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ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش

شان روبېرتس

 خىتاي تهتقىقاتى



ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش: مۇقهددىمه (داۋامى) 

بېشى ئالدىنقى ساندى 

تېرورلۇق دېگهن نېمه؟ 

(بۇ جهھهتـــتـىكـــى) مهشھۇر كۆز قـــاراش شۇكـــى، ۋالـتېـر الكۇئېـر (Walter Laqueur) ئۆزىنـــىڭ 

«تېرورلۇق» ھهقـقىدىكـى تـارىخـى تهكشۈرۈشـىدە، بۇ ھادىسـىگه ئېنىقـلىمـا بېرىشـنىڭ مۇمـكىن ئهمهسـلىكـىنـى، 

چۈنـكى بۇ تېمىدا خهلـقئارالـىق ئـورتـاق تـونۇش ھاسـىل قـىلـىش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ تۈگـىمهس تـاالش - تـارتـىشـالرنـى 

كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـانـلىقـىنـى قهيـت قـىلـغان (27). الكۇئېرنـىڭ بـايـانـىدىن شۇنـى كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، 

«تېرورلۇق» ئۇزۇندـىن بۇياـن «قاـنۇنسىـز قوـراللـىق كۈرەش شهكلـى» دەپ قاـرىلىـپ كهلگـهن، شۇندـاقال 

نۇرغۇنـلىغـان خهلـقئارالـىق ئـىشـتىراكـچىالر بۇ ھادىسـىگه قـارىتـا مۈجـمهل تهبـىرنـى سـاقـالشـقا تـىرىشـىپ كهلـگهن، 

چۈنـكى بۇ خـىل مۈجـمهلـلىك ئۇالرنـى «تېرورلۇق» قـالـپىقـىنـى ئـىشـلىتـىش جهھهتـته تېخىمۇ كهڭ تـالـالش 

ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىدۇ. ئۇالر ئۆزلـىرى قـولـلىغـان غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك قـورالـلىق ھهرىكهتـلهرنـى 

قـانـات ئـاسـتىغـا ئېلىش ئۈچۈن «تېرورلۇق» ئۇقۇمـىنـى بـىر چهتـكه قـايـرىپ قـويـسا، ئۆزلـىرى قـارشـى تۇرىدىغـان 

قـورالـلىق ھهرىكهتـلهرنـى ئهيـىبـلهشـته («تېرورلۇق»تـىن ئـىبـارەت) بۇ قـالـپاقـنى ئـىشـقا سـالـىدۇ. «تېرورچـى»لـىق 

قـالـپىقـىنـى بۇ رەۋىشـته سـىيـاسـىي جهھهتـته تـىزگـىنـلهش شـىمـالـىي ئـىرېالنـدىيهدىكـى «ئـاۋارىچـىلـىق»الرنـى ئـارقـا 

كۆرۈنۈش قـىلـغان، 1975 - يـىلـىدىكـى بـىر رومـانـدىكـى شۇ قۇرالر ئـارقـىلـىق دائـىم كـىشـىلهرنـىڭ ئېسىگه سېلىنـىپ 

تۇرىدۇ: «بىراۋنىڭ نهزىرىدىكى تېرورچى يهنه بىراۋنىڭ نهزىرىدىكى ئهركىنلىك جهڭچىسىدۇر» (28). 

ھالبۇكـى، «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش» تـارىخـىي جهھهتـتىن «تېرورچـى» دېگهن قـالـپاقـنى 

كـىيگۈزۈش جهھهتـتىكـى سـىيـاسـىي مۇتـتهھهمـلىكـكه چېتىشـلىق ھېساب - كـىتـابـالرنـى تۈپـتىن ئۆزگهرتـىۋەتـتى. 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»تـىن ئـىلـگىرى، مهلۇم بـىر يهرشـارىۋى كۈچ تهرىپـىدىن «تېرورچـى» 

دەپ قـارالـغانـالر ئـادەتـته بـاشـقا بـىر يهرشـارىۋى كۈچـكه تـايـىنـىپ، ئۆزلـىرىنـى «ئهركـىنـلىك جهڭچىسـى» دەپ 

ئېتىراپ قـىلغۇزااليـدۇ دەپ قـارىالتـتى. مهن بـىر تـوپـقا «تېرورچـى» دەپ قـالـپاق كـىيگۈزىدىغـان سـىيـاسـىي 

مۇتـتهھهمـلىك «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـى بـىلهن يـوقـالـمىدى، دەپ 
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قـارىسـاممۇ، 2001 - يـىلـى 9 - ئـايـدىن كېيىن، كـىمـنىڭ «تېرورچـى»، يهنـى بۇ يېڭى دۇنـيا ئۇرۇشـىدىكـى 

«دۈشـمهن» دەپ قـارىلـىشـى كېرەكـلىكـى ھهقـقىدە خهلـقئارالـىق ئـورتـاق تـونۇش ھاسـىل قـىلـىش جهھهتـته بـىردەك 

تـىرىشـچانـلىق ـــ گهرچه ئـىنـتايـىن روشهن سـىيـاسـىۋىيـلىقـقا ئـىگه بـولسـىمۇ ـــ كۆرسـىتـىلـدى. نۇرغۇن دۆلهتـلهر 

سـىيـاسـىي «سـودىلـىشـىش»الر ئـارقـىلـىق، ئۆزى بـىلهن تـوقۇنۇشۇۋاتـقان غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك، مۇسۇلـمان 

قـورالـلىق كۈچـلىرىنـى بۇ يېڭى «دۇنـياۋى دۈشـمهنـلهر» تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزۈشـكه ئۇرۇنـدى. خـىتـاي 2002 – 

يـىلـى ئۆزىنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـغا يهرلهشـكهن ئـاز بـىر قـىسـىم ئۇيغۇرالرنـىڭ «تېرورلۇق تهھدىتـى»گه دۇچ 

كهلـگهنـلىكـىنـى خهلـقئاراغـا ئېتىراپ قـىلـدۇرۇپ، بۇ ئـىشـتا مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـغان دۆلهتـلهردىن بـىرى بـولۇپ 

قـالـدى. مهزكۇر كـىتـابـقا كۆرە، (خهلـقئارادىكـى) بۇ خـىل ئېتىراپ قهتـئىي ئـاسـاسسـىز ۋە سـىيـاسـىي غهرەزنـى 

چـىقـىش قـىلـغانـدۇر. ئهمـما بۇنـداق ھۆكۈمـنى ئـوتتۇرىغـا قـويۇش ئۈچۈن، بۇ كـىتـاب ئـالـدى بـىلهن خهلـقئارا 

جهمـئىيهت قـىاللـمىغـان ئـىشـنى قـىلـىشـى؛ يهنـى چـوقۇم «تېرورلۇق» قـا ئېنىقـلىمـا بېرىشـى يـاكـى ھېچ بـولـمىغـانـدا 

بۇ كىتابتا ئىشلىتىلگهن ۋاقىتتا بۇ ئاتالغۇنىڭ نېمىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئېيتپ بېرەلىشى كېرەك. 

كـىتـابـنىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـى تهنـقىدىي تهھلىل قـىلـىشـى «تېرورلۇق» نـىڭ 

پۈتۈن دۇنـيا ئۈچۈن رېئال مهسـىله ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىنـكار قـىلـىشـتىن دېرەك بهرمهيـدۇ. 11 - سېنتهبـىر ۋەقهسـى 

قـورقۇنچـلۇق ۋەقه بـولۇپ، 2004 - يـىلـى رۇسـىيهنـىڭ بېسالن شهھىرىدىكـى مهكـتهپـته، 2008 - يـىلـى 

ھىنـدىسـتانـنىڭ بـومـباي شهھىرىدە، 2011 - يـىلـى نـورۋېگىيهنـىڭ ئۇتـويـا شهھىرىدە، 2014 - يـىلـى 

نېگىرىيهنـىڭ گـامـبورۇ ۋە نـىگـاال شهھهرلـىرىدە، 2015 - يـىلـى فـىرانسـىيهنـىڭ پـارىژ شهھىرىدە، 2019 - يـىلـى 

يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ كـرىسـتچېرچ شهھىرىدە يۈز بهرگهن ۋەقهلهر ۋە يېقىنـقى يـىلـالردا ئـامېرىكـادا ئهۋج ئـالـغان 

سـىيـاسـىي غهرەزلـىك كهڭ كۆلهمـلىك ئـوقـقا تۇتۇش ۋەقهلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان يۈزلهرچه ۋەقهگه ئـوخـشاشـال، 

ئىنسانىيهتكه قارشى جىنايهت دەپ قارىلىشى كېرەك. 

مهزكۇر زوراۋان قـىلـمىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ بـىردەك رەزىل تهرىپـى ـــ بۇالرنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى 

ئـىدىئـولـوگـىيه ۋە سـىيـاسـىي مۇددىئـا ئهمهس (گهرچه بۇالرمۇ كۆپـىنـچه ھالـالردا ئهيـىبـلهشـكه تېگىشـلىك 

بـولسـىمۇ)، شۇنـداقـال ئـاشۇ قـىلـمىشـالرنـى سـادىر قـىلغۇچـىالرنـىڭ ۋە ئۇالر تهۋە بـولـغان گۇرۇپـپىنـىڭ سـاالھىيـىتـىمۇ 

ئهمهس. ئهكسـىچه، مهزكۇر زوراۋان قـىلـمىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئهيـىبـلهشـكه تېگىشـلىك قـىلـغان ئـىلـلهت ـــ بۇ 

ۋەقهلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ شۇ قـىلـمىشـالرنـى سـادىر قـىلغۇچـىالرنـىڭ سـىيـاسـىي ئـىزتـىراپـى بـىلهن بـىۋاسـىته بـاغـلىنـىشـى 

بـولـمىغـان بـىگۇنـاھ پۇقـراالرنـى قهسـتهن نـىشـانـلىشـىدۇر. مېنىڭ نهزىرىمـدە، «تېرورلۇق»قـا بېرىلـگهن ھهرقـانـداق 

ئـوبيېكتىپ ئېنىقـلىمـا ۋە شۇنـىڭدىن كېيىنـكى «تېرورلۇق قـىلـمىشـلىرى»نـى ئهيـىبـلهشـته مۇشۇ يـادرولۇق نۇقـتىغـا 

بـىگۇنـاھ كـىشـىلهرنـى زوراۋان سـىيـاسـىي تـوقۇنۇشـالردىن ـــ مهيـلى بۇ تـوقۇنۇشـالرنـىڭ مـاھىيـىتـىنـىڭ نېمه 

بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ـــ قوغدايدىغان ۋاسىته سۈپىتىدە مۇئامىله قىلىنىشى كېرەك. 

2021، ئىيۇل-ئاۋغۇست 3
ئۇيغۇرالر 24-سان



مـاھىيهتـته، بۇ خـىل پـوزىتسـىيه قـورالـلىق سـىيـاسـىي تـوقۇنۇشـتا، غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك 

ئـىشـتىراكـچىالرنـى دۆلهتـلهرگه ئـوخـشاش ئۆلـچهمـگه ئـاسـاسهن جـاۋابـكارلـىقـقا تـارتـىش ئۇرۇنۇشـىدۇر. بـىراۋنـىڭ 

قـورالـلىق تـوقۇنۇشـتا بـىر تهرەپـكه قـوشۇلۇش - قـوشۇلـماسـلىقـى كـىشـىنـىڭ شۇ تـوقۇنۇش تـوغـرىسـىدىكـى قـىمـمهت 

قـارىشـى ۋە مهنـپهئهتـىنـى چـىقـىش قـىلـىدىغـان نـوقۇل سـىيـاسـىي مهسـىلـىدۇر. ھالبۇكـى، خهلـقئارالـىق سـىسـتېما 

زوراۋان سـىيـاسـىي تـوقۇنۇشـنى خهلـقئارالـىق رېئالـلىقـنىڭ بـىر قـىسـىمـى ۋە مۇئهيـيهن خهلـقلهرنـىڭ ئۆز ھوقۇقـلىرىنـى 

تـونۇش ۋە ئۆزلـىرىنـى بېسىم ۋە ئـىسـتېالدىن قـوغـداشـتىكـى دائـىمـىي تهقهززاسـى دەپ تـونۇدى. ئهنه شۇ 

سهۋەبـتىن، خهلـقئارالـىق جهمـئىيهت ئۇرۇشـقا ئـارىلـىشـىش قـائـىدىلـىرىنـى تۈزگهن ۋە بۇ قـائـىدىلهرنـى ئـىجـرا 

قـىلـىدىغـان ئـورگـانـالرنـى قۇرغـان. «ئۇرۇش مهزگـىلـىدە، تـوقۇنۇشـقا ئـىشـتىراك قـىلـغان تهرەپـلهر قهسـتهن پۇقـراالرنـى 

نـىشـانـغا ئـالـماسـلىقـى كېرەك» دېگهن بهلـگىلـىمه شۇ قـائـىدىلهردىن بـىرىدۇر. ئـاشۇنـداق قـىلـغان (يهنـى قهسـتهن 

پۇقـراالرنـى نـىشـانـلىغـان) دۆلهتـلهر ئۇرۇش جـىنـايهتـچىسـى دەپ قـارىلـىدۇ، شۇنـداقـال ئـوخـشاش ئـىشـنى سـادىر 

قـىلـغان غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالرمۇ شۇنـداق (ئۇرۇش جـىنـايهتـچىسـى) دەپ قـارىلـىشـى كېرەك، 

ئهنه شۇ چاغدا ئۇالرغا «تېرورچى» دېگهن قالپاق يوللۇق رەۋىشته كىيدۈرۈلسه بولىدۇ.  

بۇ رادىكـال پـوزىتسـىيه ئهمهس. ئهمهلـىيهتـته، بۇ 2002 - يـىلـى ئـىسـرائـىلـىيهنـىڭ «تېرورلۇق» 

مهسـىلـىسـىدىكـى داڭلىق مۇتهخهسسـىسـى بـوئـاز گـانـور (Boaz Ganor) تهرىپـىدىن، «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر 

شاـرىۋى ئۇرۇش»نىـ تېخىمۇ ئاـقىـالنه ۋە غهلىـبىـگه ئېرىشكـىلىـ بوـلىـدىغاـن ئۇرۇشقـا ئاـيالندۇرۇشنـىڭ، شۇندـاقال 

بـىگۇنـاھ پۇقـراالرنـى سـىيـاسـىي تـوقۇنۇشـنىڭ زوراۋانـلىقـىدىن ھهقـىقـىي رەۋىشـته قـوغـداشـنىڭ ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. خۇددى گـانـورنـىڭ قهيـت قـىلـغىنـىدەك، «تېرورلۇق»نـىڭ تـوغـرا ۋە ئـوبيېكتىپ ئېنىقـلىمـىسـى 

ئېتىراپ قـىلـىنـغان خهلـقئارالـىق قـانۇنـالرنـى ۋە دۆلهتـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـتىزىم ئۇرۇشـالردا قـانـداق 

قـىلـمىشـالرغـا رۇخـسهت قـىلـىنـىدىغـانـلىقـىغـا ئـاالقـىدار پـىرىنسـىپـالرنـى ئـاسـاس قـىلـسا بـولـىدۇ. بۇ قـانۇنـالر جهنۋە ۋە 

گـائـاگـا ئهھدىنـامـىلـىرىدە بـايـان قـىلـىنـغان بـولۇپ، مهزكۇر ئهھدىنـامـىلهرمۇ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه «ئۇرۇش 

مهزگـىلـىدە ئهسـكهرلهرگه قهسـتهن زىيـانـكهشـلىك قـىلـىش زۆرۈر رەزىلـلىك، شۇڭا رۇخـسهت قـىلـىنـىدۇ؛ ئهمـما 

پۇقـراالرنـى قهسـتهن نـىشـانـالش قهتـئىي مهنـئى قـىلـىنـىدۇ» دېگهن ئۇللۇق پـىرىنسـىپـنى ئـاسـاس قـىلـغان. شۇڭا بۇ 

ئهھدىنـامـىلهر ھهربـىي رەقـىبـىگه ھۇجۇم قـىلـغان ئهسـكهرلهر بـىلهن پۇقـراالرغـا قهسـتهن ھۇجۇم قـىلـغان ئۇرۇش 

جـىنـايهتـچىلـىرىنـى پهرقـلهنـدۈرىدۇ (29). گـانـورنـىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغىنـىدەك، ئۇرۇش جهريـانـىدا دۆلهتـلهرگه 

تهدبــىقــلىنــىدىغــان بۇ پــىرىنســىپ ســىيــاســىي تــوقۇنۇشــقا قــاتــناشــقان غهيــرىي دۆلهت خــاراكتېرىدىكــى 

ئـىشـتىراكـچىالرغـىمۇ تهدبـىقـلىنـىشـى كېرەك. پۇقـراالرغـا قـارىتـا قهسـتهن سـىيـاسـىي غهرەزلـىك زوراۋانـلىق ھۇجۇمـى 

قـىلـغان غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرىدىكـى ئـىشـتىراكـچىالرنـى «تېرورچـى» دەپ قـاراش، ھهربـىي، سـاقـچى ۋە 

دۆلهت ئـورگـانـلىرىغـا بۇ خـىل مهقـسهتـته ھۇجۇم قـىلـغانـالرنـى پـارتـىزانـلىق ئۇرۇشـى قـىلغۇچـىالر دەپ چۈشـىنـىش 

كېرەك. بـىر دۆلهتـنىڭ بۇنـداق پـارتـىزانـلىق ئۇرۇشـىغـا قـارىتـا، خهلـقئارادا ئېتىراپ قـىلـىنـغان ئۇرۇش قـىلـىش 
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قـائـىدىسـىگه كۆرە، شۇ ھۇجۇمـنى سـادىر قـىلغۇچـىالرغـا قـورال كۈچـى ئـارقـىلـىق ئـىنـكاس قـايتۇرۇشـى ئهلۋەتـته 

ئهقـىلـگه مۇۋاپـىق، ئهمـما بۇ ئـاشۇ دۆلهتـلهرنـىڭ ھۇجۇم ئـوبيېكىتـلىرىنـىڭ «تېرورچـى» دەپ قـارىلـىشـى ۋە دۇنـيا 

مىقياسىدا ئومۇمىيۈزلۈك ئهيىبلىنىشى كېرەكلىكىدىن دېرەك بهرمهيدۇ. 

گـانـورنـىڭ مهنـتقىسـىگه كۆرە، بۇ خـىل پهرقـلهنـدۈرۈش ھهم بـىگۇنـاھ پۇقـراالرنـى قـوغـدايـدۇ، ھهم غهيـرىي 

دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ قـورالـلىق قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىش ھوقۇقـىنـى ئېتىراپ قـىلـىدۇ. چۈنـكى، 

ئهگهر غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ ھهمـمىسـى بۇ خـىل ھوقۇقـتىن مهھرۇم قـىلـىنـسا، بـىزنـىڭ 

زامـانـىۋى دۇنـيا سـىسـتېمىمـىزمۇ، زامـانـىۋى بـاشقۇرۇشـنىڭ بـىر شهكـلى بـولـمىش دېموكـراتـىيهمۇ مهۋجۇت بـولۇپ 

تۇرالـمايـدۇ. (ئهگهر ئهھۋال شۇنـداق بـولـسا) مۇسـتهمـلىكـىدىن كېيىنـكى مۇسـتهقـىل دۆلهتـلهرنـى ۋۇجۇدقـا 

چـىقـىرىدىغـان مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى ئـازادلـىق ھهرىكهتـلىرىمۇ، پـادىشـاھلىق تۈزۈمـنىڭ ئـورنـىغـا بۈگۈنـكى 

زامـانـىۋى دۆلهت شهكـلىنـى دەسسـىتـىدىغـان ئـىنـقىالبمۇ بـولـمىغـان بـوالتـتى. گـانـورغـا كۆرە، بۇ خـىل ئـوبيېكتىپ 

ۋە قـىلـمىشـنى ئـاسـاس قـىلـغان پهرقـلهنـدۈرۈش ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه سـىيـاسـىي سۇبيېكتىۋىزمـغا تـولـغان «تېرورچـىمۇ؟ 

ئهركىنلىك جهڭچىسىمۇ؟» ئىختىالپىنىمۇ ھهل قىلىدۇ. 

گـانـور ئـوتتۇرىغـا قـويـغان، مهزكۇر كـىتـابـتا «تېرورلۇق»نـىڭ جـانـلىق ئېنىقـلىمـىسـى سۈپـىتـىدە قـولـلىنـىلـغان 

ئېنىقـلىمـىغـا كۆرە، «تېرورلۇق قـىلـمىشـى»نـىڭ ئۆلـچىمـى ـــ شۇ قـىلـمىشـنىڭ زوراۋان، سـىيـاسـىي غهرەزگه ئـىگه ۋە 

قهسـتهن پۇقـراالرنـى نـىشـانـلىغـان بـولۇشـىدۇر (30). مهن كـىتـابـتىكـى جـانـلىق ئېنىقـلىمـىنـى چـىقـىش قـىلـغان 

ئـاسـاسـتا، شۇنـى قـوشۇمـچه قـىلـماقـچىمهن، بۇ خـىل ئېنىقـلىمـا مهزكۇر قـىلـمىشـنىڭ ئـالـدىن پـىالنـالنـغانـلىقـىدىن ۋە 

ئـادەتـته (ئهمـما چـوقۇم بـولۇشـى نـاتـايـىن) تېخىمۇ كۆپ كـىشـىلهردە قـورقۇنـچ پهيـدا قـىلـىدىغـان ۋاسـىته سۈپـىتـىدە 

ئېلىپ بېرىلـىدىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇنـىسـى شهكسـىزكـى، بۇ خـىل «تېرورلۇق قـىلـمىشـى»نـى سـادىر 

قـىلـغان ھهرقـانـداق كـىشـى «تېرورچـى» سۈپـىتـىدە جـاۋابـكارلـىقـقا تـارتـىلـىشـى، شۇنـداقـال ئۇرۇش جـىنـايهتـچىلـىرىگه 

بېرىلـگهنـگه ئـوخـشاش، ھهم ئېغىر، ھهم ئـوبيېكتىپ تهھلىل ۋە كـونـكرېت دەلـىل - ئـىسـپاتـالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان 

جازاالرغا تارتىلىشى كېرەك. 

بۇ خـىل جـانـلىق ئېنىقـلىمـا «پۇقـرا زادى كـىم؟» دېگهن سـوئـالـغا نـاھايـىتـى ئهسـتايـىدىل، ئـىنـچىكه جـاۋاب 

بېرىشـنى تهقهززا قـىلـىدۇ. مهسـىلهن، ئۇ ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ ئېنىقـلىمـىسـىغـا ئـوخشـىمـايـدۇ. 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئېنىقـلىمـىسـىدا، «تېرورلۇق» دېگهن ئـىبـارە دۆلهتـتىن تۆۋەن دەرىجـىلـىك گۇرۇپـپىالر 

يـاكـى مهخـپىي ئـاالھىدە خـادىمـالرنـىڭ قـورالسـىز نـىشـانـغا قـاراتـقان، ئـالـدىن پـىالنـالنـغان، سـىيـاسـىي غهرەزلـىك 

زوراۋانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىدۇ (31). گـانـور كۆرسـىتـىپ ئۆتـكهنـدەك، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئېنىقـلىمـىسـى ھهربـىي 

خـادىمـالرنـى، بـىخهتهرلـىك ئـورگـانـلىرىنـى ۋە دۆلهت ئـورگـانـلىرىنـى دۆلهتـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئۇرۇشـتا 

قـوغـدالـمايـدىغـان ئۇسۇلـالر بـىلهن قـوغـدايـدۇ – دە، نهتـىجـىدە غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ 

(ھهربـىي خـادىم يـاكـى ئـورگـانـالرغـا) ئۇالر ئۇرۇشـقا پـائـال ئـىشـتىراك قـىلـمىغـان ۋاقـىتـتا تۇيۇقسـىز ھۇجۇم قـىلـىشـى 
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«تېرورلۇق» دەپ قـارىلـىدۇ. ھالبۇكـى، بۇ خـىل تـاكـتىكـىالر ئـادەتـتىكـى ئۇرۇشـتا قـوبۇل قـىلـىنـىدۇ ۋە (يۈز 

بېرىشى) تهخمىن قىلىنىدۇ. 

مهزكۇر جـانـلىق ئېنىقـلىمـىغـا ئـاسـاسهن، ئۇيغۇرالر 1990 - يـىلـالرغـىچه، بـولۇپمۇ 2013 - يـىلـىغـىچه 

بـولـغان ئـارىلـىقـتا سـادىر قـىلـغان زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئـىچـىدە «تېرورلۇق قـىلـمىشـى» دەپ ئېنىق 

بېكىتـكىلـى بـولـىدىغـانـلىرى پهۋقۇلـئاددە ئـاز. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغان دېيىلـگهن، 

«تېرورلۇق» دەپ قـارىلـىشـى مۇمـكىن بـولـغان بۇ خـىل زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرى ھهقـقىدە جهزمـلهشـتۈرۈلـگهن 

تهپسـىالتـالرنـىڭ كهمـچىل بـولۇشـى، بۇ قـىلـمىشـالرنـىڭ بۇنـداق (يهنـى تېرورلۇق) خـاراكتېرگه ئـىگه يـاكـى 

ئهمهسـلىكـى تـوغـرىسـىدا كهسـكىن يهكۈن چـىقـىرىشـقا تـوسقۇنلۇق قـىلـىدۇ. بۇ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

2000 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا ئۇيغۇر خهلـقى ئـارىسـىدا كۈچلۈك «تېرورلۇق تهھدىتـى» بـارلـىقـىدا چـىڭ 

تۇرۇۋالغانلىقىغا، شۇنداقال خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ بۇنى ئېتىراپ قىلغانلىقىغا نىسبهتهن گۇمان تۇغدۇرىدۇ. 

كـىتـابـتا «تېرورلۇق» ئۇقۇمـىنـى مهنـىسـىز سۇبيېكتىپـلىقـتىن قۇتۇلـدۇرۇشـنىڭ ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە مهزكۇر 

جـانـلىق ئېنىقـلىمـا قـولـلىنـىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما تېكىسـت ئـىچـىدە بۇ سۆزنـىڭ سۇبيېكتىپ ھالـدا، كۆپـىنـچه 

ھالـالردا خـىتـاي دۆلـىتـى تهرىپـىدىن، ئۇيغۇرالرنـىڭ قـارشـىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـى خۇنۈكـلهشـتۈرۈش، ھهتـتا 

ئۇيغۇرالرنـى بـىر پۈتۈن مـىلـلهت سۈپـىتـىدە ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىۋاتـقانـلىقـى بـىلـدۈرۈلـمهكـچى 

بـولـغانـدا، (تېرورلۇق دېگهن) بۇ سۆز قـوش تـىرنـاق ئـىچـىگه ئېلىنـدى. مهزكۇر كـىتـابـتا بـىر قـىلـمىشـنىڭ 

ئـومۇمـىيۈزلۈك ھالـدا «تېرورلۇق» دەپ ئهيـىبـلىنـىشـى كېرەك يـاكـى ئهمهسـلىكـىگه ـــ مـاڭا كۆرە ـــ ئـوبيېكتىپ 

ھالـدا يهكۈن چـىقـىرىش ئۈچۈن ئۆزىنـىڭ بۇ ئـاتـالغۇغـا بـولـغان جـانـلىق ئېنىقـلىمـىسـى تـىلـغا ئېلىنـغانـدا، بۇ نۇقـتا 

ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـدى. شۇنـىڭدەك، كـىتـابـتا «ئـاشقۇنلۇق» ۋە «بۆلگۈنـچىلـىك»كه مۇنـاسـىۋەتـلىك 

ئـاتـالغۇالر تـىلـغا ئېلىنـغانـدىمۇ، بۇالر قـوش تـىرنـاق ئـىچـىگه ئېلىنـدى. خـىتـاي دۆلـىتـى بۇالرنـى ئـاتـالـمىش «ئۈچ 

خـىل كۈچ» بـىلهن بـاغـلىنـىشـلىق تهھدىت سۈپـىتـىدە «تېرورلۇق» ئـىبـارىسـى بـىلهن ئۆزئـارا ئـالـماشـتۇرۇپ 

ئـىشـلىتـىدۇ. ھالبۇكـى، شۇنـىڭغا دىقـقهت قـىلـىش كېرەكـكى، مېنىڭچه، «ئـاشقۇنلۇق» ۋە «بۆلگۈنـچىلـىك» 

ئـاتـالغۇلـىرىنـىڭ سۇبيېكتىپـلىقـى ۋە سـىيـاسـىي پۇرىقـى ئۇالرنـى ئـوبيېكتىپ سۈپهتـلهر ئـورنـىدا قـولـلىنـىش 

ئىمكانىيىتىنى، شۇنداقال ئۇالرغا تېخىمۇ ئوبيېكتىپ جانلىق ئېنىقلىما بېرىش زۆرۈرىيىتىنى يوققا چىقىرىدۇ. 

بۇ ئـاتـالغۇالرنـىڭ سۇبيېكتىپـلىقـىنـى ئېنىق ئېتىراپ قـىلـىش بـىر قـىسـىم ئـوقۇرمهنـلهرگه تـولـىمۇ ئۇشـشاق 

ئـىلـمىي نۇقـتىدەك تۇيۇلسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئـاتـالغۇالرنـىڭ سۇبيېكتىپـچانـلىقـىنـى ئېنىق يېشىش ئـىنـتايـىن مۇھىم، 

چۈنـكى ئۇالر ھهمـمىال جـايـنى قـاپـالپ، تهسـىرى بهكـال كۈچـىيـىپ كهتـتى. نهتـىجـىدە، دۇنـيادىكـى نۇرغۇن 

دۆلهتـلهر بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ بـىز ھهمـمىمـىز بـىلـىمـىز دەپ ئـويـلىۋالـغان، ئېنىقـلىمـا بېرىلـمىگهن دۈشـمهنـگه زەربه 

بېرىش نـامـىدا كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلـىش ۋە ۋەھشىي زوراۋانـلىق قـىلـمىشـلىرىنـى سـادىر قـىلـىش 

ئۇسۇلـلىرىغـا بـولـغان سهزگۈرلۈكـىنـى يـوقـاتـتى. چۈنـكى، «تېرورچـى»لـىق قـالـپىقـى ئهڭ ئـاخـىرىدا شۇ قـالـپاق 
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كـىيگۈزۈلـگهن كـىشـىلهرنـى ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇش ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدۇ. بۇ كـىتـابـنىڭ ئـارقـا كۆرۈنۈشـىدە، 

(«تېرورچـى» دېگهن) بۇ ئـاتـالغۇنـىڭ ئۆز  ئـوبيېكتىنـى ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇش كۈچـى خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيــىتــىنــىڭ «تېرورلۇقــقا قــارشــى تۇرۇش» نــامــىدا ئۇيغۇر خهلــقىگه قــاراتــقان كۈلتۈرەل ئــىرقــىي 

قىرغىنچىلىقىنى يوللۇقالشتۇرۇش مېتودىدا ئاالھىدە گهۋدىلىنىدۇ. 

«تېرورچى» قالپىقى كىيدۈرۈشته ئىنسانلىقتىن چىقىش 

11 – سېنتهبــىردىكــى دەھشهتــلىك ۋەقهنــى كۆزدە تۇتــقانــدا، «تېرورلۇقــقا قــارشــى يهر شــارىۋى 

ئۇرۇش»نــىڭ «تېرورچــى»الرنــى زامــانــىۋى ئۇرۇشــتا مــىســلى كۆرۈلــمىگهن دەرىجــىدە تېزلــىكــته 

ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرالـىشـى ئهجهبـلىنهرلـىك ئهمهس. بۇ خـىل ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇشـنى ئۇرۇشـنى يـوللۇقـالشـتۇرغۇچـى 

نۇتۇقـالرنـىڭ مهھسۇلـى دېگهنـدىن كۆرە، بۇ تـوقۇنۇشـنىڭ قـانـداق ۋە كـىمـگه قـارشـى ئېلىپ بېرىلـىش ئۇسۇلـىنـىڭ 

مهھسۇلـى دېگهن تۈزۈك. بۇ مهنـپهئهتـكه ئېرىشكۈچـى يهنه بـىر دۆلهتـكه قـارشـى ئۇرۇش بـولـماسـتىن، بهلـكى 

ئـىدراكسـىز ۋە تهشـكىلسـىز دەپ قـارالـغان مۇئهيـيهن بـىر كـاتېگورىيهگه تهۋە كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان تـوقۇنۇشـتۇر. 

بۇ دۈشـمهنـنىڭ چېگراسـى يـوق، ئهمـما ھهر قـانـداق يهردىن قـوشۇن تـوپـلىيـااليـدۇ. شۇڭا، ئـامېرىكـا ئۇرۇشـنىڭ 

بـاشـلىنـىشـىدىال، بۇ ئـىدراكـلىق دۈشـمهنـگه قـارشـى ئۇرۇش ئهمهس، بهلـكى جهمـئىيهتـنى شۇ جهمـئىيهتـنىڭ 

ئۆزىدىن قـوشۇن تـوپـلىيـااليـدىغـان مهۋجۇتلۇق تهھدىتـىدىن قـوغـداش ئۇرۇنۇشـى بـولـغاچـقا، دۆلهتـلهر ئـارا 

تـوقۇنۇشـتا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان قـائـىدىلهرنـى (ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق»قـا قـارشـى ئۇرۇشـالرغـا) تهدبـىقـالشـنىڭ ھاجـىتـى 

يـوق دەپ قـارىدى. پهيـالسـوپ سـىالۋوج زىزېكنىڭ (Slavoj Zizek) ئـوتتۇرىغـا قـويـغىنـىدەك، بۇ تـوقۇنۇش 

ھهقـقىدىكـى يېڭى تهپهككۇر مېتودىنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇپ، بۇ مېتود 11-سېنتهبىـر ۋەقهسىـدىن بۇرۇنال 

شهكىللىنىپ بولغانىدى. 

ئۇنـىڭ قهيـت قـىلـغىنـىدەك: «ھازىر كـونـا مهنـىدىكـى ئۇرۇش، يهنـى (مهھبۇسـالرغـا قـىلـىنـىدىغـان مۇئـامـىله، 

مۇئهيـيهن قـورالـالرنـىڭ چهكـلىنـىشـى قـاتـارلـىق جهھهتـلهردە)  مۇئهيـيهن بهلـگىلـىمـىلهرگه بـويسۇنـىلـىدىغـان، 

ئـىگـىلـىك ھوقۇقلۇق دۆلهتـلهر ئـارىسـىدىكـى قېلىپـالشـقان تـوقۇنۇشـالر مهۋجۇت ئهمهس» (32). زىزېكقا كۆرە، 

دۆلهتـلهر ئـارىسـىدىكـى قېلىپـالشـقان تـوقۇنۇشـالرنـىڭ ئـورنـىنـى ئـالـغان بۇ خـىل «يېڭى» تـوقۇنۇشـالر ئـاسـاسهن 

قـائـىدىسـىز بـولۇپ، ئۇ ئۇنـىۋېرسـال تهرتـىپـنىڭ كۈچـىگه جـىنـايـى قـىلـمىشـالر ئـارقـىلـىق قـارشـى چـىقـىۋاتـقان، 

«قـانۇنسـىز جهڭچى» دەپ قـارالـغان مۇشـتۇمـزور كـىشـىلهر تـوپـىنـىڭ تهھدىتـىنـى پهسهيـتتى دەپ قـارالـغان (33). 

بۇ خـىل مهنـتىقـىگه كۆرە، دۆلهتـلهر تهھدىت پهيـدا قـىلـغان كـىشـىلهرنـى يـوقـىتـىش، تـىنـچالنـدۇرۇش يـاكـى ئـايـرىپ 
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سـوالش ئـارقـىلـىق تـىنچـلىق ۋە تهرتـىپ بهرپـا قـىلـىپ، تـوقۇنۇشـتا «شـاپـائهتـچى»لـىك رولـىنـى ئـويـنايـدۇ. بۇ خـىل 

يېڭى تـىپـتىكـى تـوقۇنۇشـالرنـىڭ تـىپـىك نـامـايهنـدىسـى بـولـغان «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش» ئۆزىنـىڭ 

«تېرورچـى» دۈشـمهنـلىرىنـى قـانـداقتۇر سـىيـاسـىي غهرەزلـىك جهڭچى يـاكـى ئـاددىي جـىنـايهتـچىلهر ئهمهس، بهلـكى 

قـانۇنسـىز ۋە يـولسـىز كـىشـىلهر قـىلـىپ سۈپهتـلهيـدۇ. «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ «تېرورچـى» 

دۈشـمهنـلىرى مهدەنـىي ھايـات كـاتېگورىيهسـىنـىڭ سـىرتـىدا بـولۇپ، مهزكۇر كـاتېگورىيهدىكـىلهر بهھرىمهن 

بـولـىدىغـان ھوقۇقـالردىن بهھرىلـىنـىشـكه اليـىق ئهمهس، دەپ قـارىلـىدۇ. ئۇالر مهدەنـىي دۇنـياغـا نـىسـبهتهن 

بـىئـولـوگـىيـىلـىك تهھدىت دەپ تهسۋىرلهنـگهن بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئـىدىئـولـوگـىيـىسـى كېسهل تـارقـالـغانـدەك 

بـاشـقىالرغـا تـارقـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى، ئۇالر چـوقۇم ھهرقـانـداق زۆرۈر ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق يـوقـىتـىلـىشـى يـاكـى 

مۇددەتسىز تۇتقۇن قىلىنىشى كېرەك. 

بۇ مهنـــىدىن ئېـيـتـقـانـــدا، مـــىشېـل فـــوكـــولـــت (Michel Foucault) بـــايـــان قـــىلـــغـان 

«بـىئـوپـولـىتـىكـا» (biopolitics) ئۇقۇمـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ مهنـتىقـىسـىنـى 

چۈشـىنـىشـته مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه. فـوكـولـتنىڭ نهزىرىدە، «بـىئـوپـولـىتـىكـا» زامـانـىۋى سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىگه 

ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ. مهزكۇر سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىدە دۆلهت ئۆزىنـىڭ بـارلـىق قـىلـمىشـلىرىنـى جهمـئىيهتـنىڭ 

سـاغـالمـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش دەپ قـارايـدىغـان بـولۇپ، بۇ ئۆز نۆۋىتـىدە جهمـئىيهتـنى ئۆز ئـاھالـىسـىنـىڭ 

ئـىچـى ۋە سـىرتـىدىن كېلىدىغـان سـاغـالمـلىق تهھدىتـىدىن قـوغـداشـنىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئۇنـىڭ قـارىشـىچه، 

بـىئـوپـولـىتـىكـىلـىق تۈزۈم جهمـئىيهتـنى جـانـلىق ئـورگـانـىزم سۈپـىتـىدە تهسهۋۋۇر قـىلـىدۇ، بۇ تۈزۈمـگه كۆرە شۇ 

جهمـئىيهتـنىڭ سـاغـالمـلىقـى جهمـئىيهتـتىكـى ئۈنۈمـدار كـىشـىلهرنـى يېتىشـتۈرۈش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۈنۈمسـىز، 

ھهتـتا زىيـانـلىق كـىشـىلهرنـىڭ يۇقۇمـلىنـىش يـوشۇرۇن كۈچـىنـى يـوقـىتـىشـقا بـاغـلىقتۇر. شۇ ۋەجـىدىن، دۆلهت 

جهمـئىيهتـنى بۇ ئۈنۈمسـىز ۋە زىيـانـلىق ئـامـىلـالرنـىڭ يۇقۇمـالنـدۇرۇشـىدىن قـوغـدىشـى، جهمـئىيهت ئـورگـانـىزمـىنـىڭ 

سـاغـالمـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن، چـوقۇم مهزكۇر ئـامـىلـالرنـى «قـوغـالپ چـىقـىرىشـى، يهكـلىشـى ۋە 

بـاسـتۇرۇشـى» كېرەك (34). فـوكـولـتنىڭ بـىئـوپـولـىتـىكـىلـىق سـىسـتېمىدىكـى ئۇرۇشـنىڭ نـىشـانـىنـى چۈشهنـدۈرۈشـىدە 

بۇ خـىل مهنـتىقه تـولـىمۇ گهۋدىلـىك: «يـوقـىتـىشـقا تېگىشـلىك دۈشـمهنـلهر سـىيـاسـىي مهنـىدىكـى دۈشـمهنـلهر ئهمهس. 

ئۇالر مهيـلى تـاشـقى يـاكـى ئـىچـكى جهھهتـتىن بـولسۇن، خهلـق ئۈچۈن تهھدىتتۇر ... بـاشـقىچه قـىلـىپ 

ئېيتقانـدا، ئۆلتۈرۈش يـاكـى ئۆلتۈرۈشـنىڭ زۆرۈرلۈكـى ـــ سـىيـاسـىي رەقـىبـلهرنـىڭ ئۈسـتىدىن غهلـىبه قـىلـماسـتىن، 

پهقهت شۇ تۈركۈم يـاكـى ئـىرقـقا قـارىتـىلـغان بـىئـولـوگـىيـىلـىك تهھدىتـنى تۈگـىتـىش بـىلهن نهتـىجـىلهنـسه، ئـانـدىن 

قوبۇل قىلىنىدۇ» (35). 

بۇ ئۇقۇمـالرنـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»قـا تهدبـىقـلىغـانـدا، ئۇرۇشـنىڭ «تېرورچـى» 

دۈشـمهنـنى ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇشـتا قـانـداق رول ئـويـنىغـانـلىقـىنـى چۈشـىنـىۋالـغىلـى بـولـىدۇ. ئۇرۇش ئۇالرنـى 

دۈشـمهن ئهمهس، تهھدىت دەپ قـاراش ئـارقـىلـىق، ئۇالرنـى ھهر قـانـداق سـىيـاسـىي مۇددىئـا يـاكـى زۇلۇم 
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تـارىخـىدىن جۇدا قـىلـىدۇ. ئهكسـىچه، ئۇالر راك كېسلىگه ئـوخـشاش، ئۆلۈم ۋە ھاالكهتـنىڭ ئـىدراكسـىز 

ئهلـچىلـىرى دەپ تهسهۋۋۇر قـىلـىنـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن، «سـاغـالم» جهمـئىيهتـتىكـىلهرگه بېرىلـگهن ھهق – 

ھوقۇقــالر ئۇالرغــا بېرىلــمهيــدۇ. بۇ سهۋەبــتىن، زىزېك «تېرورلۇقــقا قــارشــى يهر شــارىۋى ئۇرۇش»تــىكــى 

«تېرورچـى» دۈشـمهنـنى قهدىمـكى رىمـدا دىنـىي ۋە سـىيـاسـىي جهمـئىيهتـتىن قـوغـالنـغان، شۇنـداقـال رىم قـانۇنـىنـىڭ 

قـوغـدىشـىغـا ئېرىشهلـمىگهن «لهنهتـگهردى»لهرنـىڭ (homo sacer) زامـانـىۋى ۋارىيـانـتىغـا ئـايـلىنـىپ قـالـدى دەپ 

قارىغان (36). 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»تـىكـى «تېرورچـى» دۈشـمهنـنىڭ «لهنهتـگهردى»لهر سۈپـىتـىدە 

كۆرۈلۈشـى بهلـكىم ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ گۇەنـتانـامـو قـولتۇقـىدىكـى تۇتۇپ تۇرۇش مهركـىزىدە قـانۇنسـىز ھالـدا 

تۇتقۇن قـىلـىنـغان تېرور گۇمـدانـدارلـىرىغـا «ئۇرۇش ئهسـىرى» يـاكـى «جـىنـايهتـچى» دېگهنـدەك سـاالھىيهت 

بېكىتـمهسـتىنـال، ئۇالرنـى قـانۇنـنىڭ قـوغـدىشـىدىن مهھرۇم ھالـدا ئـايـرىپ سـوالش قـارارىدا ئهڭ روشهن 

گهۋدىلهنـگهن بـولۇشـى مۇمـكىن (37). ئهمـما بۇ ھهقـىقـىي يهرشـارى خـاراكتېرلـىك ھادىسه بـولۇپ، دۇنـيادىكـى 

ھهرقـايسـى دۆلهتـلهر «تېرورلۇق» ھېكايـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، خهتهرلـىك كـىشـىلهر ئـولتۇراقـالشـقان كـونـترولسـىز 

بـوشـلۇقـنىڭ دۆلهت ھالـقىغـان جۇغـراپـىيهلـىك مۇھىتـىنـى بهرپـا قـىلـدى. (شۇ دۆلهتـلهرنـىڭ نهزىرىدە) قـانۇن 

تهرىپـىدىن قـوغـدالـمىسـىمۇ بـولـىدىغـان مهزكۇر جۇغـراپـىيهلـىك مۇھىتـنىڭ  بـاشـقىالرغـا بـىخهتهرلـىك (يـاكـى 

يۇقۇملۇق بـىئـولـوگـىيـىلـىك) تهھدىتـى ئېلىپ كېلىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن، ئۇنـى چـوقۇم ئـايـرىۋېتىش 

يـاكـى يـوقـىتـىش كېرەك (38). روشهنـكى، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر ۋەتـىنـىدىكـى كهڭ كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرىنـىڭ ۋە 

ئۇيغۇر كۈلتۈرىنـى «كېسهل داۋاالش»قـا ئـوخـشاش ئۇسۇلـدا يـوقـىتـىش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى مهنـتىقـىمۇ 

دەل ئاشۇدۇر. 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»تـىكـى «دۈشـمهن» جهمـئىيهتـكه نـىسـبهتهن مهۋجۇتلۇق تهھدىتـى 

دەپ خـاراكتېرلهنـگهنـدىن سـىرت، كۈلتۈرەل خۇسۇسـىيهتـكىمۇ ئـىگه. ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى مۇسۇلـمانـالردۇر. ئۇالر 

پهيـدا قـىلـغان تهھدىت ھهر قـانـداق بـىر مۇسۇلـمانـنى يۇقۇمـالنـدۇرۇشـى مۇمـكىنـلىكـى قـىيـاس قـىلـىنـغان، 

ئـىسـالمـدىكـى مهلۇم بـىر «ئـاشقۇن» ئېقىمـدىن مهنـبهلهنـگهن دەپ قـارىلـىدۇ. شۇڭا، ئۇرۇشـنىڭ دەسـلىپـىدە، 

ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا غهرب دۆلهتـلىرى «يـاخشـى» يـاكـى «مۆتـىدىل» مۇسۇلـمانـالر بـىلهن «نـاچـار» يـاكـى 

«ئـاشقۇن» مۇسۇلـمانـالرنـى پهرقـلهنـدۈرۈش ئـارقـىلـىق بۇ تهھدىتـكه تـاقـابـىل تۇرمـاقـچى بـولـدى. ئهمـما، 

ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ، بۇ ھهر قـانـداق بـىر مۇسۇلـمانـنى ئـىسـالمـدىكـى «ئـاشقۇن» ئېقىمـنىڭ يـوشۇرۇن 

ۋاسـىتـىچـىسـى سۈپـىتـىدە كۆرۈشـكه، شۇنـداقـال جهمـئىيهتـنى بۇ «ئـاشقۇن» ئېقىمـدىن قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچۈن بـارلـىق 

مۇسۇلـمانـالرنـى جهمـئىيهتـتىن سـىقـىپ چـىقـىرىشـنى تهرغـىب قـىلـىدىغـان ئـىسـالم دۈشـمهنـلىكـىگه سهۋەب بـولـدى. بۇ 

خىـل مهنتـىقه دوناـلدـ ترـامپـنىڭ «مۇسۇلمـانالرنىـڭ ئاـمېرىكاـغاـ ساـياـھهتكـه كېلىشىـنىـ چهكلـىشىـ»دە، شۇندـاقال 

يـاۋروپـا ۋە ئـامېرىكـادىكـى، «تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى» بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى يـوق مۇسۇلـمانـالرغـا قـارىتـىلـغان 
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ئۆچـمهنـلىك جـىنـايهتـلىرىنـىڭ ئهۋج ئېلىشـىدا روشهن ئـىپـادىلـىنـىدۇ (39). شۇنـىڭدەك، دۇنـيادىكـى مۇسۇلـمانـالر 

ئـاز سـانـلىق ھېسابـلىنـىدىغـان نۇرغۇن دۆلهتـلهردە، جۈمـلىدىن خـىتـاي ۋە ھىنـدىسـتانـدا، مۇسۇلـمانـالرنـى چهتـكه 

قېقىشـنى تهرغـىب قـىلـىدىغـان ئـىسـالم دۈشـمهنـلىكـى ھهم دۆلهت سـىيـاسـىتـىدە، ھهم كـىشـىلهرنـىڭ سۆزلـىرىدە 

بـارغـانسېرى روشهنـلهشـمهكـته. مهنـچه «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ كۈلتۈر جهھهتـته 

ئـىسـالمـدىكـى «ئـاشقۇن» ئېقىم دەپ خـاراكتېرلهنـدۈرۈلـگهن تهھدىتـنى ئـايـرىش – يـوقـىتـىشـتىن ئـىبـارەت 

بـىئـوپـولـىتـىك مهنـتىقـىسـى ئـاخـىرىدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق خـاھىشـىغـا مۇپـتىال بـولـغان جېدەلـخور ئـىسـالم 

دۈشـمهنـلىكـىنـى پهيـدا قـىلـىدۇ. بۇ بېرمـانـىڭ روھىنـگىيـانـى چهتـكه قېقىشـىدا، بۇ كـىتـاب ئۈچۈن تېخىمۇ 

مۇھىمـى، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى كهڭ كۆلهمـدە تۇتقۇن قـىلـىشـىدا، شۇنـداقـال ئۇيغۇر كۈلتۈرى ۋە كـىمـلىكـىگه 

قـارشـى ئېلىپ بېرىلـغان ئـومۇمـىي ئۇرۇشـىدا ئـىنـتايـىن كۆرۈنهرلـىكتۇر. بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، كـىشـى 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش» دەۋرىدە «تېرورچـى»لـىق قـالـپىقـى كـىيگۈزۈلۈشـنىڭ يـوشۇرۇن 

ئـىزتـىراپـىنـى چۈشـىنـىپ يېتهلهيـدۇ. «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش» مهلۇم بـىر خهلـقنى پۈتۈن يهر 

شـارى ئۈچۈن مهۋھۇم بـىئـولـوگـىيـىلـىك تهھدىت دەپ كۆرسـىتـىپ، ئۇالرنـى چهتـكه قېقىشـال ئهمهس، بهلـكى 

پۈتۈنـلهي يـوقـىتـىۋېتىش يـاكـى تهلتۆكۈس ئـايـرىپ بـاشقۇرۇش كېرەكـلىكـىنـى دەۋا قـىلـىدۇ. بۇ سهۋەبـتىن، 2002 

– يـىلـى ئۇيغۇر خهلـقى ئـىچـىدىكـى ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق تهھدىتـى»نـىڭ خهلـقئارادا ئېتىراپ قـىلـىنـىشـى ئۇيغۇر 

دىيـارىدا 2017 - يـىلـىدىن بـاشـالنـغان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ قـانـداق يۈز بهرگهنـلىكـى 

تـوغـرىسـىدىكـى ۋەقهلـىكـتىكـى ھالـقىلـىق پهيتتۇر. گهرچه «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ 

بـىئـوپـولـىتـىكـىلـىق مهنـتىقـىسـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر خهلـقىگه ۋە ئۇالرنـىڭ كـىمـلىكـىگه قـارىتـا ئـومۇمـىيۈزلۈك ھۇجۇم 

قـوزغـىشـىنـىڭ ئـاسـاسـلىق سهۋەبـى بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما ئۇ چـوقۇم بۇ ھۇجۇمـنى ئـىجـرا قـىلـىشـتىكـى ئـىنـسانـىيـلىقـقا 

زىت ئۇسۇلدىن شهپه بېرىدۇ ۋە ئۇنى يوللۇقالشتۇرىدۇ. 

كىتابنىڭ قۇرۇلمىسى  

مهزكۇر كـىتـابـنىڭ تهھلىلـى يهرلـىك ۋە دۇنـياۋى ھادىسـىلهرنـىڭ تۈگۈنـىگه مهركهزلهشـكهن. بـىر تهرەپـتىن، 

بۇ كـىتـاب 11-سېنتهبـىر ۋەقهسـىدىن بۇيـانـقى ئـىسـالمـىي «تېرورلۇق» تهھدىتـىگه ئـاالقـىدار يهرشـارى 

خـاراكتېرلـىك «رىۋايهت»نـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيـىتـىنـىڭ ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـىغـا قـىسـمهن قـواليـلىق 

يـاراتـقانـلىقـىنـى مۇھاكـىمه قـىلـسا؛ يهنه بـىر تهرەپـتىن، بۇ «رىۋايهت»نـىڭ خـىتـاي دۆلـىتـى تهرىپـىدىن قـانـداق 

قـىلـىپ يېقىنـقى زامـانـدىكـى خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك 
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مۇنـاسـىۋەتـلىرىنـىڭ تېخىمۇ ئۇزۇن ۋە يهرلـىك تـارىخـىنـى بـىر تهرەپ قـىلـىشـنىڭ ۋاسـتىسـى سۈپـىتـىدە 

قـولـلىنـىلـغانـلىقـىنـى تهھلىل قـىلـدى. گهرچه كـىتـابـتا بـاشـتىن ئـاخـىر مۇشۇ خـىل يهرلـىك ۋە يهر شـارىۋى تهھلىل 

ئـارىسـىدىكـى كېسىشـىش مهۋجۇت بـولسـىمۇ، ئـالـدىنـقى ئـىكـكى بـابـتا ئـايـرىم - ئـايـرىم ھالـدا ئۇيغۇرالرنـىڭ 

خىتاي ئىچىدىكى ھازىرقى ناچار ۋەزىيىتىنىڭ يهرلىك ۋە دۇنياۋى ئارقا كۆرۈنۈشىگه ئورۇن بېرىلدى. 

بـىرىنـچى بـابـتا يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇنـاسـىۋەتـلىرىنـىڭ 2001 – يـىلـغىچه 

بـولـغان ئۇزۇن مۇددەتـلىك تـارىخـى ئـارقـىلـىق كـىتـاب تهھلىلـىنـىڭ يهرلـىك ئـارقـا كۆرۈنۈشـىگه ئـورۇن بېرىلـىپ، بۇ 

مۇنـاسـىۋەتـنىڭ مۇسـتهمـلىكه خـاراكتېرى تهكـىتـلهنـگهن. 2 - بـابـتا مهزمۇن «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى 

ئۇرۇش»تىـن ئىـباـرەت يهرشاـرى خاـراكتېرلىـك ھادىسىـگه، ئۇنىـڭ ئۇيغۇرالرغاـ كۆرسهتكـهن تهسىـرىگه، شۇندـاقال 

ئۇالرنـىڭ خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىگه يۆتـكهلـگهن. 3 - بـابـتا ئۇيغۇرالرنـىڭ 2013 - 

يـىلـىغـىچه بـولـغان جهريـانـدىكـى ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق تهھدىتـى»نـىڭ بـاشـقىچه ۋارىيـانـتى بـايـان قـىلـىنـغان. بۇ 

جهھهتـته ئۆز تهتـقىقـاتـىم ئـاسـاس قـىلـىنـغان بـولۇپ، تـاكـى 2013 - يـىلـىغـىچه ئۇيغۇر جـىھادىي گۇرۇپـپىلـىرىنـىڭ 

خـىتـاي جهمـئىيـىتـىگه نـىسـبهتهن ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق تهھدىتـى» شهكـىلـلهنـدۈرۈپ بـاقـمىغـانـلىقـى، 2013 - 

يـىلـىدىن كېيىنمۇ بۇ ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق تهھدىتـى»نـىڭ ئـىزچـىل ئهڭ تۆۋەن ھالهتـته تۇرۇپ كهلـگهنـلىكـى 

ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

كـىتـابـنىڭ ئـاخـىرقـى ئۈچ بـابـىدا 2001 - يـىلـىدىن بـاشـالپ ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدا يۈز 

بهرگهن ئۆزگـىرىشـلهر بـايـان قـىلـىنـغان بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ كۆچـمهن مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى ۋە ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا 

«تېررورلۇق تهھدىتـى»نـىڭ مهۋجۇتلۇقـى تـوغـرىسـىدىكـى رىۋايهتـلهرنـىڭ ئۇيغۇرالر بـىلهن خـىتـاي دۆلـىتـى 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنىڭ كۈنسېرى كهسـكىنـلىشـىشـىگه قـانـداق تهسـىر كۆرسهتـكهنـلىكـى تهتـقىق قـىلـىنـغان. 

بۇ تهدرىجـىي ھالـدا ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي جهمـئىيـىتـى ئۈچۈن خهتهرلـىك ۋە مهۋجۇتلۇق تهھدىتـى سۈپـىتـىدە 

بـارغـانسېرى قـاتـتىق نـىشـانـلىنـىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان، بۇ مهنـتىقه ئـاخـىرىدا بـىز بۈگۈن كۆرۈۋاتـقان دۆلهت 

رەھبهرلىكىدىكى كۈلتۈرەل ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلهن نهتىجىلهنگهن. 

4 - بــابــتا شۇالر چۈشهنــدۈرۈلــگهن: گهرچه ئۇيغۇرالرنــىڭ «تېرورلۇق تهھدىتــى» 2002 - يــىلــى 

خهلـقئارادا ئېتىراپ قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ، «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ دەسـلهپـكى ئـون يـىلـىدا 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ رەھبهرلـىكـىدىكـى، ئـالـدىن پـىالنـالنـغان سـىيـاسـىي زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرى 

ـــ شۇنـداق ئـىشـالر راسـتال مهۋجۇت دېگهن تهقـدىردە ـــ پهۋقۇلـئاددە ئـاز كۆرۈلـدى. نهتـىجـىدە، خـىتـاي 

خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 2000 - يـىلـالرنـىڭ بـاشـلىرىدا ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان سـىيـاسهت ئۇالرنـىڭ 1990 - 

يـىلـالردىكـى سـىيـاسهتـلىرىدىن ھېچقانـچه پهرقـلهنـمىدى، گهرچه ئۇالر «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» ئۇرۇنۇشـى 

سۈپـىتـىدە تـاجـاۋۇزچـىلـىق خـاراكتېرى تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە قـانۇنـنىڭ چهكـلىمـىسـىدىن تېخىمۇ خـالـىي قـىلـىپ 

بېكىتىلگهن بولسىمۇ.  

2021، ئىيۇل-ئاۋغۇست 11
ئۇيغۇرالر 24-سان



5 - بـاب 2013 - يـىلـىدىن 2016 - يـىلـىغـىچه بـولـغان مهزگـىلـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، بۇ بـابـتا 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇر ئۆكـتىچـىلـىرىنـى بـاسـتۇرۇش بـاھانـىسـى سۈپـىتـىدە ئۇيغۇر «تېرورلۇق 

تهھدىتـى» تـوغـرىسـىدىكـى سهمـىمـىيهتسـىز دەۋاسـىنـى كۆتۈرۈپ چـىقـقان تۇنـجى ئـون يـىلـنىڭ قـانـداق قـىلـىپ ھهم 

خـىتـايـدا، ھهم چهتـئهلـلهردە ئۇيغۇر قـورالـلىق كۈچـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى ئۆز - ئۆزىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرىدىغـان 

بېشارەتـكه (self-fulfilling prophecy ـــ ئۆز - ئۆزىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرىدىغـان بېشارەت: بـىراۋنـىڭ مهلۇم 

بـىر نهرسه ھهقـقىدە «ئـالـدىن بېشارەت بېرىشـى» يـاكـى شۇ ئـىشـنىڭ ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـىنـى كۈتۈشـىدىن ئـىبـارەت 

ئـىجـتىمـائـىي جهمـئىيهتشۇنـاسـلىق ھادىسـىسـى بـولۇپ، بۇ خـىل «ئـالـدىن بېرىلـگهن بېشارەت» يـاكـى كۈتۈش 

پهقهت شۇ كـىشـىنـىڭ ئـاشۇ ئـىشـنىڭ ۋۇجۇدقـا چـىقـىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىدىغـانـلىقـى ۋە شۇنـىڭدىن كېيىنـكى 

قـىلـمىشـلىرىدا شۇ ئـىشـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىشـقا مـايـىل ھهرىكهت قـىلـغانـلىقـى سهۋەبـلىكـال ۋۇجۇدقـا چـىقـىدۇ، 

ۋىكپېدىيـا) ئـايـالنـغانـلىقـى كۆرسـىتـىپ بېرىلـىدۇ. بۇ جهريـان ئـاسـاسـلىقـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 2009 - 

يـىلـىدىكـى ئۈرۈمـچى مـالـىمـانـچىلـىقـىدىن كېيىن ئۇيغۇرالرنـى «خهتهرلـىك» كـىشـىلهر سۈپـىتـىدە تهكشۈرۈشـنى 

كۈچهيـتكهنـلىكـىدىن بـاشـالنـغان، ئهمـما ئۇ 2013 ~ 2014 - يـىلـلىرى ئۇيغۇرالر سـادىر قـىلـغان بـىر قـانـچه 

زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرى سهۋەبلىك تېخىمۇ ئهۋجىگه چىققان.  

6 -  بـاب 2013 – يـىلـىدىن 2016 – يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى ۋەقهلهرنـىڭ 2017 - يـىلـى 

رەسـمىي بـاشـالنـغان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا قـانـداق ئـاسـاس سـالـغانـلىقـىنـى چۈشهنـدۈرۈپ بېرىدۇ. بۇ 

بـابـتا مهزكۇر ھهرىكهتـنىڭ سـالـمىقـى ۋە تـاجـاۋۇزچـىلـىق خـاراكتېرى تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـىپ، ئۇنـىڭ بـىز 

بـىلـگهنـدەك سـىسـتېمىلـىق، زوراۋان ۋە ئهڭ ئـاخـىرىدا ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـىنـغانـلىقـى 

كۆرسـىتـىلـگهن. بـولۇپمۇ بۇ بـاب كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش سـىسـتېمىسـى، ھهمـمه يهرنـى قـاپـلىغـان كۆزىتـىش 

تـورى، ئۇيغۇر دىيـارىنـىڭ مهنـزىرىسـىنـى ۋە ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ تۇرمۇشـى ۋە كۈلتۈرىنـى ئۆزگهرتـىش ئۇرۇنۇشـى 

قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، مهزكۇر ھهرىكهتـنى ئـىلـگىرى سۈرگهن بـىر قـاتـار سـىيـاسهتـلهرگه 

مهركهزلهشكهن. 

خۇالسه بـابـىدا «نۆۋەتـتىكـى كـرىزىس قـانـداق ئـاخـىرلـىشـىدۇ؟ ئۇ <تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى 

ئۇرۇش>نـىڭ كهلگۈسـى تهرەقـقىيـاتـىغـا قـانـداق تهسـىرلهرنـى كۆرسـىتـىشـى مۇمـكىن؟ ئۇيغۇر ۋەتـىنـىدە 

داۋامـلىشـىۋاتـقان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ھازىرقـى جهريـانـىنـى تـوسۇش ئۈچۈن نېمىلهرنـى قـىلـىش 

مۇمـكىن؟» دېگهن ئۈچ مۇھىم سـوئـالـغا جـاۋاب تېپىش ئـارقـىلـىق، نۆۋەتـته ئۇيغۇر دىيـارىدا يۈز بېرىۋاتـقان 

كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ كهلگۈسـى نهتـىجـىسـى مۇھاكـىمه قـىلـىنـغان. ئۇنـىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرالر دۇچ 

كېلىۋاتـقان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ بـىزگه 21 - ئهسـىردە دۇنـيانـىڭ قـايسـى يۆنـىلـىشـكه قـاراپ 

كېتىۋاتقانلىقى توغرىسىدا قانداق شۇم بېشارەتلهرنى بېرىۋاتقانلىقىغا ئاالقىدار ئاخىرقى سۆزلهر كېلىدۇ. 
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بىرىنچى باب: مۇستهملىكىچىلىك (2001-1759) 

      

تېررورغـا قـارشـى خهلـقئارالـىق ئۇرۇش (GWOT) ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ئـىچـىدە «تېررورىسـت» دەپ قـالـپاق 

كهيـدۈرۈلۈشـنىڭ ئـىنـتايـىن ئېچىنـىشـلىق سهۋەبـلىرىدىن بـىرى — بۇ ئۇرۇشـنىڭ (سـاھىبـى) دۈشـمىنـىنـى 

مۇۋەپـپقىيهتـلىك ھالـدا قـانۇنـغا ئۇيغۇن نـارازىلـىقـىنـىڭ كهمـچىلـلىكـىنـىڭ ئهكسـىچه، ئـىسـالمـنىڭ ئـاشقۇن ۋە 

رادىكـال ئـىدىئـولـوگـىيه ئـاسـاسـىدا شهرھلىنـىشـىنـى كۈچ مهنـبهسـىنـى قـىلـغان دەپ تهسۋىرلـىشـىدۇر. ئۇيغۇرالرغـا 

كهلـسهك، ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇنـداق سۈپهتـلىنـىشـى ئۇالرنـىڭ يېڭىدىن شهكـىلـلهنـگهن خـىتـاي دۆلهتـلىرىگه بـولـغان 

تـارىخـتىن بۇيـانـقى نـارازىلـىقـىنـى بـاشـقا تهرەپـكه بۇرمـىلـىۋېتىدۇ. مـانـا مۇشۇ تـارىخـىي نـارازىلـىقـالر ئـىسـالمـىي 

ئـاشقۇنلۇق يـاكـى تېررورىزم تهبـىرلـىرىگه قـارىغـانـدا جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـارىسـدىكـى 

زىددىيهتـنى چۈشـىنـىشـته تېخىمۇ مۇھىم ئـورۇنـدا تۇرىدۇ. بۇ ۋەجـىدىن، ئۇيغۇرالر بـىلهن جۇڭخۇا خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى زىددىيهتـلىك مۇنـاسـىۋەتـنىڭ ئـارقـىسـىدىكـى بۇ تـارىخـىي نـارازىلـىقـالرنـى يـورىتـىپ 

بېرىش ئۈچۈن — بۇ خــىل مۇنــاســىۋەتــلهر دائــىمــال (خــىتــاي تهرىپــىدىن) «تېررورىزم»غــا بــاغــلىنــىپ 

مۇرەكــكهپــلهشــتۈرۈۋېتىلــىپ كهلــدى — بۇ بــابــتا بۇ خــىل مۇنــاســىۋەت تــارىخــى نۇقــتىدىن قــىســقىچه 

تـونۇشـتۇرىلـىدۇ. تـونۇشـتۇرىشـىمـىز چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى 18-ئهسـىردىن بـاشـالپ 

بـويسۇنـدۇرغـانـلىقـىدىن بـاشـلىنـىپ، 2001-يـىلـى ھارپـىسـىدىكـى تېررورغـا قـارشـى خهلـقئارالـىق ئۇرۇش پهيـتىگـىچه 

داۋام قـىلـىدۇ. بۇ ئـارقـىلـىق بۇ خـىل مۇنـاسـىۋەتـنىڭ دائـىمـا ۋە ئـىزچـىل شهكـىلـدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك 

خاراكتېرگه ئىگه ئىكهنلىكى ئىسپاتلىنىدۇ. 

ئـاكـادېمىك سـاھهدە يېڭى جۇڭگو بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى مۇسـتهمـلىكـىچـىك 

نۇقـتىسـىدىن تهسۋىرلهشـته ئـىخـتىالپ مهۋجۇت. جېيمس مـىلۋارد (James Millward) چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھاكـىمـىيـىتـىنـى تهتـقىق قـىلـغان ئهڭ مهشھۇر تـارىخشۇنـاسـالردىن بـىرى بـولۇپ، ئۇ   

شهرقـىي تۈركـىسـتان ھهقـقىدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك ھادىسـىسـىنـى يـاۋروپـانـىڭ ئـاشۇ چـاغـدىكـى دۇنـيا 

مـىقـياسـىدىكـى ھۆكۈمـرانـلىق ئهنـدىزىسـىدىن ئـايـرىشـنىڭ تـولـىمۇ قـىيـىنـلىقـىنـى، شۇنـداقـال خـىتـايـالرنـىڭ يـاۋروپـا 

بـىزنـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك شهكـلىدە كـونـترول قـىلـماقـچى بـولـغان دەپ قـارايـدىغـانـلىقـىنـى شـىپـى كهلتۈرۈپ، تېخى 

يېقىنـقى مهزگـىلـلهرگـىچه «مۇسـتهمـلىكه» ئـاتـالغۇسـىنـى ئـىشـلىتـىشـتىن ئۆزىنـى قـاچۇرۇپ كهلـگهن.(2) 

 (Justin Jacobs) گـومـىنـداڭنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىدارە قـىلـىشـىنـى تهتـقىق قـىلـغان جـاسـتىن جـاكـوبسمۇ
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ئـوخـشاشـال  خـىتـاي بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى مۇھاكـىمه قـىلـغانـدا مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك ئـاتـالغۇسـىنـى 

ئـىشـلىتـىشـنىڭ بۇ ئـاتـالغۇ خـاتـىرلـىتـىدىغـان سـىيـاسـى بـىرلهشـمىلهر تهرىپـىدىن مهسـىله پهيـدا قـىلـىنـىپ كهلـدى.(2) 

شۇنـداقـتىمۇ، مـىلۋارد ۋە جـاكـوبـس ھهر ئـىكـكىسـى يېڭى جۇڭگونـىڭ بۇ رايـونـنى كـونـترول قـىلـىشـى — مهيـلى ئۇ 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك دېيىلسۇن، دېيىلـمىسۇن — چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ بۇيسۇنـدۇرۇشـى ۋە ھاكـىمـىيهت 

يۈرگۈزۈشىدىن قالغان مىراس دەپ قارايدۇ. 

خهلـقئارادا يېڭىدىن يېتىشـىپ چـىقـقان، ئۇيغۇرالرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان 

ئـالـىمـالرنـىڭ بهزىلـىرى يېڭى جۇڭگونـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋە ئۇيغۇرالر ئۈسـتدىكـى ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك دەپ تهسۋىرلهشـتىن تـارتـىنـىپ ئـولتۇرمـايـدۇ.(3) مۇشۇ ئېقىمـدىكـى ئـالـىمـالرنـىڭ بهزىلـىرى 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ زېمىنـىنـى كـونـترول قـىلـىشـىنـى يـاۋروپـانـىڭ مۇسـتهمـلىكـىچـى ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا 

ئـوخـشاش كـالسسـىك مهنـىدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك بـولـماسـلىقـى مۇمـكىن، يـاكـى يـاۋروپـا مۇسـتهمـلىكـىچـى 

ھۆكۈمـرانـلىقـى ئهنـدىزىسـىنـىڭ دەل ئۆزى ئهمهس دەپ قـارايـدۇ. ئۇالر يهنه يـاۋروپـانـىڭ مۇسـتهمـلىكـچىلـىك 

ھهرىكـىتـى بـىلهن خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى كـونـترول قـىلـىشـى ئـارىسـىدىكـى ئـوخـشاشـلىقـقا 

سهل قـارىمـاسـلىق كېرەكـلىكـىنـى تهكـىتـلهيـدۇ. بۇ ھال يهنه چـىڭ سۇاللـىسـى تهسۋىرلهنـگهن يېڭى زامـانـدىكـى 

ئهدەبىي ئهسهرلهردىمۇ ئوچۇق گهۋدىلىنىدۇ.(4) 

دىبيېش ئـانـانـد (Dibyesh Anand) يېقىنـقى مـاقـالـىسـىدە بۇ قـاراشـنى تېخىمۇ مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈپ، 

ھازىرقـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى بـاشقۇرۇشـتا «مۇسـتهمـلىكـىلهشـتۈرگۈچـى مـىلـلىي دۆلهت»كه ئـايـالنـغانـلىقـىنـى 

ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويـدى (5). ئـانـانـدقـا كۆرە، خـىتـايـنىڭ تـىبهتـلهر ۋە ئۇيغۇرالرنـى بـاشقۇرۇشـى زېمىن ۋە خهلـق 

ئۈسـتىدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـى ھۆكۈمـرانـلىقنڭ روشهن ئۆرنهكـلىرىدۇر. ئۇ يهنه ئـىلـمىي يېزىقـچىلـىقـتا بۇ پـاكـىتـنى 

يېپىشــنىڭ پهقهت بۇ خــىل ھۆكۈمــرانــلىق شهكــلىنــىڭ داۋامــلىق مهۋجۇت بــولۇپ تۇرۇشــىغــا سهۋەب 

بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى (6). بۇنـىڭدىن سـىرت، ئـانـانـدقـا كۆرە، مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك يهنه ھازىرقـى 

خىـتاـينـىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىـڭ ۋەتىـنىـ بىـلهن بوـلغـان ئىـلگـىرىكىـ مۇناـسىـۋىتىـنىـڭ بىـر قىـسمـى بوـلۇپال 

قــالــماســتىن، داۋامــلىشــىۋاتــقان ۋە نۆۋەتــته نۇرغۇن جهھهتــلهردە تېخىمۇ كۈچــىيــىۋاتــقان ھۆكۈمــرانــلىق 

جهريانىدۇر. 

بۇ بـابـتا ئـانـانـدنـىڭ «ھازىرقـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى 

ئهزەلـدىن ئهڭ تـىپـىك مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـىدۇر، شۇنـداقـال بۇ مۇنـاسـىۋەت ھېلىھهم داۋامـالشـماقـتا» 

دېگهن نۇقـتىئـىيـنهزىرى قـولـلىنـىلـدى. بۇ مۇنـاسـىۋەتـنى مۇسـتهمـلىكـىچـى مۇنـاسـىۋەت دەپ سۈپهتـلهش، پـارسـا 

چـاتتېرجـى (Partha Chatterjee) ئـوتتۇرىغـا قـويـغان «مۇسـتهمـلىكـىۋى پهرق پـىرىنسـىپـى» ۋە ئـانـانـد ئـوتتۇرىغـا 

قـويـغان «ئـاتـىالرچه تـىزگـىنـلهش» ئۇقۇمـىدىكـى مۇھىم نۇقـتىنـى چۈشهنـدۈرۈپ بېرىدۇ (7). بـاشـقىچه قـىلـىپ 

ئېيتقانـدا، يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرى ئۇيغۇرالر ۋە بـاشـقا يهرلـىك تۈرك خهلـقىنـىڭ ھۆكۈمـران ئـورۇنـدىكـى 
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خـىتـايـالر بـىلهن تۈپـتىن پهرقـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى ۋە خـىتـايـالردىن تۆۋەن تۇرىدىغـانـلىقـىنـى، شۇ سهۋەبـتىن خـىتـايـالر 

بـىلهن بـاراۋەر بـواللـمايـدىغـانـلىقـىنـى، ئۇالرنـىڭ ھهتـتا ئۆزىگه قـانـداق كۆڭۈل بۆلۈشـنىمۇ بـىلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى 

ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. نهتـىجـىدە، يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرى ئۇيغۇرالرنـى ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش 

ئۇرۇنۇشـى جهريـانـىدا، مۇسـتهمـلىكـىچـى كۈچـلهرنـىڭ مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغانـالرنـى «مهدەنـىيـلهشـتۈرۈش» ۋە 

ئۇالرنـى ئۆزىگه تېخىمۇ ئـوخشـىتـىشـقا ئۇرۇنۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۇالرنـى ھهرگـىز ئۆزلـىرى بـىلهن بـاراۋەر دەپ 

ئېتىراپ قـىلـماسـلىقـىدىن  ئـىبـارەت تـىپـىك تهڭقىسـلىقـتا قـالـدى. مهنـچه، ئۇيغۇرالرغـا تۇتۇلـغان بۇ پـوزىتسـىيه 

يېقىن زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرىنـىڭ بۇ خهلـقنى بـاشقۇرۇشـىدىكـى ئېنىقـلىمـا خـاراكتېرلـىك ئـاالھىدىلـىكـى بـولۇپ 

كهلدى. 

ئهگهر بۇ بـابـتا ھازىرقـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى مـاھىيهت 

جهھهتـته مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـىدۇر دېيىلـسه، ئۇنـىڭدا يهنه بۇ ئـاالھىدە مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك 

مۇناسىۋىتىنىڭ بىر قانچه جهھهتتىن نىسبهتهن ئۆزگىچه ئىكهنلىكى ئېتىراپ قىلىنىدۇ.  

بـىرىنـچىسـى، شۇنـداقـال ئهڭ دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى، بۇ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـنىڭ 21 - ئهسـىردە 

يهنـىال داۋامـلىشـىۋاتـقانـلىقـىنـىڭ مـىسـالـىدۇر. دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى مۇسـتهمـلىكـىۋى بـويسۇنـدۇرۇش 

ئهھۋالـلىرىنـىڭ نۇرغۇنـىدا، مۇسـتهمـلىكـىچـى كۈچـلهر ئهڭ ئـاخـىرىدا ئۆز مۇسـتهمـلىكـىسـىگه بـولـغان كـونـتروللۇقـتىن 

قـىسـمهن بـولسـىمۇ ۋاز كېچىش، مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان خهلـقنىڭ مۇسـتهقـىل دۆلهت قۇرۇشـىغـا يـول قـويۇش يـاكـى 

ئۇالرغـا تېخىمۇ كۆپ ھوقۇق بېرىش ۋە ئۇالرنـىڭ شۇ رايـونـنىڭ «يهرلـىك خهلـقى»لـىك سـاالھىيـىتـىنـى ئېتىراپ 

قـىلـىش ئـارقـىلـىق مۇسـتهمـلىكه خهلـقى بـىلهن مۇرەسـسه قـىلـىشـقان. ھازىرقـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ 

ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان مۇسـتهمـلىكه مۇنـاسـىۋىتـى مهسـىلـىسـىدە بـولـسا، بۇ خـىل مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈش 

جهريـانـىنـىڭ ھېچقايسـىسـى يۈز بهرمـىگهن. ھازىرقـى خـىتـاي دۆلـىتـى ئۆز تـارىخـىدا مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈش 

بـىلهن نهتـىجـىلـىنـىشـى مۇمـكىن بـولـغان مـاداراچـىلـىق جهريـانـىنـى بـىر قـانـچه قېتىم سـىنـاق تهرىقـىسـىدە بـاشـالپ 

بـاقـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز ۋەتـىنـىنـىڭ يهرلـىك خهلـقى ئـىكهنـلىكـىنـى ھهم شۇ سهۋەبـتىن بۇ 

يهرنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىغـا يـاكـى رايـونـدا ئۆزىنـى ئۆزى بـاشقۇرۇشـقا اليـىق ئـىكهنـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـغىلـى 

ئۇنـىمـىدى. ئـاخـىرقـى ھېسابـتا، يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرىنـىڭ ئۆزىنـىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى 

بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرەلـمىگهنـلىكـى ـــ خـىتـايـنىڭ ھهم ئۆزىنـىڭ بۇ رايـونـنى 

ئـىشـغال قـىلـغانـلىقـى ۋە بېسىۋالـغانـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـماسـلىقـى، ھهم ئۇيغۇرالرنـى ئۆز ۋەتـىنـى (شهرقـىي 

تۈركىستان)نىڭ يهرلىك خهلقى دەپ ئېتىراپ قىلماسلىقىدىن ئىبارەت رېئاللىقتا ئىپادىلىنىدۇ. 

ئـىكـكىنـچىدىن، ئۇيغۇر ۋەتـىنـى ئـورۇن جهھهتـته خـىتـاي بـىلهن تۇتـىشـىدىغـان مۇسـتهمـلىكـىدۇر. بۇ خـىل 

ئهھۋال ئـادەتـته مۇسـتهمـلىكـىچـىنـىڭ مهركـىزىي شهھىرى بـىلهن مۇئهيـيهن ئـارىلـىق سـاقـالنـغان «چېگرا 

مۇسـتهمـلىكـىسـى» ۋە مۇسـتهمـلىكـىچـىنـىڭ سـىيـاسـىي گهۋدىسـىگه قـوشۇۋېلىنـغان ۋە مۇسـتهمـلىكـىچـى خهلـق 
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يهرلهشـتۈرۈلـگهن «كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىسـى»دىن ئـىبـارەت ئـوخشـىمـىغـان ئـىكـكى خـىل مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك 

مۇنـاسـىۋىتـىدىن بـىرىنـى شهكـىلـلهنـدۈرىدۇ. يېقىنـقى زامـان خـىتـاي تـارىخـىدا، ئۇيغۇر ۋەتـىنـىگه ئـاسـاسهن «چېگرا 

مۇسـتهمـلىكـىسـى» سۈپـىتـىدە مۇئـامـىله قـىلـىنـىپ، يهرلـىك خهلـق نـوپۇس جهھهتـته ـــ ھېچبولـمىغـانـدا تـارىم 

ئـويـمانـلىقـىنـىڭ جهنۇبـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ مهركـىزىي بهلبېغىدا ــــ ھۆكۈمـران ئـورۇنـنى سـاقـالپ قـااللـىدى. 

شۇنـداقـال، خـىتـاي دۆلـىتـى رايـونـنىڭ شـىمـالـىدا، جۈمـلىدىن مهركـىزىي شهھهر ئۈرۈمـچىدە خـىتـايـالرنـىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىق ئـورنـىنـى ئـورنـىتـىشـقا تـىرىشـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، رايـونـنى ئـىدارە قـىلـىشـقا ۋە بـايـلىق قېزىشـقا 

بـولـغان كـونـتروللۇقـىنـى سـاقـالپ قـالـدى. شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

قۇرۇلۇشــىغــا ئهگــىشــىپ، خــىتــاي پۈتۈن ئۇيغۇر رايــونــىنــى ۋە ئۇنــىڭ يهرلــىك خهلــقىنــى تېخىمۇ چــوڭ 

«سـوتسـىيـالـىسـتىك مـىلـلىي دۆلهت»كه سـىڭدۈرۈشـكه ئۇرۇنـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما كـوممۇنسـتالر ھاكـىمـىيهت 

يۈرگۈزگهن دەسـلهپـكى 30 يـىلـىدا ـــ بـولۇپمۇ تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـىڭ جهنۇبـىدا ـــ بۇ نـىشـان ئـاسـاسهن ئـىشـقا 

ئاشمىدى.  

1960 – يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئـالـلىقـاچـان بۇ رايـونـنىڭ نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى 

زور دەرىجـىدە ئۆزگهرتـىپ بـولـغانـىدى ۋە 1980-يـىلـىغـا بـارغـانـدا، رايـون سـىرتـىدىن كهڭ كۆلهمـدە خـىتـاي 

كهلگۈنـدىلهرنـى يۆتـكهپ كېلىش ئـارقـىلـىق رايـونـنىڭ نـوپۇس قۇرۇلـمىسـى تېخىمۇ مـاھىيهتـلىك ئۆزگهرتـىلـگهن 

بـولسـىمۇ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كهلـگهن خـىتـايـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى رايـونـنىڭ شـىمـالـىغـا يـاكـى «شـىنـجاڭ 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»نـىڭ ھهربـىي مۇسـتهمـلىكه رايـونـلىرىغـا يهرلهشـكهنـىدى. جهنۇبـىي 

تاـرىم ئوـيمـانلـىقىـنىـڭ كۆپىـنچـه رايوـنلـىرىدا ئۇيغۇرالر يهنىـال مۇتلـهق كۆپ ساـننـى ئىـگىـلهيتـتى، شۇندـاقال 

ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا خـىتـايـالرنـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى دۆلهت كۈلتۈرىگه سـىڭىپ كېتىشـنى يـاكـى خـىتـاي تـىلـىدا 

مـائـارىپ تهربـىيهسـى ئېلىشـنى خـااليـدىغـانـالر تـولـىمۇ ئـاز ئـىدى. خـىتـايـنىڭ بۇ رەۋىشـته شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ۋە 

ئۇنـىڭ خهلـقىنـى ئۆزىگه تـولۇق قـوشۇۋااللـماسـلىقـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئـالـدىنـقى 30 يـىلـدىكـى 

سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي قـااليـمىقـانـچىلـىقـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھهر خـىل سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن بـولسـىمۇ، 

ئهمـما خـىتـايـنىڭ بۇ رايـونـنى «ئـارىلـىق رايـون» ۋە چېگرا ـــ بـولۇپمۇ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا قـارىتـا ـــ دەپ 

قارىشىمۇ بۇ خىل قوشۇۋااللماسلىققا سهۋەب بولغان. 

بۇ ئهھۋال 1980 - يـىلـالردا رايـونـنىڭ بـايـلىق قېزىشـتىن ھالـقىغـان ئـىقـتىسـادىي يـوشۇرۇن كۈچـى تۇنـجى 

قېتىم تـونۇپ يېتىلـگهن ئـىسـالھات مهزگـىلـىدە ئۆزگـىرىشـكه بـاشـلىغـان. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ شۇنـىڭدىن 

كېيىنـكى ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈش تـارىخـى ئـاسـاسهن خـىتـايـنىڭ بۇ رايـون ۋە ئۇنـىڭ خهلـقىنـى ئۆزگـىرىۋاتـقان 

كـوممۇنـىسـت خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ تېخىمۇ چـوڭ سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي سـىسـتېمىسـىغـا تـولۇق سـىڭدۈرۈش 

ئۇرۇنۇشـى بـىلهن خـاراكتېرلـىنـىدۇ. 1980 - يـىلـالردىكـى قـىسـمهن مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈش ئـارقـىلـىق بـىر 

گهۋدىلـىشـىشـكه يـول ئېچىشـى مۇمـكىن بـولـغان دەسـلهپـكى مـاداراچـىلـىق مهزگـىلـىدىن كېيىنـكى ئـون يـىلـدا، 
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خـىتـايـنىڭ بۇ رايـونـنى بـىرلـىكـكه كهلتۈرۈلـگهن خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه مهجبۇرىي بـىرلهشـتۈرۈش ۋە ئۇنـىڭ 

خهلـقىنـى مهجبۇرىي ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش ئۇرۇنۇشـى بـارغـانسېرى كۈچهيـگهن بـولۇپ، بۇ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنى «چېگرا مۇسـتهمـلىكـىسـى» دەپ قـاراشـتىن «كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىسـى» دەپ قـاراشـقا 

ئۆزگهرگهنـلىكـىنـىڭ ئـىپـادىسـىدۇر. بۇ ئۇرۇنۇشـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى مۇقهررەر ھالـدا تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـىڭ جهنۇبـىي 

بـوسـتانـلىقـىدىكـى، ئـىلـگىرى ئـاسـاسهن خـىتـاي كۈلتۈرىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىمـىغـان مهركـىزىي ئۇيغۇر بهلـباغـلىرىغـا 

مهركهزلهشكهن. 

كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى تهتـقىقـاتـىدىكـى بـاشـالمـچىالرنـىڭ بـىرى بـولـغان لـورېنزو ۋېراچـىنـىنـىڭ 

(Lorenzo Veracini) كۆرسـىتـىشـىچه، ئـادەتـته بـاشـقا مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك شهكـىلـلىرىدە، خۇددى ۋىرۇس 

جـانـلىق ھۈجهيـرىلهرگه تـايـىنـىپ يـاشـىغـانـدەك، مۇسـتهمـلىكـىچـى مۇسـتهمـلىكه خهلـقىنـى ۋە ئۇالرنـىڭ زېمىنـىنـى 

ئېكىسـپىالتـاتسـىيه قـىلـىدۇ. ئهمـما، كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىدە بـولـسا، خۇددى بـاكتېرىيه جـانـلىق 

ئـورگـانـىزمـالرغـا مـوھتاج بـولـماسـتىن تۇپـراقـتا يـاشـىيـالـىغـانـدەك، مۇسـتهمـلىكـىچـى (مۇسـتهمـلىكه خهلـقىگه ئهمهس) 

پهقهت زېمىنــغىال مــوھتاج بــولــىدۇ (8). شۇڭا، ۋېراچــىنــى شۇالرنــى ئــوتتۇرىغــا قــويــغان: كۆچــمهن 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلهر يهرلـىك خهلـقنىڭ نـوپۇسـى ئـاز بـولـغان مۇسـتهمـلىكـىگه، شۇنـداقـال ئۆزلـىرى دۇچ كهلـگهن 

يهرلـىك خهلـقنى يۆتـكهش يـاكـى يـوقـىتـىشـقا مـايـىلـدۇر (9). ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ ـــ بـولۇپمۇ شهرقـى 

تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى بـوسـتانـلىقـالردا ـــ زىچـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

ئۇيغۇر رايـونـىدا تېخىمۇ شـىددەتـلىك كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـى يۈرگۈزۈش قـارارىنـى ئـىجـرا قـىلـىشـى 

ئـاسـانـغا تـوخـتىمـىدى، بهلـكىم بۇ مهزكۇر جهريـانـنىڭ ھهم ئـاسـتا، ھهم زىددىيهتـكه تـولـغان بـولۇشـىدىكـى 

سهۋەبنى يوشۇرۇپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. 

نۇرغۇن جهھهتـلهردە، ھازىرقـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك دەپ قـاراش – قـارىمـاسـلىق تـوغـرىسـىدىكـى ئـىلـمىي مۇنـازىرىلهرنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ 

بۇ مۇنـاسـىۋەتـكه شۇنـداق قـارايـدىغـان – قـارىمـايـدىغـانـلىقـى بـىلهن ئـانـچه بـاغـلىنـىشـى يـوق. ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ 

ـــ بـولۇپمۇ 20 – ئهسـىردىكـى ـــ تهرەقـقىيـاتـى، ئۇالرنـىڭ يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلـىتـى ئـىچـىدىكـى 

مۇسـتهمـلىكـىلـىك ئـورنـىنـىڭ ئېتىراپ قـىلـىنـىشـىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان. نهتـىجـىدە، ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىك 

تـارىخشۇنـاسـلىقـىدا ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىگه بـولـغان قـارشـىلـىقـى مۇقهررەر ھالـدا 

مۇستهملىكىچىلىككه قارشى مىللىي ئازادلىق كۈرىشىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە تهسۋىرلهنگهن. 

«شـىنـجاڭ» ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتان دېگهن نـامـالر بـىلهن تـونۇلـغان ئۇشـبۇ تېررىتـورىيهدىكـى يېقىنـقى زامـان 

خـىتـاي دۆلهتـلىرى بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى بۇ تـوقۇنۇشـنى ھهر ئـىكـكى تهرەپ ھهمـىشه خـىتـاي بـىلهن 

ئۇيغۇردىن بـىرىال (شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ) ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىغـا ئـىگه بـوالاليـدىغـان تـىركـىشـىش دەپ قـارىغـان، 

ئهمـما بۇ مهزكۇر تـوقۇنۇشـنىڭ بـىردىنـبىر ئېھتىمـالـىي نهتـىجـىسـى ئهمهس. مۇسـتهمـلىكـىدىن كېيىنـكى نۇرغۇن 
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دۆلهتـلهردىكـىگه ئـوخـشاش، شۇنـداق بـىر ئهھۋالـنى تهسهۋۋۇر قـىلـىش مۇمـكىنـكى، ئهگهر خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز ۋەتـىنـى (شهرقـىي تۈركـىسـتان)نـىڭ يهرلـىك خهلـقى ئـىكهنـلىكـىنـى، بۇ 

تېررىتـورىيهدە ئـاالھىدە ھوقۇقـقا ئـىگه ئـىكهنـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـسا، بۇ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ 

نـىسـبهتهن تـىنـچ ھالـدا خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ سـىيـاسـىي گهۋدىسـىگه ۋە جهمـئىيـىتـىگه سـىڭىشـىگه تۈرتـكه 

بـواللـىشـى مۇمـكىن ئـىدى. بۇ بـابـتا يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرى ئۇيغۇرالرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى ئـىدارە 

قـىلـىشـتا مۇشۇنـداق مـاداراچـىلـىق سـىيـاسـىتـىنـى يۈرگۈزۈشـكه تهمـشهلـگهنـدەك كۆرۈنـىدىغـان بـىر قـانـچه پهيـت 

كۆرسـىتـىلـگهن. ئهمـما ھهر قېتىمـدا، بۇ تـىرىشـچانـلىقـالر قـىسـقا بـىر مهزگـىل داۋامـالشـقانـدىن كېيىن، 

مۇسـتهمـلىكـىۋى پهرقـنىڭ «ئـاتـىالرچه تـىزگـىنـلهش» پـىرىنسـىپـىنـى تېخىمۇ بهك گهۋدىلهنـدۈرەلهيـدىغـان 

سـىيـاسهتـلهرگه مـايـىل بـولۇش سهۋەبـلىك ۋاز كېچىلـدى. بهخـتكه قـارشـى، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

نۆۋەتـتىكـى ئۇيغۇر خهلـقىنـى بـاشقۇرۇش ئۇسۇلـىنـىڭ ئـاشقۇن مـاھىيـىتـى ئـاخـىرى ئۇيغۇرالر بـىلهن ھازىرقـى خـىتـاي 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرىدىغـان بۇ خـىل ئۇسۇلـنى قـولـلىنـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى يـوقـقا 

چىقارغان بولۇشى مۇمكىن. 

چىڭ سۇاللىسىنى شهرقىي تۈركىستاننى بويسۇندۇرۇشى ۋە ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈشى: 

ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ زېمىنى قانداق رەۋىشته يېڭى جۇڭگونىڭ بىر پارچىسى بولدى 

خـىتـاي گهرچه ئۇيغۇر يۇرتـىنـىڭ قهدىمـكى دەۋرلهردىن تـارتـىپـال خـىتـايـنىڭ ئـايـرىلـماس قـىسـمى ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئۇزۇن دەۋرلهردىن بۇيـــان  پۈتۈن ۋۇجۇدى بـــىلهن شهرھـىلهپ كهلـــگهن بـــولـســـىمۇ، بۇ سېـپـى ئۆزىدىن 

سـاخـتىپهزلـىكـتىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس.(10) ئهمهلـىيهتـته، كۈنـىمـىزدە «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى» دەپ 

ئـاتـىلـىۋاتـقان بۇ رايـون ئۇزاق ئهسـىرلهر مـابهيـنىدە خـىتـايـدىكـى خـانـدانـلىقـالر بـىلهن ئۆز-ئـارا ئۆز-ئـارا 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـاتـقان بـولۇپـال قـالـماي، بهلـكى   يهنه ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى كۆپـلىگهن  ئېمپىرىيـىلهر بـىلهنمۇ 

بـىلهن ئـوخـشاشـال يېقىن مۇنـاسـىۋەتـته بـولـغان ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه. شۇنـداقـال، مهزكۇر رايـون ھهر قـايسـى 

دەۋرلهردە ئۆز تـىپـىدىكـى ئېمپىرىيـىلهرنـىڭ مهركـىزى سۈپـىتـىدە خـىزمهت قـىلـغان. تـارىخـنى تـوغـرا رەۋىشـته 

تهكشۈرگهنـدە شۇ نهرسه ئـايـدىڭ بـولـىدۇكـى، «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى» دەپ ئـاتـىلـىۋاتـقان بۇ زېمىن 

پهقهتال 1750-يـىلـلىرىدا چـىڭ سۇاللـىسـى تهرىپـىدىن بېسىۋېلىنـغانـدىن كېيىنـال، ئـانـدىن بۈگۈنـكىدىنمۇ چـوڭ 

تېررىتـورىيـىگه ئـىگه خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـىمـى بـولۇپ قـالـغان. شۇنـداقـال، چـىڭ سۇاللـىسـى 19-ئهسـىرنـىڭ 
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ئـاخـىرلـىرىدا بۇ رايـونـنى ئۆزىنـىڭ بـىر ئۆلـكىسـى دەپ ئېالن قـىلـغانـدىن بـاشـالپ، بۇ رايۇن ھازىرقـىدىنمۇ چـوڭ 

بولغان خىتاي تېررىتورىيىسىنىڭ بىر قىسىمىغا ئايلىنىپ قالغان. 

   مهلۇم مهنـىدىن ئېيتقانـدا، چـىڭ سۇاللـىسـى ئۆز ھۆكۈمـرانـلىقـىنـىڭ ئـاخـىرقـى مهزگـىلـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ 

ۋەتـىنـىنـى بـويسۇنـدۇرغـان تۇنـجى ئېمپىرىيه بـولۇپ قـالـغان. نۇرغۇن ئېمپىرىيـىلهر ئۆزى ئـىگـىلـىۋالـغان رايـونـالرنـى 

ئۆز زېمىنـىمـىز دەپ داۋا قـىلـغىنـىغـا ئـوخـشاش، خـىتـايمۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى ئۆز زېمىنـىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر 

پـارچـىسـى دەپ  تۇرۇۋالـىدۇ. خـىتـاي  بـارا-بـارا زامـانـىۋى دۆلهتـچىلـىك تۈزۈلـمىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئـاقـىۋەتـته 

ئۇنـى خـىتـاي مـىلـلىي دۆلـىتـىنـىڭ ئـاسـاسـى قـىلـىپ چـىقـتى. ھالبۇكـى، چـىڭ سۇاللـىسـى دەسـلىپـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ 

زېمىنـىنـى بۇ رايـونـنى ئۆزىدىن ئـىلـگىرى بـويسۇنـدۇرغـان جۇڭغارالردىن قـىسـمهن پهرقـلىق، ئـومۇمـىي جهھهتـتىن  

جۇڭغارالرغـا ئـوخـشاش ھالهتـته كـونـترول قـىلـغان. چـىڭ سۇاللـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـى قـىسـىمـىدا 

ئۆزىنـىڭ ئېمپىرىيه قـاراۋۇلـخانـىسـىنـى قۇرىدۇ. ئۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـومـانـدانـلىق ئـورنـىنـى بۇ رايـونـنى 

ئۆزىدىن ئـىلـگىرى بـاشقۇرغـان، بۈگۈنـگىچه جۇڭغارىيه دەپ ئـاتـالـغان ئېمپىرىيهنـىڭ مهركـىزى بـولـغان شـىمـالـىي 

رايـونـىدا قۇرىدۇ.(11) بۇنـىڭدىن سـىرت، چـىڭ سۇاللـىسـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ جهنۇبـىدىكـى تـارىم 

ئـويـمانـلىقـى دەپ ئـاتـالـغان شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى بـوسـتانـلىقـالرنـى بـويسۇنـدۇرغـانـدا، 

جۇڭغارالرنـىڭ قـىلـغىنـىدەك، بۇ رايـونـنى  دەسـلىپـىدە مۇشۇ رايـونـنىڭ سهرخـىلـلىرىنـىڭ قـولـى ئـارقـىلـىق ئـىدارە 

قىلىدۇ.(12) 

چىڭ سۇاللىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىشى ۋە ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى 

ھاكىمىيىتى — ئۆتمۈشنىڭ داۋامى 

چـىڭ سۇاللـىسـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى ئـىشـغال قـىلـىش بـىلهن بۇ رايـونـنىڭ ئۆزىدىن ئـىلـگىرىكـى 

ھۆكۈمـرانـلىرى  بـولـمىش جۇڭغارالرنـى تـامـامهن كۆزدىن يـوقـاتـتى. شۇنـداقـال، بۇ رايـونـنىڭ جهنۇبـىغـا جـايـالشـقان 

تـارىم ئـويـمانـلىقـىدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ قـارشـىلـىقـىنـى بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان ھهربـىي ھهرىكهت 

يۈرگۈزدى. 1759-يــىلــى، چــىڭ سۇاللــىســى پۈتكۈل شهرقــىي تۈركــىســتانــنىڭ ھۆكۈمــرانــى سۈپــىتــىدە 

جۇڭغارالرنـىڭ ئـورنـىنـى ئـالـدى. شۇنـداقـال، كۆپ جهھهتـلهردە جۇڭغارالرنـىڭ ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈش شهكـلىنـى 

قـولـالنـدى. چـىڭ سۇاللـىسـى ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـازىسـىنـى بۈگۈنـكى غۇلـجا شهھىرىگه يېقىن 

بـولـغان، جۇڭغارالرمۇ مهركهز قـىلـىپ قـولـالنـغان (كۈرە دېگهن جـاي)غـا قۇردى. چـىڭ سۇاللـىسـى جۇڭغارالرنـىڭ 

قـىلـغىنـىغـا ئـوخـشاش، تـارىم ئـويـمانـلىقـىدىن كۆپ سـانـدىكـى مۇسۇلـمان خهلـقنى ئۆزى بـازا قـىلـغان شهھهرنـى 
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قۇرۇش ۋە خـىزمـىتـىنـى قـىلـىش ئۈچۈن كۆچۈرۈپ ئېلىپ كهلـدى.(13) شۇنـىڭدەك، چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ 

بۈگۈنـكى ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپـچىلـىك ئهجـدادى يـاشـىغـان تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـى بـاشقۇرۇش مهسـىلـىسـىگه كهلـسهك، 

جۇڭغارالرغـا ئـوخـشاش ھالـدا مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى كۈنـدىلـىك مۇھىم ئـىشـالرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىدىغـان 

يهرلىك باشچىالر ھېسابالنغان بهگلىك سېستىمىسى بويىچه شهرقىي تۈركىستاننى ئىدارە قىلغان. 

چـىڭ سۇاللـىسـى تـاجـاۋۇچـىلـىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىرىنـچى ئهسـىردىكـى ھۆكۈمـرانـلىقـى ئۆز 

دەۋرىدىكـى يـاۋروپـالـىق مۇسـتهمـلىكـىچـى كۈچـلهرگه ئـوخـشاش ئۆزى قۇل قـىلـغان خهلـق ھهقـقىدە ھۆجـجهت 

قـالـدۇرۇش مـايـىلـلىقـىغـا ئـىگه ھوقۇق سېستىمـىسـىدىن مهنـپهئهت ئـاالتـتى. بـىراق، ھهقـىقـىي مهنـىدىن ئېيتقانـدا، 

بۇنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ فـىزىكـىلـىق جهھهتـتىن مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـىشـى دەپ قـارىمـايـمىز. چـىڭ سۇاللـىسـى 

پهقهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا قۇرغـان ھۆكۈمهت مهھكىمـىلـىرىنـىال ھهقـىقـىي رەۋىشـته تۇتۇپ تۇرالـىغـان بـولۇپ، 

ئۇنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئهۋەتـكهن نـوپۇسـى پهقهت مـانجۇالر ۋە مۇڭغۇلـالردىن تهشـكىل تـاپـقان ئهسـكهرلهر 

ۋە ئهمهلـدارالردىنـال ئـىبـارەت بـولـغان. تـاجـاۋۇزچـى چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـادەمـلىرى 

ئـاز سـانـلىقـنى تهشـكىل قـىلـغان. مۇشۇ سهۋەبـلىك، تـارىخـچى رىيـان تۇم (Rian Thum) شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

ئهھۋالـىنـى چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـىمـى دەپ ئهمهس، «مـانجۇالر ھۆكۈمـرانـلىقـىدىكـى 

ئارمىيىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى بېقىندى دۆلهت» دەپ قارىغان. 

چـىڭ بۇ رايـونـدىكـى قـاراۋۇلـخانـىالرنـى پهقهت كۆپـىنـچىسـى  مـانجۇ ۋە مـوڭغۇلـالر رەھبهرلـىكـىدىكـى 

ھهربـىي خـادىمـالر ۋە بـاشقۇرغۇچـىالرنـى  ئـولتۇراقـالشـتۇرۇش ئـارقـىلـىق  سـاقـالپ كهلـگهن بـولۇپ، رايـونـدىكـى 

 Rian) بـويسۇنـدۇرغۇچـى كۈچ ۋەكـىلـلىرىنـىڭ سـانـى يهنـىال ئـاز بـولـغان. بۇ سهۋەبـتىن، تـارىخشۇنـاس رىيـان تۇم

Thum) ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ بۇ ۋاقـىتـتىكـى ئـورنـىنـى ئـىمپېرىيهنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـمى ئهمهس، بهلـكى 

«مانجۇ  ھهربىي كۈچلهر باشقۇرىشىدىكى بېقىندىلىق» دەپ ئاتىغان.(14) 

چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـورنـىنـىڭ بۇ خـىلـدىكـى مۈجـمهلـلىكـى 19-ئهسـىرنـىڭ 

بـاشـلىرىدا تېخىمۇ روشهن ئـىپـادىلهنـدى. چـىڭ ئـوردىسـى بۇ رايـونـنى كـونـترول قـىلـىشـقا كېتىدىغـان ئـىقـتىسـادىي 

بېسىمـغا قـارىتـا 1820-يـىلـالردا چـىڭ سۇاللـىسـى تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـى كـونـترول قـىلـىشـقا داۋامـلىق مهبـلهغ سېلىش 

كېرەكمۇ-يـوق، دېگهن مهزمۇنـدا تـاالش تـارتـىشـتا بـولـدى.(15) نهتـىجـىدە، 1860-يـىلـالردا ئـالـدى بـىلهن 

گهنسۇدا، كېيىن تـارىم ئـويـمانـلىقـى ۋە جۇڭغارىيهدە بـىر قـاتـار چـوڭ ئـىسـيانـالر قـوزغـالـغان، چـىڭ سۇاللـىسـى بۇ 

رايـونـنىڭ كـونـتروللۇقـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئـورۇنسـىز ئېنېرگـىيه سهرپ قـىلـشنى خـالـىمـاي، ئـاقـىۋەتـته 

شهرقىي تۈركىستاندىن تهلتۆكۈس چېكىنىپ چىقىپ كهتتى. 

كۆپۈنـچه ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرى بۇ قـوزغـىالڭالرنـى ئۆزلـىرىنـىڭ مـىلـلىي ئـازادلـىق كۈرىشـى تـارىخـىنـىڭ بـىر 

قـىسـمى دەپ قـارىسـىمۇ، ئهمـما تـوپـىالڭچىالردىكـى كۆپ مـىلـلهت ئـاالھىدىلـىكـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ خـىل 

چۈشهنـدۈرۈشـنى تـوغـرا دەپ قـارا تهسـكه تـوخـتايـدۇ. يهنه كېلىپ، ئۇ دەۋرلهردە بۇ يهردە قۇرۇلـغان ئهڭ چـوڭ 
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دۆلهتـكه ئۆزبېكىسـتانـنىڭ فهرغـانه ۋادىسـىدىن كهلـگهن، تـارىم ئـويـمانـلىقـى بـىلهن ھهقـىقـىي  مۇنـاسـىۋىتـى 

بولىمىغان ياقۇب بهگ رەھبهرلىك قىلغان.(16) 

چـىڭ سۇاللـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن چېكىنـگهنـدىن كېيىن، يـاقۇپ بهگ بۇ رايـونـنىڭ كۆپ قـىسـىم 

جـايـلىرىدا بـىرلـىكـكه كهلـگهن دۆلهت بهرپـا قـىلـماقـچى بـولـدى. ئهمـما شـىمـالـدا ئـىلـى سۇلـتانـلىقـى دەپ ئـاتـالـغان 

ئـايـرىم مۇسـتهقـىل دۆلهت بـار بـولۇپ، ئۇالر ئـومۇمهن ئـىلـگىرىكـى چـىڭ سۇاللـىسـى ھهربـىي بـازا قـىلـغان 

رايـونـالرنـى كـونـترول قـىلـىپ تۇرغـان ئـىدى. چـاررۇسـىيه ئۆزىنـىڭ رايـونـدىكـى كۈچـىنـىڭ يـىمـىرىلـىپ، ئهنـگىلـىيهنـىڭ 

ئۆز دۆلـىتـىنـى قـولـلىشـىنـى تهلهپ قـىلـىۋاتـقان يـاقۇپ بهگـنىڭ كۈچـىيـىۋاتـقانـلىقـىدىن ئهنـدىشـىلـىنهتـتى. شۇ 

ۋەجـىدىن، چـاررۇسـىيه ئـىمپېرىيـىسـى ئـىلـى سۇلـتانـلىقـىنـى بـويسۇنـدۇرۇپ، سۇلـتانـلىقـقا تهۋە ئـىلـى ۋادىسـىدىكـى 

تېررىتـورىيـىنـى ئـىشـغال قـىلـىۋالـدى. رۇسـالر بۇ رايـونـغا ئـاران ئـون يـىل ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىپ، چـىڭ قـايـتىپ 

كهلـگهنـگه قهدەر ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ رايـونـنىڭ كـونـتروللۇقـىنـى سـاقـالپ كېلىۋاتـقانـلىقـىنـى جـار سـالـغان بـولسـىمۇ، 

رۇسـالرنـىڭ قـىلـمىشـى ئۇالرنـىڭ ھهرىكـىتـى چـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارىغـانـدا مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه تېخىمۇ 

ئـوخـشايـدىغـان بـولۇپ، رۇسـالر ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ يهردە مهڭگۈلۈك تۇرالـمىغـان تهقـدىردىمۇ، ئۆز تهسـىرىنـى 

قالدۇرۇپ قويۇشقا كۈچىگهن. 

چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ بۇ ۋاقـىتـتىكـى ئـاجـىزلـىقـىنـى كۆزدە تۇتـقان چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا 

قـايـتا تـاجـاۋۇز قـىلـىپ كـىرىش، كـىرمهسـلىك تـوغـرىسـىدا ئۆز ئـىچـىدە كهسـكىن بهس-مۇنـازىرە ئېلىپ بـاردى.

(17)  ئـاخـىرىدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى قـايـتا ئـىشـغال قـىلـىش پـىكـىرىدىكـىلهر غهلـىبه قـىلـىپ، 1876-يـىلـى بۇ 

رايـونـنىڭ شـىمـالـىغـا ھهربـىي ھهرىكهت بـاشـلىدى. 1880-يـىلـغا كهلـگهنـدە، چـىڭ ئـىلـى ۋادىسـىدىكـى چـاررۇسـىيه 

كـونتۇروللۇقـىدىكـى بـىر قـىسـىم جـايـالردىن بـاشـقا رايـونـالرنـى قـايـتىدىن ئـىگـىلـىۋالـدى.  1881-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە،  

سـانـت پېتىربۇرگ شهرتـنامـىسـى بـويـىچه، چـاررۇسـىيه ئۆزى ئـىگـىلـىۋالـغان  زېمىنـنىڭ كۆپ قـىسـمىنـى چـىڭغا 

قايتۇرۇپ بهردى.(18) 

   قـانـداقـال بـولـمىسۇن، روسـىيه غۇلـجا رايـونـىنـى ئـون يـىل ئـىشـغال قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر ۋەتـىنـىگه ۋە 

ئۇنـىڭ نـوپۇسـىغـا ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئـاسـارەتـلهرنـى قـالـدۇردى. بۇ شـىمـالـىي رايـونـدىكـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ 

مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى پۇرسهتـنى چـىڭ تۇتۇپ، چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىگه قـايتۇرۇلۇپ بېرىلـگهن  ئېلى جـىلـغىسـىنـىڭ 

چـاررۇسـىيه كـونـتروللۇقـىدىكـى چـىگـراغـا يېقىن جـايـالردا ئـولتۇراقـالشـقان.  بۇ جـايـالر ھازىرقـى قـازاقـىسـتانـنىڭ بـىر 

قـىسـمىدۇر.(19) بۇ خـىتـاي كـونـتروللۇقـىدىكـى تېررىتـورىيه چېگراسـىدا زامـانـىۋى دەۋردە تهسـىر كۈچـىگه ئـىگه 

ماھىيهتلىك ئۇيغۇر نوپۇسىنى بارلىققا كهلتۈردى. 

    چىڭ سۇاللىسىنىڭ كىيىنكى مهزگىلدىكى مۇستهملىكىچىلىكى ۋە «شىنجاڭ»نىڭ بارلىققا كېلىشى 
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   چـىڭ ئېمپىرىيـىسـى 1881-يـىلـى پۈتكۈل شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـنى رەسـمىي قـايتۇرۇۋالـغانـدىن 

كېيىن،   شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئېمپىرىيـىنـىڭ ھهمـمه تېررىتـورىيـىسـى بـىلهن بـىر قـاتـاردا بـاشقۇرۇش ئۈچۈن چـىڭ 

ئـوردىسـى ئهمهلـدارلـىرى بۇ رايـونـنىڭ بـاشقۇرۇشـىنـى تېزدىن ئـىسـالھ قـىلـدى. 1884-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا 

رەسـمىي ھالـدا «شـىنـجاڭ« (يېڭى چېگىرا) دېگهن  ئۆلـكه نـامـىنـى بهردى.(20) بۇ چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ئۆزى 

ئۆزگـىرىۋاتـقان بـىر پهيـتته يۈز بهردى. بۇ دەۋرلهردە چـىڭ سۇاللـىسـى بـىر تهرەپـتىن زامـانـىۋى دۆلهتـچىلـىكـنىڭ 

ئـاالھىدىلـىكـلىرىنـى قـوبۇل قـىلـىۋاتـاتـتى، يهنه بـىر تهرەپـتىن چـىڭ ئـوردىسـىدا خـىتـاي مـىلـلىتـىدىن بـولـغان 

ئهمهلـدارالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهۋاتـاتـتى. شۇ ۋەجـىدىن، چـىڭ سۇاللـىسـى يېڭى شـىنـجاڭ ئۆلـكىسـىنـى ۋە 

خهلـقىنـى ئۆز ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا تۇتۇشـنى ئـارزۇاليـدىغـان خـىتـايـالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان، يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان 

مـىلـلىي دۆلهتـنىڭ ئـاسـاسـىنـى قۇرمـاقـتا ئـىدى. مۇشۇ جهريـانـنىڭ بـىر قـىسـىمـى سۈپـىتـىدە، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

بـىر قـانـچه جـايـدىن بـاشـقا يهردە بهگـلهر ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇش سـىسـتېمىسـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇلـدى. بهگـلهر 

ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇش سېستىمـىسـىنـىڭ ئـورنـىنـى خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇش سېستىمـىسـى ئـالـدى. 

يهرلـىك خهلـق، يهرلـىك مۇسۇلـمان ئـاھالـىلهر بـىلهن كۆۋرۈك بهرپـا قـىلـىش ئۈچۈن، سـابـىق بهگـلهرنـىڭ 

ئهۋالدلـىرى  ئۆزلـىرىنـىڭ ئـىلـگىرىكـى ئـىمـتىيـازلـىرىدىن كۆرۈنهرلـىك دەرىجـىدە چۈشۈرۈلۈپ، خـىزمهتـچى سۈپـىتـىدە 

يالالپ ئىشلىتىلدى.(21) 

 چـىڭ شۇ يهردىكـى يهرلـىك مۇسۇلـمان خهلـقنى مۇشۇ شهكـىلـدە ھاكـىمـيهتـتىن چهتـلهشـتۈرۈش بـىلهن 

بـىرگه، يهرلـىك خهلـقنى، ئهڭ كهمـىدە ئۇالرنـىڭ سهرخـىلـلىرىنـى ئـاسـىمـىالتسـىيه قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان 

سـىيـاسهتـلهرنـى يـولـغا قـويـدى. بۇ سـىيـاسهتـلهرنـىڭ ئهڭ ھالـقىلـىق تهرىپـى مـانجۇالر ھۆكۈمـرانـلىقـىدىكـى چـىڭ 

ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ھۆكۈمهت تـىلـى بـولـغان خـىتـاي تـىلـىدا مـائـارىپ تـورى قۇرۇشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. قـايـتا 

تـاجـاۋۇزچـىلـىقـنىڭ  بـاش پـىالنـلىغچۇسـى زو زوڭتاڭ مۇنـداق دېگهن: «ئهگهر بـىز ئۇالرنـىڭ ئۆزىگه خـاس 

ئۆرپ-ئـادىتـىنـى ئۆزگهرتـىپ، ئۇالرنـى ئۆزىمـىزنـىڭ خـىتـايـچه يـولـىمـىزدا ئـاسـمىالتسـىيه قـىلـماقـچى بـولـساق، چـوقۇم 

ھهقسـىز مهكـتهپـلهرنـى قۇرۇپ، مۇسۇلـمان بـالـىالرغـا (خـىتـايـچه) كـىتـابـالرنـى ئـوقۇشـىمـىز، خـىتـايـچه خهتـنى 

تونۇتۇشىمىز ۋە خىتايچه گهپنى چۈشىنهلهيدىغان قىلىشىمىز كېرەك.»(22)  

مهكــتهپــلهر ئــوقۇش ۋە يېزىشــتىن بــاشــقا، كۇڭزى ئــىدىيــىســىنــى ئېمپىرىيهنــىڭ ئهمهلــىيهتــتىكــى 

ئـىدېئولـوگـىيـىسـى سۈپـىتـىدە تهشۋىق قـىلـدى. چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ئـاخـىرقـى يـىلـلىرىدا، خـىتـايـنىڭ بـاشـقا 

يېرىدىكـىگه ئـوخـشاشـال، ئـاتـالـمىش شـىنـجاڭدا غهربـنىڭ ئـىلـىم-پهن چۈشهنـچىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان 

زامـانـىۋىالشـقان ئـوقۇتۇش تۈزۈمـىنـىڭ ئـورنـىنـى  كۇڭزىچـىلـىقـنى ئـاسـاس قـىلـغان مـائـارىپ سـىسـتېمىسـى  ئـالـدى. 

لېكىن، يهرلـىك خهلـقنى ئۆزگهرتـىشـته  يـاكـى مۆپـلهپ مۇسۇلـمان ئـوقۇغۇچـىنـى جهلـب قـىلـىشـتا مهيـلى 

كۇڭزىچىلىق سېتمىسى، مهيلى يېڭىچه زامانىۋى مائارىپ سىستېمىسى مۇۋەپپهقىيهت قازىنالمىدى.(23) 

2021، ئىيۇل-ئاۋغۇست 22
ئۇيغۇرالر 24-سان



   شۇنـداق قـىلـىپ، چـىڭ سۇاللـىسـى مـانجۇلۇقـتىن بهكـراق خـىتـايـالشـقان ئـاخـىرقـى مهزگـىلـلىرىدە، ئۇنـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈش شهكـلى تېخىمۇ بهك مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك شهكـلىدە 

ئـىپـادىلهنـدى. چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ مهركـىزىدىن كهلـگهن تېخىمۇ كۆپ سـانـدىكـى ئهمهلـدارالر (خهلـقنى 

بهگـلهر ئـارقـىلـىلـىق) ۋاسـىتـىلـىك بـاشقۇرۇشـقا خـاتـىمه بېرىپ، خهلـق خـىتـاي ئهمهلـدارالر تهرىپـىدىن بـىۋاسـىته 

بـاشقۇرۇلۇشـقا مهھكۇم بـولـدى. مهقـسهتـلىك ھالـدا يهرلـىك خهلـقكه خـىتـاي مهدەنـىيـىتـى سـىڭدۈرۈش ئۇرۇنۇشـى 

بـولۇنـدى. ئهمـما، بۇ رايـون كهلگۈسـىدىكـى خـىتـاي مـىلـلىي دۆلـىتـىگه ئـاسـانـال سـىڭىپ كېتىدىغـان كۆچـمهنـلهر 

مۇسـتهمـلىكـىسـىگه ئـايـلىنـىپ كهتـمهسـتىن، يهنـىال ئـىمپېرىيه بـىلهن ئـاجـىز ھالـدا بـاغـلىنـىپ تۇرغـان چېگرا 

مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولۇپ قـالـدى. يهرلـىك ئـاھاله ئۆلـكه بـولۇشـتىن ئـىلـگىرىكـىگه ئـوخـشاش ھايـاتـىنـى 

داۋامـالشـتۇردى. چهكـلىمـىسـىز رەۋىشـته دىنـىغـا ئېتىقـاد قـىلـدى، ئـانـا تـىلـىدا سۆزلـىدى، ئۆزلـىرىنـىڭ غهيـرى 

رەسـمىي شهكـىلـدىكـى ئۆزىنـى ئـىدارە قـىلـىش ئۇسۇلـىنـى قـولـالنـدى. دېھقانـچىلـىق ۋە  سـودا بـىلهن شۇغۇلـالنـدى. 

ئۇالر يهنه رۇس ئېمپىرىيـىسـىدىكـى تۈركـىي تـىلـدا سۆزلـىشـىدىغـان بـاشـقا مۇسۇلـمان خهلـقلهر بـىلهن بـولـغان 

مۇنـاسـىۋەتـنى سـاقـالپ كهلـدى. شۇنـداقـال، سـودا ئۈچۈن ئـىزچـىل رەۋىشـته چـاررۇسـىيه تېررىتـورىيـىسـىگه سهپهر 

قـىلـىپ تۇردى. دىنـىي ئـوقۇش ۋە ھهج ئۈچۈنمۇ سهپهرلـىرىنـى داۋامـالشـتۇردى. شۇنـداقـال، ئۆزىگه تهئهللۇق 

مـائـارىپ سېستىمـىسـىنـى داۋامـالشـتۇردى ۋە تهرەقـقىي قـىلـدۇردى. بۇ خـىل مـائـارىپ سېستىمـىسـى چـىڭ سۇاللـىسـى 

مهزكۇر رايـونـدا تهسـىس قـىلـغان مـائـارىپ سېستىمـىسـى بـىلهن بـىرلـىكـته مهۋجۇت بـولـدى. يهرلـىك خهلـقنىڭ 

مـائـارىپ سېستىمـىسـى ھهم  دىنـىي زاتـالر بـىلهن ئـاالقـىسـى بـولـغان ئهنـئهنـىۋىي دىنـىي مـائـارىپ تـورىنـى، ھهم دىن 

بـىلهن ئهدەبـىيـات، تـارىخ، ھېساب ۋە ئـىلـىم-پهن قـاتـارلـىق پهنـلهرنـى دىنـىي دەرسـلهرگه بـاغـلىغـان ئۇسۇلـى 

جهدىدىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى.(24) 

شهرقىي تۈركىستاندىكى جۇمھۇرىيهتچى خىتاي (گومىنداڭ) ۋە زامانىۋى ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىنىڭ قهد 

كۆتۈرۈشى 

چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ يـىمـىرىلـىشـى 19-ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرى ۋە 20-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا دۇنـيانـىڭ بـاشـقا 

ئـىمپېرىيـىلـىرىنـىڭ ھاالك بـولۇشـىغـا تۈرتـكه بـولـغان ئـىنـقىالب قـىزغـىنـلىقـى بـىلهن ئـاز بـولسـىمۇ بـاغـلىنـىشـچانـلىقـقا 

ئـىگه. ھاكـىمـىيهتـنى ئـىگـىلـىگهن خـىتـايـالر بـاشـلىغـان بۇ ئـىنـقىالب مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى ئـىنـقىالب ئهمهس. 

يـاكـى چـاررۇسـىيهدە بـولـغىنـىدەك، ئېزىلـگهن سـىنـىپ تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىلـغانمۇ ئهمهس. ھالبۇكـى، 

جـوڭخۇا مـىنـگو ئـومۇمـىي جهھهتـتىن چـىڭ ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ  زېمىنـىغـا ۋارىسـلىق قـىلـدى. بۇ ئـاتـالـمىش شـىنـجاڭ 

ۋە شـىزاڭغا ئـوخـشاش ئـاجـىز  قـوشۇمـچه مۇسـتهمـلىكـىلـىرىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـدى. بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، چـىڭ 

ئـىمـپىرىيـىسـىنـىڭ ھاالك بـولۇشـى ئېمپىرىيـىدىن مـىلـلىي دۆلهتـكه ئۆتۈشـنى ئهمهس، بهلـكى «مـىلـلىي 
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ئـىمپېرىيه»دىن ئـىبـارەت يېڭى ئۇقۇمـغا كۆچـكهنـلىكـىدىن دېرەك بېرىدۇ.(25) بۇ تهرىپـى خۇددى چـاررۇسـىيه 

ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا ئـايـلىنـىشـىغـا ئـوخشـىسـىمۇ، ئـوخشـىمـايـدىغـان تهرىپـى جۇمھۇرىيهتـچى خـىتـاي 

دۆلـىتـى چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ چهكـتىن ئـاشـقان تهرەپـلىرىنـى يـاكـى ئۆزى مۇسـتهمـلىكه قـىلـغان خهلـقلهرنـىڭ ئۆز 

تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلغىلى ئۇنىمىدى. 

چـىڭ ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ ئـورنـىغـا چـىقـقان يېڭى خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ «ئېمپىرىيه شهكـلى»دىن قـول 

ئۈزمـىگهنـلىكـىنـى نهزەرگه ئـالـغانـدا، 1911-يـىلـىدىكـى ئـىنـقىالبـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ 

ھايـاتـىغـا تـولـىمۇ چهكـلىك ۋە ئـاجـىز تهسـىر كۆرسهتـكهنـلىكـى ئهجهبـلىنهرلـىك ئهمهس. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

جۇڭخۇا مـىنـگونـىڭ ئـوخشـىمـىغـان ئهمهلـدارلـىرى ۋەزىپـىگه ئـولتۇرۇشـقا ئهگـىشـىپ، بۇ ھال ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه 

ئهگـىشـىپ ئۆزگهردى. بۇ خـىلـدىكـى خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ خهلـقنىڭ ھايـاتـىنـى كـونـتول قـىلـىش ئـارزۇسـى 

تېخىمۇ بهك يۇقـىرى بـولـدى. قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، جۇڭخۇا مـىنـگو دەۋرىدە بۇ رايـون بۇ يېڭىدىن 

پهيـدا بـولـغان دۆلهتـنىڭ مۇھىم چېگرا رايـونـى بـولۇپ قـالـىدۇ. شۇنـداق قـىلـىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتان يېڭى 

جۇڭخۇا مـىنـگو دۆلـىتـىنـىڭ بـىر پـارچـىسـى بـولۇشـنى ئهمهس، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا خـوجـا بـولۇشـنى بـاش نـىشـان 

قـىلـغان، جۇڭخۇا مـىنـگو مهركـىزىي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن مۈجـمهل مۇنـاسـىۋىتـى بـولـغان بـىر ئـوچۇق خـىتـاي 

ئهمهلـداردار تهرىپـىدىن ئـىدارە قـىلـىنـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بۇ دەۋر ئۇيغۇر مـىلـلىي ئېڭىنـىڭ بـارلـىقـقا 

كېلىش دەۋرى بـولـىدۇ. بۇ خـىل مـىلـلىي ئـاڭ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى ئۆز ئـىشـلىرىنـى ئۆزى قـارار قـىلـىش ۋە 

بۇ رايـونـدىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـى ھوقۇق بېشىدىكـى خـىتـايـالر بـىلهن پهرقـلهنـدۈرۈشـىنـى چۆرىدىگهن 

ئـاسـاسـتا بهرپـا قـىلـىنـىدۇ. كېيىنـكى نهچـچه ئـون يـىلـدا، يهرلـىك خهلـق ئـارىسـىدىكـى بۇ خـىلـدىكـى مـىلـلىي 

ئـويـغىنـىش ئـىكـكى قېتىمـلىق ئۆمـرى قـىسـقا دۆلهتـنى ئـوتتۇرىغـا چـىقـاردى. بۇ ئـىكـكى دۆلهت ئـايـرىم-ئـايـرىم ھالـدا 

1930- ۋە 1940-يـىلـلىرىدا خـىتـايـنىڭ ئـىشـغالـىدىن ئـايـرىلـىپ مۇسـتهقـىل بـولۇشـنى غـايه قـىلـغان دۆلهتـلهر 

ئىدى. 

خىتاي جۇڭخۇا مىنگوسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا چىڭ سۇاللىسىنىڭ ھۆكۈمدارلىقىنى داۋامالشتۇرۇشى 

ۋە يېڭى ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى 

چـىڭ سۇاللـىسـى بېشىنـى يېگهنـدىن كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان تۇنـجى خـىتـاي 

ئهمهلـدار يـاڭ زېڭشىنـدۇر. يـاڭ زېڭشىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تـاكـى 1928-يـىلـىغـىچه ئـىدارە قـىلـغان. 

كۆپـچىلـىك تـارىخشۇنـاسـالر يـاڭ زېڭشىنـنى مۇسـتهبـىت ھۆكۈمـران دەپ قـارايـدۇ. ئۇ سـاداقهتـمهنـلىكـنى قـولـغا 

كهلتۈرۈپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئۆزىنـىڭ شهخسـىي زېمىنـىغـا ئـايـالنـدۇرۇۋالـدى.(26) بـىراق، ئۇ بـاشـقا 
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دۆلهتـلهرنـىڭ مهزكۇر رايـونـنىڭ ئـىگـىلـىرى بـولـغان يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ھايـاتـىغـا ئـارىلـىشـىشـىغـا ئـوچۇقـتىن 

ئـوچۇق چهكـلىمه قـويـدى. يـاڭ بۇ «چېگرا رايـون»نـى كـونـترول قـىلـىش ۋەزىپـىسـىنـى ئـادا قـىلـىش ئۈچۈن 

تـىرىشـچانـلىق كۆرسهتـتى. بـىراق، بۇ رايـونـنىڭ يېڭى قۇرۇلـغان جۇڭخۇا مـىنـگونـىڭ بـىر پـارچـىسـى بـولۇش 

ئۈچۈن ھېچقانـچه كۈچ چـىقـارمـىدى. يـاڭ مۇنـداق يـازغـان ئـىدى:«مهن (جۇڭخۇا مـىنـگونـىڭ) بـىر قـىسـىمـىنـى 

تۇتۇپ تۇرۇشـقا قـادىر بـواللـىسـام، (مهركـىزىي) ھۆكۈمهت بـاشـقا قـىسـىمـىنـى كـونـترول قـىلـىپ تۇتۇپ تۇرالـىسـا، 

بۇنـىڭدىن يـاخشـىسـى بـوالمـدۇ؟»(27) ئۇنـىڭ بۇ رايـونـنى تۇتۇپ تۇرالـىشـىدىكـى سهۋەبـلهردىن بـىرىنـىڭ بۇ 

رايـونـدا قـوزغـىالڭالرنـىڭ بـولۇشـى ۋە چهتـئهل كۈچـلىرىنـىڭ ئـارىلـىشـىشـى مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى تـوغـرا 

ئـاڭقىرالـىغـانـلىقـىدىنـدۇر. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى مۇڭغۇلـىيهگه چـاڭگال سېلىپ، ئۆزىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى قـابـىلـىيـىتـىنـى 

نـامـايـان قـىلـغانـلىقـتىن، يـاڭ زېڭشىن بـولۇپمۇ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ «شـىنـجاڭ» ھهقـقىدە پـىالن تۈزۈشـىدىن 

ئهنســىرىگهن ۋە يهرلــىك مۇسۇلــمان خهلــق ئۈســتىدىن مۇشۇ خــىلــدىكــى «قۇتــرىتــىش»الرنــىڭ بــولۇش 

مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى پهمـلىگهن. يـاڭ زېڭشىڭنىڭ بۇنـداق ئهنسـىرىشـىگه كۆز ئـالـدىدىكـى ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىكـىمۇ 

سهۋەب بـولـغان. بۇ ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىكـىنـىڭ خـاراكتېرى ئـومۇمهن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا مهيـدانـغا چـىقـقان 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى مـىلـلىي ئـازادلـىق تـىپـىدىكـى لېنىنـىزىمـچه ئـىدىيهنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئـىدى. ئۇيغۇر 

مـىلـلهتـچىلـىكـى تهدرىجـىي داۋام قـىلـىپ شهكـىلـلهنـدى. چهتـئهلـنىڭ تهسـىرىگه كۆپ ئۇچـرىدى. بۇ تهسـىرلهرنـىڭ 

بهزىلـىرى بهزى ئۇيغۇرالرنـى ھېچقانـچه زەرىيهتـلىيهلـمىدى، بهزى ئۇيغۇرالرنـى بـولـسا مـىسـلىسـىز زەرەتـلىدى.

(28) بۇ مىـللـهتچـىلىـكنـىڭ شهكىـللـىنىـش جهرياـنىـ چىـڭ سۇاللىـسىـ ھۆكۈمرـانلـىقىـنىـ ئاـخىـرقىـ مهزگىـللـىرىدىال 

بـاشـالنـغان بـولسـىمۇ، بۇ مـىلـلهتـچىلـىك دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى مۇسۇلـمان ئـىسـالھاتـچىالرنـىڭ چـوڭقۇر تهسـىرىگه 

ئۇچـىراپ، بـولشـىۋېكالر ئـىنـقىالبـىدىن كېيىن ۋە 1880-يـىلـالردا غۇلـجىدىن ئـايـرىلـىپ سـوۋېت تهۋەسـىگه ئۆتۈپ 

كهتـكهن مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ھهرىكـىتـىدىن كېيىن يۈكـسهك ھايـاتـىي كۈچـكه ئـىگه بـولـدى. 1920-يـىلـالردا سـوۋېت 

ئىتتىپاقى تهۋەسىدە («ئۇيغۇر» دېگهن مىللهت نامىنى قوللىنىش) تهشهببۇسى بىلهن، مۇشۇ نامدا تونۇلدى. 

1920-يـىلـلىرىدىن ئـىلـگىرى، ئۇيغۇرالرنـىڭ يۇرتـىدا يـاشـايـدىغـان تۈركـىي مۇسۇلـمانـالردا بـىر تۈرلۈك 

كـوللېكتىپ كـىمـلىك مهۋجۇت بـولۇپ، بۇ كـوللېكتىپ كـىمـلىك جۇغـراپـىيـىلـىك ئـورۇن، تـارىخ، ئۆرپ-ئـادەت، 

تـىل ۋە تېكىسـتلهرنـىڭ ئـاغـزاكـى تـارقـىلـىشـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، بۇ كـوللېكتىپ كـىمـلىك 

خـىتـاي ۋە مـانجۇ بـاشقۇرغۇچـىالردىن ئـاالھىدە پهرقـلىق ھالـدا شهكـىلـلهنـگهن.(29) بـىراق، بۇ كـوللېكتىپ 

كــىمــلىك تېخىچه يېڭىچه دۆلهتــچىلــىك سۈپــىتــىدە ئــىپــادىلهنــمىگهن، مــىلــلىي دۆلهت ئۇقۇمــى بــىلهن 

بـاغـلىشـىلـمىغـان، «ئۇيغۇر» دېگهن نـام بـىلهنمۇ مۇنـاسـىۋەتـلهشـمىگهن ئـىدى. «ئۇيغۇر» نـامـى بۇ رايـونـالردا 

دەۋران سۈرگهن قهدىمـكى چـاغـالردىكـى تۈرك ئېمپىرىيـىسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولۇپ، بۇ چـاغـالردا بۇ 

رايـونـدا ئۇيغۇر دېگهن نـام ئـىشـلىتـىلـمهيـتتى. «ئۇيغۇر» دېگهن نـام سـوۋېتى ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ قـازاقـىسـتانـدىكـى 

ھۆكۈمـرانـلىقـىنـىڭ تۇنـجى يـىلـىدا بۈگۈنـكى قـازاقـىسـتانـدىكـى مـىلـلهتـپهرۋەر بـولشـىۋىك ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىلـدى ۋە 1920-يـىلـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى تهرىپـىدىن ئېتىراپ قـىلـىنـدى.(30) يـاڭ زېڭشىنـنى 
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ئـاالھىدە ئهنـدىشـىگه سـالـىدىغـىنـى شۇكـى، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن ئـىبـارەت بۇ يېڭىدىن پهيـدا بـولـغان دۆلهتـنىڭ 

ئـىدىئـولـوگـىيـىسـى ئـىمـپىرىيـالـىزىمـغا قـارشـى لېنىنـىزم ئـىدىيـىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان بـولۇشـى ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ 

خـىتـايـالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى تۇرۇش تـارىخـىنـى تـارىخـنى خـاتـىرىلهشـنىڭ مهركـىزى سۈپـىتـىدە تهبـرىكـلىشـى 

ئـىدى.(31) بۇ تهرەقـقىيـاتـالردىن خېلى ئهنـدىشـىلهنـگهن يـاڭ زېڭشىن سـوۋېت ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدىكـى 

ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا بۇ يهردىكـى بۇنـىڭغا مۇنـاسـىۋەتـلىك تهرەقـقىيـاتـالرنـى ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىن 

كهلـگهن پهسـىلـلىك ئـىشـچىالرغـا بۇ تهرەقـقىيـاتـالرنـىڭ كۆرسهتـكهن تهسـىرىنـى كۆزىتـىش مهقسـىتـىدە ئـوتتۇرا 

ئاسىيادا كونسۇلخانا قۇردى.(32) 

گهرچه يـاڭ زېڭشىن قـوزغـىالڭ چـىقـىشـدىن ئهنسـىرىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ھېچقاچـان شهرقـىي تۈركـىسـتان 

مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ زور كۆلهمـلىك قـوزغـىلـىڭىغـا دۇچ كېلىپ بـاقـمىدى. يـاڭ زېڭشىن ئـاكـتىپـلىق بـىلهن 

بـاسـتۇرۇۋەتـكهن مۇسۇلـمانـالر قـوزغـىلـىڭىدىن بـىرى ئهسـلىدە يـاڭ زېڭشىنـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا يـاكـى خـىتـاي 

ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى بـولـماسـتىن، قۇمۇلـدىكـى ئۆز خهلـقىگه زۇلۇم سېلىش بـىلهن يـامـان كۆرۈلـىدىغـان يهرلـىك 

مۇسۇلـمان شـاھزادىنـىڭ ھوقۇقـتا ھهددىدىن ئېشىشـىغـا قـارشـى كۆتۈرۈلـگهن قـوزغـىالڭ ئـىدى.(33) يـىغـىپ 

ئېيتقانـدا، ئـىنـتايـىن داۋالغۇشـلۇق يـامـان بـىر دەۋردە، يـاڭ زېڭشىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئۆز دەۋرىدىكـىدەك 

تۇتۇپ تۇردى. بـىراق، بۇ جهريـانـدا، ئۇ بـاشـقا خـىتـاي مهمۇرىي ئهمهلـدارالر ئـارىسـىدىن ئۆزىگه كۆپ دۈشـمهن 

تېپىۋالـغان بـولۇپ، ئـاقـىۋەتـته مۇالزىمهتـچىسـى تهرىپـىدىن زىيـاپهت ئهسـناسـىدا ئۆلتۈرۈۋېتىلـىش قـىسـمىتـى بـىلهن 

ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ئاخىرالشتۇردى.(34) 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

*نهقىل مهنبهلىرى ئۈچۈن ئهسهرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىغا مۇراجىئهت قىلغايسىز.
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قهھرىمان دۇنياغا شۇنداق كېلىدۇ

تارىخ ۋه بىز 

ئابدۇرېھىم ئابلهتخان



قهھرىمان دۇنياغا شۇنداق كېلىدۇ 

ئابدۇرېھىم ئابلهتخان 

سهن ھايـاتـنىڭ مۈشكۈالتـلىرى ئـىچـىدە تېڭىرقـاپ قـالـغان، ئۈمـىدسـىزلـىنـىپ ھهسـرەت چهكـكهن چـاغـلىرىڭدا 

يـىراق ئۆتمۈشـتىن كېلىدىغـان ئـاجـايـىپ بـىر تـىۋىشـقا قۇالق سـال. بۇ تـىۋىش سـاڭا ئهجـدادالر تـوغـرىسـىدىكـى 

مـىڭ يـىلـلىق كۈيـلهر، قهھرىمـانـلىقـنىڭ ئـىلـلىق ھهم جهڭگىۋار قـان ھىدى كېلىۋاتـقان، نـىمـجانـغا جـان 

قـوشـىدىغـان ئـاھاڭلىرى كېلىپ، قهلـبىڭگه سهن ئـىلـگىرى ھېس قـىلـىپ بـاقـمىغـان ھېسالرنـى ئـاتـا قـىلسۇن. سېنىڭ 

بـىچـارە، يېتىمسـىرىغـان روھۇڭنى ئۆز قـويـنىغـا ئېلىپ، سـامـاۋىي يۈكـسهكـلىكـلهرگه كۆتۈرسۇن. پهقهت نـاله 

قـىلـىشـقىال كۆنـگهن لهۋلـىرىڭنى مهھكهم يۇمۇشـنى، سـاڭا ھهقـىقـىي ئهركهكـتهك تـىك تۇرۇشـنى ئۆگهتسۇن. بـىر 

زەئــىپ يۈرەك، بــىر بــىچــارە تهشــنا قهلــب ھېس قــىلــىشــقا تېگىشــلىك بــولــغان ئهمــما ھېس قــىلــمىغــان، 

ھېسسىيـاتـالردىن بهھرىمهن بـولۇپ بـاق! ئۇ سېنىڭ مهنـىسـىز، ئۈمـىدسـىز ھايـاتـىڭنى ئۆزگهرتـىپ قـالـسا ئهجهب 

ئهمهس. 

ئـىنـسانـنىڭ بـارلـىق پهزىلهتـلىرى ئـىچـىدە قهھرىمـانـلىق بـىردىنـبىر تۈپـكى پهزىلهت، تـارىخـتىكـى بـارلـىق 

مهنـىۋى بـايـلىقـالر ئـىچـىدە قهھرىمـانـلىق داسـتانـلىرىال ئهسـىر-ئهسـىرلهردىن بۇيـان قهلـىبـلهرگه بـىردىن-بـىر قۇۋۋەت 

بـولۇپ، ئۇالرنـى يـىگـىلهپ قۇرۇپ كېتىشـتىن سـاقـالپ كهلـدى. قهھرىمـانـالر تـوغـرىسـىدىكـى داسـتان ۋە چۆچهك 

رىۋايهتـلهر بـىر خهلـقنىڭ تـارىخـىي بـايـانـلىرىنـىڭ گۈلـتاجـى. بۇ بـاتۇرلۇق كۈيـلىرى، ئېغىر كۈنـلهردە ۋە 

مۇشهقـقهتـلىك ھايـات سهپـىرىدە كېلىۋاتـقان كـارۋانـغا ئۈمـىد ۋە ئـىشهنـچ بېغىشـالپ جـاپـالـىق سهپهرنـىڭ چـوقۇم 

بـىر كۈنـى ئـايـاغـلىشـىدىغـانـلىقـىدىن بېشارەت بېرىدۇ. بۇ داسـتانـالر ئـاجـىزالرغـا كۈچ، ئۈمـىدسـىزلهرگه ئۈمـىد-

ئـىشهنـچ بېغىشـاليـدۇ. پهقهت سۇنـماس ئـىرادىلـىك، تهقـدىرگه بـاش ئهگـمهيـدىغـان ئهزىمهتـلهرنـىڭ ھامـان بـىر 

كۈنى مهقسهتكه يېتىدىغانلىقىغا ئىشهندۈرىدۇ ۋە يېتهكلهيدۇ.  

قهھرىمـانـنىڭ ھايـات مهقسـىتـى مـىلـلىتـى ۋە ۋەتـىنـى ئۈچۈن بـولـغاچـقا، ئۇنـىڭ شۆھرىتـىمۇ چـوقۇمـكى 

مـىلـلهت يـاكـى دۆلهتـكه تهۋە بـولـىدۇ. مهيـلى ئۇنـىڭ شۆھرىتـى قـانـچىلـىك تـارالـغان بـولسۇن، ئۇ بۇ شۆھرەتـنى 
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ئۆزىنـىڭ مـىلـلىتـى ۋە ۋەتـىنـى ئۈچۈن قـىلـغان كۈرەشـلىرى بـىلهن قـولـغا كهلتۈرگهن بـولـىدۇ. قـانـداقتۇر ئـومۇمـىي 

ئـىنـسانـىيهتـكه تهۋە قهھرىمـان بـولـمايـدۇ. بۇ خۇددى ئـىنـسانـىيهتـكه ئـورتـاق مهنـپهئهت بـولـمىغـانـدەكـال بـىر ئـىش. 

مهيـلى بـىز قـانـچىلـىكـال زورۇقۇپ، مۇھهبـبىتـىمـىزنـى بـىلـدۈرمهيـلى، بـاشـقىالرنـىڭ قهھرىمـانـى ھهرگـىزمۇ بـىزنـىڭ 

بـواللـمايـدۇ. بـاشـقىالرنـىڭ قهھرىمـانـى چـوقۇمـكى بـىزنـىڭ مهنـپهئهتـىمـىزنـى ئۆز مـىلـلىتـىگه ئېلىپ بېرىش، يـاكـى 

ئۆز مـىلـلىتـىنـىڭ دەخـلىگه ئۇچـرىغـان مهنـپهئهتـىنـى قـوغـداش بـىلهن دۇنـياغـا كېلىدۇ. بۇ خۇددى نـاپـولـىئـون 

شهرقـلىقـلهرنـىڭ قهھرىمـانـى بـولـمىغـىنـىدەك، سـتالـىن بـىزنـىڭ قهھرىمـانـىمـىز بـولـمىغـانـدەكـال بـىر ئـىش. قهھرىمـانـلىق 

ئـاۋام تۇرمۇشـىدىن ھالـقىپ كېتىدۇ، بـىراق ئۇ ئـاۋام ئـارىسـىدا مهڭگۈ سـاقـلىنـىدۇ. ئۇ ئـورتـاق خهۋپ ۋە 

چاقىرىق كۈچكه ئىگه بولغاندا، ھهيران قاالرلىق كۈچلىنىپ ئاۋاملىشىدۇ.  

مـاھىيهتـته ئـاۋام ئۇالرنـىڭ بۆشۈكـىدۇر. پهقهت بـىر ئـادەمـنىڭ شهخسـىي يۈكـىنـىال كۆتۈرۈشـتىن ھالـقىپ، 

قهلـبىگه خهلـقىنـىڭ مۇراد-مهقـسهتـلىرىنـى پۈكـكهن ئـادەم ھهقـىقـىي قهھرىمـان بـولـىدۇ. قـىلـىۋاتـقان ھهرىكـىتـىنـى 

بـاشـقىالرنـىڭ ئـالـدىدا «خهلـقىم ئۈچۈن» دەپ ئـىزاھالپ تۇرۇشـنى ئۇنۇتـمايـدىغـانـالر چـىن مهنـىسـىدىن قهھرىمـان 

ئهمهس.  

ھهقـىقـىي قهھرىمـان ئۆز ھهرىكـىتـىنـىڭ ئۇلۇغۋار مهقسـىتـىنـىڭ كـىم ئۈچۈنلۈكـىنـى ئـىزاھالپ يۈرمهيـدۇ. 

ھهتـتا ھالـقىلـىق مـىنۇتـالردا ئۆز خهلـقىنـىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن ئۆزىنـى قۇربـان قـىلـسا، بهزىدە كۆپ سـانـلىقـنىڭ 

مهنـپهئهتـى ئۈچۈن ئـاز سـانـلىقـنى قۇربـانمۇ قـىلـىدۇ. بۇ ئۇالردىكـى ئهسـلىدىكـى ھېسسىي ئهقـىلـنىڭ كېيىنـچه 

ئهقـلىي يهكۈن دەرىجـىسـىگه يۆتـكىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. قهھرىمـان دەۋرداشـلىرى تهرىپـىدىن بهزىدە 

نۇقـسانسـىز «ئهۋلـىيـا» لـىقـقا مهجبۇرلـىنـىپ، ئۆز خـىزمـىتـى بـىلهن ئهمهس، بهلـكى «ئهخـالق» دەپ 

ئـاتـىلـىدىغـان، شهكـىلسـىز قـىمـمهتـكه ئـىگه نۇقـتىئـىنهزەر بـىلهن بـاھالـىنـىپ قـارىلـىنـىدۇ ۋە يـاكـى كۆپ سـانـلىقـنىڭ 

مهنـپهئهتـى ئۈچۈن قـىلـغان، كهسـكىن پـوزىتسـىيـىسـى ۋە تهدبـىرى بـىلهن دەۋرداش ئـاۋام تهرىپـىدىنـال ئهمهس 

بهلـكى كېيىنـكىلهر ئۈچۈنمۇ ئـىبـرەتـلىك تېما ۋە قـانـخور ئـالۋاسـتى سۈپـىتـىدىمۇ تهسۋىرلـىنـىدۇ. مـانـا بۇ ھهقـىقـىي 

قهھرىمـانـنىڭ نـاھهق قـىيـاپـىتـى ۋە تـراگېدىيـىسـى. قهھرىمـانـنىڭ ئهخـالقـى بـىلهن خـىزمهت ئـىقـتىدارىنـى بـاغـالپ 

كۆنـگهن ئـاۋامـغا قـارىغـانـدا، قهھرىمـانـنىڭ ئۆزىگـىال مۇنـاسـىۋەتـلىك پهزىلـىتـىنـى بـىر يـانـغا قـايـرىپ قـويۇپ، خهلـق 

تهقـدىرىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولـغان خـىزمهت ئـىقـتىدارىنـى ئـاسـاس قـىلـىدىغـان ئـاۋام تـولـىمۇ دانـادۇر، ئۇالر 

قهھرىمـانـنىڭ «مېغىزى»نـى يهپ، «شـاكـىلـى»نـى يېمهيـدىغـان كهڭ قـورسـاقـالردۇر. بۇ ئـىكـكى خهلـقنىڭ ئۆز 

قهھرىمـانـلىرىغـا تۇتـقان پـوزىتسـىيـىسـىدىكـى ئـوخشـىمـاسـلىق ئۇالرنـىڭ دۇنـيادىكـى ئـورنـىنـىڭ ئـوخشـىمـاسـلىقـىنـى 

بهلـگىلـىگهن. شۇ سهۋەبـتىن ئۇالرنـىڭ ئـوخـشاش زېمىنـدىكـى، ئـوخـشاش دەۋردىكـى تهقـدىرى ئـوخـشاش 

بـولـمايـدۇ. قهھرىمـانـنىڭ پهزىلـىتـىدىكـى ئۆزىگه يـاقـمايـدىغـان نۇقـسانـالرنـى ئۇنـىڭ خـىزمهت ئـىقـتىدارى بـىلهن 
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بـاغـلىۋالـىدىغـان كـىشـىلهر مېغىز بـىلهن شـاكـالـنى ئـارىالشـتۇرۇپ يهۋېلىپ، بۇ مېۋە بهتـتامـكهن، دەيـدىغـان 

نادانالردۇر. «قۇم باسقان شهھهر» رومانىنىڭ 11- بابىدا شۇنداق تراگىكومېدىيىلىك بىر ۋەقه بار.  

مهلۇم سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن ئۆزىنـىڭ پـادىشـاھى يـوقلۇقـىنـى ھېس قـىلـغان بـىر تـوپ خهلـق ئۆزلـىرىگه 

پـادىشـاھ سـايـالش ئۈچۈن سـايـالم قـىلـىدۇ. سـايـالمـدا بـىراۋ تۇردى سهرراپـنى پـادىشـاھ بـولسۇن دېگهنـدە، يهنه 

بـىرى «يـاق، ئۇ بـولـمايـدۇ. ئۇنـىڭ مهخـپىي خـوتۇنـلىرى بـار» دەپ قـارشـى تۇرىدۇ. يهنه بـىراۋ تـاشـئاخۇن 

تېۋىپـنى كۆرسهتـسه، پـادىشـاھ بـولغۇسـى بـارالردىن بـىرى ئۆكـته قـوپۇپ، «بۇ تـىۋىپ ئېرى يـوق خـوتۇنـالرنـىڭ 

كېسىلـىنـى بهكـرەك كۆرىدۇ» دەپ قـارشـى تۇرىدۇ. ئـارىدىن سـادىق تـامـچىنـى كۆرسهتـكهنـدە، ئۇنـىڭ 

ھهقهمـسايـلىرىدىن بـىرى «ئۇ ئۆتـكهن يـىلـى قـوشـنىسـى بـىلهن سـوقۇشۇپ قېلىپ، قـولـىدىكـى كهكه بـىلهن 

قـوشـنىسـىنـى چـانـىۋەتـكىلـى ئـاز قـالـغان» دەپ پـاش قـىلـىدۇ. تـوخـتى دوكـار دەپ بـىر سـودىگهر كۆرسـىتـىلـسه، 

ئۇنـىڭ بـىر مهسـچىددىشـى «بـولـمايـدۇ، بـىر قېتىم ئۇنـىڭ ئـىشـتىنـى مهسـچىتـتىال سـىيـرىلـىپ كېتىپ رەسۋا بـولـغان» 

دەپ ئۇنـىمـايـدۇ... ئـاپـتور ئـاخـىرىدا «بۇ شهھهرگه خۇدا ئـاسـمانـدىن پـادىشـاھ بـولۇشـقا پهرىشـتىلهرنـى 

چۈشۈرۈپ بېرەلـمهيـدۇ-دە» دەپ ئـاچـچىق كـىنـايه قـىلـىدۇ. مهڭگۈ يهتـكىلـى بـولـمايـدىغـان ئـىنـسانـىي 

مۇكهمـمهلـلىك ۋە خـىزمهت بـىلهن ئهخـالقـنىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى يـورۇتۇپ بېرىشـته، دۇنـيا ئهدەبـىيـاتـىدا بۇنـىڭدەك 

ئـوبـرازلـىق ئهسهر بـولـمىسـا كېرەك..... بـىر ئـادەمـنىڭ شهخسـىي پهزىلـىتـىدىكـى نۇقـسانـالرنـى دېرىزە قـىلـىپ، 

ئۇنـىڭ خـىزمهت ئـىقـتىدارى ۋە قـابـىلـىيـىتـىگه نهزەر سېلىنـغانـلىقـى سهۋەبـلىك، بۇنـداق خۇيـدىكـى ئـاۋام ئـارىسـىدا 

مهڭگۈ ئـىتـتىپـاقـلىق بـولـمايـدۇ. ئۇالر ئـارىسـىدىن ئـاسـانـلىقـچه خهلـق داھىيسـى چـىقـمايـدۇ. ئـاۋامـنىڭ ئۆز 

دۇئـالـىرىدا تـوخـتىمـاي تـىلهۋاتـقان، كـانـىيـىنـىڭ بـارىچه تـوۋاليـدىغـان ئـىتـتىپـاقـلىق مـاھىيهتـته بـاشـلىنـىش ئهمهس، 

بهلـكى مهلۇم جهريـانـنىڭ ئـاخـىرلـىشـىشـىدىن كېلىدىغـان نهتـىجه. ئـىتـتىپـاقـلىق نۇرغۇن بهدەلـلهر ھېسابـىغـا قـولـغا 

كېلىدۇ، ئـاشۇ ئـىتـتىپـاقـلىقـقا ئېرىشـىشـى ئۈچۈن چـوقۇم ئۇنـىڭ مهنـپهئهتـدارلـىرى ھهر-بـىرى ئـايـرىم –ئـايـرىم 

بهدەل تۆلـىشـى كېرەك. بهزىدە ئـاتـا دۈشـمىنـىنـىڭ قـولـىنـى سـىقـىشـقا، يهنه بهزىدە ئۆزى بـىلهن پـىكـىر ئـىخـتىالپـى، 

يـاكـى شهخسـىي زىددىيـىتـى بـار ئـادەم بـىلهن ئـورتـاقـلىشـىشـقا، قـاچـانـدۇر بـىر چـاغـالردا ئۆزىگه ئهخـالقسـىزلـىق 

قـىلـغان ئـادەم بـىلهن چـىرايـلىق سـاالمـلىشـىشـقا، بـىر داسـتىخـانـدا مۇڭدىشـىشـقا مهجبۇر بـولـغانـدىال ۋە 

خـالـىغـانـدىال، ئـانـدىن ھېلىقـى ھهمـمىنـى مهپتۇن قـىلـىدىغـان ئـىتـتىپـاقـلىق ۋە بـىرلـىكـكه ئېرىشـكىلـى بـولـىدۇ. ئهگهر 

بۇ خـىل بهدەل تۆلهيـدىغـان ئۇسۇل ئۈنۈم بهرمـىسه، پهقهت ھوقۇق مهركهزلهشـكهن ھهمـدە مۇرەسـسهسـىز 

دىكـتاتـورا يۈرگۈزۈلـگهن تۈزۈم ئـاسـتىدىال، خۇددى ئۈزۈم دانـىسـىدەك چېچىلـغان ئـىخـتىالپـتىكـى ئـاۋامـنى ئۈزۈم 

سـاپـىقـىغـا مهجبۇرىي يـىغـىش مۇمـكىن. ئـىتـتىپـاقـلىق پهقهت يۈكـسهك دېموكـراتـىيه يـاكـى مۇرەسـسهسـىز دىكـتاتـورا 

ئـاسـتىدىال مهۋجۇت بـوالاليـدۇ. مـانـا بۇالر مۈشكۈل مهنـزىلـگه يېتىش ئۈچۈن مهلۇم ۋاسـىتـىلهرنـى قـولـلىنـىپ، 
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ئـاۋام تهرىپـىدىن لهنهتـلهرگه ئۇچـرىغـان بـولسـىمۇ، يهنـىال ئۆز غـايـىسـى ئۈچۈن تـىرىشـىۋاتـقان قهھرىمـانـنىڭ 

يـوشۇرۇن ئـازابـى. ئۇلۇغۋار غـايه، ئـازاب بـىلهن قـوشكېزەك بـولـىدۇ. بۇ ئـازاب ئۆزىنـىڭ شېرىن تهمـى، پهقهت 

ئۆز سـاھىبـىال چۈشـىنهلهيـدىغـان تـاشـالپ كهتكۈسـىز مېھرى بـىلهن تـارىخـتىن بۇيـان نـاھايـىتـى ئـاز سـانـدىكـى 

ئـادەمـلهرگـىال نېسىپ بـولـىدۇ. بۇ ئـازابـنى ھهمـمىال ئـادەم بـىلـىدۇ-يۇ، لېكىن ئۇنـىڭ شهكـلهن قـىيـاپـىتـىنـى 

كۆرۈپ ئۇنـىڭدىن قـورقـىدۇ ۋە خـاتـىرجهم يـاشـاشـنى ئـىزدەيـدۇ. پهقهت مۇشۇ ئـازابـقا جۆرە بـولۇش 

ئۈچۈنـال تۇغۇلـغان ئهزىمهتـلهرال ئۇنـىڭ ئـاشـىقـى بـولۇپ، ھايـاتـىنـى ئۇنـىڭغا بېغىشـاليـدۇ. بۇ شېرىن 

ئـازابـنىڭ سـاھىبـى بـولـغان قهھرىمـانـالر، ئۆزىنـىڭ شهرەپـلىك تـارىخـى بـىلهن ئۆز مـىلـلىتـىنـىڭ شـانـلىق 

تارىخىنى يارىتىدۇ.  

بـىز ئـاتـىسـىنـى ئۆلتۈرگهن رېئال شهخـسنى نـورمـال ئهخـالق قـارىشـىمـىزغـا سـىغـدۇرۇشـىمـىز مۇمـكىن ئهمهس. 

ئهمـما يـىراقـتا قـالـغان ئـوغۇزخـانـنىڭ مۇكهمـمهل ھاكـىمـىيهت قۇرۇلـمىسـى ئۈمـىدىدە ئـاتـىسـى بـاشـلىق 

قېرىنـداشـلىرىنـى قـىرىپ تـاشـلىشـى ئۇنـىڭ كهسـكىن پـوزىتسـىيـىسـى دەپ تهرىپـلىنـىدۇ. دېمهك، قـانـداقـال بـولـمىسۇن 

ئوغۇزخاننىڭ پوزىتسىيىسىنى چۈشىنىشكه قادىر بولدۇق. 

ھهججاج 

ئـىسـالم تـارىخـىدىكـى قـانـخور نـامـى پۇر كهتـكهن ھهجـجاج ئهيـنى ۋاقـىتـتا ئـىسـالم خهلـىپـىلـىكـى تهۋەسـىدىكـى 

ئۆكـتىچـىلهرگه نـىسـبهتهن بۈگۈنـكى كـىشـىلهرنـىڭمۇ تېنى شۈركۈنـدۈرگـىدەك بـاسـتۇرۇشـالرنـى قـولـالنـغان ئۇ ۋە 

ئۇنـىڭ سهپـداش سهركهردىلـىرى ئهتـراپـتىكـى ئهلـلهرگه ئېلىپ بـارغـان يۈرۈشـلىرى نهتـىجـىسـىدە ئـىسـالم 

خهلـىپـىلـىكـى مـىسـلىسـىز نهتـىجـىلهرگه ئېرىشـكهن. مۇسۇلـمان تـارىخـچىلـىرى ئۇنـى ئـىسـالم تـارىخـىدىكـى ئهڭ 

يـىرگـىنچـلىك، قـانـخور كـىشـىلهر قـاتـارىدا سـانـىسـىمۇ، بـىراق ئۇنـىڭ تۆھپىلـىرىگه كۆز يۇمۇشـقا ئـامـالسـىزدۇر. 

تـارىخـچىالر مهدھىيـىلهپ كۆنۈپ قـالـغان ئهرەب نهسـلىدىن بـولـغان ئهخـالقـلىق، شـائـىرانه، مۇاليـىم، ئهمـما 

قهھرىمـانـلىق بـابـىدا يـارىمـاس پـادىشـاھالرنـىڭ يـاراتـقان نهتـىجـىلـىرى ھهجـجاجـنىڭ تۆھپىلـىرى ئـالـدىدا 

ھېچنېمىگه ئهرزىمهيـدۇ. ھهر قـانـداق تـارىخـچى ئهگهر ھهجـجاج كېيىنـكى دەۋرلهردىكـى ئۆكـتىچـىلـىك ئهۋج 

ئـالـغان سۇلـتان ۋە خهلـىپـىلهر ئـىچـكى ئۇرۇش قـايـنىمـىدا خهلـقنى ھالسـىرىتـىۋاتـقان دەۋرلهردە بـولـغان بـولـسا، 

يېقىنـقى زامـان ئـىسـالم تـارىخـىنـىڭ ئۇنـچىۋاال ئېچىنـىشـلىق يېزىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـى كېرەك. دېمهك، 

ھهجـجاجـنىڭ دىكـتاتـورىسـى، ئۆزىنـىال خۇدانـىڭ دوسـتى سـانـاپ، قـارشـى تهرەپـنى ئـالـالنـىڭ دۈشـمىنـى سـانـاشـقا 

خۇشتار خهلقنى مهجبۇرىي تىنچالندۇرۇپ، ئىسالمىيهتنىڭ كېيىنكى گۈللىنىش دەۋرىگه ئاساس سالغان.  
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چىن شىخۇاڭ  

چــىن شــىخۇاڭ مهمــلىكهتــنى بــىرلــىكــكه كهلتۈرۈپ، ئــىدىيــىنــى بــىر نۇقــتىغــا مهجبۇرالش ئۈچۈن، 

كـىتـاپـنامـىلهرنـى كۆيـدۈرگهن. كۇڭزىچـى ئۆلـىمـاالرنـى تـىرىك كۆمـگهن. ھهر قـايسـى بۆلۈنـمه بهگـلىكـلهرگه قـارىتـا 

قـانـلىق قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بـارغـان. مۇشۇ ۋەزىپـىلهرنـى ئـورۇنـداش بهدىلـىگه تۇنـجى قېتىم تېررىتـورىيـىسـى 

ھهمـمىدىن چـوڭ چـىن سۇاللـىسـى دۆلـىتـى قۇرۇلـغان. نـاۋادا ھهر قـايسـى بهگـلىكـلهر پهقهت ئۆزىنـىال قـانۇنلۇق 

پـادىشـاھ، تهڭرىنـىڭ ۋەكـىلـى سـانـاپ ئـولتۇرسـا، چـىن شـىخۇاڭسىز بۇ ۋەزىپـىنـى ئـورۇنـالش مۇمـكىنمۇ؟! ئۇمۇ 

بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگودىكى ۋەتهنپهرۋەرلهرنىڭ ئالدى بوالالمتى؟! 

جالالت ستالىن 

جـالـالت سـتالـىنـنىڭ بـاشـقا ئهل خهلـقلىرىگه سـالـغان كۈلـپهت قـىرغـىنـچىلـىقـلىرىنـى سۆزلهپ تۈگهتـكىلـى 

بـولـمايـدۇ. ئۇنـىڭ بۇ قـىرغـىنـچىلـىقـلىرى بـىلهن ئـوڭ تـانـاسـىپ بـولـغان ئـورۇس مهنـپهئهتـى ئۇنـى رۇسـالرنـىڭ 

قهھرىمـانـىغـا ئـايـالنـدۇرغـان. ھوقۇق مهركهزلهشـكهن پـارتـىيه، شهخـس نـوپۇزىنـىڭ قۇدرىتـى، تهلۋىلهرچه 

سـانـائهتـلهشـتۈرۈشـنىڭ دەسـلهپـكى نهتـىجـىسـى قـاتـارلـىقـالر بۇ جـالـالتـنى ئـورۇس تـارىخـىدىكـى مۇۋەپـپهقـىيهت 

قـازانـغان شهخـس قـىلـىپ قـويـدى. دېمهك ئـورۇسـالر ئۈچۈن لېنىنـىزمـنىڭ ئـىجـادكـارى بـولـغان لېنىنـغا قـارىغـانـدا بۇ 

مۇسـتهبـىتـنىڭ ئـورنـى يهنـىال يۇقـىرى. چۈنـكى ئـىلـگىرىكـى تهسـىرىدىن كۈنسېرى ئـايـرىلـىپ قېلىۋاتـقان ئـورۇسـالر 

ئۈچۈن ئـىدېئولـوگـىيـىنـىڭ قـىمـمىتـىدىن شهخـسنىڭ قۇدرىتـى چـوڭ كۆرۈنـىدۇ. مـاركسـىزم ۋە لېنىنـىزمـغا قـارىغـانـدا، 

ئهمهلـىي قـىمـمهتـكه ئـىگه سـتالـىنـنىزىم ئـورۇس مهنـپهئهتـىگه تېخىمۇ يېقىنـدۇر. شۇڭا رۇسـىيـىدىكـى ئـاخـىرقـى 

داھىيـنىڭ ھهيـكىلـى سـتالـىنـنىڭ بـولۇپ قېلىشـى مۇقهررەر. دېمهك، خهلـقنى ئـورتـاقـلىقـقا ئـىگه قـىلـىدىغـان 

ھهرقـانـداق ھهرىكهت ئېۋەنـدىن خـالـىي ئهمهس. بۇ ئهيـىبـنىڭ خـاتـالـىق بـولۇش بـولـماسـلىقـى، ئۇنـىڭغا بـاھا 

بېرىشـكه خۇشـتار ئـاۋام كۆڭلىنـىڭ كهڭ-تـارلـىقـى ۋە پـىداكـارلـىقـىنـىڭ دەرىجـىسـىگه بـاغـلىق. ئۆزىنـىڭ جـانـىجـان 

مهنـپهئهتـىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك مۇشۇنـداق تـالـالشـتىمۇ پـىداكـارلـىق قـىلـمايـدىغـان ئـاۋامـدىن ئۆته بـىچـارە خهلـق 

بـولـمىسـا كېرەك. پـىداكـارلـىقـى بـولـمىغـان ئـاۋامـغا ئهركـىن تـالـالش پۇرسـىتـى بېرىلـگهنـدىمۇ كۆپ سـانـلىقـالر ئۇتۇپ 

چـىقـسا، يېڭىلـگهن ئـاز سـانـلىق ئۆكـتىچـىلهر يهنـىال بۇ ئـادىل مۇسـابـىقـىدە چـىدىمـاسـلىق قـىلـىدۇ. ۋە 

بۇزغۇنـچىلـىقـقا تهيـيارلـىنـىدۇ. بۇ ھازىر ئۆزىنـىال ئهۋلـىيـا سـانـايـدىغـان شهرق خهلـقلىرىنـىڭ ئـاجـىز پسـىخـىكـىسـى 

بولۇپ قالدى.  
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دۇنـيا خهلـقلىرىنـى جهلـپ قـىلـىدىغـان ئـامېرىكـا ئهلـباشـى سـايـلىمـىدا ئهلـباشـى مۇقـىمـالشـقانـدىن كېيىن، 

يېڭىلـگهن پـارتـىيه ئۆزىنـىڭ ھهرقـانـداق ئۆكـته پـىكـىرلـىرىنـى يـىغـىشـتۇرۇپ، دۆلهت مهنـپهئهتـى ئۈچۈن قـارشـى 

تهرەپـتىن بـولـغان رەھبهرگه مۇتـلهق بـوي سۇنـىدۇ. مـانـا بۇنـى ئـىتـتىپـاقـلىق ئۈچۈن قـىلـىنـغان پـىداكـارلـىق ۋە 

تۆلـىگهن بهدەل دەيـمىز. ئهگهر ئۇنـداق قـىلـمايـدىكهن، بـىزلهر ئهيـىبـلهۋاتـقان بـاسـتۇرۇش ۋە دىكـتاتـورا ئۇالرغـىمۇ 

تهيـيار. پـىداكـارلـىقـى بـولـمىغـان ئـاۋامـدا سـىيـاسـىي ئـاڭمۇ بـولـمايـدۇ. ئۇالردا پهقهت تـار دۇنـيا قـاراشـتا 

شهكـىلـلهنـدۈرگهن ئـاددىي ئـادىمـىيـلىك كۆز قـارىشـىال بـولـىدۇ. ئۇالر قهھرىمـانـغا بـاھا بهرگهنـدە، دۇنـيا قـارىشـىدا 

شهكـىلـلهنـدۈرگهن، ۋۇجۇدىدىكـى شهخسـىيهتـچىلـىك بـىلهن رامـكىالنـغان كـىچـىكـكىنه دېرىزىسـىدىن قـاراپ بـاھا 

بېرىدۇ ۋە بـاھاسـىغـا مهپتۇن بـولۇپ كېتىۋاتـقان كـارۋانـغا قـاۋاۋاتـقان ئـىتـتهك قېلىۋېرىدۇ. قهھرىمـانـنىڭ 

مـىجهزىدىكـى غهيـرىلـىكـنى ئۇنـىڭ ئـىدىيـىسـىنـى بـاھاالش شهرتـى قـىلـىۋېلىش دەۋرنـى ئۆز قهھرىمـانـلىرىدىن ئـايـرىپ 

تـاشـاليـدۇ ۋە مهزكۇر خهلـقنى داھىيسـىز يـاشـاش بـىلهن جـازااليـدۇ. مـانـا بۇ قهھرىمـانـلىق چـوقـقىسـىغـا 

ئـىنـتىلـىۋاتـقان، ئـىرادىسـىنـى ئهتـراپـتىكـى رېئالـلىقـى كۆيـدۈرۈۋاتـقان نۇرغۇن بـولغۇسـى قهھرىمـانـالرنـىڭ كۆيـگهن 

ئـارزۇسـىنـىڭ ئـاچـچىق تۈتۈنـىدۇر. بۇ خـىلـدىكـى ئـاۋام ئۈچۈن ئۆلـگهن ئۆلۈك ۋە سۈت ئېمىۋاتـقان 

بـوۋاقـال ھهسهت قـوزغـىمـايـدۇ. شۇڭا بۇ خهلـقنىڭ تـىرىك قهھرىمـانـى بـولـمايـدۇ. ئهۋلـىيـالـىرى بـولـسا 

ئۆلگهن بولۇپ، ئۇالر كۆڭلىنى شاد ئېتىش ئۈچۈن بهزىلىرى "ھايات غوجام" دەپ تهرىپلىۋالىدۇ. 

دېمهك، مۇكهمـمهلـلىك پهقهت ئـالـالھقىال خـاس. بـىراۋنـى ئـالـىيـجانـابـالرچه ئهيـىبـلهۋاتـقان يهنه بـىر ئـادەم 

ئـالـىيـجانـاب بـولـغانـلىقـى ئۈچۈنـال نـامهرد كېلىدۇ. بـىر جهمـئىيهتـنىڭ يۈكـىنـى كۆتۈرۈشـكه تـىرىشـىۋاتـقان 

ئـىنـسانـنىڭ تۆھپىلـىرىدىن قـىل ئـىزدەۋاتـقان يهنه بـىر بـىچـارە، ھېچكىم بـىلهن زىددىيهتـلىشـىپ بېقىش سـورۇنـىغـا 

ئۇچـرىمـىغـانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇ چـوقۇمـكى قـولـىدىن ئـائـىلـىۋى ئـىشـالرال كېلىدىغـان پـىتـنىخـوردۇر. نۇرغۇن ئـاۋام 

بـاشـقىالرنـى ھهر خـىل سهۋەبـلهر بـىلهن ئهيـىبـلهشـكه خۇشـتار كېلىدۇ. ئهمـما ئۆزلـىرى ئهيـىبـلهۋاتـقان ئـادەم 

ئۇچرىغان رېئاللىققا ئۇچرىسا ئۇنىڭدىنمۇ ئۆته نومۇسسىزلىق قىلىدۇ. 

خالىدنىڭ قوشۇنلىرى 

خالىد ئىبنى ۋەلىد بىلهن ئهمىر ئىبنى ئاسنىڭ كېلىپ چىقىشى بىر لۈكچهكلهردىن  

بـولسـىمۇ، مۇھهمـمهت ئهلهيھىسـساالم ۋە خهلـىپه ئۆمهر دەۋرىدە ئـىسـالم قـوشۇنـلىرىنـىڭ بـاشـلىقـى قـىلـىپ 

ئـىشـلىتـىلـگهن، خهلـىپه ئۆمهر كېيىنـچه ئهمـىر ئـىبـنى ئـاسـنىڭ كـىشـىلهرنـىڭ نهزىرىدىكـىدەك تهقۋادار ئهمهسـلىكـىنـى، 
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ھىيـلىگهرلـىكـىنـى بـىلـگهن بـولسـىمۇ، بـىر تهرەپـلىمه كۆز قـاراشـالرنـى قـايـرىپ قـويۇپ، ئۇنـى دۆلهت مهنـپهئهتـى 

ئۈچۈن قورقماي ئىشلهتكهن، ئۇنىڭ ئىسالم دۇنياسىنىڭ مۇنهۋۋەر قوماندانى بولۇپ، چىقىدىغانلىقىغا  

ئىشهنگهن. خهلىپه ئۆمهرنىڭ بۇنداق مهردلهرچه ئومۇمنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن تۇتقان پوزىتسىيىسى  

كېيىنـكى خهلـىپـىلهر دەۋرىدە قـولـلىنـىلـغان بـولـسا )ھهتـتا بۈگۈنمۇ ھېچقايسـى مۇسۇلـمان رەھبىرى 

بۇنـچىلـىك مهردلـىك قـىاللـمايۋاتـىدۇ( چـوقۇمـكى ئـىسـالمـىيهتـنىڭ نۇرغۇنـلىغـان ئـىچـكى ئۇرۇشـلىرى يۈز بهرمـىگهن 

بوالتتى.  

ھهسهنبېكنى ئازدۇرغان ئايال پادىشاھ 
     1710-يـىلـى چـار پـادىشـاھ پېتىر ئۆزىنـىڭ ئـاسـاسـلىق قـوشۇنـى بـىلهن ئـوسـمانـلىي تۈركـلىرىنـىڭ قـورشـاۋىغـا 

چۈشۈپ قـالـىدۇ. ئهمـدىال دۇنـيا سهھنىسـىدە بـاش كۆتۈرۈۋاتـقان ئـورۇسـالرنـىڭ تهقـدىرى قـايـتا يـوقـىلـىش 

خهۋپـىگه ئۇچـرايـدۇ. مۇشۇنـداق ھالـقىلـىق ۋاقـىتـتا خـانـىش يېكاتـىرانـا تۈرك سهركهردىسـىگه مهخـپىي ئۇچۇر 

يـولـالپ، ئۇنـىڭ بـىلهن يـالغۇز كۆرۈشۈش ئـارزۇسـىنـى بـىلـدۈرىدۇ ۋە ئـىشقۋاز ھهسهنبېكنىڭ يـالغۇز قـوبۇل 

قـىلـىشـىغـا مۇيهسـسهر بـولـىدۇ. يېكاتـىرانـانـىڭ ئـاجـايـىپ نـاز-كهرەشـمىلـىرىدىن تـولۇق رازى بـولۇپ كهتـكهن بۇ 

خـائـىن قـورشـاۋدىن ئـازراق يـوچۇق ئېچىپ بېرىدۇ. بۇ جـىنـايـى ئۈچۈن كېيىن تۈرك سۇلـتانـى تهرىپـىدىن دارغـا 

ئېسىلـىدۇ. شۇنـداق قـىلـىپ، بـىز بـىلـىدىغـان كېيىنـكى دەۋرلهردىكـى چـار رۇسـىيه ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ يـوقـىلـىش 

تهقـدىرى ئۆزگـىرىپ قـالـىدۇ. يېكاتـىرانـانـىڭ بۇ ئهخـالقسـىزلـىقـى ئۇنـىڭ ئـورۇس تـارىخـىدىكـى ئـوبـرازىغـا دەخـلى 

يهتكۈزمهيدۇ. ئۇنىڭ ئورۇسالر ئۈچۈن ياراتقان ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى بارلىق تۆھپىلىرى مهدھىيىلىنىدۇ.  

ماركس ۋە ئايالى جېنىنى 

      پـرولـتارىيـاتـنىڭ ئۇسـتازى مـاركـىسـىنـىڭ ئـاشـنىسـى لېسكىن بـىلهن بـولـغان سهتـچىلـىكـىنـى يـوشۇرۇش ئۈچۈن، 

ئۇنـىڭ دوسـتى ئېنگىلـىس تۇغۇلـغان بـالـىنـى ئۆزى بـاال قـىلـىۋالـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن، مـاركـىسـىنـىڭ بۇ مهخـپىي 

ئهخـالقسـىزلـىقـى بـاسـتۇرۇۋېتىلـىدۇ. ئۇ مـاركـىسـىزمـچىالرنـىڭ داھىيسـى بـولۇش شهرىپـىدىنمۇ مهھرۇم بـولـمايـدۇ. 

ئىنسانىيهتنىڭ پهلسهپه ساھهسىگه يېڭى بىر ئۇقۇم قوشۇلىدۇ. ماركسىزم دۇنياغا كېلىدۇ.  

تـارىخـىي قهھرىمـانـالرغـا نـىسـبهتهن ئهڭ ئـادىل بـاھا ئۇالرنـىڭ يهتـمهكـچى بـولـغان نـىشـانـى ۋە ئـومۇمـى 

خهلـق مهنـپهئهتـى ئۈچۈن ئېلىپ بـارغـان كۈرەشـلىرىدۇر. ھهرگـىزمۇ پـىداكـارلـىقـى بـولـمىغـان ئـاۋامـنىڭ ئـائـىلـىۋى 
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غهمـلهر بـىلهن ئۇپـراپ كهتـكهن كـالـلىسـى بـىلهن چـىقـىرىلـغان ھۆكۈمـى ئۇالرغـا بېرىلـگهن بـاھا بـواللـمايـدۇ. 

چۈنكى، تۇرمۇش غهملىرىنى يهپ بواللمايۋاتقان ئاۋام قهھرىماننىڭ ئازابىنى قانداقمۇ چۈشىنهلهيدۇ!؟  

سۇڭ جياڭ 

      «سۇ بـويـىدا» رومـانـىدىكـى شـىپـالـىق يـامغۇر سۇڭ جـياڭ 108 قـاپ يۈرەك ئهزىمهتـكه بـاش بـولۇپ 

لـياڭشهن تۇراسـىدىن چـىقـىپ تـاكـى فـاڭالنـى يـوقـاتـقانـغا قهدەر نۇرغۇن غهلـىبـىلـىك كۈرەشـلهرنـى قـىلـىدۇ. ئهمـما 

ئۇنـىڭ تهبـىئـىتـىدىكـى ئهسـلىدىنـال ئـوردا تـالـىپـچاقـلىرىغـا خـاس بـولـغان، خـىتـايـنىڭ ئهنـئهنـىۋى ئـوردىغـا سـادىق 

بـولۇش دېگهن ئۇقۇمـىنـىڭ ئـاسـارىتـىدىن چـىقـالـماي، ئۆزىنـىڭ ھايـات-مـامـاتـتىكـى بۇرادەرلـىرىنـى قۇربـان قـىلـىش 

بهدىلـىگه ئۆز ئـارزۇسـىغـا يېتىدۇ. مـاۋزېدۇڭمۇ ئۇنـىڭ بۇ قـىلـمىشـىنـى ئـوتتۇرا قـاتـالم زىيـالـىيـلىرىدىكـى ھالـقىلـىق 

ۋاقـىتـتىكـى تهسـلىمـچىلـىك دەپ بـاھا بهرگهن ئـىدى. سۇڭ جـياڭنىڭ ئهدەپـلىك، مۇاليـىم، ئـاقكۆڭۈل خـاراكتېرى 

بـىلهن قـىلـغان تهسـلىمـچىلـىكـىگه قـاراپ، بـىز تهبـىئـىي ھالـدىال سـاۋاتسـىز قـارا قۇيۇن لـى كۈي بـولـغان بـولـسا 

ئۇنـداق بـولـمايـتتى دەپ ئـويـالپ قـالـىمـىز. ھهقـىقـىي قهھرىمـان بـىلـىم ۋە ئهدەپـكه قـارىغـانـدا ئۇلۇغۋار غـايـىگه 

مـايـىل كېلىدۇ. پهقهت ئۇنـىڭ غـايـىسـىال ئۇنـى يـول بـاشـچى بـولۇش قـىمـمىتـىگه ئـىگه قـىلـىدۇ. يـول بـاشـچىنـىڭ 

تۈپـكى بـىردىنـبىر ئـاالھىدىلـىكـى غـايـىگه ئـىگه بـولۇش. مۇسـتهقـىل ئۇلۇغۋار غـايـىال ئۇنـى كۈرەش داۋامـىدا ئېزىپ 

كېتىشـتىن سـاقـلىيـااليـدۇ. ئـورنـىنـى تـاپـالـمىغـان ئـادەم ئـاسـانـال خـاتـالـىق ئۆتكۈزۈپ قـويـىدۇ. ئـاۋامـغا بـاشـچى 

بولۇش، دۆلهت باشقۇرۇش ھهممىال ئادەم قىالاليدىغان كهسىپ ئهمهس. 

ئهمىر تېمۇر كۆراگانى 

ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا تـارىخـىدىكـى داڭلىق ئـاسـترونـوم ئۇلۇغـبهگ تـراگېدىيـىسـىنـى ئـويـلىنـىپ كۆرۈش تـامـامهن 

مۇمـكىن. ئهسـلىدىنـال ئـىلـمىي تهتـقىقـات بـىلهن شۇغۇلـلىنـىش ئۈچۈنـال تۇغۇلـغان بۇ ئـالـىم تهخـت ۋارىسـى بـولۇپ 

قـالـىدۇ. ئـىلـىم ۋە تهتـقىقـاتـقا چـىن كۆڭلىدىن ھهۋەس-ئـىجـتىھات قـىلـىدىغـان قهلـبى دۆلهت ئـىشـلىرىدىكـى 

قـاتـتىق-يۇمـشاقـلىق، ئهپۇ-زالـىمـلىقـنى مـاسـالشـتۇرۇپ بـارالـمايـدۇ. ئـاسـمانـدىكـى 1018 يۇلتۇزنـىڭ ئـورۇن-

تهرتـىپـىنـى پۇخـتا بـىلـگهن بـىلهن، ئۆزى بـاشقۇرۇۋاتـقان ھاكـىمـىيهتـنى، ئهركه ئـوغۇلـلىرىنـىڭ دۆلهت قـانۇنـىنـى 

بۇزۇشـى سهۋەبـىدىن پـىتـنىچـىلهرنـىڭ بـاش كۆتۈرۈشـىدىكـى سهۋەب-نهتـىجـىلهرنـى بـىلهلـمهيـدۇ. ئۆزگـىرىشـچان 

ئادەم تهبىئىتىگه تۇرغۇن يۇلتۇزالرغا تۇتقان مۇئامىلىنى ئىشلىتىدۇ.  
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ئهمـىر تېمۇر بـولـسا نهۋرىسـى ئۇلۇغبېگكه قـارىغـانـدا، ئـىلـىم بـابـىدا تـولـىمۇ يېتهرسـىز بـولـغان بـىلهن ئۇ 

مۇتـلهق ھۆكۈمـران بـولۇشـقا اليـىق ئـادەم. ئۇ تۈزگهن قـانۇنـغا ھهتـتا ئۆز پهرزەنـتلىرىنـىمۇ خـىالپـلىق قـىلـىشـقا 

پېتىنـالـمايـتتى. شۇڭالشـقا بـىلـىمسـىز بـولسـىمۇ، غـايه ۋە ئـادالهتـنى ئۆزىگه ھهمـراھ قـىلـغان بۇ قهھرىمـان دۆلهتـنى 

ئهمىن قىاللىغان. 

ئۇلۇغبېگ رەسهتخانىسى 

نېمىشقا ئېينىشتىين، ئايتماتوفالر دۆلهت باشلىقى بولۇش تهكلىپىنى رەت قىلغان؟  

سهۋەب دۆلهت ئـاتـىسـى بـولۇشـقا ئـىلـىمـگه قـارىغـانـدا جـاسـارەت ۋە پهم-پـاراسهت كۆپـرەك كېتىدۇ. ئـىلـىم 

بـولـسا ئـىزچـىل يۇمـشاق ھهقـىقهت، سـىيـاسهت بـولـسا بهزىدە تـاشـتىن قـاتـتىق يهنه بهزىدە بـولـسا پـاخـتىدىن 

يۇمـشاق. سۇلـتان ئـابـدۇرېشىتـخانمۇ ئهسـلىدىنـال ئۇلۇغبېگكه ئـوخـشاشـال ئـىلـىم خۇمـار ئـادەم. ئهمـما بۇ سۆيۈش 

ھۆكۈمـرانـنىڭ تۈپـكى ئـاالھىدىلـىكـى ئهمهس. ئۇنـىڭدا سهئـىدخـانـغا ئـوخـشاش مۇسـتهھكهم جـاسـارەت ۋە ئـالـدىن 

كۆرەر پاراسهت بولمىغانلىقى سهۋەبىدىن، خانلىقىنىمۇ قوغدىيالماي قالغان.  

تۈرك دۇنياسىنىڭ مۇنهۋۋەر ئوغلى مۇستاپا كامال 

ئۇ پهقهت تۈرك مـىلـلهتـلىرىنـىڭال قهھرىمـانـى. چۈنـكى بۇ ئهزىمهت ئۆز مـىلـلىتـىنـىڭ جـانـىجـان مهنـپهئهتـىنـى 

يـوقـىتـىشـقا ئـاتـالنـغان بـارلـىق دۈشـمهنـلىرىگه قـارشـى ئۇرۇش قـىاللـىغـان. ھهتـتاكـى، تۈركـلهرگه قـارشـى غـازات 

تـوۋالپ جهڭگاھقا چۈشـكهن دىنـداشـلىرىنـىمۇ ئـايـاپ ئـولتۇرمـىغـان. ئهسـلىدىكـى خهلـىپـىلـىك تۈزۈلـمىگه 

مـىلـلهتـچىلـىك بـايـرىقـىنـى كۆتۈرۈپ قـارشـى چـىقـقان ئهرەب ئۆكـتىچـىلـىرى يـاۋروپـا خـرىسـتىئـانـلىرىنـى ئۆزلـىرىگه تېرەك 

قـىلـغان بـولـسا، مۇسـتاپـا كـامـال تۈرك مـىلـلىتـىنـىڭ ھايـاتـلىقـى ئۈچۈن يـاۋروپـانـىڭ بـىرلهشـمه ئـارمـىيـىسـى بـىلهن 

كۈرەش قـىلـدى. ئۇرۇشـتىن كېيىن ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى نۇرغۇن دۆلهتـلهر غهربـنىڭ ھهربـىي قـوغـدىنـىش 

كۈنلۈكـىگه مۇراجـىئهت قـىلـغان بـولـسا، مۇسـتاپـا كـامـال دۆلهت مهنـپهئهتـىنـى قـولـىدا تۇتۇپ، يـاۋروپـانـىڭ ئـىلـغار 

قـانۇن-تۈزۈلـمىلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىشـنى يـولـغا قـويـدى. بـىرى شهكـلى ئۆزگهرگهن مۇسـتهمـلىكـىگه چۈشۈشـنى 

خـالـىدى. يهنه بىـرى بوـلسـا مهڭگۈ مۇنقـهرز بوـلمـايدـىغاـن تۈرك دۇنيـاسىـغاـ ئاـشقۇن ئىـسالھات تهدبىـرلىـرىنىـال 

ئېلىپ كهلدى، خاالس. 
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ئۇلۇغ تۈرك ئـالـىمـىمـىز مهھمۇد كـاشـغهرى ئۆزىنـىڭ بـىبـاھا كـىتـابـىنـى ئهرەب ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـى بـىلهن 

تۈرك ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـىنـى بـىر قـاتـارغـا چـىقـىرىش مهقسـىتـىدە يېزىپ چـىقـقان. مـاھىيهتـتىن ئېيتقانـدا بۇ ئـىسـالم 

ئـورتـاقـلىقـىغـا نـىسـبهتهن ئېنىقـال رەت قـىلـىش دەرىجـىسـىگه بېرىپ يهتـمىسـىمۇ، ئهمـما يهنـىال مـىلـلىي مۇھهبـبهتـنىڭ 

ئۆرنىكى بوالاليدۇ.  

نـاپـولېئون مـىسـىرغـا كـىرىشـته مۇسۇلـمان بـولۇشـتهك ئـاقـىالنـىلـىقـنى تـالـلىۋالـدى. نـاپـولېئون ئـوتتۇرا شهرقـقه 

تـاجـاۋۇز قـىلـىپ كـىرگهنـدە ئـىسـتېالچـىلـىق قهدىمـىنـىڭ ئـاسـان ھهم تېز بـولـىشـى ئۈچۈن ئـىسـالم دىنـىغـا ئېتىقـاد 

قـىلـغانـلىقـىنـى جـاكـارالپ سهلـله يۆگهپ، مهسـچىتـتىن چـىقـماي ئـىبـادەت قـىالتـتى. ئۇ بهلـكىم بۇنـى ئۇرۇش 

زۆرۆرىيـىتـى ئۈچۈن قـىلـغان بـولۇشـى مۇقهررەر. ئهمـما، ئۇنـىڭ بۇ ھهرىكـىتـى يـاۋروپـا قهھرىمـانـلىرىنـىڭ 

گۈلـتاجـىلـىق ئـورنـىغـا قـىلـچىلـىك دەخـلى قـىلـمىغـان. جېففىرسـونمۇ ئـامېرىكـا جهمـئىيـىتـىنـى دىنسـىزالشـتۇرۇشـتهك بـىر 

قىسما تهكلىپ بېرىپ قويغانلىقى سهۋەبىدىن، مهشھۇر ئهلباشىالر قاتارىدىن چۈشۈپ قالغىنى يوق. 

قهھرىمـان نـاھايـىتـى ئـاز سـانـدىكـىلهرال چۈشـىنـىدىغـان قهلـب ئـازابـلىرىنـى ھهرىكهتـكه ئـايـالنـدۇرۇش بـىلهن 

ئـارام تـاپـىدۇ. ئۇ خـاتـالـىقـالردىن خـالـىي بـواللـمايـدۇ. پهقهت ھايـاتـىي دۇنـيادا مهسـئۇلـىيهتـتىن قېچىپ 

ياشايدىغان نامهرد ئادەملهرال خاتالىشىش تهقدىرىگه ئۇچرىمايدۇ.  

لىنكولىن 

لـىنـكولـىن ئـامېرىكـا ئـىچـكى ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە ئۇرۇشۇۋاتـقان ئـىكـكىال تهرەپـنى ۋەتهنـپهرۋەرلهر دەپ 

بــاھالــىغــان ئــىدى. چۈنــكى ئــىكــكى تهرەپ ئۆز تهشهببۇســلىرىنــىڭ ئــامېرىكــا جهمــئىيــىتــىنــى بهخــتكه 

ئېرىشـتۈرىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشهنـگهنـلىكـى ئۈچۈنـال ئۇرۇش قـىلـغان. مـانـا بۇ يهلـكىسـىگه ۋەتهن مهسـئۇلـىيـىتـىنـى 

يۈكلىيهلهيدىغان باھادىرالرغا بېرىلگهن ھهققانىي باھا. 

نېتزى ۋە شوپىنخوئېر 

نېمىس پهلـسهپـىسـىنـى مۇتهپهككۇرلـىرىمـىز دۇنـيا پهلـسهپه مۇنـبىرىنـىڭ چـوقـقىسـى دەپ بـاھااليـدۇ. 

ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا مۇشۇ پهلـسهپـىگه ئـىگه بـولـغان بهخـتلىك نېمىسـالر يهھۇدىيـالرغـا قـارشـى 
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قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزۈپ، ئۆزىنـى ئـالـىي ئـىرق سـانـاپ، پهس ئـىرقـالرنـى قۇتۇلـدۇرۇۋېلىشـقا ئـاتـالنـغان ئـىدى. 

تارىختىكى بۇ ئىشالرنى بىر ئادەمگىال يۈكلهپ قويۇش ئادالهت بولمىسا كېرەك.  

  

نېمىس پهلسهپىسىنىڭ ئىجراچىسى گېتلېر  

ئهمـما بۈگۈنـكى كۈنـگه كهلـگهنـدە، گېرمـانـىيـىلـىك بـىرانـت ۋە مېچىل بـارلـىق نېمىسـالرغـا ۋاكـالـىتهن 

زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغـان يهھۇدىيـالر قهبـرىسـتانـلىقـىدا يۈكۈنـدى ۋە ئۆزلـىرىنـىڭ قـىلـغانـلىرىنـى جـىنـايهت 

دەپ ئېتىراپ قـىلـدى. ئهمـما يـاپـونـالر تـا بۈگۈنـگه قهدەر ئۆزلـىرىنـىڭ تـارىخـتا قـىلـغان جـىنـايهتـلىرىگه تۆۋە 

قـىلـغىنـى يـوق. ھهمـمىمـىز بـىلـىمـىز، يـاپـون مـىلـلىتـى بـىلهن نېمىس مـىلـلىتـىنـىڭ پهلـسهپه بـايـلىقـىنـى 

سېلىشـتۇرۇش مۇمـكىن ئهمهس. ئهمـما نېمىشـقا پهلـسهپه مـىلـلىتـى سـانـالـغان نېمىسـالر ئهلـلىك يـىلـدىن 

كېيىنـال ئۆزلـىرىنـىڭ قـىلـغانـلىرىغـا تۆۋە قـىلـىدۇ؟! يـاپـون مـىلـلىتـى بـولـسا ئۆزىنـىڭ ئهسـلىدىكـى كۆز 

قـارىشـىنـى ھازىرغـا قهدەر ئۆزگهرتـمهيـدۇ؟! پهلـسهپـىگه تـويۇنـغان مـىلـلهت بـىر قـانـچه يۈز يـىلـلىق 

كهلگۈسـىنـى ئـالـدىن بـىلهلهيـتتىغۇ؟! مـانـا بۇ بـىز غـايـىۋىالشـتۇرىۋالـغان پهلـسهپـىنـىڭ بـىچـارە ھالـى. 

شۇنـداقـال قهھرىمـانسـىز قـالـغان كـونـا جهڭ ھارۋىسـى! بـىز ئۈچۈن پـايـدىلـىنـىشـقا بـولـىدىغـان مۇھىم تهرىپـى 

بۇ ئـىكـكى مـىلـلهت ئـوخشـىمـىغـان يـولـدا كېتىۋاتسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ پـوزىتسـىيـىسـىدىكـى بـىرىنـىڭ 

ئۆزگهرمهس ئوخشاشلىقى يهنه بىرىنىڭ بولسا ماسلىشىشچانلىقى.  

تــارىخــتىكــى يــاپــونــالر يــولــباشــچىلــىرىغــا قــانــداق ئهگهشــكهن بــولــسا، بۈگۈنــكى 

تـقانـلىقـى، نېمىسـالرمۇ ھاكـىمـىيهت قۇرۇلـمىسـىنـىڭ  يـاپـونـالرنـىڭمۇ يهنـىال گۇمـانـالنـماي ئهگـىشـىۋا

قــىتــتىكــى گېتلىر  تۇيۇقســىز ئۆزگهرگهن ئــىدىيــىســىنــى ۋە يېڭى چــاقــىرىقــىنــى ئهيــنى ۋا

تـقانـلىقـىدۇر. مـانـا بۇ ۋەتهن-مـىلـلهت مهنـپهئهتـىنـى  گېرمـانـىيـىسـىنـى قـولـلىغـانـدەكـال قـولـالۋا

ھهمــمىدىن ئهال بــىلــىدىغــان مۇنهۋۋەر خهلــقنىڭ پــوزىتســىيــىســى. دېمهك، قهھرىمــان بــىر 

مـىلـلهتـنىڭ ئۇيۇشۇش نۇقـتىسـى. بۇ نۇقـتا پهرىشـتىنـى ئهمهس، ئـادەمـنى مهركهز قـىلـغاچـقا، 

كهمـچىلـىكـتىن خـالـىي بـواللـمايـدۇ. خهلـق پهقهت مـاھىيهتـتىكـى ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـىڭ 

ۋەكـىلـى بـولـغان قهھرىمـانـىغـا كهڭ قـورسـاقـالرچه مۇئـامـىله قـىاللـىغـانـدىال، ئـانـدىن پۈتۈن 

خهلـق ئـىتـتىپـاقـلىشـىدىغـان مهركـىزىي نۇقـتىغـا ئېرىشهلهيـدۇ. بۇ ئـىتـتىپـاقـلىق بۇ خهلـقنى 

تاغدەك ئېغىر كۈن، قىيامهتنىڭ دەھشىتىدەك تهقدىردىنمۇ قۇتقۇزۇپ چىقااليدۇ....  
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ۋاقـىت نۇرغۇن رىۋايهت-ئهپـسانـىلهرنـى يـوقـاتـقان بـولسـىمۇ، قهھرىمـانـالر تـوغـرىسـىدىكـى ئهپـسانه-بـايـانـالر 

ئهسـىرلهر بـويـى يـوقـالـماي ئېيتىلـىپ-يـادلـىنـىپ كهلـمهكـته. ئۇالرنـىڭ غـايـىسـى، ئېتىقـادى ھهر قېتىمـلىق تـاڭ 

قۇيـاشـى ۋە يېڭىدىن تهۋەللۇت بـولـغان بـوۋاق ھهم يېڭىدىن كۆكـلىگهن گـىيـاھ بـىلهن قـايـتا-قـايـتا تۇغۇلۇپ 

تۇرىدۇ........  

قهھرىمـانـالرنـىڭ مهقـسهت-نـىشـانـى ئـوخـشاش بـولسـىمۇ، ئۆز پـائـالـىيـىتـىنـىڭ مۇسـاپه پهرقـى تۈپهيـلىدىن، 

تـارىخـنىڭ ۋە كېيىنـكىلهرنـىڭ ئـوخشـىمـايـدىغـان بـاھالـىرىغـا نـائـىل بـولـىدۇ. بـىراق كېرەك يـوق، ئۇالر بـاشـقىالرنـىڭ 

بـاھاسـى ئۈچۈن ئهمهس، بهلـكى قهلـبىنـىڭ ئـارامـى ئۈچۈن يـاشـايـدىغـانـالر ۋە شۇ چـاقـىرىق ئۈچۈنـال كۈرەش 

قىلىدىغانالر. تارىخ ئۆز غايىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان نۇرغۇن ئاشكارا قهھرىمانالرنى روياپقا چىقاردى،  

ئۇالر ئۆزىنـىڭ يـاراتـقان تۆھپىسـى ۋە بېسىپ ئۆتـكهن شـانـلىق ھايـات مۇسـاپـىسـىنـىڭ بهدىلـىگه كېيىنـكىلهر 

تهرىپـىدىن تـولۇق مۇكـاپـاتـالنـدى ۋە مهدھىيـىلهر ئـوقۇلـدى. بـىراق يهنه نۇرغۇن نـامسـىز، ئـىزسـىز ئۆلۈپ 

كهتـكهن قهھرىمـانـالر ئۆزىنـىڭ شهرەپـلىك ئۆمۈر خـاتـىرىسـىنـى پهقهت ئۆزى بـىلهنـال ئېلىپ كهتـكهن بـولـىدۇ. 

بۇنـداق قهھرىمـانـنىڭ ھهيۋەتـلىك مهقـبهرىلـىرى ۋە يـاكـى ھهيـكهلـلىرى بـولـمايـدۇ. بۇ زامـانـنىڭ بـاشـقىالردىن 

پهرقـلىق ھالـدا ئۇالرغـا قـىلـغان يهنه بـىر ئۆزگـىچه ئـىلـتىپـاتـى. ئۇالر بـىر بـولـسا نـام-نـىشـانسـىز ئۆلۈپ كېتىدۇ 

ياكى ئۆلتۈرۈلىدۇ.  

ئۇالرنـىڭ ئۆلۈمـىگه پهقهت ئۇنـى ئـاتـقان جـالـالت يـاكـى ئۇ سېسىپ ئۆلۈپ كهتـكهن قـاراڭغۇ كـامېر ۋە 

ياكى ئۇ جهڭ قىلىپ يىقىلغان ئېدىر-سايلىقالر شاھىت بولۇپ قالىدۇ.  

يهنه بهزىلهر ئۆزىنـىڭ غـايـىسـىنـى قهلـبىگه يـوشۇرغـان پېتى جـاھانـدىن ئـارمـان بـىلهن كېتىدۇ. زامـانـنىڭ 

ئـىمـكانـىيـىتـى ئۇالرغـا نېسىپ بـولـمايـدۇ. ئۆز ئهجـرىگه يـارىشـا، نهتـىجـىگه ئېرىشهلـمهسـلىك ئۇالرنـى 

ئۆكۈنـدۈرسـىمۇ، بـىراق ئۆز ئېتىقـادى ۋە غـايـىسـى يـولـىدا بـوشـاشـماي ھايـاتـىنـى ئـاخـىرالشـتۇرۇش ئۇالرنـىڭ 

مهڭگۈلۈك ئارزۇسىدۇر.  

زۇلـمهت كېچىلهردە پهقهت ھۇقۇشـال تۈنـنى قـوغـالپ مهغـرۇر سـايـرىيـااليـدۇ. ئۇ بـراۋالرنـىڭ ئـالـقىشـىغـا يـاكـى 

تۆھپه يېزىشـىغـا مـوھتاج ئهمهس. ئۇ پهقهتـال زۇلـمهت كېچىنـى قـوغـالپ بـولۇپ نهلهرگـىدۇ كېتىدۇ ۋە ئۆمۈر 

بويى ھېچكىمنىڭ دىققىتىگه سازاۋەر بولماي ئۈن-تىنسىز ئۆلۈپ كېتىدۇ...  

ئهمـما ئـاسـتا-ئـاسـتا يـورۇۋاتـقان تـاڭنى كۆرۈۋالـغان «قـىپـقىزىل» تـاجـىلـىق چـىرايـلىقـقىنه خـوراز پۇرسهتـنى 

چـىڭ تۇتۇپ «تـاڭ ئـاتـتى» دەپ سـايـرايـدۇ. بۇنـىڭ بـىلهن كـىشـىلهر ئـاۋام تهرىپـىدىن «تـاڭ ئهلـچىسـى» دەپ 

ئالقىشلىنىدۇ.  
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نـامسـىز قهھرىمـانـالر قهبـرىسـىنـى كېيىنـكىلهرنـىڭ زىيـارەت قـىلـىپ يـوقـلىشـىنـى كۈتـمهيـدۇ. ئۇالر كهڭ دالـىنـىڭ 

قـايسـىدۇر بـىر يېرىدە يـاكـى بـىرەر ئېگىز تـاغـنىڭ بـاغـرىدا ۋەيـاكـى بـىرەر تۈپ قـارىغـايـنىڭ سـايـىسـىدە، مهڭگۈلۈك 

ئۇيقۇغـا كهتـكهن بـولـىدۇ. ئۇنـىڭ غېرىب قهبـرىسـىنـى قهھرىتـان قـىشـنىڭ جهسۇر شـىۋىرغـانـلىرى، تـومۇز 

ئـاپـتىپـىنـىڭ مۇھهبـبهتـلىك تهپـتى، چـىرايـلىق كۈزنـىڭ تـولـغان يـاپـراقـلىرى، ئۈمـىدلـىك بـاھارنـىڭ ئهگـىز سۇلـىرى 

يـوقـالپ تۇرىدۇ. ئۇالردىن كېيىنـكىلهر ئۈچۈن ئهپـسانه-رىۋايهتـلهر نـام-نـىشـانه بـولۇپ قـالـىدۇ. ئـوغۇل-قـىز 

ئهۋالدلـىرى ئۈچۈن مـىراس سۈپـىتـىدە بـاتۇرلۇق شهجهرىلـىرى ۋە داسـتانـالر قـالـىدۇ. بۇ داسـتانـالر خۇددى 

ئۈزۈلـمهس ئېقىنـغا ئـوخـشاش ئـالـدىنـقى ئهجـدادنـىڭ ھايـات كهچـمىشـلىرىدىن كېيىنـكى ئهۋالدنـىڭ چۈشـلىرىگـىچه 

ئېقىپ كېلىۋېرىدۇ... قهھرىمان شۇنداق دۇنياغا كېلىدۇ!  
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تهۋهلىك تۇيغۇسى نېمه ئۈچۈن مۇھىم؟تهۋهلىك تۇيغۇسى نېمه ئۈچۈن مۇھىم؟تهۋهلىك تۇيغۇسى نېمه ئۈچۈن مۇھىم؟   

مىسىلىسىز ئويغىنىش

چېيسى بروۋېر



تهۋەلىك تۇيغۇسى نېمه ئۈچۈن بۇنچه مۇھىم؟ 

چېيسى بروۋېر 

خـىتـاي ۋىرۇسـى ۋابـاسـى روھىي سـاغـالمـلىقـىمـىزغـا ئېغىر دەرىجـىدە سهلـبىي تهسـىر كۆرسهتـتى. بـىزنـى 

بـىئـارام قـىلـىۋاتـقان ئـاسـاسـلىق ئـامـىلـالردىن بـىرى شۇكـى، بـىز (بۇ ۋابـا سهۋەبـلىك ئـىلـگىرىكـىدەك بـاردى – 

كهلـدى قـىاللـمايۋاتـقان) يېقىنـلىرىمـىزنـى تـولـىمۇ سېغىنـدۇق، ئۇرۇق – تۇغـقانـلىرىمـىزغـا، دوسـتلىرىمـىزغـا ۋە 

خـىزمهتـداشـلىرىمـىزغـا تهشـنا بـولـدۇق. تۇغـما تهبـىئـىتـىمـىزدىال بـاشـقىالر بـىلهن بـاردى – كهلـدى قـىلـىپ تۇرۇشـقا 

مـايـىل بـولـغان بـىزلهر ئـىجـتىمـائـىي ئـارىلـىقـنى سـاقـالش (بـىر – بـىرىمـىزگه يېقىن كهلـمهسـلىك، قـول ئېلىشـىپ 

كۆرۈشـمهسـلىك، ھهتـتا مهسـچىتـتىمۇ ئـارىلـىق قـالـدۇرۇپ نـامـاز ئـوقۇش، ت) زۆرۈرىيـىتـى ھهمـدە خـىزمهت 

ئـورنـىدىن ۋە بـاشـقا ھهمـمه جـايـالردىن يـىراق تۇرۇۋاتـقانـلىقـىمـىزدەك رېئالـلىق تۈپهيـلى، (خـىتـاي ۋىرۇسـى پهيـدا 

بولغان) بۇنچه ئۇزۇن ۋاقىتتىن بۇيان، بۇ جهھهتته قىينىلىپ كهلدۇق. 

بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى بـىزنـىڭ تهۋەلـىك تۇيغۇسـىغـا بـولـغان ئېھتىيـاجـىمـىز بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىكتۇر. 

ھالبۇكـى، سـىز تهۋەلـىك تۇيغۇسـىنـىڭ قـانـچىلـىك مۇھىمـلىقـىنـى يهنـىال تـولۇق تـونۇپ يهتـمىگهن بـولۇشـىڭىز 

مۇمـكىن. ئۇنـى چۈشـىنـىش بـىزنـىڭ ھېسسىي سـاغـالمـلىقـىمـىزغـا، شۇنـداقـال كهلگۈسـىمـىزنـى تېخىمۇ كۆڭۈللۈك 

ئۆتكۈزۈشىمىزگه پايدىلىق.  

تۆۋەندە بىز تهۋەلىك تۇيغۇسىنى تونۇش ۋە شهكىللهندۈرۈش ئۇسۇللىرى توغرىسىدا توختىلىمىز. 

ئىشتراك ۋە ئىجتىمائىي ئورتاقلىق 

شۇنـىسـى ئېنىقـكى، تهۋەلـىك تۇيغۇسـى مهلۇم بـىر گۇرۇپـپا يـاكـى جـامـائهتـكه بـاغـالنـغانـلىق تۇيغۇسـى، 

يهنـى سـىزنـىڭ ئۆزىڭىزنـى مهلۇم بـىر شهيـئىنـىڭ بـىر قـىسـمى دەپ ھېس قـىلـىشـىڭىزدۇر. سـىز ئۆزىڭىزنـى (ئۆزىڭىز 

تهۋە) شۇ تـوپـتىكـىلهرگه بـاغـالنـغان، يېقىن ۋە شۇالر تهرىپـىدىن تـولۇق قـوبۇل قـىلـىنـغانـدەك ھېس قـىلـىسـىز. 

ئهمـما، تهۋەلـىك تۇيغۇسـى نـوقۇل ھالـدا مهلۇم بـىر گۇرۇپـپىنـىڭ ئهزاسـى بـولۇشـال ئهمهس. تهۋەلـىك تۇيغۇسـى 

ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه «ئـىجـتىمـائـىي ئـورتـاقـلىق»تـىن ئـىبـارەت بـىر يۈرۈش ئـورتـاق ئېتىقـاد يـاكـى غـايه بـىلهنمۇ زىچ 
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مۇنـاسـىۋەتـلىك. سـىز تهۋەلـىك تۇيغۇسـىنـى ھهقـىقـىي تۈردە ھېس قـىلـىش ئۈچۈن، چـوقۇم (ئۆزىڭىز تهۋە) 

كوللېكتىپ ئهزالىرى بىلهن بولغان بىردەكلىك ۋە ئورتاق خۇسۇسىيهتنى ھېس قىلىشىڭىز كېرەك. 

جـونـاسـان ھايـت (Jonathan Haidt) ئۆزىنـىڭ «بهخـت تـوغـرىسـىدىكـى قـىيـاس» نـامـلىق كـىتـابـىدا 

بۇنـى «ھالـقىلـىق ئـىشـتىراك» دەپ ئـاتـىغـان. بۇ بـىر خـىل مۇنـاسـىۋەت تـورى ۋە جـامـائهتـچىلـىك تۇيغۇسـى 

بـولۇپ، سـىز ئۆزىڭىزنـى (ئۆزىڭىز تهۋە شۇ گۇرۇپـپىدىكـى) پـائـالـىيهتـلهرگه، ئـادەتـلهرگه ۋە شۇ گۇرۇپـپىنـىڭ 

ئۆزىگه بـاغـالنـغانـدەك ھېس قـىلـىسـىز. مهن زىيـارەت قـىلـىش پۇرسـىتـىگه ئېرىشـكهن «نېرۋا رەھبهرشۇنـاسـلىقـى 

ئـىنسـتىتۇتـى»نـىڭ (Neuroleadership ـــ نېرۋا رەھبهرشۇنـاسـلىقـى: نېرۋا ئـىلـمىدىكـى بـايـقاشـالرنـى 

رەھبهرشۇنـاسـلىق سـاھهسـىگه تهدبـىقـالشـنى كۆرسـىتـىدۇ، ۋىكـىپېدىيـا) ئـالـىي مهسـلىھهتـچىسـى جېنىن سـىتېۋارت 

(Jeanine Stewart) شۇنـداق دېدى: بـىز مهلۇم بـىر گۇرۇپـپىغـا قـارىتـا ئـىجـتىمـائـىي ئـورتـاقـلىق تۇيغۇسـىغـا ئـىگه 

بـولـغانـدا، ئـالـغا ئـىگـىرىلهپ، ئـارتۇقـچىلـىقـىمـىزنـى جـارى قـىلـدۇرااليـمىز ۋە ھهقـىقـىي ئۆزىمـىز بـوالاليـمىز. بـاشـقا 

كـىشـىلهرنـىڭ ئـارىسـىغـا كـىرىۋېلىشـال تهۋەلـىك تۇيغۇسـى شهكـىلـلهنـدۈرەلـمهيـدۇ. ئهمهلـىيهتـته، تهۋەلـىك تۇيغۇسـى 

ئـاشۇ گۇرۇپـپىنـىڭ ئهزاسـىلـىق سۈپـىتـىدە ئېتىراپ قـىلـىنـىش ۋە شۇنـىڭدىن مهنـبهلهنـگهن تېخىمۇ يۇقـىرى سۈپهتـلىك 

ئۆزئـارا تهسـىرلـىشـىش بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىكتۇر. دەل ئـاشۇ خـىل ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئۆزئـارا تهسـىرلـىشـىش بـىزنـىڭ 

تـولۇق ۋە ھهقـىقـىي ئـادەم بـولۇشـىمـىزنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىدۇ». بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى قـانـائهت تۇيغۇسـى 

شهكىللهندۈرۈش ۋە پۈتكۈل تهشكىالتنىڭ مۇۋەپپهقىيىتى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. 

«ئـامـمىۋى پهنـلهر كۇتۇپـخانـىسـى ئۇنـىۋېرسـال ژۇرنـىلـى»دا (PlosOne) ئېالن قـىلـىنـغان بـىر 

تهتـقىقـاتـتىكـى بـايـقاشـقا كۆرە، تهۋەلـىك تۇيغۇسـى نـوقۇل ھالـدىكـى دوسـت تېپىشـال بـولـماسـتىن، «گۇرۇپـپا 

ئهزالـىقـى»دىن ئـىبـارەت سـاالھىيهتمۇ نـاھايـىتـى مۇھىم بـولۇپ، ئۇ كـىشـىنـىڭ ئۆزىنـى قهدىرلـىشـىگه تۈرتـكه 

بـولـىدۇ. بـىر تـاالي دوسـت تېپىش كـىشـىنـىڭ ئۆزىنـى قهدىرلـىشـىگه تۈرتـكه بـواللـىشـى نـاتـايـىن بـولسـىمۇ، ئهمـما 

بـىر قـانـچىلـىق گۇرۇپـپىالرغـا (ھهقـىقـىي رەۋىشـته) تهۋە بـولۇش شۇنـداق قـىالاليـدۇ (يهنـى كـىشـىنـى ئۆزىنـى 

قهدىرلهيـدىغـان قـىالاليـدۇ). داڭلىق تهتـقىقـاتـچى جـوالنـدا جېتېن (Jolanda Jetten) مۇنـداق دېدى: 

«گۇرۇپـپىالر ئـادەتـته مـول قـىمـمهت قـاراشـقا ۋە ئېتىقـاد سـىسـتېمىسـىغـا ئـىگه. شۇڭا بـىز مۇئهيـيهن گۇرۇپـپىالر 

بـىلهن ئـورتـاقـلىق ھاسـىل قـىلـغانـدا، بۇالر بـىزنـى دۇنـياغـا نهزەر سـالـىدىغـان كۆزنهك بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ». 

خـىزمهتـنىڭ تهۋەلـىك تۇيغۇسـىنـىڭ كۈچلۈك مهنـبهلـىرىدىن بـىرى ئـىكهنـلىكـىدىكـى سهۋەبـلهرنـىڭ بـىرى شۇكـى، 

بىز ئادەتته ئۆز كوللېكتىپىمىز (يهنى خىزمهت ئورنىمىز) بىلهن ئوخشاش كىملىك ۋە نىشانغا ئىگىدۇرمىز. 
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تۈپ ئېھتىياج 

تهۋەلـىك تۇيغۇسـى ئـىنـسانـىيـلىقـنىڭ ئـاسـاسـىي تهركـىبـىي قـىسـىمـلىرىدىن بـىرىدۇر. بـىز كـىشـىلهرگه 

مـوھتاج، يهنه كېلىپ بۇ خـىل مـوھتاجـلىق مېڭىمـىزگه ئـورنـاپ كهتـكهن. «مـاسـساچۇسېتس سـانـائهت پهنـلىرى 

ئـىنسـتىتۇتـى»نـىڭ (MIT) يېقىنـقى بـىر تهتـقىقـاتـىدا بـايـقىلـىشـىچه، بـىز چـوڭ مېڭىمـىزنـىڭ يېمهكـلىكـكه 

ئـىنـتىلـىدىغـان رايـونـىدا ئۆزئـارا تهسـىرلـىشـىشـكىمۇ ئـىنـتىلـىدىكهنـمىز. يهنه بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـچه، چـوڭ 

مېڭىنـىڭ جـىسـمانـىي ئـازابـنى ھېس قـىلـىدىغـان رايـونـى بـىلهن جهمـئىيهت تهرىپـىدىن چهتـكه قېقىلـىشـنى ھېس 

 University of British) قـىلـىدىغـان رايـونـى ئـوخـشاش ئـىكهن. «بـرىتـانـىيه كـولۇمـبىيهسـى ئۇنۋېرسـىتېتى»نـىڭ

Columbia) تهتـقىقـاتـىدا شۇ نهرسه بـايـقالـدىكـى، بـىز خـىزمهت جهريـانـىدا چهتـكه قېقىلـغانـدا، بۇ خـىزمهتـتىكـى 

نـارازىلـىق ۋە سـاغـالمـلىق مهسـىلـىلـىرىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىكهن. يهنه شۇنـىڭدەك، مـىشـىگـان ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ 

بـىر تهتـقىقـاتـىدا بـايـقىلـىشـىچه، كـىشـىلهردە تهۋەلـىك تۇيغۇسـى كهمـچىل بـولـغانـدا، بۇ چۈشكۈنلۈكـنىڭ كۈچلۈك 

بېشارەتـچىسـى بـولۇپ قـالـىدىكهن. ئهمهلـىيهتـته، ئۇ يـالغۇزلۇق يـاكـى ئـىجـتىمـائـىي قـولـالشـنىڭ يېتهرسـىزلـىكـىدىنمۇ 

بهكرەك كۈچلۈك بېشارەتچى ئىكهن. 

بۇ جهھهتـته ھايۋانـالرنـىڭ مـىسـالـىغـا قـاراپ بېقىشمۇ ئهقـىلـگه مۇۋاپـىق. «فـلورىدا ئـاتـالنـتىك ئـوكـيان 

ئۇنـىۋېرسـىتېتى»نـىڭ ئـاق كـىت تـوغـرىسـىدىكـى تهتـقىقـاتـىدا بـايـقىلـىشـىچه، مهزكۇر كـىتـالر يېقىن تۇغـقانـلىرى 

بـىلهنـال ئهمهس، بهلـكى يهنه يـىراق تۇغـقانـلىرى ۋە مۇنـاسـىۋەتسـىز كـىتـالر بـىلهنمۇ مۇرەكـكهپ ئـىجـتىمـائـىي 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـاتـقان. بۇ خـىل ھادىسه ئـىنـسانـالرنـىڭ قـىلـمىشـلىرىدا، جۈمـلىدىن، يېقىن ئۇرۇق – 

تۇغـقانـلىرىمـىز ۋە دوسـتلىرىمـىز بـىلهن، شۇنـداقـال تېخىمۇ يـىراق كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىمـىزدىمۇ ئهكـس 

ئېتىدۇ. 

تهۋەلىك تۇيغۇسىنىڭ ئادەت ۋە ئىپادىگه بولغان تهسىرى 

ئـىنـسانـالرنـىڭ ئـاالقـىگه بـولـغان ئـىنـتىلـىشـى ئۆز نۆۋىتـىدە ھهرىكهتـكىمۇ تۈرتـكه بـولـىدۇ. ئهقـلىيـفونـالرنـىڭ 

اليـىھهلـىنـىشـى ۋە ئۇنـىڭغا بـاغـلىنـىپ (خۇمـار بـولۇپ) قېلىش بۇنـىڭ جـانـلىق مـىسـالـىدۇر: «پـىسـخولـوگـىيه 

پـاسـىلـلىرى» ژۇرنـىلـىدا ئېالن قـىلـىنـغان تهتـقىقـاتـتا بـايـقىلـىشـىچه، ئهقـلىيـفون ئۇللۇق ئـاالقه ئېھتىيـاجـىنـى 

قـانـدۇرىدىغـان بـولـغاچـقا، كـىشـىلهرنـى ئۆزىگه رام قـىلـىۋالـىدىكهن. مهزكۇر تهتـقىقـاتـقا كۆرە، ئـىنـسانـالر 

بـاشـقىالرنـى كۆزىتـىشـكه (يهنـى كۆرۈشـكه، ئـاڭالشـقا ۋە ئـويـالشـقا)، شۇنـداقـال بـاشـقىالر تهرىپـىدىن نـازارەت 

قـىلـىنـىشـقا (يهنـى كۆرۈلۈشـكه، ئـاڭلىنـىشـقا ۋە ئـويـلىنـىشـقا) ئـىنـتايـىن ھېرىسـمهن ئـىكهن. ئهقـلىيـفون دەل 
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ئـىنـسانـالرنـىڭ مۇشۇ خـىل ئـىجـتىمـائـىي ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرغـاچـقا، كـىشـىلهر ئۇنـى قـولـىدىن چۈشۈرەلـمهيـدىكهن. 

خـىزمهت كـوللېكتىپـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك مۇسـتهقـىل تهتـقىقـاتـتا بـايـقىلـىشـىچه، كـىشـىلهر خـىزمهتـداشـلىرى بـىلهن 

يۇقـىرى دەرىجـىدە ئۇيۇشۇشـچانـلىقـىنـى ھېس قـىلـغانـدا، خـىزمهتـتىكـى ئـىپـادىسـى تېخىمۇ يـاخشـى بـولـىدىكهن، 

ھهمـدە كـوللېكتىپ تهرىپـىدىن قـوبۇل قـىلـىنـىش ئـىسـتىكـى پۇلـدىنمۇ كۈچلۈك ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچ ئـىكهن. 

ئېنىقـكى، كـىشـىلهر مهلۇم بـىر گۇرۇپـپا بـىلهن ئـورتـاقـلىق ھاسـىل قـىلـىپ، بـىر جـامـائهتـنىڭ مۇھىم ئهزاسـى 

سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنىشقا موھتاج. 

تهۋەلىك تۇيغۇسى شهكىللهندۈرۈش 

تهۋەلـىك تۇيغۇسـى بۇ قهدەر مۇھىم بـولـغانـلىقـى، شۇنـداقـال خـىتـاي ۋىرۇسـى ۋابـاسـى تهۋەلـىك تۇيغۇسـىغـا 

بـولـغان ئېھتىيـاجـنى كۈچهيـتىۋەتـكهنـلىكـى ئۈچۈن، بـىز چـوقۇم ئـاڭلىق ھالـدا بـاشـقىالر بـىلهن ئـارىمـىزدا ئۇنـى 

شهكـىلـلهنـدۈرۈشـكه كۈچـىشـىمـىز كېرەك. بۇنـى تۆۋەنـدىكـىدەك رېئال ئۇسۇلـالر ئـارقـىلـىق رويـاپـقا چـىقـارغـىلـى 

بولىدۇ: 

كوللېكتىپنىڭ قوينىغا كىرىڭ 

شهخسـلهر بـىلهن دوسـتلۇق ئـورنـىتـىڭ، ئهمـما شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا ئۆزىڭىز ئـورتـاق بۇرچ ۋە 

ئـىتـتىپـاقـلىق تۇيغۇسـىنـى ھېس قـىالاليـدىغـان شهخسـىي يـاكـى كهسـپىي گۇرۇپـپىالرغـا قـاتـنىشـىشـنى ئـويـلىشـىپ 

كۆرۈڭ. خــىزمهتــداشــلىرىڭىز بــىلهن ئــورتــاق بــولــغان كــىمــلىكــىڭىزنــى ئېسىڭىزگه سېلىپ تۇرۇڭ ھهمــدە 

خـىزمهتـداشـلىرىڭىز بـىلهن بـاشـقا گۇرۇپـپىالرغـا كـىرىش يـاكـى قۇرۇش تـوغـرىسـىدا ئـويـلىنـىڭ. مهسـىلهن، 

شـىركـىتـىڭىزدىكـى يۈگۈرۈش كۇلۇبـىغـا ئهزا بـولۇڭ يـاكـى تهشـكىالتـىڭىز ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدىغـان بـاشـقا 

كـىشـىلهر بـىلهن ئـوقۇرمهنـلهر گۇرۇپـپىسـى قۇرۇڭ. مهلۇم نهرسـىنـىڭ بـىر قـىسـمىغـا ئـايـلىنـىش، شۇنـداقـال سـىزنـىڭ 

نـىشـانـىڭىز بـىلهن كـوللېكتىپـنىڭ نـىشـانـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى سـىجـىلـلىق ۋە ئۇيۇشۇشـچانـلىق سـىزگه تېخىمۇ 

كۈچلۈك تهۋەلىك تۇيغۇسى ئاتا قىلىدۇ. 

سهمىمىي بولۇڭ  

بهزى مۇتهخهسسـىسـلهرگه كۆرە، سـىز سهمـىمـىي، ئـوڭلۇق بـولـغانـدا ۋە (بـاشـقىالر تهرىپـىدىن) 

ئـىقـتىدارلـىق دەپ قـارالـغانـدا، ئـانـدىن ئـىشهنـچ بـارلـىقـقا كېلىدۇ. سـىز ئـوچۇق – يـورۇق بـولۇپ، بـاشـقىالرغـا 
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ھېسداشـلىق قـىلسـىڭىز، تهۋەلـىك تۇيغۇسـى ئۈچۈن شـارائـىت ھازىرلـىيـااليسـىز. تهتـقىقـاتـچى جـون كـاچـىئـوپـپو 

(John Cacioppo) يهنه كـىشـىلهر بـاشـقىالر بـىلهن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئـاالقه قـىلـغانـدا، غېرىبـلىق تۇيغۇسـىنـىڭ 

پهسىيىپ، تهۋەلىك تۇيغۇسىغا يول ئاچىدىغانلىقىنى بايقىغان. 

ئۇچۇر قوبۇل قىلىڭ  

كـىشـىلهردە تهۋەلـىك تۇيغۇسـى كهمـچىل بـولـغانـدا، ئۇالر ئۆزىنـى تهھدىتـكه ئۇچـراۋاتـقانـدەك يـاكـى 

يـالغۇز قـالـغانـدەك ھېس قـىلـىپ، نهتـىجـىدە ئۆزىنـى چهتـكه تـارتـىشـى يـاكـى بېكىنـىۋېلىشـى مۇمـكىن. يهنه بـىر 

تهرەپـتىن، سـىتېۋارت مۇنـداق دەپ كۆرسهتـتى: «ئۆزىمـىزنـى راھهت ھېس قـىلـغىنـىمـىزدا، بـىز پـىسـخىكـا جهھهتـته 

بـاشـقىالر بـىلهن ئـاالقه قـىلـىشـنىڭ ئهڭ يـاخشـى ھالـىتـىدە تۇرۇۋاتـقان بـولـىمـىز». خـىزمهتـداشـالر سـوئـال سـوراش، 

قۇالق سېلىش ۋە زېھنىنـى مهركهزلهشـتۈرۈۋاتـقانـلىقـىنـى بـىلـدۈرۈش ئـارقـىلـىق ئهتـراپـىدىكـى كـىشـىلهرنـى ئېتىراپ 

قـىلـغانـلىقـىنـى ئـىپـادىلـىيهلهيـدۇ ھهمـدە ئۇالرغـا خـاتـىرجهمـلىك بېغىشـلىيـااليـدۇ. سـتېۋارتـقا كۆرە، يـىغـىنـنىڭ 

بـاشـالنـغان ۋاقـتى بۇ جهھهتـته يـاخشـى پۇرسهت بـولۇشـى مۇمـكىن. «ئهگهر سـىز بـىر يـىغـىنـغا رىيـاسهتـچىلـىك 

قـىلـىۋاتـقان بـولسـىڭىز، بـىر ئـاز ۋاقـىت سهرپ قـىلـىپ كـىشـىلهردىن ئهھۋال سـوراڭ، ئـانـدىن ئۇالرنـىڭ سۆزىگه 

ھهقـىقـىي رەۋىشـته قۇالق سېلىڭ. ئـاڭالش ـــ دەرىجـىدىن تـاشـقىرى يېڭى قـورالـدۇر. ئهگهر بـىز ئـىلـگىرىكـىدەك 

جـىسـمانـىي يېقىنـلىق ئـارقـىلـىق تهۋەلـىك تۇيغۇسـى شهكـىلـلهنـدۈرەلـمىسهك، ئۇ چـاغـدا (بـاشـقىالرنـىڭ سۆزلـىرىگه، 

دەرتـلىرىگه) زېھنىمـىزنـى مهركهزلهشـتۈرۈپ، قۇالق سېلىش ئـارقـىلـىق تهۋەلـىك تۇيغۇسـى شهكـىلـلهنـدۈرۈش 

توغرىسىدا كالال قاتۇرساق بولىدۇ ھهم چوقۇم شۇنداق قىلىشىمىز كېرەك» دەيدۇ ئۇ. 

يـىغـىپ ئېيتقانـدا، تهۋەلـىك تۇيغۇسـى شهخـسنىڭ جـىسـمانـىي، روھىي ۋە ھېسسىي سـاغـالمـلىقـى ئۈچۈن 

ئىنتايىن مۇھىم، شۇنداقال جهمئىيىتىمىزنىڭ ساغالملىقى ئۈچۈنمۇ ئىنتايىن مۇھىمدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/01/10/missing-your-

people-why-belonging-is-so-important-and-how-to-create-it/?

sh=4e256abd7c43
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خهلقئارا ۋهزىيهت

خىتاي ئافغانىستاندا ئالتۇن پۇرسهت كۆزلىمهكته
جوۋ بو 



خىتاي ئافغانىستاندىكى ئالتۇندەك پۇرسهتنى تۇتۇشقا تهييارلىنىپ بولدى 

جوۋ بو 

تـالـىبـانـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـنى قـولـغا كـىرگۈزۈش سۈرئـىتـى ۋە ئـىقـتىدارى غهربـنى مهسـىلـىنـىڭ قهيهردە 

ئـىكهنـلىكـى ۋە نهچـچه مـىلـيارد دولـالر خهجـلهنـگهن يـىگـىرمه يـىلـلىق ئۇرۇشـتىن كېيىن، ئـىشـالرنـىڭ نېمىشـقا بۇ 

قهدەر شهرمهندـىلهرچه ئاـخىـرالشقـانلـىقىـ ھهققـىدە ئوـيلـىنىـشقـا ئۈندـىدى. ئهممـا خىـتاـي كېلهچهك ھهققـىدە كاـلال 

قـاتۇرمـاقـتا. ئۇ ئـامېرىكـانـىڭ چېكىنـىشـىدىن شهكـىلـلهنـگهن بـوشـلۇقـنى تـولـدۇرۇش ئـارقـىلـىق، ئـالتۇنـدەك بۇ 

پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇشقا تهييار. 

گهرچه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تـالـىبـانـنى ئـافـغانـىسـتانـنىڭ يېڭى ھۆكۈمـىتـى دەپ رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـمىغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي ئـالـدىنـقى دۈشهنـبه كۈنـى (يهنـى تـالـىبـان كـابۇلـنى قـولـىغـا كـىرگۈزگهن كۈنـنىڭ ئهتـىسـى، 

8 – ئـايـنىڭ 16 - كۈنـى) بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، «ئـافـغانـىسـتان خهلـقىنـىڭ ئـارزۇسـى ۋە تـالـلىشـىغـا ھۆرمهت 

قـىلـىمـىز»، شۇنـداقـال «ئـافـغانـىسـتان بـىلهن دوسـتانه قـوشـنىدارچـىلـىق ۋە ھهمـكارلـىق مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

راۋاجالندۇرىمىز» دېدى. 

خـىتـايـنىڭ ئۇچۇرى نـاھايـىتـى ئېنىق ئـىدى: بېيجىڭ دائـىرىلـىرى تـالـىبـان بـىلهن تېخىمۇ قـويۇق 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـتىن ئهنسـىرىمهيـدۇ، شۇنـداقـال ئۇ ئـامېرىكـا تهرىپـىدىن ئـاسـاسهن تـاشـلىۋېتىلـگهن 

ئافغانىستاندىكى تهسىرى ئهڭ كۈچلۈك تاشقى ئىشتىراكچى ئايلىنىشقا تهييار. 

ئـامېرىكـاغـا ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، خـىتـايـنىڭ ئـافـغانـىسـتان مهسـىلـىسـىدە ھېچقانـداق بېسىمـى يـوق. ئـامېرىكـا 

ئـافـغانـىسـتانـغا تـاجـاۋۇز قـىلـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي ئـافـغانـىسـتان مهسـىلـىسـىدە ئـىزچـىل ئۆزىنـى كۆرسهتـمهي 

كهلـدى، ھهر قـانـداق بـىر زوراۋانـلىق سـىيـاسـىيسـىدا ئـامېرىكـانـىڭ قـولـچومـاقـچىسـى بـولۇشـنىمۇ خـالـىمـىدى. 

بېيجىڭ ۋاشـىڭتونـنىڭ ئـافـغانـىسـتان ئـىشـلىرىغـا ئـارىلـىشـىشـىنـىڭ ئۇنـى قـااليـمىقـانـچىلـىق ۋە تهنـنهرخـى يۇقـىرى 

جهڭگه سۆرەپ كـىرگهنـلىكـىگه شـاھىت بـولـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـىتـاي ئـافـغانـىسـتانـغا نهچـچه مـىلـيون 

دولـالرلـىق داۋاالش يـاردىمـى بېرىپ، ئۇالرنـىڭ دوختۇرخـانـا ۋە قۇيـاش ئېنېرگـىيـىسـى ئـىسـتانسـىسـى قۇرۇشـىغـا 
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يـاردەمـلهشـتى ھهمـدە ئـىكـكى تهرەپـنىڭ سـودا مۇنـاسـىۋىتـىنـى كۈچهيـتىپ، ئـاخـىرىدا ئـافـغانـىسـتانـنىڭ ئهڭ چـوڭ 

تىجارەت شېرىكلىرىنىڭ بىرىگه ئايالندى. 

ئـامېرىكـا چېكىنـگهنـدىن كېيىن، بېيجىڭ كـابۇل ھۆكۈمـىتـىنـى ئۇالر ئهڭ ئېھتىيـاجـلىق بـولـغان نهرسه 

بـىلهن، يهنـى سـىيـاسـىي بـىتهرەپـلىك ۋە ئـىقـتىسـادىي مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىيهلهيـتتى. شۇنـداقـال، 

ئـافـغانـىسـتانـدىمۇ ئۇل مۇئهسـسهسه ۋە سـانـائهت قۇرۇلۇشـى ـــ خـىتـايـنىڭ بۇ سـاھهدىكـى ئـىقـتىدارى تهڭداشسـىز 

دېيىشـكه بـولـىدۇ ـــ پۇرسـىتـىدىن ئـىبـارەت خـىتـاي ئهڭ مۇھىم بـىلـىدىغـان نهرسـىلهرگه؛ شۇنـداقـال لـىتـىي، تۆمۈر، 

كـوبـالـت ۋە بـاشـقا مۇھىم سـانـائهت مېتالـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، بـىر تـىرىلـىيـون دولـالر قـىمـمىتـىدىكـى 

قېزىلـمىغـان كـان بـايـلىقـلىرىغـا ئېرىشـىش پۇرسـىتـى بـار ئـىدى. گهرچه تهنـقىدچـىلهر ئـافـغانـىسـتانـغا مهبـلهغ سېلىش 

خىتاينىڭ ئىستراتېگىيىلىك مۇھىم نۇقتىسى ئهمهس دېيىشكهن بولسىمۇ، ئهمما مهن بۇ قاراشقا قوشۇلمايمهن. 

خـىتـاي شـىركهتـلىرى ۋەزىيـىتـى تۇراقسـىز دۆلهتـلهرگه مهبـلهغ سېلىش ـــ ئهگهر بۇ ئۇالرنـىڭ پـايـدا 

ئـاالاليـدىغـانـلىقـىدىن دېرەك بهرسه ـــ بـىلهن داڭ چـىقـارغـان. گهرچه بۇ خـىل مهبـلهغ سېلىشـالر ھهمـىشه 

ئـوڭۇشـلۇق بـولۇۋەرمهيـدىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي بۇ جهھهتـته خېلىال سهۋرچـان. ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ 

مهۋجۇتلۇقـى قـورالـلىق تهشـكىالتـالرنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن بـىخهتهر پـانـاھگاھ سۈپـىتـىدە پـايـدىلـىنـىشـىغـا مۇئهيـيهن 

دەرىجـىدە تـوسقۇنلۇق قـىلـغان بـولـسا، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ چېكىنـىشـى ئـامېرىكـا بـىلهن تـالـىبـان 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى يـىگـىرمه يـىلـلىق ئۇرۇشـنىڭ ئـاخـىرالشـقانـلىقـىدىن دېرەك بهردى. شۇ ۋەجـىدىن، خـىتـايـنىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـغا كهڭ كۆلهمـدە مهبـلهغ سېلىشـىدىكـى تـوسـالغۇالرمۇ تۈگـىدى. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي 

مــوتــورىنــى خــام ئهشــيا بــىلهن تهمــىنــلهپ تۇرۇش زۆرۈرىيــىتــى سهۋەبــلىك، دۇنــيادىكــى مېتال ۋە كــان 

مهھسۇالتلىرىنى ئهڭ كۆپ سېتىۋالغۇچى دۆلهتلهرنىڭ بىرىدۇر.  

خـىتـايـنىڭ نۆۋەتـتىكـى ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئـىسـتراتېگىيهلـىك مهبـلهغ سېلىش پـىالنـلىرىنـىڭ بـىرى «بـىر 

بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى» بـولۇپ، بۇ مهزكۇر رايـونـدا ئۇل مۇئهسـسهسه بهرپـا قـىلـىش ۋە رايـونـغا مهبـلهغ 

سېلىش ئۇرۇنۇشـىدۇر. بۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى، ئـافـغانـىسـتان ئـىزچـىل ھالـدا بۇ غـايهت زور پـىالنـنىڭ جهلـپ 

قـىالرلـىق، ئهمـما كهم قـالـغان قـىسـمى بـولۇپ كهلـگهنـىدى. ئهگهر خـىتـاي «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول»نـى 

پـاكـىسـتانـدىن ئـافـغانـىسـتانـغا ئۇزارتـالـىسـا، مهسـىلهن پېشاۋاردىن كـابۇلـغا تۇتـىشـىدىغـان تـاشـيول يـاسـىيـالـىسـا، بۇ 

خـىتـاي ئۈچۈن ئـوتتۇرا شهرق بـازىرىغـا كـىرىدىغـان تېخىمۇ قـىسـقا لـىنـىيه بـولۇپ قـالـىدۇ. شۇنـداقـال، كـابۇلـغا 

تۇتـىشـىدىغـان يېڭى يـول يهنه ھىنـدىسـتانـنىڭ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول»غـا قـاتـناشـماي تۇرۇۋېلىشـىنـى كـارايـىتـى 

چاغلىق ئىشقا ئايالندۇرۇپ قويىدۇ. 
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تـالـىبـان ھهتـتا كـابۇلـنى قـولـىغـا كـىرگۈزۈشـتىن ئـىلـگىرىال، خـىتـايـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـغا سـالـغان مهبـلهغـلىرىنـى 

قوغداشقا ۋەدە بهرگهنىدى. 

خـىتـاي ھازىر ئـافـغانـىسـتانـنىڭ سـىيـاسـىي ۋەزىيـىتـىگه تېخىمۇ چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتهلهيـدىغـان ھالهتـته 

تۇرۇۋاتـىدۇ. ئـافـغانـىسـتان تـارىخـىدىن شۇ نهرسه مهلۇمـكى، بـىرەر تهشـكىالتـنىڭ بۇ دۆلهتـنى تهلتۆكۈس 

كـونـترول قـىاللـىشـى بهسـىي مۈشكۈل. تـالـىبـانـنىڭ دۆلهتـنى قـولـىغـا كـىرگۈزۈش سۈرئـىتـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، 

ئـانـچه - مۇنـچه ئـىچـكى مـالـىمـانـچىلـىقـالر يۈز بېرىشـىنـى مۆلـچهرلهشـكه بـولـىدۇ. خـىتـاي ئـالـلىقـاچـان ب د ت 

خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـىنـىڭ بهش دائـىمـىي ئهزاسـى ئـىچـىدە ب د ت نـىڭ تـىنچـلىق سـاقـالش ھهرىكهتـلىرى ئۈچۈن 

ئهڭ كۆپ خـادىم بـىلهن تهمـىنـلىگهن دۆلهتـكه ئـايـالنـدى. خـىتـاي يهنه ب د ت نـىڭ تـىنـچىلـىق سـاقـالش 

قـىسـىمـلىرى ئۈچۈن، 8000 كـىشـىلـىك زاپـاس قـوشۇن تهسـىس قـىلـدى. بۇ ھهرىكهت خـىتـايـنى تـىنچـلىق سـاقـالش 

قـىسـىمـلىرىدىكـى ئهسـكىرى ئهڭ كۆپ دۆلهتـلهرنـىڭ بـىرىگه ئـايـالنـدۇرۇشـى مۇمـكىن. ئهگهر بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـى ئـافـغانـىسـتانـغا تـىنچـلىق سـاقـالش قـىسـىمـلىرىنـى ئهۋەتـسه، «دوسـتانه» قـوشـنا دۆلهت بـولـمىش 

خـىتـايـنىڭ تـىنچـلىق سـاقـالش قـىسـىمـلىرىنـىڭ يـىراقـتىن كهلـگهن تـىنچـلىق سـاقـالش قـىسـىمـلىرىغـا قـارىغـانـدا بهكـرەك 

ئالقىشلىنىدىغانلىقىدا ئاساسهن شهك يوق. 

ئـافـغانـىسـتانـدا تهسـىر كۈچـكه ئـىگه ئـىشـتىراكـچىغـا ئـايـلىنـىش ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه خـىتـايـنىڭ ئۆزىنـىڭ 

نهزىرىدىكـى «خـىتـايـغا قـارشـى» تهشـكىالتـالرنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدا پۇت تـىرەپ تۇرۇشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن 

تېخىمۇ تهشهببۇسـكار ھالهتـكه ئۆتـكهنـلىكـىدىن دېرەك بېرىدۇ. خـىتـايـنىڭ ئهڭ كۆڭۈل بۆلـىدىغـىنـى «شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ دوكـالتـىغـا كۆرە، مهزكۇر تهشـكىالت ئهڭ 

دەسـلهپـته ئـافـغانـىسـتانـدا بـارلـىقـقا كهلـگهن. بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىغـا كۆرە، «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» 2000 - يـىلـى تـالـىبـان ۋە بـازا تهشـكىالتـىنـىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهن. بهزى تهتـقىقـاتـچىالر 

ۋە مۇتهخهسسـىسـلهر بۇ تهشـكىالتـنىڭ نۆۋەتـته زوراۋانـلىقـقا قۇتـراتقۇلۇق قـىلـىش ئـىقـتىدارى بـار - يـوقلۇقـى، 

ھهتـتا مۇشۇنـداق بـىر تهشـكىالتـنىڭ مهۋجۇت يـاكـى ئهمهسـلىكـىگه بـولـغان گۇمـانـلىرىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـتى. 

شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى بۇ يـىل 7 - ئـايـدا تـالـىبـانـنىڭ 

مۇئـاۋىن رەھبىرى مـولـال ئـابـدۇلـغهنـى بـارادار بـىلهن كۆرۈشـكهنـدە، تـالـىبـانـنىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكـىتـى»دىن «چهك – چېگرانـى ئېنىق ئـايـرىشـى»نـى ئۈمـىد قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى، چۈنـكى بۇ تهشـكىالتـنىڭ 

«خـىتـايـنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكـىگه بـىۋاسـىته تهھدىت شهكـىلـلهنـدۈرگهن»لـىكـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. ۋاڭ يـى يهنه تـالـىبـانـنىڭ «ئـىجـابـىي ئـوبـراز تـىكـلهپ، سـىغـدۇرۇشـچان سـىيـاسهت 

يۈرگۈزۈشى»نى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 
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بـارادار بۇنـىڭغا جـاۋابهن تـالـىبـانـنىڭ ھهر قـانـداق تهشـكىالتـنىڭ ئـافـغانـىسـتان زېمىنـىدىن پـايـدىلـىنـىپ 

خىتايغا تهھدىت سالىدىغان پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىشىغا قهتئىي يول قويمايدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدى. 

ئهلۋەتـته، پـاكـىسـتانمۇ ئـافـغانـىسـتانـنىڭ تـىنچـلىقـى ۋە مۇقـىمـلىقـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىشـتىكـى مۇھىم 

ئـامـىلـالرنـىڭ بـىرىدۇر. گهرچه ئـافـغانـىسـتان بـىلهن پـاكـىسـتان يېقىن قـوشـنىالردىن بـولسـىمۇ، لېكىن 

ئـافـغانـىسـتانـنىڭ سـابـىق پـرىزدېنتى ھامـىد كـارزائـىنـىڭ سۆزى بـىلهن ئېيتقانـدا، ئۇشـبۇ «تۇتـاشـقان 

قـوشكېزەك»نـىڭ يۆنـىلـىشـى ھهمـىشه ئـوخـشاش بـولۇۋەرمهيـدۇ. پـاكـىسـتانـنىڭ ئـافـغانـىسـتان سـىيـاسـىتـى ئـاسـاسهن 

«ئـافـغانـىسـتانـدا پـاكـىسـتانـغا دوسـتانه بـولـغان ھۆكۈمهت بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ۋە ھىنـدىسـتانـنىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـدىكـى كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان تهسـىرىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۇش»تـىن ئـىبـارەت ئـىسـتراتېگىيـىلـىك نـىشـانـنى 

تۈرتـكه قـىلـغان. پـاكـىسـتان بـىلهن ئـافـغانـىسـتانـنىڭ دوسـتانه مۇنـاسـىۋەتـنى سـاقـلىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش 

خىتاينىڭ «بىر بهلباغ، بىر يول»نىڭ مۇۋەپپهقىيهتىدىنمۇ ھالقىغان زور مهنپهئهتلىرىگه ئۇيغۇندۇر. 

خـىتـايـنىڭ پـاكـىسـتانـدا كۈچلۈك تهسـىرگه ئـىگه ئـىكهنـلىكـى جـاھان ئهھلىگه سـىر ئهمهس. خـىتـاي 

پـاكـىسـتانـنىڭ كهلگۈسـىدە ئۆز پـىالنـلىرى ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم رول ئـويـنايـدىغـانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتۇپ، بۇ 

يـىل 6 - ئـايـدا خـىتـاي – پـاكـىسـتان مۇنـاسـىۋىتـىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش ۋە يـاخشـىالشـقا كۈچ چـىقـىرىدىغـانـلىقـى 

توغرىسىدا ۋەدە بهردى. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 https://nytimes.com/opinion/20210823/china - afghanistan - taliban
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ساغالملىق

كۆز ساغالملىقى ئۈچۈن تهۋسىيهلهر
ئاتلى ئارنارسون 



كۆز ساغالملىقىڭىزغا پايدىلىق سهككىز خىل ئوزۇقلۇق ماددىسى 

ئاتلى ئارنارسون 

بهش سهزگۈنىڭ ئىچىدە، كۆرۈش قۇۋۋىتى ھهممىدىن مۇھىم بولۇشى مۇمكىن. 

كۆز سـاغـالمـلىقـى ئـومۇمـىي تهن سـاغـالمـلىقـى بـىلهن چهمـبهرچـاس بـاغـلىنـىشـلىق بـولسـىمۇ، ئهمـما تۆۋەنـدىكـى 

بىر قانچه خىل ئوزۇقلۇق ماددىالر كۆزىڭىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. 

بۇ ئـوزۇقلۇق مـاددىالر كۆز ئـىقـتىدارىڭىزنـىڭ چېكىنـىپ كېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىپ، كۆزىڭىزنـى زىيـانـلىق 

نۇرالردىن قـوغـدايـدۇ ۋە يـاش بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك چېكىنـىش خـاراكتېرلـىك كېسهلـلىكـلهرنـىڭ پهيـدا بـولۇشـىنـى 

ئازايتىدۇ. 

 تۆۋەنـدە بـىز كۆپ ئۇچـرايـدىغـان كۆز كېسهلـلىكـلىرىنـى ۋە كۆزگه پـايـدىلـىق سهكـكىز خـىل ئـوزۇقلۇق 

ماددىنى قسىقىچه تونۇشتۇرىمىز: 

كۆپ كۆرۈلىدىغان كۆز كېسهللىكلىرى 

يـاشـنىڭ چـوڭىيـىشـىغـا ئهگـىشـىپ كۆز كېسهلـلىكـىگه گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـىمۇ ئـاشـىدۇ. شۇالرنـىڭ ئـىچـىدە، 

ئهڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان كۆز كېسهللىكلىرى تۆۋەندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ: 

كۆزگه ئـاق چۈشۈش: بۇ ئهھۋالـدا كۆزىڭىز بۇلۇتـالنـغانـدەك بـولۇپ قـالـىدۇ. يـاش بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك 

كۆزگه ئـاق چۈشۈش دۇنـيا مـىقـياسـىدا كۆرۈش قۇۋۋىتـى ئـاجـىزالش ۋە قـارىغۇ بـولۇپ قېلىشـنىڭ ئـاسـاسـلىق 

سهۋەبىدۇر. 

دىئـابـىت مهنـبهلـىك كۆرۈش تـور پهردىسـى كېسىلـى: بۇ كېسهل دىئـابـىتـقا يـانـدىشـىپ پهيـدا بـولـىدىغـان 

بـولۇپ، كۆرۈش قۇۋۋىتـى ئـاجـىزالش ۋە ئهمـا بـولۇپ قېلىشـنىڭ ئـاسـاسـلىق سهۋەبـلىرىدىنـدۇر. قـانـدىكـى قهنـت 

مىقدارى ئۆرلهپ، كۆرۈش تور پهردىڭىزدىكى قان تومۇرالرغا زىيان يهتكۈزگهندە بۇ خىل كېسهل كۆرۈلىدۇ. 
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گـالۋكـومـا: بۇ كۆرۈش ئۇچۇرلـىرىنـى كۆزدىن مېڭىگه يهتكۈزىدىغـان كۆرۈش نېرۋىلـىرىڭىزنـىڭ تهدرىجـىي 

چېكىنـىشـى بـىلهن خـاراكتېرلـىنـىدىغـان بـىر گۇرۇپـپا كېسهلـلىكـلهرنـىڭ ئـومۇمـىي ئـىسـمى بـولۇپ، كۆرۈش 

قۇۋۋىتىنى ئاجىزلىتىۋېتىشى ياكى قارىغۇلۇقنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. 

كۆزدىكـى سېرىق داغـنىڭ نـاچـارلـىشـىشـى: سېرى داغ كۆرۈش تـور پهردىسـىنـىڭ يـادرولۇق قـىسـمى بـولۇپ، 

يـاشـنىڭ چـوڭىيـىشـى سهۋەبـلىك سېرىق داغـنىڭ نـاچـارلـىشـىشـى تهرەقـقىي تـاپـقان دۆلهتـلهردىكـى قـارىغۇلۇقـنىڭ 

ئاساسلىق سهۋەبلىرىدىن بىرىدۇر. 

گهرچه سـىزنـىڭ بۇ كېسهلـلىكـلهرگه گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـىڭىز مهلۇم دەرىجـىدە گېنىڭىزغـا بـاغـلىق 

بولسىمۇ، ئهمما يېمهك - ئىچمىكىڭىزمۇ بۇ جهھهتته مۇھىم رول ئوينايدۇ. 

كۆزگه پايدىلىق سهككىز خىل ئوزۇقلۇق ماددا: 

 A 1. ۋىتامىن

ۋىتامىن A كهملىك دۇنيادىكى قارىغۇلۇقنىڭ ئهڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان سهۋەبلىرىدىن بىرىدۇر. 

ۋىتـامـىن A كۆزنـىڭ نۇر سېزىش ھۈجهيـرىسـىنـى (فـوتـورېتسېپتور دەپمۇ ئـاتـىلـىدۇ) قـوغـداشـتا ئـىنـتايـىن 

مۇھىم. 

ئهگهر يېتهرلـىك مـىقـداردا ۋىتـامـىن A ئـىسـتېمال قـىلـمىسـىڭىز، كهمـلىگهن ۋىتـامـىن A مـىقـدارىنـىڭ ئـاز - 

كۆپلۈكـىگه ئـاسـاسهن، نـامـازشـام قـارىغۇسـى، كۆز قۇرغـاقـلىشـىش، ھهتـتا تېخىمۇ ئېغىر ئهھۋالـالرغـا دۇچ 

كېلىشىڭىز مۇمكىن. 

ۋىتـامـىن A پهقهت ھايۋانـالرنـى مهنـبه قـىلـغان يېمهكـلىكـلهردىال تېپىلـىدۇ. ۋىتـامـىن A ئهڭ مـول 

يېمهكلىكلهر جىگهر، تۇخۇم سېرىقى ۋە سۈت مهھسۇالتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

ھالبۇكـى، سـىز يهنه بهزى مېۋە - چېۋە ۋە كۆكـتاتـالردا مـول بـولـغان، پـروۋىتـامـىن A كـاروتـىنـوئـىد 

(provitamin A carotenoid) دەپ ئـاتـىلـىدىغـان ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى ئۆسۈملۈك بـىرىكـمىسـىدىنمۇ ۋىتـامـىن 

A غا ئېرىشهلهيسىز. 

پـروۋىتـامـىن A كـاروتـىنـوئـىد ئـوتتۇرا ھېساب بـىلهن، ئـىنـسان بهدىنـىگه الزىمـلىق ۋىتـامـىن A نـىڭ 

تهخـمىنهن ئـوتتۇز پـىرسهنـتىنـى تهمـىنـلهيـدۇ. بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە ئهڭ ئۈنۈملۈكـى يـاۋا كـاپـوسـتا، پـالهك ۋە سهۋزە 

قاتارلىقالردا ئىنتايىن مول مىقداردا مهۋجۇت بولغان β كاروتىندۇر. 
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2 ~ 3. كنانتوفىل ۋە كۆممىقوناق سېرىق ماددىسى (زېئاكسانتىن) 

كـنانـتوفـىل ۋە كۆمـمىقـونـاق سېرىق مـاددىسـى سېرىق رەڭلىك كـاروتـىنسـىمـان ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى 

تۇرغۇچ بولۇپ، «سېرىق داغ پىگمېنتلىرى» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. 

ئۇالر كۆرۈش تـور پهردىسـىنـىڭ، يهنـى كۆز قـارىچۇقـىنـىڭ ئـارقـا دىۋارىدىكـى بـىر قهۋەت نۇر سهزگۈچـى 

ھۈجهيرىلهرنىڭ مهركىزى قىسمى بولغان سېرىق داغقا مهركهزلهشكهن. 

كـنانـتوفـىل ۋە كۆمـمىقـونـاق سېرىق مـاددىسـى تهبـىئـىي ئـاپـتاپـتىن سـاقـلىغۇچلۇق رولـىنـى ئـويـنايـدۇ. ئۇالر 

كۆزنى زىيانلىق كۆك نۇردىن قوغداشتا ئاساسلىق رول ئوينايدۇ دەپ قارىلىدۇ. 

سېلىشـتۇرمـا تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـچه، بهدەنـگه قـوبۇل قـىلـىنـغان كـنانـتوفـىل ۋە كۆمـمىقـونـاق سېرىق 

مـاددىسـىنـىڭ مـىقـدارى كۆرۈش تـور پهردىسـىدىكـى كـنانـتوفـىل ۋە كۆمـمىقـونـاق سېرىق مـاددىسـىنـىڭكى بـىلهن ئـوڭ 

تاناسىپ تۈزىدىكهن. 

ئـوتتۇرا يـاش ۋە يـاشـانـغانـالرغـا قـارىتـىلـغان كۆزىتـىش خـاراكتېرلـىك تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ھهر كۈنـى 

6 مـىلـلىگـىرام كـنانـتوفـىل ۋە/يـاكـى كۆمـمىقـونـاق سېرىق مـاددىسـى ئـىسـتېمال قـىلـغانـدا، يـاشـنىڭ چـوڭىيـىشـى 

سهۋەبلىك سېرىق داغنىڭ ناچارلىشىش خهۋپىنى كۆرۈنهرلىك تۆۋەنلهتكىلى بولىدىكهن. 

تهتـقىقـاتـچىالر يهنه كـنانـتوفـىل ۋە كۆمـمىقـونـاق سېرىق مـاددىسـىنـى ئهڭ كۆپ قـوبۇل قـىلـغان كـىشـىلهرنـىڭ 

ئهڭ ئـاز قـوبۇل قـىلـغان كـىشـىلهرگه قـارىغـانـدا، سېرىق داغـنىڭ نـاچـارلـىشـىش خهۋپـىنـىڭ 43 پـىرسهنـت تۆۋەن 

بولىدىغانلىقىنى بايقىغان. 

لېكىن، بۇ جهھهتـتىكـى دەلـىلـلهر تـامـامهن بـىردەكمۇ ئهمهس. ئـالـته كۆزىتـىش تهتـقىقـاتـىنـى بـىرلهشـتۈرۈپ 

تهھلىل قـىلـىش نهتـىجـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـچه، كـنانـتوفـىل ۋە كۆمـمىقـونـاق سېرىق مـاددىسـى يـاشـنىڭ چـوڭىيـىشـى 

سهۋەبلـىك سېرىق داغنـىڭ ناـچاـرلىـشىـشنـىڭ دەسلـهپكـى باـسقۇچىـدا ئهمهس، پهقهت ئاـخىـرقىـ باـسقۇچىـدىال 

داۋاالش رولىنى ئوينايدىكهن. 

كـنانـتوفـىل ۋە كۆمـمىقـونـاق سېرىق مـاددىسـى كۆپـىنـچه ھالـالردا يېمهكـلىكـلهردە تهڭ تېپىلـىدۇ. پـالهك، 

شـىۋىتـسارىيه قـىزىلـچىسـى، يـاۋا كـاپـوسـتا، يـاۋروپـا كهرەپشـىسـى، پـىسـته ۋە يېشىل پۇرچـاق بۇ جهھهتـتىكـى ئهڭ 

ياخشى مهنبهلهردۇر. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، تۇخۇم سېرىقـى، تـاتـلىق كۆمـمىقـونـاق ۋە قـىزىل ئۈزۈم تهركـىبـىدىكـى كـنانـتوفـىل ۋە 

كۆممىقوناق سېرىق ماددىسى مىقدارىمۇ ئىنتايىن يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن. 
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ئهمهلـىيهتـته، تۇخۇم سېرىقـى ئۆزىدىكـى مـول مـاي تهركـىبـى سهۋەبـلىك، بۇ جهھهتـتىكـى ئهڭ يـاخشـى 

مهنـبهلهرنـىڭ بـىرى دەپ قـارىلـىدۇ. كـاروتـىنـوئـىد مـاي بـىلهن يېگهنـدە تېخىمۇ يـاخشـى سۈمۈرۈلـىدۇ، شۇڭا ئهڭ 

يـاخشـىسـى يـوپۇرمـاقـلىق كۆكـتات سـاالتـلىرىغـا ئـازراق ئـامېرىكـا ئـامۇتـى (avocado) يـاكـى سـاغـالمـلىق مېيى 

قوشۇش كېرەك. 

4. ئومىگا - 3 ياغ كىسالتاسى 

EPA ۋە DHA دىن ئـىبـارەت ئۇزۇن زەنـجىرلـىك ئـومـىگـا - 3 يـاغ كـىسـالتـالـىرى كۆز سـاغـالمـلىقـى ئۈچۈن 

ئىنتايىن مۇھىم. 

كۆرۈش تـور پهردىسـىدە زور مـىقـداردا DHA بـار بـولۇپ، بۇ كۆز ئـىقـتىدارىنـى قـوغـداشـقا پـايـدىلـىق. ئۇ 

بـوۋاقـلىق مهزگـىلـدىكـى مېڭه ۋە كۆزنـىڭ يېتىلـىشـى ئۈچۈنمۇ ئـىنـتايـىن مۇھىم. شۇ ۋەجـىدىن، DHA نـىڭ 

كهمچىل بولۇشى كۆرۈش قۇۋۋىتىگه زىيان يهتكۈزىدۇ، بالىالردا تېخىمۇ شۇنداق. 

پـاكـىتـالر يهنه ئـومـىگـا - 3 تـولۇقـالش دورىسـى ئـىسـتېمال قـىلـىشـنىڭ كۆز قۇرغـاقـلىشـىش كېسىلـىنـى 

داۋاالشقا پايدىسى بارلىقىنى كۆرسهتمهكته. 

كۆز قۇرغـاقـلىشـىش كېسىلـى بـىمـارلـىرىغـا قـارىتـا ئېلىپ بېرىلـغان تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، EPA ۋە 

DHA تـولۇقـالش دورىلـىرىنـى ئۇدا ئۈچ ئـاي، كۈنـدە ئـىسـتېمال قـىلـغانـدا، كۆز يېشىنـىڭ شهكـىلـلىنـىشـىنـى 

ئاشۇرۇش ئارقىلىق كۆزنىڭ قۇرغاقلىشىش ئاالمهتلىرىنى كۆرۈنهرلىك ئازايتقىلى بولىدىكهن. 

ئـومـىگـا - 3 يـاغ كـىسـالتـاسـى يهنه بـاشـقا كۆز كېسهلـلىكـلىرىنـىڭمۇ ئـالـدىنـى ئـالـىدۇ. دىئـابـىت كېسىلـىگه 

گـىرىپـتار بـولـغان ئـوتتۇرا يـاش ۋە يـاشـانـغانـالرغـا قـارىتـىلـغان تهتـقىقـاتـتا بـايـقىلـىشـىچه، ھهر كۈنـى كهم دېگهنـدە 

500 مـىلـلىگـىرام ئۇزۇن زەنـجىرلـىك ئـومـىگـا - 3 ئـىسـتېمال قـىلـغانـدا، دىئـابـىت مهنـبهلـىك كۆرۈش تـور پهردىسـى 

كېسىلىگه گىرىپتار بولۇش خهۋپىنى تۆۋەنلهتكىلى بولىدىكهن. 

ئهمـما، نـىسـبهتهن ئېيتقانـدا، ئـومـىگـا - 3 يـاغ كـىسـالتـاسـى يـاشـنىڭ چـوڭىيـىشـى سهۋەبـلىك سېرىق 

داغنىڭ ناچارلىشىشىغا قارىتا ئۈنۈملۈك داۋاالش ئۇسۇلى ئهمهس. 

EPA ۋە DHA نـىڭ ئهڭ يـاخشـى يېمهكـلىك مهنـبهسـى مـايـلىق بېلىقـالردۇر. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، بېلىق 

ياكى مىكرو يۈسۈنلهردىن ياسالغان ئومېگا - 3 تولۇقلىما دورىلىرىمۇ ئاسانال تېپىلىدۇ. 

5. گامما - لىنولېن كىسالتاسى 
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گـامـما - لـىنـولېن كـىسـالتـاسـى زامـانـىۋى يېمهكـلىكـلهردە ئـاز مـىقـداردا بـار بـولـغان ئـومـىگـا - 6 يـاغ 

كىسالتاسىدۇر. 

بـاشـقا ئـومـىگـا - 6 يـاغ كـىسـالتـالـىرىغـا ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، گـامـما - لـىنـولېن كـىسـالتـاسـىنـىڭ يـاللۇغ 

قايتۇرۇش رولى باردەك قىلىدۇ. 

 evening primrose) گـامـما - لـىنـولېن كـىسـالتـاسـى ئېچىتقۇ ئـوت (ئېنوتېرا ئـوتـىمۇ دېيىلـىدۇ) مېيى

oil) ۋە يۇلتۇزگۈل مېيىنىڭ تهركىبىدە ھهممىدىن مول. 

بهزى پـاكـىتـالر ئېچىتقۇ ئـوت مېيى ئـىسـتېمال قـىلـىشـنىڭ كۆز قۇرغـاقـلىشـىش كېسىلـىنـىڭ ئـاالمهتـلىرىنـى 

ئازايتااليدىغانلىقىغا دااللهت قىلدى. 

مهلۇم بـىر ئـىخـتىيـارىي سېلىشـتۇرمـا تهتـقىقـاتـتا كۆزى قۇرغـاقـلىشـىدىغـان ئـايـالـالرغـا كۈنـىگه تهركـىبـىدە 300 

مـىلـلىگـىرام گـامـما - لـىنـولېن كـىسـالتـاسـى بـار ئېچىتقۇ ئـوت مېيى بېرىلـگهن بـولۇپ، مهزكۇر تهتـقىقـاتـتا 

ئۇالردىكى ئاالقىدار كېسهللىك ئاالمهتلىرىنىڭ ئالته ئاي ئىچىدە ياخشىالنغانلىقى كۆرسىتىلگهن. 

  C 6. ۋىتامىن

كۆزىڭىز بهدىنـىڭىزدىكـى بـاشـقا نۇرغۇن ئهزاالرغـا قـارىغـانـدا تېخىمۇ كۆپ مـىقـداردا ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى 

تۇرغۇچى ماددىالرغا موھتاج. 

گهرچه ۋىتـامـىن C نـىڭ كۆز سـاغـالمـلىقـىدىكـى رولـى تـوغـرىسـىدىكـى سېلىشـتۇرمـا تهتـقىقـاتـالر كهمـچىل 

بـولسـىمۇ، ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرغۇچـى ۋىتـامـىن C كۆز سـاغـالمـلىقـى ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە مۇھىمـدەك 

قىلىدۇ. 

كۆز سۇيۇقلۇقــىدىكــى (aqueous humor) ۋىتــامــىن C نــىڭ قــويۇقلۇقــى بهدەنــدىكــى بــاشــقا 

سۇيۇقلۇقـالرنـىڭكىدىن يۇقـىرى بـولـىدۇ. كۆز سۇيۇقلۇقـى كۆزىڭىزنـىڭ ئهڭ سـىرتـقى قـىسـمىنـى قـاپـلىغـان 

سۇيۇقلۇقتۇر. 

كۆز سۇيۇقلۇقـىدىكـى ۋىتـامـىن C نـىڭ مـىقـدارى ئـىسـتېمال قـىلـىنـغان يېمهكـلىكـلهردىكـى ۋىتـامـىن C نـىڭ 

مـىقـدارى بـىلهن ئـوڭ تـانـاسـىپ تۈزىدۇ. بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، سـىز ۋىتـامـىن C بـار تـولۇقـلىغۇچـى دورىالرنـى 

يـاكـى تهركـىبـىدە مـول مـىقـداردا ۋىتـامـىن C بـار بـولـغان يېمهكـلىكـلهرنـى يېيىش ئـارقـىلـىق كۆز سۇيۇقلۇقـىڭىزدىكـى 

ۋىتامىن C نىڭ قويۇقلۇقىنى ئاشۇرااليسىز. 

كۆزىتـىش خـاراكتېرلـىك تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـادەتـته كۆزىگه ئـاق چۈشـكهنـلهرنـىڭ 

ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرۇش ئـىقـتىدارى تۆۋەن بـولـىدىكهن. مهزكۇر تهتـقىقـاتـالر ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه ۋىتـامـىن 
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C تــولۇقــلىغۇچــى دورىالرنــى يهپ تۇرغــانــالرنــىڭ كۆزىگه ئــاق چۈشۈش خهۋپــىنــىڭ نــىســبهتهن تۆۋەن 

بولىدىغانلىقىنىمۇ كۆرسهتتى. 

گهرچه ۋىتـامـىن C كۆزىڭىزنـى قـوغـداش رولـىنـى ئـويـنىسـىمۇ، ئهمـما ۋىتـامـىن C تـولۇقـلىغۇچـى دورىالرنـىڭ 

بهدىنـىدە ۋىتـامـىن C كهمـچىل بـولـمىغـانـالرنـىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتـىنـى تېخىمۇ يـاخشـىلـىيـااليـدىغـان - 

ياخشىلىيالمايدىغانلىقى ئېنىق ئهمهس. 

قـاپـاق مۇچ، ئـاپېلسىن تۈرىدىكـى مېۋىلهر، گۇئـاۋا، يـاۋا كـاپـوسـتا، گۈلـكهرەم  (broccoli)  قـاتـارلـىق 

نۇرغۇن مېۋە ۋە كۆكتاتالردا مول مىقداردا ۋىتامىن C بار. 

  E 7. ۋىتامىن

ۋىتـامـىن E يـاغـدا ئېرىيـدىغـان ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرغۇچـى مـاددىالر گۇرۇپـپىسـى بـولۇپ، يـاغ 

كىسالتاسىنى زىيانلىق ئوكسىدلىنىشتىن ساقاليدۇ. 

كۆرۈش تـور پهردىڭىزدىكـى يـاغ كـىسـالتـاسـىنـىڭ قـويۇقلۇقـى يۇقـىرى بـولـغاچـقا، كۆزنـىڭ سـاغـالمـلىقـى 

ئۈچۈن يېتهرلىك ۋىتامىن E قوبۇل قىلىش ئىنتايىن مۇھىم. 

گهرچه ئېغىر دەرىجـىدىكـى ۋىتـامـىن E كهمـلىكـى كۆرۈش تـور پهردىسـىنـىڭ چېكىنـىشـى ۋە قـارىغۇلۇقـنى 

كهلتۈرۈپ چـىقـىرىشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما ۋىتـامـىن E  تـولۇقـلىغۇچـى دورىالرنـىڭ يېمهك - ئـىچـمهكـتىن 

يېتهرلـىك دەرىجـىدە ۋىتـامـىن E قـوبۇل قـىلـىۋاتـقان كـىشـىلهرگه قـوشۇمـچه پـايـدىسـى بـار - يـوقلۇقـى ئېنىق 

ئهمهس. 

بـىر تهھلىلـدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ھهر كۈنـى 7 مـىلـلىگـىرامـدىن ئـارتۇق ۋىتـامـىن E  ئـىسـتېمال قـىلـغانـدا، 

ياشنىڭ چوڭىيىشى سهۋەبلىك كۆزگه ئاق چۈشۈش خهۋپىنى ئالته پىرسهنت تۆۋەنلهتكىلى بولىدىكهن. 

بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـىخـتىيـارى سېلىشـتۇرمـا تهتـقىقـاتـالر ۋىتـامـىنE تـولۇقـلىغۇچـى دورىالرنـىڭ كۆزگه 

ئاق چۈشۈشنىڭ تهرەققىياتىنى ئاستىلىتالمايدىغانلىقىنى ۋە ئالدىنى ئااللمايدىغانلىقىنى كۆرسهتتى. 

بادام، ئاپتاپپهرەس ئۇرۇقى، شۇنداقال زىغىر يېغى قاتارلىق ئۆسۈملۈك مايلىرىدا ۋىتامىن E ئهڭ مول. 

8. سىنك 

كۆزىڭىزدە كۆپ مىقداردا سىنىك بار. 

 superoxide) سـىنـىك ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرۇش رولـىنـى ئـويـنايـدىغـان سۇپېرئـوكسـىد مۇتـازانـى

dismutase) ئۆز ئىچىگه ئالغان نۇرغۇن مۇھىم ئېنزىمالرنىڭ تهركىبىي قىسمىدۇر. 

2021، ئىيۇل-ئاۋغۇست 58
ئۇيغۇرالر 24-سان



ئۇ يهنه كۆرۈش تـور پهردىسـىدە كۆرۈش پـىگمېنتىنـىڭ شهكـىلـلىنـىشـىگـىمۇ تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـدەك 

قىلىدۇ. بۇ سهۋەبتىن، سىنىك كهملىكى نامازشام قارىغۇلۇقىغا سهۋەب بولۇشى مۇمكىن. 

مهلۇم بـىر تهتـقىقـاتـتا، سېرىق داغ نـاچـارلـىشـىشـنىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـىدە تۇرۇۋاتـقان يـاشـانـغانـالرغـا 

سـىنـىك تـولۇقـالش دورىلـىرى بېرىلـگهنـدە، ئۇالردىكـى سېرىق داغـنىڭ نـاچـارلـىشـىشـى ئـاسـتىلـىغـان. شۇنـداقـال، 

ئۇالرنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتى بهزلهش دورىلىرىنى ئىستېمال قىلغانالرنىڭكىدىن ياخشى ساقالنغان. 

ھالبۇكـى، بۇ ھهقـته كهسـكىن يهكۈن چـىقـىرىشـتىن ئـىلـگىرى يهنـىمۇ ئـىلـگىرىلـىگهن ھالـدا تهتـقىق قـىلـىش 

زۆرۈر. 

ئـويسـتېر قۇلۇلـىسـى، گۆش، كـاۋا ئۇرۇقـى ۋە يهر يـاڭىقـى قـاتـارلـىق يېمهكـلىكـلهردە مـول مـىقـداردا سـىنـىك 

بار. 

خۇالسه 

سـاغـالم ئـوزۇقـلىنـىش ۋە دائـىم چېنىقـىش دېگهنـدەك سـاغـالم تۇرمۇش ئـادەتـلىرى نۇرغۇنـلىغـان سـوزۇلـما 

كېسهللىكلهرنىڭ، جۈملىدىن كۆز كېسهللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا پايدىلىق بولۇشى مۇمكىن. 

يۇقـىرىدا كۆرسـىتـىلـگهن ئـوزۇقلۇق مـاددىالرنـى يېتهرلـىك مـىقـداردا ئـىسـتېمال قـىلـىش كۆز كېسهلـلىكـلىرىگه 

گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـىڭىزنـى تۆۋەنـلىتـىشـى مۇمـكىن. بـاشـقا ۋىتـامـىنـالرمۇ كۆز سـاغـالمـلىقـىغـا ئـىجـابـىي تهسـىر 

كۆرسىتىشى مۇمكىن. 

ھالبۇكــى، بهدىنــىڭىزنــىڭ قــالــغان قــىســملىرىغــىمۇ سهل قــارىمــاڭ. چۈنــكى، پۈتۈن بهدىنــىڭىزنــى 

ساغالمالشتۇرىدىغان يېمهكلىكلهر ئۆز نۆۋىتىدە كۆزىڭىزنىمۇ ساغالمالشتۇرااليدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 
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بىلىم ئادهملىرى مۇستهقىللىق كۈرىشىدىكى
يادرولۇق كۈچتۇر

مىسىلىسىز ئويغىنىش

ئابدۇلقادىر قهشقهرى



بىلىم ئادەملىرى  مۇستهقىللىق كۈرەشلىرمىزنىڭ يادرولۇق كۈچىدۇر 

ئابدۇلقادىر قهشقهرىي 

يېقىنـدا ھاجـى قۇتلۇق قـادىرى ئهپهنـدىنـىڭ تـوردا تـارقـىتـىلـغان «قهلهم كۈرىشـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان 

داۋاسـىدىكـى ئهھمىيـىتـى» مهزمۇنـىدىكـى سۆھبىتـىنـى ئـاڭلىغـانـدىن كېيىن، بـىلـىم ئـادەمـلىرىنـىڭ نهقهدەر قهدىر 

قـىمـمهتـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى تېخىمۇ چـوڭقۇر ھىس قـىلـىپ  يهتـتىم. بـىزدە شۇنـداق بـىر ئـاتـا سۆزى بـار. «بـىلـىكـى 

كۈچلۈك بـىرنـى يېڭهر، بـىلـىمـى كۈچلۈك مـىڭنى يېڭهر»، «بـىلـىم تۈگـىمهس بـايـلىق، بـىلـىمسـىزلـىك ئهڭ ئېغىر 

خـارلـىق،» «بـىلـىم تهڭداشسـىز كۈچ» بۇنـداق مـىسـالـالر بـىزدە كۆپ. ئهجـدادلـىرىمـىزنـىڭ بـىلـىم ھهقـقىدە بـىزگه 

قـالـدۇرۇپ كهتـكهن مـاقـال-تهمسـىلـلىرىدىن ئۇالرنـىڭ تـارىخـتىن بۇيـان  بـىلـىمـنى ۋە بـىلـىمـلىك كـىشـىلهرنـى 

نهقهدەر ھۆرمهتلىگهنلىكىنى كۆرۈپ يېتهلهيمىز.  

بـىز شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يېقىنـقى يۈز يـىىلـلىق مۇسـتهمـلىكه تـارىخـىمـىزغـا قـارايـدىغـان بـولـساق، مـانجۇ 

تـاجـاۋۇزچـىلـىرىدىن تـاكـى خـىتـاي تـاجـاۋۇزچـىلـىرىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا مهنـسهپ تۇتـقان 

بـارلـىق تـاجـاۋۇزچـى ئهمهلـدارالر، مـىلـلىتـىمـىز ئـىچـىدىكـى مهيـلى دىنـىي ئـالـىمـلىرىمـىز ۋە  ئۇقۇمۇشـلۇق 

ئهربـاپـلىرىمـىز  بـولسۇن، مهيـلى پهنـنىي ئـالـىم يـاكـى زىيـالـىيـلىرىمـىز بـولسۇن، خهلـق ئـىچـىدە ئـالـدىنـقى سهپـتىن 

ئـورۇن ئېلىپ خـىزمهت قـىلـىۋاتـقان كۆزگه كۆرۈنـگهن مهلۇمـاتـلىق، ئـىقـتىدارلـىق ئـادەمـلىرىمـىزنـى گـاھ ئـاشـكارا، 

گـاھى مهخـپى ھالـدا سۇيـقهسـت قـىلـىش، مـال مۈلـكىنـى مۇسـادىرە قـىلـىش، سۈرگۈن قـىلـىش، يـوقـىالڭ بـاھانـىلهر 

بـىلهن ئۆلۈمـگه ھۆكۈم قـىلـىش، تۈرمـىگه تـاشـالپ  ۋەھشىيـلهرچه ئۆلتۈرۈشـتهك تۇرلۈك ئۇسۇلـالر بـىلهن ئۇالرغـا 

زىيانكهشلىك قىلىپ، يوقىتىپ كهلدى. 

1860-يـىلـدىن 1949-يـىلـغىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا يـاقۇپ بهگ، تۆمۈر خهلـىپه، نـىيـاز غـوجـا، ئـابـدۇلـقادىر 

دامـولـالم، سـابـىت دامـولـالم، مهمـتىلـى ئهپهنـدى، ئـابـدۇخـالـىق ئۇيغۇر، لۇتفۇلـال مۇتهلـلىپ، ئـوسـمان بـاتۇر، 

ئهخـمهتـجان قـاسـىمـى… قـاتـارلـىق نۇرغۇنـلىغـان دىنـىي ئۆلـىمـا، مهشھۇر زىيـالـى، يـازغۇچـى شـائـىرلـىمـىز، ۋەتهنـپهرۋەر 

رەھبهرلـىمـىزنـى ئـىشـغالـچى ھاكـىمـىيهت كۈچـلىرى ئـاشـكارا ۋە تۈرلۈك سۇيـقهسـتلهر بـىلهن بـىر-بـىرلهپ يـوقـاتـقان 

ئىدى.  
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بۈگۈنـكى كۈنـدىمۇ ھهم، نـىجـىس خـىتـاي تـاجـاۋۇزچـىلـىرى يـىلـالردىكـىدىنمۇ بهكـرەك غـالـجىرالشـتى. 

بـولۇپمۇ 2017-يـىلـى 4- ئـايـدا چـىقـىرىلـغان كهڭ كۆلهمـلىك قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بېرىشـتهك ئـىچـكى 

سـىيـاسـىتـىنـىڭ تۇنـجى تـىغ ئۇچـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقى ئـچىدە  يۈز يـىلـدىن بېرى مـىڭبىر مۇشهقـقهتـته   

يېتىشـىپ چـىقـقان ئـىلـغار ئـىددىيهدىكـى دىنـىي ئـالـىمـالر، پـروفـىسـور، دوكـتور، زىيـالـىيـالر، ئۇقۇمۇشـلۇق جـامـائهت 

ئهربـابـلىرىمـزغـا قـاراتـقان ئـىدى. ئۇالردىن يېقىنـقى 4 يـىل ئـىچـىدە شھىت قـىلـىنـغانـالردىن: مۇھهمـمهد سـالـىھ 

دامـولـالھاجـىم، ئـابـدۇلھهمـىد دامـولـالم، ئـابـدۇلـئهھهدخـان بـارات دامـولـالم، ئـابـدۇلھهكـىم دامـلالم،كېرەم 

دامولالم، سۇاليمان قارىھاجىم….. قاتارلىقالر بار. 

پروفىسور دوكتور ئالىملىرىمىزدىنمۇ بىزدىن ۋاقىتسىز ئايرىلغانالر ئاز ئهمهس ئىدى.  

مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان تـارىخـمىزنـىڭ قـايسـى بـىر بـاسقۇچـلىرىغـا قـارايـدىغـان بـولـساق يـاكـى قـايسـىبـىر 

تـاجـاۋۇزچـىنـىڭ ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈشـتىكـى بـاشقۇرۇش ئۇسۇلـىغـا قـارايـدىغـان بـولـساق، ئۇ قـانـخورالر خهلـق 

ئـىچـىدىكـى ئـىلـىمـلىك، ئۇقۇمۇشـلۇق، ئـىلـغار ئـىدىيهدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ قـايسـى مـىلـلهتـكه، قـايسـى تهبـىقـىگه، 

قـايسـى ئېتىقـادقـا تهۋە بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، بـىلـىمـلىك كـىشـىلهر بـولسـىال ھهر تۇرلۇك بـاھانه سهۋەبـلهر بـىلهن 

ئۇالرنى  پۇتۇنلهي يوقۇتۇشنى نىشان قىلغان ئىدى. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا ئـىشـغالـچى ھاكـىمـىيهتـنىڭ يهنه بـىر يـوقۇتۇش ئۇسۇلـى شۇكـى:  بـىر تهرەپـتىن خهلـقنى 

ئۆزلـىرىنـىڭ دىنـىي ئـالـىمـلىرىغـا، زىيـالـىيـلىرىغـا پـىكـرىي جهھهتـتىن قـارشـى چـىققۇزۇش، دىنـىي ئـالـىمـلىرى بـىلهن 

زىيـالـىيـالرنـى بـىر-بـىرىگه قـارشـىالشـتۇرۇپ ئۇالرنـى خهلـق ئـىچـىدە  ئېتىبـارسـىزالشـتۇرۇپ، مـىلـلهت ئـوتتۇرىسـىغـا 

تۈگـىمهس تهپـرىقـچىلـىق، زىددىيهتـلهرنـى سېلىش بـولـسا، يهنه بـىر تهرەپـتىن مـىلـلهتـنى ئـىشـغالـچى ھاكـىمـىيهتـتىن 

بـاشـقا ئۆز ئـىچـىدىن يېتىشـىپ چـىقـقان ھهرقـانـداق بـىر ئـىلـىم ئهھلىنـىڭ  سۆزىنـى تـىڭشىمـايـدىغـان، رەھبهرلـىك 

ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه ھهرقـانـداق بـىر نـوپۇزلۇق كـىشـىنـىڭ سۆزىگه ئـىتـائهت  قـىلـمايـدىغـان ھالـغا كهلتۈرۈرپ 

باشقۇرۇش ئىدى. (ئوچۇقىنى ئېيتتقاندا مىللىتىمىزمۇ شۇنىڭغا كۆنۈپ قالغان ئىدى.) 

بۇيهردە بـىر سۇئـال تۇغۇلۇشـى كېرەك! تـاجـاۋۇزچـى خـىتـتاي نـىمه ئۈچۈن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

بـىلـىمـلىك ئـادەمـلىرىمـىزنـى ھهرۋاقـىت خهلـق ئـىچـىدە ئېتىبـارسـىزالشـتۇرۇشـنى يـاكـى ئۇالرنـى بـىۋاسـته يـوقۇتۇشـنى 

نىشان قىلىدۇ؟ 

چۇنـكى، بـىر مـىلـلهتـنىڭ مهۋجۇت بـولۇپ تۇرۇشـى شۇ مـىلـلهت ئـىچـىدىن يېتىشـىپ چـىقـقان بـىلـىمـلىك 

كـىشـىلهرنـىڭ دىنـىي ئـىېقاد، مـىلـلىي ئۆرپ-ئـادەت ۋە ۋەتهن سۆيگۈسـى جهھهتـلهردە  شۇ مـىلـلهتـنى تـوغـرا يـولـغا، 

تـوغـرا ئـىددىيهگه يېتهكـلىشـى بـىلهن زىچ مۇنـاسـىۋەتـلىكتۇر.  بـىر مـىلـلهت ئـىچـىدە ھهمـمه ئـادەم بـىلـىمـلىك، ئـالـىي 

مهلۇمـاتـلىق بـولۇپ كېتىش نـاتـايـىن. ھهمـمه ئـادەمـدە مـىلـلهتـنى يـىتېكلىيهلهيـدىغـان ئـىقـتىدارنـىڭ بـولۇشـى 
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تېخىمۇ نـاتـايـىن. بـىر مـىلـلهتـنىڭ  بـىلـىم-سـاپـاسـىنـىڭ، مهدەنـىيهت سهۋىيهسـىنـىڭ  قـانـچىلـىك بـولۇشـى شۇ 

مـىلـلهت ئـىچـىدىن  يېتىشـىپ چـىقـقان سـانـاقـلىق بـىلـىم ئـادەمـىرىنـىڭ سـاپـاسـى بـىلهن ئۆلـچىنـىدۇ. بۇنـداق كـىشـىلهر 

شۇ مـىلـلهت ئـىچـىدە نـاھايـىتـى ئـاز سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدۇ ھهم تـولـىمۇ ئۇزۇن ۋاقـىتـالردا ئـاران  يېتىشـىپ 

چىقااليدۇ. 

خهلـق ئـچىدە يهنه شۇنـداق مهشھۇر سۆزلهرمۇ بـار: «بېشى يـوق يـىالن ھىچ  يهرگه مـاڭالـمايـدۇ»، 

«قوماندانسىز  ئهسكهر جهڭدە غهلبه قىاللمايدۇ». 

بۇ ھىكـمهتـلىك سۆزلهر بـىزگه  ھهمـمه ئـىشـنىڭ بېشىدا بـىلـىم ئـادەمـلىرىنـىڭ بـولۇشـى، يېتهكـچى بـىر 

رەھبهرنىڭ بولۇشىنىڭ ناھايىتى موھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىغىنى ئېنىق كۆرسۈتۈپ بېرەلهيدۇ. 

بـىر مـىلـلهتـنىڭ دىنـىي ئـالـىمـلىرى، زىيـالـىيـلىرى شۇ مـىلـلهتـنىڭ بۈگۈنـى ۋە  كېلهچهكـىنـى بهلـگىلهيـدىغـان، 

مـىلـلهتـنىڭ خـاسـلىقـىنـى قـوغـدايـدىغـان، مـىلـىي ئۆرپ-ئـادەت ۋە ۋەتهنـپهرۋەرلـىكـنى خهلـىقـقه ئۆگـىتـىدىغـان، 

ۋەتهنـنى ئـىشـغالـچى كۈچـلهرنـىڭ تـاجـاۋۇزىدىن قۇتۇلـدۇرۇشـتا مـىلـلهتـنى سهپهرۋەرلـىكـكه كهلتۇرۈرۈپ، ئـىشـغالـچى 

كۈچـلهرگه قـارشـى جهڭلهردە مـىلـلهتـكه قـومـانـدانـلىق قـىلـىدىغـان، ئۇلۇغ ۋەزىپـىلهرنـى ئۈسـتىگه ئـالـغان بـولـىدۇ. 

خـىتـاي  تـاجـاۋۇزچـىلـلىرى بـىر مـىلهت ئۈچۈن، بـولۇپمۇ بـىزدەك ئـشغالـىيهت ئـاسـتىدا قـالـغان بـىر مـىلـلهت ئۈچۈن 

ئـىلـىم ئـادەمـلىرىنـىڭ نهقهدەر مـوھىم ئـىكهنـلىگـىنـى بـىزدىن يـاخشـى بـىلـىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن خـىتـايـالر بۈگۈنـگىچه 

بـىزنـىڭ ئـالـىمـلىرىمـىزنـى، رەھبهر بـوالاليـدىغـانـلىكـى ئـىقـتىدار ئـىگـىلـلىرىنـى ھهر خـىل ئۇسۇلـالر بـىلهن يـوقۇتۇپ 

كهلدى ۋە  يوقۇتۇشنى داۋام قىلماقتا.... 

يۇقـىرىقـى ئهھۋالـالردىن تـاجـاۋۇزچـى خـىتـايـالرنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بېرىشـتا بـىلـىمـلىك 

كـىشـىلهرنـى يـوقۇتۇشـنى ئـالـدىنـقى نـىشـان قـىلـغانـلىقـىنـى ئېنىق كۆرۈپ يېتهلـىسهكمۇ، تېخىچه ھهر قـايسـى 

سـاھهدىكـى رەھبهرلـىرىمـىز، دىنـىي ۋە زىيـالـىي ئـالـىمـلىرىمـىزنـىڭ قهدىر-قـىمـمىتـىنـى تـونۇپ يېتهلـمهيۋاتـىمـىز. 

ئهكسـىچه، ئۆز ھېسسىيـاتـىمـىزغـا تـايـنىپ، بـىلـىپ بـىلـمهي ھېلىھهم خـىتـايـنىڭ ئـىچـىمـىزدىن  يـوقۇتۇش  

سۈيقهستلىرىگه ماسلىشىپ كېلىۋاتىمىز. بۇ خىل ئهھۋال كىشىنى تولىمۇ ئېچىندۇرىدۇ. 

بـىز شېھىت قـىلـىنـغان دىنـىي، زىيـالـىي ئـالـىمـلىرىمـىزنـى يـىلمۇ يـىل سېغىنـىش ئـىچـىدە خـاتـىرلهيـمىز. ئهمـما، 

نـىجـىس خـىتـايـالر تهرىپـىدىن ھهرخـىل بـاھانه-سهۋەبـلهر بـىلهن  شېھىت قـىلـىنـغان سـانسـىزلـىغـان ئـالـىمـلىرىمـىز، 

رەھبهرلـىرىمـىز، زىيـالـىيـلىرىمـىزنـىڭ مۇبـارەك ئـىسـىمـلىرىنـى تۇتۇپ تۇرۇپ قـىسـاسـىنـى ئېلىپ بـاقـمىدۇق. شۇنـىڭ 

ئۈچۈن يېقىنـقى تـارىخـتىن بۈگۈنـگىچه بـىرەر جـالـالت خـىتـاي بـىرەر ئۇيغۇر قهھرىمـانـىنـىڭ قـىسـاس خهنـجىرى 

بىلهن يهر چىشلىگىنى يوق.  
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بـىز ھه دېسىال ئـارىمـىزدىن ئـاجـايـىپ بـىر رەھبهرنـىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـىنـى تـولـىمۇ ئـارزۇ قـىلـىمـىز. ئهمـما 

كۆز ئـالـدىمـىزدا مهۋجۇت بـولـغان، ھايـات  يـاشـاۋاتـقان دىنـىي ئـالـىمـلىرىمـىزنـىڭ، زىيـالـىي، رەھبهرلهرنـىڭ قهدىر-

قـىمـمىتـىگه پهقهتـال يهتـمهيـمىز يـاكـى ئۇالرنـىڭ ھۆرمـىتـىنـى قـىلـمايـمىز. ئـارىمـىزدا ئـازغـىنه پـىكـىر ئـوخشـىمـاسـلىقـى 

يـاكـى شهخسـىي خۇسۇمهتـلهر سهۋەبـىدىن دىنـىي ئـالـىمـلىرىمـىزغـا ۋە زىيـالـىيـلىرىمـىزغـا  ھۆرمهتسـىزلـىك قـىلـىشـقا، 

ھاقـارەت قـىلـىشـقا، ئـوچۇق- ئـاشـكارا غـاجـىالشـقا ئـارانـال تۇرىمـىز. ھهتـتا  قـىپـقىزىل بـوھتانـالرنـى چـاپـالپ، 

ئۇالرنـى ئېتىبـارسـىزالشـتۇرۇشـقا تـىرىشـىمـىز. ئهسـلىدە بۇ خـىل خـاتـا قـىلـمىشـالر ئـاز سـانـدىكـى خـىتـاي جـاسۇسـلىرىنـىڭ 

بـىر قـىسـىم ئـىخـتىالپـىي مهسـىلـىلهرنـى قهسـتهن ئـوتتۇرىغـا تـاشـلىشـى يـاكـى بـىرە دىنـىي ئـالـىم، زىيـالـىيـرىمـىزنـىڭ 

سۆز-ھهرىكهتـلىرىگه قـارشـى بۇرمـىالش خـاراكتېرلـىك چۈشهنـدۈرۈشـلىرى ۋە ئۇالرنـىڭ ئۈسـتىدە قهسـتهن 

شهكىللهندۈرگهن شۈبھىلهر بىلهن  ئوتتۇرىغا چىقارغان پىالنالش خاراكتېردىكى سۈيقهستىدۇر. 

بـىلـىم ئـادەمـلىرىمـىز بـىزنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق كۈرەشـلىرىمـىزدە كۈنـدۈزدىكـى قۇيـاشـقا، كېچىدە تۈن 

قـاراڭغۇسـىنـى يـورۇتـقان سۈزۈك ئـايـغا، چـاقـناپ تۇرغـان يۇلتۇزغـا ئـوخـشايـدۇ. ئۇالرسـىز مۇسـتهقـىلـلىق 

كۇرەشـلىرىمـىز دېڭىزدا يـولـىدىن ئـاداشـقان كـاپـىتـانسـىز كېمىگه ئـوخـشاش ھىچـبىر نـىشـانـغا يېتىپ بـارالـمايـدۇ. 

ۋەتهنـدە بـىزدىن ئۈمـىد كۈتۈپ كېچه-كۈنـدۈز يـولـىمـىزغـا تهلمۈرۈپ تۇرۇۋاتـقان مـىلـيونـلىغـان مهزلۇم 

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھۆرلىكى ئهركىنلىكى تېخىمۇ كېيىنگه سوزۇلىدۇ.  

شۇڭىالشـقا دىنـىي ۋە پهنـنىي زىيـالـىيـلىرىمـىزنـى ھۆرمهتـلهش، قهدىر-قـىمـمىتـىنـى بـىلـىش، ئۇالرنـىڭ يۈز-

ئـابـرۇيـىنـى، شهخسـىيـىتـىنـى قـوغـداش شهرقـىي تۈركـىسـتان مـىلـلىي مۇسـتهقـىلـلىق كۈرەشـلىرىمـىزدە تـولـىمۇ مۇھىم 

رول ئوينايدۇ. 

2021-يىلى، 22-ئىيۇن، ئىستانبۇل 
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سۆرهلمىلىكتىن قۇتۇلۇشتىكى ئۈنۈملۈك چارىلهر

مىسىلىسىز ئويغىنىش

براين چېيسى



سۆرەلمىلىكتىن قۇتۇلۇشتىكى ئۈنۈملۈك چارىلهر 

براين چېيسى 

 1

تۇغـما تـاالنـتىڭىزنـىڭ يۇقـىرى – تۆۋەن بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، يـوشۇرۇن ئـىقـتىدارىڭىز ھهر ۋاقـىت 

شۇئاندا جارى قىلدۇرۇۋاتقان ئىقتىدارىڭىزدىن چوڭدۇر. 

 (James T.McCay) ـــ جېيمىس ماكاي

سۆرەلـمىلـىكـنى يېڭىش ۋە خـىزمهت ئۈنۈمـىنـى ئـاشۇرۇشـنىڭ ئهڭ يـاخشـى ئۇسۇلـلىرىدىن بـىرى، خـىزمهت 

بـاشـالشـتىن بۇرۇن پۇخـتا تهيـيارلـىق قـىلـىشـتۇر. ئهگهر سـىز تهيـيارلـىقـنى پۇخـتا قـىلـغان بـولسـىڭىز، ئۇنـداقـتا 

ئـىشـنى بـاشـلىغـانـدا، كـىرىچـى ۋايـىغـا يهتكۈزۈپ تـارتـىلـغانـدا ئېتىلـغان يـا ئـوقـىغـا ئـوخـشايسـىز - دە، شۇنـچىكـى 

ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچ بـولسـىال، ئهڭ مۇھىم ۋەزىپـىلهرنـى ئـوڭۇشـلۇق ئـورۇنـدىيـااليسـىز. بۇ خـىل ھالهتـنى بـىر 

نهچــچه ئــاي يــاكــى بــىر نهچــچه يــىل داۋامــالشــتۇرغــانــدىن كېيىن، ھهيــران قــاالرلــىق دەرىجــىدە 

ئـىلـگىرىلـىگهنـلىكـىڭىزنـى بـايـقايسـىز. شۇنـداقـال، سـىز پهقهت يۈكـسهك قـىمـمهتـكه ئـىگه ۋەزىپـىلهرنـى بـاشـالشـتىن 

بۇرۇن ئويالنسىڭىزال بولىدۇ. 

بۇنـداق «چـوڭ پـاقـا»نـى بـىر تهرەپ قـىلـىش خۇددى كـاتـتا زىيـاپهت ھازىرالشـتىن ئـىلـگىرى كېرەكـلىك 

بـارلـىق تهم - خۇرۇچـالرنـى تهيـيارلـىۋالـغانـغا ئـوخـشايـدۇ. سـىز ئـالـدى بـىلهن بـارلـىق تهم - خۇرۇچـالرنـى 

ئالدىڭىزغا قويۇۋېلىپ، ئاندىن زىياپهت داستىخىنىنى قهدەممۇ قهدەم تهييارلىشىڭىز كېرەك. 

ئاـلدـى بىـلهن ئۈستـهل ياـكىـ خىـزمهت رايوـنىـڭىزنىـ تاـزىالڭ، بۇندـاق بوـلغـاندـا ئاـلدـىڭىزدا پهقهت بىـرال 

ۋەزىپه بـار بـولـىدۇ. زۆرۈر تېپىلـغانـدا ھهمـمه نهرسـىنـى يهرگه يـاكـى ئۈسـتهلـگه قـويۇڭ. خـىزمهتـنى تـامـامـالش 
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ئۈچۈن كېرەكـلىك بـارلـىق ئۇچۇر، دوكـالت، تهپسـىلـىي گـرافـىك، قهغهز ۋە خـىزمهت مـاتېرىيـالـلىرىنـى بـىر يهرگه 

تـوپـالڭ. ئۇالرنـى قـولـىڭىزنـىڭ يېنىغـا قـويۇڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز، الزىم بـولـغانـدا ئـورنـىڭىزدىن تۇرمـاي يـاكـى 

يۆتكهلمهي تۇرۇپال ئۇالرنى ئاالاليسىز. 

ئـىشـنى بـاشـالش ۋە ئـىشـنى پۈتتۈرگهنـگه قهدەر تـوخـتاپ قـالـماي ئـىشـلىيهلهش ئۈچۈن، الزىمـلىق ھهمـمه 

نهرسـىنـى، جۈمـلىدىن بـارلـىق يـازمـا مـاتېرىيـالـالرنـى، كـومپيۇتېر دىسـكىسـىنـى، سـىسـتېمىغـا كـىرىش پـارولـىنـى، 

ئېلخهت ئادرېسلىرىنى تهييارلىۋالغان بولۇشقا كاپالهتلىك قىلىڭ. 

خــىزمهت مۇھىتــىڭىز راھهت، ئۇزۇن مۇددەت ئــىشــلهشــكه ئۇيغۇن كېلىدىغــان بــولسۇن. بــولۇپمۇ 

ئـورۇنـدۇقـىڭىزنـىڭ راھهت بـولۇشـىغـا، دۈمـبىڭىزنـى تـىرەپ تۇرۇشـىغـا ۋە پۇتـىڭىزنـىڭ يهرگه تۈز دەسسـىشـىگه 

دىققهت قىلىڭ. 

ئۈنۈمـدار ئـىنـسانـالر ئۇزۇن مۇددەت ئـىشـلىگۈسـى كهلگۈدەك خـىزمهت مۇھىتـى ھازىرالش ئۈچۈن ۋاقـتىنـى 

ئـايـىمـايـدۇ. خـىزمهت قـىلـىدىغـان جـايـىڭىز قـانـچه پـاكـىز ۋە يېقىشـلىق بـولـسا، ئـىشـنى بـاشـلىشـىڭىز ۋە 

داۋامالشتۇرۇشىڭىزمۇ شۇنچه ئاسان بولىدۇ. 

سۆرەلـمىلـىكـتىن ۋاز كېچىشـنىڭ (يهنـى «پـاقـا»الرنـى يهۋېتىشـنىڭ) ۋە ھورۇنلۇقـتىن قۇتۇلۇشـنىڭ ئهڭ 

ئۈنۈملۈك ئۇسۇلـلىرىدىن بـىرى ـــ خـىزمـىتـىڭىز ئۈچۈن الزىم بـولـىدىغـان بـارلـىق نهرسـىلهرنـى ئـالـدىن 

تهيـيارلـىۋېلىشـتۇر. ھهمـمه ئـىشـالر رەتـلىك، تهرتـىپـلىك بـولـغانـدا، قـولـىڭىزدىكـى ئـىشـنى بـاشـالش ئـىسـتىكـىڭىز 

شۇنچه كۈچلۈك بولىدۇ.  

قـانـچىلـىغـان ئـىنـسانـنىڭ كېرەكـلىك نهرسـىلهرنـى تهيـيارلـىيـالـمىغـانـلىقـى ئۈچۈنـال، كـىتـاب يـازالـمىغـانـلىقـىنـى، 

ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرەلـمىگهنـلىكـىنـى ۋە ھايـاتـىنـى ئۆزگهرتكۈدەك ئـىشـالرنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرالـمىغـانـلىقـىنـى 

بىلسىڭىز، چوقۇم قاتتىق ھهيران قالغان بوالتتىڭىز. 

ھولـلىۋودقـا يېقىن بـولـغان لـوس – ئـانجېلىس شهھىرى، ئـامېرىكـانـىڭ ھهر جـايـلىرىدىن كهلـگهن ۋە 

نـادىر سـىنـارىيه يېزىپ، ئۇنـى فـىلـىم سـىتۇدىيهلـىرىگه سېتىش خـىيـالـىدا يۈرىدىغـان ئـىنـسانـالرنـى ئۆزىگه تـولـىمۇ 

جهلـب قـىلـىدۇ. بۇ ئـىنـسانـالر قـاتـتىق بـازار تـاپـىدىغـان بـىر سـىنـارىيه يېزىش خـىيـالـىدا لـوس – ئـانجېلىس 

شهھىرىگه كېلىپ، بۇ يهردە يىلالرچه ئېغىر – يېنىك ئىشالرنى قىلىپ جان كهچۈرىدۇ. 

يېقىنـدا، «لـوس – ئـانجېلىس ۋاقـىت گېزىتـى» ۋىلشـىر كـوچـىسـىدىن ئۆتـكهن - كهچـكهنـلهرنـى زىيـارەت 

قـىلـىش ئۈچۈن ئۇ يهرگه بـىر مۇخـبىر ئهۋەتـكهن. بۇ مۇخـبىر يـولـدىن ئۆتـكهن – كهچـكهنـلهردىن «سـىنـارىيهنـىڭ 
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ئـىشـى قـانـداقـراق بـولۇۋاتـىدۇ؟» دەپ سـورىغـانـدا، ھهر تۆت كـىشـىنـىڭ ئۈچـى بۇ سـوئـالـغا «پۈتهيـال دەپ 

قالدى» دەپ جاۋاب بهرگهن. 

ئهمـما، ئېچىنـىشـلىق رېئالـلىق شۇكـى «پۈتهيـال دەپ قـالـدى» دېگهن گهپـنىڭ «تېخى بـاشـلىمـىدىم» 

دېگهن مهنىدە بولۇش ئېھتىماللىقى ئىنتايىن يۇقىرى.  

ئـىشـىڭىزنـى بـاشـالشـقا تهيـيار بـولـغانـدا، مۇنهۋۋەر خـىزمهت ئـىپـادىسـىنـىڭ بهدىنـىڭىزدىمۇ ئـىپـادىلـىنـىشـىگه 

سهل قـارىمـاڭ. تـىك ئـولتۇرۇڭ، دۈمـبىڭىزنـى ئۈسـتهلـنىڭ ئـارقـىسـىغـا تـىرىمهسـتىن، ئـالـدىڭىزغـا ئـازراق ئېڭىشـىڭ. 

ئۈنۈمـدار، خـىزمهت ئۈنۈمـى يۇقـىرى ئـادەمـدەك كۆرۈنۈڭ. ئـانـدىن تۇنـجى بـاسقۇچـنى بـاشـالڭ ۋە ئۆز – 

ئۆزىڭىزگه: «بـاشـلىدۇق ئهمـسه!» دېگىنـىڭىزچه، ئـىشـنى بـاشـالپ كېتىڭ. شۇنـداقـال، بـاشـلىغـانـدىن كېيىن، 

ئىشنى تاماملىمىغۇچه توختاپ قالماڭ. 

ئۇ «پاقا»نى يهۋېتىڭ 

ھهم خـىزمهتـته، ھهم ئۆيـىڭىزدە، ئۈسـتىلـىڭىزگه بـىر قۇر كۆز يۈگۈرتۈپ چـىقـىڭ. ئـانـدىن ئۆزىڭىزگه: 

«مۇشۇنداق بىر مۇھىتتا ئىشلهيدىغان ئادەم قانداق ئادەمدۇ؟» دەپ سوئال قويۇڭ. 

خـىزمهت مۇھىتـىڭىز تېخىمۇ پـاكـىز ۋە يېقىشـلىق بـولـغانسېرى، ئۆزىڭىزنـى تېخىمۇ ئـىجـابـىي، ئۈنۈمـدار 

ۋە ئىشهنچىلىك ھېس قىلىسىز.  

بۈگۈنـكى ئـىشـنى ئهتـىگه قـويـماڭ! ئۈسـتىلـىڭىزنـى ۋە ئـىشـخانـىڭىزنـى تـازىالشـقا بهل بـاغـالڭكى، ھهر قېتىم 

ئىش قىلىش ئۈچۈن ئولتۇرغاندا، ئىنتىلىشچان ۋە ئۈنۈمدار بولغايسىز. 

 2

«ئـىقـتىدارى ئـادەتـتىكـىچه بـولـغان كـىشـىلهر مۇئهيـيهن مۇددەتـته پۈتۈن زېھنىنـى مهلۇم بـىر ئـىشـقا 

مهركهزلهشتۈرسه، كاتتا ئىشالرنى روياپقا چىقىرااليدۇ» 

 (Samuel Smiles) ـــ سهيمېل سىمايلېس

2021، ئىيۇل-ئاۋغۇست 68
ئۇيغۇرالر 24-سان



سۆرەلـمىلـىكـتىن قۇتۇلۇشـنىڭ ئهڭ يـاخشـى يـولـلىرىدىن يهنه بـىرى، ئـالـدىڭىزدىكـى قـىلـىش كېرەك بـولـغان 

كـاتـتا ئـىشـالرنـى كـالـلىڭىزدىن چـىقـىرىۋېتىپ، نۆۋەتـته تـامـامـلىغـىلـى بـولـىدىغـان كـىچـىك قهدەمـلهرنـى بېسىشـتۇر. 

چـوڭ بـىر «پـاقـا»نـى يهۋېتىشـنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلـى ئۇنـى بـىر چـىشـلهم، بـىر چـىشـلهمـدىن يهپ 

تۈگىتىشتۇر. 

قهدىمـكىلهردىن بـىرى «مـىڭ چـاقـىرىمـلىق سهپهر بـىر قهدەمـدىن بـاشـلىنـىدۇ» دېگهنـىكهن. بۇ 

ھورۇنلۇقتىن قۇتۇلۇپ، تېز سۈرئهتته ئىلگىرىلهش جهھهتتىكى ئاجايىپ ئىستراتېگىيهدۇر. 

ئۇزۇن يـــىلـــالر ئـــىلـــگـىرى، سهھـرايـــى كهبـــىر چۆلـــىنـــىڭ ئـــالـــجـىرىيهگه تهۋە بـــولـــغـان، 

«تـانهزرۇفـىت» (Tanezruft) دېيىلـىدىغـان بـىر بۆلۈكـىدىن ئۆتـكهنـىدىم. فـىرانسۇزالر بۇ يهرنـى تهرك ئهتـكىلـى 

تولىمۇ ئۇزۇن زامانالر بولغان بولۇپ، ماي پونكىتلىرىمۇ قۇرۇق خارابىگه ئايلىنىپ قالغانىدى. 

چۆللۈكـنىڭ بۇ بۆلۈكـى شۇ قهدەر كهڭ ئـىدىكـى، بـىرەر تـال گـىيـاھنى، ھهتـتا بـىرەر تـال چـىۋىنـنىمۇ 

ئۇچـراتـماسـتىن، 600 كـىلـومېتىر يـول يۈرۈشـكه تـوغـرا كېلهتـتى. زېمىن شۇ قهدەر تۈز ئـىدىكـى، قـارىمـاقـقا خۇددى 

ئۇپۇق تامان يېيىلغان، سېرىق رەڭلىك، قۇمدىن ياسالغان ماشىنا توختىتىش مهيدانىغا ئوخشايتتى. 

نۇرغۇن قېتىم، يـول ئـىزىنـى كۆمۈۋېتىدىغـان كۆچـمه قۇمـالر، يـولۇچـىالرنـىڭ كېچه قـاراڭغۇلۇقـىدا يـوقـاپ 

كېتىشـىگه سهۋەب بـولـغانـىدى. فـىرانسۇزالر بۇ يـولـدىكـى مۇشۇ خـىل جۇغـراپـىيهلـىك يېتهرسـىزلـىكـلهرنـىڭ ئـورنـىنـى 

تـولـدۇرۇش ئۈچۈن، ھهر بهش كـىلـومېتىرغـا بـىردىن، يۈز لـىتـىرلـىق، قـارا رەڭلىك تۆمۈر مـاي بـاكـلىرىنـى تـىكـلهپ 

قـويـغانـىدى. تۈز زېمىنـدىكـى ئۇپۇق سـىزىقـى بهش كـىلـومېتىردا تۈگهيـدىغـان بـولـغاچـقا، بـىز كۈنـدۈزنـىڭ 

ھهرقـانـداق ۋاقـتىدا، پهقهت ئـىكـكى تـالـال تۆمۈر بـاك كۆرەلهيتتۇق. بـىرى بـايـىال يېنىدىن ئۆتـكهن بـاك، يهنه 

بىرى بهش كىلومېتىر يىراقلىقتىكى باك ئىدى.  

قـىلـىشـىمـىز كېرەك بـولـغان بـىردىنـبىر ئـىش ئـالـدىمـىزدىكـى بـاكـقا قـاراپ ئـىلـگىرىلهش ئـىدى. نهتـىجـىدە، 

«ھهر قېتىمـدا بـىر بـاكـنى نـىشـان قـىلـىش» ئـارقـىلـىق دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ چۆلـنى كېسىپ ئۆتۈشـكه مۇۋەپـپهق 

بولغانىدۇق. 

دەل شۇنـىڭدەك، سـىزمۇ ھايـاتـىڭىزدىكـى ئهڭ كـاتـتا ئـىشـنى، مۇئهيـيهن بـىر مۇددەتـته يـالغۇز بـىرال قهدەم 

بېسىش ئـارقـىلـىق رويـاپـقا چـىقـىرااليسـىز. قـىلـىشـىڭىز كېرەك بـولـغىنـى كۆزىڭىز يهتـكهن يهرگـىچه ئـىلـگىرىلهشـتۇر. 

شۇنىڭدىن كېيىنكى قهدەمنى يهنه ئۇپۇقتىكى نىشان (ماي باكى)غا قاراپ بېسىڭ. 
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شـانـلىق ھايـات ۋە كهسـپىي ئۇتۇقـالر، بـىر ۋاقـىتـتا، پهقهت بـىرال ئـىشـنى ئهڭ يـاخشـى شهكـىلـدە قـىلـىش 

(تۇنـجى مـاي بـاكـىغـا يېتىپ بېرىش) ئـارقـىلـىق بـاشـالنـغان؛ ئـانـدىن، شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـاسقۇچـقا ئۆتۈش 

(ئىككىنچى ماي باكىغا قاراپ مېڭىش) ئارقىلىق زورايغان. 

ئـىقـتىسـادىي ھۆرلۈكـكه ئېرىشـىش ئۈچۈن، ئـايمۇ ئـاي، يـىلمۇ يـىل ئـاز – ئـازدىن پۇل يـىغـىشـقا تـوغـرا 

كېلىدۇ. سـاغـالم بـولۇش ئۈچۈنمۇ ھهر كۈن ۋە ھهر ئـايـدا تېخىمۇ ئـازراق بـىر نهرسه يېيىش ۋە تېخىمۇ كۆپ 

چېنىقىش كېرەك بولىدۇ. 

تۇنـجى قهدەمـنى بېسىش ئـارقـىلـىق نـىشـانـىڭىزغـا بـارىدىغـان يـولـنى بـاشـالڭ ۋە شۇنـىڭدىن كېيىنمۇ بـىر 

ۋاقـىتـتا پهقهت بـىرال ئـىشـنى قـىلـىڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز، ھورۇنلۇقـتىن قۇتۇلۇپ، پهۋقۇلـئاددە ئـىشـالرنـى رويـاپـقا 

چىقىرااليسىز. 

ئۇ «پاقا»نى يهۋېتىڭ 

ھازىرغـا قهدەر كېچىكتۈرۈپ كهلـگهن ھهرقـانـداق بـىر نـىشـانـنى، ئـىشـنى يـاكـى پـروجېكتنى قـولـىڭىزغـا 

ئېلىڭ ۋە ھازىرنىڭ ئۆزىدە شۇنى روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن تۇنجى قهدەمنى بېسىڭ. 

بهزىدە ئـىشـنى بـاشـالش ئۈچۈن، شۇ ئـىشـنى تـامـامـلىغـانـغا قهدەر زۆرۈر بـولـغان بـاسقۇچـالرنـىڭ 

تىزىملىكىنى تۇرغۇزۇشىڭىز يېتهرلىكتۇر. 

ئـانـدىن، شۇ ئـىشـقا قهدەم ئېلىڭ ۋە تـىزىمـلىكـتىكـى تۇنـجى ئـىشـنى تـامـامـالڭ. ئـانـدىن يهنه بـىرنـى، 

ئۇنـىڭدىن كېيىن يهنه بـىرنـى ... تۈگـىتـىڭ. ئهڭ ئـاخـىرىدا، رويـاپـقا چـىقـارغـان ئـىشـلىرىڭىزغـا ئۆزىڭىزمۇ ھهيـران 

قالىسىز. 

«ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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گۈلىستان

بىر ئىنقىالبچىنىڭ ھهسرىتى
ئېلشات ھهسهن



1بىر ئىنقىالبچىنىڭ ھهسرىتى 

ئىلشات ھهسهن 

3 - ئـايـنىڭ 31 - كۈنـى، چۈشـتىن كېيىن ۋاقـىتـلىرى بـولـسا كېرەك، ئـىشـخانـىدا پۈتۈن دىقـقىتـىم 

بــىلهن ھۆجــجهت رەتــلهۋاتــاتــتىم، تۇيۇقســىز تېلېفونۇم ســايــراپ كهتــتى. تېلېفونــنى ئېلىۋىدىم، 

«نيۇيوركلۇق» (NewYorker) ژۇرنىلىنىڭ مۇخبىرىدىن كهلگهنىكهن. 

سـاالم - سهھهتـتىن كېيىن، مۇخـبىر سهل ئـىكـكىلـىنـىپـرەك: «بـىر مـاقـاله بـار ئـىدى، ئېالن قـىلـىنـىشـتىن 

بۇرۇن سـىزگه بـىر ئـىشـنى ئېيتماقـچى ئـىدىم، ئـىدىيهڭىزدە تهيـيارلـىق بـولۇپ قـاالر» دېدى. شۇئـان يۈرىكـىم 

بـوغۇزۇمـغا قـاپـلىشـىپ قـالـغانـدەك بـولـدۇم ۋە گهپ قـىاللـماي، جـىمـمىدە تۇرۇپ قـالـدىم. مۇخـبىرمۇ بـىر ئـاز 

تۇرۇۋېتىپ: «ئاڭالۋاتامسىز؟» دېدى. 

«ئاڭالۋاتىمهن، دەۋېرىڭ» دېدىم مهن. 

«مۇنـداق گهپ. بـىزنـىڭ تهكشۈرۈشـىمـىز ۋە گۇۋاھچىالر بـىلهن ئۆتكۈزگهن زىيـارىتـىمـىزدىن مهلۇم 

بـولۇشـىچه، چـوڭ سـىڭلىڭىز، ئـىكـكىنـچى سـىڭلىڭىز، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ ئېرى ۋە چـوڭ قـىزى بـىردەك كۇيتۈن جـازا 

الگېرىدا ئـىكهن. ئـىكـكىنـچى سـىڭلىڭىزنـىڭ يۈرەك كېسىلـى بـولـغاچـقا، دائـىم ھوشـىدىن كېتىدىكهن. ھهر قېتىم، 

شۇنـداق ئـىش يۈز بهرگهنـدە، سـاقـچىالر ھېچقايسـى تۇغـقىنـىڭىزنـىڭ يـاردەمـلىشـىشـىگه يـول قـويـماسـتىن، 

سـىڭلىڭىزنـى سۆرەپـال ئهچـىقـىپ كېتىدىكهن. چـوڭ سـىڭلىڭىزمۇ روھىي جهھهتـتىن تۈگـىشـىپـال كهتـكهنـمىش ... 

ئاڭالۋاتامسىز؟». 

«ئـاڭالۋاتـىمهن» دېدىم – يۇ، ئـاۋازىمـنىڭ ئۆزگهرگهنـلىكـىنـى ۋە شۇنـچىكـى تـىتـرەپ چـىقـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

ھېس قىلدىم. 

«گۇۋاھچىالرنـىڭ ئېيتىشـىچه، جـازا الگېرىنـىڭ رەھبىرى كۆپـچىلـىكـنىڭ ئـالـدىدا سـىڭىلـلىرىڭىزغـا 

<سىلهرنىڭ مهسىلهڭلهر ئاكاڭالر! ئاكاڭالر ئۆلسه، مهسىلهڭالر ئاندىن ھهل بولىدۇ> دەپتۇمىش». 

مۇخـبىرنـىڭ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى تهسهلـلى سۆزلـىرىگه تهكهللۇپ يۈزىسـىدىنـال «بـولـىدۇ، بـولـىدۇ، 

چـاتـاق يـوق، خـاتـىرجهم بـولۇڭ» دەپ گهپـنى تۈگهتـتىم. تېلېفونـنى قـويۇۋەتـكهنـدىن كېيىن، جـايـىمـدا قـانـچه 

ئۇزۇن ئـولتۇرغـىنـىمـنى بـىلـمهيـمهن. يـىغـلىغۇم كېلهتـتى – يۇ، يـىغـلىيـالـمايـتتىم. يۈرىكـىم ئـاغـرىۋاتـاتـتى، ئۇ پۈتۈن 

ۋۇجۇدنى ئۆرتهيدىغان، ئاجايىپ ئېغىر ئاغرىق ئىدى. 

1 ماۋزۇ تهھرىر تهرىپىدىن قويۇلدى
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الگېر مهسـئۇلـىنـىڭ «سـىلهرنـىڭ مهسـىلهڭلهر ئـاكـاڭالر! ئـاكـاڭالر ئۆلـسه، مهسـىلهڭالر ئـانـدىن ھهل 

بـولـىدۇ» دېگهن سۆزى قۇالق تۈۋىمـدە جـاراڭاليـتتى. مهن يـاشـىغـان مۇددەتـته، ئـاتـا – ئـانـام، ئۇرۇق – 

تۇغـقانـلىرىم خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تۇتقۇنـلىرى ئـىدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مېنىڭ ئـاتـا - ئـانـام، ئۇرۇق - 

تۇغـقانـلىرىمـنى الگېرالرغـا سـوالپ قـىيـناش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مهنـدەك بـىر «قـاچقۇن»نـىمۇ روھىي جهھهتـتىن 

قىيناۋاتاتتى. 

چـوڭ سـىڭلىم مـاڭا قهۋەتـال ئـامـراق ئـىدى. ۋەتهنـدىكـى چـاغـلىرىمـدا، ئۇنـى كۆرگـىلـى بـارسـامـال، 

يـانچۇقۇمـغا پۇل تـىقـىپ، «سـىزدەك <مۇئهلـلىمـلهرنـىڭ مـائـاشـى يۇقـىرى بـولـمايـدۇ، سـىز كـىتـابـقا ھېرىسـمهن 

ئـادەم، بۇ <پـارچه پۇل>الرغـا كـىتـاب سېتىۋاالرسـىز» دەيـتتى. مهن چهتـئهلـگه چـىقـىپ بـىرەر يـىلـچه بـولـغانـدا، 

ئۇ ئېرى بـىلهن ئـاجـرىشـىپ، ئـىكـكى بـالـىسـىغـا ئۆزى يـالغۇز قـاراۋاتـقان بـولـغاچـقا، تۇرمۇشـى بهكـال جـاپـالـىق 

ئىدى. 

شۇ ۋەجـىدىن، مهن ئـامېرىكـاغـا كېلىپ، ھال - ئهھۋالـىم يـاخشـىالنـغانـدىن كېيىن، ئۇنـىڭغا بـىر قـانـچه 

قېتىم پۇل ۋە پـوسۇلـكا ئهۋەتـكهنـىدىم. كېيىن ئۇ (مهن ئهۋەتـكهن) پۇلـنى ئېلىشـنىڭ پهۋقۇلـئاددە تهسـلىشـىپ 

كهتـكهنـلىكـىنـى يـوپۇتۇپ ئېيتتى. كېيىن ئۇنـىڭ قـىزى بـىر خـاتـىرە كـومپيۇتېر ئـالغۇسـى بـارلـىقـىنـى ئېيتقانـىكهن، 

سـىڭلىم ئـامـالسـىز مـاڭا ئېغىز ئېچىپ، كـومپيۇتېردىن بـىرەرنـى ئهۋەتـىپ بېرەلهيـدىغـان - بېرەلـمهيـدىغـانـلىقـىمـنى 

سورىۋىدى، مهن «چاتاق يوق» دېدىم. 

مهن ھهر تهرەپـتىن سۈرۈشـتۈرۈپ يۈرۈپ، تېكساسـتىكـى بـىر دوسـتۇمـنىڭ تۇغـقان يـوقـالش ئۈچۈن 

ۋەتهنـگه قـايـتىدىغـانـلىقـىدىن خهۋەر تـاپـتىم - دە، ئۇنـىڭدىن كـومپيۇتېردىن بـىرنـى ئـالـغاچ كېتىشـنى ئۆتۈنـدۈم. 

ئۇمۇ مـاقۇل بـولـدى. شۇنـىڭ بـىلهن، مهن ئۇدۇل تېكساسـتىكـى ئـاشۇ دوسـتۇمـنىڭ ئۆيـىگه ئهۋەتـىلـىدىغـان 

قـىلـىپ، تـوردىن خـاتـىرە كـومپيۇتېردىن بـىرنـى زاكـاس قـىلـدىم. دوسـتۇم كـومپيۇتېرنـى تـاپشۇرۇۋالـغانـدىن كېيىن، 

قۇتىسىنى ئېچىپ باقمايال ئۈرۈمچىگه ئهكهتتى. 

كېيىن شۇنـىڭدىن خهۋەر تـاپـتىمـكى، ئـايـرودرومـدا سـاقـالپ تۇرغـان جـىيهن قـىزىم كـومپيۇتېرنـى ئېلىپ، 

دوسـتۇمـغا رەھمهت ئېيتىپ بـولۇپ ئـايـرودرومـدىن چـىقـىشـىغـىال، ئـىكـكى سـاقـچى ئۇنـى ئـالـلىقـايـاقـالرغـا ئهكېتىپتۇ. 

مهن جـىيهن قـىزىمـنىڭ شۇ يهردە «بـىر ئـاز» ھايـال بـولـغانـلىقـىدىن خهۋەر تـاپـتىم - يۇ، ئهمـما، بۇ «بـىر ئـاز» 

بىر نهچچه سائهتمۇ، بىر - ئىككى كۈنمۇ ياكى بىر - ئىككى ھهپتىمۇ، بۇنىڭدىن خهۋىرىم يوق. 

2014 - يـىلـى 8 - ئـايـنىڭ 15 - كۈنـى، سـىڭلىم ئۆيـىدىن تۇتۇپ كېتىلـىپتۇ. مهن پهقهت ئۇنـىڭ 

ئۆيـىنـىڭ بۇلۇڭ - پۇچـقاقـلىرىغـىچه چـاال قـويـماي ئـاختۇرۇلـغانـلىقـىدىن، ھهتـتا كـىچـىك جـىيهنـىمـنىڭ ئۈسـتهل 

كـومپيۇتېرىنـىڭمۇ ئېلىپ كېتىلـگهنـلىكـىدىن خهۋەر تـاپـتىم. شۇنـداقـال، سـاقـچى ئـىكـكىنـچى سـىڭلىم ئـارقـىلـىق 
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«ئـاكـاڭ پـائـالـىيهتـلىرىنـى تـوخـتاتسۇن، بـولـمىسـا ... » دەپ، مـاڭا گهپ ئهۋەتـىپتۇ. شۇنـىڭدىن ئېتىبـارەن، 

ئۈچ سىڭلىم بىلهن بولغان ئاالقهم تهلتۆكۈس ئۈزۈلدى. 

ئـىكـكىنـچى سـىڭلىمـنىڭ مـىجهزى تۈز، كهسـكىن، گېپى يـوللۇقـال بـولـسا، ھېچكىمـدىن تـارتـىنـىپ 

ئـولتۇرمـايـدىغـان تـىپـتىن ئـىدى. خـىتـاي تـىلـىنـىمۇ نـاھايـىتـى يـاخشـى بـىلهتـتى. ئۇنـىڭ خـاراكتېرى مېنىڭكىگه 

ئـوخـشاپ كېتهتـتى، نـاھهقـچىلـىكـلهرنـى كۆرسه چـىداپ تۇرالـمايـتتى. ئۇ تۆمۈر يـول سـاھهسـىدە ئـىشـلهيـدىغـان 

بـولۇپ، بۇ تـامـامهن خـىتـايـالر تهرىپـىدىن مـونـوپـول قـىلـىنـغان، ئۇيغۇرالر ئـوچۇق - ئـاشـكارا كهمسـىتـىشـكه 

ئۇچـرايـدىغـان سـاھه بـولـغاچـقا، ئـىكـكىنـچى سـىڭلىم (مۇشۇ خـىل نـاھهقـچىلـىكـلهرگه ئېتىراز بـىلـدۈرگهنـلىكـى 

سهۋەبلىك) نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ، جۈملىدىن رەھبهرلىرىنىڭ چىشىغا تېگىپ قويغانىدى. 

پهرىزىمـچه، ئـىكـكىنـچى سـىڭلىمـنىڭ ئهڭ چـوڭ «جـىنـايهت»لـىرى، ئـالـدى بـىلهن، تـولـىمۇ يۈرىكـى 

كـىچـىك، ئهمـما مهن سهۋەبـلىك سـىيـاسـىي قـالـپاق كـىيگۈزۈلـگهن چـوڭ سـىڭلىمـنى پۈتۈن كۈچـى بـىلهن قـوغـداشـقا 

ئۇرۇنـغانـلىقـى؛ ئـىكـكىنـچىدىن، ھاكـىمـىيهتـنىڭ نـوپۇزىغـا جهڭ ئېالن قـىالاليـدىغـان بـىر ئـاكـىسـى بـولـغانـلىقـتىن 

پهخـىرلهنـگهنـلىكـىدۇر. يهنه كېلىپ، ئۇ ئـىلـگىرى خېلى كۆپ سـورۇنـدا بۇ خـىل ئـىپـتىخـارىنـى ئـاشـكارا 

ئىپادىلىگهنىدى.  

چـوڭ سـىڭلىم تۇتۇپ كېتىلـگهنـدىن ئېتىبـارەن، دائـىم ئۇنـىڭ مـىڭبىر جـاپـادا قـامـداشـقا ئۇرۇنۇۋاتـقان 

ئائىلىسىنى ۋەيران قىلىۋەتكهندەك ئويالپ، ئۆزۈمنى جىنايهتچىدەك ھېس قىالتتىم. 

2016 - يىـلىـ، ئهڭ ئاـخىـرقىـ قېتىم ئاـپاـم بىـلهن تېلېفون سۆزلهشكـهن چېغىمدـا، ئاـپاـم: «ئۈچىـال 

سـىڭلىڭىزنـىڭ بـالـىلـىرى ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهنـدىن كېيىن خـىزمهت تـاپـالـمىدى. چـوڭ جـىيهن قـىزىڭىڭىز 

خـىزمهت تـاپـقان بـولسـىمۇ، بـىر نهچـچه ئـايـدىن كېيىن سهۋەبسـىزال ئـىشـتىن بـوشـىتـىۋېتىلـدى. بـاش ئـاغـرىقـىمـىز 

بهك كۆپ، بـاالم، دادىڭىزمۇ ئۆز ۋاقـتىدا ئـىنـىڭىزنـىڭ ئۆلتۈرۈلـگهنـلىكـىگه، سـىڭلىڭىزنـىڭ تۇتۇلـغىنـىغـا 

چـىدىيـالـماي، يـاشـال تۈگهپ كهتـكهنـىدى! ئهمـدى بـىزگه تېلېفون قـىلـماڭ، ئـالـالھقا ئـامـانهت، بـاالم» 

دېگهنىدى. 

ئـاپـامـنىڭ شۇ قېتىمـقى سۆزلـىرى مېنى ئـىزچـىل قـىيـناپ، ئۆكۈنـدۈرۈپ كهلـدى. گهرچه، مهن بۇنـىڭغا 

مۇسـتهمـلىكـىچـى، نـومۇسسـىز خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ سهۋەبـچى ئـىكهنـلىكـىنـى، شۇ مۇسـتهمـلىكـىچـى ھۆكۈمهتـنىڭ 

گـويـا قـارا جهمـئىيهت كهبـى مېنىڭ ئـائـىلهمـدىكـىلهرنـى گۆرۈگه ئېلىۋالـغانـلىقـىنـى بـىلـسهممۇ، لېكىن مهن ئۇرۇق 

- تۇغـقانـلىرىمـغا زىيـانـكهشـلىك قـىلـىپ قـويـغانـلىق تۇيغۇسـىدىن پهقهتـال قۇتۇاللـمىدىم. بۇ خـىل جـىنـايهتـكارلـىق 

تۇيغۇسى مېنى ئىچ - ئىچىمدىن يهپ كېتىۋاتاتتى. 

بـىر قـانـچه ئـاي ئـىلـگىرى يهھۇدىي قهتـلىئـامـىنـى تېما قـىلـغان، «سـارانـىڭ ئـاچقۇچـى» نـامـلىق بـىر فـىلـىم 

كۆرگهنـىدىم. بۇ فـىلـىمـدە 1942 - يـىلـى گېرمـانـىيه ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى فـىرانسـىيهدە سـاقـچىالرنـىڭ 
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يهھۇدىيـالرنـى تۇتۇپ، سۈرگۈن قـىلـىۋاتـقانـلىقـى سۆزلهنـگهنـىدى. سـاقـچىالر سـارانـىڭ ئۆيـىگه ئۇالرنـى تۇتـقىلـى 

كهلـگهنـدە، سـاددا سـارا كـىچـىك ئۇكـىسـىنـى ئـىشـكاپـقا سـوالپ، ئـىشـكاپـنى تېشىدىن قۇلۇپـالپ، ئـاچقۇچـىنـى 

ئېلىۋالـىدۇ. چۈنـكى، ئۇ يهنه قـايـتىپ كېلهلهيـمىز دەپ ئـويـاليـدۇ. لېكىن، تـولـىمۇ ئهپسۇس، ئـاتـا - 

ئـانـىسـىدىن ئـايـرىۋېتىلـگهن سـارا مـىڭبىر جـاپـادا بـالـىالر الگېرىدىن قېچىپ چـىقـقانـدىن كېيىن، ئـاق كۆڭۈل 

كـىشـىلهرنـىڭ يـاردىمـىدە، ئـىنـىسـىنـى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن پـارىژغـا قـايـتىپ كېلهلـىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما بـىردىنـبىر 

تۇغقىنى بولغان ئىنىسى ئاللىقاچان ئىشكاپتا ئاچلىقتىن ئۆلۈپ قالغانىدى. 

گهرچـى سـارا ئـاق كۆڭۈل فـىرانسۇز ئـائـىلـىسـىنـىڭ يـاردىمـىدە، نـاتسـىسـتالرنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـىدىن 

قۇتۇلۇپ، پـارىژنـىڭ (نـاتسـىسـتالردىن) ئـازاد بـولـغانـلىقـىنـى كۆرۈشـكه مۇۋەپـپهق بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن، ئۇ 

ئـىزچـىل چۈشكۈنلۈك ئـىچـىدە يـاشـاپ، ئۆزىنـى كهچۈرۈۋېتهلـمهيـدۇ. ئـاشۇ خـىل جـىنـايهتـكارلـىق تۇيغۇسـى، 

ئۆزىنى ئهيىبلهش، ئۆكۈنۈش ئۇنى چىرمىۋالىدۇ. 

كېيىن، پــارىژدىكــى بۇ كهچــمىشــنىڭ ئــاســارىتــىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن بــولــسا كېرەك، ئۇ ئۆزىنــى 

بېقىۋالـغان ئـاتـا - ئـانـىسـى بـىلهن ۋىدالـىشـىپ، ئـامېرىكـاغـا كۆچۈپ كېتىدۇ، شۇنـداقـال بۇ يهردە تـوي قـىلـىپ، 

بـالـىلـىقمۇ بـولـىدۇ. لېكىن، قهلـبىدىكـى جـىنـايهتـكارلـىق تۇيغۇسـىدىن، ئۆكۈنۈشـتىن يهنـىال قۇتۇاللـمايـدۇ - دە، 

نهتـىجـىدە، ئـومـاق ئـىنـىسـى ۋە قهتـلىئـام الگېرىدا غـايـىپ بـولـغان ئـاتـا - ئـانـىسـى بـىلهن جهم بـولۇش ئۈچۈن، 

ماشىنىسىنى بىر يهرگه سوقۇپ، بۇ دۇنيادىن ئايرىلىدۇ. 

تـولـىمۇ ئېچىنـىشـلىقـى شۇكـى، بۈگۈنـكى ئۇيغۇرالر بـاشـقا بـىر شهكـىلـدە، يهھۇدىي قـىز سـارانـىڭ 

تـراگېدىيهسـىگه دۇچـار قـىلـىنـماقـتا. گهرچه ئۇيغۇرالردا ئـىشـكاپـقا سـوالپ قـويۇلـغان ئـىنـىسـى ئـاچـلىقـتىن ئۆلۈپ 

كهتـكهن ئهھۋال كۆرۈلـگهنـلىكـى مهلۇم بـولـمىسـىمۇ، لېكىن ئـاتـا - ئـانـىسـى تۇتقۇن قـىلـىنـغان سهبـىي بـالـىالرنـىڭ 

گـاھى تـوڭالپ، گـاھى سۇغـا غهرق بـولۇپ ئۆلۈپ كهتـكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهردىن بـىر نهچـچىسـىگه 

شاھىت بولدۇق. 

مېنىڭ ئۈچ سـىڭلىم بـار، چـوڭ سـىڭلىمـنىڭ ئـىكـكى بـالـىسـى بـار، مهن ئۇالرنـىڭ قهيهردىلـىكـىنـى، ھهتـتا 

ئۆلۈك - تـىرىكـلىكـىنـىمۇ بـىلـمهيـمهن. مهن پهقهت چـوڭ سـىڭلىمـنىڭ 2014 - يـىلـى تۇتۇپ كېتىلـگهنـلىكـىنـى، 

ئـاتـا - ئـانـىسـىز قـالـغان ئـىكـكى بـالـىسـىنـىڭ جهبـىر - جـاپـاالر ئـىچـىدە، ئـاران – ئـاران جـان كهچۈرۈۋاتـقانـلىقـىنـى 

بىلىمهن. 

«نيۇيـوركلۇق» ژۇرنـىلـى مۇخـبىرىنـىڭ ئېيتىشـىچه، ئـىكـكىنـچى سـىڭلىمـنىڭ چـوڭ قـىزى شۇالر بـىلهن بـىلـله 

جازا الگېرىغا قامالغان بولۇپ، كىچىكىنىڭ ئىز - دېرىكى نائېنىق. 

كـىچـىك سـىڭلىمـنىڭمۇ ئـىكـكى بـالـىسـى بـار بـولۇپ، ئۇ ئـاپـام بـىلهن قۇمۇلـدا يـاشـايـتتى. ھازىر 

چوڭالرنىڭمۇ، بۇ بالىالرنىڭمۇ ئىز - دېرىكى يوق، بۇالرنىڭمۇ ئۆلۈك - تىرىكلىكىنى بىلمهيمهن. 
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مهن ئـاتـا - ئـانـام، ئـىنـى - سـىڭىلـلىرىمـنىڭ بۇ قهدەر سـورۇقـچىلـىقـقا ئۇچـرىشـىنـىڭ ئـالـدى بـىلهن 
ئۇالرنـىڭ ئۇيغۇر بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىمهن. مهن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه ئـىتـائهت قـىلـىپ يـاشـىغـان 
تهقـدىردىمۇ، بۈگۈنـكى ئۇيغۇرالر قـارىقـويۇق تۇتقۇن قـىلـىنـىۋاتـقان، ھهتـتا ئـىلـگىرى كـومـپارتـىيهگه سـادىق 
ئۆتـكهن ئۇيغۇرالرمۇ ئـايـاپ قـويۇلـمايۋاتـقان ۋەزىيهتـته، مهن ۋە ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرىم يهنـىال جـازا الگېرلـىرىغـا 

سولىنىش، ئۆلتۈرۈلۈش قىسمىتىدىن قۇتۇاللماسلىقىمىز تامامهن مۇمكىن ئىدى. 

خۇددى يهھۇدىي قـىز سـارانـىڭ مـىسـالـىدىكـىدەك، ئۇنـىڭ ئـىنـىسـى ئـىشـكاپـتا ئـاچـلىقـتىن ئۆلۈپ كهتـمىگهن 
تهقـدىردىمۇ، نـاتسـىسـتالرنـىڭ جـازا الگېرلـىرىدىن، زەھهرلـىك گـازخـانـىلـىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللـماسـلىقـى ئېنىق 

ئىدى. 

ھالبۇكـى، چهتـئهلـدە يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالر گـويـا ئـاشۇ فـىلـىمـدىكـى سـاراغـا ئـوخـشاشـال، يۈرەكـلىرىنـىڭ قـات 
- قېتىدىكـى جـىنـايهتـكارلـىق ۋە ئۆكۈنۈش تۇيغۇسـىدىن قۇتۇاللـمايۋاتـىدۇ. ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرىمـىزنـىڭ يـوقـاپ 
كېتىشـى، تۇتقۇن قـىلـىنـىشـى ئهسـلىدىنـال بـىزلهرنـى ئـائـىله سـورۇقـچىلـىقـىنـىڭ دەردىگه مۇپـتىال قـىلـغان بـولـسا، 
خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ «سهن تـاز دېگۈچه مهن تـاز دەي» دېگهنـدەك، ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرىمـىزنـىڭ بـىزنـىڭ 
چهتـئهلـدە ھۆرلۈك، ئـىززەت - غۇرۇر مۇجـادىلـىسـى قـىلـغانـلىقـىمـىز، ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرىمـىزنـىڭ ئـىز - دېرىكـىنـى 
قـىلـغانـلىقـىمـىز سهۋەبـلىك تۇتۇلـغانـلىقـىنـى دەۋا قـىلـىشـى، ئېچىشـقان يهرگه تۇز سهپـكهنـلىك بـولۇپ، ھهربـىر 

ئۇيغۇرنىڭ دەردىگه دەرت قوشماقتا. 

ئۇزۇن كېچىلهردە، قـانـچىلـىغـان ئۇيغۇر پهرزەنـتلهر ۋە ئـاتـا - ئـانـىالر ئۈن - تۈنسـىز يـاش تۆكـىدۇ؟ 
ئۇزۇن كېچىلهردە، قـانـچىلـىغـان ئۇيغۇر پهرزەنـتلهر ۋە ئـاتـا - ئـانـىالر ئۇيقۇسـىزلـىقـتىن پۇچۇلـىنـىدۇ؟ ئۇزۇن 
كېچىلهردە، قـانـچىلـىغـان ئۇيغۇر پهرزەنـتلهر ۋە ئـاتـا - ئـانـىالر ئۆزلـىرىنـى چـىرمـىۋالـغان جـىنـايهتـكارلـىق 
تۇيغۇسـىنـىڭ ئـىسـكهنـجىسـىدە، ئۆزىنـى ئهيـىبـلهپ، ئۆكۈنۈپ چـىقـىدۇ؟ بۇ ھهسـرەتـنى، بۇ قـىيـناقـنى، بۇ 

ھېسسىياتنى پهقهت باشتىن كهچۈرۈپ باققانالرال بىلهلهيدۇ. 

مهن يهھۇدىي قهتـلىئـامـىدىن ئـامـان قـالـغان سـاراغـا ئـوخـشاش مـاشـىنـامـنى ئـالـلىقهيهرلهرگه سـوقۇپ 
ئۆلۈۋالـمايـمهن. لېكىن، بۇ خـىل جـىنـايهتـكارلـىق ۋە ئۆكۈنۈش تۇيغۇسـى روھىيـىتـىمـنى پۇچـىالپ، ھايـاتـىمـنى 
ئـاسـتا - ئـاسـتا نـابۇت قـىلـماقـتا. مهنـچه، بـىز قـاچقۇنـالر يـاكـى ئـامـان قـالغۇچـىالر پهقهتـال ئـائـىلـىمـىزدىكـىلهر بـىلهن 

جهم بولىدىغان ئاشۇ مۆجىزىنى كۈتۈپ ياشاۋاتىمىز. 

خىتايچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https:/ /www.rfa.org/mandarin/pinglun/jujiaoweiwuer/ylxt - 
04262021132726.html
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھهدىس ھهققىده بايانالر  
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بايانالر 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

ھهدىس شهرىپلهر خاتىرىلهنگهن ئهڭ نوپۇزلۇق كالسسىك كىتابالرنىڭ تۇنجىسى 

مۇۋهتتا ۋه ئىمام مالىك ھهققىده 

خهلـىپه ئۆمهر ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىزدىن بـاشـالنـغان ھهدىس شهرىپـلهرنـى خـاتـىرىلهش ھهرىكـىتـى چـارەك 

ئهسـىردىن كېيىن ئۈنۈم بېرىشـكه بـاشـلىغـان بـولـسا، سـاق يۈز يـىل ئۆتـكهنـدىن كېيىن ھوسۇل بېرىشـكه 

بـاشـلىدى. شۇنـداق قـىلـىپ، ئـىسـالمـىيهت تـارىخـىدىكـى ھهدىس شهرىپـلهر فـىقھى تهرتـىپ بـويـىچه تـوپـالنـغان 

تۇنجى مۆتىۋەر ھهدىس كىتابى «مۇۋەتتا»نى ئىمام مالىك ئىبنى ئهنهس يېزىپ چىقتى.  

«مۇۋەتـتا» نـامـلىق كـىتـاب پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھهدىسـلىرى، سـاھابـىلهرنـىڭ سۆزلـىرى ۋە 

تـابـىئـىالرنـىڭ پهتـىۋالـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. بۇ كـىتـاب پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھهدىسـلىرىنـى فـىقھى بـابـلىرى 

بويىچه تۈرگه ئايرىغان، ئهڭ دەسلهپ مهيدانغا كهلگهن ئانا ھهدىس كىتابالر جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ. 

ئـىمـام مـالـىك بۇ كـىتـابـى ھهقـقىدە مۇنـداق دەيـدۇ: «بۇ كـىتـابـىمـنى تۈزۈپ چـىقـىپ، مهدىنـىلـىك 

فهقـىھلهردىن يهتـمىش ئـالـىمـغا كۆرسهتـتىم. ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى كـىتـابـىمـنى قـولـالپ قۇۋۋەتـلىدى. شۇنـىڭ بـىلهن 

بۇ كىتابىمغا <مۇۋەتتا> دەپ ئىسىم قويدۇم.» 

ئـىمـام مـالـىك مۇۋەتـتانـى تۈزۈشـكه ۋە تـولۇقـالپ تۈزىتـىپ چـىقـىشـقا قـىرىق يـىل ۋاقـىت سهرپ قـىلـغان. 

ئـىمـام سۇيۇتـى مۇۋەتـتاغـا يـازغـان مۇقهددىمـىسـىدە بۇ ھهقـته (ئـىمـام مـالـىكـنىڭ شـاگـىرتـلىرىدىن بـىرىنـىڭ) مۇنـداق 

دېگهنـلىكـىنـى نهقـىل قـىلـىدۇ:«بـىز مۇۋەتـتانـى ئـىمـام مـالـىكـنىڭ ئـالـدىدا 40 كۈنـدە تۈگهتـكهنـىدۇق. ئـىمـام  

بىزگه <مهن قىرىق يىلدا يېزىپ چىققان كىتابنى قىرىق كۈندە ئوقۇپ ئۆتكۈزدۈڭالر.>»  
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سهھىھۇل بۇخـارى ۋە سهھىھۇل مۇسـلىم يېزىلـىشـتىن بۇرۇن، مۇۋەتـتا سهھىھ ھهدىسـلهرنـىڭ بـىردىنـبىر 

مهنـبهسـى بـولـغان. ئۇنـدىن بـاشـقا مۇۋەتـتا نـوقۇلـال ھىجـرەت يۇرتـىنـىڭ پېشۋاسـى، ھىجـازنـىڭ تـونۇلـغان ئـالـىمـى، 

ھهدىس تهھقىقـلىگۈچـى مۇھهددىس ئـىمـام مـالـىكـنىڭ ئهسـىرى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈنـال ئهمهس، بهلـكى ئۇنـىڭ 

ئـىلـمىي قـىمـمىتـى ئـىمـام مـالـىكـنىڭ 40 يـىلـلىق جـاپـالـىق ئـىلـمىي ئهمـگىكـىنـىڭ يـارقـىن نهتـىجـىسـى، 

ھهدىسخۇمـارالرنـىڭ تهشـنالـىقـىنـى قـانـدۇرىدىغـان شـىرىن مېۋىسـى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن ئهل ئـىچـىدە داڭ چـىقـارغـان. 

تـارىخـىي مهنـبهلهرگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، مۇۋەتـتا ھهدىسـلىرىنـى مـىڭدىن ئـارتۇق ئـادەم بـىۋاسـته رىۋايهت قـىلـغان. 

ئۇالرنــىڭ ئــارىســىدا ئــىمــام شــافــىئــىي، ئــىمــام مۇھهمــمهد ھهسهن شهيــبانــى، ئــىبــنى ۋەھب قــاتــارلــىق 

فـىقھىشۇنـاسـالرمۇ، يهھيا ئـىبـنى سهئـىد قهتـتانـى، ئـىبـنى مهھدى، ئـابـدۇرەززاق ئـىبـنى ھۇمـام قـاتـارلـىق 

مۇھهددىسـلهرمۇ، ھارۇن رەشـىد، ئۇنـىڭ ئـىكـكى ئـوغـلى ئهمـىن، مهئمۇن قـاتـارلـىق خهلـىپـىلهرمۇ بـولـغان. ئـىبنۇل 

ئهرەبـى «ھهدىس كـىتـابـلىرىنـىڭ دەسـلهپـكى ئـاسـاسـى مۇۋەتـتا بـولـغان» دېگهن. بۇرۇنـقى ئۆلـىمـاالرنـىڭ مۇۋەتـتا 

كـىتـابـى بـىلهن ھهپـىلـىشـىشـى، مۇۋەتـتا ئۈسـتىدە تـوخـتىلـىشـى، ئۇنـىڭ سۆزلۈكـلىرىنـى، مهسـىلـىلـىرىنـى شهرھىلـىشـى، 

ھهدىسـلىرىنـى ئۆگـىنـىشـكه بېرىلـىشـى مۇۋەتـتانـىڭ شۆھرىتـىنـى يۇقـىرى پهلـلىگه كۆتۈرگهن. ھهتـتا ئـابـباسـىيـالرنـىڭ 

ئهڭ قۇدرەتـلىك خهلـىپـىلـىرىدىن مهنسۇر بـىلهن ھارۇن رەشـىد پۈتۈن ئهھكام ۋە پهتـىۋاالردا بـاشـقا كـىتـاب 

بـويـىچه ئهمهس، بهلـكى مۇۋەتـتادىكـى ھۆكۈمـلهر بـويـىچه ھۆكۈم چـىقـىرىشـنى پۈتۈن مۇسۇلـمانـالرغـا بۇيـرۇق 

شهكـلىدە تـاڭماقـچى بـولـغان. بـىراق ئـىمـام مـالـىك كهمـتهرلـىك بـىلهن بۇ تهكـلىپـلهرنـى رەت قـىلـغان. شۇڭالشـقا 

«مۇۋەتـتا» ئـىمـام مـالـىك ھايـات چېغىدىال كـىشـىلهر تهرىپـىدىن كهڭ ئـالـقىشـلىنـىپ ۋە ھهر تهرەپـكه تـارقـىلـىپ، 

كۆپـلىگهن كـىشـىلهر تهرىپـىدىن رىۋايهت قـىلـىنـىپ، زور نـوپۇز قـازانـغان. ئۇنـدىن سـىرت، مۇۋەتـتاغـا نۇرغۇن 

ئالىمالر تهرىپىدىن شهرھلهر يېزىلغان.  

ئـىمـام مـالـىك مۇۋەتـتانـى يۈز مـىڭ ھهدىس ئـىچـىدىن تـالـالپ يېزىپ چـىقـقان. مۇۋەتـتا سـانـاقسـىز كـىشـىلهر 

تهرىپـىدىن رىۋايهت قـىلـىنـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇنـىڭدىكـى ھهدىسـلهرنـىڭ سـانـى ئـوخشـىمـىغـان نۇسـخىالردا ئـوخـشاش 

ئهمهس. ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك ۋە كۈچلۈك قـاراشـتا ئۇنـىڭدىكـى ھهدىسـلهر 1720 دەپ تهخـمىن قـىلـىنـغان. 

ھهدىسـنىڭ تۈرى بـويـىچه ھېسابـلىغـانـدا، ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدە مۇسـنهد ھهدىس 600، مۇرسهل ھهدىس 222، 

مهۋقۇف ھهدىس 613 بـولۇپ، تـابـىئـىنـالرنـىڭ سۆزلـىرى 285 تۇر. مۇئهلـلىپ ئـىمـام مـالـىك ھهدىس ئـالـىمـلىرىنـىڭ 

ئۇسـتازى، ئهھلى سۈنـنهتـنىڭ مهشھۇر تۆت فـىقھىي مهزھىپـىنـىڭ بـىرى بـولـغان مـالـىكـىيه مهزھىپـىنـىڭ ئـاسـاسـچىسـى 

ۋە ئـىمـامـىدۇر. ئۇنـىڭ فـامـىلـىسـى ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ بـولۇپ، بـوۋىسـى ئهبۇ ئـامـىرنـىڭ پهيـغهمـبىرىمـىز ھۇزۇرىدا 

ھهمسۆھبهتته بولغانلىقى، يهنى ساھابه ئىكهنلىكى قهيت قىلىنىدۇ. 

ئـىمـام مـالـىكـنىڭ  بـوۋىسـى، يهمهنـدىكـى بهزى ۋالـىيـالردىن شـىكـايهت قـىلـىپ مهدىنهگه كېلىپ 

ئـولتۇراقـلىشـىپ قـالـغان. ئۇ كـىچـىك ۋاقـتىدىال نـافـىئ ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ، ئـىمـام زۆھرى قـاتـارلـىق ئۇلۇغ 

تـابـىئـىنـالردىن ھهدىس ئۆگهنـگهن. شۇ دەۋرنـىڭ ئهڭ نـوپۇزلۇق ئـالـىمـالردىن سـانـاقسـىز كـىشـىلهر ئـىمـام مـالـىكـتا 
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ئـوقۇغـان. كېيىنـچه ھهدىسـلهر ھهقـقىدىكـى ئهڭ نـوپۇزلۇق ئـالـته كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرىمۇ ئـىمـام مـالـىكـتا تهلـىم 

ئـالـغان ئـالـىمـالردا ئـوقۇغـان. دېمهك، ئـالـته مهشھۇر سهھىھ ھهدىسـلهر كـىتـابـلىرىنـىڭ ئـاپـتورلـىرى ئـىمـام مـالـىكـنىڭ 

شـاگـىرتـلىرىنـىڭ شـاگـىرتـلىرىدۇر. ئـىمـام شـافـىئـىي ئۇسـتازى ئـىمـام مـالـىكـقا بـاھا بېرىپ شۇنـداق دېگهن: «ئهگهر 

ئـىمـام مـالـىك بـىلهن سۇفـيان ئـىبـنى ئۇيهيـنه بـولـمىغـان بـولـسا، ھىجـاز زېمىنـىدا ئـىلـىم قـالـمىغـان بـوالتـتى.» 

ئۇنـدىن بـاشـقا ئۇ كـىشـىلهرنـىڭ ئـىمـام مـالـىك ھهقـقىدە سـورىغـان «ئـىمـام مـالـىكـتهك ئـالـىم ۋە فـازىل كـىشـىنـى 

كۆرگهنـمىدىڭىز؟» دېگۈچـىلهرگه شۇنـداق جـاۋاپ بهرگهن: «ئۇنـىڭدەك فـازىل زاتـالرنـى كۆرۈش ۋە ئۇزۇن 

ھهمسۆھبهت بـولۇش بـىزگـىال ئهمهس، بـىزنـىڭ مۆتـىۋەر ئۇسـتازلـىرىمـىزغـىمۇ نېسىپ بـولـمىغـان.» تـارىخـچىالر، 

بـولۇپمۇ مۇھهددىسـلهر ئـىمـام مـالـىكـنىڭ تهرجـىمـىھالـى ھهقـقىدە مۇسـتهقـىل كـىتـابـالر يـازغـان. ئهبۇ بهكـرى ئهھمهر 

ئـىبـنى مهرۋان، ئـىسـا ئـىبـنى مهسـئۇد، جـااللـىددىن سۇيۇتـى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ بۇ ھهقـته يـازغـان كـىتـابـلىرى شۇالر 

ئـىچـىدىكـى ئهڭ نـوپۇزلۇق تـارىخـىي تهرجـىمـىھالـالردۇر. ئۇالرنـىڭ ئـىنـچىكه سۈپهتـلهپ بېرىشـىچه، ئـىمـام مـالـىك 

قـامهتـلىك، ئـاق يۈزلۈك، بېشى يـوغـانـراق تهمـبهل زات ئـىدى. ئۆزى تهمـكىن ۋە سـاالپهتـلىك بـولۇپ، ئـىسـالم 

دۇنـياسـىنـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى نـوپۇزلۇق ئـالـىمـالر ۋە سـانـاقسـىز ئـىلـىم ئـاشـىقـلىرى بۇ زاتـنىڭ ھۇزۇرىغـا 

ھهدىس ئۆگهنـگىلـى كېلهتـتى. ئۇنـىڭ ئـىلـىم سـورۇنـىدا غهيۋەت شـىكـايهتـلهر ۋە بـىھۇدە سۆزلهر بـولـمايـتتى. ئۇ 

بـالـىلـىق چېغىدىن بـاشـالپـال پۈتۈن ئۆمـرىنـى ئـىلـىم ئـىگـىلهش بـىلهن ئۆتكۈزگهن بـولۇپ، ئـىلـمىي ئهدەب-

ئهخالقى يۇقىرى ۋە ئۈستۈن ئىدى. مهسىلىلهرگه ئهستايىدىل مۇئامىله قىالتتى. 

بىر قىسىم ئاتالغۇالرغا ئىزاھات:  

1 . ئـىمـام مـالـىك : ئـىمـام مـالـىك (اإلمَ##امُ مَ##ال##ك ب##ن أن##س ب##ن مَ##ال##ك األص##بحي املَْ##دَنِ##يّ): مـالـىك ئـىبـنى 

ئهنهسـئىبـنى مـالـىك ئهلـئهسـبهھىي ئهلـمهدەنـىي (ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ). (ھ. 93 – 179 / م. 712 – 795 ) 

مهدىنهدەيـاشـاپ ئۆتـكهن بۈيۈك مۇھهددىس، سـاھابـىلهرنـىڭ شـاگـىرتـى بـولـغان تـابـىئـىنـالرنـىڭ شـاگـىرتـى 

تهبـىقـىسـىدىن. مهشھۇر تۆت مهزھهپـنىڭ بـىرى بـولـغان مـالـىكـىي مهزھىبـىنـىڭ ئـىمـامـى. «ئهلمۇۋەتـتا» ئـاتـلىق 

مهشھۇر ھهدىس كـىتـابـى بـار. بۈيۈك پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ  شهھىرى مهدىنـىدە، ئهسـلى جهمهت شهجهرىسـى 

يهمهنـگه تۇتۇشـىدىغـان بـىر ئهرەب ئـائـىلـىسـىدە دۇنـياغـا كهلـگهن. ئۆز دەۋرىدىكـى ئۇلۇغ زاتـالردىن تهلـىم ئېلىپ، 

مهدىنه مۇنهۋۋەرنـىڭ ئـىمـامـىغـا ئـايـالنـغان. ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىلـىرىدىن ئهبۇ جهئـفهر مهنسۇرنـىڭ ھۆرمهتـلىشـى، 

ھارۇن رەشـىد ۋە ئـوغۇلـلىرىنـىڭ ئۇسـتاز تۇتۇپ ئـىخـالس قـىلـىشـىغـا سـازاۋەر بـولـغان. بـىراق ئـىمـام مـالـىك 

ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىلـىكـىنـىڭ كـىشـىلهرنـى مهجبۇرىي بهيـئهت قـىلـدۇرغـانـلىقـىنـى تـوغـرا ئهمهس دەپ قـارىغـانـلىقـى 

ئۈچۈن، مهدىنـىنـىڭ ۋالـىيسـى جهئـفهر ئـىبـنى سۇاليـمان ئـىمـام مـالـىكـنى دەررە ئۇرغۇزۇپ، بـىر قـولـىنـى 
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سۇنـدۇرۇۋەتـكهن. بۇنـىڭ بـىلهن ئـىمـام مـالـىكـنىڭ ئـاۋام - خهلـق ئـارىسـىدىكـى نـوپۇزى يهنـىمۇ ئۆسۈپ 

كهتـكهن. ئـىمـام مـالـىك :«كـىشـىلهر مهن تـوغـرىلـىق نېمىلهرنـى دەيـدۇ؟» دەپ سـورىغـانـدا، ئۇنـىڭغا «دوسـتلىرىڭ 

سېنى مـاخـتايـدۇ، دۈشـمهنـلىرىڭ تـىلـاليـدۇ» دېيىلـگهن. ئـىمـام بۇ گهپـنى ئـاڭالپ: «ئـىنـسانـالر شۇنـداق بـولـىدۇ. 

تـىلـالرنـىڭ تـوخـتىمـاي سۆزلـىشـىدىن ئـالـالھقا سېغىنـىپ پـانـاھ تـىلهيـمىز» دېگهن. گهرچه ئـىمـام مـالـىكـنىڭ 

مهزھىپـى ( مـالـىكـىي مهزھىبـى) ھىجـاز (ئهرەب يېرىم ئـارىلـىنـىڭ غهربـىي قـىسـمى) زېمىنـىدا مهيـدانـغا كېلىپ، شۇ 

جـايـدا ئـومۇمـالشـقان بـولسـىمۇ، كېيىنـكى چـاغـالردا شـىمـالـىي ئـافـرىقـىنـىڭ تۇنـىس، ئـالـجىرىيه، مـاراكهش ۋە 

لـىۋىيهقـاتـارلـىق جـايـلىرىغـا تـارقـالـغان. ئـاخـىرىدا شۇ جـايـالردىن ئـوتتۇرا ئـافـرىقـا تهۋەسـىگـىچه تـارقـىلـىپ 

ئـومۇمـالشـقان. ئـىمـام مـالـىك ھىجـىرىيه 179 - يـىلـى 86 يېشىدا ۋاپـات بـولۇپ، مهدىنـىدىكـى جهننۇتۇل بهقـىي 

قهبرىستانلىقىغا دەپنه قىلىنغان.   

2 . ئهلمۇۋەتـتا: ئهلمۇۋەتـتا (ئـىتـتىپـاقـالشـقان ھهدىسـلهر تـوپـلىمـى / الـموط"""""أ)، بۈيۈك مۇھهددىس ۋە 

فهقـىھ،مهشھۇر تۆت مهزھهبـنىڭ بـىرى بـولـغان مـالـىكـىي مهزھىپـىنـىڭ ئـىمـامـى ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ مـالـىك ئـىبـنى 

ئهنهس(ھ. 179 – 93 / م. 712 – 795) تهرىپـىدىن خهلـىپه ئهبۇ جهئـپهر مهنسۇر (ھ. 136 – 158 / م. 

754 – 775 ئـارىسـىدا خهلـىپه بـولـغان ئۇمهۋىيـلهر خهلـىپـىسـى) نـىڭ تهكـلىپـى بـىلهن تۇنـجى بـولۇپ فـىقھىي 

تهرتـىپ بـويـىچه تـوپـالنـغان ئهڭ مهشھۇر ھهدىس كـىتـابـىدۇر. «قـواليـالشـتۇرۇلـغان» يـاكـى «ئـىتـتىپـاقـالشـقان» 

دېگهن مهنـىدىكـى «ئهلمۇۋەتـتا» كهلـىمـىسـى ئۆز ۋاقـتىدىكـى مهدىنه ئـالـىمـلىرىنـىڭ بۇ كـىتـابـنىڭ سهھىھلىكـى 

ۋەت وغـرىلـىقـىغـا بـىرلـىكـكه كهلـگهنـلىكـىنـى ۋە ئۇنـىڭ ئـىلـمىي قـىمـمىتـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. كۆپـچىلـىك ئـالـىمـالرنـىڭ 

نهزىرىدە ئۇ «سهھىھهيـن»دىن كېيىنـكى مهرتـىۋىدە كهلسـىمۇ، بهزى ھهدىسشۇنـاسـالر ئۇنـى«سهھىھهيـن»نـىڭ 

ئــالــدىغــا قــويــىدۇ. بۇ ئهسهر «مهرفۇئ» ھهدىســلهردىن بــاشــقا «مهۋقۇف»، «مهقتۇئ»،«مۇرسهل» ۋە 

«بــاالغهت» تۈردىكــى ھهدىســلهرنــىمۇ ئۆز ئــىچــىگه ئــالــغان. چۈنــكى، ئــىمــام مــالــىك ۋە كۆپــچىلــىك 

ئـالـىمـالر«مۇرسهل» ھهدىسـلهرگه ئهمهل قـىلـىدۇ. يهنه ئـىمـام ئـىبـنى ئـابـدۇلـبهر ئهلـئهنـدەلۇسـىي (ھ. 463 – 368 

/ م. 978 – 1071) ئۇنـىڭدىكـى «مۇرسهل» ۋە «بـاالغهت» ھهدىسـلهرنـى تهتـقىق قـىلـغانـدىن كېيىن، 

ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى 61 ھهدىسـتىن ئـىبـارەت ئـىكهنـلىكـىنـى، ئۇالردىن تۆت ھهدىسـتىن بـاشـقىسـىنـى بـاشـقا ئـالـىمـالر 

سهنهدلىك رىۋايهت قىلغانلىقىنى يهكۈنلهپ «تهنۋىرۇل ھهۋالىك» ناملىق ئهسهر يازغان.  

3 . ئـىمـام شـافـىئـىي (اإلمَ#امُ مُحَ#مَّدُ بْ#نُ إِدْرِي#سَ ب#ن الْ#عَبَّاس ب#ن عُ#ثْمَان ب#ن ال#شاف#ع ال#شَّافِ#عِيُّ املُ#طَّلِبِيُّ): مۇھهمـمهد 
ئـىبـنى ئـىدرىس ئـىبـنى ئهلـئابـباس ئهشـشافـىئـىي ئهلمۇتـتهلـىبـىي (ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ). (ھ. 150 / م. 767، غهززە – 

ھ. 204 / م. 820، مـىسـىر) مهشھۇر «تۆت مهزھهب»نـىڭ بـىرى بـولـغان «شـافـىئـىي مهزھىبـى»نـىڭ ئـىمـامـى. 
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بۈيۈك مۇجـتهھىد ئـالـىم. «ئهلئۇم»، «ئهررىسـاله»، «ئهھكامۇل قۇرئـان، «جـىمـائۇل ئـىلـىم» ۋە «ئـىخـتىالفۇل 

ھهدىس» قاتارلىق ئهسهرلىرى بار.  

پايدىالنغان مهنبهلهر:  

1 . سير أعالم النبالء، 8/ 135-48. 

2 . تذكرة احلفاظ، 1/ 207 – 213 

3 . األعالم، 6/ 128 

4 . مالك حياته وعصره، محمد أبو زهرة 

5 . ھهدىس شهرىپ تـوغـرىسـىدا ئـومۇمـىي بـايـان، مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـال، خـىتـاي مۇسۇلـمانـلىرى 

ژۇرنىلى، 2005 - يىللىق 2 - سان، ئومۇمىي 75 - سان 

6 . تقريب التهذيب للحافظ بن حجر عسقالني.  
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ئابدۇرېھىم ئابلهتخاننىڭ تهرجىمھالى 

گۈلىستان



ئابدۇرېھىم ئابلهتخان 

ھهر قـانـداق مـىلـلهتـته ئۆز مـىلـلىتـىنـى ئۈن-تـىنسـىز سۆيـىدىغـان، ھهتـتا ئۆزىنـىڭ مـىلـلىتـىنـى سۆيـىدىغـانـلىقـىنـى 
ئـاشـكارا ئـىپـادىلهشـنى ئـويـلىشـىپمۇ بـاقـمىغـان، پهقهت ئـاز بـولسـىمۇ، كـىچـىك بـولسـىمۇ ئهمهلـىي ئـىش-ھهرىكهتـلىرى 
ئـارقـىلـىق مـىلـلىتـىگه بـولـغان سۆيگۈسـىنـى ئـىپـادىلهيـدىغـان بـىر بۆلۈك كـىشـىلهر بـولـىدۇ. بۇ خـىل كـىشـىلهر نـامسـىز 
قهھرىمـانـالر دەپ ئـاتـىلـىشـقا تـامـامهن مۇنـاسـىپتۇر. بـىر مـىلـلهتـنىڭ بهخـت-سـائـادىتـى ئۆزىنـى ھهر قـانـداق شهخسـىي 

مهنپهئهتلهردىن خالىي ھالدا سۆيگۈچى نامسىز قهھرىمانالرنىڭ ئاز كۆپلىكى بىلهن ئوڭ تاناسىپتۇر. 
نۆۋەتـته بـىز يـاد ئهتـمهكـچى بـولـغان ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخان دەل ۋەتهن-مـىلـلىتـىنـى سۆيۈشـته «ئـاشـىقـلىق» 
دەرىجـىسـىگه ئۇالشـقان نـامسـىز قهھرىمـانـلىرىمـىزدىن بـىرىدۇر. ئۇنـىڭ قهلـىمـىدىن تۆكۈلـگهن نـىداالر ۋە سۈرەنـلهر ئېغىر 
خهۋپـكه دۇچ كهلـگهن مـىلـلىي مهۋجۇتـلىقـىمـىز ھهقـقىدە ئـىزتـىراپـلىق ئـويـنىلـىشـلىرىنـىڭ، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ ۋەتهن-

مىللهتكه بولغان «ئاشىقلىقى»نىڭ سهمهرىسىدۇر. 
ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخان ئۈرۈمـچى قـىرغـىنـچىلـىقـى يۈز بېرىشـتىن ئـىلـگىرىكـى بهش-ئـون يـىلـالر مـابهيـنىدە ھهر 
قـايسـى ئۇيغۇرچه مۇنـبهرلهردە مـاقـاله-ئهسهرلهرنـى يېزىپ، تـورداشـالرنـىڭ ۋە بـىر تۈركۈم زىيـالـىيـالرنـى يـاقتۇرۇشـىغـا، 

ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولغان قهلهمكهشلهردىن بىرىدۇر. 
ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخانـنىڭ ئـالـىي بـىلـىم يۇرتـلىرىدا، مهخسۇس تهربـىيـىلهش كۇرسـلىرىدا ئـىلـىم تهھسىل 
قـىلـغانـلىقـى مهلۇم ئهمهس. ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخانـنىڭ 1972-يـىلـى تۇغۇلـغانـلىقـى ۋە ئـون سهكـكىز يـاشـالردا ئـوتتۇرا 
مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهنـلىكـى، شۇنـىڭدىن ئېتىبـارەن تـىرىكـچىلـىك غېمىدە جـاھان كهزگهنـلىكـى مهلۇم. يـازغـانـلىرىغـا، 
پـىكـىرلـىرىگه قـارىغـىنـىمـىزدا ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخان ئـالـىي بـىلـىم يۇرتـلىرىدا يۇقـىرىالپ ئـوقۇغـان بـىر تۈركۈم 
كـىشـىلهردىن كۆپ نهرسـىلهرنـى ئـويـلىيـااليـدۇ ۋە پـىكـىر ئـىشـلهپـچىقـىرااليـدۇ. ئـاز بـىر قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭ يۈرىكـى 
ھوقۇق ۋە بـايـلىق ئۈچۈن سـوقـقانـدا، ئۇنـىڭ يۈرىكـى ۋەتهن-مـىلـلهتـنىڭ قۇللۇقـىغـا چـىدىمـاي ئهنسـىز سـوقـقان. ئۇ 

قۇللۇققا مهھكۇم بولغان قهۋمى ئۈچۈن ئۈنسىز ياش تۆكهن. 
ئـىنتېرنېت ئـىچ پۇشۇقـى پهلهكـكه يهتـكهن ئۇيغۇر يـاشـلىرى ئۈچۈن چـىقـىش يـولـى، پـىكـىر، مهنـىۋىي يۈكسـىلـىش 
ئـىزدەيـدىغـان بـىر سهھنىگه ئـايـالنـغان زامـانـالردا ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخان پۈتۈن كۈچـى بـىلهن يـازغـان، يـاشـالرنـىڭ 

ئويغىنىشىغا، ئويلىنىشىغا ۋە يۈكسىلىشىگه بىر كىشىلىك ھهسسىسىنى قوشقان سۆيۈملۈك ئۇيغۇر ئوغالنىدۇر. 
ئـاڭالشـالرغـا قـارىغـانـدا، ئۈرۈمـچى قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـاۋۋال مۇنـبهرلهردە يـاخشـى يـازمـا، ئۆزگـىچه پـىكـىرلـىرى 
بـىلهن تـور دۇنـياسـىغـا زىنـنهت بېغىشـلىغـان ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخان ئۈرۈمـچى قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن كېيىن تـور دۇنـياسـىدىن 

غايىپ بولغان. 
ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخان ئـىسـمىدىكـى يـاكـى تهخهللۇسـىدىكـى بـىر ئۇيغۇرنـىڭ يـاشـاپ ئۆتـكهنـلىكـى ھهقـىقهت 
بـولسـىمۇ، ئۇنـىڭ بېشىغـا نېمه قـىسـمهتـلهر كهلـدى، ئۇ ھازىر نهدە … ئۇنـىڭ ھېچبىر ئـىزدېرىكـى يـوق. ئـابـدۇرېھىم 
ئـابـلهتـخان ئۆز ئـارزۇ-ئۈمـىدلـىرىنـى يـازدى. زالـىمـغا بـولـغان نهپـرىتـىنـى، خهلـقىگه بـولـغان مۇھهبـبىتـىنـى، ھۆرلۈكـكه 

بولغان ئارزۇسىنى ئىپادىلىدى. بىر تۈركۈم ياشالرنى قهلىمى ئارقىلىق ئويغاتتى. 
بـىز ئـابـدۇرېھىم ئـابـلهتـخانـنى ئهسـلهيـمىز. زالـىمـنىڭ قـولـدا ۋاپـات تـاپـقان تهقـدىردە ئۇنـىڭ ئـاخـىرەتـلىكـى ئۈچۈن 

ئهڭ گۈزەل دۇئالىرىمىزنى ئايىمايمىز، ھايات بولسا ئۇنىڭغا ئهركىنلىك، خاتىرجهملىك تىلهيمىز. 

ھ. ئىبراھىم تهييارلىدى
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گۈلىستان

پهرزهنت تهربىيىسىده ئىنتىزام  
الۋرېن ئودونېل 



پهرزەنت تهربىيىسىدە ئىنتىزام 

الۋرېن ئودونېل 

بـالـىلـىرىڭىز قـانـچه يـاشـتا بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ئـىنـتىزام جهھهتـته ئـىزچـىل بـولۇش تـولـىمۇ مۇھىم. 

ئهگهر ئـاتـا - ئـانـىالر ئۆزلـىرى بهلـگىلـىگهن قـائـىدە ۋە جـازاغـا رىئـايه قـىلـمىسـا، بـالـىلـىرىنـىڭ رىئـايه قـىلـىشـى 

ناتايىن. 

تۆۋەنـدە ئـوخشـىمـىغـان يـاش بۆلهكـلىرىدىكـى بـالـىالردا ئـىنـتىزام بهرپـا قـىلـىپ، ئۇالرنـى تـوغـرا رەۋىشـته 

بـاشقۇرۇش چـارىلـىرىنـى ئـائـىلـىڭىزگه ئهڭ مـاس كېلىدىغـان شهكـىلـدە تهڭشهش تـوغـرىسـىدىكـى بـىر قـانـچه تۈرلۈك 

مهسلىھهتنى ئوتتۇرىغا قويىمىز. 

نۆل ياشتىن ئىككى ياشقىچه بولغان بالىالرغا قارىتا: 

بـوۋاقـالر ۋە يېڭى ئـايـىغـى چـىقـقان بـالـىالر شهيـئىلهرگه تـولـىمۇ قـىزىقـىدۇ. شۇڭالشـقا، تېلېۋىزور ۋە ۋىدىيـو 

ئۈسكۈنـىلـىرى، سـتېرېئولۇق يـاڭراتقۇ، زىبۇزىنـنهت قـاتـارلـىق بـوۋاقـالرنـى قـىزىقتۇرغۇچـى نهرسـىلهرنـى بـوۋاقـالرنـىڭ 

يېنىدىن يـوقـىتـىش ئـاقـىالنـىلـىكتۇر، بـولۇپمۇ تـازىلـىق بۇيۇمـلىرى ۋە دورىالرنـى ئۇالرنـىڭ قـولـى يهتـمهيـدىغـان 

جايغا ئېلىۋېتىش كېرەك. 

ئۆمـىلهيـدىغـان يـاكـى يېڭى ئـايـىغـى چـىقـقان بـوۋىقـىڭىز يېقىنـلىشـىشـقا بـولـمايـدىغـان يـاكـى خهتهرلـىك 

جـىسـىمـغا قـاراپ مـاڭغانـدا، ۋەزمـىن ئـاھاڭدا «ئۇنـىڭ يېنىغـا بـارمـا» دەڭ، ئـانـدىن بـالـىڭىزنـى شۇ جـايـدىن 

يىراقالشتۇرۇڭ ياكى مۇۋاپىق ھهرىكهتلهر ئارقىلىق ئۇنىڭ دىققىتىنى باشقا ياققا بۇراڭ. 

جـىم تۇرغۇزۇپ قـويۇش كـىچـىك بـالـىالر ئۈچۈن ئۈنۈملۈك بـاشقۇرۇش چـارىلـىرىدىن بـىرىدۇر. مهسـىلهن، 

بـىرەر ئـادەمـنى يـاكـى بـىرەر نهرسـىنـى ئۇرغـان، چـىشـلىگهن يـاكـى يېمهكـلىكـنى ئـاتـقان بـالـىغـا نېمه ئۈچۈن شۇ 

ئـىشـنى قـىلـسا بـولـمايـدىغـانـلىقـى چۈشهنـدۈرۈلـگهنـدىن كېيىن، ئۇنـى بهلـگىلهنـگهن ۋاقـىتـلىق جـىم تۇرغۇزۇپ 

قـويۇش رايـونـىدا ـــ مهسـىلهن، ئـاشـخانـا ئـورۇنـدۇقـى يـاكـى بـىرىنـچى پهلهمـپهي دېگهنـدەك ـــ بـىر - ئـىكـكى 

مىنۇت تۇرغۇزۇپ قويۇشقا بولىدۇ (بۇنىڭدىن ئارتۇق تۇرغۇزۇپ قويۇش بۇ ياشتىكى بالىالرغا كار قىلمايدۇ). 
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مۇھىمـى ھهر قـانـداق يـاشـتىكـى بـالـىالرنـىڭ كـاسـىسـىغـا يـاكـى بـاشـقا يېرىگه ئۇرمـاسـلىق كېرەك. بـوۋاقـالر ۋە 

يېڭىدىن ئـايـىغـى چـىقـقان بـالـىالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ قـىلـمىشـىنـى تهن جـازاسـى بـىلهن بـاغـالپ چۈشـىنهلـىشـى ئـاسـاسهن 

مۇمكىن ئهمهس. ئۇالر پهقهت تاياقنىڭ ئاغرىقىنىال ھېس قىلىدۇ، خاالس. 

شۇنـى ئۇنتۇپ قـالـماڭكى، بـالـىالر چـوڭالرنـى، بـولۇپمۇ ئـاتـا - ئـانـىسـىنـى كۆزىتـىش ئـارقـىلـىق ئـىش 

ئۆگـىنـىدۇ. شۇڭا، قـىلـمىشـلىرىڭىزنـىڭ ئۆرنهكـلىك ھالهتـته بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىڭ. نهرسه - كېرەكـلىرىڭىز 

قـااليـمىقـان چېچىلـىپ يـاتـقان ئهھۋالـدا، بـالـىڭىزغـا ئـويۇنچۇقـلىرىنـى يـىغـىشـقا بۇيـرۇق چۈشۈرمهي، ئۆزىڭىزنـىڭ 

نهرسه - كېرەكلىرىڭىزنى يىغىشتۇرسىڭىز، بۇنىڭ ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. 

ئۈچ ياشتىن بهش ياشقىچه بولغان بالىالرغا قارىتا: 

بـالـىڭىز بـىر ئـاز چـوڭ بـولۇپ، قـىلـمىش بـىلهن ئـاقـىۋەتـنىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى چۈشـىنـىشـكه بـاشـلىغـانـدا، ئۇنـىڭغا 

ئائىلىڭىزنىڭ قائىدىلىرىنى ئۆگىتىشكه باشالڭ. 

بـالـىالرنـى قـىلـمىشـى سهۋەبـلىك جـازاالشـتىن ئـىلـگىرى، ئۇالرغـا ئۆزلـىرىدىن نېمىلهرنـى كۈتـىدىغـانـلىقـىڭىزنـى 

چۈشهنـدۈرۈڭ. ئۈچ يـاشـلىق بـالـىڭىز مېھمانـخانـىنـىڭ تېمىنـى تۇنـجى قېتىم رەڭلىك قهلهم بـىلهن بـويـىۋەتـكهنـدە، 

نېمىشـقا بۇنـداق قـىلـسا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ۋە قـايـتا قـىلـسا نېمه ئـىش يۈز بېرىدىغـانـلىقـىنـى ئۇنـىڭغا چۈشهنـدۈرۈڭ 

(مهسـىلهن، بـالـىڭىزنـىمۇ تـامـنى تـازىالشـقا يـاردەمـلهشـتۈرۈڭ ۋە شۇ كۈنـنىڭ قـالـغان قـىسـمىدا رەڭلىك بـويـاقـنى 

تۇتـقىلـى قـويـماڭ). ئهگهر بـىر نهچـچه كۈنـدىن كېيىن تـام قـايـتا بـويـىۋېتىلـسه، تـامـنى ئهمهس، قهغهزنـى بـويـاش 

كېرەكلىكىنى تهكىتلهپ، تېگىشلىك جازانى ئىجرا قىلىڭ. 

ئـاتـا - ئـانـىالر «مهن مۇنـداق - مۇنـداق قـائـىدىلهرنـى بېكىتـتىم، سهن يـا ئۇنـىڭغا بـويسۇنـىسهن، 

بـولـمىسـا تېگىشـلىك جـازاغـا ئۇچـرايـسهن» دېگهن ئۆلـچهمـنى قـانـچه بـالـدۇر ئـوتتۇرىغـا قـويـسا، بۇ (ئـاتـا – ئـانـا 

ھهم بـالـىدىن ئـىبـارەت) ئـىكـكىال تهرەپ ئۈچۈن شۇنـچه يـاخشـىدۇر. گهرچه بهزىدە ئـاتـا - ئـانـىالرنـىڭ نـاچـار 

قـىلـمىشـالرغـا كۆز يۇمۇشـى يـاكـى ئـىجـرا قـىلـىنـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا تهھدىت سېلىنـغان بهزى جـازاالرنـى ئـىجـرا 

قـىلـماسـلىقـى تېخىمۇ ئـاسـان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ نـاچـار ئۆرنهك بـولۇپ قـالـىدۇ. (ئـىجـرائـاتسـىز) قۇرۇق تهھدىت 

سـىزنـىڭ ئـاتـا - ئـانـىلـىق نـوپۇزىڭىزنـى سۇنـدۇرۇپ، بـالـىڭىزنـى بـارغـانسېرى «تـومۇرچـى» قـىلـىۋېتىدۇ. 

ئـىزچـىلـلىق ئۈنۈملۈك بـاال تهربـىيهسـىنـىڭ ئـاچقۇچـىدۇر، شۇنـداقـال ئـاتـا - ئـانـىالر قـائـىدىنـىڭ نېمه ئـىكهنـلىكـىنـى 

بهلگىلىشى، ئاندىن شۇ قائىدىلهردە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. 

قـايسـى قـىلـمىشـالرنـىڭ جـازالـىنـىدىغـانـلىقـىنـى بېكىتـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يـاخشـى ئـىشـالرنـى 

مۇكاـپاـتالشنىمۇ ئۇنتۇپ قاـلمـاڭ. ماـختـاشنـىڭ ئىـجاـبىـي تهسىـرىنىـ سهل چاـغلـىماـڭ. ئىـنتـىزام نوـقۇل جاـزاال 
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بـولـماسـتىن، ئۇ يهنه يـاخشـى ئـىشـالرنـى ئېتىراپ قـىلـىشـنىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. مهسـىلهن، «ئـويۇنچۇقـلىرىڭنى 

دوسـتلىرىڭ بـىلهن تهڭ ئـويـنىغـانـلىقـىڭدىن سۆيۈنـدۈم» دېيىش ئـادەتـته ئـويۇنچۇقـلىرىنـى دوسـتلىرى بـىلهن تهڭ 

ئـويـنىمـىغـان بـالـىنـى جـازاالشـتىنمۇ ئۈنۈملۈكتۇر. شۇنـداقـال، «يـاخشـى قـىلـدىڭ» دېيىش بـىلهنـال چهكـلهنـمهسـتىن، 

مـاخـتىشـىڭىز كـونـكرېت بـولسۇن. ئۆزىڭىزنـىڭ قـايسـى قـىلـمىشـالرنـى يـاخشـى كۆرىدىغـانـلىقـىڭىزنـى ئېنىق 

بـىلـدۈرۈڭ. بۇ ئۇالرنـىڭ كهلگۈسـىدە يۈز بېرىش ئېھتىمـالـلىقـىنـى ئـاشۇرىدۇ. بـىز بـىر ھهرىكهتـكه قـانـچه ئهھمىيهت 

بهرگهنسېرى، بالىالر ئۇنى شۇنچه سىجىل داۋامالشتۇرۇشى مۇمكىن. 

ئهگهر قـانـداق تهدبـىر قـولـلىنـىشـىڭىزدىن قهتـئىيـنهزەر، بـالـىڭىز نـابـاب قـىلـمىشـىنـى داۋامـالشـتۇرۇۋەرسه، 

ھهپـتىنـىڭ ھهر بـىر كۈنـى ئۈچۈن ئـايـرىم جهدىۋەل تۈزۈڭ. ئـانـدىن، بـالـىڭىزنـىڭ جـازالـىنـىشـتىن ئـىلـگىرى قـانـچه 

قېتىم قـائـىدىگه خـىالپـلىق قـىلـسا بـولـىدىغـانـلىقـى يـاكـى تـوغـرا ئـىشـنى قـانـچىلـىك ۋاقـىت داۋامـالشـتۇرسـا ئـانـدىن 

مۇكـاپـاتـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى بهلـگىلهڭ. جهدىۋەلـنى تـوڭالتقۇغـا چـاپـالڭ، ئـانـدىن ھهر كۈنـى بـالـىڭىزنـىڭ يـاخشـى 

ئـىشـلىرىنـى ۋە قـوبۇل قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـان قـىلـمىشـلىرىنـى ئـىز قـوغـالپ كۆزىتـىپ، شۇ جهدىۋەلـگه خـاتـىرىلهپ 

قـويۇڭ. بۇنـداق بـولـغانـدا بـالـىڭىز (ئهلۋەتـته، سـىزمۇ شۇ) ئهھۋالـنى تېخىمۇ كـونـكرېت تـونۇپ يېتهلهيـدۇ. بۇ 

تهدبـىرنـىڭ ئۈنۈمـى كۆرۈلـگهن ھامـان، بـالـىڭىزنـىڭ قـائـىدىگه خـىالپـلىق قـىلـىشـتىن ئۆزىنـى تـارتـىشـنى 

ئۆگىنىۋالغانلىقىنى، بولۇپمۇ ئۆزگهرتىش قىيىن بولغان ھهرقانداق ئىللىتىنى تهرك ئهتكهنلىكىنى ماختاڭ. 

جـىم تۇرغۇزۇپ قـويۇش بۇ يـاشـتىكـى بـالـىالر ئۈچۈنمۇ نـاھايـىتـى ئۈنۈملۈكتۇر. (جـىم تۇرغۇزۇلۇش 

جهريـانـىدا) بـالـىالرنـىڭ دىقـقىتـى چېچىلـىپ كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن، ئۇالرنـى ئـورۇنـدۇق يـاكـى تۆۋەنـكى پهلهمـپهي 

قـاتـارلـىق مۇۋاپـىق جـايـالرغـا تۇرغۇزۇپ قـويۇڭ. ئېسىڭىزدە بـولسۇنـكى، بـالـىنـى كـومپيۇتېر، تېلېۋىزور يـاكـى 

ئـويـنىغۇدەك نهرسـىلهر بـار ئۆيـدە تۇرغۇزۇپ قـويۇشـنىڭ پـايـدىسـى يـوق. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، جـىم تۇرغۇزۇپ 

قـويۇش ھهر خـىل مۇداخـلىدىن خـالـىي ۋاقـىت بـولۇشـى كېرەك بـولـغاچـقا، بـالـىڭىز بۇ جهريـانـدا سـىزنـىڭ 

پاراڭلىشىش، كۆز ئاالقىسى قاتارلىق ھهرقانداق دەخلىڭىزگه ئۇچرىماسلىقى كېرەك. 

بـالـىڭىزنـى قـانـچىلـىك ۋاقـىت جـىم تۇرغۇزۇپ قـويسـىڭىز ئۈنۈمـى ئهڭ يـاخشـى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئـويـلىشـىڭ. 

مۇتهخهسسـىسـلهر يـاش بېشىغـا بـىر مـىنۇتـتىن (يهنـى ئـىكـكى يـاشـلىق بـالـىنـى ئـىكـكى مـىنۇت، ئۈچ يـاشـلىق بـالـىنـى 

ئۈچ مـىنۇت ...) تۇرغۇزۇپ قـويۇشـنىڭ ئۈنۈمـى يـاخشـى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـتى. يهنه بهزىلهر 

بـاال تـىنـچالنغۇچه تۇرغۇزۇپ قـويۇشـنى (يهنـى بـالـىغـا ئۆزىنـى تـىزگـىنـلهشـنى ئۆگـىتـىشـنى) تهۋسـىيه قـىلـىشـتى. ئهگهر 

بـالـىڭىز قـائـىدىگه رىئـايه قـىلـمىغـانـلىقـى سهۋەبـىدىن جـىم تۇرغۇزۇپ قـويۇلـغان بـولـسا، جـىم تۇرغۇزۇش ۋاقـتى 

توشقاندىن كېيىن، ئۆزىڭىزمۇ قائىدىگه قهتئىي رىئايه قىلىڭ. 

مۇھىمـى بـالـىغـا نېمىنـىڭ خـاتـا ئـىكهنـلىكـىنـىال ئهمهس، نېمىنـىڭ تـوغـرا ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتىش زۆرۈردۇر. 

مهسـىلهن، «سـافـادا سهكـرىمه» دېيىشـنىڭ ئـورنـىغـا، «ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇرۇپ پۇتۇڭنى يهرگه قـوي» دېيىشـنى 

سىناپ بېقىڭ. 
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چـوقۇم ئېنىق ۋە بـىۋاسـىته بۇيـرۇق بېرىڭ. «ئـايـىغـىڭنى كـىيـىۋالـساڭ بـوالرمۇ؟» دېگهنـنىڭ ئـورنـىغـا 

«ئـايـىغـىڭنى كـىيـىۋال» دەڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز مۈجـمهلـلىك كۆرۈلـمهيـدۇ، شۇنـداقـال «بۇيـرۇقـقا بـويسۇنۇش 

ئىختىيارىي مهسىله ئهمهس» دېگهن ئۇچۇرنى بالىالرغا ئېنىق يهتكۈزگىلى بولىدۇ. 

ئالته ياشتىن سهككىز ياشقىچه بولغان بالىالرغا قارىتا: 

جـىم تۇرغۇزۇپ قـويۇش ۋە قـىلـمىشـىنـىڭ جـازاسـىنـى ئـىجـرا قـىلـىش بۇ يـاش بۆلۈكـىدىكـى بـالـىالر ئۈچۈنمۇ 

كارغا كېلىدۇ. 

ئـوخـشاشـال، ئـىزچـىلـلىق ۋە ئـىجـرائـات بۇ يـاشـتىكـى بـالـىالر ئۈچۈنمۇ پهۋقۇلـئاددە مۇھىم. ئـىنـتىزامـغا 

خـىالپ قـىلـمىشـالرغـا قـارىتـا ئـىجـرا قـىلـىدىغـانـلىقـىڭىزنـى ئېيتقان ھهرقـانـداق سۆزىڭىزنـى ئهمهلـىيـلهشـتۈرۈڭ، بـولـمىسـا 

نـوپۇزىڭىز ئـاجـىزلـىشـى مۇمـكىن. بـالـىالر چـوقۇم ئېيتقانـلىرىڭىزنـىڭ راسـتلىقـىغـا ئـىشـىنـىشـى كېرەك. بۇ ھهرگـىزمۇ 

«بـالـىالرغـا ئـىكـكىنـچى قېتىم پۇرسهت بهرسـىڭىز يـاكـى مۇئهيـيهن دائـىرىدىكـى خـاتـالـىقـقا يـول قـويسـىڭىز 

بـولـمايـدۇ» دېگهنـلىك ئهمهس، ئهمـما كۆپـىنـچه ئهھۋالـالردا چـوقۇم دېگهنـلىرىڭىزنـى ئهمهلـىيـلهشـتۈرۈشـىڭىز 

كېرەك. 

ئـاچـچىقـالنـغان ۋاقـتىڭىزدا «ئـىشـىكـنى يهنه بـىر قېتىم جـاڭىلـدىتـىپ يېپىۋەتـسهڭ، يـانـفونـنى ئـىكـكىنـچىلهپ 

تۇتـقىلـى قـويـمايـمهن» دېگهنـدەك رېئالـلىقـتىن چهتـنىگهن رەۋىشـته تهھدىت سېلىشـتىن سـاقـلىنـىڭ. چۈنـكى، بۇ 

خـىل تهھدىتـلهرنـى ئهمهلـىيـلهشـتۈرمـىسـىڭىز، بـارلـىق تهھدىتـلىرىڭىز كۈچـىنـى يـوقـىتـىشـى مۇمـكىن. يهنه مهسـىلهن، 

دېڭىز سـاھىلـىدا دەم ئېلىش ئۈچۈن مـاڭغان يـولـدا، بـالـىلـىرىڭىز ئـارقـىدىكـى ئـورۇنـداقـتا قهغـىشـلىك قـىلـغان 

بـولـسا، سـىز «ئهگهر جېدەل قـىلـىشـنى تـوخـتاتـمىسـاڭالر، مـاشـىنـىنـى كهيـنىگه يـانـدۇرۇپ، ئۆيـگه قـايـتىپ كېتىمـىز» 

دەپ تهھدىت سـالـغان بـولسـىڭىز ھهم بـالـىلـىرىڭىز جېدەل قـىلـىشـنى داۋامـالشـتۇرغـان بـولـسا، چـوقۇم ئۆيـگه 

قـايـتىپ كېتىڭ. چۈنـكى، بـالـىلـىرىڭىزنـىڭ نهزىرىدە ئـىشهنـچكه ئېرىشـىش قـولـدىن بېرىپ قـويـغان دېڭىز سـاھىلـى 

ساياھىتىدىن قىممهتلىكتۇر. 

چېكىدىن ئـاشـقان ئېغىر جـازامۇ سـىزنـى ئـاتـا - ئـانـىلـىق نـوپۇزىدىن مهھرۇم قـىلـىشـى مۇمـكىن. ئهگهر 

ئـوغـلىڭىز يـاكـى قـىزىڭىزنـى تـولۇق بـىر ئـاي ئۆيـدىن چـىقـقىلـى قـويـمىسـىڭىز، بـالـىڭىز ئۆز قـىلـمىشـىنـى ئۆزگهرتـىشـكه 

ئۇرۇنـماسـلىقـى مۇمـكىن، چۈنـكى ئۇ ئـالـلىقـاچـان (ئۆزىنـىڭ نهزىرىدىكـى) ھهمـمه نهرسـىدىن مهھرۇم قـىلـىنـغان. 

بـالـىالر ئۈچۈن قـائـىدىگه خـىالپـلىق قـىلـىش سهۋەبـلىك مهھرۇم بـولـغان ئـىمـتىيـازلـىرىغـا ئېرىشهلهيـدىغـان بهزى 

نىشانالرنى بهلگىلهشمۇ كارغا كېلىشى مۇمكىن. 

توققۇز ياشتىن 12 ياشقىچه بولغان بالىالرغا قارىتا: 
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بۇ يـاشـتىكـى بـالـىالر ـــ بـارلـىق يـاشـتىكـى بـالـىالرغـا ئـوخـشاشـال ـــ تهبـىئـىي ئـاقـىۋەتـنىڭ چهكـلىمـىسـىگه 

ئۇچـرايـدۇ. ئۇالر پـىشـىپ يېتىلـىپ، تېخىمۇ كۆپ مۇسـتهقـىلـلىق ۋە مهسـئۇلـىيهتـنى تهلهپ قـىلـغاچـقا، ئۇالرغـا 

ھهرىكىتىنىڭ ئاقىۋىتىنى بىر تهرەپ قىلىشنى ئۆگىتىش ئۈنۈملۈك ۋە مۇۋاپىق ئىنتىزامالش چارىسىدۇر. 

مهسـىلهن، بهشـىنـچى يـىلـلىقـتا ئـوقۇيـدىغـان بـالـىڭىز ئۇخـالشـتىن ئـىلـگىرى تـاپشۇرۇقـىنـى تۈگهتـمىگهن بـولـسا، 

سـىز ئۇنـى ئۇخـلىمـاي تـاپشۇرۇق ئـىشـلهشـكه ئۈنـدىشـىڭىز، ھهتـتا «يـاردەم قـولـى»ڭىزنـى سۇنۇشـىڭىز كېرەكمۇ؟ 

يـاق، ئۇنـداق قـىلـماسـلىقـىڭىز كېرەك. چۈنـكى، بۇنـداق بـولـغانـدا، سـىز مۇھىم ھايـات سـاۋىقـى بېرىدىغـان بـىر 

پۇرسهتـنى قـاچۇرۇپ قـويـغان بـولـىسـىز. ئهگهر بـالـىڭىز تـاپشۇرۇقـنى تـولۇق ئـىشـلىمـىگهن بـولـسا، ئهتـىسـى 

مهكتهپكه شۇ ھالهتته بارىدۇ - دە، شۇنىڭ تېگىشلىك ئاقىۋىتىنى كۆرىدۇ. 

ئـاتـا - ئـانـىالرنـىڭ بـالـىلـىرىنـى خـاتـالـىقـتىن قۇتۇلـدۇرۇشـنى ئـارزۇ قـىلـىشـى تهبـىئـىي ئهھۋال، ئهمـما يـىراقـنى 

نهزەردە تۇتـقانـدا، گـاھىدا بـالـىالرنـىڭ «بۇرنـىغـا يېيىشـى»گه يـول قـويۇشمۇ، بـالـىالرغـا يـاخشـىلـىق قـىلـغانـلىق 

ھېسابـلىنـىدۇ. چۈنـكى، شۇنـداق بـولـغانـدا بـالـىالر نـامۇۋاپـىق قـىلـمىشـنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغـانـلىقـىنـى 

چۈشـىنـىپ يېتىدۇ ۋە شۇ خـاتـالـىقـالرنـى قـايـتا سـادىر قـىلـماسـلىقـقا تـىرىشـىدۇ. ۋەھالهنـكى، ئهگهر بـالـىڭىز بۇ خـىل 

تهبـىئـىي ئـاقـىۋەتـلهردىن سـاۋاق ئـااللـمىسـا، ئۆزىڭىز بـىر قـىسـىم جـازاالرنـى تهسـىس قـىلـىپ، ئۇنـىڭ قـىلـمىشـىنـى 

ئۆزگهرتـىشـىگه يـاردەم قـىلـىڭ. بۇ يـاشـتىكـى بـالـىالر ئۈچۈن، (يـانـفون قـاتـارلـىق) ئېلېكترونلۇق مهھسۇالتـالرنـى 

ئىشلىتىش «ئىمتىياز»لىرىدىن مهھرۇم قىلىش ئۈنۈملۈك چارە بولۇشى مۇمكىن. 

13 ياش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشتىكى بالىالرغا قارىتا: 

ئهگهر سـىز يۇقـىرىدىكـى كۆرسهتـمىلهر بـويـىچه ئـىش قـىلـغان بـولسـىڭىز، بـالـىڭىز بۇ يـاشـقا كهلـگهنـدە، 

ئـالـلىقـاچـان ئـىنـتىزام سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئـاسـاسـىنـى سېلىپ بـولـغان بـولـىسـىز. بۇ چـاغـدا، بـالـىڭىز ئۆزىدىن 

نېمىلهرنـىڭ كۈتۈلـىدىغـانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال سـىزنـىڭ نـاچـار قـىلـمىشـالرنـى جـازالـىمـاي قـويـمايـدىغـانـلىقـىڭىزنـى 

بـىلـىدۇ. ئهمـما، يهنـىال ھوشـيارلـىقـنى بـوشـاشـتۇرمـاڭ، بۇ يـاشـتىكـى ئۆسمۈرلهر ئۈچۈن ئـىنـتىزام كـىچـىك بـالـىالر 

ئۈچۈن مۇھىم بـولـغانـدەكـال مۇھىم. تۆت يـاشـلىق بـاال سـىزنـىڭ ئۇخـالش ۋاقـتىڭىزنـى بېكىتـىپ بېرىشـىڭىزگه ۋە 

ئۇنـى ئـىجـرا قـىلـىشـىڭىزغـا مـوھتاج بـولـغانـدەك، ئۆسمۈرلۈك يېشىغـا يهتـكهن بـالـىڭىزمۇ (سـىز بېكىتـكهن) چهك - 

چېگراالرغا موھتاج. 

ئـائـىله تـاپشۇرۇقـى، قـانـداق دوسـتالر بـىلهن بـاردى – كهلـدى قـىلـىش، ئۆيـگه قـايـتىش ۋاقـتى قـاتـارلـىق 

تـوغـرىسـىدا قـائـىدە تۈزۈڭ ھهمـدە خـاتـا چۈشـىنـىشـتىن سـاقـلىنـىش ئۈچۈن، بۇالرنـى بـالـىڭىز بـىلهن ئـالـدىن 

سۆزلـىشـىڭ. بـالـىڭىز بۇالردىن پـات - پـات ئـاغـرىنـىپ قـويۇشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما يهنه بـىر تهرەپـتىن، ئۇ 

مۇشۇ ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ سـىزنـىڭ كـونـتروللۇقـىڭىزدا ئـىكهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـىدۇ. مهيـلى ئـىشـىنـىڭ يـاكـى 
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ئىـشهنمـهڭ، سىـز ئۆسمۈرلهرگه تېخىمۇ كۆپ ئهركىـنلـىك ۋە مهسئـۇلىـيهت ئاـتاـ قىـلغـان تهقدـىردىمۇ، ئۇالر يهنىـال 

سىزنىڭ ئۆز ھاياتى ئۈچۈن چهك - چېگرا بهلگىلىشىڭىزنى ۋە تهرتىپ ئىجرا قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدۇ. 

بـالـىڭىز قـائـىدىگه خـىالپـلىق قـىلـغانـدا، ئۇنـى «ئـىمـتىيـاز»دىن مهھرۇم قـىلـىش ئهڭ يـاخشـى ھهرىكهت 

پـىالنـى بـولۇشـى مۇمـكىن. مهسـىلهن، بـالـىڭىزنـى بـىر ھهپـته مـاشـىنـا ھهيـدىگـىلـى قـويـمىغـانـدىن سـىرت، ئۇنـىڭغا 

ئۆيـگه بهلـگىلهنـگهن ۋاقـىتـتىن بـىر سـائهت كېچىكـىپ قـايـتىپ كېلىشـنىڭ نېمه ئۈچۈن قـوبۇل قـىلـغىلـى 

بولمايدىغان ۋە كىشىنى ئهندىشىگه سالىدىغان ئىش ئىكهنلىكىنى ئېيتىشىڭىز كېرەك. 

يـاش - ئۆسمۈرلهرگه ئۆز ئـىشـلىرى تـوغـرىسـىدا ئـازدۇر - كۆپتۇر كـونـترول قـىلـىش ھوقۇقـى بېرىشـنىمۇ 

ئۇنتۇپ قـالـماڭ. بۇ ئـاراڭالردىكـى ھوقۇق مۇجـادىلـىسـىنـى ئـازايـتىپـال قـالـماي، بـالـىڭىزنـىڭ سـىزنـىڭ چـىقـىرىشـىڭىز 

زۆرۈر بـولـغان قـارارالرغـا ھۆرمهت قـىلـىشـىغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ. سـىز يـاش - ئۆسمۈرلهرنـىڭ ئۆز ھۇجـرىسـىنـى قـانـداق 

سهرەمـجانـالشـتۇرۇشـى دېگهن ئـىشـالرنـى ئۆزى قـارار قـىلـىشـىغـا يـول قـويسـىڭىز بـولـىدۇ. بـالـىڭىز چـوڭ بـولـغانـدا، بۇ 

خىل قارار چىقىرىش «ئىمتىيازى»نى مۇۋاپىق دائىرىدە كېڭهيتسىڭىز بولىدۇ. 

بالىالرنى ئۇرۇش توغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچه 

بهلـكىم بـاال بـاشقۇرۇش مېتودلـىرى ئـارىسـىدا ھېچبىرى بـالـىالرنـى ئۇرۇشـتهك ئـىخـتىالپـلىق بـولـماسـلىقـى 

مۇمكىن. مۇتهخهسسىسلهرنىڭ بالىالرنى ئۇرۇشنى چهكلىشىدىكى سهۋەبلهردىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه: 

تاياق يېيىش بالىالرغا ئاچچىقالنغاندا ئادەم ئۇرۇشنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ئۆگىتىدۇ. 

تاياق يېيىش بالىنى جىسمانى جهھهتتىن زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. 

تـايـاق يېيىش بـالـىالرغـا ئۆز قـىلـمىشـىنـى قـانـداق ئۆزگهرتـىشـنى ئۆگهتـمهسـتىن، ئۇالرنـى ئـاتـا - ئـانـىسـىدىن 

قورقىدىغان قىلىپ قويىدۇ ۋە خاتالىق سادىر قىلىپ تۇتۇلۇپ قېلىشتىن ساقلىنىشنى ئۆگىتىدۇ. 

قـىلـىق چـىقـىرىش ئـارقـىلـىق دىقـقهتـنى تـارتـىشـنى ئـويـاليـدىغـان بـالـىالرغـا نـىسـبهتهن، تـايـاق يېيىش ئۇالر 

ئۈچۈن «مۇكاـپاـت»لىـق رولىـنىـ ئوـينـىشىـ مۇمكـىن، چۈنكـى، ئۇالرنىـڭ نهزىرىدە سهلبـىي دىققـهتمۇ، پهقهتال 

دىققهت تارتمىغاندىن ياخشى. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

# # # # # .
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خىتاي ئىسالم دىنى جهمئىيىتىنىڭ خىتاي
ھۆكۈمىتىگه قىلغان تهۋسىيهلىرى 

خىتاي تهتقىقاتى



ئىسالم دىنىنى خىتايالشتۇرۇش توغرىسىدىكى ئون تهكلىپ 

خىتاي ئىسالم دىنى جهمئىيىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگه سۇنغان تهكلىپى 

تۆۋەنـدىكـىسـى خـىتـاي ئـىسـالم دىنـى جهمـئىيـىتـىنـىڭ يېقىنـقى يـىلـالردا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه سۇنـغان تهكـلىپـى 

بولۇپ، مهزكۇر تهكلىپنىڭ تولۇق تېكىستىن تۆۋەندىكىچه: 

1. ئهرەبـچه «قۇرئـان» ۋە «ھهدىس»نـىڭ ئهسـلى تېكىسـتىنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدە تـارقـىلـىشـىنـى تهدرىجـىي 

چهكلهش (مهنبهنى ئۈزۈش) كېرەك. 

2. «قۇرئـان» ۋە «ھهدىس»نـىڭ نۆۋەتـته مهۋجۇت بـولـغان خـىتـايـچه تهرجـىمـىلـىرى ۋە ئـىسـالمـغا ئـاالقـىدار 

باشقا نهشر بۇيۇملىرىنى تهدرىجىي چهكلهش كېرەك.  

دۆلهتـلىك ئـىسـالمـىي دىنـىي كـىتـابـالر كـومـىتېتى تهسـىس قـىلـىپ، ئـاالقـىدار مۇتهخهسسـىسـلهرنـى پـارتـىيهنـىڭ 

نهزەرىيهۋى يېتهكـچىلـىكـىدە «قۇرئـان» ۋە «ھهدىس» نـىڭ خـىتـايـچه نۇسـخىسـىنـى بـىر تۇتـاش تۈزۈش ۋە 

تهرجىمه قىلىشقا تهشكىللهش كېرەك. 

پـىرىنسـىپ جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، خـىتـاي جهمـئىيـىتـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا پهقهتـال مـاس كهلـمهيـدىغـان بـىر 

قـىسـىم ئـايهتـلهرنـى سۇسـالشـتۇرۇش، ھهتـتا ئۆچۈرۈۋېتىش، ھهمـدە سـوتسـىيـالـىزمـنىڭ يـادرولۇق قـىمـمهت 

قـاراشـلىرىغـا (بـولۇپمۇ بـاراۋەرلـىك، قـانۇن ئـارقـىلـىق ئـىدارە قـىلـىش، ۋەتهنـپهرۋەرلـىك ۋە دوسـتانـىلـىق 

قـاتـارلـىقـالرغـا) مـاس كېلىدىغـان ئـايهتـلهرنـى گهۋدىلهنـدۈرۈشـكه ئهھمىيهت بېرىش (يهنـى مهنـبهنـى خـىتـايـنىڭ 

دۆلهت ئهھۋالىغا ماسالشقۇدەك قىلىپ ئۆزگهرتىش) كېرەك. 

3. دۆلهت مۇتهخهسسـىسـلهرنـى تهشـكىلـلهپ، «قۇرئـان تهپسـىرى»، «ھهدىس شهرھى»، «ئـىسـالم دىنـى 

ۋە خـىتـايـنىڭ ئهنـئهنـىۋى كۈلتۈرى» ۋە «ئـىسـالم دىنـى ۋە خـىتـايـچه سـوتسـىيـالـىزم» قـاتـارلـىق كـىتـابـالرنـى تۈزۈپ 

چىقىشى كېرەك.  
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ئـايهتـلهرنـى خـىتـايـچه سـوتسـىيـالـىزمـنىڭ كـونـكرېت ئهمهلـىيـىتـىگه بـىرلهشـتۈرۈپ، خـىتـايـنىڭ ئهنـئهنـىۋى 

كۈلتۈرى نۇقـتىسـىدىن شهرھلهش. مهسـىلهن: «ھازىرقـى جهمـئىيهتـته ھهمـمه ئـادەم بـاراۋەر» دېگهن ئۇقۇمـنى 

گهۋدىلهنـدۈرۈش ئۈچۈن، قۇرئـان كهرىمـدىكـى بـاراۋەرلـىك ئـىدىيهسـىنـى چـوڭقۇرالپ قېزىپ، ھهمـمه ئـادەمـنىڭ 

بـاراۋەرلـىكـىنـى قـوغـداشـنىڭ دىنـنىڭ ۋە ئـالـالھنىڭ كۆرسهتـمىسـى ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىش ئـارقـىلـىق، 

مۇسۇلـمانـالرنـىڭمۇ ئۆزىدىن غهيـرىيـلهرنـىڭ تۇرمۇش ئـادىتـى ۋە ئـىدىيهسـىگه ھۆرمهت قـىلـىشـنى ئۆگـىنـىۋېلىشـى 

كېرەكلىكىنى تهكىتلهش كېرەك. 

ئـايهتـلهرنـى كۇڭزىچـىلـىقـنىڭ (ئـاق كۆڭۈللۈك، ھهقـقانـىيـلىق، ئهدەپ - ئهخـالق، ئهقـىل - پـاراسهت، 

ئېتىقـاد قـاتـارلـىق) ئهخـالق ئۇقۇمـىلـىرى بـىلهن بـىرلهشـتۈرۈپ قـايـتىدىن شهرھلهپ، كۇڭزىچـىلـىقـنىڭ يـادرولۇق 

ئۇقۇمـلىرى بـىلهن ئـالـالھنىڭ دىنـىنـىڭ ئۆزئـارا مـاسـالشـقان ھالـدا تهڭ مهۋجۇت بـولۇپ تۇرااليـدىغـانـلىقـىنـى 

كۆرسىتىپ بېرىش كېرەك.  

بۇددا دىنـىدىكـى «سهۋەب – نهتـىجه تهلـىمـاتـى»نـى ئـىسـالم دىنـىدىكـى ئـىمـانـنىڭ ئـالـته تۈۋرۈكـىنـىڭ بـىرى 

بـولـغان «ئـاخـىرەتـكه ئـىمـان كهلتۈرۈش» بـىلهن بـىرلهشـتۈرۈپ، ئـالـالھنىڭ مۇسۇلـمانـالرنـىڭ تېخىمۇ كۆپ 

يـاخشـى ئـىشـالرنـى قـىلـغانـدىال، ئـانـدىن ئۆلـگهنـدىن كېيىن جهنـنهتـكه كـىرەلهيـدىغـانـلىقـىنـى بهلـگىلـىگهنـلىكـىنـى، 

ھالبۇكـى يـاخشـىلـىق قـىلـىشـنىڭ ئهسـلىدىنـال سـوتسـىيـالـىسـتىك يـادرولۇق قـىمـمهت قـارىشـىنـىڭ كـونـكرېت ئـىپـادىسـى 

ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش كېرەك (يۇقىرىقىالر ئىسالمىي ئهقىدىنى خىتايالشتۇرۇش چارىلىرىدۇر)  

قۇرئـان ئـايهتـلىرىنـى تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ قـايـتا شهرھىلهش ئـارقـىلـىق، ئـىسـالمـىي ئهقـىدىنـىڭ يـادرولۇق 

ئهھكامـلىرىنـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ تۇرمۇشـىدىن تهدرىجـىي سـىقـىپ چـىقـىرىش، ئۇنـىڭ تۇرمۇشـقا ئـائـىت كـونـكرېت 

بهلگىلىمىلىرىنى سۇسالشتۇرۇش ۋە ئۆچۈرۈپ تاشالش كېرەك.  

دىنـنىڭ تهسـىرىنـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقـىسـىدىن، خـىزمهت ئـورنـىدىن، ھهتـتا ئـائـىله 

تۇرمۇشـىدىن تهدرىجـىي سـىقـىپ چـىقـىرىپ، دىنـىي ئېتىقـادنـى كـىشـىنـىڭ ئۆزى بـىلهنـال چهكـلىنـىدىغـان مهنـىۋى 

ئىنتىلىشكه ئايالندۇرۇش كېرەك (بۇ ئۇلىنى كوالش باسقۇچىدۇر). 

(نـوپۇزلۇق شهرھلهش ھوقۇقـىنـى ئـىگـىلهش، شۇنـداقـال دىنـىي ئـىدىيهلهرنـىڭ دۇنـياۋى ھايـاتـقا بـولـغان 

كـونـتروللۇقـىنـى تۈپ يـىلـتىزىدىن ئۈزۈپ تـاشـالش كېرەك. يۇقـىرىقـى 1 - ، 2 - ۋە 3 - نۇقـتىالرنـىڭ 

ھهممىسى ئىسالم دىنىنىڭ بېكىك ھالقىسىنى بۇزۇپ تاشالشنى مهقسهت قىلىدۇ). 
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4. دۆلهتـلىك ئـىسـالم ئـاكـادېمىيهسـى قۇرۇش كېرەك (مۇھىم ئۆلـكىلهردە ئۆلـكىلـىك شۆبه تهسـىس قـىلـىشـقا 

بولىدۇ).  

كهلگۈسـىدە ۋەزىپه ئۆتهيـدىغـان ئۆلـكه ۋە ئـاپـتونـوم رايـونلۇق ئـىسـالم جهمـئىيهتـلىرىنـىڭ مهسـئۇلـلىرى، 

مهسـچىتـلهرنـىڭ مهسـئۇلـلىرى ۋە ئـاخۇن (ئـىمـام)الرنـىڭ (كهلگۈسـىدە قۇرۇلغۇسـى) دۆلهتـلىك ئـىسـالم 

ئـاكـادېمىيهسـىدە تـولۇق كۈنلۈك ئـوقۇغـان بـولۇشـى ۋە مهزكۇر ئـاكـادېمىيه تهرىپـىدىن تـارقـىتـىلـغان ئۇنۋان 

گۇۋاھنامـىسـى ئېلىشـى؛ شۇنـداقـال بـىرلـىكـكه كهلـگهن مهمـلىكهتـلىك تـالـالش ئـىمـتىھانـى ئـارقـىلـىق خـىزمهت 

كـىنـىشـكىسـى ئـالـغان بـولۇشـى كېرەكـلىكـىنـى بهلـگىلهش الزىم (بۇ بۇددا دىنـىدىكـى ئېتىكـاپـقا كـىرىش 

گۇۋاھنامىسى (ᇊ) تارقىتىش تۈزۈمىگه تهقلىد قىلىنغان). 

ھهرقـايسـى مهسـئۇل خـادىمـالر ۋە ئـاخۇنـالر يهنه ھهر يـىلـى دۆلهتـلىك ئـىسـالم ئـاكـادېمىيـىسـى يـاكـى 

ئۆلـكىلـىك شۆبـىلهرگه يـىغـىلـىپ، كهسـپىي تهربـىيه، ۋەتهنـپهرۋەرلـىك تهربـىيهسـى، خـىتـايـنىڭ ئهنـئهنـىۋى كۈلتۈر 

تهربـىيهسـى ۋە پـارتـىيهنـىڭ ئـىدىيهۋى ۋە نهزەرىيهۋى تهربـىيهسـىنـى قـوبۇل قـىلـىشـى كېرەك. ھهر ئۈچ يـىلـدا بـىر 

قېتىم باھاالش ئېلىپ بېرىپ، باھاالشتىن ئۆتهلمىگهنلهر دىنىي ۋەزىپه ئۆتىمهسلىكى كېرەك.  

دۆلهتـلىك ئـىسـالم ئـاكـادېمىيـىسـى ئـىسـالم دىنـىنـىڭ خـىتـايـدىكـى ئهڭ ئـالـىي ئـىدىيـىۋى ۋە نهزەرىيهۋى 

بـازىسـىغـا ئـايـلىنـىشـى، شۇنـداقـال ھهرقـايسـى ئۆلـكه – رايـون ئۈچۈن، پـارتـىيه ۋە دۆلهتـنىڭ مهنـپهئهتـىگه ئۇيغۇن 

كېلىدىغـان كهسـپىي تـايـانـچالرنـى يېتىشـتۈرۈپ چـىقـىشـى (ئـىدىيـىۋى ۋە نهزەرىيهۋى بـازىنـى ئـىگـىلهپ، غـوللۇق 

دىنىي خادىمالرنى كونترول قىلىش) كېرەك. 

5. سـوتسـىيـالـىسـتىك يـادرولۇق قـىمـمهت قـارىشـى ۋە پـارتـىيه نهزەرىيهسـىنـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدە، «ئـىسـالم 

ئىشلىرىنى باشقۇرۇش نىزامى» ۋە «ئىسالمىي كىتابالرنى ئوقۇتۇش پروگراممىسى»نى تۈزۈش كېرەك.  

دىنـىي خـادىمـالرنـىڭ «بـاشقۇرۇش نـىزامـى»غـا ئـاسـاسهن ۋەز - تهبـلىغ قـىلـىشـى ۋە دىنـىي ئـىشـالرنـى 

باشقۇرۇشىنى تهلهپ قىلىش كېرەك.  

دەرس ئۆتـكهن ئـىمـام دۆلهتـنىڭ بـىر تۇتـاش تهشـكىلـلىشـى ئـاسـتىدا يېزىلـغان ۋە تهرجـىمه قـىلـىنـغان خـىتـايـچه 

«قۇرئـان» تهرجـىمـىسـى، «قۇرئـان تهپسـىرى» قـاتـارلـىق قـانۇنلۇق كـىتـابـالرنـىال ئـىشـلىتـىشـى ۋە «ئـىسـالمـىي 

كـىتـابـالرنـى ئـوقۇتۇش پـروگـرامـمىسـى»غـا قـاتـتىق ئهمهل قـىلـىپ، ھۆكۈمهت بېكىتـكهن ئـورۇنـالردىال تهبـلىغ 

قىلىشى كېرەك.  
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ئۆز ئـالـدىغـا قۇرئـان ئۆگـىتـىش، يـاكـى تهبـلىغـدە دۆلهت تهسـتىقـلىمـىغـان نهشـر بۇيۇمـلىرىنـى ئـىشـلىتـىش 

چهكـلىنـىشـى، بۇنـىڭغا بـويسۇنـمىغۇچـىالر قـانۇنسـىز دىنـىي پـائـالـىيهت بـىلهن شۇغۇلـالنغۇچـىالر قـاتـارىدا بـىر تهرەپ 

قـىلـىنـىشـى كېرەك. بهلـگىلـىمـىگه خـىالپـلىق قـىلـغان دىنـىي خـادىمـالر چـاقـىرتـىلـىپ تهنـبىھ قـىلـىنـىشـى، جـازالـىنـىشـى، 

گۇۋاھنامىلىرى بىكار قىلىنىشى (دىن تارقىتىش، تهبلىغ قىلىش ھالقىلىرىنى تىزگىنلهش) كېرەك. 

6. يۇقـىرىقـى بهش نۇقـتا ئـاسـاسـىدا، دىنـىي مۇراسـىمـالرنـى تېخىمۇ ئـاددىيـالشـتۇرۇپ، ئهسـلىدىكـى تۇرمۇش 

ئـادىتـىنـى تهدرىجـىي سۇسـالشـتۇرۇپ، دىنـىي ئېتىقـادنـى سـاپـالشـتۇرۇش (ئهنـئهنـىۋى دۇنـياۋى تۇرمۇشـتىكـى دىنـىي 

تهسىرنى يوقىتىش) كېرەك. 

7. ئېتىقادچىالرنى تىزىمالپ، ئۇالرغا گۇۋاھنامه تارقىتىش سىستېمىسىنى يولغا قويۇش كېرەك. 

ئېتىقـادچـىالرنـىڭ دىنـغا كـىرىش ئهھۋالـىنـى مهمـلىكهت مـىقـياسـىدا تـورالشـتۇرۇلـغان ھالهتـته تـىزىمـالپ، 

ھهرقـايسـى مهسـچىتـلهر دۆلهتـنىڭ ئـىجـازىتـى بـىلهن ئـادەتـتىكـى ئېتىقـادچـى ئـامـمىغـا دىنـغا كـىرگهنـلىك 

گۇۋاھنامىسى تارقىتىپ بېرىشى كېرەك (بۇ بۇددا دىنىدىكى دىنغا كىرىش ئىسپاتىغا ئوخشاپ كېتىدۇ).  

ھهرقـانـداق ئـىسـالمـىي يـىغـىلـىش ۋە دىنـىي پـائـالـىيهتـكه قـاتـناشقۇچـىنـىڭ چـوقۇم دىنـغا كـىرگهنـلىك 

گۇۋاھنامـىسـى بـولۇشـى، بۇنـىڭغا بـويسۇنـمىغۇچـىالر قـانۇنسـىز تـوپـلىشـىپ جـىنـايهت ئۆتكۈزگۈچـىلهر قـاتـارىدا 

جـازالـىنـىشـى كېرەك. دىنـىي يـىغـىلـىشـالر ئـاالقـىدار تـارمـاقـالرغـا ئـالـدىن ئـىلـتىمـاس قـىلـىنـىشـى، تهسـتىقـالنـغانـدىن 

كېيىن ھۆكۈمهت بېكىتـكهن ئـورۇن ۋە ۋاقـىتـالردا ئۆتكۈزۈلۈشـى كېرەك. بـولـمىسـا، قـانۇنسـىز يـىغـىلـىش جـىنـايـىتـى 

بىلهن جازالىنىشى (ئېتىقادچى ئاممىنىڭ پائالىيىتىنى كونترول قىلىش) كېرەك 

8. چهتـئهلـدىكـى ئـىسـالمـىي كۈچـلهر بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىنـى تهدرىجـىي ئـازايـتىپ، چهتـئهلـدىكـى دىنـىي 

مهزھهپـلهرنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىمـاسـلىق ئۈچۈن، خـىتـايـچه ئـىسـالم دىنـىنـىڭ ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى مۇسـتهقـىل 

ئورنىنى مۇستهھكهملهش (سىرتقى قولالشتىن مهھرۇم قىلىش) كېرەك. 

9. پاـرتىـيه - ھۆكۈمهت ئوـرگاـنلـىرىدا، ئاـلىـي بىـلىـم يۇرتلـىرى ۋە تهتقـىقاـت ئاـپپـاراتلـىرىدا، شۇندـاقال 

ئـارمـىيهنـىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدا، (بـولۇپمۇ گهنسۇ، نـىڭشيا، شهنشـى قـاتـارلـىق جـايـالردىكـى پـارتـىيه – ھۆكۈمهت، 
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ئـالـىي بـىلـىم يۇرتـلىرى ۋە ئـارمـىيه سـىسـتېمىلـىرىدا) ھۆكۈمهت خـادىمـلىرىنـىڭ دىنـىي ئـىدىيهلهرنـى تـارقـىتـىشـىنـى 

قهتئىي چهكلهش كېرەك. 

 ئهگهر بهلـگىلـىمـىگه خـىالپـلىق قـىلـىنـسا، ھهم مهسـىله سـادىر قـىلغۇچـىنـىڭ، ھهم مهسـئۇل رەھبهرنـىڭ 

مهسـئۇلـىيـىتـى سۈرۈشـتۈرۈلۈشـى كېرەك (ئهمهلـدارالرنـى ئۆسـتۈرۈش ۋە بـاھاالشـتا، پـارتـىيهنـىڭ دىنـىي لـىنـىيهسـىنـى 

قـوغـداش مۇھىم بـاھاالش كۆرسهتكۈچـى قـىلـىنـىشـى كېرەك. (شهنشـى، گهنسۇ، سهنشـى قـاتـارلـىق) مهسـىله ئېغىر 

رايونالردا بىر بېلهت بىلهن رەت قىلىش تۈزۈمىنى يولغا قويۇشقا بولىدۇ).  

ھهربـىيـلهر، ھۆكۈمهت خـادىمـلىرى ۋە دىنـىي خـادىمـالر چـوقۇم دىنـىي ئېتىقـادنـى چهكـلهشـتىكـى تـايـانـچ 

كۈچـكه ئـايـلىنـىشـى كېرەك. بۇالر ئۆزلـىرى دىنـغا ئـىشهنـمهيـال قـالـماسـتىن، يهنه ئۇرۇق – تۇغـقان، دوسـت – 

يـارەنـلىرىنـىمۇ دىنـغا ئـىشهنـمهسـلىكـكه كۆنـدۈرۈشـى كېرەك. ئـالـلىقـاچـان ئېتىقـادچـىغـا ئـايـالنـغان ھهربـىيـلهر، 

ھۆكۈمهت خـادىمـلىرى ۋە دىنـىي خـادىمـالرغـا قـارىتـا، چـوقۇم ئۇالرغـا بـولـغان ئـىدىيـىۋى تهربـىيهنـى كۈچهيـتىش، 

ئۇالرنـى دىنـىي ئېتىقـادتـىن ۋاز كهچتۈرۈش ئۈچۈن پـائـال ئـىدىيهۋى خـىزمهت ئـىشـلهش، ھېچ بـولـمىغـانـدا 

ئۇالرنـى دىنـىي ئـىدىيهلهرنـى تـارقـاتـماسـلىقـقا كۆنـدۈرۈش كېرەك. كهلگۈسـىدە يېڭى قـوبۇل قـىلـىنـىدىغـان 

ھهربـىيـلهر، ھۆكۈمهت خـادىمـلىرى ۋە دىنـىي خـادىمـالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى دىنـغا ئېتىقـاد قـىلـىدىغـانـالرنـىڭ 

نـىسـبىتـىنـى تهدرىجـىي تۆۋەنـلىتـىش (مهھكهم ئـىسـتىھكام بهرپـا قـىلـىپ، دۆلهتـنىڭ ئـاسـاسـلىق تهشـكىلـىي 

ئاپپاراتىنىڭ ئهمىنلىكىگه كاپالهتلىك قىلىش) كېرەك. 

10. ئـىسـالم دىنـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىجـتىمـائـىي، ئـىقـتىسـادىي، كۈلتۈرەل، دىنـىي ۋە بـاشـقا سـاھهلهرگه 

چېتىشـلىق بـارلـىق پـائـالـىيهتـلهرنـى ھۆكۈمهتـنىڭ يېتهكـچىلـىكـىدە بـىر تۇتـاش مـالـىيه مهبـلىغـى بـىلهن تهمـىنـلهش؛ 

ئـامـمىۋى تهشـكىالتـالر، كـارخـانـا ۋە شهخسـلهرنـىڭ ئـىسـالم دىنـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك پـائـالـىيهتـلهرنـى ھهر خـىل 

شهكـىلـدە مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىشـىنـى چهكـلهش؛ ئـىسـالم جهمـئىيـىتـى، مهسـچىت قـاتـارلـىق دىنـىي 

ئـاپـپاراتـالرنـىڭ، شۇنـداقـال دىنـىي زاتـالرنـىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش، تـىجـارەت ۋە مهبـلهغ سېلىش قـاتـارلـىق سـانـائهت 

ۋە سوـدا پاـئاـلىـيهتلـىرى بىـلهن شۇغۇللـىنىـشىـنىـ چهكلـهش كېرەك (تاـشقـى مهبلـهغنـىڭ كېلىش مهنبـهسىـنىـ ئۈزۈپال 

قـالـماي، يهنه ئۆز ئـىچـىدىن كۈچـىيـىش ئـىقـتىدارىنـىمۇ پـالهچـلهنـدۈرۈپ، ئۇالرنـى ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته پۈتۈنـلهي 

ھۆكۈمهتكه تاياندۇرۇش كېرەك). 
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ئهگهر يۇقـىرىقـى ئـون نۇقـتا ئـىشـقا ئـاشۇرۇلـسا، خـىتـايـدىكـى ئـىسـالم دىنـىنـىڭ دىنـىي ئهقـىدىدىن دىنـىي 

پـائـالـىيهتـكىچه، غـوللۇق دىنـىي زاتـالردىن ئـاددىي ئېتىقـادچـى ئـامـمىغـىچه، پۈتۈنـلهي دۆلهت ھاكـىمـىيـىتـى 

رۇخـسهت قـىلـغان دائـىرىدە، كـونـترول قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان پـائـالـىيهتـلهرنـى قـىلـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـغىلـى بـولـىدۇ. 

كهمـىنـىنـىڭ قـارىشـىچه، ئـىسـالم دىنـى خـىتـايـالشـتۇرۇلـغانـدىن كېيىن، بۇددىزمـغا ئـوخـشاش چهتـئهلـدىن كـىرگهن 

بـاشـقا دىنـالرغـا ئـوخـشاشـال ئهيۋەشـكه كېلىپ، ئهڭ ئـاخـىرىدا خـىتـاي مهدەنـىيـىتـىنـىڭ بـىر قـىسـمىغـا ئـايـلىنـىپ 

كېتىدۇ. 

خىتايچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئهخالقىدىنئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئهخالقىدىنئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئهخالقىدىن
زىيالىيالرنىڭ ئهخالقى ۋه رولىغا نهزهرزىيالىيالرنىڭ ئهخالقى ۋه رولىغا نهزهرزىيالىيالرنىڭ ئهخالقى ۋه رولىغا نهزهر

ئۇيغۇر تهتقىقاتى

بۈۋىھهجهر داۋۇت



ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ھاياتىدىن زىيالىيالر ئهخالقى ۋە رولىغا نهزەر 

بۈۋىھهجهر داۋۇت 

«ئۈمـمىتـىم ئـىچـىدە ئـىكـكى خـىل كـىشـىلهر بـار، ئهگهر ئۇالر يـاخشـى بـولـسا كـىشـىلهرمۇ يـاخشـى بـولـىدۇ، 

ئهگهر ئۇالر بۇزۇلـسا كـىشـىلهرمۇ بۇزۇلـىدۇ، ئۇالر يۇرت كـاتـتىلـىرى ۋە ئـالـىمـالردۇر».  پهيـغهمـبىرىمـىز 

ھهدىسىدىن  

زىيـالـىي ئـاتـالغۇسـى كـىشـىلهرگه نـاھايـىتـى تـونۇش بـولۇپ، يۈزلهرچه يـىلـالر «بـىلـىمـدىن مهھرۇم قـىلـىپ، 

نـادانـلىقـتا قـالـدۇرۇش» سـىيـاسـىتـىنـىڭ جهبـىر - زۇلـمىنـى يهتكۈچه تـارتـىپ، ئـىلـىم - مهرىپهتـكه خۇددى چۆلـدە 

چـاڭقاپ، سۇغـا زار بـولـغان كـىشـىدەك تهلپۈنـگهن خهلـقىمـىز، ئۆز ئـىچـىدىن چـىقـقان ئـىلـىمـلىك، ئـوقۇغـان 

ئـادەمـلهرنـى ھۆرمهتـلهپ، مۇشۇ ئـىبـارە بـىلهن ئـاتـاپ كهلـگهن. ئـوخشـىمـىغـان دەۋرلهردە بۇ ئـاتـالغۇنـىڭ دائـىرىسـى 

ئـوخشـىمـىغـان ھالهتـته ئـىپـادىلـىنـىپ كهلـدى. ئهمـما يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، بۇ ئـاتـالغۇنـىڭ دائـىرىسـى 

تـارالشـتۇرۇلۇپ، پهقهت پهنـنىي مهكـتهپـلهردە ئـوقۇپ، خـىزمهتـكه چـىقـقانـالرنـى «زىيـالـىي يـاش»، خـىزمهتـچى 

ئائىلىلهرنى « زىيالىي ئائىلىسى» دەپ ئاتاش بىر قهدەر ئومۇملىشىپ قالدى. مېنىڭچه بۇ توغرا ئهمهس. 

لۇغهت مهنـىسـىگه قـارايـدىغـان بـولـساق «زىيـالـىي»سۆزىدىكـى زىيـا (نۇر )، لـىي (لـىق)، يهنـى نۇرلۇق، 

ھهم نۇر تـاراتقۇچـى مهنـىسـىدە بـولۇپ، مهيـلى ئۇ مهكـتهپـلهردە ئـوقۇغـان « ئـاق يـاقـىلـىق» بـولسۇن، يـاكـى 

دىنـىي ئـىلـىم ئـالـغان «دامـولـال» بـولسۇن، دىنـىي، ئـىلـمى، سـىيـاسـىي سـاھهلهردە تـىرىشـىپ ئـىزدىنـىپ، ئـىزدىنـىش 

مېۋىلـىرىنـى مۇسـتهقـىل تهپهككۇر ۋە ھهقـقانـىي قـاراش بـىلهن ئۆز جهمـئىيـىتـىگه ئـاكـتىپ كۈچ تهرىقـىسـىدە 

سۇنـالـىسـا ئهنه ئۇ زىيـالـىيـدۇر. يهنـى ئـوقۇپ ھهرقـانـچه يۇقـىرى ئۇنۋان ئېلىپ كهتسـىمۇ، ئهتـراپـىدىكـىلهر 

ئۇنىڭدىن مهنپهئهتلهنمىسه ئۇ زىيالىي ھېسابالنمايدۇ.  

ئـالـالھ تـائـاال ئـىنـسانـىيهتـنى يـارىتـىپ، ئـادەم ئـاتـىمـىزدىن تـارتـىپ تـاكـى ئـاخـىرقـى پهيـغهمـبهر مۇھهمـمهد ملسو هيلع هللا ىلص 

گـىچه بـولـغان دەۋرلهردىكـى ھهربـىر قهۋمـگه، ئۇالرنـى يېتهكـلهپ، تـوغـرا يـولـغا بـاشـاليـدىغـان، جـاھالهتـتىن 

قۇتۇلـدۇرىدىغـان بـىر يـاكـى بـىر قـانـچه پهيـغهمـبهر ئهۋەتـكهن بـولۇپ، مهلۇم مهنـىدىن ئېيتقانـدا، ئۇالرمۇ شۇ 

دەۋرنـىڭ ئهڭ نـادىر، سهرخـىل، تهڭداشسـىز زىيـالـىيـلىرى (نۇر تـاراتقۇچـىلـىرى)دۇر. دېمهكـكى، ئـىنـسانـىيهت 
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جهمـئىيـىتـى مهيـلى قـايسـى بـاسقۇچـتا بـولسۇن، شۇ دەۋر خهلـقىگه، جهمـئىيهت ئهزالـىرىغـا ئـىجـابـىي تهسـىر 

كۆرسىتىشكه ھهرىكهت قىلىدىغان بىر تۈركۈم زىيالىيالرنىڭ يېتهكلىشىگه موھتاج.  

زىيـالـىيـالر خهلـققه يـول كۆرسـىتـىدىغـان بـاشـالمـچى سهركهردىلهردۇر. قـومـانـدان قـانـچه ئـاقـىل، تهدبـىرلـىك 

بـولـسا قـوشۇن شۇنـچه كۆپ زەپهر قۇچۇپ زورىيـىدۇ. زىيـالـىيـالر خهلـقنىڭ يـىغـىسـىغـا يـىغـاليـدۇ، كۈلـكىسـىگه 

كۈلـىدۇ. ئۇالر خهلـق ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىشـنىال ئـويـاليـدۇ. 20 - ئهسـىر ئۇيغۇر تـارىخـىدىكـى مهرىپهتـچى، 

يېڭىچه (جهدىدچه) مـائـارىپ بـايـراقـدارى ئـىسـالھاتـچى، يـول ئـاچقۇچـى، يېتۈك ئـالـىمـىمـىز ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم 

دەل مۇشۇنداق تۈپ ساپاغا ئىگه مۇنهۋۋەر زات ئىدى. 

ھهمـمىمـىزگه مهلۇم بـولـغىنـىدەك، 18~19 - ئهسـىرلهر ئـىسـالمـىيهت تـارىخـىدىكـى مـىسـلىسـىز پـاجـىئهلـىك 

يـىلـالر ھېسابـلىنـىدىغـان بـولۇپ، ئـىسـالم ئـالـىمـىنـىڭ بـىر پـارچـىسـى بـولـغان ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىمۇ بۇ پـاجـىئهدىن 

قېچىپ قۇتۇاللـمىغـان ئـىدى. ھهمـمه يهرنـى نـادانـلىق، خۇراپـاتـلىق قـاپـلىغـان، بـىر تهرەپـتىن چـىرىك 

ھۆكۈمهتـنىڭ تۈگـىمهس ئـالۋاڭ - سېلىقـى خهلـقنى ھالسـىراتـسا، يهنه بـىر تهرەپـتىن يـات دىنـدىكـىلهرنـىڭ 

سـاخـاۋەت ئـىشـلىرىنـى بـاھانه قـىلـىپ، خهلـقنى ئۆز دىنـلىرىغـا ئهگـىشـىشـكه ئـازدۇرۇشـىدىن ئـىبـارەت ئـوچۇق – 

ئـاشـكارا «دىنـىي تـاجـاۋۇزچـىلـىقـى»مۇ سهل قـاراشـقا بـولـمايـدىغـان جـىددىي مهسـىله ئـىدى. ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم 

دەل مۇشۇنـداق ۋەزىيهتـته كۆكـرەك كېرىپ ئـوتتۇرىغـا چۈشۈپ، جـاھانـدىن بـىخهۋەر، بـىخۇد قېلىۋاتـقان ئۇيغۇر 

خهلـقىگه مهۋجۇت ۋەزىيهتـنىڭ جـىددىيـلىكـىنـى، مـىلـلىي ئـاڭ، ھۆرلۈك روھىنـى ئـويـغىتـىشـنىڭ زۆرۈرلۈكـىنـى، 

ئهقـىدە - ئېتىقـادنـى چـىڭىتـىپ، كـونـىلـىقـقا خـاتـىمه بېرىپ، مهرىپهت روھىنـى تـىكـلهپ، ئـىتـتىپـاقـلىق ۋە 

گۈلـلىنـىش يـولـىغـا قهدەم قـويۇپ، قۇللۇق كـىشهنـلىرىنـى پـاچـاقـالپ تـاشـالشـنىڭ تهخـىرسـىزلـىكـىنـى تـونۇتۇشـتىن 

ئـىبـارەت ئـاقـارتـىش، ئـىسـالھات ھهرىكـىتـىنـى بـاشـلىغـان ئـىدى. شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، ئـابـدۇقـادىر 

دامـولـالم سهئـىدىيه خـانـدانـلىقـىدىن كېيىن 300 يـىلـالر داۋام قـىلـغان جـاھالهت تۈتۈنـلىرى ئـىچـىدە ئۆلۈم 

ئۇيقۇسـىدا ئۇخـالپ كهلـگهن غـاپـىل خهلـققه « بۇ ھالهتـته دائـىم ئۇخـلىمـاق يـوقـىلـىش ۋە ئۆلۈم يـولـىدۇر !» دەپ 

تۇنجى بولۇپ جاراڭلىق خىتاب قىلغان ئهزىمهت ئالىمىمىز ئىدى. 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ قـىسـقا، ئهمـما قـىمـمهتـلىك ھايـاتـىغـا نهزەر سـالـىدىغـان بـولـساق ئۇنـىڭدىن، 

خهلـقىنـىڭ گۈلـلىنـىشـى ۋە غـايـىسـىنـى ئۆز غـايـىسـى قـىلـغان ھهقـىقـىي زىيـالـىيـالرنـىڭ گۈزەل ئهخـالقـى ۋە جهمـئىيهت 

تهرەققىياتىدىكى رولىنى كۆرۈۋېلىشىمىز تهس ئهمهس. 

    

ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ گۈزەل ئهخالقلىرىدىن: 

1. توغرا ئېتىقاد، ساپ ئهقىدە ساھىبى بولۇش  
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تـوغـرا ئېتىقـاد ئـىنـسانـنى ھهر زامـان تـوغـرىلـىق ئۈسـتىدە قـىلـىدۇ. سـاپ ئهقـىدە شهيـتانـنىڭ تۈرلۈك 

ۋەسۋەسـىلـىرىدىن قـوغـدايـدۇ. زىيـالـىيـالر خهلـققه يـول كۆرسـىتـىدىغـان بـاشـالمـچى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، ئۆزىدە 

بـاشـالمـچىلـىقـقا اليـىق سـاپـا ھازىرلـىغـان بـولۇشـى كېرەك. سـاپـا نـوقۇل بـىلـىمـنىال كۆرسهتـمهسـتىن، يهنه ئۇنـى خهلـق 

مهنـپهئهتـى ئۈچۈن بېغىشـلىيـااليـدىغـان، تـوغـرا، تهۋرەنـمهيـدىغـان مۇددىئـانـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. چۈنـكى 

«بـىلـىم » نهگـىال ئـىشـلهتـسه بـولـىدىغـان قـورال بـولۇپ، ئهقـىدە تـوغـرا بـولـسا شۇ بـىلـىم ئـارقـىلـىق خهلـقنى 

تهربـىيهلهپ، قۇدرەت تـاپقۇزۇش مهقسـىتـىگه يهتـكىلـى بـولـىدۇ. ئهكسـىچه بـولـغانـدا، بـىلـىم خـىلمۇخـىل تـوزاق - 

قـاپـقانـالر بـىلهن خهلـقنى قـايمۇقتۇرۇپ، خهلـققه زۇلۇم قـىلـىشـنىڭ ۋاسـىتـىسـى بـولۇپ قـالـىدۇ. بۇ ھهقـته نۇرغۇن 

مـىسـالـالرنـى كۆرسـىتـىش مۇمـكىن. مهسـىلهن، مـىلـيونـلىغـان ئـىنـسانـالرنـىڭ جېنىغـا زامـىن بـولـغان ھىتلېر ئهيـنى 

زامـانـدا ئـىقـتىدارلـىق شهخـس ئـىدى. مۇددىئـاسـى تـوغـرا بـولـمىغـاچـقا تـارىخـتا يۇيۇلـماس «داغ» قـالـدۇردى. ئۆز 

ئهتـراپـىمـىزدىن مـىسـال ئـالـىدىغـان بـولـساق، ھىدايهتۇلـال ئـاپـئاق غـوجـا ئۆز دەۋرىدىكـى سهزگۈر، ئـىلـغار شهخـس 

ئـىدى، ئهمـما ئهقـىدىسـى نـاپـاك، تهبـىئـىتـى پهس بـولـغاچـقا، خهلـقنى ھهرخـىل ئـىچـكى نـىزا - مـاجـراالرغـا 

سېلىپ، مادارىدىن كهتكۈزۈپ، سهئىدىيه خانىدانلىقىنىڭ يىمىرىلىشىگه سهۋەب بولدى. 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم ئـىلـىم سـاھهسـىدە يېتىشـكهن بـولۇپ، ئۇ كـىشـى رىيـاكـار مـولـلىالر تهرىپـىدىن 

ئۆزلـىرىنـىڭ سـىيـاسـىي، ئـىجـتىمـائـىي ھوقۇق ئېھتىيـاجـى ئۈچۈن بۇرمـىلـىۋېتىلـگهن دىنـىي تهرتـىپـكه قـارشـى چـىقـىپ، 

كـىشـىلهرنـى ئـىسـالم دىنـىنـىڭ ئهسـلى روھى بـولـغان تهرەقـقىيـپهرۋەرلـىك، ئـادالهتـپهرۋەرلـىك ۋە مهرىپهتـپهرۋەرلـىكـكه 

چـاقـىرغـانـىدى. ئۇ دىن بـىلهن پهنـنىڭ بـىر - بـىرىنـى چهتـكه قـاقـماسـتىن ئهكسـىچه بـىر - بـىرىگه تۈرتـكه 

بـولـىدىغـانـلىقـىنـى خهلـققه تـونۇتۇپ، خۇراپـاتـلىق، نـادانـلىق قـالـپىقـىنـى چۆرۈپ تـاشـالشـنى مهقـسهت قـىلـغان 

ئـىدى. ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم خهلـققه خـىتـاب قـىلـىپ مۇنـداق دەيـدۇ «ئۇيقۇ ئۆلۈمـنىڭ مۇقهددىمـىسـىدۇر، ئهگهر 

ئـويـغانـمايـدىغـان بـولـساق، يهر يۈزىدىن ئـىزىمـىز ئۆچۈپ كېتىدۇ. ئـارىمـىزدا ئـىنـاقـلىق غـايـىب بـولۇپ 

تهپـرىقـىچـىلـىك بـاش كۆتۈرمهكـته. دىلـالردىن دىيـانهت يـوقـاپ نـىيهتـلهر قـارايـماقـتا، قېرىنـداشـالر يـاتـالشـماقـتا. 

نـادانـلىق ھهمـمىمـىزنـىڭ بېشىنـى ئۆزىمـىزگه زىنـدان قـىلـىپ قۇرۇپ بهرمهكـته، بـىزگه رودىپـايـدەك چـاپـالشـقان بۇ 

بۇ ئىللهتلهردىن قۇتۇلۇپ، نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭ بىردىنبىر يولى مهرىپهت ۋە ئىسالھاتتۇر». 

2. تاشقى شارائىتنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئۈزلۈكسىز تىرىشىش، توختاپ قالماسلىق.  

زىيـالـىيـالر ئۆزى تهۋە شۇ تـوپ ئـىچـىدىكـى بـىلـىمـلىك، ئـىلـغار پـىكـىرلـىك كـىشـىلهردۇر، ئۇالرنـىڭ 

مهسـئۇلـىيـىتـى جهمـئىيهتـكه يـول كۆرسـىتـىشـتۇر. زىيـالـىيـالر ئـىزدىنـىپ، ۋەزىيهتـنى ئـىنـچىكه كۆزىتـىپ، مـىلـلهتـكه 

يـول بـاشـاليـدىغـان بـولـغاچـقا، بـىر مـىلـلهتـنىڭ كېلهچـىكـىنـى، تهقـدىرىنـى بهلـگىلهشـته ئـىنـتايـىن چـوڭ رول 

ئـويـنايـدۇ. مهلۇم مهنـىدىن ئېيتقانـدا دۆلهت، مـىلـلهت ۋە جهمـئىيهتـنىڭ يۈكسـىلـىشـى زىيـالـىيـالرغـا بـاغـلىق 
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بـولـىدۇ. زىيـالـىيـالرنـىڭ زىمـمىسـىدىكـى ھهل قـىلغۇچ ئـاالھىدە رول زىيـالـىيـالردىن، ھهر ۋاقـىت تـىرىشـىپ، 

يېڭىلىق ئىگىلهپ تۇرۇشنى، ئىزچىللىقنى، توختاپ قالماسلىقنى تهلهپ قىلىدۇ. 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ قـايـناق ئـوقۇش ھايـاتـى قهشـقهرنـىڭ تـازا تـىنـچ بـولـمىغـان بـىر مهزگـىلـىگه تـوغـرا 

كهلـگهنـىدى. ئۇ چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ چېكىدىن ئـاشـقان زۇلـمىنـى، ئـارقـا - ئـارقـىدىن قـوزغـالـغان خهلـق 

قـوزغـىالڭلىرىنـىڭ ۋەھشىيـلهرچه بـاسـتۇرۇلۇشـىنـى ئۆز قۇلـىقـى بـىلهن ئـاڭالپ، ئۆز كۆزى بـىلهن كۆردى. ھېلىدىن 

ھېلىغـا يېڭى ئۇرۇش، يېڭى – يېڭى نـىزا ۋە جـاڭجالـالر پهيـدا بـولۇپ تۇراتـتى. ئهنه شۇنـداق ئهنسـىز يـىلـالردا 

تۇغۇلـغان ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم ئهتـراپـىدىكـى مـالـىمـانـچىلـىقـالرنـى پـىسهنـتىگـىمۇ ئـالـماي، ئـىلـىم ئۆگـىنـىشـكه 

بهجـانـىدىل كـىرىشـىپ كهتـكهنـىدى. چۈنـكى ئۇ پهقهت ئـىلـىمـنىڭال بۇ بـىھۇدە، رەھىمسـىز ئۇرۇش - نـىزاالرنـى 

تـوخـتىتـىپ، خهلـققه ئـاسـايـىشـلىق ئهكېلدىغـانـلىقـىغـا شهكسـىز ئـىشـىنهتـتى. ئۇ مهشھۇر ئهسـىرى « نهسـىھىتـى ئـامـما 

» دا خهلـققه مۇنـداق مۇراجـىئهت قـىلـغان : « بۇ زامـان غهپـلهت، بـىپهرۋالـىق زامـانـى ئهمهس، ئـويـغىنـىش ۋە 

سهزگۈرلۈك زامـانـىدۇر. نـادانـلىق ۋە جـاھىلـلىق دەۋرى ئهمهس، ئـىلـىم - مهرىپهت دەۋرىدۇر. سۇسـلۇق ۋە 

بىكارلىق ۋاقتى ئهمهس، تىرىشىش ۋە غهيرەت ۋاقتىدۇر». 

3. خهلققه يېقىن بولۇش، خهلققه يول كۆرسىتىش، قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلىش. 

خهلـق بـىلهن زىيـالـىي گۆش بـىلهن قـانـدەك بـىر - بـىرىگه زىچ بـاغـالنـغان بـولـىدۇ، بـىر – بـىرىنـى 

تـولۇقـالپ قـىمـمىتـىنـى ئـاشۇرىدۇ، خهلـق بـولـمىسـا زىيـالـىيـالر مهۋجۇت بـولـمايـدۇ، زىيـالـىيـالرنـى خهلـق 

يېتىلدۈرىدۇ. 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم خهلـقنى سۆيـگهن زىيـالـىي بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، كۈنـلىرىنـى مهنـسهپـدار - 

ئهمهلـدارالرنـىڭ، بهگ - غـوجـىالرنـىڭ ئېسىل ئـايۋان - سـارايـلىرىدا ئهمهس، بهلـكى خهلـق ئـارىسـىدا، 

مهسـچىتـلهردە، مهدرىسـىلهردە، ئـىلـىم – سۆھبهت سـورۇنـلىرىدا ئۆتكۈزەتـتى.ئـامـمىغـا ۋەز - نهسـىھهت قـىالتـتى. 

خهلـقىنـىڭ دەردىنـى ئـاڭالشـقا، قـىيـىنـچىلـىقـلىرىنـى ھهل قـىلـىشـقا تـىرىشـاتـتى. خهلـقىنـىڭ غېمىدە كېچه – كۈنـدۈز 

پۇچۇلـىنـاتـتى. ئۇ بۇخـارادىكـى ئـوقۇشـىنـى ئهال نهتـىجه بـىلهن تـامـامـالپ يۇرتـىغـا قـايـتىپ كېلىپ، يېڭىچه 

مـائـارىپ ئـىسـالھاتـىنـى بـاشـلىغـانـدا نـادانـلىق - خۇراپـاتـلىق ئـاسـارىتـىدىن قۇتۇاللـماي، رىيـاكـار مـولـلىالرنـىڭ پـىتـنه 

- ئـىغۋا، بېسىمـلىرى سهۋەبـىدىن ئـىكـكىلـىنـىپ قېلىۋاتـقان خهلـقنىڭ بۇ كۆرۈنـمهس يـالـغان - يـاۋىداقـنىڭ 

بـويۇن تۇرقـىدىن قۇتۇلۇپ، يېڭى سهپـكه دادىلـلىق بـىلهن قېتىلـىشـىغـا يـاردەمـچى بـولۇش، مـائـارىپ ھهرىكـىتـىگه 

تـوسقۇنلۇق قـىلـىۋاتـقانـالرنـىڭ ئـاغـزىنـى تۇۋاقـالپ، مـائـارىپ ئـىسـالھات ھهرىكـىتـىنـى جـانـالنـدۇرۇش ئۈچۈن، 

ئـىكـكى يـىل جـاپـالـىق سهپهرگه ئـاتـلىنـىپ ئـاخـىرى « ئۇسۇلـى جهدىد ۋاجـىپ، ئۇنـى ئۆگـىنـىش زۆرۈر» دېگهن 

پهتـىۋانـى ئېلىپ يۇرتـىغـا قـايـتىپ كېلىپ، « ئۇسۇلـى جهدىد ھارام » دەپ، پهتـىۋا ئـارقـىلـىق خهلـقنى ئۆز 
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ئـاغـزىغـا قـارىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان قهشـقهر مـولـلىلـىرىنـى لهت قـىلـىپ، خهلـقنى يهلـكىسـىنـى بېسىپ تۇرغـان ئېغىر 

يۈكتىن خاالس قىلىدۇ. 

مـانـا مۇشۇنـداق مـىلـلهتـنىڭ ھالـىغـا يېتىش، غېمىنـى يېيىش، خهلـقنىڭ بېشىغـا كېلىۋاتـقان مۇسـىبهت، 

قـاراڭغۇلۇقـالرنـى ئـالـدىن كۆرۈپ، جـاپـا - مۇشهقـقهتـتىن قـاچـماي، خهلـق بـىلهن بـىر سهپـته تۇرۇپ، قـىيـىنـچىلـىق 

ئۈسـتىدىن بـىرلـىكـته غـالـىپ كېلىش، خهلـق زىيـالـىيـلىرىنـىڭ ئۆزىدە ھازىرالشـقا تېگىشـلىك مۇھىم ئهخـالقـى 

پـرىنسـىپـلىرىدىن بـىرى. زىيـالـىي خهلـق ئۈچۈن ئېچىنـىپ، يـىغـىسـىغـا يـىغـالپ، خهلـقنىڭ گۈلـلىنـىشـىنـى كۆرۈشـنى 

ئۆزىنـىڭ بۇرچـى ۋە غـايـىسـى قـىاللـىغـانـدىال ئـانـدىن زىيـالـىيـلىق رولـىنـى ھهقـىقـىي جـارى قـىلـدۇرااليـدۇ، خهلـقنىڭ 

قوللىشىغا، ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولىدۇ، خهلق بىلهن بىرلىكته تاغ – داۋان ئاشااليدۇ. 

4. كهمتهرلىك، كىچىك پېئىللىق، تهمهدىن يىراق بولۇش. 

خهلـق ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىش زىيـالـىيـالرنـىڭ مۇقهددەس بۇرچـى، ۋە بۇ ۋەزىپه زىيـالـىيـالردا نـىسـپىي 

ئهخالقىي مۇكهممهللىك بولۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ، كهمتهرلىك بولسا ئهڭ ئاساسى ئهخالق ئۆلچىمىدۇر. 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم ئۆز زامـانـىسـىدا ئۇيغۇر خهلـقى ئـارىسـىدىال ئهمهس، مهيـلى قـوقهن، بۇخـارادا 

بـولسۇن، يـاكـى مـىسـىر ۋە مۇبـارەك مهكـكه زېمىنـلىرىدا بـولسۇن، ئۆزىنـىڭ يۈكـسهك شـىجـائـىتـى، ئهقـىل - 

پـاراسـىتـى، ئـىزدىنـىش روھى، پهيـالسـوپـالرچه پـىكـىرلهر بـىرلهشـتۈرۈلـگهن ئۆزگـىچه ئهدەبـىي ئۇسـلۇبـى، ئـىجـادىي 

ئۇتۇقـلىرى بـىلهن ھهرسـاھه ئۆلـىمـالـىرىنـىڭ يۈكـسهك بـاھاسـىغـا ۋە ھۆرمـىتـىگه سـازاۋەر بـولـىدۇ. ئۇنـىڭ شهرىپـى 

ئۈچۈن كېچه – كېچه سۆھبهت ئـورۇنـالشـتۇرۇلـىدۇ. ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم بـىلهن مـىسـىردا ئـىلـمى سۆھبهتـته 

بـولـغان تـاتـار خهلـقىنـىڭ مهشھۇر تـارىخـچىسـى زاكـىر قـادىرى ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنى «ئـىسـالم دۇنـياسـىدا ئـاز 

تېپىلىدىغان مۇتهپهككۇر ۋە ئىسالھاتچى، كۈرەشچان بۈيۈك ئالىم » دەپ تهرىپلهيدۇ. 

مۇشۇنـداق شـان - شۆھرەت سـاھىبـى بـولـغان ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم بـولـسا بۇ نـام - ئـاتـاق، شـان - 

شۆھرەتـلهرگه بېرىلـمهيـدۇ، مهيـلى قهشـقهردە بـولسۇن، يـاكـى يـاقـا - يۇرتـالردا بـولسۇن، ئۇنـىڭ پۈتۈن ئهس – 

يـادى تـاشـقى دۇنـيادىكـى تهرەقـقىيـاتـالردىن خهۋەرسـىز، نـادانـلىق، خۇراپـاتـلىق پـاتـقىقـىدا، ھۆكۈمـرانـالرنـىڭ 

بـاسـتۇرۇشـىدا ئهلهمـلىك ئـىڭراۋاتـقان خهلـقىدە بـولۇپ، زادى قـانـداق قـىلـغانـدا مـىلـلىي ئـاڭنى ئـويـغىتـىپ، 

ھۆرىيهت روھىنـى شهكـىلـلهنـدۈرگـىلـى، نـادانـلىقـنى چۆرۈپ تـاشـالپ مهرىپهت روھىنـى تـىكـلىگـىلـى بـولـىدۇ؟ دېگهن 

مهسـىلـىلهر تـوغـرىسـىدا ئـىزدىنـىشـنى ئۆزىگه ئـادەت قـىلـغانـىدى. خهلـقنىڭ ئـىشـىنـى ھهل قـىلـماي تۇرۇپ 

خۇشـالـلىقـنى ئۆزىگه ھارام سـانـىغـانـىدى. ھېچبىر زامـان مـال - دۇنـياغـا بېرىلـمىگهنـىدى، ئهكسـىچه ئۆز يېنىدىن 

پۇل چىقىرىپ يېتىم - يېسىرالرغا كۆڭۈل بۆلهتتى، تۇرمۇشىغا ئىگه بوالتتى، ئۇالرنى تهربىيهلهيتتى. 
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ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم ئۆز خهلـقىنـى ئۆزىنـىڭ كۈچلۈك يۆلهنچۈكـى، تۈۋرۈكـى دەپ قـارايـتتى. خهلـق بـىلهن 

ئـورتـاق گۈلـلىنـىش ئـارزۇسـى تۈرتـكىسـىدە، چهكسـىز ئۈمـىد، ئـىشهنـچ بـىلهن ئۆز يۇرتـىغـا قـايـتىپ كېلىپ، 

خهلـقنىڭ ئۆزىگه كۆرسهتـكهن ھۆرمهت – ئېھتىرامـىنـى كۆرگـىنـىدە، مهسـئۇلـىيهت تۇيغۇسـى، كۈچ – قۇۋۋەت، 

شىجائىتى ئارتىپ، خهلقنى ياخشى كۈنگه ئېرىشتۈرۈش ئىستىكى تېخىمۇ كۈچهيگهنىدى. 

بۈگۈنـكى كۈنـىمـىزگه قـارايـدىغـان بـولـساق، بـازار ئـىگـىلـىكـى يـولـغا قـويۇلۇپ، ئـىقـتىسـادىي تهرەقـقىيـات 

جهمـئىيهت تهرەقـقىيـاتـىنـىڭ مۇھىم ئۆلـچىمـىگه ئـايـالنـغانـدىن كېيىن، ئـىقـتىسـادىي ئۇتۇقـنىڭ بهلـگىسـى بـولـغان 

پۇل، نـام - ئـاتـاق ئۆز كۈچـىنـى نـامـايـان قـىلـىپ، بـايـلىق، مهنـپهئهت قـوغـلىشـىش ئېقىمـى پهيـدا قـىلـدى. 

ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى شۇكـى، زىيـالـىيـلىرىمـىز، ئـالـىم - ئۆلـىمـالـىرىمـىز ئـارىسـىدىمۇ بۇ ئېقىمـغا ئهگـىشـىپ، نـام 

قـوغـلىشـىدىغـان بـىر تـوپ شهكـىلـلهنـدى. نـام قـوغـلىشـىش ھادىسـىسـى بۈگۈنـكى زىيـالـىيـلىرىمـىز ئـويـلىنـىشـقا 

تېگىشـلىك ئهخـالقـىي مهسـىلـىلهردىن بـىرى. چۈنـكى زىيـالـىي ئـالـدى بـىلهن ئۆز كـوللېكتىپـىنـىڭ ئهڭ ئېسىل 

قـىمـمهت قـاراشـلىرىغـا ۋەكـىلـلىك قـىلـىشـى، يهنـى مـىلـلهتـنىڭ ئهخـالقـىي قـىمـمهت قـاراشـلىرى زىيـالـىيـالردا ئهكـس 

ئېتىشـى كېرەك. ئهگهر زىيـالـىيـالر بۇنـى رەت قـىلـسا يـاكـى بۇ تهلهپـنى ئـورۇنـلىيـالـمىسـا، تهبـىئـىي ھالـدا خهلـقنىڭ 

نهزىرىدىن چۈشىدۇ. 

5. ئـالـىمـالرنـىڭ يـولـى گۈل – چېچهكـكه پۈركهنـگهن بـولـماسـتىن، بهلـكى تـاش – تـىكهنـلىك 

ئىكهنلىكىنى ئېنىق تونۇغان تۇرۇقلۇق، يهنىال كهسكىن ئىرادىلىك، قورقماس بولۇش. 

زىيـالـىيـالر كـوللېكتىپ ئـىچـىدىكـى ھهقـىقهت ئـىزدەيـدىغـان، ھهق تهرەپـته تۇرىدىغـان ئـويـغاق ئـىنـسانـالردۇر. 

خهلـق كۆرمـىگهنـنى ئـالـدىن كۆرۈپ، ئـويـلىمـىغـانـنى ئـويـالپ، پـىكـىر زەرەتـلهپ، يېڭى ئېقىم ھاسـىل قـىلـىپ، 

خهلـقنى يېڭىلـىق يـولـىغـا بـاشـالپ، جهمـئىيهت تهرەقـقىيـاتـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـته يـولـباشـچىلـىق رولـىنـى ئـويـنىغۇچـى 

كـىشـىلهردۇر. زىيـالـىيـالرنـىڭ ھۆكۈمهتـنىڭ يـالـغانـچىلـىقـلىرىنـى، ئـالـدامـچىلـىقـلىرىنـى پـاش قـىلـىپ خهلـققه 

ئـاڭلىتـىش، خهلـقنى ئـويـغىتـىش ۋەزىپـىسـى بـار. ھالبۇكـى، ھهقـىقهتـنىڭ ئـاشـكارىلـىنـىشـى، خهلـقنىڭ ئـويـغىنـىشـى، 

ئـىتـتىپـاقـلىشـىشـى بـولـسا ھۆكۈمـران سـىنـىپـالرنـىڭ مهنـپهئهتـىگه زىت بـولـغان، ئۇالر جـان - جهھلى بـىلهن قـارشـى 

تۇرىدىغـان بـىر ھالهتتۇر. زىيـالـىيـالرنـىڭ مهنـپهئهتـى خهلـق مهنـپهئهتـى بـىلهن بـىر جـان بـىر تهن بـولۇشـنى تهلهپ 

قـىلـىدۇ، ئهمـما زالـىم ھۆكۈمـرانـالرنـىڭ مهنـپهئهتـى بـولـسا خهلـق مهنـپهئهتـىنـى چهكـلهشـنى تهقهززا قـىلـىدۇ. بۇ 

خـىل مهنـپهئهت پهرقـى تهبـىئـىيـال ھۆكۈمـرانـالر بـىلهن زىيـالـىيـالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى زىتـلىق، قـارشـىلـىقـقا سهۋەب 

بـولـىدۇ. شۇڭا تـارىخـتىن بۇيـان، خهلـقنى تـوغـرا ئهقـىدە، ھىدايهت يـولـىغـا بـاشـلىغۇچـى پهيـغهمـبهرلهردىن 

تـارتـىپ، ئـالـىمـالرغـىچه، ھۆكۈمـدارالر ۋە مهنـپهئهتـپهرەس بـايـالرنـىڭ قـاتـتىق قـارشـىلـىقـىغـا، ھهتـتا زىيـانـكهشـلىكـىگه 

ئۇچـراپ كهلـگهن. ئـالـالھنىڭ دوسـتى، پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ملسو هيلع هللا ىلص ئۆز يۇرتـىدىن قـوغـالپ چـىقـىرىلـدى. ئـىز 

بـاسـار خهلـىپه ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ زەھهرلهنـدى. ئۆز زىيـالـىيـلىرىمـىزدىن مـىسـال ئـالـساق، قۇتلۇق شهۋقـى 

2021، ئىيۇل-ئاۋغۇست 105
ئۇيغۇرالر 24-سان



ھاك سۈيـىدە تۇنجۇقتۇرۇلـدى، مهمتېلى تهۋپـىق ئـوتـتا كۆيـدۈرۈلـدى، ئـابـدۇخـالـىق ئۇيغۇر قـىلـىچ بـىلهن 

چېپىلدى. 

شۇنـىڭغا ئـوخـشاش، مـىلـلىتـىنـى نـادانـلىق، قۇللۇق ئـاسـارىتـىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ، ئهقـىدىنـى سـاپـالشـتۇرۇپ، 

خهلـقنى تـوغـرا يـولـغا بـاشـالشـنى ئۆز غـايـىسـى قـىلـغان ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ «يېڭى مـائـارىپ ئـاقـارتـىش 

ھهرىكىـتىـ » ۋە بۇنىـڭلىق بىـلهن خهلقـ ئىـچىـدە ئىـناـۋىتىـنىـڭ كۈنسـايىـن ئېشىپ بېرىشىـ تهبىـئىـيال 

ھۆكۈمـرانـالر، مهنـسهپـدارالر، خهلـق ئـارىسـىدا كۈچلۈك تهسـىرگه ئـىگه مۇتهئهسسـىپ كۈچـلهر، دىنـى تـاجـاۋۇز 

يۈرگۈزۈۋاتـقان خـىرىسـتىيـانـالر ۋە «كـىتـاپ يۈدىۋالـغان ئېشهك» كه ئـايـلىنـىپ قـالـغان جـانـباقـتى ئـالـىمـالرنـى 

ئـاالقـزادە قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ قـاتـتىق قـارشـىلـىقـىغـا، بېسىمـلىرىغـا ۋە بۇزغۇنـچىلـىقـلىرىغـا دۇچ كهلـدى، ئۇالر ھهتـتا 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنى كۆزدىن يـوقـىتـىش كـويـىغـا چۈشـتى. بۇ ۋەزىيهت ھهقـقانـىيهتـچى ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ 

ئـىرادىسـىنـى تېخىمۇ كۈچهيـتتىكـى، ئۇ بۇ تـىكهنـلىك يـولـدا ھېچ ۋايسـىمـىدى، ئـىكـكىلهنـمىدى، داۋامـلىق خهلـق 

بىلهن بىر سهپته تۇردى، ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه خهلقىنىڭ ئوتىدا كۆيۈپ، سۈيىدە ئاقتى. 

زىيـالـىيـالر ئۆزىدە ھازىرلـىغـان بـىر قهدەر مۇكهمـمهل ئهخـالقـى پـرىنسـىپ، تـوغـرا ئهقـىدە ھهم جـاپـالـىق 

ئـىزدىنـىش، كۈرەش قـىلـىش نهتـىجـىسـىدە رېئالـلىقـقا تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ زور 

تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتـىشـى نهتـىجـىسـىدە قهشـقهر تهۋەسـىدىال ئهمهس، بهلـكى پۈتۈن تـارىم ۋادىسـىدا يېڭىچه 

كهيـپىيـات بـارلـىقـقا كېلىپ، كـىشـىلهر يېڭىلـىق، تهرەقـقىيـات، مهرىپهت ھهقـقىدىال ئهمهس ۋەتهن - مـىلـلهتـنىڭ 

تهقـدىرى ئۈسـتىدىمۇ ئـويـلىشـىدىغـان، سۆزلـىشـىدىغـان بـولـغان. نهتـىجـىدە يېڭى بـىر تۈركۈم جهدىتـچه روھتىكـى 

زىيالىيالر بارلىققا كهلگهن. 

بۈگۈنـكى ئـىجـتىمـائـىي رېئالـلىقـىمـىز دەل ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـدەك يۈكـسهك غـايـىلـىك، ھهق ئۈسـتىدە 

تۇرۇپ ھهقـنى يـورۇتۇپ بېرەلهيـدىغـان، ھهقـنى سۆزلهيـدىغـان، خهلـقنىڭ ئـاسـايـىشـلىقـى، مـىلـلهتـنىڭ 

تهرەقـقىيـاتـى، گۈلـلىنـىشـىنـى ئۆزىنـىڭ راھىتـى سـانـايـدىغـان، ھهمـكارلـىشـىش روھى كۈچلۈك بـىر تۈركۈم 

زىيـالـىيـالرنـىڭ بـولۇشـىنـى تهقهززا قـىلـىدۇ. شۇڭا ئۆزىنـى «ئۇيغۇرنـىڭ زىيـالـىيسـى» دەپ قـارايـدىغـان ھهر بـىر 

سهگهك كىشى ئۆز - ئۆزىگه «مهن مىللىتىم ئۈچۈن نېمه قىلىپ بېرەلهيمهن ؟» دەپ سوئال قويۇشى كېرەك.  
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شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىششهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىششهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىش

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

رافى كاچادورىيان



شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىش 

رافى كاچادورىيان 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

7 - ئـايـدا، جـازا الگېرىنـىڭ مهسـئۇلـلىرى ئـانـار ۋە بـاشـقىالرنـىڭ يېڭى جـايـغا كۆچۈرۈلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن 

قـىلـدى، بۇ خهۋەردىن ئـالـلىقـانـداق شۇملۇق پۇراپ تۇراتـتى. ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ قهيهرگه ئـاپـىرىلـىدىغـانـلىقـىنـى 

بـىلـمهيـتتى، شۇنـداقـال بـارغـان يېرىدە ئهھۋالـنىڭ تېخىمۇ نـاچـار بـولۇشـىدىن ئهنسـىرەيـتتى. بـىر كۈنـى كهچـته، 

قـاراۋۇل ھهمـمهيـلهنـنى چـاقـىرىپ، ئۇالرنـى نهرسـىلـىرىنـى يـىغـىشـتۇرۇشـقا بۇيـرۇدى. بـىر ئـاپـتوبۇس سـىرتـتا ئۇالرنـى 

سـاقـالپ تۇراتـتى. بۇ ئـاپـتوبۇسـنى يـول بـويـى سـاقـچى مـاشـىنـىلـىرى «قـوغـداپ» مـاڭدى، بۇنـىڭدىن سـىرت يـول 

بـويـىدىكـى ھهربـىر دوقمۇشـتا يهنه (مۇشۇ ئـاپـتوبۇسـنىڭ مهنـزىلـىگه يېتىۋېلىشـى ئۈچۈن) تهرتـىپ سـاقـالۋاتـقان 

سـاقـچىالر بـار ئـىدى. ئـانـار شۇ چـاغـدىكـى ئهھۋالـنى ئهسـلهپ مۇنـداق دەيـدۇ: «ئـاپـتوبۇسـتىكـىلهرنـىڭ نۇرغۇنـى 

يـىغـالۋاتـاتـتى، مهن يېنىمـدىكـى قـىزدىن <نېمىشـقا يـىغـاليسـىز؟> دەپ سـورىۋىدىم، ئۇ <ئـىلـگىرى مـاڭغان 

كوچىالرنى كۆرۈپ، بۇرۇنقى ھاياتىمنى ئهسلهپ قالدىم> دېدى». 

ئۇالر قـاراڭغۇدا تۆت ئهتـراپـى ئـوچۇقـچىلـىق بـولـغان غـايهت زور بـىنـاالر تـوپـىغـا يېقىنـالشـتى. شۇالرنـىڭ 

ئـىچـىدىكـى بـىنـاالرنـىڭ بـىرى غـايهت زور «L» ھهرپـىگه ئـوخـشايـدىغـان بـولۇپ، ئهتـراپـى تـام بـىلهن 

قـورشـالـغانـىدى. ئـاپـتوبۇس بـىنـانـىڭ بـىر تهرىپـىنـى بـويـالپ مـاڭغانـدا، كۆپـچىلـىك دېرىزىلهرنـى سـانـاپ، جهمـئىي 

قـانـچه كـامېر بـارلـىقـىنـى مۆلـچهرلـىدى. ئـانـار بۇ بـىنـانـىڭ تـىمـتاسـلىقـىدىن ھهيـران قـالـدى. كـامېرالرنـىڭ چـىراغـلىرى 

يـورۇتۇلـمىغـاچـقا، سـىرتـتىن قـارىمـاقـقا ئۆڭكۈردەك قـاپـقاراڭغۇ كۆرۈنهتـتى. ئـانـار ۋە بـاشـقىالر بـىنـانـىڭ ئـىچـىگه 

كـىرگهنـدە، بـىنـانـىڭ ھهقـىقهتهن قۇپقۇرۇق ئـىكهنـلىكـىنـى كۆردى، دېمهك ئۇالر بۇ بـىنـانـىڭ تۇنـجى 

«مېھمان»لـىرى ئـىدى. گهرچه ئهيـنى چـاغ يـاز پهسـلى بـولسـىمۇ، ئهمـما قېلىن بېتون تـام گـويـا قهبـرىگه 

ئوخشاش سوغۇق تۇيۇالتتى. 

بۇ يېڭى جـايـدا، مهھبۇسـالرغـا مـىلـلىتـىگه ئـاسـاسهن پهرقـلىق مۇئـامـىله قـىلـىنـدى. تهبـىئـىي ھالـدا، 

ئۇيغۇرالرغـا بـاشـقىالرغـا قـارىغـانـدا تېخىمۇ قـاتـتىق تهدبـىرلهر قـولـلىنـىلـدى ۋە بهزىلـىرىگه جـازا ھۆكۈم قـىلـىنـىپ، 

تۈرمـىلهرگه يۆتـكهلـدى. بۇنـىڭ ئهكسـىچه، ئـانـارنـىڭ قـاتـارىدىكـى ئـايـالـالر تهدرىجـىي قـويۇپ بېرىلـدى. شۇ يـىلـى 
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9 - ئـايـدا، ئۇالر بـىر ئهمهلـدارنـىڭ زىيـارىتـى ئۈچۈن ئـورۇنـدىلـىدىغـان نـومۇرالرغـا تهيـيارلـىق قـىلـىۋاتـقانـدا، 

الگېردىكـى بـىر ئهمهلـدار ئـانـاردىن سـىرتـتا كـىيگۈدەك كـىيـىم - كېچهكـلىرى بـار - يـوقلۇقـىنـى سـورىدى. 

ئهتـىسـى، يهنـى ئـويۇن قـويۇلـىدىغـان كۈنـى يهنه بـىر خـىزمهتـچى ئۇنـىڭغا «ئهته چـىقـىپ كېتىسـىز» دېدى. 

كېيىن، ئۇ تۇيۇقسـىز ئۆزىنـىڭ خـىتـاي تـىلـىنـى پـىششـىق بـىلـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈنـال، ئـاشۇ قېتىمـلىق نـومۇر قـويۇش 

ئۈچۈن ئۇزۇنراق تۇتۇپ تۇرۇلغانلىقىنى ھېس قىلدى. 

ئهتـىسـى دەرسـته، ئـانـارنـىڭ قـويۇپ بېرىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى كۇسۇلـداشـالر دەرسـخانـىغـا تـارقـالـدى ۋە 

بهزى ئـايـالـالر ئۇنـىڭدىن خـىتـاي تـىلـى دەپـتىرىنـى بېرىشـنى ئۆتۈنـدى. «مهن <نېمىشـقا؟> دەپ سـورىۋىدىم، 

ئۇالر: <چۈنـكى، سـىز چـىقـىپ كېتىسـىز> دېدى، مهن <ئۇنـىسـى نـاتـايـىن> دېدىم» دەيـدۇ ئـانـار ئهيـنى 

چـاغـدىكـى ئهھۋالـنى ئهسـلهپ. بـىر قـاراۋۇل ئۇنـىڭغا «ھازىرال كـانـايـدا ئـىسـمىڭ چـاقـىرىلـىدۇ» دېدى. 

دېگهنـدەكـال، ئۇزۇن ئۆتـمهي كـانـايـدىن ئۇنـىڭ ئـىسـمى چـاقـىرىلـدى. ئـانـار ئـورنـىدىن تۇرۇپ ئـىشـىكـنىڭ 

ئېچىلـىشـىنـى سـاقـلىدى. ئـانـدىن كـىيـىمـلىرىنـى ئېلىش ئۈچۈن كـامېرغـا قـايـتىپ كهلـدى. «ئـاخـىرى ئـاشۇ 

يىرگىنىشلىك <ئوقۇغۇچىالر فورمىسى>دىن قۇتۇلغانىدىم» دەيدۇ ئۇ. 

ئـانـدىن ئـانـار جـازا الگېرىدىكـى پـارتـىيه يـاچېيكا سېكرېتارىنـىڭ يېنىغـا ئېلىپ كېلىنـدى. ئۇ ئـورۇنـدۇق، 

كـىچـىك ئۈسـتهل ۋە كـارىۋات بـار بـىر ئۆيـدە ئـانـارنـى سـاقـالۋاتـاتـتى. ئـانـار كـارىۋاتـتا ئـولتۇردى، يـاچېيكا 

سېكرېتارى ئۇنـىڭغا تېخىمۇ ۋەتهنـپهرۋەر بـولۇشـى كېرەكـلىكـى تـوغـرىسـىدا ۋەز ئېيتىپ، «سېنىڭ تۇرمۇش 

ئۇسۇلۇڭ بهكـال شهخسـىيهتـچى، پۈتۈنـلهي ئۆزەڭ ئۈچۈن يـاشـايـسهن!» دېدى. ئـانـارنـىڭ غۇژژىدە ئـاچـچىقـى 

كهلـدى. قـويۇپ بېرىلـىش ئـالـدىدا تۇرغـانـلىقـتىنمۇ ئهيـتاۋۇر، ئـانـارنـىڭ كـالـلىسـىدىكـى الگېرنـىڭ تهشۋىقـاتـى 

سهۋەبـلىك تهدرىجـىي شهكـىلـلهنـگهن گۇمـانـالر سۇسـالشـقا بـاشـلىغـانـىدى. ئۇ ئـىچـىدە «مهن خـىتـاي ئۈچۈن ئۆلۈپ 

بهرسهم، ئـانـدىن ئۆزۈمـنى ئـىسـپاتـلىيـاالمـدىم؟» دەپ ئـويـلىسـىمۇ، يهنـىال بېشىنـى لـىڭشىتـقاچ: «شۇنـداق، 

شۇنداق، توغرا ئېيتتىڭىز» دېدى. 

سېكرېتار ئۇنـىڭغا مهلۇم بـىر يهرلـىك ئهمهلـدار ۋە قـول ئـاسـتىدىكـىلهرنـىڭ ئۇنـى سـاقـالۋاتـقانـلىقـىنـى، 

ئۇالرنـىڭ ئۇنـى تـاغـىسـىنـىڭ ئۆيـىگه ئـاپـىرىپ قـويـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئۇ الگېر بـىنـاسـىدىن چـىقـىپ، ئۆزىنـى 

سـاقـالۋاتـقان مـاشـىنـىغـا قـاراپ مـاڭغانـدا، بـاشـقا ئـايـال مهھبۇسـالرنـىڭ ئۆزىگه: «كهيـنىڭىزگه قـارىمـاڭ، چۈنـكى بۇ 

يـاخشـىلـىق ئهكهلـمهيـدۇ» دېگهنـلىكـىنـى ئېسىگه ئـالـدى ۋە ئۇ ئۇالرنـىڭ گېپى بـويـىچه ئـارقـىسـىغـا قـارىمـاسـلىقـقا 

بهل بـاغـلىدى. ئهمـما، ئۇ يهنـىال ئـىخـتىيـارسـىز يـان تهرەپـكه قـاراپ سـالـدى – دە، يـولـنىڭ ئۇدۇلـىدىكـى سۈرلۈك 

قاماقخانىنىڭ تېمىنى كۆرۈپال، ئۆزىنى ساقالپ تۇرغان ماشىنىغا قاراپ يۈگۈردى. 

 (6)
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خـىتـايـنىڭ بـارلـىق شهھهرلـىرىگه ئـوخـشاش، كۇيتۈنمۇ ئـوخشـىمـىغـان ئـولتۇراق رايـونـالرغـا ئـايـرىلـغان بـولۇپ، 

ھهر بـىر ئـولتۇراق رايـونـنى «ئـاھالـىلهر كـومـىتېتى» دەپ ئـاتـىلـىدىغـان كـومـپارتـىيه تهشـكىالتـى نـازارەت قـىالتـتى. 

گهرچه ئـانـارنـىڭ بۇ يهردە تۇرمـىغـىنـىغـا ئـون يـىلـدىن ئـاشـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ ئـىسـمى يهنـىال ئـىلـگىرى 

ئۆيـى تهۋە بـولـغان «ئـاھالـىلهر كـومـىتېتى»غـا تـىزىمـالقـلىق ئـىدى. جـازا الگېرىغـا ئۇنـى ئـالـغىلـى بـارغـان ئهمهلـدار 

دەل ئـاشۇ ئـاھالـىلهر كـومـىتېتىنـىڭ پـارتـىيه يـاچېيكا سېكرېتارى جـاڭ خـوڭچاۋ بـولۇپ، ئۇ ئۆسۈش تهمهسـىدە 

يۈرگهن، ئۈسـتىدىكـىلهرگه خۇشـامهت قـىلـىپ، تۆۋەنـدىكـىلهرنـى بـوزەك قـىلـىشـقا مـاھىرالردىن ئـىدى. ئۇ دائـىم 

قـىسـىمـدىن تـارقـىتـىلـغان ھهربـىيـچه كـىيـىمـىنـى كـىيـىپ، ئۆزىنـىڭ بـاشقۇرۇشـىدىكـى ئـولتۇراق رايـونـنى قـاتـتىق 

نازارەت قىلىپ تۇراتتى. 

ئـانـار جـاڭ خـوڭچاۋنـى ئۆزىنـىڭ «ئۆزگهرگهن»لـىكـىگه ئـىشهنـدۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزىنـىڭ پـارتـىيهگه بـولـغان 

مـىنـنهتـدارلـىقـىنـى بـىلـدۈردى. ئـانـار بۇ سۆزلهرنـى سـانسـىز قېتىم دېگهن بـولـغاچـقا، بۇ قېتىممۇ ئـاغـزى - ئـاغـزىغـا 

تهگـمهي سۆزلهپـال كهتـتى. جـاڭ خـوڭچاۋ بۇنـىڭدىن ئـىنـتايـىن رازى بـولـغانـدەك قـىالتـتى. «بـىز مهسـىلهڭنىڭ 

ئېغىر ئهمهسـلىكـىنـى بـىلـىمـىز، سېنىڭ مهسـىلهڭ پهقهت چهتـئهلـگه چـىقـىپ بـاقـقانـلىقـىڭدا. شۇڭا سهن ئهمـدى 

مۇشۇ يهردە قېلىپ، ۋەتهنـنىڭ قۇرۇلۇشـىغـا ھهسـسه قـوشـقىن، ئـون يـىل ئـىچـىدە چهتـئهلـگه چـىقـىشـنى ئـويـالشـما» 

دېدى ئۇ. 

ئاـناـر بۇنىـڭ قاـندـاقتۇر «تهكلـىپ» ئهمهسلـىكىـنىـ ئوـبدـان بىـلهتتـى، جاـڭ خوـڭچاۋ بېشىنىـ لىـڭشىتىـپال 

قـويـسا، ئۇ يهنه قـايـتىدىن الگېرغـا ئـاپـىرىۋېتىلهتـتى. ئۇ ئۆز كېلهچـىكـى ھهقـقىدە قـايـتىدىن ئـويـلىنـىشـقا بـاشـلىدى 

ۋە «بـوپتۇال، مهڭگۈ چهتـئهلـگه چـىقـالـمىغـان تهقـدىردىمۇ ئۆلۈپ قـالـمايـمهنغۇ؟» دەپ ئـويـالپ، جـاڭ 

خوڭچاۋدىن «ئۇنداقتا، شاڭخهيگه بارسام بوالمدۇ؟» دەپ سورىدى. 

«شۇنداق، بىر مهزگىلدىن كېيىن بارساڭ بولىدۇ» دېدى جاڭ خوڭچاۋ. 

ئـانـارنـىڭ تـاغـىسـىنـىڭ ئۆيـىگه يېتىپ كهلـگهنـدە، جـاڭ خـوڭچاۋ ۋە ئۇنـىڭ قـول ئـاسـتىدىكـىلهرمۇ «بـىرەر 

پـىيـالـىدىن چـاي ئـىچـىش» ئۈچۈن ئۆيـگه بـىلـله كـىردى. ئۆيـدە، ئـانـارنـىڭ تـاغـىسـىنـىڭ «قـوشـماق تۇغـقىنـى» 

بـولـمىش خـىتـاي كـادىرمۇ بـار ئـىدى. ئـانـارنـىڭ تـاغـىسـىنـىڭ كېيىنـچه ئۇنـىڭغا ئېيتىپ بېرىشـىچه، ئـانـار قـولـغا 

ئېلىنـغانـدىن كېيىن، تـاغـىسـىغـا ۋە ئۆيـىدىكـىلهرگه «نۇقـتىلـىق شهخـس» دەپ چېكىت قـويۇلـغانـىدى. ئۇالر ھهر 

ھهپـته مهھهلـله كـومـىتېتىغـا بېرىپ «قـايـتا تهربـىيهلهش» دەرسـىگه ۋە بـايـراق چـىقـىرىش مۇراسـىمـىغـا قـاتـنىشـاتـتى. 

«قـوشـماق تۇغـقان» كـادىرالرمۇ تـاغـىسـىنـىڭ ئۆيـىگه كېلىپ، تـامـاق يهيـتتى ھهمـدە بۇ ئـائـىلـىدىكـىلهرنـىڭ 

«ھاراق ئـىچـمهسـلىك»تـىن ئـىبـارەت مۇسۇلـمانـلىق ئـادىتـىگه رىئـايه قـىلـمايۋاتـقانـلىقـىنـى دەلـىلـلهش ئۈچۈن، 

ئۇالرنى ھاراققا زوراليتتى. 
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بـىر نهچـچه ئهمهلـدار كـارىۋاتـتا ئـولتۇرۇپ چـاي ئـىچـىشـتى، جـاڭ خـوڭچاۋ ۋە «قـوشـماق تۇغـقان» 

ئهتـرىتـىنـىڭ بـاشـلىقـى ئـانـارنـىڭ كۇيتۈنـدىن ئـايـرىلـسا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئهمهلـدارالردىن بـىرى 

«ئۆزگـىرىش نهتـىجهڭنىڭ قـانـداقـراق بـولـغانـلىقـىنـى بـىلـىش ئۈچۈن سېنى بـىر مهزگـىل كۆزەتـمىسهك بـولـمايـدۇ» 

دېدى. ئـانـار بـىر نهرسـىلهرنـى سېتىۋالـسا، دوسـتلىرى بـىلهن كۆرۈشـسه بـولـىدىغـان - بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى 

سورىۋىدى، ئۇالردىن بىرى: «دوست تۇتساڭ بولىدۇ، ئهمما كىم بىلهن ئارىالشقىنىڭغا دىققهت قىل» دېدى. 

ئهمهلـدارالر كۈن پـاتقۇچه ئـولتۇرۇپ، كهچـلىك تـامـاقـنى يهپ ئـانـدىن تـارقـاشـتى. ئۇالر كهتـكهنـدىن 

كېيىن، ئـانـارنـىڭ يهڭگىسـى قـازاقـىسـتانـغا، يهنـى ئـانـارنـىڭ ئـاپـىسـىغـا ئـاۋازلـىق ئۇچۇر يـولـلىدى. چۈنـكى، 

بـىۋاسـىته تېلېفون قـىلـىش بهكـال خهتهرلـىك ئـىدى. ئـانـدىن، ئـانـار ئهنـئهنـىۋى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئۇسـلۇبـىدا 

بېزەلـگهن، تـامـغا گـىلهمـلهر ئېسىلـغان بـىر ھۇجـرىغـا كـىرىپ ئـارام ئـالـدى. ئۇ چـىراغـنى ئۆچۈرۈپ، ئۆيـنىڭ 

ئـىلـلىقـلىقـىنـى، شۇنـداقـال ئۇزۇنـدىن بۇيـان يـوقـىلـىپ كهتـكهن راھهتـنى ۋە بـىخهتهرلـىك تۇيغۇسـىنـى ھېس قـىلـدى. 

بـىر يـىلـدىن كۆپـرەك ۋاقـىتـتىن بۇيـان، ئۇ بـىرەر قېتىممۇ چـىراغـنى ئۆچۈرۈپ يـالغۇز ئۇخـالپ بـاقـمىغـانـىدى. 

قـاراڭغۇلۇق ۋە يـالغۇزلۇق ئۇنـىڭغا ھهم راھهت، ھهم يـوچۇن تۇيۇلـدى. ئۇ ئۇخـالۋاتـقان تـاغـا – ھامـمىلـىرىنـى 

ئـويـغىتـىپ، شۇ چـاغـدىكـى ھېسسىيـاتـىنـى سۆزلهپ بهرمهكـچى بـولـدى – يۇ، ئهمـما ئۆزىنـىڭ ھايـاجـانـلىنـىپ 

قـالـغانـلىقـىنـى ھېس قـىلـىپ تـوخـتاپ قـالـدى. ئۇ ئۆزىنـى تـىنـىچـالنـدۇرۇش ئۈچۈن، جـازا الگېرىدا ئۆگهنـگهن 

«تېخنىكـا»نـى قـولـالنـدى، يهنـى خۇددى ئـاتـا - ئـانـا بـالـىسـىنـىڭ سۆزلـىرىگه قۇالق سـالـغانـغا ئـوخـشاش، ئۆز - 

ئۆزىنىـڭ قهلبـ ساـداسىـغاـ ھېسداشلـىق ئىـلكـىدە قۇالق سېلىۋاتقـانلـىقىـنىـ تهسهۋۋۇر قىـلدـى ۋە ئۇزاق ئۆتمـهيال 

ئۇخالپ قالدى. 

كۇيتۇن سېپىلسـىز تۈرمـىگه ئـايـالنـغانـىدى. شهھهرنـىڭ ھهمـمىال يېرىدە تهكشۈرۈش پـونـكىتـلىرى بـار 

بـولۇپ، ئۇيغۇر ۋە قـازاقـالر سـىكـانـىر ئـىشـكىدىن ئۆتۈشـكه مهجبۇر ئـىدى، خـىتـايـالر بـولـسا بـىمـاالل ھهرىكهت 

قـىالاليـتتى. ئـانـار الگېردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتـقان مهزگـىلـدە، چېن چۈەنـگو «ئـومۇمـىيۈزلۈك، پۈتۈن كۈنلۈك ۋە 

سـىتـرېئولۇق ئـالـدىنـى ئېلىپ ۋە كـونـترول قـىلـىپ، ھهرقـانـداق كۆرۈنـمهس رايـون، يـوچۇق ۋە بـوشـلۇق 

بـولـماسـلىقـىغـا قهتـئىي كـاپـالهتـلىك قـىلـىش كېرەك» دەپ جـاكـارلـىغـانـىدى. 2017 - يـىلـى يـازدا، دائـىرىلهر 

دۇنـيادىكـى ئهڭ تېز دەرىجـىدىن تـاشـقىرى كـومپيۇتېرالردىن بـىرى سهپـلهنـگهن ئۈرۈمـچى تـور ئـارقـىلـىق ھېسابـالش 

مهركـىزىنـى ئـىشـقا كـىرىشـتۈردى. خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ جـاكـارىغـا كۆرە، مهزكۇر يېڭى كـومپيۇتېر ئـارقـىلـىق 

ئـىلـگىرى بـىر ئـاي ئـىچـىدە بـىر تهرەپ قـىلـىنـغان رەسـىمـلىك سـانـلىق مهلۇمـاتـالر ھازىر بـىر سېكۇنـتتا بـىر تهرەپ 

قىلىنىدىكهن. 

ئـانـار جـاڭ خـوڭچاۋدىن شهھهر ئـىچـىدىكـى خـالـىغـان يېرىگه بـارااليـدىغـان – بـارالـمايـدىغـانـلىقـىنـى 

سـورىۋىدى، جـاڭ خـوڭچاۋ ئۆزىنـىڭ بۇنـىڭغا ئېنىق بـىر نهرسه دېيهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىپ، ئـانـارغـا بـىر خـىتـاي 

خـىزمهتـچى بـىلهن دوختۇرخـانـىغـا بېرىپ كـىمـلىكـىنـى سـىنـاپ بېقىشـنى ئېيتتى. ئهتـىسـى ئهتـىگهنـدە، ئۇالر 
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دوختۇرخـانـىغـا بېرىپ، ئۇنـىڭ كـىمـلىكـىنـى سـىكـانـىرلـىۋىدى، سـىكـانـىرالش ئۈسكۈنـىسـىدىن قۇالقـنى يـارغۇدەك 

سىگنال ئاۋازى ئاڭالندى – دە، بىر نهچچه مىنۇت ئىچىدىال ساقچىالر ئانارنى چهمبهرچاس قورشىۋالدى. 

شۇ قېتىمـلىق سـىنـاقـتىن كېيىن، ئۇ كـىيـىم - كېچهك سېتىۋالـغىلـى سـودا سـارىيـىغـا بـارغـانـدىمۇ، يهنه 

سـاقـچىالر تهرىپـىدىن قـورشـىۋېلىنـدى. بـىر سـاقـچى ئۇنـىڭغا، چـىراي تـونۇش يۇمـشاق دېتالـىنـىڭ ئۇنـى «نۇقـتىلـىق 

شهخـس» سۈپـىتـىدە تـونۇغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. سـاقـچىالر ئۇنـىڭ «قـايـتا تهربـىيه»لـىنـىپ بـولـغانـلىقـىنـى بـىلـگهنـدىن 

كېيىن، ئۇنــى قــويۇپ بهردى. لېكىن، ئــانــار قهيهرگه بــارســا شۇ يهردە تۇتۇۋېلىنــدى، ھهتــتا ئهھۋال شۇ 

تهرىقـىدە داۋامـلىشـىپ، سـاقـچىالرمۇ ئۇنـى تـونۇپ كهتـتى - دە، بۇنـداق تهكـرار ئـاۋارىچـىلـىقـتىن زېرىكـىپ، 

ئۇنـىڭغا كـوچـىغـا چـىقـماسـلىقـنى جېكىلـىدى. ئهمـما، ئـانـار شۇنـىڭ بـىلهنـال بـولـدى قـىلـماسـتىن، ئۆزى ئۆتۈپ 

كېتهلهيـدىغـان قـواليـلىق سـاقـچى پـونـكىتـلىرىنـى تېپىپ، سـاقـچىالرنـىڭ «بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش 

سۇپىسى»نىڭ ئاگاھالندۇرۇشىغا پهرۋا قىلماسلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا ئالدىن ساالم بهردى. 

ئـانـار ھهپـتىدە بـىر قـانـچه قېتىم مهھهلـله كـومـىتېتىغـا بېرىپ دوكـالت قـىلـىشـى، بـايـراق چـىقـىرىش 

مۇراسـىمـىغـا ۋە «قـايـتا تهربـىيهلهش» دەرسـلىرىگه قـاتـنىشـىشـى كېرەك ئـىدى. ئـانـار ئۇ يهرگه بېرىشـقا ئۆچ 

بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئۇنـىڭ يـالغۇزلۇقـتىن قۇتۇلۇشـتىكـى بـىردىنـبىر پۇرسـىتـى ئـىدى. چۈنـكى، تـاغـىسـىنـىڭ 

ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، ئۇ تـونۇيـدىغـانـالرنـىڭ ھهمـمىسـى دېگۈدەك، جۈمـلىدىن قـوشـنىلـىرى، 

دوسـتلىرى، تۇغـقانـلىرى ئۇنـىڭ بـىلهن بـاردى – كهلـدى قـىلـسا ئۆزلـىرىنـىڭمۇ الگېرغـا سـولـىنـىشـىدىن ئهنسـىرەپ، 

ئۇنىڭدىن ئۆزىنى ئهپقېچىۋاتاتتى. 

ئـانـار پهقهت سـابـىق مهھبۇسـالر بـىلهنـال خـاتـىرجهم ھالـدا بـاردى - كهلـدى قـىالاليـتتى. ئۇالرمۇ ئـانـارغـا 

ئـوخـشاشـال چهتـكه قېقىلـغان بـولۇپ، ئـانـار بـىلهن بـىر كـامېردا يـاتـقان كـومـپارتـىيه تهشۋىقـاتـچىسـى خـىزمـىتـىدىن 

قـوغـالنـغانـىدى. ئـىلـگىرى كـىچـىك دۇكـان ئـاچـىدىغـان ھېلىقـى ئـايـالمۇ ئهمـدى تـىجـارەت قـىلـماسـتىن، بـاشـقىالرنـىڭ 

ئۆي ئـىشـلىرىنـى قـىلـىشـىپ بېرىپ جېنىنـى بېقىۋاتـقانـىدى. بۇنـىڭلىق بـىلهنـال قـالـماسـتىن، ئۇ ئـىلـگىرى تـوي 

قـىلـماقـچى بـولـغان ئهر ئـالـلىقـاچـان بـاشـقا بـىر ئـايـالـغا ئۆيـلىنـىۋالـغانـىدى. ئۇالر (يهنـى بۇ سـابـىق مهھبۇسـالر) 

ھهمـمىسـى ھېسسىيـات جهھهتـته ئـاجـىز ۋە چهتـكه قېقىلـغان بـولـغاچـقا، بـىر - بـىرىدىن بـىخهتهرلـىك تۇيغۇسـىغـا 

ئېرىشهتتى. 

ئـانـار قـويۇپ بېرىلـىپ ئـىكـكى ھهپـتىدىن كېيىن، ئۇ يـاتـقان جـازا الگېرىدىكـى بـىر قـانـچه خـىزمهتـچى 

تـاغـىسـىنـىڭ ئۆيـىنـىڭ ئـالـدىدا پهيـدا بـولـدى ۋە بۇ ئۆيـنى ئـانـارنـىڭ ئـارخـىپـى ئـارقـىلـىق تـاپـقانـلىقـىنـى، ئۆزلـىرىنـىڭ 

رەسـمىي خـىزمهت زىيـارىتـى بـىلهن كهلـمىگهنـلىكـىنـى ئېيتتى. ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭمۇ ئهمهلـىيهتـته شهكـلى ئۆزگهرگهن 

مهھبۇسـالر ئـىكهنـلىكـىنـى، تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلـىرىدىن ئـىسـتېپا بېرىشـنىڭ مۇمـكىن ئهمهسـلىكـىنـى ئېيتتى. 

خـىزمهتـچىلهردىن ئـىكـكىسـى قـازاق بـولۇپ، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ قـورقۇنـچ ئـىچـىدىال يۈرىدىغـانـلىقـىنـى، چۈنـكى 

خـاتـالـىق ئۆتكۈزگهن ھامـان جـازا الگېرىغـا سـولـىنـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئۇالرنـىڭ بـىرى ھهتـتا ئۆزىنـىڭ جـىنـايهت 
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تۇيغۇســـىنـــى يېنىكـــلىتـــىش ۋە قـــابـــاھهتـــلىك چۈشـــلىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، دەردىنـــى ھاراقـــتىن 

چىقىرىدىغانلىقىنىمۇ ئېيتتى. 

بۇ بـىر قـانـچه خـىزمهتـچىنـىڭ الگېردىكـى مۇئـامـىلـىسـى يـامـان ئهمهس بـولـغاچـقا، ئـانـار ۋە بـاشـقا مهھبۇسـالر 

مـىنـنهتـدارلـىقـىنـى بـىلـدۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنـى تـامـاقـقا تهكـلىپ قـىلـدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، (سـابـىق مهھبۇس ۋە 

الگېر خـىزمهتـچىلـىرىدىن تهركـىب تـاپـقان) بۇ بـىر تـوپ كـىشـىلهر دائـىم بـىر يهرگه جهم بـولـدى. ئۇزۇن ئۆتـمهي، 

بۇ خـىزمهتـچىلهر بۇ ئـايـالـالردىن ئۆزلـىرى بـىلهن بـىلـله ھاراق ئـىچـىشـنى ۋە ئۆزلـىرىگه قهرز بېرىپ تۇرۇشـنى 

تهلهپ قـىلـدى. ئـانـار ئۇالرغـا پۇل بهردى - يۇ، قـايتۇرۇپ ئـااللـىشـىدىن ئۈمـىد كۈتـمىدى. ئهمـما، ئۇالرنـىڭ 

تهلـىپـى بـارغـانسېرى چېكىدىن ئـاشـتى، ھهتـتا ئۇالرنـىڭ بـىرى ئـانـاردىن ئۆزىگه مـاشـىنـا ئېلىپ بېرىشـنى تهلهپ 

قـىلـدى. ئـانـار بۇنـى رەت قـىلـىۋىدى، ئۇ دەرھال پهيـلىنـى بۇزۇپ، تېلېفونـدا ئـانـارنـىڭ ئـالـدىنـقى بـىر كۈنلۈك 

«بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى» ئـارخـىپـىنـى، يهنـى مـاڭغان – تۇرغـانـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى 

ئېيتىش ئـارقـىلـىق ئۇنـىڭغا تهھدىت سـالـدى. ئـانـار بۇنـداق كـىشـىلهر بـىلهن ئـاالقه قـىلـغانـدىن كۆرە، داۋامـلىق 

يالغۇز يۈرگهن تۈزۈك ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدى. 

مهھهلـله كـومـىتېتىدىكـىلهر ئـانـارنـى پـاراكهنـدە قـىلـىپـال تۇردى. ئۇالر ئۇنـى ھۆكۈمهتـنىڭ كۈتـكىنـىدەك 

«نهمۇنـىلـىك پۇقـرا»غـا ئـايـالنـدۇرمـاقـچى ئـىدى. ئۇالر ئـانـارغـا خـىتـاي ئهرگه تېگىشـنى تهۋسـىيه قـىلـىپ، شۇنـداق 

قـىلـغانـدا پۇل تـاپـقىلـى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئۇالر يهنه خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مـىلـلىي 

تهڭپۇڭلۇقـنى ئۆزگهرتـىش ئۈچۈن، يهرلـىك ئـايـالـالرنـى خـىتـاي ئهرلهر بـىلهن تـوي قـىلـىشـقا ئـىلھامـالنـدۇرۇش 

ئۈچۈن تهشۋىقـات پـائـالـىيـىتـىنـى بـاشـلىغـانـلىقـىنـىمۇ تـىلـغا ئـالـدى. (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زۇلۇمـنى تهتـقىق 

قـىلـىدىغـان، سـىمـون فـرازېر ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى ئـىنـسانشۇنـاس دەرېن بـايلېر يېقىنـدا ئۇيغۇر ئـائـىلـىلـىرىگه بـارغـان 

بـىر قـىسـىم «تۇغـقان» خـىتـايـالرنـىڭ شۇ ئۆيـدىكـى قـىز - ئـايـالـالرنـى بۇنـداق تـويـلىشـىشـقا قـىسـتىغـانـلىقـىغـا ئـائـىت 

پـاكـىتـالرنـى بـايـقىدى) ئـانـار بۇ تهكـلىپـنى رەت قـىلـغانـدا، مهھهلـله كـومـىتېتىدىكـى ئهمهلـدار ئۇنـىڭغا مۇسۇلـمانـالر 

ئهرلهرنـىڭ ئۆزلـىرىنـى ئـايـالـلىرىدىن ئۈسـتۈن كۆرىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى ۋە كۈلۈمسـىرىگهن ھالـدا: «خـىتـاي ئهرلـىرى 

ئاياللىرىغا بهك كۆيۈنىدۇ» دەپ قوشۇپ قويدى. 

مهھهلـله كـومـىتېتىدىكـىلهر ئۇنـى خـىزمهت قـىلـىشـقا ئۈنـدىدى، ئهمـما ئۇ خـىزمهت تـاپـقانـدا بـولـسا، 

خـاتـىرجهم خـىزمـىتـىنـى قـىلـغىلـى قـويـمىدى. ئـانـار ئېنگلىز تـىلـى ئۆگـىتـىدىغـان بـىر خـىزمهت تـاپـقانـىدى، ئهمـما 

ئـىشـقا چۈشـكهن تۇنـجى كۈنـىال، مهھهلـله كـومـىتېتىدىكـىلهر تېلېفون قـىلـىپ ئۇنـىڭدىن جـىددىي يـىغـىنـغا 

قـاتـنىشـىشـنى تهلهپ قـىلـدى. يـىغـىنـدا ئـانـار ئـىلـگىرى يـاتـقان جـازا الگېرىنـىڭ مهسـئۇلـلىرى بـار ئـىدى. ئۇ ئۆزى 

يېڭى ئـىشـقا چۈشـكهن مهكـتهپـتىكـىلهرنـىڭ ئۆزىنـىڭ «نۇقـتىلـىق شهخـس» ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـسه، ئۇنـى ئـىشـتىن 

ھهيـدىۋېتىشـىدىن ئهنسـىرەپ، مهكـتهپـتىكـىلهرگه گهپـنى ئېنىق دېيهلـمىدى. يـىغـىنـدا ئۇ ئـالـدى بـىلهن ئۆزىگه 

سۆز قـىلـىش پۇرسـىتـى بېرىلـسه، بـالـدۇرراق قـايـتىپ خـىزمـىتـىنـى قـىالاليـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىۋىدى، بـىر ئهمهلـدار 
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«مهن بـىر ئېغىز گهپ بـىلهنـال سېنى قـايـتا تهربـىيهلهش مهركـىزىگه ئـاپـىرىۋېتهلهيـمهن، ئـولتۇر جـايـىڭدا!» 

دېگىنـىچه سۈر – ھهيۋە كۆرسهتـتى. نهتـىجـدە، ئۇ خـىزمـىتـىدىن ئـايـرىلـىپ قـالـدى ۋە يېڭى خـىزمهت 

ئىزدىمهسلىك قارارىغا كهلدى. 

2019 - يـىلـى 1 - ئـايـغا كهلـگهنـدە، ئـانـار ئۆزىگه قـارىتـىلـغان بۇ خـىل سـىجـىل نـازارەتـنىڭ تـاغـىسـىنـىڭ 

ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـى بـىئـارام قـىلـىپ قـويـىدىغـانـلىقـىنـى ئـويـالپ، شۇنـداقـال تۇغـقانـلىرىنـى خهتهرگه دۇچـار قـىلـىشـتىن 

ئهنسـىرەپ، بـىر مېھمانـخانـىغـا كۆچۈپ كهلـدى. بـىر كۈنـى كهچـته ئۇ تـاغـىسـىنـىڭ ئۆيـىگه كهچـلىك تـامـاق 

يېگىلـى كهلـدى ۋە ئۇالر بـىلهن سۈرەتـكه چۈشۈپ، بۇ سۈرەتـلهرنـى ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه تـورىغـا چـىقـاردى. جـاڭ 

خـوڭچاۋ دەرھال ئۇنـىڭغا ئۇچۇر يـولـالپ، سۈرەتـتىكـى تـامـغا ئېسىلـغان كهشـته رەسـىمـدىكـى كـىشـىنـىڭ كـىمـلىكـىنـى 

سورىدى. 

كهشـته رەسـىمـدىكـى ئهنـئهنـىۋى كـىيـىم كـىيـگهن، سـاقـالـلىق ئـادەم قـازاق شـائـىرى ئـابـاي قۇنـانـبايېف ئـىدى. 

«مهن بۇنـىڭ ئۆزۈمـگه ۋە تـاغـامـنىڭ ئـائـىلـىسـىگه بـاال ئېلىپ كېلىشـىدىن قـورقتۇم» دەيـدۇ ئـانـار شۇ چـاغـدىكـى 

ئهھۋالـنى ئهسـلهپ. ئۇ تـورغـا چـىقـارغـان سۈرەتـنى دەرھال ئۆچۈرۈپ، جـاڭ خـوڭچاۋغـا قۇنـانـبايېفنىڭ خـىتـايـچه 

قامۇستىكى تونۇشتۇرۇلۇشىنى ئهۋەتىپ بهردى. 

«ئاجايىپ تېزال ئۆچۈرۈۋېتىپسهنغۇ؟» دېدى جاڭ خوڭچاۋ. 

«چۈنكى، گېپىڭىزدىن قورقۇپ كهتتىم» دېدى ئانار. 

«مۇنداقال سوراپ باققانىدىم، جىددىيلهشمه» دېدى جاڭ خوڭچاۋ. 

ئــانــار ئۇنــىڭغا ئۆزىنــىڭ ئهمــدى تــاغــىســىنــىڭ ئۆيــىدە تۇرمــايــدىغــانــلىقــىنــى، ئۆي كۆچۈشــنى 

ئويلىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. 

 ئـانـار يېقىن ئهتـراپـتىكـى ئـولتۇراق رايـونـدىن ئـىجـارىسـى ئهرزان بـىر ئۆي تـاپـتى، ئۆي ئـىگـىسـى بـىر قـازاق 

ئايال ئىدى. 

خـىتـايـنىڭ چـاغـىنـى يهنه يېقىنـالپ كهلـدى، ئـانـار ۋە بـاشـقا سـابـىق مهھبۇسـالر مهھهلـله كـومـىتېتىغـا بېرىپ 

چـاغـانـلىق نـومۇر تهيـيارالشـقا مهجبۇرالنـدى. چـاغـان يېقىنـالشـقانـدا، جـاڭ خـوڭچاۋ ئـانـارغـا ئـىشـىكـىگه چـاغـانـلىق 

مهسـنهۋىلهرنـى، يهنـى قـىزىل قهغهزگه يېزىلـغان چـاغـانـلىق تهبـرىك سۆزلـىرىنـى چـاپـلىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئېيتتى. 

بۇ خـىتـايـالرنـىڭ ئـادىتـى بـولۇپ، ئـانـار ئهزەلـدىن ئۇنـى چـاپـالپ بـاقـمىغـانـىدى. ئۇ ئۆيـگه قـايـتىپ كېلىپـال، 

ئـىشـىكـنىڭ ئـىكـكى تهرىپـىگه مهسـنهۋى چـاپـلىدى ۋە گهدەنـكهشـلىك قـىلـغانـدەك تۇيغۇ بېرىپ قـويـماسـلىق ئۈچۈن، 

مهسـنهۋىنـى رەسـىمـگه تـارتـىپ، ئـىسـپات سۈپـىتـىدە جـاڭ خـوڭچاۋغـا ئهۋەتـىپ، «چـاغـانـلىق مهسـنهۋىلهر 

چاپالندى، تېنىڭىزگه ساالمهتلىك تىلهيمهن» دېگهنلهرنى قوشۇپ قويدى. 

جاڭ خوڭچاۋ: «ساڭىمۇ ساالمهتلىك تىلهيمهن» دەپ جاۋاب قايتۇردى. 
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شۇ كۈنـى كهچـته، ئـىكـكى كـىشـى ئۇنـىڭ ئـىشـىكـىنـى چهكـتى. بـىرى، سـاقـچى، يهنه بـىرى شۇ جـايـدىكـى 

مهھهلـله كـومـىتېتىنـىڭ سېكرېتارى ئـىدى. «قـاچـان كۆچۈپ كـىرگهنـتىڭ؟ نېمىشـقا بـىزگه خهۋەر قـىلـمىدىڭ؟» 

دەپ سـورىدى ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى بـىرى. ئـانـار بـىر ھازا مهڭدەپ تۇرۇپ قـالـغانـدىن كېيىن، ئۆزىنـىڭ ئۆي 

كۆچـكهنـلىكـىنـى جـاڭ خـوڭچاۋغـا ئېيتقانـلىقـىنـى بـىلـدۈردى. ئهمـما ئـىكـكىيـلهن بۇنـىڭ پـايـدىسـى يـوقلۇقـىنـى، 

ئۇنىڭ بۇ ئولتۇراق رايوندىن دەرھال، شۇ كېچىدىال كۆچۈپ كېتىشى كېرەكلىكىنى ئېيتتى. 

ئۇنـىڭدىن كېيىن، ئـىكـكىيـلهن ئـانـارنـى يېقىن ئهتـراپـتىكـى سـاقـچىخـانـىغـا ئېلىپ بـاردى. ئـانـار ئۇ يهردە 

ئۆزى يېڭىدىن ئـىجـارىگه ئـالـغان بۇ ئۆيـنىڭ ئـىگـىلـىرىنـى كۆردى. سـاقـچىالر ئۇالرنـى بـىر بـرونـىۋېكقا ئېلىپ 

چـىقـىۋاتـقانـىدى. ئۆي ئـىگـىسـى قـاتـتىق قـورقۇنـچ ئـىچـىدە ئـانـارغـا گۆلهيـگىنـىچه «قـارىغـىنه، ھهمـمىسـى سېنىڭ 

كاساپىتىڭ، بىز ئهمدى <مهكتهپ>كه ئاپىرىلىدىغان بولدۇق» دېدى. 

تـولـىمۇ خـىجـىل بـولـغان ئـانـار بـىر سـاقـچىدىن ئۇالرنـىڭ راسـتال جـازا الگېرىغـا ئېلىپ مېڭىلـغان - 

مېڭىلـمىغـانـلىقـىنـى سـورىۋىدى، سـاقـچى ئۇالرنـىڭ پهقهت سـوراق قـىلـىنـىش ئۈچۈن يهنه بـىر سـاقـچىخـانـىغـا ئېلىپ 

مېڭىلـغانـلىقـىنـى ئېيتتى. لېكىن، ئـانـارنـىڭ يۈرىكـى يهنـىال ئـىزىغـا چۈشـمىدى. ئۇ ئۆزىنـىڭ بۇنـچه ئېغىر 

تهشۋىشـكه سهۋەب بـولۇشـىنـى ئـويـالپ بـاقـمىغـانـىدى. «مهن ئۇ كۈنـى گـويـا ۋىرۇسـقا ئـوخـشاپ قـالـغانـلىقـىمـنى 

ئويالپ، بهك كۆپ يىغلىدىم» دەيدۇ ئۇ. 

ئۇ سـاقـچىخـانـىدىن چـىقـقانـدىن كېيىن، قهيهرگه بېرىشـنى بـىلهلـمهي، جـاڭ خـوڭچاۋغـا تېلېفون قـىلـدى. 

جـاڭ خـوڭچاۋ ئـاھالـىلهر كـومـىتېتىدا بـىر يـاتـاق بـارلـىقـىنـى ئېيتتى. شۇنـىڭ بـىلهن ئـانـار شۇ كۈنـى كهچـته يۈك - 

تاقىلىرىنى ئېلىپ، ئاشۇ ياتاققا كۆچۈپ كىردى. 

ئۇ يـاتـاقـتا بـاشـقا ئـىكـكى قـازاق قـىزمۇ بـار ئـىدى. كېيىن، شۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى بـىرى ئـانـارغـا «جـاڭ 

خـوڭچاۋ بـىزگه سـىزنـى، يهنـى نېمه ئـىشـالرنـى قـىلـغانـلىقـىڭىزنـى، نېمىلهرنـى دېگهنـلىكـىڭىزنـى، كـىمـلهر بـىلهن 

كۆرۈشكهنلىكىڭىزنى، جۈملىدىن بارلىق تهپسىالتالرغىچه نازارەت قىلىشنى جېكىلىگهنىدى» دېدى. 

 (7)

ئـانـار قـويۇپ بېرىلـگهن دەسـلهپـكى چـاغـالردا، خـىتـايـدىن ئـايـرىلـىشـنى تهسهۋۋۇر قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـانـدەك 

قـىالتـتى. كېيىن ئۇ تۇبېركۇلـيوز بـىلهن يۇقۇمـالنـغان بـىر قـازاق مهھبۇسـنىڭ دوختۇرخـانـىدىكـى چېغىدا، 

قـازاقـىسـتانـدىكـى ئـائـىله - تـاۋابـىئـاتـلىرىنـى كۆرەلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئـويـالپ ئـاھ ئۇرغـانـلىقـىنـى ۋە ئـاخـىرىدا شهرقـىي 
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تۈركـىسـتانـدىن ئـايـرىلـىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـغانـلىقـىنـى ئـاڭلىدى. بۇنـداق ھېكايـىلهر ئۇنـىڭغا چهتـئهلـگه چـىقـىشـنىڭ 

ھېلىھهم مۇمكىن ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدۇردى. 

قـويۇپ بېرىلـىپ بـىر ئـاي كېيىن، ئـانـار پـاسـپورتـىنـى ئېلىش ئۈچۈن سـاقـچىخـانـىغـا بېرىۋىدى، 

سـاقـچىخـانـىدىكـىلهر ئۇنـىڭغا ھازىر يېڭىچه بـىر تهرتـىپ بـارلـىقـىنـى، پـاسـپورتـنى قـولـغا ئېلىش ئۈچۈن، سـوراقـقا 

قـاتـناشـمىسـا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى، سـوراق خـاتـىرىسـىنـىڭ تهسـتىقـلىنـىش ئۈچۈن كۇيتۈنـدىكـى سـىيـاسـىي - قـانۇن 

كومىتېتىغا ئهۋەتىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

ئـانـار سـوراقـنى قـوبۇل قـىلـدى، ئهمـما بـىر نهچـچه ئـايـغىچه ھېچقانـداق خهۋەر بـولـمىدى. بـىر كۈنـى، بـىر 

ئـىش بـىلهن مهھهلـله كـومـىتېتىغـا كهلـگهن يۇقـىرى دەرىجـىلـىك بـىر ئهمهلـدار ئـانـارغـا سـايـاھهت تهلـىپـىنـىڭ 

تهستىقالنغانلىقىنى ئېيتتى.  

ئۇزاق ئۆتـمهي، سـىيـاسـىي - قـانۇن كـومـىتېتىدىكـى بـىرەيـلهن ئـانـارغـا تېلېفون قـىلـىپ، ئۇنـىڭ 

مـاتېرىيـالـلىرىنـى كۆرگهنـلىكـىنـى، ئـانـارنـىڭ شۇ يهردىكـى ئـىمـپورت - ئېكىسـپورت شـىركـىتـىگه بېرىپ ئـىشـلهشـكه 

مـاس كېلىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىپ، «بۇ شـىركهت ئۆزبېكىسـتان بـىلهن سـودا قـىلـىدىغـان بـولۇپ، تـىل بـىلـىدىغـانـالرغـا 

موھتاج. سىز ئۇ يهردە خىزمهت قىلىشنى خاالمسىز؟» دەپ سورىدى. 

بۇ تهكـلىپ ئـانـارنـى گـاڭگىرىتـىپ قـويـدى. بۇ ئۇنـىڭ يهنـىال چهتـئهلـگه چـىقـالـمايـدىغـانـلىقـىدىن دېرەك 

بېرەمـدۇ؟ ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه، ئهگهر ئۇ ئۆزبېكىسـتانـغا ئـوخـشاش بـىر دۆلهتـكه بېرىپ بـاقـقانـلىقـى ئۈچۈن جـازا 

الگېرىغـا سـوالنـغان بـولـسا، ھۆكۈمهت نېمىشـقا ئۇنـىڭغا بۇ خـىزمهتـنى تـونۇشـتۇرىدۇ؟ «قـارىغـانـدا بۇ خـىزمهتـنى 

رەت قـىاللـمايـدىغـان ئـوخـشايـمهن» دەپ ئـويـلىدى ئۇ. كېيىن ئۇ جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـىدىكـىلهر 

بىلهن ئاالقىالشىۋىدى، جامائهت خهۋپسىزلىكى ئىدارىسىدىكى بىرەيلهن «بۇ خىزمهتنى قىلىڭ» دېدى. 

ئـانـار بۇ خـىزمهتـنى قـوبۇل قـىلـدى. ئۇ ھهر قېتىم چهتـئهلـدىكـى خېرىدارالرغـا تېلېفون قـىلـماقـچى يـاكـى 

ئېلخهت يـازمـاقـچى بـولـسا، جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـى بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىپ، شۇنـداق قـىلـسا بـولـىدىغـان 

- بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى سـورايـتتى. جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـىدىكـىلهرمۇ ھهر قېتىم بـاشـلىقـلىرىدىن 

يـولـيورۇق سـورايـتتى. بۇ ئـىش شۇ تهرزدە داۋامـلىشـىۋەرگهنـدىن كېيىن، ج خ ئـىدارىسـىدىكـىلهر زېرىكـىپ، 

ئانارغا ئۆزلىرىگه قايتا تېلېفون قىلماسلىقنى ئېيتتى. 

بـىر نهچـچه ھهپـتىدىن كېيىن، ئـانـار پـاسـپورتـىنـىڭ تهيـيار بـولـغانـلىقـىدىن خهۋەر تـاپـتى - دە، دەرھال 

سـاقـچىخـانـىغـا بېرىپ، بـىر تـاالي ھۆجـجهتـلهرگه ئـىمـزا قـويـدى، بۇنـىڭ ئـىچـىدە ئـانـاردىن جـازا الگېرىدىكـى 

ئهھۋالـالرنـى ھهرگـىز ئـاشـكارىلـىمـاسـلىق تهلهپ قـىلـىنـغان بـىر پـارچه كېلىشـىممۇ بـار ئـىدى. ئـانـدىن ئـانـار بۇالرغـا 

ئـىمـزا قـويۇپ بـولـغانـدىن كېيىن پـاسـپورتـىنـى قـولـىغـا ئـالـدى. ئهمـما، ئۇ بۇ قېتىم ئـايـروپـىالنـغا چـىقـىشـقا جۈرئهت 
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قىـاللمـاي، قاـزاقىـستـان چېگراسىـغاـ باـرىدىغاـن پوـيىـز بېلىتىـ سېتىۋېلىپ، تاـغىـسىـ بىـلهن خوـشالشقاندـىن كېيىنال 

يولغا چىقتى. 

تـاڭ ئهمـدىال سۈزۈلـگهنـدە، ئۇ غهربـىي چېگرادىكـى بـىر كـىچـىك شهھهرگه يېتىپ كېلىپ، چېگرادىن 

ئۆتـىدىغـان ئـاپـتوبۇسـقا چـىقـماقـچى بـولـدى. ئـانـار ئـاپـتوبۇس بېكىتـىگه كـىرگهنـدە، كـىمـلىكـىنـى سـىكـانـىرلـىغۇچـقا 

تهگكۈزدى ۋە ئىچىدە: «ئۆتۈنۈپ قاالي، ھهرگىز سايرىمىغىن» دېدى. 

ئۈسكۈنـىدىن ھېچقانـداق ئـاۋاز چـىقـمىدى ۋە ئۇ بېكهتـكه ئـوڭۇشـلۇق كـىرىپ كهتـتى. ئـاپـتوبۇسـنىڭ 

چېگراغـا بېرىشـىغـا ئـون مـىنۇت ۋاقـىت كېتهتـتى. ئـانـار دېرىزىدىن سـىرتـقا قـاراپ ئـولتۇراتـتى، تېلېفونـى 

تۇيۇقسـىزال سـايـراپ كهتـتى. تېلېفون جـامـائهت خهۋپسـىزلـىك ئـىدارىسـىنـىڭ ئهمهلـدارى ۋاڭ تـىڭدىن 

كهلـگهنـىدى. «چهتـئهلـدىكـى چېغىڭدىمۇ، دىنـىي بۆلگۈنـچى ئـىدىيهگه ئـىگه كـىشـى ۋە ئـىشـالرنـى كۆرگهن يـاكـى 

ئـاڭلىغـان ھامـان، بـىزگه دوكـالت قـىلـىشـىڭ كېرەك» دېدى ئۇ. ئـانـار ئـىشـپىيـونلۇق قـىلـىشـقا قـىزىقـمايـتتى، ئهمـما 

ئۇ ۋاڭ تىڭنىڭ ئۆزىنى توسۇپ قويااليدىغانلىقىنى بىلگهچكه، نائىالج «ماقۇل» دېدى. 

چېگرادا، ئـانـار قـازاقـىسـتان يـايـالقـلىرىنـى، ئـوت - چۆپـلهر ئـارىسـىدىكـى قـار مـونهكـلىرىنـى كۆرەلهيـتتى. 

تېخىمۇ يـىراقـتا بـولـسا، تـاقـىر، ئـىپـتىدائـىي تـاغ تـىزمـىسـى قهد كۆتۈرۈپ تۇراتـتى. ھهمـمهيـلهن مـاشـىنـىدىن 

چۈشۈپ خىـتاـينـىڭ تاـموـژناـ نۇقتـىسىـغاـ كىـردى. يوـلۇچىـالر بىـر - بىـرلهپ سوـراققـا چاـقىـرىلدـى، پهقهت ئاـناـرال 

يـالغۇز سـاقـالپ ئـولتۇردى. ئهڭ ئـاخـىرىدا، دېرىزىسـىز بـىر كـىچـىك ئۆيـدە، بـىرىنـىڭ مۈرىسـىدە كـامېرا بـار ئۈچ 

ئهمهلـدار ئۇنـى قـىرىق مـىنۇت سـوراق قـىلـغانـدىن كېيىن، مـاڭسا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئـانـار قـازاقـىسـتان 

تۇپـرىقـىغـا دەسسـىگهنـدىن كېيىن، بـاشـقىچه يېنىكـلىگهنـدەك بـولۇپ قـالـدى. چېگرا مۇھاپـىزەتـچىلـىرىمۇ ئۇنـىڭغا 

ئۇرۇق - تۇغـقىنـىدەك كۆرۈنۈپ كهتـتى. كـىشـىلهر ئهركـىن - ئـازادە قـازاقـچه سۆزلـىشـىۋاتـاتـتى. ئۇنـىڭ يېنىدا 

ھېچقانـچه يۈك - تـاقـىسـى بـولـمىغـاچـقا، تـامـوژنـىدىن تېزال ئۆتۈپ كهتـتى. بـىر نهۋرە ئـاكـىسـى ئۇنـى ئـاپـىسـىنـىڭ 

يېنىغـا ئـاپـىرىپ قـويۇش ئۈچۈن، ئۇنـىڭ ئـالـدىغـا چـىقـقانـىدى. ئۇ مـاشـىنـا تهرەپـكه قـاراپ مـاڭغانـدا، سـوغۇق 

شـامـال يۈزىگه ئۇرۇلـدى، ئۇ بـىر يـىل سهكـكىز ئـايـلىق تۈرمه كهبـى ھايـاتـتىن كېيىن، ئـاخـىرى ئهركـىنـلىكـكه 

ئېرىشكهنىدى. 

 ***

2006 - يـىلـى ئـامېرىكـاغـا كۆچۈپ كهلـگهن ئۇيغۇر پـائـالـىيهتـچى ئـىلـشات ھهسهنـنىڭ مـاڭا ئېيتىپ 

بېرىشـىچه، يېقىنـدا بـىر قـىسـىم كـىشـىلهر مـاشـىنـا ھهيـدەپ، ئۇنـىڭ ۋىرجـىنـىيه شهھهر ئهتـراپـىدىكـى ئۆيـىگه بېرىپ، 
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ئۇنــىڭ ئۆيــىنــى ئــوچۇق - ئــاشــكارا سۈرەتــكه تــارتــقان. ھهتــتا، ئۇنــىڭ خهت - چهك ســانــدۇقــىنــى 

تهكشۈرمهكـچىمۇ بـولـغان – يۇ، ئهمـما ئـىلـشات ھهسهنـنىڭ بـىر قـوشـنىسـىنـىڭ ئۆزلـىرىگه قـاراپ تۇرغـانـلىقـىنـى 

كۆرۈپ بـولـدى قـىلـغان. يهنه بـىر قېتىم، ئۇ خـىتـايـنىڭ ۋاشـىڭتونـدىكـى بـاش ئهلـچىخـانـىسـىنـىڭ ئـالـدىدا 

نـامـايـىشـقا قـاتـناشـماقـچى بـولـغانـدا، يـوچۇن بـىر ئـايـال كېلىپ، ئۇنـىڭغا خـىتـاي تـىلـىدا گهپ قـىلـىشـقا بـاشـلىغـان ۋە 

«ئهگهر سهن زەھهرلـىنـىپ قـالـساڭ، ئۇنـى قـانـداق داۋاالشـنى بـىلهمـسهن؟» دەپ سـورىغـان، ئـىلـشات ھهسهن: 

«بۇنـى بـىلـىپ نېمه قـىلـىمهن؟» دەپ سـورىغـانـدا، ھېلىقـى ئـايـال: «بـىلـىپ قـوي، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تـولـىمۇ 

كۈچلۈك. سهن ماشىنا ۋەقهسىدە ياكى زەھهرلىنىپ ئۆلۈپ كېتىشىڭ مۇمكىن» دېگهن. 

ئـىلـشات ھهسهن ئـائـىلـىسـىدىكـىلهردىن ئـايـرىلـغىلـى ئۇزۇن يـىل بـولـدى، ئۇنـىڭ ئـىكـكى سـىڭلىسـى، بـىر 

ئـىنـىسـى ۋە جـىيهن قـىزى تۇتۇپ تۇرۇش الگېرىغـا سـوالنـغان بـولۇپ، قـالـغان ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرى بـىلهن 

بـولـغان ئـاالقـىسـىمۇ ئۈزۈلـگهن. ئۇ ئهڭ ئـاخـىرىدا، يهنـى 2016 - يـىلـى ئـاپـىسـى بـىلهن ئـاالقـىالشـقان بـولۇپ، 

ئهيـنى چـاغـدا ئـاپـىسـى ئۇنـىڭغا: «ئهمـدى تېلېفون قـىلـماڭ، ئـالـالھقا ئـامـانهت» دېگهن، شۇنـىڭدىن كېيىن 

ئۇنىڭمۇ ئىز - دېرىكى بولمىغان. 

ئـانـار ئـىلـشات ھهسهنـنىڭ سـىڭىلـلىرى بـىلهن بـىر الگېردا يـاتـقان بـولۇپ، ئۇنـىڭ دېيىشـىچه ئۇ ئـىكـكىسـى 

تۈگـىشـىپـال كهتـكهنـدەك كۆرۈنهتـتى. بـىر كۈنـى ئـانـارمۇ بـار بـىر يهردە، جـازا الگېرىنـىڭ مۇئـاۋىن مۇدىرى 

ئۇالرغا: «سىلهرنىڭ مهسىلهڭالر ئاكاڭالر، ئاكاڭالر ئۆلمىسه، مهسىلهڭالر ھهل بولمايدۇ!» دېگهن. 

ئــانــار مــاڭا ئۆزىنــىڭ چهتــئهلــگه چــىقــقانــدىن كېيىنمۇ نهچــچه ئــايــغىچه گهپ قــىلــىشــقا جۈرئهت 

قـىاللـمىغـانـلىقـىنـى، ئهمـما خـىتـايـنىڭ جـازا الگېرلـىرى تـوغـرىسـىدىكـى تهشۋىقـاتـى سهۋەبـلىك، ۋەھىمـىسـىنـىڭ 

ۋاقـتىنـچه پهسهيـگهنـلىكـىنـى ئېيتتى. «سـىلهر قـىلغۇلۇقـنى قـىلـدىڭالر، مهنمۇ ئۆزۈمـنىڭ بېشىغـا كهلـگهن ئـىشـالر 

توغرىسىدا گهپ قىلىپ باقاي» دەپ ئويلىدىم دەيدۇ ئۇ. 

ئـانـار 2019 - يـىلـى 10 - ئـايـدا، يهنـى ئهركـىنـلىكـكه ئېرىشـىپ ئـالـته ئـايـدىن كېيىن، ئهسـلىمه يېزىشـقا 

بـاشـلىدى. ئۇ بۇنـىڭ روھىي جـاراھهتـلهرنـى سـاقـايـتىشـقا يـاردىمـى بـارلـىقـىنـى بـايـقىدى. پـىسـخىكـىلـىق مهسـلىھهت 

سـوراشـنىڭمۇ پـايـدىسـى بـار ئـىدى. ئهمـما، ئۇ ئۆزىنـىڭ ئـىلـگىرىكـى ئۆزىگه ئـىشـىنـىدىغـان، ئـىرادىلـىك ئـايـال 

ئهمهسـلىكـىنـى ھېس قـىلـدى. قـابـاھهتـلىك چۈشـلهر ئۇنـىڭ ئۇيقۇسـىنـى بۇزاتـتى. ئۇ مـاڭا: «مهن دائـىم ئۆزۈمـنىڭ 

خـىلمۇخـىل ئهھۋال ئـاسـتىدا تۇتۇپ تۇرۇش الگېرىغـا سـوالنـغانـلىقـىمـنى چۈشهيـمهن. چۈشۈمـدە بهزىدە بـىر 

كـامېرنـىڭ ئـىچـىدە بـولـىمهن. ھهتـتا بـىر قېتىم، ئۆزۈمـنى تـوخۇ كـاتـىكـىگه سـوالپ قـويۇلـغان ھالهتـته كۆردۈم ... 

بـىر يـىلـغا يېقىن ۋاقـىت ئـىچـىدە، ھهر كۈنـى كېچىدە مۇشۇنـداق چۈشـلهرنـى كۆردۈم. يـىغـالپ ئـويـغانـغان ۋە بهك 

قـورقۇپ كهتـكهن ۋاقـىتـلىرىممۇ بـولـدى. مېنىڭچه بۇ ئـاجـايـىپ بـىر قـىيـناش ئـىدى، چۈنـكى بـىخهتهر جـايـغا 

بېرىۋالسىڭىزمۇ، كهچمىشلىرىڭىز يهنىال سىزدىن ئايرىلمايتتى» دېدى. 
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ئـانـار پـىسـخىكـىلـىق مهسـلىھهت ئـالـغانـدىن كېيىن، قـابـاھهتـلىك چۈشـلهر بـىر مهھهل پهسهيـگهن بـولسـىمۇ، 

ئهمـما يېقىنـدا بۇ چۈشـلهر يهنه بـاشـقا رەۋىشـته قـايـتىپ كهلـدى. ئـانـار ھازىر ئۆزىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا قـايـتىپ 

چۈشهيـدۇ. «ھهر قېتىم (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن) كهتـمهكـچى بـولـغىنـىمـدا، سـاقـچىالر مـاڭا <بـولـمايـدۇ> دەيـدۇ. 

مهن چېگرادا، ئـايـرودرومـدا بـولـىمهن، ئۇالر مېنى تـوسۇۋالـىدۇ، ئـانـدىن مهن ئۆزۈمـدىن <مهن نېمىشـقا بۇ 

يهرگه كېلىپ قالدىم؟ مېنىڭ بۇ يهردە نېمه ئىشىم بار؟> دەپ سورايمهن» دەيدۇ ئۇ. 

تۈگىدى 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

2021، ئىيۇل-ئاۋغۇست 119
ئۇيغۇرالر 24-سان



ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2021-يىلى 7 – ئاينىڭ 28 – كۈنىدىن 8 – ئاينىڭ 28 - كۈنىگىچه)



گوردون چاڭ



ئۇيغۇرالر 
ئۇيغۇر  مهدهنىيىتى ۋه مهۋجۇدىيىتىنىڭ  ژۇرنىلى

ھهر بىر  ئۇيغۇرغا ئورتاق بولغان  بولغان ئهڭ بۈيۈك نهرسه ۋهتىنىمىزگه بولغان سۆيگۈدۇر.  
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