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تارىخىي شەرقىي تۈركىستاننىڭ 
ئەھمىيىتى ۋە بۈگۈنى

در.ەئركىن ەئكرەم
ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى.

ژۇرنالغا كىرىش سۆز وئرنىدا

ــەرقىي  ــە، ش ــىي جەھەتت ــي گىئو-سىياس تارىخى
تۈركىستان  ئۆز دەۋردىكى قۇدرەتلىك دۆلەتلەرنىڭ 
كــۈچ ئېلىشىشــىنىڭ مەيدانــى بولغانىــدى. تارىختــا 
چارۋىچىلىق، دېھقانچىلىق ۋە ســودا پائالىيەتلىرىنى 
بىــر يەرگــە مۇجەسسەملەشــتۈرگەن  ئىقتىســادىي 
قۇرۇلمىغا ئىگە شــەرقىي تۈركىســتان  تەڭرىچىلىك، 
ــتورىيە  ــڭ نېس ــتىيان دىنىنى ــى، خىرىس ــۇددا دىن ب
ــۇ  ــق دىنالرنىڭم ــى قاتارلى ــى ۋە ئىســالم دىن مەزھىپ
كــۈچ ئېلىشــىش مەيدانــى ئىــدى. بــۇ رايــون يەنــە 
گرېتســىيە  ۋە  ھىندىســتان  خىتــاي،  قەدىمكــى 
قاتارلىــق مەدەنىيەتلــەر ئۇچراشــقان رايــون ئىــدى. 
تارىختــا نۇرغــۇن يېزىــق سىسســتېمىغا ئىگــە تىلالرغا 
ســاھىبخانلىق قىلغان شــەرقىي تۈركىستان، نۇرغۇن 
مېھمانالرنــى كۈتۈۋالغانــدەك پەرقلىــق ئېتنىــك ۋە 
بولغانىــدى.  مــاكان  توپلۇقالرغىمــۇ  ئىجتىمائىــي 
شــەرقىي تۈركىســتان تارىخىــي يىپــەك يولىنىڭ دەل 
مەركىزىگــە جايالشــقانلىقتىن دۇنيــا سودىســىنىڭ 
چىقارغــان  كــۈچ  بېرىلىشــىغا  ئېلىــپ  بىخەتــەر 
قىلىــش  بەرپــا  مەدەنىيــەت  خــاس  ئۆزىگــە  ۋە  
ئارقىلىــق دۇنيــا مەدەنىيىتىگــە تۆھپــە قوشــقانىدى. 

شــەرقىي  ئېيتقانــدا،  ئېلىــپ  نۇقتىالردىــن  بــۇ 
تۈركىســتاننىڭ گىئو-سىياســىي ئورنــى دۇنيــاۋى 
ئەھمىيەتكــە ئىگــە بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. شــەرقىي 
تۈركىســتان خىتــاي بىلــەن رىــم ۋە شــەرقىي رىمنــى 
ــڭ  ــدۇر.   خىتاينى ــتۇرغان رايون ــە تۇتاش بىر-بىرگ
ــچ  بىخەتەرلىــك ۋە ئىقتىســادىي مەنپەئەتلىرىگــە زى
مۇناســىۋەتلىك بــۇ رايــون، خىتاينىــڭ قۇدرەتلىــك 
نۇرغــۇن  بەلگىلەيدىغــان  بولۇشــىنى  دۆلــەت 
جۇغراپىيەلىــك ئامىلــالر ئىچىــدە ئــەڭ مۇھىــم ئامىــل 
ــدا قۇرۇلغــان  ــاي زېمىنى ــۇپ ھېســابلىنىدۇ. خىت بول
ــن  ــەڭ چوڭلىرىدى ــدە ئ ــالر ئىچى ــۇن خاندانلىق نۇرغ
ھېســابلىنىدىغان خەن سۇاللىســى، تاڭ سۇاللىســى، 
قۇبىلــەي خاننىــڭ يــۇەن سۇاللىســى ۋە مانجۇالرنىڭ 
چىــڭ سۇاللىســى قاتارلىقــالر شــەرقىي تۈركىســتاننى  
بىــر مەھــەل ئىشــغال قىلىــش ئارقىلىــق جاھانگىــر 
ــۇش پۇرســىتىغا ئېرىشــكەنىدى. مانجــۇ  ــەت بول دۆل
مۇتەپەككــۇر  ياشــىغان  دەۋىرىــدە  ئىمپېرىيەســى 
تۈركســىتاننى  شــەرقىي   ،)魏源( يــۇەن  ۋېــي 
ئىشــغال قىلغــان زو زۇڭتــاڭ )左宗棠(، خىتــاي 
جۇمھۇرىيىتىــدە ياشــىغان مەشــھۇر تارىخچــى چــۇ 
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 )曾问吾( ۋېنــۋۇ  زېــڭ  ۋە   )朱希祖( شــىزۇ 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  شەخســلەر،  قاتارلىــق 
ــى  ــتراتېگىيەلىك ۋە ھايات ــبەتەن ئىس ــا نىس خىتايغ
خىتاينىــڭ  ۋە  ئىكەنلىكىنــى  ئىگــە  مەنپەئەتكــە 
ــكەن.  ــى تەكىتلەش ــى بەلگىلەيدىغانلىقىن تەقدىرىن
ئىنتايىــن مۇھىــم  ئەلۋەتتــە خىتايغــا نىســبەتەن 
ھېســابلىنىدىغان شــەرقىي تۈركىســتان، خىتاينىــڭ 

ــدۇر.  ــال مۇھىم ــۇ ئوخشاش ــرى ئۈچۈنم رەقىبلى
قۇرۇلغــان  خىتايــدا  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ھاكىمىيەتلــەر تەرىپىدىن دەۋرى خاراكتېرلىك ھالدا 
ئىشــغال قىلىنغــان بولســىمۇ، كورېيــە، ياپونىيــە ۋە 
ۋېيتنــام قاتارلىــق دۆلەتلەردە بولغىنىدەك، شــەرقىي 
ــىرى  ــاي تەس ــەر خىت ــۇ ھاكىمىيەتل ــتاندا  ب تۈركىس
ۋە نوپۇزىنــى گەۋدىلىــك ھالــدا تىكلىيەلمىگــەن. 
سىياســىي ئىدىيــە، ئىقتىســادىي ئشــلەپچىقىرىش 
شــەكلى، ئىــرق ۋە دىنــى، مەدەنىيــەت ۋە ئــۆرپ-
تۈركىســتان  شــەرقىي  نۇقتىســىدىن  ئادەتلــەر 
كۈنىمىــزدە خىتــاي بىلــەن ئەمــەس، كۈنىمىــزدە 
بولســا ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىــرى بىلــەن بىــر 
گەۋدىدۇر. شــەرقىي تۈركىســتان ئەلمىســاقتىن بېرى 
ئىچكــى ئاســىياغا تــەۋە بولــۇپ، رايــون نوپۇســىنىڭ 
مۇتلــەق كــۆپ قىســمى تــۈرك ۋە ئىســالم دۇنياســىغا 
ــاش  ــا ئوخش ــىيا، خىتايغ ــى ئاس ــۇبتۇر. ئىچك مەنس
رايــون ســىرتىدىكى كۈچلــەر نۇقتىســىدىن ئەمــەس، 
ۋە  رايــون  نۇقتىســىدىن  رايــون خەلقــى  بەلكــى 
رايــون ســىرتىدىكى كۈچلەرگــە قارىتــا تارىخىــي 
ئۇقۇمــدۇر.  بېرىدىغــان  كۆرســىتىپ  قارىشــىنى 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تارىخىمــۇ ئىچكــى ئاســىيا 
نۇقتىســىدىن ئانالىــز قىلىنىــپ باھــاالپ چىقىلىشــى 
ۋە خىتــاي بىلجىرلىغانــدەك »شــەرقىي تۈركىســتان 
دېگــەن  زېمىنىــدۇر«  خىتاينىــڭ  ئەزەلدىــن 
سەپسەتىســى ئۈســتىدە قايتىدىــن ئويلىنىــش ۋە 

ــرەك.   ــش كې ــپ بېرى ــز ئېلى ئانالى
تارىخىــي نۇقتىدىــن ئىچكــى ئاســىيانىڭ مەركىزى 
مۇھىــم  تۈركىســتان  شــەرقىي  ھېســابلىنىدىغان 

رولغــا ۋە ئەھمىيەتكــە ئىگىــدۇر. نوپۇزلــۇق گىئــو-

مېيكىندېــر  ھالفــورد  مۇتەخەسسىســى  سىياســىي 

مېينىــگ  ۋ.  دونالــد  ۋە   )Halford Mackinder(

)Donald W. Meinig( بــۇ رايوننــى ئاســىيانىڭ 

قەلبى )Heartland( دەپ ســۈپەتلەيدۇ. ئېلســۋورس 

 Pulse( خاڭتىڭتــون بــۇ رايوننى ئاســىيانىڭ تومۇرى

 Owen( ــور ــن التىنم ــا، ئوۋې of Asia( دەپ ئاتىس

 Pivot( ئاســىيانىڭ تايىنىش نۇقتىســى )Lattimore

سىياســىي  دۇنيــا  تەرىپلەيــدۇ.  دەپ   )of Asia

نەزىرىيەســىنىڭ بەرپاچىلىرىدىــن ئانــدرې گۇندېــر 

فرانك )Andre Gunder Frank(، ئاسترونومىيەلىك 

بىــر ئۇقۇمدىــن پايدىلىنىــپ رايوننــى قــارا ئۆڭكــۈر 

)Black hole( دەپ ئاتــاش ئارقىلىــق رايوننىــڭ 

ــدۇ.  ــى گەۋدىلەندۈرى ــكىيەلىك ئاالھىدىلىكىن فۇنس

ئىچكــى ئاســىيا تارىخىــي يىپــەك يولــى خــاراب 

بولۇشــتىن ئىلگىــرى رايــون ســىرتىدىكى كۈچلەرنــى 

ئۆزىگــە قاراتقــان ۋە بىــر گەۋدىلەشــتۈرۈش رولىنــى 

ئوينىغــان رايونىــدى. -16ئەســىردىن كېيىن يىپەك 

يولىنىــڭ خارابلىشىشــى بىلەن بــۇ ئاالھىدىلىكىدىن 

ئايرىلىــپ قالغــان  ۋە رايــون ســىرتىدىكى كۈچلــەر 

تەرىپىدىــن بۇالڭ-تــاالڭ قىلىنىــپ پارچىلىنىــپ 

كەتكــەن. 

بــۇ تارىخىــي نەتىجىلــەر نۆۋەتتىكــى خەلقئــارا 

بۇنىڭغــا  ۋە  يۈكســىلىۋاتقان خىتــاي  ۋەزىيەتتــە، 

شــەرقىي  كۆتۈرۈۋاتقــان  بــاش  ئەگىشــىپ 

تۈركىســتان-ئۇيغۇر دەۋاســى ئۈچــۈن قانداقــراق 

مۇمكىــن؟  تۇغدۇرۇشــى  ئىلھامنــى  بىــر 
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بولســا  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  مەزمۇنــى:  ئاساســىي 
ئەمىــن  دۆلەتنــى  ئۆزگەرتىــپ،  گۇرۇپپىالرنــى  نىشــانالنغان 
قىلىــش ئۈچــۈن »جىددىي ھالەتلەر«دىن مەيدانغا كېلىدىغان 
ــۇ  ــى كۆرســىتىدۇ. ب ــك جەريانالرن ــۇزۇن مەزگىللى ــار ئ ــر قات بى
ئەســەرلىرى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  تەنقىدىــي  ماقالىــدە 
)literature(گــە ئاساســەن شــىنجاڭدىكى قانۇنســىز تۇتــۇپ 
ئاتا-ئانىلىرىدىــن  پەرزەنتلەرنــى  ۋە  الگېرلىــرى  تــۇرۇش 
ئايرىۋېتىشــنى رەســمىي چۈشــەندۈرۈپ بېرىدىغــان جىددىــي 
 )fusion( »ھالــەت بايانــى بولغــان خىتاينىــڭ »ئېرىتىــش
نۇقتىدىــن كونتېكىستالشــتۇرۇلىدۇ  تارىخىــي  سىياســىتى 
)contextualize( )باش-ئاخىــرى باغالنغــان ھالــدا ئوتتۇرىغــا 
قويۇلىــدۇ – تەرجىماندىــن(. گەرچــە خىتاينىــڭ سىياســەت 
بەلگىلىگۈچىلىــرى بۇرۇندىــن تارتىــپ »بىــر مىللــەت، بىــر 
دەپ  مۇســتەملىكىچىلىك،  غەربچــە  تەپەككۇرى«نــى  دۆلــەت 
بولســىمۇ، لېكىــن خىتــاي سىياســىتىگە  ئاتــاپ كەلگــەن 
تەنقىدىــي ئۇســۇلدا مۇئامىلــە قىلىــش بــۇ پارتىيــە دۆلىتىنىڭ 
ئېتنىــك كىملىكلەرنى مۇســتەملىكىلەرچە قــاالق/ زامانىۋى، 
ئايرىيدىغانلىقىنــى  تۈرلەرگــە  دەپ  مەدەنىــي،  ياۋايــى/ 
مۇســتەملىكىچىلىك  دۆلىتىنىــڭ  پارتىيــە  كۆرســىتىدۇ. 
»ئاســارىتىدىن« قۇتۇلۇشــتىن ئىبارەت »تارىخىي ۋەزىپىسى« 
ــداق ئىلگىــرى ســۈرىدۇ؟ مەزكــۇر  مۇســتەملىكىچىلىكنى قان
ماقالىــدە كىملىــك ۋە خەتــەر ھەققىــدە ئىزچىــل تەكرارالنغــان 
ئىپادىلىــرى  ئىنسانسىزالشــتۇرۇش   )official( رەســمىي 
پىالنلىــق  ئەمەلىيلىشــىدىغان  ئارقىلىــق  ئۇپرىتىــش 
كونتېكىستالشــتۇرۇلۇپ،  ســۈپىتىدە  ئۆلــۈم  ئىجتىمائىــي 

∗ بــۇ ماقالــە »ئېتنىــك ۋە ئىرقىــي تەتقىقاتــار« 
ــد، 61-  ــل، 54- جىلى ــڭ 2202- يى ژۇرنىلىنى

ســانىدىن تەرجىمــە قىلىنــدى. 

ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ جەريانلىرى:

شىنجاڭدىكى ئىجتىمائىي ئۆلۈم∗

دېيۋىد توبىن
ئۇنىۋېرســىتېتى،  شــېففىلىد  ئەنگلىيــە، 
مەكتىپــى تەتقىقــات  ئاســىيا  شــەرقىي 

تەرجىمە قىلغۇچى: مەمەتتوختى ئاتاۋۇلا



202205 - يىلى 2 - سان

ماقالىــدە  قىلىنىــدۇ.  تەھلىــل  ئاچىدىغانلىقــى  يــول  قانــداق  قىرغىنچىلىقالرغــا  ئىرقىــي  ئۇالرنىــڭ 
زامانىمىزدىكى »ئېرىتىش« سىياســىتىنىڭ كۈلتۈرەل ئەۋزەللىك ۋە ئېتنىك-مەركەزلىك تەرەققىياتچىلىق 
بىلەنئۆزئــارا گىرەلىشــىپ، خىتاينىــڭ »ئېتنىــك مەسىلىســى«نى ھــەل قىلماقچــى ۋە شــىنجاڭنى تۈركىــي 
مۇســۇلمانالرنىڭ ئىجتىمائىــي ئۆلۈمــى ئارقىلىق مۇستەملىكىسىزلەشــتۈرمەكچى )مۇســتەملىكىدىن خاالس 

قىلماقچــى( بولغانلىقــى مۇھاكىمــە قىلىنىــدۇ.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: ئېتنىسىتى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق، خىتاي، شىنجاڭ، ئۇيغۇرالر، بىخەتەرلىك

مۇقەددىمە 

بەلگىلىگۈچىلىــرى  سىياســەت  خىتاينىــڭ 
دۆلــەت  بىــر  مىللــەت،  »بىــر  تارتىــپ  بۇرۇندىــن 
ۋە  مۇســتەملىكىچىلىك  غەربچــە  تەپەككۇرى«نــى 
كەلگــەن.1   ئاتــاپ  دەپ  مىللەتچىلىــك،  ئېتنىــك 
ئۇســۇلدا  تەنقىدىــي  سىياســىتىگە  خىتــاي  لېكىــن 
كىملىكلــەر  شــىنجاڭدىكى  ۋە  قىلىــش  مۇئامىلــە 
زامانىــۋى،  قــاالق/  ئەســەرلەر2   يېزىلغــان  ھەققىــدە 
ياۋايــى/ مەدەنىــي، دەپ، مۇســتەملىكىلەرچە تۈرلەرگــە 
ئەمەســلىكىنى  خــاس  غەربكــە  پەقەتــال  ئايرىشــنىڭ 
ئۇســۇللىرىمۇ  تەتقىقــات  سېلىشــتۇرما  كۆرســىتىدۇ. 
ئــاز  جەمئىيەتلەردىكــى  كېيىنكــى  مۇســتەملىكىدىن 
ســانلىقالرغا قارشــى ئوخشــاش زوراۋانلىقالرنــى تەھلىــل 
سىياســەت  ئېتنىــك  خىتاينىــڭ  بىــراق،  قىلىــدۇ.4  
خىتــاي  بىلــەن  مىللەتچىلىكــى  غــەرب  ئالىملىــرى 
مىللەتچىلىكــى ئوتتۇرىســىغا مۇســتەھكەم كىملىــك 
چېگرالىرىنــى ئورنىتىــپ،5 ئېتنىــك نەزەرىيەلەرنىــڭ 
خىتاينىــڭ »ئېتنىــك مەسىلىســى«نى ھــەل قىلىــش 
كېرەكلىكىنــى  خىتايچىالشتۇرۇلۇشــى  ئۈچــۈن 
جىنپىڭنىــڭ7  شــى  ئارقىدىــن  ســۈرىدۇ.6  ئىلگىــرى 
»كۈلتــۈرەل كىملىــك ھــەر مىللەتنىــڭ روھــى« دەپ 
سىياســىتىنىڭ  ئېتنىــك  خىتاينىــڭ  جاكارلىشــى8 
شــەكلەن كۈلتــۈرەل كۆپخىلچىلىقتىــن »ئېرىتىــش«، 
بۇرۇلغانلىقىنــى  شــەكلىگە  ئاسسىمىالتســىيە  يەنــى 
مۇقىمالشــتۇردى.9 خىتــاي كوممۇنىســتىك پارتىيەســى 
)خ ك پ(نىــڭ مۇســتەملىكىچىلىك »ئاســارىتىدىن« 

ۋەزىپىســى«  »تارىخىــي  ئىبــارەت  قۇتۇلۇشــتىن 
مۇســتەملىكىچىلىكنى قانــداق ئىلگىــرى ســۈرىدۇ؟ بــۇ 
ماقالىــدە »ئېرىتىش«نىــڭ »تىــل شــالغۇتلۇقى«دا10 
بىلــەن  ئىدىيەلــەر  مىللەتچــى  ۋە  مۇســتەملىكىچى 
قانداق گىرەلىشــىپ، تۈركىي تىللىق مۇســۇلمانالرنىڭ 
»ئېتنىــك مەسىلىســى«نى ھــەل قىلىــش ئارقىلىــق 
گۈللىنىشــى«نىڭ  قايتىدىــن  »بۈيــۈك  خىتاينىــڭ 
بولغانلىقــى  قىلماقچــى  كاپالەتلىــك  ئەمىنلىكىگــە 

كۆرســىتىلىدۇ.

ئەمــەس،11  ھادىســە  بىــر  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
ئايالنــدۇرۇش  مەدەنىيەتلىكلەرگــە  ياۋايىالرنــى  بەلكــى 
ھالەتلەر«دىــن  »جىددىــي  داۋاملىــق  ئۈچــۈن 
ماقالىــدە،  بــۇ  جەريــان.12  بىــر  كېلىدىغــان  مەيدانغــا 
ر( ئــا  ئــۇ  )ش  رايونــى  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  شــىنجاڭ 
بولغــان »ئېرىتىــش«  بايانــى  دىكــى جىددىــي ھالــەت 
نۇقتىدىــن  )تارىخىــي  تارىخىيالشــتۇرۇلىدىغان  
بايــان قىلىنىدىغــان- تەرجىماندىــن( بولــۇپ، بۇنىــڭ 
ئــۆزى قانۇنســىز تۇتقــۇن قىلىــش، پەرزەنتلەرنــى ئاتــا-
ۋە  ئەمگــەك  مەجبۇرىــي  ئايرىۋېتىــش،  ئانىســىدىن 
مەجبۇرىــي تۇغــۇت چەكلــەش... قاتارلىــق ھەرىكەتلەرنــى 
قىرغىنچىلىــق  »ئىرقىــي  بېرىــدۇ.13  چۈشــەندۈرۈپ 
ئانالىــز  ئاتالغــۇ  بــۇ  دېگــەن  پائالىيەتلىــرى« 
پەرقلىــق  ئۇقۇمالشتۇرۇشــتىن  قانۇنىــي  جەھەتتىــن 
بولــۇپ،14 ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق تەتقىقاتلىرىدىكــى 
ئاساســلىنىدۇ.15  يۈزلىنىشــلەرگە  بىۋاســىتە 
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ئېزىــپ  ئەقىلدىــن  بىراقــال  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
ۋەھشىلىشىشــتىن ئەمــەس، بەلكــى ئــۇزۇن مەزگىللىك 
ھاكىمىيەتنىــڭ  بايانــالردا  –مەركەزلىــك  ئېتنىــك 
ــى  ــت دەپ قارالغــان كىملىكلەرن ئارتۇقچــە ياكــى تەھدى
ئۆزگەرتىــش ئۈچــۈن ئېلىــپ بارغــان تەدرىجىيــي گــەپ-
ســۆزلىرىدىن مەيدانغــا كېلىــدۇ.16 خىتاينىــڭ رەســمىي 
بۇيــان  يىلدىــن   2000 خىتايالرنىــڭ  بايانلىرىــدا، 
ــۇزۇپ كەلگەنلىكــى تەســەۋۋۇر  شــىنجاڭدا ئەســكەر تۇرغ
كۈلتــۈرى«  »يەرلەشــكۈچى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  قىلىنىــدۇ 
بىلەن مەقسەتچىل )teleological( »فۇنكىسىيەسى« 
خىتاينىــڭ »چېگــرا رايونغا يەرلىشــىپ«، ئەمىنلىكنى 
نامايەندىســى  روھىنىــڭ  ئاكتىــپ  ســاقاليدىغان 
مەشــھۇر  خىتاينىــڭ  تەســۋىرلىنىدۇ.17  ســۈپىتىدە 
تارىخچىلىقتىكــى  رەســمىي  ۋە  جەمئىيەتشۇناســى 
نوپۇزلــۇق شــەخس فېــي شــياۋتۇڭ خەن قوشــۇنلىرىنىڭ 
خىتاينىــڭ  »ياۋايىالر«نىــڭ  ۋە  كېڭەيمىچىلىكــى 
شــانلىق مەدەنىيىتىگــە »مەپتــۇن« بولۇشــى ئارقىلىــق 
»خىتايــالر  شەكىللىنىشــىنى  تارىخىــي  خىتاينىــڭ 
قىلىــدۇ.18  بايــان  ســۈپىتىدە  قــان«  يېڭــى  ئۈچــۈن 
ۋە  قىلىــش  ئــەل  ياۋايىالرنــى  بايانــالردا،  رەســمىي 
»خىتايالشتۇرۇش«تىن ئىبارەت بۇ كونا جاھانگىرلىك 
ھېرىســى مۇســتەملىكىچىلىككە قارشــى تۇرۇش بىلەن 
ئارىلىشــىپ كېتىــدۇ. بــۇ ھــال ئانگلوفــون )ئىنگىلىــز 
تىللىــق( ئوقۇرمەنلەرنــى ھەممىگــە تونۇشــلۇق ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىــق مىســاللىرىدىن ئايرىۋېتىــپ ھەيــران 

قالدۇرىــدۇ. 

شــىنجاڭدىكى ئۇزۇن مەزگىللىــك دۆلەت زوراۋانلىقى 
مۇســتەملىكىچى،  »تەركىــب،  فېرېســتايننىڭ: 
ئۆزگەرتىش«تىــن  ۋە  كېيىنكــى  مۇســتەملىكىدىن 
ــۆت تىپىنىــڭ  ئىبــارەت ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنىــڭ ت
ئوخشــىمىغان ئېلېمېنتلىرىنــى ئەكــس ئەتتۈرىــدۇ.19 
زوراۋانلىقــى  دۆلــەت  كېيىنكــى  يىلىدىــن   -1949
قىلغىلــى  قۇبــۇل  جەھەتتىــن  »ئىدېئولوگىيــە 
 -1950 بــۇالر  يوقىتىــدۇ«.  نوپۇســالرنى  بولمايدىغــان 
خىتــاي  ئەگىشــىپ،  ئازاتلىق«قــا  »تېنــچ  يىلــالردا 

قوشــۇنلىرى بىلــەن بولغــان توقۇنۇشۇشــالردىن كېيىــن  
»باندىــت« دەپ رەت قىلىنغــان قــازاق قوراللىقلىرىدىــن 
»ئىدېئولوگىيىلىــك  ئەســىردىكى   -21 تارتىــپ 
ۋىرۇســالر«غىچە نۇرغۇنلىغــان تۈركۈملەرنــى ئۆز ئىچىگە 
ئالىــدۇ.20  يەرلەرنــى تارتىۋېلىــش، مەجبۇرىــي ئەمگــەك 
قىلىنغــان  خەلقلەرگــە  يەرلىــك  شــىنجاڭدىكى  ۋە 
قانۇنســىز مۇئامىلــە »يەرلىــك ئاھالىنىــڭ زېمىنىنــى 
قىلىدىغــان«،22  ئىگىدارلىــق  ئــۆزى  تارتىۋېلىــپ، 
»مەدەنىيلەشتۈرۈشــكە  ۋە  ياتــالر  يەرلىكلەرنــى 
كەمســىتىدىغان  دەپ  ياۋايىــالر«  تېگىشــلىك 
قىرغىنچىلىققــا  ئىرقىــي  مۇســتەملىكىچى  كونــا 
ئوخشــايدۇ.23 دۆلــەت كونتروللۇقىدىكــى يېرىــم ھەربىــي 
تەشــكىالت شــىنجاڭ ئىشــلەپچىقىرىش ۋە قۇرۇلــۇش 
بولغــان  مەقســىتى  )بىڭتۇەن(نىــڭ  ئارمىيىســى 
ــۇپ،  ــە بىــر قولــدا گۈرجــەك تۇت »بىــر قولــدا قــورال، يەن
يايالقالرنــى دېھقانچىلىــق مەيدانلىرىغــا ئۆزگەرتىــش24 
ئاچارچىلىقنــى ۋە قازاقالرنىــڭ كــەڭ كۆلەمــدە ســوۋېت 
كەلتــۈرۈپ  كېتىشــىنى  كۆچــۈپ  ئىتتىپاقىغــا 
دۆلىتــى  پارتىيــە  بۈگــۈن   25.)1962–1959( چىقــاردى 
مۇناســىۋەتلىك  تەرىپىدىنئۆزئــارا  جىنپىــڭ  شــى 
تەســۋىرلەنگەن  دەپ  كــۈرەش  مەزگىللىــك  ئــۇزاق 
»مىللەتچىلىك«كــە  يەرلىــك  ۋە  »غەربلىشــىش« 
مۇســتەملىكىدىن  داۋاملىشــىۋاتقان  قارشــى 
ئىچىــدە،  ھەرىكەتلىــرى  مۇســتەقىللىق  كېيىنكــى 
ۋە  الگېرلىــرى  تــۇرۇش  تۇتــۇپ  خەلقلەرنــى  يەرلىــك 
مەجبۇرىــي ئەمگــەك بىلــەن نىشــانلىق ھالــدا »قايتــا 
 -1949 »ئېرىتىۋاتىــدۇ«.26  ۋە  تەربىيەلەۋاتىــدۇ« 
ئۆزگىرىشــى  تــوال  سىياســەتنىڭ  بۇيــان،  يىلىدىــن 
تەسلەشتۈرســىمۇ،  چۈشەندۈرۈشــنى  مېخانىكىلىــق 
خىتــاي  جۇمھۇرىيىتىدىكــى  خەلــق  خىتــاي  لېكىــن 
بولمىغــان خەلقلەرگــە قارىتىلغــان ئــۇزاق مەزگىللىــك 
زوراۋانلىقىغــا  دۆلــەت  ئىنسانسىزالشتۇرۇشــتەك 

يارىتىــدۇ. ئىمــكان 

ــي ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق تەتقىقاتلىــرى27  تەنقىدى
كــەڭ  ئۈندەيدىغــان  يوقىتىشــقا  گۇرۇپپىنــى  بىــر 
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تېمىالرنــى  ئورتــاق  مۇناســىۋەتلىك  شەرت-شــارائىتقا 
ۋە ئاشــۇ شەرت-شــارائىتالرنى ياراتقــان سىياســەتلەرنى 
كونتېكىســتلەرنى  بىرگــە،  بىلــەن  چىقىــش  تېپىــپ 
زامانىمىزدىكــى  ئارقىلىــق،  ئېچىــش  بىر-بىرلــەپ 
پائالىيەتلىرىنــى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
تۈركىــي  شــىنجاڭدىكى  تارىخىيالشــتۇرىدۇ.28  
مۇســۇلمانالرنى ئىنسانسىزالشــتۇرۇش مۇرەككــەپ بىــر 
جەريــان، چۈنكــى خىتــاي ئۆزىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى 
بولغــان  بىلــەن  ياۋروپــا  ۋە  ئۆتمۈشــى  جاھانگىــر 
مۇســتەملىكىدىن  بىــر  نىســبەتەن  مۇناســىۋىتىگە 
كەلگــەن  بىرلىككــە  خىتــاي  دۆلــەت.29   كېيىنكــى 
مىللــەت ۋە دۆلــەت دېگــەن ئىدىيــە ئىچكــى جەھەتتىــن 
جەھەتتىــن  تاشــقى  ھۆكۈمرانلىقــى،  مانجۇالرنىــڭ 
ياۋروپــا مۇســتەملىكىچىلىكى ھەققىدىكــى مۇرەككــەپ 
ســۇن  تۇغۇلغــان.  ئەندىشــىلەردىن  سىياســىي 
جۇڭشــەن »خەننــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈپ«، خىتاينــى 
جاھانگىرلىرىنىــڭ  غــەرب  بىلــەن  مانجــۇالر  چىرىــك 
مــاۋ  تىرىشــقان.30  ئۈچــۈن  قۇتقــۇزۇش  چاڭگىلىدىــن 
ــدۇڭ گومىنــداڭ مىنىســتىرلىكلىرىنى خىتاينىــڭ  زې
»چەتئەللىــك  ســېلىۋاتقان  تەھدىــت  مەۋجۇتلۇقىغــا 
خوجايىنلىرىمىزنىــڭ بوغالتېرخانىلىــرى«، دەپ مازاق 
قىلغــان.31 بۈگــۈن دائىمىــي جىددىــي ھالــەت بايانلىــرى 
بولمىغــان  »كومپارتىيــە  قاپلىغــان  يەرنــى  ھەممــە 
دېگــەن  بوالتتــى«،  بولمىغــان  يېڭــى خىتــاي  بولســا، 
شــوئارالردا داۋام قىلىۋاتىــدۇ. خ ك پ »دۈشــمەن چەتئــەل 
»قاالقلىق«نىئۆزئــارا  ئىچكــى  بىلــەن  كۈچلىــرى« 
باغالنغــان ســىجىل تەھدىــت ســۈپىتىدە بېكىتىــپ، 
ياۋروپــا  ئەســىردىكى   -19 كىملىكلەرنــى  تۈركىــي 
»تارىخىــي  مونوپولچىلىقى«نىــڭ  »مۇســتەملىكىچى 
قارشــى  ئېقىنىغــا  تارىخنىــڭ  شــۇنداقال  قالدۇقــى«، 
ئــۈزۈش ئارقىلىــق خىتاينىــڭ بىرلىكىگــە ۋە بۈيــۈك 
قايتــا گۈللىنىشــتىن ئىبــارەت »مۇقــەددەس ۋەزىپە«گــە 
جىنپىڭنىــڭ  شــى  ســۈپەتلەيدۇ.32  دەپ  تەھدىــت، 
»ئەســلىي ۋەزىپىمىزنــى قەتئىــي ئۇنۇتمــاي، داۋاملىــق 
ئېتنىــك  شــوئارى  دېگــەن  ئىلگىرىلەيلــى،  ئالغــا 
مەقســىتىنى  مەزگىللىــك  ئــۇزاق  سىياســەتنىڭ 

ۋەزىپىســىگە  خىتاينىــڭ  ۋە  بېرىــدۇ  يورىتىــپ 
»مۇســتەملىكىچى«  ســاختا  بولۇۋاتقــان  توســالغۇ 
تۇتــۇپ  بولغــان  قورالــى  تازىــالش  كىملىكلەرنــى 
ــە  ــدۇ.33 پارتىي ــۇرۇش الگېرلىرىنــى چۈشــەندۈرۈپ بېرى ت
دۆلىتــى تىپىــك ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق قىلمىشــى 
پەرزەنتلەرنــى  ۋە  الگېرلىــرى  تــۇرۇش  تۇتــۇپ  بولغــان 
ئاتا-ئانىلىرىدىــن ئايرىۋېتىشــنى خىتاينــى تېررورىــزم 
دەپ  قىلىــش،  خــاالس  مۇســتەملىكىچىلىكتىن  ۋە 

تەســۋىرلەيدۇ.34 

ھەققىدىكــى  ئۆزگەرتىــش  كىملىــك  ماقالــە  بــۇ 
رەســمىي  ئىنسانسىزالشــتۇرغۇچى  دائىمىيالشــقان 
جەريانلىرىنــى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  بايانالرنىــڭ 
مەركەزلىشــىدۇ.  مۇمكىنالشــتۇرغانلىقىغا  قانــداق 
بىرىنچــى بۆلــەك ئىرقىــي قىرغىنچىلىقنــى كىملىــك 
ئۆزگەرتىــش جىددىــي ئېھتىياجــى ھەققىدىكــى بايانــالر 
قىلىنغــان،  ئىگــە  مۇمكىنچىلىككــە  ئارقىلىــق 
پىالنلىــق  ئەمەلىيلىشــىدىغان  ئارقىلىــق  ئۇپرىتىــش 
ســۈپىتىدە  ئۆلــۈم  ئىجتىمائىــي  ئىجازەتلىــك  ۋە 
ئۇقۇمالشــتۇرىدۇ )conceptualize(. ئىككىنچى بۆلەك 
»ئېرىتىــش« سىياســىتىنى شــىنجاڭدىكى خەلقلەرنــى 
تەھدىــت  مەۋجۇتلۇققــا  قــاالق،  جەھەتتــە  مەدەنىيــەت 
دەپ ئاتايدىغــان، دۆلــەت ھاكىمىيىتــى ۋە ئېتنىســىتى 
بايانــالر  رەســمىي  مەزگىللىــك  ئــۇزۇن  ھەققىدىكــى 
ئاخىرقــى   .)historicize( تارىخىيالشــتۇرىدۇ  ئىچىــدە 
تەرىپىدىــن  ســەنئەتچىلەر  يەرلىــك  بولســا  بۆلــەك 
ــۈم سەرگۈزەشتىســى، دەپ  كۈندىلىــك ئىجتىمائىــي ئۆل
تەســۋىرلەنگەن »ئېرىتىش«نىــڭ »قايتــا تەربىيەلــەش« 
بالىــالر  كونتروللۇقىدىكــى  دۆلــەت  ۋە  الگېرلىــرى 
قىلىنىــش  ئىجــرا  ئەســلىھەلىرىدىكى  ياتاقلىــق 
ــى ۋە تەســىرىنى تەھلىــل قىلىــدۇ. ماقالىنىــڭ  ئەھۋال
يادرولــۇق زاكونــى )argument( شــۇكى، »ئېرىتىــش« 
پىالنلىــق  كىملىكلەرنىــڭ  مۇســۇلمان  تۈركىــي 
خىتايچــە  شــىنجاڭنىڭ  ئۆلۈمىنــى  ئىجتىمائىــي 
ــەن مۇستەملىكىسىزلەشتۈرۈلۈشــى ۋە  ــەر بىل ئەنئەنىل
زامانىۋىالشتۇرۇلۇشــى دەپ ئاتــاپ، كۈلتــۈرەل ئەۋزەللىك 
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گىرەلىشــىپ  ئۆ-زئــارا  بىلــەن  تەرەققىياتچىلىــق  ۋە 
مەسىلىســى«نى  »ئېتنىــك  خىتاينىــڭ  كېتىــدۇ. 
ھــەل قىلىشــتەك بــۇ خىــل چارىســى رەزىــل دۆلەتلــەر 

زوراۋانلىققــا  چەكلەنمەيدىغــان  بىلەنــال  كۈلتۈرلــەر  ۋە 
قارشــى دۆلــەت زوراۋانلىقىدىــن ئىبــارەت زەنجىرســىمان 

ئەتتۈرىــدۇ.35 ئەكــس  تراگېدىيەلەرنــى  ئىنســانىي 

1. بۆلەك: ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ جەريانلىرى

ئۇپرىتىــش  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  بۆلەكتــە  بــۇ 
ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشــىدىغان پىالنلىق ۋە ئىجازەتلىك 
ســۈپىتىدە  جەريانلىــرى  ئۆلــۈم  ئىجتىمائىــي 
گۇرۇپپىنىــڭ  بىــر  »مەلــۇم  نەزەرىيەۋىلەشــتۈرۈلىدۇ. 
ۋەيــران  ئاساســلىرى«نى  ماھىيەتلىــك  ھاياتىنىــڭ 
نىشــانالرغا  سىياســىي  گۇرۇپپىالرنــى  قىلىــش 
تۈرلەرگــە  ئاساســەن  تۆھپىســىگە  قوشــىدىغان 
ــەت  ــك دۆل ــاس قەدەملى ــان م ئايرىشــنى مەقســەت قىلغ
»كەچۈرگۈســىز  بىــراق،  تايىنىــدۇ.36   پىالنلىرىغــا 
كەلتۈرىدىغــان  گۇرۇپپىالرغــا  خاتالىقالرنىــڭ 
تارقــاق  ۋە  ئىجتىمائىــي  زىيانلىــرى«  چىدىغۇســىز 
بولىــدۇ، شــۇنداقال شەخســلەر تەرىپىدىــن جىســمانىي 
يــول  ئۇالرغــا  ئورنىغــا،  قىلىنىــش  ئىجــرا  شــەكىلدە 
ئــۇزۇن  بېرىلىــدۇ.37   يارىتىــپ  ئىمــكان  ۋە  قويۇلىــدۇ 
ھەرىكەتلىــرى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  مەزگىللىــك 
ئاساســەن دېگــۈدەك قاتىللىــق ياكــى شەخســىي جىنايــى 
ــدا  ــدۇ.38  ئەكســىچە، رۇئان مەســئۇلىيەتلەرگە چېتىلماي
ئەيىبلــەش  ســوتىنىڭ  ئىشــالر  جىنايــى  خەلقئــارا 
دەپ  جىنايىتــى«  »جىنايەتلەرنىــڭ  دېلوســىدا39 
تەرىپلەنگــەن »ئىرقىــي قىرغىنچىلىق«نــى كەســپىي 
گۇرۇپپىنــى  بىــر  قوللىنىــش،  شــەكىلدە  بولمىغــان 
ــران قىلىشــنى  پىالنلىــق ۋە ئىجازەتلىــك شــەكىلدە ۋەي
چىقىرىۋېتىــدۇ.  ســىرتىغا  كاتېگورىيەنىــڭ  مەزكــۇر 
قــول  الگېرلىرىــدا  ئۆلــۈم  جىنايــەت  بــۇ  چۈنكــى 
بېرىلىدىغــان  ئېلىــپ  شــەكىلدە  جىســمانىي  بىلــەن 
ئازاب-ئوقۇبەتنــى  چەكلەنگــەن.  بىلــەن  قەتلىئامــالر 
چۈشــىنىدىغان  نۇقتىدىــن  جىســمانىي  نوقــۇل 
شــەرت- زۆرۈر  ھاياتنىــڭ  تونۇشــالر،  ئاممىبــاپ 
قالدۇرۇشــنىڭ  مەھــرۇم  تەدرىجىيــي  شــارائىتلىرىدىن 
جىددىيلىكىنــى پەســەيتىپ، كىملىــك توغرىســىدىكى 

ئۇقۇمالشتۇرۇشــالرنى  بىئولوگىيىلىــك  يوشــۇرۇن 
ئەكــس ئەتتۈرىــدۇ. تەنقىدىــي ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
»داۋاملىــق  كۆرسىتىلىشــىچە،  تەتقىقاتلىرىــدا 
قېلىپالشــقان  ئارقىلىــق،  ئىــزدەش«  بىركېناۋنــى]1] 
ئىزاھاتالرغــا  ئەنئەنىــۋى  ھەققىدىكــى  دېلــوالر 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  يېڭــى  تايىنىۋېلىشــالر 
چۈشىنىشــكە  ۋە  تەكشــۈرۈش  ھەرىكەتلىرىنــى 
يەھۇدىلىرىنىــڭ  گېرمانىيــە  قىلىــدۇ.40  توســقۇنلۇق 
بەشــتىن بىــرى 1942- يىلىدىكــى قوغــالپ چىقىرىــش 
بۇرۇنــال  قىلىش«تىــن  ھــەل  ئاخىرقــى  »ئــەڭ  ياكــى 
شــىنجاڭدىكى  تاكــى  ئۆلگــەن.41   گېتتــودا  ۋارشــاۋا 
تۇغــۇت چەكلــەش ھەققىدىكــى رەســمىي ھۆججەتلــەر 
ئىرقىــي  خەلقلەرنىــڭ  تۈركىــي  قىلىنغىچــە،  ئېــالن 
قىرغىنچىلىــق ھەققىدىكى شــىكايەتلىرى ھەر قايســى 
ئېلىنمــاي  نەزەرگــە  پەنلــەر ساھەســىدە  ئىجتىمائىــي 
كەلگەنىــدى. جىســمانىي ئاقىۋەتلــەر بىلــەن قانۇنىــي 
ئېنىقلىمىالرغا ئېســىلىۋېلىش 20- ئەسىرنىڭ دۆلەت 
ــۈرۈپ،  مەركەزلىــك گېئو-پولىتىكىســىنى ئەكــس ئەتت
تەھدىتلەرگــە  ئۇچراۋاتقــان  مىللەتلــەر  دۆلەتســىز 
ھوقۇقــى  ئىگىلىــك  دۆلەتنىــڭ  ۋە  قارايــدۇ  ســەل 
زوراۋانلىقىنــى  دۆلــەت  ئۇچرىمىســىال  دەخلى-تەرۇزغــا 
سىياسىيسىزالشــتۇرىدۇ )depoliticizing(.42 بۇنىــڭ 
ئىجتىمائىــي  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي  ئورنىغــا، 
ئۆلــۈپ دەپ بېكىتكەنــدە، ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەتلەر 
ــي  ــاي ئىرقى ــى ئۆزگەرتىدىغــان ئەگرى-توق ۋە كىملىكن
قىلىشــقا  ئانالىــز  جەريانلىرىنــى  قىرغىنچىلىــق 

تۇغۇلىــدۇ.43  ئىمــكان 

مېلــوس  ئالىملىــرى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 

ــش  ــي يىغىۋېلى ــان يەھۇدى ــن پولشــادا قۇرۇلغ ]]]   ناتسىســتالر تەرىپىدى
ــن. ــى – تەرجىماندى ــڭ نام ــن بىرىنى الگېرلىرىدى
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)مىالدىدىــن بۇرۇنقــى 5- ئەســىر( ۋە كارســىج )مىالدىدىن 
بۇرۇنقــى 146- يىــل( شــەھەرلىرىنىڭ يوقىتىلىشــىنى 
تەســۋىرلىگەندە، »ســۆزنىڭ يېڭــى، جىنايەتنىــڭ كونــا« 
 -13 چىڭگىزخاننىــڭ  قوشــۇلىدۇ.  ئىكەنلىگىكــە 
ئەســىردە ئېلىــپ بارغــان ئىرقىــي قىرغىنچىلىقلىــرى 
غەربىــي شــىيا زېمىنىنــى موڭغــۇل ئىمپېرىيەســىگە 
قاتقان بولسا، 18- ئەسىردىكى مانجۇ كېڭەيمىچىلىكى 
تېررىتورىيەســى  خىتــاي  تۈركىســتاننى  شــەرقىي 
بولغــان  تەســلىم  مانجــۇالر  كىرگۈزگــەن.  ئىچىگــە 
جۇڭغارالرنــى يوقىتىــپ، بــۇ زېمىنغــا شــىنجاڭ )يېڭــى 
چېگــرا رايــون( دەپ قايتىدىــن نــام بەرگــەن.45 بىــراق، 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىقــالر ھــەم مېخانىكىلىــق ئەمەس، 
ھەمــدە كىتابــالردا يېزىلغــان ئاالمەتلەرنىــڭ ھەممىســى 
الگېرلىــرى  يىغىۋېلىــش  ئارېنــدت  كۆرۈلمەيــدۇ.46  
ھەققىــدە ئېيتقــان »تولــۇق باشــقۇرۇش« ئەمەلىيەتتــە 
بىــر  بەلكــى  ئەمــەس،  بۇيرۇقنــى  مېخانىكىلىــق 
گۇرۇپپىنــى ئىجتىمائىــي ھاياتىــي كۈچىدىــن مەھــرۇم 
قىلىشــنى كۆرســىتىدۇ.47  ئىرقىــي قىرغىنچىلىقــالر 
ئىجتىمائىــي جەھەتتىــن يولغــا قويۇلــۇپ، بىــر تۇتــاش 
ياكى تارقاق شەخسلەر ۋە قۇرۇمالر ) ئورگان( تەرىپىدىن 
دەپ  تەھدىــت  كىشــىلەرنى  شــۇنداقال  قوزغىتىلىــدۇ، 
بېكىتىشــتە مېخانىــك رول ئوينــاپ، قااليمىقــان بىــر 
تەرىپىدىــن  ســتانتون  بېرىلىــدۇ.  ئېلىــپ  شــەكىلدە 
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ب د ت ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
ئەھدىنامىســى بويىچــە ئېنىقلىمــا بېرىلگــەن »ئىرقىي 
ۋە  »بىــز  باســقۇچى«،  ســەككىز  قىرغىنچىلىقنىــڭ 
ئۇالر« دەپ ئايرىش، ئىنسانسىزالشــتۇرۇش ۋە ھەددىدىن 
ــن  ــەن باشــلىنىدۇ.49  فېي ــادە ئەسەبىيلىشــىش بىل زىي
ئىرقىــي  ئارقىلىــق  ئۇپرىتىــش  قويغــان  ئوتتۇرىغــا 
يوقىتىــش بولســا بــەش باســقۇچ ئىچىــدە ئىلگىرىلەيــدۇ 
مەھــرۇم  ھەق-ھوقۇقلىرىدىــن  )پەرقلەنــدۈرۈش، 
قىلىــش، ئايرىــش، يېتىــم قالــدۇرۇش ۋە يىغىۋېلىش(.50 
بىــراق، تۇراقســىز مىقــدارالر ئارىســىدىكى ئوخشــىمىغان 
تــۈز  قىرغىنچىلىقالرنــى  ئىرقىــي  مۇناســىۋەتلەر 
ســېمېلىننىڭ  كۇپېــر،  چىقىرىــدۇ.  ســىزىقتىن 
قانــداق  ئىجرائاتالرنــى  مۇھىتنىــڭ  تارىخىــي 

تەتقىقاتىنــى  ھەققىدىكــى  شــەكىللەندۈرىدىغانلىقى 
تىلغــا ئېلىــپ تــۇرۇپ، بىــر ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
دېگــەن   ئىمكانســىز،  قويــۇش  ئوتتۇرىغــا  نەزەرىيىســى 

يەكۈننــى چىقىرىــدۇ.51 مەشــھۇر 

ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا ئادەتتــە خەلقئــارا قانۇنــدا 
ــران قىلىــش نىيىتــى  بىــر گۇرۇپپىنــى جىســمانىي ۋەي
بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغــان قەتلىئــام، دەپ ئېنىقلىمــا 
ســاقلىنىپ  گەۋدىســى  گۇرۇپپىنىــڭ  بــۇ  بېرىلىــدۇ. 
قالىــدۇ، بىــراق ئۇنىــڭ روھىنىــڭ ۋەيــران بولۇشــىغا 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق  لەمكىــن  يــول قويۇلىــدۇ.52 
دېگــەن بــۇ ئاتالغۇنــى ئۇنىــڭ كۈلتــۈرەل مەقســىتى ۋە 
قىلغانىــدى.  ئىجــاد  ئۈچــۈن  ئىپادىلــەش  تەســىرىنى 
ئىجتىمائىــي  گۇرۇپپىالرنىــڭ  نىشــانالنغان  بىــراق، 
ئاجىزالشتۇرۇشــقا  پىالنلىــق  ھەرىكەتلىرىنــى 
كۈلتــۈرەل  ۋە  زامانىۋىلىشــىش  ئەھۋالــالردا  كۆپىنچــە 
ســۈپىتىدە  نەتىجىســى  مۇقــەررەر  سىڭىشىشــىنىڭ 
ســەل قارىلىــدۇ. بۇنىڭــدەك سىياســىي تەرىپــى ئېغىــر 
ۋە  ئىنسانشۇناســالر  نۇقتىئىينەزەرلــەر  باســقان 
يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ گۇرۇپپىالرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى 
ســاقالپ  ئارقىلىــق  ھەرىكەتلــەر  ئىجتىمائىــي 
ئوياليدىغانلىقىغــا  نېمــە  ھەققىــدە  قالىدىغانلىقــى 
پــەرۋا قىلمــاي، كىشــىلەرنى كىملىكســىز بەدەنلەرگــە 
تەرىپىدىــن  كارد  كالۋدىيــا  قويىــدۇ.53   ئايالنــدۇرۇپ 
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ئىجتىمائىــي ئۆلــۈم دېگــەن بــۇ 
ئاتالغــۇ ئىجتىمائىــي ھەرىكەتلەرنىــڭ قانــداق يوســۇندا 
شەخســلەرنىڭ ھاياتىغا مەنە ئاتا قىلىپ، گۇرۇپپىالرنى 
ئاساســلىنىدۇ.  تۇرىدىغانلىقىغــا  قىلىــپ  گۇرۇپپــا 
ئاســارەت،  يوقىلىشــى،  تىلنىــڭ  ئۆلــۈم  جىســمانىي 
ئوخشــاش  ئايرىلىشــقا  قەۋم-قېرىنداشــلىرىدىن 
»چىدىغۇســىز زىيانالر«دىــن بەتتــەر ئەمــەس. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن، قەتلىئامــالر گۇرۇپپىالرنــى ھاياتىــي كۈچىدىــن 
ــن مەھــرۇم قىلىــش ئۈچــۈن  ۋە كۆپىيىــش ئىقتىدارىدى

يېتەرســىزدۇر.54    

ياۋروپانــى  پۈتــۈن  گېرمانىيەنىــڭ  لەمكىــن 
دەيــدۇ:  مۇنــداق  تەســۋىرلەپ  بېســىۋالغانلىقىنى 
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مىللەتنــى  بىــر  چوقــۇم  قىرغىنچىلىــق  »ئىرقىــي 
بەلكــى  بەرمەيــدۇ،  دېــرەك  يوقىتىشــتىن  دەرھــال 
ماھىيەتلىــك  ھاياتىنىــڭ  گۇرۇپپىالرنىــڭ  مىللىــي 
قىلغــان  نىشــان  قىلىشــنى  ۋەيــران  ئاساســلىرىنى 
مــاس قەدەملىــك ئوخشــىمىغان ھەرىكــەت پىالنلىرىنــى 
ــران قىلغۇچــى  كۆرســىتىدۇ«.55 سانائەتلىشــىش ۋە ۋەي
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  بــۇرۇن  ئىرقچىلىقتىــن 
قىســمى  تەركىبــى  بىــر  زۆرۈر  فاشــىزمنىڭ  ھەرگىــز 
ئەمــەس ئىــدى، لېكىــن گېرمــان فاشــىزمى ئىرقىــي 
لەمكىننىــڭ  سانائەتلەشــتۈردى.56   قىرغىنچىلىقنــى 
قىــر- ئىرقىــي  ت  د  ب  كېيىــن،  لوبىيچلىقىدىــن 
غىنچىلىــق ئەھدىنامىســىنىڭ دەســلەپكى ئورىگىنالــى 
ئالغانىــدى.  ئىچىگــە  ئــۆز  تەرەپلەرنىمــۇ  كۈلتــۈرەل 
بىــراق، ب د ت مۇنازىرىلىــرى ئــۇالر بىئولوگىيىلىــك 
كۆلەمــدە  كــەڭ  كامېرلىرىــدا  »گاز  يوقىتىــش، 
ئۆلتــۈرۈش« ۋە سانائەتلەشــكەن بىــر پۈتــۈن ئــۇرۇش... 
ــدۇ، دېگــەن  ــدا ئەھدىنامىگــە كىرگۈزۈلســە بولماي قاتارى
قىرغىنچىلىقنىــڭ  ئىرقىــي  چىقــاردى.57  خۇالســىنى 
مەنىســى ئومۇميۈزلــۈك ئــۇرۇش ئىچىدىكــى دۆلەتلــەر ئارا 
ســۆھبەتلەردە كېلىشــىلگەن بىــر مۇرەسســە ســۈپىتىدە 
ــدى. شــۇنداقتىمۇ، ئەھدىنامىنــى يازغۇچىــالر  بېكىتىل
ســاالھىيەتكە  قانۇنىــي  قىرغىنچىلىقنــى  كۈلتــۈرەل 
ئىگــە دەپ بايــان قىلــدى. شــۇڭا ئــۇ »ئىنســان ھەقلىــرى 
ئىقتىســادىي،   « ۋە  خىتابنامىســى«  ئۇنىۋېرســال 
خەلقئــارا  ھەقلــەر  كۈلتــۈرەل  ۋە  ئىجتىمائىــي 
ــۇرۇش جىنايەتلىــرى ۋە  ــالردا ئ كېلىشــىمى«... قاتارلىق
ئىنســانىيلىققا قارشــى جىنايەتلــەر ســۈپىتىدە، بىــر 
گۇرۇپپىنــى ۋەيــران قىلىشــنى تەكشــۈرۈش جەھەتتــە 
قوشــۇمچە رول ئوينايــدۇ. ســابىق يۇگوســالۋىيە خەلقئــارا 
جىنايى ئىشالر سوتى ۋە رۇئاندا خەلقئارا جىنايى ئىشالر 
ــى  ــي گۇرۇپپىالرن ــى دىنى ــك ياك ــي، ئېتنى ســوتى مىللى
بولغــان  يوقاتماقچــى«  قىســمەن  ياكــى  »پۈتۈنلــەي 
ــن  ــى ۋە ھەرىكەتلىرىدى ــق نىيىت ــي قىرغىنچىلى ئىرقى
شــەكىللەنگەن كــەڭ بىــر مۇھىتتــا ســادىر قىلىنغــان 
ئاساســلىنىپ،  ھەرىكەتلەرگــە  كۆلەملىــك  كىچىــك 
ــى  ــق جىنايىتىن ــي قىرغىنچىلى شەخســلەرنىڭ ئىرقى

قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  ت  د  ب  سۈرۈشــتۈردى.58  
ئەھدىنامىســىنىڭ نىيەتكە مەركەزلىشىشــى كۈلتۈرەل 
تەرەپلەرنــى، شــۇنداقال جىســمانىي يوقىتىشــنىڭ شــەرت 
چۈنكــى  قىلغانلىقتــۇر.  ئېتىــراپ  ئەمەســلىكىنى 
قاتىللىــق )homicide(تىــن پەرقلىــق ھالــدا، ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىــق )genocide( ســادىر قىلغۇچىالرنىــڭ 

كۆرســەتمەيدۇ.59   مۇۋەپپەقىيىتىنــى 

قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  زامــان  ھازىرقىــي 
مەنىدىكــى  كۈلتــۈرەل  لەمكىننىــڭ  تەتقىقاتلىــرى 
قايتىدىــن  نەزەرىيىســىنى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
جانالنــدۇرۇپ، بىئولوگىيىلىــك ئىرقىــي مەۋجۇتلۇققــا 
نەتىجىلەردىــن  مىقدارالشــتۇرغۇچى  ئاساســالنغان 
گۇمانلىنىۋاتىــدۇ.60  ب د ت ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
ئۇقۇمالشتۇرۇشــىغا  لەمكىننىــڭ  ئەھدىنامىســىنىڭ 
ياكــى  »پۈتۈنلــەي  گۇرۇپپىنــى  بىــر  ئاساســەن 
ئېنىقلىمىســى  ھەققىدىكــى  يوقىتىــش  قىســمەن« 
دەپ  كۆرســىتىدۇ،  مىقدارىنــى  ئۆلۈم-يېتىــم  ئادەتتــە 
ــن ۋە  ــل، دى ــراق، كارد »قىســمەن«نىڭ تى ــدۇ. بى قارىلى
بــاال تەربىيىلەشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھالــدا بىــر 
»بىــر  يىلتىزلىرىنىــڭ  ماھىيەتلىــك  گۇرۇپپىنىــڭ 
ســەمىمىزگە  كۆرســىتىدىغانلىقىنى  قىســمى«نى 
ســالىدۇ.61 شــۇ ســەۋەبتىن، ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ 2004- 
يىلىــدا مائارىــپ تىلــى بولۇشــتىن قالدۇرۇلۇشــى بىــر 
ئاساســلىرىنى  كۈلتــۈرەل  ئۆزىنىــڭ  گۇرۇپپىنىــڭ 
قىلىنىشــىنى  ۋەيــران  ئىقتىدارىنىــڭ  يارىتىــش 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  بېرەلەيــدۇ.62  كۆرســىتىپ 
ۋە  بېكىتىــش  دۈشــمەنلەرنى  ئىچكــى  جەريانلىــرى 
دۆلــەت  يېتەكچىلىكىدىكــى  ســەرخىلالر  نىشــانالش 
قــۇرۇش مۇساپىســى بولغــان تايالنــد ۋە ھىندونېزىيەنــى 
كېيىنكــى  مۇســتەملىكىدىن  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز 
جەمئىيەتلــەردە ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ.63 بــۇ جەريانالرنىــڭ 
ئاالقىــدار  ئۆزگەرتىشــكە  ۋە  ئىنسانسىزالشــتۇرۇش 
رەســمىي بايانالرنىــڭ ياردىمىگــە ئېرىشــكەن دەســلەپكى 
ــا  ــدە مەيدانغ تەكشىســىز ئېتنىــك مۇناســىۋەتلەر ئىچى
كــەڭ كۆلەملىــك  ئايرىــپ چىقىــش،  كەلگەنلىكىنــى 
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ئۆلــۈم- كۆلەملىــك  كــەڭ  ۋە  بــۇرۇن  زوراۋانلىقتىــن 
ئەھۋالــالردا  ئالمىغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  يېتىمنــى 
ئۇپرىتىــش ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــۇرۇلىدىغان ئىرقىــي 
قىلىــدۇ.64  يــاردەم  تەكشۈرۈشــكە  قىرغىنچىلىقنــى 
شــىنجاڭدىكى دەســلەپكى ئاگاھالندۇرۇش سىگناللىرى 
خىتــاي كومپارتىيىســىنىڭ 1950-يىلــالر چىقارغــان 
»دىنىدىــن  ئــۇالر  مۇســۇلمانالرنى  شــىنجاڭدىكى 
قــارا  بــۇرۇن  بولۇشــتىن  مەجبــۇر  كېچىش«كــە  ۋاز 
تىزىملىككــە ئېلىــش قارارىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.65 

تەتقىقاتلىــرى  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  تەنقىدىــي 
ســۈرئەتتە  تېــز  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي 
قارايدىغــان  دەپ  ئۆلتــۈرۈش،  كۆلەملىــك  كــەڭ 
يېتەرســىز«  نۇقتىســىدىن  »جەمئىيەتشۇناســلىق 
بــۇ  كېلىــپ،  يەنــە  تەنقىدلەيــدۇ.66   چۈشــەنچىلەرنى 
خىــل جىســمانىي رامكىالشــالر گۇرۇپپىــالر ھەققىدىكــى 
بىئولوگىيىلىــك پىكىرلەرنــى قايتىدىــن قاناتالندۇرۇپ 
ئىرقىــي قىرغىنچىلىققــا ئىمكان تۇغدۇرىدۇ، شــۇنداقال 
كىملىــك ۋە ئىجتىمائىــي ھاياتىــي كۈچتىــن تەدرىجىــي 
رەســمىيلىكىنى  ئەخالقىــي  قالدۇرۇشــنىڭ  مەھــرۇم 
ئاجىزلىتىــدۇ. دېموكراتىــك دۆلەتلەردىكــى ئــاز ســانلىق 
يوقىتىلىشــى  تىلىنىــڭ  خەلقلەرنىــڭ  يەرلىــك  ۋە 
قېقىلىشــىنىڭ  چەتكــە  جەھەتتىــن  ئىقتىســادىي  ۋە 
ئەھدىنامىســى  ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق  ئاالمەتلىــرى 
كۈلتــۈرەل  ھەرىكەتلەرنــى  بــۇ  مۇزاكىرىلىرىــدە 
قىرغىنچىلىق سەۋىيىســىگە چۈشــۈرۈپ قويغان.67 ب د 
ت ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىســى مۇنازىرىلىرى 
ئەمەلگــە  ئارقىلىــق  ئۇپرىتىــش  خەلقلەرنــى  يەرلىــك 
پەقەتــال  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي  ئاشــۇرۇلىدىغان 
كۈلتــۈرەل ياكــى قىممەتتىــن خالىــي زامانىۋىلىشــىش 

ســۈپىتىدە ئىمكانىيەتكــە ئىگــە قىلغــان. نەتىجىــدە، 
تېراگىدىيىلىــك ھالــدا ئۆزلىــرى ســاقالنماقچى بولغــان 
گېرمــان فاشــىزمىنىڭ گۇرۇپپىالرنى بىئولوگىيىلىك 
- ئىرقىــي ئۇقۇمالشتۇرۇشــىنى قايتىدىن تەكرارلىغان. 

نوقــۇل  ھەرگىزمــۇ  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
بولىدىغــان  مىقدارالشــتۇرغىلى  ئەقلىــي،  غەيــرى 
كامبــودژا،  ئەمــەس.  پارتلىشــى  بىردىنــال  زىيانالرنىــڭ 
توپالنغــان  ســۇداندىن  ۋە  گېتتــو  ۋارشــاۋادىكى 
قىرغىنچلىقنىــڭ  ئىرقىــي  پاكىتــالر  تەجرىبىــۋى 
جاۋابكارلىقى«غــا  جىنايــى  »شەخســلەرنىڭ 
ۋەقەلىــرى«  قاتىللىــق  »بىۋاســىتە  تۇتىشــىدىغان 
مەزگىللىــك  ئــۇزۇن  مۇرەككــەپ،  بەلكــى  ئەمــەس، 
ئىكەنلىكىنــى  جەريانلىــرى  يوقىتىــش  كۈلتــۈرەل 
دەپ  ئىجتىمائىــي  ۋە  جىســمانىي  كۆرســىتىدۇ.68  
ــا زامانىــۋى بولمىغــان  ــا غەربچــە، ي ئىككىگــە ئايرىــش ي
گۇناھتىــن  قىرغىنچىلىقالرنــى  ئىرقىــي  تەدرىجىــي 
ئۆلتۈرۈشــكە  كۆلەملىــك  كــەڭ  قىلىــپ،  خــاالس 
ــن كۈچلەندۈرۈلىــدۇ. ئىرقىــي  مەركەزلىشــىش تەرىپىدى
شــەكىللەردە  ئوخشــىمىغان  قىرغىنچىلىقــالر 
ــۇ ھــال ئوخشــىمىغان  تەدرىجىــي ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. ب
مۇھىتــالردا ئوخشــىمىغان لوگىكىالرنــى قوللىنىشــنى 
ئىجتىمائىــي  ئــۇالر  بىــراق،  يوللۇقالشــتۇرىدۇ. 
باشــتىن  شــەكىلدە  ســۈپەتچىل  ســۈپىتىدە  ئۆلــۈم 
كەلتــۈرۈپ  زىيانالرنــى  چىدىغۇســىز  كەچۈرۈلىدىغــان 
چىقىرىــدۇ. كېيىنكــى بۆلەكلــەردە خىتاينىــڭ ئېتنىــك 
سىياســىتى ھەققىدىكــى رەســمىي بايانالرنىــڭ قانــداق 
قىلىــپ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق جەريانلىــرى بىلــەن 
مۇھاكىمــە  ئاچقانلىقــى  يــول  ئۆلۈمگــە  ئىجتىمائىــي 

. ۇ قىلىنىــد

2. بۆلەك: ئىجتىمائىي ئۆلۈم سۈپىتىدە »ئېرىتىش«

بــۇ بۆلۈمــدە خىتــاي كومپارتىيىســىنىڭ ھازىرقــى 
خىتاينىــڭ  بولۇپمــۇ  سىياســىتى،  »ئېرىتىــش« 
تارىخىــي »مىللىــي مەســىلە« )民族问题( ھەققىدىكــى 
ــا ئېلىــش  ــي مۇســۇلمانالرنى ئارىغ بايانلىرىنىــڭ تۈركى

شــەكىللەندۈرگەنلىكى  قانــداق  قېقىشــنى  چەتكــە  ۋە 
بەلگــۈ- تەدبىــر  خىتاينىــڭ  تارىخىيالشــتۇرۇلىدۇ. 
  -1950 ئىنسانشۇناســلىرى  بىلــەن  لىگۈچىلىــرى 
يىلالردىــن تارتىــپ »ئېرىتىــش« توغرىســىدا مۇنازىــرە 



2022 - يىلى 2 - سان 12

يىلىــدا   -  2009 بىــراق،  باشــلىغان.  قىلىشــقا 
ئۇيغــۇرالر  بىلــەن  خىتايــالر  كەلگــەن  مەيدانغــا 
ئارىســىدىكى زوراۋانلىقتىــن كېيىــن، خــۇ جىنتاۋنىــڭ 
ئېرىتىش«نــى  ۋە  ئارىلىشــىش  »ئاالقىلىشــىش، 
بولغــان  بىلــەن  كۈچلــەر  »بۆلگۈنچــى  شــىنجاڭدىكى 
تۈگىمــەس كۈرەش«نــى ئاخىرالشــتۇرۇش ۋە »مىللىــي 
مەســىلىنى« ھــەل قىلىــش ئۈچۈن پارتىيە سىياســىتى 
ســۈپىتىدە جاكارلىشــى بىلــەن، »ئېرىتىــش« تۇنجــى 
قېتىملىــق شــىنجاڭ خىزمىتــى يىغىنىــدا ئۇچــۇق-
ئاشــكارا بىــر سىياســەت بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىقتــى.69 
شــى جىنپىــڭ »ئەبەدىــي ئەمىنلىــك«، »ئېرىتىــش« 
دۆلىتىنىــڭ  پارتىيــە  تەرەققىيات«نــى  «ھالقىمــا  ۋە 
شــىنجاڭدىكى »ئۇلۇغــۋار ۋەزىپىســى« قاتارىــدا ئىزچىل 
»چېگــرا  قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ  كەلــدى.  تەكىتلــەپ 
رايونالرنــى  چېگــرا  خىتاينىــڭ  جايلىشــىش  رايونغــا 
قوغــداش ۋە تەرەققىــي قىلدۇرۇشــتىن ئىبــارەت مىــڭ 
ئوچــۇق- بىــراق،  مىراســىدۇر«.70   تارىخىــي  يىللىــق 
سىياســىتى  خىتايچىالشــتۇرۇش«  »دىننــى  ئاشــكارا 
ۋە شــى جىنپىڭنىــڭ »ھــەر مىللەتنــى ئېرىتىــش«71 
دېگــەن »قاينــاق« ئىبارىســىدە ئاالقىلىشــىش بىلــەن 
خىتاينىــڭ  ھەتتــا  قارىلىــدۇ،  ســەل  ئارىلىشىشــقا 
كۈلتــۈرەل بىرلىكىنــى تەكىتلــەش ئۈچــۈن مەشــھۇر 
»كــۆپ خىللىــق ۋە ئىناقلىــق« ئۇقۇملىــرى كەينىگــە 
شــى  لېيبولــد  جېيمىــس  چېكىندۈرۈلىــدۇ.72 
جىنپىڭنىــڭ »كۈلتــۈرەل بىرلىــك ھــەر مىللەتنىــڭ 
ئېتنىــك- سىياســەتنىڭ  ســۆزىنى  دېگــەن  روھــى« 
كۈلتــۈرەل كۆپخىللىقتىــن »زەھەرخەنــدە« كۈلتــۈرەل 
مىللەتچىلىككــە قايغانلىقــى، دەپ قارايــدۇ.73 بىــراق، 
1949-يىلىدىــن  خىتاينىــڭ  تەھلىلىمىــز  بىزنىــڭ 
ســاقلىنىپ  سىياســىتىدە  ئېتنىــك  بۇيانقــى 
قىلىــش  ھــەل  نــى  مەســىلە«  »ئېتنىــك  كەلگــەن 
كۈلتــۈرەل  نامدىكــى  نىــڭ  »ئېرىتىــش«  ئۈچــۈن، 
ھالــدا  تەدرىجىيــي  قىلىــپ  قانــداق  كۆپخىللىقتىــن 
بۇرۇلغانلىقىنــى  ئاسسىمىالتســىيەگە  ئاشــكارا 

تارىخىيالشــتۇرىدۇ. 

زىيالىيــالر75  ئاممىــۋى  ۋە  جىنپىــڭ74  شــى 
غەربنىــڭ  دىكــى  دەۋر«  كېيىنكــى  »ئامېرىكىدىــن 
شــارائىت«نى  »يېڭــى  ئىبــارەت  ئاجىزلىشىشــىدىن 
مۇناســىۋەتلەرنى  ئېتنىــك  ۋە  خەلقئارالىــق 
ئىســتىراتېگىيىلىك  تەڭداشســىز  ئۆزگەرتىشــنىڭ 
»ئېرىتىــش«  ســۈپەتلەيدۇ.  دەپ  »پۇرســىتى« 
ئىچىگــە  ئــۆز  غــەرب  دەل  ۋاقتــى  سىياســىتىنىڭ 
تەشەببۇســى  يــول«  بىــر  بەلبــاغ،  »بىــر  يۈزلەنگــەن، 
مەزگىل«دىكــى  مۇقىــم  »ئىنتايىــن  كېڭىيىۋاتقــان 
»ئىســالھات  كېلىــدۇ.76   توغــرا  »پۇرســەت«كە 
ســىتالىننىڭ  جەريانىــدا،  ئېچىۋېتىــش«  ۋە 
ــدۇ«  ــوزەك بولى ــەر ب ــاالق مىللەتل 1931-يىلىدىكــى »ق
دېگــەن شــوئارى ئاممىــۋى زىيالىيــالر تەرىپىدىــن 19- 
ئەســىردىكى مانجــۇ ۋە ياۋروپــا مۇســتەملىكىچىلىكىگە 
ئوتتۇرىغــا  قايتىدىــن  ســۈپىتىدە  كــۈرەش  قارشــى 
خىتاينــى  ئەســىردىكى   -20 بــۇ  قويۇلغانىــدى. 
ــى  زامانىۋىالشــتۇرۇش ۋە بىخەتەرلەشــتۈرۈش ئارزۇلىرىن
»ئېرىتىــش«  ۋەھالەنكــى،  ئەتتۈرەتتــى.  ئەكــس 
خىتاينىــڭ  چۈشەندۈرۈشــلەر  بــۇ  ھەققىدىكــى 
ۋە  كۈلتــۈرى«  »ئولتۇراقالشــقۇچى  يىمىرىلمــەس 
چېگــرا رايونلىرىدىكــى »ئېتنىــك مەســىلە«گە دائىــر 

كەتكــەن. ئورنــاپ  بايانلىرىغــا 

مانجــۇ ئىمپېرىيىســىنىڭ »ياۋايىــالر« جايالشــقان 
»غەربىي يۇرتالر«غا كېڭىيىشــىگە ئەگىشــىپ، شەرقىي 
تۈركىســتاننىڭ نامــى 1884- يىلىــدا »يېڭــى چېگــرا 
ئۇيغــۇرالر  ئۆزگەرتىلگــەن.78   )شــىنجاڭ(غا  رايــون« 
مۇســتەملىكىنىڭ  ئىســىمنى  بــۇ  كۆلەمــدە  كــەڭ 
ئاســارىتى دەپ قــاراپ رەت قىلىــدۇ ۋە ئومۇمــەن شــەرقىي 
تۈركىســتان ياكــى ۋەتــەن دەپ ئاتاشــنى ياقتۇرىــدۇ. 19- 
ئــۆز- بېرىلغــان  ئېلىــپ  ئوردىســىدا  مانجــۇ  ئەســىردە 
ئۆزىنى ئىدارە قىلىشــقا رۇخســەت قىلىش-قىلماســلىق 
يــەر«  »قاقــاس  شــىنجاڭ  مۇنازىرىلــەردە  ھەققىدىكــى 
ســۈپىتىدە تەســۋىرلەنگەن.79 مــاۋ زېــدۇڭ بىلــەن جــۇ 
ئېنلــەي بــۇ زېمىــن ۋە ئۇنىــڭ خەلقىنــى خىتاينىــڭ 
گېئو-پولىتىكىلىــق »ئىســتراتېگىيىلىك شــاھمات 
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خىتــاي  قارىغــان.80  دەپ  ئۇرۇقــالر،  تاختىســى«دىكى 
قىســىملىرى شــىنجاڭنى »تىنــچ ئــازات« قىلغاندىــن 
سوقۇشــقان،  بىلــەن  قوراللىقلىــرى  قــازاق  كېيىــن، 
دەپ  »باندىتــالر«  مەنبەلــەردە  رەســمىي  قازاقــالر  بــۇ 
يىلالرنىــڭ   -1950 ۋەزىيــەت  خىــل  بــۇ  ئاتالغــان. 
جــۇ  بىلــەن  مــاۋ  قىلغــان.81  داۋام  ئوتتۇرىلىرىغىچــە 
ئــۆزى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  مىللەتنىــڭ  ھەممــە  باشــتا 
لېكىــن  قىلغــان.82  ۋەدە  بەلگىلەيدىغانلىقىنــى 
1949- يىلىدىــن كېيىــن سوتســىيالىزم ئاســتىدا ئــۆز 
تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلەشــنىڭ »ئەكســىيەتچىلىك« 
رايونلــۇق  ئىكەنلىكىنــى،   )reactionary(
ياشــىمايدىغان  مىللىتــى  خىتــاي  ئاپتونومىيەنىــڭ 
ســاقاليدىغانلىقىنى  كونتروللۇقىنــى  رايونالرنىــڭ 
تەكىتلىگــەن.83 پارتىيــە دۆلىتىنىــڭ بايانلىرىــدا ۋە خ خ 
ج نىــڭ ئاساســىي قانۇنىــدا خىتايدىكــى 56 مىللەتنىــڭ 
شــەكلەن باراۋەرلىكــى ئوتتۇرىغــا قويۇلىــدۇ.84  بىــراق، 
ــاز ســانلىق  ــى ئ ــە قانۇن ــۇق ئاپتونومي خىتاينىــڭ رايونل
چىقىــپ  ئايرىلىــپ  »ھەرگىــز  رايونلىــرى  مىللەتلــەر 
بۇنــى  اليىھەلەنگــەن.  شــەكىلدە  كېتەلمەيدىغــان« 
»زامانىۋىيالشتۇرۇلۇشــى«  مىللەتلــەر  ســانلىق  ئــاز 
دۆلــەت  سەۋىيىســى«  »ئىلمىــي  ئۇالرنىــڭ  ۋە  كېــرەك 
دېگــەن  كېــرەك،  كۆتۈرۈلۈشــى  يۇقــۇرى  تەرىپىدىــن 
مۇســتەملىكىچىل بايانالردىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ.85 

نامدىكــى  نىــڭ  پ  ك  خ  بــۇرۇن،  يىلىدىــن   -2012
ئوخشىماســلىقالرنى  كۆپخىلچىلىقــى  كۈلتــۈرەل 
قارشــى ئاالتتــى، بىــراق، ئاستا-ئاســتا ئاسسىمىالتســىيە 
قىلىشــنى ئىلگىــرى ســۈرۈش ئۈچــۈن تــۈزۈم بېكىتىــش 
چەكلىنەتتــى.  بىلــەن  بەلگىلــەش  سىياســەت  ۋە 
ــالر  ــى بايان ــك ھەققىدىك ــوش كىملى ــل ق تەرەققىياتچى
پارتىيە دۆلىتىنىڭ تارىخچىلىقىنى شەكىللەندۈرگەن. 
خىتــاي  ياۋايىالرنىــڭ  ھۆججەتلىــرى  سىياســەت 
بولۇشــنى خااليدىغانلىقىنــى، چۈنكى »ئىلغــار« ئوتتۇرا 
تۈزلەڭلىــك تەرىپىدىــن »ئــازات« قىلىنىشــتىن بــۇرۇن، 
»چېگــرا  ۋە  »قــاالق«  خەلقلەرنىــڭ  شــىنجاڭدىكى 
شــارائىتىغا  ياشــاش  تەبىئىــي  ناچــار  رايون«نىــڭ 

يەرلىــك  قىلىــدۇ.86  بايــان  ئىكەنلىكىنــى  مەھكــۇم 
ئېھتىياجلىــق  تۇرمۇشــتا  »كۈندىلىــك  خەلقلەرنــى 
ھەممــە نەرســە« بىلــەن تەمىنلەيدىغــان »چېگــرا رايــون 
قۇرغۇچــى« خىتايــالر بىلــەن ئــات ۋە باشــقا تەبىئىــي 
نەرســىلەرنى«  »ئاددىــي  ئوخشــاش  مەھســۇالتالرغا 
تارتىــپ«  »قەدىمدىــن  ياۋايىالرنــى  ئېلىپ-ســېتىش 
»ئۆز-ئــارا  شــەكىللەندۈرگەن  خەلقىنــى  خىتــاي 
تولۇقاليدىغــان ئىگىلىك«نىــڭ ئىچىگە كىرگۈزگەن.87 
بايانــالر  رەســمىي  مەركەزلىــك  خىتــاي  خىــل  بــۇ 
تارىخىــي ماتېرىيالىــزم ۋە مەدەنىيــەت ئۈســتۈنچىلىكى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  بىلــەن  قازاقــالر  گىرەلىشــىپ،  بىلــەن 
»ئىشــلەپچىقىرىش  قىلىشــىنى  بەرپــا  كىملىــك 
باغــالپ  باقمىچىلىق(قــا  ۋە  )چارۋىچىلىــق  شــەكلى« 
قويغــان. خىتايالرنىــڭ تۈگىمــەس »ئاكتىــپ روھــى« 
ۋە »ئىلغــار« چېگــرا رايــون قــۇرۇش كۈلتــۈرى بولســا 
ماددىــي مەنبەلەردىــن ھالقىــپ كەتكــەن.88  خىتاينىــڭ 
بايانلىــرى  نېگىزلىــك  رەســمىي  شــىنجاڭدىكى 
روزۋېلىتنىــڭ بىــر »بۈيــۈك قۇرۇقلۇق«نــى »مەينــەت 
ۋە  »يەرلەشــكۈچىلەر  قۇتقۇزۇۋالغــان  ياۋايىالر«دىــن 
روكانىــڭ  گېنېــرال  ۋە  ســۆزىگە  دېگــەن  ئاۋانگارتــالر« 
ــات ۋە بىخەتەرلىــك ئۈچــۈن »ياۋايىالر«نىــڭ  »تەرەققىي
»مۇنبــەت زېمىنى«نــى بېســىۋالغان »جەســۇر خەلــق« 

ئوخشــايدۇ.89  ســۆزىگە  دېگــەن 

»بىــر مىللــەت، بىــر دۆلــەت« چۈشەنچىســى كــۆپ 
»دۆلــەت  خىتاينىــڭ  ســۈپىتىدە  دۆلــەت  مىللەتلىــك 
قــاراش  دېگــەن  كەلمەيــدۇ،  ئۇيغــۇن  ئەھۋالى«غــا 
دەۋرىگىچــە  جىنپىــڭ  شــى  تاكــى  يىلىدىــن   -1949
ھۆكۈمەتنىــڭ ۋە ئىلىــم ساھەســىنىڭ ئورتــاق تونۇشــى 
ۋە  ئېتنىــك  دۆلىتــى  پارتىيــە  كەلگــەن.90   بولــۇپ 
مىللىــي كىملىــك ئارىســىدىكى توقۇنۇشــنى »ئېتنىــك 
گۇرۇپپىالرنــى  ئېتنىــك  تەســۋىرلەپ،  دەپ  مەســىلە« 
»ئىلمىــي« ئايرىــش ۋە ئۇالرنىــڭ ھەممىســىگە قانۇنىــي 
ھــەل  ئارقىلىــق  بېرىــش  باراۋەرلىــك  جەھەتتىــن 
قىلغــان.91  تارىخىــي ماتېرىيالىســتىك ســىنىپىي ئــاڭ 
بولســا خىتاينىــڭ »ئېتنىــك باســتۇرۇش« تارىخىنــى 
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ئاسسىمىالتســىيە  »تەبىئىــي«  ئاخىرالشــتۇرۇپ، 
قىلىشــنى تەشــۋىق قىلىــش ئىــدى.92  شــىنجاڭنىڭ 
خىتايدىكــى ئورنىنــى بېكىتىدىغــان ئوچۇق-ئاشــكارا 
نىــڭ  پ  ك  خ  نۇقتىئىينــەزەر  گېئو-پولىتىكىلىــق 
ســۈپىتىدە  قۇرۇلۇشــى  ئايرىــش  تۈرگــە  ئېتنىــك 
»جۇڭخــۇا  نەتىجىــدە،  ئۆزگەرتتــى.  يۆنىلىشــىنى 
ســۇن  ۋە  چىچــاۋ  ليــاڭ  ئۇقــۇم  دېگــەن  مىللىتــى« 
)ســېرىق  خۇاڭــدى  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  جۇڭشــەن 
ئىمپراتور(نىــڭ ئەۋالتلىــرى بولمىــش »خــەن ئىرقى«نــى 
كۆرسىتىشــتىن، 56 مىللەتنــى كۆرســىتىدىغان ھالغــا 
ــدى.93 خ ك پ خىتاينىــڭ ئېتنىــك تۈرگــە ئايرىــش  كەل
ئەھمىيــەت  ماركســىزم«غا  »ئىلمىــي  قۇرۇلۇشــىدا 
قوللىنىــپ،94  خاتىرىســىنى  نەســەب  بىــراق،  بــەردى، 
بولمىغانالردىــن  خىتــاي  خىتايالرنــى  ســانلىق  كــۆپ 
ئايرىشــقا كۆڭــۈل بۆلــدى. شــۇنىڭ بىلــەن، خىتاينىــڭ 
»55+1« شــەكلىدىكى ئېتنىــك فورمۇالســى تۈزۈلدى.95 
ــا  ــى بىلــەن ياۋروپ خەنلــەر ئولتۇراقالشــقان خىتــاي رايون
ئىمپېرىيەلىــرى ئارىســىدا بىخەتــەر چېگــرا رايــون بەرپــا 
قىلىــش ئۈچــۈن، مــاۋ زېــدۇڭ بىلــەن جــۇ ئېنلەينىــڭ 
گېئو-پولىتىكىلىــق  مۇناســىۋەتلەرنى  ئېتنىــك 
ئىســتىراتېگىيىلىك شــاھمات ئويۇنــى دەپ  قارىشــىغا 
شــوۋىنىزمى«  خىتايچىلىــق  »چــوڭ  ئاساســالنغاندا، 
بىلەن »يەرلىك مىللەتچىلىك« دۆلەتنىڭ نىشانلىرى 
ئالدىدىكــى چــوڭ توســالغۇ ھېســابلىناتتى.96 بىــراق، 
كۈلتــۈرەل  ۋە  ئىقتىســادىي  خەنلەرنىــڭ »سىياســىي، 
ئۇالرغــا  سەۋىيىســى«  »يۈكســەك  تەرەققىيات«ىدىكــى 
»ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ ئىقتىســادى ۋە كۈلتۈرىنى 
»ئاالھىــدە  ئىبــارەت«  قىلدۇرۇش«تىــن  تەرەققىــي 
شــياۋپىڭ  دېــڭ  قىلغــان.97  ئاتــا  مەســئۇلىيەت«نى 
ــا مىللەتچىلىــك  »تۈگىمــەس« كەمسىتىشــنى »بۇرژۇئ
قارىغــان،  دەپ  »زىيانكەشــلىكى«  ئىدىيىســى«نىڭ 
ھەمــدە ئىقتىســادنىڭ »مىللىــي مەســىلە« نــى ھــەل 
كۆرســەتكەن.98   ئىكەنلىكىنــى  ئاساســى  قىلىشــنىڭ 
شــۇنداقتىمۇ، ئۇنىــڭ تەســەۋۋۇرىدىكى ئاخىرقــى نىشــان 
خىتــاي كىملىكــى )يەنــى جۇڭخــۇا مىللىتــى( ئىــدى. 
تارىخىــي ماتېرىيالىزمنــى قوبــۇل قىلىــش خىتاينىــڭ 

ــە ئۆتمۈشــىنى مۇستەملىكىسىزلەشــتۈرۈش  ئىمپېرىي
ئورنىغا، ئېتنىك مەركەزلىك تەرەققىيات قاراشــلىرىنى 
)مەدەنىيىلىــك/ ئىككىلىــك  ئىمپېرىيەچىــل 

ياۋايىلىق(نىــڭ ئۈســتىگە قويــدى. 

ــك مەســىلىنى ھــەل قىلىــش  ــڭ ئېتنى ھۆكۈمەتنى
»كۆپخىللىــق  خىتاينــى  تارتىــپ  بۇرۇندىــن  ئۇســۇلى 
دۆلــەت؛  مىللەتلىــك   56 ئىچىدىكــى  بىرلىــك«  ۋە 
»ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ  ئۇنىــڭ  بولســا  خەنلەرنــى 
كۈچــى« ســۈپىتىدە تەســۋىرلەش بولــدى.99  بــۇ خىــل 
)LSE( ئورۇنالشــتۇرۇش لونــدون ئىقتىســاد مەكتىپــى
ــي  ــان قۇرۇلمىچىــل فۇنكىســىيەچى فې ــم ئالغ دە بىلى
ئــۇ  بولــۇپ،  ئاساســالنغان  قارىشــىغا  شــياۋتۇڭنىڭ 
خىتاينىــڭ شەكىللىنىشــىنى خەنلەرنىڭ زېمىنىنىڭ 
ئاسسىمىالتســىيە  ياۋايىالرنىــڭ  ۋە  كېڭىيىشــى 
بولۇشــى(غا  قــان  يېڭــى  ئۈچــۈن  )خەنلــەر  بولۇشــى 
بــوزەن  جيــەن  ئىنسانشــۇناس  موڭغــۇل  باغاليــدۇ.100 
»ئېرىتىش«نىــڭ خىتاينىــڭ »ئېتنىــك باســتۇرۇش« 
تارىخىنى يوشــۇرۇپ، شــوۋىنىزمچە ئاسسىمىالتســىيەنى 
قويغــان.101  ئوتتۇرىغــا  قىلىدىغانلىقىنــى  تەرغىــب 
بىــراق، ھۆكۈمەتنىــڭ خــەن مەركەزلىــك »ئېرىتىش«نى 
قوبــۇل قىلىشــى جېجيــاڭ ئېقىمىدىكــى فــەن ۋېنلەنگە 
تۇتىشــىدىغان شوۋىنىســت تارىخچىلىقنــى تەكراراليدۇ. 
ئۇنىــڭ قارىشــىچە، خــەن كىملىكــى ســاپ، ئۈســتۈن 
يىلىدىــن   -221 بۇرۇنقــى  )مىالدىدىــن  چىن-خــەن  ۋە 
داۋام  تارتىــپ  دەۋرىدىــن  يىلىغىچــە(   -220 مىــالدى 
قىلىــپ كەلگــەن. بــۇ ئېنىقكــى، ھازىرقــى زامــان خىتاي 
سىياســىي قۇرۇلۇشــىدىكى ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ 
ۋە  تۈركىــي  ھازىــر  كېلىــدۇ.102  زىــت  كىملىكلىرىگــە 
يــات  تەرىپىدىــن  ھۆكۈمــەت  كىملىكلــەر  ئىســالمىي 
ســۈپىتىدە  ئويۇنلىــرى«  »مۇســتەملىكە  غەربنىــڭ 
مەكتەپلــەر،  شــىنجاڭدىكى  تەســۋىرلىنىدۇ.103 
ئۇنىۋېرســىتېتالر ۋە كادىــر تەربىيىلــەش كۇرســلىرىدا 
ئىتتىپاقلىقــى«  »مىللەتلــەر  قوللىنىلىدىغــان 
»ئۈســتۈن  خەنلــەر  كىتابلىرىــدا،  دەرســلىك 
مىللــەت«، ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ تىللىرىنىــڭ 
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»يوقىلىشــى« تەرەققىيــات ۋە »زامانىۋىيلىشــىش«نىڭ 
قىلىنىــدۇ.104  بايــان  دەپ  مەھســۇلى«  »مۇقــەررەر 
مەقســەت  كۈلتۈرلەرنــى  يەرلىــك  دۆلىتــى  پارتىيــە 
جەھەتتىــن  كۈلتــۈر  كېرەكســىز،  نۇقتىســىدىن 
ــەرەپ »زامانىۋىيلىشــىش« ســۈپىتىدە يوقىلىشــقا  بىت
جۇڭخــۇا  ئارقىلىــق،  قىلىــش  ھۆكــۈم  دەپ  مەھكــۇم 
مۇســتەملىكىچىلىكىنى  غــەرب  مىللىتىنــى 
تەرىپلەيــدۇ.  بىلــەن  ئاساســالر  تەنقىدلەيدىغــان 
ــەر قىلىــپ، كىملىكلەرنــى  نەتىجىــدە، زېمىننــى بىخەت
ئۆزگەرتىشــتىن ئىبــارەت دۆلــەت قــۇرۇش نىشــانلىرى 
فاشىســتىك  ۋە  مۇســتەملىكىچى  ياۋروپانىــڭ 
قىلىــپ  يوللــۇق  قىرغىنچىلىقلىرىنــى  ئىرقىــي 
كۆرســىتىدىغان مەقســەتچىل تارىــخ چۈشەنچىســى105 
بويىچــە شــىنجاڭدىكى تۈركىــي خەلقلەرنــى ئارتۇقچــە 

قويىــدۇ. قىلىــپ 

ئىمپېرىيــە  ئەســىردىكى   -21 نىــڭ  پ  ك  خ 
ئىدىيىســى  مۇســتەملىكىچى  ياۋروپــا  ئەنئەنىســى، 
بىرلەشــتۈرۈپ،  ئۆزئــارا  ماتېرىيالىزمنــى  تارىخىــي  ۋە 
مەدەنىيىتــى  خىتــاي  پۇختــا  يىللىــق  مىــڭ  بــەش 
قايتىدىــن  شــىنجاڭنى  ئارقىلىــق  »ئېرىتىــش«  ۋە 
»ســىنىپىي  ماۋنىــڭ  گەرچــە  قىلىــدۇ.  تەســەۋۋۇر 
تەرەققىياتــى«  »ئىلمىــي  خۇنىــڭ  بىلــەن  كۈرىشــى« 
ســۇنغان  پىالنالرنــى  ئىقتىســادىي  ئوخشــىمىغان 
ســانلىق  ئــاز  ئىككىلىســى  ھــەر  لېكىــن  بولســىمۇ، 
مىللەتلەرنىڭ كىملىكلىرىنى ئىقتىســادقا نىســبەتەن 
ســەلبىي ئۈســتقۇرۇلما دەپ قارىغــان ۋە ماددىــي شــەرت-
شــارائىتالرنىڭ تەدرىجىــي ئاسسىمىالتســىيە ئارقىلىــق 
قىلىدىغانلىقىنــى  ھــەل  نــى  مەســىلە«  »ئېتنىــك 
»ئېتنىــك  بــوزەن  جيــەن  ســۈرگەن.106  ئىلگىــرى 
ئېرىتىشــنىڭ  كۈلتــۈرەل  تەبىئىــي  يوقىلىش«نــى 
ئەكســىچە، ۋەھشــىي، غەربچــە مۇســتەملىكە قىلىــش 
دەپ تەســۋىرلىگەن.107 بىــراق، يوقىلىــش ۋە »مىللەتــال 
بولىــدۇ«  مەۋجــۇت  مەســىلە  مىللىــي  بولىدىكــەن، 
دېگەنگــە ئوخشــاش مەدەنىيــەت ئىنقىالبــى دەۋرىنىــڭ 
شــوئارلىرى خــۇ دەۋرىــدە قايتىدىــن بــاش كۆتــۈردى.108  

2009- يىلىدىن كېيىنكى »مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى 
تەربىيىســى« ماتېرىياللىرىــدا »ئېرىتىــش« »تارىخىــي 
تەرەققىيات«نىــڭ »يۇقىــرى پەللىســى« ســۈپىتىدە، ئــاز 
يوقىلىشــى«دىن  »ئېتنىــك  مىللەتلەرنىــڭ  ســانلىق 
دېــرەك بېرىــدۇ.109  شــىنىڭ چۈشەنچىســى خىتايدىكــى 
ۋە  ئاساســالنغان  مۇنازىرىلەرگــە  مەزگىللىــك  ئــۇزۇن 
تەدرىجىــي ھالــدا ئاسسىمىالتســىيە تەرەپكــە بۇرۇلغــان. 
قىلىــش  باردى-كەلــدى  »ئاالقىلىشــىش،  مەســىلەن: 
ۋە ئېرىتىش«نىــڭ رەســمىي سىياســەت بولــۇپ يولغــا 
شــىنجاڭ  ئېچىلغــان  يىلىــدا   -2010 قويۇلۇشــى 
خىزمىتــى يىغىنىــدا بېكىتىلگەن. نېمىال بولمىســۇن، 
ۋە  كۆپخىللىــق  سىياســىتى  ئېتنىــك  شــىنىڭ 
يېتەكچىلىكىدىكــى  دۆلــەت  ئورنىغــا،  تەرەققىيــات 
»ئېرىتىــش«، ئىناقلىــق ۋە بىخەتەرلىكنــى ئالدىنقــى 
مىللىــي  خىتاينىــڭ  ئارقىلىــق  قويــۇش  ئورۇنغــا 
»زىددىيەتلىرى«نــى ھــەل قىلىــش ســۈپىتىدە رەســمىي 

ئالقىشــالندى.110 

تۇنجــى قېتىملىــق شــىنجاڭ خىزمىتــى يىغىنىدىن 
مىللەتلــەر  مەملىكەتلىــك  يىلــى   -2012 كېيىــن،  
»ئىككىنچــى  تەرىپىدىــن  كومىتېتــى  ئىشــلىرى 
ئــەۋالد« مىللەتلــەر سىياســىتى ئالىملىرىغــا ســەزگۈر 
سىياســىي مەســىلىلەرنى مۇنازىــرە قىلىشــى ئۈچــۈن 
ئاالھىــدە بىــر تــور سۇپىســى قــۇرۇپ بېرىلــدى. ئــۇالر 
سىياســەت بەلگىلىگۈچىلەرنىــڭ كۆپخىللىــق بىلــەن 
قايســى  ھــەر  زىددىيەتلەرنــى  ئارىســىدىكى  بىرلىــك 
مىللەتلەرنــى ئېرىتىــپ جۇڭخــۇا مىللىتــى ياكــى دۆلەت 
قىلىشــى  ھــەل  ئارقىلىــق  ئايالنــدۇرۇش  مىللىتىگــە 
مىللــەت  ســانلىق  ئــاز  تــۇرۇپ،  چىــڭ  كېرەكلىكىــدە 
كاتېگورىيىســىنى ئېتىــراپ قىلماســلىقنى، رايونلــۇق 
يالغــۇز  ۋە  قالدۇرۇشــنى  ئەمەلدىــن  ئاپتونومىيەنــى 
قىلــدى.111  تەۋســىيە  مائارىپنــى  تىلىدىكــى  خىتــاي 
ئــەۋالد«  »بىرىنچــى  ماتېرىيالىزمچــى  تارىخىــي 
باراۋەرلىكنىــڭ  ئېتنىــك  ۋە  ئاپتونومىيــە  رايونلــۇق 
خىتاينىــڭ زېمىــن پۈتۈنلۈكىنــى ســاقاليدىغانلىقىنى؛ 
تەرەققىيــات  بولســا  )مىللەتلەر(نىــڭ  ئېتنىســىتىالر 
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يوقىلىدىغانلىقىنــى  تەبىئىــي  بىرگــە  بىلــەن 
تەدرىجىــي  ئــەۋالد«  »بىرىنچــى  ســۈردى.112  ئىلگىــرى 
ئاسسىمىالتســىيە قىلىشــنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، 
كۆپخىللىقنــى خىتاينىــڭ ئەنئەنىســى، »ئېرىتىش«نى 
»خــەن شــوۋىنىزمى« دەپ ئاتــاپ، خىتــاي رەھبەرلىرىنــى 
»غەربنىــڭ ئوخشــاش خاتالىقلىرىنــى تەكرارالشــتىن« 
ســۇپا  بــۇ  تەشــكىللىگەن  دۆلــەت  ئاگاھالنــدۇردى.113 
خىتاينىــڭ جۇمھۇرىيەت دەۋرىــدە مانجۇالر بىلەن ياۋروپا 
جاھانگىرلىكىگــە قارشــى كۈرەشــتە»بەش مىللەت«نــى 
قېقىــش  چەتكــە  ياكــى  قىلىــش  ئاسسىمىالتســىيە 
ئىنقىالبچىــالر  بىلــەن  ئىســالھاتچىالر  توغرىســىدا 
مۇنازىرىلەرنىــڭ  بېرىلغــان  ئېلىــپ  ئارىســىدا 
 -2012 تەكرارلىــدى.114  قايتىدىــن  لوگىكىســىنى 
خىتاينىــڭ  تېگىــدە  مۇنازىرىلەرنىــڭ  بــۇ  يىلىدىكــى 
قــاالق  بولمىغــان  خىتــاي  ئۈچــۈن  بىخەتەرلىكــى 
ئىمــكان  ئۆلۈمىگــە  ئىجتىمائىــي  مىللەتلەرنىــڭ 
يارىتىــش ياكــى ئىلگىــرى ســۈرۈش ئارقىلىــق »ئېتنىــك 
مەســىلىنى« ھــەل قىلىــش كېــرەك، دېگــەن لوگىــكا 

ياتاتتــى.115 

دېگەنــدەك، شــىنىڭ پارتىيــە 19- قۇرۇلتىيىدىكــى 
ھېســابقا  قويۇشــنى  ئىشــقا  كادىرالرنــى  ســۆزلىرىدە 
تىلغــا  ئۇقۇمــى  مىللەتلــەر  ســانلىق  ئــاز  ئالمىغانــدا، 
»جۇڭخــۇا  يالغــۇز  ئورنىغــا  بۇنىــڭ  ئېلىنمىــدى، 
مىللىتــى« دېگــەن ســۆز 43 قېتىــم، »بۈيــۈك يېڭىدىــن 
ــدى.116  گۈللىنىــش« دېگــەن ســۆز 27 قېتىــم تەكرارالن
مەنبەلــەردە  رەســمىي  ســۆز  دېگــەن  مىللــەت  نۆۋەتتــە 
»خىتــاي  توغرىســى  تېخىمــۇ  مىللىتىنــى،  جۇڭخــۇا 
ئىرقى«نــى كۆرســىتىدۇ. مــا رۇڭ، شــى جىنپىــڭ دەۋرىدە 
»ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ ئاالھىــدە تەبىئىتــى ياكــى 
تەكىتلەنمىگەنلىكىنــى«،  ھەق-ھوقۇقلىرىنىــڭ 
ئايلىنىــپ  ئائىلىگــە  چــوڭ  بىــر  »ئېرىــپ  ئۇالرنىــڭ 
يۆنىلىشــى«گە  »تارىخنىــڭ  ۋە  كەتكەنلىكىنــى« 
شــىنىڭ  ئالقىشــاليدۇ.117  ماڭغانلىقىنــى  قــاراپ 
»كوللېكتىــپ ئــاڭ« قارىشــى118 ئورگانىــك بىرلىكنــى 
»مىللــەت  ۋە  ئېلىشــقا  ئورنىنــى  كۆپخىللىقنىــڭ 

ســۆزلىمى«دىن ھالقىپ ئۆتۈشــكە ئۈندەيدۇ.119 شىنىڭ 
ــن شەكىللەندۈرۈشــى  ــي« قايتىدى ــى »تارىخى كىملىكن
خىتــاي بولمىغــان خەلقلەرنــى پەرقلىــق ئەمــەس، بەلكــى 
»مەدەنىيــەت جەھەتتىــن قــاالق« ۋە ئارقىــدا قالغــان 
ــى  ــا ئەنئەنىلىرىن ــڭ كون ــە دەۋرىنى ــان ئىمپېرىي دەيدىغ
مىللــەت  »غەربچــە«  بــۇ  تىرىلدۈرىــدۇ.  يېڭىۋاشــتىن 
چۈشەنچىســىدىن ۋاز كېچىپ، ئاز ســانلىق مىللەتلەرنى 
ئېتىــراپ قىلماســلىق، غەربچــە ئاسسىمىالتســىيەنىڭ 
ئەكســىچە، ياۋايىالرنــى »جەلــپ قىلىــش« ئارقىلىــق، 
ئىبــارەت  ئايالندۇرۇش«تىــن  خىتايغــا  »تەربىيىلــەپ 
تىرىلــدۈرۈش،  ئەنئەنىلىرىنــى  دەۋرىنىــڭ  ئىمپېرىيــە 
دەپ ئاتىلىــدۇ.120 خىتــاي قىلىــپ تەربىيىلــەش الگېــر 
سىستېمىســىدىكى »ئۆزگەرتىــش تەربىيىســى« دېگــەن 
)خىتايچــە  تەربىيىلــەش«  »كەســپىي  ۋە  نامــالردا 
مەدھىيەلــەش...( جىنپىڭنــى  شــى  ۋە  ئۆگىنىــش 
ۋىدېئولىرىــدا  تەشــۋىقات  چۈشــەندۈرىدىغان  نــى 
كۆرۈلىــدۇ.121 شــىنجاڭ مۇزېيىنىــڭ 2015- يىلىدىكــى 
بــۇ   )1 )رەســىم  كۆرگەزمىســىدە  كۈلتــۈرى«  »ئۇيغــۇر 
خىــل ئىككىلىــك يۇقۇرى-تۆۋەنلىــك مۇناســىۋەتلىرى 
تەرىپىدىــن  قۇرغۇچىــالر«  »چېگــرا  خــەن  زامانىــۋى 
تۈگىتىلگــەن يادىكارلىقــالر ســۈپىتىدە ئالقىشــالنغان. 
بولســا  نىشــان  كۆزلەنگــەن  »ئېرىتىش«تىــن 
رايوندىكــى  قــاالق چېگــرا  ۋە  غەربلەشــمىگەن خىتــاي 
تۈزلەڭلىــك  ئوتتــۇرا  زامانىۋىيالشــقان  ياۋايىالرنىــڭ 
خىتايالشتۇرۇلۇشــىدىن  تەرىپىدىــن  خەنلىــرى 

ئىبارەتتــۇر. 

خەن مەركەزلىك »ئېرىتىش« ۋە زامانىۋىالشتۇرۇش« 
بىلــەن گىرەلىشــىپ كەتكــەن ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
تۈركىــي  بۇيــان  يىلىدىــن   1949- جەريانلىــرى 
ئۆلۈشــىنى  ئىجتىمائىــي  ئاستا-ئاســتا  خەلقلەرنىــڭ 
ئىلگىــرى ســۈرۈپ كەلــدى. »ئېرىتىــش« ئۇيغۇرالرنــى 
مەقســەتچىل تەرەققىيات ئىچىدە »قاالق«، »تارىخنىڭ 
ئويۇنلىــرى«  »مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ  قالدۇقــى«، 
ۋە »تارىخنىــڭ يۆنىلىشــى« ئالدىدىكــى پۇتلىكاشــاڭ 
ســۈپىتىدە جىســمانىي جەھەتتىــن قورشــاپ، كۈلتــۈر 
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جەھەتتىــن قايتــا قــۇرۇپ چىقىــدۇ. خىتاينىــڭ كــۆپ 
مىللەتلىــك رايونلــۇق ئاپتونومىيــە تۈزۈمــى ئەســلىدە 
ۋە  ســاقالش  كونتروللۇقىنــى  رايونالرنىــڭ  چېگــرا 
قىلىنغــان  مۇســتەملىكە  تەرىپىدىــن  مانجــۇالر 
خەلقلەرنــى »زامانىۋىالشــتۇرۇش« ئۈچــۈن اليىھىلــەپ 
چىقىلغــان. خ ك پ نىــڭ تەدرىجىــي ئاسسىمىالتســىيە 
تىللىــق  بىــر  يىلىــدا   2004- يۈزلىنىشــى  تەرەپكــە 

مائارىپقــا، -2009 يىلىدىــن كېيىــن »ئېرىتىش«كــە 
ۋە  كۈلتــۈر«  »ئولتۇراقالشــقۇچى  بۇرۇلغــان  قــاراپ 
»زامانىۋىالشــتۇرۇش« ھەققىدىكــى ئــۇزۇن مەزگىللىــك 
خىتاينىــڭ  رۇڭ  مــا  ئاساســلىنىدۇ.  بايانالرغــا 
ئەنئەنىلىرىنــى تىرىلــدۈرۈش ۋە »زامانىۋىالشــقان بىــر 
دۆلەتكــە ئايلىنىــش« ئۈچــۈن بــۇ خىــل سىياســەتنى 

قارىغــان.122  دەپ  زۆرۈر، 

 

»ئۇيغۇر كۈلتۈرى« كۆرگەزمىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيى، 2015. رەسىم ئاپتور تەرىپىدىن تارتىلغان.

رەســمىي تېكســتلەردە خىتــاي تىلىنىــڭ تۈركىــي 
ئۇچۇرالرنــى«  »زامانىــۋى  ھالــدا،  پەرقلىــق  تىلالردىــن 
ئىكەنلىكــى،  تىــل«  »مۇنــەۋۋەر  يەتكۈزەلەيدىغــان 
ئىكەنلىكــى  ئىنســانالر«  »ئۈســتۈن  خەنلەرنىــڭ 
ئېتنىــك  يىلىدىكــى   -2012 چۈشــەندۈرۈلگەن.123 

»ئېرىتىــش«  جەريانىــدا،  مۇنازىرىلىــرى  سىياســەت 
كىملىكلەرنــى قايتىدىــن تەشــكىللەيدىغان، شــۇنداقال 
دەۋرىــدە  خــەۋپ  ئىچكــى  ۋە  كــۈچ  يەرشــارىۋى  يېڭــى 
خىتاينــى قۇتقــۇزۇپ قالىدىغــان ئېنىــق بىــر سىياســەت 

شــەكىللەندى.  بولــۇپ 

3. بۆلەك: شىنجاڭدىكى ئىجتىمائىي ئۆلۈم

بــۇ بۆلەكتــە تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىــرى ۋە بالىــالر 
»مەركەزلەشــتۈرۈلگەن  بىخەتــەر  قۇرۇلغــان  ئۈچــۈن 
بايانالرغــا  ھەققىدىكــى  ئەســلىھەلەر«  ياتاقلىــق 
مەركەزلەشــكەن ھالــدا، شــىنجاڭدىكى »ئېرىتىش«نىڭ 

تەتبىقلىنىشــى ۋە تەســىرى ئۈســتىدە تەھلىــل ئېلىــپ 
بېرىلىــدۇ. 2009- ۋە 2015-2014- يىللىــرى مەيدانغــا 
ئارىســىدىكى  ئۇيغــۇرالر  بىلــەن  خىتايــالر  كەلگــەن 
ــرالر  ــان الگې ــا چىقق ــن ئوتتۇرىغ ــن كېيى زوراۋانلىقالردى
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ئايرىۋېتىشــالر  ئاتا-ئانىلىرىدىــن  بالىالرنــى  ۋە 
يولغــا  ئۈچــۈن  ســۈرۈش  ئىلگىــرى  »ئېرىتىش«نــى 
»ئەســەبىيلىككە  ۋە  »زامانىۋىالشــتۇرۇش«  قويۇلغــان 
قارشــى تۇرۇش« جەريانلىرى سۈپىتىدە چۈشەندۈرۈلدى. 
پارتىيــە دۆلىتــى مىللەتلــەر ئارىســىدىكى توقۇنۇشــنى 
قارايدىغــان  دەپ  »قــاالق«  خەلقلەرنــى  شــىنجاڭدىكى 
 -2009 ئىزاھلىــدى.  ئارقىلىــق  بايانــالر  تەييــار 
ــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپلەرنىــڭ  يىلىــدا، شــىنجاڭدىكى تول
دەرســلىك كىتابلىرىــدا مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقىنىــڭ 
تەرەققىــي قىلغــان خەنلــەر بىلــەن كەينىــدە قالغــان ئــاز 
ســانلىق مىللەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتلەرگە 
كۈچــى«  »دۆلەتنىــڭ  بۇنىــڭ  ئاساســلىنىدىغانلىقى، 
ــۈك قايتــا گۈللىنىشــنىڭ ئاساســى ئىكەنلىكــى  ۋە بۈي
بايــان قىلىنغــان.124 ئىرقىــي قىرغىنچىلىقــالر ئادەتتــە 
ئېلىــپ  تەرىپىدىــن  دۆلەتلــەر  يولۇققــان  تەھدىتكــە 
يــەردە خەتەرگــە يولۇققىنــى  بــۇ  بىــراق،  بېرىلىــدۇ.125 
سىياســىي  بەلكــى  ئەمــەس،  مەۋجۇتلــۇق  ماددىــي 
يەنــى  كىملىكتــۇر،  چىقىلغــان  قــۇرۇپ  جەھەتتىــن 
ھايات-ماماتلىــق  كىملىــك  بولمىغــان  خىتــاي 
»بېركېناۋنــى  تاراتقــۇالر  خەلقئارالىــق  تەھدىتتــۇر. 
يەرلىــك  كېتىــپ،  بولــۇپ  بىلــەن  ئىــزدەش« 
ســەنئەتچىلەر، زىيالىيــالر تەســۋىرلىگەن ئىجتىمائىــي 
بايانالرغــا  مەزگىللىــك  ئــۇزۇن  ھەققىدىكــى  ئۆلــۈم 
ــۇ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق  ــدۇ. نەتىجىــدە، ب ســەل قاراي
قىلمىشــلىرىنىڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ســۈپىتىدە 

يارىتىــدۇ. ئىمــكان  قىلىشــىغا  داۋام  تونۇلمــاي 

دۆلىتىنىــڭ  پارتىيــە  سىياســىتى  »ئېرىتىــش« 
كۇمپەيكــۇم  ھالقىلىرىنــى  زوراۋانلىقنىــڭ  ئېتنىــك 
قىلىــش ھەققىدىكــى يىغىنلىرىــدا ئوتتۇرىغــا چىقتــى. 
تەربىيىســى  ئىتتىپاقلىقــى  مىللەتلــەر  ئۇنىۋېرســال 
ھەققىدىكــى  كىملىــك  زوراۋانلىــق  ماتېرىياللىرىــدا 
بايانــالر ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىنــى غۇۋاالشــتۇرۇپ، تۈركىي 
ــان شــەكىلدە  ــت دەپ بېكىتىلىدىغ ــەر تەھدى كىملىكل
ئۆزگەرتىــش ئارقىلىــق چۈشــەندۈرۈلدى. يالغــۇز »ئــۈچ 
تېرورىســتالر  )بۆلگۈنچىلــەر،  كۈچلــەر«  رەزىــل  خىــل 

تــۈرك  »ئۇيغــۇرالر  دۆلىتىنــى  پارتىيــە  رادىكالــالر(  ۋە 
دېيىشــكە  ئەمــەس«  مۇســۇلمان  ئۇيغــۇرالر  ئەمــەس، 
ئېلىــپ بــاردى.126 2009- يىلىدىكــى كــەڭ كۆلەملىــك 
ۋە  كــۈچ«  خىــل  »ئــۈچ  خىتاينىــڭ  زوراۋانلىــق127 
»دۆلەتنىــڭ چۈپرەندىلىرى«گــە قارشــى مەۋجۇتلۇقىنــى 
ســاقالپ قېلىشــى ئۈچۈن » ھايات-ماماتلىق سىياسىي 
كــۈرەش«، دەپ تەســۋىرلەندى.128 خ ك پ شــى جىنپىــڭ 
رەھبەرلىكىــدە شــىنجاڭدىكى خەلقلەرنــى »ئانارنىــڭ 
ئۈچــۈن،  ئىتتىپاقالشــتۇرۇش  زىــچ  دانىســىدەك« 
قايتىدىــن  كىملىكلەرنــى  ئارقىلىــق  »ئېرىتىــش« 
بەرپــا قىلىــپ، بــۇ ھالقىالرنــى كۇمپەيكــۇم قىلماقچــى، 
شــۇنداقال جاھانگىرلىــك، مىللەتچىلىــك ۋە شــوۋىنىزم 
قارمۇ-قارشــىلىقلىرىنى  ئىپــادە  ئارىســىدىكى 
تۈگەتمەكچــى بولــدى.129 »ئېرىتىــش« 2017-يىلىدىــن 
باشــالپ »تەربىيىلــەش مەركەزلىــرى« نامىدىكــى كــەڭ 
كۆلەملىــك قانۇنســىز تۇتۇش الگېرلىرىنــى، »بالىالرنى 
پەرزەنتلەرنــى  نامىدىكــى  مەركەزلىــرى«  قوغــداش 
ئــۆز  ئورۇنلىرىنــى  ئايرىۋېتىــش  ئاتا-ئانىلىرىدىــن 
ئالىمــالر  يىلىغىچــە،   -2018 ئالماقتــا.  ئىچىگــە 
رەســمىي رەقەملەرگــە تايىنىــپ، چېــن چۈەنگــو رايونغــا 
پارتىيــە ســېكرىتارى بولــۇپ تەيىنلەنگــەن ۋە 2015- 
يىلىــدا »ئەســەبىيلىكنى تۈگىتىش«نىــڭ ســالمىقى 
كۈچەيتىلگەندىن بۇيان بىر يېرىم مىليون كىشــىنىڭ 
تۇتۇلغانلىقىنــى تەخمىــن قىلــدى.130 خ ك پ شــىمالىي 
ۋە  ســوالش  تۇتــۇپ  ئاۋســتىرالىيىدىكى  ۋە  ئامېرىــكا 
تاشالشــنى  ئايرىــپ  ئاتا-ئانىلىرىدىــن  پەرزەنتلەرنــى 
يەرلەشــكۈچى مۇســتەملىكىچىلىك دەپ ســۈپەتلەيدۇ-
»ئېرىتىــش«  تۈردىكــى  ئوخشــاش  ئۆزىنىــڭ  يــۇ، 
قارشــى  زوراۋانلىقىغــا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ھەرىكەتلىرىنــى 
چۈنكــى  تەســۋىرلەيدۇ،  دەپ  ئىنــكاس  مۇناســىپ 
»خۇشــاللىق ئــەڭ چــوڭ كىشــىلىك ھوقۇقتــۇر«.131 

خىتــاي ســەنئەتكار بــەي دىيۇســاۋ 2009- يىلىدىكــى 
ئىرقىــي  »خىتاينىــڭ  خاتىرىلــەپ،  زوراۋانلىقنــى 
دۇنياغــا  رەزىللىكىنــى  نەقــەدەر  قىرغىنچىلىقىنىــڭ 
الگېرىنىــڭ  ئوشــۋىتىز  ئۈچــۈن«  كۆرســىتىش 
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ئىرقىــي  دۇنيــاۋى  قوللىنىــپ،  دەرۋازىلىرىنــى 
تەســۋىرلىگەن  ھادىسىســىنى  قىرغىنچىلىــق 
)رەســىم 2(.132  »شــىنجاڭدىكى ئوشــۋىتىز« شــىنجاڭ 
ناتسىســت يىغىۋېلــش  بىلــەن  الگېــر سىستېمىســى 
الگېرلىــرى ئارىســىغا پاراللېــل قويــۇپ، شــەرق-غەرب 
ئىككىلىكىنــى ئوتتۇرىدىــن قالــدۇرۇپ، »ھــەر دائىــم 
بوركېناۋنــى ئىزدەيدىغــان« ئانگلوفــون تاماشــىبىنالرغا 
ئەخالقىــي جىددىيلىــك تۇيغۇســى ھېــس قىلدۇرىــدۇ. 
ۋە  تازىــالش«  »ئېتنىــك  يۇگوســالۋىيىدىكى  ســابىق 
بىلــەن  قەتلىئــام  كۆلەملىــك  كــەڭ  ئوشــۋىتىزدىكى 
»ئېرىتىشــى«  نىــڭ  پ  ك  خ  ئوخشــىمايدىغىنى، 
ۋە  بولۇشــىنى  مەپتــۇن  خىتايغــا  ياۋايىالرنىــڭ 
ئۆزلىرىنىڭ ســاپ ئەمەســلىكىنى ئېتىراپ قىلىشــىنى 
باققۇچىــالر«  بــاال  »ســۆيۈملىك  قىلىــدۇ.  ئــارزۇ 
تەســۋىرلىنىدىغان  دەپ  يەســلىلەر«  »ئىللىــق  ۋە 
مۇستەھكەم ياتاقلىق قۇرۇلۇشالردا 100 مىڭ ئەتراپىدا 
ئايرىۋېتىلگــەن  ئاتا-ئانىلىرىدىــن  بالىســى  ئۇيغــۇر 
تېخــى  كىچىكــى  ئۇالرنىــڭ  بېقىلىۋاتىــدۇ.  ھالــدا 
ــدە  نەچچــە ئايلىــق.133 يەرلىــك ھۆكۈمــەت ھۆججەتلىرى

ــا  ــپ بېقىــش »قايت ــى ئايرى كۆرسىتىلىشــىچە، بالىالرن
ئاتــا- ئىشــلەيدىغان«  ۋە  تۇتۇلغــان  تەربىيىلەشــكە 
ئانىالرنىــڭ پەرزەنتلىرىنىــڭ »پارتىيەنىڭ غەمخورلۇقى 
ئاســتىدا خۇشــال-خۇرام ئۆســۈپ يېتىلىشــىگە« يــاردەم 
قىلىــدۇ.134  ھالبۇكــى، ئۇيغــۇر ئاتا-ئانىــالر بــۇ خىــل 
ئائىلىنــى »پارچىــالپ«،  پۈتــۈن  بىــر  قىلمىشــالرنىڭ 
ئوخشــاش  »يېتىمالرغــا  »تۈرمىدىكــى«  بالىالرنــى 
ياشاشــقا« زوراليدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــدۇ.135 بىــر 
ئىئانــە  كىيىم-كېچــەك  ئۇقۇتقۇچىنىــڭ  خىتــاي 
قىلىــش چاقىرىقىــدا، بالىــالر »ئــورۇق«، »جۇل-جــۇل« 
ئۇالرنىــڭ  تەســۋىرلەنگەن، ھەمــدە  دەپ  ۋە »مەينــەت« 
قىشــتا ســوغۇق ســىنىپالردا ئوقۇيدىغانلىقــى،136 ئاتــا-
ئانىلىرىنىــڭ ئىشلەشــكە كەتكەنلىكــى... قاتارلىقــالر 
تىلغــا ئېلىنغــان.137 بــۇ خىــل ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 
ئۈچــۈن  »خۇشــاللىقى«  خىتاينىــڭ  ھەرىكەتلىــرى 
كىملىكلەرنــى  ۋە  مۇناســىۋەتلەر  ئىجتىمائىــي 
چىقىرىــش  قانــۇن  »ســىمۋوللۇق  ئۆزگەرتىدىغــان 
»جىســمانىي  قوللىنىــپ،  مېخانىزملىرىنــى« 

كېتىــدۇ.138   ھالقىــپ«  يوقىتىشــتىن 

بەي دىيۇساۋ )2020(، شىنجاڭدىكى ئوشۋىتىز.
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خىتاينىــڭ تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىــرى گۇرۇپپىالرنىــڭ 
ــى  كۈلتــۈرەل ئاساســلىرىنى نىشــاناليدىغان بولــۇپ، بۇالرن
تــۇرۇش  قارشــى  تېررورلۇققــا  سۈيىقەســت،  سىياســىي 
چۈشــۈرگىلى  دەرىجىســىگە  ۋەھىمىســى  ئىســالم  ياكــى 
پارتىكــوم  نازارىتىنىــڭ  ئەدلىيــە  ر  ئــا  ئــۇ  بولمايــدۇ. ش 
ئۇيغۇرالرغــا  سىياســەتلەرنىڭ  يــۈن  جــاڭ  ســېكرىتارى 
ــدە 30%  ــاز دېگەن قارىتىلغانلىقىنــى، چۈنكــى ئۇالرنىــڭ ئ
نىــڭ »ئەســەبىيلەر« قاتارىــدا »قايتــا تەربىيىلىنىشــى« 
»ئەســەبىيلىك«كە  نىــڭ   70% كېرەكلىكىنــى، 
مايىللىقىنــى، بۇنىــڭ تىــل ۋە دىنغــا چاپلىشــىپ قالغــان 
»ئىدېئولوگىيىلىــك ۋىرۇســالر« بىلــەن مۇناســىۋەتلىك 
قۇربانلىــرى  شــىنجاڭ  ئېيتقــان.139  ئىكەنلىكىنــى 
ۋە  كىشــىلەرنى  يوقالغــان  ئامبىــرى  مەلۇمــات  ســانلىق 
گۇۋاھلىقلىرىنــى  ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىنىــڭ  ئۇالرنىــڭ 
مەشــھۇر  ئىچىــدە  تىزىملىكلــەر  بولــۇپ،  خاتىرىلىگــەن 
ئالغــان.  يــەر  ســەنئەتچىلەر  ۋە  زىيالىيلىــرى  ئۇيغــۇر 
مەســىلەن: راھىلــە داۋۇت ئىســالمدىن بۇرۇنقــى مەقبەرىلــەر 
ئۈچــۈن،  بارغانلىقــى  ئېلىــپ  تەتقىقــات  ئۈســتىدە 
خەلــق  ھېيــت  ئابدۇرېھىــم  بىلــەن  تۇرســۇن  ســەنۇبەر 
تۇتقــۇن  ئۈچــۈن  ئورۇندىغانلىقــى  ناخشــا-مۇزىكىلىرىنى 
ــە  ــەت ســەنئەت ئۆمىكىنىــڭ كۈلدۈرگ ــان، ھۆكۈم قىلىنغ
ئارتىســى ئادىــل مىجىتمــۇ تۇتــۇپ كېتىلگــەن.140  ئالىــي 
ۋە  تەربىيىلــەش«  »قايتــا  زىيالىالرنــى  مەلۇماتلىــق 
»كەســپىي تەربىيىلــەش« نىشــانى قىلىــش ھۆكۈمەتنىــڭ 
قىلىــپ  ئاشــكارا  نىشــانىنى  ئۆزگەرتىــش  ئۇيغۇرلۇقنــى 
تۇرۇشــنىڭ  قارشــى  قىرغىنچىلىققــا  ئىرقىــي  بېرىــدۇ. 
يوقىتىــش  ســەرخىلالرنى  ئۈچــۈن  ئېلىــش  ئالدىنــى 
نىشــانالش  سىســتېمىلىق  ئەربابلىرىنــى  جامائــەت  ۋە 
ھۆججەتلەشــتۈرۈلگەن.  ياخشــى  ســەنئىتىدە  دىئاســپورا 
ۋە  زىيالىيــالر  ســەنئەتچىلەر،  ئۇيغــۇر  كەتكــەن  »يوقــاپ 
ئالىمــالر ھەققىدىكــى تونۇشــنى يۇقىــرى كۆتۈرگۈچــى بىــر 
ســەنئەتچىلەر كوللېكتىپى« بولغان ســۇلۇ ئارتكو »مەنمۇ 
ئۇيغــۇر« )#MeTooUyghur( )رەســىم 3( ناملىق ئىجتىمائىي 
خەلقئــارا  قوللىنىــپ،  ھەشــتەگلىرىنى  تاراتقــۇ 
مىقيــادا دىققــەت قوزغىغــان ۋە بــۇ ئارقىلىــق مۆتىدىــل 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۇنجۇقتۇرۇلۇشــىنى  زىيالىيالرنىــڭ 

كۈلتــۈرەل ئاساســلىرىنىڭ يوقىتىلىشــىنىڭ ســىمۋولى 
چۈشــەندۈرگەن.142  ســۈپىتىدە 

»نوپــۇس  ســىرت،  يوقىتىشــتىن  ســەرخىلالرنى 
ــراي  ــالش شــەكىللىرى«دە ســۈنئىي چى ــى توپ ئۇچۇرلىرىن
تونۇش تېخنىكىســى قوللىنىلىپ، كىشــىلەرگە »دىنى«، 
»مىللىتــى«، »پاســپورتىنىڭ بار-يوقلۇقــى«، »چەتئــەل 
»ئۇرۇق-تۇققانلىــرى  ياكــى  ئاالقىســى«  بولغــان  بىلــەن 
بولۇش-بولماســلىقى«...  تۇتۇلغانالرنىــڭ  ئىچىــدە 
نۇمــۇر  جەھەتتىــن  مەمۇرىــي  ئاساســەن  دېگەنلەرگــە 
قىلىنىــدۇ.143  قــارار  تۇتۇش-تۇتماســلىق  قويۇلــۇپ، 
خەتەرلىــك«  ۋە  ئوتتۇراھــال  »بىخەتــەر،  كىشــىلەر 
دېگــەن كاتېگورىيىلەرگــە ئايرىلىــپ نىشــانلىق گۇرۇپپــا 
بېكىتىلىــدۇ، »ئوتتۇراھــال« ئۇيغــۇرالر يوشــۇرۇن تەھدىــت 
دەپ قارىلىــدۇ. تۇتقۇنــالر مەمۇرىــي جەھەتتىــن »تېررورلــۇق 
قاتناشــقۇچىالر  پائالىيەتلىرى«گــە  ئەســەبىيلىك  ۋە 
ســۈپىتىدە 3 تۈرگــە ئايرىلىــدۇ. ئــۇالر ئەھۋالــى »جىنايــەت 
بولمىغانــالر،  ئېغىــر«  دەرىجىــدە  شــەكىللەندۈرگۈدەك 
مۇددىتــى  جــازا  ۋە  خااليدىغانــالر«  ئېلىشــنى  »تەربىيــە 
توشــقان، بىــراق »خەلــق ســوت مەھكىمىلىــرى تەرىپىدىــن 
بــۇ  ئىبارەتتــۇر.144  بۇيرۇلغانالر«دىــن  ئېلىشــقا  تەربىيــە 
خىــل كاتېگورىيىلەرنىــڭ ھېچبىــر چەكلىمىســى يــوق 
خەلقلەرنــى  شــىنجاڭدىكى  ئەمەلىيەتتــە،  ئــۇالر  بولــۇپ، 
ــان  ــداق ھەق-ھوقۇق«تىــن مەھــرۇم قالدۇرىدىغ »ھــەر قان
تۇتــۇپ سوالشــنىڭ  تەرتىپســىز  قانۇنىــي  ۋە  قارغۇالرچــە 
ئەســلىي ماھىيىتىنــى يوشــۇرىدىغان يۈزەكــى تەشــكىلىي 

قىلىــدۇ.145    ۋەكىللىــك  تەدبىرلەرگــە 

تۇتۇلــۇش  ئائىلىســىگە  تۇتقۇنالرنىــڭ  ئادەتتــە، 
)XVD( دىســكا  مەۋھــۇم  ئۇقتۇرۇلمايــدۇ.  ســەۋەبلىرى 
دا ســاقالنغان قويــۇپ بېرىلگــەن تۇتقۇنــالر ھەققىدىكــى 
مۇخبىــرالر  تەكشــۈرگۈچى  خەلقئــارا  چۈشەندۈرۈشــلەر 
تەرىپىدىــن قولغــا چۈشــۈرۈلگەن   )ICIJ( بىرلەشمىســى
خىــل  بــۇ  چېلىقىــدۇ.  كۆزگــە  ھۆججەتلــەردە  رەســمىي 
ــن  ــى »پىالندى ــى« ياك ــال ئارتقانلىق چۈشەندۈرۈشــلەر »روم
ئەدلىيــە  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى«  پەرزەنتلىــك  كــۆپ 
تەرتىپىدىــن ئۆتكۈزمەيــال قامــاق جازاســى بېرىشــنى ئــۆز 



202221 - يىلى 2 - سان

ئۇرۇق-تۇققانلىرىنىــڭ  يوقالغــان  ئالىــدۇ.146  ئىچىگــە 
ھەرىكــەت  ئاشــكارا  ئۈچــۈن  ئېلىــش  ئىز-دېرىكىنــى 
باھانىلــەر:  كۆرســىتىلگەن  ئائىلىلەرگــە  قىلغــان 
قىلماســلىق،  ســاالم  بويىچــە  بېكىتكــەن  ھۆكۈمــەت 
قاناللىرىنــى  تېلېۋىزىيــە  دۆلــەت  تامــاكا چەكمەســلىك، 
كۆرمەســلىك، ۋاتســئاپ ئىشــلىتىش، »توختــام تەلەپلىــرى 
 -1980 ئورۇنالشــتۇرۇش«،  ئىشــقا  داۋاملىــق  بويىچــە 
بىــر  )»ئىشەنچســىز  تۇغۇلــۇش  يىلــالردا   -1990 ۋە 
ئــەۋالد«(، »قازاقىســتاندا بــەك ئــۇزۇن تــۇرۇپ كېتىــپ«، 
قېلىــش،  تونۇشــۇپ  بىلــەن  ئىدىيەلىــرى«  »چەتئــەل 
ئىلتىمــاس  ۋىزىغــا  ئۈچــۈن  چىقىــش  »چەتئەلگــە 
قىلىــش«، ئائىلىســىنىڭ ئىز-دېرىكىنــى قىلىــش ئۈچۈن 

ئالىــدۇ.147  ئىچىگــە  ئــۆز  قاتارلىقالرنــى  يېزىــش...  خــەت 
ھۆكۈمەتنىڭ رەســمىي ھۆججەتلىرىدە، شــى جىنپىڭنىڭ 
»ئەســلى  ۋە  قىلىــش«  تەييارلىــق  ئالدىــن  »خەتەرگــە 
شــوئارلىرى  دېگــەن  ئۇنۇتماســلىق«  ھەرگىــز  ۋەزىپىنــى 
قوللىنىلغان ھالدا، الگېر سىستېمىســىنىڭ دەســلەپكى 
نىشــانىنىڭ »ئەســەبىيلىكنى تۈگىتىــش« ۋە »كەســپىي 
بــۇ  تەربىيىلــەش« ئىكەنلىكــى ئوتتۇرىغــا قويۇلىــدۇ.148 
سىســتېما ماھىيەتتــە شــىنجاڭدىكى يەرلىــك خەلقلەرنــى 
نىشــانالپ، گۇناھســىز قىلمىشــالرنى ئەدلىيە تەرتىپىســىز 
»تېررورلــۇق  قىلىدىغــان  تەقــەززا  تۇتۇپ-سوالشــنى 
پائالىيەتلىــرى« ۋە خىتاينىڭ »ۋەزىپىســى«گە نىســبەتەن 

بېكىتىــدۇ.  دەپ  تەھدىــت، 

Sulu.art.co )2020( #MeTooUyghur.
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ئــۇالر  ســولىغاندا،  الگېرالرغــا  ئايرىــپ  كىشــىلەرنى 
تــەۋە  جەمئىيەتكــە  ۋە  قالىــدۇ  ســىرتىدا  قانۇننىــڭ 
بــۇ، ھاكىممۇتلەقلىقنىــڭ »ھەممــە ئىشــنى  بولمايــدۇ. 
ئەقىدىســىنى  تــۈپ  دەيدىغــان  بولىــدۇ«  قىلغىلــى 
ئامېرىــكا  تۇتقۇنالرنىــڭ  ســابىق  مۇئەييەنلەشــتۈرىدۇ.149 
كىشــىلىك  گۇۋاھلىقلىــرى،  بەرگــەن  پارالمېنتىــدا 
ــردەك  ــالر بى ــرالر ۋە ئالىم ــۇق تەشــكىالتلىرى، مۇخبى ھوق
ھالــدا الگېرنىــڭ شەرت-شــارائىتلىرىنى تەســۋىرلىگەندە، 
كامېرالرنىــڭ تارلىقىنى، ســاغالملىق الزىمەتلىكلىرىنىڭ 
ئۇيغۇرچــە  ياكــى  يىغلىغانلىقىنــى  يوقلۇقىنــى، 
ســۆزلىگەنلىكى ئۈچــۈن تايــاق يەيدىغانلىقــى ۋە قىيىــن-
قىســتاققا ئېلىنىدىغانلىقــى، تاماقنىــڭ ناچارلىقــى، ھــەر 
ــۇرۇن ئىســالم دىنىنــى ئەيىبلــەپ، شــى  ــى تاماقتىــن ب كۈن
جىنپىڭنــى ماختايدىغانلىقــى، مەھبۇســالرنى قارىتىــپ 
قويــۇپ، گۇندىپايالرنىــڭ جــازاالش ئۈچــۈن ئايالالرغــا ئوپچــە 
تىلغــا  قاتارلىقالرنــى  قىلىدىغانلىقــى...  باســقۇنچىلىق 
ئالىــدۇ.150 قازاقىســتاندا »بەك ئــۇزۇن تۇرۇپ كەتكەنلىكى« 
تونۇشــۇپ  بىلــەن  ئىدىيىلىــرى  »چەتئــەل  ســەۋەبىدىن 
قالغــان« گۈلزىــرە ئاۋېلخاننىــڭ گۇۋاھلىق بېرىشــىچە، ئۇ 
ۋە 17 ياشــتىن  70 ياشــقىچە بولغــان باشــقا تۇتقۇنالردىــن 
60 قــا يېقىــن كىشــى بىــر كامېرغــا ســوالنغان بولــۇپ، 
تــۇرۇپ  ئارتــۇق  مىنۇتتىــن  ئىككــى  ھاجەتخانىــدا  ئــۇالر 
قالســا، تــوك كالتــەك بىلــەن قاتتىــق ئۇرۇلىدۇ)كۆپىنچــە 
كالــال قىســمىغا(. كۆزىتىــش كامېرالىــرى تۇتقۇنالرنىــڭ 
كۆزىتىــپ  ئىنكاســلىرىنى  ھېسســىي  ۋە  ھەرىكەتلىــرى 
ــالر  ــا »يامــان ئوي-خىيال ــۇپ، يىغلىغانالرغ تۇرىدىغــان بول
قاتتىــق  ســائەت   14 ئۈچــۈن  يۇقۇمالنغانلىقــى«  بىلــەن 
بېرىلىــدۇ.151  جازاســى  ئولتــۇرۇش  تىــك  ئورۇندۇقــالردا 
ســۆز  »خاتــا  ئېيتىشــىچە،  ســەيتۇلىينىڭ  ئامانجــان 
ئىشــلەتكەنلەر« ياكــى دۆلــەت مارشــىنى ئوقۇيالمىغانــالر 
خىــل  بــۇ  قويۇلىــدۇ.152  قامــاپ  ئايرىــم  ۋە  يەيــدۇ  تايــاق 
زوراۋان ئۇســۇلالر »مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ ئويۇنلىــرى« 
ۋە خىتاينىــڭ »تارىخىــي ۋەزىپىســى« ئالدىدىكــى ئارتۇقچــە 
جىنســىي  بەدەنلىرىنــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بولغــان  يــۈك 
زوراۋانلىــق ئارقىلىــق خــورالپ، ئۇيغۇرالرغــا »نېمــە قىلســا 

بېرىــدۇ. كۆرســىتىپ  بولىدىغانلىقىنــى« 

مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر ســەنئەتچىلەر ۋە زىيالىيــالر 
ئائىلىلەرنىــڭ ئىز-دېرىكىنــى ئااللماســلىقنى »ئاســارەت« 
ئىشــنىڭ  ھــەر  ئائىلىلــەر  تەســۋىرلەيدۇ.  دەپ   )trauma(
بــۇ،  بىلىــدۇ.  بارلىقىنــى  ئېھتىماللىقــى  بېرىــش  يــۈز 
ئىرقىــي  »مۇســتەملىكىچى  خەلقلەرنىــڭ  يەرلىــك 
ئۆلتۈرۈۋېلىــش  »ئۆزىنــى  ئاســتىدىكى  قىرغىنچىلىــق« 
ئامــان  الگېرىدىــن  يىغىۋېلىــش  ۋە  ئۈمىدســىزلىكى«نى 
ئەتتــۈرۈپ  ئەكــس  »ئاســارىتى«نى  قالغۇچىالرنىــڭ 
بېرىــدۇ.153 ئەنگىلىيــەدە تۇرۇشــلۇق ئۇيغــۇر يازغۇچىســى 
ــز ئەيســانىڭ »جاۋابســىز قالغــان تېلېفــون« ناملىــق  ئەزى
پاجىئەلىــك قىســقا فىلىمىــدە، ئۇنىــڭ ئاتىســى ئۆلــۈپ 
كەتكەندىــن كېيىــن ســۇنغان ۋىــزا ئىلتىماســىنىڭ رەت 
تېلېفــون  بىلــەن  ئانىســى  بىچــارە  ۋە  قىلىنغانلىقــى 
ئارقىلىــق كۆرۈشــۈش ئىمكانىيىتىنىڭمــۇ يوقلۇقــى بايان 
قىلىنىــدۇ. ئەزىــز شــۇنداق يازىــدۇ: »مــەن ئــۆز ئاتا-ئانــام 
بىلــەن سۆزلىشــىش ھوقۇقۇمنىمــۇ قوغدىيالمىغــۇدەك 
بىچــارە ھالغــا چۈشــۈپ قالدىــم، مــەن ئۇالرنىــڭ ھايــات 
ــۇ ھالــەت »تېخىچــە  ياكــى ئۆلۈكلىكىنــى بىلمەيمــەن«، ب
داۋام قىلىۋاتىدۇ«.154  ئەزىز خ ك پ نىڭ 1949- يىلىدىن 
بۇيانقــى سىياســىتىنى »ئاســتا خاراكتېرلىــك ئىرقىــي 
قىرغىنچىلىــق« دەپ ســۈپەتلەيدۇ: »ئــۇالر ئاپتومــات ياكــى 
ئــۇالر خالىغىنىنــى  ئىشــلەتمەيدۇ...،  كامېرلىرىنــى  گاز 
ــي  ــا ئىشــىنىدۇ... مەقســەت ســىزنى روھى قىالاليدىغىنىغ
تىلشــۇناس  ئۇيغــۇر  تۈگەشــتۈرۈش«.155  جەھەتتىــن 
ئابلىمىــت باقىنىــڭ مۇھاجىــرەت بايانلىــرى پروجېكتــى 
ئائىلىلەرنىڭ پارچىلىنىشــىنىڭ قانداقســىگە »ئاســارەت، 
ــۇپ تۇيۇلىدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈرۈپ  ــازاب« بول بەلكــى ئ
يۈســۈپ  ئۇيغــۇر  ئولتۇرۇشــلۇق  ئەنگلىيــەدە  بېرىــدۇ.156 
ئىپادىلەيــدۇ:  مۇنــداق  دەردىنــى  ھىجــران  يىللىــق  ئــۈچ 
بــارا- بىلەلمەســلىك  ساق-ســاالمەتلىكىنى  »ئۇالرنىــڭ 
ئۈمىدســىزلىكنىڭ  ئەنسىرەشــلىرىمنى  مېنىــڭ  بــارا 
چوڭقــۇر ھاڭىغــا ســۆرەۋاتىدۇ«. نورۋېگىيــەدە تۇرۇشــلۇق 
گۇنــاھ  نېمــە  ئايرىۋېتىلگــۈدەك  »ئائىلەمدىــن  ئابــدۇل 
روھىــي  ئارقىلىــق،  قويــۇش  ســوئال  دەپ  قىلدىــم؟« 
»ئازابىنــى« بايــان قىلغــان. الگېردىــن ئامــان قالغۇچىــالر 
ياۋروپــا  ئۇرۇق-تۇققانــالر  ئايرىلغــان  ئائىلىســىدىن  ۋە 
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خــورالش  خاتىرىلەنگــەن  قىرغىنچىلىقلىرىــدا  ئىرقىــي 
ئۆلۈمنــى  ئىجتىمائىــي  بولغــان  تېخنىكىلىــرى 
كېيىنكــى  ئاســارەتتىن  ۋە  كەچۈرۈۋاتىــدۇ  باشــتىن 
ئاۋېلخــان  گۈلزىــرە  ياشــاۋاتىدۇ.157  ئىچىــدە  بېســىم 
شــىنجاڭدىكى ئاممىــۋى ســورۇنالردا كىملىــك كارتىســىنى 
ــاۋاز چىقىــپ،  ــدە ئ تەكشــۈرۈش ئۈسكۈنىســىگە تەگكۈزگەن
ســاقچىالر گــەپ ســوراپ قالغانــدا، جىنســىي زوراۋانلىــق 
كېلىــپ  ئېســىگە  تەكرار-تەكــرار  كەچۈرمىشــىنىڭ 

قىلغــان.158  بايــان  قالغانلىقىنــى 

»خــەۋەر  شياۋســۇ  يــى  ســەنئەتچى  مۇھاجىرەتتىكــى 
ئايرىلغــان  قــاراپ،  دەپ  »ئاســارەت«  ئااللماســلىق«نى 
ئالبۇمــى«  »الگېــر  ئۈچــۈن،  قولــالش  ئائىلىلەرنــى 
بىــر  چىققــان.159   قــۇرۇپ  سۇپىســى  تــور  بىــر  ناملىــق 
شــىنجاڭلىقنىڭ كۈندىلىك سىماســىدا )رەسىم 4( »ئۇالر 
دائىــم دۇچ كېلىدىغــان ســۈكۈنات، نومــۇس ۋە ســىمۋوللۇق 
زوراۋانلىــق« تەســۋىرلىنىپ، دائىملىــق جىددىــي ھالــەت 

مۇھىتىــدا »نېمــە قىلســا بولىدىغــان« ئاســارەت ئەكــس 
ۋە  بەدىنــى  شەخســنىڭ  رەســىمدە  ئەتتۈرۈلگــەن.160 
ئىمكانىيەتكــە  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي  كىملىكــى 
ــرى  ــەت بايانلى ــۇزۇن مەزگىللىــك ھۆكۈم ــان ئ ئىگــە قىلغ
بىلــەن قاپالنغــان. بــۇ بايانــالر »غەربىــي رايــون، ھاراقكــەش، 
چېگــرا  قــاالق،  مەدەنىيەتســىز،  بۆلگۈنچىلىــك، 
ســانلىق  ئــاز  كاۋاپ،  ماھىــر،  ناخشا-ئۇســۇلغا  رايــون، 
خۇراپىــي،  نامراتلىــق،  تۈركىســتان،  شــەرقىي  مىللــەت، 
مۇســتەقىللىق، لەغمــەن، ســاتقۇن، ئوغــرى، تېررورلــۇق، 
قىلمىغــان،  تەرەققىــي  قىزچــاق،  يــات،  ئەســەبىيلىك، 
ســەتەڭ، چەتئــەل كۈچلىــرى...« قاتارلىقالرنــى ئۆز ئىچىگە 
گۇرۇپپىالرنىــڭ  ئېتنىــك  ســىمادا  كۈندىلىــك  ئالىــدۇ. 
گەرچە جىســمانىي زوراۋانلىقتىن ئامان قالســىمۇ، لېكىن 
بىرلىــك  كۈلتــۈرەل  ۋە  زامانىۋىلىشــىش  ھۆكۈمەتنىــڭ 
ھەققىدىكــى ئالقىشــلىرى ئاســتىدا كۆمۈلــۈپ قېلىــپ،  
يەنىــال ئــۇزۇن مەزگىللىــك ئىجتىمائىــي ئۆلۈمنى باشــتىن 

چۈشــەندۈرۈلىدۇ. كەچۈرىدىغانلىقــى 

 يى شياۋسۇ )2020(، بىر شىنجاڭلىقنىڭ كۈندىلىك سىماسى.
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خۇالسە 

ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق  ماقالىــدە خىتايدىكــى  بــۇ 
ــان، مەدەنىيەتلىــك  ھەرىكەتلىرىنىــڭ غەربلىــك بولمىغ
نىشــان  بىخەتەرلىكىنــى  كىملىكنىــڭ  مەۋھــۇم  بىــر 
ۋە  قاالقلىــق  تۈركلــۈك،  بۇنىــڭ  ۋە  قىلىدىغانلىقــى 
تەھدىــت ھەققىدىكــى بايانــالر ئارقىلىــق ئىمكانىيەتكــە 
ئىگــە قىلىنغانلىقــى كۆرســىتىپ ئۆتۈلــدى. خ ك پ نىڭ 
»ئېرىتىــش« سىياســىتى تىــل ئىشــلىتىش جەھەتتىــن، 
خىتايچە ۋە غەربچە، مۇســتەملىكىچە ۋە مۇســتەملىكىگە 
قارشــى تــۈس ئالغــان بولــۇپ، بــۇ ئارقىلىــق 21- ئەســىردە 
كىملىكلەرنــى  مۇســۇلمان  تۈركىــي  شــىنجاڭدىكى 
يوقىتىــش ئۈچــۈن 19- ئەســىردىكى مۇســتەملىكىچىل 
مەقســەت  كەلتــۈرۈش  ئەســلىگە  خورالشــنى 
جىســمانىي  قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي  قىلىنغــان. 
چۈشــەنچە  ئاممىبــاپ  بىلىدىغــان  دەپ  يوقىتىــش 
بىئولوگىيىلىــك  ئوتتۇرىلىرىدىكــى  ئەســىرنىڭ   -20
ئەتتۈرىدىغــان  ئەكــس  چۈشــەنچىلىرىنى  كىملىــك 
ئارقىلىــق ئەمەلگــە  بولــۇپ، كىشــىلەرنىڭ ئۇپرىتىــش 
قىرغىنچىلىقالرنــى  ئىرقىــي  يېڭــى  ئاشــۇرۇلىدىغان 
چەكلــەپ  ئىقتىدارىنــى  چۈشــىنىش  ۋە  تەكشــۈرۈش 
قويىــدۇ. تۇتقــۇن قىلىــش الگېرلىــرى ۋە پەرزەنتلەرنــى 
ئاتا-ئانىســىدىن ئايرىۋېتىــش قىلمىشــلىرى كىملىــك 
ئۆتۈشۈشــىنى  ئەۋالدتىن-ئەۋالدقــا  ئامىللىرىنىــڭ 
چەكلــەش ئارقىلىق، شــىنجاڭدىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭ 
ۋەيــران  يىلتىزلىرىنىــڭ  ۋە  ئۆلۈشــىنى  ئىجتىمائىــي 
خىتــاي  گەرچــە  ســۈرىدۇ.161   ئىلگىــرى  بولۇشــىنى 
مىللەتچىلىــك  مەركەزلىــك  ياۋروپــا  تەتقىقاتلىرىــدا 
ئېتنىــك  خىتاينىــڭ  ســاقالنغان  ئەدەبىياتىــدا 
رەددىيــە  ئۈنۈملــۈك  قاراشــالرغا  ھەققىدىكــى  بىرلىكــى 
بېرىلگــەن بولســىمۇ، لېكىــن شــىنجاڭدىكى ئېتنىــك-
ــە  ــڭ تەســىرلىرىنى يوقىتىــش جەھەتت مەركەزچىلىكنى
جىــق رول ئوينىيالمىــدى. بۇنىڭدىكــى ســەۋەب قىســمەن 
الگېرالرنىــڭ  قامايدىغــان  ئايرىــپ  كىشــىلەرنى  ھالــدا 
بىلىــم  ئەنئەنىــۋى  تەتقىقاتلىرىنىــڭ  خىتــاي 
چېگرىســىنىڭ ســىرتىدىكى مۇســتەملىكىچىل ئىرقىي 

بىلــەن مۇناســىۋەتلىك  قىر-غىنچىلىقــالر ۋە فاشــىزم 
بولغانلىقىــدا.

ھۆججەتلىرىــدە  سىياســەت  ئېتنىــك  نىــڭ  پ  خ ك 
خىتاينىــڭ زامانىۋىلىشىشــى ۋە »ئەســلى ۋەزىپىســى«گە 
قــاراپ مەقســەتچىل ئىلگىرىلــەش ئارقىلىــق كونكېــرت 
بۈيــۈك  چۈشــەندۈرۈلىدۇ.  چىقىرىلىدىغانلىقــى  قــارار 
گۈللىنىشــنىڭ ئېتنىك پەرقلەرنى يوقىتىشــى تارىخىي 
كۈلتۈرچىــل  ۋە  ئىلگىرىلەشــنى  ماتېرىيالىســتىك 
رومانتىزمنى خىرەلەشــتۈرۈپ، گېرمانىيە فاشــىزمىنىڭ 
ئېلېمېنتالرنــى  »ناچــار  زىــت  پەلسەپىســىگە  دۆلــەت 
تەلتۆكــۈس تازىالپ«، »قەدىمكىلەرنىــڭ ئۇلۇغ كۈلتۈرەل 
تىرىلدۈرۈشــتىن  قايتىدىــن  مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى« 
تەرەققىيــات  مىللىــي  زىددىيەتلىــك  ئىبارەتئۆزئــارا 
ۋەزىپىســىگە ئوخشــايدۇ.162 بىــراق، خىتاينىــڭ »قايتــا 
ســىقىپ  سىستېمىســىدا  الگېــرى  تەربىيىلــەش« 
يولغــا  ئايرىۋېتىــش  بەلكــى  ئەمــەس،  چىقىرىۋېتىــش 
كۈلتــۈرەل  خەنلەرنىــڭ  ئۇيغۇرالردىــن  قويۇلــۇپ، 
ئۈســتۈنلۈكىنى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ »قاالقلىقىنــى« قۇبــۇل 
قىلىــش تەلــەپ قىلىنىــدۇ. »ئېرىتىــش« سىياســىتى 
قىســمەن ھالــدا ھــەر قايســى گۇرۇپپىالرنىــڭ تۇرمۇشــى، 
تىلــى، دىنــى ۋە ئــەۋالدالر ئــارا كۈلتــۈرەل ئالمىشىشــىنىڭ 
ئاساســلىرىنى ۋەيــران قىلىــپ، تۈركىي مۇســۇلمانالرنىڭ 
ئىجتىمائىــي ئۆلۈمــى ئارقىلىــق »ئېتنىــك مەســىلە« 
ــى ھــەل قىلىــدۇ. جىنســىي زوراۋانلىقنىــڭ ئاســارىتى،  ن
ئايالــالر  كېتىلگــەن  تۇتــۇپ  يولدىشــى  كادىرالرنــى  ئــەر 
بىلــەن بىللــە يېتىشــقا ئەۋەتىــش ۋە تۇغــۇت چەكلــەش 
تولــۇق  ئارقىلىــق  گۇۋاھلىقلىــرى  شەخســلەرنىڭ 
قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي  خىــل  بــۇ  دەلىللەنــدى.163 
ھەرىكەتلىــرى خىتاينىــڭ دۆلــەت كۈچىنــى ئاشــۇرۇش 
ئۈچــۈن ئېتنىــك كىملىكلەرنــى ئىجتىمائىي جەھەتتىن 
ــداق تەشــكىللەش كېرەكلىكــى ھەققىدىكــى نەچچــە  قان

ئــەۋالد مۇنازىرىلەردىــن مەيدانغــا كەلــدى.

نىيــەت  قاچــان  ھــەر  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
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ئالىــدۇ.  تــۈس  كۈلتــۈرەل  نۇقتىســىدىن  ئۈنــۈم  ۋە 
خىتايــدا 2012- يىلىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان »ئېتنىــك 
بىلــەن ھــەل  تەرەققىيــات  ئىقتىســادىي  نــى  مەســىلە« 
قىلىــش كېرەكمــۇ ياكــى كىملىــك قۇرۇلۇشــى بىلــەن 
شــى  مۇنازىرىلــەر  دېگــەن  كېرەكمــۇ؟  قىلىــش  ھــەل 
جىنپىڭنىــڭ »يېڭــى دەۋر« دە جۇمھۇرىيــەت دەۋرىدىكــى 
خىتاينــى قوغــداپ قېلىــش ئۈچــۈن »بــەش مىللەت«نــى 
ئاسسىمىالتســىيە قىلىــش كېرەكمــۇ ياكــى ئايرىۋېتىــش 
قايتىدىــن  تاالش-تارتىشــالرنى  دېگــەن  كېرەكمــۇ؟ 
)Card(نىــڭ  كارد  بايانــالر  بــۇ  چىقــاردى.  ئوتتۇرىغــا 
ئىجتىمائىــي ئۆلــۈم چۈشەنچىســىگە ۋە فېيئېرســتېين 
قىرغىنچىلىقنــى  ئىرقىــي  )Feierstein(نىــڭ 
ھاكىمىيەتنىــڭ گۇرۇپپــا كىملىكلىرىنــى قايتــا بەرپــا 
قىلىش ئۇســۇللىرى ســۈپىتىدە ئۇقۇمالشتۇرۇشــىغا دەل 
چۈشــىدۇ. شــىنجاڭدىكى تۇتــۇپ تــۇرۇش الگېرلىرىدىكــى 
ئۈچــۈن  »بەخــت«  ۋە  تەرەققىيــات  »ئېرىتىــش« 
قارشــى  قاالقلىققــا  ۋە  تەھدىتلىرىگــە  تېرورىزمنىــڭ 
بىخەتەرلىــك تەدبىرلىــرى نامىــدا چوڭالرنــى ئۆزگەرتىــش 
دىننىــڭ  ۋە  تىــل  ئارىســىدا  ئــەۋالدالر  بىرگــە،  بىلــەن 
كۈلتــۈرەل ئالمىشىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــنى مەقســەت 
بېرىلگەندىــن  قويــۇپ  تۇتقۇنــالر  ســابىق  قىلىــدۇ. 
ــۇرۇق- كېيىنمــۇ ئىزچىــل كۆزىتىلىــدۇ، چەتئەلدىكــى ئ
تۇققانلىــرى بىلــەن بولغان ئاالقىســى ئۈزۈپ تاشــلىنىدۇ، 
ھــەر قانــداق ئېھتىماللىــق مۇمكىــن بولىدىغان ئاســارەت 
ۋە  خــورالش  زوراۋانالرچــە  الگېــرالردا  بــۇ  قىلىــدۇ.  داۋام 
خىتايغــا  »ياۋايىــالر  ئارقىلىــق  تەربىيىلــەش«  »قايتــا 
ئايالندۇرۇلىــدۇ«. الگېرالردىكــى »قايتــا تەربىيىلــەش« ۋە 
قىيىن-قىســتاقالر ياۋايىالرنــى جەلــپ قىاللمايــدۇ ياكــى 
كىملىكلەرنــى ئۆزگەرتەلمەيــدۇ. بىــراق، ئاســارەت ۋەئۆزئارا 
ئاالقىنــى كېســىش ئارقىلىــق ئۇالرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى 

چەكلەيــدۇ. 

»ئېرىتىــش«  قىرغىنچــى  ئىرقىــي  خىتاينىــڭ 
سىياســىتى يــەر شــارىۋى كــۈچ ئەندىشــىلىرىنى )ئارقىــدا 
شــىنجاڭدىكى  قىلىنىــدۇ(  بــوزەك  دۆلەتلــەر  قالغــان 
پ  ك  خ  يىغىــدۇ.  ئۈســتىگە  خەلقلەرنىــڭ  تۈركىــي 

قارايــدۇ.  دەپ  پۇرســەت  ئاجىزلىشىشــىنى  غەربنىــڭ 
بــۇ كــەڭ كۆلەملىــك تۇتقــۇن قىلىــش الگېرلىرىنىــڭ 
ئىبــارەت  كىملىكلەردىــن  ئىســالمي  ۋە  تۈركىــي 
»مەڭگۈلــۈك«  يىلتىزلىرى«نــى  »بۆلگۈنچىلىكنىــڭ 
قومــۇرۇپ تاشــاليدىغانلىقىنى چۈشــەندۈرىدۇ.164  پارتىيــە 
دۆلىتىنىــڭ خىتــاي ھەققىدىكــى چۈشەنچىســى بارا-بــارا 
نامدىكــى كۈلتــۈرەل كۆپخىلچىلىقتىــن )56 مىللــەت(، 
مىللىتــى(  )جۇڭخــۇا  مىللەتچىلىككــە  كۈلتــۈرەل 
رايونــالر  چېگــرا  بولمىغــان  خىتــاي  بىــراق،  بۇرۇلــدى، 
خىتايغــا نىســبەتەن كۈلتــۈرەل ۋە سىياســىي مەســىلە 
دېگــەن ئــۇزۇن مەزگىللىــك بايانــالر ســاقلىنىپ قالــدى. 
ئىرقىــي  قىلىدىغــان  ھېــس  تەھدىــت  ئۆز-ئۆزىدىــن 
ئىچكــى  نۆۋەتتــە  بايانلىــرى  دۆلەتنىــڭ  قىرغىنچــى 
موڭغۇلىيە165 ۋە تۇڭگان مۇســۇلمان جەمئىيەتلىرىدە166 
قويۇلۇۋاتىــدۇ.  يولغــا  مائارىپتــا  تىللىــق  يالغــۇز 
مۇســتەملىكە  تەرىپىدىــن  يەرلەشــكۈچىلەر  ياۋروپالىــق 
قارالغــان  دەپ  تەھدىــت،  نىســبەتەن  قۇرۇشــقا  دۆلــەت 
ئاۋســتىرالىيىدىكى  ۋە  ئامېرىكىلىقالرنــى  يەرلىــك 
ئىشــلىتىلگەن  ئۈچــۈن  ســوالش  خەلقلەرنــى  يەرلىــك 
ــى  ــدا، شــىنجاڭدىكى خەلقلەرن ــۇرۇش الگېرلىرى ــۇپ ت تۇت
جەھەتتــە  كۈلتــۈر  ۋە  ئىكەنلىكــى  خىتــاي  ئەزەلدىــن 
خەنلەرنىــڭ كەينىدە قالغانلىقىدىن ئىبارەت پارادوكســقا 
دۆلىتــى  پارتىيــە  قىلىنىــدۇ.  مەقســەت  ئىشــەندۈرۈش 
خىتاينىــڭ ئىرقىــي قىرغىنچىلىق قىلىــش ھوقۇقىنى 
دەپ  پىرىنســىپى  ياۋروپانىــڭ  ئــۆزى  ئۈچــۈن  قوغــداش 
قوبــۇل  ئۇقۇمىنــى  ھوقــۇق  ئىگىلىــك  قارايدىغــان 
يوقىتىــش  ئەســەبىيلىكنى  »شــىنجاڭدىكى  قىلىــدۇ. 
قوشۇلماســلىق  ئۈنۈملۈكلۈكىگــە«  تەدبىرلىرىنىــڭ 
مۇساپىســىگە  زامانىۋىلىشــىش  خەلقىنىــڭ  »خىتــاي 
قىلغانلىــق«  ھۆرمەتســىزلىك  ۋە  ئارىالشــقانلىق 
تىراگېدىيىلىــك  تارىخنىــڭ  ھېســابلىنىدۇ.167 
غەربنىــڭ  ۋە  خىتاينىــڭ  تەرتىپــى«  »ئايلىنىــش 
زامانىۋىچــى مەقســەتچىل چۈشــەنچىلىرىگە جــەڭ ئېــالن 
ئىككىنچــى  تىراگېدىيــە،  قېتىــم  بىرىنچــى  قىلىــپ، 
قېتىــم كومېدىيــە شــەكلىدە توختىمــاي چۆرگىلەيــدۇ.     
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تەشۋىقات ۋاستىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن:

 ئاممىۋى خەۋەرلىشىش ۋاسىتىلىرى 

مۇھەممەت ائبدۇمىجىت

ئاساســىي مەزمــۇن: تەشــۋىقات ئۇقۇمــى كۆپىنچــە كىشــىلەرگە 
ناتۇنــۇش بولمىســىمۇ، ئۇنىــڭ ماھىيىتــى ۋە ھەرىكــەت مېخانىزمــى 
ھەققىــدە تەپســىلىي مەلۇماتقــا ئىگــە كىشــىلەر ئــاز. مېدىيــا ياكــى 
ئېســىگە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كۆپىنچــە  ھامــان  دېيىلگــەن  ئاخبــارات 
تەشــۋىقات كېلىــدۇ. بــۇ قىســمەن توغــرا بولســىمۇ، تەشــۋىقات ۋە 
ئۇنىــڭ ماھىيىتــى نۇقتىســىدىن ئېيىتقانــدا يېتەرســىز. ئاخبــارات 
مەلــۇم بىــر ئىش-ھەرىكــەت، ۋەقە-ھادىســە ۋە يېڭىلىقالرنىــڭ مەلۇم 
ئاخباراتچىلىــق  ھالىتــى،  خاتىرلەنگــەن  نۇقتىئىنەزەردىــن  بىــر 
ــى تارقىتىــش پائالىيىتــى بولــۇپ، خــەۋەر قىممىتىگــە ئىگــە  بۇالرن
مەزمۇنالردىــن تەشــكىل تاپىدىغــان يۇقىرىقــى جەرياننىڭ تەشــۋىقات 
قىممىتىگــە ئىگــە بولۇشــى ئۈچــۈن مۇۋاپىق ۋاســىتە ۋە تېخنىكىالر 
قوللىنىلىشــى كېــرەك. ئاخباراتچىلىــق يــۈز بەرگــەن مەلــۇم بىــر 
خەۋەرلەشــتۈرۈپ  تــۇرۇپ  نۇقتىئەنــەزەردە  بىــر  مەلــۇم  ھادىســىنى 
ئاۋامنــى خــەۋاردار قىلىــش ئۈچۈن قىلىنســا، تەشــۋىقاتچىلىق مەلۇم 
ھەرخىــل  ئىدىيەنىــڭ  تەييارالنغــان  تــۇرۇپ  نۇقتىئەنــەزەردە  بىــر 
ــق  ــل قىلىــش ئۇســۇللىرى ئارقىلى ــق ۋاســىتە ۋە قايى تېخنىكىلى
ــە  ــاراپ ھەرىكەتك ــەن نىشــانغا ق ــدا كۆزلىگ ــەن يول ــى كۆزلىگ ئاۋامن
ۋە  ئاخبــارات  پائالىيىتىنــى كۆرســىتىدۇ. شۇڭالشــقا  كەلتــۈرۈش 
تەشــۋىقات مەيلــى ئۇقــۇم ۋە نەزەرىيــە جەھەتتىــن  بولســۇن، مەيلــى 
تەتبىقــالش ئۇســۇلى ۋە جەريانــى جەھەتتىــن بولســۇن بىر-بىرىگــە 
زىــچ گىرەلىشــىپ كەتكــەن. ئاخبــارات ۋە تەشــۋىقات خىزمىتىنىــڭ 
ــش ۋاســىتىلىرىنىڭ  ــپ بېرىشــى ئۈچــۈن تارقىتى ــۈك ئېلى ئۈنۈمل
مۇھىــم.  تولىمــۇ  بىلىــش  كۈچىنــى  تەســىر  ۋە  فۇنكىسىيەســى 
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ــزور،  ــال، كىتــاب، رادىيــو، تېلېۋى ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســىتىلىرى ياكــى مېدىيــا دەپ ئاتىلىۋاتقــان گېزىــت، ژۇرن
كىنــو، ئىنتېرنېــت قاتارلىقالرنىــڭ ئــۆز ئالدىغــا ئايرىــم خۇسۇســىيەتلىرى بــار. بۈگۈنكــى كۈنــدە، ئىنتېرنېــت ۋە يېڭــى 
مېدىيــا تېخنىكىلىــرى بىلــەن زىــچ گىرەلىشــىپ كەتكــەن ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســىتىلىرىنىڭ )مېدىيــا(  تەســىر 

كۈچــى تېخىمــۇ گەۋدىلىــك بولۇۋاتىــدۇ.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: ئاخبارات، تەشۋىقات، مېدىيا، سىياسىي كۈچ، سىياسىي كۈچ، ئىدېئولوگىيە

ABSTRACT: While the concept of propaganda is not unfamiliar to most, few are familiar with its 
nature and mechanism of action. When communication or media is mentioned, most Uighurs remember 
propaganda. While this is partially true, it is not sufficient in terms of propaganda and its nature. News is a 
record of a particular activity, event and innovation for the media and the media is a means of disseminating 
them and appropriate tools and techniques must be used to make the above process have propaganda value. 
In journalism, it is aimed to inform the public about a certain event from a certain point of view, while in 
propaganda, the idea prepared with a certain point of view is conveyed in various ways and it is tried to attract 
the public in the desired direction. This communication media and propaganda are closely intertwined both 
conceptually and theoretically and in terms of implementation methods and processes. In order for the media 
to work effectively, it is important to know the function and impact of the media. Newspapers, magazines, 
books, radio, television, cinema, internet, etc. have their own characteristics. Today, the effect of mass 
communication tools (media), which is closely intertwined with the internet and new media technologies, is 
becoming more evident.

كىرىش

تەشــۋىقات ئۇقۇمــى كۆپىنچــە كىشــىلەرگە ناتۇنــۇش 
بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ ماھىيىتى ۋە ھەرىكەت مېخانىزمى 
ھەققىــدە تەپســىلىي مەلۇماتقــا ئىگــە كىشــىلەر ئــاز. 
مېدىيــا ياكــى ئاخبــارات دېيىلگــەن ھامــان كۆپىنچــە 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېســىگە تەشــۋىقات كېلىدۇ. بۇ قىســمەن 
ماھىيىتــى  ئۇنىــڭ  ۋە  تەشــۋىقات  بولســىمۇ،  توغــرا 
نۇقتىســىدىن ئېيىتقانــدا يېتەرســىز. ئاخبــارات مەلــۇم 
بىــر ئىش-ھەرىكــەت، ۋەقە-ھادىســە ۋە يېڭىلىقالرنىــڭ 
ــى،  ــن خاتىرلەنگــەن ھالىت ــر نۇقتىئىنەزەردى ــۇم بى مەل
پائالىيىتــى  تارقىتىــش  بۇالرنــى  ئاخباراتچىلىــق 
مەزمۇنالردىــن  ئىگــە  قىممىتىگــە  خــەۋەر  بولــۇپ، 
تەشــكىل تاپىدىغــان يۇقىرىقــى جەرياننىــڭ تەشــۋىقات 
ــق ۋاســىتە  ــە بولۇشــى ئۈچــۈن مۇۋاپى ــە ئىگ قىممىتىگ
ــرەك. ۋەقە-ھادىســە  ــالر قوللىنىلىشــى كې ۋە تېخنىكى
ۋە ھــەر تۈرلــۈك پائالىيــەت جەريانىنــى خەۋەرلەشــتۈرۈش 

ئىقتىســادىي  ۋە  ئىجتىمائىــي  سىياســىي، 
تەرەققىياتــى،  ۋە  مەۋجۇتلۇقــى  مېخانىزمىنىــڭ 
شــۇنداقال ئېھتىياجــى ۋە قوللىشــىدىن ئىبــارەت قــوش 
يۆنىلىشــلىك ھەمكارلىقنىــڭ مەھســۇلى. بــۇ قــوش 
مەۋجۇتلۇقــى  گەۋدىلــەر  ھەمكارلىقتــا  يۆنىلىشــلىك 
ھەرىكــەت  توختاۋىســىز  ئۈچــۈن  تەرەققىياتــى  ۋە 
قىلىشــى، خىزمــەت قىلىشــى كېــرەك. بــۇ ھەرىكــەت 
ئاخباراتچىالرنىــڭ  ھالــدا  تەبىئىــي  خىزمەتلــەر  ۋە 
ئاۋامنــى يېڭىلىقالردىــن خــەۋەردار قىلىش ۋەزىپىســىنى 
ئاسانالشــتۇرىدۇ. يەنــى خــەۋەر مەزمۇنى ئىشــلەپچىقرىدۇ. 
سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىــي گەۋدىلەرمــۇ 
قىلغــان ۋە قىلىدىغــان خىزمەتلىرىنــى كــەڭ خەلــق 
ئۆزىگــە  ئۇالرنــى  ۋە  ئورتاقلىشــىش  بىلــەن  ئاممىســى 
ــۆزى  ــڭ ئ ــش مەقســىتىدە ئاخباراتچىالرنى ــل قىلى مايى
يېزىشــىغا  خــەۋەر  ھەققىــدە  ئىش-پائالىيەتلىــرى  ۋە 
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ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ. بــۇ ئېھتىيــاج ئاخباراتچىالرنــى 
قولالشــنى شــەرت قىلىــدۇ. يۇقارقــى جەريــان سىياســىي 
دەپ  ئېلمېنېتلىــرى  كــۈچ  سىياســىي  ياكــى  گــەۋدە 
سىياســىي  ھاكىمىيــەت،  پارالمېنــت،  ئاتىلىدىغــان 
ۋە  بىيۇروكراتــالر  تەشــكىالتالر،  پۇقــراۋى  پارتىيــە، 
چىقىــدۇ.  روياپقــا  ئارقىلىــق  شەخىســلەر  ۋەكىللىــك 
چۈنكــى ئــۇالر ئــەڭ مۇھىــم خــەۋەر ۋە ئۇچــۇر مەنبەســى.

مەركەزگــە  ھوقــۇق  دۆلەتلــەردە  دېموكراتىــك   
مەركەزلەشــكەن باشقۇرۇش شەكلى كۈنسىرى ئاجىزالپ، 
باشقۇرۇشــۇش شــەكلى ئوتتۇرىغــا چىقىشــقا باشــلىدى. 
ــان  ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ ــۇ باشقۇرۇشــۇش شــەكلى يۇقىرى ب
ھۆكۈمەتنىــڭ  ئېلمېنېتلىرىنىــڭ  كــۈچ  سىياســىي 
ئىچكــى ۋە تاشــقى سىياســەت بەلگىلــەش جەريانىغــا 
ئۆزىنــى  ئارقىلىــق  كۆرستىشــى  تەســىر  ئارلىشىشــى، 
قىلىنىشــى  قــارار  اليىھەلەرنىــڭ  بــەزى  كۆرســىتىپ، 
ۋە بــەزى تەشەببۇســالرنىڭ ئەمەلدىــن قالدۇرۇلۇشــىغا 
دۆلەتلــەردە  دېموكراتىــك  كۆرســىتىدۇ.  تەســىر 
سىستېمىســى  ئەدلىيــە  ۋە  ھۆكۈمــەت  پارالمېنــت، 
دۆلەتنىــڭ ئــۈچ ئاساســلىق كــۈچ مەركىــزى دەپ قوبــۇل 
نازارەتچىســى  كۈچنىــڭ  ئــۈچ  بــۇ  بولــۇپ،  قىلىنغــان 
تۆتىنچــى  مېدىيانىــڭ  ســۈپىتىدە  باياناتچىســى  ۋە 
كــۈچ دەپ ئىتــراپ قىلىنىشــى كېرەكلىكــى ئىددىئــا 
ھاكىمىيەتنىــڭ  مەۋجــۇت  جەريانــدا  بــۇ  قىلىنىــدۇ. 
دۆلەتكــە ۋاكالىتــەن ئالىدىغــان قــارار ۋە بەلگىلەيدىغــان 
ئىچكى-تاشــقى سىياســەتلىرى باشــقا سىياســىي كــۈچ 
مەۋجــۇت  ئۇچرايــدۇ.  تەســىرىگە  ئېلمېنېتلىرىنىــڭ 
ھاكىمىيەتكــە قارشــى سىياســىي پارتىيەلــەر، ھەرخىــل 
ھەق-ھوقــۇق ۋە ئادالــەت ئۈچــۈن كــۆرەش قىلىشــىنى 
تەشــكىالتالر،  پۇقــراۋى  قىلغــان  نىشــانى  ھەرىكــەت 
قوزغــاش  پىكــرى  جامائــەت  بەلگىلىــك  جەمئىيەتتــە 
)مەســىلەن،  شەخىســلەر  ۋەكىللىــك  ئىگــە  كۈچىگــە 
يازغۇچــى، ســەنئەتچى، ئارتىــس... قاتارلىقــالر( جامائــەت 
پىكــرى ئارقىلىــق ھۆكۈمەتنىــڭ تەدبىــر بەلگىلــەش 
جەريانىغــا ئىجابىــي ياكى ســەلبىي تەســىر كۆرســىتىدۇ.

ھاكىمىيــەت بېشــىدىكى سىياســىي پارتىيــە قــارار 

ئۆكتىچــى  جەريانىــدا  بەلگىلــەش  تەدبىــر  ۋە  ئېلىــش 
بېســىمىغا  تەشــكىالتالرنىڭ  پۇقــراۋى  ۋە  پارتىيــە 
ئۈچــۈن  قىلىــش  ھەرىكــەت  مۇســتەقىل  ئۇچرىمــاي 
ئېھتىياجلىــق.  قوللىشــىغا  جامائەتچىلىكنىــڭ 
پۈتــۈن  ئىلكىدىكــى  ھاكىمىيــەت،  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ 
پايدىلىــق  ئۆزىگــە  پايدىلىنىــپ  ئىمكانيەتلىرىدىــن 
جامائــەت پىكرى يارىتىشــقا تىرىشــىدۇ. جامائەت پىكرى 
يارىتىــش جەريانــى كۈچلــۈك ۋە ئۈنۈملــۈك تەشــۋىقاتنى 
مەلــۇم  بەرگــەن  يــۈز  ئاخباراتچىلىــق  قىلىــدۇ.  زۆرۈر 
تــۇرۇپ  نۇقتىئەنــەزەردە  بىــر  مەلــۇم  ھادىســىنى  بىــر 
ئۈچــۈن  قىلىــش  خــەۋاردار  ئاۋامنــى  خەۋەرلەشــتۈرۈپ 
قىلىنســا، تەشــۋىقاتچىلىق مەلــۇم بىــر نۇقتىئەنــەزەردە 
تــۇرۇپ تەييارالنغان ئىدىيەنىــڭ ھەرخىل تېخنىكىلىق 
ئارقىلىــق  ئۇســۇللىرى  قىلىــش  قايىــل  ۋە  ۋاســىتە 
ئاۋامنــى كۆزلىگــەن يولــدا كۆزلىگــەن نىشــانغا قــاراپ 
كۆرســىتىدۇ.  پائالىيىتىنــى  كەلتــۈرۈش  ھەرىكەتكــە 
ۋە  ئۇقــۇم  مەيلــى  تەشــۋىقات  ۋە  ئاخبــارات  شۇڭالشــقا 
تەتبىقــالش  مەيلــى  بولســۇن،  جەھەتتىــن   نەزەرىيــە 
ــى جەھەتتىــن بولســۇن بىر-بىرىگــە  ئۇســۇلى ۋە جەريان

كەتكــەن.  زىــچ گىرەلىشــىپ 

ئۈچــۈن  بولۇشــى  ئۈنۈملــۈك  تەشــۋىقاتنىڭ   
ھېسســىياتنى جەلــپ قىلىــش ۋە  زېھىننــى كونتــرول 
قىلىــش كېــرەك. بۇنــى خەلــق چۈشــىنىدىغان ســاھەدە، 
سەۋىيەســىنى ئــۆزى خىتاب قىلىۋاتقــان جەمئىيەتنىڭ 
ســەۋىيىدە  چۈشــىنىدىغان  قاتىلىممــۇ  تــۆۋەن  ئــەڭ 
قىلىــش تېخىمــۇ زۆرۈر. مــاڭا ئەگىشــىدىغان كىشــىلەر 
كۆپ بولســا دەيدىغان تەشــۋىقات ئىگىدارىغا نىســبەتەن، 
تەشــۋىقاتنىڭ سەۋىيەســى مۇمكىنقــەدەر ئاممىبــاپ ۋە 
ئاددىــي بولۇشــى شــەرت. بۇنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچۈن 
تەشــۋىقات ۋاســىتىلىرىدىن مۇۋاپىــق پايدىلىنىــش ۋە 
قىلىــش  مۇراجىئــەت  ۋاســتىالرغا  بولغــان  مۇناســىپ 
قوراللىرىنــى  ئىشــلىتىدىغان  تەشــۋىقاتچى  كېــرەك. 
ــى شەخســنىڭ  ــا ياك ياخشــى بىلىشــى، ئوبيېكــت ئامم
تەشــۋىقات ۋاســىتىلىرى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتى، 
ۋە  پوزىتىسيەســى  بولغــان  ۋاســتىلىرىغا  تەشــۋىقات 
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ــان بولۇشــى كېــرەك.  كۆز-قارىشــىمۇ تەشــۋىقاتچىغا ئاي
ئېلىــپ  تەشــۋىقات  تەشــۋىقاتچى  بولغانــدا  بۇنــداق 
قائىدىلەردىــن  ئۈنۈملــۈك  ۋە  ۋاســىتە  توغــرا  بارغانــدا 
بولــۇش  ئۈنۈملــۈك  تەشــۋىقاتنىڭ  پايدىلىنااليــدۇ. 
جەريانىــدا  بېرىــش  ئېلىــپ  تەشــۋىقات  دەرىجىســى 
ۋە  قائىــدە  بــەزى  شــۇنداقال  ۋاســىتە  ئىشــلىتىلگەن 
مۇناســىۋەتتە  تاناســىپلىق  ئــوڭ  بىلــەن  تاكتىكىــالر 

تەشــۋىقات  يېتىــش  مەقســەتكە  كۆزلىگــەن  بولىــدۇ. 
قىممىتىنىــڭ بىردىنبىــر ئۆلچىمــى بولۇپ، تەشــۋىقات 
ئىگىدارلىرى ۋە تەشــۋىقات خادىملىرى مەزكۇر مەقســەت 
ئۈچــۈن تەشــۋىقات ۋاستىســى ســۈپىتىدە ئىشــلىتىلىپ 
كەلگەن ئاممىۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرىنى ياخشــى 

بىلىشــى الزىــم.

ئاممىۋى خەۋەرلىشىش ۋاستىلىرى

ــڭ مەقســىتى  سىياســىي تەشــۋىقات ئىگىدارلىرىنى
تەلىماتلىرىنــى  كۆپەيتىــش،  قوللىغۇچىلىرىنــى 
ئاۋامنىــڭ  ۋە  قايىــل قىلىــش  ئاۋامنــى  چۈشــەندۈرۈپ 
دىققىتىنــى سىياســىي ئېھتىياجالرغــا جەلــپ قىلىــش 
بولــۇپ، ئۆزىگــە پايدىلىــق جامائــەت پىكىــرى يارىتىــش، 
پايدىلىــق دەپ قارالغــان مەۋجــۇت جامائــەت پىكرىنــى 
پىكرىنــى  جامائــەت  زىيانلىــق  ۋە  كۈچلەنــدۈرۈش 
بۇرىۋىتىــش ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــدۇ.  ياققــا  باشــقا 
تەشــۋىقات  ئۈچــۈن  ئاشــۇرۇش  ئەمەلگــە  نىشــاننى  بــۇ 
ئىگىــدارى مۇمكىنقــەدەر ئــەڭ كــۆپ ئاممىغــا ئۆزىنىــڭ 
قارىشــى ۋە پىكىرىنــى يەتكــۈزۈش ۋە قوبــۇل قىلدۇرۇشــقا 
خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى  نۇقتىــدا  بــۇ  تىرىشــىدۇ. 
ۋاســتىلىرى ياكــى مېدىيــا تەشــۋىقات ئىگىدارلىرىنــى 
تەمىنلەيــدۇ.  بىلــەن  پۇرســەت  تىپىلغۇســىز 
ئىتىبــارەن  يېرىمىدىــن  كىيىنكــى  -20ئەســىرنىڭ 
ساھەســىدە  ۋاســتىلىرى  خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى 
مەيدانغــا كەلگــەن تەرەققىيــات ۋە يېڭىلىقالر تەشــۋىقات 
ۋاســتىالرنى  ۋە  ســۇپا  يېڭــى  ئۈچۈنمــۇ  ئىگىدارلىــرى 
ســۇندى. كــەڭ خەلــق ئاممىســىنى يېتەكلــەش، كــۆز-
قاراشــلىرىنى قوبــۇل قىلــدۇرۇش ۋاســتىلىرىنىڭ تــۈرى 
قىلىدىغــان  ئاســاس  رەســىمنى  ۋە  يېزىــق  كۆپەيــدى. 
تەشــۋىقات  ئىگىدارلىرىنىــڭ  تەشــۋىقات  گېزىــت 
ئاممىــۋى  دەســلەپكى  ئــەڭ  ســۈپىتىدە  سەھنىســى 
ژۇرنــال  قالــدى؛  بولــۇپ  ۋاستىســى  خەۋەرلىشــىش 
گېزىــت مەزمۇنلىرىنــى تېخىمــۇ بېيتتــى؛ تەشــۋىقات 
قىممىتــى ۋە مۇددىتىنــى ئۇزارتتــى، رادىيونىــڭ بارلىققــا 

كېلىشــى ئوقــۇش ۋە يېزىــش ئىقتىدارىدىــن مەھــرۇم 
كىشــىلەرنىمۇ تەشــۋىقات ھەرىكىتىنىــڭ دائىرىســىگە 
قىلىنىشــى  ئىجــاد  تېلېۋىزۇرنىــڭ  قىلــدى؛  داخىــل 
خاراكتېرلىــك  ئىنقىــالپ  ساھەســىدە  خەۋەرلىشــىش 
يېڭىلىــق بولــۇش بىلــەن بىرگــە يۇقارقــى ئاممىــۋى 
خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرىنىڭ پۈتــۈن ئىقتىدارلىرىنــى 
ئاممىــۋى  ئىنتېرنېــت  قىلــدى.  مۇجەسســەم  ئۆزىــدە 
تەشــۋىقاتنى  ســۈپىتىدە  ۋاستىســى  خەۋەرلىشــىش 
ــە  ــن ھالقىتىــپ، يەرشارىالشــقان ئاالق ــان ۋە ماكاندى زام
مۇھىتىنــى بەرپــا قىلــدى. ئىنتېرنېــت ئۇللــۇق ئۇچــۇر-
ئاالقــە دىتاللىــرى كۈندىن-كۈنگــە تەرەققىــي قىلــدى. 
بۇنىــڭ بىلــەن تەشــۋىقات ئېلىــپ بېرىــش شــەكلى ۋە 
يېڭى-يېڭــى تاكتىكىلىــرى ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇنىڭغا 
ۋاســتىلىرىنىڭ  ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش  ئەگىشــىپ 

ئاشــتى.  ئاالھىدىلىكلىرىمــۇ  ۋە  ڧۇنكىسيەســى 

شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، ئاممىۋى خەۋەرلىشىش 
تەرەققىياتــى  تېخنىــكا  تەرەققىياتــى  ۋاســتىلىرىنىڭ 
ئىجــاد  يېڭىدىــن  مۇناســىۋەتلىك.  بىۋاســىتە  بىلــەن 
ئاالقــە  تەرەققىياتــى  تېخنىــكا  بىــر  ھــەر  قىلىنغــان 
كەلــدى.  كۆرســىتىپ  تەســىر  تېخنىكىســىغىمۇ 
مەتبەئەنىــڭ ئىجاد قىلىنىشــىدىن تارتىپ ئىنتېرنېت 
ــۇزۇن مۇســاپىدە  ــەدەر بولغــان ئ كەشــىپ قىلىنغانغــا ق
ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرى بــۇ تەرەققىيــات 

مۇساپىســى بىلــەن پاراللېــل ئىلگىرلىــدى. 

مەلۇماتنــى  ياكــى  ئۇچــۇر  خاتىرىلــەش  يېزىقنــى 
قوزاقالرغا ئويۇشــتىن باشــالنغان بولۇپ، كىيىن تاشــقا، 
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خاتىرلىنىشــكە  قەغەزگــە  بىلــەن  نــۆۋەت  خۇرۇمغــا، 
بولقــا  دەســلەپتە  ئۈچــۈن  بۇنىــڭ  ئىــدى.  باشــلىغان 
ۋە مىــخ ئىشــلىتىلگەن بولســا، كىيىنچــە قەلــەم بــۇ 
ۋاســتىالرنىڭ ئورنىنــى ئالــدى. بۈگــۈن تېخنىكىلىــق 
كونۇپــكا  جەريانالرنــى  بــۇ  پۈتــۈن  ئىلگىرىلەشــلەر 
ئېلىــپ  ســەۋىيەگە  ئاشــىدىغان  ئەمەلگــە  ئارقىلىــق 
مەتبەئــە  باشــالپ  بېشــىدىن  19-ئەســىرنىڭ  كەلــدى. 
تېــز تەرەققىــي قىلــدى، تېلېگــراف ئىجــاد قىلىنــدى، 
ۋە  فوتوگرافلىــق  قىلىنــدى،  كەشــىپ  تېلېفــون 
ــدى. شــۇنىڭ  ــي قىل ــق مىسلىســىز تەرەققى كىنوچىلى
ــەن 19-ئەســىر ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش دەۋرى دەپ  بىل

قىلىنــدى.  قوبــۇل 

ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرىنىڭ تەرەققياتــى 
ســەۋەبلىك  تۇرۇشــى  يېڭىلىنىــپ  ئۈزلۈكســىز  ۋە 
ــان  ــدە نۇرغۇنلىغ ــاق فۇنكسىيەســى ھەققى ئۇنىــڭ ئورت
بــۇ  قويۇلــدى.  ئوتتۇرىغــا  پىكىرلــەر  ئوخشــىمىغان 
پىكىرلەرنــى 1980-يىلــى ب د ت مائارىــپ، ئىلىــم پــەن 
قارمىقىدىكــى    )UNESCO( تەشــكىالتى  كۈلتــۈر  ۋە 
ماكبرىــد كومىتېتــى نەشــر قىلغــان »خەۋەرلىشــىش 
دوكالت  ناملىــق  ئەتــە«  ۋە  جەمئىيەت-بۈگــۈن  ۋە 
دەۋرىمىــزدە  دوكالتتــا،  بــەردى.  كونكېرىتالشــتۇرۇپ 
جەمئىيەتنــى  ۋاســىتىلىرى  خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى 
ئۇقــۇم  ئىككــى  بــۇ  ۋە  تەمىنلەيــدۇ  بىلــەن  ئۇچــۇر 
دېيىلــدى.  بــار،  مۇناســىۋەت  كۈچلــۈك  ئوتتۇرىســىدا 
ئاممىــۋى  ھالــدا  ۋاســىتىلىك  يەنــە،  دوكالتتــا 
فۇنكسىيەســى  ۋاســتىلىرىنىڭ   خەۋەرلىشــىش 

يېغىنچاقالنــدى: ماددىغــا  ســەككىز 

ــش: خەۋەرلىشــىش  ــۇر بېرى ــەۋەر ۋە ئۇچ بىرىنچــى، خ
دەپ  فۇنكىسيەســى  ئاساســلىق  ۋاســىتىلىرىنىڭ 
شەخســىي،  بېرىــش  ئۇچــۇر  ۋە  خــەۋەر  قارالغــان 
ئىجتىمائىــي، مىللىــي ۋە خەلقئارالىــق مەســىلىلەرنى 
چىقىرىــش  قارارالرنــى  زۆرۈر  ۋە  چۈشــىنىش  مۇۋاپىــق 
مەلۇمــات،  ســانلىق  خــەۋەر،  بولغــان  زۆرۈر  ئۈچــۈن 
ــر  ــالش، ســاقالش، بى ــى توپ ــۇر ۋە پىكىرلەرن ــت، ئۇچ پاك
تــەرەپ قىلىــش ۋە تارقىتىــش پائالىيىتــى بولــۇپ، بــۇ 

ڧۇنكىســىيە ئىجتىمائىي قاراشــنىڭ شەكىللىنىشىدە 
ئوينايــدۇ. رول  ئاساســلىق 

ئىككىنچــى، تەربىيەلــەش : بۇ، تەپەككۇرنى تەرەققىي 
قىلــدۇرۇش، مىجــەز ۋە خاراكتېــر شــەكىللەندۈرۈش ۋە 
بېرىدىغــان  يــاردەم  ئىگىلەشــكە  ماھــارەت  ۋە  تاالنىــت 
ۋە  خــەۋەر  كۆرســىتىدۇ.  يەتكۈزۈشــنى  ئۇچۇرالرنــى 
ئۇچۇرالرنــى يەتكــۈزۈش بىلــەن بىللە ۋاســىتىلىك ھالدا 
يۇقىــرى  سەۋىيىســىنى  مەدەنىيــەت  جەمئىيەتنىــڭ 

كۆتۈرۈشــكە تۆھپــە قوشــىدۇ.

)تاماشــا(:  قىلىــش  ئاتــا  زوق  مەنىــۋى  ئۈچىنچــى، 
شەخســلەرنىڭ  ۋاســتىلىرى  خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى 
ۋاقتلىرىنــى كۆڭۈللــۈك ئۆتكۈزۈشــى ئۈچــۈن ھــەر خىــل 
پۇرســەتلەر بىلــەن تەمىنلەيدۇ. مەنىــۋى زوق ئاتا قىلىش 
مۇزىــكا،  ئۇسســۇل،  ئادەتتــە ســەنئەت،  ڧۇنكىسيەســى 
ئېلېمېنتالردىــن  قاتارلىــق  تەنتەربىيــە  كومېدىيــە، 
پروگراممىالرنــى  تەييارالنغــان  ئاالھىــدە  پايدىلىنىــپ 
ئاممــا بىلەن ئۇچراشــتۇرىدۇ. خەۋەر، مۇنازىرە، مۇســابىقە 
قاتارلىــق پروگراممىــالر »جىــددى« پروگراممىــالر دەپ 
قارالســىمۇ، بــۇ پروگراممىالرمــۇ يۇقارقــى تۈرلەرنىــڭ 
ھالەتكــە  تۇيۇلمايدىغــان  زېرىكىشــلىك  ياردىمىــدە 

كېلىــدۇ.

ئاممىــۋى  ئىجتىمائىيالشــتۇرۇش:  تۆتىنچــى، 
خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرى جەمئىيەتنىــڭ ماددىــي ۋە 
مەنىــۋى قىممەتلىرىنىــڭ ئايلىنىشــىغا كاپالەتلىــك 
ئىجتىمائىيلىشــىش  ئۆزىنىــڭ  ئارقىلىــق  قىلىــش 
ڧۇنكىسيەســىنى ئورۇندايدۇ. بــۇ ئارقىلىق ئىجتىمائىي 
ئۈنۈملــۈك  تۇرمۇشــقا  ئىجتىمائىــي  ۋە  ئۇيۇشــۇش 
ئوينايدىغــان  رول  مۇھىــم  ئىنتايىــن  قاتنىشىشــتا 
ئاڭنــى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــدۇ. باشــقىچە 
ۋاســتىلىرى  خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى  ئېيتقانــدا، 
ھەققىــدە  مەســىلىلەر  ئوخشــاش  شەخســلەرنىڭ 
ئوخشــاش ئۇچۇرغــا ئىگــە بولۇشــىغا ۋە مەســىلىلەرگە 
قارىتــا ئوخشــاش ھېسســىيات ۋە پىكىــردە بولۇشــىغا 

قىلىــدۇ. كاپالەتلىــك 

بەشــىنچى، تۈرتكــە بولــۇش: ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش 
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»ئۇلــۇغ  مۇناســىۋەتلىك  جەمئىيەتكــە  ۋاســىتىلىرى 
شەخســىي  ۋە  ســۈرىدۇ  ئىلگىــرى  نــى  مەقســەتلەر« 
ئۆزگىرىشــكە  مــاس  مەقســەتلەرگە  بــۇ  مايىللىقنــى 

قىلىــدۇ. تەشــۋىق 

ئالتىنچــى، مۇنازىــرە ۋە دىئالــوگ: مۇنازىرە ۋە دىئالوگ 
ســورۇنى بىلەن تەمىنلەش ڧۇنكىسيەســى  ئىجتىمائىي 
تونۇشــنىڭ  قىلىــش،  ھاســىل  تونــۇش  ئورتــاق 
ئۆزگىرىشــى ۋە قاراشــنى ئايدىڭالشــتۇرۇش ئۈچــۈن زۆرۈر 
بولغــان رېئاللىقنــى تەييارالشــنى كۆرســىتىدۇ. شــۇڭا، 
ھــەر تۈرلــۈك مەســىلىلەرنى ئىجتىمائىــي مەســىلىگە 

ئايالندۇرغىلــى بولىــدۇ.

يۇقىــرى  تەرەققىياتنــى  كۈلتــۈرەل  يەتتىنچــى، 
ۋاســىتىلىرى  خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى  كۆتــۈرۈش: 
ۋە  كۈلتــۈر  ئۈچــۈن  قوغــداش  مىراســالرنى  قەدىمىــي  
ئارقىلىــق  تارقىتىــش  مەھســۇالتلىرىنى  ســەنئەت 

ئــۇ  كېڭەيتىــدۇ.  دائىرىســىنى  نــەزەر  شەخســلەرنىڭ 
ئېســتېتىك ئېھتىيــاج ۋە ئىجادچانلىقنــى قوزغىتىــش 
تەرەققىياتىغــا  كۈلتــۈر  جەمئىيەتنىــڭ  ئارقىلىــق 

قوشــىدۇ. تۆھپــە 

ئاممىــۋى  گەۋدىلەشــتۈرۈش:  بىــر  ســەككىزىنچى، 
ۋە  گۇرۇپپــا  شــەخس،  ۋاســىتىلىرى  خەۋەرلىشــىش 
مىللەتلەرنىــڭ ئۆز-ئــارا تونۇشۇشــىغا ســورۇن ھازىــرالش 
ئارقىلىــق »باشــقىالرنىڭ« ئىدىيەســى، كۆز-قارىشــى، 
ــاردەم بېرىــدۇ  ھېسســىياتى، نىشــانىنى چۈشىنىشــكە ي
ۋە شــۇ ئارقىلىــق ئىجتىمائىــي زىددىيەتنىــڭ ئالدىنــى 

ــدۇ. ئالى

ۋاســتىلىرىدىن  خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى  تۆۋەنــدە 
ــە، ئېــالن، رەســىم،  ــو، تېلېۋىزىي ــال، رادىي ــت، ژۇرن گېزى
كىتــاب، تىياتىــر، ئىنتېرنېــت ۋە كىنوالرنــى تەشــۋىقات 
ــز. ــرە قىلىمى ــى مۇزاكى ــدا ئىشــلىتىش ئەھۋالىن ئورنى

گېزىت

تەشــۋىقات  باشــقا  كەچمىشــى  گېزىتنىــڭ 
ۋاســتىلىرىغا قارىغانــدا ئــۇزۇن بولۇپــال قالمــاي، رادىيــو 
ئىجــاد قىلىنغىچــە بولغــان ئارىلىقتــا ئــەڭ ئۈنۈملــۈك 
ئىشــلىتىلگەن.  ســۈپىتىدە  ۋاستىســى  تەشــۋىقات 
خەۋەرلىشىشــنىڭ مەقســىدى ئىككــى ياكــى ئۇنىڭدىــن 
ــە ئالماشــتۇرۇش ۋە  ــۆپ كىشــى ئارىســىدا ئۇچۇر-ئاالق ك
قارشــى تەرەپنــى يېڭىلىــق ۋە  پىكىــر بىلــەن تەمىنلــەش 
بولــۇپ، يۈزتۇرانــە يەتكۈزۈشــنىڭ چەكلىــك ۋە ئــۇزۇن 
ۋە  خەۋەرلىشــىش  باشــقا  تۈپەيلــى  ئېلىشــى  ۋاقىــت 
ئۇچۇر-ئاالقــە ئالماشــتۇرۇش ۋاســتىلىرىغا ئېھتىيــاج 
ــۇم بىــر ئوي-پىكىــر ۋە كۆز-قاراشــالرنى  تۇغۇلغــان. مەل
كــەڭ ئاۋامغــا قوبــۇل ۋە ئېتــراپ قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن 
گېزىتنىــڭ  زۆرۈرىيىتــى  بېرىــش  ئېلىــپ  تەشــۋىقات 

تېزلەتكــەن.  قىلىشــىنى  تەرەققىــي  ۋە  تارقىلىــش 

»ئىنىســكىلو- ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ســابىق 
ئىقتىســادىي  »سىياســىي،  گېزىــت  ســىدە،  پېدىيــە« 
زىيــارەت  ھادىســەلەرنى  مۇھىــم  ئــەڭ  تۇرمۇشــتىكى 

بىلــدۈرۈش  ئاھالىلەرگــە  يەرلىــك  ئۇنــى  ۋە  قىلىــش 
گېزىتنىــڭ بارلىققــا كېلىشــىنى ئىلگىــرى ســۈردى« 

تونۇشــتۇرۇلغان. دەپ 

ھەردائىــم  ئىگىدارلىــرى  تەشــۋىقات  سىياســىي   
گېزىتلەردىن ئۆزىگە پايدىلىق ئېالن بوشلۇقى تاپااليدۇ. 
سىياســى پارتىيەلــەر ســايالم جەريانىــدا گېزىلەردىكــى 
خــەۋەر ۋە ئېالنالرغــا قىســتۇرۇلۇش ئارقىلىــق كۆزگــە 
ــت ئېالنلىــرى  ــارزۇ قىلىــدۇ. گېزى ــۈپ تۇرۇشــنى ئ كۆرۈن
سىياســىتىنى  نامزاتالرنىــڭ  ئوقۇرمەنلەرنــى  
ــدات بىلــەن سېلىشــتۇرۇش پۇرســىتى  رىقابەتچــى كاندى
ئوخشــىمىغان  ئوقۇرمەنلــەر  ئېتىــدۇ.  تەمىــن  بىلــەن 
تــۇرۇپ  سىلىشــتۇرۇپ  خەۋەرلىرىنــى  نامزاتالرنىــڭ 
ئــۇ  كۆزدىــن كەچۈرەلەيــدۇ. شۇڭالشــقا،  تەكرار-تەكــرار 
جەريانىدىكــى  چىقىرىــش  قــارار  ســايلىغۇچىالرنىڭ 

قورالــى. تەشــۋىقات  مۇھىــم 

خەۋەرلىشــىش  باشــقا  تارىخــى  گېزىتنىــڭ 
قەدىمكــى  بولــۇپ،  ئــۇزۇن  قارىغانــدا  ۋاســتىلىرىغا 
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راھىپــالر  رىمــدا،  قەدىمكــى  ســوزۇلىدۇ.  رىمغىچــە 
ئىمپېرىيەنىــڭ يىللىــق پائالىيىتىنــى ئــاق خىســىگە 
يېزىــپ ئىبادەتخانــا تېمغــا ئېســىپ قويغــان ۋە ئــاۋام 
ئىمپېرىيــە  ئەممــا  ئورتاقالشــقان.  بىلــەن  خەلــق 
دوكالتــى  پائالىيــەت  يىللىــق  كېڭەيگەنســىرى 
ئېھتىياجنــى قاندۇرالمىغــان. چۈنكــى باشــقا شــەھەر 
يېڭىلىقالردىــن  كىشــىلەرنىمۇ  ۋىاليەتلەردىكــى  ۋە 
قەيســەر  جۇلىيــۇس  ئىــدى.  كېــرەك  خەۋەرلەنــدۈرۈش 
44-100-يىلــالر(،  ئىلگىرىكــى  )مىالدىدىــن  دەۋرىــدە 
ئــۇ پۈتــۈن ئېمپىرىيــە تەۋەلىكىــدە جامائــەت پىكــرى 
ــن  ــدا قىلىــش ئۈچــۈن كېڭــەش پاالتاســىنىڭ يىغى پەي
  )Acta Senatus( ســېناتىس  ئاكتــا  خاتىرىســىنى 
قىلىــدۇ،  بۇيــرۇق  قىلىشــقا  ئېــالن  بىلــەن  ئىســىمى 
بۇنىــڭ بىلەن سىياســىي ۋەقــە ۋە خەۋەرلەر جەمئىيەتكە 
ئېــالن قىلىنىشــقا باشــاليدۇ. بىــر مەزگىلدىــن كىيىــن 
خەۋەرلەرنىــڭ پۈتــۈن ئىمپېرىيەگە تارقىلىشــى ناھايتى 
رەســمىي  بۈگۈنكــى  تەرەققىيــات  بــۇ  بولىــدۇ.  تېــز 
 Acta(  گېزىتلەرنىــڭ بىرىنچــى شــەكلى ئاكتــا پابلىــكا
Publica( دەپ ئاتىلىدىغــان بىــر بەتلىــك گېزىتلەرنــى 
بارلىققــا كەلتۈرىــدۇ. مىالدىدىــن ئىلگىرىكــى 59-يىلى، 
جامائەتچىلىــك  بىلــەن  بۇيرۇقــى  قەيســەرنىڭ  يەنــە 
كۆڭــۈل بۆلىدىغــان كۈندىلىــك مۇھىــم ۋەقەلەرنــى ئــۆز 
 )Acta Diurna( دىيۇرنــا  ئاكتــا  ئالىدىغــان  ئىچىگــە 
نامىــدا كۈندىلىــك خەۋەرلەرنىــڭ ئېــالن قىلىنغانلىقــى 
توغرىســىدا مەلۇماتــالر بــار. قولــدا يېزىلغان بــۇ ئېالنالردا 
پائالىيەتلــەر،  سىياســىي  ۋە  ئىجتىمائىــي  مۇھىــم 
نىــكاھ، ئاپــەت، ئۆلــۈم جازاســى، دەپنــە مۇراســىمى، ئــوت 
ئاپىتــى، ئــۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش، ســايالم، قانــۇن ۋە چەتئەل 
ئىتتىپاقداشــلىق،  تۈزۈلگــەن  بىلــەن  دۆلەتلىــرى 
شــۇنداقال  مەسىلىســى،  مۇداپىئــە  ھەربىــي  ۋە  دېڭىــز 
مېتېئورىتنىــڭ چۈشۈشــى ياكــى شــۇنىڭغا ئوخشــاش 
گالدىراتــور  پائالىيەتلىــرى،  تەنتەربىيــە  ئاپەتلــەر، 
ئويۇنلىــرى، ئايالالرنىــڭ قوشــكېزەك ياكــى ئۈچكېــزەك 
ــەر توغرىســىدىكى  تۇغۇشــى قاتارلىــق كۈندىلىــك ۋەقەل
خــەۋەر  دا   Acta Diurna ئالغــان.  ئــورۇن  خەۋەرلــەر 
بــۇالر  بولــۇپ،  بــار  خادىمــالر  ئاالھىــدە  توپاليدىغــان 

خەۋەرلەرنــى ھۆكۈمــەت تــەرەپ تەمىنلىگــەن رەســمىي 
توپاليتتــى. ئاساســەن  ئۇچۇرالرغــا 

گېزىــت خەۋەرلىرىنــى تەييــارالش ۋە تارقىتىــش، يەنى 
16-ئەســىردە  مىالدىيــە  پائالىيىتــى  ئاخباراتچىلىــق 
شــەھرى  ۋىنىتســىيە  ئىتالىيەنىــڭ  باشــالنغان. 
يېقىنقــى زامــان بۇرژۇئازىيــە گېزىتلىرىنىــڭ بۆشــۈكى، 
جــاي  باشــالنغان  پائالىيىتــى  مۇخبىرلىــق  شــۇنداقال 

ھېســاپلىنىدۇ.  بولــۇپ 

 گېزىــت غەربىــي ياۋروپادىكــى ســودا كاپىتالىزىمنىڭ 
ئاممىــۋى ئاخبــارات مەھســۇالتى ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا 
چىققــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ يېقىــن زامان كېلىــپ چىقىش 
كېيىنكــى  ئەســىردىن  ئوتتــۇرا  ياۋروپادىكــى  تارىخــى 
خــەۋەر مەكتۇپلىرىدىــن باشــالنغان. ھازىرقــى مەنىدىــن 
ئېيتقانــدا، گېزىــت كاپىتالىســتىك ئىشــلەپچىقىرىش 
ــورگان ۋە  ــازار ئىگىلىكــى شــەكلىدە ئىجتىمائىــي ئ ۋە ب
ســودا كارخانىســى ســۈپىتىدە مەۋجــۇت بولــۇپ كەلــدى. 

ھەركۈنــى  گېزىــت  كەلگەنــدە،  18-ئەســىرگە 
نەشــر قىلىنىشــقا باشــلىدى. بېســىپ چىقىرىــش ۋە 
ــۈرئەتنىڭ ئىشىشــىغا  ــق ۋە س تارقىتىشــتىكى قواليلى
يارىتىــش  پىكىــرى  ئەگىشــىپ گېزىتنىــڭ جامائــەت 
ئــەڭ  مەزگىلــدە  بــۇ  ئاشــتى.  تېخىمــۇ  ئىقتىــدارى 
ــانائەت  ــدى. س ــت بول ــى گېزى ــۋىقات قورال ــق تەش مۇۋاپى
ئىنقىالبــى ئالــدى كەينىدىكــى سىياســىي، ئىقتىســادىي 
ۋە ئاممىــۋى ھەرىكەتچانلىــق ۋە ئالماشتۇرۇشــنىڭ تېــز 
ســۈرئەتتە ئېشىشــى بىلــەن گېزىتكە بولغــان ئېھتىياج 

تېخىمــۇ ئاشــتى.

يېڭــى  19-ئەســىردىكى  ۋە  ئىنقىالبــى  ســانائەت 
تەســىر  دەرىجىــدە  زور  ئاخباراتچىلىققــا  تەرەققىياتــالر 
دۆلــەت،  ئۇلــۇس  ئۈســتىگە،  ئۇنىــڭ  كۆرســەتتى. 
مىللەتچىلىــك، ئىرقچىلىــق ۋە دېموكراتىيــە قاتارلىــق 
سىياســىي يۈزلىنىشــلەرنىڭ تەرەققىيات مۇساپىسىگە 
شــاھىت بولغــان بــۇ دەۋردە، گېزىتلــەر ئىدىيــە ۋە كــۆز 
قاراشــلىرىنى ئاۋامغــا قوبــۇل قىلدۇرۇشــنى مەقســەت 
ئىنتايىــن  ئۈچــۈن  ئېقىملىــرى  كــۈچ  قىلىدىغــان 
مۇھىــم ۋاســتىگە ئايالنــدى. بــۇ مەزگىلــدە گېزىتلــەر 
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قورالــى  تەشــۋىقات  ئۈچــۈن  تالىشــىۋاتقانالر  ھوقــۇق 
خەلــق  كــەڭ  بولۇپمــۇ  ئىشــلىتىلدى.  ســۈپىتىدە 
ــەش  ئاممىســىنى ئۆزىنىــڭ ئىســتىكى بويىچــە يېتەكل
ئۈچــۈن سىياســىي ئېقىمــالر ئومۇميۈزلــۈك گېزىتكــە 
يۈزلەنــدى. گېزىتلەرنىــڭ ئاممىغــا تەســىر كۆرســىتىش، 
يېتەكلــەش ۋە قايىــل قىلىشــتىكى تەســىرىنى كۆرگــەن 
تۇتۇشــنى  ياكــى  ئىگىلــەش  ھوقۇقنــى  ۋە سىياســىي 
ئۆزلىرىنىــڭ  مەركەزلىــرى  كــۈچ  قىلغــان  مەقســەت 
تەشــۋىقاتىنى گېزىــت ئارقىلىــق ئاممىغــا يەتكۈزۈشــكە 
ــدا قىلىــش  ــەت پىكــرى پەي ــەر جامائ باشــلىدى. گېزىتل
ۋە تەشــۋىق قىلىشــتىكى مۇھىــم ۋە كۈچلــۈك قــورال 

ســۈپىتىدە كۈچىنــى كۆرســەتتى.

 بىرىنچى ۋە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدىمۇ 
گېزىــت ئۆزىنىــڭ تەســىر كۈچىنــى ســاقالپ قالــدى. 
بــۇ مەزگىلــدە دۆلەتلــەر دۇنيــا ۋەزىىيتىنــى ئۆزىنىــڭ 
باھــاالپ، ھاكىمىيىتنــى ۋە تەســىر  نۇقتىئەزىرىدىــن 
دۆلىتىنىــڭ  شــۇنداقال  قىلىــش،  ســاقالپ  كۈچىنــى 
قىلىــش  ئىگــە  كاپالەتكــە  پۈتۈنلۈكىنــى  زېمىــن 
مەقســىتىدە گېزىتتىــن ئۈنۈملــۈك پايدىالنــدى. خەلــق 
قىلىــش،  خــەۋەردار  يېڭىلىقالردىــن  ئاممىســىنى 
يەتكــۈزۈش،  غەلبىلىرىنــى  ئــۇرۇش  دۆلىتىنىــڭ 
خەلقتىــن ماددىــي ۋە مەنىــۋى يــاردەم تەلــەپ قىلىــش 
گېزىتنىــڭ  تەشــۋىقاتالر  ۋە  ئېــالن  ھەرخىــل  ئۈچــۈن 
ئاساســلىق مەزمۇنىنــى تەشــكىل قىلــدى. ئېنىقكــى، 
ئۇرۇشــىدا گېزىتلــەر  بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى دۇنيــا 
ۋاستىســى  تەشــۋىقات  پســىخكىلىق  ۋە  ئەســكىرىي 
يارقىــن  ئــەڭ  بۇنىــڭ  ئىشــلىتىلگەن.  ســۈپىتىدە 
كاتتىبىشــى  گېرمانالرنىــڭ  ناتىســىت  ئۆرنىكــى 

بولىــدۇ.  دېيىشــكە  گېتلىــر 

يەنــى  يېرىمــدا،  كىيىنكــى  20-ئەســىرنىڭ 
ئاخىرلىشــىش  ئۇرۇشــىنىڭ  دۇنيــا  ئىككىنچــى 
ھارپىســىدا گېزىتنىــڭ تىــراژى ۋە ســىتېلىش نىســبتى 
شــۇنداقتىمۇ  باشــلىدى.  تۆۋەنلەشــكە  كۆرۈنەرلىــك 
ســەۋەبىدىن  رولــى  ئىلگىرىكــى  ئۆزىنىــڭ  گېزىــت 
ۋە  گېزىــت  لېكىــن،  يوقاتمىــدى.  مەۋجۇتلۇقىنــى 
گېزىتنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ئاخبــارات قۇرۇلۇشــلىرى 
قۇتۇلــۇپ  مونۇپۇللىقىدىــن  ھۆكۈمەتلەرنىــڭ 
شەخســىيلەرنىڭ ئىگىدارلىقىغــا ئۆتۈشــكە باشــلىدى. 
بولۇپمــۇ كاپىتالىســتىك ئىقتىســادىي تۈزۈمنــى قوبــۇل 
مېدىيــا  دۆلەتلــەردە  دېمۇكراتىــك  لېبىــرال  قىلغــان 
ئورگانلىرىنىڭ خۇسۇسىيلىشــىش قەدىمى تېز بولدى. 
ــي مەقســەتتە  ــى بەكــرەك تىجارى ــۇ قورالالرن كاپىتالــالر ب
ــەر  ــدە، گېزىتل ئىشلىتىشــكە باشــلىدى. بۈگۈنكــى كۈن
پۈتۈنلــەي مەبلەغنــى ئاســاس قىلىــدۇ. بۇنىــڭ تەبىئىــي 
نەتىجىســى ســۈپىتىدە، ئــۇالر بــۇ مەبلــەغ چەمبىرىنىــڭ 
تەشــۋىقاتىنى ئاممىغــا يەتكــۈزۈش ۋەزىپىســىگە بەكــرەك 
ئەھمىيــەت بېرىــدۇ. ھوقــۇق ئۈچۈن كــۈرەش قىلىۋاتقان 
بارلىــق پىكىرلــەر جامائــەت پىكىرىــدە ئۈنۈملۈك ئورۇنغا 
ۋاســىتىلىرىنىڭ،  خەۋەرلىشــىش  ئۈچــۈن  ئېرىشــىش 
موھتــاج  ھېلېھــەم  كۈچىگــە  گېزىتنىــڭ  بولۇپمــۇ 
ــال تەشــۋىقات  ــەت  گېزىت ــە پەق ــا نۆۋەتت بولســىمۇ، ئەمم
بۇنىڭغــا  ئاخىرالشــتى.  تارىــخ  قىلىنىدىغــان  قورالــى 
ئەگىشــىپ گېزىت،ژۇرنــال، كىتــاب، رادىيــو، تېلېــۋوزۇر 
ۋە شــۇنىڭدەك خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرى گېزىتنىــڭ 
ۋاســتە ســۈپىتىدە  ئورنىغــا ســەپلىمە  تەشــۋىقاتتىكى 

ئوتتۇرىغــا چىقتــى. 

 ژۇرنال 

ژۇرنــال 1930-يىللىرىــدا تىلىمىــزدا مەجمۇئــە دەپ 
ماتېرىيالــالردا  يازمــا  بــەزى  ھازىرمــۇ  ئىشــلىتىلگەن. 
مۇمكىــن.  ئۇچرىتىــش  ئاتالغۇســىنى  مەجمۇئــە 
جۇغالنمــا  توپــالم،  بولــۇپ،  ســۆز  ئەرەپچــە  مەجمۇئــە 

تــۈرك  مەســىلەن،  بىلدۈرىــدۇ.  مەنىلەرنــى  دېگەنــدەك 
ئىســالم ئىنىسكلوپېدىيەســىدە »چېچىلىــپ كەتكــەن 
نەرســىلەرنى بىريەرگــە ېىغىــش، توپــالش« مەنىســىدىكى 
»جەمئــى« دىــن تۈرلىنىپ چىققــان« دەپ ئىزاھاالنغان.  
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ژۇنــال گېزىتكــە قارىغانــدا ھەجىمــى چــوڭ، مەزمۇنــى 
مــول، چېتىلىــش دائىرىســى كــەڭ، يازارلىــرى ھەرخىــل، 
ســاقلىنىش ۋە تەكــرار پايدىلىنىــش قىممىتــى يۇقىــرى 
بولغــان خەۋەرلىشــىش ۋاستىســى بولــۇپ گېزىتتىــن 
گېزىتكــە  ژۇرنالــالر  تۇرىــدۇ.  پەرقلىنىــپ  روشــەن 
مەســىلىلەردىن  ئۆتكۈنچــى  ۋە  كۈندىلىــك،  ئوخشــاش 
تەركىــپ تاپمايــدۇ. گېزىتنىــڭ مەزمۇنــى كــەڭ ئاممىنــى 
تېــز  ۋە  تەمىنلــەش  بىلــەن  مەلۇمــات  كۈندىلىــك 
مەزمــۇن  ژۇرنالــدا  قىلىــدۇ.  مەقســەت  ئىشەندۈرۈشــنى 
ئىلمىيلىــك جەھەتتىــن گېزىتكــە قارىغانــدا  كۈچلۈك، 
ئاالقىــدار مەزمۇنلىــرى تەپســىلىي، پاكىــت ۋە جەريــان 

بىــر قــەدەر ئىنچىكــە بولىــدۇ. شۇڭالشــقا ژۇرنالنىــڭ 
كــۆپ  ئوقۇرمەنلىرىــدەك  گېزىتنىــڭ  ئوقۇرمەنلىــرى 
پەقــەت  گېزىتلــەر  بولىــدۇ.  چەكلىــك  بولماســتىن 
مەســىللىرىنى  نۇقتــا  قىزىــق  ۋە  خــەۋەر  كۈندىلىــك 
تېــز  ناھايتــى  مەزمۇنــى  بولغاچقــا  تۇتىدىغــان  چىــڭ 
ژۇرنالــدا  ئەممــا  قويىــدۇ.  يوقىتىــپ  قىممىتىنــى 
ئىنچىكــە  ئــەڭ  تېمىالرنــى  بېكىتىلگــەن  مەخســۇس 
ھالقىلىرىغىچــە يورۇتــۇپ بەرگىلــى بولىــدۇ. شۇڭالشــقا 
ئىگــە  مەلۇماتقــا  خەۋەرلەنــدۈرۈش،  پەقــەت  ژۇرنــال 
ــال ئەمــەس تەكــرار پايدىلىنىــش، تەكــرار  قىلىــش ئۈچۈن
تەشــۋىقات ماتېرىيالــى قىلىــش رولىنىمــۇ ئوينايــدۇ.

 كىتاب

ســۈپىتىدە  ماتېرىيالــى  تەشــۋىقات  كىتابنىــڭ 
ئىشلىتىلىشــى گېزىت، ژۇرنال ۋە رادىيوالرغا ئوخشــاش 
ــەڭ كۆرۈنەرلىــك بولــدى. مەلۇمكــى،  ــدە ئ گېتلىــر دەۋرى
ــدى شــۇنداقال جــان  ــڭ ئۈمى ــر جەمىئىيەتنى ــالر بى بالى
تومــۇرى، جەمئىيەتنىــڭ، مىللەتنىــڭ كەلگۈســىدىكى 
كەلگۈســنى  ئارقىلىــق  بالىــالر  ئىزباســارلىرى. 
شــەكىللەندۈرۈش مۇقــەررەر ھالــدا مائارىــپ ئارقىلىــق 
ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. مائارىــپ سىستېمىســىنى، ئوقۇتــۇش 
ئاممىــۋى  كىتابلىرىنــى  دەرســلىك  ئەندىزىســىنى، 
مەقســىتىدە  شــەكىللەندۈرۈش  ۋە  قىلىــش  كونتــرول 
ئىشــلەتمەكچى بولغــان ھەرقانــداق بىــر كــۈچ، مائارىــپ 
ساھەســىنىڭ ئۆزىنــى ئۇلۇغاليدىغــان بولۇشــىنى، ئــۆزى 
ســىزغان يــول بويىچــە ئىلگىرىلىشــىنى ئۈمىــد قىلىدۇ 
ئۇســۇلالرغا  ۋە  ۋاســىتە  بارلىــق  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  ۋە 
كىتابنىــڭ  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  قىلىــدۇ.  مۇراجىئــەت 
ســۈپىتىدە  ۋاستىســى  ياكــى  ماتېرىيالــى  تەشــۋىقات 
ئىشلىتىلىشــى مەكتەپلەردىــن، بولۇپمــۇ باشــالنغۇچ ۋە 

باشــلىنىدۇ. مەكتەپلىرىدىــن  تولۇقســىز 

ئۆزىنىــڭ  پەرزەنىتلىرىنــى  نېمىــس  گېتلىــر 
ئۇالرنــى  ئىشــەندۈرۈش،  ئېدىيەســىگە  ناتىسىســت 
ئىرقالردىــن  دۇنيادىكــى  پۈتــۈن  ئىرقىنىــڭ  نېمىــس 
ئۈچــۈن  قىلىــش  قايىــل  ئىكەنلىگــە  ئۈســتۈن 

تەربىيلەشــنى  بىلــەن  تەشــۋىقات  يېشــىدىال  مەكتــەپ 
مەقســەت قىلىــپ بىــر قىســىم ئۇســۇل ۋە ۋاســتىالرنى 
ــى  ئىشــلەتكەنىدى. مائارىــپ ساھەســىدە »داھىــي«، يەن
»گىتلېــر« غــا ســادىق ئەۋالدالرنــى يېتىشــتۈرۈش پىالنــى 
مەكتەپلــەردە  تۇراتتــى.  ئورۇنــدا  مۇھىــم  ھەممىدىــن 
ــى.   ــان ناخشــىالر ئېيتىالتت ــى مەدھىيەلەيدىغ گىتلېرن
»بىــز داھىيمىزنــى ياخشــى كۆرىمىز، بىــز داھىيمىزدىن 
داھىيمىزغــا  ھەقىقىــي  بىــز  ئىپتىخارلىنىمىــز، 
ئەگىشــىمىز، بىــز داھىيمىزغــا ئىشــىنىمىز، داھىيمىز 
ئۆلىمىــز«  ئۈچــۈن  ،داھىيمىــز  ياشــايمىز  ئۈچــۈن 

تەكرارلىناتتــى.  ناخشــىالر  دېگەنــدەك 

گىتلېرنىــڭ كــۆز قارىشــى »مىللىــي سىياســەت« 
نىگىزلىــك  دەرســلىرىنىڭ  بىلىــم«  »ئىرقىــي  ۋە 
قىســىمىنى تەشــكىل قىالتتى. ناتسىســىتالر دەسلەپتە 
بېســىلغان  ماتېرىيالالرغــا  قوشــۇمچە  ۋە  كىتــاب 
ناتسىســتالرنىڭ  ئارقىلىــق  ناتسىســت ســىمۋوللىرى 
ئۈچــۈن  قىلــدۇرۇش  قوبــۇل  ئىدىئولوگىيىســىنى 
كۈچىــدى. كېيىــن ناتسىســتالرنىڭ دەرســلىكلىرىنى 

تارقاتتــى. ئوقۇغۇچىالرغــا  چىقىرىــپ  بېســىپ 

ئەركىــن  ئوقۇتقۇچىالرنىڭمــۇ  دەۋرىــدە  ناتىسىســت 
بىلــەن  مېتــود  خالىغــان  ئــۆزى  ۋە  قىلىــش  پىكىــر 
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ئوقۇتقۇچىــالر  بولــۇپ،  چەكلەنگــەن  ئۆتۈشــى  دەرس 
ــازارەت قىلىنىــپ  ــن ن ــرى تەرىپىدى ناتىسىســت كۈچلى
تۇراتتــى. ئوقــۇش ماتېرىياللىــرى ۋە مەزمۇنــى بىۋاســتە 
ئىــدى.  كونتروللوقىــدا  ھۆكۈمەتنىــڭ  ناتىسىســت 
ھــەر بىــر ئوقۇتقۇچــى »ناتسىســت ھاكىمىيىتىنىــڭ 
گېرمانىيــەدە،  تەرىپلەنگــەن  دەپ  ئەســكەرلىرى« 
ــن  ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ ھەممىســى ناتسىســتالر تەرىپىدى
مائارىــپ  چۈنكــى  قىلىناتتــى.  نــازارەت  تەكشــۈرۈپ، 
رەھبەرگــە  مەقســىتى  ئاساســلىق  سىستېمىســىنىڭ 
ئىــدى.  تەربىيەلــەش  ئەســكەرلەرنى  كىچىــك  ســادىق 
بــۇ ســاداقەتنى تەســۋىرلەيدىغان مەزمۇنالرنىــڭ بىــرى 

تۆۋەندىكىچــە. 

»كۈچلۈك مۇشتلىرىمىز كۇكۇم تالقان قىلىدۇ
بىزگە قارشى چىققان ھەممە نەرسىنى

 بىز ياشالر،  بىز  ياشالر،  كەلگۈسىنىڭ ئەسكەرلىرى.
چىقىرىــدۇ  داڭــق  ياشــالر،  بىــز   ياشــالر،  بىــز 

. ىمىــز تلىر ىكە ر ھە
ئۇلۇغ رەھبىرىمىز، بىز ساڭا مەنسۇپ. 

بىز سېنىڭ يولۇڭدا ماڭىمىز
بايرىقىمىزنىڭ لەپىلدەۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز 

قــاراپ  كەلگۈســىگە  بىلــەن  قەدەملــەر  پۇختــا  بىــز 
» ڭىمىــز ما

 
قويــۇق  تۈســى  تەشــۋىقات  ئوخشــاش  مۇشــۇنىڭغا 
دەرىســلىكلەرنى خىتاينىڭ مائارىپ سىستېمىســىدىمۇ 
دۆلــەت  خىتاينىــڭ  مەســىلەن  ئۇچرىتااليمىــز. 
قاتارلىقالردىمــۇ  قەســىمى  ئوقۇغۇچىــالر  شــىئېرى، 
ئىپادىلــەر  چوڭقــۇر  تۈســى  ئېدىيــەۋى  يۇقارقىــدەك 
بــار. ئۇنىڭدىــن ســىرت »كومپارتىيــە بولمىســا يېڭــى 
چىقتــى،  كــۈن  قىــزاردى  شــەرق  بولمايتتــى،  جوڭگــۇ 
بــەش  جوگگۇدىــن چىقتــى ماۋزىــدۇڭ، جــەۋالن قىــالر 
يۇلتۇزلــۇق قىپقىزىــل بايــراق، بىــز ھەممىمىــز بىــر 
ئائىلــە« قاتارلىــق قىزىــل ناخشــىالر خىتــاي دەرســلىك 
ســىرت،  ئۇنىڭدىــن  كىرگۈزۈلگــەن.  كىتابلىرىغــا 
ســەككىز  خۇجىنتاۋنىــڭ  كىيىــن  2005-يىلىدىــن 

باشــالنغۇچ  چاقىرىقــى  نومــۇس  ســەككىز  شــەرەپ، 

ئىدىيە-سىياســەت  مەكتەپلەرنىــڭ  تولۇقســىز  ۋە 

بېســىلغان. مۇقاۋىســىغا  دەرىســىنىڭ 

دەرســلىك كىتابالردىن ســىرت گېتلرنىڭ »مېىنىڭ 

تەشــۋىقات  كۈچلــۈك  كىتابىمــۇ  ناملىــق  كۆرىشــىم« 

خاراكتېرىگــە ئىگــە بولــۇپ، ئەينــى دەۋردە يېڭــى تــوي 

قىلغــان قىز-يېگىتلەرگــە مەزكــۇر كىتــاب تارقىتىــپ 

ناملىــق  كۆرىشــىم«  »مېنىــڭ  گىتلېــر   بېرىلگــەن. 

نېمىــس  ئۆزۈڭنىــڭ  ئوغلــى!  »نېمىــس  كىتابىــدا: 

ئىكەنلىكىڭنــى ئۇنۇتمــا. نېمىــس قىــزى! ھامــان بىــر 

كۈنــى ســەن بىــر نېمىــس ئانــا بولىســەن، ھەمىشــە بۇنــى 

ئويــال. ياشــالر يانچۇقىدىكــى پۇلنــى تىجــەش ئارقىلىــق 

ئــۇرۇش خەزىنىســىنى توپاليــدۇ. باشــقىچە ئېيتقانــدا، 

ــي ئۈلگىســى بولىــدۇ… «  ياشــالر چوڭالرنىــڭ ھەقىقى

دېيىــش ئارقىلىق نېمىس ئوغۇل-قىزلىرىنىڭ رولىنى 

نەقــەدەر  ياشــالرنىڭ  ئۈچــۈن  گېرمانىيــە  تەكىتلــەپ، 

بولىــدۇ.  چۈشــەندۈرمەكچە  ئىكەنلىكىنــى  مۇھىــم 

ئۈســتۈنلۈكى،  ئىرقىنىــڭ  نېمىــس  يەنــە  كىتابتــا 

ــرق ئىكەنلىكــى،  ــار ئى ــەس، ناچ ــڭ پ ــي ئىرقىنى يەھۇدى

ئۈچــۈن  قوغــداش  ســاپلقىنى  ئىرقىنىــڭ  نېمىــس 

نېمىــس قىزلىرىنىــڭ يەھۇدىــي ۋە باشــقا يات مىللەتلەر 

بىلــەن تويلىشىشــقا بولمايدىغانلىقــى، ئەممــا نېمىــس 

تــوي   بىلــەن  قىزلىــرى  مىللــەت  باشــقا  ئەرلىرىنىــڭ 

ئاسسىمىالتىســيە  نېمىسالشتۇرســا،  ئۇالنــى  قىلىــپ 

قىلىنىــدۇ.  تەشــەببۇس  بولىدىغانلىقــى  قىلســا 

كوممۇنىســتلىرىنىڭ  خىتــاي  ئوخشــاش  گېتلىرغــا 

ئەســەرلىرى  ماۋزىــدۇڭ  ماۋزېدۇڭنىڭمــۇ  ئاتىســى 

نامىــدا بىرتۈركــۈم ئەســەرلەرنى يېزىــپ، »مەدەنىيــەت 

يــاد  مەجبــۇرى  خەلقكــە  مەزگىلىــدە  ئىنقىالبــى« 

مەلــۇم.  ئالدۇرغانلىقــى 
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 رادىيو 

كىشــىلەرنىڭ كۈندىلىــك تۇرمۇشــىنى ھازىرقىــدەك 
نىســبىتى  ئوقۇش-يېزىــش  قىلمىغــان،  تەرققىــي 
ھاىرقىــدەك يۇقىــرى كۆتۈرۈلمىگــەن، گېزىــت بېســىش 
ۋە تارقىتىش ئۇنچە ئاســانغا توختىمايدىغان ۋاقىتالردا، 
خەۋەرلىشــىش  ئاممىــۋى  ئۈنۈملــۈك  ئــەڭ  رادىيــو 

ۋاستىســى ئىــدى.  

ئېلىــپ  تەشــۋىقات  سىياســىي  ئارقىلىــق  رادىيــو   
بېرىــش پائالىيىتــى رادىيونىــڭ كەشــىپ قىلىنىشــى 
بىلــەن پاراللېــل تەرەققىي قىلدى. ئەنگىلىيەدە 1923-
ئىشــچىالر  ئەنگىلىيــە  ئۆتكۈزۈلگــەن ســايالمدا  يىلــى 
تەشــۋىقات  بىلــەن  ئۇســتىلىق  رادىيونــى  پارتىيىســى 
قازانغــان.   ئۇتــۇق  زور  ئىشــلىتىپ،  قىلىــپ  قورالــى 
رادىيــو 20-ئەســىرنىڭ بېشــىدىن باشــالپ تونۇلۇشــقا 
ســۈپىتىدە  قورالــى  تەشــۋىقات  ئۇنىــڭ  باشــلىدى. 
ئىشلىتىلىشــى ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە 
ئىلگىــرى  ئۇرۇشــتىن  ناتسىســتالر  بولۇپمــۇ  بولــدى. 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك  رادىيودىــن  جەريانىــدا  ئــۇرۇش  ۋە 
ــى  ــۋىقات ئۇچۇرلىرىن ــدى. ناتسىســتالرنىڭ تەش پايدىالن
كــەڭ خەلــق ئاممىســىغا تارقىتىدىغــان قورالالرنىــڭ 
قىلىشــتا  ســەپەرۋەر  خەلقنــى  رادىيــو  بولغــان  بىــرى 

ئوينىــدى. رول  مۇھىــم 

رادىيــو مەلــۇم بىــر پارتىيىنــى پەقــەت تەشــۋىقات   
بىلەنــال  ھاكىمىيەتكــە  ئېلىــپ كېلەلمەيــدۇ، ئەممــا 
ــا  ــۇ ھاكىمىيەتنــى ســاقالپ قېلىــش ئۈچــۈن  ئاممىغ ئ
ئــەڭ  بۇنىــڭ    . تىرىشــىدۇ  كۆرسىتىشــكە  تەســىر 
ياخشــى مىســالىنى نېمىــس رادىيوســىنىڭ ناتسىســت 
دەۋرىدىكــى تەشــۋىقات پائالىيىتىدىــن كۆرۈۋاالليمىــز. 
كــەڭ  پايدىلىنىــپ  ئاكتىــپ  رادىيودىــن  گىتلېــر 
ئاممىنىڭ تونۇشــىغا تەســىر كۆرســەتتى ۋە كۆپســانلىق 
خەلــق ئاممىســىنىڭ قوللىشــى بىلــەن ھاكىمىيەتنــى 
رادىيــوال  پەقــەت  دەۋردە  بــۇ  گەرچــە  ئالــدى.  قولىغــا 
 ، بولمىســىمۇ  ســەۋەب  ئۆزگىرىشــىدىكى  ھوقۇقنىــڭ 
ئاممىنىــڭ  گىتلېرنىــڭ گېرمانىيــە سىياســىتىنى، 

ــن  ئۈمىد-ئىســتەكلىرىنى ياخشــى بىلىشــى ۋە رادىيودى
ئامىــل  مۇھىــم  پايدىلىنىشــى  بىلــەن  ئۇســتىلىق 
بولــدى.  گىتلېرنىــڭ »رادىيــو بولمىغــان بولســا بــۇ 
دېگــەن  بوالتتــۇق...«  قىاللمىغــان  غەلىبــە  ئۇرۇشــتا 

مەشــھۇر ســۆزى بۇنــى ئىســپاتاليدۇ. 

قىلىدىغــان  ھەرىكــەت  قارشــى  ناتسىســتالرنىڭ   
ئامېرىــكا مەركەزلىك »ئامېرىكا ئاۋازى« رادىيوســىمۇ بۇ 
دەۋردىكــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك تەشــۋىقات ســۇپىلىرىنىڭ 
بىــرى ســانىلىدۇ. »ئامېرىــكا ئــاۋازى« رادىيو سەھنىســى 
تۇنجــى  1942-يىلدىكــى  ئامېرىكىنىــڭ  بولــۇپ، 
ئاڭلىتىشــىدا »بــۇ خــەۋەر ياخشــى ياكــى ناچــار بولۇشــى 
ھەقىقەتنــى  دائىــم  ســىزگە  بىــز  ئەممــا  مۇمكىــن، 
ئامېرىكىنىــڭ  قىلىــپ،  ئېــالن  دەپ  ســۆزلەيمىز« 
ئاســاس  نــى  تەشەببۇســى«  ســۆزلەش  »ھەقىقەتنــى 
دۇنياغــا  ئىستراتېگىيىســىنى  تەشــۋىقات  قىلغــان 

جاكارلىــدى.

رادىئۇنىــڭ گېزىتتىن پەرقى شــۇكى، رادىئۇ ئۇقۇش-
كىشــىلەرگىمۇ  ساۋاتســىز  بىلمەيدىغــان  يېزىشــنى 
ئوخشاشــال تەســىر كۆرســىتەلەيدۇ. رادىيو مەزمۇنلىرىنى 
ئايرىغانــدەك  ئوقۇشــقا  گېزىــت  ئۈچــۈن  ئــاڭالش 
ئاڭلىغۇچىــالر  يــوق.  ھاجىتــى  ئايرىشــنىڭ  ۋاقىــت 
بىــر تەرەپتىــن قىلىۋاتقــان ئىشــىنى داۋامالشــتۇرغاچ، 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن رادىيــو مەزمۇنلىرىدىــن خــەۋەردار 
بوالاليــدۇ. رادىيــو گېزىــت يېتىــپ بارالمىغــان يەرلەرگــە 
يېتىــپ  بىمــاالل  ئارقىلىــق  قوبۇللىغــۇچ  رادىيــو 
بارااليــدۇ. خەۋەرلىشــىش ساھەســىدىكى تېخىنىكىلىــق 
تەرەققىياتــالر رادىيونىمــۇ گېزىتكــە ئوخشــاش كۈچلــۈك 
قىلــدى.  مەھــرۇم  رولىدىــن  ۋاســتىلىق  تەشــۋىقات 
تاكســىي  ۋە  ياشــانغانالر  رادىيــو  كۈنــدە  بۈگۈنكــى 
خەۋەرلىشــىش  ئاڭاليدىغــان  بەكــرەك  شــوپورلىرى  
ۋاستىســىغا ئايالنــدى ۋە كۆڭــۈل ئېچىــش تىپىدىكــى 
مەزمۇننــى  ئاساســلىق  پروگراممىــالر  ۋە  ئاڭلىتىــش 

ئىگىلىــدى.
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 تېلېۋىزور

تېلېۋىــزور 1936-يىلــى ئەنگىلىيــەدە تۇنجــى قېتىــم 
تېــزال  ناھايىتــى  ۋە  باشــلىدى  تارقىتىشــنى  ئاممىــۋى 
تەشــۋىقاتچىالر  ئىچىــدە  ۋاقىــت  قىســقا  ئومۇمالشــتى. 
بىرىگــە  ۋاســىتىلەرنىڭ  ئىشــلىتىدىغان  كــۆپ  ئــەڭ 
ئايالنــدى. تېلېۋىــزور تەشــۋىقاتى تەشــۋىقات ئىگىدارلىــرى 
ھەرخىــل  بولــۇپ،  تېجەشــلىك  تېخىمــۇ  ئۈچــۈن 
ھەرخىــل  ئۇچۇرالرنــى   ئۆلچەمدىكــى  ۋە  فورمــات 
ســەۋىيەدىكى ئوبيېكتالرغــا يەتكــۈزۈپ بېرىــش شــارائىتى 
ھازىرلىــدى. تېلېۋىــزوردا ھەرخىــل يوشــۇرۇن ئۇچۇرالرنــى 
تېخنىكىالرنــى  قىيىنالشــتۇرىدىغان  پەرقلەندۈرۈشــنى 
ئىشــلەتكىلى بولىــدۇ. بۇنــداق بولغانــدا،  كۆرۈرمەنلەرنــى 
ئاســانال قايمۇقتۇرغىلــى ۋە تەشــۋىقاتچى قوراشــتۇرغان 
مەنــە رامكىســىغا قارشــى پاسســىپ ھالغــا كەلتۈرگىلــى 

قىلىــدۇ. 

يېزىــق  پەقــەت  خەۋەرلەرنــى  ۋە  ئېــالن  گېزىــت 
ئىپادىلــەپ  بىلــەن  ئــاۋاز  رادىيــو  بىلــەن،  رەســىم  ۋە 
تېلېۋىــزور  ســۇناتتى.  دىققىتىگــە  ئاڭلىغۇچىالرنىــڭ 
ئىجاد قىلىنىشــتىن ئىلگىرى يېزىق، رەســىم، ئاۋازالرنى 
بىــرال مۇھىتتــا ســۇنغىلى بولمايتتــى. تېلېۋىــزور بــۇ 
رەســىم،  يېزىــق،  كېلىــپ  يەنــە  تولــدۇردى.  بوشــلۇقنى 
بــۇ ئېلمېنېتالرنــى  ئاۋازالرنــى بىرلەشــتۈرۈپال قالمــاي، 
ھەرىكەتچانلىققــا ئىگــە قىلــدى. تېلېۋىزورنىــڭ ئىجــادى 
ئاۋامنىــڭ يېڭىلىقالرنــى خەۋەردار بولــۇش ئېھتىياجىنى 
ئۈچــۈن  ئىگىدارلىــرى  تەشــۋىقات  قالمــاي،  قاندۇرۇپــال 
كۈچــى  قىلىــش  قايىــل  زور،  تېخىمــۇ  كۈچــى  تەســىر 
تېخىمــۇ  كۈچــى  ئىشــەندۈرۈش  يۇقىــرى،  تېخىمــۇ 
كۈچلــۈك بولغــان تەشــۋىقات قورالــى بىلــەن تەمىنلــدى. 
تېلېۋوزۇردىكــى تەييــار تەســەۋۋۇر، تېــز تاماققــا ئوخشــاش 
كۆرۈرمەننىــڭ ئالدىغــا قويۇلۇشــقا باشــلىدى. شــۇنىڭ 
تەييــار  رامكىســى  تەپەككــۇر  كىشــىلەرنىڭ  بىلــەن. 

بولــدى. تويدورۇلماقچــى  بىلــەن  تەســەۋۋۇر 

ئېچىــش  كۆڭــۈل  چــوڭ  ئــەڭ  تېلېۋىــزور  بۈگــۈن   
ئائىلــە  كەچقۇرۇنلىــرى  قالــدى.  بولــۇپ  ۋاستىســى 

جەمئىيەتلــەردە  نۇرغــۇن  كــۆرۈش  تېلېۋىــزۇر  بويىچــە 
ئورتــاق ئادەتكــە ئايالنــدى. تېلېۋىزورنىــڭ جەمئىيــەت 
تەرىپىدىــن كۆڭــۈل ئېچىــش ۋاستىســى دەپ قارىلىشــى 
تەشــۋىقاتچىالرنىڭ  ئىشلىتىشــى  يۆنىلىشــتە  بــۇ  ۋە 
خىزمىتىنى تېخىمۇ ئاسانالشــتۇردى. كىشىلەر كۆڭۈل 
ئېچىــش مەقســىتىدە تېلېۋىزۇر كۆرســە، تەشــۋىقاتچىالر 
ئۆزلىــرى يەتكۈزمەكچــى بولغــان ئۇچۇرالرنــى ئۇســتىلىق 
بىلــەن پروگراممىالرغــا قىســتۇرۇش ئارقىلىــق تەييــار 
ــى بازارغــا سېلىشــقا باشــلىدى.  تەســەۋۋۇر ۋە ئىدىيەلەرن
تېلېۋىــزور كــۆرۈش نىســبىتى ۋە تېلېۋىزۇرنىــڭ ئورتــاق 
ۋە  يارىتىــش  كۈلتــۈر  ئورتــاق  تونــۇش،  ئورتــاق  ئــاڭ، 
ســىڭدۈرۈش  ئادىتىگــە  ئســىتىمال  كۆرۈرمەنلەرنىــڭ 
كۈچــى تېلېۋىزورنىــڭ بۈگۈنكــى دۇنيادىكــى تەشــۋىقات 
كۆرســىتىپ  مۇھىملىقىنــى  قانچىلىــك  ئۈچــۈن 
ــدۇ. تېلېۋىزوردىكــى ھــەر خىــل مەزمۇنــالر )ســاختا  بېرى
ئېالنــالر(  كىنــوالر،  فىلىملــەر،  يۈرۈشــلۈك  خەۋەرلــەر، 
ــۇ مەزمۇنالرنىــڭ كۆڭــۈل ئېچىــش مەھســۇالتى دەپ  ۋە ب
قارىلىشــى ۋە بۇالردىــن مەنىــۋى زوق ئىــزدەش خاھىشــى 
تېلېۋىزورنى كىشــىلەرگە تەســىر كۆرســىتىش جەھەتتە 
ــەر  ــران كۈلتۈرل ــدۇ. ھۆكۈم كۈچلــۈك قورالغــا ئايالندۇرى
تېلېۋىــزۇر پروگراممىلىرى ئارقىلىق جەمئىيەتلەرنىڭ 
كۈلتــۈرەل قىممەت قاراشــلىرىنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق 
ئــۆز كۈلتۈرىنــى چاندۇرماســتىن يېيىشــقا تىرىشــىدۇ. 
يۈرۈشــلۈك فىلىملەردىكــى مۇھەببــەت ھېكايىلىــرى، 
يــۈرۈش- ۋە  كىيىم-كىچــەك  مۇناســىۋىتى،  ئائىلــە 
يېڭــى  تــۆۋەن،  ئېڭــى  كۈلتــۈرەل  ئادەتلىــرى  تــۇرۇش 
كۈلتۈرلەرنىــڭ خىرســىغا تەييارلىقســىز ھالەتتىكــى 
كۆرۈرمەنلەرنــى تېــزال رام قىلىۋالىــدۇ. تېلېۋىزۇرنىــڭ 
كۈلتــۈرەل  تــۈرى  تەشــۋىقات  ئۈنۈملــۈك  ئــەڭ 
تەشــۋىقات بولــۇپ، كۈلتــۈرەل تەشــۋىقاتالرنىڭ جەلــپ 
قىلىشــچانلىقى كۈچلــۈك، تەشــۋىقات ئىكەنلىكىنــى 
ھېــس قىلىــش قىيىــن. يۈرۈشــلۈك فىلىملــەر، ھېكايــە 
ئېچىــش  كۆڭــۈل  شــۇخىلدىكى  ۋە  ســەنئەت  فىلىــم، 
ــوپ كىشــىنىڭ  ــر ت ــا بى ــرال ۋاقىتت ــرى بى پروگراممىلى
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كۆرۈنۈشــنى  ئورتــاق  ۋە  تۇيغــۇ  ئورتــاق  كاللىســىدا 
جانالنــدۇرۇپ، مەزمۇننــى ئاممىــۋى ئەســكە ئايالندۇرىــدۇ. 
پروگراممىالرغــا ئۇســتىلىق بىلــەن كىرگۈزىۋىتىلگــەن 

تــوپ  تەشــۋىقات ئېلمېنېتلىــرى بىــرال ۋاقىتتــا بىــر 
قوبــۇل  جانالنغانلىقتىــن،  زېھنىــدە  كىشــىنىڭ 

بولىــدۇ. ئاســان  ۋە  تېــز  قىلىنىشــى 

 ئىنتېرنېت

ئەنئەنىــۋى  ئىســتىمالىمىزدا  تىــل  بۈگــۈن 
ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش  خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرى، 
ۋاســتىلىرى ياكــى ئاممىــۋى تاراتقــۇالر دەپ ئاتىلىۋاتقــان 
ئاساســەن  بــۇرۇن  ئىنقىالبىدىــن  ســانائەت  مېدىيــا 
ــدا تارقىتىــش ئېلىــپ  ــەت كونتىروللىقى دېگــۈدەك دۆل
باراتتــى. ســانائەت ئىنقىالبىدىــن كىيىنكــى تەرەققىيات 
ۋە زېھنىي ئىســالھاتالر بۇ ئەندىزىنى ئۆزگەرتىشــكە ئۇل 
ســالدى. شــۇنىڭ بىلــەن مېدىيــا خۇسۇسىيلىشــىش 
دۇنيــا  ئىككىنچــى  قــەدەم  بــۇ  تاشــلىدى.  قەدىمىنــى 
بىــر  يەنىمــۇ  كىيىــن  ئاخىرالشــقاندىن  ئۇرۇشــى 
قــەدەم ئىلگىرلــەپ كىچىــك ســەرمايىدارالرمۇ  قۇربــى 
يەتكــەن مېدىيــا تۈرىنــى ســېتىۋىلىش ئەركىنلىكىگــە 
ئېرىشــتى. ئەممــا بــۇ ئىجابىي ئىلگىرلەش بەزى ســەلبي 
خەۋەرلىشــىش  قۇتۇاللمىــدى.  كۆلەڭگىلەردىنمــۇ 
ھۆكۈمەتنىــڭ  ياكــى  دۆلەتنىــڭ  بــۇرۇن  ۋاســتىلىرى 
بولســا،  بارغــان  ئېلىــپ  تارقىتىــش  كونتىرۇللىقىــدا 
بويىچــە  خاھىشــى  ئىگىلىرىنىــڭ  ســەرمايە  ئەمــدى 
شــەكىللىنىپ  ۋەزىيــەت  قىلىدىغــان  تارقىتىــش 
ۋاســتىلىرىنىڭ  خەۋەرلىشــىش  ئەنئەنىــۋى  قالــدى. 
تارقىتىــش شــەكلى كونتىــرۇل قىلغۇچــى تەرەپنىــڭال 
ئىرادىســىنى ئەكــس ئەتتۈرىدىغــان تــاق يۆنىلىشــلىك 
تارقىتىــش بولــۇپ، ئــاۋام پەقــەت قوبــۇل قىلغۇچىلىــق 
ئورنىدىــال تۇراتتــى، ئــۆز پىكرىنــى ئوتتۇرىغــا قويىدىغان، 
پىكىر-تەلەپلىرىنــى ســۇنىدىغان ســەھنە تاپالمايتتــى. 
ئىنتېرنېــت بارلىققــا كەلگەندىــن كىيىــن بــۇ پاسســىپ 
ۋەزىيەتكــە خاتىمــە بېرىلىــپ، كــەڭ ئاممىغــا ئۆزىنــى 
بــەردى.  يارىتىــپ  مۇھىتــى  ئىپادىلــەش  »ئەركىــن« 
يۆنىلىشــلىك  قــوش  ئىنتېرنېــت  مۇھىمــى  ئــەڭ 
تەمىنلەيــدۇ.  بىلــەن  ئىمكانــى  خەۋەرلىشــىش 
مۇالزىمەتلەرنىــڭ  تەمىنلىگــەن  ئىنتېرنېــت 

يولالنمىســى  پوچتــا  ئېلېكترونلــۇق  بولغــان  بىــرى 
بولۇشــىدىن  قانــداق  ئارىلىــق  جۇغراپىيەلىــك 
قەتئىينــەزەر تــور ئابونتلىرىغــا ئۇچــۇر يولــالش، قوبــۇل 
قىلىــش، ئوقــۇش ۋە جــاۋاب قايتــۇرۇش قاتارلىــق ھــەر 
ئاالقــە مۇھىتــى  ئۆز-ئــارا  بىلــەن  مۇالزىمەتلــەر  خىــل 
تەرەققىيــات  بــۇ  ئىنتېرنېتنىــڭ  بېرىــدۇ.  يارىتىــپ 
ئىنقىــالپ  ساھەســىدە  ئۇچۇر-ئاالقــە  يۈزلىنىشــى 
كەلتــۈردى.  مەيدانغــا  ئۆزگىرىشــلەرنى  خاراكتېرلىــك 
ئىنتېرنىــت سايىســىدە ئىجىمائىــي تاراتقــۇالر دەپ نــام 
ئوخشــاش  شــۇنىڭغا  ۋە  قوراللىــرى  پــاراڭ  بېرىلگــەن 
ھەرخىــل مەقســەتتە ئىشلىتىشــكە مۇۋاپىــق ۋە ئەپچىل 
ئۇچۇر-ئاالقــە دىتاللىــرى بارلىققــا كەلــدى. ئىنتېرنېــت  
ئايرىــم  ھــەم  ھەرىكەتنــى  ۋە  ئــاۋاز  رەســىم،  يېزىــق، 
بىلــەن  شــارائىت  بولىدىغــان  كۆرگىلــى  بىرگــە  ھــەم 
تەمىنلــەپ بــەردى. گېزىــت، رادىيــو ۋە تېلېۋىزۇرنىــڭ 
يوللىــرى  ئېرىشــىش  ۋە  ئاالھىدىلىكلىــرى  پۈتــۈن 

بولــدى.   جــەم  ئىنتېرنېتتــا 

ئۇچــۇر يەتكــۈزۈش تەشــۋىقاتنىڭ نىگىــزى. 
ــپ،  ــۈش ســۈرئىتىنى تېزلىتى ــڭ يەتكۈزۈل ئۇچۇرنى
پۈتــۈن دۇنيانــى بىر-بىرىگە باغلىغــان ئىنتېرنېت، 
ــىنى  ــن نىسىۋىس ــۇر تېزلىكىدى ــۇ ئۇچ ــە ب ئەلۋەتت
ئۈســتىگەن  ئۇنىــڭ  تۇرالمايــدۇ.  ئالمــاي 
ئىنتېرنېتنىــڭ ئۇچۇر-ئاالقىنــى زامــان ۋە ماكاندىن 
مۇســتەقىل ھالغــا كەلتۈرۈشــى بــۇ نىســىۋىنى 
پۇرســەتكە  ئۈچــۈن  ئىگىدارلىــرى  تەشــۋىقات 
ــران ۋە  ــق ئېك ــيڧۇن، ئەقللى ــدۇردى. ئەقلى ئايالن
شــۇنىڭغا ئوخشــاش ســىزىمچان ۋە قوللىنىشــچان 
كۆپىيىشــى،  ئۈســكۈنلىرىنىڭ  ئاالقىلىشــىش 
ــپ  ــۋىقاتنىڭ يېتى ــى تەش ــىرى كىچىكلىش بارغانس
ــۇل قىلغۇچــى  ــە قوشــۇلۇپ، قوب ــش تېزلىكىگ بېرى
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ئوبيېكىتالرنى كۆپەيتتى. 

مۇداپىئــە  دۆلــەت  ئامېرىــكا  ئىنتېرنېتنــى 
كەشــىپ  1969-يىلــى  تەرىپىدىــن  مىنىســتىرلىكى 
بېشــىدىن  1990-يىلالرنىــڭ  بولــۇپ،  قىلىنغــان 
باشــالپ دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىغــا تېــز تارقىلىپ 
تېلېۋىــزور  رادىيــو،  باشــلىغان.  ئومۇملىشىشــقا 
ئابونتقــا  مىليــون   50 ئارقىلىــق  ئىنتېرنېــت  ۋە 
ۋاقىتنــى  قىلغــان  ســەرپ  ئۈچــۈن  يەتكــۈزۈش  ئۇچــۇر 
تەكشــۈرۈلگەندە، رادىيــو ئۈچــۈن 38 يىــل، تېلېۋىــزور 
ئۈچــۈن 13 يىــل ، ئىنتېرنېــت ئۈچــۈن پەقــەت 5 يىــل 

كەتكــەن.  ۋاقىــت 

شــىركەت-  ۋە  ئىدرە-ئــورگان  ھەرقايســى  نۆۋەتتــە 
كارخانىــالر ئۆزىنــى تونۇتــۇش ۋە مەھســۇالتلىرىنى ئېالن 
بەتلىرىنــى  تــور  ئــورگان  مەخســۇس  ئۈچــۈن  قىلىــش 
تــور  تەســىس قىلماقتــا. تەشــكىلىي قۇرۇلمىالرنىــڭ 
بېكەتلىــرى، شــىركەت ئۇچۇرلىــرى ۋە  خەۋەرلىرىنــى 
جامائــەت  ۋە  ئالماشــتۇرۇش  ئۇچــۇر  قىلىــش،  ئېــالن 
پىكىرىنــى تەكشــۈرۈش، شــۇنداقال تەشــۋىقات  قىلىــش 
قورالــى  ئاالقــە  ئاممىــۋى  ئۈنۈملــۈك  جەھەتتــە 

بوالاليــدۇ. شــۇنىڭدەك سىياســىي كــۈچ مەركەزلىرىمــۇ 
پايدىالنماقتــا.  ئەۋزەللىكىدىــن  بــۇ  ئىنتېرنېتنىــڭ 
ئاساســلىق  بــەش  بېكەتلەرنىــڭ  تــور  سىياســىي 
ئۇچــۇر  بــۇالر؛  بولــۇپ،  تەكىتلەنگــەن  ئىقتىــدارى 
بىلــەن تەمىنلــەش،  تەشــۋىقات قورالــى بولــۇش، مەنبــە 
ســىرتىدىكى  ۋە  ئىچــى  پارتىيــە  شــەكىللەندۈرۈش، 
ــۇرۇش ۋە سىياســىي  ــورى ق ــەن ئۇچــۇر ت گۇرۇپپىــالر بىل
كــۈچ  سىياســىي  كۈچەيتىــش.     قاتنىشىشــنى 
تەشــكىلىنىڭ  قوللىغۇچىلىرىنــى  مەركەزلىــرى 
خىزمەتلىرىدىــن خــەۋەردار قىلىــش، قىزىققۇچىالرنــى 
تەشــكىل ھەققىــدە يېڭــى ئۇچــۇر بىلــەن تەمىنلــەش، 
كــۆز- ۋە  پىكىــر  ئۆزىنىــڭ  توپــالش،  قوللىغۇچــى 
ــادەم  ــدۇرۇش، ئ ــۇل قىل قاراشــلىرىنى تارقىتىــش ۋە قوب
كۈچــى ۋە ئىقتىســادىي مەنبــە ھاســىل قىلىــش، پارتىيــە 
ئىجتىمائىــي،  سىياســىي،  ســىرتىدىكى  ۋە  ئىچــى 
ئىقتىســادىي ۋە كۈلتــۈرەل مۇناســىۋەت تــورى قــۇرۇش 
ۋە  ئەۋزەللىــك  تەمىنلىگــەن  ئىنتېرنېــت  ئۈچــۈن 
قواليلىقالردىــن پايدىلىنىــپ تەشــۋىقات پائالىيىتىنــى 

يايدۇرااليــدۇ. قانــات 

پىالكات

ــۇپ، ھــەم رەســىم  ــۈرى بول ــا ت پىــالكات باســما مېدىي
ھــەم گــۈزەل ســەنئەت بىرلەشــتۈرۈلگەن ســېمىۋۇلۇق 
ھېســاپلىنىدۇ.  ۋاستىســى  تەشــۋىقات  ۋە  ئېــالن 
ــچ بىرلەشــتۈرىۋىتىلگەن  ــق زى رەســىم، شــەكىل ۋە يېزى
ئاســاس  رەڭ  ســېمىۋۇللۇق  پىالكاتــالردا  بولىــدۇ. 
كەشــىپ  تېخــى  مەتبەئــە  پىالكاتــالر  تۇرىــدۇ.  ئورۇنــدا 
ئوقۇش-يېزىشــنى  ئىنســانالر  قىلىنمىغــان، 
بىلمەيدىغــان دەۋىرلەردىمــۇ ئىشــلىتىلگەن. قەدىمىــي 
مۇناســىۋەتلىك  ئاممىغــا  گېرىتىســىيەدە   ۋە  رىــم 
رەســىم ۋە شــەكىللەر رەخــت ياكــى شــۇنىڭغا ئوخشــاش 
بــۇ  ئېىســىلغان.  تامالرغــا  ســىزىلىپ  نەرســىلەرگە 
ئۆتتــۇق.  توختىلىــپ  قىســمىدىمۇ  گېزىــت  ھەقتــە 
قىلىنىشــى  كەشــىپ  مەتبەئەنىــڭ  -15ئەســىردە 

ــە تېخىنىكىلىــرى ئارقىلىــق  ــالر مەتبەئ بىلــەن پىالكات
بېســىلىپ، كۆپەيتىلىــپ ئىشــلىتىلدى. پىالتكاتــالر 
سىياســىي تەشــىۋىقات مەقســىتىدە ئىشلىتىلىشــتىن 
ئىلگىــرى ئومۇمــەن ئىككى مەقســەتتە ئىشــلىتىلەتتى. 
بىرىنچىســى، كىنــو قويــۇش ۋاقتــى ۋە كونســېرتالرنىڭ 
ــى خــەۋەردار  ــاۋام خەلقن ــن ئ ــى ۋە مەزمۇنىدى ــى، ۋاقت ئورن
قىلىــش. ئىككىنچىســى، ئېــالن ۋە ئۇقتــۇرۇش. ئېــالن 
ۋە ئۇقتۇرۇشــنىڭ مەقســىتى ئاۋامنىــڭ بىلىشــى زۆرۈر 
بولغــان مەســىللەرنى تېخىمــۇ كــۆپ كىشــىگە قــوالي 
ۋە تېــز يەتكــۈزۈش بولــۇپ، پىالتكاتــالر بــۇ ڧۇنكىســيەنى 
ئىــدى.  ئىگــە  ئۈنۈمگــە  كۆرۈرنەرلىــك  ئورۇنداشــتا 
-1866يىلدىــن باشــالپ پىالكاتالرنــى رەڭلىــك باســقىلى 
بولىدىغــان بولــدى ، كېيىــن ڧوتوگىــراڧ ماشىنىشــى 
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ۋە  ۋە رەڭلىــك باســمىنىڭ پەيــدا بولۇشــى پىالكاتنــى 
ھازىرقــى تېخنىكىلىــق ســەۋىيىگە يەتكــۈزدى. 

مەقســىتىدە  تەشــۋىقات  سىياســىي  پىالكاتالرنىــڭ 
ئۇرۇشــى  دۇنيــا  بىرىنچــى  ئىشلىتىلىشــى  تۇنجــى 
مەزگىلىگــە توغــرا كېلىــدۇ. 1914-يىلــى ئەنگىلىيــە 
ئارمىيەگــە  كىچچېنېــر  لــورد  مىنىســتىرى  ئــۇرۇش 
ئەســكەر قوبــۇل قىلىــش ئۈچــۈن »دۆلىتىڭىــز ســىزگە 
ــى بېســىپ  ــەن پىالكاتالرن ــاج« دېگــەن شــوئار بىل موھت
ئېالنــدا  ئىشــلىتىدۇ.  ئۈچــۈن  تەشــۋىقات  چىقىرىــپ 
ــە  ــۇم يۈزلەرگ ــەن نامەل ــورد ئاشــچېنېرنىڭ  كۆرۈنمىگ ل
بىۋاســتە خىتــاب قىلىشــى، بىــر قاراشــتىال ئۇچرىشــىش 
مۇقــەررەر بولغــان كــۆزى ۋە  قارىغۇچىالرغــا توغرىالنغــان 
دۆلــەت  بىلــەن  شــەخس  بارمىقــى  كۆرســەتكۈچ 
رىشــتىنىڭ  كۈچەيگــەن  تۇيۇقســىز  ئوتتۇرىســىدىكى 

ئىــدى.   نامايەندىســى 

ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە گېرمانىيــە، 
قاتارلىــق  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ۋە  ئىتالىيــە 
پائــال  دۆلەتلــەر پىالتكاتالرنــى تەشــۋىقاتلىرى ئۈچــۈن 
بــۇ  كۆرۈنىدىغــان  ئاددىيــدەك  قارىماققــا  ئىشــلەتكەن. 
كۆرۈنگىنىدىــن  ئەمەلىيەتتــە  شــەكلىنىڭ  ئېــالن 
بــار. رادىيونــى ئېتىۋەتكىلــى  بەكــرەك ئۈنۈملــۈك رول 
بولىــدۇ، سىياســىي يىغىلىــش ۋە كىنوالرنــى زىيــارەت 
ۋاقىتتــا  بىــر  مەلــۇم  ئەممــا  بولىــدۇ،  قىلماســلىققا 

ھېچكىمنىــڭ  كېتىۋاتقانــدا  ئۆتــۈپ  كوچىدىــن 
ناتسىســت  ئەمــەس.  مۇمكىــن  قېچىشــى  ئېالندىــن 
قەدەملىــك  مــاس  بىلــەن  كىنــو  گېرمانىيەســىدە 
ــى ســۈپىتىدە  ــالر كۆرۈنۈشــلۈك تەشــۋىقات قورال پىالكات
ئوتتۇرىغــا چىققــان. Goebbels نىــڭ تەشــۋىقاتچىلىرى 
تەســىر  ئېلمېنېتالرنىــڭ  كۆرۈنۈشــچان  پىالكاتــالردا 
كۈچىنىــڭ ئىنتايىــن كۈچلــۈك ئىكەنلىكىنــى، ئەگــەر 
بــۇ ئۇچــۇرالر چۈشىنىشــلىك بولســا ۋە كىشــىلەر بــۇ 
ئۇچۇرالرنــى دائىــم كــۆرۈپ تۇرســا، رەســىم ۋە شــۇئارالرنى 
ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقىنى بايقىغان.  شــەھەرنىڭ ھەر 
يىرىگــە گىتلېرنىــڭ ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگەن پىالكاتــالر 
ئېىســلىپ، كىشــىلەرنىڭ بــۇ ئېالنالرنى كۆرمەســلىككە 
ئۆتۈۋاتقانــدا  كوچىدىــن  قالدۇرۇلمىغــان.  ئىمــكان 
تۇيۇقســىزال، گېرمانىيەنــى »قىزىــل تېرورلۇقتىــن« ۋە 
ــن قوغداشــقا  ــي مىكروبلىــرى« دى كوچىدىكــى »يەھۇدى
جەينىكــى  ئىگىــز،  ئــورۇق،   قىلىۋاتقــان  تەييارلىــق 
كۆتۈرۈلگــەن،  بېشــى تىــك، ئىرادىلىــك گىتلېرنىــڭ 

مۇمكىــن. ئۇچرىتىــش  ئېالنىنــى 

بارلىــق  قوراللىرىنىــڭ  مېدىيــا  ئىپتىدائىــي  بــۇ 
كۈلتــۈرەل ۋە ئىجتىمائىــي ئۆزگىرىشــلەردىكى تەســىرى 
مۇمكىــن.  توختىلىــش  ئۇزۇن-ئــۇزۇن  ھەققىــدە 
تاختىلىرىنىــڭ  ئېــالن  ۋە  پىــالكات  كۈنىمىزدىمــۇ 
سىياســىي.  ئىقتىســادىي ۋە كۈلتۈرەل ســاھەلەردە كەڭ 
مەســىلەن،  ئۇچرىتااليمىــز.  ئىشــلىتلىۋاتقانلىقىنى 
ھاكىمىيــەت  ســايلىمى،  پرېزىدېنتلىــق  تۈركىيــەدە 
تالىشــىش ســايلىمى ۋە يەرلىــك ســايالم مەزگىللىرىــدە 
بىنــا تاملىــرى، كوچــا كىرىــش ئېغىــزى ۋە ئاپتوبــۇس 
چۈشــۈرۈلگەن  رەســىمى  نامزاتالرنىــڭ  بېكەتلىرىــدە 
قۇتۇالالمايمىــز.  دېســەكمۇ  كۆرمــەي  پىالكاتالرنــى 
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نوپۇزلــۇق سىياســەتچىلەر مەلــۇم بىــر رايۇنــدا نۇتــۇق 
بولســا،  ئاچماقچــى  يىغىــن  ياكــى  ســۆزلىمەكچى 
شــۇئارالر  ۋە  خــەت  رەســىم،  مۇناســىۋەتلىك  يىغىنغــا 
مۇمكىــن.  كــۆرۈش  پىالكاتالرنــى  چۈشــۈرۈلگەن 
قىلىــش  قوبــۇل  ئوقۇغۇچــى  كۈزلــۈك  ۋە  باھــار 
ئېــالن  ئۇنېۋىرســىتېتالرنىڭ  ھەرقايســى  مەزگىلىــدە 
ســىرت  ئۇنىڭدىــن  ئۇچرايــدۇ.  كــۆپ  پىالتكاتلىرىمــۇ 
ئىئانــە  كونســېرتلىرى،  ســەنئەتكارالرنىڭ  داڭلىــق 
ئورۇنلىرىنىــڭ  تىجــارەت  پائالىيەتلىــرى،  توپــالش 
ئالدىنئــەال  قاتارلىقالردىمــۇ  مۇراســىمى  ئېچىلىــش 
رەڭــدار، ســىمىۋۇللۇق مەنــە  اليىھەلەنگــەن ھەرخىــل 

ئۆتىدىغــان  كۆپــرەك  ئاممــا  پىالتكاتــالر  يۇشــۇرۇنغان 
يــول دۇقمۇشــلىرى ۋە بىكــەت تاملىرىغــا ئېســىلىدۇ. 
ــۇ  ــڭ كۈنىمىزدىم مۇشــۇالرنىڭ ھەممىســى پىالكاتالرنى
بىلدۈرىــدۇ.  يوقاتمىغانلىقىنــى  كۈچىنــى  تەســىر 
ئۇنىڭدىــن ســىرت زامانىــۋى تېخنىكىلىق ئۈســكۈنىلەر 
ئىشــلىتىلىۋاتقان  بىرلەشــتۈرۈلۈپ  زىــچ  بىلــەن 
ســودا  مەســىلەن،  بــار.  پىالكاتالرمــۇ  ئۆزگىرىشــچان 
ئېكرانــالر،  كــەڭ  ئورۇنالشــتۇرۇلغان  ســارايالرغا 
ئاپتۇبــۇس بېكەتلىرىدىكــى ســىيرىلما پىالكاتــالر، كوچــا 
ئاپتۇبۇســلىرىنىڭ تۇتقۇچىدىكــى ڧىلىــم ئېالنلىــرى.... 

قاتارلىقــالر. 

رەسىم ۋە كارىكاتۇرالر

رەســىم )ھەجىــۋى رەســىم، قورقۇنچلــۇق رەســىم(، 
ســۈرەت ، كارتــون ، ھەجىــۋى رەســىملەر ، بەلگىلــەر، 
ســىنبەلگىلەر، رەھبەرلەرنىڭ پورتىرىتى ئوخشىمىغان 
تۈرلەردە ئېھتىياجغا ئاساســەن بېســىلىپ، نىشــاندىكى 
ئاممىنىــڭ كۆرۈشــىگە كاپالەتلىــك قىلىنىــدۇ. بەزىــدە 
رەســىمنىڭ ئاســتىغا قىســقا تېكىســتلەرنى قوشــۇپ 
بــۇ  ئەممــا  تەكىتلەيــدۇ.  بېرىدىغــان ئۇچۇرنــى  رەســىم 
قىســقا تېكســىتلەرنىڭ ئاساســلىق مەقســىتى رەســىم 
قىلدۇرماقچــى  قوبــۇل  ۋە  مەنــا  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز 
بولغــان ئۇچۇرنــى خۇالسىلەشــتىن ئىبــارەت.  بۈگۈنكــى 

ــام  ــدەك ت ــۇرالر بۇرۇنقى ــدە گەرچــە رەســىم ۋە كارىكات كۈن
ۋە كوچىالرغــا كــۆپ چاپلىنىــپ كەتمىســىمۇ، ھەرخىــل 
يۇشــۇرۇنغان،  مەنــاالر  يۇشــۇرۇن  قوشــۇلغان،  ئۈنــۈم 
جەلىــپ قىلىــش تەســىرى كۈچلــۈك، ئەســتە ئاســان 
ئىجتىمائىــي  اليىھەلىنىــپ  شــەكىلدە  قالىدىغــان 
ئىجتىمائىــي  تارقىتىلماقتــا.  ھېســاپلىرىدا  تاراتقــۇ 
تاراتقــۇالر تېخىمــۇ كــۆپ كىشــىلەرنىڭ كۆرىشــى ئۈچــۈن 
بىلــەن  پۇرســەتلەر  تېپىلغۇســىز  رەســىملەرنى  بــۇ 

تەمىنلىمەكتــە.

ئۇنېۋىرسال تەشۋىقات ۋاسىتىلىرى

ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرى

ئىجتىمائىــي ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالر ئېنتىرنېــت 
ــۈرى  ــر ت ــە ۋاســتىلىرىنىڭ بى ــى ئاالق ــۇق يىڭ ئۇلل
ــك  ــالردا رەقەملى ــىۋەتلىك ماتېرىيال ــۇپ، مۇناس بول
تاراتقــۇ، ســىفىرلىق تاراتقــۇ دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. 
ئاالھىدىكلىــرى ۋە ۋەزىپىلىرىگە قــاراپ ئىجتىمائىي 
تــورالر،  تــور بەتلــەر، مۇنبەرلــەر، بىلــوگالر، 
ســن  ئــۈن،  ۋىكىيلــەر،  بىلــوگالر،  مىكــرۇ 
تارقىتىــش قوراللىــرى )يويتــۇپ، ۋە فىلكېــر( … 

ــدۇ. ۋەتەندىكــى  ــق بىرقانچــە تۈرگــە بۆلىنى قاتارلى
ــۇالر ۋە  ــي تاراتق ــەن ئىجتىمائى ــۇالردا ئومۇم تاراتق
پــاراڭ قوراللىــرى دەپ قوللىنىلماقتــا. نۆۋەتتــە 
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ تۈرلىــرى 100 گــە يېتىدىغــان 
ئىشــلىتىلىدىغانلىرى  كــۆپ  ئــەڭ  بولــۇپ، 
فېيىســبۇك، تىۋېتتېــر، ئىنىتېگــرام، بىلــوگ، 

ــالردۇر. ــۇپ قاتارلىق يۇتي
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كەســلە،  توغــرا  بىرىــش  تەبىــر  بىــر  ئومۇمالشــتۇرۇپ 
تايىنىــپ  ئۇلىغــا  ئېنتىرنېــت  تاراتقــۇالر  ئىجتىمائىــي 
ئۆز-ئــارا ســۆھبەت،  بولىدىغــان،  ئىگــە  ئاكتىپچانلىققــا 
ئۆز-ئــارا  قــوالي،  ۋە  ئوچــۇق  بىرىشــقا  ئىلېــپ  مۇنــازە 
تەســىرچانلىق خۇسۇسســىيتىگە ئىگــە، كــۆپ ۋاســتىلىق 
تارقىتىــش ئاالھىدىلىكــى بولغــان )مۇلتىمېديــا- يىزىــق، 
رەســىم، ۋىدىئــو، ئۇالنمــا، گىرافىكالرنــى شالغۇتالشــتۇرۇپ 
دېيىشــكە  ئاالقــە مۇھىتــى  ئۇچــۇر  بولىــدۇ(  تارقاتقىلــى 

بولىــدۇ. 

ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالر كۈنىمىــزدە پەقەتــال ئۇچۇر ئاالقە 
ــۇرۇن  ــن ئاللىب ــى دىگــەن تەبىردى ــى مۇھىت ۋاستىســى ياك
ھالقىپ كەتكەن بولۇپ سىياســەت، خەلقئارا مۇناســىۋەت، 
دۆلەت، مائارىپ، ســەھىيە، تىجارەت، ئاممىۋى مۇناســىۋەت 
ســاھەلىرىدە كۈچلــۈك تەســىرىنى نامايــەن قىلىۋاتىــدۇ. 
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالر مەيلــى قايســى ســاھەدە بولمىســۇن 
ئىگــە بولىدىغــان مۇھىــم بىرقانچــە ئاالھىدىلىكــى بــار 
بولــۇپ، ئىشــلەتكۈچىلەر مۇددىئالىرىغــا يېتىشــتە مۇشــۇ 

ئاالھىدىلىكلەرنــى چۆرىــدەپ ھەرىكــەت قىلىــدۇ.

تۈردىكــى  شــۇ  ۋە  ئەقلىيفــون  ئوچۇقلــۇق.  بىرىنچــى 
ــل ھۇشــى  ــال ئەقى ــداق نورم ــە ھەرقان ئۈســكۈنىلەرگە ئىگ
جايىــدا كىشــى ئىجتىمائىــي تاراتقۇالرنــى ئىشــلىتەلەيدۇ. 
ــرى ســەۋىيە ۋە  ــداق يۇق ھېســاپ ئېچىــش ئۈچــۈن ھېچقان

شــەرت تەلــەپ قىلىنمايــدۇ. 

ئىككىنچــى ئىشــتىراك قىلىــش، ھەربىــر ئىجتىمائىــي 

ياكــى  ئــورگان  بىــر  خالىغــان  ئىشلەتكۈچىســى  تاراتقــۇ 
زىيــارەت  ۋاقىتتــا  خالىغــان  ھېســابىنى  شەخىســنىڭ  
ــرە ۋە  ــازادە مۇنازى ــدۇ. مەۋھــۇم مۇھىتتــا ئەركىــن -ئ قىالالي

قىالاليــدۇ.  تاالش-تارتىــش 

ئۈچۈنچــى دىئالــوگ. دىيالــۇگ مەلۇم مەزمــۇن ھەققىدە ) 
يازمــا، ئېــالن، ئۇقتــۇرۇش، ســاتىدىغان مەھســۇالت( ئىككــى 
ئارتــۇق كىشــى مۇالھىــزە، مۇزاكىــرە  ياكــى، ئىككىدىــن 

تاالش-تارتىــش ئېلىــپ بارااليــدۇ. 

بىــر  خالىغــان  باغلىنىشــچانلىق.  تۆتىنچــى   
بىركىشــى  بولغــان  ھېســابى  تاراتقــۇ  ئىجتىمائىــي 
ھىســابېنى  دىتاللىرىغــا  تاراتقــۇ  ئىجتىمائىــي  باشــقا 
باغلىيااليــدۇ. ئۇالنمــا ئارقىلىــق بىــر ھېســاپتىن يەنــە بىــر 

رىغبەتلەندۈرەلەيــدۇ. ھېســاپقا 

بولمايــدۇ.  چەكلىمــە  بەشــىنچى،دېمۇكراتىك. 
پىســخىكىلىق  ۋە  تەھدىــت  تەنبىــھ،  باشــقىالرنىڭ 
نەرســىنى  خالىغــان  بولمىســىال  تەشۋىشــى  بېســىمدىن 
ئالتىنچــى،  بىلدۈرەلەيــدۇ.  ئىنــكاس  ۋە  يازااليــدۇ 
كۆپخىللىقــا  ئىگــە. چىگرىســىز بوشــلۇقتا ساناقســىز 
تىــل ۋە كۈلتۈردىكــى ئىنســانالرنى يىراقتىــن كۆزىتىــپ 
تۇرغىلى، ئەگەشكىلى  بولىدۇ.  ئىجتىمائىي تاراتقۇالرنىڭ 
يۇقارقــى ئاالھىدىلىكلىــرى  ھەرســاھە، ھەركەســىپتىكى 
ئىشلىتىشــنى  مەقســەتتە  ھەرخىــل  كىشــىلەرنىڭ 
ئاسانالشــتۇرغان. بولۇپمــۇ سىياســىي تەشــۋىقات ئېلىــپ 
ــالر ئۈچــۈن تىېپلغۇســىز پۇرســەتلەرنى ياراتقــان. بارىدىغان

كىنو-فىلىم ۋە چاتما تىياتىرالر

مەقســەت  مۇددىئانــى  خىــل  مەلــۇم  تەشــۋىقاتنىڭ 
قىلىنغــان ئوبيېكتىپقــا قوبــۇل قىلــدۇرۇش پائالىيتــى 
تەشــۋىقاتنىڭ  ئىــدى.  ئىزاھالنغــان  ئىكەنلىكــى 
ئۈنۈملــۈك بولۇشــى ئۈچــۈن پايدىلىنىشــقا تىگىشــلىك 
ــرالر   ــا تىياتى ــو ۋە چاتم ــۇپ، كىن ــۇن ۋاســتىلەر بول نۇرغ
ۋاســتىلەرنىڭ  زور  كۈچــى  تەســىر  ئىچىدىكــى  ئــۇالر 
ئارقىلىــق  كىنو-فىلىملــەر  ئەمەلىيەتتــە  بىــرى. 
تەشــۋىقات قىلىــش ھادىسىســى يېڭــى ھېســابالنمايدۇ. 

ئەممــا، قولالنغــان تېخنىــكا ۋە تاكتىــكا جەھەتتىــن 
پەرقلىنىــدۇ. تەشــۋىقاتالردىن  ئىلگىرىكــى 

تېخنىكىلىــق تەرەققىيــات ئىنســانالرنىڭ ئىســتمال 
سەۋىيەســىنى ۋە خاراكتېرىنى زور دەرىجىدە يېڭىلىدى. 
تېخنكىلىــق  بــۇ  ۋاســتىلىرىمۇ  خەۋەرلىشــىش 
تەرەققىياتنىــڭ ســىرتىدا قالمىدى، ئەلۋەتتــە. ئاممىۋى 
خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرىنىڭ تەرەققىياتــى ۋە كــۆپ 
يېڭىچــە  قىلغۇچىلىرىنــى  قوبــۇل  خىللىشىشــى 
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ــادا  ــۇرۇن مېدىي ــدۈردى. ب ئىســتىمال شــەكلىگە ئادەتلەن
ئىلىــپ  ئوچــۇق  ئوچۇقتىــن  بىۋاســتە،  تەشــۋىقاتالر 
تەشــۋىقات  خىــل  بــۇ  بــارا  بــارا-  كىشــلەر  بېرىالتتــى. 
ئوخشــاش  باشــلىدى.  بولۇشــقا  بىــزار  ئۇســۇلىدىن 
تەكرارلىنىشــى  ھەرىكەتلەرنىــڭ  ئىــش  ۋە  گەپ-ســۆز 
بــەزى تەشــۋىقاتالرغا ســەلبى كۆلەڭگــە چۈشــۈردى. بــۇ 
مېدىيــا  نەتىجىســدە  ئۆزگىرىشــلەرنىڭ  بولۇمســىز 
ئۇســۇلىنى  تەشــۋىقات  خىــل  بىــر  يېڭــى  ساھەســى 
بازارغــا ســالدى ۋە مۇۋەپپىقىيــەت قازانــدى. بۈگۈنكــى 
كۆڭــۈل  دىگــۈدەك  مەزمۇنــالر   مېدىيادىكــى  كۈنــدە 
ئېچىــش خاراكىتىرىنــى ئىلىشــقا باشــلىدى. دەســلەپ 
تىجــارى ئېــالن ۋە تەشــۋىقاتالر بــۇ خىــل كۆڭــۈل ئىىچش 
قولالنغانىــدى.  كۆرۈنۈشــلەرنى  ۋە  ۋىدىيــۇ  تىپىدىكــى 
ئىكەنلىكىنــى  ئۈنۈملــۈك  ئۇســۇلنىڭ  بــۇ  كىيىنچــە 

بايقىغــان غەيــرى تىجــارى مۇددىئالىقالرمــۇ ئۆزىنىــڭ 
ئىدىيە، پىكىر ۋە ياكى ئاۋامغا تاڭماقچى بولغانلىرىنى 
بىۋاســتە تەشــۋىق قىلمــاي ۋاســتىلىق بازارغــا سېلىشــقا 
باشــلىدى. يەنــى كۆڭــۈل ئىچىــش خاراكتېرىنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغــان مەزمۇنــالر تەشــۋىقاتنىڭ ۋاستىســى، 
مەزمۇننىــڭ ئاۋامغــا بېرىدىغــان تۇيغۇســى ۋە يىتەكلەش 
كۈچــى مۇددىئــا قىلىنــدى. بۇالرنىــڭ ئىچىــدە تەســىرى 
بولــدى.   كىنــو  بولغېنــى  كۈچلــۈك  ئــەڭ  كۈچــى 
ئەمەلىيەتتــە دىققــەت قىلىــپ كۆرىدىغــان بولســاق بىــر 
كۆرىۋاتقــان كىنــو -فىلىملەرنىــڭ كۆپىنچىســى مەلــۇم 
خىــل تەشــىۋىقات ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــدۇ. بولۇپمــۇ 
ھۆكۈمەتنىــڭ تىلىۋىزىيــە قاناللىرىــدا قويۇلىدىغــان 

كىنــو - فىلىملــەر تېخىمــۇ شــۇنداق. 

كىنو فىلىملەر ئارقىلىق قىلىنغان تەشۋىقاتنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى

كىشــىگە  كــۆپ  ئادەتتىكدىــن  مەزمــۇن  بىرىنچــى، 
قىلىنغــان  ئارقىلىــق  گېزىت-ژۇرنــال  يەتكۈزۈلىــدۇ. 
ۋە  تەشــۋىقات  قىلىنغــان  يۈزتۇرانــە  تەشــۋىقات، 
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ئارقىلىــق قىلىنغــان تەشــۋىقاتالر 
مەلــۇم گۇرۇپپــا ياكــى بىــر قانچــە گــۇرۇپ كىشــلەرگە 
قارىتــا ئېلىــپ بىرىلىــدۇ. بۇخىل تەشــۋىقاتالردا مەزمۇن 
قىســقا بولــۇش شــەرت بولــۇپ، قســىقا ۋاقىتتــا كــۆرۈپ 
ــەزى تەشــۋىقاتالر شــۇ ۋاقىتنىــڭ  تۈگىتىــش كېــرەك. ب
ئۆزىــدە ياكــى كىيىــن بىرقانچە قىتىم تەكــرار كۆرۈلىدۇ، 
ئەممــا كىنــو - فىلىملــەر نىســبەتەن ئــۇزۇن ھېكايىلــەر، 
مۇددىئاالرنــى  سىياســىي  ۋەقەلىكلــەر،  تارىخىــي 
كۆرۈرمەنلەرنــى  ئارقىلىــق  قىلىــش  كۆرۈنــۈش  ئارقــا 
كىنــودا  بىــر  قىلىــدۇ.  مەقســەت  قىلىشــنى  جەلىــپ 
ئاشىق-مەشــۇق  سىياســەت،  جەمىئيــەت،  ئائىلــە، 
ھىكايىلىــرى... دىگەنــدەك بىرقانچــە ســاھە بىــر بىــرى 
بىلــەن گىرەلىشــىپ كەتكــەن بولىــدۇ. كۆرگۈچىلــەر 
ئېكرانغــا باغلىنىــپ ھېكايىنىــڭ داۋامىنــى كۆرۈشــكە 
تەقــەززا بولىــدۇ. ئەخالققــا زىت كۆرۈنۈشــلەر بولماســلىق 
چوڭالرغىمــۇ،  فىلىملــەر  كىنــو-  ئاساســدا  شــەرتى 

ياشــالرغىمۇ، كىچىكلەرگىمــۇ مــاس كىلىــدۇ. ياخشــى 
ئىشــلەنگەن كىنــو فىلىملــەر كۆرۈرمەنلەرنىــڭ باشــقا 
قىلىشــىغا  تەۋســىيە  يىقىنلىرىغــا  دوســىتلىرىغا، 
ســەۋەپ بولىــدۇ. بــەزى كىنــوالر، تەســىرلىك كۆرۈنۈشــلەر 

كۆرىلىــدۇ.  تەكرار-تەكــرار 

ئىككىنچــى، تەســىرلەندۈرۈش كۈچــى چــوڭ بولىــدۇ. 
بىۋاســتە  مەزمۇنــى  تەشــۋىقات  تەشــۋىقاتالردا  باشــقا 
ــش ۋە  ــە ئويلىنى ــا ، قارشــى تەرەپك ــا قويۇلغاچق ئوتتۇرغ
تەســەۋۋرۇ قىلىــش پۇرســىتى ئــاز بېرىلىــدۇ. ئەممــا كىنو 
- فىلىملەردىكى ۋەقەلىك كۆرۈرمەننى تەســىر ئاســتىغا 
بىلــەن  ئارتىســىلىرى  كىنــو  كۆرۈرمــەن  ئااللىســا، 
ئوخشــاش ھېسســيات، خۇشــاللىق ۋە غــەم قايغۇالرنــى 
چاتمــا  ۋە  كىنــو  مەســىلەن،  ئۆتكۈزىــدۇ.  بېشــىدىن 
تىياتىــرالردا رول ئالغــان ئارتىســالرنىڭ ئىجتىمائىــي 
 - كىنــو  بولســاق،  قارايدىغــان  ھېســاپلىرىغا  تاراتقــۇ 
كۈچــى  تەســىرلەندۈرۈش  قانچىلىــك  فىلىملەرنىــڭ 
ئارتىســالرغا  بــۇ  كىشــلەرنىڭ  بايقايمىــز.  بارلىقىنــى 
ئىنكاســلىرى،  مەكتۇپلىــرى،  تەشــەككۈر  يازغــان 
ــۋىقات ئۇســۇلىنىڭ  ــل تەش ــۇ خى ــرى  ب ــس تۇيغۇلى ھې
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ئۈنۈمىنىڭ روشەن ئىسپاتى.

ئۈچۈنچــى، ئورتــاق تونــۇش، ئورتــاق ھېسســىيات ۋە 
ئورتــاق چۈشــەنچە يارىتىــدۇ. ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش 
ئاالھىدىلىكىرىدىــن  چــوڭ  ئــەڭ  ۋاســتىلىرىنىڭ 
ــى  ــۇش ھاســىل قىلىــش رول ــاق تون ــان ئورت ــرى بولغ بى
بىلــەن  -فىلىملــەر  كىنــو  ۋە  تىياتېــر  كۈنىمىــزدە 
خىللىششــى،  كــۆچ  تاراتقۇالرنىــڭ  بولىــدۇ.  مۇمكىــن 
شەخســىي تىلىۋىزىيــە ئىستانىســى ۋە باشــقا مېدىيــا 
خىللىششــى  كــۆپ  ۋە  كۆپىيىشــى  كۈچلىرىنىــڭ 
نەتىجىســدە ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرىنىڭ 
ئىدىيــە،  ئوخشــاش  ئــاڭ،  ئوخشــاش  كۆرۈرمەنلەرنــى 
مۇددىئاغــا  خىــل  بىــر  بىلــەن  چۈشــەنچە  ئوخشــاش 
خىزمــەت قىلــدۇرۇش رولــى تولىمــۇ تــەس بىــر ئىشــقا 
تېلېۋىزىيــە  ۋە  فىلىملــەر  كىنــو  ئەممــا  ئايالنــدى. 
كــۆپ  تولدۇرىۋاتىــدۇ.  بوشــلۇقنى  بــۇ  تىياتىرلىــرى 
ــق  ــز، ســەنئەت  قاتارلى ســانلىق كىشــلەر خــەۋەر، ئانالى
پروگراممالرنــى قانــال ئارىــالپ، قانــال ئاتــالپ كۆرســىمۇ 
ئاســتا  تىزگىنەكنــى  كەلگەنــدە  كىنو-فىلىملەرگــە 
فىلىملــەر  كىنــو-  بىلــەن  شــۇنىڭ  قويىــدۇ.  قويــۇپ 
ئاتــا  راھەتلىــك  بىــراز  مەنىۋىيتىگــە  كىشــلەرنىڭ 
قىلىــش ئارقىلىــق بــۇ پۇرســەتتە مۇددىئاســىنى روياپقــا 
چىقرىــش ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن 
بىــر  كىشــلىرى،  بىرئائىلــە  كۆرگــەن  فىلىمنــى  بىــر 
بولســىمۇ  قىســمەن  كوللىكتىــپ  بىــر  جەمىئيــەت، 

كېلىنىــدۇ. ئېلىــپ  بىرلىككــە  تونــۇش  بىرخىــل 

تۆتىنچــى، تــۈر  ئىشــلىنىپ بازارغــا كىرمــەي تۇرۇپــال 
تەشــۋىقات خىزمىتــى نەتىجــە قازىنىشــقا باشــاليدۇ. بىــر 
كىنــو ڧىلىمنىــڭ ئىشلىنىشــى ئۈچــۈن سىنارىســىت، 
پــەردە  خىزمىتــى،  ســەپ  ئارقــا  ئارتىــس،  رىژىسســۇر، 
يــەر  مونتــاژ،  گىرىمچىــك،  خىزمىتــى،  ئارقىســى 
يىقىــن  100گــە  دىگەنــدەك   چايچــى  تەييارلىغۇچــى، 

كىشــى   100 بــۇ  بولىــدۇ.  ئىھتىياجلىــق  ئادەمگــە 
ئارقىلىــق ئــەڭ ئــاز مىــڭ كىشــى بــۇ فىلىــم ۋە ئارقــا 
كۆرۈنۈشــى ھەققىــدە مەلۇماتقــا ئىگــە بولغــان بولىــدۇ. 
تەكلىــپ  ئارتىســالر  داڭلىــق  تۈرگــە  ئىشــلىندىغان 
تېخمــۇ  رولــى  ئۇنىــڭ  ئىشــلىتىلگەندە  قىلىنىــپ 

بولىــدۇ. ياخشــى 

بەشــىنچى. ئىككــى خىــل ئۈنــۈم قازانغىلــى بولىــدۇ. 
تــۈر بــازار تىپىــپ كەتســە نۇرغــۇن ئىقتىســادى قىممــەت 
بىرتەرەپتىــن  تىپىشــى  بــازار  ڧىلىمنىــڭ  يارىتىــدۇ. 
ئىقتىســادى ئۈنــۈم ياراتســا يەنــە بىرتەرەپتىــن كۆرۈرمــەن 

ســانىنى ئاشــۇرىدۇ.

فىلىــم   - كىنــو   ۋە  تىياتىــرى  تىلىۋىزىيــە 
ــى  ــۇر داۋاســىنى تەشــۋىق قىلىــش پىالن ــق ئۇيغ ئارقىلى
ئوتتۇرغــا  ئارســىدا  ســەرخىلالر  ۋە  تەشــكىالتچىالر 
ياكــى  يوتيــۇپ  نامەلــۇم.  بۇنىســى  يــوق  قويۇلغانمــۇ 
ئەرمەنىلەرنىــڭ  ۋە  يەھۇدىــي  ئىزدىســەك  گۇگېلدىــن 
ھەققىــدە  ئۇچرىغانلىقــى  قىرغىنچىلىققــا  ئىرقىــي 
تاپااليمىــز،  كــۆپ  خېلــى  فىلىملەرنــى  ئىشــلەنگەن 
قىرغىنچىلىقــى  يەھۇدىــي  گېتلىرنىــڭ  بولۇپمــۇ 
ۋە   ۋەزىيتــى  نۆۋەتتىكــى  ئۇيغۇرالرنــڭ  ھەققىــدە. 
قىلىنغــان  تېمــا  بــاش  قىرغىنچىلىــق  ئىرقىــي 
ئاساســىدا  كەچۈرمىشــى  شــاھىتالرنىڭ  فىلىملەرنــى 
مۇمكىــن  ئىشلىتەلىســەك،  سىنارىيەلەشــتۈرۈپ 
بولســا ۋوللوۋۇدتــەك داڭلىــق كىنــو شــىركەتلىرىنىڭ 
قولغــا  ئىشلىشــىنى  فىلىــم  ھەققىــدە  ئۇيغــۇرالر 
خەلقئــارا  داۋاســىنىڭ  ئۇيغــۇر  كەلتۈرەلىســەك، 
كۈنتەرتىتپىتكــى ئىزچىللىقــى داۋاملىــق ســاقلىغىلى 
ۋە خەلقئــارا جامائەتچىلىكنىــڭ ئۇيغــۇر مەسىلىســگە 
ــداق يۇقىــرى  ــۇش ۋە قىزىقىشــىنى بىــر بال بولغــان تون

ئىــدى. مۇمكىــن  بولۇشــى  كۆتۈرگىلــى 

 خۇالسە

رادىيــو، ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرى ياكــى قىســقا  ژۇرنــال،  گېزىــت،  مېدىيــا  بىلــەن  ئىســمى 
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تېلېــۋوزۇر، كىنو-فىلىــم، چاتمــا تىياتىــر، پىــالكات، 
ئىچىگــە  ئــۆز  ئىنتېرنېتنــى  ۋە  تاختىلىــرى  ئېــالن 
ئالىــدۇ. يېڭــى مېدىيــا دەپ تەرىپلەنگــەن، كۈنىمىــزدە 
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ياكــى ئىجتىمائىــي مېدىيــا دەپ 
تونۇلغــان ۋاســتىلەر ھاياتىمىزنىــڭ ھەربىــر مىنۇتىــدا 
تۇرماقتــا.  قىلــدۇرۇپ  ھېــس  بىزگــە  مەۋجۇتلۇقىنــى 
ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش ۋاســتىلىرىنىڭ ھەربىــر تــۈرى 
ئــۆز زامانىــدا ئۆزىگــە ۋە زامانىغا خاس خۇسۇســىيەتلىرى 
ئىجتىمائىــي  ۋە  ئىقتىســادىي  سىياســىي،  بىلــەن 
ئاساســتا  چۆرىدىگــەن  مۇددىئاســىنى  گەۋدىلەرنىــڭ 
تېخىنىكىلىــق  گەرچــە  قىلدۇرغــان.  جــارى  رولىنــى 
ئاالقــە  قىســىم  بىــر  نەتىجىســىدە  تەرەققىياتــالر 
ئاجىزلىغانــدەك  فۇنكىسىيەســى  ۋاســتىلىرىنىڭ 
يوقاتقىنــى  ئۈنۈمىنــى  تېخىچــە  ئەممــا  قىلســىمۇ، 
ئۇســتىلىق  ۋە  مۇرەككــەپ  تېخىمــۇ  ھەتتــا،  يــوق. 
بىلــەن ئىشــلىتىلىپ ئۈنۈمــى بۇرۇنقىــدەك يۇقىرىــراق 
بولۇۋاتىــدۇ دېيىــش مۇمكىــن.  ئاممىــۋى خەۋەرلىشــىش 
ئاساســلىقى  مېدىيانىــڭ  ياكــى  ۋاســتىلىرى 
ــەش،  ــش، تەربىيەل فۇنكىسيەســى خــەۋەر ۋە ئۇچــۇر بېرى
مەنىــۋى زوق ئاتــا قىلىش )تاماشــا(، مۇنازىــرە ۋە دىئالوگ 
تۈرتكــە  ئىجتىمائىيالشــتۇرۇش،  ھازىــرالش،  ســورۇنى 
بولــۇش، كۈلتــۈرەل تەرەققىياتنــى يۇقىــرى كۆتــۈرۈش 
ــان بولســىمۇ،  ــر گەۋدىلەشــتۈرۈش، دەپ ئىزاھالنغ ۋە بى
بۇنىڭدىــن  ۋاســتىالرنىڭ  بــۇ  ئەمەلىيەتتــە  ئەممــا 

قىلىدىغانلىقىنــى  ئىجــرا  ۋەزىپىلەرنــى  باشــقىمۇ 
بــەردى.  كۆرســىتىپ  بىزگــە  ھەقىقەتلــەر  تارىخىــي 
ئۇســتىلىق  ئارىســىغا  فۇنكىســيەلەرنىڭ  يۇقاردىكــى 
تەپەكككــۇر  ۋە  پىكىــر  ســىڭدۈرۈۋىتىلگەن  بىلــەن 
ۋە  قــاراش  قىممــەت  كىشــىلەرنىڭ  لىنىيەلىــرى 
تالالشــلىرىغا ئەندىــزە يارىتىشــقا تىرىشــتى. سىياســىي 
كــۈچ مەركەزلىــرى باشقۇرۇشــىدىكى كــەڭ ئاۋامنــى ئــۆزى 
كۆزلىگــەن مەقســەتتە ھەرىكــەت قىلغــۇزۇش ئۈچــۈن 
مېدىيادىــن ئۈنۈملــۈك پايدىالنــدى. مېدىيا ۋە سىياســەت 
مۇناســىۋەتلەر  تۇيغــۇر  ۋە  ئىنچىكــە  ئوتتۇرىســىدىكى 
ۋاستىســى  تەشــۋىقات  مېدىيانــى  سىياســەتچىلەرنىڭ 
ســۈپىتىدە ئىشلىتىشــىگە قواليلىــق تۇغــدۇرۇپ بــەردى.
ئەمــەس.(.  مەقســىتى  يازمىنىــڭ  بــۇ  بــۇ،  )ئەلۋەتتــە، 
ئىنتېرنېــت ۋە يېڭــى مېدىيــا تېخنىكىلىــرى بىلــەن 
تەشــۋىقات  گەۋدىلەرنىــڭ  ئىقتىســادىي  ۋە  سىياســىي 
ئەممــا،  ئاسانالشــتى.  تېخىمــۇ  پائالىيەتلىــرى 
پاسســىپ  بۇرۇنقىــدەك  ئــاۋام  دەۋرىــدە  ئىنتېرنېــت 
قۇتۇلــدى.  بولۇشــتىن  تــەرەپ  قىلغۇچــى  قوبــۇل 
ئاكتىــپ  نىســبەتەن  سايىســىدە  ئىنتېرنېــت  ئــاۋام 
ھەرىكــەت قىالاليدىغــان، ئوي-پىكىرلىرىنــى ئوتتۇرىغــا 
ــى  ــڭ ئاۋازىن ــدا ئۆزىنى ــۇ نۇقتى ــدى.  ب ــان بول قويااليدىغ
خەلقلەرمــۇ  ئېزىلگــەن  بــار  ئاڭالتقۇســى  دۇنياغــا 
جامائــەت  سايىســىدە  مېدىيــا  يېڭــى  ۋە  ئىنتېرنېــت 

شــەكىللەندى.  ھالــەت  يارىتااليدىغــان  پىكــرى 
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كۇچادا كارىزنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار 
بەزى تارىخىي ۋەقەلەر

ائبدۇشۈكۈر مۇھەممەت
مۇستەقىل تەتقىقاتچى

ستوكھولم ـــ شىۋېتسىيە
E-mail:qumtur@gmail.com 

قىســقىچە مەزمۇنــى: كارىــز دۇنيــا ســۇ ئىنشــائاتى تارىخىدىكــى 
ئۇيغــۇر  بىلــەن  بولــۇش ســۈپىتى  قۇرۇلــۇش  بىــر مۆجىزىلىــك 
مەدەنىيــەت تارىخىــدا ناھايىتــى مۇھىــم رول ئوينايــدۇ.  كارىــز 
ئۇيغــۇرالر تارىختىــن بۇيــان ياشــاپ كەلگــەن تەڭرىتاغلىرىنىــڭ  
جەنــۇپ ۋە شــىمالىدىكى ھەرقايســى يۇرتالرغــا كــەڭ تارقالغــان 
بولســىمۇ ، ئەممــا  ھــەر خىــل ســەۋەپلەر بىلــەن تۇرپاندىــن باشــقا 

يەردىكىلىــرى ئاساســەن ســاقلىنىپ قالمىغــان. 

كۇچــادا كارىزنىــڭ بارلىققــا كېلىشــى ئانچــە ئــۇزۇن تارىخقــا 
ئىگــە ئەمــەس ھــەم ئانچــە ئــۇزۇن مەۋجۇت بولــۇپ تۇرغانمــۇ ئەمەس. 
گەرچــە ئــۇ  تېــز پەيــدا بولۇپ، يەنە شــۇنچە تېز تارىخ سەھنىســىدىن  
بىــر  بوســتانلىقىغا  كۇچــا  ئەممــا  بولســىمۇ،  بولغــان  غايىــپ 
مەزگىــل ھاياتــى كــۈچ بەخــش ئېتىــپ، كۇچالىقالرنىــڭ ئېســىدە 
قالغــۇدەك تارىخىــي ئىزالرنــى قالــدۇرۇپ كەتكەن. مەن بــۇ ماقالىدە 
كۇچــادا كارىزنىــڭ بارلىققــا كېلىشــىگە مۇناســىۋەتلىك تارىخىــي 
ۋەقەلــەر بىلــەن  ئۇنىڭغــا يانــداش يــۈز بەرگــەن بىــر قىســىم مۇھىم 

ۋەقەلەرنــى بايــان قىلىمــەن. 

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: كۇچا، كارىز، خاتۇڭلىڭ

Summary: Karez world water system is a historical miracle 
construction which plays an important role in the history 
of Uyghur culture. Although it is widely spread in all the 
villages in the south and north of the Tengritagh mountains, 
where the Uyghurs have been living for a long time, but for 
various reasons, most of them have not survived except the 
one in Turpan. 
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The emergence of Karez in Kucha has not a long history and has not been around for a long time. Although 
it appeared and disappeared from the historical stage just as quickly, it gave life to oasis of Kucha for a while 
and left a historical mark for the people of Kucha to remember. In this article, I will describe the historical 
events related to emergence of Kucha Karez and some other important events that are related to it. 

كىرىش سۆز ئورنىدا

ــدا كۆپىنچــە كىشــىلەرنىڭ  ــز تىلغــا ئېلىنغان كارى
كــۆز ئالدىغــا تۇرپان ياكى تۇرپاندىكــى كارىزالر كېلىدۇ. 
ئەمىلىيەتتــە كارىــزالر تۇرپــان ئويمانلىقىدىــن ســىرت، 
گۇچــۇڭ،  ئاراتــۈرك،  بارىكــۆل،  قۇمــۇل،  ئۈرۈمچــى، 
ــا  قاتارلىــق جايالردىمــۇ  ــۇش ۋە گۇم مــورى، كۇچــا، ئات
جايدىكىلىــرى  باشــقا  تۇرپاندىــن  بىــراق  بولغــان1. 
رولىنــى  سەھنىســىدىكى  تارىــخ  ئاللىقاچــان 
ئېســىدىن  كىشــىلەرنىڭ  ئۈچــۈن  يوقاتقانلىقــى 
كۆتۈرۈلــۈپ كەتكــەن. ھەتتــا كارىزنىــڭ ئورنىدىنمــۇ 
ئىزنــا قالمىغــان. كۆپىنچــە يەرلەردىكــى كارىزالرنىــڭ 
قۇدۇقلىــرى  كارىــز  كەتكەنلىكتىــن،  قــۇرۇپ  ســۈيى 
تىندۇرۇلــۇپ ئېتىزلىققــا ياكــى قۇرۇلــۇش ئورۇنلىرىغا 
كارىزالرنىــڭ  تۇرپاندىكــى  ئايالندۇرۇۋېتىلگــەن. 
ئۇســلۇبى  قېزىلىــش  ئــۇزۇن،  تارىخــى  قېزىلىــش 
ھازىرغىچــە  ھــەم  مــول  مىقــدارى  ســۇ  ئۆزگىچــە، 
خېلــى مۇكەممــەل ســاقلىنىپ قالغانلىقــى ئۈچــۈن، 
ــرى  ــدا دۇنيــا غەي ــەر قاتارى ــۈك مۆجىزىل دۇنيادىكــى بۈي
تىزىملىكىگــە  مىراســلىرى  مەدەنىيــەت  ماددىــي 

كىــردى. 

كارىــز« ئۇيغۇرچــە ســۆز بولــۇپ، ئۇيغــۇر تىلىدىكــى 
ســۆزنىڭ  ئىككــى  ئىبــارەت  دىــن  »ئىــز«  ۋە  »كار« 
بىرىكىشــىدىن تۈزۈلگــەن بىرىكمــە ســۆزدۇر. ئــۇ تارىــم 
بېــرى  يىلدىــن    2000 بوســتانلىقىدا  جۇڭغــار  ۋە 

ئۆزىنىــڭ زۇمرەتتــەك ســۇلىرى بىلــەن بوســتانلىق 
مەدەنىيىتىنــى بەرپــا قىلغــان 2 بۈيــۈك يــەر ئاســتى 
ــز تىــك قــۇدۇق،  قۇرۇلىشــىنىڭ خــاس نامىــدۇر . كارى
تەشــمە، ئوچــۇق ئېرىــق ۋە كارىــز كۆلىدىــن ئىبــارەت 
ئاســتى  يــەر  قىلىنغــان  تەشــكىل  قۇرۇلمىالردىــن 
تۇرپــان  ۋە  تەكلىمــاكان  بولــۇپ،  ئىنشــائاتى  ســۇ 
ئويمانلىقىــدەك ھــاۋا كىلىماتــى قۇرغــاق رايونــالردا يــەر 
ئاســتى ســۈيىدىن ئۈنۈملىــك پايدىلىنىــش ئۈچــۈن 

تارىخىــي قۇرۇلۇشــتۇر. ياســالغان بۈيــۈك 

كۇچــا تەڭرىتېغىنىــڭ جەنۇبىدىكــى ســۇ مەنبەســى 
ئەممــا  ھېسابالنســىمۇ،  رايــون  مــول  قــەدەر  بىــر 
ســۇالرنىڭ كۆپىنچىســى تاغدىــن ئېقىــپ كېلىدىغــان 
قــار- مــۇز ســۇلىرى ۋە يامغــۇر تاشــمىلىرى بولغاچقــا، 
كۇچانىــڭ شــەرقىدىكى بىــر قىســىم رايونــالر يەنىــال 
تېرىقچىلىــق پەســلىدە ســۇدىن قىيىنىالتتــى. شــۇڭا 
20-ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا كۇچاغــا ئەمەلــدار بولغــان 
قادىــر ئىســىملىك كىشــى كۇچــادا كارىــز قېزىشــقا 
مەنبەلــەردە  تارىخىــي  قىلغــان.  يېتەكچىلىــك  
بۇنىڭدىــن ئىلگىــرى كۇچــادا كارىزنىــڭ بولغانلىقىغا 
ــڭ  ــم كۇچانى ــوق. بەلكى ــۇر ي ــداق ئۇچ ــت ھېچقان ئائى
يېقىنقــى زامــان تارىخىــدا قېزىلغــان بــۇ كارىــز كۇچــا 

تارىخىدىكــى تۇنجــى كارىــز بولۇشــىمۇ مۇمكىــن..  

كارىز بارلىققا كەلگەن دەۋردە شارائىت ۋە قادىر

مانجــۇ ئىمپېرىيىســى 1912-يىلــى يىمىرىلگــەن 
مۇستەملىكىســى  ئىمپېرىيىنىــڭ  كېيىــن، 
ۋە  موڭغــۇل  مىللەتلەردىــن  قالغــان  ئايلىنىــپ 

ــارا  ــۆز- ئ ــەت دەرھــال مۇســتەقىللىق جــاكارالپ، ئ تىب
ھەمكارلىــق ئورناتقــان بولســىمۇ، ئەممــا ئۇيغۇر خەلقى 
ئەمەلــدارى  كونــا  ئىمپېرىيىســىنىڭ  مانجــۇ  يەنىــال 
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قېلىــۋەردى.  ھۆكۈمرانلىقىــدا  زېڭشــىننىڭ  يــاڭ 
كىيگــەن  كىيىمىنــى  ئەمەلدارلىــق  دەۋرىــدە  مانجــۇ 
مانجۇچــە  ماسلىشــىپ،   دەۋرگــە  يېڭــى  ئەمەلــدارالر 
كىيىملىرىنى ســېلىپ تاشــالپ، ئۆز ئالدىغا نىســبىي 
مۇســتەقىل بولغــان يــاڭ زېڭشــىن ھاكىمىيىتىنىــڭ 
كۇچــادا  كىيىشــتى.  كىيىملىرىنــى  ئەمەلدارلىــق 
ئابدۇقادىــر  يېتەكچىلىــك قىلغــان  كارىــز قېزىشــقا 
شــۇ دەۋردە ئەمەلدارلىــق كىيىمىنــى كىيگــەن كىشــى 
بولــۇپ، يــاڭ زېڭشــىن ھاكىمىيىتىنىــڭ  كۇچاغــا 
ــي  ئەمەلــدارى ئىــدى.  تەيىنلىگــەن ھەربىــي ۋە مەمۇرى

بولــۇپ  كىشــى  توقســۇنلۇق  ئەســلى  ئابدۇقادىــر 
ئەممــا »كۈســەن  ئەمــەس.  ئېنىــق  يىلــى  تۇغۇلغــان 
ئېلىنغــان:  تىلغــا  ژۇرنىلىــدا  مەدەنىيىتــى« 
»ئابدۇقادىــر 1914-يىلــى يــاڭ زېڭشــىن تەرىپىدىــن 
ئەمەلگــە تەيىنلىنىــپ كۇچاغــا كەلگەنــدە 45 ياشــالردا 
ئىــدى «3 دېگــەن ئۇچۇرغا ئاساســالنغاندا،  ئابدۇقادىرنى 
دېگــەن  مۇمكىــن  بولۇشــى  تۇغۇلغــان  1869-يىلــى 
يــاش  ئابدۇقادىــر  چىقىرااليمىــز.   ھۆكۈمنــى 
چاغلىرىــدا خىتــاي تىلىدىكــى »شــۆتاڭ« دا ئوقۇغــان 
بولــۇپ، خىتــاي تىلىغــا ناھايتــى پۇختــا بولغــان. بــەزى 
ئۇچۇرالرغــا ئاساســالندا، ئابدۇقادىــر ئەينــى يىللىــرى 
مىللەتچــى  نۆۋەتلىــك  تۇنجــى  شــىكەينى  يــۈەن 
نۆۋەتلىــك  تۇنجــى  ھاكىمىيتىنىــڭ  خىتــاي 
پىرېزىدېنتلىقىغــا ســايالش  ســايلىمىغا قاتنىشــىش 
ئۈچــۈن تۇرپاندىــن ۋەكىــل بولــۇپ  بېيجىڭغــا بارغــان 
قوبــۇل  شــىكەينىڭ  يــۈەن  كېيىــن،  يىغىندىــن   .
قىلىشــىغا ۋە ماختىشــىغا ســازاۋەر بولغــان. ئەممــا 
بــۇ ئۇچۇرنــى تەســتىقاليدىغان ھېچقانــداق تارىخىــي 
ئابدۇقادىــر  يــوق. مەيلــى قانــداق بولمىســۇن  مەنبــە 
بولــۇپ  قومانــدان«  بــاش  يەنــى  »توڭلىــڭ،  كۇچاغــا 
كەلگەنــدە، ئۆزىنىــڭ كىچىــك پېئىللىكــى، ئادالــەت 
مەرىپەتپەرۋەرلىكــى  ۋە  خەلقپــەرۋەر  ســۆيەرلىكى، 
بىلــەن كۇچــا خەلقىنىــڭ ھۆرمــەت تۆرىدىــن ئــورۇن 
كېيىــن،  كەلگەندىــن  كۇچاغــا  ئابدۇقادىــر  ئالغــان. 
بىــر قىســىم پارىخــور، زالىــم ئەمەلدارالرنــى جــازاالپ، 

بازارالرنــى  قىلغــان.  بەرپــا  ئادالــەت  جەمئ ىيەتتــە 
ئازايتىــپ،  ياســاقنى  ئالــۋاڭ-  ســېلىپ،  تەرتىپكــە 
يېــزا  ۋە  ھۈنەرۋەنچىلىكنــى  قــول  تىجارەتنــى، 
كۇچــادا  يىلــى  ئەينــى  راۋاجالندۇرغــان.  ئىگىلىكنــى 
ئېچىلغــان تۇنجــى جەدىــد مەكتەپكــە ئوغــۇل- قىزىنــى 
بېرىــپ، يېڭىچــە  مەكتەپنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــىنى 
مەرىپەتپەرۋەرلىــك  ئۆزىنىــڭ  ۋە  قوللىغــان 
ئىدىيىســىنى نامايــەن قىلغــان. ئابدۇقادىــر كۇچاغــا 
كېلىــپ بىــر يىلدىن كېيىن، ھەج ســەپىرىگە چىققان 
بولــۇپ، قايتىشــىدا مىســىر تۈركىيــە ۋە ھىندىســتان 
ــى زىيــارەت قىلىــپ،  قاتارلىــق بىــر قىســىم دۆلەتلەرن
كۇچاغــا  قىلغــان.  قوبــۇل  يېڭىلىقالرنــى  بــەزى 
قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن، كۇچانىــڭ شــەرقىدىكى 
ھازىرقــى ئۇچــا يېزىســىغا تــەۋە يــەردە كارىــز قــازدۇرۇپ 
قىلغــان.  ھــەل  مەسىلىســىنى  ســۇ  دېھقانالرنىــڭ 

ئابدۇقادىــر كۇچــادا 1928-يىلىغىچــە جەمئىــي 14 
يىــل ھوقــۇق تۇتقــان بولــۇپ، كىشــىلەر ئارىســىدا »خــا 
ــدەك  ــر ھاجــى تۇڭلىــڭ« دېگەن تۇڭلىــك«،» ئابدۇقادى
نامــالر بىلــەن مەشــھۇر بولغــان. ئەســلى ئابدۇقادىــر 
ياشــاش  كۇچــادا  ئاخىرغىچــە  ئۆمرىنىــڭ  ھاجــى 
نىيىتىگــە كېلىــپ ئــۆي ســالدۇرغان ۋە قەبرىســىنى 
قــازدۇرۇپ، گۈمبــەز قوپۇرغــان. 4  ئۆلتۈرۈلــۈپ، ئورنىغــا 
زېڭشــىن  يــاز  يىلــى   -1928 بىــراق  شــۇرېن  جىــن 
چىققاندىــن  تەختكــە  شــۇرېن  جىــن  ئۆلتۈرۈلــۈپ 
كېيىــن، ئەســلىدىكى كۇچــادا مەڭگــۈ ياشــاپ  قېلىــش 
پىالنىنــى ئۆزگەرتىــپ، قورو-جايىنى قاســىم زەرگەرگە 
80 تەڭگىگــە ســېتىپ يۇرتــى توقســۇنغا قايتقــان ۋە 

كۇچــا بىلــەن مەڭگۈلــۈك خوشالشــقان5. 

ئەينــى چاغــدا  ئابدۇقادىرھاجــى توڭلىــڭ بىلــەن 
تارىخىــي  ۋە  شــائىر  كۇچالىــق  بولغــان  زامانــداش 
تۇڭلىڭنــى  ھاجــى  ئابدۇقادىــر  تــۇردى  بائىــز  قــارى 
مەدھىيىلــەپ 1921-يىلــى تۆۋەندىكــى » مەدھىيــە « 

يازغــان: ئــۇزۇن  شــېئىرنى  ناملىــق 
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خۇداغا شۈكرى بۇ يۇرتتا ئەجەپ بەرىكەت نەما بولدى،

بۇ خاتوڭلىڭ دىيانەت ئەدلىدىن خەلقىم رىزا بولدى.

دىيارىم ئىچرە ھەر ئادەم ئۇزۇن ئۆمۈر تىلەر ئالقاب،

ئۆزىنىڭ ياخشى ئىقبالى خەلققە باش پانا بولدى.

كۇچادا نەچچە خىل ئالۋان، ياساقالر مەنئى بولدىالر،
بۇ ئىشالر يۇرتتا كۆيگەن چوڭ شاپائەتتىن بەنا بولدى.6

كارىزنىڭ قېزىلىشى

ســەپىرىدىن  ھــەج  توڭلىــڭ  ھاجــى  ئابدۇقادىــر 
قايتىــپ كەلگــەن كېيىــن، كۇچــادا كارىــز قــازدۇرۇش 
ئۈچــۈن تۇرپاندىــن تــۆت ئۇســتىنى تەكلىــپ قىلىــپ 
تــۈزۈپ،  پىــالن  ئــۇالر بىلــەن بىرلىكتــە  ۋە  ئەكىلىــدۇ 
كارىــز قازىدىغــان يەرنــى ھازىرقــى ئۇچــا يېزىســىنىڭ 
قــارا ئۈژمــە كەنتــى ۋە ئىشــخاال يېزىســىنىڭ قــۇم ئېرىــق 
قۇرۇلۇشــىغا  كارىــز  ئــۇ  بېكىتىــدۇ.  قىلىــپ  كەنتــى 
يالغــۇز دېھقانالرنــى ئىشلەتمەســتىن، يەنــە ھۆكۈمــەت 
ئەكىلىــپ  ئەســكەرلەرنىمۇ  يەۋاتقــان  بىــكار  ئېشــىنى 
ئىشــلىتىدۇ.  قۇمئېرىــق كەنتىنىــڭ جەنۇبىــدا ئىككــى 
كىلومېتىــر ئۇزۇنلۇقتــا ئىككــى قــۇر كارىــز ۋە ئاخىرىغــا 

چــوڭ بىــر كــۆل كولىتىــدۇ. 

كارىزدىــن ســۇ چىققاندىــن كېيىــن، تــۆۋەن تەرىپىگــە 
ــا  ــە، ئالتــە كىلومېتىــر ئۇزۇنلۇقت 30 مېتىــر كەڭلىكت
تېــرەك  تەرىپىگــە  ئىككــى  يولنىــڭ  ياســىتىپ،  يــول 
بىنــا قىلىــپ،  بــاغ  مــو چوڭلۇقتــا   100 تىكتۈرىــدۇ. 
مەدرىســە ۋە مەســچىت ســالدۇرىدۇ. ئاندىــن كىشــىلەرنى 
دۇكان-ســاراي  ئولتۇراقلىشىشــقا،  بېرىــپ  يەرگــە  ئــۇ 
بىلــەن  ئىشــلىرى  ســېتىق  ســودا-  ۋە  سېلىشــقا 
بــۇ  بىلــەن  شــۇنىڭ  قىلىــدۇ.  دەۋەت  شۇغۇللىنىشــقا 
يېمــەك- كېلىــدۇ.  بارلىققــا  بــازار  بىــر  يېڭــى  يــەردە 
ئىچمــەك دۇكانلىــرى قۇرۇلىــدۇ، دېھقانــالر مېۋە-چېــۋە ، 
ئوتيــاش- كۆكتاتلىرىنــى، ھۈنەرۋەنلــەر ھۈنەر-ســەنئەت 
باشــاليدۇ.  كېلىــپ سېتىشــقا  ئېلىــپ  بۇيۇملىرىنــى 
بــازار بارغانچــە ئاۋاتلىشــىدۇ. ئەتىيــاز كۈنلىــرى نــورۇز 

مەشــرىپى،  نــورۇز  تەشــكىللىنىپ،  پائالىيەتلىــرى 
سوقۇشــتۇرۇش،  توخــۇ  تارتىــش،  ئوغــالق  ئويۇنــى،  دار 
ئېلىــپ  ئويۇن-تاماشــىالر  قاتارلىــق  چېلىشــىش 
بېرىلىــدۇ. ئەينــى چاغــدا كارىــز سەيلىســىگە يېقىــن 
ئەتراپتىكــى توقســۇ، شــايار ۋە بــاي ناھىيىلىرىدىنمــۇ 

  .7 قاتنىشــىدۇ.  كېلىــپ  ئادەملــەر 

ئەينــى چاغــدا كارىزنــى ئــۆز كــۆزى بىلــەن كۆرگــەن 
ــارى  بائىــز تۇردىنىــڭ » مەدھىيــە«  شــائىر تارىخچــى ق
كارىــز  شــېئىرلىرىدا  ناملىــق  ئاتــا«  تــەن   »مىــڭ  ۋە 
كۇچــا  بولــۇپ،  تەســۋىرلەر  كــۆپ  خېلــى  ھەققىــدە 
يۇقىرىدىكــى  ئېلىنغــان  تىلغــا  ماتېرىيالىــدا  تارىــخ 

تەســتىقاليدۇ: بىرمۇبىــر  مەزمۇنالرنــى 

..........

كارىز ئۈچۈن نەزىر بېرىپ،
يول ئۈستىگە شەھەر سېلىپ، 

مەشرەپ قىلىپ يۇرت قىچقىرىپ، 
يا ھەزرىتى مىڭ تەن ئاتا.

يولنىڭ چېتى قاتار دۇكان،
ئەھلى كاسىپ ئورۇنالشقان،

كارىز گۈزەل بازار بولغان 
يا ھەزرىتى مىڭ تەن ئاتا

يولى تۈز، كەڭ، ئېرىق ياندا
زىبا تېرەك قاتار-قاتار

ئىككى ياندا قاينام بازار 
يا ھەزرىتى مىڭ تەن ئاتا
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چۆل زېمىننى ئاۋات قىلىپ،
مەسچىت، مەدرىس مەكتەپ سېلىپ، 

مەرىپەتكە كەڭ يول ئېچىپ
يا ھەزرىتى مىڭ تەن ئاتا8.

 ..........

ــى  ــى شــىمالىي مىلىتارىســالر ھۆكۈمىت 1917- يىل
ئورۇنالشتۇرۇشــى  مىنىســتىرلىكىنىڭ  مالىيــە 
خۇنــەن  كەلگــەن  زىيارەتكــە  ئېلىغــا  ئۇيغــۇر  بىلــەن 
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ  ئىقتىسادشــۇناس پىروفېسسورى 
شــىن بىــن  كۇچاغــا كەلگەنــدە، كۇچــادا بىنــا قىلىنغــان 
كارىزنــى كــۆرۈپ، »خايۇجــى قازغــان كارىزنــى كــۆردۈم،  
كارىزنىــڭ ســۈيى ئۇلــۇغ بولــۇپ، كۈنىگــە 20 نەچچــە مــو 

يەرنــى ســۇغۇرااليدىكەن « دەپ يازغــان9. 

كۇچادىكــى كارىــز جەنۇپتىــن شــىمالغا ســوزۇلغان 
قــۇر  ئىككــى  تەرەپتــە  غــەرب  ۋە  شــەرق  ھالەتتــە 
كارىزنىــڭ  تەرەپتىكــى  شــەرق  بولــۇپ،  قېزىلغــان 
ئۇزۇنلۇقــى 1500 مېتىــر، تىــك قۇدۇقىنىــڭ ســانى 
مېتىــر   13 چوڭقۇرلىقــى  قۇدۇقىنىــڭ  بــاش   ،17
ئۇزۇنلۇقــى  كارىزنىــڭ  تەرەپتىكــى  غــەرب  بولغــان. 

1800 مېتىــر بولــۇپ، تىــك قۇدۇقىنىــڭ ســانى 17، 
بــاش قۇدۇقىنىــڭ چوڭقۇرلىقــى 13 مېتىــر بولغــان. 
قۇمئېرىــق  قارائۈژمــە،  ســاقاغۇ،  يىللىــرى  ئەينــى 
تېرىقچىلىــق،  دېھقانالرنىــڭ  جايالردىكــى  قاتارلىــق 
بــۇ  قوشــقان  تۆھپــە  زور  ئىشــلىرىغا  باغۋەنچىلىــك 
كارىــز 1915 ۋە 1916-يىللىــرى ئارىلىقىدا قېزىلغان 
بولــۇپ، قادىــر ھاجــى تۇڭلىــڭ 1928-يىلــى يۇرتىغــا 
كەتكەندىــن كېيىــن كارىزغــا كۆڭــۈل بۆلىدىغــان ئادەم 
قەرەللىــك  كارىزنــى  قالغــان.  تاشــلىنىپ  چىقمــاي 
بولمىغاچقــا،  ئــادەم  تۇرىدىغــان  تازىــالپ  ۋە  ئاســراپ 
يىلــالر ئۆتكەنچــە ســۇ مەنبەلىــرى ئېتىلىــپ قېلىــپ، 
ســۇ مىقــدارى ئــازالپ 1937- يىلىغــا كەلگەنــدە ئــاران 
كاال، قــوي ۋە ئاتالرنــى ســۇغۇرااليدىغان ھالغــا كېلىــپ 
قالغــان. 1958-يىلــى كارىــزدا بىــر قېتىــم زور تازىالش 
ئېلىــپ بېرىلغــان بولســىمۇ، ئەممــا ســۇ مىقدارىــدا 
چــوڭ ئۆزگىرىــش بولمىغــان. 1970-يىلــى بــۇ يەرگــە 
قىلىنىــپ،  پىــالن  ســېلىش  ئايرودورومىنــى  كۇچــا 

تىندۇرۇۋېتىلگــەن. كارىــزالر 

كارىز ناخشىسىنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە نىساخان ئابدۇۋەلى

قىلىنغــان»  بىنــا  ئەتراپىغــا  كارىــز  يىلــى   -1924
مېــۋە  دەرەخلىــرى  مېۋىلىــك  «نىــڭ  بــاغ  خانلىــق 
بېرىشــكە باشــلىغان ، قۇرۇلغــان بــازارالر ئاۋاتلىشــپ 
قىزىغــان  راســا   ســەيلىلىرى  ۋە  مەشــرىپى  كارىــز   ،
يىلــالر ئىــدى. بىــر كۈنــى كۇچانىــڭ 11-ئــەۋالت تارخــان 
بېگــى مەھپــۇز ۋاڭنىــڭ ئــۆز دادىســى، يەنــى 10- ئــەۋالت 
تارخــان بېگــى  مۇھەممــەت ئىمىــن شــىتەي ۋاڭنىــڭ 
ئىنىســى مەخســۇت خوجــا مامــۇت مىــراپ ۋە ســەلەي 
ــز  چاققــان ئىســىملىك ئىككــى ئادىمىنــى باشــالپ كارى
سەيلىســىگە داخىــل بولىــدۇ. ئــۇالر كارىــز سەيلىســىدە 
راســا ئىچىــپ، مــەس بولــۇپ ھوشــىنى بىلمىگىــدەك 
ھالغــا كېلىــدۇ. مەخســۇت خوجــا ئــەل ئارىســىدا زوڭگــەي 
خوجــام نامــى بىلــەن مەشــھۇر بولــۇپ، كارىز سەيلىســىدە 

كارىــز  ئىــدى.  كــۆپ  ئادەملەرمــۇ  تونۇيدىغــان  ئۇنــى 
ئاخىرالشــقاندىن  مېھماندارچىلىــق  سەيلىســىدىكى 
كېيىــن، زوڭگــەي خوجــام مەخســۇت خوجىنىــڭ ئۆيىگــە 
ھالىنــى  خوجىنىــڭ  مەخســۇت  بولىــدۇ.  كەتمەكچــى 
مېڭىشــتىن  ئۇنــى  داستىخانداشــلىرى  كۆرگــەن 
مەخســۇت  كەتكــەن  بولــۇپ  مــەس  ئەممــا  توســىدۇ، 
ئېتىنــى  ئۇنىمــاي  توســقىنىغا  باشــقىالرنىڭ  خوجــا 
مىنىــپ يولىغــا راۋان بولىــدۇ. ئەممــا يــول ئۈســتىدە 
بــۇ  كېتىــدۇ.  ئۆلــۈپ  چۈشــۈپ  يىقىلىــپ  ئېتىدىــن 
ۋەقەنــى ئــۆز كــۆزى بىلــەن كۆرگــەن خەلــق قوشاقچىســى 
ھېلىماخــۇن خەلپــەت مەخســۇت خوجىنــى مەســخىرە 
قىلىــپ، » كارىــز سەيلىســى« ناملىــق قوشــاقنى يېزىپ 
چىقىــدۇ. ناخشــىچى نىســاخان ئابدۇۋەلــى كۇچــا خەلــق 
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بــۇ قوشــاققا   ناخشــىلىرىنىڭ ئاھاڭلىــرى ئاساســىدا 
ئاھــاڭ ئىشــلەپ چىقىــدۇ ۋە بــۇ ناخشــىنى توي-تۆكــۈن 
ئــۇزۇن  باشــاليدۇ.  ئوقۇشــقا  مېھماندارچىلىقــالردا  ۋە 
ئۆتمــەي بــۇ ناخشــا خەلــق ئارىســىغا تارقىلىــپ، »كارىــز 
ناخشىســى« نامــى بىلــەن كۇچــا خەلــق ناخشــىلىرى 

قاتارىدىــن ئــورۇن ئالىــدۇ.

كارىز ناخشسى

 

ئالتە شەگە داڭ كەتتى،
بۇ يىل كارىزنىڭ سەيلىسى.

بىر تەرەپتە نەغمىسى بار،
ياش بالىالرنىڭ غەلۋىسى.

كارىز يولى ھەيۋەتلىك،
ئىچكەن سۈيى شەربەتلىك.

كارىزدا ئۆلۈپ كەتتى،
زوڭگەي خوجام رەھمەتلىك.

 زوڭگەي خوجام ئۆي ساپتۇ،
تۆت بۇرجەككە گۈل قويۇپ.

بىر بۇرجىكى قالغاندا،
ئاخىرەتكە يول ئېلىپ.

زوڭگەي خوجام پىلدىرالپ،
كارىزغا چىقتى ئالدىراپ.

زوڭگەي خوجامنى ئالدىغان ،
سەلەي ھەم مامۇت مىراپ.

كارىز يولى ئوي لەڭزە،
ئەتراپى قومۇش لەڭزە.

زوڭگەي خوجامنى يوقاتقان،
بەش جىڭ ھاراق خوخەنزە 10. 

 

   نىســاخان ئابدۇۋەلــى كۇچــا خەلــق ناخشــىلىرىنىڭ 
بۈگۈنكــى زامانغــا يېتىــپ كېلىشــىدە تۆھپىســى زور 
ــە بىــر قولىــدا داپ  ــۇپ قالماســتىن، يەن ســەنئەتكار بول
يەنــە بىــر قولىــدا  دۇتتــار چېلىــپ ، ناخشــىنى ئــۆزى 
ماھىــر  قىلغــان  ئىجــات  ماھارەتنــى  ئورۇنداشــتەك 
ــى 1902 - يىلــى كۇچــا  ســازەندىدۇر. نىســاخان ئابدۇۋەل
كونــا شــەھەردە بىــر خەلــق ســەنئەتكارى ئائىلىســىدە 
يۇرتىدىــن  ســەۋەبىدىن  نامراتلىــق  كەلگــەن.  دۇنياغــا 
ئايرىلىشــقا مەجبــۇر بولغــان نىســاخان ئائىلىســى يــۇرت 
باققــان.  جــان  بىلــەن  ناخشــا-مۇزىكا  يــۈرۈپ  ئارىــالپ 
ئۆلــۈپ  يۇتــۇپ  دەرت  ئانىســى  داۋامىــدا  سەرســانلىق 
يېتىــپ  بولــۇپ  كېســەل  ئېغىــر  دادىســى  كەتكــەن، 
قالغاچقــا ناخشــا ئېيتىــپ، تۇرمۇشــنىڭ ھۆددىســىدىن 
كىرگــەن  ياشــقا   10 ئەمدىــال  ئىشــى  چىقىــش 

يۈكلەنگــەن. زىممىســىگە  نىســاخاننىڭ 

 نىســاخان كىچىكىدىنــال تەڭســىز جەمئ ىيەتنىــڭ 
ئۈچــۈن،   بولغانلىقــى  چــوڭ  كــۆرۈپ  زۇلۇملىرىنــى 
ناخشــىلىرىدا تەڭســىزلىككە بولغــان ئۆچمەنلىكىنــى 
ئىپادىلەپ كەلگەن.  1945- يىلى شــەرقىي تۈركىســتان 
مىللىــي ئارمىيىســىنىڭ جەنۇپقــا يۈرۈش قىســىملىرى 
كۇچاغــا  خەۋىــرى  قىلغانلىــق  يــۈرۈش  قــاراپ  بايغــا 
يېتىــپ كەلگەنــدە، نىســاخان كىشــىلەرنى كۈرەشــكە 
ئىلھامالندۇرىدىغــان ناخشــىالرنى ئېيتىــپ،  گومىنداڭ 
تەنقىــت  سىياســەتلىرىنى  ھاكىمىيىتىنىــڭ 
قىلىــدۇ. گومىنداڭنىــڭ كۇچــادا تۇرۇشــلۇق ســاقچى، 
ھەربىيلىــرى بىــر تەرەپتىــن نىســاخاننىڭ ئۈســتىدىن 
جەمئ ىيەتتــە  ئۇنــى  تارقىتىــپ  پىتنە-پاســاتالرنى 
سېســىتماقچى بولســا،  يەنــە بىــر تەرەپتىــن نىســاخانغا 
يوشــۇرۇن زىيانكەشــلىك قىلماقچــى بولىــدۇ. بۇنىڭدىن 
ناھىيىســىگە  بــاي  ئۇنــى  كىشــىلەر  تاپقــان  خــەۋەر 
قاچۇرۇۋېتىــدۇ. گومىنــداڭ ھاكىمىيىتىنىــڭ ئورنىنــى 
ئالغاندىــن  ھاكىمىيىتــى  كوممۇنىســت  خىتــاي 
كېيىــن كۇچاغــا قايتىــپ كېلىــپ قايتىدىــن ســەنئەت 
ھاياتىنــى باشــاليدۇ. ئــەل ئارىســىدا تارقىلىــپ يۈرگــەن 
ــالپ،  ــۇق كۇچــا خەلــق ناخشــىلىرىنى توپ ــن ئارت 300 دى
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سىستېمىلىشىشــى  ناخشــىلىرىنىڭ  خەلــق  كۇچــا 
خەلــق  كۇچــا  ئىزباســارالرنىڭ  ئــەۋالت  كېيىنكــى  ۋە 
ئاســاس  تەربيىلىنىشــىگە  بويىچــە  ناخشــىلىرى 
يارىتىــدۇ. رىســالەت ھاپىــز، تۇنىســا مۇھەممــەد، ئايتىلال 
ئــەال، رابىيــە مۇھەممــەد، تۇرســۇنگۇل سامســاق قاتارلىــق 
10دىــن ئارتــۇق ناخشــىچى ئۇنىــڭ باســقان ئىزىدىــن 
مېڭىــپ ۋە تەســىرىنى قوبــۇل قىلىــپ،  ئۇيغــۇر خەلقــى 
ئارىســىدا تونۇلغــان ناخشــىچىالردىن بولــۇپ يېتىشــىپ 

خەلــق  تارتىــپ  چاغلىرىدىــن  بالىلىــق  چىقىــدۇ. 

ســەنئەتكارى دەپ ئاتالغــان نىســاخان ئابدۇۋەلــى پۈتــۈن 

ئۆمرىنــى كۇچــا خەلــق ناخشــىلىرىغا بېغىشــاليدۇ. تاكى 

ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە قولىدىــن دۇتتــار بىلــەن داپنى، 

ئېغىزىدىــن كۇچــا خەلــق ناخشــىلىرىنى چۈشــۈرمىگەن 

ــى  ــڭ 21 - كۈن ــى 2 - ئاينى ــۇ ناخشــىچى 1987 - يىل ب

ئالەمدىــن ئۆتىــدۇ.

پايدىالنغان مەنبەلەر:

شىنجاڭدىكى يەر ئاستى قۇرۇلۇشى- كارىز، غوپۇر نۇرىدىن تولىمبوك،  شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى،2007-يىلى  1- نەشرى  .1
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بىئولوگىيە  ۋە تارىخ 

تارىخ بىئولوگىيەنىڭ بىر قىســمىدۇر. ئىنســانالرنىڭ 
جانلىقالرنىــڭ  قۇرۇقلۇقتىكــى   - دېڭىــز  ھاياتــى 
ھالقىســى  بىــر  خارابلىشىشــىنىڭ  ۋە  گۈللىنىشــى 
ھېســابلىنىدۇ . بەزىــدە بىــز ئورمانلىقتــا يۈرگىنىمىــزدە، 
ئۆمىلەيدىغــان،  ســەكرەيدىغان،  ئۇچىدىغــان،  يۈزلەرچــە 
ياكــى  ئاڭاليمىــز  جانلىقالرنــى  ياشــايدىغان  ئۆڭكــۈردە 
كۆرىمىــز . بىزنىــڭ كېلىشــىمىزگە ھايۋانــالر ئۈركــۈپ 
تــەرەپ - تەرەپكــە تــاراپ كېتىــدۇ ؛قۇشــالر ھــەر تەرەپكــە 
ئاســتىغا  ســۇ  دەرھــال  بېلىقالرمــۇ  كېتىــدۇ،   ئۇچــۇپ 
شــۇڭغۇپ كىرىــپ كېتىــدۇ . بىــز تۇيۇقســىز بــۇ بىتــەرەپ 
قورقۇنچلــۇق  نەقــەدەر  ئىنســانالرنىڭ  پىالنېتــادا، 
قىلىشــىمىز  ھېــس  ئىكەنلىكىنــى  ئــاز  دەرىجىــدە 
مۇمكىــن. بىــز شــۇئان بــۇ جانلىقالرنىــڭ ھەرىكىتىدىــن، 
ئۇالرنىــڭ تەبىئىــي ماكانىغــا بۆســۈپ كىرگەنلىكىمىزنى 
بارلىــق  ئىنســاننىڭ  چاغــدا  شــۇ  قىلىمىــز.  ھېــس 
مەنبەلىــك  كــۆپ  مۇۋەپپەقىيەتلىــرى  ۋە  تارىخــى 
قوشــۇلۇپ  نۇقتىئ نەزىرىگــە  ۋە  تارىخىغــا  ھاياتنىــڭ 
كېتىــدۇ. ماھىيەتتــە، ئىقتىســادىي جەھەتتىكــى بارلىــق 
تــاالش - تارتىشــلىرىمىز ، جۈپتىمىــز ئۈچــۈن قىلغــان 
جېدەللىرىمىــز، ئاچلىــق، مۇھەببــەت، قايغــۇ - ھەســرەت 
ياغاچالرنىــڭ،  كەتكــەن  قــۇرۇپ  ئۇرۇشــلىرىمىزنىڭ،  ۋە 
تۆكۈلگــەن يوپۇرماقالرنىــڭ ئاســتىغا ياكــى ســۇ ئاســتىغا 
يوشــۇرۇنۇۋالغان جانلىقالرنىــڭ ئــوزۇق ئىزدىشــى، جــورا 
تالىشىشــى، كۈرەش قىلىشــى ۋە ئازاب – ئوقۇبەتلىرىدىن 

ھېچقانــداق پەرقــى يــوق!

تارىخنىــڭ  قانۇنىيىتــى  بىئولوگىيــە  يــەردە  بــۇ 
تەرەققىيــات  تەدرىجــى  بىــز  ســاۋاقلىرىدۇر.  نېگىزلىــك 
جەريانىغــا بويســۇنىمىز، ياشــاش ئۈچۈن كــۈرەش قىلىش، 
ۋە ماسلىشــالىغانالرال  كۈچلۈكلــەر، غەلىبــە قىلغانــالر 

تەدرىجىــي  ئىبــارەت  بوالاليدىغانلىقىدىــن  مەۋجــۇت 
بەزىلىرىمىــز  ئۇچرايمىــز.  ســىنىقىغىمۇ  تەرەققىيــات 
ئۆزىمىزنــى بــۇ تاالش-تارتىــش ياكــى ســىناقنىڭ ئىچىــدە 
ئەمەســتەك ھېس قىلىشــىمىز مۇمكىن،ئەمىلىيەتتە،بۇ 
تامامــەن بىــز مەنســۇپ بولغــان گۇرۇپپىنىــڭ  بىزنــى 
ئــۆزى  گۇرۇپپىنىــڭ  بــۇ  ئەممــا  قوغدىغانلىقىدىنــدۇر. 
چوقــۇم ياشــاش ســىنىقىغا تاقابىــل تۇرۇشــى كېــرەك .

دەرســى  بىئولوگىيــە  بىرىنچــى  تارىخنىــڭ  شــۇڭا 
شــۇكى ، ھايــات رىقابەتتىــن ئىبــارەت. رىقابــەت پەقــەت 
ســودا ھاياتــى بولۇپــال قالماســتىن ، بەلكــى ھاياتلىــق 
سودىســىدۇر. يەنــى ئــوزۇق – تۈلــۈك مــول چاغــدا رىقابــەت 
تىنــچ شــەكىلدە بولســا، ئــوزۇق – تۈلــۈك يېتىشــمىگەندە 
ھايۋانــالر  ئالىــدۇ.  تــۈس  شــىددەتلىك  رىقابــەت  بولســا 
خاتىرجــەم بىر-بىرىنــى يەيــدۇ، مەدەنىيەتلىــك كىشــىلەر 
بىرىنــى  بىــر-  ئارقىلىــق  تەرتىــپ  قانۇنىــي  مۇۋاپىــق 
يوقىتىــدۇ. ھەمكارلىــق جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىياتىنــى 
قىســىم  كــۆپ  لېكىــن  ســۈرىدۇ،  ئىلگىــرى  ھەقىقىــي 
ۋاسىتىســى  رىقابەتنىــڭ  ھەمكارلىقنــى  ئىنســان 
بىزنىــڭ  مەســىلەن:  قارايــدۇ.  دەپ  ئۇســۇلى  ياكــى 
مەھەللىمىــز،  ئائىلىمىــز،  گۇرۇپپىلىرىمىز،يەنــى 
جەمئىيىتىمىز،پارتىيــە- دىنىــي  ئۇيۇشــمىمىز، 
دۆلىتىمىزنىــڭ  گۇرۇھلىرىمىز،»ئىرق«لىرىمىــز، 
ئورنىتىشــى  ھەمكارلىــق  بىلــەن  دۆلەتلــەر  باشــقا 
ئارقىلىــق  ھەمكارلىــق  ئەمىلىيەتتــە،  قاتارلىقــالر، 
باشــقا تەشــكىالت، گۇرۇپپىــالر بىلــەن بولغــان رىقابەتنــى 
كوللېكتىــپ  رىقابەتچــى  ئۈچۈنــدۇر.  كۈچەيتىــش 
خاراكتېرگــە  ئوخشــايدىغان  شەخســلەرگە  رىقابەتچــى 
ئىگــە. مەســىلەن: نەپســانىيەتچىلىك، جېدەلخورلــۇق، 
مۇشــۇنىڭغا  قاتارلىقــالر.  تەرەپبازلىق،ھاكاۋۇرلــۇق 
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تاپقــان  تەركىــپ  بىزلەردىــن  نۇرغــۇن  ئوخشــاش 
بىزنىــڭ  ئــۇالر  ئۆزىمىــزدۇر.   بىزنىــڭ  دۆلىتىمىــز،دەل 
ــدۇ، ياخشــىلىق  ــەن يازى ــەم بىل ــوم قەل ــى ت تەبىئىتىمىزن
ۋە يامانلىقلىرىمىزنــى پىلــدەك يوغىنتىــپ ئىپادىلەيــدۇ. 
بىــز ئاچكــۆز، نەپســىمىز يامــان، جېدەلخورمىــز. چۈنكــى، 
بۇرۇنقــى  يىــل  مىليــون  ئــون  قېنىمىــزدا  بىزنىــڭ 
ھېكايىلــەر بــار، ئەينــى چاغــدا ئەجدادلىرىمىــز ياشــاش 
ئۈچــۈن قوغــالپ تۇتــۇش، ئــۇرۇش قىلىش،ئۆلتۈرۈشــكە 
ــوزۇق  ــا ئ ــۇالر  قايت ــان. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئ ــۇر بولغ مەجب
ئوزۇقىنــى  تاپقــان  ئەنســىرەپ،  تاپالماســلىقىدىن 
مەجبــۇر.  يېيىشــكە  كۆتۈرەلمىگىــدەك  ئاشــقازىنى 
ــۇرۇش  ــش ئۇســۇلى. ئ ــڭ ئوزۇقلىنى ــر دۆلەتنى ــۇرۇش بى ئ
ھەمكارلىقنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ، چۈنكى ئــۇ رىقابەتنىڭ 
ئــەڭ ئاخىرقــى شــەكلى . دۆلەتلىرىمىــز تېخىمــۇ چــوڭ ۋە 
تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك قوغــداش كوللېكتىپىنىــڭ ئەزاســى 
دەۋرىدىكــى  ئوۋچىلىــق  خــۇددى  ئــۇالر  قــەدەر،  بولغانغــا 
شــەخس ۋە ئائىلىلەرگــە ئوخشــاش ھەرىكــەت قىلىــدۇ.

تارىخنىــڭ ئىككىنچــى بىئولوگىيــە ســاۋاقى شــۇكى، 
جــورا،  يېمەك-ئىچمــەك،  دېمەكتــۇر.  تالــالش  تۇرمــۇش 
ياكــى كــۈچ ئۈچــۈن رىقابەتلىشــىش جەريانىــدا، بەزىلىــرى 
مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىــدۇ، بەزىلىــرى مەغلــۇپ بولىــدۇ. 
ســىناقلىرىغا  تۈرلــۈك  ھاياتنىــڭ  كىشــىلەر  بــەزى 
ــدا قابىلىيەتلىــك  تاقابىــل تۇرۇشــتا باشــقىالرغا قارىغان
ۋە  چىنلىــق  مەۋجــۇت   ( تەبىئــەت   چۈنكــى،   بولىــدۇ. 
 « ئامېرىكىنىــڭ   ) كۆرســىتىدۇ  جەريانىنــى  ئۇنىــڭ 
فرانســىيە  ياكــى   » خىتابنامىســى  مۇســتەقىللىق 
خىتابنامىســى  ھوقــۇق  كىشــىلىك   « ئىنقىالبىنىــڭ 
تۇغمــا  ئەمەلىيەتتــە  بىــز  باقمىغــان.  ئوقــۇپ  نــى   »
مەھكــۇم.  باراۋەرســىزلىككە  ۋە  ئەركىنســىزلىك 
پســىخىكا  ۋە  فىزىئولوگىيــە  بىــز  مەســىلەن: 
شــۇنداقال  مەھكــۇم،  ئىرســىيىتىمىزگە  جەھەتتــە 
ئەنئەنىســىنىڭ  ۋە  ئادىتــى  كوللېكتىپىمىزنىــڭ 
باشقۇرۇشــىغا مەھكــۇم، ئۇنىڭدىــن باشــقا ســاغالملىق 
ۋە جىســمانىي جەھەتتــە، ئەقلىــي ئىقتىــدار ۋە خاراكتېــر 
جەھەتتــە ، ھەممــە ئــادەم  ئوخشــاش بولمايــدۇ . تەبىئــەت 

ــۇ تاللىنىــش  ــدۇ، چۈنكــى ب ھەرخىللىقنــى ياخشــى كۆرى
ــۈپ ئېھتىياجىــدۇر. بىــر  ۋە تەدرىجىــي تەرەققىياتنىــڭ ت
جــۈپ پۈتۈنلــەي ئوخشــاش قوشــكېزەك بــاال بولمايــدۇ، 
ئ ارىســىدا يۈزلەرچــە پــەرق بولىــدۇ،  دۇنيادىــن پۈتۈنلــەي 

بولمايــدۇ. تاپقىلــى  پۇرچــاق  تــال  ئىككــى  ئوخشــاش 

بولۇپــال  تۇغمــا  ۋە  تەبىئىــي  باراۋەرســىزلىك 
قالماســتىن، بەلكــى مەدەنىيەتنىــڭ مۇرەككەپلىشــىگە 
ئىرســىيەت  بارىــدۇ.  كۈچىيىــپ  ئەگىشــىپ 
جەھەتتىكــى باراۋەرســىزلىك جەمئىيەتنىــڭ ســۈنئىي 
بىــر  ھــەر  چىقىرىــدۇ.  كەلتــۈرۈپ  باراۋەرســىزلىكىنى 
كەشــپىيات ۋە بايقاشــنىڭ ھەممىســى تاالنــت ئىگىلىــرى 
تەرىپىدىــن قولغــا كەلتۈرۈلگــەن ياكــى ئــۇالر تەرىپىدىــن 
كۈچلۈكلــەر  نەتىجىــدە  بولــۇپ،  تارتىۋېلىنغــان 
بۇرۇنقىدىــن تېخىمــۇ كۈچلــۈك، ئاجىــزالر بۇرۇنقىدىــن 
ئىقتىســادنىڭ  قالغــان.  بولــۇپ  ئاجىــز  تېخىمــۇ 
مۇھىملىقىنــى  ئىقتىدارنىــڭ  ۋە  ۋەزىپــە  تەرەققىياتــى 
ئــۆز  ئەرلەررنــى  قىلىــپ،  نامايــان  بــەك  تېخىمــۇ 
كوللېكتىپىغــا نىســبەتەن تېخىمــۇ پەرقلىــق، تېخىمــۇ 
بــاراۋەر بولمىغــان ئاالھىــدە قىممەتكــە ئىگــە قىلــدى. 
ــڭ  ــۇق چۈشەنســەك، ئۇالرنى ــز ئىنســانالرنى تول ــەر بى ئەگ
ئارىســىدىن قابىلىيىتــى قالغانلىرىغــا تــەڭ كېلىدىغــان 
ۋە  ھاياتلىــق  رېئــال  تاللىۋاالاليمىــز.  ئادەمنــى   %30
تارىــخ  كالۋىننىــڭ )Calvin، 1509-1564 ( خۇداســىنى 
ئەســلىتىدىغان  »ئۇلۇغــۋار ئادالەتســىزلىك « بويىچــە 

داۋاملىشــىۋېرىدۇ.

»تەبىئــەت« بىزنىــڭ ئوتوپىيەمىزدىكــى ئەركىنلىــك 
بىلــەن باراۋەرلىــك ئوتتۇرىســىدا قۇرغــان بىرلىكىمىزنــى 
بىلــەن  ئەركىنلىــك  چۈنكــى  قىلىــدۇ.  مەســخىرە 
دۈشــمەنلەردىن  سىغىشــالمايدىغان  زادى  باراۋەرلىــك 
بولــۇپ، بىــر تــەرەپ غەلىبــە قىلســا، يەنــە بىــر تــەرەپ 
ھــاالك بولىــدۇ. ئەگــەر ئــادەم ئەركىــن بولســا، ئۇالرنىــڭ 
تەبىئىــي باراۋەرســىزلىكى خۇددىــي ئۈزلۈكســىز ئېشــىپ 
بارىدىغــان گېئومېتىرىيەلىــك ســانالر قاتارىغــا ئوخشــاش 
بىلــەن  ئەنگلىيــە  بارىــدۇ،  ئېشــىپ  ھەسســىلەپ 
ئامېرىكىنىڭ 19 - ئەسىردىكى ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىش 
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سىياسىتى دەل مۇشۇنداق ئىدى. ئەگەر تەڭسىزلىكنىڭ 
كۈچىيىــپ كېتىشــىنى كونتــرول قىلماقچــى بولســا، 
ئەركىنلىــك چوقــۇم قۇربــان قىلىنىشــى كېــرەك، 1917 
-يىلىدىن كېيىنكى ســوۋېت ئىتتىپاقى دەل مۇشــۇنداق 
ــۇ تەڭســىزلىك  ــا باســتۇرۇلغاندىن كېيىنم ــدى. ھەتت ئى
ئەھۋالــى  ئىقتىســادى  پەقــەت  بــاردى،  ئېشــىپ  يەنىــال 
كىشــىلەرال  بولغــان  تــۆۋەن  ســەۋىيەدىن  ئوتتۇرىچــە 
باراۋەرلىككــە تەشــنا بولىــدۇ، ئەقلــى ئويغــاق كىشــىلەرال 
ئەركىنلىككــە ئىنتىلىــدۇ، نەتىجىــدە، ھامــان يۇقىــرى 
ئىقتىدارلىــق كىشــىلەرال غەلىبــە قازىنىــدۇ. باراۋەرلىــك 
مەغلۇبىيەتكــە  نۇقتىدىنــال  بىئولوگىيەلىــك  چۈشــى 
مەھكۇمــدۇر. بــەزى پەيالســوپالرنىڭ ئۈمىــد قىلغىنىدەك، 
ئەگــەر بىــر جەمئىيەتتــە قانۇننىــڭ ئادىللىقــى ۋە مائارىپ 
پۇرســىتىنىڭ بــاراۋەر بولۇشــى ئــەڭ زور دەرىجىــدە  ئىشــقا 
نەتىجــە  ياخشــى  ئــەڭ  ئــۆزى  شــۇنىڭ  بولســا،  ئاشــقان 
ھېســابلىنىدۇ. بىــر جەمئىيەتتــە يوشــۇرۇن ئىقتىدارغــا 
ۋە  قىلىشــىغا  تەرەققىــي  كىشــىلەرنىڭ  بارلىــق  ئىگــە 
رولىنــى جــارى قىلدۇرۇشــقا يــول قويۇلســا، جەمئىيەتلــەر 
ســاقالپ  مەۋجۇتلۇقىنــى  رىقابەتتــە  ئارىســىدىكى 
بــۇزۇپ تاشــلىنىپ،  ئۈســتۈنلۈك قازىنااليــدۇ. ئارىلىــق 
دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى قارشىلىشــىش كۈچەيگەنــدە، بــۇ 

خىــل رىقابــەت تېخىمــۇ كەسكىنلىشــىدۇ.

ئۈچىنچــى  جەھەتتىكــى  بىئولوگىيــە  تارىخنىــڭ 
كۆپىيىشــى  چوقــۇم  ھاياتلىــق  شــۇكى،  ســاۋىقى 
كېــرەك. ھــەر قايســى ئورگانىــك ماددىــالر، ئۆزگەرگــەن 
كۆپىيىــپ  مىقــداردا  زور  ئەگــەر  تۈرلــەر  ۋە  جىســىمالر 
ئۇالرغــا  مــۇ  »تەبىئــەت«  ئۇنداقتــا  يېتىلمىســە،  قايتــا 
ــەت« بولســا ســاننى ياخشــى  ــدۇ.  »تەبىئ ــاج بولماي موھت
تالالشــنىڭ  ســۈپەتلىكلىرىنى  بــۇ  چۈنكــى  كۆرىــدۇ، 
زۆرۈر شــەرتىدۇر. ئــۇ يەنــە چــوڭ قااليمىقانچىلىقنىمــۇ 
چۈنكــى  ئامــراق،  قىلىشــقا  كــۈرەش  كۆرىــدۇ،  ياخشــى 
مــاس  ھاياتلىققــا  ســاندىكى  ئــاز  بىلــەن  يــول  مۇشــۇ 
كېلىدىغانالرنــى تاللىۋالغىلــى بولىــدۇ.  ئــۇ 10 مىڭدىــن 
ئارتــۇق ئىســپېرمىنىڭ بىــر تۇخۇمنــى  ئۇرۇقالنــدۇرۇپ 
ھامىلــدار قىلىــش رىقابىتىگــە ئەنــە شــۇنداق رازىمەنلىــك 

قارىغانــدا  يەككىلىككــە  ئــۇ  تۇرىــدۇ.   قــاراپ  بىلــەن 
ــەت  ــدە مەدەنىي ــدۇ، ئۇنىــڭ نەزىرى ــرەك قىزىقى ــە بەك تۈرگ
ئــۇ  يــوق.  پەرقــى  ھېچقانــداق  ياۋايىلىقنىــڭ  بىلــەن 
يۇقىــرى تۇغۇلــۇش نىســبىتىنىڭ تــۆۋەن مەدەنىيەتنىــڭ 
تــۆۋەن  ھەمــدە  قېلىشــىغا،  بولــۇپ  ئاالھىدىلىكــى 
تۇغۇلــۇش نىســبىتىنىڭ يۇقىــرى مەدەنىيەتكــە خــاس 
بولــۇپ قېلىشــىغىمۇ پىســەنت قىلمايــدۇ. ئــۇ )بــۇ يــەردە 
كۆپىيىــش جەريانــى، ئۆزگىرىش، رىقابەتلىشــىش، تالالش 
ۋە ياشــاش جەريانى قاتارلىقالرنى كۆرســىتىدۇ( كۆپىيىش 
نىســبىتى تــۆۋەن بىــر دۆلەتنىــڭ، كۆپىيىــش ئىقتىــدارى 
كوللېكتىپنىــڭ  باياشــات  ۋە  كۈچلــۈك  قــەدەر  بىــر 
ئۇچرايدىغانلىقىنــى  قىلىشــىغا  بــوزەك  قەرەللىــك 
 ، Caesar( كــۆرۈپ تــۇرۇپ كۆرمەســكە ســالىدۇ. قەيســەر
مىالدىدىــن بۇرۇنقــى -44 يىلىدىــن مىالدىدىــن كېيىنكــى 
100 غىچــە( دەۋرىــدە، كائــۇل )Caul( رىــم قوشــۇنىنىڭ 
ياردىمــى بىلــەن  گېرمانىيەلىكلەرگــە قارشــى كــۈرەش 
قىلغــان بولســا، بۈگۈنكــى كۈنــدە ئەنگلىيــە - ئامېرىــكا 
قوشــۇنىنىڭ ياردىمــى ئارقىلىــق ئۇالرغــا قارشــى تۇرماقتا. 
گېرمانىيەدىــن  فىرانــكالر  كەتكەنــدە،  قولدىــن  رىــم 
فىرانسىيەســىنى   )Caul(كائــۇل كىرىــپ،  بېســىپ 
قۇرغــان. ئەگــەر بــۇ قېتىــم ئەنگلىيــە بىلــەن ئامېرىكىمــۇ 
ھــاالك بولغــان بولســا، -19ئەســىردىن بۇيــان نوپۇســى 
ئاساســەن ئۆزگەرمــەي تۇرۇۋەرگــەن فىرانســىيەمۇ يەنــە بىر 

قېتىــم ئىشــغال قىلىنىشــى مۇمكىــن ئىــدى. 

ئەگــەر ئىنســانالرنىڭ ســانى بــەك كــۆپ، يېمەكلىــك 
»تەبىئــەت«  بولمىســا،  يېتەرلىــك  تەمىنلــەش  بىلــەن 
تەڭپۇڭلۇقنــى  ئارقىلىــق  ئامىــل  خىــل  ئــۈچ  مۇنــداق 
ۋە  ۋابــا  قەھەتچىلىــك،  كەلتۈرىــدۇ:  ئەســلىگە 
 Thomas Malthus ،(مالتــۇس تومــاس  ئــۇرۇش. 
مەشــھۇر  ئۆزىنىــڭ  يىلــى   -  1766-1834(  1798
»نوپــۇس  نەزەرىيەســى« دېگــەن ئەســىرىدە چۈشــەندۈرۈپ 
ئېلىــپ  تەكشــۈرۈش  دەۋرىــي  ئەگــەر  دېگــەن:   مۇنــداق 
بېرىلمىســا، تۇغۇلــۇش نىســبىتى ئۆلــۈش نىســبىتىدىن 
ئاشــلىق  بىلــەن  شــۇنىڭ  كېتىــدۇ،  ئېشــىپ  كــۆپ 
تەقدىردىمــۇ،  ئاشــقان  ھەرقانچــە  ئىشــلەپچىقىرىش 
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نۇپۇســنىڭ ئېشىشــى بەرىبىــر ئۇنــى يوققــا چىقىرىــدۇ. 
گەرچــە مالتــۇس بىــر پــوپ، شــۇنداقال ئــاق كۆڭــۈل ئــادەم 
پۇلــى  قۇتقــۇزۇش  »نامراتالرغــا  ئــۇ  لېكىــن  بولســىمۇ، 
ياكــى ماددىــي ئەشــيا تارقىتىــپ بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ بالــدۇر 
تــوي قىلىشــى ۋە تېزدىــن كۆپىيىشــىگە ئىلھــام بېرىــش، 
مەســىلىنى تېخىمــۇ يامانالشــتۇرۇۋېتىدۇ« دەپ قارىغــان. 
نەشــرىدە  »نوپــۇس  نەزەرىيىســى« كىتابىنىــڭ -2  ئــۇ 
قالدۇرۇشــنىال  نەســىل  »پەقــەت   ) يىلــى   -  1803  (
تۇرمۇشــىنىمۇ  جىنســىي  بەلكــى  چەكلىمەســتىن، 
چەكلــەش كېــرەك« دەپ نەســىھەت قىلغــان بولســىمۇ، 
لېكىن ئۇ تۇغۇتقا چەك قويۇشــنىڭ باشــقا ئۇسۇللىرىنى 
قوللىنىشــنى رەت قىلغــان. ئــۇ ئەگــەر كىشــىلەرنىڭ بــۇ 
خىــل ئۆزىنــى تۇتۇۋېلىشــقا چاقىرىدىغــان نەســىھەتلەرنى 
بولســا،  تــۆۋەن  بــەك  نىســبىتى  قىلىــش  قوبــۇل 
كەلگۈســىدىكى نوپــۇس بىلــەن ئاشــلىق ئوتتۇرىســىدىكى 
تەڭپۇڭلــۇق يەنىــال بۇرۇنقىغــا ئوخشــاش ئاچارچىلىــق، 
ۋابــا ۋە ئــۇرۇش ئارقىلىــق ســاقلىنىدۇ دېگــەن قىياســىنى 

قويغــان. ئوتتۇرىغــا 

19 - ئەســىردىكى يېــزا ئىگىلىــك ۋە ھامىلدارلىقتىن 
ســاقلىنىش تېخنىكىســىنىڭ تەرەققىياتى مالتۇسنىڭ 
ئامېرىــكا،  ئەنگلىيــە،  بــەردى.   رەددىيــە  پەرىزىگــە 
بىلــەن  يېمەكلىــك  فىرانســىيەدە  ۋە  گېرمانىيــە 
تەمىنلــەش، كۆپىيىــش نىســبىتى بىلەن مــاس قەدەمــدە 
يۇقىــرى  سەۋىيەســىنىڭ  تۇرمــۇش  بېرىلــدى،  ئېلىــپ 
كۆتۈرۈلۈشــى نىكاھلىنىــش يېشــىنى كەينىگــە ســۈردى 
ئىســتېمالچىالرنىڭ  ئازايتتــى.  ســانىنى  ئائىلــە  ۋە 
ئەمەلىيەتتــە  بولســا،  كۆپىيىشــى  ھەسســىلەپ 
كۆپىيىشــى  ھەسســىلەپ  ئىشــلەپچىقارغۇچىالرنىڭمۇ 
دېمەكتــۇر. يېڭــى ئەمگەكچىلــەر يېڭــى يەرلەرنــى ئېچىپ، 
يېقىنــدا  ئاشــۇردى.  تېخىمــۇ  زاپىســىنى  يېمەكلىــك 
 [1[)Bushel( كانــادا ۋە ئامېرىــكا نەچچــە مىليــون بۇشــېل
بۇغــداي ئېكســپورت قىلــدى، شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتا 
ــن ســاقلىنىپ  دۆلــەت ئىچىدىكــى ئاچارچىلىــق ۋە ۋابادى

ئۆلچــەم  ئاشــلىق  ئىشــلىتىلگەن  ئەنگلىيــەدە  ۋە  ئامېرىــكا   [1[
بىرلىكــى، بىــر بۇشــېل بۇغــداي تەخمىنــەن 14.52 كىلوگــرام 

تــەڭ  بۇغداغــا 

ــر  ــق بى ــرە مالتۇســنى جانلى ــپ مەنزى ــۇ ئاجايى ــدى، ب قال
جــاۋاب بىلــەن تەمىنلىــدى. ئەگــەر ھازىــر بــار بولغــان يېــزا 
ئىگىلىــك بىلىملىــرى ھەممــە يــەردە مەۋجــۇت بولســا، بــۇ 
ــن ئىككــى ھەسســە كــۆپ نوپۇســنى  ــا ھازىرقىدى پىالنېت

باقااليــدۇ. 

مالتــۇس بۇنىڭغــا بەلكىــم مۇنــداق جــاۋاب بېرىشــى 
پەقــەت  ئۇســۇلى  قىلىــش  ھــەل  خىــل  بــۇ  مۇمكىــن: 
ئاپەتنــى كېچىكتۈرىــدۇ. تۇپــراق ئۈنۈمدارلىقىنىڭ چېكى 
ھەربىــر  تېخنىكىســىدىكى  ئىگىلىــك  يېــزا  بولىــدۇ، 
ئىلگىرىلــەش، ھامــان تۇغۇلغانــالر ســانىنىڭ ئۆلگەنلــەر 
ســانىدىن ئېشــىپ كېتىشــى بىلــەن تەڭشــىلىپ تۇرىــدۇ. 
ســەھىيە  مېدىتســىنا،  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن  شــۇنىڭ 
بولمىغــان  ســاغالم  ئورگانلىــرى  خەير-ســاخاۋەت  ۋە 
قىلىــش  ئىگــە  ئىمكانىيىتىگــە  ياشــاش  كىشــىلەرنى 
ئارقىلىــق، ئۆزىگــە ئوخشاشــالرنىڭ ســانىنى كۆپەيتىشــى 
ــدۇ  ــا قالى ــالرال ھاياتت ــاس كېلىدىغان ــەن م ، شــۇنىڭ بىل
چىقىشــى  يوققــا  تاللىنىشــمۇ  تەبىئ ــي  دەيدىغــان 
مۇنــداق  يەنــە  بەزىلــەر  قارىتــا،  نۇقتىغــا  بــۇ  مۇمكىــن. 
دېيىشــى مۇمكىــن: نۆۋەتتــە نوپۇســى كــۆپ ھــەم دۇنيانىڭ 
بىخەتەرلىكىگــە خــەۋپ يەتكۈزىدىغــان دۆلەتلــەر، ســانائەت 
شــۇنداقال  مائارىــپ،  قۇرۇلۇشــى،  شــەھەر  تەرەققىياتــى، 
تۇرمــۇش سەۋىيەســىنىڭ يۇقىــرى كۆتۈرۈلۈشــى بىلــەن، 
ــا ۋە  كۆپىيىــش نىســبىتىنى ئازايتىــش جەھەتتــە، ياۋروپ
شــىمالىي ئامېرىكىغــا ئوخشــاش ئۈنۈمگــە ئېرىشىشــى 
كۆپىيىــش  بىلــەن  ئىشــلەپچىقىرىش  مۇمكىــن. 
بولغىچــە،  كېلىــپ  ۋاقىــت  تەڭپۇڭلىشــىدىغان 
ــرى  ــن ســاقلىنىش بىلىملى ــرى ھامىلىدارلىقتى ئىلگى
ۋە ئۇســۇللىرىنى تەشــۋىق قىلىــش ئــەڭ توغــرا ئۇســۇل 
بولۇشــى مۇمكىــن. كۆڭۈلدىكىــدەك كۆپىيىــش ســاغالم 
كىشــىلەرنىڭ بىــر تۈرلــۈك ھوقۇقــى بولــۇپ، ھەرگىزمــۇ 
جىنســىي ھەۋەســنىڭ قوشــۇمچە مەھســۇالتى ئەمــەس. 

نورمالســىزلىقىنى  چەكلەشــنىڭ  تۇغــۇت 
ئىســپاتاليدىغان ئىســپات بارمــۇ؟ ئــۇ ســەۋەبلىك ئەقىــل 
بارمــۇ؟  مىللەتلــەر  كەتكــەن  تۆۋەنلــەپ  پاراســىتى   -
چــەك  تۇغۇتقــا  كىشــىلەرنىڭ  ئەقلىيــرەك  ئېھتىمــال 
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كۆپــرەك  قارىغانــدا  ئادەملەرگــە   ئادەتتىكــى  قويۇشــى، 
بولســا كېــرەك، چۈنكــى ئــۇالر مائارىپچىالرنىــڭ ئەمگىكــى 
ھەربىــر ئــەۋالد ئىچىــدە مائارىپســىز قالغــان ئادەملەرنىــڭ 
كۆپىيىــپ كېتىشــى بىلــەن يوققــا چىقىــدۇ، دەپ قارايــدۇ. 
ــم  ــان بىلى ــز دەۋاتق ــى، بى ــش كېرەكك ــراق شــۇنى بىلى بى
دائىرىســىنىڭ كۆپىنچىســى پەرقلىــق تەربىيــە، پەرقلىــق 
نەتىجىســىدۇر.  تەجرىبىنىــڭ  پەرقلىــق  ۋە  پۇرســەت 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ خىــل ئەقلىــي ئىقتىدارنىــڭ گېــن 
ئىســپاتاليدىغان  قالىدىغانلىقىنــى  مىــراس  ئارقىلىــق 
بالىلىرىمــۇ  دوكتورنىــڭ  ئېنىقكــى،  يــوق.  ئىســپات 
تەربىيــە ئېلىشــقا مۇھتــاج، ئۇالرمــۇ باالغەتكــە يېتىــش 
ئىشــتىياقالر  قارغۇالرچــە  خاتالىقــالر،  مەزگىلىدىكــى 
كېــرەك.  كەچۈرۈشــى  باشــتىن  ئىزىمالرنــى  پىكرىــي  ۋە 
مېيىــپ  ۋە  كىشــىلەر  كەمبەغــەل  ئىنتايىــن  بىــز 
يوشــۇرۇن  ھېچقانــداق  خىروموســومىدا  نامراتالرنىــڭ 
بىئولوگىيــە  دېيەلمەيمىــز.  يــوق  تاالنــت  ۋە  ئىقتىــدار 
كــۆرۈش  پەرزەنــت  ئېيتســاق،  ئېىلــپ  نۇقتىســىدىن 
جەھەتتــە، جىســمانىي مۇكەممەللىــك بولســا ئەقلىــي 
مۇكەممەللىكتىنىمــۇ قىممەتلىــك بولۇشــى مۇمكىــن. 
نىچشــې )Nietzche ، 1844-1990( »گېرمانىيەنىــڭ 
ئــەڭ ياخشــى قــان سىستېمىســى دېھقانالرنىــڭ تومۇرىــدا، 
ــدا، پەيالســوپالر  ئىرقىــي كۆپىيىــش جەھەتتىــن ئېيتقان
ــدۇ«  ــەڭ مــاس كەلمەي ــوي قىلىــپ بالىلىــق بولۇشــقا ئ ت

قارايــدۇ.  دەپ 

رىــم  ۋە  يۇنــان  پىالنــى  چەكلــەش  تۇغــۇت  ئائىلىــدە 
تارىخىدا بەلگىلىك رول ئوينىغان. قىزىقارلىقى شــۇكى، 
 -  59 ئىلگىرىكــى  )مىالدىيىدىــن  قەيســەر  جۇلىيــۇس 
يىلــى( پەرزەنتلىــرى كــۆپ رىملىقالرنــى مۇكاپاتلىغــان، 
ئــات  ئالدىــدا  تۇغــۇت  ئايالالرنىــڭ  ھەمــدە  پەرزەنتســىز 
زىننــەت  دېگەنــدەك  ياقــۇت  مەرۋايىــت،  مىنىشــىنى، 
تەخمىنــەن  چەكلىگــەن.  تاقىشــىنى  بۇيۇملىرىنــى 
 ،  Augustus( ئاگۇســتۇس  كېيىــن  يىلدىــن   40
كېيىنكــى  مىالدىدىــن  دىــن   23 بۇرۇنقــى  مىالدىدىــن 
قېتىــم  بىــر  يەنــە  ھەرىكەتنــى  بــۇ  -14يىلىغىچــە( 
قوزغىــدى، لېكىــن نەتىجىســى ئانچــە كۆڭۈلدىكىــدەك 

تۇغــۇت  ســىنىپلىرىدا  قاتــالم  يۇقىــرى  بولمىــدى. 
چەكلــەش تېخىمــۇ ئــەۋج ئالــدى، شــۇنىڭ بىلــەن بىــر 
شــەرقىي  ياكــى  يۇنــان  گېرمــان،  شــىمالىي  ۋاقىتتــا، 
ســام مىللىتىدىــن كەلگــەن كۆچمەنلــەر ئىتالىيەنىــڭ 
بەلكىــم  ئۆزگەرتىۋەتتــى.  قۇرۇلمىســىنى  نوپــۇس 
ئاھالىلەرنىــڭ  ئۆزگىرىــش  ئېتنىكىلىــق  خىــل  بــۇ 
ھۆكۈمەتنىــڭ ئىقتىدارســىزلىقى ۋە ســىرتتىن كەلگــەن 
تاجاۋۇزچىلىققــا قارشــى تــۇرۇش ئىقتىدارى ۋە ئارزۇســىنى 

مۇمكىــن. ئاجىزالشــتۇرۇۋەتكەن 

تــۆۋەن  ساكســونالرنىڭ   - ئانگلــو  ئامېرىكىــدا، 
ۋە  ئىقتىســادىي  ئۇالرنىــڭ  نىســبىتى  تۇغۇلــۇش 
كاتولىــك  رىــم  ئاجىزالشــتۇردى،  كۈچىنــى  سىياســىي 
بولغــان  يۇقىــرى  قــەدەر  بىــر  ئائىلىلىرىنىــڭ  دىنىــي 
رىــم  بارغانــدا  يىلىغــا   2000- نىســبىتى  تۇغۇلــۇش 
شــەھەر  دۆلــەت،  جەمئىيىتىنىــڭ  دىنىــي  كاتولىــك 
ياكــى شــىتاتلىق ھۆكۈمەتلەرنىــڭ يېتەكچــى كۈچىگــە 
ئايلىنىدىغانلىقىنــى كۆرســەتتى. مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش 
ــان كاتولىكلىقنىــڭ فىرانســىيە، شىۋېتســارىيە ۋە  جەري
گېرمانىيىــدە ئەســلىگە كېلىشــىگە يــاردەم بەرمەكتــە. 
ۋە  كالۋىــن   ،)Voltaire،  1694-1778( ۋولتېــر 
پــات  زېمىنــى،  لۇتېــر)Luther ، 1483-1546(الرنىــڭ 
كېلىشــى  قايتىــپ  قولىغــا  پاپالىرىنىــڭ  رىــم  ئارىــدا 
ــۇش نىســبىتى خــۇددى ئۇرۇشــقا  مۇمكىــن. شــۇڭا تۇغۇل
مۇســۇلمانالرنىڭ  يىلــى   -  732 مىالدىيــە  ئوخشــاش 
Tours دىكى مەغلۇبىيىتى، فىرانســىيە ۋە ئىســپانىيەدە 
قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئىنجىلنىــڭ ئورنىنــى ئېلىشــىنى 
توســۇپ قويغىنىغــا ئوخشــاش، دىننىڭمــۇ تەقدىرىنــى 
بەلگىلىشــى مۇمكىــن، كاتولىــك دىنــى مۇرىتلىرىنىــڭ 
ــى، ســاداقىتى ۋە  ــى، ئەخالق ــەۋزەل تەشــكىلى، ئىنتىزام ئ
كۆپىيىشــى، پىروتىســتانت دىنى ئىسالھاتى ۋە فرانسىيە 
مەرىپەتچىلىكىنــى يوققــا چىقىرىشــى مۇمكىــن. دۇنيــادا 
كېــرەك.  بولمىســا  يامــان »قىزىقچــى«  تارىختىنمــۇ  
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9 - تارىخى ئۇنتۇپ كهتكهن ئايال - ئامىنه بۇغرا (ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهت)
10 - ئۇيغۇر ئىسالم ئىنسېكلوپېدىيهسى (ئابدۇلجېلىل تۇران)

11 - سهيياھالر ئىزىدىن (زۇلھايات ئۆتكۈر)


