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مهخپىي ئۇرۇش

روبېرت سپالدىڭ

 خىتاي تهتقىقاتى



مهخپىي ئۇرۇش: توققۇزىنچى باب — ئۇل مۇئهسسهسه 

قۇرۇلۇشى ئارقىلىق دۇنياغا خوجا بولۇش (داۋامى) 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

بىر بهلباغ، بىر يول، بىر ئىمپېرىيه 

2013 – يـىلـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـاش سېكرېتارى شـى جـىنـپىڭ ئـىكـكى تۈرلۈك غـايهت زور 

پـروجېكتنى بـاشـلىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. بۇ پـروجېكتكه ئـىلـگىرى خـىتـاي خهلـقئارالـىق كۈچ سۈپـىتـىدە 

دەۋر سۈرگهن چـاغـالرنـى ئهسـلىتـىدىغـان، «يـىپهك يـولـى ئـىقـتىسـادىي بهلبېغى ۋە 21 – ئهسـىردىكـى دېڭىز 

يـىپهك يـولـى» دېگهن ئـىسـىم قـويۇلـغانـىدى. بۇ پـروجېكتقا ئـاالقـىدار «نهچـچه تـىرىلـىيـون دولـالرلـىق مهبـلهغ 

قـانـداق تـوپـلىنـىدۇ؟ بۇ پـروجېكتكه كـىمـلهر ئهزا بـولـىدۇ؟» دېگهنـدەك تهپسـىالتـالر ئېنىقسـىز ئـىدى. ئهمـما، 

بـىر نهرسه تـولـىمۇ ئېنىق ئـىدى. يهنـى مهزكۇر پـروجېكتنىڭ ئـىسـمىدا «يـىپهك يـولـى»نـى ئـىكـكى قېتىم 

ئـىشـلىتـىشـتىكـى مهقـسهت، خـىتـايـنىڭ دۇنـياۋى ھۆكۈمـرانـلىق سهھنىسـىگه قـايـتىپ كهلـگهنـلىكـىنـى 

جـاكـارالش ئـىدى. قهدىمـىي يـىپهك يـولـى تۇنـجى قېتىم مـىالدىدىن ئـىلـگىرىكـى 100 – يـىلـالردا پهيـدا بـولـغان 

تـىجـارەت لـىنـىيهسـى بـولۇپ، خهن سۇاللـىسـى بـىلهن ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا، يـاۋروپـا ۋە ئـافـرىقـىالرنـى ئۆزئـارا 

تۇتـاشـتۇرۇپ تۇراتـتى. كېيىنـچه، مهزكۇر ئـىكـكى يـىپهك يـولـى پـروجېكتىنـىڭ پـايـتىمـىدەك ئۇزۇن ئـىسـمى 

قـىسـقارتـىلـىپ، «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول» دېيىلـدى ۋە ئۇزۇن ئۆتـمهيـال «بهلـباغ ۋە يـول پـروجېكتى» دەپ 

ئاتالدى.  

«بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى» زادى نېمه؟ بۇنـىڭ جـاۋابـى سـوئـالـنى كـىمـدىن سـورىشـىڭىزغـا 

بـاغـلىق. كهڭ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، بۇ تـاشـيول، تۆمۈريـول ۋە دېڭىز يـولـى ئـارقـىلـىق، خـىتـايـنى ئـوتتۇرا 

ئـاسـىيـا، ئـافـرىقـا، ئـوتتۇرا شهرق ۋە يـاۋروپـانـىڭ بـىر بۆلۈكـىدىكـى 65 دۆلهت بـىلهن تۇتـاشـتۇرۇش 
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پـىالنـىدۇر. مهزكۇر پـىالنـغا كۆرە، خـىتـاي مهبـلهغ چـىقـىرىپ بۇ دۆلهتـلهردە ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـى 

قـىلـىش ئـارقـىلـىق يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان بۇ دۆلهتـلهر بـىلهن ھهمـكارلـىق ئـورنـىتـىدۇ. بۇ خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى ئـافـرىقـادا ئـالـلىقـاچـان بـاشـلىغـانـغا ئـوخـشاش، ئـومۇمـىيۈزلۈك ئېلېكتىر، سۇ، تېلېگراف 

مۇئهسـسهسهلـىرى قۇرۇلۇشـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. نـوقۇل ھالـدا خـىتـاي دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى 

2015 – يـىلـى ئېالن قـىلـغان پـىالن اليـىھهسـىنـى كۆرگهن كـىشـى «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـى 

ھهقىـقهتهن «مېھىر – شهپقـهتكـه توـلغـان»، تهرەققـىي تاـپمـىغاـن دۆلهتلـهرگه ياـردەم قىـلىـدىغاـن، شۇندـاقال 

(خهلـقئارالـىق) ئهركـىن سـودىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىغـان «شهخسـىيهتسـىز» خهلـقئارالـىق پـىالنـكهن، دەپ 

ئـويـالپ قـالـىدۇ. ئهمـما، ئـىشـنىڭ كۈلـكىلـىك يېرى دەل مۇشۇ. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى قـاچـان ئهركـىن سـودا 

پـىرىنسـىپـلىرىغـا بـويسۇنۇپ بـاقـقان؟ لېكىن، «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»دە بۇ نۇقـتا ئېنىق 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـمىغـان. مهزكۇر بـايـانـاتـتا «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـىڭ ئـاشۇ خـىل رېئالـلىقـنى 

ئۆزگهرتىشكه تۈرتكه بولىدىغانلىقى تۆۋەندىكى رەۋىشته ئوتتۇرىغا قويۇلغان: 

خـىتـاي ۋهدىسـىگه ۋاپـا قـىلـىپ، ئېچىۋېتىشـتىن ئـىبـارهت ئـاسـاسـىي پـىرىنسـىپـنى داۋامـالشـتۇرۇپ، يېڭىچه 

ئـومۇمـىيۈزلۈك ئېچىۋېتىش ئهنـدىزىسـىنـى بهرپـا قـىلـىدۇ، شۇنـداقـال دۇنـيادىكـى ئـىقـتىسـادىي گهۋدىلهر بـىلهن 

تېخىمۇ قـويۇق مۇنـاسـىۋهت ئـورنـىتـىدۇ. «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى» خـىتـايـنى ئۆزىنـىڭ ئېچىۋېتىش 

سـالـمىقـىنـى زورايـتىش ۋه دائـىرىسـىنـى كېڭهيـتىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىدۇ، شۇنـداقـال ئـاسـىيـا، يـاۋروپـا، 

ئـافـرىقـا ۋه دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىكـى دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان ئۆزئـارا مهنـپهئهت يهتكۈزۈشـىدىغـان 

ھهمـكارلـىق مۇنـاسـىۋىتـىنـى كۈچهيـتىدۇ. خـىتـاي چـوقۇم چـامـىسـى يهتـكهن دائـىرىده، تېخىمۇ كۆپ مهسـئۇلـىيهت 

ۋه مهجبۇرىيهتـنى زىمـمىسـىگه ئېلىپ، ئـىنـسانـىيهتـنىڭ تـىنـچ تهرهقـقىيـاتـى ئۈچۈن ئهڭ زور ھهسـسه قـوشۇشـقا 

تىرىشىدۇ. 

 ئهمـما، سـىز («بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى» زادى نېمه؟ دېگهن) بۇ سـوئـالـنى ئـىلـگىرى 

فـىرانسـىيه دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىدا يـىگـىرمه يـىل خـىتـاي ئـىسـتراتېگىيهسـى تهھلىلـچىسـى بـولـغان 

نادېج روالندتىن (Nadège Rolland) سورىسىڭىز، تامامهن پهرقلىق جاۋابقا ئېرىشىسىز. 

روالنـد «بۇ ئهسـىردىكـى يـاۋرو – ئـاسـىيـا خـىتـايـغا تهۋەمۇ؟ <بـىر بهلـباغ، بـىر يـول>نـىڭ سـىيـاسـىي 

 China’s Eurasian Century? Political and Strategic Implications) «ۋە ئـىسـتراتېگىيهلـىك تهسـىرى

of the Belt and Road Initiative) دېگهن نـادىر كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورى بـولۇپ، بۇ ھهقـته مۇنـداق دېگهن: 

«<بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى> سـىيـاسـىي ئۇرۇش قـورالـىدۇر. ئۇ ھهقـىقهتهن ئۇل مۇئهسـسهسه 
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قۇرۇلۇشـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان. ئهمـما، سـىز چـوقۇم تهشۋىقـاتـالردا سـىزگه ئېيتىلـغان گهپـلهر بـىلهن بۇ 

پـروجېكىتـنىڭ ھهقـىقـىي مـاھىيـىتـىنـى پهرقـلهنـدۈرۈۋېلىشـىڭىز كېرەك. تهشۋىقـاتـالردا <بـىر بهلـباغ، بـىر 

يـول> پهۋقۇلـئاددە ئېچىۋېتلگهن، ھهمـمىگه قۇچـاق ئـاچـقان، ھهمـمه تهڭ مهنـپهئهت ئـالـىدىغـان، دۇنـيا 

تهرەقـقىيـاتـىنـى، ئـىقـتىسـادىي تهرەقـقىيـاتـنى، رايـونـنىڭ گۈلـلىنـىشـى ۋەھاكـازاالرنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىغـان 

ئىـستـراتېگىيه، دەپ سۈپهتلـهنگـهن. لېكىن، رېئاللـىق شۇكىـ، مهزكۇر پىـالن تاـماـمهن خىـتاـينـىڭال 

مهنـپهئهتـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان بـولۇپ، ئهمهلـىيهتـته ئۇ خـىتـايـنىڭ تـوسقۇنسـىز قهد كۆتۈرۈشـىدىن ئـىبـارەت 

ئاساسىي مۇددىئا ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان قورالدۇر، خاالس». 

دەسـلهپـته، شـى جـىنـپىڭ 2013 – يـىلـى «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـى ئېالن قـىلـغانـدا، 

غهرب دۆلهتلـىرىنىـڭ رەھبهرلىـرى بۇنىـڭدىن غهلىـتىـلىـك ھېس قىـلمـىغاـن بوـلسىـمۇ، روالندـ شۇ چاـغدـىال 

بۇنـىڭدىن گۇمـانـلىنـىشـقا بـاشـلىغـانـىدى. ئۇ خـىتـايـچىنـى راۋان بـىلـىدىغـان بـولـغاچـقا، ئۆزى تـاپـااليـدىغـان 

ئـاالقـىدار خـىتـايـچه مـاتېرىيـالـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى كۆرۈپ چـىقـىپ، ئۆزى «قـوش قـاتـالمـلىق تهرجـىمه» دەپ 

ئـاتـىغـان ئـىشـنى بـاشـلىغـان. ئۇنـىڭ «قـوش قـاتـالمـلىق تهرجـىمه» دېگىنـى ـــ بـىر تهرەپـتىن خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـاشـكارا سـورۇنـالردىكـى مهزكۇر پـروجېكتقا ئـاالقـىدار سۆزلـىرىنـى تهرجـىمه قـىلـىش، يهنه 

بـىر تهرەپـتىن ئۇالر قـولـالنـغان ئـىبـارىلهرنـىڭ تېگىگه يـوشۇرۇنـغان ئـىسـتراتېگىيهلـىك نـىشـانـالرنـى 

ئـايـدىڭالشـتۇرۇش بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يهڭ ئـىچـىدە زادى نېمىلهرنـى قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

ئـايـدىڭالشـتۇرۇشـنى مهقـسهت قـىلـغانـىدى. «بۇ ئـىشـنى قـىلـىشـتا، بـاشـقا بـىر تـىلـنى چۈشـىنـىشـال كۇپـايه 

قـىلـمايـدۇ، شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا يهنه ئـاشۇ سۆزلهرنـىڭ تېگىدە يـاتـقان مهنـىلهرنـىمۇ بـىلـىشـىڭىز 

كېرەك بـولـىدۇ» دەيـدۇ ئۇ. روالنـدنـىڭ تهتـقىقـاتـىدا غهرب دۆلهتـلىرىنـىڭ رەھبهرلـىرىنـىڭ بۇ ئـىشـقا قـانـداق 

ئـىنـكاس قـايتۇرغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت يهنه بـىر تهرەپمۇ نهزەردە تۇتۇلۇشـى كېرەك ئـىدى. ئۇ يهنه مۇنـداق 

دەيـدۇ: «خـىتـايـنى قـىلـماقـچى بـولـغان ئـىشـلىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـى يـوشۇرىدۇ دېيىشـكىمۇ بـولـمايـدۇ، گهپ 

تاـشقـى دۇنيـادىكىـ كۆزەتكۈچىـلهردە. ئۇالر خىـتاـي ھۆكۈمىـتىـنىـڭ نېمه دېگهنلـىكىـ ھهققـىدە كاـلال 

قـاتۇرۇشـنى يـاكـى خـىتـايـنىڭ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مۇددىئـاسـىغـا ئهسـتايـىدىل مۇئـامـىله قـىلـىشـنى 

خــالــىمــايــدىغــانــدەك كۆرۈنــىدۇ. شۇ سهۋەبــلىك ئۇالرنــىڭ ھهقــىقــىي ئهھۋالــنى ئــاڭقىرىشــى تېخىمۇ 

مۈشكۈللىشىپ كېتىدۇ». 

بهزىلهر خـىتـايـنىڭ تهشۋىقـاتـلىرىدىكـى شېرىن – شېكهر سۆزلهرنـى راسـت دەپ ئـويـلىۋالـىدۇ. 

مهسـىلهن، دۇنـيا بـانـكىسـىنـىڭ بۇ پـروجېكت تـوغـرىسـىدىكـى بـاھاسـىدا شۇنـداق دېيىلـگهن: «<بهلـباغ ۋە 

يـول پـروجېكتى> رايـونـدىكـى ھهمـكارلـىق ۋە ئـاالقـىنـى قـىتـئه ھالـقىغـان كۆلهمـدە ئـىلـگىرى سۈرىدىغـان، 

يۈكـسهك نـىشـانـغا ئـىگه تـىرىشـچانـلىقتۇر». لېكىن، مـاخـتاشـقا تېگىشـلىكـى، دۇنـيا بـانـكىسـى مهزكۇر 
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بـايـانـاتـىدا «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـىڭ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه «مهبـلهغ ئۈزۈكـچىلـىكـىدىن مۇھىتـقا 

ۋە جهمـئىيهتـكه كۆرسـىتـىدىغـان سهلـبىي تهسـىرىگـىچه، نۇرغۇن خهۋپ – خهتـىرى» بـارلـىقـىنـى كۆرسـىتـىپ 

ئۆتـكهن. لېكىن، شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، مهزكۇر بـانـكا يهنـىال «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول 

پـروجېكتى»گه ئـىشـتىراك قـىلـغان دۆلهتـلهرنـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـىغـا سهكـسهن مـىلـيارد دولـالر 

مهبلهغ سالغان.  

بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـايـنىڭ ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى ئـىدى. خـىتـاي دۆلهت ئـىچـىدە غهرب 

دۆلهتـلىرىنـىڭ پۇلـىغـا تـايـىنـىپ، ئۆزىنـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرىنـى يـاخشـىلـىۋالـغانـدىن كېيىن، «بـىر 

بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»گه ئـىشـتىراك قـىلـغان دۆلهتـلهردىمۇ ئـوخـشاش ئۇسۇلـنى قـولـلىنـىشـنى ۋە 

بۇنـىڭ كۆلـىمـىنـى تېخىمۇ كېڭهيـتىپ، «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېېكتى»نـىڭ چـىقـىمـىنـى ب د ت ۋە دۇنـيا 

بانكىسىغا ئوخشاش خهلقئارالىق ئاپپاراتالرنىڭ زىممىسىگه ئارتىشنى ئويلىغان.  

روالنـد خـىتـايـنىڭ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى» تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغانـدا ئـىشـلهتـكهن سۆز – 

ئـىبـارىلـىرىنـى تهتـقىق قـىلـغان. ئۇنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى تهھلىلـلىرىنـى ئـاڭلىغـانـدىن كېيىن، شۇنـى ئېنىق 

چۈشـىنـىپ يېتىشـكه بـولـىدۇكـى، خـىتـاي «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـى بـازارغـا سېلىشـتا 

ئـىشـلهتـكهن ئـىبـارىلهر ئهمهلـىيهتـته ئۇنـىڭ «دۇنـيادىكـى ھهرقـايسـى ئهلـلهرنـىڭ دۆلهتـكه ۋە ئـىگـىلـىك 

ھوقۇقـقا ئېنىقـلىمـا بېرىش جهھهتـتىكـى ئۇللۇق قـىمـمهت قـاراشـلىرىنـى قـايـتىدىن شهكـىلـلهنـدۈرۈش»تـىن 

ئـىبـارەت مهقسـىتـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدۇ. روالنـدقـا كۆرە، خـىتـاي «ئهمهلـىيهتـته 

دۇنـيادا ھازىرقـىدىن پهرقـلىق قـىمـمهت قـاراش سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـىپ، خهلـقئارالـىق مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى 

ئۆزىنىڭ ئىرادىسىگه بويسۇندۇرماقچى». 

روالنـدنـىڭ ئېيتىشـىچه، خـىتـايـنىڭ بۇ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـىڭ ئـاسـاسـىي رامـكىسـى 

مـاركـىسـزم، لېنىنـىزم ۋە خـىتـايـنىڭ ئـىمپېرىيـالسـت ئۆتمۈشـىنـىڭ يۇغۇرۇلـمىسـى بـولـغان، «مـىلـلىي 

دۆلهت»نـىڭ مهنـپهئهتـىنـى ھهمـمىدىن ئۈسـتۈن كۆرىدىغـان ئۇقۇمـىدىن مهنـبهلهنـگهن. يهنـى (خـىتـايـدا) 

سـىيـاسهت بهلـگىلهش جهھهتـته، ھهمـمه نهرسه چـوقۇم «دۆلهتـكه (خـىتـايـغا) پـايـدا ئهكېلىش ۋە ئۇنـىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش»تـىن ئـىبـارەت ئۇللۇق ئۆلـچهم بـىلهن ئۆلـچىنـىدۇ. ھېچنهرسه، ھهتـتا 

ئـاشۇ دۆلهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرگهن (يهنـى دۆلهتـنىڭ «ھۈجهيـرە»لـىرى بـولـمىش) پۇقـراالرمۇ، كـىشـىلـىك 

ھوقۇقمۇ، تهڭرىمۇ، دىنمۇ بۇنـىڭچىلـىك (يهنـى ئـاتـالـمىش «دۆلهت مهنـپهئهتـى»چـىلـىك) مۇھىم ئهمهس. بۇ 

خىل مىللهتچىلىكته، پارتىيهنىڭ نىزامنامىلىرى ۋە ھوقۇقىدىن باشقا مۇھىم ئىش يوق. 

روالنـد شۇنـداق دەيـدۇ: «بۇ (يهنـى <بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى> ئـارقـىلـىق ۋۇجۇدقـا 

چـىقـىرىلـماقـچى بـولـغان خـىتـايـچه دۇنـيا تهرتـىپـى) بـىز ئـادەتـلهنـگهنـدىن تـامـامهن پهرقـلىق نهرسـىدۇر. غهرب 
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دۆلهتـلىرى نهزەرىيه جهھهتـته بـولسـىمۇ بـاراۋەر جهمـئىيهتـلهردۇر. خـىتـاي تهسهۋۋۇر قـىلـىۋاتـقان دۇنـيا 

تهرتـىپـىدە ئۇالر (خـىتـايـالر) ئۆزلـىرى پـىرامـىدانـىڭ ئهڭ ئۈسـتۈنـكى قهۋىتـىدە بـولـىدۇ». خهلـق ۋە خـىتـايـغا 

رەقىبلىك قىلىۋاتقان دۆلهتلهر بولسا خىتايغا ئىتائهت قىلىپ، ئېھتىرام بىلدۈرۈشى كېرەك. 

روالنـد شۇنـداق دەيـدۇ: «يېقىنـدا مهن ئـوقۇغـان بـىر مـاقـالـىدە خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل پـوزىتسـىيهسـى 

نـاھايـىتـى ئېنىق چۈشهنـدۈرۈلـگهن بـولۇپ، مهزكۇر مـاقـالـىدە تـولـىمۇ شېئىرىي رەۋىشـته: <مهنـچه 

ھهرقـايسـى دۆلهتـلهر گـويـا قۇيـاشـقا يۈزلهنـگهن ئـاپـتاپـپهرەسـلهردەك بـولۇشـى كېرەك> دېيىلـگهن. ئهنه شۇ 

خـىتـايـنىڭ نهزىرىدىكـى ئۆزىنـىڭ (خهلـقئارالـىق سهھنىدىكـى) <تېگىشـلىك ئـورنـى> بـولۇپ، بۇ يهردىكـى 

<قۇياش> خىتاينى كۆرسىتىدۇ». 

لېكىن، 2015 – يـىلـى خـىتـاي دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى ئېالن قـىلـغان «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول 

پـروجېكتى» ھهرىكهت پـىالنـىدا، «خـىتـاي» دېگهن ئـىبـارىنـى ئـاسـاسهن ئۇچـراتـقىلـى بـولـمايـدۇ. مهزكۇر 

ھۆجـجهت كـىشـىگه خـاتـىرجهمـلىك، ئـىشهنـچ، ئۈمـىد ئـاتـا قـىلـىدىغـان، يهرشـارىنـىڭ  ئـوتـوپـىيهچه 

كهلگۈسىدىن بېشارەت بېرىدىغان، تۆۋەندىكىدەك شېرىن – شېكهر ئىبارىلهر بىلهن تولغان: 

«بـىر بهلـباغ، بـىر يـول»نـى ئـورتـاق بهرپـا قـىلـىش پۈتۈن دۇنـيا ئۈچۈن پـايـدىلـىقتۇر. ئۇ ئـىنـسانـىيهت 

جهمـئىيـىتـىنـىڭ ئـورتـاق غـايـىسـى ۋه نـىشـانـىنـى ئهكـس ئهتتۈرگهن بـولۇپ، خهلـقئارالـىق ھهمـكارلـىق ۋه 

يهرشـارىنـى ئـورتـاق ئـىداره قـىلـىشـنىڭ يېڭى ئهنـدىزىسـىنـى تېپىپ چـىقـىشـتىكـى ئـىجـابـىي ئۇرۇنۇشـتۇر. 

شۇنداقال، ئۇ يهنه دۇنيا تىنچلىقى ۋه تهرهققىياتىغا يېڭى ئاكتىپ ئېنېرگىيه ئاتا قىلىدۇ. 

بۇ ھۆجـجهتـنىڭ ئـىنـتايـىن مهسـخىرىلـىك بـىر يېرى شۇكـى، گهرچه بۇ ھۆجـجهتـته خـىتـاي ئـاجـايـىپ 

«تـىنـچىلـىقـپهرۋەر» قـىلـىپ سۈپهتـلهنـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما پهردە ئـارقـىسـىدا، «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول 

پـروجېكتى» خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـى» ئـارىسـىدىكـى ئهڭ ئـاغـدۇرمـىچـى 

تۈرلهردىن بىرىدۇر. مهزكۇر ھۆججهتنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئابزاسىدا شۇنداق دېيىلگهن: 

«<بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى> ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ پـىالنـلىرى بـىلهن ئۆزئـارا بـاغـلىنـىپ، 

<بـىر بهلـباغ، بـىر يـول> كېسىپ ئۆتـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ تهرهقـقىيـات ئـىسـتراتېگىيهلـىرىنـى بـىردهكـلىك ۋه 

مـاسـلىشـىشـچانـلىقـقا ئـىگه قـىلـىپ، شۇ  ئـارقـىلـىق مهزكۇر رايـونـالرنـىڭ يـوشۇرۇن بـازار كۈچـىنـى قـازىدۇ، مهبـلهغ 

سېلىش ۋه ئــىســتېمالــنى غــىدىقــالپ، ئېھتىيــاج ۋه خــىزمهت پۇرســىتــى يــارىتــىدۇ. خهلــقلهر ۋه كۈلتۈرلهر 
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ئـارىسـىدىكـى ئـاالقـىنـى كۈچهيـتىدۇ، شۇنـداقـال مهزكۇر پـروجېكتقا ئـىشـتىراك قـىلـغان ھهرقـايسـى دۆلهت 

خهلـقلىرى ئـارىسـىدىكـى ئۆزئـارا ئۆگـىنـىشـكه تۈرتـكه بـولۇپ، ئۆزئـارا چۈشـىنـىش، ئۆزئـارا ئـىشـىنـىش، ئۆزئـارا 

ھۆرمهتـلىشـىشـنى ئـىلـگىرى سۈرىدۇ. شۇنـداقـال، ئـىنـاقـلىق، تـىنچـلىق ۋه گۈلـلىنـىش ئـىلـكىده تهڭ مهۋجۇت 

بولۇپ تۇرۇشقا كاپالهتلىك قىلىدۇ». 

بۇ گهپـلهرگه مۇنـداقـال قـارىغـانـدا مهسـىله يـوقـتهك كۆرۈنـىدۇ، ئهمـما بۇ پـىالنـنى بـىر قهدەم 

ئـىچـكىرىلهپ تهتـقىق قـىلـغانـدا، ئۇنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى ھهقـىقـىي غهرەزنـى بـايـقىغـىلـى بـولـىدۇ. مهزكۇر 

پـروجېكتقا ئـىشـتىراك قـىلـغان 65 دۆلهت بـىلهن خـىتـايـنى قـوشـقانـدا، ئۇالر ـــ دۇنـيا بـانـكىسـىغـا كۆرە ـــ 

يهرشـارى «ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـى»نـىڭ (GDP) ئـوتتۇز پـىرسهنـتتىن كۆپـرەكـىنـى، 

دۇنـيا ئـومۇمـىي نـوپۇسـىنـىڭ 62 پـىرسهنـتىنـى، بـىلـىنـگهن ئېنېرگـىيه زاپـىسـىنـىڭ 75 پـىرسهنـتىنـى 

ئـىگـىلهيـدۇ. بۇ ئهڭ يېڭى، ئهڭ تـوغـرا سـانـلىق مهلۇمـات ئهمهس، چۈنـكى خـىتـاي شۇنـىڭدىن كېيىن 

مهزكۇر پـروجېكت ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئـىشـتراكـچىالرنـى تېپىۋاتـىدۇ. گـرېتسىيه بـىلهن ئـىتـالـىيهدىن 

ئـىبـارەت غهربـتىكـى ئـىقـتىسـادى ئهڭ ئـاجـىز ئـىكـكى دۆلهتـتىن بـاشـقا، مهزكۇر ئـىشـتراكـچىالرنـىڭ ھهمـمىسـى 

جۇغــراپــىيهلــىك ئــورۇن جهھهتــته خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى تهرىپــىدىن ئهڭ كۈچلۈك رىقــابهتــچىلهر دەپ 

قـارىلـىۋاتـقان، ئـامېرىكـا، گېرمـانـىيه، ئهنـگلىيه، فـىرانسـىيه، ھىنـدىسـتان، كـورىيه، ئـاۋسـترالـىيه ۋە 

كانادا قاتارلىق دۆلهتلهردىن يىراقتۇر. 

«ئهگهر <بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى>گه ئـىشـتىراك قـىلـغان دۆلهتـلهرنـىڭ خهرىتـىدىكـى ئـورنـىغـا 

قـارىسـىڭىز، بۇ دۆلهتـلهرنـىڭ ئـومۇمـىي زېمىن كۆلـىمـىنـىڭ يهرشـارى زېمىنـىنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكىسـىنـى 

ئـىگـىلهيـدىغـانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال بـىردەك يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان دۆلهتـلهر ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقايسـىز. 

خـىتـايـغا نـىسـبهتهن، بۇ كهلگۈسـى يۈزلـىنـىشـتىن دېرەك بېرىدۇ. چۈنـكى، بۇ كهلگۈسـىدە نـوپۇسـى ئهڭ تېز 

كۆپـىيـىدىغـان ۋە شۇ سهۋەبـلىك، ئهڭ كۆپ ئـوتتۇرا بۇرژۇئـازىيه شهكـىلـلىنـىشـى مۇمـكىن بـولـغان 

رايـونـالردۇر. شۇ ۋەجـىدىن، خـىتـاي مهزكۇر بـازارالرنـى خـىتـاي مـالـلىرى بـىلهن تـوشقۇزمـاقـچى ۋە شۇ 

جـايـدىكـىلهرنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىنـى قـولـغا چۈشۈرمهكـچى. چۈنـكى، بۇ (يهنـى كـىشـىلهرنـىڭ شهخسـىي 

ئۇچۇرلـىرى) كهلگۈسـى پهن – تېخنىكـىدىكـى ئهڭ ھالـقىلـىق ئـامـىلـدۇر. شۇڭا، خـىتـايـنىڭ تۆمۈر يـولـغا 

بۇنـچىۋاال ئهھمىيهت بېرىشـى ھهرگـىزمۇ ئۇالرنـىڭ قـاالقـلىقـىدىن ئهمهس. ئۇالر بۇ جهھهتـته كهلگۈسـىنـى 

نهزەردە تۇتـقان. ھهمـمهيـلهن خـىتـايـنىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـىغـا ۋە قـاتـناش مۇئهسـسهسهلـىرىگه 

كۈچهۋاتــقانــلىقــىغــا كــىرىشــىپ قــالــدى – يۇ، لېكىن خــىتــاي ئهكهلــگهن <چــوڭ بېرىگ ۋە پهن – 

تېـخـنـىكـــا>دىن ئـــىبـــارەت بـــىر پۈتۈن كـــاتېـگـورىيهنـــى نهزەردىن ســـاقـــىت قـــىلـــدى. مېـنـى ئهڭ 
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تهشۋىشـلهنـدۈرىدىغـىنـى، <بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى>نـىڭ مهۋھۇم (رەقهمـلىك) تهرىپـىدۇر. مـاڭا 

نـىسـبهتهن، بۇ (يهنـى خـىتـايـنىڭ كـونـتروللۇقـىدىكـى پهن – تېخنىكـا، ئۇچۇر مۇئهسـسهسهلـىرى، تۆمۈر يـول 

قاتارلىق) ماددىي باغلىنىشالردىن كۆپ مۇھىمدۇر» دەيدۇ روالند. 

سـانـلىق مهلۇمـات ۋە تېخنىكـا (ھهرقـايسـى ھاكـىمـىيهتـلهرنـى) پۇقـراالرنـى تـىزگـىنـلهش ئۈچۈن ئهڭ 

قـورقۇنچـلۇق ۋە ئۈنۈمـدار مۇسـتهبـىتـلىك قـورالـى بـىلهن تهمـىنـلىدى.  سـانـلىق مهلۇمـاتـالر سـىزنـىڭ 

ھهركۈنـى نېمه دەۋاتـقانـلىقـىڭىزنـى، نېمه ئـوقۇۋاتـقانـلىقـىڭىزنـى، نېمه كۆرۈۋاتـقانـلىقـىڭىزنـى، نېمه 

سېتىۋالـغانـلىقـىڭىزنـى، قهيهرگه بـارغـانـلىقـىڭىزنـى، شۇ يهردە قـانـچىلـىك تۇرغـانـلىقـىڭىزنـى ۋە كـىمـلهر 

بـىلهن كۆرۈشـكهنـلىكـىڭىزنـى ئـوپـئوچۇق كۆرسـىتـىپ بېرەلهيـدۇ. سـانـلىق مهلۇمـاتـالرغـا تـايـىنـىپ سـودا 

قـىلـىشـقا، مهھسۇالتـالرنـىڭ تهشۋىقـاتـىنـى قـىلـىشـقا بـولـىدۇ. ئۆز نۆۋىتـىدە ئۇنـى يهنه جـامـائهت پـىكـرىنـى 

شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن ئـىشـلهتـكىلـىمۇ بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، روالنـدنـىڭ كۆرسهتـكىنـىدەك، خـىتـاي بۇ 

ئـارقـىلـىق بـازارنـى ئـاالقـىدار مهھسۇالتـالر بـىلهن تـولـدۇرۇپ، ئـانـدىن سـىزگه تهسـىر قـىلـىپ، شۇ 

مهھسۇالتـالرنـى سېتىۋېلىشـىڭىزغـا تۈرتـكه بـوالاليـدۇ. لېكىن، سـانـلىق مهلۇمـاتـالر نـوقۇل ھالـدا نـىشـانـالش 

ۋە تهسـىر كۆرسـىتـىشـكىال يـاراپ قـالـماسـتىن، ئۇنـى يهنه كـىشـىلهرنـى جـىمـىقتۇرۇشـقىمۇ ئـىشـلهتـكىلـى 

بـولـىدۇ. سـانـلىق مهلۇمـات تهھلىلـى ئـارقـىلـىق دۆلهت تهرىپـىدىن «نـاچـار ئۇنسۇر» دەپ قـارالـغان 

كـىشـىلهرنـى پهرقـلهنـدۈرگـىلـى، تېخنىكـا ئـارقـىلـىق ئۇالرنـى تېپىپ چـىقـقىلـى بـولـىدۇ. ئهنه شۇ «بـىر 

بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـىڭ ھهقـىقـىي غهرىزىدۇر. ئۇ (خـىتـاي تهشۋىقـاتـلىرىدىكـىدەك) نـوقۇل ھالـدا 

«تـاۋارالرنـىڭ ئهركـىن ئـالـماشـتۇرۇلۇشـى ۋە تۇرمۇش سۈپـىتـىنـىڭ يۇقـىرى كۆتۈرۈلۈشـى»گـىال ئـاالقـىدار 

مهسـىله ئهمهس. بۇ پهقهت بـىر يهمچۈك. ئهمـما، ئۇنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى رەزىل نـىيهت شۇكـى، «بـىر 

بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى» يۇقـىرىدا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان (تـاۋارالرنـىڭ ئهركـىن ئـالـماشـتۇرۇلۇشـى ۋە 

تۇرمۇش سۈپـىتـىنـىڭ يۇقـىرى كۆتۈرۈلۈشـى دېگهنـدەك) ئهۋزەلـلىكـلهرنـى ئېلىپ كېلىشـتىن سـىرت،  ئۆز 

نۆۋىتـىدە يهنه ئـىدىيـىۋى ھهرىكهتـلهرنـى ۋە ئـىدىيه ئهركـىنـلىكـىنـى چهكـلهش، شۇنـداقـال دۆلهتـنىڭ نـوپۇزىغـا 

بولغان ھهرقانداق قارشىلىقنى يوقىتىش ئۇرۇنۇشىدۇر. 

روالنـدقـا كۆرە، «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى» تهشۋىقـاتـلىرىدىن كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، 

خـىتـاي ئۆز دىپـلومـاتـلىرىنـىڭ چهتـئهلـدە خـىتـاي سـىيـاسهتـلىرىنـى پهردازالپ كۆرسـىتـىش ئۇسۇلـىنـى «بـىر 

بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»نـىڭ ئېالن قـىلـىنـغان اليـىھهسـىدىمۇ قـولـلىنـىپ، بـاشـقىالرنـىڭ قـىمـمهت 

قــاراشــلىرىنــى ۋە كۆز قــاراشــلىرىنــى ئۆزگهرتــىشــكه ئۇرۇنــغان. «خــىتــاي <بــىر بهلــباغ، بــىر يــول 

پــروجېكتى>نــى ب د ت نــىڭ ھۆجــجىتــىگه كــىرگۈزگهن، بۇ ئېنىقــال <ئۆپــكه كۆرســىتــىپ، قۇيــرۇق 

سېتىش>تۇر. ھازىر  <بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى>نـىڭ ب د ت نـىڭ قـارارنـامـىلـىرىدىن ئـورۇن 
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ئېلىشـى ئـاجـايـىپ بـىر ئـىش. <خـىتـايـنىڭ قـانـداق تـىل ئـىشـلىتـىشـى> نۇرغۇن كـىشـىلهر دىقـقهت 

قــىاللــمايۋاتــقان بــىر مهســىله. ئهگهر خــىتــاي ئۆزىنــىڭ گېپىنــى ب د ت نــىڭ ھۆجــجهتــلىرىگه يــاكــى 

قــارارنــامــىلــىرىگه كــىرگۈزۈشــكه مۇۋەپــپهق بــولــسا، بۇ مهزكۇر پــروجېكتنىڭ يۇقــىرى قــاتــالمــلىق 

<قـانۇنـىيـلىق>قـا ئېرىشـكهنـلىكـىدىن ۋە خـىتـايـنىڭ شۇنـىڭدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئۆز غهرىزىنـى تېخىمۇ 

ئىچكىرىلهپ ئىشقا ئاشۇرااليدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ». 

يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى جهنۇبـىي ئـامېرىكـانـىمۇ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول 

پـروجېكتى»نـىڭ كهلگۈسـى ھهمـكارلـىق تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئـالـلىقـاچـان دۇنـيا 

سـودىسـىدىكـى ئهڭ مۇھىم تۈگۈنـلهرنـىڭ بـىرى بـولـغان، شۇنـداقـال ئۆز ۋاقـتىدا تـىنـچ ئـوكـيانـدىن ئـاتـالنـتىك 

ئـوكـيانـغا ئۆتـىدىغـان مۇسـاپـىنـى قـىسـقارتـىش ئۈچۈن ئـامېرىكـا تهرىپـىدىن يـاسـالـغان پـانـامـا قـانـىلـىنـى، 

شۇنداقال قانالنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى پورتنى قولىغا كىرگۈزۈپ بولدى.  

«بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»دە، دېڭىز تـرانسـپورتـى ۋە پـورت قۇرۇلۇشـىغـا ئـاالھىدە 

ئهھمىيهت بېرىلـىشـىنـىڭ بـىر قـانـچه تۈرلۈك سهۋەبـلىرى بـار. ھازىر خـىتـايـنىڭ يهتـته مـىڭغا يېقىن سـودا 

پاـراخوـتىـ باـر، ئاـمېرىكاـنىـڭ بوـلسـا ئاـرانال 300 سـودا پـاراخـوتـى بـار. خـىتـاي سـودا پـاراخـوتـلىرىنـىڭ 

ئـارىسـىدىكـى ئـاسـاسـىي كۈچ ـــ دەرىجـىدىن تـاشـقىرى پـانـامـا تـىپـلىق (Super-Panamax) پـاراخـوتـالر 

بـولۇپ، بۇالر خـىتـاي ئۆزىنـىڭ ئـىمـپورت سـاھهسـىدە تـايـىنـىدىغـان چـوڭ تـىپـتىكـى دېڭىز تـىرانسـپورت 

قـورالـلىرىدۇر. خـىتـاي يـاسـاۋاتـقان پـورتـالر دەل دەرىجـىدىن تـاشـقىرى پـانـامـا تـىپـلىق پـاراخـوتـالرنـىڭ تېز 

سۈرئهتـته تـوخـتىشـى ۋە مـال چۈشۈرەلـىشـى ئۈچۈن بهرپـا قـىلـىنـغان. ئۇالرنـىڭ مـال چۈشۈرۈش سۈرئـىتـىنـىڭ 

تېزلـىكـى ئـامېرىكـا پـورتـلىرىدىكـى مـال چۈشۈرۈش ئـىشچـلىرىنـى ھاڭ – تـاڭ قـالـدۇرااليـدۇ. ئهشـيا 

ئـوبـوروتـى ۋە ئۈنۈمـچانـلىق سـاھهسـىدىكـى مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ ھېسابـلىشـىچه، نهچـچه مـىلـيون تـونـنىلـىق 

يۈك پـاراخـوتـلىرىدىن يۈك چۈشۈرۈش ۋە ئۇالرغـا يۈك بېسىش ئۈنۈمـىنـى ئـاشۇرسـىال، پـاراخـوتـالرنـىڭ مـال 

يهتكۈزۈش ۋاقـتىنـى تهڭدە تهڭ قـىسـقارتـقىلـى بـولـىدىكهن. ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئۈنۈمـىدىكـى بۇ ئېشىش 

پـاراخـوتـنىڭ كۆتۈرۈشـچانـلىقـى (تـونـناژى)دىكـى ئېشىشـقا ۋە شۇ ئـارقـىلـىق دارامهتـنىڭ ئېشىشـىغـا تۈرتـكه 

بـولـىدۇ. لېكىن،  مهزكۇر كـىتـابـنىڭ ئـالـدىنـقى بـابـلىرىدىمۇ قهيـت قـىلـىنـغىنـىدەك، بۇ سـودا پـورتـلىرى بـىر 

كۈنلهردە، خىتاي دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ ئۇرۇش بازىسى سۈپىتىدىمۇ ئىشلىتىلىشى مۇمكىن. 

2018 – يـىلـى 8  - ئـايـنىڭ 21 – كۈنـى، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى سـالۋادور ھۆكۈمـىتـى بـىلهن رەسـمىي 

دىپـلومـاتـىك مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىش كېلىشـىمـى ئـىمـزالـىدى. خـىتـايـنىڭ دۆلهت كـومـىسـسارى ۋە تـاشـقى 

ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى (ሴྫྷ) بـىلهن سـالۋادور تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى كـارلـوس كـاسـتانېدا 

(Carlos Castaneda) تهرىپــىدىن ئــىمــزاالنــغان بــايــانــاتــتا، ســالۋادورنــىڭ تهيۋەن بــىلهن بــولــغان 
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مۇنـاسـىۋەتـنى ئۈزۈشـكه قـوشۇلـغانـلىقـى بـىلـدۈرۈلـدى. ۋاڭ يـى يهنه سـالۋادورنـىڭ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول 

پـروجېكتى»گه ئـىشـتراك قـىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىمۇ بـايـانـات ئېالن قـىلـدى. خـىتـاي بـىلهن بۇ خـىل 

«يــارىشــىش مېمورانــدۇمــى» (Memorandum of understanding) ئــىمــزاالشــقان دۆلهتــلهردىن يهنه 

ۋېنزۇئېال، بولىۋىيا ۋە ئېكۋاتور قاتارلىقالر بار. 

گهرچه، ئـامېرىكـانـىڭ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»گه ئـىشـتراك قـىلـمايـدىغـانـلىقـى تـولـىمۇ 

روشهن بـولسـىمۇ، خـىتـاي كـارخـانـىلـىرى ئـامېرىكـانـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرىنـى تـىزگـىنـلهش ۋە ۋەيـران 

قىلىش جهھهتته تولىمۇ يامان ئهلپازدا ھهرىكهت قىلماقتا. 

ئاـمېرىكاـدا تىـجاـرەت قىـلىـۋاتقـان خىـتاـي ياـسىـمىـچىـ شىـركهتلـىرىمۇ دۆلىـتىـمىـزنىـڭ ئهسلـىدىنال 

ئـاجـىزلـىشـىپ قـالـغان تۆمۈر يـول يـاسـىمـىچـىلـىقـى سـاھهسـىنـى بـاش كۆتۈرەلـمهس قـىلـىۋېتىش ئۈچۈن، ئهرزان 

بـاھالـىق پـويـىزالرنـى تۆكـمه قـىلـىپ سـاتـماقـتا. خـىتـايـنىڭ بۇ تـاكـتىكـىسـى كـىشـىنـى تهشۋىشـلهنـدۈرگۈدەك 

دەرىجـىدە مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـدى. جـوڭچې پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى (ݪلӾᙎղํᴴӾ) خـىتـايـنىڭ 

دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى كـارخـانـىسـى بـولۇپ، مهزكۇر شـىركهت بـوسـتون، چـىكـاگـو، فـىالدېلفىيه ۋە لـوس 

ئـانجېلىس قـاتـارلـىق جـايـالرنـىڭ تـرانسـپورتـقا مهسـئۇل تـارمـاقـلىرى بـىلهن، گـاھىدا رەقـىبـىنـىڭكىنـىڭ 

يېرىمـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان بـاھادا تـوخـتام ئـىمـزاالشـقان. بۇ شهھهرلهرگه سېتىلـغان پـويـىزالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى رەقهمـلىك تېخنىكـا ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـولـغاچـقا، شۇ پـويـىزالرنـى سـاتـقان جـوڭچې پـاي 

چهكـلىك شـىركـىتـى شهھهر دەرىجـىلـىك بـىخهتهرلـىك ئۇچۇرلـىرىغـا ئېرىشـىش، شۇنـداقـال خهلـقىمـىز ۋە 

شهھهرلـىرىمـىز تـايـىنـىدىغـان ئۇل مۇئهسـسهنـىڭ ئهڭ مۇھىم ھالـقىسـىنـى تـىزگـىنـلهش جهھهتـته، كۆپ خـىل 

ئىمكانىيهتلهرگه ئېرىشكهن. 

ھالبۇكـى، بـىر قـىسـىم دۆلهتـلهر «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»دىن چېكىنـىپ چـىقـىشـقا 

بـاشـلىدى. خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـىلـغان مۇئـامـىلـىسـى ئهسـلىدە بۇ 

پـروجېكتقا ئـىشـتىراك قـىلـىشـنى ئـويـلىغـان، زور سـانـدىكـى مۇسۇلـمان نـوپۇسـىغـا ئـىگه نۇرغۇن دۆلهتـلهرنـىڭ 

خـىتـاي بـىلهن ئـارىلـىق سـاقـلىشـىغـا سهۋەب بـولـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، سـىرىالنـكا ۋە ھامـبانـتوتـا 

پـورتـىدا يۈز بهرگهن ئـىشـالر ـــ خـىتـاي بـىلهن ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـى كېلىشـىمـى ئـىمـزالـىشـىشـنىڭ 

دۆلهتـنىڭ ئـىقـتىسـادىي مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى ۋە ئـاخـىرىدا ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىنـى خـىتـايـغا رەنـىگه قـويـغانـلىق 

بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى  ئوبيېكتىپ تهجرىبه – ساۋاقتۇر.  
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«بىر بهلباغ، بىر يول پروجېكتى»نى پهسكويغا چۈشۈرۈش 

ئهگهر بۇ بـابـتا كۆپـچىلـىك ئېسىدە تۇتۇۋېلىشـقا تېگىشـلىك بـىرەر جۈمـله بـار دېيىلـسه، ئۇ نـادېج 

روالندنىڭ «<بىر بهلباغ، بىر يول پروجېكتى> سىياسىي ئۇرۇش قورالىدۇر» دېگهن سۆزىدۇر. 

بۇ جۈمـله ئـىنـتايـىن مۇھىم. «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى» خـىتـايـنىڭ دۇنـيانـىڭ گېئوپـولـىتـىكـا 

سهھنىسـدىكـى قـورشـاۋ شـاھمات ئـويۇنـىدۇر. خـىتـايـدا تـولـىمۇ كهڭ ئـومۇمـالشـقان قـورشـاۋ شـاھمات ئـويۇنـىدا، 

ھهر ئـىكـكى تهرەپ ئـىسـتراتېگىيهدىن پـايـدىلـىنـىپ، شـاھمات تـاخـتىسـىدىكـى يهرلهرنـى شـاھمات ئۇرۇقـلىرى 

بـىلهن قـورشـايـدۇ. قـايسـى تهرەپـنىڭ چېكىنـىش يـولـى رەقـىبـى تهرىپـىدىن ئۈزۈپ تـاشـالنـسا، شۇ تهرەپ 

ئۇتتۇرغـان بـولـىدۇ. ئـىكـكى تهرەپ كـىمـنىڭ تېخىمۇ كۆپ يهر ئـىگـىلهپ، قـارشـى تهرەپـنىڭ شـاھمات 

ئۇرۇقـلىرىنـى تېخىمۇ كۆپ قـولـغا چۈشۈرگهنـلىكـىدە بهسـلىشـىدۇ. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ھازىر دۇنـيانـىڭ 

ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـمىغـا سـىڭىپ كـىرمهكـچى بـولۇۋاتـىدۇ. خـىتـاي بۇ خـىل ئۇسۇل ئـارقـىلـىق مهلۇم 

دەرىجـىدە رەقـىبـلىرىنـى قـورشـاۋغـا ئېلىپ، ئۇالرنـىڭ چېكىنـىش يـولـىنـى ئۈزۈپ تـاشـالپ، ئۇالرنـى بـاشـقا 

دۆلهتلهرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشهلمهس قىلىپ قويااليدۇ. 
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ئونىنچى باب: 

خىتايغا قارشى تهدبىر —  خىتاينىڭ مهخپىي ئۇرۇشىغا قانداق  

تاقابىل تۇرىمىز ۋە ئۇنى قانداق توختىتىمىز؟ 

ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇش ۋە پۇل مۇئـامـىله ئۇرۇشـى ئـامېرىكـاغـا ئـانـچه نـاتـونۇش ئهمهس. چۈنـكى، 

ئۆتمۈشـته بـىزمۇ بۇ ئـىشـنى قـىلـىپ بـاقـقان. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـى ۋە شهرق الگېرىنـىڭ 

يـىمـىرىلـىشـىغـا، ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك كـومـىتېتى پـىالنـلىغـان، كـىشـىلهرگه كهمـدىن كهم بـىلـىنـگهن، 

ئهمـما پهۋقۇلـئاددە مۇھىم بـىر قـاتـار ھهرىكهتـلهر زور دەرىجـىدە سهۋەب بـولـغان. مهزكۇر ھهرىكهتـلهر 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي گهۋدىسـىنـى ۋەيـران قـىلـىپ، شۇ ئـارقـىلـىق مـوسكۋادىكـى مۇسـتهبـىت 

ھاكىمىيهتنى تهختتىن غۇلىتىش ئۈچۈن ئاالھىدە پىالنالنغان.  

ئهيـنى چـاغـدا مهزكۇر پـىالنـنى تۈزۈشـكه قـاتـناشـقان كـىشـىلهرنـىڭ بـىرى، «خـىتـاي قـاتـناش قۇرۇلۇشـى 

شـىركـىتـى»نـىڭ (ݪلԻ᭗ୌᦡӾ) خـوڭكوڭ ئـاكسـىيه بـازىرىغـا كـىرىشـىنـى تـوسۇپ قـويـغان روجېر 

روبـىنـسونـدۇر (Roger Robinson). روجېر كهسـپىي ھايـاتـىنـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـلىرىدە، «چېيس  

مـانـخاتـتان بـانـكىسـى»  (Chase Manhattan Bank) خهلـقئارالـىق بۆلۈمـىنـىڭ مۇئـاۋىن بـاش دىرېكتورى 

ئـىدى. ئۇ 1970 – يـىلـالردا مهزكۇر بـانـكىنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى، شهرقـىي يـاۋروپـا، ئـوتتۇرا يـاۋروپـا ۋە 

يۇگـوسـالۋىيه ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل ئـىدى. ئهيـنى چـاغـدا ئۇ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ سـىبـىرىيهنـى كېسىپ 

ئۆتـىدىغـان نېفىت تۇرۇبـىسـى لـىنـىيهسـى يـاسـاۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدا بـىر پـارچه مـاقـاله ئېالن قـىلـىپ، 

كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـقانـىدى. بۇ مـاقـاله مهزكۇر نېفىت تۇرۇبـىسـى لـىنـىيهسـىنـىڭ تـامـامـلىنـىپ 

ئـىشـقا كـىرىشـتۈرۈلـگهنـدىن كېيىن قـانـداق تهسـىر پهيـدا قـىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا غهرب دۆلهتـلىرىنـى 

ئـاگـاھالنـدۇرۇش مهقسـىتـىدە يېزىلـغانـىدى. روبـىنـسون شۇ سهۋەبـلىك يهنه ئهيـنى چـاغـدا پـرىزدېنت 

 William (Bill)) رېگانـنىڭ قـاتـتىق ئهتـىۋارلـىشـىغـا ئېرىشـكهن يېقىن مهسـلىھهتـچىسـى ۋىلـيام بـىل كـىالرك

 Caspar) ۋە شۇ ۋاقـىتـتىكـى ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرى كهسـپېر ۋېينبېرگېرنـىڭ (Clark

Weinberger) دىققىتىنى تارتقان.  

12 2021، مارت-ئاپرېل ئۇيغۇرالر 20-سان



روبـىنـسون ئۆزىنـىڭ مـاقـالـىسـىدە، مهزكۇر نېفىت تۇرۇبـىسـى لـىنـىيهسـى ئـىشـقا كـىرىشـتۈرۈلۈپ، 

نېفىت تهمـىنـلهشـكه بـاشـلىغـان ھامـان، غهربـىي يـاۋروپـادىكـى ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ يهتـمىش پـىرسهنـت 

ئېنېرگـىيه ئېھتىيـاجـىنـى قـامـدىيـااليـدىغـانـلىقـىنـى ۋە بۇ ئـارقـىلـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ قۇرۇقـدىلـىپ 

قېلىۋاتـقان دۆلهت خهزىنـىسـىگه قـايـتىدىن پۇل كـىرىشـكه بـاشـاليـدىغـانـلىقـىنـى ئهسـكهرتـكهن. ھالبۇكـى، 

شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئـافـغانـىسـتانـدا ئۇرۇش پـاتـقىقـىغـا پېتىپ قـالـغان، ئـامېرىكـا بـىلهن 

كهڭ كۆلهمـلىك قـورال – يـاراغ مۇسـابـىقـىسـىگه چۈشـكهن، شۇنـداقـال پهن – تېخنىكـىدا يېڭىلـىق يـارىتـىش 

جهھهتـته غهربـتىكـى دۆلهتـلهر بـىلهن بهسـلىشـىۋاتـقان بـولـغاچـقا، دۆلهت خهزىنـىسـى قۇرۇقـدىلـىپ قـالـغانـىدى. 

ئۇ يهنه مهزكۇر نېفىت تۇرۇبـىسـى لـىنـىيهسـىنـىڭ غهربـىي يـاۋروپـادىكـى دۆلهتـلهرنـى شهرق الگېرىغـا تېخىمۇ 

تـايـانـدۇرۇپ قـويـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىمۇ ئهسـكهرتـكهن. روبـىنـسون مهزكۇر مـاقـالـىسـى سهۋەبـلىك 

ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك كـومـىتېتىغـا قـاتـنىشـىشـقا تهكـلىپ قـىلـىنـغان ۋە بۇ يهردە كـالرك، ۋېينبېرگېر 

ۋە CIA نــىڭ بــاشــلىقــى ۋىلــيام كهسېينىڭ (William Casey) قــولــلىشــى ئــاســتىدا، مهزكۇر نېفىت 

تۇرۇبـىسـى لـىنـىيهسـىنـى تـوخـتىتـىپـال قـالـماسـتىن، سـوۋېت ئـىقـتىسـادىنـى ۋەيـران قـىلـىدىغـان كۆپ تهرەپـلىك 

ھۇجۇم پىالنىنى تۈزۈپ چىققان. 

روبـىنـسون شۇنـداق دەيـدۇ: «ئـىقـتىسـاد ۋە پۇل مۇئـامـىله تهرەپـتىن قـول سېلىنـغان مهزكۇر ھۇجۇم 

پـىالنـىنـى ئـامېرىكـادا تهخـمىنهن 12 كـىشـىال بـىلهتـتى. مهزكۇر پـىالن سـىبـىرىيهنـى كېسىپ ئۆتـىدىغـان 

ئـىكـكىنـچى نېفىت تۇرۇبـىسـى لـىنـىيهسـىنـىڭ يـاسـىلـىشـىنـى تـوسۇپـال قـالـماسـتىن، بـىرىنـچى تۇرۇبـا 

لـىنـىيهسـىنـىڭ قۇرۇلۇشـىنـىمۇ ئۈچ يـىل كېچىكتۈرۈۋېتىشـنى، مـوسكۋانـى ھۆكۈمهت قهرزىگه ۋە خۇسۇسـىي 

قهرزلهرگه ئېرىشهلمهس قىلىۋېتىشنى مهقسهت قىلغانىدى». 

بۇ نـىشـانـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، CIA فـىرانسـىيه ئـىسـتىخـبارات تهشـكىالتـىنـىڭ يـاردىمـى بـىلهن، 

ك گ ب قـولـغا كـىرگۈزۈشـنى ئـويـالۋاتـقان ئـامېرىكـا تېخنىكـىلـىرىنـىڭ تـىزىمـلىكـىگه ئېرىشـكهن. ك گ ب 

نـىڭ ئهڭ بهك ئـىنـتىلـىۋاتـقىنـى ـــ  سـىبـىرىيهدىكـى نېفىت تۇرۇبـىسـى لـىنـىيهسـىنـى ئـاپـتومـاتـالشـتۇرۇش ۋە 

ئـاسـراشـتا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان كـونـترول سـىسـتېمىسـى ئـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن، ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك 

كـومـىتېتىنـىڭ يهنه بـىر ئهزاسـى، دوكـتور گـاس ۋېيس (D. Gus Weiss) سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

«ئـارزۇسـىنـى قـانـدۇرۇپ»، ئۇالرغـا كـونـترول سـىسـتېمىسـى سېتىپ بېرىش، ئهمـما سېتىپ بهرگهن 

ئهسـلىھهلهرگه يـامـان غهرەزلـىك تـروي يۇمـشاق دېتالـى (Trojan horse malware) قـاچـىالش تهكـلىپـىنـى 

بهرگهن. مهزكۇر يۇمـشاق دېتال دەسـلهپـته كـاشـىال تۇغـدۇرمـايـتتى، ئهمـما ئـاخـىرىغـا بـارغـانـدا ۋەيـران 

قـىلغۇچ كـود  (destructive code) تـارقـىتـاتـتى. ئهھۋال دەرۋەقه شۇنـداق بـولـدى: سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا 

سېتىپ بېرىلـگهن مهزكۇر سـىسـتېما ئـاخـىرى ئـىچـىدىن پـارتـالپ، «تـارىخـتىكـى يـادرو پـارتـلىشـىدىن بـاشـقا، 
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ئـالهم بـوشـلۇقـىدىن كۆرگـىلـى بـولـىدىغـان بـىردىنـبىر زور كۆلهمـلىك پـارتـالش ۋە ئـوت ئـاپـىتـى»نـى كهلتۈرۈپ 

چـىقـارغـان. بۇنـى ئـامېرىكـانـىڭ سـابـىق ھاۋا ئـارمـىيه مـىنـىسـتىرى، شۇنـداقـال رېگان ۋە كـىالركـنىڭ 

مهسـلىھهتـچىسـى تـومـاس رىد (Thomas C. Reed) ئۆزىنـىڭ «ھاڭ ئـاغـزىدا» (At the Abyss) دېگهن 

كـىتـابـىدا ئـاشـكارىلـىغـان. ئۇ يهنه ئـامېرىكـانـىڭ بـىر قـانـچه سۈنـئىي ھهمـراھىنـىڭ ئـالهم بـوشـلۇقـىدا تۇرۇپ 

مهزكۇر پارتالشنى بايقىغانلىقىنى تىلغا ئالغان. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، رېگان ھۆكۈمـىتـى يهنه نۇرغۇن جهھهتـلهردە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا زەربه بهرگهن 

بـولۇپ، روبـىنـسون بۇ ھهقـته شۇنـداق دەيـدۇ: «سهئۇدىي ئهرەبـىسـتان بـىلهنمۇ ئـىكـكى مـىلـيون تۇڭ نېفىت 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە دۆلهت ئـىچـىدىكـى نېفىت بـاھاسـى چهكـلىمـىسـىنـى بـىكـار قـىلـىپ، بـىر تۇڭ نېفىتـنىڭ 

بـاھاسـىنـى ئـون ئـامېرىكـا دولـلىرىغـا چۈشۈرۈش تـوغـرىسـىدا بـىر مهخـپىي كېلىشـىم ئـىمـزاالنـغانـىدى». 

دەرۋەقه، شۇ سهۋەبـلىك نېفىت بـاھاسـى 1980 – يـىلـىدىكـى بـىر تۇڭى 37.42 دولـالر (پۇل پـاخـالـلىقـىنـى 

نهزەردە تۇتـقانـدا، بۈگۈنـكى 114 دولـالرغـا بـاراۋەر) لـىق بـاھادىن ئـاشۇنـداق تۆۋەن سهۋىيهگه چۈشۈپ 

 (hard currency) قــالــغان. نهتــىجــىدە، ســوۋېت ئــىتــتىپــاقــىنــىڭ ئهڭ ئــاســاســلىق كۈچلۈك پۇل

مهنـبهلـىرىدىن بـىرى شۇ رەۋىشـته قۇرۇتۇۋېتىلـگهن. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، روبـىنـسون ۋە ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇق زايـومـى (Sovereign Bond) تـارقـىتـىشـىغـا يـول 

قــويــىدىغــان ھهرقــانــداق پــىالنــغا قهتــئىي قــارشــى تۇرۇپ، رەقــىبــىنــى زۆرۈر مهبــلهغــكه ئېرىشــىش 

ئىمكانىيىتىدىنمۇ مهھرۇم قىلغان. 

«ئهيـنى ۋاقـىتـتا بۇ پـرىزدېنت رېگانـنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى پـارچـىالشـتىكـى كۆپ تهرەپـلىك 

ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ كـىشـىلهرگه ئهڭ بـىلـىنـمىگهن بـىر تۈرى ئـىدى. رېگانـنىڭ مهزكۇر كۆپ تهرەپـلىك 

ئـىسـتراتېگىيهسـى يهنه <ئـىسـتراتېگىيهلـىك قـوغـدىنـىش پـىالنـى>، چـارلـىغۇچـى بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىالرنـى 

ئـالـدىن ئـورۇنـالشـتۇرۇش، جـىن كـىرىكـپاتـرىكـنىڭ (Jeane Kirkpatrick) يېتهكـچىلـىكـىدە، ب د ت دا 

ئېلىپ بېرىلــىۋاتــقان ئــىدىيهۋى ئۇرۇش ۋە كهپ ۋېينبېرگېرنــىڭ يېتهكــچىلــىكــىدىكــى زور كۆلهمــلىك 

مۇداپـىئه قـورالـلىرى ھازىرلـىقـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـاالتـتى. بۇنـىڭدىن سـىرت، بـىز يهنه ئۈچـىنـچى 

 (Bill Casey) دۇنـيا ئهلـلىرىدىمۇ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پېيىغـا چۈشـكهنـىدۇق. بۇ جهھهتـته بـىل كهسېي

(ئـافـغانـىسـتانـدىكـى) مۇجـاھىدالرنـى «نهشـتهر» (Stinger) تـىپـلىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىالر بـىلهن 

تهمىنلىگهن، شۇنداقال نىكاراگۇئا پورتىغا مىنا كۆمۈلگهنىدى». 

شۇنــىڭ بــىلهن، ســوۋېت ئــىتــتىپــاقــى تــاشــقى قهرزگه جــىددىي مــوھتاج بــولــغان، ئهمــما قهرز 

ئـااللـمىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، ئـىقـتىسـادى چېكىنـىپ، خهلـقئارادا يېڭى تېخنىكـا سـاھهسـىدە رىقـابهتـلىشـىش 

ئـىمـكانـىيـىتـىدىن مهھرۇم بـولـغان. بۇنـىڭدىن سـىرت، بهك كۆپ جـايـدا ئۇرۇش قـىلـغانـلىقـتىن، سـوۋېت 
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ئـىتـتىپـاقـى ئـاخـىرى ئۆزىنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىنـى سـاقـالش قېلىشـتىنمۇ ئـاجـىز كهلـگهن. 1991 – يـىلـى، 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كۈچلۈك پۇل قهرزىنـىڭ سـومـمىسـى 96 مـىلـيارد دولـالرغـا يهتـكهن. شۇنـىڭدىن 

ئىككى كۈن كېيىن، سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغان. 

 روبـىنـسون ئۆزى غۇلـىتـىشـقا كۈچ چـىقـارغـان ھاكـىمـىيهت (سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى)كه سېلىشـتۇرغـانـدا، 

خـىتـايـنى تـامـامهن پهرقـلىق بـىر دۆلهت دەپ قـارايـدۇ. لېكىن، ئۇمۇ خـىتـايـنىڭ ئهمهلـىي كۈچـىگه گۇمـان 

بـىلهن قـارايـدىغـان بـاشـقا مۇتهخهسسـىسـلهرگه ئـوخـشاشـال، خـىتـايـدىن ئـىبـارەت دۇنـيادىكـى ئـىكـكىنـچى چـوڭ 

ئـىقـتىسـادىي گهۋدىنـىڭ ھاالكهت گـىردابـىغـا بېرىپ قـالـغانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىدۇ.  ئۇ شۇنـداق دەيـدۇ: 

«خـىتـايـنىڭ غـايهت  زور ئـاجـىز نۇقـتىلـىرى بـار. بـولۇپمۇ خـىتـاي ئۆز ئـىقـتىسـادىنـىڭ رېئال بـولـمىغـان 

شـىددەتـلىك سۈرئهتـته ئېشىشـىغـا مـوھتاج. ئهمـما، خـىتـايـنىڭ مۇسـتهبـىت ئـىقـتىسـادىي تۈزۈلـمىسـى ئۇ 

كۈتـكهن ئېشىش سۈرئـىتـىنـى تـىزگـىنـلىيهلـمهيـدۇ. چۈنـكى،  ئـىقـتىسـاد تېز سۈرئهتـته ئـاشـسا، ئۇنـى يېڭى 

قهرزلهر ئـارقـىلـىق غـىدىقـالشـقا تـوغـرا كېلىدۇ، دۆلهت چـوقۇم مهبـلهغ ئـاجـرىتـىپ ئۇل مۇئهسـسهسه 

قۇرۇلۇشـلىرىنـى بهرپـا قـىلـمىسـا بـولـمايـدۇ، شۇنـداقـال ئـىشسـىزلـىقـنىڭ ئهدەپ كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن، 

ئهھمىيهتسـىز خـىزمهت پۇرسهتـلىرىنـى يـارىتـىشـقا تـوغـرا كېلىدۇ. بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى مۇسـتهبـىت 

ئـىقـتىسـادىي تۈزۈلـمىنـىڭ تـىزگـىنـلهش دائـىرىسـىدىن ھالـقىپ كهتـكهن ئـىشـالر بـولۇپ، (بۇ خـىل ئهھۋالـدا) 

خـىتـاي چېكىنـىشـنى ئـويـلىسـىمۇ چېكىنهلـمهيـدۇ – دە، نهتـىجـىدە نـاچـار ئـايـلىنـىش شهكـىلـلىنـىدۇ. چۈنـكى، 

بۇ خـىل نـاچـار ئـايـلىنـىشـنى مهجبۇرىي تـوخـتىتـىشـقا ئۇرۇنـغان تهقـدىردە، مهيـلى قـانـچىلـىك ئېھتىيـات 

قىلىنىشىدىن قهتئىينهزەر، بۇ مۇقهررەر ھالدا ئېشىش سۈرئىتىگه ۋەيران قىلغۇچ تهسىر كۆرسىتىدۇ». 

«ئـاخـىرىغـا بـارغـانـدا، خـىتـايـنىڭ سـايه بـانـكىچـىلـىق ئۇسۇلـى (shadow banking ـــ ئهنـئهنـىۋى 

سـودا بـانـكىلـىرىنـىڭكىگه ئـوخـشاش پۇل مۇئـامـىله مۇالزىمهتـلىرى بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان، ئهمـما 

بـانـكىالرغـا ئـوخـشاش بهلـگىلـىمـىلهرگه رىئـايه قـىلـمىسـىمۇ بـولـىدىغـان، بـانـكىالردىن بـاشـقا ۋاسـىتـىچـى 

ئـاپـپاراتـالرنـىڭ پۇل مۇئـامـىله قـىلـمىشـلىرىنـى كۆرسـىتـىدۇ، ت)، بـازارنـى تـىزگـىنـلىشـى، كۆپـلهپ پۇل ۋە 

زايـوم چېكى بېسىشـى قـاتـارلـىق قـانۇنسـىز قـىلـمىشـلىرىنـىڭ ھېچقايسـىسـى سـىنـاقـالرغـا بهرداشـلىق 

بېرەلـمهيـدۇ. يهنه كېلىپ، نـاچـار ئـامـانهت قهرز ۋە قهرز قۇرۇلـمىسـى ئـالـلىقـاچـان GDP نـىڭ ئۈچ 

ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كېلىدىغـان سهۋىيهگه چـىقـتى. بۇ ھالهتـنى داۋامـالشـتۇرغـىلـى بـولـمايـدۇ. ئۇالر بۇ 

نـىسـبهتـنى چۈشۈرۈشـكه ئۇرۇنۇۋاتـىدۇ، چۈنـكى ئۇالر كۆز ئـالـدىدىكـى بۇ مهسـىلـىنـىڭ چـوڭ ئـاپهتـنى 

كهلتۈرۈپ چـىقـىرىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى بـىلـىدۇ، لېكىن ئۇالر بۇ مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىشـتىن ئـاجـىز 

كهلمهكته» دەيدۇ روبىنسون.  
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ئهنه شۇ سهۋەبـتىن، روبـىنـسون پۇل مۇئـامـىله سـاھهسـىدىكـى ئـورتـاق ئېتىراپ قـىلـىنـغان قـائـىدە – 

قانۇنىيهتلهر خىتاي كومپارتىيهسىنى مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىتىدۇ، دەپ قارايدۇ. 

بۇنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئـامېرىكـا چـوقۇم خـىتـايـنىڭ يهرشـارىنـى كـونـترول قـىلـىش ئۇرۇنۇشـىغـا 

تـوسقۇنلۇق قـىلـىدىغـان ئـىسـتراتېگىيهنـى يـولـغا قـويۇشـى كېرەك. بۇ جهھهتـتىكـى ھهرىكهتـلىرىمـىز سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـى غۇلـىتـىش جهريـانـىدىكـىدەك درامـاتـىك بـولـمىسـىمۇ بـولـىدۇ. ئهمـما، چـوقۇم پۈتۈن زېھىن 

مهركهزلهشتۈرۈلگهن، تىنىمسىز ۋە جىددىي بولۇشى كېرەك. 

بـىز ئـادىل سـودىنـىڭ ھهقـىقـىي ئـادىل بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىپ، خـىتـايـنى خهلـقئارا سـودا 

قانۇنلىرىغا بويسۇنۇشقا مهجبۇرلىشىمىز كېرەك. 

بـىز ۋال كـوچـىسـى ۋە تـىجـارەت سـاھهسـىنـىڭ يـولـباشـچىلـىرىنـى خـىتـاي سـودا تهلـىپـى ۋە ھېسابـات 

قـائـىدىسـىگه ئۇيغۇنـالشـمىغۇچه، خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىشـنى تـوخـتىتـىشـىش جهھهتـته تهربـىيهلـىشـىمـىز ۋە 

شۇنىڭغا رىغبهتلهندۈرۈشىمىز كېرەك. 

بـىز ئـامېرىكـاغـا ـــ ئۇل ئهسـلىھهلـىرىمـىزگه، يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهيـىمـىزگه، تهتـقىق قـىلـىپ ئېچىش 

ئىقتىدارىمىزنى كۈچهيتىشكه مهبلهغ سېلىشىمىز كېرەك. 

بـىز 5G نـىڭ ۋە ئـامېرىكـادىكـى بـارلـىق سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـىڭ قـوغـدىلـىشـىغـا ۋە بـىخهتهر بـولۇشـىغـا 

كاپالهتلىك قىلىشىمىز كېرەك. 

بـىز رەقهمـلىك دەۋردىكـى ئۇرۇش رېئالـلىقـىنـىڭ خـىرىسـىغـا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن ئـامېرىكـا 

ئـارمـىيهسـىنـى قـايـتا تهشـكىلـلىشـىمـىز، بۇ جهھهتـته قـايـتا تهپهككۇر قـىلـىشـىمـىز ۋە مهزكۇر سـاھهگه 

قايتىدىن ئهھمىيهت بېرىشىمىز كېرەك. 

بۇ سـاھهلهرنـىڭ ھهمـمىسـىدە، رەھبهرلـىرىمـىز ئۆتـكهن قـىرىق يـىلـدا بـاشـقىالر قـىاللـمىغـان بـىر ئـىشـنى 

قىلىشى، يهنى چوقۇم (خىتايغا قارىتا) كهسكىن پوزىتسىيه بىلدۈرۈشى كېرەك. 

قىزىل سىزىق 

خـىتـاي ھهر كۈنـى خـىلمۇ خـىل ئۇسۇلـالر بـىلهن ئـىقـتىسـادىمـىزغـا ھۇجۇم قـىلـىدۇ. لېكىن، بـىز بۇ 

ھهقـتىكـى (قهتـئىي ئۆتۈشـكه بـولـمايـدىغـان) «قـىزىل سـىزىق»ىمـىزنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـالـمىدۇق. بـىز 

خـاككېرلـىق ھۇجۇمـىغـا ھۇجۇمـىغـا ئۇچـراۋاتـقان ۋە شۇ ئـارقـىلـىق ئهقـلىي مۈلۈكـلىرى (خـىتـاي تهرىپـىدىن) 

ئـوغـرىلـىنـىۋاتـقان كـارخـانـىلـىرىمـىزنـى قـولـلىشـىمـىز كېرەك. ئهگهر بـىرەر خـىتـاي شـىركـىتـىنـىڭ ئـوغـرىالنـغان 
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ئهقـلىي مۈلۈكـلهرنـى ئـىشـلىتـىۋاتـقانـلىقـى بـايـقالـسا، خـىتـاي چـوقۇم تـامـوژنـا بېجى، جهرىمـانه ۋە چهكـلىمه 

قـاتـارلـىق جـازاالرغـا تـارتـىلـىشـى كېرەك. ئهگهر خـىتـاي خـاككېرلـىرى (ئـامېرىكـا) ھۆكۈمهت ئـورگـانـلىرىغـا 

يـاكـى خۇسۇسـىي شـىركهتـلهرگه ھۇجۇم قـىلـسا، بـىز چـوقۇم خـىتـايـنىڭ شۇنـىڭغا مـاس دەرىجـىدىكـى 

ئـورگـانـلىرى يـاكـى سـودا تـارمـاقـلىرىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان جـازانـى تهيـيار قـىلـىشـىمـىز كېرەك. ئهگهر 

تـىۋىتېر خـىتـايـدا چهكـلهنـگهن بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، تهپـرىقـىچـىلـىك تېرىيـدىغـان، سـايـالمـغا 

ئـارىلـىشـىدىغـان ۋە پسـىخـولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇش بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان تهسـىردار خـىتـايـالرنـىڭ قـورشـاۋىدا 

قـالـسا، تـىۋىتېرنـىڭ خـىتـايـچه ۋارىيـانـتى بـولـمىش «ئۈنـدىدار»نـىڭ ئـامېرىكـادا تـىجـارەت قـىلـىشـى 

چهكلىنىشى كېرەك. 

كهسـكىن مهيـدان بـىلـدۈرۈش خـىتـاي تهھدىتـىنـىڭ پۈتكۈل دائـىرىسـىنـى ئـومۇمـىيۈزلۈك بـىر تهرەپ 

قـىلـىدىغـان كۆپ تهرەپـلىك پـروگـرامـمىنـىڭ بـولۇشـىنـى تهقهززا قـىلـىدۇ. ئهگهر خـىتـاي دەرھال ئۆزىنـى  

ئـىسـالھ قـىلـمىسـا  ـــ راسـتىنـى ئېيتقانـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـتىن ۋاز 

كېچىپ، قـائـىدىلهرگه بـويسۇنۇش ئېھتىمـالـلىقـى يـوقـنىڭ ئـورنـىدا ـــ  بۇ سـىيـاسهتـلهر چـوقۇم ئـىجـرا 

قىلىنىشى كېرەك. 

خـىتـاي ئـادەتـته پۇل مۇئـامـىلـىنـى يهمچۈك قـىلـىدۇ. غهربمۇ شۇنـداق قـىلـىشـى كېرەك. خـىتـاي 

شـىركهتـلهرنـىڭ بـازارغـا كـىرىشـىگه ئـىجـازەت بېرىش يـاكـى نهق پۇل بـىلهن تهمـىنـلهشـكه ۋەدە بهرگهن بـولـسا 

ـــ بۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئهڭ يـاخشـى كۆرىدىغـان ئۇسۇلـدۇر ـــ غهربمۇ چـوقۇم «ئۇنـداق قـازانـغا 

مۇنـداق چۆمۈچ» قـىلـىپ، خـىتـايـنى چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى تـوخـتىتـىشـقا مهجبۇرلـىشـى 

كېرەك. بۇ خـىتـايـنىڭ كـاپـىتـال ۋە كـرېدىت بـازىرىغـا كـىرىشـىنـى رەت قـىلـىشـنى، شۇنـداقـال ئـومۇمـىيۈزلۈك 

قـوبۇل قـىلـىنـغان ھېسابـات قـائـىدىسـىگه بـويسۇنـمىغـان يـاكـى (چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـى) تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ 

بېرىشـكه مهجبۇرلـىغـان، ۋەيـاكـى ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىغـان دەپ گۇمـان قـىلـىنـغان خـىتـاي شـىركهتـلىرىگه 

جازا يۈرگۈزۈشنى كۆرسىتىدۇ. 

بۇنـىڭ ئۈچۈن ئهركـىن سـودا قـائـىدىلـىرى كۈچهيـتىلـىپ، ئـاسـاسسـىز ۋە كۆپـىنـچه ھالـالردا ئـويـدۇرمـا 

مۆلـچهرلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئـاسـان پـايـدا ئېلىش تهلپۈنۈشـىگه چهك قـويۇلۇشـى كېرەك. مۇشۇنـداق 

مېخانـىزمـالر بهرپـا قـىلـىنـسا، ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىشـىنـى زور دەرىجـىدە 

چهكـلىگـىلـى بـولـىدۇ. ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى چـوقۇم بۇ تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـااليـدۇ 

ھهم قوللىنىشى كېرەك. 

ھهرقـانـداق خـىتـاي شـىركـىتـى ئـاخـىرقـى ھېسابـتا يهنـىال خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تهرىپـىدىن كـونـترول 

قـىلـىنـىدۇ. ئۇنـىڭ تـاپـاۋىتـى ۋە بـازار قـىمـمىتـى پهقهتـال مۈجـمهل بـىر ئۇقۇم، خـاالس. سـايه بـانـكا خـىتـايـدا 
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مهۋجۇت رېئالـلىق سۈپـىتـىدە قـوبۇل قـىلـىنـىدۇ. خـىتـايـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ۋە خـىتـاي بـانـكىسـى ئۆزى 

خـالـىغـان شـىركهتـلهرنـى قـولـالپ، خـالـىغـان شـىركهتـلهرنـى قـاقـسهنهم قـىلـىپ قـويـااليـدۇ. بۇ خـىل ئهھۋال 

سهۋەبـلىك، خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى شـىركهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ بـاالنـس جهدۋىلـىدە ئېغىر مهسـىله 

بـار بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بـازار قـىمـمىتـىنـى تـوغـرا مۆلـچهرلهش بهسـىي مۈشكۈل. ئهمـما سـىز خـىتـايـنىڭ «پېيى 

بـازارغـا سېلىنـغان شـىركهتـلهرنـىڭ ھېسابـاتـىنـى نـازارەت قـىلـىش ھهيـئىتـى»دىن (PCAOB) ئـىبـارەت مـالـىيه 

بـوغـالـتىرلـىقـىنـىڭ ھهمـمىبـاب ئۆلـچىمـىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان ئـورگـانـنىڭ ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه بـازىرىدا 

پېيى بـازارغـا سېلىنـغان 224 خـىتـاي شـىركـىتـىنـىڭ بـاش ئـىقـتىسـادىي مۇپهتـتىشـلىرىنـىڭ ھېسابـات 

دەپـتىرىنـى تهكشۈرۈشـىگه يـول قـويـمايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلسـىڭىزال، بۇنـىڭ (يهنـى خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ 

بـازار قـىمـمىتـىنـى ھېسابـالشـنىڭ) مۇمـكىن بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ يېتهلهيسـىز. لېكىن، «كـومـپىاليـنس 

ھهپـتىلـىكـى»نـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، مهزكۇر خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ ئـومۇمـىي بـازار قـىمـمىتـى 2018 – 

يىلى 1.8 تىرىلىيون دولالرغا يهتكهن. 

«ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى» ۋە «پېيى بـازارغـا سېلىنـغان شـىركهتـلهرنـىڭ 

ھېسابـاتـىنـى نـازارەت قـىلـىش ھهيـئىتـى» 2018 – يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا بۇ مهسـىلـىگه دىقـقىتـىنـى ئـاغـدۇرۇشـقا 

بـاشـلىغـان ۋە بـىرلهشـمه بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، «ئهگهر بۇ خـىل ئۇچۇر قـامـالـى داۋامـلىشـىۋەرسه، پېيى 

ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه بـازىرىغـا سېلىنـغان شـىركهتـلهرگه قـارىتـا تۈزىتـىش تهدبـىرلـىرى قـولـلىنـىش زۆرۈر يـاكـى 

مۇۋاپىق بولىدۇ» دېگهن. 

«ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى» مهلۇم بـىر شـىركهتـنىڭ بـازار قـىمـمىتـىنـى 

ھېسابـالشـتا، ئۇنـىڭ مۈلۈكـلىرىنـى مۇنـداق ئۈچ دەرىجـىگه ئـايـرىيـدۇ. بـىرىنـچى دەرىجه نهق پۇل ۋە 

جـانـلىق بـازاردىكـى نهق پۇلـغا سۇنـدۇرۇپ ھېسابـلىغـىلـى بـولـىدىغـان قـىسـقا مۇددەتـلىك مهبـلهغـنى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئـىكـكىنـچى دەرىجه سېلىنـغان مهبـلهغـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئۈچـىنـچى دەرىجه، 

بـايـقىغـىلـى بـولـمايـدىغـان  مهبـلهغ مۈلۈكـلىرىنـى كۆرسـىتـىدۇ. يهنـى، بۇ خـىل ئهھۋالـدا خۇسۇسـىي 

ئـىگـىدارچـىلـىقـتىكـى شـىركهتـلهرنـىڭ، سـايه بـانـكىچـىلـىقـقا تـايـىنـىدىغـان شـىركهتـلهرنـىڭ، رەنـىگه ئـاالقـىدار 

بهزى مۈلۈكـلهرنـىڭ ۋە مۇرەكـكهپ ھاسـىلـىي مهھسۇالتـالرنـىڭ قـىمـمىتـىنـى ھېسابـاليـدىغـان ئـىشهنـچىلـىك 

ئۇسۇل بـولـمىغـانـلىقـتىن، مهبـلهغ سـومـمىسـىنـى ئېنىق مـىقـدارالشـتۇرغـىلـى بـولـمايـدۇ. خـىتـاي شـىركهتـلىرى 

ئۆلـچهمـلىك بـوغـالـتىرلـىق قـائـىدىسـىگه بـويسۇنـمىغـاچـقا، ئۇالرنـىڭ مۈلۈكـلىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئۈچـىنـىچـى 

 Financial) «دەرىجـىلـىك مۈلۈك دەپ قـارىلـىشـى كېرەك. «مـالـىيه بـوغـالـتىرلـىق ئۆلـچىمـى ھهيـئىتـى

Accounting Standards Board) ئـامېرىكـا مـالـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، پهرقـلىق 

ھېسابات تهكشۈرۈش سىياسىتىنى ئىجرا قىلسا بولىدۇ. 
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ئهگهر «ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى» (شـىركهتـنىڭ مـالـىيه ئهھۋالـىنـى) 

ئـاشـكارىالشـقا دائـىر بهلـگىلـىمـىلهرگه بـويسۇنـمىغـان خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـى ئـاكسـىيه بـازىرىدىن 

چـىقـىرىۋېتىشـنى قـارار قـىلـسا، «ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى»نـىڭ بهلـگىلـىمـىسـىگه 

كۆرە، ئـومۇمـىي قـىمـمىتـى 1 تـىرىلـيون 800 مـىلـيارد دولـالرغـا يېتىدىغـان بۇ شـىركهتـلهرنـىڭ ئهمهلـىي بـازار 

قىممىتى قالمايدۇ.  

«ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى» قـولـالنـسا بـولـىدىغـان يهنه بـىر ئۇسۇل بـولـسا، 

شـىركهتـنىڭ ئـالـماشـتۇرغـىلـى بـولـمايـدىغـان نهق پۇل زاپـىسـىنـى ئۈچـىنـچى دەرىجـىلـىك مۈلۈك دەپ ئېالن 

قـىلـىشـتۇر. بۇ زادى ئـامـال بـولـمىغـانـدا قـولـلىنـىلـىدىغـان تهدبـىردۇر. ئهمـما خـىتـايـنىڭ قـانۇنسـىز ئۇسۇلـالر 

ئـارقـىلـىق پۇل مۇئـامـىله سـىسـتېمىسـىنـى ئېگىز – پهس قـىلـىشـىنـى ۋە ئـىسـتېمالـچىالرنـى ئـالـدىشـىنـى 

توختىتىمىز دەيدىكهنمىز. بۇ چوقۇم ئويلىنىشقا تېگىشلىك چارىدۇر. 

ئهگهر «ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى» بۇ خـىل ئۆزگهرتـىش تهدبـىرلـىرىنـى 

 (GM) «قـولـالنـسا، ھهرجـايـدىكـى مهبـلهغ سـالغۇچـىالر زور زىيـانـغا ئۇچـرىشـى مۇمـكىن. «ھهمـمىبـاب

شـىركـىتـىنـىڭ خـىتـايـدا ئـاپـتومـوبـىل سېتىپ قـانـچه پۇل تـاپـقانـلىقـىنـى كـىم بـىلـىدۇ؟ بۇ نهق پۇل 

مۈلۈكـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى يـوق قـىلـىۋېتىلـسه، مهزكۇر شـىركهتـنىڭ بـازار قـىمـمىتـىگه زور دەرىجـىدە تهسـىر 

يهتكۈزۈشـى مۇمـكىن. ئهلۋەتـته، ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى ۋە مهبـلهغ سـالغۇچـىلـىرىمۇ بۇ بـوھرانـدا زەربـىگه 

ئۇچـرىشـى مۇمـكىن. لېكىن، نهزەرىيه جهھهتـته، (خـىتـايـغا قـارشـى بۇ خـىل تهدبـىرلهر قـولـلىنـىلـغانـدىن 

كېيىن) خـىتـاي بـازىرى پهسـىيـىپ، بـاشـقا بـازارالر جـانـلىنـىدۇ. شۇنـداقـال، مهبـلهغ سۈپـىتـىدە خـىتـايـغا 

كـىرىدىغـان دولـالرنـىڭ ئـازىيـىشـى سهۋەبـلىك، خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي ئېشىش سۈرئـىتـى ئـاسـتىاليـدۇ. 

خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي ئېشىش نـىشـانـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ۋە خهلـقئارالـىق تهرەقـقىيـات تۈرلـىرىگه مهبـلهغ 

ئـاجـرىتـىش ئـىقـتىدارى زەئـىپـلىشـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن، خـىتـاي بـاشـقا كـىرىم مهنـبهسـى تېپىشـنىڭ كـويـىغـا 

چۈشـىدۇ، ئهنه شۇ چـاغـدا ئـامېرىكـا چـوقۇم بـاشـقا دۆلهتـلهرگه (خـىتـايـغا يـاردەم قـىلـماسـلىق) تـوغـرىسـىدا 

بېسىم ئـىشـلىتـىشـكه تهيـيار تۇرۇشـى كېرەك. خـىتـايـنىڭ مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالرغـا قـىلـغان زۇلۇمـلىرىدىن 

دەرغهزەپـكه كېلىشـى كېرەك بـولـغان، نېفىتـى مـول مۇسۇلـمان ئهلـلىرى چـوقۇم (خـىتـايـغا قـارشـى) مهبـلهغ 

ئېمبارگـوسـىغـا ھهم خـىتـايـدا ئـىقـتىسـادىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي ئـىسـالھات ئېلىپ بېرىش چـاقـىرىقـىغـا ئـاۋاز 

قوشۇشقا رىغبهتلهندۈرۈلۈشى كېرەك. 

ئـىزچـىل خـىتـايـنى مـاخـتاپ – ئۇچۇرۇپ كهلـگهن ۋال كـوچـىسـىدىكـى سـاخـتىپهزلهر ۋە شۇالرنـىڭ 

يـالـغان – يـاۋىداقـلىرىغـا ئـالـدىنـىپ كهتـكهن مهبـلهغ سـالغۇچـىالرمۇ (خـىتـايـغا قـارشـى بۇ خـىل 

تهدبـىرلهرنـىڭ) تهسـىرگه ئۇچـرايـدۇ. لېكىن، بۇ دەل مهزكۇر تهدبـىرلهرنـىڭ مۇھىم نۇقـتىسـىدۇر. خهۋپـتىن 
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سـاقـلىنـىش فـونـدىغـا تـايـىنـىپ بېيىغـانـالر ۋە (خـىتـاي بـىلهن قـىلـىنـغان) تـىجـارەتـلهردىن نهچـچه يۈز مـىلـيون 

دولـالر شېرىنـكانه ئـالـغان خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ گۇپـپاڭچىلـىرى كـالـلىسـىنـى سـىلـكىۋېتىشـى كېرەك. 

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى دۆلىتىمىزنىڭ كېلهچىكىگه سهلبىي تهسىر كۆرسهتمهكته. 

ئـامېرىكـادىكـى ئهلـلىك شـىتـاتـنىڭ ئـامـمىۋى يـاشـانـغانـدا كۈتۈنۈش سۇغۇرتـىسـى فـونـدلـىرىنـىڭ 

قـولـىدىكـى  پـاي چهك ۋە زايـومـالرنـىڭ نۇرغۇنـى ئـامېرىكـادا قـائـىدە – تۈزۈمـلهرگه رىئـايه قـىلـمايـدىغـان، 

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ۋە ئۇرۇش پـاراخـوتـلىرى يـاسـايـدىغـان خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭدۇر. ئـامېرىكـالـىق 

مهبـلهغ سـالغۇچـىالر سېتىۋالـغان مهزكۇر پـاي چهكـلهر ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه تهسـىر 

يهتكۈزىدۇ، شۇڭا مهبـلهغ سېلىشـقا مهسـئۇل دىرېكتورالر مهسـئۇلـىيهتـچانـلىق بـىلهن ھهرىكهت قـىلـىشـى 

كېرەك. بۇ خـىل مهسـىلـىلهر چـوقۇم ئـاشـكارا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلۇپ، مهمـلىكهت خـاراكتېرلـىك مۇھاكـىمه 

تېمىسـى قـىلـىنـىشـى كېرەك. ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە، ئـامېرىكـالـىق مهبـلهغ سـالغۇچـىالر 

گېرمــانــىيهگه مهبــلهغ سېلىشــنى، گېرمــانــىيه شــىركهتــلىرىنــىڭ پــاي چهكــلىرىنــى سېتىۋېلىشــنى 

ئـويـلىشـارمـىدى؟ خـىتـايـنىڭ كـىشـىلهرنـى جـازا الگېرلـىرىغـا سـوالش، نـامـايـىش قـىلـىشـىغـا يـول قـويـماسـلىق، 

خهلـقنىڭ مېڭىسـىنـى يۇيۇش قـاتـارلـىق كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلـىش قـىلـمىشـلىرى ئهيـنى چـاغـدىكـى 

نـاتسـىسـتالرنـىڭ قـىلـمىشـىغـا تـولـىمۇ ئـوخـشايـدۇ. شۇنـداقـال، خـىتـايـنىڭ سـىجـىل رەقهمـلىك كۆزىتـىش 

ئـارقـىلـىق، ئېتىقـادى سهۋەبـلىكـال بـىر خهلـقكه (ئۇيغۇرالرغـا) زىيـانـكهشـلىك قـىلـىشـىدىن ئـىبـارەت ھۆكۈمهت 

يېتهكچىلىكىدىكى زۇلۇم تاكتىكىسىنى «يېڭى ناتسسىزم» دېيىش تولىمۇ مۇۋاپىق. 

يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغانـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئـامـال بـولـمىغـانـدا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان تهدبـىرلهر بـولۇش 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يهنه سۆھبهتـته پـايـدىلـىنـىشـقا بـولـىدىغـان كـوزېرالردۇر. بۇ تهدبـىرلهر ئـارقـىلـىق 

خـىتـايـنى خهلـقئارالـىق قـائـىدىلهرگه بـويسۇنۇشـقا مهجبۇرلـىغـىلـى بـولـىدۇ. (خـىتـايـغا قـارشـى) مهزكۇر 

ئـىسـتراتېگىيه خهلـقئارالـىق بـىرلـىكـسهپ ھاسـىل قـىلـىشـنى تهقهززا قـىلـىدۇ. بۇ ئـىسـتراتېگىيهگه چـوقۇم 

ھهربـىيـچه ئۆلـچهمـدە زېھىنـنى مهركهزلهشـتۈرۈش ۋە ھهمـكارلـىشـىش زۆرۈر، چۈنـكى ئېنىقـىنـى ئېيتقانـدا، 

بۇ بـىر ئۇرۇشـتۇر. مهزكۇر تهدبـىرلهرنـى ئـىجـرا قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى، قـاتـتىق ئـىنـكاس قـايتۇرۇش 

پهۋقۇلـئاددە مۇھىم. ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۈچ تـارمـىقـى چـوقۇم بـىزنـىڭ تېخنىكـا، ئهقـلىي مۈلۈك، 

پۇل، شۇنـداقـال ئهڭ مۇھىمـى ئـاسـاسـىي قـانۇنـدىن ئـىبـارەت مۈلۈكـلىرىمـىزنـى قـوغـداش ئۈچۈن بـار كۈچـىنـى 

ئـىشـقا سېلىشـى كېرەك. بۇ خـىل ئـومۇمـىيۈزلۈك تـىركـىشـىش كـىشـىگه تـولـىمۇ قـورقۇنچـلۇق تۇيۇلـىدۇ. 

لېكىن، ھاكـىممۇتـلهق تۈزۈمـدىكـى، ھهمـمىدىن گۇمـانسـىرايـدىغـان، دېموكـراتـىيهگه قـارشـى، ئـىنـسانـىيهتـكه 

قـارشـى خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ قـىلـمىشـلىرى تۈپهيـلى، ئهركـىن دۇنـيانـىڭ بۇ جهھهتـته (خـىتـاي بـىلهن 

تىركىشىشتىن) باشقا تاللىشى يوق. 

20 2021، مارت-ئاپرېل ئۇيغۇرالر 20-سان



ئادىل رىقابهت مۇھىتى بهرپا قىلىش 

كۆرۈپ تۇرغـىنـىمـىزدەك، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۆز دۆلـىتـىدىكـى سـاخـتا مهھسۇالت يـاسـايـدىغـان 

شـىركهت – كـارخـانـىالرغـا قـارشـى ھېچقانـداق تهدبـىر قـولـالنـمايۋاتـىدۇ. شۇنـداقـال، مهزكۇر (سـاخـتا، 

تهقـلىدىي) مهھسۇالتـالرنـىڭ چهتـئهل بـازارلـىرىغـا تـوشۇلـىشـىغـىمۇ يـول قـويۇۋاتـىدۇ. بۇ سـاخـتا مهھسۇالتـالر 

خـىتـاي ئۈچۈن كـىرىم ئهكېلىۋاتـىدۇ، خـىتـايـالرنـى خـىزمهت پۇرسـىتـى بـىلهن تهمـىنـلهۋاتـىدۇ. شۇنـداقـال، 

مهزكۇر تهقـلىدىي مهھسۇالتـالرنـىڭ «ھهقـىقـىي» مهھسۇالتـتىن خېلىال تۆۋەن بـاھادا سېتىلـىشـى، مهزكۇر 

مهھسۇالتـالرنـى تهتـقىق قـىلـىپ يـاسـاپ چـىقـىش ۋە بـازارغـا سېلىش ئۈچۈن نۇرغۇن مهبـلهغ ئـاجـراتـقان 

چهتئهل شىركهتلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىۋاتىدۇ.  

بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـاي ئـامېرىكـاغـا تـوشۇلۇۋاتـقان مـالـالرنـىڭ ئـارىسـىدا سـاخـتا مهھسۇالتـالر يـاكـى 

ئـىجـازەتسـىز ئهقـلىي مۈلۈكـلهر ئـارقـىلـىق ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان مهھسۇالتـالر، يهنـى پـاتېنت ھوقۇقـىغـا ئـىگه 

يـاسـاش ئۇسۇلـى، اليـىھه يـاكـى يۇمـشاق دېتال قـاتـارلـىقـالر بـار – يـوقلۇقـىنـى تهكشۈرمهيـدۇ. ئـامېرىكـا 

چـوقۇم بۇ قـانۇنسـىز مهھسۇالتـالرنـىڭ ئۆز چېگراسـىدىن كـىرىشـىنـى تـوسۇشـى، يهنـى بـىز چـوقۇم 

پـورتـلىرىمـىزنـى تېخىمۇ قـاتـتىق بـاشقۇرۇشـىمـىز كېرەك. شۇنـداقـال، بـىز تهكشۈرۈش جهريـانـىدا مهسـىله 

چـىقـقان نـاچـار تـىجـارەتـچىلهردىن جهرىمـانه ئېلىش ئـارقـىلـىق، بۇ ئـىشـقا كېتىدىغـان چـىقـىمـنى ھهل قـىلـساق 

بـولـىدۇ. مهسـىلهن، خـىتـايـدىن كهلـگهن مـال پـاراخـوتـىدا سـاخـتا مهھسۇالتـتىن بـىرىال بـايـقالـسا، تـوشۇغۇچـى 

شـىركهت ھهربـىر يۈك سـانـدۇقـى (كـونتېينېر) ئۈچۈن 1000 دولـالر جهرىمـانه تۆلـىشـى كېرەك. بۇ پـاراخـوتـالر 

ئهمهلـىيهتـته خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـولـغانـلىقـى، شۇنـداقـال، بهزى پـاراخـوتـالردا يۈك سـانـدۇقـىدىن ئـون 

مـىڭى بـولـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، مۇشۇ شهكـىلـدە جهرىمـانه ئېلىنـسا، خـىتـايـنىڭ سـاخـتا مهھسۇالت يـاسـاش 

قىلمىشلىرىغا چاپان يېپىشىنىڭ بهدىلى تېزال ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ. 

ئهگهر بۇ تهدبـىر (سـاخـتا) مـالـالرنـىڭ ئـامېرىكـاغـا ئهتـكهس قـىلـىنـىشـىنـى تـوسۇپ قـااللـمىسـا، بۇنـىڭ 

«(خـىتـايـدىن مـال بېسىپ كهلـگهن) پـاراخـوتـنى شۇ پېتى خـىتـايـغا قـايتۇرۇۋېتىش»تـىن ئـىبـارەت يهنه بـىر 

ئـامـالـى بـار. ئهلۋەتـته، بۇ مـال تـاپشۇرۇۋېلىشـنى كۈتۈپ تۇرغـان ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىنـىمۇ زىيـانـغا 

ئۇچـرىتـىدۇ. ھهتـتا، بۇنـداق قـىلـىش بـازاردا بهزى مـالـالرنـىڭ قـىسـلىقـىنـىمۇ كهلتۈرۈپ چـىقـىرىشـى مۇمـكىن. 

لېكىن، بۇ خـىتـايـنى تېخىمۇ كۆپ زىيـانـغا ئۇچـرىتـىدۇ. چۈنـكى، خـىتـاي شـىركهتـلىرى پۇلـنى ئـااللـمايـدۇ، 

مـالـنى ۋاقـتىدا تـاپشۇرالـمايـدۇ، مـال يهتكۈزۈش ۋاقـىت جهدىۋىلـىنـىڭ ھېچقانـداق رولـى قـالـمايـدۇ. ئـادەتـته 
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ھهمـمىسـىنـى دېگۈدەك تـوشۇغۇچـى شـىركهت ئۆز ئۈسـتىگه ئـالـىدىغـان بـىرلـىك مـالـنىڭ تـوشۇش تهنـنهرخـى 

زور دەرىجـىدە ئېشىپ كېتىدۇ. شۇنـداق بـولـغانـدا، قـااليـمىقـانـچىلـىق كۆرۈلۈپ، خـىتـايـنىڭ «پـورتـالردا 

پهۋقۇلـــئـاددە تېـز سۈرئهتـــته يۈك بېـسـىپ ۋە يۈك چۈشۈرۈپ، يۈك يهتـكۈزۈش ۋاقـــتـىنـــى تهڭـدە تهڭ 

قىسقارتىش»تىن ئىبارەت نىشانى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. 

قاتتىق قول بولۇش 

2017-يـىلـى 8-ئـايـنىڭ 14-كۈنـى، پـرىزدېنت تـرامـپ 1974-يـىلـىدىكـى سـودا قـانۇنـىنـىڭ 301-

مـاددىسـىدا ئۆزىگه بېرىلـگهن ھوقۇقـقا بـىنـائهن ئهسـلهتـمه ئېالن قـىلـىپ، «ئـامېرىكـا سـودا ۋەكـىلـلىرى 

ئـىشـخانـىسـى»دىن (USTR) «خـىتـاي ئهقـلىي مۈلۈك، يېڭىلـىق يـارىتـىش ۋە تېخنىكـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك، 

ئـامېرىكـانـىڭ تېخنىكـىلـىرى ۋە ئهقـلىي مۈلۈكـلىرىنـى خـىتـايـدىكـى شـىركهتـلهرگه ئۆتۈنۈپ بېرىشـكه 

ئـىلھامـالنـدۇرىدىغـان يـاكـى شۇنـى تهلهپ قـىلـىدىغـان، يـاكـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـىقـتىسـادىي مهنـپهئهتـىگه سهلـبىي 

تهسـىر كۆرسـىتـىشـى مۇمـكىن بـولـغان قـانۇن، سـىيـاسهت ۋە قـائـىدىلهرنـى يـولـغا قـويـدى ھهمـدە ئـاالقـىدار 

تهدبىرلهرنى قولالندى» دېگهن قاراشنى تهكشۈرۈشنى تهلهپ قىلدى. 

ئـارىدىن سهكـكىز ئـاي ئۆتـكهنـدىن كېيىن، «ئـامېرىكـا سـودا ۋەكـىلـلىرى ئـىشـخانـىسـى» قـاتـتىق 

تهنـقىدكه تـولـغان 182 بهتـلىك دوكـالت ئېالن قـىلـىپ، خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىگه قـارىتـا يـولسـىز، 

مۇتـتهھهم سـىيـاسهتـلهرنـى يـولـغا قـويـغانـلىقـىنـى جهزمـلهشـتۈردى. گهرچه مهزكۇر دوكـالتـتا قـانۇن ۋە سـودا 

سـاھهسـىگه ئـاالقـىدار كهسـپىي ئـاتـالغۇالر بـار بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ يهنـىال كـىشـىنـىڭ قـىزىقـىشـىنـى 

قـوزغـايـدىغـان، مهزكۇر كـىتـابـتكى نۇرغۇن مۇھىم نۇقـتىالرنـى دەلـىلـلهيـدىغـان مـاتېرىيـالـدۇر. تۆۋەنـدىكـىلهر 

مهزكۇر دوكـالتـنىڭ بـىرىنـچى قـىسـمىدىكـى ئۈچ مۇھىم نۇقـتا بـولۇپ، مهزكۇر مۇھىم نۇقـتىالر ئـامېرىكـا 

شـىركهتـلىرىنـى خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـىش ئـىجـازىتـىگه ئېرىشـىش ئۈچۈن ئۆزىنـىڭ (ئهقـلىي) مۈلۈكـلىرىنـى 

خـىتـايـغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشـكه مهجبۇراليـدىغـان، ئـىنـچىكه پـىالنـالنـغان مۇجـادىلـىنـىڭ ئهپـتى – بهشـرىسـىنـى 

نامايهن قىلىپ بېرىدۇ: 

«2001-يـىلـدىن ئـىلـگىرى، خـىتـاي بـازارغـا كـىرىش ئـىجـازىتـىنـىڭ بهدىلـى سۈپـىتـىدە (چهتـئهل •

شـىركهتـلىرىدىن) تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ بېرىشـنى ئـوچۇق – ئـاشـكارا تهلهپ قـىالتـتى...». خـىتـاي 

2001-يـىلـى دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولـغانـدا، بۇ قـىلـىقـىنـى تـاشـالشـقا ۋەدە بهرگهن. 

«شۇنـىڭدىن كېيىن، نۇرغۇنـلىغـان مهنـبهلهرگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ بېرىشـنى تهلهپ 
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قـىلـىش سـىيـاسهتـلىرى ۋە قـىلـمىشـلىرى تېخىمۇ يـوشۇرۇنـلىشـىپ، ھهمـىشه ئـاغـزاكـى كۆرسهتـمه ۋە 

<ئىشىكنى دۈم تاقاپ سۆھبهتلىشىش> شهكلىدە ئېلىپ بېرىلغان». 

خـىتـايـنىڭ «دۆلهتـلىك ئـوتتۇرا، ئۇزۇن مۇددەتـلىك پهن - تېخنىكـا تهرەقـقىيـات پـىالنـى»دا (2006 •

- يـىلـىدىن 2020-يـىلـىغـىچه) خـىتـايـنىڭ «نـىسـبهتهن ئـاجـىز يهرلـىك يېڭىلـىق يـارىتـىش ئـىقـتىدارى»، 

«خـىتـاي كـارخـانـىلـىرىنـىڭ يـادرولۇق رىقـابهت كۈچـىنـىڭ ئـاجـىزلـىقـى» ۋە دۆلهتـنىڭ يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق 

كهسـىپـلىرىنـىڭ تېخىمۇ تهرەقـقىي قـىلـغان دۆلهتـلهرنـىڭكىگه قـارىغـانـدا «ئـارقـىدا قـالـغانـلىقـى» ئېتىراپ 

قـىلـىنـغان. مهزكۇر رېئالـلىقـنى ئۆزگهرتـىش ئۈچۈن، پـىالنـدا «كـىرگۈزۈلـگهن تېخنىكـىالرنـى سۈمۈرۈش، 

ھهزىم قـىلـىش ۋە شۇ ئـاسـاسـتا قـايـتا يېڭىلـىق يـارىتـىشـنى كۈچهيـتىش» تهلهپ قـىلـىنـغان. بۇ ئۇسۇل 

تۆت بـاسقۇچـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـان بـولۇپ، بۇ بـاسقۇچـالرنـىڭ ھهر بـىرى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن 

خـىتـاي كـارخـانـىلـىرىنـىڭ چهتـئهل تېخنىكـىلـىرىدىن تـولۇق پـايـدىلـىنـىش ئۈچۈن زىچ ھهمـكارلـىشـىشـىغـا 

باغلىق». 

2011-يـىلـىدىن 2016-يـىلـىغـىچه، خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ بـىلهن ئۆتكۈزۈلـگهن تۆت •

قېتىمـلىق يـىغـىنـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، ئـاز دېگهنـدە ئـون سـورۇنـدا، خـىتـاي ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى 

ئـاشـكارا ۋەدە بېرىپ، خـىتـايـدا سـودا قـىلـماقـچى بـولـغان ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ 

بېرىش تهلــىپــىنــى يېنىكــلىتــىدىغــانــلىقــى ۋە بــارلــىق تېخنىكــا ئۆتۈنۈپ بېرىش ئــىشــلىرىنــىڭ 

ھۆكۈمهتـنىڭ ئـارىلـىشـىشـىدىن خـالـىي ھالـدىكـى نـوقۇل سـودا قـارارى بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك 

قـىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ۋەدە بهرگهن. بۇ ھهقـته ئهمهلـىي ھهرىكهت قـىلـىنـغانـلىقـىغـا دائـىر 

ھېچقانـداق پـاكـىت يـوق. بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، بۇ سـىيـاسهت ۋەدىلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـى يـالـغان. 

دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى شۇكـى، خـىتـاي بـازىرىغـا كـىرىش بهدىلـىگه تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ بېرىش 

جهھهتتىكى ھهرقانداق تهلهپ دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ كېلىشىمىگه خىالپتۇر. 

«ئـامېرىكـا سـودا ۋەكـىلـلىرى ئـىشـخانـىسـى»نـىڭ دوكـالتـى (يۇقـىرىقـىالردىن سـىرت) يهنه بهش 

تارماقنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى تۆۋەندىكىچه: 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـىڭ خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـىشـىغـا چهكـلىمه •

قـويـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا تهھدىت سېلىپ، ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىدىن خـىتـاي شـىركهتـلىرىگه 

تېخنىكا ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلىدۇ ياكى شۇنىڭغا قىستايدۇ. 
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ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى قـايسـى شهكـىلـدە «خـىتـايـدىكـى قـوبۇل قـىلغۇچـىالرغـا پـايـدىلـىق بـولـغان، •

غهيــرىي بــازار خــاراكتېرلــىك شهرتــلهرگه ئــاســاسهن، خــىتــاي شــىركهتــلىرىگه تېخنىكــا ئۆتۈنۈپ 

بېرىش»كه مهجبۇرلىنىۋاتىدۇ؟ 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى «ئـالـدىنـقى قـاتـاردىكـى تېخنىكـا ۋە بـىلـىم مۈلۈك ھوقۇقـىغـا ئېرىشـىش، •

شۇنـداقـال دۆلهت سـانـائهت پـىالنـىدا مۇھىم دەپ قـارالـغان كهسـىپـلهردە كهڭ كۆلهمـدە تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ 

بېرىشـنى رويـاپـقا چـىقـىرىش ئۈچۈن، خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرى ۋە مۈلۈكـلىرىگه 

سىستېمىلىق مهبلهغ سېلىشىغا ۋە ئۇالرنى سېتىۋېلىشىغا» قانداق يېتهكچىلىك قىلىدۇ؟ 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى «سـودا مهخـپىيهتـلىكـى، تېخنىكـىلـىق سـانـلىق مهلۇمـاتـالر، سۆھبهت •

پـوزىتسـىيهسـى، شۇنـداقـال سهزگۈر ۋە پـاتېنتقا  ئـاالقـىدار ئـىچـكى ئـاالقـىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان كهڭ 

دائـىرىدىكـى مهخـپىي سـودا ئۇچۇرلـىرىغـا رۇخـسهتسـىز ئېرىشـىش ئۈچۈن» ئـامېرىكـانـىڭ سـودا تـورىغـا 

قانداق تور ھۇجۇمى قوزغىدى ياكى شۇ ھۇجۇمالرنى قايسى شهكىلدە قوللىدى؟ 

شۇنـداقـال خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىخـتىسـاسـلىقـالرنـى تهكـلىپ قـىلـىشـتىن تـارتـىپ، دۆلهت •

بـىخهتهرلـىكـى يـاكـى تـور بـىخهتهرلـىكـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك دەپ قـارالـغان تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـقىچه 

بـولـغان، چهتـئهل تېخنىكـىلـىرىغـا ئېرىشـىشـتىكـى خـىلمۇخـىل ئۇسۇلـلىرى ۋە بۇنـىڭغا مـاس ھالـدا 

(ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلهتلهردىكى) ئهقلىي مۈلۈكنى قوغداش سالمىقىنىڭ يېتهرسىزلىكى. 

بۇ كـىتـاب نهشـردىن چـىقـىشـقا ئـاز قـالـغانـدا، يهنـى 2019 - يـىلـى 6 - ئـايـدا، خـىتـايـنىڭ مۇددەتسـىز 

ئـارقـىغـا سۆرەش تـاكـتىكـىسـىدىن بـىزار بـولـغان پـرىزدېنت تـرامـپ خـىتـايـدىن تـامـوژنـا بېجى 

ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. مۆلـچهرلهنـگىنـىدەك، پۇل مۇئـامـىله مۇتهخهسسـىسـلىرى مهزكۇر قـارارنـىڭ 

ھهر ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ ئـىقـتىسـادىغـا كۆرسـىتـىدىغـان تهسـىرى ھهقـقىدە تۈرلۈك پهرەزلهرنـى ئـوتتۇرىغـا 

قـويـدى. خـىتـايـدىن تـامـوژنـا بېجى ئېلىش ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـغا قـاراتـقان سـىيـاسـىتـىدىكـى غـايهت زور 

ئۆزگـىرىشـتىن دېرەك بېرىدۇ. ئـامېرىكـا رەھبهرلـىرى نهچـچه ئـون يـىلـدىن بۇيـان تۇنـجى قېتىم خـىتـايـغا، 

ئۇالرنـىڭ مۇسـتهبـىت دۆلـىتـى بـاشـلىغـان تهڭسىز سـودا قـىلـمىشـلىرىنـى قـوبۇل قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى 

ئېيتتى. ئـاخـىرىدا، نـوقۇل ئـاگـاھالنـدۇرۇش بـىلهنـال چهكـلىنـىپ قـالـماسـتىن، سـىيـاسهتـتىمۇ ئـالهمشۇمۇل 

ئۆزگـىرىشـلهر بـولـدى. ئهلۋەتـته، بۇ ئـىش تۇيۇقسـىزال يۈز بهرگهن بـولـماسـتىن، خېلى بۇرۇنـال شهپـىسـى بـار 

ئىدى. 

2018 - يـىلـى 12 - ئـايـنىڭ 2 - كۈنـى، شهنـبه، پـرىزدېنت تـرامـپ بـىلهن شـى جـىنـپىڭ بۇئېنۇس 

- ئـايـرىسـتا بـىلـله غـىزاالنـدى ھهمـدە كېيىن تـىرامـپ تـىۋىتېردا «بـىزنـىڭ ئۇزۇن ۋە ئۈمـىدلـىك تـارىخـىي 
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ئۇچـرىشـىشـىمـىز» دەپ سۈپهتـلىگهن مهزكۇر ئۇچـرىشـىشـتا، ئـىكـكى تهرەپ سـودا ئۇرۇشـىنـى تـوقـسان كۈن 

توختىتىشقا كېلىشتى. 

شۇ كۈنـى كهچـته، بۇئېنۇس - ئـايـرىسـتىن يهتـته مـىڭ ئـىنـگلىز مـىلـى يـىراقـلىقـتىكـى كـانـادانـىڭ 

ۋانكۇۋېر شهھىرىدە، كـانـادا ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ ئـاالھىدە خـادىمـلىرى بـىلهن خـىتـاي تېلېگراف 

ਈภ) شـىركـىتـى ـــ خۇاۋېينىڭ بـاش مـالـىيه ئهمهلـدارى، شۇنـداقـال مۇئـاۋىن بـاش دىرېكتورى مېڭ ۋەنـجوۋ

ᛪ) ئـوتتۇرىسـىدا كۈتۈلـمىگهن، ئهمـما تېخىمۇ «تـارىخـىي» دېيىشـكه بـولـىدىغـان بـىر ئۇچـرىشـىش يۈز 

بهردى. 

ئـاالھىدە خـادىمـالر مېڭ ۋەنـجوۋنـى قـولـغا ئـالـدى ۋە ئۇنـى نيۇيـوركـقا ئۆتكۈزۈپ بهرمهكـچى 

ئـىكهنـلىكـىنـى ئېالن قـىلـدى. چۈنـكى، ئـامېرىكـا خۇاۋېي شـىركـىتـىنـىڭ (ئـامېرىكـا تهرىپـىدىن) ئـىرانـغا 

قارىتىلغان ئىقتىسادىي جازاغا خىالپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن مېڭ ۋەنجوۋنى سوتقا تارتماقچى ئىدى. 

يۈزەكـى قـارىغـانـدا، شۇ قېتىمـلىق قـولـغا ئېلىش ئـامېرىكـا ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ خۇاۋېينىڭ 

ئـامېرىكـادا ئـىجـازەت بېرىلـگهن تېخنىكـىنـى ئـىرانـدا ئـىشـلهتـكهنـلىكـى سهۋەبـلىك ئېكسپورت قـانۇنـىغـا 

خىـالپلـىق قىـلغـانلـىقىـنىـ ئهيىـبلـىگهنلـىكىـنىـڭ نهتىـجىـسىـدۇر. ئهممـا خۇاۋېينىڭ قۇرغۇچىـسىـ، شۇندـاقال 

«خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»نـىڭ ھهربـىي تېخنىكـا مۇتهخهسسـىسـى رېن جېڭفېينىڭ (ձྋᶋ) قـىزى 

مېڭ ۋەنـجوۋنـى قـولـغا ئېلىش ئـىنـتايـىن درامـاتـىك، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا – خـىتـاي مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

ئۆزگهرتـىدىغـان ھالـقىلـىق ھهرىكهت بـولـدى. ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى نهچـچه ئـون يـىلـدىن بۇيـان تۇنـجى قېتىم 

نـاچـار قـىلـمىش سـادىر قـىلـغان شـىركهتـكه قـارىتـا ئهمهلـىي قـانۇنـىي ھهرىكهت قـولـالنـدى. يهنه كېلىپ، 

خۇاۋېي ئــادەتــتىكــى شــىركهت بــولــماســتىن، دۇنــيادىكــى ئهڭ چــوڭ تېلېگراف ئۈسكۈنــىلــىرى 

ئىشلهپچىقارغۇچى ۋە ئىككىنچى چوڭ يانفون ئىشلهپچىقارغۇچىدۇر. 

خۇاۋېي يهنه 5G تـورى سـاھهسـىدىكـى دۇنـياۋى بـاشـالمـچىغـا ئـايـلىنـىش ئۈچۈن جـان – جهھلى بـىلهن 

كۈچهۋاتـقان بـولۇپ، ئېيتىشـالرغـا قـارىغـانـدا، ئۇ كېيىنـكى ئهۋالد 5G تـورى تهتـقىقـاتـى ۋە اليـىھهلهش 

ئـىشـلىرى ئۈچۈن 20 مـىلـيارد دولـالر مهبـلهغ سـالـغان. شۇ نۇقـتىدىن ئېيتقانـدا، خۇاۋېينىڭ بـاش مـالـىيه 

ئهمهلـدارى مېڭ ۋەنـجوۋنـىڭ قـولـغا ئېلىنـىشـىنـى ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـغا بهرگهن ئـاگـاھالنـدۇرۇشـى، 

«ئاـمېرىكاـ سوـدا ۋەكىـللـىرى ئىـشخـانىـسىـ»نىـڭ دوكالتىغاـ بىـناـئهن ھهرىكهت قوـلالنغانلـىقىـ، شۇندـاقال 

خىتاي بىلهن ئاخىرىغىچه تىركىشىشكه بهل باغلىغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ چۈشىنىشكه بولىدۇ. 

نۇرغۇنـلىغـان ئـىسـتىخـبارات ۋە تـاشـقى سـىيـاسهت مۇتهخهسسـىسـلىرى خـىتـايـنىڭ خۇاۋېي، جـوڭشىڭ، 

شـياۋمـى، ۋىۋو، ئـوپـپو، لـىيهنشـىيـاڭ قـاتـارلـىق تېلېگراف ۋە ئهقـلىيـفون شـىركهتـلىرىنـى خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـات ئـوغـرىالش ۋاسـىتـىلـىرى دەپ قـارايـدۇ. خۇاۋېي زاپـچاسـلىرىنـىڭ 

خـىتـايـغا ئۇچۇر يهتكۈزىدىغـان «ئـارقـا ئـىشـىك» پـروگـرامـمىلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى 

ئهنـدىشه سهۋەبـلىك، نۇرغۇن دۆلهتـلهر خۇاۋېي ئـىشـتىراك قـىلـغان تۈرلهرنـى چهكـلىدى ۋە تـوخـتاتـتى. 
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ئـاۋسـتىرالـىيه بـىلهن يېڭى زېالنـدىيه يېقىنـدا خۇاۋېينىڭ مهزكۇر دۆلهتـلهردە تـور سۇپـىسـى قۇرۇشـىنـى 

چهكـلىدى. پـولـشا يېقىنـدا خۇاۋېي شـىركـىتـىنـىڭ سېتىش خـادىمـى ۋاڭ ۋېيجىڭنى (ሴւส) جـاسۇسـلۇق 

جـىنـايـىتـى بـىلهن قـولـغا ئـالـدى. مۆلـچهرلهنـگىنـىدەك، خۇاۋېي بۇ ئـىشـالرغـا ئېتىراز بـىلـدۈردى ۋە مهزكۇر 

خـىزمهتـچىنـىڭ پـائـالـىيـىتـىدىن پهقهتـال خهۋىرى يـوقلۇقـىنـى، شۇنـداقـال مېڭ ۋەنـجوۋنـىڭ قـانۇنـغا خـىالپ 

ھېچقانداق ئىش قىلمىغانلىقىنى ئېيتتى. 

مهن ئـىلـگىرىمۇ 5G مهسـىلـىسـى تـوغـرىسـىدا تهپسـىلـىي تـوخـتالـدىم. ئهمـما بۇ قـايـتا-قـايـتا 

تهكـىتـلهشـكه تېگىشـلىك مهسـىلـىدۇر. ئهمهلـىيهتـته، بـىز تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ بېرىش، جۈمـلىدىن ھهر 

قـانـداق سـانـلىق مهلۇمـاتـنى ئۆتۈنۈپ بېرىش تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغانـدا، ھېچقانـداق نهرسه دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـىگه، ئـادىل سـودىغـا، شهخسـىي مهخـپىيهتـلىكـكه ۋە دۆلهتـنىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىغـا، بـارلـىق 

رەقهمـلىك ئۇچۇرالر جۇغـالنـغان سـىسـتېمىنـى خـىتـاي شـىركـىتـىگه تـاپشۇرۇشـتىنمۇ ئېغىرراق تهھدىت 

ئېلىپ كهلـمهيـدۇ. خـىتـايـنىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغان نـىشـانـى ۋە تېخنىكـا ئهۋزەلـلىكـى جهھهتـتىكـى 

ئـىزدىنـىشـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ دېموكـراتـىيه ۋە ئهركـىن دۇنـيا ئۈچۈن تهسهۋۋۇر قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان 

ئهڭ ئېنىق ۋە كۆز ئـالـدىمـىزدىكـى خهتهردۇر. شۇنـداقـال، (مهزكۇر كـىتـابـنى مۇشۇ يهرگـىچه ئـوقۇغـان) ھهر 

قـانـداق بـىر دۆلهت، ھهر قـانـداق بـىر سـىيـاسـىيـون، ھهر قـانـداق سـودىگهر، ھهر قـانـداق مهبـلهغ سـالغۇچـى، 

ھهر قـانـداق پۇقـرا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ تـىزگـىنـىدىكـى تېلېگراف سـىسـتېمىسـىنـى ئـىشـلىتـىشـنىڭ 

ئـاقـىۋىتـىنـى تهسهۋۋۇر قـىاللـمىسـا، كـىتـابـنىڭ ئـالـدىنـقى مهزمۇنـلىرىنـى كۆڭۈل قـويۇپ ئـوقۇمـىغـانـلىقـى مهلۇم 

بـولـىدۇ. شۇڭا خۇاۋېي ۋە خـىتـايـنىڭ بـاشـقا تېخنىكـا شـىركهتـلىرىگه ئۇالرنـىڭ قـانۇنـغا خـىالپـلىق 

قـىلـغانـلىقـى ۋە چهكـتىن ئـاشـقانـلىقـى سهۋەبـلىك، غهربـنىڭ ئۇالرنـى جـاۋابـكارلـىقـقا تـارتـىدىغـانـلىقـىنـى 

بىلدۈرۈپ قويۇش كۆڭۈلدىكىدەك تۇنجى قهدەمدۇر. 

تـرامـپ ھۆكۈمـىتـى 2018-يـىلـى يهنه ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىقـى ۋە تهڭسىز سـودىغـا قـارشـى ئـاكـتىپ 

ھهرىكهت قـولـالنـدى. نهتـىجـىدە، ئـالـدىنـقى بـابـالردا تـىلـغان ئېلىنـغان، خـىتـايـنىڭ تهقـلىدىي مهھسۇالتـلىرى 

سهۋەبـلىك نۇرغۇن زىيـان تـارتـىپ كهتـكهن خۇبـانـى (Khubani) ئۆز شـىركـىتـىنـىڭ كهلگۈسـى ھهقـقىدە 

خېلىال خـاتـىرجهم بـولۇپ قـالـدى. تـرامـپ ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـا پـوچـتا ئـىدارىسـىغـا خـىتـايـدىن ئـامېرىكـاغـا 

سېلىنـغان پـوسۇلـكىالر ئۈچۈ تـولۇقـلىمـا بېرىدىغـان تـوخـتامـنى بـىكـار قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئۇقتۇردى. بۇ 

ئـامېرىكـا يـاسـىمـىچـى شـىركهتـلىرىنـىڭ بۇنـىڭدىن كېيىن ئـامـازون، ئېبهي ۋە بـاشـقا ئېچىۋېتىلـگهن 

ئېلېكترونلۇق سۇپـىالردا (خـىتـاي دوراپ يـاسـىغـان) ئـوغـرى نهشـىرلـىك مهھسۇالتـالرنـى نـىسـبهتهن ئـاز 

كۆرۈشى مۇمكىنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى
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ئۇيغۇرالردا مهدهنىيهت ۋه ئىسالم 

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى

ئهزىز ئهيسا ئهلكۈن



 
ئۇيغۇرالردا مهدەنىيهت ۋە ئسالم  

 
ئهزىز ئهيسا ئهلكۈن 

 

تۈركـى خهلـقلهر ئـىچـىدە تۇنـجى بـولۇپ بۈگۈنـكى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـىڭ يېتۈك مهدەنـىيهت مـىراسـلىرىنـى 
يـارىتـىشـقا مـىسـلىسـىز تۆھپىلهرنـى قـوشـقان ئۇيغۇرالردا ئـىسـالم دىنـى روھ بـولـسا، بـاي ۋە گۈزەل ئۇيغۇر 
مهدەنـىيـىتـى تهن بـولۇپ، مـىڭ يـىلـدىن بۇيـان مۇجهسـسهمـلهنـگهن ھالـدا بۈگۈنـكى كۈنـىمـىزگـىچه 
داۋامـلىشـىپ كهلـگهن ئۇيغۇرلۇقـنىڭ جـان تـومۇرىدۇر. ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ بـىر پۈتۈنلۈكـنى خۇددى روھنى 
تـىرىك تهنـدىن ئـايـرىغـىلـى بـولـمىغـانـغا ئـوخـشاش ئـايـرىۋېتىشـقا ئۇرۇنۇش، يـاكـى بـىر – بـىرلـىرىگه قـارامۇ 
– قـارشـى قـويۇش ئهسـال مۇمـكىن ئهمهس بـولـغىنـىغـا ئـوخـشاشـال، مۇشۇنـداق بـىر خـاھىش ۋە نـىيهتـلهردە 
بـولۇش، «ئـىسـالم دىنـى» نـى ئېتىقـادىمـىزدىكـى نـاتـوغـرا چۈشهنـچىلهرنـى سۈيـئىسـتىمـال قـىلـىپ، ئـالـالھ 
تهرىپـىدىن يـارىتـىلـغان بۇ قـوۋمـنىڭ خـاس مـىلـلهت ۋە مهدەنـىيهت كـىمـلىكـىگه، زۇلۇم ئـىچـىدە جـان 
تـالـىشـىۋاتـقان بۈگۈنـكى مهۋجۇتلۇقـىغـا خـىرىس قـىلـىش، جـاھىلـالرچه ھۇجۇم قـىلـىش، نـائهھلىلـىكـنىڭ، 

نامۇسۇلمانلىقنىڭ ۋە نائىنسانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 
 

ئۇيغۇر مـىلـلىتـى ئۇچۇن سهنـئهت بـىر مـىلـلهتـنىڭ مـىلـلهت بـولۇش خۇسۇسـىيـىتـىدىكـى بـارلـىقـى ئهمهس 
ئهمـما كهم بـولـسا بـولـمايـدىغـان بـىر ھايـات تـومۇرىدۇر. بـىر مـىلـلهتـنىڭ يېتۈك مـىلـلهت بۇلۇپ، بـاشـقا بـىر 
مـىلـلهت تۈركۈمـلىرىدىن پهرقـلىنـىپ تۇرۇشـى، ئۆز مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـى ئۈچۈن ئـانـا 
تـىلـى، ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان دىنـى،  ئـىگـىدارچـىلـىق قـىلـىدىغـان تۇپـرىقـى، مـىلـلىي تـارىخ ۋە مهدەنـىيـىتـنىڭ 
بـولۇشـى زۆرۈر بـولـغىنـىغـا ئـوخـشاش، سهنـئتى جۇمـلىدىن نـاخـشا - مۇزىكـا بـىر مـىلـلهتـنىڭ مـىلـلىي 
ئاـالھىدىلىـكىـنىـ گهۋدىلهندـۈرۈشتـه، كىـشىـلهرنىـڭ مىـللـىي، ئۆزلۈك تۇيغۇسىـنىـ ئوـيغـىتىـشتـا ئوـخشـاشال 
مۇھىم رول ئـويـنايـدۇ. ئـىنـسانـنىڭ بـارلـىق ئـىلـىمـگه جۈمـلىدىن سهنـئىتـىگه شۇ قهدەر مـاھىر بـولـغان، 
ئهلـمىسـاقـتىن ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـىڭ كـىنـدىكـىدە يـاشـاپ كهلـگهن ئۇيغۇر مـىلـلىتـى ھهر بـىر دەۋر ۋە زامـانـغا 
يـارىشـا ئۆز سهنـئىتـىنـى بېيىتـىپ كهلـدى ۋە تهرەقـقىي قـىلـدۇردى. مهدەنـىيهتـتىكـى بۇ ئـاالھىدىلـىكـنى 
ئـوخـشاشـال مـىلـلهتـنىڭ ئۆزىدە مهۋجۇت بـولـغان بـارلـىق مهدەنـىيهت ئۆرنهكـلىر بـىلهن بـىرىكتۇرۇپ ۋە 
تـاكـاممۇالشـتۇرۇپ ئۇيغۇر مـىلـلى مهدەنـىيـىتـىنـى بـاشـقا مهدەنـىيهتـلهردىن پهرقـلهنـدۈرىدىغـان خـاس مـىلـلىي 

كىملىك ئوبرازىنى شهكىللهندۇردى. 

مهنـىۋىيهتـتىكـى ئېستېتىك گۈزەلـلىك بـاشـقا گۈزەلـلىكـلهرگه ئـوخـشاشـال ئـىنـسان تهبـىئـىتـىنـىڭ تـاجـىسـىدۇر. 
نـاخـشا ئۇ يۇرەكـتىن ئۇرغۇپ چـىقـقان چـىن سۆزدۇر. كۇي ئۇ ئـىنـسان قهلـبنىڭ لـىرىك ئـاھاڭالر ئـارقـىلـىق 
نـامـايـان قـىلـغان بـايـانـىدۇر. شۇنـى ئېتىراپ قـىلـماي تۇرالـمايـمىزكـى ئۇيغۇرالر مۇردا ئهمهس، ئۇيغۇرنـىڭ 
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ئـاڭاليـدىغـان زىرەك قـولـىقـى، سېزەلهيـدىغـان سهزگۈر يۇركـى بـار، ئۇيغۇرنـىڭ بـاشـقا دۇنـيادىكـى ھهر قـانـداق 
بـىر تـائـىپهلهرگه ئـوخـشاشـال كۈلـكىسـى، قـايغۇسـى ھهم نهپـرىتـى بـار  بـىر خهلـق. ئۇيغۇر كۇلهلهيـدۇ، 

يىغلىيااليدۇ ۋە غهزەپلىنهلهيدۇ. 

ئۇيغۇرالر 10 - ئهسـىردە ئـىسـالم دىنـىغـا ئـىتـىقـاد قـىلـغانـدىن بـاشـالپ، ئـىسـالم ۋە ئۇيغۇر مهدەنـىيهت 
ئـورۇپ - ئـادەتـلىرى ئـوتتۇرسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى تـوغـرا بـىر تهرەپ قـىلـىپ كهلـدى. ئۇيغۇرالر قـايغۇ 
ۋە شـادلـىق ھېسىيـاتـلىرىنـى بهزىدە ئـىبـادەت بـىلهن ئـالـالھقا سېغىنـىش ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلـىسه، بهزىدە 
مـىڭالرچه يـىلـالردىن بۇيـان ئهجـدادلـىرىمـىز بـىزگه مـىراس قـىلـىپ قـالـدۇرغـان مۇڭلۇق كۈيـلهر، دەۋىر ۋە 
زامـانـنىڭ ئـىنـكاسـىنـىڭ مۇئهيـيهن رەۋىشـته ئـىجـتىمـائـىي ھايـاتـتا ئهكـىس ئېتىشـى بـىلهن تهدىرىجـىي بېيىپ 

كېلىۋاتقان ناخشا-مۇزىكىلىرى ئارقىلىق ئىپادىلهيدۇ.  

بۇ ئـارقـىلـىق ئۆزلـىرىگه مهنـىۋىي روھ، زوق ۋە جـاسـارەت تـاپـىدۇ. بهزىدە ئۇيغۇرغـا قـاتـتىقـلىق بـىلهن 
تـولـغان ھايـاتـقا، ئۇمۇتسـىزلـىكـكه سهنـئهتـنىڭ يـاردىمـى بـىلهن ئۈمـىدلـىك بـىلهن بـاقـىدۇ. ئهمـما قـانـداق 
شهكـىلـدە ئـىپـادىلـىنـىشـىدىن كۆرە مۇزىكـا ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلهش بـاشـقا ئـىپـادىلهشـلهردىن تـامـامهن 
قېلىشـمايـدۇ. بـىز شۇنـى سـالـماقـلىق بـىلهن ئـويـلىشـىشـىمـىز كېرەكـكى ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـىڭ مۇھىم 
خۇسۇسـىيهتـلىرىدىن بـىر بـولـغان سهنـئهتـنىڭ ئۇيغۇرنـىڭ مهدەنـىيهت مـىلـلىي روھىيـىتـىدىكـى بۇ نـازۇك ۋە 
سهزگۈر تهرىپـىگه مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىك بـىلهن مۇئـامـىله قـىلـماسـلىقـىمـىز كېرەك.  ھه دىسـال "بـىز 
ئۇيغۇرالر نـاخـشا  -ئۇسۇلـغا مـاھىر خهلـق" دەپ بـاشـقىالر تهرىپـىدىن قـانـداقتۇر بـىر مۇددئـىانـىڭ 
تۈرتـكىسـىدە كهيـدۇرۇلـگهن بۇ قـالـپاقـالنـى دەسـتهك قـىلـىپ، ئۇيغۇر سهنـئهت سـاھهسـىنـىڭ سـاغـالم 
راۋاجـلىنـىشـىغـا، ئـىجـادكـارلـىق كۇچـىنـىڭ ئۇرغۇشـىغـا سـوغۇق سۇ سهپـمهسـلىگـىمـىز، بۇگۈنـكى ئۇيغۇر 
جهمـئىيـىتـىدە ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىگـىنـىڭ مۇھىم تهركـىۋلـىرىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا ھهمـمه 
تهرەپـلهرنـى قـوغـدىشـىمـىز زۆرۈرىيهتتۇر. ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىنـىڭ مـىلـلي خـاسـلىقـىدىكـى ھهر قـانـداق بـىر 
تهركـىپ ئـاجـىزالشـسا، يـاكـى ئهسـلىگه كهلتۈرگـىسـىز دەرىجـىدە بۇزۇلـسا ۋە يـاكـى بـىر - بـىرىنـى ئـىنـكار 
قـىلـىدىغـان ئـامـىلـالر كۈچهيـسه، مـىلـلىي مهدەنـىيهت تهڭپۇڭلۇقـىنـى بۇزۇلۇش كـىرزىسـىگه ئېلىپ بـارىدۇ ۋە 
بۇ ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـى ئۇچۇن ئۆز ئـىچـىدە بـاشـقا كۆپـلىگهن ئېغىر مهسـىلـىلهرنـى كهلتۈرۈش خهۋپـىنـى 

تۇغدۇرىدۇ.  
  

ئـادەمـلهرنـىڭ قېنىدىكـى تهبـىئـىي خۇسۇسـىيهتـلهرنـىڭ بـىرى ئۆزىدە قـانـداق نهرسه كهم بـولـسا شۇ نهرسـىگه 
ئېرىشـىشـنىڭ يـولـلىرىدا كۈرەش قـىلـىشـتۇر. بـىز يـاشـاۋاتـقان بۇ يهر شـارى قـارىمـاقـقا ئۆز ھهجـمى جهھهتـتىن 
خېلى چـوڭ كۆرۈنسـىمۇ ئهمـما ئـىنـسان ئهقـىل بۇلـىقـى - ئـىلـىم  بـىلـىم ۋە تېخنىكـىلـىق ئۇقۇم جهھهتـتىن 
كـىچـىك بـىر مهھهلـلىگه ئـوخـشاپ كېتىدۇ. چۈنـكى تېگى - تهكـتىدىن بـىز ئـىنـسانـالرنـىڭ ئېيتىدىغـان 
نـاخشـىمـىز بـىر نـاخشـىدۇر، چـالـىدىغـان مۇزىكـىمـىز بـىر ئـاھاڭدۇر! ئـاقـىۋەتـته ئېتىقـاد قـىلـىدىغـىنـىمـىز 
ھهمـمىمـىزگه ئـورتـاق بـولـغان ئـىنـسانـنى يـاراتقۇچـى پهرۋەردىگـارىمـىزدۇر. ئـادەمـلهر قهدىمـدىن تـارتـىپ 

ناخشىنى پهقهت ئىككى مهقسهتتىال ئېيتىپ كهلگهن - ئۇ بولسىمۇ خۇشاللىق ۋە قايغۇدىن ئىبارەت. 
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ئۇيغۇرالر تـارىخـتىن بۇيـان ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ۋادىلـىرىدا يـاشـاپ، دۇنـياغـا مهشھۇر يـىپهك يـولـىنـىڭ 
گۈلـلىنـىشـىگه تهسـىر كۆرسهتـكهن ۋە ئۆزگـىچه خـاس مهدەنـىيـىتـىنـى يـاراتـقان. ئهمـما كـىيـىنـكى مهزگـىلـگه 
كهلـگهنـدە دۇنـيا ئـىقـتىسـاد ئـاالقـىسـىنـىڭ قـورۇقلۇق يـولـلىرىدىن دېڭىز يـولـلىرىغـا كۆچـىشـى نهتـىجـىسـىدە 
ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـىڭ مهركـىزىدە يـاشـاپ كهلـگهن بۇ خهلـق مـاكـانـىنـىڭ دېڭىزغـا يـىراق بۇلـىشـى سهۋەبـلىك 
 دۇنيـادىكىـ باـشقـا خهلقـلهر بىـلهن ئىـقتـىساـد ۋە مهدەنىـيهت ئاـالقىـلىـرىدە يىـتىـم قاـلدـى. بۇنىـڭ بىـلهن بىـرال 
ۋاقـىتـتا ئـىسـالم دىنـىنـىڭ ئهسـلىي پـرىنسـىپـىدىن چهتـنىگهن سـوپـى - ئـىشـانـچىلـىقـلىقـنىڭ دىيـارىمـىزغـا 
سـىڭىپ كـىرىشـى ۋە خهلـق ئـارىسـىدا ئـومۇمـلىشـىشـى تهركـىدۇنـياچـىلـىقـتىن ئـىبـارەت يـىڭى پـىكـىر ئېقىمـىنـى 
قـوزغـىدى. نهتـىجـىدە جۇغـراپـىيـلىك جهھهتـتىن يـىتـىم قـالـغان خهلـقىمـىز روھىي جهھهتـتىن بـىخۇدلۇق، 
نـادانـلىق، جـاھىلـلىق ۋە تهپـرىقـىچـىلـىك ئـىلـلهتـلهرگه قۇل بـولـدى. شۇنـىڭ بـىلهن دۇنـيا پهن - مهدەنـىيهت 
يـىڭىلـىقـلىرىدىن ئـاسـتا - ئـاسـتا چهتـته قـالـدى. بـاشـقىالر دۇنـيانـى بـويسۇنـدۇرۇش غهرزىدە بۇلۇۋاتـقان 
مهزگـىلـدە ئۇيغۇرالر دۇنـيانـى تهرك ئـىتـىش يۇلـىغـا قهدەم قـويـدى. قـىسـقىسـى، ئۇيغۇرالر نۇرغۇن 
نهرسـىلـىرىنـى يـوقـىتـىپ 20- ئهسـىرنـىڭ بـوسۇغـىسـىغـا ئـاران ئۇالشـتى... يۇقـىرىقـىدەك بـىر تۈرلۈك 
تـارىخـىي سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن ئۇيغۇرالر يېقىنـقى ئۇچ ئهسـىردىن بۇيـان ئۆزلـىرىنـىڭ بـىرلـىكـكه كهلـگهن 
مـىلـلىي دۆلـىتـىنـى قۇرۇش ھوقۇقـىدىن مهھرۇم قـالـدى ۋە شۇۋەجـىدىن بۇ مـىلـلهتـنىڭ مهۋجۇتلۇقـى دۇنـياغـا 

ناھايىتى ئاز تونۇلۇپ كهلدى. 

ئهدىب ئـابـدۇقـادىر.جـااللـىدىن لـونـدونـنى كۆرگهنـدىن كېيىنـكى تهسـىراتـى ئـاسـاسـىدا يـازغـان «مهۋجۇتلۇق 
تهشـنالـىقـى» دېگهن كـىتـابـىدا ئېيتقىنـىدەك،  تهرەقـقىي قـىلـغان ئهلـلهردە قۇرت - قـوڭغۇز، بـىرەر يـاۋا 
ئـوت-چۆپـلهر ئۈچۈن 10 نهچـچه بهتـلهپ قـامۇسـلىرىدا ئـىزاھاتـالر بېرىلـگهن بـولـسا ئهمـما دۇنـيادا «12 
مـىلـيونـدىن ئـارتۇق ئـاھالـىسـى بـار، يهر -  زېمىنـى غهربـىي يـاۋروپـا بـىلهن تهڭ كېلىدىغـان، ئۆز  تـىل - 
يېزىقـى بـار، مهدەنـىيهت يـاراتـقان ئۇيغۇر دېگهن بۇ مـىلـلهتـنىڭ تـونۇشـتۇرۇلۇشـىدا، ھهتـتا بۇ مـىلـلهت 
ئـىسـمىنـىڭ ئېنگىلـىز يېزىقـىدا يېزىلـىشـىدىمۇ تېخى بـىرلـىكـكه كهلـمىگهنـلىكـىنـى، ئۇيغۇر مـىلـلىتـى، 
خـىتـاي مۇسۇلـمانـى Chinese muslim, Uyghur, Uighur, Uygur دېگهنـدەك نـامـالر بـىلهن ئـاتـىلـىپ، بۇ 
مــىلــلهتــنى تــونۇشــتۇرۇشــقا يېرىم بهتــلىك ئــىزاھات ئۈچۈنمۇ ئــورۇن بېرىلــمىگهنــلىكــى كــىشــىنــى 
ئـويـالنـدۇرىدىغـان ئـاچـچىق ھهقـىقهت». ھهق سۆز ۋە رېئالـلىق ھهمـىشه ئـاچـچىق ۋە رەھىمسـىز ئهمـما بـىز 
بۇقـىسـمهتـلهرنـى سـوغۇقـقانـلىق بـىلهن قـوبۇل قـىلـىش ئـاسـاسـىدا ئۈزىمـىز ھهقـقىدە قـايـتىدىن ئـويـلىنـىشـىمـىز 

زۆرۈر. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ دۇنـياغـا تۇنۇاللـماسـلىقـى، تـونۇلسـىمۇ «دۇنـيادا ئهڭ خـورالنـغان مۇسۇلـمان»، «ئـىرقـىي 
قـىرىنـچىلـىقـقا ئۇچۇرغـان خـىتـايـدىكـى ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت - ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرى»  دەپ يېقىنـقى 
يـىلـالردىن بۇيـان ئـازدۇر - كۆپتۇر تـونۇلۇش مهسـىلـىسـىگه كهلـسهك، بۇنـىڭ سهۋەبـلىرى تـارىخـي 
ئـامـىلـالرغـا چېتىشـلىق ئهلۋەتـته. چهتـئهلـدە ئۇيغۇر ئـوبـرازىنـىڭ ئـاجـىز ۋە خۇنۈك بـولۇشـىدىكـى قـىسـمهت 
تۈپهيـلى "مۇسـاپـىر بـولـمىغۇچه مۇسۇلـمان بـولـماس" دېگهنـدەك، بۇ ھالهت ھهر بـىر ئۇيغۇرنـىڭ بـولۇپمۇ 
ئۆز ۋەتـىنـىدىن ئـايـرىلـىپ مۇھاجـىرەتـته يـاشـىغـانـالرنـىڭ مۇھاجـىرەتـته يـاشـىغـانـالرنـىڭ يۈرىكـىنـى چهتـئهل 

غېرىبچىلىق تۇيغۇللىرىغا مهھكۇم قىلىپ، "تونۇلمىغان مىللهت" كىملىكى كىرزىسىدە ئازاباليدۇ. 
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نـاخـشا - مۇزىكـا دېمهك بـىر مـىلـلهتـنىڭ مـىلـلىي روھىدىكـى ئۆزىگه خـاس ئـاالھىدىلـىكـىنـى روشهن 
گهۋدىلهنـدۈرىدىغـان، ئۆز نۆۋىتـى كهلـگهنـدە مـىلـلىي كۈچ - قۇۋۋىتـىنـى ئـويـغىتـىدىغـان، ئۆز زامـانـدىكـى 

شادلىقى ۋە قايغۇسىنى يارقىن كۇي ۋە مۇڭلۇق ئاۋازالر بىلهن ئىپادە قىلىدىغان بىر سهنئهتتۇر. 

بـىز ئۇيغۇرالر تـارىخـتىن تـارتـىپ ئـىلـىم مهرىپهتـكه ھهۋەس قـىلـىدىغـان، ئهقـىلـلىق، بـاتۇر خهلـقمىز. بـىز 
يـاۋالرغـا بـاش ئهگـمىگهن، جهڭ مهيـدانـىدا قـىلـىچ، قـالـقان تۇتۇپ ئهل-ۋەتهنـنى قـوغـداپ، ئـات ئۈسـتىدە 
قـىلـىچ ئـويـنىتـىپ دۆلهت بـاشقۇرغـان، ئـاسـايـىشـلىق يـىلـالردا بـولـسا شۇ قـىلـىچ تۇتـقان قـولـالرغـا قهلهم، 
دۇتـار، سـاتـارالرنـى ئېلىپ تۈرك ۋە دۇنـيا ئـىلـىم، مهدەنـىيهت سـاھهسـىگه ئۆچـمهس مـىراسـالرنـى قـالـدۇرغـان 
خهلـقمىز. خهلـقىمـىز نهچـچه ئهسـىرلهردىن بۇيـان زۆرۈر بـولـسا ئهلهم، زۆرۈر بـولـسا قهلهم كۈرەشـلىرىنـى ئـوز 

يولىدا ئېلىپ بېرىپ، ئۆز-ئۆزىنى سوراپ دۆلهت باشقۇرۇپ كهلگهن خهلقتۇر.  

دېمهك، ئۇيغۇرالر ئـىنـسان ۋە دۇنـيانـى چۈشهنـگهن، ئهقـىل-ئـىدىراكـلىق، تـارىخـى بـار بـىر خهلقتۇر. 
خهلـقمىز ئۆتـكهنـكى ئۈچ ئهسـىردىن بۇيـان ئهشهددىي دىنـىي مهزھهپـچىلـىك، نـادانـلىق، سۇپـى-ئـىشـانـلىق 
سهۋەبـىدىن ئـىچـكى ۋە تـاشـقى زۇلۇم، ئۇرۇش ۋەيـرانـچىلـىقـى، نـامـراتـلىق، ئۆز-ئـارا ئـىتـتىپـاقسـىزلـىقـالر 
تۈپهيـلى دۆلهتـچىلـىك ۋە ئـىلـىم سـاھهسـىدە قـاتـتىق ئـارقـىغـا چېكىنـىپ، ئـومۇمـىي يۈزلۈك زاۋالـلىقـقا 
يۈزلهنـگهن دەۋر بـولـدى. يـاۋروپـا سـانـائهت ئـىنـقىالبـى بـاشـلىنـىپ يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـقان يـىلـالردا،  
ئۇيغۇرالر ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـىڭ مهركـىزىدىكـى ئـالـلىبۇرۇن چۆلـدەرەپ قـالـغان يـىپهك يـولـىدا بۇرۇقتۇرمـا 
ھايــات پــاتــقىقــىغــا پېتىپ قــالــغان ئــىدى. ھهتــتا بهزى كــىشــىلهر نــورمــال ئــىنــسانــدەك يــاشــاش 
ئـىمـكانـىيهتـلهردىنمۇ مهھرۇم قـالـغان ئـىدى. گهرچه ئۆتـكهنـكى ئهسـىرىنـىڭ بـاشـلىرىدىن بـاشـالپ ئۇيغۇر 
جهددىچـىلـىك يهنـى زامـانـىۋى مـائـارىپ ۋە مـىلـلىي ئـاقـارتـىش ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئهۋجـى ئېلىشـىغـا ئهگـىشـىپ 
مـىلـلهتـنىڭ ئـومۇمـىي سۈپـىتـىدە دۇنـيانـى ۋە ئۆز كـىمـلىكـىنـى چۈشـىنـىپ يـاشـاش ھهرىكهتـلىرى كۆرۈنهرلـىك 
نهتـىجـىلهرگه ئېرىشـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما كېيىنـكى يېرىم ئهسـىردىن بۇيـان ئۇيغۇر كـىمـلىكـى قـايـتىدىن 
سۇنـئىي سهھنىلـىلهشـتۇرۇلۇپ “ئۇيغۇرالر نـاخـشا-ئۇسۇلـغا مـاھىر خهلـق” دىگه نـام-ئـاتـاقـقا قـالـدى. 
دۇنـيا ۋە خـىتـاي دۆلـىتـى ئۆتـكهنـكى 30 نهچـچه يـىلـالردىن بۇيـان ئـىقـتىسـاد ۋە پهن تېخنىكـىدا تـىز تهرەقـقىي 
قـىلـىشـى ۋە ئۆزگـىرىشـىگه ئهگـىشـىپ بۇ نـاخـشا ئۇسۇلـغا مـاھىر مـىلـلهت تۈرلۈك – تۈمهن ئـىجـتىمـائـىي ۋە 
سـىيـاسـىي كـرىزىسـالر سهۋەبـلىك تهرەقـقىيـاتـالرنـىڭ سۈرئـىتـىگه يېتهلـمىدى- دە مـول يهر ئـاسـتى تهبـىئـىي 

بايلىقالرغا ئىگه رايۇندا تااليلىغان ئىجتىمائىي ۋە تهبىئىي مهسىلىلهر كۆرۈلۈشكه باشلىدى...  
 

ئـارىمـىزدىكـى “مـايسـىنـى تـارتـىپ ئۆسـتۈرۈش” ئۇسۇلـىنـى يـاخشـى ئۆگهنـگهن بـىر قـىسـىم ئهدىبـلىرىمـىز 
ئۇيغۇر خهلـقى ۋە جهمـئىيـىتـىدە كۆرۈلۈۋاتـقان دەۋرگه مـاسـلىشـالـماسـلىقـنى “نـاخـشا ئۇسۇلـغا ئـامـراق 
مـىلـلهت” بـولـغانـلىقـىمـىزغـا بـاغـالپ چۈشهنـدۈرۈشـكه ئۇرۇنـدى. ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـىڭ بـىر تۈۋرۈكـى 
بـولـغان ئۇيغۇر سهنـئىتـىنـى گۇنـاھكار سۈپـىتـىدە ئهيـىبـلهشـكه بـاشـلىدى. بۇ ھهقـته ئـايـىغـى ئۈزۈلـمهي 
ماقالىالر ۋە ئوبزۇرالر يېزىلىپ خهلقىمىزدە بىر مهھهل پىكىر قااليمىقانچىلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى. 

خـوش، ئۇنـداقـتا ئـاشۇ ئـوبـزورچـىلـىرىمـىز ئېيتىۋاتـقانـدەك ئۇيغۇر سهنـئىتـى بـولۇپمۇ ئۇيغۇر نـاخـشا-
مۇزىكـا سهنـئىتـى راسـتىنـىال ئۇيغۇرالرنـىڭ بۈگۈنـكى تهرەقـقىيـاتـىغـا پۇتـال – كـاشـاڭ بـولۇۋاتـقان ئـامـىلمۇ؟ 
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يـاق، بۇ يهردە ئـوچۇق قـىلـىپ ئېيتىش كېرەكـكى ئۇيغۇرنـىڭ بۈگۈنـكى بهختسـىزلـىكـلىرىنـى نـاخـشا-
مۇزىكـىدىن كۆرۈش مېنىڭچه ئـاقـىالنـىلـىك بـولـمايـدۇ. بۇ يهردىكـى سـاقـالنـغان مهسـىله يهنـىال ئۆزىمـىزنـى ۋە 
ئۆزىمـىز يـاشـاۋاتـقان مۇھىتـىنـى تـولۇق چۈشهنـمهسـلىكـتىن كېلىپ چـىقـقان سۇبيېكتىپ چۈشهنـچىدىكـى 

خاتالىق مهسىلىسىدۇر.  

بـىر مـىلـلهتـنىڭ دىنـىي ئېتىقـادى، تۇرمۇش ئۇسۇلـى، سهنـئهت، نـاخـشا-مۇزىكـىالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 
مهدەنـىيـتى بـىر ئهسـىردە يـاكـى بـىرقـانـچه ئهسـىر ۋاقـىتـالر ئـىچـىدىال بـارلـىقـقا كېلىپ  ئـومۇمـىي خهلـق 
ھايـاتـىدا قېلىپـالشـقان شهكـىلـدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـمايـدۇ. بهلـكى ئۇزۇن مۇددەتـلىك جهمـئىيهت ۋە ئـىرسـىيهت 
قۇرۇلـمىسـى ئـاسـاسـىدا ئۆزى يـاشـىغـان تهبـىئهت مۇھىتـىدىن ئۆگهنـگهن بـىلـىمـلىرى بـىلهن تهدرىجـىي 
تهرەقـقىي قـىلـىپ تـوپـلىنـىدۇ، بـارلـىقـقا كېلىدۇ ۋە تهرەقـقىي قـىلـىدۇ.  ھهرقـانـداق بـىر مـىلـلهتـنىڭ 
مهدەنـىيـتى شۇ مـىلـلهتـنىڭ ئۆز مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـىڭ مهۋجۇت بـولۇپ تۇرۇشـى ۋە بـاشـقا مـىلـلهتـلهردىن 

پهرقلىق ھالدا ياشىشىنىڭ تۈپ كاپالىتىدۇر. 

بۇ مهدەنـىيهتـلهر ئـىچـىدىكـى ئۇيغۇر نـاخـشا مۇزىكـىسـى تهبـىئـىيـكى ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـى 
گهۋدىلهنـدۈرىدىغـان مۇھىم تهركـىبـلهرنـىڭ بـىرىدۇر. جهمـئىيهتشۇنـاسـلىق ۋە مـىلـلهت ئـىلـمى بـويـىچه 
ئېيتقانـدا، ئۆز تـىلـى ۋە مۇقـىم يـاشـايـدىغـان زېمىنـغا ئـىگه خهلـقلهر ئۈچۈن ئۇالرنـىڭ مهدەنـىيـتىدىكـى 
نـاخـشا –مۇزىكـا شۇ مـىلـلهتـنىڭ كـىمـلىكـىگه، مـىلـلىي تهرەقـقىيـاتـلىرىغـا، مـائـارىپـىغـا مهنـىۋى 
ئـىلھامـالنـدۇرۇش، روھالنـدۇرۇش رولـىنـى ئـويـنايـدۇ، ھېچقاچـان سهلـبىي تهسـىر كۆرسهتـكهن ئهمهس. بۇ 
تۇردىكـى مـىسـالـالر نـاھايـىتـى كـوپ. قـىسـقىسـى ئـىنـسان ئهقـلىي ۋە تهسۋىر ئـىجـادىيـىتـىنـىڭ بـىر جهۋھىرى 
بـولـغان نـاخـشا ئېيتىش، مۇزىكـا چېلىش، ئـاڭالش بـىر ئـادەمـنىڭ يـاكـى بـىر ئـومۇمـىي جهمـىيهتـنىڭ 

كىلهچهكىگه ۋە گۈللىنىشىگه زىيان يهتكۈزمهيدۇ. 

غهرب دۇنـياسـىدىكـى ھازىرقـى زامـان پهن-مهدەنـىيهت تهرەقـقىيـاتـىغـا زور تۆھپىلهرنـى قـوشـقان مـىلـلهت ۋە 
دۆلهت ئهلـلىرى نـاخـشا – مۇزىكـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئۇنـىۋېرسـال مهدەنـىيهت - سهنـىتـگه ئـاالھىدە 
ئهھمىيهت بېرىدۇ. بۇ ئهلـلهردە سهنـئهتـنىڭ جهمـئىيهتـنىڭ مهنـىۋى ئـىسـتېمالـىدىكـى ئـورنـى يۇقـىرى 
بـولـىدۇ، سهنـئهتـكارالرنـىڭ ھۆرمـىتـى ۋە جهمـئىيهتـتىكـى ئـورنـىمۇ قهدىرلـىنـىدۇ. غهرب ئهلـلىرىدە ئهڭ 
ئـىقـتىدارلـىق تـاالنـت ئـىگـىلـىرى سهنـئهتـكارالردۇر، دېگهن قـاراش ئـومۇمـالشـقان. غهرىپـته يۇقـىرى تـاپـاۋەت 
قـىلـىدىغـانـالرمۇ تـونۇلـغان نـاخشـىچـى، مۇزىكـانـت قـاتـارلـىق سهنـئهتـكارالردۇر. مهسـىلهن: بۇنـىڭ ئۈچۈن 
 (Lady Gaga)  خـانـىش گـاگـا ،(Michael Jackson)  خهلـقئارالـىق چـولـپانـالردىن مـايـكىل جـاكـسون
مـادونـنا (Madonna) قـاتـارلـىقـالر مـىسـال كهلتۈرەلهيـمىز. ئهرەب دۇنـياسـىدىن ئۆتـكهنـكى ئهسـىرنـىڭ 
ئـالـدىنـقى يېرىمـىدا ئهرەب مـىلـلهتـچىلـىكـى ۋە مـىلـلىي ئـويـغىنـىش دەۋرىدە پۈتۈن دۇنـياغـا تـونۇلـغان 
مـىسـىرلـىق ئـايـال چـولـپان، ئهرەبـلهرنـىڭ قهلـبىدە ئهڭ يۇقـىرى ھۆرمهتـكه ئـىكهن بـولـغان كـالسسـىك ئهرەب 
مۇزىكـىسـىنـىڭ پېشۋاچـىسـى، نـاخشـىچـىسـى ئۇمـم كۇلتھۇم خـانـىمـنى (Umm Kulthum) مـىسـال 

قىالاليمىز.  
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سهنـئهت ئـاالھىدە بـىر تۇغـما ۋە ئـىرسـىيهت خـاراكتېرلـىك تـاالنـت تهلهپ قـىلـىدىغـان كهسـىپ. بـىر ئـادەم 
تۆت كۈن ئۆگهنـسه مـوزدۇز يـاكـى ئـاشـپهز بـوالاليـدۇ، ئهمـما ئۇ كـىشـىدە تۇغـما ۋە ئـىرسـىيهتـلىك تـاالنـت، 
ئۆگـىنـىش قـىزغـىنـلىقـى بـولـمىسـا مۇزىكـانـت يـاكـى نـاخشـىچـى بـواللـمايـدۇ. گـىرېك پهيـالسـوپـى پـالتـو 
ئېيتقانـدەك "سهنـئهتـنىڭ جـان تـومۇرى بـولـغان مۇزىكـا ئۇ ئـىنـسان ئهقـىل-پـاراسـىتـىنـىڭ ئـاشـكارا ھالـدا 

ئهڭ يۈكسهك دەرىجىدىكى نامايهندىسىدۇر."  

غهرب ئـالـىمـلىرى نۇرغۇن ئـىلـمىي تهتـقىقـات ۋە تهجـرىبـىلهردىن كېيىن مۇزىكـا ئـادەم مېڭىسـىنـىڭ 
تهپهككۇر، خـاتـىرىلهش ۋە ئـىنـكاس ئـىقـتىدارلـىرىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىغـانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـلىدى ۋە شۇ 
ۋەجـىدىن بـىر قـىسـىم دوختۇرخـانـىالردا بـىمـارالرنـى مۇزىكـا بـىلهن داۋاالش كهسـىپـلىرىنـى يـولـغا قـويـدى.  
دېمهك، سهنـئهت ئـادەمـلهرنـىڭ ئـىچـكى دۇنـياسـىغـا تهۋە تهپهككۇرلـىرى بـىلهن زىچ بـاغـالنـغان. جۈمـلىدىن 
ئهگهر سـىز مۇزىكـىنـى چۈشهنسـىڭىز، مۇزىكـا ئـاڭالشـنى بـىلسـىڭىز، ئۇ تهبـىئـىيـكى سـىزنـىڭ دۇنـيانـى 

تهپهككۇرىڭىزغا باغالپ چۈشىنىشىڭىزگه ياردەمچى بوالاليدۇ.  

ئۇنـداقـتا ئهمـدى گهپـنى ئۆزىمـىزدىن بـاشـاليـلى: ئۇيغۇرالر بـاشـقا تهرەقـقىي قـىلـغان دۆلهت ۋە مـىلـلهتـلهردەك 
تهرەقـقىيـاتـقا مـوھتاج، ئـىلـىم پهن ئـارقـىلـىق گۈلـلىنـىش، ئـىقـتىسـادىي ۋە مهنـىۋى يېڭى تهرەقـقىيـاتـالرغـا 
ئېرىشـىش، ئۇيغۇر مـىلـلىي مهۋجۇتلۇقـىنـىڭ ھۇلـىنـى مۇسـتهھكهمـلهش ھهمـمىمـىزنـىڭ بۇ ئهسـىردىكـى 
ئـالـىي ئـىنـتىلـىشـىدۇر. ئهمـما، بۇ ئـىنـتىلـىش ھهرگـىزمۇ ئهدەبـىيـات - سهنـئهتـكه سهل قـاراش بهدىلـىگه 
ئهمهلـگه ئـاشـماسـلىقـى كېرەك. شۇنـى ئېسىمـىزدە تۇتۇشـىمـىز زۆرۈركـى غهربـتىكـى تهرەقـقىي قـىلـغان ئهلـلهر 
ئۆز تهرەقـقىيـاتـىنـى ئـىكـكى چـوڭ كۈچ بـويـىچه ئۆلـچهيـدۇ، ئۇنـىڭ بـىر قـاتـتىق كۈچ (پهن تېخنىكـا 
ئـاسـاسـىدىكـى يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق يـىرىك سـانـائهت تهرەقـقىيـات كۈچـى)، ئـىكـكىنـچىسـى يۇمـشاق كۈچ (بۇ 
ئـىجـتىمـائـىي، ئـىقـتىسـادىي ۋە مهدەنـىي كۈچ). ئهگهردە بـىر دۆلهت پهن-تېخنىكـا ۋە سـانـائهتـته پهۋقۇلـئاددە 
تهرەقـقىي قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما مهدەنـىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي سـاھهلهردە تهرەقـقى قـىلـمىسـا، بۇنـداق دۆلهت  
بۇرۇن يـاراتـقان تهرەقـقىيـاتـلىرىنـى تهدرىجـىي ۋەيـران  قـىلـىدۇ. بۇنـداق دۆلهت ئـاخـىر مهنـىۋىيهت ۋە 

روھىيهت گادايلىقىغا پېتىپ، زاۋاللىققا يۈز تۇتىدۇ. 

يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان ھه دېسىال ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـىڭ تۈۋرۈكـى بـولـغان ئۇيغۇر مۇقـام، نـاخـشا-
مۇزىكـا سهنـئىتـىگه سهلـبىي قـاراش شـامـىلـى كۈچهيـمهكـته. ئهگهر بۇ شـامـال بـىتهرەپـلىك ھالـدا داۋامـلىق 
كۈچهيـسه، ئهسـلىدىنـال ئـاسـاسـىي ئـاجـىز، تهۋرىنـىپ تۇرغـان ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىكـىگه نـاھايـىتـى كـوپ 

زىيانالرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن.  

كۈنـىمـىزدىكـى ئـىشهنچـلىك مهنـبهلهردىن بـىلـىشـىمـىزچه، ھازىر تۈرلۈك ئۇيغۇر ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه 
ۋاسـىتـىلـىرى، تـاراتقۇ ۋە مېدىيـاالردا، جـامـائهت ئـىجـتىمـائـىي سـورۇنـلىرىدا بهزى قېرىنـداشـلىرىمـىزنـىڭ 
"نـورۇز بـايـرىمـى ھارام"، “نـاخـشا-مۇزىكـا ھارام” دېگهنـدەك پهتـىۋاالرنـى بېرىشـى نهتـىجـىسـىدە ئۇيغۇر 
مـىلـلىتـىنـىڭ مهدەنـىيهت كـىمـلىكـىدىكـى ئهڭ مۇھىم تهركـىب بـولـغان سهنـئتى، جۇمـلىدىن نـاخـشا-
مۇزىكـىسـى ھارام دەپ قـارىلـىدىغـان ۋە سهنـئهتـكارالرغـا ھاقـارەت قـىلـىدىغـان نـائهخـالقـىي قـىلـمىشـالر 

كۆپهيمهكته. 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ئۇيغۇر نـاخـشا - مۇزىكـىسـىنـىڭ ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىدىكـى ئـىجـتىمـائـىي قـىمـمىتـىنـىڭ مـىلـلىي خۇسۇسـىيهت 
بـويـىچه جهمـئىيهتـنى ۋە يـاش ئهۋالدالرنـى "ئۇيغۇرلۇق" مهدەنـىيهت ئۇقۇمـى بـىلهن تهربـىيـىلهشـته، ئۇيغۇر 
ئـانـا تـىلـىنـىڭ گۈزەلـلىكـىنـى ھېس قـىلـدۇرۇشـتا،بـولۇپمۇ غهرب ئهلـلىرىدە تـوغۇلۇو چـوڭ بـولـغان يـاشـالرنـى 
ئۆز مهدەنىيىتىنى سۆيۈپ چوڭ بولۇشقا دەۋەت قىلىشتا ئوينايدىغان ئىجابىي رولى ناھايىتى مۇھىمدۇر. 

ئۇيغۇر ئهدەبـىيـات سهنـئىتـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىدا، جۇمـلىدىن سـانـىمـىز نـاھايـىتـى ئـاز بـولـغان، نۇرغۇن 
دۆلهتـلهرگه تـارقـىلـىپ يـاشـاۋاتـقان سـانـاقـلىق ئۇيغۇر مۇھاجـىرەت تـوپلۇقـلىرىدا، بـىز سـانـدىن كۆپـرەك 
سۈپهتـكه، سۈپهت ئـارقـىلـىق نهتـىجـىگه دىقـقىتـىمـىزنـى مهركهزلهشـتۈرۈشـىمـىز، خهلـقىمـىزنـىڭ روھىي ۋە 
مهنـىۋى ئېھتىيـاجـىنـى ھهر ۋاقـىت ئېسىمـىزدە تۇتۇشـىمـىز كېرەك. كهلگۈسـىدە بـىز ئۇيغۇرالردىنمۇ 
مـايكېل جـاكـسون، مـادونـا يـاكـى خـانـىش گـاگـا دەك دۇنـياۋى چـولـپانـالر چـىقـارمۇ؟ يـاكـى بـولـمىسـا ئـوتتۇرا 
ئـاسـىيـا ۋە دۇنـياغـا تـونۇلـغان قـوشـنىمـىز ئۆزبېكىسـتانـنىڭ سهۋارا نـازىرخـان، شېرئهلـى جـورايېۋ، يۇلـدۇز 

ئوسمانوۋا دەك چولپانلىرى چىقارمۇ؟  

دەرۋەقه بـىز ئۇيغۇرالر سهنـئهتخۇمـار، خۇش چـاقـچاق، تهبـىئـىتـىمـىز ئـوچۇق، ئـاقكۆڭۇل خهلـق. "قـاغـا ئۆز 
بـالـىسـىنـى ئـاق دەيـدۇ" كـى ھهرگـىز قـارا دېمهيـدۇ. شۇڭا بـىز ئۇيغۇرالر ئۆز سهنـئىتـىمـىزدىن ھهر ۋاقـىت 
پهخـىرلـىنـىشـىمـىز كېرەكـكى، ئۇنـىڭدىن چـانـماسـلىقـىمـىز، ئۇنـىڭ تـوغـرا يۆلـنىشـته دۇنـياۋىي تهرەقـقىيـاتـى 
ئۇچۇن ئـىزدىنـىشـىمـىز، ئۆزىمـىزنـىڭ پۇتـىغـا ئۆزىمـىز پـالـتا چېپىشـتىن سـاقـلىنـىشـىمـىز كېرەك. بـىز ئـاۋۋال 
ئۆزىمـىزنـى مهدەنـىيهت، سهنـئهت، تـىل ۋە دىلـداش قـوشـنىلـلىرىمـىزغـا، ئـانـدىن دۇنـياۋى سهنـئهت 
سـاھهسـىگه سېلىشـتۇرسـاق بـىز ئۆزۇمـىزنـىڭ قـانـچىلـىك ئـارقـىدا ئـىكهنـلكىمـىزنـى بـايـقايـمىز. ئۇيغۇر 
سهنـئىتـىنـىڭ تهبـىئـىي جهلـپ قـىلـىش كۈچـى، چهكـلىمـىسـىز ئهركـىن ئـىجـادىيهت يـارىتـىش ۋە ئـورۇنـالش 
ئـىقـتىدارلـىرى ئـاجـىز. ئۇيغۇر سهنـئىتـى بـولۇپمۇ ئۇيغۇر مۇقـام، نـاخـشا-مۇزىكـىسـى ئهنـئهنـىۋىلـىكـىنـى 

ساقلىغان ئاساستا تېخىمۇ تهرەققىي قىلدۇرۇشقا موھتاجدۇر.  

ئۇيغۇر سهنـئىتـى ئـون نهچـچه يـىلـالردىن بۇيـان بـاشـقا مـىلـلهت سهنـئهتـلىرى بـىلهن رىقـابهتـلىشـىش ئېڭىدىن 
مهھرۇم بـولۇش، يېڭىلـىق يـارىتـىشـتىن چېكىنـىش يـاكـى ئۆز ئـىزىدا تـوخـتاپ قېلىشـتهك بۇرۇقتۇرمـا 
ھالهتـلهر سهۋەبـلىك خهلـقىمـىزنـىڭ نـاخـشا-مۇزىكـا ئـىسـتېمالـىدا ھه دېسىال ئۆزبېك، خـىتـاي، ھىنـدى، 
تۈرك، ئهرەب، يـاۋروپـالـىقـالرنـىڭ سهنـئهت ئـوسۇلۇبـى ۋە مهنـبهلـىرىدىن كۆچۈرمـىكهشـلىك قـىلـىدىغـان 
ئهھۋالـالر ئهۋج ئېلىپ كۆزگه كۆرۈنهرلـىك شـالغۇت ئۇيغۇر نـاخـشا –مۇزىكـا سهنـئىتـىمۇ پهيـدا بـولـغىلـى 
خېلى ۋاقـىتـالر بـولۇپ قـالـدى. مۇنـداق بـولۇشـى تهبـىئـىيـكى ئۇيغۇر نـاخـشا-مۇزىكـا سهنـئىتـىنـىڭ 
خهلـقىمـىزنـىڭ، بـولۇپمۇ يـاشـلىرىمـىزنـىڭ ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرالـمىغـانـلىقـىدىن بـولـغان دەپ قـارىسـاق 
خـاتـاالشـمايـمىز. سهنـئهتـكارلـىرىمـىز بۇنـدىن كېيىن ئـىمـكان بـار خهلـقئارا سهھنىلهرگه چـىقـىش 
پۇرسهتـلىرىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـى كېرەك. ئۇيغۇر سهنـئىتـىنـىڭ ئۆز ئهنـئهنـىسـىسـىنـى سـاقـلىغـان ھالـدا 
دەۋىرگه مـاسـلىشـىپ تهرەقـقىي كۈچـىنـى ئـاشۇرشـىمـىز زۆرۇر. ئۇيغۇرالر نـاخـشا-مۇزىكـا سهنـئىتـىدە دائـىم 
ئـىمـپورت قـىلغۇچـىلـىقـتهك پـاسسـىپ ئـىسـتىمـالـچىلـىق ئـورنـىدىن چـىقـارغۇچـى- ئـاكـتىپ ئېكسپورت 
قـىلغۇچـىلـىق ئـورۇنـغا ئۆتۈشـى كېرەك. ئهگهر شۇنـداق بـىر مۇۋەپـپهقـىيهت سهنـئىتـىمـىزدە شهكـىلـلهنـسه 
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ئۇيغۇرالر ھېچ بـولـمىسـا دەسـلهپـكى قهدەمـدە بـولسـىمۇ، ئۆزىنـىڭ يۇمـشاق كۈچـى بـارلـىقـىنـى، ئۆزلـىرىنـىڭ 
مهۋجۇتلۇقىنى مهدەنىي دۇنياغا مهدەنىي شهكىلدە بىلدۈرەلىگهن بولىدۇ.  

  
ئـىسـالمـىيهت نـوقـتىدىن ئېيتقانـدا يـاراتقۇچـى ئـالـالھ بۇ دۇنـياغـا ھهمـمه ئـىنـسانـالرنـى بـىر - بـىرلـىرىدىن 
ئـايـرىم قـىلـىپ رەڭگى، تـىلـى، يـاشـايـدىغـان زېمىنـىنـى ۋە مهدەنـىيـىتـىنـى پهرىلـىق قـىلـىپ يـاراتـتى. 
ئـالـالھنىڭ ئـىنـسانـالرنـى يـارىتـىش پـرىنسـىپـلىرىغـا ئـاسـاسـالنـغىنـىمـىزدا پهرقـلىق قـوۋم-  مـىلـلهتـنىڭ ئـىسـالم 
دىنـىي قـائـىدىلـىرىنـى ئـىجـرا قـىلـىش بـىلهن بـىرگه ئۆزىنـىڭ مـىلـلىي خـاسـلىقـقا ئـىگه مهدەنـىيهت - 
سهنـئهتـلىرىنـى راۋاجـالنـدۇرۇش ئـالـالھنىڭ بهنـدىلهرنـى يـارىتـىش ئهقـىدىلـىرىگه مۇخـالـىپ بـىر ئـىش 
ئهمهسـتۇر. "ۋەتهنـنى سۆيۈش ئـىسـالمـنىڭ جۇمـلىسـىدىنـدۇر”، دېمهك ۋەتهنـنى سۆيۈش ئـىسـالمـنىڭ 
جۈمـلىسـىدىن بـولـسا، شۇ ۋەتهنـگه ئـىگـىدارلـىق قـىلـىش بـىر خـاس قـوۋم - مـىلـلهت تهرىپـىدىن ئهمهلـگه 
ئـاشۇرۇلـىدۇ، ئۆز نۆۋىتـىدە مـىلـلهتـنى مـىلـلهت قـىلـىپ شهكـىلـلهنـدۈرىدىغـان ئـامـىل ئۆز تـىل - يېزىقـى، 
مهدەنـىيـىتـى ۋە يـاشـايـدىغـان تهۋەلـىك تۇپـرىغـىدۇر.  ئۇيغۇر سهنـئىتـى - مهدەنـىيهت كـاتېگورىيـىسـى 
ئـىچـىدە تهبـىئـىيـكى مـىلـلىتـىمـىزنـىڭ مـىلـلهت بـولۇپ تۇرۇشـى ۋە راۋاجـلىنـىشـىدىكـى كهم بـولـسا بـولـمايـدىغـان 

تهركىبتۇر.  
 

قـىسـقىسـى بۇ يهردە ئـىسـالمـىي ئهقـىدە، ۋە مـىلـلىي خـاسـلىقـتىكـى مهدەنـىيهت ئـوتتۇرىسـىدا ھىچ بـىر بـىر -  
بـىرسـىنـى رەت قـىلـىدىغـان ئـاسـاس يـوق. ئـىسـالم دۇنـياسـىدا نـاخـشا-  مۇزىكـا سهنـئىتـى بـىلهن مـىلـلهت، 
ھاكـىمـىيهت ۋە دىنـنىڭ مۇنـاسـىۋەتـلىرى ئۆتـكهنـكى ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدىال تـوغـرا بـىرتهرەپ قـىلـىنـىپ 
بـولـغان بـولۇپ بۇنـىڭ مـىسـالـلىرى سۈپـىتـىدە ئـىسـالم دۇنـياسـىدا بـاش كۆتۈرگهن مـىلـلهتـچىلـىك 
ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئهۋج ئېلىش بـىلهن ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى ئهڭ چـوڭ مۇسۇلـمان ئهرەب دۆلـىتـى - مـىسـىر 
پـادىشـاھى فهئۇدنـىڭ  بـىۋاسـىته يېتهكـچىلـىكـىدە 1932 - يـىلـى 3- ئـايـنىڭ  14 - كۈنـىدىن 4 - ئـايـنىڭ 
3 - كۈنــىگــىچه قــاھىرەدە ئۆتكۈزۈلــگهن "قــاھىرە ئهرەب مۇزىكــا قۇرۇلــتىيــى" ۋە بۇ قۇرۇلــتايــنىڭ 
ئېچىلـىشـى ئـارقـىلـىق ئهرەب دۇنـياسـىدا ئـىسـالمـدا نـاخـشا - مۇزىكـا  ۋە سهنـئىتـىنـى چهكـلهيـدىغـان 
خـاھىشـالرغـا تۇنـجى قېتىم خـاتـىمه بېرىلـگهنـلىكـىنـى، شۇنـىڭدەك ئـىسـالم بـايـرىقـى بـىلهن ئۆز 
تېررىتـورىيـىسـىنـى 3 قـىتـئهگه كېڭهيـتىپ 500 يـىل ھۆكۇمـىرانـلىق قـىلـغان  دۇنـيا تۈركـى دۆلهتـلىرىنـىڭ 
ئـىچـىدىكـى بـىردىن-  بـىر چـوڭ دۆلهت ئـوسـمان ئـىمپېرىيـىسـىگه ۋارىسـلىق قـىلـىپ قۇرۇلـغان تۈركـىيه 
جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ قۇرۇغۇچـىسـى مۇسـتاپـا كـامـال ئـاتـا تۈركـنىڭ 1920 - يـىلـلىرىدىن بـاشـالپ تۈركـىيه 
تۈركـلىرىنـىڭ ئۆز ئهسـلىگه - تۈرك مـىلـلهت كـىمـلىكـىگه قـايـتىش ۋە تۈركـىيه تۈرك دۆلـىتـىنـى قـايـتا 
قۇرۇش ھهرىكـىتـىنـى مـىسـال قـىلـىپ كۆرسـىتـىش ئـارقـىلـىق ئۆزىمـىزگه قـانـائهتـلىنهرلـىك جـاۋابـالر تـاپـااليـمىز 

دەپ ئوياليمهن. 

ئـارىمـىزدىكـى بهزى قېرىنـداشـلىرىمـىزنـىڭ ھه دىسـال چېكىدىن ئـاشـقان ئـىسـالمـچىلـىق خـاھىشـى بـىلهن 
ئۇيغۇر سهنـئىتـى، نـاخـشا - مۇزىكـىسـىنـى قـانـداقتۇر ئـاتـالـمىش ئـىسـالمـچىلـىق رامـكىسـى ئـىچـىدە 
"پهتـىۋاالر" بـىلهن بـوغۇشـقا ئۇرۇنـماسـلىقـى كېرەك. ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ مـىلـلهت سۈپـتىدە سـاغـالم 
تهرەقـقىي قـىلـىشـىغـا كۆڭۈل بـولۇپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـومۇمـىي بـىر مـىلـلهت گهۋدىسـىنـى نهزەردە تۇتـقان 
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ھالـدا ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى ۋە سهنـئىتـىنـىڭ مـىلـلي مهنـپهئهتـىگه يـارىشـا سـاغـالم راۋاجـلىنـىشـنى كـاپـالهتـكه 
ئىگه قىلىش، دەستهك بولۇش ۋە قوغداش بىز تهۋە بولغان بارلىق مىللهت ئهزالىرىنىڭ بۇرچىدۇر. 

ئۇيغۇر مهدەنـىيهت - سهنـئىتـىنـىڭ ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىدىكـى ئـورنـى ۋە ئۇنـىڭ كهڭ مـىلـلهت ئهزالـىرىنـى 
مـىلـلي ئـاڭ بـويـىچه تهربـىيـىلهشـتىكـى ئهھمىيـىتـى نـاھايـىتـى مۇھىم. ئۇيغۇر كۇيـلىرىگه، ئۇيغۇر نـاخـشا 
- مۇزىكـىسـىنـىڭ ئۇيغۇر ھايـاتـىدىكـى ئـىسـتىمـال ئـورنـىغـا قـارىسـاق، ئۇيغۇر ھايـاتـىنـى ئۇيغۇرنـىڭ 
مۇزىكـا سهنـىئـتىسـىز تهسهۋۋۇر قـىاللـمايـمىز چۈنـكى ئۇيغۇر مۇزىكـا – سهنـئىتـى ئۇيغۇر بـولۇشـنىڭ كهم 

بولسا بولمايدىغان بىر سۈپىتىگه ئايلىنىپ بولغانلىغىدۇر. 

بۈگۈنـكى كۈنـدە ۋەتهنـدىكـى خهلـقىمـىز «ئۇيغۇر بـولۇش» نـىڭ بهدىلـىنـى ئـىسسـىق قـان بـىلهن خـىتـايـنىڭ 
جـازا الگېرلـىرىدا ئۆتـىمهكـته. پۈتۈن بـىر مـىلـلهت سۈپـىتـىدە خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا ئۇچـراپ، 
يـوقۇلۇش گـىردابـىدا تۇرۇۋاتـقان ئۇيغۇر مـىلـلىتـى ئۇچۇن ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى، ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـى 
سۆيۈش ۋە بۇ تهۋەرۈك مهدەنــىيهتــنى ســاقــالپ قېلىش ھهر بــىر ئۇيغۇرنــىڭ مــىلــلىي ۋە ئــىنــسانــىي 

مهجبۇرىيىتىدۇر. 

شۇڭا ئۇيغۇرالر ئۇچۇر دەۋرىدە، بۈگۈنـكى دۇنـيانـىڭ بـىر گهۋدىلـىشـىشـى تېزلـىمهكـته، شۇڭا ئۇيغۇرالر 
ئـىمـكان بـار دۇنـيا بـىلهن بـىرگه گهۋدىلـىشـىشـكه يۈزلـىنـىش پۇرسـىتـىنـى مهھكهم تۇتـىشـى، ئهڭ ئـاددىيسـى 
ئۆزلـىرىنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى جـاھانـغا بـىلـدۈرۈپ تۇرۇشـى ھهر تهرەپـلهردىن زۆرۈرىيهتتۇر. بـولۇپمۇ دۇنـيا 
جـامـائـىتـىنـىڭ دىقـقىتـىنـى ئۇيغۇرالرغـا مهركهزلهشـتۈرۇشـته سهنـئهتـنى ئـويـنايـدىغـان رولـى ئـىنـتايـىن 
ئهھمىيهتـلىك بـولـىدۇ. شۇنـداقـال ئۇيغۇر سهنـئىتـى جۈمـلىدىن نـاخـشا-مۇزىكـىسـى دۇنـيا سهھنىسـىگه 
چـىقـسا خهلـقىمـىزگه مهنـىۋى شۆھرەت، ئـىشهنـچ، ئـىززەت، ئۆزلۈك ۋە مهۋجۇتلۇق تۇيغۇسـى ئېلىپ كهلـسه 
كېلىدۇكــى، ھهرگــىز زىيــان ئېلىپ كهلــمهيــدۇ. ئۇيغۇرالر بۈگۈنــكى كۈنــدە تــارىخــتىكــى ھهرقــانــداق 

ۋاقىتتىكىدىنمۇ بهكرەك دۇنيا ئهھلىنىڭ ئۆزنى توغرا چۈشىنىشىگه موھتاج. 

ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى دۇنـيادىكـى يـىتۈك سېھرى كۈچـكه ئـىگه بـاي مهدەنـىيهتـلهرنـىڭ بـىرى. بۇ مهدەنـىيهت 
بـىزنـى چـىڭگىزخـان ئـىمپېرىيـىسـىدىن قـانـداق سـاقـالپ قـالـغان بـولـسا، كهلگۇسـىدىمۇ، ئهگهر بـىز بۇ گۈزەل 
مهدەنـىيـىتـىمـىزنـى قهدىرلهشـنى، سۆيۈشـنى، ئۇنـىڭغا تـوغـرا ۋارىسـلىق قـىلـىشـنى بـىلـسهك، شۇنـىڭغا 
ئـىشـىنـىمـىزكـى بۇ تهۋەرۈك مهدەنـىيـىتـىمـىز بـىز ئۇيغۇرالرنـى ھازىرقـى خـىتـاي بـاالسـىدىنمۇ سـاقـالپ 
قـاالاليـدۇ. چۈنـكى ئـىنـسان تـارىخـى بـىزگه شۇنـى دەلـىلـلىدىكـى دۇنـياۋىي شۆھرەت قـازانـغان ئـالهمشۇمۇل 
ئـىمپېرىيهلهرمۇ ئهسـىرلهردىن كېيىن گۇمـران بـولۇپ تـارىخ سهھنىسـىدىن غـايـىب بـولـغان ئهمـما كۈچلۈك 
مهدەنـىيهتـكه ئـىگه مـىلـلهتـلهر بـولـسا ئۆز مهۋجۇتـلىقـىنـى ئۆزنـىڭ مهدەنـىيـىتـىنـى قهدىرلهش ۋە ئۇنـىڭغا 

ۋارىسلىق قىلىش ئارقىلىق ساقالپ قااللىغان.  
 
 

2021- يىلى 19- ئاپرېل
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ۋاقىت باشقۇرۇش: ئىجادىي
كېچىكتۈرۈش ئۇسۇلى

مىسلىسىز ئويغىنىش

براين چېيسى



ۋاقىت باشقۇرۇشتىكى ئىجادىي كېچىكتۈرۈش ئۇسۇلى 

براين چېيسى 

«ھهر كۈنـى چـوڭ ۋەزىپـىلهرنـى تـامـامـالش ئۈچۈن ۋاقـىت ئـاجـرىتـىڭ. كۈنـدىلـىك ئـىش مـىقـدارىڭىزنـى 

ئـالـدىن پـىالنـالڭ. سهھهردە دەرھال قـىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان نـىسـبهتهن كـىچـىك ئـىشـالرنـى قـولـدىن 

چىقىرىڭ. ئاندىن چوڭ ۋەزىپىلهرگه يۈزلىنىڭ ۋە شۇالرنى تاماملىغانغا قهدەر بوشاشماڭ». 

«ئـىجـادىي كېچىكتۈرۈش» شهخـسنىڭ ئـىپـادىسـىنـى يـاخشـىاليـدىغـان ئهڭ ئۈنۈملۈك تېخنىكـىالردىن 

بىرىدۇر. ئۇ سىزنىڭ ھاياتىڭىزنىمۇ ئۆزگهرتهلهيدۇ. 

ھهقـىقهت شۇكـى، قـىلـىشـىڭىز كېرەك بـولـغان ھهمـمه ئـىشـنى بـىرال ۋاقـىتـتا قـىاللـىشـىڭىز مۇمـكىن 

ئهمهس. شۇڭا چـوقۇم بهزى ئـىشـالرنـى ئـارقـىغـا سۈرۈشـىڭىزگه تـوغـرا كېلىدۇ. شۇ سهۋەبـتىن، كـىچـىك ۋە 

ئـانـچه كۆرۈمسـىز بـولـمىغـان «پـاقـا»الرغـا ئۆزىڭىزنـى ئۇپـرىتـىپ يۈرمهي، ھهمـمىدىن ئـاۋۋال ئهڭ چـوڭ ۋە 

ئهڭ سهت «پاقا»نى يهۋېتىڭ. 

(خـىزمهت ۋەھاكـازاالردىكـى) ئـىپـادىسـى يـارقـىن كـىشـىلهر بـىلهن ئـىپـادىسـى نـاچـار كـىشـىلهرنـىڭ 

ئـارىسـىدىكـى پهرق - ئـىنـتايـىن زور دەرىجـىدە - قـايسـى ئـىشـالرنـى ئـارقـىغـا سۈرۈشـنى تـالـلىغـانـلىقـى 

تهرىپـىدىن بهلـگىلـىنـىدۇ. چـوقۇم قـىسـمهن ئـىشـالرنـى ئـارقـىغـا سۈرۈشـكه مهجبۇر بـولـغانـىكهنسـىز، ئـانـچه 

قـىمـمىتـى يـوق ئـىشـالرنـى دەرھال ئـارقـىغـا سۈرۈڭ. ھايـاتـىڭىز ئۈچۈن ھېچقانـچه قـىمـمىتـى يـوق ئـىشـالرنـى 

كېچىكتۈرۈڭ، بـاشـقىالرغـا تـاپشۇرۇڭ يـاكـى تـامـامهن ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇڭ. «قۇمـچاق»الر بـىلهن 

ھهپىلىشىپ يۈرمهي، دىققىتىڭىزنى «پاقا»الرغا مهركهزلهشتۈرۈڭ. 

مـانـا بۇ ئـىشـنىڭ تۈگۈنـىدۇر. ئـالـدىن قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىشـالرنـى بهلـگىلهش ئۈچۈن ئـارقـىغـا 

سۈرۈشـكه تېگىشـلىك ئـىشـالرنـىمۇ بـىلـىشـىڭىز كېرەك. ئـالـدىن قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىشـالر - تېخىمۇ 

بـالـدۇر ۋە تېخىمۇ كۆپ قـىلـىدىغـان ئـىشـلىرىڭىزدۇر؛ كېيىن قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىشـالر بـولـسا، قـىلـغان 

تهقدىردىمۇ، تېخىمۇ كېيىن ۋە ئاز قىلىدىغان ئىشلىرىڭىزدۇر. 

قـائـىدە: «ئـانـچه قـىمـمىتـى يـوق ئـىشـالرنـى قـىلـىشـتىن قـانـچه كۆپ ۋاز كېچهلـىسـىڭىز، ۋاقـتىڭىزنـى ۋە 

ھاياتىڭىزنى شۇنچه ياخشى كونترول قىالاليسىز». 
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ۋاقـىت بـاشقۇرۇشـتىكـى ئهڭ كۈچلۈك كهلـىمهلهردىن بـىرى «يـاق»تۇر. ۋاقـتىڭىزغـا ۋە ھايـاتـىڭىزغـا 

نـىسـبهتهن، يۈكـسهك قـىمـمهتـكه ئـىگه بـولـمىغـان ھهر ئـىشـقا «يـاق» دېيىشـىڭىز كېرەك. بۇنـى (يهنـى 

«يـاق»نـى) دەل ۋاقـتىدا ۋە دائـىم دەپ تۇرۇڭ. شۇنـىسـى ھهقـىقهتـكى، سـىزنـىڭ زايه قـىلـىۋەتسـىڭىز 

بولىدىغان بىر دەقىقىمۇ ۋاقتىڭىز يوق.  

يېڭى بـىر ئـىشـنى بـاشـلىيـالـىشـىڭىز ئۈچۈن، كـونـا ئـىشـلىرىڭىزدىن بـىرەرسـىنـى تـامـامـلىشـىڭىز يـاكـى 

قـويۇپ قـويۇشـىڭىز كېرەك بـولـىدۇ. بـىرىنـىڭ كېلىشـى ئۈچۈن يهنه بـىرىنـىڭ كېتىشـى كېرەك بـولـىدۇ. بـىرى 

كۆتۈرۈلسه يهنه بىرى چۆكىدۇ. 

«ئـىجـادىي كېچىكتۈرۈش» سـىزنـىڭ ھېچبولـمىغـانـدا نۆۋەتـته قـىلـىدىغـان ئـىشـالرنـىڭ نېمىلـىكـىنـى 

بىلگهن ۋە ئۇنىڭغا ئىنتىلگهن ھالدا قارار چىقىرىش قىلمىشىڭىزدۇر. 

ئـىنـسانـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىدە «ئـاڭسىز كېچىكتۈرۈش (سۆرەلـمىلـىك)» خـاھىشـى مهۋجۇت. ئۇالر 

ھهرقـانـداق بـىر ئـىشـنى يـاخشـى ئـويـالنـماسـتىن ئـارقـىغـا سۈرۈۋېرىدۇ. نهتـىجـىدە بۇ خـىل كېچىكتۈرۈش 

يـاكـى ئېتىبـارسـىز قـاراش ئۇالرنـىڭ تۇرمۇشـىدا ۋە خـىزمـىتـىدە زور نهتـىجـىلهرگه تۈرتـكه بـولـىدىغـان، كـاتـتا 

ۋە قـىمـمىتـى بـار ئـىشـالردا سۆرەلـمىلـىك قـىلـىشـقا ئۆزگـىرىشـى مۇمـكىن. قـانـچىلـىك بهدەل تۆلهشـتىن 

قهتئىينهزەر، بۇ خىل ئىللهتتىن ساقلىنىشىڭىز الزىم. 

قـىلـىشـقا تېگىشـلىكـى، ئـانـچه قـىمـمىتـى يـوق ئـىشـالرنـى ئـاڭلىق ھالـدا كېچىكتۈرۈشـتۇر. شۇنـداق 

قـىلسـىڭىز، ھايـاتـىڭىزدا ھهقـىقـىي ئۆزگـىرىش ھاسـىل قـىالاليـدىغـان ئـىشـالرنـى قـىلـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه 

ئېرىشهلهيسىز. 

ۋاقــتىڭىزنــى ئــالــىدىغــان ئــىش - پــائــالــىيهتــلهرنــى بېكىتــىش ئۈچۈن ۋەزىپــىلــىرىڭىزنــى ۋە 

مهسئۇلىيهتلىرىڭىزنى كۆزدىن كهچۈرۈشىڭىز كېرەك. 

مهسـىلهن، بـىر دوسـتۇم بـويـتاق چـاغـلىرىدا گـولـف تـوپـقا مهسـتانه بـولۇپ، ھهپـتىدە ئۈچ - تۆت 

قېتىم، ھهر قېتىمدا ئۈچ - تۆت سائهت گولف توپ ئوينايتتى. 

كېيىن ئۇ تـىجـارەتـكه كـىرىشـتى، ئۆيـلهنـدى، ئـىكـكى بـالـىلـىقمۇ بـولـدى. لېكىن ئۇ تـاكـى بۇ ئـويۇنـنىڭ 

ئـائـىلـىدە ۋە خـىزمهت ئـورنـىدا ئېغىر يـىرىكـچىلـىكـلهرگه سهۋەب بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ھېس قـىلـغانـغا قهدەر، 

يهنـىال ھهپـتىدە ئۈچ قېتىمـدىن بهش قېتىمـغىچه گـولـف تـوپ ئـويـناشـنى داۋامـالشـتۇردى. ئۇ گـولـف تـوپ 

ئـويـناشـنى تهرك ئهتـكهنـدىن كېيىن، ئـانـدىن ئۆز ھايـاتـىنـى قـايـتىدىن كـونـترول قـىلـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه 

ئىگه بولدى. 

سـىزمۇ ئـىشـتىن سـىرتـقى ھهۋەسـلىرىڭىزگه قـاراپ چـىقـىڭ ۋە قـايسـىلـىرىنـىڭ ئهھمىيهتسـىز ئـىشـالر 

ئـىكهنـلىكـىنـى بهلـگىلهڭ. تېلېۋىزور كۆرمهڭ ۋە شۇنـىڭدىن تېجهپ قـالـغان ۋاقـتىڭىزنـى ئـائـىلـىڭىزگه، 

كىتاب ئوقۇشقا، تهنھهرىكهتلهرگه ياكى ئۆزىڭىزنى يۈكسهلدۈرىدىغان باشقا ئىشالرغا ئاجرىتىڭ. 
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ھايـاتـىڭىزغـا نهزەر تـاشـالپ، ھهقـىقـىي كـارغـا كېلىدىغـان ئـىشـالرغـا تېخىمۇ كۆپ ۋاقـىت ئـاجـرىتـاالش 

ئۈچۈن، بـاشـقىالرغـا تـاپشۇرۇشـقا يـاكـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇشـقا بـولـىدىغـان ئـىشـالرنـى بهلـگىلهڭ. «ئـىجـادىي 

كېچىكتۈرۈش تېخنىكـىسـى»نـى بۈگۈنـدىن بـاشـالپ ھايـاتـىڭىزغـا تهدبـىقـالڭ ۋە ھهر جهھهتـتىكـى «كېيىن 

قىـلىـشقـا تېگىشلـىك ئىـشالر» تىـزىملـىكىـنىـ تۇرغۇزۇڭ. مۇشۇندـاق قاـرارنىـ چىـقىـرىشنـىڭ ئۆزىال 

ھاياتىڭىزنى ئۆزگهرتىشكه يېتىدۇ. 

ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ! 

ھايـاتـىڭىزنـىڭ ھهر سـاھهسـىدە «نۆلـدىن بـاشـالپ ئـويـلىنـىش» ئۇسۇلـىنـى قـولـلىنـىڭ. ئۆزىڭىزدىن 

ھهردائـىم شۇ سـوئـالـنى سـوراڭ: «ئهگهر ھازىرغـا قهدەر شۇ ئـىشـنى قـىلـمىغـان بـولـسام، بۈگۈنـكى ئهقـلىم 

بـىلهن يهنه شۇ ئـىشـنى قـىالرمـىيـدىم يـاكـى شۇنـىڭغا ئـىشـتىيـاق بـاغـالرمـىدىم؟». ئهگهر ئۇ سـىز بۈگۈنـكى 

ئهقـلىڭىز بـىلهن قـايـتىدىن بـاشـالشـنى خـالـىمـايـدىغـان ئـىش بـولـسا، دېمهك مهزكۇر پـائـالـىيهت «ئـىجـادىي 

كېچىكتۈرۈش»، يهنى قويۇپ قويۇشتىكى «كۆڭۈلدىكىدەك نامزات»الردۇر. 

خۇسۇسـىي ۋە خـىزمهتـكه ئـاالقـىدار پـائـالـىيهتـلىرىڭىزگه قـاراپ چـىقـىپ، ئۇالرنـى بۈگۈنـكى 

ئهھۋالـىڭىزغـا قـارىتـا بـاھاالڭ. شۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىن دەرھال تهرك ئېتىشـكه يـاكـى ھېچبولـمىغـانـدا 

تېخىمۇ مۇھىم نـىشـانـلىرىڭىز ئـىشـقا ئـاشۇرۇلـغانـغا قهدەر كېچىكتۈرۈشـكه تېگىشـلىك ئـىشـتىن ئهڭ 

كهمىدە بىرنى تالالپ چىقىڭ. 

«ئۇ پاقىنى يهڭ» ناملىق كىتابتىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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خهلقئارا ۋهزىيهت

كىمبارلېي ئامادېئو 



شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى ھهققىدە مهلۇمات 

كىمبارلېي ئامادېئو 

شــىمــالــىي ئــاتــالنــتىك ئهھدى تهشــكىالتــى (North Atlantic Treaty Organization) (تۆۋەنــدە 

خهلـقئارادا ئـومۇمـالشـقان ئـادەت بـويـىچه، ئېنگلىزچه ئـىسـمىنـىڭ بـاش ھهرپـلىرىنـىڭ قـىسـقارتـىلـمىسـى 

بـولـغان NATO ـــ «نـاتـو» دېگهن ئـىسـىم قـولـلىنـىلـىدۇ) شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئـوكـيانـنىڭ ئـىكـكى 

قـىرغـىقـىدىكـى 30 دۆلهتـنىڭ ئـىتـتىپـاقـىدۇر. مهزكۇر ئـىتـتىپـاق ئـامېرىكـانـى، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىغـا ئهزا 

دۆلهتلهرنىڭ كۆپىنچىسىنى، ئهنگلىيهنى، كانادانى ۋە تۈركىيهنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

نـاتـوغـا ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ ئـومۇمـىي ھهربـىي خـامـچوتـىنـىڭ تۆتـتىن ئۈچـىنـى ئـامېرىكـا تهشـكىل 

قـىلـىدۇ. دونـالـد تـرامـپ 2016-يـىلـىدىكـى پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـى پـائـالـىيـىتـى جهريـانـىدا، نـاتـونـىڭ بـاشـقا 

ئهزالـىرىنـىڭ ھهربـىي خـامـچوتـىنـى تېخىمۇ كۆپهيـتىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئېيتقان. 2019-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، 

نـاتـوغـا ئهزا دۆلهتـلهردىن پهقهت ئـونـىال ھهربـىي خـامـچوتـىنـى ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي 

قىممىتىنىڭ ئىككى پىرسهنتىگه يهتكۈزۈش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرغان. 

2018-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 11-كۈنـى، نـاتـو بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا، پـرىزدېنت تـرامـپ نـاتـوغـا ئهزا 

دۆلهتـلهرنـىڭ دۆلهت مۇداپـىئه چـىقـىمـىنـى ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـىڭ تۆت پـىرسهنـتىگه 

يهتكۈزۈشـىنـى تهلهپ قـىلـدى. بۇنـىڭغا ئـامېرىكـانـىڭ ئـاۋۋال ئهمهل قـىلـغانـلىقـىنـىڭ نـامـايهنـدىسـى 

سۈپـىتـىدە، ئـامېرىكـانـىڭ 2020-يـىلـى ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـىڭ 3.87 پـىرسهنـتىنـى 

دۆلهت مۇداپىئهسىگه سهرپ قىلىشى مۆلچهرلهنگهن. 

تـرامـپ يهنه گېرمـانـىيهنـىڭ ئـامېرىكـادىن ئۆزىنـى رۇسـىيهدىن قـوغـدىشـىنـى تهلهپ قـىلـىش بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، رۇسـىيهدىن نهچـچه مـىلـيارد دولـالرلـىق تهبـىئـىي گـاز ئـىمـپورت قـىلـىشـىنـى ئهيـىبـلىدى. ئۇ نـاتـونـى 

«ۋاقـتى ئۆتـتى» دېدى. ئۇ بۇ تهشـكىالتـنىڭ تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇشـنىڭ ئـورنـىغـا يـاۋروپـانـى رۇسـىيهنـىڭ 

تهھدىتـىدىن قـوغـداش بـىلهن ھهپـىلـىشـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. ئهزا دۆلهتـلهر تـىرامـپنىڭ نـاتـونـى 
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تهنـقىد قـىلـىشـى ۋە رۇسـىيه رەھبىرى ۋىالدىمـىر پۇتـىنـنى مـاخـتىشـى سهۋبـلىك، ئۆزلـىرى ھۇجۇمـغا 

ئۇچرىغاندا ئامېرىكاغا ئىتتىپاقداش سۈپىتىدە تايانغىلى بولماي قېلىشىدىن ئهنسىرەشمهكته. 

نىشانى 

نـاتـونـىڭ ۋەزىپـىسـى ئۆز ئهزالـىرىنـىڭ ئهركـىنـلىكـىنـى قـوغـداشـتۇر. ئۇنـىڭ نـىشـانـى كهڭ كۆلهمـلىك 

قىرغۇچى قورالالر، تېرورلۇق ۋە تور ھۇجۇمى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

نـاتـو ئۆزىنـىڭ 2018-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 11-كۈنـىدىكـى يـىغـىنـىدا، رۇسـىيهنـى چهكـلهشـنى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان يېڭى تهدبـىرلهرنـى تهسـتىقـلىدى. مهزكۇر تهدبـىرلهر يېڭىدىن ئـىكـكى ھهربـىي قـومـانـدانـلىق 

شـىتـابـى قۇرۇش، تـور ئۇرۇشـىغـا ۋە تېرورلۇقـقا قـارشـى ھهرىكهتـلهرنـىڭ سـالـمىقـىنـى كۈچهيـتىش؛ 

رۇسـىيهنـىڭ پـولـشا ۋە بـالـتىق دېڭىزى دۆلهتـلىرىگه قـاراتـقان تـاجـاۋۇزچـىلـىقـىنـى تـوسۇشـقا ئـاالقـىدار يېڭى 

پىالن قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

2016-يـىلـى 7-ئـايـدا، نـاتـو بـالـتىق دېڭىزى دۆلهتـلىرىگه ۋە پـولـشانـىڭ شهرقـىگه 4000 ئهسـكهر 

ئهۋەتـىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. شۇنـداقـال، رۇسـىيه ئۇكـرائـىنـاغـا ھۇجۇم قـىلـغانـدىن كېيىن، نـاتـو ئۆزىنـىڭ 

شهرقىي سېپىدىكى ھاۋا ۋە دېڭىز چارالشلىرىنى كۈچهيتتى. 

2015-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 16-كۈنـى، نـاتـو پـارىژدىكـى تېرورلۇق ھۇجۇمـىغـا ئـىنـكاس قـايتۇردى. ئۇ 

يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى، فـىرانسـىيه ۋە نـاتـوغـا ئهزا دۆلهتـلهرنـى بـىرلـىكـسهپ ھاسـىل قـىلـىشـقا چـاقـىرىق قـىلـدى. 

فـىرانسـىيه «شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدىنـامـىسـى»نـىڭ 5-مـاددىسـىغـا مۇراجـىئهت قـىلـمىدى. شۇنـداق 

قـىلـغان تهقـدىردە، بۇ «ئـىراق ۋە شـام ئـىسـالم دۆلـىتـى»گه قـارشـى رەسـمىي جهڭ ئېالن قـىلـغانـلىق بـوالتـتى. 

فـرانسـىيه ئۆز ئـالـدىغـا ھاۋا ھۇجۇمـى قـىلـىشـنى تـالـلىدى. 5-مـاددىدا: «(ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ) بـىرەرسـىگه 

قوراللىق ھۇجۇم قىلىش ... ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه قىلىنغان ھۇجۇم دەپ قارىلىدۇ» دېيىلگهن. 

* مهزكۇر «5 – مــاددا»غــا پهقهت بــىر قېتىمــال، يهنه «11 – سېنتهبــىر» ۋەقهســىدىن كېيىن 

مۇراجىئهت قىلىنىپ باققان. 

نـاتـو ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتان ئۇرۇشـىدا ئۆزىگه يـاردەم بېرىش تهلـىپـىگه ئـاۋاز قـوشۇپ، 2003-

يـىلـى 8-ئـايـدىن 2014-يـىلـى 12-ئـايـغىچه (مهزكۇر ئۇرۇشـتا) بـاشـالمـچىلـىق رولـىنـى ئـويـنىدى. بۇ خـىل 

ھهربـىي مۇداخـىله ئهڭ يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـقان چـاغـالردا، نـاتـو ئـافـغانـىسـتانـغا 130 مـىڭ ئهسـكهر 
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ئـورۇنـالشـتۇردى. 2015-يـىلـى، ئۇ ئۇرۇش ۋەزىپـىسـىنـى ئـاخـىرالشـتۇرۇپ، ئـافـغانـىسـتان دۆلهت ئـارمـىيهسـىنـى 

(تالىبانغا قارشى) قولالشقا باشلىدى. 

نـاتـونـىڭ قـوغـداش دائـىرىسـى ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ ئـىچـكى ئۇرۇشـى يـاكـى ئـىچـكى سـىيـاسـىي 

ئۆزگـىرىشـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـمايـدۇ. 2016-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 15-كۈنـى، تۈركـىيه ئـارمـىيهسـى 

سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش قـوزغـاپ، ھۆكۈمهتـنى كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىغـا ئـالـغانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. ئهمـما، 

تۈركـىيه پـرېزىدېنتى رەجهپ تـايـيىپ ئهردوغـان 16-ئـىيۇل سهھهردە مهزكۇر سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىشـنىڭ 

مهغلۇپ بـولـغانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. تۈركـىيه نـاتـوغـا ئهزا دۆلهت بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، ھۇجۇمـغا 

ئۇچـرىغـانـدا ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ يـاردىمـىگه ئېرىشـىدۇ. ئهمـما، سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش يۈز بهرگهنـدە، ئهزا 

دۆلهتلهر ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشهلمهيدۇ. 

ئهگهر مۇقـىمـلىق تهھدىتـى كۆرۈلـسه، نـاتـو ئۆزىگه ئهزا بـولـمىغـان دۆلهتـلهرنـىمۇ قـوغـدايـدۇ. 2014-

يـىلـى 8-ئـايـنىڭ 28-كۈنـى، نـاتـو قـولـىدا رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا بېسىپ كـىرگهنـلىكـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان 

سۈرەتـلهرنـىڭ بـارلـىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. گهرچه ئۇكـرائـىنـا نـاتـوغـا ئهزا بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما كۆپ يـىلـالردىن 

بۇيـان نـاتـو بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ كهلـگهنـىدى. رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـى شۇ ئهتـراپـتىكـى 

نـاتـو ئهزالـىرىنـى تهھدىتـكه ئۇچـراتـقان. ئۇالر سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ سـابـىق بېقىنـدى دۆلهتـلىرىنـىڭ 

رۇسىيهنىڭ كېيىنكى نىشانى بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرەشكهنىدى. 

نهتـىجـىدە، نـاتـونـىڭ 2014-يـىلـى 9-ئـايـدىكـى بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا رۇسـىيهنـىڭ تـاجـاۋۇزچـىلـىقـى 

مهركهزلـىك مۇھاكـىمه قـىلـىنـغان. پـرىزدېنت پۇتـىن ئۇكـرائـىنـانـىڭ شهرقـىي رايـونـلىرىدا «يېڭى رۇسـىيه» 

قۇرۇشـقا قهسهم قـىلـدى. پـرىزدېنت ئـوبـامـا التۋىيه، لـىتۋانـىيه، ئېستونـىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهرنـى قـوغـداشـقا 

ۋەدە بهردى. 

نـاتـو «تـىنچـلىقـنى سـاقـالش ئهڭ ئـاز دېگهنـدىمۇ تـىنچـلىق ئـورنـىتـىشـتهك مۈشكۈلـلىشـىپ كهتـتى» دەپ 

ئېتىراپ قـىلـدى ۋە شۇ سهۋەبـلىك دۇنـيا مـىقـياسـىدا ئـىتـتىپـاقـداشـلىقـىنـى كۈچهيـتىشـكه ھهرىكهت قـىلـدى. 

يهر شـارىلـىشـىش دەۋرىدە، ئـاتـالنـتىك ئـوكـيانـنىڭ ئـىكـكى قـىرغـىقـىدىكـى دۆلهتـلهرنـىڭ تـىنچـلىقـىغـا 

كـاپـالهتـلىك قـىلـىش نـوقۇل ھهربـىي كۈچـتىن ھالـقىغـان ھالـدا، دۇنـيانـىڭ ئـورتـاق تـىرىشـچانـلىقـىغـا مـوھتاج 

بولماقتا. 

ئهزا دۆلهتلهر 
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نـاتـونـىڭ 30 ئهزاسـى تۆۋەنـدىكـىلهردىن ئـىبـارەت: ئـالـبانـىيه، بېلگىيه، بۇلـغارىيه، كـانـادا، 

كـىرودىيه، چېخ، دانـىيه، ئېستونـىيه، فـىرانسـىيه، گېرمـانـىيه، گـرېتسىيه، ۋېنگىرىيه، ئـىسـالنـدىيه، 

ئـىتـالـىيه، التۋىيه، لـىتۋانـىيه، لـىيۇكسېمبۇرگ، قـاراتـاغ، گـولـالنـدىيه، شـىمـالـىي مـاكېدونـىيه، نـورۋېگىيه، 

پولشا، پورتۇگالىيه، رۇمىنىيه، سلوۋاكىيه، سلوۋېنىيه، ئىسپانىيه، تۈركىيه، ئهنگلىيه ۋە ئامېرىكا. 

ھهر بـىر ئهزا دۆلهت نـاتـودا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچى تهيـىنـلهيـدۇ، نـاتـو كـومـىتېتىدا خـىزمهت 

قـىلـىدىغـان خـادىمـالر بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ ۋە نـاتـونـىڭ مهسـىلـىلـىرىنـى مۇزاكـىرە قـىلـىش ئۈچۈن 

مۇنـاسـىۋەتـلىك ئهمهلـدارالرنـى ئهۋەتـىدۇ. نـاتـوغـا بـارىدىغـان مهزكۇر خـادىمـالر بـىر دۆلهتـنىڭ پـرىزدېنتى، 

بـاش مـىنـىسـتىرى، تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى يـاكـى دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز 

ئىچىگه ئالىدۇ. 

2015-يـىلـى 12-ئـايـنىڭ 1-كۈنـى، نـاتـو 2009-يـىلـىدىن بۇيـان تۇنـجى قېتىم كېڭهيـگهنـلىكـىنـى 

ئېالن قـىلـىپ، قـاراتـاغ جۇمھۇرىيـىتـىنـى ئهزالـىقـقا قـوبۇل قـىلـدى. رۇسـىيه بۇ ھهرىكهتـنى ئۆزىنـىڭ دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـىگه قـارىتـىلـغان ئـىسـتراتېگىيهلـىك تهھدىت دەپ ئـاتـىدى. ئۇ ئۆزىگه قـوشـنا بـالـقان دۆلهتـلىرى 

ئارىسىدا ناتوغا ئهزا بولغانالرنىڭ سانىنىڭ كۆپهيگهنلىكىدىن ئهندىشه قىلماقتا. 

ئىتتىپاقداشلىق 

نـاتـو يهنه ئۆز تهسـىر كۈچـىنـى ئۆزىگه ئهزا 30 دۆلهتـتىن ھالـقىتـىش ئۈچۈن، تۆۋەنـدىكـىدەك ئۈچ 

ئىتتىپاققا ئهزا بولغان: 

بـىرىنـچىسـى، «يـاۋرو-ئـاتـالنـتىك ئـوكـيان ھهمـكارلـىق كېڭىشـى»دۇر. مهزكۇر ئـاپـپارات ئۆزىگه ئهزا 

دۆلهتـلهرنـىڭ نـاتـوغـا ئهزا بـولۇشـىغـا يـاردەم بېرىدىغـان بـولۇپ، ئۇ نـاتـونـىڭ مۇددىئـاسـىنـى قـولـاليـدىغـان، 

ئهمما ناتوغا ئهزا بولمىغان 20 دۆلهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئۇ 1991-يىلى قۇرۇلغان. 

ئـىكـكىنـچىسـى، ئـوتتۇرا شهرقـته مۇقـىمـلىق بهرپـا قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان «ئـوتتۇرا دېڭىز 

دىيـالـوگـى»دۇر. ئۇنـىڭ نـاتـوغـا ئهزا بـولـمىغـان ئهزالـىرى ئـالـجىرىيه، مـىسـىر، ئـىسـرائـىلـىيه، ئـىئـوردانـىيه، 

ماۋرىتانىيه، ماراكهش ۋە تۇنىسنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. مهزكۇر سۇپا 1994-يىلى قۇرۇلغان. 

ئۈچـىنـچىسـى، تېخىمۇ كهڭ ئـوتتۇرا شهرق رايـونـىدا تـىنچـلىق بهرپـا قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان 

«ئـىسـتانبۇل ھهمـكارلـىق تهشهببۇسـى»دۇر. ئۇ «دېڭىز قـولتۇقـى ھهمـكارلـىق كېڭىشـى»نـىڭ بهھرەيـىن، 
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كۇۋەيـت، قـاتـار ۋە ئهرەب بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـى قـاتـارلـىق تۆت ئهزاسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـان بـولۇپ، 

2004-يىلى باشالنغان. 

نـاتـو يهنه ئـورتـاق بـىخهتهرلـىك مهسـىلـىسـىدە، تۆۋەنـدىكـى تـوققۇز دۆلهت بـىلهن ھهمـكارلـىشـىدۇ. 

ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئـاۋسـترالـىيه، يېڭى زېالنـدىيه، يـاپـونـىيه، كـورېيه، مـوڭغۇلـىيه قـاتـارلـىق بهش دۆلهت 

ئـاسـىيـادا (گهرچه ئـاۋسـترالـىيه بـىلهن يېڭى زېالنـدىيه جۇغـراپـىيهلـىك نۇقـتىدىن ئـاسـىيـاغـا تهۋە بـولـمىسـىمۇ، 

بۇ يهردە سـىيـاسـىي نۇقـتىدىن ئـاسـىيـاغـا تهۋە قـىلـىنـغان، ت)؛ بـىرسـى، يهنـى كـولۇمـبىيه جهنۇبـىي 

ئامېرىكادا؛ ئافغانىستان، ئىراق ۋە پاكىستاندىن ئىبارەت ئۈچ دۆلهت ئوتتۇرا شهرقته. 

تارىخى 

نـاتـونـىڭ قۇرغۇچـى ئهزالـىرى 1949-يـىلـى 4 – ئـايـنىڭ 4 - كۈنـى «شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك 

ئهھدىنـامـىسـى»نـى ئـىمـزالـىدى. ئۇ بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى، دۇنـيا بـانـكىسـى ۋە خهلـقئارا پۇل 

فوندى تهشكىالتى بىلهن ھهمكارالشتى. 

نـاتـونـىڭ قۇرۇلۇشـتىكـى ئـاسـاسـلىق مۇددىئـاسـى ئهزا دۆلهتـلهرنـى كـوممۇنـىسـتىك دۆلهتـلهرنـىڭ 

تهھدىتـىدىن قـوغـداش ئـىدى. شۇنـداقـال، ئـامېرىكـا يهنه (مهزكۇر تهشـكىالت ئـارقـىلـىق) يـاۋروپـادىكـى 

مهۋجۇتلۇقـىنـى سـاقـالپ قـالـماقـچى ئـىدى. ئۆز نۆۋىتـىدە، نـاتـو يهنه (بـىرىنـچى ۋە ئـىكـكىنـچى دۇنـيا 

ئۇرۇشـىنـىڭ ئـالـدىدىكـىدەك) تـاجـاۋۇز خـاراكتېرلـىك مـىلـلهتـچىلـىكـنىڭ قـايـتىدىن بـاش كۆتۈرۈشـىنـىڭ 

ئـالـدىنـى ئېلىش ۋە سـىيـاسـىي ئـىتـتىپـاقـداشـلىقـنى ئـىلـگىرى سۈرۈش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ مهھسۇلـىدۇر. شۇ 

مهنـىدىن ئېيتقانـدا، نـاتـو يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ شهكـىلـلىنـىشـىنـى مۇمـكىنـچىلـىكـكه ئـىگه قـىلـغان. 

شۇنـداقـال، ئـامېرىكـانـىڭ يـاۋروپـا دۆلهتـلىرىنـى (نـاتـونـى سۇپـا قـىلـغان ھالـدا) ھهربـىي جهھهتـتىن قـوغـدىشـى، 

ئۇالرنـى ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدىكـى ۋەيـرانـچىلـىقـتىن كېيىنـكى قـايـتا قۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان 

بىخهتهر مۇھىت بىلهن تهمىنلىگهن. 

غهربـىي گېرمـانـىيه نـاتـوغـا ئهزا بـولـغانـدىن كېيىن، كـوممۇنـىسـتىك دۆلهتـلهر «ۋارشـاۋا شهرتـنامـىسـى 

ئـىتـتىپـاقـى»نـى قۇردى. مهزكۇر ئـىتـتىپـاق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى، بۇلـغارىيه، ۋېنگىرىيه، رۇمـىنـىيه، پـولـشا، 

چېخسلوۋاكـىيه ۋە شهرقـىي گېرمـانـىيه قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـاالتـتى. بۇنـىڭغا قـارىتـا، نـاتـو «كهڭ 

كۆلهمـلىك ئۆچ ئېلىش» سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا قـويۇپ، «ۋارشـاۋا شهرتـنامـىسـى ئـىتـتىپـاقـى» (نـاتـوغـا) ھۇجۇم 

قـىلـغان تهقـدىردە، ئۆزىنـىڭ يـادرو قـورالـلىرى ئـىشـلىتـىدىغـانـلىقـىنـى ئېنىق جـاكـارلـىدى. نـاتـونـىڭ بۇ خـىل 

(تهھدىتــكار) چۆچۈتۈش ســىيــاســىتــى يــاۋروپــانــىڭ بــار كۈچــىنــى ئــىقــتىســادىي تهرەقــقىيــاتــقا 

مهركهزلهشـتۈرۈشـىگه ئـىمـكانـىيهت يـاراتـتى. ئۇ زور كۆلهمـلىك مۇنـتىزىم قـوشۇن قۇرۇشـقا مـوھتاج 

بولمىدى. 
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ھالبۇكـى، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى (ئـىقـتىسـادنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـنىڭ ئـورنـىغـا) ھهربـىي كۈچـىنـى 

داۋامـلىق زورايـتتى. سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـى ئـاخـىرالشـقانـدا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي كۈچـى 

ئـارانـال ئـامېرىكـانـىڭكىنـىڭ ئۈچـتىن بـىرىچـىلـىك بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ ھهربـىي خـىراجـىتـى 

ئـامېرىكـانـىڭكىنـىڭ ئۈچ ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كېلهتـتى. 1989-يـىلـى بېرلـىن تېمىنـىڭ ئۆرۈلۈشـىگه ھهم 

ئىقتىسادىي، ھهم ئىدىئولوگىيهلىك ئامىلالر سهۋەب بولغانىدى. 

1991 - يـىلـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـدىن كېيىن، نـاتـونـىڭ رۇسـىيه بـىلهن بـولـغان 

مۇنـاسـىۋىتـى يۇمشـىدى. 1997-يـىلـى، ئـىكـكى تهرەپ «شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى - رۇسـىيه 

ئـاسـاسـىي ئهھدىنـامـىسـى»نـى ئـىمـزاالپ، قـوش تهرەپـلىك ھهمـكارلـىق ئـورنـاتـتى. 2002-يـىلـى، ئۇالر يهنه 

«شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى - روسـىيه كېڭىشـى»نـى قۇرۇپ، ئـورتـاق بـىخهتهرلـىك 

مهسىلىسىدە ھهمكارالشتى. 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـىمـىرىلـىشـى ئۇنـىڭ ئـىلـگىرىكـى بېقىنـدى دۆلهتـلىرىدە داۋالغۇش پهيـدا 

قـىلـدى. 1999 – يـىلـى يۇگۇسـالۋىيهدىكـى ئـىچـكى ئۇرۇشـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئـايـالنـغانـدا، نـاتـو 

ئۇرۇشـقا قـول تـىقـىپ، تـوققۇز كۈنلۈك ھاۋا ھۇجۇمـى ئـارقـىلـىق ئۇرۇشـنى ئـاخـىرالشـتۇردى. شۇ يـىلـى 12-

ئـايـغا كهلـگهنـدە، نـاتـو مهزكۇر رايـونـغا 60 مـىڭ ئهسـكهردىن تهركـىب تـاپـقان تـىنچـلىق سـاقـالش قـىسـمى 

ئـورۇنـالشـتۇردى. 2004-يـىلـى نـاتـو مهزكۇر فۇنـكىسـىيهنـى يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىغـا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، بۇ 

يهردە ئهسكهر تۇرغۇزۇشنى ئاياغالشتۇردى. 

قىزىل سىزىق 
30 ئهزا دۆلهتـته دېموكـراتـىك ئهركـىنـلىكـىنـى قـوغـداش ھېلىھهم نـاتـونـىڭ يـادرولۇق مۇددىئـاسـىدۇر. 

سـىيـاسـىي ۋە ھهربـىي ئـىتـتىپـاق بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، مهزكۇر ئـىتـتىپـاقـنىڭ يهر شـارى بـىخهتهرلـىكـىگه 

بولغان ئهھمىيىتى يهنىال ئىنتايىن مۇھىم. 

ئۇنـىڭ 1949-يـىلـى قۇرۇلـغانـدىن بۇيـان ئـىزچـىل داۋام قـىاللـىشـى ئهزالـىرىنـىڭ دېموكـراتـىيهنـى، 

ئهركـىنـلىكـنى ۋە ئهركـىن بـازار ئـىقـتىسـادىنـى قـوغـدايـدىغـان ئـورتـاق قـىمـمهت قـارىشـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك. 

ناتو ھېلىھهم ئامېرىكانىڭ ئهڭ مۇھىم ئىتتىپاقدىشىدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

ht tps: / /www.theba lance.com/nato-purpose-his tory-members-and-

 alliances-3306116
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غهزهب ۋه ئۇنى تىزگىنلهش 

مىسىلىسىز ئويغىنىش

فىلىپ زىمباردو



غهزەب ۋە ئۇنى تىزگىنلهش 

پسخولوگ فىلىپ زىمباردو (ئامېرىكا) 

ئـادەتـته، كـىشـىلهر ھۇجۇم ۋە زوراۋانـلىقـقا بـاغـلىنـىپ كهتـكهن، «غهزەپ»تـىن ئـىبـارەت بۇ پـاسسـىپ 

كهيـپىيـاتـقا سهلـبىي نهزەردە قـارىشـىدۇ. ھالبۇكـى، پـىسـخولـوگـالر «مۇۋاپـىق تـىزگـىنـلهنـگهن تهقـدىردە، 

غهزەپ ئـاكـتىپ رول ئـويـنىيـااليـدۇ، چۈنـكى غهزەپ بـاشـقىالرنـى شۇ كـىشـىنـىڭ سۇبيېكتىپ ھېسسىيـاتـىدىن 
ۋاقـىپـالنـدۇرىدۇ. كـىشـىنـىڭ ئۆز ھهق – ھوقۇقـىنـى قـوغـداش ئۈچۈن كۆكـرەك كېرىپ چـىقـىشـىغـا تۈرتـكه 

بـوالاليـدۇ، شۇنـداقـال كـىشـىلـىك مۇنـاسـىۋەتـلهردە سـاقـالنـغان مهسـىلـىلهرنـى بـايـقىشـىغـا يـاردەم قـىلـىدۇ» دەپ 

قارايدۇ. 

كۆپـىنـچه كـىشـىلهر ھهپـتىدە بـىر قـانـچه قېتىم غهزەپـلىنـىدىغـان، شۇنـداقـال غهزىپـىنـى مۇئهيـيهن 

چهكـتىن ئـاشۇرۇۋەتـمهسـلىكـكه تـىرىشـىدىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما يهنه بـىر قـىسـىم كـىشـىلهر بۇ جهھهتـته 

چهكـتىن ئېشىپ، ئـىنـتايـىن كۆپ غهزەپـلىنـىدۇ – دە، نهتـىجـىدە بۇ ئۇالرنـىڭ خـاراكتېرىنـىڭ بـىر قـىسـمىغـا 

ئايلىنىدۇ. بۇ خىل ئهھۋالدىكى كىشىلهر چوقۇم بۇ جهھهتته داۋالىنىشى كېرەك. 

ئۇنـداقـتا، چېكىدىن ئـاشـقان غهزەپـلىنـىش ئـىلـلىتـىنـى قـانـداق داۋاالش كېرەك؟ كـولـورادو شـىتـاتـلىق 

ئۇنـىۋېرسـىتېتتىكـى جېرىي دېفېنباچېرغـا (Jerry Deffenbacher) كۆرە، بۇ جهھهتـتىكـى ئهڭ يـاخشـى 

داۋاالش ئۇسۇلـى: ئـازادىلـىك مهشـىقـى، بـىلـىش قـىلـمىشـى ئـارقـىلـىق داۋاالش ۋە مـاھارەت يېتىلـدۈرۈشـنى 

بـىرلهشـتۈرۈشـتۇر. مهزكۇر داۋاالش جهريـانـىدا، بـىمـارالر ئـاسـانـال ئۆزىنـى غهزەپـلهنـدۈرىدىغـان (مهسـىلهن، 

بـاشـقا مـاشـىنـىالر تهرىپـىدىن يـولـى تـوسۇۋېلىنـىش دېگهنـدەك) ئـىشـالرغـا يـولۇقـقانـدا، دەرھال كهيـپىيـاتـىنـى 

تۇراقالشتۇرااليدىغان بولغۇچه ئىزچىل ئۆزىنى ئازادە تۇتۇشنى مهشىق قىلىدۇ. 

مهزكۇر داۋاالشـنىڭ ئـىكـكىنـچى بـاسقۇچـى بـىلـىش قـىلـمىشـى ئـارقـىلـىق داۋاالشـتۇر. بـىلـىش قـىلـمىشـى 
ئـارقـىلـىق داۋاالش بـىمـارالرغـا مهلۇم بـىر خـىل ئهھۋالـغا يـولۇقـقانـدا، ئۇنـى ئۆزىنـى غهزەپـلهنـدۈرىدىغـان 

شهكـىلـدە ئهمهس، بهلـكى بـاشـقىچه ئۇسۇلـدا چۈشـىنـىشـنى ئۆگـىتـىدۇ. مهسـىلهن، مـوتـوسـىكـلىت 
مـىنگۈچـىنـىڭ يـولـى مـاشـىنـا تهرىپـىدىن تـوسۇۋېلىنـسا، ئۇ «تېرىكـسهم يـولـدا ئـاسـانـال ۋەقه چـىقـىرىپ 

قـويۇشۇم مۇمـكىن، ئهمـما مېنىڭ قـاتـناش ۋەقهسـىگه ئۇچـرىغۇم يـوق (شۇڭا بۇنـچىلـىك ئـىشـالرغـا 
چېچىلىپ يۈرمهي)» دەپ ئويلىشى كېرەك. 
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داۋاالشـنىڭ ئۈچـىنـچى بـاسقۇچـى (كهيـپىيـات تـىزگـىنـلهش جهھهتـتىكـى) مـاھارەتـلهرنـى يېتىلـدۈرۈپ، 

ئۇنـى ئهمهلـىيهتـكه تهدبـىقـالشـتۇر. ئـاسـان غهزەپـلىنـىدىغـان شـوپۇرغـا نـىسـبهتهن، مهزكۇر بـاسقۇچـتىكـى 

داۋالىنىش ماشىنىنى قانداق بىخهتهر ھهيدەشنى ئۆگىنىشتىن دېرەك بېرىدۇ.  

غهزەپ بـاشقۇرۇش مۇتهخهسسـىسـى مېلۋىن فېين (Melvyn Fein) «ئۇنـىۋېرسـال غهزەپ بـاشقۇرۇش» 
ئۇسۇلـىنـى ئـىجـاد قـىلـغان بـولۇپ، مهزكۇر ئۇسۇلـدا دېفېنباچېرنـىڭ داۋاالش مېتودىغـا تۆۋەنـدىكـىدەك ئۈچ 

تۈرلۈك مهزمۇن قوشۇلغان: 

1. غهزەپـنىڭ تـىزگـىنـدىن چـىقـماسـلىقـى ئۈچۈن، ئۇنـى بـىخهتهر (مۇۋاپـىق) شهكـىلـدە ئـىپـادىلهشـنى 
ئۆگىنىش. 

2. «تهڭسىز مۇئـامـىلـىگه ئۇچـرىغـانـلىقـتىن قـورسـىقـى كۆپۈش يـاكـى ئهھمىيـىتـى بـار بـىرەر نـىشـانـنى 
ئـىشـقا ئـاشۇرالـمىغـانـلىقـتىن تېرىكـىش» دېگهنـدەك، غهزەپـكه سهۋەب بـولـغان يـوشۇرۇن ئـامـىلـنى تېپىپ 

چىقىش. 

3. غهزەپـلىنـىشـكه سهۋەب بـولـىدىغـان، رېئالـلىقـتىن چهتـنىگهن نـىشـانـالردىن ۋاز كېچىشـنى 
ئۆگـىنـىۋېلىش. مهسـىلهن، «غهزەپـلىنـىشـىم بـاشـقىالرنـىڭ <تـوغـرا ئـىش> قـىلـىشـىغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ» 

دېگهندەك چۈشهنچىلهرنى تهرك ئېتىش. 

بـارلـىق مۇتهخهسسـىسـلهر ئـورتـاق ھالـدا «كۆپـىنـچه كـىشـىلهردە غهزەپـكه نـىسـبهتهن خهتهرلـىك خـاتـا 

تـونۇشـالر مهۋجۇت» دەپ قـارايـدۇ. مهسـىلهن، كـىنـوالردا كـىشـىلهر قـورسـاق كۆپۈكـىنـى چـىقـىرىش ئۈچۈن 

بـاشـقىالرغـا ھۇجۇم قـىلـىشـىدۇ يـاكـى ئۇالرنـى ھاقـارەتـلهيـدۇ. ئهمهلـىيهتـته، بۇ خـىل نـامۇۋاپـىق ئۆچ ئېلىش 

قىلمىشى كىشىگه بىردەملىك قانائهتتىن باشقا ھېچنهرسه ئېلىپ كېلهلمهيدۇ. 

سـىز ئۆچ ئېلىشـقا ئـادەتـلهنـگهنسېرى، تېخىمۇ تېرىكـكهكـلىشـىپ، ئهسـلىدىكـىدىن كـىچـىك 
ئـىشـالرغـىمۇ سهكـرەپ كېتىدىغـان بـولۇپ قېلىشـىڭىز مۇمـكىن. نۇرغۇن پـىسـخولـوگـالرنـىڭ تهتـقىقـاتـلىرىدىن 

شۇ نهرسه ئـىسـپاتـالنـدىكـى، سـىز بـىراۋدىن غهزەپـلهنـگهنـدە، ئۇنـىڭغا ھۇجۇم قـىلـىش يـاكـى زەخـمه 
يهتكۈزۈش كهيـپىيـاتـىڭىزنـى تـىنـچالنـدۇرالـمايـال قـالـماسـتىن، مۇتـلهق كۆپ قـىسـىم ئهھۋالـالردا سـىزدىكـى 

سهلـبىي كهيـپىيـاتـنى تېخىمۇ ئهدىتـىۋېتىدۇ. شۇڭا، قـىسـاس ئـاداۋەتـنى تۈگـىتهلـمهيـال قـالـماسـتىن، تېخىمۇ 

كۈچهيـتىۋېتىدۇ. بۇ ئـىنـسانـىيهت تـارىخـىدا سـانسـىز قېتىم كۆرۈلـگهن ھادىسـىدۇر. ئـابـروي، ھوقۇق، مـاقـام 

ۋە شـان – شهرەپـكه ئـاالقـىدار نۇرغۇن ئۇرۇشـالر مهزكۇر نۇقـتىنـى دەلـىلهيـدۇ. ئـاقـىالنه ۋە بـىخهتهر ئۇسۇل 
ئۆز كهيـپىيـاتـىڭىزنـى تـىزگـىنـلهپ، ھېچبولـمىغـانـدا كهيـپىيـاتـىڭىز تۇراقـالشـقانـدا، ئـانـدىن تـوقۇنۇشـنىڭ 
مـاھىيـىتـى تـوغـرىسـىدا ئـويـلىنـىپ، ئـانـدىن مهسـىلـىنـى قـانـداق ھهل قـىلـىش تـوغـرىسـىدا قـارار چـىقـىرىشـتۇر. 

نــورمــال ئهھۋالــدا، ســىزنــى غهزەپــلهنــدۈرگۈچــى بــىلهن ئــوچۇق – يــورۇق پــاراڭلىشــىپ، ئۆز 
ھېسسىيـاتـىڭىزنـى ئـىجـابـىي شهكـىلـدە چۈشهنـدۈرۈشـنىڭ ئۆزىال جـىددىيـلىكـنى پهسهيـتىشـكه يېتىپ 

ئاشىدۇ. 

فىلىپ زىمباردونىڭ «ھهممىباب پسخولوگىيه» ناملىق ئهسىرىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى
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ساغالملىق



يۈرەكنىڭ سوقۇش رىتىمى ھهققىدە مۇھىم ئۇچۇرالر 

مهيـلى جـىم تۇرغـان چېغىڭىزدىكـى، يـاكـى ھهرىكهت قـىلـغان ۋاقـتىڭىزدىكـى يۈرەك سـوقۇشـىڭىز 

يۈرەك كېسىلـى قـوزغـىلـىش خهۋپـىڭىزنـى ۋە ئـوكسـىگېنلىق ھهرىكهت قـىلـىش ئـىقـتىدارىڭىزنـى كۆرسـىتـىپ 

بېرەلهيدۇ. 

مـومـىڭىز بهلـكىم سـىزگه «يۈرىكـىڭ سېنىڭ مـايـاتـنىكـىڭدۇر» دەپ ئۆگهتـكهن بـولۇشـى مۇمـكىن، 

ئهمـما ئهمهلـىيهت بۇ «لهقهم»نـىڭ يۈرەكـكه تـازا مـاس كهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـلىدى. چۈنـكى، سـاغـالم 

يۈرەك سـائهتـكه ئـوخـشاش بـىرال خـىل رىتـىمـدا سـوقـمايـدۇ. كۈنـدىلـىك پـائـالـىيهتـلىرىڭىزنـىڭ ئۆزگـىرىشـىگه 

ئهگـىشـىپ، يۈرەك سـىزنـىڭ ئـوكسـىگېنغا بـولـغان ئېھتىيـاجـىڭىزغـا مـاسـلىشـىش ئۈچۈن، ئۆز سۈرئـىتـىنـى 

گـاھى تېزلـىتـىپ، گـاھى ئـاسـتىلـىتـىدۇ. پهرقـلىق كـىشـىلهر ئۈچۈن «نـورمـال» يۈرەك سـوقۇش ئۆلـچىمـىمۇ 

پهرقـلىق بـولـىدۇ. لېكىن، ئـىنـسان جـىم تۇرغـان ۋاقـىتـتا يۈرىكـىنـىڭ زىيـادە تېز سـوقۇشـى يـاكـى ھهرىكهت 

ھالـىتـىدىكـى ئهڭ يۇقـىرى يۈرەك سـوقۇشـىنـىڭ زىيـادە ئـاسـتا بـولۇشـى يۈرەك كېسىلـى قـوزغـىلـىش ۋە شۇ 

سهۋەبلىك ئۆلۈپ كېتىش خهۋپىنىڭ يۇقىرىلىقىدىن دېرەك بېرىشى مۇمكىن. 

بۇ جهھهتـته، كـىشـىلهر ئۆز ئـالـدىغـا قـىالاليـدىغـان ئـىشـالردىن بـىرى ئۆزىنـىڭ جـىم تۇرغـان چـاغـدىكـى 

يۈرەك سـوقۇشـىنـى ئۆلـچهشـتۇر. بۇنـى ئۆلـچهش تـولـىمۇ ئـاسـان، ھهم بۇنـىڭدىن ئېرىشـكهن ئۇچۇر سـىزگه 

ئـوبـدان ئهسـقاتـىدۇ. ئۆزىڭىزگه نـىسـبهتهن نـورمـال ھالهتـنىڭ قـانـداق بـولۇشـى كېرەكـلىكـى تـوغـرىسـىدا 

چۈشهنـچه ھاسـىل قـىلـىش، شۇنـداقـال يۈرەك رىتـىمـىڭىزدىكـى بـىنـورمـال ئۆزگـىرىش يـاكـى داۋالـىنـىشـنى 

تهقهززا قـىلـىدىغـان قـانۇنـىيهتـلىك مهسـىلـىلهرنـى تېپىپ چـىقـىش ئۈچۈن، پـات - پـات يۈرەك سـوقۇشـىڭىزنـى 

ئۆلچهپ تۇرۇش سىز ئۈچۈن پايدىلىقتۇر. 

جىم تۇرغان چاغدىكى يۈرەك رىتىمىڭىز 

جـىم تۇرغـان ۋاقـتىڭىزدا، يۈرىكـىڭىز بهدىنـىڭىزنـى ئېھتىيـاجـلىق ئـوكسـىگېن بـىلهن تهمـىنـلهش 

ئۈچۈن ئهڭ تۆۋەن مـىقـداردا قـان ئېتىلـدۇرۇپ چـىقـىرىدۇ. قۇرامـىغـا يهتـكهن سـاغـالم ئهر – ئـايـالـالرنـىڭ 

كۆپـىنـچىسـىنـىڭ جـىم تۇرغـان ۋاقـىتـتىكـى يۈرەك سـوقۇشـى مـىنۇتـىغـا ئـاتـمىشـتىن يۈز قېتىمـغىچه بـولـىدۇ. 

ھالبۇكـى، «ئـايـالـالر سـاغـالمـلىقـى مهسـلىھهتـچىسـى»نـىڭ (WHI) 2010-يـىلـىدىكـى دوكـالتـىدا 
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كۆرسـىتـىلـىشـچه، جـىم تۇرغـان چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇشـىنـىڭ مهزكۇر دائـىرىنـىڭ تۆۋەنـكى چېكىگه (يهنـى 

ئـاتـمىش قېتىمـغا) يېقىن بـولۇشـى، يۈرەك كېسىلـى قـوزغـىلـىش خهۋپـىنـى بهلـگىلـىك دەرىجـىدە تۆۋەنـلىتـىشـى 

مۇمـكىن ئـىكهن. «ئـايـالـالر سـاغـالمـلىقـى مهسـلىھهتـچىسـى»نـىڭ تهتـقىقـاتـچىلـىرى ئـادەت كۆرۈشـتىن 

تـوخـتىغـان 129 مـىڭ 135 ئـايـالـغا ئـاالقـىدار سـانـلىق مهلۇمـاتـنى تهكشۈرگهنـدىن كېيىن، جـىم تۇرغـان 

چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇشـى ئهڭ يۇقـىرى ـــ يهنـى مـىنۇتـىغـا 76 قېتىمـدىن كۆپ سـوقـىدىغـان ـــ 

كـىشـىلهرنـىڭ يۈرەك كېسىلـى قـوزغـىلـىش يـاكـى شۇ سهۋەبـلىك ئۆلۈپ كېتىش نـىسـبىتـىنـىڭ جـىم تۇرغـان 

چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇشـى ئهڭ تۆۋەن ـــ يهنـى مـىنۇتـىغـا 62 قېتىم يـاكـى تېخىمۇ ئـاز سـوقـىدىغـان ـــ 

كـىشـىلهرنـىڭكىدىن 26 پـىرسهنـت يۇقـىرى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. ئهگهر سـىزنـىڭ جـىم تۇرغـان 

چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇشـىڭىز ئـىزچـىل ھالـدا مـىنۇتـىغـا 80 قېتىمـدىن يۇقـىرى بـولـسا، بۇ يۈرەك 

رىتـىمـىڭىز ۋە بـاشـقا شهخسـىي ئـامـىلـالرنـىڭ يۈرەك قـان تـومۇر كېسهلـلىكـلىرىگه گـىرىپـتار بـولۇش 

خهۋپـىڭىزگه قـانـداق تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـى ھهقـقىدە دوختۇر بـىلهن پـاراڭلىشـىپ بېقىشـىڭىز 

كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. 

ئهڭ يۇقىرى (يهنى ھهرىكهت قىلغان چاغدىكى) يۈرەك رىتىمىڭىز 

يۈرىكـىڭىز بهدىنـىڭىزنـىڭ ئـوكسـىگېن ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرۇش ئۈچۈن ئهڭ يۇقـىرى چهكـته 

ئـىشـلهۋاتـقان چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇش تېزلـىكـىڭىز سـىزنـىڭ ئهڭ يۇقـىرى يۈرەك رىتـىمـىڭىزدۇر. ئهڭ 

يۇقـىرى يۈرەك رىتـىمـىڭىز سـىزنـىڭ ئـوكسـىگېنلىق ھهرىكهت قـىلـىش ئـىقـتىدارىڭىز ـــ يهنـى قـانـچىلـىك 

ئـوكسـىگېن  خـورىتـااليـدىغـانـلىقـىڭىز ـــ نـى بهلـگىلهشـته مۇھىم رول ئـويـنايـدۇ. بـىر قـانـچه تۈرلۈك چـوڭ 

تـىپـتىكـى كۆزىتـىش خـاراكتېرلـىك تهتـقىقـاتـتىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئـوكسـىگېنلىق ھهرىكهت قـىلـىش 

ئـىقـتىدارى يۇقـىرى كـىشـىلهرنـىڭ يۈرەك كېسىلـى قـوزغـىلـىش ۋە شۇ سهۋەبـلىك ئۆلۈپ كېتىش خهۋپـى 

نـىسـبهتهن تۆۋەن بـولـىدىكهن. مهلۇم بـىر كـىچـىك تـىپـلىق سېلىشـتۇرمـا تهجـرىبـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

يېنىك دەرىجـىدىكـى بـىلـىش ئـىقـتىدارى تـوسـالغۇسـىغـا ئۇچـرىغـان ئهر - ئـايـالـالرنـىڭ ئـوكسـىگېنلىق 

ھهرىكهت قـىلـىش ئـىقـتىدارى يۇقـىرى كۆتۈرۈلـگهنـدىن كېيىن، ئهسـته تۇتۇش ۋە ئهقـلىي يهكۈن چـىقـىرىش 

سىناقلىرىدىكى ئىپادىسىمۇ ياخشىالنغان. 

چېنىقىشنىڭ پايدىسى 

(يۈگۈرۈش، تـوپ ئـويـناش دېگهنـدەك) جـىددىي ھهرىكهتـلهرنـى قـىلـىش، ھهم جـىم تۇرغـان چـاغـدىكـى 

يۈرەك سـوقۇشـىڭىزنـى تۆۋەنـلىتـىشـنىڭ، ھهم ھهرىكهت قـىلـغان چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇشـىڭىزنـى ۋە 

ئـوكسـىگېنلىق ھهرىكهت قـىلـىش ئـىقـتىدارىڭىزنـى ئـاشۇرۇشـنىڭ ئهڭ يـاخشـى ئۇسۇلـىدۇر. ئهڭ يۇقـىرى 
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يۈرەك رىتـىمـىنـى بـىر نهچـچه مـىنۇتـتىن ئـارتۇق داۋامـالشـتۇرۇش مۇمـكىن بـولـمىغـاچـقا، فـىزىئـولـوگـالر 

چېنىقـىش جهريـانـىدا ئهڭ يۇقـىرى يۈرەك رىتـىمـىنـىڭ مۇئهيـيهن نـىسـبىتـىنـى نـىشـان قـىلـىپ بهلـگىلهشـنى 

تهۋسـىيه قـىلـغان. مهسـىلهن، ئهگهر سـىز چېنىقـىش پـروگـرامـمىسـىنـى يېڭى بـاشـلىغـان بـولسـىڭىز، 

دەسـلهپـته يۈرەك سـوقۇشـىڭىزنـى ئهڭ يۇقـىرى يۈرەك سـوقۇش رىتـىمـىنـىڭ 50 پـىرسهنـتىگه يهتكۈزۈشـنى 

نىشان قىلسىڭىز، ئاندىن  بۇ نىسبهتنى ئاستا – ئاستا 70 ~ 80 پىرسهنتكه چىقارسىڭىز بولىدۇ. 

لېكىن، ئهگهر سـىز ئـىلـگىرى قهرەلـلىك چېنىقـىپ تۇرمـىغـان بـولسـىڭىز، يۈرەك رىتـىمـى نـىشـانـىنـى 

بهلــگىلهشــتىن بۇرۇن، دوختۇرنــىڭ مهســلىھهتــىنــى ئېلىشــىڭىز كېرەك. بهزى دورىالر، بــولۇپمۇ يۈرەك 

رىتـىمـىنـى كـونـترول قـىلـىش، ئېغىر دەرىجـىدىكـى كۆكـرەك ئـاغـرىقـىنـى داۋاالش ۋە قـان بېسىمـنى 

تۆۋەنـلىتـىش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـان دورىالر يۈرەك رىتـىمـىڭىزنـى تۆۋەنـلىتـىۋېتىدۇ. بۇ جهھهتـته، دوختۇر 

رېئال، ئۆزىڭىزگه ماس كېلىدىغان نىشان بهلگىلىشىڭىزگه ياردەم بېرەلهيدۇ. 

يۈرەك سوقۇشى قانداق ئۆلچىنىدۇ؟ 

گهرچه سـىز بـويـنىڭىز، جهيـنهك ئـويۇقـىڭىز (يهنـى جهيـنىكـىڭىزنـىڭ ئـىچـى تهرىپـى)، ھهتـتا 

پۇتـىڭىزنـىڭ دۈمـبىسـى قـاتـارلـىق خېلى كۆپ ئـورۇنـدا تـومۇر سـوقۇشـىڭىزنـى ھېس قـىاللـىسـىڭىزمۇ، 

بېغىشىڭىز يۈرەك سوقۇشىنى ئۆلچهشتىكى ئهڭ قواليلىق ۋە ئىشهنچلىك ئورۇن بولۇشى مۇمكىن. 
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يۇقــىرىدىكــى رەســىمــدە كۆرســىتــىلــگىنــىدەك، كۆرسهتكۈچ ۋە ئــوتتۇرا بــارمــىقــىڭىز بــىلهن 

بېغىشـىڭىزنـى، يهنـى بـاش بـارمـىقـىڭىزنـىڭ گۆشـلۈك قـىسـمىنـىڭ ئـاسـتى تهرىپـىنـى بېسىڭ. تـومۇر 

سـوقۇشـىنـى بـايـقىغـانـغا قهدەر، بۇ ئـىكـكى بـارمـىقـىڭىزنـى ئۇيـان – بۇيـانـغا يېنىك سـىيـرىڭ. بهك قـاتـتىق 

بېسىۋەتسـىڭىز، تـومۇردىكـى قـان ئـايـلىنـىشـى تـوسقۇنلۇقـقا ئۇچـرىشـى مۇمـكىن. يۈرىكـىڭىزنـىڭ 15 

سېكۇنـت ئـىچـىدىكـى سـوقۇش قېتىم سـانـىنـى سـانـاپ، بۇ سـانـنى تۆتـكه كۆپهيـتىش ئـارقـىلـىق خېلىال تـوغـرا 

نهتىجىگه ئېرىشهلهيسىز. 

جـىم تۇرغـان چـاغـدىكـى يۈرەك سـوقۇشـىڭىزنـى سهھهردە، ھهتـتا ئهمـدىال ئـويـغانـغان، ئهمـما تېخى 

ئـورنـىڭىزدىن تۇرمـىغـانـدا ئۆلـچىسـىڭىز ئهڭ يـاخشـى بـولـىدۇ. ئهڭ يۇقـىرى يۈرەك سـوقۇش رىتـىمـىڭىزنـى 

بولسا، ئىمكانقهدەر كۈچلۈك ھهرىكهت قىلغاندىن كېيىن دەرھال ئۆلچىسىڭىز بولىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه:  

https://www.health.harvard.edu/heart-health/what-your-heart-rate-is-telling-you

ياش

ھهر مىنۇتتىكى 
ئوتتۇرىچه ئهڭ يۇقىرى 

يۈرهك رىتىمى

چېنىققاندا نىشان 
قىلىشقا بولىدىغان 

يۈرهك رىتىمى 

40 180 153 ~ 90
45 175 148 ~ 80
50 170 145 ~ 85
55 165 140 ~ 83
60 160 136 ~ 80
65 155 132 ~ 78
70 150 128 ~ 75

55 2021، مارت-ئاپرېل ئۇيغۇرالر 20-سان



مىسلىسىز ئويغىنىش

ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى



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 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

4. ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنىشى 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يهنه جـازا الگېرلـىرىنـىڭ ئـىچـى ۋە سـىرتـىدا، ئۇيغۇرالرنـى ئۇزۇن مۇددەت 

مهجبۇرىي ئهمــگهكــكه ســالــىدىغــان، تۈزۈمــلهشــكهن ســىســتېما بهرپــا قــىلــدى. ئۇيغۇر تۇتقۇنــلىرى 

سـىسـتېمىلـىق ھالـدا الگېرالرغـا يېقىن جـايـالردىكـى، يـاكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى شۇ يهردىن نهچـچه يۈز 

كـىلـومېتىر يـىراقـلىقـتىكـى، ۋەيـاكـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي رايـونـلىرىدىكـى پـاخـتا ئېتىزلـىرىغـا ۋە زاۋۇتـالرغـا 

يۆتـكهلـدى. مهجبۇرىي ئهمـگهك پـروگـرامـمىلـىرىنـى جـازا الگېرلـىرىغـا بـاغـالپ چۈشـىنـىشـكه بـولـىدۇ، چۈنـكى 

سۈنـئىي ھهمـراھ ئـارقـىلـىق تـارتـىلـغان سۈرەتـته، ئـوخـشاش فـورمـا كـىيـگهن كـىشـىلهرنـىڭ مهزكۇر ئـىكـكى 

ئـورۇن (جـازا الگېرلـىرى بـىلهن مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىدىغـان ئـورۇنـالر) ئـوتتۇرىسـىدا يۆتـكهلـگهنـلىكـى 

ئېنىق كۆرسـىتـىلـگهن. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۇتۇپ تۇرۇش ئـورۇنـلىرى (جـازا الگېرلـىرى ۋەھاكـازا)نـىڭ 

كهم دېگهنـدە 135 ىدە مهجبۇرىي ئهمـگهك زاۋۇتـلىرى بـارلـىقـى دەلـىلـلهنـدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تېز 

سۈرئهتــته كېڭهيــتىلــىۋاتــقان جــازا الگېرلــىرىغــا مــاس ھالــدا، (ئۇيغۇرالر مهجبۇرىي ئهمــگهكــكه 

سېلىنـىدىغـان) زاۋۇتـالر بهرپـا قـىلـىنـماقـتا. بـىر تهكشۈرۈش دوكـالتـىدا، 2020-يـىلـى 12-ئـايـغىچه، جـازا 

الگېرلــىرى ئــىچــىدىكــى زاۋۇت ئهســلىھهلــىرىنــىڭ 21 مــىلــيون كۋادرات فۇتــتىن ئــارتۇق كۆلهمــنى 

2021، فېۋرال-مارت 57 ئۇيغۇرالر 19-سان



ئـىگـىلـىگهنـلىكـى دەلـىلـلهنـگهن. 2018-يـىلـى، خـىتـاي دائـىرىلـىرى مهجبۇرالش خـاراكتېرلـىك ئهمـگهك 

پـىالنـى ئـارقـىلـىق ئۈچ ئۇيغۇر رايـونـىدىن 500 مـىڭدىن ئـارتۇق ئـادەمـنى پـاخـتا تهرگۈزۈش ئۈچۈن 

يۆتـكىگهن. 2019-يـىلـىدىكـى يهرلـىك ھۆكۈمهت خـىزمهت دوكـالتـىغـا كۆرە: «تهربـىيهلهنـگهن ھهر بـىر 

تۈركۈم (ئـىشـچىالر)نـىڭ بـىر قـىسـمى ئـىشـقا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـىدۇ ۋە بـىر قـىسـمى يۆتـكىلـىدۇ. ئـىشـقا 

ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغانـالرغـا قـارىتـا تهلتۆكۈس ئـىدىيـىۋى تهربـىيه ئېلىشـى ۋە ئۇالر خـىزمهت ئـورنـىدا قېلىشـى 

كېرەك». قــاراقــاش تــىزىمــلىكــىمۇ «قــويۇپ بېرىلــگهن» مهھبۇســالرنــىڭ مهجبۇرىي ئهمــگهكــكه 

سېلىنـغانـلىقـىنـى دەلـىلـلهيـدۇ. قـاراقـاش تـىزىمـلىكـىدىكـى «ھازىرقـى ئهھۋالـى» دېگهن كـاتېگورىيهدە، 

مهھبۇسـالرنـىڭ «ئـىشـقا ئـورۇنـالشـقان»لـىقـىنـى تهسۋىرلهشـته ئـىشـلىتـىلـگهن ئـىبـارە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

خـىتـاي دائـىرىلـىرى 2018-يـىلـىنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدىن بـاشـالپ يـولـغا قـويـغان مهجبۇرىي ئهمـگهك 

پىالنلىرىدىمۇ كهڭ قوللىنىلغان. 

تۆتىنچى، ئاساسلىق قىلمىشالر 

1. شۇ گۇرۇپپىنىڭ ئهزالىرىنى ئۆلتۈرۈش 

نۇرغۇن ئۇيغۇر مهھبۇسـلىرى سـاقـچىالرنـىڭ نـازارىتـى ئـاسـتىدا يـاكـى الگېرالردا ئۆلـگهن يـاكـى 

ئۆلتۈرۈلـگهن. ئهمـما، (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) بۇ خـىل ئۆلۈم ئهھۋالـلىرىنـى ئـاشـكارىلـىغـان كـىشـىلهر 

ئۇزۇن مۇددەتــلىك قــامــاق جــازاســىغــا ئۇچــراش خهۋپــىگه دۇچ كېلىدۇ. كهم دېگهنــدە، بــىر پــارچه 

دەلـىلـلهنـگهن دوكـالتـتا مهلۇم بـىر تۇتۇپ تۇرۇش الگېرىدا نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ ئۆلـگهنـلىكـى ئـىسـپاتـالنـدى. 

مهزكۇر رايـونـدا يېڭىدىن سېلىنـغان جهسهت كۆيـدۈرۈش ئـورۇنـلىرى دائـىرىلهرنـىڭ بۇ الگېرالردا ئۆلـگهن ۋە 

قـىيـىن – قـىسـتاقـقا ئۇچـرىغـانـالرنـىڭ ئـومۇمـىي سـانـىنـى يـوشۇرغـان بـولۇشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. 

يــاشــانــغان ئۇيغۇرالر ۋە مهشھۇر دىنــىي زاتــالر، يــاكــى الگېردىكــى ھهربــىيــچه تۈزۈمــگه بهرداشــلىق 

بېرەلـمىگهنـلهر الگېردا ئۆلـگهن يـاكـى يـوقـاپ كهتـكهنـلهرنـىڭ ئـىچـىدە ئـاسـاسـىي سـالـماقـنى ئـىگـىلهيـدۇ. 

نۇرغۇن دىنـىي ئۆلـىمـاالر تۇتقۇن قـىلـىنـىپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال ئۆلۈپ كهتـكهن. يـاشـانـغانـالرمۇ خـىتـايـچىنـى 

ئۆگـىنهلـمىگهنـلىكـى يـاكـى بهلـگىلهنـگهن ۋاقـىتـنىڭ سـىرتـىدا ھاجهتـخانـا ئـىشـلىتـىشـنى تهلهپ قـىلـغانـلىقـى 

سهۋەبـلىك، يـاش مهھبۇسـالرغـا قـارىغـانـدا كۆپـرەك قـىيـىن -قـىسـتاقـقا ئۇچـرىشـى مۇمـكىن. كهڭ كۆلهمـلىك 

تۇتۇپ تۇرۇش دولقۇنـىدا، داڭدار ئۇيغۇرالر ـــ مهيـلى بېرىلـگهن جـازانـىڭ دائـىرىسـى يـاكـى سـالـمىقـى 

جهھهتـتىن بـولسۇن ـــ نۇقـتىلـىق جـازالـىنـىپ، كۆپـىنـچه 15 يـىلـلىقـتىن مۇددەتسـىزگـىچه قـامـاق جـازاسـى 

ياكى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. 
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2. گۇرۇپپا ئهزالىرىغا جىسمانىي ۋە روھىي جهھهتتىن ئېغىر زىيان يهتكۈزۈش 

تۇتۇپ تۇرۇش ئــورۇنــلىرىدىكــى مهھبۇســالر ســىســتېمىلــىق قــىيــىن - قــىســتاقــقا ئېلىنــغان. 

بـاسقۇنـچىلـىقـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان رەھىمسـىز، ئـىنـسان قېلىپـىدىن چـىقـقان ۋە پهسـكهش مۇئـامـىلـىلهر 

يـاكـى جـازا قـاتـارلـىق جـىنسـىي زوراۋانـلىقـالرغـا ئۇچـرىغـان، ئـاسـاسـلىق ئـىنـسانـىي ئېھتىيـاجـلىرى 

قاندۇرۇلمىغان ۋە ئېغىر دەرىجىدە ھاقارەتلهنگهن. 

1) جىسمانىي قىيىن – قىستاق 

شـاھىتـالرنـىڭ گۇۋاھلىقـىغـا كۆرە، مهھبۇسـالر قـاتـتىق ھهربـىي قـائـىدە - تۈزۈمـلهرگه رىئـايه 

قـىاللـمىغـانـلىقـى، يـاكـى ئۆزئـارا پـاراڭلىشـىش، پـىچـىرلـىشـىش، ھهمـىشه يېنىق تۇرۇشـى كېرەك بـولـغان 

كـامېرا چـىرىغـىنـى ئۆچۈرۈش، ھهتـتا كۈلۈش، يـىغـالش، ئهسـنهش، كۆزىنـى يۇمۇش، تـامـاقـنى ئـاسـتا يېيىش 

يـاكـى بهلـگىلهنـگهن ۋاقـىتـتا يۇيۇنۇپ بـواللـماسـلىق دېگهن ئـادەتـتىكـى قـىلـمىشـلىرى سهۋەبـلىك قـىيـىن – 

قــىســتاقــقا ئۇچــرايــدۇ. ســابــىق مهھبۇســالر الگېر ۋە تۇتۇپ تۇرۇش مهركهزلــىرىدىكــى مهخسۇس 

«ســوراقــخانــا»الر تــوغــرىســىدا گۇۋاھلىق بهردى. بۇ «ســوراقــخانــا»الردا كــامېرا يــوق بــولۇپ، 

رەھىمسـىزلهرچه قـىيـناش ئۇسۇلـلىرى ئـىزچـىل قـولـلىنـىلـىدۇ، (بۇ خـىل ۋەھىشـي قـىيـناشـالر) بهزىدە 24 

سـائهت داۋامـلىشـىپ، مهھبۇسـالرنـى ھوشـىدىن كهتكۈزۈۋېتىدۇ. الگېرالردا كۆپ ئۇچـرايـدىغـان قـىيـناش 

ئۇسۇلـلىرى مهھبۇسـالرنـى كـىچـىك پـىالسـتىك ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇرغۇزۇپ قـويۇش، ئۇالرنـى «يـولۋاس 

ئـورۇنـدۇق»قـا، كـارىۋاتـقا، تـامـغا، تـورۇسـقا يـاكـى ئېغىر زەنـجىر - كـىشهنـلهرگه بـاغـالش يـاكـى ئۇالرنـى 

ئۇزۇن مۇددەت يـالغۇز سـوالش ۋە يېمهكـلىكـتىن مهھرۇم قـىلـىش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. 

مهھبۇسالر يهنه مېتال، توك كالتىكى ياكى يالىڭاچ سىمالر بىلهن قامچىلىنىدۇ، ئۇرۇلىدۇ. 

شـاھىتـالرنـىڭ گۇۋاھلىقـىغـا كۆرە، «سـوراقـخانـا»الرنـىڭ پـول ۋە تـامـلىرى قـانـغا بـويـالـغان، 

«سـوراقـخانـا»دىن چـىقـقان بهزى مهھبۇسـالرنـىڭ تـىرنـاقـلىرى يۇلۇۋېتىلـگهن. بـاشـقا شـاھىتـالر ھوشـىدىن 

كهتكۈزۈۋېتىدىغـان دورىالرنـى ئـىچـىشـكه مهجبۇرالنـغان، تـوكلۇق ئـورۇنـدۇقـالرغـا ئـولتۇرغۇزۇلـغان، تـامـامهن 

يالىڭاچالپ تهكشۈرۈلگهن، ياكى تامغا ئېسىپ قويۇلۇپ، توك كالتىكى بىلهن ئۇرۇلغان. 

2) جىنسىي زوراۋانلىق 
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سـابـىق مهھبۇسـالر تۇتۇپ تۇرۇش ئـورۇنـلىرىدا سـىسـتېمىلـىق، كهڭ كۆلهمـلىك بـاسقۇنـچىلـىق ۋە 

بـاشـقا جـىنسـىي پـاراكهنـدىچـىلـىكـلهرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـى تـوغـرىسـىدا گۇۋاھلىق بهردى. بـىخهتهرلـىك 

خـادىمـلىرىنـىڭ ئـوپـچه بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـمىشـلىرى، (بـاسقۇنـچىلـىق جهريـانـىدا) مـاسـكا تـاقـىۋالـغان ئهر، 

تـوك كـالـتىكـىنـىڭ ئـىشـلىتـىلـىشـى ۋە «بهدەنـنىڭ ھهمـمه يېرىنـى چـىشـلهش»، شۇنـداقـال (كـامېرا يـوق 

ئۆيـدىكـى) «ئـىش قـىلـىش» ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـان مهخسۇس ئۈسـتهل قـاتـارلـىقـالر تـوغـرىسـىدىمۇ پـاكـىتـالر 

مهۋجۇت. يهنه بهزى شـاھىتـالر سـاقـچىالرنـىڭ مهھبۇس قـىزالرغـا «نۆۋەتـلىشـىپ بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـىش» 

ئۈچۈن، ئۇالرنـى يېپىق ئۆيـگه ئهكـىرىپ كهتـكهنـلىكـى، بهزى قـىزالرنـىڭ شۇنـىڭدىن كېيىن قـايـتىپ 

كهلـمىگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا گۇۋاھلىق بهرگهن. يهنه بهزىلهرنـىڭ ئېيتىشـىچه، ئـايـال مهھبۇسـالر دائـىم 

كـىيـىمـلىرىنـى سېلىشـقا، يـالـىڭاچ ھالهتـته زوڭزىيـىپ ئـولتۇرۇشـقا ۋە مۇنـچىدا، سـوقۇلـغان قـىزىلمۇچ 

قـىيـامـىنـى جـىنسـىي ئهزاسـىغـا سۈرۈشـكه مهجبۇرالنـغان، شۇنـداقـال بۇ جهريـانـالر سۈرەتـكه ئېلىنـغان. 

خهۋەرلهرگه كۆرە، خـىتـايـدا COVID-19 ۋابـاسـى يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـقانـدا، تۇتقۇنـالر ھهر ھهپـتىدە بـىر 

قېتىم يـالـىڭاچ قـىلـىنـىپ، بهدىنـىگه قـاراۋۇلـالر تهرىپـىدىن «قـىزىق» ۋە چـىرىتكۈچـى دېزىنفېكسىيه 

دورىسى چېچىلغان. 

ئۇيغۇر ئـايـالـلىرى الگېرالرنـىڭ سـىرتـىدىمۇ ئـوخـشاشـال سـىسـتېمىلـىق جـىنسـىي زوراۋانـلىقـقا ئۇچـراپ، 

ئېغىر جـىسـمانـىي ۋە روھىي جهھهتـتىن زىيـانـغا ئۇچـرىمـاقـتا. الگېرالردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتـقان ۋە الگېر 

سـىرتـىدىكـى ئۇيغۇر ئـايـالـالر بـىردەك ھالـدا تۇغۇت چهكـلهش ئۈزۈكـى سېلىنـىش، بـالـىسـى چۈشۈرۈۋېتىلـىش 

ۋە نـامهلۇم ئـوكۇل يـاكـى ھهيـز دەۋرىنـى تـوخـتىتـىدىغـان دورىالرنـى ئـىشـلىتـىشـكه مهجبۇرلـىنـىش قـاتـارلـىق 

مهجبۇرىي تۇغۇت چهكلهش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق جىنسىي زوراۋانلىققا ئۇچرىغان.  

3) پىسخولوگىيهلىك زەخمه 

ئۇيغۇرالرغـا راسـتلىقـى پـاكـىتـالر ئـارقـىلـىق دەلـىلـلهنـگهن ئېغىر دەرىجـىدە جـىسـمانـىي زىيـان 

يهتكۈزۈلـگهنـدىن بـاشـقا، ئۇالرغـا قـىلـىنـغان روھىي زۇلۇممۇ پهۋقۇلـئاددە ئېغىر بـولۇپ، شۇ روھىي 

زۇلۇمـالرنـىڭ بهزىلـىرى، جۈمـلىدىن الگېرغـا سـولـىنـىش تهھدىتـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆلۈۋېلىشـىغـا سهۋەب 

بـولـغان. الگېر تۇتقۇنـلىرىغـا ھهركۈنـى تهكـرار – تهكـرار سـىيـاسـىي تهلـقىنـلهر قـىلـىنـىپ تۇرىدۇ، خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ تهشۋىقـاتـلىرىنـى كۆرۈشـكه، پـارتـىيه شـوئـارلـىرىنـى تـوۋالشـقا، جهيـنامـازالرنـى 

كۆيـدۈرۈشـكه يـاكـى چـوشـقا گۆشـى يېيىشـكه مهجبۇرلـىنـىدۇ. ئۇالر يهنه تـىنـىمسـىز ھالـدا مهسـخىرىلـىك، 

ھاقارەتلىك جازاالرغا ئۇچرايدۇ ياكى يالغۇز سوالپ قويۇلىدۇ. 
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خـىتـاي ھۆكۈمهت دائـىرىلـىرىنـىڭ ھۆجـجهتـلىرىگه ۋە بـىۋاسـىته شـاھىتـالرنـىڭ بـايـانـىغـا كۆرە، ئۇيغۇر 

مهھبۇسـلىرى دائـىم «ئۆزتهنـقىدنـامه» يېزىشـقا ۋە ئۇنـى ئـوقۇشـقا مهجبۇرلـىنـىدىكهن، ھهمـدە بـاشـقا 

مهھبۇسـالرنـىڭ ئـالـدىدا ئۆزلـىرىنـىڭ كـىمـلىكـى ۋە ئۆتمۈشـى، جۈمـلىدىن دىنـىي تـارىخـى ۋە قـىلـمىشـلىرى 

ئۈچۈن كهچۈرۈم سـورايـدىكهن يـاكـى شۇالرنـى ئـىنـكار قـىلـىدىكهن. تۇتقۇنـالر يهنه الگېرنـىڭ بـاشـقا 

جــايــلىرىدىن، جۈمــلىدىن «ســوراقــخانــا»دىن ئــاڭلىنــىپ تۇرىدىغــان، «ئهتــىگهنــدىن كهچــكىچه» 

توختىمايدىغان (قىيىن – قىستاق دەردىدىن) چىرقىراشالرغا بهرداشلىق بېرىشى كېرەك ئىكهن. 

بـىر مهھبۇس (الگېرغـا قـامـىلـىپ) ئۈچ ئـايـدىن كېيىن پهقهتـال بهرداشـلىق بېرەلـمهي، ئۆلۈۋېلىش 

مهقسـىتـىدە تـامـغا بـاشـچىالپ ئۈسۈپ ھوشـىدىن كهتـكهن. ئۆلۈۋېلىش ئۇرۇنۇشـلىرى شۇ قهدەر ئـومۇمـىي 

بـولـغاچـقا، مهھبۇسـالرغـا «ئۆلۈۋېلىشـنىڭ ئـالـدىنـى ئـالـىدىغـان» كـىيـىمـلهر كـىيگۈزۈلـگهن ۋە ئۇالرنـىڭ 

ئۆزلـىرىنـى زەخـمىلهنـدۈرۈشـىگه ئهسـقاتـىدىغـان (مېتال دېگهنـدەك) مـاتېرىيـالـالرغـا ئېرىشـىشـى چهكـلهنـگهن. 

يهنه بـىر مهھبۇسـنىڭ ئېيتىشـىچه، الگېردا تهخـمىنهن بـىر يـىل تۇرغـانـدىن كېيىن، ئۇ ئۆزىنـى شۇ يهردە 

تۇغۇلـغانـدەك ھېس قـىلـىپ، ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـىمۇ ئهسـلىيهلـمهس بـولۇپ قـالـغان. نۇرغۇن سـابـىق 

مهھبۇسالر قوـيۇپ بېرىلگـهندـىن كېيىن ئهستـه تۇتۇش قاـبىـلىـيىـتىـ تۆۋەنلـهش، ئۇيقۇسىـزلىـق، شۇندـاقال 

ئۆلۈۋېلىش ئـىسـتىكـى پهيـدا بـولۇش دېگهنـدەك بـىنـورمـالـلىقـالرغـا گـىرىپـتار بـولـغانـلىقـىنـى ئېيتىشـقان، بۇ 

خىل روھىي ھالهتلهر سۈرگۈندىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىمۇ بهكال ئومۇمىي. 

3. شۇ گۇرۇپـپىنـىڭ تۇرمۇش شـارائـىتـىغـا ئۇالرنـى جـىسـمانـىي جهھهتـتىن پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن ۋەيـران 

قىلىدۇ، دەپ قارىلىدىغان دەرىجىدە قهستهن زىيان سېلىش 

ئۇيغۇرالر ئۆز ئۆيـلىرىدىن قـوغـالپ چـىقـىرىلـىپ، تۈركۈمـلهپ جـازا الگېرلـىرىغـا ئهۋەتـىلـدى ۋە ئۇ 

يهردە يېتهرلـىك يېمهكـلىك، كـىيـىم - كېچهك، داۋالـىنـىش شـارائـىتـى ۋە تۇرالغۇدىن مهھرۇم قـىلـىنـدى، 

ئـانـدىن ئۇ يهردىن بـىۋاسـىته مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىش ئۈچۈن «قـويۇپ بېرىلـدى». الگېرالردا ئۇيقۇ 

يېتهرلــىك بــولــماســلىق، ئــاچ قېلىش، مهيــنهتــچىلــىك، خهۋپ - خهتهر ۋە (كــامېردىكــى) زىيــادە 

قـىسـتاڭچىلـىق ئهھۋالـلىرى ئـومۇمـىيـدۇر. شـاھىتـالرنـىڭ ئېيتىشـىچه، مهھبۇسـالر ئـادەم پهۋقۇلـئاددە كۆپ 

بـولـغان كـامېرالرغـا سـوالنـغان بـولۇپ، ئـادەتـته بۇ كـامېرالردا تهرەت قـىلـىدىغـان بـىر ئـورتـاق پـىالسـتىك 

چېلهك يـاكـى ئـوچۇق ھاجهتـخانـا بـار بـولۇپ، مهھبۇسـالر چـوقۇم ئۆز ھاجـىتـىنـى كۆزىتـىش كـامېراسـى 

ئـاسـتىدا، بـىر مـىنۇتـتىن ئۈچ مـىنۇتـقىچه بـولـغان ۋاقـىتـتا ئـادا قـىلـىپ بـولۇشـى كېرەك. تۇتقۇنـالر 

قـائـىدىلهرگه تـولۇق ئهمهل قـىلـمىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك تـامـاقـتىن مهھرۇم قـىلـىنـىدۇ، ۋەيـاكـى ئۇيغۇرچه 
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سۆزلـىگهنـلىكـى يـاكـى خـىتـايـچه سۆزلـىيهلـمىگهنـلىكـى ئۈچۈن، بۇزۇلۇپ قـالـغان يېمهكـلىكـلهرنـى يېيىشـكه 

مهجبۇرلـىنـىدۇ. نهتـىجـىدە، مهھبۇسـالر ئـومۇمـىيۈزلۈك ھالـدا الگېرالردا ھهددىدىن زىيـادە ئـورۇقـالپ 

كېتىدۇ. تۇتقۇنـالرنـىڭ يۇيۇنۇشـىغـا بـىر بـولـسا قهتـئىي يـول قـويۇلـمايـدۇ، بـىر بـولـسا پهقهت ھهپـتىدە، ئـايـدا 

يـاكـى ئـىكـكى ئـايـدا بـىر قېتىم، بـاشـقىالر كۆرۈپ تۇرغـان ھالهتـته يۇيۇنۇشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـىدۇ. سـابـىق 

مهھبۇسـالر بـىردەك ھالـدا داق يهردە، يـاكـى ئـورتـاق كـارىۋاتـتا ئـىكـكى سـائهتـتىن نۆۋەتـلىشـىپ، يېنىچه 

ئۇخـلىغـانـلىقـىغـا گۇۋاھلىق بهردى. بۇنـىڭدىن سـىرت، شـاھىتـالرنـىڭ ئېيتىشـىچه، الگېر مهھبۇسـلىرى 

ئـادەتـته پـىالسـتىك ئـورۇنـدۇقـتا 12 ~ 14 سـائهتـلهپ، تۈپتۈز ئـولتۇرۇشـقا مهجبۇرالنـغان يـاكـى خهت يېزىش 

مهشـىقـى قـىلـغانـدىن بـاشـقا ۋاقـىتـالردا، ھهتـتا ئۇخـلىغـانـدىمۇ پۇت – قـولـلىرى ئـىزچـىل كـىشهنـلهنـگهن. 

2020 - يـىلـى يـازدا، COVID-19 ۋابـاسـى يـامـرىغـان مهزگـىلـدە، دائـىرىلهر شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى خـىتـاي 

ئۆلـكىلـىرىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ قـاتـتىق قـامـال قـىلـغان، ھهتـتا پۇقـراالرنـى ھېچقانـداق مـاركـا – بهلـگه 

چـاپـالنـمىغـان (نېمه ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـگىلـى بـولـمايـدىغـان) شېشىلهردىكـى دورىالرنـى ئـىچـىشـكه 

مهجبۇرلىغان، ئهگهر بۇنىڭغا ئۇنىمىسا قولغا ئېلىنىدىغانلىقى بىلهن تهھدىت سالغان. 

دائـىرىلهر تۇغۇت يېشىدىكـى ئۇيغۇرالرنـى، ئـائـىله بـاشـلىقـلىرىنـى ۋە مهھهلـله ئـاقـساقـالـلىرىنـى 

يـاشـاشـقا مـاس كهلـمهيـدىغـان شـارائـىتـتا تۇتۇپ تۇرۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىغـا قـارىتـا 

سـىسـتېمىلـىق تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرىنـى قـولـالنـغان ۋە ئۇيغۇرالرنـى سـىسـتېمىلـىق ھالـدا مهجبۇرىي 

ئهمـگهكـكه سـالـغان. يـىغـىپ ئېيتقانـدا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى قهسـتهن «ئـاسـتا خـاراكتېرلـىك ئۆلۈمـگه سهۋەب 

بولىدىغان ۋەزىيهت»نى بارلىققا كهلتۈرگهن. 

4. گۇرۇپپا ئىچىدە تۇغۇت چهكلهشنى مهقسهت قىلغان تهدبىرلهرنى قوللىنىش 

ھۆكۈمهتـنىڭ ئـىسـتاتـىسـتىكـىسـى ۋە شۇالرنـى دەلـىلهيـدىغـان گۇۋاھلىقـالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان زور 

مـىقـداردىكـى ئـاشـكارا دەلـىل – ئـىسـپاتـالرغـا كۆرە، خـىتـاي كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپـىيـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن قهسـتهن ۋە پـىالنـلىق ھالـدا سـىسـتېمىلـىق 

پـروگـرامـمىالرنـى يـولـغا قـويـغان. 2017-يـىلـى، خـىتـاي دائـىرىلـىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا، بـولۇپمۇ 

ئۇيغۇرالر كۆپ سـانـنى ئـىگـىلهيـدىغـان رايـونـالردا «تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرىگه خـىالپـلىق قـىلـىش 

قىلمىشلىرىنى كونترول قىلىش ئاالھىدە ھهرىكىتى»نى قوزغىغان. 

1) مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش 
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2019-يـىلـىدىكـى ھۆكۈمهت ھۆجـجهتـلىرىدە، چهت ئۇيغۇر رايـونـلىرىدىكـى يېزىالردا ئـايـالـالرنـى كهڭ 

كۆلهمـدە تۇغـماس قـىلـىۋېتىش مۇجـادىلـىسـىنـىڭ پـىالنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بـولۇپ، (مهزكۇر پـىالنـدا) 

پهقهت شۇ يـىلـىال ئـىكـكى ئۇيغۇر نـاھىيهسـىدىكـى تۇغۇت يېشىدىكـى تـوي قـىلـغان ئـايـالـالرنـىڭ ئـايـرىم – 

ئـايـرىم ھالـدا 14 پـىرسهنـتى ۋە 34 پـىرسهنـتىنـى تۇغـماس قـىلـىۋېتىش نـىشـانـالنـغان ۋە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهزكۇر پـروگـرامـمىالرغـا ئـاجـرىتـىلـغان مهبـلهغمۇ كۆپهيـتىلـگهن. بۇ 

سـانـالر تۈركـىيهدە تهكشۈرۈلـگهن ئۇيغۇر ئـايـال مۇسـاپـىرلـىرىنـىڭ ئهۋرىشـكىسـىگـىمۇ مـاس كېلىدۇ: 

ئۇالرنــىڭ تهخــمىنهن 25 پــىرسهنــتى تۇغــماس قــىلــىۋېتىلــگهن. ھالبۇكــى، ئۇالرنــىڭ كۆپــىنــچىســى 

(دوختۇرخـانـىغـا بېرىشـقا بۇيـرۇلـغانـدا) ئۆزلـىرىنـىڭ تۇغـماس قـىلـىۋېتىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـمهيـتتى. 2017-

يـىلـىدىن 2018-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىر ۋىاليهتـته، تۇغـماس 

ئـايـالـالرنـىڭ نـىسـبىتـى ئهسـلىدىكـىدىن 124 پـىرسهنـت ئـاشـقان. 2018- ۋە 2019-يـىلـلىرى «تۇغۇت 

چهكـلهشـكه خـىالپـلىق قـىلـىش قـىلـمىشـلىرىنـىڭ قهتـئىي سـادىر بـولـماسـلىقـى» يهرلـىك (خـىتـايـنىڭ تهبـىرى 

بـويـىچه «ئـاز سـانـلىق») مـىلـلهت رايـونـلىرىدىكـى ئۆلـچهمـلىك نـىشـانـغا ئـايـلىنـىپ، ھهر دەرىجـىلـىك 

ھۆكۈمهت ئـورۇنـلىرى بۇ نـىشـانـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـغان. شۇنـداقـال، 2019 - ۋە 

2020 - يــىلــلىرى دۆلهت ئــاجــراتــقان يېتهرلــىك مهبــلهغ بــىلهن، تۇخۇم نهيــچىســىنــى بــوغۇۋېتىش 

ئوپېراتسىيهسىدىن نهچچه يۈزمىڭى قىلىنغان. 

2) بالىياتقۇ ئىچىگه تۇغۇت چهكلهش ئهسۋابى سېلىش  

2018 - يـىلـى، خـىتـايـدىكـى بـالـىيـاتقۇ ئـىچـىگه سېلىنـىدىغـان ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش 

ئهسۋابـلىرىنـىڭ 80 پـىرسهنـتى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلىتـىلـگهن بـولۇپ، بۇ نـىسـبهت تۆت يـىل 

ئـىلـگىرىكـىگه سېلىشـتۇرغـانـدا 77.5 پـىرسهنـت ئـاشـقان. ھالبۇكـى، (بۇ قهدەر يۇقـىرى تۇغۇت چهكـلهش 

ئۈسكۈنـىسـى سېلىش نـىسـبىتـىگه زىت ھالـدا) بۇ رايـونـنىڭ نـوپۇسـى ئـارانـال خـىتـاي نـوپۇسـىنـىڭ 1.8 

پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. خهۋەرلهرگه قـارىغـانـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى پـىالنـلىق تۇغۇت كـومـىتېتى 

ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـى مهجبۇرىي ئـايـالـالر كېسهلـلىكـلىرى تهكشۈرۈشـى ئۈچۈن چـاقـىرتـىپ، ئـانـدىن ئۇالرنـىڭ 

بـالـىيـاتقۇسـىغـا ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش ئۈسكۈنـىلـىرىنـى مهجبۇرىي سـالـغان. شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى سهھىيه كـومـىتېتى سېتىۋالـغان، بـالـىيـاتقۇ ئـىچـىگه سېلىنـىدىغـان ھامـىلـىدارلـىقـتىن 

سـاقـلىنـىش ئهسۋابـلىرى پهقهت دۆلهت تهسـتىقـلىغـان ئـوپېراتسـىيه ئـارقـىلـىقـال ئېلىۋەتـكىلـى بـولـىدىغـان 

قـىلـىپ اليـىھهلهنـگهن بـولۇپ، رۇخـسهتسـىز ئـوپېراتسـىيه قـىلـىش - قـىلـدۇرۇش قـىلـمىشـى تۈرمـىگه 
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كـىرىشـكه ۋە جهرىمـانه قـويۇلۇشـقا سهۋەب بـولۇشـى مۇمـكىن. 2019-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي دائـىرىلـىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى تۇغۇت يېشىدىكـى ئـايـالـالرنـىڭ 

كهم دېگهنـدە 80 پـىرسهنـتىنـى تۇغـماس قـىلـىۋېتىش يـاكـى بـالـىيـاتقۇ ئـىچـىگه تۇغۇت چهكـلهش ئهسۋابـى 

سېلىشنى پىالنلىغان. 

3) جازا الگېرلىرىدىكى تۇغۇت چهكلهش تهدبىرلىرى 

جـازا الگېرلـىرى ئـىچـىدىكـى مهجبۇرىي تۇغۇت چهكـلهش قـىلـمىشـلىرى يهنه بـىر تۈركۈم سـابـىق ئـايـال 

مهھبۇســالر تهرىپــىدىن تهپســىلــىي بــايــان قــىلــىنــغان بــولۇپ، ئۇالر تۇتقۇن قــىلــىنــغانــدىن كېيىن 

بـالـىيـاتقۇسـىنـىڭ ئـىچـىگه مهجبۇرىي ھالـدا تۇغۇت چهكـلهش ئۈسكۈنـىسـى سېلىنـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا 

گۇۋاھلىق بهرگهن. ئېيتىلـىشـىچه، الگېردىكـى بـارلـىق ئـايـالـالر بۇ قـىسـمهتـكه دۇچ كېلىدۇ. ئهگهر ئۇالر 

(تۇتۇلـغان ۋاقـىتـتا) ھامـىلـدار بـولـسا، بـالـىسـى ئـوپېراتسـىيه ئـارقـىلـىق چۈشۈرۈۋېتىلـىدۇ. شـاھىتـالرنـىڭ 

گۇۋاھلىقـىغـا كۆرە، الگېردا قهرەلـلىك قـان تهكشۈرۈلۈپ، مهھبۇسـالرغـا ھهيـزنـى تـوخـتىتـىۋېتىدىغـان، 

ھارغـىنـلىق ۋە چېچالڭغۇلۇقـقا سهۋەب بـولـىدىغـان نـامهلۇم ئـوكۇل – دورىالر ئـىشـلىتـىلـىدۇ. تۇتقۇنـالر يهنه 

سـوراق جهريـانـىدا ئۆزلـىرىنـىڭ دوۋسۇنـىغـا بـىر نهچـچه قېتىم تېپىك يېگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىمۇ گۇۋاھلىق 

بهرگهن. 

4) ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىيىشىنى توسۇشنى مهقسهت قىلغان كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش ھهرىكىتى 

كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش ئـومۇمـىي تۇغۇت چهكـلهش مۇجـادىلـىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمىدۇر. 

«قـاراقـاش تـىزىمـلىكـى»گه ئـاسـاسـالنـغانـدا، ھازىرغـا قهدەر تۇتقۇن قـىلـىنـىشـنىڭ ئهڭ كۆپ تـىلـغا ئېلىنـغان 

ئـىكـكى سهۋەبـى ـــ (1) «پـىالنـلىق تۇغۇت سـىيـاسـىتـىگه خـىالپـلىق قـىلغۇچـى» ۋە (2) «80 -، 90 - 

يـاكـى 2000 – يـىلـالردا تۇغۇلـغان خهۋپـلىك نهسـىل» بـولۇشـتىن ئـىبـارەتتۇر. ئهڭ كۆپ تـىلـغا ئېلىنـغان بۇ 

ئـىكـكىنـچى سهۋەب، تهخـمىنهن 18 يـاشـتىن 40 يـاشـقىچه بـولـغان تۇغۇت يېشىدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ تۇتقۇن 

قـىلـىنـىشـىدىن دېرەك بېرىدۇ. تۇتقۇن قـىلـىنـىشـنىڭ بۇ ئـىكـكى ئـاسـاسـلىق سهۋەبـى خـىتـايـنىڭ رايـونـدىكـى 

تۇغۇت چهكــلهش مۇجــادىلــىســىنــىڭ الگېرالرنــىڭ ئــارقــىســىدىكــى مۇھىم ھهرىكهتــلهنــدۈرگۈچ كۈچ 

ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

5) تۇغۇت چهكلهش تهدبىرلىرىنىڭ تهسىرى 
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2015-يـىلـىدىن 2018-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، ئۇيغۇرالر مهركهزلـىك ئـولتۇراقـالشـقان ئـىكـكى 

چـوڭ ۋىاليهتـتىكـى نـوپۇسـنىڭ ئېشىش سۈرئـىتـى 84 پـىرسهنـت تۆۋەنـلىگهن. 2019-يـىلـى، قهشـقهر ۋە 

خـوتهنـدە تۇغۇت يېشىدىكـى تـوي قـىلـغان ئـايـالـالرنـىڭ ئـاران ئۈچ پـىرسهنـتى تۇغـقان. بـىر ئـوبـالسـت 

(قـىزىلسۇ) 2020-يـىلـىدىكـى تۇغۇلۇش نـىسـبىتـىنـى 1.05 پـىرسهنـت قـىلـىپ بېكىتـكهن. ھالبۇكـى، ئۇنـىڭ 

ئـىكـكى يـىل ئـىلـگىرىكـى تهبـىئـىي ئېشىش نـىسـبىتـى 19.66 پـىرسهنـت ئـىدى. بۇ رايـونـالرنـىڭ بهزىلـىرى 

(ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان) ۋەيـران قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـىڭ كۆلـىمـىنـى يـوشۇرۇش ئۈچۈن ئهڭ يېڭى يـىلـلىق 

دوكـالتـلىرىدا تۇغۇلۇش نـىسـبىتـى ئۇچۇرىنـى ئېالن قـىلـمايـدىغـان بـولـغان. 2020-يـىلـى 9-ئـايـدا، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى CNN خهۋەر ئـاگېنتلىقـىغـا خهت يېزىپ، بۇ رايـونـدا تۇغۇلۇش 

نـىسـبىتـىنـىڭ 2017-يـىلـىدىكـى ھهر مـىڭ ئـادەمـگه 15.88 دىن 2018-يـىلـى ھهر مـىڭ ئـادەمـگه 10.69 كه 

چۈشـكهنـلىكـىنـى، بۇنـىڭ «پـىالنـلىق تۇغۇت سـىيـاسـىتـىنـى ئـومۇميۈزلۈك يـولـغا قـويۇش»نـىڭ «شـاراپـىتـى» 

ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. خهتـته يهنه مۇنـداق دېيىلـگهن: «سهھىيه ۋە ئـىسـتاتـىسـتىكـا 

تـارمـاقـلىرىنـىڭ مۆلـچهرىگه كۆرە، 2018-يـىلـى يېڭى تۇغۇلـغان بـوۋاقـالرنـىڭ سـانـى 2017-يـىلـىدىكـىدىن 

تهخـمىنهن 120 مـىڭ ئـازايـغان، ئۇالرنـىڭ تهخـمىنهن سهكـسهن مـىڭى پـىالنـلىق تۇغۇت سـىيـاسـىتـىنـىڭ قـانۇن 

بويىچه تېخىمۇ ياخشى ئىجرا قىلىنغانلىقىدىن بولغان». 

ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىغـا قـارىتـا سـىسـتېمىلـىق تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرىنـى قـولـلىنـىش ۋە تۇغۇت 

يېشىدىكـى ئهر - ئـايـالـالرنـى تۇتقۇن قـىلـىشـتىن ئـىبـارەت قـوش لـىنـىيهلـىك ئـىسـتراتېگىيهنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ 

كۆپىيىشىنى توسۇشنى مهقسهت قىلغان تهدبىرلهر دېيىشكه بولىدۇ. 

5. گۇرۇپـپىدىكـى بـالـىالرنـى بـاشـقا (مـىلـلىي، ئېتنىك، ئـىرقـىي يـاكـى دىنـىي) گۇرۇپـپىغـا مهجبۇرىي 

يۆتكهش 

2017-يـىلـىنـىڭ بېشىدا، خـىتـاي  ھۆكۈمـىتـى يېڭى سـىيـاسهتـكه ئـاسـاسهن، كهڭ كۆلهمـلىك، دۆلهت 

ئـىگـىلـىكـىدىكـى، يۈكـسهك بـىخهتهرلـىك تهدبـىرلـىرى قـولـلىنـىلـىدىغـان «بـالـىالر پـاراۋانـلىقـى يېتهكـچىلـىك 

مهركـىزى» (Ӿஞڥᒏᐰد) نـامـىدىكـى يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهر ـــ ئهمهلـىيهتـته يېتىمـخانـىالر ـــ نـى 

قۇرۇپ، ئۇيغۇر بــالــىلــىرىنــى، ھهتــتا بــوۋاقــالرنــى بۇ يهرگه پۈتۈن كۈن ســولــىۋېلىشــقا بــاشــلىدى. 

ئـىگـىلـىنـىشـچه، بۇ يېتىمـخانـىالر ئـىنـتايـىن قـىسـتاڭ ۋە بـاشـقا شـارائـىتـلىرىمۇ پهۋقۇلـئاددە نـاچـار، يهنه 

كېلىپ بـالـىالرنـىڭ يۇرتـلىرىدىن نهچـچه يۈز مـىل يـىراقـلىقـتىدۇر. يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئـورگـانـالر شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى بـىر قـىسـىم نـاھىيهلهرگه يېتىمـخانـىالرغـا ئـاپـىرىلـىدىغـان «يېتىم»لهرنـىڭ سـانـى 
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تـوغـرىسـىدا كـونـكرېت نـورمـا بېكىتـىپ بهرگهن بـولۇپ، بۇ بـالـىالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ ئـاتـا - ئـانـىلـىرى 

جـازا الگېرلـىرىغـا سـوالنـغان يـاكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىش ئۈچۈن ئېلىپ كېتىلـگهن. قهشـقهردىكـى 

بـىر نـاھىيهدە 2017 - يىـلىـال 18 يېڭى يېتىمـخانـا سېلىنـغان. خـىتـاي مـائـارىپ مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ پـىالن 

ھۆجـجىتـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 2017-يـىلـىدىن 2019-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

ئـائـىلـىسـىدىن ئـايـرىۋېتىلـىپ، دۆلهت قـارمـىقـىدىكـى يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرگه ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان بـالـىالرنـىڭ 

سـانـى 76.9 پـىرسهنـت ئېشىپ، 497 مـىڭ 800 دىن 880 مـىڭ 500 گه يهتـكهن. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

2020-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 800 دىن ئـارتۇق يېزا - بـازارالرنـىڭ ھهر بـىرىدە بـىردىن 

ئـىكـكىگـىچه مۇشۇ شهكـىلـدىكـى يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرنـى ئـىشـقا كـىرىشـتۈرۈش نـىشـانـىنـى بېكىتـكهن. 

ھۆكۈمهت ھۆجـجهتـلىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، دۆلهت بـاشقۇرۇشـىدىكـى، بـارغـانسېرى كۆپـىيـىۋاتـقان بۇ 

مۇئهسـسهسه (يېتىمـخانـا)لهر الگېرالرغـا سـوالنـغان يـاكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىۋاتـقان ئـاتـا - 

ئـانـىالرنـىڭ بـالـىلـىرىنـى مهخسۇس نـىشـان قـىلـغان. بـالـىالر «يهپ - ئـىچـىدىغـان ۋە يـاشـايـدىغـان» مهزكۇر 

«بـالـىالر پـاراۋانـلىقـى» مۇئهسـسهسهلـىرىنـىڭ ئـاشـكارا مۇددىئـاسـى ـــ يهرلـىك مـىلـلهتـلهردىن بـولـغان ئـاتـا 

- ئـانـىالرنـى «ئـازاد قـىلـىپ»، ئۇالرنـى «ھېچنېمىدىن غهم قـىلـماي ئۆگـىنـىش قـىلـىش» يـاكـى «پۈتۈن 

كۈنلۈك ئهمـگهك بـىلهن شۇغۇلـلىنـىش» ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىشـتۇر. دۆلهتـنىڭ نـازارىتـى ئـاسـتىدا، 

ئۇيغۇر بـالـىلـىرى دۆلهت تهرىپـىدىن ئېتىراپ قـىلـىنـغان، ئۆلـچهمـلىك، خـىتـايـچه بـاال تهربـىيهلهش 

ئۇسۇلـلىرىدا، خـىتـاي تـىلـى مۇھىتـىدا چـوڭ قـىلـىنـىۋاتـىدۇ. خـىتـاي دۆلـىتـى شۇ رەۋىشـته ئۇيغۇر بـالـىلـىرىنـى 

(بوۋاقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ) مهجبۇرىي ھالدا خىتاي مۇھىتىغا يۆتكهۋاتىدۇ. 

ئۇيغۇر بـالـىلـىرىنـى بۇ شهكـىلـدە سـىسـتېمىلـىق ھالـدا ئـائـىلـىسـىدىن مهجبۇرىي ئـايـرىۋېتىش ۋە 

ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا كهڭ كۆلهمـلىك تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرىنـىڭ يـولـغا قـويۇلۇشـى، «بۇ گۇرۇپـپىنـىڭ 

ئۆزىنـى يېڭىالش ۋە شۇ ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك مهۋجۇتلۇقـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش 

ئىقتىدارى»نى تهھدىتكه ئۇچرىتىدۇ. 

مهلۇم بـىر مـىلـلىي، ئېتنىك، ئـىرقـىي يـاكـى دىنـىي گۇرۇپـپىنـى پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىشـنى 

مهقسهت قىلىش 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىدە بهلـگىلهنـگهن كـونـكرېت مۇددىئـا تـوغـرىسـىدىكـى مـاددا 

ئـىكـكى ئـاسـاسـلىق ئـامـىلـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ: (1) يـوقـىتـىش نـىيـىتـى (2) (قـوغـدىلـىدىغـان گۇرۇپـپىنـى) 

پۈتۈنلهي ياكى قىسمهن (يوقىتىش). 
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1. يوقىتىش نىيىتى 

«ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»دە بهلـگىلهنـگهن دۆلهت مهسـئۇلـىيـىتـىنـى بـاھالـىغـانـدا، 

قـوغـدىلـىدىغـان گۇرۇپـپىنـى يـوقـىتـىش نـىيـىتـى، (خهلـقئارا قـانۇنـدا بهلـگىلهنـگهن) دۆلهت ئـىگه بـولـمىغـان 

سۇبيېكتىپ روھىي ھالهتـنى تهكشۈرۈشـنى تهلهپ قـىلـمايـدۇ، شۇنـداقـال (قـوغـدىلـىدىغـان گۇرۇپـپىنـى 

يـوقـىتـىش جهھهتـته) ئېنىق مۇددىئـا بـايـان قـىلـىنـغان بـولۇشـىنـىمۇ تهقهززا  قـىلـمايـدۇ. ئهكسـىچه، نـىيهت 

(يهنـى قـوغـدىلـىدىغـان گۇرۇپـپىنـى يـوقـىتـىش نـىيـىتـى) رەسـمىي بـايـانـاتـالر، دۆلهتـنىڭ سـىيـاسـىتـى، «ئـومۇمـىي 

پـىالن»، قـىلـمىش ئهنـدىزىسـى، تهكـرارالنـغان بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـمىشـلىرى يـاكـى «مهنـتىقـىلـىق ۋە تهرتـىپـلىك 

ئـاقـىۋەتـكه ئـىگه ھهرىكهتـلهردە ئـىپـادىلـىنـىدىغـان ئـىسـتراتېگىيـىلـىك پـىالنـالنـغان سـىيـاسهت» قـاتـارلـىق 

ئـوبيېكتىپ ئۆلـچهمـلهر ئـارقـىلـىق ئۆلـچىنـىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، بـىر دۆلهت ئۆزىنـىڭ بۇزغۇنـچىلـىق 

سـىيـاسـىتـى ۋە پـائـالـىيهتـلىرىنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى مۇئهيهن غهرەز، مهقـسهت ۋە مهزمۇنـنىڭ نېمه بـولۇشـىدىن 

قهتـئىيـنهزەر، «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»دە بهلـگىلهنـگهن مهجبۇرىيـىتـىنـى داۋامـلىق ئـادا 

قـىلـىشـى كېرەك بـولـىدۇ. «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى»دە بهلـگىلهنـگهن مهجبۇرىيهتـلهرگه ھهم 

«تـىنـچىلـىق مهزگـىلـى»دە، ھهم «ئۇرۇش مهزگـىلـى»دە ئـوخـشاشـال رىئـايه قـىلـىش كېرەك بـولـىدىغـان 

بـولـغاچـقا، (دۆلهتـنىڭ ئـاتـالـمىش تېرورلۇق تهھدىتـىگه دۇچ كېلىشـى دېگهنـدەك، ت) بـىخهتهرلـىك مۇھىتـى 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىگه خـىالپـلىق قـىلـىش مهسـىلـىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتسـىزدۇر (يهنـى بـىر 

دۆلهتـنىڭ ئـاتـالـمىش «بـىخهتهرلـىك تهھدىتـى»گه دۇچ كېلىشـى ئۇنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـى 

سادىر قىلىشىنى يوللۇقالشتۇرالمايدۇ، ت). 

تۆۋەنـدىكـى بۆلهكـلهردە يۇقـىرى دەرىجـىلـىك خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ ئـوچۇق - ئـاشـكارا 

بۇيـرۇقـلىرى، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ سـىيـاسهتـلىرى، ۋەيـران قـىلغۇچ قـىلـمىشـلىرى ۋە ھهرىكهت ئهنـدىزىسـى 

بـايـان قـىلـىنـغان بـولۇپ، بۇ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى بـىر گۇرۇپـپا سۈپـىتـىدە (ئـومۇمـىيۈزلۈك) يـوقـىتـىش 

نىيىتىنى ئىسپاتاليدۇ ۋە نامايان قىلىدۇ. 

خـىتـايـنىڭ (ئۇيغۇرالرنـى يـوقـىتـىۋېتىش) مۇددىئـاسـىغـا ئـاالقـىدار يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارالرنـىڭ 

باياناتلىرى 

خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا قاراتقان ھۇجۇمى 

2021، فېۋرال-مارت 67 ئۇيغۇرالر 19-سان



2014-يـىلـى 4-ئـايـدا، شـى جـىنـپىڭ بـىر قـاتـار نۇتۇق سۆزلهپ، «تېرورلۇقـقا، سـىڭىپ كـىرىشـكه ۋە 

بۆلگۈنـچىلـىكـكه قـارشـى كۈرەش»نـى قـوزغـىدى ۋە  ئۇيغۇرالر نـوپۇسـنىڭ 90 پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدىغـان 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىنـى (بۇ كۈرەشـتىكـى) ئـالـدىنـقى سهپ سۈپـىتـىدە تـىلـغا ئـالـدى. ئۇ يهنه 

ئـاشقۇنلۇقـنىڭ ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىدە يـىلـتىز تـارتـقانـلىقـىنـى، (بۇنـىڭغا قـارشـى تۇرۇشـتا) ئـومۇمـىيۈزلۈك 

رەقهمـلىك نـازارەت قـىلـىش ۋە يهرلـىك پـايـالقـچىالرنـى ئـورۇنـالشـتۇرۇشـنىڭ زۆرۈرلـىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. 

شـى جـىنـپىڭ ھۇجۇم تـوغـرىسـىدا تۆۋەنـدىكـى بۇيـرۇقـالرنـى بهردى: «خهلـق دېموكـراتـىيـىسـى دىكـتاتۇرىسـىنـىڭ 

قـورالـلىرىنـى قـىلـچه ئـىكـكىلهنـمهسـتىن ۋە تهۋرەنـمهسـتىن ئـىشـلىتـىش كېرەك»؛ «قهتـئىي رەھىم قـىلـىشـقا 

بـولـمايـدۇ»؛ «بۇ كـىشـىلهر قـويۇپ بېرىلـگهنـدىن كېيىنمۇ، ئۇالرنـى تهربـىيهلهپ ئۆزگهرتـىش خـىزمـىتـى 

چوقۇم داۋاملىشىشى كېرەك». 

يوقىتىش نىيىتى توغرىسىدىكى ئېنىق بايانالر 

ئۇيغۇرالرنـى بۇ شهكـىلـدە پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىش غهرىزى لـوگـىكـىلـىق قـىيـاسـقا يـاكـى 

ئهقـلىي يهكۈنـگه تـايـىنـىپ بـايـقالـغان ئهمهس. بهلـكى بهزى ئهھۋالـالردا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۆزىنـىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى بـىر گۇرۇپـپا سۈپـىتـىدە يـوقـىتـىش غهرىزىنـى ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. خهۋەر قـىلـىنـىشـىچه، 

الگېر قـوغـدىغۇچـىلـىرى مهھبۇسـالرغـا ئۆزلـىرىنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى مهركـىزى كـومـىتېتىنـىڭ الگېر 

تۈزۈمـىنـى «پۈتۈن مـىلـلهتـلهر، جۈمـلىدىن قـازاق، ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا مۇسۇلـمان مـىلـلهتـلهر غـايـىب 

بـولغۇچه» داۋامـالشـتۇرۇش تـوغـرىسـىدىكـى ھۆجـجىتـىدىكـى بۇيـرۇقـقا ئهمهل قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئېيتقان. 

2017 - يـىلـى، 900 مـىڭ ئـاھالـىسـىنـىڭ ھهمـمىسـى دېگۈدەك ئۇيغۇر بـولـغان يهكهن نـاھىيهسـىنـىڭ پـارتـىيه 

سېكرېتارى ئـامـمىۋى مهيـدانـدىكـى يـىغـىلـىشـتا نۇتۇق سۆزلهپ، شـى جـىنـپىڭنىڭ بۇ رايـونـدىكـى 

مۇجـادىلـىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە، پـارتـىيه ئهزالـىرىنـى «ئۇالرنـى تهلتۆكۈس يـوقـىتـىۋېتىشـكه … 

ئۇالرنـىڭ يـىلـتىزى ۋە شېخىنـى ۋەيـران قـىلـىشـقا» رىغـبهتـلهنـدۈرگهن. بۇنـىڭدىن سـىرت، قهشـقهردىكـى بـىر 

يېزىنـىڭ بـىخهتهرلـىك مهسـئۇلـى كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى دۆلهت 

سـىيـاسـىتـى تـوغـرىسـىدا تـوخـتىلـىپ، مهلۇم بـىر خـىتـاي ئهمهلـدارنـىڭ «ئېتىزدىكـى زىرائهتـلهر ئـارىسـىغـا 

يـوشۇرۇنـغان يـاۋا ئـوتـالرنـى بـىر - بـىرلهپ يـىلـتىزىدىن قـومۇرۇپ تـاشـلىيـالـمايسـىز. ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى 

ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن، خـىمـىيهلـىك دورا چـاچـمىسـىڭىز بـولـمايـدۇ. بۇ كـىشـىلهرنـى قـايـتا تهربـىيـىلهش 

زىرائهتلهرگه خىمىيىلىك دورا چاچقانغا ئوخشاش» دېگهن سۆزىنى نهقىل كهلتۈرگهن. 
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«ھهممه ئادەمنى يىغىۋېلىش» 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ سېكرېتارى چېن چۈەنـگو شـى جـىنـپىڭنىڭ 

سۆزىنـى مـىڭلىغـان سـاقـچى - ئهسـكهرلهرگه يهتكۈزۈپ، ئۇالرغـا «(ئۇيغۇرالرنـى) كۇكۇم – تـالـقان 

قـىلـىۋېتىدىغـان، يـوقـىتـىدىغـان ھۇجۇم» غـا تهيـيارلـىق قـىلـىشـنى جېكىلـىگهن ۋە «يـىغـىۋېلىنـىشـى كېرەك 

بـولـغانـلىكـى ئـادەمـنى يـىغـىۋېلىش» ـــ بۇ ئـىبـارە 2017 - يـىلـلىق ھۆكۈمهت ھۆجـجهتـلىرىدە تهكـرار 

كۆزگه چېلىقـىدۇ ـــ تـوغـرىسـىدا قـايـتا - قـايـتا بۇيـرۇق چۈشۈرگهن. ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك بـىخهتهرلـىك ئهمهلـدارى جۇ خهيلۇنـنىڭ 2017-يـىلـى 6-ئـايـدىكـى 

بۇيـرۇقـىدا «ئۇالر (يهنـى يـىغـىۋېلىنـىشـقا تېگىشـلىك ئۇيغۇرالر) بـارال بـولـسا، ئۇالرنـى يـىغـىۋېلىڭالر» 

دېگهن جۈمـله قـوشۇلـغان. 2017-يـىلـى 8-ئـايـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ 

دائـىمـىي كـومـىتېت يـىغـىنـىدا، چېن چۈەنـگو بـىخهتهرلـىكـنى رەقهمـلهشـتۈرۈش ۋە رايـونـدا ئـالـدىنـى ئېلىش 

خـاراكتېرلـىك ئـامـانـلىق سـاقـالش تهدبـىرلـىرىنـى يـولـغا قـويۇشـنى تهكـىتـلىگهن. چېن چۈەنـگو 2017-يـىلـى 

10 - ئـايـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى رەھبهرلـىك قـاتـلىمـىغـا قـىلـغان سۆزىدە «مۇقـىمـلىقـنى قـوغـداش 

كۈرىشى ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇش، شۇنداقال (مۇداپىئه ئۇرۇشى ئهمهس) ھۇجۇم ئۇرۇشىدۇر» دېگهن. 

«ئۆسمىنى ئېلىۋېتىش» 

2014-يـىلـى، شـى جـىنـپىڭ ئـاشقۇنلۇقـنىڭ «بـىر مهزگـىلـلىك ئـازابـلىق، مۇداخـىله خـاراكتېرلـىك 

داۋاالش»نـى تهقهززا قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. چېن چۈەنـگو ئۆزىنـىڭ 2016-يـىلـلىق سـىيـاسـىي 

كۈنـتهرتـىپ تـوغـرىسـىدىكـى نۇتـقىدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى «ئـاشقۇن» دىنـىي ئـىدىيه ۋە قـىلـمىشـالرنـى 

تېخىمۇ كهسـكىن ۋە جـىددىي ئـوپېراتسـىيه قـىلـىش كېرەك بـولـغان «يـامـان سۈپهتـلىك ئۆسـمه» ۋە 

«تـارقـىلـىشـچان ۋابـا» دەپ سۈپهتـلىدى. 2017-يـىلـىنـىڭ بېشىدا، پـارتـىيه ئهمهلـدارلـىرى «ئۆسـمىنـى 

ئېلىۋېتىش» ســالــمىقــىنــى كۈچهيــتتى. 2017-يــىلــى 4-ئــايــدا، پــارتــىيهنــىڭ بــىر پــارچه ئــىچــكى 

ئهسـلهتـمىسـىدە: «ئهگهر دىنـىي ئـاشقۇن ئـىدىيه يـىلـتىزىدىن يـوقـىتـلمىسـا، زوراۋان تېرورلۇق ھهرىكهتـلىرى 

راك ھۈجهيـرىسـىگه ئـوخـشاش ئۈزلۈكسـىز كۆپـىيـىدۇ» دېيىلـگهن. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـامـائهت 

خهۋپسـىزلـىكـى تـارمـىقـىنـىڭ يـولـيورۇقـى يهرلـىك ئهمهلـدارالر خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدىن قـايـتىپ كهلـگهن ئۇيغۇر 

ئـوقۇغۇچـىالرغـا جـاۋاب بېرىشـته  قـولـلىنـىدىغـان سـوئـال - جـاۋاب قـولـالنـمىسـىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

بـولۇپ، مهزكۇر قـولـالنـمىدا ئهمهلـدارالرنـىڭ ئـوقۇغۇچـىالرغـا غـايـىب بـولـغان تۇغـقانـلىرىدىن «ئهنسـىرىشـىنـىڭ 

قهتـئىي ھاجـىتـى يـوق»لۇقـى، پهقهت «داۋاالشـنىڭال (ئـاشۇ ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ ئۇرۇق – تۇغـقانـلىرى 
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گـىرىپـتار بـولـغان) بۇ <يـامـان سۈپهتـلىك ئۆسـمه>نـى ئۈزۈل-كېسىل يـوقـىتـااليـدۇ»غـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا 

تهكـرار خـىزمهت ئـىشـلىشـى كېرەكـلىكـى كۆرسـىتـىلـگهن. مهزكۇر قـولـالنـمىدا ئۇيغۇر ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ 

«مېنىڭ تۇغـقانـلىرىم جـىنـايهت سـادىر قـىلـدىمۇ؟» دېگهن سـوئـالـىغـا بېرىلـىدىغـان رەسـمىي جـاۋاب «يـاق. 

لېكىن ئۇالرنــىڭ تهپهككۇرىدىكــى بۇ <ۋىرۇس> يــوقــالــمىغۇچه، ئۇالرنــى ئهركــىن قــويۇۋېتىشــكه 

بـولـمايـدۇ»دۇر. بۇ كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش پـائـالـىيـىتـىنـىڭ قـانۇنسـىز خـاراكتېرىنـى گهۋدىلهنـدۈرۈپ 

بېرىدۇ. شهرقــىي تۈركــىســتان ئــاھالــىلــىرىنــى الگېرالرغــا ســوالشــقا يــاردەمــلىشــىدىغــان «خــىزمهت 

گۇرۇپـپىسـى»دىكـىلهرمۇ «ئۆسـمىنـى ئېلىۋېتىش» دېگهن ئـىبـارىنـى قـولـالنـغان. دۆلهت تـاراتقۇلـىرى كهڭ 

كۆلهمـلىك بۇ جـازا الگېرلـىرىنـى مهھبۇسـالرغـا «تـومۇرغـا كـىرگۈزۈلـگهن ئـوكۇل يـىڭنىسـى»گه ئـوخـشاش 

تهسـىر قـىلـىدىغـان تهدبـىر دەپ سۈپهتـلهپ، شۇ ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر مهھبۇسـلىرىنـى يـوقـىتـىشـقا تېگىشـلىك 

يـامـان سۈپهتـلىك ئۆسـمه دەپ كۆرسهتـكهن. ئۇيغۇرالرنـى كېسهلـلىكـكه، راكـقا يـاكـى زەھهرگه ئـوخشـىتـىش 

ئۆز نۆۋىتـىدە ئۇالرنـى شۇ خـىل نهرسـىلهر سۈپـىتـىدە ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇپ، يـوقـىتـىلـىشـقا تېگىشـلىك 

نىشانغا ئايالندۇرۇش ئۇرۇنۇشىدۇر. 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى
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گۈلىستان

بالىالرنىڭ تىل ئىقتىدارى ۋه ئۇنى
كۈچهيتىش ئۇسۇللىرى 

 



بالىالرنىڭ تىل ئىقتىدارى ۋە ئۇنى كۈچهيتىش ئۇسۇللىرى 

مۇھىم نۇقتىالر: 

* تـىل تهرەقـقىيـاتـى بـىلـىش، ئـىجـتىمـائـىيهت ۋە سـاۋات چـىقـىرىش قـاتـارلـىق تهرەقـقىيـاتـنىڭ بـاشـقا 

نۇرغۇن تهرەپلىرىگه تۈرتكه بولىدۇ. 

* تىل تهرەققىياتى ئاۋۋال ئاۋاز ۋە ئىشارەتتىن، ئاندىن سۆز - جۈملىلهردىن باشلىنىدۇ. 

* بـالـىڭىز بـىلهن كۆپ پـاراڭلىشـىش، ۋە ئۇنـىڭ بـىلهن بـولـغان ئـاالقه جهريـانـىدا ئـىنـكاس قـايتۇرۇش 

ئارقىلىق بالىنىڭ تىل تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەلهيسىز. 

* بالىالرغا كىتاب ئوقۇپ، ھېكايه سۆزلهپ بېرىش ئۇالرنىڭ تىل تهرەققىياتىغا پايدىلىق. 

* ئهگهر بـالـىڭىزنـىڭ تـىل تهرەقـقىيـاتـىدىن ئهنسـىرىسـىڭىز، بـالـىالر سـاغـالمـلىق مۇتهخهسسـىسـىگه 

مۇراجىئهت قىلىڭ. 

بالىالردىكى تىل تهرەققىياتى: سىز بىلىشكه تېگىشلىك نۇقتىالر 

تـىل تهرەقـقىيـاتـى بـالـىالرنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىنـىڭ مۇھىم تهركـىبـىي قـىسـمىدۇر. ئۇ بـالـىڭىزنـىڭ 

ئاالقىلىشىش ئىقتىدارىدىن سىرت، تۆۋەندىكى ئىقتىدارلىرىنىمۇ كۈچلهندۈرىدۇ: 

* ھېسسىياتنى ئىپادىلهش ۋە چۈشىنىش 

* ئويالش ۋە ئۆگىنىش 

* مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش 

* مۇناسىۋەتنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ۋە داۋامالشتۇرۇش 

تـىلـنى چۈشـىنـىشـنى، ئـىشـلىتـىشـنى ۋە ئۇنـىڭدىن ھۇزۇرلـىنـىشـنى ئۆگـىنـىش سـاۋات چـىقـىرىشـنىڭ 

بىرىنچى قهدىمى، شۇنداقال ئوقۇش - يېزىشنى ئۆگىنىشنىڭ ئاساسىدۇر. 
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بـالـىالر تۇغۇلـغانـدىن كېيىنـكى دەسـلهپـكى بـىر نهچـچه يـىلـدا، مهكـتهپـكه بـارغـانـدا خهت ئـوقۇشـنى 

ئۆگـىنـىشـىگه يـاردىمـى تېگىدىغـان نۇرغۇن ئېغىز تـىلـى مـاھارەتـلىرىنـى يېتىلـدۈرىدۇ. ھهمـدە ئۇالرنـىڭ 

تىل ماھارىتى بالىلىق ۋە باالغهتكه يېتىش مهزگىلىدە ئىزچىل تهرەققىي قىلىپ ماڭىدۇ. 

بالىالرنىڭ دەسلهپكى تىل تهرەققىياتىنى قانداق رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك؟ 

بـالـىڭىزنـىڭ تـىل تهرەقـقىيـاتـىغـا ئـىلھام بېرىشـنىڭ ئهڭ يـاخشـى ئۇسۇلـى ـــ بـالـىڭىز بـىلهن ئۇ 

قـىزىقـىدىغـان ئـىشـالر تـوغـرىسـىدا كۆپ پـاراڭلىشـىشـتۇر. بۇ جهريـانـدا سـىز بـالـىڭىزنـىڭ «كۆرسهتـمىسـى»گه 

ئهگهشسـىڭىزال بـولـىدۇ، ئۇالر قـول پۇالڭلىتـىش، گۇڭراپ ئـالـلىنېمىلهرنـى دېيىش يـاكـى مۇئهيـيهن 

سۆزلهرنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۆزى قىزىقىدىغان نهرسىلهرنى سىزگه كۆرسىتىدۇ. 

بالىڭىز بىلهن پاراڭلىشىڭ 

بـالـىلـىرىڭىز تۇغۇلـغانـدىن بـاشـالپـال، ئۇالر بـىلهن پـاراڭلىشـىڭ ۋە ئۇالرغـا گهپ قـىالاليـدىغـان كـىشـىگه 

ئـوخـشاش مۇئـامـىله قـىلـىڭ. مۇھىمـى، ئـوخشـىمـىغـان سۆز مۇھىتـىدا ئـوخشـىمـىغـان سۆزلهرنـى ئـىشـلىتـىڭ. 

مهسـىلهن، بـالـىڭىز بـىلهن ئـاپېلسىن رەڭلىك تـوپ تـوغـرىسـىدا ۋە چۈشـلۈك تـامـاقـتا ئـاپېلسىنـنى كېسىپ 

يېيىش تــوغــرىســىدا پــاراڭالشســىڭىز بــولــىدۇ. بۇ بــالــىڭىزنــىڭ سۆزنــىڭ مهنــىســىنــى ۋە قــانــداق 

ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى ئۆگىنىشىگه ياردەم بېرىدۇ. 

گېپىڭىزنى تۈگهتكهندىن كېيىن، بىر ئاز توختاپ، بالىڭىزغا ئىنكاس قايتۇرغۇدەك ۋاقىت بېرىڭ. 

بـالـىڭىز گۇڭراشـقا، غـىڭشىشـقا، قـولـلىرىنـى پۇالڭلىتـىشـقا ۋە بـىر نهرسـىلهرنـى كۆرسـىتـىشـكه 

بـاشـلىغـانـدا، بـالـىڭىزنـىڭ ئـاالقـىلـىشـىش ئۇرۇنۇشـىغـا ئـىنـكاس قـايتۇرسـىڭىز بـولـىدۇ. مهسـىلهن، ئهگهر 

باـلىـڭىز گۇڭرىساـ، سىـزمۇ ئۇنىـغاـ گۇڭراش ئاـرقىـلىـق «جاـۋاب» قاـيتۇرسىـڭىز بوـلىـدۇ. ياـكىـ ئهمدـىال 

تهمـتىلهپ مېڭىشـنى ئۆگهنـگهن بـالـىڭىز ئـويۇنچۇقـنى كۆرسهتـسه، بۇنـى «ئـاۋۇنـى ئـالـسام بـوالمـدۇ؟» 

دېگهنـلىك دەپ چۈشـىنـىپ تۇرۇپ ئـىنـكاس قـايتۇرۇڭ. مهسـىلهن، «ئـاشۇ ئـويۇنچۇقـنى ئـويـنامـسهن؟» 

دېسىڭىز بولىدۇ. 

73 2021، مارت-ئاپرېل ئۇيغۇرالر 20-سان



بـالـىڭىز سۆز ئـىشـلىتـىشـكه بـاشـلىغـانـدا، بـالـىڭىزنـىڭ دېگهنـلىرىنـى تهكـرارلـىسڭىز ۋە شۇ ئـاسـاسـتا 

مهزمۇنـنى بېيىتسـىڭىز بـولـىدۇ. مهسـىلهن، ئهگهر بـالـىڭىز «ئـالـما» دېسه، «قـىزىل ئـالـما يهمـسهن؟» 

دېسىڭىز بولىدۇ. 

بـالـىڭىز جۈمـله سۆزلهشـكه بـاشـلىغـانـدا قـولـلىنـىلـىدىغـان ئۇسۇلمۇ يۇقـىرىقـىغـا ئـوخـشاش. سـىز 

بـالـىڭىزنـىڭ جۈمـلىسـىگه ئـىنـكاس قـايتۇرسـىڭىز ۋە بـالـىڭىزنـىڭ جۈمـلىنـى تېخىمۇ ئۇزارتـىشـىغـا ئـىلھام 

بهرسـىڭىز بـولـىدۇ. مهسـىلهن، بـالـىڭىز «دۇكـانـغا بـاردىم» دېيىشـى مۇمـكىن. سـىز «دۇكـانـدا نېمه 

ئىشالرنى قىلدىڭ؟» دەپ ئىنكاس قايتۇرسىڭىز بولىدۇ. 

بـالـىڭىزغـا بۇ ئۇسۇلـالردا كۆڭۈل بۆلسـىڭىز ۋە ئـىنـكاس قـايتۇرسـىڭىز، بۇ ئۇالرنـىڭ داۋامـلىق 

ئاالقىلىشىش ئىستىكىنى قوزغاپ، ئۇالرنى تىل ئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشقا ئىلھامالندۇرىدۇ. 

بالىڭىز بىلهن بىلله كىتاب ئوقۇڭ 

ئـوخشـىمـىغـان تېمىدىكـى كـىتـابـالرنـى ئـوقۇپ بهرسـىڭىز، بـالـىڭىز خـىلمۇخـىل ئـوخشـىمـىغـان ئۇسۇلـالردا 

ئىشلىتىلگهن سۆزلهرنى ئاڭلىيااليدۇ. 

كـىتـابـتىكـى مهزمۇنـنى بـالـىڭىزنـىڭ ھايـاتـىدا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىشـالرغـا بـاغـالش بـالـىڭىزنـى 

سۆزلـىتـىشـنىڭ يـاخشـى ئۇسۇلـلىرىدىن بـىرىدۇر. مهسـىلهن، «بـىز بۈگۈن بۇ كـىتـابـتىكـى بـالـىغـا ئـوخـشاش 

باغچىغا باردۇق. باغچىدا نېمه ئىشالرنى قىلىشنى ياخشى كۆرىسهن؟» دېسىڭىز بولىدۇ. 

بـالـىڭىز بـىلهن بـىلـله كـىتـابـنى ئۈنلۈك ئـوقۇپ، سۆزلهرنـى ئـوقۇغـان ۋاقـىتـتا، ئۇالرنـى بـالـىڭىزغـا 

كۆرسهتسـىڭىز بـولـىدۇ. بۇ بـالـىڭىزغـا سۆزلهرنـىڭ تهلهپپۇزى بـىلهن يېزىلـىشـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

بـاغـلىنـىشـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ، ھهمـدە بـالـىڭىزنـىڭ سۆزنـىڭ تـىلـنىڭ ئـاالھىدە قـىسـمى ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـىلـىشـىگه يـاردەم بېرىدۇ. بۇالر ئـوقۇش – يېزىش ئـىقـتىدارىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش جهھهتـتىكـى مۇھىم 

ئۇقۇمالردۇر. 

تىل تهرەققىياتى: دەسلهپكى سهككىز يىل 

بـالـىڭىز ئۈچ ئـايـلىق ۋاقـتىدىن تـارتـىپ، سهكـكىز يـاشـقا كـىرگۈچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا تـىل 

تهرەققىياتىدا قولغا كهلتۈرەلهيدىغان بهزى مۇھىم ئۇتۇقالر بار. 
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ئۈچ ئايلىقتىن بىر ياشقا كىرگۈچه بولغان مهزگىل: 

بـالـىڭىز ئۈچ ئـايـلىق بـولـغانـدا، گۇڭرىشـى، كۈلۈمسـىرىشـى ۋە ۋىلـىقـالپ كۈلۈشـى مۇمـكىن. ئۇالر 

چـوڭ بـولـغانسېرى، ئـاۋازى ئـارقـىلـىق ئۆز – ئۆزى بـىلهن ئـويـنىشـىشـقا ۋە قـول پۇالڭلىتـىش ۋە بـىر 

نهرسىلهرنى كۆرسىتىش قاتارلىق ئىشارەتلهر ئارقىلىق ئاالقه قىلىشقا باشاليدۇ. 

تۆت ئـايـلىقـتىن ئـالـته ئـايـلىقـقىچه بـولـغان مهزگـىلـلهردە، بـالـىڭىز چۈشهنـگىلـى بـولـمايـدىغـان بـىر 

نهرسـىلهرنـى دەيـدىغـان بـولۇپ قېلىشـى مۇمـكىن. بۇ چـاغـدا بـوۋاقـالر ئـالـدى بـىلهن «بـا»غـا ئـوخـشاش تـاق 

بوغۇملۇق ئاۋازالرنى چىقىرىدۇ، ئاندىن «با با با» دەپ ئۇنى تهكراراليدىغان بولىدۇ. 

بۇ خـىل تـاق بـوغۇملۇق سۆزلهرنـى ئېيتقانـدىن كېيىن، «رەسـمىي سۆزلهر»نـى دېيىشـكه نۆۋەت 

كېلىدۇ. بـالـىڭىز سـىزگه ئـالـلىنېمىلهرنـى دەۋاتـقانـدەك ئـاۋازالرنـى چـىقـىرىدۇ. ئهمـما ئۇالرنـىڭ (بۇ 

بـاسقۇچـتىكـى) «سۆز»لـىرى ئـاڭالپ چۈشهنـگىلـى بـولـىدىغـان نـورمـال سۆزلهرگه ئـوخشـىمـايـدۇ. بـالـىالر 

ئادەتته بىر ياشقا كىرگهندە، تۇنجى قېتىم مهنىگه ئىگه سۆزنى ئىشلىتىدۇ. 

ئهگهر بـالـىڭىز 12 ئـايـلىق بـولـغىچـىمۇ گۇڭراپ بـىر نهرسـىلهرنـى دېمىسه ۋە قـول ئـىشـارىتـى 

قىلمىسا، دوختۇر بىلهن ئاالقىلىشىڭ. 

12 ئايلىقتىن 18 ئايلىققىچه بولغان مهزگىل: 

بۇ بـاسقۇچـتا، كۆپـىنـچه بـالـىالر تۇنـجى قېتىم مهنـىگه ئـىگه سۆزلهرنـى دەيـدۇ. مهسـىلهن، بـالـىڭىز 

«دادا» دېيىش ئـارقـىلـىق ھهقـىقهتهن دادىسـىنـى چـاقـىرىۋاتـقان بـولـىدۇ. شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـىر نهچـچه 

ئـايـدا، بـالـىڭىزنـىڭ سۆزلۈك ئـامـبىرى مـولـلىشـىدۇ، شۇنـداقـال ئۇ ئۆزى دېيهلهيـدىغـانـدىنمۇ كۆپ نهرسـىنـى 

چۈشىنهلهيدۇ. ئۇ يهنه «ئولتۇرۇڭ» دېگهندەك ئاددىي كۆرسهتمىلهرنى ئاڭقىرااليدۇ.  

18 ئايلىقتىن 2 ياشقىچه: 

بۇ مهزگـىلـدە، كۆپـىنـچه بـالـىالر ئـىكـكى سۆزنـى جهمـلهپ، قـىسـقا «جۈمـله» يـاسـاشـقا بـاشـاليـدۇ. 

بـالـىڭىز دېگهنـلىرىڭىزنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـى چۈشـىنـىدۇ، سـىزمۇ بـالـىڭىزنـىڭ دېگهنـلىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـى 

چۈشىنهلهيسىز. ناتونۇش كىشىلهر بالىڭىزنىڭ دېگهنلىرىنىڭ يېرىمىنى چۈشىنهلهيدۇ. 

ئهگهر بـالـىڭىز 18 ئـايـلىق بـولـغانـدىمۇ ئـازدۇر - كۆپتۇر سۆزلهرنـى قـىاللـمىسـا، دوختۇرىڭىز يـاكـى 

باشقا ساغالملىق مۇتهخهسسىسى بىلهن ئاالقىلىشىڭ. 
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ئىككى ياشتىن ئۈچ ياشقىچه بولغان مهزگىل: 
ئـادەتـته بۇ مهزگـىلـدە، بـالـىڭىز ئۈچ – تۆت سۆزلۈك جۈمـلىلهرنـى ئـىشـلىتـىپ گهپ قـىالاليـدىغـان ۋە 
سۆزلهرنـى تېخىمۇ تـوغـرا تهلهپپۇز قـىالاليـدىغـان بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، ئۇ  بـىر تهرەپـتىن ئـويـنىغـاچ، يهنه بـىر 
تهرەپـتىن گهپ قـىلـىشـى مۇمـكىن. نـورمـال ئهھۋالـدا، بـالـىڭىز ئۈچ يـاشـقا كـىرگهنـدە، نـاتـونۇش كـىشـىلهر 

ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمىنى چۈشىنهلهيدۇ. 

ئۈچ ياشتىن بهش ياشقىچه بولغان مهزگىل: 
ئـادەتـته بۇ مهزگـىلـدە، بـالـىڭىز ئۆزىنـىڭ ئـوي - خـىيـالـى ۋە ھېسسىيـاتـى ھهقـقىدە تېخىمۇ ئۇزۇن، 
تېخىمۇ مۇرەكـكهپ گهپـلهرنـى قـىالاليـدىغـان بـولـىدۇ. بـالـىڭىز يهنه كۆز ئـالـدىدا بـولـمىغـان ئـىشـالر، كـىشـىلهر 
ۋە ئـورۇنـالر تـوغـرىسـىدا سـوئـال سـورىيـالـىشـى مۇمـكىن. مهسـىلهن، «مـومـامـنىڭ ئۆيـىدىمۇ يـامغۇر 

ياغامدۇ؟» دېگهندەك. 

بـالـىڭىز يهنه نۇرغۇن تېمىالردا پـاراڭلىشـىشـنى خـالـىشـى مۇمـكىن. بۇ جهريـانـدا، ئۇالرنـىڭ سۆزلۈك 
مـىقـدارى داۋامـلىق ئېشىپ بـارىدۇ. بـالـىڭىز ئـاسـاسـىي گـرامـماتـىكـىنـى چۈشهنـگهنـلىكـىنـىڭ ئـىپـادىسـى 
سۈپـىتـىدە، «چۈنـكى»، «ئهگهر»، «شۇنـداق» يـاكـى «قـاچـان» دېگهنـدەك سۆزلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 
جۈمـلىلهرنـى ئـىشـلىتـىشـكه بـاشـلىشـى مۇمـكىن. بۇ مهزگـىلـدە، ئۇالردىن خـىلمۇخـىل «قـىزىقـارلـىق» 

ھېكايىلهرنى ئاڭالپ قېلىشىڭىز مۇمكىن. 

بهش ياشتىن سهككىز ياشقىچه بولغان مهزگىل: 
بـاشـالنغۇچ مهكـتهپ يـىلـلىرىدا بـالـىڭىز تېخىمۇ كۆپ سۆزلهرنـى ئۆگـىنـىدۇ ۋە تـىلـدا، سۆز بـىلهن 
تـاۋۇشـنىڭ قـانـداق تهڭ خـىزمهت قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى چۈشـىنـىشـكه بـاشـاليـدۇ. بـالـىڭىز يهنه ھېكايه تـوقۇشـقا 
تېخىمۇ ئۇسـتىلـىشـىپ كېتىدۇ، چۈنـكى ئۇالر سۆزلهرنـى خـىلمۇخـىل ئۇسۇلـالردا بـىرلهشـتۈرۈپ ئـىشـلىتـىشـنى 
ۋە ئـوخشـىمـىغـان جۈمـلىلهرنـى يـاسـاشـنى ئۆگـىنـىدۇ. بۇ خـىل تـىل مـاھارەتـلىرىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە،  بـالـىڭىز 
ئۆزىنـىڭ ئـوي – پـىكـىرلـىرىنـى بـاشـقىالر بـىلهن ئـورتـاقـلىشـااليـدۇ. سهكـكىز يـاشـقا كـىرگهنـدە، بـالـىڭىز 

چوڭالرغا ئوخشاش پاراڭلىشااليدىغان بولىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 
https://raisingchildren.net.au/babies/development/language-development/language-
development-0-8#language-development-in-children-what-you-need-to-know-nav-title
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خهلقئارا ۋهزىيهت

ئامېرىكادىكى خىتاي كوممۇنىستىك
پارتىيىسى بىلهن باغلىنىشلىق ئالته يۈز

تهشكىالت



ئامېرىكادىكى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى بىلهن 

باغلىنىشلىق ئالته يۈز تهشكىالت 

دى دى كرىستېن تاتلوۋ 

 (DIDI KRISTEN TATLOW)

ئۈچ ئـايـال ھهر كۈنـى ئـامـمىۋىي مېدىيـا ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق بـاشـقا مـىلـيونـلىغـان ئـامېرىكـالـىقـالرغـا 

ئـوخـشاش ئـامېرىكـانـىڭ ئهھۋالـىغـا بـولـغان نـارازىلـىقـىنـى ئـىپـادىلهيـدۇ. ئهمـما، بۇنـىڭدا بـىر بـىنـورمـالـلىق 

بـار. بۇ ئـايـالـالرنـىڭ ئۇچۇرلـىرى بهزىدە تۋىتېر ۋە فـىيسـبۇكـتىكـى بـاشـقا ئۇچۇرالرغـا ئـوخـشاش. 

ئۈچـىلـىسـىنـىڭ ئۇسۇلـى ئـوخـشاش بـولۇپ، ئۇالر كـونكېرت ۋەقهلـىكـلهرنـى تـىلـغا ئـالـماسـتىن، ئـامېرىكـا ۋە 

ئۇنـىڭ دېموكـراتـىك سـىسـتېمىسـىنـى چۆكۈرىدىغـان سۆزلهرنـى يېيىشـقا مـايـىل. ئۇالر ئـىشـلىتـىدىغـان تـىلمۇ 

ئـوخـشاش بـولۇپ، «قـارا تهنـلىكـلهر ھېچقاچـان قۇل ئهمهس! بېشىڭنى تـىك تۇت!» دېگهنـدەك ئـويـدۇرمـا 

يـاكـى بـىر-بـىرىگه ئـوخـشاش ئـىپـادىلهرنـى ئـىشـلىتهتـتى. يهنه بـىر مهسـىلـىمۇ بـار بـولۇپ، بهزىدە غهيـرى 

خـىتـايـچه خهت ئۇالرنـىڭ يـازمـىلـىرىنـىڭ، يـاكـى ئۇالرغـا ئـوخـشاش يۈزلـىگهن كـىشـىلهرنـىڭ يـازمـىلـىرىنـىڭ 

ئارىسىغا قېتىلىپ قاالتتى. 

بۇ قـىلـمىش بهكـال غهيـرى بـولۇپ، ئهسـلىدە ئۇالر راسـتتىنـال ئـايـال كـىشـى ئهمهس، بهلـكى 2020-

يـىلـلىق پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىدىن ئـىلـگىرى ئـامېرىكـادا بۆلگۈنـچىلـىك ۋە مـالـىمـانـچىلـىق چـىقـىرىش 

قهستىدىكى سىستېمىلىق ھهرىكهتته قوللىنىلغان ماشىنا ئادەملهر ۋە ئىنتېرنېت دەلالللىرىدۇر. 

ئـاۋسـترالـىيه ئـىسـتراتېگىيه تهتـقىقـات ئـىنسـتىتۇتـى خهلـقئارالـىق تـور سـىيـاسـىتـى مهركـىزىنـىڭ بۇ يـىل 

يـازدا تـىۋىتـىردىكـى ۋە فـىيسـبۇكـتىكـى بۇ خـىلـدىكـى يـولـالنـمىالر تـوغـرىسـىدىكـى ئـانـالـىزىدا مۇشۇ خـىل 

يـولـالنـمىالرنـى چـىقـارغۇچـىالرنـى «خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئـامېرىكـانـىڭ ئـورنـىنـى چۈشۈرۈش نـىشـانـى 

ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدىغـان، خـىتـايـچه سۆزلـىشـىدىغـان رولـچىالر تهرىپـىدىن قـىتـئه ئـاتـالپ ئېلىپ بېرىلـغان 

ساختىپهزلىك قىلمىشى» دەپ سۈپهتلىدى. 
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بۇ خـىلـدىكـى سـاخـتا تـور ھېسابـاتـلىرى ئـامېرىكـا پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىنـىڭ يېقىنـلىشـىشـىغـا 

ئهگـىشـىپ، خـىتـايـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك گۇرۇپـپىالرنـىڭ خـىزمـىتـىنـى كۈچهيـتكهنـلىكـىنـىڭ مـىسـالـلىرىدىن 

پهقهتـال بـىرى. مهسـىلهن، ئۆتـكهن ئـالـته ھهپـتىدە گـوگېل ۋە مـىكـروسـوفـت ھهر ئـىكـكىسـى بېيجىڭغا 

مۇنـاسـىۋەتـلىك تـور ھۇجۇمـىغـا ئۇچـرىغـانـلىقـىنـى دوكـالت قـىلـغان بـولۇپ، بۇ ھۇجۇمـالر بـايـدىن بـىلهن 

تـرامـپ ئـوتتۇرىسـىدىكـى سـايـالم پـائـالـىيـىتـىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك كـىشـىلهرنـى نـىشـان قـىلـغان. بـىراق، 

رۇسـىيهنـىڭ 2016-يـىلـى تـرامـپنىڭ پـرىزدېنت بـولۇپ سـايـلىنـىشـى ئۈچۈن سـايـالمـغا قـول تـىقـىشـى بـىلهن 

ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، خـىتـايـنى مهنـبه قـىلـغان ھهرىكهتـلهرنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى بـىر كـانـدىداتـقىال مـايـىل بـولـغان 

ئهمهس. ئهكسـىچه، ئـامېرىكـا ئـىسـتىخـبارات ۋە بـىخهتهرلـىك مهركـىزىنـىڭ دېرىكـتورى ۋىلـيام ئېۋانـىنـانـىڭ 

(William Evanina) ئېيتقىنـىدەك، بۇ ھۇجۇم «ئـامېرىكـادا ئـىسـتراتېگىيه مۇھىتـى شهكـىلـلهنـدۈرۈپ، 

خـىتـايـنىڭ مهنـپهئهتـىگه پـايـدىسـىز دەپ قـارالـغان كـىشـىلهرگه بېسىم ئـىشـلىتـىش، شۇنـداقـال قـايتۇرمـا 

ھۇجۇم ۋە تهنقىدنىڭ ئوبيېكتىنى باشقا ياققا يۆتكىۋېتىش»نى مهقسهت قىلغان. 

مۇتهخهسسـىسـلهر سـايـالمـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك قۇتـراشـالرنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇزۇن يـىلـالردىن بۇيـان ئېلىپ 

بېرىۋاتـقان تېخىمۇ چـوڭقۇر تهسـىر كۆرسـىتـىش ۋە تېخىمۇ بهك ئـارىلـىشـىشـى ھهرىكـىتـىنـىڭ كـىچـىكـكىنه 

بـىر قـىسـىمـى ئـىكهنـلىكـىنـى، كـىشـىنـى ئۇزۇن مۇددەت ئهنـدىشـىگه سـالـىدىغـان تهھدىت ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. خهۋەر ھهپـتىلـىكـىنـىڭ (Newsweek) تۆت ئـايـلىق تهكشۈرۈشـىنـىڭ بـىر قـىسـىمـى 

سۈپـىتـىدە تهخـمىنهن يـىگـىرمـىدىن ئـارتۇق تهھلىلـچى، ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى ۋە ئـامېرىكـا-خـىتـاي 

مۇتهخهسسـىسـلىرى بـىلهن ئېلىپ بېرىلـغان سۆھبهتـلهر خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ۋە خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى بـىلهن بـاغـلىنـىشـى بـولـغان بـاشـقا گهۋدىلهرنـىڭ ئـامېرىكـادا تۈرلۈك يـولـالر ئـارقـىلـىق كۆپ خـىل 

شهكـىلـدە ھهرىكهت قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـىپـادىلهپ بېرىدۇ. بۇ تـور مهركـىزىي ھۆكۈمهت، شـىتـات ۋە 

يهرلـىكـنى قـاپـلىغـان بـولۇپ، كۆپ خـىل يـولـالر ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق بېيجىڭنىڭ سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي 

مهنپهئهتلىرىنى روياپقا چىقىرىدىغان يول ۋە ۋاسىتىلهرنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ. 

ئـاۋسـترالـىيهلـىك سـىيـاسـى ئـانـالـىزچـى، خـىتـايـنىڭ يهرشـارىۋى مۇداخـىله ھهرىكـىتـى مۇتهخهسسـىسـى 

جــون گــارنــائۇت (John Garnaut) «بۇ ۋاســىتــىلهر كــارخــانــا، ئۇنــىۋېرســىتېت، ئهقــىل ئــامــبىرى، 

ئـىجـتىمـائـىي ۋە مهدەنـىيهت گۇرۇپـپىلـىرى، خـىتـايـنىڭ دىئـاسـپورادىكـى تهشـكىالتـلىرى، خـىتـاي تـىلـىدىكـى 

تـاراتقۇالر ۋە ئۈنـدىدار قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. خهۋەر ھهپـتىلـىكـى ئـامېرىكـادا مۇشۇ خـىلـدىكـى 

ئـالـته يۈزگه يېقىن گۇرۇپـپىنـى ئېنىقـالپ چـىقـتى. بۇ گۇرۇپـپىالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پارتىيىسى بىلهن دائىم ئاالقىلىشىپ تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ يېتهكلىشى ئاستىدا ئىش كۆرىدۇ. 
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بۇنـىڭغا بـاغـلىنـىپ ئهيـىبـلهنـگهن پـائـالـىيهتـلهرنـىڭ دائـىرىسـى نـاھايـىتـى چـوڭ بـولۇپ، ئـىجـتىمـائـىي ۋە 

ســودا ئۇچــرىشــىشــلىرى، كهڭ كۆلهمــلىك ئۇچۇر تهشۋىقــاتــى ۋە بېيجىڭنىڭ مهنــپهئهتــنى ئــىشــقا 

ئـاشۇرااليـدىغـان سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئـامېرىكـا مهركـىزى 

ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ بـاشـلىقـى كـرىسـتوفېر رەيـنىڭ (Christopher Wray) بۇ يـىل يـازدا خـادسـن 

ئـىنسـتىتۇتـىدا (Hudson Institute) قـىلـغان سۆزىدە، ئۇ ئـامېرىكـا مهركـىزى ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ 

ھهر ئــون ســائهتــته بــىر قېتىم خــىتــايــغا مۇنــاســىۋەتــلىك تهشكۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتــقانــلىقــىنــى، 

ئـامېرىكـادىكـى بهش يۈزگه يېقىن ئـاكـتىپ جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش دېلوسـىنـىڭ يېرىمـىغـا يېقىنـىنـىڭ 

خىتاي بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكى ئېيتقان. 

ئـامېرىكـا دۆلهتـلىك جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش بـىخهتهرلـىك مهركـىزىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرىدىن دىن 

بـويـد (Dean Boyd) مۇنـداق دەيـدۇ:«خـىتـاي دائـىرىلـىرى خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـانـىڭ ئـىچـكى ئـىشـىغـا 

ئـارىالشـقانـلىقـىنـى قهتـئىي رەت قـىلـدى. بـىراق، ئـامېرىكـا دائـىرىلـىرى ۋە ئـامېرىكـالـىق خـىتـايشۇنـاسـالر بۇ 

سۆزگه قـارشـى مهيـدانـىنـى سـاقـالپ كهلـمهكـته. ئهدلـىيه دائـىرىلـىرى، شـىتـاتـلىق ھۆكۈمهتـلهر، مهركـىزى 

ئىستىخبارات ئىدارىسى بۇ ھهرىكهتلهرنىڭ ئارقىسىدىكىلهرنى ئېنىقالش بىلهن بولماقتا.» 

بۆلگۈنچىلىك ئۇرۇقىنى تىكىش 

نــاۋادا ئۈچ ئــايــالــدىن بــىرى بــولــغان جېسي يــاڭ (Jessi Young) ۋە ئۇنــىڭ دوســتلىرىنــىڭ 

تـارتـقانـقانـلىرى بۇ ھهقـتىكـى ئېنىقـالشـالرنـىڭ بـىردىنـبىر مهنـبهسـى بـولـغان بـولـسا ئـىدى، خـىتـايـنىڭ 

ســايــالمــدىن ئــاۋۋال ئــامېرىكــادىكــى جــامــائهت پــىكــىرىنــى كــونــترول قــىلــىش ئۈچۈن كۆرسهتــكهن 

تـىرىشـچانـلىقـلىرى ئـىشـتىن سـىرت شۇغۇلـلىنـىلـغان، تهسـىرى كۆرۈلـمهيـدىغـان مۇنـداقـال ئـىش سۈپـىتـىدە 

كۆرۈلۈپ نهزەردىن ساقىت قىلىنغان بوالتتى. 

مهسـىلهن، بۇ ھهرىكهتـكه قـاتـناشـقان، تۋىتـىردا 200 دىن 300 گـىچه، فـىيسـبۇكـتا ئـاتـمىشـتىن ئـاشـقان 

خـىتـاي رولـچىالر بۇ ئـىكـكى ۋاسـىتـىدە ئېچىلـغان ھېسابـالرنـى رېئال شهخـس ئـاچـقانـدەك تۇيغۇ بېرىدىغـان 

شهكـىلـدە تهڭشهشـكه تـىركهشـمىدى. بۇ يـىلـنىڭ فېۋرال ۋە ئـىيۇل ئـايـلىرى ئـارىسـىدا چـىقـىرىلـغان ئۇچۇرالر 

ئۆلـكىدە بۆلـگىنـچىلـىك چـىقـىرىدىغـان مۇھىم نۇقـتىالرغـا تۇتۇش قـىلـغانـدا، خـىتـاي رولـچىالرنـىڭ 

يـولـالنـمىلـىرى ئـامېرىكـاچه ئۇسـلۇب بـىلهن ئهمهس، قـوپـال تهرجـىمه ئـىنـگىلـىزچـىسـى بـىلهن ئهكـس ئهتـتى. 

شۇنداقال، بۇ رولچىالرنىڭ پىكىر قاتناشتۇرىدىغان مهزمۇنلىرى مهلۇم دائىرىدىال چهكلهنگهن ئىدى. 
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مـىسـال بېرىدىغـان بـولـساق، تۋىتېردا پـاتـرىسـىيـا سـىمـىس ئـىسـمىنـى قـويۇۋالـغان تـور ئـارتـىسـى سـايـالم 

بېلىتـى تـاشـالۋاتـقان ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ رەسـىمـلىرىدىن بـىرنـى چـىقـىرىپ، ئۇنـىڭغا «ئهبـگا سـىسـتېما 

ئهخـمهق، مهغلۇپ بـولـغان سـىسـتېما» دەپ يېزىپ تۋىتـىردا يـولـلىدى. سـونـىيـا مـاسـون ئـىسـمىدىكـى تـور 

ئـارتـىسـى ھۆكۈمهتـنىڭ يۇقۇملۇق ۋىرۇس تـوغـرىسـىدىكـى ئـىش-ئـىزلـىرىدىن شـىكـايهت قـىلـىپ تۋىتـىر 

يـولـالنـمىسـى چـىقـاردى. الۋرا دانيېلس ئـىسـمىدىكـى تـور ئـارتـىسـى مـايـك پـومـپىئـونـىڭ دىن ھهقـقىدىكـى 

دوكالتىغا قارىتا «چهكتىن ئاشقان ئهركىنلىك بۈگۈنكى (ناچار) ۋەزىيهتكه سهۋەب بولدى» دەپ يازدى. 

خـىتـاي تـور ئـارتـىسـلىرى ھهرىكـىتـىدە دائـىمـال يـالـغان ئۇچۇرالرنـى تـارقـىتـىلـىۋەرگهن ئهمهس. 

ئهكسـىچه، ئۇالر بۇ ھهرىكهتـته كۆزگه كۆرۈنـگهن خهۋەر مهنـبهلـىرى تـارقـاتـقان خهۋەرلهرنـى ئـامېرىكـادىكـى 

ئىرقىي ئايرىمىچىلىق ۋە ئادالهتسىزلىكلهرنى تهشۋىق قىلىش ئۈچۈن قولالنغان. 

مۇتهخهسسـىسـلهر خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئـامېرىكـانـى ۋەيـران قـىلـىش ئۈچۈن ئهمهس، 

ئـامېرىكـانـى ئۆز ئـىچـىدىن ئۆزگهرتـىپ، ئۇنـى خـىتـايـغا قـارشـى ئـىجـابـىي كۆز قـاراشـقا ئـىگه قـىلـىپ چـىقـىش 

ئۈچۈن تـىركهشـكهنـلىكـىنـى بـايـان قـىلـىشـماقـتا. «خـىتـاي بۇ ھهرىكـىتـى ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـا خهلـقىنـىڭ 

دۇنـياغـا قـانـداق نهزەردە قـارىشـىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىشـكه ئـورۇنـماقـتا» دەيـدۇ جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش 

ئهمهلدارلىرىرىدىن بىرى بولغان ئاننا پۇگلىسى. 

گهرچه خـىتـايـنىڭ سـايـالمـغا تهسـىر كۆرسـىتـىش خـىزمـىتـى ئـاسـاسـلىقـى سـايـالمـنىڭ جهريـانـى ۋە 

نهتـىجـىسـىگه قـارىتـىلـغان بـولسـىمۇ، بـىراق ئـامېرىكـا ئـىسـتىخـبارات ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ قـارىشـىچه، خـىتـاي 

ئهمهلـدارلـىرى سـايـالم رىقـابـىتـىدە تېخىمۇ بهك قـارشـى ئېلىنـغان. يېقىنـدا، بېيجىڭ تـرامـپ ھۆكۈمـىتـى 

ھهقـقىدە سهلـبىي بـايـانـالرنـى كۈچهيـتىپ، ئـاقـسارايـنىڭ خـوڭكوڭ ۋە تـىك تـوك ھهقـقىدىكـى بـايـان ۋە 

ھهرىكهتـلىرىنـى قـاتـتىق تهنـقىدلـىدى. شۇنـداقـال، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـايـغا قـايتۇرغـان ئـىنـكاسـىنـى 

ئېغىر دەرىجـىدە ئهيـىبـلىدى. ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش دېرىكـتورى ئېۋانـىنـا 

سهكـكىزىنـچى ئـايـدىكـى بـىر قېتىمـلىق بـايـانـاتـىدا مۇنـداق دېگهن:«مهن خـىتـايـنىڭ پـرىزدېنت تـرامـپنىڭ 

داۋامـلىق ۋەزىپه ئۆتـىمهسـلىكـىنـى ھهمـمىدىن بهك ئۈمـىد قـىلـىدۇ» دەپ قـارايـمهن. خـىتـاي يهر شـارى ۋاقـىت 

گېزىتـى خـىتـايـنىڭ بـايـدىنـنى يـاقـىاليـدىغـانـلىقـى ھهقـقىدە ئېنىق تـوخـتالـغان بـولۇپ، يېقىنـدا ئېالن قـىلـىنـغان 

بىر ماقالىسىدە ترامپقا قارىغاندا بايدىنغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئاسانلىقىنى ئوچۇق تىلغا ئالغان. 

خـىتـايـنىڭ دېموكـراتـالر بـىلهن مۇئـامـىله قـىلـىشـقا مـايـىلـلىقـىنـىڭ سهۋەبـلىرىدىن يهنه بـىرى 

نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهتـته ئـوبـامـانـىڭ ئـىكـكى قېتىمـلىق ھۆكۈمـىتـىدىكـى نۇرغۇنـلىغـان كـىشـىلهر خـىتـايـنىڭ 

دۇنـيا سهھنىسـىدە زور كۈچ بـىلهن يۇقـىرى ئۆرلـىشـىگه ئـومۇمهن قـارشـى تۇرمـاسـلىقـىدىن ئـىبـارەتتۇر. 
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ئۇنـىڭدىن كېيىن ئـامېرىكـادىكـى خـىتـايـغا قـارشـى كهيـپىيـات كۈچهيـدى. تـرامـپ سـودا، تهسـىر كۈچ ۋە 

جـاسۇسـلۇق مهسـلىلـىرىنـى تـولـىمۇ ئـوچۇق شهكـىلـدە بـايـان قـىلـدى ۋە ئـاقـسارايـنى مهيـلى كـىم كـونـترول 

قـىلسۇن، ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي سـىيـاسـىتـىنـىڭ تېخىمۇ تهنـقىدىي يـوسۇنـدا بـولۇشـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇردى. 

ئهمـما، دېموكـراتـالر غهلـىبه قـىلـغان تهقـدىردە خـىتـايـغا تېخىمۇ خـىرىس قـىلـىش قـىلـماسـلىقـى ئېنىق 

ئهمهس. 

يهرلىك سىياسهتچىلهرگه تهسىر كۆرسىتىش 

مـايـك پـومـپىئـو بـىلهن ئۇنـىڭ سـىيـاسهت مهسـلىھهتـچىسـى مـايـلس يۈ (Miles Yu) تـرامـپنىڭ خـىتـايـغا 

قـايتۇرمـا زەربه بېرىشـتىكـى ئـىكـكى مۇھىم ئـادىمـى ھېسابـلىنـىدۇ. يېقىنـدا پـومـپىئـو خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـادا 

سـىيـاسهتـكه، سـودىغـا ۋە جهمـئىيهتـكه تهسـىر كۆرسـىتـىش تـىركـىشـىشـلىرى ھهقـقىدە ئـاگـاھالنـدۇرۇش 

بهردى. فېۋرالـدا ۋاشـىڭتونـدا ئېچىلـغان بـىر يـىغـىنـدا پـومـپىئـو خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى ئۆزىگه 

مهنـپهئهت كهلتۈرەلهيـدۇ دەپ قـارىغـان ئـامېرىكـالـىق مهركـىزىي ھۆكۈمهتـتىكـى ۋە يهرلـىك دائـىرىلهردىكـى 

سـىيـاسهتـچىلهرنـى تېپىپ چـىقـىش ۋە ئۇالرنـى ئـىنـدەكـكه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

ئېيتىپ، ئـاگـاھالنـدۇرۇش بهرگهن. پـومـپىئـونـىڭ ئېيتىشـىچه، خـىتـاي ئهقـىل ئـامـبارلـىرىدىن بـىرى 

ئـامېرىكـادىكـى شـىتـات بـاشـلىقـلىرىنـى خـىتـايـغا بـولـغان «دوسـتانـىلـىكـى»گه بـىنـائهن دەرىجـىگه تۇرغۇزۇپ 

بـولـغان. خهۋەر ھهپـتىلـىكـى خـىتـايـنىڭ مهزكۇر ئهقـىل ئـامـبىرى مۇشۇ ھهقـته چـىقـارغـان مهخسۇس 

دوكـالتـنىڭ بـىر نۇسـخىسـىغـا ئېرىشـكهن بـولۇپ، ئۇنـىڭدا ئـامېرىكـالـىق ئـون يهتـته شـىتـات بـاشـلىقـى خـىتـايـغا 

نـىسـبهتهن «دوسـتانه» بـولۇپ بـاھاالنـغان. ئـون تۆت شـىتـات بـاشـلىقـى «مهيـدانـى ئېنىق ئهمهس» بـولۇپ 

بـاھاالنـغان. سهكـكىز شـىتـات بـاشـلىقـى «قـاتـتىق قـول»، قـالـغانـلىرى «نـائېنىق» بـولۇپ بـاھاالنـغان. 

پـومـپىئـو شـىتـات بـاشـلىقـلىرىغـا مۇنـداق دېگهن:«خـىتـاي سـىلهرنـى مهيـلى دوسـتانه دەپ بـىلسۇن، مهيـلى 

قـاتـتىق قـول دەپ بـىلسۇن، شۇنـى بـىلـىڭالركـى خـىتـاي ئـوخـشاشـال سـىلهرنـى ۋە ئهتـراپـىڭالردىكـىلهرنـى 

ئىندەككه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىدۇ.» 

ئـالـته ئـاي كېيىن، شـى جـىنـپىڭ بېيجىڭدا ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالرغـا ۋە جهمـئىيهتشۇنـاسـالرغـا ئـاچـقان 

بـىر قېتىمـلىق يېپىق يـىغـىنـىدا ئـون نهچـچه ئـىقـتىسـادشۇنـاس ۋە جهمـئىيهتشۇنـاسـقا خـىتـايـنىڭ 

ئـامېرىكـالـىق سـىيـاسـىي ۋە سـودا سهرخـىلـلىرى بـىلهن «ھهمـكارلـىق»نـى ھهسسـىلهپ كۈچهيـتىشـى 

كېرەكـلىكـىنـى ئېيتقان. بۇ دەل پـومـپىئـو ئـاگـاھالنـدۇرغـان ئـىشـنىڭ دەل ئۆزى ئـىدى. خـىتـايـنىڭ شـىنخۇا 
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ئـاگېنتلىقـىنـىڭ خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، شـى جـىنـپىڭ يهنه مۇنـداق دېگهن:«بـىز چـوقۇم بـىز بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىشـنى خـااليـدىغـان دۆلهتـلهر، رايـونـالر ۋە كـارخـانـىالر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىمـىزنـى ئـاكـتىپ 

تهرەققىي قىلدۇرۇشىمىز كېرەك.» 

مـايـك پـومـپىئـو سۆزىدە خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـاغـا دۆلهت مـىقـياسـىدا مۇداخـىله قـىلـىشـىنـىڭ 

 (Huston) ئـاشـقانـلىقـىنـى ئېيتقان. ئۇنـىڭ دېيىشـىچه، 2019-يـىلـى خـىتـايـنىڭ خيۇسـتونـدىكـى

كـولـسونـخانـىسـىدىكـى خـادىمـالر مـىسسـىسـىپـى شـىتـات بـاشـلىقـى فـىل بـريـانـتقا (Phil Bryant) خهت يېزىپ، 

نـاۋادا ئۇ تهيۋەنـنى زىيـارەت قـىلـسا، خـىتـايـنىڭ مـىسسـىسـىپـى شـىتـاتـىغـا مهبـلهغ سېلىشـنى ئهمهلـدىن 

قالدۇرىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتىپ تهھدىت سالغان. بريانت يهنىال تهيۋەننى زىيارەت قىلغان. 

مـىسـالـالردىن يهنه بـىرىدە، خـىتـايـنىڭ چـىكـاگـودىكـى كـونسۇلـخانـا خـادىمـلىرى ۋىسـكونسـىن 

شـىتـاتـىدىكـى قـانۇن تۈزگۈچـى، جۇمھۇرىيهت پـارتـىيـىسـى ئهزاسـى روگېر روسـقا (ROger Roth) خهت 

يېزىپ، ئۇنـىڭدىن خـىتـايـنىڭ خـىتـاي ۋىرۇسـىغـا (مـاقـالـىدە «COVID 19» دەپ ئېلىنـغان) قـايتۇرغـان 

ئـىنـكاسـىنـى مهدھىيـىلهيـدىغـان بـىر الھىيه يېزىپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـغان. روس دەسـلىپـىدە بۇ تهلهپـنى 

ئۆزىگه قـىلـىنـغان چـاقـچاق دەپ قـاراپ، بۇنـىڭغا ئېرەنشـىمـىگهن خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـىدىكـىلهر يهنه 

ئوـخشـاش تهلهپ بىـلهن خهت ياـزغاـندـىن كېيىن، روس «ئهس ھوشىـنىـ يوـقاـتقـانالر» دەپ يېزىپ، بىـرال 

خهت بىلهن جاۋاب قايتۇرغان. 

خـىتـاي يۇقـىرىقـى ئـىكـكى قېتىمـلىق تـىركـىشـىشـىدە نهتـىجـىگه ئېرىشهلـمىگهن بـولسـىمۇ، بـىراق 

ئۇنـىڭ مهقسـىتـىگه يېتىشمۇ دائـىم كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ. بـولۇپمۇ سـودا سـاھهسـىدە شۇنـداق. ئهمهلـدارالردىن 

بـىرى مۇنـداق دەيـدۇ:«سـىزنـى خـىتـايـغا نۇرغۇن مهبـلهغ سـالـغان، يـاكـى ئـاشـلىق ئېكسپورت قـىلـىدىغـان  

شـىتـات بـاشـلىقـلىرىدىن بـىرى دەپ تۇرايـلى. خـىتـاي چـوقۇم مۇشۇ مۇنـاسـىۋەتـنى ئۆز مهنـپهئهتـى ئۈچۈن 

قوللىنىدۇ.» 

خـىتـايـنىڭ بـاشـقا دۆلهتـلهردىكـى ھهرىكـىتـى تېخىمۇ كۈچلۈك. ئهھۋال شۇ دەرىجـىدىكـى، ھهتـتا بـاشـقا 

دۆلهتـلهرنـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگـىمۇ تهھدىت سېلىش قـاتـارلـىق مهسـىلـىلهرنـىمۇ كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان. 

ئـاۋسـترالـىيه مېدىيـالـىرىنـىڭ بۇلتۇرقـى خهۋەرلـىرىدە دېيىلـىشـىچه، خـىتـاي ئـىسـتىخـبارات تـارمـاقـلىرى 

ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن مهسـىلـىسـى بـار نـىك جـاۋ ئـىسـىمـلىك خـىتـايـنى ئـاۋسـترالـىيه پـارالمېنتىغـا جـاسۇس 

سۈپـىتـىدە كـىرگۈزۈشـكه ئـورۇنـغان. خـىتـاي جـاۋنـىڭ سـايـالم ئـىشـىدا بـىر مـىلـيون ئـاۋسـترالـىيه دولـلىرى 

مهبـلهغ ئـاجـراتـقان. ئـوتتۇز نهچـچه يـاشـلىق جـاۋنـىڭ 2019-يـىلـى مـىلـبورىنـدىكـى بـىر مېھمانـخانـىدا 

ئۆلۈكـى چـىقـقان بـولۇپ، ئۇنـىڭ چهكـتىن ئـاشـقان دەرىجـىدە دورا ئـىسـتېمال قـىلـغىنـى بـايـقالـغان. شۇ يـىلـى، 
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خـىتـاي دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى مـىنـىسـتىرلـىقـى ئـاۋسـترالـىيه پـارالمېنتى ۋە ئۈچ ئـاسـاسـلىق سـىيـاسـىي 

پـارتـىيهگه قـارشـى تـور ھۇجۇمـى ئېلىپ بـارغـان. رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ خهۋىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، بۇ 

ھۇجۇمدا ئىستراتېگىيه ھۆججهتلىرى ۋە ئېلخهت يولالنمىلىرىغا قارا قول تهگكهن. 

كـانـادادا 2019-يـىلـى يـىل ئـاخـىرىدا قۇرۇلـغان ئـاالھىدە پـارالمېنت كـومېتىتـى خـىتـايـنىڭ 

«نومۇسسىزالرچه» بۆسۈپ كىرىشى توغرىسىدىكى شىكايهتلهرگه قايتا قاراپ چىقماقتا ئىكهن. 

خـىتـاي ۋىرۇسـى جهريـانـىدا يـاۋروپـامۇ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىگه قـايـتا قـاراپ چـىقـىشـقا 

بـاشـلىغـان. بۇ يـىلـنىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـلىرىدە خـىتـاي ئـىتـالـىيهنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، ئهھۋالـى 

خهتهرلـىك دۆلهتـلهرنـى تـىبـبىي يـاردەم بـىلهن تهمـىنـلىگهن، شۇنـىڭ بـىلهن بـىرلـىكـته خـىتـاي قۇتـقازغۇچـى 

سۈپـىتـىدە تهشۋىق قـىلـىنـدى، شۇنـداقـال يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىغـا بـولـغان ئـىشهنـچ تۆۋەنـلهشـكه يۈز تۇتـتى. 

ئۆكـتهبـىردە، خـىتـاي «بۆرە جهڭچىسـى» دەپ ئـاتـىغـان يېڭىچه ھۇجۇمـچى دىپـلومـاتـىيهنـى ئـىشـقا سېلىپ، 

شـىۋىتسـىيهنـىڭ خـىتـايـدىكـى بـىر پۇقـراسـىنـى تۇتقۇن قـىلـدى ۋە قـامـاقـقا ئـالـدى. شـىۋىتسـىيه بـولـسا خۇاۋېي،  

ۋە خـىتـاي خهۋەرلـىشـىش شـىركهتـلىرىنـى، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ تـورى قۇرۇلۇشـىنـى «شـىۋىتسـىيه 

بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت» كهلتۈرۈش ئهنـدىشـىسـى بـىلهن شـىۋىتسـىيهدە چهكـلىدى. بۇ يـىلـنىڭ بېشىدا، 

شىۋىتسىيه يهنه ئۆز تۇپرىقىدىكى بارلىق كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى تاقىۋەتتى. 

بــىراق، ئــامېرىكــانــىڭ خــىتــايــدىن كېلىۋاتــقان تهھدىتــكه تېخىمۇ ئهســتايــىدىل مۇئــامــىله 

قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـىڭ كۆپـلىگهن ئـاالمهتـلىرى مهۋجۇت. يهتـتىنـچى ئـايـدا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى 

خـىتـايـنىڭ خيۇسـتونـدىكـى كـونسۇلـخانـىسـىنـى تـاقـىدى. بۇنـىڭ سهۋەبـى، خـىتـايـنىڭ كۆپ يـىلـالردىن بېرى 

ئـىزچـىل ھالـدا تېخنولـوگـىيه ئـوغـرىلـىقـىنـى داۋامـالشـتۇرغـانـلىقـى، ئـامېرىكـانـىڭ ھهر قـايسـى شـىتـاتـلىرىدا 

سـىيـاسهتـكه مۇداخـىله قـىلـغانـلىقـى، نۇرغۇنـلىغـان كـارخـانـىالرغـا يـوشۇرۇنـچه سـىڭىپ كـىرگهنـلىكـى 

قاتارلىقالردىن ئىبارەت. خىتاي بولسا ئۆزىنىڭ بۇنداق قىلمىشالرنى سادىر قىلغانلىقىنى رەت قىلدى. 

خىتاينىڭ سېھىرلىك قورالى 

خـىتـاي ئـامېرىكـادىكـى تهسـىر كۈچـىنـى ۋە ئـارىلـىشـىش پـىالنـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـقا يـاردەمـچى 

بـولۇشـى ئۈچۈن، شـى جـىنـپىڭ خـىتـايـنىڭ «سېھىرلـىك قـورالـى» دەپ ئـاتـىغـان قـورالـغا تـايـىنـىدۇ. بۇ قـورال 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ بـىرلهشـمه فـرونـتى خـىزمهت بۆلۈمـى دەپ ئـاتـىلـىدىغـان كـومـپارتـىيه 

بۆلۈمى رەھبهرلىك قىلغان «بىرلهشمه فرونت» سىستېمىسىدىن ئىبارەت. 

86 2021، مارت-ئاپرېل ئۇيغۇرالر 20-سان



خـىتـايـنىڭ بـىرلهشـمه فـرونـتى (United Front) «خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ۋە خـىتـاي 

دۆلـىتـىنـىڭ ئـورگـانـلىرىنـىڭ خـىتـاي ئـىچـىدە ۋە خـىتـايـنىڭ سـىرتـىدا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

سـىرتـىدىكـىلهرگه تهسـىر كۆرسـىتـىشـى ئۈچۈن قۇرۇلـغان تـوردۇر.» بـىرلهشـمه فـرونـت چهتـئهلـدىكـى 

خـىتـايـالرغـا زور كۈچ بـىلهن خـىزمهت ئـىشـلهيـدىغـان بـولۇپ، ئۇالردىن مـىلـلهتـكه سـاداقهت كۆرسـىتـىشـنى 

تهلهپ قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ «ۋەتهنـگه جـاۋاب قـايتۇرۇش» ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـىشـىنـى رويـاپـقا چـىقـىرىشـى 

ئۈچۈن خـىزمهت ئـىشـلىدى. بـىرلهشـمه فـرونـت ھهمـىشه بۇنـداق ئـىشـالردا شهخسـىي مهنـپهئهتـنى كـوزىر 

قىلىدۇ. سودا پۇرسىتى قاتارلىق مهنپهئهتلهر ئارقىلىق ماسالشقۇچىالرنىڭ گېلىنى ياغالپ تۇرىدۇ. 

بـىرلهشـمه فـرونـتقا تهۋە گۇرۇپـپىالر تـوال ھالـالردا ئـاڭلىمـاقـقا نـاھايـىتـى سـاددا ئـىسـىمـالرنـى 

قـويـىۋالـىدۇ. «چهتـئهلـدىكـى خـىتـايـالر ئـالـماشـتۇرۇش جهمـئىيـىتـى» دېگهنـدەك ئـىسـىمـالر مۇشۇنـىڭ 

جۈمـلىسـىدىن. بـىرلهشـمه فـرونـت بـىلهن مـاس قهدەمـدە ھهرىكهت قـىلـىدىغـىنـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

يهرشـارىۋىي تـورى ھېسابـالنـغان «دوسـتلۇق جهمـئىيـىتـى»دۇر. خـىتـايـغا تهۋە بۇ خـىل گۇرۇپـپىالر بـىلهن 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـاتـقا ئـامېرىكـا تهشـكىالتـلىرى بۇ گۇرۇپـپىالرنـىڭ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـىلهن 

بـولـغان بـاغـلىنـىشـىدىن خهۋەرسـىز بـولۇشـى مۇمـكىن. پـومـپىئـونـىڭ كۆرسـىتـىپ ئۆتـكىنـىدەك شـىتـات 

بـاشـلىقـلىرى جهمـئىيـىتـىنـىڭ بـىرلهشـمه فـرونـت سـىسـتېمىسـى بـىلهن ۋاسـىتـىلـىك ھالـدا مۇنـاسـىۋىتـى بـولـغان 

«خـىتـاي خهلـق دوسـتلۇق جهمـئىيـىتـى» نـامـىدىكـى بـىر گۇرۇپـپا بـىلهن ئـامېرىكـا خـىتـاي «ھهمـكارلـىق 

ئۇچـرىشـىشـى»نـى تهسـىس قـىلـغان. پـومـپىئـو يـىغـىنـغا قـاتـناشقۇچـى شـىتـات بـاشـلىقـلىرىدىن «سـىلهرنـىڭ 

ئـاراڭالردا قـانـچىلـىك كـىشـىنـىڭ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرى بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى 

بار؟» دەپ سورىغان. 

يېڭى زىنـالنـدىيه كـانتېربـىري ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى خـىتـاي سـىيـاسـىتـى پـروفېسسورى ئـانـنى مـارىي 

بـرېيدى (Anne-Marie Brady) مۇنـداق دەيـدۇ:«بـىرلهشـمه فـرونـت خـىتـايـنىڭ چهتـئهل سـىيـاسـىتـى 

تـارمـىقـىدىن ئـىبـارەت. بـىرلهشـمه فـرونـت خـىتـاي جـاسۇسـلۇق ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ بـىر قـىسـىمـى بـولۇپ، ئۇ  

(چهتـئهل ھۆكۈمهت، ئـورگـان، تهشـكىالتـلىرىغـا) سـىڭىپ كـىرىش ئـىشـىنـى بېجىرىدۇ.» بـىرلهشـمه 

فــرونــتنىڭ چېتىلــىش دائــىرىســى «دوســتلىشــىش»تــىن تــارتــىپ سېپى ئۆزىدىن ئــىشــپىيــونلۇق 

ھهرىكهتلىرىگىچه بولغان پۈتكۈل ساھهگه مهسئۇل بولۇشى مۇمكىن. 

 Ryan) ئـامېرىكـا جـورج تـوۋن ئۇنـىۋېرسـىتېتى بـىخهتهرلـىك مهركـىزى تهتـقىقـاتـچىسـى ريـان فېداسۈك

Fedasuik) مۇنـداق دەيـدۇ:«خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى دائـىمـال بـىرلهشـمه فـرونـتنىڭ چهتـئهلـدىكـى تهسـىرى ۋە 

سـىڭىپ كـىرىش ھهرىكهتـلىرىنـى ئـىنـكار قـىلـىپ تۇرىۋالـىدۇ. ھالبۇكـى، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ فـرونـتقا 
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زور مهبـلهغ ئـاجـرىتـىشـى ئۇنـىڭ مۇھىمـلىق دەرىجـىسـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. بـىرلهشـمه فـرونـت ئۈچۈن 

2019-يـىلـى بـىر يـىلـدا ئـاجـرىتـىلـغان مهبـلهغ 2.6 مـىلـيارد دولـالر بـولـغان. بۇ مهبـلهغـنىڭ ئـالـته يۈز 

مـىلـيونـدىن كۆپـرەكـى چهتـئهلـلهردىكـى خـىتـاي جـامـائـىتـى ۋە چهتـئهلـلىكـلهرنـى (پـايـالش ۋە ئۆزى ئۈچۈن 

خـىزمهت قـىلـدۇرۇشـقا) ئـاجـرىتـىلـغان.» بـىرلهشـمه فـرونـت ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ئـىقـتىسـاد خـىتـاي تـاشـقى 

ئىشالر مىنىستىرلىكى ئۈچۈن كېتىدىغان ئىقتىسادتىن ئېشىپ كهتكهن. 

بىرلهشمه فرونت ھهرىكهتته 

ئـونـىنـچى ئـايـنىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا نيۇيـوركـتىكـى پـايـدا ئـالـمايـدىغـان تهشـكىالت ھېسابـالنـغان «خـىتـاي 

ئـىنسـتىتۇتـى»دا ئۈچ كۈنلۈك يـىغـىن ئۇيۇشـتۇرۇلـغان. بۇ يـىغـىن بـىرلهشـمه فـرونـتنىڭ قـانـداق ھهرىكهت 

قـىلـىدىغـانـلىقـىغـا دائـىر كـالسسـىك بـىر ئۆرنهكـنى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. «كـىرزىس دەۋرىدە غهلـىبـىنـى قـولـغا 

كهلتۈرۈش» مـاۋزۇسـىدىكـى بۇ پـائـالـىيهتـته قـاتـناشقۇچـىالرغـا «ئـامېرىكـا-خـىتـاي ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

جـىددىيـچىلـىك ۋە ئۆزگـىرىشـچان دۇنـيا قـارشـىسـىدا قـانـداق قـىلـىپ ئۇتۇق قـازىنـااليـدىغـانـلىقـى» تـوغـرىسـىدا 

ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ۋەدە بېرىلگهن. 

پـائـالـىيهتـكه ئـامېرىكـانـىڭ كـارخـانـا، ئـىلـىم، تېخنولـوگـىيه، مېدىيـا، دىپـلومـاتـىيه ۋە سـىيـاسهت 

سـاھهسـىدىكـى سهرخـىلـلىرى ئـىشـتراك قـىلـغان بـولۇپ، ئـىشـتراكـچىالر ئـارىسـىدا مـىچـىگـان شـىتـاتـىنـىڭ 

ســابــىق بــاشــلىقــى رىك ســنىيــدېر (Rick Snyder) ۋە ۋېلسون مهركــىزى كــىســىنــجىر تهتــقىقــات 

ئـىشـخانـىسـىنـىڭ قۇرغۇچـىسـى سـتېيپلتون روي (Stapleton J. Roy) قـاتـارلـىقـالرمۇ بـار. بـىراق، «ئـىلـىم 

سـاھهسـىدىكـى ئۈچ شـىرىك»نـىڭ بـىرلهشـمه فـىرونـت بـىلهن بـىۋاسـىته يـاكـى ۋاسـىتـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـى 

بارلىقىنى قاتناشقۇچىالر بىلمهسلىكى مۇمكىن. 

بېيجىڭنى مهركهز قـىلـغان «خـىتـاي ۋە يهرشـارىلـىشـىش مهركـىزى» نـامـىدىكـى ئهقـىل ئـامـبىرى 

يۇقـىرىدا نـامـى كهچـكهن شـىرىكـلهردىن بـىرى. جـوسـكىنـىڭ ئېيتىشـىغـا كۆرە، بۇ ئهقـىل ئـامـبىرى ۋاڭ 

خۇيـياۋ تهرىپـىدىن قۇرۇلـغان بـولۇپ، ۋاڭ خۇيـياۋ دېگىنـى بـىرلهشـمه فـرونـتنىڭ تـارمـاقـلىرىدىن بـىرى 

بـولـغان «چهتـئهلـدە ئـوقۇپ ۋەتهنـگه قـايـتقان ئـوقۇغۇچـىالر ئۇيۇشـمىسـى»نـىڭ مۇئـاۋىن رەئـىسـى. ئۇنـىڭ 

بـىرلهشـمه فـرونـت بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـىنـى كۆرسـىتـىدىغـان كۆپـلىگهن ئـىسـپاتـالر مهۋجۇت. 

«ئـامېرىكـادىكـى خـىتـاي بـاش سـودا ئۇيۇشـمىسـى» ۋە «چېكاگـو خـىتـاي بـاش سـودا ئۇيۇشـمىسـى» 

قـاتـارلـىقـالرمۇ ئـوخـشاشـال بـىرلهشـمه فـرونـت بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـار گۇرۇپـپىالر ھېسابـلىنـىدۇ. ھهر 
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ئـىكـكىلـىسـى خهۋەر ھهپـتىلـىكـى ئېنىقـالپ چـىقـقان، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ بـىرلهشـمه فـرونـتىغـا 

باغلىنىشلىق ئالته يۈزدەك گۇرۇپپىنىڭ ئارىسىدا. 

خـىتـاي ئـىنسـتىتۇتـىدىن بۇ ھهقـته جـاۋاب بېرىش تهلهپ قـىلـىنـغانـدا «بۇ خـىلـدىكـى تهشـكىالتـالر بـىلهن 

ھهمـكارلـىق ئـورنـىتـىلـىشـىدىكـى سهۋەب ئۇالرنـىڭ كۈنـىمـىزدىكـى مۇھىم بـولـغان مهسـىله ۋە تېمىالرغـا 

مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولـغان كۆپـلىگهن ئهزاالرغـا ئـىگه بـولـغانـلىقـىدا. بـىز ئۇالرنـىڭ دىئـالـوگـقا قـاتـنىشـىشـى 

كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىاللـىشـىمـىزنـى ئۈمـىد قـىلـىمـىز» دەپ جـاۋاب بهرگهن. ئـامېرىكـادىكـى خـىتـاي بـاش سـودا 

ئۇيۇشـمىسـى بـىر ئېلخهت يـازمـىسـىدا ئۆزىنـىڭ بـىرلهشـمه فـرونـت بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـىنـى ئـىنـكار 

قـىلـىپ، ئۆز ۋەزىپـىسـىنـىڭ «قـىمـمهت يـارىتـىش، ئـىقـتىسـادىي يۈكسـىلـىشـنى بـارلـىقـقا كهلتۈرۈش، ئـامېرىكـا 

ۋە خىتاي سودا ساھهسى ئارىسىدىكى ھهمكارلىقنى كۈچهيتىش» ئىكهنلىكىنى داۋا قىلىپ تۇرۇۋالغان. 

نيۇيـورك شهھىرىدىكـى ئـىنـسان ھهقـلىرىنـى كۆزىتـىش تهشـكىالتـىنـىڭ ئـانـالـىزچـىلـىرىدىن بـىرى 

بـولـمىش يـاچيۇ ۋاڭ مۇنـداق دەيـدۇ:«مۇھىم بـولـغىنـى، خهۋەر ھهپـتىلـىكـى ئېنىقـالپ چـىقـقان كۆپـلىگهن 

گۇرۇپـپىالرنـىڭ ئهزالـىرىنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى خـىتـاي مـىلـلىتـىدىن بـولۇپ، بهلـكىم بۇ ئهزاالر مهزكۇر 

تهشـكىالتـنىڭ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـىنـى بـىلـمهسـلىكـى مۇمـكىن. 

ئۇالر بۇ گۇرۇپـپا ۋە تهشـكىالتـالرغـا بهلـكىم جـامـائهتـچىلـىك تۇيغۇسـى ۋە سـودا پۇرسـىتـى قـاتـارلـىقـالرنـى 

نهزەردە تۇتۇپ قــاتــناشــقان بــولۇشــى مۇمــكىن. شۇنــداق بــولســىمۇ، بۇ گۇرۇپــپىالر يهنــىال خــىتــاي 

كـونسۇلـخانـىسـىغـا يېقىنـلىشـىشـىتـا بـىر-بـىرى بـىلهن بهسـلهشـكهن، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ تـارمـاق 

كـونسۇلـخانـىلـىرىنـىڭ ئـابـرۇري-ئـىنـاۋەتـكه ئېرىشـىشـىنـى ئـارزۇ قـىلـغان بـولۇشـى مۇمـكىن.» خـىتـايـنىڭ 

دىپـلومـاتـىك سـىسـتېمىسـى مۇشۇ گۇرۇپـپا، تهشـكىالت، جهمـئىيهت ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق يهرلـىك خـىتـاي 

جهمئىيىتى بىلهن مۇناسىۋەت قۇرغان. 

بهزى گۇرۇپـپىالر ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى ئـوتتۇرىغـا چـىقـارغـان تېخنولـوگـىيهلهرنـى خـىتـاي 

شـىركهتـلىرىگه تهمـىنـلهش ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدۇ. بۇ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ مۇھىم 

سـىڭىپ كـىرىش نـىشـانـلىرىدىن بـىرىدۇر. خـىتـاي بـىرلهشـمه فـرونـتى يهنه ئـامېرىكـادىكـى خـىتـاي تـىلـلىق 

مېدىياغا سىڭىپ كىرگهن بولۇپ، ئۇ يهردە ئۇچۇر مۇھىتى ياراتقان. 

خهۋەر ھهپـتىلـىكـى ئـامېرىكـادىكـى تۆۋەنـدىكـى ئـورگـانـالرنـىڭ خـىتـاي بـىرلهشـمه فـرونـتى بـىلهن 

مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـىنـى ئېنىقـالپ چـىقـقان: خـىتـايـدىن كۆچـمهن بـولۇپ كهلـگهن يۇرتـداشـالر دوسـتلۇق 

جهمـئىيـىتـىدىن كـامـىدا سهكـسهن ئۈچـى؛ خـىتـايـالرغـا يـاردەم بېرىش جهمـئىيـىتـىدىن ئـونـى؛ خـىتـاي تـىلـلىق 

مېدىيـا مـاركـىلـىرىدىن ئـون ئۈچـى؛ ئـامېرىكـادىكـى يهتـمىشـتهك خـىتـاي كهسـپىي خـادىمـلىرى جهمـئىيـىتـىنـىڭ 
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يېرىمـى؛ خـىتـاي بـىلهن تهيۋەنـنىڭ تـىنـچ ھالـدا بـىرلـىكـكه كېلىشـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن قۇرۇلـغان 

تهشـكىالتـتىن ئـوتتۇز سهكـكىزى؛ دوسـتلۇق تهشـكىالتـى نـامـىدىكـى تهشـكىالتـتىن بهشـى؛ مـائـارىپ، 

مهدەنـىيهت بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان گۇرۇپـپا، جهمـئىيهت، تهشـكىالتـالردىن يۈز يـىگـىرمه تـوققۇزى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، ئـامېرىكـادا تهخـمىنهن ئۈچ يۈز مـىڭ خـىتـاي ئـوقۇغۇچـى بـار بـولۇپ، خـىتـاي ئـوقۇغۇچـى، 

تهتـقىقـاتـچى جهمـئىيـىتـىدىن ئـىكـكى يۈز ئـاتـمىش بهشـى بـار. بۇ جهمـئىيهتـلهر خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه 

خادىملىرى ۋە خىتاي سىياسىي ئورگانلىرى بىلهن دائىمال ئاالقىلىشىپ تۇرىدۇ. 

بۇ گۇرۇپـپا، تهشـكىالت ۋە جهمـئىيهتـلهرنـىڭ خـىزمهت دائـىرىسـى خـىتـاي ھهقـقىدە ئـىجـابـىي كۆز قـاراش 

تىكلهشتىن، خىتاي ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلىشقىچه سوزۇلغان. 

خـىتـاي ئۈچۈن جـاسۇسـلۇق قـىلـىشـنىڭ مـىسـالـلىرىدىن بـىرى 2020-يـىلـى، تـوققۇزىنـچى ئـايـدا يۈز 

بهرگهن، شـىزاڭدىن كهلـگهن نيۇيـوركلۇق سـاقـچىنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـاالھىدە خـادىمـى بـولۇشـى 

سهۋەبـلىك تۇتۇلـىشـىدۇر. ئـامېرىكـا ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ ئهيـىبـلىشـىگه بـىنـائهن، بۇ سـاقـچى خـىتـاي 

بـىرلهشـمه فـرونـتى تـارمـىقـىدىكـى شـىزاڭ مهدەنـىيـىتـىنـى قـوغـداش ۋە تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش جهمـئىيـىتـى ئۈچۈن 

ئـىشـلىگهن. ئهيـىبـلهشـكه قـارىغـانـدا، بۇ سـاقـچى نيۇيـوركـتا ئـولتۇراقـالشـقان خـىتـاي پۇقـرالـىرى ئۈسـتىدىن 

پـايـالقـچىلـىق قـىلـغان ۋە ئۇالرنـىڭ ئـىشـپىيـونلۇق خـىزمـىتـى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى بـاھاالپ 

چـىقـقان. شۇنـداقـال، خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ نيۇيـورك شهھهرلـىك سـاقـچى ئـىدارىسـىغـا كـىرىشـىگه يـول 

ھازىرلىغان. 

بـىرلهشـمه فـرونـت بـىلهن چېتىشـلىقـى بـار ئـامېرىكـادىكـى تهشـكىالت، گۇرۇپـپىالر قـازغـانسېرى 

چـىقـىۋېرىدىغـانـدەك قـىلـىدۇ. خـىتـاي مېديـاسـىدا ۋە بـىرلهشـمه فـرونـتقا بـاغـلىنـىشـلىق تهشـكىالتـالرنـىڭ 

تۈرلۈك خهۋەرلـىرىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، تهخـمىنهن ئـوتتۇز يـىل ئـاۋۋال ھېنرىي كېسىنـجىرنـىڭ يـاردىمـى 

بـىلهن قۇرۇلـغان، نيۇيـوركـنى مهركهز قـىلـغان خـىتـاي ئهسـىلـلىك ئـامېرىكـالـىقـالرنـى ھىمـايه قـىلـىدىغـان 

تهشـكىالت ھېسابـالنـغان «100 كـومېتىتـى» بـىرلهشـمه فـرونـتقا مۇنـاسـىۋەتـلىك يهنه بـىر تهشـكىالت 

ھېسابـلىنـىدۇ. بـىرلهشـمه فـرونـت خـىزمهت بۆلۈمـىنـىڭ نهنـجىڭ شهھىرىدىكـى تـور بېتىدە ئـامېرىكـالـىق 

سوـدىگهر، شۇندـاقال 100 كـومېتىتـىنـىڭ رەئـىسـى خ. روگېرنـىڭ نهنـجىڭ چهتـئهل دوسـتلۇق جهمـئىيـىتـىنـىڭ 

پهخـرىي رەئـىسـلىكـى بـىلـدۈرۈلـگهن. بۇ جهمـئىيهت خـىتـايـنىڭ بـىرلهشـمه فـرونـتىنـىڭ شهھهر دەرىجـىلـىك 

تارماقلىرىدىن بىرىدۇر. 

2018-يـىلـى مۇدرىيهت يـىغـىنـىنـىڭ ئهزالـىقـىغـا سـايـالنـغان ۋاڭ فـامـىلـىلـىك خـىتـاي خـىتـايـنىڭ «بـىر 

بهلـباغ، بـىر يـول» پـىالنـى قـاتـارلـىق مۇھىم تۈرلـىرى تـوغـرۇلۇق ئـاغـزى ئـاغـزىغـا تهگـمهي سۆزلهپ كهتـكهن 
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بـولۇپ، خـىتـاي بـىر بهلـباغ پـىالنـى ئـارقـىلـىق يهتـمىشـكه يېقىن دۆلهتـنىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـىغـا 

مهبـلهغ سـالـىدىغـانـلىقـىنـى ۋەدە قـىلـغان. ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ بۇ پـىالنـى بـىلهن ھهمـكارالشقۇچـى دۆلهتـلهر 

قـاتـارىدا يـوق بـولۇپ، بۇ پـىالنـنى بېيجىڭنىڭ دۇنـيا مـىقـياسـىدا ئۆز تهسـىرىنـى كۈچهيـتىش ئـورۇنۇشـىنـىڭ 

ئهمهلـىي ئـىپـادىسـى دەپ قـارايـدۇ. ۋاڭ خـىتـاي كۈنـدىلـىك گېزىتـىنـىڭ زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا مۇنـداق 

دېگهن:«100 كـومېتىتـى نۆۋەتـته نۇرغۇنـلىغـان سـاھهلهرگه ئـاكـتىپ ئـىشـتراك قـىلـماقـتا. بـىر بهلـباغ، بـىر 

يـول پـىالنـىمۇ مۇشۇنـىڭ ئـىىچـدە. شـى جـىنـپىڭ يۈز كـومېتىتـىنـى <دوسـتانه تهشـكىالت> دەپ ئـاتـىدى. بۇ 

تهشكىالت خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارلىرى بىلهن قهرەللىك رەۋىشته كۆرۈشۈپ تۇرىدۇ. 

100 كـومېتىتـىنـىڭ يۈر يـاردەمـچىسـى فۇلـتون خـوۋدىن بۇ ھهقـته جـاۋاب تهلهپ قـىلـغىنـىمـىزدا، ئۇ 

ئېلخهت ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق مۇنـداق جـاۋاب قـايتۇردى:«بـىز چهتـئهل ھۆكۈمـىتـى يـاكـى سـىيـاسـى 

پـارتـىيـىلـىرىنـىڭ — مهيـلى ئۇ خـىتـايـغا يـاكـى بـاشـقا ھهر قـانـداق دۆلهتـكه بـاغـلىنـىشـلىق بـولسۇن — 

ئـامېرىكـا جهمـئىيـىتـىنـىڭ ۋە دېموكـراتـىيـىنـىڭ ئۇلـىنـى كـوالش يـاكـى تهسـىر كۆرسـىتـىش تـىپـىدىكـى ھهر 

قـانـداق تـىرمـىشـىشـلىرىغـا قهتـئىي قـارشـى تۇرىمـىز. خـىتـاي ئهسـىلـلىك ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ ئـامېرىكـادىكـى 

ھايـاتـقا پۈتۈنـلهي سـىڭىشـىشـنى ۋە خـىتـاي-ئـامېرىكـا دىئـالـوگـىنـىڭ بهرپـا بـولۇشـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈش 

بىزنىڭ قوش ۋەزىپىمىزدۇر.» 

بۇنـىڭدا بـىرەر خـاتـالـىق بـارمۇ؟ قـارىمـاقـقا يـوق. ئهمـما، مهسـىلـىنـىڭ ئـاسـتىدا يـاتـقان ئـىشـالرنـى 

 Alvin) پهرقـلهنـدۈرۈش تهس. ئـامېرىكـا-ئـاسـىيـا قـانۇن ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ تهتـقىقـاتـچىسـى ئـالۋىن چېئۇڭ

Y.H. Cheung) مۇنـداق دېدى:«خـىتـاي بـىلهن قـانـداق مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىش ھهمـمهيـلهن چـوقۇم دۇچ 

كېلىدىغـان مهسـىلـىلهردىن بـىرى. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىش بـاشـقا 

ھهر قـانـداق مۇنـاسـىۋەتـلهرگه ئـوخـشاش بـولۇپ، سـىز بۇ خـىل مۇنـاسـىۋەتـته چهك-چېگراالرنـى 

بهلگىلىۋېلىشىڭىز كېرەك.» 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.newsweek.com/2020/11/13/exclusive-600-us-groups-linked-chinese-

communist-party-influence-effort-ambition-beyond-1541624.html
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كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر



سهئۇدى ئهرەبىستاندا تۇرغان كۈنلهرنىڭ خاتىرسىدىن  

بىسمىلالھىر رھمانىر رەھىم  

مهن كۆپـىنـچه تـورالدىن سهئۇدى ئهرەبـىسـتان ۋە مۇسۇلـمان دۆلهتـلىرى نـىمه ئۈچۈن ئۇيغۇرالرغـا 

يـاردەم قـىلـمايـدۇ؟ دىگهن تـىمـىدا مـاقـالـلىلهرنـى ئۇچۇرىتـىپ تۇرىمهن، ھىچ ئۈنۈمـى بـولـمايـدىغـان بۇ 

ئىشىالدىن بىر ئاز بولسىمۇ چۈشهنچه بىرىشنى ئويلىدىم. 

مـاڭا 2019-يـىلـى ھايـاتـىمـدىكـى ئهڭ گۈزەل مـىنۇتـالرنـى ئۆتكۈزۈش پۇرسـىتـى كهلـدى. سهئۇدى 

ئهرەبـىسـتانـغا بـىرىپ ئۈمـرە ھهج قـىلـىش ئـىمـكانـىيـتى تۇغۇلـدى. گۈزەل ئـارزۇ ئـارمـانـالر ئـىچـىدە تۇنـجى 

قېتىمـلىق قهدىمـىمـنى ئـالـدىم. مهن سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـغا بېرىپـالم ئۇزۇن بـولـماي  بـىر ئۇيغۇر قـىز -

يـىگـىتـنىڭ تـويـىغـا قـاتـناشـتىم. ئهمـما تـويـنىڭ بـاش پـىرسۇنـالـى بـولـغان قـىزنـىڭ ئـاتـا -ئـانـىسـى ۋەتهنـدە 

بـولـغاچـقا، قـىز ئۆزىنـىڭ بۇ ئۆمۈرلۈك خۇشـالـلىق كۈنـىدە خۇشـال كۆرۈنـمهيـتتى. پهقهت بـىر رەسـمىيهت 

قاتارىدا بولغاندەك تۇراتتى. 

مهن بۇ تۇيـغا قـاتـناشـقانـدىن كـىيـىن، سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا تهخـمىنهن 10مـىڭدىن كۆپـرەك ئۇيغۇر 

بـاركهن دەپ پهرەز قـىلـدىم. ھهم بۇ تـويـدىكـى ئۆزى بـىلهن تهڭ ئـالتۇنـالرنـى تـاقـاپ كهلـگهن ئـايـالـالرنـى 

كۆرۈپ، ئـىقـسادى شـارائـىتـىنـىڭ نـاھايـىىتـى يـاخشـىلـىقـىنـى بـىلـىش تهسـكه تـوخـتىمـىدى. شۇنـداق قـىلـىپ 

مېنىڭ بۇ گۈزەل ئهسـلىمـىلـىرىم بـاشـالنـدى. بۇ نـاھايـتى سـىرلـىق ۋە مۆجـىزىگه تـولـغان بـىر شهھهر ئـىدى. 

ناھايىتى گۈزەل ئىدى. ئهمما ئىچىدە ياشاۋاتقان ئىنسانالرنى چۈشنىش بولسا ئۇنچه ئهمهس ئىدى. 

سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا ئـىكـكى خـىل تـىپـتىكـى ئـىنـسانـالر يـاشـايـدىكهن. بـىرسـى -ھهقـىقـى 

سهئۇدىلـىقـالر، يهنه بـىر بـولـسا كۆچـمهن ئـىنـسانـالر بۇلۇپ، ھهقـىقـى سهئۇدىلـىقـالر سـاقـچى، مهمۇر، 

ھۆكۈمهت خـادىمـلىرى قـاتـتارلـىق يۇقـىرى ئـىمـتىيـازلـىق ئـىشـالرنـى قـىلـدىكهن. قـالـغان كۆچـمهن ئـىنـسانـالر 

ھهقـىقـى سهئۇدىلـىقـقا ئـوخـشاش كـىيـىنـىپ، ئـىشـچىالر سـىنـىپـى قـىلـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه بـولـغان 

ئـىشـالرنـى قـىلـدىكهن. ئـاق ئۇزۇن كۆڭلهك (تهخـمىنهن پۇتـىنـىڭ ئۇچـىدا ) بـىشـىغـا سهئۇدىلـىقـالرنـىڭ 

يـاغـلىقـىنـى ئـارتـىپ سـودا سېتىق، تـىجـارەت، ھامـمالـىق، شـوپۇرلۇق، ئـالتۇن -كۈمۈش سېتىش قـاتـارلـىق 

بـىر قـاتـار خـىزمهتـلهر بـىله ن شۇغۇلـلىنـدىكهن. بۇ دۆلهتـته يـاشـايـدىغـان كۆچـمهن ئـىنـسانـالر بـولـسا (قـىسـقا 

ئهسـكهرتـىش - مهكـكه شهھرىگه كـاپـىرالر قۇبۇل قـىلـىنـمايـدىغـان بۇلۇپ، كـاپـىر ھالهتـته پۈتۈنـلهي 

مۇسۇلـمان بـولـغانـدىن كـىيـىن قۇبۇل قـىلـدىكهن، بـاشـقا شهھهرلـىرىدە كـاپـىرالرمۇ بـار ئـىكهن ) بېنگالـلىق، 
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ھىنـدىسـتانـلىق، يهمهنـلىك، مـىسـرلـىقـالر يـاشـايـدىكهن. ھهرقـانـداق بـىر دۆلهتـتىن كـىلـىپ، سهئۇدى 

ئهرەبـىسـتانـغا ئـىش قـىلـىش ئـىمـكانـىيـتىگه ئـىگه بـولـغان بـىر كۆچـمهنـگه بـىر سهئۇدىلـىق كـىپـىل 

بولدىكهن. 

پۈتۈن نـازارەت قـىلـىش ۋە ئهركـىنـلىك بـىرىش ھوقۇقـى ھهقـىقـى سهئۇدىلـىقـنىڭ مهرھىمـىتـىنـىڭ 

ئــاســتىدا بــولــدىكهن. بۇ خــىل ئهھۋالــنى بــىرئــاز چۈشــىنــىپ قــالــدىڭىزغۇ دەيــمهن؟ يهنــى ھهقــىقــى 

سهئۇدىلـىقـنىڭ قـانـداق ئـىنـسان ئـىكهنـلىكـىنـى ھىچ بـىلـمهيـدۇ، يهنـى ئـادىلـلىق، ھهقـقانـىيـلىق، دۇرۇسـلۇق، 

ئهخـالق قـاتـارلـىق جهھهتـلهردە پـىششـىپ يـىتـىلـگهنمۇ يـوق ئۇنـى بـىلـىش تهس. ئهمـما سـىز ئهركـىن 

ئـىرادىڭىزنـى شۇنـىڭ قـولـىغـا تـاپشۇرشـىڭىز كېرەك. ھهقـىقـى سهئۇدىلـىقـنىڭ چـاپـىنـىنـىڭ ئـاسـتىدا سـودا 

سېتىق، ئـىقـسادى كـىرىم يـارىتـىش قـاتـارلـىق ئـىشـالر بـىلهن شۇغۇلـلىنـااليسـىز. يهنـى بۇ دۆلهتـته پـادىشـاھ 

پۈتۈن پۇقـراالرغـا پـادىشـاھلىق قـىلـغان بـولـسا، سـىزنـىڭ كېپلىڭىز سـىزگه پـادىشـاھ دىگهن گهپـكهن. 

ئهلۋەتـته بۇنـداق شهخسـى پـادىشـاھلىق ئـاسـتىغـا كـىرىپ، ئـىش قـىلـغان نۇرغۇن ئـاقـما نۇپۇسـلۇق 

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ دۆلهتته زىددىيهت تۇغدۇرۇش ئىھتىمالى يۇقىرى ئىكهن. 

ئـىشهنـچىلـىك ئـىنـسانـالرنـىڭ مـاڭا دەپ بهرگهنـىدە، بۇ شهخسـىي پـادىشـاھالرنـىڭ قـااليـمىقـان ھوقۇق 

ئـىشـلىتـىش نهتـىجـىسـدە، ئۈزىگه كـىپـىل بـولـغان ھهقـىقـى سهئۇدىلـىقـىنـى ئۆلتۈرۈپ، پـارچـىالپ تـوڭالتقۇغـا 

تىقىپ قويغاندىن كىيىن، ئۆز دۆلىتىگه قاچقانلىقتهك پاجىئهلهرمۇ يۈز بېرىپتۇ. 

بۇ دۆلهتته سهئۇدىلىق ئايالالرغا ئوخشاش كىيىنىپ يۈرشىڭىز كېرەك. 

بۇ يهردە ئـاقـما نۇپۇسـلۇق ئـىنـسانـالرنـىڭ جـىنـايهت ئۆتكۈزۈش نـىسـپىتـى يۇقـىرى بـولـغاچـقا، 

يېقىنلىرىم مېنى تاكسىغا چىقىپ بىر يهرگه بېرشتىن توستى. 

ئهمدى گهپنى ھهقىقى سهئۇدىلىقتىن باشالي.  

2020-يـىلـى 2-ئـايـدا مهكـكه شهھرى ئـىچـىگه جـايـالشـقان مۇقهددەس كهبـىگه تېخى خـىتـاي 

ۋىرۇسـىدىن خهۋەرسـىز ھالـدا نهچـچه مـىلـيون ئـىنـسانـالر (ئـالـال ھ رازىلـىقـى ئۈچۈن ) ئـىبـادەت قـىلـىشۋاتـقان 

بولۇپ، ھهركۈنى مىليونالرچه مۇسۇلمان ناماز ئوقۇيتى. قۇرئان ئوقۇيتى.  

ئۇ كۈنـىمۇ ئـىنـسانـالر يهنـىالم نـاھايـىتـى كۆپ ئـىدى. مهن كهبـىگه قـاراپ تۇرۇپ ئـوقۇش نـىيـتىدە، 

كهبـىگه يېقىن يهردىن ئۆزۈمـگه بـىر كـىشـلىك يهر تېپىشـتا قـىيـنالـمىدىم. ئهمـما كهبه ئـىمـامـى ئهزان 

ئـوقۇشـى بـىلهنـالم، سهلـدەك ئېقىپ كـىلۋاتـقان ئـايـالـالر جـامـائـىتـى (ھهمـىمسـى ئـوخـشاشـالم قـارا كـىيـىم 

كىيگهن، ھهرخىل مىللهتىن تهشكىل تاپقان ئايالالر ) يۇپۇرلۇپ كىلىشكه باشلىدى. 
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ئـايـالـالر بـىر پۇتـچىلـىك، كـىچـىك ئـارلـىقـنى كۆرۈپـالم قـالـسا كـىرۋىلـىپ بـاراتـتى. بـىز تۈرك، ئۇيغۇر، 

ھهقـىقـى سهئۇدىلـىق ئـايـال ئۈچـىمـىز قـولـلىىرىمـىزنـى جهيـنهكـتىن بـىرلهشـتۈرىۋالـدۇق، بۇ كۈچـنىڭ تهسـىرى 

ئـاسـتىدا، خـاتـىرجهم نـامـاز ئـوقۇش ئۈچۈن،ئۆزىمـىزنـى مۇسـتهھكهمـلىۋالـغان بـولـدۇق. ئهمـما ئـالـدىنـقى 

قـاتـاردىكـىلهر بـىزدەك قـىلـمىغـاچـقا،سهپـلىرى قـااليـمىقـانـلىشـىپ،قـىسـتاڭ قـىسـتاڭ بـولۇپ كهتـتى. مۇشۇ 

قـىسـتاڭچىلـىق ئـىچـىدە، ئـالـدىمـىزدىكـى بـىر ئـايـال ئـولتۇرۇپ نـامـاز ئـوقۇش ئۈچۈن ھازىرلـىۋالـغان 

ئـورۇنـدىقـىنـى، تـاشـالپ كـىتـىشـكه مهجبۇر بـولـدى، شۇنـىڭ بـىلهن سـاپ سـاغـالم بـىر تۈرك ئـايـال چهپـدەسـلىك 

بىلهن ئۆزىنى بىرالم ئېتىپ، ئورۇندۇقنىڭ ئۈستىدە مهھكهم ئولتۇرۋالدى. 

ئهمدى گهپنى ئا ئۇيغۇردىن ئاڭاليلى.  

ئا ئۇيغۇر - ئۇيغۇر بۇلۇپ، ئۇزۇن ۋاقىت سهئۇدى ئهرەبىستاندا تۇرۋاتقان كۆچمهن ئىدى.  

ئۇ ئـىشـلهۋاتـقان ئـاشـخانـا ھۆكۈمهت مهمۇرى ئـورگـىنـىنـىڭ قـارشـىسـىدا بـولۇپ، بۇ يهرگه تـامـاق 

يېگىلـى كېلدىغـانـالر ئـاسـاسهن ھۆكۈمهت مهمۇرى، ھهقـىقـىي سهئۇدىلـىقـالر ئـىكهن. بـىر كۈنـى بـىر 

سهئۇدىلـىق بـىلهن پـاراڭلىشـىش جهريـانـىدا ئـا ئۇيغۇر مهن ئۇيغۇر دىگهنـدىن كـىيـىن ئهرەپ تۇنـىمـىغـان، 

مهن ئۇيغۇر تۈرۈك دىگه دىن كىيىن سهئۇدىلىق: 

- سهن ھېلىقى يهجۈج مهجۈج قهۋمىدىنمۇ؟- دىگهن  

ئهلۋەتته، بۇنداق كۆڭۈلدىكى گهپنى ھىچ كىم سىزگه ئاسانلىقچه دەپ بهرمهيدۇ؟  

 ســىز بــاشــقا دۆلهتــتىكــى ئــىنــسانــالرنــىڭ تۈرۈك بــولسۇن، ئۇيغۇر بــولسۇن بۇنــداق مــاركــا 

چاپلىۋالغانلىقىنىڭ مهنبهسى نهدە؟ نىمه؟؟  

ئهلۋەتـته، بۇنـداق ئهھۋال بـاشـقا دۆلهتـته يۈز بهرگهن بـولـسا، سـىزنـىڭ مـىلـلي كـىمـلىكـىڭىز 

دەپـسهنـدە قـىلـىنـىپ قـالـغان ۋاقـىتـالردا بـىرشـاپـىالق بـىلهن ئۇنـىڭغا ئۆزىڭىزنـىڭ مـىلـلى كـىمـلىكـىڭىزنـىڭ 

كىم ئىكهنلكىنى بىلدۈرۈپ قويااليتتىڭىز!  

ئهمما سهئۇدىدا ئۇنداق قىلىشىڭىز مۇمكىن ئهمهس. 

پۈتۈنـلهي ئهركـىن ئـىرادىڭىز بـاشـقىالرنـىڭ كـونـتورول ئـاسـتىغـا تـاپشۇرۇشـقا مهجبۇر بۇلۇپ، يـاشـاش 

شـارائـىتـى سـىزنـىڭ تهبـىئـىتـىڭىزدە بـار بـولـغان ھهقـقانـىيـلىق ۋە ئـادىلـلىقـتىن ئـىبـارەت ئـىكـكى 

ئهڭگۈشتهرنىڭ ئاجىزلىشىپ كىېتىشىگه تۈرۈتكه بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.... 
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ئهمـدى گهپـنى مهن سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا نـىمه ئۈچۈن قـارا ھىجـاپـنى مهھكهم تـاقـاپ، راھهت 

ئىبادەت قىاللىدىم ؟ قىزىقسىڭىز سېلىڭ. 

مهن سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا نـىمه ئۈچۈن قـارا ھىجـاپ كـىيـىپ راھهت ئـىبـادەت قـىلـىش ئـىمـكانـىيـتىگه 

ئېرىشتىم ؟  

سهئۇدى ئهرەبـىسـتان -سهئۇدى ئهرەبـىسـتان رىيـالـى ئـىشـلىتـىدۇ. بۇ پۇلـنى دولـالرغـا سۇنـدۇرغـانـدا 

تهخـمىنهن 3.75 رىيـال بۇلۇپ ھېساپـلىنـدۇ، 32 مـىلـلىيۇن نۇپۇسـقا ئـىگه بـولـغان بۇ دۆلهتـته، ئهرەپ تـىلـى 

ئـىشـلىتـىدۇ. مهركـىزى شهھرى بـولـسا رىيـاد، دۆلهتـنىڭ ئـىقـسادى كـىلـىش ئـانـا مهنـبهسـى مـول بـولـغان 

نىفىت ۋە تهبىىي گاز.  

مهن سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا سـائهت قهلـئهسـىنـىڭ ئـاسـتىغـا جـايـالشـقان بـازانـى كۆردۈم. جـىددىدىكـى 

بـازارالرنـىمۇ كۆردۈم. سـاتـىدىغـان كـىيـىمـلهر ئـىكـكى تۈرگه ئـايـرىلـىنـدىكهن. بـىرسـى كـورىيه گـىرىپـىدە 

تـىكـىلـگهن ئۇزۇن قـارا كـىيـىم. يهنه بـىر سـى بـولـسا يـاپۇنـىيه گـىرىپـىدە قـىلـىنـغان قـارا كـىيـىم. ھهقـىقـىي 

سهئۇدىلـىق ئـايـالـالر تهخـمىنهن 1000 رىيـالـدىن ئـاشـىدىغـان يـىپهكـته تـىكـىلـگهن يـاپـونـىيه گـىرىپـىدە 

تىكىلگهن كىيىملهرنى ئېلىپ كىيدىكهن.  

ئهلۋەتـته كهبـىنـىڭ ئـىچـى پـاكـىزلـىقـتىن چـاقـناپ تۇردىغـان بـولـغاچـقا، سـىز ھهركۈنـى بـىر  پـاكـىز 

كىيىم كىيشىڭىز زۆرۈرىيهت ئىدى. شۇنداق قىلىپ مهنمۇ بىر قانچه قارا ئۇزۇن كىيىم سېتىۋالدىم.  

دوسـتۇمـدىن قـانـداقـنى ئېلىش تۇغۇرسـىدا مهسـلىھهت ئـالـغان ئـىدىم، ئۇمۇ بـىردەك «قـارا رەڭنى 

ئال، ھهم ئىسل كۆرسىتىدۇ» دېگهن مهسلىھهتنى بهرگهنمۇ بولدى. 

قـالـغىنـى ئۆزۈم ئـىسـتانبۇلـدىن ئېلىپ كهلـگهن كـىيـىمـلهرنـى كـىيـىپ ھهركۈنـى ئـالـماشـتۇرۇپ تۇردۇم. 

ھهركۈنـى كـىيـىم ئـالـماشـتۇرۇشـنىڭ يهنه بـىر سهۋەبـى بـولـسا مهكـكه شهھىرى قۇغـاق ئـىقـلىمـغا ئـىگه بـىر 

شهھهر بـولۇپ، سـىز كهبـىنـىڭ سـىرتـىغـا چـىقـىپ 100 مېتىر مـاڭمايـالم ئۇزۇن كـىيـىمـلىرىڭىزگه ئـانـچه 

مۇنچه چاڭ قونۇپ قاالتتى.  

شۇنـداق قـىلـىپ، مهن سـىرتـتىن سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـلىق ئـايـالـالرغـا ئـوخـشاش كـىيـىنـىپ، بـىخهتهر 

ئـىبـادەتـلىمـىنـى بـاشـلىۋالـدىم. يـىمهك ئـىچـمهكـنى مـاركـىتـتىن ئـالـدىم، ئهمـما تېلفونـغا كـارتـا نۇمۇرى ئېلىش 

ۋە ئـاالقه بـاغـالشـتا چـاال ئېنگىلـىز تـىلـىمـنى ئـىشـلىتـىشـكه مهجبۇر بـولـدۇم. چۈنـكى كـارتـا سـاتـىدىغـان 

ئـورۇنـالر تۈركـىيهگه ئـوخشـىمـايـتتى، كهبـىدىن 500مېتىر يـىراقـلىقـتا، بـىر قهغهز قۇتـىنـىڭ ئـىچـىگه كـىرىپ 

ئـولتۇرۇپ، قـارا نۇمۇرالرنـى سـاتـىدىكهن، دۆلهتمۇ بۇنـىڭغا يـول قـويـدىكهن. بۇ يهرگه كېلىپ تۇرىدىغـان 

ھاجىالر تهخمىنهن 30 كۈن ئهتىراپىدا تۇرغاچقا، كارتىنى ۋاقتلىق ئىشلىتىپ، تاشلىۋېتىدىكهن. 
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قـارا نۇمۇرنـى سـاتقۇچـى بېنگالـلىق ئهر ئـىدى، بۇ بېنگالـلىق مۇسۇلـمان بـولسـىمۇ، مهسـلىنـى 

ئـىجـتىمـائـىي ئـاڭ يهنـى يـاۋا ئـاڭ سهۋىيهدە ھهل قـىلـدىغـانـلىقـى تۇرقـىدىن چـىقـىپ تۇراتـتى، شۇڭا ئـاز گهپ 

قىلىپ، مهسلهمنى ھهل قىلۋالدىم. 

سـىز تـائهت ئـىبـادەتـىن چـىقـقانـدىن كـىيـىن تۆت ئهتـىراپـقا تـاكسـىچـىالر يېغىپـالم كـىتـىدىكهن، ئۇالرنـىڭ 

مهقسىتى پۇل تېپىش بولغاچقا، ئهرەپچه بىلسه بىلمىسه كىرا قىالمسهن دەپ ۋاقىراپمۇ قوياتتى. 

ھاجىالر ئاسساسهن كهبىگه يىقىن جايالرغا ئورۇنلۇشۇپتۇ، شۇڭا ئاسساسهن تاكسى ئىشلهتمىدى.  

شۇنـداق قـىلـىپ مهن 85 پـىرسهنـىت ئـاقـما نۇپۇسـالر ۋە چهتـئهلـلىكـلهر بـبرلـىشـىپ ئـولتۇراقـالشـقان، 

ئـىشـلهپ جـان بـاقـىدىغـان، ئـىسـتانـبولـنىڭ قهھرىتـان ئـايـلىرىدا، گـىرادۇسـى 38گـىرادۇسـتىن ئـاشـىدىغـان 

مهكـكه شهھرىدە سـاپ سـاغـالم، ئـاۋارچـىلـىقـتىن خـاالس ھالـدا پهقهتـالم كۆزۈم ئـوچۇق، قـالـغان يېرىم 

تامامهن ئورالغان ھالهتته، بىخهتهر ئىىبادەت قىلىش ئىمكانىيتىگه ئىگه بولدۇم.  

ھهتـتا بۇ كـىيـىمـلهرنـى تۈركـىيهگه كهلـگهنـىدىن سـالغۇم كهلـمىدى، تۈركـىيهدە بـىر مهزگـىلـگىچه، 

بـاشـقا رەڭلىك كـىيـىمـلهرنـى كـىيـىپ سـىرتـقا چـىققۇم كهلـمهيـدىغـان، پهقهت يهنـىالم ئـاشۇ كهبـىنـىڭ يۇپـىقـىغـا 

ئـوخـشايـدىغـان قـارا رەڭلىك كـىيـمىنـى ئـالـماشـتۇرغۇم كهلـمهيـدىغـان پـىسـخىكـا ھالـىتـى شهكـىلهنـدى. كـىيـىن بۇ 

كــىيــىمــلهرنــىڭ تۈركــىيهدە ئــاالھىدە دىقــقهت تــارتــىدىغــانــلىقــىنــى ھېس قــىلــدىم. ئــاپتۇبۇســالردا، 

مېتروبۇسالردا، ئاممىۋى سورۇنالردا... 

ھهر كـالـىدا ھهر خـىيـال دېگهنـدەك، سـىز ئـىنـسانـالرنـىڭ مېتا دولقۇنـىدا پـىكـىر قـىلـىپ دولقۇن 

ھاسىل قىلۋاتقان بۇ كۆز قاراشلىرىغا جاۋاپ بىرىپ بواللمايسىز؟!  

شۇ يهنـىالم قـارىغۇنـىڭ شهھىرىگه بـارسـاڭ بـىر كۆزۈڭنى قـىسـىۋال دېگهنـدەك، مهن نـورمـال 

ئىنسانالر توپىغا قايتىپ كهلدىم. ھازىر ئۆزۈمنى تولىمۇ خۇشال ھېس قىلمهن.  

ئالتۇن ياپراق، 4 -2021-ئاي، ئىستانبۇل 
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خهلقئارا ۋهزىيهت

سادامنىڭ مهغلۇبىيىتى ۋه
خىتاينىڭ ئاالقزادىلىكى

روبېرت فارلېي 



سادامنىڭ مهغلۇبىيىتى ۋە خىتاينىڭ ئاالقزادىلىكى 

روبېرت فارلېي 

پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى ھاۋا ئـارمـىيهسـى ئـاجـىز بـولـغان قـوشۇنـنىڭ كـارغـا كهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى 

ئىسپاتلىدى. 

1991-يـىلـى، خـىتـايـنىڭ ھهربـىي ئـوفـىتسېرلـىرى خـىتـاي ئـارمـىيهسـىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ كۆپ جهڭ 

تهجـرىبـىسـى ۋە تېخنىكـا ئهۋزەلـلىكـىگه ئـىگه ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـىراق ئـارمـىيهسـىنـى تـارمـار 

قـىلـغانـلىقـىغـا شـاھىت بـولـدى. ئـامېرىكـالـىقـالر بۇ ئۇرۇشـتا تـارىخـىي ئۆلـچهمـگه كۆرە «تـولـىمۇ ئـاز» 

دېيىشكه بولىدىغان ئۆلۈم - يېتىم بىلهن غهلىبه قىلدى. 

بۇ بهزىلهرنـىڭ ئۆزى ھهقـقىدە چـوڭقۇر ئـويـلىنـىشـىغـا تۈرتـكه بـولـدى. خـىتـاي ئـارمـىيهسـى 1980 - 

يـىلـالردا كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـالرنـى ئـىلـغارالشـتۇرۇش جهھهتـته ئـانـچه – مۇنـچه ھهرىكهت قـىلـغان بـولسـىمۇ، 

ئهمـما ئۇالرنـىڭ ھهربـىي سـاھهدىكـى ئـىسـالھات قهدىمـى ئـىجـتىمـائـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي سـاھهلهردىكـى 

ئـىسـالھاتـنىڭكىدەك تېز بـولـمىغـانـىدى. خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ 1979-يـىلـىدىكـى خـىتـاي - ۋېيتنام 

ئۇرۇشـىدىكـى نـاچـار ئـىپـادىسـىنـى، شۇنـداقـال سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـىمـىرىلـىشـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بهزى 

ئۆزگىرىشلهرنىڭ بولۇشى مۇقهرررەر ئىدى. 

دېڭىز قـولتۇقـى ئۇرۇشـى بۇ ئۆزگـىرىش ئۈچۈن كـاتـالـىزاتـورلۇق رولـىنـى ئـويـنىدى ۋە ئۇنـىڭ 

يۆنىلىشىنى كۆرسىتىپ بهردى. 

پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىنـىڭ خـىتـاي ئـارمـىيهسـىگه نـىسـبهتهن نېمه ئۈچۈن مۇھىمـلىقـىنـى چۈشـىنـىش 

ئۈچۈن، بـىز تهشـكىلـلهش نهزەرىيهسـى (Organizational theory) بـىلهن قـىسـقىچه تـونۇشۇپ چـىقـىشـىمـىز 

كېرەك. ھهربــىي قــوشۇن ســىنــاق، تهجــرىبه، كۆچۈرۈش (ئۆزى بــىلهن ئــوخــشاش خــاراكتېردىكــى 

تهشـكىالتـالردىن ئهزا قـوبۇل قـىلـىش)، كۆزىتـىپ ئۆگـىنـىش ۋە سـىكـانـىرالش قـاتـارلـىق بـىر قـانـچه خـىل 

ئۇسۇلدا (جهڭ تاكتىكىسى ۋەھاكازاالرنى) ئۆگىنىدۇ. 

1979 - يـىلـى ۋېيتنامـغا قـارشـى ئېلىپ بېرىلـغان ئـاپهت خـاراكتېرلـىك ئۇرۇشـنى بـاشـتىن كهچۈرگهن 

خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ 1991 - يـىلـىدىكـى زامـانـىۋى ئۇرۇش تهجـرىبـىلـىرى يېتهرسـىز ئـىدى. ئۇنـىڭدا 

زامـانـىۋى ئۇرۇش تهيـيارلـىقـى ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان چـوڭ تـىپـتىكـى مـانېۋىرالرنـى ئېلىپ بـارغۇدەك 

ئــىقــتىســادىي ۋە ســىيــاســىي مــاغــدۇرمۇ كهمــچىل ئــىدى. ھالبۇكــى، چهتــئهلــلهردىن سېرژانــت ۋە 
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پـولـكوۋنـىكـالرنـى (ئۆزلـىرى ئۈچۈن ئـىشـلهپ بېرىشـكه) تهكـلىپ قـىلـىش تـولـىمۇ قـىيـىن بـولـغاچـقا، زامـانـىۋى 

ھهربـىي تهشـكىالتـالرنـىڭ بـاشـقا ئـارمـىيهلهردىن خـادىم تهكـلىپ قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۆزىدىكـى بـوشـلۇقـالرنـى 

تولدۇرۇشى ئاساسهن ئىمكانسىز ئىكهنلىكى ھهممىگه مهلۇم. 

بۇ خـىل ئهھۋالـدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى ئۈچۈن سـىكـانـىرالش ۋە كۆزىتـىپ ئۆگـىنـىشـتىن ئـىبـارەت 

ئـىكـكى خـىلـال تـالـالش قـالـغان. بۇ ئـىكـكىلـىسـى مۇھىت (تهسۋىرى)تـىن ۋە بـاشـقا قـوشۇنـالرنـىڭ 

كهچۈرمىشلىرىدىن ئىمكانقهدەر كۆپ نهرسىلهرنى ئۆگىنىشكه ئاالقىداردۇر. 

1991 - يـىلـىدىكـى پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى نېمىنـىڭ كـارغـا كېلىدىغـانـلىقـىنـى (ئـامېرىكـا 

ئـارمـىيهسـى) ۋە نېمىنـىڭ كـارغـا كهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى (ئـىراق ئـارمـىيهسـى) ئـوچۇق كۆرسـىتـىپ بهردى. بۇ 

خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىنـىڭ خـىتـاي ئـارمـىيهسـىگه بۇنـچه چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتـىشـى 

ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس. 

ئهسلىھهلهر 

ئهسلىھهلهر خىتاي ئارمىيهسى ئۈچۈن چوڭ بىر مهسىله ئىدى. 

1990-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى تېخنىكـا جهھهتـته ئـىراق ئـارمـىيهسـىنـىڭكىدىنمۇ 

تۆۋەنرەك ھالغا چۈشۈپ قالغانىدى. 

ئــىراق ھاۋا ئــارمــىيهســىنــىڭ MiG-23s، MiG-25s ۋە MiG-29s تــىپــلىق كۈرەشــچى 

ئـايـروپـىالنـلىرى بـار ئـىدى، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ بـولـسا MiG-19 قـاتـارلـىق كـونـا تـىپـتىكـى 

ئـايـروپـىالنـلىرى ۋە خـىتـاي ئۆزى MiG-21 غـا تهقـلىد قـىلـىپ يـاسـىۋالـغان ئـايـروپـىالنـىال بـار ئـىدى. 

شۇنـىڭدەك، ئـامېرىكـانـىڭ ھۇجۇمـچى ئـايـروپـىالنـلىرىغـا ھېچقانـچه زىيـان سـااللـمىغـان ئـىراق ھاۋا مۇداپـىئه 

سـىسـتېمىسـى ئهڭ كهم دېگهنـدىمۇ شۇ چـاغـدا خـىتـايـنىڭ قـولـىدا بـار بـولـغان ھاۋا مۇداپـىئه سـىسـتېمىسـىدىن 

قېلىشمايتتى. 

خـىتـاي يهنه پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدا ئـىرانـنىڭ قـولـىغـا چۈشـكهن ئـىراق تـانـكىلـىرىنـى تهتـقىق 

قـىلـغانـدىن كېيىن، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىگه ھېچقانـداق خـىرىس ئهكېلهلـمىگهن T-72 تـىپـلىق ئـىراق 

تانكىلىرىنىڭ خىتاينىڭ تانكىلىرىدىن خېلىال ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى بايقىغان. 

گهرچه پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدا ئېغىر دەرىجـىدىكـى دېڭىز ئۇرۇشـى يۈز بهرمـىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 

ئۇنىڭ دېڭىز ئارمىيهسى ساھهسىگىمۇ تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى قىياس قىلىش تهس ئهمهس ئىدى. 

تـارىخـتا سۈپهت بـىلهن مـىقـدار ئـوتتۇرىسـىدىكـى تهڭپۇڭلۇق ئـىزچـىل ئېگىز -پهس بـولۇپ تۇردى. 

خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئۇرۇشـى ۋە چـاۋشـيهنـدىكـى ئۇرۇشـتا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى سـان ۋە تـاكـتىكـىلـىق ئۈنۈم 
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جهھهتـتىكـى ئهۋزەلـلىكـىنـى جـارى قـىلـدۇرۇپ، تېخنىكـا جهھهتـته ئۆزىدىن ئۈسـتۈن تۇرىدىغـان رەقـىبـلىرىنـى 

مهغلۇب قىلغان (ھېچ بولمىسا ئۇالر بىلهن تهڭلهشكهن) ئىدى. 

ۋېيتنامـدا، يېقىنـلىشـىشـقا قـارشـى تۇرۇش (anti-access) تېخنىكـىسـىنـىڭ قـولـلىنـىلـىشـى 

ئـامېرىكـانـىڭ ھاۋا ھۇجۇمـىنـى زەئـىپـلهشـتۈرۈشـته مۇھىم رول ئـويـنىدى. تـارىخـتا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى 

ئۆزىنـىڭ سـان جهھهتـتىكـى ئهۋزەلـلىكـىنـىڭ دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهتـلهرنـىڭ بـىرەرسـى بـىلهن بـولـغان 

تـىركـىشـىشـته كـارغـا كېلىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـغانـىدى، ئهمـما ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى بـىرلهشـمه ئـارمـىيه 

ئـىراق ئـارمـىيهسـىنـى ئۆتكۈر پـىچـاقـتا سېرىق مـاي كهسـكهنـدەك، ھهش – پهش دېگۈچه تـىرىپـىرەن 

قىلىۋەتتى. 

ئـىراقـنىڭ قـىسـمىتـى شۇنـى ئـىسـپاتـلىدىكـى، (سۈپهت بـىلهن مـىقـدار ئـوتتۇرىسـىدىكـى) بۇ خـىل 

تهڭپۇڭلۇق بۇزۇلۇپ، تېخنىكـىنـىڭ ۋەزنـى ـــ كهم دېگهنـدە ئـادەتـتىكـى ئۇرۇشـالردا ـــ بهكـال ئېشىپ 

كهتكهنىدى. 

پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى تـوغـرىسـىدىكـى بۇ خـىل چۈشهنـچه خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ زامـانـىۋىلـىشـىشـىغـا 

تۈرتـكه بـولـدى. بـولۇپمۇ خـىتـاي ھاۋا ۋە دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ ھهربـىي تېخنىكـىلـىرىنـى يېڭىالش ئۈچۈن 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئهڭ ئـىلـغار قـاتـتىق دېتالـلىرىنـى سېتىۋېلىشـنى ئـاسـاس قـىلـغان جـىددىي 

تهدبىرلهرنى قولالندى.  

رۇسـىيه نهق پۇلـغا جـىددىي ئېھتىيـاجـلىق بـولـغاچـقا، خـىتـاي بـىلهن بۇ ھهقـته سـودا قـىلـىشـنى تـولـىمۇ 

خـااليـتتى، شۇنـداقـال ئۇالر بۇ خـىل تېخنىكـا ئۆتۈنۈپ بېرىشـنىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئـاقـىۋىتـىدىن بهك 

ئهنسىرەپمۇ كهتمىگهنىدى. 

خـىتـاي يهنه يـاۋروپـادىن ھهربـىي سـاھهدە ئـىشـلىتـىلـىدىغـان تېخنىكـىالرنـى قـولـغا  كهلتۈرۈشـكه 

ئۇرۇنـدى. ئهمـما، تـيهنـئهنمېن مهيـدانـىدىكـى قـىرغـىنـچىلـىقـقا قـارىتـىلـغان جـازا تهدبـىرلـىرى سهۋەبـلىك 

ئۇالرنـىڭ بۇ ئۇرۇنۇشـلىرى ئـىشـقا ئـاشـمىدى. ئـاخـىرىدا، خـىتـاي ئۆزىنـىڭ ھهربـىي سـانـائهت بـازىسـىدىكـى 

تهتقىقات ۋە تهرەققىيات سالمىقىنى كۈچهيتتى. 

تهلىمات 

تېخنىكـىدىكـى ئۆزگـىرىشـلهر بـىلهن بـىلـله، ئۇرۇش تهلـىمـاتـى ۋە ئۇرۇشـنىڭ قـانـداق بـولـىدىغـانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدىكـى مۆلـچهرلهرمۇ ئۆزگهردى. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ ھاۋا ئـارمـىيهسـىگه قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـىدىنمۇ 

بهكـرەك ئهھمىيهت بېرىشـكه بـاشـلىدى، بـولۇپمۇ ئۇزۇن مۇسـاپـىلـىق ئۆلـچهمـلىك زەربه بېرىش ئـىقـتىدارى 

(باشقۇرۇلىدىغان بومبا) توغرىسىدىكى تهتقىقاتالرغا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلدى. 
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تـارىخـتا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى ئـىچـكى ئۇرۇشـتا پـارتـىزانـلىق ئۇرۇش تـاكـتىكـىسـى ئـىشـلهتـكهنـنى 

ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، ئهزەلـدىن دۈشـمهن ئۇرۇش سېپىنـىڭ ئـارقـىسـىغـا مۇھىم، مهشغۇالت خـاراكتېرلـىك 

زەربه بېرىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولۇپ باقمىغان.  

دەرۋەقه، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ھهتـتا بـرونـىۋىك ئـارقـىلـىق دۈشـمهن ئـارقـا سېپىنـى ۋە قـومـانـدانـلىق 

شـىتـابـىنـى قـااليـمىقـانـالشـتۇرىدىغـان ئهنـئهنـىۋى، چـوڭقۇرالپ ھهرىكهتـچان جهڭ قـىلـىش تهجـرىبـىسـىمۇ 

كهمچىل ئىدى. 

گهرچه پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى (دۈشـمهن ئـارقـا سېپىگه) چـوڭقۇرالپ ھۇجۇم قـىلـىشـنىڭ زامـانـىۋى 

ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىشـتىكـى ھهل قـىلغۇچ ئـامـىل ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرەلـمىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 

شۇنـىسـى شهكسـىزكـى، بۇ ئۇرۇش يـىراق مۇسـاپـىلـىق ئۆلـچهمـلىك زەربه بېرىشـنىڭ دۈشـمهنـنىڭ 

ھهرىكـىتـىگه بۇزغۇنـچىلـىق قـىالاليـدىغـانـلىقـىنـى، ھهتـتا جهڭگاھتىكـى دۈشـمهن كۈچـلىرىنـىمۇ ئېغىر 

تـاالپهتـكه ئۇچـرىتـااليـدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بهردى. شۇنـىڭ بـىلهن، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى دەرھال بۇ 

ساھهدىكى ئىقتىدارىنى كۈچهيتىشكه تۇتۇندى. 

خـىتـايـنىڭ دېڭىز ۋە ھاۋا ئـارمـىيهلـىرىنـىڭ خـىتـاي قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـىگه سېلىشـتۇرغـانـدىكـى 

مۇھىمـلىق دەرىجـىسـى ئهسـلىدىكـىدىن ئـاشـتى. ئهلۋەتـته، بۇ تېخنىكـىغـا بـولـغان يېڭى تـونۇشـقا 

مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولـغىنـىدەك، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى تهھدىتـىنـىڭ يـوقـىلـىشـى ۋە چـاۋشـيهنـنىڭ ئهھمىيـىتـىنـىڭ 

تۆۋەنلىشى بىلهنمۇ مۇناسىۋەتلىكتۇر. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، خـىتـايـنىڭ دېڭىز ئـارمـىيهسـى ۋە ھاۋا ئـارمـىيهسـى ئۆزلـىرىنـى ئۇزۇن مۇسـاپـىلـىق 

زەربه بېرىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىدىغـان سۇپـىالرنـى بهرپـا قـىلـىشـقا زېھنىنـى مهركهزلهشـتۈردى. بۇ 

ئىككى ئارمىيه يهنه ئاز ساندىكى يۇقىرى تېخنىكىلىق سىستېمىالرغىمۇ يۈزلهندى. 

ئۆز نۆۋىتـىدە، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـىكـكىنـچى زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمى دىقـقىتـىنـى يـادرو قـورالـى 

ئـارقـىلـىق چۆچۈتۈشـتىن بـالـلىسـتىك ۋە چـارلـىغۇچـى بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ئـارقـىلـىق يـىراق مۇسـاپـىلـىق 

ئۆلچهملىك زەربه بېرىشكه ئاغدۇردى. 

خـىتـاي دېڭىز ئـارمـىيهسـى، خـىتـاي ھاۋا ئـارمـىيهسـى ۋە ئـىكـكىنـچى زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمى ھهربـىي 

سـىسـتېمىالرنـىڭ بـىر گهۋدىلـىشـىشـىگه بـولـغان زامـانـىۋى تـونۇشـنى كۈچهيـتىش ئۈچۈن، بـىرلهشـمه ئۇرۇش 

قـىلـىشـنى تهكـىتـلهپ، ھهربـىي كۈچـلهرنـى ئۈنۈملۈك ۋە مـاسـالشـتۇرۇپ ئـىشـلىتـىش ئـىمـكانـىيـىتـى يـارىدىغـان 

قـومـانـدانـلىق، كـونـترول ۋە ئـاالقه پـروگـرامـمىلـىرىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـقا ئهھمىيهت بهردى. لېكىن، 

ئهمهلـىي ئۇرۇش تهجـرىبـىسـى بـولـمىغـان ئهھۋال ئـاسـتىدا، بۇ خـىل پـىالنـالرنـىڭ مۇۋەپـپهقـىيـىتـىگه بـاھا 

بېرىش قىيىن. 
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خۇالسه: 

خـىتـاي پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىنـىڭ تهسـىرىنـى ئـاشۇرۇپ مۆلـچهرلـىۋالـدىمۇ؟ بۇنـىڭ جـاۋابـى ھهم 

«شۇنـداق»، ھهم «يـاق». پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـىلـمىي تهتـقىقـاتـالرغـا نهزەر 

تـاشـلىغـانـدا، شۇنـى ئېنىق كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، «زىلـزىله ۋە ئهيـمىنـىش»نـىڭ تهسـىرىنـىڭ قـانـداق 

بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، (ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى) بـىرلهشـمه ئـارمـىيهنـىڭ ئهنـئهنـىۋى ھهربـىي 

ئهۋزەللىكى بۈگۈنگىچه داۋامالشماقتا. 

(پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدا) ئـامېرىكـا ۋە ئهنـگلىيه قـىسـىمـلىرىنـىڭ كۆرۈنهرلـىك تېخنىكـىلـىق 

ئهۋزەلـلىكـى بـار ئـىدى، ئهمـما ئۇالر ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه ئـىراق قـوشۇنـلىرىغـا قـارىغـانـدا تېخىمۇ يـاخشـى 

مهشـىقـلهنـدۈرۈلـگهن ئـىدى. ھاۋا ئۇرۇشـى بـىرلهشـمه قـوشۇنـنىڭ غهلـبىسـىگه سهھنه ھازىرالپ بهردى، ئهمـما 

بـىرلهشـمه قـوشۇن مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىش ئۈچۈن يهنـىال ئهنـئهنـىۋى قۇرۇقلۇق ئۇرۇشـىدا مۇنهۋۋەر بـولـمىسـا 

بولمايتتى. 

شۇنـداقـتىمۇ، پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى خـىتـايـنىڭ ھهربـىي ۋە پۇقـراۋى سـاھهلـىرىدىكـى قـارار 

چىـقاـرغۇچىـالرنىـ زاماـنىـۋى ئۇرۇشنـىڭ قاـندـاق بوـلىـدىغاـنلـىقىـ ھهققـىدە تهييـار ئۆرنهك بىـلهن، شۇندـاقال 

كهلگۈسـىدە قـانـداق ئۇرۇش قـىلـىش (ۋە قـانـداق ئۇرۇش قـىلـماسـلىق) تـوغـرىسـىدىكـى بهزى سـاۋاقـالر بـىلهن 

تهمىنلىدى. 

خـىتـاي ئـارمـىيهسـى 1991-يـىلـىدىكـىگه قـارىغـانـدا تـولـىمۇ پـىشـىپ يېتىلـگهن تهشـكىالتـقا ئـايـالنـدى، 

شۇنـداقـال ئهيـنى چـاغـدىكـىگه قـارىغـانـدا، ئۇالرنـىڭ ئۆگـىنـىش ئـىقـتىدارى بهكـال كۈچـىيـىپ كهتـتى. ئهمـما، 

بىز بارلىق پارچىالرنىڭ ھهقىقىي جهڭدە قانداق تهڭ قوللىنىلىدىغانلىقىنى تېخىچه كۆرۈپ باقمىدۇق. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://medium.com/war-is-boring/china-panicked-when-america-smashed-

saddams-army-e0490118c365
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھهدىس ھهققىده بايانالر  
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بايانالر 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز  

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

ھهدىس شهرىپـلهر رەسـمىي خـاتـىرىلـىنـىپ بـىزگه يېتىپ كهلـگىچه بـىر نهچـچه مۇھىم تـارىخـىي 

بـاسقۇچـالرنـى ئۆزئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، تۇنـجى بـاسقۇچـتا پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ زامـانـداشـلىرى بـولـغان 

سـاھابـىلهرنـىڭ كۆپ تهرەپـلىمـىلـىك قـاتـتىق تـىرىشـچانـلىقـى نهتـىجـىسـىدە دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىغـا 

تــارقــالــغان ۋە ئهســىرلهردىن بېرى شۇ جــايــالردىكــى خهلــقلهرنــىڭ ئېتىقــادى، ئۆرپ - ئــادەتــلىرى، 

مهدەنـىيـىتـى، مـىلـلىي پـىسـىخـىكـىسـى ۋە قـىمـمهت قـاراشـلىرىغـا ئـىزچـىل چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتـىپ كهلـگهن. 

ئـالـدىنـقى سـانـدا ھهدىسـلهرنـىڭ سـاھابـىلهردەۋرىدىكـى يـادلـىنـىش ۋە خـاتـىرىلـىنـىش ئهھۋالـلىرى قـىسـقىچه 

بـايـان قـىلـىنـدى. ئۇنـداقـتا ھهدىس شهرىپـلهر سـاھابـىلهردەۋرىدە قـانـداق رونـاق تـاپـقان ۋە گۈلـلهپ 
يـاشـنىغـان؟ سـاھابـىلهر ۋە تـابـىئـىنـالر ھهدىس شهرىپـلهرنـى خـاتـىرىلهش ۋەقـوغـداش يـولـىدا قـانـداق 
پـىداكـارلـىقـالرنـى كۆرسهتـكهن؟ ئۇالر ھهدىس شهرىپـلهرنـى قـوبۇل قـىلـىشـتا ۋە كېيىنـكىلهرگه يهتكۈزۈشـته 

قـانـچىلـىك ئهسـتايـىدىل ۋە مهسـئۇلـىيهتـچانـلىق كۆرسهتـكهن؟ شۇ چـاغـدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ ھهدىسـلهرنـى 

ئۆگـىنـىشـتىكـى قـىزغـىنـلىقـى قـانـچىلـىك بـولـغان؟ بۇ سـوئـالـالرغـا تۆۋەنـدىكـى مهزمۇنـالردىن بـىر قهدەر 

تهپسىلىي ۋە قايىل قىالرلىق جاۋاپ تاپااليمىز.  

1 . ساھابىلهر ۋە تابىئىنالر دەۋرىدە ھهدىس شهرىپنىڭ روناق تېپىشى ۋە گۈللىنىشى:  

مـىالدى 632 - يـىلـى 8 - ئـىيۇن دۈشهنـبه ھهزرىتـى پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئـالهمـدىن ئۆتـكهنـدىن 

كېيىن، سـاھابـىلهرگه كـىشـىلهرنـى ئـىسـالم دىنـىغـا دەۋەت قـىلـىش، خهلـق ئـارىسـىدا شهرىئهت ئهھكامـلىرىنـى 
ئـىجـرا قـىلـىش، دىنـىي پهتـىۋا ۋە ھۆكۈمـلهرنـى چـىقـىرىشـتىن ئـىبـارەت ئېغىر مهسـئۇلـىيهت يۈكـلهنـدى. 

سـاھابـىلهر پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ مـاڭغان يـولـىغـا ۋارىسـلىق قـىلـىپ يۈكـلهنـگهن ۋەزىپـىنـىڭ 
ھۆددىسـىدىن چـىقـىش ئۈچۈن ئۇنـىڭ تهلـىمـاتـلىرىنـى ھهمـىشه يـادىدا تۇتـتى. پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 

ھهدىسـلىرىنـى يۈكـسهك ئـامـانهت سۈپـىتـىدە قـاراپ، مۆمـىن - مۇسۇلـمانـالر ئـامـمىسـىغـا يهتكۈزۈشـنى 

ھهمـمىدىن ئهال بـىلـدى. ئۇالر پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ:«سـىلهردىن نهخ مهيـدانـغا ھازىر بـولـغانـالر ھازىر 
بــولــمىغــانــالرغــا يهتكۈزسۇن» دېگهن تهۋســىيــىســى ۋە يــولــيورۇقــىنــى بهجــا كهلتۈرۈش ئۈچۈن 
پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سۈنـنىتـىنـى گۈلـلهنـدۈرۈشـكه پۈتۈن ۋۇجۇدى بـىلهن بېرىلـدى. سـاھابـىلهر ھهدىسـلهرنـى 

يـادالپ ئېسىدە تۇتۇۋېلىشـقا ۋە ھهدىسـلهرنـى كـىشـىلهرگه يهتكۈزۈشـكه تـولـىمۇ ھېرىسـمهن ئـىدى. ئۇالر 
پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ:«مېنىڭ سۆزلـىرىمـنى ئـاڭالپ ئېسىدە قـالـدۇرۇپ،ئۇنـى بـاشـقىالرغـا يهتكۈزگهن ئـادەمـنى 
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ئـالـالھ شـادالنـدۇرغـاي» دېگهن سۆزىدىن ئـىلھامـبهخـش بېشارەتـلهرگه ئېرىشـكهن ئـىدى. شۇنـىڭدەك 
ھهزرىتـى ئـابـدۇلـال ئـىبـنى ئـابـباسـتىن يهتكۈزۈلـگهن ھهدىسـته مۇنـداق دېيىلـگهن: پهيـغهمـبىرىمـىز «ئـى 

ئـالـالھ مېنىڭ خهلـىپـىلـىرىمـگه رەھمهت قـىلـغىن!» دېگىنـىدە بـىز «ئـى ئـالـالھنىڭ ئهلـچىسـى، سـىلـىنـىڭ 

خهلـىپـىلـىرى كـىم؟» دەپ سـورىسـاق، ئۇ «مېنىڭ خهلـىپـىلـىرىم مېنىڭ ھهدىسـلىرىمـنى رىۋايهت قـىلـىدىغـان 

ۋە بـاشـقا كـىشـىلهرگه ئۆگـىتـىدىغـان ئـادەمـلهردۇر» دېدى. بۇ ھهدىسمۇ سـاھابـىلهرنـىڭ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 
ھهدىسـلىرىنـى كېيىنـكىلهرگه ئـىزچـىل يهتكۈزىشـىگه تۈرتـكىلـىك رول ئـويـنىغـان. پهيـغهمـبىرىمـىز ۋاپـات 

بـولۇشـى بـىلهن ۋەھىي ئۈزۈلـگهنـدىن كېيىن، قۇرئـانـدىن قـالسـىال ئـىسـالم شهرىئـىتـىنـىڭ مۇھىم ئـاسـاسـى 

بـولـغان ھهدىس شهرىپـنى كـىشـىلهر ئـارىسـىدا تـارقـىتـىشـنىڭ ئـاالھىدە ئهھمىيـىتـىنـى سـاھابـىلهر تېخىمۇ 

چـوڭقۇر تـونۇپ يهتـكهن. سـاھابـىلهر پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھايـات ۋاقـتىدا سۆھبىتـىنـى تېپىپ، 

قۇرئـان روھى بـويـىچه ئهتـراپـلىق ۋە پۇخـتا تهربـىيـىلهنـگهنـلىكـتىن، ئـىسـالم دىنـىغـا بـولـغان چۈشهنـچىسـى 

مۇكهمـمهل بـولۇپ، ئـىلـىم ئهھلى، پهزىلهت ئهھلى ۋە تهقۋادارالردىن بـولۇپ يېتىشـكهن. پهيـغهمـبىرىمـىز 

ئۇالر ھهقـقىدە:«مېنىڭ سـاھابـىلـىرىمـنى يـامـان كۆرمهڭالر! جېنىم ئـىلـكىدە بـولـغان زات بـىلهن قهسهمـكى، 
سـىلهرنـىڭ بـىرىڭالر ئـالـالھ يـولـىدا ئـوھۇد تېغىدەك ئـالتۇن سهرپ قـىلـغان تهقـدىردىمۇ، ئۇالرنـىڭ سهرپ 

قـىلـغان بـىر مۇد (18 لېتىرغـا تهڭ ئۆلـچهم بـىرلـىكـى) قـا ۋە ئۇنـىڭ يېرىمـىغـا تهڭ بـواللـمايـدۇ» دېگهن. 

پهيـغهمـبىرىمـىز يهنه:«سـىلهرنـىڭ يـاخشـىلـىرىڭالر مېنىڭ زامـانـىمـدا يـاشـىغـانـالر(يهنـى سـاھابـىلهر دەۋرى)، 

ئــانــدىن كېيىن شۇالردىن كېيىنــكىلهر (يهنــى تــابــىئــىنــالر دەۋرى)، ئــانــدىن كېيىن ئۇالردىن 
كېيىنـكىلهردۇر(يهنـى تهبـى تـابـىئـىىنـالر دەۋرى)» دېگهن. يۇقـىرىقـىالردىن بـىز سـاھابـىلهرنـىڭ مهرتـىۋە- 

دەرىجــىلــىرىنــىڭ كــاتــتىلــىقــىنــى، ھهدىس رىۋايهت قــىلــىش ۋە كېيىنــكىلهرگه يهتكۈزۈشــته مۇتــلهق 

ئـىشهنـچىلـىك ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرۈۋاالاليـمىز. سـاھابـىلهر شهرىئهتـنى ئـىسـالم ئۈمـمىتـىگه يهتكۈزگۈچـى 

بـولـغانـلىقـلىرى ئۈچۈن تـارىخـتىن بۇيـانـقى ئـالـىم - ئۆلـىمـاالر گۇرۇھى ئۇالرنـى «ھهقـقانـىيهتـچى» دەپ 

تـونۇغـان. سـاھابـىلهرنـىڭ ئـىش-ئـىزلـىرى، تۇتـقان يـولـى ۋە مهسـلهكـى ئۇالرنـىڭ راسـتچىل ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئـىسـپاتـاليـدۇ. ئۇالرنـىڭ قۇرئـان بـىلهن ھهدىسـنى پۈتۈن ئۈمـمهتـكه يهتكۈزگهنـلىكـىگه، ئـىسـالم دىنـىنـى 

جـاھانـغا تـاراتـقانـلىقـىغـا تـارىخ گۇۋاھ. پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سـاھابـىلـىرىنـىڭ سـانـى 114 مـىڭ نهپهر 

ئهتـراپـىدا بـولـغان. بۇالردىن بهزىلـىرىنـىڭ رىۋايهت قـىلـغان ۋە كېيىنـكىلهرگه يهتكۈزگهن ھهدىسـلىرى 
نـاھايـىتـى كۆپ بـولـغان بـولـسا، بهزىلـىرىنـىڭ ئـوتتۇرا ھال، يهنه بهزىلـىرىنـىڭ بهك ئـاز بـولـغان. ھهتـتا 

ئۇالر ئـىچـىدە ھېچبىر ھهدىس رىۋايهت قـىلـمىغـانـلىرىمۇ بـولـغان. سـاھابـىلهر ئـارىسـىدا ھهدىسـنى ئهڭ كۆپ 
رىۋايهت قـىلـغانـالر تهرتـىپ بـويـىچه ئهبۇ ھۈرەيـرە 5374 ھهدىس، ئـابـدۇلـال ئـىبـنى ئۆمهر 2631 ھهدىس، 
ئهنهس ئـىبـنى مـالـىك 2286 ھهدىس، مۆمـىنـلهرنـىڭ ئـانـىسـى ئـائـىشه 2210 ھهدىس، ئـابـدۇلـال ئـىبـنى 

ئــابــباس1660 ھهدىس، جاــبىــر ئىــبنــى ئاــبدــۇلال 1540 ھهدىس، ئهبۇ سهئــىد خۇدرى 1171 ھهدىســنى 

پهيـغهمـبىرىمـىزدىن بـىۋاسـته تهلـىم ئېلىپ كېيىنـكىلهرگه يهتكۈزگهن ۋە رىۋايهت قـىلـىپ قـالـدۇرغـان. 

دەرىجـىگه ئـايـرىغـانـدا بۇالر بـىرىنـچى دەرىجـىدە تۇرىدۇ. ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـنىڭ ئـاز - كۆپلۈكـىدە 

ئـىكـكىنـچى دەرىجـىدە تۇرىدىغـانـالر تهرتـىپ بـويـىچه تۆت خهلـىپه، ئـابـدۇلـال ئـىبـنى مهسـئۇد، مۆمـىنـلهرنـىڭ 

ئـانـىسـى ئۇممۇ سهلهمه، بهرا ئـىبـنى ئـازىب، ئـىمـران ئـىبـنى ھۈسهيـىن، ئـابـدۇلـال بـىنـى ئهمـىر ئـىبـنى ئـاس، 

مۇغـىرە ئـىبـنى شۆئـبه، سهئـىد ئـىبـنى ئهبۇۋەقـقاس، ئهبۇ مۇسـا ئهشـئهرى، ئهبۇ زەر غـىفـارى، جـابـىر ئـىبـنى 

سهمۇرە، ئهبۇ قهتـادە، سهمۇرە ئـىبـنى جۇنـدۇبـالر بـولـغان. ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدە ئهڭ كۆپ ھهدىس رىۋايهت 
قـىلـغىنـى تهخـمىنهن مـىڭچه ھهدىس رىۋايهت قـىلـغان. ئۈچـىنـچى دەرىجـىدە تۇرىدىغـانـالر: سهئـىد ئـىبـنى 
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زەيـد ئـىبـنى ئهمـىر، مۆمـىنـلهرنـىڭ ئـانـىسـى ئۇممۇ ھهبـىبه، ئۇقهيـل ئـىبـنى ئهبۇتـالـىب ( ھهزرىتـى ئهلـىنـىڭ 

ئـىنـىسـى، ئهبۇ تـالـىبـنىڭ ئهڭ ئـامـراق ئـوغـلى بـولۇپ، ئهبۇ تـالـىب بـالـىلـىرى جـىق، قـولـى قـىسـقابـولـغاچـقا، 

مۇشۇ ئـوغـلىدىن بـاشـقا بـارلـىق بـالـىلـىرىنـى بـاشـقا قېرىنـداشـلىرى ۋاكـالـىتهن بېقىپ چـوڭ قـىلـغان. 
شۇقـاتـاردا پهيـغهمـبىرىمـىز ھهزرىتـى ئهلـىنـى بېقىپ چـوڭ قـىلـغان) قـاتـارلـىقـالر بـولـغان. سـاھابـىلهردىن 

كېيىن ھهدىس بــىلهن ئــىزچــىل شۇغۇلــالنــغان ۋە ئهڭ كۆپ ھهدىس رىۋايهت قــىلــغانــالر تــابــىئــىنــالر 
(سـاھابـىلهرنـىڭ سۆھبىتـىدە بـولـغان كـىشـى. تهپسـىالتـى ئۈچۈن تۇنـجى سـانـغا قـارالسۇن) بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ 
ئـىچـىدە ئهڭكۆپ ھهدىس رىۋايهت قـىلـغانـلىرى تهرتـىپ بـويـىچه: سهئـىد ئـىبـنى مۇسهيـيهب، قـاسـىم ئـىبـنى 

مۇھهمـمهد ئـىبـنى ئهبۇبهكـرى سـىددىق، ئۇرۋە ئـىبـنى زۇبهيـر، خـارىجه ئـىبـنى زەيـد، ئهبۇ سهلهمه ئـىبـنى 

ئـابـدۇراھمان ئـىبـنى ئهۋف، ئۇبهيـدۇلـال ئـىبـنى ئـابـدۇلـال، سۇاليـمان ئـىبـنى يهسـار، سـالـىم ئـىبـنى ئـابـدۇلـال، 

ئهبۇ بهكــرى ئــىبــنى ئــابــدۇراھمان، ئهلــقهمه، مهســرۇق، كهئبۇل ئهھبار، شۇرەيھ، مۇتهررەف، ھهسهن 
بهسـرى، ئـىبـراھىم نهخهئـى، سهئـىد ئـىبـنى جۇبهيـر، ئـىبـنى سـىرىن، شهئـبىي، تـاۋۇس ئـىبـنى كهيـسان، ئهتـا 

ئـىبـنى يهسـار، نـافـىئ، مۇجـاھىد، ئـىكـرەمه، مهكھۇل، ۋەھب ئـىبـنى مۇنهبـبىھ، ھهفـسه بـىنـتى سـىرىن، 

ئهمـرە بـىنـتى ئـابـدۇراھمان، زەيـنهب بـىنـتى كهئـب، ئـائـىشه بـىنـتى سهئـىد ئـىبـنى ئهبۇۋەقـقاس، مۇھهمـمهد 

بـىنـى شـىھاب زۆھرى، ئۆمهر ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىز، قهتـادە، ھهشـام، ئـىبـنى ئـىسھاق، لهيـىسـئىبـنى سهئـىد، 

سۇفـيان ئـىبـنى ئۇيهيـنه، ئـابـدۇلـال ئـىبـنى مۇبـارەك قـاتـارلـىقـالر ئـىدى. سـاھابـىلهر ئـىچـىدە ھهدىس رىۋايهت 

قـىلـغانـدىن بـاشـقا دۇچ كهلـگهن مهسـىلـىلهرگه ھۆكۈم قـىلـىش يۈزىسـىدىن پهتـىۋا بهرگهنـلهر ئهر - ئـايـال 

بـولۇپ 130 نهپهردىن كۆپ بـولـغان. كۆپ تهرەپـلىمه ھهر خـىل يـامـان ئېھتىمـالـلىقـالرغـا قـارشـى ھهزرىتـى 

ئۆمهر دەۋرىدە ( 644 - 634 - يـىلـالر ) بـارلـىق سـاھابـىلهرنـىڭ پـايـتهخـت مهدىنـىدىن بـاشـقا جـايـالردا 
يهرلـىشـىپ قېلىشـى چهكـلهنـگهن ئـىدى. بۇ ئهھۋال ھهزرىتـى ئـوسـمانـنىڭ خهلـىپـىلـىك دەۋرىنـىڭ ئـوتتۇرا 

مهزگـىلـلىرىگـىچه داۋامـالشـتى. ئـانـدىن كېيىن سـاھابـىلهرنـىڭ ئـىسـالم دىنـى تـارقـالـغان ئهڭ چهت جـايـالرغـىچه 

بېرىشـى ۋە يهرلـىشـىپ قېلىشـىغـا ئـىزنـى ( ئـىجـازەت) بېرىلـدى. نهتـىجـىدە ئۇالر جـاھانـنىڭ تۆت تهرىپـىگه 

قـاراپ ئۇسـتاز، ھاكـىم، قـازى، قـارى سۈپـىتـىدە ئـاتـالنـدى. چۈنـكى يېڭىدىن فهتھى قـىلـىنـغان جـايـالردىكـى 

ئـاۋام - خهلـق ئـىسـالم دىنـىنـى پهيـغهمـبىرىنـىڭ ھهمسۆھبهتـداشـلىرى بـولـغان سـاھابـىلهردىن بـىۋاسـته 
چۈشـىنـىشـكه ۋە ئۆگـىنـىشـكه تـولـىمۇ تهشـنا ئـىدى. سـاھابـىلهر بۇجـايـالرغـا قهدەم بـاسـقانـدىن كېيىن ھهر بـىر 

يۇرتـنىڭ ئـاھالـىسـى ئۆز يۇرتـىغـا كهلـگهن سـاھابـىلهردىن ھهدىس شهرىپ ئۆگـىنهتـتى. ئۇچـرىغـان 

مهسـىلـىلهر ھهقـقىدە پهتـىۋا سـورايـتتى. بۇ يۇرتـالرنـىڭ ئۆرپ - ئـادىتـى، ئهنـئهنه ۋە ئـىجـتىمـائـىي ئهھۋالـى، 

ئــاھالــىســىنــىڭ خۇي - پهيــلى ۋە بــىلــىم سهۋىيــىســى خېلىال پهرقــلىق ئــىدى. ئۇنــىڭ ئۈســتىگه 

سـاھابـىلهرنـىڭمۇ بـىلـىم جهھهتـته، بـولۇپمۇ ھهدىسـلهرنـى بـىلـىش ۋە چۈشـىنـىش جهھهتـته، قۇرئـان ۋە 
ھهدىسـكه ئـاسـاسهن تۈرلۈك مهسـىلـىلهرنـى تهھلىل قـىلـىپ بـىر تهرەپ قـىلـىش جهھهتـته سهۋىيـىسـى 

ئـوخـشاش ئهمهس ئـىدى. ھهر قـايسـى جـايـالرغـا ئۈنـچىدەك چېچىلـىپ كهتـكهن سـاھابـىلهرنـىڭ ئـارىسـىدا يـول 

يـىراق، تۈرلۈك قـاتـناش قـىيـىن، ئۆز ئـارا ئـاالقـىلـىشـىش قـواليسـىز بـولـغانـلىقـتىن، كهڭ دائـىرىدە دەل 

ۋاقـتىدا ئـاالقـىلـىشـىپ تۇرۇشـى بهسـىي مۈشكۈل ئـىدى. شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاي يهرلـىك ئـاھاله بـىلهن 

شۇ يهرگه كهلـگهن سـاھابـىنـىڭ ئـارىسـىدىكـى ئـىلـمىي ئـاالقه يهنـىال قـويۇق بـولۇپ، پهتـىۋا بېرىشـكه يـول 
ئېچىلـغان. بۇ جهريـانـدا سـاھابـىلهر تهرىپـىدىن تۈرلۈك مـاۋزۇالردا ھهدىس رىۋايهت قـىلـىنـغان، ئـاالقـىدار 

پهتـىۋاالر بېرىلـگهنـىدى. مۇشۇ سـاھابـىلهرنـىڭ ئـىزچـىل يېتهكـلىشـى ۋە پۇخـتا تهربـىيـىلـىشـى ئـاسـاسـىدا 

تـابـىئـىنـالردىنـبىر ئهۋالد مۇنهۋۋەر ئۆلـىمـاالر يېتىشـىپ چـىقـتى. مهسـىلهن، مهكـكىدە ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى 
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ئـابـباسـنىڭ پهتـىۋالـىرى مهيـدانـغا چـىقـتى. ئۇنـىڭ كۆڭۈل قـويۇپ ھهر جهھهتـتىن ئۆلـچهمـلىك يېتىشـتۈرۈشـى 

ئـاسـتىدا تـابـىئـىنـالردىن مۇجـاھىد ئـىبـنى جۇبهيـر، ئهته ئـىبـنى ئهبۇ رىبـاالر يېتىشـىپ چـىقـتى. مهدىنـىدە 

بـولـسا سـاھابـىلهردىن ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئۆمهرنـىڭ، تـابـىئـىنـالردىن سهئـىد ئـىنـى مۇسهيـيهب ۋە ئۇرۋە ئـىبـنى 

زۇبهيـرلهرنـىڭ پهتـىۋالـىرى مهيـدانـغا چـىقـتى. كۇفهدە ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى مهسـئۇدنـىڭ، كېيىنـچه ئهلـقهمه، 

ئهسـئهد ئـىبـنى يهزىد ۋە مهسـرۇقـالرنـىڭ پهتـىۋالـىرى مهيـدانـغا چـىقـتى. بهسـرەدە مهشھۇر سـاھابـىلهردىن 

ئهبۇ مۇسـا ئهشـئهرى، ئهنهس ئـىبـنى مـالـىك، تـابـىئـىنـالردىن ھهسهن بهسـرى، ئـىبـنى سـىرىن قـاتـارلـىقـالرنـىڭ 
پهتــىۋالــىرى مهيــدانــغا چــىقــتى. شــام ( ھازىرقــى سۈرىيه، لــىۋان، پهلهســتىن ۋە ئــىئــوردانــىيه 
تهۋەسـىنـىڭئومۇمـىي نـامـى) دىيـارلـىرىدا سـاھابـىلهردىن مۇئـاز ئـىبـنى جهبهل، ئۇبـادە ئـىبـنى سـامـىت، 

تــابــىئــىنــالردىن مهكھۇل دىمهشــقى ۋە بهشــىنــچى ئــادىل خهلــىپه دەپ شۆھرەت تــاپــقان ئۆمهر ئــىبــنى 

ئـابـدۇلـئهزىزلهرنـىڭ پهتـىۋالـىرى مهيـدانـغاچـىقـتى. مـىسـىردا بـولـسا سـاھابه ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئهمـىر ئـىبـنى 

ئـاسـنىڭ پهتـىۋالـىرى مهيـدانـغا چـىقـتى. دېمهك سـاھابـىلهر يۇرت - يۇرتـالردا ھهدىس ئـىلـمىنـى تـارقـىتـىش 

بىلهن بىلله نۇرغۇن پهتىۋاالرنى مهيدانغا چىقىرىپ،شهرىئهت ئىلمىنىڭ ئاساسىنى تىكلىگهن.  

2 . ساھابىلهرنىڭ ۋە تابىئىنالرنىڭ ھهدىس تهھسىل قىلىشتىكى پىداكارالرچه ئىزدىنىشلىرى:  

 ئـىسـالم تـارىخـىنـى ۋاراقـاليـدىغـان بـولـساق، ئـىسـالم ئـالـىمـلىرى، بـولۇپمۇ ھهدىس ئـالـىمـلىرى ئـىلـىم 
تهلهپ قـىلـىشـيولـىدا بـىز تهسهۋۋۇر قـىلغۇسـىز ئېغىر جـاپـا - مۇشهقـقهت ۋە تۈرلۈك قـىيـىنـچىلـىقـالرنـى 
يېڭىپ، ئۆز يۇرتـىدىال ئـىلـىمـتهھسىل قـىلـىپ قـالـماسـتىن بهلـكى، سـىرتـالرغـا يۈزلـىنـىپ تېخىمۇ 

مۇشهقـقهتـلىك ۋە خهتهرلـىك ئـىلـمىي سهپهرلهرنـىبېشىدىن ئۆتكۈزگهن. بۇ يـوسۇنـدا ئـومۇميۈزلۈك ئـىلـىم 

ئۆگـىنـىش دولقۇنـى سـاھابـىلهردىن بـاشـالنـغان. ئۇالر بـىرەرھهدىسـنى پهيـغهمـبىرىمـىزدىن بـىۋاسـته ئـاڭلىغـان 

ئـادەمـدىن ئۆگـىنـىش ئۈچۈن، بـىرەر ھهدىسـنى ئېنىقـالش ۋەتهھقىقـلهش، تـوغـرا ۋە ئـىشهنـچىلـىكـلىكـىنـى 

جهزمـلهشـتۈرۈش ئۈچۈنـال پـىيـادە ۋە ئـاتـلىق ئۇزۇن سهپهرلهرگه چـىقـىپ، سـانـاقسـىز قۇملۇق، چۆل - 

بـايـاۋانـالرنـى كېسىپ ئۆتۈپ بـاشـقا يۇرتـالرغـا بـارغـان. بۇ جهريـانـدا يـىلـالرچه ۋاقـتىنـى شۇ بـىرەر ھهدىس 

ئۈچۈن سهرپ قـىلـغان. سـاھابه جـابـىر ئـىبـنى ئـابـدۇلـال پهيـغهمـبىرىمـىزدىن ئۆزى بـىۋاسـته ئـاڭلىمـىغـان بـىر 
ھهدىسنـى سوـراپ بىـلىـۋېلىش ئۈچۈن شاـمغـا سهپهر قىـلىـپ، بىـر ئاـيلـىق ئۇزۇن مۇساـپىـنىـ بېسىپ ئاـبدـۇلال 

ئـىبـنى ئۇنهيـسنىڭ يېنىغـا بـارغـان. ئۇ يهنهبـىر ھهدىس ئۈچۈن مـىسـىرغـا مهسـلهمهنـىڭ يېنىغـا بېرىپ شۇ 

ھهدىسـنى بـىلـىۋېلىپـال ئـاراممۇ ئـالـماي قـايـتىپ كهتـكهن. كـاتـتا سـاھابه ئهبۇ ئهييۇب ئهنـسارى مـىسـىرغـا 

ئۇقـبه ئـىبـنى ئـامـىرنـىڭ يېنىغـا بېرىپ ئۇنـىڭ بـىلهن ئۇچـراشـقانـدىال ئۇنـىڭغا مۇنـداق دېگهن: « سهن مـاڭا 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم سـاڭا سۆزلهپ بهرگهن، ھازىر سهنـدىن بـاشـقا ھېچكىم بـىلـمهيـدىغـان پـاالنـى 

ھهدىسـنى سۆزلهپ بهرگـىن.» ئۇقـبه ئۇنـىڭغا سۆزلهپ بهرگهنـدىن كېيىن ئهبۇ ئهييۇب ئهنـسارى يۈك- 
تـاقـىسـىنـى چۈشۈرۈپ ئـارام ئـالـماسـتىن يهنه تۆگـىسـىگه مـىنـىپـال يـىراقـتىكـى مهدىنـىگه قـايـتىپ كهتـكهن. 

سـاھابـىلهردىن يهنه بـىر كـىشـى مـىسـىرغـا فۇزاله ئـىبـنى ئۇبهيـدنـىڭ يېنىغـا بېرىپ ئۇنـىڭغا:« مهن سېنى 

يـوقـالپ كهلـگىنـىم يـوق. مهن پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـدىن بـىر ھهدىسـنى ئـاڭلىغـان ئـىدىم. ئۇ چـاغـدا 

نهخ مهيـدانـدا سهنمۇ بـار ئـىدىڭ. سېنى شۇ ھهدىسـنى بـىلهمـدىكـىن دەپ سـورىغـىلـى كهلـدىم» دېگهن. 
ئـابـدۇلـال ئـىبـنى مهسـئۇد: «ئهگهر مهن بـىرەر ئـادەمـنىڭ ئـالـالھنىڭ كـىتـابـىنـى مهنـدىن ئـوبـدانـراق 

بـىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـسهم ئـىدىم، تۆگهم بـارااليـدىغـانـلىكـى يهربـولـسا، مهن شۇنـىڭ ئـالـدىغـا بېرىپ ئـىلـىم 
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ئۆگهنـگهن بـوالتـتىم» دېگهن. يهنه بـىر كـاتـتا سـاھابه ئهبۇ دەردا:« ئـالـالھنىڭ كـىتـابـىدا بـىرەر ئـايهتـنى 

چۈشـىنـىش مـاڭا قـىيـىن تۇيۇلۇپ، ئۇنـى پهقهت بهرىكه غـىمـات ( ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى مهكـكىدىن بهش كۈنلۈك 

يـىراقـلىقـقا جـايـالشـقان دېڭىزغـا يېقىن بـىر جـايـنىڭ ئـىسـمى) تـىكـى بـىر ئـادەم يېشىپ بېرەلهيـدۇ دېيىلـسه، 

مهن ئۇنـىڭ يېنىغـا سهپهر قـىلـىپ بـارغـان بـوالتـتىم » دېگهن. يۇقـىرىقـى بـايـانـالر شۇنـى چۈشهنـدۈرۈپ 
بېرىدۇكـى، سـاھابـىلهر ئـىچـىدە ئۆزى ئـاڭلىمـىغـان بـىرەر ھهدىسـنى ئېنىقـالش ئۈچۈن ئۆز يۇرتـىدا ئۇنـى 

بـىلـىدىغـان ئـادەم بـولـمىسـا، بـىرەر ئـايـلىق مۇسـاپه كېلىدىغـان يـىراق جـايـالرغـاسهپهر قـىلـىپ بـولسـىمۇ ئۇ 

ھهدىسـنى ئۆگـىنـىۋاالتـتى يـاكـى تـولۇق ئېنىقـلىۋاالتـتى. ھهدىس ئۆگـىنـىشـتىكـى بۇنـداقـپىداكـارالرچه روھ 

يـالغۇز سـاھابـىلهردىال بـولۇپ قـالـماسـتىن بهلـكى، ئۇالرنـىڭ ئـىز بـاسـارلـىرى بـولـغان تـابـىئـىنـالرئـارىسـىدىمۇ 

داۋامـالشـقان ۋە راۋاجـالنـغان. سـاھابـىلهر ھهزرىتـى ئـوسـمانـنىڭ كېيىنـكى دەۋرىدە مهدىنـىدىن چـىقـىپ جـاي 

- جـايـالرغـا تـاراپ كهتـكهنـدىن كېيىن، ئۇالرنـى شۇ يهرلهردىن ئـىزدەپ تېپىپ ھهدىس ئۆگـىنـىش ئـىشـلىرى 
كهڭدائـىرىدە قـانـات يـايـغان ۋە جۇش ئۇرۇپ راۋاجـالنـغان. تـابـىئـىنـالرنـىڭ چـوڭلىرىدىن بـولـغان سهئـىد 

ئـىبـنى مۇسهيـيهب ھهمـىشه:«بـىر ھهدىس ئۈچۈن تـاالي كۈنلۈك يـولـنى بېسىشـتىن ئېرىنـمهيـمهن» دەيـتتى. 

ھهسهن بهسـرىدەك كـاتـتا ئـالـىم بـىر مهسـىلـىنـى ئېنىقـلىۋېلىش ئۈچۈن بهسـرەدىن كۇفهگه بـارغـان. ئهبۇ 
قۇالبه مۇنـداق دېگهن :«مهدىنـىدە بـىرھهدىسـنى ئۆگـىنـىۋېلىش ئۈچۈن ئۇنـى رىۋايهت قـىلـغان كـىشـىنـىڭ 
يېتىپ كېلىشـىنـى سـاقـالپ ئۈچ كۈن تۇردۇم.» ئهبۇل ئـالـىيه رىبـاھى مۇنـداق دەيـدۇ:« بـىز ھهزرىتـى 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سـاھابـىلـىرىدىن رىۋايهت قـىلـىنـغان ھهدىسـلهرنـى يـىراق بهسـرە شهھىرىدە تۇرۇپ 

ئۆگـىنهتتۇق. بـىراق بـىز بۇ ھهدىسـلهرنـى سـاھابـىلهرنـىڭ ئۆز ئـاغـزىدىن بـىۋاسـته ئـاڭالش ئۈچۈن مهدىنـىگه 

يېتىپ كهلـمىگۈچه زادىال قـانـائهت ھاسـىل قـىلـمايتتۇق». تـابـىئـىنـالرنـىڭ پېشۋاسـى ئـامـر ئـابـدۇلـالھ ئۆز 

ھهمـراھلىرى ئـىچـىدە ئـىلـىم ئۆگـىنـىشـته مهسـرۇقـتىنمۇ تـىرىشـچان ئـادەم يـوق ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتقان. ئـامـر 

شهئـبىي سـاھابـىلهر ئـىچـىدىن بـىرەرسـى ئۇچـراپ قـالـسا سـوراپ بـىلـىۋاالرمهن دەپ ئۈچ ھهدىس تـوغـرىسـىدا 

مهكـكىگه بـارغـان. بۇنـىڭدىن چـوڭ تـابـىئـىنـالردىن ھهدىس ئۆگهنـگهن كـىچـىك تـابـىئـىنـالرنـىڭ بۇنـىڭغا 

قـانـائهت قـىلـماي، بۇ ھهدىسـلهرنـى سـاھابـىلهردىن بـىۋاسـته ئـاڭالش ئۈچۈن ئـارىلـىقـنى يـىراق كۆرمهي 
سـاھابـىلهر يـاشـاۋاتـقان جـايـالرغـا ئۈزلۈكسـىز سهپهر قـىلـىپ تۇرغـانـلىقـىنـى كۆرۈۋالـغىلـى بـولـىدۇ. ھهدىس 

تهھسىل قـىلـىش ۋە ئېنىقـالش ئۈچۈن يۇرت كهزگهنـلهرنـىڭ ئهھۋالـى ۋە ئـىقـتىسـادىي شـارائـىتـلىرى بـىر - 

بـىرىگه ئـوخشـىمـايـتتى. بهزىلـىرى پـىيـادە سهپهرگه چـىقـسا، بهزىلـىرى ئـات - ئۇالغـلىق سهپهرگه 
ئـاتـلىنـاتـتى. ئۇالرنـىڭئىچـىدە بهزىلهرنـىڭ يېشى نـىسـبهتهن كـىچـىك بـولۇپ، ئۇالر ئـىچـىدە ھهتـتا 20 - 15 

يـاشـلىق يـاشـالرمۇ بـار ئـىدى. سـاھابـىلهر ۋە تـابـىئـىنـالردىن كېيىنـكىلهرمۇ جـاي - جـايـالرغـا سهپهر قـىلـىپ 

ھهدىس تهھسىل قـىلـىشـقا ئۈزلۈكسـىز يۈزلهنـگهن. ھهدىس ئۈچۈن سهپهر قـىلـىش ئهھلى ھهدىسـنىڭ بـىر 

خـىل ئـىلـمىي ئهخـالقـى بـولۇپ قـالـغان. يهھيا ئـىبـنى مهئـىن سـىرتـقا سهپهر قـىلـماي ئۆز يۇرتـىدىال ھهدىس 

ئۆگهنـگهن بـىر ئـادەمـگه ئـاگـاھالنـدۇرۇش بهرگهن. ئۇنـى تـوغـرا يـول تـاپـالـمايـدىغـان تۆت خـىل كـىشـىنـىڭ بـىر 

خـىلـى دەپ ھېسابـلىغـان. ھهزرىتـى ئـابـدۇلـال ئـىبـنى ئۆمهر ھهدىس ئۆگهنگۈچـىنـىڭ بـىر جۈپ تۆمۈر كهش 

كــىيــىشــىنــى تهۋســىيه قــىلــغان. تــابــىئــىنــالر دەۋرىدە ھهدىس ئۆگهنگۈچــىلهرنــى سهپهر قــىلــىشــقا 

ئـىلھامـالنـدۇرىدىغـان يهنه بـىر مۇھىم ئـامـىل شۇكـى، ئۇالر ھهدىس ئـىسـنادىنـىڭ «ئـالـىي» دەرىجـىدە 

بـولۇشـىنـى قـوغـالشـقان (يهنـى ھهدىسـلهر خـاتـىرىلـىنـىشـكه بـاشـلىغـان ئـالتۇن دەۋرگـىچه ھهدىس رىۋايهت 

قـىلـغان ۋاسـتىچـىلهر قـانـچه ئـاز بـولـسا ھهدىس شۇنـچه ئـىشهنـچىلـىك بـولـىدۇ دەپ قـارىغـان. شۇڭالشـقا ئـىمـام 

بۇخـارى تـالـلىغـان ھهدىسـلهر ئـىچـىدە پهيـغهمـبىرىمـىزدىن تـاكـى ئـىمـامـنىڭ دەۋرىگـىچه بـولـغان ئـىكـكى يېرىم 

109 2021، مارت-ئاپرېل ئۇيغۇرالر 20-سان



ئهسـىر جهريـانـدا ئۆتـكهن ھهدىس رىۋايهت قـىلغۇچـىالرنـىڭ ئۈچ ئهۋالدتـىن تـاكـى تـوققۇز ئهۋالدقـىچه 
بـولـغانـلىرى ئـاالھىدە ئېتىبـار بـىلهن تـالـالنـغان). تـابـىئـىنـالر ھهدىسـنى ئۆزىگه ئـوخـشاش تـابـىئـىنـالردىن 

ئۆگـىنـىشـتىن بهكـرەك بـىۋاسـته سـاھابـىلهردىن ئۆگهنـگهنـنى ئهۋزەل كۆرگهن. شۇڭا ئۇالر ئـىكـكىنـچى ئهۋالد 

ئـىزبـاسـارالر بـولـغان تـابـىئـىنـالرنـى تـاشـالپ، يـىراقـتىكـى بـىرىنـچى ئهۋالد ئـىزبـاسـارالر بـولـغان سـاھابـىلهرنـى 

ئـىزدەپ ئۈزلۈكسـىز سهپهر قـىلـغان. ئۇالرنـىڭ دەۋرىدە سـاخـتا ھهدىسـلهر مهيـدانـغا كهلـگهنـدىن كېيىن 
ھهدىسـنىڭ مهنـبهسـى ۋە ھهدىس رىۋايهتـقىلغۇچـىالرنـىڭ سـاالھىيـىتـى ئۈسـتىدە تهكشۈرۈش، بـاھاالش، 

ئېنىقـالش، جهزمـلهشـتۈرۈش ۋە تهھقىقـلهش يـولـىدا ئـىلـمىي سهپهرلهر تېخىمۇ جـانـالنـغان. دەل مۇشۇ چـاغـدا 

بـارلـىق ھهدىس رىۋايهت قـىلغۇچـىالرنـىڭ بـارچه ئـارخـىپـلىرى تـوپـالپ چـىقـىلـغان. ئـىمـام بۇخـارى مهخسۇس 

ھهدىس رىۋايهت قـىلـغان كـىشـىلهر ھهقـقىدە « تـارىخۇل كهبـىر (بۈيۈك تـارىخ)» ئـاتـلىق تـولـىمۇ قـىمـمهتـلىك 

بـىر تـارىخـىي ئهسهر يېزىپ چـىقـقان بـولۇپ، مهزكۇر ئهسهر ئـارقـىلـىق ئهيـنى چـاغـدىكـى ئـىشهنـچىلـىك 

ھهدىس ئـىگـىلـىرى بـىلهن سـاخـتا ھهدىس تـوقۇغـانـالرنـىڭ سـاالھىيـىتـى ئـايـرىپ چـىقـىلـغان. بۇ ئهسهرنـىڭ 

قـىمـمىتـى تـا ھازىرغـىچه يـوقـالـغىنـى يـوق. ئـىبـنى ئـىسـمائـىلـنىڭ ھۇزۇرىدا ئۇبهيـدىن رىۋايهت قـىلـىنـغان 

قۇرئـانـنىڭ پهزىلهتـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى بـىر ھهدىسـتىلـغا ئېلىنـغان. ئـىبـنى ئـىسـمائـىل بۇ ھهدىسـنى 

ئېنىقـالش ئۈچۈن بۇنـى رىۋايهت قـىلـغان ئـادەم بـىلهن يۈزلـىشـىش مهقسـىتـىدە مهدائـىنـغا كهلـگهن. ئۇ ئـادەم 

بۇ ھهدىسـنى ۋاسـىتـتىكـى بـىر شهيـختىن ئـاڭلىغـانـلىقـىنـى ئېيتقان. ئـىبـنى ئـىسـمائـىل ۋاسـىتـتىكـى شهيـختىن 
سـورىسـا، ئۇمۇ بۇ ھهدىسـنى كۇالدىكـى بـىر شهيـختىن ئـاڭلىغـانـلىقـىنـى ئېيتقان. ئـىبـنىئـىسـمائـىل كۇالغـا 

كېلىپ سـورىغـانـدا ئۇ كـىشـىمۇ بۇ ھهدىسـنى ئـابـبادانـدىكـى بـىر شهيـختىن ئـاڭلىغـانـلىقـىنـى ئېيتىپ بهرگهن. 

ئـىبـنى ئـىسـمائـىل ۋاز كهچـمهي ئـابـبادانـغىمۇ يېتىپ كېلىپ ھېلىقـى ئـادەمـنى تېپىپ ئۇنـىڭغا :«ئـالـالھتىن 

قـورقـقىن، بۇ ھهدىس ھهقـقىدە راس سۆزلـىگـىن، مهن بۇ ھهدىسـنى ئېنىقـالش ئۈچۈنـال مهدائـىن، ۋاسـىت، 

كۇال قـاتـارلـىق جـايـالرنـى ئـايـلىنـىپ سېنىڭ ئـالـدىڭغا كهلـدىم. بۇ ھهدىسـنى رىۋايهت قـىلـغان ئـوتتۇرىدىكـى 
ۋاسـتىلهردىن سهنـدىن بـاشـقىسـى ئۆلۈپ كېتىپتۇ. سهن بۇ ھهدىس ھهقـقىدە سۆزلهپ بهرگـىن» دېگهنـدە، 
ئـابـبادانـدىكـى ئۇ شهيـخ ئۇنـىڭغا :«بـىز بـىر قـانـچىمـىز قـاراپ بـاقـساق كـىشـىلهر قۇرئـانـغا قـىزىقـماس 

بـولۇپ قـاپتۇ. شۇڭا بـىز كـىشـىلهرنـى قۇرئـانـغا قـىزىقتۇرۇش مهقسـىتـىدە بۇ ھهدىسـلهرنـى ئـويـدۇرۇپ 
چـىقـارغـان ئـىدۇق» دېگهن. ھهدىس پېشۋالـىرىدىن بـولـغان شۇئـبه ئـىبـنى ھۇجـجاج سـاھابه ئۇقـبه ئـىبـنى 

ئـامـىردىن رىۋايهت قـىلـىنـغان:« كـىمـكى تـاھارەتـنى كـامـىل ئـالـسا، ئۇ جهنـنهتـلهرنـىڭ دەرۋازىلـىرىدىن 

قـايسـى دەرۋازىنـى خـالـىسـا شۇ دەرۋازىدىن كـىرىدۇ » دېگهن بـىر ھهدىسـنى ئېنىقـالش ئۈچۈن مهكـكه، 

مهدىنه ۋە بهسـرە قـاتـارلـىق جـايـالرنـى كېزىپ، ھهدىسـنىڭ ئـىسـنادىنـى تهكشۈرۈش ئۈچۈن ئهبۇ ئـىسھاق، 
ئـابـدۇلـال ئـىبـنى ئهتـا، مـىسـئهر ئـىبـنى كـىرام، سهئـىد ئـىبـنى ئـىبـراھىم ۋەزىيـاد ئـىبـنى مـىخـراق قـاتـارلـىق 

ھهدىس راۋىلـىرى بـىلهن مۇالقـات بـولۇپ، ئهڭ ئـاخـىرىدا بۇ ھهدىسـنىڭ ئـاسـاسسـىزئـىكهنـلىكـىنـى ئېنىقـالپ 

چـىقـقان. ئـىمـام ئهھمهد بۇ ھهقـته شۇنـداق دېگهن:« دائـىم ئـالـىي ئـىسـنادنـى قـوغـلىشـىش ئـىلـگىرىكـىلهردىن 

بىزگه قالغان سۈننهتتۇر.» ئۇ يهنه:« ئالىي ئىسنادنى قوغلىشىش دىننىڭ تارمىقىدۇر» دېگهن.  

3 . بوۋىمىز مهھمۇد يالغۇز بىر تىلشۇناس بولۇپال قالماي بهلكى بىر ھهدىسشۇناس ئىدى: 

ھهمـمىگه مهلۇمـكى قـاراخـانـىالر قـاغـانـلىقـى دەۋرى ( 840 - 1212 )، بـولۇپمۇ ئـىسـالمـىيهتـكه 
كۆچـكهن 920 - 930 - يـىلـالردىكـى سۇلـتان سۇتۇق بۇغـراخـانـدىن 1102 - 1128 - يـىلـالردىكـى ئهھمهد 
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بۇغـراخـانـغىچه بـولـغان ئـىكـكى ئهسـىرلـىك ئـالتۇن دەۋرى تـارىم ۋادىسـى، ئـىلـى ۋادىسـى، پهرغـانه ۋادىسـى، 

تـاالس ۋادىسـى ۋە مـاۋەرائۇنـنهھردىكـى ئۇيغۇرالر يـاشـاۋاتـقان ئهڭ قهدىمـقى بـارچه جـايـالردا يېڭىچه ئۇيغۇر 

ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـى جۇش ئۇرۇپ راۋاجـلىنـىۋاتـقان ۋە كۈنسېرى يۈكسـىلـىۋاتـقان پهۋقۇلـئاددە ئـاالھىدە 

ئهھمىيهتــكه ئــىگه دەۋر بــولۇپ، بۇ دەۋردە سۇلــتان سۇتۇق بۇغــراخــان ( 956 - 901 ) ئۇل سېلىپ 

بهرگهن، يۈسۈپ قـادىرخـان ( 971 - 1032 ) ۋايـىغـا يهتكۈزگهن ئۇلۇغ گۈلـلىنـىش مهنـزىرىسـى پۈتۈن 
خـاقـانـىيه تۇپـرىقـى مـىقـياسـىدا نـامـايـان بـولـغان ئـالتۇن مهزگـىل ئـىدى. مـانـا مۇشۇ مهلـىكۇل مهشـرىق 

يۈسۈپ قـادىرخـانـنىڭ ئـوغـلى يـاغـان تېكىن مۇھهمـمهد بۇغـراخـانـنىڭ ( 1058 - 991 ) ھهم ئهلهمـدە ھهم 
قهلهمـدە ۋايـىغـا يهتـكهن قـابـىلـىيهتـلىك ئـوغـلى ھۈسهيـىن چـاغـرى تېكىنـدىن ( 1058 - 1010 ) تۇغۇلـغان 

ئـامـراق ئهۋرىسـى شـاھزادە ھهزرىتـى مهھمۇد كـاشـغهرىي ( 1029 - 1126 ) ئۆز دەۋرىنـىڭ يېتۈك ئـالـىمـى 

ۋە ھهربـىي ئـىشـالر پېشۋاسـى بـولۇپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى دىنـىي بـىلـىمـلهر ئـىچـىدىكـى ئهڭ مۆتـىۋەر ئـىلـىم 
بـولـغان ھهدىس ئـىلـمىنـىڭمۇ غـوللۇق مۆتـىۋەرلـىرىدىن بـىرى بـولـغان. شۇنـىڭ ئۈچۈنمۇ، ئهيـتاۋۇر خهلـقىمـىز 

ئهيـنى چـاغـدىال ئۇلۇغ ئـالـىمـغا «ئـىلـىمـگه ھۆددىگهر پـىرىم» دېگهن قۇتلۇق نـام بـىلهن «ھهزرىتـى مـولـالم» 

دېگهن ئۇلۇغ نـامـنى بهرگهن. بۇ خـىسـلهتـلىك نـام تـاكـى يېڭى ئهسـىرنـىڭ ئـالـدىنـقى ئـون نهچـچه يـىلـىغـىچه 
داۋام قـىلـىپ، تـوققۇز ئهسـىردىن بېرى خهلـقىمـىز تهرىپـىدىن ئـىزچـىل يـاد ئېتىلـىپ كېلىنـگهن. تـولـىمۇ 
ئهپسۇسـكى، ۋەتـىنـىمـىزدىكـى شـارائـىت ۋە سـىيـاسـىي جهھهتـتىكـى چهكـلىمـىلهر ئېغىر بـولـغاچـقا، 

قـاراخـانـىالرنـىڭ داڭلىق شـاھزادىسـى ۋە قـانۇنلۇق تهخـت ۋارىسـى بـولـغان بـوۋىمـىز مهھمۇد ئـىبـنى ھۈسهيـىن 

ئـىبـنى مۇھهمـمهد بۇغـراخـان ئـىبـنى يۈسۈپ قـادىرخـان كـاشـغهرىي ھهزرەتـلىرى پهقهت بـىر تـىلشۇنـاس يـاكـى 

بـىر تۈركۈلـوگ سۈپـىتـىدىال تـونۇلۇپ، بـاشـقا ئـىلـمىي سۈپهتـلىرى ۋە مۇكهمـمهل ئـوبـرازى زادىال تـولۇق 
يـارىتـىلـماي قـالـدى. شۇ قـاتـاردا ئـالـىمـنىڭ ئۆز دەۋرىدىكـى ھهدىسشۇنـاسـالردىن ئـىكهنـلىكـىمۇ ئـىزچـىل 

نهزەردىن سـاقـىت قـىلـىنـغان. مهزكۇر ھهقـىقهت ئـالـىمـنىڭ ۋاپـاتـىدىن تـوپـتوغـرا 855 يـىل كېيىن 
ۋەتـىنـىمـىزدىكـى داڭلىق ۋە نـوپۇزلۇق دىنـىي ئـالـىم مهرھۇم مۇھهمـمهدسـالـىھ دامـولـال ھاجـىم تهرىپـىدىن 

ئـاشـكارىالنـغان. مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـال ھاجـىم بۇ ھهقـته ئۆزىنـىڭ « تۈركـىي تـىلـالر دىۋانـىنـىڭ 

مۇقهددىمـىسـىگه كـىرىش سۆز» نـامـلىق ئهسـىرىدە تۆۋەنـدىكـىدەك پـاكـىتـلىق ۋە قـىمـمهتـلىك تـارىخـىي 

ئۇچۇرالرنى بهرگهن:  
«مۇقهددىمه»دە مهھمۇد كـاشـغهرىي خهلـىپه مۇقـتهدىرنـى يـاخشـى سۈپهتـلهر بـىلهن تهرىپـلهپ، ئۇنـىڭ 
ھهقـقىدە دۇئـاقـىلـىدۇ. مهھمۇد كـاشـغهرىيـنىڭ مۇنـداق قـىلـىشـىمۇ ئـاسـاسسـىز ئهمهس ئـىدى. خهلـىپه 
مۇقـتهدىر دۆلـىتـىنـىڭ ئـاۋاتـلىقـى ئۈچۈن كۆپ ئـىشـالرنـى قـىلـغان. جهمـئىيهت ئـامـانـلىقـىنـى كۈچهيـتكهن، 

قـىمـارخـانـا، پـاھىشـخانـىالرنـى يـوقـاتـقان. بـىكـار تهلهپـلهرگه چهك قـويـغان. مۇنـچا - سهرراپـالردىن چـىقـقان 

پـاسـكىنـا سۇالرنـى دەجـله دەريـاسـىغـا ئېقىتـىۋېتىشـنى تـوسـقان. ئـايـرىم قۇدۇقـالرنـى كـولـىتـىپ پـاسـكىنـا 

سۇالرنـى چـىقـىرىشـنى يـولـغا قـويـغان. ئـىلـىم ئـىشـلىرىنـىڭ راۋاجـىغـا ئـىمـكان بېرىپ، ئـالـىمـالرنـى 

ھۆرمهتــلىگهن، ئۇالرنــىڭ ئــورنــىنــى ئۆســتۈرگهن. مهھمۇد قهشــقهرى مۇقهددىمــىدە: «تۈرك تــىلــىنــى 
ئۆگـىنـىڭالر، چۈنـكى ئۇالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـى ئۇزاق داۋام قـىلـىدۇ» («دىۋان»، تـوم، 2 - بهت) دېگهن 

ھهدىسـنى نهقـىل كهلتۈرۈپ، بۇنـى ئـىشهنـچىلـىك بۇخـارالـىق بـىر ئـالـىم بـىلهن نـىشـاپـورلۇق بـىر ئـالـىمـدىن 

ئـاڭلىغـانـلىقـىنـى يهنـى تهلـىم ئـالـغانـلىقـىنـى ئېيتىدۇ. بۇ يهردە «ئـاڭلىدىم» دەپ تهرجـىمه قـىلـىنـغان سۆز 

ئهسـلى تېكسىتـىدە «سهمـئىتۇ» ( سـمعت) بـولۇپ، ھهدىسشۇنـاسـالرنـىڭ ئـىسـتىالھى (تهبـىرى) بـويـىچه 

ئېيتقانـدا، بۇ سۆزنـىڭ مهنـىسـى «ھهدىس ئۆگهنـدىم» دېگهن بـولـىدۇ. دېمهك، بۇ سۆز ھهدىس ئۆگهنگۈچـى 
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شـاگـىرت بـىلهن ئۆگهتكۈچـى ئۇسـتازنـىڭ ئـارىسـىدا قـولـلىنـىلـىدۇ. بۇنـىڭدىن شۇنـى كۆرۈۋالـغىلـى بـولـىدۇكـى، 

مهھمۇد قهشـقهرى ھهدىس ئـىلـمى بـىلهنمۇ شۇغۇلـالنـغان، بۇخـارا، نـىشـاپـورالرغـا بېرىپ ئـىلـىم تهھسىل 
قـىلـغان. ئهيـنى زامـانـالردا بۇخـارا ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـىنـىڭ ۋە ئـىسـالم ئـىلـىمـلىرىنـىڭ مهركـىزى بـولـغان، 

بۇخـارا ئۆزىنـىڭ مهدرىسـلىرى، يېتىشـتۈرۈپ چـىقـقان ئـالـىمـلىرى بـىلهن جـاھانـغا داڭق چـىقـارغـان. تـالـىبۇل 

ئـىلـىمـلهرنـىڭ ۋە ئۆلـىمـاالرنـىڭ قـىبـلىگـاھى بـولـغان. ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا بـويـىچه داڭدار ئـالـىمـالرنـىڭ نۇرغۇنـى 

بۇخـارا مهدرىسـلىرىنـىڭ ئۈزۈپ چـىقـقان پـىشـقهدەم تـالـىبۇل ئـىلـىمـلىرى ئـىدى. ھهدىسشۇنـاسـلىق بۇرۇنـدىن 

تــارتــىپ بۇخــارادا ئــاالھىدە راۋاجــالنــغانــىدى. ھهدىسشۇنــاســالرنــىڭ پــىرى، ئهڭ مۆتــىۋەر كــىتــاب 

«سهھىھىلبۇخـارى»نـىڭ مۇئهلـلىپـى ئـىمـام بۇخـارى ئهنه شۇ بۇخـارادا يېتىشـكهنـىدى. نـىشـاپـورمۇ بۇخـاراغـا 

ئـوخـشاش ئـىلـىم مهركهزلـىرىدىن بـىرى ئـىدى. ئهيـنى چـاغـالردا ئـابـباسـىيه دۆلـىتـىدە ئـىكـكى ئـىلـىم مهركـىزى 

بـولۇپ، بـىرى بـاغـدات، يهنه بـىرى نـىشـاپـور ئـىدى. ئـىسـالمـىيهت تـارىخـىدا تۇنـجى بـولۇپ مهيـدانـغا كهلـگهن 

نـىزامـىيه مهدرىسـىنـىڭ بـىرى بـاغـداتـتا، يهنه بـىرى نـىشـاپـوردا تهسـىس قـىلـىنـغانـىدى. ئـىلـىم سـورۇنـلىرى، 

بـىلـىم ئېلىش جـايـلىرى مهسـچىتـلهردىن مهدرىسـلهرگه كۆچـكهن دەۋرلهردە نـىشـاپـور شهرقـىنـىڭ كۆزنـىكـى، 

فازىلالرنىڭ كانى، ئۆلىماالرنىڭ ماكانىغا ئايالنغان ئىدى. 

مهھمۇد قهشـقهرى ئۇيغۇرتـىلـى بـىلهن ئهرەب تـىلـىغـا تـوشـقان تـىلشۇنـاس بـولۇشـى بـىلهن تهفسـىر، 
ھهدىس، فـىقھى(قـانۇنشۇنـاسـلىق) قـاتـارلـىق ئـىسـالمشۇنـاسـلىق بـىلـىمـلىرىنـىمۇ پۇخـتا ئـىگـىلـىگهنـىدى. 

مهزكۇر ھهدىسـنى بۇخـارالـىق ۋەنـىشـاپـورلۇق ھهدىس ئـالـىمـلىرىدىن ئۈگهنـگهنـلىكـىدىن قـارىغـانـدا، ئۇنـىڭ 
بۇخـارا ۋە نـىشـاپـور قـاتـارلـىق ئـىلـىم مهركهزلـىرىگه بېرىپ ئـىلـىم تهھسىل قـىلـغان. ئـىمـام بۇخـارىدىن 

قاـلسىـال 2 - ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان، مهشھۇر ھهدىس كـىتـابـى «سهھىھ مۇسـلىم»نـىڭ مۇئهلـلىپـى مۇسـلىم 

ئـىبـنى ھوجـجاج نـىشـاپـورلۇق ئـالـىم ئـىدى. ئـىمـام بۇخـارىنـى شـاپـورغـا كهلـگهنـدە، مۇسـلىم ئۇنـىڭدىن 

ھهدىس ئـىلـىمـى ئۆگهنـگهن ۋە ئـىمـام بۇخـارىدىن ئۆرنهك ئـالـغانـىدى. نـىشـاپـور ئهبۇل ئـابـبهسۇلـئهسهم، ئهبۇ 

مهنسۇر، ئـابـدۇلـمهلـىك، ئهبۇ ئـابـدۇلـال ھاكـىم قـاتـارلـىق ھادىس ئـالـىمـلىرى ئۆتـكهن يۇرت ئـىدى. يۇقـىرىقـى 
ھهدىســتىكــى ئــىكــكى ئــالــىم ئهســلى تېكىســتته «ئــىمــام» دېگهن سۆز بــىلهن ئــىپــادىلهنــگهن، بۇ 

يهردىكـى«ئـىمـام»نـىڭ مهنـىسـى «ھهدىسشۇنـاس، ھهدىس ئـالـىمـى، ھهدىس پېشۋاسـى» دېگهن بـولـىدۇ. 

لېكىن مۇئهلـلىپ بۇيهردە ئۇالرنـى «ئـىمـام» دەپ ئـاتـاش بـىلهنـال كۇپـايـىلـىنـىپ، ئۇالرنـىڭ ئـىسـمىنـى ئېنىق 
تـىلـغا ئـالـمىغـان. بۇنـىڭ سهۋەبـىنـى مۇنـداق چۈشـىنـىشـكه بـولـىدۇ، مهھمۇد قهشـقهرى يۇقـىرىقـى ھهدىسـنى 

ئـىشهنـچىلـىك كـىشـلهردىن ئـاڭلىغـانـلىقـىنـى ئېيتقانـدا رىۋايهت قـىلغۇچـىالرنـىڭ «ئۆزى جـاۋابـكار»، «تـوغـرا 

بـولـمىغـان تهقـدىردىمۇ» دېگهن ئـىزاھنى بېرىپ مهزكۇرھهدىسـكه تـازا ئـىشهنـچ قـىاللـمايـدىغـانـلىقـىنـى 

بـىلـدۈرگهن. روشهنـكى، مۇئهلـلىپ ئۆزىگه ئۇسـتاز يـوللۇق ھهدىس پېشۋالـىرىنـىڭ ئـىسـمىنـى ئـاتـاپ تۇرۇپ 

ئۇالرنى يالغانغا چىقىرىشنى ئهپ كۆرمىگهن، ئۇالرنى ئايىغان. 
ئـىكـكىنـچى ھهدىسـكه كېلىدىغـان بـولـساق، مهھمۇد كـاشـغهرىي بۇ ھهدىسـنى تـوغـرا دەپ قـارىغـان. 

شۇنـىڭ ئۈچۈن ئۇنـى ھۈسهيـىن خهلهپـتىن تهلـىم ئـالـدىم، دەپ ئۇسـتازنـىڭ ئـىسـمىنـى ئـاشـكارا تـىلـغا 

ئـالـغان. «ھهدىس قۇدسـى» رىۋايهت قـىلغۇچـى ھۈسهيـىنـنى مهھمۇد كـاشـغهرىي شهيـخ، ئـىمـام، زاھىد 

قـاتـارلـىق ئۈچ سۆز بـىلهن سۈپهتـلهيـدۇ. بۇيهردىكـى «شهيـخ»نـىڭ مهنـىسـى ھهدىس ئـالـىمـلىرىنـىڭ ئـىسـتالھى 

بـويـىچه ئېيتقانـدا، ھهدىس ئـىلـىمـىدا تـونۇلـغان ئۇسـتاز، دېگهن بـولـىدۇ. «ئـىمـام» نـىڭ مهنـىسـى ئـىلـىم - 

پهنـنىڭ بـىرەر تۈرىدە ئۈزۈپ چـىقـىپ، شۇ پهنـنىڭ مۇتهخهسـىسـى، پېشۋاسـى بـولـغان ئـادەمـگه قـارىتـا 

ئېيتىلـىدۇ. بۇ يهردە ھهدىس ئـىلـىمـىنـىڭ ھهمـمه ئېتراپ قـىلـغان مۇتهخهسـىسـىسـى دېگهن مهنـانـى 
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بـىلـدۈرىدۇ. «زاھىد» تهقۋادار مهنـىسـىدە، بۇنـىڭدىن تهقۋادار ئـادەم ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـتا يـالـغانـنى 

ئـارىالشـتۇرمـايـدۇ، دېگهن مهنـا چـىقـىدۇ. «دىۋان» دا «حسـين بـن خـلف الـكاشـغري» يهنـى قهشـقهرلـىق 

خهلهف ئـوغـلى ھۈسهيـىن، دەپ تـىلـغا ئېلىنـغان. تـارىخـى مهنـبهلهردە بـولـسا، ھۈسهيـىن ئـىبـىن ئهلـى ئـىبـنى 
خهلهف دەپ تـىلـغا ئېلىنـغان. ھهدىسشۇنـاس ئـالـىمـالرنـىڭ تهرجـىمھالـى يېزىلـغان ۋە ئـىشهنـچىلـىك دەپ 
قـارالـغان «مـىزانۇلـئئىتـدال» (ھهدىسشۇنـاسـالرنـىڭ تهرجـىمھالـى)دا ئۇ ئهڭ زېرەك ھۈسهيـىن ئـىبـىن ئهلـى 

كـاشـغهرى دەپ ئېلىنـغان. شۇنـىڭدەك ئهبۇلـفهزلـى ھۈسهيـىن ئـىبـىن ئهلـى بـولـسا، ئـىبـىن غـىالنـدىن ھهدىس 

رىۋايهت قـىلـىدۇ. ئـىبـىن غـىالن ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـتا ئـىشهنـچىلـىك ئهمهس، دەپ بـاھا بېرىدۇ. 
«مـىزانۇل ئـئىتـدال» كـىتـابـىدا «ئهلـمهئـى» (زېرەك) دېگهن سۆز ھۈسهيـىنـنىڭ سۈپـىتـى قـىلـىپ ئېلىنـغان. 

«مۇلھهقـاتۇسسۇراھ» (ملحقات الصراح - سۈرراھه لۇغـىتـىنـىڭ قـوشۇمـچىسـى) دا ھۈسهيـىنـنىڭ ئـوغـلى 
ئـابـدۇغهفـفارنـىڭ سۈپـىتـى قـىلـىپ ئېلىنـغان. «مۇلھهقـاتۇسـىسۇرراھ» نـىڭ مۇئهلـلىپـى «مـىزانـول 

ئـىتـدال»نـىڭ مۇئهلـلىپـدىن يېرىم ئهسـىرچه بۇرۇن ئۆتـكهنـلىكـى ۋە ھۈسهيـىن ئـىبـىن ئهلـى خهلهفـنىڭ 

يۇرتـدىشـى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن بۇ يهردە ئۇنـىڭ سۆزى بـاشـقىالرنـىڭكىدىن ئـىشهنـچىلـىكـرەك دەپ قـاراشـقا 

تـوغـرا كېلىدۇ. جـامـال قـارشـى يـازغـان «سۇراھ» لۇغـىتـىنـىڭ مۇلھهقـاتـىدا (قـوشۇمـچىسـى) ھۈسهيـىن ئـىبـنى 

ئهلـى ئـىبـنى خهلهف كـاشـغهرى، دېيىلـگهن. دېمهك، «دىۋان»دا ھۈسهيـىنـنىڭ دادىسـى بـولـغان ئهلـى سۆزى 

چۈشۈپ قـىلـىپ، ھۈسهيـىنـنىڭ بـوۋىسـى ئۇنـىڭ دادىسـى قـىلـىپ قـويۇلـغان. ھۈسهيـىن ئۆز دەۋرىدە تـونۇلـغان 
زور ئـالـىم بـولۇپ، بـاغـدات ۋە قهشـقهرلهرنـىڭ مهدرىسـلىرىدە نۇرغۇن تـالـىبۇل ئـىلـىمـلهرگه دەرس ئۆگهتـكهن. 
تهفسـىر ۋە ھهدىسـكه ئـائـىت كۆپـلىگهن ئهسهرلهرنـى يـازغـان. مـىالدى 1093 - يـىلـى (ھىجـرىيه 486 - 

يـىلـى) قهشـقهردە ۋاپـات بـولـغان، ھۈسهيـىن ئـىبـنى ئهلـى ئـىبـنى خهلهفـنىڭ زېرەك ئـابـدۇلـغهفـفار دەپ 

ئـاتـىلـىدىغـان بـىر ئـوغـلى بـولۇپ، ئۇمۇ دادىسـىغـا ئـوخـشاشـال تـوشـقان ئـالـىم بـولـغان، تهفسـىر ۋە ھهدىسـكه 

ئائىت ئهسهرلهرنى تهسنىپ قىلغان (يېزىپ چىققان).  

ئېيتىشـالرغـا قـارىغـانـدا، ئۇ قهشـقهردە دادىسـىنـىڭ ھوزۇرىدا دەرس ئـوقۇۋاتـقانـدا، ئۇنـى شۇ زامـانـنىڭ 

سهلـتهنهت تهخـتىدە ئـولتۇرغـان خـان چـاقـىرىپ، ئۇالغ ئهۋەتـىدۇ. ئـابـدۇغهفـفار يـولـدا كېتىۋېتىپ ئۇالغـدىن 

يـىقـىلـىپ چۈشۈپ، شۇجـايـدىال جـان ئۈزىدۇ. ئۇنـىڭ جهسـىدى قهشـقهرنـىڭ سـىرتـىدىكـى يهتـته قـىبـله دېگهن 

جـايـغا دەپـنه قـىلـىنـىدۇ. ئـابـدۇغهفـفارنـىڭ ئـاتـىسـى ھۈسهيـىن ئـىبـنى ئهلـى ئـىبـنى خهلهپمۇ «يهتـته قـىبـله» 

دېگهن جـايـغا دەپـنه قـىلـىنـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهنه شۇ ئـابـدۇغهفـفار «تـارىخـى كـاشـغهر» («قهشـقهر 
تـارىخـى») نـامـلىق تـارىخ كـىتـابـىنـى يـازغـانـىدى. ئهپسۇسـكى، بۇ كـىتـاب ھازىرغـا قهدەر بـايـقالـغىنـى يـوق. 

ئــابــدۇغهفــفارنــىڭ ۋە ئۇنــىڭ ئــاتــىســى ھۈسهيــىن ئــىبــنى ئهلــى ئــىبــنى خهلهفــنىڭ ئهسهرلــىرىدىن 

ھېچقايسىسىزامانىمىزغىچه يېتىپ كېلهلمىگهن. 

4 . ھهدىس رىۋايىتى ئىلمى ھهققىدە:  

ئـىسـالم ئـالـىمـلىرى ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمىگه تهبـىر بېرىشـته ئـىكـكى خـىل قـاراشـتا بـولـغان: 

بىـرىنچـى خىـل قاـراشقـا ئىـبنـى ئهكفـانىـ، زەكهرىياـ ئهنسـارى، ئاـبدـۇررەئۇف مهناـۋى، ئهلىـ قاـرى، ئهبۇ يهئال 

ئهلمۇسـىلـىالر ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ. ئۇالر ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمى مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ بـارلـىق 

سۆز-ئـىبـارىسـى، ئـىش-ھهرىكـىتـى، سۈكۈتـى ھهمـدە ئۇنـىڭ ئهخـالقـى ۋە تـاشـقى قـىيـاپـىتـى ھهقـقىدىكـى 

تهسۋىر-بـايـانـالرنـى، شۇنـىڭدەك بـارلـىق سـاھابـىلهر، تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆز-ئـىبـارىسـى ۋە ئـىش-ھهرىكـىتـى 
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ھهمـدە بـارلـىق رىۋايهتـلهرنـى تـارقـىتـىش، تهھقىقـلهش ۋە خـاتـىرىلهشـنى تهتـقىق قـىلـىدىغـان ئـىلـىمـدۇر، دەپ 

قـارايـدۇ. بۇ تهبـىردە ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمى مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۈنـنىتـىنـى يهتكۈزۈش ۋە 

ئۇنـىڭغا ئـاالقـىدارتهھقىقـلهش، خـاتـىرىلهش، سـاقـالش ۋە كـىتـاب قـىلـىپ تۈزۈش خـىزمـىتـى قـاتـارلـىقـالر بـىلهن 

چهكـلهنـگهن. بۇ نۇقـتىدىن شۇنـى دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، بۇ تهبـىر ”رىۋايهت“ دېگهن سۆزنـىڭ لۇغهت 
مهنـىسـىگه مۇۋاپـىق كېلىدۇ. چۈنـكى، رىۋايهت ئهسـلىدىنـال قـوبۇل قـىلـىش ۋە تـارقـىتـىش ئـىشـلىرىنـى 
مهركهز قـىلـىدۇ. ئـىكـكىنـچى خـىل قـاراشـقا تـاش كۇبـرى زادە، ھاجـى خهلـىفه، سـادىق ھهسهنـخانـالر 
ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ. ئۇالر ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمى ھهدىسـنى قـانـداق قـىلـىپ مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا 

ئۇالشـنى، ھهدىسـنىڭ سهھىھ يـاكـى زەئـىپـئىكهنـلىكـىنـى، رىۋايهتـچىنـىڭ ئـىشهنچـلىك يـاكـى ئهمهسـلىكـىنـى، 

رىۋايهتـنىڭ ئېنىق يـاكـى ئهمهسـلىكـىنـى، رىۋايهتـچىنـىڭ بـاشـقىالر تهرىپـىدىن ئهيـىبـلهنـگهن يـاكـى 

ئهيـىبـلهنـمىگهنـلىكـىنـى، سهنهددە ئۈزۈكلۈك بـار-يـوقلۇقـىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان ئـىلـىمـدۇر، دەپ قـارايـدۇ. 

بۇ قـاراشـنى قـولـاليـدىغـان ئـالـىمـالردىن يهنه ئـابـدۇلـال ئهمـمارالر بـار بـولۇپ، ئۇ مۇنـداق دېگهن:”ھهدىس 
رىۋايـىتـى ئـىلـمى رىۋايهتـنىڭ ھهقـىقـىي ئهھۋالـىنـى، شهرتـلىرىنـى ھهمـدە ھهدىس سهنهدىنـىڭ قـانـداق 

ئۇالنـغانـلىقـىنـى، رىۋايهتـچىنـىڭ ئهھۋالـىنـى ۋە ھهدىس رىۋايـىتـىگه ئـاالقـىدار مهسـىلـىلهرنـى تهتـقىق 

قـىلـىدىغـان ئـىلـىمـدۇر“. بۇ ئـىلـىم ”ئـىلمۇل مۇسـتهلهھ“(ھهدىس ئـاتـالغۇلـىرى ئـىلـمى)، ”ئـىلـمى ئۇسۇلۇل 

ھهدىس“(ھهدىس قـائـىدىلـىرى ئـىلـمى) دەپمۇ ئـاتـىلـىدۇ. بۇ پهنـنى ”ئـىلمۇ رىۋايهت ئهلھهدىس“(ھهدىس 

رىۋايـىتـى ئـىلـمى) دەپ ئـاتـاشـنىڭ سهۋەبـلىرى تۆۋەنـدىكـىچه: 1) ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمى ھهرقـايسـى 

جهھهتـتىن ھهدىسـنى رىۋايهت قـىلـىشـنى تهتـقىق قـىلـىش بـىلهن چهكـلهنـگهن. 2) ئـالـىمـالر مۇنـداق دېگهن: 

ھهدىس ئـىلـمى دەل ھهدىس رىۋايهت قـىلـىش ئـىلـمىدۇر، شۇڭا مهزكۇر ئـىلـىم ئۇنـىڭ مهزمۇنـىغـا قـاراپ 

ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمى دەپ ئـاتـالـغان. خهتـىيـب ئهلـباغـدادى ھهدىس ئـىلـمى ئـاتـالغۇلـىرى ھهقـقىدە يـازغـان 

كـىتـابـىنـى «رىۋايهت ئـىلـمىگه كۇپـايه» دەپ ئـاتـىغـان؛ ئـىبـنى جۇزۇرى ھهدىس ئـىلـمى ئـاتـالغۇسـى ھهقـقىدە 

يـازغـان كـىتـابـىنـى «ئهلھىدايه فـىئـىلـم ئهررىۋايه»(رىۋايهت ئـىلـمى يېتهكـچىسـى) دەپ ئـاتـىغـان؛ سـاخـاۋى بۇ 

كـىتـابـقا شهرھ يېزىپ ئۇنـى «ئهلـغايه فـىئـىلـم ئهررىۋايه»(رىۋايهت ئـىلـمىنـىڭ نـىشـانـى) دەپ ئـاتـىغـان؛ 

ئهبۇلھهقـقىل شـبىلـىمۇ ھهدىس ئـىلـمى كـىتـابـىنـى «مۇخـتهسهر ئهلـكىفـايه فـىئـىلـم ئهررىۋايه»(رىۋايهت 

ئـىلـمىگه كۇپـايهنـىڭ قـىسـقارتـىلـمىسـى) دەپ ئـاتـىغـان. ئـىبـنى ھهجهر «نۇخـبهتـىل فـىكـىر» دېگهن كـىتـابـىنـىڭ 

شهرھىسـى «نۇزھهتۇن نهزەر»دە مۇنـداق دېگهن: «ئۇالردىن كېيىن بـاغـداددا ئهبۇ بهكـرى خهتـىب دېگهن 

ئـالـىم مهيـدانـغا كهلـدى، ئۇ رىۋايهت قـائـىدىسـى ھهقـقىدە بـىر كـىتـابيېزىپ، ئۇنـىڭغا <رىۋايهت ئـىلـمىگه 

كۇپـايه> دەپ ئـات قـويـدى. ھهدىس رىۋايهت قـىلـىش ھهقـقىدە يهنه بـىر كـىتـاب يېزىپ ئۇنـىڭغا <ئهلـجامـىئ 

لـىئهدەبـىشـشهيـخى ۋەتـتالـىب»(ئۇسـتاز ۋە شـاگـىرت ئهدەپـلىرى ھهقـقىدە ئـومۇمـىي بـايـان) دەپ ئـىسـىم 

قـويـدى.» شۇڭا، دوكـتور نۇرىددىن ئهنـتارنـىڭ قـارىشـىدا، ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمىنـىڭ تهتـقىقـات ئـوبيېكتى 

«ھهدىسـنىڭ رىۋايهت قـىلـىنـىش سهنهدىنـى تهھقىقـلهش ۋە ئـىشهنـچ دەرىجـىسـىنـى بېكىتـىش»نـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـىدۇ. ھهدىس رىۋايهت ئـىلـمى ھهدىسـنى بـىرمۇ بـىر تهتـقىق قـىلـىدۇ، ھهربـىر ھهدىسـنىڭ روھىنـى 
ئهمهلـىيهتـكه تهتـبىقـالش ئۇنـىڭ نـىشـانـىدۇر. شۇۋەجـىدىن، ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمى ھهدىس رىۋايهت قـىلـىش 

ئـاسـاسـىي پـىرىنسـىپـلىرىنـى بهلـگىلـىگهن. دوكـتور ئهنـتارمۇ ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمىنـى ئـاددىيـال قـىلـىپ 

«ھهدىس ئۇسۇل-قـائـىدىسـى ئـىلـمى» دەپ ئـاتـاشـقا قـوشۇلـمىغـان. ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمىنـىڭ تهتـقىقـات 

دائـىرىسـى: مهزكۇر ئـىلـىمـنىڭ تهتـقىقـات دائـىرىسـى مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا، سـاھابـىلهر ۋە 
تـابـىئـىنـالرغـا تۇتـىشـىدىغـان ھهدىسـلهردۇر. بۇ ئـىلـىم ھهدىسـلهرنـىڭ رىۋايهت قـىلـىنـىشـى، رەتـلىنـىشـى ۋە 
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ھهدىسـنىڭ سهنهدىنـى تهتـقىق قـىلـىدۇ. ھهربـىر ھهدىسـنىڭ سهھىھ، ھهسهن يـاكـى زەئـىپ ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئـايـرىيـدۇ. شۇنـداقـال ھهدىسـنىڭ مهزمۇنـى، ھهدىسـنىڭ تېكىسـتىدىن ئېلىنـىدىغـان ھۆكۈمـلهرگه ئـاالھىدە 

كۆڭۈل بۆلـىدۇ. ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمىنـىڭ نـىشـانـى: ئـىكـكى دۇنـيالـىق بهخـت-سـائـادەتـكه ئېرىشـتۈرۈش 
ھهدىس رىۋايـىتـى ئـىلـمىنـىڭ نـىشـانـىدۇر. چۈنـكى، بۇ ئـىلـىم رىۋايهتـچىنـى ھهدىس رىۋايهت قـىلـغان چـاغـدا 

بــىپهرۋالــىق قــىلــىشــتىن ســاقــاليــدۇ. رىۋايهتــچىگه ھايــاتــنىڭ ھهرقــايســى ســاھهســىدە مۇھهمــمهد 

ئهلهيھىسساالمغا توغرا ئهگىشىشكه، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ئۈلگه قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ. 

بىر قىسىم ئاتالغۇالرغا ئىزاھات:  

1 . ھهدىس، رىۋايهت ۋه ئهسهرنىڭ پهرقلىرى:  

ئهرهب تـىلـىدا ”ھهدىس“نـىڭ ئـىكـكى خـىل مهنـىسـى بـار. بـىرى ”يېڭى“ بـولۇپ، ئۇ ”كـونـا“ بـىلهن 
قـارمۇقـارشـى مهنـىده. يهنه بـىر مهنـىسـى كـىشـىلهر قـىلـىشـىدىغـان ”گهپ-سۆز“دۇر. مۇھهددىسـلهرنـىڭ 
ئــىســتىالھىدا ھهدىس ئۈچ خــىل ئۇقۇمــنى ئــىپــادىلــىگهن. بــىرىنــچى خــىل ئۇقۇم: ھهدىس−مۇھهمــمهد 
ئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۆزى، ئـىش-ھهرىكـىتـى، سۈكۈتـى ۋه مۇھهمـمهدئهلهيھىسـساالم ھهقـقىدىكـى تهسۋىر-بـايـان 
ھهمـده سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆزلـىرىنـى كۆرسـىتـىدۇ. بۇ ھهدىس تهھقىقـلىگۈچـى ئـالـىمـالر ۋه 
ھهدىسشۇنـاسـالرنـىڭ قـارىشـىدۇر. بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆزلـىرىنـى رىۋايهت 
قـىلـغان ۋه تهھقىقـلىگهن ئـالـىمـالردۇر. ئـىكـكىنـچى خـىل ئۇقۇم: ھهدىس−پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 
سۆزى، ئـىش-ھهرىكـىتـى، سۈكۈتـى ۋه پهيـغهمـبهرئهلهيھىسـساالم ھهقـقىدىكـى تهسۋىرنـى كۆرسـىتـىدۇ. بۇ 
ئۇقۇمـدا سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆزى سـاقـىت قـىلـىنـغان. ئۈچـىنـچى ئۇقۇم: ھهدىس−پهقهت پهيـغهمـبهر 
ئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۆزى، ئـىش-ھهرىكـىتـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. بۇ خـىل ئېنىقـلىمـىدا پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 
سۈكۈتـى ۋه ئۇنـى سۈپهتـلهش ھهمـده سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆزى سـاقـىت قـىلـىنـغان. ئهلۋهتـته، كۆپ 
سـانـدىكـى ئـالـىمـالر بۇ خـىل قـاراشـنى قـولـلىمـىغـان. ”رىۋايهت“نـىڭ ئهرهب تـىلـىدىكـى لۇغهت مهنـىسـى ــ راسـت 
يـاكـى يـالـغان بـولسۇن كـىشـىلهر ئـارىسـىدا ئېغىزدىن-ئېغىزغـا كۆچۈپ كېلىۋاتـقان گهپ-سۆزلهردۇر. ھهدىس 
ئـىلـمىده ”رىۋايهت“كه ئۈچ خـىل تهبـىر بېرىلـگهن. بـىرىنـچى ئېنىقـلىمـا ھهدىسـكه بېرىلـگهن بـىرىنـچى ئېنىقـلىمـا 
بـىلهن ئـوخـشاش بـولۇپ، ”رىۋايهت“مۇ پهيـغهمـبهرئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۆزى، ئـىش-ھهرىكـىتـى، سۈكۈتـى، 
ئۇنـى سۈپهتـلهشـنى ھهمـده سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆزلـىرىنـى كۆرسـىتـىدۇ. بۇ، ”رىۋايهت“كه بېرىلـگهن 
ئهڭ قـايـىل قـىالرلـىق ئېنىقـلىمـىدۇر. ئـىكـكىنـچى، رىۋايهت−سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ، ھهتـتا مۇھهمـمهد 
ئهلهيھىســساالمــنىڭمۇ ئــىش-ھهرىكهتــلىرىنــى، ئۇالردىن قــىلــىنــغان رىۋايهت ۋه ئــادهتــتىكــى خهۋهرلهرنــىمۇ 
كۆرسهتـمهيـدۇ. بۇ نۇقـتىدىن قـارىغـانـدا ”رىۋايهت“ ۋه”ھهدىس“ ھېچقانـداق ئـاالقـىسـى بـولـمىغـان ئـىكـكى 
سۆزدۇر. ئۈچـىنـچى، رىۋايهت−مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم، سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالر ھهمـده بـاشـقا كـىشـىلهرنـىڭ 
سۆزلـىرىنـى كۆرسـىتـىدۇ. بۇ نۇقـتىدىن قـارىغـانـدا ”رىۋايهت“نـىڭ مهنـىسـى ”ھهدىس“نـىڭ مهنـىسـىدىنمۇ 
كهڭرى. ”ئهسهر“نـىڭ ئهرهب تـىلـىدىكـى لۇغهت مهنـىسـى ئـادهمـلهرنـىڭ مـاڭغانـدا يهرده قـالـدۇرغـان ئـىزىدۇر. 
ئۇنـىڭ ئـىسـتىالھى مهنـىسـى تۆۋهنـدىكـىچه: بـىرىنـچى، ھهدىسشۇنـاسـالرنـىڭ قـارىشـىدا رهسۇلۇلـالھ ۋه بـاشـقا 
كـىشـىلهردىن قـىلـىنـغان رىۋايهتـنىڭ ھهمـمىسـى”ئهسهر“ دهپ ئـاتـىلـىدۇ. ئهسهر−مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـدىن 
قـىلـىنـغان رىۋايهتـنى، سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالردىن رىۋايهت قـىلـىنـغان سۆزلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. شۇڭا، 
ئهبۇ جهئــفهر تــاھاۋى ئۆزىنــىڭ «ئهسهرلهرنــىڭ مهنــىســىنــى شهرھلهش» دېگهن كــىتــابــىدا مۇھهمــمهد 
ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھهدىسـلىرى، سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆزلـىرىنـى شهرھلهپ چـىقـقان. ئـىكـكىنـچى، 
خـوراسـان ئـالـىمـلىرىنـىڭ قـارىشـىدا ”ئهسهر“ مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـدىن بـاشـقا كـىشـىلهردىن قـىلـىنـغان 
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رىۋايهتـنى، يهنـى بـاشـقا كـىشـىلهرنـىڭ سۆزلـىرىنـى كۆرسـىتـىدۇ. خـوراسـانـلىق فهقـىھ ئـالـىم ئهبۇل قـاسـىم فهۋرانـى 
مۇنـداق دېگهن: ”فهقـىھ ئـالـىمـالرنـىڭ قـارىشـىدا، ھهدىس مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـدىن قـىلـىنـغان رىۋايهتتۇر، 
ئهمـما ئهسهر سـاھابـىلهردىن قـىلـىنـغان رىۋايهتـنى كۆرسـىتـىدۇ“. بۇ قـاراشـتا ئهسهر سـاھابـىلهر ۋه تـابـىئـىنـالرنـىڭ 
سۆزلـىرى بـىلهنـال چهكـلهنـگهن. بهيھهقـى ئۆزىنـىڭ ھهدىس تـوپـلىمـىنـى «سۈنـنهت ۋه ئهسهرنـى تـونۇش» دهپ 
ئـاتـىغـانـلىقـىدىنمۇ بۇخـىل قـاراشـنى قـولـلىغـانـلىقـىنـى كۆرۈۋالـغىلـى بـولـىدۇ. كېيىنـكى ئـالـىمـالر ئـارىسـىدا خېلى 
كۆپ قـىسـمى ھهدىسـنىڭ دهرىجـىسـىنـىڭ ئـوخشـىمـاسـلىقـىغـا ئـاسـاسهن مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـدىن قـىلـىنـغان 
رىۋايهتـنى ”ھهدىس“، سـاھابـىلهردىن قـىلـىنـغان رىۋايهتـنى ”ئهسهر“ دهپ ئـاتـىغـان. چۈنـكى، ئهسهر−ئهرهب 
تـىلـىدا بۇرۇنـقىالردىن سـاقـلىنـىپ قـالـغان نهرسـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. دىقـقهت قـىلـىش كېرهكـكى، يۇقـىرىدىكـى 
ئـىخـتىالپـالر پهقهت ئـىسـىم ۋه ئـاتـالغۇ جهھهتـتىكـى ئـىخـتىالپ بـولۇپ، سۆزمهنـىسـى ئـىپـادىلـىگهن ئـوبيېكتنىڭ 
بـىردهك بـولۇش بـولـماسـلىقـى مۇھىم ھالـقىدۇر. قـويۇلـغان ئـىسـىم ئـوخـشاش بـولـمىسـىمۇ بـولـىدۇ، ئـاتـالغۇالر 
ئوتتۇرىسىدىمۇ ئېنىق چهك-چېگرا يوق، چۈنكى ئاتالغۇنىڭ دائىرىسىنى بهلگىلهشته مۇتلهق قاراش يوق. 

2. سهنهد:  

سهنهد (الــسند): سهنهدنــىڭ لۇغهت مهنــىســى «تــايــىنــىلــىدىغــان نهرسه» دېمهك بــولۇپ، ھهدىس 
ئـىلـمىده: ھهدىسـنىڭ مهتـنىدىن بۇرۇن تـىلـغا ئېلىنـىدىغـان راۋىيـالرنـى كۆرسـىتـىدۇ. راۋىيـالر ھهدىس مهتـنىگه 
ئېلىپ بـارىدىغـان بـولـغاچـقا، سهنهد يهنـى «يـول» دهپ ئـاتـىلـىدۇ. ئـاددىي بـىر مـىسـال ئـالـساق، مهرھۇم 
تهجهلـلىي ئۆز دهۋرىده بـىرهر ھېكمهتـلىك گهپ قـالـدۇرغـان بـولـسا، ئـانـدىن ئۇ گهپـنى شـاگـىرتـى ئـابـدۇجېلىل 
دامـولـال ھاجـىم ئـوغـلى ئـابـدۇلھهكـىم مهخسۇمھاجـىمـغا، ئۇ يهنه ئۆز شـاگـىرتـلىرىغـا بۇ گهپـنى يهتكۈزۈپ بهرسه، 
بۇ يهتكۈزۈش جهريـانـىدىكـى رىۋايهت قـىلغۇچـىالر دهل ئـاشۇ گهپـنىڭ سهنـىدى، يهنـى تـايـىنـىلـىدىغـان 
مهنـبهسـى دهپ ئـاتـىلـىدۇ. ئـاشۇ گهپـنىڭ ئۆزى بـولـسا مهتـنى، يهنـى گهپـنىڭ نهخ يېرى ۋهجهۋھىرى دهپ 
ئـاتـىلـىدۇ. پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھهدىسـلىرىنـىمۇ بـىزگه يهتكۈزگهن بـىرنهچـچه ئهۋالد كـىشـىلهر ھهدىسـنىڭ 
سهنـىدى دهپ ئـاتـالـسا، ئـاشۇ ھهدىسـنىڭ تېكسىتـى، يهنـى پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ئـاغـزىدىن چـىقـقان يېرى مهتـنه 

دهپ ئاتىلىدۇ.  

3 . ئىسناد :  

ئـىسـناد (اإلس$ناد): «سهنهد» مهنـىسـىدىمۇ قـولـلىنـىلـىدىغـان بـولۇپ، بـىر ھهدىس يـاكـى بـىر سۆزنـى 
تۇنـجى رىۋايهت قـىلغۇچـى يـاكـى تـىلـغا ئـالغۇچـىنـى ئـىمـا قـىلـىش ئۈچۈن سهنهدىده ئـورۇن ئـالـغان راۋىيـالرنـىڭ 

ئىسىملىرىنى بايان قىلماق، سهنهدىنى بايان قىلماق مهنىسىده قوللىنىلىدۇ.  

4 . ئۈممهت :  

ئۈمـمهت ئـاتـالغۇسـى يهكـكه شهكـىلـده قۇرئـان كهرىمـده 47 قېتىم كهلـگهن بـولـسا، ئۇنـىڭ كۆپلۈك 
شهكـلى 12 قېتىم تهكـرارالنـغان. ئۈمـمهت دېگهن سۆز ئهسـلىده ئهرهبـچه سۆز بـولۇپ، سۆز مهنـىسـى «مهلۇم 
بـىر نهرسه ئـاسـتىغـا ئۇيۇشـقان بـىر تـوپ جـامـائهت دېگهنـنى بـىلـدۈرىدۇ». مهيـلى ئۇالر ئـاسـتىغـا ئۇيۇشـقان 
نهرسه دىن بـولسۇن، يـاكـى ۋهتهن بـولسۇن، ۋه يـاكـى مهلۇم دهۋر بـولسۇن، ئـىشـقىلـىپ ئـاشۇ ئـامـىلـالرنـىڭ 
بـىرى ئـاسـتىغـا ئۇيۇشـقان بـىر تـوپ گۇرۇھ ئۈمـمهت دهپ ئـاتـىلـىدۇ. ئۈمـمهت ئـاتـالغۇسـى قۇرئـانـدا تۆۋهنـدىكـىدهك 
يهتـته خـىل مهنـىده كهلـگهن: (1) ئـىنـسانـالر ئـىچـىدىكـى مهلۇم بـىر جـامـائهت. بۇ مهنه قۇرئـان كهرىمـده كۆپـرهك 
ئـىشـلىتـىلـگهن. (2): شهرىئهت، تهرىقهت، سۈلۈك ۋه مهسـلهك مهنـىسـىده كهلـگهن. (3) بـارلـىق ئـىشـالردا ئۈلـگه 

116 2021، مارت-ئاپرېل ئۇيغۇرالر 20-سان



قـىلـىنـىشـقا تېگىشـلىك ئـادهم. «إن إب$راه$يم ك$ان أم$ة ». يهنـى ھهزرىتـى ئـىبـراھىم ئـىنـسانـىيهت ئۈچۈن ئهگـىشـىشـكه 
ۋه ئۈلـگه قـىلـىنـىشـقا تېگىشـلىك ئۈلـگه ۋه پېشۋا كـىشـى ئـىدى. (4) مهلۇم مهزگـىل مهنـىسـىده. (5) مهخـلۇقـات 
ۋه خـااليـىقـالر مهنـىسـىده. (6) ھهزرىتـى مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئهگهشكۈچـىلـىرى، يهنـى ئهھلى ئـىسـالم 

گۇرۇھى مهنىسىده. 

5. ھهدىسشۇناس (مۇھهددىس):  

مۇھهددىس (ئهرهبـچه: محـدث) ھهدىس ئـىلـمى بـىلهن شـوغۇلـالنغۇچـى كـىشـىلهرگه بېرىلـگهن ئـىسـالمـى 
ئۇنۋانــدۇر. مۇھهددىســلهر ھهدىســلهرنــى تــوپــلىغــان ۋه ئۇالرنــى كېرهكــلىك ئۆلــچهمــلهرگه كۆره تۈرلهرگه 
بۆلگۈچــى كــىشــىلهردۇر. شۇنــىڭ بــىلهن بــىرگه فهقــىھلهر ھهدىســنىڭ مهنــىســى، مهزمۇنــى بــىلهن ۋه 
ھهدىسـلهردىن چـىقـىرىلغۇسـى بـاشـقا مهنـاالر كهبـى تېمىالر بـىلهن مۇنـاسـىۋهتـلىكتۇر. بۇ مهنـادا شهرىئهت ۋه 

ئىبادهتلهر بىلهن مۇناسىۋهتلىك دىنى قائىدىلهرنى فهقىھلهر قويىدۇ. 

6. ھۈسهيىن ئىبنى ئهلى ئىبنى خهلهف:  

تـولۇق ئـىسـمى: ھۈسهيـىن ئـىبـنى ئهلـى ئـىبـنى خهلهف ئـىبـنى جـىبـرىئـىل ئـىبـنى سـالـىھ ئـىبـنى مۇھهمـمهد 
ئـىبـنى ئهلمۇئـى بـولۇپ، ئـادهتـته ئهبۇ ئـابـدۇلـال كـاشـغهرىي دهپ تـونۇلـغان. ئۇ كـىشـى مهھمۇد كـاشـغهرىيـنىڭ 
ئۇسـتازى ۋه قـاراخـانـىالر قـاغـانـلىقـىنـىڭ سـانـاقـلىق مهنـىۋى ئۇسـتازلـىرىنـىڭ بـىرى بـولۇپ، ئۇ ئۆز دهۋرىده 
قـاراخـانـىالرنـىڭ ئـىلـىم - مهرىپهت جهھهتـتىكـى گۈلـلىنـىشـىگه زور تۆھپه قـوشـقان. ئۇنـىڭ قـولـىدىن سـانـاقسـىز 
ئـىسـتىدات ئـىگـىلـىرى يېتىشـىپ چـىقـقان. بهزى مهنـبهلهرده، ھهدىس ئـىلـىمـى ۋه تـىلشۇنـاسـلىقـتا ئۇنـىڭ زېرهك 
ئـوغـلى ئـابـدۇلـغهفـفار كـاشـغهرىيـنىڭ دادىسـىدىنمۇ ئېشىپ كهتـكهنـلىكـى قهيـت قـىلـىنـغان. گهرچه ئـالـىمـنىڭ 
تۇغۇلـغان ۋاقـتى ئېنىق بـولـمىسـىمۇ، بـىراق مهھمۇدكـاشـغهرىيـنىڭ ئۇسـتازى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن ھهر ھالـدا 
مـىالدى 1010 - يـىلـدىن بۇرۇن تۇغۇلـغان دېيهلهيـمىز. ئۇ 1093-يـىلـى ( ھىجـىرىيه 486 - يـىلـى ) ۋاپـات 

بولغان.  

7 . ئهبۇل فۇتۇھ ئابدۇلغهففار ئىبنى ھۈسهيىن :  

مهزكۇر ئـالـىم ھهقـقىده «ال$واف$ي ف$ي ال$وف$يات»نـىڭ مۇئهلـلىپـى مۇنـداق ئۇچۇرالرنـى بهرگهن: أب$و ال$فتوح 
ال$كاش$غري نـىڭ تـولۇق ئـىسـمى : ع$بد ال$غفار ب$ن احلس$ني ب$ن ع$لي ب$ن خ$لف ب$ن ج$بري$ل ئـىدى. بـىراق ئۇ أب$و ال$فتوح 

األمل$عي ال$كاش$غري نـامـى بـىلهن مهشھۇر بـولـغان. ھهدىس ئـىلـمىدا بـىر تـوپ جـامـائهتـتىن ھهدىس ئۆگهنـدى دهپ 
تــارىخــقا پۈتۈلــگهن. ئۇ كــىشــىنــىڭ ھهدىس ئــىلــمىدىكــى ۋه ئهرهب تــىلــىدىكــى ئۇنۋېرســال بــىلــىم 
قۇرۇلـمىسـىمۇنـداق بـاھاالنـغان «وك$ان ف$هماً ذك$ياً ع$ارف$اً ب$احل$دي$ث وال$لغة ح$اف$ظاً». بـىز بۇنـداق يۇقـىرى بـاھاغـا 
قـاراپـال ئـالـىمـنىڭ ئـاتـىسـى مهرھۇم ھۈسهيـىن ئـىبـنى خهلهف رهھىمهھۇلـالنـىڭ نـوپۇزىنـى پهرهز قـىالاليـمىز. 
چۈنـكى يۇقـىرىقـى سۈپهتـلهرگه ۋه بـاھاالرغـا اليـىق كۆرۈلـگهن ئـالـىم ئـابـدۇلـغهفـفار ھۈسهيـىن ۋاپـات بـولـغان 
چېغىدا يهنـىال دادىسـىنـىڭ ھۇزۇرىدىكـى بـىر ئـوقۇغۇچـى ئـىدى. ئۇنـىڭ ۋاپـات بـولـغان ۋاخـتى ھهقـقىده ئـىسـالم 
تـارىخـچىلـىرى مۇنـداق مهلۇمـات بهرگهن: «م$ات ف$ي أي$ام ط$لبه س$نة س$ت وس$تني وأرب$ع م$ائ$ة». يهنـى ئۇ ھىجـىرىيه 
466 - يـىلـى ئـىلـىم تهھسىل قـىلـىۋاتـقان كۈنـلىرىنـىڭ بـىرىده قـازا قـىلـغان. يهنـى ئۇنـىڭ ۋاپـات بـولـغان ۋاقـتى 
دهل 1074 - يـىلـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان بـولۇپ، ئۇنـى ھۇزۇرىغـا چـاقـىرتـقان قـاراخـانـىالر سۇلـتانـىنـىڭ مهھمۇد 
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بۇغـراخـان ( يۈسۈپ قـادىرخـانـنىڭ كهنـجى ئـوغـلى ) يـاكـى ھهسهن بۇغـراخـان ( يۈسۈپ قـادىرخـانـنىڭ 
نهۋرىسـى، سۇاليـمان ئـارسـالنـخانـنىڭ ئـىسـتىداتـلىق ۋه دانـا ئـوغـلى) ئـىكهنـلىكـى ھازىرچه ئېنىق ئهمهس. 
چۈنـكى ھهسهن بۇغـراخـان 1075 - يـىلـى ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىسـى مۇقـتهدىبـىئهمـرىلـالھ بـىلهن تهڭال تهخـتكه 

چىققان بولۇپ، خهلىپه مۇقتهدى 1094 - يىلى، ھهسهن بۇغراخان 1102 - يىلىۋاپات بولغان.  

8. ھهدىس رىۋايهت قىلغۇچىالرنىڭ تهرجىمىھالى ھهققىدىكى كىتاب «الوافي في الوفيات» ھهققىده:  

مهزكۇر كــىتــاب ھازىرقــى ئــىســرائــىلــىيهنــىڭ ئهڭ شــىمــالــىي قــىســمىغــا تــوغــرا كېلىدىغــان « ۋاھه 
سهفـدى» (بۇ جـاي 1140 - يـىلـى ئهھلى سهلـىپ تهرىپـىدىن ئـىشـغال قـىلـىنـغان. 1188 - يـىلـى سـاالھىددىن 
ئهييۇبـى قـايتۇرۇۋالـغان. 1240 - يـىلـى ئۇنـىڭ ئهۋالدى بۇ جـايـنى قـايـتىدىن ئهھلى سهلـىپـكه ئۆتۈنۈپ 
بهرگهن. 1266 - يــىلــى سۇلــتان بهيــبارســقايتۇرۇۋالــغان. 1517 - يــىلــى يــاۋۇز سۇلــتان سېلىم بۇ جــاي 
ئـارقـىلـىق يۈرۈش قـىلـىپ مـىسـىرنـى قـوشۇۋالـغان. 1918 - يـىلـى يـازدا ئهنـگلىيه تهرىپـىدىن ئـىشـغال قـىلـىنـغان. 
1948 - يـىلـى 24 - ئـاپـرىل يهھۇدى قـورالـلىقـلىرى تهرىپـىدىنـئىشـغال قـىلـىنـغان. شۇنـدىن بېرى ھازىرغـىچه 
ئـىزچـىل ئـىسـرائـىلـىيـىگه تهۋه بـولۇپ كهلـمهكـته). دېگهن جـايـدا 1296 - يـىلـى تۇغۇلۇپ، 1363 - يـىلـى 23 
- ئـىيۇل ۋابـا كېسىلـى بـىلهن دهمهشـىقـته ۋاپـات بـولـغان داڭلىق ئهلـالمه خهلـىل ئـىبـنىئـايـبهگ ئـىبـنى ئـابـدۇلـالھ 
سـاالھىددىن سهفـدى تهرىپـىدىن يېزىلـغان ئـوتتۇز تـوملۇق تهرجـىمـىھال كـىتـابـى بـولۇپ،ھهدىس رىۋايهت 
قـىلغۇچـىالرنـىڭ تهرجـىمـىھالـى تـوپـالنـغان نـوپۇزلۇق كـىتـاب دهپ قـارىلـىپ كهلـمهكـته. بۇ كـىتـاپ بهشـئهسـىردهك 
قــولــيازمــا ھالــىتــىده تۇرۇپ قــالــغانــدىن كېيىن، ئــاخــىرى 1845 - يــىلــى قۇرۇلــغان گېرمــانــىيه 
شهرقشۇنـاسـلىقـجهمـئىيـىتـى تهرىپـىدىن نهشـىرگه تهيـيارالنـغان. نهشـىرگه تهيـيارالشـتا ھېلىمـوت رېيتىر بـىلهن 
بـىرگه رامـىزان ئـابـدۇتهۋۋاب، سـاالھىددىن مۇنهجـجىد، شۈكـرى فـايـسال ۋه ئـىھسان ئـابـباس قـاتـارلـىق داڭلىق 

ئهرهب زىيالىلىرى ئاالھىده كۈچ چىقارغان.  

پايدىالنغان ئاساسلىق مهنبهلهر:  
1 . ھهدىس شهرىپ تـوغـرىسـىدا ئـومۇمـىي بـايـان. مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـالھاجـىم، خـىتـاي 

مۇسۇلمانلىرى ژۇرنىلى 2005 - يىللىق 1 - سان. ئومۇمىي 74 - سان 
2 . الـتاريـخ الـكبير (تـارىخ كهبـىر)، ئـىمـام بۇخـارى. 2 - تـوم 122 - بهت، 5 - تـوم 256 - 

بهتلهر 
3 . أُسْ$د ال$غاب$ة ف$ي م$عرف$ة ال$صحاب$ة. ل$عز ال$دي$ن أب$ي احل$سن اجل$زري امل$وص$لي (555-630 هـ) امل$عروف$باب$ن األث$ير 

اجلزري ( 1160 - 1233).  
4 . ئىسالم تارىخى، ئىمام زەھهبى، 1990 - يىل نهشرى  

5 . اإلصابة في متييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالني، ئهرەبچه نهشرى، 6 - توم 188 - بهت  
6 . ال$$واف$$ي ف$$ي ال$$وف$$يات ل$$لعالم$$ة ص$$الح ال$$دي$$ن خ$$ليل ب$$ن اي$$بك ال$$صفدي. ال$$ناش$$ر : ج$$معية املس$$تشرق$$ني 

األملانية،اسطنبول، مطبعة الدولة عام ۱۹۳۱ 
7 . «تۈركـىي تـىلـالر دىۋانـى»نـىڭ مۇقهددىمـىسـى ئۈسـتىدە دەسـلهپـكى ئـىزدىنـىش، مۇھهمـمهد سـالـىھ 

دامولال ھاجىم، « ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى»ژۇرنىلى 2003-يىل 3-سان 
8 . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىدىكى زور ئىشالر يىلنامىسى 

9 . ئىسالم ئېنسكلوپېدىيىسى 
10 . سۈنـنهت ۋە ئۇنـىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـىدىكـى ئـورنـى، دوكتۇر مۇسـتاپـا سـىبـائـى، 2019 - يـىل، 
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سىتالىننىڭ شېڭ شىسهيگه يازغان
مهكتۇبى 

تارىخ ۋه بىز



سىتالىننىڭ شېڭ شىسهيگه يازغان مهكتۇبى 

دۇبهن شېڭ شىسهيدىن يولداش سىتالىن، مولوتوۋ ۋە ۋوروشىلوۋغا خهت 

ۋىلسون رەقهملىك ئارخىپخانىسدكى 121899 – نومۇرلۇق ھۆججهت 

مېنىڭ ئهڭ ئىشهنچلىك يېتهكچىم ستالىن، مولوتوۋ ۋە ۋوروشىلوۋ. 

مهن 27-ئــىيۇلــدىكــى خېتىڭالرنــى كــومــىتېت رەئــىســى سۋانــىدىز (Svanidze) ئــارقــىلــىق 

تاپشۇرۇۋالدىم. 

مهن سـىلهرنـىڭ شـىنـجاڭنىڭ تـىنچـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش جهھهتـتىكـى يېتهكـچىلـىكـىڭالر ۋە 

يـاردىمـىڭالردىن چـوڭقۇر مـىنـنهتـدارمهن. دۇنـيا ئـىنـقىالبـىنـىڭ رەھبهرلـىرى (يهنـى ھهرقـايسـىڭالر، ت)نـىڭ 

مهن ئۆزۈمـنىڭ چـوقۇم قـىلـىشـقا تېگىشـلىك مهجبۇرىيـىتـى دەپ قـارىغـان ۋە كۆرسهتـمه – بۇيـرۇق 

سۈپىتىدە كۆرگهن تهكلىپنى رەت قىلمىغانلىقىدىن تولىمۇ خۇشالمهن. 

مـاڭا بهرگهن كۆرسهتـمىلـىرىڭالر شهك - شۈبھىسـىز تـوغـرىدۇر. مهن ئۇالرنـى ئـىخـالسـمهنـلىك بـىلهن 

ئـىجـرا قـىلـىمهن. شـىنـجاڭ نۆۋەتـتىكـى تهرەقـقىيـات بـاسقۇچـىدا، فېئودالـلىق جهمـئىيهتـكه، قـاالق كۈلتۈر ۋە 

سـانـائهتـكه ئـىگه يۇرت بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، سـىلهرنـىڭ بهرگهن بـاھايـىڭالرغـا تـامـامهن مـاس كېلىدۇ. بۇ 

يهردە پـرولېتارىيـات بـازىسـىدىن سۆز ئـاچـقىلـى بـولـمايـدۇ، شۇڭا كـوممۇنـىزمـنى يـولـغا قـويۇشـتىن ئۈمـىد 

كۈتۈش تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهس. مهن بۇ كۆرسهتمىگه تامامهن قوشۇلىمهن. 

مهن يهنه شـىنـجاڭدا نهنـجىڭ ھاكـىمـىيـىتـىنـى ئـاغـدۇرۇپ تـاشـالشـنىڭ ئـاقـىالنـىلـىك ئهمهسـلىكـى 

تـوغـرىسـىدىكـى كۆرسهتـمىلـىرىڭالرغـىمۇ تـامـامهن قـوشۇلـىمهن. دەرۋەقه، نهنـجىڭ ھېلىھهم جـاھانـگىرلـىكـكه 

قـارشـى تۇرۇش يـولـىدا كۈرەش قـىلـىۋاتـىدۇ. جـاھانـگىرلـىك ئېزىلـگهن مـىلـلهتـلهرنـىڭ بـىردىنـبىر دۈشـمىنـى. 

شۇنـداقـال، بـىز جـاھانـگىرلـىكـكه قـارشـى كۈچلۈك ئۇرۇش قـوزغـاپ، ئۇنـى ھاالك قـىلـىش ئۈچۈن، 

جـاھانـگىرلـىكـكه قـارشـى ھهرقـانـداق كۈچ بـىلهن ئـىتـتىپـاقـلىشـىشـىمـىز كېرەك. ئهگهر نهنـجىڭ ھۆكۈمـىتـى 
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جـاھانـگىرلـىك الگېرىغـا قېتىلـمىسـا ۋە دۆلـىتـىمـىزگه قـارشـى ھالـدا جـاھانـگىرلـىكـنىڭ ئـاۋانـگارتـلىرىدىن 

بـولـمىسـا، جـاھانـگىرلـىكـكه قـارشـى (بـىز كهبـى)  كۈچـلهرگه ئۆچـمهنـلىك قـىلـىپ، ئۇالرنـى يـوقـىتـىشـنىڭ 

كويىدىال بولمىسا، مهن ئهلۋەتته ئۇنىڭغا پۈتۈنلهي ۋە چىن كۆڭلۈمدىن بويسۇنىمهن. 

مېنىڭ پــارتــىيهگه (ســوۋېت كــومــپارتــىيهســىنــى دېمهكــچى، ت) كــىرىشــىم تــوغــرىســىدىكــى 

كۆرسهتـمىلـىرىڭالرنـىڭ شهكسـىز تـوغـرا ئـىكهنـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـىمهن. مهن نۆۋەتـتىكـى سـىيـاسـىي 

ۋەزىيهتـنىڭ بۇنـىڭغا يـول قـويـمايـدىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـتىم . ئهمـما، مهن ئۆزۈمـنىڭ مـاركسـىزم-

لېنىنـىزمـنىڭ سـادىق مۇرىتـى ئـىكهنـلىكـىمـگه ئـىشـىنـىمهن ۋە سـىلهرنـىڭمۇ بۇنـىڭغا ئـىشـىنـىشـىڭالرنـى 

تهلهپ قـىلـىمهن. مهن شۇنـىڭغا ئـىشـىنـىمهنـكى، ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـى بـىلهن، پـارتـىيه مـاڭا ئهزا بـولۇش 

پۇرسـىتـى بېرىدۇ، چۈنـكى مهن ھازىر تېخىمۇ گۈزەل ھايـاتـقا ئېرىشـىش ئۈچۈن تهشـكىلـلىك سـىيـاسـىي 

تهربىيه ئېلىشقا تىرىشىۋاتىمهن. 

مهن سـىلهرنـىڭ مـاڭا بـولـغان ئـىشهنـچىڭالردىن پهۋقۇلـئاددە خۇشـال ۋە كۆپ مـىنـنهتـدارمهن. مېنىڭ 

بۇ يهردىكـى خـىزمهتـلىرىم يـولـغا قـويۇۋاتـقان سـىيـاسهتـلىرىمـنىڭ تـوغـرىلـىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىدىغـان 

كۆرسهتـمىلـىرىڭالرنـى تـولۇق قـوبۇل قـىلـغانـلىقـىم ۋە ئـىجـرا قـىلـىۋاتـقانـلىقـىمـنى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. مهن 

ھهقـىقهتهن تېلېگرامـما ۋە خهتـته كۆرسـىتـىلـگهن بـارلـىق كۆرسهتـمىلـىرىڭالرنـى ئـوپـئوچۇق چۈشهنـدىم ۋە 

ئۇنى ئورۇنداش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىمهن. 

بـىز سـىلهرنـىڭ كۆرسهتـمهڭلهرگه ئـاسـاسهن، «جـاھانـگىرلـىكـكه قـارشـى تۇرۇش ئـىتـتىپـاقـى 

نـىزامـنامـىسـى»نـىڭ بهشـىنـچى تـارمـىقـىدىكـى ئـايـالـالرنـىڭ (ئهرلهر بـىلهن) بـاراۋەر ھوقۇقـتىن بهھرىمهن 

بولۇشىغا ئاالقىدار مهزمۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزدۇق. 

جـاھانـگىرلـىكـنىڭ گۇمـاشـتىسـى مـا جـوڭيىڭ مهغلۇپ قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، ئهگهر سـىلهرنـىڭ 

قـولـلىشـىڭالر، شـىنـجاڭغا قهرز بهرگهن پۇلـلىرىڭالر ۋە مۇتهخهسسـىسـلهر ـــ يهنـى سـىۋانـىدىزنـىڭ 

يېتهكـچىلـىكـىدىكـى كـومـىتېتنىڭ ئهزالـىرى تهرىپـىدىن تۈزۈلـگهن دۆلهتـنىڭ ئـاخـىرقـى تهرەقـقىيـات پـىالنـى 

بـولـمىغـان بـولـسا، مهدەنـىيهت جهھهتـته قـاالق شـىنـجاڭدا دۆلهت قۇرۇشـتىن ئـىبـارەت ئـىنـتايـىن مۈشكۈل 

ۋەزىپـىنـى ئـادا قـىلـغىلـى بـولـمايـتتى. شۇڭالشـقا مهن شـىنـجاڭ ئـىقـتىسـادىنـىڭ كۆڭۈلـدىكـىدەك تهرەقـقىي 

قـىلـىشـى ئۈچۈن قهتـئىي زۆرۈر بـولـغان يـاردىمـىڭالر ئۈچۈن كۆپـتىن كۆپ رەھمهت ئېيتىمهن. مهن سـىلهرنـىڭ 

بـارلـىق كۆرسهتـمىلـىرىڭالرنـى ئـىخـالسـمهنـلىك بـىلهن ئـىجـرا قـىلـىشـقا بـاشـلىدىم. چۈنـكى، مهن خـىزمهتـته 

مـاركـىسـىزمـلىق - لېنىنـىزمـلىق نۇقـتىئـىيـنهزەرگه ئـىگه، مهن مـاركـىسـىزم -لېنىنـىزمـنىڭ ئـىخـالسـمهن 

مۇرىتى، شۇنداقال مهن سىلهرنىڭ مېنى ھهر ۋاقىت يېتهكلىشىڭالرنى سهمىمىي ئۈمىد قىلىمهن. 

خۇالسـىلـىگهنـدە، يېقىن كهلگۈسـىدە مـوسكۋاغـا بېرىپ داۋالـىنـىشـنى ئـويـالۋاتـقان بـاش كـونسۇل 

ئـاپـرېسوف بـىلهن بـىلـله مـوسكۋاغـا بېرىشـىمـغا رۇخـسهت قـىلـىشـىڭالرنـى سهمـىمـىي تهلهپ قـىلـىمهن. مهن بۇ 
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ئـارزۇيۇمـنى ئـادەتـتىكـى مـائـارىپ زىيـارىتـى شهكـلىدە ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـنى خـالـىمـايـمهن. ئهكسـىچه، مهن 

سـىلهر بـىلهن بـىۋاسـىته ئۇچـراشـتۇرۇلۇپ، زۆرۈر كۆرسهتـمىلهرنـى ئۆزۈڭالردىن بـىۋاسـىته تـاپشۇرۇۋېلىشـنى، 

شۇنـداقـال سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىدىكـى مۇۋەپـپهقـىيهتـلهر بـىلهن تـونۇشۇپ چـىقـىشـنى ئۈمـىد 

قـىلـىمهن. بۇالر مېنىڭ كېيىنـكى خـىزمهت جهريـانـىدىكـى ئۈنۈمـدارلـىقـىمـنى ۋە ئـىقـتىدارىمـنى تېخىمۇ 

كۈچهيتىدۇ. 

مـاڭا كۆڭۈل بۆلـگهنـلىكـىڭالرغـا ۋە سـوۋغـىتـىڭالرغـا چـوڭقۇر مـىنـنهتـدارلـىقـىمـنى بـىلـدۈرىمهن. 

مىننهتدارلىق ۋە كۆڭۈل ئىزھارى سۈپىتىدە مېنىڭمۇ كىچىككىنه سوۋغامنى قوبۇل قىلغايسىلهر. 

كـومـىتېت رەئـىسـى سۋانـىدىزنـىڭ ھايـاتـىمـىز، خـىزمـىتـىمـىز ۋە ئـارزۇيـىمـىز ھهقـقىدە تېخىمۇ 

تهپسىلىي سۆزلهپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. 

خېتىمـنىڭ ئـاخـىرىدا مهن شهرقـتىن كهلـگهن، بـىزنـى چۈشـىنهلهيـدىغـان ۋە بـىزگه كۆپ يـاردەم 

بېرەلهيـدىغـان سـىۋانـىدىزنـى ئهۋەتـكهنـلىكـىڭالرغـا مـىنـنهتـدارلـىقـىمـنى بـىلـدۈرۈشـنى بـاش تـارتـىپ 

بـواللـمايـدىغـان مهجبۇرىيـىتـىم دەپ قـارايـمهن. ئۇ ئـوتتۇرىغـا قـويـغان پـىالنـالرنـىڭ ئهمهلـىيـلىشـىشـىنـى ئۈمـىد 

قـىلـىمهن. سۋانـىدىز بـاشـچىلـىقـىدىكـى كـومـىتېتنىڭ كېلىشـى ئۆلـكىلـىك ھۆكۈمهتـنى كۈچـلهنـدۈرۈشـته زور 

رول ئوينىدى. مهن ۋە ئهڭ يېقىن ھهمراھلىرىم سىلهرگه چهكسىز مىننهتدارلىقىمىزنى بىلدۈرىمىز. 

سـاداقهتـمهن ئـوقۇغۇچـىڭالر بـولـغان ئـاپـرېسوفـنىڭ بـىز ئۈچۈن ئـورنـىنـى بـاسـقىلـى بـولـمايـدىغـان دوسـت، 

مهسـلىھهتـچى ۋە يـولـداشـلىق رولـىنـى تـىلـغا ئېلىپ ئۆتۈشمۇ ئـاالھىدە زۆرۈر دەپ قـارايـمهن. بـىز ئۇنـىڭ 

شـىنـجاڭدا تـىنچـلىق سـاقـالش، بـىرلـىشـىش ۋە تـولۇق تـىنچـلىق ئـورنـىتـىش جهھهتـلهردىكـى خـىزمهتـلىرىنـى 

ئۇنتۇپ قــالــمايــمىز. مهن ئۇنــىڭ بــىلهن دوســتانه شهكــىلــدە مۈرىنــى مۈرىگه تــىرەپ ئــىشــلهپ، 

كۆرسهتمىلىرىڭالرنى تولۇق ئىجرا قىلىشنى ئۈمىد قىلىمهن. 

سىلهرگه ساالمهتلىك تىلهيمهن. 

ئۆزىنـى مـاركسـىزم - لېنىنـىزم ۋە سـتالـىنـغا بېغىشـلىغۇچـى ۋە كۆرسهتـمىلـىرىڭالرغـا تـولۇق 

بويسۇنغۇچى ـــ شېڭ شىسهي. 

1934 – يىلى 1 – نويابىر، ئۈرۈمچى 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121899
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2021-يىلى 3– ئاينىڭ 25 – كۈنىدىن 4– ئاينىڭ 26 - كۈنىگىچه)



ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدە يۈز بهرگهن، ئۇيغۇرالرغا 

ئاالقىدار مۇھىم ۋەقه-ھادىسىلهر 

(2021-يىلى 25-مارتتىن، 2021-يىلى 26-ئاپرېلغىچه) 

خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تهشۋىقـاتـى ئۈچۈن Twitter بـىلهن  Facebook تـىن ئۆتـكهن يـىلـغا 

سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ كۆپ پايدىالنغان 

ۋال سـىچـرىت ژورنـىلـىنـىڭ 30-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرگه قـاراتـقان سـىيـاسـىتـى تـوغـرىسـىدىكـى تهشۋىقـاتـى 

تـىۋىتتېر ۋە فېيسبۇكـتا ئۆتـكهن يـىلـى تـارىخـتىكـى ئهڭ يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـقان بـولۇپ، خـىتـاي بۇ 

تهشۋىقـات ۋاسـىتـىلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تهسـىس قـىلـغان جـازا الگېرلـىرى ۋە 

سـىسـتېمىلـىق نـازارەت قـىلـىشـنى غهربـى شـىمـال رايـونـلىرى ئۈچۈن پـايـدىلـىق دەپ تهشۋىق قـىلـغان. 

ئـاۋىسـتىرالـىيهدىكـى بـىر تهتـقىقـات ئـورنـىنـىڭ يېڭى تهتـقىقـاتـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ دۆلهت تـاراتقۇلـىرى ۋە تـاشـقى ئـىشـالر تـىۋىتتېر ھېسابـاتـى تـارقـاتـقان شهرقـىي 

تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدىكـى تـىۋىتتېر مهزمۇنـى ئۆتـكهن يـىلـالردىكـىدىن تـىز سۈرئهتـته ئېشىپ،

2020-يـىلـى ھهر ئـايـدا ئـوتتۇرا ھېساب بـىلهن 500 قېتىمـغا يهتـكهن. خهۋەردە يهنه، خـىتـايـنىڭ 

چهتـئهلـدىكـى ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇلـىرىنـىڭ كۈنسـىرى كۈچـىيـىشـىگه سهل قـاراشـقا بـولـمايـدىغـانـلىقـى، 

بۇ يـازمـىالرنـىڭ خـىتـايـنى قـولـاليـدىغـان ئـامېرىكـىغـا قـارشـى پـىكـىردىكـى كـىشـىلهرگه پۇرسهت 

يارىتىپ بېرىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

خىتاي ھۆكۈمىتى شهرقىي تۈركىستان سىياسىتىدە تۈركىيهنىڭ قوللىشىنى ئارزۇاليدۇ  

جهنۇبـىي خـىتـاي ئهتـىگهنـلىك پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 26-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه 

مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى تۈركـىيهگه قـىلـغان زىيـارىتـىدە مهكـكارلـىق بـىلهن خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا 

قـاراتـقان سـىيـاسـىتـىنـى قـولـالشـنى قـولـغا كهلتۈرۈش بـىلهن بـىرگه تېخىمۇ كۆپ تۈركـىيه مهھسۇالتـلىرنـى 
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سېتىۋېلىشـقا ۋەدە بهرگهن، ۋاڭ يهنه تۈركـىيهنـىڭ ئـىقـتىسـادىي مهسـىلـىلـىرىنـى ھهل قـىلـىشـقا يـاردەم 

بېرىدىغـانـلىقـىنـى ۋەدە قـىلـغان. خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـى ئېالن قـىلـغان بـايـانـاتـتا دېيىلـىشـىچه، 

خـىتـاي تۈركـىيهنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى ۋە بـاشـقا ھوقۇقـلىرىنـى قـولـلىغـىنـىغـا ئـوخـشاش، تۈركـىيهدىن 

خـىتـايـنى قـولـالشـنى تهلهپ قـىلـغان. خهۋەردە يهنه ئهردوغـانـنىڭ ھهرقـانـداق شهكـىلـدىكـى تېررورلۇقـقا قـارشـى 

تۇرىدىغـانـلىقـى ۋە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن تېخىمۇ يېقىن مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـنى خـااليـدىغـانـلىقـى تـىلـغا 

ئېلىنغان. 

شهرقىي تۈركىستاندىكى تۇغۇلۇش نىسبىتى شىددەت بىلهن تۆۋەنلهپ كهتتى  

ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورىنـىڭ 27-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا دۆلهتـلهر 

ئهيـىبـلهۋاتـقان خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

ئېغىر ئـاقـىۋەتـلهرنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ يېڭى سـتاتـىسـتىكـا مهلۇمـاتـى بۇنـى تېخىمۇ 

ئېنىق كۆرسـىتـىپ بهرگهن. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا بـاسـتۇرۇش ئېلىپ بـارغـانـدىن بېرى 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۇغۇلۇش نـىسـبىتـى شـىددەت بـىلهن تۆۋەنـلهپ كهتـكهن بـولۇپ، 2017-يـىلـىدىكـى 

ھهر مـىڭ ئـادەمـدە 15.8 دىن 2020-يـىلـىدىكـى ھهر مـىڭ ئـادەمـدە 8.14 كه چۈشۈپ كهتـكهن. خـىتـايـنىڭ 

تۇغۇلۇش نـىسـبىتـى پۈتۈن مهمـلىكهت مـىقـياسـىدا تۆۋەنـلىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

نـوپۇس كۆپـىيـىشـىنـىڭ تۆۋەنـلهش نـىسـبىتـى ئـاالھىدە يۇقـىرى بـولۇپ، تهنـقىدچـىلهرنـىڭ قـارىشـىچه، بۇ خـىل 

كىشىنى چۆچۈتىدىغان دەرىجىدە تۆۋەنلهش ئاستا خاراكتېرلىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھېسابلىنىدىكهن. 

خائىن خالىدە پاش بولدى  

ئـاۋسـترالـىيـىنـىڭ ئـادىاليـد شهھرىدە 30-مـارت نهچـچه يۈز كـىشـى خـىتـايـنىڭ يـىڭى كـونسۇلـخانـىسـىنـىڭ 

ئېچىلـىش مۇراسـىمـىدا كـونسۇلـخانـا ئـالـدىدا خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه قـارشـى نـامـايـىش قـىلـغان ۋە تۈرلۈك پـىالكـاتـالرنـى كۈتۈرۈپ خـىتـايـغا قـارشـى شـوئـار 

تـوۋلـىغـان. خـىتـاي كـونسۇلـىنـىڭ ئېچىلـىش مۇراسـىمـىغـا ئۇزۇنـدىن بېرى شـىنـجاڭ بـىرلهشـمىسـى نـامـىدىكـى 

خـىتـاي تهشـكىالتـىدا خـىتـاي ئۈچۈن ئـاكـتىپ خـىزمهت قـىلـىۋاتـقان خـائـىن خـالـىدە قـاتـنىشـىش ئۈچۈن كهلـگهن 

بـولۇپ، نـامـايـىشـچىالرنـىڭ قـاتـتىق غهزىپـىگه ئۇچـرىغـان. بۇ تهشـكىالت خـىتـايـالر تهرىپـىدىن پـىالنـلىق 
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شهكـىلـدە ئـاۋسـترالـىيه خهلـقىنـىڭ كۆزىنـى بـويـاش مهقسـىتـىدە قـورۇلـغان بـولۇپ، خـائـىن خـالـىدە بۇ 

تهشكىالتتا خىتاي ئۈچۈن خىزمهت قىلىپ كهلگهن. 

خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا ۋە كانادا ئهمهلدارلىرىغا قارىتا جازا يۈرگۈزدى  

تهيبېي ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 29-مـارتـتىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهنـبه كۈنـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتان رايـونـىدىكـى سـىيـاسـىتـى تهسـىرىدە كۈنسـىرى كۈچۈيـىۋاتـقان سـىيـاسـي ۋە ئـىقـتىسـادىي تـاالش-

تـارتـىشـالر سهۋەبـىدىن ئـامېرىكـا ۋە كـانـادا ئهمهلـدارلـىرىغـا قـارىتـا جـازا يۈرگۈزگهنـلىكـىنـى ئېالن قـىلـغان. 

 Gayle) خـىتـاي بۇ قېتىم ئـامېرىكـا خهلـقئارا دىنـىي ئهركـىنـلىك كـومـىتېتىنـىڭ بـاشـلىقـى گېيل مـانـچىن

Manchin)، كـومـىسسـىيهنـىڭ مۇئـاۋىن رەئـىسـى تـونـى پېركـىنـس (Tony Perkins)، كـانـادا پـارالمېنت 

ئهزاسـى مـايكېل چـوڭ (Michael Chong) ۋە كـانـادا پـارالمېنتىنـىڭ خهلـقئارا كـىشـىلـىك ھوقۇق تـارمـاق 

كـومـىتېتى قـاتـارلـىق شهخـىس ۋە ئـورگـانـالرنـى جـازا تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزگهن بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ بۇ 

قـىلـمىشـى ئـامېرىكـا ۋە كـانـادانـىڭ كۈچلۈك تهنـقىدىگه دۇچ كهلـگهن. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـاي 

يهنه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بـارغـان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى رەت قـىلـغان ۋە خـىتـايـنىڭ 

بۇ قـىلـمىشـلىرىنـى ئهيـىبـلىگهن بـىر تۈركۈم چهتـئهل شـىركهتـلىرىنـى بـايقۇت قـىلـىش چـاقـىرىقـى ئېالن 

قىلغان. 

بىر قىسىم ئاۋسترالىيه پۇقرالىرى خىتاي تهرىپىدىن قارا تىزىملىككه كىرگۈزۈلدى 

ئـامېرىكـىدىكـى ABC خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 31-مـارتـتىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، سـابـىق ئـاخـبارات 

بـاشـلىقـى، ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى ۋە داڭلىق سـودىگهرلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 161 ئـاۋسـترالـىيه 

پۇقـراسـىنـىڭ كـىمـلىكـى خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى نـازارەت سـىسـتېمىسـى ھېسابـلىنـىدىغـان شـاڭخهي بـىخهتهرلـىك 

ھۆجـجهتـلىرىدە ئـاشـكارلـىنـىپ قـالـغان بـولۇپ، ئـاۋسـتىرالـىيه دائـىرلـىرى پۇقـراالرنـىڭ شـاڭخهي جـامـائهت 

خهۋپسـىزلـىك ئـىدارىسـى تهرىپـىدىن نـازارەت ئـوبـىيېكتى قـىلـىنـغان يـاكـى قـىلـىنـمىغـانـلىقـىنـى تهكشۈرمهكـته 

ئـىكهن. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، سـانـلىق مهلۇمـات ئـامـبىرىدىكـى خـاتـىرىلهردە نهچـچه مـىڭلىغـان، 

ھهتـتا بهزىلـىرىنـىڭ يېشى بهش يـاش ئهتـراپـىدا بـولـغان ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت ئۇيغۇرلـىرىنـى نـازارەت قـىلـىش 

ۋە سـوراق قـىلـىش جهريـانـى تهپسـىلـى بـايـان قـىلـىنـغان بـولۇپ، بۇ ھادىسه خـىتـايـنىڭ قـانۇن ۋە سـىيـاسهت 

يۈرگۈزۈشته سانلىق مهلۇماتالرنى قانداق كونترول قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهرگهن. 
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بېنگالدىكى ئىجتىمائىي-دىنىي تهشكىالتالر ب د ت غا چاقىرىق قىلدى 

ئـىقـتىسـاد ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 3-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، بېنگالـدىكـى تهسـىرى كۈچلۈك 

ئـىجـتىمـائـىي ۋە دىنـىي تهشـكىالتـالر ب د ت نـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـىلـىنـغان 

زىيـانـكهشـلىكـنى تـوخـتىتـىشـتا ئۆز رولـىنـى جـارىي قـىلـىشـقا چـاقـىرىق قـىلـغان. جۈمه كۈنـى بېنگالـدا 

مۇخـبىرالرنـى كۈتۈۋېلىش يـىغـىنـى ئۆتكۈزۈلـگهن بـولۇپ، يـىغـىنـدا «ئۇيغۇرالرنـىڭ پهريـادى» دېگهن كـىتـاب 

تـارقـىتـىلـغان. يـىغـىنـغا قـاتـناشقۇچـىالر مۇسۇلـمانـالر دۇنـياسـىنـىڭ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بـارغـان ۋەھشىيـلىكـىگه ھازىرغـىچه سۈكۈت قـىلـغانـلىقـىنـى ئهيـىبـلىگهن ۋە 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى ۋەكـىلـلهر ئۆمـىكـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تهكشۈرۈشـىگه رۇخـسهت 

قـىلـىنـىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. خهۋەردە يهنه، زۆرۈر تېپىلـغانـدا سهئۇدى ئهرەبـىسـتان، 

تۈركـىيه، مـىسـىر ۋە بـاشـقا دۆلهتـلهردىكـى ئهلـچىخـانـىالرغـا ئۇيغۇرالرغـا قـىلـىنـغان زىيـانـكهشـلىكـنى 

توختىتىش ئۈچۈن ئىسپات كۆرسىتىلىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

ياپونىيه خىتاينى ئۇيغۇرالرنىڭ ۋە خوڭكوڭنىڭ ئهھۋالىنى ياخشىالشقا چاقىردى 

ۋال سـىچـرىت ژۇرنـىلـىنـىڭ 5-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، يـاپـونـىيهنـىڭ دىپـلومـاتـىيه 

مـىنـىسـتىرى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئهھۋالـىنـى يـاخشـىالشـقا ۋە خـوڭكوڭدىكـى بـاسـتۇرۇشـنى 

تـوخـتىتـىشـقا چـاقـىرغـان. تـوكـيو ۋاشـىڭتونـنىڭ يېقىن ئـىتـتىپـاقـدىشـى بـولسـىمۇ، ئهمـما ھازىرغـىچه ئهڭ 

چـوڭ سـودا ھهمـراھى بـولـغان خـىتـايـنى غهزەپـلهنـدۈرۈپ قـويۇشـتىن ئېھتىيـات قـىلـىپ، ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا 

دۆلهتـلهرگه قـوشۇلۇپ خـىتـايـغا جـازا يۈرگۈزمـىگهن. تـوكـيودىن كهلـگهن بۇ پهۋقۇلـئاددە ئۇچۇرنـىڭ يـاپـونـىيه 

بـاش مـىنـىسـتىرى يـوشـىخېدې سۇگـانـىڭ (Yoshihide Suga) 16-ئـاپـرىلـدىكـى ئـامېرىكـا پـرېزىدېنتى 

بـايـدىن بـىلهن بـولـغان ئۇچـرىشـىشـىدىن بۇرۇن ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـى كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى قـوزغـىدى. 

 Toshimitsu) خهۋەردە يهنه دۈشهنـبه كۈنـى يـاپـونـىيه تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى تـوشـىمـىسۇ مـوتېگىنـىڭ

Motegi) خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى بـىلهن تېلفون سۆھبهت ئېلىپ بـارغـانـلىقـى بـايـان 

قـىلـىنـغان بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇرۇنـقىغـا ئـوخـشاشـال ھېچ تهپ تـارتـماسـتىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى ئـىنـكار قـىلـغان ۋە يـاپـونـىيهنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرىغـا 

ئارىلىشىشىغا قارشى تۇرغان. 

ئامېرىكا 2022-يىللىق قىشلىق ئولىمپىك تهنھهرىكهت مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىشنى ئويلىشىۋاتىدۇ  
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فـوربېس ژۇرنـىلـىنـىڭ 6-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ كـىشـىلـىك 

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه قـارشـى خهلـقئارالـىق ئـىنـكاسـالرنـىڭ بـارغـانـچه كۈچۈيـىشـىگه ئېشىشـىغـا 

ئهگـىشـىپ، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان 2022-يـىلـلىق قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت 

مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـنى ئـويـالشـقان. ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى  

نېد پــىرايــسنىڭ (Ned Price) بــىلــدۈرۈشــىچه، ئهگهر بــاشــقا دۆلهتــلهرمۇ بۇ قېتىمــلىق ئــولــىمــپىك 

تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىغـا قـاتـنىشـىشـتىن ئۆزىنـى چهتـكه ئـالـسا، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭمۇ بۇ 

مۇسـابـىقـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـى مۇمـكىن ئـىكهن. بۇ بـايـانـات دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ يـىلـلىق 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دوكـالتـى ئېالن قـىلـىنـىپ بـىر ھهپـتىدىن كېيىن ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان بـولۇپ، بـايـانـاتـتا 

خـىتـايـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى ۋەھشىيـلهرچه بـاسـتۇرۇشـىنـى ۋە ۋۇخهنـدە خـىتـاي 

ۋىرۇسىنىڭ تارقالغانلىقىنى خهۋەر قىلغان تۆت مۇخبىرنىڭ يوقاپ كهتكهنلىكى ئهيىبلهنگهن. 

ياۋروپا-خىتاي مۇناسىۋىتى خىرىسقا دۇچ كهلمهكته  

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 7-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، شـى جـىنـپىڭ چـارشهنـبه كۈنـى 

گېرمـانـىيه بـاش مـىنـىسـتىرى ئـانگېال مېركېلغا (Angela Merkel) خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يـاۋروپـا-خـىتـاي 

بـىرلهشـمىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋىتـىدە تۈرلۈك خـىرىسـقا دۇچ كهلـگهنـلىكـى ۋە يـاۋروپـانـىڭ ”مۇسـتهقـىل“ تـوغـرا 

ھۆكۈم چـىقـىرىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقان. شـى جـىنـپىڭ يهنه يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى بـىر بـىرىنـى ھۆرمهتـلىشـى، بـىر-بـىرىنـىڭ ئـىچـكى ئـىشـىغـا ئـارىلـىشـىشـىنـى تۈگـىتـىپ، ئـورتـاق 

ھهمـكارلـىشـىشـى كېرەك دەپ بـىلـجىرلـىغـان. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى ئـالـدىنـقى ئـايـدا 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى سهۋەبـىدىن خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىغـا قـارىتـا 

جـازا يۈرگۈزگهن بـولۇپ، خـىتـاي بۇ ئهيـىبـلهشـنى رەت قـىلـغان ۋە ئـارقـىدىنـال يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بـىر 

قـىسـىم پـارالمېنت ئهزالـىرى ۋە ئـورۇنـلىرىنـى قـارا تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزگهن. خهۋەردە يهنه مېركېل بـىلهن 

شـى جـىنـپىڭنىڭ خـىتـاي ۋىرۇسـى ۋاكسـىنـىسـىنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە تـارقـىتـىش، ئـىقـتىسـادىي ھهمـكارلـىقـنى 

كۈچهيتىش ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشى توغرىسىدىكى مهسىلىلهرنى مۇزاكىرە قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىككى سابىق ئهمهلدار ئۈلۈمگه ھۆكۈم قىلىندى  
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ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورىنـىڭ 7-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىكـكى 

سـابـىق ھۆكۈمهت ئهمهلـدارى بۆلگۈنـچىلـىكـكه چېتىشـلىق دەپ ئهيـىبـلىنـىپ ئۆلۈم جـازاسـىغـا ھۆكۈم 

قـىلـىنـغان. سـابـىق مـائـارىپ ئهمهلـدارى سـاتـتار سـاۋۇت مـىلـلىي بۆلگۈنـچىلـىك، تېرورلـوق ۋە دىنـىي 

ئـاشقۇنلۇقـنى ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى مهكـتهپ دەرسـلىكـىگه كـىرگۈزگهن دەپ ئهيـىبـلهنـگهن بـولـسا، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى رايـونلۇق ئهدلـىيه بۆلۈمـىنـىڭ بـاشـلىقـى شېرزات بـاۋۇدۇن بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى 

تهرىپـىدىن تېرورلـوق تهشـكىالتـى تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزۈلـگهن شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـىنـىڭ 

ئهزالـىرى بـىلهن تـىل بـىرىكتۈرۈش، شۇنـداقـال قـىزىنـىڭ تـويـىدا قـانۇنسـىز دىنـىي پـائـالـىيهت بـىلهن 

شۇغۇللىنىش دىگهندەك جىنايهتلهر بىلهن ئهيىبلىنىپ، ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان. 

 2

بـىلـىنـكىن خـىتـايـغا COVID غـا بـولـغان ئـىنـكاسـى ۋە ئۇيغۇرالرغـا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـى سهۋەبـىدىن ھۇجۇم 

قىلدى  

نـىيۇيـورك پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 11-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى 

كـاتـىپـى ئـانـتونـى بـىلـىنـكىن (Antony Blinken) خـىتـايـنى خـىتـاي ۋىروسـىنـىڭ دەسـلهپـكى بـاسقۇچـىدا 

ئۇچۇق-ئـاشـكارە بـولـمىغـانـلىقـى ۋە ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق پـائـالـىيـىتـى بـىلهن 

ئهيـىبـلىگهن.  بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى مـارتـتا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا 

ئېلىپ بـارغـان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا قـارشـى خـىتـايـغا جـازا يۈرگۈزگهن بـولۇپ، خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان 

2022-يـىلـلىق قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىش تـوغـرىسـىدا ئېنىق ئـىپـادە 

بـىلـدۈرمـىگهن.  بـايـدىن NBC نـىڭ  زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا، ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى 

بـايقۇت قـىلـىشـقا ئـالـدىراپ كهتـمهيـدىغـانـلىقـى، مۇسـابـىقـىگه يهنه بـىر يـىلـدەك ۋاقـىت بـارلـىقـى، شېرىكـلىرى 

ۋە ئىتتىپاقداشلىرى بىلهن ھهمكارلىشىپ ئىش قىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان. 

خىتاينىڭ ئىسالمغا زەربه بېرىشى 1975-يىلدىكى قهتلىئامنى ئهسلىتىدۇ  
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تـاشـقى سـىيـاسهت تـورى 11-ئـاپـرىل «خـىتـايـنىڭ ئـىسـالمـغا زەربه بېرىشـى 1975-يـىلـدىكـى قهتـلىئـامـنى 

ئهسـلىتـىدۇ» نـامـلىق مـاقـاله ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، مـاقـالـىدە دېيىلـىشـىچه 2018-يـىلـىدىن 2020- يـىلـى 

غـىچه ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان يـىڭى بهلـگىلـىمـىلهر سهۋەبـىدىن خـىتـايـنىڭ دىنـىي سـىيـاسـىتـى كۈنـسايـىن 

كۈچـىيـىپ خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدا يـاشـايـدىغـان مۇسۇلـمانـالرغـا بېسىم پهيـدا قـىلـغان. خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـى 

يـوقـىتـىشـنى نـىشـان قـىلـىپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى بـاشـقا رايـونـالردا يـاشـايـدىغـان مۇسۇلـمان ئـامـمىنـى 

جۈمـلىدىن ئـىسـالمـنى ئـاسـاسـي تـىغ ئۇچـى قـىلـغان. مـاقـالـىدە يهنه، يېقىنـقى يـىلـالردىن بېرى تۇڭگانـالرمۇ 

ئـوخـشاش بېسىمـغا دۇچ كهلـگهن بـولۇپ، 1975-يـىلـى خـىتـايـالر تهرىپـىدىن مهسـچىتـلىرى تـاقـىلـىپ، 

قۇرئـانـلىرى كۆيـدۈرۈلـگهن، قـارشـىلـىق كۆرسهتـكهنـلىكـى ئۈچۈن ۋەھشىيـلهرچه قهتـلىئـام قـىلـىنـغان 

شادىيهنلىكلهر بۈگۈنكى كۈندە ئوخشاش بىر تارىخنى باشتىن كهچۈرمهكته دېيىلگهن. 

ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـا ئهزالـىرى ئۇيغۇر مۇسـاپـىرلـىرىغـا يـاردەم بېرىش ئۈچۈن ئـاۋام پـاالتـاسـى قـانۇن 

الھىيىسىنى قوللىدى 

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 13-ئـاپـرېلدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـادىكـى كېڭهش پـاالتـاسـىنـىڭ 

پـارالمېنت ئهزالـىرى ئۇيغۇر مۇسـاپـىرلـىرىنـىڭ ئـىلـتىمـاسـىنـى تېزلـىتـىدىغـان بـىر قـانۇن الھىيـىسـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـرىغـان ئۇيغۇرالر 

مۇسۇلـمانـلىرىنـى قـولـالش تـىرىشـچانـلىقـىغـا مـاسـالشـقان. جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـىنـىڭ كېڭهش پـاالتـا 

ئهزاسـى مـاركـو روبـىيـو (Marco Rubio) ۋە دېموكـراتـالر پـارتـىيـىسـىنـىڭ كېڭهش پـاالتـا ئهزاسـى كـىرىس 

كـونـس (Chris Coons) «ئۇيغۇر كـىشـىلـىك ھوقۇقـىنـى قـوغـداش قـانۇنـى»نـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، بۇ 

قـانۇن بـويـىچه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خـىتـايـنىڭ بـاسـتۇرۇشـىغـا دۇچ كهلـگهن يـاكـى قېچىپ كهتـكهن ئۇيغۇر، 

قـازاق ۋە قـىرغـىزالرغـا 2-نـومۇرلۇق مۇسـاپـىرلـىق سـاالھىيـىتـى بېرىلـگهن. كېڭهش پـاالتـاسـىنـىڭ قـانۇن 

الھىيسـى 3-ئـايـدا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ نۇسـخىسـىنـى تـولۇقـلىغـان بـولۇپ، كـىشـىلهر 

مۇسـاپـىرالرنـىڭ دەرىجـىسـىنـى ئۆسـتۈرۈشـنىڭ رەسـمىي قـانۇنـغا ئـايـلىنـىشـىدا ئـىجـابـىي قـاراشـتا ئـىكهن. 

خهۋەردە يهنه، بۇ قـانۇن الھىيسـىنـىڭ ئـامېرىكـىنـىڭ شېرىكـلىرى ۋە ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىغـا ئۇيغۇر 

مۇساپىرلىرى مهسىلىسىدە ئىلھام بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 
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ياپونىيه ئۇيغۇر سهرخللىرىنى ئۇنتۇپ قالمىدى 

14-ئـاپـرېل يـاپـونـىيهنـىڭ «NHK» ئـاگېنتلىقـى «غـايـىب بـولـغان ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى» مـاۋزۇلۇق بـىر 

فـىلـىم تـارقـاتـقان بـولۇپ، فـىلـىمـدە خـىتـايـنىڭ مـىلـيونـالپ ئۇيغۇرالرنـى جـازا الگېرلـىرىغـا سـولـىغـانـلىقـى، 

الگېرغـا سـوالنـغانـالر ئـىچـىدە يۈزلهرچه ئۇيغۇر ئـىلـىم ئـادەمـلىرى بـارلـىقـى. شۇالردىن تـوققۇز كـىشـىنـىڭ 

يـاپـونـىيهدە ئـوقۇغـان، تهتـىقـىقـات ۋە ئـىلـمىي زىيـارەتـته بـولـغان ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى ئـىكهنـلىكـى بـايـان 

قـىلـىنـغان بـولۇپ، فـىلـىمـدە ئـاسـاسـلىقـى يېڭى ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا يـاپـونـىيهدە بـىرەر يـىلـدەك ئـىلـىم 

زىيـارىتـى بـىلهن شۇغۇلـالنـغان ئۇيغۇر زىيـالـىسـى، شـائـىر ئـابـدۇقـادىر جـااللـىدىن ئهپهنـدى ھهقـقىدە مهلۇمـات 

بېرىلـگهن. فـىلـىمـدە ئـابـدۇقـادىر جـااللـىدىنـنىڭ يـاپـونـىيهدە يـاشـاۋاتـقان قـىزى دادىسـى ھهقـقىدە ئۆز 

پـىكـىرلـىرىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. يـاپـونـىيه ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىنـىڭ تۇتقۇنـدىكـى ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرىنـىڭ 

ئـاۋازى بـولۇش يـولـىدىكـى ئـىش ئـىزلـىرى قـىسـقىچه تـونۇشـتۇرۇلـغان. فـىلـىمـدە يهنه خـىتـايـنىڭ يېقىنـدا ئېالن 

قـىلـغان «سـايـىلهر ئـىچـىدىكـى ئۇرۇش» نـامـلىق تهتۈر تهشۋىقـات فـىلـىمـىمۇ قهيـت قـىلـىنـغان بـولۇپ، 

«NHK» ئاگېنتلىقى خىتاينىڭ بۇ تهتۈر تهشۋىقات فىلىمىگه تهنقىدىي نهزەردە مۇئامىله قىلغان. 

ئـاۋىسـتىرالـىيهدە يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي خـاككېر سـاقـچىلـىرىنـىڭ قـارا تـىزىمـلىكـىگه 

كىرگۈزۈلگهنلىكى ئاشكارىالندى  

ئـاۋىسـتىرالـىيهدە چـىقـىدىغـان ABC خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 14-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، خـىتـاي 

دائــىرلــىرىنــىڭ ئــاۋىســتىرالــىيهدە يــاشــايــدىغــان ئۇيغۇر جهمــئىيــىتــى رەھبهرلــىرى ۋە ئۇيغۇر 

پـائـالـىيهتـچىلـىرىنـى نـازارەت قـىلـىش، پـاراكهنـدىچـىلـىك سېلىش ئۈچۈن «گۇمـانـلىق تېررورچـى» دەپ قـارا 

تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزگهنـلىكـى ئـاشـكارە بـولـغان. ئـاۋىسـتىرالـىيهدە يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇرالر خـىتـايـنىڭ قـارا 

تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزۈلۈپ نـازارەت قـىلـىنـغان ۋە سـوراقـقا تـارتـىلـغان بـولۇپ، ئـاشـكارىالنـغان قـارا 

تـىزىمـلىكـته بـالـىالر ۋە 7600 دىن ئـارتۇق ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت ئۇيغۇرلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـون 

مـىڭ «گۇمـانـلىق تېررورچـى» نـىڭ خـاتـىرىسـى بـار ئـىكهن. ABC نـىڭ تهكشۈرۈشـىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، ئهڭ 

ئـاز دېگهنـدە ئـاۋىسـتىرالـىيهدە يـاشـايـدىغـان ئۈچ ئۇيغۇر بۇ قـارا تـىزىمـلىكـته بـار بـولۇپ، بۇ خـىتـايـنىڭ 

چهتـئهل تهسـىرىنـى يـىراقـتىن نـازارەت قـىلـىش ۋە يـوقـىتـىش ھهرىكـىتـىنـىڭ ئـىسـپاتـى ھېسابـلىنـىدىكهن. 

خـىتـايـدا «تېررورلـوق» نـاھايـىتـى كهڭ ۋە مۈجـمهل ئۇقۇم بـولۇپ، «گۇمـانـلىق تېررورچـى» تـىزىمـلىكـىگه 

كـىرگۈزۈلـگهنـلهر ھهر ۋاقـىت خـىتـاي دائـىرلـىرى تهرىپـىدىن نـازارەت قـىلـىنـىشـقا ۋە پـاراكهنـدىچـىلـىكـكه 

ئۇچرىشى مۇمكىن ئىكهن. 
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ئاۋام پاالتاسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق خىتابنامىسىگه بېلهت تاشلىشى  

مۇھاپـىزەتـچى گېزىتـىنـىڭ 14-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئهنـگلىيه ئـاۋام پـاالتـاسـىغـا شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق خـىتـابـنامـىسـىگه بېلهت تـاشـالش پۇرسـىتـىنـىڭ بېرىلـىشـى خـىتـاي-

ئهنـگلىيه مۇنـاسـىۋىتـىگه تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان بـولسـىمۇ، تهشـكىلـلىگۈچـىلهر كهم دېگهنـدە ئۈچـتىن 

ئـىكـكى قـىسـىم پـارالمېنت ئهزاسـىنـىڭ 22-ئـاپـرىل خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـارىتـا ئېلىپ 

بـارغـان ۋەھشىيـلىكـىگه قـارشـى بېلهت تـاشـىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىدىكهن. ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق تـوغـرىسـىدا كـوللېكتىپ قـارار چـىقـىرىشـى نـاھايـىتـى ئـاز ئۇچـرايـدىغـان بـولۇپ، پـارالمېنت 

ئهزالـىرى 2016-يـىلـى يهزىدلهر ئۇچـرىغـان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق تـوغـرىسـىدا بېلهت تـاشـلىغـان. خهۋەردە 

دېيىلـىشـىچه، بۇ قېتىمـلىق بېلهت تـاشـالش ھۆكۈمهتـكه قـارىتـا چهكـلهش كۈچـىگه ئـىگه ئهمهس دەپ 

قـارالـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـايـنى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـىلهن ئهيـىبـلىگهن پـاالتـا ئهزالـىرىنـىڭ 

دىپلوماتىك ۋە ئهخالقىي تهسىرى ناھايىتى چوڭ بولۇشى مۇمكىن ئىكهن. 
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غهربنىڭ خىتايغا قاراتقان جازاسى بۇ مهسىلىنى مهجبۇرالمدۇ ياكى ھهل قىالمدۇ؟ 

جهنۇبـىي خـىتـاي ئهتـىگهنـلىك پـوچـتىسـى گېزىتـىنـىڭ 16-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـىڭ 

كۈچـىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى غهرب دۆلهتـلىرى ئـارقـا-ئـارقـىدىن خـىتـايـغا قـارىتـا 

مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه ئـاالقـىدار مهھسۇالتـالرنـى چهكـلهش، كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى بـىلهن 

بـىۋاسـته ئـاالقـىدار بـولـغان ئهمهلـدارالرغـا جـازا يۈرگۈزۈش قـاتـارلـىق بـىر قـاتـار ھهرىكهتـلهرنـى ئېلىپ بـارغـان 

بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ جـازا تهدبـىرلهرنـىڭ مـاھىيهتـلىك ئـىقـتىسـادىي تهسـىرى بـار-يـوقـلىقـىنـى كۆزىتـىشـكه 

تـوغـرا كېلىدىكهن. خـوڭكوڭلۇق ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالر ئـاخـبارات بۆلۈمـىنـىڭ يهرشـارى سـودا بـاشـالمـچىسـى نېك 

مـاررونـىڭ (Nick Marro ) دېيىشـىچه، بۇ جـازا تهدبـىرلهر خـىتـايـغا كۆرۈنهرلـىك مـاكـرو ئـىقـتىسـادىي 

تهسـىر كۆرسـىتهلـمهسـلىكـى مۇمـكىن بـولۇپ، ھهقـىقـىي ئـىقـتىسـادىي تهسـىر ئۇالرنـىڭ قـانـچىلـىك قـاتـتىق 

ئىجرا قىلىنىشىغا باغلىق ئىكهن. 
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لـىتۋا خـىتـايـنىڭ تهھدىتـىگه قـارىمـاسـتىن ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـقا تۇتۇش 

قىلدى 

شهرقـىي يـاۋروپـا خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 19-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، بـىريـوسېلنىڭ خـىتـايـغا جـازا 

يۈرگۈزىشـىدەك تـارىخـىي ھهرىكـىتـىدىن كېيىن، خـىتـاي يـاۋروپـادىكـى ئـون نهچـچه دىپـلومـات ۋە ئهمهلـدارنـىڭ 

 (Dovil) ئـىچـىدە لـىتۋالـىق تۆت سـىيـاسـئونـنى نـىشـانـالپ ئۆچ ئـالـغان. لـىتۋا پـارالمېنت ئهزاسـى دوۋىل

خـىتـايـنىڭ جـازا تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزۈلـگهن بـولۇپ، بـاشـقا پـارالمېنت ئهزالـىرى بـىلهن بـىرلـىكـته خـىتـاي 

ئهلـچىخـانـىسـىدىن تهھدىت خهتـلىرىنـى تـاپشۇرۇپ ئـالـغان. گهرچه لـىتۋا پـارالمېنت ئهزالـىرىغـا بـىۋاسـته 

بېسىم بـولسـىمۇ، ۋىلـنىيۇس (Vilnius) ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان بـاسـتۇرۇشـنى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ 

ئېالن قـىلـىشـنى پـىالنـلىغـان بـولۇپ، لـىتۋا خـىتـايـنى ئېغىر كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى بـىلهن 

ئهيـىبـلهيـدىغـان دۆلهتـلهرگه قـوشۇلۇشـى خـىتـايـنىڭ غهزىپـىنـى كهلتۈرىدىكهن. خهۋەردە يهنه 22-ئـاپـرېل 

لـىتۋا پـارالمېنتىدا ئـاالھىدە ئـىسـپات ئـاڭالش يـىغـىنـىنـىڭ ئېچىلـىدىغـانـلىقـى، يـىغـىنـدا خهلـقئارالـىق 

مۇتهخهسسـىسـلهر ۋە تۈرمـىدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ تۇغـقانـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـاسـتۇرۇش 

توغرىسىدا سۆھبهت ئېلىپ بارىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا ئىنسانىيهتكه قارشى جىنايهت ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ  

كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى كۈزىتـىش خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 19-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، كـىشـىلـىك 

ھوقۇقـنى كۆزىتـىش تهشـكىالتـى يـىڭى دوكـالت ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، دوكـالتـتا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا تۈرك مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـارىتـا  ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت 

ئۆتكۈزۈۋاتـقانـلىقـى، خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ بۇ كهڭ كۆلهمـلىك ۋە سـىسـتېمىلـىق تۇتۇپ تۇرۇش، 

قـىيـناش، مهدەنـىيهتـكه بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىش قـاتـارلـىق قـىلـمىشـالرغـا مهسـئۇل بـولـىشـى كېرەكـلىكـى تـىلـغا 

ئېلىنـغان. بۇ ئهلـلىك ئۈچ بهتـلىك ”ئۇالرنـىڭ نهسهبـىنـى بۇزۇپ يـىلـتىزىنـى قـورۇتۇش“ نـامـلىق دوكـالت 

سـتانـفورد قـانۇن ئـىنسـتىتۇتـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە زىددىيهتـلهرنـى ھهل قـىلـىش ئـورگـىنـىنـىڭ يـاردىمـىدە 

يېزىلـغان بـولۇپ، دوكـالتـتا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۈرلۈك 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـغان. كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى كۆزىتـىش 

تهشـكىالتـىنـىڭ خـىتـايـغا مهسـئۇل دېرىكـتورى رىچـاردسـون (Richard son)  خـىتـاي دائـىرلـىرىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالر بـاشـچىلـىقـىدىكـى مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ ھايـاتـى، دىنـى ۋە مهدەنـىيـىتـىگه سـىسـتېمىلـىق 

زىيـانـكهشـلىك قـىلـغانـلىقـىنـى تـىلـغا ئـالـغان. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى كۆزىتـىش 
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تهشـكىالتـى ۋە سـتانـفورد كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـورگـىنـى ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىنـىڭ قـارار 

چـىقـىرىپ، ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى تۇرۇش جـىنـايـىتـىنـى تهكشۈرۈش، بۇ جـىنـايهتـكه ئـاالقـىدار خـادىمـالرنـى 

ئېنىقالش كېرەكلىكىنى تهلهپ قىلغان. 

ياۋرۇپا ئىتتىپاقى  خىتاينىڭ نىشانىغا ئايالندى  

يـاپـونـىيه Forward خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 21-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، يـاۋروپـا بـىرلهشـمىسـى 

تـاشـقى ئـىشـالر كېڭىشـى مـارت ئېيىدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى 

سهۋەبـىدىن خـىتـايـدىكـى تۆت ئهمهلـدار بـىر ئـورۇنـغا قـارىتـا جـازا يۈرگۈزگهن بـولۇپ، ئۇزۇن ئۆتـمهي خـىتـاي 

بۇنـىڭ قـارشـىلـىقـىدا يـاۋروپـادىكـى ئـون شهخـىس تۆت ئـورۇنـنى جـازاالش ئـارقـىلـىق ئۆچ ئـالـغان. خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يـاۋرۇپـا ئـىتـتىپـاقـىغـا تۇتـقان پـوزىتسـىيـىسـى ئـامېرىكـىغـا قـارىغـانـدا قـاتـتىق بـولۇپ، خـىتـاي 

ئـامېرىكـىنـىڭ ئـارانـال ئـىكـكى ئـادىمـىگه جـازا يۈرگۈزگهن. كۆزەتكۈچـىلهرنـىڭ قـارىشـىچه يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى 

گهرچه خـىتـايـغا قـارشـى جـازا يۈرگۈزۈش ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـىنـىڭ خـىتـايـغا قـاراتـقان قـاتـتىق سـىيـاسـىتـىگه 

مـاسـالشـقانـدەك قـىلسـىمۇ، ئـامېرىكـىغـا قـارىغـانـدا خـىتـايـغا نـىسـبهتهن ئـاجـىز ھېسابـلىنـىدىكهن. خـىتـاي 

ئـىسـتراتېگىيـىسـى تـارىخـتىن بۇيـان «ئهڭ ئـاجـىز ئۇلـىنـىش»نـى نـىشـان قـىلـىپ كهلـگهن بـولۇپ، بۇ قېتىم 

ياۋروپانى نىشان قىلىشى مۇمكىن ئىكهن. 

ئاۋسترالىيه ھۆكۈمىتى خىتاي بىلهن بولغان بىر يول، بىر بهلباغ كېلىشىمىنى بىكار قىلدى 

ئـامېرىكـىدىكـى CNA خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 21-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـاۋسـترالـىيه ھۆكۈمـىتـى 

چـارشهنـبه كۈنـى خـىتـاي بـىلهن بـولـغان بـىر يـول، بـىر بهلـباغ كېلىشـىمـىنـى بـىكـار قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى، بۇ 

كېلىشـىمـنىڭ دۆلهتـنىڭ تـاشـقى ئـىشـالر سـىيـاسـىتـىگه مـاس كهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـغان. ئـاۋسـترالـىيه 

ئۆتـكهن يـىلـى خـىتـايـغا قـارىتـىلـغان دەپ قـارالـغان بـىر قـانۇن الھىيسـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، بۇ قـانۇن 

ئـارقـىلـىق دۆلهت مهنـپهئهتـىگه تهھدىت دەپ قـارالـغان چهتـئهل دۆلهتـلىرى بـىلهن بـولـغان ھهرقـانـداق 

كېلىشـىمـنى بـىكـار قـىلـىشـقا بـولـىدىكهن. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، ئـاۋسـترالـىيه ئـالـلىقـاچـان خـىتـايـنىڭ 

ئـاۋىسـتىرالـىيهدىكـى تهسـىر كۈچـىنـى چهكـلهش ئۈچۈن تهدبـىر قـولـالنـغان بـولۇپ، بۇنـىڭ ئـىچـىدە تېلېگراف 

مـاگـناتـى خۇۋا ۋېينىڭ ئـاۋىسـتىرالـىيهدە 5G تـورىنـى قۇرۇشـنى چهكـلهش ۋە شـىركهتـلهرگه چهتـئهل مهبـلهغ 

سېلىش قـانۇنـىنـى چـىڭىتـىش قـاتـارلـىقـالرمۇ بـار ئـىكهن. 1989-يـىلـىدىكـى تـيهنـئهنمېن مهيـدانـى 
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بـاسـتۇرۇشـىدىن كېيىن ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەت ئهڭ تۆۋەن چهكـكه يهتـكهن بـولۇپ، 

2020-يـىلـدىكـى تـوقۇنۇش شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋە خـوڭكوڭدى كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىسـىگـىچه 

كېڭهيگهن. 

ئهنگىلىيه پارالمېنتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدى 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 22-ئـاپـرېلدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئهنـگىلـىيه پـارالمېنتى خـىتـايـنىڭ 

ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئـىشـلهۋاتـقان جـىنـايهتـلىرىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئېتىراپ قـىلـغان بـولۇپ، 

بۇنـىڭ بـىلهن ئهنـگىلـىيه خـىتـايـنىڭ جـىنـايـىتـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ بېكىتـكهن تۆتـىنـچى دۆلهت 

ھېسابـلىنـىدۇ. ھازىرغـىچه خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى بـاسـتۇرۇشـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ بېكىتـكهن 

دۆلهتلهر تهرتىپ بىلهن ئامېرىكا، كانادا، گولالندىيه ۋە ئهنگىلىيه قاتارلىقالردىن ئىبارەت. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى
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ئهسما گۈن
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