلهرنـى <ئـالۋاسـتى شهھهر> دېيىشـىدۇ، لېكىن ئۆز كۆزىڭىز 

بىلهن كۆرگىنىڭىزدە، راستال كۆزلىرىڭىزگه ئىشىنهلمهي قالىسىز» دەيدۇ موران. 

مـورانـنىڭ ئېيتىشـىچه، ئۇ كۆرگهن بهزى «ئـادىمـىزاتسـىز شهھهر»لهر ھېلىھهم كېڭهيـتىلـىۋاتـقان 

بـولۇپ، قـارىغـانـلىكـى يهردە ئېگىز بـىنـاالرنـى سېلىشـتا ئـىشـلىتـىلـىۋاتـقان كـىرانـالرنـى كۆرگـىلـى بـوالتـتى. 

«مهن مېنى كۈتۈۋالـغان سـاھىبـخانـدىن <نېمىشـقا بۇ قۇرۇلۇشـالر تـوخـتىمـاي داۋامـلىشـىدۇ؟ بۇ 120 

قهۋەتـلىك بـىنـاغـا كۆچۈپ كـىرىدىغـان شـىركهتـلهر قهيهردە؟> دەپ سـورىسـام، ئۇالر جـاۋاب بهرگـىلـى 

ئۇنىمىدى، ئۇالر بۇ توغرىسىدا گهپ قىلىشنى خالىمايتتى» دەيدۇ ئۇ. 

مـوران يهنه شېنجېن شهھىرىنـىڭ غـايهت زور يـاسـىمـىچـىلـىق مهركـىزىنـىمۇ زىيـارەت قـىلـغان. ئۇالر 

مـورانـغا ئـىكـكى مـىل كهڭلىكـتىكـى سۈنـئىي كۆلـنى كۆرسهتـكهن. كۆلـنىڭ ئهتـراپـى تـامـامهن چـاسـا شهكـىلـدە 

كېسىلـگهن گـرانـت تـاشـالر بـىلهن قـورشـالـغان، شۇنـداقـال بـىرال ۋاقـىتـتا ئـون مـىڭ ئـادەمـنى سـىغـدۇرااليـدىغـان، 

گـرانـت تـاشـتىن يـاسـالـغان ئۈسـتى ئـوچۇق تـامـاشـىبـىن سۇپـىسـى بـار ئـىدى. ئهتـراپـتا يهنه LED چـىراغـالر، 

مۇزىكـىالر قـويۇلۇپ تۇرىدىغـان يـاڭراتقۇالر، كۆزنـى قـامـاشـتۇرىدىغـان مهنـزىرىلهر ۋە كۆلـنى چۆرىدىتـىپ 

يـاسـالـغان سـىلـكىنـىشـكه چـىدامـلىق يۈگۈرۈش يـولـى بـار ئـىدى. بۇ تهرەقـقىيـاتـالرغـا ۋە كۆلـنى چۆرىدەپ 

سېلىنـغان 550 مـىلـيون كۋادرات فۇتلۇق A دەرىجـىلـىك ئـىشـخانـا رايـونـىغـا تـولـىمۇ مهسـتلىكـى كهلـگهن 

موران يېنىدىكى ساھىبخاندىن نېمىگه قاراۋاتقانلىقىنى سورىغان. 

قـارشـى تهرەپ: «بۇ بـىزنـىڭ كهلگۈسـىدىكـى تېخنىكـا بـازىمـىز، يهنـى ئۆزىمـىزنـىڭ <كـىرىمـنىي 

جىلغىسى>دۇر» دېگهن. 
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ئهيـنى چـاغـدا ئۇ رايـونـنىڭ 95 پـىرسهنـتىدە ئـادەم يـوق ئـىدى. لېكىن، مـوران بۇ يهردىكـى سهپـىرىنـى 

ئـايـاغـالشـتۇرغـانـدىن كېيىن، (ئـاشۇ ئـادىمـىزاتسـىز) «پۈتۈن شهھهر ئهقـلىي مۈلۈك سـاھهسـىنـى تهرەقـقىي 

قـىلـدۇرۇش ئۈچۈن بهرپـا قـىلـىنـغانـىكهن» دېگهن تهسـىراتـقا كهلـگهن. ئهمـما، مـورانـغا سـاھىبـخانـلىق 

قـىلـغان كـىشـىنـىڭ نهزىرىدە، بۇ يهردە دېيىلـىۋاتـقان «ئهقـلىي مۈلۈك»لهرنـىڭ نۇرغۇنـى ئېنىقـال غهربـتىن 

ئـوغـرىالنـغان بـوالتـتى. بۇ شهھهرلهرنـىڭ بـاشـقىالرنـىڭ مهھسۇالتـلىرىنـى تهقـلىد قـىلـىپ يـاسـايـدىغـان خـىتـاي 

زاۋۇتـلىرىدىن ھېچ پهرقـى يـوق ئـىدى. پهرقـى بـار دېيىلـسه، بـاشـقا زاۋۇتـالردا ئـادەتـتىكـى تـاۋارالرنـىڭ 

ساختىسى ياسالسا، بۇ يهردە يۇقىرى تېخنىكىلىق، رەقهملىك مهھسۇالتالر تهقلىد قىلىپ ياسىالتتى. 

غهربـنىڭ نهچـچه مـىلـياردلـىغـان مهبـلىغـىنـى سهرپ قـىلـىپ بهرپـا قـىلـىنـغان مهزكۇر ئـادىمـىزاتسـىز 

شهھهرلهر قـانـداق ئـاۋاتـالشـتۇرۇلـىدۇ ۋە قـانـداق تـاپـاۋەت قـىلـىدۇ؟ بـىنـاالر ھېلىھهم قۇرۇق تۇرۇۋاتـقان 

ئهھۋالـدا، شهھهرلهرنـى ئـىنـسان ئـولتۇرغۇدەك ھالـغا ئهكېلىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ بـىنـا سېلىشـنىڭ، 

تېخىمۇ كۆپ تـاشـيول، تېخىمۇ كۆپ ئېلېكتىر مۇئهسـسهسهسـى ۋە تۇرۇبـا يـولـلىرىنـى يـاسـاشـنىڭ نېمه 

ئهھمىيىتى بار؟ 

غهربـتىكـى مهبـلهغ سـالغۇچـىالرغـا «ھهربـىر ئۆي 100 مـىڭ دولـالرغـا سېتىلـىدۇ» دېيىلـگهنـلىكـىنـى 

پهرەز قـىلـىپ بـاقـايـلى. بۇ (خـىتـايـدەك) پۇقـرالـىرىنـىڭ يـىلـلىق ئـوتتۇرىچه كـىرىمـى 7500 دولـالر دەپ 

مۆلـچهرلـىنـىۋاتـقان بـىر دۆلهتـكه نـىسـبهتهن ئـىنـتايـىن يۇقـىرى بـاھادۇر. خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ بۇ خـىل ئـاجـىز 

سېتىۋېلىش كۈچـىگه مـىلـيونـلىغـان ـــ بهزى مۆلـچهرلهرگه كۆرە 64 مىـليـون ـــ يۈرۈش ئۆينـىڭ، شۇندـاقال 

نهچـچه مـىلـيارد كۋادرات فۇت ئـىشـخانـا رايـونـىنـىڭ ۋە زاۋۇتـالرنـىڭ قۇرۇق تۇرۇۋاتـقانـلىقـى قـوشۇلـسا، 

ئهركـىن بـازار مۇھىتـىدا، تهمـىنـات – ئېھتىيـاج ئـارىسـىدىكـى بۇ قهدەر زور تهڭپۇڭسىزلـىق ئۆي – مۈلۈك 

بـاھاسـىنـىڭ شـىددەت بـىلهن تۆۋەنـلىشـىگه سهۋەب بـولۇشـى كېرەك. (خـىتـايـدىكـى بۇ خـىل چهكـتىن 

ئـاشۇرۇپ بـىنـا سېلىش ئهھۋالـى زادى قـانـچىلـىك ئېغىر؟ ئـامېرىكـادىكـى ئهر – ئـايـال ۋە بـالـىالرنـى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان بـارلـىق كـىشـىلهرنـى خـىتـايـدىكـى قۇرۇق تۇرغـان ئـاشۇ 64 مـىلـيون يۈرۈش ئۆيـگه كۆچۈرسه، 

بۇ ئۆيـلهر يېتىپ ئېشىپ قـالـىدۇ). لېكىن، خـىتـايـدا ئۆي بـاھاسـىنـى ھۆكۈمهت تـىزگـىنـلهپ تۇرىدىغـان 

بـولـغاچـقا، بـاھا ھېلىھهم ئۆزگهرمهي تۇرمـاقـتا. مـورانـنىڭ قـارىشـىچه، نهچـچه ئـون مـىلـيون يۈرۈش ئۆي 

سېتىلـماي تۇرغـاچـقا، خۇسۇسـىي ئۆي – مۈلۈك سـودىگهرلـىرى بۇ ئۆيـلهرنـى بـانـكىغـا رەنـىگه قـويۇپ، 

ئۇالردىن قهرز ئـالـىدۇ. ئـانـدىن خـىتـاي بـانـكىلـىرى بۇ ئۆيـلهر ئـارقـىلـىق غهرب بـانـكىلـىرىدىن قهرز ئـالـىدۇ. 

بۇ خـىل ئهھۋالـدا، بۇ «ئـادىمـىزاتسـىز شهھهر»لهرنـىڭ قۇرۇلۇشـى ئۈچۈن خـىتـايـغا تـوخـتىمـاي مهبـلهغ 

سـالـغان غهربـلىكـلهر ئهڭ ئـاخـىرىدا قـاتـتىق زىيـانـغا ئۇچـرايـدۇ. بهلـكىم ئۇالر ھهربـىر دولـالردا سهكـسهن 

سېنت زىيان تارتىشى مۇمكىن، بۇ ئاجايىپ ئېغىر زىياندۇر. 
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مـورانـنىڭ قـارىشـىچه، بۇ غهربـتىكـى پېنسىيه فـونـدىغـا ئـوخـشاش مهبـلهغ سـالغۇچـى ئـاپـپاراتـالر 

ئۈچۈن ئېچىنـىشـلىق سـاۋاق، غهربـنىڭ بـانـكا سـىسـتېمىسـى ئۈچۈن ئهجهلـلىك زەربه بـولۇشـى مۇمـكىن. 

لېكىن، خـىتـاي تهرەپـته بـولـسا، ئۆي – مۈلۈك سـودىگهرلـىرى يهنـىال ئهسـلى بـاھاسـىدىن يـىگـىرمه 

پـىرسهنـت تۆۋەن بـاھادا ئـاشۇ 64 مـىلـيون يۈرۈش قۇرۇق ئۆيـنى ئۆز قـولـىدا تۇتۇپ تۇرااليـدۇ. بۇ ۋاقـىتـتا 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى خۇسۇسـىي ئۆي – مۈلۈك سـودىگهرلـىرىنـىڭ ۋە خـىتـاي بـانـكىلـىرىنـىڭ بۇ ئۆيـلهرنـى 

ئهرزان بـاھادا سېتىشـىغـا يـول قـويسـىال، مـىلـيونـلىغـان خـىتـاي خهلـقى بۇ ئۆيـلهرنـى سېتىۋېلىش 

ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئېرىشـىدۇ ۋە «ئـادىمـىزاتسـىز شهھهر»لهرنـى ئـاۋاتـالشـتۇرىدۇ. يهنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

غهربـنى زىيـان تـارتقۇزۇپ، مـىلـيونـلىغـان خـىتـاي پۇقـراسـىنـى ئۆيـگه ئـىگه قـىلـىدۇ. ئۇنـداقـتا، يېڭى كۆچۈپ 

كـىرگهن ئۆيـلهرگه نېمىلهر الزىم بـولـىدۇ؟ ئهلۋەتـته، تـوكلۇق ئـوچـاق، دوخۇپـكا، تـوڭالتقۇ، قـاچـا يۇيۇش 

مـاشـىنـىسـى، كـىرئـالغۇ، قۇرۇتۇش مـاشـىنـىسـى، چـىراغ، ئۈسـتهل، يـاڭراتقۇ، گـىلهم، كـىتـاب ئـىشـكابـى، 

تېلېۋىزور، كـومپيۇتېر ... دېگهنـدەك سـانـاپ تۈگهتـكىلـى بـولـمايـدىغـان ئـائـىله ئۈسكۈنـىلـىرى الزىم 

بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، بۇ يېڭى شهكـىلـلهنـگهن جهمـئىيهت يهنه دوختۇرخـانـا، مهكـتهپ، سـودا سـاراي، زاۋۇت، 

ئـىشـخانـا بـىنـالـىرى قـاتـارلـىق ئۇل مۇئهسـسهسهلهرگه مـوھتاج بـولـىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن، ئـائـىله بـىنـالـىرىدىن 

ئـىبـارەت ئۇل مۇئهسـسهسه بهرپـا قـىلـىنسـىال ـــ گهرچه بۇ غهرب دۆلهتـلىرىنـىڭ غـايهت زور زىيـىنـى بهدىلـىگه 

تاـماـمالنغان بوـلسىـمۇ ـــ خىـتاـينـىڭ بۇ ئاـدىمىـزاتسىـز شهھهرلىـرى موـراننـىڭ ئېيتقىنىـدەك، بىـردىنال 

«خـىتـايـنىڭ سـانـائـىتـىنـى قـايـتىدىن گۈلـلهنـدۈرىدىغـان، ئۇالرنـى <مۇسـتهقـىل ئـىقـتىسـادىي گهۋدىگه ئـىگه 

بولۇش>تىن ئىبارەت نىشانغا تېخىمۇ يېقىنالشتۇرىدىغان كاتالىزاتور»غا ئايلىنااليدۇ.  
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Company &) چهتـئهلـگه يـاردەم قـىلـىش مهسـىلـىسـىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان مۇتهخهسسـىسـنىڭ 

لېكسىيهسـىنـى ئـاڭالشـقا تهكـلىپ قـىلـىنـدىم. مـاكـكىنسـىي شـىركـىتـى ئۆزىنـىڭ ئـورگـان تـور بېتىدە ئۆزىنـى 

تهشـكىالت - ئـورگـانـالرنـىڭ «زور ئۆزگـىرىش ھاسـىل قـىلـىشـى»غـا يـاردەم بېرىدىغـان شـىركهت، دەپ 

تونۇشتۇرغان. 

مهن ئـورنۇمـدا ئـولتۇرغـانـدىن كېيىن، ھېلىقـى مۇتهخهسسـىسـنىڭ خـىتـاي ۋە ئـافـرىقـاغـا ئـاالقـىدار 

دوكـالتـىنـىڭ «شـىر ۋە ئهجـدىھاالرنـىڭ ئۇسسۇلـى» دېگهن غهلـىته مـاۋزۇسـىغـا كۆزۈم چۈشـتى. مهن 

مـاكـكىنسـى شـىركـىتـى ھهقـقىدە يـاخشـى بـاھاالرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ ئهڭ نـادىر مۇتهخهسسـىسـلهرنـى تهكـلىپ 
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قـىلـىپ ئـىشـلىتـىدىغـانـلىقـىنـى ئـاڭلىغـانـلىقـىم ئۈچۈن، ۋاقـتىنـچه ئۇ مـاۋزۇنـىڭ ئـىشـىنـى بـىر چهتـكه قـايـرىپ 

قويۇپ، لېكسىيه سۆزلىگۈچىنىڭ دەسلهپكى قارىشىمنى ئۆزگهرتهلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇردۇم. 

دەرۋەقه، ئۇ مېنىڭ كۆز قارىشىمنى ـــ مهن كۈتمىگهن شهكىلدە ـــ ئۆزگهرتتى. 

مهزكۇر مۇتهخهسسـىس سۆزىنـى تۆۋەنـدىكـىدەك خۇالسه شهكـلىدە بـاشـلىدى: «ھېچقايسـى دۆلهت 

مهيـلى تـىجـارەت، مهبـلهغ سېلىش، يـاكـى ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـى جهھهتـلهردە بـولسۇن، ئـافـرىقـا 

دۆلهتـلىرىنـىڭ قۇرۇلۇشـىغـا خـىتـايـدەك كۆپ ئـارىالشـمىدى، شۇنـداقـال (ھېچقايسـى دۆلهت) خـىتـاي ئۇالرنـى 

ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته يۆلـىگهنـدەك يۆلـىمـىدى. بـىزنـىڭ نهزىرىمـىزدە، ئـامېرىكـانـىڭمۇ ئـافـرىقـا بـىلهن ئهيـنى 

شهكىلدە ھهمكارلىشىش پۇرسىتى بار». 

ئـانـدىن ئۇ خـىتـايـنىڭ قـانـداق قـىلـىپ ئـافـرىقـانـىڭ ئهڭ چـوڭ ئـىقـتىسـادىي شېرىكـىگه ئـايـالنـغانـلىقـىنـى 

تـونۇشـتۇردى. مهن ئۇنـىڭ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـايـانـلىرىنـى، تهرەقـقىي تـاپـمىغـان دۆلهتـنى ئۇچۇر 

تېخنىكـىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھاكـىممۇتـلهق دۆلهتـكه ئـايـالنـدۇرىدىغـان «بهش بـاسقۇچلۇق پـىالن» دەپ 

ئـاتـىدىم. راسـتىنـى ئېيتقانـدا، مـاكـكىنسـى شـىركـىتـىنـىڭ تهتـقىقـاتـچىلـىرى «بـىز ئـامېرىكـالـىق مهبـلهغ 

سـالغۇچـىالرغـا ئـافـرىقـا بـازىرىغـا كـىرىش، شۇنـداقـال <ھهر ئـىكـكى تهرەپ تهڭ مهنـپهئهتـلىنـىدىغـان> دۆلهت 

قۇرۇلۇشـى پۇرسـىتـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىۋاتـىمـىز» دەپ ئـويـلىشـى مۇمـكىن. لېكىن، بۇ پهقهت بۇرنـىنـىڭ 

ئۇچىنىال كۆرگهنلىكتىن باشقا نهرسه ئهمهس. 

خـىتـايـنىڭ تهرەقـقىي تـاپـمىغـان دۆلهتـلهرنـى تـىزگـىنـلهشـتىكـى رەزىل مېتودىدىكـى بـىرىنـچى قهدەم، 

مـىنېرال مـاددىالر، نېفىت يـاكـى دېھقانـچىلـىق مهھسۇالتـلىرىغـا ئـوخـشاش، خـىتـاي مـوھتاج بـولۇۋاتـقان 

تهبـىئـىي بـايـلىقـالرنـى تېپىشـتۇر. مهسـىلهن، مهلۇم بـىر دۆلهتـته مـىنېرال مـاددىالر مـول بـولـسا، خـىتـاي شۇ 

دۆلهتـنىڭ ھۆكۈمـىتـى بـىلهن كـان ئېچىش تـوغـرىسـىدا سۆھبهتـلىشـىدۇ ۋە ئـىكـكى تهرەپ كېلىشـكهنـدىن 

كېيىن توختام تۈزۈلىدۇ. 

ئـىكـكىنـچى قهدەم ـــ كـان قۇرۇش، شۇنـداقـال كـانـنىڭ نـورمـال ئـايـلىنـىشـى ئۈچۈن تـوك – سۇ بـار 

بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىشتۇر. 

ئۈچـىنـچى قهدەم ـــ قېزىلـغان كـان مهھسۇالتـلىرىنـى خـىتـايـغا تـوشۇشـتۇر. ئهنه شۇ چـاغـدا (يهنـى 

قېزىلـغان بـايـلىقـالرنـى يۆتـكهپ كېتىش زۆرۈرىيـىتـى تۇغۇلـغانـدا) خـىتـاي ئـانـدىن تـاشـيول، تۆمۈريـول، سـودا 

پـورتـى يـاسـاش دېگهنـدەك، ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـى پـىالنـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىدۇ. شۇنـى ئهسـتىن 

چـىقـارمـاڭالركـى، مـال تهمـىنـاتـىنـىڭ راۋانـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن، تـوك ۋە تېلېگراف 

سـىسـتېمىسـى كهم بـولـسا ھهرگـىز بـولـمايـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن، خـىتـاي يهنه مهزكۇر دۆلهتـلهر بـىلهن تـوخـتام 

تۈزۈشۈپ، بۇ ئۇل مۇئهسـسهسهلهرنـى قۇرۇپ چـىقـىدۇ ۋە شۇ تهرىقـىدە، سـانـائهتـلهشـكهن ئـىقـتىسـادىي 

گهۋدىنىڭ «ئۇستىخىنى» دەسلهپكى قهدەمدە شهكىللىنىدۇ.  
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تۆتـىنـچى قهدەم ـــ مۇتهخهسسـىسـنىڭ دوكـالتـىنـىڭ مېنى ھهيـران قـالـدۇرغـان جـايـلىرىدىن بـىرى 

بـولـدى. بۇ مۇتهخهسسـىسـنىڭ ئېيتىشـىچه، خـىتـاي ئـافـرىقـادا ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـىغـا ئهمهس، 

بهلـكى يـاسـىمـىچـىلـىقـقا ئهڭ كۆپ مهبـلهغ سـالـغان. ئۇالر ئـايـاغـچىلـىق، تـوقۇمـچىلـىق دېگهنـدەك نۇرغۇن 

ئهمـگهك كۈچـى تهلهپ قـىلـىدىغـان، ئـاشۇرمـا قـىمـمىتـى تۆۋەن يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهلـىرىگه زور مـىقـداردا 

مهبـلهغ سـالـغان. بۇ ئـىش، يهنـى (ئهڭ چـوڭ) ئهرزان ئهمـگهك كۈچـى بـازىسـى بـولـغان خـىتـايـنىڭ 

(ئـافـرىقـادا) تېخىمۇ ئهرزان ئهمـگهك كۈچـى بـازىرى بهرپـا قـىلـىشـقا ئۇرۇنۇشـى كـىشـىگه مهسـخىرىلـىك 

تۇيۇلىدۇ. ھېچكىم بۇنداق قىلىشنىڭ سهلبىي تهسىرلىرىنى تىلغا ئالمايدۇ، ئهلۋەتته. 

يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىنـىڭ گۈلـلىنـىشـى بهشـىنـچى قهدەمـگه، يهنـى شهھهرلهشـتۈرۈشـكه تۈرتـكه 

بـولـىدۇ. خـىتـاي شـىركهتـلىرى چـوقۇم ئۆي سـالـىدۇ، چۈنـكى خـىتـاي ئـىشـچىالرنـىڭ تۇرىدىغـان جـايـى بـولۇشـى 

كېرەك. نهزەرىيه جهھهتـته، ئـىشـچىالر سـىنـىپـى بۇ ۋاقـىتـتا يـانـفون دېگهنـدەك تـاۋارالرنـى سېتىۋاالاليـدىغـان 

بـولـغاچـقا، بۇنـداق قـىلـىش ئـىقـتىسـادنـى راۋاجـالنـدۇرىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن، ھۆكۈمهتمۇ نـازارەت كـامېرالـىرىنـى 

ئورنىتىپ، باشقا ئىجتىمائىي نازارەت تېخنىكىلىرىنىمۇ قوللىنااليدۇ. 

دوكـالت مهلۇم بـىر نۇقـتىغـا كهلـگهنـدە، مهزكۇر مۇتهخهسسـىس «ئـافـرىقـادا ھازىر ئهلـلىك دولـالرغـا بـىر 

يـانـفون سېتىۋالـغىلـى بـولـىدىغـانـلىقـى»نـى زوق – شـوق بـىلهن سۆزلهپ بهردى. ئۇ ئـافـرىقـادىكـى تېلېفون 

شـىركهتـلىرىنـىڭ يۇمـشاق دېتالـالرنـىمۇ يهرلـىكـلهشـتۈرۈپ، قـارا تهنـلىكـلهرنـى يـانـفونـدا رەسـىمـگه 

چۈشـكهنـدە، تېخىمۇ چـىرايـلىق چـىقـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـغانـلىقـى ھهقـقىدە ئـاغـزى – ئـاغـزىغـا 

تهگـمهي سۆزلهۋاتـقانـدا، مهن «پهرۋەردىگـاردىم! ئۇالر (يهنـى خـىتـاي) بۇنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئۆزىنـىڭ ئۇچۇر 

تېخنىكـىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھاكـىممۇتـلهق تۈزۈمـىنـى ئـافـرىقـاغـا ئـاپـىرىش ئۈچۈن قـىلـغان» دېگهنـلهرنـى 

خىيالىمدىن ئۆتكۈزدۈم. 

ئهنه شۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ھهقـىقـىي مۇددىئـاسـىدۇر: يۈز تـونۇش تېخنىكـىسـى رەسـىمـلهرگه 

تـايـىنـىدۇ، رەسـىم قـانـچه يـاخشـى تـارتـىلـسا، خهلـقنى نـازارەت قـىلـىش شۇنـچه ئـاسـانـلىشـىدۇ. يۇقـىرىقـى 

ئـامـىلـالرنـىڭ ھهمـمىسـى تهل بـولۇپ، يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان دۆلهتـته يـىلـتىز تـارتـسا، خـىتـاي ئۆز دۆلـىتـىدە 

ئـالـلىقـاچـان ۋايـىغـا يهتكۈزگهن رەقهمـلىك ھاكـىممۇتـلهق تـىزگـىنـلهش ۋاسـىتـىلـىرى ئـارقـىلـىق ئـافـرىقـادىكـى 

يهنه بـىر دۆلهتـنى ئۆزىگه ئـوخـشاش قـىلـىپ قۇرۇپ چـىقـااليـدۇ. بۇ ئۇل مۇئهسـسهسهلهر ھۆكۈمهتـلهرنـى، 

سۈنـئىي ئهقـىلـگه تـايـىنـىدىغـان كۆزىتـىش كـامېرالـىرى ۋە ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالرنـى نـازارەت قـىلـىش 

سـىسـتېمىلـىرى ئـارقـىلـىق ئۆكـتىچـىلهرگه قـارشـى پـاكـىت تـوپـالش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىدۇ. خـىتـاي ئهنه 

شۇ تهرىقـىدە مۇكهمـمهل، ئۇچۇر – رەقهم تېخنىكـىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئـىگـىلـىك بهرپـا قـىلـىپ، ئۇنـىڭ 

كـونـتروللۇق ھوقۇقـىنـى مۇسـتهبـىت رەھبهرلهرگه تـاپشۇرۇپ بېرەلهيـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـىتـاي 

يهنه بۇ ئهسـلىھهلهرگه قـايـتما ئـىنـكاس ئۈسكۈنـىسـى ئـورنـىتـىپ، مهزكۇر (كۆزىتـىش سـىسـتېمىلـىرىغـا 
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تـوپـالنـغان) ئۇچۇرالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى خـىتـايـغا يـولـلىيـااليـدۇ. بۇنـداق قـىلـىش خـىتـايـنىڭ مهۋجۇت 

تېخنىكـىسـىنـى كۈچهيـتىپ، ئۇنـى تېخىمۇ كۆپ سـودا پۇرسـىتـىگه ئېرىشـتۈرىدۇ ۋە ئۇنـىڭ شۇ دۆلهتـكه 

بـولـغان نـوپۇزىنـى ئـاشۇرىدۇ. بۇ دېموكـراتـىيهگه قـارشـى ئـىجـتىمـائـىي كـونـترولـنىڭ ئۆرنـىكـى بـولۇش سۈپـىتـى 

بـىلهن، تـولـىمۇ قـورقۇنچـلۇق ئـىسـتراتېگىيهدۇر.  ئهگهر بۇ ئـىسـتراتېگىيهنـىڭ دۆلهتـنى راۋاجـالنـدۇرۇش، 

زامـانـىۋىالشـتۇرۇش ۋە ئـىقـتىسـادىي ئېكسپىالتـاسـىيه تهرەپـلىرىنـىال كۆرگهنـدە، ھهقـىقهتهن ئۇنـىڭغا ئـاپـرىن 

ئېيتماي تۇرغىلى بولمايدۇ. 

دوكـالت ئـايـاغـالشـقانـدىن كېيىن، مهن مۇتهخهسسـىسـتىن: «سـىز (بۇ دوكـالتـنى تهيـيارالشـتا) كـىمـلهرنـى 

زىيارەت قىلىپ باقتىڭىز؟» دەپ سورىدىم.  

بۇ مۇتهخهسسـىس ئۆز ئهتـرىتـىدىكـىلهرنـىڭ خـىتـاي شـىركهت خـوجـايـىنـلىرىنـى ۋە (ئـافـرىقـا 

دۆلهتلىرىدىكى) ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرىنى زىيارەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. 

 مهن يهنه ئۇنـىڭدىن: «سـىز پۇقـراالر بـىلهن سۆزلـىشـىپ بـاقـتىڭىزمۇ؟» دەپ سـورىدىم، مهن بۇ 

يهردە ئىشچىالر، ئۆكتىچى رەھبهرلهر، ئوقۇتقۇچىالر، دىنىي زاتالر قاتارلىقالرنى نهزەردە تۇتقانىدىم. 

«بىر قانچه قېتىم تاكسى شوپۇرلىرى بىلهن سۆزلىشىپ باقتىم» دېدى ئۇ. 

دېمهك، ئۇ ئۆز تهتقـىقاـتىـدا خىـتاـينـىڭ نۇقتـىسىـدا تۇرۇپ، تىـجاـرەتنـىڭ تهرەققـىياـت ئهھۋالىـنىـال 

كۆزىتـىپ، كـىشـىلـىك ھوقۇق، پـىكـىر ئهركـىنـلىكـى، دىنـىي ئهركـىنـلىك، دېموكـراتـىيه قـاتـارلـىق 

سـىيـاسـىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي مهسـىلـىلهرگه دىقـقهت قـىلـمىغـانـىدى. (خـىتـاي قـايـتىدىن قۇرۇپ چـىقـىۋاتـقان 

دۆلهتـلهردىكـى) يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ خـىتـايـدىن شېرىنـكانه ئېلىشـى سهۋەبـلىك، 

ئـاز سـانـدىكـىلهرنـىڭ مهنـپهئهتـلىنـىپ، كۆپـىنـچه كـىشـىلهرنـىڭ زىيـانـغا ئۇچـراۋاتـقانـلىقـى ۋە مۇھىت 

بۇزغۇنـچىلـىقـى قـاتـارلـىقـالرمۇ ئۇنـىڭ دوكـالتـىدا تـىلـغا ئېلىنـمىغـانـىدى. مهزكۇر تهتـقىقـات گۇرۇپـپىسـى 

خـىتـايـنىڭ ئـافـرىقـادىكـى مهشغۇالت ئهنـدىزىسـىنـىال تهتـقىق قـىلـماقـچى بـولـغان بـولـسا كېرەك، ئهمـما 

ئۇالرنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـازراقمۇ چۈشهنـمهيـدىغـانـلىقـى ئېنىق ئـىدى. مـاكـكىنسـى شـىركـىتـى كۆڭۈل بۆلـىدىغـان 

بـىردىنـبىر ئـىش «2025 – يـىلـىغـا بـارغـانـدا، خـىتـاي كـارخـانـىلـىرىنـىڭ ئـافـرىقـىدىكـى مهۋجۇت ۋە يېڭىدىن 

ئېچىلـغان سـاھهلهردە 440 مـىلـيارد دولـالر پـايـدىغـا ئېرىشهلهيـدىغـانـلىقـى» بـولـغان. يهنـى بۇ تهتـقىقـات 

«دولـالر»غـىال كۆڭۈل بۆلۈپ، (خـىتـاي شۇ جـايـالرغـا ئېلىپ كېلىدىغـان خـىرس، كـىرىزس قـاتـارلـىق) بـاشـقا 

نهرسىلهرنى نهزەردىن ساقىت قىلغانىدى. 

دۆلـىتـىمـىزدىكـى ئهڭ نـادىر ۋە ئهقـىلـلىق كـىشـىلهر ئۆزلـىرىمۇ تۇيـمىغـان ھالـدا، 84 بهتـلىك 

«سـىنـارىيه»دىن بـىرنـى يېزىپ، بېيجىڭ دائـىرىلـىرىنـىڭ دۆلهت قۇرۇلۇشـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئـافـرىقـادىكـى 

ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـى خـىتـايـچه ھاكـىممۇتلۇق خـاراكتېرگه ئـىگه ھۆكۈمهتـلهرگه ئـايـالنـدۇرغـانـلىقـىنـى 

تهسۋىرلهپ چـىقـقان. بۇنـى كـىشـىلهرگه قـانـداق پۇل تېپىشـنى، ھوقۇقـنى قـولـغا كـىرگۈزۈشـنى ۋە 
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ئۆكـتىچـىلهرنـى نـازارەت قـىلـىشـنى ئۆگـىتـىدىغـان قـولـالنـما دېيىشـكه بـولـىدۇ. (خـىتـايـنىڭ مهزكۇر ئهنـدىزىسـى 

داۋامـالشـقان تهقـدىردە) ئهڭ ئـاخـىرىدا بۇ دۆلهتـلهر بـىرىنـىڭ ئـارقـىسـىدىن بـىرى كېلىدىغـان مۇسـتهبـىت 

ھۆكۈمـدارالرنـىڭ چـاڭگىلـىدا قـالـىدۇ – دە، پـايـدىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى خـىتـاي ئـالـىدۇ. ئهمـما بۇ ھۆكۈمـدارالر 

خـىتـايـنىڭ ئۆزلـىرى بـىلهن تېخنىكـىالرنـى «ھهمـبهھىر»لـىشـىپـال قـالـماي، يهنه ئۆز ئـىدىئـولـوگـىيهسـىنـى ۋە 

پۇقـرالـىرىنـى بۇ دۆلهتـلهرگه ئهكېلىۋاتـقانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال ئۇالرنـى زور مـىقـداردىكـى قهرز، يـوشۇرۇن 

قـاقـتى–سـوقـتى قـىلـىش، سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى نـازارەت قـىلـىش قـاتـارلـىق تـوزاقـالرغـا دەسسـىتـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

كۆرۈپ يهتـمىگهنـدەك قـىالتـتى. ھالبۇكـى، بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـايـنىڭ كهلگۈسـىدە بۇ دۆلهتـلهرنـى 

ئۆزىنىڭ دېگىنىگه كۆندۈرۈشتىكى قوراللىرى ئىدى. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلغان 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 
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ئامېرىكا - خىتاي ئالياسكا ئۇچرىشىشى 

خهلئارا ۋهزىيهت



ئامېرىكا–خىتاي دىپلوماتلىرىنىڭ ئالياسكا سۆھبىتى خاتىرىسى 

(سۆھبهت ئۇيۇشتۇرۇلغان ۋاقىت: 2021-يىلى، 18-مارت) 

ئـامېرىكـا دۆلهت سېكرېتارى بـىلـىنكېن: يـاخشـىمۇسـىلهر، چۈشـتىن كېيىنـلىكـىڭالر خهيـرلـىك 

بـولـغاي! مهن دۆلهت بـىخهتهرلـىك مهسـلىھهتـچىسـى سۇلـىۋان ۋە ئۆزۈمـگه ۋاكـالـىتهن يـاڭ مۇدىر (يهنـى 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى مهركـىزىي كـومـىتېتى تـاشـقى ئـىشـالر كـومـىتېتىنـىڭ بـاش كـاتـىپـى ۋە ئـىشـخانـا 

مۇدىرى، خــىتــايــنىڭ بــىرىنــچى نــومۇرلۇق دىپــلومــاتــىيه ئهمهلــدارى يــاڭ جيېچى، ၄ᓮ) ۋە ۋاڭ 

كـومـىسـسارنـىڭ (خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى دۆلهت ئـىشـلىرى كـومـىسـسارى ۋە خـىتـايـنىڭ دىپـلومـاتـىيه 

مـىنـىسـتىرى، خـىتـايـنىڭ ئـىكـكىنـچى نـومۇرلۇق دىپـلومـاتـىيه ئهمهلـدارى ۋاڭ يـى، ሴྫྷ) ئـالـياسـكاغـا 

كهلـگهنـلىكـىنـى قـارشـى ئـالـىمهن، ھهمـدە بـىز بـىلهن كۆرۈشۈشـكه كهلـگهنـلىكـىڭالرغـا كۆپ رەھمهت 

ئېيتىمهن. 

مهن ئهمـدىال دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرى ئـاۋسـتىن (Austin) بـىلهن بـىرگه دۆلـىتـىمـىزنـىڭ ئهڭ 

يېقىن ئـىكـكى ئـىتـتىپـاقـدىشـى بـولـغان يـاپـونـىيه ۋە كـورېيه جۇمھۇرىيـىتـىدىكـى مـاقـامـداشـلىرىمـىز بـىلهن 

كۆرۈشۈپ قـايـتىپ كهلـدىم. ئۇالر بۈگۈن ۋە ئهته بۇ يهردە ئېلىپ بېرىلـىدىغـان مۇزاكـىرىلهرگه ئـىنـتايـىن 

قىـزىقىـدۇ، چۈنكـى بىـز مۇزاكىـرە قىـلمـاقچـى بوـلغـان مهسىـلىـلهر نوـقۇل خىـتاـي ۋە ئاـمېرىكاـ ئۈچۈنال 

ئهمهس، بهلـكى رايـون (ئـاسـىيـا – تـىنـچ ئـوكـيان)دىكـى ۋە دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىكـى دۆلهتـلهرگـىمۇ 

مۇنـاسـىۋەتـلىكتۇر. ھۆكۈمـىتـىمـىز دىپـلومـاتـىيهنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا ئـامېرىكـانـىڭ مهنـپهئهتـىنـى 

كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش ۋە قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان خهلـقئارا تهرتـىپـنى مۇسـتهھكهمـلهشـكه كۈچ 

چىقىرىدۇ. 

مهزكۇر سـىسـتېما (يهنـى مهن گېپىنـى قـىلـىۋاتـقان <خهلـقئارالـىق تهرتـىپ) قـانـداقتۇر ئـابسـتراكـت 

نهرسه بـولـماسـتىن، ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ ئـىخـتىالپـنى تـىنـچ ھهل قـىلـىشـىغـا، كۆپ تهرەپـلىك 

تـىرىشـچانـلىقـالرنـى ئۈنۈملۈك مـاسـالشـتۇرۇشـىغـا ۋە ھهمـمهيـلهنـنىڭ ئـوخـشاش قـائـىدىگه ئهمهل قـىلـغان 

ھالـدا يهرشـارى سـودىسـىغـا ئـىشـتىراك قـىلـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىدىغـان سـىسـتېمىدۇر. قـائـىدىگه 

ئـاسـاسـالنـغان مهزكۇر دۇنـيا تهرتـىپـىنـىڭ ئـورنـىغـا دەسسـىتـىلگۈسـى تهرتـىپ بـولـسا «كۈچلۈكـنىڭ دېگىنـى 

دېگهن»، «غـالـىبـالر ھهمـمىگه ئـىگه» بـولـىدىغـان تهرتـىپ بـولۇپ، بۇ خـىل تهرتـىپ ئـاسـتىدىكـى دۇنـيا 

ھهممىمىز ئۈچۈن تېخىمۇ زوراۋان ۋە مۇقىمسىز بولىدۇ. 
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بـىز يهنه خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان، خـوڭكوڭ، تهيۋەنـدىكـى قـىلـمىشـلىرى، ئـامېرىكـاغـا قـىلـغان 

تـور ھۇجۇمـى ۋە ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىزغـا قـاراتـقان ئـىقـتىسـادىي تهھدىتـى قـاتـارلـىق ھهرىكهتـلىرىگه بـولـغان 

چـوڭقۇر ئهنـدىشـىمـىزنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىمـىز. يۇقـىرىدىكـى قـىلـمىشـالرنـىڭ ھهربـىرى يهر شـارىنـىڭ 

مۇقـىمـلىقـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىدىغـان قـائـىدە ئـاسـاسـىدىكـى تهرتـىپـكه تهھدىت سـالـىدۇ. شۇ سهۋەبـتىن 

ئۇالر نـوقۇل خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرى ئهمهس، يهنه شۇ سهۋەبـتىن بـىز بۈگۈن بۇ مهسـىلـىلهرنـى 

ئوتتۇرىغا قويۇش مهجبۇرىيىتىمىز بارلىقىنى ھېس قىلماقتىمىز. 

مهن «ئـامېرىكـا خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـته، رىقـابهتـلىشـىشـكه تېگىشـلىك يهردە 

رىقـابهتـلىشـىدۇ، ھهمـكارلـىشـىشـقا تېگىشـلىك يهردە ھهمـكارلـىشـىدۇ، قـارشـىلـىشـىشـقا تېگىشـلىك يهردە 

قـارشـىلـىشـىدۇ» دېدىم. مهنـچه، بـىزنـىڭ بۇ يهردىكـى، يهنـى ئـالـياسـكادىكـى مۇزاكـىرىلـىرىمـىز 

يۇقــىرىقــىالرنــىڭ ھهمــمىســىنــى ئۆز ئــىچــىگه ئــالــىدۇ. بــىزنــىڭ مهقســىتــىمــىز كۆڭۈل بۆلــىدىغــان 

ئـىشـلىرىمـىزنـى، كۈنـتهرتـىپـىمـىزدىكـى مۇھىم نۇقـتىالرنـى بـىۋاسـىته ئـوتتۇرىغـا قـويۇش ئـارقـىلـىق، ئـىكـكى 

دۆلهت ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ روشهنلهشتۈرۈشتۇر. بۇ يهرگه كهلگىنىڭالرغا رەھمهت. 

مۇدىر ئهپهنــدى (يــاڭ جيېچىنــى دېمهكــچى)، مهن سۆزنــى ســىزگه بېرىشــتىن بۇرۇن، دۆلهت 

بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى سۇلىۋاننى بىر نهچچه ئېغىز سۆز قىلىشقا تهكلىپ قىلماقچى. 

دۆلهت بىخهتهرلىك مهسلىھهتچىسى سۇلىۋان: رەھمهت سىزگه، سېكرېتار ئهپهندى.  

يـاڭ مۇدىر ۋە ۋە ۋاڭ كـومـىسـسارنـى قـارشـى ئـالـىمـىز. مهنـچه، بـىزنـىڭ ئـالـياسـكادا ئۇچـرىشـىشـىمـىز 

تـولـىمۇ مۇۋاپـىق بـولـدى. چۈنـكى، بۇ يهر ئـامېرىكـا چـوڭ قۇرۇقلۇقـىدىن يـىراق بـولسـىمۇ، ئهمـما 

ئـامېرىكـانـىڭ مهرد، مـاسـلىشـىشـچان، جهسۇرلۇقـتهك خـاراكتېرلـىرىنـى ئۆزىگه مۇجهسـسهمـلىگهن بۇنـداق 

جاي ئاز ئۇچرايدۇ. 

سېكرېتار بـىلـىنكېن بـىز بۈگۈن ۋە ئـالـدىمـىزدىكـى كۈنـلهردە سـىلهر بـىلهن مۇزاكـىرىلـىشـىدىغـان، 

ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي تهھدىتـتىن تـارتـىپ ھهمـمىبـاب قـىمـمهت قـاراشـالرنـى دەپـسهنـدە قـىلـىشـقىچه بـولـغان 

نۇرغۇن مهسـىلـىلهرنـى تـىلـغا ئېلىپ ئۆتـتى. بـىز بۇنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارا، بـىۋاسـىته ۋە ئېنىق مۇزاكـىرە 

قـىلـىمـىز. بۇالر ئـامېرىكـا خهلـقىنـىڭ كۆڭلىدىكـى ئهنـدىشـىلهردۇر. ئهمـما بۇنـىڭلىق بـىلهنـال قـالـماسـتىن، 

بــىز يېقىنــقى ئــىكــكى ئــاي ئــىچــىدىكــى سۆھبهتــلىرىمــىز جهريــانــىدا، ئــىتــتىپــاقــداشــلىرىمــىز ۋە 

شېرىكـلىرىمـىزدىن كهڭ خهلـقئارا جهمـئىيهتـكىچه، دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـىلهردىن (خـىتـايـنىڭ 

قىلمىشلىرى توغرىسىدىكى) ئهندىشىلهرنى ئاڭلىدۇق. 

بـىز بۈگۈن شۇنـى ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويـىمـىزكـى، ئـامېرىكـا ئۈچۈن ھهمـمىدىن مۇھىمـى ـــ بـىزنـىڭ 

دۇنـيادىكـى مېتودىمـىز ۋە خـىتـايـغا تۇتـقان پـوزىتسـىيـىمـىزنـىڭ ئـامېرىكـا خهلـقىگه نهپ يهتكۈزۈشـىگه ۋە 
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ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىز، شېرىكـلىرىمـىزنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى قـوغـدىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـتۇر. بـىز 

تـوقۇنۇشـنى خـالـىمـايـمىز، ئهمـما كهسـكىن رىقـابهتـنى قـارشـى ئـالـىمـىز. بـىز ھهر ۋاقـىت پـىرىنسـىپـلىرىمـىزدا 

چــىڭ تۇرۇپ، خهلــقىمــىز ۋە دوســتلىرىمــىز ئۈچۈن كۆكــرەك كېرىپ چــىقــىمــىز. بــىز بۇ ئــىشــالرنــىڭ 

ھهممىسىنى ئالدىمىزدىكى سائهتلهردە مۇزاكىرە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. رەھمهت سىلهرگه. 

يـاڭ جيېچى: دۆلهت ئـىشـلىرى كـومـىسـسارى ۋە تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى ئـىكـكىمـىز 

سېكرېتار بـىلـىنكېن ۋە سۇلـىۋان ئهپهنـدىنـىڭ تهكـلىپـىگه بـىنـائهن، بۇ ئـىسـتراتېگىيـىلـىك سۆھبهتـنى 

ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئـامېرىكـانـىڭ ئـانـكورىج شهھىرىگه كهلـدۇق. بـىز بۇ دىئـالـوگـنىڭ سهمـىمـىي ۋە 

ئـوچۇق - يـورۇق بـولۇشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمـىز. خـىتـاي بـىلهن ئـامېرىكـا بـىردەك دۇنـيادىكـى چـوڭ 

دۆلهتـلهردىنـدۇر، دۇنـيا ۋە رايـونـنىڭ تـىنـچ، مۇقـىم تهرەقـقىيـاتـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش جهھهتـتىكـى 

مۇھىم مهسئۇلىيهتلهر بىزنىڭ زىممىمىزگه يۈكلهنگهن. 

بـىز ۋە خهلـقئارا جهمـئىيهت ئهمهل قـىلـىۋاتـقان تهرتـىپ ـــ ب د ت نـى مهركهز قـىلـغان خهلـقئارا 

سـىسـتېما ۋە خهلـقئارا قـانۇنـنى ئـاسـاس قـىلـغان خهلـقئارالـىق تهرتـىپ بـولۇپ، ئـاز سـانـدىكـى دۆلهتـلهر 

تهرغـىب قـىلـىۋاتـقان ئـاتـالـمىش «قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان» خهلـقئارالـىق تهرتـىپ ئهمهس. 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـامېرىكـاچه دېموكـراتـىيهسـى بـولـسا، خـىتـايـنىڭ خـىتـايـچه دېموكـراتـىيهسـى بـار. ئـامېرىكـانـىڭ 

دېموكـراتـىيهسـىگه، دۇنـيا خهلـقىمۇ بـاھا بېرىپ بېقىشـى كېرەك. ئـامېرىكـانـىڭ دېموكـراتـىيه جهھهتـتىكـى 

ئهھۋالىنىڭ قانداقلىقىغا باھا بېرىشته، ئامېرىكانىڭ ئۆزىنىڭال گېپى ھېساب بولمايدۇ. 

بۇ دۇنـيادىكـى ئۇرۇشـالرنـى (خـىتـاي ئهمهس) بـاشـقا بـىر قـىسـىم كـىشـىلهر قـوزغـاپ، نۇرغۇن ئۆلۈم – 

يېتىمـگه سهۋەب بـولـدى. ئهمـما، خـىتـاي ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ تـىنـچ تهرەقـقىيـات يـولـىدا مېڭىشـىنـى، 

سـىرتـقا قـارىتـا تـىنچـلىق سـىيـاسـىتـى يۈرگۈزۈشـىنـى، ئۆز كۈچـىگه تـايـىنـىپ ھهمـمىال يهردە تـاجـاۋۇزچـىلـىق 

قـىلـماسـلىقـىنـى، بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ھاكـىمـىيهتـلىرىنـى ئـاغـدۇرۇۋەتـمهسـلىكـىنـى، بـاشـقا دۆلهت خهلـقلىرىنـى 

قـىرغـىن قـىلـماسـلىقـىنـى ۋە شۇ ئـارقـىلـىق دۇنـيادا داۋالغۇش ۋە مۇقـىمسـىزلـىق پهيـدا قـىلـماسـلىقـىنـى تهلهپ 

قىلىدۇ. شۇنداقال، بۇ قىلمىشالر تېگى – تهكتىدىن ئېيتقاندا، ئامېرىكاغىمۇ پايدىسىزدۇر. 

شۇڭا ئـامېرىكـا نۆۋەتـته قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىش ـــ ئۆزىنـىڭ ئـاتـالـمىش دېموكـراتـىيهسـىنـى 

تهرغــىب قــىلــىش ئهمهس، بهلــكى ئۆز ئــوبــرازىنــى ئۆزگهرتــىشــتۇر. ھازىر ئــامېرىكــادىكــى نۇرغۇن 

كـىشـىلهرنـىڭ ئـامېرىكـانـىڭ دېموكـراتـىيهسـىگه ئـىشهنـچىسـى يـوق، ئۇالر ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى 

تـوغـرىسـىدىمۇ ھهرخـىل كۆز قـاراشـالردا بـولـماقـتا. ئهمـما، خـىتـايـدا ئـامېرىكـالـىقـالر تهرىپـىدىن ئېلىپ 

بېرىلـغان راي سـىنـاشـنىڭ نهتـىجـىسـىگه قـارىغـانـدا، خـىتـاي رەھبهرلـىرى خـىتـاي خهلـقىنـىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك 

ئـالـقىشـىغـا ئېرىشـكهن. شۇڭا خـىتـايـنىڭ ئـىجـتىمـائـىي تۈزۈلـمىسـىنـى قـارىالش ئۇرۇنۇشـلىرىنـىڭ 
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ھېچقايسـىسـى كـارغـا كهلـمهيـدۇ. ئهمهلـىيهت شۇنـى ئـىسـپاتـالپ تۇرۇپـتىكـى، بۇ خـىل رەزىل قـىلـمىش پهقهت 

خـىتـاي خهلـقىنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهتـراپـىغـا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشـتۇرۇپ، ئۇالرنـى بـىز بېكىتـكهن 

لىنىيهنى بويالپ ئىلگىرىلىتىدۇ. 

شۇڭا كـىشـىلهر سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـى تهپهككۇرىدىن ۋە ھېچكىم پـايـدا ئـااللـمايـدىغـان مېتودالردىن 

ۋاز كېچىشـى، ئۆزىنـىڭ تهپهككۇر ئۇسۇلـىنـى ئۆزگهرتـىشـى، 21 - ئهسـىردە چـوڭ يـاكـى كـىچـىك بـارلـىق 

دۆلهتـلهر، بـولۇپمۇ چـوڭ دۆلهتـلهر بـىر يهرگه كېلىپ، ئـىنـسانـىيهتـنىڭ كهلگۈسـىگه تۆھپه قـوشۇشـى ۋە 

(شـى جـىنـپىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـدەك) «ئـىنـسانـىيهت تهقـدىرىنـىڭ ئـورتـاق گهۋدىسـى»نـى بهرپـا قـىلـىشـى 

كېرەك.  

مهنـچه رايـون (ئـاسـىيـا)دىكـى بهزى مهسـىلـىلهرگه، ئـامېرىكـانـىڭ ئۆزىنـىڭ قـورال كۈچـىگه يـاكـى پۇل 

مۇئـامـىله زومـىگهرلـىكـىگه تـايـىنـىپ، بـاشـقا دۆلهتـلهرنـى يـىراقـتىن بـاشقۇرۇشـى ۋە ئۇالرنـى ئېزىشـى، 

ئـاتـالـمىش «دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى» ئۇقۇمـىنـى سۇيـئىسـتېمال قـىلـىپ، نـورمـال سـودا پـائـالـىيهتـلىرىگه 

توسقۇنلۇق قىلىشى، شۇنداقال باشقا دۆلهتلهرنى خىتايغا ھۇجۇم قىلىشقا كۈشكۈرتۈشى سهۋەب بولغان. 

خـىتـايـغا كهلـسهك، بـىز ئـىمـپورت-ئېكسپورتـقا مۇنـاسـىۋەتـلىك مهسـىلـىلهرنـى پهن-تېخنىكـا 

ئۆلـچىمـى بـويـىچه بـىر تهرەپ قـىلـدۇق. سـىز يېقىنـدا زىيـارەت قـىلـغان يـاپـونـىيه ۋە كـورىيهدىن  ئـىبـارەت 

ئـىكـكى دۆلهت خـىتـايـنىڭ ئـىكـكىنـچى ۋە ئۈچـىنـچى چـوڭ سـودا ھهمـراھلىرىدۇر. شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا 

ئهلـلىرى ئـىتـتىپـاقـى ھازىر يـاۋروپـا بـىرلهشـمىسـى ۋە ئـامېرىكـادىن ئېشىپ، خـىتـايـنىڭ ئهڭ چـوڭ سـودا 

ھهمـراھىغـا ئـايـالنـدى (يهنـى بـىز سـىلهر «تۆھمهت» قـىلـغانـدەك، رايـونـدىكـىلهر بـىلهن زىددىيهتـلهشـمىدۇق، 

ئهكسىچه تولىمۇ «ئىجىل – ئىناق» ئۆتۈۋاتىمىز، ت). 

خـىتـاي چـاغـىنـى ھارپـىسـىدا، رەئـىس شـى جـىنـپىڭ بـىلهن پـرىزدېنت جـو بـايـدىن تېلېفونـدا 

پـاراڭلىشـىپ، ئـاالقـىنـى كۈچهيـتىپ، ئـىخـتىالپـنى تـىزگـىنـلهپ، ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى ھهمـكارلـىقـنى 

چـوڭقۇرالشـتۇرۇشـتا ئـورتـاق تـونۇش ھاسـىل قـىلـدى. بـىز بۈگۈن ئـىكـكى رەھبهر تېلېفون سۆھبىتـىدە 

ھاسـىل قـىلـغان ئـورتـاق تـونۇشـنى ئهمهلـىيـلهشـتۈرۈش ئۈچۈن، بۇ سۆھبهتـنى ئېلىپ بېرىۋاتـىمـىز. بۇ 

يـىغـىنـنى ئېچىشمۇ ئهمهلـىيهتـته ئـىكـكى رەھبهرنـىڭ قـارارىدۇر. شۇڭا ئـىكـكى دۆلهت ۋە دۇنـيا خهلـقى بۇ 

يـىغـىنـدىن ئهمهلـىي نهتـىجـىلهرنـى كۆرۈشـنى ئۈمـىد قـىلـىدۇ. شـىنـجاڭ، شـىزاڭ ۋە تهيۋەن بـىردەك خـىتـاي 

زېمىنـىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـمىدۇر. بـىز ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرىغـا ئـارىلـىشـىشـىغـا 

قهتـئىي قـارشـى تۇرىمـىز. بـىز بۇ خـىل ئـارىلـىشـىشـقا قهتـئىي قـارشـى تۇرىمـىز (يـاڭ جيېچى بۇ گهپـنى 

ئىككى قېتىم تهكرارلىدى) ۋە بۇنىڭغا كهسكىن ئىنكاس قايتۇرىمىز. 

كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىسـىدە، بـىز ئـامېرىكـانـىڭ بۇ جهھهتـتىكـى ئـىپـادىسـىنـىڭ تېخىمۇ 

يـاخشـىراق بـولۇشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمـىز. خـىتـاي كـىشـىلـىك ھوقۇق جهھهتـته سـىجـىل ئـىلـگىرىلـىدى. مهنـچه، 
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ئهمهلـىيهت شۇنـى ئـىسـپاتـلىدىكـى، ئـامېرىكـادا نۇرغۇن كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىلـىرى مهۋجۇت، بۇنـى 

ئۆزۈڭالرمۇ ئېتىراپ قـىلـىسـىلهر. ئـامېرىكـادا كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىلـىرى چـوڭقۇر يـىلـتىز تـارتـقان. 

قـارا تهنـلىكـلهرنـى قـىرغـىن قـىلـىش مهسـىلـىسـى يېقىنـقى تۆت يـىلـدا پهيـدا بـولۇپ قـالـغان مهسـىله 

بـولـماسـتىن، ئۇزۇنـدىن بېرى سـاقـلىنـىپ كهلـگهن مهسـىلـىدۇر. شۇڭا، مهنـچه بـىز ئـىكـكى دۆلهت ئهڭ 

يـاخشـىسـى ئۆزىمـىزنـىڭ ئـىشـىنـى بـىلـىپ، دۆلهت ئـىچـىدا ھهل قـىاللـمىغـان ئـىشـالرنـى خهلـقئاراغـا كۆتۈرۈپ 

چىقىشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. 

بـىز (ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي) ئـىلـگىرىمۇ تـىركـىشـىپ بـاقتۇق، نهتـىجـىدە بۇنـىڭ ئـامېرىكـاغـىمۇ 

پــايــدىســى بــولــمىدىغۇ؟! ئــامېرىكــا بۇ تــىركــىشــىشــتىن نېمىگه ئېرىشــتى؟ مهنــچه ھېچنهرســىگه 

ئېرىشهلـمىدى. تـىركـىشـىش ئـامېرىكـاغـا ئېغىر زىيـانـدىن بـاشـقا نهرسه ئېلىپ كهلـمىدى. خـىتـاي بۇ خـىل 

تىركىشىشكه بهرداشلىق بېرەلهيدۇ (ئهمما، سىلهر بهرداشلىق بېرەلمهيسىلهر، ت). 

شۇڭا بـىزنـىڭ ئـامېرىكـا بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـتىكـى مهيـدانـىمـىز ـــ رەئـىس شـى جـىنـپىڭنىڭ 

ئېيتقىنـىدەك ـــ «تـوقۇنۇشـماسـلىق، تـىركهشـمهسـلىك، ئۆزئـارا ھۆرمهتـلىشـىش ۋە ئـىكـكى تهرەپ تهڭ 

پـايـدا ئېلىش»تۇر. ئهمهلـىيهتـته، پـرىزدېنت بـايـدىنمۇ تېلېفونـدا شـى رەئـىسـكه «تـوقۇنۇشـماسـلىق، 

تـىركهشـمهسـلىك» دېگهن نۇقـتىالرنـى ئېيتقان. شۇڭا بـىز ئـىكـكى دۆلهت رەھبهرلـىرى ئـوتتۇرىسـىدا ھاسـىل 

قـىلـىنـغان ئـورتـاق تـونۇشـنى ئـومۇمـىيۈزلۈك ۋە تـوغـرا ئـىزچـىلـالشـتۇرۇپ، خـىتـاي – ئـامېرىكـا 

مۇناسىۋىتىنى ساغالم ۋە مۇقىم تهرەققىيات يولىغا قايتۇرۇپ كېلىشكه تىرىشىشىمىز كېرەك، رەھمهت. 

(تهرجـىمـان يـاڭ جيېچىنـىڭ سۆزلـىرىنـى ئېنگلىزچـىغـا تهرجـىمه قـىلـىپ بـولـغانـدىن كېيىن، يـاڭ 

جيېچى يهنه تۆۋەندىكىلهرنى قىستۇرما قىلدى) 

تـور ھۇجۇمـى تـوغـرىسـىدا شۇنـى دەيـمهنـكى، مهيـلى تـور ھۇجۇمـى قـوزغـاش ئـىقـتىدارى يـاكـى شۇ 

ئـىقـتىدارنـى جـارى قـىلـدۇرۇش جهھهتـته بـولسۇن، ئـامېرىكـا بۇ سـاھهدىكـى چېمپىيـونـدۇر. سـىلهر بۇ 

جهھهتته باشقىالرنى ئهيىبلىسهڭالر بولمايدۇ. 

ئـامېرىكـا خهلـقئارا جـامـائهت پـىكـىرىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـمايـدۇ. غهرب دۇنـياسـىمۇ خهلـقئارا جـامـائهت 

پـىكـىرىگه ۋەكـىلـلىك قـىاللـمايـدۇ. مهيـلى نـوپۇس كۆلـىمـى يـاكـى دۇنـيانـىڭ يۈزلـىنـىشـىدىن قـارىغـانـدا، غهرب 

دۇنـياسـىنـىڭ پـىكـرىنـى دۇنـيا جـامـائهت پـىكـىرى دەپ قـاراشـقا بـولـمايـدۇ. شۇڭا بـىز ئـامېرىكـانـىڭ 

«ھهمـمىبـاب قـىمـمهت قـاراشـالر» يـاكـى «خهلـقئارا جـامـائهت پـىكـىرى» دېگهن گهپـلهرنـى قـىلـىشـتىن ئـاۋۋال، 

يـاخشـىراق دەڭسهپ بېقىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمـىز، چۈنـكى سـىلهر دۇنـياغـا ۋەكـىلـلىك قـىاللـمايسـىلهر. سـىلهر 

پهقهت ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىگـىال ۋەكـىلـلىك قـىالاليسـىلهر. مېنىڭچه دۇنـيادىكـى مۇتـلهق كۆپ قـىسـىم 

دۆلهتـلهر ئـامېرىكـا دەۋاتـقان «ھهمـمىبـاب قـىمـمهت قـاراشـالر»نـى يـاكـى ئـامېرىكـانـىڭ پـىكـرىنـىڭ خهلـقئارا 
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جـامـائهت پـىكـىرىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى؛ ئـاز سـانـدىكـى كـىشـىلهر بېكىتـكهن قـائـىدىنـى، يهنـى 

«قائىدىنى ئاساس قىلغان» خهلقئارا تهرتىپنى ئېتىراپ قىلمايدۇ. 

(بـىلـىنكېن ۋە سۇلـىۋان) ئـىكـكىڭالرنـىڭ بـاشـالش نۇتـقى سهل ئۆزگـىچـىراق بـولـغاچـقا، مېنىڭكىمۇ 

ئادەتتىكه سهل ئوخشىمايراق قالغان بولۇشى مۇمكىن. 

ۋاڭ يـى: مهن يـاڭ مۇدىرنـىڭكىگه سېلىشـتۇرغـانـدا قـىسـقىراق سۆزلهيـمهن. بۈگۈن سـىلهر بـىلهن 

كۆرۈشكهنلىكىمدىن خۇشالمهن. 

ئۆتـكهن بـىر قـانـچه يـىلـدا، خـىتـايـنىڭ قـانۇنلۇق ھوقۇق - مهنـپهئهتـى تـوسقۇنلۇقـقا ئۇچـراپ، خـىتـاي 

– ئـامېرىكـا مۇنـاسـىۋىتـى مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا دۇچ كهلـدى. بۇ ئـىكـكى دۆلهت خهلـقىنـىڭ 

مهنـپهئهتـىگه، شۇنـداقـال دۇنـيانـىڭ مۇقـىمـلىقـى ۋە تهرەقـقىيـاتـىغـا زىيـان يهتكۈزدى. بۇ ئهھۋال ئهمـدى 

داۋامـالشـماسـلىقـى كېرەك. خـىتـاي ئۆتمۈشـته ئـامېرىكـانـىڭ ئـورۇنسـىز ئهيـىبـلىشـىنـى قـوبۇل قـىلـمىغـىنـىدەك، 

كهلگۈسـىدىمۇ قـوبۇل قـىلـمايـدۇ. بـىز ئـامېرىكـانـىڭ ئـارانـال قـىلـسا خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرىغـا چـات 

كېرىۋالـىدىغـان زومـىگهرلـىكـنى تـوخـتىتـىشـىنـى تهلهپ قـىلـىمـىز. بۇ «كـونـا ئـىلـلهت»نـى ئۆزگهرتـىدىغـان 

ۋاقـىتمۇ بـولۇپ قـالـدى. بۇ يهردە ئـاالھىدە تـىلـغا ئېلىشـقا تېگىشـلىكـى، 3 - ئـايـنىڭ 17 - كۈنـى، 

ئـامېرىكـا خـوڭكوڭ مهسـىلـىسـى تـوغـرىسـىدا، خـىتـايـغا قـاراتـقان ئـاتـالـمىش «جـازا»لـىرىنـى ئېغىرالتـتى. 

خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرىغـا بۇنـداق قـوپـالـلىق بـىلهن ئـارىلـىشـىش خـىتـاي خهلـقىنـىڭ قـاتـتىق غهزىپـىنـى 

قوزغىدى. بىز ئهلۋەتته بۇنىڭغا قهتئىي قارشى تۇرىمىز. 

ئاـنكـورىج شهھىرى خىـتاـي بىـلهن ئاـمېرىكاـنىـڭ ئوـتتۇرىسىـغاـ جاـيالشقان بوـلسىـمۇ، ئهممـا نېمىال 

دېگهن بـىلهن ئۇ يهنـىال ئـامېرىكـانـىڭ زېمىنـى. بـىز ئـامېرىكـانـىڭ تهكـلىپـىگه بـىنـائهن بۇ يهرگه كهلـدۇق. 

لېكىن، بـىز يـولـغا چـىقـىشـتىن بـىر كۈن بۇرۇن، ئـامېرىكـا خـىتـايـغا قـارىتـا يېڭى جـازا تهدبـىرلـىرىنـى ئېالن 

قـىلـدى. مهنـچه بۇ نـورمـال «مېھمان كۈتۈش» ئـادىتـى ئهمهس. ئهمـما، ئـامېرىكـا بۇ ئـارقـىلـىق خـىتـاي 

بـىلهن بـولـىدىغـان سۆھبهتـته ئـاتـالـمىش «ئهۋزەلـلىك»نـى قـولـغا كهلتۈرمهكـچى بـولـغان بـولـسا، چـوتـنى خـاتـا 

سـوقـقان بـولـىدۇ ۋە بۇ پهقهت ئـامېرىكـانـىڭ زەئـىپـلىكـى ۋە بـىقۇۋۇللۇقـىنـىال كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ، خـاالس. 

ھهمـدە بۇ خـىتـايـنىڭ «ھهقـقانـىي» مهيـدانـىغـا زەررىچه تهسـىر كۆرسـىتهلـمهيـدۇ ۋە خـىتـاي خهلـقىنـىڭ 

ئىرادىسىنىمۇ تهۋرىتهلمهيدۇ. 

مهن يهنه شۇنـى دەپ قـويـايـكى، رەئـىس شـى جـىنـپىڭ بـىلهن پـرىزدېنت بـايـدېننىڭ خـىتـاي چـاغـىنـىنـىڭ 

ھارپـىسـىدا ئۆتكۈزگهن تېلېفون سۆھبىتـى ئـىنـتايـىن مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه. ئۇالر ھاسـىل قـىلـغان 

ئـورتـاق تـونۇش خـىتـاي – ئـامېرىكـا مۇنـاسـىۋىتـىنـى نـورمـالـالشـتۇرۇش ئۈچۈن يـول كۆرسـىتـىپ بهردى. 

خهلـقئارا جهمـئىيهت بۈگۈن ۋە ئهتـىكـى سۆھبهتـلىرىمـىزنـى، بـىزنـىڭ ئۆزئـارا سهمـىمـىي ۋە دوسـتانه 
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مۇئـامـىله قـىلـىشـااليـدىغـان – قـىلـىشـالـمايـدىغـانـلىقـىمـىزنـى، بۇ سۆھبهتـنىڭ دۇنـياغـا ئـاكـتىپ، ئـىجـابـىي 

سىگنال بېرەلهيدىغان – بېرەلمهيدىغانلىقىنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتىدۇ. 

شۇڭا، ئهگهر ئـامېرىكـا خـالـىسـا، بـىز بۇ مهسـئۇلـىيهتـنى ئـورتـاق زىمـمىمـىزگه ئېلىپ، قـىلـىشـقا 

تېگىشلىك ئىشىمىزنى قىلىشقا تهييار. مهن مۇشۇنچىلىك سۆزلهي، رەھمهت. 

بـىلـىنكېن: مۇدىر ئهپهنـدى، دۆلهت ئـىشـلىرى كـومـىسـسارى، سـىلهرنـىڭ تـولـىمۇ ئۇزۇن سۆزۈڭالرغـا 

قارىتا، مهنمۇ بىر قانچه جۈملىنى قىستۇرما قىلىشنى توغرا تاپتىم. 

شۇنـى دېيىشـىم كېرەكـكى، مهن دۆلهت سېكرېتارى بـولـغان قـىسـقىغـىنه ۋاقـىت ئـىچـىدە، دۇنـيانـىڭ 

ھهر قــايســى جــايــلىرىدىكــى يۈزگه يېقىن مــاقــامــدىشــىم بــىلهن سۆزلهشــتىم، مېنىڭ (شۇالردىن) 

ئـاڭلىغـانـلىرىم سـىلهرنـىڭ ئېيتقانـلىرىڭالرغـا پهقهتـال ئـوخشـىمـايـدۇ. مهن ئۇالرنـىڭ ئـامېرىكـانـىڭ (خهلـقئارا 

سهھنىگه) قـايـتىپ كهلـگهنـلىكـىدىن، ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىز ۋە شېرىكـلىرىمـىز بـىلهن قـايـتىدىن 

ھهمـكارالشـقانـلىقـىدىن تـولـىمۇ مهمنۇن ئـىكهنـلىكـىنـى، شۇنـداقـال ھۆكۈمـىتـىڭالرنـىڭ بهزى قـىلـمىشـلىرىدىن 

قاتتىق تهشۋىشلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭالۋاتىمهن. 

بـىزنـىڭ رەھبهرلـىك ئـىقـتىدارىمـىزنـىڭ، دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى ئـىش بېجىرىش ئۇسـلۇبـىمـىزنـىڭ 

نـامـايهنـدىلـىرىدىن بـىرى تـامـامهن ئـىخـتىيـارىيـلىقـنى ئـاسـاس قـىلـغان ئـىتـتىپـاقـداشـلىق ۋە ھهمـكارلـىق 

مۇناسىۋەتلىرىدۇر. پرىزدېنت بايدىن بۇنى تېخىمۇ جانالندۇرۇشقا كۈچىمهكته. 

بـىزنـىڭ رەھبهرلـىك ئـىقـتىدارىمـىزنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى يهنه بـىر گهۋدىلـىك نـامـايهنـدىسـى دۆلهتـنى 

تېخىمۇ مۇكهمـمهلـلهشـتۈرۈش ئـىزدىنـىشـىدۇر. بـىز بۇ ئـىزدىنـىش ئـارقـىلـىق، ئۆزىمـىزنـىڭ مۇكهمـمهل 

ئهمهسـلىكـىمـىزنـى، خـاتـالـىق سـادىر قـىلـىدىغـانـلىقـىمـىزنـى ئېتىراپ قـىلـىمـىز، گـاھىدا (تـوغـرا يۆنـىلـىشـتىن) 

بۇرۇلۇپ، گـاھىدا ئـارقـىغـا چېكىنـىپمۇ كېتىدىغـانـلىقـىمـىزنـى ئېتىراپ قـىلـىمـىز. ئهمـما (خـىتـايـغا 

ئـوخشـىمـايـدىغـان يېرىمـىز شۇكـى، ت) بـىز تـارىخـىتـن بۇيـان ئـاشۇ خـىرىسـالرغـا ئـوچۇق - ئـاشـكارا، دادىل 

يۈزلـىنـىپ كهلـدۇق، ئۇالرنـى نهزەردىن سـاقـىت قـىلـمىدۇق، بـىزدە مهسـىله يـوق دەپ تۇرۇۋالـمىدۇق، 

ئۇالرنـى يـوشۇرۇشـقا ئۇرۇنـمىدۇق. بـىز ئهنه شۇ رەۋىشـته (ھهرقېتىم ئۆز خـاتـالـىقـلىرىمـىزنـى تۈزەتـكهنـدىن 

كېيىن) تېخىمۇ كۈچلۈك، تېخىمۇ ياخشى بىر دۆلهت بولۇپ ئۇيۇشتۇق. 

پـرىزدېنت بـايـدىن مۇئـاۋىن پـرىزدېنت بـولـغان مهزگـىلـدە، بـىز خـىتـايـنى زىيـارەت قـىلـغانـىدۇق. بۇ 

پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـىدىن كېيىنـكى ۋاقـىت ئـىدى. ئۇ شۇ چـاغـدىكـى مۇئـاۋىن دۆلهت رەئـىسـى شـى 

جـىنـپىڭنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان خـىتـاي رەھبهرلـىرى بـىلهن نۇرغۇن مۇزاكـىرىلهرنـى ئۆتكۈزگهن بـولۇپ، شۇ 

مۇزاكـىرىلهردىن بـىرىدە «ئـامېرىكـانـى يېڭىلـىدۇ، دەپ قـارىغۇچـى چـوقۇم خـاتـاالشـقان بـولـىدۇ» دېگهنـىدى، 

بۇ ھۆكۈم بۈگۈنمۇ كۈچكه ئىگه. 
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يـاڭ جيېچى: مهن بۇ زالـغا كـىرگهنـدىال، ئـامېرىكـا ۋەكـىلـلىرىگه ھهرقـايسـى تهرەپـنىڭ بـاشـالش 

نۇتـقىدا ئـىنـتونـاتسـىيـىگه دىقـقهت قـىلـىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئهسـكهرتـىشـىم كېرەك ئـىدى، ئهمـما مهن ئۇنـداق 

قىلماپتىمهن. 

بىز ئامېرىكا تهرەپنىڭ ئىنتوناتسىيه سهۋەبلىك، مۇشۇنداق سۆزلهشكه مهجبۇر بولدۇق. 

ئهجهبـا سـىلهرنـىڭ مهقسـىتـىڭالر خـىتـايـغا ئۆزۈڭالرنـى چـوڭ تۇتـقان ھالـدا، كۈچۈڭالرنـى پهش قـىلـىپ 
تۇرۇپ، خىتاب قىلىش ئهمهسمۇ؟ 

بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئهسـتايـىدىلـلىق بـىلهن پـىالنـالنـغانمۇ ۋە بـارلـىق تهيـيارلـىق خـىزمهتـلىرى جـايـىدا 
ئىشلهنگهنمۇ؟ سىلهر سۆھبهتنى مۇشۇنداق ئېلىپ بارماقچىمۇ؟ 

(ھېلىغۇ ھازىركهن) ســىلهرنــىڭ 20 ~ 30 يــىل ئــىلــگىرىمۇ بــىزگه بۇنــداق گهپ قــىلــىش 
ساالھىيىتىڭالر يوق ئىدى. چۈنكى، بۇ تاكتىكاڭالر خىتاي خهلقىگه كارغا كهلمهيدۇ.  

ئهگهر سـىلهرنـىڭ بـىز بـىلهن سهمـىمـىي مۇئـامـىله قـىلـىشقۇڭالر بـولـسا، ئۇنـداقـتا بـىز بـىر – 
بىرىمىزنى ھۆرمهت قىلغان ئاساستا مۇئامىله قىلىشىشىمىز كېرەك. 

ئهجهبـا، بـىز ئهجـنهبـىيـلهرنـىڭ دەردىنـى ئـاز تـارتتۇقمۇ؟ بـىز چهتـئهلـلهرنـىڭ قـورشـاۋىدا تۇرۇۋاتـقىلـى 
قـانـچىلـىك بـولـدى؟ خـىتـايـنىڭ تۈزۈلـمىسـى تـوغـرىال بـولـسا، خـىتـاي خهلـقى ئهقـىلـلىق خهلقتۇر، بـىزنـى 
قـورشـايـمهن دەپ قـورشـاپ بـولـغىلـى بـولـمايـدۇ. تـارىخ شۇنـى ئـىسـپاتـاليـدۇكـى، خـىتـايـنى قـورشـايـمهن، 

باستۇرىمهن دېگۈچى، ئاخىرىدا زىياننى ئۆزى تارتىدۇ.  

ۋاڭ يــى: (بــىلــىنكېن ۋە سۇلــىۋان) ئــىكــكىال ئهپهنــدىم سۆزىدە، ئۆزلــىرى زىيــارەت قــىلــغان 
دۆلهتـلهردىكـىلهرنـىڭ «خـىتـاي بـىزگه تهھدىت سېلىۋاتـىدۇ» دېگهنـلىكـىنـى تـىلـغا ئـالـدى. بۇنـىڭ ھهقـىقهتهن 
شۇالرنـىڭ شـىكـايـىتـى ئـىكهنـلىكـىنـى يـاكـى ئـامېرىكـانـىڭ پهرىزى ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـمهيـمهن. سـىلهر خـىتـاي 
تهرەپ بـىلهن پـىكـىر ئـالـماشـتۇرمـاي تۇرۇپـال، بـىزگه «بـاشـقىالرغـا تهھدىت سـالـدىڭ» دېگهن قـالـپاقـنى 
كـىيگۈزسهڭالر تـوغـرا بـوالمـدۇ؟ خـىتـاي ئهلۋەتـته بۇنـى قـوبۇل قـىاللـمايـدۇ. ئهگهر قـارشـى تهرەپ ئۆزۈڭالرنـىڭ 
ئـىتـتىپـاقـدىشـى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈنـال، ئـاق – قـارىنـى ئـايـرىمـاسـتىن شۇالرغـا چـاپـان يـاپـساڭالر، خهلـقئارا 
مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى نـورمـال تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش بهسـىي مۈشكۈل بـولۇپ قـالـىدۇ. شۇڭا، مهنـچه ئـالـدىراپ 
بـاشـقىالرغـا «تهھدىتـچى» دېگهنـدەك قـالـپاقـالرنـى كـىيگۈزمهڭالر. مېنىڭچه «زادى كـىم كـىمـگه تهھدىت 
سېلىۋاتىدۇ؟» دېگهن مهسىلىگه دۇنيا خهلقى ئادىل جاۋاب بېرىدۇ، تارىخمۇ اليىقىدا يهكۈن چىقىرىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى ھېكمهتيار ئىبراھىم 
مهنبه: 

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-national-security-advisor-
jake-sullivan-chinese-director-of-the-office-of-the-central-commission-for-
foreign-affairs-yang-jiechi-and-chinese-state-councilor-wang-yi-at-th/
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ياخشى كهيپىياتنىڭ مۇھىم
ئهھمىيهتلىرى

 

گۈلىستان

 جون شىندلېر



ياخشى كهيپىياتنىڭ مۇھىم ئهھمىيهتلىرى 

جون شىندلېر 

ئـادەم بهدىنـى بهدەنـدىكـى ئـىچـكى ئـاجـراتـمىالرنـىڭ تهڭپۇڭلۇقـىنـى قـانـداق سـاقـالشـنى بـىلسـىمۇ، 

ئـىنـسانـالر بـىلـمهيـدۇ. ئهمـما، بـىزمۇ ئـىچـكى ئـاجـراتـمىلـىرىمـىزنـىڭ تهڭپۇڭلۇقـىنـى خۇشـال كهيـپىيـات 

ئارقىلىق ساقلىيااليمىز.  

نـاچـار كهيـپىيـات جـىسـمانـىي ۋە روھىي سـاغـالمـلىقـقا زىيـانـلىق، يـاخشـى كهيـپىيـات بـولـسا سـاغـالم بهدەن 

ئۈچۈن ئهڭ چـوڭ ئهڭگۈشـتهردۇر. تهمـكىنـلىك، شۈكۈر - قـانـائهتـچانـلىق، جهسۇرلۇق، قهتـئىيـلىك ۋە 

خۇشـالـلىق قـاتـارلـىق سـاغـالم روھىي ھالهتـلهر مېڭه ئـاسـتى بېزى (<گـىپـوفـىز>مۇ دېيىلـىدۇ)نـىڭ ھورمـون 

ئـاجـرىتـىپ چـىقـىرىشـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈپ، ئهڭ يـاخشـى ھورمـون تهڭپۇڭلۇقـىنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىدۇ. بۇ 

خىل تهڭپۇڭلۇقنىڭ ئۈنۈمى دۇنيادىكى ھهرقانداق دورىنىڭكىدىنمۇ ياخشى بولۇشى مۇمكىن. 

ئىجابىي كهيپىياتنىڭ ئاجايىپ رولى 

پـائۇل ۋايـت 1951 - يـىلـى 12 - ئـايـدا نهشـىر قـىلـىنـغان «ئـىچـكى كېسهلـلىكـلهر مېدىتسـىنـاسـى 

يـىلـلىق مهجـمۇئهسـى»دە ئۆزىنـىڭ مۇشۇ ھهقـتىكـى كۆز قـارىشـىنـى مـىسـال بـىلهن چۈشهنـدۈرگهن. ئۇ 

ۋاقـىتـتا كـىشـىلهر بۆرەك ئۈسـتى بېزى پـوسـتالق ھورمـونـى (<كـورتـىكـوتـروپـىن>مۇ دېيىلـىدۇ) ھهقـقىدە ھېچ 

نهرسه بـىلـمهيـتتى. ئۇنـىڭ بـىر ئـايـال بـىمـارى ئېغىر رېماتـىزم قـىزىتـمىسـىغـا گـىرىپـتار بـولـغان بـولۇپ، بۇ 

ئـايـالـنىڭ ئـىكـكى بـالـىسـى ۋە ھاراقـنى ئۆلگۈدەك ئـىچـىدىغـان ئېرى بـار ئـىدى. ئهيـنى چـاغـدا ئۇ ئـايـالـنىڭ 

ئـورۇن تۇتۇپ يېتىپ قـالـغىنـىغـا ئۈچ يـىل بـولـغان بـولۇپ، دوختۇرالر ئۇنـىڭ ئهڭ كۆپ بـولـغانـدا يهنه بـىر 

يىل ياشىيااليدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى.  

بۇ ئـايـالـنىڭ روھىي ھالـىتـىمۇ ئـىنـتايـىن نـاچـار بـولۇپ، سـاقـىيـىشـتىن ئـاسـاسهن ئۈمـىدىنـى 

ئۈزگهنـىدى. ئهمـما، «كۆتۈرەلـمىسهڭ سـاڭگىلـىتـىۋال» دېگهنـدەك، دەل شۇ مهزگـىلـدە ئېرى ئـالـلىقـانـداق 

سهۋەبـلهر بـىلهن ئۇالرنـى تـاشـالپ كهتـكهن ۋە ئۇالرغـا تۇرمۇش خـىراجـىتـى ئۈچۈن بـىر تـىيـىنمۇ قـالـدۇرۇپ 

قـويـمىغـان. شۇنـىڭ بـىلهن، بۇ ئـايـال بـارلـىق بهختسـىزلـىكـكه تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن ئـورنـىدىن تۇرۇشـقا 

مهجبۇر بولغان. شۇنداقال، دەل ئاشۇ «مهجبۇرلۇق» سهۋەبلىك، چۈشكۈن كهيپىياتتىن قۇتۇلغان.  
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دوختۇر ۋايـت ئۇنـىڭ كېسىلـىنـى كۆرگـىلـى بـارغـانـدا، ئۇ قهتـئىيـلىك بـىلهن: «دوختۇر، مهن بـىر 

ئامالالرنى قىلىپ ياخشىلىنىشقا بهل باغلىدىم، مهن ئىككى باالمنى باقمىسام بولمايدۇ» دېگهن. 

دوختۇر ۋايـت ئۇنـىڭغا: «خـانـىم، مهنمۇ سـىزنـىڭ يـاخشـىلـىنـىپ كېتىشـىڭىزنـى ئۈمـىد قـىلـىمهن، 

ئهمما يۈرىكىڭىز كۆپ ھهرىكهت قىلىشقا بهرداشلىق بېرەلمهسمىكىن دەيمهن» دېگهن.  

كۆپـچىلـىكـكه شۇنـى ئهسـكهرتـىمهكـچىمهن، دوختۇر ۋايـت ئۇنـىڭ يۈرىكـىنـىڭ ئـىقـتىدارىنـى تۆۋەن 

مۆلـچهرلهپ قـويـغىنـى يـوق. ئۇنـىڭدەك كهسـپىي خـادىمـالر يۈرەكـنىڭ مهۋجۇت ئهھۋالـىنـى ۋە كهلگۈسـىدە 

كۆرۈلۈشـى مۇمـكىن بـولـغان مهسـىلـىلـىرىنـى ئهلۋەتـته بـىلـىدۇ. ئهمـما ئۇ بۆرەك ئۈسـتى بېزى پـوسـتالق 

ھورمـونـىنـىڭ فـىزىئـولـوگـىيـىلـىك تهسـىرىنـى، شۇنـداقـال بهزى كهيـپىيـاتـالرنـىڭ بۆرەك ئۈسـتى بېزى پـوسـتالق 

ھورمـونـىنـىڭ ئـاجـرىلـىپ چـىقـىشـىنـى غـىدىقـالپ، ھورمـونـنىڭ نـورمـالـلىقـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئېھتىمـالـلىقـىنـى 

تۆۋەن مۆلـچهرلهپ قـويـغانـىدى (چۈنـكى، يۇقـىرىدىمۇ قهيـت قـىلـغىنـىمـىزدەك، ئهيـنى چـاغـدا كـىشـىلهر بۇ 

خـىل ھورمـونـنىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى بـىلـمهيـتتى). گهرچه دوختۇر ۋايـت ئۇ ئـايـالـغا ۋاقـتىنـچه ئـورنـىدىن 

تۇرۇۋالـماسـلىق تهكـلىپـىنـى بهرگهن بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ ئـايـال جـاسـارەت، ئـىرادە، قـىزغـىنـلىق ۋە 

خۇشـالـلىق بـىلهن ئـورنـىدىن تۇرۇپ ئـىشـلهشـكه بـاشـلىغـان ۋە شۇ رەۋىشـته جـاپـالـىق ئـىشـلهپ ئـىكـكى 

بالىسىنى سهككىز يىل باققان.  

كۆزىتـىشـكه مـاھىر ھهرقـانـداق دوختۇر ئۆزىنـىڭ داۋاالش تـارىخـىدىنمۇ مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش 

مـىسـالـالرنـى بـايـقىيـااليـدۇ. بۇ خـىل مـىسـالـالر ئـادەتـته ئـوپېراتسـىيهدىن كېيىن كۆپ ئۇچـرايـدۇ. 

شـىپـاخـانـىمـىزدىمۇ ئـىلـگىرى مۇشۇنـداق بـىر ئـىش يۈز بهرگهنـىدى. بـىز يـامـان سۈپهتـلىك ئۆسـمىگه 

گـىرىپـتار بـولـغان بـىر بـىمـارغـا قـارىتـا ئـىنـتايـىن قـىيـىن، چـوڭ ئـوپېراتسـىيه قـىلـغانـىدۇق. ئـوپېراتسـىيهدىن 

ئۈچ كۈن كېيىن، مهســئۇل دوختۇر مهنــدىن بــىمــارنــى كۆرۈپ بېقىشــنى تهلهپ قــىلــدى ۋە «ئۇ ئۇزۇن 

ياشىيالمايدىغاندەك تۇرىدۇ» دېدى.  

كېسهلـلىك ئهھۋالـىدىن قـارىغـانـدا، ئۇ ھهقـىقهتهن ئۇزۇن يـاشـىيـالـمايـدىغـانـدەك قـىالتـتى. مهن ئۇنـىڭ 

ياتىقىغا كىردىم، ئۇ خېلىال سهگهك كۆرۈنسىمۇ، ئهھۋالى يهنىال ئېغىر ئىدى.  

مهن: «ھېنرى، بۈگۈن قانداقراق تۇرىسىز؟» دەپ سورىدىم. 

ھېنرى مـاڭا قـاراپ خۇشـال كۈلۈمسـىرىدى، ئۇنـىڭ كۆزلـىرىدىن ھايـاتـىي كۈچ ئۇرغۇپ تۇراتـتى (مهن 

بۇنـداق كۈچـنىڭ قهيهردىن كهلـگهنـلىكـىنـى بـىلـمهيـمهن)، ئۇ تـولـىمۇ سهمـىمـىي ئـاھاڭدا «ئهھۋالـىم نـاھايـىتـى 

ياخشى! بىر نهچچه كۈندىن كېيىن دوختۇرخانىدىن چىقىمهن» دېدى. 

ھېنرى ئـىزچـىل شۇ ھالـىتـىنـى سـاقـلىدى ۋە نـاھايـىتـى يـاخشـى ئهسـلىگه كهلـدى. مهنـچه، ئهگهر ئۇ 

كېسهلـلىك كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان پـاسسـىپ كهيـپىيـاتـالرنـىڭ ئـىسـكهنـجىسـىدە قـالـغان بـولـسا، ئـالـلىقـاچـان 

ئۆلۈپ كهتكهن بوالتتى. 
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ئـوتتۇرا يـاشـلىق يهنه بـىر ئـايـال بـىمـارمۇ مهڭگۈ ئېسىمـدىن چـىقـمايـدۇ. ئۇ كـونـترول قـىلـغىلـى 

بـولـمايـدىغـان قـانـاش سهۋەبـىدىن دوختۇرخـانـىدا يېتىپ قېلىپ، سـاالمهتـلىكـى بـارغـانسېرى نـاچـارلـىشـىپ 

كهتـكهنـىدى. ھهر قېتىم ئۇنـىڭ كېسىلـىنـى كۆرگـىلـى كـىرگـىنـىمـدە، ئۇنـىڭ ھايـات قېلىشـىدىن ئۈمـىد 

يـوقـتهك ھېس قـىالتـتىم. لېكىن ھهر دائـىم ئۇنـىڭدىن ئهھۋال سـورىغـىنـىمـدا، ئۇ ھهمـىشه خۇشـالـلىق ۋە 

ئـىشهنـچ ئـىلـكىدە: «ئهھۋالـىم نـاھايـىتـى يـاخشـى، (يېتىۋەرمهي) ئـولتۇرغۇم بـار، ئۇزۇن ئۆتـمهيـال ئۆيـگه 

قـايـتىمهن» دەيـتتى. دەرۋەقه، ئۇمۇ نـاھايـىتـى تېزال ئهسـلىگه كهلـدى. ئهمـما، ئۇ ئـالـلىقـانـداق داۋاالش 

ئۇسۇللىرى سهۋەبلىك ئهمهس، بهلكى ياخشى كهيپىيات ئارقىلىقال ساقايغانىدى. 

ياخشى كهيپىيات ۋە ئىچكى ئاجراتما تهڭپۇڭلۇقى  

يـاخشـى كهيـپىيـات كـىشـىلهرنـىڭ مېڭه ئـاسـتى بېزىنـى غـىدىقـالپ، ئـىچـكى ئـاجـراتـما تهڭپۇڭلۇقـىنـى 

ئـىشـقا ئـاشۇرىدۇ. لېكىن، ھورمـونـنى ئـوكۇل قـىلـىپ ئۇرغـانـدا، بۇ ئۈنۈمـگه يهتـكىلـى بـولـمايـدۇ. يـاخشـى 

كهيـپىيـات بهدەنـنىڭ مۇۋاپـىق مـىقـداردا ھورمـون ئـاجـرىتـىپ چـىقـىرىشـىغـا تۈرتـكه بـولـسا، نـاچـار كهيـپىيـات 

نامۇۋاپىق مىقداردا ھورمون ئاجرىتىپ چىقىرىشىغا سهۋەب بولىدۇ.  

ياخشى كهيپىيات مۆجىزە يارىتااليدۇ 

بـىزنـىڭ ھورمـونـغا بـولـغان تـونۇشـىمـىز ھېلىھهم چـاال، ئهمـما بۇ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه نۇرغۇن داۋاالش 

مۆجـىزىلـىرىنـى چۈشهنـدۈرىشـىمـىزگه ئـىمـكان يـارىتـىدۇ. بـىلـىمـىمـىزنـىڭ ئېشىشـىغـا ئهگـىشـىپ، تهبـىئهت 

دۇنياسى بىز ئۈچۈن قهدىمكىلهرنىڭ نهزىرىدىكىدىنمۇ نهچچه مىڭ ھهسسه سىرلىقلىشىپ كېتىۋاتىدۇ.  

بۇ ھهقـته بـىر مـىسـال كهلتۈرۈپ ئۆتهي. بـاكتېرىيهگه قـارشـى دورىالر كهشـىپ قـىلـىنـىشـتىن 

ئـىلـگىرى، بـىر ئهرنـىڭ بۆرىكـى يۇقۇمـالنـغان. 1934 - يـىلـى بۇ ئـىنـتايـىن ئېغىر كېسهل ھېسابـلىنـاتـتى. 

يۇقۇمـالنغۇچـى ئـادەتـته ئـاسـان تېرىكـىدىغـان، سهپـرا ئـادەم ئـىدى. بۇ سهلـبىي كهيـپىيـاتـالر ئۇنـىڭ 

بهدىنـىدىكـى بۆرەك ئۈسـتى بېزى پـوسـتالق ھورمـونـىنـىڭ ئـاجـرىلـىپ چـىقـىشـىنـى (نـامۇۋاپـىق دەرىجـىدە) 

غىدىقالپ، ئۇنىڭ كېسىلىنى تېخىمۇ ئهدىتىۋەتكهنىدى. 

كېيىن، ئۇ بـىمـار داخـانـنىڭ ئـالـدىغـا بـارغـان. داخـان بـىر نېمىلهرنـى دەپ يۈرۈپ، ئۇنـىڭ كهيـپىيـاتـىنـى 

كۆتۈرگهن، نهتـىجـىدە ئۇ قـىزغـىنـلىق، ئۈمـىد ۋە ئـىشهنـچكه تـولـغان (مهن بۇالرنـىڭ ھېچقايسـىنـى 

قـىاللـمىغـانـىدىم). ئۇنـىڭدىن كېيىن، (بۇ خـىل ئـىجـابـىي كهيـپىيـاتـتىن رويـاپـقا چـىقـقان) ئهڭ مۇۋاپـىق 

ئـىچـكى ئـاجـراتـما تهڭپۇڭلۇقـى بۇ ئـادەمـنىڭ بهدىنـىدە ئهڭ يـاخشـى قـوغـداش ھالـىتـىنـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن. 

شۇ دەۋردە بهدەنـدىكـى ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىسـى (بۇ خـىل كېسهلـلىكـلهر ئۈچۈن) بـىردىنـبىر داۋاالش 

قورالى ئىدى. كېيىن ئۇ ئاستا - ئاستا ئهسلىگه كهلدى.  

40 2021، فېۋرال-مارت ئۇيغۇرالر 19-سان



قـانـداق چـارە ئـىشـلىتـىشـتىن قهتـئىيـنهزەر، كهيـپىيـات يـاخشـىالنسـىال، ئـوخـشاش ئۈنۈمـگه ئېرىشـكىلـى 
بـولـىدۇ. مۇھىمـى يـاخشـى كهيـپىيـاتـنى قـانـداق شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئهمهس، بهلـكى يـاخشـى كهيـپىيـاتـنىڭ 
ئۆزىدۇر. بۇ خـىل ئـىش ئـىنـسانـالر يـارىتـىلـغانـدىن بۇيـان ئـىزچـىل مهۋجۇت بـولۇپ كهلـدى، ئهمـما بـىز 

ئۇنىڭ (يهنى ئىجابىي كهيپىياتنىڭ) مۇھىملىقىنى ئهمدىلهتىن ھېس قىلىشقا باشلىدۇق.  

ياخشى كهيپىيات ئىككى خىل شهكىلدە تهسىر كۆرسىتىدۇ 

ئـادەتـته، يـاخشـى كهيـپىيـاتـنىڭ ئـىكـكى خـىل ئۈنۈمـى بـار. بـىرىنـچىسـى، يـاخشـى كهيـپىيـات 
جـىددىيـلىك پهيـدا قـىلـىدىغـان نـاچـار كهيـپىيـاتـنىڭ ئـورنـىنـى ئـالـىدۇ؛ ئـىكـكىنـچىسـى، يـاخشـى كهيـپىيـات مېڭه 
ئـاسـتى بېزىنـى غـىدىقـالپ، ئـىچـكى ئـاجـراتـما فۇنـكىسـىيهسـىنـى ئهڭ تهڭپۇڭ ھالهتـكه ئهكېلىدۇ. دەل مۇشۇ 
تهڭپۇڭلۇق سهۋەبـىدىن كـىشـىلهر «پـاھ، نېمه دېگهن قـالـتىس!» تـىپـىدىكـى جۇشقۇن كهيـپىيـاتـالرغـا ئـىگه 

بولىدۇ. ئهمما بىز شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، يۇقىرىقى ئىككى خىل ئۈنۈم ئوخشاشال مۇھىم. 

ھاياتنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلىش 

سـاغـالم تۇرمۇشـنىڭ بـىرىنـچى ئـاچقۇچـى يـاخشـى روھىي ھالهتـنى سـاقـالشـتۇر. شۇ ۋەجـىدىن، 
ھاياتتىكى ئهڭ مۇھىم ئىشالردىن بىرى روھىي ھالىتىڭىزنى مهشىقلهندۈرۈش ۋە تىزگىنلهشتۇر.  

ھازىرغـا قهدەر، مـائـارىپـنىڭ ئـاسـاسـلىق مهقسـىتـى زېھنىي ئهقـلىمـىزنـى كۈچـلهنـدۈرۈش بـولۇپ 
كهلـدى، بۇ ئهلۋەتـته ئـىنـتايـىن مۇھىم. ھالبۇكـى، بـىر ئـادەمـنىڭ زېھنىي ئهقـلى ئۈسـتۈن، ئهمـما كهيـپىيـاتـى 
نـاچـار بـولـسا، ئۇنـىڭ تۇرمۇشـى يهنـىال ئېچىنـىشـلىق بـولـىدۇ. ئهگهر بۇ ئـىكـكىسـىدىن چـوقۇم بـىرىنـى 
تـالـالشـقا تـوغـرا كهلـسه، «ھېسسىي ئهقـلى ئۈسـتۈن، زېھنىي ئهقـلى تۆۋەن» بـولۇش «ھېسسىي ئهقـلى 
تۆۋەن، زېھنىي ئهقـلى ئۈسـتۈن» بـولـغانـدىن يـاخشـىدۇر، چۈنـكى «زېھنىي ئهقـلى تۆۋەن» بـولسـىمۇ، 

«ھېسسىي ئهقلى ئۈستۈن» بولغان كىشى تېخىمۇ بهختلىك تۇرمۇش كهچۈرۈشى مۇمكىن. 

تهدبـىرىڭىز تـوغـرا بـولـسا، يـاخشـى روھىي ھالهت ھازىرالش زېھنىي ئهقـىلـنى كۈچـلهنـدۈرۈشـتىن كۆپ 
ئـاسـان. ئهمهلـىيهتـته، ھهر قـانـداق ئـادەم نـاچـار كهيـپىيـاتـتىن قۇتۇالاليـدۇ. نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ 
كهيـپىيـاتـىنـىڭ نـاچـارلـىقـى راسـت، چۈنـكى نهچـچه مـىڭ يـىلـدىن بۇيـان، بـىز كهيـپىيـاتـنى تـىزگـىنـلهش  

مهشىقىگه ئىزچىل سهل قاراپ كهلدۇق. 

خۇالسه: 

سـاغـالم كهيـپىيـات ۋە نـاچـار كهيـپىيـات ئـىكـكىلـىسـى مېڭه ئـاسـتى بېزىگه زور دەرىجـىدە تهسـىر 
كۆرسـىتـىدۇ. ئهمـما، يـاخشـى كهيـپىيـات شۇ ئـارقـىلـىق سـاالمهتـلىكـنى يـاخشـىاليـدۇ، نـاچـار كهيـپىيـات بـولـسا 

كىشىنى كېسهل قىلىۋېتىدۇ. 

«كهيپىيات ئىنقىالبى» ناملىق كىتابتىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى
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مىسىلىسىز ئويغىنىش

مايمۇن ئويۇنى ۋه ئۇنىڭمايمۇن ئويۇنى ۋه ئۇنىڭ
ئارقىسىدىكى روھىي ئاسارهتئارقىسىدىكى روھىي ئاسارهت

دوختۇر مهمهت ئىمىن          



مايمۇن ئويۇنى ۋە ئۇنىڭ ئارقىسىدىكى روھىي ئاسارەت 

 مهمهت ئىمىن

ئـالـىي مهكـتهپـته ئـوقۇۋاتـقان چـاغـلىرىمـدا مېنى ئـويـغا سـالـغان بـىر ئـىش بـاغـچىالردا ۋە ئـادەم كۆپ 

تـوپـلىشـىدىغـان جـايـالردا قـويۇلـىۋاتـقان مـايمۇن ئـويۇنـى، يهنـى مـايمۇن ئـىگـىسـىنـىڭ قـولـىدىكـى قـامـچىسـىنـى 

ھاۋاغـا ئۇرۇپ ئـاۋاز چـىقـىرىپ ھهيۋە قـىلـىشـلىرى ۋە مـايمۇنـنىڭ سـوكۇلـداپ مېڭىپ، خۇددى ئۇ قـامـچىنـىڭ 

ئـاۋازىنـىڭ مهنـىسـىنـى چۈشهنـگهنـدەك ئـويۇن قـويۇپ ئهتـراپـتا تـوپـالشـقان ئـادەمـلهرنـى جهلـىب قـىلـىش 

ئـارقـىلـىق ئـىگـىسـىنـى خۇش قـىلـىشـى بـولـغان ئـىدى. ئۇ چـاغـالردا مهن گهرچه ئۇ قـامـچا ئـاۋازىنـىڭ مـايمۇنـغا 

بېرىلـگهن بـىر سېگنال ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـسهممۇ، لېكىن ئۇنـىڭ كهيـنىدىكـى ھهقـقىي ئهھۋالـالرنـى بهك 

چۈشـىنـىپ كهتـمىگهن ئـىدىم. پهقهتـال مـايمۇنـنىڭ ئـويۇن قـويۇش مـاھارىتـىدىن ھهيـران قېلىپ، مـايمۇنـنىڭ 

ئهقـلىگه ئـاپـرىن ئـوقۇغـان ئـىدىم. كېيىن كۆرگهن بـىلـگهنـلىرىمـنىڭ كۆپـىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ، ئۇ 

مـايمۇنـالرنـىڭ شۇ مـاھارەتـلىك ئـويۇنـلىرىنـىڭ كهيـنىدە قـانـچىلـىك بهدەلـلهر تۆلهنـگهنـلىكـىنـى ئـاز 

توال تونۇپ يېتىشكه باشلىدىم. 

مـايمۇن ئـويۇنـى خـىتـاي ۋە شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـادا بـىر ئـاز ئـومۇمـالشـقان ۋە بـىر قـىسـىم 

كـىشـىلهرنـىڭ ئـاتـا مـىراس ئـائـىله كـىرىم مهنـبهسـى بـولۇپ، ئۇالر نهچـچه ئهۋالد ئـوخـشاش ئۇسۇل بـىلهن 

مـايمۇنـالرنـى تهربـىيـىلهپ، كـوچـىالردا ئـويۇن قـويۇش ئـارقـىلـىق تۇرمۇشـىنـى قـامـداشـقا ئـادەتـلهنـگهن. 

ئۇالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى ئـاسـاسهن ئـاالھىدە تهربـىيه كۆرمـىگهن ۋە ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته ئـاجـىز ئـورۇنـدا 

تۇرىدىغـان كـىشـىلهر بـولۇپ، ئۇالر مـايمۇن تهربـىيـىلهشـته ئهڭ ئـاز چـىقـىم كـىتـىدىغـان، بـىراق ئهڭ 

ئۈنۈملۈك بـولـغان روھىي ئـاسـارەت قـىلـىشـنىڭ بـىرىنـجى قهدىمـى بـولـغان سهۋەبسـىز جـازاالش ئـارقـىلـىق 

ۋەھىمه، قـورقۇنـچ پهيـدا قـىلـىش ئـارقـىلـىق روھىي جهھهتـته بـاغـالش ئۇسۇلـىنـى قـولـلىنـىدىكهن. كـونكېرت 

قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ئهسـلى قـائـىدە بـويـىچه مـايمۇن تهربـىلـىگۈچـى ئهگهر مـايمۇن گهپ ئـاڭالپ، ئـىگـىسـىنـىڭ 

دېگىنـى بـويـىچه قـىلـسا، مـايمۇنـغا مۇكـاپـات بېرىشـى كېرەك؛ ئۇنـداق بـولـغانـدا مـايمۇن مـاھارىتـىنـىڭ 

يۇقـىرى كۆتۈرۈلـىشـى ۋە ئۇنـىڭ ئۈچۈن ئېرىشـكهن مۇكـاپـاتـنىڭ كۆپـىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ، مـايمۇنـنىڭ 

مۇكـاپـاتـقا بـولـغان تهلـىپـى يۇقـىرىاليـدۇ. يهنـى مـايمۇن ئـىگـىسـى مـايمۇنـنى تېخىمۇ يۇقـىرى سهۋيهلـىك 

قـىلـىش ئۈچۈن، مـايمۇنـغا تېخىمۇ كۆپ مۇكـاپـات بېرىشـكه تـوغـرا كېلىدىكهن. نهتـىجـىدە مـايمۇن 
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تهربـىيـىلهشـنىڭ تهنـنهرخـى يۇقـىرىالپ مـاڭىدىكهن. ئهگهر مـايمۇن ئـىگـىسـى مـايمۇنـنى جـازاالش ئـارقـىلـىق 

روھىي ئـاسـارەت قـىلـىش ئۇسۇلـىنـى قـولـالنـغانـدا، مـايمۇن تهربـىلهشـنىڭ تهنـنهرخـىنـى كۆپ مـىقـتاردا 

تۆۋەنـلهتـكىلـى بـولـىدىكهن. يهنـى، مـايمۇن تهربـىيـىلـىگۈچـى مـايمۇن تهربـىيـىلهش تهنـنهرخـىنـى تۆۋەنـلىتـىپ، 

مــايمۇن تهربــىلهش ئۈنۈمــىنــى يۇقۇرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، ئــالــدى بــىلهن مــايمۇنــنى سهۋەبســىز ئۇرۇپ 

جـازااليـدىكهن. مـايمۇن گهرچه دەسـلهپـته ئۆزىنـىڭ سهۋەپسـىز ئۇرۇلـىشـىغـا قـارشـىلـىق كۆرسهتسـىمۇ، بـىراق 

كېيىنـچه ئېگىسـىنـىڭ ئۆزىنـى ئۇرمـاسـلىقـىنـى ئۆزىگه بېرىلـگهن ئهڭ چـوڭ مۇكـاپـات دەپ بـىلـىدىغـان 

بـولـىدىكهن ۋە سهۋەبسـىز تـايـاق يېمهسـلىك ئۈچۈن تېخىمۇ سهگهك، تېخىمۇ گهپ ئـاڭاليـدىغـان بـولۇپ، 

ئـىگـىسـى بـىر ئـىش قـىلـىشـقا مهجبۇرى قـىلـمىسـىمۇ، ئۆزلـىكـىدىن قـىلـىپ ئـىگـىسـىنـى خـوش قـىلـىدىغـان 

بـولـىدىكهن. ئـاخـىردا مـايمۇن ھهتـتا ئۆزىنـى سهۋەبسـىز ئۇرغـان ئۇ ئـىگـىسـىدىن ئـايـرىاللـماس بـولۇپ 

قالىدىكهن. 

كـىيـىن مهن تـاسـاددىپـىي پۇرسهتـته خـىتـايـدا 2000 يـىل بۇرۇن يـىزىلـغان «شـاجۈنشۇ، خهلـقنى 

كـونتۇرۇل قـىلـىشـنىڭ 5 خـىل ئۇسۇلـى» دىگهن بـىر كـىتـابـنى ئـوقۇپ قـالـدىم. ئۇ كـىتـابـتىكـى خهلـقنى 

كـونـترول قـىلـىشـنىڭ بهش خـىل ئۇسۇلـى ئـىچـىدىكـى بـىر خـىل ئۇسۇلـدا مۇنـداق دىيـىلـگهن ئـىكهن. خهلـق 

بـاي بـولـغانـدا، قـوسـاق تـويـغانـدا، ئـويـاليـدىغـان ئـىشـالر كۆپ بـولـىدۇ، ئهركـىنـلىكـكه بـولـغان تهلـىپـى 

يۇقۇرىاليـدۇ؛ ئۇنـداق ئـادەمـلهرنـى ئـاز نهرسه بـىلهن مۇكـاپـاتـالپ خـوش قـىلـماق، رازى قـىلـماق تهس بـولـىدۇ. 

ئۇالر راھهت تـاپـقانـچه تهلهپـلىرىمۇ كۆپ بـولـىدۇ. ئۇالرنـى بـاشقۇرۇش تهس بـولـىدۇ؛ ھاكـىمـىيهتـكه تهھدىت 

بـولـىدۇ. ئۇالرنـى كـونـترول قـىلـىش ئۈچۈن، ئـالـدى بـىلهن ئۇالرنـىڭ مـال مۈلـىكـىنـى مۇسـادىر قـىلـىپ، 

ئۇالرنـى نـاھايـتى يـوقسۇل ھالهتـكه چۈشۈرۈپ قـويۇش كـىرەك. زىنـدانـالرغـا تـاشـالپ جـازاالش كـىرەك. ئـادەم 

يـوقسۇل ھالـغا چۈشۈپ قـالـغانـدا، قـورسـاق تـويغۇزۇشـنىڭ غېمىدە بـولۇپ، بـاشـقا ئـىشـالرنـى ئـويـالشـقا ۋاقـتى 

يهتـمهيـدۇ. ئۇنـداق كـىشـىلهر جـازاالنـماسـلىقـنى ئۆزلـىرىگه بېرىلـگهن ئهڭ چـوڭ مۇكـاپـات، ئهڭ چـوڭ بهخـت 

دەپ بـىلـىدۇ. ئۇالرنـى ئـازراقـال مۇكـاپـات بـىلهن رازى قـىلـغىلـى بـولـىدۇ. ئۇنـداق ئـادەمـلهر ئـازال مهنـپهئهت 

ئۈچۈن باشقىالرنى ساتىدىغان بولىدۇ. 

ھازىرقـى زامـان پـىسـخىكـا ئـىلـىمـىدا روھى ئـاسـارەت (enslaved minds) دەيـدىغـان بـىر ئۇقۇم بـولۇپ، 

ئۇ ئـاسـاسـلىقـى ھهر خـىل روھىي يـاكـى زېھنىي مـونـوپـول قـىلـىش (mental manipulation) ئۇسۇلـلىرىنـى، 

قـارىشـى تهرەپـنىڭ روھىيـىتـىنـى كـونـترول قـىلـىشـنى كۆرسـىتـىدۇ. ئـادەتـته ئـىنـسانـالر دەۋاتـقان مېڭه يۇيۇش، 

ئـوقۇتـىۋېلىش، جـىن چـاپـلىشـىپ قېلىش دېگهنـدەكـلهرمۇ مۇشۇ كـاتـىگـورىيه ئـىچـىگه كـىرىدۇ. بۇ گهرچه 

ھازىرقـى زامـانـدا سېستىمـلىق تهتـقىق قـىلـىنـغان بـىر ئـىلـىم بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇ قهدىمـدىن تـارتـىپ 

ئـوخشـىمـىغـان مهقـسهدته ۋە ئـوخشـىمـىغـان ئۇسۇلـدا قـولـلىنـىپ كېلىنـگهن. مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك ئهۋجهئـالـغان 
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دەۋىرلهردە، مۇسـتهمـلىكه قـىلغۇچـى مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنغۇچـىالرنـى قـورال كۈچـىگه تـايـانـماي كـونـترول 

قـىلـىش ئۈچۈن قـولـلىنـىپ كهلـگهن بـولـسا، ھازىرقـى زامـانـدا ئـائـىلـىدە ئهر خـوتۇنـنى يـاكـى ئـايـال ئهرنـى 

كونتۇرۇل قىلىش ئۈچۈن، دىكتاتۇر ھاكىمىيهت خهلقنى كونتۇرۇل قىلىشتا قولالنماقتا.  

ئـامېرىكـالـىق تـارىخشۇنـاس كـارتېر ۋۇدسـون (Carter G. Woodson) روھىي ئـاسـارەت يـاكـى روھىي 

قۇللۇقـنى ئـىنـسانـالر بـويـنىغـا سېلىنـغان ھهقـىقـىي بۇزۇلـماس زەنـجىر دەپ ئـاتـاپ، مۇنـداق دەيـدۇ: سـىز بـىر 

ئـىنـسانـنىڭ روھىنـى كـونـترول قـىلسـىڭىز، ئۇنـىڭ سۆز ھهرىكـىتـىدىن ئهنسـىرىمـىسـىڭىزمۇ بـولـىدۇ. 

ئۇنـىڭغا نهگه بېرىپ نهدە تۇرۇشـىنـى، نېمىنـى دەپ، نېمىنـى دېمهسـلىكـنى ئېيتىپ يۈرۈشـىڭىزنـىڭ 

ھاجـىتـى يـوق. ئۇ ئۆزى تۇردىغـان «تـوغـرا جـاي»نـى ۋە سۆزلهيـدىغـان «تـوغـرا سۆز»نـى تـاپـااليـدۇ. ئۇنـىڭغا 

ئـارقـا ئـىشـىكـنىڭ نهدە ئـىكهنـلىكـىنـى دەپ بېرىشـىڭىزنـىڭ ھاجـىتـى يـوق. نهدە ئـارقـا ئـىشـىك بـولـسا، ئۆزى 

ئـىزدەپ تـاپـااليـدۇ. ھهتـتا ئـارقـا ئـىشـىك بـولـمىسـىمۇ، تـامـدىن بـىرنـى ئۆرۈپ تـاشـالپ، ئـارقـا ئـىشـىكـتىن 

بىرنى ياسايدۇ. ئۇ ئالغان تهربىيه ئۇنىڭغا شۇنداق قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى تونىتىدۇ. 

ھهمـمىمـىزنـىڭ خهۋرى بـولـغانـدەك، ئۆتـكهن يـىلـى ئـامېرىكـادا ئۇيغۇر قـانۇنـى مـاقۇلـالنـغانـدا، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى ئۇيغۇرالرنـى قـولـلىنـىپ ئـامېرىكـاغـا قـارشـى تهشۋىقـات ئـىلـىپ بـارغـان ئـىدى. ئـامېرىكـانـىڭ 

سـابـىق تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى مـايـك پـومـپىئـو ۋەزىپـىسـىدىن ئـايـرىلـىشـتىن بـىر كۈن ئـىلـگىرى 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا يۈرگۈزگهن قـىرغـىنـچىلـىق سـىيـاسـىتـىنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ ئېالن 

قـىلـغانـدىن ۋە ئـامېرىكـادا يېڭى ھۆكۈمهت ۋەزىپه ئۆتهشـكه بـاشـلىغـانـدىن كېيىن، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىر 

تهرەپـتىن مـايـك پـومـپىئـو ۋە 27 نهپهر سـابـىق ھۆكۈمهت خـادىمـلىرىغـا ئـىمـبارگـو ئېالن قـىلـغان بـولـسا، يهنه 

بـىر تهرەپـتىن كـونـا ئۇسۇلـىنـى ئـىشـقا سېلىپ ھهر خـىل تهشۋىقـات ۋاسـتىلـىرىنـى قـولـلىنـىپ، بـولۇپمۇ 

ئۇيغۇرالرنـى قـولـلىنـىپ، پـومپېئوغـاا قـارشـى كهڭ كۆلهمـلىك تهشۋىقـات قـىلـىشـقا ئۆتـمهكـته. بۇنـىڭدىن 

مۇھاجـىرەتـته يـاشـاۋاتـقان بهزىلـىرىمـىز «ۋەتهنـدىكـى خهلـقىمـىز ئـامېرىكـادا يۈز بهرگهن ئـىشـالردىن خهۋەر 

تېپىپتۇ» دەپ خـوش بـولـغان بـولـساق، يهنه بـىزىلـىرىمـىز «مۇھاجـىرەتـته ئـىلـىپ بـىرىلـىۋاتـقان داۋا ئۈنۈم 

بېرىپتۇ؛ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۆزىنـى ئـاقـالشـقا مهجبۇر بـوپتۇ» دەپ خۇشـال بـولۇشـتۇق. ئهلۋەتـته، خـىتـاي 

ھۆكۈمىتىنىڭ مهقسىتىنىڭ بىزنى خوش قىلىش ئهمهسلىكىنى ھهممهيلهن ئوبدان بىلىمىز.  

ئۇنـداقـتا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇنـداق بـىر تهشۋىقـات ئـىلـىپ بـىرىشـىنـىڭ مهقسـىتـى نـىمه؟ خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى راسـتىنـال ئهزەلـدىن قـولـلىنـىپ كـىلـىۋاتـقان كـونـا تـاكـتىكـىسـىنـى قـولـلىنـىپ ئۆزىنـى ئـاقـالۋاتـامـدۇ 

يـاكـى بـاشـقا مهقسـىتـىمۇ بـارمۇ؟ كۆرۈنۈشـته خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى كـونـا ئۇسۇلـنى تهكـرارالۋاتـقانـدەك 

كۆرۈنسـىمۇ، بـىراق ئهگهر بـىز بهزى نۇقـتىالرنـى ئـوبـدان كۆزىتـىپ بـاقـساق، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـادا 

ھۆكۈمهتـنىڭ ئـالـمىشـىشـى بـىلهن، ئـالـدىنـقى تۆت يـىلـدا يۈزگۈزگهن تـاكـتىكـىلـىرىدا بهزى ئۆزگـىرىش ئېلىپ 

بېرىشـقا بـاشـلىغـانـلىقـىنـى بـايـقىيـااليـمىز. بۇرۇن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـادا ۋە يـاكـى خـىتـاي سـىرتـىدا 
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يۈز بهرگهن خـىتـايـغا قـارشـى چـوڭ ۋەقهلـىكـنى خهۋەر قـىلـغانـدا، ئۇنـى ئهيـنهن خهۋەر قـىلـماسـتىن، ئـامـال بـار 

بۇرمـىالپ تهشۋىق قـىلـغانـدىن بـاشـقا، ۋەقهلـىكـنىڭ كـونكېرت مهزمۇنـلىرىنـى ئۇنـچه تهپسـىلـىي خهۋەر 

قـىلـمايـىتـتى. بۇ قـىتـىم خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مـايـك پـومـپىئـو بـايـانـاتـىدا ئـىالن قـىلـغان ۋە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 

ئۇزۇنـدىن بـىرى ئۇيغۇرالرغـا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتـقان قـىرغـىنـچىلـىقـلىرىنـى، شۇ قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ بـىۋاسـته 

زىيانكهشلىكىگه ئۇچرىغان ئۇيغۇرالرغا بىر-بىرلهپ ئىنكار قىلدۇرغان.  

ئـىشـىنـىمهنـكى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇ تهشۋىقـاتـالر ئـارقـىلـىق يهتـمهكـچى بـولـغان مهقسـىتـى يـالغۇز 

ئـىنـسانـالرنـى ئۆزىنـىڭ سهپـسهتـىلـىرىگه ئـىشهنـدۈرۈپ، ئۆزىنـى ئـاقـالش بـولۇپـال قـالـماسـتىن، ئهڭ مۇھىمـى 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مۇنـداق ئـىكـكى مهقسـىتـى بـولۇشـى مۇمـكىن. بـىرىنـچىدىن، ئـالـدىنـقى يـىلـالردا 

ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ئېلىپ بـارغـان كـالـال يۇيۇش يهنـى روھىي ئـاسـارەتـنىڭ ئۈنۈمـىنـى سـىنـاق قـىلـىۋاتـقان 
بـولۇشـى مۇمـكىن، يهنه بـىر تهرەپـتىن ئۇ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا ئـىلـىپ بېرىۋاتـقان 
سېستىمـىلـىق ۋە پـىالنـلىق روھىي ۋەيـرانـچىلـىق (mental breakdown) نـىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇشـى 

مۇمـكىن. ئهلۋەتـته بۇالرنـى كـونـكىرىت ئـىجـرا قـىلـىۋاتـقانـالر ئۇنـچه يۇقـرى سهۋىيهلـىك ئـادەمـلهر 
بـولـمىسـىمۇ، بـىراق ئۇ تهشۋىقـاتـالرنـى پـىالنـلىغـان ئـادەم ئۆزىنـىڭ نـىمه قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـوبـدان بـىلـىدىغـان 

ئـىنـسانـالر بـولۇپ، ئۇالر قـانـداق ئۇسۇلـنى قـولـالنـغانـدا ئـىنـسانـالرنـىڭ پـىسـخىكـا روھىي ھالـىتـىنـى ۋەيـران 

قىلىپ، ئۇالرنى روھىي ئاساسهت ئاستىغا ئالغىلى بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىشى مۇمكىن. 

ئـىنـسانـالر روھىي ئـاسـارەت ئـاسـتىغـا ئـىلـىنـغانـدا، ئۇالرنـى بهزى ئـىشـالرغـا مهجبۇرى قـىلـىشـنىڭ 

ھاجـىتـى قـالـمايـدۇ. روھىي ئـاسـارەت ئـاسـتىغـا ئـىلـىنـغان ئـىنـسانـالر، خۇددى ئـويۇن قـويۇش ئۈچۈن 

تهربـىلهنـگهن مـايمۇنـدەك، پۈتۈن كۈچـى بـىلهن ئۆزىنـى ئـاسـارەت قـىلغۇچـىنـى خـوش قـىلـىشـنىڭ كـويـىدا 

بـولـىدۇ. ئۇالر كۆپۈنـچه ئهھۋالـدا ئهنـدىشه قـىلـىش، قـورقۇنـچ ۋە ۋەھىمه ئـىچـىدە يـاشـايـدۇ. روھىي ئـاسـارەت 

ئـاسـتىغـا ئېلىنـمىغـان، غۇرۇرى بـار ھهرقـانـداق بـىر ئـىنـسانـغا نـىسـبهتهن، ئهڭ ئېغىر جـازا ئۆلۈم 
بـولـماسـتىن، بهلـكى ئۇ ئـادەمـگه ئۆزى سۆيـگهن ئـادەمـنى ئۆلتۈرگۈزۈش، ئۆزى سۆيـگهن ئـادەمـگه خـايـىنـلىق 

قـىلغۇزۇش، ئۆزى ئۈچۈن ھهق سۆزلـىگهن ئـادەمـنى ھاقـارەت قـىلغۇزۇش بـولۇپ، ئـىنـسانـنى ئۆز ۋىجـدانـىغـا 

قـارشـى سۆزلهشـكه مهجبۇرى قـىلـىشـنىڭ ئـاسـاسـلىق مهقسـىتـى، ئۇ ئـىنـسانـنى روھىي جهھهتـتىن 
جـازاالشـتۇر. ئـىنـسان ھايـات قېلىش يـاكـى مهلۇم ئـىمـتىيـازغـا ئـىرىشـىش ئۈچۈن، ئۆز ۋىجـدانـىغـا قـارشـى 

ئـىش قـىلـىشـقا مهجبۇرى بـولـغانـدا، ئۇ ئـادەمـنىڭ ئـىچـكى دۇنـياسـىدا تـوقۇنۇش پهيـدا بـولـىدۇ. يهنـى ئۇ 

ئـادەمـنىڭ تـاشـقى كۆرۈنـىشـى ۋە ئـىپـادىسـى بـىر خـىل، ئـىچـكى دۇنـياسـى بـاشـقا بـىر خـىل بـولۇپ، تـاشـقى 

ئـىپـادىسـىگه ۋەكـىلـلىق قـىلـىدىغـان تهرەپ بـىلهن ئـىچـكى دۇنـياسـىغـا ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان تهرەپ ئـارىسـىدا 

ئـىزچـىل تـوقۇنۇش يۈز بېرىشـى، نهتـىجـىدە ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـى بـىلهن ئۇ ئـادەمـنىڭ پـىسـخىكـىسـىدا ئېغىر 

دەرىجـىدە ۋەيـرانـچىلـىق يۈز بېرىدۇ. ئـىنـسانـالردا يۈز بهرگهن بۇ خـىل پـىسـخىكـا ۋەيـرانـچىلـىقـى يـالغۇز 

ئۇالرنـىڭ نـورمـال ھايـاتـى ۋە تهپهككۇرىغـا تهسـىر كۆرسۈتۈپ قـالـماسـتىن، بهلـكى كـىيـىنـكى ئهۋالدلـىرىغـىمۇ 

تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. 
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ئاشۋاگاندانىڭ 12 خىل پايدىسى

ساغالملىق

 فرانزىسكا سپرېتىزلىر



ئاشۋاگاندانىڭ ئون ئىككى خىل پايدىسى 

ئاشۋاگاندا (Ashwagandha) قهدىمىي دورىلىق ئۆسۈملۈكتۇر. 

ئۇ مـاسـلىشـىش مهنـبهسـى (adaptogen) دەپ قـارىلـىدۇ، يهنـى بهدىنـىڭىزنـىڭ بېسىمـنى بـىر تهرەپ 

قىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. 

ئاشۋاگاندانىڭ بهدىنىڭىز ۋە مېڭىڭىز ئۈچۈن باشقا نۇرغۇن پايدىلىرىمۇ بار. 

مهسـىلهن، ئۇ مېڭىنـى قۇۋۋەتـلهپ، قـان شېكىرى ۋە كـورتـىسـولـنىڭ (cortisol) نـىسـبىتـىنـى 

تۆۋەنلىتىپ، ئهندىشه ۋە چۈشكۈنلۈكنىڭ ئاالمهتلىرىگه قارشى تۇرۇشقا ياردەم بېرەلهيدۇ.  

تۆۋەندىكىسى ئاشۋاگاندانىڭ ئىلىم - پهندە ئىسپاتالنغان 12 تۈرلۈك پايدىسىدۇر: 

1. ئۇ 3000 يـىلـدىن كۆپـرەك ۋاقـىتـتىن بۇيـان، بېسىمـنى يهڭگىلـلىتـىش، ئېنېرگـىيه سهۋىيـىسـىنـى 

ئاشۇرۇش ۋە زېھىننى مهركهزلهشتۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىپ كهلمهكته. 

ئۇنـىڭ سـاالمهتـلىكـكه بـولـغان پـايـدىلـىرىنـىڭ نۇرغۇنـى ئۇنـىڭدىكـى قـويۇقلۇقـى يۇقـىرى بـولـغان 

ۋىتـانـولـىد (withanolides) بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولۇپ، ۋىتـانـولـىدنـىڭ يـاللۇغ قـايتۇرۇش ۋە ئۆسـمىنـىڭ 

ئۆسۈشىگه قارشى تۇرۇشى رولى بارلىقى ئىسپاتالنغان. 

2. بـىر نهچـچه خـىل تهتـقىقـاتـالردا ئـاشۋاگـانـدانـىڭ قـان شېكىرىنـىڭ نـىسـبىتـىنـى تۆۋەنـلىتـىدىغـانـلىقـى 

ئىسپاتالنغان. 

مهلۇم بـىر پـروبـىركـا تهتـقىقـاتـىدا بـايـقىلـىشـىچه، ئـاشۋاگـانـدا ئـىنسۇلـىنـنىڭ ئـاجـرىتـىپ چـىقـىرىلـىشـىنـى 

تېزلىتىپ، مۇسكۇل ھۈجهيرىلىرىدىكى ئىنسۇلىننىڭ سېزىمچانلىقىنى كۈچهيتىدۇ. 

شۇنـداقـال، ئـادەم بهدىنـىدە قـىلـىنـغان بـىر قـانـچه تۈرلۈك تهتـقىقـاتـتا ئـاشۋاگـانـدانـىڭ ھهم سـاغـالم 

كىشىلهرنىڭ، ھهم دىئابىت بىمارلىرىنىڭ قېنىدىكى قهنت مىقدارىنى تۆۋەنلىتىدىغانلىقى بايقالدى. 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئېلىشـىپ قـالـغان كـىشـىلهرگه قـارىتـا ئېلىپ بېرىلـغان تۆت ھهپـتىلـىك تهتـقىقـاتـتا، 

ئـاشۋاگـانـدا بـىلهن داۋاالنـغانـالرنـىڭ ئـاچ قـورسـاق ھالهتـته ئۆلـچهنـگهن قـانـدىكـى قهنـت مـىقـدارى ئـوتتۇرىچه 

 mg ئىـشلـىتىـلگـهنلـهرنىـڭ بوـلسـا، ئاـرانال (placebo) تۆۋەنـلىگهن بـولۇپ، بهزلهش دورىسـى mg / dL 13.5

dL 4.5 / تۆۋەنلىگهن. 
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3. ھايۋانـات ۋە سـىنـاق نهيـچىسـى تهتـقىقـاتـىدا، ئـاشۋاگـانـدادىكـى بـىرىكـمه مـاددا بـولـغان 

ۋىتافېرېننىڭ (withaferin) راك ھۈجهيرىلىرىنىڭ ئۆلۈشىگه تۈرتكه بولىدىغانلىقى بايقالغان. 

گهرچه ھازىرچه ئـاشۋاگـانـدانـىڭ ئـىنـسانـالرغـىمۇ يۇقـىرىقـىدەك تهسـىرلهرنـى كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدا پـاكـىتـالر بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما نۆۋەتـتىكـى تهتـقىقـات نهتـىجـىلـىرى يهنـىال كـىشـىنـى 

ئىلھامالندۇرىدۇ. 

4. ئاشۋاگاندا بهدەندىكى كورتىسول دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىدۇ. 

كـورتـىسـول «بېسىم ھورمـونـى» دەپ ئـاتـىلـىدۇ، چۈنـكى بۆرەك ئۈسـتى بېزى بېسىمـغا تـاقـابـىل 

تۇرۇش ئۈچۈن، شۇنـداقـال قـانـدىكـى قهنـت مـىقـدارى بهك تۆۋەنـلهپ كهتـكهنـدە، كـورتـىسـول ئـاجـرىتـىپ 

چىقىرىدۇ. 

ئۇزۇن مۇددەت بېسىمـغا ئۇچـرىغـان قۇرامـىغـا يهتـكهنـلهرگه قـارىتـىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا، ئـاشۋاگـانـدا 

ئـىسـتېمال قـىلـغانـالرنـىڭ تېنىدىكـى كـورتـىسـول مـىقـدارى سېلىشـتۇرمـا گۇرۇپـپىدىكـىلهرنـىڭكىگه قـارىغـانـدا 

كۆرۈنهرلـىك تۆۋەنـلهپ، ئهڭ يۇقـىرى مـىقـداردا ئـاشۋاگـانـدا ئـىسـتېمال قـىلـغانـالرنـىڭ تېنىدىكـى كـورتـىسـول 

مىقدارى ئوتتۇرا ھېساب بىلهن 30 پىرسهنت تۆۋەنلىگهن. 

5. بېسىم ۋە تهشۋىشنى ئازايتىش رولى بار. 

ئۇزۇن مۇددەتـلىك بېسىمـغا دۇچـار بـولـغان 64 ئـادەمـدە ئېلىپ بېرىلـغان 60 كۈنلۈك تهتـقىقـاتـتا 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـاشۋاگـانـدا ئـىسـتېمال قـىلـغان گۇرۇپـپىدىكـى كـىشـىلهردىكـى تهشۋىش ۋە ئۇيقۇسـىزلـىق 

 (placebo) دورىســـى بهزلهش  بـــولۇپ،  تۆۋەنـــلـىگهن  پـــىرسهنـــت  بـــىلهن 69  ھېـسـاب  ئـــوتـتۇرا 

ئىشلىتىلگهنلهرنىڭ بولسا ئارانال 11 پىرسهنت تۆۋەنلىگهن. 

6. چۈشكۈنلۈك ئاالمهتلىرىنى تۆۋەنلىتهلهيدۇ. 

بېسىمـغا ئۇچـرىغـان قۇرامـىغـا يهتـكهن 64 كـىشـىدە ئېلىپ بېرىلـغان 60 كۈنلۈك تهتـقىقـاتـتا 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه، كۈنـىگه 600 مـىلـلىگـىرام يۇقـىرى قـويۇقلۇقـتىكـى ئـاشۋاگـانـدا جهۋھىرىنـى ئـىسـتېمال 

قـىلـغانـالردىكـى ئېغىر چۈشكۈنلۈك 79 پـىرسهنـت تۆۋەنـلىگهن، بۇنـىڭ ئهكسـىچه، بهزلهش دورىسـى 

(placebo) ئىشلىتىلگهنلهردىكى چۈشكۈنلۈك ئون پىرسهنت ئېشىپ كهتكهن. 

7. ئهرلهرنىڭ پهرزەنت كۆرۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدۇ. 

پهرزەنـت كۆرۈش ئـىقـتىدارىنـى يـوقـاتـقان 75 ئهردە ئېلىپ بېرىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

ئـاشۋاگـانـدا بـىلهن داۋاالنـغان گۇرۇپـپىدىكـىلهرنـىڭ ئـىسـپېرمـىسـىنـىڭ سـانـى كۆپـىيـىپ، ھهرىكهتـچانـلىقـى 
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ئـاشـقان. تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، ئـاشۋاگـانـدا ئـىسـتېمال قـىلـغان گۇرۇپـپىدىكـىلهرنـىڭ قېنىدىكـى 

ئوكسىدلىنىشقا قارشى ماددىنىڭ مىقدارىمۇ ئاشقان. 

8. مۇسكۇلنىڭ ماسسىسى ۋە كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. 

تهتقىقاتالردا ئىسپاتلىنىشىچه، ئاشۋاگاندا بهدەننىڭ تهركىبىنى ياخشىالپ، قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ. 

تهتـقىقـات ئـوبيېكىتـلىرىنـىڭ بـىخهتهر ۋە ئۈنۈملۈك مـىقـداردا ئـاشۋاگـانـدا ئـىسـتېمال قـىلـىشـىغـا 

كـاپـالهتـلىك قـىلـىنـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، كۈنـىگه 750 ~ 1250 مـىلـلىگـىرام سـوقۇلـغان 

ئاشۋاگاندا يىلتىزى ئىستېمال قىلغان ساغالم ئهرلهرنىڭ مۇسكۇلى 30 كۈندىن كېيىن كۈچهيگهن. 

9. ياللۇغ قايتۇرىدۇ. 

ھايۋان تېنىدە ئېلىپ بېرىلـغان بـىر قـانـچه تهتـقىقـاتـتا ئـىسـپاتـلىنـىشـىچه، ئـاشۋاگـانـدا يـاللۇغ 

قايتۇرۇش قايتۇرۇش رولىغا ئىگه. 

ئــادەم بهدىنــىدە ئېلىپ بېرىلــغان بــىر تهتــقىقــاتــتا بــايــقىلــىشــىچه، ئۇ تهبــىئــىي ئۆلتۈرگۈچــى 

ھۈجهيـرىلهرنـىڭ (natural killer cells) جـانـلىقـلىقـىنـى ئـاشۇرىدۇ. تهبـىئـىي ئۆلتۈرگۈچـى ھۈجهيـرىلهر ـــ 

يۇقۇملىنىشقا قارشى تۇرۇپ، ساغالملىقىڭىزغا كاپالهتلىك قىلىدىغان ئىممۇنېت ھۈجهيرىلىرىدۇر. 

10. خولېستېرىن ۋە ترىگلىتسېرىدنى (triglycerides) تۆۋەنلىتىدۇ. 

ئـاشۋاگـانـدا يـاللۇغ قـايتۇرۇش رولـىغـا ئـىگه بـولۇشـتىن سـىرت، خـولېستېرىن ۋە تـرىگـلىتسېرىدنـىڭ 

مىقدارىنى تۆۋەنلىتىش ئارقىلىق يۈرەك ساغالملىقىنى ياخشىالشقا تۈرتكه بولىدۇ. 

ھايۋانـالردا قـىلـىنـغان تهتـقىقـاتـتا بـايـقىلـىشـىچه، ئـاشۋاگـانـدا قـانـدىكـى بۇ خـىل مـاي مـاددىلـىرىنـىڭ 

مىقدارىنى كۆرۈنهرلىك تۆۋەنلهتكهن. 

چـاشـقان تېنىدە ئېلىپ بېرىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا بـايـقىلـىشـىچه، ئـاشۋاگـانـدا ئـومۇمـىي خـولېستېرىن 

ۋە تـرىگـلىتسېرىد مـىقـدارىنـى ئـايـرىم - ئـايـرىم ھالـدا 53 پـىرسهنـت ۋە 45 پـىرسهنـتكه يېقىن 

تۆۋەنلهتكهن. 

11. ئهسته تۇتۇش قابىلىيىتى قاتارلىق چوڭ مېڭه ئىقتىدارلىرىنى ياخشىاليدۇ. 

پـروبـىركـا ۋە ھايۋانـات تهتـقىقـاتـىدا ئـىسـپاتـلىنـىشـىچه، ئـاشۋاگـانـدا زەخـىمـلىنـىش يـاكـى كېسهلـلىك 

سهۋەبىدىن كېلىپ چىققان ئهسته تۇتۇش ۋە مېڭه ئىقتىدارى تۆۋەنلهش مهسىلىلىرىنى يېنىكلىتىدۇ. 

بـىر تۈرلۈك تهتـقىقـاتـتا، تۇتـقاقـلىق كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولـغان چـاشـقانـالرنـى ئـاشۋاگـانـدا بـىلهن 

داۋالـىغـانـدىن كېيىن، ئۇالرنـىڭ بـوشـلۇق خـاتـىرىسـى (Spatial memory ـــ تـونۇش پـىسـخولـوگـىيهسـى ۋە 

نېرۋا ئـىلـمىدە، مۇھىت ئۇچۇرلـىرى ۋە بـوشـلۇق يۆنـىلـىشـلىرىنـى خـاتـىرىلهشـكه مهسـئۇل بۆلهكـنى 
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كۆرسـىتـىدۇ) پۈتۈنـلهي ئهسـلىگه كهلـگهن. بۇ بهلـكىم ئـوكسـىدلـىنـىش سېزىمـچانـلىقـىنـىڭ تۆۋەنـلىشـىدىن 

كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن. 

12. كۆپىنچه كىشىلهر ئۈچۈن بىخهتهر ۋە ئاسان تاپقىلى بولىدۇ. 

گهرچه ئۇزۇن مۇددەتـلىك تهسـىرى نـامهلۇم بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـاشۋاگـانـدا يهنـىال نۇرغۇن كـىشـىلهر 

ئۈچۈن بىخهتهر ساغالملىق مهھسۇالتىدۇر. 

ھالبۇكـى، ھامـىلـىدار ۋە بـاال ئېمىتـىۋاتـقان ئـايـالـالر قـاتـارلـىق بهزى كـىشـىلهر ئۇنـى ئـىسـتېمال 

قىلماسلىقى كېرەك. 

 Hashimoto’s) رېماتـىزمـلىق بـوغۇم يـاللۇغـى، قـىزىلئۆڭگهچ، ھاشـىمـوتـو قـالـقانسـىمـان بهز يـاللۇغـى

thyroiditis) ۋە 1 - تــىپــلىق دىئــابــىت كېسىلــى قــاتــارلــىق ئۆزلــىكــىدىن ئــىممۇنــىتــلىنــىدىغــان 

كېسهلـلىكـلهرگه گـىرىپـتار بـولـغانـالرمۇ تـىبـبىي مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ رۇخسـىتـى بـولـمىغـان ئهھۋالـدا، 

ئاشۋاگاندادىن ساقلىنىشى كېرەك. 

ئـاشۋاگـانـدانـىڭ تهۋسـىيه قـىلـىنـغان مـىقـدارى نېمىگه قـارىتـا ئـىشـلىتـىشـكه بـاغـلىق. ئـاشۋاگـانـدا 

جهۋھىرى يىرىك ئاشۋاگاندا يىلتىزى ياكى يوپۇرماق تالقىنىغا قارىغاندا تېخىمۇ ئۈنۈملۈكتۇر. 

ئـادەتـته كۈنـدە 450 ~ 500 مـىلـلىگـىرامـلىق ئۆلـچهمـلىك ئـاشۋاگـانـدا يـىلـتىزى جهۋھىرى كـاپسۇلـىنـى 

بىر ياكى ئىككى قېتىم ئىستېمال قىلىشقا بولىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.healthline.com/nutrition/12-proven-ashwagandha-

benefits#11.-May-improve-brain-function,-including-memory 
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ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى

مىسلىسىز ئويغىنىش



ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى 

«يېڭى لىنىيه» ئىستراتېگىيه ۋە سىياسهت ئىنستىتۇتى 

خـىتـايـنىڭ 1948 – يـىلـى تۈزۈلـگهن «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»گه خـىالپـلىق قـىلـىش 

ئهھۋالىنى تهكشۈرۈش 

2021 – يىلى 3 – ئاي 

كىرىش سۆز 

بۇ دوكـالت 1948 - يـىلـىدىكـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»نـىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا 

قـارىتـىۋاتـقان قـىلـمىشـلىرىغـا تۇنـجى قېتىم مۇسـتهقـىل مۇتهخهسسـىسـلهر تهرىپـىدىن تهدبـىقـلىنـىشـىدۇر. 

مهزكۇر دوكـالت «يېڭى لـىنـىيه» ئـىسـتراتېگىيه ۋە سـىيـاسهت ئـىنسـتىتۇتـى بـىلهن رائۇل ۋاللېنبېرگ 

(Raoul Wallenberg) كـىشـىلـىك ھوقۇق مهركـىزى تهرىپـىدىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـارغـانسېرى 

كۆپـلهپ سـادىر قـىلـىنـىۋاتـقان، مهركهزلـىك ھالـدا يهرلـىك مـىلـلهت بـولـمىش ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان، ئېغىر 

ۋە سـىسـتېمىلـىق جـىنـايهتـلهرگه قـايتۇرۇلـغان ئـىنـكاس سۈپـىتـىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ خهلـقئارا 

قـانۇنـالردىكـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»گه خـىالپـلىق قـىلـغان – قـىلـمىغـانـلىقـىنـى 

جهزملهشتۈرۈش ئۈچۈن تهييارالندى. 

ئهنه شۇ مهقـسهتـته، خهلـقئارا قـانۇن، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق تهتـقىقـاتـى، خـىتـايـنىڭ مـىلـلىي 

سـىيـاسـىتـى ۋە مهزكۇر رايـون (شهرقـىي تۈركـىسـتان) سـاھهلـىرىدىكـى نهچـچه ئـون مۇتهخهسسـىس خـىتـايـنىڭ 

دۆلهت خهۋەرلـىرىدىن، ئـاشـكارىلـىنـىپ كهتـكهن خـىتـاي خهۋەرلـىرىدىن، شـاھىتـالرنـىڭ گۇۋاھلىقـىدىن، 

شۇنـداقـال سۈنـئىي ھهمـراھ رەسـىم تهھلىلـى ۋە خـىتـاي تـورلـىرىدا تـارقـىلـىپ يۈرگهن ئۇچۇرالرنـىڭ تهھلىلـى 

قـاتـارلـىق ئـوچۇق مهنـبهلـىك تهتـقىقـات مېتودلـىرى ئـارقـىلـىق، شۇنـداقـال مۇمـكىن بـولـغان بـاشـقا بـارلـىق 

مهنـبهلهردىن تـوپـلىغـىلـى ۋە دەلـىلـلىگـىلـى بـولـىدىغـان بـارلـىق دەلـىل – ئـىسـپاتـالرنـى ھهقسـىز تهكشۈرۈشـكه 

تهكلىپ قىلىندى. 
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يۇقـىرىقـى تهكشۈرۈشـلهرنـىڭ نهتـىجـىسـىدە ۋۇجۇدقـا چـىقـقان دوكـالت خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

ئهھدىنـامـىسـىگه خـىالپـلىق قـىلـىش مهسـىلـىسـىدە دۆلهتـنىڭ مهسـئۇلـىيـىتـى بـار - يـوقلۇقـىنـى ئهسـتايـىدىل 

تهھلىل قـىلـىش ئـاسـاسـىدا جهزمـلهشـتۈرگـىلـى بـولـىدىغـان پـاكـىتـالرنـىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويۇلۇشـىدۇر. بـىز 

يهكۈنـنىڭ ئېنىق ۋە قـايـىل قـىالرلـىق ئـىكهنـلىكـىگه ئـىشـىنـىمـىز. بـىز بۇ ھهقـته ھهرىكهت قـولـلىنـىش 

تـوغـرىسـىدا ھېچقانـداق تهكـلىپ بهرمهيـمىز، ئهمـما بـىز بۇ بـايـقاشـقا قـىزىقـىدىغـان مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـورگـان 

ياكى ئىشتراكچىالر بىلهن ئۇچۇر ۋە تهھلىللىرىمىزنى ئورتاقلىشىشقا تهييارمىز. 

دوكتور ئهزىم ئىبراھىم 

«يېڭى لىنىيه» ئىستراتېگىيه ۋە سىياسهت ئىنستىتۇتى 

بىرىنچى، تونۇشتۇرۇش 

مهزكۇر دوكـالتـنىڭ ئـاخـىرىدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى (تۆۋەنـدە «خـىتـاي» دېيىلـىدۇ) «ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ۋە جـازاالش ئهھدىنـامـىسـى» (تۆۋەنـدە «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

ئهھدىنـامـىسـى» دېيىلـىدۇ) گه خـىالپـلىق قـىلـىپ، ئۇيغۇر مـىلـلىتـىگه قـارىتـا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ 

بېرىۋاتـىدۇ، دەپ خۇالسه چـىقـىرىلـدى. دوكـالتـتا 2013 - يـىلـى 5 - ئـايـدىن بـاشـالپ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

يۈز بهرگهن، ئـاالقـىدار مۇھىم ۋەقهلهر تهكشۈرۈلـگهن بـولۇپ، ئهيـنى ۋاقـىتـتا خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـى ھازىرغـىچه مهلۇم بـولـغان، كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـىگه 

ئـاسـاس سـالـغان ئهڭ دەسـلهپـكى ھۆجـجهتـنى ئېالن قـىلـغانـىدى. بۇ ۋەقهلهر خـىتـاي ئـىشـغالـىيـىتـى 

ئـاسـتىدىكـى ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئۇزۇن يـىلـلىق زىيـانـكهشـلىك تـارىخـىغـا ئهگـىشـىپ كېلىدۇ. مهزكۇر 

دوكـالتـتا مۇئهيـيهن رەھبهر يـاكـى جـىنـايهتـچىلهرنـىڭ شهخسـىي جـىنـايـى جـاۋابـكارلـىقـى مهسـىلـىسـى ئهمهس، 

بهلـكى خهلـقئارا قـانۇنـدىكـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»گه خـىالپـلىق قـىلـغان دۆلهت 

مهسئۇلىيىتى مهسىلىسىگه قاراپ چىقىلدى. 

«ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»نـىڭ 2 - مـاددىسـىدىكـى بهلـگىلـىمـىدە كۆرسـىتـىلـگهن 

چهكـلهنـگهن قـىلـمىشـالرنـىڭ كهم دېگهنـدە بـىرى «مـىلـلىي، ئېتنىك، ئـىرقـىي يـاكـى دىنـىي گۇرۇپـپىنـى 

پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىش نـىيـىتـى بـىلهن قـىلـىنـغان» بـولـسا، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـى يۈز 

بهرگهن بولىدۇ. 

(خـىتـايـنىڭ) ئۇيغۇرالرنـى بـىر گۇرۇپـپا (مـىلـلهت) سۈپـىتـىدە يـوقـىتـىش غهرىزى ئـوبيېكتىپ دەلـىل - 

ئـىسـپاتـالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا دەلـىلـلهنـگهن بـولۇپ، بۇ ئـىسـپاتـالر خـىتـايـنىڭ ئـالـىي رەھبىرى شـى 
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جـىنـپىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغان دۆلهتـنىڭ ئۇنـىۋېرسـال سـىيـاسـىتـى ۋە ئهمهلـىي قـىلـمىشـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالىدۇ.  

ئهمهلــىيهتــته، تېخى يېقىنــدىال، يهنــى 2020 - يــىلــى 9 - ئــايــدىال، شــى جــىنــپىڭ خــىتــاي 

كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىسـتراتېگىيـىسـى، ئهمهلـىيـىتـى ۋە سـىيـاسـىتـىنـىڭ 

«مۇۋەپـپهقـىيـىتـى»نـى مـاخـتاپ، ئۇنـى (يهنـى ئۇيغۇرالرنـى ھازىرقـىدەك قـىرغـىن قـىلـىشـنى، ت) «پۈتۈنـلهي 

تـوغـرا» دەپ مۇئهيـيهنـلهشـتۈرگهن ۋە كهلگۈسـى بـىر نهچـچه يـىلـدا ئـىزچـىل داۋامـلىشـتۇرىدىغـانـلىقـىنـى 

بىلدۈرگهن. 

قـانۇنـىي جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ مۇددىئـاسـى يـاكـى شۇنـىڭغا سهۋەب بـولـغان 

تۈرتـكه ـــ گهرچه بۇ خـىل مۇددىئـا ۋە تۈرتـكىلهر (ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزۈشـكه مهسـئۇل) 

ئهمهلـدارالرنـىڭ بهزى قـىلـمىشـالر ۋە ئۇالرنـىڭ نهتـىجـىسـىنـى بـىلـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بهرسـىمۇ ـــ 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىدىكـى مۇددىئـا مهسـىلـىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتسـىزدۇر. شۇڭا خـىتـايـنىڭ 

ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـىيـاسهتـلىرىنـى «ئـاشقۇنلۇق، تېرورلۇق يـاكـى بۆلگۈنـچىلـىكـكه قـارشـى 

ئۇرۇش» دەپ ئـاقـالشـقا ئۇرۇنۇشـى دۆلهت (خـىتـاي)نـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق مهسـئۇلـىيـىتـىنـى يـوقـقا 

چـىقـىرالـمايـدۇ. ئـاتـالـمىش «شـىنـجاڭ ئـىسـتاتـىسـتىكـا ئـىدارىسـى»نـىڭ ئهڭ يېڭى سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا 

قـارىغـانـدا، بۇ سـىيـاسهتـلهر ئـاسـاسـلىقـى نـوپۇسـى ئـومۇمـىي ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ تـوقـسان پـىرسهنـتىنـى 

تهشـكىل قـىلـىدىغـان جهنۇبـىي شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى نـىشـان قـىلـغان. ھۆكۈمهتـنىڭ «زەھهرلـىك ئۆسـمىنـى 

ئېلىۋېتىش»، «ئۇالرنـى تهلتۆكۈس يـوقـىتـىش ... يـىلـتىزىنـى ۋە شېخىنـى يۇلۇپ تـاشـالش»، «قهتـئىي 

رەھىم قـىلـماسـلىق»، «يـىلـتىزىدىن ۋەيـران قـىلـىش» ۋە «خهتهر ئـىچـىدىكـى خهتهر، يـوشۇرۇن خهۋپ 

ئـىچـىدىكـى يـوشۇرۇن خهۋپ»نـى يـوقـىتـىش تـوغـرىسـىدىكـى بۇيـرۇقـلىرىنـى دۆلهتـنىڭ شۇنـىڭغا مـاس ھالـدىكـى 

قـىلـمىشـلىرى بـىلهن بـىرلهشـتۈرگهنـدە، خـىتـايـنىڭ بۇ رەۋىشـته بـارلـىق ئۇيغۇرالرنـى نـىشـانـلىشـى ئۇالرنـىڭ 

ئـاتـالـمىش «بـىخهتهرلـىك ئهنـدىشـىسـى» دېگهن بـاھانـىسـىنـى يـالـغانـغا چـىقـىرىدۇ (يهنـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا يۈرگۈزۈلۈۋاتـقان سـىيـاسهتـلهرنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـاتـالـمىش دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه كـاپـالهتـلىك 

قـىلـىشـتىكـى زۆرۈر تهدبـىرلهر بـولـماسـتىن، ئۇيغۇرالرنـى كـوللېكتىپ يـوقـىتـىۋېتىشـنى مهقـسهت قـىلـغانـلىقـى 

ئېنىق، ت). 

نۆۋەتـته ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئېلىپ بېرىلـىۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـىر قـاتـار تهرتـىپـلىك ۋە 

جۇغـالنـما قـىلـمىشـالرنـىڭ لـوگـىكـىلـىق نهتـىجـىسـى بـولۇپ، مهزكۇر قـىلـمىشـالر ئۇيغۇر ئـاھالـىلـىرىنـىڭ 

بـىئـولـوگـىيهلـىك سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىنـى تـوپـالشـتىن پـارتـىيه كـادىرالر ئهتـرىتـىنـى ئۇيغۇر ئـائـىلـىلـىرىنـى 

نـازارەت قـىلـىشـقا ئـورۇنـالشـتۇرۇشـقا، ئـانـدىن ئۇيغۇرالرنـىڭ كۈلتۈرەل ۋە دىنـىي ئـورۇنـلىرىنـى، تـىلـىنـى، 

ئهدەبـىيـاتـىنـى، شېئىرلـىرىنـى، جۈمـلىدىن ئۇيغۇرالرنـىڭ ھايـاتـى ۋە كـىمـلىكـىنـىڭ بـارلـىق ئـاسـاسـلىرىنـى 
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ۋەيـران قـىلـىۋېتىشـكه، ئۇيغۇر دىنـىي ئـادەتـلىرىنـى جـىنـايهت دەپ بېكىتـىشـكه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

نـوپۇس زىچ رايـونـالردا جـازا الگېرلـىرى ۋە تۇتۇپ تۇرۇش ئـورۇنـلىرىنـى قۇرۇش ۋە كېڭهيـتىشـكه، ئـانـدىن 

ئۇيغۇرالرنـى كهڭ كۆلهمـدە تۇتقۇن قـىلـىش ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىشـقا، ئـانـدىن سـىسـتېمىلـىق 

مهجبۇرىي بـاال چۈشۈرۈش ۋە تۇغۇت يېشىدىكـى ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـى تۇغـماس قـىلـىۋېتىشـكه، كهڭ 

كۆلهمـدە بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـىش ۋە جـىنسـىي پـاراكهنـدىچـىلـىك سېلىشـقا، ئۇيغۇر بـالـىلـىرىنـى غـايـىب بـولـغان 

ئاتا - ئانىسىدىن مهجبۇرىي ئايرىۋېتىشكه تهرەققىي قىلغان. 

دۆلهتـنىڭ ئهڭ يۇقـىرى قـاتـلىمـىدىكـىلهر، جۈمـلىدىن خـىتـايـنىڭ دۆلهت رەئـىسـى ۋە خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ سېكرېتارى ۋە مۇئـاۋىن سېكرېتارى بۇ مـاسـالشـتۇرۇلـغان 

سـىيـاسهت ۋە قـىلـمىشـالرغـا بـىۋاسـىته رىيـاسهتـچىلـىك قـىلـغان بـولۇپ، مهزكۇر سـىيـاسهت ۋە قـىلـمىشـالر 

(يۇقـىرىدا خـىتـايـنىڭ دۆلهت رەھبهرلـىرىدىن) تۆۋەنـدە جـازا الگېرلـىرىنـىڭ قـاراۋۇلـلىرىغـىچه بـولـغان 

بيۇروكـرات ئـورگـانـالر ۋە ئهمهلـدارالر تهرىپـىدىن رەھىمسـىزلهرچه ئـىجـرا قـىلـىنـىپ كهلـمهكـته. مهزكۇر 

ئۆزئـارا بـاغـلىنـىشـلىق ۋە ئۇنـىۋېرسـال ھهرىكهتـلهرنـىڭ خـاراكتېرى مۇقهررەر ھالـدا دۆلهتـنىڭ نۆۋەتـته 

(شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) داۋامـلىشـىۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئېنىق، ئۈنۈملۈك ۋە مۇسـتهھكهم 

كـونـترول قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. شۇنـداقـال بۇ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى دۆلهت (خـىتـاي)نـىڭ 

ئۈنۈملۈك كـونـتروللۇقـىدىن ھالـقىغـان بـاشـقا ئـامـىلـالرغـا، يـاكـى تـاسـادىپـىيـلىقـقا نـىسـبهت بهرگـىلـى بـولـمايـدۇ. 

ئـاددىي قـىلـىپ ئېيتقانـدا، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان، تهسـىس قـىلـىنـغىنـىغـا ئۇزۇن بـولـغان، ئـاشـكارا 

ۋە قـايـتا - قـايـتا جـاكـارالنـغان، قـاراتـمىلـىقـقا ئـىگه، سـىسـتېمىلـىق ئـىجـرا قـىلـىنـغان ۋە تـولۇق تهمـىنـاتـقا 

ئـىگه سـىيـاسهت - قـىلـمىشـلىرىنـى «ئۇيغۇرالرنـى پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىۋېتىش»تـىن ئـايـرىپ 

قاراش مۇمكىن ئهمهس. 

بۇ دوكـالتـتىكـى دەلـىل - ئـىسـپاتـالر شـاھىتـالرنـىڭ گۇۋاھلىقـى، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىچـكى 

بـايـانـاتـلىرى، ھۆجـجهتـلهر، ئـىسـتاتـىسـتىكـا، ئـاق تـاشـلىق كـىتـاب ۋە دوكـالتـالر، شۇنـداقـال ھهر خـىل 

مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ تهھلىلـلىرى ۋە ئـىلـمىي ئهسهرلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـاسـاسـلىق ۋە 

ئـىكـكىلهمـچى مهنـبهلهرنـى ئهتـراپـلىق تهكشۈرۈشـتىن كهلـگهن. خـىتـاي داۋامـلىق تۈردە تـاشـقى دۇنـيانـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ھهقـىقـىي مهنـىدە مۇسـتهقـىل زىيـارەت قـىلـىشـىنـى رەت قـىلـىپ، رايـونـدىكـى يهرلـىك 

مىللهتلهرگه قارىتىلغان سىياسىتىنىڭ مهخپىيلىكىنى ساقالشقا تىرىشماقتا. 

(خـىتـايـنىڭ بۇ قهتـلىئـامـىدىن) ئـامـان قـالـغان سـانسـىزلـىغـان كـىشـىلهر خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

تۈركــىســتانــدىكــى ئــائــىله تــاۋابــىئــاتــلىرىدىن ئۆچ ئېلىپ، ئۇالرنــى كهڭ كۆلهمــلىك تۇتۇپ تۇرۇش 

مهركهزلـىرىگه، جـازا الگېرلـىرىغـا، تۈرمـىلهرگه سـولـىشـىدىن يـاكـى مهجبۇرىي ئهمـگهك زاۋۇتـلىرىغـا 

ئهۋەتــىشــىدىن ئهنســىرىگهنــلىكــى ئۈچۈن سۈكۈتــته تۇرمــاقــتا. نۇرغۇن كــىشــىلهرنــىڭ شهرقــىي 
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تۈركـىسـتانـدىكـى دوسـتلىرى ۋە ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـى ئۈزۈلـگهن. ئۇالر (يهنـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـىلهر) بهلـكىم تۇتقۇن قـىلـىنـىش يـاكـى تېخىمۇ نـاچـار ئـاقـىۋەتـكه دۇچـار بـولۇشـتىن 

سـاقـلىنـىش ئۈچۈن چهتـئهلـدىكـىلهر بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـى ئۈزگهن بـولۇشـى مۇمـكىن. (چهتـئهلـلهردە 

يـاشـاۋاتـقان) گۇۋاھچىالرنـىڭ ئـائـىله ئهزالـىرىنـىڭ ھهمـمىسـى قـولـغا ئېلىنـغانـدىن كېيىن، ئـانـدىن 

(خـىتـايـنىڭ زۇلـمى تـوغـرىسـىدا) گهپ قـىلـىشـى بـارغـانسېرى ئـومۇمـالشـقان ئهھۋالـغا ئـايـالنـماقـتا. شۇ 

ۋەجـىدىن، زۆرۈر ئېھتىيـات ۋە بـىخهتهرلـىك ئهنـدىشـىسـى تۈپهيـلىدىن، بۇ دوكـالتـتا بـىرىنـچى قـول ئۇچۇر 

بىلهن تهمىنلىگۈچىلهرنىڭ ئىسمى ئاشكارىالنمىدى. 

ئـىكـكىنـچى، (خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئېلىپ بېرىۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا) تهدبـىقـالشـقا 

بولىدىغان قانۇنالر 

 1. «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ۋە ئۇنـى جـازاالش ئهھدىنـامـىسـى» («ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق ئهھدىنامىسى») 

 (jus cogens) ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى چهكـلهش كهڭچىلـىك قـىلـىشـقا بـولـمايـدىغـان مهجبۇرىي نـىزام

بـولۇپ، ئۇ خـىتـاي ئـايـرىم - ئـايـرىم ھالـدا 1949 -، 1983 - يـىلـلىرى ئـىمـزالـىغـان ۋە تهسـتىقـلىغـان 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىغـا كـىرگۈزۈلـگهن. خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى 

بـويـىچه ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش، جـازاالش ۋە سـادىر قـىلـماسـلىق مهجبۇرىيـىتـى ھهمـمه 

كـىشـىگه يـاكـى خهلـقئارا جهمـئىيهتـكه قـارىتـا بـىردەك ئـادا قـىلـىشـقا تېگىشـلىك مهجبۇرىيهتتۇر. ئهمـما، 

خـىتـاي «ئۆزىنـى مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـىڭ تـوققۇزىنـچى مـاددىسـىنـىڭ چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرايـدۇ دەپ 

قـارىمـايـدۇ» دېيىش ئـارقـىلـىق، «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»غـا تـولۇق بـويسۇنـمايـدىغـانـلىقـىنـى 

ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. شۇڭا ئۇ خهلـقئارا ئهدلـىيه سـوتـىنـىڭ (ICJ) مهزكۇر ئهھدىنـامـىنـى ئـىزاھالش، 

تهدبـىقـالش يـاكـى ئـىجـرا قـىلـىش ھوقۇقـىنـى ئېتىراپ قـىلـمايـدۇ. شۇنـىڭدەك، خـىتـاي «رىم ئهھدىنـامـىسـى»گه 

ئىمزا قويمىغان بولغاچقا، خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوتىنىڭ سوتالش ھوقۇقىنىمۇ ئېتىراپ قىلمايدۇ.  

«ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»نـىڭ 2 - مـاددىسـىدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق تۆۋەنـدىكـىدەك 

تهبىرلهنگهن: 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق مهلۇم بـىر مـىلـلىي، ئېتنىك، ئـىرقـىي يـاكـى دىنـىي گۇرۇپـپىنـى پۈتۈنـلهي يـاكـى 

قـىسـمهن يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان ھالـدا تۆۋەنـدىكـى ھهرىكهتـلهرنـىڭ ھهرقـانـداق بـىرىنـى سـادىر 

قىلىشنى كۆرسىتىدۇ: 

(1) گۇرۇپپا ئهزالىرىنى ئۆلتۈرۈش؛  

(2) گۇرۇپپا ئهزالىرىغا جىسمانىي ۋە روھىي جهھهتتىن ئېغىر زىيان يهتكۈزۈش؛  
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(3) شۇ گۇرۇپـپىنـىڭ تۇرمۇش شـارائـىتـىغـا ئۇالرنـى جـىسـمانـىي جهھهتـتىن پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن 

ۋەيران قىلىدۇ، دەپ قارىلىدىغان دەرىجىدە قهستهن زىيان سېلىش؛ 

(4) گۇرۇپپا ئىچىدە تۇغۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مهقسهت قىلغان تهدبىرلهرنى قوللىنىش؛  

(5) گۇرۇپـپىدىكـى بـالـىالرنـى بـاشـقا (مـىلـلىي، ئېتنىك، ئـىرقـىي يـاكـى دىنـىي) گۇرۇپـپىغـا مهجبۇرىي 

يۆتكهش. 

2 – مـاددا تۆۋەنـدىكـىدەك ئۈچ ئـامـىلـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان: (1) قـوغـدىلـىدىغـان گۇرۇپـپىغـا قـارشـى 

(2) شۇ گۇرۇپـپىنـى پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىش مهقسـىتـىدە (3) ئېلىپ بېرىلـغان ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق ھهرىكىتى ياكى ھهرىكهتلىرى.  

مهزكۇر دوكـالت مۇشۇ ئۈچ ئـامـىل ۋە ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـارغـان شـارائـىتـالرنـى 

چۆرىدىگهن ھالدا تهييارالندى. 

2. «ۋيېنا ئهھدىنامىسى» ۋە «ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئهھدىنامىسى»نىڭ ئىزاھاتى 

ئهزا دۆلهتـلىرىنـىڭ ئـارىسـىدا خـىتـايمۇ بـار بـولـغان «ۋيېنا ئهھدىنـامـىسـى»نـىڭ 31 - مـاددىسـىدا 

ئهھدىنامىلهرنى ئىزاھالش ئۆلچىمى ھهققىدە شۇنداق دېيىلگهن: 

ئهھدىنـامه شۇ ئهھدىنـامـىدىكـى ئـاتـالغۇالرغـا بېرىلـگهن ئـادەتـتىكـى مهنه بـويـىچه، ئهھدىنـامـىنـىڭ 

مهزمۇنىغا، ئوبيېكتىگه ۋە مۇددىئاسىغا ئۇيغۇن شهكىلدە، سهمىمىيلىك بىلهن ئىزاھلىنىدۇ. 

3. دۆلهت مهسئۇلىيىتى قانۇنى 

خهلـقئارا قـانۇن كـومـىتېتىنـىڭ (ILC) 2001 – يـىلـى ئېالن قـىلـىنـغان «دۆلهتـلهرنـىڭ خهلـقئارادىكـى 

نـاتـوغـرا قـىلـمىشـالرغـا قـارىتـا مهسـئۇلـىيـىتـى» نـامـلىق دوكـالتـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»گه 

خـىالپـلىق قـىلـىش قـىلـمىشـىغـا قـارىتـا، دۆلهتـلهرنـىڭ مهسـئۇلـىيـىتـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـومۇمـىي خهلـقئارا قـانۇن 

قـائـىدىلـىرى بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. (خهلـقئارا قـانۇن كـومـىتېتىنـىڭ تهرىپـىدىن 2001 – يـىلـى ئېالن قـىلـىنـغان) 

مهزكۇر دوكـالت ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى 2 - مـاددىدا كۆرسـىتـىلـگهن بـىر يـاكـى بـىر قـانـچه خـىل ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق قـىلـمىشـلىرىنـى سـادىر قـىلـغان كـىشـىلهر يـاكـى ئـورگـانـالرنـى مۇقهررەر ھالـدا خـىتـايـغا (يهنـى 

خـىتـاي دۆلـىتـىگه) نـىسـبهتهن بېرىشـكه بـولـىدىغـان – بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئۆلـچهشـته ئـىشـلىتـىلـىدۇ. «دۆلهت 

مهسـئۇلـىيـىتـى قـانۇنـى»غـا ئـاسـاسهن، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـىلـمىشـلىرى: (1) دۆلهت قـانۇنـىدا 

بهلـگىلهنـگهن «دۆلهت ئـورگـانـلىرى» سـاالھىيـىتـىگه ئـىگه؛ (2) دۆلهت قـانۇنـىدا ھۆكۈمهت ھوقۇقـىنـىڭ 
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ئېلېمېنتلىرىنـى يۈرگۈزۈش ھوقۇقـى بېرىلـگهن؛ (3) بۇيـرۇق بـويـىچه ئـىش قـىلـىدىغـان، يـاكـى دۆلهت 

ئـورگـانـلىرىنـىڭ كۆرسهتـمىسـى يـاكـى ئۈنۈملۈك كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا ھهرىكهت قـىلـىدىغـان شهخسـلهر يـاكـى 

ئورگانالر تهرىپىدىن سادىر قىلىنغاندا دۆلهتكه نىسبهت بېرىلىدۇ. 

ئۈچىنچى، قوغدىلىدىغان گۇرۇپپا: مىللىي، ئېتنىك، ئىرقىي ياكى دىنىي گۇرۇپپا 

ئۇيغۇرالر «ئېتنىك گۇرۇپـپا»نـىڭ «ئـورتـاق كۈلتۈر، تـىل ۋە ئـاسـاسهن ئـوخـشاش دىنـغا ئـىگه» 

بـولۇشـتىن ئـىبـارەت ئـومۇمـىي شهرتـلىرىنـى تـولۇق ھازىرلـىغـان. ئهمهلـىيهتـته، خـىتـايمۇ ئۆزىنـىڭ ئـاتـالـمىش 

«56 مـىلـلهت» تـىزىمـلىكـىدە ئۇيغۇرالرنـى «ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت» سۈپـىتـىدە رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـىدۇ. 

قـوغـدىلـىدىغـان گۇرۇپـپا ئۇنـىڭ ئـاكـتىپ ئـاالھىدىلـىكـلىرى ئـارقـىلـىقمۇ بهلـگىلـىنـىدۇ. شۈبھىسـىزكـى، 

ئۇيغۇرالر تـىل، كۈلتۈر، تـارىخ، پهلـسهپه، ئهنـئهنه، ئهدەبـىيـات، دىن جهھهتـته ئۆزگـىچه ئـىجـابـىي 

خۇسۇسـىيهتـلهرگه ۋە زېمىن (يـاكـى ۋەتهن) بـىلهن بـولـغان بـاغـلىنـىشـقا ئـىگه. شۇڭا، ئۇيغۇرالر خـىتـايـنىڭ 

قانۇن، سىياسهت ۋە ئادەتلىرىگه ئاساسهنمۇ «قوغدىلىدىغان مىللهت»تۇر. 

(خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا) زىيانكهشلىك قىلىش تارىخى 

ھازىر (خـىتـايـالر تهرىپـىدىن) «شـىنـجاڭ» دەپ ئـاتـىلـىدىغـان بۇ جـايـدىكـى يهرلـىك ئـاھالـىلهر 1759 - 

يـىلـى چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـى بۇ رايـونـنى بېسىۋالـغانـدىن بۇيـان، كـونـتروللۇق گـاھى چـىڭىپ، گـاھى بـوشـاپ 

تۇرغـان دەۋرلهرنـى بـاشـتىن كهچۈرگهن. بۇ جهريـانـدا، يهرلـىك خهلـقلهر بهزىدە خـىتـايـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا 

قـارشـى چـىقـىپ، ئـانـدا - سـانـدا قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈپ، ئـايـرىم – ئـايـرىم ھالـدا، 1865 ~ 1877 – 

يـىلـلىرى، 1933 – يـىلـى، 1944 - يـىلـى مۇسـتهقـىل دۆلهت قۇرغـان. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 1949 - 

يـىلـى بۇ رايـونـنى بېسىۋېلىپ، شۇنـىڭدىن كېيىنـكى 30 يـىلـدا مـىلـيونـلىغـان خـىتـاي كۆچـمهنـلهرنـى بۇ 

رايـونـغا يۆتـكهپ، خـىتـايـالرنـىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئـومۇمـىي نـوپۇسـىدا ئـىگـىلـىگهن) نـىسـبىتـىنـى 

1953 – يىلدىكى 6.1 پىرسهنتتىن 1982 - يىلى 40.4 پىرسهنتكه يهتكۈزگهن. 

ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ 80 - يـىلـلىرىدا، خـىتـايـنىڭ چهكـلىمـىسـى ئـون يـىلـدەك (نـىسـبهتهن) 

بـوشـىغـانـدىن كېيىن، بېيجىڭ ھاكـىمـىيـىتـى ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا بـاش كۆتۈرگهن مـىلـلىي ۋە دىنـىي 

گۈلـلىنـىشـتىن تهشۋىشـلىنـىپ، مـىلـلهتـچىلـىكـكه ئـاالقـىدار بـىر قـىسـىم كـىتـابـالرنـى ۋە دىنـىي مـائـارىپـنى 

چهكـلىگهن. شۇنـىڭغا ئـوخـشاش چهكـلىمـىلهر 2000 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا ھهسسـىلهپ كۆپهيـدى. بۇ 

مهزگـىلـدە خـىتـاي دائـىرىلـىرى (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا، ئۆزلـىرىنـىڭ تهبـىرىدىكـى) «تېرورلۇق» ھۇجۇمـى 

ئـاسـاسهن يـوق دېيهرلـىك بـولـغىنـىغـا قـارىمـاسـتىن، ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـوخشـىمـىغـان پـىكـىرلهردە بـولۇشـىنـى 

«تېرورلۇق» دەپ ئــاتــاشــقا بــاشــلىغــان. ئۇيغۇرالرنــىڭ (ئۆزلــىرىگه قــارىتــىلــغان) كهمســىتــىش 
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سـىيـاسهتـلىرىگه ۋە دەسـلهپـكى قهدەمـدە خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىگه مهجبۇرىي كۆچۈرۈلۈشـكه نـارازى بـولۇشـى، 

گۇاڭدۇڭنىڭ شـاۋگۇەن شهھىرىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆلۈشـى بـىلهن نهتـىجـىلهنـگهن. شۇنـىڭ بـىلهن، 2009 - 

يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مهركـىزى ئۈرۈمـچىدە نـامـايـىش يۈز بېرىپ، بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرىنـىڭ 

ئـارىلـىشـىشـى بـىلهن زوراۋانـلىق ۋەقهسـىگه ئـايـالنـغان. شۇنـىڭدىن كېيىنـال، بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرى 

مـىڭدىن ئـارتۇق ئـادەمـنى تۇتۇپ، يۈزلـىگهن ئۇيغۇرنـى غـايـىب قـىلـىۋەتـكهن (بۇالر پهقهتـال خـىتـاي 

دائـىرىلـىرى ئېالن قـىلـغان سـانـلىق مهلۇمـاتـالر بـولۇپ، ئهمهلـىي سـان بۇنـىڭدىن نۇرغۇن ھهسـسه كۆپ، ت) 

ۋە خـىتـاي دائـىرىلـىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىغـا قـورالـلىق سـاقـچىالرنـى 

ئـورۇنـالشـتۇرغـان، ھهربـىي مـاشـىنـىالر تـوخـتىمـاي يېزا – بـازارالرنـى چـارلـىغـان، يـول - يـولـدا تهكشۈرۈش 

پونكىتلىرى قۇرۇلغان ۋە بۇ قىلمىشالر كهم دېگهندە 2019-يىلىغىچه داۋاملىشىپ كهلگهن. 

خـىتـاي دائـىرىلـىرى ئۈرۈمـچى ۋەقهسـىدىن كېيىنـكى مهزگـىلـدە ئۇيغۇرالرنـىڭ يۆتـكىلـىشـى ۋە 

كۈلتۈرەل ئـادەتـلىرىگه بـولـغان چهكـلىمـىلهرنـى زور دەرىجـىدە چـىڭىتـقان. نۇرغۇن يېزا - قـىشـالقـالردىكـى 

ئۇيغۇرالرنـىڭ يېزىالر ئـارا بـاردى - كهلـدى قـىلـىشـى ئۈچۈنمۇ ئـاالھىدە «قـواليـلىق ئـاالقـىلـىشـىش 

كـارتـىسـى» ئېلىشـى تهلهپ قـىلـىنـغان. ئهنـئهنـىۋى بـايـرام ئۆتكۈزۈلـىدىغـان جـايـالر ۋە تـاۋاپـگاھالر تـاقـالـغان. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ خۇسۇسـىي تـىل ۋە دىنـىي مـائـارىپـى جـىنـايهت دەپ بېكىتـىلـگهن. سـاقـچىالر «چهكـلهنـگهن» 

كـىتـابـالرنـى ئـىزدەپ ئۆيـلهرگه بېسىپ كـىرگهن. خـىتـاي يهنه بـالـىالرغـا فـاتـىمه، ھۈسهيـىن ۋە مۇھهمـمهد 

قاتارلىق بهكال «ئىسالمىي» دەپ قارالغان ئىسمالرنى قويۇشنى چهكلىگهن. 

1. ئىنسانىيسىزالشتۇرۇش 

خـىتـاي ئهمهلـدارالر ئـىزچـىل تۈردە ئۇيغۇرالرغـا «قـاالق»، دۆلهتـكه سـاداقهتسـىز، «ئـىشهنچسـىز» 

يـاكـى تېرورچـى دېگهن قـالـپاقـالرنـى كـىيـدۈرۈپ كهلـگهن. 2017-يـىلـى، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك يـاشـالر 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـى ئۇيغۇرالرنـىڭ «قـاالقـلىقـى» تـوغـرىسـىدا كۆرۈنۈشـلۈك دوكـالت 

ئېالن قـىلـغان. دوكـالتـتا ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـىڭ بهلـگىلـىرى «ئـىنـسانـىيهتـكه، جهمـئىيهتـكه ۋە مهدەنـىيهتـكه 

قـارشـى، ۋاقـتى ئۆتـكهن روھىي ھالهتـنىڭ ئـىپـادىسـى» دەپ قـارالـغان. مهزكۇر تهشۋىقـات دوكـالتـىدا 

خـىتـايـنىڭ بۇ رايـونـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهك پـىالنـى يېزا - كهنـت ئـاھالـىلـىرىنـىڭ «قـان – قېنىغـا 

سـىڭىپ كهتـكهن، ھورۇن تهپهككۇرى»نـى ئۆزگهرتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان دېيىلـگهن بـولۇپ، بۇ سۆزلهر 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلـى ۋە ئۆرپ - ئـادىتـىگه بـولـغان كۆز قـارىشـىنـى ئهكـس ئهتتۈرىدۇ. 

جـازا الگېرلـىرىدا ئۇيغۇرالرغـا ئۆز كـىمـلىكـىنـىڭ «قـاالقـلىقـى» تهلـقىن قـىلـىنـغان ۋە ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ 

«قـاالقـلىقـى»نـى ئـىقـرار قـىلـىشـقا مهجبۇرالنـغان. بـىرىنـچى قـول گۇۋاھلىق سۆزلـىرىگه كۆرە، الگېر 

قـاراۋۇلـلىرى مهھبۇسـالرغـا «ھهرقـايسـىڭ ئـادەم ئهمهس»، «ئۇيغۇر دەپ مـىلـلهت يـوق»، «ئۇيغۇر بـولۇش 
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جـىنـايهت» دېگهن. ھهتـتا، بـىر ۋەقهدە، مهلۇم بـىر تۇتقۇنـغا بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـغان ۋە تـوك كـالـتىكـى 

بـىلهن ئۇرغـانـدىن كېيىن، «سهن ئـادەمـگه ئـوخشـىمـايـسهن» دېگهن. 2020 - يـىلـى 9 - ئـايـنىڭ  17 - 

كۈنـى، خـىتـاي دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى ئـاق تـاشـلىق كـىتـاب ئېالن قـىلـىپ، رايـون خهلـقىنـىڭ 

«قاالقلىقى»نى تهسۋىرلىگهن. 

2. ئىلغار، كهڭ كۆلهملىك نازارەت قىلىش سىستېمىسى 

1) كامېرا نازارىتى 

2014 - يـىلـى 5 - ئـايـدا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا «زوراۋان تېرورلۇقـقا قـاتـتىق 

زەربه بېرىش ھهرىكـىتـى» ۋە «تېرورلۇقـقا قـارشـى خهلـق ئۇرۇشـى» قـوزغـىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىغـان. خـىتـاي 

رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان دائـىرىلـىرىگه «پـوالت ئـىسـتىھكام» (ᱞा᱈ॅ) بهرپـا قـىلـىپ، 

«ئـاسـمانـدا تـور، يهردە قـاپـقان» (ᗑॠᗔ) قۇرۇشـنى بۇيـرۇغـان. شۇ يـىلـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

ئۇيغۇرالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان ۋىاليهتـلهردىكـى خـىتـاي دائـىرىلـىرى (شـى جـىنـپىڭ يـولـيورۇق 

بهرگهن) بۇ تـام ۋە كۆزىتـىش تـورلـىرىنـى تۈركۈمـلهپ بهرپـا قـىلـىپ، يېزىالرغـا، مهسـجىدلهرگه ۋە مۇھىم 

يـول ئېغىزلـىرىغـا نهچـچه مـىڭلىغـان يۇقـىرى ئېنىقـلىقـتىكـى كـامېراالرنـى ئـورنـىتـىپ، ئۇالرنـى يۇقـىرى 

تېخنىكـىلـىق قـومـانـدانـلىق مهركهزلـىرىگه تۇتـاشـتۇرغـان. 2016 - يـىلـىدىن 2018 - يـىلـغىچه بـولـغان 

ئـارىلـىقـتا، قـىسـمهن شهھهرلهر بۇ كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـىغـا 46 مـىلـيون دولـالر مهبـلهغ سـالـغان، ھهتـتا 

مهلۇم بىر ناھىيه مىڭغا يېقىن مهسجىدنىڭ ھهر بىرىگه چىراي تونۇيااليدىغان كامېرا ئورناتقان. 

2) پارتىيه كادىرلىرىدىن تهركىب تاپقان «خىزمهت ئهترىتى» 

2014 - يـىلـى، خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ ۋە خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـاشـقا رەھبهرلـىرى 

مهخــپىي يېرىم ھهربــىي تهشــكىالت بــولــغان ئــاتــالــمىش «شــىنــجاڭ ئــىشــلهپــچىقــىرىش ۋە قۇرۇلۇش 

قـىسـىمـلىرى»نـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىغـا خـىتـاي كۆچـمهنـلهرنـى ئېلىپ كېلىشـنى تېزلـىتـىشـكه 

بۇيـرۇغـان. ئـاتـالـمىش «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى» شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

غـوللۇق مۇسـتهمـلىكـىچـى ئـورگـان ۋە ئهڭ چـوڭ پـاخـتا ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـى بـولۇپ، رايـونـدىكـى تۈرمـىلهرنـى، 

يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىنـى ۋە ئهمـگهك الگېرلـىرىنـى بـاشقۇرىدۇ، شۇنـداقـال (ئـاتـالـمىش ئـاپـتونـوم رايـونلۇق 

ھۆكۈمهتـكه ئهمهس) بـىۋاسـىته خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه بـويسۇنـىدۇ. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يهنه نهچـچه 

يۈزمـىڭلىغـان پـارتـىيه كـادىرلـىرىنـى «خـىزمهت گۇرۇپـپىسـى» نـامـىدا ھهركۈنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆيـلىرىنـى 

زىيـارەت قـىلـىپ، ئۇچۇر ئـىگـىلهشـكه ئـورۇنـالشـتۇرغـان. مهزكۇر خـىزمهت گۇرۇپـپىسـىدىكـىلهر ھۆكۈمهتـنىڭ 

كۆرسهتـمىسـى بـويـىچه، ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆيـلىرىدە يېتىپ قـوپۇپ، ئۇالردا «دىنـىي ئـىبـادەت قـىلـىش» 
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دېگهنـدەك، تۇتقۇن قـىلـىشـقا سهۋەب بـولـىدىغـان قـىلـمىشـالرنـىڭ بـار – يـوقلۇقـىنـى تهكشۈرگهن. خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كۆرسهتـمىسـىدە، ئۆيـدىكـى بـالـىالرنـى نـىشـانـالش ۋە سـوراق قـىلـىش، ئۇالرنـىڭ ئۇيغۇر 

كـىمـلىكـىنـى ئهڭ تۆۋەن چهكـكه چۈشۈرىدىغـان مـائـارىپـنى قـوبۇل قـىلـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش، شۇ 

ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر ئـاتـا – ئـانـىالرنـىڭ (بـالـىلـىرى ئۈسـتىدىكـى) نـوپۇزىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۇپ، بـالـىلـىرى بـىلهن 

بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى ئۈزۈۋېتىش ئـاالھىدە تهكـىتـلهنـگهن. 2016 - يـىلـى 10 - ئـايـدا، (ئـاتـالـمىش) 

«مـىلـلهتـلهرنـىڭ بـىرىكـىشـى» ۋە «مـىلـلهتـلهر ئـىتـتىپـاقـلىقـى» نـى ئـىلـگىرى سۈرۈش ئۈچۈن خـىتـاي 

كـادىرلـىرىنـى مهجبۇرىي ھالـدا ئۇيغۇر ئـائـىلـىلهر (ئـاسـاسـلىقـى تۇتقۇنـدىكـىلهرنـىڭ ئـائـىلـىسـى) بـىلهن 

«قـوشـماق تۇغـقان» قـىلـىدىغـان پـروگـرامـما يـولـغا قـويۇلـغان. (مهزكۇر پـروگـرامـمىغـا كۆرە) بۇ كـادىرالر 

ئۆزلـىرىنـىڭ «سـاددا تۇغـقانـلىرى»نـى كهم دېگهنـدە ھهر ئـىكـكى ئـايـدا بـىر قېتىم، ھهر قېتىمـدا بهش 

كۈنــدىن يــوقــالپ، «دېھقانــالر تۇرمۇشــى»نــىڭ ئهڭ خۇسۇســىي تهرەپــلىرىگــىچه ئــارىلــىشــىشــى، شۇ 

ئـائـىلـىدىكـى مهيـنهتـچىلـىك ۋە دىنـىي ئېتىقـادنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھهر قـانـداق «مهسـىله»نـى 

«تۈزىتـىشـى» ۋە بۇ جهريـانـدىكـى بـارلـىق پـائـالـىيهتـلىرىنـى خـاتـىرىلهپ مېڭىشـى كېرەك ئـىدى. 

ئـىگـىلـىنـىشـچه، كـادىرالر ئۇيغۇر ئـائـىلـىسـىنـىڭ ئهزالـىرى سۈپـىتـىدە، ئۇالر بـىلهن بـىر كـارىۋاتـتا 

ئۇخـاليـدىكهن. بـىرىنـچى قـول مهلۇمـاتـالرغـا كۆرە، بۇ جهريـانـدا، ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىغـا جـىنسـىي 

پـاراكهنـدىچـىلـىك سېلىش ۋە بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـىشمۇ ئـومۇمـالشـقان. بۇنـىڭدىن سـىرت، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى نـاھىيهلـىك ھۆكۈمهتـلهر ئۇيغۇرالرنـى خـىتـايـالر بـىلهن تـوي قـىلـىشـقا زورلـىغـان، 

رىغـبهتـلهنـدۈرگهن ۋە بۇ جهھهتـته سـىجـىل كۈچ چـىقـارغـان. مهزكۇر سـىيـاسهت خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

2014 - يـىلـىدىكـى خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ ئـىشـتىراك قـىلـغان يۇقـىرى دەرىجـىلـىك يـىغـىنـىدىن 

مهنـبهلهنـگهن. خـىتـاي – ئۇيغۇر ئـائـىلـىرى تـوي خېتى ئـالـغانـدىن كېيىن، رايـون دائـىرىلـىرى ئۇالرغـا 

يـىلـلىق تـولۇقـلىمـا پۇلـى بهرگهن، شۇنـداقـال مـائـارىپ ۋە كهسـىپـىي جهھهتـتىكـى ئهۋزەلـلىكـلهر بـىلهن 

تهمـىنـلىگهن. دائـىرىلهر يهنه ئۇيغۇر قـىزلـىرىنـى خـىتـايـالر بـىلهن تـوي قـىلـىشـقا قـىسـتاپ، بۇنـىڭغا 

ئۇنىمىسا ئۆزىنى ياكى ئائىله ئهزالىرىنى تۇتقۇن قىلىدىغانلىقى ھهققىدە تهھدىت سالغان. 

3) چېن چۈەنگونىڭ رەھبهرلىكى ئاستىدا «ساقچى دۆلىتى»نىڭ كېڭىيىشى 

2016-يـىلـى، چېن چۈەنـگو خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ سېكرېتارى ۋە 

«شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»نـىڭ بـىرىنـچى سـىيـاسـىي كـومـىسـسارى بـولۇپ 

تهيـىنـلهنـگهن. ئۇ 2016 - يـىلـى 9 – ئـايـدىكـى نۇتـقىدا، ئۆزىنـىڭ مهزكۇر رايـونـدىكـى سـىيـاسـىي 

كۈنـتهرتـىپـىنـى بـايـان قـىلـىپ، بـىخهتهرلـىك خـادىمـلىرىغـا تېرورلۇق، ئـاشقۇنلۇق ۋە بۆلگۈنـچىلـىكـتىن 

ئـىبـارەت «ئۈچ خـىل كۈچ»كه ئـاكـتىپ ۋە سـىسـتېمىلـىق قـارشـى تۇرۇش ھهقـقىدە يـولـيورۇق بهرگهن. ئۇ 

يهنه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرىنـى مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن دەرىجـىدە كۆپهيـتىپ، تۇنـجى 

يـىلـى بـىخهتهرلـىك تـارمـاقـلىرىغـا 100 مـىڭ 680 خـىزمهتـچى ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـغان. بۇ شۇنـىڭدىن 
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ئـىلـگىرىكـى ئـالـته يـىلـدىكـى ئـوتتۇرىچه سـانـنىڭ 13 ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كېلهتـتى. ئۇ بۇ رايـونـنى 

«ئـىجـتىمـائـىي مۇقـىمـلىق»نـى ئـىجـرا قـىلـىشـقا مهسـئۇل ئهمهلـدارالر نـازارەت قـىلـىدىغـان بـىر قـانـچه مـىڭ 

مهھهلـله (يـاكـى خـىتـايـالرنـىڭ تهبـىرى بـويـىچه «ئـىجـتىمـائـىي رايـون»)گه ئـايـرىغـان. ئۇ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى شهھهر - بـازار، يېزا - كهنـت ۋە چـوڭ دوقمۇشـالردا مـىڭلىغـان «قـواليـلىق سـاقـچى 

پـونـكىتـى» تهسـىس قـىلـغان. ئۇ 2011 - يـىلـى تـىبهت ئـاپـتونـوم رايـونـىنـىڭ پـارتـىيه سېكرېتارى بـولـغان 

مهزگـىلـدىن بـاشـالپـال، شهھهر مهركـىزىدىكـى ھهر 300 مېتىردىن 500 مېتىرغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا 

مۇشۇنـداق پـونـكىتـالرنـى تهسـىس قـىلـىشـقا بـاشـلىغـانـىدى. ئۇ يهنه مهجبۇرىي سـاالمهتـلىك تهكشۈرۈش 

ئـارقـىلـىق بـىئـولـوگـىيـىلـىك سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى يـىغقۇزۇپ، رايـونـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى كهڭ كۆلهمـدە 

كۆزىتـىش ۋە ئـىز قـوغـالش سـىسـتېمىسـىنـى كۈچـلهنـدۈرگهن. ئـىگـىلـىنـىشـچه، (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) 

يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ھۆكۈمهت دائـىرىلـىرى ئۇيغۇرالر كۆپ ئـولتۇراقـالشـقان رايـونـالردىكـى يېرىمـغا يېقىن 

ئـاھالـىنـى تۇتقۇن قـىلـىش، ئهگهر (مۇنـاسـىۋەتـلىك) ئهمهلـدارالر بۇ «نـورمـا»نـى ئـادا قـىاللـمىسـا، شۇ 

ئهمهلـدارالرنـى تۇتقۇن قـىلـىش تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈرگهن. (شۇنـداقـال، بۇ تهھدىتـنىڭ ئهمهلـىيـىتـى 

سۈپـىتـىدە) چېن چۈەنـگو قـولـغا ئېلىنـغان ئۇيغۇرالرنـى قـويۇپ بهرگهنـلىكـى ئۈچۈن تۈرمـىگه تـاشـالنـغان، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى مهلۇم بـىر نـاھىيهنـىڭ رەھبىرى ۋاڭ يـوڭجى قـاتـارلـىق «سـىيـاسهتـكه 

مـاسـالشـمىغـان» ئهمهلـدارالرنـى تـازىالپ، ئۇالرنـى بـاشـقىالرغـا ئـىبـرەت قـىلـغان. ۋاڭ يـوڭجىنـىڭ 

ئـىقـرارنـامـىسـى ۋە تهپسـىلـىي دوكـالتـى شهرقـىي تۈركـىسـتان مـىقـياسـىدا ئهمهلـدارالرغـا ئـاگـاھالنـدۇرۇش 

سۈپـىتـىدە تـارقـىتـىلـغان. ھالبۇكـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش قـىلـمىشـلىرى سهۋەبـلىك 

جازاالنغان مىڭلىغان ئهمهلدارالر بار. 

4) بىئولوگىيهلىك سانلىق مهلۇماتالرنى توپالش ۋە رەقهملهشكهن نازارەت 

2016 - يــىلــى، جــامــائهت خهۋپســىزلــىكــى ئــىدارىلــىرى (شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى) «بــىر 

گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى» (ݣଘ֢ݳӞ֛۸ᘶ) دەپ ئـاتـالـغان نـازارەت 

سـىسـتېمىسـىغـا ئـىشـلىتـىش ئۈچۈن، شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـاھالـىلـىرىنـىڭ يۈزىنـى سـىكـاننېرالپ، كۆرۈش 

تـور پهردىسـىنـى تهكشۈرۈپ، ئـاۋازىنـى، قهدەم ئـىزىنـى، بـارمـاق ئـىزىنـى، DNA سـىنـى ئېلىپ ۋە قـان 

تـىپـىنـى تهكشۈرۈپ، ئۇالرنـىڭ بـىئـولـوگـىيهلـىك سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىنـى سـىسـتېمىلـىق ھالـدا تـوپـالشـقا 

بـاشـلىغـان. خـىتـاي دائـىرىلـىرى 2016 - يـىلـىدىن 2017 - يـىلـىغـىچه، ئهيـنى چـاغـدا 24.5 مـىلـيون 

نـوپۇسـى بـار شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 36 مـىلـيون قېتىم بـىيـولـوگـىيهلـىك سـانـلىق مهلۇمـات تـوپـلىغـان (يهنـى 

سـانـلىق مهلۇمـات تـوپـالش نـىسـبىتـى نـوپۇسـنىڭ بـىر يېرىم ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كهلـگهن بـولۇپ، بۇ بـارلـىق 

كىشىلهرنىڭ بىيولوگىيهلىك سانلىق مهلۇماتلىرىنىڭ تولۇق توپالنغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ). 
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«بــىر گهۋدىلهشــكهن بــىرلهشــمه جهڭ قــىلــىش سۇپــىســى» ۋىدىيــو كــامېرالــىرى، wifi تــورى، 

بـىخهتهرلـىك تهكشۈرۈش پـونـكىتـلىرى ئـارقـىلـىق، شۇنـداقـال ئهقـلىيـفونـالر ۋە بـاشـقا خۇسۇسـىي ئۇچۇرالرنـى 

تهكشۈرۈش ئـارقـىلـىق شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـاھالـىلـىرىنـىڭ شهخسـىي ئۇچۇرلـىرىنـى تـىزىمـاليـدىغـان چـوڭ 

بـىرېگ سـىسـتېمىسـى بـولۇپ، مۇئهيـيهن ھېسابـالش ئۇسۇلـى ئـارقـىلـىق تۇتقۇن قـىلـىشـقا تېگىشـلىك 

«گۇمـانـدار»الرنـىڭ تـىزىمـلىكـىنـى تۇرغۇزىدۇ. سـاقـچى ۋە بـاشـقا ئهمهلـدارالرنـىڭ يـانـفون يۇمـشاق دېتالـى 

ئـارقـىلـىق «بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى» بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىشـى تهلهپ قـىلـىنـغان. 

2017 - يـىلـى 6 – ئـايـدا، بـىخهتهرلـىك خـادىمـلىرى يهتـته كۈن ئـىچـىدە نـوقۇل «بـىر گهۋدىلهشـكهن 

بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى»نـىڭ يهكۈنـىگه ئـاسـاسـلىنـىپـال، قهشـقهر، خـوتهن، قـىزىلسۇ ۋە ئـاقسۇ 

ۋىاليهتـلىرىدىكـى 15 مـىڭ 683 كـىشـىنـى جـازا الگېرلـىرىغـا سـولـىغـان، 706 كـىشـىنـى قـولـغا ئـالـغان ۋە 2096 

ئادەمنى «ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرلىك نازارەت» ئاستىغا ئالغان. 

2017 - يـىلـى 6 - ئـايـدا، ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان 

) شۆبـىسـىنـىڭ مۇئـاۋىن سېكرېتارى ۋە ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك بـىخهتهرلـىك ئهمهلـدارى جۇ خهيلۇنـنىڭ

ၹ) قـومـانـدانـلىقـىدىكـى «پـارتـىيه كـومـىتېتىنـىڭ ئـالـدىنـقى سهپـتىكـى زەربه ۋە ھۇجۇمـغا قـومـانـدانـلىق 

قـىلـىش شـىتـابـى» شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىغـا «بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ 

قـىلـىش سۇپـىسـى» ۋە يهرلـىك كۈچـلهر بـىلهن قـانـداق مـاسـلىشـىپ، ئۇيغۇرالرنـى نـىشـانـالش تـوغـرىسـىدا 

يـولـيورۇق بېرىلـگهن بـىر قـاتـار ھۆجـجهت يـاكـى ئۇقتۇرۇشـالرنـى تـارقـاتـقان. ھۆجـجهتـلهردە «بـىر 

گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى» تـوپـلىغـان، مۇسۇلـمانـالر ئۈچۈن اليـىھهلهنـگهن مهلۇم بـىر 

يۇمـشاق دېتالـنى ئـىشـلهتـكهن، ئـارىسـىدا مـىڭلىغـان «ئـىجـازەتسـىز ئـىمـام»مۇ بـار بـولـغان ئـىكـكى مـىلـيونـغا 

يېقىن ئۇيغۇرغـا ئـاالقـىدار سـانـلىق مهلۇمـاتـالر نهقـىل قـىلـىنـىپ، يهرلـىك دائـىرىلهر ئۇالرنـى «بـىرمۇبـىر» 

تهكشۈرۈپ، اليىقىدا «زەربه بېرىش»كه بۇيرۇلغان. 

3. «قـانۇنـىي»الشـتۇرۇلـغان زىيـانـكهشـلىك ۋە قـانۇنـدىن ھالـقىغـان ھالـدا كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن 

قىلىش 

2016-يـىلـى ئۆكـتهبـىردە، يهرلـىك سـاقـچى تـارمـاقـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـاھالـىلـىرىنـىڭ 

پـاسـپورتـىنـى مۇسـادىرە قـىلـىشـقا بـاشـلىغـان. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئهدلـىيه تـارمـاقـلىرى ئۆزلـىرى 

«تهربــىيهلهپ ئۆزگهرتــىش مهركــىزى» دەپ پهردازاليــدىغــان تۇتۇپ تۇرۇش مهركهزلــىرى يــاكــى جــازا 

الگېرلـىرىنـى قۇرۇش ھهقـقىدە بۇيـرۇق چۈشۈرگهن. 2016 -يـىلـى يېڭى «چېگرا سـىرتـىدىكـى تېرورلۇقـقا 

قـارشـى تۇرۇش قـانۇنـى» يـولـغا قـويۇلـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي خهلـق قۇرۇلـتىيـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان 

شۆبـىسـى 2017 - يـىلـى 4 - ئـاي ۋە 5 - ئـايـالردا يېڭى «رادىكـالـلىقـنى يـوقـىتـىش» نـىزامـنامـىسـىنـى 
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مـاقۇلـالپ، دىنـىي تهبـلىغ يـاكـى مـاتېرىيـالـالرنـى تـارقـىتـىش، (مۇھهمـمهد، مۇجـاھىد دېگهنـدەك) مۇئهيـيهن 

ئـىسـىمـالرنـى قـويۇش، «تهرتـىپسـىز» سـاقـال قـويۇش ۋە (ھىجـاب، يهكـتهك دېگهنـدەك) بهزى كـىيـىم – 

كېچهكـلهرنـى كـىيـىش قـاتـارلـىق بـارلـىق ئـىسـالمـىي قـىلـمىشـالرنـى تـامـامهن دېگۈدەك جـىنـايهت دەپ بېكىتـكهن 

ۋە بۇ ئـىشـالرنـى تۇرمۇشـنىڭ پۈتكۈل سـاھهلـىرىدىن يـوقـىتـىشـقا چـاقـىرغـان. بۇ نـىزامـنامـىنـىڭ 14 - 

مـاددىسـىدا «قـىلـمىشـنى تـوغـرىالش» ۋە بـاشـقا مۈجـمهل «تهربـىيهلهش» شهكـىلـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

«تهربــىيهلهپ ئۆزگهرتــىش» ھهقــقىدە بۇيــرۇق چۈشۈرۈلــگهن بــولۇپ، بۇ كهڭ كۆلهمــلىك تۇتۇپ تۇرۇش 

الگېرلىرىنىڭ بهرپا قىلىنىشى ۋە ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى ھهققىدىكى رەسمىي تهستىقتۇر. 

رەسـمىي جـىنـايـى ئـىشـالر ئهدلـىيه سـىسـتېمىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولـغان ۋە (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) 

ئهسـلىدىنـال مهۋجۇت بـولـغان تۈرمـىلهر بـىلهن جـازا الگېرلـىرى ئـارىسـىدا پهرق بـار. ئهمـما، (شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى) ئهمهلـدارالرنـىڭ سۆزىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، مهزكۇر جـازا الگېرلـىرى رەسـمىي تۈرمـىلهرگه 

قـامـىلـىشـتىن ئـىلـگىرىكـى ئۆتكۈنـچى مۇئهسـسهسهلـىك رولـىنـى ئـويـنايـدىغـان بـولۇپ، خـىتـاي دائـىرىلـىرى 

ئۇيغۇرالرنى (تۈرمه ۋە جازا الگېرلىرىدىن ئىبارەت) ھهر ئىككى سىستېمىغا سوالشنى پىالنلىغان. 

2018 - يـىلـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ كـادىرلـىرىغـا «تۇتۇپ تۇرۇلۇشـى كېرەك بـولـغانـالرنـى ئهڭ 

زور چهكـته تۇتۇپ تۇرۇش» بۇيـرۇقـى چۈشـكهن. يهرلـىك ھۆكۈمهتـلهرمۇ ھهر بـىر ئـائـىلـىدىن كهم دېگهنـدە 

بـىر ئهزانـىڭ ئـاز دېگهنـدە بـىر ئـايـدىن ئۈچ ئـايـغىچه «كهسـپىي تهربـىيهلهش»نـى قـوبۇل قـىلـىشـىغـا 

كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـقا بۇيـرۇلـغان. 2018 - يـىلـىنـىڭ بېشىدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى دېھقانـچىلـىق 

تـارمـاقـلىرى: «بهزى ئۆيـلهردە پهقهت يـاشـانـغانـالر، ئـاجـىز ئـايـالـالر ۋە بـالـىالرال قـالـغان» دېگهن مهزمۇنـدا 

بـايـانـات ئېالن قـىلـغان. كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىشـتىن سـىرت، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـوت 

مهھكىمـىلـىرىدىكـى رەسـمىي ئهرز ۋە جـازا ھۆكۈم قـىلـىش سـانـى 2017 - ۋە 2018 - يـىلـلىرى شـىددەت 

بـىلهن ئېشىپ، 350 مـىڭ ئـادەم قېتىمـغا يهتـكهن. بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـالـدىنـقى يـىلـالردا ھهر 

يـىلـدىكـى ئهرزلهرنـى سـانـى 30 مـىڭغا يهتـمهيـتتى. يېڭىدىن سېلىنـغان يـاكـى كېڭهيـتىلـگهن الگېرالردىكـى 

مهھبۇسـالرنـىڭ سـانـى تهخـمىنهن بـىر مـىلـيونـدىن ئـىكـكى مـىلـيونـغىچه بـولۇپ، بۇ تېخىمۇ كهڭ كۆلهمـلىك 

تۇتقۇن قىلىش دولقۇنىدا رەسمىي جازا بېرىلگهنلهرنىڭ سانىنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ. 

«ئـاقسۇ تـىزىمـلىكـى» ۋە «قـاراقـاش تـىزىمـلىكـى» دەپ ئـاتـالـغان ئـىكـكى پـارچه ھۆكۈمهت 

ھۆجـجىتـىنـىڭ ئـاشـكارىلـىنـىشـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۈگـىمهس تۇتقۇن قـىلـىش -  مهجبۇرىي 

ئهمـگهكـكه سېلىش دەۋرىيـلىكـىنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى مېخانـىزمـنىڭ ئهڭ ئـىنـچىكه ۋە ئهتـراپـلىق 

مهلۇمـاتـلىرى بـىلهن تهمـىنـلىگهن. مهزكۇر تـىزىمـلىكـلهر مـىڭلىغـان ئۇيغۇرالرنـىڭ نـامـاز ئـوقۇيـدىغـان - 

ئـوقۇمـايـدىغـانـلىقـى، مهسـجىدكه بـارىدىغـان - بـارمـايـدىغـانـلىقـى، روزا تۇتـىدىغـان - تۇتـمايـدىغـانـلىقـى 

يـاكـى بـاشـقا ئـاسـاسـلىق دىنـىي پـائـالـىيهتـلهر بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان – شۇغۇلـالنـمايـدىغـانـلىقـى قـاتـارلـىق 
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ئۇچۇرالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان. تۇتقۇن قـىلـىشـنىڭ ئـاسـاسـلىق سهۋەبـلىرى «1980-يـىلـىدىن كېيىن 

تۇغۇلـغان»، «ئـىش – ھهرىكهتـلىرى گۇمـانـلىق»، «ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەت تـورى مۇرەكـكهپ »، 

«نـامۇۋاپـىق (جـىنسـىي) مۇنـاسـىۋەتـته بـولـغان» يـاكـى «پـىالنـلىق تۇغۇت سـىيـاسـىتـىگه خـىالپـلىق قـىلـغان» 

دېگهنـدەك مۈجـمهل، ھهمـمىگه تهدبـىقـلىغـىلـى بـولـىدىغـان كـاتېگورىيهلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان. بۇ 

الگېرالرغـا سـوالنـغان ئۇيغۇرالر بـالـىلـىرىنـىڭ دىنـىي ئـىبـادەت قـىلـغانـلىقـى، ھهتـتا ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرىنـىڭ 

الگېردىكـى قـىيـناشـالرغـا قـارىتـا «غۇم سـاقـلىغـانـلىقـى» قـاتـارلـىق «جـىنـايـىتـى» سهۋەبـلىك، الگېردىكـى 

تۇتقۇنلۇق مۇددىتى تېخىمۇ ئۇزارتىلغان. 

(الگېرالرغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك سېتىۋېلىش تهلهپـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان) 2017 - ۋە 2018 - 

يـىلـلىرىدىكـى ھۆكۈمهت ھۆجـجهتـلىرىگه كۆرە، يهرلـىك ھۆكۈمهتـلهرنـىڭ قـولـغا ئېلىنـغانـالرنـى قـاتـتىق 

كـونـترول قـىلـىشـى ئۈچۈن، ئۇالرغـا تـوك كـالـتىكـى، «بۆرە چـىشـى» دەپ ئـاتـىلـىدىغـان تۆمۈر چـىشـلىق 

تـوقـماقـالر، نهيـزە، تـوك تـاپـانـچىسـى، تـور مـىلـتىقـى، يـاش ئـاققۇزۇش بـومـبىسـى، قـارىمۇچ پۈركۈگۈچ، 

سـاقـچى فـورمـىسـى ۋە كـويـزا قـاتـارلـىق بـىر قـاتـار قـورال ۋە تۈرمه بۇيۇمـلىرى بېرىلـگهن. ئـىگـلىنـىشـىچه، 

تۇتقۇنـالر جـازا الگېرلـىرىغـا ئهكـىرىلـىشـتىن ئـىلـگىرى، ئۇالرنـىڭ ئهۋرىتـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان پۈتۈن 

بهدىنـى تهكشۈرۈلـگهن. ئـانـدىن بېشىغـا خـالـتا كـىيگۈزۈلۈپ، پۇت – قـولـلىرىغـا زەنـجىر – كـىشهن 

سېلىنـغان ھالـدا الگېرغـا ئهكـىرىلـىپ، قـاراۋۇلـالرنـىڭ ئـالـدىدا پۈتۈن كـىيـىمـلىرىنـى سېلىشـقا مهجبۇرالنـغان 

ۋە چېچى چۈشۈرۈۋېتىلـگهن. ئـانـدىن «تهربـىيهلـىنـىش» مهجبۇرىيـىتـى بـار بۇ تۇتقۇنـالر (الگېردىكـى) قـائـىدە 

- تۈزۈمـلهرگه ئهمهل قـىلـمىسـا جـازاغـا ئۇچـرايـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى ھۆجـجهتـلهرگه ئـىمـزا قـويۇشـقا 

مهجبۇرالنـغان. قـاراۋۇلـالر كـامېرنـىڭ ھهمـمه يېرىنـى كۆرگـىلـى بـولـىدىغـان نـازارەت كـامېراسـى ئـارقـىلـىق 

تۇتقۇنـالرنـىڭ ھهر بـىر ھهرىكـىتـىنـى نـازارەت قـىلـغان ۋە ھهربـىي ئۇسـلۇبـتىكـى مهشـىق ۋە «تهربـىيهلهش»ته 

شۇنچىكى نۇقسان سادىر قىلغانالرنى جازالىغان. 

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى ھېكمهتيار ئىبراھىم 
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ئۇيغۇرالردا مېھماندوستلۇق ۋه
مېھماندارچىلىق ئهدهبلىرى

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى

ئابدۇكېرىم راخمان، رهۋهيدۇلال ھهمدۇلال، شېرىپ خۇشتار 
 



ئۇيغۇرالردا مېھماندوستلۇق ۋە مېھماندارچىلىق ئهدەبلىرى 

ئابدۇكېرىم راخمان، رەۋەيدۇلال ھهمدۇلال، شېرىپ خۇشتار 

ئۇيغۇرالردا مېھماندوستلۇق 

مېھمانـدوسـتلۇق ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ ئهڭ ئېسىل، ئهڭ يـاخشـى ئهنـئهنـىسـى. ئۇيغۇر خهلـقى ئۆيـگه 

مېھمان كهلسه «بهخىت كېلىدۇ» دەپ قارايدۇ. مېھماندوستلۇق نۇرغۇن جهھهتلهردىن ئىپادىلىنىدۇ. 

ئۆيـگه كهلـگهن مېھمانـنىڭ ھۆرمـىتـى ئۈچۈن، ئـاالھىدە داسـتىخـان سېلىنـىدۇ. ئهقهلـلىيسـى، 1.

قـايـناق سۇ، زاغـرا بـىلهن بـولسـىمۇ مېھمان قـىلـىنـىدۇ. ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ مېھمانـدوسـتلۇقـى ھېيت- 

ئايهملهردە ئاالھىدە گهۋدىلىك كۆرۈلىدۇ. 

مېھمان ھۆرمهتـكه سـازاۋەر. مېھمانـغا چـاي يـاكـى تـامـاق پهتنۇس بـىلهن سۇنۇلـىدۇ. نـائـىالج بـىر 2.

قـول بـىلهن بېرىش تـوغـرا كېلىپ قـالـسا «بـىر قـولۇم بـولۇپ قـالـدى، ئهپۇ قـىلسـىال» دەپ ئۆزرە 

ئېيتىلـىدۇ. شۇنـداقـال مېھمان يـاكـى چـوڭالرنـىڭ قـولـىدىن بـىر نهرسه ئـالـغانـدىمۇ ئـىكـكى قـولـالپ 

ئېلىش–بۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـومۇمـىي ئـادىتـى. مېھمانـغا چـاي قۇيـغانـدا يـاكـى بـاشـقا نهرسه سۇنۇلـغانـدا، 

ئوڭ قول ئىشلىتىلىدۇ. سول قولنى ئىشلىتىش مېھمانغا نىسبهتهن تولىمۇ ھۆرمهتسىزلىك بولىدۇ. 

ئهر–خـوتۇن دەرقهم تۇرۇپ مېھمان كۈتۈۋاتـقانـدا، ئۆي ئـىگـىسـى بـولـغان ئـايـال ئهر مېھمانـغا 3.

توغرىدىن – توغرا چاي ياكى تاماق سۇنمايدۇ. پهقهت ئېرى ئارقىلىق سۇنىدۇ. 

مېھمانــغا چــاي قۇيۇلــغان يــاكــى تــامــاق ئۇسۇلــغان قــاچــىنــىڭ پۇچۇق يــاكــى دەز بــولۇپ 4.

قـالـماسـلىقـىغـا ئـاالھىدە دىقـقهت قـىلـىنـىدۇ. ئهگهر دىقـقهتسـىزلـىكـتىن دەز يـاكـى پۇچۇق قـاچـىدا چـاي 

يـاكـى تـامـاق كهلتۈرۈپ قـالـغان بـولـسا، ئۆي ئـىگـىسـى سهزگهن ھامـان يهڭگۈشـلىۋاتـىدۇ ۋە مېھمانـدىن 

ئهپۇ سـورايـدۇ. مېھمانـغا چـاي قۇيـغانـدا پـىيـالـىنـى تـولـدۇرۇپ قۇيـمايـدۇ، چـايـنى پـىيـالـىنـىڭ ئـوتتۇرىغـا 

قۇيۇپ  كۆپۈكـلهشـتۈرۈۋېتىش نـاھايـىتـى ئهيـىب بـولـىدۇ. شۇڭا چـاي پـىيـالـىنـىڭ يـان تهرىپـىگه 

قۇيۇلـىدۇ. پـىيـالـىدىكـى كـونـا چـاي ئۈسـتىگه يېڭى چـاي قۇيۇلـماسـتىن، كـونـا چـايـنى تۆكۈۋېتىپ چـايـنى 

يېڭىاليدۇ. 
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مېھمان كاڭلىق – سۇپىلىق ئۆيگه باشالنغان بولسا، مېھماننىڭ ئاستىغا كۆرپه سېلىنىدۇ. 5.

ئۆيـگه كهلـگهن مېھمان ئـىشـىك ئـالـدىدا يـاكـى دەرۋازا سـىرتـىدا ئۇزىتـىپ قـويۇلـىدۇ. ئـىشـىكـتىن 6.

چىقماي ئۇزىتىپ قويۇش مېھمانغا نىسبهتهن ناھايىتى ھۆرمهتسىزلىك بولىدۇ. 

بـىراۋنـىڭ ئۆيـىگه ئۇالغـلىق مېھمان كهلـسه، ئۆي ئـىگـىسـى ئۆيـنىڭ سـىرتـىغـا چـىقـىپ قـارشـى 7.

ئـالـغانـدىن سـىرت، مېھمانـنىڭ قـولـىدىن ئۇالغـنى ئېلىپ بـاغـاليـدۇ. مېھمان يـانـار ۋاقـتىدا ئۆي ئـىگـىسـى 

ئۇالغنى يېشىپ كېلىپ، مېھماننىڭ قولتۇقىدىن يۆلهپ، ئۇالغقا مىنگۈزۈپ قويىدۇ. 

داستىخان ئۈستىدە 

كۆپ ھالـالردا تـوي – تۆكۈن، نهزىر - چـىراغ قـاتـارلـىق مهرىكـىلهردە، مېھمانـدارچـىلـىقـتا تـونۇغـان 

-تـونۇمـىغـان، يـاشـانـغان ۋە يـاشـالر بـىلهن بـىر داسـتخانـدا ئـولتۇرۇپ قېلىشـقا تـوغـرا كېلىدۇ. بۇنـداق 

چاغالردا دىققهت قىلىشىقا تېگىشلىك ئهدەب-ئهخالققا دائىر بىر مۇنچه قائىدە-يوسۇنالر بولىدۇ: 

چـوڭالر بـىلهن بـىر داسـتىخـانـدا ئـولتۇرغـانـدا، تـامـاقـقا چـوڭالر قـول ئۇزاتـمىغۇچه قـول ئۇزىتـىش 1.

تـولـىمۇ ئهدەبسـىزلـىك بـولـىدۇ. «قېنى ئېلىپ بهرسـىله» دەپ چـوڭالرنـى تهكـلىپ قـىلـىش گۈزەل 

ئهخـالقتۇر. شۇنـداقـال سـاھىبـخان تـامـاقـقا تهكـلىپ قـىلـمىغۇچه تـامـاقـقا قـول سۇنۇپ تـامـاقـنى يېيىشـكه 

باشالش - بۇمۇ ئهخالقسىزلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

بـاشـقىالر بـىلهن بـىر داسـتىخـانـدا تـامـاق يېگهنـدە، ئۆز ئـالـدىنـى قـويۇپ بـاشـقىالرنـىڭ ئـالـدىغـا قـول 2.

ئۇزىتـىش - بۇمۇ ئهدەبسـىزلـىك ھېسابـلىنـىدۇ. شۇنـداقـال قـاچـىدىكـى تـامـاقـنى ئېلهشـتۈرۈپ قـوچۇش 

تولىمۇ ئهدەبسىزلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

تـامـاق ۋاقـتىدا گهپـدانـلىق قـىلـىپ بـاشـقالرنـىڭ كهيـپىنـى بۇزۇش ئهيـىبـلىك ئـىشـالردىن بـولۇپ 3.

ھېسابلىنىدۇ. 

تـامـاقـنى ئـاشۇرۇپ قـويۇش، تـامـاقـنى پـاكـىز يېمهي، قـاچـىدا تـامـاق يۇقۇنـدىلـىرىنـى قـالـدۇرۇش 4.

بۇمۇ نـاچـار قـىلـىقـالردىنـدۇر. ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ ئهڭ ئېسىل ئـادەتـلىرىدىن بـىرى يېمهك -ئـىچـمهكـنى 

زايه قـىلـماسـلىق، ئۇنـى قهدىرلهش، شۇڭا يهرگه چۈشۈپ كهتـكهن يـاكـى داسـتىخـانـغا چېچىلـىپ كهتـكهن 

نان ئۇۋاقلىرىنى تېرىۋىلىپ ئاغزىغا سېلىۋالىدۇ. 

داسـتىخـان ئۈسـتىدە چۈشكۈرۈش، يۆتـىلـىش تـوغـرا كهلـگهنـدە، قـولـىنـىڭ ئـارقـىسـى بـىلهن ئېغىز 5.

-بۇرۇنـنى تـوسۇۋېلىش - بۇ ئهدەبـنىڭ بهلـگىسـى. شۇنـىڭدەك داسـتىخـان ئۈسـتىدە يـاكـى بـىراۋنـىڭ 
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يېنىدا مـىشـقىرىش، قـاقـىرىش ئهيـىب ئـىشـالردىن بـولۇپ ھېسابـلىنـىدۇ. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، داسـتىخـان 

ئۈسـتىدە چـىش كـوالش، قـاتـتىق كېكىرىشمۇ ئهيـىب ئـىشـالردىن بـولۇپ ھېسابـلىنـىدۇ. ئهگهر چـىشـنى 

كـوالشـقا تـوغـرا كهلـسه، ئېغىزنـى ئـالـىقـان بـىلهن تـوسۇپ تۇرۇپ كـواليـدۇ. داسـتىخـان ئۈسـتىدە ۋە 

باشقىالر يېنىدا ئهسنهپ كېرىلىشمۇ ئهيىب ئىشالردىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

داسـتىخـانـغا ئـولتۇرۇشـتىن ئـىلـگىرى ھهمـمه ئـادەم قـولـىنـى چـايـقايـدۇ. شۇنـداقـال چـوڭ-كـىچـىك 6.

تهرەتـتىن كېيىنمۇ قـول يۇيـىدۇ. قـولـنى يۇيۇپ بـولـغانـدىن كېيىن، قـول لۆڭگه بـىلهن ئېرتـىلـىدۇ. 

قولنى سۈرتمهستىن قولىنى سىلكىش ئهيىب ئىشالر بولۇپ سانىلىدۇ. 

بـىراۋ داسـتىخـان ئۈسـتىگه كـىرىپ كهلـسه، ئۇنـى«كهلسـىله» «داسـتىخـانـغا كهلسـىله» دەپ 7.

داستىخانغا تهكلىپ قىلىشمۇ ئهڭ ياخشى ئهخالقىمىز. 

يـاشـانـغان ئـادەمـلهر بـىلهن بـىر داسـتىخـانـدا ئـولتۇرۇپ تـامـاق يېگهنـدە يـاالڭباشـتاق ئـولتۇرۇش -8.

بـاشـقىالر تهگهيـدىغـان ئـىشـالردىن بـولۇپ ھېسابـلىنـىدۇ. شۇنـداقـال نهزىر - چـىراغ، ئۆلۈم -  يېتىم 

مهرىكىلىرىگىمۇ ياالڭباشتاق بېرىش ئهيىب ئىشالر جۈملىسىگه كىرىدۇ. بۇنى جامائهت تهگهيدۇ. 

بـاشـقىالر بـىلهن بـىر داسـتىخـانـدا ئـولتۇرۇپ تـامـاق يېگهنـدە داسـتىخـان يـىغـىلـماي تۇرۇپ ( دۇئـا 9.

قـىلـىنـماي تۇرۇپ ) يـاكـى بـاشـقىالر تـامـىقـىنـى يهپ بـولـماي تۇرۇپ، داسـتىخـانـدىن تۇرۇپ كېتىش 

ناھايىتى ئهدەبسىزلىك بولىدۇ. 

ئـابـدۇكېرىم راخـمان، رەۋەيـدۇلـال ھهمـدۇلـال، شېرىپ خۇشـتار قـاتـارلـىقـالر بـىرلـىشـىپ تۈزگهن «ئۇيغۇر 

ئۆرپ-ئادەتلىرى» ناملىق كىتابتىن ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى تهھرىراتى تهييارلىدى.
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خهلقئارا ۋهزىيهت

 تالىبان كىم؟



تالىبان كىم؟ 

ئهمهلـىيهت قـاتـتىق قـول ئـىسـالمـىي تـالـىبـان ھهرىكـىتـىنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى قـورقۇنچـلۇق ئۇرۇش كۈچـى ۋە 
ئافغانىستان ھۆكۈمىتى ئۈچۈن زور تهھدىت ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى. 

2001 - يـىلـى ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى تـاجـاۋۇزچـىلـىقـتا ھاكـىمـىيهتـتىن مهھرۇم قـىلـىنـغان بۇ تهشـكىالت بـارا - 

بـارا كۈچـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈپ، ھازىر شۇ ۋاقـىتـتىن بۇيـانـقى ھهرقـانـداق چـاغـدىكـىدىن تېخىمۇ كۆپ زېمىنـىنـى 
تىزگىنلهپ ۋە ئۇنىڭغا تهسىر كۆرسىتىپ تۇرماقتا. 

 (Hibatullah Akhundzada) تـالـىبـان قـاتـتىق قـول دىنـىي ئـالـىم مهۋلهۋى ھىبهتۇلـالھ ئـاقھۇنـزادەنـىڭ
رەھبهرلـىكـىدە، 2018 - يـىلـىدىن بـاشـالپ ئـامېرىكـا بـىلهن بـىۋاسـىته سۆھبهتـلهشـتى، ھهر ئـىكـكى تهرەپ نهچـچه ئـون 

مىڭلىغان ئادەمنىڭ جېنىغا زامىن بولغان ئۇزاققا سوزۇلغان توقۇنۇشنى ئاخىرالشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىشماقتا. 

پۇشـتۇ تـىلـىدا «ئـوقۇغۇچـىالر» دېگهن مهنـىنـى بـىلـدۈرىدىغـان «تـالـىبـان» 1990 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا سـوۋېت 
ئىتتىپاقى ئهسكهرلىرى ئافغانىستاندىن چېكىنگهندىن كېيىن، پاكىستاننىڭ شىمالىدا مهيدانغا كهلگهن. 

پۇشـتۇالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان بۇ ھهرىكهت ئهڭ دەسـلهپـته، كۆپـىنـچىسـى سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ مهبـلىغـىگه 
تايىنىدىغان، سۈننىي مهزھهپنىڭ ئهقىدىلىرىنى ئۆگىتىدىغان دىنىي مهكتهپلهردە پهيدا بولغان دەپ قارىلىدۇ. 

تـالـىبـانـنىڭ - پـاكـىسـتان ۋە ئـافـغانـىسـتانـنى كېسىپ ئۆتـىدىغـان پۇشـتۇ رايـونـلىرىدا - بهرگهن ۋەدىسـى تـىنچـلىق 
ۋە بـىخهتهرلـىكـنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش، شۇنـداقـال ھاكـىمـىيهتـنى قـولـىغـا ئـالـغان ھامـان، ئۆز شهرىئـىتـىنـى يـاكـى ئـىسـالم 

قانۇنىنى يولغا قويۇشتىن ئىبارەت ئىدى. 

تالىبان ئافغانىستاننىڭ غهربىي جهنۇبىدىن باشالپ، تهسىر كۈچىنى تېزال كېڭهيتتى. 

1995 - يىلى 9 - ئايدا ئۇالر ئىران بىلهن چېگرالىنىدىغان ھىرات ئۆلكىسىنى قولغا كىرگۈزدى. 

شۇنـىڭدىن دەل بـىر يـىل ئۆتـكهنـدە، ئۇالر ئـافـغانـىسـتانـنىڭ پـايـتهخـتى كـابۇلـنى قـولـغا كـىرگۈزۈپ، ئـافـغانـىسـتان 
 (Burhanuddin Rabbani)  مۇجـاھىدلـىرىنـىڭ يـولـباشـچىلـىرىدىن بـىرى بـولـغان پـرىزدېنت بۇرھانۇددىن رەبـبانـىنـىڭ

ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشلىدى. 

1998 - يىلىغا كهلگهندە، تالىبان ئافغانىستاننىڭ 90 پىرسهنتكه يېقىن زېمىنىنى كونترول قىلدى. 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى قـوغـالنـغانـدىن كېيىن، مۇجـاھىدالرنـىڭ ئـىچـكى جېدەل - مـاجـىرالـىرىدىن بـىزار بـولـغان 
ئافغانىستانلىقالر، تالىبان ئوتتۇرىغا چىقىشى ھامان ئۇالرنى قارشى ئالدى. 

تـالـىبـانـنىڭ دەسـلهپـته ئـالـقىشـلىنـىشـى ئـاسـاسـلىقـى ئۇالرنـىڭ چـىرىكـلىكـنى تۈگـىتـىش، قـانۇنسـىزلـىقـنى تـىزگـىنـلهش، 
شۇنـداقـال يـولـالرنـى ۋە ئۆز كـونـتروللۇقـىدىكـى رايـونـالرنـى سـودىنـىڭ گۈلـلىنـىشـى ئۈچۈن خهۋپسـىزلهشـتۈرۈش جهھهتـتىكـى 

مۇۋەپپهقىيىتىدىن مهنبهلهنگهنىدى. 

تـالـىبـان قـاتـىلـالرغـا ۋە زىنـا قـىلغۇچـىالرغـا ئـاشـكارا ئۆلۈم جـازاسـى ئـىجـرا قـىلـىش، ئـوغـرىلـىق جـىنـايـىتـى بـىلهن 
ئهيىبلهنگهنلهرنىڭ قولىنى كېسىش دېگهندەك ئىسالمىي جازاالرنى يولغا قويدى ياكى قوللىدى. 
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(تـالـىبـانـنىڭ ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى ئـافـغانـىسـتانـدا) ئهرلهرنـىڭ سـاقـال قـويۇشـى، ئـايـالـالرنـىڭ بۇرقـا (ئـايـالـالرنـىڭ 
بهدىنىنىڭ ھهممه يېرىنى تولۇق ئوراپ تۇرىدىغان پۈركهنجه) كىيىشى تهلهپ قىلىندى. 

تـالـىبـان تېلېۋىزور، مۇزىكـا ۋە كـىنـوالرنـى چهكـلىدى. ھهمـدە ئـون يـاش ۋە ئۇنـىڭدىن چـوڭ يـاشـتىكـى قـىزالرنـىڭ 
مهكتهپته ئوقۇشىنى چهكلىدى. 

ئۇالر (غهيـرىي دىنـدىكـىلهر تهرىپـىدىن) تۈرلۈك كۈلتۈرەل دەپـسهنـدىچـىلـىك بـىلهن ئهيـىبـلهنـدى. 2001 - يـىلـى، 
تـالـىبـان خهلـقئارانـىڭ نـارازىلـىقـىغـا قـارىمـاي، ئـافـغانـىسـتانـنىڭ ئـوتتۇرا قـىسـمىدىكـى داڭلىق بـامـيان بۇددا ھهيـكهلـلىرىنـى 

چېقىپ تاشالپ، بۇ جهھهتتىكى قىلمىشلىرىنى تېخىمۇ يۇقىرى پهللىگه چىقاردى. 

پاكىستان ئىزچىل ھالدا ئۆزىنىڭ تالىبان تهشكىالتىنىڭ قۇرغۇچىسى ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىپ كهلدى. 

ئهمـما دەسـلهپـته بۇ ھهرىكهتـكه قـاتـناشـقان نۇرغۇن ئـافـغانـىسـتانـلىقـالرنـىڭ پـاكـىسـتانـدىكـى مهدرىسـلهردە 
ئوقۇغانلىقىدا زەررىچه شهك يوق. 

تـالـىبـان ئـافـغانـىسـتانـدا ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزگهن مهزگـىلـدە، ئۇالرنـىڭ ھاكـىمـىيـىتـىنـى سهئۇدى ئهرەبـىسـتان، ئهرەب 
بىرلهشمه خهلىپىلىكى ۋە پاكىستاندىن ئىبارەت ئۈچال دۆلهت ئېتىراپ قىلغانىدى. 

شۇنداقال، پاكىستان يهنه تالىبان بىلهن دىپلوماتىك مۇناسىۋەتنى ئهڭ ئاخىرىدا ئۈزگهن دۆلهتتۇر. 

تـالـىبـان بـىر مهھهل ئۆز كـونـتروللۇقـىدىكـى غهربـىي شـىمـالـدىكـى رايـونـالردىن پـاكـىسـتانـغا زەربه بېرىمـىز دەپ 
تهھدىت سـالـدى. تـالـىبـانـنىڭ پـاكـىسـتانـدىكـى بـارلـىق ھۇجۇمـلىرى ئـىچـىدە خهلـقئارادا ئهڭ ئېغىر تهنـقىدكه ئۇچـرىغـان 
قـىلـمىشـالرنـىڭ بـىرى دېيىشـكه بـولـىدىغـىنـى 2012-يـىلـى ئۆكـتهبـىردە يۈز بهرگهن ۋەقه بـولۇپ، ئهيـنى ۋاقـىتـتا مهكـتهپ 
ئـوقۇغۇچـىسـى مـاالال يۇسـافـزاي (Malala Yousafzai) مـىنـگورا بـازىرىغـا قـايـتىش يـولـىدا تـالـىبـانـنىڭ ھۇجۇمـغا 

ئۇچرىغانىدى. 

ھالبۇكـى، بـىر قېتىمـلىق چـوڭ ھهربـىي ھۇجۇم تـالـىبـانـنىڭ (پـاكـىسـتانـدىكـى) تهسـىرىنـى زور دەرىجـىدە 
ئـاجـىزالتـتى. 2013 - يـىلـى ئـامېرىكـانـىڭ ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالنـلىرىنـىڭ ھۇجۇمـىدا پـاكـىسـتان تـالـىبـانـلىرىنـىڭ كهم 
دېگهنـدە ئۈچ مۇھىم ئهربـابـى قـازا قـىلـغان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدە بۇ گۇرۇپـپىنـىڭ رەھبىرى ھاكـىمۇلـالھ مهخسۇدمۇ 

(Hakimullah Mehsud) بار ئىدى. 

«ئهلقائىدە»نىڭ پاناھگاھى 

2001 - يـىلـى 11 - سېنتهبـىردە دۇنـيا سـودا مهركـىزىگه قـىلـىنـغان ھۇجۇمـدىن كېيىن، ئـافـغانـىسـتانـدىكـى تـالـىبـان 

پۈتۈن دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتتى. 

تـالـىبـان بۇ ھۇجۇمـنى تهشـكىلـلىدى دەپ قـارالـغان ئۇسـامه بـىن الدېن ۋە بـازا تهشـكىالتـىغـا پـانـاھلىق بهردى، 
دەپ ئهيىبلهندى. 

2001 - يـىلـى 10 - ئـايـنىڭ 7 - كۈنـى، ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى ھهربـىي ئـىتـتىپـاق ئـافـغانـىسـتانـغا بېسىپ 

كىردى ۋە 2001-يىلى 12 - ئاينىڭ بىرىنچى ھهپتىسى تالىبان ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇلدى. 
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تـالـىبـانـنىڭ ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى رەھبىرى مـولـال مۇھهمـمهد ئۆمهر ۋە بـاشـقا كـاتـتىبـاشـلىرى دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ 
تۇتقۇن قىلىش ئوبيېكىتلىرىدىن بولۇشىغا قارىماستىن، تۇتۇلۇشتىن ئامان قالدى. 

 (Quetta) خهۋەر قـىلـىنـىشـىچه، تـالـىبـانـنىڭ نۇرغۇن يۇقـىرى دەرىجـىلـىك رەھبهرلـىرى پـاكـىسـتانـنىڭ كۇئېتتا
شهھىرىدە پاناھلىنىپ، شۇ يهردە تالىبانغا رەھبهرلىك قىلدى. 

ئهمما ئىسالمئاباد دائىرىلىرى «كۇئېتتا شۇراسى»نىڭ مهۋجۇتلۇقى ئىنكار قىلدى. 

گهرچه چهتـئهل ئهسـكهرلـىرىنـىڭ سـانـى ئۆزىنـىڭكىدىن كۆپ بـولسـىمۇ، تـالـىبـان ئـاسـتا - ئـاسـتا تهسـىر كۈچـىنـى 
ئهسـلىگه كهلتۈرۈپ ۋە كېيىنـچه تېخىمۇ زورايـتىپ، ئـافـغانـىسـتانـنىڭ نۇرغۇن رايـونـلىرىنـى قـايـتىدىن مۇقـىمسـىزلـىقـقا دۇچـار 

قىلدى ۋە بۇ دۆلهتتىكى توقۇنۇشالر 2001 - يىلدىن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە ئهۋجىگه چىقتى. 

تـالـىبـان كـابۇلـغا نۇرغۇن قېتىم ھۇجۇم قـىلـدى. شۇنـداقـال، 2012 - يـىلـى 9 - ئـايـدا، نـاتـو (شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك 
ئهھدى تهشكىالتى)نىڭ (ئافغانىستاننىڭ ھېلمېند ۋىاليىتىدىكى) بازىسىغىمۇ كهڭ كۆلهمدە ھۇجۇم قىلدى. 

2013 - يـىلـى تـالـىبـان قـاتـاردا ئـىشـخانـا تهسـىس قـىلـماقـچى ئـىكهنـلىكـىنـى ئېالن قـىلـغانـدا، تـىنچـلىق سۆھبىتـى 

ئۆتكۈزۈش ئۈمىدى تۇغۇلغان بولسىمۇ، ئىككىال تهرەپ بىر - بىرىگه ئىشهنمىگهچكه، توقۇنۇش داۋامالشتى. 

2015 - يـىلـى 8 - ئـايـدا تـالـىبـان مـولـال ئۆمهرنـىڭ ئۆلۈمـىنـى ئـىكـكى يـىلـدىن كۆپـرەك يـوشۇرغـانـلىقـىنـى ئېتىراپ 

قىلدى. 

كېيىنـكى ئـايـدا مهزكۇر تهشـكىالت بـىر نهچـچه ھهپـتىلـىك ئـىچـكى نـىزاغـا خـاتـىمه بېرىپ، مـولـال ئۆمهرنـىڭ 
مۇئاۋىنى بولغان مولال مهنسۇرنى يېڭى رەھبهر دەپ تونۇپ، ئۇنىڭ ئهتراپىغا ئۇيۇشقانلىقىنى جاكارلىدى. 

ئـاالھهزەل شۇنـىڭ ئـالـدى – كهيـنىدە، تـالـىبـان 2001 - يـىلـى مهغلۇبـىيهتـكه ئۇچـرىغـانـدىن بۇيـان تۇنـجى قېتىم 
ئۆلكه مهركىزىنى كونترول قىلىپ، ئىستراتېگىيىلىك مۇھىم شهھهر قۇندۇزنى قولغا كىرگۈزدى. 

مـولـال مهنسۇر 2016 - يـىلـى 5 - ئـايـدا ئـامېرىكـا ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالنـلىرىنـىڭ ھۇجۇمـىدا ئۆلتۈرۈلۈپ، 
مۇئاۋىنى مهۋلهۋى ھىبهتۇلالھ ئاقھۇنزادە ئۇنىڭ ئورنىغا چىقتى. 

(ئـاقھۇنـزادە رەھبهرلـىكـىدىكـى تـالـىبـان ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى بـىلهن رەسـمىي يـوسۇنـدا سۆھبهتـكه ئـولتۇرۇشـى دۇنـيا 
سىياسى تارىخىدا يېڭى بىر سهھىپىنى ئېچىپ بهردى.-ت) 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718 
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كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

ئوقۇش ھاياتىدىكى ئهسلىمىلىرىم 
 گۈلنىسا قهيسهر



ئوقۇش ھاياتىمدىكى ئهسلىمىلىرىم 

گۈلنىسا قهيسهر 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

تـولۇقسـىز ئـوتتۇرىدا بـىر سـىنـىپـتا ئـوقۇغـان سـاۋاقـداشـالردىن ئۈچ ئـوغۇل، تۆت قـىز يهتـتهيـلهن 

نـاھىيـىلـىك بـىرىنـچى ئـوتتۇرا مهكـتهپـكه كـىردۇق. شۇ يـىلـى پۈتۈن يېزىمـىز بـويـىچه  تـولۇق ئـوتتۇرىغـا 

ئـوقۇشـقا كـىرگهنـلهر ئهلـلىكـتىن ئـاشـاتـتى. يـاتـاقـلىق مهكـتهپ مۇھىتـىدا ئـاتـا-ئـانـامـدىن ئـايـرىلـىپ ئـوقۇش، 

مهكـتهپ ئـاشـخانـىسـىنـىڭ تـامـىقـىغـا كۆنهلـمهسـلىك، ھهر خـىل مـىجهز-خۇلۇقـتىكـى بـالـىالر بـىلهن چـىقـىشـىپ 

ئۆتۈشـكه مهجبۇر بـولۇش بېسىمـىدىن سـىرت كـىيـىم-كېچهك، نـامـاز ئـوقۇش، روزا تۇتۇش تهرەپـلهردە زور 

قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا دۈچ كهلـدىم، كۆپ قېتىم تهنـقىدلهنـدىم. يېزىدىكـى ئـوقۇش ھايـاتـىمـدا مهكـتهپ فـورمـىسـى 

ئـومۇمـالشـمىغـاچـقا مۇسۇلـمان قـىزچـاقـقا خـاس يـارىشـىمـلىق كۆيـنهك، يـاغـلىقـالر بـىلهن كـىيـىنـىپ 

يۈرەلهيـتتىم. ھهم ئۇ زامـانـالردا يۇرتـىمـىزدىمۇ يـاالڭباش يۈرىدىغـان ئـايـالـالر يـوق ئـىدى. ئـىشـچى-

خـىزمهتـچى ئـايـالـالر ۋە بـىر قـىسـىم مـودا ئـايـالـالر بېشىنـىڭ يېرىمـىغـا بـولسـىمۇ يـاغـلىق چېگىپ يۈرەتـتى. 

زىيـادە چـاكـىنـا، ئـاال-بۇلـىمـاچ، يېرىم-يـالـىڭاچ كـىيـىنـىدىغـانـالر ئـاسـاسهن ئۇچـرىمـايـتتى. پهقهت بـاشـقا 

يۇرتـتىن كهلـگهن ئـايـال ئـوقۇتقۇچـىالر ئـىچـىدە يـاغـلىق چهگـمهيـدىغـان ئـىكـكى-ئۈچـى بـوالتـتى. تـولۇق 

ئـوتتۇردا يـاغـلىق چېگىدىغـان ئـايـال ئـوقۇتقۇچـىالر يـوق ئـىدى، قېنىق گـىرىم ۋە زىيـادە تـار كـىيـىمـلهر 

بـىلهن يۈرىدىغـان «مـودا خـانـىمـالر» مۇ ئۇچـرايـتتى. مهن ئـوقۇغـان چـاغـدا نـاھىيـىمـىزدىكـى تـولۇق ئـوتتۇرىدا 

يـاغـلىق چېگىدىغـان قـىز ئـوقۇغۇچـىالر ئـون پـىرسهنـت ئهتـراپـىدا بـولۇشـى مۇمـكىن. ئـوقۇغۇچـىالر چـوقۇم 

مهكـتهپ فـورمـىسـى كـىيـىشـى كېرەك ئـىدى. قـىز-ئـوغۇل بـىر تۇتـاش كـىيـىدىغـان مهكـتهپ فـورمـىسـى مېنى 

كۆيـنهكـلىرىمـدىن ئـايـرىۋەتـتى. لېكىن يـاغـلىقـىمـنى ئېلىۋېتىشـته ئـىزچـىل كـاجـىلـىق قـىلـىپـال تۇرىۋالـدىم. 

بـاشـقا يېزىدىن كـىرگهنـلهر ئـارىسـىدا يـاغـلىق چېگىدىغـانـالرمۇ، يـاغـلىقـنى ئېلىۋەتـكهنـلهرمۇ بـار ئـىدى. 

بهزى ئـوقۇتقۇچـىالنـىڭر ۋە شهھهرلـىك سـاۋاقـداشـلىرىمـىزنـىڭ يـاغـلىقـىمـىزنـى مهسـخىرە قـىلـىدىغـان 

ئهھۋالـالرمۇ يۈز بهرگهن ئـىدى. مهكـتهپ فـورمـىسـى بـىلهن يـاغـلىق چېگىش قهتـئىيـال يـاراشـمايـدىغـان 
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بـولسـىمۇ، پهرۋاسـىز ھالهتـته شۇنـداق يۈرىۋەردىم. ئهمـما نـامـاز ئـوقۇشۇم تـولـىمۇ جـاپـالـىق بـولـدى. 

سهكـكىز سـائهتـلىك مۇقـىم دەرسـتىن سـىرت يـاتـاقـتا يـاتـىدىغـان ئـوقۇغۇچـىالر ئۈچۈن ئۈچ سـائهتـلىك 

كهچـلىك مۇزاكـىرە بـار ئـىدى. پـىشـننى چۈشـلۈك ئـارام ۋاقـتىدا ئـوقۇۋاالتـتىم، ئهسـر نـامـىزىنـى يـاز كۈنـلىرى 

كهچـلىك تـامـاق ۋاقـتىدىن پـايـدىلـىنـىپ ئـوقۇيـااليـتتىم، قـىش كۈنـلىرى ۋاقـت ئۆتۈپ كېتىپ قـاالتـتى. شـام 

نـامـىزى ئـاسـاسهن دېگۈدەك كهچـلىك مۇزاكـىرە ۋاقـتىغـا تـوغـرا كهلـگهچـكه كهچـته خۇپـتهن بـىلهن قـوشۇپ 

ئـوقۇيتتۇم. كهچـلىك مۇزاكـىرە تـوققۇز بـىلهن تۈگهيـتتى، بـىزگه ئۇخـالشـقا تهيـيارلـىنـىش ئۈچۈن يېرىم 

سـائهتـال ۋاقـت بېرىلـىپ دەل تـوققۇز يېرىمـدا يـاتـاق بـىنـاسـىنـىڭ تـوكـى ئۆچۈرۈلهتـتى. تـوك ئۆچـكهنـدىن 

كېيىن ئـوقۇغۇچـىالر ئۇيۇشـمىسـىنـىڭ ئهزالـىرى يـوتـقانـغا كـىرىپ بـولۇشـىمـىزنـى تهكشۈرۈش قـىالتـتى. تـوك 

ئۆچۈپ بـىرەر سـائهت بـولـغانـدا ئۇيۇشـما ئهزالـىرى كـارىدوردىن غـايـىب بـولۇشـىغـا،  مهن ئـاسـتا ئـورنۇمـدىن 

تۇرۇپ ۋاقـتىدا ئـوقۇيـالـمىغـان نـامـازلـىرىمـنى تـولۇقـالپ ئـوقۇپ، ھهمـمه يـاتـاقـداشـلىرىمـدىن كېيىن 

ئۇخـاليـتتىم. تـاھارەت ئـالـغانـلىقـىم چېنىپ قـالـماسـلىقـى، ھهم يـاتـاقـنىڭ تـىنـىچ ۋاقـتىدا بـامـدات نـامـىزىنـى 

ئـوقۇۋېلىش ئۈچۈن ئهتـىگهنـدىمۇ ھهمـمىدىن سهھهر تۇراتـتىم. يـاتـاقـداشـالر ئـىچـىدە مهنـدىن بـاشـقا بهش 

ۋاقـت نـامـاز ئـوقۇيـدىغـانـالر يـوق ئـىدى. ئـىكـكى قـىز بـىر ۋاخ نـامـاز ئـوقۇيـتتى.كۈنـدۈزلۈك نـامـازلـىرىمـنى 

ۋاراڭ-چۇرۇڭدىن خـالـىي ھالـدا ئـوقۇشۇم تهسـكه تـوخـتايـتتى. بهزىدە قـىزالر بـىلهن تـىرىكـىشـىپمۇ 

قـاالتـتىم. ھهمـمه يـاتـاقـتا سهكـكىز كـىشـىلـىك كـارىۋات، ئـىكـكى ئـىشـكاپ، بـىردىن ئۈسـتهل بـوالتـتى. 

يـاتـىقـىمـىزنـىڭ ئـىچـىدە ئـازادە نـامـاز ئـوقۇيـالـىغۇدەك بـىرەر بۇلۇڭ يـوق ئـىدى. نـامـازنـى كـارىۋات ئۈسـتىدە 

ئـوقۇشـقا تـوغـرا كېلهتـتى. مهن ئۈسـتۈنـكى كـارىۋاتـتا يـاتـاتـتىم، ئۆرە تۇرۇپ نـامـاز ئـوقۇش ئۈچۈن ئـالـدىمـغا 

بهكـرەك ئېڭىشـىپ  تۇرمـىسـام بېشىم تـورۇسـقا تـاقـىشـىپ قـاالتـتى. كۈنـدۈزدە نـامـاز ئـوقۇغـىنـىمـدا بهزى 

قـىزالر بېشىمـنى ئېگىپ تۇرۇپ نـامـاز ئـوقۇۋاتـقان قـىيـاپـىتـىمـنى كۈلـكىلـىك ھېس قـىلـىپ دوراپ، كۈلۈپ 

كېتىشهتـتى. ئـاسـتىنـقى كـارىۋاتـتىكـى قـىز تـوال ھالـالردا «كـارىۋاتـنى غـىچـىرالتـتىڭىز» دەپ قـاقـشاپ 

قـويـاتـتى. بۇنـداق چـاغـالردا قـىزالر بـىلهن سۈركـىلـىش بـولۇپمۇ قـاالتـتى. ئۆزى نـامـاز ئـوقۇمـىسـىمۇ نـامـاز 

ئـوقۇغـىنـىم ئۈچۈن مېنى ھۆرمهتـلهيـدىغـان، ۋاراڭ-چۇرۇڭ قـىلـىۋاتـقانـلىرىنـى بـاشقۇرۇپ قـويـىدىغـان يـاخشـى 

قىزالرمۇ بار ئىدى. 

يـاتـاق بـىنـاسـىنـى بـاشقۇرغۇچـىالرنـىڭ بـاشـقا چـاغـالردا يـاتـاقـقا قـانـداق تـامـاق يـاكـى نېمه ئهكـىرىشـىمـىز 

بـىلهن كـارى بـولـمىغـىنـى بـىلهن، رامـزان ئېيى بـولـسا يـاتـاقـقا تهيـيار تـامـاقـالرنـى ئهكـىرۋېلىشـقا رۇخـسهت 

قـىلـىنـمايـتتى. سهھهر ۋاقـتىدا ئـوقۇتقۇچـىالر نۆۋەتـچىلـىكـته تۇرۇپ كـارىدۇرنـى چـارىاليـتتى. بـىرەر 

ئـوقۇغۇچـىنـىڭ ئـورنـىدىن تۇرۇپ قېلىشـى، تېۋىش چـىقـىرىپ قېلىشـى ئېغىر ئـاقـىۋەتـكه سهۋەب بـوالتـتى. 

رامـزان ئېيى كـىرگهنـدىن بـاشـالپ مهن ھهر كۈنـى ئـاخشـىمـى بـىر تـوغـرام نـانـنى قـولـياغـلىقـقا ئـوراپ 

يـاسـتۇقۇمـنىڭ ئـاسـتىغـا قـويـىۋاالتـتىم. سهھهردە مهنـدەك روزا تۇتـىدىغـانـالرنـى ئـىزدەپ يۈرگهن 

چـارلـىغۇچـىالرنـىڭ تېۋىشـىدىن ئـويـغىنـىپ قـولۇمـنى يۇيۇشـقا، چـاي قۇيۇپ ئـىچـىشـكه جۈرئهت قـىاللـمايـتتىم، 
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ئهمـما قـول يـاغـلىقـقا ئـورىۋالـغان نـانـنى يـوتـقانـغا بېشىمـنى تېقىپ تۇرۇپ يهۋاالتـتىم. شۇ مېنىڭ 

سـوھۇرلۇقۇم بـوالتـتى. ئهڭ چـاتـاق يېرى، مهن ئـوقۇغـان نـاھىيـىلـىك تـولۇق ئـوتتۇرا مهكـتهپـته پهقهت 

رامـزان ئېيىدىال، ھهم مهكـتهپ يـاتـىقـىدا يـاتـقان ئـوقۇغۇچـىالرغـىال يـولـغا قـويۇلـىدىغـان «رامـىزانـلىق 

چـىنـىقـىش پـائـالـىيـىتـى» بـار ئـىدى. سـائهت تۆتـتىن بهشـكىچه نۆۋەتـچى ئـوقۇتقۇچـىالر بـىزنـى نـازارەت 

قـىلـغانـدىن كېيىن ئـىكـكى تهنـتهربـىيه ئـوقۇتقۇچـىسـى يـاتـاق بـىنـاسـى ئـالـدىدا بهس -بهسـته دۈدۈك 

چـاالتـتى. يـوقـلىمـىغـا كېچىكـىپ قـالـماسـلىق ئۈچۈن ئۇخـالش كـىيـىمـىنـىڭ ئۈسـتىگه مهكـتهپ فـورمـىسـىنـى 

كېيىپـال مهيـدانـغا چـىقـىپ بـوالتتۇق.سهھهر ۋاقـتى بهشـتىن ئـالـتىگـىچه قـىز-ئـوغۇل ھهمـمه ئـوقۇغۇچـىالر 

سهكـكىز يۈز مېتىرلـىق مهيـدانـنى بهش-ئـالـته قېتىم ئـايـلىنـىپ يۈگۈرۈپ، گـىمـناسـتىكـا ئـويـنايتتۇق. بـىر 

يۇتۇم سۇ ئـىچهلـمهي يېگهن قۇرۇق نـان ئـىكـكى مهيـدان يۈگۈرۈشـىمـگىال مهيـدەمـنى ئېسىپ بـىئـارام 

قـىلـىشـقا بـاشـاليـتتى. ھېرىپ-ھاسـىراپ يـاتـاقـقا كـىرگۈچه كۈن چـىقـىپ كهتـكهن بـوالتـتى، نهتـىجـىدە بـامـدات 

نـامـىزىغـا كېيىن قـاالتـتىم. ئۇ كۈنـلهرنـى ھهر ئـويـلىسـام بـىر تهرەپـتىن ئۆزۈمـدىن سۆيـىنـىمهن يهنه بـىر 

تهرەپـتىن ئۆزۈمـگه ئـىچ ئـاغـرىتـىمهن. رامـىزان مهزگـىلـىدىكـى ئهنه شۇنـداق قـائـىدە - تۈزۈم سهۋەبـلىك 

روزا تۇتـىدىغـانـالر ئـاسـاسهن يـوق دېيهرلـىك ئـىدى. بـاشـقا سـىنـىپـالردىكـى قـىزالر ئـارىسـىدىمۇ بهزىدە مـاڭا 

ئـوخـشاش بهزىدە سـوھۇرلۇق يېمىگهن ھالهتـته بـىر قـانـچه كۈن بـولسـىمۇ  روزا تۇتـقانـالرنـىڭ بـارلـىقـىنـى 

بـىلهتـتىم. مهنمۇ بهزى كۈنـلىرى ئۇسـساپ لهۋلـىرىم گهز بـاغـالپ، سـارغـىيـىپ - ھالسـىزلـىنـىپ قـىيـنىلـىپ 

قــىلــىپ قــىلــىپ بــىر قــانــچه كۈنلۈك روزىنــى كهم تۇتــقان ئــىدىم. چۈنــكى ســوھۇرلۇقــنى ئــوبــدان 

يېيهلـمىگهنـدىن سـىرت، ئـىپـتار قـىلـىش كهچـلىك مۇزاكـىرە ۋاقـتىغـا تـوغـرا كهلـگهچـكه، ئـىسسـىق تـامـاق 

يېيهلـمهيـتتىم. كهمپۈت يـاكـى پـىچـىنه - پـىرەنـىك دېگهنـدەك نهرسـىلهرنـى ئـوغۇرلۇقـچه يهپ ئـىپـتار 

قـىالتـتىم. سـىيـاسـى مهھكۇملۇقـقا قـارىغۇالرچه بـاش ئېگىپ تۇرغـان خهلـقنىڭ رېئالـلىقـى مهنـدەك بـىر 

ئـوقۇغۇچـىنـى ئـاشۇنـداق «چـىنـىقـىش پـائـالـىيـىتـى» گه ھېچ قـارشـىلـىقسـىز بـويسۇنـدۇرغـان بـولـسا كېرەك. 

ھهر يىلىدىكى رامىزان مانا مۇشۇنداق جاپالىق ئۆتكهن ئىدى. 

تـولۇق ئـوتتۇردىكـى يهنه بـىر مۇشهقـقهت ھېيت كۈنـى ئۆيـگه قـايـتالـماسـلىق ئـىدى. ئـىكـكى ھېيت 

ئۈچۈن دەم ئېلىشـقا قـويۇپ بېرىلـگهن بـولـساقمۇ، ھېيت كۈنـى ئهتـىگـىنـى مهكـتهپـته ئۆتكۈزىلـىدىغـان 

بـايـراق چـىقـىرىش مۇراسـىمـىغـا قـاتـناشـماي ئـامـالـىمـىز يـوق ئـىدى. مـاڭا ئـوخـشاش نهچـچه ئـون كېلومېتىر 

يـىراقـلىقـتىكـى يېزىدىن كـىرگهنـلهرگـىمۇ شهپـقهت قـىلـىنـمايـتتى. ھېيت كۈنـى ئهتـىگهنـدە بـايـراق چـىقـىرىش 

ئـالۋىڭى ئۈچۈن بـىرەر ئـىكـكى سـائهت گـالۋاڭ بـولۇپ بېكهتـكه كهلـسهك، يېزىمـىزغـا مـاڭىدىغـان مـاشـىنـا 

يـوق بـولۇپ چـىقـاتـتى. يېزا-كهنـتلهردىن كـىرگهن بـىچـارە ئـوقۇغۇچـىالر كۈن كهچ بـولغۇچه بېكهتـته بـويۇن 

قـىسـىپ ئـولتۇرىشـىپ كېتهتتۇق. نـاھىيـىگه يېقىن بهزى يېزىالردىكـى بـالـىالر خـىلـى ئـاسـان مـاشـىنـا 

تاـپاـاليتـتى، ئهممـا بىـزنىـڭكىدەك يېراق تاـغلـىق يېزىالرغاـ ھېيتتىن باـشقـا ۋاقتـتىمۇ كۈندـە بىـرەر ئىـككـىال 

ئـاپتۇبۇس قـاتـنايـدىغـان بـولـغاچـقا، ھېيت كۈنـى مـاشـىنـا ئۇچـراپ قېلىشـى قهلهنـدەرگه ئـالتۇن ئۇچـرىغـانـدەك 
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ئـامهت ئـىدى. بهزى چـاغـالردا بـىر يېزىدىن كـىرگهنـلهر بـىرەر پـىكـاپـنى دېيىشـىپ قـىمـمهت كـىرا ۋە 

قـىسـتاڭچىلـىق ئـىچـىدە ئۆيـگه قـايـتاتتۇق. بهزىدە ئۇمۇ ئـوڭ كهلـمهي يـاتـاقـقا قـايـتىپ بـىر كۈنـنى مـىڭ 

كۈنـدەك پۇچـلىنـىش، سـىقـىلـىش ئـىچـىدە ئۆتكۈزۈپ، ئۆيـىمـىزگه ئهتـىسـى كۈنـى قـايـتىش غېمىدە يـاتـاقـتا 

غېرىپسـىنـىپ ئـولتۇرۇشـاتتۇق. قـالـغانـالر كۆپ بـولـمىغـاچـقا مهكـتهپ ئـاشـخانـىسـىمۇ ئېچىلـمايـتتى. يـاتـاق 

بـىنـاسـى ئـىچـىدىكـى دۇكـانـنىڭ پېچىنه-پـىرەنـىك، تهيـيار چۆپـلىرىنـى يهيتتۇق. شۇ چـاغـدىكـى ئهلهمـلىك 

روھىي ھالهتلىرىمىزنى، بىچارە تۇرىقىمىزنى ھهر ئويلىسام يۈرىكىم ئېچىشىپ كېتىدۇ.  

تـولۇق ئـوتتۇردا بـاشـالنغۇچ - تـولۇقسـىزدىكـى چـاغـالردەك ئـىزچـىل سـىيـاسـىي ئۈگـىنـىش بېسىمـى 

بـولـمىدى-يۇ، ئهمـما پـات - پـات مهكـتهپ بـويـىچه «دىنـىي خـوراپـاتـلىقـقا قـارشـى تۇرۇش»، «ئـاتـىزىم 

تهربـىيسـى» تېمىلـىرىدا سهپهرۋەرلـىك يـىغـىنـى ئېچىالتـتى. ھهر خـىل ئهھدىنـامـىلهرگه ئـىمـزا قـويۇپ، 

بـارمـاق بېسىپ ئۆتهتتۇق. ھهم بهزى ئـوقۇتقۇچـىالرمۇ دىنـنى ئـاجـايـىپ ئۆچ كۆرەتـتى، سۆكهتـتى. تـوال گهپ 

قـىلـىدىغـىنـى ئۈچۈن «پـاراڭ» دەپ لهقهم قـويۇلـغان بـىر ئـوقۇتقۇچـىنـىڭ مۇنـداق بـىر قهبـىھ سۆزىنـى 

ئـوقۇغۇچـى بـالـىالر بـىر مهزگـىل يۇمۇر قـىلـىپ سۆزلهپ كۈلۈشۈپ يۈرگـىنـى ئېسىمـدە. ئۇ ئـوقۇتقۇچـى 

سـىنـىپ يـىغـىنـىدا  قـىيـامهتـتىكـى سۇئـال - سـوراقـنىڭ جـاۋابـىنـى ئۈگـىتـىپ قـويـاي دەپ مۇنـداق دېگهن 

ئىدى:  

— مـانـا مهن ئۆلۈپ بـاقـقان، ئۆلـگهن ۋاقـتىمـدا نېمه ئـىش بـولـغانـنى دەپ بېرەي. مهن قهبـرىگه 

قـويۇلۇپ تۇرسـام ئـىكـكى پهرشـته سۇئـال - سـوراق قـىلـغىلـى كهپتۇ. مـاڭا قـاراپ، - مهررەببۇك (رەبـبىڭ 

كـىم)؟ دېگهنـتى، مهن: - كـونـا ئۆلهكتۇق، دېدىم. - كېپهنـلىكـىڭ يېڭىكهنغۇ ؟ دېگهنـتى،- بـايـا 

يۇيۇپتۇق، دېدىم. ئۇالر مېنىڭ يېنىمـدىن كهتـتى. مـانـا مۇشۇنـچىلـىك ئـىش. ھايـاتـنى قهدىرلهڭالر، 

دوزاخ-جهنـنهتـنى كـىم كۆرۈپتۇ ؟ يـاخشـى ئـوقۇپ خـىزمهتـكه چـىقـىپ پۇلـنى كۆپ تـاپـالـىغـان كـىشـى ئهڭ 

نـوچـى كـىشـى... ھهر بـىر ئۇيغۇر مهكـتهپ ھايـاتـىدا مۇشۇنـداق «مـائـارىپـچى»الرغـا ئۇچـرىغـانـلىقـى ئېنىق 

بولۇشى مۇمكىن. 

ئۆزۈم يـاخشـى كۆرگهن كهسـپىنـى تـالـالپ ئـالـىي مهكـتهپ بـوسۇغـىسـىدىن ئـاتـلىدىم. يۈرەكـته ئـوت، 

تهنـدە قۇۋۋەت بـار بـولـغان شۇنـداق ئېسىل پهيـتلهردە مهن راۋرۇس تهربـىيـلىنهلـىشـىم، ئهل - ۋەتهنـگه 

شـان - شهرەپ سۇنـالـىغۇدەك ئـىخـتىسـاس ئېگىسـى بـواللـىشـىم كېرەك ئـىدى. مـىڭ ئهپسۇس، ئهنه 

شۇنـداق ئـالـىي مـائـارىپ، ئـىلـغار تهربـىيه ئـىمـتىيـازىغـا ئـىگه بـولـغان ئـالـىي مهكـتهپـتىمۇ ئهقـىدە-ئېتقادقـا 

بـولـغان ئۆچـمهنـلىك، تـاجـاۋۇزچـىلـىق مـاڭا قـابـاھهتـلىك قـىلـتاقـالرنـى قۇردى. قـاتمۇ-قـات بېسىم يۈرىكـىمـنى 

ئهزدى. تهنـقىدلهش، مهسـىخـىرىلهش ئـىگـىلـىرى كۆپـىيـىپ، كۈچـىيـىپ تۇردى. ئـالـىي مهكـتهپـته دەرس 

تـولۇق ئـوتتۇردىكـىدەك زىچ بـولـمىغـاچـقا، نـامـاز ئـوقۇشۇم ۋە روزا تۇتۇشۇم تـولۇق ئـوتتۇردىكـى چـاغـالردەك 
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جـاپـالـىق بـولـمىدى. ئهمـما كهسـىپـىمـىز بـىلهن قـىلـچه مۇنـاسـىۋىتـى يـوق سـياسـى دەرسـلهرنـىڭ كۆپلۈكـى، 

كهسـپىي دەرسـلىرىمـىزنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـىڭ خـىتـايـچه بـولۇشـى مـاڭا سـانـاقسـىز ئـىچ پۇشۇقـى ئېلىپ 

كهلـگهنـدىن سـىرت، بېشىمـدىكـى كـىچـىكـكىنه يـاغـلىقـىم بـىلهن ئـاددىي كـىيـىم - كېچىكـىم « دىنـىي تۈسـته 

كـىيـىنـىش » دەپ قـارىلـىپ تۆۋىنـى سـىنـىپ بـاشـلىقـى، يۇقـىرىسـى مهكـتهپ سـىيـاسـىي مۇدىرىغـىچه بـولـغان 

تۈرلۈك رەھبهرلهر، بـاشـلىقـالر ئـالـدىدا كۆپ قېتىم تهنـقىدكه ئۇچـرىدىم. سـىنـىپ مهسـئۇلـىمـىز، فـاكۇلتېت 

مۇدىرىمـىز بـىر قـانـچه قېتىم مېنى ئـايـرىم چـاقـىرىپ يـاغـلىق چهگـمهي، ئۇزۇن كۆيـنهكـلهرنـى كـىيـمهي 

«ئـوقۇغۇچـىدەك » كـىيـىنـىپ يۈرۈشـىمـنى، مېنى كۆرسه ئـىچـى سـىقـىلـىپ قـالـىدىغـانـلىقـىنـى، مهن 

مهدەنـىيهتسـىز، ئۆزىنـى قهدىرلهشـنى بـىلـمهيـدىغـان قـىز ئـىكهنـلىكـىمـنى بهزىدە سـىلـىق بهزىدە قـاتـتىق 

رەۋىشـته دەپ تۇردى. يـاغـلىقـمنى ئـالـدىمـدىن ئـوراپ چهگـمىگهن، كهڭتاشـا كـىيـىمـلهرنـى كـىيـىپ يۈرمـىگهن 

بـولۇشۇمـغا قـارىمـاي، بېشىمـغا كهيـنىچـىلهپ يـاغـلىق چېگىپ، قـىسـقا ۋە ئـوچۇق كـىيـىمـلهرنـى كـىيـمهي 

يۈرگىنىم ئۇالرغا «خۇراپاتلىق، دىنىي تۈسته كىيىنىش» بولۇپ تۇيۇلدى.  

ئـالـىي مهكـتهپ ئـوقۇشۇم بـاشـلىنـىپ بـىر ئـايـچه بـولـغان ۋاقـىتـمىكـىن، خـىتـاي تـىلـىدا تهيـيارلـىق 

ئوقۇۋاتقان چاغالر ئىدى، بىر كۈنى ئوقۇتۇش  بىناسىدا تۇرسام بىر ئايال يېنىمغا كېلىپال سورىدى:  

— سىز ئوقۇغۇچىما ؟  

— ھه!؟ 

— نېمىشقا ياغلىق چېگىسىز؟ سىز يېڭى ئوقۇغۇچىما؟  

— ھهئه.  

— مهن بىلهن ئىشخانامغا كىرىڭ. 

ئـارقـىسـىدىن مېڭىپ بـىر ئـىشـخانـىغـا كـىردىم. شۇ چـاغـدا بـىلـدىمـكى ئۇ ئـايـال تهيـيارلـىق مـائـارىپ 

ئىنىستىتۇتىنىڭ مۇئاۋىن سېكىرتارى ئىكهن. ئۇ ئايال ئاۋازىنى سهل سىلىقالشتۇرۇپ گهپ باشلىدى:  

— مهكـتهپـنىڭ تۈزۈمـىدە دىنـىي تۈس ئـالـغان كـىيـىم-كېچهك كېيىشـكه قهتـئىى بـولـمايـدۇ. ئهمـدى 

بۇنـداق كـىيـىنـگىنـىڭىزنـى مهن كۆرۈپ قـالـماي. قـارىغـانـدا سـىز يېزىلـىق ئـوخـشايسـىز. ئهمـدى چـوڭ 

شهھهرگه كهلـگهنـدىكـىن مهدەنـىي، چـىرايـلىق كـىيـىنـىپ يۈرۈڭ. كـىچـىكـكىنه تۇرۇپ قېرى خـوتۇنـالردەك 

كـىيـىنـىۋاپسـىز. چـىرايـلىق كـىيـىمـلهرنـى مۇشۇنـداق يـاشـلىق بـاھارىڭىزدا كـىيۋالـمىسـىڭىز قـاچـان 

كىيىسىز ؟...  

ئـاخـىرىدا ئۇ ئـايـال سـىنـىپـىمـنى ۋە سـىنـىپ مۇدىرىمـنىڭ ئـىسـمىنـى سـورىدى ۋە قـىيـاپـىتـىمـنى 

ئۆزگهرتـمىسهم مهكـتهپـنىڭ جـازا - تهدبـىرلـىرىگه ئۇچـرايـدىغـىنـىمـنى ئېيتتى. مهن سـىنـىپـقا يېنىپ 

چـىقـتىم. ئۇ ئـايـالـنىڭ گهپـلىرى بـىر تهرەپـتىن غۇرۇرۇمـغا تهگـدى، يهنه بـىر تهرەپـتىن ئېغىر بېسىم 
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بـولـدى. ھهقـىقهتهن مهكـتهپـته يـاغـلىق چهگـكهن قـىزالرنـى نـاھايـىتـى ئـاز ئۇچـراتـقان ئـىدىم.  سـىنـىپـىمـىزدىمۇ 

مهنـال يـاغـلىق چېگهتـتىم. شۇنـىڭدىن ئېتىبـارەن ھهر كۈنـى ئـوقۇتۇش بـىنـاسـىغـا كـىرسهمـال، ئـىچـىمـدە ئۇ 

ئاـياـلغـا ئۇچرـاپ قاـلمـاسلـىقىـنىـ تىـلهيتـتىم. ئوـقۇتۇش بىـناـسىـدا ئۇزاق تۇرماـي، سىـنىـپقـا تېزال 

كـىرىۋاالتـتىم. دەرسـتىن چۈشـكهنـدىمۇ تېزال چـىقـىپ كېتهتـتىم. كهسـىپـكه چـىققۇچه كۈنـدە دېگۈدەك 

شۇنداق بېسىم ۋە دەككه - دۈككه ئىچىدە ئۆتتۈم. لېكىن «مهدەنىي» كىيىنمىدىم. 

كهسـپنىڭ ئـىكـكىنـجى يـىلـلىقـىغـا چـىقـقانـدىن كېيىن مهكـتهپـته « دىنـىي تۈسـته كـىيـىنـىش» نـى 

چهكـلهش تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە كهڭ دائـىرلـىك بـولۇپ كهتـتى. سـىنـىپـتا يـاغـلىق چېگىدىغـان ئۈچـىمـىزگه 

ھېلى سـىنـىپ بـاشـلىقـى، ھېلى سـىنـىپ مۇدىرى، ھېلى فـاكۇلتېت مۇدىرى پـات - پـات ئـىدىيـىۋى تهربـىيه 

ئـىشـلهشـكه چۈشـتى. ئۈچـىمـىز گهرچه بـىر يـاتـاقـتا بـولـمىسـاقمۇ، بـىرىمـىزگه يۆلهك بـولۇپ يـاغـلىقـنى 

ئېلىۋەتـمهسـلىكـكه بهل بـاغـلىدۇق ۋە چـىڭ تۇرىۋەردۇق. دەرسـتىن سـىرتـقى ۋاقـتتا ئـوقۇۋاتـقان دىنـىي 

كـىتـاپـالر بـىلهن ھىدايـىتـىمـىز كۈچـىيـىپ، قـىز-ئـايـالـالرنـىڭ ئـورۇنۇپ يۈرۈشـىنـىڭ پهرز ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـىلـىپ، ئـالـىي مهكـتهپـنىڭ ئۈچـىنـچى يـىلـلىقـغا چـىقـقان ۋاقـتالردا يـاغـلىقـنى ئـالـدىچـىالپ چېگىۋالـدۇق. بـاشـقا 

كهسـىپـتىكـى قـىزالر ئـىچـىدىمۇ يـاغـلىق چېگىدىغـان قـىز ئـوقۇغۇچـىالر يـوق ھېسابـتا ئۇچـرايـتتى. شۇ 

كۈنلهرنىڭ بىرىدە  بىر قېتىم سىنىپ مۇدىرىمىز ئاۋۋال تازا ئاچچىقالپ، ئاندىن بىزگه يالۋۇرۇپ: 

— گۇنـاھ بـولـىدىغـان ئـىش بـولـسا مـاڭا بـولسۇن، بۇنـداق كـىيـىنـىۋالـماڭالر، مهكـتهپـته يېڭى تۈزۈمـلهر 

چـىقـتى، نـاۋادا دىپـلوم ئـااللـماي قـالـساڭالر، ئـوقۇغـىنـىڭالرنـىڭ نېمه پـايـدىسـى ؟... دەپ كـاپـىلـداپ كهتـتى. 

بـىز گهپ ئـاڭلىمـىدۇق. ھهقـىقهتهن  شۇ كۈنـلهردە تۇرۇپ - تۇرۇپ دەرسـخانـىالرنـى ئـارىالپ «دىنـىي تۈسـته 

كـىيـىنـگهن ئـوقۇغۇچـىالر » نـى تـىزىمـاليـدىغـان ئـىش بـولۇشـقا بـاشـلىدى. 2013 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا پهيـدا 

بـولـغان بۇ تۈزۈم بـىزگه نۇرغۇن ئـاۋارىچـىلـىقـالرنـى ئهكهلـدى. فـاكۇلتېت مۇدىرى بـىزنـى چـاقـىرتـىپ، 

تۈزەلـمىسهك بـىزگه دىپـلوم بېرىلـمهيـدىغـانـلىقـىنـىمۇ دەپ تهھدىت سـالـدى. مهكـتهپ ئـوقۇغۇچـىالر 

ئۇيۇشـمىسـىدىكـى خـىتـاي ئـوقۇغۇچـىالر دەرس ۋاقـتىدا سـىنـىپـنىڭ ئـارقـا ئـىشـىكـىدىن مـاراپ يـاغـلىق 

چهگـكهنـلهرنـى رەسـىمـگه تـارتـىدىغـان، چۈشـلۈك - كهچـلىك تـامـاق ۋاقـتىدا مهكـتهپ ئـاشـخانـىسـىدا 

نۆۋەتـچىلـىك قـىلـىپ يـاغـلىق چهگـكهنـلهرنـى تـىزىمـاليـدىغـان بـولۇپ كهتـتى. ئۇالرنـىڭ تـىزىمـلىكـىگه چۈشۈپ 

قـالـساق «سـىيـاسـى تهربـىيه» گه  قـاتـنىشـىشـقا مهجبۇر بـوالتتۇق. شۇڭا بـىز  دەرسـكه چـىقـقانـدا سـىنـىپـنىڭ 

ئـالـدى يـاكـى ئـارقـا ئـىشـكتىن كۆرۈنۈپ قېلىش مۇمـكىنـچىكـى بـولـمىغـان، تـام تۈۋىدىكـى ئـورۇنـالردا 

ئـولتۇراتتۇق. تـامـاق ۋاقـتىدا ئـاشـخانـىغـا كـىرەلـمهي يـاتـاقـتا چـاي ئـىچهتتۇق. كۈتۈپـخانـا، دەرس 

تهكرارالش ئۆيى دېگهندەك يهرلهرگىمۇ چىقالمايتتۇق. ئىككى-ئۈچ ئايغىچه خېلىال قىينالدۇق.  

بـىز ئـوقۇش پۈتتۈرۈشـكه بـىر مهۋسۇم قـالـغانـدا تۈزۈم ئـاجـايـىپ چـىڭىپ كهتـتى. ئـوقۇغۇچـىالر 

ئۇيۇشـمىسـىدىكـى خـىتـايـالر يـاغـلىق چهگـكهنـلهرنـى كۆرسه كېلىپـال يـاغـلىقـىنـى تـارتـىدىغـان، قـاچـسا 
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ئـارقـىسـىدىن قـوغـاليـدىغـان ئـىشـالرمۇ يۈز بهردى. بـىر قېتىم يـاتـاق بـىنـاسـى ئـالـدىدا تۇتۇلۇپ قېلىپ قېچىپ 

كهتـسهم، بـىر خـىتـاي ئـوغۇل ئـوقۇغۇچـى كهيـنىمـدىن قـوغـالپ، قـولۇمـدىن تۇتـىۋالـىمهن دەپ كۆيـنىكـىمـنىڭ 

يېڭىنـىڭ ئۇچـىغـا تـىكـىلـگهن گۈلـىنـى ئۈزۈۋەتـتى. ئـوقۇش پۈتتۈرۈشـكه ئـازال قـالـغان شۇ پهيـتته ئـىچـىم 

قـاتـتىق سـىقـىلـىپ «مهكـتهپـتىن چېكىنهيمۇ قـانـداق» دېگهن ئـويـغىمۇ كېلىپ قـالـدىم. ھېلىمۇ يـاخشـى ئۇ 

چـاغـدا ھهپـتىدە ئـاران ئـالـته سـائهتـال  دەرس بـولۇپ، بـاشـقا ۋاقـىتـتا ئـوقۇش پۈتتۈرۈش مـاقـالـىسـى يـازىدىغـان 

بـولـغاچـقا، يهنـىال ئـاخـىرىغـىچه چـىدىۋېتىشـنى قـارار قـىلـدىم. كۆپـىنـچه يـاتـاقـتىال ئـولتۇراتـتىم، ئهمـما شۇ 

ئـالـته سـائهتـلىك دەرسـكه چـىقـىشمۇ نۇرغۇن قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا دۇچـار قـىلـىپ، ئـاخـىرى ئهدەبـىيـات 

ئـىنـىسـتىتۇتـىنـىڭ مۇئـاۋىن مۇدىرى بـولـغان خـىتـايـغا يـالـغان گهپ قـىلـىپ، «بـوۋام تۈگهپ كهتـكهن ئـىدى، 

مهن يـاغـلىق چېگىپ، پهلـتو كېيىپ قـارىلـىق تۇتـىشـىم كېرەك، مـاڭا ئـىسـپات چـىقـىرىپ بهرسهڭ» دەپ 

ئۆتۈنـدۈم. ئۇ گېپىمـگه ئـىشـىنـىپ ئـىسـپات يېزىپ تـامـغا قـويۇپ بهردى. شۇنـدىن كېيىن مهن كـىچـىك 

ۋاقـتىمـدا تۈگهپ كهتـكهن بـوۋامـغا يېڭىدىن قـارىلـىق تۇتۇپ، قـارا پهلـتو كېيىپ، ئـاق يـاغـلىق چېگىپ  

ئـىكـكى-ئۈچ ئـايـنى ئۆتكۈزۈپ، مـىڭ جـاپـادا ئـوقۇش پۈتتۈرۈش بـاسقۇچـىغـا ئۇلـىشـىۋالـدىم. شۇ چـاغـالردا 

بـىر تهرەپـتىن پـاسـپورت ئـىشـلىتـىۋاتـاتـتىم، مهكـتهپـنىڭ ئـىچـىدىال يهتـته رەھبهرنـىڭ ئـىمـزاسـىنـى ۋە 

تـامـغىسـىنـى قـويـدۇرۇشۇم كېرەك ئـىدى. كـىمـنىڭ قېشىغـا بـارسـامـال كـىيـىم - كېچىكـىمـگه قـاراپ 

تهنــقىدلهشــكه، تهھدىت سېلىشــقا بــاشــاليــتتى. خــىتــاي رەھبهرلهر تۈگۈل بهزى ئۇيغۇر رەھبهرلهرمۇ 

قـولـلىرىنـى شـىلـىتـىپ ھاقـارەتـلهپ، ئـالـىي مهكـتهپ ئـوقۇغۇچـىسـىدەك قـىيـاپهتـته كهلـمىسـىڭىز 

مـاتېرىيـالـىڭىز تهسـتىقـالنـمايـدۇ، دەپ تـامـغا قـويۇپ بهرمهي ئـىشـىمـنى بهكـال ئـاقـساتـتى. ئـوقۇغۇچـىالر 

بـاشـقارمـىسـى، قـوغـداش بـاشـقارمـىسـى، مهكـتهپ سـاقـچىخـانـىسـى قـاتـارلـىق ئـورۇنـالرنـىڭ تـامـغىسـىنـى 

قـويـدۇرۇش ئۈچۈن ئـالـته-يهتـته رەت بـاشـلىقـنىڭ ئـالـدىغـا كهلـدىم. ھهر قېتىم مـاتېرىيـالـىمـغا قـارىمـاسـتىن 

كـىيـىمـىمـگه قـاراپـال قـوپـالـلىق بـىلهن ئـىشـخانـىدىن چـىقـىرۋەتـتى. «قـارىلـىق تۇتۇش ئـىسـپاتـى» بـىر يهردە 

كۈچـكه ئـىگه بـولـدى. بـاشـقا ئـورۇنـدىكـى رەھبهرلهر ئېتىبـارغـا ئـالـمىدى. ئهڭ قـىيـىن بـولـغىنـى قـوغـداش 

بـاشـقارمـىسـىنـىڭ بـاشـلىقـى بـولـغان خـىتـايـنىڭ ئـىمـزاسـى بـولـدى. مهن نهچـچه قېتىمـالپ تـىل - دەشـنام 

ئـىشـتكهنـدىن كېيىن بـىر ئـىمـزا قـويـدۇرۋېلىش ئۈچۈن كۆيـنىكـىمـنى سهل قـىسـقارتـىپ يـاغـلىقـىمـنى 

ئېلىۋېىتـىپ ئۇنـىڭ ئـالـدىغـا كـىردىم. يـاغـلىقـىمـنى شۇ پهيـتته ئېلىۋەتـكىنـىمـنى سېزىپ قـالـغان خـىتـاي، 

چـاچـلىرىڭنى قـويـىۋېتىپ چـىرايـلىق يۈرمهپـسهن، دەپ بـىردەم تهنـقىدلـىگهنـدىن كېيىن، مېنى «چـىرايـلىق» 

يۈرۈشـكه ۋەدە بهرگۈزۈپ يـامـان تهسـته قـوپـالـلىق بـىلهن ئـىمـزا قـويۇپ بهردى. بېشىمـدىكـى كـىچـچىكـكىنه 

يـاغـلىق ئۈچۈن قـانـچه قېتىمـالپ تهنـقىدلهنـگىنـىمـنى، ھاقـارەتـلهنـگىنـىمـنى دەپ بېرىپ بـواللـمايـمهن. 

بېشىمـنىڭ ئـىچـىگه كـىرگهن بـىلـىمـنىڭ ھېسابـىنـى سـورايـدىغـان تۈزۈم، رەھبهرگه ھېچ يـولۇقۇپ بـاقـمىدىم، 

ئهمما بېشىمنىڭ تېشىدىكى ياغلىقنىڭ سورىقىنى قىلىدىغانالردىن ھهر قاچان قۇتۇاللمىدىم.  
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ئـالـىي مهكـتهپ ھايـاتـىدا مهن يـولۇقـقان ئـاۋارىچـىلـىك ھهرگـىزمۇ ئـاز ئهمهس، يهنه نۇرغۇن 

ھهسـرەتـلىك كهچۈرمـىشـلىرىم بـار. 2009 - يـىلـى 4- ئـىيۇل  كۈنـى   مهن بـىر يـىلـلىق تهيـيارلـىقـنى 

تۈگـىتـىپ يۇرتـقا قـايـتىپ كهلـدىم. ئهتـىسـىال ھهمـمىمـىز بـىلـىدىغـان 5- ئـىيۇل قـىرغـىنـچىلـىقـى يۈز 

بهردى. شۇ يـىلـقى يـازلـىق تهتـلىم ئـاسـاسهن دېگۈدەك يېزىلـىق ھۆكۈمهتـته سـىيـاسـىي ئۈگـىنـىش قـىلـىش 

بـىلهنـال ئۆتـتى. 5- ئـىيۇل ۋەقهسـى بـولۇپ 4- كۈنـىدىن بـاشـالپ يېزىمـىزدىكـى 14 كهنـتنىڭ ھهمـمىسـىدىن 

ئۈرۈمـچىدىكـى ئـالـىي مهكـتهپـلهرگه ئـوقۇشـقا بـارغـانـالرنـى يېزىلـىق ھۆكۈمهتـكه يـىغـىۋالـدى. ھهر كۈنـى ئـون 

كـىلـومېتىردىن ئـارتۇق يـولـنى بېسىپ يېزىلـىق ھۆكۈمهتـكه كېلىش جـاپـاسـىدىن سـىرت كۈنـدە « كـاچۇڭ 

يېزىلـىق زىيـالـيىالر سـىيـاسـى ئۆگـىنـىش، تهربـىيـلىنـىش مهركـىزى»دە قۇالقـقا خۇش يـاقـمايـدىغـان دوكـالتـالرنـى 

ئـاڭالپ ئـولتۇرۇش مېنى بهكمۇ زېرىكتۈرەتـتى. نهچـچه ئهمهلـدار نۆۋەت بـىلهن 5 - ئـىيۇل ۋەقهسـىنـىڭ 

ئۇيغۇر يـاشـلىرىنـىڭ تېرورچـىلـىقـى سهۋەبـىدىن يۈز بهرگهنـلىكـىنـى، خـىتـايـالرغـا ئۆچـمهنـلىك قـىلـىپ مـىلـلىي 

بۆلگۈنـچىلـىك پهيـدا قـىلـغانـلىقـىنـى تـوخـتىمـاي سۆزلهيـتتى. ھهر بـىرىمـىزنـى تهسـىرات سۆزلهتكۈزەتـتى. مهن 

ھهركۈنـى يېزىلـىق ھۆكۈمهتـكه مېڭىش ئـالـدىدا، «ئۈرۈمـچىدە ئـوقۇغـىنـىم جـىنـايهت بـولـدىمۇ؟» دەپ 

غۇدۇراپ كېتهتـتىم. بۇ ئۆگـىنـىش ئـالۋىڭى تهتـىل تـوشۇشـقا ھهپـته-ئـون كۈن قـالغۇچه داۋامـالشـتى. 

ئۆزىنـىڭ ئـاڭ-تهپهككۇرىغـا، ۋاقـتىغـا ئـىگه بـواللـماسـلىقمۇ ئېغىر خـورلۇقـته! شۇ چـاغـدىكـى ئۆزىمـىز 

چۈشهنـمهيـدىغـان، دېيىشـنىمۇ خـالـىمـايـدىغـان گهپـلهرنـى دېيىش، يېزىش بېسىمـى، زېرىكـىشـلىك، 

ئهھمىيهتسـىز كۈنـلهرنـىڭ ئهلـىمـى مېنى بهكمۇ زېرىكتۈرگهن، خـورلۇق ھېس قـىلـدۇرغـان ئـىدى. مهن 

ئۈرۈمـچىدە ئـوقۇپ كهلـگهن ئـالـىي مهكـتهپ ئـوقۇغۇچـىسـى بـولـغىنـىم ئۈچۈنـال تهتـىلـلىك ئـارام ئېلىشـتىن 

مهھرۇم قـالـدىم. تهتـىل كۈنـلىرىم ئۈچۈن تۈزگهن پـىالنـلىرىمـدىن بـىرنـىمۇ ئـورۇنـدىيـالـماي مهكـتهپـكه 

قـايـتتىم. مهكـتهپـكه كهلـگهنـدىن كېيىنمۇ  يهنه سـىيـاسـى ئۆگـىنـىش ئهۋج ئېلىپ كهتـتى. ئـوقۇتقۇچـىالر ھه 

دېسىال مـىلـلىتـىمـىزنـىڭ ئـىتـتىپـاقسـىزلـىقـىنـى، ھورۇنلۇقـىنـى، قـاالقـلىقـىنـى سۆكۈپ خـىتـايـالرنـىڭ 

«ئـارتۇقـچىلـىق»لـىرىنـى مـاخـتايـتتى. ئـائـىلـىمـىزدىكـىلهرنـىڭ 5- ئـىيۇل ۋەقهسـىگه قـانـداق چۈشهنـچىدە 

ئـىكهنـلىكـى ھهقـقىدە بهس -مۇنـازىرە ئۇيۇشـتۇراتـتى. بـىز ئـالـىي مهكـتهپـنىڭ پهيـزىنـى سۈرۈشـتىن، 

ۋاقـتىمـىزنـى، زېھنىمـىزنـى كـىتـاپ ئـوقۇشـقا، دەرس ئۈگـىنـىشـكه قـارىتـىشـتىن مۇسـتهسـنا ھالـدا بـىر ئـايـغا 

يېقىن سـىيـاسـىي ئۈگـىنـىش بـىلهن ئۆتتۈق. راسـت گهپـنى ئېيتقانـدا مهن ئـالـىي مهكـتهپـته چـاڭقاق روھىم 

قــانغۇدەك، ئېچىرقــاپ كهتــكهن قهلــبىم ھوزۇر ئــالغۇدەك تهلــىم-تهربــىيه، ئــىلــىم - مهرىپهتــنى 

سهزمهيۋاتاتتىم. 

كۈنـلهر شۇنـداق داۋام قـىلـدى. بهزى ئـوقۇتقۇچـىالرنـىڭ، سـاۋاقـداشـلىرىمـنىڭ نهزىرىدە كـىيـىنـىشـىم 

مهدەنـىيهتسـىز، ئـىدىيهم قـاتـمال، روھىم چۈشكۈن، چـىرايـىم سۇلغۇن بـاھالـىنـىپ تـاالي كۈنـلهرنـى 
ئۆتكۈزدۈم. ئـالـىي مهكـتهپـنىڭ 3- يـىلـلىقـىغـا چـىقـقانـدا مـائـارىپ پېراكـتىكـىسـى ئۈچۈن شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى مهلۇم ۋىاليهت مهركـىزىگه بـاردۇق. مېنىڭ نهزىرىمـدە بـارمـاقـچى بـولـغان ئۇ 
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ۋىاليهت دىنـىي ئېتقادى كۈچلۈك، مـىلـلىي مهدەنـىيهت قـويۇق بـىر يۇرت ئـىدى. بـىزنـىڭ سـىنـىپـنىڭ ئـاشۇ 
يۇرتـقا تهقسـىمـلىنـىشـى مېنى خـىلـى خۇشـال قـىلـغان ئـىدى.  ئۆزۈمـچه ئۇ يهردە بهزى روھىم بېسىمـالردىن 

قۇتۇلۇشـنىڭ تهمـاسـىدا بـولـغان ئـىدىم. دەرسـنى يـاخشـى ئۆتۈپ، ئـوقۇغۇچـىلـىرىمـغا گۈزەل تهربـىيهلهرنـى 

سـىڭدۈرۈپ جۇشقۇن، تېتىك يۈرۈشـكه، روھىمـدىكـى بـوشـلۇقـالرنـى يېڭىلـىقـالر بـىلهن تـولـدۇرۇپ، ئۆزۈمـنى 

كۈچهيـتىشـكه بهل بـاغـلىغـان ئـىدىم. تـولـىمۇ ئهپسۇس، قهيهر بـولـسا بـولسۇن كـومۇنـىسـتىك مـائـارىپـنىڭ 

كـونـتروللۇقـىدا ھهقـىقـىي ھۆرلۈك، خۇشـالـلىق بـولـمايـدىكهن. ئۈرۈمـچىدە ئـوقۇتقۇچـىالرنـىڭ گېپىنـى 
ئـاڭلىمـاي بېزىرىپ ئـولتۇرۋېلىپ، كـاجـلىقـىم بـىلهن ئۇالرنـى چـارچـىتـىپ، كـىيـىم - كېچىكـىمـنى 
ئۆزگهرتـمهي، كهسـىپـكه مۇنـاسـىۋەتسـىز  دەرسـلهرنـى تـىرىشـىپ ئۈگهنـمهي ئـوقۇغـان ئـىدىم. لېكىن 
پېراكـتىكـا مهزگـىلـىم تېخىمۇ  ئېچىنـىشـلىق ئۆتـتى. تـولۇقسـىز، تـولۇق ئـوتتۇرا بـىرلهشـتۈرۈلـگهن، 
مـىڭدىن ئـارتۇق ئـوقۇغۇچـى، يۈزدىن ئـارتۇق ئـوقۇتقۇچـى بـولـغان مهكـتهپـته ئۆزۈمـنىڭ كـىيـىم-كېچىكـىگه 

ئـىگه بـولۇش تۈگۈل، قـىز ئـوقۇغۇچـىالرغـا يـاغـلىق چهگـمهسـلىكـنى، ئـوغۇل ئـوقۇغۇچـىالرغـا مهسـجىدكه 

كـىرمهسـلىكـنى تهشۋىق قـىلـىشـقا بۇيـرۇلـدۇم، ھهم يـاغـلىق چهگـكهن قـىزالرنـى، جۈمه كۈنـى دەرسـكه 
قـاتـناشـمىغـان ئـوغۇلـالرنـى تـىزىمـالپ مهكـتهپ رەھبهرلـىكـىگه تـاپشۇرۇش بېسىمـىغـا ئۇچـرىدىم. ئۇنـىڭدىن 

سـىرت ھهپـتىدە ئـىكـكى كۈن ئـوقۇتقۇچـىالرغـا سـىيـاسـىي ئۈگـىنـىش سـائـىتـى بـار ئـىدى. ھهر قېتىم 
پـىراكـتىكـانـىت ئـوقۇتقۇچـىالرمۇ يۈز پـىرسهنـت تـولۇق قـاتـنىشـىشـى كېرەك، دەپ ئـاالھىدە ئۇقتۇرۇش 

قـىالتـتى. دەسـلهپـكى ئـىكـكى ئـايـدا قهسـتهن مهكـتهپـنىڭ تۈزىمـىنـى بـىلـىپ بـواللـمىغـان، بهزى تهلهپـلهرنـى 

چۈشهنـمىگهن قـىيـاپهتـكه كـىرىۋېلىپ بهزى تهلهپ - بۇيـرۇقـالرنـى ئـادا قـىلـىشـتىن قـاچـالـىدىم، ئهمـما كېيىن 

تهنـقىدلـىنـىشـكه بـاشـلىدىم. بـىز پـراكـتىكـا ئۈچۈن تهقسـىمـلهنـگهن يۇرتـقا 9-ئـايـدا بـارغـانـلىقـىمـىز ئۈچۈن، 

ئـىكـكى ئـايـدىن كېيىن ھاۋامۇ سهل سـوۋۇدى، يـاغـلىقـنى ئېلىۋېتىش بېسىمـى تـازا كۈچهيـگهنـدە بېشىمـغا 

يۇڭ پـوسـما كـىيـىۋالـدىم. لېكىن سـىيـاسـىي ئۈگـىنـىشـكه قـاتـنىشـىش، « ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ سـىيـاسـىي ئېڭىنـى 
يۇقـىرى كۆتۈرۈش » دوكـىالتـىنـى يېزىش، تـاپشۇرۇشـتا ئـىنـتىزامسـىز، ئـىقـتىدارسـىز ئـوقۇتقۇچـىنـىڭ رولـىنـى 

ئېلىپ كۈن ئۆتكۈزدۈم. ھهر قېتىمـلىق سـىيـاسـىي ئۆگـىنـىش سـائـىتـىدە ئهڭ ئـاخـىرقـى سهپـته ئـولتۇرۋېلىپ 

يـوقـلىمـا قـىلـىنـىپ بـولـغانـدىن كېيىن، بـىر ئـامـال قـىلـىپ ئـارقـا ئـىشـكىتـىن قېچىپ كېتهتـتىم. دوكـىالتـنى 

قـانـداق يېزىشـنى بـىلـمىدىم، دەپ يـازغـىلـى ئۇنـىمـايـتتىم. ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرۈش ئـالـدىدا تۇرغـان ئـادەم 

تۇرۇپ بـىر - ئـىكـكى بهتـلىك دوكـىالتمۇ يـازالـمايـدىكهن، مـائـارىپـنىڭ سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىسـىنـى ھېچ 
چۈشهنـمهيـدىكهن … دېگهنـدەك تهنـقىدىلهر بهزىدە ئهگـىتـمه، بهزىدە ئۇدۇل ھالهتـته بېرىلـىپ تۇردى. 
مهنمۇ ئـىزچـىل «قـاشـاڭ» ھالهتـته يۈرىۋەردىم. لېكىن دەرسـنى يـاخشـى ئۆتتۈم. ئـوقۇغۇچـىلـىرىم مېنى 
يــاخشــى كۆردى. دەرىســىمــگه قــىززىقــتى. دەرس ئۆزلهشــتۈرۈش نهتــىجهم شۇ مهكــتهپــتىكــى كــونــا 

ئـوقۇتقۇچـىالرنـىڭ نهتـىجـىلـىرىدىنمۇ يـاخشـى چـىقـتى. ئهمـما سـىيـاسـىي ئۆگـىنـىشـتىن قـاچـقانـلىقـىم، 

سـىيـاسـىي دوكـىالت يېزىشـنى بـىلـمىگهنـلىكـىم، پـىشـىن ئـوقۇپ چـىققۇچه چۈشـلۈك گـىمـناسـتىكـىغـا 
كېچىكـكىنـىم ئۈچۈن يېرىم يـىلـلىق پـىراكـتىكـا نهتـىجهم اليـاقهتسـىز بـاھاالنـدى. ئهقـىدە-ئېتقادىمـغا 

مۇخـالـىپ ئـىش قـىلـمىدىم دەپ ئـويـلىغـىنـىم ئۈچۈن اليـاقهتسـىز بـاھالـىنـىش مېنىڭ كۆڭلۈمـنى ھېچ يېرىم 

قـىلـمىغـان ئـىدى. لېكىن بـىزگه مهسـئۇل ئـوقۇتقۇچـى پېراكـتىكـا نهتـىجهمـنىڭ اليـاقهتسـىز بـاھالـىنـىشـى 

دىپـلوم ئېلىشـىمـغا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىپ تۇرۇۋالـغاچـقا، مهن پېراكـتىكـا قـىلـغان مهكـتهپ 

رەھبهرلـىكـى مـاڭا يـاخشـىلـىق قـىلـىغـىنـىغـا مـىنـنهت قـىلـغان، كۆرەڭلىگهن ھالهتـته «اليـاقهتـلىك 

پـىراكـتىكـانـىت» قـىلـىپ ئۆزگهرتـىپ بهردى. ئۇالر مهنـدىن نـارازى بـولـغان مهن ئۇالردىن نـارازى بـولـغان 
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ھالهتـته پېراكـتىكـىكـىنـى تۈگـىتـىپ مهكـتهپـكه قـايـتىپ كهلـدىم. پـراكـتىكـا ۋاقـتىمـدا مهكـتهپـته يـاغـلىق 

چېگىپ خـىزمهت قـىلـىدىغـان ئـوقۇتقۇچـىالرنـى ئـاسـاسهن كۆرمـىدىم. يـاشـقا چـوڭراق ئـايـال ئـوقۇتقۇچـىالر 

بېشىنـىڭ يېرىمـىغـا يـاغـلىق ئـارتـقان يـاكـى يـاغـلىقـىنـى بـويـنىغـا سېلىۋالـغان ھالهتـته ئـىشـلهيـتتى. سـىيـاسـى 

ئۆگـىنـىش ۋاقـتىدا بۇرۇت قـويـىۋالـغان بـىر ئـوقۇتقۇچـىنـى مهكـتهپ مۇدىرىنـىڭ تهنـقىدلهۋاتـقانـلىنـى كۆرگهن 

ئـىدىم. جۈمه كۈنـلىرى بـولـسا مهكـتهپ دەرۋازىسـى تـاقـاپ قـويۇالتـتى. ئهر ئـوقۇتقۇچـىالر جهزمهن مهكـتهپـته 

بـولۇشـى كېرەك ئـىدى. شۇ چـاغـالردا مهن نهچـچه ئـوغۇل بـالـىنـىڭ بـىر - بـىرىنـى ئـىتـتىرىپ تـامـدىن 

سهكــرەپ مهســجىدكه قــاچــقانــلىقــىنــى كۆرۈپ سۆيۈنــگهن ئــىدىم. دىن-دىيــانهت يۇقــقان ئــاشۇ 
ئوقۇغۇچىلىرىمدىن خۇش بولغان ئىدىم. 

ئـوقۇش پۈتتۈرۈشـكه ئـاز قـالـغان شۇ پهيـتته مهكـتهپـتىكـى مـائـارىپـقا يـات ئېغىر خـورلۇقـالر، 

ئـادالهتسـىزلـىكـلهر مېنى نـاھايـىتـى  بـىئـارام قـىالتـتى. بـىزدىن كېيىنـكى قـاراردىن بـاشـالپ ھهمـمه كهسـپكه 

مـىلـلىي ئـوقۇغۇچـىالردىن 20 ، خـىتـاي ئـوقۇغۇچـىالردىن 40 بـاال قـوبۇل قـىلـىنـىشـى ھهم مهكـتهپ يـاتـىقـىنـىڭ 

مـىلـلىي - خهنـزۇ ئـارىالش ئـورۇنـالشـتۇرۇلۇۋاتـقانـلىقـى مـاڭا پـاجـىئهلـىك بـىلـىنـىپ، يېڭىدىن قـوبۇل 
قىلىنىۋاتقان بالىالرنىڭ ئىچىنىشلىق ئهھۋالىدىن ئىچىم سىيرىالتتى. 

مهن ھهقـىقـىي ئۆزۈم بـولۇپ يـاشـىيـالـماي، مـائـارىپـتىن نهق ۋە ھهق نېسىۋەمـنى تـولۇق ئـااللـماي 
ئـوقۇش پۈتتۈردۈم. مهن تـاكـى ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرۈپ جهمـئىيهتـكه چـىققۇچه نۇرغۇنـلىغـان تـايـىنـى 

يـوق، ئـاسـاسـى يـوق سـىيـاسهتـلهر بـىلهن ئېلىشـىپ ئۆتتۈم. تـاالي قېتىم تهنـقىدلهنـدىم، ھاقـارەتـلهنـدىم، 

مهسـخىرە قـىلـىنـدىم. «قـاراڭغۇ دىلـالرغـا نۇر چـاچقۇچـى ئۇسـتاز» بـولۇش ئـارزۇسـىدا 10 نهچـچه يـىل 

ئۈزۈلـدۈرمهي ئـوقۇپ، ئـاخـىرى مـائـارپـتىن سهسـكىنـىپ، قېچىپ تـوخـتاپ قـالـدىم. خـىتـاي ھاكـىمـىيـتى 

ئـاسـتىدىكـى كـوممۇنـىسـتىك مـائـارىپـنىڭ رەزىل سـىىيـاسهتـلىرى، ئهقـىدە - ئېتقاد بـىلهن بـولـغان 

تـىنـىمسـىز جـىدەلـلىرى ئـارمـانـلىرىمـنى بهربـات قـىلـدى. ئـىخـتىسـاسـلىق خـادىمـغا ئـايـلىنـىش يـولۇمـنى 

توستى.  

ھۆرلۈك - ئـىنـسان روھىدىكـى ئهڭ مۇقهددەس مهنـزىل. ئـىنـسانـىيـلىقـنىڭ قهدىر - قـىمـمىتـى 
قـىلـىنـمىغـان، ئهقـىدە - ئېتقادقـا يـاۋۇزالرچه تـاجـاۋۇز قـىلـىنـغان مـائـارىپ قـويـنىدىكـى كۈنـلىرىمـنى ھهر 

ئـويـلىسـام تۈگـىمهس ھهسـرەتـلهر ئـارىسـىدا سـىقـىلـىمهن. ئهقـىدە-ئېتقاد  ھايـاتـنىڭ ھهر بـىر تـىنـىقـىدا 

تهسـىرىي كۈچـكه ئـىگه بـولـغان ئهڭ مۇكهمـمهل ۋە تهڭداشسـىز كۈچ. مېنىڭ رېئال كهچۈرمـىشـلىرىم 
زالـىم خـىتـاي ھاكـىمـىيـتىنـىڭ قـىلـغانـلىرىغـا كۆرە دەريـادىن تـامـچه بـولۇشـى ئېنىق. كـوممۇنـىسـتىك 
مـائـارىپ قـويـنىغـا بـاش تـىقـقان ھهر بـىر قېرىنـدىشـىمـىزنـىڭ تۈرلۈك سهرگۈزەشـتىلـىرى، تۈرلۈك 

كۈرەشـلىرى، ئـوخشـىمـىغـان پـاجـىئهلـىرى بـولۇشـى يۈزدە يۈز. مـاڭا مۇشۇ كهچۈرمۈشـلىرىمـنى يېزىپ 
چـىقـىشـىنـى رىغـبهتـلهنـدۈرگهن، پـىكـىر-چۈشهنـچىلـىرىمـگه ھۆرمهت قـىلـغان ئـاسـاسـتا كهچۈرمـىشـىنـى 

قۇرمۇ-قۇر تۈزىتـىپ، تهھرىرلهپ، كهچۈرمـىشـىمـنى ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ ھوزۇرلـىنـىپ ئـوقۇغـىدەك ھالهتـكه 

ئېلىپ كهلگهن ئۇيغۇرالر ژۇرنىلى ئۈچۈن رەھمىتىمنى بىلدۈرىمهن. 

(تۈگىدى)
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 تهيۋهنگه نهزهر: تهيۋهننىڭ
ئۆتمۈشى ۋه بۈگۈنى

خهلئارا ۋهزىيهت



تهيۋەنگه نهزەر: تهيۋەننىڭ ئۆتمۈشى ۋە بۈگۈنى 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تهيۋەنـنى ھازىرچه بۆلۈنۈپ تۇرغـان بـولسـىمۇ، ھامـان بـىر كۈنـى خـىتـايـنىڭ 

«قوينى»غا قايتىپ كېلىدىغان ئۆز ئۆلكىسى سۈپىتىدە كۆرىدۇ. 

بهزى تهيۋەنـلىكـلهر شۇنـداق ئـىشـنىڭ كهلگۈسـىدە يۈز بېرىشـى مۇمـكىنـلىكـىگه ئـىشهنسـىمۇ، 

قـالـغانـلىرى تهيۋەن دائـىرىلـىرىنـىڭ رەسـمىي مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىغـان – جـاكـارلـىمـىغـانـلىقـىدىن 

قهتئىينهزەر، ئۆزلىرىنى ئاللىقاچان بىر مۇستهقىل دۆلهتنىڭ ئىگىلىرى دەپ ئوياليدۇ. 

خـىتـاي بـىلهن تهيۋەن ئـارىسـىدىكـى تـاالش – تـارتـىش بۇ ئـارىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى ھهر ۋاقـىت 

پـارتـلىشـى، شۇنـداقـال ئـامېرىكـانـىمۇ سۆرەپ كـىرىشـى مۇمـكىن بـولـغان قـورالـلىق تـوقۇنۇشـنىڭ تهھدىتـىگه 

ئۇچراتماقتا. 

بۇ جىددىيچىلىكنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە مهنبهسى نېمه؟ 

تهيۋەنـدىكـى بـىزگه مهلۇم بـولـغان تۇنـجى ئـولتۇراقـالشقۇچـىالر بۈگۈنـكى خـىتـايـنىڭ جهنۇبـىدىن 

كهلگهن دەپ قارىلىدىغان ئاۋسترونېزىيه (Austronesia) قهبىلىلىرىنىڭ ئهزالىرىدۇر. 

مهزكۇر ئـارال خـىتـاي يـازمـا مهنـبهلـىرىدە تۇنـجى قېتىم مـىالدى 239 – يـىلـى تـىلـغا ئېلىنـغان 

بـولۇپ، ئهيـنى چـاغـدا خـىتـاي بۇ يهرنـى تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئۇزاقـقا يۈرۈش قـىلغۇچـى قـوشۇن ئهۋەتـكهنـىدى. 

خـىتـاي ئـادەتـته مۇشۇنـى (يهنـى ئۆتمۈشـته مهلۇم بـىر رايـونـغا ئهسـكهر يـاكـى ئهلـچى قـاتـارلـىقـالرنـى 

ئهۋەتكهنلىكىنى) شۇ رايوننىڭ ئۆزىگه تهۋە ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە كۆرسىتىدۇ. 

تهيۋەن قـىسـقا بـىر مهزگـىل (1624-1661) گـولـالنـدىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغانـدىن كېيىن، 

1683 – يىلىدىن 1895 – يىلىغىچه چىڭ سۇاللىسى تهرىپىدىن ئىدارە قىلىنغان.  

17 – ئهسـىردىن بـاشـالپ، زور مـىقـداردىكـى كۆچـمهنـلهر خـىتـايـدىن تهيۋەنـگه كۆچۈشـكه بـاشـلىغـان. 

خـىتـايـدىكـى مـالـىمـانـچىلـىق ۋە يـوقسۇللۇقـتىن قـاچـقان بۇ كۆچـمهنـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى خـىتـايـنىڭ فۇجـيهن ۋە 

گۇاڭدۇڭ ئۆلـكىلـىرىدىن كهلـگهنـىدى. بۇ ئـىكـكى ئۆلـكىدىن كهلـگهن كۆچـمهنـلهرنـىڭ ئهۋالدلـىرى ھېلىھهم 

تهيۋەن نوپۇسىنىڭ ئهڭ كۆپ قىسمىنى ئىگىلهيدۇ. 

2021، فېۋرال-مارت 87 ئۇيغۇرالر 19-سان



1895 – يـىلـى يـاپـونـىيهنـىڭ بـىرىنـچى قېتىمـلىق خـىتـاي – يـاپـونـىيه ئۇرۇشـىدا غهلـىبه قـىلـىشـى 

بـىلهن، چـىڭ ھۆكۈمـىتـى تهيۋەنـنى يـاپـونـىيهگه ئۆتكۈزۈپ بېرىشـكه مهجبۇر بـولـغان. ئـىكـكىنـچى دۇنـيا 

ئۇرۇشـى ئـايـاغـلىشـىپ، يـاپـونـىيه يېڭىلـگهن ۋە تهيۋەنـگه بـولـغان كـونـتروللۇق ھوقۇقـىنـى تـاپشۇرۇپ 

بهرگهنـدىن كېيىن، غهلـىبه قـىلـغان «ئـىتـتىپـاقـداش دۆلهتـلهر» الگېرىنـىڭ بـىر ئهزاسـى بـولـغان خـىتـاي، 

ئـامېرىكـا بـىلهن ئهنـگلىيهدىن ئـىبـارەت ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ ئـىجـازىتـى بـىلهن تهيۋەنـنى قـايـتىدىن ئـىدارە 

قىلىشقا باشلىغان. 

ھالبۇكـى، شۇنـىڭدىن كېيىنـكى نهچـچه يـىلـدا خـىتـايـدا ئـىچـكى ئۇرۇش پـارتـلىغـان ۋە شۇ چـاغـدىكـى 

خـىتـاي رەھبىرى جـياڭ جيېشىنـىڭ ئـارمـىيهسـى مـاۋ زېدوڭ بـاشـچىلـىقـىدىكـى كـوممۇنسـت ئـارمـىيه 

تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنغان. 

جـياڭ جيېشى ۋە ئۇنـىڭ گـومـىنـداڭ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ قـالـدۇقـلىرى 1949 - يـىلـى تهيۋەنـگه قېچىپ 

كهتـكهن بـولۇپ، (تهيۋەنـدە) «چـوڭ قۇرۇقلۇق خـىتـايـلىرى» دەپ ئـاتـالـغان ۋە سـانـى بـىر يېرىم مـىلـيون 

ئهترـاپىـدا بوـلغـان بۇ گۇرۇھ گهرچه تهيۋەن نوـپۇسىـنىـڭ ئاـرانال 14 پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلـىسـىمۇ، ئهمـما 

تهيۋەننىڭ سىياسىي سهھنىسىگه نۇرغۇن يىلالر ھۆكۈمرانلىق قىلغان. 

دادىسـىنـىڭ دىكـتاتۇرا ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا ۋارىسـلىق قـىلـغان جـياڭ جـىڭگو (ᕪ) مۇسـتهبـىت 

ھاكـىمـىيهتـتىن نـارازى بـولـغان يهرلـىك خهلـقنىڭ قـارشـىلـىقـىغـا دۇچ كهلـگهن. شۇنـداقـال، كۈنسېرى 

كۈچـىيـىۋاتـقان دېموكـراتـىيه ھهرىكـىتـىنـىڭ بېسىمـى ئـاسـتىدا، تهيۋەنـنىڭ دېموكـراتـىكـىلـىشـىشـىگه يـول 

قـويۇشـقا بـاشـلىغـان ۋە بۇ جهريـان 2000-يـىلـىدىكـى خهلـق سـايـلىمـىدا تۇنـجى قېتىم مـىلـلهتـچىلهر 

پـارتـىيهسـى (ؾ࿆)دىن بـولـمىغـان بـىرەيـلهنـنىڭ، يهنـى چېن شۈيـبيهن (ᴯಆ)نـىڭ پـرىزدېنتلىقـقا 

سايلىنىشى بىلهن نهتىجىلهنگهن. 

ھازىرقى ئهھۋال قانداق؟ 

خـىتـاي بـىلهن تهيۋەن ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـلهر 1980 – يـىلـالردىن كېيىن يـاخشـىلـىنـىشـقا 

بـاشـلىغـان. بۇ مهزگـىلـلهردە خـىتـاي «بـىر دۆلهتـته ئـىكـكى خـىل تۈزۈم» دېگهن اليـىھهنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان 

بـولۇپ، بۇ اليـىھهگه كۆرە، تهيۋەن خـىتـايـنىڭ بـىرلـىشـىش تهكـلىپـىنـى قـوبۇل قـىلـغان تهقـدىردە، خېلى 

ئۈستۈن دەرىجىدىكى مۇختارىيهت (ئاپتونومىيه)تىن بهھرىلىنهلهيتتى. 

(«بـىر دۆلهتـته ئـىكـكى خـىل تۈزۈم»دىن ئـىبـارەت) بۇ سـىسـتېما تهيۋەنـلىكـلهرنـى چـوڭ قۇرۇقلۇقـقا 

قـىزىقتۇرىدىغـان كۆرگهزمه بۇيۇمـى سۈپـىتـىدە خـوڭكوڭدا يـولـغا قـويۇلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۆتـكهن بـىر 
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يـىلـدا ئېغىر بېسىمـغا دۇچ كهلـدى ۋە نۇرغۇنـلىغـان تهھلىلـچىلهر خـوڭكوڭدا «يۈكـسهك مۇخـتارىيهت» 

دەيدىغان بىر نهرسىنىڭ قالغان – قالمىغانلىقىغا بولغان گۇمانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. 

(«بـىر دۆلهتـته ئـىكـكى خـىل تۈزۈم»دىن ئـىبـارەت) بۇ تهكـلىپ تهيۋەنـدە رەت قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ، 

ئهممـا تهيبېي خىـتاـينـى زىياـرەت قىـلىـش ۋە مهبلـهغ سېلىش چهكلـىمىـلىـرىنىـ بوـشاـشتـۇردى. شۇندـاقال 

1991-يـىلـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بـىلهن چـوڭ قۇرۇقلۇقـتىكـى ئۇرۇشـنىڭ ئـاخـىرالشـقانـلىقـىنـى ئېالن 

قىلدى. 

گهرچه بېيجىڭنىڭ ئـىزچـىل ھالـدا تهيۋەنـدىكـى خـىتـاي خهلـق دۆلـىتـى (࿆Ӿ) ھۆكۈمـىتـىنـى 

قـانۇنسـىز ھۆكۈمهت دەپ قـارىشـى سهۋەبـلىك، (خـىتـاي بـىلهن تهيۋەن ئـارىسـىدىكـى) ھۆكۈمهتـلهر ئـارا 

سۆھبهت تـوسقۇنلۇقـقا ئۇچـرىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن، ئـىكـكى تهرەپـنىڭ غهيـرىي رەسـمىي ۋەكـىلـلىرى 

ئوتتۇرىسىدا يهنىال چهكلىك دائىرىدە سۆھبهتلهر مهۋجۇت. 

2000 - يـىلـى، تهيۋەنـنىڭ «مۇسـتهقـىلـلىق»ىنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارا قـولـلىغـان چېن شۈيـيهنـنىڭ 

پرىزدېنتلىققا سايلىنىشى بېيجىڭنى ئاالقزادە قىلىۋەتتى. 

چېن شۈيـيهنـنىڭ 2004-يـىلـى تهكـرار پـرىزدېنتلىقـقا سـايـلىنـىشـى، خـىتـايـنى 2005-يـىلـى ئـاتـالـمىش 

«بۆلگۈنـچىلـىكـكه قـارشـى تۇرۇش قـانۇنـى»نـى مـاقۇلـالشـقا مهجبۇر قـىلـدى. مهزكۇر قـانۇنـدا، تهيۋەن 

خـىتـايـدىن «ئـايـرىلـىش»قـا ئۇرۇنـغان تهقـدىردە، خـىتـايـنىڭ تهيۋەنـگه قـارشـى «قـاتـتىق ۋاسـىتـىلهر (قـورال 

كۈچى)»نى ئىشلىتىش ھوقۇقى بارلىقى قهيت قىلىنغانىدى.  

2008-يـىلـى، پـرېزىدېنتلىقـقا سـايـالنـغان مـا يـىڭجيۇ (ḘԜ) ئـاسـاسـلىقـى ئـىقـتىسـادىي 

كېلىشىملهر ئارقىلىق خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىالشقا تىرىشتى. 

2016-يـىلـى 1-ئـايـدىكـى سـايـالمـدا، خـىتـايـدىن رەسـمىي مۇسـتهقـىل بـولۇشـنى تهرغـىب قـىلـىدىغـان 

دېموكـراتـىك تهرەقـقىيـات پـارتـىيهسـى (ؾᬰ࿆) نـىڭ رەھبىرى سهي يـىڭۋېن (ᠧ) مـىلـلهتـچىلهر 

پارتىيهسىنىڭ نامزاتى جۇ لىلۈن (ᒈև)نى مهغلۇب قىلدى. 

دونـالـد تـرامـپ 2016-يـىلـلىق ئـامېرىكـا سـايـلىمـىدا غهلـىبه قـىلـغانـدىن كېيىن، رەسـمىي ۋەزىپـىگه 

ئـولتۇرۇشـتىن ئـىلـگىرى سهي يـىڭۋېن بـىلهن تېلېفونـدا كۆرۈشـتى. بۇ ئـامېرىكـا 1979 – يـىلـى تهيۋەن 

بـىلهن بـولـغان رەسـمىي مۇنـاسـىۋەتـنى ئۈزگهنـدە بېكىتـكهن سـىيـاسهتـكه خـىالپ ئـىدى. گهرچه ئـامېرىكـا 

بـىلهن تهيۋەن ئـارىسـىدا رەسـمىي مۇنـاسـىۋەت بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما ئـامېرىكـانـىڭ تهيۋەنـنى مۇداپـىئه 

قـورالـلىرى بـىلهن تهمـىنـلهش كېلىشـىمـى بـار، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا ئـىزچـىل ھالـدا خـىتـايـنىڭ (تهيۋەنـگه 

قىلغان) ھهر قانداق ھۇجۇمىنىڭ «ئېغىر ئهندىشه» پهيدا قىلىدىغانلىقىنى تهكىتلهپ كهلمهكته. 
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2018-يـىلـىدا، خـىتـاي خهلـقئارالـىق شـىركهتـلهرگه بېسىم ئـىشـلىتـىپ، ئۇالرنـى ئۆزلـىرىنـىڭ تـور 

بهتـلىرىدە تهيۋەنـنى «خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـمى» دەپ كۆرسـىتـىشـكه قـىسـتىدى، شۇنـداقـال بۇ شهرتـكه 

كۆنمىگهن شىركهتلهرنىڭ خىتايدا سودا قىلىشىنى چهكلهيدىغانلىقى ھهققىدە پوپوزا قىلدى. 

2020 - يـىلـى سهي يـىڭۋېن سـايـالمـدا تهكـرار غهلـىبه قـىلـدى. بۇ چـاغـدا، خـوڭكوڭدىكـى 

نـامـايـىشـچىالر بېيجىڭ ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ خـوڭكوڭدىكـى كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان تهسـىرىگه قـارشـى نـامـايـىش 

قـىلـىۋاتـقىنـىغـا بـىر نهچـچه ئـاي بـولـغانـىدى. خـوڭكوڭدىكـى (خـىتـايـنىڭ بـاسـمىچـىلـىق سـىيـاسـىتـىنـىڭ 

بـارغـانسېرى ئهسهبـىيـلىشـىشـىدىن ئـىبـارەت) بۇ يۈزلـىنـىش سهۋەبـلىك، تهيۋەنـدىكـى نۇرغۇن كـىشـىلهر 

بېيجىڭنىڭ كېيىنكى قهدەمدە ئۆزلىرىگه كۆز تىكىشىدىن ئهنسىرەشتى. 

شۇ يـىلـى 6 – ئـايـنىڭ 30 - كۈنـى، خـىتـايـنىڭ خـوڭكوڭدا «دۆلهت بـىخهتهرلـىك قـانۇنـى»نـى يـولـغا 

قــويۇشــى نۇرغۇن كــىشــىلهر تهرىپــىدىن بېيجىڭنىڭ بۇ يهردىكــى مهيــدانــىنــىڭ كۆرۈنهرلــىك ھالــدا 

«كهسكىن»لىشىۋاتقانلىقىنىڭ يهنه بىر ئاالمىتى دەپ قارالدى. 

بۇ جهريــانــدا، ئــامېرىكــا تهيۋەن بــىلهن بــولــغان ئــاالقــىنــى كۈچهيــتىپ، تهيبېينى داۋامــلىق 

قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 

9 - ئـايـدا، ۋاشـىڭتون نهچـچه ئـون يـىلـدىن بۇيـانـقى (تهيۋەنـگه بـارغـانـالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى) ئهڭ 

يۇقىرى دەرىجىلىك سىياسهتچىسىنى تهيۋەنگه زىيارەتكه ئهۋەتتى. 

بېيجىڭ بۇ ئۇچـرىشـىشـنى قـاتـتىق تهنـقىد قـىلـىپ، ئـامېرىكـانـى «خـىتـاي - ئـامېرىكـا 

مۇنـاسـىۋىتـىگه ئېغىر زىيـان يهتكۈزۈشـتىن سـاقـلىنـىش ئۈچۈن <تهيۋەن مۇسـتهقـىلـلىقـى> ئۇنسۇرلـىرىغـا 

خـاتـا شهپه بهرمهسـلىك» ھهقـقىدە ئـاگـاھالنـدۇردى. شۇنـداقـال يهنه، تـاالش - تـارتـىشـقا سهۋەب بـولـغان بۇ 

زىيـارەت داۋامـىدا، تهيۋەن بـىلهن چـوڭ قۇرۇقلۇق ئـارىسـىدىكـى بـوغۇزدا، ھهقـىقـىي قـورالـالر ئـىشـلىتـىلـگهن 

ھهربىي مانېۋىر ئۆتكۈزدى. 

پـرىزدېنت جـو بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى تهيۋەنـگه بهرگهن ۋەدىسـىنـىڭ «ئۇيۇلـتاشـتهك مۇسـتهھكهم» 

ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. 

بـايـدىن پـرىزدېنتلىق ۋەزىپـىسـىنـى رەسـمىىي بـاشـلىغـان دەسـلهپـكى بـىر نهچـچه كۈنـدە، تهيۋەن 

ئۆزىنـىڭ ئـىكـكى كۈن ئـىچـىدە خـىتـاي ئۇرۇش ئـايـروپـىالنـلىرىنـىڭ «كهڭ كۆلهمـلىك تـاجـاۋۇز»ىغـا 

ئۇچـرىغـانـلىقـىنـى خهۋەر قـىلـدى. تهيۋەن ھاۋا ئـارمـىيـىسـى ھهرىكهتـلىنـىپ، خـىتـاي ئـايـروپـىالنـلىرىنـى 

ئـاگـاھالنـدۇردى ھهمـدە خـىتـاي ئـايـروپـىالنـلىرىنـى نـازارەت قـىلـىش ئۈچۈن بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىدىن 

مۇداپـىئهلـىنـىش سـىسـتېمىسـىنـى قـوزغـاتـتى. تهھلىلـچىلهر خـىتـايـنىڭ بۇ قـىلـمىشـلىرىنـى «خـىتـاي بـايـدىنـنىڭ 

تومۇرىنى تۇتۇپ بېقىۋاتىدۇ» دەپ تهبىرلهشتى. 
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بهشـبۇرجهكـلىك بـىنـا (ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى)نـىڭ بـايـانـاتـچىسـى جـون كـىربـى 

(John Kirby) بۇ ئــىش ھهقــقىدە: «بــىزنــىڭ تهيۋەنــنىڭ ئۆزىنــى قــوغــدىشــىغــا يــاردەم بېرىش 

مهجبۇرىيـىتـىمـىز بـار، مهنـچه سـىلهر بۇنـىڭ (يهنـى تهيۋەنـنى قـولـالشـنىڭ) داۋامـالشـقانـلىقـىنـى كۆرىسـىلهر» 

دېدى. 

تهيۋەننىڭ ساالھىيىتى زادى نېمه؟ 

تهيۋەنـنىڭ سـاالھىيـىتـىنـىڭ نېمه ئـىكهنـلىكـى، ھهتـتا ئۇنـى نېمه دەپ ئـاتـاش كېرەكـلىكـى 

توغرىسىدا ئىختىالپ ۋە قااليمىقانچىلىقالر مهۋجۇت. 

خــىتــاي تهيۋەنــنى ئۆزىنــىڭ ھازىرچه بۆلۈنۈپ تۇرغــان، ئهمــما ھامــان بــىر كۈنــى قــايتۇرۇپ 

كېلىنـىدىغـان ئۆلـكىسـى دەپ قـارايـدۇ، شۇنـداقـال ئۇالر بۇ جهھهتـته زۆرۈر تېپىلـغانـدا قـورال كۈچـى 

ئـىشـلىتـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىزچـىل تهكـىتـلهپ كهلـمهكـته. ئهمـما تهيۋەن رەھبهرلـىرى تهيۋەنـنىڭ بـىر ئۆلـكىدىن 

ھالقىغان ساالھىيهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى، يهنى ئىگىلىك ھوقۇقلۇق دۆلهت ئىكهنلىكىنى ئېيتىشىدۇ. 

تهيۋەنـنىڭ ئۆز ئـالـدىغـا ئـاسـاسـىي قـانۇنـى، دېموكـراتـىك ئۇسۇلـدا سـايـالنـغان رەھبهرلـىرى ۋە 

تهخمىنهن 300 مىڭ كىشىلىك قوشۇنى بار. 

1949-يـىلـى خـىتـاي چـوڭ قۇرۇقلۇقـىدىن تهيۋەنـگه قـاچـقان جـياڭ جيېشىنـىڭ «خـىتـاي خهلـق 

دۆلـىتـى» ھۆكۈمـىتـى دەسـلهپـته ئۆزىنـىڭ قـايـتىدىن قـولـغا كـىرگۈزمهكـچى بـولـغان چـوڭ قۇرۇقلۇقـنى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـغان پۈتكۈل خـىتـايـغا ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـىدى. دېگهنـدەك، ئۇ ب د 

ت خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـىدە «خـىتـاي دۆلـىتـى»لـىك نـىڭ ئـورنـىنـى سـاقـالپ، نۇرغۇن غهرب دۆلهتـلىرى 

تهرىپىدىن بىردىنبىر «خىتاي ھۆكۈمىتى» دەپ ئېتىراپ قىلىنغانىدى. 

ئهمـما 1971-يـىلـى، ب د ت نـىڭ دىپـلومـاتـىيه جهھهتـته، تهيبېينىڭ ئـورنـىغـا بېيجىڭنى ئېتىراپ 

قـىلـىشـى بـىلهن، «خـىتـاي خهلـق دۆلـىتـى» ھۆكۈمـىتـى بۇ سهھنىدىن قـوغـالنـدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، «خـىتـاي 

خهلـق دۆلـىتـى» ھۆكۈمـىتـىنـى دىپـلومـاتـىك جهھهتـته ئېتىراپ قـىلـىدىغـان دۆلهتـلهرنـىڭ سـانـى شـىددەت بـىلهن 

ئازىيىپ، 15 كه چۈشۈپ قالدى. 

بۇ ئـىكـكى «مهرتـىۋە» ئـوتتۇرىسـىدىكـى غـايهت زور پهرقـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، بـاشـقا كۆپـىنـچه 

دۆلهتـلهر ھازىرقـى مۈجـمهلـلىكـنى قـوبۇل قـىلـىشـقا مـايـىلـدەك قـىلـىدۇ. بۇنـىڭدا تهيۋەنـنىڭ قـانۇنـىي ئـورنـى 

ئېنىق بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما مۇسـتهقـىل دۆلهتـته بـولۇشـقا تېگىشـلىك بـارلـىق خۇسۇسـىيهتـلهر تـولۇق 

ھازىرالنغان. 
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تهيۋەندە مۇستهقىللىقنىڭ قانچىلىك ۋەزنى بار؟ 

گهرچه خـىتـاي بـىلهن تهيۋەن ئـارىسـىدىكـى سـىيـاسـىي تهرەقـقىيـات ئـاسـتا بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ 

ئـارىسـىدىكـى پۇقـراۋى ۋە ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋەتـلهر شـىددەت بـىلهن كۈچهيـدى. تهيۋەن شـىركهتـلىرى 

خـىتـايـغا تهخـمىنهن 60 مـىلـيارد دولـالر (40 مـىلـيارد فـونـدسـتېرلـىڭ) مهبـلهغ سـالـغان بـولۇپ، ھازىر بـىر 

مىليونغا يېقىن تهيۋەنلىك خىتايدا ياشايدۇ، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى بۇ يهردە زاۋۇت ئاچقانالردۇر. 

بهزى تهيۋەنـلىكـلهر نۆۋەتـته ئۆز ئـىقـتىسـادىنـىڭ خـىتـايـغا بېقىنـىپ قـالـغانـلىقـىدىن تهشۋىشـلهنـسه، 

يهنه بهزىلهر «خـىتـاي بـىلهن بـولـغان سـودا مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ قـويۇقـلىشـىشـى خـىتـايـنىڭ يهڭگىلـلىك بـىلهن 

ھهربـىي ھهرىكهت قـولـلىنـىش ئېھتىمـالـلىقـىنـى تۆۋەنـلىتـىدۇ، چۈنـكى خـىتـاي بۇنـىڭ ئۆز ئـىقـتىسـادىغـا 

سالىدىغان زىيىنىنى ئويالشماي قالمايدۇ» دەپ قارايدۇ. 

2014-يـىلـى خـىتـاي بـىلهن ئـىمـزاالنـغان سـودا كېلىشـىمـى تهيۋەنـدە تـاالش -تـارتـىشـقا سهۋەب 
بـولـغان ۋە نهتـىجـىدە «ئـاپـتاپـپهرەس ھهرىكـىتـى» قـوزغـىلـىپ، ئـوقۇغۇچـىالر ۋە پـائـالـىيهتـچىلهر تهيۋەن 

پـارالمېنتىنـى ئـىشـغال قـىلـىپ، خـىتـايـنىڭ تهيۋەنـدىكـى تهسـىرىنـىڭ كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقانـلىقـىغـا بـولـغان 

نارازىلىقىنى ئىپادىلهشكهنىدى. 

دېموكـراتـىك تهرەقـقىيـات پـارتـىيهسـى (DPP) ھېلىھهم تهيۋەنـنىڭ رەسـمىي مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى تهرغـىب 

قـىلـىدۇ، مـىلـلهتـچىلهر پـارتـىيهسـى (KMT) بـولـسا ئـاخـىرىدا خـىتـاي بـىلهن قـايـتىدىن بـىرلـىشـىشـنى 

قـولـاليـدۇ. راي سـىنـاش نهتـىجـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـچه، ھازىر تهيۋەنـدە بۇ ئـىكـكى پـارتـىيهنـىڭ 
تهشهببۇسـىنـى قـولـاليـدىغـانـالر ئـاز نـىسـبهتـته بـولۇپ، كۆپـىنـچه تهيۋەنـلىكـلهر («رەسـمىي مۇسـتهقـىلـلىقمۇ 

جاكارلىماسلىق، خىتاي بىلهنمۇ بىرلهشمهسلىك»تىن ئىبارەت) مهۋجۇت ئوتتۇرا يولغا مايىل ئىكهن. 

شۇنــداقــتىمۇ تېخىمۇ كۆپ كــىشــىلهر ئۆزىنــى خــىتــاي پۇقــراســى ئهمهس، تهيۋەنــلىك دەپ 
قـارايـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقان. 2016 - يـىلـى 1 - ئـايـدىكـى سـايـالمـدا دېموكـراتـىك تهرەقـقىيـات پـارتـىيهسـىنـى 

قـولـالش نـىسـبىتـى ئـاشـتى. بۇ مهلۇم دەرىجـىدە مـىلـلهتـچىلهر پـارتـىيهسـىنـىڭ بـاي - نـامـراتـلىق پهرقـىدىن 

ئۆي بـاھاسـىنـىڭ يۇقـىرىلـىقـىغـىچه بـولـغان بـىر قـاتـار ئـىقـتىسـادىي مهسـىلـىلهرنـى بـىر تهرەپ قـىاللـماسـلىقـىغـا 
بـولـغان نـارازىلـىقـتىن بـولـسا، يهنه بـىر تهرەپـتىن كـىشـىلهرنـىڭ مـا يـىڭجيۇ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تهيۋەنـنى 

بېيجىڭغا بهك بېقىندى قىلىپ قويۇشىدىن ئهندىشه قىلغانلىقىدىن بولغان. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-34729538
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مىسلىسىز ئويغىنىش

ۋاقىت باشقۇرۇش ۋه كىشىلىك
مۇۋهپپهقىيهت 

 براين چېيسى



كىشىلىك مۇۋەپپهقىيهتته يىراقنى كۆرەرلىك 

براين چېيسى 

«كۈچـىنـى مۇئهيـيهن بـىر تهرەپـكه مهركهزلهشـتۈرگهن ھهر ئـىنـسان كۈچلۈك ۋە ئۇتۇقلۇق بـوالاليـدۇ» 

 (Orison Swett Marden)  ئورىسون سىۋېت ماردېن

ئۈسـتۈن مۇتهپهككۇرلۇقـنىڭ نـامـايهنـدىسـى - بـىر ئـىشـنى قـىلـىش يـاكـى قـىلـماسـلىقـنىڭ بـولغۇسـى 

نهتـىجـىسـىنـى كهسـكىن رەۋىشـته تهخـمىن قـىلـىش قـابـىلـىيـىتـىدۇر. ھهرقـانـداق بـىر ئـىش يـاكـى پـائـالـىيهتـنىڭ 

بـولغۇسـى نهتـىجـىلـىرى ئۇنـىڭ سـىز ئۈچۈن قـانـچىلـىك مۇھىم ئـىكهنـلىكـىنـىڭ ئۇللۇق بهلـگىلـىگۈچـى 

ئامىلىدۇر. 

بـىر ئـىشـنىڭ ئهھمىيـىتـىگه بۇ شهكـىلـدە بـاھا بېرىش ئۆز نۆۋىتـىدە سـىزنـى كېيىنـكى «پـاقـا»ڭىزنـى 

بهلگىلهش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. 

خـارۋارد ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى دوكـتور ئېدۋارد بهنـفىيـلىد (edward  banfield) ئهلـلىك يـىلـلىق 

تهتـقىقـاتـتىن كېيىن، ئـامېرىكـادىكـى يۈكسـىلـىشـچان ئـىجـتىمـائـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي پـائـالـىيهتـلهرنـىڭ ئهڭ 

روشهن ۋە يېگانه بهلـگىلـىگۈچـى ئـامـىلـى «يـىراقـنى كۆرەرلـىك» ئـىكهن، دېگهن خۇالسـىگه كهلـگهن. ئهنه 

شۇ رەۋىشـته «يـىراقـنى كۆرەرلـىك»نـىڭ تۇرمۇش ۋە خـىزمهتـتىكـى مۇۋەپـپهقـىيهتـلهرنـىڭ رويـاپـقا چـىقـىشـىدا، 

ئـائـىله، مـائـارىپ، ئـىرق، ئهقـىل ۋە مۇنـاسـىۋەتـلهردىن، ۋەيـاكـى بـاشـقا ھهرقـانـداق يهكـكه ئـامـىلـدىن 

تېخىمۇ مۇھىم ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا چىققان. 

ۋاقــىت ھهقــقىدىكــى پــوزىتســىيهڭىز، يهنــى «ۋاقــىت قــارىشــى»ڭىز قــىلــمىشــلىرىڭىز ۋە 

تـالـالشـلىرىڭىزغـا غـايهت زور تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. تۇرمۇشـى ۋە خـىزمـىتـىدە يـىراقـنى كۆزلـىگهنـلهر نېمه 

ئـىشـالرنـى قـىالاليـدىغـانـلىقـىغـا ۋە كهلگۈسـىگه ئـاالقـىدار مهسـىلـىلهردە، كېلهچـىكـى ھهقـقىدە كـالـال قـاتۇرۇپ 

كهتمهيدىغانالرغا قارىغاندا،  ھهردائىم تېخىمۇ ياخشى قارار چىقىرااليدۇ. 

قـائـىدە: «يـىراقـنى كۆزلـىگهن ھالـدا تهپهككۇر قـىلـىش ئـادىتـى قـىسـقا مۇددەتـلىك قـارار چـىقـىرىش 

قابىلىيىتىگه ئىجابىي تهسىر كۆرسىتىدۇ». 
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ئۇتۇق قـازانـغان ئـىنـسانـالر كهلگۈسـى ھهقـقىدە ئـوچۇق چۈشهنـچىگه ئـىگـىدۇر. ئۇالر بهش يـىل، ئـون 

يــىل، ھهتــتا 25 يــىلــدىن كېيىنــنى ئــويــاليــدۇ. ئۇالر ئۆزلــىرى ئــارزۇ قــىلــغان ئۇزاق كهلگۈســىگه 

مۇۋاپـىقـلىشـىش ئۈچۈن، بۈگۈنـكى تـالـالشـلىرى ۋە قـىلـمىشـلىرىنـى چـوڭقۇر تهھلىل قـىلـىدۇ. خـىزمهتـتىمۇ 

يـىراقـنى نهزەردە تۇتـقانـدا ئۆزىڭىز ئۈچۈن نېمىنـىڭ مۇھىم ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىشـىڭىز قـىسـقا مۇددەتـته 

نېمىلهرنى ئاۋۋال قىلىش ھهققىدە قارار چىقىرىشىڭىزنى زور دەرىجىدە ئاسانالشتۇرىدۇ. 

مۇھىم بـىر ئـىشـنىڭ ئۇزاق مۇددەتـلىك، بـولغۇسـى (يهنـى مهيـدانـغا چـىقـىشـى مۇمـكىن بـولـغان) 

نهتىـجىـلىـرى باـر بوـلىـدۇ. ئهھمىيهتسىـز ئىـشالرنىـڭ بوـلسـا، بوـلغۇسىـ نهتىـجىـلىـرى بهك ئاـز ياـكىـ پهقهتال 

يـوقتۇر. شۇڭا بـىر ئـىشـنى قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى ئۆزىڭىزدىن شۇ سـوئـالـنى سـورىشـىڭىز كېرەك: «بۇ 

ئىشنى قىلىشنىڭ ياكى قىلماسلىقنىڭ بولغۇسى نهتىجىلىرى نېمىلهر؟». 

قاـئىـدە: «كهلگۈسىـ ھهققـىدىكىـ چۈشهنچـه بۈگۈنكـى قىـلمـىشالرغاـ تهسىـر كۆرسىـتىـدۇ، شۇندـاقال 

كۆپىنچه ھالالردا ئۇالرنى بهلگىلهيدۇ». 

كهلگۈسـى ھهقـقىدىكـى چۈشهنـچىڭىز قـانـچه ئـوچۇق ۋە كـونـكرېت بـولـسا، بۇنـىڭ نۆۋەتـتىكـى 

قـىلـمىشـلىرىڭىزغـا كۆرسـىتـىدىغـان تهسـىرىمۇ شۇنـچه كۈچلۈك بـولـىدۇ. ئۇزاق مۇددەتـلىك، ئـوچۇق كۆز 

قـاراشـقا ئـىگه بـولسـىڭىز، نۆۋەتـتىكـى مۇئهيـيهن پـائـالـىيهتـلىرىڭىزگه تېخىمۇ تـوغـرا بـاھا بېرەلهيسـىز ۋە 

ئۇالرنىڭ سىز يهتمهكچى بولغان نىشانغا ئۇيغۇن ياكى ئهمهسلىكىنى بىلهلهيسىز. 

ئۇتۇق قــازانــغان ئــىنــسانــالر ئۇزۇن مۇددەتــته تېخىمۇ كۆپ نهتــىجه قــازىنــىش ئۈچۈن، قــىســقا 

مۇددەتــلىك بهدەل تۆلــىيهلــىگهن ۋە (شۇ نــىشــانــالرنــى ئــىشــقا ئــاشۇرۇشــقا زىت بــولــغان) ئــارزۇ - 

ھهۋەسـلىرىگه ھاي بېرەلـىگهنـلهردۇر. نهتـىجـىسـىز ئـىنـسانـالر بـولـسا، قـىسـقا مۇددەتـلىك نهتـىجـىلهرنـى ۋە 

ھۇزۇر - ھاالۋەتنىال ئويالپ، يىراق كهلگۈسىنى نهزەردىن ساقىت قىلىدۇ. 

تۈرتكه توغرىسىدا لېكسىيه سۆزلهيدىغان دېنىس ۋېيتلېي (Dennis waitley) شۇنداق دېگهن:  

«مهغلۇب بـولـغانـالر سۈركـىلـىشـنى ئـازايـتىدىغـان ئـىشـالرنـى، ئۇتۇق قـازانـغانـالر بـولـسا نـىشـانـغا 

يهتكۈزىدىغـان ئـىشـالرنـى قـىلـىدۇ». مهسـىلهن، ئـىشـىڭىزغـا بـالـدۇر بېرىش، ئۆز سـاھهيـىڭىزگه ئـاالقـىدار 

كـىتـاب - مـاتېرىيـالـالرنـى سـىجـىل ئـوقۇپ تۇرۇش، قـابـىلـىيـىتـىڭىزنـى كۈچهيـتىش ئۈچۈن، كۇرسـالرغـا 

قــاتــنىشــىش ۋە زېھنىڭىزنــى خــىزمــىتــىڭىز ئۈچۈن زور ئهھمىيهتــكه ئــىگه بــولــغان ســاھهلهرگه 

مهركهزلهشـتۈرۈش ئـامـىلـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى تـوپـالنـسا، كهلگۈسـىڭىزگه غـايهت زور ئـىجـابـىي تهسـىر 

كۆرسـىتـىدۇ. بۇنـىڭ ئهكسـىچه، ئـىشـقا ئـاران ئۈلگۈرۈپ بېرىش، خـىزمهت ۋاقـتىنـى گېزىت ئـوقۇپ، چـاي - 

قهھۋە ئـىچـىپ، خـىزمهتـداشـالر بـىلهن «ھال - مۇڭ» بـولۇشۇپ ئۆتكۈزۈۋېتىش قـىسـقا مۇددەتـته كۆڭۈل 
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خۇش قـىلـغانـدەك قـىلسـىمۇ، نهتـىجـىدە مۇقهررەر ھالـدا بـىر ئـىزدا تـوخـتاپ قېلىشـقا،  مهغلۇبـىيهتـكه ۋە 

ئۈمىدسىزلىككه سهۋەب بولىدۇ. 

بـىر ئـىش يـاكـى پـائـالـىيهت زور يـوشۇرۇن قـىمـمهتـكه ئـىگه بـولـسا، ئۇنـى كۈنـتهرتـىپـنىڭ بېشىغـا قـويۇڭ 

ۋە دەرھال شۇ تـوغـرىسـىدا ھهرىكهتـكه ئۆتۈڭ. دەرھال ۋە كۆڭۈلـدىكـىدەك قـىلـىنـمىغـان تهقـدىردە، ئېغىر 

سهلـبىي نهتـىجـىلهرگه يـول ئېچىشـى مۇمـكىن بـولـغان بـىر ئـىش بـار بـولـسا، ئۇنـىمۇ كۈنـتهرتـىپـنىڭ ئهڭ 

بېشىغـا ئـورۇنـالشـتۇرۇشـىڭىز كېرەك. «پـاقـا»ڭىزنـىڭ نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ئهڭ ئـاۋۋال ئۇنـى 

يۇتۇۋېتىشقا بهل باغالڭ. 

تۈرتـكه ئـىچـكى مۇددىئـانـى شهرت قـىلـىدۇ. بـىر قـىلـمىش سـىزنـىڭ ھايـاتـىڭىزغـا قـانـچه زور ئـىجـابـىي 

تهسـىر كۆرسهتـسه (سـىز ئۇنـى بېكىتـىۋالسـىڭىزال بـولـدى)، ئۇنـى بـىر دەقـىقه بـولسـىمۇ بـالـدۇر تـامـامـالشـقا 

شۇنچه ھېرىس بولىسىز.  

زېھنىڭىزنـى مۇئهيـيهن جهھهتـلهرگه مهركهزلهشـتۈرۈڭ. كهلگۈسـىڭىز ئۈچۈن ئۆزگـىرىش ھاسـىل 

قىالاليدىغان ئىشالرنى قىلىشقا ۋە تامامالشقا ھهرۋاقىت ھېرىسمهن بولۇڭ. 

ۋاقـىت ھهرخـىل رەۋىشـته ئۆتۈپ كېتىۋېرىدۇ. تۈپ مهسـىله ئۇنـىڭدىن قـانـداق پـايـدىلـىنـىشـتۇر. 

ئـاخـىرقـى مهنـزىلـىرىڭىزنـىڭ قهيهر بـولۇشـى مهۋجۇت قـىلـمىشـلىرىڭىزنـىڭ ئېھتىمـالـىي نهتـىجـىلـىرىگه 

ئـاالقـىدار ئـوي - خـىيـالـلىرىڭىزنـىڭ ۋەزمـىنـلىكـىگه زور دەرىجـىدە بـاغـلىقتۇر. تـالـالشـلىرىڭىزنـىڭ، 

قـارارلـىرىڭىزنـىڭ ۋە قـىلـمىشـلىرىڭىزنـىڭ بـولغۇسـى نهتـىجـىلـىرى ھهقـقىدە ئۈزلۈكسـىز ئـويـلىنـىش 

ھاياتىڭىزدىكى ھهقىقىي مۇھىم ئىشالرنى بهلگىلهشنىڭ ئهڭ ياخشى يوللىرىدىن بىرىدۇر. 

ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ! 

قـىلـىشـنى پـىالنـلىغـان ئـىشـلىرىڭىزنـىڭ تـىزىمـلىكـىنـى داۋامـلىق كۆزدىن كهچۈرۈپ تۇرۇڭ. ھهرۋاقـىت 

ئۆزىڭىزدىن شۇ سـوئـالـنى سـوراڭ: «قۇسۇرسـىز شهكـىلـدە ۋە دەل ۋاقـتىدا ئـورۇنـدايـدىغـان قـايسـى پـىالنـىم 

ياكى پائالىيىتىم ھاياتىمغا ئهڭ زور ئىجابىي تهسىر كۆرسىتىدۇ؟» 

سـىزگه ئهڭ زور پـايـدىسـى تېگىدىغـان ئـىشـالرنـى ئۆزىڭىز ئۈچۈن نـىشـان قـىلـىڭ. ئۇالرنـى رويـاپـقا 

چـىقـىرىش ئۈچۈن پـىالن تۈزۈڭ ۋە ئۇنـى دەرھال ئـىجـرا قـىلـىشـقا بـاشـالڭ. گـوتېنىڭ شۇ سۆزلـىرىنـى 

ئېسىڭىزدىن چـىقـارمـاڭ: «ئـاۋۋال بـاشـالڭ، زېھنىڭىز بـارغـانسېرى ئېچىلـىدۇ؛ داۋامـالشـتۇرۇڭ، ئـىشـالر 

تاماملىنىدۇ». 

«ئۇ پاقىنى يهڭ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
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ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى رېئاللىقى 

شان روبېرتس 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى مۇسۇلـمان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ تـىلـى تۈرك تـىلـى ئـائـىلـىسـىگه 

مهنسۇپ. ئۇالر ئـاسـاسـلىقـى خـىتـايـنىڭ غهربـىي شـىمـالـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان، خـىتـاي دائـىرىلـىرى 

تهرىپـىدىن «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى»، ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن «شهرقـىي تۈركـىسـتان» دەپ 

ئـاتـىلـىدىغـان رايـونـدا يـاشـايـدۇ. ئۇيغۇرالر ئۆزىنـىڭ ۋەتـىنـى دەپ قـارايـدىغـان بۇ رايـونـدا، (خـىتـاي 

ئـىسـتاتـىسـتىكـىلـىرىغـا كۆرە) ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى 11 مـىلـيون 300 مـىڭدىن ئـاشـىدۇ (18). بۇنـىڭدىن 

بـاشـقا، تهخـمىنهن 500 مـىڭ ئۇيغۇر دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدا يـاشـايـدۇ. بۇنـىڭ ئـىچـىدە، 

قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان ۋە تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى (بـاشـقا جـايـالردىكـىدىن) ئـاالھىدە 

كۆپ. كۈلتۈر، تــىل ۋە تــارىخ جهھهتــته، ئۇالر خــىتــايــالرغــا قــارىغــانــدا ســابــىق ســوۋېت ئــوتتۇرا 

ئـاسـىيـاسـىدىكـى خهلـقلهر بـىلهن كۆپ ئـورتـاقـلىقـقا ئـىگه. ئۇالر ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى تېخىمۇ چـوڭ كۈلتۈر 

رايـونـى ئـىچـىدە، مۇقـىم ئـولتۇراقـلىشـىش ئهنـئهنـىسـى ئـارقـىلـىق قـازاق، قـىرغـىز ۋە تۈركـمهن كۆچـمهن 

چـارۋىچـىلـىرىدىن كۆرۈنهرلـىك پهرقـلىنـىپ تۇرىدۇ. ئۇالرنـىڭ تـىلـى، مۇقـىم ئـولتۇراقـلىشـىش ئهنـئهنـىسـىگه، 

شۇنـداقـال دېھقانـچىلـىق، شهھهرلـىشـىش ۋە سـودا جهھهتـلهردە ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه ئۆزبېكلهرنـىڭ تـىلـى 

بىلهن ئاساسهن ئۆزئارا چۈشىنىشلىك (19). 

ئـىسـالم ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه، بۈگۈنـكى كۈنـدە كۆپـىنـچه ئۇيغۇرالر مۇسۇلـمان 
دەپ قـارىلـىدۇ. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـالر ئـادەتـته سۈنـنىي - ھهنهفـىي مهزھهپـكه 
تهۋە دېيىلسـىىمۇ، بۇ يهردىكـى دىنـىي ئـادەتـلهر تـولـىمۇ رەڭگارەڭ بـولۇپ، بۇ ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه سـوپـىزم 
ۋە (ئـىسـالمـدىن ئـىلـگىرىكـى) يهرلـىك دىنـالردىن مهنـبهلهنـگهن (20). گهرچه ئۇيغۇرالر ئۇزۇنـدىن بۇيـان 
مهكـكىگه بېرىپ ھهج قـىلـىۋاتـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى ئـىسـالم 
مهركهزلـىرى بـىلهن بـولـغان ئـارىلـىقـىنـىڭ يـىراقـلىقـى ئۇالرنـى ئـىزچـىل مۇسۇلـمان دۇنـياسـىنـىڭ ۋە يهرشـارى 
ئـىسـالم ھهرىكـىتـىنـىڭ چېتىدە قـالـدۇرۇپ كهلـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، بۈگۈنـكى كۈنـدە ئۇيغۇر ۋەتـىنـىدە، 
نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ھهقـىقـىي دىنـدارالردىن بـولـماسـتن، خـىلمۇخـىل مۇسۇلـمانـدارچـىلـىق ئـادەتـلىرىنـى 
كۈلتۈرەل ئهنـئهنـىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە قـوبۇل قـىلـغان. ھالبۇكـى، ئـىسـالم ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـىڭ 
تهرەقـقىي قـىلـىشـىدا مۇھىم رول ئـويـنىغـان ۋە بۈگۈنـكى دەۋردە، ئۇ يهنه ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي دۆلـىتـىدىكـى 

ئاساسلىق مىللهت بولغان خىتايالردىن پهرقلىنىشىدىكى ۋاسىتىگه ئايالندى. 
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دەۋرىمـىزدىكـى ئۇيغۇرالر ئـادەتـته ئۆز نهسهبـىنـى سهكـكىزىنـچى ۋە تـوققۇزىنـچى ئهسـىردە ۋەتـىنـىنـىڭ 

كۆپ قـىسـىم جـايـلىرىغـا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان قهدىمـكى ئۇيغۇر ئـىمپېرىيـىسـىگه بـاغـلىسـىمۇ، 

دەۋرىمـىزدىكـى كۆپـىنـچه مـىلـلهتـلهرگه ئـوخـشاش، ئۇالر ئهمهلـىيهتـته تـارىخـتىكـى ئـوخشـىمـىغـان دەۋرلهردە بۇ 

رايـونـدا يـاشـاپ ئۆتـكهن ئـوخشـىمـىغـان خهلـقلهرنـىڭ بـىرىكـمىسـىدۇر (21). بـولۇپمۇ ئۇيغۇرالر بۇ رايـونـغا 

ئـالـتىنـچى ئهسـىردە تۇنـجى قېتىم كـىرگهن خـىلمۇخـىل تۈرك قهۋمـلىرى ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى (شهرقـىي 

تۈركـىسـتان)نـىڭ ئهڭ بۇرۇنـقى ئـاھالـىسـى دەپ قـارىلـىدىغـان ھىنـدى-يـاۋروپـا خهلـقلىرىنـىڭ بـىرىكـىشـىدىن 

شهكـىلـلهنـگهن (22). بۇنـىڭ نهتـىجـىسـى سۈپـىتـىدە، ئۇيغۇرالرنـىڭ تـاشـقى قـىيـاپـىتـى پۈتۈن يـاۋرو - 

ئـاسـىيـادىكـى خېلى كۆپ سـانـدىكـى ئـوخشـىمـىغـان خهلـقلهرگه بـاغـلىغـىلـى بـولـىدىغـان دەرىجـىدە 

خـىلمۇخـىلـدۇر. بۇ خـىل رەڭگارەڭ گېن تـارىخـى سهۋەبـلىك، كۆپـىنـچه ئۇيغۇرالرنـى خـىتـايـالرغـا ئـوخشـىتـىش 

بهسـىي مۈشكۈل بـولۇپ، بۇ ئۇالرنـى تـامـامهن خـىتـايـالشـتۇرۇش يـولـىدىكـى ھهرقـانـداق ئۇرۇنۇشـقا 

تـوسقۇنلۇق قـىلـىدۇ. ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـالر بـىلهن روشهن پهرقـلىنـىدىغـانـلىقـى ۋە خـىتـايـدىكـى ئهڭ چـوڭ 

ئېتنىك گۇرۇپ ئـىكهنـلىكـى ئۇيغۇرالر بـىلهن خـىتـايـالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى تـولـىمۇ گهۋدىلـىك «ئـىرقـىي» 

خۇسۇسـىيهتـكه ئـىگه قـىلـغان بـولۇپ، شهك – شۈبھىسـىزكـى بۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ بۈگۈنـكى خـىتـايـدىكـى 

ئـورنـىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىپ، ئۇالرغـا «مۇقـىمـلىق»نـى «ئـوخـشاش بـولۇش»قـا بـاغـالپ قـارايـدىغـان 

جهمئىيهتته (يهنى خىتاي جهمئىيىتىدە) «يات»لىق تامغىسىنى ئۇرغان.  

بـىرلـىكـكه كهلـگهن ئۇيغۇر مـىلـلىتـى ئۇقۇمـى 20 - ئهسـىردە ئـانـدىن شهكـىلـلهنـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ 10 - ئهسـىردىن 13-ئهسـىرگـىچه تهدرىجـىي ئـىسـالمـلىشـىشـى ۋە تۈركـلىشـىشـى 

بۇ رايـونـدا بـىرلـىكـكه كهلـگهن كۈلتۈر بهرپـا قـىلـىش ۋە زامـانـىۋى ئۇيغۇر كـىمـلىكـىگه ئـاسـاس سېلىشـتا 

ئـىنـتايـىن مۇھىم رول ئـويـنىغـان. چـىڭ سۇاللـىسـى 18 - ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا بۇ رايـونـنى 

بېسىۋالـغانـدا، بۇ خـىل بـىرلـىكـكه كهلـگهن كۈلتۈر يهرلـىك خهلـقلهردە گهۋدىلـىك ئـىدى. گهرچه ئۇالر ئهيـنى 

ۋاقـىتـتا «ئۇيغۇر» دېگهن مـىلـلهت نـامـىنـى قـولـالنـمىغـان بـولسـىمۇ، بۇ يهردىكـى خهلـقلهر ئـورتـاق مـاكـان، 

ئۆرپ - ئـادەت، تـىل، دىن ۋە ئهسهرلهرنـىڭ ئـاغـزاكـى تـارقـىلـىشـى ئـارقـىلـىق بـىرلـىكـكه كهلـگهنـىدى (23). 

بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، ئۇيغۇرالر بۈگۈن ئۆزلـىرى ۋەتـىنـىمـىز دەپ قـاراۋاتـقان زېمىنـدىكـى «يهرلـىك 

خهلـق» (Indigenous Peoples) دەپ قـارىلـىشـى كېرەك. ب د ت نـىڭ تهبـىرىگه كۆرە، «يهرلـىك خهلـق» 

ـــ شۇ زېمىنـنىڭ بـويسۇنـدۇرۇلۇشـى، ئـىشـغال قـىلـىنـىشـى يـاكـى شۇ زېمىنـغا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىش ئۈچۈن 

كهلـگهن پهرقـلىق ئېتنىك يـاكـى كۈلتۈرگه ئـىگه قهۋمـلهرنـىڭ ئـولتۇراقـلىشـىشـىدىن ئـىلـگىرى بـىر رايـونـغا 

مـاكـانـالشـقان كـىشـىلهردۇر (24). ئهمـما، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى «ئۇيغۇرالر بۇ رايـونـدىكـى <يهرلـىك 

خهلـق> ئهمهس، بۇ يهر ئهزەلـدىن خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇپ كهلـگهن» دېگهن گېپىدە قهتـئىي چـىڭ 

تۇرىدۇ. خـىتـايـنىڭ بۇ مهيـدانـى ئۇيغۇرالر بـىلهن خـىتـاي دۆلـىتـى ئـارىسـىدىكـى زىددىيهتـنى كۆرۈكـلهپ 

تۇرىدۇ (25). 
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بۇ جـىددىيـلىك ئـومۇمهن ئۇيغۇر ۋەتـىنـىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك مۇنـداق بـىر ھالـقىلـىق سـوئـالـغا 

مهركهزلـىشـىدۇ: بۇ رايـون زادى كـىمـگه تهۋە؟ ۋە شۇ ۋەجـىدىن، ئۇنـىڭ خهلـقىنـى ۋە زېمىنـىنـى بـاشقۇرۇش ۋە 

تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش ھوقۇقـى كـىمـگه بېرىلـىشـى كېرەك؟ بهلـكىم، يېقىنـقى زامـانـدىكـى خـىتـاي دۆلهتـلىرى 

بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ سـوئـالـغا تۇتـقان قـارىمۇقـارشـى پـوزىتسـىيـىسـىنـىڭ ئهڭ يـارقـىن نـامـايهنـدىسـى 

ئۇالرنـىڭ بۇ تېررىتـورىيهگه قـويـغان ئـىسـىمـلىرى ئـارىسـىدىكـى پهرق بـولۇشـى مۇمـكىن. يېقىنـقى زامـانـدىكـى 

خـىتـاي دۆلهتـلىرى بۇ رايـونـنىڭ ھهقـلىق نـامـىنـىڭ «شـىنـجاڭ» (يـاكـى «يېڭى چېگرا») ئـىكهنـلىكـىدە چـىڭ 

تۇرىدۇ. مهزكۇر ئـىسـىم چـىڭ سۇاللـىسـى بۇ رايـونـنى بېسىۋالـغانـدىن، يهنـى 1880-يـىلـلىرى بۇ رايـون 

(شهرقـىي تۈركـىسـتان) تۇنـجى قېتىم خـىتـايـنى ئـاسـاس قـىلـغان بـىر سـىيـاسـىي گهۋدىگه قـوشۇۋېلىنـغانـدىن 

كېيىن قـويۇلـغان. كۆپـىنـچه ئۇيغۇرالر بۇ ئـىسـىمـدىكـى كۈچلۈك مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك پۇرىقـىنـى نهزەردە 

تۇتۇپ، كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىدا قهسـتهن بۇ ئـىسـىمـنى ئـىشـلهتـمهيـدۇ. بهزى ئۇيغۇرالر تۈرك خهلـقىنـىڭ 

«يهرلـىك خهلـق»لـىق خـاراكتېرىنـى گهۋدىلهنـدۈرىدىغـان، شۇنـداقـال ۋە 1930- ۋە 1940 - يـىلـالردا 

رايـونـنىڭ بهزى جـايـلىرىدا قۇرۇلـغان ئـوخـشاش ئـىسـىمـدىكـى، ئۆمـرى قـىسـقا ئـىكـكى مۇسـتهقـىل دۆلهتـنىڭ 

تـارىخـىنـى ئهسـلىتـىدىغـان «شهرقـى تۈركـىسـتان» دېگهن ئـىسـىمـنى يـاخشـى كۆرىدۇ. خـىتـايـنىڭ ئـىچـىدىكـى 

بـاشـقا ئۇيغۇرالر «شـىنـجاڭ» دېگهن نـامـنى ئـىشـلىتـىشـتىن سـاقـلىنـىشـنىڭ ۋاسـتىسـى سۈپـىتـىدە «ئۇيغۇر 

دىيـارى» دېگهن نـامـنى ئـىشـلىتـىشـنى يـاخشـى كۆرىدۇ. نۆۋەتـته خـىتـاي دائـىرىلـىرى «شهرقـىي تۈركـىسـتان» 

ئـىبـارىسـىنـى ئـىشـلىتـىشـنى «ئـاشقۇن»لۇق دەپ قـارىغـاچـقا، «ئۇيغۇر دىيـارى» دېگهن نـامـنى ئـىشـلىتـىش 

خاھىشى ھازىر تېخىمۇ كۈچلۈك (26). 

مهن ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىغـا ئـاالقـىدار سـىيـاسـىي مهسـىلـىلهرگه پـوزىتسـىيه بـىلـدۈرگهنـدەك تۇيغۇ بېرىپ 

قـويـماسـلىق ئۈچۈن، ئـادەتـته بۇ رايـونـنى «شـىنـجاڭ» يـاكـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان» دەپ ئـاتـاشـتىن 

سـاقـالنـدىم. بۇنـىڭ ئـورنـىغـا، مهن بۇ رايـونـنى ئـاتـاشـتا مهزكۇر رايـونـدىكـى دۆلهت يـاكـى ئۇيغۇر مـىلـلىي 

ئـاالھىدىلـىكـىنـى تـىلـغا ئـالـغانـدىن بـاشـقا ۋاقـىتـالردا، «ئۇيغۇر رايـونـى» يـاكـى «ئۇيغۇر ۋەتـىنـى» دېگهن 

سۆزلهرنـى ئـىشـلهتـتىم. گهرچه بۇ رايـونـنى «ئۇيغۇر ۋەتـىنـى» دەپ ئېتىراپ قـىلـىش خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

نهزىرىدە سـىيـاسـىي مهيـدان بـىلـدۈرگهنـلىكـتهك كۆرۈنسـىمۇ، مېنىڭچه بۇ ئۇيغۇرالر بـىلهن بۇ زېمىن 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى تـارىخـى مۇنـاسـىۋەتـنىڭ ئـوبيېكتىپ تهسۋىرىدۇر. شۇ ۋەجـىدىن، بۇ ئـىسـىمـنى قـولـلىنـىشـتا 

مهزكۇر رايـونـنى مۇسـتهقـىل دۆلهت دەپ قـاراش كېرەكمۇ يـاكـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بـىر قـىسـمى 

دەپ قاراش كېرەكمۇ دېگهن سىياسىي مهسىلىدە پوزىتسىيه بىلدۈرۈش مهقسهت قىلىنمايدۇ. 

بۇ تېررىتـورىيهنـىڭ ھهقـىقـىي تـوغـرا ئـىسـمىغـا ئـاالقـىدار مۇنـازىرىلهر ئۇيغۇرالر بـىلهن ھازىرقـى 

خـىتـاي ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئېنىقسـىز مۇنـاسـىۋەتـكه ۋە بۇ مۇنـاسـىۋەتـنى خـاراكتېرلهنـدۈرىدىغـان ئۇزۇنـغا 

سـوزۇلـغان تـوقۇنۇشـقا ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ. تـارىخـتا بۇ تـوقۇنۇشـنىڭ سـالـمىقـى ئۆزگـىرىپ تۇرغـان بـولۇپ، ئۇ 

بهزىدە يېنىك قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىش ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلهنـسه، يهنه بهزىدە ئـوچۇق - ئـاشـكارا زوراۋان 
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تـوقۇنۇشـالرغـا سهۋەب بـولـغان. ئهمـما، چـىڭ سۇاللـىسـى ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى بېسىۋالـغانـدىن كېيىن، 

تـــوقۇنۇش ئـــىزچـــىل مهلۇم دەرىجـــىدە مهۋجۇت بـــولۇپ كهلـــگهن. بۇ كـــىتـــابـــتىكـــى مهركـــىزىي 

نۇقـتىئـىيـنهزەرلهردىن بـىرى شۇكـى، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 2001 - يـىلـى 9 – ئـايـنىڭ 11 - 

كۈنـى («11-سېنتهبـىر ۋەقهسـى») دىن كېيىنـال ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا بـولـغان ئـىزچـىل 

قـارشـىلـىقـىنـى خهلـقئارالـىق «تېرورلۇق تهھدىتـى» دەپ سۈپهتـلهش قـارارى ھازىرقـى خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى تۈپـتىن ئۆزگهرتـىۋەتـكهن، شۇنـداقـال بۇ قـارار ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان مهزكۇر 

تـوقۇنۇشـنى مۆلـچهرلـىگـىلـى بـولـىدىغـان كهلگۈسـىدە ھهل قـىلـغىلـى بـولـماس ھالهتـكه كهلتۈرگهن بـولۇشـى 

مۇمكىن. 

خىـتاـي خهلقـ جۇمھۇرىيىـتىـنىـڭ ئۇيغۇرالرنىـ «تېرورلۇققـا قاـرشىـ خهلقـئارالىـق ئۇرۇش»قاـ ئاـساـنال 

بـاغـلىيـالـىشـىدىكـى سهۋەبـلهرنـىڭ بـىرى، ئۇرۇشـنىڭ مۈجـمهل دۈشـمهنـگه ئېالن قـىلـىنـغانـلىقـىدۇر. 

«تېرورلۇق»نـىڭ ھهمـمه ئېتىراپ قـىلـىدىغـان ئېنىقـلىمـىسـى يـوق، شۇنـداقـال ئۇ كۆپـىنـچه ھالـالردا دۆلهتـكه 

يـاكـى جهمـئىيهتـكه قـورالـلىق قـارشـىلـىق كۆرسهتـكهن، (مهلۇم قـورالـلىق تهشـكىالت دېگهنـدەك) غهيـرىي 

دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالرنـى قـارىالشـتا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان سـىيـاسـىي تـامـغىدۇر. ئهمـما مېنىڭ 

تهھلىلـىم قـىسـمهن دەرىجـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ۋە دۇنـيا ئۈچۈن ھهقـىقـىي 

«تېرورلۇق تهھدىتـى»گه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان - قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى بهلـگىلهشـكه تـايـانـغانـلىقـى ئۈچۈن، 

مهزكۇر كـىتـابـنىڭ «نېمىنـى تېرورلۇق تهھدىتـى دەپ قـاراش، نېمىنـى ئۇنـداق دەپ قـارىمـاسـلىق كېرەك» 

دېگهن نۇقـتىئـىيـنهزەرنـى ئـىزاھالشـتا، «تېرورلۇق»قـا (نهزەرىيـىۋى، شـوئـار خـاراكتېرلـىك ئهمهس) ئهمهلـىي 

ئېنىقـلىمـا بهرگهنـلىكـى ئـىنـتايـىن مۇھىم. مهزكۇر كـىتـابـتا بۇ خـىل مېتود قـولـلىنـىلـىش بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، يهنه «غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالر سـادىر قـىلـغان ئـىشـالرنـىڭ قـايسـىسـىنـى 

قـانۇنلۇق، قـايسـىسـىنـى قـانۇنسـىز سـىيـاسـىي زوراۋانـلىق» دەپ بېكىتـىش كېرەكـلىكـى ھهقـقىدىمۇ 

پـوزىتسـىيه بـىلـدۈرۈلۈپ، بۇ جهھهتـته قـورالـلىق تـوقۇنۇش تـوغـرىسـىدىكـى خهلـقئارالـىق بهلـگىلـىمـىلهرنـى 

ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا، دۆلهت بـىلهن غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالرغـا ئـوخـشاش ئۆلـچهم 

قويۇلدى. 

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى ھېكمهتيار ئىبراھىم 

(نهقــىل مهنــبهلــىرى ئۈچۈن «ئۇيغۇرالرغــا قــارىتــىلــغان ئۇرۇش» نــامــلىق ئهسهرنــىڭ ئــىنــگىلــىزچه 
نۇسخىسىغا قاراڭ) 
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زۆھرهنىڭ ھېكايىسى

گۈلىستان

مهرىپهت ئۇيغۇر



زۆھرەنىڭ ھېكايىسى: ھۆكۈمهتتىن يوشۇرۇلغان توققۇزىنچى باال 

مهرىپهت ئۇيغۇر 

مهن بۇ مـاقـالـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ۋاكـالـىتهن ھامـىلـىدار بـولۇشـقا مهجبۇرالنـغان ئۇيغۇر 
ئـايـالـلىرىغـا بېغىشـاليـمهن. خـىتـاي ئۇالرغـا خـىلمۇخـىل ئۇسۇلـالردا بېسىم ئـىشـلىتـىش ۋە تهھدىت سېلىش 

ئـارقـىلـىق ۋاكـالـىتهن «بـاال تۇغۇش مـاشـىنـىسـى» بـولۇشـقا مهجبۇرلـىدى. ھالبۇكـى، ئهگهر تۇغۇلـغان بـوۋاق 

قىز بولسا، باشقىالرنىڭ بېقىۋېلىشقا بېرىۋېتىلهتتى. 

مهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇغۇلۇپ چـوڭ بـولـدۇم. تهخـمىنهن ئـالـته يـاش ۋاقـتىمـدا، بـىز تـونۇيـدىغـان 
65 يـاشـلىق بـىر ئۇيغۇر خـانـىم بـاشـقا شهھهردىن بـىر قـىز بـوۋاق بېقىۋالـغانـىدى. بۇ مـاڭا سهل غهلـىته 
تۇيۇلۇپ، «بۇ ئـايـال بۇ يېشىدا بـاال بېقىۋېلىپ نېمىمۇ قـىالر؟» دەپ ئـويـلىغـانـىدىم. بۇ قـىز بـوۋاقـنى 
ئۇنـىڭغا ئـوتتۇرا يـاشـلىق، بـويـتاق ئۇيغۇر ئـايـال ئېلىپ كهلـگهنـىدى. «بۇ قـىزنـىڭ دادىسـى قهيهردىدۇر؟» 

دېگهن سوئال كالالمغا كىرىۋېلىپ، مېنى خېلى ئۇزۇنغىچه بىئارام قىلغانىدى.  

خـانـىم بۇ قـىزغـا «زۆھرە» دەپ چـىرايـلىق ئـىسـىم قـويـدى. زۆھرە بۇ يېڭى ئـائـىلـىسـىدە ئۆيـدىكـى 

بـاشـقا بـالـىالردىنمۇ بهكـرەك ئهتـىۋارلـىنـىپ، تـاكـى ئۇ بـاشـالنغۇچ مهكـتهپـكه كـىرگهنـگه قهدەر خۇشـال ۋە 

بهختلىك ياشىدى. 

زۆھرە مهكـتهپـكه كـىرىپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال يـىغـلىغـىنـىچه ئۆيـگه قـايـتىپ، دادىسـىنـىڭ كـىمـلىكـىنـى 
سـورىدى. ھېلىقـى خـانـىمـنىڭ ھهقـىقـىي ئهھۋالـنى داۋامـلىق زۆھرەدىن يـوشۇرۇشـقا يۈرىكـى چـىدىمـايۋاتـاتـتى. 

مهكـتهپـتىكـى بـالـىالر كـىچـىك قـىزغـا «سېنىڭ داداڭ خـىتـاي» دېگهنـدەك تـولـىمۇ قـورقۇنچـلۇق گهپـلهرنـى 

قـىالتـتى. زۆھرە بـولـسا بۇ گهپـكه ئـىشهنـمهيـتتى. ئهمـما ئـاشۇ خـىل ئهھۋالـدا، بۇ خـانـىمـنىڭ زۆھرەنـى 

مېھـىر - مۇھهبـــبهت بـــىلهنـــال بهزلـــىيهلـــىشـــى بهســـى مۈشـكۈل ئـــىدى. شۇڭـا ئۇ زۆھـرەنـــى بۇ 

پاراكهندىچىلىكتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ئامالىنى قىلماقچى بولدى. 

خـانـىم ئۆزى بـىلهن بـىر كـوچـىدا ئـولتۇرىدىغـان ئـاقكۆڭۈل قـوشـنىلـىرىنـى ئـىزدەپ، تـاتـلىق، كـىچـىك 

زۆھرە ھهقـقىدىكـى بـاش قېتىنـچىلـىقـىنـى ئۇالرغـا ئېيتىۋىدى، قـوشـنىلـىرى خـانـىمـغا يـاردەم قـىلـماقـچى 
بـولـدى. خـانـىم زۆھرەنـى ئۇالر بـىلهن كۆرۈشـتۈرۈپ: «قـاراڭ، تـاتـلىق قـىزىم، بۇ ئـىكـكىيـلهن يـاخشـى 

ئـادەمـلهر، شۇنـداققۇ؟ ئهسـلىدە، بۇ سۆيۈملۈك ئهر - ئـايـال سـىزنـىڭ ھهقـىقـىي ئـاتـا – ئـانـىڭىز بـولـىدۇ، 

مهن سـىزنـى بۇ يهرگه ئۇالر بـىلهن كۆرۈشـتۈرگـىلـى ئهكهلـدىم. سـىز <پـىالنـلىق تۇغۇت> سـىيـاسـىتـى يـولـغا 
قـويۇلـغانـدىن كېيىن تۇغۇلـغان. بۇ سـىيـاسهت بـويـىچه ئـاپـىڭىز سـىزنـى تۇغـسا بـولـمايـتتى، شۇڭا ئـاتـا – 

ئـانـىڭىز سـىزنـى مېنىڭ بېقىشـىمـغا تـاپشۇرغـان. بـىز خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ  ئـاتـا - ئـانـىڭىزنـى پـاراكهنـدە 

قـىلـىشـىنـى خـالـىمـايتتۇق» دېدى. بۇنـى ئـاڭلىغـان زۆھرەمۇ: «يـاق، ئـاپـا، مهنمۇ ئۇالرنـىڭ خـاپـىلـىقـقا 
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قېلىشـىنـى خـالـىمـايـمهن ...» دېدى ۋە ئـاخـىرى ئـىچـىنـى تـاتـىالۋاتـقان ئـىزتـىراپـتىن قۇتۇلـدى. گهرچه ئۇ 

ئۆزىنـىڭ «ھهقـىقـىي» ئـاتـا - ئـانـىسـى ۋە قېرىنـداشـلىرى بـىلهن بـىلـله يـاشـاشـنى خـالـىسـىمۇ، ئهمـما ئۇ ئـاتـا 

- ئانىسى ئۈچۈن بۇ رېئاللىققا بهرداشلىق بېرىشكه بهل باغلىدى ۋە بۇ گهپنى قايتا تىلغا ئالمىدى. 

ئـاقكۆڭۈل قـوشـنىالر زۆھرە تـوغـرىسـىدىكـى بۇ «سهمـىمـىي يـالـغانـچىلـىق»نـى داۋامـالشـتۇرۇشـقا 
قـوشۇلـدى ۋە شۇ ۋاقـىتـتىن بـاشـالپ، ئۇالرنـىڭ سهكـكىز بـالـىسـى زۆھرەنـىڭ «قېرىنـداشـلىرى»غـا ئـايـالنـدى. 

ئۇالر بـاشـقا سهكـكىز بـالـىسـىغـا قـىلـغانـدەك، ئـاالھىدە كۈنـلهردە زۆھرەگـىمۇ سـوۋغـاتـالرنـى ئېلىپ بهردى. 
سهكـكىز بـالـىمۇ زۆھرەنـى بـارلـىق پـائـالـىيهتـلىرىگه «تـوققۇزىنـچى» بـاال، يهنـى ئـائـىلـىنـىڭ كهنـجى پهرزەنـتى 

سۈپىتىدە قاتناشتۇردى. 

ئـارىدىن يـىلـالر ئۆتـتى، زۆھرەمۇ خۇشـال – خۇرام ئۆسۈپ يېتىلـدى. ئۇ مۇھهبـبهت ۋە ئۈمـىدكه 
تـولـغان يـاخشـى خـاراكتېردە يېتىلـىۋاتـاتـتى. كـىچـىك ۋاقـتىمـدا بۇ ئـىشـالرغـا ئـىشهنگۈم كهلـمهي، ئـاپـامـدىن 

تـوخـتىمـاي: «ئـاپـا، ئۇالر زۆھرەگه يـالـغان سۆزلـىدىمۇ؟ ئـالـالھ يـالـغانـچىلـىقـقا رازى بـوالمـدۇ؟ پهيـغهمـبهر 

ئهلهيھىسـساالم مۇسۇلـمان ھهرگـىز يـالـغان سۆزلـىمهسـلىكـى كېرەك، دېگهنـىدىغۇ؟ ھهقـىقـىي ئهھۋال زادى 

قـانـداق؟» دەپ سـورايـتتىم. ئـاپـام ئۇزۇن يـىلـالرغـىچه بۇ سـوئـالـلىرىمـنى جـاۋابسـىز قـالـدۇردى. تهخـمىنهن 14 

يـاش ۋاقـىتـلىرىم بـولـسا كېرەك، سـوئـالـلىرىمـدىن زېرىكـكهن ئـاپـام: «ئۇنـىڭ دادىسـى بـىر خـىتـاي! ئهمـدىغۇ 

رازى بـولـغانـسهن؟» دەۋەتـتى. مهن ھاڭ - تـاڭ بـولۇپ، نېمه دېيىشـىمـنى، نېمه قـىالرىمـنى بـىلـمهيـال قـالـدىم 
ۋە شۇ سوئالنى سورىغانلىقىمغا قاتتىق پۇشايمان قىلدىم. 

ئۇ چـاغـالردا ھېچقانـداق ئۇيغۇر ئـايـال خـىتـايـالر بـىلهن تـوي قـىلـمايـتتى. خهلـقىمـىز خـىتـايـالرنـىڭ 
تـاجـاۋۇزچـى ئـىكهنـلىكـىنـى، يهرلـىك خهلـققه ۋە ئۇالرنـىڭ مهدەنـىيـىتـىگه ھۆرمهت قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېنىق 

بـىلـگهچـكه، خـىتـايـالر بـىلهن تـوي قـىلـىش مهسـىلـىسـىدىكـى مهيـدانـى تـولـىمۇ ئېنىق ئـىدى. مهن بۇ گهپـنى 

قـايـتا تهگـىمـىدىم. ئهگهر زۆھرە ھهقـىقـىي ئهھۋالـنى بـىلـسه قـانـداق ئـىنـكاس قـايتۇرىدىغـانـلىقـىنـى 
خــىيــالــىمــغىمۇ كهلتۈرەلــمهيــمهن. مهن ئهھۋالــنى شۇ پېتى قــوبۇل قــىلــىپ، بۇ ھهقــته قــايــتا ئېغىز 

ئاچماسلىقنى قارار قىلدىم. 

يـىلـالر ئۆتۈپ، زۆھرە بـويـىغـا يهتـتى ۋە ئۇنـىڭ تـوي ئـىشـىنـى ئـويـلىشـىدىغـان ۋاقـىت كهلـدى. 

زۆھرەنـىڭ كهنـتىدىكـى يـاش ئـىمـام ئۇنـىڭغا تـوي تهكـلىپـى قـويـدى، زۆھرەنـىڭمۇ ئۇنـىڭغا بهكـال مـايـىلـلىقـى 

بـار ئـىدى. ئۇالرنـىڭ تـويـى پۈتۈن ئهھلىمهھهلـله قـاتـناشـقان كۆڭۈللۈك مۇراسـىم ئـىچـىدە ئۆتـتى. زۆھرە 

بهخـتلىك يېڭى تۇرمۇشـىنـى بـاشـلىدى. تېخى يېقىنـدىال زۆھرەنـىڭ ھېلىھهم ھېلىقـى ئـىمـام ئېرى ۋە 
چــىرايــلىق ئــىكــكى ئــوغــلى بــىلهن يــاشــاۋاتــقانــلىقــىدىن خهۋەر تــاپــتىم. مهن ئۇالرنــىڭ پۈتۈن 

ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـىڭ سۈرىتـىنـى كۆرۈپ، پۈتۈن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ 

بېرىلـىۋاتـقان مۇشۇ كۈنـلهردە، ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ سـاالمهت تۇرغـانـلىقـىدىن تـولـىمۇ سۆيۈنـدۈم. 
يېقىنــدا كۆرگهن سۈرەتــتىن قــارىغــانــدا، يــاش ئــىمــام ســاقــالــلىرىنــى پۈتۈنــلهي چۈشۈرۈۋېتىشــكه 

قـوشۇلـغانـىدى. ھالبۇكـى، ئۇ ئـىلـگىرى بۇنـىڭغا قهتـئىي قـوشۇلـمىغـان ۋە بۇنـداق قـىلـىشـنى ئـويـالپمۇ 
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بـاقـمىغـانـىدى. زۆھرەمۇ ھىجـابـلىق ئـايـالـدىن «ھىجـابسـىز ئـايـال»غـا ئۆزگهرتـىلـگهنـىدى. بـىز بـىلـله چـوڭ 

بولغان چاغالردىال، زۆھرەنىڭ سىماسى ئاللىقاچان خاتىرەمگه ئورناپ كهتكهنىدى. 

بۇنـدىن بـىر يـىلـدىن كۆپـرەك ۋاقـىت ئـىلـگىرى، مهن بـىر ئۇيغۇر ئـايـالـنىڭ «ئـىسـتىقـالل 
تېلېۋىزىيه»سـىنـىڭ يۇتۇب قـانـىلـىدا زۆھرەنـىڭ ئـاپـىسـى ئۇنـى ئېلىپ كهلـگهن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

ئــاشۇ شهھهردىكــى «بــاال تۇغۇش مــاشــىنــىســى»غــا ئــايــالنــدۇرۇلــغان ئــايــالــالر ھهقــقىدە گۇۋاھلىق 
بېرىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆردۈم. ئۇنـى گۇۋاھلىقـى مـاڭا خۇددى زۆھرەنـى ھېلىقـى يـاشـانـغان خـانـىمـغا ئهكېلىپ 

بهرگهن ئـوتتۇرا يـاشـلىق ئـايـالـنى تهسۋىرلهۋاتـقانـدەكـال بـىلـىنـدى. «يـا رەبـبىم! زۆھرە ئهسـلى مۇشۇنـداق 
تۇغۇلۇپ، خـىتـاي دادىسـى تهرىپـىدىن تـاشـلىۋېتىلـگهنـكهنـدە!». ئۇيغۇر تـىلـىدا گۇۋاھلىق بهرگهن بۇ ئـايـال 
ئۇ شهھهردىكـى ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىغـا قـىلـىنـغان نۇرغۇن زىيـانـكهشـلىكـلهرگه ۋە قـىز بـوۋاقـالرنـىڭ قـانـداق 
تـاشـلىۋېتىلـگهنـلىكـىگه شـاھىت بـولـغانـىكهن. ئـادەتـته، بۇ خـىتـاي ئهمهلـدارالر ئـوغۇل پهرزەنـتلىك بـولۇپ، 

مـال – بـىسـاتـىنـى شۇالرغـا مـىراس قـالـدۇرۇشـنى ئـويـاليـدۇ. ئهگهر بـوۋاق قـىز بـولۇپ چـىقـسا، ئۇالر قـىلـچه 

ئىككىلهنمهستىن بوۋاقنى ۋە ئاپىسىنى تاشلىۋېتىدۇ. 

زۆھرە ئهنه شۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته ھېلىقـى يـاشـانـغان خـانـىمـغا ئهكېلىپ بېرىلـگهنـىدى. مهن 
ئـاخـىرى 25 يـىلـدىن كېيىن، چـىرىكـلىكـته ئۇچـىغـا چـىقـقان، پۇلـدىن بـاشـقىنـى تـونۇمـايـدىغـان، ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچى خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا، ئۇيغۇر ئـايـالـلىرى ۋە قـىزلـىرىنـىڭ ئـىنـسان قېلىپـىدىن چـىقـقان 

شهكىلدە قانداق خارالنغانلىقىنى چۈشهندىم.  

خهلـقئارا تـاراتقۇالردا تهسۋىرلـىگۈسـىز دەرىجـىدىكـى قـىيـىن - قـىسـتاق، بـاسقۇنـچىلـىق، 
قـاتـىلـلىق، مهجبۇرىي يـاكـى كـونـترول قـىلـىنـغان بـاال چۈشۈرۈش ۋە تۇغـماس قـىلـىۋېتىش تـوغـرىسـىدىكـى 

گۇۋاھلىقـالرنـىڭ سـانـى كۈنسېرى كۆپهيـمهكـته. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـالـىالرنـى خـورالش، تـىرىك تۇرغۇزۇپ 

بهدەن ئهزاسـىنـى ئېلىۋېلىش، نهچـچه يۈز مـىڭلىغـان ئۇيغۇرالرنـى قۇل قـىلـىش، شۇنـداقـال ئۇالرنـى يـاش ۋە 
جـىنـس ئـايـرىمـىسـىغـا ئـاسـاسهن، مهجبۇرىي ئهمـگهكـچى سۈپـىتـىدە خـىتـاي زاۋۇتـلىرىغـا تۈركۈمـلهپ سېتىش 

ئهھۋالـلىرى مهۋجۇت. مـىلـيونـلىغـان ئۇيغۇرالر سـوتـالنـماسـتىنـال، جـازا الگېرلـىرى ۋە تۈرمـىلهردە تۇتۇپ 

تۇرۇلـماقـتا. خـىتـاي دائـىرىلـىرى ئـالـىمـالرنـى، ئـىنـژېنېرالرنـى، سهنـئهتـكارالرنـى ۋە ئـىمـامـالرنـى ئۆلتۈردى. 

مهن ئـاشۇ ۋەھشىي كـوممۇنـىزم تۈزۈمـى ئـاسـتىدا يـاشـىغـان 26 يـىلـدا، بۇ قـىلـمىشـالر مـاڭا بـىنـورمـال 
تۇيۇلماپتىكهن.  

چۈنـكى، (بۈگۈنـكى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ھهمـمه جـايـىنـى قـاپـلىغـان) زامـانـىۋى جـازا 
الگېرلـىرىدىكـى نـارەسـىدە بـالـىالرغـا ئـوخـشاشـال، ئهيـنى چـاغـدا مېنىڭمۇ مېڭهم يۇيۇلـغانـىدى. ئهگهر مهن 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇرىۋەرگهن بـولـسام، ئـوخـشاشـال تۇغـماس قـىلـىنـغان بـوالتـتىم. بهلـكىم ئـاپـام 
ئـاشۇنـداق قـىسـمهتـكه دۇچ كهلـگهن بـولۇشـى مۇمـكىن. مهن يهنه نۇرغۇن سـاۋاقـداشـلىرىم ۋە نهۋرە 

تۇغـقانـلىرىمـدەك تۇتۇپ كېتىلـگهن بـوالتـتىم. تۇتقۇن قـىلـىنـمىغـان ۋە تۈرمـىگه تـاشـالنـمىغـان تهقـدىردىمۇ، 

مهن يهنــىال ئۆي - مــاكــانســىز، جۇل – جۇل كــىيــىنــگهن بــالــىالرنــىڭ كــوچــىالردا سهرســان بــولۇپ 
يۈرگهنـلىكـىنـى ۋە ئـالـلىكـىمـلهرنـىڭ ئـاتـا - ئـانـىلـىرى «قـايـتا تهربـىيهلـىنـىشـى» كېرەك بـولـغان بۇ بـالـىالرغـا 
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ۋارقـىراپ، سـىلـكىشـلىگـىنـىنـى كۆرگهن بـوالتـتىم. بۇ بـالـىالر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن سـىيـاسـىي 

«خـاتـالـىق» دەپ قـارىلـىدۇ، قـوشـنىالرنـىڭ ئۇالرغـا يـاخشـى مۇئـامـىله قـىلـىشـى چهكـلىنـىدۇ. ئهگهر مهن 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـولۇپ، قـولـغا ئېلىنـمىغـان بـولـسام، مـومـايـالرنـىڭ يـاكـى بـوۋايـالرنـىڭ ئهتـىسـى 

يېگۈدەك بـىر نهرسه سېتىۋالغۇدەك پۇل تېپىش ئۈچۈن، بـىرەر خـالـتا مېۋىنـى يـاكـى بـىرەر يهشـىك يـاڭاقـنى 
سـاتـماقـچى بـولۇپ، خېرىدارغـا تهلمۈرۈپ ئـولتۇرغـانـلىقـىنـى كۆرگهن بـوالتـتىم. ئۇالرنـىڭ ھالـىدىن خهۋەر 

ئـالـىدىغـان ئـوغۇل - قـىزلـىرى جـازا الگېرلـىرىغـا سـوالنـغان بـولۇپ، كېچه – كۈنـدۈز، تـىنـىمسـىز 
جىسمانىي ۋە روھىي قىيناشالرغا ئۇچراۋاتاتتى. 

مېنىڭ «ئۇيغۇر» دېگهن سۆزنـى ئـىشـلىتـىشـىمـگه رۇخـسهت قـىلـىنـمايـتتى، قـىسـقا چـاچ قـويۇشـقا، 

ئۆيۈمـدە يېتىپ قـوپـىدىغـان خـىتـاي «تۇغـقىنـىم»نـىڭ ئـالـدىدا ھاراق ئـىچـىشـكه، چـوشـقا گۆشـى يېيىشـكه 

مهجبۇرلـىنـاتـتىم. مهيـلى شهخسـىي يـاكـى ئـامـمىۋى سـورۇنـالردا بـولسۇن، ھهمـىشه سـاقـچىالرنـىڭ 
تهكشۈرۈشـىدىن ئۆتۈشۈم كېرەك بـوالتـتى. ھهتـتا، تېخىمۇ ئېغىر ئـىشـالر بېشىمـغا كېلىشـى مۇمـكىن 

ئىدى.  

2021 - يـىلـى 2 - ئـايـنىڭ  22 - كۈنـى، كـانـادا ئـاۋام پـاالتـاسـى 266 گه قـارشـى نۆل ئـاۋاز 
بـىلهن، ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا كهلـگهن قـىسـمهتـنى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئـاتـاش كېرەكـلىكـىنـى قـارار 

قـىلـدى. مهن بۇ قـاراردىن خۇددى ئـامېرىكـانـىڭ سـابـىق دۆلهت سېكرېتارى مـايـك پـومـپىيـو ئۇيغۇرالر دۇچ 

كېلىۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى «(21 –) ئهسـىرنـىڭ دېغى» دېگهن چـاغـدىكـىدەكـال ھايـاجـانـالنـدىم. 

ئهمما، بۇ ھېسسىياتىمنى خۇشاللىق دېيهلمهيمهن، چۈنكى بۇ خۇشاللىق ئهمهس.  

مهن ھازىر تهخـمىنهن ئـوتتۇز يـاشـالرغـا كـىرگهن زۆھرەنـىڭ سهرگۈزەشـتىسـى ئـارقـىلـىق، خـىتـايـالر 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا تـاجـاۋۇز قـىلـىپ، ئۇنـى ئۆزلـىرىنـىڭ «يېڭى چېگرا»سـى (خـىتـايـچه ෛዅ) دەپ 
جـاكـارلـىغـانـدىن بۇيـان يۈز بهرگهن ئېچىنـىشـلىق رېئالـلىقـنى بـايـان قـىلـماقـچى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

ئـىچـى – سـىرتـىدا يـاشـاۋاتـقان سـان – سـانـاقسـىز «زۆھرە»لهر بـار، ئۇالر ھهقـىقـىي ئهھۋالـنى بـىلـىشـكه 

ھهقـلىق. ئـاشۇ يـاشـانـغان ئۇيغۇر خـانـىمـغا ئـوخـشاش، ئـالـالھنىڭ رەھمىتـىگه نـائـىل بـولۇش ئۈچۈن 

«زۆھرە»لهرنـى بېقىۋېلىش خهتـىرىگه تهۋەككۈل قـىلـغان نۇرغۇن ئـائـىلـىلهر بـار. ئهمـما، ھازىر ئۇالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى قـىيـنىلـىش، ئۆلتۈرۈلۈش يـاكـى قۇل قـىلـىنـىشـتىن ئـىبـارەت غـايهت زور تهھدىت ئـاسـتىدا 

يـاشـاۋاتـىدۇ. دۇنـيا ھېچ بـولـمىغـانـدا بۇ كـىشـىلهرنـىڭ جهنـنهتـتهك گۈزەل قهلـىب بـىلهن يـاشـىغـانـلىقـىنـى 

بىلىپ قويۇشى كېرەك. 

2021 – يىلى، 25 – فېۋرال 

ئىنگىلىزچىدىن تهرجىمه قىلغۇچى ئۆتكۈر ئالماس 
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ھهدىس ھهققىده بايانالر  

مهدهنىيىتىمىزده ئ ىسالم

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بايانالر  

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

ھهدىس شهرىپـلهر رەسـمىي خـاتـىرىلـىنـىپ بـىزگه يېتىپ كهلـگىچه بـىر نهچـچه مۇھىم تـارىخـىي بـاسقۇچـالرنـى 

ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، تۇنـجى بـاسقۇچـتا پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ زامـانـداشـلىرى بـولـغان سـاھابـىلهرنـىڭ كۆپ 
تهرەپـلىمـىلـىك تـىرىشـچانـلىقـى نهتـىجـىسـىدە دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىغـا تـارقـالـغان ۋە ئهسـىرلهردىن بېرى 

شۇجـايـالردىكـى خهلـقلهرنـىڭ ئېتىقـادى، ئۆرپ - ئـادەتـلىرى، مهدەنـىيـىتـى، مـىلـلىي پـىسـىخـىكـىسـى ۋە ئـاسـاسـلىق 

قـىمـمهت قـاراشـلىرىغـا ئـىزچـىل چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتـىپ كهلـمهكـته. ئۇنـداقـتا سـاھابـىلهر ھهدىس شهرىپـنى قـانـداق 

ئۆگىنىپ، قانداق ئهمهل قىلغان، قانداق ئۆگىتىپ، ھاياتىغا قانداق تهتبىقلىغان؟ 

 1. ساھابىلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى قوبۇل قىلىشى ۋە ئۆگىنىشى:  

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئـاالھىدە بـولۇۋېلىپ، ئۆز ئـالـدىغـا ئـايـرىم يـاشـىمـاسـتىن، بهلـكى سـاھابـىلهر 

ئـارىسـىدا شۇال ربـىلهن بـىلـله يـاشـايـتتى. مهسـچىتـته بـولسۇن، بـازاردا بـولسۇن، ئۆيـدە بـولسۇن، سـىرتـتا بـولسۇن 

يـاكـى سهپهردە بـولسۇن ئـىشـقىلـىپ بـارلـىق جـايـالردا سـاھابـىلهر بـىلهن قـويۇق ۋە زىچ ئـارىلـىشـىپ ئۆتهتـتى. 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۆز - ھهرىكهت، يۈرۈش - تۇرۇشـى ھهمـىشه بـارلـىق سـاھابـىلهرنـىڭ دىقـقهت 

مهركـىزىدە بـوالتـتى. پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم قهيهردىال بـولـىدىكهن، شۇ جـاي تهبـىئـىيـال ئـىلـىم سـورۇنـىغـا 
ئـايـلىنـاتـتى. مهسـچىت ئـىچـىدە ئۇ دەرس ئۆگهتكۈچـى، نـاتـىق، ۋەزچـى ۋە پهتـىۋا بهرگۈچـى ئـىدى. ئۇرۇش 

مهزگـىلـىدە قـومـانـدان ئـىدى. شـىددەتـلىك جهڭلهرنـىڭ بهزىلـىرىدە سـاھابـىلهر ئۇ زات ئـارقـىلـىق دالـدىلـىنـاتـتى. 

ئـادەتـته يـولـدا كېتىۋاتـقانـدا ئهڭ ئـاددىي ۋە ئـاجـىز كـىشـىلهرمۇ تـارتـىنـماسـتىن ئۇنـى تـوخـتىتـىۋېلىپ، دىنـىي 
مهسـىلـىلهرنـى بـىمـاالل سـورىيـااليـتتى. سـاھابـىلهر پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سـورۇنـلىرىغـا ھهدىس ئـاڭالش ۋە ئۇنـىڭ 

ئـالهمشۇمۇل ئهدەپ - ئهخـالقـلىرىنـى تـولۇق ئۆزلهشـتۈرۈش ئۈچۈن چـوڭ - كـىچـىك بـالـىلـىرىنـىمۇ بـىلـله 
ئهگهشـتۈرۈپ بـاراتـتى. پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇالرغـا دىنـىي جهھهتـتىكـى مهسـىلـىلهردىن تهلـىم بېرىشـتىن تـاشـقىرى، ئۇالر 

دۇچ كهلـگهن مهسـىلـىلهرگه قـارىتـا ئـالـالھنىڭ ھۆكـمىنـى بـايـان قـىلـىپ بېرەتـتى، نـازىل بـولۇۋاتـقان قۇرئـان كهرىم 
ئـايهتـلىرىنـىڭ مۇئهيـيهن مهنـىلـىرىنـى يېشىپ بېرەتـتى ۋە يـاكـى سـاھابـىلهردىن سـادىر بـولـغان، دىنـىي جهھهتـتىكـى 

تـوغـرىلـىقـنى ئـايـرىپ بېرىشـكه تېگىشـلىك بـولـغان ئـىش - ھهرىكهتـلهرگه قـارىتـا سۈكۈت قـىلـىش ۋە ئـىپـادە 

بـىلـدۈرمهسـلىك ئـارقـىلـىق شۇ ئـىشـالرنـىڭ چهكـلهنـمهيـدىغـانـلىقـى ۋە يـوللۇقـلىقـىنـى ئـىپـادىلهپ بېرەتـتى. سـاھابـىلهر 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھۇزۇرىدا بـولۇپ، ئۇنـىڭ سۆز - ھهرىكهتـلىرىدىن بهھىرلـىنـىشـكه ۋە ئۈلـگه ئېلىشـقا شۇقهدەر 

ھېرىسـمهن ئـىدىكـى، ھهتـتا ئۇالر ئۆچـرەت سـاقـالپ، نۆۋەت بـىلهن پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سـورۇنـلىرىغـا قـاتـنىشـاتـتى. 

بۇ ھهقـته سهھىھۇلبۇخـارىدا خـاتـىرىلهنـگهن بـىر ھهدىسـته ھهزرىتـى ئۆمهر ئـىبـنى خهتـتاب مۇنـداق دەيـدۇ:«مېنىڭ 
ئهنـسارالردىن بـولـغان بـىر خـوشـنام بـار ئـىدى. ئـىكـكىمـىز پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سـورۇنـىغـا نۆۋەتـلىشـىپ يۈرۈپ،بـىر 
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كۈنـى ئۇ، بـىر كۈنـى مهن بـاراتـتىم. ئـانـدىن پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھۇزۇرىدا ۋە سۆھبهتـلىرىدە كۆرگهن - 

ئـاڭلىغـان ھهمـمه نهرسـىنـى بـىر-بـىرىمـىزگه يهتكۈزەتتۇق.» ئۇنـدىن بـاشـقا سـاھابـىلهر ئـىچـىدە ھهزرىتـى ئهبۇ 
بهكـرى سـىددىق ۋە ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇمـاالردەك پهيـغهمـبىرىمـىز قهيهردە بـولـمىسۇن سـايـىسـىگه 
ئـوخـشاش داۋامـلىق ئۇنـىڭ بـىلهن بـىلـله تۇرۇپ، يېنىدىن ئـايـرىلـمايـدىغـانـالرمۇ بـار ئـىدى. يهنه بهزىلهر 

دېھقانـچىلـىق، سـودا - سېتىق قـاتـارلـىق ئـىشـلىرى بـىلهن مهشغۇل بـولـغاچـقا، بـىر تۈركۈم ئهھۋالـالردا 

پهيـغهمـبىرىمـىز بـار بـولـغان تۈرلۈك سـورۇنـالرغـا تـولۇق قـاتـنىشـىپ ھهمسۆھبهت بـولۇپ بـواللـمايـتتى. بـىراق ئۇالر 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سـورۇنـلىرىدا بـواللـماي قـالـغان چـاغـالردىكـى ئـاڭلىيـالـماي قـالـغان بـارلـىق تهلـىم-تهربـىيهلهر، 

كۆرسهتـمه-يـولـيورۇق ۋە ئۇنـىۋېرسـال تهلـىمـاتـالرنـى بـاشـقىالردىن سـوراپ بـىلـىۋېلىشـقا ئـالـدىرايـتتى. مهدىنه 

مۇنهۋۋەردىن ئهڭ يـىراق بـولـغان ئهرەب قهبـىلـىلـىرىمۇ ئـىسـالم دىنـىنـىڭ بهزى ئهھكامـلىرىنـى سـوراپ بـىلـىۋېلىش 
ئۈچۈن دائـىم مهخسۇس ئهلـچى ئهۋەتـىپ تۇراتـتى. ئۇالر پهيـغهمـبىرىمـىزدىن دىنـىي ئهھكامـالرنـى تـىرىشـىپ ۋە 
قېتىرقـىنـىپ ئۆگـىنـىپ، يۇرتـلىرىغـا قـايـتىپ بـارغـانـدىن كېيىن دىنـىي يېتهكـچى بـولۇپ، بـاشـقىالرغـا ئۆگـىتهتـتى. 

بـىرەر سـاھابه زۆرۈر بـولـغان بـىرەر مهسـىلـىگه دۇچ كېلىپ قـالـسا، شۇ ھامـان ئـارىلـىقـنى يـىراق كۆرمهسـتىن دەرھال 

كېلىپ پهيـغهمـبىرىمـىزدىن سـوراپ بـىلـىۋېلىپ، ئـانـدىن قـايـتىدىن تۇرۇشـلۇق ئـورنـىغـا قـايـتىپ كېتهتـتى. ئـااليلۇق، 

بـىر ئـايـال ھهزرىتـى ئۇقـبه ئـىبـنى ئـامـىرغـا ئۆزىنـىڭ ئهر - خـوتۇن ھهر ئـىكـكىسـىنـى ئۇالر كـىچـىك ۋاقـتىدا ئېمىتـىپ 

قـويـغانـلىقـىنـى، يهنـى ئۇالرنـىڭ ئېمىلـدەش ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتىدۇ. ئۇقـبه دەرھال ئـارىلـىقـنى يـىراق كۆرمهسـتىن، 

مهكـكىدىن ئـاتـالنـغان پېتى مهدىنـىگه يېتىپ كېلىپ (مهكـكه بـىلهن مهدىنـىنـىڭ ئـارىلـىقـى بـىزنـىڭ قهشـقهر بـىلهن 

خـوتهنـدەك كېلىدۇ. ئۇ زامـانـالردا قهشـقهر - خـوتهن ئـارىسـىدىكـى مۇسـاپـىنـى بـوۋىالر ئـاتـلىق بهش كۈن، 

ئېشهكـلىك ئـون كۈنـدە، كـارۋانـلىق 15 كۈنـدە بـاسـقان ئـىكهن) پهيـغهمـبىرىمـىزگه ئهھۋالـنى تـولۇق ئېيتىدۇ. 

پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇالرنـىڭ ئهر - خـوتۇن بـولۇپ ئۆتۈشـىنـىڭ تـوغـرا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقانـدا سـاھابه ئۇقـبه  

رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئاـياـلىـ بىـلهن شۇ ھاماـن ئاـجرـىشىـپ كهتكـهن. پهيغـهمبـىرىمىـزنىـڭ ئىـلىـم سوـرۇنلـىرى ئهرلهرگىـال 
خـاس بـولـماسـتىن، نۇرغۇن ئـايـالـالرمۇ مهسـچىتـلهرگه ۋە ھېيتنامـىزىغـا ئـوخـشاش چـوڭ جـامـائهت سـورۇنـلىرىغـا ھازىر 

بـولۇپ ئۇ زاتـتىن بـىۋاسـته ئـىسـالمـدىن تهلـىم ئـاالتـتى. شۇنـداقـتىمۇ بۇ سـورۇنـالرغـا كۆپـىنـچه ئهر كـىشـىلهر كۆپـرەك 

قـاتـناشـقانـلىقـى ئۈچۈن، ئـايـالـالر ئۆزلـىرىنـىڭ ۋەكـىلـلىرىنـى ئهۋەتـىپ، خـانـىم - قـىزالر ئۈچۈن ئـايـرىم كۈن 

ئـاجـرىتـىپ، مهخسۇس شۇالرغـىال دىنـدىن بـىۋاسـته تهلـىم بېرىشـىنـى ئـىلـتىمـاس قـىلـغانـدا پهيـغهمـبىرىمـىز سهلـلهلـالھۇ 

ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ئۇالرنـىڭ تهلـىپـىگه مـاقۇل بـولـغان. ئـايـالـالر ئۆگـىنـىشـته خـىجـىل بـولـسا بـولـمايـدىغـانـلىق 
پـىرىنسـىپـىنـى بـىلـگهچـكه، شۇ سـورۇنـدا سـورىمـاقـچى بـولـغانـلىرىنـى تـارتـىنـماسـتىن سـوراۋېرەتـتى. ئۇالرتـوال چـاغـالردا 

ئـالـدى بـىلهن :« ئـى ئـالـالھنىڭ ئهلـچىسـى، ئـالـالھ ھهقـىقهت ئۈسـتىدە تـارتـىنـىپ تۇرمـايـدۇ» دەپ قـويۇپـل 

اسـوئـالـلىرىنـى سـورايـتتى. سهھىھۇلبۇخـارىدا خـاتـىرىلهنـگهن بـىر ھهدىسـته، بهزى ئـايـالـالر :« ئـايـال كـىشـى ئېھتىالم 

بـولۇپ قـالـسا غۇسـلى قـىلـىشـقا تـوغـرا كېلهمـدۇ؟!» دەپ سـورىغـان. سـوئـال سـوراشـتا كۆپـىنـچه ئهنـسارالرنـىڭ 

ئـايـالـلىرى جۈرئهتـلىك ئـىدى. ھهزرىتـى ئـائـىشه بۇ ھهقـته:« ئهنـسارالرنـىڭ ئـايـالـلىرى نېمىدىگهن يـاخشـى 
ئـايـالـالر. ئۇالر دىنـىي بـىلـىمـلهرنـى سـوراپ بـىلـىۋېلىشـتىن تـارتـىنـىپ ئـولتۇرمـايـدۇ» دېگهنـىدى. دىنـىي مهسـىلـىلهرنـى 

پهيـغهمـبىرىمـىزدىن بـىۋاسـته سـوراشـتا خـىجـىلـلىق ھېس قـىلـغان سـاھابه ئـايـالـالر «مۆمـىنـلهرنـىڭ ئـانـىسـى» 

ھېسابـلىنـىدىغـان پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئـايـالـلىرى ئـارقـىلـىق سـوراپ بـىلـىۋاالتـتى. بهزى سـاھابـىلهرنـىڭ ئهر - 
خـوتۇنـالر ئـارىسـىدىكـى نـازۇك مهسـىلـىلهرنـى ئـايـالـلىرى ئـارقـىلـىق پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئـايـالـلىرىدىن سـوراپ ۋاسـتىلـىق 

بـىلـىۋالـىدىغـان ئـادەتـلىرى بـار ئـىدى. بـىر سـاھابه روزىدار ھالهتـته ئـايـالـىنـى سۆيۈپ قـويـسا روزىسـىنـىڭ 
بۇزۇلـىدىغـان، بۇزۇلـمايـدىغـانـلىقـىنـى سـوراش ئۈچۈن ئـايـالـىنـى پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئۆيـىگه ئهۋەتـكهن. 
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پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئـايـالـى ئۇممۇ سهلهمه ئۇنـىڭغا :« پهيـغهمـبىرىمـىز روزىدارتۇرۇپ ئـايـالـلىرىنـى سۆيۈۋېرەتـتى» 

دەپ جاۋاپ بهرگهن.  

2 . ئهرەب يېرىم ئـارىلـىنـىڭ ئهتـراپـىدىكـى خـان - پـادىشـاھالرغـا ئهلـچى ئهۋەتـىش، ئـىسـالمـنى قـوبۇل 
قىلغان قهبىلىلهردىن ئهلچى كېلىشنىڭ ھهدىسنىڭ مهيدانغا كېلىشى ۋە تارقىلىشىدا ئوينىغان رولى :  

ئـىسـالم دىنـىنـىڭ تـارقـىلـىشـى ئۈچ يـىلـغىچه ( يهنـى مـىالدى 610 - يـىلـدىن 614 - يـىلـغىچه) ئـىزچـىل 

يـوشۇرۇن داۋامـالشـتى. ئـانـدىن ئـالـالھنىڭ :« سـاڭا بۇيـرۇلـغانـنى (يهنـى پهرۋەردىگـارىڭنىڭ ئهمـرىنـى) ئـاشـكارا 

ئـوتتۇرىغـا قـويـغىن، مۇشـرىكـالر (نـىڭ مهسـخىرىلـىرىگه) پهرۋا قـىلـمىغـىن» ( سۈرە ھىجـىر، 94 - ئـايهت) دېگهن 

ئهمـرى بـويـىچه پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم 614 - يـىلـىال ئـىسـالم دىنـىنـى ئـاشـكارا تـارقـىتـىشـقا بـاشـلىدى. مهكـكىنـى 

تـىزگـىنـلهپ تۇرۇۋاتـقان قۇرەيـش مۇشـرىكـلىرى تهرىپـىدىن پهيـغهمـبىرىمـىزگه قـارىتـىلـغان دەشـنام - كۈلـپهتـلهر ۋە 

قـىيـىن - قـىسـتاقـالر تېخىمۇ كۈچهيـدى. ھهتـتا ئۇنـىڭغا بـىۋاسـته زىيـانـكهشـلىك قـىلـىش ۋە جېنىغـا قهسـت قـىلـىش 

دەرىجـىسـىگه يهتـتى. ( 622 - يـىلـى 11 - سېنتهبـىردىكـى مهكـكه ئـاقسۆڭهكـلىرى ئـاچـقان يېپىق يـىغـىنـدا 
پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنى 12 قهبـىلـىدىن 12 كـىشـى بـىرال ۋاقـىتـتا 12 قـىلـىچ ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈش قـارارى قـوبۇل 

قـىلـىنـغان). بۇ ئـارىدا مهدىنـىلـىكـلهردىن نۇرغۇن كـىشـى مۇسۇلـمان بـولـدى. پۇرسهت پـىشـىپ يېتىلـگهنـدە 
پهيـغهمـبىرىمـىز ئـالـالھنىڭ ئهمـرى بـويـىچه 622 - يـىلـى 18 - سېنتهبـىر مهكـكىدىن مهدىنـىگه قـاراپ ھىجـرەت 

قـىلـىپ، 23 - سېنتهبـىر مهدىنـىگه سـاالمهت يېتىپ كهلـدى. شۇ كۈنـدىن بـاشـالپ مهدىنه مۇنهۋۋەر ئـالـالھ 

ۋەھىي نـازىل قـىلـىدىغـان مۇقهددەس جـايـغا، ئـىسـالم دىنـىنـىڭ ئـاسـاسـلىق تـايـانـچ بـازىسـىغـا ئـايـلىنـىپ «مهدىنه 
مۇنهۋۋەر - يهنـى نۇرلۇق شهھهر» دېگهن قۇتلۇق نـامـغا ئېرىشـتى. ئۇنـدىن بۇرۇن مهدىنه « يهسـرەب - 
يهنـى بـارچه پـىتـنه - پـاسـات ۋە يـامـانـلىقـنى بـىلـدۈرىدىغـان جـاي» دېگهن مهنـىلهرنـى ئـىپـادىلهيـدىغـان نـام ئـىدى. 

مۇشـرىكـالر ۋە ئهرەب يېرىم ئـارىلـىدىكـى دىنـىي رەقـىپـلهرنـىڭ تـوخـتاۋسـىز ئېلىپ بېرىۋاتـقان تۈرلۈك سۈيـقهسـتلىرى، 

ئۈزلۈكسـىز ئۇرۇشـلىرى ۋە دۈشـمهنـلىكـلىرى تۈپهيـلىدىن ئۇرۇش - يېغىلـىق ۋە جېدەل - مـاجـراالر كۆپ بـولۇپ 

جـاھان تـىنـجىمـىغـانـلىقـتىن، دىنـىي دەۋەتـنىڭ ئهتـراپـتىكـى قهبـىلـىلهرگه ۋاقـتىدا يېتىپ بېرىشـىغـا تـوسـالغۇالر ۋە 

قـىيـىنـچىلـىقـالركۆپ بـولـدى. ھهتـتا 626 - يـىلـدىكـى خهنـدەك ئۇرۇشـىغـىچه بـولـغان بهش يـىلـدا ئـىسـالم دىنـىنـى 

ئهرەب يېرىم ئـارىلـى مـىقـياسـىدا ھهر تهرەپـكه تـارقـىتـىش ئـىمـكانـىيـىتـى بـولـماي قـالـدى. شۇڭا 627 - يـىلـى 

پهيـغهمـبىرىمـىز بـىلهن مهكـكه مۇشـرىكـلىرى ئـارىسـىدا ئـون يـىلـلىق تـىنچـلىق كېلىشـىمـى «ھۈدەيـبىيه سۈلھىسـى» 

تۈزۈلـدى. بۇ سۈلھىنـىڭ خـاسـىيـىتـى بـىلهن ھهر قـايسـى قهبـىلـىلهر ئـارىسـىدا قـايـتىدىن بېرىش - كېلىش ۋە بـاشـقا 

مۇئـامـىله ئـىشـلىرى ئهسـلىگه كهلـدى. ئهرەبـلهردىن نۇرغۇن ئـادەم ئـىسـالم دىنـىنـى قـوبۇل قـىلـدى. پهيـغهمـبىرىمـىز 

بۇ قـىسـقا پۇرسهتـتىن ئـوبـدانـپايـدىلـىنـىپ، ئهتـراپـتىكـى ھهر قـايسـى پـادىشـاھالرنـى ئـىسـالم دىنـىغـا دەۋەت قـىلـىپ 
مهكتۇپ يـولـلىدى. يهنه بـىر تهرەپـتىن ئـىسـالم دىنـىغـا كـىرگهن قهبـىلـىلهرگه ئـىسـالم دىنـىنـىڭ ئهھكامـلىرىنـى 

ئۆگـىتـىدىغـان ئـىسـتىداتـلىق دەۋەتـچىلهرنـى ئهۋەتـتى. ئهرەب يېرىم ئـارىلـىنـىڭ ئهڭ چهتـلىرى ھېسابـالنـغان 
يهمهن، ئـومـان، ھهزرىمهۋت، يهمـامه ۋە بهھرەيـىن قـاتـارلـىق جـايـالرغـىمۇ ئهلـچى ئهۋەتـتى. ئۇالردىنمۇ جـاۋابهن 
ئهلـچى كهلـدى. بۇ ئهلـچىلهر ۋە دەۋەتـچىلهر ھهم قۇرئـان كهرىم، ھهم پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سۈنـنىتـى بـىلهن 

قـورالـالنـغان بـولۇپ، بـارغـانـلىكـى جـايـنى ھىدايهت نۇرى بـىلهن يـورۇتـاتـتى. ئۇالر ئهرەب يېرىم ئـارىلـى مـىقـياسـىدا 

ھهدىسـلهرنـىڭ ھهر تهرەپـكه تـارقـىلـىشـىدا مۇھىم رول ئـويـنىغـان. پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇالرغـا ھهدىسـلهرنـى كۆڭۈل 

قــويۇپ تهلــىم بهرگهن. ئۇالرنــى گۈزەل ۋەز - نهســىھهت ئۇسۇلــلىرى ۋە دەۋەت مېتودلــىرى بــىلهن پۇخــتا 
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تهربـىيـىلـىگهن. ھهزرىتـى مۇئـاز ئـىبـنى جهبهلـنى يهمهنـگه ئهۋەتـكهنـدە مۇنـداق دېگهن:«سهن ئهھلى كـىتـاب 
بـولـغان خهلـقنىڭ يېنىغـا كېتىۋاتـىسهن. سهن ئۇالرغـا ئـالـالھنىڭ بـىر كېچه - كۈنـدۈزدە بهش ۋاقـىت نـامـازنـى 

پهرز قـىلـغانـلىقـىنـى ئېيتقىن. بۇنـى قـوبۇل قـىلـسا، ئـالـالھنىڭ ئۇالرغـا يـىلـىغـا بـىر قېتىم رامـزان ئېيى روزىسـىنـى 
تۇتۇشـنى پهرز قـىلـغانـلىقـىنـى ئېيتقىن. بۇنـى قـوبۇل قـىلـسا قـادىر بـواللـىغـان كـىشـىنـىڭ ئۆمـرىدە بـىر قېتىم ھهج 

قـىلـىشـىنـى ئـالـالھ پهرز قـىلـغانـلىقـىنـى ئېيتقىن. بۇنـى قـوبۇل قـىلـسا بـايـلىرىنـىڭ مـالـلىرىدىن زاكـات ئېلىنـىپ 

كهلـبهغهلـلىرىگه بېرىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقىن.» (بۇخـارى ۋە بـاشـقىالر تـوپـلىغـان) مـانـا شۇنـداق قـابـىل دەۋەتـچىلهر 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھهدىسـلىرى بـويـىچه دىنـنىڭ ئهھكامـلىرىنـى كـىشـىلهرگه يهتكۈزۈپ، ھهدىسـنىڭ كهڭ كۆلهمـدە 

تـارقـىلـىشـىغـا غـايهت زور كۈچ چـىقـارغـان ۋە ئۇنتۇلـماس تۆھپه قـوشـقان. 629 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرلـىرى مهكـكه 

مۇشـرىكـلىرى ھۈدەيـبىيه سۈلھىسـىگه ئـوچۇق ئـاشـكارا خـىالپـلىق قـىلـىپ، ئۆزىنـىڭ ئـىتـتىپـاقـدىشـى بهكـىر 
قهبـىلـىسـىنـى پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئـىتـتىپـاقـدىشـى بـولـغان خۇزائه قهبـىلـىسـىگه قـارشـى ئۇرۇشـقا كۈشكۈرتۈپ، قـورال-

يـاراق ۋە ئـاشـلىق بـىلهن تهمـىنـلىگهن. ئـاقـىۋەت تۇيۇقسـىز ھۇجۇمـغا ئۇچـرىغـان خۇزائه قهبـىلـىسـى ئېغىر چـىقـىم 

تــارتــىپ، ھهر تهرەپــكه تــارقــىلــىپ كهتــكهن. قهبــىله بــاشــلىقــى مــىڭ تهســته مهدىنــىگه يېتىپ كېلىپ، 

پهيــغهمــبىرىمــىزگه يۈرەكــلهرنــى لهرزىگه ســالغۇدەك قــايغۇلۇق مــىســراالر بــىلهن دەرت تۆكــكهن. بۇ ھال 
سـاھابـىلهرنـىڭ قـاتـتىق غهزىپـىنـى ۋە نـارازىلـىقـىنـى قـوزغـىغـان. ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز كېڭهش ئـارقـىلـىق، ئـاخـىرى 

مهكـكه پهتھىسـى ئۈچۈن مهدىنـىدىن قـوشۇن تـارتـقان. چـوڭ قـوشۇن 629 - يـىلـى دېكابـىرنـىڭ سـالـقىن كۈنـلىرى 

يـولـغا چـىقـىپ، مهكـكىنـى 630 - يـىلـى رامـىزانـنىڭ 20 - كۈنـى، يهنـى 11 - يـانۋار كۈنـى تـىنـچ پهتھى 

قـىلـغان. پهيـغهمـبىرىمـىز 22 كۈنـدەك مهكـكىدە يېڭى تهرتـىپ ئـورنـىتـىپ، ئـانـدىن كېيىن مهغلۇبـىيـىتـىگه تهن 

بهرمهي تـائـىف تهۋەسـىدە تـوپـلىنـىۋاتـقان مۇشـرىكـالرغـا قـارشـى سهپهرۋەرلـىك قـىلـىپ، مهدىنـىدىن ئېلىپ كهلـگهن 
ئـون مـىڭ كـىشـىلـىك قـوشۇنـغا مهكـكىدە يېڭىدىن قـوبۇل قـىلـغان ئـىكـكى مـىڭ جهڭچىنـى قـوشۇپ، 12 مـىڭ 

ئهسـكهر بـىلهن تـائـىفـقا يۈرۈش قـىلـغان. ئهۋتـاس جـىلـغىسـىدىكـى ئۇرۇشـتا دۈشـمهنـنىڭ ئۇسـتىلـىق بـىلهن قۇرغـان 

پـىسـتىرمـىسـىنـى بـىتـچىت قـىلـغان پهيـغهمـبىرىمـىز «ھۈنهيـىن غـازىتـى» دا ئۈزۈل - كېسىل غهلـىبه قـىلـغان. بۇ 

ئۇرۇش ئهرەب يېرىم ئـارىلـى ئـىچـىدە ھېچقانـداق بـىركۈچـنىڭ ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز بـىلهن تهڭ تۇرالـىغۇدەك 

كۈچـى يـوقلۇقـىنـىڭ ئـىپـادىسـى بـولۇپ قـالـغان. چۈنـكى مهكـكه ۋە تـائـىف مۇشـرىكـلىرى يېڭىلـىپ قـالـدى 

دېگهنـلىك، بـاشـقا بـارلـىق جـاھالهتـچى كۈچـلهر مهغلۇپ بـولـدى دېگهنـلىك ئـىدى. ئهرەب يېرىم ئـارىلـىدا ئـىسـالم 

دىنـى ھهل قـىلغۇچ غهلـىبـىگه ئېرىشـكهنـدىن كېيىن، ئهرەبـلهرنـىڭ ئهلـچىلـىرى مهدىنـىگه تـوپ -تـوپ بـولۇپ 

كېلىپ، ئـىسـالم دىنـىغـا بهيـئهت قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـىش بـىلهن بـىرگه ھهدىسـلهرنـى ئۆگـىنـىپ، يۇرتـىغـا 

قـايـتقانـدىن كېيىن ئۇالرغـا پهيـغهمـبىرىنـىڭ تهلـىمـاتـلىرىنـى تـولۇق يهتكۈزگهن. ھهتـتا ھىجـىرەتـنىڭ 9 - يـىلـى 

شۇيـىلـى مهدىنـىگه كهلـگهن ئهلـچىلهرنـىڭ كۆپلۈكـىدىن «ئهلـچىلهر يـىلـى» دەپ ئـاتـالـغان. بـولۇپمۇ 630 - يـىلـى 

پهيـغهمـبىرىمـىز ئۆزى بـىۋاسـته قـوشۇن تـارتـىپ، 30 مـىڭ ئهسـكهر سـاھابه بـىلهن شهرقـىي رىم ئـىمـپىراتـورى 
ھىراكليۇسـقا قـارشـى جـازا يۈرۈشـى قـىلـىپ غهلـىبه قـازانـغانـدىن كېيىن، بۇ ئۇرۇشـنى سهگهكـلىك بـىلهن كۆزىتـىپ 

تۇرۇۋاتــقان ھهر قــايســى ئهرەب قهبــىلــىلــىرى شۇ ھامــان مهدىنــىگه ئهلــچى ئهۋەتــىپ، يــالغۇز دىنــىي 
جهھهتــتىنــال ئهمهس، بهلــكى ســىيــاســىي جهھهتــتىنمۇ ھهزرىتــى پهيــغهمــبىرىمــىزگه بهيــئهت 

قـىلـغان. بۇ ئـامـىلـالر 630 - يـىلـنىڭ «ئهلـچىلهر يـىلـى» دەپ ئـاتـىلـىپ قېلىشـىغـا تۈرتـكه بـولـغان. چۈنـكى 
ئهيـنى چـاغـدىكـى پېرسـىيه سـاسـانـىالر ئـىمـپىرىيـىسـى ( 226 - 651 ) بـىلهن شهرقـىي رىم ئـىمـپىرىيـىسـى ( 395 - 

1453 ) خۇددى يېقىنـقى زامـانـىمـىزدىكـى سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن ئـامېرىكـا قـوشـما شـىتـاتـلىرىغـا ئـوخـشاش 
قهدىمـقى دۇنـيادىكـى دەرىجـىدىن تـاشـقىرى كۈچلۈك دەپ قـارالـغان ئـىكـكى قۇدرەتـلىك دۆلهت ئـىدى. بۇالر 
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ئـىچـىدىكـى بـىرىنـى مهغلۇپ قـىلـىش ئهمهلـىيهتـته ئهرەبـلهرنـىڭ ئۇخـالپ چۈشـىگـىمۇ كـىرمهيـتتى. دەل مۇشۇ ئـامـىل 

ئۇالرنـىڭ بـاتـىل ئېتىقـادىدىن ھهق دىنـغا يۈزلـىنـىشـىدە ۋە پهيـغهمـبىرىمـىزدىن بۇ يېڭى دىنـنى ئۆگـىنـىشـىدە 

ھالـقىلـىق رول ئـويـنىدى. شۇڭىالشـقا ئهلـچىلهرنـىڭ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھۇزۇرىغـا كېلىشـى قـانـداقتۇر بـىرەر 

ھهدىيه، سـوۋغـا - سـاالمـغا ئېرىشـىش ئۈچۈن بـولـماسـتىن، بهلـكى ئۇنـىڭدىن دىنـىي مهسـىلـىلهرنـى ۋە 
ئهھكامـالرنـى سـوراپ بـىلـىۋېلىش ئـىدى. بـىر كۈنـى ئـابـدۇل قهيـس ئـايـمىقـىنـىڭ ئهلـچىلـىرى پهيـغهمـبىرىمـىز 

ھۇزۇرىغـا كېلىپ:« ئـى ئـالـالھنىڭ ئهلـچىسـى، بـىزنـاھايـىتـى يـىراق جـايـالردىن بۇ يهرگه كهلـدۇق. بـىزنـىڭ 
يۇرتـىمـىز بـىلهن بۇ يهرنـىڭ ئـارىسـىدا مۇزەر قهبـىلـىسـىنـىڭ ئـايـماقـلىرى (تېخى مۇسۇلـمان بـولـمىغـان ئـايـماقـالر) 

بـار. شۇڭا بـىز بۇ يهرگه پهقهت ئۇرۇش ھارام قـىلـىنـغان تۆت ئـايـئ ىچـىدىال كېلهلهيـمىز. بـىزگه قـىلـىشـقا 
تېگىشـلىك ئـىشـالرنـى تـولۇق بـايـان قـىلـغىن. بـىز قـايـتىپ بېرىپ بۇ يهرگه كېلهلـمىگهنـخهلـقىمـىزگه يهتكۈزەيـلى» 

دېگهنـدە، پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇالرغـا :«سـىلهرنـى يېگانه بـىرال ئـالـالھقا ئـىمـان ئېيتىشـقا بۇيـرۇيـمهن. بـىلهمسـىلهر؟ 

ئـالـالھقا ئـىمـان ئېيتىش دېگهن - بـىر ئـالـالھتىن بـاشـقا ئـىالھ يـوق، مۇھهمـمهد ئـالـالھنىڭ ئهلـچىسـىدۇر - دەپ 

گۇۋاھلىق بېرىش، نـامـاز ئـوقۇش، زاكـات بېرىش، رامـىزان ئېيىدا زور تۇتۇش ۋە غهنـىمهتـنىڭ بهشـتىن بـىرىنـى 

دۆلهت خهزىنـىسـىگه تـاپشۇرۇشـتىن ئـىبـارەت. ئۇنـدىن بـاشـقا سـىلهرنـى قـاپـاق، مهنـتهم، نهقـىر ۋە كـاسـاڭالردا 

شــاراب ئــىچــىشــتىن مهنــئىي قــىلــىمهن. يۇقــىرىقــىالرنــى ئېسىڭالردا ســاقــالپ بۇ يهرگه كېلهلــمىگهن 

ئـاۋامـغايهتكۈزۈڭالر» دېگهن. ئۇنـدىن بـاشـقا بهنـى سهئـىد ئـايـمىقـىنـىڭ ئهلـچىسـى زىمـام ئـىبـنى سهئـلهبه 
پهيـغهمـبىرىمـىز ھۇزۇرىغـا كېلىپ، ئـىسـالمـنىڭ بهش ئـاسـاسـىي تۈۋرۈكـلىرى ھهقـقىدە سـوئـال سـوراپ قـانـائهت 

ھاسـىل قـىلـغانـدىن كېيىن مۇنـداق دېگهن :« مهنـكى زىمـام ئـىبـنى سهئـلهبه مهزكۇر ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـىگه 
ئـىمـان ئېيتتىم ۋە تهسـتىقـىلـدىم». ئۇ كهتـكهنـدىن كېيىن پهيـغهمـبىرىمـىز :«بۇ ئـادەم دىنـىي ئـىشـالرغـا ئـالـىم 
بـولـدى » دېگهن. راس دېگهنـدەك زىمـام ئـايـمىقـىغـا قـايـتىپ بېرىپ، ئۆز قهۋمـىنـى ئـىسـالمـغا دەۋەت قـىلـغانـىدى، 

ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى مۇسۇلـمان بـولـغان. ئهلـچىلهرنـىڭ دەۋەتـتىكـى قـىزغـىنـلىقـى شۇنـداق يۇقـىرى ئـىدىكـى، ئۇالر 

پهيـغهمـبىرىمـىزدىن بـىۋاسـته ئۆگهنـگهنـلىرىنـى قهۋمـىگه يهتكۈزۈشـكه تهقهززالـىق بـىلهن ئـالـدىرايـتتى. تـوجـىب 

ئـايـمىقـىغـا ۋەكـىل بـولۇپ كهلـگهن 13 نهپهر ئهلـچى ئـالـدى بـىلهن قۇرئـانـدىن تهلـىم ئـالـدى. بۇنـىڭ بـىلهن 

ئۇالرنـىڭ پهيـغهمـبىرىمـىزگه بـولـغان قـىزغـىنـلىقـى تېخىمۇ ئـاشـتى. ئۇالريۇرتـىغـا قـايـتماقـچى بـولـغانـدا پهيـغهمـبىرىمـىز 

ئۇالردىن :« نېمىگه قـايـتىشـقا بۇنـچه ئـالـدىرايسـىلهر؟» دەپ سـورىغـانـدا،ئۇالر :« يۇرتـىمـىزدا قـالـغانـالرغـا 
پهيـغهمـبىرىمـىز بـىلهن ئۇچـراشـقانـلىقـىمـىزنـى ۋە ئۆگهنـگهنـلىرىمـىزنـى يهتكۈزۈشـكه ئـالـدىراۋاتـىمـىز» دەپ جـاۋاپ 

بهرگهن. سهقـىف قهبـىلـىسـىنـىڭ ئهلـچىلـىرى كهلـگهنـدە، ئۇالرنـىڭ قۇرئـان تـىڭشىشـى ۋە سـاھابـىلهرنـىڭ نـامـاز 
ئـوقۇشـىنـى كۆرۈپ تۇرۇشـى ئۈچۈن ئـاالھىدە مۇئـامـىله قـىلـىنـىپ مهسـچىتـنىڭ بـىر تهرىپـىدە چېدىر تـىكـىپ 

بېرىلـگهن. شۇنـىڭ بـىلهن ئۇالر ھهر كۈنـى پهيـغهمـبىرىمـىز بـىلهن بـىۋاسـته ئۇچـرىشـىپ ۋە تهلـىم ئېلىپ تۇرغـان. 

ئۇالرنـىڭ ئهڭ كـىچـىكـى ئـوسـمان ئـىبـنى ئهبۇلـئاس نـاھايـىتـى تـىرىشـچان يـىگـىت بـولۇپ، ھهر كۈنـى دېگۈدەك 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ يېنىغـا بېرىپ قۇرئـان كهرىم ئۆگـىنهتـتى. پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇخـالپ قـالـغانـدا ئۇ 

ھهزرىتـى ئهبۇ بهكـرىدىن ھهدىس ئۆگـىنهتـتى. شۇنـداق قـىلـىپ ئۇ قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدىال قۇرئـانـدىن كۆپ 

ئـايهت ۋە ئهھكامـالرنـى تـولۇق يـادلـىۋالـغان. ئۇ قۇرئـان ئـوقۇشـقا ۋە دىنـىي ئهھكامـالرنـى ئۆگـىنـىشـكه ھېرىسـمهن 

بـولـغاچـقا، پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇنـى گهرچه يېشى كـىچـىك بـولسـىمۇ ئهلـچىلهرگه بـاشـلىق قـىلـىپ قـويـغان. يهنه 

نۇرغۇن قهبـىله - ئـايـماقـالردىن كهلـگهن ئهلـچىلهرمۇ يۇقـىرىقـىغـا ئـوخـشاشـال پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئـىلـىم 
بۇلـىقـىدىن ئـوتـالپ، ئـىسـالم دىنـىنـىڭ تۈپ پـىرىنسـىپـلىرى ۋە تۈرلۈك ئهھكامـلىرىنـى پۇخـتا ۋە ئهتـراپـلىق 

112 2021، فېۋرال-مارت ئۇيغۇرالر 19-سان



ئـىگـىلـىگهنـدىن كېيىن، يۇتـداشـلىرىغـا تهلـىم بېرىش ۋە خـوشـنا قهبـىله - ئـايـماقـالرغـا تـارقـىتـىش يـولـلىرى بـىلهن 

ئهرەب يېرىم ئارىلىدا ھهدىسلهرنىڭ ئهڭ كۆلهمدە تارقىلىشىغا ئاساس سالغان.  

3 . ھهدىس شهرىپنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاختىدا خاتىرىلىنىش ئهھۋالى:  

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم بـىلهن سـاھابـىلهر قۇرئـان كهرىمـگه نـاھايـىتـى ئهھمىيهت بهرگهن. شۇڭا قۇرئـان 

كهرىم سـاھابـىلهر تهرىپـىدىن تـولۇق يـادقـا ئېلىنـغان. ئۇنـدىن بـاشـقا ھايۋانـات تېرىلـىرى، ئۇسـتىخـان - 
سۆڭهكـلىرى، دەرەخ قـوۋزاقـلىرى، سـىلـىقـالنـغان تـاش پـارچـىلـىرى ۋە خـورمـا شـاخـلىرى قـاتـارلـىق نهرسـىلهرگه 
يېزىلىـپ ۋە ئوـيۇلۇپ توـلۇق خاـتىـرىلهنگـهن. دېمهك قۇرئاـن كهرىم پهيغـهمبـهر ئهلهيھىسسـاالم ھاياـت ۋاختـىدىال 

بـىر تـوپـالم ھالـىتـىگه كهلتۈرۈلـمىگهنـلىكـىنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا قهلـبته تـولۇق يـادقـا ئېلىنـىش، قهلهمـدە تـولۇق 

خـاتـىرىلـىنـىش بـىلهن مۇكهمـمهل سـاقـالنـغان. سـاھابـىلهر قۇرئـان كهرىمـگه قـاتـتىق بېرىلـىپ، ئهس - يـادى قۇرئـان 

بـىلهن بـولـغانـلىقـتىن، قۇرئـانـنى يـادالش ۋە خـاتـىرىلهش بـىلهن ئـالـدىراش بـولۇپ كهتـكهن. پهيـغهمـبىرىمـىز 
ئهلـچىلـىك بۇرچـى ۋە داھىيـلىق سۈپـىتـى بـىلهن سـاھابـىلهر ئـارىسـىدا 23 يـىل يـاشـىغـان (ھىجـىرىيه يـىلـنامـىسـى 

بـويـىچه شۇنـداق. ئهمـما مـىالدىيه كـالېندارى بـويـىچهسـاق 22 يـىل يهنـى، 622 - يـىلـدىن 632 - يـىلـغىچه) 

بـولۇپ، بۇ جهريـانـدا پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئـىسـالم دىنـىنـى تهلـىم بېرىش، دۇچ كهلـگهن مهسـىلـىلهرنـى ھهل 

قـىلـىش، سـورالـغان سـوئـالـالرغـا جـاۋاپ بېرىش، قۇرئـان ئـايهتـلىرىنـى ئـىزاھالپ مهنـىسـىنـى يېشىپ بېرىش قـاتـارلـىق 

جهھهتـلهردە قـىلـغان سۆزلـىرى نـاھايـىتـى كۆپ ئـىدى. ئۇالرنـى ۋەپهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئـىش - 
ھهرىكهتـلىرىنـى خهت يـازااليـدىغـان سـاۋاتـلىقـالر چهكـلىك بـولـغان شـارائـىت ئـاسـتىدا سـاھابـىلهرنـىڭ تـامـامهن 

خـاتـىرىلهپ كېتهلـىشـى قـىيـىن ئـىش ئـىدى. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ئـىسـالمـنىڭ دەسـلهپـكى دەۋرىدە ئۇالرنـىڭ قۇرئـان 

بـىلهن بـولـغان تـونۇشـلۇقـى تېخى يېڭى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن ئۇقۇشـماسـلىقـتىن قۇرئـان بـىلهن ھهدىس ئـارىلـىشـىپ 

كېتىش خهۋپـى كۈچلۈك ئـىدى. شۇ ۋەجـىدىن ھهدىسـلهر (پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۆز ھهرىكهت ۋە 

مۇئـامـىلـىلـىرى) پهيـغهمـبىرىمـىز ھايـات ۋاقـتىدا قۇرئـان كهرىم خـاتـىرىلهنـگىنـىدەك تـولۇق خـاتـىرىلهنـگهن ئهمهس. 

شۇڭالشـقا پهيـغهمـبىرىمـىزمۇ ئـىسـالمـنىڭ دەسـلهپـكى دەۋرلـىرىدە قۇرئـان بـىلهن ھهدىسـنىڭ ئـارىلـىشـىپ 
كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن ھهدىسـلهرنـى يېزىپ خـاتـىرىلهشـتى نـمهنـئىي قـىلـىپ مۇنـداق دېگهن :«مهنـدىن قۇرئـانـدىن 

بـاشـقىنـى خـاتـىرىلهپ يـازمـاڭالر. كـىمـكى مهنـدىن قۇرئـانـدىن بـاشـقىنـى ئـاڭالپ خـاتـىرىلـىگهن بـولـسا 

ئۆچۈرۈۋەتسۇن». بۇ ھهقـته يهنه بـاشـقا بـىر نهچـچه ھهدىس كهلـگهن بـولۇپ، مهنـىسـى ۋە مهركـىزىي ئـىدىيـىسـى 
ۋە تهشهببۇسـى ئـاسـاسهن ئـوخـشاش. بۇ خـىلـدىكـى خـاتـىرىلهش مهنـئىي قـىلـىنـغان ھهدىسـلهردىن بـاشـقا يهنه 
پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ كېيىنـچه ئـىسـالم دىنـى چـوڭقۇر يـىلـتىز تـارتـىپ قۇرئـان كهرىممۇ قهلـبلهردە ۋە قهلهمـلهردە 

مۇكهمـمهل سـاقـلىنـىپ سـاقـلىنـىۋاتـقان پهيـتلهردە ھهدىسـلهرنـى يېزىپ ۋە خـاتـىرىلهپ سـاقـالشـقارۇخـسهت قـىلـغانـلىقـى 

ۋە خـاتـىرىلهشـكه ئۆزى بۇيـرۇغـانـلىقـى ھهقـقىدىكـى تـارىخـىي ئۇچۇرالر، ھهمـدە بـىر قـىسـىم سـاۋاتـلىق 
سـاھابـىلهرنـىڭ ھهدىسـلهرنـى ئـىزچـىل خـاتـىرىلهپ قـالـدۇرغـانـلىقـى ھهقـقىدىكـى ئـىشهنـچىلـىك مهلۇمـاتـالر 

زامـانـىمـىزغـىچه يېتىپ كهلـگهن. بۇ ھهقـته رافـىئـى مۇنـداق دەيـدۇ : «ئـى رەسۇلۇلـالھ، بـىز سهنـدىن نۇرغۇن 
نهرسـىلهرنـى ئـاڭاليـمىز، ئهمـما ئۇنتۇپ قېلىشـتىن قـورقـىمـىز. ئۇالرنـى يېزىۋالـساق بـوالمـدۇ؟ دەپ سـورىۋېدۇق، 

پهيــغهمــبىرىمــىز : ھېچ مهســىله يــوق،يېزىۋالــساڭالر بــولــىدۇ، دېدى». پهيــغهمــبىرىمــىز يهنه بــىر 
ھهدىسـىدە:«ئـىلـىمـنى يېزىش ئـارقـىلـىق چۈشهپ قـويۇڭالر (يهنـى سـاقـلىۋېلىڭالر)» دېگهن.(سۇيۇتـى،جـامـىئۇس 

سهغــىر) ئهبۇ ھۇرەيــرە مۇنــداق دېگهن :«بــىر كــىشــى پهيــغهمــبىرىمــىزگه ھهدىســلهرنــى ئــاســانــلىقــچه 
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يـادلـىيـالـمايـدىغـانـلىقـىدىن شـىكـايهت قـىلـغانـدا، پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇنـىڭغا يـادالشـتا يېزىقـتىن پـايـدىالنـغىن، دېگهن». 

630 - يـىلـى 11 - يـانۋار مهكـكه پهتھى قـىلـىنـغان چـاغـداھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز تـولـىمۇ تهسـىرلـىك نۇتۇق 
سۆزلـىگهن. نۇتۇق ئـايـاغـالشـقان چـاغـدا يهمهنـلىك ئهبۇ شـاھ دېگهن كـىشـى ئـورنـىدىن تۇرۇپ :« ئـى 
رەسۇلۇلـالھ، سـاھابـىلـىرىڭ مـاڭا يېزىپ بهرسه، دېگهنـدە، پهيـغهمـبىرىمـىز شۇئـان : ئهبۇ شـاھقا يېزىپ بېرىڭالر، 

دېگهن». ھىجـرەتـنىڭ يهتـتىنـچى يـىلـى پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ يېنىغـا كېلىپ ئـىمـان ئېيتىپ، شۇ چـاغـدىن 
تـاكـى پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ۋاپـات بـولـغانـغا قهدەر پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـدىن ئـومۇمهن بـىر قهدەممۇ 

ئـايـرىلـماي ھهدىس ئۆگهنـگهن، بۇ ۋەجـىدىن سـاھابـىلهر ئـارىىسـدا ئهڭ كۆپ ھهدىس نهقـىل قـىلـىش بـىلهن 
مهشھۇر بـولـغان ئـىلـىمـلىك سـاھابه ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ مۇنـداق دەيـدۇ: رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ 
ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئهمـردىن بـاشـقا ھېچبىر سـاھابـىسـى مهنـدىن كۆپ ھهدىس رىۋايهت 
قـىاللـمايـدۇ. چۈنـكى، ئۇ يـازاتـتى، مهن يـازمـايـتتىم. (بۇخـارى، 113) ئهبۇ ھۇرەيـرەنـىڭ شـاگـىرتـلىرى ۋە 

كېيىنـكى ئۆلـىمـاالرنـىڭ بـايـانـىچه، ئهبۇ ھۇرەيـرە پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـدىن كۈنـدىلـىك ئـاڭلىغـان ھهدىسـلهرنـى 

يېرىم كېچه يېقىنالشقۇچه يادالپ، ئېسىدە مهھكهم تۇتۇۋېلىپ ماڭغان. 
ئــىمــام سۇيۇتــى خــاتــىرىلــىگهن بــىر مهشھۇر سهھىھ ھهدىســته پهيــغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مۇنــداق 
دېگهن:«قۇرئـان بـىلهن مېنىڭ سۈنـنىتـىم تـاكـى قـىيـامهت كۈنـىدىكـى مېنىڭ كهۋسهر كۆلۈم بـويـىغـا بـارغۇچـىلـىك 
بـىر-بـىرىدىن ئـايـرىلـمايـدۇ.» (سۇيۇتـى، جـامـىئۇس سهغـىر) ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى نـوپۇزلۇق ھهدىسشۇنـاس 

ئـالـىمـالر يۇقـىرىقـى ئـوخـشاشـمىغـان مهزمۇنـدىكـى ھهدىسـلهرنـى بـىرلهشـتۈرۈپ تهھلىل قـىلـىپ تـوغـرا چۈشهنـدۈرگهن. 

ئـىمـام نهۋەۋى يۇقـىرىقـى ئـىكـكى خـىل ھهدىسـلهرنـى تهتـبىقـالپ مۇنـداق خۇالسه چـىقـارغـان:«ھهدىسـنى ئۇنتۇپ 

قېلىشتـىن قوـرققـان ئاـدەم ئۈچۈن يېزىشقـا رۇخسـهت قىـلىـنغـان. ئېسىدە ساـقلـىياـاليدـىغاـن، يېزىشقـىال 
يۆلـىنـىۋالـىدىغـان كـىشـلهر ئۈچۈن مهنـئىي قـىلـىنـغان يـاكـى قۇرئـان بـىلهن ھهدىسـنىڭ ئۆز-ئـارا ئـارىلـىشـىپ كېتىش 

خهۋپـى تۇغۇلـغانـدا مهنـئىي قـىلـىنـغان. بۇنـداق خهۋپ بـولـمىغـانـدا يېزىشـقا رۇخـسهت قـىلـىنـغان». ھهدىسـلهرنـىڭ 

بۇرۇنـال قۇرئـانـغا ئـوخـشاش مۇكهمـمهل ۋە تـولۇق خـاتـىرىلهشـنىڭ يـولـغا قـويۇلـمىغـانـلىقـى شۇنـىڭ ئۈچۈن ئـىدىكـى، 

بۇ چـاغـالردا قۇرئـان تېخى جهمـلىنـىپ، تـولۇق بـىر تـوپـالم شهكـلىگه كهلـمىگهنـلىكـى ئۈچۈن، ھهدىسمۇ قۇرئـانـغا 
ئـوخـشاش پـارچه - پـارچه خـاتـىرىلـىنـىپ مـاڭسا، قۇرئـان بـىلهن ھهدىسـنىڭ ئـارىلـىشـىپ كېتىش خهۋپـى بـوالتـتى. 

ئـىمـام بهيھهقـى ئۇرۋە ئـىبـنى زۇبهيـردىن يهتكۈزگهن ھهدىسـته، ئۇ مۇنـداق دەيـدۇ:« خهلـىپه ئۆمهر ئـىبـنى 
خهتـتاب ھهدىسـلهرنـى خـاتـىرىلـىمهكـچى بـولۇپ، بـارلـىق سـاھابـىلهرگه مهسـلىھهت سـالـغان. سـاھابـىلهرمۇ بۇنـىڭغا 

قـوشۇلـغان. ئۆمهر ئـىبـنى خهتـتاب بۇ ئـىش تـوغـرىلـىق بـىر ئـاي ئـىسـتىخـارە سـالـغانـدىن كېيىن، بـىر كۈنـى <مهن 

ئهسـلىدە ھهدىسـلهرنـى تـولۇق خـاتـىرىلهشـنى قـارار قـىلـغان ئـىدىم. ئهمـما بۇ ئـارىدا سـىلهردىن بۇرۇن ئۆتـكهن 
ئۈمـمهتـلهر ئـىچـىدىكـى بـىر قهۋمـنى ئهسـلهپ قـالـدىم. ئۇالر كـىتـابـالرنـى يېزىپ، شۇنـىڭ بـىلهن بـولۇپ كېتىپ 

ئـالـالھنىڭ كـىتـابـىنـى تـاشـالپ قـويۇشـقان. شۇڭا مهن ئـالـالھ نـامـى بـىلهن قهسهم قـىلـىمهنـكى، ئـالـالھنىڭ كـىتـابـىغـا 

بـاشـقىسـى ئـارىلـىشـىپ كېتىپ، ئۇنـى مۈجـمهلـلهشـتۈرىدىغـان ئـىشـنى قـىلـمايـمهن». يۇقـىرىقـى تـارىخـىي ئۇچۇردىن 

مهلۇمـكى، خهلـىپه ھهزرىتـى ئۆمهر ئېھتىيـات يۈزىسـىدىن قۇرئـانـدىن بـاشـقىنـى خـاتـىرىلـىمهسـلىكـنى، ھهدىسـنى 

يهنـىال يـادالش بـىلهن كۇپـايـىلـىنـىشـنى خـوپ كۆرگهن. ھهدىسـلهرنـى يـازمـاسـلىق ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 
ئـاخـىرقـى ھۆكۈمـى بـولـغان بـولـسا، سـاھابـىلهر ھهزرىتـى ئۆمهرنـىڭ بۇ پـىكـرىگه قـوشۇلـغان بـوالتـتى. ھهدىس 

شهرىپـلهرنـى خـاتـىرىلـىمهسـلىك ھهقـقىدىكـى ھۆكۈم داۋامـلىق كۈچـكه ئـىگه بـولـىدىغـان بـولـسا، سـاھابـىلهر ئۇنـى 

يېزىشــنى چهكــلىگهن بــوالتــتى. ھالبۇكــى، بهزى ســاھابــىلهرنــىڭ مهخسۇس سهھىفــىلــىرى بــولۇپ، ئۇالر 
پهيـغهمـبىرىمـىزدىن ئـاڭلىغـانـلىرىنـىڭ بهزىسـىنـى يېزىۋاالتـتى ۋە خـاتـىرىلـىۋاالتـتى. ھهزرىتـى ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى 
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ئهمـرىئـىبـنى ئـاس شۇالرنـىڭ بـىرى بـولۇپ، ئۇنـىڭ ھهدىس خـاتـىرىلـىگهن كـىتـابـچىسـى «سـادىقه» دەپ 
ئـاتـىالتـتى. ھهزرىتـى ئهبۇ ھۇرەيـرە بۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ : «پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھهدىسـلىرىنـى ئـابـدۇلـالھ 

ئـىبـنى ئهمـردىن بـاشـقا مهنـدىن ئـارتۇق بـىلـىدىغـان بـىرسـى يـوق ئـىدى. چۈنـكى ئۇ خهت يـازااليـتتى ۋە 
ھهدىسـلهرنـى بـىرمۇ بـىر خـاتـىرىلهپ قـويـاتـتى. ئهمـما مهن ھهدىسـلهرنـى خـاتـىرىلـىيهلـمهيـتتىم. ئـابـدۇلـالھنىڭ 

ھهدىسـلهرنـى خـاتـىرىلهيـدىغـانـلىقـى بـاشـقىالرنـىڭ دىقـقىتـىنـى قـوزغـىغـانـدىن كېيىن،بهزى سـاھابـىلهر ئۇنـىڭغا : سهن 

پهيـغهمـبىرىمـىز ئېيتقان سۆزلهرنـى يـازىسهن، پهيـغهمـبىرىمـىز بۇنـىڭدىن خـاپـابـولۇشـى مۇمـكىن، دېگهنـدە، ئۇ 

دەرھال پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ يېنىغـا بېرىپ بۇ ئـىشـنى ئېيتقان. پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇنـىڭغا:« مهنـدىن ئـاڭلىغـانـلىرىڭنى 
يېزىۋەرگـىن. جېنىم ئـىلـكىدە بـولـغان زات بـىلهن قهسهمـكى، مېنىڭ ئـاغـزىمـدىن پهقهت ھهقـىقهتـال چـىقـىدۇ» 
دېگهن. ئـىسـالم تـارىخـچىسـى ئـىبـنى ئهسـىر جهزەرىنـىڭ "أسد الغابة" دېگهن كـىتـابـىدا ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئهمـر 

ئۈستىدە توختالغاندا ئۇنىڭ «سادىقه» دەپ ئاتالغان ھهدىس كىتابچىسىدا مىڭ ھهدىس بارلىقىنى ئېيتىدۇ.  
ئۇنـدىن بـاشـقا ھهزرىتـى ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئـابـباسمۇ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سۆزلـىرى ۋە ئهدەپ - 
ئهخـالقـلىرىدىن نۇرغۇن نهرسـىلهرنـى تـاخـتايـالرغـا يېزىۋالـغان. ئـىلـىم سـورۇنـلىرىغـا بـارسـىال ئـاشۇ تـاخـتايـالرنـى بـىلـله 

ئېلىپ بـاراتـتى. ئۇ ۋاپـات بـولـغانـدا بـىر تۆگـىگه يۈك بـولـغىدەك يـازمـىالرنـى قـالـدۇرۇپ كهتـكهن. ئۇنـىڭ 

ئـىزبـاسـارى سهئـىد ئـىبـنى جۇبهيـرمۇ ئۇسـتازىنـىڭ سۆزلـىرىنـى ئهيـنهن خـاتـىرىلـىۋاالتـتى. يـازىدىغـان تـاخـتايـالر 
تۈگهپ كهتـسه، كـىيـىمـلىرىگه، بـىلهكـلىرىگه ۋە ئـالـىقـانـلىرىغـا يېزىۋېلىپ، ئۆيـىگه قـايـتقانـدا كۆچۈرۈۋاالتـتى. 

ئـىبـنى ئـابـباسـنىڭ بۇ سهھىفـىلـىرى كېيىنـكى دەۋرلهرگـىچه كـىشـىلهر ئـارىسـىدا سـاقـلىنـىپ ۋە تـارقـىلـىپ كهلـگهن. 

ھهر قـايسـى دەۋردىكـى كـىشـىلهر ئۇالرنـى خـاتـىرىلـىگهن ۋە پـايـدىالنـغان. شۇ ۋەجـىدىن بـارچه تهپسـىر ۋە ھهدىس 
كـىتـابـلىرىنـىڭ ھهزرىتـى ئـىبـنى ئـابـباسـنىڭ بـىرىنـچى قـول مهنـبهلـىرى ۋە خـاتـىرىلـىرى بـىلهن تـولۇپ كهتـكهنـلىكـىنـى 

كۆرۈپ تۇرۇپـتىمـىز. ئۇلۇغ سـاھابه ئهبۇ ھۇرەيـرىنـىڭ ئـىزبـاسـارى ئـىبـنى مۇنهبـبه ئۇسـتازىدىن ئـاڭلىغـان بـارلـىق 

ھهدىسـلهرنـى خـاتـىرىلهپ مـاڭغان. ئۇنـىڭ سهھىفهسـى (ھهدىس يېزىلـغان كـىتـابـچه) ئهبۇ ھۇرەيـرەنـى مهنـبه 

قـىلـغان نۇرغۇن ھهدىسـلهرنـىڭ بۇزغۇنـچىلـىقـقا ئۇچـرىمـاي سـاقـلىنـىپ قېلىشـىدا مۇھىم رول ئـويـنىغـان. بۇ 
سهھىفهنـى يـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم زامـانـىدا يېزىلـغان دېيهلـمهيـمىز. چۈنـكى ئۇنـىڭ ئـىگـىسـى 

ھىجـىرىيه 40 - يـىلـى تۇغۇلـغان. پهيـغهمـبىرىمـىز 11 - يـىلـى ۋاپـات بـولـغان. ئهبۇ ھۇرەيـرە ھىجـىرىيه 58 - 

يـىلـى ۋاپـات بـولـغان. بۇ سهھىفه ئهبۇ ھۇرەيـرەدىن بـىۋاسـته تهلـىم ئېلىنـىش جهريـانـدا تـوپـالنـغانـلىقـتىن، ئۇنـىڭ 

يېزىلـغان ۋاقـتى ئهبۇ ھۇرەيـرە ھايـات چـاغ شۇ دەپ كېسىپ ئېيتااليـمىز. بۇ سهھىفه ھهدىس ئـالـىمـلىرى 
تهرىپـىدىن «سهھىھ سهھىفه» دەپ ئـاتـالـغان بـولۇپ، ھهدىسـلهرنـىڭ تـوپـالم بـولۇپ شهكـىلـلىنـىش تـارىخـىدا 
ئـاالھىدە ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولـغان. بۇ سهھىفـىدىكـى ھهدىسـلهرنـىڭ سـانـى 138 بـولۇپ، ئۇالر ئـىمـام ئهھمهد 

ئـىبـنى ھهنـبهلـنىڭ «مۇسـنهد» نـامـلىق كـىتـابـىغـا تـولۇقـى بـىلهن كـىرگۈزۈلـگهن. ئۇنـىڭ نۇرغۇن ھهدىسـلىرى 
سهھىھۇلبۇخـارىنـىڭ ھهر قـايسـى بـابـلىرىغـا بېرىلـگهن. ئۇنـدىن بـاشـقا ھهزرىتـى ئهلـى، ئـابـدۇلـال ئـىبـنى ئهبـى 

ئهۋفـا، سهمۇرە ئـىبـنى جۇنـدۇپ، جـابـىر ئـىبـنى ئـابـدۇلـال قـاتـارلـىق سـاھابـىلهرمۇ سهھىفه دەپ ئـاتـالـغان ۋاراقـالرغـا 

ھهدىسـلهرنـى يـازغـان. يۇقـىرىقـىالردىن كۆرۈۋالـغىلـى بـولـىدۇكـى، ھهدىسـلهر پهيـغهمـبىرىمـىز ھايـات ۋاقـتىدا قۇرئـان 

كهرىمـدەك ئـومۇميۈزلۈك خـاتـىرىلهنـمىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما يهنـىال قـىسـمهن خـاتـىرىلـىنـىپ كهلـگهن. ئـىبـنى 

ئـابـباسـنىڭ بـايـان قـىلـىشـىچه، پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ۋاپـات بـولۇش ئـالـدىدا قـاتـتىق ئـاغـرىپ يـاتـقانـدا، ئۇ:« 

مــاڭا يــازىدىغــان نهرسه بېرىڭالر، مهن ســىلهرگه شۇنــداق بــىر نهرسه يېزىپ بېرەيــكى، بۇنــدىن كېيىن 
ئـازمـايسـىلهر» دېگهن. لېكىن ھهزرىتـى ئۆمهر پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئهھۋالـىنـىڭ ئېغىرلـىقـىنـى كۆزدە تۇتۇپ، يهنـىمۇ 

كۈچـىتـىپ قـويـماسـلىق ئۈچۈن بـاشـقىالرنـى تـوسۇپ قـويـغان. بۇنـىڭدىنمۇ ھهدىسـلهرنـى خـاتـىرىلهشـكه 
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بـولـىدىغـانـلىقـىنـىڭ ئـاخـىرقـى ھۆكۈم ئـىكهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىدۇ. چۈنـكى سهئـىد ئـىبـنى جۇبهيـرنـىڭ 

ئېيتىشىچه، بۇ ئىش دەل ھهزرىتى پهيغهمبىرىمىز ۋاپات بولۇشتىن تۆت كۈن ئىلگىرىال يۈز بهرگهن ئىدى. 
دېمهك پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم زامـانـىدا يۇقـىرىقـىدەك بـىر قـاتـار سهۋەبـلهر تۈپهيـلى، ئېھتىيـات يۈزىسـىدىن 
ھهدىسـلهرنـىڭ خـاتـىرىلـىنـىشـى قۇرئـان بـىلهن بـىر سهھىفـىدە يېزىلـماسـلىق شهرتـى ئـاسـاسـىدا تـار دائـىرىدە 

خـاتـىرىلـىنـىپ، ئـومۇميۈزلۈك ۋە كهڭ دائـىرىدە خـاتـىرىلهش يـولـغا قـويۇلـمىغـان. بۇ مهزگـىلـدە ھهدىسـلهرنـىڭ 

تـارقـىلـىشـى ئـاسـاسهن يـادلـىنـىپ كۆڭۈلـلهردە سـاقـلىنـىش، ئـاغـزاكـى رىۋايهت قـىلـىش ۋە ئـاغـزاكـى ئهۋالدتـىن ئهۋالدقـا 

يهتكۈزۈش يـولـى بـىلهن داۋامـالشـقان. بۇ ھهقـته يهنـىمۇ ئـىزدىنـىپ كۆرۈشـنى خـااليـدىغـانـالر مهشھۇر 

ھهدىسشۇناس ئالىمالرنىڭشۇ ھهقتىكى ئهسهرلىرىگه مۇراجىئهت قىلسا بولىدۇ.  

بهزى ئاتالغۇالرغا ئىزاھات:  

1 . مۇھاجىرالر:  

ئهسـلىدە ھىجـرەت دېگهن سۆز تـومۇرىدىن شـاخـلىنـىپ ۋە تۈرلـىنـىپ چـىقـقان ئـاتـالغۇ بـولۇپ، ھىجـرەت 
قـىلغۇچـى، تهرك ئهتكۈچـى دېگهن مهنـىلهردە قـولـلىنـىلـىدۇ. ئـىسـالمـىيهت دۇنـياغـا يۈزلهنـگهنـدىن بۇيـانـقى 14 

ئهسـىر جهريـانـىدا تۈرلۈك قـىيـىن - قـىسـتاقـالر دەسـتىدىن دىنـىنـى ۋە ئهركـىنـلىكـىنـى سـاقـالپ قېلىش ئېھتىيـاجـى 

بـىلهن ۋەتـىنـىدىن ئـايـرىلـغانـالر مۇھاجـىر دەپ ئـاتـىلـىدۇ. لېكىن يۇقـىرىقـى مـاقـالـىدىكـى «مۇھاجـىرالر» ئـاتـالغۇسـى 

بـىلهن «ئهنـسارالر» ئـاتـالغۇسـى خـاس ئـاتـالغۇ بـولۇپ، 614 - يـىلـدىن 630 - يـىلـى يـانۋارغـىچه ئهرەب يېرىم 

ئـارىلـىدىكـى مهكـكه شهھىرىدىن بـاشـقا يـىراق ئهلـلهرگه ھىجـرەت قـىلـغان سـاھابـىلهر مۇھاجـىرالر دەپ ئـاتـىلـىدۇ. 

دارۇل ھىجـرەت (ھىجـرەت مـاكـانـى) مهدىنه مۇنهۋۋەردىكـى سـاھابـىلهر، مۇھاجـىرالر ۋە ئهنـسارالر دەپ ئـىكـكى 
تۈرگهبۆلۈنـىدۇ. بۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى مۇھاجـىرالر مهكـكىدىن مهدىنـىگه ھىجـرەت قـىلـغانـالر بـولـسا، ئهنـسارالر 
ئۇالرنـى قـارشـى ئـالـغان ۋە ئـىزچـىل يـاردەم بهرگهن يهرلـىك سـاھابـىلهردۇر. پهيـغهمـبىرىمـىز دەۋرىدىكـى تۇنـجى 

مۇھاجـىرالر ھهزرىتـىئ وسـمانـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 15 ئهر - ئـايـال بـولۇپ، ئۇالر تۇنـجى قېتىم مهكـكىدىن 
ھهبهشـىسـتانـغا (ھازىرقـى ئېفوئـوپـىيه) ھىجـرەت قـىلـغان. ئهڭ ئـاخـىرقـى مۇھاجـىر ھهزرىتـى ئـابـباس بـولۇپ، ئۇ 

ھۈدەيـبييه سۈلھى بۇزۇلـغانـدىن كېيىن، مهكـكىدىن مهدىنـىگه ھىجـرەت قـىلـغان. بـىراق ئۇ يېرىم يـولـدا مهكـكىگه 

قـوشۇن تـارتـىپ كهلـگهن پهيـغهمـبىرىمـىز بـىلهن ئۇچـرىشـىپ قـالـغان. شۇ چـاغـدا پهيـغهمـبىرىمـىز ئۇنـى ئۆز 
دەۋرىدىكى ئهڭ ئاخىرقى مۇھاجىر دەپ ئاتىغان.  

2 . ئهنسارالر:  

ئهرەبـچه يـاردەم بېرىش مهنـىسـىدىكـى سۆز تـومۇرىدىن تۈرلـىنـىپ چـىقـقان ئـاتـالغۇ بـولۇپ، يـاردەم 

بهرگۈچـى، قـولـالپ - قۇۋۋەتـلىگۈچـى دېگهن مهنـىلهردە ئـىشـلىتـىلـىدۇ. بۇ ئـاتـالغۇ يۇقـىرىقـى « مۇھاجـىرالر » 

ئـاتـالغۇسـى بـىلهن روبـىرو كېلىدىغـان بـولۇپ، ئـادەتـته مهكـكىدىن مهدىنـىگه ھىجـرەت قـىلـىپ كهلـگهن 

سـاھابـىلهرنـى قـارشـى ئېلىپ كۈتۈۋېلىپ، ئـورۇنـالشـتۇرۇپ، مـاددىي جهھهتـتىن قـولـالپ - قۇۋۋەتـلهپ، مهنـىۋىي 

جهھهتـتىن قېرىنـداشـلىق ئـورنـىتـىپ، ئۇالرغـا مۇسـاپـىرلـىقـنىڭ ۋە مۇھاجـىرلـىقـنىڭ دەرت - ئهلهمـلىرى ۋە قـايغۇ-
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ھهسـرەتـلىرىنـى ئۇنتۇلـدۇرااليـدىغـان دەرىجـىدە ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك كۆرسهتـكهن يهرلـىك سـاھابـىلهر ئهنـسارالر دەپ 

ئاتىلىدۇ. 

3 . ئىبنى ئهسىر ۋە كىتابى " أسد الغابة ف متييز الصحابة ":  
ئـىسـالم تـارىخـچىسـى ئـىبـنى ئهسـىرنـىڭ تـولۇق ئـىسـمى ئهلـى ئـىبـنى مۇھهمـمهد ئـىبـنى ئـابـدۇكېرىم ئـىبـنى 

ئـابـدۇۋاھىت جهزەرى ئهل شهيـبانـى بـولۇپ، كېيىنـچه ئـاۋام تهرىپـىدىن ئـىززىددىن ئهبۇلھهسهن جهزەرى دەپ 

داڭق چـىقـارغـان. ئۇ1160 - يـىلـى 12 - مـاي ئـىبـنى ئۆمهر بـوسـتانـلىقـىدا ( ھازىرقـى تۈركـىيه - سۈرىيه 

چېگرىسـىدىكـى دەجـله دەريـاسـىبـويـىغـا جـايـالشـقان كـىچـىك بـوسـتانـلىق مهھهلـله بـولۇپ، تۈركـىيه - ئـىراق 

چېگرىسـىگـىمۇ يېقىن. شـىرنـاقـقا قـاراشـلىقـجاي) تۇغۇلـغان. 1233 - يـىلـى 1 - ئـىيۇن ئـىراقـنىڭ شـىمـالـىدىكـى 

مۇھىم شهھهر مـوسۇلـدا ۋاپـات بـولـغان. ئۇ سۇلـتان سـاالھىددىن ئهييۇبـى بـىلهن بـىر دەۋردە يـاشـىغـان بـولۇپ، 
ئۇنـىڭ "الكامل ف التاريخ " دېگهن كـىتـابـى مـىالدى 12 - ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرلـىرى ۋە 13 - ئهسـىرنـىڭ 

بـاشـلىرىدىكـى ئـىسـالم تـارىخـىدا ئهڭ نـوپۇزلۇق ۋە يېگانه تـارىخـىي ئهسهرلهرنـىڭ بـىرىدۇر. ئۇنـدىن بـاشـقا 

ئـاپـتورنـىڭ يهنه «التاريخ الباهر ف الدولة األتابكية », « اللباب فيتهذيب األنساب », « أسد الغابة ف معرفة الصحابة» 

قـاتـارلـىق تـارىخـىي ئهسهرلـىرى بـار بـولۇپ، بۇ تۆت ئهسهر ئـارقـىلـىق ئـاپـتور تـارىخ ئـىلـمىنـىڭ تۈرلـىرىدىال تۆت 

تۈردە ئهسهر يېزىپ چىققان بولىدۇ.  
 «أسد الغابة ف متييز الصحابة» دېگهن كـىتـاب ئهلـكامـىل فـىي تـارىخ دېگهن داڭلىق تـارىخـىي كـىتـابـنىڭ 
مۇئهلـلىپـى ئـىبـنى ئهسـىر جهزەرى تهرىپـىدىن يېزىلـغان، مهشھۇر سـاھابـىلهرنـىڭ تهرجـىمـىھالـلىرى ۋە ئـىش - 

ئـىزلـىرى يېزىلـغان تـارىخ كـىتـابـى بـولۇپ، 7554 نهپهر سـاھابـىنـىڭ تهرجـىمـىھالـى بـايـان قـىلـىنـغان. بۇ كـىتـاب 

سـاھابـىلهر ھايـاتـى ھهقـقىدىكـى ئهڭ نـوپۇزلۇق كـىتـابـالرنـىڭ بـىرىدۇر. بـىراق كـىتـابـنىڭ ھهجـىمـى بهك چـوڭ 
بـولـغاچـقا، ئـىلـگىرى - كېيىن بـولۇپ كۆپ قېتىم قـىسـقارتـىپ تهيـيارالنـغان. شۇ قـاتـاردا مـىالدى 1305 - يـىلـى 

ۋاپـات بـولـغان قهشـقهرلـىك فـىقھىشۇنـاس ئۆلـىمـا سهدىددىن كـاشـغهرىيمۇ بۇ كـىتـاپـنى قـىسـقارتـىپ تهيـيارلـىغـان. 

ئۇنىڭ يهنه بىر مۇھىم كىتابى1889 - يىلى قازان شهھىرىدە بېسىلغان. 

(داۋامى بار) 

پايدىالنغان مهنبهلهر : 
1 . ھهدىس شهرىپ تـوغـرىسـىدا ئـومۇمـىي بـايـان. مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـالھاجـىم، خـىتـاي مۇسۇلـمانـلىرى 

ژۇرنىلى، 2004 - يىللىق 4 - سان، ئومۇمى 73 - سان 
2 . التاريخ الكبير ( تارىخ كهبىر )، ئىمام بۇخارى، 2 - توم 58 - بهت، 5 -توم 233-بهتلهر  

3 . أُسْـد الـغـابـة ف مـعـرفـة الـصـحـابـة. لـعـز الـديـن أبـي احلـسـن اجلـزري املـوصـلـي (555-630 هـ) املـعـروف بـابـن األثـيـر 
اجلزري (1160 - 1233)  

4 . تاريخ اإلسالم (ئىسالم تارىخى)، ئىمام زەھهبى، 1990 - يىل نهشرى  
5 . اإلصابة ف متييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالني, 6 - توم، 188 - بهت  

6 . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىدىكى زور ئىشالر يىلنامىسى 
7 . ئىسالم ئېنسكلوپېدىيىسى 

8 . ۋېكىپېدىيا قامۇسى
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مىسلىسىز ئويغىنىش

 ئۆزىنى ھۆرمهتلهيدىغان، ئهمما ئۆز مهپتۇنلۇقتىن
ئۇزاق پهرزهنت يېتىشتۈرۈش

پهرزهنت تهربىيىسى

دۇنكان فىشېر



ئۆزىنى ھۆرمهتلهيدىغان، ئهمما ئۆز مهپتۇنلۇقتىن 

ئۇزاق پهرزەنت يېتىشتۈرۈش 

دانكهن فىشېر 

بـالـىالرنـى «ئۆز مهپتۇن» قـىلـىپ قـويـمىغـان ئـاسـاسـتا، ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان قـىلـىپ تهربـىيهلهش 

مۇمكىن، ئهمما بۇ ئويلىنىش ۋە كۆڭۈل بۆلۈشنى تهلهپ قىلىدۇ.  

غهرب دۆلهتـلىرىدە «مهنـچىلـىك»كه (individualism) نـاھايـىتـى ئهھمىيهت بېرىلـگهچـكه، ئـاتـا - 

ئـانـىالر بـالـىلـىرىنـى ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان قـىلـىپ تهربـىيهلهشـكه بـارغـانسېرى كۈچـىمهكـته. گهرچه 

ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان بـولۇش مۇھىم بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـاتـا - ئـانـىالرنـىڭ بـالـىالرغـا غۇرۇر تۇيغۇسـىنـى 

قـانـداق سـىڭدۈرۈش تـوغـرىسـىدىكـى كۆز قـارىشـى خـاتـا بـولۇشـى مۇمـكىن. بـولۇپمۇ يـاخشـى نـىيهتـلىك ئـاتـا 

- ئـانـىالر بـالـىلـىرىنـى ھهددىدىن ئـاشۇرۇپ مـاخـتىۋېتىپ، بـالـىنـىڭ ئۆز مهپتۇنلۇقـىنـى، يهنـى «ئۆزىنـى 

مۇھىم ۋە ئـىمـتىيـازلـىق ھېسابـالش» خـاھىشـىنـى كۈچهيـتىۋېتىدۇ. ئۆز مهپتۇنلۇق ئـاالمهتـلىرى كۆرۈلـگهن 

بـالـىالرنـىڭ بـار تۆت پـىرسهنـتتىن 15 پـىرسهنـتكىچه بـولـغان قـىسـمىدا، «ئۆز مهپتۇنلۇقـتىن مهنـبهلهنـگهن 

خاراكتېر بىنورماللىقى» (Narcissistic Personality Disorder) كۆرۈلىدۇ. 

ئۆز مهپتۇنلۇق ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهشـنىڭ چېكىدىن ئـاشـقان ھالـىتـى ئهمهس، بۇ ئـىكـكىسـى بـىر – 

بـىرىدىن تۈپـتىن پهرقـلىنـىدۇ. تهتـقىقـاتـچىالر بۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ ئـارىسـىدا «خـام خـىيـال بـىلهن 

ئهمهلــىيهتــچانــلىق»، «ئهۋزەلــلىك تۇيغۇســى بــىلهن پــىشــىپ يېتىلــىش» ۋە «نــازۇكلۇق بــىلهن 

چىدامچانلىق»تىن ئىبارەت ئۈچ ھالقىلىق پهرق بارلىقىنى يهكۈنلهپ چىققان. 

خام خىيال بىلهن ئهمهلىيهتچانلىق 

ئۆزىگه مهپتۇن بـالـىالر ئۆزلـىرى ھهقـقىدە ئهمهلـىيهتـكه ئۇيغۇن بـولـمىغـان ئـىجـابـىي قـاراش («خـام 

خـىيـال»)الرغـا ئـىگه. مهسـىلهن، 11 يـاشـلىق ئۆزىگه مهپتۇن بـىر بـاال «ئۆزىنـىڭ ئۇنـىۋېرسـىتېتتا يـادرو 

فـىزىكـىسـى ۋە مېڭه تـاشـقى كېسهلـلىكـلىرى كهسـىپـلىرىدە ئۇنۋان ئـالـغانـدىن كېيىنـال، ئـامېرىكـا 

پـرىزدېنتى بـولـىدىغـانـلىقـى»نـى ئېيتااليـدۇ. مهلۇم بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئۆزىگه مهپتۇن بـالـىالر 

قـىيـىن مهسـىلـىنـى يېشهلـمىگهنـدىن كېيىنمۇ، «ئـىپـادەم پهۋقۇلـئاددە يـاخشـى بـولـدى» دەپ قـارىغـان. 

قۇرامـىغـا يهتـكهن ئۆز مهپتۇنـالرنـىڭ ئهقـىل بۆلۈنـمىسـى ئـوتتۇراھال سهۋىيهدە بـولسـىمۇ، ئۆزىنـى «تـاالنـت 
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ئـىگـىسـى» دەپ قـارىۋالـىدۇ. ئۆزى مهلۇم بـىر گۇرۇپـپىنـىڭ نهتـىجـىسـىگه سهلـبىي تهسـىر كۆرسهتـكهن 

تهقـدىردىمۇ، يهنـىال ئۆزىنـى قـالـتىس رەھبهر دەپ چـاغـاليـدۇ. بـاشـقىالر ئۇنـداق دەپ قـارىمـىغـان تهقـدىردىمۇ، 

ئۆزىنى «جهلىبكار» دەپ قارايدۇ. 

بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان بـالـىالر ئۆزىگه نـىسـبهتهن ئـىجـابـىي، ئهمـما 

ئهمهلـىيهتـچىل قـاراشـقا ئـىگه («ئهمهلـىيهتـچانـلىق»). بۇ بـالـىالر ئۆز ئـىپـادىسـىنـى ئۆزىگه مهپتۇن 

بالىالردەك ھهددىدىن ئاشۇرۇپ مۆلچهرلىۋالمايدۇ. 

ئاتا-ئانىالرغا تهكلىپ 

قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر: 

بـالـىالرغـا رېئال بـاھا بېرىڭ. بـالـىالر سهلـبىي ئـىنـكاسـالرغـا قـارىغـانـدا ئـىجـابـىي بـاھاالرنـى يـاخشـى 

كۆرسـىمۇ، ئـوتتۇراھال ئـىجـابـىي ئـىنـكاسـالر مـاخـتاشـتىن يـاخشـىراق. بـىر قېتىمـلىق سـىنـاقـتا 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـاتـا - ئـانـىسـىنـىڭ ھهقـىقـىي (كۆپتۈرۋېتىلـمىگهن) مـاخـتىشـىغـا ئېرىشـكهن بـالـىالردا 

كېيىنچه چۈشكۈنلۈك ئاالمهتلىرى ئاز بولغان. 

قىلماسلىققا تېگىشلىك ئىشالر: 

بـالـىنـى يـاكـى ئۇنـىڭ قـىلـمىشـىنـى تهسۋىرلـىگهنـدە «كـىشـىنـىڭ ئـىشهنگۈسـى كهلـمىگۈدەك» ۋە 

«ھهيـران قـاالرلـىق» دېگهنـدەك مۇبـالـىغـىلهشـتۈرۈلـگهن مهدھىيه سۆزلـىرىنـى ئـىشـلهتـمهڭ. مهسـىلهن، «بۇ 

ئـىشـنى ئـادەمـنىڭ ئـىشهنگۈسـى كهلـمىگۈدەك دەرىجـىدە يـاخشـى قـىپـسهن!» دېگهنـدەك. مهلۇم بـىر 

تهتـقىقـاتـقا كۆرە، ئـاتـا - ئـانـىسـى ھهددىدىن زىيـادە مـاخـتىۋەتـكهن بـالـىالردا ئـالـته، 12 ۋە 18 ئـايـدىن كېيىن 

ئۆز مهپتۇنلۇق ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈش ئېھتىماللىقى تېخىمۇ يۇقىرى ئىكهن. 

ئهۋزەللىك تۇيغۇسى ۋە پىشىپ يېتىلىش 

ئۆزىگه مهپتۇن بـالـىالر بـاشـقىالرغـا قـارىغـانـدا يـاخشـى بـولۇشـقا (يـاكـى شۇنـداق كۆرۈنۈشـكه) 

تـىرىشـىپ، ئۇالرنـى تۆۋەن كۆرىدۇ («ئهۋزەلـلىك تۇيغۇسـى»). ئۇالر بـاشـقىالرغـا كهمـدىن كهم كۆڭۈل 

بۆلۈشى، ھالىغا يېتىشى ياكى ھېسداشلىق قىلىشى مۇمكىن. 

بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان بـالـىالر بـاشـقىالردىن ئېشىپ كېتىشـكه قـارىغـانـدا 

ئۆزىنى ياخشىالش («پىشىپ يېتىلىش»)قا بهكرەك قىزىقىشى مۇمكىن. 
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ئاتا-ئانىالرغا تهكلىپ: 

قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر: 

بـالـىالرنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـىنـى ۋە ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى مـاخـتاڭ (مهسـىلهن: «بۇنـى قـىلـىشـنىڭ 

ناھايىتى ياخشى ئۇسۇلىنى تېپىپسهن» دېگهندەك) 

ئهگهر بــالــىالر مهغلۇپ بــولــسا، ئۇالر بــىلهن شۇ ئــىشــتىن قــانــداق تهجــرىبه – ســاۋاقــالرنــى 

يهكۈنـلىگـىلـى بـولـىدىغـانـلىقـى ۋە قـانـداق ۋاقـىتـتا بـاشـقىالردىن يـاردەم سـوراشـنى ئـويـلىشـىش كېرەكـلىكـى 

توغرىسىدا مۇزاكىرىلىشىڭ. 

قىلماسلىققا تېگىشلىك ئىشالر: 

بالىالرغا باشقىالرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىش ھهققىدە بېسىم قىلماڭ. 

بـالـىالرنـى نـام چـىقـىرىشـقا قـىسـتىمـاڭ (مهسـىلهن، بـالـىالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه تـورىدا تېخىمۇ كۆپ 

ئـالـقىشـقا ئېرىشـىش يـاكـى دوسـت تۇتۇشـىنـى قـولـالش؛ يـاكـى ئېرىشـكهن ئـالـقىشـنىڭ يـاكـى تۇتـقان دوسـتنىڭ 

ئازلىقىنى ئهيىبلهش، دېگهندەك). 

نازۇكلۇق ۋە چىدامچانلىق 

ئۆزىگه مهپتۇن بـالـىالر ھېسسىيـات جهھهتـته ئـاجـىز كېلىدۇ. تهجـرىبـىلهر شۇنـى ئـىسـپاتـلىدىكـى، 

بۇنـداق بـالـىالر سهلـبىي ئـىنـكاسـالرغـا ئۇچـرىغـانـدا، ئۆزىدىن ئۈمـىدسـىزلـىنـىپ، نـومۇس قـىلـىپ كېتىدۇ 

(مهسـىلهن، يۈزلـىرى قـىزىرىپ كېتىدۇ). شۇنـداقـال، ئۇالر تهنـقىدىي پـىكـىرلهرگه غهزەپ بـىلهن، جـىددىي 

ئـىنـكاس قـايتۇرۇشـى مۇمـكىن. ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ، بۇ خـىل نـومۇس تۇيغۇسـى تهشۋىش ۋە 

چۈشكۈنلۈككه ئايلىنىپ كېتىدۇ. 

بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان بـالـىالر ھېسسىيـات جهھهتـته چـىدامـچان كېلىدۇ. 

ئۇالر مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغاندىمۇ، يهنىال ئۆزىنىڭ قىممىتىنى ھېس قىالاليدۇ. 

ئاتا-ئانىالرغا تهكلىپ: 

قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر: 
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بـالـىالرغـا شهرتسـىز غهمـخورلۇق قـىلـىڭ. ئۇالر مهغلۇپ بـولـغان تهقـدىردىمۇ، ئۇالرنـى ئېتىراپ 

قـىلـىڭ. بـىر قېتىمـلىق سـىنـاقـتا، بـالـىالردىن بـاشـقىالرنـىڭ ئېتىراپـىغـا ۋە شهرتسـىز قهدىرلـىشـىگه 

ئېرىشـكهن ۋاقـىتـلىرى ھهقـقىدە ئـويـلىنـىش تهلهپ قـىلـىنـغان ۋە ئـارقـىدىنـال ئۇالرغـا ئـوقۇش نهتـىجـىسـى 

كۆرسـىتـىلـگهنـدە، ئۇالر نهتـىجـىسـىنـىڭ نـاچـارلـىقـىدىن (ئـىلـگىرىكـىدەك) ئۇنـچىۋاال نـومۇس قـىلـىپ 

كهتمىگهن. 

ئهگهر بـالـىالر نـاتـوغـرا قـىلـىقـالرنـى قـىلـىپ قـويـسا، ئۇالرنـىڭ قـىلـمىشـىنـى تۈزىتـىڭ. ئهمـما، شۇنـىڭ 

بىر ۋاقىتتا، ئۇالرغا قىزغىن مۇئامىله قىلىڭ ۋە ئۇالرنى ئېتىراپ قىلىڭ. 

قىلماسلىققا تېگىشلىك ئىشالر: 

بـالـىالرنـىڭ ئـىپـادىسـى گهۋدىلـىك بـولـغانـدا ئۇالردىن زىيـادە پهخـىرلـىنـىپ كهتـمهڭ، شۇنـداقـال ئـىپـادىسـى 

ئـادەتـتىكـىچه بـولـغانـدا، ئۈمـىدسـىزلـىنـىپ، ئۇالرغـا سهت قـارىمـاڭ. ئـاتـا - ئـانـىسـى بۇنـداق قـىلـىدىغـان 

بـالـىالردا «مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـغانـدىن كېيىن خۇدىنـى يـوقـىتـىش، مهغلۇبـىيهتـتىن كېيىن ئۆزىنـى خـار 

كۆرۈش»تهك ئۆز مهپتۇنلۇق ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈش ئېھتىمالى تېخىمۇ يۇقىرى. 

ئـاالمهتـلهردىكـى بۇ پهرقـلهرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۆزىگه مهپتۇن بـالـىالردىكـى بهزى ئـىشـالرنـى ئۆزىنـى 

ھۆرمهتـلهيـدىغـان بـالـىالرغـا قـارىغـانـدا ئـاز يـاكـى كۆپ قـىلـىش خـاھىشـىدۇر. بۇ پهرقـلهر ھهمـمه بـالـىغـا مـاس 

كېلىۋەرمهيـدۇ. مهسـىلهن، بهزى ئۆزىگه مهپتۇن بـالـىالر ھهم «پـىشـىپ يېتىلـىش»كه، ھهم «ئۈسـتۈنلۈك 

قازىنىش»قا تىرىشىشى؛ يهنه بهزىلىرى بۇ ئىككىلىسى ئۈچۈن تىرىشماسلىقى مۇمكىن. 

تهتـقىقـاتـچىالر ئـاتـا - ئـانـىالرنـىڭ بـالـىالرنـى ئۆزىنـى ھۆرمهتـلهيـدىغـان، ئهمـما ئۆز مهپتۇنلۇقـتىن 

يـىراق قـىلـىپ تهربـىيهلـىشـىگه يـاردەم بېرىدىغـان پـروگـرامـمىالرنـى تۈزۈش ۋە سـىنـاق قـىلـىشـنى تهۋسـىيه 

قىلماقتا. تا ھازىرغىچه بۇ ھهقته ھېچقانداق پروگرامما تۈزۈپ چىقىلمىدى. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.childandfamilyblog.com/child-development/building-childrens-self-

/esteem-without-turning-them-into-narcissists
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2021-يىلى 2– ئاينىڭ 25 – كۈنىدىن 3– ئاينىڭ 22 - كۈنىگىچه)



ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدە يۈز بهرگهن، ئۇيغۇرالرغا 

ئاالقىدار مۇھىم ۋەقه-ھادىسىلهر 

(2021-يىلى 25-فېۋرالدىن، 2021-يىلى 21-مارتقىچه) 

ئاۋسترالىيه پارالمېنت ئهزاسىنىڭ چاقىرىقى 

مۇھاپـىزەتـچى گېزىتـىنـىڭ بـىرىنـچى مـارتـتىكـى خهۋىرىگه كۆرە، كـانـادا ۋە گـولـالنـدىيه ھۆكۈمـىتـى خـىتـايـنىڭ 
ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى يۈرگۈزگهن جـىنـايهتـلىرىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئېتىراپ قـىلـغانـدىن كېيىن، 
ئـاۋسـترالـىيهلـىك پـارالمېنت ئهزالـىرىدىن بـىرى ئـاۋسـترالـىيه پـارالمېنت ئهزالـىرىدىنمۇ يۇقـىرىقـىدەك قـارار 

چىقىرىشنى تهلهپ قىلغان. 

شهرقىي تۈركىستان سهۋەبلىك ھىندىستاننىڭ پاختا ئېكسپورتى ياخشىالنغان 

مـودا سـودىسـى تـورىنـىڭ بـىرىنـچى مـارتـتىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى 
غهرب دۇنـياسـى خـىتـايـنىڭ پـاخـتا بـازىسـى بـولـغان شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن چـىقـىدىغـان پـاخـتا 
مهھسۇالتـلىرىنـى سېتىۋېلىشـتىن بـارا-بـارا يېنىشـىغـا ئهگـىشـىپ، 2020-يـىلـى كۈزدىن ئېتىبـارەن 
ھىنـدىسـتانـنى مهنـبه قـىلـغان پـاخـتا مهھسۇالتـلىرىغـا بـولـغان ئېھتىيـاج كۈچـىيـىپ، ھىنـدىسـتان پـاخـتا 

مهھسۇالتلىرىنىڭ بازىرى ياخشىلىنىپ، باھاسىمۇ ئىزچىل رەۋىشته ئۆرلهپ ماڭغان. 

خىتاي نهنسى پلۇسىنى تهنقىدلىدى 

جۇمھۇرىيهت دۇنـياسـى تـورىنـىڭ ئـىكـكىنـچى مـارتـتىكـى خهۋىرىدە بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، بېيجىڭ دائـىرىلـىرى 
ئـامېرىكـانـى كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى بـاھانه قـىلـىپ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـىيـاسـىتـىگه ھۇجۇم 

قىلدى دەپ ئهيىبلىگهن. 

ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى نهنسـى پېلۇسـى ئۆزىنـىڭ تـىۋىتـىر ھېسابـىدا ئۆزىنـىڭ يېقىنـدا 
مهلۇم بـىر تهشـكىالت تهرىپـىدىن ئۇيغۇرالر ئۇيۇشـتۇرغـان بـىر سۆھبهتـكه ئـىشـتراك قـىلـغانـلىقـىنـى 
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بـىلـدۈرگهن بـولۇپ، خـىتـاي نهنسـى پلۇسـىنـىڭ بۇ قـىلـمىشـىنـى خـىتـايـغا قـارشـى بۆلگۈنـچى كۈچـلهر بـىلهن 
ئېغىز بۇرۇن ياالشقانلىق دەپ قاتتىق ئهيىبلىگهن. 

بۇ سۆھبهتـنى ئـامېرىكـادا يـاشـاۋاتـقان ئـاكـتىۋىسـت روشهن ئـابـباس خـانـىمـنىڭ «ئۇيغۇر ھهرىكـىتـى 
تهشـكىالتـى» ئۇيۇشـتۇرغـان بـولۇپ، بۇ تـور سۆھبىتـىگه نهنسـى پلۇسـىدىن بـاشـقا روشهن ئـابـباس، رىشـات 

ئابباس، نۇرى تۈركهل قاتارلىقالرمۇ قاتناشقان. 

خىتاي ۋە روسىيه ئامېرىكا ئۈچۈن تهھدىت، دېيىلدى 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ ئۈچـىنـچى مـارتـتىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـو 
بـايـدىن خـىتـاي بـىلهن كۈنسېرى ئېشىۋاتـقان رىقـابهتـنىڭ ئـامېرىكـا دۇچ كهلـگهن ئهڭ چـوڭ خـىرىس 
ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتقان. ئـامېرىكـانـىڭ ئهڭ چـوڭ دېپلومـاتـىيه ئهمهلـدارى خـىتـايـنى ئـامېرىكـا مۇشۇ 

ئهسىردە دۇچ كهلگهن ئهسىرلىك گېئوپولىتىكىلىق سىناق دېگهن. 

خهۋەردە بـىلـدۈرۈشـىچه، بـايـدېننىڭ 24 بهتـلىك دۆلهت مۇداپـىئه سـىيـاسـىتـى دوكـالتـىدا روسـىيهمۇ ئـامېرىكـا 
دۇچ كهلگهن تهھدىتلهر قاتارىدا خىتاي بىلهن بىر قاتاردا تىلغان ئېلىنغان. 

خىتاي ئهلچىسى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يالغانغا چىقاردى 

كـانـادادا چـىقـىدىغـان يهرشـارى خهۋەرلـىرى تـورىنـىڭ ئۈچـىنـچى مـارتـتىكـى خهۋىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، 
خـىتـايـنىڭ كـانـادادا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىسـى سـوڭ پېيۋۇ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن ئـىرقـىي 
قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزگهنـلىكـى ۋە ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سـالـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى 

ھهقىقهتلهرنى «ئهسىرلىك يالغانچىلىق» دەپ ئىنكار قىلغان. 

ئىستانبۇلدا مىللهت نۆۋىتى نامايىشى ئىزچىل داۋامالشماقتا 

ئـىسـتانبۇلـدا داۋامـلىشـىۋاتـقان مـىلـلهت نۆۋىتـى نـامـايـىشـى ئـىسـتانبۇلـدا يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن 
تهشـكىلـلهنـگهن، خهلـق ئـىزچـىل ۋە قـىزغـىن رەۋىشـته ئـاۋاز قـوشـقان ئهڭ ئـىزچـىل، ئهڭ جـاپـالـىق ۋە ئهڭ 
ئـاكـتىپ نـامـايـىشـالردىن بـىرى بـولۇپ، بۇ نـامـايـىشـنىڭ داۋامـلىشـىۋاتـقىنـىغـا ئـىكـكى ھهپـتىگه يېقىن بـولـدى. 
نـامـايـىش ئـىسـتانبۇلـنىڭ سـارىيهر نـاھىيـىسـىدىكـى خـىتـاي ئهلـچىخـانـىسـىغـا يېقىن ئـورۇنـدا يۈرگۈزۈلـىۋاتـقان 
بـولۇپ، يۈزلـىگهن ئۇيغۇر ئـايـالـالر، يـاشـالر، ئـاكـتىۋىسـتالر، جـامـائهت ئهربـابـلىرى ۋە ئۇنـىۋېرسـىتېت 
ئـوقۇغۇچـى ۋە ئـوقۇتقۇچـىلـىرى بۇ نـامـايـىشـقا ئـىزچـىل ئـاۋاز قـوشـماقـتا. ئـىگـىلـىشـىمـىزچه بۇ نـامـايـىش 
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نهچـچه ئـون يـىلـالردىن بۇيـانـقى ئهڭ كۈچلۈك ۋە ئهڭ ئـىزچـىل، ھهپـتىلهپ داۋامـالشـقان بـىردىنـبىر نـامـايـىش 
ئىكهن. 

جهۋھهر ئىلھام خىتاينىڭ جىنايهتلىرىنى پاش قىلدى 

9-مـارت ئـىلھام تـوخـتى ئهپهنـدىنـىڭ قـىزى جهۋھهر ئـىلھام CNN نـىڭ زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـىپ، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه ئـاالقـىدار تۈرلۈك سهپـسهته ۋە يـالـغانـچىلـىقـلىرىغـا 
رەددىيه بهرگهن. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ھازىرغـا قهدەر كۈچلۈك دەلـىل-ئـىسـپاتـالرنـىڭ 
مهيـدانـغا چـىقـىشـىغـا قـارىمـاسـتىن تـىبهت، خـوڭكوڭ، ئـىچـكى مۇڭغۇل ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 
كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى ئـىزچـىل تۈردە رەت قـىلـىپ كهلـگهن بـولۇپ، ئۇيغۇر كـىشـىلـىك 
ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىسـى جهۋھهر ئـىلھام ئۆزىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدە قـىلـىنـىۋاتـقان بـىر مۇھىتـتا 
چـوڭ بـولـغانـلىقـىنـى، نهچـچه قېتىم دادىسـى بـىلهن بـىرگه نهزەربهنـد قـىلـىنـغانـلىقـىنـى، نهۋرە تۇغـقىنـىنـىڭ 
دادىسـىنـىڭ رەسـىمـىنـى سـاقـلىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك تۈرمـىگه تـاشـالنـغانـلىقـىنـى تـىلـغا ئېلىش ئـارقـىلـىق 

خىتاينىڭ جىنايهتلىرىنى ئېچىپ تاشلىغان. 

ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئائىت يېڭى دوكالت 

ئـامېرىكـادىكـى CNN تـورىنـىڭ 9-مـارت تـىۋىتـتىردا ئېالن قـىلـغان خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، ئۇيغۇر ئـىرقـىي 
قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا ئـائـىت بـىر مۇسـتهقـىل دوكـالتـتا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ 
بېرىۋاتـقان مهجبۇرىي تۇغۇت چهكـلهش، كهڭ كۆلهمـدە الگېرغـا قـامـاش، پـارتـىيه ئهزالـىرىنـى مهجبۇرىي 
ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئۆيـىدە تۇرغۇزۇش، ئۇيغۇرالرنـىڭ كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىش، 
ئۇيغۇر بـالـىلـىرىنـى ئۆيـىسـىدىن ئـايـرىۋېتىش قـاتـارلـىق كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى ئـوتتۇرىغـا 
قــويۇلــغان بــولۇپ، خــىتــايــنىڭ بۇ قــىلــمىشــلىرى بــىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتــىنــىڭ «ئــىرقــىي 
قـىرغـىنـچىلـىق» تهبـىرىگه پۈتۈنـلهي مـاس كېلىدىكهن. خهۋەردە يهنه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تېررورلۇقـقا 
قـارشـى تۇرۇش بـاھانـىسـى بـىلهن ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئـاالقـىدار ھهمـمه پـاكـىتـالرنـى، شۇنـداقـال ئۆزىنـىڭ 

ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى رەت قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ  

ئهلـجهزىرە تـورىنـىڭ 10-مـارتـتتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا ئـاقـىلـالر ئـامـبىرى يېقىنـدا دوكـالت 
ئېالن قـىلـىپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا ئېلىپ بـارغـان 
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ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـى بـىلهن ئهيـىبـلىگهن. دوكـالتـتا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 
تهشـكىالتـىنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىگه خـىالپـلىق قـىلـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ئېنىق ۋە قـايـىل 
قـىالرلـىق پـاكـىتـالرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بـولۇپ، شـى جـىنـپىڭ بـاشـچىلـىقـىدىكـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 
پـارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بېرىۋاتـقان تۈرلۈك كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى 
تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـغان. بۇ دوكـالت خـىتـايـنىڭ 1948-يـىلـىدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ ئـالـدىنـى 
ئېلىش ۋە جـازاالش ئهھدىنـامـىسـىدىكـى ئۇيغۇرالرغـا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـىنـى تۇنـجى مۇسـتهقـىل تهھلىل 
قىلغان دوكالت بولۇپ، دوكالت ئوتتۇزدىن ئارتۇق مۇتهخهسسىسنىڭ تهتقىقاتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىكهن. 

خىتاينىڭ بېسىمى تۈركىيهدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ پاناھلىنىشىغا قىيىنچىلىق تۇغدۇردى  

فـرانسـىيه 24 خهۋىرىنـىڭ 11-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه كۆرە، تۈركـىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ مهبـلهغ 
سېلىشـىغـا ۋە خـىتـاي ۋاكسـىنـىسـىغـا تـايـىنـىپ قېلىشـىغـا ئهگـىشـىپ تۈركـىيـىدە يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالرنـىڭ 
پـانـاھلىنـىشـى قـىيـىنـچىلـىقـقا ئۇچـرىغـان. يېقىنـدا خـىتـايـدا ئـىمـزالـىنـىپ تۈركـىيه پـارالمېنتىدا تـوخـتىتـىپ 
قـويۇلـغان جـىنـايهتـچىلهرنـى ئۆتكۈزۈپ بېرىش كېلىشـىمـى سهرگهردانـلىقـتىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ھايـاتـىغـا 
تهھدىت ئېلىپ كهلـگهن بـولۇپ، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر خـىتـايـغا قـايتۇرۇلۇش ئهنـدىشـىسـى بـىلهن يـاشـىمـاقـتا. 
مۇنـاسـىۋەتـلىك كـىشـىلهرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، تۈركـىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان يۇقـىرى 
قـاتـالمـلىق مۇنـاسـىۋىتـى تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ پـانـاھلىنـىشـىغـا غـايهت زور بېسىم ئېلىپ 

كېلىدىكهن. 

مـىنـىڭ كـىيـىمـىم ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـى ۋە مهجبۇرىي ئهمـگىكـى بـىلهن بۇلـغانـماسـلىقـى 
كېرەك  

7-مـارت كۈنـى فـوربېس ژۇرنـىلـىدا «مـىنـىڭ ھوقۇق كـىيـىمـىم ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـى ۋە 

مهجبۇرىي ئهمـگىكـى بـىلهن بۇلـغانـماسـلىقـى كېرەك» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، مـاقـالـىدە 
خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـىدا ئـىشـلهپ چـىقـىرىلـغان پـاخـتا دۇنـيادىكـى پـاخـتا مهھسۇالتـلىرىنـىڭ 
يـىگـىرمه پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدىغـانـلىقـى، خـىتـايـدىن كهلـگهن پـاخـتا مهھسۇالتـلىرىنـىڭ مهجبۇرىي 
ئهمـگهك بـىلهن چېتىشـلىق ئـىكهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. مـاقـالـىدە دېيىلـىشـىچه، نۇرغۇن شـىركهتـلهر 
خـىتـايـدىكـى مهجبۇرى ئهمـگهك بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـى ئۈزگهن بـولسـىمۇ، مهجبۇرىي ئهمـگهك بـىلهن 
بـاغـلىنـىشـلىقـى بـار بـولـغان شـىركهتـلهر يهنـىال مهۋجۇت بـولۇپ، بـىزنـىڭ كـىيـىمـلىرىمـىزنـىڭ خـىتـايـدىكـى 

ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگىكىگه باغلىنىش مۇمكىنچىلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 
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ئـامېرىكـا پـارالمېنت ئهزالـىرى ئۇيغۇر مۇسـاپـىرلـىرىنـىڭ ئهھۋالـىنـى يـاخشـىالش ئۈچۈن قـانۇن الھىيسـى 
ئىزدەۋاتىدۇ  

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 5-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـادىكـى ئـىكـكى پـارتـىيـىنـىڭ 
پـارالمېنت ئهزالـىرى ئۇيغۇر مۇسـاپـىرلـىرىنـىڭ  ئـىلـتىمـاسـىنـى تېزلـىتـىدىغـان قـانۇن الھىيسـى تهيـيارالۋاتـقان 
بـولۇپ، بۇ خـىتـايـدا زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغـان كۆپ سـانـلىق مۇسۇلـمان كۆچـمهنـلهرنـى قـولـالشـتىكـى تۇنـجى 
قېتىمـلىق قـانۇن چـىقـىرىش تـىرىشـچانـلىقـى بـولۇپ ھېسابـلىنـىدىكهن. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، فـىلـورىدا 
پـارالمېنت ئهزاسـى، دېموكـراتـچى تېد دىۋىچ (Ted Deutch ) بـىلهن جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـىنـىڭ 
ئهزاسـى مـارىيـو دىئـازبـاالرت (Mario Diaz-Balart) كېلهر ھهپـته ئـىچـىدە ئۇيغۇر كـىشـىلـىك ھوقۇقـىنـى 

قوغداش قانۇنىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى نىشان قىلغان. 

دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى خهلـقئارا ئـولـىمـپىك كـومـىتېتىغـا 2022-يـىلـلىق خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان 
ئولىمپىك تهنھهرىكهت مۇسابىقىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشنى تهلهپ قىلدى 

نـىيـويـورك پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 8- مـارتـتىكـى خهۋىرىگه كۆرە، دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى خهلـقئارا 
ئـولـىمـپىك كـومـىتېتىنـى ئۆتـكهن يـىلـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرى ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرگه 
قـارىتـا ئېلىپ بـارغـان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى سهۋەبـىدىن 2022-يـىلـلىق قـىشـلىق 
تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى خـىتـايـدىن يۆتـكهش ئۈچۈن سۇنـغان ئهرزىگه سهل قـارىغـانـلىقـى بـىلهن 
ئهيـىبـلىگهن. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى رەئـىسـى دولقۇن ئهيـسا خهلـقئارا ئـولـىمـپىك 
كـومـىتېتىنـىڭ «سـىيـاسـىي بـىتهرەپـلىك»نـىڭ ئـارقـىسـىغـا يۇشۇرۇنـالـمايـدىغـانـلىقـىنـى، 2022-يـىلـلىق 
ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـى بـاشـلىنـىشـتىن بۇرۇن چۇقۇم ھهرىكهت قـولـلىنـىشـى كېرەكـلىكـىنـى 

ئوتتۇرىغا قويغان. 

ئۇيغۇر ئاياللىرى ئىستانبولدا خىتايدىكى جازا الگېرلىرىغا قارشى نامايىش قىلدى  

ئهتـىگهنـلىك خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 8-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، تۈركـىيـىنـىڭ ئـىسـتانبۇلـدا يـاشـايـدىغـان 
يۈزلــىگهن ئۇيغۇر ئــايــالــلىرى خهلــقئارا ئــايــالــالر بــايــرىمــى كۈنــىدە نــامــايــىش ئۆتكۈزۈپ شهرقــىي 
تۈركـىسـتانـدىكـى جـازا الگېرلـىرىنـى تـاقـاشـنى تهلهپ قـىلـغان. قـولـلىرىدا خـىتـايـغا قـارشـى لـوزۇنـكىالرنـى 
كۆتۈرگهن نـامـايـىشـچىالر خـىتـايـنىڭ ئـىسـتانبۇلـدىكـى كـونسۇلـخانـىسـىدىن نهچـچه يۈز مـىتېر يـىراقـلىقـتا 
 Meral) نـامـايـىش قـىلـغان. خهۋەردە يهنه تۈركـىيهدىكـى يـاخشـى پـارتـىيهنـىڭ رەئـىسـى مهرال ئـاقـشهنهر

Akşener) خـانـىمـنىڭ كـانـادا ۋە گـولـالنـدىيهنـىڭ ئـىزىنـى بېسىپ، تۈركـىيه پـارالمېنتىدىن خـىتـايـنىڭ 
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ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئېلىپ بـارغـان ۋەھشىيـلىكـىنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئېتىراپ 
قىلىشىنى تهلهپ قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

خىتاينىڭ پايتهختى بېيجىڭدا قۇم-بۇران ئاپىتى يۈز بهردى  

ئـامېرىكـا ئـاۋازىنـىڭ 15-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، دۈشهنـبه كۈنـى خـىتـاي پـايـتهخـتى بېيجىڭدا 10 
يـىلـدىن بېرى كۆرۈلۈپ بـاقـمىغـان كهڭ كۆلهمـلىك قۇم-بۇران ئـاپـىتـى يۈز بهرگهن. بۇ ھاۋا ئـىنـسانـالرنـىڭ 
سـاالمهتـلىكـىگه زىيـان سېلىش  جهھهتـته نـاھايـىتـى زور دەرىجـىدە ئېشىپ كهتـكهن بـولۇپ، ھهر كۇب 
مېتىردا ئهلـلىك مـىكـروگـىرامـدىن تۆۋەن بـولۇشـى كېرەك بـولـغان قۇم بۇران مـىقـدارى يۇقـىرىالپ سهكـكىز 
مـىڭ مـىكـروگـىرامـغا يهتـكهن. ھهتـتا بهزى مۇالھىزىچـىلهر، بۇنـى خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ يـىقـىلـىشـىنـىڭ 

بېشارىتى دەپ قارىغان. 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى 2022-يـىلـلىق خـىتـاي ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـى 
كېرەك 

تهيۋەن ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 11-مـارتـتىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، دۇنـيادىكـى دۆلهتـلهرنـىڭ 1936-
يـىلـىدىكـى ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىگه قـاتـنىشـىشـى يهر شـارىدىكـى ئهڭ چـوڭ رەزىلـلىك بـولـغان 
ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا كۆز يۇمۇش ئـارقـىلـىق ئـالـته مـىلـيون ئـىنـسانـنىڭ جېنىغـا زامـىن بـولۇشـى 
تـارىخـتىكـى ئۆچـمهس داغ بـولۇپ، بۈگۈنـكى كۈنـدە خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 
ئـوخـشاش رەزىلـلىكـىنـى قـايـتا تهكـرارلـىمـاقـتا. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان 
خهلـقىگه ئېلىپ بـارغـان رەھىمسـىزلهرچه بـاسـتۇرۇشـى 2014-يـىلـدىن بـاشـالپ بـارغـانسېرى كۈچهيـگهن 
بـولۇپ، ھازىرغـا كهلـگهنـدە رايـونـىدىكـى كـىشـىلهر كـىشـىلـىك ھوقۇقـىدىن پۈتۈنـلهي مهھرۇم قـىلـىنـغان ۋە 
ئۈچ مـىلـيونـدىن ئـارتۇق كـىشـى جـازا الگېرلـىرىغـا قـامـالـغان. خهۋەردە يهنه دۇنـيانـىڭ شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا قـارشـى تۇرۇش ئۈچۈن 2022-يـىلـلىق خـىتـاي ئـولـىمـپىك 
تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـى، بـارلـىق ئـامېرىكـالـىقـالر ۋە بـاشـقا ئهركـىنـلىكـنى سۆيـىدىغـان 
كـىشـىلهرنـىڭ ئـادالهت چـاقـىرىقـىغـا ئـاۋاز قـوشۇپ كـىشـىلـىك ھوقۇق ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىشـى كېرەكـلىكـى 

تىلغا ئېلىنغان. 

ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي ئهمهلدارلىرىغا قارىتا جازا يۈرگۈزىدۇ  
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ۋال سـىچـرىت ژۇرنـىلـىنـىڭ 11-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، يـاۋرۇپـا ئـىتـتىپـاقـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 
كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى بـىلهن شۇغۇلـالنـغان تۆت ئهمهلـدار ۋە بـىر ئـورۇنـغا ئـىمـبارگـو 
يۈرگۈزۈشـنى پـىالنـلىغـان بـولۇپ، بۇ جـازا سـايـاھهت چهكـلىمـىسـى ۋە مـال مۈلـكىنـى تـوڭلىتـىشـنى ئۆز 
ئـىچـىگه ئـالـىدىكهن. خهۋەردە بـىلـدۈرۈشـىچه، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بۇ قېتىمـلىق  ئـىمـبارگـو يۈرگۈزۈشـى 
1989--يـىلـىدىكـى تـيهنـئهنمېن مهيـدانـى قهتـلىئـامـىدىن كېيىن تۇنـجى قېتىم خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىغـا 

قـارىتـا جـازا يۈرگۈزۈشـى بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى، 
شۇنـداقـال ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا بـىر قـىسـىم دۆلهتـلهرنـىڭ خـىتـايـنىڭ بۇ قـىلـمىشـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

دەپ ئېتىراپ قىلغانلىقى ئۈچۈن يولغا قويۇلغان. 

ئامېرىكا خىتاي بىلهن بولغان سۆھبىتىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ 

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 11-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى 
ئـانـتونـى بـىلـىنـكىن 18-ۋە 19-مـارت يـاپـونـىيه بـىلهن كـورىيهگه قـىلـغان تۇنـجى چهتـئهل زىيـارىتـىدىن 
كېيىن، ئـالـياسـكادا خـىتـايـنىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارلـىرى بـىلهن كۆرۈشـىدىكهن. ئـاقـساراي 
ئـاخـبارات ئـىشـلىرى كـاتـىپـى جېن پـىسـاكـىنـىڭ (Jen Psaki) بـىلـدۈرۈشـىچه، ئـالـياسـكادىكـى بۇ قېتىمـلىق 
خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى بـىلهن بـولـغان سۆھبهتـته ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق مهسـىلـىسـى ئـوتتۇرىغـا 
قـويۇلـىدىغـان بـولۇپ، ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى ھهل قـىلـىش كېلهر ھهپـته خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 

سۆھبهتنىڭ بىۋاسته مۇنازىرە تېمىسى بولىدىكهن. 

ئـاۋسـتىرالـىيهدىكـى ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرى ھۆكۈمهتـنى خـىتـايـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى تـوخـتىتـىشـقا 
چاقىردى 

دەۋر گېزىتــىنــىڭ ( the epoch time) 15-مــارتــتىكــى خهۋىرىگه قــارىغــانــدا، دۈشهنــبه كۈنــى 
ئـاۋسـتىرالـىيهدىكـى ئۇيغۇرالر كـانبېررادىكـى فېدېراتسـىيه پـارالمېنتنىڭ ئـالـدىغـا يـىغـىلـىپ، ئـاۋسـترالـىيه 
ھۆكۈمـىتـىدىن خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بېرىۋاتـقان كـىشـىلـىك 
ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئېتىراپ قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـغان. ھازىرغـا قهدەر 
ئـاۋسـترالـىيه ھۆكۈمـىتـى خـىتـايـدىكـى خـالـىغـانـچه تۇتۇپ تۇرۇش، نـازارەت قـىلـىش، مهجبۇرىي ئهمـگهك 
قـاتـارلـىق مهسـىلـىلهرگه كۆڭۈل بۆلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولسـىمۇ، لېكىن  شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـدا يۈز بېرىۋاتـقان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى رەسـمىي ھالـدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

دەپ ئېالن قىلمىغان. 
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بېنگالدىكى ئىسالم تهشكىالتلىرى خىتاي بىلهن بولغان ئاالقىنى ئۈزۈشنى تهلهپ قىلدى  

ئـىقـتىسـاد ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 12-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، بېنگالـدىكـى بـىر قـانـچه ئـىسـالم 
تهشـكىالتـلىرىنـىڭ رەھبهرلـىرى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـاراتـقان زىيـانـكهشـلىكـىنـى تـوخـتىتـىشـنى 
تهلهپ قـىلـغان بـولۇپ، ئۇالر يهنه خـىتـاي مـالـلىرىنـى بـايقۇت قـىلـىشـقا چـاقـىرغـان. بېنگالـدىكـى ئـامـمىۋى 
مۇالزىمهت ھهرىكـىتـىنـىڭ رەئـىسـى  مۇفـتى فـاخـرۇل ئـىسـالم (Fakhrul Islam) ئهگهر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 
ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـاراتـقان زىيـانـكهشـلىكـىنـى تـوخـتاتـمىسـا دۇنـيادىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ سۈكۈت 
قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى، زۆرۈر تېپىلـغانـدا بېنگالـدىكـى خـىتـاي بـاش ئهلـچىسـىنـى قـوغـالپ چـىقـىرىش 
كېرەكـلىكـىنـى بـىلـدۈرگهن. خهۋەردە يهنه، بـىر ئـىسـالمـىي تهشـكىالتـنىڭ بـاش كـاتـىپـى ئهلھهج ئهزەمـخانـنىڭ 
(Alhaj Azam Khan) دۇنـيادىكـى بـارلـىق دىمـوكـراتـچىالرنـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه قـارشـى بـىرلهشـمه 

ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشقا چاقىرىق قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

ئامېرىكا، كانادا، ئهنگلىيه خىتاينى شهرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرۇشنى ئاخىرالشتۇرۇشقا چاقىردى  

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 22-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا، كـانـادا ۋە ئهنـگلىيه دۈشهنـبه 
كۈنـى خـىتـايـنى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بـارغـان بـاسـتۇرۇش قـىلـمىشـى سهۋەبـلىك ئهيـىبـلىگهن. بۇ ئۈچ 
دۆلهتـنىڭ تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىرى بـىرلهشـمه بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـازاب-

ئوقۇبهت چېكىۋاتقانالرغا ئادالهت تهلهپ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ ئىتىپاقداشلىرى خىتايغا جازا يۈرگۈزگهنلىكىنى ئېالن قىلدى 

سـىيـاسهت گېزىتـنىڭ 22-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ كـانـادا، ئهنـگلىيه ۋە 
يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىدىكـى ئـىتـىپـاقـداشـلىرى دۈشهنـبه كۈنـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـارىتـىلـغان ئـىرقـىي 
قـىرغـىنـچىلـىق ھهرىكـىتـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك دەپ قـارالـغان بـىر قـانـچه خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىغـا جـازا 
يۈرگۈزگهنــلىكــىنــى ئېالن قــىلــغان بــولۇپ، بۇ جــازا ئــامېرىكــا ۋە خــىتــاي يۇقــىرى دەرىجــىلــىك 
ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ ئـالـياسـكادىكـى جـىددىي ئۇچـرىشـىشـىدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلـغان. ئـامېرىكـا بۇ قېتىم 
شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىشـلهپ چـىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش بـىڭتۈۋەنـى پـارتـىيه كـومـىتېتىنـىڭ كـاتـىپـى ۋاڭ 
جۈنجېڭ (Wang Junzheng) بـىلهن جـامـائهت خهۋپسـىزلـىك ئـىدارىسـىنـىڭ مۇدىرى چېن مـىڭگۇدىن 
(Chen Mingguo) ئـىبـارەت ئـىكـكى خـىتـاي ئهمهلـدارغـا جـازا يۈرگۈزگهن بـولۇپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـىلهن بـىۋاسـته مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولـغان بۇ ئـىكـكى خـىتـاي يهر شـارى مـاگـنىتـىسـكى 
قـانۇنـىغـا ئـاسـاسهن جـازاغـا تـارتـىلـىدىكهن. خهۋەردە يهنه ئهنـگلىيه، كـانـادا ۋە يـاۋروپـا ئـىتـىپـاقـىنـىڭمۇ 
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خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ بۇ ۋەھشىيـلىكـىگه قـارشـى ھهر خـىل جـازا يۈرگۈزۈۋاتـقانـلىقـى تـىلـغا 
ئېلىنغان. 

خىتاي ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلغان تهتقىقاتچى قولغا ئېلىندى 

ئـامېرىكـىدىكـى يـاخۇ خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 19-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، خـىتـاي ھهربـىي ئـىشـالر 
ئـاخـبارات خـادىمـى شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ تهتـقىقـات ئـورنـىدا دېڭىز ئۈسـتى ۋە دېڭىز 
ئـاسـتى پـاراخـوتـى تهتـقىقـاتـى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان بـىر ئېستونـىيه پۇقـراسـىنـى تهكـلىپ  بـىلهن 
جـاسۇسـلۇقـقا ئـىشـلهتـكهن. بۇ جـاسۇس ئۆزىنـىڭ تهتـقىقـاتـى بـىلهن ئېستونـىيهدە داڭق چـىقـارغـان تهتـقىقـاتـچى 
تـارمـو كۇتـس (Tarmo Kouts) بـولۇپ، ئـالـدىنـقى ھهپـته ئهيـىبـلىنـىپ ئۈچ يـىلـلىق قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم 
قـىلـىنـغان. ئېستونـىيهدىكـى جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ئـورگـىنـى KAPO نـىڭ مۇئـاۋىن دېرىكـتورى ۋە 

 (Aleksander Toots) يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارى ئـالېكسانـدىر تۇتـىسـنىڭ (Tałlin) تـالـلىنـنىڭ
بـىلـدۈرۈشـىچه، كۇتـىس 2018-يـىلـى مهركـىزى ھهربـىي ئـىشـالر كـومـىتېتى بـىرلهشـمه خـىزمهتـچىلهر بۆلۈمـى 
خـىتـاي ئـاخـبارات ئـىدارىسـى تهرىپـىدىن جـاسۇسـلۇقـقا سېلىنـغان بـولۇپ بـولۇپ، جـاسۇسـلۇق قـىلـغان 
مهزگـىلـدە NATO نـىڭ مهخـپىيهتـلىكـنى ئـاشـكارىالشـقا تېخى ئۈلگۈرەلـمىگهن. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 
كۇتـىس 2018-يـىلـىدىن 2020-يـىلـىغـىچه شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى دېڭىز ئـاسـتى تهتـقىقـات 
مهركـىزىنـىڭ مۇئـاۋىن رەئـىسـلىك خـىزمـىتـىنـى ئۆتـىگهن بـولۇپ، ئۇنـىڭ بۇ قـىلـمىشـى شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك 

ئهھدى تهشكىالتى تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ جاسۇسلۇق ھهرىكىتى ھېسابلىنىدىكهن. 

بىلىنكىننىڭ ئاگاھالندۇرىشىدىن كېيىن ئامېرىكا-خىتاي سودا مۇناسىۋىتى توقۇنۇشتى  

ئـامېرىكـىدىكـى CNN تـورىنـىڭ 19-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، 18-مـارت ئـامېرىكـا-خـىتـاي 
يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ تۇنـجى قېتىمـلىق يۈز تۇرانه ئۇچـرىشـىشـى ئـالـياسـكىدا ئۆتكۈزۈلـگهن 
بـولۇپ، ئـامېرىكـا تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ئـانـتونـى بـىلـىنـكىن ئـامېرىكـانـىڭ قـانۇن تۈزۈمـنى ئـاسـاس 
قـىلـغان تهرتـىپـلهرنـى قـوغـدايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن ۋە خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان، تهيۋەن، خـوڭكوڭ 
قـاتـارلـىق رايـونـالردىكـى قـىلـمىشـلىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـى ئهمهسـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. 
بۇنـىڭغا چـىدىمـىغـان خـىتـاي ئـامېرىكـانـى خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـىغـا ئـارىلـىشـىشـىدىن ئـاگـاھالنـدۇرغـان ۋە 
ئـامېرىكـىنـىڭ ئۆز ئـوبـرازىنـى ئۆزگهرتـىشـى كېرەكـلىكـىنـى تهكـىتـلهپ، ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت ئـىچـى 
مۇقـىمـلىقـىنـى مهسـخىرە قـىلـغان. يـىغـىن نـاھايـىتـى كهسـكىن ئېلىپ بېرىلـغان بـولۇپ، خـىتـاي ئهمهلـدارى 
ئـىگـىلـىك ھوقۇق، بـىخهتهرلـىك ۋە يـادرولۇق مهنـپهئهتـكه ئـاالقـىدار مهسـىلـىلهردە بـىز ھېچقاچـان مۇرەسـسه 

قىلمايمىز ۋە سودىدىن چېكىنمهيمىز دەپ بىلجىرلىغان. 
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تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇرالر خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭيىنـىڭ تۈركـىيهگه زىيـارەتـكه كېلىشـىگه 
قارشى كهڭ كۆلهملىك نامايىش ئۆتكۈزدى 

25-فېۋرال خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى تۈركـىيهگه زىيـارەتـكه كهلـدى. بۇ مۇنـاسـىۋەتـلىك 

بـىلهن تۈركـىيهدىكـى ھهر قـايسـى تهشـكىالتـالر ۋە خهلـق ئـامـمىسـى خـىتـاي ئهلـچىخـانـىسـى ئـالـدىدا ۋە بهيـازىت 
مهيدانىدا خىتايغا قارشى نارازىلىقىنى ئىپادىلىدى. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، ۋاڭ يـىنـىڭ تۈركـىيه زىيـارىتـى ئـىكـكى كۈن داۋامـلىشـىدىغـان بـولۇپ، كۆزەتكۈچـىلهر ۋاڭ 
يـىنـىڭ بۇ قېتىمـلىق تۈركـىيه زىيـارىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن يـاخشـى ئهھۋال ئهمهسـلىكـىنـى بـايـان 

قىلىشماقتا. 
تۈركــىيهدىكــى ئۇيغۇرالر خــىتــايــنىڭ ئهڭ زور تهھدىتــىگه دۇچ كهلــگهنسېرى، خــىتــايــغا تېخىمۇ بهك 
قهيــسهرلــىك بــىلهن، ئــىزچــىل قــارشــى تۇرۇشــى ئۇيغۇرالرنــىڭ كۈرەش ئېڭىنــىڭ زور دەرىجــىدە 
ئۆسۈۋاتـقانـلىقـىنـىڭ، زۇلۇمـغا بـاش ئهگـمهيـدىغـان مهردانـىلـىكـنىڭ ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا قـايـتىدىن بـاش 

كۆتۈرۈۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى ئىكهن. 

ۋولكىسۋاگېن شىركىتىنى بايقۇت قىلىش ھهرىكىتى داۋامالشماقتا 

شهرقـىي تۈركـىسـتان يـاشـالر قۇرۇلـتىيـى تهرىپـىدىن پـىالنـالنـلىنـىپ ئۇيۇشـتۇرۇلـغان دۇنـياغـا داڭلىق 
ۋولـكىسۋاگېن مـاشـىنـىسـازلـىق شـىركـىتـىنـى بـايقۇت قـىلـىش ھهرىكـىتـى يـاۋروپـا، كـانـادا قـاتـارلـىق دۆلهت ۋە 
رايـونـالر بـىر نهچـچه ھهپـتىدىن بېرى داۋامـلىشـىۋاتـقان بـولۇپ، شهرقـىي تۈركـىسـتان يـاشـالر قۇرۇلـتىيـىنـىڭ 
بـاش كـاتـىپـى دىلـيار مۇسـابـايـنىڭ بـايـانـىچه، بۇ ھهرىكهتـتىن زۇلۇمـغا يـانـتايـاق بـولـىۋاتـقان ۋولكسۋاگېن 
شـىركـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قۇرغـان شـىركـىتـىنـى تـاقـىتـىش مهقـسهت قـىلـىنـغان ئـىكهن. بۇ خـىلـدىكـى 
ھهرىكهتـلهر ئۇيغۇرالرنـىڭ زۇلۇمـغا قـارشـى كۈرەش ئـىرادىسـىنـى كۈچهيـتىشـته ، شۇنـداقـال ھهر قـايسـى 
دۇنـياۋى شـىركهتـلهرنـىڭ خـىتـاي بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ ئۇيغۇرالرنـى ئېزىشـىگه يـانـتايـاق بـولۇشـىنـى 

توسۇشتا مۇھىم رول ئوينايدىكهن. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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