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دېموكراتىيەگە تايىنىپ تىيانشا 
ھاكىمىيىتىنى بەرپا قىلىش مۇمكىنمۇ؟

در.ەئركىن ەئكرەم
ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى.

ژۇرنالغا كىرىش سۆز وئرنىدا

 دېموكراتىيــە ئۇقۇمــى تۇنجــى قېتىــم گىرېــك پەيالســوپى 
ئەپالتۇننىڭ )م.ئى 427 - 347( »دۆلەت« ياكى »جۇمھۇرىيەت« 
ناملىــق ئەســىرىدە ئۇچرايــدۇ. قەدىمىــي گىرېــك پەيالســوپى 
مۇســتەھكەم  ۋە  بەختلىــك    )399  -  469 )م.ئــى  ســوقرات 
ــەت  ــان دۆل ــتا رول ئوينايدىغ ــا قىلىش ــۇش بەرپ ــي تۇرم ئىجتىمائى
ئەندىزىســىنى مەزمــۇن قىلغــان بىــر ئەســىرىدە »ئىنســانالرنى 
ئۇقۇمىنــى  دېموكراتىيــە  بىلدۈرىدىغــان  باشقۇرۇش«مەنىســىنى 
ئىشــلىتىپ، دۆلــەت سىياســىتىنى شەكىللەندۈرۈشــتە ئىنســانالرنى 
بــاراۋەر ھەق-ھوقۇقالرغــا ئىگــە قىلىدىغــان ھاكىمىيــەت شــەكلىنى 
سىياســەتچى  ۋە  تارىخچــى  گىرېــك  قىلىــدۇ.  تەشــەببۇس 
پولىيبىيــۇس )م.ئــى 203 - 120(ھەقىقىــي دېموكراتىيەنىــڭ كــۆپ 
خىللىــق ۋە كــۆپ ســانلىقنى ئاســاس قىلىدىغــان ھاكىمىيــەت 
شــەكلى بولىدىغانلىقىنــى، ھەقىقىــي بولمىغــان دېموكراتىيەنىــڭ 
بولســا مۇســتەبىت ھاكىمىيەت شــەكلى ئىكەنلىكىنى ئەســكەرتىپ، 
نېمىــس  بېرىــدۇ.  ئېنىقلىمىســىنى  ئۇقۇمىنىــڭ  دېموكراتىيــە 
پەيالســوپ ئىممانۇئېــل كانــت )1724 - 1804( ئىگىلىــك ھوقــۇق 
شــەكىللىرىگە ئاساســەن دۆلەتلەرنى ئوتوكراتىك، ئارىســتوكراتىك 
ۋە دېموكراتىــك دەپ ئۈچكــە ئايرىيــدۇ . ئۇنىــڭ قارىشــىچە، 
مۇكەممــەل ھاكىمىيــەت شــەكلى دېموكراتىيــە بولــۇپ، دېموكراتىيە 
تىنچلىقنىــڭ ئاساســىي ۋە كاپالىتىــدۇر. بۇ قاراشــنىڭ تۈرتكىســىدە 
خەلقئــارا مۇناســىۋەت ئىلىمــى ساھەســىدە »دېموكراتىيــە تىنچلىــق 
دېموكراتىــك  نەزەرىيــە  بــۇ  بولــدى.  «پەيــدا  نەزەرىيەســى 
دۆلەتلەرنىــڭ بىــر- بىرىگــە ھۇجــۇم قىلمايدىغانلىقىنــى ۋە بارلىــق 
دۆلەتلەرنىڭ دېموكراتىيەلىشىشــى بىلەن دۇنيا مىقياســىدا تىنچلىق 
ئىشــقا ئاشــىدىغانلىقىنى ئاساســىي مەزمــۇن قىلىــدۇ. ســامۇئېل 
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پ. خانتىڭتــون )1927 - 2008( -1991 يىلــى 
يازغــان »دېموكراتىيەنىــڭ ئۈچىنچــى دولقۇنــى« 
ناملىــق ماقالىســىدە دېموكراتىيــە چۈشەنچىســى ۋە 
دېموكراتىيــە ھاكىمىيــەت شــەكلىنىڭ تېــز ســۈرئەتتە 
دۆلــەت  نۇرغــۇن  تارقىلىــپ  دۇنياغــا  پۈتكــۈل 
تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنغانلىقىنــى تەكىتلەيــدۇ. 
ــاي  ــرو )خىت ــەن روس مۇنت رىچــارد پېرنســتېيىن بىل
 NY, ،بىلــەن بىرلىكتــە يېقىنلىشــىۋاتقان توقۇنــۇش
Vintage Books, 1997( دېموكراتىيەنىــڭ پۈتكــۈل 
تەھدىتى«نــى  »خىتــاي  تارقىلىشــىنىڭ  دۇنياغــا 
قويىــدۇ.  ئوتتۇرىغــا  شــەكىللەندۈرگەنلىكىنى 
خىتاينىــڭ بىــر پارتىيەلىــك ھاكىمىيــەت شــەكلى 
ــەن  ــىگە تامام ــەرب دېموكراتىيەس ــدا غ ــي ھال تەبىئى
赵( زىتتــۇر. پەلســەپە مۇتەخەسسىســى جــاۋ تىڭيــاڭ
ــاس  ــىنى ئاس ــەپە نەزەرىيەس ــڭ پەلس 汀阳( خىتاينى

قىلىــپ، غــەرب دېموكراتىيەســىنىڭ ئۇنىۋېرســاللىق 
خۇسۇســىيىتى يوقلىقىنــى، شــۇڭا خىتايغــا مــاس 
ئۇنىــڭ  ئىلگىــرى  ســۈرىدۇ.  كەلمەيدىغانلىقىنــى 
قارىشىچە، بۇنىڭ بىرىنچى سەۋەبى دېموكراتىيەنىڭ 
ئاســانال  پائالىيەتلىرىــدە  راي  ئــەل  ۋە  ســايالم 
سۇيىئىســتېمال ۋە كونتــرول قىلىنىدىغــان شەخســىي 
ــان بولۇشــى بولســا، ئىككىنچىســى  ــا تايانغ ئارزۇالرغ
ــال ھەرىكــەت قىالاليدىغــان  ئىچكــى سىياســەتتە پائ
دېموكراتىــك ئورگانالرنىــڭ، خەلقئــارا ســەۋىيەدە 
ھەرىكــەت قىاللماســلىقىدۇر. دېموكراتىيــە تۈرتكــە 
ــۇ  ــق مۇھىتىدىنم ــك ۋە تىنچلى ــان ئەركىنلى بولىدىغ
ــى  ــم ئىكەنلىكىن بەكــرەك سىياســىي نىزامنىــڭ مۇھى
غــەرب  تىڭيــاڭ،  جــاۋ  ئەســكەرتكەن  ئاالھىــدە 
دېموكراتىيەســىنىڭ كەمچىللىكلىرى ۋە قۇســۇرلىرىنى 
تامامــالپ، ئۇنــى ئۇنىۋېرســال ســەۋىيەدە پۈتكــۈل 
ئىنســانىيەتكە خاتىرجەملىــك ۋە تىنچلىــق ئېلىــپ 
»تىيەنشــا«ئىكەنلىكىنى  نىزامنىــڭ  كېلىدىغــان 
خىتــاي  قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ  ســۈرىدۇ.  ئىلگىــرى 
سىياســىي مەدەنىيىتىدىكــى »تىيەنشــا« مەشــرۇلۇق 
)قانۇنلــۇق ۋە يوللــۇق( نۇقتىســىدىن مۇتلەقلىققــا 
ئىگــە بولــۇپ، »تىيەنشــا«نىڭ مەشــرۇلۇقى مۇنــداق 
ــدۇ:1. »تىيەنشــا«  ــۈچ پىرىنســىپنى ئاســاس قىلى ئ
تامامــەن  مەشــرۇلۇقى  سىياســىي  ھۆكۈمدارىنىــڭ 

مۇســتەقىل بولــۇپ، ھــەر قانــداق بىــر ئىدېئولوگىيــە 
ياكــى دىندىــن ئۈســتۈندۇر.  2.»تىيەنشــا«نىڭ 
ھۆكۈمدارلىقــى پۈتكۈل ئىنســانىيەتنىڭ خۇشــاللىقىنى 
كۈچەيتىشــنىڭ يولى ئىزدىگەن ھــەر قانداق ئادەمگە 
كــەڭ قۇچــاق ئاچىــدۇ. 3. »تىيەنشــا«ھۆكۈمدارى 
قانداقتــۇر بىــر دىكتاتــور ياكــى دەرىجىدىن تاشــقىرى 
ئــۇ پەقــەت  ئەمــەس،  بولۇشــنىڭ كويىــدا  كــۈچ 
ــان  ــل قىلىدىغ ــى ئادى »تىيەنشــا«نىڭ ھاكىمىيىتىن
ھوقۇققــا ۋە قۇدرەتكــە ئىگىــدۇر. يــەن شــۆتۇڭ )
مۇناســىۋەتلەر  خەلقئــارا  ئوخشــاش  阎学通(غــا 

ئىلمىــي ۋە ئىســتراتېگىيە مۇتەخەسسىســىمۇ غــەرب 
دېموكراتىيەســىنىڭ خەلقئــارا مەســىلىلەرنى ھــەل 
قىلىشــتىن ئاجىــز كېلىۋاتقانلىقىنــى، لېكىــن خەلقئارا 
مەســىلىلەرگە خىتــاي پەلسەپەســىدە مۇھىــم ئورۇنــدا 
تۇرىدىغــان »王道« چۈشەنچىســى بىلــەن چــارە 
تاپقىلــى بولىدىغانلىقىنــى  ئىلگىرى ســۈرىدۇ. ئۇنىڭ 
قارىشــىچە، »王道 « ھاكىمىيــەت  ئەندىزىســىنى 
خىتايــال ئوڭۇشــلۇق تەتبىق قىالاليــدۇ ۋە قىلىۋاتىدۇ.  
ئولپــاڭ  ۋە  نىزامــى  »تىيەنشــا«  ئەمەلىيەتتــە، 
دۇنياســى«نىال  »خىتــاي  تارىخىــدا  خىتــاي  تۈزۈمــى 
ــۇ  ــداپ قالىدىغــان ھاكىمىيــەت چۈشەنچىســىدۇر. ب قوغ
ئىدېئولوگىيەلىــك  چۈشەنچىســىنىڭ  ھاكىمىيــەت 
ئىدىيەســىدۇر.   )551-479 )م.ئــى  كۇڭــزى  مەنبەســى 
ئوتتۇرىســىدىكى  بەگلىكلــەر  ئۇرۇشــقاق  كۇڭــزى  
جېدەللــەر ئەۋجىگــە چىققــان دەۋردە ياشــىغان بولــۇپ، 
ياكــى  تارقىتالمىغــان  ئىدىيەســىنى  ئــۇ  دەۋردە  بــۇ 
ھاكىمىيەتكــە قوبــۇل قىلدۇرالمىغــان ئىــدى، كۇڭــزى 
ئىدىيەســى كۇڭــزى ئۆلــۈپ 300 يىــل ئۆتكەندىــن كېيىن 
ھۇنالرنــى مەغلــۇپ قىلىــپ قۇدرەتلىــك كۈچكــە ئايالنغان 
ــدارى ۋۇ  ــى -206م. ك 9( ھۆكۈم خــەن سۇالســىنىڭ )م.ئ
ــدى.  ــەڭ تارقال ــۇپ ك ــدە تونۇل ــى -141 87( دەۋرى ــى )م.ئ ت
كۈنىمىــزدە خىتاينىــڭ كۈچلۈك لىدىرىغا ئايالنغان شــى 
جىنپىــڭ بۇرۇنقــى خىتــاي رەئىســلىرى قارشــى چىققــان 
كۇڭــزى ئىدىيەســىنى قايتىدىــن جانالندۇرۇشــقا باشــالپ، 
بــۇ ئىدىيەنــى دۇنياغــا تارقىتىــش ئۈچــۈن ئۇرۇنماقتــا. 

ئۇنداقتــا بۇنىــڭ تاســادىپىي بولۇشــى مۇمكىنمــۇ؟
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در.ەئركىن ەئكرەم

ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى.

ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدەبىيات 
فاكۇلتېتى تارىخ بۆلۈمى ئوقۇتقۇچىسى

 E - mail: eekrem@hacettepe.edu.tr

خىتاي–سوۋېت مۇناسىۋىتىدىكى
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى

)1945 - 1944(

ئىزاھــات: ماقالىــدە خىتايچــە رەســمىي ھۆججەتلەردىــن ئېلىنغــان 
ئىسمالر، تېمىالر، ھۆججەتلەرنىـــڭ ئ ىســـىملىرى ۋە شـــۇنىڭغا ئ وخشـاش 
ئ ىبارىلـــەر قـــوش تىرنـــاق ئ ىچىگـــە ئ ېلىنىـپ ئ ەســــلى ماتېرىيالالردىكــى 

ئ اتىلىشــــى بويىچــە بېرىلــدى. 

ئىككىنچــى  يىلــى   -  1945 مەزمۇنــى:  ئاساســىي 
دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ ئاخىرلىشــىپ شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغــان مەزگىــل بولــۇپ، ئــۇ خىتــاي 
ئىچكى ئۇرۇشــىنىڭ باشلىنىشــى ۋە ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر 
ئۇرۇشــىنىڭ باشــلىنىش نۇقتىســى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. 
يېرىمىدىكــى  كېيىنكــى  ئەســىرنىڭ   -  20 يەنــە  ئــۇ 
دۇنيانىــڭ سىياســىي تارىخىنىــڭ بۇرۇلــۇش نۇقتىســىدۇر. 
شــۇنداقال، ئــۇ ھــەر بىــر دۆلەتنىــڭ ئۆزىنىــڭ دىپلوماتىك 
ــەپ،  ــەن اليىھەل ــق بىل ــىنى ئېھتىياتچانلى ئىستراتېگىيەس
ئەســتايىدىللىق بىلــەن ئوتتۇرىغــا قويغــان مەزگىــل. بــۇ 
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ــەت دائىرىســى  ــن پايدىلىنىــپ، مەنپەئ ــەر ئۆزىنىــڭ كۈچىدى ــل شــۇنداقال ھــەر قايســى دۆلەتل مەزگى
ــتراتېگىيەلىك تەســىر دائىرىســىنى كۈچەيتىشــكە  ــق ۋە ئىس ئۈســتىدە ئىزدىنىشــكە ۋە گېئوپولىتىكىلى
تىرىشــىۋاتقان بىــر مەزگىــل ئىــدى. ســوۋېت ئىتتىپاقــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى گېئوپولىتىكىلىــق 
ئەۋزەللېكىنــى يوقاتقاندىــن كېيىــن، 1945 - يىلدىكــى تارىخىــي دەۋردىــن پايدىلىنىــپ، بــۇ 
رايوندىكــى تەســىرىنى قايتىدىــن تىكلەشــكە ئۇرۇنــدى. 1943 - يىلدىــن باشــالپ، ســوۋېت ئىتتىپاقى 
ــڭ 12 -  ــى 11 - ئاينى ــدى، 1944 - يىل ــى قوللى ــڭ قوزغىالڭلىرىن ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ش
كۈنــى »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« نىــڭ قۇرۇلۇشــىدا مۇھىــم رول ئوينىــدى. بــۇ ئارقىلىــق 
قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە شــەرقىي تۈركىســتاندا تەســىرىنى قايتىدىــن تىكلىــدى. ســوۋېت ئىتتىپاقــى، > 
خىتــاي - ســوۋېت ئىتتىپاقــى دوســتلۇق ۋە ئىتتىپــاق شەرتنامىســى < ســۆھبەت جەريانىــدا >شــەرقىي 
تۈركىســتان< كارتىدىــن پايدىلىنىــپ خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى مانجۇرىيــە، شــەرقىي تۈركىســتان ۋە لــۇ - 
شــۈن 旅顺، داليــەن پورتلىرىنــى كونتــرول قىلىــش ھوقۇقىنىــڭ بەدىلىگــە تاشــقى موڭغۇلىيەدىــن 
ــە  ــە ئىگ ــى كاپالەتك ــڭ مەنپەئەتىن ــى ئۆزىنى ــى ھۆكۈمىت ــوۋېت ئىتتىپاق ــتىدى. س ــكە قىس ۋاز كېچىش
قىلىــپ، 1904 - 1905 - يىللىــرى ياپونىيەگــە تارتقــۇزۇپ قويغــان يەرلەرنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى 
قايتىدىــن قولغــا كەلتۈرگەندىــن كېيىن، ئىلگىرىكى خىتاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنى قوللىماســلىق 
سىياســىتىنى تەدرىجىــي ئۆزگەرتىــپ خىتــاي كوممۇنســتىك پارتىيەســىنى كۈچلەندۇرۇشــكە باشــلىغان. 
ئەمەلىيەتتــە، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ خىتــاي سىياســىتىدە »شــەرقىي تۈركىســتان« كارتىســى »خىتاي 
كومپارتىيىســى« كارتىســىغا ئايلىنىــپ بولغــان ئىــدى. يەنــى شــەرقىي تۈركىســتان، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ئۈچــۈن »تارىخىــي ۋەزىپىســى«نى تامامالنغــان دېيىشــكە بوالتتــى. شــۇنداق قىلىــپ، شــەرقىي 
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى دۆلىتىنىــڭ ســاالھىيىتىنى قايتــا بېكىتىشــكە ۋە خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىلــەن 
ــۇ  ــى ب ــاي ھۆكۈمىت ــەن خىت ــى بىل ــڭ قوللىش ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــدى. س ــكە مەجبۇرالن سۆھبەتلىشىش
ســۆھبەتتە مۇۋەپپەقىيــەت قازانــدى. ســۆھبەت جەريانىــدا موســكۋا، ســەل قاراشــقا بولمايدىغــان تەســىر 
ــى شــەرقىي تۈركىســتان  ــدى. شــۇنداقال، ســوۋېت ئىتتىپاق ــەن قىل ــم ناماي ــر قېتى ــە بى ــى يەن كۈچىن
مەسىلىســىدىكى تەســىرىنى يەنــە بىــر قېتىــم مۇســتەھكەملىدى. بــۇ ماقالىــدە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــى ۋە  ــق تەرەققىيات ــەۋەبلەر، تاكتىكىل ــىدىكى س ــتەقىللىقىنى پىالنلىش ــتاننىڭ مۇس ــەرقىي تۈركىس ش
ئۇنىــڭ ئاقىۋىتــى ئۈســتىدە ئىزدىنىلىــپ، موســكۋانىڭ »شــەرقىي تۈركىســتان« كارتىســىنى ئــۆز 
ــزە قىلىنىــدۇ.  مەنپەئەتــى ئۈچــۈن قانــداق قولالنغانلىقــى ۋە خىتاينىــڭ ئىنكاســى قاتارلىقــالر مۇالھى

ئاچقۇچلــۇق ســۆز: خىتــاي – ســوۋېت مۇناســىۋىتى، شــەرقىي تۈركىســتان، شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى، 
»شــىنجاڭ«، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى 

Abstract: 1945 was the end of the Second World War and the establishment of the Republic 
of East Turkistan; it was the starting point of the Chinese Civil War and the outbreak of the 
Cold War worldwide; it was the turning point that changed the world political history in the 
second half of the 20th century; of course, it was carefully designed by various countries also 
an important period for careful implementation of diplomatic strategy. Each country develops 
its strengths, actively expands its scope of interest, and strengthens its geopolitical and strategic 
advantages. After losing geopolitical superiority in East Turkistan, the Soviet Union also used 
the historic period of 1945 to rebuild its influence in the region. The Soviet government started 
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to support the people of East Turkistan in 1943 until the establishment of the “Republic of East 
Turkistan” on November 12, 1944. It achieved its influence in East Turkistan in a short period 
of time. The issue was used as a check and balance bargaining chip, forcing the Kuomintang 
government to make a resolution to cede Outer Mongolia to protect the rights and interests of 
Manchuria (Northeast China), Luda Ergang, and East Turkistan. When the Soviet government 
gained interest in China, restored the territory occupied by Japan before 1904 - 1905, and 
declared war on Japan, it gradually changed its past policy of not supporting the CCP and 
began to cultivate the CCP’s strength in China. In fact, the “East Turkistan” bargaining chip 
in the Soviet Union’s China policy has been transformed into a “CCP” bargaining chip, and 
the Republic of East Turkistan has completed its planned historical mission. Therefore, the 
Republic of East Turkistan was faced with the situation of changing its national status and 
being forced to negotiate with the Kuomintang government. The Kuomintang government was 
also assisted by the Soviet Union in the negotiation process, and it succeeded. During the 
negotiation process, Moscow demonstrated its leading role that cannot be ignored. Therefore, 
the Soviet Union once again consolidated its influence in affairs of East Turkistan. The article 
explores the reasons of several important questions like why the Soviet Union planned East 
Turkestan’s independence, what was its tactical development and aftermath of it, and how 
Moscow used the East Turkestan card for its own benefit and what was the China’s response.

Keywords

Sino - Soviet relations, East Turkistan, East Turkistan, the Republic of East Turkistan, the 
National Government

بىرىنچى، ئىستىراتېگىيەلىك تايىنىش نۇقتىسىنى يوقۇتۇش: سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىالجىسىز 
شەرقىي تۈركىستاندىن چېكىنىپ چىقىشى 

 )1( شىڭشىســەينىڭ ســوۋېت ئىتتىپاقــى كۈچـ-
لىرىنــى قوغالپ چىقىرىشــى

 )2( شىڭشىسەينىڭ مەركەزگە بويسۇنۇشى 

 )3( ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىالجىســىز شەرقىي 
چېكىنىشى تۈركىستاندىن 

1941 - يىلى 6 - ئايدا، سوۋېت - گېرمان ئۇرۇشى 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كېيىــن،  پارتىلىغاندىــن 
شــەرقىي  ئۇچرىغــان  بېســىمىغا  كۈچلــۈك 
تۈركىســتاننىڭ دوبەنــى شىڭشىســەي، موســكۋانىڭ 
كونتروللۇقىدىــن قۇتۇلــۇش قەدىمىنــى تىزلەتتــى. 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىمــۇ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
ئۈچــۈن،  قايتۇرۇۋېلىــش  ھوقۇقىنــى  ئىگىلىــك 

سىياســىتى  قىلىــش  دااللــەت  بولۇشــقا  ئــەل 
يۈرگــۈزۈپ شىڭشىســەينى مەركەزنىــڭ باشقۇرۇشــىغا 
مەقســەتكە  بــۇ  مەجبۇرلىــدى.  قايتىــپ كېلىشــكە 
ســوۋېت  چوقــۇم  بىلــەن  ئالــدى  ئۈچــۈن،  يېتىــش 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ 
ئىــدى.  كېــرەك  چىقىرىــش  قوغــالپ  كۈچلىرىنــى 
ــرى  ــن بې ــۇزۇن يىلدى ــى ئ لېكىــن ســوۋېت ئىتتىپاق
بولــۇپ،  تارتقــان  يىلتىــز  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
بــار  مەنپەئەتلىــرى  بىخەتەرلىــك  ۋە  ئىقتىســادىي 
ئىــدى، شىڭشىســەي ۋە گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ 
بېســىمى ئاســتىدا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئامالســىز 
1943 - يىلىنىڭ ئاخىرىدا شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
تامامــەن چېكىنىــپ چىقىــپ كېتىــپ، ئۆزىنىــڭ 
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1933 - يىلىدىــن بۇيــان داۋامالشــتۇرۇپ كېلىۋاتقــان 
تەســىر كۈچىنــى ئاياغالشــتۇردى. ئاقىۋەتتــە، ســوۋېت 
- خىتــاي مۇناســىۋىتى كۈنســايىن جىددىيلىشــىپ 

ــن  ــاي سىياســىتىنى قايتىدى ــى، موســكۋا خىت كەتت
ئويلىشــىپ، شــەرقىي تۈركىســتانغا قــول تىقىدىغــان 

تاكتىــكا ئىزدەشــكە باشــلىدى. 

 )1( شىڭشىسەينىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى كۈچلىرىنى قوغالپ چىقىرىشى

شــەرقىي   )1970  -  1897( شىڭشىســەي 
مەزگىلــدە  قىلغــان  ھۆكۈمرانلىــق  تۈركىســتانغا 
شــەرقىي  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت   ،)1944  -  1933(
تۈركىســتاندىكى تەســىرىنى تەدىرىجىــي كۈچەيتكــەن 
خاراكتېرغــا  ۋەكىللىــك  ئــەڭ  بۇنىــڭ  ئىــدى1. 
ئىگــە مىســالى 1940 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 26 - 
شىڭشىســەي  بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  كۈنــى، 
 - ئىتتىپاقــى  »ســوۋېت  ئىمزاالنغــان  ئارىســىدا 
)قەلــەي  كېلىشــىمى«  كونسېسســىيە  شــىنجاڭ 
ــدۇ(2 ئىــدى. ســوۋېت  ــۇ ئاتىلى كان كېلىشــىمى دەپم
ــۇ »كېلىشــىم«گە تايىنىــپ شــەرقىي  ئىتتىپاقــى ب
ھوقۇقالردىــن  ئاالھىــدە  تۈرلــۈك  تۈركىســتاندا 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  بوالاليتتــى.  بەھرىمــان 
تۈرلــۈك كان، قاتنــاش، ســانائەت ۋە باشــقا بايلىقالرنى 
تامامــەن دېگــۈدەك قولىغــا كىرگۈزىۋالغــان ئىــدى. 
ھەتتــا ســوۋېت ئىتتىپاقــى شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ئىگــە  ھوقۇقىغىمــۇ  تۇرغــۇزۇش  قوشــۇن  ھەربىــي 
بولــۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەرقانــداق ھەربىي، 
ئەركىــن  پۇقرالىــرى  ۋە  خادىملىــرى  سىياســىي 
چىقىــپ،  كىرىــپ  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  ھالــدا 
جايلىرىــدا  ھەرقايســىي  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي 
نىســبەتەن،  بۇنىڭغــا  قىالاليتتــى.  ھەرىكــەت 
ئەللىــن ۋېيتىــن )Allen S. Whiting( مېغىزلىــق 
كېلىشــىم  قىلىــدۇ:  ئىپــادە  شــۇنىالرنى  قىلىــپ 
موســكۋا ئۈچــۈن »شــىنجاڭدا« كۆپلىگــەن ئاالھىــدە 
ئىمتىيازالرنــى ھازىــرالپ بەرگــەن ئىدى، »شــىنجاڭ« 
ھــەم  ئۈرۈمچىنىڭمــۇ  شــىركىتى  قەلەيچىلىــك 
پاتمايدىغــان  چىشــى  ھۆكۈمەتنىڭمــۇ  مەركىــزى 
قالغــان  ئايلىنىــپ  دۆلەتكــە  ئىچىدىكــى  دۆلــەت 
ھۆكۈمىتىمــۇ  گومىنــداڭ  ئىدى3.مەركىزىــي 

دۆلەت«كــە  ئىچىدىكــى  »دۆلــەت  شىڭشىســەينىڭ 
ــۇپ، باشــقۇرۇش ئۈچــۈن  ــول قويغــان بول ئامالســىز ي
ھــەم يىــراق ھــەم ئاجىــز كېلەتتــى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن ئامېرىكانىــڭ ھەربىــي 
ياردىمــى شــەرقىي تۈركىســتان ئارقىلىــق چۇڭچىڭغــا 
يەتكۈزۈلــۈپ، ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــنىڭ ئــەڭ تــۆۋەن 
ئېھتىياجىغــا كاپالەتلىــك قىلىۋاتقــان بولغاچقــا، 
ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتــى بىلــەن چۇڭچىــڭ ھۆكۈمىتــى 
بولمىغانــدەك  ئىــش  ھېــچ  قارىماققــا  ئارىســدا، 
موســكۋانىڭ  شىڭشىســەي  لېكىــن،  كۆرۈنەتتــى. 
ئاللىبــۇرۇن  پوزىتسىيەســىدىن  تەكەببۇرانــە 
نارازىلىــق ھېــس قلىغــان بولــۇپ، پەقەتــال ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ ئۆز ھوقۇقىنى كاپالەتلەندۈرىۋاتقان 
رېئاللىقتىــن قېچىــپ قۇتۇاللمايتتــى ھــەم شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ھۆكۈمرانلىــق ئورنىدىــن ئايرىلىــپ 
 - ھېيلــە  توختىمــاي  قورقــۇپ،  قېلىشــتىن 
ــۈرۈپ ھاكىمىيىتىنــى  مىكىرلىرىنــى ئۆزگەرتىــپ ي
 1941 ئوياليتتــى.  قېلىشــنى  ســاقالپ  داۋاملىــق 
 - ســوۋېت  كۈنــى،   -  22 ئاينىــڭ   -  6 يىلــى   -
گېرمــان ئۇرۇشــى پارتىلىــدى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
بارلىــق كۈچــى بىلــەن ئــۇرۇش قىلىــپ قارشــىلىق 
تېنــچ ئوكيــان  ئايــدا   - 12 يىلــى  كۆرســەتتى؛ شــۇ 
ــۇزاق شــەرقتە  ــون ئ ــكا - ياپ ئۇرۇشــى پارتلــدى، ئامېرى
ۋەزىيەتنىــڭ  خەلقئــارا  باشــلىدى.  قىلشــقا  جــەڭ 
جىددىــي ئۆزگىرىشــى ۋە ئەســلىدىكى خەلقئارالىــق 
ئەگىشــىپ،  ئۆزگىرىشــىگە  تەڭپۇڭلۇقنىــڭ 
ياپونىيەنىــڭ خىتايغــا بولغــان ھەربىــي بېســىمى 
بىرئــاز يېنىكلىگــەن ئىــدى، شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە 
ياپونىيەنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ يىــراق شــەرق 
تەھدىتىمــۇ  خەۋپســىزلىك  بولغــان  رايونلىرىغــا 
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كۆرۈنــۈش  ئارقــا  خىــل  بــۇ  ئىــدى.  يېنىكلىگــەن 
ئىتتىپاقنىــڭ  ســوۋېت  شىڭشىســەي  ئاســتىدا، 
كونتروللىقىدىــن قۇتۇلۇشــنى ئوياليتتــى، چۇڭچىڭ 
ھۆكۈمىتــى بولســا شــەرقىي تۈركىســتاننى قايتــۇرۇپ 

ئىــدى.  باشــلىغان  تۈزۈشــكە  پىالنىنــى  ئېلىــش 

ســو- بويىچــە،  تەھلىلىــي  شىڭشىســەينىڭ 
ئېلىــپ  ئىچىــدە  چېگراســى  ئىتتىپاقــى  ۋېــت 
ئۇرۇشــىنىڭ  گېرمــان   - ســوۋېت  بېرىلىۋاتقــان، 
قىيىــن  تولىمــۇ  مۆلچەرلــەش  ئاقىۋىتىنــى 
بولــۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئۇرۇشــتا يېڭىۋالغــان 
بۇرۇنقىــدەك  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  تەقدىردىمــۇ، 
ئىــدى،  يــاردەم قىاللماســلىقى مۇمكىــن  كۈچلــۈك 
ھۆكۈمىتى(گــە  )گومىنــداڭ  مەركــەز  شۇڭالشــقا 
بېقىنىشــقا تەييارلىــق كــۆرۈش كېــرەك ئىــدى. ئــۇ 
ــى فاشــىزمغا  ــەن ســوۋېت ئىتتپاق ــاي بىل ــە خىت يەن
قارشــى ئىتتىپاقــداش دۆلەتلــەر ســېپىدە بىرلىكتــە 
ھەمكارلىــق ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بولغاچقــا، ســوۋېت 
ھالــدا  ئاشــكارە   - ئوچــۇق  ئالدىــراپ  ئىتتىپاقــى 
شــەرقىي تۈركىســتانغا ئەســكەر چىقىرىــپ تاجــاۋۇز 
قىاللمايــدۇ دەپ قارىغــان ئىدى4. شــۇنىڭغا ئاساســەن 
شىڭشىســەي تەدرىجىــي ھالــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىغا 
ئىجــرا  سىياســىتىنى  قارشــى  كوممۇنىزمغــا  ۋە 
قىلىشــقا باشــلىغان ئىــدى5. شىڭشىســەي ســوۋېت 
ئىتتىپاقىدىــن يــۈز ئۆرۈگەندىــن كېيىــن، ســوۋېت 
كۈچەيتتــى،  نازارەتنــى  بولغــان  خادىملىرىغــا 
بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  تىجارەتچىلەرنىــڭ 
ســىرت،  چەكلىگەندىــن  تىجارەتلىرىنــى  بولغــان 
گراژدانلىرىغــا  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  پۇقراالرنىــڭ 
ســېتىپ  الزىمەتلىكلىــرى  تۇرمــۇش  كۈندىلىــك 
بېرىشــىنىمۇ چەكلىــدى، خىالپلىــق قىلغۇچىالرنــى 
ئارقىلىــق  شــۇ  قىلىــدى.  تــەرەپ  بىــر  تەكشــۈرۈپ 
قايتىــپ  خادىملىرىنــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  مەجبۇرلىــدى6.  كېتىشــكە 
قارىغانــدا،  بايانلىرىغــا  مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ 
»شــىنجاڭ«  باشــچىلىقىدىكى  شىڭشىســەي 

بىــر  قارىتــا  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  دائىرلىــرى، 
يــۈرۈش ئۆچمەنلىــك پائالىيەتلىرىنــى ئېلىــپ بارغان 
كونسۇلخانىســىنىڭ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئىــدى. 
بارلىــق  تۇرغــۇزۇپ،  ســاقچى  يېنىــدا  دەرۋازىســى 
چىققۇچىالرنىــڭ  كىرىــپ  كونســۇلىغا  ســوۋېت 
يەنــە،  دائىرلــەر  تەكشــۈرگۈزدى.  كىملىكلىرىنــى 
ئىتتىپاقنىــڭ  ســوۋېت  پۇقرالىرىنىــڭ  خىتــاي 
قىلىشــنى  خىزمــەت  كىرىــپ  ئورگانلىرىغــا 
ســوۋېت  تۇرمۇشــتا  كۈندىلىــك  ھەتتــا  چەكلىــدى، 
قىلىشــنىمۇ  يــاردەم  گراژدانلىرىغــا  ئىتتىپاقــى 
چەكلىــدى. »شــىنجاڭ« ســاقچى نازارىتــى تۈرلــۈك 
 - ]قۇمــۇل  قوللىنىــپ،  تەدبىرلەرنــى   - چــارە 
نورمــال  لىنىيەســىنىڭ  ئاۋىئاتســىيە  ئالمۇتــا[ 
ســاقچىالرنىڭ  قىلــدى.  توســقۇنلۇق  قاتنىشــىغا 
ئىستانسىســىدا  ئايروپىــالن  ئاســتىدا،  بېســىمى 
خىزمەتلىرىدىــن  ئىشــچىالر  خىتــاي  ئىشــلەۋاتقان 
دائىرلــەر  يەرلىــك  قالــدى.  مەجبــۇر  ئايرىلىشــقا 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
گراژدانلىرىغــا ھەرخىــل ھەددىدىــن ئاشــقان يولــالر 
ــى  بىلــەن بىســىم قىلىشــقا باشــلىدى، ھەتتــا ئۇالرن
ســوۋېت گراژدانلىقىدىــن ۋاز كېچىشــكە قىســتىدى. 
ئۇچرىغاندىــن  ئېلىنىشــقا  قولغــا  داۋاملىــق  ئــۇالر 
ئېلىنغــان  قىســتاقالرغىمۇ  قىيىــن  ســىرت، 
كىلىــپ،  نىيەتكــە  قەتئىــي  ئىــدى7. شىڭشىســەي 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
تامامــەن  كۈچلىرىنــى  ھەربىــي  ۋە  ئىقتىســادىيي 

بولــدى.  چىقارماقچــى  قوغــالپ 

كۈنــى،   -  5 ئاينىــڭ   -  10 يىلــى   -  1942
يېڭــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  شىڭشىســەي 
تەيىنلەنگــەن ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق بــاش كونســۇلى 
پۇشــكىنغا بىــر پارچــە مېمرانــدۇم تاپشــۇرۇپ، ســوۋېت 
بېرىشــىنى  يەتكــۈزۈپ  ھۆكۈمىتىگــە  ئىتتىپاقــى 
ــۇ مېمراندۇمــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ  ســورايدۇ. ب
تــۇرۇش  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  دىپلوماتلىرىغــا 
ھەربىــي  باشــقا،  بېرىلگەندىــن  ئەركىنلىكــى 
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مالىيــە  مەشــقاۋۇلالر،  مەســلىھەتچىلەر، 
نازارىتىدىكــى ۋە قۇرۇلــۇش نازارىتىدىكــى ســوۋېتلىق 
مۇتەخەسسىســلىرى،  تېخنىــكا  مەســلىھەتچىلەر، 
ئارمىيەنىــڭ  قىزىــل  دوختــۇرالر،  ئىنژېنېــرالر، 
قۇمۇلــدا تۇرۇشــلۇق ســەككىزىنچى پوللىكىدىكــى 
بارلىــق ھەربىــي خادىملىــرى، ئالتــاي ۋە غۇلجىدىكــى 
ۋە  ئىشــچىالر  ئىشــلەيدىغان  كانلىرىــدا  قەلــەي 
ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  خادىمالرنــى  ئۆلچىگۈچــى 
شــەرقىي  بارلىــق  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
تۈركىســتاندا تۇرۇشــلۇق خادىملىرىنىــڭ ئــۈچ ئــاي 
چېكىنىــپ  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  ئىچىــدە 
ئىــدى.  قىلىنغــان  تەلــەپ  كېتىشــى  چىقىــپ 
شــۇنىڭدىن كېيىــن شىڭشىســەي ئىككــى قېتىــم 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بىلــەن كۆرۈشــۈپ،  پۇشــكىن 
كۈچلىرىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىن چېكىنىــش 
بــاردى.  ئېلىــپ  مۇزاكىــرە  ئۈســتىدە  مەسىلىســى 
شىڭشىســەينىڭ بــۇ خىــل ئۇشــتۇمتۇت ھەرىكىتــى 
ۋە كەســكىن پوزىتسىيەســى، ســوۋېت ئىتتىپاقنىــڭ 
ناھايىتى كۈچلۈك نارازىلىقىنى قوزغىدى. پۇشكىن 
شىڭشىســەيگە قارىتــا رەددىيــە بېرىــپ، شىڭشىســەي 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  قىلىــپ  تەكلىــپ  ئــۆزى 
ئېلىــپ كەلگــەن ســوۋېت خادىملىرىنىــڭ ۋاقىتلىــق 
ھەيدىلىشــكە  تۇرۇپــال  تايىنىــپ  ئۇقتۇرۇشــقا 
بولســا  كىشــىلەرنىڭ  بــەزى  بولمايدىغانلىقىنــى، 
شــەرقىي  بويىچــە  كېلىشــىمى  كان  قەلــەي 
ئىكەنلىكىنــى،  قانۇنلــۇق  تۇرۇشــى  تۈركىســتاندا 
بىــكار  تەرەپنىــڭ  بىــر  كېلىشــىمنىمۇ  بــۇ 
شىڭشىســەيمۇ  ئېيتىــدۇ.  قىاللمايدىغانلىقىنــى 
رەددىيــە بېرىــپ، كېلىشــمنىڭ ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
تېڭىلغانلىقىنــى،  مەجبۇرىــي  ئۆزىگــە  تەرەپتىــن 
تەستىقلىشــىدىن  ھۆكۈمەتنىــڭ  مەركىزىــي 
ئارىســىدا  ھۆكۈمەتلــەر  ئۈچــۈن،  ئۆتمىگەنلىكــى 
ئېتىــراپ  دەپ  كېلىشــىم  رەســمىي  ئىمزاالنغــان 
يىلــى   -  1940 بولمايدىغانلىقىنــى،  قىلىشــقا 
ئەمەلدىــن  كېلىشــىمىنىڭ  كان  قەلــەي 
قالدۇرۇلىدىغانلىقىنــى، »شــىنجاڭ« قەلەيچىلىــك 

خادىمالرنىــڭ  خىزمەتچــى  بارلىــق  شــىركىتىدىكى 
ئايرىلىشــىنى  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  دەرھــال 
ــۇ  ــدۇ. شىڭشىســەينىڭ پوزىتسىيەســىنىڭ ب ئېيتى
قــەدەر قاتتىــق بولۇشــىدىكى ســەۋەپ، ئۇ موســكۋانىڭ 
ئامالــى يوقلىقىغــا چوڭقــۇر  ئۇنىڭغــا ھېچقانــداق 
ئىشــىنەتتى8. شىڭشىســەي - ســوۋېت مۇناســىۋىتى 
جىددىــي شــەكىلدە ناچارلىشىشــقا باشــلىغان ئىــدى. 
10 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى، پۇشــكىن شىڭشىســەيگە 
ئۇقتۇرۇش يولالپ، قۇمۇلدا تۇرۇشلۇق سەككىزىنچى 
پوللىــك ھەربىــي - ئوفىتســېرلىرى ۋە قەلــەي كان 
كېلىشــىمىگە ئاالقىــدار كىشــىلەرنى ئــۆز ئىچىگــە 
بارلىــق ھەربىــي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ئالغــان ســوۋېت 
بويىچــە  كېلىشــىم  ئىلگىرىكــى  خادىملىرىنىــڭ، 
شــۇڭا  كىرگەنلىكىنــى،  تۈركىســتانغا  شــەرقىي 
ئۇالرنىــڭ تــۇرۇپ قېلىشــى كېرەكلىكىنــى، پەقــەت 
شــەرقىي تۈركىســتاندا ئىككــى يىلدىن ئارتــۇق ۋەزىپە 
تېخنىــك  مەســلىھەتچىلەر،  ســوۋېتلىق  ئۆتىگــەن 
ــڭ چېكىنىشــىگە  مۇتەخەسسىســلەر ۋە دوختۇرالرنى
بولىدىغانلىقىنــى ئېيتىــدۇ. شىڭشىســەي بايانــات 
قىاللمايدىغانلىقىنــى  قوبــۇل  بۇنــى  بېرىــپ 
ــدۇ. بــاش كونســۇل پۇشــكىن ئەگــەر ســوۋېت  بىلدۈرى
كىشــىلەرنى  مۇناســىۋەتلىك  تــەرەپ  ئىتتىپاقــى 
چېكىنــدۈرۈپ چىقىــپ كەتمىســە، شىڭشىســەينىڭ 
قانــداق قىلىدىغانلىقىنــى ســورايدۇ. شىڭشىســەي 
ــداق  ــەن» ھەرقان ــەن جاۋاب كەســكىن پوزىتســىيە بىل
»شــىنجاڭنىڭ«  قوللىنىــپ،  ۋاســىتىلەرنى  زۆرۈر 
پۈتۈنلىكىنــى  زېمىــن  ۋە  ھوقۇقىنــى  ئىگىلىــك 
تارتمــاي،  بــاش  قىلىشــتىن  جــەڭ  قوغدايمىــز؛ 
تاجاۋۇزچىلىرىغــا  چەتئــەل  كەلگــەن  ســىرتتىن 
ســوۋېت  كۈنــى،  شــۇ  دەيــدۇ9.  تۇرىمىــز«  تاقابىــل 
ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى 
جىيــاڭ  چۇڭچىڭــدا  پانيۇشــكىن10  ئالېكســاندىر 
مايتــاغ  »شــىنجاڭ«  كۆرۈشــۈپ،  بىلــەن  جېيشــى 
نېفىتلىكــى ۋە دىخــۇا ئايروپىــالن ياســاش زاۋۇتىنىــڭ 
تەرىپىدىــن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ھالــدا  داۋاملىــق 
بولمايدىغانلىقــى  بولىدىغــان  باشقۇرۇشــقا 
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جىيــاڭ  بارىــدۇ،  ئېلىــپ  مۇزاكىــرە  توغرىســىدا 
جېيىشــى بۇنــى خىتاينىــڭ ئىگىلىــك ھۇقۇقىغــا 
ئىمزالىشــىپ  كېلىشــىم  قىلغانلىــق،  دەخلــى 
ئاندىــن ئىجــرا قىلىــش كېــرەك دەپ قارايــدۇ، ھەمــدە 
»ئىككــى دۆلــەت ئارىســىدىكى بارلىــق ئاالقــە، چوقــۇم 
مۇنتىزىملىشىشــقا قــاراپ يۈزلىنىشــى كېــرەك«دەپ 

كۆرســىتىدۇ11. 

شــەرقىي  ئۆزىنىــڭ  ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ 
سىياســىتىگە  »قايتۇرۇۋېلىــش«  تۈركىســتاننى 
جەھەتتىكــى  بــۇ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ۋە 
بارلىقىنــى  ئىشەنچىســى  قارىتــا  پوزىتسىيەســىگە 
 -  7 ئاينىــڭ   -  10 يىلــى   -  1942 ئىپادىلەيــدۇ. 
بــاش  تۇرۇشــلۇق  خىتايــدا  ئامېرىكانىــڭ  كۈنــى، 
جــون  مەسلىھەتچىســى  ئەلچىخانىســىنىڭ 
بــاش  تۇرۇشــلۇق  خىتايــدا  ئامېرىكانىــڭ  كارتېــر 
ئۆزىنىــڭ  خاتىرىســىدە،  يوللىغــان  ئەلچىســىگە 
خىتــاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى سىياســىي 
بىلــەن  فۇبىڭچــاڭ  باشــلىقى  مۇئاۋىــن  ئىشــالر 
ــى ئۆتكۈزگــەن  1942 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 3 - كۈن
ســۆھبىتىنى تىلغــا ئېلىــپ، يېقىندىــن بۇيانقــى 
شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتىنىــڭ تەرەققىياتىغــا 
قارىتــا، فۇبىڭچــاڭ ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرەپنىــڭ 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  ھۆكۈمەتنىــڭ  مەركىزىــي 
ــەن  ــى« كېڭەيتىشــىگە بىلدۈرگ ــان »ھوقۇقىن بولغ
ــى  ــۇن قىلغانلىقىن ــى مەمن ئىنكاســىنىڭ ئۆزلىرىن
ئېيتىــدۇ. ئۇنىــڭ قارىشــىچە، ســوۋېت ئىتتىپاقنىڭ 
بولۇشــىنىڭ  پوزىتســىيەدە  خىــل  بــۇ  ھازىرچــە 
بولــۇپ،  خىــل  ئىككــى  تۆۋەندىكىــدەك  ســەۋەبى 
بىرىنچىدىــن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئۆزىنىڭ شــەرقىي 
سىياســىتىنىڭ  كىرىــش  ســىڭىپ  تۈركىســتانغا 
خاتــا بولغانلىقىنــى تونۇپ يەتكــەن؛ ئىككىنچىدىن، 
قىلىــپ  ھۇجــۇم  ســىبىرىيەگە  ياپونىيــە  ئەگــەر 
كىرىــپ قالســا، خىتاينىڭ رولىنىــڭ ناھايىتى چوڭ 
بولىدىغانلىقىنــى چۈشــىنىپ يەتكــەن، شۇڭالشــقا 
دوســتانە ئۇســۇلالر بىلــەن يۈز بېرىــش ئېھتىماللىقى 

ئۇقۇشماســلىقالرنىڭ  ياكــى  ســۈركىلىش  بــار 
يىلتىزىنــى قومۇرۇپ تاشالشــنى پەمالۋاتقــان ئىدى12. 

پۇشــكىن  كۈنــى،   -  21 ئاينىــڭ   -  10
شىڭشىســەي بىلــەن يۈزتۇرانــە كۆرۈشــۈپ، ســوۋېت 
مىنىســتىرلىكىنىڭ  ئىشــالر  تاشــقى  ئىتتىپاقــى 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  قايتۇرغانلىقىنــى،  جــاۋاپ 
باشــقا  مەســلىھەتچىلەردىن  ھەربىــي  تۇرۇشــلۇق 
مەســلىھەتچىلەرنى، تېخنىــك مۇتەخەسسىســىلەرنى 
چىقىشــقا  قايتــۇرۇپ  دوختۇرالرنــى  ۋە 
قۇمۇلــدا  ئېيتتى.لېكىــن  قوشــۇلغانلىقىنى 
ســەككىزىنچى  ئارمىيــە  »قىزىــل  تۇرۇشــلۇق 
ئىچىگــە  ئــۆز  ئوفىتســېرالرنى  ھەربىــي  پوللىــك« 
ئالغــان باشــقا ھەربىــي مەســلىھەتچىلەر ۋە ھەربىــي 
مەشــقاۋۇلالرنىڭ چېكىنىش مەسىلىســىنىڭ تېخى 
قوشــۇمچە  ئەمەســلىكىنى  ئىچىــدە  كۈنتەرتىــپ 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  شىڭشىســەي  قىلىــدۇ. 
بولۇۋاتقانلىقىغــا  ســوزماقچى  كەينىگــە  ۋاقىتنــى 
ئىشــەنگەچكە، قارارىــدا قەتئىيلىــك بىلــەن چىــڭ 
كان  ئەگــەر   « بېرىــپ،  ئاگاڭالنــدۇرۇش  ۋە  تۇرىــدۇ 
تەلىپىــم  خادىمــالر  ئۆلچىگۈچــى  ۋە  ئىشــچىلىرى 
بويىچــە ئىــش كۆرمىســە، ئۆلكىلىــك ھۆكۈمــەت ئــۇالر 
ــن  ــداق ئۈســكىنە تەمىــن ئەتمىگەندى ئۈچــۈن ھەرقان
ســىرىت ئۇالرنىــڭ بىخەتەرلىكىگىمــۇ كاپالەتلىــك 
ۋە  مەســلىھەتچىلەر  ھەربىــي  ئەگــەر  قىلمايــدۇ. 
ئۇالرنىــڭ  بويسۇنمىســا،  بۇيرۇققــا  مەشــقاۋۇلالر 
ئىســىمىلىرى رويخەتتىــن ئۆچۈرىلىــدۇ، ۋە كېيىنمۇ 
ھېچقانــداق تۆلەمگــە ئېرىشــەلمەيدۇ. ئەگــەر قىزىــل 
چېكىنىــپ  پوللىكــى  ســەككىزىنچى  ئارمىيــە 
مۇداپىئــە كومىتېتــى  چىقىــپ كەتمىســە، چېگــرا 
بارلىــق خىزمەتلىرىنــى  بولغــان  ئۇالرغــا  ئەزالىــرى 
قۇمــۇل  بىرگــە،  بىلــەن  شــۇنىڭ  توختىتىــدۇ. 
خەلقىنىــڭ ئۇالرغــا ئــوزۇق - تۈلــۈك ۋە باشــقا يــەم 
ئەگــەر  چەكلەيــدۇ.  تەمىنلىشــىنى  خەشــەكلەرنى   -
بەخىتكــە قارشــى ھەرقانــداق بىــر ۋەقــە كۆرۈلســە، 
ھەربىــي  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  مەســئۇلىيەتنى 
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ئــۆز  مەشــقاۋۇللىرى  بىلــەن  مەســلىھەتچىلىرى 
ئۆلكىلىــك  »شــىنجاڭ«  ئالىــدۇ،  ئۈســتىگە 
ھۆكۈمەت ھېچقانداق مەســئۇلىيەتنى ئۆز ئۈســتىگە 
ئالمايــدۇ. يــۈز بېرىــش ئېھتىمالي بولغــان ھەرقانداق 
قارىشــىمىزچە،  بىزنىــڭ  قارىتــا،  ئاقىۋەتكــە  ناچــار 
ئــۆز  مەســئۇلىيەتنى  پۈتــۈن  ئــادەم  بىــر  ســىز 
ــدا، بىــز  ئۈســتىڭىزگە ئېلىشــىڭىز كېــرەك. ئاخىرى
تاجــاۋۇز  »شــىنجاڭغا«  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
قىلىغانلىقىــدەك بــۇ رېئاللىقنــى خىتــاي خەلقىگــە 
ۋە دۇنيــا جامائەتچىلكىگــە ئاشــكارىاليمىز« دەيــدۇ13. 
بىلــەن  پۇشــكىن  كۈنــى،   -  26 ئاينىــڭ   -  10
شىڭشىســەي 5 - قېتىــم كۆرۈشــۈش ئېلىــپ بارىــدۇ، 
قەلــەي  قويــۇپ،  يــول  تــەرەپ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
كېنىدىكــى بارلىــق خادىملىرىنــى قايتــۇرۇپ ئېلىــپ 
كېتىشــكە قوشــۇلغاندىن ســىرت، 6 ئــاي ئىچىــدە 
چىقىــپ  ئېلىــپ  قوشــۇنىنى  ھەربىــي  بارلىــق 
 -  1940 شىڭشىســەي،  قوشــۇلىدۇ.  كېتىشــكە 
يىلىدىكــى مەخپىــي كېلىشــىم پۈتۈنلــەي ئەمەلدىــن 
قالــدى، قەلــەي كېنــى بىلــەن ئاالقىــدار خادىمالرنىــڭ 
ئايرىلىشــى  ئىچىــدە  ئــاي   1 چوقــۇم  ھەممىســى 
بولســا 1940  پۇشــكىن  كېــرەك دەپ كۆرســىتىدۇ. 
بىــكار  كېلىشــىمىنى  كان  قەلــەي  يىلىدىكــى   -
ــرۇق تاپشــۇرۇپ  ــداق بۇي قىلىــش توغرىســىدا ھېچقان
ئالمىغانلىقىنــى ئېيتىــپ، بــۇ مەســىلە ئۈســتىدە 
مەســلىھەت  ھالــدا  ئىلگىرىلىگــەن  يەنىمــۇ 
چىــڭ  ھەققىــدە  كېرەكلىكــى  بېرىــش  ئېلىــپ 
تۇرىــدۇ، لېكىــن شىڭشىســەي بۇنىــڭ ھېچقانــداق 
ئۆلكىلىــك  يوقلىقىنــى كۆرســىتىپ،  زۆرۆرىيىتــى 
ھۆكۈمەتنىڭ»شــىنجاڭ« قەلەيچىلىــك شــىركىتى 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ئېلىــپ كەتمەيدىغــان بارلىــق، 
قۇرۇلۇش ۋە ئۈســكىنە ئەشــيالىرىنى سېتىۋېلىشنى 
خااليدىغانلىقىنــى ئېيتتــى14. دەل مۇشــۇ پەيىتتــە، 
جىڭغــا  ھالقىــپ  چېگراســىدىن  ئېلــى  تانــكا   20
ســوۋېت  شىڭشىســەي  ئىــدى.  كىرگــەن  بېســىپ 
ئالدىــدا  بېســىمى  ئەســكىرىي  بــۇ  ئىتتىپاقىنىــڭ 
ئــۆز پىكرىــدە چىــڭ تــۇرۇپ، پۇشــكىندىن ســوۋېت 

ئارمىيەســىنىڭ دەرھــال چىقىــپ كېتىشــىنى تەلەپ 
ــۈز  قىلىــدۇ ۋە»شــىنجاڭ« ئۆلكىلىــك ھۆكۈمــەت، ي
بېرىــش ئېھتىمالى بولغان كۈتۈلمىگەن ئەھۋالالرغا 
ــۆز ئۈســتىگە  ــداق مەســئۇلىيەتنى ئ ــا، ھېچقان قارىت
ئالمايدۇ«دەيــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن ئىككىنچــى كۈنــى 
قوشــۇنى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بــۇرۇن،  چۈشــتىن 

توختىتىــدۇ15.  ئىلگىرىلەشــنى  ئالغــا 

11 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى، پۇشــكىن يەنــە بىــر 
قېتىــم شىڭشىســەينى زىيــارەت قىلىــپ، ســوۋېت 
مەســلىھەتچى  ھەربىــي  بارلىــق  ئىتتپاقىنىــڭ 
تېخنىــكا  مەشــقاۋۇلالر،  ھەربىــي  خادىملىــرى، 
خادىملىــرى،  قۇرۇلــۇش  مۇتەخەسسىســلىرى، 
ئاالقىــدار  بىلــەن  كان  قەلــەي  ۋە  دوختــۇرالر 
ئــاي  ئــۈچ  گراژدانلىرىنىــڭ،  ســوۋېت  بارلىــق 
ســوۋېت  چىقىدىغانلىقىنــى،  چېكىنىــپ  ئىچىــدە 
ئىتتىپاقىنىــڭ قۇمۇلــدا تۇرۇشــلۇق بىــر پوللىــك 
ئۆلكىلىــك  »شــىنجاڭ«  قوشــۇنىمۇ،  ھەربىــي 
ئىچىــدە  مــۇددەت  بەرگــەن  بەلگىلــەپ  ھۆكۈمــەت 
تانــكا  كەلگــەن  يېڭــى  چېكىنىدىغانلىقنــى، 
قىســمىنىڭ بولســا دەرھــال شــەرقىي تۈركىســتان 
كېتىدىغانلىقىنــى  چىقىــپ  چېگراســىدىن 
شىڭشىســەينىڭ  بىلــەن،  شــۇنىڭ  ئۇقتــۇردى16. 
شــەرقىي  كۈچلىرىنــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
ــالش تىرىشــچانلىقى دەســلەپكى  تۈركىســتاندىن تازى
لېكىــن،  بولــدى.  مۇۋەپپىقىيەتلىــك  قەدەمــدە 
قوغــالپ  كۈچلىرىنــى  ســوۋېت  شىڭشىســەينىڭ 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  قىســمەن  ۋە  چىقىرىشــى 
تۇرۇشــلۇق ســوۋېت گراژدانالرنــى قولغــا ئېلىشــىتەك 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  قىلمىشــلىرى، 
ســوۋېت  ئىــدى.  قوزغىغــان  نارازىلىقىنــى  قاتتىــق 
ئىتتىپاقىنىــڭ دىخــۇادا تۇرۇشــلۇق بــاش كونســۇلى 
پۇشــكىن 1942 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 16 - كۈنــى 
تېلگىراممىســىدا،  يوللىغــان  شىڭشىســەيگە 
ج  »شــىنجاڭ«  ھۆكۈمىتــى،  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
خ تارماقلىرىنىــڭ ســوۋېت گراژدانلىرىغــا قاراتقــان 
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قىلىقلىرىغــا  ئاشــقان  چېكىدىــن  ۋە  ئەدەپســىز 
بىلــدۈردى17.  قويالمايدىغانلىقىنــى  يــول  قەتئىــي 
1942 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 30 - كۈنــى، ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى 
ئالېكســاندىر پانيۇشــكىن دىخۇاغــا يېتىــپ كەلــدى، 
ھەمــدە دىخــۇادا تۇرۇشــلۇق بــاش كونســۇل پۇشــكىن 
بىلــەن بىرلىكتــە 1943 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 6 - 
كۈنى شىڭشىســەي بىلەن كۆرۈشــۈپ مۇناســىۋەتلىك 
ئۆتكۈزۈلگــەن  ســۆھبەت  ھەققىــدە  مەســىلىلەر 
بولســىمۇ، مۇھىــم نۇقتىــدا بىردەكلىــك ھاســىل 
گومىنــداڭ  ئايــدا،   -  1 شــۇيىلى  قىاللمىــدى18. 
»شــىنجاڭ« ئۆلكىلىــك بۆلۈمــى قــۇردى . زور بىــر 
تۈركــۈم گومىنــداڭ سىياســىي ھەربىــي خادىملىــرى 

»ســوۋېت  ۋە  كەلــدى  تۈركىســتانغا  شــەرقىي 
پوللىكى«نــى  ســەككىزىنچى  ئارمىيــە  قىزىــل 
پىــالن  ئۈســتىدە  چېكىنــدۈرۈش  مەجبۇرىــي 
چۇڭچىڭنىــڭ  شىڭشىســەي  باشــلىدى.  تۈزۈشــكە 
يولليورۇقىغــا ئاساســەن، 1943 - يىلــى 3 - ئايــدا 
پوللىكنىــڭ  ســەككىزىنچى  تۇرۇشــلۇق  قۇمۇلــدا 
قىســمىنى  ھەربىــي  ۋاشــىليېۋاغا،  كوماندىــرى 
بولمىســا  چىقىشــىنى،  چېكىنــدۈرۈپ  دەرھــال 
ســېپىگە  ئالدىنقــى  ئۇرۇشــنىڭ  قارشــى  ياپونغــا 
ئەۋەتىلىدىغانلىقىنــى ئۇقتــۇردى19. ئــەڭ ئاخىــرى، 
1943 - يىلى 3 - ئايدا ســوۋېت ئىتتىپاقى شــەرقىي 
تەييارلىــق  چىقىشــقا  چېكىنىــپ  تۈركىســتاندىن 

ئالــدى.  قــارارى  قىلىــش 

 )2( شىڭشىسەينىڭ مەركەزگە بويسۇنۇشى

1942 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى، شــەرقىي 
بىلــەن  كومپارتىيەســى  خىتــاي  تۈركىســتاندىكى 
قويــۇق بــاردى - كېلىشــى بولغــان شىڭشىســەينىڭ 
قىســىمنىڭ  ماشىنىالشــقان  ئۇكىســى،  تۆتىنچــى 
برىگادا كوماندىرى شىڭشــىچى قەســتكە ئۇچرىدى20. 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  شىڭشىســەينىڭ  ۋەقــە  بــۇ 
بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنى ئــۈزۈل - كېســىل 
ھۆكۈمىتىگــە  گومىنــداڭ  تاشــالپ،  كېســىپ 
كەلتــۈرۈپ  باغلىشــىنى  ئىــرادە  بېقىنىشــقا 
چىقــاردى. شىڭشىســەي گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئىشەنچىســىگە ئىرىشــىش ئۈچــۈن، بــۇ ۋەقەنى باھانە 
كۆتــۈرۈش  بىر»توپىــالڭ  يېڭــى  تــۇرۇپ،  قىلىــپ 
ئىلگىــرى  چىقىرىــپ،  ئويــدۇرۇپ  دېلو«ســىنى 
خىتــاي  ۋە  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بولــۇپ  كېيىــن 
ئادىمنــى  ئارتــۇق  300دىــن  كومپارتىيەســىنىڭ 
قولغــا ئالــدى. شــۇڭا شىڭشــىچى ئۆلــۈپ ئىككىنچــى 
ــى  ــپ بۇن ــات بېرى ــى« بايان ــى، »شــىنجاڭ گېزىت كۈن
»خەلقئارالىــق چــوڭ سۈيقەســت، موســكۋا بىلــەن 
يەنئــەن بىرلىشــىپ قۇتراتقۇلىــق قىلغان«دېــدى. 
شىڭشىســەي 5 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى ســىتالىن 

 Vyacheslav( مولوتــوۋ   ،)Joseph V. Stalin(
 )1986  -  1890  ،Mikhaillovich Molotov
)ســوۋېت  باكۇلىــن  يېزىــپ،  خــەت  قاتارلىقالرغــا 
ئىتتىپاقىنىــڭ دىخــۇادا تۇرۇشــلۇق باش كونســۇلى(، 
التــوۋ )چېگــرا مۇداپىئــە نــازارەت مەھكىمىســىنىڭ 
باشــقا  ۋە  مەسلىھەتچىســى(  بــاش  ســوۋېتلىق 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ھەممىســىنى،  خادىملىرىنىــڭ  خىزمەتچــى 
سۈيقەســتىگە  قىلىــش  قەســت  شىڭشــىچىغا 
ســوۋېت  ھەمــدە  كۆرســەتتى،  دەپ  قاتناشــقۇچىالر 
ئىتتىپاقىدىــن رازۋېــدكا قىلىــش ۋە ســوراققا تارتىش 
ئىشــلىرىغا خادىــم ئەۋەتىپ قاتناشتۇرۇشــىنى تەلەپ 
شىڭشىســەينىڭ  ئاللىبــۇرۇن  موســكۋا  قىلــدى21. 
جەزىملەشــتۈرۈپ  سىياســىتىنى  قارشــى  ســوۋېتقا 
 - تــاالش  قــۇر  بىــرە  كېــرەك،  بولســا  بولغــان 
تارتىشىشــتىن كېيىــن، شىڭشىســەينىڭ ســوۋېتقا 
قارشــى قىلمىشــلىرىغا قارىتــا قۇتقــۇزۇش ئېلىــپ 
ــى 6 -  ــن ئاشــقاندا، يەن ــر ئايدى ــالپ، بى بېرىشــنى ئوي
ئاينىــڭ 27 - كۈنــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى تاشــقى 
شىڭشىســەيگە  مولوتــوۋ  مىنىســتىرى  ئىشــالر 
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كــۈن  بىرقانچــە  يولــالپ،  تېلگراممىســى  جــاۋاپ 
مىنىســتىرى  مۇئاۋىــن  ئىشــالر  تاشــقى  ئىچىــدە 
)يەنــى مۇئاۋىــن تاشــقى ئىشــالر خەلــق كومىسســارى( 
شــەرقىي  دېكانوزوۋنىــڭ  گېئورگىۋېــچ  ۋىالدىمىــر 
مايتــاغ  »مەخســۇس  بېرىــپ22،  تۈركىســتانغا 
مۇھىــم  باشــقا  ۋە  مەسىلىســى  نېفىتلىكــى 
مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىدىغانلىقىنــى« ئېيتتــى. 
مولوتــوۋ خېتىــدە بــەزى جەھەتلــەردە يــول قويۇشــنى 
خااليدىغانلىقىنــى بىلــدۈرۈپ، مايتــاغ نېفىتلىكىنى 
ھەمكارلىشــىپ  بىلــەن  ھۆكۈمىتــى«  »شــىنجاڭ 
قــۇرۇپ چىقىــش، ھەتتا ھەمكارلىشــىپ باشقۇرۇشــقا 
بولىدىغانلىقىنــى، شــەرقىي تۈركىســتانغا قالــدۇرۇپ 
ئاشۇرۇشــقا  نىســبىتىنى  مەھســۇالت  قويىدىغــان 
رەســمىي  ھەمــدە  ئېيتىــدۇ،  بولىدىغانلىقىنــى 
بارلىقىنىمــۇ  ئۈمىدىنىــڭ  ئىمــزاالش  كېلىشــىم 
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ، بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە خەتتــە يەنــە 

ئىشــلەتتى23. بېســىم  شىڭشىســەيگە 

ئالغاندىــن  تاپشــۇرۇپ  خەتنــى  شىڭشىســەي 
ئاالھىــدە  جېيشــىغا  جىيــاڭ  ئەتىســى  كېيىــن، 
جىددىــي تېلېگراممــا يولــالپ »مۇئاۋىــن مىنىســتىر 
ناھايىتــى  ھۆكۈمىتىــدە  ســوۋېت  دېكانــوزوۋ 
مۇھىــم ئورۇنغــا ئىگــە شــەخس، شــىنجاڭ ئاپرىــل 
ئىنقىالبىدىن كېيىن، سوۋېت ھۆكۈمىتى ئەزەلدىن 
بىۋاســتە  خادىمالرنــى  مۇھىــم  قېتىمقىــدەك  بــۇ 
شــىنجاڭغا ئەۋەتىــپ باققــان ئەمــەس«24 دېــدى . 7 - 
ئاينىــڭ 2 - كۈنــى، جىياڭ جېيشــى ئــۆز قولى بىلەن 
شىڭشىســەيگە جــاۋاپ خــەت يېزىــپ، ۋىــڭ ۋىنخــاۋ 
)1889 - 1971، ھەربىي تەمىنات ئىشــلەپچىقىرىش 
لەنجۇدىكــى  ئارقىلىــق  باشــلىقى(  ئىدارىســىنىڭ 
ــڭ  جۇشــىياۋلىياڭغا يەتكــۈزدى، جۇشــىياۋلىياڭ ۋى
ۋىنخــاۋ بىلــەن بىرلىكتــە دىخۇاغــا ئۇچــۇپ كېلىــپ، 
ئــۆز قولــى بىلــەن خەتنــى شىڭشىســەيگە تاپشــۇرۇپ، 
ئىرادىســىنى  بولغــان  مەركەزگــە  شىڭشىســەينىڭ 
چىڭىتتــى. 7 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى، جۇشــىياۋلىياڭ، 
جېيشــىنىڭ  )جىيــاڭ  باڭچــۇ  مــاۋ  ۋىنخــاۋ،  ۋىــڭ 

قاتارلىقــالر  نىــڭ جىيەنــى(  مــاۋ  ئايالــى  بىرىنچــى 
جۇشــىياۋلىياڭنىڭ  كەلــدى.  يېتىــپ  دىخۇاغــا 
كېلىشــىنىڭ  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  قېتىــم  بــۇ 
جېيشــىنىڭ  جىيــاڭ  مۇددىئاســى،  بىــر  يەنــە 
ۋەكىلــى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن رەســمىي يوســۇندا 
بېرىــش  ئېلىــپ  ســۆھبەت  بىلــەن  شىڭشىســەي 
ئــەڭ  شىڭشىســەيگە  مولوتــوۋ  كۈنــى،  شــۇ  ئىــدى. 
ئاخىرقــى ئۇلتىماتــۇم شــەكلىدىكى بىــر پارچە خەتنى 
دۆلەتكــە  ئىلگىرىكــى  شىڭشىســەينىڭ  يولــالپ، 
قىلمىــش  قىلىدىغــان  ئاســىيلىق  مىللەتكــە  ۋە 
ئارقىلىــق  بــۇ  چىقتــى،  ســاناپ  ئەتمىشــلىرىنى   -
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە ئــەل بولــۇش نىيىتىدىــن 
ــدى. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا،  ياندۇرۇشــقا ئۇرۇن
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئاالھىــدە ۋەكىلــى دېكانوزوۋ 
7 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى مولوتــوۋ شىڭشىســەينىڭ 
5 - ئاينىــڭ 10 - كۈنــى ئەۋەتكــەن تېلگېراممىســىغا 
بەرگــەن جــاۋاب خېتىنــى ۋە مايتــاغ نېفىتلىكىگــە 
ــى ئېلىــپ ئۈرۈمچىگــە  مۇناســىۋەتلىك ماتېرىيالالرن
مولوتــوۋ،  خەتتــە  جــاۋاپ  كەلــدى.  يېتىــپ 
قاتارلىــق  التــوف  باكۇلىــن،  شىڭشىســەينىڭ 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
تۇرۇشــلۇق خىزمەتچــى خادىملىرىغــا زىيانكەشــلىك 
ــى  ــدى ۋە ســوۋېت ئىتتىپاق ــى ئەيىبلى قىلغانلىقىن
پۈتۈنلــەي  ئەيىپلەشــلەرنىڭ  بولغــان  خادىملىرىغــا 
كۆرســىتىپ،  ئىكەنلىكىنــى  ئىغــۋا   - پىتنــە 
»شىڭشــىچىنى قەســتلىگەن دەل شــىڭ دۇبەننىــڭ 
ئــۆزى، شــىڭ دۇبەننىــڭ ئۇنــى قەستلىشــى پەقــەت 
تەھدىــت  ھۆكۈمرانلىقىغــا  »شــىنجاڭدىكى« 
قىلىشــتىن  يــوق  رىقابەتچىســىنى  بولىدىغــان 
ئىبــارەت« دېگەنلەرنى ئەســكەرتتى. شىڭشىســەينىڭ 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى بــۇ قېتىمقــى »سۈيقەســت 
تەكشــۈرۈش  قىلىــپ  رازۋېــدكا  ۋەقەســى«نىڭ 
ئىشــلىرىغا قاتنىشــىش تەكلىپىگــە قارىتــا، مولوتوۋ 
ئۆلكىســىنىڭ«  »شــىنجاڭ  تەكشــۈرۈش  »دېلونــى 
ئىچكــى ئىشــى، شــۇڭا خادىــم ئەۋەتىشــنىڭ ھېــچ 
زۆرۈرىيىتى يوق، .....« دەپ قارايدۇ ۋە جاۋاب خېتىدە، 
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شــەرقىي تۈركىســتاندا ھازىــر يۇقىــرى بېســىملىق 
شــەرقىي  يۈرگۈزۈلىۋاتقانلىقىنــى،  سىياســەت 
كەتمىگــەن  چىقىــپ  چېكىنىــپ  تۈركىســتاندىن 
مۇھىــم خادىمالرنىــڭ قولغــا ئېلىنىۋاتقانلىقىنــى 
كۆرســىتىپ، بۇنىــڭ ئاقىۋىتىنىــڭ ناھايىتــى ئىغىر 
خېيىــم - خەتــەر ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى، ھەتتــا 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى كــۆپ قىســىم مەمۇرىــي ۋە 
ھەربىــي ئەمەلدارالرنىــڭ يوقــاپ كېتىــش خەۋىپىگــە 
كەلتــۈرۈپ  ۋەزىيەتنــى  بــۇ  كېلىدىغانلىقىنــى،  دۇچ 
ئەتراپىدىكــى  شىڭشىســەينىڭ  دەل  چىقارغــان 
سۈيقەســتچىلىرى  جاھانگىرلىكىنىــڭ  ياپــون 
باشــقا،  بۇنىڭدىــن  ئېيتىــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى 
مولوتــوۋ خېتىــدە يەنــە شىڭشىســەينىڭ نەنجىــڭ 
ــدە  ــان ئاســىيلىقلىرىنى ئاالھى ھۆكۈمىتىگــە قىلغ
شىڭشىســەي  يىلــى   -  1934 ئېلىــپ:  تىلغــا 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىگــە تەكلىــپ بېرىــپ 
شــەرقىي تۈركىســتاندا كوممۇنىزمنــى يولغــا قويــۇش 
پىكرىنــى  كېڭەيتىــش  شەنشــىگىچە  گەنســۇ،  ۋە 
جىيــاڭ  بۇنــى  شىڭشىســەي  قويىــدۇ،  ئوتتۇرىغــا 
جېيىشــى رەھبەرلىكىدىكــى مەركىزىــي ھۆكۈمەتنــى 
قۇتقۇزۇشــنىڭ  خىتاينــى  ھەتتــا  يىقىتىشــنىڭ، 
بىردىــن بىــر يولــى دەپ كۆرســەتتى؛ 1936 - يىلــى 
12 - ئايدىكــى »شــىئەن ۋەقەســى« دە پۈتــۈن كۈچــى 
بىلــەن شەرتســىز جــاڭ شــۆلىياڭغا يــاردەم بېرىشــنى 
ھالــدا  ئاشــكارە   - ئوچــۇق  قىلىــپ،  تەشــەببۇس 
»شــىنجاڭ ئۆلكىســىنىڭ« بارلىــق كۈچــى بىلــەن 
ھەرىكىتىنــى  زوراۋانلىــق  شــۆلىياڭنىڭ  جــاڭ 
ــەردى؛ 1941  ــات ب ــى توغرىســىدا بايان قولاليدىغانلىق
- يىلــى 1 - ئايــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا شــەرقىي 
چىقىــپ  »بۆلــۈپ«  خىتايدىــن  تۈركىســتاننى 
قــۇرۇش  جۇمھۇرىيىتى«نــى  ســوۋېت  »شــىنجاڭ 
تەكلىپــى  قوشــۇلۇش  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  ۋە 
قاتارلىــق »ئاســىيلىق« قىلمىشــلىنى ئەســلىتىپ 
بۇنىڭغــا قارىتــا »زۆرۈر بولغــان يەكۈننــى چىقىرىــپ، 
مۇۋاپىــق  قىلىشــنىڭ  تــەرەپ  بىــر  مەســىلىنى 
چارىســىنى ئىــزدەپ، ئىككــى تەرەپ مۇناســىۋىتىنىڭ 

يامانــالپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش كېــرەك« 
ئېيتتــى25. دەپ 

ئىنــكار  ئەيىبلەشــلەرنى  بــۇ  شىڭشىســەي 
ــى  ــاڭ جېيشــىگە ئۆزىن ــۇل جىي ــدى، 7 - ئىي قىلمى
ئاقــالپ خــەت يازىــدى ۋە خېتىــدە شــۇنۇالرنى بايــان 
ئەســال چىــن قەلبىمدىــن  بــۇ مېنىــڭ  قىلــدى: » 
ســوۋېت  پەقــەت  مــەن  ئەمــەس،  قىلغــان  تەلــەپ 
نىســبەتەن  زېمىنىغــا  شــىنجاڭ  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
تــۈردە  ھەققىــي  يوقلىقىنــى،   - بــار  نىيىتــى  قــارا 
ماركىســىزمنى ئىجــرا قىلىــپ قىلمايۋاتقانلىقىنــى 
چۈنكــى  خــاالس.  ئىدىــم  باقماقچــى  بىلىــپ 
ئارىســىدا،  يىللىــرى   -  1941 ۋە  يىلــى   -  1940
ۋە  ئــورۇس  تاتــار،  ئۇيغــۇر،  »شــىنجاڭدىكى«  بىــز 
پــاش  سۇيقەســتىنى  قوزغىــالڭ  تۇڭگانالرنىــڭ 
ئۇالرنىــڭ  بولۇشــىچە،  مەلــۇم  دېلودىــن  قىلــدۇق، 
ــۈپ چىقىــپ  ــن بۆل مەقســىتى شــىنجاڭنى خىتايدى
ئۇيغۇرىســتان دۆلىتــى قــۇرۇش ئىكــەن. بــۇ دېلوغــا 
قاتناشــقانالرنىڭ ھەممىســى دېگۈدەك شىنجاڭدىكى 
ھەرمىللەتتىــن بولغان ئەڭ ئابرويلۇق كىشــىلەردىن 
بــۇ ۋەقەنــى پىالنلىغۇچــى بولســا ســوۋېت  بولــۇپ، 
ســابىق  تۇرۇشــلۇق  دىخــۇادا  ئىتتىپاقىنىــڭ 
 )I H . Ovdienko( ئوۋدىيەنكــو  كونســولى  بــاش 
ئــون  كېيىــن،  قىلىنغاندىــن  پــاش  دېلــو  ئىكــەن، 
نەچچــە قاتىــل ۋە يۈزلىگــەن قاتناشــقۇچىالر قولغــا 
دېلونىــڭ  بــۇ  ئىــدى.  تىنجىتىلغــان  ئېلىنىــپ 
بۇنىــڭ  ئېنىقلىشــىمىزچە،  كۆرۈنىشــىنى  ئارقــا 
ســوۋېت  ياكــى   )Trotskyism( تىروتســكىچىالر 
ئىتتىپاقــى تەرەپتىــن تەشــكىللەنگەن سۈيقەســت 
ئــۆز  پەقــەت  ســۈرۈلدى،  ئىلگىــرى  ئىكەنلىكــى 
ئەھۋالنــى چۈشــىنەلمەي  بىــز ھەقىقىــي  ۋاقتىــدا 
ئارقــا  دېلونىــڭ  پېقىــر  شــۇڭا  قاپتىكەنمىــز. 
كۆرۈنۈشــىنى تەكشــۈرۈپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
قىلىغــان قىلمىغانلىقىنــى بىلىــش مەقســىتىدە، 
يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان خەتنــى يولــالپ، ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ قانــداق جــاۋاپ قايتۇرىدىغانلىقىنــى 
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ئېنقــالش  پېقىرنىــڭ  ئــۇالر  ئىدىــم.  بىلمەكچــى 
مەقســىتىنى بىلىــپ قالغــان چېغــى، ھازىرغىچــە 
جــاۋاپ كەلمىــدى«26. شىڭشىســەي 7 - ئىيۇلدىكــى 
خېتىــدە  بــۇ  يېزىلغــان  جېيىشــىغا  جىيــاڭ 
قاتتىــق  ئىتتىپاقىنــى  ســوۋېت  ئۆزىنىــڭ  يەنــە، 
ئەيىبلەيدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى ۋە تۇنجــى قېتىــم 
قىلغانلىقىنــى  سەمىمىيەتســىزلىك  ئۆزىنىــڭ 
بويســۇنۇش  مەركەزگــە  قىلىــپ،  ئېتىــراپ 
گومىنــداڭ  چۇڭچىــڭ  بىلــدۈردى27.  ئىرادىســىنى 
ھۆكۈمىتــى شىڭشىســەينىڭ ئىپادىســىگە قارىتــا 

بىلــدۈردى.  ئالىدىغانلىقىنــى  قارشــى 

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ دىپلوماتىيــە مىنىســـ-
خەتنىــڭ  ئەۋەتكــەن  ۋاســتىلىق  مولوتــوۋ  ـــتىرى 
تەكــرا نۇسخســىمۇ 1942 - يىلــى 9 - ســېنتەبىر 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش 
تەرىپىدىــن  پانيۇشــكىن  ئالىكاســاندىر  ئەلچىســى 
جىيــاڭ جېيىشــىغا يۈزتۇرانە تاپشــۇرۇلدى. شۇنىســى 
ئېنىقكى، موســكۋا تەرەپ، شىڭشىســەينىڭ سوۋېتقا 
قارشــى قىلمىشــلىرىغا نىســبەتەن ئۇنىــڭ بىلــەن 
ــى ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتنى  ــداڭ ھۆكۈمىت گومىن
ئارقىلىــق  قولــى  گومىنداڭنىــڭ  بــۇزۇپ، 
شىڭشىســەينى جازاالشــىنى ئۈمىــد قىلغــان ئىــدى، 
يالغــۇز  تامامــەن  شىڭشىســەينى  ئارقىلىــق  بــۇ 
قالدۇرۇشــنى مەقســەت قىلغــان ئىــدى. ۋەھالەنكــى، 
جازالىمىــدى،  شىڭشىســەينى  جېيىشــى  جىيــاڭ 
ھۆكۈمىتىــڭالر   « پانيۇشــكىنغا  ئەكســىچە 
ئىشــنى  ھەرقانــداق  مۇناســىۋەتلىك  شــىنجاڭغا 
بىلــەن  ھۆكۈمىتــى  مەركىزىــي  دۆلــەت  پىرقــە 
بىلــەن  دوبــەن  شــىڭ  كېــرەك،  سۆزلىشىشــى 
ئەلچــى  بــاش  بولمايــدۇ.  سۆزلىشىشــكە  بىۋاســتە 
كەلســەك،  ئېيتقانلىرىغــا  بۈگــۈن  جاناپلىرىنىــڭ 
مــەن ئالــدى بىلــەن بــۇ خەتنــى تەپســىلىي ئوقــۇپ 
دەپ  دىيشــەيلى«  نېمــە  بىــر  كېيىــن  چىققاندىــن 
ــە  ــۇل پانيۇشــكىن يەن ــۇردى28. 16 - ئىي ــاۋاپ قايت ج
بىــر قېتىــم جىيــاڭ جېيىشــىنى زىيــارەت قىلىــپ، 

چۇڭچىــڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ شىڭشىســەيگە بولغــان 
جىيــاڭ  بولــدى29.  بىلمەكچــى  پوزىتسىيەســىنى 
جېيىشــى بولســا »بۇنىڭدىــن كېيىــن شــىنجاڭغا 
مەركىزىــي  بولىدىكــەن،  ئىشــال  مۇناســىۋەتلىك 
مەركىزىــي  دۆلــەت  پىرقــە  ھۆكۈمىتىڭالرنىــڭ 
ھۆكۈمىتــى بىلــەن بىۋاســتە مەسلىھەتلىشىشــىنى 
سەمىمىيەت بىلەن ئۈمىد قىلىمەن، ئۇقۇشماسلىق 
يــۈز بېرىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن ئەمــدى 
شــىنجاڭ دائىرلىــرى بىلــەن سۆزلەشمەســلىكىڭالر 
ــدۇ. ھــەم پانيۇشــكىندىن »شــىنجاڭ«  ــرەك« دەي كې
مەسىلىســى، پۈتۈنلــەي پىرقــە دۆلەتنىــڭ ئىچكــى 
مەسىلىســى ئىكەنلىكىنــى ســوۋېت ھۆكۈمىتىگــە 
يەتكــۈزۈپ قويۇشــىنى ســورايدۇ. جىيــاڭ جېيىشــى 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  چۇڭچىــڭ  پانيۇشــكىنغا،  يەنــە 
جۇشــىياۋلىياڭ قاتارلىقالرنى شــەرقىي تۈركىستانغا 
تەكشۈرۈشــكە ئەۋەتكەنلىكىنــى، ئۇالرنىــڭ بۇنىڭدىن 
بىلــەن  تــەرەپ  ســوۋېت  شىڭشىســەينى  كېيىــن 
مەركىزىــي  دۆلــەت  پىرقــە  قىلغانــدا  مۇناســىۋەت 
ئىجــرا  پەرمانلىرىنــى  سىياســەت  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئۇقتــۇردى30.  قىلىدىغانلىقىنــى  نــازارەت  قىلشــقا 
شــەرقىي  جېيشــىنىڭ  جىيــاڭ  بۇنىڭدىــن 
كۈچلىرىنــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  تۈركىســتاندىن 
روشــەن  ئويلىغانلىقىنــى  چىقىرىشــنى  قوغــالپ 
كۆرۈۋاالاليمىز. دەل مۇشــۇ چاغدا ســوۋېت ئىتتىپاقى 
دېكانازوفمــۇ  مىنىســتىرى  دىپلوماتىيــە  مۇئاۋىــن 
شــەرقىي تۈركىســتاندا بىــر يــۈرۈش پائالىيەتلەرنــى 
ئەيۋەشــكە  شىڭشىســەينى  بېرىــپ  ئېلىــپ 
كەلتۈرۈشــكە تىرىشــقان بولســىمۇ مەغلــۇپ بولغــان 
جىيــاڭ  ئىيــۇل   -  23 شىڭشىســەينىڭ  ئىــدى31. 
دېكانازوفنىــڭ  دوكالتىدىمــۇ  يوللىغــان  جېيشــىغا 
قىلىشــتىكى  زىيــارەت  تۈركىســتاننى  شــەرقىي 
بــۇ  توختىلىپ»دېكانــازوف  ھەققىــدە  ۋەزىپىســى 
قېتىمقــى شــىنجاڭ زىيارىتىــدە مولوتوۋنىڭ ئىككى 
ھۆججىتىنــى ئېلىــپ كەلگــەن بولــۇپ، بىــرى مايتاغ 
بىــرى  يەنــە  ھەققىــدە،  مەسىلىســى  نېفىتلىكــى 
بولســا ســوۋېت خادىملىرىنىــڭ شــىنجاڭدا ئېلىــپ 
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شــىچى  شــىڭ  ۋە  ۋەقەســى  ئاپرىــل   -  12 بارغــان 
لۈيجاڭنــى قەســتلەش مەسىلىســى ھەققىــدە بولۇپ، 
ئــۇالر بۇنىڭغــا رەددىيــە بېرىــپ پىقىرنىــڭ ئۇالرغا قارا 
دېــدى.  ســۈرمەكتە«32  ئىلگىــرى  چاپلىغانلىقىنــى 
شۈبھىســىزكى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى تەســىرىنى كېڭەيتىشــىگە قارىتــا، 
جىيــاڭ جېيشــى بىلــەن شىڭشىســەي ســەمىمىي 
ھەمكارلىشــىپ تاشــقى كۈچكــە بىرلىكتــە تاقابىــل 

ئىــدى.  تاللىغــان  تۇرۇشــنى 

ئىشــالر  ھەربىــي  بىرگــە،  بىلــەن  شــۇنىڭ 
يىڭچىــن  خــې  باشــلىقى  شــىتاب  كومىتېتىنىــڭ 
تاپشــۇرۇقىغا  جېيشــىنىڭ  جىيــاڭ  ئىيــۇل   -  12
ھوقۇقىنــى  ئىگىلىــك  »شــىنجاڭنىڭ  بىنائــەن، 
قايتۇرىۋېلىشــنى مەســلىھەت قىلىــش گۇرۇپپىســى« 
»شــىنجاڭنىڭ  ئىيــۇل   -  13 تەشــكىللەپ، 
ئېلىــش  قايتــۇرۇپ  ھوقۇقىنــى  ئىگىلىــك 
تاپشــۇردى.  ھۆكۈمىتىگــە  چۇڭچىــڭ  تەدبىرى«نــى 
»تەدبىــر«دە شــەرقىي تۈركســتاننىڭ شــۇ پەيتتىكــى 
»ســوۋېت  قىلىنىــپ:  مۇالھىــزە  ۋەزىيىتــى 
شــىنجاڭنى  قېتىــم  بىــر  يەنــە  ئىتتىپاقىنىــڭ 
يېتىــدۇ،  كۈچــى  تامامــەن  ئۈچــۈن  ئىگىلىۋېلىــش 
پەقەتــال ھازىرقــى خەلقئــارا ۋەزىيــەت تۈپەيلــى، ئوچــۇق 
- ئاشــكارە قوراللىــق ھالــدا شــەرقىي تۈركىســتاننى 
ئىگىلىۋېلىــش، ئۇنىــڭ خىتايغــا تاجــاۋۇز قىلىــش 
نىيىتىنــى ئاشــكارالپ قويىــدۇ، بــۇ ئىســتراتېگىيە 
پايدىلىــق  جەھەتتىــن  تاكتىــكا  سىياســىي  ۋە 
ســوۋېت  بىلــەن  خىتــاي  قېتىمقــى  بــۇ  ئەمــەس 
ئىتتىپاقىنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىق مۇناســىۋىتىدىن 
پايدىلىنىــپ، شــىنجاڭنىڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى 
قايتۇرۇۋېلىــش كېــرەك. ھازىــر، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
مەقســەتلىك ھالــدا شىڭشىســەي بىلــەن مەركەزنىــڭ 
ئارىســىغا ســوغۇقچىلق ســېلىپ، بىزنىــڭ زېمىــن 
پۈتۈنلىكىمىزگــە قارىتــا ھېچقانــداق يامــان غەرىــزى 
يوقلىقىنــى ئىپادىلىمەكتــە. لېكىــن بىــر قورچــاق 
ئۆزىنىــڭ  چىقىرىــپ،  يۆلــەپ  ھاكىمىيەتنــى 

شــىنجاڭدا ئېرىشــكەن مەنپەئەتلىرىنــى قوغدىشــى 
مۇمكىــن. شۇڭالشــقا، بىرىنىچــى قەدەمــدە، ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىڭ شــىنجاڭدىكى ئۈســتۈنلۈك ئورنىنى 
چەكلــەش ئۈچــۈن، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى ئەنگلىيــە 
ۋە ئامېرىــكا كۈچلىرىنــى شــىنجاڭغا باشــالپ ئېلىپ 
ــى ئامــال قىلىــپ ئەنگلىيــە ۋە  ــش كېــرەك، يەن كىرى
ئامېرىكالىــق خىرىســتىيان مۇرتلىرىنى شــىنجاڭغا 
ئارقىلىــق  تارقاتقــۇزۇش  دىــن  چۆكــۈپ  چوڭقــۇر 
>ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى ئــۆز ھەرىكىتىنىــڭ بــاش 
- ئاخىرىنــى ئويالشــقا ۋە ئــازراق ئۆزىنــى تارتىشــقا 
قەلبىنــى  شىڭشىســەينىڭ  قالــدۇرۇش<  مەجبــۇر 
مەركەزگــە مايىــل قىلىــپ، تەدىرىجى ھالدا شــىنجاڭ 
تەشــكىللەش،  قايتــا  ھۆكۈمەتنــى  ئۆلكىلىــك 
شــىنجاڭغا  خادىمالرنــى  سىياســىي  ۋە  ھەربىــي 
شــىنجاڭغا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئەۋەتىــپ، 
ئاالھىــدە  تەپتارتقــۇزۇش،  قىلىشــتىن  سۈيقەســت 
ۋەكىــل ئەۋەتىــپ ئۈرۈمچىــدە تۇرغــۇزۇپ، دىپلوماتىيــە 
قولىــدا  ھۆكۈمەتنىــڭ  مەركىزىــي  ئىشــلىرىنىڭ 
ئىقتىســادىيي  قىلىــش،  كاپالەتلىــك  بولۇشــىغا 
ھەربىــي  بېرىــپ،  يــاردەم  شــىنجاڭغا  جەھەتتىــن 
يۈمىنگۇەندىكــى  بولۇپمــۇ  خېشــى  جەھەتتىــن 
ــدورۇم  ئەســكەر كۈچىنــى كۈچەيتىــش، جەنۇبتــا ئايرى
كېــرەك،  تۇرغــۇزۇش  قوشــۇن  ھەربىــي  ياســاپ، 
كۈچەيتىــش  كونتروللۇقنىمــۇ  بولغــان  تىبەتكــە 
قىســمىنىڭ  مۇداپىئــە  جەنــۇپ  غەربىــي  ئارقىلــى 
بولۇشــىنى  ھەمدەمــدە  شــىنجاڭغا  ۋاقىــت  ھــەر 
قەدەمــدە،  ئىككىنچــى  كېــرەك.  ئاشــۇرۇش  ئىشــقا 
ياكــى  قىلىشــى  ھوجــۇم  ســوۋېتقا  ياپونىيەنىــڭ 
ئۇتتــۇرۇپ  ئىتتىپاقىنىــڭ گېرمانىيەگــە  ســوۋېت 
قويۇشــى ۋە ياكــى باشــقا ھەرقانــداق دۆلىتىمىزنىــڭ 
خەلقئارادىكــى ئورنىنىــڭ يۈكسىلىشــىگە پايدىلىــق 
ــى  ــدا، دەرھــال ســوۋېت ئىتتىپاق شــارائىت تۇغۇلغان
تەرەپكــە ھــەل قىلىنمىغــان مەســىلىلەرنى بىر تەرەپ 
قىلىشــنى ئوتتۇرىغــا قويىشــىمىز كېــرەك، ھەربىــي 
مۇقىمســىز  ھەرقانــداق  تايىنىــپ  كۈچىمىزگــە 
ئۇنســۇرنى تازىــالپ ئىگىلىــك ھوقۇقىمىزنــى قەتئىي 
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قايتــۇرۇپ ئېلىشــىمىز كېــرەك، لېكىــن بۇالرنىــڭ 
بېرىلىشــى  ئېلىــپ  قــەدەم  قەدەممــۇ  ھەممىســى 
بولمايــدۇ،  كېتىشــكە  ئالدىــراپ  ھەرگىزمــۇ  الزىــم، 
بولمىســا بــۇ پىــالن تېــزال بەربــات بولــۇپ كېتىــش 
ئېھتىماللىقى بار« دەپ كۆرسىتىلدى33. گومىنداڭ 
ھۆكۈمىتــى بىــر تەرەپتىــن شىڭشىســەينى قولــالپ، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ــە بىــر تەرەپتىــن پارتىيــە  كۈچلىرىنــى تازىلىســا، يەن
ھۆكۈمــەت خادىملىــرى ۋە ھەربىــي قوشــۇن ئەۋەتىــپ 
ئارقىلىــق  بــۇ  كىــردى.  تۈركىســتانغا  شــەرقىي 
شــەرقىي تۈركىســتاننى بىۋاســتە كونتــرول قىلىــپ، 
ئۇزۇندىــن بېــرى يېرىــم مۇســتەقىللىق ھالىتىــدە 
تۇرغــان شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيتىنــى ئۆزگەرتتــى 
ۋە ئەڭ ئاخىرىدا شىڭشىســەينى ۋەزىپىســىن ئېلىپ 

تاشــلىدى. 

قارىتــا،  تەرەققىياتىغــا  ۋەزىيەتنىــڭ  خىــل  بــۇ 
جىيــاڭ جېيشــى جۇشــىياۋلىياڭ )ســەككىزىنچى 
)جىيــاڭ  ماۋباڭچــۇ  ۋە  قوماندانــى(  رايونــى  ئــۇرۇش 
ئارمىيــە  ھــاۋا  ئىنىســى،  قېيىــن  جېيىشــنىڭ 
ۋەكىلــى  شەخســىي  ئۆزىنىــڭ  الرنــى  قوماندانــى( 
بىلــەن  ماتېرىيالــالر  مۇناســىۋەتلىك  قىلىــپ، 
يەنــە  ئىككەيلەننىــڭ  بــۇ  ئەۋەتتــى.  ئۈرۈمچىگــە 
جۇشــىياۋلىياڭ  ئىــدى،  بــار  ۋەزىپىســىمۇ  باشــقا 
شــەرقىي  پايدىلىنىــپ  پۇرســەتتىن  مۇشــۇ 
بىلــەن  ئىگىلــەش  ئەھۋالىنــى  تۈركىســتاننىڭ 
قەدەمــدە  دەســلەپكى  بىلــەن  شىڭشىســەي  بىرگــە 
ســۆھبەت ئېلىــپ بارماقچــى ئىــدى؛ ماۋباڭچــۇ بولســا 
بــۇ پۇرســەتتە، »شــىنجاڭ« ھــاۋا ئارمىيــە بازىســى 
ھىندىســتانغىچە  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  ۋە 
ئەھۋالىنــى  لىنىيەســىنىڭ  ئاۋىئاتســىيە  بولغــان 
ئىگىلىمەكچــى ئىــدى. ئەينــى ۋاقىتتــا گومىنــداڭ 
ئاۋىئاتســىيە  ھىندىســتان   - خىتــاي  ھۆكۈمىتــى 
قىلىۋاتقــان  تەييارلىــق  ئىچىشــقا  لىنىيەســىنى 
ئەشــياالرنى   - ماددىــي  ئارقىلىــق  شــۇ  بولــۇپ، 
ئەلۋەتتــە،  ئىــدى.  توشــىماقچى  ئىچكىرىگــە 

ئارقىلىــق  ئــۇالر  پۇرســەتتە  بــۇ  شىڭشىســەيمۇ 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە ئۆزىنىــڭ سىياســىي ۋە 
ــاردەم تەلىپىنــى يەتكۈزگــەن ئىــدى.  ئىقتىســادىيي ي

1942 - يىلــى 20 - ئاۋغۇســت، جىيــاڭ جېيشــى 
لەنجۇدىكــى يىغىنــدا 42 - ئارمىيەنىــڭ گەنســۇنىڭ 
ئورۇنلىشــىپ،  كېلىــپ  يۈمىنگــە  شــىمالىدىكى 
 8 قۇمۇلدىكــى  ئارمىيەســىنىڭ  قىزىــل  ســوۋېت 
ئېــالن  تۇرىدىغانلىقىنــى  تاقابىــل  پوللىكىگــە   -
قىلــدى34. 29 - ئاۋغۇســت كۈنــى، جىيــاڭ جېيىشــى 
ئايالــى ســۇڭمېيلىڭ ۋە جۇشــىياۋلىياڭنى ئۆزىنىــڭ 
شــۇ  ئەۋەتتــى.  ئۈرۈمچىگــە  ســۈپىتىدە  ۋەكىلــى 
ســۈپىتىدە،  نىشــانى  كېيىنكــى  ئۆزىنىــڭ  چاغــدا، 
جۇشــىياۋلىياڭ شىڭشىســەيگە شۇنۇالرنى ئوتتۇرىغا 
ئىچىدىكــى  چېگراســى  گەنســۇ   )1(  « قويــدى: 
ئەنشــى،  لەنجۇدىــن  ئارمىيەســىنى  ھۆكۈمــەت 
يۈمېنلەرگــە كىرگــۈزۈپ، قۇمۇلدىكى ســوۋېت قىزىل 
ئارمىيــە قوشــۇنىنى چۈشــەپ تــۇرۇش؛ )2( شــىنجاڭ 
دىپلوماتىيــە ئاالھىــدە ۋەكىلــى تەيىنلــەپ، مەركەزگــە 
شــىنجاڭنىڭ دىپلوماتىيــە ھوقۇقىنــى ئۆتكــۈزۈپ 
كوممۇنىســىتالرنى  شــىنجاڭدىكى   )3( بېرىــش؛ 
تازىــالش؛ )4( ســوۋېت ئارمىيەســىنىڭ شــىنجاڭدىن 
ئۇنىڭدىــن  قىلىــش35«.  مۇزاكىــرە  چېكىنىشــىنى 
شــىڭغا  مەركەزنىــڭ  مېيلىــڭ:  ســۇڭ  باشــقا 
كېلەچەكتىكــى  ئىشــىنىدىغانلىقىنى،  قەتئىــي 
خىزمەتلىرىــدە  تۈرلــۈك  ھــەر  »شــىنجاڭنىڭ« 
بولماســلىقىنىڭ  بولــۇش  ياردەمــدە  مەركەزنىــڭ 
ئىكەنلېىكىنــى36  قــارارى  شــىڭنىڭ  تامامــەن 
»بۇنىڭدىــن  بولســا  شىڭشىســەي  ئېيتتــى. 
ســاداقەتمەنلىك  ئۈچــۈن  ۋە خەلــق  ۋەتــەن  كېيىــن 
قىلىشــقا  ھىمايــە  مەركەزنــى  كۆرســىتىمەن، 
قەســەم ئىچىــپ، پارتىيەگــە ســادىق بولىمــەن ھــەم 
داھىمىزگــە مۇتلەق بويســۇنىمەن«دەپ ســاداقىتىنى 

ئپادىلىــدى. 

بىلــەن  خىتــاي  قارىشــىچە،  شىڭشىســەينىڭ 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى فاشــىزمغا قارشــى ئۇرۇشــتىكى 
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ئىككــى  بــۇ  بولغاچقــا،  دۆلەتلــەر  ئىتتىپاقــداش 
مۇناســىۋەت«ىنى  »دوســتلۇق  ئارىســىدىكى  دۆلــەت 
ئېھتىيــات  پەۋقۇلئــاددە  كاپالەتلەندۈرۈشــتە 
جېيىشــى  جىيــاڭ  ئىــدى37.  كېــرەك  قىلىشــى 
شىڭشىســەيدىن پايدىلىنىــپ ئامېرىــكا ۋە ئەنگلىيــە 
باشــالپ  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  كۈچلىرىنــى 
ۋە  ئامېرىــكا  قىلىــپ،  قوبــۇل  پىكرىنــى  كىــرش 
ئەنگلىيەنىــڭ ئۈرۈمچىــدە كونســۇلخانا ئېچىشــىغا 
قوشــۇلدى ۋە شــۇ ئارقىلىــق ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى 
قارىتــا  ھەرىكەتلىرىگــە  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
گومىنــداڭ  ئاخىــردا  مەجبــۇرالپ،  ئەيمىنىشــكە 
ھۆكۈمىتىگــە يــول قويــۇپ شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
ــە ئاشــۇرماقچى  ــدۈرۈش مەقســىتىنى ئەمەلگ چېكىن
بولــدى. جىيــاڭ جېيىشــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى 
ھەمــدە  چېكىنــدۈرۈش  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي 
ئۈچــۈن،  كېلەلمەســلىكى  قايتىــپ  ئىككىنچــى 
1942 - يىلىنىــڭ كېيىنكــى يېرىمىدىال گومىنداڭ 
ئامېرىكادىــن  بېرىــپ،  يوليــورۇق  ھۆكۈمىتىگــە 
شــەرقىي تۈركىســتاندا كونســۇلخانا ئېچىشنى تەلەپ 
قىلغــان بولــۇپ، ئامېرىكامــۇ بۇنىڭغــا قوشــۇلغان 
ۋە  ئامېرىــكا  ئاپرىــل،   - يىلــى 19   - ئىــدى. 1943 
بولــۇپ  كېيىــن  ئىلگىــرى  كونســۇلى  ئەنگلىيــە 
ئۈرۈمچىــدە قۇرۇلغــان بولــدى. جىيــاڭ جېيشــىمۇ 
ئامېرىــكا  مەسىلىســىدە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ئېرىشــكەندەك  قوللىشــىغا  ئەنگلىيەنىــڭ  بىلــەن 

قىالتتــى38.

گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ســېنتەبىر   -  2 ئۈچــۈن،  كۈچەيتىــش  تەســىرىنى 
كۈنــى »شــىنجاڭ« خــاس ۋەكىــل مەھكىمىســىنى 
»شــىنجاڭ  كۈنــى   -  28 ۋە  قىلىــدى  ئېــالن 
ئۆلكىســى مەركــەز ۋە يەرلىكنىــڭ دىپلوماتىيەلىــك 
ئېــالن  ئايرىــش چارىســى«نى  دائىرىســىنى  ھوقــۇق 
مەركــەز  گومىنــداڭ  بىلــەن  شــۇنىڭ  قىلــدى39. 
ھۆكۈمىتــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ دىپلوماتىــك 
مۇناســىۋىتىگە يېتەكچىلىــك قىلىــش قەدىمىنــى 

باســقان بولــدى. شــۇنداق بولســىمۇ جىيــاڭ جېيشــى 
يەنىــال ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايغــا بولغــان 
يىلــى   - تۇراتتــى. 1942  ئەنســىرەپال  تەھدىتىدىــن 
5 - دېكابىــر جىيــاڭ جېيشــى »ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ئۇرۇشــتىن  مەســىلە،  چــوڭ  بىــر  ھەقىقەتەنمــۇ 
كېيىــن تىنــچ ئوكيــان مەسىلىســىنىڭ ئېغىرلىــق 
مەركىــزى دەل خىتاينىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
تۇرالماســلىقى  تــۇرۇش  تاقابىــل  تاجاۋۇزچىلىقىغــا 
بىرگــە  بىلــەن  شــۇنىڭ  دەيــدۇ.  قالىــدۇ«  بولــۇپ 
بــاش  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  جېيىشــى  جىيــاڭ 
كۆتۈرۈشــكە باشــلىغان خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ 
پۈتــۈن  بىرلىكتــە  بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
ئۆزگەرتىۋېتىشــىدىن  ۋەزىيىتىنــى  ئاســىيانىڭ 
ئەنســىرەيتتى40. شۈبھىســىزكى، بۇ خىل ئەنســىرەش 
جىيــاڭ جېيشــىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى قولغــا 
چۈشــۈرۈش قەدىمىنــى تىزلىتىشــكە تۈرتكــە بولغــان 
ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  قارىتــا،  بۇنىڭغــا  ئىــدى. 
ئۆكتەبىــر   -  21 مىنىســتىرلىكى  ئىشــالر  تاشــقى 
بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  جېيىشــىغا  جىيــاڭ 
قەدەممۇقــەدەم  ۋە  پرىنســىپى  ئۆتــۈش  دوســتانە 
شــەرقىي تۈركىســتاننى قايتۇرۇپ ئېلىــش دوكالتىنى 
سۇندى41.چۇڭچىڭ ھۆكۈمىتى، 21 - دېكابىر تاشقى 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  مىنىســتىرلىكى  ئىشــالر 
تۇرۇشــلۇق خــاس ۋەكىــل ۋۇزېشــىياڭدىن، ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ئوتتۇرىســىدا 
يوقلىقىغــا  كېلىشــىمى  كېنــى  نېفىــت  مايتــاغ 
دائىــر ئۇچۇرغــا ئېرىشــكەندىن كېيىــن 24 - دېكابىــر 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى ھەربىــي ئىشــالر كومىتىېتى 
شــەرقىي تۈركىســتان نېفىــت مەسىلىســىنى ئالــدى 
بىلەن ئىقتىســاد ئىشــلىرى مىنىســتىرلىكى بىلەن 
مەسلىھەتلىشــىپ مەخپىــي بىــر تــەرەپ قىلشــنى 
جېيشــى  جىيــاڭ  دېكابىــر   -  28 قىلــدى42.  قــارار 
شــەرقىي تۈركىســتاندا تۇرۇشــلۇق خــاس ۋەكىلنىــڭ 
تاشــقى ئىشــالرغا چېتىشــلىق ئــۈچ تۈرلــۈك ئاالھىــدە 
جېيىشــى  جىيــاڭ  تەســتىقلىدى43.  ھوقۇقىنــى 
ھوقۇقىنــى  ئىگىلىــك  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي 
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ــى  ــا ئېلىــش ئىشــىدىن ناھايىت ــەدەم قولغ قەدەممۇق
ئــۇ 1942 - يىلــى 31 -  رازىــدەك قىالتتــى، شــۇڭا 
دېكابىردىكــى بىــر يىللىــق ئومۇمىــي خۇالسىســىگە، 
»شــىنجاڭنىڭ« مەركەزگــە بويسۇنىشــى گومىنــداڭ 
چــوڭ  ئــەڭ  بۇيانقــى  قۇرۇلغاندىــن  ھۆكۈمىتــى 

ئىــدى44. يازغــان  مۇۋەپپىقىيەتتــۇر«دەپ 

1943 - يىلــى 17 - يانــۋار، پانيۇشــكىن 
دۆلىتىگــە قايتىــپ خۇالســە دوكالتــى بەرگەندىن 
قايتىــپ كېلىــپ جىيــاڭ  كېيىــن چۇڭچىڭغــا 
جېيشــى بىلــەن كۆرۈشــتى، ھەمــدە ســىتالىننىڭ 
ــىدىكى  ــىۋىتى توغرىس ــاي مۇناس ســوۋېت - خىت
ئىككــى  يەتكــۈزۈپ،  ئۇچۇرىنــى  ئاغزاكــى 
بولغــان  بىللــە  كۈنلــەردە  ئېغىــر  دۆلەتنىــڭ 
دوســت دۆلەتلەردىــن ئىكەنلىكىنــى، ئىككــى 
مەســىلىلەرنىڭ  بارلىــق  ئارىســىدىكى  تــەرەپ 
ئىككــى تەرەپنىڭ ســەمىمىي دوســتلۇقى ئاســتىدا 
ئــۇرۇش  بىلــدۈرۈپ،  بولىدىغانلىقىنــى  ھــەل 
كېيىــن  ئۇرۇشــتىن  دوســتالرنىڭ  ۋاقتىدىكــى 
ئۆتەلەيدىغانلىقىغــا  تۇغقانــدەك   - ئــۇرۇق 
ئىشــىنىدىغانلىقىنى ئېيتتــى45. بــۇ چاغدا ســوۋېت 
ــا  ــپ، خىتايغ ــىنى ئۆزگەرتى ــى تاكتىكىس ئىتتىپاق
بولغــان دوســتانە سىياســىتىنى نامايــەن قىلىشــقا 
باشــلىغان ئىــدى46. 24 - يانــۋار كۈنــى جىيــاڭ 
تۇرۇشــلۇق  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  جېيىشــى 
ئاالھىــدە ۋەكىلنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
دىپلوماتىــك ئىشــلىرىنى بىــر تــەرەپ قىلىشــى 
ئۈچــۈن تولــۇق ھوقــۇق بېرىشــنى ماقۇللىــدى47. 
مەركــەز  گومىنــداڭ  بىرگــە،  بىلــەن  شــۇنىڭ 
بىلــەن  ھۆكۈمىتــى«  »شــىنجاڭ  ھۆكۈمىتــى 
مىنىســتىرلىكىنىڭ  ئىشــالر  تاشــقى  گومىنــداڭ 
مۇناســىۋەت  ئارىســىدىكى  ۋەكىلــى  ئاالھىــدە 
چىقتــى48.  تــۈزۈپ  چارىســىنى  ھەمكارلىــق  ۋە 
گومىنــداڭ ئۆلكىلىــك پارتىيــە كومىتېتى شــەرقىي 
تۈركىســتانغا كەلگەندىــن كېيىــن، »شــىنجاڭ 
گېزىتــى« گە بولغــان كونتروللۇقنى كۈچەيتىپ، 

قىســقا مــۇددەت ئىچىــدە پۈتۈنلــەي گومىنداڭنىڭ 
پارتىيــە گېزىتــى قىلىــپ ئۆزگەرتىــپ چىقتــى. 
ــە  ــك« پارتىي ــىنجاڭ ئۆلكىلى ــڭ »ش گومىنداڭنى
بۆلۈمــى »شــىنجاڭ گېزىتى«نىــڭ باســمىچىلق 
شــارائىتىدىن پايدىلىنىــپ، »ئــۈچ مەســلەك« 
ۋە »خىتاينىــڭ تەقدىــرى« )جىيــاڭ جېيشــى 
بېســىپ  كۆپلــەپ  دېگەنلەرنــى  يازغــان( 
تارقىتىشــقا باشــلىدى.بورھان )ئۇ چاغــدا تۈرمىدە 
ــەن  ــپ بەرگ ــە قىلى ــا تەرجىم ــدى( ئۇيغۇرچىغ ئى
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  مەســلەك«  »ئــۈچ 
زۆرۈر  مەكتەپلەرنىــڭ  ۋە  ئــورگان  ھەرقايســى 
ئوقۇشــلۇقى قىلىنىشــقا باشــلىدى. ئۇنىــڭ باشــقا 
»يېڭــى شــىنجاڭ« ۋە »شــىنجاڭ ئاياللىــرى« 
ژورنىلىنــى بېســىپ تارقىتىــپ، گومىنداڭنىــڭ 
ئىدېئولوگىيەســىنى تەرغىــپ قىلىشــقا باشــلىدى. 
 ،梁寒操( خەنتســاۋ  لىيــاڭ  مەزگىلــدە،  بــۇ 
1899 - 1975، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى مەركىزىــي 
تەشــۋىقات بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى بولغــان( ۋە جاڭ 
جىجــى )张志智، گومىنداڭ شــىنجاڭ ئۆلكىلىك 
كومىتېتــى تەشــۋىقات بۆلىمىنىــڭ ئەزاســى( الر 
كۇچــا، ئاقســۇ، قەشــقەر، يەكــەن، خوتــەن 
ــڭ مەســچىتكە  ــالردا، جامائەتلەرنى ــق جاي قاتارلى
توپلىنىشــىدىن پايدىلىنىــپ ئوچــۇق لېكســىيە 
ــقا،  ــۋىق قىلىش ــلەكنى تەش ــۈچ مەس ــۆزلەپ، ئ س
ــەينىڭ  ــەن شىڭشىس ــلەك بىل ــۈچ مەس ــدە ئ ھەم
ــۈك سىياســىتىنىڭ باغلىنىشــچانلىقىنى  ــە بۈي ئالت
ــى 3 -  ــلىدى49. 1943 - يىل ــكە باش تەكىتلەش
ئايغــا قــەدەر گومىنــداڭ مەركىزىــي ھۆكۈمىتــى 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ سىياســىي، ھەربىــي، 
ئىقتىســادىيي  قىســمەن  ۋە  دىپلوماتىيــە 
ھوقۇقلىرىنــى تامامــەن كونتروللۇقىغــا ئېلىشــقا 
باشــلىغان ئىدى. ســوۋېت مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ 
يۆتكــەپ  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  قارىشــىچە، 
قوشــۇنى  ھۆكۈمــەت  گومىنــداڭ  كېلىنگــەن 
ــل  ــر زەمبىرەكلەرگــە ئىگــە خى ــالن، ئېغى ئايروپى
قوشــۇن بولــۇپ، ياپونــالر بىلــەن جــەڭ قىلىشــقا 
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ئەكســىچە، »دوســت« ســوۋېت  ئەۋەتىلمــەي 
ــدى. ــەن ئى ــىغا ئەۋەتىلگ ــڭ چېگراس ئىتتىپاقىنى
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇداپىئەســى ئۈچــۈن 
 - ئوفىتســېر  گومىنــداڭ  كېلىنگــەن  يۆتكــەپ 
ئەســكەرلىرى ئارىســىدا، ئۆزلىرىنىــڭ ســوۋېت 
ئۈچــۈن  قىلىــش  جــەڭ  بىلــەن  ئىتتىپاقــى 
ئەۋەتىلگەنلىــك ســۆز - چۆچەكلىــرى بولغــان 

ئىــدى50.
گەرچــە »شــىنجاڭ« ئۆلكىلىــك پارتىيــە بۆلۈمــى 
ناھايىتــى ئاكتىــپ ھالــدا شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
تەســىرىنى كۈچەيتكــەن ۋە تېــز ســۈرئەتتە ســوۋېت 
ئۇرۇنغــان  تازىالشــقا  تەســىرىنى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
قاتتىــق  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  بولســىمۇ، 
قارشــىلىقىغا دۇچ كەلــدى. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 

بېســىمىغا قارىتــا، شىڭشىســەيدە ئۆزىنىڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ھۆكۈمرانلىــق ھوقۇقىنــى ســاقالپ 
قېلىشــقا بولغــان ئىنتىلىشــى، شــۇنداقال جىيــاڭ 
كۈچلىرىنــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  جېيشــىنىڭمۇ 
قوغــالپ  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  تېــزرەك 
چىقىرىۋىتىــش ئارزۇســى شــىڭ - جىيــاڭ بىرلىكتــە 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
تەســىرىنى تازىــالش ھەرىكىتىنــى ئېلىــپ بىرىشــىغا 
ســىرتقا  بىرلىشــىپ  خىــل  بــۇ  بولــدى.  تۈرتكــە 
تاقابىــل تــۇرۇش سىياســىتى تېــزال ئۈنــۈم بېرىــپ، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھەربىــي ۋە ئىقتىســادىيي 
تۈركىســتاندىن چېكىنىــپ  كۈچلىرىنــى شــەرقىي 
چىقىشــقا مەجبــۇر قىلــدى، جىيــاڭ جېيشــىمۇ بۇنــى 
ئــەڭ چــوڭ مۇۋەپپىقىيــەت دەپ ھېســابلىغان ئىــدى. 

 )3( سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىالجىسىزشەرقىي تۈركىستاندىن چېكىنىشى

گومىنــداڭ  ئايــدا،   -  3 يىلــى   -  1943
بىلــەن،  قىلىشــى  تەلــەپ  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ھەربىــي  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  شىڭشىســەي 
مەســلىھەت ئۆمىكىنىــڭ باشــلىقى ۋاشــىلىيوفقا 
رەســمىي يوســۇندا ئۇقتــۇرۇش قىلىپ»قىزىــل 
شــەرقىي  نىــڭ  پوللىكــى«   -  8 ئارمىيــە 
تۈركىســتاندىن چېكىنىــپ چىقىــپ كېتىشــىنى 
تەلــەپ قىلىــدۇ. 1943 - يىلــى 4 - ئايــدا، 
شــەرقىي  ئاخىــرى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
تۈركىســتاندىن چېكىنپ چىقىشــنى قارار قىلىدۇ. 
10 - ئاپرىــل ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۈرۈمچىــدە 
تۇرۇشــلۇق باش كونســۇلى پۇشــكىن شىڭشىسەي 
بىلــەن كۆرۈشــۈپ شــۇنۇالرنى ئۇقتۇرىــدۇ: )1( 
قىدىرىــپ  گېئولوگىيەلىــك  »شــىنجاڭدىكى« 
ــى )شــىنجاڭ قەلەيچىلىكــى( تەكشــۈرۈش ئەترىت
نىــڭ بارلىــق خىزمەتلىــرى پۈتۈنلــەي توختايــدۇ؛ 
)2( تەكشــۈرۈش ئەترىتىنىــڭ بارلىــق خادىملىرى 
ــا  ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــى س ــكىنىلەر ھەممىس ۋە ئۈس
ــالر  ــى خادىم ــدۇ؛ )3( خىزمەتچ ــەپ كېتىلى يۆتك

چىقىــپ  ئېلىــپ  ئەشــياالرنى   - ئۈســكۈنە 
»شــىنجاڭ«  ئارىلىقتــا،  بولغــان  كەتكۈچــى 
يارىتىــپ  قواليلىــق  ھۆكۈمەتنىــڭ  ئۆلكىلىــك 
ماسلىشــىپ بېرىشــىنى سورايمىز51. 1943 - يىلى 
15 - ئاپرىــل، پۇشــكىن شىڭشىســەي بىلــەن 
مۇنــداق  بېرىــپ  ئېلىــپ  ســۆھبەت  جىددىــي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئىتتىپاقــى  »ســوۋېت  دەيــدۇ: 
بۇيرۇقىغــا بىنائــەن شــىڭ دۇبەنگــە شــۇنۇالرنى 
ئۇقتۇرماقچىمــەن، ئايروپىــالن ياســاش زاۋۇتىنــى 
ئەمەلدىــن قالــدۇرۇش قــارار قىلىنــدى، يېقىنــدا 
بارلىــق ئىشــچى، تېخنىــكا ۋە باشــقۇرغۇچىالر 
ــپ  ــياالرنى ئېلى ــكۈنە –ئەش ــىۋەتلىك ئۈس مۇناس
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قايتىپ كېتىدۇ.« پۇشــكىن 
ــۇرۇپ،  ــى تاپش ــە خەتن ــر پارچ ــەيگە بى سىڭشىس
ســوۋېت ئىتتىپاقنىــڭ بــۇ قېتىمقــى ھەرىكىتىنىڭ 
 17 چۈشــەندۈرىدۇ52.  تەپســىلىي  ســەۋەبىنى 
جېيىشــغا  جىيــاڭ  شىڭشىســەي  ئاپرىــل   -
مۇنــۇ  توغرىســىدا  تەدبىرلــەر  مۇناســىۋەتلىك 
ســوۋېت   )1( يولاليــدۇ:  دوكالت  مەزمۇنــدا 



202121 - يىلى 3 - سان

ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى 8 - پوللىكىنــى قۇمۇلدىــن 
ئېلىــپ چىقىــپ كېتىشــنى قــارار قىلىــپ بولغــان؛ 
ــدا تۇرۇشــلۇق  ــڭ قۇمۇل )2( ســوۋېت ئىتتىپاقىنى
ســوۋېتقا  تامامــەن  ئەترىتىمــۇ  ئۇچقۇچىــالر 
قايتۇرۇلىدىكەن؛ )3( ئايروپىالن ياســاش زاۋۇتى 
زاۋۇتــى(  ياســاش  قۇراللىرىنــى  )دېھقانچىلىــق 
قىلىنغــان،  قــارار  قالــدۇرۇش  ئەمەلدىــن  مــۇ 
خىزمەتچىلــەر   - ئىشــچى  بارلىــق  ھەمــدە 
ئۈســكۈنە - ئەشــياالرنى ئېلىــپ »شــىنجاڭ« 
بولــدى53.  قايتماقچــى  ســوۋېتقا  ئارقىلىــق 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  شىڭشىســەي خېتىــدە 
قارارىنــى ئىزاھــالپ مۇنــداق دەيدۇ:»خەلقئــارا 
ۋەزىيەتنىــڭ ئۆزگىرىشــى ۋە ســوۋېت - گېرمــان 
ئۇرۇشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەر، شــۇنداقال ئامېرىــكا 
 O.Edmund( كىــالب  ئېدمۇنــد  كونســۇلى 
ســوۋېت  كېلىشــى  شــىنجاڭغا  Clubb(نىــڭ 
ئىتتىپاقىنــى بــۇ قارارنــى چىقىرىشــقا مەجبــۇر 
قىلغانــدەك كۆرۈنســىمۇ، لېكىــن ماھىيەتتە بولســا 
پىرقــە دۆلــەت مەركىزىــي ھۆكۈمەتنىــڭ شــۇنداقال 
قۇدرىتــى   - كــۈچ  يۈكســەك  جاناپلىرىنىــڭ 
ۋە مۇقــەددەس پەزىلىتىنىــڭ تەســىرىدىن بــۇ 
قارارنى چىقىرىشــقا مەجبۇر بولغان54. شــۇنىڭدىن 
ئــۇزاق ئۆتمــەي، يەنــى 5 - ئاينىــڭ 3 - كۈنى، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق 
بــاش كونســۇلى پۇشــكىن ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ھۆكۈمىتىگــە ۋاكالىتــەن رەســمىي يوســۇندا ئىپادە 
ــاز  بىلــدۈرۈپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ پەقــەت ئ
قالغاندىــن  ســاقالپ  تىجارەتنــى  مىقداردىكــى 
بارلىــق  بولغــان  بىلــەن  شــىنجاڭ  باشــقا، 
ئېيتىــدۇ55.  ئۈزىدىغانلىقىنــى  مۇناســىۋەتلىرىنى 
بــۇ بايانــات گەرچــە گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئىگىلىــك ھوقــۇق تەلىپىگــە پايدىلىــق بولســىمۇ، 
لېكىــن شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئىقتىســادىيي 
ئۈچــۈن ئىنتايىــن پايدىســىز بولــۇپ، ســوۋېت - 
شــەرقىي تۈركىســتان ئىككــى تــەرەپ سودىســىنى 
ــۇنىڭدىن  ــى. ش ــۈرۈپ قوياتت ــا چۈش ــەچ ھالغ پال

 - گېزىــت  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كېيىــن 
ژورناللىرىدىمــۇ گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە زەربــە 
بېرىدىغــان ســەلبىي ماقالىلــەر ئېــالن قىلىنىشــقا 

باشــلىغان ئىــدى56. 
5 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى، مۇئاۋىن دىپلوماتىيە 
مىنىســتىرى ۋۇگوجىــن چۇڭچىڭــدا پانيۇشــكىنغا 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئەۋەتىــپ، خىتــاي  تېلېگراممــا 
زاۋۇتــى  ئايروپىــالن  شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ۋە نېفىــت كان مەسىلىســى ھەققىــدە ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى تــەرەپ بىلــەن تېــزراق پۈتىشــىش 
مۇنۇالرنــى  ئىپادىلــەپ  بارلىقىنــى  ئۈمىدىنىــڭ 
ئىيتتــى: »ئەگــەر ســوۋېت ئىتتىپاقــى تــەرەپ 
تۈپەيلــى،  ۋەزىيىتــى  ئــۇرۇش  نۆۋەتتىكــى 
مۇناســىۋەتلىك خادىمالرنــى ۋە ئۈســكۈنىلەرنى 
ئېلىــپ كەتمەكچــى بولســا، بۇنىڭغــا قوشۇلۇشــقا 
ــا،  ــى بولمىس ــڭ زۆرۈرىيىت ــەر بۇنى ــدۇ؛ ئەگ بولى
ھۆكۈمىتىنىــڭ  ســوۋېت  ھۆكۈمىتــى  خىتــاي 
كاندىكــى  نېفىــت  ۋە  زاۋۇتــى  ئايروپىــالن 
ــىنى  ــۈزۈپ بېرىش ــە ئۆتك ــلىھەلەرنى ئۆزلىرىگ ئەس
ــان  ــۇرۇش قىلىۋاتق ــە ئ ــدۇ، بىرلىكت ــد قىلى ئۈمى
تېخنىكىلىــك  تــەرەپ  خىتــاي  مەزگىلــدە، 
ئىشلىتىلىشــى  خادىمالرنىــڭ  ۋە  ئەســلىھەلەر 
ــق  ــەن ھەمكارلى ــەرەپ بىل توغرىســىدا ســوۋېت ت
جىيــاڭ   . خااليــدۇ«57  بېرىشــنى  ئېلىــپ 
ئىشــالر  تاشــقى  كۈنــى  ئىككىنچــى  جېيىشــى 
ــەيگە  ــى شىڭشىس ــتىرلىكىنىڭ ئېيتقانلىرىن مىنىس
ئۇقتۇرغانــدا بولســا، »خەلقئــارا ۋە ياكــى ياپــون، 
بولــۇپ،  ئۆزگىرىــش  چــوڭ  ۋەزىيىتىــدە  رۇس 
ــداق  ــن باشــقا ھــەر قان ــول قالمىغاندى ــەت ي پەق
شــارائىت ئاستىدا، ســوۋېت ئىتتىپاقى ئاللىبۇرۇن 
قايتــۇرۇپ  ئەســلىھەلەرنى  بولغــان  قۇرۇلــۇپ 
ــۇالر  ــدۇ. ئ ــۇ خالىماي ئېلىــپ كېتىشــىنى ھەرگىزم
ــۇ  ــز تەرەپم ــە بى ــز دېس ــدۇر چېكىنىمى ــە بال قانچ
ئامــال بــار شــۇنچە بالــدۇر ماسلىشىشــى كېــرەك، 
ــۇپ قېلىشــنىڭ ھېــچ الزىمــى يــوق، ھــەم  تۇت
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ــەر  ــوق. بىزنىڭكىل ــى ي ــنىڭمۇ ھاجىت ئىككىلىنىش
ــۇن  ــال ھــەق ۋە قان ــى پەقەت ئېســىلىپ تۇرۋالغىن
مەسىلىســى خاالس، ئازغىنە ئۈســكۈنىلەرنى دەپ 
دۆلەتنىــڭ ھوقۇقىغــا زىيــان ســالىدىغان كېســەل 
مەنبەســىنى ســاقالپ قېلىشــنىڭ ھېچ زۆرۈرىيىتى 
يــوق« دەيــدۇ58. بۇنىڭدىــن جىيــاڭ جېىشــىنىڭ 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئــادەم ۋە مــاددى كۈچىنى 
دەرھــال چىقىرىۋىتىــش ئىرادىســىنىڭ قانچىلىــك 
كۈچلــۈك ئىكەنلىكىنــى بىلىۋالغىلــى بولىــدۇ. 

ــلۇق  ــدا تۇرۇش ــڭ خىتاي ــوۋېت ئىتتىپاقىنى  س
ــى 6  ــكىن 1943 - يىل ــى پانيۇش ــاش ئەلچىس ب
ــە  ــاي ھۆكۈمىتىگ ــى، خىت ــڭ 16 - كۈن - ئاينى
ــەينىڭ ســوۋېت  ــالپ، شىڭشىس ــا يول ــقا نوت قىس
ئىتتىپاقىغــا قارىتــا ئېلىــپ بارغــان »قانۇنســىز ۋە 
ئۆچمەنلىــك قىلمىشــلىرى«نى ئەيىبلەيــدۇ، ۋە 
»شىڭشىسەي - سوۋېت مەخپىي كېلىشىمى«نى 
خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە تاپشــۇرۇپ بېرىــدۇ. ئۇنىــڭ 
مەركــەز  بولــۇپ،  ئايدىــڭ  تولىمــۇ  مەقســىتى 
بىلەن شىڭشىســەي ئوتتۇرىســىدىكى ئىشــەنچىنى 
مەركەزگــە  بــۇزۇش، شــۇنداقال شىڭشىســەيدە 
ــش  ــدا قىلى ــىرەش پەي ــي خەۋىپس ــا گۇمانى قارىت
ھۆكۈمىتىنىــڭ  يەنــە »شــىنجاڭ«  ئىدى59.ئــۇ 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى قىلمىشــلىرىغا قارىتا 
ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ قارارىنى ئېيتىــدۇ، قاراردا 
شــۇنۇالر بــار ئىــدى: » )1( ئۈرۈمچــى ئايروپىــالن 
قالــدۇرۇپ،  ئەمەلدىــن  زاۋۇتىنــى  ياســاش 
شــىنجاڭدىكى ســوۋېت ئىشــچى خىزمەتچىلىرىنــى 
مۇناســىۋەتلىك  خادىملىرىنــى  تېخنىــكا  ۋە 
ئۈســكۈنىلەر بىلــەن بىرگــە ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
مايتاغدىكــى   )2( كېتىــش؛  چىقىــپ  ئېلىــپ 
نېفىــت پىششــىقالش خىزمىتىنــى توختىتىــپ، 
ھەرقايســى مۇتەخەسسىســلەرنى ۋە ئۈسكىنىلەرنى 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قايتــۇرۇپ چىقىــش؛ )3( 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
تۇرۇشــلۇق ســودا - ســانائەت ئورگانلىرىنىــڭ 

ســوۋېت   )4( قىســقارتىش؛  پائالىيەتلىرىنــى 
ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا تۇرۇشــلۇق 
ھەممىســىنى  مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ  باشــقا 

قايتــۇرۇپ كىېلىــش60«. 
شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  گەرچــە 
)قىزىــل  قىســمى  تۇرۇشــلۇق  تۈركىســتاندا 
ئارمىيــە 8 - پوللىكــى( نىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى 
ئەســكەر   - ئوفىتســېر  200دەك  تۈركۈمدىكــى 
نويابىرغىچــە ھەممىســى  يىلــى 4 -   - 1943
غەرىبىدىكــى  ئېلىنىــڭ  چىقىــپ،  چېكىنىــپ 
خىتــاي - ســوۋېت چېگراســىدا ھەرىكــەت ئېلىپ 
بىرىشــنى پىالنلىغــان بولســىمۇ 61 ئەمەلىيەتتــە 
ئىتتىپاقــى كۈچلىــرى 1944  بولســا، ســوۋېت 
- يىلــى باھارغىچــە شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
چېكىنىــپ  كېتەلمەيــدۇ،  چىقىــپ  چېكىنىــپ 
چىقىــپ كېتىدىغــان مەشــقاۋۇل، مەســلىھەتچىلەر 
ۋە باشــقا مەخســۇس خادىمالرنىــڭ ســانىمۇ بىــر 
ئىككــى تۈمــەن ئەتراپىــدا بــار ئىــدى. دەل مۇشــۇ 
ــق  ــان ئۇرۇشــى ھالقىلى ــا ســوۋېت - گېرم ۋاقىتت
باســقۇچقا قــەدەم قويغــان بولــۇپ، ســىتالىن 
ئۇنچــە  ئەھۋالغــا  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي 
كــۆپ ۋاقىــت ئاجرىتالمايتتــى، شۇڭالشــقا بــۇ 
ــدۈرۈپ  ــەدەم چېكىن ــۇ - ق ــى قەدەمم خادىمالرن
چىقىشــقا توغــرا كېلەتتــى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ 
ھەممىســى  قوراللىرىنىــڭ  قاتنــاش  مەزگىلــدە 
ئۇرۇشــىغا  گېرمــان   - ســوۋېت  دېگــۈدەك 
ئشــلىتىلىپ شــەرققە ئايرىــپ بېرەلمىگەچكــە، 
ســوۋېت خادىملىــرى تاكــى 1943 - يىلى قىشــتا 

ئاندىــن پۈتۈنلــەي چېكىنىــپ چىقتــى. 
1942 - يىلــى 10 - ئايدىــن 1943 - يىلــى 
بۇرۇنقــى  ئارىلىقتــا،  بولغــان  ئايغىچــە   -  11
دائىرىلىــرى،  ســوۋېت  يوقاتقــان  ھەيۋىســىنى 
شىڭشىســەي  يۇتــۇپ  ئىچىگــە  ئاچچىقىنــى 
ھەرخىــل  ھۆكۈمىتىنىــڭ  گومىنــدڭ  بىلــەن 
تەلەپلىرىنــى قوبــۇل قىلىشــى، پەقــەت ســوۋېت 
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- گېرمــان ئۇرۇشــى تۈپەيلىدىــن شــەرققە كــۈچ 
گېرمانىيەگــە  ئىــدى.  ئاجرىتالماســىلىقىدىن 
ســوۋېت  ئۈچــۈن،  قىلىــش  ئــۇرۇش  قارشــى 
ئىتتىپاقى ئېنىرگىيە، ھەربىي ئەشــياالر ۋە باشــقا 
بولغاچقــا،  مۇھتــاج  قوللىشــىغا  دۆلەتلەرنىــڭ 
ۋە  ئىقتىســادىيي  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
بىخەتەرلىــك مەنپەئەتىنى قۇربان قىلشــقا مەجبۇر 
ــدا،  ــدى. شىڭشىســەينىڭ تەھلىلىچــە بولغان قال
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى، ياپونىيــە ئەگــەر 
ســىبىرىيەگە ھۇجــۇم قىلغــان تەقدىــردە خىتــاي 
– ســوۋېت دوســتانە مۇناســىۋىتىنىڭ، ســوۋېت 
ئۈچــۈن ئىنتايىــن پايدىلىــق بولىدىغانلىقىنــى 
ئېنىــق بىلەتتــى، شۇڭالشــقا بارلىــق ســۈركىلىش 
ــەل  ــۇلدا ھ ــتانە ئۇس ــلىقالرنى دوس ۋە ئۇقۇشماس
قارايتتــى62.  دەپ  ئاقىالنىلىــك  قىلىشــنى 
بــەزى مۇتەخەسسىســلەرنىڭ قارىشــى بويىچــە 
شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئېيتقانــدا، 
تۈركىســتاندىن چېكىنىــپ چىقىــش ســەۋەبى: 
شــۇ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  بىلــەن،  ئالــدى 
ــۇرۇش  ــي ئ ــەن جىددى ــە بىل ــدە گېرمانىي مەزگىل
ۋەزىيىتىــدە ئىكەنلىكــى، شــەرقىي تۈركىســتان 
ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  ئۈســتىدە  مەسىلىســى 
ئۆزىنــى  تىركىشىشــتىن  بىۋاســتە  بىلــەن 
ســاقلىغانلىقىدىن ئىــدى. يەنــە بىــر تەرەپتىــن، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ خىتاينىــڭ »ئىگىلىــك 
ھوقۇقىنــى« ئانچــە ھۆرمــەت قىلمــاي، بىۋاســتە 
شىڭشىســەي بىلــەن بېرىــش - كېلىــش قىلىــپ 
تەســىر دائىرىســىنى كېڭەيتكەنلىكــى، ئۆزىنــى 
پرىنســىپ  مەسىلىســدە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
چۈشــۈرۈپ  ئورۇنغــا  پاسســىپ  جەھەتتــە 
قويغــان ئىــدى. ئۇنىڭدىــن باشــقا، ئامېرىــكا ۋە 
ئەنگلىيــە كۈچلىرىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا 
بولــۇپ  ئامىــل  بىــر  مۇھىــم  كىرگەنلىكىمــۇ 
ھىســابلىناتتى63 . ئەســلىدە، بــۇ مۇالھىزىلــەردە 
ئــازدۇر - كۆپتــۇر كەمتۈكلۈكلــەر مەۋجۇتتــۇر. 
1943 - يىلــى 2 - ئايدىــن تارتىــپ 200 كــۈن 

ســوۋېت  ئۇرۇشــى  ســتالىنگراد  قىلغــان  داۋام 
ئاياغالشــقان  بىلــەن  غەلبىســى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــۇرۇش پۈتكــۈل ســوۋېت  ــى ئ ــۇ قېتىمق ئىــدى، ب
ــدە  ــى زور دەرىجى ــۇرۇش ۋەزىيىتىن ــان ئ - گېرم
ئۆزگەرتىپــال قالمــاي، يەنــە ئىككىنچــى دۇنيــا 
ئۇرۇشــىدىكى مۇھىــم بۇرۇلــۇش نۇقتىســى بولــۇپ 
ــى  ــابلىناتتى. شۇڭالشــقا، ســوۋېت ئىتتىپاق ھىس
چىقىشــقا  تۈركىســتاندىن چېكىنىــپ  شــەرقىي 
ئېلىــپ  نىســبەتەن  ۋاقىــت،  بەرگــەن  قــارار 
ئېيتقانــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ گېرمانىيەگــە 
قارشــى ئــۇرۇش مەزگىلىدىكــى قىيىنچىلىق ۋاقتى 
ئەمــەس. يەنــى، ســوۋېت كۈچلىرىنىــڭ شــەرقىي 
چىقىــپ  چېكىنىــپ  تامامــەن  تۈركىســتاندىن 
كەتكــەن ۋاقىــت بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
گېرمانىيەگــە قارشــى قايتارمــا ھۇجۇمغــا ئۆتــۈش 
ئىچكــى  ۋاقتىنىــڭ  بولغــان  ئىگــە  كۈچىگــە 
ــت دەل  ــۇ ۋاقى ــار، ب ــىۋىتى ب ــن مۇناس جەھەتتى
ــىتىنى  ــتان سىياس ــەرقىي تۈركىس ــكۋانىڭ ش موس
بىــر  ئۈچــۈن  چىقىشــى  تەڭشــەپ  قايتىدىــن 
پۇرســەت بولغانلىقــى ئېھتىمالغــا تولىمــۇ يېقىــن. 
شىڭشىســەينىڭ تەھلىلــى ئومۇمىــي ئىســتراتېگىيە 
نۇقتىســىدىن مۇمكىنچىلىكــى بــار، ئەممــا يەنىــال 
ــل  ــر تەھلى ــان بى ــش يارىتىدىغ ــاالش - تارتى ت
دېيىشــكە بولىــدۇ. 1941 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 
بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  كۈنــى،   -  13
ياپونىيــە ئۆزئــارا »ســوۋېت - ياپــون بىتەرەپلىك 
ــەر  ــن، ھ ــن كېيى ــى«نى ئىمزالىغاندى شەرتنامىس
ــن  ــى ئالغاندى ــۆزى مەنپەئەتىن ــەرەپ ئ ــى ت ئىكك
ــىنى  ــان ئەندىشىس ــە بولغ ــر - بىرىگ ــقا، بى باش
ۋاقىتلىــق بولســىمۇ ھــەل قىلىــدى. بــۇ شــەرتنامە 
يــۈرۈش  جەنۇبقــا  ئارمىيەســىنىڭ  ياپونىيــە 
يارىتىــپ  قىلىشــى ئۈچــۈن بىخەتــەر مۇھىــت 
بەرگــەن ئىــدى 64. ئوخشاشــال، بــۇ شــەرتنامە 
ئىمزالىنىــپ ئىككــى ئايدىــن كېيىــن، يەنــى 6 - 
ئاينىڭ 22 - كۈنى ســوۋېت - گېرمان ئۇرۇشــى 
ــڭ  ــن، ســوۋېت ئىتتىپاقىنى ــن كېيى پارتىلىغاندى
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ــا ئۇچرىشــىدىن  ــۇرا قىســىملىرىنىڭ ھۇجۇمغ ئوتت
گېرمانىيــە  كۈچىنــى  پۈتــۈن  ئەنســىرىمەي 
پايدىلىــق  مەركەزلەشتۈرۈشــىگە  ئارمىيەســىگە 
 « شۇڭالشــقا  ئىــدى65.  يارىتىلغــان  مۇھىــت 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ياپونىيەنىــڭ ســىبىرىيەگە 
ھۇجــۇم قىلىشــىدىن ئەنســىرەپ، خىتــاي بىلــەن 
مۇناســىۋىتىنى ياخشىالشــقا مەجبــۇر بولغــان« 
ــال كىشــىلەردە  ــان كــۆز - قاراشــالر يەنى دەيدىغ
ــى  ــڭ ئۈرۈمچىدىك ــدۇ. ئامېرىكانى ــان قوزغاي گۇم
كونسۇلخانىســى 1943 - يىلــى 4 - ئاينىــڭ 19 
 )Admund Cululb( ــالب ــد كى ــى ئەدمىن - كۈن
ــەن  ــى بىل ــۇللۇققا تەيىنلىنىش ــاش كونس ــڭ ب نى
ئۈرۈمچىــدە  ئەنگلىيەنىــڭ  باشــلىدى66.  ئىــش 
 -  1943 بولســا  كونسۇلخانىســى  تۇرۇشــلۇق 
يىلــى 9 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى قۇرۇلــدى67. 
مۇتەخەسسىســلىرىگە  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
جاسۇســلىرى،  ئامېرىكانىــڭ  ئاساســالنغاندا، 
مۇخبىرلىــرى ۋە ھەرقايســى ســودا بانكىلىرىنىــڭ 
ۋەكىللىــرى شــەرقىي تۈركىســتانغا يېتىــپ كېلىپ 
ئۈرۈمچىــدە ئامېرىكىنىــڭ بــاش كونسۇلخانىســىنى 
قۇرغــان بولــۇپ، مەخســۇس ســوۋېتقا قارشــى 
خىزمەتلەرنــى تەتقىقــات قىلىدىغــان ئامېرىكانىــڭ 
بــاش  كىــالب  ئەدمىنىــد  جاسۇســى  داڭلىــق 
ــۇ قۇمــۇل،  كونســۇللۇققا تەيىنلەنگــەن ئىــدى. ئ
ئۈرۈمچــى، غۇلجــا ۋە قەشــقەردە ئامېرىكانىــڭ 
ئايروپىــالن ئىستانسىســىنى قــۇرۇش پىالنىنــى 
تــۈزۈپ چىققــان ئىــدى68. يەنــى ئامېرىــكا ۋە 
ئەنگلىيــە كۈچلىرىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا 
شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كىرىشــى 
تۈركىســتاندىن چېكىنــپ چىقىــش قارارىدىــن 
ســوۋېت   « شۇڭالشــقا  ئىــدى،  كېيىــن 
ئىتتىپاقىنــى ئامېرىــكا ۋە ئەنگلىيەدىــن ئەندىشــە 
چېكىنىــپ  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  قىلىــپ 
چىققــان« دەيدىغــان كــۆز - قاراشــالرمۇ ئانچــە 
ــى  ــدۇ. ســوۋېت ئىتتىپاقىن ــرەپ تۇرالماي ــۇت تې پ
ــىپ  ــىدە پرىنس ــتان مەسىلىس ــەرقىي تۈركىس »ش

جەھەتتــە تولىمــۇ پاسســىپ ئورۇنغــا چۈشــۈپ 
ــۇ  ــەك، ب ــقا كەلس ــان كۆزقاراش ــان« دەيدىغ قالغ
خىــل قاراشــمۇ ئانچە پــۇت دەسســەپ تۇرالمايدۇ، 
خەلقئــارا مۇناســىۋەتتە پرىنســىپ جەھەتتىكــى 
ھــەق - ناھەقلىــق مەۋجــۇت ئەمــەس، پەقەتــال 
مەنپەئــەت نۇقتىســىدىن ھەمكارلىشــىش ياكــى 
رىقابەتلىشــىش مەۋجــۇت. ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ــەي  ــدى ئۇرانخ ــەن تان ــە بىل ــقى مۇڭغۇلىي تاش
)唐努乌梁海( نــى ئېلىۋالغاندىمــۇ پرىنســىپ 
مەسىلىســىنى  ناھــەق   - ھــەق  جەھەتتــە 
ئەمەلىيەتتىمــۇ ســوۋېت  ئىــدى.  ئويالشــمىغان 
تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ 
كونتروللىقىغــا ئېلىشــى پەقەتــال گېئوپولىتىــك 
مەنپەئەتىنــى  ئىقتىســادىي  ۋە  بىخەتەرلىكىنــى 
ــدا  ــڭ خىتاي ــدى. ئامېرىكانى ــان ئى ــان قىلغ نىش
تۇرۇشــلۇق باش ئەلچىســى گائۇس خىتاي تاشقى 
ــتىرى  ــن مىنىس ــتىرلىكىنىڭ مۇئاۋى ــالر مىنىس ئىش
ئۆتكــۈزۈپ،  ســۆھبەت  بىلــەن  فۇبىڭچــاڭ 
كۈنــى   -  28 ئاينىــڭ   -  9 يىلــى   -  1942
ئېــالن قىلغــان باياناتنامىســىدىمۇ ئىقتىســادىي 
ــوۋېت  ــىنجاڭ س ــدۇ: »ش ــى تەكىتلەي مەنپەئەتىن
ئىتتىپاقــى بىلــەن قوشــنا، خىتاينىــڭ چــوڭ 
ــراق،  ــن يى قۇرۇقلۇقىدىكــى تىجــارەت مەركىزىدى
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شــىنجاڭ بىلەن مۇناســىپ 
ســەۋىيەدە چېگــرا سودىســى قىلىشــى ناھايىتــى 
تەبئىــي بىــر ئىــش. رۇســالر شــىنجاڭنى ناھايىتى 
ــە،  ــۈپىتىدە كۆرگەچك ــى س ــى قوشنىس يېقىندىك
شــىنجاڭنى ئېچىــش ئىشــلىرىغا تولىمــۇ قىزىققــان 

بولۇشــى مۇمكىــن«69 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شــەرقىي تۈركىستاندىن 
بىلــەن جىيــاڭ  چېكىنىــپ چىقىــپ كېتىشــى 
كۆزلىگــەن  ئالدىــن  شىڭشىســەي  ۋە  جېيشــى 
مەقســىتىنى ئىشــقا ئاشــۇرغان بولســىمۇ، لېكىــن 
شــۇنىڭ  مۇناســىۋىتىمۇ  ســوۋېت   - خىتــاي 
بىلــەن تــەڭ يامانلىشــىپ كەتتــى، بــۇ خىــل 
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چىققــان  ئوتتۇرىغــا  ئەگىشــىپ  يامانلىشىشــقا 
 -  1944 يىلىدىــن   -  1943 دەل  ۋەزىيــەت، 
يىلىغىچــە بولغــان ئارىلىقتــا خىتــاي - ســوۋېت 

ــن ماجراســى ۋە  ــۈز بەرگــەن زېمى ئوتتۇرىســىدا ي

قوراللىــق توقۇنۇشــالر بولــدى. 

ئىككىنچى، شەرقىي تۈركىستانغا قايتىش: سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى ئاستىدا شەرقىي 
تۈركىستاننىڭ قۇرۇلۇشى

ــۈ- ــاي ھۆك ــڭ خىت ــوۋېت ئىتتىپاقىنى  )1( س
مىتىدىــن ئــۆچ ئېلىشــى

 )2( شــېڭ شىســەينىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
ئايرىلىشــقا مەجبــۇر بولۇشــى

ــڭ  ــتان جۇمھۇرىيىتىنى ــەرقىي تۈركىس  )3( ش
ــى ــن تۇغۇلۇش قايتىدى

1944 - يىلى ئەتىيازدىن ئېتىبارەن، »شىنجاڭ« 
دۇبىنى شــېڭ شىســەي )1897 - 1970( ھەر تۈرلۈك 
ئۇســۇلالرنى قوللىنىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
شــەرقىي  كۈچلىرىنــى  ئىقتىســادىي  ۋە  ھەربىــي 
كېيىــن70،  چىقارغاندىــن  قوغــالپ  تۈركىســتاندىن 
ئېلىشــقا  ئىنتىقــام  دەرھــال  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
قارىغانــدا،  ئانالىزىغــا  لوجىگاڭنىــڭ  باشــلىدى. 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 20 يىلدىــن بۇيــان شــەرقىي 
تۈركىســتاندا مىڭبىــر مۇشــەققەتتە توپلىغــان غايەت 
بولۇشــى،  يــوق  بىــر كېچىدىــال  زور مەنپەئەتىنىــڭ 
تەبئىــي ھالــدا ســوۋېتنىڭ نارازىلىقىنــى قوزغىغــان 
ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، شېڭ شىسەي ۋە جياڭ 
جيېشــىنىڭ ئۆزلىــرى خېيىــم - خەتــەر ئاســتىدىكى 
چاغــالردا ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن چــوڭ ياردەملەرگــە 
يــاردا  قارىغۇنــى  قارىمــاي،  ئېرىشــكەنلىكلىرىگە 
ســوۋېت  پەيتتــە،  ھالقىلىــق  مۇشــۇنداق  قىســتاپ 
چىقىرىشــى  قوغــالپ  كۈچلىرىنــى  ئىتتىپاقــى 
نەپرىتىنــى  كۈچلــۈك  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ئامىلــى  مەنپەئــەت  خىــل  بــۇ  ئىــدى.  قوزغىغــان 
بىرلىشىشــى،  ھېسســىياتىنىڭ  ئۆچمەنلىــك  ۋە 

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
چېكىنىــش بىلــەن تــەڭ ۋاقىتتــا، جيــاڭ جيېشــى 
ۋە شــېڭ شىســەينىڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى ئىــدارە 
قىلىشــتىكى ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائي ئاساسىنى 
شــۇڭا،  بولــدى71.  تۈرتكــە  قىلىۋېتىشــىگە  ۋەيــران 
شــەرقىي   – ســوۋېت  تــەرەپ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
تۈركىســتان تىجــارەت سوممىســىنى زور ھەجىمــدە 
بارلىــق  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ۋە  تۆۋەنلەتتــى 
ئىقتىســادىي تۈرىنــى چېكىنــدۈرۈپ چىقتــى. ســوۋېت 
بۇيــان  ئۇزۇندىــن  قىلمىشــى  بــۇ  ئىتتىپاقىنىــڭ 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا تايىنىــپ كەلگــەن شــەرقىي 
تۈركىســتان ئىقتىســادىنى قااليمىقــان قىلىۋەتتــى، 
پەۋقۇلئــاددە  الزىمەتلىكلىرىنىــڭ  تۇرمــۇش 
كەمچىــل بولۇشــى بىلــەن مــال باھاســى شــىددەت 
بىلــەن ئۆســۈپ، خەلقنــى قاتتىقچىلىقتــا قويــدى. 
شــەرقىي  شىســەينىڭ  شــېڭ  ۋە  جيېشــى  جيــاڭ 
ئاپــەت  ئۈچــۈن  قىلىشــى  ئىــدارە  تۈركىســتاننى 
 . كەلــدى  ئېلىــپ  ئاقىۋەتلەرنــى  خاراكتېرلىــك 
ئىقتىســادىي قااليمىقانچىلىــق ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
باشــلىغان  ئېلىشــقا  ئــەۋج  بىلەنــال  چېكىنىشــى 
ئىســيانالرغا ئــوت ئۈســتىگە يــاغ چاچقانــدەك بولــدى. 
ئورنىنــى  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ۋاقىتتــا،  بــۇ 
خىتايــالر  بۇرۇنقــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  يوقاتقــان 
بىلــەن بىرلىشــىپ يەرلىــك مىللەتلــەر توپىلڭىنــى 
باســتۇرۇش سىياســىتىنى ئۆزگەرتىــپ، ئەكىســچە 
مۇســۇلمانالرنى قولــالپ خىتايالرغــا قارشــى تۇرۇشــقا 

ئۆتتــى72. 
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 )1( سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي ھۆكۈ-مىتىدىن ئۆچ ئېلىشى 

ســوۋېت ئىتتىپاقــى 1943 - يىلــى 4 - ئايــدا 
تامامــەن چېكىنىــش  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي 
قارارىنــى بېرىــش بىلــەن بىرگــە، يېڭــى بىــر 
شــەرقىي تۈركىســتان سىياســىتى تــۈزۈپ چىققــان 
ــى،  ــن؛ چۈنك ــۇ يېقى ــا تولىم ــى ئېھتىمالغ بولۇش
ــەرقىي  ــرى ش ــن بې ــى 10 - ئايدى 1942 - يىل
تۈركىســتاندىن چېكىنىشــكە ھېــچ ئۇنىمىغــان 
كېيىــن،  ئايدىــن  ئالتــە  تــەرەپ  موســكۋا 
توســاتتىن كەســكىن بىــر قارارنامــە ئېــالن قىلىپ 
سىياســىتىنى ئۆزگەرتكــەن ئىــدى. 1943 - يىلى 
5 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى ســوۋېت كوممۇنىســتىك 
شــېڭ  كومىتېتــى  مەركىزىــي  پارتىيىســى 
شىســەينىڭ ئاســىيلىق قىلمىشــى ۋە شــەرقىي 
يىغىــن  توغرىســىدا  ۋەزىيىتــى  تۈركىســتاننىڭ 
چاقىرىــپ تەھلىــل ئېلىــپ بــاردى. يىغىنــدا 
شــېڭ شىســەينىڭ يــۈز ئۆرۈشــىگە قارىتــا قايتارمــا 
زەربــە بېرىــپ، شــېڭ شىســەي ھاكىميىتىنــى 
ــۇنىڭ  ــتۇرۇلدى. ش ــالش قارارالش ــدۇرۇپ تاش ئاغ
بىلــەن بىرگــە، ئاالقىــدار كەســىپلەر بويىچــە 
ۋە  يېتىشــتۈرۈش  زاتالرنــى  مىللىــي  يەرلىــك 
ئۇالرنىــڭ مىللىــي ئازادلىــق ھەرىكەتلىــرى بىلــەن 
يەرلىكتــە  بېرىــش،  يــاردەم  شۇغۇللىنىشــىغا 
پائالىيەتلىرىنــى  تەشــۋىقات  ئازادلىــق  مىللىــي 
كۈچلەنــدۈرۈش قاتارلىــق قارارالرمــۇ بېرىلــدى73. 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش 
 Aleksandr S.( ئەلچىسى ئالېكسادىر پانيۇشكىن
Panyushkin، 1905 - 1974( 6 - ئاينىڭ 16 
- كۈنــى خىتــاي تاشــقىي ئىشــالر مىنىســتىرلىقىغا 
يولــالپ، شــېڭ شىســەينىڭ  بايانــات  قىســقا 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قىلغــان قىلمىشــلىرىنىڭ 
تامامــەن قانۇنســىز ۋە ئۆچمەنلىــك ئىكەنلىكىنــى 
ــدا شــېڭ  بىلــدۈرۈپ، 1940 - يىلــى 12 - ئاي
تــەرەپ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بىلــەن  شىســەي 
قوشــۇپ  كېلىشــىمنىمۇ  تۈزۈشــكەن  مەخپــى 

ئەۋەتىــدۇ74. 1943 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 19 
- كۈنــى، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ شــەرقىي 
ۋەكىلــى  خــاس  تۇرۇشــلۇق  تۈركىســتاندا 
ۋۇزېشــىياڭ )1897 - ؟(نىــڭ تاشــقىي ئىشــالر 
تېلېگراممىســىدا  ئەۋەتكــەن  مىنىســتىرلىقىغا 
ئىدارىســىنىڭ  ســاقچى  ۋىاليەتلىــك  قەشــقەر 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى شــۇ يــەردە يېتىشــتۈرگەن 
تەشــۋىقات  ۋە  تۇتۇۋالغانلىقىنــى  جاسۇســىنى 
ۋاراقچىلىرىنــى قولغــا چۈشــۈرگەنلىكىنى ئېيتىدۇ. 
تامامــەن  مەزمۇنــى  »ئۇالرنىــڭ  تېلېگراممىــدا 
ھاقارەتلــەش،  دائىرىلىرىنــى  ئۆلكــە  مەزكــۇر 
ھەرقايســى مىللەتلەرنــى خىتايالرغــا ئۆچمەنلىــك 
قىلىشــقا قۇترىتىــش ۋە بىزنىــڭ ھۆكۈمىتىمىــز 
بىلــەن قارشىالشتۇرۇشــتن ئىبــارەت« دېيىلگــەن 
ئىــدى75. 8 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى ۋۇزېشــىياڭ 
يەنــە بىــر قېتىــم تاشــقىي ئىشــالر مىنىســتىرلىقىغا 
مەخپىــي تېلېگراممــا يولــالپ شــۇالرنى بايــان 
قىلىــدۇ: »مەزكــۇر ئۆلكىنىــڭ ئۆتكــەن يىلــى 
ــر  ــڭ ئەمى ــي ھۆكۈمەتنى ــەي مەركىزى ــېڭ شىس ش
- پەرمانلىرىنــى قۇبــۇل قىلغاندىــن كېيىنكــى 
ــڭ  ــدا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنى ــن قارىغان ئەھۋالىدى
»شــىنجاڭدا« تۇرۇشــلۇق ئادەملىرىنىــڭ مەزكــۇر 
ئېغىــر،  تولىمــۇ  نارازىلىقــى  بولغــان  ئۆلكىگــە 
سىياســىتىنىڭ  ئۆلكــە  كۈنلەردىكــى  ئۆتكــەن 
بىلــەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئۆزگىرىشــىنى 
قارشىالشــقانلىق دەپ قاراۋاتىــدۇ، بــۇ ۋەجىدىــن 
بولۇۋاتىــدۇ...  تەنقىدلــەر  يوشــۇرۇن  دائىــم 
ســوۋېت تەرەپنىــڭ مەزكــۇر ئۆلكىــدە سۇيقەســىت 
ۋۇزېشــىياڭ  مەلــۇم«.  پىالنالۋاتقانلىقــى 
قوللىنىــش  تەدبىــر  قانــداق  چۇڭچىڭدىــن 
ــورايدۇ76. 8  ــورۇق س ــدە يولي ــى ھەققى كېرەكلىك
- ئاينىــڭ 24 - كۈنــى ئــۇ يەنە تاشــقىي ئىشــالر 
مىنىســتىرلىقىغا مەخپىــي تېلېگراممــا يولــالپ، 
قەشــقەر، تاشــقورغان، خوتــەن، ئالتــاي قاتارلىق 
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خەلقنــى  جاسۇســلىرىنىڭ  ســوۋېت  جايــالردا 
بايقالغانلىقىنــى  پائالىيەتلىــرى  كۈشــكۈرتۈش 
كــۆپ  تەرەپنىــڭ  »ســوۋېت  قىلىــپ:  مەلــۇم 
ــڭ  ــۇر ئۆلكىنى ــپ، مەزك ــاندا جاســۇس ئەۋەتى س
ئېلىــپ  پائالىيــەت  جايلىرىــدا  ھەرقايســى 
بىرىۋاتقانلىقــى مەلــۇم« دەپ خــەۋەر يوللىــدى77. 
ئىشــالر  تاشــقىي  كۈنــى   - 16 ئاينىــڭ   - 9
 )1971  -  1894( ســۇڭزىۋىن  مىنىســتىرى 
مەقســىتىدە،  يۇمشــىتىش  قارشــىلىقالرنى 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ــش  ــەل قىلى ــىنىڭ ھ ــق تۇغدۇرۇش قااليمىقانچىلى
جيېشــى  جيــاڭ  ھالــدا  مەخپىــي  چارىســىنى 
ــى  ــاڭ جيېش ــدى. جي ــا يوللى )1887 - 1975(غ
ئۈرۈمچىدىكــى  تەرەپنىــڭ  ســوۋېت  »ھازىــر 
ئايروپىــالن ياســاش زاۋۇتــى، مايتــاغ نېفىــت 
كېنىدىكــى خىزمەتچىلىــرى، ئۈســكۈنىلىرى ۋە 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى 8 - پولكىنــى چېكىنــدۈرۈپ 
ــۇ  ــا ب ــداق ۋاقىتت ــى، بۇن ــر پەيت ــان بى چىقىۋاتق
ــپ ســۈلھى قىلىشــنى  ــۈرۈپ چىقى ــى كۆت دىلوالرن
تەلــەپ قىلســاق، ســوۋېت تەرەپنىــڭ باھانــە 
كۆرســىتىپ مەســئۇلىيەتتىن قېچىشــى، ھەتتــا 
ئەكىســچە ســوۋېت - خىتــاي ئىككــى تەرەپنىــڭ 
سۈركىلىشــى كۈچىيىــپ كېتىــش ئېھتىماللىقــى 
ــراز  ــۇ ئېتى ــى78. شۇڭالشــقا، ئ ــار« دەپ قارايتت ب
كېيىنچــە  ســۈرۈپ،  كەينىگــە  بىلدۈرۈشــنى 
ــۇ  ــدى79 . ب ــارار قىل ــنى ق ــرە قىلىش ــا مۇزاكى قايت
چاغــدا ســوۋېت ئىتتىپاقــى شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ۋاراقچىلىرىنــى  تەشــۋىقات  ھالــدا  ئاكتىــپ 
ئېلىــپ  پائالىيىتىنــى  سىياســىي  تارقىتىــپ، 
بېرىــش بىلــەن بىرگــە80، 10 - ئايــدا ســوۋېت 
تــەرەپ چېگرادىكــى ھەربىــي كۈچىنــى ئاشــۇردى 
ۋە ئارىــالپ - ئارىــالپ ســوۋېت تەۋەلىكىــدە ئــوق 
ــر ئۆتكــۈزدى81. 10 -  چىقىرىــپ ھەربىــي مانېۋى
ئاينىــڭ 24 - كۈنــى ۋۇزېشــىياڭ چۇڭچىڭغــا 
ــان غۇلجــا شــەھىرىدە پۇقراچــە  »يېقىندىــن بۇي
يانلىرىــدا  ئادەملىرىنىــڭ  ســوۋېت  كىيىنگــەن 

تــوپ -  ئــۈچ - تۆتتىــن  ئېلىشــىپ،  قــورال 
ــى  ــپ بېرىۋاتقانلىق ــەت ئېلى ــۇپ پائالىي ــوپ بول ت
بايقالدى، ســوۋېت ئىتتىپاقى كونسۇلخانىســىنىڭ 
ــكە  ــيان كۆتۈرۈش ــى ئىس ــازاق خەلقىن ــۇر، ق ئۇيغ
كۈشــكۈرتۈش غەرىزىنىــڭ بارلىقىمۇ بىلنمەكتە«82 
باشــقا  ئۇنىڭدىــن  يوللىــدى.  دوكالت  دەپ 
ۋۇزېشــىياڭنىڭ 10 - ئاينىــڭ 27 - كۈنىدىكــى 
شــەرقىي  تەرەپنىــڭ  ســوۋېت  دوكالتىــدا 
تۈركىســتاندىكى پائالىيەتلىرىنــى »بىرىنچىدىن، 
چېگرادىــن ھالقىــپ ئــادەم ۋە مــال - چــارۋا 
رايونــالردا  چېگــرا  ئىككىنچىدىــن،  بــۇالش؛ 
ئۈچىنچىدىــن،  چىقىرىــش؛  ئــوق  ئۆزئالدىغــا 
ســوۋېت ئايروپىالنلىــرى چېگــرا ھالقىــپ رازۋېدكا 
چېگرادىكــى  تۆتىنچىدىــن،  بىرىــش؛  ئېلىــپ 
دەپ  كۈچەيتىــش؛«  مۇداپىيەســىنى  ھەربىــي 
ــىنجاڭدىكى«  ــڭ »ش ــوۋېت تەرەپنى ــان. س يازغ
بولســا:  پائالىيەتلىرىنــى  جاسۇســلىرىنىڭ 
ۋاراقچىلىــرى  تەشــۋىقات  »بىرىنچىدىــن، 
تارقىتىــش؛ ئىككىنچىدىــن، پۇرســەت تۇغــدۇرۇپ 
خىتــاي پۇقرالىرىنى ئېزىقتــۇرۇش؛ ئۈچۈنچىدىن، 
كونســۇلخانا خادىملىــرى ئاكتىــپ ھالــدا ســىرتقا 
تۆتىنچىدىــن،  قىلىــش؛  ھەرىكــەت  چىقىــپ 
كۆتۈرۈشــكە  ئىســيان  خەلقىنــى  ھەرمىللــەت 
خىتــاي  بەشــىنچىدىن،  كۈشــكۈرتۈش؛ 
پۇقرالىرىنــى ئېزىقتــۇرۇپ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
بىلــەن  يازىــدۇ. شــۇنىڭ  قاچــۇرۇش؛« دەپ 
بىرگــە، ســوۋېت تەرەپمــۇ دائىــم »شــىنجاڭ« 
پۇقرالىرىغــا  ســوۋېت  دائىرىلىرىنىــڭ  ســاقچى 
شــىكايەت  قىلىۋاتقانلىقىدىــن  دۈشــمەنلىك 
ســوۋېت  ئانالىزىــدا،  ۋۇزېشــىياڭ  قىلــدى. 
تەرەپنىــڭ بارلىــق قىلىمىشــلىرىنى »كېيىنچــە 
چېگــرا رايونــالردا ياكــى ئۆلكــە ئىچىــدە تېخىمــۇ 
چــوڭ ماجــرا قوزغىغانــدا، ئالدىــن پايدىلىــق 
ئورۇنغــا ئۆتۈۋېلىشــنى مەقســەت قىلغــان بولۇشــى 

مۇمكىــن« دەپ بايــان قىلــدى83. 
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11 - ئاينىــڭ 3 - كۈنــى جيــاڭ جيېشــى 
غەربىي شــىمال ئارمىيە باشــلىقى جۇشــاۋلىياڭنىڭ 
دوكالتىنــى تاپشــۇرۇپ ئالــدى. دوكالتتــا ســوۋېت 
قىرغىــز  ئىچىدىكــى  چېگراســى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
شــەرقىي  تەشــكىللەپ،  پولىكىنــى  ھەربىــي 
تۈركىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىشــنى ئويالۋاتقانلىقــى84 
يۇقىــرى  ئەممــا گومىنــداڭ  ئىــدى.  يىزىلغــان 
قاتلىمىدىكىلــەر بــۇ ئۇچۇردىــن گۇمانلىنىــپ، 
»بۇنــداق مەلۇماتــالر ئەرزىمــەس ئادەملەردىــن 
قىياســتىن  پەقەتــال  كۆپىنچىســى  كەلگــەن، 
ئىبــارەت« ۋە ياكــى »خەلقئارانىــڭ ھازىرقــى 
ســوۋېت  ئېيتقانــدا،  ئېلىــپ  ۋەزىيىتىدىــن 
ئىتتىپاقــى بۇنــداق پەيتتە شــىنجاڭدا ھېچقانداق 
ھەرىكــەت قىاللمايــدۇ«85 دەپ قارايتتى. تاشــقىي 
يۇقىرىدىكــى  ســۇڭزىۋىن  مىنىســتىرى  ئىشــالر 
قاراشــالرغا قوشۇلســىمۇ، ئەممــا شــۇالرنى ئىپــادە 
قىلدى: »پەقەت شــىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ ۋەزىيىتى 
ــچ  ــەرەپ ھې ــن، ســوۋېت ت ــن كېيى ئۆزگەرگەندى
كۆڭــۈل ئارامــى تاپمىغاچقــا، ئۇالرنىــڭ يوشــۇرۇن 
ــدا قىرغىزالرنــى قورالالنــدۇرۇپ، ئوغرىلىقچــە  ھال
چېگرادىــن كىرگــۈزۈپ، شــىنجاڭدىكى قىرغىــزالر 
ســىياقىدا يەرلىكتىكــى جېنىدىــن تويغانالرنــى 
قىلمايدىغانلىقىغــا  قارشــىلىق  ئەگەشــتۈرۈپ 
 -  11 قىيىــن«86.  قىلىــش  كاپالەتلىــك 
ــالر  ــقىي ئىش ــاي تاش ــى خىت ــڭ 26 - كۈن ئاينى
مىنىســتىرلىقى تاشــكەنتتىكى ئىــش بىجىرىــش 
ئۆتكــەن  گراژدانلىقىغــا  ســوۋېت  ئورنىدىــن 
ئوقەتچىلىــك  غۇلجــا  ســابىق  »شــىنجاڭلىق« 
كرىپىنىــك  دىرېكتــورى  بــاش  شــىركىتىنىڭ 
)kripnik( ۋە غۇلجــا يەرلەشــكەنلەر پولكىنىــڭ 
پولونــوۋ  ئىــۋان  باشــلىقى  ســابىق   )归化团(
قاتارلىقالرنىــڭ   )polinov, Ivan.Polinov(
تارباغاتــاي  »ئالتــاي،  تاشــكەنتتە  ۋە  ئالمۇتــا 
ئاللىبــۇرۇن قولغــا چۈشــۈرۈلدى، كېلــەر يىلــى 
ســوۋېت  جايــالر  قاتارلىــق  قەشــقەر  غۇلجــا، 
ــق  ــدۇ، قوراللى ــىغا ئۆتى ــڭ باشقۇرۇش ئىتتىپاقىنى

قىســىممۇ چېگرادىــن كىــردى.« دەپ »ئېغــۋا 
تارقىتىــپ« يۈرگەنلىــك خەۋىرىنــى ئالــدى87. 
 1944 پولونــوۋ  بولۇپمــۇ  ئــادەم،  ئىككــى  بــۇ 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئايــدا   -  11 يىلــى   -
رەئىســلىك  مۇئاۋىــن  قۇرۇلغانــدا  جۇمھۇريىتــى 
بولســا  كرىپىنىــك  ئۆتىگــەن،  ۋەزىپىســىنى 
جۇمھۇرىيــەت قۇرۇلغــان دەســلەپكى مەزگىللــەردە 
ــڭ  ــدى88. ئۇالرنى ــان ئى ــتىرى بولغ ــە مىنىس مالىي
ــى  ــى بولۇش ــك ئاساس ــڭ بەلگىلى ــۇ گەپلىرىنى ب
مۇمكىــن. 1944 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 4 - 
ــالر  ــي ئىش ــى ھەربى ــداڭ ھۆكۈمىت ــى، گومىن كۈن
مىنىســتىرلىقىغا  ئىشــالر  تاشــقىي  كومىتېتــى، 
يوللىغــان بىــر پارچــە خېتىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: 
»مەلۇماتــالردا ســوۋېت كونسۇلخانىســى ئۆتكــەن 
يىلــى ›شــىنجاڭدىن‹ چېكىنگــەن بولســىمۇ، 
پائالىيەتلىرىنــى  ھالەتتــە  يوشــۇرۇن  لېكىــن 
قازاقالرنــى  ›شــىنجاڭدىكى‹  قىلماقتــا،  داۋام 
چىقىرىــش  قوزغىلىڭــى  ئالتــاي  كۈشــكۈرتۈپ 
ئېھتىمالــى بــار. يېقىندىــن بۇيــان كۆپلىگــەن 
›شــىنجاڭدا‹  ئەۋەتىــپ،  ئادەملىرىنــى 
ھەرمىللــەت خەلقىنــى خىتايالرغــا ئۆچمەنلىــك 
ــا  ــا، ھەتت ــۇزۇپ ئۆلتۈرگۈزۈشــنى پىالنلىماقت قىلغ
ئۇالرغــا نۇرغــۇن قــورال - يــاراق تارقاتماقتــا« 
89. ھەرخىــل ســۆز - چۆچەكلەرنىــڭ ئېقىــپ 

بۇندىــن  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  يۈرۈشــى، 
ئىــش  بىــر  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  كېيىــن 
ــدى. ــە ئى ــرەك بەرمەكت ــن دې چىقىرىدىغانلىقىدى
تەشــۋىقاتالر  سىياســىي  تەرەپنىــڭ  موســكۋا 
بىلــەن شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتىگە قارشى قوزغىشى 1943 - يىلى 5 - 
ئايــدا باشــالنغان ئىــدى. ۋاھالەنكى، ســوۋېتنىڭ 
ئــۆز چېگراســى ئىچــى ۋە يەرلىكتىكــى خەلقلەرنــى 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  قورالالنــدۇرۇپ، 
گومىنداڭنىــڭ مەمۇرىــي ۋە ھەربىــي ئورۇنلىرىغــا 
ھۇجۇم قىلىشــى 1944 - يىلىنىڭ دەســلىپىدىن 
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باشــالنغان ئىــدى. 1944 - يىلىنىــڭ بېشــىدا، 
كومىتېتــى  مەركىزىــي  كومپارتىيىســى  ســوۋېت 
ھەرقايســى  تۇرۇشــلۇق  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كونســۇلخانىالردىن 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  ئاســتىدا  قوللىشــى 
ــنىڭ  ــپ بېرىش ــى ئېلى ــق ھەركىت ــي ئازادلى مىللى
كېلەچىكــى ھەققىــدە تەھلىلىــي دوكالت تەلــەپ 
مەركىزىــي  كومپارتىيىســى  ســوۋېت  قىلــدى. 
ئىچىــدە  دوكالتــالر  يولالنغــان  كومىتېتىگــە 
 )Shesterikov( ــترىكوۋ ــۇلى شېس ــقەر كونس قەش
ــدا  ــڭ كېلەچىكــى ھەققىدىكــى دوكالتى جەنۇبنى
ــلىك،  ــىي زىيانكەش ــدۇ: »سىياس ــۇالرنى يازى ش
مىللىــي زۇلــۇم ۋە ›شــىنجاڭنىڭ‹ سىياســىي، 
ــى  ــەر قايس ــق ھ ــەت قاتارلى ــاد ۋە جەمئىي ئىقتىس
مەســىلىلەر  نۇرغۇنلىغــان  جەھەتلەردىكــى 
شــېڭ شىســەي ھۆكۈمىتىگــە قارشــى تــۇرۇش 
قــۇرۇش  ھاكىميىتىنــى  مىللىتىنىــڭ  ئــۆز  ۋە 
لېكىــن،  كۈچەيتتــى.  تەدرىجــى  ئېڭىنــى 
چېگــرا ســىرتىدىكىلەرنىڭ ياردىمــى بولمىســا، 
ــكۈل.  ــن مۈش ــى ئىنتايى ــەت قازىنالىش مۇۋەپپەقىي
يەرلىــك خەلقنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى 
تــۇرۇش خاھىشــى يوق، ئەنگىلىيــە ۋە ئامېرىكىغا 
مايىــل ئىســالم دۆلىتــى قۇرۇشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ. 
ئىنقىــالب  ›شــىنجاڭدىكى‹  شۇڭالشــقا، 
ــەت  ــي كۈچلەرنىــڭ قوللىشىســىز مۇۋەپپىقىي دىنى
قازىنالىشــىمۇ ناھايىتــى قىيىــن.« 90. ســوۋېت 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ 
كونســۇلخانىلىرنىڭ  جايلىرىدىكــى  ھەرقايســى 
يوللىغــان دوكالتلىرىدىمــۇ شــەرقىي تۈركىســتاندا 
 - شــەرت  بېرىشــنىڭ  ئېلىــپ  ئىنقىــالب 
يېتىلگەنلىكــى،  پىشــىپ  شــارائىتلىرىنىڭ 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ 
كۆپىنچىســىنىڭ  زىيالىيالرنىــڭ  ســەرخىل 
قۇبــۇل  مائارىپىنــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
قىلغانلىقــى، ھەتتــا بۇالرنىــڭ بىرقىســىملىرى 
كەچــۈرۈش  تۇرمــۇش  ۋە  ئوقــۇش  ســوۋېتتا 

جەريانىــدا ســوۋېت كومپارتىيىســىگە ئــەزا بولغان 
ھەرىكىتىنىــڭ  ئىنقىــالب  بۇالرنىــڭ  بولــۇپ، 
قىالاليدىغانلىقــى  تەشــكىل  قوشــۇنىنى  غــول 
قەيــت قىلىنغــان ئىــدى91. لېكىــن، قەشــقەر 
نىــڭ   )Shesterikov( شېســترىكوۋ  كونســۇلى 
قارىشــىچە، »جەنۇبىــي شــىنجاڭدا« خەلقنــى 
مىللىــي ئازادلىــق ھەرىكىتىگــە قوزغاشــتا نۇرغــۇن 
قىيىنچىلىقــالر مەۋجــۇت بولــۇپ، مۇناســىۋەتلىك 
ماددىــي شــارائىت ۋە يەرلىــك مىللەتنــى بىرلىككە 
ئىــدى92.  يــوق  زات  دىنىــي  كەلتۈرەلىگــۈدەك 
كۇنســۇلخانىنىڭ  شــىنجاڭدىكى«  »شــىمالىي 
شــىنجاڭغا«  »جەنۇبىــي  بولســا،  دوكالتىــدا 
مىللىــي  شــىنجاڭنىڭ«  قارىغانــدا »شــىمالىي 
ــۈچ ۋە  ــي ك ــۈن ماددى ــى ئۈچ ــق ھەرىكىت ئازادلى
ئــادەم كۈچــى ئاساســى بــار دېيىلگــەن ئىــدى93. 
بۇنىڭدىــن كېيىنكــى تەرەققىيــات باســقۇچىدىمۇ 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى يۇقىــرى قاتلىمىدىكىلەرنىــڭ 
ئازادلىــق  »مىللىــي  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
ئىستىراتېگىيىســىنى  قوزغــاش  ھەرىكىتى«نــى 
تــۈزۈپ  تايىنىــپ  دوكالتالرغــا  مۇشــۇنداق 

چىققانلىقىنــى كۆرۈۋېلىــش تــەس ئەمــەس. 
1944 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 2 - كۈنــى، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئايروپىالنلىــرى چېگرادىــن 
چىڭگىــل  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئۆتــۈپ 
ناھىيەســىنىڭ خۈيخــې كــوۋ دېگــەن يېرىــدە 
قــازاق قوزغىالڭچىلىرىنىــڭ رەھبىــرى ئوســمان 
)Osman Islam,1899 - 1951(نىــڭ گومىنداڭ 
ئارمىيىســىگە بولغــان ھوجۇمىغــا يــاردەم بــەردى. 
3 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى خىتــاي تاشــقىي ئىشــالر 
خــاس  »شــىنجاڭدىكى«  مىنىســتىرلىقىنىڭ 
ۋەكىلــى ۋۇزېشــىياڭ، ســوۋېت ئايروپىالنلىرىنىــڭ 
ــان  ــاي قوشــۇنلىرىنى بومباردىم ئالتايدىكــى خىت
ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــىدا س ــى توغرىس قىلغانلىق
 Georgi( پۇشــكىن  كونســۇلى  ئۈرۈمچىدىكــى 
 -  3 بىلــدۈردى94.  ئېتىــراز  M.Pushkin(غــا 
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ئاينىــڭ 11 - كۈنــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
گومىنــداڭ قوشــۇنلىرى تاشــقىي موڭغۇلىيەگــە 70 
كىلومېتىــر كېلىدىغــان چىڭخــۇا بىلــەن گۇچــۇڭ 
ناھىيىســىنىڭ ئارىســىدا قــازاق قوزغىالڭچىالرنــى 
تاشــقىي  لېكىــن  قىلــدى،  ھۇجــۇم  قورشــاپ 
موڭغۇلىيــە قوزغىالڭچــى خەلققــە يــاردەم قىلــدى، 
قازاقالرغــا ھۇجــۇم قىلىۋاتقــان گومىنداڭ قوشــۇنى 
تاشــقىي موڭغۇلىيــە تەرەپتىــن كەلگــەن ســوۋېت 
بــار  بەلگىســى  ئايروپىالنلىرىنىــڭ  ھەربىــي 
ئايروپىالنــالر تەرىپىدىــن بومباردىمــان قىلىنــدى 
ــى  ــڭ 12 - كۈن ــدى. 3 - ئاينى ــا تۇتۇل ۋە ئوقق
مىنىســتىرلىقىنىڭ  ئىشــالر  تاشــقىي  خىتــاي 
ۋەكىلــى  خــاس  تۇرۇشــلۇق  »شــىنجاڭدا« 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ۋۇزېشــىياڭنىڭ 
پۇشــكىنغا  كونســۇلى  بــاش  ئۈرۈمچىدىكــى 
تاشــقىي  يوللىغــان خېتىــدە ۋە 13 - كۈنــى 
ۋۇگوجىننىــڭ  مىنىســتىرى  مۇئاۋىــن  ئىشــالر 
تۇرۇشــلۇق  خىتايــدا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
بــاش ئەلچىســى ئالىكســاندىر پانيۇشــكىي بىلــەن 
ئوخشاشــال  سۆزلىشىشــتە،  كۆرۈشــكەندىكى 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرەپنىــڭ چېگرادىــن كىرىپ 
ھۇجــۇم قىلىــش ئىشــى سۈرۈشــتە قىلىنــدى. 
ــۇ  ــڭ ب ــەرەپ ئۆزىنى ــا، ســوۋېت ت ــا قارىت بۇنىڭغ
ئىــش بىلــەن ھېچ ئاالقىســى يــوق ئىكەنلىكىنى، 
ــاۋاب  ــن ج ــوراپ ئاندى ــورۇق س ــكۋادىن يولي موس
ئاينىــڭ   -  3 بىلــدۈردى95.  بېرىدىغانلىقىنــى 
11 - كۈنىدىــن 22 - كۈنىگىچــە ئــۇ خىــل 
بەلگىســى بــار ئايروپىالنــالر بەزىــدە رازۋېــدكا 
قىلســا، يەنــە بەزىــدە گومىنــداڭ قىســىمىنى 
بومباردىمــان قىلىــپ، گومىنــداڭ ئارمىيىســىنى 
ــى  ــە، ئىكك ــدۈردى. ئەمەلىيەتت ــە چېكىن كەينىگ
تــەرەپ ئارىســىدا چېگــرا توقۇنۇشــى يــۈز بەرگــەن 
ئىــدى. خىتــاي تــەرەپ بۇنــى ســوۋېت تەرەپنىــڭ 
سۈيقەســتى دەپ مۇئەييەنلەشــتۈرگەن ئىــدى، 
ــن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى  ــر تەرەپتى ــى بى يەن
ئىشلەتســە،  بېســىم  دائىرىلىرىگــە  گومىنــداڭ 

خىتــاي  يەنئەندىكــى  تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە 
ھەرىكىتىگــە  ھەربىــي  كومپارتىيىســىنىڭ 
ماسلىشــىۋاتقان ئىــدى96. شــۇنىڭ بىلــەن تــەڭ، 
ھەربىــي  ئىتتىپاقــى  جيــاڭ جيېشــى ســوۋېت 
تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ئايروپىالنلىرىنىــڭ 
ــنى  ــداڭ ئارمىيىس ــىنى گومىن ــان قىلىش بومباردىم
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  يۇســۇندا  رەســمىي 
كىرگــۈزۈش ۋە ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى تامامــەن 
دەپ  پۇرســىتى  ياخشــى  قايتۇرىۋېلىشــنىڭ 

بىلــدى97. 
ئەينــى ۋاقىتتــا، ئامېرىــكا تەرەپنىڭ كۆزىتىشــى 
ــەن  ــەرەپ بىل ــاي ت ــەن خىت ــى ئاساس ۋە تەھلىل
 -  3 مەســىلەن،  ئىــدى.  بولغــان  ئوخشــاش 
خىتايــدا  ئامېرىكنىــڭ  كۈنــى   -  19 ئاينىــڭ 
ــدۋارد  ــس ئې ــى كالرېن ــاش ئەلچىس ــلۇق ب تۇرۇش
 1887, ،Clarence Edward Gauss ( گائــۇس
- 1960( نىــڭ دۆلــەت ئىشــلىرى مىنىســتىرى 
 -  1871  ،Cordell Hull( خــۇل  كوردىــل 
1955( غــا يوللىغــان تېلېگراممىســىدا: »تاشــقىي 
ــن كەلگــەن ئايروپىالننىــڭ ھۇجــۇم  موڭغۇلىيەدى
ۋەقــە  چۈشــەندۈرۈپ،  ۋەقەســىنى  قىلىــش 
ئۇلغىيىــپ ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئايروپىالنلىــرى 
ھۇجــۇم  قەســتەن  قىســىملىرىغا  ›شــىنجاڭ‹ 
قىلىدىغــان باســقۇچقا يىتىــپ بــاردى، بــۇ پەقەت 
خالىمايۋاتقــان  ئــۆزى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ئېلىــش  ئــۆچ  قارشــى  شىســەيگە  شــېڭ 
بولۇشــى  ئۇســۇلى  ئاالھىــدە  خاراكتېرىدىكــى 
ــە تۇرىۋەرســە،  ــن، شــېڭ شىســەي تەختت مۇمكى
بۇنــداق چېگــرا توقۇنۇشــلىرىنىڭ يەنــە داۋاملىــق 
ــدۇ 98.  ــۇ يېقىن«دەي ــا تولىم ــى ئېھتىمالغ چىقىش
كۈنــى   -  17 ئاينىــڭ   -  3 جيېشــى  جيــاڭ 
 Franklin( روزۋېلىــت  پىرىزدېنتــى  ئامېرىــكا 
Delano Roosevelt, 1882 - 1945(قــا 
يوللىغــان تېلېگراممىســىدىمۇ ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ھەربىــي ئايروپىالنلىرىنىــڭ بومباردىمــان قىلىــش 
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ۋەقەســىنى »بــۇ ۋەقەنــى يەرلىــك ۋەقــە دەپ 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بــۇ  بولمايــدۇ،  قاراشــقا 
ــەرققە  ــۇزاق ش ــە ئ ــن كېلەچەكت ــڭ يېقى تەرەپنى
يۈرگۈزىدىغانلىقىنىــڭ  سىياســىتىنى  قايتىــش 
ــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا،  ــم بىشــارىتى« دەي مۇھى
ــەزى  ــەن ياپونىيەنىــڭ ب ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىل
ئەپۇ قىلىش كېلىشــىملىرىنى ئىمزاالش ئېھتىمالى 
بىلدۈرىــدۇ99.  قارايدىغانلىقىنىمــۇ  دەپ  بــار 
3 - ئاينىــڭ 22 - كۈنــى روزۋېلىــت جــاۋاب 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  يولــالپ،  تېلېگراممىســى 
تۈزۈشــى  كېلىشــىم  ياپونىيەنىــڭ  بىلــەن 
ئەمــەس«100  ئىشــەنچلىك  ئانچــە  »قارىماققــا 
ــى  ــۇ قېتىمق ــاي ب ــپ خىت ــدۇ. شــۇنداق قىلى دەي
ئامېرىكىنىــڭ  ئىشــىدا  تۈركىســتان  شــەرقىي 
قوللىشــىنى قولغــا كەلتۈرەلمەيــال قالماســتىن، 
يەنــە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭمــۇ قاتتىــق ئىنــكاس 
بىلدۈرۈشــىگە ئۇچرىــدى. 3 - ئاينىــڭ 21 - 
كۈنى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتايدا تۇرۇشــلۇق 
پانيۇشــكىن  ئالېكســاندىر  ئەلچىســى  بــاش 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ سۈرۈشتۈرۈشــىگە جاۋابــەن 
»گومنىــداڭ ئارمىيىســى قــازاق خەلقىنى قوغالپ، 
تاشــقى موڭغۇلىيەگــە تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگــەن. 
ــى3 -  ــا 1936 - يىل ــى بولس ــوۋېت ھۆكۈمىت س
ــەن  ــەرەپ بىل ــە ت ــى موڭغۇلىي ئاينىــڭ12 - كۈن
ئىمزالىغــان ئۆزئــارا يــاردەم بېرىــش شەرتنامىســى 
بويىچــە موڭغۇلىيەگــە يــاردەم بېرىشــكە مەجبــۇر 
جيــاڭ  قارىتــا  بۇنىڭغــا  دەيــدۇ.  بولــدى.« 
جيېىشــى تاشــقى ئىشــالر مىنىستىرى ســۇڭزىۋىنگە 
كەســكىن ئىپــادە بىلــدۈرۈش توغرۇلــۇق يوليورۇق 
بېرىدۇ101. شــۇنداق بولســىمۇ، جياڭ جېىشــىنىڭ 
يەنىــال كــۆز ئالدىدىكــى جىددىــي ۋەزىيەتنــى 
ــىۋىتىنى  ــوۋېت مۇناس ــاي - س ــىتىپ، خىت يۇمش
 -  3 كېــرەك.  بولســا  نىيىتــى  ياخشــىالش 
ئاينىــڭ 21 - كۈنــى جيــاڭ جيېىشــى يېڭــى 
تەيىنلەنگــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تۇرۇشــلۇق 
بــاش ئەلچــى فۇبىڭچــاڭ )1896 - 1965( نىــڭ 

دوكالتىغــا بەرگــەن يوليورۇقىدا»يەنىــال ئىككــى 
ــۈن  ــتۇرۇش ئۈچ ــىۋىتىنى يېقىنالش ــەت مۇناس دۆل
تىرىشىشــىڭىزنى ئۈمىــد قىلىمــەن« دەيــدۇ102. 
ئەگىشــىپ،  تەرەققىياتىغــا  ۋەقەنىــڭ 
ئامېرىكىنىــڭ بــۇ ئىشــقا بولغــان قارىشــى ئاســتا 
بىــردەك  بىلــەن  تــەرەپ  خىتــاي  ئاســتا   -
تۇرۇشــلۇق  خىتايــدا  ئامېرىكنىــڭ  بولمىــدى. 
بــاش ئەلچىســى گائــۇس 4 - ئاينىــڭ 3 - 
كۈنــى دۆلــەت ئىشــلىرى مىنىســتىرىگە تېلېگراممــا 
يولــالپ، ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق بــاش كونســۇل 
)Horace H.Smith,1905 - 1976( ســمىس 
ــدۇ:  ــى دەي ــۈزۈپ مۇنۇالرن ــىنى يەتك ــڭ قارىش نى
»شــىنجاڭدىكى گومىنــداڭ ئارمىيىســىنىڭ مەيلــى 
راســىت بولســۇن ياكى يالغان بولســۇن، تاشــقىي 
موڭغۇلىيەنــى يۇتۇۋېلىــش خىيالــى بولغاچقــا، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئۇالرغــا ھۇجــۇم قىلغــان، 
گومىنــداڭ ئارمىيەســى تاشــقىي موڭغۇلىيەنىــڭ 
بــۇ  مەقســىتىدە  بېقىــش  بىلىــپ  ئىنكاســىنى 
ــاي  ــن. خىت ــان بولۇشــى مۇمكى ــى تۇغدۇرغ ۋەقەن
مۇئاۋىــن  مىنىســتىرلىقىنىڭ  ئىشــالر  تاشــقىي 
مىنىســتىرى ۋۇگوجىــن بولســا ســوۋېت ئىتتىىپاقى 
ھەربىــي  ›شــىنجاڭنىڭ‹  بىلــەن  چۇڭچىــڭ 
ھەمكارلىقىنىــڭ قايســى دەرىجىــدە ئىكەنلىكىنــى 
بىلىــپ بېقىــپ، ئاندىــن ئۆزىنىــڭ كېيىنكــى 
ھەرىكەتلىرىنــى ئېلىــپ بېرىــش مەقســىتىدە بــۇ 
ۋەقەنــى چىقــاردى. ســوۋېت تــەرەپ يەنئەندىكــى 
كومپارتيــە بىلــەن ئــۆزى ئۈچــۈن ›شــىنجاڭ‹ ۋە 
نىڭشــادىن ئۆتــۈپ شەنشــى كارىدورىغا كىرىشــكە 
ــدى.  ــدى«103 دەپ ئىزاھلى ــى بول ــول ئاچماقچ ي
ئامېرىكىنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تۇرۇشــلۇق 
 William Averell( بــاش ئەلچىســى خېررىمــەن
 3 ئاينىــڭ   -  4  )Harriman,1891 - 1986
ــا  ــتىرى خۇلغ ــلىرى مىنىس ــەت ئىش ــى دۆل - كۈن
يوللىغــان تېلېگراممىســىدا:» 4 - ئاينىــڭ 2 - 
كۈنــى موســكۋادىكى ھەرقايســى گېزىتلەرنىــڭ 
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ئاگېنتلىقــى  ئاخبــارات  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
نەقىــل  خەۋىرىنــى  بەرگــەن  ئۇالنباتۇردىــن 
كەلتــۈرۈپ، ئۆتكــەن يىلــى )1943 - يىلــى( 
نىــڭ ئاخىرىــدا »شــىنجاڭ« يەرلىــك دائىرىلىرى 
پۇقراالرنىىــڭ  قــازاق  ۋىاليىتىدىكــى  ئالتــاي 
جەنۇبىدىكــى  »شــىنجاڭنىڭ«  كۆپىنچىســىنى 
ھەرقايســى ناھىيەلەرگە كۆچۈشــكە مەجبۇرلىغان. 
نۇرغــۇن قــازاق ئائىلىلىــرى كۆچۈشــكە ئۇنىمــاي، 
»شــىنجاڭ« ئارمىيىســىنىڭ زىيانكەشــلىكىدىن 
بېرىــپ  موڭغۇلىيەگــە  تاشــقىي  قېچىــپ 
پاناھالنغــان، تاشــقىي موڭغۇلىيــە دائىرىلىــرى 
بولســا ئۇالرنــى مۇســاپىر دەپ پاناھلىــق بەرگەن. 
»شــىنجاڭنىڭ« شــەرقىي شــىمالىدىن كەلگــەن 
خىتــاي ئارمىيىســى تاشــقى موڭغۇلىيەگــە قېچىــپ 
ۋە  ئۇالرنــى  قوغــالپ،  قازاقالرنــى  كىرىۋالغــان 
موڭغۇلىيــە دۆلىتىدىكــى بــەزى پۇقــراالر ئولتــۇراق 
رايونلىرىنــى ھەربىــي ئايروپىالنــالر بىلــەن ئوققــا 
»شــىنجاڭ«  ھۆكۈمىتــى  موڭغۇلىيــە  تۇتقــان. 
تاجاۋۇزچىلىــق  قېتىمقــى  بــۇ  ئارمىيىســىنىڭ 
ھەرىكىتىگــە دەرھــال ئىنــكاس قايتــۇرۇپ قاتتىــق 
ــەت  ــە ھۆكۈم ــەتكەن. موڭغۇلىي ــىلىق كۆرس قارش
خادىملىــرى ئەگــەر بۇنىڭدىــن كېيىــن شــىنجاڭ 
ئارمىيىســى يەنە چېگــرا رايونالرغا تاجاۋۇز قىلىش 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  تۇغدۇرســا،  ۋەقەســى 
كۈنــى   -  12 ئاينىــڭ   -  3 يىلــى   -  1936
ــش  ــاردەم بېرى ــارا ي ــەن ئۆزئ ــەن تۈزگ ــۆزى بىل ئ
شەرتنامىســى بويىچــە يــاردەم بىلــەن تەمىنلــەپ، 
پۈتۈنلۈكىگــە كاپالەتلىــك  زېمىــن  دۆلىتىنىــڭ 
قىلىدىغانلىقىغــا تولــۇق ئىشــىندۇ«104 دېيىلگــەن 
ئىــدى. 4 - ئاينىــڭ 4 - كۈنــى، ئامېرىكىنىــڭ 
خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى گائۇســنىڭ 
ــان  ــا يوللىغ ــتىرى خېرغ ــلىرى مىنىس ــەت ئىش دۆل
ئوخشــايدىغان  مۇشــۇنىڭغا  تېلېگراممىســىدىمۇ 
ئۇچــۇر ۋە كۆزقاراشــالر بــار ئىــدى105. گائــۇس 4 
- ئاينىــڭ4 - كۈنىدىكــى تېلېگراممىســدا دۆلەت 
ئىشــلىرى مىنىســتىرى خېرگــە تەكلىــپ بېرىــپ: 

»بىزنىــڭ قارىشــىمىزچە، ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى 
ھەرقانــداق بىــر ئۇســۇلدا ســوۋېت ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئىشــىغا ئارىالشماســلىقى كېــرەك.«106 دېــدى. 
شــۇنىڭ بىلەن، ئامېرىكىنىڭ خىتاي - ســوۋېت 
مەيدانــى  ۋە  بولغــان سىياســىتى  توقۇنۇشــىغا 
بارغانســېرى روشەنلەشــتى. 4 - ئاينىــڭ 3 - 
كۈنــى جيــاڭ جيېىشــى يەنــە روزۋېلتقــا تېلېگرامما 
خىتاينىــڭ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  يولــالپ، 
ــر  ــە بى ــمىنى يەن ــلۇق قىس ــىنجاڭدا« تۇرۇش »ش
قېتىــم بومباردىمــان قىلغانلقىنــى ۋە ســوۋېت 
تەرەپكــە بولغان ئېتىرازلىرىنــى بىلدۈردى ۋە »بۇ 
ۋەقەنىــڭ تەرەققىياتــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ئۇزاق شــەرققە بولغان سىياســىتىنى كۆرســىتىدۇ، 
بۇنىــڭ تەســىرى بولســا پۈتــۈن جــەڭ ۋەزىيىتىگــە 
يېتىــپ بارىــدۇ. بىــز بۇنــى ئىنتايىــن ئېغىــر 
قانــداق  ھەمــدە  قارايمىــز،  دەپ  ۋەقــە  بىــر 
ــق  ــي تەتقى ــىدا جىددى ــۆرۈش توغرىس ــر ك تەدبى
قىلىۋاتىمىز107« دېدى. 4 - ئاينىڭ 8 - كۈنى، 
تېلېگراممىســىغا  جيېشــىنىڭ  جيــاڭ  روزۋېلــت 
جــاۋاب قايتــۇرۇپ، ئىككــى تەرەپنى توقۇنۇشــتىن 
ئۇرۇشــنىڭ  قارشــى  ياپونىيەگــە  ســاقلىنىپ، 
غالىبىيىتىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىشــقا دەۋەت 
قىلــدى. تېلېگراممىــدا يەنــە »بىزنىڭ بىرلىشــىپ 
يەتكۈزىدىغــان  زىيــان  قىلىشــىمىزغا  ئــۇرۇش 
ھەرقانــداق قىلمىــش ياكــى پوزىتســىيەنىڭ ھېــچ 
بىــرى مۇۋاپىــق ئەمــەس، ئىتتىپاقــداش دۆلەتلــەر 
ئۇقۇشماســلىقنى  كىچككىنــە  ئارىســىدىكى 
ســەمىمىيەت ۋە ئۆزىنــى تۇتۇۋېلىــش ئاساســىدا 
تامامــەن تۈگەتكىلــى بولىدىغانلىقىغــا قەتئىــي 
ئىشــىنىمەن«108 دېگەنلەرنــى تەكىتلىــدى. ئــۇ 
مۇۋاپىــق  »ئەمەلىيەتكــە  جيېىشــىدىن  جيــاڭ 
كېلىدىغــان سىياســى پوزىتســىيەدە بولــۇپ... 
ئــۇرۇش  ۋەقەلەرنــى  بەرگــەن  يــۈز  يېقىنــدا 
ئاخىرالشــقۇچە توڭلىتىــپ قويۇشــنى« تەلــەپ 
روزۋېلــت  روشــەنكى،  شۇنىســى  قىلىــدۇ109. 
جيــاڭ جيېىشــنىڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا بولغــان 
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ئورنىغــا،  يېنىكلىتىشــنىڭ  ئەنسىرەشــلىرىنى 
قانــداق قىلىــپ ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى ياپونىيەگە 
ــاش  ــتىدە ب ــتۇرۇش ئۈس ــە قاتناش قارشــى جەڭگ
قاتۇرغــان ئىــدى. ئامېرىكىنىــڭ، ئالتــاي چېگــرا 
توقۇنۇشــى ۋە جيــاڭ جيېىشــنىڭ شــىكايەتلىرىگە 
بولغــان ئىنكاســلىرىدىن، ئۇنىــڭ خىتاينىــڭ 
يــوق  مەقســىتى  ئورۇنــداش  تەلەپلىرىنــى 
بولۇپــال قالماســتىن، ئەكىســچە، ئىزچىــل ھالــدا 
ــاقلىنىپ،  ــتىن س ــە توقۇنۇش ــاي ھۆكۈمىتىگ خىت
ھەمكارلىقنــى كۆچەيتىشــكە دەۋەت قىلغانلىقىنــى 
خىتايــدا  ئامېرىكىنىــڭ  كۆرۈۋاالاليمىــز110. 
تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىخانىســى 4 - ئاينىــڭ 21 
- كۈنــى، دۆلــەت ئىشــلىرى مىنىســتىرى خېرغــا 
يوللىغــان دوكالتىدىمــۇ ئامېرىــكا ھۆكۈمىتىنــى 
خىتــاي - ســوۋېت ئىككــى دۆلــەت ئارىســىدىكى 
قېلىشــتىن  چېتىلىــپ  جددىيچىلىككــە 
ــوۋېت  ــە، س ــدى111. ئاقىۋەتت ــان ئى ئاگاھالندۇرغ
چېكىنىــپ  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  تــەرەپ 
چىقىــپ كېتىــپ، يەرلىــك ئاممىنــى شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە قارشــى 
بۇيانقــى  قۇتراتقاندىــن  قىلىشــقا  ھەرىكــەت 

دەســلەپكى نەتىجىگــە ئېرىشــكەن بولــدى. 
4 - ئاينىــڭ28 - كۈنــى، شــېڭ شىســەينىڭ 
جيــاڭ جيېىشــىغا يوللىغان دوكالتىدا: »ســوۋېت 
كۆتۈرۈشــكە  ئىســيان  قازاقالرنــى  ئىتتىپاقــى 
موڭغۇلىيــە   - ســوۋېت  ۋە  كۈشــكۈرتتى 
ئارمىيىســى ›شــىنجاڭغا‹ تاجــاۋۇز قىلدى« دەپ 
كۆرســىتىلىپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى »ئاپتوماتىك 
ئــوت ئېچىش قوراللىرىنى ئىشــلەتكەنلەر ۋە قازاق 
توپىالڭچىالرنىــڭ ئــۇرۇش قىلىشــىغا قوماندانلىــق 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ھەممىســى  قىلغانالرنىــڭ 
چېتىشــلىق  موڭغۇلىيەگــە  تاشــقى  بىلــەن 
ئۇنىڭدىــن  ئىــدى.  دېيىلگــەن  ئادەملــەر«112 
»شــىنجاڭنىڭ«  شىســەي  شــېڭ  باشــقا، 
تەشــكىللىگەن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئۆزىدىمــۇ 

پارتىزانــالر ئەترىتــى ۋە كومپارتىيەنىــڭ مەخپىــي 
تەشــكىالتلىرىنىڭ بايقالغانلىقىنــى ۋە ئاللىبــۇرۇن 
بۇالرغــا  ۋە  بىلــدۈردى  قىلىنغانلىقنــى  پــاش 
تــۇرۇش ئۈچــۈن ئىككــى تەدبىرنــى  تاقابىــل 
جەھەتتــە  »ئىچكــى  قويــدى:  ئوتتۇرىغــا 
تازىــالش  قاتتىــق  قارىتــا  ئەكســىيەتچىلەرگە 
ئېلىــپ بېرىــش، بولۇپمۇ پارتىزانالرنــى، مەخپىي 
مەخپىــي  كومپارتىيەنىــڭ  ۋە  تەشــكىالتالرنى 
ئورگانلىرىنــى تازىالشــنى كۈچەيتىــش؛ شــۇنىڭ 
بىلــەن بىرگــە، ھەرقايســى مەرتىۋىلىــك دىنىــي 
ــق  ــلەرنى قاتتى ــۇق كىش ــۇن ۋە ئابرويل زات، ئاخ
ئىتتىپاقنىــڭ  ســوۋېت  ئارقىلىــق  تىزگىنلــەش 
ھەرىكەتلىرىنــى ئاجىزلىتىــپ، ھەرقايســى ئــۇرۇق 
– قەبىلىلەرنىــڭ )宗族( دۆلــەت ۋە مىللــەت 
شــۇنىڭدىن  كۈچلەنــدۈرۈش«113.  قارىشــىنى 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا 
شــەرقىي تۈركىســتاندا ھەربىــي پاراكەندىچىلىــك 
شــېڭ  يەنــە  قالمــاي،  بىلەنــال  تۇغــدۇرۇش 
شىســەيگە قارشــى يەرلىك خەلقنى كۈشــكۈرتۈپ، 
ئۆزىنىڭ شــېڭ شىسەي ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇش 
نىيىتىنــى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــقا ئۇرۇنغــان ئىــدى. 
ــلۇق  ــدا تۇرۇش ــڭ ئالمۇتى ــداڭ ھۆكۈمىتىنى گومىن
كونسۇلخانىســىنىڭ دوكالتىغــا ئاساســالنغاندا، 4 
ــي  ــى مەخپى ــال ســوۋېت ئىتتىپاق ــاي ئىچىدى - ئ
ھالــدا 13 ئادەمنــى شــەرقىي تۈركىســتانغا يولغــا 
مۇددىئاســى  »ئۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  ســالغان 
پەقەتــال سۈيقەســت بىلــەن شــۇغۇللىنىش«114 
تۇرۇشــلۇق  ئەنجانــدا  خىتاينىــڭ  ئىــدى. 
كونسۇلخانىســىنىڭ 1944 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 
10 - كۈنــى، تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىقىغا 
يوللىغــان مەخپىــي دوكالتىــدا: »ســوۋېت تــەرەپ 
ئىلگىــرى  ۋە  رۇســالرنى  كۆپلىگــەن  يېقىنــدا، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تەربىيــە كۆرگەن بىر قىســىم 
ــە  ــۇر ئۆلكىگ ــدا مەزك ــۇرۇن ھال ــى يوش ئۇيغۇرالرن
ــەن  ــى«115 دېيىلگ ــەت قىلماقچ ــپ پائالىي ئەۋەتى
ســوۋېت  بىرگــە  بىلــەن  ئاخبــارات  ۋە  ئىــدى 
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ــى  ــتانغا ئەۋەتمەكچ ــەرقىي تۈركىس ــى ش ئىتتىپاق
ــۇپ  ــۇ قوش ــىنىڭ تىزىملىكىنىم ــان 23 كىش بولغ

يوللىــدى116. 
ســوۋېت  جيېىشــى  جيــاڭ  چاغــدا،  ئەينــى 
ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان ئىشــلىرىغا 
ئەنســىرەپ،  ئارىلىشىۋېلىشــىدىن  قايتىدىــن 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا نىســبەتەن ناھايىتى قاتتىق 
پوزىتســىيەدە بولغــان ئىــدى، ئەممــا ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ئارقا كۆرۈنۈشــىدىكى پاراكەندىچىلىك 
ۋەقەلىــرى كۆرۈلۈشــكە باشــلىغاندىن كېيىــن، 
 -  3 چۈشــتى.  تەشۋىشــكە  شىســەيمۇ  شــېڭ 
ــېڭ  ــى ش ــاڭ جيېىش ــى، جي ــڭ 15 - كۈن ئاينى
»ئالدىنقــى  يولــالپ:  تېلېگراممــا  شىســەيگە 
بىلــەن  بېســىقلىق   - ئېغىــر  ســەپتىكىلەر 
مۇداپىئــە قىلىــش، ئارقــا ســەپتىكىلەر بولســا 
ئاكتىــپ ھالــدا يــاردەم قىلىــش117 پرىنســىپى 
بويىچــە، ھەرقانــداق ئۆزگىرىــش بولۇشــىدىن 
ــەزەر، مەركــەز رىياســەتچىلىك قىلىشــنى  قەتئىين
قىلــدى.  تەلــەپ  كاپالەتلەندۈرۈش118«نــى 
3 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى، جۇشــىياۋلىياڭغا 
كــۆرۈش  تەييارلىــق  ئۇرۇشــقا  ھالــدا  ئاكتىــپ 
ھــەر  گومىنــداڭ   .119 بــەردى  كۆرسەتمىســى 
تارتمــاي،  بــاش  تۆلەشــتىن  بــەدەل  قانــداق 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قوللىشــىدىكى تاشــقى 
ــە بىلــەن جــەڭ قىلىدىغــان ئەلپازىنــى  موڭغۇلىي
نامايــەن قىلىشــقا باشــلىدى. ئامېرىــكا ۋەقەنىــڭ 
ماھىيىتىنــى ئىگەللــەپ، ۋەزىيەتنــى يۇمشــىتىپ، 
ئىككــى تەرەپنــى توقۇنۇشــتىن ســاقالپ قېلىــش 
سىياســىتىنى يۈرگۈزگەندىــن كېيىــن، خىتــاي 
تــەرەپ ئاندىــن ســوۋېت ئايروپىالنلىــرى بىلــەن 
شــەرقىي  ئارمىيىســىنىڭ  موڭغۇلىيــە  تاشــقى 
كىرزىســىنى  قىلىــش  تاجــاۋۇز  تۈركىســتانغا 
توڭلىتىــپ قويۇشــقا قۇشــۇلغان بولــدى120 ۋە 
بــۇ ۋەقەنــى بىــر تــەرەپ قىلىشــنىڭ چارىســىنى 
ئىزدەشــكە باشــلىدى. 4 - ئاينىڭ 11 - كۈنى، 

جيــاڭ جيېىشــى گومىنــداڭ مەركىــزى تەشــۋىقات 
 -  1891( شــىجيې  ۋاڭ  باشــلىقى  بۆلۈمىنىــڭ 
بىلــەن  ئەربابــالر  قاتارلىــق سىياســىي   )1969
توغرىســىدا  مەسىلىســى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
مەخســۇس يىغىــن چاقىرىــپ، خىتاي - ســوۋېت 
مۇناســىۋىتىنىڭ ھازىرقــى ئەھۋالىنــى مۇزاكىــرە 
قىلــدى. يىغىنــدا سىياســىي ئىشــالر مىنىســتىرى 
نەچچــە  بىــر   )1969  -  1890( جاڭجىجــۇڭ 
قېتىــم ســۆز قىلىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارىتــا 
ســەۋىر - تاقــەت قىلىشــنى تەشــەببۇس قىلــدى. 
ــال  ــەت قىلىپ ــەۋر - تاق ــا، س ــىجيې بولس ۋاڭ ش
ئىككــى  ھالــدا  ئاكتىــپ  يەنــە  قالماســتىن، 
ئەســلىگە  مۇناســىۋىتىنى  دوســتانە  دۆلەتنىــڭ 
كەلتــۈرۈش كېرەكلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، 
مۇناســىۋىتى  ســوۋېت   - خىتــاي  »ئەگــەر 
چوقــۇم  كېيىــن  بۇنىڭدىــن  ياخشىلىنالمىســا، 
دېــدى.  كېتىــدۇ«121  يامانلىشــىپ  تېخىمــۇ 
»ۋاڭ شــىجيېنىڭ كۈندىلىــك خاتىرىســى«گە 
يۇقىرىدىكــى  ئاساســالنغاندا، جيــاڭ جيېشــى 
ئاالقىــدار  بولــۇپ،  قوشــۇلغان  پىكىرلەرگــە 
اليىھەلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشــنى ئەســكەرتكەن ۋە 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ۋەقەلەرگە قارىتا ســەۋر 
- تاقــەت قىلىشــقا يوليــورۇق بەرگەن122. لېكىن، 
ــوۋېت  ــاي - س ــى خىت ــداڭ ھۆكۈمىت دەل گومىن
مۇناســىۋىتىنى ياخشىالشــنى ئويلىشــىۋاتقان بىــر 
ــوۋېت  ــى، س ــڭ 12 - كۈن ــە، 4 - ئاينى پەيتت
ئىتتىپاقــى ئۈرۈمچىــدە قوزغىغــان بىــر قېتىملىــق 
ئىســيان مەغلــۇپ بولــدى123. شــۇنىڭدىن كېيىن، 
ۋاڭ شــىجيې 4 - ئاينىڭ 17 - كۈنى خىتاي ۋە 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
جىددىــي مۇناســىۋىتىنى يۇمشــىتىش توغرىســىدا 
قويــدى.  ئوتتۇرىغــا  تەكلىپنــى  تۈرلــۈك  بىــر 
ئالــدى  بولــۇپ،  باســقۇچ  ئــۈچ  تەكلىــپ  بــۇ 
ھەرقانــداق  دائىرلىرىگــە  بىلــەن »شــىنجاڭ« 
ــى  ــاقلىنىش كېرەكلىك ــىدىن س ــرا توقۇنۇش چېگ
توغرىســىدا قاتتىــق بۇيــرۇق چۈشــۈرۈش، ئاندىن 
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5 - ئايــدا ئۆتكۈزۈلىدىغــان گومىنــداڭ مەركىزىــي 
ئىجرائىيــە كومتېتتــى يىغىنىدىــن كېيىــن، شــېڭ 
ــش،  ــەپ كېتى ــىنجاڭدىن« يۆتك ــەينى »ش شىس
ئارىســىدىكى  ســوۋېت   - خىتــاي  ئاخىرىــدا، 
مۇناســىۋەتنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش. 4 - ئاينىڭ 
19 - كۈنــى جيــاڭ جيېىشــى خىتــاي بىلــەن 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ئۈچــۈن  يۇمشــىتىش  ۋەزىيىتىنــى  جىددىــي 
ۋاڭ  تەســتىقلىدى124.  پىالننــى  بــۇ  تۈزۈلگــەن 
كۆرسەتمىســى  جيېشــىنڭ  جيــاڭ  شــىجيې 
ــوۋېت  ــى، س ــڭ 25 - كۈن ــە، 4 - ئاينى بويىچ
ئالېكســاندىر  ئەلچىســى  بــاش  ئىتتىپاقىنــڭ 
خىتــاي  ۋە  كۆرۈشــىتى  بىلــەن  پانيۇشــكىن 
قارشــى  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
بىلــدۈرۈپ،  يوقلۇقىنــى  غەرىــزى  ھېچقانــداق 
خىتــاي - ســوۋېت مۇناســىۋىتىنىڭ »بۇرۇنقىغــا 
ــوۋېت  ــى«125 س ــىپ كېتىش ــدا سوغۇقلىش قارىغان
ئىتتىپاقنىــڭ ياپونىيەگە بولغــان بىتەرەپلىمىلىك 
مەسىلىســى ئۈســتىدە ئوچــۇق - ئاشــكارا ئىپــادە 
پىكــرى  جامائــەت  خىتايدىكــى  بىلدۈرمــەي، 
ئارىســىدا مەلــۇم »ئۇقۇشماســلىق« پەيــدا قىلىــپ 
قويغانلىقىدىــن بولغــان دەپ كۆرســەتتى. ۋاڭ 
شــىجيې ئالېكســاندىر پانيۇشــكىن ئاالھىــدە تىلغا 
ئېلىپ ئۆتكەن »شــىنجاڭ مەسىلىســى« ھەققىدە 
چۈشــەنچە بېرىــپ: »ئــۇ يەردىكــى ئەھــۋال بىــر 
ئــاز ئاالھىــدە، چۈنكــى شــېڭ شىســەينىڭ قولىدا 
يىگىرمــە مىــڭ كىشــىلىك بىــر ئارمىيــە مەۋجــۇت، 
مــۇددەت  قىســقا  مەسىلىســىنىڭ  ›شــىنجاڭ‹ 
ناھايىتــى  بولۇشــى  ھــەل  مۇۋاپىــق  ئىچىــدە 
تــەس« دېــدى. ئالېكســاندىر پانيۇشــكىن شــېڭ 
شىســەينىڭ ھامان يۆتكــەپ كېتىلىدىغانلىقىدىن 
رازى بولغانلىقنــى ئىپادىلىــدى126. 5 - ئاينىڭ 5 
- كۈنــى، ســوۋېت ئايروپىالنلىــرى يەنــە ئىككــى 
قېتىــم شــەرقىي تۈركىســتانغا كىــردى، گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتــى بولســا »ســوۋېت - تاشــقى موڭغــۇل 
ئارمىيىســنىڭ چېگرادىــن ھالقىــپ باندىتالرغــا 

يــاردەم بەرگەنلىكى ۋە ســوۋېت ئايروپىالنلىرنىڭ 
نىســبەتەن  قىلىشــىغا  تاجــاۋۇز  ›شــىنجاڭ‹غا 
ھازىرچــە ســەۋر - تاقەتتــە بولــۇپ، پۈتــۈن 
الزىــم،  توپلىنىشــى  ئىســپات  بىلــەن  كــۈچ 
ھەمــدە ئاكتىــپ ھالــدا باندىتالرنــى قورشــاپ 
ــدۇر«  ــۈزۈش ئۇيغۇن ــىتى يۈرگ ــش سىياس يوقىتى
دەپ قارايتتــى127. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى كــۆپ قېتىــم جياڭ جيېىشــنى 
شــېڭ شىســەينىڭ ھوقۇقىدىــن ئېلــپ تاشــالش 
ــۇنىڭدىن  ــتىدى. ش ــقا قىس ــىنى ئورۇنداش ۋەدىس
كېيىــن، خىتــاي - ســوۋېت مۇناســىۋىتىدە بىــر 
ئــاز ياخشــىلىنىش شــەكىللەنگەندەك بولــدى. 
ــى  ــاش ئەلچ ــلۇق ب ــدا تۇرۇش ــوۋېت ئىتتىپاقى س
ــاڭ  فۇبىڭچاڭنىــڭ 6 - ئاينىــڭ 1 - كۈنــى جي
ئۆزىنىــڭ  دوكالتىــدا،  يوللىغــان  جيېىشــىغا 
خىتايــدا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  موســكۋادا 
ئالېكســاندىر  ئەلچىســى  بــاش  تۇرۇشــلۇق 
ســوۋېت   - خىتــاي  بىلــەن  پانيۇشــكىن 
تىلغــا  قىلغانلىقىنــى  مۇزاكىــرە  مۇناســىۋىتىنى 
ئالىــدۇ. ئالېكســاندىر پانيۇشــكىننىڭ قارىشــىچە، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئەزەلدىــن خىتايغــا دوســتانە 
بولــۇپ كەلگــەن بولــۇپ، بــۇ خىــل مۇناســىۋەت 
ئىــدى.  كېــرەك  كۈچەيتىلىشــى  تېخىمــۇ 
پانيۇشــكىن يەنــە، ئۆزىنىڭ بــۇ قېتىمقى ۋەتەنگە 
ئىككــى  پايدىلىنىــپ،  پۇرســىتىدىن  قايتىــش 
تېخىمــۇ  مۇناســىۋىتىنى  دوســتلۇق  دۆلەتنىــڭ 
ــىدىغانلىقىنى  ــۈن تىرىش ــۈرۈش ئۈچ ــرى س ئىلگى

بىلدۈرگــەن128. 
خىتــاي - ســوۋېت ئارىســىدىكى جىددىــي 
مۇناســىۋەت خىتــاي - ئامېرىــكا ئارىســىدىكى 
يەتكۈزگــەن  تەســىر  ھەمكارلىققىمــۇ  ھەربىــي 
ئىدى. 1944 - يىلى 4 - ئاينىڭ 22 - كۈنى، 
ئامېرىكىنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق 14 - ھــاۋا 
ئارمىيــە ئەترىتىگــە تولۇقلىمــا ماددىي ئەشــياالرنى 
ئامېرىكىنىــڭ  ئۈچــۈن،  بېرىــش  يەتكــۈزۈپ 
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خىتايــدا تۇرۇشــلۇق بــاش ئەلچىســى ۋىلليــام 
خاررىمــەن ســوۋېت ئىتتىپاقــى تاشــقى ئىشــالر 
 Vyacheslav( مىنىســتىرى مىكالىۋېلــوۋچ مولوتــوۋ
Mikhailovich Molotov,1890 - 1986( دىــن 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئامېرىــكا ئەۋەتمەكچى بولغان 
بىــر يــۈك ئاپتوموبىــل ئەترىتىنىــڭ ئۆزىنىــڭ 
شــەرقىي  ئۆتــۈپ،  رايونىدىــن  تۈركىســتان 
بېرىشــنى  رۇخســەت  كىرىشــىگە  تۈركىســتانغا 
ــڭ  ــوۋېت تەرەپنى ــىمۇ، س ــان بولس ــەپ قىلغ تەل
ــۇنىڭ  ــەلمىدى. ش ــا ئېرىش ــر جاۋابىغ ــۇق بى ئوچ
بىلــەن ئامېرىــكا بــۇ خىــل مۇمكىنچىلىكنىــڭ 
تەخمىــن  ئىكەنلىكىنــى  كىچىــك  ناھايىتــى 
ــم ســەۋەبىنىڭ بىرىنــى  قىلــدى ۋە بۇنىــڭ مۇھى
دەل خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
بولغــان قىلمىشــلىرىنىڭ ئىزچىــل ناچــار بولــۇپ 
كەلگەنلىكــى دەپ قارىــدى129. بــۇ خىــل قــاراش 
تاكــى 1944 - يىلــى كــۈزدە ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ــۇرا  ــڭ ئوتت ــل ئەترىتىنى ــۈك ئاپتوموبى ــكا ي ئامېرى
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئۆتــۈپ،  ئاســىيادىن 
ئارقىلىــق خىتايغــا كىرىشــىگە رۇخســەت قىلغانغــا 
ۋاقىتتــا  بــۇ  لېكىــن،  داۋامالشــتى.  قــەدەر 
ئىلــى قوزغىلىڭــى پارتــالپ، كــەڭ كۆلەملىــك 
ــن  ــى تۈپەيلىدى ــۈز بەرگەنلىك ــق ي قااليمىقانچىلى
بــۇ ئىــش يەنىال ئىشــقا ئاشــمىدى130. ۋاشــىنگتون 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ھۆكۈمىتىنىــڭ  چۇڭچىــڭ 
سىياســىتىنى ئۆزگىرىشــى كېــرەك دەپ قارايــدۇ. 
6 - ئاينىــڭ 15 - كۈنــى، ئامېرىــكا دۆلــەت 
ــدا تۇرۇشــلۇق  ــر خىتاي ئىشــلىرى مىنىســتىرى خې
بېرىــپ،  يوليــورۇق  گائۇســقا  ئەلچــى  بــاش 
ئېيتىــپ  مۇنۇالرنــى  ئەمەلدارلىرىغــا  خىتــاي 
ھازىرقــى  »خىتاينىــڭ  تاپىاليــدۇ:  قويۇشــنى 
تەشــۋىقاتلىرى،  قارشــى  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت 
ئىتتىپاقــداش دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ دوســتانە 
تولىمــۇ  تەشەببۇســىغا  بولــۇش  مۇناســىۋەتتە 
تــەرەپ  خىتــاي  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  زىــت131، 
مۇناســىۋەتلىك تەدبىرلەرنــى قوللىنىپ، ســوۋېت 

ــەنچە  ــۇر چۈش ــۇ چوڭق ــەن تېخىم ــى بىل ئىتتىپاق
ئورنىتىشــى  ھەمكارلىــق  ۋە  قىلىشــى  ھاســىل 
كېــرەك«. شــۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتــاي تەرەپكە 
ئامېرىكىنىــڭ خىتــاي - ســوۋېت مۇناســىۋىتى 
ھەققىــدە تۆۋەندىكىدەك كۆزقاراشــلىرى بارلىقىنى 
يەتكۈزۈشــنى تاپىاليــدۇ: » )1( ›شــىنجاڭ‹ ۋە 
مانجۇرىيــە خىتاينىــڭ بىر قىســمى، بۇ مەســىلىگە 
پوزىتســىيەدە  مۇشــۇنداق  زامــان  ھــەر  قارىتــا 
ياخشىســى  ئــەڭ   )2( كېــرەك.  بولۇشــىمىز 
تاشــقىي موڭغۇلىيەنىــڭ ئۆزىنــى ئــۆزى ئىــدارە 
قىلىشــتەك ھازىرقــى ئەمەلىــي ئەھۋالىنــى ئېتىراپ 
ھۆكۈمىتــى  خىتــاي  ئەگــەر  كېــرەك.  قىلىــش 
ــا، ســوۋېت  ــقا ئۇرۇنس ــى ئىگەللىۋېلىش ــۇ رايونن ب
ــا قارشــى ھەرىكــەت قىلىشــى  ــى بۇنىڭغ ئىتتىپاق
مۇمكىــن. )3( ئامېرىــكا ھۆكۈمىتــى گومىنداڭنىــڭ 
خىتايدىكــى ئاساســلىق ھاكىمىيــەت ئىكەنلىكنــى 
ئېتىــراپ قىلىــدۇ، ئامېرىــكا خىتايدىكــى ئىككــى 
ــك  ــىدىكى ئىدېئولوگىيەلى ــورۇھ ئارىس ــى گ قارش
ئامېرىــكا   )4( بۆلمەيــدۇ.  كۆڭــۈل  كۆرەشــكە 
خىتــاي - ســوۋېت ھۆكۈمەتلىرىنىــڭ دوســتلۇق 
ــق ســاقالپ  ــق مۇناســىۋىتىنى داۋاملى - ھەمكارلى
قېلىشــىنى ئۈمىــد قىلىــدۇ.«132 بۇنىــڭ ئۈچــۈن، 
ــس  ــرى ۋاللې ــى ھېن ــن پرىزدېنت ــكا مۇئاۋى ئامېرى
ــاي  )Henry A. Wallace,1888 - 1965( خىت
- ســوۋېت ئارىســىدىكى چېگــرا توقۇنۇشــىنى 
تەرەپنىــڭ  ئىككــى  ۋە  قىلىــش  مۇرەسســە 
مەقســىتى  ســۈرۈش  ئىلگىــرى  ئۇچرىشىشــىنى 
ۋاڭ  كەلــدى133.  زىيارەتكــە  خىتايغــا  بىلــەن 
شــىجيې جيــاڭ جيېشــىنىڭ ھاۋالىســى بىلــەن 6 
ــە  ــۇس ئۈرۈمچىگ ــى مەخس ــڭ 16 - كۈن - ئاينى
كىلىــپ ھېنــرى ۋاللىســنى قارشــى ئالــدى ۋە 
ــدا ئوچــۇق  ــڭ ئالدى شــېڭ شىســەينىڭ ھېنرىنى
- ئاشــكارا ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى ســۆز - 
ھەرىكەتتــە بولماســلىقىنى تاپىلىــدى134. »ۋاڭ 
شــىجيېىنىڭ كۈندىلىــك خاتىرىســى«دىكى 6 
- ئاينىــڭ 22 - كۈنىدىــن 23 - كۈنىگىچــە 
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ھېنــرى  قارىغانــدا،  مەزمۇنلىرىغــا  بولغــان 
ــۈل  ــەڭ كۆڭ ــڭ ئ ــى روزۋېلتنى ــكا پرىزدېنت ئامېرى
بۆلىدىغــان مەسىلىســىنىڭ خىتــاي - ســوۋېت 
ياخشىلىنىشــى  پەيدىنپــەي  مۇناســىۋىتىنىڭ 
ئەگــەر خىتــاي كومپارتىيىســى  ئىكەنلىكىنــى؛ 
سىياســىي  ئىتتىپاقىنــى  ســوۋېت  ھەقىقەتــەن 
ــداڭ  ــان بولســا، گومىن ــۈش قىلىۋالغ ــا كۆرۈن ئارق
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  تېزدىــن  ھۆكۈمىتــى 
كېرەكلىكىنــى  بىلــەن ســەمىمىي سۆزلىشىشــى 
ئىپــادە قىلــدى. جيــاڭ جيېشــى ئامېرىكىدىــن 
ــىنى  ــاردەم بېرىش ــىرتتىن ي ــى ۋە س ــە ئىچ ئۆزىگ
ســورىدى135. جيــاڭ جيېشــى بىلــەن ھېنرىنىــڭ 
ئامېرىــكا  كۆرۈشۈشــىدىن كېيىــن، خىتــاي - 
ئىككــى دۆلــەت خىتــاي - ســوۋېت مۇناســىۋىتى 
ــىل  ــر ھاس ــردەك پىكى ــمىي بى ــىدە رەس مەسىلىس
قىلغــان بولــدى. ســۆھبەتتىن كېيىنكــى ئورتــاق 
تونۇشــتا مۇنــۇالر دېيىلگــەن ئىــدى: »خىتــاي ۋە 
ئــەڭ يېقىــن چىگرىــداش ئۇلــۇغ دۆلــەت ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى مۇناســىۋىتى چوقۇم ئىككــى دۆلەتنىڭ 
بولۇشــى  ئاساســىدا  ئــارا چۈشىنىشــى  ئــۆز - 
كېــرەك؛ ئەلۋەتتــە خىتــاي بىلــەن باشــقا قوشــنا 
دۆلەتلــەر مۇناســىۋىتىمۇ مۇشــۇنداق. ھەرقانــداق 
تەڭپــۇڭ ھالــەت تىنچلىقنــى بۇزســا بولمايــدۇ136. 
بۇنىــڭ ئۈچــۈن خىتــاي - ســوۋېت ئىككــى 
دۆلــەت توقۇنۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان 
ــۇرۇپ  ــاي ت ــەل بولم ــر مەســىلە ھ ــداق بى ھەرقان
ئىككــى  ئامېرىــكا  كېــرەك137،  قېلىنماســلىقى 
دۆلــەت ئارىســىدا مۇرەسســە ئېلىــپ بېرىشــنى 
تولىمــۇ خااليــدۇ138«. 6 - ئاينىــڭ 24 - كۈنــى 
بــۇرۇن،  ئايرىلىشــتىن  چۇڭچىڭدىــن  ھېنــرى 
جيــاڭ جيېشــى ســۇڭ مېيلىــڭ ئارقىلىــق روزۋېلتقا 
ــاي - ســوۋېت  ــالپ، ئەگــەر خىت تېلېگراممــا يول
ھەرقانــداق  ياخشــىاليدىغان  مۇناســىۋىتىنى 
بىــر چــارە بولســا، خىتــاي تەرەپنىــڭ پۈتــۈن 
ــدۈرۈپ  ــى بىل ــەن ئورۇندايدىغانلىقىن كۈچــى بىل
ئەمەلىيەتتــە،  بــەردى139.  ۋەدە  ئامېرىكىغــا 

قارىتــا  ســوۋېتقا  كۆڭلىــدە  ئــۆز  شــىجيې  ۋاڭ 
بولغــان  بېكىتىــپ  سىياســىتىنى  »شــىنجاڭ« 
بولــۇپ، »شــىنجاڭنىڭ« سىياســىي ۋە كادىــرالر 
ســوۋېت   - خىتــاي  تەڭشــەپ،  ئىشــلىرىنى 
ــرى ھاســىل قىلماقچــى  ــەت پىك ــق جامائ يېقىنلى

بولغــان ئىــدى140. 
لېكىــن، ســوۋېت مۇتەخەسىســلىرى ھېنرىنىــڭ 
ــىدىن  ــش مۇددىئاس ــتانغا كېلى ــەرقىي تۈركىس ش
يىلىدىكــى   -  1944« قىلىشــىپ،  گۇمــان 
زىيارىتــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  ھېنرىنىــڭ 
ھەرگىزمــۇ تاســاددىپىيلىق ئەمــەس، ئامېرىــكا 
كۆڭــۈل  پەۋقۇلئــاددە  تۈركىســتانغا  شــەرقىي 
بۆلىدۇ، چۈنكى، شــەرقىي تۈركىســتاننى سوۋېتقا 
ــازا قىلماقچــى« دەپ  ــر ب ــان بى قارشــى تۇرىدىغ
قاراشــقان ئىــدى141. بــۇ خىــل كۆزقاراش ســوۋېت 
قىالالمــدۇ  ۋەكىللىــك  ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىگــە 
قىيىــن،  تولىمــۇ  بىلىــش  قىاللمامــدۇ  ياكــى 
ئەممــا يــۈز بەرگــەن بىــر قاتــار ۋەقەلــەر ســوۋېت 
ــى  ــارازى ئىكەنلىكىن ــن ن ــڭ خىتايدى ھۆكۈمىتىنى
ئىپــادە قىالتتــى. ســوۋېت ئىتتىپاقــى خىتايدىــن 
ئۆزىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا قېلىــپ قالغــان 
مــال - مۈلۈكلىرىنىــڭ ھېســابىغا تۆلــەم تۆلەشــنى 
ياپونىيەگــە  بىرگــە،  بىلــەن  تەلــەپ قىلىــش 
قارشــى ئۇرۇشنىڭ دەســلەپكى مەزگىلىدىكى ئوق 
- دورا، قــورال - ياراغالرنىــڭ پۇلىنــى تۆلەشــكە 
قىســتىدى. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تاشــقى ئىشــالر 
ــكارا  ــا ئوچــۇق - ئاش ــوۋ بولس ــتىرى مولوت مىنىس
ھالــدا »ســوۋېت - خىتــاي مۇناســىۋىتى تامامــەن 
بۇنىڭدىــن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ناچارالشــتى، 
كېيىــن خىتاينىــڭ ھەرقانــداق ئىشــلىرىغا كۆڭۈل 
بۆلمەيــدۇ«142 دەپ بايانــات بــەردى. بۇخىــل 
يۈزلىنىشــكە قارىتــا، ئامېرىــكا ئىزچىــل تــۈردە 
ســوۋېت - خىتــاي ئىككــى دۆلەت مۇناســىۋىتىنى 
ياخشىالشــقا تىرىشــتى، ۋاھالەنكــى، ئامېرىــكا 
ــى  ــڭ ھۆكۈمىتىن ــەن چۇڭچى ــى بىل ــۈن كۈچ پۈت
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ســوۋېت تەرەپنىــڭ رايىغــا بېقىشــقا كۆندۈرۈشــكە 
تىرىشــتى. 1944 - يىلــى7 - ئاينىــڭ 10 - 
ــاي -  ــاڭ جيېشــىغا خىت ــى ۋاڭ شــىجيې جي كۈن
ســوۋېت مۇناســىۋىتىنى ياخشــىالش ھەققىــدە: 
»ســوۋېت تەرەپكە ئېتىراز بىلدۈرۈشــتىن بۇرۇن، 
ــش  ــار بېىرى ــدە ئىتىب ــقا ئاالھى ــى ئىش ــز ئىكك بى
ئاساســىدا تەييارلىــق كۆرۈشــىمىز كېــرەك، ئۇنىڭ 
بىــرى »شــىنجاڭنىڭ« سىياســىي ئەھۋالــى ۋە 
كادىــرالر ئىشــلىرىنى تەڭشــەش. ئەگــەر بۇنــداق 
تەڭشــەش ئېلىپ بېرىلمىســا، ســوۋېت ئىتتىپاقى 
تەرەپنىــڭ خۇدۈكىنــى يوقىتىــش تولىمــۇ تەســكە 
توختايــدۇ، ھەتتــا يېڭــى ۋەقەلــەر يــۈز بېرىــپ، 
باشــقا تىرىشــچانلىقلىرىمىزنى يوققــا چىقىرىشــىمۇ 
ــۇل  ــق ئۇس ــقا، مۇۋاپى ــن باش ــن. ئۇنىڭدى مۇمكى
يېقىنچىلىــق  ســوۋېت   - خىتــاي  بىلــەن 
ــۇ قاتالمدىكــى ئىشــالرنى  پىكىرىنــى قوزغــاش. ب
ــەپ،  ــى تەيىنل ــۆت ئادەمن ــۈچ - ت ــرى ئ جانابلى
ھالــدا  يوشــۇرۇن  باشــچىلىقىدا  بۇالرنىــڭ 
ــى  ــرە ئىچىدىك ــق دائى ــەم مۇۋاپى ــتېمىلق ھ سىس
جامائــەت پىكــرى شەكىللەندۈرۈشــكە بولىــدۇ«143 
دەپ پىكىــر بىرىــدۇ. 7 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى 
ــەن  ــى بىل ــۆز قول ــم ئ ــر قېتى ــە بى ــت يەن روزۋېل
جيــاڭ جيېشــىغا تېلېگراممــا يولــالپ: »ئامېرىــكا 
تايانغــان  تەجىرىبىلىرگــە  مــول  ئۆزىنىــڭ 
ئاساســتا، خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىلــەن ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ۋە خىتــاي كومپارتىيســى ئارىســىدىكى 
مۇناســىۋەتلەرنىڭ ياخشىلىنىشــى ئۈچــۈن يــاردەم 
بېرىشــنى خااليــدۇ«144 دېگەنلەرنــى بىلــدۈردى. 
شۇڭالشــقا، خىتــاي بىــر تەرەپتىــن موســكۋاغا 
ئىككــى دۆلــەت ئارىســىدا يۇقىــرى قاتــالم يىغىنــى 
بىــر  يەنــە  قىلســا،  مۇراجىئــەت  ئۆتكۈزۈشــنى 
ــال قىلىــپ خىتــاي -  تەرەپتىــن روزۋېلتتىن»ئام
ــى ئۇيۇشــتۇرۇش«نى  ــرى يىغىن ســوۋېت ۋەكىللى

ئۆتۈنــدى145.
دەل خىتــاي ھۆكۈمىتــى ســوۋېت ئىتتىپا-قــى 

بىلەن مۇناســىۋىتىنى ياخشىالشقا تەمشىلىۋاتقان، 
ئامېرىكىمــۇ يــاردەم بېرىشــنى خــاالپ تۇرغــان 
بىــر مەزگىلــدە، 1944 - يىلــى7 - ئاينىــڭ 12 
ــڭ  ــق قوزغىالڭچىالرنى ــك قوراللى ــى يەرلى - كۈن
قورشــاپ  ھۆكۈمەتنــى  ناھىيەلىــك  جېمىنــەي 
ھۇجــۇم قىلىــش ۋەقەســى يــۈز بــەردى146 ھەمــدە 
قوراللىــق قوزغىالڭچىــالر تــەڭ كېلەلمەي ســوۋېت 
ئىتتىپاقىغــا قېچىــپ كەتتــى. شــۇنىڭدىن كېيىــن 
قورشــاپ  ھۆكۈمەتكــە  ناھىيەلىــك  جېمىنــەي 
ھۇجــۇم قىلىــش ۋەقەســى ئــۇدا بىــر نەچچــە كۈن 
ئەســكەرلىرىمۇ  بــەردى، ھەتتــا ســوۋېت  يــۈز 
ئۇرۇشــقا قاتنىشــىپ يــاردەم قىلــدى. 15 -، 16 
- كۈنلىرىدىكــى جــەڭ ئــەڭ كەســكىن بولــۇپ، 
نەچچــە ســائەت  ئــون  ئــۇدا  تــەرەپ  ئىككــى 
ئېلىشــىدۇ، خىتــاي تەرەپتىــن تــۆت ئــادەم ئۆلــۈپ 
بــەش ئــادەم يارىالنــدى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
چېگــرا قىســم ئەســكىرىدىن ئۈچــى يارىالنــدى147. 
كۈنلــۈك  نەچچــە  ھۆكۈمىتــى  چۇڭچىــڭ 
مۇزاكىرىدىــن كېيىــن، ئاخىــرى 8 - ئاينىــڭ21 
ــراز بىلــدۈرۈش قــارارى ئالــدى148.  - كۈنــى ئېتى
ۋە  توقۇنۇشــى  موڭغۇلىيــە  تاشــقى   - خىتــاي 
ــاي ۋىاليىتىدىكــى قازاقالرنىــڭ قوزغىلىڭىغــا  ئالت
ــتىرلىقى:  ــالر مىنىس ــقى ئىش ــاي تاش ــا، خىت قارىت
»ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدا ســوۋېت ئىتتىپاقــى بــار، 
قــورال كۈچــى بىلــەن ھــەل قىلىــش مۇمكىــن 
بولمايــدۇ« دەپ قــاراپ، تۆۋەندىكــى ئــۈچ خىــل 
چــارە ئارقىلــق ۋەزىيەتكــە تاقابىــل تۇرۇشــنى 
ئويالشــتى: 1. قــازاق مىللىتىگــە بولغــان پارتىيــە 
 .2 ياخشــىالش؛  خىزمىتىنــى  ھۆكۈمــەت   -
ــىۋىتىنى  ــك مۇناس ــوۋېت دىپلوماتى ــاي - س خىت
كۈچەيتىــش؛ 3. مەركــەز ۋە چېگــرا رايونالردىكــى 
يەرلىــك ئەمەلــدارالر بىلەن تاشــقى موڭغۇلىيەنىڭ 
ئەســلىگە  بىلــەن  كــۈچ  پۈتــۈن  ئاالقىســىنى 
كەلتــۈرۈش149. لېكىــن بــۇ خىــل چارىلــەر ئانچــە 
ئەمەلىيلىشىپ كېتەلمىدى. 8 - ئاينىڭ بېشىدا، 
ناھىيەســى  چاغانتوقــاي  ۋىاليىتــى  تارباغاتــاي 
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چاغانېبوردىكــى يەرلىــك 16ئائىلــە، جەمئــى 60 
ئــادەم، ئــات - كالىلىــرى بىلــەن بىرگــە ســوۋېت 
ئىتتىپاقىغــا قېچىــپ كەتتــى. »شــىنجاڭ« چېگرا 
مۇداپىئــە قىســمىدىن لــى دۇڭفــۇ بەنجــاڭ ۋە 
ــى  ــوۋېت ئارمىيىس ــاڭالر س ــەن بەنج ــى جىيڭش ل
تەرىپىدىــن تۇتــۇپ كېتىلــدى، ئۇالردىــن لــى 
ــاي تاشــقى  ــدى150. خىت ــۇ بەنجــاڭ ئۆلتۈرۈل دۇڭف
ئىشــالر  تاشــقى  ۋە  مىنىســتىرلىقى  ئىشــالر 
تۇرۇشــلۇق  »شــىنجاڭدا«  مىنىســتىرلىقىنىڭ 
ــۆپ  ــىياڭ )1897 - ؟( ك ــى ۋۇزېش ــاس ۋەكىل خ
قېتىــم ســوۋېت تەرەپكــە ئېتىــراز بىلدۈرگــەن 
بولســىمۇ، ھېچقانداق نەتىجىســى بولمىدى151. 8 
- ئاينىڭ 7 - كۈنىدىن 12 - كۈنىگىچە ئالتاي 
ــا ناھىيىســىدىكى ســەككىزمىڭدەك  ــى قاب ۋىاليىت
ــپ  ــا قېچى ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــق س ــى خەل چارۋىچ
كەتتــى152. 8 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى، يېنىــڭ 
تىپتىكــى پىلىموتــالر بىلــەن قوراللىنىــپ ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى تەرەپتىــن كەلگــەن ئــۈچ كىشــى، 
ــەۋە(  ــاس ناھىيەســىگە ت ــر قورغ ســۈيدىڭ )ھازى
ئۈچچاســىدا تۇرۇشــلۇق گومىنــداڭ ئارمىيســىگە 
ــى  ــڭ 13 - كۈن ــدى153. 9 - ئاينى ــۇم قىل ھۇج
ــى  ــاش ئەلچ ــلۇق ب ــدا تۇرۇش ــوۋېت ئىتتىپاقى س
ــەن  ــا بىنائ ــاڭ )1896 - 1965( بۇيرۇقق فۇبىڭچ
ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن شــەرقىي تۈركىســتاندىن 
خەلقنــى  چارۋىچــى  كەلگــەن  قېچىــپ 
قايتۇرۇۋېتىشــنى تەلــەپ قىلــدى. فۇبىڭچاڭنىــڭ 
»خىتايدىــن  بولســا  جاۋابــى  ئېرىشــكەن 
كەلگــەن چارۋىچىــالر، ئۆزلىرىنىــڭ ›شــىنجاڭ‹ 
ــلىككە  ــي زىيانكەش ــن دىنى ــرى تەرىپىدى دائىرلى
ئۇچرىغانلىقــى ســەۋەبىدىن ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
ئــۇالر  ئېيتىشــماقتا،  كەلگەنلىكىنــى  قېچىــپ 
ــا  ــڭ پاناھلىقىغ ــتان تەرەپنى ــۇرۇن قازاقىس ئاللىب
خــاس  كېيىــن،  ئۇنىڭدىــن  ئېرىشــتى«154. 
مۇداپىئــە  ۋەكىــل ۋۇزېشــىياڭ خىتــاي چېگــرا 
ئارمىيىســى ئەســكەرلىرىنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى ۋە 
ئۆلتۈرۈلۈشــى توغرىســىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 

كونســۇلىغا  تۇرۇشــلۇق  تۈركىســتاندا  شــەرقىي 
ئېتىــراز بىلدۈرگەن بولســىمۇ، يەنىــال ھېچقانداق 
نەتىجىســى بولمىــدى155. 10 - ئاينىــڭ 7 - 
كۈنــى، قازاقالردىــن تەشــكىل تاپقــان 400دىــن 
ئارتــۇق قوراللىــق كىشــى غۇلجىغــا كىــردى ۋە شــۇ 
ــەن  ــى بىل ــداڭ ئارمىيس ــلۇق گومىن ــەردە تۇرۇش ي
جــەڭ قىلــدى156. 10 - ئاينىــڭ 9 - كۈنــى 
تاشــقىي ئىشــالر مىنىســتىرلىقى»قىرغىز ۋە سوۋېت 
ئارمىيىســى ئەســكەرلىرىدىن تەشــكىل تاپقــان 
قوشــۇننىڭ  بىــر  كىشــىلىك   500 تەخمىنــەن 
يەكــەن ۋىاليىتىنىــڭ سۇبېشــى ۋە بولۇڭكــۆل 
قىلغانلىقىنــى،  ھۇجــۇم  جايلىرىغــا  دېگــەن 
ئىگەللىۋالغاندىــن  رايونالرنــى  بــۇ  ئۇالرنىــڭ 
ــى،  ــۇم قىلىدىغانلىق ــقورغانغا ھۇج ــن، تاش كېيى
بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە 28 كىشــى يېڭىســاردىن 
تۇتىشــىدىغان  يەكەنگــە  قىلىــپ،  يــۈرۈش 
ئىكەنلىكــى،  كەســمەكچى  يولىنــى  قاتنــاش 
ــالر  ــى قورال ــى تىپتىك ــۈدەك يېڭ ــى دېگ ھەممىس
مىلتىــق،  چاچــار  ئــوق  قورالالنغــان،  بىلــەن 
يىنىــك پىلىمــوت ۋە قــول بومبىلىــرى تولــۇق 
ــۇق ئارمىيىســى  ــۇم ســوۋېت قۇرۇقل ــۇپ، چوق بول
دېگــەن  مەشــقىلەندۈرۈلگەن«  تەرىپىدىــن 
ــڭ  ــدى157. 12 - ئاينى ــى تاپشــۇرۇپ ئال مەلۇماتن
مىنىســتىرلىقى  ئىشــالر  تاشــقى  كۈنــى،   - 16
ۋۇزېشــىياڭغا مەخپــى تېلېگرامما يولالپ، ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ »باندىتالرغــا يــاردەم بەرگەنلىــك 
ئىسپاتى«نى158 توپالشقا بۇيرىدى. 10 - ئاينىڭ 
ــڭ  ــي كومىتېتىنى ــىي ھەربى ــى سىياس 18 - كۈن
باشــلىقى خې يىڭچىن )1890 - 1987( ســوۋېت 
قىزىــل ئارمىيىســىنىڭ 2000دەك ئەســكىرىنىڭ 
ــۇرۇپ  ــى تاپش ــك خەۋىرىن ــالڭ كۆتۈرگەنلى قوزغى
ئالــدى، بــەزى مىــش - مىــش پــاراڭالردا ھەتتــا 
ــالر«  ــيانچى قوشــۇننىڭ»قازاق باندىت ــۇ ئىس »ب
بىلــەن تىــل بېرىكتــۈرۈپ، شــىمالدا ئاۋارىچىلىــق 
ــتىنىڭ  ــش قەس ــى ئېلى ــى، غۇلجىن تۇغدۇرغانلىق
خەلقئارالىــق  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  بارلىقــى، 
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سۇيقەســتىنىڭ يۈز بېرىشــىنى مۆلچەرلەش قىيىن 
بىلــەن  شــۇنىڭ  دېيىلــدى.  ئىكەنلىكــى«159 
ــق  ــا قاتارلى ــدە، غۇلج ــاي مەزگىلى ــەڭ 10 - ئ ت
جايــالردا »بىــز نېمىشــقا كــۆرەش قىلىمىــز؟« 
دېگەنــدەك تەشــۋىقات ماتېرىياللىــرى بايقالــدى. 
خــاس ۋەكىــل ۋۇزېشــىياڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ھەرقايســى  كونسۇلخانىســىنىڭ  غۇلجىدىكــى 
ــى  ــۋىقات ماتېرىياللىرىن ــل تەش ــۇ خى ــالردا ب جاي
ھەمــدە  جەزىملەشــتۈردى،  تارقىتىۋاتقانلىقىنــى 
يوللىغــان  مىنىســتىرلىقىغا  ئىشــالر  تاشــقىي 
خىلدىكــى  »بــۇ  دوكالتىــدا:  مەخپىــي 
ماتېرىياللىرىنىــڭ  تەشــۋىقات  ئەكســىيەتچىل 
تەرجىمىســىدىن قارىغانــدا، ئــۇالر ئاساســلىقى 
ئېغۋاگەرچىلىــك قىلىــش ئارقىلىــق خىتــاي ۋە 
باشــقا مىللەتلەرنىــڭ ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتنى 
ــى  ــوۋېت ئىتتىپاقىدىك ــقان، س ــى بولۇش بۇزماقچ
تۇرمۇشــنىڭ ئەركىــن - ئــازادە ۋە بەختلىــك 
ئىكەنلىكىنــى تەرىپلەشــكەن، ئېغىزىــدا مىللىــي 
ئازادلىــق دەپ ئەمىلىيەتتــە خەلقنــى قوزغىــالڭ 
ئۆلكىدىكــى  مەزكــۇر  كۈشــكۈرتۈپ،  قىلىشــقا 
بۇزۇشــقا  ئامانلىقىنــى  جايالرنىــڭ  ھەرقايســى 
ئۇرۇنغــان؛ ئۆلكىنىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى 
ئالدىنــى  قۇترىشــىنىڭ  باندىتالرنىــڭ  قــازاق 
ئېلىــپ ئۈلگۈرەلمەيۋاتقــان بىــر پەيتتــە، ســوۋېت 
ــە  ــنى يەن ــاردەم بېرىش ــا ي ــى باندىتالرغ ئارمىيىس
تەشــۋىقات  ئەكســىيەتچىل  توختاتمايۋاتىــدۇ، 
ماتېرىياللىرىمــۇ ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرەپتىــن 
 - ئــاق  ئەگــەر  مۇمكىــن،  بولۇشــى  چىققــان 
قارىنــى پــەرق ئېتەلمەيدىغانــالر بــۇالر تەرىپىدىــن 
ئامانلىقىغــا  ئۆلكىنىــڭ  مەزكــۇر  ئازدۇرۇلســا، 
تەســىرى ئىنتايىــن چــوڭ بولىدۇ، ئەگــەر ئاكتىپ 
ــدا چەكلــەش ئېلىــپ بېرىلمىســا، كېيىنكــى  ھال
ئەنســىرىتىدۇ«160  ئادەمنــى  ئاقىــۋەت  يامــان 
ــدۇ. گەرچــە، تاشــقىي  ــان قىلى ــى باي دېگەنلەرن
ئىشــالر مىنىســتىرلىقى شــەرقىي تۈركىســتاندا يــۈز 
بەرگــەن بىر قاتــار ۋەقەلەرگە قارىتــا، يەرلىكنىڭ 

ــى ياخشــىالش  سىياســىي، ئىقتىســادىي ئەھۋالىن
تەدبىرلەرنــى   - چــارە  تۈركــۈم  بىــر  ئۈچــۈن 
ئېلىــپ بېرىپ، »ئەكســىيەتچىل« تەشــۋىقاتالرغا 
قارشــى تۇرۇش مەقســىتىگە يەتمەكچــى بولغان161 
ــەرقىي  ــى ش ــى ۋاقىتتىك ــن ئەين ــىمۇ، لېكى بولس
تۈركىســتاننىڭ ئەھۋالىــدا مەيلــى ئىدىيىــۋى ئــاڭ 
جەھەتتىــن بولســۇن، ياكــى ئەمەلىــي مەشــغۇالت 
ــن بولســىۇن، بۇنىــڭ  ئېلىــپ بېرىــش جەھەتتى
مۇمكىنچىلىكــى يــوق ئىــدى. خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
ھەرمىللــەت خەلقىنىــڭ قوزغىلىڭىنــى قولــالش 
ئۇســۇلدا  قانــداق  تەكشــۈرۈپ،  قىلمىشــنى 
ئېتىــراز بىلــدۈرۈش كېرەكلىكىنــى ئىزدىنىۋاتقــان 
پەيتتــە، يەنــى 11 - ئاينىــڭ 7 - كۈنــى غۇلجــا 
قوزغىلىڭــى پارتىلىــدى ۋە 11 - ئاينىــڭ 12 
- كۈنــى، شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى 

قۇرۇلغانلىقىنــى جاكارلىــدى.
ــۈز بەرگــەن ســوۋېت  شــەرقىي تۈركىســتاندا ي
ئىتتىپاقى ئارقا كۆرۈنۈشــىدىكى بارلىق ۋەقەلەرگە 
ــڭ  ــۇ ۋەقەلەرنى ــى ب ــداڭ ھۆكۈمىت ــا، گومىن قارىت
يېتەلمىگــەن  تونــۇپ  ئىكەنلىكىنــى  ئېغىــر 
بولــۇپ، پەقەتــال چېگــرا توقۇنۇشــى ياكــى شــېڭ 
شىســەيگە قاراتقــان ئــۆچ ئېلىــش ھەرىكىتى دەپ 
ھۆكــۈم قىلىــپ كەلگــەن ئىــدى، ۋاھالەنكــى، 
ئىتتىپاقىنىــڭ  گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى ســوۋېت 
ــان  ــە بولغ ــن 1944 - يىلىغىچ 1943 - يىلىدى
پەيدىنپــەي  سۈيقەســتىنى  ئۆزىنىــڭ  ئارىلىقتــا 
ئەمەلگــە ئاشــۇرغانلىقىدەك ماھىيەتنــى تونــۇپ 
يەتمىگــەن ئىــدى. ئامېرىــكا تەرەپنىــڭ قارىشــىمۇ 
ھۆكۈمىتىنىڭكىگــە  چۇڭچىــڭ  ئاساســەن 
گومىنــداڭ  لېكىــن  كېتەتتــى،  ئوخشــاپ 
ھۆكۈمىتىگــە قارىغانــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ئىســتىراتېگىيەلىك  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
مۇددىئاســىنى بىــر قــەدەر ياخشــى چۈشــۈنەتتى. 
9 - ئاينىــڭ 13 - كۈنــى ئامېرىــكا دۆلــەت 
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بۆلۈمىنىــڭ  خىتــاي  مەھكىمىســى  ئىشــلىرى 
 Augustus S.( خادىمــى ئاۋگۇســتوس چېيــس
Chase( خاتىرىســىدە: »ئامېرىكىنىــڭ ئۈرۈمچىدە 
ئانالىزىغــا  سىمىســنىڭ  كونســۇلى  تۇرۇشــلۇق 
مۇددىئاســى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كــۆرە، 
›شــىنجاڭ‹نى  ھازىرمــۇ  ھەتتــا  ئەزەلدىــن، 
ســوۋېت  قىلىــش؛  كونتــرول  تامامــەن 
ئىتتىپاقىنىــڭ ئــەڭ ئاخىرىــدا ئىشــقا ئاشــۇرماقچى 
بولغــان پىالنــى )خەلقئــارا ۋەزىيــەت يــول قويغان 
شــارائىتتا( بولســا ›شــىنجاڭ‹نىڭ كــۆپ قىســىم 
جايلىرىنــى تاشــقى موڭغۇلىيــە ۋە باشــقا مۇزاكىــرە 
قىلىنىۋاتقــان ســوۋېت كونتىروللىغىدىكــى يېرىــم 
ســوۋېت  ياكــى  ئوبالســتالرغا  ئاپتونومىيەلىــك 
ــا قوشــۇپ  كونتىروللىقىدىكــى گەنســۇ كارىدورىغ
ــى  ــاي كومپارتىيىس ــق خىت ــۇ ئارقىلى ــپ، ش بېرى
ــەن بولغــان ئاالقىگــە كاپالەتلىــك قىلىــش؛  بىل
سۈيقەســتى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  يېقىنــدا 
جېجيــاڭ  شــىمالىدىكى،  ›شــىنجاڭ‹نىڭ 
بىــر  كېلىدىغــان  يېرىمىچىلىــك  ئۆلكىســنىڭ 
جاينــى تاشــقى موڭغۇلىيەگــە قوشــۇپ بېرىشــنىمۇ 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ؛ پەقــەت ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ھازىرچــە پۈتــۈن دىققىتىنــى ياۋروپــا ئــۇرۇش 
ــا ۋە شــېڭ شىســەي )1895  مەيدانىغــا قاراتقاچق
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئۆزىنىــڭ   )1970  -
ــىدە  ــۇرۇن لىنىيەس ــتلىرىگە قارشــى يوش سۈيقەس
ــق  ــش ھەمكارلى ــا ئاتالمى ــا )ھەتت ــڭ تۇرغاچق چى
ــە  ــى ھازىرغىچ ــوۋېت ئىتتىپاق ــۇ(، س مەزگىلىدىم
ئۆزىنىــڭ مەقســىدىنى ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىدى؛ 
تاكتىــكا  ۋە  سۈيقەســىت  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 

ــتىن  ــش قىلىش ــان ئى ــداق يام ــە ھەرقان جەھەتت
يانمايــدۇ، ئەگــەر بۇنىڭدىــن كېيىنكــى ئالتــە 
»شــىنجاڭنى«  ئايغىچــە،  ئــون  ئايدىــن 
ــي  ــۇم جىددى ــۈپ كەتمىســۇن دېســەك چوق بۆلۈن
ــاي  ــا خىت ــرەك، ھەتت ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــىمىز كې
ۋە ئىتتىپاقداشــلىرى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى 
ــرەك«  ــق كۆرۈشــى كې جــەڭ قىلىشــقىمۇ تەييارلى
دېگەنلەرنــى يازغــان ئىــدى162. شــۇنىڭ بىلــەن 
بىرگــە، موســكۋا تەرەپمــۇ ۋاشــىنگىتونغا ئۆزىنىــڭ 
كۈچەيتىشــنى  مۇناســىۋىتىنى  بىلــەن  خىتــاي 
خااليدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. 9 - ئاينىــڭ 8 
- كۈنــى روزۋېلتنىــڭ شەخســىي ۋەكىلــى دونالــد 
 ،Donald M. Nelson,1888 - 1959( نېلسون
ئىشــلەپچىقىرىش  ســانائەت  ھەربىــي  ئامېرىــكا 
مەھكىمىســنىڭ باشــلىقى( ۋە ئەلچــى پاترىــك 
 )Hurley,1883 - 1963 Patrick Jay( ھۇرلېــي
جيــاڭ جيېشــىغا موســكۋادىكى خىتايغــا بولغــان 
ئاتموســفېرانىڭ ياخشــىالنغانلىقىنى ئېيتىشــىدۇ. 
ــى  ــا: »ســوۋېت ئىتتىپاق ــوۋ ئامېرىكىلىقالرغ مولوت
بىرلىككــە كەلگــەن خىتاينــى  كۈچلــۈك ھــەم 
كومپارتىيىســى  خىتــاي  خااليــدۇ،  كۆرۈشــنى 
ئەمــەس،  پارتىيــە  كومىنىســتىك  ھەقىقىــي 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭمــۇ ئۇالرنــى قولــالش نىيىتى 
ســوۋېت  بىلــدۈردى163.  دېگەنلەرنــى  يــوق« 
ئىتتىپاقــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى پىالنلىرىنــى 
ئوڭۇشــلۇق ھالــدا ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، 
خەلقئــارادا ئۆزىگــە پايدىلىــق سىياســىي مۇھىــت 
مۇددىئاســىنى  ھەقىقىــي  ئۆزىنىــڭ  يارىتىــپ، 

يوشۇرۇشــقا تىرىشــتى. 

 )2( شېڭ شىسەينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىشقا مەجبۇر بولۇشى

شــېڭ شىســەي )1895-1970( ھاكىمىيىـــ-
ـــتىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى زوراۋانلىقــى 
شــەرقىي تۈركىستاننىڭ سىياســىي ۋە ئىجتىمائىي 
ــا  ــدى. ئۇنىڭغ ــەن ئى ــى ئۇلغايتىۋەتك زىددىيىتىن

تۈركىســتان  شــەرقىي   - ســوۋېت  قوشــۇلۇپ 
ئىككــى  كېيىــن،  بۇزۇلغاندىــن  مۇناســىۋىتى 
تەرەپنىــڭ ئىمپــورت - ئېكىســپورت تىجارىتــى 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  قېلىــپ،  ئۈزۈلــۈپ 
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ھــەر  كەتتــى،  تۆۋەنلــەپ  ئىشلەپچىقىرىشــى 
تۈرلــۈك ماددىــي ئەشــياالر ئىنتايىــن قىسلىشــىپ، 
پــۇل پاخاللىقــى يــۈز بــەردى ۋە خەلــق ئــازاب 
- ئوقۇبەتتــە قالــدى. سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي 
قــوش بېســىمنىڭ تۈرتكىســىدە ھــەر تۈرلــۈك 
زىددىيەتلــەر باش كۆتۈرۈپ چىقىشــقا باشــلىدى، 
قوزغىــالڭ  خەلقمــۇ  چىدىمىغــان  بېســىمغا 
كۆتۈرۈشــكە ئارانــال قالغــان ئىــدى. بــۇ خىــل 
ۋەزىيــەت دەل ســوۋېت ئىتتىپاقنىــڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ چېگــرا رايونلىرىــدا تەشــۋىقات 
پائالىيەتلەرنــى ئېلىــپ بېرىــش ئۈچــۈن كــەڭ 
ياراتقــان  ئاســاس  سىياســىي  ۋە  ئىجتىمائــى 
پرىزدېنتــى  مۇئاۋىــن  ئامېرىكىنىــڭ  ئىــدى. 
 Henry A. Wallace ,1888( ھېنــرى ۋاللېــس
ئايدىكــى   -  6 يىلــى   -  1944  )- 1965
»بىزنىــڭ  زىيارىتىــدە:  تۈركىســتان  شــەرقىي 
تۇنجــى  زىيارىتىمىزنىــڭ  بولغــان  جۇڭگوغــا 
بېكىتــى ›شــىنجاڭ‹نىڭ مەركىــزى ئۈرۈمچــى 
شىســەي  شــېڭ  رەئىســى  ئۆلكىنىــڭ  ئىــدى. 
ــەت  ــەن. ھۆكۈم ــك مىلىتارىســت ئىك ــا تىپى بولس
پەقەتــال بىــر شەخســنىڭ باشقۇرۇشــىدا بولــۇپ، 
ســاقچىالرنىڭ مۇتلــەق نازارىتــى ئاســتىدا ئىــدارە 
ــەس  ــاي ئەم ــۇس خىت ــەن. %90 نۇپ قىلىنىدىك
بولــۇپ، كــۆپ قىســمى ئۇيغــۇر 】تۈرك【لىــرى 
ئىكــەن. خىتــاي بىلــەن باشــقا مىللەتلەرنىــڭ 
مۇناســىۋىتى بارغانســېرى جىددىيلىشــىۋېتىپتۇ، 
ــۇل  ــۈك ئۇس ــىلىنى ئۈنۈمل ــۇ مەس ــڭ ب ھۆكۈمەتنى
بىلــەن بىــر تــەرەپ قىالاليدىغــان ئىقتىدارىنىــڭ 
بارلىقىنــى كــۆرۈش ئىنتايىــن قىيىــن. شــېڭ 
گېنىــرال ئىككــى يىــل بۇرۇن ســوۋېت ئىتتىپاقىغا 
ســوۋېت  ھازىــر  بولســا،  قىلغــان  يېقىنچىلــق 
ئىتتىپاقىغــا قارشــى ئىكــەن، بــۇ خىــل ئەھــۋال 
كونسۇلخانىســى  ســوۋېت  ›شــىنجاڭ‹دىكى 
تولىمــۇ  كۈنىنــى  پۇقرالىرىنىــڭ  ســوۋېت  ۋە 

قىيىنالشــتۇرىۋىتىپتۇ«164. 

شــېڭ شىســەينىڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
پارىخورلــۇق  ۋە  باشقۇرۇشــى  ۋەھشــىيانە 
كۈچلــۈك  خەلقنىــڭ  يەرلىــك  قىلمىشــلىرى 
نەپرىتىنــى قوزغىغاندىــن165 ســىرت، ســوۋېت 
ئامېرىــكا  سىياســىتى  قارشــى  ئىتتىپاقىغــا 
نارازىلىقىنــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ۋە 
شىســەينىڭ  شــېڭ  ئــۇالر  ئىــدى.  قوزغىغــان 
دۆلەتلەرنىــڭ  ئىتتىپاقــداش  قىلمىشــلىرى  بــۇ 
ھەمكارلىشــىپ ياپونىيەگــە قارشــى جــەڭ قىلىــش 
پىالنىغــا تەســىر قىلىشــىدىن ئەنسىرىشــەتتى. 
ھېنــرى  پرىزدېنتــى  مۇئاۋىــن  ئامېرىكىنىــڭ 
ــا  ــى چۇڭچىڭغ ۋاللېــس 6 - ئاينىــڭ 20 - كۈن
يېتىــپ بارغــان ۋاقىتتــا، جيــاڭ جيېشــىغا خىتــاي 
- ســوۋېت مۇناســىۋىتىنى ياخشــىالش توغرىسىدا 
شــېڭ  ۋە  بــەردى  تەكلىپلەرنــى   - پىكىــر 
ــىۋىتىنى  ــوۋېت مۇناس ــاي - س ــەينىڭ خىت شىس
ياخشىالشــتىكى چــوڭ توســالغۇ ئىكەنلىكىنــى 
بــاش  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كۆرســەتتى166. 
ئەلچىســى پانيۇشــكىن ئىزچىــل ھالــدا گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتىگە شــېڭ شىســەينىڭ يۆتكىۋىتىلىشــىنى 
ئىپادىلــەپ كەلگــەن  ئۈمىــد قىلىدىغانلىقىنــى 
ئىــدى، چۈنكــى ســوۋېت تــەرەپ شــېڭ شىســەي 
مۇمكىــن  قىلىىشــنىڭ  ئىــش  بىللــە  بىلــەن 
بولمايدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتكــەن ئىــدى167. 
شىســەينىڭ  شــېڭ  تەرەپلــەر  ھەرقايســى 
قىلمىشــلىرىغا نــارازى بولغانلىقــى ئۈچۈن، شــېڭ 
ھاكىمىيىتىنــى بىــكار قىلىــش مۇقەررەر بىر ئىشــقا 

ئىــدى168.  ئايالنغــان 
شــېڭ شىســەي بــۇ ئۆزگىرىشــلەرنى ئــاز - توال 
ســېزىپ قالــدى، شــۇڭا چۇڭچىــڭ ھۆكۈمىتىدىــن 
قايتىدىــن  موســكۋاغا  قايتىدىــن  ئــۆرۈپ  يــۈز 
يېقىنلىشىشــنىمۇ ئۆزىنىڭ بىر سىياســىي تاللىشــى 
قىلىــش نىيىتــى بــار ئىــدى169. تەتقىقاتچىالرنىــڭ 
ئانالىــزى بويىچــە، شــېڭ شىســەي گومىنداڭنــى 
چۈشــىدۇ،  يىمىرىلىــپ  كەلگۈســىدە  يېقىــن 



202143 - يىلى 3 - سان

ئۆزىگــە چارىســىز  ھېچبولمىغاندىمــۇ ھازىرچــە 
قالــدى دەپ پــەرەز قىلغــان بولــۇپ، بــۇ مەزگىــل 
ئۇرۇشــىدا ســوۋېت  گېرمــان  دەل ســوۋېت - 
ئىتتىپاقــى تــەرەپ ئۈســتۈنلۈكنى ئىگەللىگــەن 
ــېڭ  ــا، ش ــەن بولغاچق ــرا كەلگ ــە توغ ــر پەيتك بى
بېقىنىشــنى  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  شىســەي 
ئىــدى.  چىقارغــان  ھۆكــۈم  دەپ  ئاقىالنىلىــك 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغا ياخشــىچاق بولۇپ، كۆڭلىنى 
ئىپادىلــەش ئۈچــۈن 1944 - يىلــى 4 - ئايــدا، 
ــر تۈركــۈم ســوۋېتقا ۋە ياكــى  شــېڭ شىســەي بى
كوممۇنىزىىمغــا قارشــى كىشــىلەرنى قولغــا ئېلىــپ 
ــى  ــەر ســوۋېت ئىتتىپاق ــە تاشــلىدى. ئەگ تۈرمىگ
قوبــۇل قىلمىســا، شــېڭ شىســەي ھەتتــا ياپونىيە 
ئىــدى.  ئويالشــقان  بىلــەن ھەمكارلىشىشــنىمۇ 
چۈنكــى، 1944 - يىلــى7 -، 8 - ئايالردىكــى 
ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــتا گومىنــداڭ ئارقــا - 
ئارقىدىــن مەغلــۇپ بولــۇپ، تۇڭگــۇەن، گۈيلىــن 
ئىــدى،  كەتكــەن  قولدىــن  جايــالر  قاتارلىــق 
ئېلىــپ  ھەمكارلىــق  بىلــەن  ياپونىيــە  شــۇڭا 
بېرىشــتىمۇ ئۈمىــد يــوق ئەمــەس ئىــدى170. شــېڭ 
تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ئەلۋەتتــە  شىســەي 
ئاياغلىشىشــىنى  مۇشــۇنداقال  ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ 
ــر  ــم بى ــى قېتى ــەڭ ئاخىرق ــى، شــۇڭا ئ خالىمايتت
 -  11« ۋە  ئويلىــدى  بېقىشــنى  تىركىشــىپ 
ــپ،  ــن ۋەقەســى«نى چىقىرى ئاۋغۇســىت خۇاڭلى
تىــغ ئۇچىنــى گومىنــداڭ مەركىزىــي ھۆكۈمەتنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندا تۇرۇشــلۇق كۈچلىرىگــە 
قاراتتــى171. 1944 - يىلــى 8 - ئاينىــڭ 11 - 
كۈنــى يېرىــم كىچىــدە، ســاقچى باشقارمىســىنىڭ 
جىددىــي  ســېلىپ،  ئىشــقا  جاسۇســلىرىنى 
ــى 1  ــىدا 1943 - يىل ــش باھانىس ــن ئېچى يىغى
ــزى  ــڭ ئاخىرىغىچــە مەركى ــن شــۇ يىلنى - ئايدى
ھۆكۈمەتتىــن شــەرقىي تۈركىســتانغا ئەۋەتىلگــەن 
ئالــدى،  قولغــا  بىراقــال  خادىمالرنــى  بارلىــق 
 300 جەمىئــي  بولــۇپ  كادىرالردىــن  يەرلىــك 
ــۇ ۋەقەدىــن كېيىــن  ــۇق كىشــىنى تۇتتــى. ب ئارت

»شــىنجاڭ«نىڭ مەمۇرىــي تەپتىشــى لــو جىيالۈن 
)1897 - 1969( ۋە ئامېرىكىنىــڭ ئۈرۈمچىــدە 
كېيىــن   - ئىلگىــرى  كونســۇلى  تۇرۇشــلۇق 
ــۈز  ــش ي ــي ئۆزگىرى ــىنجاڭدا سىياس ــۇپ »ش بول
بــەردى« دەپ مەخپىــي تېلېگراممــا يوللىــدى172. 
جۇشــىياۋلىياڭنىڭ ئېيتقانلىرىغــا ئاساســالنغاندا، 
1944 - يىلــى كــۈزدە شــېڭ شىســەي توســاتتىن 
بــەردى،  ئىســتىپا  ۋەزىپىســىدىن  رەئىســلىك 
مەركەزدىــن  ۋاقىتتــا  بىــرال  بىلــەن  بۇنىــڭ 
ــا  ــى قولغ ــڭ كۆپىنچىس ــەن خادىمالرنى ئەۋەتىلگ
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  مەركــەز  ئېلىنــدى. 
ــە  ــتلىرىنى ئەمەلگ ــپ، سۈيقەس ــىمى كۈچىيى بېس
ئاشۇرۇۋېلىشــىدىن ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
يەنــە كونــا يولغا قايتىشــىدىن ئەندىشــە قىلىشــقا 
باشــلىدى173. 8 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى شــېڭ 
شىســەي جيــاڭ جيېشــىغا دېلونىــڭ تەپســىالتىنى 
تــەڭ، شــېڭ  بىلــەن  قىلدى.شــۇنىڭ  مەلــۇم 
 Joseph V. Stalin,1897( ســتالىن  شىســەي 
قايتىدىــن  قىلىــپ  تــۆۋە  غــا   )- 1953
ئۆزگىرىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن بولســىمۇ، رەت 
ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  ئۇچرىــدى174.  قىلىشــقا 
ۋەزىيەتنــى ئوڭشــاش ئۈچــۈن، بىــر تەرەپتىن جۇ 
شــىياۋلىياڭ، شــۈ ئىڭتىســڭ )1896 - 1985، 
قاتنــاش مىنىســتىرلىقىنىڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى( 
ئەۋەتىــپ  ئۈرۈمچىگــە  دەرھــال  قاتارلىقالرنــى 
ۋەزىيەتنــى تۇتۇپ تۇرۇپ خادىمالرنى قۇتقۇزۇشــقا 
ــڭ  ــن خۇزۇڭنەننى ــر تەرەپتى ــە بى ــا، يەن بۇيرىس
يــۈرۈش  تۈركىســتانغا  شــەرقىي  قۇشــۇنىنى 
قىلىشــقا بۇيرۇق چۈشــۈردى ۋە ھاۋا ئارمىيىســىنى 
قۇمۇلغىچــە ئۇچــۇپ بېرىــپ ئۈرۈمچىگــە تەھدىــت 
تــەڭ  بىلــەن  شــۇنىڭ  بۇيرىــدى.  سېلىشــنى 
شــېڭ شىســەي قاتتىــق ئىشــىنىدىغان شــەرقىي 
بۇيرۇققــا  قوشــۇنى  لىيۇجىڭشــىن  شــىماللىق 
قارشــى چىقىــپ، گومىنــداڭ ئارمىيىســىنىڭ 7 
- تەييارلىــق دىۋىزىيىســىگە ھۇجــۇم قىلمــاي، 
مەخپىــي تېلېگراممــا يولــالپ مەركەزنــى بىۋاســتە 
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ھىمايــە قىلدى.شــۇنداق قىلىپ، شــېڭ شىســەي 
تولىمــۇ مۈشــكۈل ئەھۋالغــا چۈشــۈپ قالــدى ۋە 12 
يىلدىــن بېــرى مۇســتەھكەملىگەن ھۆكۈمرانلىــق 
ئاساســى بىردەمدىــال تەۋرىنىــپ قالــدى. ئۇنىــڭ 
ئۈســتىگە شــېڭ شىســەي ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ئوتتۇرىغــا  يېقىنــدا  پىچكىســىنىڭ  كېيىنكــى 
شــۇڭا  بىلەتتــى175.  ئېنىــق  چىقىدىغانلىقىنــى 
گومىنــداڭ چــوڭ قوشــۇنى شــەرقىي تۈركىســتانغا 
كىرىــش ھارپىســىدا شــېڭ شىســەي ۋەزىيەتنىــڭ 
ھېــس  كەتكەنلىكىنــى  قولدىــن  ئاللىبــۇرۇن 

ــى176. ــپ يەتت قىلى
 ۋەقــە يــۈز بەرگەندىــن كېيىــن، 8 - ئاينىــڭ 
جــۇ  دەرھــال  جيېىشــى  جيــاڭ  كۈنــى   - 15
شــېڭ  ئەۋەتىــپ،  ئۈرۈمچىگــە  شــىياۋلىياڭنى 
شىســەيگە مەركەزنىــڭ مۇددىئاســىنى يەتكــۈزدى. 
ــەن شــېڭ  ــزى ھۆكۈمەتكــە ۋاكالىت ــى، مەركى يەن
شىســەينى چۇڭچىڭغــا بېرىــپ يېــزا - ئىگىلىــك 
ۋە ئورمانچىلىــق مىنىســتىرلىقىنىڭ مىنىســتىرى 
بولۇشــقا دەۋەت قىلــدى. 8 - ئاينىــڭ 29 - 
كۈنــى، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتى بۇيرۇق چۈشــۈرۈپ: 
ۋەزىپىلىرىنــى  بارلىــق  شىســەي  »شــېڭ 
قىلىســۇن،  تەييارلىــق  بېرىشــكە  ئۆتكــۈزۈپ 
جۇشــىياۋلىياڭ شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ 
مۇۋەققــەت رەئىســلىكىگە تەيىنلەنــدى« دېــدى. 
9 - ئاينىــڭ 11 - كۈنــى، شــېڭ شىســەي 
ــدا  ــپ چۇڭچىڭ ــتاندىن ئايرىلى ــەرقىي تۈركىس ش
خىزمەتكــە چۈشــتى. ســابىق موڭغــۇل - تىبــەت 
 1884( ۋۇجۇڭشــىڭ  باشــلىقى  كومىتېتىنىــڭ 
ئاينىــڭ   -  10 يىلــى  شــۇ  تاكــى   )1959  -
ــدى177.  ــىنى ئۆتى ــلىك ۋەزىپىس ــىغىچە رەئىس بېش
ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  باشــالپ،  شــۇنىڭدىن 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  يۇســۇندا  رەســمىي 
باشــلىدى178.  قىلشــقا  ھۆكۈمرانلىــق  بىۋاســتە 
ــى  ــن رازى بولغانلىقىن ــەرەپ بۇنىڭدى ــوۋېت ت س
ئىپادىلــەپ »خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ قېتىمقــى 

›شــىنجاڭ‹ ئەمەلدارلىرىنــى يەڭگۈشلىشــىدىن 
ســوۋېت تــەرەپ تولىمــۇ رازى، ئەگــەر خىتــاي 
›شــىنجاڭ‹  قېتىمقــى  بــۇ  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
دائىرلىرىنــى يەڭگۈشلىشــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ياخشــىالش  مۇناســىۋەتنى  بولغــان  بىلــەن 
قىلمــاي  رازى  ھەقىقەتــەن  ئادەمنــى  بولســا، 
تۇرالمايــدۇ«179 دەپ بايانــات بــەردى. شــېڭ 
ــىنجاڭ«دىن  ــدا »ش ــي ھال ــەينىڭ مەجبۇرى شىس
ــە  ــر قانچ ــدەك بى ــىنىڭ تۆۋەندىكى يۆتكىۋېتىلىش
ســەۋەبى بار: )1( شــېڭ شىســەينىڭ ۋەھشــىيانە 
ھۆكۈمرانلىقــى شــەرقىي تۈركىســتاندا قااليمىقــان 
ۋە ئەنســىز بىــر ۋەزىيەتنــى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى. 
ــۇپ،  ــوۋۇغان بول ــەن س ــى تامام ــڭ كۆڭل خەلقنى
ئۇنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانكى ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ 
يــوق  ئاساســىى  ئىجتىمائىــي  ۋە  ئىقتىســادىي 
بولغــان ئىــدى، مانــا بــۇ شــېڭ شىســەينىڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندىن يۆتكىۋېتىلىشــىنىڭ تۈپ 
ســەۋەبى؛ )2( ســوۋېت ئىتتىپاقــى دېپلوماتىــك 
يولــالر ئارقىلىــق »شــىنجاڭ« دائىرىلىرىنىــڭ 
قاتتىــق  قىلمىشــلىرىنى  قارشــى  ســوۋېتقا 
يۆتكىۋىتىشــنى  شىســەينى  شــېڭ  ئەيىبلــەپ، 
كۈچلــۈك تەلــەپ قىلــدى، بــۇ شــېڭ شىســەينىڭ 
يۆتكىۋېتىلىشــىنىڭ مۇھىــم ســەۋەبى ئىــدى؛ )3( 
ئامېرىكىنىــڭ، خەلقئارالىــق فاشــىزمغا قارشــى 
ئىتتىپاقــداش دۆلەتلەرنىــڭ ئورتاق ھەمكارلىقىنى 
كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش ئۈچــۈن ئارىغــا چۈشــۈپ 
ســاال قىلىشــىمۇ بۇنىــڭ مۇھىــم بىــر ســەۋەبى 
كونــا  شــېڭ شىســەينىڭ   )4( ھېســابلىنىدۇ؛ 
ــا ئىشــقا ســېلىپ،  ــە - نەيرەڭلىرىنــى قايت ھىيل
ــى  ــىنجاڭ«دىكى خادىملىرىن ــڭ »ش گومىنداڭنى
قولغــا ئېلىشــى، جيــاڭ جيېشــىنى كەســكىن بىــر 
قــارار چىقىرىــپ شــېڭ شىســەينى يۆتكىۋېتىشــكە 
مەجبــۇر قىلغــان ئىــدى. بــۇ شــېڭ شىســەينىڭ 
بىۋاســتە  يۆتكىۋېتىلىشــىنىڭ  »شــىنجاڭدىن« 

ســەۋەبى ئىــدى180. 



202145 - يىلى 3 - سان

ــاڭ جيېىشــى  ــدا، جي ــى 8 - ئاي 1944 - يىل
»شــىنجاڭغا« ئۆلكە رەئىســى تاللىغاندا، موڭغۇل 
ــىڭ  ــلىقى ۋۇجوڭش ــڭ باش ــەت كومىتېتىنى - تىب
بەكــرەك يارىغــان ئىــدى، چۈنكــى ۋۇجۇڭشــىڭ 
مىللىــي ئاسسىمىلياتســىيە سىياســىتنىڭ ئاكتىــپ 
تەرغىباتچىســى ۋە ئىجرائاتچىســى بولۇپال قالماي، 
خىتاينىــڭ چېگــرا رايونالرنــى ئىــدارە قىلىشــتىكى 
ســانلىق  ئــاز  بولغــان  ئۇســۇلى  ئەنئەنىــۋى 
مىللەتلەرنىــڭ يۇقىــرى تەبىقىدىكى كىشــىلىرىنى 
كونتــرول  ئاۋامنــى  كىرگۈزىۋېلىــپ،  چاڭگالغــا 
ــاڭ  ــى. جي ــىق بىلەتت ــى پىشش ــنى ناھايىت قىلىش
جيېشــى بىــر تەرەپتىــن ۋۇجوڭشــىڭنىڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندا خىتاينىــڭ ئازســانلىق مىللەتلەرنــى 
ئۇســۇللىرىنى  ئەنئەنىۋىــي  باشقۇرۇشــتىكى 
قوللىنىدىغانلىقىدىــن  بىلــەن  قەتئىيلىــك 
پايدىلىنىــپ، يەنــە بىــر تەرەپتىــن شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى ھەرمىللــەت خەلــق ئاممىســىغا 
ۋە  ئىدېئولوگىيــە  بولغــان  قاتتىــق  قارىتــا، 
بەرپــا  سىستېمىســىنى  كونتــرول  تەشــكىلىي 
بارلىــق  قويغــان  يولغــا  ئىچكىــردە  قىلىــپ، 
دىكتاتــور تۈزۈلمىلەرنــى ئەينــەن ھالــدا شــەرقىي 
تۈركىســتانغا كۆچــۈرۈپ كېلىشــنى ئوياليتتــى. 
كەتكــەن  پــۇر  جايغــا  ھەممــە  مەســىلەن، 
»پارتىيىــۋى شــىنجاڭ« تەشــۋىقاتى ئارقىلىــق 
ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
ئىدىيىــۋى ئاساســىنى قــۇرۇش؛ بــاۋ - جىيــا 
تۈزۈمىنــى )保甲制( يولغــا قويــۇش ئارقىلىــق 
ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
تەشــكىلىي ئاساســىنى قــۇرۇش ۋەھــاكازاالر181. 
ۋۇجوڭشــىڭ شــەرقىي تۈركىســتاننى »شــىنجاڭنى 
治( »ــا ــلىق پالت ــۈچ بىس ــتىكى ئ ــدارە قىلىش ئى
باشــقۇردى.  ئارقىلىــق  ئۇســۇلى   )新三板斧
خادىمــى  ئەگەشــكۈچى  ۋۇجوڭشــىڭنىڭ 
زىڭشــىياۋلۇنىڭ قارىشــىچە، ئاتالمىش سەنبەنفۇ، 
يۇقىــرى  ھۆكۈمرانلىقنىــڭ  »ئەكســىيەتچى 
چۈشــۈرىۋېلىش  چاڭگىلىغــا  تەبىقىدىكىلەرنــى 

چارىســىدىن ئىبارەت« بولۇپ، »شىنجاڭدىكى« 
ھەرمىللــەت خەلقىگــە ھېچقانــداق ئەمەلىــي نــەپ 
تاپقــۇزۇش  ئەمىــن  خەلقنــى  يەتكۈزمەيتتــى. 
بولســۇن  ئىناقالشــتۇرۇش  ياكــى  ۋە  بولســۇن 
ئىنقىالبــى«  ۋىاليــەت  »ئــۈچ  ھېچقايسىســى 
ــىڭنىڭ  ــىتالمايتتى182. ۋۇجىڭش ــى يۇمش ۋەزىيىتىن
قارىشــىچە »شــىنجاڭنى« پارچىــالپ باشــقۇرۇش 
ــۈش  ــە بۆل ــىنجاڭنى« تۆتك ــدى، »ش ــرەك ئى كې
گومىنــداڭ  بولســىمۇ،  بەرگــەن  پىكىرىنــى 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ماقۇللىقىدىن ئۆتمىگــەن ئىدى183. 
 جيــاڭ جيېشــىنىڭ قارىشــىچە، ۋۇجوڭشــىڭنى 
ئۆلكىنىڭ رەئىســلىكىگە تەيىنلەش، »شــىنجاڭ« 
خەلقىنــى ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى خاتىرجــەم 
ۋۇجىڭشــىڭ  بولســا  ئەمەلىيەتتــە  قىالتتــى، 
شــىنجاڭدىكى خەلقنىــڭ نارازىلىقىنــى تېخىمــۇ 
ــوۋېت  ــتىگە س ــڭ ئۈس ــى، ئۇنى كۈچلەندۈرىۋەتت
ئىتتىپاقىمــۇ ۋۇجىڭشــىڭ باشــچىلىقىدىكى ئۆلكــە 
قارشــى  ئىتتىپاقىغــا  »ســوۋېت  ھۆكۈمىتىنــى 
ــەت  ــر ۋەزىي ــداق بى ــى. بۇن ــۇرۇھ«دەپ قارايتت گ
ــكىن  ــلىدىنال كەس ــتاننىڭ ئەس ــەرقىي تۈركىس ش
بولغــان ئىچكــى - تاشــقىي زىددىيەتلىرىنــى 
ۋۇجوڭشــىڭ  ئۆتكۈرلەشــتۈرۈۋەتتى184.  تېخىمــۇ 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن توقۇنــۇش بولــۇپ 
قېلىشــىدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن، »شــىنجاڭ 
گېزىتــى«دە ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ۋە كوممۇنىزمغا 
تېلېگراممــا  ئاگېنتلىقىنىــڭ  مەركــەز  قارشــى 
خەۋىرىنى بېسىشــنىمۇ چەكلىدى، ھەتتا ســوۋېت 
ئىنقىالبى«غــا  ۋىاليــەت  »ئــۈچ  ئىتتىپاقىنىــڭ 
گېزىتلــەردە  ھەرقايســى  قوللىشــىنى  بولغــان 
ــن باشــقا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى  ــا ئالمىغاندى تىلغ
بىلدۈرمىــدى185.  ئېتىرازمــۇ  ئاغزاكــى  تەرەپكــە 
ھالبۇكــى، ئــۇ ھەرقانچــە قىلىپمــۇ ســوۋېت - 
ــال  ــلىگە كەلتۈرەلمەي ــىۋىتىنى ئەس ــاي مۇناس خىت
قالماستىن، شەرقىي تۈركىستانغا ياكى گومىنداڭ 
بولمىــدى.  پايدســى  ھېچقانــداق  مەركەزگــە 
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قارىشــىچە،  مۇتەخەسىســىلەرنىڭ  خىتــاي 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى 20 - ئەســىرنىڭ 40 - 
چۈشــەنمەيتتى،  »شــىنجاڭنى«  يىللىرىدىكــى 
ئاممىنىــڭ كۈچــى بــاش كۆتۈرگــەن بولــۇپ، 
كونتــرول  تامامــەن  ھوقۇقدارالرنىــڭ  ئازغىنــە 
قىاللىشــى مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. شــۇڭا 1944 
- يىلــى 11 - ئايــدا، شــەرقىي تۈركىســتان 
خەلقــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشــى ئاســتىدا 
قوزغىــالڭ كۆتۈرگەنــدە، شــىمالدىكى ھەرمىللــەت 
ئــاۋام - پۇقراالر قولــالپ قۇۋۋەتلىدى ۋە قوراللىق 
قوزغىالڭغــا جــان پىدالىــق بىلــەن قاتناشــتى. 
گومىنــداڭ  ۋەزىيــەت  قاتتىــق  بىــر  بۇنــداق 

ھۆكۈمىتىنــى قايتــا ئويلىنىشــقا مەجبــۇر قىلــدى، 
بۇرۇنقــى سىياســەتلىرىنى داۋامىلــق يۈرگۈزگەنــدە 
پۈتكــۈل شــەرقىي تۈركىســتاننى قولدىــن بېرىــپ 
ئامالســىز  يېتىــپ،  تونــۇپ  قويىدىغانلىقىنــى 
تۇتقــان يولىنــى ئۆزگەرتتــى، بــۇ ئۆزگەرتىــش 
جيــاڭ جيېشــىنىڭ گېپــى بويىچــە ئېيتقانــدا 
»شــىنجاڭ«دا سىياســىي ۋە دىنىــي ئســالھات 
ئېلىــپ بېرىشــقا ئاكتىپلىــق بىلــەن تەييارلىــق 
قىلىــش، يەنــى شــەرقىي تۈركىســتاندىكى »ئــاز 
ســانلىق مىللەتلەر«گــە سىياســىي جەھەتتىــن 

ــدى186...   ــۇش ئى ــول قوي ي
داۋامى كېيىنكى ساندا
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مەلىكا ۆئزگە

ئىنب خادلۇن ئۇنىۋېر�سىتېىت.
E - mail:  

ئاساســىي مەزمۇنــى: دۇنيانىــڭ ھەرقايســى يەرلىرىــدە 
نۇرغــۇن ســۈكۈتتىكى پەريــاد ئاۋازلىرى، كــەڭ دائىرىدىكى 
ۋە  تارقىلىشــىنى  ئاۋازلىرىنىــڭ  يەريــاد  تاراتقــۇالردا 
سىياســىي جەھەتتىكــى ئىمبارگــو جازالىرىنىــڭ يولغــا 
قۇيۇلۇشــنى كۈتمەكتــە. شــەرقىي تۈركىســتاندا خىتــاي 
تەرىپىدىــن ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان باســتۇرۇش سىياســىتى 
چەكلىنىــپ  بىلەنــال  ۋاســتىلىرى  ئاخبــارات  پەقــەت 
قــەدەم  جەھەتتىنمــۇ  سىياســىي  بەلكــى  قالماســتىن، 
بېسىلىشــىنى كۈتمەكتە بولغان ســۈكۈتتىكى پەريادالردىن 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  كۆرگىنىمىــزدەك،  بىرســى. 
ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان ۋەھشــىي باســتۇرۇش ۋە ئىرقىــي 
ــلەر  ــق ئىزدىنىش ــالر جاپالى ــت مەلۇمات ــا ئائى قىرغىنچىلىقق

نەتىجىســىدە كــەڭ خەلققــە ئېــالن قىلىنماقتــا.

خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا سىياسىتى 
ۋە رايوندىكى مۇسۇلمان كۈچلەر 

بىلەن ھەمكارلىقى
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گەرچــە شــەرقىي تۈركىســتانلىق مۇســۇلمانالر باشــتىن كەچۈرگــەن كىشــىنى چۆچۈتىدىغــان زۇلــۇم 
ئاخبــارات ۋاســتىلىرىدا ئــورۇن ئاجرىتىلىــپ كــەڭ خەلقنىــڭ دىققىتىنــى تارتقان بولســىمۇ،ئەمما تېخىچە 
سىياســىي مەنىــدە يەنىــال يېتەرلىــك بىــر شــەكىلدە كــۈن تەرتىپكــە ئېلىنمىــدى. شۇڭالشــقا شــەرقىي 
تۈركىســتاندا يــۈز بەرمەكتــە بولغــان قەتلىئــام، سىســتېمىلىق ئىرقىــي قىرغىنچىلىق ۋە ھــەق - ھوقۇققا 
ــدى: مۇســۇلمان  ــا قوي ــم ســوئالنى ئوتتۇرىغ ــر مۇھى ــداق بى ــلىرى مۇن ــش قىلمىش ــەرۇز قىلى ــى ت دەخل
دۆلەتلــەر شــەرقىي تۈركىســتان ئۈچــۈن نېمىشــقا ئــاۋاز چىقىرالمايۋاتىــدۇ؟ بــۇ ســوئالغا خىتاينىــڭ رايــون 
ــاراپ چىقىــش  ــە ۋە ســودا مۇناســىۋەتلىرىگە ق ــاۋى ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كۈچىدىكــى ئېنېرگىي ۋە دۇني
ــڭ  ــى، خىتاينى ــوئالنىڭ جاۋاب ــۇ س ــىزكى، ب ــەك - شۈبھىس ــدۇ. ش ــى بولى ــاۋاپ بەرگىل ــپ ج ئارقىلى
قوشــنا بولغــان مۇســۇلمان دۆلەتلەردىكــى ھۈكۈمەتلەرنــى قولغــا كەلتۈرگەندەك،ئــەرەب دۇنياســىنى ۋە 
باشــقا مۇســۇلمان پائالىيەتچىلەرنىمــۇ كونتروللۇقىغــا ئالغانلىقىــدۇر. شــۇنداقال شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان زۇلۇمغــا قارشــى ســۈكۈتتە تۇرۇشــىدا ھــەر قايســى دۆلەتلەرنىــڭ ئ ئوخشــىمىغان 

سىياســىي ســەۋەبلەر ۋە جۇغراپىيلىــك ئىســتىراتېگىيىلىك قىيىنچىلىقــالر بــار. 

ــە،  ــەن بىرگ ــىۋىتى بىل ــاي مۇناس ــان - خىت ــەن تالىب ــە كەلگ ــدا كۈنتەرتىپك ــدە، يېقىن ــۇ ماقالى ب
ــدۇ. ــا ئېلىنى ــىۋىتى تىلغ ــتان مۇناس ــتان، پاكىس ــڭ ئافغانىس ــلىق خىتاينى ئاساس

Abstract: Many silent cries around the world are still waiting to be heard on a wide platform and in 
anticipation of political sanctions. The painful experiences in East Turkestan, on the other hand, are not only 
limited to the media, but are also among these cries that are expected to be taken politically and therefore 
waiting to be heard. As far as we can see, data on numerous atrocities and genocides in the region continue 
to be announced to the public with determination.

Although the media coverage of the appalling oppression experienced by the Muslims of East Turkestan 
creates a wide public opinion, it still cannot be brought to the agenda in a political sense. Therefore, records 
of massacres, systematic genocides and violations of rights in East Turkestan today raise another very 
important question: Why can’t Muslim countries raise their voices for East Turkestan? In this sense, we can 
say that the answer lies in China’s energy and trade relations in regional and global dynamics. We have no 
doubt that the answer in question covers the administrations of neighboring Muslim countries , as well as the 
Arab world and other Muslim actors.

In this article, we will examine China’s Afghanistan and Pakistan relations with the main lines that also 
included the Taliban - Chinese relations, which have also been on the agenda most recently. 

خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى سىياسىتىنىڭ ئاساسىي دىنامىكلىرى

بۇيانقــى  يىلالردىــن   -  1990 خىتاينىــڭ 
بولغــان  نېفىتكــە  نىشــانى  تەرەققىيــات 
ئېھتىياجىنــى ئاشــۇردى. خىتاينىــڭ ئېنىرگېيەنى 

قولغــا  شــەكىلدە  بىــر  مۇقىــم  ۋە  ئوڭۇشــلۇق 
كەلتــۈرۈش ئارتۇقچىلىقــى خىتاينىــڭ دىپلوماتىيە 
ئىكەنلىكىنــى  ئۇلــى  ئاساســىي  سىياســىتىنىڭ 
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كۆرەلەيمىــز. بــۇ مەنىدىــن ئېيتقانــدا، ئېنىرگىيــە 
ۋە  بىخەتەرلىــك  ئىقتىســادىي  بىخەتەرلىكــى، 
دۆلــەت بىجەتەرلىكــى دۆلــەت مەنپەئەتــى ئۈچــۈن 
بىــر پۈتۈنلىكنــى تەشــكىل قىلماقتــا. خىتاينىــڭ 
ــەم  ــۇ ئۆلچ ــى ب ــى پائالىيەتلىرىن ــۇ دۆلەتلەردىك ب

بىلــەن باھــاالش تولىمــۇ مۇھىــم.
ئاســىيا  يىلىدىكــى   -  1997 مەســىلەن، 
ئىقتىســادىي كرزىســىدە، خىتاينىــڭ كىچىــك 
ــىتى  ــا سىياس ــۆۋەن تامۇژن ــا ت ــە قارىت دۆلەتلەرگ
ســېتىش  ئەشــيا  خــام  باھالىــق  ئــەرزان  ۋە 
ئېستىراتىگىيەســى خىتاينىــڭ ئاســىيادا كۈچلــۈك 
كاپالەتكــە  بولۇشــىنى  ئىگــە  ئىقتىســادقا  بىــر 
ئىگــە قىلىــش بىلــەن بىرگــە، ياپونىيەنىــڭ 
ئاخىرالشــتۇردى.  رەھبەرلىكىنــى  ئاســىيادىكى 
شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، ئېنېرگىيىگــە بــاي 
ــى  ــاي مېلىن ــق خىت ــەرزان باھالى ــە، ئ دۆلەتلەرگ
ســېتىۋېلىش  خەلقنىــڭ  ئارقىلىــق  ســېتىش 

ئاشــۇردى. كۈچىنــى 
نېفىــت  قاتاردىكــى  ئالدىنقــى  دۇنيادىكــى 
بولغــان  بىلــەن  ئامېرىــكا  شــىركەتلىرىنىڭ 
خىتــاي،  تۇتقانــدا،  كــۆزدە  مۇناســىۋىتىنى 
ئەركىــن نېفىــت بازىرىــدا پايدىســىز ئورۇنــدا 
تېخىمــۇ  سىياســىتىگە  بىخەتەرلىــك  بولــۇپ، 
كــۆپ ئەھمىيــەت بېرىشــى كېــرەك. ئەمەلىيەتتــە، 

دېڭىــز يولــى ئارقىلىــق ئېنرگىيەگە ئېرىشــىدىغان 
ئارمىيىســىنىڭ  دېڭىــز  ئامېرىــكا  خىتــاي، 
مەۋجۇتلۇقىدىــن ئېســتىراتىگىيەلىك بىخەتەرلىــك 
پەرقىنــى يوقىتىشــنى مەقســەت قىلىــپ، تۆۋەنــدە 
تۈرلەرگــە  تۈرلــۈك  بولغــان  ئالماقچــى  تىلغــا 
يۈزلەنــدى. )ئامېرىــكا دېڭىــز ئارمىيەســىنىڭ يــول 

كېــرەك.( كۆرسىتىىشــى  خەرىتىســى 

دۇچ  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  خىتــاي، 
كېلىدىغــان »بىخەتەرلىــك مەسىلىســى« نــى 
رايوندىكــى مۇســۇلمان  كــۆزدە تۇتۇپ؛خىتــاي 
ــي  ــادىي ۋە ھەربى ــل ئىقتىس ــە ھەرخى دۆلەتلەرگ
بــۇ  ھەتتــا  ئارقىلىــق،  بېرىــش  يارەملەرنــى 
ــاۋام دىپلوماتىيەســى  دۆلەتلەرنىــڭ پۇقرالىرىغــا ئ
ئىشــلىتىش ئارقىلىــق دۇچ كېلىــش ئېھتىماللىقــى 
مەقســەت  يوقىتىشــنى  تەھدىتلەرنــى  بولغــان 
قىلــدى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن خىتاي قوشــنا دۆلەتلەر 
بىلــەن چېگــرا كېلىشــىمى تــۈزۈش ئارقىلىــق 
ئىچكــى بىخەتەرلىــك ۋە مۇقىملىــق ئامىللىرىنــى 
كونتــرول قىلىشــى خىتاينىــڭ بىرىنچــى قىلىشــقا 
تېگىشــلىك ئىشــىدۇر. ئىككىنچــى قــەدەم بولســا؛ 
ھەربىــي ھەمكارلىقنــى كۈچەيتىــش ۋە سىياســىي 
ــى  ــاۋى كۈچىن ــى ئىشــلىتىپ دۇني تەســىر كۈچىن

ــتۇر. ــە قىلىش ــە ئىگ كاپالەتك

خىتاينىڭ جۇغراپىيلىك سىياسىتى ۋە ئۆزگىرىشچان ئېنېرگىيە ئىستىراتىگېيىسى دائىرىسى 
ئىچىدە ئىقتىسادىي تەسىرى

خىتــاي، ھازىــر داۋام قىلىۋاتقــان تۈرلىرىــدە 
ئىشــلەتمەكتە بولغــان تەييــار ئېنىرگىيەلەرنــى 
ئارقىلىــق شــەرقىي  لىنىيەســى  تۇرۇببــا يولــى 
ــڭ شــەرقىي تەرەپتىكــى  تۈركىســتاندىن خىتاينى
يۆتكىمەكتــە.  شــەھەرلىرىگە  سانائەتلەشــكەن 

تىلغــا ئېلىنغــان بــۇ تۈرلــەردە خىتايغا نىســبەتەن 
قازاقىســتان، تۈركمەنىســتان ۋە ئىــران ھالقىلىــق 
ئورۇنــدا تۇرماقتــا. ئىراننىــڭ ســابىق نېفىــت 
ــڭ،  ــڭ: خىتاينى مىنىســتىرى بىجــان زانگانەخنى
ياپونىيەنىــڭ  ئېكىســپورتدا  نېفىــت  ئىراننىــڭ 
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ــنى  ــدا بولۇش ــالمچى قاتارى ــپ باش ــى ئېلى ئورنىن
ئىپادىلىشــى،  قىلىدىغانلىقىنــى  ئۈمىــد 
ئامېرىكانىــڭ ئىرانغــا قارىتــا ئېمبارگۇســى ۋە بــۇ 
رايوندىكــى ئېنېرگىيــە رىقابىتــى نۇقتىســىدىن 
قارىغانــدا مۇھىــم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئەمەلىيەتتە، 
2004 - يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا ئىككــى دۆلــەت 
ــە  ــق ئېنېرگىي ــارد دولالرلى ــىدا 70 مىلي ئوتتۇرىس
كېلىشــىمى ئىمزاالنــدى. بــۇ كېلىشــىم نېفىــت 
ئېكســپورت قىلىدىغــان دۆلەتلــەر تەشــكىالتى 
ــان  ــڭ ئىمزالىغ ــر دۆلەتنى ــەزا بى ــا ئ )OPEC( غ
ئــەڭ چــوڭ ئېنېرگىيــە كېلىشــىمى بولــۇپ تارىخقا 

يېزىلــدى.
يىلىنىــڭ   -  2009 تەرەپتىــن،  بىــر  يەنــە 
ئاســىيا  ئوتتــۇرا  ۋە  ئېچىلغــان  ئاخىرىــدا 
دۆلەتلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ئوتتــۇرا ئاســىيا 
تەبئىي گاز تۇرۇبا لىنيىســىمۇ ئوخشــاش ئۇســۇلدا 
شــەرقىي تۈركىســتان رايونىغــا قــەدەر ســوزۇلىدۇ.
چېگــرا  خىتــاي،  بىرگــە  بىلــەن  شــۇنىڭ 
ئېنېرگىيــە  بېرمادىكــى  بولغــان  قوشنىســى 
ئۈچــۈن  كېلىشــى  ئۆزىگــە  مەنبەلىرىنىــڭ 
ھىندىســتان بىلــەن رىقابــەت قىلماقتــا. 2008 
- يىلىــدا بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ 
ھەقلىــرى  ئىنســان  ھۆكۈمىتىنىــڭ  بېرمــا 
دەپســەندىچىلىكىگە قارشــى تــۇرۇش يىغىنىــدا، 

ــەل  ــىنى ھ ــە مەنبەس ــڭ ئېنېرگىي ــاي ئۆزىنى خىت
چاپــان  ھۆكۈمىتىگــە  بېرمــا  ئۈچــۈن  قىلىــش 
ــەن، بىرلەشــكەن  ــاي ئومۇم ــدى. خىت ــان ئى ياپق
قوشــنا  خىتايغــا  تەشــكىالتىنىڭ،  دۆلەتلــەر 
ــو  ــان ئېمبارگ ــپ بېرىلغ ــا ئېلى ــە قارىت دۆلەتلەرگ
ــت دەپ  ــر تەھدى ــۈن بى ــۆزى ئۈچ ــى ئ قارارلىرىن
قارايــدۇ، ۋە بــۇ قارارالرنــى رەت قىلىــدۇ. بــۇ 
پىكىرنــى ، خىتاينىــڭ تالىبانغــا قارىتــا تۇتقــان 

بىلەلەيمىــز. مۇئامىلىســىدىن 
ــىنى  ــرى مەنبەس ــە بايلىقلى ــاي، ئېنېرگىي خىت
ــۇرا شــەرقتە  كۆپەيتىــش مەقســىتى بىلــەن، ئوتت
ئوتتــۇرا  ئىرانغــا،  ۋە  ئەرەبىســتان  ســەئۇدى 
ئاســىيادا قازاقىســتان ۋە تۈركمەنىستانغا بېقىنىپ 
ئېنېرگىيــە  ئافرىقادىكــى  ئۈچــۈن  قالماســلىق 
تەڭپۇڭالشتۇرۇشــنى  ئارقىلىــق  بايلىقلىــرى 
خااليــدۇ. بــۇ نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا، ئانگــوال 
سىياســىتىدە  تاشــقى  خىتاينىــڭ  ســۇدان  ۋە 
ــلەن، 1994  ــا. مەس ــى تۇتماقت ــى ئورۇنن ئالدىنق
– يىلــى ســۇداندىن چېكىنىــپ چىققــان ئامېرىــكا 
ئېنېرگىيــە شــىركىتى )Chevron( نىــڭ ئورنىنــى 
ئارقىلىــق  ئىگىلىكىدىكــى شــىركەتلەر  دۆلــەت 
تولدۇرغــان ئىــدى. خەلقئارالىــق شــىركەت خىتاي 
 )CNPC( شــىركىتىنىڭ  خىمىيــە   - نېفىــت 

ــار. ــى ب ــوڭ پايدىس ــۇداندا چ س

»بىر بەلۋاغ بىر يول« ئىستراتېگىيەسى )2013( ۋە ئەتراپتىكى دۆلەتلەردىكى ئىقتىسادىي 
نىشانلىرى

پاكىستان - خىتاي مۇناسىۋىتى

 1950 مۇناســىۋىتى  پاكىســتان   – خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنــى  خىتــاي  پاكىســتاننىڭ  يىلــى   -
ئېتىــراپ قىلىشــى بىلــەن باشــالندى. 50 - 60 
- يىلــالردا تەرەققىــي قىلغــان ۋە كۈچەيگــەن 

مۇناســىۋەتلەر، ئــۆز - ئــارا ئېســتىراتىگىيلىك 
خىتــاي،  داۋامالشــتى؛  بىلــەن  قەدەملــەر 
ــكا  ــي ۋە تېخنى پاكىســتاننى ئىقتىســادىي، ھەربى
بولســا؛  قوللىغــان  كــۆپ  بــەك  ساھەســىدە 
تۈركىســتان  شــەرقىي  خىتاينــى  پاكىســتان، 
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ۋە ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســى جەھەتتىــن 
داۋاملىــق قولــالپ كەلــدى. خىتاينىــڭ 1960 
- يىلىدىــن ھازىرغىچــە پاكىســتان ئارمىيىســىنى 
كۈچلــۈك تېخنىــكا قوراللىــرى ۋە ئــۇل - ئەســلىھە 
مۇالزىمىتــى بىلــەن قولــالپ كەلگەنلىكــى دىققەت 
تارتىــدۇ. ھەتتا،مۇتەخەسسىســلەر ئىككــى دۆلەت 
ئاســىيانىڭ،  مۇناســىۋەتنى  ئوتتۇرســىدىكى 
ئامېرىكا – ئىســرائىل مۇناســىۋىتىگە ئوخشــىتىدۇ. 
زولپىقــار ئەلــى بۇتتونىــڭ دەۋرى، پاكىســتان - 
خىتــاي مۇناســىۋىتىنىڭ كۈچەيگــەن مەزگىلىدۇر. 
ئىككى دۆلەتنىڭ ســودا كېلىشــىمى ئۈزلۈكســىز 
يۇقىــرى  پاكىســتاندا  خىتــاي،  ئاشــماقتا. 
ــلىق  ــە ئاساس ــات تۈرلىرىگ ــق تەرەققىي تەننەرخلى
ــتان  ــتاننىڭ بەلۇجىس ــالغۇچى. پاكىس ــەغ س مەبل
رايونىدىكــى گــۋادار دېڭىــز پورتــى بۇنىــڭ ئــەڭ 
ياخشــى مىســالى بوالاليدۇ. تەخمىنەن 20 دۆلەت 
ئورتــاق پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىۋاتقــان پورتتــا ئەڭ 
چــوڭ پــاي ســاھىبى خىتــاي. بــۇ پــورت، نېفىــت 
توشــۇش خەلقئــارا لىنىســىيى بولغــان ھورمــۇز 
ــماقتا.  ــا جايالش ــل يىراقلىقق ــن 180 مى بوغۇزىدى
بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە خىتاينىــڭ پــارس دېڭىــز 
قولتۇقىغــا چىقىشــنىڭ بىردىنبىــر يولــى بولــۇش 
ئېســتىراتگىيەلىك   - گىئــو  بىلــەن  ســۈپىتى 
بىلــەن  ئارتۇقچىلىــق  بــۇ  تۈگۈنــدۇر.  مۇھىــم 
خىتــاي، شــەرقىي تۈركىســتان ئارقىلىــق ئىمپورت 
ــەرەب دۆلەتلىرىگــە بىخەتــەر  قىلغــان نېفىتنــى ئ
توشــااليدۇ. پــورت، 2008 - يىلىــدا ئېچىلغــان 
ئۈچــۈن  تەرەققىياتــى  خىتاينىــڭ  بولــۇپ، 

ــا. ــپ بارماقت ــق ئېلى ــى داۋاملى پائالىيىتىن
بەدىلىگــە،  ياردەملىرىنىــڭ  بــۇ  پاكســتان 
قارشــى  يىلىدا»تېررورلۇققــا  بولۇپمــۇ 2011 - 
قارشــىلىق  ئۇيغــۇر  بىلــەن  نامــى  تــۇرۇش« 
 - يېــزا   )ETIM( ھەرىكىتىنىــڭ  كۆرســىتىش 
ســەھراالردىكى پائالىيەتلىرىنــى توســۇش ئۈچــۈن 
ھەرىكەتكە ئۆتتى. ئىككى دۆلەت ئوتتۇرسىدىكى 

بىــر  نەتىجىســىدە،  ئالماشــتۇرۇش  ئاخبــارات 
ــدالر ۋە  ــتانلىق مۇجاھى ــەرقىي تۈركىس ــىم ش قىس
ئەمىرلەرنــى 2000 - يىلنــى بېشــىدا شــېھىت 
ــى، پاكســىتان  ــدى. مەســىلەن 2003 - يىل قىل
ئىســىملىك  مەخســۇم  ھەســەن  ئىســتىخباراتى 
كۆرســىتىش  قارشــىلىق  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ھەرىكىتــى بىلــەن چېتىشــلىق ئەمىرنــى شــېھىت 
قىلىــپ بىــر قىســىم مۇجاھىدالرنــى قولغــا ئالغــان 
ئىــدى. ئۇنىڭدىــن باشــقا، خىتاي ۋە پاكىســتان، 
»ئۇيغۇرالرغــا قارشــى دوســتلۇق - 2004 نامىــدا 
ئىســتىخبارات« ھەرىكىتــى  بىرلەشــمە  تۇنجــى 

ــدى. ــپ بارغانى ئېلى
دۆلــەت  ھىندىســتاننىڭ،   – ئامېرىــكا 
بىخەتەرلىكىگــە قارشــى باســقان قەدەملىرىگــە 
قارىتــا؛ خىتــاي، پاكىســتان بىلــەن بولغــان 
ھالەتتــە  كۈچلــۈك  ۋە  مۇقىــم  مۇناســىۋىتىنى 

كەلمەكتــە. ســاقالپ 

تالىبان مەسىلىســى ئافغانىســتان مۇناسىۋىتى 
ۋە شــەرقىي تۈركىستان

مۇناســىۋىتىنىڭ  خىتــاي   - ئافغانىســتان 
بــۇرۇن،  كېلىشــىدىن  ھالغــا  بۈگۈنكــى 
شــەرقىي  يىلىــدا   -  1933 ئافغانىســتاننىڭ 
تۈركىســتان  شــەرقىي  قۇرۇلغــان  تۈركىســتاندا 
ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى بىلــەن مۇناســىۋىتى ۋە 
مەۋجۇتلۇقىنــى  پائالىيەتلەرنىــڭ  دىپلوماتىــك 
يەنــى  دەۋردە،  كېيىنكــى  ئەممــا  بىلىمىــز. 
ســوۋېت  بىلــەن  خىتــاي  يىلــالردا   -  1950
ناچارلىشىشــىغا  مۇناســىۋىتىنىڭ  ئىتتىپاقــى 
بولغــان  ئافغانىســتانغا  ئەگىشــىپ؛خىتاينىڭ 
كۆرەلەيمىــز.  كۈچەيگەنلىكىنــى  مايىللىقىنىــڭ 
ئافغانىســتان   – خىتــاي  ئەمەلىيەتتــە 
تىجــارەت  ۋە  دوســتلۇق  ئوتتۇرىســىدىكى 

ئىمزاالنــدى. مەزگىلــدە  بــۇ  كېلىشــىمى 
بىخەتەرلىــك  ۋە  مۇقىملىــق  خىتاينىــڭ 
ــە،  ــى بويىچ ــات تەلىپ ــقى دىپلوم ــە تاش جەھەتت
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بارغــان  ئېلىــپ  بىلــەن  دۆلەتلــەر  قوشــنا 
زور. 1963  چېگــرا كېلىشــىمىنىڭ ئەھمىيىتــى 
ئىمزالىغــان  بىلــەن  ئافغانىســتان  يىلىــدا   -
»كابــۇل كېلىشــىمى« بۇنىڭغــا مىســال بوالاليدۇ. 
خىتــاي  كىيىــن،  بېكىتىلگەندىــن  چېگــراالر 
ئافغانىســتاندا بۇنىڭغــا ئوخشــاش سىياســەتلەرنى 
ــى  ــادىي ياردەمن ــي ۋە ئىقتىس داۋام قىلىپ؛ھەربى
ــملەرنى  ــار كېلىش ــر قات ــان بى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئ
 28 يىلــى،   - 1965 مەســىلەن،  ئىمزالىــدى. 
مىليــون دولــالر قىممىتىدىكــى تۇنجــى يــاردەم 
فوندىنــى ئافغانســتان ھۆكۈمىتىگــە بــەردى. بــۇ 
يــاردەم ئارقىلىــق ئافغقانىســتاندا نۇرغۇنلىغــان 
يولغــا  تۈرلىــرى  ســانائەت  ۋە  دېھقانچىلىــق 
پاختــا  كابۇلدىكــى  باشــلىدى.  قويۇلۇشــقا 
ئىچىدىكــى  ئۇالرنىــڭ  زاۋۇتــى  توقۇمچىلىــق 
بىــرى. ئۇنىڭدىــن باشــقا خىتــاي، ئافغانىســتانغا 
تېخنىــكا مۇتەخەسسىســلەرنى داۋاملىــق ئەۋەتتى.
ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى ئــەڭ ھالقىلىق 
باســقۇچ 1978 - يىلىــدا ئېلىــپ بېرىلدى. 1978 
ــتان ۋە ســوۋېت  ــان ئافغانىس ــدا ئىمزاالنغ - يىلى
ئىتتىپاقــى دوســتلۇق كېلىشــىمى، خىتايغــا - 
ئافغانىســتان مۇناســىۋىتىدە ســوغۇق بىــر باســقۇچ 
يارىتىــپ، ئىككــى دۆلــەت مۇناســىۋىتى توختــاپ 
ئافغانىســتاندىكى  خىتــاي،  ھەتتــا  قالــدى. 
مۇجاھىدالرنــى  چىققــان  قارشــى  كوممۇنىزمگــە 
ئافغانىســتاندىكى  قىلــدى.  يــاردەم  قولــالپ 
چىققــان  كەلتــۈرۈپ  ئــۇرۇش  ئىچكــى 
ــك نەتىجىســىدە، رۇســالرغا قارشــى  جىددىيچىلى
ــي  ــۇرۇش ئۈچــۈن شــەرقىي تۈركىســتاندا ھەربى ت
ئەســلىھەلەر قۇرۇشــنى قارار قىلــدى. ئەمەلىيەتتە، 
خىتــاي ئارمىيەســى ئافغانىســتاندىكى رۇســالرغا 
مەشــىق،  ھەربىــي  مۇجاھىدالرنــى  قارشــى 
قــورال، تەشــكىللىنىش، ئىقتىســاد ۋە ھەربىــي 
مەســلىھەتچىلەر بىلــەن قوللىــدى. 1989 - يىلــى 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئافغانىســتاندىن مەغلــۇپ 

بولۇپ چېكىنىشى ۋە 1992 - يىلىدا ئافغانىستان 
نەتىجىســىدە،  قۇرۇلۇشــى  دۆلىتىنىــڭ  ئىســالم 
خىتــاي - ئافىغانىســتان مۇناســىۋىتى قايتىدىــن 
نورماللىشىشــقا باشــلىدى. بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە 
شــەرقىي  خىتاينىــڭ  كۈچىيىشــى  تالىباننىــڭ 
تۈركىســتانغا بولغــان ئەندىشىســىنى كۈچەيتتــى.
مەبلــەغ  تەرىپىدىــن  پاكىســتان  تالىباننىــڭ 
پاكىســتان  يەنــى  تەمىنلىگەنلىكىنــى  بىلــەن 
قوراللىــق  تالىبــان  تەشــكىالتى  ئىســتخبارات 
كۈچلىرىگــە جــەڭ مەشــىقى ۋە قــورال تەمىنلىــدى 
قارىغانــدا،  دوكالتالرغــا  بــەزى  دېيەلەيمىــز. 
ــن  ــرى 1986 – يىلىدى ــق كۈچلى ــۇر ئازاتلى ئۇيغ
مۇجاھىدلىــرى  ئافغانىســتان  قــەدەر  بۇيانغــا 
بىلــەن رۇســيەگە قارشــى ئــۇرۇش قىلغــان ۋە 
بــۇ جەريانــدا ھەربىــي مەشــىق تەلىمــى ئالغــان. 
ئەمەلىيەتتــە، خىتــاي ئەمەلدارلىرىنىــڭ ســۆزىگە 
خىتايغــا  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  قارىغانــدا، 
قارشــى قوللىنىلغــان قــورال ۋە پارتالتقۇچىــالر 
 1990 كېلىنگــەن.  ئېلىــپ  ئافغانىســتاندىن 
تالىبــان  ئاخىرىــدا، بېيجىــڭ،  - يىلالرنىــڭ 
تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
زۇلۇمىدىــن  ۋە  زىيانكەشــلىكىدىن  خىتاينىــڭ 
مۇجاھىدالرنىــڭ  ئۇيغــۇر  چىققــان  قۇتۇلــۇپ 
پاناھلىنىدىغــان ئورنىغــا ئايلىنىــپ قېلىشــتىن 
ئەندىشــە قىالتتى،شۇڭالشــقا بۇ مەسىلە ئۈستىدە 
تالىبانــالر بىلــەن جىددىي ۋە ئەســتايىدىل ئاالقە 
ئورناتقــان ئىــدى. مەســىلەن 2000 - يىلــى 12 
- ئايــدا قەندىھاردىكــى بىــر يىغىنــدا تالىباننىــڭ 
رەھبىرى مۇھەممەد ئۆمەر، خىتاينىڭ پاكىســتاندا 
陆树( ــۇلىنغا ــۇ ش ــى ل ــاش ئەلچىس ــلۇق ب تۇرۇش
(林 خىتايغــا قارشــى ھەرقانــداق بىــر ھەرىكەتتــە 

ئىشلىتىشــكە ھېچقانــداق  زېمىنىنــى  ئۆزىنىــڭ 
ــى  ــول قويمايدىغانلىق ــر تەشــكىالت ئۈچــۈن ي بى
ھەققىــدە كاپالــەت بەرگــەن ئىــدى. شــۇنىڭ 
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، تالىبــان ئۇيغــۇر قوراللىــق 
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قىســمىنى  كــۆپ  مۇتلــەق  كۈچلىرىنىــڭ 
قاتارلىــق  ھەرىكىتــى  ئىســالم  ئۆزبېكىســتان 
گۇرۇپپىالرغــا يېتەكلىــدى. خىتــاي تالىباننىــڭ بۇ 
ــەر تەشــكىالتىدا  قوللىشــىنى بىرلەشــكەن دۆلەتل
تالىبانالرغــا  قالدۇرمىدى؛يەنــى  جاۋابســىز 
يېنىكلىتىلىشــىگە  جازاالرنىــڭ  يۈرگۈزۈلگــەن 
يــاردەم بــەردى. خىتــاي – تالىبــان مۇناســىۋىتى 
بىــر قــەدەر ياخشــى تەرەققىــي قىلــدى ۋە 11 
- ســېنتەبىر ھۇجۇمىنىــڭ ئالــدى - كەينىــدە 
ئىككــى ھۆكۈمــەت ئوتتۇرىســىدا ســودا كېلىشــىمى 
ئىمزاالنماقچــى بولغــان ئىــدى، لېكىــن بېيجىــڭ 
ــەۋەبىدىن  ــالر س ــى ھۇجۇم ــەرەپ، ئامېرىكادىك ت
كېلىشــىمنى كېچىكتۈرۈشــكە مەجبــۇر بولــدى.
ئىقتىســادىي  ئافغانىســتاندىكى  خىتاينىــڭ 
باشــچىلىقىدىكى  ئامېرىــكا  مەنپەئەتــى، 
كېيىــن  مۇجادىلىســىدىن  ئافغانىســتان 
خىتاينىــڭ  ئەمەلىيەتتــە  دېيەلەيمىــز.  ئاشــتى 
ۋە  ئەشــيا  خــام  مەنپەئەتــى  ئافغانىســتاندىكى 
ئېنېرگىيەنــى ئاســاس قىلىــدۇ. ئافغانىســتان يــەر 
ئاســتى بايلىقلىرىدىــن تېخــى قىزىــپ چىقارمىغــان 
ــق  ــي قاتارلى ــس، نېفىت،ئالتۇن،كوبالىت،لىتى مى
چــوڭ بايلىقالرغــا ئىگــە دۆلــەت بولــۇش ســۈپىتى 
ئەشــيا  خــام  شــىركەتلىرىنىڭ  خىتــاي  بىلــەن 

بىۋاســتە  ئېھتىياجىنــى  ئىشــلەپچىقىرىش  ۋە 
خىتاينىــڭ  ئافغانىســتاندا،  تەمىنلىيەلەيــدۇ. 
ئىقتىســادىي مەنپەئەتىنىــڭ نۇرغــۇن ئامىللىــرى 
بــار. بىرىنچىدىــن، خىتــاي دۇنيادىكــى ئــەڭ 
چــوڭ ،مېتــال ئىستېمالچىســى بىــر دۆلــەت ۋە 
شــۇنداقال ئامېرىكادىــن قالســىال دۇنيادىكــى ئــەڭ 
ئىشــلىتىدىغان  مەنبەلىرىنــى  ئېنېرگىيــە  كــۆپ 
دۆلــەت، ئەممــا ئىچكــى بايلىقىنىــڭ يېتەرلىــك 
ئەشــيا  خــام  ۋە  ئېنېرگىيــە  بولماســلىقىدىن 
مەنبەلىرىنــى چەتئەللەردىــن ئىمپــورت قىلىشــى 
ئېيتقانــدا،  ئېلىــپ  مەنىدىــن  بــۇ  كېــرەك. 
نىســبەتەن  خىتايغــا  بايلىــق  ئافغانىســتاندىكى 
ــوالي  ــۈك ۋە ق ــۇنداقال ئۈنۈمل ــم ش ــن مۇھى ئىنتايى

ئەھۋالــدا. ئېرىشــەلەيدىغان 
نەتىجىــدە، بۈگۈنلەردىمــۇ تاراتقــۇالردا ئەكىس 
ــىۋىتىنى،  ــاي مۇناس ــان - خىت ــەن تالىب ئەتتۈرگ
ــر  ــىتىنىڭ بى ــىيا سىياس ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت خىتاينى
تەلىپــى ســۈپىتىدە چۈشــىنىش ئىنتايىــن مۇھىــم. 
بــۇ مەنىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، رايوندىكــى 
يۆتكــەش كارىدورنــى، خىتاينىــڭ  ئېنېرگىيــە 
ۋە  مەبلىغــى  ســالغان  دۆلەتلىرىگــە  رايــون 
يۇمشــاق كۈچنــى تەھلىــل قىلىــش مۇھىــم بولــۇپ 

ھېســابلىنىدۇ.
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ئاساســىي مەزمۇنى: ئىجتىمائىي مەخلۇق ھېسابلىنىدىغان 
ئىنســان، تەبىئىتىنىــڭ تەقەززاســىغا ئاساســەن تۈردەشــلىرى 
بولغــان باشــقا ئىنســانالر بىلــەن بىرلىكتــە ياشاشــقا مەجبــۇر 
بىئ ولوگىيەلىــك،  تېگىــدە  مەجبۇرلۇقنىــڭ  بــۇ  بولــۇپ،  
پىســخولوگىيەلىك، بىخەتەرلىــك، ئىجتىمائىــي، ئىقتىســادىي 
ۋە باشــقا ئېھتىياجــالر ياتىــدۇ.  ئىنســان بــۇ ئېھتىياجلىرىنــى 
ئــۆز ئالدىغــا ھــەل قىلىشــتىن ئاجىــز بولــۇپ، ئېھتىياجلىرىنــى 
ــە  قامــداش ئۈچــۈن باشــقىالر بىلــەن ئاالقــە قىلىــپ بىرلىكت
ھەرىكــەت قىلىشــى شــەرت. بــۇ ئاالقــە تەبىئىــي ھالــدا بىــر 
ئىجتىمائىــي بىرلىــك شــەكىللەندۈرىدۇ، بــۇ ئىجتىمائىــي 
قامداشــتا  ئېھتىياجلىرىنــى  تۈرلــۈك  ئىنســاننىڭ  بىرلىــك 
ھەمكارلىــق  ۋە  ئېھتىيــاج  ئوينايــدۇ.  رول  تۈرتكىلىــك 
تۈرتكىســىدە شــەكىللەنگەن بــۇ ئىجتىمائىــي بىرلىــك ئائىلــە، 
يۇرتلــۇق،  قوشــنىدارچىلىق،  ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىــق، 
ــۈك  ــق تۈرل ــەت قاتارلى ــلىق ۋە مىلل ــلىق، مەزھەپداش دىنداش
شــەكىللەردە ئــۆز ئىپادىســىنى تاپىــدۇ. جەمئىيەتشۇناســالر 
ئىنســاننىڭ تۈرلــۈك ئېھتىياجلىــرى ۋە تەبىئىــي ئىرادىســى 
ــى  ــي بىرلىكن ــۇ ئىجتىمائى ــەكىللەندۈرگەن ب ــىدە ش تۈرتكىس
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ياكــى تۇرمــۇش شــەكلىنى جامائــەت ئۇقۇمــى بىلــەن ئىزاھاليــدۇ.  بــۇ ماقالىــدە بــەزى جەمئىيەتشۇناســالرنىڭ 
ــىم  ــر قىس ــدۇن ۋە   بى ــى خەل ــابلىنىدىغان ئىبن ــى ھېس ــڭ بەرپاچىس ــلىق پېنىنى ــدە جەمئىيەتشۇناس نەزىرى
غــەرب جەمئىيەتشۇناســلىرىنىڭ جامائــەت ھەققىدىكــى ئېنىقلىمىلىــرى، جامائەتنىــڭ ئاالھىدىلىكلىــرى ھەققىدە 
ئوتتۇرىغــا قويغــان قاراشــلىرى، جامائــەت1 بىلــەن جەمئىيەتنىــڭ پەرقلىــرى بايــان قىلىنىــش بىلــەن بىرگــە، 

ئۇالرنىــڭ جامائــەت ھەققىدىكــى قاراشــلىرىغا قىســقىچە باھــا بېرىلىــدۇ. 
ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: جامائەت، جەمئىيەت، ئاغزاكى كۈلتۈر، جەمئىيەتشۇناسلىق

Abstract: Human as a social being have to live together by their nature. While living together, they 
cannot meet their biological, psychological, security, social, economic and other kinds of needs on their own. 
For this to happen, they need to communicate and interact with other human beings. This communication 
and interaction naturally creates a social union. This social union is effective in meeting the needs of human. 
This social union formed as a result of needs and collaboration emerges in social groups such as family, 
kinship, neighborhood, union of religion, sectarian or national. Sociologists explain this social formation 
and lifestyle stemming from human’s various needs and will with the notion of community. In this article 
Ibn-i Haldun’s, accepted as the founder of sociology, and some Western sociologists’ opinions, definitions 
and characteristics about community, the differences between community and society, and also their views 
with regard to community will be evaluated.

Key words: Community, Society, Verbal culture, Sociology

كىرىش 

بولــۇپ  تۇنجــى  ھادىسىســىنى  جامائــەت 
ئۇقۇمالشــتۇرغان كىشــى بولســا ســىر ھېنــرى ســاممېر 
ــەرق ۋە  ــان »ش ــى يازغ ــۇپ، 1875-يىل ــن بول مېيى
ــە  ــۇ ھەقت ــدا ب ــرى«  كىتابى ــزا جامائەتلى ــەرب يې غ
توختىلىدۇ. تەپەككۇر تارىخىدا جەمئىيەتشۇناســلىققا 
ئوخشــاش ياكــى ئۇنىڭغــا يېقىــن ۋە ياكــى بۈگۈنكــى 
نامــى بىلــەن جەمئىيەتشۇناســلىق ھېســابلىنىدىغان 
پائالىيەتلەرنىــڭ  ئىلمىــي  ۋە  ئەقلىــي  بارلىــق 
ئۆتمۈشــىگە  نەزەر ســالىدىغان بولســاق، كوللېكتىپ 
ياشــايدىغان كىشــىلەرنىڭ  يــەردە  بىــر  ھالەتتــە 
ــپ  ــات ئېلى ــتىدە تەتقىق ــەكىللىرى ئۈس ــۇش ش تۇرم
بېرىــش، ئاساســلىق بــاش قاتتۇرىدىغان مەســىلىلەر 
قاتارىدىــن ئــورۇن ئېلىــپ كەلگــەن. بــۇ ئاساســلىق 
ئــەڭ  ئىنســانىيەتنىڭ  دائىرىســىدە  مەســىلىلەر 
ۋە  تەســۋىرلەش  شــەكلىنى  تۇرمــۇش  ئەقەللىــي 
ئــەڭ  قويۇلغــان  ئوتتۇرىغــا  ھەققىــدە  ئىزاھــالش 

مۇھىــم ئۇقــۇم ۋە ئــەڭ چــوڭ بايقــاش »جامائــەت« 
ئۇقۇمىــدۇر.2

ــي ۋە  ــىنىڭ تارىخى ــەت ھادىسىس ــەن3 جامائ يەلك
قۇرۇلمىالرغــا  پەرقلىــق  مۇســاپىلەردە  ئىجتىمائىــي 
ئىگــە بولىدىغانلىقىنــى، ئوخشــىمىغان شــەكىللەردە 
ــۇ مەنىدىــن  ئوتتۇرىغــا چىقىدىغانلىقىنــى دەيــدۇ. ب
ئېلىــپ ئېيتقانــدا، جامائــەت ئۇقۇمىنــى قېلىپلىشــىپ 
دىنامىــك  ئەمــەس  بىلــەن  ئىبارىلــەر  كەتكــەن 

ــدۇ.  ــرا كېلى ــقا توغ ــەر ئىزاھالش ئىبارىل
ــلىق نۇقتىـــ- ــى جەمئىيەتشۇناس ــەت ئۇقۇم جامائ
لېكىــن  ھېســابلىنىدۇ.  ئۇقــۇم  يېڭــى  ـــسىدىن 
جامائــەت تىپــى تۇرمــۇش شــەكلىنىڭ بايانلىرىنىــڭ 
تاپقىلــى  زامانالردىنمــۇ  بۇرۇنقــى  ئىزلىرىنــى 
»سىياســىي  ئىنســاننى  ئارىســتوتېلنىڭ  بولىــدۇ. 
ئىنســاننىڭ  ۋە  تەرىپلىشــى  ھايۋانــدۇر«دەپ 
ھاياتىنــى داۋامالشتۇرۇشــى ئۈچــۈن تەبىئىــي بىرلىك 
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ۋە ئىجتىمائىــي گــەۋدە شــەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى 
ــتوتېل  ــدۇ. ئارىس ــال بوالالي ــا مىس ــى بۇنىڭغ دېيىش
ــقۇچى،  ــى باس ــڭ تۇنج ــۇ بىرلىكنى ــى ب »ئائىلە«ن
باســقۇچ،  ئىككىنچــى  ناھىيە«نــى  ۋە  »يېــزا 
ئائىلىلــەر بىــر يەرگــە كېلىــپ شــەكىللەندۈرگەن 
يېــزا ۋە ناھىيەلەردىــن تەشــكىل تاپقــان شــەھەر 
ۋە دۆلەتنــى )پولىــس( جامائەتنىــڭ  ئۈچىنچــى 
باســقۇچى دەپ تەرىپىلگــەن. بــۇ يــەردە كــۆزدە 
ــى  ــەت مەنتىقىس ــا ھاكىمىي ــس بولس ــان پولى تۇتۇلغ
بويىچــە تەشــكىللەنگەن يۇرتداشــالر جامائىتىــدۇر.4
ــەت مەيلــى كالسســىك جەمئىيەتشۇناســلىق  جامائ
زامانىــۋى  مەيلــى  بولســۇن  ساھەســىدە 
جەمئىيەتشۇناســلىق ساھەســىدە بولســۇن، ئىزچىــل 
مۇنازىــرە قىلىنغــان غــول ئۇقۇمالردىــن بىرىــدۇر. 
بويىچــە  تەبىــرى  نىســبېتنىڭ  جەمئىيەتشــۇناس 
ئېيتقانــدا، جامائــەت ئۇقۇمــى جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭ 
چۈشــەنچىلىرى«  ۋە  ئۇقۇملىــرى  »دەســلەپكى 
قاتارىدىــن ئــورۇن ئالىــدۇ. جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭمۇ 
دەل  ۋاقتــى،  ئېرىشــكەن  ســاالھىيىتىگە  پــەن 
ياۋروپــادا تېرىقچىلىــق جەمئىيىتىدىــن، مۇنداقچــە 
قىلىــپ ئېيتقانــدا ئەنئەنىــۋى جەمئىيەتتىن ســانائەت 
ــلەر  ــدا زور ئۆزگىرىش ــۈش جەريانى ــە ئۆت جەمئىيىتىگ
يــۈز بېرىۋاتقــان ۋە ئۆتمۈشــنىڭ جامائەتنــى ئاســاس 
قىلىدىغــان ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەت شــەكىللىرى 
ــۇ  ــدۇ. بولۇپم ــرا كېلى ئاجىزلىشــىۋاتقان دەۋرىگــە توغ
بولغــان  ۋەكىللىرىدىــن  ئېقىمىنىــڭ  ئاقارتىــش 
ئىجتىمائىــي پەلســەپىچىلەر ئىجتىمائىــي تۇرمــۇش 
ياكــى ئىنســانالرنىڭ ئىنســانالرنىڭ ھاياتىغــا قايتىــپ 
كېلىــش ئېھتىمالــى يــوق دەپ قارىغــان جامائــەت 
تۇرىدىغــان  ئورۇنــدا  ھۆكۈمــران  مۇناســىۋەتلىرى 
ئەنئەنىــۋى جەمئىيەتنىــڭ كۈللىــرى ياكى قالدۇقلىرى 
ئۈســتىگە ئەقىــل، ئىلىم-پــەن ۋە ئىندىۋىدۇئاللىــق 
زامانىــۋى  قىلىدىغــان  ئاســاس  شەخســنى  يەنــى 
ئوتتۇرىغــا  پىكرىنــى  قىلىــش  بەرپــا  جەمئىيــەت 
قويۇشــقان. غەربتە ئەنئەنىۋى جەمئىيەتتىن زامانىۋى 
جەمئىيەتكــە قــەدەم قويۇۋاتقــان ئۆتكۈنچــى مەزگىلدە 
تەرەققىياتقــا، ئەقىلگــە، تەبىئەتنــى تىزگىنلــەش 

ۋە باشقۇرۇشــقا، دوگماتىــك ئىدىيــە، ئېتىقــاد ۋە 
ــاننىڭ  ــان ئىنس ــۇپ قالغ ــىرى بول ــڭ ئەس ئەنئەنىنى
قــۇدرەت تېپىشــى ۋە مۇتلــەق »ئەركىنلىكى«گــە، 
زامانىۋىلىققــا ۋ ئىلىم-پەننىــڭ تەرەققىياتىغا توســالغۇ 
دەپ قارالغــان ئەنئەنىگە بولغان ئىشــەنچ سۇســالپ، 
ــڭ  ــەس بىلىمنى ــە ئەم ــڭ قۇدرىتىگ ــى ئېتىقادنى دىن
زور  ئىشــەنچ  بولغــان  قۇدرىتىگــە ۋە كەلگۈســىگە 
دەرىجىــدە ئاشــقان.5 ئەلۋەتتــە ســانائەت ۋە زامانىــۋى 
ــلەرنىڭ  ــان ئۆزگىرىش ــۈرۈپ چىقارغ ــەت كەلت جەمئىي
تەســىرلىرىگە نارازىلىــق بىلدۈرگــەن مۇتەپەككۇرالرمــۇ 
بۇالردىــن  دەل  نىســبېت  بولــۇپ،  چىققــان 
ــان  ــم رول ئوينايدىغ ــە مۇھى ــۇ جامائەتت ــدۇر. ئ بىرى
دوســتلۇق، ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىــق، ســەمىمىيەت ۋە 
قوشــنىدارچىلىقنىڭ ئەھمىيىتىنــى تەكىتلــەپ مۇنداق 
دوستســىزلىق  جەننەتتــۇر،  »دوســتلۇق  دېگــەن: 
دوستســىزلىق  ھاياتتــۇر،  دوســتلۇق  دوزاخ، 

ئۆلۈمــدۇر«.6
ــلىقتا  ــى جەمئىيەتشۇناس ــەت ئۇقۇم ــە جامائ ئادەتت
كۈندىلىك ئىســتېمالىمىزدا بىز چۈشــەنگەندىن ياكى 
ئىشــلەتكەندىن پەرقلىــق شــەكىلدە چۈشــىنىلىپ 
ئۇقۇمىنىــڭ  جامائــەت  بولــۇپ،  ئىشــلىتىلىدىغان 
دائىرىســى ئائىلــە، قوشــنىدارچىلىق، يۇرتداشــلىق، 
كــەڭ  بولغــان  مىللەتكىچــە  مەزھەبداشــلىقتىن 
ئالىــدۇ. 1950-يىلــالردا  ئىچىگــە  ئــۆز  ســاھەنى 
ــدە  ــەت ھەققى ــىدە جامائ ــەن ساھەس ــي پ ئىجتىمائى
94 ئېنىقلىمىنىــڭ بارلىقــى ئېنىقــالپ چىقىلغــان. 
كېيىنكــى  كۈنلــەردە بولســا شەرت-شــارائىتالر ۋە 
دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشــىگە ئاساســەن جامائەت ھەققىدە 
كۈچلــۈك  بېرىلىــپ  ئېنىقلىمىــالر  ئوخشــىمىغان 
مۇنازىرىلــەر ئېلىــپ بېرىلغــان. قىسقىســى، جامائەت 
تولىمــۇ مەۋھــۇم ۋە مۈجمــەل ئۇقــۇم بولــۇپ، قەيەرگە 
تارتســا شــۇ يەرگــە ســوزۇلىدىغان ئېالســتىكلىق بىــر 

ــابلىنىدۇ. 7 ــۇم ھېس ئۇق
ئۇيغــۇر جەمئىيىتىــدە جامائــەت دېســە تۇنجــى 
دىنىــي  كېلىدىغىنــى  ئەقلىمىزگــە  بولــۇپ 
ــڭ  ــي پەنچىلەرنى ــن ئىجتىمائى ــەردۇر. لېكى جامائەتل
دائىرىســى  ئۇقۇمىنىــڭ  جامائــەت  نەزىرىدىكــى 



2021 - يىلى 3 - سان 64

ــۆز  ــى ئ ــدەك كــەڭ دائىرىن ــا ئېلىنغان ــدا تىلغ يۇقىرى
ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ ماقالىــدە جامائەتنىــڭ دەل 

ۋە  مەنىســى  ئىشــلىتىلگەن  جەمئىيەتشۇناســلىقتا 
دائىرىســى ئاســاس قىلىنىــدۇ.  

1. جامائەت ئۇقۇمى 

ئەرەبچــە  يىلتىــزى  كەلىمىســىنىڭ  جامائــەت 
بولــۇپ، يىغىلىــش، بىــر يەرگــە كېلىــش مەنىســىنى 
ئۇيغــۇر  كېلىــدۇ.  »جەم«دىــن  بىلدۈرىدىغــان 
ــى  ــەت كەلىمىس ــدە جامائ ــق لۇغىتى ــڭ ئىزاھلى تىلىنى
مۇنــداق ئىككــى تەرىقىــدە ئىزاھلىنىدىغــان بولــۇپ، 
بىرىنچىســى »مەلــۇم مەقســەت ۋە نىشــان ئۈچــۈن 
توپالنغــان كىشــىلەر، كۆپچىلىــك، خااليىــق، ئاممــا« 
بولســا، ئىككىنچىســى »بىر ئىمامنىڭ يېتەكچىلىكىدە 
نامــاز ئوقۇغــان كىشــىلەر«دۇر.8  رايمونــد ۋىليامىــس 
 »communit«جامائــەت مەنىســىنى بىلدۈرىدىغــان
14-ئەســىردە  يىلتىزىنىــڭ  كەلىمىســىنىڭ 
ئىلگىــرى  ئۇچرايدىغانلىقىنــى  ئىنگىلىزچــەدە 
ــا  ــى» community« بولس ــۈرىدۇ. ئىنگىلىزچەدىك س
دىــن  )ئورتــاق(   »communis  « التىنچەدىكــى 
لۇغەتلەردىــن  ھەجىملىــك  ئىنگىلىزچــە  كېلىــدۇ. 
جامائەتكــە  دا   »  Merriam-Webster  « بولغــان 
مۇنــداق ئېنىقلىمــا بېرىلىــدۇ: »بىــر يەرگــە جــەم 
رايونــدا  بىــر  مەلــۇم  توپــى؛  ئىنســانالر  بولغــان 
ــۇس؛  ــان نوپ ــى بولغ ــاق مەنپەئەت ــايدىغان ئورت ياش
ئوخشــاش ئاالھىدىلىكلەرگــە ياكــى مەنپەئەتلەرگــە 
ئىگــە بىرلىكتــە ياشــايدىغان بىــر گۇرۇپپــا ئىنســان؛ 
ئىجتىمائىــي،  ئورتــاق  ياكــى  تارىــخ  ئورتــاق 
ئىقتىســادىي ۋە سىياســىي مەنپەئەتلەرگە ئىگە كىشــى 
ياكــى مىللەتلەردىــن تەشــكىل تاپقــان بىرلىكتــۇر«.9 
16-ئەســىردە جامائــەت ئۇقۇمــى ئورتــاق كىملىــك 
ۋە ئورتــاق خۇسۇســىيەتلەرگە ئىگــە »ئىجتىمائىــي 
بىرلىــك« مەنىســىدىمۇ ئىشلىتىلىشــكە باشــلىغان. بۇ 
ــدۇ:  ئېنىقلىمىالردىــن شــۇ يەكۈننــى چىقىرىشــقا بولى
ئىنســان يېگانــە ياكــى يەككــە ھالەتتــە ياشىســا 
ئــۆز  ئىنســان  داۋامالشــتۇرالمايدۇ،  مەۋجۇتلۇقىنــى 
ئالدىغــا مۇســتەقىل بىــر ئىشــالرنى ۋۇجۇدقــا چىقىرىپ 
ــدۇ،  ــەن قىاللماي ــى ناماي ــۈچ قۇدرىتىن ــدۇ، ك بواللماي
قىيىنچىلىقلىرىنــى، ئېھتىياجلىرىنى ۋە مەســىلىلىرىنى 

ــى  ــزدۇر، بىخەتەرلىكىن ــتىن ئاجى ــەرەپ قىلىش ــر ت بى
مەۋجۇدىيىتىنــى  ئىنســان  شــۇڭا  قوغدىيالمايــدۇ. 
ســاقالش، ھاياتىنــى داۋامالشــتۇرۇش، ئېھتىياجىنــى 
قامداش، قىينچىلىقالرنى ۋە مەســىلىلەرنى بىر تەرەپ 
قىلىــش، بىخەتەرلىكىنــى قوغــداش ئۈچــۈن چوقــۇم 
باشــقا ئىنســانالر بىلــەن بىــر يەرگــە كېلىــپ بىرلىــك 
شەكىللەندۈرۈشــكە مەجبــۇردۇر. يىغىنچاقلىغانــدا، 
»ئاجىزلىقــى«  ئىنســاننىڭ  تېگىــدە  جامائەتنىــڭ 
ياتىدىغــان بولــۇپ، بــۇ »ئاجىزلىق«نــى  باشــقا 
ئىنســانالر بىلــەن بىرلىــك شــەكىللەندۈرۈش ئارقىلىق 

ــدۇ.  ــى بولى يەڭگىل
ئىبنــى خەلــدۇن ســەھرا ياكــى چۆللــەردە تۇرمــۇش 
»ئەســەبىيەت«10ئىگىلىرىال  پەقــەت  كەچۈرۈشــكە 
قادىــر بوالاليدىغانلىقىنى بىلدۈرىــدۇ. ئىبنى خەلدۇن 
»ئەسەبىيەت«نى ئەڭ ئاساسلىق ئىنسان گۇرۇپپىسى 
ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىــق   كۆرگــەن.   ســۈپىتىدە 
رىشتىســى ئىنســانالرنىڭ تەبىئىتىدىكــى ئــەڭ تىپىــك 
ــڭ  ــراۋ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى ــۇپ، بى ــك بول ئاالھىدىلى
ــدۇ  ــەت كەلســە ســۈكۈت قىاللماي ــرەر كۈلپ بېشــىغا بى
ۋە ئۇنىڭغــا يــاردەم قىلغۇســى كېلىــدۇ. ئىنســانالر 
رىشتىســى  ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىــق  ئوتتۇرىســىدا 
كۈچلــۈك بولســا بىر-بىرىنــى قولالش، ياردەملىشــىش 
ۋە قوغــداش مايىللىقــى بەكــرەك كۈچلۈكتــۇر. ئىبنــى 
خەلدۇننىــڭ قارىشــىچە، گۇرۇپپــا ئەزالىرىنىــڭ ســانى 
ئوتتۇرىســىدىكى  ئەزالىــرى  گۇرۇپپــا  ئاشقانســېرى 
ــر  ــۈنئىي بى ــزالپ »س ــىۋىتى ئاجى ــلىق مۇناس قانداش
ــدۇ.  شــەھەر ۋە  ئىشــىنىش مۇناســىۋىتى«گە ئايلىنى
شــەھەرگە يېقىــن رايونــالردا نەســەبلەرنىڭ بىــر-
بىرىگــە ئارىلىشــىپ كەتمــەي ســاپ ھالەتتــە قېلىشــى 
مۇمكىــن ئەمــەس. شــۇڭا بــۇ يەرلــەردە قانداشــلىقنىڭ 
بولــۇپ بولماســلىقى ئەمــەس، يېقىــن مۇناســىۋەت ۋە 
ئۆز-ئــارا ياردەملىشىشــكە تۈرتكــە بولىدىغــان ئۇرۇق-
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تۇغقاندارچىلىققــا بولغــان ئىشــىنىش مۇھىــم ئورۇنــدا 
تۇرىــدۇ. 11 ئىبنــى خەلدۇننىــڭ ئەســەبىيەت ئۇقۇمىنى 
ئىشــلەتكەندە ئىجتىمائىيلىقنــى كــۆزدە تۇتقانلىقىنــى 
بىــر  »ئەســەبىيەت«  ئەمــەس.  تــەس  بىلمــەك 
گۇرۇپپىنىــڭ ئەزالىرىغــا »بىز« ئېڭى ســىڭدۈرىدىغان 
ۋە ئۇالرنــى بىــر يەرگــە جەملەشــتۈرىدىغان ئامىلــدۇر. 
ــي- ــنىڭ »تەبىئى ــى تونېيىس ــەبىيەت« ئۇقۇم »ئەس
ماھىيەتلىــك« ئىــرادە ئۇقۇمىغــا، »بەدەۋىيلىــك« 
قىلىدىغــان  تەمســىل  ســەھرانى  بولســا  ئۇقۇمــى 

ــايدۇ.12 ــا ئوخش ــەت« ئۇقۇمىغ »جامائ
غوللــۇق  جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭ  زامانىــۋى 
ســىمون  ســائىنت  بولغــان  يېتەكچىلىرىدىــن 
سپېنســېر   ،)Comte( كومــت   ،)Saint Simon(
توكۋېــل   ،)Le Play( پلېــي  لــى   ،)Spencer(
)Tocqueville( ،دۇركھېيىــم )Durkheim(، ۋېبېــر 
 )Tonnies( تونيېــس ،)Marx( ماركــس ،)Weber(
ــەن  ــي پ ــق ئىجتىمائى ۋە ســىممېل )Simmel( قاتارلى
قىلىــش  ھىمايــە  »جامائەتنــى  نەزەرىيەچىلىــرى 
كېــرەك« دېگــەن ئىدىيەگــە بەكــرەك مايىــل بولــدى. 
ــر  ــىدىكى بى ــەۋۋۇر تەرىقىس ــك تەس ــۇالر ئۇتوپىيەلى ب
جامائــەت جەمئىيەتشۇناســلىقىنى ھىمايــە قىلــدى. 
ــدە  ــىلەرنىڭ نەزەرىيەلىرى ــۇ كىش ــى ب ــەت ئۇقۇم جامائ
مەســىلەن،  ئىــدى.  بىــرى  ئۇقۇمالردىــن  غــول 
سپېنســېرنىڭ » ھەربىــي ســانائەت جامائىتــى«، 
كومتنىــڭ »كونســېرۋاتىپ جامائــەت«، دۇركايمنىــڭ 
» ئەخالقىــي جامائەت«، لــى پلېينىڭ »تەجرىبەچى 
جامائــەت«، ماركســنىڭ »سوتســىيالىزم جامائىتــى«، 
توننىيېســنىڭ  راتسىيوناللىشــىش«،  ۋېبېرنىــڭ » 
 Gemeinschaft( جەمئىيــەت«  ۋە  جامائــەت   «
ســىممېلنىڭ»مولېكۇلىالر   ،)Gesellschaft  -
جامائىتــى«13 قاتارلىقــالر ئاساســلىق نەزەرىيەلەردىــن 
ــا  ــس ئوتتۇرىغ ــدە توننىيې ــۇالر ئىچى ــابلىنىدۇ. ب ھېس
»جامائەت-جەمئىيەت«نەزەرىيەســى،  قويغــان 
پارسونســنىڭ  نەزەرىيەســى،  جامائــەت  فريېنىــڭ 
جەمئىيــەت تىپلىرىنــى ئايرىــش ئۈچــۈن ئىشــلەتكەن 
شــۇنداقال  ئۆزگىرىشى«نەزەرىيەســى،  »ئەندىــزە 
قاراشــلىرى  ھەققىدىكــى  جامائــەت  باۋمەننىــڭ 

جەمئىيەتشۇناســلىق ساھەســىدە  غۇلغــۇال قوزغــاپ 
تەســىر كۆرســەتتى.  نۇرغــۇن جەمئىيەتشۇناســالرغا 
ــى،  ــۇش زۆرۈرك ــكەرتىپ قوي ــۇنى ئەس ــەردە ش ــۇ ي ب
قويغــان  ئوتتۇرىغــا  ۋېبېــر  تىپلىــرى   جامائــەت 
»ئىدېئــال تىــپ«14 مېتــودى بويىچــە كاتېگورىيەگــە 

ئايرىلغــان ۋە ئانالىــز قىلىنغانــدۇر.  
جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭ  جامائــەت  زامانىــۋى 
جەمئىيەتشــۇ- بولغــان،  بىــرى  قۇرغۇچىلىرىدىــن 
ناســلىقنىڭ بەرپاچىلىرىدىــن ھېســابلىنىدىغان تارىخ 
پەلسەپەســىگە بەلگىلىــك دەرىجىــدە تۆھپــە قوشــقان 
مۇســۇلمان مۇتەپەككــۇر ئىبنى خەلدۇننىڭ تەســىرىگە 
ئۇچــراش بىلــەن بىرگــە، دۇركايــم، ۋېبېر، ســومبارت 
ۋە ســىممېل قاتارلىــق نۇرغۇن جەمئىيەتشۇناســالرغىمۇ 
جەمئىيەتشــۇناس  نېمىــس  كۆرســەتكەن  تەســىر 
 « يازغــان   )1855-1936( توننىيېــس  فېردىنانــد 
 Gemeinschaft und(  » جەمئىيــەت  ۋە  جامائــەت 
ئۇقۇمــى  ناملىــق كىتابتــا جامائــەت   )Gesellschaf
جەمئىيــەت )society( كەلىمىســىنىڭ زىتى ســۈپىتىدە 
ئىشــلىتىلگەن بولــۇپ، مەزكــۇر كىتــاب توننىيېســنىڭ 
زامانىــۋى  دەۋردىــن   ئەنئەنىــۋى  ياۋروپانىــڭ 
دەۋرگــە ئۆتــۈش جەريانىنــى ئىجتىمائىــي قۇرۇلمــا 
ــان  ــدا ئىزاھلىغ ــەن ھال ــلەرنى چۆرىدىگ ۋە ئۆزگىرىش
ئىككــى سىســتېمىلىق تەتقىقــات ئەســەرلىرىدىن بىــرى 

بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.15  
توننىيېــس جامائــەت ۋە جەمئىيــەت ناملىــق بــۇ 
ئەســىرىدە جامائــەت ۋە جەمئىيەتنــى بىر-بىرىگــە 
زىــت قۇتۇپــالر تەرىقىســىدە ئىزاھلىغــان بولــۇپ، 
كوللېكتىــپ تەرىقىدىكــى ھەمكارلىــق ئېڭــى كۈچلــۈك 
ۋە ئىنســانالر ئوتتۇرىســىدىكى ھېسســىيات قويــۇق 
شــەكلىگە  مۇناســىۋەت  رەســمىي  غەيــرى  بولغــان 
جەمئىيەتلەرنىــڭ  سانائەتلەشــكەن  جامائــەت، 
ــى  ــەكىللىرىگە يەن ــىۋەت ش ــىي مۇناس ــرى شەخس غەي
ئەمــەس  تەرىقىســىدە  كوللېكتىــپ  ھەمكارلىــق 
شەخســلەر تەرىقىســىدە بولغــان،  ھېسســىي بىتــە-
رەپلىــك قويۇقــراق بولغــان رەســمىي مۇناســىۋەت 
شــەكىللىرىگە جەمئىيــەت نامىنــى بېرىــدۇ. توننىيېس 
بــۇ ئەســىرىدە كونكرېــت ھالدا ياۋروپــا جەمئىيىتىنىڭ 
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ــن  ــەت بىرلىكلىرىدى ــڭ دەســلەپ جامائ تەرەققىياتىنى
جامائــەت مۇناســىۋەتلىرىگە، ئارقىدىــن جەمئىيــەت 
جەمئىيــەت  بولســا  ئاخىرىــدا  مۇناســىۋەتلىرىگە، 
قىلىدىغانلىقىنــى  تەرەققىــي  قــاراپ  بىرلىكلىرىگــە 
ئاساســىي مەزمــۇن قىلىــدۇ. 16 بــۇ يــەردە كــۆزدە 
تۇتۇلغــان بىرلەمچــى مۇناســىۋەت شــەكىللىرى بولســا 
قانداشــلىق، يۇرتداشــلىق، دوســتلۇق، دىنداشــلىق 
ئىجتىمائىــي  شــەكىللەنگەن  تەبىئىــي  قاتارلىــق 
ھېسســىياتنى  ئومۇمالشــقان  بەكــرەك  بىرلىكلــەردە 
ئاســاس قىلىدىغــان مۇناســىۋەت شــەكىللىرى بولــۇپ، 
ئىككىلەمچــى  ھېســابلىنىدۇ.  رەســمىي  غەيــرى 
مۇناســىۋەت شــەكىللىرى بولســا ھېسســىياتنى ئەمــەس 
ئاســاس  كېلىشــىملەرنى  ۋە  قائىدە-پىرىنســىپالر 
شــەكىللىرىنى  مۇناســىۋەت  رەســمىي  قىلىدىغــان 

كــۆزدە تۇتىــدۇ. 
مۇنــا- ئىجتىمائىــي  قارىشــىچە،  توننىيېســنىڭ 
ســىۋەتلەرنىڭ ئىككى ئاساســلىق شــەكلى بار بولۇپ، 
ھــەر  جامائەتتــۇر.  بىــر  يەنــى  جەمئىيــەت  بىــرى 
تۈرلــۈك ســەمىمىي، مەھــرەم، »بىزگــە تــەۋە بولغان« 
ۋە بىرلىكتــە ئورتــاق ياشــاش  جامائــەت ھاياتىــدۇر. 
جامائــەت سانائەتلىشىشــقا ئەگىشــىپ شــەكىللەنگەن 
جەمئىيەتنىــڭ ســۈنئىيلىك خاراكتېرىنىڭ ئەكســىچە، 
ئەزەلدىــن بېــرى مەۋجــۇت بولۇپ كەلگەن، ئىنســانىي 
باغالنغــان   چەمبەرچــاس  بىلــەن  ھېس-تۇيغــۇالر 
ســاھە ياكــى ئورگانىــك گەۋدىــدۇر. جەمئىيەت بولســا 
ھېس-تۇيغــۇالر ئىككىنچــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان، 
قىلىنىدىغــان،  دۇچــار  ھالەتكــە  يېتىــم  ھەتتــا 
شەخســلەر ئوتتۇرىسىدىكى پاســىل قائىدە-پىرىنسىپ 
ۋە كېلىشــىملەر بىلــەن بەلگىلىنىدىغــان مېخانىكىلىق 
جامائــەت  نەزىرىــدە  توننىيېســنىڭ  گەۋدىــدۇر. 
كونــا، جەمئىيــەت يېڭــى ھادىســە بولــۇپ، جامائــەت 
ــان  ــتۇرۇپ كېلىۋاتق ــل داۋامالش ــى ئىزچى مەۋجۇتلۇقىن
ھەقىقىــي ۋە تەبىئىــي ئىجتىمائىــي بىرلىــك ۋە گــەۋدە 
ــات  ــۈنئىي ھاي ــى ۋە س ــەت ئۆتكۈنچ ــا، جەمئىي بولس
شــەكلىدۇر. ھەقىقىي بىرلىكنىڭ شەكىللىنىشــى ۋە بۇ 
ســەۋەبتىن جامائەتنىڭ مۇمكىن بولۇشــىنىڭ بىرىنچى 
ئىككىنچىســى  مۇناســىۋىتى،  قانداشــلىق  شــەرتى 

ماكانداشــلىق، ئۈچىنچىســى بولســا ئىدىيەداشــلىقتۇر. 
»يېقىنلىق«نىــڭ  ياكــى  قانداق»داشــلىق«  ھــەر 
ــى  ــىنى ياك ــا ھەممىس ــڭ ي ــۈچ ئامىلنى ــۇ ئ ــدە ب تېگى
ئىككىســىنى ۋە ياكــى بىرىنــى بولســىمۇ تاپقىلــى 
بولىــدۇ.17 ئىجتىمائىــي  كوللېكتىــپ نۇقتىســىدىن 
ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىــق،  ئائىلــە،  جامائــەت  بىــر 
دوســت-يارەنلىك،  مەزھــەب،  دىــن،  يۇرتلــۇق، 
بــاش  قاتارلىقــالر  مىللــەت  نەســەب،  جەمــەت، 
ئىجتىمائىــي گــەۋدە بولۇشــتەك  ئوينايدىغــان  رول 
ئاالھىدىلىككــە ئىگىــدۇر.  قىسقىســى، توننىيېــس 
بۇالرنــى  يىغىنچاقــالپ »قانداشــلىق جامائىتــى«، 
»مــاكان جامائىتــى« ۋە »ئىدىيــە جامائىتــى« دېگەن 

تەرىقىــدە كاتېگورىيەلەشــتۈرىدۇ.  
ئىزاھلىغانــدا  ئۇقۇمىنــى  جامائــەت  توننىيېــس 
ئىــرادە ئۇقۇمىدىــن پايدىلىنىــدۇ. جامائــەت ئورگانىك 
ئىرادىگــە ئىگــە بولغــان ۋە ئاتــا تەرەپتىــن  بولغــان 
تەبىئىــي  ئوخشــاش  ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىققــا 
قۇۋۋەتلــەر بىلــەن كاپالەتكــە ئىگــە قىلىنىدىغــان 
توننىيېســنىڭ  توپلۇقىــدۇر18.  شەخســلەرنىڭ 
نەزىرىــدە، بىــر جامائــەت ئەزالىرىنىڭ ئىرادىســىدىكى 
مۇناســىۋەتلەر يــا مۇئەييەنلەشتۈرۈشــنى ياكــى ئىنــكار 
قىلىشــنى ئاســاس قىلىدىغــان مۇناســىۋەتلەر بولــۇپ، 
ھاياتتــا  ئورگانىــك  ۋە  رېئــال  مۇناســىۋەتلەر  بــۇ 
ئىپادىلەنســە دەل جامائــەت تىپــى ئىجتىمائىــي فورمــا 
بولىــدۇ. شــۇڭا جامائــەت ئەزالىــرى ھېس-تۇيغــۇ 
جەھەتتىــن بىر-بىرىگــە بەكــرەك يېقىــن بولىــدۇ. 
ئــەزاالر ياخشــى-يامان  كۈنلــەردە جامائىتىگە ســادىق 
بولىــدۇ، چوڭالرغــا ئىتائــەت كۈچلۈكتــۇر،  جامائەتتــە 
ئايرىلىــپ  تۈپەيلــى  ســەۋەبلەر  بــەزى  ئىنســانالر 
تۇرســىمۇ، ھېس-تۇيغــۇ جەھەتتىــن بىر-بىرىگــە 
يېقىــن رىشــتىدە بولىــدۇ. قانداشــلىق، ئېتىقــاد، 
ماكانداشــلىق، ئىدىيــە ۋە ئەنئەنــە جامائەتنــى تۇتــۇپ 
تۇرىدىغــان غــول تاشــالر بولغاچقــا، بۇالرغــا ئىســيان 
قىلىشــقا بولمايــدۇ. توننىيېــس بارلىــق جامائەتلەرنىڭ 
شــەكىللەنگەنلىكىنى  جەۋھەردىــن  پىســخىكىلىق 
جامــا- توننىيېســنىڭ  سۈرىدۇ.19شــۇڭا  ئىلگىــرى 
ئامىلــالر  پىســخىكىلىق  ئېنىقلىمىســىدا  ئــەت 
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ئاساســلىق ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. توننىيېــس جامائــەت 
ــى  ــان ئىرادىس ــى ئىنس ــۇ تەرىپىن ــىنىڭ ب ئېنىقلىمىس
ئۇقۇمــى بىلــەن ئىزاھاليــدۇ. ئىنســانىي بولغــان ھــەر 
روھــى ھالەتنــى چۈشــەنچىنىڭ تۈرتكىســى بىلــەن 
بىلگىلــى بولىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن ئىككــى خىــل 
ئىــرادە بــار بولــۇپ، بىرىنچىســى، چۈشــەنچىنى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالىدىغــان ئىــرادە، ئىككىنچىســى ئىرادىنــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان چۈشــەنچىدۇر. بۇالردىــن 
بىرىنچىســى ماھىيەتلىــك )جەۋھــەر ياكــى تەبىئىــي( 
ئىــرادە دەپ ئاتالســا، ئىككىنچىســى  ئەركىــن ئىــرادە 
دېگەنــدە  ئىــرادە  ماھىيەتلىــك  ئاتىلىــدۇ.  دەپ 
ياقتــۇرۇش، مايىــل بولــۇش، كۆنــۈش، ئەســلەش 
ۋە خاتىرىلــەش قاتارلىقالرنــى ئاســاس قىلىدىغــان 
مەھســۇالتى  تەبىئىــي  تەبىئىتىنىــڭ  ئىنســان  ۋە 
ســۈپىتىدىكى ئىــرادە كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ. بــۇ نۇقتىدىن 
قــان،  ئورتــاق  شــەكىللەندۈرىدىغان  جامائ ەتنــى 
)تىــل  ئېھتىيــاج  ئورتــاق  ھېس-تۇيغــۇ،  ئورتــاق 
ئورتــاق  مــاكان،  باشــقۇرۇش(،ئورتاق  ئائىلــە  ۋە 
ۋە  تەبىئىــي  قاتارلىقالرنــى  ئېتىقــاد  ۋە  ســەنئەت 
ماھىيەتلىــك ئىرادىنىــڭ تەقەززاســى ۋە ئىپادىســى 
دېيىشــكە بولىــدۇ. تەبىئىــي ۋە ماھىيەتلىــك ئىــرادە 
ئەقلىــي بولمىغــان ئىرادىنــى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ، 
بــۇ ھېس-تۇيغۇالرنىــڭ ئاكتىپلىقىنــى، ئەنئەنــە، 
ــران  ــرەك ھۆكۈم ــڭ بەك ــەر ۋە ئېتىقادنى ئۆرپ-ئادەتل
ئورۇنــدا تۇرىدىغانلىقىنــى، جامائەتنىــڭ مەقســىتىنىڭ 
ئاساســەن  ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنــى، بــۇ ســەۋەبتىن 
ئــاز  يولىنىــڭ  تالــالش  ئەزالىرىنىــڭ  جامائــەت 
ئىكەنلىكىنــى، سودا-ســېتىق ۋە باشــقا كوللېكتىــپ 
ئىشــالرنىڭ توختامغــا ۋە ئەھدىنامىگــە ۋە ياكــى يازمــا 
قائىدە-پرىنســىپالرغا ئەمــەس، ئاغزاكــى گەپلەرگــە 
شــەكىللىرىنىڭ  مۇناســىۋەت  تايىنىدىغانلىقىنــى، 
ھېس-تۇيغۇنــى  يەنــى  مۇناســىۋەتنى  بىرلەمچــى 
جامائــەت  كۆرســىتىدۇ.  قىلىدىغانلىقىنــى  ئاســاس 
تامامــەن تەبىئىــي ئورگانىزم بولــۇپ، بۇ ئورگانىزمنىڭ 
مەيدانغــا كېلىشــىدە شەخســلەرنىڭ ئىرادىســىنىڭ 
ھېچقانــداق تەســىرى يــوق، شەخســلەر تەبىئىــي 
مۇناســىۋەتلەر ۋە ھەمكارلىقنىــڭ، رېتىملىــق ۋە ئــۆز-
ئــارا تەســىرلىرى بولغــان بىــر ئىجتىمائىــي بەدەننىــڭ 

ــەت  ــەس. جامائ ــر نەرســە ئەم ــن باشــقا بى ئەزالىرىدى
ئەزالىرىنىــڭ ئىرادىلىــرى، پوزىتسىيەســى ۋە ئىــش-
ھەرىكەتلىرىــدە ئوخشاشــلىقالر بار، چۈنكــى بۇ يەردە 
شــەخس ئىرادىســى جامائــەت ئىرادىســىنىڭ تەســىرى 

بىلــەن كۆرۈنمەيدىغــان ھالغــا كېلىــپ قالىــدۇ.20
جەمئىيــەت  مەيلــى  بولســۇن  جامائــەت  مەيلــى 
گۇرۇپپــا  ئىجتىمائىــي  ئىككىلىســى  ھــەر  بولســۇن 
ھېســابلىنىدىغان بولۇپ، بۇ ئىككىســى ئوخشــىمىغان 
قىلىــدۇ.  ۋەكىللىــك  شــەكىللىرىگە  مۇناســىۋەت 
ھەقىقىــي  جامائــەت  قارىشــىچە،  توننىيېســنىڭ 
ئورگانىــك ھاياتقــا ۋە مۇســتەھكەم بىرلىكتــە ياشــاش 
ۋاســىتىلىرىگە ئىگــە بولغــان ئــۆز ئىچىدە ياشــايدىغان 
ئورگانىــزم بولســا، جەمئىيــەت زېھىندىكــى ياكــى 
بولــۇپ،  قۇرۇلمــا   مېخانىكىلىــق  تەســەۋۋۇردىكى 
مېخانىكىلىــق ھالــدا بىــر گەۋدىلەشــكەن ســۈنئىي 
ھادىســە بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.21 جامائــەت ياكــى 
ھېســابلىنىدىغان  ئاســاس  ئۈچــۈن  جەمئىيــەت 
تەبىئىــي ۋە مېخانىكىلىــق ياكــى راتســىيونال مۇھىتــالر 
جامائەتنــى  ئــۇ  مەۋجــۇت.  زىتلىــق  ئوتتۇرىســىدا 
ــڭ  ــۇڭا جامائەتنى ــدۇ. ش ــەۋدە دەپ قاراي ــي گ تەبىئى
مەخســۇس پەيــدا قىلىنىشــىغا كېــرەك يــوق بولــۇپ، 
كەم-كۈتىســىز  ئىرادىســىنىڭ  ئىنســان  جامائــەت 
بىرلىكى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ. قىسقىســى، توننىيېس 
جامائەتنىــڭ تەبىئىيلىكىنــى ئاالھىــدە ئەســكەرتىدۇ. 
بۇرۇنقــى  جەمئىيەتتىــن  زامانىــۋى  جامائــەت 
شــەكلى  روشــەن  ئــەڭ  قۇرۇلمىنىــڭ  ئىجتىمائىــي 
قارىشــىچە،  توننىيېســنىڭ  ھېســابلىنىدۇ.  بولــۇپ 
كۈچلــۈك جامائــەت شــەكلى بولســا »ئائىلــە«دۇر، 
ئــۇ زامانىــۋى جەمئىيەتتىــن بۇرۇنقــى ئىجتىمائىــي 
مۇناســىۋەتلەرنى ئائىلىدىكــى ئىللىقلىققا ئوخشــىتىدۇ. 
مەيلــى ئائىلىدىكــى قانداشــلىق بولســۇن، مەيلــى 
بېقىنغــان،  يەر-زېمىنغــا  يېزا-ســەھراالردىكى 
قوشــنىدارچىلىق ۋە دوســتلۇق رىشىتىســى بولســۇن، 
ئــۆرپ- »جامائــەت شــەكىللىرى«نىڭ ھەممىســى 
ئادەت ۋە ئەنئەنىلەرنى شەكىللەندۈرگەنلىكى ئۈچۈن 
كۈچلــۈك ئورۇنغــا ئىگىــدۇر. توننىيېســنىڭ جامائــەت 
بولــۇپ،  كــەڭ  ئىنتايىــن  دائىرىســى  ئۇقۇمىنىــڭ 
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ــەت  ــە، يېزا-ســەھرا، شــەھەر ۋە مىلل ــا ئائىل بۇنىڭغ
جەمئىيــەت  تىپــى  ســانائەت  كىرىــدۇ.  قاتارلىقــالر 
شــەكىللىرى تەرەققىــي قىلىــپ  ئۇنىــڭ ھۆكۈمرانلىقى 
تىپلىــرى  جامائــەت  ئەنئەنىــۋى  كۈچەيگەنســېرى، 
ئوتتۇرىســىدىكى  ئەزالىــرى  جامائــەت  ئاجىزاليــدۇ، 
ئىللىقلىــق ۋە ســەمىمىيەت سۇســالپ، بۇنىــڭ ئورنىغا 
ئەقلىــي ۋە رەســمىي مۇناســىۋەتلەر دەسســەيدۇ.22دەل 
مۇشــۇ مەزگىلــدە جەمئىيــەت ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. 

جەمئىيــەت  ئەنئەنىــۋى  تىپىدىكــى  جامائــەت 
قۇرۇلمىســىنى شــەكىللەندۈرگەن ئىــرادە )تەبىئىــي-
ماھىيەتلىــك ئىرادە( ئىنســانىي ھەرىكەتتــۇر. زامانىۋى 
جەمئىيــەت ۋە شــەھەر پىكىــر، مەنپەئــەت ۋە ئەھــدە-
توختــام ئاساســىدىكى ئەقلىــي ئىرادىنىڭ مەھســۇالتى 
ســۈپىتىدە شەكىللىنىدۇ. جەمئىيەتتە شەخسلەر بىر-
بىرلىرىگــە يــات بولۇپ، مۇســتەقىلدۇر. بۇ ســەۋەبتىن 
جەمئىيەتتىكــى مۇناســىۋەتلەر جامائەتتــە بولغىنىــدەك 
ۋە  تەبىئىــي، ســەمىمىي  ئەنئەنىــۋى،  بىرلەمچــى، 
ــك،  ــى، بىرىكمىلى ــتىن، ئىككىلەمچ ــق بولماس ئىللى
توقۇلغــان ۋە ئەقلىــي ئاساســالر ئۈســتىگە قۇرۇلغان.23 
ــالرنىڭ  ــداق ئايرىلىش ــەر قان ــانالر ھ ــە ئىنس جامائەتت
بولســا،  بېقىنــدى  بىر-بىرلىرىگــە  ئەكســىچە 
جەمئىيەتتــە ھــەر قانــداق بېقىندىلىقنىــڭ ئەكســىچە 

ــدۇر.24 ــتەقىل ۋە ئايرىم ــانالر مۇس ئىنس
ئۇقۇمــى  جامائــەت  توننىيېســنىڭ  قىسقىســى، 
ئىلىم-پــەن، شــەھەر تۇرمۇشــى، زامانىــۋى ھايــات 
يېزا-قىشــالق،  ئەكســىچە،  ئەقلىيلىشىشــنىڭ  ۋە 
ناھىيــە تۇرمۇشــى ۋە ئەنئەنىــۋى تۇرمــۇش شــەكلىنى 
كۆرسەتســە، جەمئىيــەت ئۇقۇمــى ئەقىــل ۋە ئىلىــم-
پــەن ئومۇمالشــقان، ســانائەتنى ئاســاس قىلىدىغــان 
ســېكۇالر دۇنيــا ۋە زامانىۋىلىــق شــەكىللەندۈرگەن 
جەمئىيەتنــى كۆرســىتىدۇ. توننىيېســنىڭ قارىشــىچە، 
جەمئىيــەت يــات بىــر يۇرتقــا ئوخشــايدۇ، ئىنســان 
ئايرىلىــپ  ماكانىدىــن  ياشــىغان  يىــل  مىڭالرچــە 
ياقا-يۇرتتــا ســەرگەردان ھاياتىــدا ياشــايدۇ. چۈنكــى 
ســەمىمىيەتتىن،  تەبىئىيلىكتىــن،  جەمئىيــەت 

ئىللىقلىقتىــن يىراقتــۇر. 
ــۇ- ــەت ئوتت ــەن جەمئىي ــەت بىل ــس جامائ توننىيې

قىلىــدۇ:  بايــان  مۇنــداق  پەرقلەرنــى  رىســىدىكى 
ــىي  ــە شەخس ــرادە، جەمئىيەتت ــاق ئى ــە ئورت جامائەتت
مەنپەئەتــى  كوللېكتىپنىــڭ  جامائەتتــە  ئىــرادە، 
باشــتا، جەمئىيەتتــە شەخســلەرنىڭ مەنپەئەتى باشــتا 
ــى25  ــڭ ئىندىۋىدۇئاللىق ــە ئەزاالرنى ــدۇ، جامائەتت كېلى
ئىندىۋىدۇئاللىقــى  ئەزاالرنىــڭ  جەمئىيەتتــە  يــوق، 
بــار، جامائەتتــە ئېتىقــاد مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرســا، 
تۇرىــدۇ،  ئورۇنــدا  مۇھىــم  ئىدىيــە  جەمئىيەتتــە 
مۇھىــم  ئەنئەنىلــەر   ۋە  ئۆرپ-ئــادەت  جامائەتتــە 
ــودا، ئۆتكۈنچــى تالالشــالر ۋە  ــە م بولســا، جەمئىيەتت
زوقــالر مۇھىمــدۇر. جامائەتتــە دىــن مۇھىــم بولســا 
جەمئىيەتتــە ئومۇمىــي خاھىــش مۇھىمــدۇر، جامائەتتە 
جەمئىيەتتــە  گەۋدىلەنســە،  ھەمكارلىــق  تەبىئىــي 
كېلىشــىمنى ئاســاس قىلىدىغــان ھەمكارلىــق ۋە ســودا 
گەۋدىلىكتــۇر، جامائەتتــە كوللېكتىــپ مۈلــۈك مۇھىــم 
ــدۇر.  ــۈك مۇھىم ــە خۇسۇســىي مۈل ــا، جەمئىيەتت بولس
جەمئىيــەت  دېگەنــدەك،  رۇسســو  ۋە  ھوببېــس   26

مەھســۇلىدۇر. كېلىشــىم«نىڭ  »ئىجتىمائىــي 
ــڭ  ــر گۇرۇپپىنى ــر پاگــې بى ــاك ئىۋې ــان ۋە م كۇرتھ
جامائــەت بولۇشــى ئۈچــۈن، مــاكان بىلــەن جامائــەت 
ئىكەنلىكىنــى  ئامىــل  ئىككــى  زۆرۈر  تۇيغۇســىنىڭ 
ئاالھىــدە ئەسكەرتىشــىدۇ.27 ئوخشاشــال كوللېيمــۇ ھەر 
ئىنســاننىڭ بىــر ئىجتىمائىــي توپلۇققــا تەبىئىــي ھالدا 
يېقىنچىلىــق ھېــس قىلىدىغانلىقىنــى دەيــدۇ. ئــۇ 
جامائەتنىــڭ جەۋھىرىنىــڭ »مــاكان« ۋە »جامائــەت 
داۋاملىــق  جامائەتنىــڭ  تۇيغۇســى«ئىكەنلىكىنى، 
شــەكىللىنىدىغانلىقىنى  ئەتراپىــدا  مــاكان  بىــر 

ئەســكەرتىدۇ.28
ئىزاھاليــدۇ:  مۇنــداق  جامائەتنــى  بېندېــر  ت. 
ھېسســىي  ۋە  مۇناســىۋەت  ئۆز-ئــارا  »جامائــەت 
رىشــتىلەر ئۈســتىگە قۇرۇلغــان ئىجتىمائىي مۇناســىۋەت 
تورىــدۇر«. بېندېــر »مۇناســىۋەت تــورى« ئىبارىســى 
ئىجتىمائىــي  ھادىسىســىنىڭ  جامائــەت  ئارقىلىــق 
فۇنكىســىيەلىك  ۋە  ئاكتىــپ  مۇناســىۋەتلەردىكى 
نوپۇزلــۇق  تۇتىــدۇ.  كــۆزدە  ئاالھىدىلىكىنــى 
جەمئىيەتشــۇناس پارسونســنىڭ قارىشــىچە، جامائــەت 
مۇناســىۋەتلىك  زىــچ  مەنپەئەتلەرگــە  ۋە  ھايــات 
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ــر  ــەن بى ــق بەلگىلەنمىگ ــى ئېنى ــان ۋە دائىرىس بولغ
ســاھەدىكى »كۈچلــۈك ھەمكارلىق مۇناســىۋىتى«دۇر. 
كــۆپ  جامائەتنىــڭ  كوللېــي  جەمئىيەتشــۇناس 
ــك  ــە، »تىپى ــەن بىرگ ــۇش بىل ــىيەلىك بول فۇنكىس
بىرلەمچــى گۇرۇپپىــالر« دەپ ئاتايدۇ.  جۇغراپىيەلىك 
ھەمكارلىقنــى  بولۇشــىمۇ  چەكلىــك  ماكاننىــڭ 
نوپۇزلــۇق  ئامىلــدۇر.  مۇھىــم  كۈچەيتىدىغــان 
»ھېسســىي  جامائەتنــى  ۋېبېــر  جەمئىيەتشــۇناس 
تەســىرى  شــەكلىنىڭ  ھەرىكــەت  ئەنئەنىــۋى  ۋە 
ئاســتىدىكى كىملىــك ۋە مەنســۇبىيەتتۇر« ۋە »ھــەر 
ــان، ئوخشــاش  ــە كىرىدىغ ــق رەڭلەرگ دەۋردە پەرقلى
مــاكان ۋە ئوخشــاش زامانــدا بىــر قانچــە رەڭگــە 
كىرىــش قابىلىيىتىگــە ئىگــە بولغــان ئىجتىمائىــي 
ئىزاھلىغــان.  تەرىقىــدە  دېگــەن  ھادىســىدۇر«29 
ــالر«  ــۋى ئاساس ــى ئەنئەنى ــەزگۈ ياك ــىي، س »ھېسس
جامائەتتىكــى مۇناســىۋەت شــەكىللىرىنىڭ تىپىــك 
ــە، دىنىــي  ئاالھىدىلىكلىرىدىــن ھېســابلىنىدۇ. ئائىل
بۇنىڭغــا  مەنســۇبىيەتلەرنى  مىللىــي  جامائەتلــەر، 

مىســال قىلىشــقا بولىــدۇ.30
جامائــەت  قارىشــىچە،  ۋىليامىســنىڭ  رايمونــد   
»ئىللىقلىــق ۋە ئىجابىــي تەســىرلەر«پەيدا قىلىدىغان 
ئۇقۇمــدۇر. فىرېينىڭ قارىشــىچە، جامائەت ئورتاق بىر 
ــىغا  ــز« تۇيغۇس ــكەن، »بى ــى ھەمبەھرىلەش تەقدىرن
ئىگــە ۋە ئورتــاق كۈلتــۈر دۇنياســى شــەكىللەندۈرۈپ، 
ئوخشاشــلىق ۋە ئورتاقلىــق ئەتراپىــدا بىرلەشــكەن 
ئىجتىمائىــي گەۋدىــدۇر. جامائــەت ئوخشــاش ســەپتە 
بولغــان، بىر-بىرلىــرى ئۈچــۈن يــات ياكــى ئۆزگىلــەر 
ۋارىيانتــى  نەرســىنىڭ  بىــر  ئوخشــاش  ئەمــەس، 
بولغــان ۋە بىر-بىرلىرىگــە ئورتــاق مەنپەئەتلىــرى 
ــك  ــەكىللەندۈرگەن بىرلى ــالر ش ــن باغالنغان تەرىپىدى

ــۇر.31 ۋە ئىتتىپاقت
باۋمەننىــڭ  جەمئىيەتشۇناســالردىن  نوپۇزلــۇق 
بولــۇپ،  »ئىللىق«مۇھىــت  جامائــەت  قارىشــىچە، 
جامائەتنــى  ئــۇ  ماكانىــدۇر،  يېقىنلىــق  ۋە  ھــۇزۇر 
پاناھلىنىلىدىغــان  يامغۇردىــن   ياغقــان  شــاقىراپ 
ــن كەتكۈســى  ــان ســوغۇقتا ئەتراپىدى ــدا، قەھرىت دال
كەلمەيدىغــان ئىسســىق مەشــكە ئوخشــايدۇ. ســىرتتا 

ــدا  ــار، ســىرتقا چىقىلغان ــۇزاق ب ــەر ۋە ت ــۈك خەت تۈرل
ــەن  ــم بىل ــى، كى ــتىدا بولۇش ــەر ئاس ــڭ خەت بىراۋنى
ئاالقــە قىلىــپ كىــم بىلــەن جېدەللىشــىپ قېلىشــىغا 
دىققــەت قىلىشــى، قىسقىســى ھــەر ســېكۇنت ۋە 
مىنۇتتــا ھوشــيار ۋە ســەگەك بولۇشــى كېــرەك. بىــراۋ 
ــدا ئۆزىنــى خاتىرجــەم ۋە  ــەت ئىچىدىكــى ۋاقتى جامائ
ــىرتتىكىگە  ــەردە س ــۇ ي ــدۇ، ب ــس قىلى ــەر ھې بىخەت

ئوخشــاش خەتەرلــەر ۋە تۇزاقــالر يوقتــۇر.32
ــر  ــداق: » بى ــەت تەســۋىرى مۇن ــڭ جامائ باۋمەننى
ــە  ــڭ ياخشــى نىيىتىگ ــز بىر-بىرىمىزنى ــە بى جامائەتت
ئىشــەنچ قىالاليمىــز. ئەگــەر بىرىمىز يىقىلىپ چۈشــۈپ 
كەتســەك، باشــقىالر ئۇنىــڭ ئورنىدىــن تۇرۇشــىغا 
يــاردەم بېرىــدۇ. ھېچكىــم بىزنىڭ ئەقىلســىزلىقىمىزنى 
مەســخىرە قىلمايــدۇ، بەختســىزلىكىمىزدىن ھېچكىــم 
قــەدەم  خاتــا  بىــز  ئەگــەر  بولمايــدۇ.  خۇشــال 
قىالاليمىــز  ئىقــرار  تېپىلغانــدا  زۆرۈر   ، باسســاق 
ۋە  ســورايمىز  كەچــۈرۈم   ، چۈشــەندۈرەلەيمىز   ،
ــى  ــڭ خاتالىقلىرىن ــز. بىر-بىرىمىزنى ــە قىالاليمى تەۋب
توغــرا چۈشــىنىمىز، ئوخشــاش خاتالىقنــى تەكــرار 
ئەجەللىــك  ھەتتــا  قىلســاقمۇ،  ســادىر  تەكــرار 
ــر  ــان بى ــۇ ھام ــان تەقدىردىم ــادىر قىلغ ــق س خاتالى
ــز، ۋاقتىنچــە قېيداشســاقمۇ  كۈنــى  كەچۈرۈۋېتەلەيمى
بىزگــە  قالىمىــز.  ھېچكىــم  ئەپلىشــىپ  كېيىنچــە 
مەڭگــۈ ئۆچمەنلىــك قىلمايــدۇ. ئارىمىزدىــن بىــر-
بىرىدىــن قاتتىــق نەپــرەت قىلىدىغــان، بىر-بىرىگــە 
كواليدىغانــالر  ئــورا  ۋە  قىلىدىغــان  دۈشــمەنلىك 
چىقىــدۇ، لېكىــن بۇنداقالرمــۇ ئىچىمىــزدە ياشــاپ 
كېتىۋېرەلەيــدۇ. قايغۇلــۇق پەيتلىرىمىــزدە ھەمىشــە 
ــن  ــدۇ. جامائەتتى ــادەم بولى ــان ئ ــى تۇتىدىغ قولىمىزن
ــدە ۋە  ــتىن كەچۈرگەن ــى باش ــن كۈنلەرن ــرى قىيى بى
بىزگــە ھەقىقىــي ئېھتىياجلىــق بولغانــدا، ئــۇ  بىزگــە 
كېپىللىــك بېرىشــنى تەلــەپ قىلمايــدۇ. ئــۇالر بىزدىن 
قاچــان ۋە قانــداق قايتۇرىدىغانلىقىمىزنــى ئەمــەس، 
نېمىگــە ئېھتىياجلىــق ئىكەنلىكىمىزنــى ســورايدۇ، 
كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا،  ئارىمىزدىن بىرى ياردەم تەلەپ 
قىلغانــدا ھېچكىــم يــاردەم بېرىــش مەجبۇرىيىتىم يوق 
دېيەلمەيــدۇ، ئارىمىــزدا ئۇالرنــى بۇنىڭغــا مەجبــۇر 
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ــى  ــۈن ياك ــى ئۈچ ــىم بولمىغانلىق ــان كېلىش قىلىدىغ
كېلىشــىمدىكى كىچىــك يازمىالرنــى توغــرا ئوقۇشــتىن 
ئاجىــز بولغانلىقىمىــز ئۈچــۈن بىزگــە يــاردەم قىلىشــنى 
رەت قىاللمايــدۇ. كــۆپ ئىشــالر ئاغزاكــى بولىــدۇ، 
قىلىشــتۇر،  يــاردەم  بىر-بىرىمىزگــە  ۋەزىپىمىــز 
باشــقىالرنىڭ ياردەم بېرىشــىنى، باشــقىالردىن ياردەم 
كۈتۈشــنى ھەققىمىــز دەپ قارايمىــز، زۆرۈر تېپىلغانــدا 
قائىدە-پرىنســىپ، قەدىرىيــەت، ھەق-ھوقۇقالرنــى 
بىــر چەتكــە قايرىــپ قويــۇپ بىر-بىرىمىزنىــڭ يــۈز-
خاتىرىســى ئۈچــۈن ئىشــلىرىمىزنى بىر تــەرەپ قىلىمىز 

33».
باۋمــەن جامائەتنىڭ كونســېرۋاتىپ ئاالھىدىلىكىنى 
ســوئال-جاۋاب تەرىقىســىدە مۇنــداق چۈشــەندۈرىدۇ: 
»بىخەتــەر ۋە خاتىرجــەم ھايــات خاالمســەن؟ ئۇنداقتا 
ۋاز  قىســمىدىن  كــۆپ  ياكــى  ئەركىنلىكىڭدىــن 
كېچىســەن، ئىتائــەت ۋە ســاداقمەتمەن بولىســەن، 
ئەتراپىڭــدا بولــۇپ ئۆتكــەن ھادىســىلەر ۋە جامائــەت 
ئەزالىرىدىــن گۇمانلىنىشــنىڭ ھاجىتــى يــوق. چۈنكى 
ــۇنداقال  ــاي، ش ــەر ج ــەم ۋە بىخەت ــەت خاتىرج جامائ
جامائــەت ئەزالىــرى ئىشــەنچىلىكتۇر.  ئىقتىســادىي 
جەھەتتىــن خاتىرجــەم بولۇشــنى خاالمســەن؟ ئۇنداقتا 
جامائــەت چەمبىرىكىــدە تىرىكچىلىــك قىلىســەن، 
بىرىگە ئىشىنىشــنى خاالمســەن؟ ئۇنداقتــا جامائەتنىڭ 
ئۆزگىلەرگە«ئىشــەنمە،  ۋە  »يــات  ســىرتىدىكى 
پەقــەت جامائــەت ئىچىدىكىلەرگــە ئىشــەنگىن، ھــەر 
ــە  ــۇ نەرس ــى ئ ــنى ياك ــىنى بىلىش ــر نەرس ــداق بى قان
ھەققىــدە مەلۇماتقــا ئېرىشىشــنى ۋە ياكــى قىزىقىشــنى 
جامائەتتــە  ھەققىــدە  بــۇالر  ئۇنداقتــا  خاالمســەن؟ 
»يېتەرلىــك ۋە ئىشــەنچلىك ئىلىــم، مەلۇمــات ۋە 
ماتېرىيال«مەۋجــۇت، »ســىرتتىكىلەر«گە مۇراجىئــەت 
قىلىشــنىڭ ھاجىتــى يــوق، »توغــرا« يولدا مېڭىشــنى 
خاالمســەن؟ يېگانــە »توغــرا« يــول، ئادالــەت ۋە 
ــنىڭ  ــن ئىزدەش ــقا يەردى ــە، باش ــق جامەئەتت ئادىللى
كېرىكــى يــوق .«34باۋمەننىــڭ بــۇ قارىشــىنى تېخىمــۇ 
ــن:  ــى بولۇشــى مۇمكى ــى دېگىل كېڭەيتســەك مۇنۇالرن
بىــرەر مەســىلىگە ياكــى قىيىنچىلىققــا دۇچ كەلگەنــدە 
ياكــى بىــرەر مەســىلە ئۈســتىدە باش قاتتۇرۇشــقا توغرا 

كەلگەنــدە ۋەياكــى جامائەتنىــڭ تەقدىــرى بىلــەن 
زىــچ مۇناســىۋەتلىك چــوڭ ئىشــالر ياكــى  مەســىلىلەر 
ھــەل قىلىنىشــى كۈتــۈپ تۇرغانــدا، جامائەتنىــڭ 
ــڭ بېشــىدىكى  ــەس جامائەتنى ــرى ئەم پۈتكــۈل ئەزالى
ــە  ــۈل بۆلس ــا كۆڭ ــىلەر بۇالرغ ــاناقلىقال كىش ــى س ياك

ــدۇ. ــا ئەگەشســىال بولى ــك، باشــقىالر ئۇالرغ يېتەرلى
كىــم  ئىنســانالرنىڭ  جامائەتنىــڭ  ســېننېت 
جاكارلىشــىدا  بىلــەن  دادىللىــق  ئىكەنلىكىنــى 
تۈرتكىلىــك رول ئوينايدىغــان كوللېكتىــپ كىملىــك 
ئىكەنلىكىنــى تەكىتلەيــدۇ. جامائەتتــە بىر ســوئالنىڭ 
جامائــەت  يەنــى  ئىچىدىــن  جامائــەت  جاۋابــى 
»دۇنياســى«دىن ئىزدىلىــدۇ. جامائــەت ئەزالىرىغــا 
تۇرۇۋاتقــان  ئــۆزى  دۇنيــا  ھەقىقىــي  نىســبەتەن 
جامائــەت بولــۇپ، كاللىســىدا باشــقا بىــر »خىيالىــي« 
دۇنيــا يــوق.  ئۇنىــڭ قارىشــىچە، جامائــەت كىملىكــى 
ئاپەتلەرگــە ئوخشــاش  تەبىئىــي  ياكــى  »ئــۇرۇش 
ســەۋەبلەر تۈپەيلــى بىــر گۇرۇپپا كىشــىلەرنىڭ ھاياتى 
ــەكىللىنىدۇ«.  ــدا ش ــپ قالغان ــتىغا كىرى ــەر ئاس خەت
ــقا  ــل تۇرۇش ــا تاقابى ــۆز ئالدىغ ــە ئ خېيىم-خەتەرلەرگ
كــۆزى يەتمەيدىغــان كىشــىلەر، ئۆزلىرىگــە ئوخشــاش 
كىشــىلەر بىلــەن بىرلىكتــە ھەرىكــەت قىلىشــنىڭ 
كويىغــا كىرىــدۇ، ئورتــاق ھەرىكــەت نەتىجىســىدە 
»كوللېكتىــپ  بىرلىــك  بــۇ  شــەكىللەنگەن 
ــى  ــۇ خىلدىك مەن«تۇيغۇســىنى شــەكىللەندۈرىدۇ. ب
جامائەتنىــڭ شەكىللىنىشــىدە بىر-بىرىگــە دۈشــمەن 
ئــەڭ ئــاز ئىككــى گۇرۇپپىغــا ئېھتىيــاج بــار.  ئورتــاق 
ئوتتۇرىســىدا  مەنســۇبلىرى  جامائــەت  دۈشــمەن 
قېرىنداشــلىق رىشتىســى شــەكىللەندۈرىدۇ. جامائــەت 
ئېيتقانــدا،  ئېلىــپ  مەنىدىــن  مەلــۇم  تۇيغۇســى 
»ئۆزگىلەرنى چەتكە قېقىش ئارقىلىق شــەكىللىنىدۇ. 
ئىندىۋىدۇئاللىــق ۋە ئوخشىماســلىق ئومۇمــەن بۇنــداق 
جامائەتلــەردە كۆرۈلمەيــدۇ. ھەقىقىــي ياكــى خىيالىــي 

دۈشــمەن پەيــدا قىلىنىــدۇ. 35
جامائــەت توغرۇلــۇق يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان 
ئېنىقلىمالرنــى تۆۋەندىكىگــە يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ: 
1. جامائــەت يــەر ياكــى ماكانغــا ئاساســەن ھەجمــى 
پەرقلىــق بولغــان، مەلــۇم بىــر جۇغراپىيەلىــك رايونغــا 
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مەنســۇپ،  كۈلتۈرگــە  ئوخشــاش  ئولتۇراقالشــقان، 
مەنىۋىــي  ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىــق،  ئوتتۇرىســىدا 
مۇناســىۋەتلەر  كۈچلــۈك  ئوخشــاش  ھەمكارلىققــا 
بىلــەن تەبىئىــي ھالــدا شــەكىللەنگەن ئورگانىــك 
ئىجتىمائىــي گەۋدىــدۇر. 2. مەلــۇم بىــر جۇغراپىيەلىك 
ھېــس- ئوي-پىكىــر،  ئولتۇراقالشــقان،  ماكانغــا 
بولغــان،  تۇيغــۇ، ئىش-ھەرىكەتتــە ئوخشاشــلىق 
ــىۋەتلىرى  ــق مۇناس ــىدا ئۇرۇق-تۇغقاندارچلى ئوتتۇرىس
بولغــان كىشــىلەردىن تەشــكىل تاپقــان گۇرۇپپىــدۇر. 
3.مەلــۇم بىــر ماكانــدا ياشــايدىغان ۋە بىــر كۈلتۈرگــە 
مەنســۇپ شەخســلەردىن تەشــكىل تاپقــان ھــەر خىــل 
ھەجىمدىكــى ئىنســان توپلۇقىــدۇر. 4. ئەزالىرىنىــڭ 
جەھەتتىــن  ھېس-تۇيغــۇ  بىلــەن  بىر-بىــرى 
مۇناســىۋەتلەر  ئىجتىمائىــي  بولغــان،  رىشتىســى 
يۈز-تۇرانــە بولىدىغــان، يۇقىــرى ســەۋىيەدە بىــر 
گەۋدىلەشــكەن ئىجتىمائىي گەۋدىدۇر. 5. جەمئىيەت 
ســەۋىيەدە  يۇقىــرى  بولغــان،  زىتــى  ئۇقۇمىنىــڭ 
دەرىجىدىكــى  بىرىنچــى  گەۋدىلەشــكەن،  بىــر 
ــىۋەتلەر  ــمىي مۇناس ــرى رەس ــى غەي ــىۋەتلەر يەن مۇناس
ھۆكۈمــران ئورۇنــدا تۇرىدىغــان، ئەنئەنــە، ئــادەت 
پەرقتىــن  ئوتتۇرىســىدا  ئــەزاالر  بولغــان،  قويــۇق 
بولىدىغــان  گەۋدىلىــك  ئوخشاشــلىق  بەكــرەك 
ــدۇر. 6.  ــي گەۋدى ــك ئىجتىمائى ــە خاراكتېرلى بېكىنم
ئەزالىــرى ئىجتىمائىــي تەســىرلەر تۈرتكىســىدە ئۆز-ئارا 

بىر-بىرىگــە باغلىنىدىغــان ئىجتىمائىــي گۇرۇپپىــدۇر. 
ــۈر  ــان قىلىدىغــان كۈلت ــر ماكانــدا جەري ــۇم بى 7. مەل
ھادىسىســى بولــۇپ، مەلــۇم بىــر يــەردە ياشــايدىغان 
ۋە ئۆز-ئــارا بېقىندىلىــق مۇناســىۋىتى ئىچىــدە ھايــات 
كەچۈرىدىغــان ئىنســان نوپۇســىدۇر. 8. جامائــەت 
بىخەتــەر، ئىللىــق، خاتىرجەملىــك ئاتــا قىلىدىغــان 
مۇھىتتــۇر. 9. جامائەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى ئۆزگىلــەر ۋە 

دۈشــمەننى شــەرت قىلىــدۇ. 
بىــر  يېــزا،  بىــر  ئۇقۇمــى  جامائــەت  قىسقىســى 
ــى  ــە ياك ــر قەبىل ــر شــەھەر، بى ــا، بى ــي گۇرۇپپ دىنى
ــر مىللەتنــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلمەكتە.  بى
باغاليدىغــان  بىر-بىرىگــە  ئەزالىرىنــى  جامائــەت 
»قــان  بــۇالر   بولــۇپ،  بــار  ئامىلــالر  نۇرغــۇن 
ئوخشاشــلىقى«، »ئىدىيــە ئوخشاشــلىقى«، »تۇيغــۇ 
ئوخشاشــلىقى«،»تەقدىر ئوخشاشــلىقى«، »كۈلتــۈر 
ئوخشاشــلىقى«دىن  »ئەنئەنــە  ۋە  ئوخشاشــلىقى« 
باغــالپ  يەرگــە  بىــر  شەخســلەرنى  ئىبــارەت. 
تۇرىدىغــان، جامائــەت ئىچىدىــن بىــرى ھۇجۇمغــا 
ئۇچرىســا باشــقا ئەزالىرىنــى ئۇنــى قوغداشــقا ئۈچــۈن 
بىــر  خۇشــاللىنارلىق  كەلتۈرىدىغــان،  ھەرىكەتكــە 
ئەھــۋال كۆرۈلســە بىرلىكتــە خۇشــال بولىدىغــان تۇيغۇ 

دەل جامائەتتىكــى ئورتــاق تۇيغــۇدۇر.

2. جامائەتنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى

بىــر جامائەتنىــڭ ئــەڭ روشــەن ئاالھىدىلىكــى 
بىراۋنىــڭ شەخســىي ھاياتىنــى تامامــەن جامائــەت 
بىــراۋ  بولۇشــىدۇر.  ياشــىيااليدىغان  ئىچىــدە 
ئەمەلــدار،  ئوقۇتقۇچــى،  دوختــۇر،  جامائەتتىكــى 
ئىشــچى ياكى باشــقا كەســىپتىكلەر بىلەن ۋاسىتىلىك 
ياكــى بىۋاســىتە تونۇشــىدۇ ياكى تونۇشــىدىغانلىقىنى 
ئوياليدۇ،چۈنكــى بىــراۋ ئــۇالر بىلــەن قــان، ئىدىيــە، 
ياكــى  »داشــلىق«  باشــقا  ۋە  ئېتىقــاد  مــاكان، 
بىلــەن  ئامىلــالر  ئورتــاق«  ياكــى  »ئوخشاشــلىق 
باغالنغانلىقتىــن، ھېسســىي جەھەتتىــن يېقىنلىــق 
ھېــس قىلىــپ ئاالقــە ۋە ئىش-ھەرىكەتلىرىنــى مۇشــۇ 

ئــاڭ بىلــەن ئېلىــپ بارىدۇ. ئەلۋەتتە بىــراۋ ھاياتىنىڭ 
ــي  ــا ياكــى دىنى ــر شــىركەت، كارخان ھەممىســىنى بى
ــۇ ياشــاش  ــدۇ، ب ــدە ياشــاپ بواللماي ــەت ئىچى جامائ
ساھەســى بىراۋنىــڭ بارلىــق ھاياتىنىــڭ مۇئەييەن بىر 
قىســىمىنى تەشــكىل قىلىــدۇ.   لېكىــن بىــر مىللەتتــە 
ھەممىســىنى  ھاياتىنىــڭ  بىــراۋ  شــەھەردە  ياكــى 
گەۋدىگــە  ئىجتىمائىــي  بــۇ  بىــراۋ  ياشــىيااليدۇ. 
قوشــۇلۇپ كېتىــش ئارقىلىــق تەپەككــۇر قىلىــدۇ، 
ھەرىكــەت قىلىــدۇ.  بىراۋنىــڭ شەخســىي ھاياتــى 
بىلــەن ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــىنىڭ چەك-چېگراســىنى 
ئايرىــش ھەقىقەتەن تەس بولۇپ، جامائەت ئىنســانغا 
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نىســبەتەن قەيەرگىچــە شەخســىي ھايــات، قەيەردىــن 
باشــالپ كوللېكتىــپ ھايــات؟ دېگــەن ســوئالغا جاۋاپ 
بېرىشــنى مۇمكىــن قىلمايدىغــان دەرىجىــدە پائــال ۋە 
گەۋدىــدۇر.  ئىجتىمائىــي  خاراكتېرلىــك  مۇھاســىرە 
ئىنســاننىڭ  شەخســىي ھاياتــى بىلــەن كوللېكتىــپ 
ھاياتىنىــڭ پاســىللىرى گىرەلىشــىپ كەتكــەن بــۇ 
ئىجتىمائىــي گــەۋدە، ئىنســاننىڭ ئىندىۋېداللىقــى ۋە 
كىشــىلىك خاراكتېرىنىــڭ پىشــىپ يېتىلىشــىگە ھــەر 
ۋاقىــت مۇۋاپىــق شــارائىت يارىتىــپ بېرىشــى ناتايىــن 
باشــقىالرغا  ئەزالىرىــدا  جامائــەت  بــەزى  بولــۇپ، 
تايىنىــش ۋە ئۇالردىــن ئۈمىــد كۈتــۈش خاھىشــى 
بەكــرەك  ئۆزىنىــڭ كۈچىدىــن  بولىــدۇ،  كۈچلــۈك 
جامائەتتىكــى   ئىشــىنىدۇ.  كۈچىگــە  باشــقىالرنىڭ 
تونۇش-بىلىــش مۇناســىۋىتى بىراۋغــا خاتىرجەملىك، 
ئاتــا  بىخەتەرلىــك  ۋە  ســەمىمىيەت   ئىللىقلىــق، 
ــىنى  ــۇن ئىش ــڭ نۇرغ ــەن بىرگە،بىراۋنى ــش بىل قىلى
ــەكلى  ــىۋەت ش ــۇ مۇناس ــن  ب ــدۇ. لېكى ــان قىلى ئاس
شەخســلەر ئوتتۇرىســىدىكى ئۇرۇق-تۇغقاندارچىلىــق، 
دوســت-يارەنلىك، مەكتەپداشــلىق، يۇرتداشــلىق، 
ــنىدارچىلىق  ــلىق، قوش ــلىق، مەھەللىداش مەزھەبداش
قاتارلىــق  يېقىنلىــق ۋە »داشــلىق« مۇناســىۋىتى 
ــۈپەت،ئۆلچەم،قاب ــا س ــان بولغاچق ــتىگە قۇرۇلغ ئۈس
ىلىيەت،تەرەققىيــات، الياقــەت، ئادالــەت قاتارلىــق 
رول  مۇھىــم  قىلىشــىدا  تەرەققىــي  ئىنســاننىڭ 
ئومۇملىشىشــىغا  قەدرىيەتلەرنىــڭ  ئوينايدىغــان 
بــۇ  بېرەلمەيــدۇ.  يارىتىــپ  شــارائىت  مۇۋاپىــق 
ــان  ــە ياراتق ــە نەتىج ــەكلىدە جامائەتت ــىۋەت ش مۇناس
بىلــەن  الياقەتلىكلــەر  يارىتالمىغانالرنــى،  بىلــەن 
الياقەتســىزلەرنى ئايرىــش تەســكە توختايــدۇ، نەتىجە 
ۋە الياقەتتىــن بەكــرەك ئىتائــەت ۋە ســاداقەت ئىشــقا 
يارايدۇ.   قىسقىســى، جامائەت بولۇشــنىڭ ئاساســلىق 
ــي  ــق ئىجتىمائى ــڭ بارلى ــە بىراۋنى ــى جامائەتت ئۆلچىم

مۇناســىۋەتلىرىنىڭ ئــورۇن ئېلىشــىدۇر.36
لېكىــن  مۇھىمــدۇر،  ئامىلــى  مــاكان  جامائەتتــە 
ئامىلــى جامائەتنىــڭ نوپــۇس ھەجىمىنــى  مــاكان 
ھېســابالنمايدۇ.  ئامىــل  بىردىنبىــر  بەلگىلەشــتە 
ئەمەســلىكىگە  ياكــى  كۆچمــەن  جامائەتنىــڭ  بــۇ 

جەمئىيەتشۇناســلىق  بولىــدۇ.  پەرقلىــق  ئاساســەن 
مەيلــى  بولســۇن  جامائــەت  نۇقتىســىدىن-مەيلى 
جەمئىيــەت بولســۇن- نەزەرگە ئېلىنىشــقا تېگىشــلىك 
كۈلتــۈر  شــەكلىنىڭ  ئىجتىمائىــي  بولســا  نۇقتــا 
ئاالھىدىلىكلىرىــدۇر. ئىنســان گۇرۇپپىلىرىنــى بىلىش 
ئۈچــۈن ئــۇ گۇرۇپپىالرنىــڭ كۈلتــۈر ئاالھىدىلىكلىرىنى 
بىلىــش كېــرەك، چۈنكى ئىنســان گۇرۇپپىلىــرى ياكى 
قىلىدىغــان  تەشــكىل  گۇرۇپپىالرنــى  ئىجتىمائىــي 
شەخســلەر ئوتتۇرىســىدىكى ھەمكارلىق، قەدىرىيەتلەر 
بىرلىكىنىــڭ  ئېتىقــاد  ۋە  قــاراش(  )قىممــەت 
نەتىجىســى بولــۇپ، مەيلــى زېمىــن بولســۇن، مەيلــى 
بىــر مەملىكەتكــە ســاداقەتمەنلىك بولســۇن بۇالرنىــڭ 
تايىنىــدۇ.  تەســەۋۋۇرغا  كوللېكتىــپ  ھەممىســى 
جامائەتنىــڭ يەنــە بىــر تىپىــك ئاالھىدىلىكــى بولســا 
مەنپەئەتــى بىــر بولغــان ئەزاالردىــن تەشــكىل تاپقــان 
ــە ئەزاالرنىــڭ  قۇرۇلمــا بولۇشــىدۇر. چۈنكــى جامائەتت
ھــەر بىرىنىــڭ مەنپەئەتــى جامائەتنىــڭ ئومۇمىــي 
گىرەلىشــىپ  دەرىجىــدە  زور  بىلــەن  مەنپەئەتــى 

كەتكــەن بولىــدۇ. 
بولغــان  ئاالھىدىلىكــى  تىپىــك  جامائەتنىــڭ 
ھەمكارلىــق روھــى، چۈشــەنچە ۋە ھېس-تۇيغۇدىــن 
ســىرت ئىقتىسادىي ســاھەدىمۇ ئاالھىدە گەۋدىلىنىدۇ. 
ھەمكارلىــق  روھــى ئەنئەنــە، دىــن، ئۆرپ-ئادەتكــە 
ئوخشــاش ئامىلالردىــن ئــوزۇق ئالىــدۇ، جامائــەت 
ئەزاســى بــۇ ئامىلــالر شــەكىللەندۈرگەن ئىجتىمائىــي 
نىــزام ۋە قائىدىلەرنــى ئۆزگەرتىــش ئۇياقتــا تۇرســۇن، 
بــۇالر ئۈســتىدە تاالش-تارتىــش قىلىشــتەك ھوقۇقــى 
ياكى ســاالھىيىتى ئاساســەن بولمايدۇ. بۇ ســەۋەبتىن 
يۇقىرىقــى ئامىلالرنىــڭ كۈچلــۈك بىــر ئىجتىمائىــي 
كونتــرول كۈچــى بولىــدۇ. جامائەتتــە ئەزاالرنىــڭ 
ئوخشــاش دۇنيــا قارىشــى ۋە تۇرمــۇش ئۇســۇلىنى 
ــەۋەردار  ــن خ ــارا بىر-بىرىدى ئورتاقلىشــىش ۋە ئۆز-ئ
ئوخشاشــلىقتىن  ۋە  ئورتاقلىــق  قاتارلىــق  بولــۇش 
»بىــز ئېڭــى« شــەكىللىنىدۇ.  »بىــز« دېيىلگەنــدە 
قىلىشــى  ھەرىكــەت  مۇســتەقىل  »مەن«لەرنىــڭ 
بولماســتىن  بىرلىكتــە ئورتــاق ھەرىكــەت قىلىــش 
كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ. بــۇ يەردىكــى بىرلىــك ياشــاش ۋە 
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ئويالشــنىڭ جامائەتنىــڭ ســىرتىدىكى ئۆزگىلەردىــن 
پەرقلىــق بولۇشــىنى ۋە ئايرىلىشــىنى كۆرســىتىدۇ. 
بــەزى جەمئىيەتشۇناســالرنىڭ قارىشــىچە، جامائەتتــە 
جەمئىيەتتىكــى »مەن ۋە ئىندىۋىدۇئاللىق« ئېڭىنىڭ 
ئەكســىچە »بىــز ئېڭــى« كۈچلۈكتــۇر، بــۇ قاراشــنى 
ياقاليدىغــان جەمئىيەتشۇناســالر »بىــز« ۋە »مــەن« 
ئېڭى ئوتتۇرىســىدىكى پەرقنىــڭ جامائەت-جەمئىيەت 
قىلىدىغانلىقىنــى  تەشــكىل  ئاساســىنى  پەرقىنىــڭ 
بىلدۈرۈشــىدۇ. جامائــەت ھــەر ۋاقىــت »بىز«دەيــدۇ. 
بــۇالر ھــەر ھادىســىنى »بىز«ئېڭى بىلەن چۈشــىنىپ 
مۇئامىلــە قىلىــدۇ. جامائــەت ھاياتىدىكــى ئىجتىمائىــي 
مۇناســىۋەتلەر كۆپىنچــە ئەزالىرىغــا گۇرۇپپــا ئىچــى 
كوللېكتىــپ  پىسخىكىســى،  گۇرۇپپــا  پوزىتســىيە، 
قىلىدۇ.37بــۇ  ئاتــا  »بىز«تۇيغۇســى  ياكــى  روھــى 
ــە  ــقىالر نېم ــا »باش ــى بولس ــى »بىز«تۇيغۇس يەردىك
چۈشەنچىســىنىمۇ  تۇرمــۇش  قاالر«دېگــەن  دەپ 

ــىتىدۇ.  كۆرس
ــران  ــۈر شــەكلى ھۆكۈم ــۇ كۈلت ــۈر: ب ــى كۈلت ئاغزاك
ئورۇنــدا تۇرىــدۇ.  جامائەتتــە يازمــا يەنــى قەلەمدىــن 
كۈچــى  ســۆزلەرنىڭ  يەنــى  ئېغىزنىــڭ  بەكــرەك 
بولىــدۇ. شــۇڭا يېزىــش ئارقىلىــق ئويالشــنىڭ ئورنىغا 
نۇرغــۇن  پائالــدۇر،  بەكــرەك  ئېغىــزالر  ۋە  ســۆزلەر 
ئىش-ھەرىكــەت ۋە پائالىيەتلــەر ئېغىزدىكــى ســۆزلەر 
بىلــەن چەكلىنىــدۇ، قەلــەم بىلــەن ئەمــەس پەقــەت 
ســۆز بىلەنــال دىئالــوگ قىلىــدۇ، تارىخىــي خاتىرىلــەر 
ئاغزاكــى  يەنــى  ئېغىــز  ئەمــەس  بىلــەن  قەلــەم 
قائىــدە- جامائەتنىــڭ  خاتىرىلىنىــدۇ.  شــەكىلدە 
ــمىي  ــرى رەس ــىپلىرى ۋە قانۇنلى ــۇنلىرى، پرىنس يوس
بولۇشــتىن بەكــرەك غەيــرى رەســمىي بولىــدۇ، يەنــى 
يازمــا شــەكلىدە بولمىســىمۇ بولىــدۇ. شــۇڭا جامائــەت 
ــىملەر  ــەر ۋە كېلىش ــىدىكى ۋەدىل ــرى ئوتتۇرىس ئەزالى
بىلەنــال  ســۆزلەر  ئاغزاكــى  بەكــرەك  توختامدىــن 
ھاســىل بولىــدۇ. تەپەككــۇر قەلــەم بىلــەن بولمىغاچقا 
ۋە  ئانالىتىك،كاتېگورىيەلەشــتۈرۈش  مەســىلىلەرنى 
ئابســتراكت ئويــالش ئومۇمالشــمايدۇ. مەلــۇم بىــر 
ــك  ــا ئانالىتى ــى ئۇقۇمغ ــىلە ياك ــە، مەس ۋەقە-ھادىس
ــۇ ھادىســە، مەســىلە ۋە  ــش ئۈچــۈن، ئ ــاراپ چىقى ق

ئۇقۇمغــا ســىرتتىن قاراشــقا توغــرا كېلىــدۇ. جامائــەت 
چەمبىرىكىنىــڭ ســىرتىغا چىقىــپ ئويــالش تەســرەك 
بولىــدۇ. جامائەتتىمۇ نۇرغۇن نەرســىلەرنى ئۆگەنگىلى 
ــدۇ،  ــى بولى ــك، دانىشــمەن بولغىل ــدۇ، ئىلىملى بولى
ھېكمەتلىــك گەپلــەر، نەســىھەت خاراكتېرلىــك ۋە 
كــۆپ  قائىدە-پرىنســىپىالر  تېگىشــلىك  بولۇشــقا 

ســۆزلىنىدۇ.
ئاغزاكــى كۈلتۈرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىنى چۈشــىنىش 
ئۈچۈن ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقى پىســخولوگلىرىدىن 
ئالېكســاندېر لۇرىيانىــڭ 1930-يىلالرنىڭ باشــلىرىدا 
چــەت  بــەزى  قىرغىزىســتاننىڭ  ۋە  ئۆزبېكىســتان 
رايونلىرىــدا ئېلىــپ بارغان تەكشــۈرۈش ۋە تەتقىقاتىغا 
قــاراپ چىقىــش پايدىلىــق. بــۇ تەتقىقاتتــا تەتقىقــات 
ئوبيېكتلىرىدىــن چەمبــەر، تىكتــۆت بۇلــۇڭ، ئــۈچ 
بۇلۇڭغــا ئوخشــاش ئابســتراكت ۋە كاتېگورىيەلىــك 
نامــالر ســورىلىدۇ. ئالېكســاندېر بــۇ شــەكىللەرنى 
ئــۇالر  كۆرســەتكەندە،  ئوبيېكتلىرىغــا  تەتقىقــات 
چەمبەرنى تەخســىگە، چاققا ئوخشــايدىكەن دېگەن. 
ــايدىكەن  ــە ئوخش ــا دېرىزىگ ــى بولس ــۆت بۇلۇڭن تىكت
ــەكلى  ــالش ش ــل ئوي ــۇ خى ــە ب ــەن. ئەمەلىيەتت دېگ
ــدۇ.  ــاس قىلى ــارائىتنى ئاس ــى ش ــىيەلىك يەن فۇنكىس
ئالدىغــا  ئوبيېكتلىرىنىــڭ  تەتقىقــات  ئالېكســاندېر 
بولقــا، ھــەرە، پالتــا ۋە كۆتــەك قويــۇپ ئۇالرنــى 
ئايرىشــنى تەلــەپ قىلغــان،  كاتېگورىيــە بويىچــە 
ــا، ھــەرە ۋە  ــە ســايمان ھېســابلىنىدىغان بولق ئادەتت
پالتــا بىــر يەرگــە تىزىلىشــى كېــرەك ئىــدى، لېكىــن 
ئىشــقا  نەرســىلەرگە  بــۇ  ئوبيېكتلىــرى  تەتقىقــات 
دەپ  نەرســىلەر  يارىمايدىغــان  ياكــى  يارايدىغــان 
كۆتەكنــى  يەنــى  قىلمىغــان،  بۇنــداق  قارىغاچقــا 
ــا قاتارلىــق نەرســىلەردىن پەرقلىــق دەپ  ــا، پالت بولق
ئويلىمىغــان. چۈنكــى كۆتــەك باشــقا نەرســىلەرگە 
ئوخشــاش ئۇالرنىــڭ تۇرمۇشــىنىڭ بىــر قىســمى بولۇپ 
ئىشــقا يارايتتــى. كۆتــەك بولمىســا ســايمانالر نېمىگــە 
ۋە  ۋەقە-ھادىســىلەر  ئويلىغــان.  دەپ  يارىســۇن؟ 
نەرســىلەر ھەققىــدە كونكرېــت ئېنىقلىمــا بېرىلمەيدۇ. 
ــورالغاندا،  ــە دەپ س ــەن نېم ــىلەن، دەرەخ دېگ مەس
دەرەخ دەرەختــۇر، دەرەخ دېگەننــى ھەممــە ئــادەم 
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بىلىــدۇ، مېنىــڭ دېيىشــىمنىڭ ھاجىتــى يــوق دېگەن 
جــاۋاب بېرىلگــەن. شــۇڭا جامائەتتــە قامــۇس ياكــى 
ــتا  ــى ئاس ــىنىڭ تەرەققىيات ــىكلوپېدىيە قۇرۇلۇش ئېنس
بولىــدۇ. جامائەتتــە ئىنســانالرنىڭ ئۆزىنــى ئىپــادە 
ــك  ــى يېتەرلى ــى باھاس ــۆزى ھەققىدىك ــى ۋە ئ قىلىش
ئەمــەس. جامائــەت ئىنســانلىرىدىن كىــم ھەققىــدە 
ــى تونۇشــتۇرۇش ۋە ئىپادىلەشــتىن  ســورالغاندا ئۆزىن
بەكــرەك، ئــۆزى تــەۋە بولغــان ئائىلــە، جەمــەت ياكــى 
باشــقا ئىجتىمائىــي گۇرۇپپــا ھەققىدە بەكــرەك مەلۇمات 
ــر نەرســە ھەققىــدە كــۆز قارىشــى  ــۇم بى بېرىــدۇ. مەل
ســورالغاندا ئۆز كۆز قارىشــىنى ئىپادىلەشــتىن بەكرەك 
ئــۆزى تــەۋە بولغــان ئىجتىمائىــي گۇرۇپپىنىــڭ يەنــى 
جامائەتتــە  ســۆزلەيدۇ.  قارىشــىنى  كوللېكتىپنىــڭ 
ــرى ئىچىــدە قــۇالق  ئىنســاننىڭ بــەش ســېزىم ئەزالى
ۋە ئېغىــز ئــەڭ مۇھىــم ھېســابلىنىدىغان بولــۇپ، 
ــېزىمالر  ــان س ــاس قىلغ ــنى ئاس ــاڭالش ۋە سۆزلەش ئ
بەكــرەك تەرەققىــي قىلىــدۇ. شــۇڭا جامائەتتىكــى 
ــز(  ــانالرنىڭ ســۆزلەش )ئېغى ــش ئىنس ــە ئورنىتى ئاالق
ۋە ئــاڭالش )قــۇالق( شــەكلىدە بولىــدۇ.  ئــەڭ كــۆپ 
گــەپ قىاللىغــان ئىنســان  ئىلىملىــك ئىنســان، گــەپ 
ئاڭاليدىغــان بىــرى بولســا ئەخالقلىــق ۋە قۇلىقــى 
يۇمشــاق ئىنســان بولىــدۇ. جامائەتتــە ئىنســاننىڭ 
ئەســتە تۇتــۇش قابىلىيىتــى ۋە خاتىرىســىگە ئاالھىــدە 
ــى  ــۇش قابىلىيىت ــتە تۇت ــدۇ. ئەس ــەت بېرىلى ئەھمىي
ئىنســان  بولغــان  ياخشــى  خاتىرىســى  كۈچلــۈك، 
ئىلىملىــك ئىنســان دەپ قارىلىــدۇ. مەســىلىلەرنى 
ئانالىتىــك تەھلىــل قىلىــپ مەســىلىگە قارىتــا چــارە 
تاپقــان ئىنســاندىن بەكــرەك ناتىــق ئىنســان بەكــرەك 

ــدۇ.38 ــار كۆرى ئېتىب
تەرەققىــي  كۈچلــۈك  تەپەككــۇر   ئابســتراكت 
قىلمىغانلىقتىــن ئۇقۇمــالر ۋە ھادىســىلەر ئۈســتىدە 
مۇنازىــرە قىلىنماســتىن، شەخســلەر ھەققىــدە بەكرەك 
مۇالھىــزە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ، يەنــى شەخســلەرنىڭ 
ــر،  ــەر پىكى ــۇڭا تەنقىدل ــدۇ. ش ــرەك بولى ــى بەك گېپ
ئۇقۇمغــا ئەمــەس شەخســلەرگە بولىــدۇ. ئۇقۇمــالر 
ــىلەرنىڭ  ــى ھادىس ــىلە ياك ــا مەس ــرە قىلىنمىس مۇنازى
سەۋەب-نەتىجىســى ئۈســتىدىمۇ ئەتراپلىــق مۇھاكىمــە 

كۈلتــۈردە  ئاغزاكــى  بولمايــدۇ،  بارغىلــى  ئېلىــپ 
ســەۋەب-نەتىجە  ھادىســىلەرنى  ۋە  مەســىلىلەر 
ــا  ــادەت ھالىغ ــالش ئ ــىدىن ئوي ــىۋىتى نۇقتىس مۇناس
كەلمىگەنلىكتىــن، ئىلىم-پەننىــڭ ياكــى ئىلىمنىــڭ 
ئوينايدىغــان  رول  مۇھىــم  قىلىشــىدا  تەرەققىــي 
كۆزىتىــش، قىزىقىــش، ســوئال قويۇش،تەنقىدىــي 
ــش،  ــز قىلى ــش، ئانالى ــاراش، ئىزدىنى ــن ق نۇقتىدى
تەتقىــق قىلىــش قاتارلىــق زېھنىــي پائالىيەتلەرمــۇ 
ســەۋەب-نەتىجە  چۈنكــى  ئومۇمالشــمايدۇ.39  
ئۈســتىگە  ئۇقۇمــالر  ئابســتراكىت  مۇناســىۋەتلىرى 
قويۇۋەتســەن  »تاشــنى  مەســىلەن،  قۇرۇلىــدۇ. 
كونكرېــت  جۈملــە  دېگــەن  چۈشــىدۇ«  يەرگــە 
مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ. »ھەقىقىــي ئېغىرلىقــى ھاۋادىــن 
چــوڭ بولغــان بىــر جىســىم قويــۇپ بېرىلگەنــدە، 
ســەۋەبلىك  كۈچــى  تارتىــش  شــارىنىڭ  يــەر 
ــە  ــر نەچچ ــدە بى ــەن جۈملى ــىدۇ« دېگ ــە چۈش يەرگ
ئابســتراكت ئۇقــۇم بــار. قىسقىســى، ئۇقۇمــالر بولمىســا 
ئابســتراكىتلىق بولمايــدۇ، ئابســتراكتلىق بولمىســا 
ــپ  ــەۋەب-نەتىجە يوقىتى ــوق، س ــەۋەب-نەتىجە ي س
بۇنــداق  يــوق.  تەپەككۇرمــۇ  مۇۋاپىــق  قويۇلســا 
نەتىجىلەرگىــال  ئەمــەس  ســەۋەبلەرگە  ئەھۋالــالردا 
قارىلىــدۇ، لېكىــن ئىنســان »بــۇ نېمە ئۈچــۈن بۇنداق 
ــدۇ.  ــورىماي تۇرالماي ــوئالنى س ــەن س ــدى؟« دېگ بول
ئاغزاكــى كۈلتــۈردە ســەۋەب-نەتىجە بويىچــە ئويــالش 
ــداق  ــقا بۇن ــە،  »نېمىش ــا كەلمىگەچك ــادەت ھالىغ ئ
بولــدى؟« دېگــەن ســوئالنىڭ ئورنىغــا »بۇنــى كىــم 
شــۇنىڭ  دەسســەيدۇ.  ســوئال  قىلدى؟«دېگــەن 
ســەۋەبىنى  خاتالىقنىــڭ  ياكــى  مەســىلە  بىلــەن 
ــلەردىن  ــا، شەخس ــنىڭ ئورنىغ ــى تۈزەش ــپ ئۇن تېپى
ئىزدەشــنىڭ كويىغــا چۈشــۈلىدۇ. بىــر خاتالىقنــى 
تەكــرار قىلماســلىق ئۈچــۈن ئــۇ خاتالىقنــى كەلتــۈرۈپ 
چىقارغــان ســەۋەبلەرنى تېپىــپ چىقىــش كېــرەك. 
خاتالىقنــى  ئاندىــن  چىقىلغانــدا  تېپىــپ  ســەۋەب 
تۈزەتكىلــى بولىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە مەســىلە ۋە 
ــىۋىتى  ــەۋەب-نەتىجە مۇناس ــتىدە س ــىلەر ئۈس ھادىس
بويىچــە ئانالىــز ئېلىــپ بېرىــش ھەقىقەتــەن تــەس. 
مەســىلەن، »نېمــە ئۈچــۈن يامغــۇر ياغــدى؟« دېگەن 
ســوئالنى ســەۋەب-نەتىجە مۇناســىۋىتى نۇقتىســىدىن 
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ئانالىــز قىلىدىغــان بولســاق، ھــاۋا بېســىمىدىكى 
ئۆزگىرىشــلەر، بىزگــە قــاراپ كېلىۋاتقــان فرونــت 
تۇرۇۋاتقــان  بىــز  گىرادۇســى،  سىستېمىســىنىڭ 
يەرنىــڭ گىرادۇســى، بــۇ ئىككىســىنىڭ نەملىــك 
تەرەپلىــك  ئىككــى  ئەتراپىمىزدىكــى  نىســبىتى، 
ــۆۋەن  ھــاۋا ھەرىكەتلىــرى ئەمــەس ئاتموســفېرانىڭ ت
ــى ئوتتۇرىســىدىكى  ــرى قاتلىم ــەن يۇقى ــى بىل قاتلىم
ھــاۋا ھەرىكەتلىــرى.... ئــۇ قــەدەر كــۆپ ســەۋەب 
ــۇن  ــۈن نۇرغ ــش ئۈچ ــن قىلى ــرا تەخمى ــى، توغ بارك
بــار.  ئېھتىيــاج  مەلۇماتقــا  ۋە  پائالىيــەت  زېھنىــي 
بۇنــداق مۇرەككــەپ ۋە قىيىــن زېھنىــي پائالىيــەت 
ئــاڭالش ۋە سۆزلەشــكە كۆنــۈپ كەتكــەن ئاغزاكــى 
ئاســانغا  نىســبەتەن  كىشــىلەرگە  تــەۋە  كۈلتۈرگــە 
ئورنىغــا »يامغــۇر  بۇالرنىــڭ  شــۇڭا  توختىمايــدۇ. 
ــۇ  ــش تېخىم ــى دېيى ــەن جۈملىن ــدى« دېگ ياغدۇرۇل
قىلغۇچــى  ســادىر  ھەرىكــەت  ئەلۋەتتــە  ئاســان.  
ئاالھىدىلىكلىــرى  بولغۇچىنىــڭ  مەســئۇل  ياكــى 
مۇنازىــرە قىلىنىشــى كېــرەك، بــەزى ئىشــلىرىدا ئۇتــۇق 
قازىنىدىغــان، بــەزى ئىشــلىرىدا خاتالىشــىدىغان، 
بەزىــدە توغــرا ھەرىكــەت قىلىــپ بەزىــدە ئازىدىغــان 
ھەرىكەت ئىگىســىگە مەركەزلىشــىش يەنىال ئىنســاننى 
چارچىتىــپ قويىــدۇ. شــۇڭا يــا پۈتۈنلــەي توغــرا ئىش 
قىلىدىغــان شــەخس ئىزدىلىــدۇ ياكــى قىلغانلىرىنىڭ 
ــدۇ.  ــق دۈشــمەن ئىزدىلى ــا ۋە زىيانلى ھەممىســى خات
40   تارىخچــى بېرنــارد لېۋىــس مۇنــداق دەيــدۇ: 

ــان  ــۇب بولغ ــە مەغل ــەرب ئەللىرىگ ــدا غ ــى چاغ »ئەين
ــدى؟  ــم قىل ــە كى ــى بىزگ ــەر، بۇن ــۇلمان دۆلەتل مۇس
ســەۋەب-نەتىجە  مەركەزلىشــىپ  ســوئالغا  دېگــەن 
بويىچــە ئويالشــقا مايىــل بولمىــدى، لېكىــن تۈركلــەر 
بــۇ ســوئالنىڭ ئورنىغــا، بىــز نېمىنــى خاتــا قىلــدۇق، 
ئەمــدى قانــداق قىلىشــىمىز كېــرەك؟ دېگــەن ســوئالغا 
ــە  ــەۋەب-نەتىجە بويىچ ــۇ دەل س ــتى«. ب مەركەزلەش
ئۇقــۇم  ئابســتراكت  مۇشــۇنداق  بولــۇپ،  ئويــالش 
بويىچــە ئويــالش ئېڭى تۈرتكىســىدە، 17-ئەســىردىال 
غــەرب بىلــەن رىقابەتلىشــەلمەيدىغان ھالغــا كېلىــپ 
ــە  ــىر يەن ــى ئەس ــى، ئىكك ــمانلى دۆلىت ــان ئوس قالغ

داۋامالشــتۇردى.41  مەۋجۇتلۇقىنــى 

ئىدىيــە،  بىــر  مەلــۇم  كۈلتــۈردە  ئاغزاكــى 
يــا  نىســبەتەن  ۋە ھادىســىگە  مەســىلە  مەلۇمــات، 
مۇئەييەنلەشــتۈرۈش ياكــى ئىنــكار قىلىــش مايىللىقــى 
نىســبەتەن كۈچلــۈك بولىــدۇ. مۇئەييەنلەشــتۈرۈش 
ياكــى ئىنــكار قىلىــش پوزىتسىيەســى مەســىلىنىڭ 
يىلتىزىنــى قېزىــپ چىقىرىــپ ســەۋەبىنى بىلىشــكە، 
مەســىلىگە جــاۋاب تېپىشــقا توســالغۇ بولىــدۇ. بــۇ 
ئىزلىرىنــى  دوگماتىزمنىــڭ  پوزىتســىيەدە  خىــل 
ئېپىســتېمولوگىيە  مەلۇمكــى،  بولىــدۇ.  تاپقىلــى 
بىلىشــنىڭ  نۇقتىســىدىن  شــەكلى(  )بىلىــش 
ئىمكانىيىتــى ھەققىــدە ئىككــى خىــل پوزىتســىيە، 
بولســىمۇ  بولۇپ،ئــۇ  بــار  ئۇســۇل  ۋە  چۈشــەنچە 
دوگماتىــزم ۋە  شــۈبھىچىلىكتۇر.  ئېپىســتىمولوگىيە 
ــە  ــنىڭ ئىمكانىيىتىگ ــزم بىلىش ــىدىن دوگماتى نۇقتىس
ئىجابىــي باھــا بېرىدىغــان بولســا، شــۈبھىچىلىك 
بىلىشــنىڭ ئىمكانىيىتىگــە ھــەر نۇقتىدىــن ســەلبىي 
بىلــەن  دوگماتىــزم  ئەمەلىيەتتــە  بېرىــدۇ.  باھــا 
تۇرمۇشــىنىڭ  شەخســىي  بىراۋنىــڭ  شــۈبھىچىلىك 
مۇناســىۋەتلىك.  ئاالھىدىلىكىگــە  ۋە  خاراكتېــرى 
ياكــى  قــاراش  بىــر  مەلــۇم  ئىنســان  دوگماتىــك 
ئىدېئولوگىيەگــە »قارىغۇالرچە«ئىشــىنىدىغان، يەنى 
ئۇنىڭغــا تەنقىدىــي نۇقتىدىــن قارىمايدىغــان، ئــۇ 
ھەققىــدە مۇھاكىمــە قىلمايدىغــان، ئۇنىڭغــا ســوئال 
قويمايدىغــان كىشــىدۇر. شــۈبھە قىلىدىغــان ئىنســان 
كۈندىلىــك تۇرمــۇش ۋە شەخســىي خاراكتېرىنىــڭ 
تەمكىــن،  ئەتراپىغــا  نۇقتىســىدىن  قايغۇلىــرى 
ئىشەنچســىز ۋە شــۈبھە بىلــەن قارايدىغــان كىشــىدۇر. 
ئىجتىمائىــي نۇقتىدىــن بولســا بىــر جەمئىيــەت ياكــى 
بىــر جامائەتنىــڭ دوگماتىــك ۋە  شــۈبھىچى »روھــى 
ھالىتــى« بولىــدۇ. پەلســەپىۋىي نۇقتىدىــن دوگماتىزم 
ۋە شــۈبھىچىلىكنىڭ مېتــود ۋە ئېپىســتېمولوگىيەلىك 
نۇقتىدىــن  ئېپىســتېمولوگىيەلىك  بــار.  مەنىســى 
دوگماتىــزم بىلىشــنىڭ، مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا 
توغــرا بىلىشــنىڭ ئىناۋەتلىكىگــە بولغــان ئىشــەنچىنى 
كۆرســىتىدىغان بولسا، شۈبھىچىلىك توغرا بىلىشنىڭ 
ئىناۋەتلىكىگــە گۇمــان بىلــەن قاراشــنى كۆرســىتىدۇ. 
ــپ،  ــۇنچىلىك توختىلى ــدە مۇش ــزم ھەققى 42 دوگماتى

شــۈبھىچىلىك توغرۇلــۇق قىســقىچە توختىاليلــى. 
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ــۇر  ــان شــۈبھىچىلىك قانداقت ــەردە دېيىلىۋاتق ــۇ ي ب
گۇمانخورلۇقتىــن  ئىســتېمالىدىكى  تىلــى  ئۇيغــۇر 
ئىبــارەت ئىللــەت بولماســتىن، بەلكــى بىلگــى ياكــى 
ئىشــەنچلىك  ياكــى خاتالىقــى،  توغــرا  بىلىمنىــڭ 
ۋە  دائىرىســى  مەنبەســى،   ، ئەمەســلىكى  ياكــى 
ئاالھىدىلىكلىــرى ھەققىــدە ئويلىنىــش، مۇھاكىمــە 
قاراشــنى  نۇقتىدىــن  تەنقىدىــي  ۋە  قىلىــش 
)بىلىــم(  بىلگــى   شــۈبھىچىلىك  كۆرســىتىدۇ.  
پەلسەپىســىدە ھــەم بىلگىگــە تۇتقــان پوزىتســىيە 
ھەمــدە مېتــود ســۈپىتىدە قوللىنىلىــدۇ، قەدىمقــى 
بــار  ئېقىمىنىڭمــۇ  شــۈبھىچىلىك  ئاشــقۇن  دەۋردە 
ئىكەنلىكــى مەنبەلــەردە قەيــت قىلىنىــدۇ. ئالــدى 
بىلــەن پوزىتســىيە ســۈپىتىدە شــۈبھىچىلىك ھەققىــدە 
توختىاليلــى. شــۈبھىچىلىك پەلســەپەنىڭ روھىغــا 
ــىدىن  ــەپە نۇقتىس ــۇپ، پەلس ــەن بول ــىڭىپ كەتك س
ئىگــە.  ئەھمىيەتكــە  بولمايدىغــان  كەچكىلــى  ۋاز 
ــك  ــان، كۈندىلى ــان ئىنس ــى ئاتىغ ــەپىگە ئۆزىن پەلس
ــەززا  ــال پوزىتســىيە تەق تۇرمۇشــنىڭ جىددىــي ۋە رېئ
قىلىدىغــان جىددىيلىكىدىــن قۇتۇلــۇش، ئۆزىگــە 
ۋە  پىكىــر  ئىدىيــە،  كېلىۋاتقــان  تەرەپتىــن  ھــەر 
قەدىرىيەتلەرگــە شــۈبھە ۋە تەنقىدىــي پوزىتســىيە 
ســوئال  ئويلىنىــپ  ھەققىــدە  ئــۇالر   ، تۇتــۇپ 
قويااليدۇ.  شــۈبھىچىلىك پوزىتسىيەســى تۇرمۇشتىكى 
ــي  ــە ياكــى جىددى قېلىپلىشــىپ كەتكــەن ئادەتلەرگ
ھادىســىلەرگە ســوغۇققانلىق بىلــەن قاراشــنى تەقــەززا 
قىلىــدۇ. شــۈبھىچىلىك بــۇ جەھەتتىــن دوگماتىزمنىڭ 
يەنــى ئالدىغــا چىققانال ئىدىيە ۋە ئېتىقاد شــەكىللىرى 
ھەققىــدە ئويالنمايــال قارىغۇالرچــە قوبــۇل قىلىدىغــان 
تــەرەپ بولۇشــنىڭ زەھــەر قايتۇرغۇچــى دورىســىدۇر. 
ســوقراتنىڭ ئــۆز دەۋرىــدە نورمــال ئافىنالىقالرنىــڭ 
قېلىپلىشــىپ كەتكــەن ئىدىيــە ۋە بىــر تەرەپلىمــە 
قاراشــلىرىغا تەنقىدىــي پوزىتســىيە تۇتۇشــى پەلســەپە 
تارىخىــدا مۇھىــم ئۆرنــەك بوالاليــدۇ،  بىــر مېتــود 
ســۈپىتىدە شــۈبچىلىك بولســا، شــۈبھىنى بىر مەقسەت 
ياكــى نىشــان ئەمــەس، بىــر ۋاســىتە ســۈپىتىدە 
شــۈبھىچىلىكنى  تارىخىــدا  پەلســەپە  قوللىنىــدۇ. 
ــۈم  ــۈك ئىشــلىتىپ ئۈن ــەڭ ئۈنۈمل ــود ســۈپىتىدە ئ مېت
ياراتقــان كىشــى فىرانســۇز پەيالســوپ دېكارتتــۇر. 

دېكارتنىــڭ قارىشــىچە، شــۈبھىچىلىك ئېنىــق، توغــرا 
ــەت  ــكە ئىمكانىي ــكە ئېرىشىش ــەنچلىك بىلىش ۋە ئىش

يارىتىــپ بېرىــدۇ. 43
ئاغزاكــى كۈلتــۈردە ئــادەت ۋە ئەنئەنىنىــڭ قۇدرىتى 
ــە  ــۇپ، ھەمم ــۈك بول ــن كۈچل ــاننىڭ قۇدرىتىدى ئىنس
ۋە  ئــادەت  قىلىــدۇ،  نايامــەن  ئۆزىنــى  ســاھەدە 
ئەنئەنىلــەر تۇرغــۇن بولــۇپ ئاســانلىقچە ئۆزگەرمەيدۇ، 
ئۆزگىرىشــنى ياخشــى كۆرمەيدۇ،  ئىنســان ئۆزى بەرپا 
قىلغــان ئــادەت ۋە ئەنئەنىلىــرى ئۈســتىدە ئويلىنىــپ 
ئۇالرنىــڭ  تۇرمىســا،  ئىنتىلىــپ  قىلىشــقا  ئســالھ 
ــلۇقتىن  ــۇ مەھبۇس ــدۇ. ب ــپ قالى ــىغا ئايلىنى مەھبۇس
قۇتۇلۇشــتا دىن ۋە تەنقىدىي تەپەككۇرنى پىرىنســىپ 

ــدۇ.   ــم زور رول ئويناي ــان بىلى قىلغ
ــداق  ــايىلى مۇن ــن س ــى ئايدى ــم پەلسەپىچىس بىلى
دەيــدۇ: »بىلىــم جەمئىيەتلەرنىــڭ تۇرغۇنلىشىشــىغا، 
پائاللىقىنــى يوقىتىــپ قويــۇش مايىللىقىغــا توســالغۇ 
پائالالشــتۇرىدىغان  جەمئىيەتلەرنــى  بولىدىغــان، 
ــۇپ،  ــوق بول ــدە »مۇتلەقلىق«ي ــدۇر.« 44بىلىم ئامىل
ــات  ــۇش ۋە تەتقىق ــل ئىزدىنىــش، ســوئال قوي ئىزچى
ئېلىــپ بارىــدۇ، ســوئاللىرىغا پاســىل قويۇۋالمايــدۇ، 
ئايىغــى  نەتىجىلىرىنىــڭ  ۋە  كەشــپىيات  ئۇتــۇق، 
كېســىلمەيدۇ، بىلىمدە ھېچقانداق بىر مەسىلىدە ئەڭ 
ئاخىرقــى ســۆز  دېيىلىپ، ھۆكــۈم چىقىرىلىپ بولغان 
ــم قىلغــان بارلىــق ئىلمىــي  ــدۇ. بىلىمنــى بىلى بولماي
يەكــۈن ۋە ھۆكۈملەرنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان »بىلىــم 
زېھنىيىتى«بولــۇپ، ئىنســانغا خــاس ئىجادىيلىقتــۇر. 
ئىزچىــل ســوئال ســوراپ تۇرىدىغــان، ئىزدىنىدىغان، 
تەتقىــق، مۇھاكىمــە ۋە تەجرىبــە قىلىــپ تۇرىدىغــان، 
تەكشــۈرۈپ  قايتا-قايتــا  نەتىجىلىرىنــى  ئىلمىــي 
تۈزىتىــپ تۇرىدىغــان، تەنقىدلەرگــە ھــەر ۋاقىــت 
مۆتىدىــل مۇئامىلــە قىلىدىغــان، يېڭىلىقالرنــى قوبــۇل 
ــە  ــە ئىگ ــم زېھنىيىتى«گ ــان »بىلى ــان ئىنس قىلىدىغ
ئىنســاندۇر. بــۇ زېھنىــي پائالىيەتلەرنىــڭ ھەممىســىگە 
»ئوچــۇق تەپەككۇر«دېســەك بولىــدۇ. بىلىمدىكــى 
»ئوچــۇق تەپەككــۇر«  تۇرغۇنلــۇق ۋە قاتماللىقنىــڭ 
ئالدىنــى ئالىدىغــان، بىلىمنــى ئىزچىــل يېڭىــالپ 
تۇرىدىغــان كۈچتــۇر. »بىلىــم زېھنىيىتــى« تەپەككــۇر 
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ۋە مۇھاكىمىنــى ھېچقاچــان توختىتــپ قويمايدىغــان، 
بــۇ يولــدا ھەر قانداق بــەدەل تۆلەشــتىن يانمايدىغان 
»زېھنىيەت«تــۇر. بىــر يۆنىلىــش بويىچىــال ئويــالش 
شــەكلىگە قارشــى بولــۇپ، كــۆپ يۆنىلىــش بويىچــە 
بېرىــدۇ.   ئەھمىيــەت  تەپەككۇرغــا  ئوچــۇق  يەنــى 
مەدەنىيەتلەرنىــڭ ئاساســلىق ئامىللىرىدىــن بىــرى 
بولغــان ئۆزىنــى يېڭىــالش، ئۆزىنــى يېڭىــپ ئۆزىدىن 
تەرەققىياتــالر  بىلىمدىكــى  قابىلىيىتــى  ھالقىــش 
زور  جەمئىيەتتىكــى  مۇناســىۋەتلىك.  زىــچ  بىلــەن 
بىلىــم  ياتىــدۇ.  بىلىــم  ئۆزگىرىشــلەرنىڭ تېگىــدە 
بارلىققــا  تەرەققىياتالرنــى  ماددىــي  تەرەپتىــن  بىــر 
نــەزەر  ئىنســاننىڭ  بىرگــە،  بىلــەن  كەلتــۈرۈش 
دائىرىســىنى كېڭەيتىــپ، مەنىــۋى ھاياتنىــڭ پۇختــا 
شــارائىت  بولۇشــىغا  ئىگــە  ئاساســالرغا  ئىدىيىــۋى 
يارىتىــپ، ئىنســانغا يــول كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. بۇنىڭ 
بــۇ  يېتىلىــدۇ،  ئويالش«ئادىتــى   « نەتىجىســىدە 
ئــادەت يېتىلســە ئىنســان »بىلىــم كۈلتۈرى«گــە ئىگــە 
ــاش  ــاننىڭ ياش ــر ئىنس ــۈرى بى ــم كۈلت ــدۇ. بىلى بولى
شــەكلىنى كۆرســىتىدۇ. بىلىــم كۈلتۈرىنىــڭ ئــەڭ 
تىپىــك ئاالھىدىلىكــى تۇرغۇنلــۇق بولماســتىن پائــال 
ــالر  ــرۇم توپلۇق ــن مەھ ــم كۈلتۈرىدى ــىدۇر. بىلى بولۇش
ياكــى ئۇنىڭغــا ئەھمىيەت بەرمەيدىغــان توپلۇقالرنىڭ 

ــق.«45 ــى ئېنى ــدە قالىدىغانلىق ــڭ كەينى دەۋرنى
جامائەتتىكــى ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەت شــەكلى: 
ئامېرىكالىــق  شــەكلىگە  مۇناســىۋەت  جامائەتتىكــى 
»ئەندىــزە  پارسونســنىڭ  جەمئىيەتشــۇناس 
چىقايلــى.   قــاراپ  نەزەرىيەســىدىن  ئۆزگىرىشــى« 
نۇقتىســىدىن  شــەكلى  مۇناســىۋەتلەر  ئىجتىمائىــي 
ــەت  ــەت ۋە جەمئىي ــى جامائ ــس جەمئىيەتلەرن توننىيې
تىپى، دۇركايم بولســا مېخانىك ھەمكارلىقنى ئاســاس 
ــلىق  ــى خۇسۇسىيەتداش ــك تىپتىك ــان كىچى قىلىدىغ
تەقســىماتى  ئىــش  كەسپىيلەشــكەن  ۋە  توپلۇقــالر 
بولغــان ئورگانىــك ھەمكارلىقنــى ئاســاس قىلىدىغــان 
چــوڭ تىپتىكــى پەرقداشــلىق جەمئىيەتلــەر تىپى دەپ 
ــتىن  ــي بولماس ــەر تارىخى ــۇ كاتېگورىيەل ــدۇ. ب ئايرىي
ئانالىتىــك ھېســابلىنىدۇ، يەنــى تارىخنىــڭ مۇئەييەن 
ئاالھىدىلىكلــەر  كېلىدىغــان   مــاس  دەۋرلىرىگــە 

ــۈر  ــق كۈلت ــرى پەرقلى ــەت تىپلى ــۇ جەمئىي ــەس. ب ئەم
ۋە قەدىرىيەتلەرگــە ئىگــە بولــۇپ، ئوخشــاش بىــر 
ھــەر  قىســىملىرىدا  ئوخشــىمىغان  جەمئىيەتنىــڭ 

ئىككىلىســى كۆرۈلۈشــى مۇمكىــن.46
ئامېرىكالىــق جەمئىيەتشــۇناس پارســونس يۇقىرىــدا 
تىلغــا ئېلىنغــان كالسســىك جەمئىيەتشۇناســلىقتىكى 
ئېلىــپ،  ئىلھــام  تىپىدىــن  جەمئىيــەت  ئىككــى 
قەدىرىيەتلىرىنــى  ۋە  نورمــا  جەمئىيەتلەرنىــڭ 
»ئەندىــزە  مەقســىتىدە  ئايرىــش  كاتېگورىيەگــە 
قويــۇپ،  ئوتتۇرىغــا  نەزەرىيەســىنى  ئۆزگىرىشــى« 
بارلىــق ئىجتىمائىــي نورمــا، نىــزام، قەدىرىيــەت، 
تۈرلەرگــە  مۇئەسسەســەلەرنى  ۋە  رول  ئىجتىمائىــي 
ۋە  پۈتۈنلىشــىش  جەمئىيەتلەرنىــڭ  ئايرىــپ 
مۇۋازىنــەت سەۋىيەســىنى ئۆلچىگىلــى بولىدىغانلىقىنى 
نەزەرىيەســى  بــۇ  پارســونس  ســۈرىدۇ.  ئىلگىــرى 
ــۋى  ــەن زامانى ــەت47 بىل ــۋى جەمئىي ــق ئەنئەنى ئارقىلى
جەمئىيەتتىــن ئ ىبــارەت ئىككــى خىــل جەمئىيــەت 
ئەندىزىســىنى  مۇناســىۋەت  ئوتتۇرىســىدىكى  تىپــى 
بــەش نۇقتىدىــن ئانالىــز قىلىــش ئارقىلىــق، بــۇ 
ئىككــى خىــل جەمئىيــەت تىپىدىكــى مۇناســىۋەت 
ئاالھىدىلىكلىرىنــى يورۇتــۇپ بېرىــدۇ.48 ئــۇ زامانىــۋى 
ئاالھىدىلىكلىرىگــە  قۇرۇلمىلىــق  جەمئىيەتلەرنىــڭ 
ــا  ــڭ ئاساســلىق نورم ــان جەمئىيەتلەرنى ئىگــە بولمىغ
ۋە قەدىرىيەتلىرىنــى »ئــا« تىپىدىكــى »ئەندىــزە 
ئۆزگىرىشــى« دەپ ئاتايــدۇ، بــۇ خىلدىكــى »ئەندىزە 
قانــدۇرۇش  ھېسســىياتنى  بولســا  ئۆزگىرىشــى« 
ۋە  نورمــا  ئوخشــاش  ئېھتىياج(قــا  )پســىخىكىلىق 
قەدىرىيەتلەرنىــڭ ئاالھىدىلىكلىرىــدۇر. يەنــە بىــر 
بيۇروكراتالشــقان  ۋە  سانائەتلەشــكەن  تەرەپتىــن 
زامانىــۋى جەمئىيەتلەرنىــڭ ئاساســلىق قەدىرىيــەت 
نىشــانغا  ۋە  مەقســەت  بولســا  سىســتېمىلىرى 
ئوخشــاش  قىلىشــقا  ئــادا  ۋەزىپىلەرنــى  يېتىــش، 
نورمىالرنىــڭ  ۋە  قەدىرىيــەت  ۋاســىتىلىك 
خۇسۇســىيەتلىرى ھېســابلىنىدىغان »ب«تىپىدىكــى 
» ئەندىزە ئۆزگىرىشــى « تەرىقىســىدە ســۈپەتلىنىدۇ. 
يەنــى  ئۆزگىرىشــى،  ئەندىــزە  »ئا«تىپىدىكــى 
ئەنئەنىــۋى جەمئىيەتتــە كىشــىلەر ئوتتۇرىســىدىكى 
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»ب«تىپىدىكــى  بىلــەن  ئەندىزىســى  مۇناســىۋەت 
ئەندىــزە ئۆزگىرىشــى يەنــى زامانىــۋى جەمئىيەتتــە 

كىشــىلەر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت ئەندىزىســى 
تۆۋەندىكىچــە:   پەرقلــەر  ئوتتۇرىســىدىكى 

»ئا«تىپىدىكى ئەندىزە ئۆزگىرىشى
)جامائەت تىپى جەمئىيەت(

»ب« تىپىدىكى ئەندىزە ئۆزگىرىشى
)زامانىۋى جەمئىيەت(

نەتىجە ياكى مۇۋەپپەقىيەتتۇغمىلىق

مۇئەييەنلىك ياكى خاسلىقتارقاقلىق ياكى ئومۇمىيلىق

ئالەمشۇمۇللۇق ياكى ئۇنىۋېرساللىقئۆزگىچىلىك

ھېسسىي بىتەرەپلىك- ھېسسىياتتا ئوتتۇراھاللىقھېسسىياتچانلىق

شەخسىي مايىللىقكوللېكتىپ مايىللىق

ــۋى جەمئىيەتتىكــى  ــەت ئەنئەنى ــدە پەق ــز تۆۋەن بى
مۇناســىۋەت شــەكلى يەنــى پارسونســنىڭ تەبىــرى 
ــۆز- ــزە ئ ــى »ئەندى ــا« تىپ ــدا، »ئ ــە ئېيتقان بويىچ

ــز.  ــتىدە توختىلىمى ــچانلىقى« ئۈس گىرىش
ــي  ــان ئىجتىمائى ــە بولغ ــراۋ ئىگ ــۇ بى ــق: ب تۇغمىلى
ســاالھىيەتكە تۇغۇلۇشــتىن ئىگــە بولغانمــۇ؟ ياكــى 
ئــۆز كۈچىگــە تايىنىــپ شەخســىي تىرىشــچانلىقى 
ســوئالغا  دېگــەن  ئېرىشــكەنمۇ؟  نەتىجىســىدە 
بولغــان  تــەۋە  بىــراۋ  تۇغمىلىــق  مۇناســىۋەتلىك. 
بولغــان  ئىگــە  تۈرتكىســىدە  ســاالھىيەت  تۇغمــا 
ئاالھىدىلىكلىرىنــى  ۋە  ئىقتىــدارى  قابىلىيىتــى، 
ئىپادىلىســە، نەتىجــە ياكــى مۇۋەپپەقىيــەت بىــراۋ 
ــەن  ــا كەلتۈرگ ــەن قولغ ــچانلىقى بىل ــڭ تىرىش ئۆزىنى
ئۇتۇقلىرىنــى ئىپادىلەيــدۇ. بىــراۋ رولــى ۋە رولــى 
ــا  ــڭ ئىقتىدارىغ ــان  نىشــانالرنى ئۆزىنى ــەززا قىلغ تەق
)بېغىشــالنغان ئىجتىمائىــي ئورۇنغــا( ياكــى ئۆزىنىــڭ 
ئۇتۇقــى، نەتىجىســى، مۇۋەپپەقىيىتــى ۋە ئىپادىســى 
)ئــۆز كۈچىگــە تايىنىــپ ئېرىشــكەن ئورۇنغــا( بىلــەن 
ــى  ــڭ ئىرق ــادەم ئۆزىنى ــر ئ ــىلەن، بى ــدۇ؟ مەس باغالم
، مىللىتــى ياكــى جىنســى ســەۋەبىدىن ھازىرقــى 
ئىجتىمائىي  ســاالھىيەتكە  ئېرىشــكەن بولســا، ھەمدە 
دوســتلىرىنى ئوخشــاش بىــر ئىــرق ياكــى مىللەتتىــن 
مۇناســىۋىتىگە  ئاالھىدىلىــك  تۇغمــا  بــۇ  تاللىســا، 
مىســال بوالاليــدۇ، لېكىــن  قايســى ئىــرق ۋە قايســى 

مىللــەت بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ، ئــۆزى ئاالقــە 
قىلىشــنى  ياخشــى كۆرىدىغــان كىشــىلەرنىال تاللىســا 
بــۇ نەتىجــە مۇناســىۋىتىگە مىســالدۇر. مۇنــۇ مىســالمۇ 
چۈشــەندۈرۈپ  ياخشــى  تېخىمــۇ  تۇغمىلىقنــى  بــۇ 
ــكىالت  ــۋى تەش ــر ئاممى ــۇم بى ــن: مەل ــى مۇمكى بېرىش
ياكــى مەلــۇم بىــر شــىركەت خىزمەتچــى ئالماقچــى 
بولغانــدا، خىزمەتچىنىــڭ كەســپىي ئىقتىدارىغــا ، 
ــۇ  ــن ب ــن، لېكى ــە قارىشــى مۇمكى ــە ئەلۋەتت الياقىتىگ
ئىچىــدە  شــەرتلىرى  قىلىــش  قوبــۇل  خىزمەتچــى 
بولمىســا بولمايدىغــان شــەرتلەردىن بىرى بولماســتىن 
نورمــال بىــر شــەرت ھېســابلىنىدۇ، بــۇ يەردىكــى 
مۇھىــم شــەرتلەر  قىلىشــتىكى  قوبــۇل  خىزمەتچــى 
ئىچىــدە خىزمەتچىنىــڭ ئىرقــى، مىللىتــى، مەزھىپى، 
تۇغمــا  باشــقا  ۋە  جىنســى  دىنــى،  جامائىتــى، 

ئاالھىدىلىكلىــرى  ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. 
بىراۋنىــڭ  بــۇ  ئومۇمىيلىــق:  ياكــى  تارقاقلىــق 
ۋە  تەلــەپ  قويۇلىدىغــان  رولىغــا  ئىجتىمائىــي 
مەجبۇرىيىتىگــە مۇناســىۋەتلىك. بىراۋنىڭ ئىجتىمائىي 
مەجبۇرىيەتلــەر  ۋە  تەلــەپ  قويۇلىدىغــان  رولىغــا 
ــۇ خىــل  قانچىكــى كــۆپ ۋە خىلمــۇ خىــل بولســا، ب
ــك  ــەڭ دائىرىلى ــي ۋە ك ــاق، ئومۇمى ــىۋەت تارق مۇناس
ــە  ــلىققا ئىگ ــار ۋە خاس ــا ت ــىچە بولس ــدۇ، ئەكس بولى
بولغــان بولىــدۇ. تارقاقلىق ياكــى ئومۇمىيلىق كۈچلۈك 
بولغان  ئىجتىمائىي مۇناســىۋەت شــەكىللىرىدە بولســا 
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كىشــىلەر بىر-بىــرى بىلــەن چەكلىــك ۋە مۇئەييــەن 
تەرىقىــدە ئەمــەس، ئومۇمىــي ۋە كــەڭ مۇناســىۋەت 
ئورنىتىــدۇ. مەســىلەن، بىراۋنىــڭ بىــر دوســتى، بىــر 
مەزھەپدىشــى، يۇرتدىشــى، مىللىتىدىــن بىــرى مەلــۇم 
ــدەك  ــۆزى بولغان ــا ئ ــئۇلى بولس ــڭ مەس ــر ئورۇننى بى
خۇشــال بولىــدۇ ۋە ئــۇ ئارقىلىــق ھەممــە ئىشــىنى 
ئــۇ باشــلىق  ھــەل قىالاليدىغانلىقىنــى ئوياليــدۇ. 
بولغــان دوســتىنىڭ شــۇ ئورۇندىكــى ۋەزىپىســى، 
رولــى ۋە مەجبۇرىيىتــى قاتارلىقالرنىــڭ دائىرىســىدىن 
ھالقىغــان تەلەپلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. بۇنــى 
ــق  ــۈن »ب«تىپلى ــىنىش ئۈچ ــى چۈش ــۇ ياخش تېخىم
ئەندىــزە ئۆزگىرىشــى ھۆكۈمــران ئورۇنــدا تۇرىدىغــان 
مۇناســىۋەت شــەكىللىرىگە بىــر مىســال بېرەيلــى: بىــر 
دوختــۇر بىمارغــا دائىــر ئىجتىمائىــي، ئىقتىســادىي ۋە 
سىياســىي مەلۇماتالرغــا قىزىقمايــدۇ، پەقــەت بىمارنىڭ 
كېســەللىكىگىال كۆڭــۈل بۆلىــدۇ. بىمارمــۇ دوختۇرنىــڭ 
خالىمايــدۇ،  بۆلۈشــىنى  كۆڭــۈل  ئىشــىغا  ھەممــە 
ــدۇ.  ــەپ قىلى ــۈل بۆلۈشــىنى تەل ــەللىكىگىال كۆڭ كېس
بــۇ  مۇناســىۋەتتىكى خاســلىق ياكــى مۇئەييەنلىككــە 
ئىشــارەت قىلىــدۇ. تارقاقلىــق ياكــى ئومۇمىيلىقتــا    
كىشــىلەرنىڭ ئىجتىمائىي روللىرى ۋە مەجبۇرىيەتلىرى 
ئوچــۇق پاســىلالر بىلــەن ئېنىــق ئايرىلىــپ كەتكــەن 
بولماســتىن،  بىر-بىــرى بىلــەن ئارىلىشــىپ كەتكەن 
بولىــدۇ، نەتىجىــدە بىراۋنىــڭ ئىجتىمائىــي روللىــرى 
ۋە مەجبۇرىيەتلىــرى ئوتتۇرىســىدا زىددىيــەت كېلىــپ 
چىقىــدۇ. مەســىلەن،  تارقاقلىــق ياكــى ئومۇمىيلىــق 
مۇناســىۋەت شــەكلى  ئومۇمالشــقان تەشــكىالت ياكــى 
ــە تەقســىماتى،  مۇئەسسەســەلەردە، ئەزاالرنىــڭ ۋەزىپ
ــى  ــڭ دائىرىس ــى ۋە مەجبۇرىيەتلىرىنى ــى، ھوقۇق رول
شــۇ تەشــكىالتنىڭ قائىدە-پرىنســىپلىرىدا يېزىلغــان 
ئىجرائاتتــا  ئەمەلىــي  لېكىــن  بولســىمۇ،  ھالەتتــە 
مۇنــداق بولمــاي قالىــدۇ. تەشــكىالتتىكىلەر تەبىئىــي 
ــۇق  ــەت، رول ۋە ھوق ــڭ مەجبۇرىي ــدا بىر-بىرىنى ھال

ــدۇ.   ــپ كېتى ــىگە كىرى دائىرىس
ئۆزگىچىلىــك:  ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەتتە ئىككــى 
تەرەپنىــڭ بىر-بىرىدىــن كۈتىدىغــان تەلىپــى ياكــى 
ئۆلچىمىگــە قارىتىلىــدۇ، مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقاندا، 

بىــراۋ شەخســلەر ۋە ۋەقە-ھادىســىلەرگە ئــۆزى بىلەن 
بولغــان ئۆزگىچــە ياكــى ئاالھىــدە مۇناســىۋەتلىرى ۋە 
ھېسســىي ئۆلچەملىرىنــى ئاســاس قىلىــپ مۇئامىلــە 
قىلىــدۇ.  مەســىلەن، مەلــۇم بىــر دوختــۇر، ئەمەلــدار، 
ئوقۇتقۇچىنىــڭ ئىجتىمائىي مۇناســىۋەتتە ئوينايدىغان 
رولــى ياكــى كىشــىلەرنىڭ بــۇ خىــل كىشــىلەرگە 
قويىدىغــان تەلىپــى ئۆزگىچــە بولىــدۇ، رول ياكــى 
تەلــەپ يەنــى ئۇنىۋېرســال ئۆلچەملــەر تەرىپىدىــن 
بەلگىلەنگەن بولماســتىن، مۇناســىۋەتنىڭ خاراكتېرى 

تەرىپىدىــن بەلگىلىنىــدۇ. 
ھېسســىياتچانلىق: بــۇ بىراۋنىــڭ ئــۆزى يولۇققــان 
قانــداق  مۇناســىۋەتكە  بولغــان  بىلــەن  ھادىســە 
قارىشــىغا مۇناســىۋەتلىك. بىراۋ ھېسســىياتىنى ئىش-
ــىياتىنىڭ  ــى ھېسس ــقا ياك ــە ئارىالشتۇرۇش ھەرىكىتىگ
ــە تەســىر كۆرسىتىشــىگە رۇخســەت  ئىش-ھەرىكىتىگ
قاندۇرۇشــقا  ھېسســىياتىنى  يەنــى  قىلىــدۇ، 
)پىســخىكلىق ئېھتىياج(مايىــل بولســا ھېسســىياتچان، 
ھېس-تۇيغۇســىنى تەربىيەلــەپ ياكــى تىزگىنلــەپ 
ئىشــقىال مەركەزلەشســە بــۇ ھېسســىي بىتەرەپلىــك 
بولىــدۇ. مەســىلەن، بىــر تەشــكىالتتا بىــر تەشــكىالت 
ئەزاســى خاتالىــق ئۆتكۈزســە ئــۇ تەشــكىالت ئەزاســى 
تەشــكىالتنىڭ قائىدە-پرىنســىپلىرى بويىچــە بىــر 
تەرەپ قىلىنماســتىن، يېقىن-يورۇقلۇق، دىنداشــلىق 
ياكــى يۇرتداشــلىق ســەۋەبىدىن خاتالىقــى سۈرۈشــتە 
قىلىنمــاي ھىمايــە قىلىنســا ياكــى كۆرمەســلىككە 

ــابلىنىدۇ.  ــىياتچانلىق ھېس ــۇ ھېسس ــا ب سېلىنس
كوللېكتىپچانلىــق:  بــۇ بىراۋنىــڭ مەلــۇم بىــر 
ــۇ  ــىي نۇقتىدىنم ــىلەرگە شەخس ــى كىش ــە ياك ھادىس
ياكــى ئــۆزى تــەۋە بولغــان گۇرۇپپىنىــڭ قەدىرىيــەت 
ۋە نورمىلىــرى نۇقتىســىدىن قارامــدۇ؟ دېگەن ســوئالغا 
مۇناســىۋەتلىك. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىــراۋ 
ئىش-ھەرىكــەت ۋە پائالىيەتلىرىــدە ئۆزىنــى مەركــەز 
ياكــى  خاھىشــى  كوللېكتىپنىــڭ  ياكــى  قىالمــدۇ؟ 
دېگەنلىكتــۇر.  قىالمــدۇ؟  ئاســاس  مەنپەئەتىنــى 
ــش- ــڭ ئى ــەردە بىراۋنى ــى جەمئىيەتل ــەت تىپ جامائ
ھەرىكىتــى، پائالىيىتــى، مەلــۇم ھادىســىلەرگە تۇتقان 
پوزىتسىيەســى ۋە خاھىشى كوللېكتىپنىڭ ئىرادىسىنى 
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ئاســاس قىلىــدۇ، مۇناســىۋەت دائىرىســىمۇ ئــۆزى تــەۋە 
بولغــان جامائــەت ياكــى ئىجتىمائىــي گۇرۇپپىنىــڭ 

ــدۇ.  ــىدە بولى دائىرىس
پارسونســنىڭ بــۇ نەزەرىيەســى بىــر جەمئىيەتنىــڭ 
ئىجتىمائىــي  جەمئىيەتتىكــى  ئاالھىدىلىكىنــى، 
ماھىيىتىنــى،  شــەكىللىرىنىڭ  مۇناســىۋەت 
شەخســلەرنىڭ  تەبىئىتىنــى،  خۇسۇســىيىتىنى، 
ئاالھىدىلىكلىرىنــى،  روللىرىنىــڭ  ئىجتىمائىــي 
ــى  شەخســلەرنىڭ كــۆپ قىســمىنىڭ قايســى روللىرىن
تالاليدىغانلىقىنــى   چۈشــىنىش نۇقتىســىدىن مۇھىــم 

ئىگــە.49 ئەھمىيەتكــە 
شــەكلى:  ھەرىكــەت  ئىجتىمائىــي  جامائەتتــە 
شــەكلىنى  ھەرىكــەت  ئىجتىمائىــي  جامائەتتىكــى 
شــەرھىي  جەمئىيەتشــۇناس،  نېمىــس  نوپۇزلــۇق 
بولغــان  بەرپاچىلىرىدىــن  جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭ 
ماكــس ۋېبىرنىــڭ ئىجتىمائىــي ھەرىكــەت قارىشــى 
تۇتقــا قىلىــپ ئىزاھاليمىــز. ماكــس ۋېبىر كاپىتالىســت 
قىلىــپ  مۇنداقچــە  تۈزۈلمىســى،  جەمئىيــەت 
ئېيتقانــدا زامانىــۋى جەمئىيەتتــە قــورال خاراكتېرلىــك 
ــدا  ــلىق ئورۇن ــۇلىنىڭ ئاساس ــەت ئۇس ــي ھەرىك ئەقلى
جەمئىيەتتــە  زامانىــۋى  شــۇڭا  تۇرىدىغانلىقىنــى، 
ھېسابالشــنى،  بىلــەن  ئىنچىكىلىــك  كىشــىلەر 
ــى  ــلىكنى، ئەقلىيلىكن ــپىيلىكنى، مۇتەخەسسىس كەس
)راتســىيونال(، ئالدىــن مۆلچەرلىكنــى، كونتروللۇقنــى 
ئۆگىنىپ ئىشــالرنىڭ نەتىجىســىگە قىزىقىدىغانلىقىنى 
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. كاپىتالىــزم تېخــى ئومۇمالشــمىغان 
تىپــى  جامائــەت  ياكــى  جەمئىيــەت  ئەنئەنىــۋى 
جەمئىيەتلــەردە بولســا، قەدرىيــەت )قىممەت-قاراش( 
ئەنئەنىــۋى  ۋە  ھەرىكــەت  ھېسســىي  ھەرىكىتــى، 
ھەرىكــەت قاتارلىقالرنىــڭ بەكــرەك ئالدىنقــى ئورۇنــدا 
ــدە  ــەت ھەرىكىتى ــدۇ. قەدىرىي ــى دەي تۇرىدىغانلىقىن
بىــراۋ ھــەر ۋاقىــت ئــۆزى قوبــۇل قىلغــان نورمىــالر، 
ھەرىكــەت  بويىچــە  تەقەززاســى  قەدىرىيەتلەرنىــڭ 
بەكــرەك  نەتىجىســىنى  ھەرىكــەت  ۋە   قىلىــدۇ 
ئۈچــۈن  يېتىــش  مەقســەتكە  لېكىــن  ئويلىشــىدۇ. 
بولىــدۇ.50  چەكلىــك  ۋاســىتىلىرى  تالاليدىغــان 
ھەرىكەت ئىگىســىنىڭ مەقسىتىگە ئېرىشىشىگە تەسىر 

كۆرســىتىدىغان ســەۋەبلەر ۋەزىپــە، ئىززەت-ئابــرۇي، 
دىــن، مەزھــەپ، مەجبۇرىيــەت، ســاداقەتمەنلىك، 
ئىســتېتىك  ئەخــالق،  قەدىرىيەتلــەر،  نورمىــالر، 
ــالر تۈرتكىســىدە ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ.  ــاراش قاتارلىق ق
ھەرىكەتنــى قەدىرىيەتكــە ئاساســەن ئېلىــپ بارغــان 
كىشــىگە نىســبەتەن، ھەرىكەتنىڭ نەتىجىســى مەيلى 
ئىجابىــي بولســۇن مەيلــى ســەلبىي بولســۇن ھەرىكەت 
چوقــۇم قىلىنىــدۇ. مەســىلەن، بىراۋنىــڭ كورونــا 
ۋىرۇســى مەزگىلىــدە ۋىرۇســقا قارىماي جۈمــە نامىزىنى 
جامىــدە ئوقۇشــى، شــۇنداقال كولونيانىــڭ تەركىبىــدە 
ئىســپىرت بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئۇنــى ئىشلەتمەســلىكى 
بۇنىڭغــا مىســال بواليــدۇ. يۇرتىنــى، ئاتا-ئانىســىنى، 
بارلىــق مال-مۈلۈكلىرىنــى تاشــالپ ئېغىــر خەتەرلەرگە 
تەۋەككــۈل قىلىــپ ئۆزگــە دىيارالرغــا »جىھاد«ئۈچۈن 
ــن  ــۇ مۇشــۇ نۇقتىدى ــڭ ھەرىكىتىنىم كەلگــەن بىرىنى
چۈشــىنىش مۇمكىــن. بىــر قومانداننىــڭ جەڭــدە 
ــىدا  ــەپنىڭ بېش ــۇرۇپ س ــپ ت ــى بىلى ئۆلىدىغانلىقىن
تــۇرۇپ جــەڭ قىلىشــىمۇ بۇنىڭغــا مىســال بوالاليــدۇ.  
ئەنئەنىــۋى ھەرىكەتتــە ھەرىكــەت ئىگىســى ئــۆزى 
كۆنــۈپ كەتكــەن ئــادەت ۋە ياشــاش شــەكلى بىلــەن 
ــەت ئىگىســى  ــۇپ، ھەرىك ــان بول ــەت قىلىدىغ ھەرىك
ــى  ــەت قىلغانلىق ــۇنداق ھەرىك ــڭ ش ــقا ئۆزىنى نېمىش
توغرۇلــۇق ئويالشــمايدۇ. باشــقىالر ســوراپ قالســا 
تارىختىــن بۇيــان شــۇنداق قىلىــپ كېلىنگەنلىكىنــى 
ماڭغانلىقىنــى  ئىزىدىــن  ئاتا-بوۋىالرنىــڭ  ياكــى 
ــمىي  ــرى رەس ــتا غەي ــك تۇرمۇش ــىدۇ. كۈندىلى دېيىش
ئېتىبــارى بولغــان شەخســلەرنىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرى 
ســاالمەتلىك  قىلىنىــدۇ.  ئۆرنــەك  ئادەتلىــرى  ۋە 
نۇقتىســىدىن بــۇ ھەرىكــەت شــەكلىگە قارىلىدىغــان 
بولســا، ئەنئەنىــۋى داۋاالش ئۇســۇللىرىنى مىســال 
كەلتۈرۈشــكە بولىــدۇ، كورونــا ۋىرۇســى نۇقتىســىدىن 
ئوياليدىغــان بولســاق، تۇزلــۇق ســۇ بىلــەن ئېغىزنــى 
چايقــاش، ئاچچىــق ســۇ بىلــەن تازىالش،تۈرلــۈك 
شــەربەت ۋە يەرلىــك مەجۇنالرنــى يېيىــش قاتارلىقــالر 
مىســال بواللىشــى مۇمكىــن. ھېسســىي ھەرىكەتتــە 
ھەرىكــەت ئىگىســىنىڭ ئىــش قىلغــان چاغدىكــى 
ئوينــاش  رول  تۈرتكىلىــك  مايىللىقــى  ھېسســىي 
بىلــەن بىرگــە، بــۇ ھەرىكــەت كۆپىنچــە رېفلېكىــس 
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ــا  ــم نۇقت ــە مۇھى ــۇ ھەرىكەتت ــدۇ. ب ــىدە بولى تەرىقىس
شــۇكى، مەيلــى شــەخس نۇقتىســىدىن بولســۇن، 
مەيلــى جەمئىيــەت نۇقتىســىدىن بولســۇن غەيــرى 
ئورۇنــدا  ئۈســتۈن  ئەقلىيلىكتىــن  ئەقلىيلىكنىــڭ 

بالىســىنى  يىغلىغــان  مەســىلەن،  بولۇشــىدۇر. 

توختىتالمىغــان بىــر ئانىنىــڭ بالىســىنى ئۇرۇشــى 

بۇنىڭغــا مىســال بوالاليــدۇ. 

3.  جامائەتنىڭ تەقدىرى؟

جامائــەت  جەمئىيەتشۇناســلىرىنىڭ  غــەرب 
ھەققىدىكــى نەزەرىيەلىرىگــە قارايدىغــان بولســاق، 
ئائىلــە، قەبىلــە، يــۇرت بىرلىكــى، دىنــى يېقىنلىــق، 
مۇناســىۋەت  يۈز-تۇرانــە  ئەل-ئاغىنىدارچىلىــق، 
شــەكلى، تونۇش-بىلىــش مۇناســىۋىتىنى ئاســاس 
قىلىدىغان  ئەنئەنىۋى جەمئىيەت ياكى جامائەت تىپى 
ــە،  ــم، ســانائەت، تېخنولوگىي ــڭ بىلى جەمئىيەتلەرنى
راتســىيوناللىقنىڭ تەرەققىي قىلىشــى، زامانىۋىلىشىش 
بولىدىغــان  يــوق  ئەگىشــىپ  سېكۇالرلىشىشــقا  ۋە 
ــا  ئۆتكۈنچــى ھادىســە ئىكەنلىكىنــى، ئۇنىــڭ ئورنىغ
ياكــى  راتســىيونال  مۇناســىۋەتلەرنىڭ  ئىجتىمائىــي 
ئەقلىــي پىرىنســىپالرنى ئاســاس قىلىــپ تەييارالنغــان 
كېلىشىملەر ۋە قائىدە-پرىنسىپالر ئاساسىدا قۇرۇلغان 
دەسســەيدىغانلىقىنى،  جەمئىيەتلەرنىــڭ  زامانىــۋى 
زامانىــۋى  جەمئىيەتلــەردە  تىپىدىكــى  جامائــەت 
مەنىدىكــى بىلىمنىــڭ تەرەققىــي قىلمىغانلىقىنــى، 
ــى  ــەردە يەن ــۋى جەمئىيەتل ــا زامانى ــڭ  بولس بىلىمنى
غــەرب جەمئىيەتلىرىــدە تەرەققىــي قىلىدىغانلىقىنــى، 
ــى،  ــى، قىسقىس ــڭ تۈگەيدىغانلىقىن ــڭ رولىنى دىننى
تېخنولوگىيەلىــك  ۋە  بىلىــم  سېكۇالرلىشــىش، 
خاراكتېرلىنىدىغــان  بىلــەن  تەرەققىياتــالر 
تىپــى  جەمئىيــەت  ئومۇمالشــقان  زامانىۋىلىشــىش 
بارلىــق  ئىنســانىيەتنىڭ  بىرلىكنىــڭ  ئىجتىمائىــي 
مەســىلىلىرىنى ھــەل قىلىدىغانلىقىنــى  ئوتتۇرىغــا 
قويىــدۇ. بــۇ تامامــەن غــەرب جەمئىيەتشۇناســلىرىنىڭ 
ۋە  ھادىســىلەرگە  ئۆزگىرىشــلەرگە،  ئىجتىمائىــي 
تەرەققىياتالرغــا تەدرىجىــي تەرەققىيــات نۇقتىســىدىن 
قارىشــىنىڭ مەھســۇلى بولــۇپ، بــۇ نۇقتىئىينــەزەر 
بويىچــە بولغانــدا، تارىخ ۋە جەمئىيــەت ئاددىيلىقتىن 
بويىچــە  ســىزىق  تــۈز  قــاراپ  مۇرەككەپلىككــە 
ئۆزگىرىــپ ئىزچىــل تەرەققىــي قىلىــپ ماڭىــدۇ، تىــك 

ســىزىقلىق ۋە دولقۇنســىمان ئۆزگىرىشــلەر بولمايــدۇ. 
ــەرب  ــان  كــۆپ قىســىم غ ــا ئېلىنغ ــدە تىلغ ــۇ ماقالى ب
جەمئىيەتشۇناســلىرى جامائــەت ھادىسىســىنى  ۋېبىــر 
ئوتتۇرىغــا قويغــان »ئىدېئــال تىپ«ئەندىزىســىگە 
ئاساســەن كاتېگورىيەگــە ئايرىغــان بولــۇپ، تارىــخ ۋە 
رېئاللىققــا زىــت ياكــى مــاس كەلمەيدىغــان تەرەپلىرى 
بولۇشــى تەبىئىــي. رېئاللىققــا قارايدىغــان بولســاقمۇ، 
غــەرب جەمئىيەتشۇناســلىرىنىڭ جامائــەت ھەققىدىكى 
تەخمىنلىــرى توغــرا چىقمــاي قالدى، سېكۇالرلىشــىش 
ئورنىغــا  مودېرنلىشىشــنىڭ  ئاشــمىدى،  ئەمەلگــە 
ۋە  بىلىــم  دەسســىدى،  پوست-مودېرنلىشــىش 
ــۇق  ــە ئىنســانىيەتنىڭ مەســىلىلىرىنى تول تېخنولوگىي
ھــەل قىاللمىــدى، دىــن قايتىدىــن جانلىنىپ »يېڭى 
نېتزىنىــڭ  كۆتــۈردى،  ھەرىكەتلەر«بــاش  دىنىــي 
ئورنىغــا  ســۆزىنىڭ  ئۆلدى«دېگــەن  »تەڭــرى 
ــام ئالدى«دېگــەن  »تەڭــرى قايتىــپ كېلىــپ ئىنتىق
ســۆزلەر جاراڭلىــدى51، جامائــەت يوقــاپ كەتمىــدى، 
كەلگــەن  دۇچ  ئۆزگىرىشــلەرگە  بــەزى  جامائــەت 
بولســىمۇ ھــەم زامانىــۋى ھەمــدە پوســت-زامانىۋى 
دەۋردە مەۋجۇتلۇقىنــى داۋامالشــتۇردى. كېيىنكــى 30 
يىلــدا تېخنولوگىيــەدە بارلىققــا كەلگــەن ئىنقىــالب 
ــەت  ــر جامائ ــك ئۆزگىرىشــلەر، يېڭىچــە بى خاراكتېرلى
جامائىتى«نــى  »ئىنتېرنېــت  يەنــى  شــەكلىنى 
شــەكىللەندۈردى. دىگىتال تېخنولوگىيە »ئىنتېرنېت 
جامائىتى«نــى بارلىققــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن يېڭــى 
كىرىــش  قىلــدى، جامائەتلەرگــە  بەرپــا  شــارائىت 
ئۈچــۈن تونۇشــۇش، يۈز-تۇرانــە كۆرۈشــۈش، قــان-
قېرىنداشــلىق، ئوخشــاش يۇرتتىــن بولــۇش قاتارلىــق 
شــەرتلەرگە كېــرەك قالمايدىغــان بولــدى. ھاياتتــا بىر 
قېتىــم بولســىمۇ قــول ئېلىشــىپ كۆرۈشــۈپ باقمىغان، 
ئاۋازىنــى ئاڭلىمىغــان، بىر-بىرىدىن يىــراق رايونالردا 
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ــى  ــت جامائىتى«ن ــىلەر »ئىنتېرنې ــايدىغان كىش ياش
ــلىدى.  ــقا باش ــا قىلىش بەرپ

ئەلۋەتتــە، دىگىتــال دۇنيانىــڭ مەھســۇالتى بولغان 
»ئىنتېرنېــت جامائىتى«بىلەن ئەنئەنىــۋى جامائەتلەر 
بولــۇپ،  مەۋجــۇت  پــەرق  روشــەن  ئوتتۇرىســىدا 
»ئىنتېرنېت جامائىتى«مەنســۇپلىرى ئوتتۇرىســىدىكى 

مۇناسىۋەت ياكى رىشتە ۋە ياكى بىر-بىرلىرىگە بولغان 
ــۇپلىرى  ــەت مەنس ــۋى جامائ ــاداقەتمەنلىك ئەنئەنى س
ئوتتۇرىســىدىكى مەنســۇبىيەت رىشتىســىدەك كۈچلــۈك 
بولمايــدۇ، شــۇنداقال ســاداقەتمەنلىكمۇ بولمايــدۇ. 
»ئىنتېرنېــت جامائىتــى«دە مۇناســىۋەتلەر ئەنئەنىــۋى 
جامائەتلەردىكىگــە ئوخشــاش قاتالملىق  بولماســتىن، 

باراۋەرلىــك مەۋجــۇت. 

خۇالسە

ــۇن  مەيلــى كالسســىك جەمئىيەتشۇناســلىق بولس
مەيلــى بۈگۈنكــى جەمئىيەتشۇناســلىق بولســۇن، ھــەر 
ئىككىلىســىنىڭ ئاساســلىق مۇنازىــرە تېمىلىرىدىــن 
تارىختــا  توغرۇلــۇق،  جامائــەت  بولغــان  بىــرى 
ئۇقۇمالشــتۇرۇلغان ئەھــۋال كۆرۈلمىگــەن بولســىمۇ، 
لېكىن جامائەت تىپىدىكى تۇرمۇش شــەكلى توغرۇلۇق 
ــە  ــان. ھازىرغىچ ــا قويۇلغ ــالر ئوتتۇرىغ ــۇن قاراش نۇرغ
دائىرىســى  ئېنىقلىمىســى،  ئۇقۇمىنىــڭ  جامائــەت 
ۋە ئاالھىدىلىكلىــرى ھەققىــدە بىرلىككــە كەلگــەن 
قاراشــالرنى ئۇچرىتىــش تەســرەك، لېكىن بۇ قاراشــالر 
بىزنىــڭ جامائــەت ھادىسىســىنى چۈشىنىشــىمىزگە زور 
دەرىجىــدە يېتەكچىلىــك رول ئوينايدۇ. مەســىلىلەرگە 
قــاراش ۋە ئۇالرنــى ئىزاھالشــتا ئۆزلىــرى ياشــىغان 
ئاالھىدىلىكلىرىنىــڭ  جەمئىيەتنىــڭ  ۋە  كۈلتــۈر 
تەســىرىدىن قۇتۇلمىغان غەرب جەمئىيەتشۇناســلىرى، 
تەرەققىيــات  تەدرىجىــي  ھادىسىســىگە  جامائــەت 
قارىغــان  نۇقتىئىينەزەرىدىــن  دېئالىكتىكىلىــق  ۋە 
بولــۇپ، جامائەتنــى ياكــى جامائــەت تىپــى تۇرمــۇش 
ــەت تىپــى جەمئىيەتلەرنىــڭ  شــەكلى ۋە ياكــى جامائ
بىلىــم، تېخنولوگىيــە، ســانائەت قاتارلىقــالر تەرەققىي 
قىلغان،  سېكۇالرلىشــىش ۋە مودېرنلىشــىش جەريانى 
ــۇش شــەكلىنىڭ  ــى تۇرم ــەت تىپ ــان جەمئىي تامامالنغ
ئــۇالر  قارىغــان.  ســۈپىتىدە  باســقۇچى  ئالدىنقــى 
ئومۇميۈزلــۈك جامائەتنــى ئۇقۇمالشتۇرۇشــتا ۋېبېرنىــڭ 
ئۈنۈملــۈك  فورمىالســىدىن  تىــپ«  »ئىدېئــال 

پايدىلىنىــپ كاتېگورىيەگــە ئايرىــپ چىققــان. 
مېيىــن  ســاممېر  ھېنــرى  ســىر  1857-يىلــى 

بولــۇپ  تۇنجــى  ھادىسىســىنى  جامائــەت 
ئۇقۇمالشــتۇرغاندىن كېيىــن، جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭ 
غوللــۇق يېتەكچىلىرىدىــن بولغــان ســائىنت ســىمون 
سپېنســېر   ،)Comte( كومــت   ،)Saint Simon(
توكۋېــل   ،)Le Play( پلېــي  لــى   ،)Spencer(
 ،)Durkheim( ،دۇركھېيىــم   )Tocqueville(
توننىيېــس   ،)Marx( ماركــس   ،)Weber( ۋېبېــر 
كۇرتھــان   ،)Simmel( ســىممېل  ۋە   )Tonnies(
رايمونــد  بېندېــر،  ت.  پاگــې،  ئىۋېــر  مــاك  ۋە 
ۋىليامىــس، باۋمــەن، ســېننېت، پارســونس قاتارلىــق 
نوپۇزلــۇق جەمئىيەتشۇناســالر جامائــەت ھادىسىســىنى 
نەزەرىيەلەرنــى  ھەقتــە  بــۇ  ۋە  ئۇقۇمالشــتۇرۇش 
ئوتتۇرىغــا قويغــان. بــۇ جەمئىيەتشۇناســالر جامائــەت 
ئىزاھلىغانــدا  ئۇقۇمالشــتۇرۇپ  ھادىسىســىنى 
ســەمىمىيەت،  ئوخشاشــلىق،  »ئورتاقلىــق، 
ــرادە،  ــك، ئى ــك، تەبىئىيلى ــق، خاتىرجەملى ئىللىقلى
غەيــرى ئەقىــل، ســاداقەت، ئورگانىــك، ھەمكارلىــق، 
يۈز-تۇرانىلىك«قاتارلىــق ئۇقۇمالردىــن پايدىلىنىــدۇ. 
ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە، »ئورتاقلىق« دېگەنــدە ئورتاق 
ــاكان  ــاق م ــۈر، ئورت ــاق كۈلت تۇرمــۇش شــەكلى، ئورت
ــن،  ــدە دى ــۆزدە تۇتۇلســا، »ئوخشاشــلىق« دېگەن ك
)قانداشــلىق( قــان  ئــادەت،  ئەنئەنــە،  ئىدىيــە، 
كــۆزدە تۇتۇلىدىغــان بولــۇپ، بــۇ ئامىلــالر بىرلىشــىپ 
ســەمىمىيەت، ئىللىقلىــق، خاتىرجەملىــك، ســاداقەت 
ۋە ھەمكارلىــق تۇيغۇلىــرى كۈچلــۈك بولغــان تەبىئىــي 
ياكــى  بىرلىــك  ئىجتىمائىــي  بىــر  ئورگانىــك  ۋە 
تۇرمۇش شــەكلى شــەكىللىنىدۇ. ئىنســاننىڭ تەبىئىي 
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ئاساســىي مەزمــۇن:  ھېسســىيات )emotion( ئىنســان 
مۇرەككــەپ  بىــر  بولغــان  مۇھىــم  ئىنتايىــن  ھاياتىــدا 
ئۇقــۇم بولــۇپ، دۇنيانــى ھېسســىياتتىن خالــى تەســەۋۋۇر 
قىلغىلــى بولمىســا كېــرەك. ھېسســىيات ئىنســانالرنىڭ 
ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەت ئورنىتىشــى، قــارار چىقىرىشــى، 
ســىرتقى زەربىدىــن قوغدىنىشــى ۋە ھايــات قېلىشــىدا 
بولســاق،  قارايدىغــان  ئوينايــدۇ.  رول  ئاچقۇچلــۇق 
ئۆتمۈشــتىن بۈگۈنگىچــە ئىجتىمائىي پــەن ئالىملىرى ۋە بۇ 
كەســىپنىڭ مۇتەخەسىســلىرى  ھېسســىيات ۋە ھېسســىيات 
ــە.  ــپ كەلمەكت ــەت بېرى ــدە ئەھمىي ــا ئاالھى تەڭپۇڭلۇقىغ

رازىيە مۇھەممەت
ئىبن خالدۇن ئۇنىۋېرسىتېتى، 

پىسىخولوگىيە فاكۇلتېتى
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ھېسسىيات ئۇقۇمىغا ئىسالمىي ۋە زامانىۋىي 
پىسخولوگىيە نۇقتىسىدىن نەزەر
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ھېسســىيات پەرقلىــق كونتېكىســتالردا ئوخشــىمىغان نەزەرىيەۋىــي رامكىــالردا تەتقىــق قىلىنغــان بولۇپ، 
بــۇ ماقالىــدە ھېسىســىيات ئۇقۇمــى ئىســالمىي ۋە زامانىۋىــي پىســخولوگىيەدىن چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ 
چۈشــەندۈرۈلىدۇ، پىســخولوگىيىدە كىلىنىكىلىــق داۋاالش ســاھەلىرىدىكى ئەندىزىلەردىــن ئۆرنــەك 

بېرىلىــدۇ ۋە ئــۆز- ئــارا سېلىشــتۇرۇلىدۇ. 

Abstract: Emotion is a complex and vital concept that plays a crucial role in human life. The context of 
emotions are studied in many different areas of psychology in terms of cognitive and biologically influences 
which related to the different theoretical frameworks. In Islamic intellectual heritage, scholars study emoh-
tions in both cognitive and experiential approaches and demonstrate different treatment techniques. Modern 
psychology also pointed out cognitive-based and biological-based emotion theories which have been utiliz-
ing for emotion regulation in a clinical setting in different schools of psychology. In this paper, I will try to 
explain the concepts of emotions in Islamic tradition and modern psychological literature. I aim to compare 
and contrast emotions in those two perspectives and their usage in different models. 

ئىنســانالر  باشــالپ  زامانالردىــن  قەدىمكــى 
مەۋجۇتلۇق، ئىنســان كىملىكى، غايىســى، ئىش - 
ھەرىكەتلىرى ۋە جەمئىيەت قۇرۇلمىلىرى توغرىســىدا 
ــۇ ئىزدىنىــش نەتىجىســىدە  ئىزدىنىــپ كەلگــەن. ب
ــەس -  ــەپىۋىي ب ــالر، پەلس ــان كۆزقاراش نۇرغۇنلىغ
مۇنازىرىلــەر ئوتتۇرىغــا چىققــان ۋە سىســتېمىلىق 
مېتــودالر بىلــەن تەرەققىــي قىلىــپ ئىجتىمائىي پەن 
بىلىملىرىنــى شــەكىللەندۈرگەن.  پىســخولوگىيە 
بىلىمــى بۇالردىــن بىــرى بولــۇپ، ئىنســاننىڭ ئىــش 
- ھەرىكىتــى، مېڭــە فۇنكىســىيىلىرى ۋە بۇالرنىــڭ 
ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنى ئىلمىــي ئۇســۇلدا 
پىســخولوگىيە  پەنــدۇر.  قىلىدىغــان  تەتقىــق 
گېرمانىيەلىــك  ئاخىرىــدا  19-ئەســىرنىڭ 
پىســخولوگ ۋىليــام ۋۇنتنىــڭ مۇســتەقىل تەتقىقــات 
تەجرىبىخانىســىنىڭ قۇرۇلۇشــى بىلــەن، بىئولوگىيە 
ۋە پەلســەپە پەنلىرىدىن مۇســتەقىل بىر ئىجتىمائىي 
 Henley,( چىققــان  ئايرىلىــپ  ســۈپىتىدە  پــەن 
ئەســىر  ئىككــى  كېيىنكــى  ئۇنىڭدىــن   .)2019
مابەينىــدە بــۇ ســاھەدە تەرەققىياتــالر ئۈزلۈكســىز 

داۋاملىشــىپ كەلمەكتــە.

بولســاق،  ۋاراقاليدىغــان  بەتلىرىنــى  تارىــخ 
ئىزدىنىشــلەرنىڭ  توغرىســىدىكى  پىســخولوگىيە 
باشــالنمىغانلىقىنى،  ئەســىرلەردىن   -  18~17
روھىــي  كىشــىلەرنىڭمۇ  بۇرۇنقــى  ئۇنىڭدىــن 
ــۈپ كەلگەنلىكىنــى ئېنىــق  ســاغالملىققا كۆڭــۈل بۆل
ئىســالم  ئەســىردىكى  ئوتتــۇرا  كۆرۈۋاالاليمىــز. 
ئالىملىرىنىــڭ روھ، مېڭــە، بــەدەن ۋە بۇالرنىــڭ 
ئىزدەنگەنلىكــى  قىزىققانلىقــى،  مۇناســىۋەتلىرىگە 
ــۈرۈش  ــلىگە كەلت ــاغالملىقنى ئەس ــي س ــا روھى ھەتت
ئۈچــۈن ســەھىيە مۇالزىمىتــى ئېلىــپ بارغانلىقــى 

مەلۇمــدۇر.  مەنبەلــەردە  تارىخىــي 
ــتان«  ــىردە »بىمارىس ــالردا 9- ئەس ــا تارىخ يازم
دوختۇرخانىنىــڭ  ئىســالمىي  تۇنجــى  نامىدىكــى 
باغداتتــا ھــارۇن رەشــىد تەرىپىدىــن قۇرۇلغانلىقــى، 
كېســەللەرگە  روھىــي  مەخســۇس  دوختۇرخانىــدا 
روھىــي  ۋە  بارلىقــى  بۆلۈمنىــڭ  ئايرىلغــان 
قەيــت  داۋاالنغانلىقــى  بىمارلىرىنىــڭ  كېســەل 
 .National Library of Medicine((قىلىنغــان
ھالبۇكــى ئــۇ دەۋردە باشــقا قوشــنا ئەللــەردە روھىــي 
كېســەللەر ئايرىم، تاشــلىۋېتىلگەن ئۆيلەرگە ســوالپ 
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قويۇلۇپ، جەمئىيەتتىن يىراقالشتۇرۇالتتى. 
ــان بولســاق، ئىســالم دۇنياســىدا  ــە قارايدىغ يەن
ئەبــۇ بەكىــر رازى، ئىبنــى ئەلــى مىســكەۋىيھ، ئىبنى 
ســىنا، ئىبن رۇشــىد، ئىمــام رەببانــى ۋە غەززالىدەك 
ــىرت  ــن س ــي پەنلەردى ــڭ تەبىئى ــۈك ئالىمالرنى يېت
توغرىســىدىمۇ  مەنىۋىيــەت  ۋە  روھ  ئــاڭ،  يەنــە 
ئىزدەنگەنلىكىنــى كۆرەلەيمىــز. بۇالردىــن ئەبــۇ زەيد 
بەلخــى ) 850-934 ( روھىــي ســاغالملىققا ئائىــت 
تۇنجــى ئەســەر يازغــان بولــۇپ، مەزكــۇر ئەســەر 
روھىــي كېســەلنىڭ ئىســالمىي مۇھىتتــا قانــداق 
مۇالھىزىلەرنــى  توغرىســىدىكى  داۋالىنىدىغانلىقــى 

)Badri, 2013(. ــان ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئ
ــالر غــەرب  پىســخولوگىيە ساھەســىدىكى تەتقىقات
قىلىــپ  ئاســاس  مېتودىنــى  بىلىــم  مەركەزلىــك 
ــا.  ــىدا قوللىنىلماقت ــا مىقياس ــماقتا ۋە دۇني داۋامالش
بۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە، يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــان 
ئۈســتىدە تىلغــا ئېلىنغــان ئىســالم ئالىملىرىنىــڭ 
مۇســۇلمان  نەزەرىيەلىرىنــى،  قويغــان  ئوتتۇرىغــا 
پىســخولوگالردىن مالىــك بــەدرى)1932-2021(، 
ــۇالردەك  ــاۋاد ۋە ش ــا ئ ــىۋارىزى، رانىي ــان كەش ھۇم
ئەھلىلىــرى  كەســىپ  پىشــقان  تۈركــۈم  بىــر 
زامانىۋىــي پىســخولوگىيەنىڭ تەتقىقــات نەتىجىلىــرى 
ــڭ  ــۇلمان جەمئىيىتىنى ــتۈرۈپ، مۇس ــەن بىرلەش بىل
روھىــي ســاغالملىقىنى مەقســەت قىلغــان ئىســالم 

قىلىنغــان  بەرپــا  ئۈســتىگە  ئېپىستومولوگىيىســى 
ئەندىزىلىرىنــى  داۋاالش  پىســخولوگىيە  پەرقلىــق 
ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ۋە تەرەققى قىلــدۇرۇپ كەلمەكتە. 
ئىســالم مەدەنىيىتــى ئاســاس قىلىنغــان داۋاالش 
مېتــودى پىســخولوگىيەلىك مەســىلىلەرگە دىنىــي 
ۋە كىلىنىكىلىــق نۇقتىدىــن ھــەل قىلىــش چارىســى 
توغرىســىدا  بــۇ  بولــۇپ،  ئۇرۇنىدىغــان  تېپىشــقا 
ــن  ــھۇر كىتابالردى ــان مەش ــدا يېزىلغ ــى زامان يېقىنق
ئۇســتاز مالىــك بەدرىنىــڭ كىتابلىــرى ۋە باشــقا 
يېزىلغــان  تەرىپىدىــن  پىســخولوگالر  مۇســۇلمان 
ــەللەر  ــي كېس ــالمفوبىيا ۋە روھى ــن »ئىس كىتابالردى
ئاساســىدا  مەدەنىيىتــى  »ئىســالم  ئىلمــى«، 
داۋاالش«  پســىخولوگىيىلىك  ئۆزلەشــتۈرۈلگەن 

ــار. ــالر ب قاتارلىق
تەركىــۋى  مۇھىــم  ئــەڭ  ســاغالملىقىنىڭ  روھ 
بولغــان ھېسســىيات تەڭپۇڭلىقىمــۇ دىنىــي ئالىمــالر 
ــن  ــرى تەرىپىدى ــي پىســخولوگىيە ئالىملى ۋە زامانىۋى
ــان.   ــق قىلىنغ ــەن ۋە تەتقى ــەپ كۆزىتىلگ ئىچكىرىل
ســاھەلىرىدە  داۋاالش  كىلىنىكىلىــق  ھېسســىيات 
روھىي كېســەللەرگە دىئاگنوز قويۇشــتا ۋە داۋاالشــتا 
ئاچقۇچلــۇق رول ئوينايدىغــان بولــۇپ، ھەربىــر 
ئەندىزىلىــرى ھېسســىيات  كىلىنىكىلىــق داۋاالش 
تەڭپۇڭلۇقىنــى ساقالشــتا پەرقلىــق مېتــود قوللىنىپ 

ــە.  كەلمەكت

»ھېسسىيات« سۆزىنىڭ ئېنىقلىمىسى

كىالسســىك ئەرەبچىــدە ھېسســىيات »احســاس« 
ئىپادىلىنىــدۇ.  بىلــەن  ســۆزلىرى   ۋە »شــعور« 
ھەرىكــەت  ئاساســەن  تەجرىبىگــە  ئاڭلىــق 
يۆنىلىشــىنى ئىلگىرى ســۈرىدىغان فىزىئولوگىيىلىك 
ھېــس - تۇيغــۇ ئۆزگىرىــش ھالىتىنــى كۆرســىتىدۇ. 
»احســاس« ۋە »شــعور«نىڭ ئىنگىلىزچــە ئــەڭ 

يېقىن تەرجىمىســى  »emotion« يەنى ھېسســىيات 
ــى  ــق لۇغىت ــتىر ئىزاھاتلى ــام ۋېبس ــۇر. ماررىي دېمەكت
فىزىئولوگىيىلىــك  بەدەندىكــى  ھېسســىياتنى 
بېرىدىغــان،  يــۈز  بىللــە  بىللــەن  ئۆزگىرىــش 
ــۇم  ــان، مەل ــس قىلىنىدىغ ــۇبيېكتىپ ھالــدا ھې س
ــكاس،  ــي ئىن ــق زېھنى ــان ئاڭلى ــىمغا قارىتىلغ جىس
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ئەۋالد لۇغىتى بولســا ھېسســىياتنى تاشــقى تەسىرگە 
ــكاس  ــۈك پىســخىك ئىن ــەدەر كۈچل ــر ق ــان بى بولغ
دەپ ئىزاھلىغــان. داڭلىق پىســخولوگ، ھېسســىيات 
تەتقىقاتچىســى ئىــزارد ھېسســىياتنى تۆۋەندىكىــدەك 
ئــۈچ نۇقتىغــا يىغىنچاقلىغــان: بىرىنچــى، ئاڭلىــق 
ھالــدا ھېــس قىلىنغــان تۇيغــۇ. ئىككىنچــى: چــوڭ 
مېڭــە ۋە مېڭــە سىســتېمىلىرىدا يــۈز بېرىدىغــان 
ئىچكــى ئاجراتمــا جەريانــى. ئۈچىنچــى: چىــراي 
 .)Izard, 1977, pp. 4( ئىپادىســىنىڭ ئۆزگىرىشى
ئىزاھاتالردىــن  ئېلىنغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا 
بېســىپ  سىســتېمىلىرىنى  مېڭــە  ھېسســىياتنى 
ئۆتــۈپ بىزنىــڭ چىــراي ئىپادىلىرىمىزگــە، ئىــش - 

ھەرىكەتلىرىمىزگــە تەســىر كۆرســىتىدىغان ئاڭلىــق 
مۇمكىــن.  ئېيتالىشــىمىز  دەپ  تۇيغــۇ   - ھېــس 
پائــۇل ئەكمــان تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان 
ۋە كــەڭ كۆلەمــدە ئېتىــراپ قىلىشــقا ئېرىشــكەن 
ــى  ــڭ ئىپادىلىنىش ــىياتالر ۋە ئۇنى ــلىق ھسس ئاساس
نەزەرىيەســىدە، پۈتــۈن ئىنســانالرغا ئورتــاق بولغــان 
قورقــۇش،  خۇشــاللىق،  قايغــۇ،  ھېسســىياتنى 
ھەيرانلىــق ۋە سەسكىنىشــتىن ئىبــارەت ئالتىگــە 
يىغىنچاقلىغــان. ھېسســىيات ئىچكــى بىنورماللىقنــى 
قااليمىقانچىلىقنــى  پىســخولوگىيەلىك  ياكــى 
ســىرتقا ئەكىــس ئەتتــۈرۈپ بېرىدىغــان ســىگنال 
ــقا  ــاردەم ئېلىش ــىلەرنى پىســخولوگىيىلىك ي ۋە كىش

بىرىــدۇر.   كۈچلەردىــن  ئۈندەيدىغــان 

ھېسسىيات ئۇقۇمىغا ئىسالم مەدەنىيىتىدىن نەزەر 

نىســبەتەن،  ئېپىستىمولوگىيەســىگە  ئىســالم 
ئىجتىمائىــي  فىزىئولوگىيىلىــك  بىــر  ئىنســان 
يەنــە  بەلكــى  قالماســتىن،  بولۇپــال  مەۋجــۇدات 
پەقــەت  ئىنســان  جانلىقتــۇر.  مېتافىزىكىلىــق 
ئەتراپىدىكــى باشــقا ئىنســانالر ۋە ھايۋانــالر بىلــەن 
كائىناتنىــڭ  يەنــە  ســىرت،  قىلىشــتىن  ئاالقــە 
ــالر  ــتىلەر، جىن ــەن، پەرىش ــاال بىل ــى ئالالھتائ رەبب
ــىلىك  ــدۇ. كىش ــە قىلى ــۇ ئاالق ۋە شــەيتانالر بىلەنم
ھەرىكەتلەرگــە   - ئىــش  ۋە  ئــاڭ  مۇناســىۋەت، 
بىۋاســىتە تەســىر كۆرســىتىدىغان ھېسســىيات دەل 
يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكــەن كــۆپ قىرلىــق 
مۇناســىۋەت ۋە مەســئۇلىيەت تۈپەيلىدىــن ئىســالم 
دىنىــدا ئىنتايىــن مۇھىــم ئورۇنغــا قويۇلغان. ئىســالم 
دىنىــدا ئالالھتائاالغــا، ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز 
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا ۋە قېرىنداشــلىرىمىزغا 
ھېســلىرىنى  مۇھەببــەت   - مېھــرى  بولغــان 
ئىلھامالندۇرۇلغــان  ۋە  ماختالغــان  ئىپادىلــەش 
ئىشــالرنىڭ قاتارىدىنــدۇر. رەســۇلۇلالھ ســەلالھۇ 
ــادەم  ــر ئ ــداق دېگەن:»بى ــەللەم مۇن ــى ۋەس ئەلەيھ

ئۆزىنىــڭ قېرىندىشــىنى ياخشــى كۆرســە، ئۇنىڭغــا 
ــى,  ــۇن«. ئەلبان ــى ئېيتس ــى كۆرىدىغانلىقىن ياخش
542 يەنــە بىــر ھەدىســتە پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالم ئوغلــى ۋاپــات بولغانــدا كــۆز يېشــى 
تۆككــەن. بۇنىڭغــا ســاھابىلەر ھەيــران قالغانــدا 
سۆيۈملۈك پەيغەنمبىرىمىز: » كۆزلەر ياش تۆكىدۇ، 
يــۈرەك قايغۇرىــدۇ«) بۇخــارى( دېگەنىــدى. بۇنىڭغا 
دىنىمىــزدا  ھەدىســتىن  ئونلىغــان  ئوخشــىغان 
ــپ  ــنىڭ چەكلىنى ــىياتنى ئىپادىلەش ــاغالم ھېسس س
ياكــى باستۇرۇلماســتىن يــول قويۇلغانلىقىنــى ھەتتــا 

كۆرۈۋاالاليمىــز. قىزىقتۇرۇلغانلىقىنــى 
ئالىملىــرى  ئىســالم  ئەســىردىكى  ئوتتــۇرا 
ھېسســىياتنىڭ ماسلىشــىش ئىقتىــدارى بارلىقىنــى، 
ــىنى  ــۇ فۇنكىسىيىس ــىياتنىڭ ب ــرى ھېسس ــەر بى ئەگ
چۈشەنمىسە ۋە قانداق تەڭپۇڭالشتۇرۇشنى بىلمىسە 
بــۇ كىشــىنىڭ ھېسســىياتىنىڭ ماسلىشىشــچانلىقتىن 
ئىبــارەت ســاغالم خاراكتېرىنىــڭ بۇزۇلىدىغانلىقىنى، 
بۇنــداق ئەھــۋال ئاســتىدا كىشــى ئۆزىگــە ياكــى 
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ئەتراپىدىكــى ئىنســانالرغا ئاســانال زىيــان يەتكــۈزۈپ 
قېلىشــى مۇمكىنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرگەن. ئىمــام 
ئاچچىقلىنىــش  بولۇپمــۇ،  ھېسســىيات  غەززالــى 
تەپســىلىي  ھەققىــدە  ھېسســىياتى  قورقــۇش  ۋە 
قاراشــلىرىغا  غەززالىنىــڭ  ئىمــام  توختالغــان. 
ئاساســالنغاندا، ئاچچىقلىنىــش ھېسســىياتى بىزنــى 
خەتەردىــن  ياكــى  زىيــان  يەنــى  كــۈچ  تاشــقى 
قوغدايدىغــان قالقانــدۇر. چۈنكى ئىنســانالر ئادالەت 
ــال -  ــى، م ــى، ۋەتىنىن ــى، ئەھلىن ئۈچــۈن، ئۆزىن
مۈلكىنــى قوغــداش يولىــدا قارشــى كۈچكــە بولغــان 
ئاچچىقلىنىشــقا  ئۈچــۈن  ئىپادىلــەش  مەيدانىنــى 
ئاشــقان  ئەممــا چېكىدىــن  بولىــدۇ.  ئېھتىياجــى 
چەكلەنگــەن  دىنىــدا  ئىســالم  ئاچچىقلىنىــش 
بولــۇپ، ئىســالمدا يولغــا قويۇلۇپــال قالماســتىن، 
بەلكــى يەنــە تەۋســىيە قىلىنغىنــى قورقــۇش بىلــەن 
غــەزەپ ئوتتۇرىســىدىكى مۆتىدىللىقتــۇر. ئاچچىقنــى 

مۆتىدىللەشــتۈرىدىغان نەرســە دەل ئەقىلــدۇر. 
ئىمــام غەززالــى كونتروللۇقتىــن چىققــان غەزەپنــى 

داۋاالش ئۇســۇللىرىنى كۆرســىتىپ بەرگــەن.
ــول  ــى ئاچچىقلىنىشــنىڭ ئۆچمەنلىككــە ي  غەززال
ئاچىدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــپ ئۆچمەنلىكنىــڭ 
ئــۇالر  بۆلگــەن.  تۈرگــە  تــۆت  ئىپادىلىنىشــىنى 
بېرىــش  ئــازار  قىلىــش،  زاڭلىــق  زوراۋانلىــق، 
ئاچچىقنــى  غەززالــى  قىلىشــتۇر.  ھەســەت  ۋە 
تەڭپۇڭالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئــاۋۋال ئاچچىقىمىزنىــڭ 
ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشــىمىز  مەنبەســىنى  كېلىــش 
كېــرەك دەپ قارىغــان ۋە ئاچچىقنىــڭ مەنبەســىنىڭ 
كىبىر، شــان - شــۆھرەت، ئەيىبلــەش، ئاچكۆزلۈك 
ســەۋەبلىرىنى  ئاچچىقلىنىــش  ئىكەنلىكىنــى، 
بىلگەنــدە ئاچچىقىمىزنــى بېسىۋېلىشــىمىزغا يــاردەم 
يەنــە  ئــۇ  قىلغــان.  بايــان  بېرىدىغانلىقىنــى 
ھېسســىياتنى تەڭپۇڭالشــتۇرۇش ئۈچــۈن چۈشــەنچە 
ۋە ھەرىكەتكــە ئېھتىياجلىــق ئىكەنلىكىمىزنــى تىلغا 

ئالغــان ۋە مۇنــداق چۈشــەندۈرگەن: ئاچچىقىمىــز 
كەلــدى، بۇنىــڭ ســەۋەبى يــۈز بەرگــەن ئىشــنىڭ 
ئەمەســلىكىنى  اليىــق  شــەنىگە  ئۆزىمىزنىــڭ 
ئېيتقانــدا  باشــقىچە  يەنــى  بىلگەنلىكىمىــز، 
كىبىــر ھېــس قىلغانلىقىمىزدىنــدۇر. ئاچچىقىمىــز 
بېسىۋالســام  ئاچچىقىمنــى  دەرھــال  كەلگەنــدە 
بۇنىــڭ چوقــۇم مۇكاپاتــى بولىــدۇ دەپ مەنىۋىــي 
مۇكاپاتنــى ئويــالش ئارقىلىــق تەســكىن تاپااليمىــز. 
بــۇ چۈشــەنچە ئارقىلىــق ئاچچىقىنــى بېسىشــتۇر. 
ھالىتــى  ھەرىكــەت  بېسىۋېلىشــنىڭ  ئاچچىقنــى 
بولســا ئالالھقــا ســېغىنىپ شــەيتاننىڭ شــەررىدىن 
ــان  ــۆرە تۇرغ ــى ئ ــش ياك ــا قىلى ــەپ دۇئ ــاھ تىل پان
بولســا ئولتۇرۇۋېلىــش، ئاچچىقــى يەنــە بېسىلمىســا 
يېتىــش، يېتىپمــۇ ئاچچىقىنــى كونتــرول قىاللمىســا 
ســوغۇق ســۇدا يۇيۇنــۇش قاتارلىقــالر. ئىمــام غەززالى 
بايــان  ســوغۇق ســۇدا يۇيۇنۇشــنىڭ ســەۋەبىنى 
قىلىــپ ئاچچىقنىــڭ خاراكتېــرى ئــوت ئىسســىق 
بولــۇپ، بىــر كىشــى ئاچچىقالنغانــدا، بەدەندىكــى 
ــدا  ھــارارەت قاننــى قىزىتىــدۇ، شــۇڭا ئاچچىقالنغان
يۈزلىــرى قىزىرىــپ، بويــۇن تومۇرلىــرى كۆپــۈپ 
يۇيۇنغانــدا  بىلــەن  ســۇ  ســوغۇق  كېتىــدۇ، 
بەدەننىــڭ ھارارىتىنــى مۆتىدىللەشــتۈرگىلى بولىــدۇ 
.)597-601  .al-Ghazall, 1990, p(دېگــەن
دىنــى  توختالغــان  ھەققىــدە  ھېسســىيات 
بەلخــى.  زەيــد  ئەبــۇ  بىــرى  يەنــە  ئالىمالردىــن 
ئــۇ خــۇددى جىســمانىي ســاغالملىقىمىزغا كۆڭــۈل 
كۆڭــۈل  ســاغالملىققا  روھىــي  بۆلگىنىمىــزدەك، 
بۆلۈشــىمىز كېرەكلىكىنــى ئاالھىــدە تەكىتلەيــدۇ. 
بەلخــى بــەدەن ۋە روھنىــڭ مۇناســىۋىتى توغرىســىدا 
ئــەڭ بالــدۇر تەپســىلىي توختالغــان ئالىمالردىــن 
بىرىــدۇر. ئــۇ پىســخىكا بىلــەن كىلىنىكىلىــق نېــرۋا 
كېســەللىرىنى بىــر - بىرىدىــن ئايرىغــان بولــۇپ، 
ئــۇ تەتقىقاتلىــرى، ئوتتۇرىغــا قويغــان نەزەرىيــە 
پىســخولوگىيە  بىلــەن  ئۇســۇللىرى  داۋاالش  ۋە 
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ساھەسىگە زور تۆھپىلەرنى قوشقان.
ئــۇ كىتابىــدا تەشــۋىش، قورقــۇش ۋە غــەزەپ 
ــە ئاساســالنغاندا،  ــان. بەلخىگ ــىدا توختالغ توغرىس
ۋە  ئىپادىلىشــى  ھېسســىياتلىرىنى  كىشــىلەرنىڭ 
ــدۇ.  ــق بولى ــى پەرقلى ــىياتلىرىنىڭ دەرىجىس ھېسس
ئىنتايىــن  مىجــەزى  بىرەيلەننىــڭ  مەســىلەن: 
ئاســان  كىشــى  بــۇ  مۇمكىــن.  بولۇشــى  چــۇس 
ئاچچىقلىنىــدۇ. يەنــە بىرلىــرى مەلــۇم بىــر ئىشــتىن 
ئاالقــزادە بولــۇپ كېتىشــى، داۋاملىــق كاللىســىغا 
كىرگۈزۈۋېلىــپ غەمدىــن قۇتۇاللماســلىقى مۇمكىــن. 
ئەنســىرەپ  بــەك  بولســا  كىشــىلەر  بــەزى  يەنــە 
ــە قىلىشــى مۇمكىــن.  ــەرۋاراق مۇئامىل كەتمــەي، بىپ
بەلخــى ھەتتــا ئايالــالر بىلــەن ئەرلەرنىــڭ، بالىــالر 
بىلــەن چوڭالرنىــڭ ھېسســىياتلىرىنىڭ دەرىجىســى 
ۋە ئىپادىلــەش شــەكلىدە پــەرق بارلىقىنــى ئىلگىــرى 
قااليمىقانلىشــىش،  ھېسســىياتنىڭ  ســۈرىدۇ. 
ياكــى كونتروللۇقتىــن چىقىشــى نۇرغــۇن روھىــي 
كېســەللەرگە يول ئاچىدۇ. چۈنكى ســەلبىي ھېســالر 
ســەلبىي پىكىرلەرنــى، ســەلبىي پىكىرلــەر بېســىمنى 
بولغانىكــەن،  بۇنــداق  چىقىرىــدۇ.  كەلتــۈرۈپ 
يىلتىزىــدا  قااليمىقانچىلىقنىــڭ  پىســخولوگىيلىك 
ھېسســىيات تەڭپۇڭســىزلىقى ياتقان بولىــدۇ. بەلخى 

ھېسىســىيات تەڭپۇڭســىزلىقىنى داۋاالشــتا بىلىش ۋە 
ــە ئىككــى  ــۇ يەن ــان. ئ ســىناش ئۇســۇلىنى قولالنغ
بىــر - بىرىگــە زىــت بولغان ھېسســىيات توغرىســىدا 
توختىلىــپ داۋاالش ئېلىــپ بارغــان. مەســىلەن: 
ئەندىشــە  قورقــۇپ،  بېرىشــتىن  ئەســكەرلىككە 
بىــر  قىاللمايۋاتقــان  كونتــرول  قايغۇلىرىنــى  ۋە 
ئەســكەر، ئۆزىنىــڭ خەلقــى ئۈچــۈن جېنىنــى پىــدا 
ــان  ــا زىي ــۇنداقال ئۇالرغ ــالر ۋە ش ــان قەھرىمان قىلغ
يەتكۈزۈۋاتقــان دۈشــمەنلىرى توغرىســىدا ئويلىنىشــى 
ئويالنغانــدا،  توغرىســىدا  دۈشــمەنلىرى  كېــرەك. 
ھېسســىياتى  غەزەپ-نەپــرەت  بولغــان  ئۇالرغــا  
ئۇرغــۇپ، قورقــۇش ۋە ئەندىشــە تۇيغۇســى ئازىيىدۇ 
ــنىڭ  ــنى داۋاالش ــە قورقۇش ــۇ يەن ــان. ئ دەپ قارىغ
ئــۈچ باســقۇچ بىلــەن ئېلىــپ بېرىلىدىغانلىقىنــى 

ــەن. ــىتىپ ئۆتك كۆرس
ــان  ــس قىلغ ــۇش ھې ــقۇچ: قورق ــى باس  بىرىنچ

نەرســىنىڭ ماھىيىتىنــى تونــۇش
ئىككىنچىســى: قورقــۇش ھېــس قىلغــان نەرســە 

توغرىســىدا ئىزدىنىــش ۋە ئىچكىرىلــەپ بىلىــش 
ئۈچۈنچىســى: يۈزلىنىــش ۋە تەجرىبــە قىلىــش 

 .)al-Balkhi,2013(

ھېسسىياتنى ئىسالم ئېپىستومولوگىيسى ئاساسىدا قۇرۇلغان كىلىنىكىلىق داۋاالش ئەندىزىسى 
ئارقىلىق داۋاالش 

)TIIP(,Traditional Islamically Integrated 
Psychotherapy 

ئىســالم مەدەنىيىتــى ئاساســىدا ئۆزلەشــتۈرۈلگەن 
ئىســالم  ئەندىزىســى  داۋاالش  پىســخولوگىيەلىك 
ئېپىستىمولوگىيەســى ئاساســىدا تۈزۈلگــەن بولــۇپ، 
بــۇ ئەندىــزە ھېسســىيات ئۇقۇمىنــى ئــۈچ خىــل 
مەنبەدىــن چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ ئانالىــز قىلىــدۇ. 

ــدۇر. ــس ۋە ئەقىل ــۇالر: روھ، نەفى ئ

ئىنســانالر ھېــس قىلىۋاتقــان ھېس-تۇيغــۇالر 
ئاساســلىقى يۇقىرىــدا تىلغــا ئالغــان ئــۈچ مەنبەدىــن 
كېلىــدۇ. كۆپۈنچــە ئىســالم ئالىملىــرى نەفســنى 
قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان »نەفس ئەممارە«،»نەفس 
لەۋۋامــە« ۋە »نەفــس مۇتمەئىننــە« دىــن ئىبــارەت 
ئــۈچ قىســىمغا بولــۇپ،  بــۇالر »نەفســى ئەممــارە«، 
»نەفســى لەۋۋامــە« ۋە »نەفســى مۇتمەئىننــە« دۇر. 
ھايۋانــالردا  ۋە  ئىنســان  ئەممــارە«  »نەفســى 
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ئورتاق بولغان ئاساسلىق قوزغاتقۇچ كۈچ. 
مۇكەممەللىككــە  بولســا  الۋۋامــە«  »نەفســى 
ــس  ــكار ھې ــانال گۇناھ ــى ئاس ــان، ئۆزىن ئىنتىلىدىغ

قوزغاتقۇچتــۇر.  قالىدىغــان  قىلىــپ 
شــەيتان  بولســا  مۇتمەئىننــە«  »نەفســى 
ۋەسۋەسىســىدىن يىــراق بولغــان، قۇرئــان كەرىمــدە 

نەفســتۇر.  پــاك  ماختالغــان 
 TIIP ئەندىزىســىگە )بۇ قانداق ئەندىزە؟ باشــتا 
تىلغــا ئېلىنمىغــان بولغاچقــا، چوقــۇم شەرھىلىشــى 
ــدا  ــش يۇقىرى ــرەك( ئاساســالنغاندا، ئاچچىقلىنى كې
كېلىــدۇ.  نەفســتىن  ئــۈچ  قىلىنغــان  بايــان 
مەســىلەن: بىــر ئانــا دوســتلىرى بىلــەن ئويناۋېتىپ 
ئېھتىياتســىزلىقتىن لوڭقىنــى چېقىۋەتكــەن بالىســىغا 
ئاچچىقلىــدى. بــۇ » نەفســى ئەممارە«دىن كەلگەن 
ھېسســىياتتۇر. بىــر مۇســاپىر يولــدا يەرلىــك ئــادەم 
ــى  ــدۇ ۋە ئاچچىق ــكە ئۇچراي ــن كەمسىتىش تەرىپىدى
كېلىدۇ. شــۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئادەم ئايرىمچىلىق، 
چەتكــە قېقىــش، كەمســىتىش دېگەنــدەك قىلىقالرغا 
ئاالھىدە دىققەت قىلىشــقا باشــاليدۇ ۋە كەمسىتىشكە 
قارشــى تــۇرۇش پائالىيەتلىرىگــە قاتنىشــىدۇ. بــۇ 
ئاچچىــق »نەفســى مۇتمەئىننــە« دىــن كەلگــەن 
 Al-Suhrawardi, 1993, as cited in( دەپ قارايــدۇ
H. Keshavarzi & S. Keshavarzi , 2020.( شــۇڭا 
ھېسســىياتنىڭ كېلىــپ چىقىــش ســەۋەبىنى، ھــەر 
بىــر ھېسســىياتنىڭ ئاســتىغا يوشــۇرۇنغان مەنىنــى 

بىلىــش ئىنتايىــن مۇھىــم. 

TIIP ئەندىزىسىدە، ھېسسىياتنى تەڭپۇڭالشتۇ-
رۇشــنى تۆت باسقۇچقا بۆلگەن. 

1. ھېسســىياتنى قوزغىتىــش ۋە تونــۇش. بــۇ 
ــورىغۇچىنىڭ  ــلىھەت س ــخولوگ مەس ــقۇچتا پىس باس
ھېسســىياتىنى چوڭقــۇر ھېــس قىلىــش ۋە ئەينــەن 
ئىپادىلىشــىگە ياردەم بېرىدۇ. بۇ ۋاقىتتا مەســلىھەت 
ئالغۇچــى ئۆزىنىــڭ قايســى ھېسســىياتنى، قانــداق 
باشــتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقــى توغرىســىدا تونۇشــقا 

ئىگــە بولىــدۇ. 
ئۆزىنىــڭ  تەڭپۇڭالشــتۇرۇش.  ھېسســىياتنى   .2
توغرىســىدا  بــۇ  كىشــى  تونۇغــان  ھېسســىياتىنى 
ئىزدىنىدۇ ۋە پىسخولوگ ياردىمىدە تەڭپۇڭالشتۇرۇش 

ــدۇ.  ــىقى قىلى مەش
ــى  ــان ئامىلن ــۈرۈپ چىقارغ ــىياتنى كەلت 3. ھېسس
ئالغۇچــى  مەســلىھەت  باســقۇچتا  بــۇ  بايقــاش. 
پىســخولوگنىڭ ياردىمىدە ھېسسىياتىغا يوشۇرۇنغان 

ــىدۇ.  ــكە تىرىش ــىلىلىلەرنى چۈشىنىش مەس
4. ھېسســىياتنى توغــرا تەرەپكــە يېتەكلــەش. بــۇ 
باســقۇچ ئاخىرقــى ۋە ھــەل قىلغۇچ باســقۇچ بولۇپ، 
قايســى ئەھۋالــدا ھېــس قىلغــان تۇيغۇنــى قانــداق 
ســەزگۈرلۈك  بولغــان  كېرەكلىكىگــە  ئىپادىلــەش 
ھېسســىيات  پاسســىپ  ۋە  كۆتۈرۈلىــدۇ  يۇقىــرى 
 Paivio &( ئۆزگىرىــدۇ  ھېسســىياتقا  ئاكتىــپ 
 as cited in H. Keshavarzi ,2010 ,Pascual- Leone

 .)& S. Keshavarzi , 2020

ھېسسىيات ئۇقۇمىغا زامانىۋىي پىسخولوگىيەدىن نەزەر

ئۇقۇمىنــى  ھېسســىيات  پىســخولوگىيە  زامانىۋىــي 
كىشــىلىك  ۋە  كىلىنىكىلىــق  ئىجتىمائىــي، 
قىلىــدۇ.  تەتقىــق  دائىرىســىدە  پسىخولوگىيىســى 
توغرىســىدا  ھېسســىيات  پىســخولوگىيەدە  زامانىۋىــي 
تەرەققىيــات  تەدرىجىــي  دارۋىننىــڭ  ئىزدىنىــش 

نەزەرىيەســىدىن باشــالنغان. دارۋىننىــڭ نەزەرىيەســىگە 
شــەكلى  ئىپادىلــەش  ھېسســىيات  ئاساســالنغاندا، 
كەلگــەن.  جەريانىدىــن  تەرەققىيــات  تەدرىجىــي 
ئىــش- مەقســەتلىك  پەقەتــال  ھېسســىيات  دەســلەپتە 

تۇيۇقســىز  مەســىلەن:  ئىشــلىتىلگەن.  ھەرىكەتتــە 



2021 - يىلى 3 - سان 92

ــن كېيىــن شــەكىللەنگەن چۆچــۈش  كەلگــەن ھۇجۇمدى
ئىنســانىيەت  كېيىــن  ئوخشــاش.  ھېسســىياتىغا 
مۇناســىۋەتلەرنىڭ  ئىجتىمائىــي  قىلىــپ،  تەرەققىــي 
ۋە  ھېسســىيات  ئەگىشــىپ  مۇرەككەپلىشىشــىگە 
ئۇنىــڭ ئىنســان چىرايىدىكــى ئىپادىلىنىــش شــەكلىمۇ 
تەرەققىــي قىلىشــقا باشــلىغان. ئــۇ يەنە ھېسســىياتنىڭ 
تەبىئىــي ھادىســە ئىكەنلىكــى، ئىنســانالرنىڭ ھايــات 
ئىشلەپچىقىرالىشــى  ۋە  كۆپىيەلىشــى  قااللىشــى، 
ئىكەنلىكىنــى  ئېھتىياجلىــق  ھېسســىياتقا  ئۈچــۈن 
مەســىلەن:   .)Asao et al.,2015( تەكىتلىگــەن 
ســىرتقى  ھايۋانالرنــى  ۋە  ئىنســانالر  ئاچچىقلىنىــش 
بولســا  كۈچتىــن قوغدايدىغانلىقىنــى، مۇھەببەتنىــڭ 
ئۈندەيدىغانلىقىنــى،  يېقىنچىلىققــا  ئىنســاننى 
بالىلىــق  قىلىــپ  تــوي  ئىنســانالر  ســەۋەبتىن  شــۇ 

ســۈرگەن.  ئىلگىــرى  بوالاليدىغانلىقىنــى 
توختالغــان  توغرىســىدا دەســلەپ  ھېسســىيات 
زامانىۋىــي پىســخولوگىيە ئالىملىرىدىــن تەجرىبــە 
ئاتالغــان  دەپ  پېشىۋاســى  پىسخولوگىيەســىنىڭ 
ۋىليــام جېمىــس ۋە فىزىئولــوگ كارل النگــې بولۇپ، 

بــۇالر جېمىــس النگــې نەزەرىيەســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويغــان. بــۇ نەزەرىيــەدە ھېسســىياتنىڭ تاشــقى 
دۇنيادىــن كەلگــەن غىدىقلىنىشــقا قارىتــا قوزغالغــان 
فىزىكىلىق ئىنكاسالر ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. بۇ 
نەزەرىيەنىــڭ قانــداق ئەمەلىيلەشــتۈرۈلىدىغانلىقىغا 
ــەت  ــش - ھەرىك ــاۋۋال ئى ــاق، ئ ــان بولس قارايدىغ
يــۈز بەرگەنــدە بۇنىڭغــا قارىتــا بەدەنــدە فىزىكىلىــق 
كېيىــن  ئۇنىڭدىــن  شــەكىللىنىدۇ.  ئىنكاســالر 
ھاســىل بولغــان بۇ ئىنكاســالرنى ئۆزىمىزگــە قانداق 
ــا  ــاق ۋە چۈشەندۈرســەك، شــۇنىڭغا قارىت ئىزاھلىس
 Northoff,( شــەكىللىنىدۇ  ھېسســىيات  ئىچكــى 
2008(. مەســىلەن: بىــر ئــادەم ئورماندا بىر ئېيىقنى 
كــۆردى ۋە ســوغۇق تەرلــەپ، يۈرىكــى تېز سوقۇشــقا 
ــۇ كىشــى ئېيىقنىــڭ  ــۇرۇن ب باشــاليدۇ)بۇنىڭدىن ب
بەدىنىــدە  ئاڭلىغــان(.  يەيدىغانلىقىنــى  ئــادەم 
يــۈز بەرگــەن بــۇ فىزىئولوگىيىلىــك ئىنــكاس ۋە 
ئاندىــن  كېيىــن  ئىزاھاتتىــن  بەرگــەن  ئۆزىگــە 
ــىياتى  ــۇش ھېسس ــى قورق ــىيات يەن ــى ھېسس ئىچك

ــەكىللىنىدۇ.(  ش

ھېسسىياتنى زامانىۋىي پىسخولوگىيەدە كىلىنىكىلىق داۋاالش ئەندىزىسى ئارقىلىق داۋاالش 

 )EFT( Emotion‐Focused Therapy 
ھېسســىياتقا مەركەزلەشــكەن پســىخولوگىيىلىك 
داۋاالش ھېسســىياتنىڭ بىئولوگىيەلىــك ئىنكاســىنى 
ئالــدى  ھېسســىياتنى  بولــۇپ،  قىلغــان  مەركــەز 
ئاندىــن  قىلىــدۇ،  ھېــس  بەدىنىمىــز  بىلــەن 
كۆرســىتىدۇ،  تەســىر  تەپەككۇرغــا  ھېسســىيات 
ئېھتىياجالردىــن  قاندۇرۇلمىغــان  ھېسســىياتالر 
ــەرەپ  ــر ت ــى بى ــاراپ، بۇالرن ــەكىللىنىدۇ دەپ ق ش
قىلىــش ئۈچــۈن كۈچلــۈك ئىقتىــدار بەرپــا قىلىشــقا 
ــڭ داۋاالش تېخنىكىســى  ــۇ ئەندىزىنى ــدۇ. ب كۈچەي
يېتىــپ كېلىــش ۋە ئايرىلىشــتىن ئىبــارەت ئىككــى 
ــدۇ. بىرىنچــى باســقۇچتا  باســقۇچنى ئاســاس قىلى
مەســلىھەت ئالغۇچــى ئۆزلىرىنىــڭ ھېسســىياتىنى 
ياخشــى  قــەدەر  ئىپادىلىيەلىگىنــى  يوشــۇرمايدۇ، 

كېيىــن  ئۇنىڭدىــن  تىرىشــىدۇ.  ئىپادىلەشــكە 
ھېــس قىلغــان ھېسســىياتىنى تەسۋىرلەشــنى ۋە 
ئىســىم قويۇشــنى ئۆگىنىــدۇ. ئىككىنچــى باســقۇچتا 
مەســلىھەت ئالغۇچــى باشــتىن كەچۈرگــەن، ئىســىم 
ــداق  ــدا قان ــى ئەھۋال ــىياتنىڭ قايس ــان ھېسس قويغ
رولــى ۋە تەســىرى بارلىقــى ھەققىــدە ئويلىنىشــقا 
ئىلھامالندۇرۇلىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە بولســا ســاغالم 
ــنى  ــل تۇرۇش ــا تاقابى ــىياتقا قارىت ــان ھېسس بولمىغ

.)Timulak & Keogh, 2019( ئۆگىنىــدۇ 
ھېسســىياتنى  پىســخولوگىيەدە  كىلىنىكىلىــق 
تەڭشــەش ئۈچــۈن قوللىنىلغــان يەنــە بىــر ئەندىــزە 
ACT(( .ئەندىزىســىدۇر بولســا قوبــۇل قىلىــش 
بــۇ   Acceptance and Commitment Therapy
ئەندىزە ئوي - خىيالىمىزنى ئۆزگەرتىشتىن بەكرەك 
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ئۇنىــڭ ماھىيىتىگــە مەركەزلىشــىپ قوبــۇل قىلىشــنى 
ــاۋۋال  تەكىتلەيــدۇ. بــۇ ئەندىزىدىمــۇ پىســخولوگ ئ
مەســلىھەت ئالغۇچىغــا ھېسســىياتىنى يوشــۇرماي 
ئىپادىلەشــكە ئۈندەيــدۇ ۋە مىســالالر بىلــەن ئۆزىنــى 
ــدۇ.  ســىرتتىن كۆزىتىشــكە پۇرســەت يارىتىــپ بېرى
بىلــەن  ئــوي - پىكىرلــەر  باســقۇچتا  كېيىنكــى 
كىرىشــىۋالماي راھــەت قويــۇپ بېرىــش، ئۆزىنــى 
ــىيە  ــش تەۋس ــس قىلى ــەردە ھې ــۇ ي ــر ۋە مۇش ھازى
ــىي  ــدۇ. بۇنىڭغــا پىســخولوگ بــەزى ئاساس قىلىنى

 Vilardaga,(بېرىــدۇ يــاردەم  بىلــەن  مەشــىقلەر 
ــر  ــۇش، بى ــۇغا تۇت ــى س ــىلەن: قولىن 2007(. مەس
قاتارلىــق  دەسســەش  توپىغــا  پــۇراش،  نەرســە 
كېيىنكــى  ئۇنىڭدىــن  ئىشــلىتىدۇ.  ئۇســۇلالرنى 
پىســخولوگالرنىڭ  مەســلىھەتچى  باســقۇچالردا 
ســوئاللىرى ياردىمىــدە ئۆزىنــى كۆزىتىــش، ئۆزىنىڭ 
قىممــەت قاراشــلىرىغا قــاراپ چىقىــش بىلــەن بىرگــە 

ھەرىكەتكــە ئۆتىــدۇ.

سېلىشتۇرما

ــىياتنى  ــى ۋە ھېسس ــىيات ئۇقۇم ــدا ھېسس يۇقىرى
تۇراقالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئىســالم  پىســخولوگىيە 
ۋە  پىســخولوگالر  زامانىۋىــي  ئالىملىــرى، 
كلىنىكىلىــق داۋاالش ســاھەلىرىنىڭ نەزەرىيىۋىــي 
قاراشــلىرى ۋە ئىشــلىتىپ كېلىۋاتقــان مېتودلىرىنــى 
ئىككــى  ھــەر  ھېسســىياتنىڭ  قىلــدۇق.  بايــان 
پىســخولوگىيەدە ئىچكــى دۇنيايىمىزنىــڭ ســىگنالى 
ــۇپ  دەپ قارىلىــپ ئىنتايىــن مۇھىــم ئورۇنغــا قويۇل
تەتقىــق قىلىنغانلىقىنــى كــۆرۈپ ئۆتتۇق. ئىســالم ۋە 
زامانىۋىي پىســخولوگىيە قاراشــلىرىنىڭ ئوتتۇرىســىدا 
ئونتولوگىيەلىــك  ۋە  ئېپســتىمولوگىيەلىك  ئــاۋۋال 
ــا، ھېسســىياتقا بەرگــەن  ــار بولغاچق ــار ب ــەر ب پەرقل
ــا  ــىمۇ، ئەمم ــەن بولس ــىپ كەتك ــى ئوخشىش ئىزاھات
ھېسســىيات تەڭشەش ۋە ساغالم بولغان ھېسسىياتقا 
ئېرىشــىش يوللىرىنــى پەرقلىــق بايــان قىلغــان. 
ھېسســىيات ھەققىدىكــى ئىمــام غەززالــى بىلــەن 
ــلىق  ــىدا ئوخشاش ــلىرى ئوتتۇرىس ــڭ قاراش دارۋىننى
ھاياتلىقنــى  ھېسســىياتنى  ئىككىيلەننىــڭ  ھــەر 
ــل  ــم ئامى ــى مۇھى ــن قۇتقۇزغۇچ ــىرتقى تەھدىتتى س
دەپ قارىشــىدا. ئەممــا ئۇالرنىــڭ ھېسســىياتنىڭ 
يوللىــرى  تەڭشــەش  ۋە  چىقىشــى  كېلىــپ 
توغرىســىدىكى قاراشــلىرى پەرقلىــق. مەســىلەن: 
ئىمــام غەززالــى ھېسســىياتنى ئالالھنىــڭ بىزگــە 

ســىرتقى ھۇجۇمدىــن، زەربىدىــن ساقلىنىشــىمىز 
قارشــى  زۇلۇمغــا  قوغــداپ  ئادالەتنــى  ئۈچــۈن، 
تۇرۇشــىمىز ئۈچــۈن ئىنئــام قىلغان نېئمىتىــدۇر، بىز 
ئالالھنــى ئەســلەش بىلــەن ئاچچىقىمىزنــى كونترول 
ھېسســىيات  دارۋىــن  قارىســا،  دەپ  قىالاليمىــز 
ــا  ــدۇ، ئەمم ــن قوغداي ئىنســانالرنى ســىرتقى كۈچتى
ھېسســىيات ئىنســاننىڭ تەدرىجىــي تەرەققىياتىنىــڭ 
تەرەققىيــات  تەدرىجىــي  ھېسســىيات  مېۋىســى، 
جەريانىــدا تېخىمــۇ مۇرەككــەپ شــەكىلدە تەرەققىــي 

قىلغــان ۋە بۈگۈنگــە كەلگــەن دەيــدۇ. 
كلىنىكىلىــق  بۈگۈنكــى  باشــقا،  ئۇنىڭدىــن 
ئىشــلىتىلىۋاتقان  كۆلەمــدە  كــەڭ  ســاھەلەردە 
ئوتتۇرىســىدىكى  ئەندىزىلىــرى  پىســخولوگىيە 
ھېسســىياتقا بولغــان پــەرق ۋە ئوخشاشــلىقالرنى 
ــتا  ــرەك. باش ــا كې ــەس بولمىس ــىمىز ت ــا قىلىش ئىلغ
تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكىنىمىــزدەك، ھــەر ئىككــى تــەرەپ 
ئەندىزىلىرىنىــڭ ھېسســىيات ئۇقۇمىنى ئىزاھلىشــى، 
داۋاالشــتىكى دەســلەپكى باســقۇچلىرى ئوخشــاش. 
يەنــى، داۋاالش ئەندىزىلىرىــدە ئــاۋۋال مەســلىھەت 
ئالغۇچى نېمە ھېس قىلغانلىقىنى، ھېسسىياتلىرىنى 
قايســى دەرىجىــدە ئىپادىلەۋاتقانلىقىنى پىســخولوگقا 
ئېنىــق ئېيتىشــى، ھېسســىياتىنى تونۇشــى، ئىســىم 
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قويۇشــىدۇر. كېيىنكــى باســقۇچالردا ئەندىزىلــەردە 
پەرقلــەر بــار بولــۇپ، TIIP ئەندىزىســى بىلــەن 
ACT ئەندىزىســىنىڭ ھېسســىيات تەڭشەشــتىكى 
ــىلەن:  ــق. مەس ــەن پەرقلى ــى تامام ــى غايىس ئاخىرق
ACT ئەندىزىســى ھېسســىياتنى تونــۇپ، ئىســىم 
بىــر  ئۆزىمىزنىــڭ  كېيىــن  بولغاندىــن  قويــۇپ 
پارچىســى دەپ ئــۆز پېتــى قوبــۇل قىلىــش، بىزنىــڭ 
راھەتســىزلىكىمىزگە ســەۋەب بولغــان ھېسســىيات 
كېــرەك  ئۆگىنىشــىمىز  ياشاشــنى  بىللــە  بىلــەن 

ئەگــەر  ئەندىزىســى   TIIP ئەكســىچە،  دەيــدۇ. 
كەلگــەن  ئەممارە«دىــن  »نەفســى  ھېسســىيات 
بولســا، قىيىــن بولســىمۇ ئۇنــى ئۆزگەرتىــش كېرەك، 
ــنى  ــە ياشاش ــەن بىلل ــىيات بىل ــەي ھېسس ئۆزگەرتم
ئۆگىنىــش خۇددى جاراھەتنى ســاقايتماي ئۈســتىنى 
ــدۇ  ۋە  ــش دەپ قاراي ــر ئ ى ــدەك بى ــپ قويغان يېپى
كاتتــا  ھاياتىدىكــى  ئاخىــرەت  مەســلىھەتچىگە 

ــدۇ. ــەدەت بېرى ــام ۋە م ــەن ئىلھ ــەر بىل ئەجىرل

خۇالسە

تەرەققىياتــى  پىســخولوگىيە  يىغىنچاقلىغانــدا، 
ــر  ــالپ بى ــن باش ــۇپ ئايرىلغاندى ــەن بول ــم پ ئايرى
ــۇن  ــخولوگىيە نۇرغ ــدى. پىس ــۇرۇپ قالمى ــدا ت ئىزى
كىلىنىكىلىــق مەســىلىلەرگە جــاۋاپ تېپىــش بىلــەن 
بىرگــە، مەزكــۇر ســاھەگە ھــەر يىلــى يېڭــى ئۇقۇمالر 
ئۇقۇمــى،  ھېسســىيات  كەلمەكتــە.  قوشــۇلۇپ 
ھېسســىياتنى  ۋە  خاراكتېــرى  ھېسســىياتنىڭ 
نەزەرىيــە  ئوخشــىمىغان  ئۇســۇللىرى  تەڭشــەش 
چىقىــش  تەجرىبىلەردىــن  يىللىــق  ئــۇزۇن  ۋە 
تــۇرۇپ، تۈرلــۈك كىلىنىكىلىــق داۋاالش  قىلىــپ 
قوللىنىلماقتــا.  ئەندىزىلىرىــدە  ۋە  مېتودلىرىــدا 
پىســخولوگالردىن  مۇســۇلمان  زامانــدا  يېقىنقــى 
شــەرق  ئەھلىلىرىنىــڭ  ئىلىــم  تاپقــان  تەركىــپ 
ئېتىقادىغــا  جەمئىيىتىنىــڭ  مۇســۇلمان  بولۇپمــۇ 
ئۇيغــۇن پىســخولوگىيەلىك داۋاالش ئەندىزىلىــرى 
 »Khalil center« بەرپــا قىلىشــى، ئامېرىكىدىكــى
يەنــى، خەلىــل پىســخولوگىيە داۋاالش مەركىــزى« 
قاتارلىقالرغــا ئوخشــاش مۇســۇلمانالرنىڭ روھىــي 
ســاغالملىقىغا ئىســالمىي ئەندىزىلــەر بىلــەن خىزمەت 
ۋە  قىلىنىشــى  تەســىس  ئورگانالرنىــڭ  ســۇنغان 
قىزغىــن ئالقىشــقا ئېرىشىشــى كىشــىنى ھەقىقەتــەن 

ســۆيۈندۈرىدۇ. 
ــي قىلىشــى ئىســالم  ــڭ تەرەققى ــۇ ئەندىزىلەرنى ب

دۇنياســىدىكى پســىخولوگىيىگە بولغــان ئومۇميۈزلۈك 
تاشــالپ،  يىرتىــپ  قاراشــنى  تەرەپلىمــە  بىــر 
ــارە  ــىلىلىرىگە چ ــخىكىلىق مەس ــۇلمانالرنى پىس مۇس
ئۇيغــۇر  مۇمكىــن.  يۈزلەندۈرەلىشــى  ئىزدەشــكە 
ــخىكىلىق  ــاقمۇ پىس ــان بولس ــە قارايدىغ جەمئىيىتىگ
كېســەللىكنى دىنىــي ئاجىزلىقنىــڭ ئىپادىســى دەپ 
قاراش، روھىي ســاغالملىققا جىســمانىي ساغالملىقىغا 
ۋە  بۆلمەســلىك  كۆڭــۈل  بۆلگەنــدەك  كۆڭــۈل 
ــلىك  ــارە ئىزدىمەس ــىلىلەرگە چ ــەللەرگە، مەس كېس
ــەم مەۋجــۇت. ئاشــقازىنىمىز ياكــى چىشــىمىز  ھېلىھ
خىجىللىــق  بېرىشــتىن  دوختۇرخانىغــا  ئاغرىــپ 
ھېــس قىلمايمىزيــۇ، قەلبىمىزدىكــى ســىقىلىش، 
مېڭىمىزدىكــى تۈگــۈن ۋە روھىمىزدىكــى چارچــاش 
خىجىللىــق  بېرىشــتىن  پىســخولوگقا  ئۈچــۈن 
ھېــس قىلىمىــز ۋە ياكــى ئارتۇقچــە، ئەھمىيەتســىز 
ئىــش دەپ قارايمىــز. ئەممــا ھەقىقــەت شــۇكى، 
ئىنســان خــۇددى جىســمانىي كېســەللەرگە مۇپتىــال 
بولغىنىــدەك، روھىــي جەھەتتىنمۇ ھــاردۇق يېتىپ، 
كېســەل بولۇشــى مۇمكىــن. روھىــي جەھەتتىكــى 
كېســەللىك بىلــەن دىنىــي ئاجىزلىقنىــڭ ئاالقىســى 
يوق بولســىمۇ، ئەمما داۋامالشــقان پىسخولوگىيىلىك 
ــڭ  ــان ئىبادەتنى ــۈن قىلىنغ ــالھ ئۈچ ــەللەر ئال كېس
ســۈپىتىگە ســەلبىي تەســىر كۆرسىتىشــى مۇمكىــن. 
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تەكىتلىگىنىمىــزدەك،  قــۇرالردا  ئۈســتىدىكى 
ســىگنالى  دۇنيايىمىزنىــڭ  ئىچكــى  ھېسســىيات 
بولــۇپ، ھېسســىياتنى كونتــرول قىاللماســلىق ۋە 
پىســخولوگىيەلىك  كۆرۈلىشــى  تەڭپۇڭســىزلىقنىڭ 
يۈزىــدۇر.  تەپكــەن  ســىرتقا  مەســىلىمىزنىڭ 
ھېسســىيات ئۆزىنىــڭ نورمــال فۇنكىسىيەســى بىلەن 
مەنىلەرگــە  قوشــۇپ  ئۆزگىرىشــلەر  ھاياتىمىزغــا 
ئىگــە قىلىــدۇ، بەزىــدە ھاياتىمىزنــى قوغدايــدۇ. 
مەســىلەن: تېــز ســۈرئەتتە كېلىۋاتقــان ماشــىنىدىن 

ماشــىنىنىڭ  بىزنــى  قېچىشــىمىز،  قورقــۇپ  
بىــرەر  قالىــدۇ.  ســاقالپ  سوقۇۋەتمەســلىكىدىن 
ــر قايغۇرۇشــىمىز  ــدا ئېغى مۇســىبەتكە دۇچــار بولغان
ــۇق  ــە غەمخورل ــىلەرنىڭ بىزگ ــى كىش ئەتراپىمىزدىك
قىلىــپ مېھىــر - مۇھەببــەت يەتكۈزۈشــىگە ســەۋەب 
بولىدۇ. شــۇنداقال زېمىنىمىزنىڭ ئىشــغال قىلىنىشغا 
بولغــان غەزەپ-نەپرىتىمىــز، بىزنــى مۇســتەقىللىق 
يولىــدا توختىمــاي كــۈرەش قىلىشــقا ئۈندەيــدۇ.
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ۋە  سىياســەت  ئۇنىۋېرســىتېتى  خالــدۇن  ئىبــن 
دوكتورانتــى. بۆلۈمــى  مۇناســىۋەتلەر  خەلقئــارا 
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جون مىرشېيمېر

پىروفېسســور جــون مىرشــېيمېر 1947 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 
14 - كۈنى تۇغۇلغان ئامېرىكىلىق سىياســەت تەتقىقاتچىســى ۋە 
خەلقئــارا مۇناســىۋەت ئالىمــى. ئــۇ خەلقئــارا مۇناســىۋەت رېئالىزم 
ــەۋە تەتقىقاتچــى بولــۇپ، چىكاگــو ئۇنىۋېرســىتېتىدا  ئېقىمغــا ت
پىروفېسســور بولــۇپ ئىشــلىمەكتە. مىرشــېيمېر دەۋرىمىزدىكــى 

ئــەڭ تەســىر كۈچكــە ئىگــە رېئالىزمچــى دەپمــۇ قارىلىــدۇ. 

 Offensive( رېئالىــزم  »ھۇجۇمچــى  مىرشــېيمېر 
بىلــەن  قويغانلىقــى  ئوتتۇرىغــا  نەزەرىيەســىنى   »)Realism
چــوڭ  نەزەرىيەســىدە  رېئالىــزم«  »ھۇجۇمچــى  ئــۇۇ  مەشــھۇر. 
ئاساســلىقى  رىقابەتنىــڭ  ئۆزئــارا  ئوتتۇرىســىدىكى  دۆلەتلــەر 
ھۆكۈمەتســىز خەلقئارالىق سىســتېمىدا رايونلۇق ئۈســتۈنلۈككە 
ئارزۇســىنىڭ  ئەقلىــي  ئىبــارەت  ئېرىشىشــتىن   )hegemony(
بايــان  بولىدىغانلىقىنــى  تۈرتكىســىدە   )rational desire(
قىلىــدۇ. ئــۇ 2003 - يىلــى ئىــراق ئۇرۇشــىغا كۈچلــۈك قارشــى 
تۇرغــان، شــۇنداقال ئۇكرائىنانىــڭ 1994 - يىلــى يــادرو قورالىدىــن 
ۋاز كېچىــش قارارىغىمــۇ قاتتىــق قارشــى چىققــان. ئۇ شــۇ ۋاقىتتا 
بەلكىــم بــۇ قارارغــا قارشــى چىققــان بىردىبىــر نوپۇزلــۇق شــەخس 
بولۇشــى مۇمكىــن. ئــۇ ئۇكرائىنانىــڭ يــادرو قورالــى بولمىســا 
مەڭگــۈ رۇســىيەنىڭ تەھدىتــى ئاســتىدا قالىدىغانلىقىنــى پــەرەز 

قىلغــان ئىــدى. 

كىتابلىرىدىــن  قوزغىغــان  مۇنازىــرە  كــۆپ  ئــەڭ  ئۇنىــڭ 
ــى  ــان »ئىســرائىلىيە لوبىچىلىق ــى يازغ ــرى،2007 - يىل بى
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بولــۇپ،  سىياســىتى«  تاشــقى  ئامېرىــكا  ۋە 
لوبىلىرىنىــڭ  ئىســرائىلىيە  كىتابىــدا  بــۇ  ئــۇ 
سىياســىتىدىكى  شــەرق  ئوتتــۇرا  ئامېرىكانىــڭ 
تەســىرىنى، بــۇ لوبىيچىلىقىنىــڭ ھــەم ئامېرىكانىــڭ 
زىيــان  مەنپەئەتىگــە  ئىســرائىلىيەنىڭ  ھــەم 

قويغــان. ئوتتۇرىغــا  ســېلىۋاتقانلىقىنى 
مىرشــېيمېر ئــۆزى ئوتتۇرىغــا قويغــان ۋە تەرەققىي 
قىلدۇرغــان »ھۇجۇمچــى رېئالىزىــم« نەزەرىيەســىگە 
ئاساســەن، خىتاينىــڭ كۈنســېرى كۈچىيىۋاتقــان 
كۈچىنىــڭ ئۇنــى ئامېرىــكا بىلــەن بىــر مەيــدان 
توقۇنۇشــقا ئېلىــپ كىرىــش ئېھتىماللىقــى ناھايىتــى 

ــدۇ. ــرى دەپ قاراي يۇقى
چۈشــى  لىبېرالىــزم  خىيــال:  خــام  »بۈيــۈك 
جــون  پىروفېسســور  رېئاللىــق«  خەلقئارالىــق  ۋە 
تەتقىقاتىنىــڭ  يىللىــق  ئــون  مىرشــېيمىرنىڭ 
مەھســۇلى. بــۇ كىتــاب تىپىــك خەلقئــارا مۇناســىۋەت 
رېئالىزىــم ئېقىمــى رامكىســىدا يېزىلغــان بولــۇپ، 
خەلقئــارا  ئ ۆزىنىــڭ  مىرشــېيمېرنىڭ  بۇنــى 
كــۆز  توغرىســىدىكى  ماھىيىتــى  سىســتېمىنىڭ 
قاراشــلىرى ۋە يەكۈنلىرىنىــڭ تېخىمــۇ تەپســىلىي 
ئىزاھالنغــان بايانىغــا ۋەكىللىــك قىلىدىغان ئەســەر 
دەپ قاراشــقا بولىــدۇ. بــۇ كىتــاب »ئەگــەر بىــر 
ئامېرىكىنــى  كــۈچ )دۆلــەت؛ كىتابتــا  دۇنياۋىــي 
قوغلىشىشــىنى  ئۈســتۈنلۈكنى  لىبېــرال  دەيــدۇ( 
بېكىتســە  قىلىــپ  تاشــقى سىياســىتى  ئۆزىنىــڭ 
ســوئالغا  دېگــەن  بولىــدۇ؟«  قانــداق  ئاقىۋىتــى 
جــاۋاپ بىرىــش ئارقىلىــق، خەلقئــارا مۇناســىۋەت 
ئېلىــپ  يەكۈننــى  بىــر  يېڭــى  نەزەرىيەســىگە 
كىرىشــنى مەقســەد قىلغــان. جــون مىرشــېيمىرنىڭ 
ئۇرۇشــى  مۇناســىۋەت  ســوغۇق  ئامېرىكانىــڭ 
ئاخىرالشــقاندىن كېيىنكى تاشــقى سىياســىتى ۋە بۇ 
سىياســەت ئۈچــۈن تۆلەنگــەن بەدەللــەر، شــۇنداقال 
ــل  ــى تەھلى ــدا ئېرىشــكەن نەتىجىلەرن ــەڭ ئاخىرى ئ
ئارقىلىــق چىقارغــان يەكۈنــى شــۇكى،  قىلىــش 

لىبېــرال تاشــقى سىياســەت ئۇرۇشــنى كەلتــۈرۈپ 
كــۈچ  تەرەپتىــن  بىــر  ئــۇ  چۈنكــى  چىقىرىــدۇ، 
تەڭپۇڭلۇقــى پىرىنســىپىنى رەت قىلســا، يەنــە بىــر 
تەرەپتىــن خەلقئــارا سىســتېمىنىڭ ھۆكۈمەتســىزلىك 
ــدۇ،  ــەل قاراي ــە )anarchical nature( س ماھىيىتىگ
شــۇنداقال ئۇلۇســچىلىقنىڭ كۈچىنــى چۈشــەنمەيدۇ. 
ــارا  ــەت ۋە خەلقئ ــى سىياس ــۇ كىتاب ــڭ ب ئاپتورنى
مۇناســىۋەت ساھەســىدە فرانســىس فۇكۇيامانىــڭ 
 The( »ــادەم » تارىخنىــڭ تۈگۈنــى ۋە ئاخىرقــى ئ
 ،)End of History and the Last Man,1991
 The( »خانتىڭتوننىــڭ » مەدەنىيەتلــەر توقۇنۇشــى
 Clash of Civilizations and Remaking of
World Order,1996( دىــن كېيىنكــى 3 - بۈيــۈك 

ــا.  ــەر دەپ قارالماقت ئەس
ئاپتــور ســەككىز بابتــا ئۆزىنىــڭ يۇقۇرىدىكــى 
يەكۈنىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئىنســان تەبىئىتــى، 
لىبېرالىزم، رېئالىزم ۋە مىللەتچىلىكنىڭ مۇناسىۋىتى 
ھــەر  لىبېرالىزمنىــڭ  ۋە  مەســىلىلەر  ھەققىدىكــى 
خىــل تۈرلىــرى ئوتتۇرىســىدىكى ئوخشىماســلىقالر 
2 - 4 - باپــالردا مۇالھىــزە قىلىنغــان. 5 - 7 - 
باپــالردا تاشــقى سىياســەتتىكى مەســىلىلەر لىبېــرال 
دۆلــەت   )liberal hegemony( ئۈســتۈنلۈكنىڭ 
ئىچىــدە ۋە خەلقئارا ســەھنىدە قانــداق ئاقىۋەتلەرنى 
ئېلىــپ كەلگەنلىكىنــى ئەتراپلىــق تەھلىــل قىلىــش 
رېئالىــزم  بىلــەن  لىبېرالىــزم  بىرگــە،  بىلــەن 
لىبېــرال  شــۇنداقال  باغلىنىــش  ئوتتۇرىســىدىكى 
ــش  ــد قىلى ــي تەنقى ــق نەزەرىيىســىنى قەتئى تىنچلى
ئارقىلىــق مۇالھىــزە قىلىنىــدۇ. ئــەڭ ئاخىرقــى باپتــا 
ــىتىنىڭ كەلگۈســى  ــكا تاشــقى سىياس ــا ئامېرى بولس

ــدۇ.  ــە قىلىنى مۇھاكىم
تاشــقى  ئامېرىــكا  ئۈچــۈن  نېمــە   « كىتابتــا 
سىياســەتتە رېئالىزىمغــا قايتىــپ كېلىشــى الزىــم؟« 
ــۇش ئ ۈچــۈن  ــا قوي دېگــەن تەشەببۇســنى ئوتتۇرىغ
قانــداق  ئاقىۋىتىنىــڭ  چۈشــىنىڭ  لىبېرالىزىــم 
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بولغانلىقــى ۋە نېمــە ئۈچــۈن مەغلــۇپ بولغانلىقىنــى 
ــەڭ  ــىنى ئ ــڭ ھېكايىس ــان. كىتابنى ــزە قىلغ مۇالھى
قىســقا قىلىــپ ئېيتســاق مۇنــداق دېيىشــكە بولىــدۇ: 
1. ئامېرىــكا ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــىدىن 
 )liberal hegemony( كېيىن لىبېرال ئۈستۈنلۈك

سىياســىتىنى يولغــا قويدى. 
2. ئاساســلىق مەقســىدى بولســا قىممــەت قــاراش 
جەھەتتــە دۇنيانــى ئامېرىكاغــا ئوخشــايدىغان 

شــەكىلدە تەرتىپلــەش بولــدى.
ــدا مەغلــۇپ  3. بــۇ سىياســەت ئېچىنىشــلىق ھال

بولــدى. 
 ئاپتــور يۇقىرىدىكــى ھادىســىلەرنىڭ ســەۋەبىنى 
تېخىمــۇ ئوچۇق ئوتتۇرىغــا قويۇش ئۈچۈن لىبېرالىزم 
ۋە ئۇلۇســچىلىقنىڭ ئىنســاننىڭ تەبىئ ىتىگە بەرگەن 
لىبېرالىــزم  چىقىــدۇ.  يولغــا  ئېنىقلىمىســىدىن 
ئىنســاننى يەككــە مەۋجۇدىيــەت دەپ قارايــدۇ ۋە 
ئالدىغــا  جەمئىيەتنىــڭ  شەخســنى  زامــان  ھــەر 
قويىــدۇ. ئۇلۇســچىلىق بولســا ئىنســاننى ئىجتىمائىي 
ۋە كوللېكتىــپ مەۋجۇدىيــەت دەپ قارايــدۇ، قەبىلــە 
ياكــى گۇرۇپپىــالر ئارىســىدا ھەممــە بويســۇنىدىغان 
ــان  ــدۇ، جەمئىيەتكــە بولغ ــدە – يوســۇن بولى قائى
ــەڭ  ــقا ئ ــن باش ــدۇ. ئائىلىدى ــاداقەتنى تەكىتلەي س
ــۇس  ــەت ياكــى ئۇل ــم بولغــان گۇرۇپپىنــى دۆل مۇھى
ــزم  ــە لىبېرالى ــە ئادەتت ــور غەربت ــدۇ. ئاپت دەپ قاراي
ھاكىــم   )individualism( يەككىچىلىــك  يەنــى 
ئورۇنــدا بولغــان بولســا، شــەرقتە كوللىكتىپچىلىــق 
ۋە كوممۇنىــزم  مىللەتچىلىك،ئۇلۇســچىلىق  يەنــى 
ــى  ــران ئىكەنلىكىن ــڭ ھۆكۈم ــق ئىدىيەلەرنى قاتارلى
تىلغــا ئالىدۇ. بۇ خىل ئوخشــىمىغان قــاراش قانداق 
ــتېمىنىڭ  ــل سىياســىي سىس ــات ۋە قايســى خى ھاي
ئوخشــىمايدىغان  ھەققىــدە  ئىكەنلىكــى  ياخشــى 

ــدۇ.  ــا قويى ــنى ئوتتۇرىغ تەشەببۇس
لىبېرالىــزم ئىنســان ھەقلىرىگــە ئەھمىيەت بېرىدۇ 

بولمايــدۇ  تارتىۋېلىشــقا  كىشــىلەردىن  بۇنــى  ۋە 
دەپ قارايــدۇ. ئوخشــىمايدىغان كــۆز قــاراش ۋە 
ــى  ئىدىيەلەرگــە كــەڭ قورســاق بولۇشــنى ۋە ئۇالرن
قوبــۇل قىلىشــنى تەكىتلەيــدۇ. دۆلــەت مەسىلىســگە 
كەلگەنــدە لىبېرالــالر ئۇنــى زۆرۈر دەپ قاراش بىلەن 
ــەت  ــى دۆل ــىرەيدۇ، چۈنك ــن ئەنس ــە ئۇنىڭدى بىرگ
خالىغىنىنــى قىلىــش كۈچىگــە ئىگــە. يەككىچىلىــك 
ۋە تارتىۋالغىلــى بولمايدىغــان ئىنســان ھەقلىــرى 
ئۇقۇمــى ئۇنىۋېرســالىزم، يەنــى ھەممىباپچىلىققــا 
ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  مۇنداقچــە  باشــاليدۇ.  يــول 
لىبېرالىزمنىــڭ تەبىئىتىــدە ئۇنىۋېرســالىزم مەۋجــۇت. 
ئۇلۇســچىلىقتا بولســا ئىگىلىــك ھوقــۇق ۋە ئ ــۆز 
ۋە  تەكىتلىنىــدۇ  بەلگىلــەش  ئــۆزى  تەقدىرىنــى 
ئۇلــۇس بــۇ جەھەتتە ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. 
ئۇلــۇس دۆلەتلــەر ھــەر زامــان باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ 
ھــەر خىل شــەكىلدىكى ئارىلىشىشــلىرىغا قارشــىلىق 

ــىتىدۇ.  كۆرس
جــون مىرشــېيمېر ئۇلۇســچىلىقنىڭ لىبېرالىزمنــى 
ــەۋەبلىرى  ــدۇ. س ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ يېڭىدىغانلىقىن

بولســا:
ئىنســان  يەنــى  ســەۋەب،  نەزەرىيەۋىــي   .1
لىبېرالىزمچىــالر ئ ېيتقانــدەك يەككــە مەۋجۇدىيەت 
ئەمــەس بەلكــى كوللېكتىــپ ۋە ئىجتىمائىــي 
كــۆز  ئۇلۇســچىلىق  يەنــى  مەۋجۇدىيەتتــۇر. 

قارىشــى توغــرا. 
ــانى  ــڭ س ــك دۆلەتلەرنى ــرال دېموكراتى 2. لىبې

ــاز.  ــن ئ %50 دى
دۆلەتلــەر  دېموكراتىــك  لىبېــرال  بارلىــق   .3

ئىبــارەت.  دۆلەتلەردىــن  ئۇلــۇس 
ئاپتــور بــۇ يەكۈننــى چىقىرىــپ بولغاندىن كېيىن 
 )liberal hegemony( ئۈســتۈنلۈكنىڭ  لىبېــرال 
مەقســىدىنىڭ دۇنيانــى قىممــەت قــاراش جەھەتتىن 
ۋە  ئىكەنلىكىنــى  قىلىــش  ئوخشــاش  ئامېرىكاغــا 
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بۇنىــڭ ئۈچــۈن 1( لىبېــرال دېموكراتىيەنــى دۇنيــا 
مىقياســىدا تارقىتىــش 2( ئامــال بــار كۆپلىگــەن 
ئىقتىســادىي  خەلقئارالىــق  ئوچــۇق  دۆلەتلەرنــى 
سىســتېمىغا ئېلىــپ كىرىــش )چۈنكــى ئىممانۇئېــل 
كانتنىڭ دۆلەتلەر باي ۋە دېموكراتىك بولســا بىرى 
بىــرى بىلــەن ئــۇرۇش قىلمايــدۇ دېگــەن قارىشــىغا 
ئىشــىنىدۇ.( 3( باشــقا دۆلەتلەرنــى ئىمكانقــەدەر 
خەلقئارالىــق ئورگانالرغــا ئېلىــپ كىرىشــتىن ئىبارەت 
بايــان  قولالنغانلىقىنــى  سىياســەت  خىــل  ئ ــۈچ 

ــدۇ.  ــپ ئۆتى قىلى
 liberal( ئۇنــداق بولســا لىبېــرال ئۈســتۈنلۈكنىڭ
hegemony( ئەھمىيىتــى ياكــى پايدىســى نېمــە؟ 
ــان  ــى: 1( ئىنس ــڭ جاۋاب ــا ئاپتورنى ــا قارىت بۇنىڭغ
قىلىــش.  بىــكار  دەپســەندىچىلىكىنى  ھەقلىــرى 
كېڭىيىــپ  قورالالرنىــڭ  يــادرو  ۋە  تېرورلــۇق   )2
تىنــچ  ئارقىلىــق  ئېلىــش  ئالدىنــى  كېتىشــىنىڭ 
دۇنيــا يارىتىــش. 3( دۇنيانــى لىبېــرال دېموكراتىيــە 
ئۈچــۈن بىخەتــەر ماكانغــا ئايالندۇرۇشــتىن ئىبارەت. 
ئۇنــداق بولســا بــۇ مەقســەتلەر ئۈچــۈن ئامېرىــكا 
قايســى سىياســەتلەرنى ئېلىــپ بــاردى ۋە ئاقىۋىتــى 

ــدى؟  ــداق بول قان
1. بــوش دوكتىرىنــى ۋە بۈيــۈك ئوتتــۇرا شــەرق 

پىالنــى _ مەغلــۇپ بولــدى.
ئــەزا  ناتوغــا  گىرۇزىيەنــى  ۋە  ئۇكرائىنــا   .2
قىلىشــقا ئۇرۇنــۇش ۋە ئېلىــپ بېرىلغــان رەڭلىك 
ۋە  گىرۇزىيــە  ئاقىۋەتتــە  ئەممــا  ئىنقىالبــالر، 
ــدى.  ــن ئىشــغال قىلىن ــا رۇســىيە تەرىپىدى ئۇكرائىن
ــۇپ  ــەن ھەمكارلىشــىش ــــ مەغل ــاي بىل 3. خىت

ــدى.  بول
 liberal( ئۈســتۈنلۈك  لىبېــرال  ئۇنداقتــا 
بولــدى؟  مەغلــۇپ  ئۈچــۈن  نېمــە   )hegemony
ئــۆز  خەلقلــەر  كۈچــى.  ئۇلۇســچىلىقنىڭ   .1
ئىشــىنىدۇ.  بەلگىلەشــكە  ئــۆزى  تەقدىرىنــى 

قارشــى  كۈچلــۈك  ئارىلىشىشــغا  باشــقىالرنىڭ 
تۇرىــدۇ. 

2. رېئالىزمنىــڭ كۈچــى . دۆلەتلەر ئىدېئ ولوگىيە 
ــەس،  ــنى ئەم ــەت قاراش ــك قىمم ــى بەلگىلى ياك
بەلكــى دۆلــەت مەنپەئەتىنــى مەركــەز قىلىــپ 
ھەرىكــەت قىلىــدۇ. مەســىلەن، ۋىيېتنــام بىلــەن 
خىتاينىــڭ ھــەر ئىككىســى كوممۇنىســت دۆلــەت 
ــدى،  ــۇرۇش قىل ــەن ئ ــرى بىل ــر بى ــىمۇ بى بولس
كاپىتالىســت  لىبېــرال  ئامېرىــكادەك  ۋىيېتنــام 
دۆلەتتىــن يــاردەم تەلــەپ قىلــدى ۋە ھازىرغىچــە 
خىتايغــا قارشــى ئامېرىكانىــڭ ســېپىدە تۇرماقتــا. 
قــوش  ۋە  زىيــادە  ھەقلىرىنــى  ئىنســان   .3
نۇرغۇنلىغــان  ســېلىش.  بازارغــا  ئۆلچەملىــك 
ــى  ــەت بىخەتەرلىكىن ــەر دۆل ــەر ۋە خەلقل دۆلەتل
قويىــدۇ.  ئالدىغــا  ھەقلىرىنىــڭ  ئىنســان 
بۇنىڭدىــن ســىرت، ئامېرىكا ئىنســان ھەقلىرىنى 
ئەرەبىســتان،  ســەئۇدى  كورىيــە،  شــىمالىي 
خىتــاي قاتارلىــق دۆلەتلــەر بىلــەن كارى بولمــاي 
دۆلەتلەرگــە  شــەرقتىكى  ئوتتــۇرا  ۋە  رۇســىيە 
لىبېــرال  ئامېرىكانىــڭ  بــۇ  بولــۇپ،  تاڭغــان 
تاشــقى   )liberal hegemony( ئۈســتۈنلۈك 
قىلغــان.  يــوق  مەشــرۇئىيتىنى  سىياســىتىنىڭ 
4. لىبېرال بولمىغان لىبېرالىزم. ئامېرىكا قاتارلىق 
ــرال دىموكراتىيەنىــال  دۆلەتلەرنىــڭ پەقــەت لىبې
ياخشــى دەپ، باشــقا ئىدېئ ولوگىيەلەرنــى تولۇق 
رەت قىلىشــىنىڭ ئۆزىــال لىبېــرال بولمىغــان كــۆز 

ــتىن ئىبارەت.  قاراش
ئاپتــور بۇنىڭدىــن كېيىن لىبېرال ئۈســتۈنلۈكنىڭ 
ھەققىدىكــى  كەلگۈســى   )liberal hegemony(
مەنپىــي كــۆز قارىشــىنى بايــان قىلغــان بولــۇپ، ئۈچ 
ســەۋەبنىڭ بــۇ خىــل تاشــقى سىياســەتنى مۇمكىــن 
بولمايدىغــان ھالەتكــە ئەكىلىــپ قويىدىغانلىقىنــى 
ــڭ  ــرى، تىرامپنى ــڭ بى ــان. بۇالرنى ــا قويغ ئوتتۇرىغ
چىقىشــى،  قارشــى  تارقىتىشــقا  دېموكراتىيەنــى 
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ئىككىنچىســى،  ئەيىبلىمەســلىكى،  رۇســىيەنى 
ئۈچىنچىســى،  كۆتۈرۈشــى،  بــاش  خىتاينىــڭ 
كېلىشــىدۇر.  ئەســلىگە  كۈچىنىــڭ  رۇســىيەنىڭ 
ئاپتــور دۇنيانىــڭ بىــر قۇتۇپلــۇق دۇنيادىــن كــۆپ 
قۇتۇپلــۇق دۇنياغــا قــاراپ كېتىۋاتقانلىقىنــى، كــۆپ 
 liberal( قۇتۇپلــۇق دۇنيــادا لىبېــرال ئۈســتۈنلۈك
قويغىلــى  يولغــا  سىياســىتىنى   )hegemony
بولمايدىغانلىقىنــى، خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشــىنىڭ 
 )liberal hegemony( ئۈســتۈنلۈكنى  لىبېــرال 
ئۆلتۈرىدىغانلىقىنــى ۋە كــۆپ قۇتۇپلــۇق دۇنياغــا 
يــول ئاچىدىغانلىقىنــى، شۇڭالشــقا خىتاينىــڭ باش 
ــى  ــادا قارشــى ئېلىنىدىغانلىقىن كۆتۈرۈشــىنىڭ دۇني

ــدۇ.  ــا قويى ئوتتۇرىغ
پىروفېسســور مىرشــېيمېر ئامېرىكانىــڭ خىتــاي 
ئەگــەر  بولــۇپ،  بەرگــەن  باھــا  سىياســىتىگە 
 -  90 بەلگىلىگۈچىلىــرى  تەدبىــر  ئامېرىكىنىــڭ 
يىلالرنىــڭ بېشــىدا خىتاينــى ۋە رېئالىزمنــى ياخشــى 
چۈشــەنگەن بولســا، ئــۇالر خىتاينىــڭ كۈچىيىشــىنى 
ۋاشــىنگتون  بىلــەن  بېيجىــڭ  ئاســتىلىتىپ، 
چوڭايتىشــقا  پەرقىنــى  كــۈچ  ئوتتۇرىســىدىكى 

قارىغــان.  دەپ  بوالتتــى،  ئۇرۇنغــان 
ــكا بۇنىــڭ ئەكســىچە سىياســەت  لېكىــن، ئامېرى
يۈرگــۈزدى، ئــۇ خىتــاي بىلــەن ھەمكارلىشــىش 
بــاي  خىتاينىــڭ  قويــدى،  يولغــا  سىياســىتىنى 
بولۇشــىغا يــاردەم قىلــدى. ئۇالرنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى 
ئارقىلىــق  بــۇ  خىتــاي  بولســا  چۈشەنچىســى 
دېموكراتىيەگــە ئۆتىــدۇ ۋە خەلقئــارا سىســتېمىدىكى 
مەســئۇلىيەتچان مەنپەئەتدارغــا ئايلىنىــدۇ، بۇنىــڭ 
بىلــەن دۇنيــا تىنچلىققــا يېتەكلىنىــدۇ، دېگەندىــن 
ئىبــارەت ئىــدى. ئەكســىچە، خىتــاي بىلــەن بولغان 
بىلــەن  خىتــاي  ئــاي،  شــىرىن  ۋە  ھەمكارلىــق 
ئامېرىــكا ئوتتۇرىســىدا ئىنــاق مۇناســىۋەت ئورنىتىش 
بىــر ياقتــا تۇرســۇن، كەســكىن رىقابەتنــى كەلتۈرۈپ 

ــاردى. چىق

جــون مىرشــېيمېر خىتاينىــڭ بــاش كۆتۈرۈشــىگە 
قارىتــا ئامېرىكانىــڭ خىتاينــى بىــر تــەرەپ قىلىشــى 
ئامېرىــكا   – خىتــاي  تەكىتلەيــدۇ.  الزىملىقىنــى 
رىقابىتــى ئامېرىــكا تاشــقى سىياســىتىدىكى ئــەڭ 
چۈنكــى  بولىدىغانلىقىنــى،  مەســىلە  مەركىزىــي 
ــب  ــۇق رەقى ــكا ئۈچــۈن قۇرقۇنچل ــڭ ئامېرى خىتاينى
ــەت  ــى دۆل ــدۇ. ئىكك ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ ئىكەنلىكىن
ئوتتۇرىســىدىكى رىقابــەت ســوغۇق مۇناســىۋەتلەر 
خىتــاي  بولــۇپ،  خەتەرلىــك  ئۇرۇشــىدىنمۇ 
ــە  ــە ئىگ ــك كۈچك ــن يېتەرلى ئىقتىســادىي جەھەتتى
بولســىال، ئىككــى دۆلــەت ئوتتۇرىســىدىكى ســوغۇق 

ئۇرۇشــتىن قېچىــپ قۇتۇلغىلــى بولمايــدۇ. 

بــۇ كىتــاب ھــەم سىياســەت جەھەتتىــن ھــەم 
ئاكادېمىــك جەھەتتىن ئاالھىــدە ئەھمىيەتكە ئىگە. 
بــۇ كىتابنىــڭ سىياســىي جەھەتتىكــى مۇھىملىقــى 
شــۇكى، ئــۇ دۆلەتلەرنــى لىبېــرال دېموكراتىــك 
ــرال  ــان لىبې ــە ئايالندۇرۇشــنى نىشــان قىلغ دۆلەتك
 liberal( ئارلىشىشــنىڭ   \ مۇداخىلىچىلىكنىــڭ 
چىقىرىشــقا  كەلتــۈرۈپ  ئــۇرۇش   )intervention
مايىللىقــى ســەۋەبىدىن، بــۇ خىــل سىياســەتكە 
ــا  ــاب لىبېرالىزمغ ــۇ كىت ــن ب ــدۇ. لېكى ــى تۇرى قارش
ــى  ــەس، چۈنك ــى ئەم ــۇرۇش خىتابنامىس ــى ت قارش
ئاپتــور دۆلــەت ئىچــى سىياســىتىدە لىبېرالىزمنــى 
ــكارا  ــۇق - ئاش ــڭ ئوچ ــە ۋە ھۆكۈمەتنى دېموكراتىي
بولــۇش پىرىنســىپىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كۈچــى 
دەپ ماختىغــان. بــۇ كىتــاب ئىلمىــي جەھەتتىــن، 
ــارا مۇناســىۋەت نەزەرىيەســىدىكى  ئاپتورنىــڭ خەلقئ
كىالسســىك ۋە ھازىرقــى زامــان ئىلمىي تەتقىقاتلىرى 
ئىزدىنىشــىنى  ۋە  بىلىمــى  ھەققىدىكــى چوڭقــۇر 

ئەكــس ئەتتۈرگــەن. 
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ۋه

خىتاي - سوۋېت مۇناسىۋىتىدىكى شهرقىي تۈركىستان
 مهسىلىسى (1945-1944) 

دوكتور ئهركىن ئهكرهم   

خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا سىياسىتى ۋه رايوندىكى مۇسۇلمان
 كۈچلهر بىلهن ھهمكارلىقى 

مهلىكا ئۆزگه   

جامائهتمۇ ياكى جهمئىيهتمۇ؟
ئادىل ئهرئۇيغۇر   

ھېسسىيات ئۇقۇمىغا ئىسالمىي ۋه زامانىۋىي پىسخولوگىيه
 نۇقتىسىدىن نهزهر

رازىيه مۇھهممهت   
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              ئۇيغۇر تهتقىقات ئىنستىتۇتى تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان كىتابالر:

1 - قۇتادغۇ بىلىك (يۈسۈپ خاس ھاجىپ)
2 - ئېتنىك، ئۇلۇس، كىملىك ۋه ئۇلۇسچىلىق (رۇقىيه تۇردۇش)

3 - ئۇچار ئۇنىۋېرسىتېت (ئۈمىت شىمشهك)
4 - شهرقىي تۈركىستاننىڭ نوپۇس جۇغراپىيهسى (دوكتور بىالل نىزام)

5 -شهرقىي تۈركىستاننىڭ يېزا - ئىگىلىكى ۋه دېھقانچىلىقى (دوكتور بىالل نىزام)
6 - ئالىيا ئىززهتبېگوۋىچ (خالىت چېل)

7 - پىسخىكىلىق ئۇرۇش: كۈلرهڭ تهشۋىقات (پىروف.دوكتور نهۋزات تارھان)
8 - ئۇيغۇر ئومۇمىي تارىخى (دوكتور نهبىجان تۇرسۇن)

9 - تارىخى ئۇنتۇپ كهتكهن ئايال - ئامىنه بۇغرا (ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت)
10 - ئۇيغۇر ئىسالم ئىنسېكلوپېدىيهسى (ئابدۇلجېلىل تۇران)

11 - سهيياھالر ئىزىدىن (زۇلھايات ئۆتكۈر)
12 - تۈرك دۆلهتلىرى ئىتتىپاقى (پىروف. در. جهۋانشىر فهيزىيېۋ)


