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ئۇالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇش 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

خـىتـاي نۆۋەتـته ئۇيغۇر دىيـارىدا يۈرگۈزۈۋاتـقان سـىيـاسهت بۇ مـىلـلهتـنىڭ كـوللېكتىپ كـىمـلىكـى ۋە 

كۈلتۈرەل نـامـايهنـدىلـىرىنـى يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان سـىسـتېمىلـىق ئۇرۇنۇشـتۇر. خـىتـايـنىڭ بۇ ھهرىكـىتـى 

زوراۋانـلىقـقا تـولـغان، ئـىنـچىكه پـىالنـالنـغان ۋە ھهيـران قـاالرلـىق دەرىجـىدە ئـوچۇق-ئـاشـكارىدۇر. بۇ مۇجـادىله 

داۋامــلىق تۈردە ئۇيغۇر خهلــقىدىن كېلىدىغــان «تېرورلۇق تهھدىتــى»نــى يــوقــىتــىش ئۇرۇنۇشــى دەپ 

تهسۋىرلهنـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ ھهقـىقـىي مهقسـىتـىنـىڭ بۇ ئهمهسـلىكـى شۇ قهدەر ئېنىق. ئۇيغۇرالر 

تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغان زوراۋانـلىقـنىڭ 2016 - يىـلىـال، يهنىـ مهزكۇر مۇجاـدىله باـشلـىنىـشتـىن بۇرۇنال 

كۆرۈنهرلـىك ئـازايـغانـلىقـىنـى ۋە شۇنـىڭدىن كېيىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ تۇرمۇشـىدا قـايـتا كۆرۈلـمىگهنـلىكـىنـى 

نهزەردە تۇتـقانـدا، ھېلىھهم دۆلهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى ئۇيغۇر كۈلتۈرىنـى يـوقـىتـىش مۇجـادىلـىسـىنـى ئـاقـالش 

ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىۋاتـقان «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» شـوئـارلـىرىنـىڭ بۈگۈن بۇ رايـونـدىكـى كۆپ قـىسـىم 

ئۇيغۇرالرغـا نـىسـبهتهن رەھىمسـىز چـاقـچاقـتهك ئـاڭلىنـىشـى مۇقهررەر. ئهكسـىچه، خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئـىلـگىرىكـى كۆچـمهنـلهر 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى تـارىخـىدىكـى مۇشۇ خـىل ھادىسـىنـىڭ بـاشـقا نۇرغۇن مـىسـالـلىرىغـا تـولـىمۇ ئـوخـشايـدۇ. 

ئۆتمۈشـتىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـنىڭ نۇرغۇن مـىسـالـلىرىغـا ئـوخـشاشـال، بۇ كهچـمىشـنىڭ مهركـىزىدە كهڭ 

كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرى تـورى بـار. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىر خـىتـاي ئهمهلـدارنـىڭ سۆزى بـىلهن 

ئېيتقانـدا، بۇ الگېرالرنـىڭ يهرلـىك خهلـقلهرگه بـولـغان تۇتۇمـى «ئۇالرنـىڭ نهسهبـىنـى، يـىلـتىزىنـى، بـاغـلىنـىشـىنـى 

ۋە مهنـبهسـىنـى بۇزۇش»تۇر (115). بۇنـى نـوقۇل جـازا الگېرلـىرى ئـارقـىلـىقـال تـامـامهن ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـنىڭ 

مۇمـكىن يـاكـى ئهمهسـلىكـى ئېنىق ئهمهس، ئهمـما بۇ بـابـتا قهيـت قـىلـىنـغان بـاشـقا سـىيـاسهتـلهر بـىلهن 

بـىرلهشـتۈرۈپ قـارىغـانـدا، خـىتـاي دائـىرىلـىرى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئـاشۇ نـىشـانـنى سـىسـتېمىلـىق ھالـدا ئـىشـقا 

ئـاشۇرمـاقـچى بـولۇۋاتـقانـدەك قـىلـىدۇ. بهخـتكه قـارشـى، ھازىرچه ئۇالر (بۇ جهھهتـته) مۇۋەپـپهقـىيهت 

قازانغاندەكمۇ قىلىدۇ. 
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خاتىمه 

خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا كهلـگهنـلهر ئـوچۇق - ئـاشـكارە 

كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ۋە ئـىنـسانـىيهتـنىڭ پـاجـىئهسـىدۇر. بۇ مۇشۇ خـىل پـاجـىئهنـىڭ تـارىخـتا تۇنـجى 

قېتىم يۈز بېرىشـىمۇ ئهمهس، ئۇ ھهتـتا 21 - ئهسـىر كـىرگهنـدىن ھازىرغـىچه يۈز بهرگهن ئهڭ قـابـاھهتـلىك 

ئـىنـسانـىيهت تـراگېدىيهسـىمۇ بـولـماسـلىقـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، بۇ يهرشـارىۋى پـاجـىئه بـولۇپ، پۈتۈن دۇنـيا 

مـىقـياسـىدىكـىلهرنـىڭ ئـىنـكاس قـايتۇرۇشـىنـى تهقهززا قـىلـىدۇ. بۇ كـىتـابـنىڭ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك بـىلهن «تېرورلۇقـقا 

قـارشـى تۇرۇش»نـىڭ بـىرىكـمىسـىنـىڭ ـــ بۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ بـىرىكـمىسـى خـىتـايـنىڭ دۆلهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى، 

ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان ئـومۇمـىيۈزلۈك ئۇرۇشـىغـا بـاراۋەردۇر ـــ مهزكۇر پـاجـىئهنـىڭ راۋاجـلىنـىشـىغـا قـايسـى رەۋىشـته 

تۈرتـكه بـولـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى بـايـانـىنـى يـىغـىنـچاقـلىغـانـدا، مهن ئۇنـىڭ كهلگۈسـى يۈزلـىنـىشـى تـوغـرىسـىدىكـى 

مۇنـداق ئۈچ مۇھىم سـوئـالـغا جـاۋاب بېرىشـكه تـىرىشـىمهن: 1) ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ 

مهنـتىقـىلـىق خۇالسـىسـى نېمه؟ 2) بۇ پـاجـىئه «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ كهلگۈسـىگه قـانـداق 

تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ؟ 3) بۇ پـاجـىئهنـىڭ تېخىمۇ ئهدەپ كېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن نېمىلهرنـى قـىلـىش 

مۇمكىن؟ 

1ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ مهنتىقىلىق خۇالسىسى نېمه؟ 

ئـالـدى بـىلهن، ئهڭ مۇھىمـى، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـىلـمىشـىنـىڭ 

ئـاخـىرقـى نـىشـانـىنـى پهرەز قـىلـىش كېرەك. خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـىڭ كۆپ خـىل 

مۇددىئـاسـى بـار. ئۇ پـارتـىيهنـىڭ مۇرەكـكهپ مهسـىلـىلهرنـى، جۈمـلىدىن مهزكۇر ئهھۋالـدىكـى ئـاتـالـمىش 

1 ئـاپـتور كـىتـابـىنـى يېزىۋاتـقانـدا ئۇيغۇرالرغـا قـىلـىنـىۋاتـقان تهسهۋۋۇر قـىلغۇسـىز زۇلۇم تېخى خهلـقئارادا رهسـسمىي 
رهۋىشـته «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دهپ ئېتىراپ قـىلـىنـمىغـان ئـىدى. ئـوقۇرمهنـلىرىمـىز بۇ نۇقـتىنـى نهزهردىن سـاقـىت 

قىلمىغاي.
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«تېرورلۇق» مهسـىلـىسـىنـى ئۈنۈملۈك ۋە كۈچلۈك رەۋىشـته ھهل قـىلـىش ئـىقـتىدارىنـى نـامـايـان قـىلـىدۇ، 

شۇنـداقـال ئۇ خـىتـايـدىكـى بـاشـقا ئۆكـتىچـىلهر ئۈچۈنمۇ ئـاگـاھالنـدۇرۇش سـىگـنالـىدۇر. ئۇ خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكـىنـى تهشهببۇس قـىلـىدۇ. ئۇ ھهتـتا دۆلهتـنىڭ نهزىرىدىكـى 

يېڭى مـىلـلىي كـىمـلىك ئۇقۇمـىنـىڭ ئۆرنـىكـى بـوالاليـدۇ. ھالبۇكـى، مېنىڭچه دۆلهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى بۇ 

كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـاسـاسـلىق ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ ئـامـىلـى ئۇيغۇر دىيـارىغـا قـارىتـىلـغان كۆچـمهنـلهر 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىدۇر. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى مۇشۇ قېتىمـدا ئۇيغۇر دىيـارىنـى تېخىمۇ بـىر خـىلـالشـقان، 

خـىتـايـالرنـى مهركهز قـىلـغان دۆلهتـكه تهلتۆكۈس بـىرلهشـتۈرۈپ، ئۇنـى (ئۆز ئۆلـكىلـىرىگه ئـوخـشاش، ت) 

چهكلىمىسىز ھالدا قايتا تهرەققىي قىلدۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. 

شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، بۇ ھېچ بـولـمىغـانـدا 1990 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدىن، بـولۇپمۇ 2000 - 

يـىلـالرنـىڭ بېشىدىن بـاشـالپـال، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ مهزكۇر رايـونـدىكـى نـىشـانـى بـولۇپ، خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى مهزكۇر مهقـسهت ئۈچۈن رايـونـنىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا مـىلـيارد دولـالرالپ مهبـلهغ سـالـدى. بۇ خـىل 

تهرەقـقىيـاتـقا، شۇنـداقـال ئۇنـىڭغا يـانـدىشـىپ كهلـگهن ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه سـىيـاسهتـلىرىگه، خـىتـايـالرنـىڭ ئېقىپ 

كـىرىشـىگه ۋە بـارغـانسېرى ئهۋجـىگه چـىقـىرىلـغان خهۋپسـىزلهشـتۈرۈشـكه دۇچ كهلـگهن نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ئـانـدا - 

سـانـدا ـــ گـاھىدا زوراۋانـالرچه ـــ قـارشـىلـىق كۆرسهتـتى. بۇ خـىل قـارشـىلـىقـنىڭ 2013 - يـىلـىدىن 2015 - 

يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا بـارغـانسېرى ئهۋجـىگه چـىقـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، دۆلهت كهسـكىن تهدبـىر قـولـلىنـىپ بۇ 

خهلـقنى پۈتۈنـلهي يـوقـىتـىۋېتىشـنى قـارار قـىلـدى. بۇنـداق بـولـغانـدا خـىتـاي بۇ رايـونـنى ئۆزىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر 

قىسمى سۈپىتىدە، چهكلىمىسىز تهرەققىي قىلدۇرااليتتى. 

گهرچه مهزكۇر رايـونـدا ھېس قـىلـىنـغان (ئـاتـالـمىش) «تېرورلۇق تهھدىتـى»نـى يـوقـىتـىش ئهزەلـدىن 

(خـىتـايـنىڭ بۇ رايـونـدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى سـادىر قـىلـىشـىدىكـى، ت) ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچ بـولۇپ بـاقـمىغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇيغۇر خهلـقىدىن «تېرورلۇق تهھدىتـى» كېلىدۇ دېگهن قـاراش ئـىزچـىل ھالـدا كۈلتۈرەل 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ يـادروسـى بـولۇپ كهلـدى ۋە بۇنـىڭدىن كېيىنمۇ شۇنـداق بـولـىدۇ. بۇ رايـونـدىكـى 

زوراۋانـلىقـنىڭ ئـىدراكـتىن خـالـىي «ئـاشقۇنلۇق»تـىن ۋە خهلـقئارالـىق «تېرورلۇق تهھدىتـى»دىن مهنـبهلهنـگهن 

دەپ خـاراكتېرلـىنـىشـى، دۆلهتـنىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ ھهر قـانـداق قـارشـىلـىقـىغـا زوراۋان ۋە بـىئـوپـولـىتـىكـىلـىق ئـىنـكاس 

قـايتۇرۇشـىنـى يـوللۇقـالشـتۇرۇشـقا يـاردەم بهردى. شۇ ۋەجـىدىن، شۇنـى ئۇنتۇپ قـالـماسـلىق كېرەكـكى، بۈگۈنـكى 

كۈنـدە ئۇيغۇر دىيـارىدا كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى سـادىر قـىلـىۋاتـقان ۋە قـولـالۋاتـقان نۇرغۇن كـىشـىلهر 

بۇنـىڭ ئۇيغۇر كۈلتۈرى ۋە ئۇيغۇر خهلـقىنـى يۇقۇمـالنـدۇرغـان «ئـاشقۇنلۇق» ۋىرۇسـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان 

ھايـات - مـامـاتـلىق «تېرورلۇق تهھدىتـى»گه قـايتۇرۇلـغان ئـىنـكاس ئـىكهنـلىكـىگه تـولۇق ئـىشـىنـىدۇ. شۇنـداق 

بـولسـىمۇ، دۆلهتـنىڭ (بۇ جهھهتـتىكـى) نـىشـانـى ۋە ھهقـىقـىي مۇددىئـاسـىنـىڭ «تېرورلۇق» بـىلهن ئـاسـاسهن يـاكـى 

پهقهتـال مۇنـاسـىۋىتـى يـوق. بۇنـىڭدىكـى نـىشـان مهزكۇر رايـونـنى ئۇيغۇرچه خۇسۇسـىيهتـلىرىدىن مهھرۇم قـىلـىپ، 

ئۇنـى تېخىمۇ چـوڭ ۋە بـىرلـىكـكه كهلـگهن «خـىتـاي جهمـئىيـىتـى» ئۇقۇمـىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە تهرەقـقىي 

قىلدۇرۇشتۇر. 
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بۇ خـىل ئهھۋال ئـاسـتىدا، نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهتـتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، ھهم ئۇيغۇرالرغـا، ھهم خـىتـاي 

خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه نـىسـبهتهن جهلـپ قـىلـىش كۈچـىگه مۇرەسـسه ئۇسۇلـىنـى تهسهۋۋۇر قـىلـىش بهسـى مۈشكۈل. 

نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهتـته، 1940 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا قـىسـقا مۇددەت بۇ رايـونـنى بـاشقۇرغـان بـىرلهشـمه 

ھۆكۈمهت دەۋرىدىكـىگه ئـوخـشاش، ھهتـتا 1980 - يـىلـالردىكـى كۈلتۈرەل ۋە دىنـىي ئهركـىنـلىكـكه رۇخـسهت 

قـىلـىنـغانـغا ئـوخـشاش، ئـورتـاق ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈش ئهنـدىزىسـىدە، ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـورنـىنـى يۇقـىرى 

كۆتۈرۈشـنىمۇ تهسهۋۋۇر قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـانـدەك قـىلـىدۇ. ئـوخـشاشـال، خـىتـايـنىڭ نۆۋەتـته سـىيـاسـىي ئهيـىبـلهشـلهر 

تۈپهيـلىدىن كهڭ كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرىغـا يـاكـى تۈرمـىلهرگه قـامـالـغان بـارلـىق ئۇيغۇرالرنـى تۇيۇقسـىز قـويۇپ 

بېرىشـىمۇ مۇمـكىن ئهمهس، چۈنـكى بۇ ئـىنـتايـىن غهزەپـلهنـگهن كـىشـىلهرنـى (جهمـئىيهتـكه) قـويۇپ بهرگهنـلىك 

بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ خهۋپـى (خـىتـايـغا نـىسـبهتهن) ھهتـتا 2014 - 2015 - يـىلـلىرى بۇ رايـونـدىكـى زوراۋانـلىق 

ئهڭ يۇقـىرى چهكـكه چـىقـقان چـاغـالردىكـىدىنمۇ زور بـولـىدۇ. دەرۋەقه، يېقىنـقى دوكـالتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

2019 - يـىلـى يـازدىن بـاشـالپ، رايـونـنىڭ ۋەزىيـىتـى يۇمـشاشـقا بـاشـلىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇنـى مـاداراچـىلـىق 

ياكى كۈلتۈرەل ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ۋاز كهچكهنلىك دەپ قارىۋېلىشقا ھهرگىز بولمايدۇ. 

2019 - يـىلـى 8 - ئـايـدا، بـىر قـىسـىم يېپىق الگېرالر خهلـقئارالـىق مۇخـبىرالرغـا كۆرسـىتـىلـگهن ۋە 

ئۇالرنـىڭ الگېرالردىن «ئـوقۇش پۈتتۈرگهن»، ئـىنـچىكه تـالـالنـغان «ئـوقۇغۇچـى»الرنـى زىيـارەت قـىلـىشـىغـا 

رۇخـسهت قـىلـىنـغان. ئهمـما، بۇ مۇخـبىرالر بـاشـقا الگېرالرنـىڭ ھېلىھهم مهۋجۇت ئـىكهنـلىكـىنـى، شۇنـداقـال ئۆزلـىرى 

پـاراڭالشـقان «الگېرنـى پۈتتۈرگهنـلهر»نـىڭ خـاتـا سۆزلهپ قـويۇشـتىن قـورقۇپ تۇرغـانـلىقـىنـى كۆرگهن (1). 

خهۋەرلهرگه كۆرە، 2020 - يـىلـىنـىڭ بېشىدا، الگېرالرنـى تـاقـاشـتىن بـاشـقا، شهھهر - بـازارالردىكـى روشهن 

خهۋپسـىزلهشـتۈرۈش تهدبـىرلـىرىنـى ئهڭ تۆۋەن چهكـكه چۈشۈرۈشـكه كۈچ چـىقـىرىلـغان. مهلۇم بـىر مهنـبهگه 

كۆرە، شهھهر مهركـىزىدىكـى نۇرغۇن تهكشۈرۈش نۇقـتىلـىرى ئېلىۋېتىلـگهن، بـىر قـىسـىم «قـواليـلىق سـاقـچى 

پـونـكىتـلىرى» تـاقـالـغان، كـوچـىالردا ئۇيغۇرالر كۆپهيـگهن (2). ھالبۇكـى، بۇ خهۋەرلهردە نـازارەت قـىلـىش 

سـالـمىقـىنـىڭ ھېلىھهم نـاھايـىتـى ئېغىر ئـىكهنـلىكـى كۆرسـىتـىلـگهن بـولۇپ، شۇ سهۋەبـتىن كـوچـىدىكـىلهرنـىڭ 

ھېچقايسـىسـى الگېر مهسـىلـىسـى تـوغـرىسـىدا گهپ قـىلـىشـنى خـالـىمـىغـان، كـوچـىالردا سـاقـالـلىق ئهرلهر ۋە رومـالـلىق 

ئايالالردىن ئهسهرمۇ يوق ئىدى. 

2017 - يـىلـىدىن بـاشـالپ مهۋجۇت بـولـغان مۇكهمـمهل سـاقـچى دۆلـىتـىدىكـى ۋەزىيهتـنىڭ بۇ رەۋىشـته 

يۇمشـىشـى ـــ ئهگهر بۇ خـىل يۇمـشاش داۋامـالشـسا ـــ يهرلـىك خهلـق ئـوخـشاش مهجبۇرلـىنـىش بېسىمـىغـا دۇچ 

كېلىدىغـان، ئهمـما بۇ خـىل بېسىم تېخىمۇ ئهپـچىلـلىك بـىلهن يـوشۇرۇلـغان ۋە سـايـاھهتـچىلهر ئۈچۈن تېخىمۇ 

يېقىشـلىق بـولـغان يېڭى نـورمـال ھالهتـتىن دېرەك بېرىشـى مۇمـكىن. بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، خهلـقنىڭ خېلى زور 

قـىسـمىنـى خـالـىغـانـچه الگېرغـا سـوالش ئهنـدىزىسـى، تهدرىجـىي ھالـدا الگېرغـا ۋە تۈرمـىگه سـوالش تهھدىتـى 

كـىشـىلهرنـى كـونـترول قـىلـىش ۋە تـىنـچالنـدۇرۇشـنىڭ ۋاسـتىسـى سۈپـىتـىدە قـولـلىنـىلـىدىغـان سـىسـتېمىغـا ئـورۇن 

بـوشـىتـىشـى مۇمـكىن. ئۆز كۈلتۈرىدىن مهھرۇم قـىلـىنـىشـقا ھهمـدە ئـىخـتىيـارىي ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه بـولۇشـقا يـاكـى ئۆز 

- ئۆزىنـى چهتـكه ئېلىشـقا ئۇنـىمـىغـانـالر مهڭگۈ قـامـاقـتا يېتىۋېرىشـى مۇمـكىن. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، سـىرتـتا 
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يـاشـىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـغانـالر خـىتـايـنىڭ ئۆز ۋەتـىنـىنـى (شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى) مۇسـتهمـلىكه قـىلـىش ۋە ئۇيغۇر 

كۈلتۈرىنـى ۋەيـران قـىلـىش شهرتـلىرىگه ئۈن - تـىنسـىز قـوشۇلۇشـقا مهجبۇر بـولـغان. ئهگهر ئۇالر خـىتـايـنىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى پـىالنـلىرىغـا قـارشـى تۇرۇش ئـاالمهتـلىرىنـى كۆرسـىتـىشـكه بـاشـلىسـا، ئۇالر يهنـىال الگېردا 

يـاكـى تۈرمـىدە يېتىۋاتـقانـالرغـا قـوشۇلۇشـى مۇمـكىن. مۇددەتسـىز داۋامـلىشـىشـى مۇمـكىن بـولـغان بۇ خـىل 

تـىزگـىنـلهش سـىسـتېمىسـىدا، كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئۇرۇنۇشـلىرىنـىڭ تـوخـتىتـىلـىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىشـكه 

ھېچقانـداق ئـاسـاس يـوق. شۇنـداقـال، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ رەھبهرلـىك قـاتـلىمـى تهلتۆكۈس 

تــازىلــىنــىپ، ئۇيغۇر خهلــقىدىن (قــىلــىنــغان زۇلۇمــالر سهۋەبــلىك) كهچۈرۈم ســورالــمىغــان تهقــدىردە، بۇ 

قىرغىنچىلىقنى توسىيااليدىغان نهرسه يوقنىڭ ئورنىدا.  

ھازىر دۆلهت ئېلىپ بېرىۋاتــقان ھهرىكهتــلهر ۋە ئۆتمۈشــتىكــى كۆچــمهنــلهر مۇســتهمــلىكــىســىنــىڭ 

كهچۈرمـىشـلىرىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ نهتـىجـىسـىنـىڭ قـانـداق 

بـولـىدىغـانـلىقـىنـى تهسهۋۋۇر قـىلـىش مۇمـكىن. مهزكۇر رايـون ئهمـدى «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى» دەپ 

ئـاتـالـماسـتىن، «شـىنـجاڭ» دەپـال ئـاتـىلـىدۇ ھهمـدە ئۇنـىڭ نـوپۇسـىنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى خـىتـايـالر تهشـكىل قـىلـغان 

بـولـىدۇ. قهشـقهرگه ئـوخـشاش ئهنـئهنـىۋى ئۇيغۇر شهھهرلـىرىدە ئـاسـاسـلىقـى خـىتـايـالر يـاشـايـدىغـان بـولـىدۇ، 

سـايـاھهت مهقـسهتـلىرى ئۈچۈن قـالـدۇرۇپ قـويۇلـغانـلىرىنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، ئۇيغۇرالرنـىڭ تـارىخـتا بۇ يهردە 

يـاشـاپ بـاقـقانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىدىغـان ھهرقـانـداق ئـىزنـاالر يـوقـىتـىۋېلىتـىدۇ – دە، بۇ يهرلهر خـىتـايـنىڭ بـاشـقا 

جـايـلىرىدىكـى ئـادەتـتىكـى خـىتـاي شهھهرلـىرىدىن ھېچ پهرقـلهنـمهس بـولـىدۇ. پهۋقۇلـئاددە خـورىتـىلـغان ۋە روھىي 

زەخـمىگه ئۇچـرىغـان بـىر تۈركۈم ئۇيغۇرالر سـاقـلىنـىپ قـالـىدۇ، ئهمـما ئۇالر ئۆز تـارىخـى، كۈلتۈرى ۋە تـىلـىدىن 

مهھرۇم قـىلـىنـغان ھالـدا، ئۆز ۋەتـىنـىدە چهتـكه قېقىلـىدۇ. بهلـكىم ئۇالر ئۆزلـىرىگه يېقىن جـايـدىكـى «ھهمـراھ 

زاۋۇت»الردىكـى تۆۋەن مـائـاشـلىق ئهمـگهكـكه بـاغـالنـغان نـاچـار شـارائـىتـتىكـى چۈشكۈنـلهشـكهن جهمـئىيهتـكه يـاكـى 

ئهڭ ئـاخـىرىدا «ئـايـرىۋېتىلـگهن رايـون»غـا مهھكۇم قـىلـىنـىشـى مۇمـكىن. گهرچه بۇ مـىلـلهتـنىڭ سـىمۋوللۇق 

ئهزالـىرى مـائـارىپ ۋە چـىدام ئـارقـىلـىق مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا قهد كۆتۈرۈپ، خـىتـايـالر ھۆكۈمـران ئـورۇنـدىكـى 

ئـوتتۇرا بۇرژۇئـازىيهگه، ھهتـتا سهرخـىلـالر قـاتـلىمـىغـا كـىرەلـىشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ پهقهت خـىتـاي 

كۈلتۈرىگه تـولۇق سـىڭىپ كـىرگهنـدىال ئـانـدىن ئهمهلـگه ئـاشـىدۇ. يۇقـىرىقـىالردىن بـاشـقىلـىرى بـولـسا مـىلـلىي 

سـاالھىيهتـنى ئـاسـاس قـىلـغان تۆۋەن تهبـىقـىنـىڭ ئهزالـىرىغـا ئـايـلىنـىدۇ. بۇ خـىل نهتـىجـىنـى تهسهۋۋۇر قـىلـغىلـى 

بـولـىدۇ ھهمـدە ئهھۋالمۇ دەل شۇنـداق بـولۇشـى مۇمـكىن، ئهمـما بۇ دۆلهتـنىڭ تېخىمۇ ئېغىر زوراۋانـلىقـى ۋە 

تـاشـقى تهنـقىدلهرنـى بېسىقتۇرۇش جهھهتـتىكـى بـىر گهۋدىلهشـكهن ئۇرۇنۇشـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان مهۋجۇت 

ۋەزىيهتنىڭ يهنه نۇرغۇن يىل داۋاملىشىشىنى تهقهززا قىلىشى مۇمكىن. 

بهخـتكه قـارشـى، نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهتـته، خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالر 

بۇ خـىل ئـاقـىۋەتـكه قـارشـى تۇرۇش ئۈچۈن ھېچقانـچه ئـىش قـىاللـمايـدۇ. لېكىن، خـىتـايـنىڭ سـىرتـىدىكـى ئۇيغۇرالر 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر كۈلتۈرى ۋە كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىش اليـىھهسـىگه ئـاۋارىچـىلـىق تۇغـدۇرالـىشـى مۇمـكىن. 2009 - 

يـىلـىدىن بـاشـالپ، دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى ئۇيغۇر مۇھاجـىرلـىرى كۆرۈنهرلـىك كۆپهيـدى، شۇندـاقال 
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بۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ ئـائـىله - تـاۋابـىئـاتـلىرى الگېرغـا يـاكـى تۈرمـىگه تـاشـالنـغان بـولـغاچـقا، بۇالر سـىيـاسـىي 

مۇددىئـاغـا ئـىگه بـولـدى. ئۇالر ھازىر ئۇيغۇرالرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا 

قـارشـى تۇرۇشـىدا، مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـىدىن ئۈمـىد كۈتۈشـكه بـولـىدىغـان بـىردىنـبىر مهنـبهدۇر. دەل مۇشۇ 

سهۋەبـتىن، ئۇالر گهرچه خـىتـايـنىڭ سـىرتـىدا يـاشـاۋاتـقان بـولسـىمۇ، يهنـىال خـىتـايـنىڭ پـاراكهنـدىچـىلـىكـىگه 

ئۇچـرايـدۇ (3). ھالبۇكـى، ئۇالرنـىڭ تۇرۇۋاتـقان ئـورنـى سهۋەبـلىك، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۇالرنـى تهلتۆكۈس 

جىمىقتۇرالماسلىقى مۇمكىن. 

بۇ مۇھاجـىرالرنـىڭ ئهڭ كۆپ قـىسـمى يـاشـايـدىغـان، خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان) بـىلهن 

چېگرالـىنـىدىغـان ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا دۆلهتـلىرى بـولـمىش قـازاقـىسـتان ۋە قـىرغـىزىسـتان ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته خـىتـايـغا 

ئېغىر دەرىجـىدە بېقىنـىپ قـالـغاچـقا، بۇ يهردىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى جـىمـىقتۇرۇلـغان. ھالبۇكـى، 

قـازاقـىسـتانـدا يهنه خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىن كهلـگهن نۇرغۇن قـازاقـالر بـار بـولۇپ، 

ئۇالر ئۇيغۇر دىيـارىدىكـى ۋەزىيهتـكه ئـاالقـىدار ئۇچۇرالرنـى تهشۋىق قـىلـىشـتا نـاھايـىتـى دادىل بـولۇپ، شۇ 

مهقـسهتـته «ئـاتـا يۇرت» نـامـلىق بـىر تهشـكىالت قۇرغـان. «ئـاتـا يۇرت» سـابـىق مهھبۇسـالر ـــ ئـاسـاسـلىقـى 

خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)غـا بـارغـانـدا تۇتقۇن قـىلـىنـغان قـازاقـىسـتان پۇقـرالـىرى ـــ نـىڭ 

ھېكايـىلـىرىنـى خهلـقئارا تـاراتقۇالرغـا تـارقـىتـىشـقا يـاردەم بهردى. گهرچه قـازاقـىسـتان دائـىرىلـىرى «ئـاتـا يۇرت»نـىڭ 

رەھبىرىنـى قـولـغا ئېلىپ، مهزكۇر تهشـكىالتـنى جـىمـىقتۇرۇش ئۇرۇنۇشـى سۈپـىتـىدە ئۇنـى ئـىسـتېپا بېرىشـكه 

قـىسـتىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما مهزكۇر تهشـكىالت قـازاقـىسـتانـدىكـى ھۆكۈمهتـنىڭ بۇ تهشـكىالتـنى تهلتۆكۈس 

تـاقـىۋېتىشـىنـى تـوسۇپ تۇرىدىغـان قـازاق مـىلـلهتـچىلـىرىنـىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهنـلىكـى ئۈچۈن پـائـالـىيـىتـىنـى 

داۋامـالشـتۇرۇشـقا مۇۋەپـپهق بـولـدى. «ئـاتـا يۇرت» ئۇيغۇر رايـونـى بـىلهن چېگرالـىنـىدىغـان بـىر تهشـكىالت 

بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، داۋامـلىق تۈردە خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇر ۋە 

قـازاقـالرنـىڭ قـىسـمهتـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى مۇھىم ئۇچۇر مهنـبهسـى بـولۇپ قېلىشـى ۋە بۇ مهسـىلـىنـى خهلـقئارانـىڭ 

دىقـقىتـىگه سۇنۇشـى مۇمـكىن. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئۇ ھهتـتا قـازاقـىسـتان ھۆكۈمـىتـىنـى خـىتـاي(ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى مهسـىلـىگه تېخىمۇ بهك كۆڭۈل بۆلۈۋاتـقانـلىقـىنـى بـىلـدۈرۈشـكه مهجبۇرلـىيـالـىشـىمۇ 

مۇمكىن. 

گهرچه تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇر مۇھاجـىرلـىرى ھېلىھهم ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـىدىن ئـاز بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالر 

2012 - يـىلـىدىن بـاشـالپ زور دەرىجـىدە كۆپهيـدى، ئهمـما ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ بۇ دۆلهتـتىكـى ئېنىقسـىز 

ئـولتۇراقـلىشـىش سـاالھىيـىتـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئۇالرنـىڭ تهشۋىقـات ئـىقـتىدارىمۇ چهكـلىك. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، 

تۈركـىيهنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان بـارغـانسېرى قـويۇقـلىشـىۋاتـقان ئـىقـتىسـادىي ئـاالقـىسـى تۈركـىيهدىكـى 

ئۇيغۇرالرنـىڭ دادىل سۆزلـىشـىگه تـوسقۇنلۇق قـىلـىدۇ. شۇنـداقـال، خـىتـايـنىڭ تۈرك خهلـقىگه قـاراتـقان، ئۆزىنـىڭ 

ئۇيغۇرالرغـا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـى تـوغـرىسـىدىكـى سـاخـتا تهشۋىقـاتـلىرى ھېچ بـولـمىغـانـدا بۇ دۆلهتـتىكـى 

ئۇيغۇرالرنــىڭ تېخىمۇ كۆپ تۈرك خهلــقىنــىڭ ئۇيغۇر دەۋاســىغــا بــولــغان قــولــلىشــىنــى قــولــغا كهلتۈرۈش 

تـىرىشـچانـلىقـلىرىغـا سهلـبىي تهسـىر كۆرسهتـتى (4). شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇر 
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مۇھاجـىرالر، بـولۇپمۇ تۈركـىيه گـىراژدانـى بـولـغانـالر تۈركـىيهدە ھېلىھهم راۋۇرۇس سـىيـاسـىي كـاپـىتـالـغا، بـولۇپمۇ 

مـىلـلهتـچىلهر ۋە پـانتۈركسـتلهرنـىڭ قـولـلىشـىغـا ئـىگه بـولـغاچـقا، ھۆكۈمهتـنىڭ ئۇالرنـى تهلتۆكۈس جـىمـىقتۇرۇشـى 

تهسـكه تـوخـتىمـاقـتا. ئهنه شۇ تهرىقـىدە، بۇ مۇھاجـىرالر كـىشـىلهرنـىڭ، بـولۇپمۇ مۇسۇلـمان دۇنـياسـىدىكـىلهرنـىڭ 

دىققىتىنى ئۇيغۇرالرنىڭ قىسمىتىگه ئاغدۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىيااليدۇ. 

ئـامېرىكـا، كـانـادا، يـاۋروپـا ۋە ئـاۋسـترالـىيهدىكـى ئۇيغۇرالر تېخىمۇ ئـاز، ئهمـما بۇالر ئۇيغۇرالرنـىڭ 

ۋەزىيـىتـىنـى ئهركـىن دېموكـراتـىك دۆلهتـلهرنـىڭ ۋە غهربـتىكـى تـاراتقۇالرنـىڭ كۈنـتهرتـىپـىدە تۇتۇپ تۇرۇش 

جهھهتـته ئـىنـتايـىن پـائـال ھهرىكهت قـىلـماقـتا. گهرچه بۇالرمۇ خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ تهھدىتـىگه دۇچ كهلـگهن 

بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـايـنىڭ بۇ دۆلهتـلهردىكـى ئۇيغۇرالرنـى قـورقۇتۇپ جـىمـىقتۇرالـىشـى تېخىمۇ قـىيـىن. 

نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهتـته، بۇالرنـىڭ پـائـالـىيهتـلىرى، جۈمـلىدىن ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـادا ئۆسۈپ يېتىلـگهن، غهربـتىكـى 

كـىشـىلهرنـى سهپهرۋەر قـىلـىشـقا ئۇسـتىلـىشـىپ كهتـكهن ئۇيغۇر يـاشـالر ئـارىسـىدا، خېلى زور دەرىجـىدە كېڭهيـدى. 

گهرچه بۇ ھهرىكهت يهنـىال زور دەرىجـىدە تـارقـاق ھالهتـته بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ جـامـائهتـچىلـىكـنىڭ دىقـقىتـىنـى 

ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىسـمىتـىگه تـارتقۇدەكـال ئهمهس، بهلـكى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه بېسىم ئـىشـلىتهلهيـدىغـان 

تېخىمۇ كۆپلىگهن ئاساسىي قاتالم ھهرىكهتلىرىنى سهپهرۋەر قىلغۇدەك كۈچكه ئىگه. 

ئۇيغۇر مۇھاجىرىتىنىڭ ئهڭ مۆلچهرلىگىلى بولمايدىغان بۆلۈكى، ھېلىھهم مهۋجۇت بولغان، شۇنداقال نۆۋەتـته 

ئۆزىنـىڭ نهچـچه ئـون يـىلـلىق تـارىخـىدىكـى ھهرقـانـداق ۋاقـىتـتىكـىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ كۆپ جهڭچىسـى بـار بـولـغان 

«تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى»دۇر. ھالبۇكـى، بۇ تهشـكىالت تـوغـرىسـىدىكـى نۇرغۇن ئـىشـالر، بـولۇپمۇ 

ئۇالرنـىڭ مهبـلىغـىنـىڭ كېلىش مهنـبهسـى ۋە ئـارقـا تـىرىكـىنـىڭ كـىم ئـىكهنـلىكـى ھېلىھهم سـىر پېتى تۇرمـاقـتا. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ يېقىنـقى ۋىدىيـولۇق بـايـانـاتـى سۈرىيهدىكـى «تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

پـارتـىيهسـى» بـىلهن ئـافـغانـىسـتانـدىكـى «تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى»نـىڭ گهرچه ئۆزئـارا ئـورتـاقـلىقـقا ئـىگه 

بـولسـىمۇ، تـامـامهن پهرقـلىق تهشـكىالتـالرغـا ئـايـالنـغانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. بۇ ئۇالرنـىڭ مۇھاجـىرەتـتىكـى 

قـورالـلىق دىنـدار ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرى ئـارىسـىدىكـى، خـوجـايـىنـلىرى ۋە نـىشـانـى تـامـامهن ئـايـرىم بـولـغان، 

پهرقلىق ئىككى كۈچ مهنبهسىگه ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىشى مۇمكىن. 

ھېلىھهم مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ ئهمـىرى دېيىلـىۋاتـقان ئـابـدۇلھهق 2019 - يـىلـى 8 - ئـايـدىكـى بـىر 

ۋىدىيـودا، ئۆز تهشـكىالتـىنـىڭ ۋەزىرىسـتانـدىن تـامـامهن ئـافـغانـىسـتانـغا يۆتـكهلـگهنـلىكـىنـى بـىلـدۈردى. ئۇالر 

بهدەخـشانـغا يۆتـكهلـگهن بـولۇشـى ھهمـدە خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان) چېگراسـىغـا ئـىلـگىرىكـى 

ھهرقـانـداق ۋاقـىتـتىكـىدىن بهكـرەك يېقىنـالشـقان بـولۇشـى ئېھتىمـالـغا يېقىن (5). ئـابـدۇلھهق مهزكۇر ۋىدىيـودا 

ئۇيغۇر دىيـارىنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيـىتـى تـوغـرىسـىدا تـوخـتىلـىپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىسـمىتـىنـى نـامـايـىش ۋە ھهق - 

ھوقۇقـنى قـوغـداش تهشهببۇسـلىرى ئـارقـىلـىق، سـىيـاسـىي ئۇسۇلـدا ھهل قـىلـماقـچى بـولـغانـالر خـاتـاالشـقانـالردۇر، 

دېدى. بۇنـىڭ ئهكسـىچه، ئۇ قـورالـلىق كۈرەشـنىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـىلـغان تـاجـاۋۇزىغـا قـارشـى تۇرۇشـتىكـى 

بـىردىنـبىر يـول ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. قـىزىقـارلـىقـى شۇكـى، ئۇ يهنه ئۆز تهشـكىالتـىنـىڭ ئـادەتـته 

ئـىشـلىتـىپ كهلـگهن قـارا جـىھاد بـايـرىقـىدىن ۋاز كېچىپ، ھهسهم مهخسۇم ئـىشـلهتـكهن، شۇنـداقـال بـىرىنـچى 
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قېتىمـلىق شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بـايـرىقـى بـولـغان كۆك بـايـراقـنى ئـىشـلىتـىشـكه 

بـاشـلىغـانـلىقـىنـى تـىلـغا ئـالـدى، بۇ مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ يهرشـارىۋى جـىھاد بـىلهن ئـانـچه ئـاالقـىسـى بـولـمىغـان، 

تېخىمۇ كۈچلۈك مـىلـلهتـچىلـىك يـولـىغـا مېڭىۋاتـقان بـولۇشـى مۇمـكىنـلىكـىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ تهشـكىالت يهنه 

ئۆزىنـىڭ ۋىدىيـو ئـىشـلىگۈچـى تـارمـىقـى بـولـغان «ئـىسـالم ئـاۋازى»نـىڭ لـوگـوسـىدىكـى قـارا جـىھاد بـايـرىقـىنـىمۇ 

چــىقــىرىۋېتىپ، ئۆز ۋىدىيــولــىرىنــى سۈرىيهدىكــى «تۈركــىســتان ئــىســالم پــارتــىيهســى»نــىڭكىدىن ئېنىق 

پهرقـلهنـدۈردى. ئـابـدۇلھهقـنىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـى بۇ ۋىدىيـولۇق ئۇچۇرى ۋە «تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى»نـىڭ 

بـايـرىقـىنـىڭ ئۆزگـىرىشـى بۇ تهشـكىالتـنىڭ ھهسهن مهخسۇمـنىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدا (يهنـى خـىتـاي 

ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) تـوپـىالڭ كۆتۈرۈشـنى تهشهببۇس قـىلـىدىغـان، نـىسـبهتهن مـىلـلهتـچىرەك 

مهۋقهسـىنـى قـايـتىدىن جـانـالنـدۇرىدىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدىغـانـدەك قـىالتـتى. ھالبۇكـى، بۈگۈنـكى كۈنـدە 

ئۇيغۇر رايـونـى پۈتۈنـلهي قـامـال قـىلـىنـغان، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىكـى ئۇيغۇرالرنـى ئـاسـانـال ئـىز 

قـوغـالپ تهكشۈرگـىلـى بـولـىدىغـان شـارائـىتـتا، ھهر قـانـداق بـىر تهشـكىالتـنىڭ بۇنـداق ئـىشـنى ۋۇجۇدقـا 

چـىقـىرالـىشـىغـا ئـىشـىنـىش تهس. بۇنـىڭدىن سـىرت، مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى كۈچـى ئـىنـتايـىن 

زەئـىپ، شۇنـداقـال ئۇ ئۇزۇنـدىن بۇيـان خـىتـايـغا تهھدىت سېلىپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ھېچقانـداق ئهمهلـىي 

ھهرىكهت قـىلـىپ بـاقـمىدى. شۇڭالشـقا، بۇ تهشـكىالتـنىڭ كېلهچـىكـى ۋە ۋەزىيهتـكه تهسـىر كۆرسـىتـىش ئـىقـتىدارى 

ئېنىقسىز. 

نۆۋەتـته سۈرىيهدىكـى «تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى»نـىڭ كېلهچـىكـىمۇ نـائېنىق. ئۇنـىڭ يېڭى تـور 

بېكىتـىدە ھهپـتىلـىك خهۋەرلهر سهھىپـىسـى بـار بـولۇپ، بۇ سهھىپـىدە مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ دۇنـيادىكـى 

ۋەقهلهرگه بـولـغان چۈشهنـچىسـى بـايـان قـىلـىنـىدۇ. قـارىمـاقـقا مهزكۇر تهشـكىالت سۈرىيهدىكـى ئۆكـتىچـىلهرنـىڭ ئهڭ 

ئـاخـىرقـى قـورغـىنـى بـولـغان ئـىدلـىبـتا رۇسـىيه ۋە بهشـشار ئهسهد ھاكـىمـىيـىتـىگه قـارشـى كۈرەش قـىلـىۋاتـقان ئـاز 

سـانـدىكـى تهشـكىالتـالرنـىڭ بـىرىدەك قـىلـىدۇ. ھازىر مهزكۇر تهشـكىالت ئۆز ۋىدىيـولـىرىدا ئۆزىنـى «تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم پـارتـىيهسـى شـام شۆبـىسـى» دەپ ئـايـرىپ تـونۇشـتۇرمـاقـتا، شۇنـداقـال ئۇالر قـارا بـايـراق ۋە كـونـا ۋىدىيـو 

لـوگـوسـىنـى داۋامـلىق ئـىشـلىتـىپ، ئۆزىنـى ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئـابـدۇلھهقـنىڭ تهشـكىالتـىدىن ئېنىق پهرقـلهنـدۈردى. 

گهرچه سۈرىيهدىكـى «تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى»نـىڭ بـايـلىقـى ئـافـغانـىسـتانـدىكـى «تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

پـارتـىيهسـى»نـىڭكىدىن كۆپ بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ كـىمـگه بهيـئهت قـىلـغانـلىقـى، ئـارقـا تـىرىكـىنـىڭ كـىم 

ئـىكهنـلىكـى ۋە ئـارقـا تـىرەكـلىرىنـىڭ خـىتـايـغا تۇتـقان پـوزىتسـىيـىسـى ئېنىق ئهمهس. ئهڭ ئـاخـىرىدا، ئـىدلـىبـتىكـى 

ئۆكـتىچـىلهرنـىڭ بهشـشار ئهسهد ھاكـىمـىيـىتـىگه قـارشـى ئـاخـىرقـى جېڭىدە، سۈرىيهدىكـى «تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

پـارتـىيهسـى»نـىڭ يـوقـىتـىلـىدىغـان يـاكـى يـوقـىتـىلـمايـدىغـانـلىقـى، ئهزالـىرىنـىڭ ئـاخـىرىدا تۈركـىيهگه قېچىپ 

كېتىدىغـان - كهتـمهيـدىغـانـلىقـى يـاكـى ھازىرقـى ھامـىيـلىرىنـىڭ ئۇالرنـى دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدا يهنه بـاشـقا 

ۋاكالهتچى ئۇرۇشقا سالىدىغان - سالمايدىغانلىقى ئېنىق ئهمهس. 

ھالبۇكـى، بۇ تهشـكىالتـالرنـىڭ ھهرقـانـداق بـىرىنـىڭ سـاقـلىنـىپ قېلىشـى ئۇيغۇر قـورالـلىق كۈچـلىرىنـىڭ 

ئۇيغۇر دىيـارىدا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىشـالرغـا داۋامـلىق ئـىنـكاس قـايتۇرۇشـىنـىڭ زۆرۈر شهرتـى ئهمهس. مهن 
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سۈرىيهدە ئۇرۇش تهجــرىبــىســى تــوپــلىغــان بــىر قــانــچه ئۇيغۇر بــىلهن سۆھبهتــلهشــتىم، ئۇالر ھېلىھهم بۇ 

تهجـرىبـىلهرنـى خـىتـايـغا قـارشـى ئـىشـلىتـىشـنى ئـويـاليـدۇ. ئۇالر مـاڭا ئۆزلـىرىنـىڭ پهقهت بـىرەرسـىنـىڭ خـىتـايـغا 

ھۇجۇم قـىلـىشـتا كـارغـا كېلىدىغـان پـىالنـى بـار تهشـكىالتـتىن بـىرنـى قۇرۇشـىنـى سـاقـالۋاتـقانـلىقـىنـى ئېيتتى. مهن 

مۇشۇ خـىل سـابـىق جهڭچىلهرنـىڭ بـىرىدىن خـىتـايـغا ئـوخـشاش كۈچلۈك دۆلهت بـىلهن ئۇرۇشۇپ ئۆلۈپ 

كېتىشـتىن قـورقـىدىغـان - قـورقـمايـدىغـانـلىقـىمـنى سـورىغـىنـىمـدا، ئۇ ۋەتهنـدىكـى ئـائـىله - تـاۋابـىئـاتـلىرىنـىڭ جـازا 

الگېرلـىرىغـا يـاكـى تۈرمـىگه تـاشـلىنـىپ غـايـىپ قـىلـىۋېتىلـگهنـلىكـىنـى، شۇڭا ئۆزىنـىڭ تـارتـىشقۇدەك ھېچنهرسـىسـى 

قـالـمىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. مېنىڭچه ئۇنـىڭغا ئـوخـشاش كـىشـىلهرنـىڭ سـانـى ئۇنـچه ئـاز ئهمهس، شۇنـداقـال ئۇالرنـىڭ 

كهلگۈسـى بـىر قـانـچه يـىلـدا يېڭى قـورالـلىق تهشـكىالت قۇرۇشـىمۇ ھهيـران قـاالرلـىق ئـىش ئهمهس. گهرچه بۇ 

جهڭچىلهرنـىڭ مهۋجۇت شـارائـىتـتا خـىتـايـغا كـىرەلـىشـى مۇمـكىن بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما ئۇالر خـىتـايـنىڭ 

چهتـئهلـلهردىكـى، بـارغـانسېرى كۆپـىيـىۋاتـقان مهنـپهئهتـلىرىگه زىيـان يهتكۈزەلهيـدۇ. ئهمـما، ھهقـىقـىي مهسـىله 

شۇكـى، بۇنـداق قـىلـىشـنىڭ خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دا ئـازاب - ئـوقۇبهت چېكىۋاتـقان 

ئۇيغۇرالرغـا يـاردىمـى تېگهمـدۇ، يـوق؟ ئهمهلـىيهتـته، ئۇ پهقهت خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـى ئۇيغۇرالر پهيـدا 

قـىلـغان ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق تهھدىتـى»نـىڭ ئـىسـپاتـلىرى بـىلهن تهمـىنـلهش ئـارقـىلـىق، خـىتـايـنىڭ كۈلتۈرەل 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» نـامـىدا ئـاقـلىشـى ئۈچۈن بـاھانه بـولۇپ بېرىشـى ۋە 

نهتىجىدە ئهھۋالنى تېخىمۇ ناچارالشتۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. 

گهرچه نۆۋەتـتىكـى كـرىزىس خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر دىيـارىغـا قـاراتـقان كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـىڭ 

تهلتۆكۈس ئـىشـقا ئېشىشـى بـىلهن نهتـىجـىلـىنـىدىغـانـدەك قـىلسـىمۇ، ئهمـما دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى شۇكـى، 

ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ ئهسـلىگه كېلىش ئـىقـتىدارى پهۋقۇلـئاددە كۈچلۈك. ئهمهلـىيهتـته، بۇ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ئۇالرنـىڭ مـىلـلىي روھىنـى ۋەيـران قـىلـىش ئۈچۈن شۇنـچه زور كۈچ سهرپ قـىلـىشـىدىكـى سهۋەبـلهردىن بـىرىدۇر. 

ئۇالر ئـىلـگىرى سـىسـتېمىلـىق كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا دۇچ كېلىپ بـاقـمىغـان، ئهمـما مهن ئۇالر ئۆزلـىرى 

دۇچ كهلـگهن بۈگۈنـكىدەك پهۋقۇلـئاددە شـارائـىتـقا بهرداشـلىق بېرەلـمهيـدۇ دەپ كېسىپ ئېيتالـمايـمهن. يېقىنـدا 

مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇر ۋە قـازاقـالرنـىڭ ئۇيغۇر دىيـارىنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيـىتـىنـى چۆرىدىگهن ھالـدا ھهرىكهتـكه 

ئۆتـكهنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ مۇھاجـىرالر ھېچ بـولـمىغـانـدا خـىتـايـنى بۇ رايـونـدا ئهڭ چېكىدىن ئـاشـقان 

پـىالنـنى ئـىجـرا قـىلـىشـتىن ئهيـمىنـدۈرەلـىشـى مۇمـكىن. شۇ ۋەجـىدىن، گهرچه نۆۋەتـته ئۇيغۇر دىيـارىدىكـى 

كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ كهلگۈسـى يۈزلـىنـىشـى تـوغـرىسـىدىكـى پهرەزلهر كـىشـىنـى تهشۋىشـكه سـالسـىمۇ، 

ئهممـا ئۇنىـڭ تهسىـرىنىـ پهسهيتـىپ، ئۇيغۇر كۈلتۈرىنىـڭ زوراۋانالرچه يوـقىـتىـلىـشىـنىـڭ ئاـلدـىنىـ ئېلىشتـا يهنىـال 

ئۈمىد بار. 
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بۇ پاجىئه «تېرورلۇققا قارشى دۇنياۋى ئۇرۇش»نىڭ 

كهلگۈسىگه قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

بۇ كـىتـابـتا ئـىزچـىل ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان نۇقـتىئـىيـنهزەرلهرنـىڭ بـىرى شۇكـى، گهرچه ئۇيغۇر كۈلتۈرەل 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى ئۇيغۇر خهلـقىدىن كېلىدىغـان ھهقـىقـىي يـاكـى ھېس قـىلـىنـغان «تېرورلۇق تهھدىتـى»گه 

قـايتۇرۇلـغان ئـىنـكاس بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما مۇشۇ خـىل تهھدىتـنىڭ مهۋجۇتلۇقـى تـوغـرىسـىدىكـى ھېكايـىلهر مهزكۇر 

قـىرغـىنـچىلـىقـنى قـواليـالشـتۇردى ۋە تېزلهتـتى. ھالبۇكـى، (بۇ ھهقـته) رېئالـلىقـقا زىت مۇنـداق سـوئـال قـويۇش 

ئهقـىلـگه مۇۋاپـىق: يهنـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ ئېالن قـىلـىنـىش – قـىلـىنـماسـلىقـىدىن 

قهتـئىيـنهزەر، خـىتـاي ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى تهلتۆكۈس يـوقـىتـىشـقا ئۇرۇنـامـتى، ئۇرۇنـمامـتى؟ قـانـداقـال بـولۇشـىدىن 

قهتـئىيـنهزەر، بۈگۈنـكى كۈنـدە ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق «تېرورلۇق»تـىن بهكـرەك، 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر دىيـارىنـى مۇسـتهمـلىكه قـىلـىشـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىكتۇر. گهرچه ئهمهلـىيهت شۇنـداق بـولسـىمۇ، 

ئهمــما مېنىڭچه خــىتــاي ئۇيغۇرالرنــى «تېرورلۇق تهھدىتــى»، ئۇيغۇر كۈلتۈرىنــى «ئــاشقۇنلۇق بــىلهن 

يۇقۇمـالنـغان» دەپ بېكىتـمىگهن بـولـسا، ئهھۋال بۇنـچه ئـاسـانـال ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـتىن ئـىبـارەت ئـاشقۇن 

دەرىجــىگه يېتىپ بــارمــىغــان بــوالتــتى. ئۇيغۇرالر شهكــىلــلهنــدۈرگهن ئــاتــالــمىش «تېرورلۇق تهھدىتــى» 

تـوغـرىسـىدىكـى بۇ قـاراشـالر خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ خهلـقئارانـىڭ ئۆز قـىلـمىشـلىرىغـا بـولـغان تهنـقىدلـىرىنـى 

بۇرىۋېتىشـىگه راۋۇرۇس ئهسـقاتـتى، شۇنـداقـال قـانـداق قـىلـىپ جـازاغـا ئۇچـرىمـاسـتىن كۈلتۈرەل ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغىلى بولىدىغانلىقىنى (ئهھلى جاھانغا) بىلدۈرۈپ قويدى. 

2019 - يـىلـى 10 - ئـايـدا، بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى ئـومۇمـىي مهجـلىسـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر 

دىيـارىدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى ئېغىر كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى سۈپـىتـىدە ئهيـىبـلىگهن، چهكـلهش كۈچـى 

بـولـمىغـان بـىر بـايـانـاتـقا قـاراپ چـىقـتى، ئهنـگلىيه تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان مهزكۇر بـايـانـات 23 دۆلهتـنىڭ 

قـولـلىشـىغـا ئېرىشـتى (6). بۇنـىڭغا قـايتۇرۇلـغان جـىددىي ئـىنـكاس سۈپـىتـىدە، بېالرۇسـىيه تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا 

قـويۇلـغان، خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق ئهھۋالـىغـا ئـالـقىش يـاغـدۇرۇلـغان، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر دىيـارىدىكـى 

قـىلـمىشـلىرىنـىڭ خهتهرلـىك ئـىسـالمـىي «ئـاشقۇنلۇق»قـا ۋە «تېرورلۇق» تهھدىتـىگه قـارشـى تۇرۇشـنىڭ مۇۋاپـىق، 

ھهتـتا مېھرىبـانـالرچه ئۇسۇلـى ئـىكهنـلىكـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن بـايـانـات 54 دۆلهتـنىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشـتى (7). 

مهن بۇ 54 دۆلهتـنىڭ ب د ت دىكـى ۋەكـىلـلىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ، ھهتـتا ھهمـمىسـىنـىڭ (ئۆزلـىرى قـولـلىغـان 

بـايـانـاتـتىكـى) بۇ گهپـنىڭ راسـتلىقـىغـا ئـىشـىنـىدىغـانـلىقـىدىن گۇمـانـلىنـىمهن. ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ مهنـپهئهتـىگه 

چېتىشـلىق بـاشـقا تۈرلۈك سهۋەبـلهر تۈپهيـلى خـىتـايـنى يـاقـىلـىدى. ھالبۇكـى، ئهگهر «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى 
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ئۇرۇش»نـىڭ ھېكايـىسـى ۋە ئۇنـىڭ «<تېرورلۇق>قـا قـارشـى تۇرۇش ئۈچۈن كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى بـىر چهتـكه 

قـايـرىپ قـويۇشـقا بـولـىدۇ» دېگهن يـوشۇرۇن تۇتۇمـى بـولـمىغـان بـولـسا ئـىدى، ئۇالرنـىڭ بۇنـداق قـىلـىشـى تېخىمۇ 

تهسكه توختايتتى.  

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» مهنـتىقـىسـىنـىڭ بـىئـوپـولـىتـىكـىلـىق خـاراكتېرى 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بۇ كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئېلىپ بېرىش مېتودىغـا تهسـىر كۆرسهتـتى. 

خـىتـاي ئۆزىنـىڭ ئۇيغۇر خهلـقىدىن كېلىدىغـان «تېرورلۇق تهھدىتـى»گه دۇچ كهلـگهنـلىكـىنـى دەۋا قـىلـغانـدىن 

كېيىن، «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» مهنـتىقـىسـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ پۈتكۈل ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـى 

گۇمـانـلىق «تېرورچـى» دەپ قـارىشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـاراتـتى – دە، شۇ ئـارقـىلـىق ئۇالرنـىڭ ھهق - 

ھوقۇقـلىرىنـى بـىر چهتـكه قـايـرىپ قـويۇش يـوللۇقـالشـتۇرۇلـدى. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى «تېرورلۇقـقا 

قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» مهنـتىقـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئېنىقـلىمـىسـى مۈجـمهل بـولـغان دىنـىي «ئـاشقۇنلۇق» 

ئـىدىئـولـوگـىيهسـىنـى تهھدىتـنىڭ مهنـبهسـى قـىلـىپ كۆرسـىتـىش ئـارقـىلـىق، ئۇيغۇر كۈلتۈرىگه، بـولۇپمۇ ئۇنـىڭ 

«ئـاشقۇنلۇقـنىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان»لـىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن دىنـىي تهرەپـلىرىگه ھۇجۇم قـىلـىش ۋە ئۇنـى 

جىنايهت دەپ بېكىتىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشتى. 

بۇ خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـاد تۈرتـكىسـىدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كېلىدىغـان خـىتـاي كۆچـمهنـلهر ئـارقـىلـىق ئهڭ 

ئــاخــىرىدا ئۇيغۇرالرنــى ئهيۋەشــكه كهلتۈرەلهيــدىغــان ۋە ئۇالرنــى چهتــلهشــتۈرەلهيــدىغــان كۆچــمهنــلهر 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـى تهدرىجـىي ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـىغـا تۈرتـكه بـولـماسـتىن، بهلـكى ئۇنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارا ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق يـولـىغـا بـاشـلىدى. خـىتـايـنىڭ 1990 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرى ۋە 2000 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا 

ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـىڭ يۆنـىلـىشـى ئـىزچـىل مۇشۇنـداق (يهنـى كۆچـمهنـلهر 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان، ت) ئـىدى. ئهگهر خـىتـاي «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ 

ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇش ۋە كۈلتۈر/مـىلـلهتـكه كۆرە دۈشـمهن بېكىتـىشـتىن ئـىبـارەت، چـىقـىش نۇقـتىسـىدىنـال ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق ئـىسـتراتېگىيهسـىگه ئۇيغۇن بـولـغان مهنـتىقـىسـىگه قـىزىقـمىغـان بـولـسا ئـىدى، ئهھۋال بهلـكىم ئـىزچـىل 

شۇ رەۋىشـته داۋامـلىشـىشـى مۇمـكىن ئـىدى. شۇڭالشـقا، گهرچه «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ 

قـوزغـىلـىش – قـوزغـالـماسـلىقـىدىن قهتـئىيـنهزەر، خـىتـاي يهنـىال ئۇيغۇر دىيـارىنـى مۇسـتهمـلىكه قـىلـىشـقا ئۇرۇنـىدىغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ «تېرورلۇق» قـالـپىقـىنـى چۆرىدىگهن ھالـدا 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـارغـان ھېكايـىلـىرى بـولـمىغـان بـولـسا، بۇنـىڭ بۇنـچه تېز ۋە شـىددەتـلىك يۈز بېرىشـىنـى تهسهۋۋۇر 

قىلغىلى بولمايتتى. 

بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، بۈگۈنـكى كۈنـدە خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالر دۇچ كهلـگهن كـرىزىس «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ زامـان ۋە 

مـاكـان ئۆزگـىرىشـى سهۋەبـلىك ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان، ئۆزگهرگهن ۋارىيـانـتىنـىڭ تـىپـىك مـىسـالـىدۇر. «تېرورلۇقـقا 

قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئهزەلـدىن «تېرورلۇق»قـا ئـاالقـىدار بـولـماسـتىن، ئـىزچـىل ھالـدا بـاشـقا مهنـپهئهتـلهرنـى 

قـوغـلىشـىش ئۈچۈن سهۋەب تېپىش ئۇرۇنۇشـى ئـىدى. مهزكۇر «ئۇرۇش»نـىڭ تـارىخـىي مۇسـاپـىسـىدە، ئۇ 
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ئـافـغانـىسـتان ۋە ئـىراقـتىكـى ھاكـىمـىيهتـلهرنـى ئـاغـدۇرۇشـنى يـوللۇقـالشـتۇردى، شۇنـداقـال سۈرىيه ۋە يهمهن قـاتـارلـىق 

دۆلهتـلهردىكـى ئـىچـكى ئۇرۇشـالردا، يـاكـى رۇسـىيه، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا جۇمھۇرىيهتـلىرى، ئېفىئـوپـىيه ۋە مـىسـىر 

قـاتـارلـىق مۇسـتهبـىت دۆلهتـلهردە بـولسۇن، ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ ئۆز ئـىچـىدىكـى ئۆكـتىچـىلهرنـى 

قـانۇنـىيسـىزالشـتۇرۇش ۋە زورلۇق بـىلهن بـاسـتۇرۇشـىنـىڭ ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە سـانسـىز قېتىم قـولـلىنـىلـدى. ئۇشـبۇ 

قـائـىدىسـىز ئۇرۇش بـاشـلىنـىپ يـىگـىرمه يـىلـغا يېقىن ۋاقـىتـتىن كېيىنـكى بۈگۈنـكى كۈنـدە، «تېرورلۇقـقا قـارشـى 

دۇنـياۋى ئۇرۇش» ھېكايـىسـى كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى، مـىلـلىي تـازىالش ۋە كۈلتۈرەل ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق جهھهتـلهردىكـى يېڭى ئۇرۇنۇشـالردا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان، كۆپ سـىنـاقـالردىن ئۆتـكهن قـورالـغا 

ئــايــالنــغانــدەك قــىلــىدۇ. بېرمــىدىكــى روھىنــگىيــاالر دەل مۇشۇ خــىل ئهھۋالــغا دۇچ كهلــگهنــىدى، 

خـىتـاي(ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالر مۇشۇ خـىل ئهھۋالـغا دۇچ كېلىۋاتـىدۇ، 

ھىندـىستـاندـىكىـ كهشمـىرلىـكلـهرمۇ مۇشۇ خىـل ئهھۋالغـا دۇچ كېلىشىـ مۇمكـىن. مۇشۇ خىـل كۆزىتىـشنـىڭ ئۆزىال 

ئېنىقـلىمـىسـى مۈجـمهل ۋە تـوخـتاۋسـىز بۇ ئۇرۇشـنىڭ ئـاخـىرلـىشـىشـى كېرەكـلىكـىنـى تـونۇپ يېتىش ئۈچۈن 

يېتهرلىكتۇر. 

خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ «تېرورلۇق» ئۇقۇمـى تـوغـرىسـىدا قـايـتىدىن ئـويـلىنـىشـى مهزكۇر ئۇرۇشـنى 

ئـاخـىرالشـتۇرۇشـنىڭ بـىردىنـبىر يـولـىدۇر. بۇنـىڭ ئۈچۈن «تېرورلۇق»نـى قـانـداق تهبـىرلهش ۋە پهرقـلهنـدۈرۈشـته، 

خهلـقئارادا ئېتىراپ قـىلـىنـغان ئـوبيېكتىپ ئېنىقـلىمـا قـولـلىنـىلـىشـى كېرەك. بۇنـداق قـىلـغانـدا مهزكۇر ئـاتـالغۇنـىڭ 

قـورال سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىلـىشـىنـى تـوسۇپ، غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك قـورالـلىق ئـىشـتىراكـچىالرغـا چېتىشـلىق 

كهلگۈسـى ئۇرۇشـالرغـا قـاتـنىشـىش قـائـىدىسـىنـى بېكىتـكىلـى بـولـىدۇ. مېنىڭچه، بۇ كـىتـابـتا قـولـلىنـىلـغان، يهنـى 

2002 - يـىلـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» بـاشـالنـغانـدا بـوئـاز گـارنـور (Boaz Garnor) تهرىپـىدىن 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان جـانـلىق ئېنىقـلىمـا، مهزكۇر ئېنىقـلىمـىنـىڭ زادى قـانـداق بـولۇشـى كېرەكـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى 

مۇالھىزىنـىڭ كۆڭۈلـدىكـىدەك بـاشـلىنـىش نۇقـتىسـى بـوالاليـدۇ. بۈگۈنـكى دۇنـيادا، زادى نېمىنـىڭ «تېرورلۇق» 

ھېسابـلىنـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا خهلـقئارالـىق ئـورتـاق تـونۇش ھاسـىل قـىلـىش ئهلۋەتـته مۇمـكىن ئهمهس، ئهمـما 

بۇ مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـمىغـان تهقـدىردە، ئۇنـىڭ ئـىنـسانـالرنـىڭ ۋەھشىيـلىكـىنـى داۋامـلىق كۆرۈكـلهپ تۇرىدىغـان 

«مهڭگۈلۈك ئۇرۇش»قا ئايلىنىشىدا ئاساسهن شهك يوق. 

بۇ پاجىئهنىڭ تېخىمۇ ئهدەپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن 

نېمىلهرنى قىلىش مۇمكىن؟ 

گهرچه «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـى ئـاخـىرالشـتۇرۇشـنىڭ بۈگۈنـكى ئۇيغۇرالر دۇچ كهلـگهنـگه 

ئـوخـشاش پـاجـىئهلهرنـىڭ كهلگۈسـىدىمۇ يۈز بېرىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـقا ئـىنـتايـىن زور پـايـدىسـى بـار بـولسـىمۇ، 
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ئهپسۇسـكى، ئۇ ئۇيغۇر دىيـارىدا داۋامـلىشـىۋاتـقان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئـانـچه چـوڭ تهسـىر 

كۆرسـىتهلـمهيـدۇ. ئۇشـبۇ كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دولقۇنـىنـى تـىزگـىنـلهش، خـىتـايـغا بـىردەك ۋە سـىجـىل 

بېسىم ئـىشـلىتـىشـنى تهقهززا قـىلـىدۇ. ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، ھازىرغـا قهدەر، كۆپـىنـچه دۆلهتـلهر يـا خـىتـايـنىڭ 

ئۇيغۇرالرغـا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـىنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارا تهنـقىد قـىلـىشـنى خـالـىمـىدى، يـاكـى ئۆزلـىرىنـىڭ ئـاشـكارا 

تهنـقىدلـىرىنـى دادىل ئېتىراپ قـىاللـمىدى. بۇ ئـاسـاسـلىقـى خـىتـايـنىڭ دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا جـارى 

قـىلـدۇرۇۋاتـقان خهلـقئارا ئـىقـتىسـادىي كۈچـىدىن مهنـبهلهنـگهن. مهسـىلهن، دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى شۇكـى، 

ھېچقانـداق مۇسۇلـمان دۆلـىتـى خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىسـمىتـى 

ھهقـقىدە رەسـمىي بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ بـاقـمىدى. ھهتـتا (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) ئۆز پۇقـرالـىرى ۋە 

مـىلـلهتـداشـلىرىنـىڭ جـازا الگېرلـىرىغـا سـوالنـغانـلىقـى ئېنىق بـولـغان قـازاقـىسـتان ۋە قـىرغـىزىسـتانمۇ بۇ ھهقـته سۈكۈت 

قـىلـىپ كهلـدى. گهرچه تۈركـىيه ئهمهلـدارلـىرى بۇ مهسـىله تـوغـرىسـىدا بـىر قـىسـىم تهنـقىدىي بـايـانـاتـالرنـى ئېالن 

قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ھۆكۈمهت بۇ بـايـانـاتـالرنـى قـولـالش تهرىقـىسـىدە ھېچقانـداق مـاھىيهتـلىك يـاكـى رەسـمىي 

دىپـلومـاتـىك تهدبـىر قـولـالنـمىدى. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان ب د ت ئـومۇمـىي مهجـلىسـىدىكـى 

بېلهت تـاشـالشـقا ئـوخـشاش، ب د ت ۋە ئۇنـىڭغا ئهزا دۆلهتـلهر بۇ مهسـىله تـوغـرىسـىدا جـىددىي مۇزاكـىرە ئېلىپ 

بـارالـمىدى. خـىتـايـنىڭ ب د ت نـىڭ تهرتـىپـلىرىدىن پـايـدىلـىنـىشـقا، جۈمـلىدىن شۇالر ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ 

سـىيـاسـىتـى ۋە قـىلـمىشـلىرىغـا بـولـغان سـىجـىل تهنـقىدلهرنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـقا بـارغـانسېرى مـاھىرلـىشـىپ 

كهتكهنلىكىنى نهزەردە تۇتقاندا، ئهھۋال تېخىمۇ شۇنداق بولدى. 

خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىيـىنـچىلـىقـى تـوغـرىسـىدا ئـاشـكارا سۆز 

قـىلـغانـالر پهقهتـال ئهركـىن دېموكـراتـىك دۆلهتـلهردۇر. ئـامېرىكـا، يـاۋروپـادىكـى نۇرغۇن دۆلهتـلهر، ئـاۋسـتىرالـىيه، 

يـاپـونـىيه ۋە بـاشـقا بـىر قـانـچه ئهركـىن دېموكـراتـىك دۆلهتـلهر ئۇيغۇر دىيـارىدا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىشـالرغـا بـولـغان 

كۈچلۈك ئهنـدىشـىسـىنـى بـىلـدۈردى. ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، بۇ دۆلهتـلهرنـىڭمۇ ھهر خـىل سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن، 

مهزكۇر مهسـىلـىدە خـىتـايـغا ھهرقـانـداق بېسىم ئـىشـلىتهلـمهيۋاتـقانـلىقـى ئـىسـپاتـالنـدى. ئـالـدى بـىلهن، بۇ 

دۆلهتـلهرنـىڭمۇ «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـلىرىدە «تېرورلۇقـقا قـارشـى 

تۇرۇش» ھهرىكهتـلىرىگه چېتىشـلىق كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرى بـار ئـىدى. بـولۇپمۇ ئـامېرىكـانـىڭ 

ئهھۋالـى تېخىمۇ شۇنـداق، خـىتـاي بۇ جهھهتـته ئـامېرىكـانـىڭ تېرورلۇق ۋە ئـاشقۇنلۇق گۇمـانـدارلـىرىغـا قـىلـغان 

مۇئـامـىلـىلـىرىنـى دەسـتهك قـىلـىپ تۇرۇپ، ئـاسـانـال «ئۇنـداق قـازانـغا مۇنـداق چۆمۈچ» قـىالاليـدۇ: گۈەنـتانـامـو 

قـولتۇقـىدىكـى تۇتۇپ تۇرۇش مهركـىزىمۇ قـانۇنسـىز تۇتۇپ تۇرۇش الگېرىدۇر؛ ئـامېرىكـا «دۆلهت بـىخهتهرلـىك 

ئـىدارىسـى»مۇ مـىلـلىي مهھهلـلىلهرنـى قـاتـتىق نـازارەت قـىلـغان؛ (ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتان ۋە بـاشـقا جـايـالردا 

قـىلـغىنـىدەك، ت) «تېرورلۇق» گۇمـانـدارلـىرىنـى ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالن بـىلهن ئۆلتۈرۈش «قـايـتا 

تهربـىيهلهش»تـىن بهكـرەك مهرھهمهت قـىلـغانـلىق ھېسابـالنـمايـدۇ، ۋەھاكـازاالر. بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، 

ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»تـىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـاتـالـمىش 

«تېرورلۇق»نـى يـوقـىتـىشـتىكـى چېكىدىن ئـاشـقان قـىلـمىشـلىرىنـى تهنـقىد قـىلـىدىغـان ئهخـالقـىي سـاالھىيـىتـى يـوق، 
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چۈنـكى ئۇالرمۇ ئۆزلـىرى سـادىر قـىلـغان يـىرگـىنـىشـلىك قـىلـمىشـالرنـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» نـامـىدا ئـاقـلىغـان 

ۋە بۇ جهھهتـته ئۆرنهك بـولۇپ بهرگهن. ئـىكـكىنـچىدىن، ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـانـىڭ يۇمـشاق كۈچـى ـــ بـولۇپمۇ 

تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـقان دۆلهتـلهردىكـى ـــ ئـاجـىزالپ، خـىتـايـنىڭ يۇمـشاق كۈچـى ۋە ئـىقـتىسـادىي كۈچـىگه ئـورۇن 

بـوشـاتـماقـتا. نهتـىجـىدە، ئهركـىن دېموكـراتـىك دۆلهتـلهر خـىتـايـنى يـا يهر شـارى ئـىقـتىسـادىدىن، يـا خهلـقئارالـىق 

قـانۇنـىي سـىيـاسـىي ھاكـىمـىيهتـلهر چهمـبىرىكـىدىن يېتىم قـالـدۇرالـماس ھالـغا كهلـدى. ئـاخـىرىدا، ئهركـىن 

دېموكـراتـىك دۆلهتـلهر ئۆزلـىرىنـىڭ قـولـىدىكـى بـىردىنـبىر كـوزېر بـولـغان «ئـىقـتىسـادىي ئـاالقه» كـوزېرىنـى خـىتـايـغا 

ئـىشـلىتـىشـنى خـالـىمـايـدۇ، چۈنـكى ئـىقـتىسـادىي ئـاالقـىنـى ئۈزۈش ھهر ئـىكـكى تهرەپـنى ئـوخـشاشـال زىيـانـغا 

ئۇچرىتىدۇ. 

بۇ خـىل ئهھۋالـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، كـىشـىلهر بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ـــ ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى 

بېسىمـىغـا ئۇچـرىمـىغـان تهقـدىردە ـــ خـىتـايـغا ئۇيغۇر دىيـارىدىكـى مېتودىنـى ئۆزگهرتـىش خۇسۇسـىدا بېسىم 

ئـىشـلىتهلـىشـىدىن يـاكـى بېسىم ئـىشـلىتـىشـنى خـالـىشـىدىن ئۈمـىد كۈتـمهسـلىكـى كېرەك. شۇڭالشـقا، نۆۋەتـته 

خـىتـايـغا زور بېسىم ئېلىپ كېلهلهيـدىغـان بـىردىنـبىر ھهقـىقـىي ھهرىكهت چـوقۇم ئـاسـاسـىي قـاتـالمـدىن كېلىشـى 

كېرەك، شۇنـداقـال ئۇ چـوقۇم ھهقـىقـىي ئـىقـتىسـادىي تهسـىر پهيـدا قـىالاليـدىغـان بـىردىنـبىر يـول ئـارقـىلـىق خـىتـايـغا 

قـارىتـىلـىشـى كېرەك. 1980 - يـىلـالردىكـى (جهنۇبـىي ئـافـرىقـادىكـى) ئـىرقـىي ئـايـرىمـىچـىلـىقـقا قـارشـى تۇرۇش 

ھهرىكـىتـىدە، بۇ خـىل پـائـالـىيهتـلهر ئۈچۈن ئۆرنهك مهۋجۇتتۇر. (ئهيـنى چـاغـدا) دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى 

جـايـلىرىدىكـى پۇقـراالر بـىرلـىكـته ھهرىكهت قـىلـىپ، جهنۇبـىي ئـافـرىقـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىرقـىي ئـايـرىمـىچـىلـىق 

سـىيـاسـىتـىگه قـارشـى تۇرۇپ، ئۇنـىۋېرسـىتېت ۋە يـاشـانـغانـدا كۈتۈنۈش فـونـدلـىرىنـى جهنۇبـىي ئـافـرىقـا 

شـىركهتـلىرىدىكـى مهبـلهغـلىرىنـى قـايتۇرۇۋېلىشـقا مهجبۇرلـىغـان، شۇنـداقـال خهلـقئارا شـىركهتـلهرنـى بۇ دۆلهتـتىكـى 

تـىجـارىتـىنـى تـوخـتىتـىشـقا قـىسـتىغـانـىدى. گهرچه بۈگۈنـكى خـىتـايـنىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان دۇنـيا 

ئـىقـتىسـادىدا، خـىتـاي مهھسۇالتـلىرىنـى پۈتۈنـلهي بـايقۇت قـىلـىش تهسـكه تـوخـتىسـىمۇ، ئهمـما بۇنـداق قـىلـىشـقا 

ئۇرۇنۇش بهلـكىم نهتـىجه بېرىپ قېلىشـى مۇمـكىن. يهنه شۇنـىڭدەك، ئـاسـاسـلىق فـونـدالرنـى ۋە مهبـلهغ 

سـالغۇچـى ئـاپـپاراتـالرنـى خـىتـاي ئـاكسـىيه بـازىرىدىن چېكىنـدۈرۈش ئۇرۇنۇشـىمۇ ـــ بـولۇپمۇ بۇ يهرشـارى 

خـاراكتېرلـىك ھهرىكهت بـولـغان تهقـدىردە ـــ تهسـىر كۆرسـىتـىشـى مۇمـكىن. بۇ خـىل ئۇرۇنۇشـالر يهنه خـىتـايـدا 

تـىجـارەت قـىلـىۋاتـقان، بـولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيـارىدا تـىجـارىتـى بـار يـاكـى تهمـىنـلهش زەنـجىرىدە ئۇيغۇر ئـىشـچىلـىرى 

مهجبۇرىي ئـىشـلىتـىلـگهن خهلـقئارالـىق شـىركهتـلهرنـى نـىشـانـلىسـا بـولـىدۇ. ئـاخـىرىدا، بۇ خـىل ئـاسـاسـىي قـاتـالم 

ھهرىكىــتىــ كىــشىــلهرگه بۇ مهسىــله توــغرــىسىــدا ھهرىكهتكــه ئۆتۈشنــىڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ تهقدــىرى بىــلهنال 

مۇنـاسـىۋەتـلىك ئهمهسـلىكـىنـى ئهسـكهرتـىشـى كېرەك. بۇ يهنه ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى ئـارقـىلـىق، 

كـىشـىلـىك ھوقۇق، شهخسـىي مهخـپىيهتـلىك ۋە كۆپ خـىلـلىقـتىن ئـىبـارەت قـىمـمهت قـاراشـالر قـاتمۇقـات 

مۇھاسـىرىدە قـالـغان دۇنـيادا، (ئۇيغۇرالردىن بـاشـقا) كـىشـىلهرنـىڭ كېلهچـىكـى ئۈچۈن كۆرسـىتـىلـگهن 

(قورقۇنچلۇق) ئۆرنهكتۇر. 
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ئاخىرقى سۆزلهر: دەسلهپته، ئۇالر ئۇيغۇرالرغا يوپۇرۇلۇپ كهلگهندە ... 

* تهرجىماندىن ئىالۋە: 

ئـاپـتور بۇ يهردە، گېرمـان شـائـىرى مـارتـىن نـىمۆلـلهرنـىڭ (Martin Niemöller) يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـى 

تـوغـرىسـىدا يـازغـان شېئىرىنـىڭ بـىرىنـچى مـىسـراسـىنـى ئۆزگهرتـىپ نهقـىل قـىلـغان بـولۇپ، شېئىرنـىڭ تـولۇق 

تېكىستىنىڭ تهرجىمىسى تۆۋەندىكىچه:  

دەسلهپته، ئۇالر سوتسىيالىستالرغا يوپۇرۇلۇپ كهلدى،  

مهن گهپ قىلمىدىم، چۈنكى مهن سوتسىيالىست ئهمهس ئىدىم. 

ئاندىن ئۇالر ئىشچىالر ئۇيۇشمىسىنىڭ ئهزالىرىغا يوپۇرۇلۇپ كهلدى،  

مهن گهپ قىلمىدىم، چۈنكى مهن ئىشچىالر ئۇيۇشمىسىنى ئهزاسى ئهمهس ئىدىم. 

ئاندىن ئۇالر يهھۇدىيالرغا يوپۇرۇلۇپ كهلدى،  

مهن گهپ قىلمىدىم، چۈنكى مهن يهھۇدىي ئهمهس ئىدىم. 

ئاندىن ئۇالر ماڭا يوپۇرۇلۇپ كهلدى،  

ھالبۇكى، مهن ئۈچۈن گهپ قىلىدىغان ئادەم قالمىغانىدى. 

خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەزىيـىتـىنـىڭ خهلـقئارالـىق 

ئـاخـباراتـچىالر ۋە ئـاكـادېمىكـالرنـىڭ بۇ قهدەر دىقـقىتـىنـى قـوزغـىشـىدىكـى سهۋەبـلهرنـىڭ بـىرى شۇكـى، ئۇيغۇر 

كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى كۆزەتـكهنـلهر ئۆزلـىرىنـىڭ ۋە پۈتۈن دۇنـيانـىڭ كېلهچـىكـىنـىڭ بېشارەتـلىرىنـى 

كۆرەلهيـدۇ. چۈنـكى، قـىسـمهن جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، ئۇ دۇنـيادىكـى ئـىكـكىنـچى چـوڭ ئـىقـتىسـادىي گهۋدە ھهمـدە 
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دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى كۈچ ۋە تهسـىرى زورىيـىۋاتـقان دۆلهت بـولـمىش خـىتـايـدا يۈز بهرگهن. ھالبۇكـى، 

ئۇيغۇرالرنـىڭ تهقـدىرىدىن پۈتـكهن بۇ ئـاگـاھالنـدۇرغۇچـى ھېكايه مۇسـتهبـىت، كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا ھۆرمهت 

قـىلـمايـدىغـان ۋە ۋەھشىيـلىكـلهرنـى سـادىر قـىالاليـدىغـان، قهد كۆتۈرۈۋاتـقان خـىتـايـغىال ئـاالقـىدار 

بـولـماسـتىن، ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه دۆلهتـنىڭ كۈچـى بـارغـانسېرى مۇتـلهقـلىشـىدىغـان، ئۇنـىۋېرسـال قـىمـمهت 

قـاراشـالر كۇرسـىنـى يـوقـىتـىدىغـان، شهخسـىي مهخـپىيهتـلىك تـاۋارغـا ئـايـلىنـىدىغـان، پهرقـلهرگه يـول 

قـويـماسـلىق بـارغـانسېرى ئهۋج ئـالـىدىغـان «ئهركـىنـلىكـتىن خـالـىي دۇنـيا»غـا ئـاالقـىداردۇر. گهرچه بۇ بـىزلهرنـىڭمۇ 

ئۇزۇن ئۆتــمهيــال ئۇيغۇرالر بــاشــتىن كهچۈرۈۋاتــقان «ئــورۋېلچه» قــابــاھهتــلىك چۈش ئــىچــىدە 

يـاشـايـدىغـانـلىقـىمـىزدىن دېرەك بهرمـىسـىمۇ، ئهمـما ئۇ ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا تۈرتـكه بـولـغان ۋە 

ئـىلـگىرى سۈرگهن ئـاشۇ كۈچـلهرنـىڭ بـىزنـىڭ ھايـاتـىمـىزغـىمۇ تهسـىر كۆرسـىتـىش خهۋپـى بـارلـىقـىنـى كۆرسـىتـىپ 

بېرىدۇ. كـىشـى بۇ كۈچـلهرنـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ھهرىكـىتـىنـى قـواليـالشـتۇرغـان، شۇنـداقـال كۆپ 

خـىلـلىقـنى، كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى ۋە شهخسـىي مهخـپىيهتـلىكـنى قهدىرلهيـدىغـانـالرنـى پهۋقۇلـئاددە بـىئـارام 

قىلىدىغان، يېڭىدىن باش كۆتۈرۈۋاتقان ئۈچ خىل دۇنياۋى يۈزلىنىش دەپ تونۇسا بولىدۇ. 

بۇ يۈزلـىنـىشـلهرنـىڭ ئـىچـىدىكـى كۆز ئـالـدىمـىزدىال تۇرغـىنـى «مهخـپىيهتـلىكـتىن خـالـىي دۇنـيا» 

يۈزلـىنـىشـىدۇر. ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا چېتىشـلىق تېخنىكـا چـوڭ سـانـلىق مهلۇمـات تـوپـالش ۋە 

تهھلىل قـىلـىشـنى ئـاسـاس قـىلـىدۇ، بـىزنـىڭ ھېس قـىلـىش - قـىلـماسـلىقـىمـىزدىن قهتـئىيـنهزەر، ئۇ دۇنـيانـىڭ 

ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ ھايـاتـىنـىڭ ھهمـمىال سـاھهسـىگه كـىرىپ بـولـدى. (خـىتـايـنىڭ نهزىرىدە) 

چـوقۇم الگېر يـاكـى تۈرمـىلهردە «قـايـتا تهربـىيهلـىنـىشـى» ۋە كۈلتۈرەل جهھهتـته تـازىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان 

ئۇيغۇرالرنـى بېكىتـىشـنىڭ ۋاسـتىسـى بـولـغان «بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى»دىمۇ دۇنـيا 

مـىقـياسـىدا يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق ئـىقـتىسـادتـا يېتهكـچى ئـورۇنـدا تۇرۇۋاتـقان گۇگۇل، فېيسبوك قـاتـارلـىق شـىركهتـلهر 

قـولـالنـغانـغا ئـوخـشاش «كۆزىتـىش كـاپـىتـالـىزمـى» (surveillance capitalism ـــ كۆزىتـىش كـاپـىتـالـىزمـى: 

ئـىنتېرنېتتىن، بـولۇپمۇ ئـىزدەش مـوتـورى ۋە ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىلـىرىدىن تـوپـالنـغان شهخسـىي سـانـلىق 

مهلۇمـاتـالر تـاۋار سۈپـىتـىدە سېتىلـىدىغـان ئـىقـتىسـادىي سـىسـتېمىدۇر، ت) دەسـمايـىسـى قـولـلىنـىلـغان (8). 

ئهمهلـىيهتـته، دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى كـىشـىلهر ھهر كۈنـى ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه تـورىغـا كـىرگهنـدە 

يـاكـى تـوردىن ئۇچۇر ئـىزدىگهنـدە «ھهمـكارلـىشـىدىغـان» بۇ شـىركهتـلهر ئۇيغۇرالرنـىڭ بـاسـتۇرۇلۇشـى ئۈچۈن ئۇل 

ئهسـلىھه قۇرۇپ چـىقـقان خـىتـاي شـىركهتـلىرى بـىلهن ھهمـكارلـىشـىدۇ. بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، بۈگۈنـكى 

دۇنـيادىكـى ـــ بـولۇپمۇ كۈچلۈك خۇسۇسـىي تېخنىكـا شـىركهتـلىرى بـىلهن ھهمـكارلـىقـى بـار ـــ نۇرغۇن دۆلهتـلهر 

خـىتـايـنىڭ ھازىر ئۇيغۇرالرغـا قـىلـىۋاتـقان (جـىنـايهت)لـىرىنـى ئۆز پېتى قـىلـىش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه. ھازىرچه بۇ 

ئـىقـتىدارغـا ئـىگه بـولـمىغـان دۆلهتـلهرمۇ خـىتـاي شـىركهتـلىرىدىن الزىمـلىق تېخنىكـىنـى سېتىۋېلىش يـاكـى 

(خـىتـايـنىڭ) «ئهقـلىي ئـىقـتىدارلـىق شهھهر»لهرنـىڭ قـواليـلىقـىنـى مهدھىيهلهيـدىغـان تهرەقـقىيـات پـروگـرامـمىلـىرىدىن 

ئۇنـىڭغا ھهقسـىز ئېرىشـىش ئـارقـىلـىق، تېزال مۇشۇ خـىل ئـىقـتىدارنـى ھازىرالۋاتـىدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدا، ئۇيغۇرالر 
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چـوڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـالردىن كۆرۈكـلهنـگهن، دۆلهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى زوراۋانـلىق ۋە ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى 

باشتىن كهچۈرگهن ئهڭ ئاخىرقى خهلق بولماسلىقى مۇمكىن. 

ھالبۇكـى، ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا نـوقۇل تېخنىكـىال تۈرتـكه بـولـغان ئهمهس. ئۇ ئۆز 

نۆۋىتـىدە يهنه تېخىمۇ ئـومۇمـىيۈزلۈك «ھوقۇقـتىن خـالـىي دۇنـيا» يۈزلـىنـىشـىدىن نهپ ئـالـدى. «تېرورلۇقـقا 

قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» بـاشـالنـغانـدىن بۇيـان، پۈتۈن دۇنـيا مـىقـياسـىدا كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا بـولـغان ھۆرمهت 

ئـىزچـىل ھالـدا سۇسـالپ كهلـدى. بۇ قـىسـمهن دەرىجـىدە شۇنـىڭ ئۈچۈنـكى، دۇنـيادىكـى ھهرقـايسـى دۆلهتـلهر 

ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق»نـىڭ ھايـات - مـامـاتـلىقـىدىن تهھدىتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، بـىخهتهرلـىك مهنـپهئهتـىنـى 

قـوغـداش بـاھانـىسـىدە، كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى بـىر چهتـكه قـايـرىپ قـويۇشـنى تهرغـىب قـىلـغانـىدى. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، 

ئۆزىنـى يهر شـارىدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق قـوغـدىغۇچـىسـى دەپ قـارايـدىغـان ئـامېرىكـا بهلـكىم «تېرورلۇقـقا قـارشـى 

دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ دەسـلهپـكى بـىر قـانـچه يـىلـىدىكـى يهر شـارى ھوقۇق سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئهڭ ئېغىر 

جـىنـايهتـچىسـى بـولۇشـى مۇمـكىن. ئۇ ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق» گۇمـانـدارلـىرىنـى قـىيـىن - قـىسـتاق ئـارقـىلـىق سـوراق 

قـىلـىشـقا قـواليـلىق يـارىتـىش ئۈچۈن، مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهتـلهر بـىلهن ئـىتـتىپـاق تۈزدى. ئۇ «تېرورچـى»الرنـى 

ئـىزدەش بـاھانـىسـىدە، ئۆز پۇقـرالـىرىنـى كهڭ كۆلهمـدە نـازارەت قـىلـدى ۋە ئـاتـالـمىش «تېرورچـىالر»غـا 

ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالن بـىلهن ھۇجۇم قـىلـىپ، ئۇالرنـى قـانۇنـىي تهرتـىپـتىن ھالـقىغـان ھالـدا ئۆلتۈردى. 

ئـاتـالـمىش يهر شـارى كـىشـىلـىك ھوقۇق «قـوغـدىغۇچـىلـىرى» تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان بۇ ھهرىكهتـلهر دۇنـيا 

مـىقـياسـىدا كـىشـىلـىك ھوقۇق ئۇقۇمـى ۋە تېخىمۇ كهڭ دائـىرىلـىك «قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان خهلـقئارا 

تهرتـىپ» تـوغـرىسـىدىكـى گۇمـانـالرغـا سهۋەب بـولـدى. ھالبۇكـى، «ھوقۇقـتىن خـالـىي دۇنـيا»نـىڭ بـارلـىقـقا 

كېلىشـىمۇ گېئوپـولـىتـىك مۇنـاسـىۋەتـنىڭ ئۆزگـىرىشـىنـىڭ مهھسۇلـىدۇر. ئـامېرىكـا ئۆزىنـىڭ دۇنـيادىكـى ئـاتـامـانـلىق 

ئـورنـىنـىڭ ئـاجـىزالۋاتـقانـلىقـىنـى تـونۇپ يېتىشـكه بـاشـلىغـانـدا، دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى، بـولۇپمۇ بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـىدىكـى، دېموكـراتـىيه ۋە كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى ئـىلـگىرى سۈرۈش جهھهتـتىكـى رولـىدىن ۋاز كېچىشـكه 

بـاشـلىدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيه بـارغـانسېرى يهكـكىچـىلـىشـىپ كېتىۋاتـقان ئـامېرىكـا 

قـالـدۇرغـان بۇ بـوشـلۇقـنى تـولـدۇرۇش ئـارقـىلـىق، يهرشـارىدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق تـوغـرىسـىدا سۆز قـىلـىش جهھهتـته 

تېخىمۇ كۈچلۈك رول ئـويـناشـقا ئۇرۇنـماقـتا. بۇ رولـدا، رۇسـىيه بـىلهن خـىتـاي بـىردەك ھالـدا ئۆزلـىرىنـىڭ ئـىگـىلـىك 

ھوقۇقـىغـا دەخـلى - تهرۇز قـىلـغانـلىق دەپ قـارايـدىغـان خهلـقئارالـىق كـىشـىلـىك ھوقۇق ئۇقۇمـىنـى 

ئـاجـىزالشـتۇرۇشـقا ھهمـدە كـىشـىلـىك ھوقۇق سۇبيېكتىپ ۋە دۆلهتـكه بـاغـلىق دەپ قـارىلـىدىغـان خهلـقئارا 

تهرتىپنى بازارغا سېلىشقا ـــ بولۇپمۇ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ئارقىلىق ـــ تهييارالنغاندەك قىلىدۇ.  

ئـاخـىرىدا، يهنه شۇنـىمۇ ئـوتتۇرىغـا قـويۇش مۇمـكىنـكى، ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى پهرقـلهرگه 

بـولـغان تـاقهتسـىزلـىك ۋە تـار مـىلـلهتـچىلـىكـنىڭ بـاش كۆتۈرۈشـىگه ئهگـىشـىپ، كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـىڭ 

ئـىرقـچىلـىق مهنـتىقـىسـى مـىلـلىي دۆلهتـلهرنـىڭ چېگراسـى ئـىچـىدە قـايـتىدىن پهيـدا بـولـغان بـىر دۇنـياغـا قـاراپ 

كېتىۋاتـقان تېخىمۇ كهڭ يۈزلـىنـىشـنى ئهكـس ئهتتۈرىدۇ. تـىلـغا ئېلىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى شۇكـى، ئۆتـكهن بـىر قـانـچه 

يـىلـدا، دۇنـيا (بۇ جهھهتـته) كهم دېگهنـدە تۆت خـىل ئـوخشـىمـىغـان مـىسـالـغا شـاھىت بـولـدى. بۇ مـىسـالـالردا، 
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دۆلهتـلهر ئۆز تېررىتـورىيهسـىدىكـى كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى ئۇرۇنۇشـلىرىدا نـاھايـىتـى دادىل بـولـدى. 

بـىرازىلـىيهدە، جهيـر بـولـسونـارو (Jair Bolsonaro) ئـامـازون يـامغۇرلۇق ئـورمـىنـىنـى قـايتۇرۇۋېلىش ۋە تهرەقـقىي 

قـىلـدۇرۇش ھهرىكـىتـىنـى قـوزغـىدى، ھالبۇكـى ئـىلـگىرى بۇ يهردىكـى يهرلـىك خهلـقلهرگه بۇ زېمىنـغا بـولـغان 

ئـاالھىدە ئـىمـتىيـاز ۋە مهزكۇر تېررىتـورىيه ئـىچـىدىكـى ئـاپـتونـومـىيه ھوقۇقـى بېرىلـگهنـىدى. ھىنـدىسـتانـدا، نـارېندرا 

مـودى (Narendra Modi) ئـىلـگىرى تـاالش - تـارتـىشـتىكـى تېررىتـورىيه سۈپـىتـىدە ئـاپـتونـومـىيه ھوقۇقـىدىن 

بهھرىمهن بـولـغان كهشـمىرگه بـولـغان كـونـتروللۇقـىنـى قـايـتا تهكـىتـلىدى. ئـىسـرائـىلـىيهدە، دونـالـد تـرامـپنىڭ 

ئـىلھامـالنـدۇرۇشـى بـىلهن بېنيامـىن نېتانـياخۇ (Benjamin Netanyahu) پهلهسـتىن زېمىنـلىرىغـا بـولـغان 

كـونـتروللۇقـىنـى قـايـتا - قـايـتا تهكـىتـلىدى، بۇ بهلـكىم (ئـىسـرائـىلـىيه ۋە پهلهسـتىنـدىن ئـىبـارەت) «ئـىكـكى 

دۆلهت»لـىك ھهل قـىلـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىگه خـاتـىمه بېرىشـى مۇمـكىن. ئهلۋەتـته، خـىتـايمۇ ئۆزى ئـاكـتىپ 

يهرلـىشـىۋاتـقان ۋە مۇسـتهمـلىكه قـىلـىۋاتـقان ئۇيغۇر دىيـارىدا ئۇالرغـا قـارشـى كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ 

بېرىۋاتـقانـدەك قـىلـىدۇ. مهزكۇر يۈزلـىنـىشـنىڭ ئـانـچه زوراۋان بـولـمىغـان بـاشـقا ئـاالمهتـلىرى غهرب دېموكـراتـىك 

دۆلهتـلىرىدىكـى چهتـئهلـلىكـلهرگه ئۆچـمهنـلىك قـىلـىش ۋە پۇقـراچـى مـىلـلهتـچىلـىك سـىيـاسـىتـىنـىڭ بـاش كۆتۈرۈشـىدە 

روشهن ئـىپـادىلـىنـىدۇ. مهيـلى ئـامېرىكـادا تـرامـپنىڭ بـاش كۆتۈرۈشـى، ئهنـگلىيهنـىڭ يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىدىن 

چېكىنـىپ چـىقـىشـى يـاكـى ۋېنگىرىيهدىكـى ۋىكـتور ئـوربـانـنىڭ (Victor Orban) تهخـتكه چـىقـىشـى قـاتـارلـىقـالر 

بىردەك شۇنىڭ ئىپادىلىرىدىندۇر. 

بۇ خـىل ئهھۋال ئـاسـتىدا، ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى كۆرۈنـگىنـىدەك يهكـكه ئهھۋال 

بـولـماسـتىن، دۇنـيادىكـى (كېلهچهكـته كۆرۈلگۈسـى) تېخىمۇ ئېغىر مهسـىلـىنـىڭ ئـاالمـىتـىدۇر. تـارىخـچىالر مۇشۇ 

خـىل تهپهككۇر لـىنـىيهسـىنـى بـويـالپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ 2017 - يـىلـىدىن بۇيـانـقى ۋەزىيـىتـىگه نهزەر تـاشـلىسـا، 

بۇنـىڭ بـىر مهھهل تهرغـىب قـىلـىنـغان، كـىشـىلـىك ھوقۇق پـرىنسـىپـىنـى، شهخسـىي مهخـپىيهتـلىكـنى ۋە دۇنـيادىكـى 

ھهمـمه ئـادەمـنىڭ ئـىنـسانـىي ئـىززەت - ھۆرمـىتـىنـى قـوغـداشـنى مهقـسهت قـىلـغان «قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان 

خهلـقئارا تهرتـىپ» غـايـىسـىگه قـىلـىنـغان ئهڭ ئهجهلـلىك زەربه ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرۈپ يېتهلـىشـى مۇمـكىن. بۇ 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ ئـىلـگىرى دۇنـيا ئۈچۈن ئۈمـىد قـىلـىنـغان، قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان 

تهرتـىپـنى يـولـغا قـويـالـىغـانـلىقـىدىن دېرەك بهرمهيـدۇ، ئهمـما (ھېچبولـمىسـا) ئـىلـگىرى كـىشـىلهر بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـى مهجـلىسـلىرىدە، ئـىنـسانـىيهتـكه قـارىتـىلـغان ئـوچۇق - ئـاشـكارە جـىنـايهتـلهر تـوغـرىسـىدا تېخىمۇ 

كهسـكىن مۇنـازىرىلهرنـىڭ بـولۇشـىنـى ئۈمـىد قـىالاليـتتى. ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىدە دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى 

شۇكـى، دۇنـيانـىڭ كۆپ قـىسـىم جـايـلىرى بۇ مهسـىلـىدە كـىشـىنـى ئهنـدىكتۈرگۈدەك سۈكۈتـكه چۆمـدى. ئهجهبـا، 

بۇ دۆلهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى ئـوچۇق - ئـاشـكارە ۋە زوراۋان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ يهنه بـىر قېتىم 

يهر شـارى مـىقـياسـىدا يېڭى نـورمـالـلىقـىنـىڭ بـىر قـىسـمىغـا ئـايـلىنـىدىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرەمـدۇ؟ دۇنـيا ھېچ 

بـولـمىغـانـدا ئۇنـىۋېرسـال كـىشـىلـىك ھوقۇق، ئـىلـگىرىكـى ۋەھشىيـلىكـلهرگه پۇشـايـمان قـىلـىش، شۇنـداقـال ھهق - 

ھوقۇقـلىرىدىن مهھرۇم قـىلـىنـغان ۋە چهتـكه قېقىلـغان كـىشـىلهرنـى قـوغـداش جهھهتـته، كۆرۈنۈشـته بـولسـىمۇ 

ئـورتـاق تـونۇشـقا كهلـگهن بـىر ۋەزىيهتـته، بـىز پـات ئـارىدا يهنه ئۆتمۈشـنى سېغىنـىپ قـاالرمـىزمۇ؟ ئهگهر شۇنـداق 
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بـولـسا، بهزىلهر ئـامېرىكـانـىڭ چۆكۈشـى ۋە خـىتـايـنىڭ قهد كۆتۈرۈشـىنـى دۇنـيا سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئۆزگـىرىشـىدىن 

دېرەك بېرىدىغـان مۇھىم ۋەقه سۈپـىتـىدە كۆرسـىتـىشـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، مهزكۇر كـىتـابـتا يـورۇتۇلـماقـچى 

بـولـغىنـىدەك، بـىزنـىڭ نۆۋەتـتىكـى مۇكهمـمهل بـولـمىغـان «قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان خهلـقئارالـىق 

تهرتـىپ»ىمـىزنـىڭ زاۋالـلىقـقا يۈزلـىنـىشـىنـى ـــ ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى پهقهت شۇنـىڭ 

ئـاالمهتـلىرىدىن بـىرىدۇر، خـاالس ـــ «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ ئېالن قـىلـىنـىشـى بـىلهن 

باشالنغان جهريانغا باغالش تېخىمۇ مۇۋاپىقتۇر. 

مهزكۇر يهرشـارىۋى يۈزلـىنـىشـلهر ۋە ئۇالرنـىڭ تهسـىرى ئۇيغۇر دىيـارىدىكـى زوراۋان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـنى تـوخـتىتـىش ئۈچۈن ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـنىڭ تهخـىرسـىزلـىكـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. ئهگهر دۇنـيا خهلـقى 

بۈگۈن ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا كهلـگهن قـىسـمهتـلهر تـوغـرىسـىدا ئېغىز ئـاچـمىسـا ۋە خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه 

تۇتـقان يـولـىنـى ئۆزگهرتـىش خۇسۇسـىدا بېسىم ئـىشـلهتـمىسه، بۇ ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ «ئـىگـىلـىك ھوقۇقـنىڭ 

مۇقهددەسـلىكـى» بـاھانـىسـىدە كهڭ كۆلهمـلىك بـاسـتۇرۇش ۋە مۇئهيـيهن مـىلـلهتـلهرگه قـارىتـىلـغان نـوپۇس 

تـىزگـىنـلهش ھوقۇقـى بـارلـىقـىنـىڭ ئـىنـتايـىن خهتهرلـىك ئۆرنـىكـى بـولۇپ قـالـىدۇ. ئهگهر بۈگۈن ئۇيغۇرالرنـىڭ 

بېشىغـا كهلـگهنـلهر ھهل قـىلـىنـمىسـا، بـاشـقا نۇرغۇن كـىشـىلهر كهلگۈسـىدە مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش قـىسـمهتـكه دۇچـار 

بـولۇشـى ۋە «ئۇالر دەسـلهپـته ئۇيغۇرالرغـا يـوپۇرۇلۇپ كهلـگهنـدە ...» بـىرەر ئـىش قـىلـغان بـولـسامچۇ، دەپ 

قېلىشى مۇمكىن. 

مېتودولوگىيه توغرىسىدا 

نۇرغۇن جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، مهزكۇر كـىتـاب ئـوقۇمـاقـقا تـارىخـىي بـايـانـغا ـــ گهرچه ئۇ نـىسـبهتهن يېڭى 

تـارىخ بـولسـىمۇ ـــ ئـوخـشاپ كېتىدۇ. بۇ كـىتـابـنىڭ بـىرىنـچى بـابـىدا يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن 

ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ دەسـلهپـكى 250 يـىلـى قـىسـقىچه بـايـان قـىلـىنـغانـدىن 

كېيىن، خـىتـايـنىڭ 2001 - يـىلـىدىن بـاشـالپ، ئۆزىنـىڭ ئۇزۇنـدىن بۇيـان ئۇيغۇرالردىن كېلىدىغـان ھايـات - 

مـامـاتـلىق «تېرورلۇق تهھدىتـى»گه دۇچ كېلىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـىزچـىل تهكـىتـلىشـىنـىڭ ئهگهشـمه تهسـىرلـىرىنـى 

چۈشـىنـىش مهقسـىتـىدە، ئۆتـكهن 19 يـىلـلىق تـارىخـقا نهزەر تـاشـالنـدى. مهزكۇر تـارىخـىي نۇقـتىئـىيـنهزەر يهنه 

ئۇيغۇر دىيـارىدە يۈز بهرگهن كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـتىن ئـىبـارەت ئـىنـسانـىيهت تـراگېدىيهسـىنـى ئـارقـا 

كۆرۈنۈشـى بـىلهن قـوشۇپ تهھلىل قـىلـىشـنى ھهمـدە خـىتـايـنىڭ نۆۋەتـته ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان مـىلـلىي سـىيـاسـىتـىنـىڭ 
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چېكىدىن ئـاشـقان خـاراكتېرىنـىڭ قـانـداق شهكـىلـلهنـگهنـلىكـىنـى تهكشۈرۈشـنى مهقـسهت قـىلـىدۇ. گهرچه بۇ 

كـىتـابـنىڭ مهزمۇنـى ئـاسـاسـلىقـى تـارىخ خـاراكتېرلـىك بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـىنـسانشۇنـاس بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، 

مېنىڭ تهھلىلـلىرىم مۇقهررەر ھالـدا ئۆتـكهن 25 يـىلـدا ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا نهق مهيـدان تهكشۈرۈشـى ئېلىپ 

بېرىش جهريـانـىدىكـى تهجـرىبـىلـىرىمـدىن شهكـىلـلهنـگهن ئېتنوگـرافـىك نۇقـتىئـىيـنهزەردىن نهپ ئـالـغان. بـولۇپمۇ، بۇ 

خـىل نۇقـتىئـىيـنهزەر مېنى دۆلهت سـىيـاسهتـلىرى ھهقـقىدىال ئهمهس، بهلـكى ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ سـىيـاسهتـلهرگه 

بـولـغان ئـىنـكاسـى ۋە بۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ ئـارىسـىدىكـى تۈپـكى بۆلۈنۈش ھهقـقىدىمۇ پـىكـىر بـايـان قـىلـىش 

ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى.  

ھالبۇكـى، ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى نهق مهيـدان تهكشۈرۈش خـىزمهتـلىرىدە ئهزەلـدىنـال مېتودولـوگـىيهلـىك 

خـىرسـالر مهۋجۇت بـولۇپ، ئۇيغۇر رايـونـىدا ئېتنوگـرافـىك تهتـقىقـات ئېلىپ بېرىش ئهزەلـدىنـال سـىيـاسـىي 

نـازۇكلۇقـقا ئـىگه ئـىدى. ئۇزۇنـدىن بېرى، (شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بـارغـان) چهتـئهلـلىك تهتـقىقـاتـچىالر ئـىزچـىل 

نـازارەت قـىلـىنـىپ كهلـدى، بـولۇپمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مهركـىزى ئۈرۈمـچىنـىڭ سـىرتـىدىكـى رايـونـالردا 

ئهھۋال تېخىمۇ شۇنـداق بـولـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، كـىشـىلهردىن ھهرقـانـداق سهزگۈر شهيـئىلهر تـوغـرىسـىدا 

سـوئـال سـوراش ـــ بـولۇپمۇ سۆھبهت خـاتـىرىلـىرى مهۋجۇت بـولـسا ـــ ئۇالرنـى خهۋپـكه دۇچـار قـىلـىدۇ. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، چهتـئهلـلىك تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ ئۇيغۇرالر زىچ ئـولتۇراقـالشـقان يېزىالردا ئۇالر بـىلهن ئۇزۇن 

مۇددەت بـىلـله تۇرالـىشـى مۇمـكىن بـولـمىغـاچـقا، بۇ شهھهر مۇھىتـىنـىڭ سـىرتـىدىكـى ئۇزۇن مۇددەتـلىك يېقىنـدىن 

كۆزىتىش ئىمكانىيىتىنى يوققا چىقارغان. 

مهن 1990 - يـىلـالرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا ۋە ئـاخـىرىدا، دىسېرتـاتسـىيه مـاقـالهم ئۈچۈن تهتـقىقـات ئېلىپ 

بـارغـانـدا، قـازاقـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالر زىچ ئـولتۇراقـالشـقان مهھهلـلىدىكـى بـىر ئۇيغۇرنـىڭ ئۆيـىدە تۇرۇش 

ئـارقـىلـىق بۇ مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـغانـىدىم. بۇ يهردە مهن تېخىمۇ ئهركـىن ھالـدا يهرلـىك ئۇيغۇر مهھهلـلىلـىرىنـى 

يېقىنـدىن كۆزىتـىپ، قـازاقـىسـتانـغا تۇغـقانـلىرىنـى يـوقـالش يـاكـى يهرلـىك بـازارالردا سـودا قـىلـىش ئۈچۈن خـىتـاي 

(ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىن كهلـگهن ئۇيغۇرالر بـىلهن بـولـغان چهكـلىمـىسـىز سۆھبهتـلهرنـى 

خـاتـىرىلـىيهلهيـتتىم. ئۇ جهريـانـدا، مهن يهنه دائـىم ئۇيغۇر رايـونـىدا ئـايـالپ سهپهر قـىلـىپ، ئۇ يهردىمۇ تهتـقىقـات 

ئېلىپ بـاراتـتىم، ئهمـما مهن بۇ يهردە ھهرقـانـداق سۆھبهتـنى خـاتـىرىلـىمهيـتتىم، چۈنـكى بۇ مهن بـىلهن 

پـاراڭالشـقانـالرنـى خهۋپـكه ئۇچـرىتـاتـتى. بۇ مېنىڭ قـازاقـىسـتان بـىلهن خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتان)دىكـى ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى چېگرا ھالـقىغـان مۇنـاسـىۋەت تـوغـرىسـىدىكـى دىسېرتـاتسـىيهمـنى نۇرغۇن 

سـانـلىق مهلۇمـاتـالر بـىلهن تهمـىنـلىدى، ئهمـما دىسسېرتـاتسـىيهنـى تـامـامـلىغـانـدىن كېيىن، مېنىڭ شهخسـىي نهق 

مهيـدان تهكشۈرۈش خـىزمـىتـىمـگه بـولـغان خـىرىسـالر تېخىمۇ كۈچهيـدى. مهن دىسېرتـاتسـىيهنـى تـامـامـلىغـانـدىن 

كېيىن، بـىر ئـىلـمىي مـاقـالـىلهر تـوپـلىمـى ئۈچۈن، ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى ھهقـقىدە «شـىنـجاڭ: خـىتـايـنىڭ 

مۇسۇلـمان چېگراسـى» دېگهن مـاۋزۇدا بـىر پـارچه مـاقـاله يېزىۋىدىم، بۇ مـاقـاله خـىتـايـدا نـاھايـىتـى كۈچلۈك 

تـاالش - تـارتـىش قـوزغـىدى (1). مهزكۇر مـاقـالـىدە ئۇيغۇرالر بـىلهن يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرى 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئۇزۇن مۇددەتـلىك مۇنـاسـىۋەتـنىڭ تـارىخـى ۋە ھازىرقـى ئهھۋالـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه 
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ئـالـغان مهزكۇر رايـونـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك مهسـىلـىلهر قسـىقـىچه بـايـان قـىلـىنـغانـىدى. گهرچه بۇ كـىتـاب ئـامېرىكـادىكـى 

نۇرغۇن داڭلىق تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى ھهقـقىدىكـى ئـىلـمىي مـاقـالـىلـىرىدىن تهركـىب 

تـاپـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي دائـىرىلـىرى ئۇنـىڭ نهشـر قـىلـىنـىشـىغـا ئـىنـكاس قـايتۇرۇپ، بۇ كـىتـابـنى ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ «بۆلگۈنـچىلـىك»ىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـنى مهقـسهت قـىلـغان پـروجېكتى ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويـدى (2). ئۇنـىڭدىن كېيىن، بۇ كـىتـابـقا مـاقـالـىسـى كـىرگۈزۈلـگهنـلهرگه خـىتـايـدا سـايـاھهت قـىلـىش 

ۋە تهتـقىقـات ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئـىزچـىل ۋىزا بېرىلـمهي، ئۇالر «13 شـىنـجاڭچى» دېگهن شۇم نـامـغا 

ئېرىشـتى. نهتـىجـىدە، مېنىڭ ئۇيغۇر ۋەتـىنـىدىكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى قېتىمـلىق نهق مهيـدان تهكشۈرۈش خـىزمـىتـىم 

2000 - يـىلـى يـازدا، ئـامېرىكـاغـا قـايـتىپ كېلىپ دىسېرتـاتسـىيهمـنى يېزىشـتىن بۇرۇن ئېلىپ بېرىلـدى. گهرچه 

بۇ رايـونـغا كـىرەلـمهسـلىك مهسـىلـىسـى مېنىڭ كـونـتروللۇقـىمـدىن بهكـال ھالـقىپ كهتـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ 

يهنىال تهتقىقاتىمدىكى ئهڭ گهۋدىلىك چهكلىمىلىكنى كۆرسىتىدۇ.  

دەرۋەقه، مهن شۇنــىڭدىن كېيىن قــايــتا خــىتــاي ۋىزىســى ئــىلــتىمــاس قــىلــىپ بــاقــمىدىم. مهن 

كهسـىپـداشـلىرىمـنىڭ پهقهت نـامـدىكـى مۇۋەپـپهقـىيهتـكه ئېرىشـىش ئۈچۈنـال، خـىتـايـغا كـىرىش ئـىجـازىتـىگه ئېرىشـىش 

ئۈچۈن جـان - جهھلى بـىلهن تـىرىشـىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرگـىنـىمـدە، تهتـقىقـاتـىمـنى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا رايـونـىغـا تېخىمۇ 

كهڭ دائـىرىدە مهركهزلهشـتۈرۈپ، ئهسـلىدىكـى ئۇيغۇر مهھهلـلىلـىرى تهتـقىقـاتـىمـنى ئـوخشـىمـىغـان تـارىخـىي 

دەۋرلهردە ۋەتـىنـىدىن ئـايـرىلـىپ، بـاشـقا دۆلهتـلهرگه كهتـكهن ئۇيغۇرالرنـى تهتـقىق قـىلـىشـقا ئۆزگهرتـتىم. مهن 

2001 - يـىلـىدىن 2006 - يـىلـىغـىچه قـازاقـىسـتان ۋە قـىرغـىزىسـتانـدا يـاشـاۋاتـقان مهزگـىلـىمـدە، بۇ دۆلهتـتىكـى 

يهرلـىك ئۇيغۇر جـامـائـىتـى، جۈمـلىدىن خـىتـاي (ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان)دىن بۇ رايـونـنى زىيـارەت 

قـىلـغىلـى كهلـگهن ئۇيغۇرالر بـىلهن تهتـقىقـاتـىمـنى داۋامـالشـتۇرالـىدىم. تېخىمۇ يېقىنـدا، يهنـى يېقىنـقى ئـون ئـىكـكى 

يـىلـدا نۇرغۇن يـاز ئـايـلىرىنـى تۈركـىيهدە ئۆتكۈزۈپ، 2000 - يـىلـالردا، بـولۇپمۇ 2009 - يـىلـىدىن كېيىن 

تۈركـىيهدە شهكـىلـلهنـگهن ئۇيغۇر مۇھاجـىرالر جـامـائـىتـى ئـىچـىدە تهتـقىقـات ئېلىپ بـاردىم. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، مهن 

ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى بىلهنمۇ قهرەللىك ھالدا ئۇچرىشىپ تۇردۇم. 

مهن بۇ كهچۈرمـىشـلهر ئـارقـىلـىق، كۆپـىنـچىسـى 2016 - يـىلـىغـا قهدەر ئۇيغۇر دىيـارىدا يـاشـىغـان 

ئۇيغۇرالرنـى كۆپ قېتىم زىيـارەت قـىلـىش پۇرسـىتـىگه ئېرىشـتىم. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، بۇ زىيـارەتـلهر خـىتـايـنىڭ 

سـىرتـىدا ئېلىپ بېرىلـغان بـولـغاچـقا، زىيـارەتـنى قـوبۇل قـىلغۇچـىالر ئۆز كهچـمىشـلىرىنـى ئـاالھىدە سهمـىمـىيـلىك 

بـىلهن بـايـان قـىلـدى. لېكىن، ئۇيغۇرالرنـىڭ دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى، بـولۇپمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىسـمىتـىنـى 

نهزەردە تۇتـقانـدا، مهن ئۆزۈم بۇ تهتـقىقـات جهريـانـىدا زىيـارەت قـىلـغان كـىشـىلهرنـىڭ ئـىسـمى - فـامـىلـىسـى يـاكـى 

ھهرقـانـداق شهخسـىي تهپسـىلـىي ئۇچۇرلـىرىنـى ئـاشـكارىلـىمـىدىم. پهقهت تـونۇلـغان ۋە پـائـال سـىيـاسـىي ھهرىكهت 

قىلىۋاتقان ئۇيغۇر جامائهت ئهربابلىرى بۇنىڭدىن مۇستهسنا. 

گهرچه مهن 2000 - يـىلـىدىن بـاشـالپ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بېرىپ بـاقـمىغـان بـولـساممۇ، ئهمـما مهن 

شۇنـىڭدىن كېيىن ۋەتـىنـىدىن ئـايـرىلـغان ۋە ئۇ يهردىكـى ھايـاتـىنـىڭ ئـوخشـىمـىغـان بـاسقۇچـلىرىنـىڭ مۇھىم 

تهرەپـلىرىنـى سۆزلهپ بېرەلهيـدىغـان ئۇيغۇر مۇھاجـىرلـىرىنـى ئـىزدەپ تېپىش ئـارقـىلـىق بۇ جهھهتـتىكـى 
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يېتهرسـىزلـىكـنى تـولۇقـلىدىم. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئۇيغۇر دىيـارىنـى داۋامـلىق زىيـارەت قـىلـىپ تۇرالـىغـان 

تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ ئهسهرلـىرىنـىڭ ۋە ئۇالر بـىلهن بـولـغان شهخسـىي ئـاالقهمـنىڭ بۇ كـىتـابـتىكـى تهھلىلـلهرگه كۆپ 

پـايـدىسـى تهگـدى. بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە جـون سـىمـىس فـىنلېي (Joanne Smith - Finley) ۋە رېيشىل ھاررىس 

(Rachel Harris) قـاتـارلـىق تهتـقىقـاتـچىالر بـار. بۇالرنـىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئېتنوگـرافـىك تهتـقىقـاتـى 

ئـاالھهزەل مهن بۇ رايـونـغا كـىرەلهيـدىغـان ۋاقـتالردىال بـاشـالنـغان، ئهمـما ئۇالر شۇنـىڭدىن كېيىن، يهنـى ئۆتـكهن 

يـىگـىرمه يـىلـدىمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا پـات - پـات بېرىپ تۇرالـىدى. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، بۇ يهنه رىيـان سـام 

(Rian Thum)، دېيۋىد تـوبـىن (David Tobin)، دېيۋىد بـروفـى (David Brophy)، سـانـدرىن كـاتـرىس 

 Sarah) ســارا تــىنېن ،(Elise Marie Anderson) ئېلىس مــارى ئــانــدېرســون ،(Sandrine Catris)

Tynen)، دەرېن بـايلېر (Darren Byler) ۋە تـىمـوسـى گـروز (Timothy Grose) قـاتـارلـىق، 2000 - 

يـىلـالرنـىڭ ئـوخشـىمـىغـان مهزگـىلـلىرىدە بۇ رايـونـدا ئۇزۇن مۇددەتـلىك نهق مهيـدان تهكشۈرۈشـى ئېلىپ بـارغـان 

بىر تۈركۈم مۇھىم ياش تهتقىقاتچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

گهرچه مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇرالرنـى زىيـارەت قـىلـىش ۋە بـاشـقا تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ خـىزمـىتـىگه قـاتـنىشـىش 

مېنى يېقىنـقى يـىگـىرمه يـىلـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كـىرەلـمىگهن شـارائـىتـتا، ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز يۇرتـىدىكـى 

كهچـمىشـلىرىنـى بـىر يهرگه جۇغـلىيـالـىشـىمـغا ئـىمـكانـىيهت يـاراتـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما مېنىڭ خـىتـايـنىڭ سـىرتـىدىكـى، 

«تېروچـىالر» دەپ قـالـپاق كـىيـدۈرۈلـگهن ئۇيغۇر قـورالـلىق تهشـكىالتـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى تهتـقىقـاتـىم ئـاالھىدە 

زور خـىرسـالرغـا دۇچ كهلـدى. ئـالـدى بـىلهن، بۇ تهشـكىالتـالر تـوغـرىسـىدىكـى ئـىكـكىلهمـچى مـاتېرىيـالـالر ھهمـىشه 

پهرەز خـاراكتېرلـىك، شۇنـداقـال ئۇيغۇر كۈلتۈرى ۋە تـارىخـى ھهقـقىدە مۇتهخهسسـىس بـولـمىغـان، ئۇيغۇرچه 

سۆزلهشـنى ۋە ئـوقۇشـنىمۇ بـىلـمهيـدىغـان كـىشـىلهر تهرىپـىدىن يېزىلـغانـدۇر. شۇ ۋەجـىدىن، بۇ مـاتېرىيـالـالردا 

دائـىمـال پـاكـىت خـاتـالـىقـى كۆرۈلـىدۇ، ھهمـدە «تېرورلۇق» تهشـكىالتـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى سېلىشـتۇرمـا 

تهتـقىقـاتـالرغـا تـايـىنـىپـال، يهرلـىك ئـارقـا كۆرۈنۈشـنى پهقهتـال نهزەردە تۇتـمىغـان ھالـدا خـاتـا يهكۈن چـىقـىرىلـىدۇ. 

ئـىكـكىنـچىدىن، مهيـلى ئـافـغانـىسـتان، ۋەزىرىسـتان يـاكـى سۈرىيهدە تۇرۇشـلۇق ئۇيغۇر قـورالـلىق كۈچـلىرى 

ھهقـقىدە ئېتنوگـرافـىك تهتـقىقـات ئېلىپ بېرىش ئـاسـاسهن مۇمـكىن ئهمهس، يـاكـى ھېچبولـمىغـانـدا پهۋقۇلـئاددە 

خهتهرلىك. 

تهلـىيـىمـگه، مهن بۇ رايـونـالردىكـى قـورالـلىق تهشـكىالتـالر بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك بـىر قـانـچه ئۇيغۇرنـى 

زىيـارەت قـىلـدىم، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ تهشـكىالتـالرغـا كـىرىش سهۋەبـىنـى، بۇ تهشـكىالتـالرنـىڭ پـائـالـىيهت قـىلـىش 

شـارائـىتـىنـى ۋە ئۇالر ئېلىپ بـارغـان پـائـالـىيهتـلهرنـى ئۆز ئـاغـزى بـىلهن سۆزلهپ بهردى. بۇنـىڭدىن سـىرت، مهن 

يهنه 2008 - يـىلـىدىن بـاشـالپ پـائـالـىيهت ئېلىپ بېرىۋاتـقان ئـاسـاسـلىق ئۇيغۇر قـورالـلىق تهشـكىالتـى ۋە 

خـىتـايـنىڭ «ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ <تېرورلۇق تهھدىتـى>گه ئۇچـراۋاتـىمـىز» دېگهن دەۋاسـىنـى يـوللۇقـالشـتۇرۇشـتىكـى 

ئـاسـاسـلىق بـاھانـىسـى بـولـغان «تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى» (TIP) تهرىپـىدىن ئۇيغۇر تـىلـىدا تـارقـىتـىلـغان 

يۈزلـىگهن ۋىدىيـوالرنـى كۆرۈش ئـارقـىلـىق مهزكۇر زىيـارەت خـاتـىرىلـىرىنـى مۇكهمـمهلـلهشـتۈردۈم. گهرچه 

«تېرورلۇق مۇتهخهسسـىسـلىرى» ـــ بۇالرنـىڭ ھېچقايسـىسـى دېگۈدەك ئۇيغۇر تـىلـىنـى بۇ خـىل مهنـبهلهرنـى 
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تـولۇق تهھلىل قـىاللـىغۇدەك دەرىجـىدە بـىلـمهيـدۇ ـــ («تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى»دىكـى) رەھبهرلـىك 

ئۆزگـىرىشـى، تېخىمۇ چـوڭ جـىھادىي تهشـكىالتـالر بـىلهن بـولـغان ئـىتـتىپـاقـداشـلىق يـاكـى مۇئهيـيهن ھۇجۇمـالرنـىڭ 

جـاۋابـكارلـىقـىنـى ئۈسـتىگه ئـالـغانـلىق ئهھۋالـىنـى بـىلـىش ئۈچۈن، دائـىم بۇ خـىل ۋىدىيـوالرنـى كۆرۈپ تۇرىدىغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما مهن بۇ ۋىدىيـوالرنـى مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىنـى، غـايـىسـىنـى، تـارىخـىنـى ۋە 

جـامـائـىتـىنـىڭ مـاھىيـىتـىنـى چۈشـىنـىشـنىڭ ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە كۆرىمهن. بۇ جهھهتـته شېھىتـلهرنـى 

خـاتـىرىلهيـدىغـان ۋىدىيـوالر ئـاالھىدە كـارغـا كېلىدۇ. بۇ ۋىدىيـوالر «تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى»گه 

قـاتـناشـقان كـىشـىلهرنـىڭ تهپسـىلـىي تهرجـىمـىھالـىنـى، جۈمـلىدىن ئۇالرنـىڭ خـىتـايـدا ئۇچـرىغـان زۇلۇمـلىرى، 

تۇغۇلـغان يېرى ۋە مـائـارىپ ئهھۋالـى تـوغـرىسـىدىكـى تهپسـىالتـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. «تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

پـارتـىيهسـى» 2008 - يـىلـىدىن بـاشـالپ ئېالن قـىلـغان ۋىدىيـوالرنـىڭ كۆپلۈكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئۇالرنـى 

ۋاقـىت تهرتـىپـى بـويـىچه كۆرۈش بۇ تهشـكىالتـنىڭ تـارىخـىنـىڭ كۆرۈنۈشـلۈك ئېتنوگـرافـىيهسـى (مـىلـلهت 

تهزكـىرىسـى) بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. مېنىڭچه كـىتـابـنىڭ 1998 - يـىلـىدىن بۇيـانـقى قـورالـلىق دىنـدار ئۇيغۇر 

مـىلـلهتـچى تهشـكىالتـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى تهسۋىرى، مهزكۇر تهتـقىقـاتـنىڭ نهتـىجـىسـى سۈپـىتـىدە، بۇ كـىتـابـنىڭ 

ئهڭ ئۆزگـىچه تهتـقىقـاتـىغـا ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر شهكـىلـلهنـدۈرگهن «تېرورلۇق 

تهھدىتـى»گه دۇچ كهلـگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى ئهپـسانـىلهر ۋە رېئالـلىق تـوغـرىسـىدىكـى يېڭىچه نۇقـتىئـىيـنهزەر 

بىلهن تهمىنلهيدۇ. 
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تهشهككۈرنامه 

كـىتـاب يېزىشـنى «سـايـاھهت» دەپ ئـاتـىۋېلىش كـونـا گهپ بـولۇپ قـالـدى. ئهمـما، مهن بۇ ئـوخشـىتـىشـنىڭ 

نېمىشـقا بۇنـچه كۆپ ئـىشـلىتـىلـىدىغـانـلىقـىنـى مهزكۇر كـىتـابـنى يېزىش جهريـانـىدا ئـانـدىن چۈشهنـدىم. بۇ مېنىڭ 

تۇنـجى كـىتـابـىم بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، ئۇنـىڭغا سـىڭدۈرۈلـگهن ئهمـگهكـنى مېنىڭ ئۇيغۇرالرنـى تهتـقىق قـىلـىش 

بـىلهن ئۆتـكهن ئـوتتۇز يـىلـلىق كهسـپىي ھايـاتـىمـنىڭ سهمهرىسـى دېسهم ئـارتۇق كهتـمهيـدۇ. بۇ كـىتـابـنىڭ 

مهزمۇنـى مېنىڭ 1990 - يـىلـالردا ئـوقۇش پۈتتۈرۈش ئـىلـمىي مـاقـالـىسـى ئۈچۈن، قـازاقـىسـتان ۋە ئۇيغۇر 

رايـونـىدىكـى ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ئېلىپ بـارغـان نهق مهيـدان تهكشۈرۈشـلىرىمـنى، شۇنـداقـال مېنىڭ 2019 - 

يـىلـى يـازدىكـى ئـاخـىرقـى قېتىمـلىق تۈركـىيه سهپـىرىمـنى ۋە (1990 – يـىلـىدىن 2019 – يـىلـىغـىچه بـولـغان) مۇشۇ 

ئارىلىقتىكى بارلىق پائالىيهتلىرىمنى مهنبه قىلغان. 

بۇ ئهسهرنـىڭ ئۇيغۇرالر تـوغـرىسـىدىكـى ئـوتتۇز يـىلـلىق تهتـقىقـاتـنىڭ مهھسۇلـى ـــ ھېچ بـولـمىغـانـدا 

ۋاسـىتـىلـىك ھالـدا ـــ ئـىكهنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ كـىتـابـنىڭ تهتـقىقـاتـى ۋە يېزىلـىپ چـىقـىشـىنـى 

قـواليـالشـتۇرۇشـتا رول ئـويـنىغـان بـىر تۈركۈم كـىشـىلهرگه رەھمهت ئېيتىشـقا مهجبۇرمهن. ئـالـدى بـىلهن، مهن 

چـوقۇم كـالـىفـورنـىيه ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئـوقۇۋاتـقان ۋاقـتىمـدا ئۇيغۇر خهلـقىنـى تهتـقىق قـىلـىش قـىزغـىنـلىقـىمـغا ئـىلھام 

بهرگهن مـاگـىسـتىر ئـاسـپىرانـتلىق يېتهكـچىلـىرىمـگه رەھمهت ئېيتىشـىم كېرەك. بۇنـىڭ ئـىچـىدە مـاڭا تۈركـىي 

تـىلـلىرىدىكـى ئهسـلى مـاتېرىيـالـالرنـى ئـوقۇشـنىڭ مۇھىمـلىقـىنـى ئۆگهتـكهن ۋە ئـىچـىمـدىكـى تـارىخشۇنـاسـلىق 

ھهۋىسـىنـى قـوزغـاتـقان ئـائـىشه ئـازادە رورلـىچ (Ayse - Azade Rorlich) ۋە يېقىنـدا ئـالهمـدىن ئۆتـكهن، 

پـاراسـىتـى ۋە يۇمۇرىسـتىكـلىقـى بـىلهن مېنىڭ سهگهك ۋە جۇشقۇن تۇرۇشـىمـغا تۈرتـكه بـولـغان ئېۋگېن كـوپېرنـى 

(Eugene Cooper) بــار. مهن يهنه 1994 - يــىلــىدىن 2000 - يــىلــىغــىچه مېنى قــارشــى ئــالــغان 

قـازاقـىسـتانـدىكـى بـارلـىق ئۇيغۇر جـامـائهتـچىلـىكـىگـىمۇ رەھمهت ئېيتمىسـام بـولـمايـدۇ. مهن سـاۋۇت مـولـالۋۇدوف ۋە 

ئـابـباس ئهلـىيېفتىن ئـىبـارەت تۇتۇق دادىلـىرىمـغا ئـاالھىدە رەھمهت ئېيتىمهن. ئۇالرنـىڭ بۇ كـىتـابـنى ئـوقۇغۇچه 

ئۆمۈر كۆرگهن بـولۇشـىنـى ئۈمـىد قـىالتـتىم، ئهمـما ئۇالرنـىڭ بۈگۈن ئۆز ۋەتـىنـىدىكـى ئۇيغۇر كۈلتۈرىنـىڭ ۋەيـران 

قـىلـىنـىشـىغـا شـاھىت بـولـمىغـانـلىقـىدىن خۇشـالـمهن. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، تۇتۇق سـىڭللىرىم سـايـىنۇر داۋۇتـوۋا ۋە 

دىلـيانۇر قـاسـىمـوۋانـىڭ قـازاقـىسـتانـدىكـى نهق مهيـدان خـىزمهتـلىرىم جهريـانـىدىكـى تـىنـىمسـىز يـاردەمـلىرى ئۈچۈنمۇ 

ئىنتايىن مىننهتدارمهن. 

مهن يهنه ئېلىيـوت خهلـقئارالـىق مهسـلىلهر ئـىنـىسـتىتۇتـىنـىڭ يېقىنـقى تهتـقىقـاتـىمـنى قـولـلىغـانـلىقـىغـا رەھمهت 

ئېيتىشـىم كېرەك. مهن ئـالـدى – كهيـنى بـولۇپ ئېلىيـوت ئـىنـىسـتىتۇتـىنـىڭ مۇدىرى بـولـغان مـايـكول بـروۋېن 

(Michael Brown) ۋە رېۋبېن بـىرىگېتىيـنىڭ (Reuben Brigety) بۇ تۈرنـى قـولـلىغـانـلىقـى ۋە ئۇنـىڭ 

 (Sigur) تـامـامـلىنـىشـىغـا سهبـىرچـانـلىق بـىلهن مۇئـامـىله قـىلـغانـلىقـى ئۈچۈن رەھمهت ئېيتىمهن. مهن يهنه سـىگېر
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ئـاسـىيـا تهتـقىقـات مهركـىزى ۋە «يـاۋروپـا، روسـىيه ۋە يـاۋرو - ئـاسـىيـا تهتـقىقـات ئـورنـى»نـىڭ (IERES) بۇ 

تهتـقىقـاتـنى بـىۋاسـىته قـولـلىغـانـلىقـىغـا رەھمهت ئېيتىمهن. سـىگېر تهتـقىقـات مهركـىزى مهن بۇ پـروجېكتنى 

بـاشـلىغـانـدا مـاڭا بـىر مهۋسۇملۇق تهتـقىقـات يـاردەمـچىسـى سهپـلهپ بهردى، 2019 - يـىلـى يـازدا تۈركـىيهدە 

ئېلىپ بـارغـان بۇ كـىتـاب تـوغـرىسـىدىكـى ئـاخـىرقـى تهتـقىقـاتـىمـنى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىدى. ئۆتـكهن ئـىكـكى 

يـىلـدا، «يـاۋروپـا، روسـىيه ۋە يـاۋرو - ئـاسـىيـا تهتـقىقـات ئـورنـى» يهنه مـاڭا مهزكۇر پـروجېكتنىڭ تـامـامـلىنـىشـى 

ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم بـولـغان ئـىكـكى مهۋسۇملۇق تهتـقىقـات يـاردەمـچىسـى سهپـلهپ بهردى ھهمـدە ئۇيغۇرغـا 

مۇنـاسـىۋەتـلىك تېمىالردا پـائـالـىيهت ۋە سۆھبهت يـىغـىنـى ئۇيۇشـتۇرۇش جهھهتـلهردە مهن بـىلهن ھهمـكارالشـتى. 

بۇنــىڭدىن ســىرت، مهن «يــاۋرو - ئــاســىيــادىكــى تهتــقىقــات ۋە بــىخهتهرلــىكــنىڭ يېڭى مېتودى»دىكــى 

(PONARS) خـىزمهتـداشـلىرىمـغىمۇ كۆپ يـىلـالردىن بۇيـانـقى خـىزمـىتـىمـنى تۈگـىمهس ئهقـلىي غـىدىقـالش بـىلهن 

تهمـىنـلىگهنـلىكـى ۋە تهكـلىپ – پـىكـىر بهرگهنـلىكـى ئۈچۈن رەھمهت ئېيتىشـىم كېرەك. بـولۇپمۇ، بۇ كـىتـابـنىڭ 

ئهسـلى تهسهۋۋۇرى مهن 2012 - يـىلـلىق PONARS مۇھاكـىمه يـىغـىنـىدا بۇ خـىزمهتـداشـالرغـا سۇنـغان 

تهتـقىقـات دوكـالتـىدىن كهلـگهن بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى رىغـبهتـلىرى مېنىڭ بۇ پـروجېكتنى 

ئۈسـتۈمـگه ئېلىشـىمـغا تۈرتـكه بـولـغانـىدى. ئـاخـىرىدا، مهن تهتـقىقـات يـاردەمـچىلـىرىمـنىڭ ئۆتـكهن بـىر نهچـچه 

يـىلـدا ئۇچۇر ئـىزدەش، زىيـارەت خـاتـىرىسـى يېزىش ۋە (مهزكۇر كـىتـاب تـوغـرىسـىدىكـى) ئـوي - خـىيـالـلىرىمـغا 

قـارىتـا مۇھىم تهكـلىپ - پـىكـىرلهرنـى بېرىش ئـارقـىلـىق مـاڭا يـاردەم قـىلـغانـلىقـىغـا رەھمهت ئېيتىمهن. بۇالر شـىرىن 

ئـارسـالن، ئـالـىسـون كۇاتـرىنـى (Allison Quatrini) ۋە بهكـزات ئـوتهپ قـىزىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئۇالرنـىڭ 

يـاردىمـى بـولـمىغـان بـولـسا، مهن بۇ خـىزمهتـنى ھهرگـىز تـامـامـلىيـالـمايـتتىم. مهن ھهمـمىڭالرنـىڭ كـىتـابـنىڭ 

ئاخىرقى نۇسخىسىدا ئۆز ئهمگىكىڭالرنىڭ نهتىجىسىنى كۆرۈشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن. 

مهن يهنه ئـامېرىكـا، يـاۋروپـا ۋە تۈركـىيهدىكـى نۇرغۇن ئۇيغۇرالرغـا رەھمهت ئېيتىشـىم كېرەك، ئۇالر 

تهتـقىقـاتـىمـنىڭ ئـوخشـىمـىغـان بۆلهكـلىرىدە مهنـدىن يـاردىمـىنـى ئـايـىمـىدى. ئۇالر دائـىم مېنى ئـاالقـىلـىشـىش 

ئۇچۇرلـىرى ۋە بـاشـقا ئۇچۇرالر بـىلهن تهمـىنـلىدى، مېنى كـىشـىلهر بـىلهن تـونۇشـتۇردى ۋە دائـىم مېھمانـدوسـتلۇق 

بـىلهن كۈتۈۋالـدى. گهرچه ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئۆزىنـى قـوغـداش ئۈچۈن نـام - شهرىپـىنـى يـوشۇرغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى ئـالـلىقـاچـان ئـوتتۇرىغـا چـىقـىپ بـولـغان شهخسـلهر بـولـغاچـقا، مهن ئۇالرغـا 

ئـاشـكارا تهشهككۈر ئېيتااليـمهن. بۇالر ئـابـدۇۋەلـى ئـايۇپ، تـاھىر ئـىمـىن، رابـىيه قـادىر، ئۆمهر قـانـات، ئـالـىم 

سېيتوف ۋە سېيىت تۈمتۈرك قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. بۇالر ۋە ئـىسـمىنـى ئـاشـكارىالشـنى خـالـىمـىغـان 

بـاشـقا كـىشـىلهرنـىڭ ھهمـمىسـى مهنـدىن ۋاقـتىنـى ۋە يـاردىمـىنـى ئـايـىمـىدى. گهرچه «IntelCenter»دىكـى بېن 

ۋېنزىك (Ben Venzke) ئۇيغۇرالردىن بـولـمىسـىمۇ، مهن يهنـىال ئۇنـىڭغا رەھمهت ئېيتىمهن، ئۇ مېنىڭ ئۆز 

تهشـكىالتـىنـىڭ «تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيهسـى» تهرىپـىدىن ئېالن قـىلـىنـغان ۋىدىيـوالر جۇغـالنـغان ۋىدىيـو 

ئـامـبىرىنـى ئېتىبـار بـاھادا زىيـارەت قـىلـىشـىمـغا ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىپ بهردى. بۇ ۋىدىيـوالر «تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

پارتىيهسى»نىڭ تارىخىنى يېشىشته ئىنتايىن مۇھىم ئىدى. 
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مهن ئۇيغۇر مهسـىلـىلـىرىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان، بـارغـانسېرى زورىيـىۋاتـقان خهلـقئارالـىق تهتـقىقـاتـچىالر 

قــوشۇنــىغــىمۇ رەھمهت ئېيتىمهن. گهرچه مهن مهزكۇر كــىتــابــتا ئهسهرلــىرى نهقــىل قــىلــىنــغان بــارلــىق 

تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ ئهسهرلـىرىدىن چـوڭقۇر چۈشهنـچىلهرگه ئېرىشـكهن بـولـساممۇ، ئهمـما مهن بۇ كـىتـابـنىڭ 

 ،(David Brophy) ئـورىگـىنـالـىنـى ئـوقۇپ، پهۋقۇلـئاددە پـايـدىلـىق پـىكـىرلهرنـى بهرگهن، دېيۋىد بـروفـى

جـوئـانـنى سـىمـىس فـىنلېي (Joanne Smith - Finley)، جېيمىس مـىلۋارد (James Millward) ۋە رىيـان 

سـام (Rian Thum) قـاتـارلـىقـالرغـا ئـاالھىدە رەھمهت ئېيتىمهن. بۇنـىڭدىن سـىرت، مهن مـايـكول كـالرك 

(Michael Clarke) ۋە دەرېن بـايلېرغـىمۇ (Darren Byler) بـاشـقا ئهسهرلهرگه بهرگهن ۋە كېيىن مهزكۇر 

 James) كـىتـابـقا سـىڭدۈرۈلـگهن پـىكـىرلـىرى ئۈچۈن رەھمهت ئېيتىمهن، شۇنـداقـال جېيمىس لېيبولـدنـىڭ

Leibold) مېنى بۇ كـىتـابـنى يېزىشـقا رىغـبهتـلهنـدۈرگهنـلىكـىگه رەھمهت ئېيتىمهن. مهن مهزكۇر كـىتـابـنىڭ 

ئـورىگـىنـالـىنـى كۆرۈپ چـىقـقان نـامسـىز شهخسـلهرگـىمۇ ئـاالھىدە رەھمهت ئېيتىشـىم كېرەك. ئۇالرمۇ ئۇيغۇر 

تهتـقىقـاتـچىلـىقـى سـاھهسـىدىكـىلهر بـولۇپ، ئۇالر ئـورىگـىنـالـنى تېز ۋە ئهسـتايـىدىل كۆزدىن كهچۈرۈپ، نـاھايـىتـى 

پـايـدىلـىق تهكـلىپـلهرنـى بهردى. مهن بـىلهن ئۇيغۇر كۈلتۈرى ۋە تـارىخـىنـى سـائهتـلهپ مۇزاكـىرە قـىلـىشـقان بۇ 

سـاھهدىكـى نۇرغۇن كـىشـىلهرگه دەيـدىغـىنـىم، مهن سـىلهرنـىڭ چۈشهنـچىڭالر، ئهمـگىكـىڭالر ۋە دوسـتلۇقـىڭالرغـا 

رەھمهت ئېيتىمهن. مېنىڭچه ئـاكـادېمىك سـاھهدە بۇنـىڭغا ئـوخـشاش مېھمانـدوسـت ۋە ئـىجـىل - ئـىنـاق تهتـقىقـات 

چهمبىرىكى ئاز بولسا كېرەك. 

كـىتـاب يېزىش ئـىنـتايـىن كۆپ شهخسـىي ۋاقـىت ئـاجـرىتـىشـنى تهلهپ قـىلـىدىغـان بـولـغاچـقا، بۇ كـىتـابـنى 

يېزىپ چـىقـىش جهريـانـىدا ئـائـىلهمـدىكـىلهرنـىڭ مـاڭا قـىلـغان سهبـىرچـان مۇئـامـىلـىسـىگـىمۇ چـوڭقۇر 

مـىنـنهتـدارلـىقـىمـنى بـىلـدۈرمهي تۇرالـمايـمهن. مهن ئـايـالـىم ئـاسېلنىڭ (Asel) كـىتـابـنى تـامـامـلىشـىم ئۈچۈن ـــ 

بـولۇپمۇ ئهڭ ئـاخـىرقـى ھهپـتىلهردە ـــ مـاكـان ھازىرالپ بهرگهنـلىكـىگه ئـاالھىدە رەھمهت ئېيتىمهن. شۇنـداقـال، 

مهن يهنه قـىزىم ئـايـدىنـغىمۇ (Aideen) رەھمهت ئېيتىمهن. ئۇ ئۆزىنـىڭ ھايـاتـقا بـولـغان قـىزغـىنـلىقـى ئـارقـىلـىق 

يېزىقـچىلـىقـىمـغا ئـىلھام بهخـش ئېتىپ تۇردى. مهن ئۇشـبۇ كـىتـابـنى بۇ ئـىكـكى نهپهر ئـامېرىكـالـىق كۈچلۈك قـازاق 

ئايالغا، يهنى ئۆيۈمدىكى «ئهترىتىم»گه بېغىشاليمهن. 

گهرچه مهن بۇ كـىتـابـنى مـانچېستېر ئۇنـىۋېرسـىتېتى نهشـرىيـاتـى ۋە پـرىنسېتون ئۇنـىۋېرسـىتېتى نهشـرىيـاتـى 

ئۇنـىڭغا مۇقهررەر ھالـدا سـىڭدۈرىدىغـان ئهمـگهكـتىن تـولۇق پـايـدىلـىنـىشـتىن بۇرۇن يـازغـان بـولـساممۇ، 

يهنـىال ئۇالرنـىڭ كـىتـابـنى نهشـرگه تهيـيارالش جهريـانـىدىكـى جـاپـالـىق ئهمـگهكـلىرىگه رەھمهت ئېيتىمهن. 

بـولۇپمۇ، مهن جـونـاسـان دې پېيېرنـىڭ (Jonathan de Peyer) بۇ كـىتـابـقا بـاشـتىن - ئـاخـىر ئۆزىنـى 

بېغىشـلىغـانـلىقـىغـا ۋە سهبـىرچـانـلىقـىغـا؛ شۇنـداقـال فـرېد ئـاپېلنىڭ (Fred Appel) بۇ كـىتـابـنىڭ يېزىلـىشـىغـا 

بولغان قىزغىنلىقى ۋە ئىشهنچىسىگه رەھمهت ئېيتىمهن. 

ئهڭ ئـاخـىرىدا، مهن يـىلـالر مـابهيـنىدە قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان، تۈركـىيه، يـاۋروپـا ۋە ئـامېرىكـادا 

زىيـارەت قـىلـغان نۇرغۇن ئۇيغۇرالرغـا رەھمهت ئېيتىمهن. مهن بۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى ئـوچۇق – ئـاشـكارا 

پـائـالـىيهت قـىلـىۋاتـقانـالرنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، ئـادەمـنىڭ روھىنـى ئۇرغۇتـىدىغـان بۇ كـىشـىلهرنـىڭ ئـىسـمىنـى 
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تـىلـغا ئـالـمىدىم ھهمـدە ئۇالرنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن، ئۇالر ھهقـقىدە ئـانـچه تهپسـىلـىي 

تـوخـتالـمىدىم. ئهمـما، شۇنـى بـىلـىڭالركـى، سـىلهر زىيـارىتـىمـنى قـوبۇل قـىلـمىغـان بـولـساڭالر، بۇ كـىتـاب مهۋجۇت 

بـولـمىغـان بـوالتـتى. مهن سـىلهرنـىڭ پـاجـىئه ئـالـدىدىكـى بهردەمـلىكـىڭالرغـا چـوڭقۇر ئېھتىرام بـىلـدۈرىمهن، 

شۇنداقال سىلهرگه ۋە پۈتكۈل ئۇيغۇر مىللىتىگه پارالق كهلگۈسى نېسىپ بولۇشىنى تىلهيمهن. 

(تۈگىدى) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى 

* نهقىل مهنبهلىرى ئۈچۈن ئهسهرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىغا مۇراجىئهت قىلغايسىز
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ئۈمىدسىزلىكنى قانداق يېڭىمىز؟ 

مىسىلىسىز ئويغىنىش

روبېرت لىھىي 



ئۈمىدسىزلىكنى قانداق يېڭىمىز؟ 

دوكتور روبېرت لىھىي 

مۇھىم نۇقتىالر 

* ئۈمـىدسـىزلـىك كۆپـىنـچه ھالـالردا زۆرۈر بـولـمىغـان يـاكـى مۇمـكىن بـولـمايـدىغـان ئـىشـالرغـا كـىرىشـىۋېلىشـقا 

ياندىشىپ كېلىدۇ. 

* ئۆتمۈشـتىكـى كهيـپىيـاتـنىڭ ئـىجـابـىي رەۋىشـته ئۆزگـىرىپ بـاقـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى پـاكـىتـالرغـا نهزەر 

ئاغدۇرۇش نۆۋەتتىكى ئۈمىدسىزلىككه تاقابىل تۇرۇشقا ياردەم بېرىدۇ. 

* خۇددى ئۈمـىد ۋە ئـىشهنـچكه تـولۇپ تـاشـقانـدەك قـىيـاپهتـكه كـىرىۋېلىش ئۈمـىدسـىزلـىكـنى يېڭىشـنىڭ 

ئۆزگىچه تاكتىكىلىرىدىن بىرىدۇر. 

چۈشكۈنلۈك سـىزنـى تـوزاقـقا چۈشۈرىدىغـان كۆز قـاراش، قـىلـمىش ۋە كـىشـىلهر بـىلهن بـاردى-كهلـدى 

قىلىش ئۇسۇلىنىڭ بىرىكمىسىدۇر. لېكىن، بۇ توزاقتىن قۇتۇلۇشنىڭ ئاماللىرى بار. 

مهن ئـىلـگىرىكـى مـاقـالـىلـىرىمـدە كـىشـىنـىڭ ئۆزىنـى قهدىرلهش تۇيغۇسـىنـىڭ تۆۋەن بـولۇشـى ئۇنـى 

بـاشـقىالردىن قـاچـىدىغـان قـىلـىپ قـويۇش، پـاسسـىپـالشـتۇرۇش، ئۆزىدىكـى مهسـىلـىلهر تـوغـرىسـىدا تـوخـتىمـاي 

ئــويــالنــدۇرۇش ۋە ئۆزىنــى چــولــتىلــىق سهۋەبــلىك ئهيــىبــلىگۈزۈش ئــارقــىلــىق چۈشكۈنلۈكــنى تېخىمۇ 

ئېغىرالشـتۇرۇۋېتىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغانـىدىم. مهنـچه كـىشـىنـىڭ ئۆزىگه نـامۇۋاپـىق ۋە زىيـادە قـاتـتىق 

تهلهپ قـويۇۋېلىشـى ئۆز تهنـقىدنـىڭ (self-criticism) تېخىمۇ كۈچـىيـىپ كېتىشـىگه سهۋەب بـولـىدۇ. بۇنـىڭ 

ئهكسـىچه، ئۆز تهنـقىدنـىڭ ئـورنـىغـا ئۆزىنـى تۈزىتـىش، ئۆگـىنـىش ۋە قـوبۇل قـىلـىش كـىشـىنـىڭ چۈشكۈنلۈكـنى 

يېڭىشىگه تولىمۇ زور ياردەم بېرەلهيدۇ. 

مهزكۇر مـاقـالـىدە بـىز چۈشكۈنلۈك كېسىلـىنـىڭ ئـاچقۇچلۇق ئـامـىلـلىرىدىن بـىرىنـى، يهنـى «ئـىشـالردىن 

ئۈمـىد يـوق» دېگهن پـوزىتسـىيهنـى مۇھاكـىمه قـىلـىمـىز. ئهگهر سـىز مهسـىلـىڭىزنـىڭ ھهل بـولۇشـىدىن ئۈمـىد يـوق 

دەپ قــارىســىڭىز، ئۇ ھهقــته شۇ مهســىلــىنــى ھهل قــىلــىشــقا ئۇرۇنۇپ كۆرۈشــتىنمۇ ۋاز كېچىشــىڭىز، 

بېكىنىۋېلىشىڭىز، تېخىمۇ چۈشكۈنلىشىشىڭىز ۋە «پاجىئه»لىرىڭىز ھهققىدە توختىماي ئويلىنىشىڭىز مۇمكىن. 

مهن بـىمـارلـىرىمـنىڭ ۋۇجۇدىدىكـى ھهل قـىلـىشـقا تېگىشـلىك تۇنـجى مهسـىلـىنـىڭ ئۈمـىدسـىزلـىك 

ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىدىم. كهيـپىيـاتـنى ئۆزگهرتـكىلـى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقاش سـىزنـىڭ يېڭى تـاكـتىكـىالرنـى يـاكـى 

دورىالرنـى سـىنـاپ كۆرۈشـىڭىزگه تۈرتـكه بـولـىدۇ. كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـنى يـاكـى مۇھىتـنى ئـالـماشـتۇرۇپ بېقىش 

ســىزنــى يېڭى قــىلــمىشــالرنــى ســىنــاپ كۆرۈش ئۈچۈن زۆرۈر بــولــغان ھهرىكهتــلهنــدۈرگۈچ كۈچ بــىلهن 
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تهمـىنـلىيهلهيـدۇ. تهپهككۇرىڭىزنـى ئۆزگهرتسـىڭىز، چۈشكۈنلۈكـنى يـوقـىتـىش ئۈچۈن داغـدام يـول ئـاچـقان 

بولىسىز. 

تۆۋەندە، ئۈمىدسىزلىكنى قانداق يهڭگىلى بولىدىغانلىقى بىلهن تونۇشۇپ چىقايلى: 

1. سىز نېمه سهۋەبلىك ئۈمىدسىزلىنىۋاتىسىز؟ 

بهلـكىم سـىز «كهيـپىيـاتـىم مهڭگۈ ئۆزگهرمهيـدۇ، مهن ئـىزچـىل مۇشۇنـداق چۈشكۈنلۈك ئـىچـىدە ئۆتۈشـكه 

مهھكۇم» دەپ ئـويـلىشـىڭىز مۇمـكىن. يـاكـى سـىز ئهھمىيهتـلىك بـىرەر مۇنـاسـىۋەتـنى رويـاپـقا چـىقـىرالـمىغـانـلىقـىڭىز 

يـاكـى ئۆزىڭىز زۆرۈر دەپ قـارىغـان بـاشـقا نـىشـانـالرنـى ئـىشـقا ئـاشۇرالـمىغـانـلىقـىڭىز سهۋەبـلىك ئۈمـىدسـىزلـىنـىشـىڭىز 

مۇمـكىن. ئۇنـداقـتا، بـىز كهيـپىيـاتـىڭىزنـى تهھلىل قـىلـىپ بـاقـايـلى. ئهگهر ئهڭ زور دەرىجـىدىكـى ئۈمـىدسـىزلـىكـكه 

ئـون نـومۇر قـويۇشـقا تـوغـرا كهلـسه، سـىز ئۆزىڭىزنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ئۈمـىدسـىزلـىك دەرىجـىڭىزگه تـوققۇز نـومۇر 

قـويۇشـىڭىز مۇمـكىن. ئهلۋەتـته، بۇ ھهرقـانـداق ئـادەمـنى پهرىشـان قـىلـىدىغـان تـولـىمۇ كۆڭۈلسـىز ئهھۋال. 

لېكىن، بىز بۇ خىل ھېسسىياتنىڭ ئهتىسى ئۆزگىرىدىغان-ئۆزگهرمهيدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى. 

مهن ئـويـغاق ۋاقـىتـتىكـى ئـىجـابـىي ۋە سهلـبىي كهيـپىيـاتـالرغـا نـومۇر قـويۇشـنىڭ بـىمـارلـىرىمـغا تـولـىمۇ 

پـايـدىلـىق ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىدىم. ھهتـتا ئهڭ ئېغىر دەرىجـىدە «ئۈمـىدسـىزلـىك»كه مۇپـتىال بـولـغانـالرمۇ ئۆز 

كهيـپىيـاتـىنـىڭ بـىر كۈنـنىڭ ئـوخشـىمـىغـان ۋاقـىتـلىرىدا، نېمه قـىلـىۋاتـقانـلىقـى، كـىمـلهر بـىلهن بـىلـله ئـىكهنـلىكـى ۋە 

نېمه ئـويـالۋاتـقانـلىقـى سهۋەبـلىك ئۆزگـىرىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. ئهگهر كهيـپىيـات ئـوخـشاش بـىر كۈنـنىڭ ئـىچـىدە 

ئۆزگـىرىدىغـان بـولـسا، ئۇنـى تېخىمۇ كۆپ ئۆزگهرتـىش ئهلۋەتـته مۇمـكىن. ئۆزگـىرىشـكه نـىسـبهتهن ئۈمـىدۋار 

بولۇڭ. 

2. ھاياتىڭىزدا قايسى نىشانالردىن «ئۈمىد بار»؟ 

بهلـكىم سـىزنـىڭ ئـىشـقا ئېشىشـىدىن ئۈمـىد كۈتـىدىغـان ـــ چـوڭ-كـىچـىك بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر ـــ 

نۇرغۇن نـىشـانـلىرىڭىز بـولۇشـى مۇمـكىن. ئۇنـداقـتا، سـىز ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـقا پهقهت ئۈمـىدىڭىز بـولـمىغـان 

نـىشـانـالرنـىڭ ئـورنـىغـا، دىقـقىتـىڭىزنـى (ئـىشـقا ئېشىشـىدىن ئۈمـىد بـار بـولـغان) مۇشۇ نـىشـانـالرغـا مهركهزلهشـتۈرۈڭ. 

بـىز بـىرەر ئـىشـتىن ئۈمـىدسـىزلهنـگهنـدە، خۇددى روھىمـىز گۆرۈگه ئېلىۋېلىنـغانـدەكـال، ئـاشۇ بـىر ئـىشـقا كـىرىشـىپ 

قـالـىمـىز. مهسـىلهن، پهرەز قـىاليـلىكـى، سـىز ئۆزىڭىزنـى تهنھا ھېس قـىلـىسـىز ۋە بۇ خـىل تهنھالـىق مهڭگۈ 

داۋامـلىشـىدۇ دەپ ئـويـاليسـىز. ئۇنـداقـتا، سـىز ئـىشـقا ئېشىشـىدىن ئۈمـىد ئۈزمـىگهن بـاشـقا مۇئهيـيهن قـىلـمىش 

يـاكـى نـىشـانـالر بـارمۇ؟ تـونۇش-بـىلـىشـلهر بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىش، كـىتـاب ئـوقۇش، چېنىقـىش، يېڭى شهيـئىلهرنـى 

ئۆگـىنـىش، تهپهككۇر قـىلـىش، بـاشـقىالرغـا يـاردەم بېرىش، ئۆز-ئۆزىڭىزگه كۆيۈنۈش دېگهنـدەك ئۆزىڭىز 

ئازدۇر-كۆپتۇر تىزگىنلىيهلهيدىغان قىلمىشالرنى سىناپ كۆرۈڭ. 
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«ئۈمـىدسـىزلـىك» ھهمـمىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـان مۈجـمهل ئۇقۇمـدەك كۆرۈنـىدۇ. لېكىن، سـىز ئۇنـىڭ 

دائـىرىسـىنـى پهقهت ئۆزىڭىز ئۈمـىدسـىزلهنـگهن بـىر ئـىشـقىال تـارايـتىڭ (يهنـى ھهرگـىز ئۈمـىدسـىزلـىكـنى 

ھايـاتـىڭىزنـىڭ ھهمـمه سـاھهسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـومۇمـىيۈزلۈك ئهھۋال دەپ قـاراپ، ئۇنـىڭ دائـىرىسـىنـى 

بـىھۇدە كېڭهيـتىۋەتـمهڭ)-دە، ئـانـدىن ئۆزىڭىز تـىزگـىنـلىيهلهيـدىغـان ئـىشـالرغـا يۈزلـىنـىڭ. سـىز ئۆزىڭىز 

تىزگىنلىيهلهيدىغان نىشانالرغا يۈزلهنگهندە، ئۈمىدسىزلىكىڭىزمۇ يوقىلىشقا يۈزلهنگهن بولىدۇ. 

3. ئۆزىڭىزدىن «ئـىلـگىرىمۇ ئۈمـىدسـىزلهنـگهنـمىدىم؟» دەپ سـوراڭ ۋە شۇنـىڭدىن كېيىن ئـىشـالرنـىڭ 

ئۆزگهرگهن-ئۆزگهرمىگهنلىكىنى ئويالڭ. 

مهنـچه، ھهمـمىمـىز بهزىدە ئۈمـىدسـىزلـىنـىپ قـالـىمـىز. سـىز جـورىڭىز، دوسـت-يـارەن، يېقىن-يـورۇقـلىرىڭىز 

بـىلهن ئـازارلـىشـىپ قېلىشـىڭىز؛ دوسـتىڭىزدىن كۆڭلىڭىز قېلىشـى؛ ھهتـتا سۆيۈملۈك كـىشـىلـىرىڭىزدىن بـىرەرسـى 

ئۆلۈپ كېتىشـى مۇمـكىن. نۇرغۇنـلىرىمـىز بۇ خـىل ئـىشـالر سهۋەبـلىك ئۈمـىدسـىزلـىك پـاتـقىقـىغـا پـاتـىمـىز. مهنمۇ ئۆز 

ھايـاتـىمـدا نۇرغۇن قېتىم ئۈمـىدسـىزلهنـگىنـىمـنى ئهسـلىيهلهيـمهن. لېكىن، مهن ئـاخـىرىدا بۇ خـىل ھېسسىيـاتـنىڭ 

ئۆزگـىرىدىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـتىم. ئهمهلـىيهتـته، بـىزدىكـى كهيـپىيـاتـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ـــ مهڭگۈلۈكـتهك 

كۆرۈنـگىنـىگه قـارىمـاسـتىن ـــ ئۆتكۈنـچىدۇر. ئهگهر سـىزنـىڭ ئۆتمۈشـتىكـى ئۈمـىدسـىزلـىك كهيـپىيـاتـىڭىز 

ئۆزگهرگهن بـولـسا، ئۇنـداقـتا سـىز ئۆز-ئۆزىڭىزگه «نۆۋەتـتىكـى (سهلـبىي) كهيـپىيـاتـىممۇ ئۆزگـىرەمـدۇ، 

قانداق؟» دەپ سوئال قويۇپ بېقىشىڭىز كېرەك. 

4. سىز نېمه ئۈچۈن ئىشالردىن ئۈمىد يوق دەپ قارايسىز؟ 

بۇنـداق دەپ قـاراشـتىكـى سهۋەبـلىرىڭىزنـى يېزىپ، ئـانـدىن ئۇالرنـى تهكشۈرۈپ چـىقـىڭ. مهسـىلهن، پهرەز 

قـىاليـلىكـى، سـىز ئهڭ يېقىن دوسـتىڭىز بـىلهن تهتۈر قـارىشـىپ قـالـغانـلىق سهۋەبـلىك بهكـال ئۈمـىدسـىزلـىنـىپ 

كهتـتىڭىز ۋە «ئهمـدى ھهرگـىز خۇشـال بـواللـمايـمهن» دەپ ئـويـلىدىڭىز. ئهلۋەتـته، بۇ خـىل ئهھۋالـدا بۇنـداق 

ئــويــالش بــىنــورمــالــلىق ئهمهس. لېكىن، ســىز ئۆزىڭىزنــىڭ شۇنــىڭدىن كېيىن ھهرگــىز خۇشــال 

بـواللـمايـدىغـانـلىقـىڭىزغـا «كـاپـالهتـلىك» قـىالالمسـىز؟ ئۆزىڭىزنـى ھازىرقـىدىن زىنھار يـاخشـىلـىنـالـمايـدىغـانـدەك 

ئـويـلىشـىڭىزنـىڭ سهۋەبـى نېمه؟ بهلـكى سـىز «مهن بهكـال ئـازابـلىنـىپ كېتىۋاتـىمهن، كهيـپىيـاتـىمـنىڭ 

يـاخشـىلـىنـىشـىنـى تهسهۋۋۇر قـىاللـمايـمهن» دېيىشـىڭىز مۇمـكىن. بۇ «ھېسسىي يهكۈن» دەپ ئـاتـىلـىدۇ. يهنـى بۇ 

خــىل ئهھۋالــدا، ســىز ئۆزىڭىزنــىڭ مهۋجۇت ھېسسىيــاتــى ئــارقــىلــىق كهلگۈســىدىكــى ھېسسىيــاتــىڭىزنــى 

مۆلـچهرلهۋاتـقان بـولـىسـىز. سـىزچه بۇنـداق قـىلـىش مۇۋاپـىقمۇ؟ يـاكـى سـىز «مهن بۇ دوسـتۇمسـىز ھهرگـىز خۇشـال 

ئۆتهلـمهيـمهن» دەپ ئـويـلىشـىڭىز مۇمـكىن. ئۇنـداقـتا، ئهجهبـا سـىز شۇ دوسـتىڭىز بـىلهن تـونۇشۇشـتىن ئـىلـگىرى 

پهقهتـال خۇشـال بـولۇپ بـاقـىمـىغـانمۇ؟ كهلگۈسـىدىكـى كهيـپىيـاتـىڭىز تـوغـرىسـىدىكـى سهلـبىي مۆلـچهرىڭىزنـى 

ئۆزگهرتىشكه تىرىشىڭ. بىز كۆپىنچه ھالالردا ئۆز كهلگۈسىمىزنى پهقهتال توغرا مۆلچهرلىيهلمهيمىز. 
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5. مهۋجۇت ھالهتـنى ئـاڭقىرىش (mindful awareness) ئـارقـىلـىق كهيـپىيـاتـىڭىزنـى نـورمـالـالشـتۇرۇشـنى 

مهشىق قىلىڭ. 

سـىز ئۆزىڭىزنـىڭ مۇشۇ پهيـتنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ئۈمـىدسـىزلـىنهلـمهيـدىغـانـلىقـىڭىزنـى ۋە خـالـىغـان ۋاقـتىڭىزدا 

«مۇشۇ پهيـت»كه قـايـتىپ كېلهلهيـدىغـانـلىقـىڭىزنـى بـايـقايسـىز. ئۈمـىدسـىزلـىك ھهردائـىم كهلگۈسـى تـوغـرىسـىدا 

بـولـىدۇ. مهۋجۇت ھالهتـنى ئـاڭقىرىش بـولـسا مۇشۇ پهيـتكه ئـاالقـىداردۇر. سـىز خـالـىغـان مـىقـداردا مهۋجۇت 

ھالهتـنى ئـاڭقىرىش مهشـىقـى قـىلسـىڭىز بـولـىدۇ. مهسـىلهن، دىقـقىتـىڭىزنـى نهپهسـلىنـىشـىڭىزگه، ئهتـراپـىڭىزدىكـى 

مهنـزىرىگه يـاكـى ئـاۋازغـا مهركهزلهشـتۈرسـىڭىز بـولـىدۇ. يـاكـى ئـاپېلسىنـدىن بـىرەرنـى ئـاقـالپ، ئۇنـىڭ 

خۇشـپۇرىقـىدىن ھۇزۇرالنسـىڭىزمۇ بـولـىدۇ. ئۆزىڭىزنـى مهۋجۇت پهيـتنى ـــ ھۆكۈمـدىن خـالـىي رەۋىشـته ـــ 

ئاڭقىرىدىغان ھالهتكه ئهكهلسىڭىز، شۇ پهيتته ئۈمىدسىزلىكنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇالاليسىز. 

6. ئۈمىدسىزلىككه ئۈمىدسىزلهنمىگهندەك ھالهتته قارشى تۇرۇڭ. 

بـىزنـىڭ كۆز قـاراشـلىرىمـىز ۋە كهيـپىيـاتـىمـىز كۆپـىنـچه ھالـالردا ئۆز-ئۆزىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرىدىغـان بېشارەت 

(self-fulfilling prophecy) بـولۇپ چـىقـىدۇ. ئهگهر مهن ئۈمـىدسـىزلهنـسهم، ئۆزۈم يـالغۇز بېكىنـىۋالـىمهن، 

پـاسسـىپـلىشـىمهن ۋە تـوخـتىمـاي سهلـبىي خـىيـال قـىلـىمهن. لېكىن، كهيـپىيـاتـنىڭ ئهكسـىچه يـول تۇتۇش كۆپـىنـچه 

ھالـالردا ئۈمـىدسـىزلـىك كـىشهنـلىرىنـى پـاچـاقـالپ تـاشـالشـنىڭ يـاخشـى چـارىسـىدۇر. ئهگهر سـىز ئۈمـىدسـىزلهنـمىگهن 

بـولسـىڭىز، قـانـداق قـىلـغان بـوالتـتىڭىز؟ بهلـكىم سـىز چېنىقـىشـىڭىز، دوسـتلىرىڭىز بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىشـىڭىز، يېڭى 

ۋەزىپـىلهرنـى قـوبۇل قـىلـىشـىڭىز، ئـالـلىكـىمـلهر بـىلهن پـىالن تۈزۈشـىڭىز، سهيـله قـىلـىشـىڭىز ... مۇمـكىن ئـىدى. 

خۇددى «... دەك» قـىيـاپهتـكه كـىرىۋېلىش تېخىمۇ زور ئۈمـىدكه تـولـغان كهلگۈسـىگه يـول ئېلىشـنىڭ تۇنـجى 

قهدىمىدۇر.  

7. بهخـتلىك بـولۇشـىڭىزنـىڭ ھهرقـانـداق مۇئهيـيهن شهخـس يـاكـى كهچۈرمـىشـگه بـاغـلىق ئهمهسـلىكـىنـى 

تونۇپ يېتىڭ. 

گـاھىدا بـىز نهزەر دائـىرىمـىز تـارىيـىپ كهتـكهنـلىكـى سهۋەبـلىك ئۈمـىدسـىزلـىنـىمـىز. يهنـى بـىز ئۆزىمـىز زۆرۈر 

دەپ قـارىغـان مهلۇم بـىر شهخـسكه، كهچـمىشـكه، نـىشـانـغا كـىرىشـىۋالـىمـىز. مهسـىلهن، سـىز يېقىن دوسـتىڭىز 

بـىلهن ئـازارلـىشـىپ قـالـغانـدىن كېيىن، بۇ ئـادەمـنى ئۆزىڭىزنـىڭ بهخـتلىك بـولۇشـى ئۈچۈن «بـولـمىسـا بـولـمايـدۇ» 

دەپ ئـويـلىۋالـىسـىز. ھالبۇكـى، سـىز ئۇنـىڭ بـىلهن دوسـت بـولۇشـتىن ئـىلـگىرىمۇ خۇشـال بـولۇپ بـاقـقانـىدىڭىز. 

يـاكـى سـىز خـىزمـىتـىڭىزدىن ئـايـرىلـىپ قـالـغانـلىق سهۋەبـلىك «مهنـدە ئۈمـىد قـالـمىدى» دەپ ئـويـاليسـىز. 

ۋەھالهنـكى، بۇ خـىزمهت بهخـتلىك بـولۇشـنىڭ شهرتـى ئهمهس. چۈنـكى، ئـاشۇ خـىزمهتـكه ئېرىشهلـمىگهن تـاالي 

ئـادەمـلهرنـىڭ ئۈمـىدسـىزلهنـمهي خۇشـال يـاشـاۋاتـقانـلىقـى قـىل سـىغـماس رېئالـلىقتۇر. بۇ خـىل زىيـادە كـىرىشـىۋېلىش 
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ۋە ئېالسـتىكـىلـىقـتىن مهھرۇم بـولۇش چۈشكۈنلۈكـنى تېخىمۇ ئهدىتـىۋېتىدۇ. مۇئهيـيهن بـىر نـىشـانـنىڭ ئۆزىڭىز 

ئۈچۈن «بـولـمىسـا بـولـمايـدىغـان» ئهمهسـلىكـىنـىڭ سهۋەبـلىرىنـى يېزىپ چـىقـىپ، ئـانـدىن ئۆزىڭىز ئـىشـقا 

ئاشۇرااليدىغان باشقا نىشانالرغا يۈزلىنىڭ. 

شۇنـى ئۇنۇتـماڭكى، چۈشكۈنلۈك ۋە ئۈمـىدسـىزلـىكـنى يېڭىشـكه ۋاقـىت كېتىدۇ. بۇ يېڭى بـىر مـاھارەتـنى، 

يېڭى تهپهككۇر ۋە قىلمىش مېتودىنى ئۆگىنىشكه ئوخشايدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/anxiety-files/202104/how-overcome-hopelessness 
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قهشقهرىيه دۆلىتىنىڭ ئهسكىرىي،
ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ئهھۋالى

ئۇيغۇر تهتقىقاتى



ياقۇپبهگ دەۋرىدىكى قهشقهر خانلىقىنىڭ 

ھهربىي، ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ۋەزىيىتى 

كۆز يـاشـلىرىمـىزدىن دۆلهت ۋۇجۇدقـا چـىقـىش-چـىقـماسـلىقـى نـائېنىق، لېكىن تۆكـكهن قـانـلىرىمـىز 
دۆلهت قۇرۇشقا يهتكۈدهك دهرىجىده كۆپ ئىدى. ـــ ھهبىب خان 

قهشـقهر خـانـلىقـى قۇرۇلـغان شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـى خـىتـاي، غهربـىي تۈركـىسـتان، ئـافـغانـىسـتان، 

ھىنـدىسـتان ۋە رۇسـىيه بـىلهن چېگرالـىنـىدىغـان بـولۇپ، گېئوپـولـىتـىك نۇقـتىدىن ئـاسـىيـانـىڭ ئهڭ مۇھىم 

مهركهزلــىرىدىن بــىرىدۇر. بۇ يهر 600 مــىڭ كۋادرات كــىلــومېتىرلــىق بــايــاۋان قــاتــارلــىق خــىلمۇخــىل 

ئېكولـوگـىيهلـىك سـىسـتېمىنـى، ئـالـتاي تېغى، قـاراڭغۇ تـاغ (قـاراقۇرۇم تـاغـلىرىنـىڭ ئهڭ ئېگىز چـوقـقىسـى، ت)، 

تهڭرىتېغى قـاتـارلـىق تـاغـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـىر مـىلـيون 823 مـىڭ 428 كۋادرات كـىلـومېتىرلـىق 

مۇشهقـقهتـلىك تۈزۈلۈشـكه ئـىگه رايـونـدۇر. مـانـاس دەريـاسـى، تـارىم دەريـاسـى، ئـىلـى دەريـاسـى قـاتـارلـىق دەريـاالر 

مهزكۇر رايـونـنىڭ سۇ تهمـىنـاتـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـغان. يهرئـاسـتى بـايـلىقـلىرى تـولـىمۇ مـول بـولـغان شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا غـايهت زور مـىقـداردا مـىس، تۆمۈر، ئـالتۇن، كۈمۈش، نېفىت، كۆمۈر زاپـىسـى مهۋجۇت. خـوتهن، 

يهركهن، قهشـقهر قـاتـارلـىقـالر مهزكۇر رايـونـدىكـى ئهڭ مۇھىم شهھهرلهردىنـدۇر. بۇنـىڭدىن سـىرت، تـارىخـىي 

يىپهك يولى لىنىيهسى مۇشۇ رايوندىن ئۆتىدۇ. 

مهزكۇر رايـونـدا ئـالـدى-كهيـنى بـولۇپ ھونـالر، كۆكتۈركـلهر، ئۇيغۇرالر، قـاراخـانـىيـالر، چـىڭگىز 

ئـىمپېرىيهسـى، چـاغـاتـاي خـانـلىقـى ۋە تېمۇرىيـالر دۆلـىتـى ھۆكۈم سۈرگهن. تېمۇردىن كېيىن بۇ رايـونـدا سهئـىدىيه 

يـاركهنـت خـانـلىقـى قۇرۇلـغان بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ دۆلهت ئۇزۇن دەۋر سۈرەلـمهيـال، مـوڭغۇل-قـالـماقـالر 

تهرىپـىدىن ئـاغـدۇرۇلـغان. شۇنـىڭ بـىلهن، بۇ رايـونـدىكـى نـوپۇز بـوشـلۇقـىدا، خـوجـىالر ھاكـىمـىيـىتـى دەۋرى 

بـاشـلىنـىپ، رايـون نـوپۇز سـاھىبـلىرى بـولـمىش دىنـىي زاتـالر تهرىپـىدىن ئـىدارە قـىلـىنـغان. ئـارقـىدىن، 1757-يـىلـى 

مـانجۇ ئـىسـتېالسـىغـا دۇچ كهلـگهن ۋە 1864-يـىلـىغـا قهدەر، رايـون خهلـقى 42 قېتىم قـوزغـىالڭ كۆتۈرگهن 

بـولسـىمۇ، شهرقـىي تۈركـىسـتان يهنـىال ئـىشـغالـىيهتـتىن قۇتۇاللـمىغـان. مهزكۇر ئـىشـغالـىيهت جهريـانـىدا مـانجۇالر بۇ 

يهرنـى تـولـىمۇ قـاتـتىق بـاشقۇرغـان، ئۇالرغـا قـارشـى چـىقـقان خهلـق قهتـلىئـامـغا ئۇچـراپ، ئـىتـائهت قـىلـىنـىشـقا 

مهجبۇرالنـغان. نهتـىجـىدە، 1864-يـىلـى مـانجۇالرنـىڭ مهركـىزىي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئـاجـىزلـىشـىشـى بـىلهن، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ مۇھىم شهھهرلـىرى مـانجۇ ئـىشـغالـىيـىتـىدىن قۇتۇلـغان ۋە شۇنـىڭدىن بـىر مهزگـىل ئۆتـكهنـدىن 

كېيىن، ياقۇپبهگ بۇ رايوننىڭ ھاكىمىيىتىنى قولىغا كىرگۈزۈپ، قهشقهر خانى بولغان (1). 

ياقۇپ بهگنىڭ قانۇنىي ساالھىيىتى ۋە ھاكىمىيهت شهكلى 
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يـاقۇپـبهگـنىڭ سـاالھىيـىتـى ئۆزىدىن ئـىلـگىرىكـى ھۆكۈمـدارالرنـىڭكىدىن پهرقـلىقتۇر. چۈنـكى، ئۇ قۇرغـان 

ھاكـىمـىيهت، ئهمـىرلـىك يـاكـى خـانـلىقـنىڭ يـىلـتىزى يـوق ئـىدى. ئۇنـىڭ ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئۇللۇق قـانۇنـىي 

سـاالھىيـىتـى خهلـقنىڭ ئېھتىيـاجـلىرىنـىڭ تهقهززاسـى سۈپـىتـىدە داۋامـالشـقانـىدى. ئۇ خـوجـىالر تهبـىقـىسـىگـىمۇ تهۋە 

بـولـمىغـانـلىقـتىن، ئۇالرنـىڭ قـارشـىلـىقـىغـا نـىسـبهتهن، بـاشـقا ئۇسۇلـالردا قـانۇنـىي سـاالھىيهتـكه ئېرىشـىشـكه 

ئۇرۇنـغانـىدى (2). ئۇ خـانـلىق ئـىچـىدىكـى كۈچـىنـى پۇقـرا ۋە تـىجـارەتـچىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان خـىلمۇخـىل 

تـائـىپـىلهر ئـارقـىلـىق كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـغانـىدى ۋە ئۆزى قۇرغـان خـانـلىقـنى ئهنـگلىيه، رۇسـىيه ۋە چـىڭ سۇاللـىسـى 

ئـارىسـىدىكـى رىقـابهتـتىن پـايـدىلـىنـىپ سـاقـالپ قېلىشـقا تـىرىشـقانـىدى. چۈنـكى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

مۇسـتهقـىل تۈرك دۆلـىتـىنـىڭ رۇسـىيه بـىلهن ئهنـگلىيه ئـارىسـىدا ئۆتكۈنـچى بهلـباغ بـولـىدىغـانـلىقـى ئهنـگلىيه ئۈچۈن 

ئهھمىيهتـكه ئـىگه ئـىدى. شۇ ۋەجـىدىن، ئهنـگلىيه بـىلهن رۇسـىيه قهشـقهردە قۇرۇلـغان مۇسـتهقـىل تۈرك خـانـلىقـىنـى 

ئېتىراپ قىلىپ، ئهلچىخانا تهسىس قىلغانىدى. 

يـاقۇپـبهگـنىڭ قـانۇنـىي سـاالھىيـىتـى خهلـق ئـىچـىدە تـاالش-تـارتـىش قـىلـىنـمايـتتى. لېكىن، خـانـلىق 

خـىزمهتـچىلـىرىنـىڭ بـاج تـوپـالش خۇسۇسـىدىكـى ئۆز بېشىمـچىلـىقـى خهلـقنىڭ ئـوردىدىن نهپـرەتـلىنـىشـىگه سهۋەب 

بـولـغانـىدى. چۈنـكى، بۇ جهھهتـتىكـى بـىئـارامـچىلـىق تـىجـارەتـچىلهر ئـارىسـىدىمۇ ئـومۇمـىيۈزلۈك ئـىدى. يـاقۇپـبهگ 

تهرىپـىدىن ۋەزىپـىگه قـويۇلـغان خـىزمهتـچىلهر تـىجـارەتـچىلهرنـىڭ مـالـلىرىنـى خـالـىغـانـچه مۇسـادىرە قـىالتـتى. بۇ 

خـىل ئهھۋال بۇ دۆلهتـكه كهلـگهن تـىجـارەتـچىلهر ئـارىسـىدا تهشۋىش پهيـدا قـىلـىپ، يـاقۇپـبهگـنىڭ قـانۇنـىي 

سـاالھىيـىتـىگه سـوئـال تـاشـالپ تۇراتـتى. ھهرقـايسـى رايـونـالرغـا ئهمهلـدار تهيـىنـلىگهنـدىمۇ ئـوخـشاش ئهھۋال 

كۆرۈلهتـتى. دەرۋەقه، خـوتهن، ئـاقسۇ ۋە كـورال مهمۇرىيهت بـوشـلۇقـى سهۋەبـلىك ۋەيـران بـولـغانـىدى. يـاقۇپـبهگ 

نه قهدەر دىنـدار كۆرۈنسـىمۇ، زىيـادە كۆپ تـوي قـىلـغانـلىقـى خهلـق ئـارىسـىدا غۇلغۇال پهيـدا قـىلـغانـىدى. ئۇ 

يهرلـىك خهلـقتىن سـىرت، خـىتـاي، تۇڭگان، قـالـماق ۋە قـازاق ئهسـىرلهردىن غهنـىيـمهت ھېسابـىدا ئـالـغان 

قىزالردىن نۇرغۇنى بىلهن توي قىلىپ، ئۇالرنى ھهرىمىگه ئهكىرىۋالغانىدى (3). 

ئهنـگلىيهلـىك تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ پهردازالشـلىرىنـىڭ ئهكسـىچه، يهرلـىك خهلـقنىڭ يـاقۇپـبهگـكه قـاراتـقان 

تۇتۇمـى ئـىزچـىل مۇقـىم ئـىدى. ئۇالرنـىڭ قهشـقهرگه «كهلگۈنـدى» ھېسابـلىنـىدىغـان يـاقۇپـبهگـنى يـاقتۇرغۇسـى ۋە 

ئېتىراپ قـىلغۇسـى كهلـمهيـتتى. بـولۇپ، خـوتهن ئهسـكهرلـىرى قـوشۇنـدا يۈكـسهك سهۋىيهگه چـىقـقانـلىقـى ئۈچۈن 

يـاقۇپـبهگـنى قـاتـتىق ھۆرمهتـلىسـىمۇ، لېكىن خـوتهن خهلـقىنـىڭ تۇتۇمـى بۇنـىڭغا تۈپـتىن قـارىمۇقـارشـى ئـىدى. 

مۇسامى خامادا تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان «خوتهن تارىخى» ناملىق ئهسهردە تۆۋەندىكىدەك شېئىر بار: 

بېيجىڭدىن خىتايالر كهلدى، ئاسماندىكى يۇلتۇزالر كهبى، 

ئهنجانلىقالر يۈكسهلدى، ئاقتى، ئورماندىكى توڭگۇزالر كهبى. 

ئۇالر بىكار كهلدى، بىكار كهتتى، ئهنجانلىقالر، 

ئۇالر قورققانچه كهتتى، پهرىشان بولدى، ئهنجانلىقالر. 

ئۇالر ھهركۈنى يۈزى ئېچىلمىغان قىزالرنى خوتۇن قىلىدۇ، 
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ئۇالر چىرايلىق خوتۇنالرنى كۆرۈپ تاماشا قىلدى. 

ئۇ (ياقۇپبهگ) تۇرپاندىن قېچىپ كورلىغا كهلدى، 

دۈشمهنگه ئوق چىقارماي، نومۇس قىلماي تهسلىم بولدى. 

سهن (ياقۇپبهگ) توخۇ يۈرەكلهرچه قهبرىگه كىردىڭ. 

بارچه ئهسكهرلهر ئۇنىڭغا ھهيران بولدى. 

ئاندىن شهھهرلهرگه باال ياغدى، 

خىتاي بېسىم قىلدى، 

مۇسۇلمانالر ئالالھقا يىغلىماقتا (4). 

يـاقۇپـبهگ ئۆزىنـىڭ نـوپۇز ئـاسـاسـىنـى دىن ئـارقـىلـىق كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـغان ۋە پۈتۈن تۈركـىسـتانـدا 

مۇجـاھىد دەپ ئـاتـالـغانـىدى. چۈنـكى، ئۇنـىڭ ئۇرۇشـلىرى ئـاسـاسهن چـىڭ سۇاللـىسـىگه قـارشـى ئـىدى ۋە ئۇ 

خهلـىپه (ئـوسـمانـلى سۇلـتانـى ئـابـدۇلـئهزىز، ت) بۇ رايـونـدا ھوقۇق بهرگهن بـىردىنـبىر كـىشـى ئـىدى. شۇ 

ۋەجـىدىن، ئۇ ھېچقاچـان سۇلـتان يـاكـى شۇنـىڭغا تهڭداش مهنـسهپ نـامـى قـولـالنـماسـتىن، «ئـاتـالـىق غـازى» 

يـاكـى «بهدەۋلهت» نـامـلىرىنـى قـولـلىنـىش بـىلهن كۇپـايـىلهنـگهنـىدى. ئـوسـمانـلى سۇلـتانـى ۋە ئـىسـالم خهلـىپـىسـى 

بـولـغان ئـابـدۇلـئهزىزنـىڭ ئۇنـى ئېتىراپ قـىلـىشـى ئۇنـىڭ مۇجـاھىدلـىق ئـاتـىقـىنـى تېخىمۇ ۋايـىغـا يهتكۈزگهنـىدى. 

تـاھارەت ئـالـغانـدىمۇ دىنـىي كۆرسهتـمىلهرگه كهم-كۈتـىسـىز رىئـايه قـىلـىدىغـان ۋە ئهتـراپـىدىكـىلهردىنمۇ شۇنـداق 

قـىلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـغان يـاقۇپـبهگ رەسـمىي كېلىشـىمـلهردىمۇ «مۇجـاھىد» ئۇنۋانـىنـى قـولـلىنـىشـنى ئۇنتۇپ 

قالمايتتى (5). 

يـاقۇپـبهگـنىڭ ھاكـىمـىيهتـكه بـولـغان قهتـئىي كـونـتروللۇقـىنـى دۆلهتـنىڭ ھهمـمىال يېرىدە ھېس قـىلـغىلـى 

بـوالتـتى. ئۇ دۆلهتـنىڭ 15 رايـونـىدا «دادخـاھ» ئۇنۋانـىدا ۋەزىپـىدارالرنـى تهيـىنـلهيـتتى ۋە بۇالرغـا چـوڭ 

ھوقۇقــالرنــى بېرەتــتى. لېكىن، ئۆز نۆۋىتــىدە بۇالرنــىڭ ھوقۇقــلىرىنــى چهكــلهپ تۇرىدىغــان قــازىالرنــى 

تهيـىنـلهشـنىمۇ ئۇنتۇپ قـالـمايـتتى. يهنـى ئۇ ئۆزى زور ھوقۇق بهرگهن ئهمهلـدارالرنـى شهرىئهت پـىرىنسـىپـلىرى 

ئـاسـاسـىدا تـىزگـىنـلهپ تۇرۇشـقا تـىرىشـاتـتى. ئـوردىغـا تـوخـتىمـاي خهۋەر يـولـلىنـىپ، يـاقۇپـبهگـنىڭ ھهرئـىشـتىن ۋاقـىپ 

بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىنـاتـتى. خهلـق يهرلـىك ئهمهلـدارالردىن نـارازى بـولـسا، بۇ نـارازىلـىقـلىرىنـى قـازىالر 

ئـارقـىلـىق ئـوردىغـا يهتكۈزەتـتى. شهرىئهت نـىزامـلىرىغـا قـاتـتىق ئهھمىيهت بهرگهن يـاقۇپـبهگ ئۈچۈن قـازىالر 

تـولـىمۇ مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه ئـىدى. ئۇ دۆلهتـتىكـى بـارلـىق ئهمهلـدارالرنـى ئۆزى بـىۋاسـىته تهيـىنـلهيـتتى (6). 

قـازىالرغـا ئـاالقـىدار ئـاالھىدە سـاقـچى تهشـكىالتـى قۇرغـان يـاقۇپـبهگ دۆلهتـكه بـولـغان قـاتـتىق كـونـتروللۇقـىنـى ئهنه 

شۇ شهكـىلـدە كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىشـنى ئـويـاليـتتى. مهزكۇر سـاقـچى تهشـكىالتـى كۈنـدۈزى قـازىالرنـىڭ 

ھۆكۈمـلىرىنـى ئـىجـرا قـىلـسا، كېچىلـىرى ئـامـانـلىق سـاقـالشـقا مهسـئۇل ئـىدى. ئۆزىگه خـاس فـورمـىلـىرى بـار بـولـغان 
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بۇ سـاقـچىالر شهھهر ئـىچـى ۋە شهھهر سـىرتـى تهشـكىالتـلىرىغـا ئـايـرىلـغانـىدى. شهھهر سـىرتـى سـاقـچىلـىرى ئـومۇمهن 

شهھهر سـىرتـىدىكـى يـولـالرنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه مهسـئۇل ئـىدى. ئۇالر ئهتـرەت ھالـىتـىدە يـول چـارالپ، ئـامـانـلىقـقا 

كاپالهتلىك قىالتتى. 

سـاداقهتـمهنـلىكـكه نـاھايـىتـى قـاتـتىق تهلهپ قـويـغان يـاقۇپـبهگ ئۆز ئهتـراپـىدىكـىلهرنـىڭ سـادىقـلىقـىنـى 

داۋامـالشـتۇرۇشـى ئۈچۈن، ئۇالرغـا كهڭ زېمىنـالرنـى ئـىنـئام قـىالتـتى. بۇ خـىل سـاداقهت بـىلهن بـىلـله، ئـوردا 

ئهركـانـلىرىنـىڭ ئـىنـتىزامـچانـلىقـىمۇ قۇسۇرسـىز ئـىدى. ھهتـتا، ئـائـىله ئهزالـىرىمۇ ئۇنـىڭغا بهك يېقىن كېلهلـمهيـتتى 

ۋە ئـوردا قـائـىدىلـىرىگه قـاتـتىق رىئـايه قـىالتـتى. بـوۋىلگېر (Boulger) بۇ ئهھۋالـنى بـايـان قـىلـىپ شۇنـداق 

دېگهن: «بـىر قـانـچه نهپهر تۇغـقىنـى ۋە ئۆزىگه يېقىن ھېسابـاليـدىغـان كـىشـىلهردىن بـاشـقا ھېچكىمـنىڭ ئۇنـىڭ 

ھۇزۇرىدا ئـولتۇرۇشـى مۇمـكىن ئهمهس ئـىدى. ئۇالر (يهنـى يـاقۇپـبهگـنىڭ ئۇشـبۇ يېقىنـلىرى)مۇ ھۆكۈمـدارنـىڭ 

ئهتراپىدا ئهمهس، نېرىسىدىراق ئولتۇرااليتتى.» 

قهشقهر شهھىرى 

قهشـقهرنـىڭ جهنۇبـىدا قـاراقۇرۇم تېغى، شـىمـالـىدا تهڭرىتـاغـلىرى، غهربـىدە پـامـىر يـايـلىقـى، شهرقـىدە بـولـسا 

تهكـلىمـاكـان قۇملۇقـى بـار. قهشـقهرنـىڭ ئـىسـمى ئۇيغۇرچـىدىكـى «قـاشـتېشى»دىن كهلـگهن. سـاتۇق بۇغـراخـان 

دەۋرىدە ئـىسـالم دىنـى بۇ رايـونـدا ھۆكۈمـران ئـورۇنـغا چـىقـقان. رۇسـالر بـولـسا قهشـقهرنـى ئـالتۇن شهھهر دەيـتتى 

(8). ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ، بۇ يهر شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئهڭ مۇھىم سـىيـاسـىي ۋە كۈلتۈرەل 

شهھهرلهردىن بـىرىگه ئـايـالنـغان. 15-ئهسـىردە، مـوڭغۇلـالر قهشـقهرنـى قـولـىغـا كـىرگۈزۈپ، بۇ يهردىكـى 

مۇسۇلـمانـلىشـىش جهريـانـىنـى تـوسقۇنلۇقـقا ئۇچـراتـقان. 19-ئهسـىردە، بۇ رايـونـدا تـولـىمۇ كۆپ سـانـدىكـى قـىرغـىز 

ۋە قـازاق يـاشـىغـان. ھونـالرنـىڭ نهسـلىدىن بـولـغان قـىرغـىزالر ۋە قـازاقـالر قـابـىل جهڭچىلهردىن ئـىدى ۋە ئۇالرنـى 

تـىزگـىنـلهش قـىيـىن ئـىدى. قـازاقـالر رەڭدار ئهتـلهسـلهرنـى ۋە سۇ ئۆتكۈزمهيـدىغـان يـامغۇرلۇقـقا ئـوخـشاش 

كـىيـىمـلهرنـى بۇخـاراغـا سېتىش ئـارقـىلـىق مۇھىم تـىجـارەت تـورى بهرپـا قـىلـغانـىدى. قهشـقهردىكـى بـىر تـاغـدا 

يـاشـايـدىغـان قـالـماقـالر بـولـسا كۆچـمهن چـارۋىچـى ھالهتـته يـاشـاۋاتـقان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بهگـلىرى «قـاشـقا» دەپ 

ئاتىالتتى. 

ئۇيغۇرالر قهشـقهر شهھىرىنـىڭ نـوپۇسـىنـى تهشـكىل قـىلـىدىغـان يهنه بـىر مـىلـلهت ئـىدى. شهھهردە خـىتـايـالر 

كهمـدىن كهم ئۇچـرايـتتى. يـىپهك يـولـىدىكـى ئهڭ مۇھىم شهھهرلهردىن بـىرى بـولـغان قهشـقهرنـىڭ 19-ئهسـىرنـىڭ 

كېيىنـكى يېرىمـىدا 16 مـىڭ تۈتۈن (تهخـمىنهن سهكـسهن مـىڭ ئـادەم) نـوپۇسـى ۋە 11 مېتىر ئېگىزلـىكـتىكـى قهلـئه 

سېپىلـى بـار ئـىدى. شهھهر نۇرغۇنـلىغـان جـىلـغا ۋە مهھهلـلىگه بۆلۈنـگهنـىدى. قهشـقهر شهھىرىنـى ئۆزىنـىڭ 

جۇغـراپـىيهلـىك ئـورنـى ۋە تـارىخـىي بـايـلىقـى سهۋەبـلىك شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يۈرىكـى دېيىشـكه بـوالتـتى. 

خـىتـايـالرنـىڭ ۋە مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئـولتۇراق رايـونـلىرى ئـايـرىم ئـىدى. چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ بـاشقۇرۇشـى ئـاسـتىدىكـى 

قهشـقهر شهھىرىدە مـانجۇ ۋە خـىتـاي ئهمهلـدارالر ئۈچۈن يېڭى بـىر شهھهر بهرپـا قـىلـىنـىپ، شۇ ئـارقـىلـىق خهلـق 
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بـىلهن بـاشقۇرغۇچـىالر تـائـىپـىسـى ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەت ئۈزۈلـگهن، تۈركـلهر بـىلهن مـانجۇالرنـىڭ قـارشـى 

تهرەپـنىڭ شهھىرى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـى ئهڭ تۆۋەن سهۋىيهگه چۈشۈرۈلـگهنـىدى. قـىزىلسۇ دەريـاسـى 

تهرىپـىدىن كـونـا شهھهر ۋە يېڭى شهھهردىن ئـىبـارەت ئـىكـكى قـىسـىمـغا ئـايـرىلـغان قهشـقهر شهھىرى ئۆزئـارا كۆۋرۈك 

ئـارقـىلـىق تۇتـاشـتۇرۇلـغانـىدى (9). مهھمهد ئـارىف قهشـقهر شهھىرىنـىڭ پـاسـىلـلىرىنـى بـايـان قـىلـىپ شۇنـداق 

دېگهن: «قهشـقهر قـىتـئهسـى شـىمـالـدا سـىبـىرىيه، رۇسـالر خـىتـايـالردىن تـارتـىۋالـغان غۇلـجا ۋە قـوقهنـدنـىڭ بـىر 

قـىسـمى بـىلهن؛ جهنۇبـتا ھىنـدىسـتان، ئـافـغانـىسـتان ۋە خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـمى بـىلهن؛ شهرقـته يهنه خـىتـاي 

بىلهن؛ غهربته بولسا تۈركىستان، يهنى خارەزىم ۋە ماۋارائۇننهھىر بىلهن چېگرالىنىدۇ» (10). 

خـىتـايـالرنـىڭ قهشـقهر شهھىرىگه تۇتـقان پـوزىتسـىيهسـى بـاشـقا ئهلـلهرنـىڭكىدىن پهرقـلىق ئـىدى. قهشـقهر 

خـىتـايـغا نـىسـبهتهن مهركهزدىن يـىراق جـاي بـولـغاچـقا، خـىتـاي ھۆكۈمهتـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتان بـىلهن بـولـغان 

تـىجـارەتـنى راۋاجـالنـدۇرۇشـقا كۆڭۈل بۆلـمىگهنـىدى. خـىتـايـنىڭ بۇ تۇتۇمـى سهۋەبـلىك، شهرقـىي تۈركـىسـتان 

بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدىكـى سـودا مۇنـاسـىۋىتـى ئۈزۈلۈش گـىردابـىغـا بېرىپ قـالـغانـىدى. بۇنـىڭ نهتـىجـىسـى 

سۈپـىتـىدە، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خـىتـاي سـودىگهرلهر ئـاز ئـىدى. خـىتـايـالر ئـاچـقان دۇكـانـالرمۇ پهقهت 

خـىتـايـالرنـىڭال ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇراتـتى. ھالبۇكـى، قهشـقهر رۇسـىيه ئۈچۈن بـىر تـىجـارەت مهركـىزى ئـىدى. 

يـاقۇپـبهگ دەۋرىدىمۇ، رۇس سـودىگهرلهر بۇ رايـونـدىكـى ئهڭ تهسـىردار سـودىگهرلهردىن ھېسابـلىنـاتـتى. 

رۇسـالرنـىڭ تۈركـىسـتانـدا ئۇزۇنـدىن بۇيـان مهۋجۇت بـولۇپ كهلـگهنـلىكـى سهۋەبـلىك، بۇ رايـونـدا ھهم رۇس 

سـودىگهرلهرنـىڭ ئـىنـاۋىتـى ئـاشـقان، ھهم رۇس مـالـلىرىغـا بـولـغان ئېھتىيـاج كۈچهيـگهنـىدى. ئېگىز تـاغـالر ئـارقـىلـىق 

غهربـىي تۈركـىسـتانـدىن ئـايـرىلـىپ تۇرغـان قهشـقهر ئۈچۈن ئۆتـكىلـى بـولـىدىغـان (يهنـى رۇسـىيهنـىڭ ئـىشـغالـىيـىتـى 

ئـاسـتىدىكـى غهربـىي تۈركـىسـتان بـىلهن ئـاالقه قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان) لـىنـىيهلهرمۇ چهكـلىك ئـىدى. 

تهڭرىتـاغـلىرىدىن قهشـقهرگه سـوزۇلـغان يـولـالر ئـارىسـىدا ئهڭ بـىخهتهرلـىرى تـىرەك، تۇرۇغـارت، تـويۇن ۋە سۈيهك 

يـولـلىرى ئـىدى. بۇ يـولـالر قـىش ئـايـلىرىدىمۇ غهرب بـىلهن بـولـغان بـاردى-كهلـدىلهردە ئـىشـلىتـىلـىدىغـان 

كۆڭۈلـدىكـىدەك لـىنـىيهلهر ئـىدى (11). ھىنـدىسـتان ئـارقـىلـىق تۈركـىسـتان رايـونـى بـىلهن زىچ مۇنـاسـىۋەت 

ئـورنـىتـىشـقا ئۇرۇنـغان ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـى ئۈچۈن بـولـسا، بۇ رايـون تـىجـارەتـتىن بهكـرەك سـىيـاسـىي ئهھمىيهتـكه 

ئـىگه ئـىدى. بـولۇپمۇ، رۇس ھاكـىمـىيـىتـىگه قـارشـى ئۆتكۈنـچى بهلـباغـلىق رولـىنـى ئـويـنايـدىغـان شهرقـىي 

تۈركىستاندا ئهنگلىيهلىكلهرمۇ ياقۇپبهگ بىلهن سودا مۇناسىۋىتى ئورنىتىشقا باشلىغانىدى. 

قهشقهردىكى دىنىي كۈنلهر 

قهشـقهر خهلـقى ئۈچۈن دىنـىي كۈنـلهر ۋە يهرلهر مۇھىم ئـىدى. ئـاپـاق خـوجـىنـىڭ مـازىرى قهشـقهر خهلـقى 

ئۈچۈن ئـاالھىدە ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولۇپ، قهشـقهرلـىكـلهر ئـاالھىدە كۈنـلهردە ۋە مۈشكۈالتـقا دۇچ كهلـگهنـدە 

ئـالـدى بـىلهن مۇشۇ يهرنـى زىيـارەت قـىالتـتى. دىنـىي مۇراسـىمـالر مـولـلىالرنـىڭ رىيـاسهتـچىلـىكـىدە ئۆتكۈزۈلهتـتى. 

بۇ مـولـلىالر يـاقۇپـبهگ تهرىپـىدىن تهيـىنـلىنهتـتى. ئۇ دىنـىي كۈنـلهردە سـاپ يـىپهكـتىن تـىكـىلـگهن كـىيـىمـلهرنـى 
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كـىيـىشـنى يـاقتۇراتـتى (12). رامـزان ئېيى قهشـقهردە ھايـاجـان ئـىلـكىدە كۈتۈۋېلىنـاتـتى. رامـزان ئېيى كـىرىشـتىن 

ئـىلـگىرى قـاتـتىق تهيـيارلـىقـالر قـىلـىنـاتـتى. رامـزان كېچىلـىرى قهشـقهرنـىڭ «ھېيتگاھ» دېيىلـىدىغـان شهھهر 

مهيدانىدا پائالىيهتلهر ئۆتكۈزۈلهتتى. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ قهشـقهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان شهھهرلـىرىدىكـى جـىنـازا مۇراسـىمـلىرى ئـىسـالم 

دۇنـياسـىنـىڭ بـاشـقا رايـونـلىرىدىكـىگه ئـوخـشاش ئـاالھىدىلـىكـلهرگه ئـىگه بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ يهردە دەپـنه ئـىشـلىرى 

ۋاپـات بـولغۇچـىنـىڭ مـاددىي ئـىمـكانـىيـىتـىگه كۆرە پهرقـلىق بـوالتـتى. پېقىر بـىر كـىشـى ئۆلـسه، شۇ كۈنـىال دەپـنه 

قـىلـىنـاتـتى. پۇلـدار كـىشـى ئۆلـگهنـدە بـولـسا، يېقىنـلىرى مېيىت نـامـىزىغـا ئۈلگۈرۈۋالسۇن دەپ، مېيىتـى دەپـنه 

قـىلـىنـماسـتىن بـىر قـانـچه كۈن سـاقـلىنـاتـتى. مېيىت ۋاپـات بـولـغان يهردە يۇيۇلۇپ، شۇ يهردە كېپهنـلىنهتـتى. 

كېپهن بـولـسا ئـىكـكى قـىسـىمـدىن تهركـىب تـاپـاتـتى. يهنـى مېيىتـقا يـاقـىسـى ئـويۇق، ئۇزۇنلۇقـى بهلـگه كېلىدىغـان 

بـىر كۆڭلهك بـىلهن بهلـدىن تـىزغـىچه كېلىدىغـان يهنه بـىر كـىيـىم كـىيـدۈرۈلهتـتى. ئـانـدىن ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه 

مېيىتنىڭ بېشىنىڭ چوققىسىدىن پۇتىغىچه ياپىدىغان كېپهن كىيدۈرۈلهتتى (13). 

ئهرلهر رامـزانـنىڭ تۇنـجى كۈنـىدىن بـاشـالپ، دورغـا بهگ سـارىيـىنـىڭ ئـالـدىدىكـى سـامـاۋەرخـانـىغـا يـىغـىلـىپ 

سـوھۇر ۋاقـتىنـىڭ كېلىشـىنـى كۈتهتـتى. بـامـدات نـامـىزىغـا بـارمـىغـانـالر يـامـان كۆرۈلهتـتى. يـاقۇپـبهگ سـالـدۇرغـان 

ھېيتگاھ مهسـجىدى ھېيت كۈنـلىرى تـولۇپ تـاشـاتـتى. نـامـازدىن كېيىن ئـوغۇل-قـىزالر چـوڭلىرى بـىلهن 

ھېيتلىشاتتى. 

ياقۇپبهگ دەۋرىدىكى ھهربىي ۋەزىيهت 

يـاقۇپـبهگ 1864-يـىلـى قهشـقهرگه («قۇشـبېگى» مهنسـىپـى بـىلهن، بۇزرۈك خـوجـىغـا) يـاردەم ئۈچۈن 

كهلـگهنـدە، قـول ئـاسـتىدا پهقهت تهرتـىپسـىز بـىر ئـوچۇم ئهسـكهرال بـار ئـىدى. 1865-يـىلـى رۇسـالر بـىلهن بـولـغان 

ئۇرۇشـتا يېڭىلـگهن قـوقهنـد قـوشۇنـىغـا تهۋە ئهسـكهرلهر قهشـقهرگه كېلىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتان قـوشۇنـىغـا 

قـوشۇلـدى. يـاقۇپـبهگ بۇ يېڭى ئهسـكهرلهر ئـارقـىلـىق ھهم ئۆز قـوشۇنـىدىكـى ئهسـكهر سـانـىنـى كۆپهيـتىۋالـدى، ھهم 

ئۆز نهزىرىدىكـى نـاقـابـىل قـوشۇنـنى تهربـىيهلهش ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان ئـوفـىتسېر ۋە قـورال-يـاراغـالرغـا ئېرىشـتى. 

شۇنـىڭ بـىلهن، ئۇ سـىسـتېمىلـىق قـوشۇن نـىزامـى ئـورنـىتـىپ، قـوشۇنـنى يېڭىدىن تهشـكىلـلىدى. دەسـلهپـته 

قـوشۇنـنىڭ ئهسـكهر مهنـبهسـى ئۆز رازىلـىقـى بـىلهن قـوشۇنـغا كـىرگهنـلهر ۋە بـاشـقا جـايـالردىن كهلـگهن سـابـىق 

ئهسـكهرلهر ئـارقـىلـىق كـاپـالهتـلهنـدۈرۈلـگهنـىدى. لېكىن، يـاقۇپـبهگ يېڭى بـىر نـىزام ئـارقـىلـىق مهجبۇرىي 

ئهسـكهرلـىك تۈزۈمـىنـى يـولـغا قـويـدى. ئهسـكهر ئېلىشـتا قـاتـتىق شهرتـلهر قـويۇلـدى. قـوشۇنـنىڭ ئېھتىيـاجـىغـا كۆرە، 

15 يـاشـتىن 35 يـاشـقىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى ئهرلهر ئهسـكهرلـىكـكه ئېلىنـدى. ئـىكـكى يـاكـى تېخىمۇ كۆپ ئـوغۇل 

بـاال بـار ئـائـىلـىلهر ئهسـكهر ئېلىشـتا ئـالـدىن ئـويـلىشـىالتـتى. بـىرال ئـوغۇل بـاال بـار ئـائـىلـىلهردىن بـولـسا، ئـومۇمهن 

ئهسكهر ئېلىنماسلىققا تىرىشىالتتى (14). 
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قـوشۇن يېڭى تهشـكىلـلهنـگهن بۇ مهزگـىلـدە زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمى تهسـىس قـىلـىنـمىغـان، قـوشۇن پهقهت 

پـىيـادە ئهسـكهرلهر ۋە ئـاتـلىق ئهسـكهرلهردىن ئـىبـارەت ئـىكـكى قـىسـىمـغا بۆلۈنـگهنـىدى. ئـوردا سېپىلـىغـا 

جاـيالشتۇرۇلغـان مۇھاپىـزەتچـىلهر قوـشۇنىـ بىـردىنبـىر زەمبـىرەكچـى قىـسىـم ئىـدى. بۇالر زۆرۈرىيهت بوـلۇپال 

قـالـمىسـا، ئـوردىدىن ئـايـرىلـماي، ئـوردا سېپىلـىدىكـى زەمـبىرەكـلهرنـى ئـاسـىراش ۋە رېمونـت قـىلـىش ئـىشـلىرى بـىلهن 

مهشغۇل بـوالتـتى (15). قـوشۇن «يـىگـىت» نـامـى بېرىلـگهن ئـاتـلىق ئهسـكهرلهر ۋە «سهرۋاز» دېيىلـىدىغـان 

پـىيـادە ئهسـكهرلهردىن تهركـىب تـاپـقانـىدى. كېيىن زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـىمـىنـىڭ قـوشۇلۇشـى بـىلهن قـوشۇن ئۈچ 

ئاساسىي بۆلهككه ئايرىلدى. 

قـوشۇنـدا تۆت ئـاتـلىق پـولـك ۋە بـىر پـىيـادىلهر پـولـكى بـار ئـىدى. بـىر پـولـكته ئۈچ مـىڭ ئهسـكهر بـار ئـىدى 

(16). ئـوفـىتسېرالر ئـىكـكى قـىسـىمـغا بۆلۈنهتـتى. قـوشۇنـنىڭ بـاش قـومـانـدانـى يـاقۇپـبهگ ئـىدى. ئۇنـىڭدىن بـىر 

دەرىجه تۆۋەن تۇرىدىغـان قـوشۇن قـومـانـدانـى «لهشـكهربېشى»لـىق مهنسـىپـى بـىلهن قـوشۇنـغا قـومـانـدانـلىق 

قـىالتـتى. «يـىگـىت» (يهنـى ئـاتـلىقـالر) پـولـكىنـىڭ ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارى لهشـكهربېشى ئـىدى. 

لهشـكهربېشىدىن كېيىن 500 كـىشـىنـى بـاشقۇرىدىغـان «پـانـسات» مهنسـىپـىگه ئـىگه ئهمهلـدارالر بـار ئـىدى. 

پـانـساتـالرنـىڭ قـول ئـاسـتىدا يۈز بېشى، يۈز بېشىنـىڭ قـول ئـاسـتىدا پهنـجاھ، پهنـجاھالرنـىڭ قـول ئـاسـتىدا 

ئـونبېشى بـار ئـىدى. «سهرۋاز» دېيىلـگهن پـىيـادىلهر قـوشۇنـىنـىڭ ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارى «نـائـىب» 

ئـىدى. نـائـىبـتىن كېيىن الۋەر، الۋەرنـىڭ قـول ئـاسـتىدا سهرزان، ئۇنـىڭدىن كېيىن يۈز بېشى، پهنـجاھ ۋە ئـون 

بېشى بار ئىدى (17). 

خانلىقتىكى ئهسكهر سانى

قهشقهر شهھىرى
2200 سهرۋاز 
1000 يىگىت 
يىگىرمه زهمبىرهك

بۇ يهردىكــى يــىگــىت ۋه سهرۋازالر 
چـاقـماقـلىق مـىلـتىق بـىلهن كـارابـىن 
مـىلـتىقـى ئـىشـلىتهتـتى. زهمـبىرهكـلهر 

«كـرۇپ» (Krupp) مـاركـىلـىق ئـىدى. 

ئـاتـلىق ۋه پـىيـاده ئهسـكهرلهر مـاتـادىن 

تىكىلگهن ھهربىي فورما كىيهتتى.

توقسۇن قهلئهسى
3500 يىگىت 
2000 سهرۋاز 
بهش زهمبىرهك

زهمـبىرهكـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىگه تېگى 

تهرهپـتىن ئـوق سېلىنـىدىغـان بـولۇپ، 

ئـىشـلهتـكىلـى بـولـمايـتتى. ئـاتـلىق 
ئـــوق  ئـــارقـــىدىن  ئهســـكهرلهر 
سېلىنــىدىغــان، پــىيــادىلهر بــولــسا 
ئېغىزدىن ئـوق سېلىنـىدىغـان مـىلـتىق 

ئىشلىتهتتى.
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قهشـقهر خـانـلىقـىنـىڭ ئـاسـاسـلىق شهھهرلـىرىدىكـى ئهسـكهر سـانـى ۋە قـورال-يـاراغـالر يۇقـىرىدىكـى جهدىۋەلـدە 

كۆرسـىتـىلـگهنـدەكتۇر. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، كـوروپـاتـكىن «قهشـقهرىيه» (بۇ كـىتـابـنىڭ ئۇيغۇرچـىسـى بـار، 

ت) نـامـلىق ئهسـىرىدە چېگرا قهلـئهلـىرىدىكـى قـىسـىمـالرنـى، ھهمـدەمـچى قـوشۇنـالرنـى ۋە خـانـلىقـقا قـاراشـلىق 

بـولـغان تۇڭگان قـىسـىمـلىرىنـىمۇ قـوشۇن تهركـىبـىدە ھېسابـالپ، خـانـلىقـنىڭ جهمـئىي 45 مـىڭ 360 ئهسـكىرى 

بـارلـىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، بۇالرنـىڭ 13 مـىڭى يـىگـىت (ئـاتـلىق ئهسـكهر)، 11 مـىڭ 560 ى سهرۋاز 

(پـىيـادە ئهسـكهر)، 9500 ى ھهمـدەمـچى ئـاتـلىق قـوشۇن، ئـىكـكى مـىڭى زەمـبىرەكـچى ۋە تۇڭگان قـىسـىمـلىرى 

ئىدى (18). 

قهشـقهر خـانـلىقـىنـىڭ ئهڭ مۇھىم ھهربـىي كۈچـى ئـاتـلىق قـىسـىمـالر ئـىدى. مـىڭبېشى ئـىسـمايـىل ھاكـكى 

بـىزنـى لهشـكهربېشىنـىڭ بـاشقۇرۇشـىدىكـى ئـاتـلىق پـولـك ھهقـقىدە ئهڭ ئـوچۇق ئۇچۇر بـىلهن تهمـىنـلهپ، ئـاتـلىق 

قىسىمالرنى تۆۋەندىكىدەك تونۇشتۇرغان: 

ئاقسۇ شهھىرى 1100 سهرۋاز 
100 يىگىت

ئهســـكهرلهرنـــىڭ  يهردىكـــى  بۇ 
كۆپـىنـچىسـى قـوشۇنـغا يېڭى ئېلىنـغان 

بــولۇپ، مۇنــتىزىم تۈزۈم ئــاســتىدا 

تهربـىيهلهنـگهن، چـاقـماقـلىق مـىلـتىق 

ئـىشـلىتـىدىغـان ۋه ئـوخـشاش فـورمـا 
كىيىدىغان ئهسكهرلهر ئىدى.

كۇچا شهھىرى
500 سهرۋاز 
1000 يىگىت 
ئىككى زهمبىرهك

بۇ يهردىكـــى ئـــاتـــلىق ئهســـكهرلهر 
پۈتۈنـــلهي خـــوتهنـــدىن كهلـــگهن. 
ئــىنــتايــىن يــاخشــى تهربــىيهلهنــگهن 
بـــولۇپ، چـــاقـــماقـــلىق مـــىلـــتىق 

ئـىشـلىتهتـتى. مـاتـادىن تـىكـىلـگهن بـىر 

خىلال فورما كىيهتتى.

كورال شهھىرى
660 سهرۋاز 
2340 يىگىت 
ئۈچ زهمبىرهك

بۇالر داۋامـلىق ئـورنـىنـى ئـالـماشـتۇرۇپ 
ئـــىدى.  ئهســـكهرلهر  تۇرىدىغـــان 
تـــوقـسۇن ۋه تۇرپـــان شهھـىرىدىن 

كهلــگهن ئهســكهرلهر بۇ يهرده بــىر 
مهزگـىل تۇرغـانـدىن كېيىن قـايـتىپ 

كېتهتتى.

تۇرپان شهھىرى
3500 يىگىت 
5000 سهرۋاز 
يىگىرمه زهمبىرهك

ئـاتـلىق ئهسـكهر پـىلـىكـلىك قـورال، 
پـىيـاده ئهسـكهرلهر بـولـسا چـاقـماقـلىق 

مىلتىق ئىشلىتهتتى.
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«ئـاتـلىق ئهسـكهرلهر قهشـقهر قـوشۇنـىنـىڭ مۇھىم قـىسـمى ئـىدى. ئۇالرنـىڭ قـورالـلىرى ئـارىسـىدا (كـىشـى 

بېشىغـا) بـىردىن يـاكـى ئـىكـكىدىن سـىتۋوللۇق، كـاپسۇللۇق يـاكـى پـىلـىكـلىك مـىلـتىق ۋە قـىلـىچ بـار ئـىدى. 

بـىرلـىكـكه كهلـگهن فـورمـىسـى يـوق ئـىدى. بهزىلـىرى بېشىغـا سهلـله يۆگهيـتتى، يهنه بهزىلـىرى بـاشـقىچه 

كـىيـىمـلهرنـى كـىيهتـتى. بهلبېغىغـا بـىر قـانـچه تـال ھهمـيان چـىگـىپ، ئۇالرغـا مـىلـتىق ئـوقـى ۋە ئـوق دورىسـى 

قـاچـىاليـتتى. لېكىن، ئهسـكهرلهرنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى «جهرمـىنه» دېيىلـىدىغـان كـىيـىمـنى كـىيهتـتى. ئـاتـلىق 

ئهسـكهرلهرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۆز ئېتىنـى ئۆزى بـاقـاتـتى ۋە ھهرۋاقـىت ئۇرۇشـقا تهيـيار ھالهتـته تۇراتـتى. شۇ 

ۋەجـىدىن، ئۇالر دائـىم ئـوغـالق تـارتـىشـىش ئـويـنايـتتى ۋە ھهربـىي تهلـىم-تهربـىيهنـى تـوخـتىتـىپ قـويـمايـتتى. 

ئـاتـلىق ئهسـكهرلهر يـىلـدا بـىر قېتىم كۆزدىن كهچۈرۈلـىدىغـان بـولۇپ، بۇ پـائـالـىيهت «كۆرۈن» (بۇ بۈگۈنـكى 

«ھهربـىي پـارات» شۇ، ت) دەپ ئـاتـىالتـتى. يـاقۇپـبهگـنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆتكۈزۈلـگهن پـاراتـتىن كېيىن، ئـاتـلىق 

ئهسـكهرلهرگه ئېھتىيـاجـلىرىنـى قـامـدايـدىغـان يېزىالر بۆلۈپ بېرىلهتـتى ۋە بۇ «يهته» دەپ ئـاتـىالتـتى. بۇ يېزىالر 

پـانـساتـالرغـا بۆلۈپ بېرىلهتـتى. ھهر پـانـساتـنىڭ يېنىدا ئـىكـكى الۋەر، ھهر الۋەرنـىڭ يېنىدا ئـىكـكى سهرزان، ھهر 

سهرزانـنىڭ يېنىدا ئـىكـكى نهپهر يۈز بېشى تۇراتـتى. ھهر يۈز بېشىنـىڭ يېنىدا ئـىكـكى پهنـجاھبېشى ۋە ھهر 

پهنجاھبېشىنىڭ يېنىدا ئىككى نهپهر ئون بېشى بار ئىدى» (19). 

يـاقۇپـبهگ ئـوسـمانـلى دۆلـىتـىدىن تهلهپ قـىلـغان ھهربـىي تهلـىمـدارالر ئـارقـىلـىق زامـانـىۋى ھالهتـكه ئهكهلـگهن 

قـوشۇنـىنـى «نـىزامـى جهدىدى» دەپ ئـاتـايـتتى. ئۇ قـوشۇنـدىكـى ھهربـىي ئهمهلـدارالرنـى زامـانـىۋىالشـتۇرۇش 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، «قـازى ئهسـكهر» ئـارقـىلـىق قـوشۇنـدىكـى ئـىنـتىزامـنى سـاقـالشـقا ئۇرۇنـغانـىدى. قـوشۇنـدىكـى ھهر 

پـولـكنىڭ بـىردىن ئهسـكهر قـازىسـى بـار ئـىدى. يـاقۇپـبهگه قـومـانـدانـالرنـى تـالـالشـقا ئـاالھىدە سهزگۈر مۇئـامـىله 

قـىالتـتى. بـولۇپمۇ، ئۆزىگه سـادىق كـىشـىلهرنـى قـوشۇنـغا قـومـانـدان قـىلـىپ تهيـىنـلهيـتتى. دۆلهتـتىكـى مۇھىم 

قهبـىلـىلهرگه ھهربـىي مهنـسهپ بهرمهسـلىكـى شۇ قهبـىلـىلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ يـىرىكـلىشـىشـىدىكـى ئهڭ 

ئـاسـاسـلىق سهۋەب ئـىدى. يـاقۇپـبهگـنىڭ ئۆزىگه سـادىق، لېكىن خهلـق بـىلهن زىچ مۇنـاسـىۋىتـى يـوق كـىشـىلهرنـى 

قوماندان قىلىپ تهيىنلىشى ئۇنىڭ خهلق بىلهن ئازارىلىشىشىغا سهۋەب بولغانىدى (20). 

قهشـقهر قـوشۇنـىدىكـىلهر بـىرلـىكـكه كهلـگهن مـىلـلىي تهركـىبـكه ئـىگه بـولـماسـتىن، قـوشۇن ئـىچـىدە تۈرلۈك 

مـىلـلهتـلهرگه تهۋە ئهسـكهرلهر بـار ئـىدى. قـوقهنـدلـىك ئهسـكهرلهرنـىڭ سـانـى بـاشـقىالرنـىڭكىدىن خېلى بهكـال كۆپ 

ئـىدى. بۇالردىن سـىرت، بۇخـارادىن ۋە رۇسـالر ئـىشـغال قـىلـىۋالـغان بـاشـقا رايـونـالردىن كهلـگهن ئهسـكهرلهرمۇ بـار 

ئـىدى. يـاقۇپـبهگـنىڭ ئهڭ يېقىن ھهقهمـسايـىلـىرى بـولـغان قـوقهنـدلـىكـلهر قـوشۇنـدا ئـاالھىدە كـىشـىلهر 

ھېسابـلىنـاتـتى. ئۇالر ھۆكۈمهت ۋە قـوشۇنـدا مۇھىم ۋەزىپـىلهرگه تهيـىنـلهنـگهنـىدى. شۇنـداقـال، (قـوقهنـدلـىك) بۇ 

ئهسـكهرلهر يـاقۇپـبهگـنىڭ ئـىشهنـچىلـىك قـولـلىغۇچـىلـىرى ئـىدى. قـوشۇنـدا قـوقهنـدتـىن ۋە غهربـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

بـاشـقا جـايـلىرىدىن كهلـگهن ئهسـكهرلهردىن سـىرت، بـىر بۆلۈك ئـافـغان، ئـاز سـانـدا ھىنـدى، تۇڭگان، خـىتـاي ۋە 

قـىرغـىز ئهسـكهرلهرمۇ بـار ئـىدى. بۇ قـوشۇنـدىكـى خـىتـاي ئهسـكهرلهر 1863~1864-يـىلـلىرىدىكـى قهشـقهر 

قـوزغـىلـىڭىدا يـوقـىتـىلـغان مـانجۇ قـوشۇنـىنـىڭ قـالـدۇقـلىرى بـولۇپ، ئـىسـالمـنى قـوبۇل قـىلـىپ جېنىنـى سـاقـالپ 

قالغان ۋە بالىلىرى بىلهن بىرلىكته ياقۇپبهگنىڭ قوشۇنىغا قوشۇلغانىدى (21). 
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قهشـقهر قـوشۇنـى يېڭى قۇرۇلـغانـدا زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمى يـوق ئـىدى. قـوشۇنـدىكـى بـىردىنـبىر 

زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمى قهشـقهر ئـوردىسـىنـى ۋە قهلـئه سېپىلـىنـى قـوغـداشـقا مهسـئۇل ئـىدى. يـاقۇپـبهگ ئۆز 

ئـائـىلـىسـىگه نـاھايـىتـى كۆڭۈل بۆلهتـتى ۋە شۇ سهۋەبـتىن، ئۇالرنـى قـوغـداشـقا مهسـئۇل ئهسـكهرلهرنـىمۇ ئۆزى 

ئـىشـىنـىدىغـان كـىشـىلهر ئـارىسـىدىن تـالـالشـقا ئهھمىيهت بېرەتـتى. شۇ ۋەجـىدىن، زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمىنـى ئهڭ 

دەسـلهپـته ئـوردا مۇھاپـىزىتـى ئۈچۈن ئـىشـلهتـكهنـىدى. ئـوردىدىكـى زەمـبىرەكـچىلهرنـىڭ ھهمـمىسـى تۈركـلهر ئـىدى. 

لېكىن، فهتـىھ ئۇرۇشـلىرىنـىڭ كۆپـىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ، زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمىغـا بـولـغان ئېھتىيـاج كۈچهيـگهن. 

دەسـلهپـته تهسـىس قـىلـىنـغان زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمىدىكـىلهر قـوشۇنـدىكـى ئهڭ ئـاجـىز تهبـىقه دەپ قـارىالتـتى ۋە شۇ 

سهۋەبـتىن قـوشۇنـدىكـى بـاشـقا كۈنـدىلـىك ئـىشـالرنـىمۇ شۇالر قـىالتـتى. زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمىدا تۇڭگان ۋە خـىتـاي 

ئهسـكهرلهر بهكـال كۆپ ئـىدى. خـىتـايـالر بـىلهن تۇڭگانـالرغـا ئـىشهنـمىگهن يـاقۇپـبهگ بۇ ئـىكـكى تـائـىپـىنـى 

قوشۇندىكى ئهڭ ئاجىز ھالقا ھېسابلىنىدىغان زەمبىرەكچىلهر قىسمىغا ئورۇنالشتۇرغانىدى (22). 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 

«ياقۇپ بهگ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

* نهقىل مهنبهلىرى ئۈچۈن ئهسهرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىغا مۇراجىئهت قىلغايسىز.
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گۈلىستان

 20 يىلدىن كېيىن

ئو. ھېنرى



يىگىرمه يىلدىن كېيىن 

ئو. ھېنرىي 

سـاقـچى تـولـىمۇ سۈرلۈك قـىيـاپهتـته چـوڭ كـوچـىنـى چـارالۋاتـاتـتى. ئۇ ئهتهي سۈر كۆرسهتـكهن بـولـماسـتىن، 

تهبـىئـىي ھالـىتـىال ئـاشۇنـداق سۈرلۈك ئـىدى. كېچه سـائهت ئـون بـوالي دەپ قـالـغان، يهنه كېلىپ سـوغۇق شـامـال 

يامغۇردىن شهپه بېرىۋاتقاندەك ھۇشقىرتىپ تۇرغاچقا، كوچىدا ئاساسهن ئادەم دىدارى قالمىغانىدى. 

سـاقـچى تـولـىمۇ بهسـتلىك ۋە بهھهيۋەت كـىشـى ئـىدى. ئۇ قـولـىدىكـى سـاقـچى كـالـتىكـىنـى ئۇيـاق-بۇيـاقـقا 

پۇالڭالتـقىنـىچه ئـىشـىكمۇ ئـىشـىك قـاراپ، كۆزىتـىپ مېڭىۋاتـاتـتى. ئۇنـىڭ گـاھىدا جـىمـجىت كـوچـىغـا ھوشـيارلـىق 

بـىلهن قـاراپ قـويۇشـى كـىشـىگه تـىنچـلىق مۇئهكـكىلـىدەكـال تۇيغۇ بېرەتـتى. بۇ رايـونـدا كېچىلـىك دۇكـانـالر ئـانـچه 

كۆپ ئهمهس ئـىدى. تـامـاكـا دۇكـانـلىرىنـىڭ يـاكـى تۈنـبويـى ئېچىلـىدىغـان يېمهكـلىك دۇكـانـلىرىنـىڭ چـىراغـلىرى 

ئـانـدا-سـانـدا كۆزگه چېلىقسـىمۇ، لېكىن مۇتـلهق كۆپ قـىسـىمـلىرى چـوڭ دۇكـانـالر بـولـغاچـقا، بـالـدۇرال تـاقـىلـىپ 

بوالتتى. 

سـاقـچى بـىر كـوچـىنـىڭ ئـوتتۇرىسـىغـىراق كهلـگهنـدە، تۇيۇقسـىز قهدەمـلىرىنـى ئـاسـتىالتـتى. بـىرى قـاپـقاراڭغۇ 

مېتال بۇيۇمـالر دۇكـىنـىڭ ئـالـدىدا تـامـغا يۆلـىنـىپ، تۇتـاشـتۇرۇلـمىغـان سـىگـارتـنى چـىشـلىگـىن ھالـدا تۇراتـتى. 

ساقچى ئۇنىڭغا قاراپ مېڭىۋىدى، ئۇ ئاۋال ئېغىز ئېچىپ شۇنداق دېدى: 

ـــ ھېچ ئـىش يـوق، ئـوفـىتسېر! مهن بۇ يهردە بـىر دوسـتۇمـنى سـاقـالۋاتـىمهن. بىـز يىـگىـرمه يىـل ئىـلگـىرىال 

بۈگۈنـكى چېسىالدا كۆرۈشۈشـكه كېلىشـىپ قـويـغانـىدۇق. بۇ ئـاڭلىمـاقـقا تـولـىمۇ كۈلـىكـىلـىك تۇيۇلـىدۇ، 

شۇنـداقمۇ؟ ئهگهر يهنـىال خـاتـىرجهم بـواللـمىسـىڭىز، مهن سـىزگه ئېنىق چۈشهنـدۈرۈپ قـويـىمهن. ئـاالھهزەل 

شۇنچه يىل ئىلگىرى، بۇ دۇكاننىڭ ئورنىدا بىر ئاشپۇزۇل، يهنى جوۋ برېيدىنىڭ ئاشخانىسى بار ئىدى. 

ـــ ئۇ ئاشخانا بهش يىل ئاۋۋالمۇ بار ئىدى، شۇ چاغدا چېقىۋېتىلدى، ـــ دېدى ساقچى. 

دۇكـان ئـىشـىكـىنـىڭ يېنىدا تۇرغـان بۇ كـىشـى سهرەڭگىگه ئـوت يېقىپ، سـىگـارتـىنـى تۇتـاشـتۇرىۋىدى، 

شۇنـدىال ئۇنـىڭ تـاتـىراڭغۇ چـاسـا يۈزى ئېنىق كۆرۈنـدى. ئۇنـىڭ كۆزلـىرى نۇرلۇق، ئـوڭ قېشىنـىڭ يېنىدا ئـاپـئاق 

تـاتۇق بـار ئـىدى. گـالـىسـتۇكـىنـىڭ ئـىلغۇچـىغـا خېلىال چـوڭ ئـالـماسـتىن بـىرى قـويۇلـغان بـولۇپ، قـارىمـاقـقا تـولـىمۇ 

غهلىته كۆرۈنهتتى. 

ـــ يـىگـىرمه يـىل ئـاۋۋالـقى مۇشۇ كېچىدە، ـــ دېدى ئۇ، ـــ جـىمـىي ۋېلىس ئـىكـكىمـىز جـوۋ بـرېيدى 

ئـاشـخانـىسـىدا تـامـاق يېگهنـىدۇق، جـىمـىي مېنىڭ ئهڭ يېقىن ئـاغـىنهم، شۇنـداقـال دۇنـيادىكـى ئهڭ يـاخشـى ئـادەم 

ئـىدى. ئـىكـكىلـىمـىز يهرلـىك نيۇيـوركـلىقـالردىن بـولۇپ، ئـاكـا-ئۇكـىالردەك ئۆتهتتۇق. ئۇ چـاغـدا مهن 18 يـاشـتا، 

جـىمـىي 20 يـاشـتا ئـىدى. مهن ئهتـىسـى چۈشـتىن بۇرۇن ئـىگـىلـىك تـىكـلهش ئۈچۈن غهربـكه بـارمـاقـچى ئـىدىم. 
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لېكىن، مهن جـىمـىيـنى ئهكېتهلـمهيـتتىم. چۈنـكى، ئۇ بۇ يهرنـى دۇنـيادىكـى ئهڭ يـاخشـى جـاي دەپ قـارايـتتى. 

بـىز شۇ كۈنـى كېچىدە كېيىنـكى ئهھۋالـىمـىزنـىڭ قـانـداق بـولۇشـىدىن، قـانـچىلـىك ئۇزۇن يـول يۈرۈشـىمـىزدىن 

قهتــئىيــنهزەر، يــىگــىرمه يــىلــدىن كېيىنــكى مۇشۇ كۈنــنىڭ مۇشۇ ســائــىتــىدە مۇشۇ يهردە كۆرۈشۈشــكه 

دېيىشـكهنـىدۇق. بـىز كېلهچـىكـىمـىزنـىڭ قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، يـىگـىرمه يـىلـدا قـىسـمىتـىمـىز ئـاسـاسهن 

بهلگىلىنىپ، ئانچه-مۇنچه ئۆي-بىساتلىرىمىز بار بولىدۇ، دەپ ئويلىغانىدۇق. 

ـــ ئـاڭلىمـاقـقا تـولـىمۇ قـىزىقـارلـىقـكهن، ـــ دېدى سـاقـچى، ـــ لېكىن، مهنـچه بۇ ئـىكـكى قېتىمـلىق 

ئۇچـرىشـىشـنىڭ ئـارىسـى بهك ئۇزىراپ كېتىپتۇ. سـىز ئۇ يهرگه كهتـكهنـدىن كېيىن دوسـتىڭىزدىن خهت-چهك 

تاپشۇرۇۋالمىدىڭىزمۇ؟ 

ـــ شۇنـداق، بـىر مهھهل خهت-چهك يېزىشـقانـىدۇق، ـــ دېدى ئۇ، ـــ لېكىن، ئـارىدىن بـىر-ئـىكـكى 

يـىل ئۆتـكهنـدىن كېيىن ئـىز-دېرىكـىمـىزنـى قـىلـىشـالـمىدۇق. سـىزمۇ بـىلـىسـىز، غهربـىي رايـون تـولـىمۇ كهڭ جـاي. 

مهن ئۇ يهرلهردە ھېلى ئۇنـىڭ بـىلهن، ھېلى بۇنـىڭ بـىلهن ئـالـدىراش بـولۇپ كهتـتىم. لېكىن، مهنـچه جـىمـىي 

ئهگهر ھايـاتـال بـولـسا، چـوقۇم مهن بـىلهن كۆرۈشـكىلـى بۇ يهرگه كېلىدۇ. ئۇ بۇنـى ھهرگـىز ئۇنتۇپ قـالـمايـدۇ. 

مهن مۇشۇ يهردە ئۇنـىڭ بـىلهن ئۇچـرىشـىش ئۈچۈن مـىڭ مـىل يـول يۈردۈم. كـونـا بۇرادىرىم كهلسـىال، بۇ 

قىلغانلىرىم ئهرزىگهن بولىدۇ. 

ئۇ شۇنداق دېگىنىچه قاپقىقى ئالماس بىلهن زىننهتلهنگهن قويۇن سائىتىنى چىقاردى. 

ـــ ئـونـغا ئۈچ مـىنۇت بـاركهن، ـــ دېدى ئۇ، ـــ ئهيـنى چـاغـدا بـىز ئـىشـىك ئـالـدىدا خـوشـالشـقانـدا، 

سائهت دەل ئون بولغانىدى. 

ـــ غهربىي رايوندا ئىش-ئوقىتىڭىز يۈرۈشكهندۇ ھهقاچان؟ ـــ دەپ سورىدى ساقچى. 

ـــ پهرىزىڭىز تـوغـرا! جـىمـىيـنىڭ مېنىڭ يېرىمـىمـچىلـىك بـواللـىغـان بـولۇشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمهن. ئۇ بهكمۇ 

تـىرىشـچان، ئـاجـايـىپ يـاخشـى ئـادەم ئـىدى. مهن پۇل تېپىش ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە زېرەك كـىشـىلهر بـىلهن 

رىقـابهتـلهشـمىسهم بـولـمايـدۇ. كـىشـى نيۇيـوركـتا قـائـىدە-يـوسۇن بـويـىچه ئـىش كۆرۈپ، راھهت يـاشـىيـااليـدۇ. 

لېكىن، غهربىي رايوندا گېلىڭىزغا پىچاق تىرەلگهندەك، ئهندىكىپال يۈرىسىز. 

ساقچى قولىدىكى كالتهكنى پۇالڭالتقىنىچه، بىر-ئىككى قهدەم چامدىدى: 

ـــ مهن ماڭاي، دوستىڭىزنىڭ كېلىشىگه تىلهكداشمهن. ئۇ دېيىشكهن ۋاقىتتا كېلهرمۇ؟ 

ـــ مهنــچه نــاتــايــىن، ـــ دېدى ھېلىقــى ئــادەم، ـــ مهن ئۇنــى كهم دېگهنــدە يهنه يېرىم ســائهت 

ساقاليمهن. ئهگهر جىمىي ھاياتال بولسا كهلمهي قالمايدۇ. خهير-خوش، ئوفىتسېر. 

ـــ خهيـرلـىك كېچىلهر، ئهپهنـدىم، ـــ سـاقـچى شۇنـداق دېگىنـىچه يۈرۈپ كهتـتى ۋە داۋامـلىق ئـىشـىكمۇ 

ئىشىك چارالشقا باشلىدى. 
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بۇ چـاغـدا سـىم-سـىم يـامغۇر يېغىشـقا بـاشـلىغـانـىدى. شـامـالمۇ تـوخـتىمـاي چـىقـىۋاتـاتـتى. كـوچـىدىكـى بـىر 

قـانـچه كـىشـىمۇ پهلـتولـىرىنـىڭ يـاقـىسـىنـى تـىكـلهپ، قـولـىنـى يـانچۇقـىغـا تـىقـىپ، الم-جـىم دېمهسـتىن كېتىۋاتـاتـتى. 

ئۇ بـولـسا يـاش ۋاقـتىدىكـى دوسـتى بـىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن مـىڭ مـىل يـولـنى بېسىپ كهلـگهنـىدى. بۇ 

ئهسـلىدىنـال تـازا ئـىشهنـچ قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـان ئۇچـرىشـىش بـولـغاچـقا، ئۇنـىڭ سـىگـارت چهكـكهچ سـاقـالشـتىن 

باشقا ئامالى يوق ئىدى. 

ئۇ ئـاالھهزەل يـىگـىرمه مـىنۇت سـاقـلىغـانـدىن كېيىن، ئۇزۇن پهلـتو كـىيـىپ، يـاقـىسـىنـى تـىكـلىۋالـغان ئېگىز 

بويلۇق بىر ئهر كوچىنىڭ قارشى تهرىپىدىن ئۇنىڭغا قاراپ كهلدى. 

ـــ بۇ سهنمۇ؟ بوب، ـــ دېدى ئۇ قورۇنۇپراق. 

ـــ بۇ سهنمۇ؟ جىمىي ۋېلىس، ـــ دېدى دۇكان ئالدىدىكى ھېلىقى كىشى. 

ـــ تهڭرىگه شۈكۈر! ـــ دېدى بـايـا كهلـگهن كـىشـى قـارشـى تهرەپـنىڭ ئـىكـكىالى قـولـىنـى چـىڭ 

سـىقـقىنـىچه، ـــ سهن راسـتال بـوب ئـىكهنـسهن. ھايـاتـال بـولـساڭ، سېنى چـوقۇم تـاپـااليـدىغـانـلىقـىمـغا ئـىشـىنهتـتىم. 

پـاھ! پـاھ! يـىگـىرمه يـىل نېمه دېگهن ئۇزۇن ۋاقـىت ھه! ھېلىقـى ئـاشـخانـا چېقىۋېتىلـدى، بـوب، ئهگهر جـايـىدا 

بولغان بولسا، شۇ يهردە تازا ئوبدان غىزاالنغان بوالتتۇق-دە! غهربتىكى ئىشلىرىڭ قانداقراق؟ بۇرادەر! 

ـــ قهدىر ئهھۋال، ئۇ يهر مـاڭا كۈتـكهنـلىرىمـنىڭ ھهمـمىنـى بهردى. سهن بهكـال ئۆزگـىرىپ كېتىپـسهن، 

جىم. سېنى بۇنچىۋاال ئېگىز بولۇپ كهتكهندۇ دەپ ئويالپمۇ باقمىغانىدىم. 

ـــ شۇنداق، بويۇم يىگىرمه ياشتىن كېيىنمۇ ئازراق ئۆستى. 

ـــ نيۇيوركتىكى ئىشلىرىڭ قانداقراق؟ جىمىي. 

ـــ ئـىنـتايـىن يـاخشـى. شهھهرلـىك ھۆكۈمهت ئۈچۈن ئـىشـلهيـمهن. يۈرە بـوب، مهن بـىلـىدىغـان بـىر يهر 

بار، شۇ يهرگه بېرىپ، ئۆتكهن ئىشالر توغرىسىدا قانغۇچه پاراڭلىشايلى. 

ئـىكـكىيـلهن قـول تۇتۇشـقىنـىچه كـوچـىنـى بـويـالپ مـاڭدى. غهربـتىن كهلـگهن، مۇۋەپـپهقـىيهتـلىرى سهۋەبـلىك 

تېرىسـىگه سـىغـماي قـالـغان ھېلىقـى كـىشـى ئۆزىنـىڭ تهرەقـقىيـات مۇسـاپـىسـىنـى قـىسـقىچه سۆزلهپ بهردى. يهنه 

بىرەيلهن پهلتوسىغا پۈركۈنگىنىچه جىمجىتقىنه تىڭشاۋاتاتتى. 

دوقمۇشـتىكـى مـىلـىچـمال دۇكـىنـىنـىڭ چـىراقـلىرى ۋالـىلـداپ يېنىپ تۇراتـتى. ئـىكـكىيـلهن شۇ دۇكـانـنىڭ 

يېنىغا كهلگهندە، ھهر ئىككىيلهن توختاپ، بىر-بىرىنىڭ چىرايىغا زەن سالدى. 

غهربـتىن كهلـگهن ھېلىقـى كـىشـى تۇيۇقسـىز قهدەمـلىرىنـى تـوخـتىتـىپ، يېنىدىكـى كـىشـىنـىڭ قـولـىنـى 

قويۇۋەتتى ۋە جىددىي ئاھاڭدا: 

ـــ سهن جـىمـىي ۋېلىس ئهمهس. يـىگـىرمه يـىل ھهرقـانـچه ئۇزۇن بـولسـىمۇ، لېكىن قـاڭشارلـىق ئـادەمـنى 

پاناق قىلىۋېتهلمهيدۇ، ـــ دېدى. 
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 ـــ لېكىن بهزىدە يـاخشـى ئـادەمـنى ئهسـكى قـىلـىۋېتهلهيـدۇ، ـــ دېدى ھېلىقـى ئېگىز بـويلۇق كـىشـى، 

ـــ سهن قـولـغا ئېلىنـغىلـى ئـون مـىنۇت بـولـدى، بـوب. چـىكـاگـو سـاقـچىلـىرى سېنى نيۇيـوركـقا بېرىشـى مۇمـكىن 

دەپ قـاراپ، بـىزگه سـاڭا كۆز-قۇالق بـولۇشـنى جېكىلـىگهنـىدى. سهن يهنـىال جـىمـمىدە مهن بـىلهن بـىلـله 

مـاڭىسهنغۇ-ھه؟ مهنـچه شۇنـداق قـىلـغىنـىڭ تۈزۈك. لېكىن، مهن ئـالـدىدا سـاڭا بـىر ئـامـانهتـنى تـاپشۇرۇۋېتهي. 

سهن ئۇنـى مۇشۇ يهردە چـىراغ يـورۇقـىدا ئـوقۇۋالـساڭ بـولـىدۇ. بۇنـى ۋېلىس ئـىسـىمـلىك سـاقـچى مـاڭا 

بهرگهنىدى. 

غهربـتىن كهلـگهن ھېلىقـى كـىشـى بـىر پـارچه قهغهزنـى ئـاچـتى ۋە ئـىچـىدىكـى خهتـلهرنـى ئـوقۇۋېتىپ قـولـلىرى 

تىترەشكه باشلىدى: 

«بـوب! مهن دېيىشـكهن ۋاقـىتـتا، دېيىشـكهن ئـورۇنـغا بـاردىم. لېكىن، مهن چـىكـاگـو سـاقـچىلـىرى 

تهرىپـىدىن تۇتۇش بۇيـرۇقـى چـىقـىرىلـغان بـىرەيـلهنـنىڭ چـىرايـىنـى كۆردۈم. مهن سېنى ئۆزۈم قـولـغا ئېلىشـنى 

خالىمىغاچقا، باشقا بىر ساقچىنى بۇ ئىشنى ئورۇنداشقا ئهۋەتتىم. ـــ جىمىي» 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 
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دۆلهتلهرنىڭ ئۆمرى

تارىخ ۋه بىز

ئىبنى خهلدۇن



دۆلهتلهرنىڭمۇ شهخسلهرگه ئوخشاش تهبىئىي ئۆمرى بار 

ئىبنى خهلدۇن 

بـىلـگىنـكى، دوختۇرالرنـىڭ ئـىلـگىرى سۈرۈشـىچه، شهخسـلهرنـىڭ تهبـىئـىي ئۆمـرى 120 يـىلـدۇر ۋە (بـاشـقا 

ئـامـىلـالرغـا كۆرە) بۇ شۇنـىڭدىن كۆپمۇ، ئـازمۇ بـولـىدۇ. بۇ ئۈمـمهتـنىڭ، يهنـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئۆمـرى ھهدىسـته 

رىۋايهت قىـلىـنغـىنىـدەك، ئاـتمـىش يىـل بىـلهن يهتمـىش يىـل ئاـرىسىـدىدۇر. پهۋقۇلئـاددە ئهھۋال بوـلمـىغاـنال 

شـارائـىتـتا، تهبـىئـىي ئۆمۈر 120 يـىلـدىن ئۇزۇن بـولـمايـدۇ. نۇھ ئهلهيھىسـساالمـنىڭ، شۇنـداقـال ئـاد ۋە سهمۇد 

قهۋمـلىرىگه تهۋە ئـاز بـىر قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭ ئۆمـرىنـىڭ بۇنـىڭدىن ئۇزۇن بـولۇشـى ئهنه شۇنـداق پهۋقۇلـئاددە 

ئهھۋالالردىندۇر. 

دۆلهتـلهرنـىڭ (خـانـلىقـالرنـىڭ ۋە سۇاللـىلهرنـىڭ) ئۆمـرىمۇ ئـاسـاسهن ئۈچ نهسـىلـدىن ئېشىپ كهتـمهيـدۇ. بـىر 

نهسـىل بـىر شهخـسنىڭ ئـوتتۇرىچه ئۆمـرىدىن ئـىبـارەت بـولۇپ، بۇ زورىيـىش-راۋاجـلىنـىش مۇددىتـىنـىڭ ئـاخـىرقـى 

چېكى بـولـغان قـىرىق يـىلـدۇر. ئـالـالھ تـائـاال: {ئـىنـسان كۈچ-قۇۋۋەتـكه تـولۇپ، قـىرىق يـاشـقا يهتـكهنـدە ...} 

دېگهن [سۈرە ئهھقاف 15-ئـايهت]. ئهنه شۇ سهۋەبـتىن، «بـىر شهخـسنىڭ ئۆمـرى بـىر نهسـىلـنىڭ ئۆمـرىدۇر» 

دەيـمىز. بهنـى ئـىسـرائـىلـنىڭ تـىھ چۆلـىدە قـىرىق يـىل قېلىشـىدىكـى ھېكمهتمۇ بۇ خۇسۇسـنى دەلـىلـلىمهكـتىدۇر. 

بـىز دېگهنـىدۇقـكى، ئۇ يهردە قـىرىق يـىل قـالـدۇرۇلۇشـىدىكـى مهقـسهت بهنـى ئـىسـرائـىل قهبـىلـىلـىرىدىن مهۋجۇت 

بـىر نهسـىلـنىڭ ئۆلۈپ تۈگـىشـى ۋە ئۇالرنـىڭ ئـورنـىغـا خـارلـىقـقا ئۇچـرىمـىغـان ۋە ئۇنـىڭغا كۆنۈپ قـالـمىغـان بـاشـقا 

بـىر نهسـىلـنىڭ يېتىشـىپ چـىقـىشـىدۇر. شۇ ۋەجـىدىن، بهنـى ئـىسـرائـىلـنىڭ چۆلـدە قـىرىق يـىل قېلىش ۋەقهلـىكـى 

بـىر نهسـىلـنىڭ ئۆمـرىنـى قـىرىق يـىل دەپ ھېسابـالشـقا دەلـىل بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، بۇ قـىرىق يـىل مۇددەت بـىر 

شهخسنىڭ ئۆمرىدىن ئىبارەتتۇر. 

«دۆلهت ۋە خـانـلىقـنىڭ ئۆمـرى كۆپـىنـچه ھالـالردا ئۈچ نهسـىلـدىن (يهنـى 120 يـىلـدىن) ئېشىپ 

كهتمهيدۇ» دېيىشىمىزنىڭ سهۋەبى شۇدۇر: 

بـىرىنـچى نهسـىل: بۇالر مۈشكۈل تۇرمۇش شـارائـىتـلىرىغـا بهرداشـلىق بېرىش، جهڭگىۋارلـىق، يـاۋۇزلۇق، 

شـان-شهرەپـته ئـورتـاقـلىشـىش قـاتـارلـىق بهدەۋىيـلىكـنىڭ خۇسۇسـىيـىتـىنـى، قـاتـتىقـلىقـىنـى ۋە ۋەھشىيـلىكـىنـى سـاقـالپ 

قـالـغان بـولـىدۇ ھهمـدە شۇ سهۋەبـلىك، ئۆملۈك ئېڭىنـىڭ تهسـىرى ئۇالرنـىڭ ۋۇجۇدىدا داۋامـلىشـىدۇ. ئۇالرنـىڭ 

قىلىچلىرى ئۆتكۈر، ئهتراپىدىكىلهر قورقۇنچلۇق بولۇپ، خهلق ئۇالرنىڭ ئالدىدا قول باغالپ تۇرغۇچىدۇر. 

ئـىكـكىنـچى نهسـىل: بۇالرنـىڭ ئهھۋالـى ھاكـىمـىيهت ۋە پـاراۋانـلىق سهۋەبـلىك، بهدەۋىيـلىكـتىن 

شهھهرلـىشـىشـكه، قـىيـىنـچىلـىقـالردىن بـايـاشـاتـچىلـىقـقا، ئـورتـاق شـان-شۆھرەت سـاھىبـى بـولۇشـتىن ئۇنـىڭغا (ئـاز بـىر 
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قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭ) يهكـكه شهخـس سۈپـىتـىدە ئـىگه بـولۇپ، قـالـغانـالر شـان-شهرەپ ئۈچۈن تـىرىشـمايـدىغـان، 

ھورۇن بـولۇشـقا؛ ئـىززەت-ھۆرمهتـكه سـازاۋەرلـىكـته ھهمـمىدىن ئۈسـتۈن ئـورۇنـدىن، خـارلـىقـنىڭ تۆۋەن 

دەرىجـىسـىگه چۈشۈشـكه قـاراپ ئۆزگـىرىدۇ-دە، شۇ رەۋىشـته ئۆملۈك ئېڭىنـىڭ ۋەزنـى قـىسـمهن ئـاجـىزاليـدۇ. بۇ 

ئهھۋالـدا قـالـغانـالرغـا بـويۇن ئېگىش ۋە خـارلـىقـتا قېلىش سۈپهتـلىرى ئۆزلـىشـىشـكه بـاشـاليـدۇ. لېكىن، يۇقـىرىدا 

زىكـىر قـىلـىنـغان يـاخشـى خـىسـلهتـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى يهنـىال ئۇالردا تېپىلـىدۇ. چۈنـكى، ئۇالر بـىرىنـچى نهسـىل 

بـىلهن ئۈلـپهتـلهشـكهن، ئۇالرنـىڭ ئهھۋالـلىرىغـا، جۈمـلىدىن ئۇالرنـىڭ ئـىززەت ۋە ئېتىبـارنـى قـانـداق قـولـغا 

كهلتۈرگهنــلىكــىگه، شــان-شهرەپــكه ئېرىشــىش ئۈچۈن قــانــداق تــىرىشــقانــلىقــىغــا، مۇداپــىئهدە نېمىنــى 

كۆزلـىگهنـلىكـىگه بـىۋاسـىته شـاھىت بـولـغان. شۇ سهۋەبـتىن، ئۇالر بۇ خۇسۇسـتا نۇرغۇن نهرسـىلهردىن ئـايـرىلـىپ 

قـالـغان بـولسـىمۇ، لېكىن شۇ خۇسۇسـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى تهرك ئېتىشـى مۇمـكىن بـولـمايـدۇ. ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ 

بـىرىنـچى نهسـىلـنىڭكىگه ئـوخـشاش ھالهتـكه قـايـتىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىدۇ يـاكـى ئۇالردىكـى خـىسـلهتـنى ئۆزلـىرىدىمۇ 

بار دەپ قارايدۇ. 

ئۈچـىنـچى نهسـىل: ئۇالر خۇددى ئۆز ۋۇجۇدىدا ھېچقاچـان مهۋجۇت بـولۇپ بـاقـمىغـانـدەك، بهدەۋىي، 

قـوپـال دەۋرلـىرىنـى پـاكـپاكـىز ئۇنتۇپ كېتىشـىدۇ. ئـىززەت-ھۆرمهتـتىن كېلىدىغـان ھۇزۇرنـى ۋە ئۆملۈك ئېڭىنـى 

يـوقـىتـىدۇ. بۇنـىڭ سهۋەبـى، ئۇالرنـىڭ ئهزگۈچـى ھاكـىمـىيهتـنىڭ ئـاسـتىدا يـاشـىغـانـلىقـىدۇر. ئۇالر ئۆزلـىرى نـائـىل 

بـولـغان نېمهتـلهر ئـارقـىلـىق پـاراۋانـلىقـنىڭ يۇقـىرى چېكىگه يېتىدۇ-دە، شۇ ئـارقـىلـىق دۆلهتـكه نـىسـبهتهن 

(ھالـىدىن خهۋەر ئېلىشـقا ۋە بېقىشـقا مـوھتاج بـولـغان) ئـائـىلـىگه ئـايـلىنـىدۇ. ئۇالر قـوغـداشـقا مـوھتاج ئـايـالـالر ۋە 

بـالـىالرنـىڭ ئـورنـىغـا چۈشۈپ قـالـىدۇ. ئۆملۈك ئېڭى تـامـامهن يـوقـىلـىدۇ. مۇداپـىئه، جهڭگىۋارلـىق، 

ئـىنـتىلـىشـچانـلىق دېگهنـلهرنـىڭ نېمىلـىكـىنـىمۇ ئۇنتۇپ كېتىشـىدۇ. تـاشـقى قـىيـاپهت، كـىيـىم-كېچهك، 

چهۋەنـدازلـىق ۋە ئېسىل مـاھارەتـلهر جهھهتـته، ئۆزىنـى خهلـققه ھهقـىقـىي ھالـىتـىدىن بـاشـقىچه كۆرسـىتـىپ، 

ئۇالرنـىڭ كۆزىنـى بـويـايـدۇ. ھالبۇكـى، ئۇالر ئـاتـقا مـىنـىۋېلىشـقانـلىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، ئـومۇمهن ئـايـالـالردىنمۇ 

بهكـرەك قـورقۇنـچاقتۇر. ھهقـقىنـى تهلهپ قـىلـغان بـىرى ئۇنـىڭ ئـالـدىدا پهيـدا بـولـسا، ئۆزىنـى قـوغـداش 

مهقسـىتـىدە ئۇنـىڭ بـىلهن تـىركهشـمهيـدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدا، دۆلهت ۋە خـانـلىقـنىڭ سـاھىبـى ئۇالردىن بـاشـقا 

ئۆزىگه يـار-يۆلهك بـواللـىغۇدەك كۈچلۈك ۋە بـاھادىر كـىشـىلهرگه مـوھتاج بـولـىدۇ ۋە ھىمـاتـچىلـىرىنـى كۆپهيـتىدۇ. 

دۆلهتـنى قـوغـداش خۇسۇسـىدا ئۆزىگه قـىسـمهن بـولسـىمۇ يـاردەم قـىالاليـدىغـانـالرنـى ئهتـراپـىغـا تـوپـاليـدۇ. 

نهتـىجـىدە، مهزكۇر دۆلهتـنىڭ مۇنـقهرز بـولۇشـى تـوغـرىسـىدا ئـالـالھنىڭ ھۆكـمى كهلـگهنـگه قهدەر ئهھۋال مۇشۇ 

تهرىقىدە داۋاملىشىدۇ. ئالالھنىڭ ھۆكمى كهلگهندە، دۆلهت ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارچه نهرسه يوقىلىدۇ. 

مهلۇم بـولـغىنـىدەك، بۇ يهردە ئۈچ نهسـىل بـار بـولۇپ، دۆلهت مۇشۇ مۇددەت ئـىچـىدە قېرىيـدۇ ۋە 

چېكىنـىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، دۆلهت تۆتـىنـچى نهسـىلـگه كهلـگهنـدە مۇنـقهرز بـولـىدۇ. دەرۋەقه، سهلـتهنهت ۋە 

شـانۇ-شهۋكهتـنىڭ تۆت نهسـىلـدە ئـايـاغـلىشـىدىغـانـلىقـىنـى زىكـىر قـىلـغان ۋە بۇ خۇسۇسـتىكـى دەلـىل-

ھۆجـجهتـلهرنـى بـايـان قـىلـغانـىدۇق. شۇ دەلـىلـلهر يېتهرلـىك، ئـوچۇق ۋە شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرىكـى مهزمۇنـالرغـا 

تايانغاندۇر. ياخشى ئويلىنىپ كۆرگىنكى، ئهگهر ئىنساپ ئىگىسى بولساڭ، ھهقتىن چهتنهپ كهتمهيسهن. 
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گېپى بـولۇنـغان ئۈچ نهسـىلـنىڭ ئۆمـرى 120 يـىلـدۇر. دۆلهت ۋە خـانـلىقـالرنـىڭ ئۆمـرى بۇنـىڭدىن بـىر ئـاز 

ئۇزۇن يـاكـى قـىسـقا بـولۇشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـاسـاسهن مۇشۇ پـاسـىلـدىن چهتـنهپ كهتـمهيـدۇ، پهقهت 

(دۆلهتـكه) ھېچكىم ھۇجۇم قـىلـمىغـان ئهھۋال بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا. (دۆلهتـته) قېرىلـىق ئـومۇمـالشـسا، (ئۇنـىڭ 

سهلـتهنـىتـىگه) كۆز تـىكـىدىغـانـالر چـىقـمايـدۇ. لېكىن، شۇنـداق بـىرى چـىقـقان ھامـان، ئۇنـى تـوسۇيـااليـدىغـان 

ھېچكىم چـىقـمايـدۇ. {ئۇالرنـىڭ (ھاالك بـولۇش) ۋاقـتى كهلـگهنـدە قـىلـچه ۋاقـىتمۇ كېچىكتۈرۈلـمهيـدۇ، (ۋاقـتى 

كهلمىسه) قىلچه ۋاقىتمۇ ئىلگىرى سۈرۈلمهيدۇ.} [سۈرە نهھل 61-ئايهت] 

دۆلهتـنىڭ ئۆمـرىنـى شهخـسنىڭكىگه تهقـقاسـالشـقا بـولـىدۇ. شهخـس «تۇرغۇنلۇق يېشى»غـىچه يۈكسـىلـىپ 

مـاڭىدۇ. ئـانـدىن «قـايـتىش يېشى»غـا يۈزلـىنـىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن، «دۆلهتـنىڭ ئۆمـرى يۈز يـىلـدۇر» دېگهن 

گهپ خهلـق ئـارىسـىدا كهڭ تـارالـغان بـولۇپ، بۇ سۆزنـىڭ مهنـىسـى دەل مۇشۇدۇر. (نهسهب شهجهرىلـىرى 

قـانـداق تۈزىتـىلـىدۇ ۋە بېكىتـىلـىدۇ؟) بۇنـىڭدىن يهكۈنـلىنـىدىغـان قـانۇنـىيهت ئـارقـىلـىق ـــ ئۆتمۈشـتىكـى يـىل 

سـانـىنـى بـىلـگهن ئـاسـاسـتا ـــ خـالـىغـان نهسهب شهجهرىسـىدىكـى ئهجـدادالرنـىڭ سـانـىنـىڭ تـوغـرا-خـاتـالـىقـىنـى 

بـىلهلهيـسهن. ئهگهر ئهجـدادالرنـىڭ سـانـىدا ئـىكـكىلـىنـىپ قـالـساڭ، (نهسهب شهجهرىسـىدىكـى) ئهڭ دەسـلهپـكى 

ئهجـدادىڭدىن ھازىرغـىچه ئـارىدىن قـانـچه يـىل ئۆتـكهنـلىكـىنـى بـىلـسهڭ، ئۇنـداقـتا ھهر يۈز يـىلـدا ئۈچ ئهجـداد 

ئۆتـكهن دەپ ھېسابـلىغـىن. ئهگهر مهزكۇر قـانۇنـىيهت ۋە قـىيـاسـقا بـىنـائهن، يـىلـالرنـىڭ سـانـى ئهجـداد سـانـى 

بـىلهن تهڭ تۈگـىسه، ئۇنـداقـتا نهسهب شهجهرىسـى تـوغـرىدۇر. ئهگهر (يـىلـالر) بـىر نهسـىل كهم چـىقـسا، نهسهب 

شهجهرىسـىگه بـىر ئهجـداد ئـارتۇق قـوشۇۋېتىلـگهن بـولـىدۇ. ئهگهر يـىلـالر شۇنـچىلـىك ئـارتۇق چـىقـسا، ئۇنـداقـتا  

(نهسهب شهجهرىسـىدە) بـىر ئهجـداد چۈشۈپ قـالـغان بـولـىدۇ. ئهگهر ئهجـدادلـىرىڭنىڭ سـانـىنـىڭ بـىلـسهڭ، 

شۇنـىڭغا ئـاسـاسهن يـىل سـانـىنـىمۇ مۇشۇ شهكـىلـدە (ھهر يۈز يـىلـدا ئۈچ ئهجـداد ئۆتـكهن، دېگهن شهكـىلـدە) 

ھېسابـلىسـاڭ بـولـىدۇ. يـاخشـى ئـويـلىنـىپ بـاقـساڭ، بۇ قـانۇنـىيهتـنىڭ كۆپـىنـچه ھالـالردا تـوغـرا ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـايـقايـسهن. {كېچه بـىلهن كۈنـدۈزنـىڭ (ئۇزۇنلۇقـى) نـى ئـالـدىنـئاال بهلـگىلـىگۈچـى ئـالـالھتۇر.} [سۈرە مۇزەمـمىل 

20-ئايهت] 

ئىبنى خهلدۇننىڭ «مۇقهددىمه» ناملىق ئهسىرىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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رۇسىيه بىلهن خىتاي

تارىخ ۋه بىز

لىندسېي مايىزلهند



رۇسىيه بىلهن خىتاي: ئىككى مۇستهبىت ھاكىمىيهت ئوتتۇرىسىدىكى 

مۇناسىۋەت توغرىسىدا ئىزدىنىش 

لىندسېي مايىزلهند 

تونۇشتۇرۇش 

رۇسـىيه بـىلهن خـىتـايـنىڭ مۇنـاسـىۋىتـى ئۇزۇن ۋە مۇرەكـكهپ تـارىخـقا ئـىگه بـولۇپ، ئۇالر گـاھىدا 

ئـىتـتىپـاقـالشـسا، گـاھىدا زىددىيهتـلىشـىپ كهلـگهن. گهرچه بۇ ئـىكـكى دۆلهت ئۆتـكهن ئـون يـىلـدا مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

كۈچهيــتكهن بــولســىمۇ، لېكىن بهزى مۇتهخهسســىســلهر ئۇالرنــىڭ «ئــىســتراتېگىيهلــىك شېرىكــچىلــىك» 

مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ ئۆزلـىرى دەۋا قـىلـغانـدەك پۇخـتا ئهمهسـلىكـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈپ، «بۇ ئـىكـكى دۆلهت 

ئـارىسـىدىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىقـقا قـانـداقتۇر بـىر-بـىرىگه بـولـغان مـايـىلـلىق ئهمهس، بهلـكى ئـامېرىكـادىن ئـىبـارەت 

ئورتاق دۈشمهنگه ئىگه ئىكهنلىكى سهۋەب بولغان» دەپ قاراشماقتا. 

ئۆتمۈشـته كـوممۇنـىزم تهلـىمـاتـى، پهۋقۇلـئاددە ئۇزۇن (تهخـمىنهن 4200 كـىلـومېتىرغـا يېقىن) ئـورتـاق چېگرا  

ۋە خـىتـاي ۋىرۇسـى ۋابـاسـى قـاتـارلـىقـالر ۋەزىيهتـتىكـى جـىددىيـلىكـكه سهۋەب بـولـغانـىدى. بۈگۈنمۇ ئـىكـكى دۆلهت 

خهلـقلىرى ئـارىسـىدىكـى ئـاالقه يهنـىال نـاھايـىتـى ئـاجـىز. گهرچه ئـىكـكى دۆلهت ھهمـكارلـىشـىدىغـانـلىقـىنـى رەسـمىي 

جـاكـارلـىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن ئهمهلـدارالر يهنـىال بـىر-بـىرىگه ئـىشهنـمهيـدۇ. نۇرغۇن تـاشـقى سـىيـاسهت 

تهھلىلـچىلـىرى «رۇسـىيهنـىڭ 2022-يـىلـى ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـغانـلىقـى ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى 

مۇنـاسـىۋەتـنىڭ بۇرۇلۇش نۇقـتىسـى بـولۇپ قېلىشـى؛ شۇنـداقـال، ئـىكـكى دۆلهت مۇنـاسـىۋىتـىدىكـى ئۆزگـىرىش 

دۇنيا تهرتىپىگه زور تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن» دەپ قاراشماقتا. 

رۇسىيه بىلهن خىتاي ئىتتىپاقداشمۇ؟ 

رۇسـىيه بـىلهن خـىتـاي رەسـمىي ئهھدىنـامه ئـىمـزاالشـقان ئـىتـتىپـاقـداشـالردىن ئهمهس، بۇ ئۇالرنـىڭ بـىر-

بـىرىنـى قـوغـداش مهجبۇرىيـىتـى يـوقلۇقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. لېكىن، ئۇالر بـىر-بـىرىنـى «ئـىسـتراتېگىيهلـىك 

شېرىك» دەپ ئـاتـىشـىدۇ، شۇنـداقـال ئۇالرنـىڭ ئۆزئـارا مۇنـاسـىۋىتـىمۇ يېقىنـقى بـىر قـانـچه يـىلـدا بـارغـانسېرى 

كۈچهيـدى. 2022-يـىلـى 2-ئـايـدا، يهنـى رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـىدىن 20 كۈن ئـىلـگىرى 

خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ بـىلهن رۇسـىيه پـرىزدېنتى ۋىالدىمـىر پۇتـىن كۆرۈشـتى ۋە ئۆزلـىرىنـىڭ ھهمـكارلـىقـىنـى 

«چهكسـىز» دەپ سۈپهتـلىدى، شۇنـداقـال ئـوخشـىمـىغـان سـاھهلهردىكـى ھهمـكارلـىقـنى تېخىمۇ كۈچهيـتىشـكه 

ۋەدىلهشـتى. شـى جـىنـپىڭ بـىلهن پۇتـىن ئـارىسـىدىكـى شهخسـىي مۇنـاسـىۋەت خېلىال قـويۇق دەپ قـارىلـىدىغـان 

بولۇپ، ئۇالر 2012-يىلىدىن بۇيان قىرىق قېتىمدىن كۆپرەك كۆرۈشكهن. 
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لېكىن، بهزى مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، ھهر ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ «ئـامېرىكـا بـىزنـىڭ 

مهنـپهئهتـىمـىزنـى تهھدىتـكه ئۇچـراتـتى» دەپ قـارايـدىغـانـلىقـى بۇ خـىل ھهمـكارلـىقـقا سهۋەب بـولـغان ئـاسـاسـلىق 

ئـامـىلـدۇر. ئـامېرىكـانـىڭ رەھبهرلـىرىمۇ يېقىنـقى يـىلـالردا خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيهنـى ئۆزىنـىڭ ئهڭ چـوڭ رەقـىبـلىرى 

دەپ سۈپهتـلىدى. يېيىل قـانۇن ئـىنـىسـتىتۇتـىدىكـى سۇسـان سـورنـتون (Susan A. Thornton) بۇ ھهقـته 

شۇنـداق دەيـدۇ: «مهنـچه رۇسـىيه بـىلهن خـىتـاي تهبـىئـىي ئـىتـتىپـاقـداشـالردىن ئهمهس. بۇ ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ 

ئامېرىكا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ يىرىكلىشىشى ئۇالرنىڭ ئۆزئارا يېقىنلىشىشىغا سهۋەب بولغان.» 

ئۇالرنىڭ تاشقى سىياسهت ۋە مهنپهئهت سېلىشتۇرمىسى 

خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىسـى بهزى ئـوخـشاشـلىقـالرغـا ئـىگه: ھهر ئـىكـكىسـى مۇسـتهبـىت 

ھاكـىمـىيهت بـولۇپ، ھوقۇق ئۇزۇن مهزگـىل تهخـتته ئـولتۇرىدىغـان بـىرال كـىشـىنـىڭ قـولـىغـا مهركهزلهشـكهن. 

خـىتـايـدا «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى»دىن ئـىبـارەت بـىرال پـارتـىيه بـار، رۇسـىيهدە بـولـسا پۇتـىنـنىڭ «رۇسـىيه بـىرلـىك 

پـارتـىيهسـى» ھاكـىمـىيهت بېشىدا بـولسـىمۇ، ئهمـما كۆپ پـارتـىيهلـىك سـىسـتېما بـار. ھهر ئـىكـكى دۆلهت 

ھۆكۈمـىتـى دۆلهت ئـىچـىدىكـى ئۆكـتىچـىلهرنـى بـارغـانسېرى قـاتـتىق بـاسـتۇرمـاقـتا ۋە ئۆز ھاكـىمـىيـىتـىنـى سـاقـالپ 

قېلىش ئۈچۈن «قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش» پىرىنسىپىنى دەپسهندە قىلماقتا. 

ئۇالر يهنه ئـاغـدۇرمـا خـاراكتېرلـىك غهيـرىي ھهربـىي تـاكـتىكـىالر ئـارقـىلـىق ئۆز تهسـىر كۈچـىنـى 

چهتـئهلـلهرگـىچه كېڭهيـتىپ، دېموكـراتـىك قـائـىدە-نـىزامـالرنـى ۋەيـران قـىلـماقـتا. مهسـىلهن، رۇسـىيه تـوردا سـاخـتا 

ئۇچۇر تـارقـىتـىش ۋە خـاككېرلـىق ھۇجۇمـلىرى قـاتـارلـىق ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق 2016-يـىلـىدىكـى ئـامېرىكـا 

پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان چهتـئهل سـايـالمـلىرىغـا مۇداخـىله قـىلـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، 

خـىتـايـنىڭ («خهلـقئارالـىق تېلېۋىزىيه تـورى»غـا ئـوخـشاش) دۆلهت تـاراتقۇلـىرى نهچـچه ئـونـلىغـان دۆلهتـلهردىكـى 

ئۇچۇر بوشلۇقىنى ئىگىلهپ، خىتاي ھاكىمىيىتىگه پايدىلىق ئۇچۇرالرنى كهڭ كۆلهمدە تارقىتىشقا باشلىدى. 

خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيه ب د ت خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـىدە بـىر-بـىرىنـى قـولـاليـدىغـان (ھېچبولـمىغـانـدا ئۆزئـارا 

قـارشـى چـىقـمايـدىغـان) بـولۇپ، بۇ ئـىكـكىلـىسـى مهزكۇر كېڭهشـنىڭ رەت قـىلـىش ھوقۇقـىغـا ئـىگه دائـىمـىي 

ئهزالـىرىدۇر. گهرچه ئۇالرنـىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى مهنـپهئهتـى پهرقـلىق بـولسـىمۇ ـــ رۇسـىيه مهزكۇر سـابـىق 

سـوۋېت جۇمھۇرىيهتـلىرىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـى ۋە (ئۆزىگه بېقىنـغان) سـىيـاسـىي مۇقـىمـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـنى 

ئـويـلىسـا، خـىتـاي ئۆزىنـىڭ بۇ يهردىكـى تـىجـارەتـلىرىنـى راۋاجـالنـدۇرۇشـنىڭ كـويـىدا ـــ ئۇالر ئۆزئـارا تـوقۇنۇشـتىن 

سـاقـلىنـىپ كهلـدى، شۇنـداقـال «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى» ئـارقـىلـىق رايـونـنىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى سـاقـالش 

جهھهتته ھهمكارالشتى. 

ھالبۇكـى، ئۇالر تـاشـقى سـىيـاسهت نـىشـانـلىرىنـى بېكىتـىش ۋە شۇ نـىشـانـالرنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش جهھهتـته زور 

پهرقـقه ئـىگه. خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادى ئـامېرىكـانـىڭكىدىن قـالسـىال دۇنـيادا ئـىكـكىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان بـولۇپ، 

كۆلهم جهھهتـته رۇسـىيهنـىڭكىنـىڭ سهكـكىز ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كېلىدۇ. شۇنـداقـال، خـىتـاي ئـىقـتىسـادى تـاجسـىمـان 
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ۋىرۇس ۋابـاسـىغـا قـارىمـاسـتىن يهنـىال ئېشىۋاتـىدۇ. يهنه بـىر تهرەپـتىن، رۇسـىيهنـىڭ ئـىقـتىسـادى ـــ ئۇكـرائـىنـاغـا 

تـاجـاۋۇز قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى دۇنـيادا 11-ئـورۇنـدا ئـىدى ـــ يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان ئـىزچـىل تۇرغۇن ھالهتـته 

تۇرۇپ كهلـدى. رۇسـىيه 2022-يـىلـى ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـغانـدىن كېيىن، غهرب ئهلـلىرى ئۇنـىڭغا قـارىتـا 

مـىسـلىسـىز ئـىقـتىسـادىي جـازاالرنـى يۈرگۈزدى. مهزكۇر جـازاالرنـىڭ ئـالـدىمـىزدىكـى يـىلـالردىمۇ رۇسـىيه 

ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئېشىشـىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىدىغـانـلىقـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، 

ئـارىدىكـى بۇ خـىل پهرقـلهر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىدىكـى بهزى شهخسـلهرنـىڭ رۇسـىيهنـى «ئـاجـىز ھهمـراھ» دەپ 

قارىشىغا سهۋەب بولغان. 

مهنـبه: ئـامېرىكـا مهركـىزى ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ دۇنـيا ئهھۋالـى دوكـالتـى؛ خهلـقئارا پۇل فـونـدى 

تهشـكىالتـى؛ سـتوكھولـم خهلـقئارا تـىنچـلىق تهتـقىقـات يۇرتـى؛ «ب د ت مـائـارىپ، ئـىلـىم-پهن ۋە كۈلتۈر 

تهشكىالتى»نىڭ سىتاتىستىكا تهتقىقات ئورنى. 

بهزىلهرنـىڭ قـارىشـىدا، خـىتـاي مهۋجۇت دۇنـيا تهرتـىپـىدىن نـاھايـىتـى زور نهپـكه ئېرىشـكهن بـولـغاچـقا، 

شۇڭا ئۇ مهزكۇر تهرتـىپـنى ئـاغـدۇرۇشـنى ئهمهس، بهلـكى ئۇنـى «ئـىسـالھ» قـىلـىپ، ئۆز مهنـپهئهتـىگه تېخىمۇ 

ئۇيغۇن ھالهتـكه ئهكېلىشـنى ئـويـاليـدۇ. دەرۋەقه، خـىتـاي 2001-يـىلـى «دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـى»غـا ئهزا 

بـولـغانـدىن كېيىنـكى دەسـلهپـكى يـىلـالردا، خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى ئۆز دۆلـىتـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىنـى ئـامېرىكـا ۋە 

ئۇنـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى بـىلهن ھهربـىي تـوقۇنۇشـتىن سـاقـلىنـىشـىنـى مهقـسهت قـىلـغان «تـىنـچ قهد كۆتۈرۈش» دەپ 

تهرىپـلهپ كهلـگهنـىدى. لېكىن، دۆلهت ئـىقـتىسـادىنـىڭ زورىيـىشـى ۋە مـىلـلىي دارامهتـنىڭ ئېشىشـىغـا، بـولۇپمۇ 

شـى جـىنـپىڭنىڭ تهخـتكه چـىقـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، خـىتـايـنىڭ خـورىكـى بـىر قـانـچه بـالـداق ئۆسـتى. نۆۋەتـته، 

خهلـقئارالـىق دېڭىز ھېسابـلىنـىدىغـان جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدا سۈنـئىي ئـارال بهرپـا قـىلـىش ۋە بۇ ئـارالـالرنـى 

ھهربـىيـلهشـتۈرۈش؛ تهيۋەنـگه تـوخـتاۋسـىز ھهيۋە قـىلـىش؛ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى» ئـارقـىلـىق ئۆزىنـى 

مهركهز قـىلـغان ئـىقـتىسـادىي سـىسـتېما بهرپـا قـىلـىپ، نـامـرات دۆلهتـلهرنـى قهرز ئـارقـىلـىق ئۆزىگه بـاغـالش؛ 

خىتاي رۇسىيه
نوپۇس (2022) 1 مىليارد 400 مىليون 142 مىليون
GDP (2021) 16.6 تىرىلىيون 1.7 تىرىلىيون

كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان 
GDP (2021)

11 مىڭ 819 دولالر 11 مىڭ 654 دولالر

ھهربىي خىراجهت (2021) 293 مىليارد دولالر 65.9 مىليارد دولالر
تهتقىقات خىراجىتى (2018) 465.2 مىليارد دولالر 41.5 مىليارد دولالر
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دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا «كۇڭزى ئـىنـىسـتىتۇتـلىرى» قۇرۇش ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ كۈلتۈرەل تهسـىرىنـى 

زورايـتىشـقا ئۇرۇنۇش قـاتـارلـىق بـىر قـاتـار قـىلـمىشـلىرى خـىتـايـنىڭ دۇنـياغـا خـوجـا بـولۇش غهرىزىنـى ئـوپـئوچۇق 

نامايهن قىلىپ تۇرماقتا.  

يهنه بـىر تهرەپـتىن، رۇسـىيهمۇ بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ سـايـلىمـىغـا مۇداخـىله قـىلـىش، ئۆكـتىچـىلهرنـى قهسـتلهش 

ۋە خـاككېرلـىق ھۇجۇمـى قـاتـارلـىق ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق خهلـقئارا قـانۇن-نـىزامـالرنـى دەپـسهنـدە قـىلـماقـتا. 

جـورجـىيـا شـىتـاتـلىق ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى مـارىيـا رېپنىكـوۋا (Maria Repnikova) بۇ ھهقـته شۇنـداق دەيـدۇ: 

«رۇسـىيه (خـىتـايـغا قـارىغـانـدا) بهكـرەك قۇتـراتقۇ، خـىتـاي بـولـسا غهرب بـىلهن بـولـغان رىقـابهتـته ئېھتىيـاتـچانـلىق 

بـىلهن ئۇزۇن مۇددەتـلىك تهدبـىر قـولـالنـماقـتا. ھالبۇكـى، بۇ ئـىكـكىلـىسـى دۇنـيادا مۇسـتهبـىتـلىك يۈزلـىنـىشـىنـىڭ 

كۈچىيىشىگه سهۋەب بولغان دۆلهتلهردۇر.» 

ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت دۇچ كېلىۋاتقان ئاساسلىق خىرس قايسى؟ 

1. ئىشهنچسىزلىك. 

نۇرغۇنـلىغـان خـىتـاي ۋە رۇسـىيه ئهمهلـدارلـىرى، شـىركهت خـوجـايـىنـلىرى ۋە پۇقـراالر بـىر-بـىرىگه 

ئـىشـىنـىشـمهيـدۇ. گهرچه شـى جـىنـپىڭ بـىلهن خـىتـايـنىڭ مۇنـاسـىۋىتـى قـويۇقـتهك كۆرۈنسـىمۇ، لېكىن بۇ ئـىكـكى 

دۆلهتـنىڭ رەھبهرلـىرى تـارىخـتىن بۇيـان ئـانـچه يېقىن ئۆتهلـمىگهن. بۇنـىڭدىن سـىرت، ھهمـمىگه مهلۇم 

بـولـغىنـىدەك، ھهر ئـىكـكى دۆلهت پۇقـرالـىرىدا قـارشـى تهرەپـنى كهمسـىتـىدىغـان مـىلـلهتـچىلـىك خـاھىشـى مهۋجۇت. 

ھهر ئـىكـكى دۆلهتـتىكـى شـىركهتـلهر قـارشـى تهرەپ بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـنىڭ مۈشكۈل ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـىلـدۈرۈشـمهكـته. گهرچه ئـىكـكى دۆلهت پهۋقۇلـئاددە ئۇزۇن ئـورتـاق چېگراغـا ئـىگه بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇالرنـىڭ 

ئـارىسـىدىكـى سـايـاھهت ۋە ئـاكـادېمىك بـاردى-كهلـدىلهر تـولـىمۇ چهكـلىك. شۇنـداقـال، خـىتـاي ۋىرۇسـى ۋابـاسـىمۇ 

ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى ئىشىنىشمهسلىكنى كۈچهيتىۋەتتى. 

2. ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش 

رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـى خـىتـايـنى تهڭقىسـلىقـتا قـويـدى. گهرچه، رۇسـىيهنـىڭ خـىتـايـدىن 

يـاردەم تهلهپ قـىلـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا خهۋەرلهر تـارقـالـغان بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـاي ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـا 

ئـىتـتىپـاقـىدىن كېلىدىغـان تهنـقىد (تېخىمۇ تـوغـرىسـى ئـىقـتىسـادىي جـازا)تـىن قـورقۇپ، ھازىرچه ئۇكـرائـىنـادا 

رۇسـىيهگه ئـاشـكارا ھهربـىي يـاردەم قـىلـمىدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا ھۇجۇم قـىلـىشـىغـا 

ھهمـدەمـدە بـولۇش خـىتـايـنىڭ ئۆزى ئۇزۇنـدىن بۇيـان داۋاراڭ سېلىپ كهلـگهن «مۇداخـىله قـىلـماسـلىق» 

سـىيـاسـىتـىگـىمۇ زىت ئـىدى. لېكىن، خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى مهزكۇر ئۇرۇش سهۋەبـلىك پۇتـىنـنى تهنـقىدلهشـتىن 

ئۆزىنـى تـارتـتى. ھهتـتا، ئـامېرىكـا بـىلهن شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك تهشـكىالتـىنـى «رۇسـىيهنـىڭ چـىشـىغـا تهگـدى» دەپ 

تهنقىدلىدى. 
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3. ھىندىستان 

رۇسـىيه سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـىدىن بېرى ئـىزچـىل ھالـدا ھىنـدىسـتان بـىلهن دوسـتانه مۇنـاسـىۋەتـنى سـاقـالپ 

كهلـمهكـته. ھىنـدىسـتان قـورال-يـاراغـلىرىنـىڭ زور قـىسـمىنـى رۇسـىيهدىن سېتىۋالـىدۇ. لېكىن، خـىتـاي ھىنـدىسـتان 

بـىلهن ئۇزۇنـدىن بېرى داۋامـلىشـىپ كهلـگهن، 1962-يـىلـى قـىسـقا مۇددەتـلىك ئۇرۇشـقا، 2020-يـىلـىدىكـى 

تـوقۇنۇشـقا ۋە بـاشـقا قـاتـمال ۋەزىيهتـلهرگه سهۋەب بـولـغان چېگرا تـاالش-تـارتـىشـلىرى تۈپهيـلى، ھىنـدىسـتانـدىن 

ھهرۋاقىت ھهزەر قىلىدۇ.  

ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتىدىكى بۇرۇلۇش نۇقتىلىرى قايسىالر؟ 

نهچـچه ئـون يـىلـدىن بۇيـان، خـىتـاي-رۇسـىيه مۇنـاسـىۋىتـى نۇرغۇن ئېگىز-پهسـلىكـلهرنـى بـاشـتىن 

كهچۈرگهن بولۇپ، شۇالرنىڭ ئىچىدىكى بهزىلىرى ئاالھىدە كۆزگه چېلىقىدۇ. 

خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ بـىردەك ھالـدا مـاركـىسـىزمـچى-لېنىنـىزمـچى كـوممۇنـىسـتىك ئـىدىئـولـوگـىيهگه 

چـوقۇنـغانـلىقـى بـىر مهھهل بۇ ئـىكـكى دۆلهتـنى بـىر-بـىرىگه يېقىنـالشـتۇرغـان، ھهتـتا خـىتـاي رەھبىرى مـاۋ زېدوڭ 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى سـوتسـىيـالـىسـتىك جهمـئىيهت بهرپـا قـىلـىشـنىڭ ئۆرنـىكـى، دەپ قـارىغـانـىدى. ئۇالر 1950-

يـىلـى ئـوتتۇز يـىلـلىق ئـىتـتىپـاقـداشـلىق كېلىشـىمـى ئـىمـزاالشـتى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى خـىتـايـنىڭ يـادرو قـورالـى 

يـاسـىشـىغـا ھهمـدەمـدە بـولـدى ۋە خـىتـايـنى ئهنـئهنـىۋى قـورالـالر بـىلهن تهمـىنـلىدى. شۇنـداقـال، ئـاكـادېمىكـلهرنـى ۋە 

ئالىمالرنى خىتاي ھۆكۈمىتىگه مهسلىھهتچىلىككه ئهۋەتتى. 

1960-يـىلـلىرىغـا كهلـگهنـدە، مهزكۇر مۇنـاسـىۋەت نـاچـارالشـتى ۋە ئـاخـىرىدا «خـىتـاي-سـوۋېت 

بۆلۈنۈشـى»گه ئـايـالنـدى. بۇنـىڭغا قـىسـمهن ھالـدا كـوممۇنـىسـتىك ئـىدىئـولـوگـىيهگه بـولـغان تـونۇشـتىكـى 

ئـىخـتىالپ (نـىكـىتـا خـرۇشېفنىڭ تهخـتكه چـىقـقانـدىن كېيىن سـىتـالـىنـنى ۋە ئۇنـىڭ سـىيـاسـىي مېتودىنـى كۈچلۈك 

تهنـقىد قـىلـىشـى ھهمـدە «كـوممۇنـىزمـنى ئـىسـالھ قـىلـىش»، يهنـى رېۋىزىئـونـىزم خـاھىشـى خـىتـاي رەھبهرلـىرىگه ـــ 

بـولۇپمۇ مـاۋ زېدوڭغا ـــ يـاقـمىغـان، ھهتـتا خـىتـاي «يهتـتىنـچى نـومۇرلۇق ھۆجـجهت»نـى ئېالن قـىلـىشـتىن 

ئـىلـگىرى، «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاسـاسـىي خهۋپ سـوۋېتچه رېۋىزىئـونـىزمـدىن كېلىدۇ» دەپ جـار سېلىپ 

يۈرگهنــىدى، ت) سهۋەب بــولــغان بــولــسا، بۇ ئــىكــكى دۆلهتــنىڭ غهرب بــىلهن بــولــغان مۇنــاســىۋەتــنى 

قـويۇقـالشـتۇرۇش-قـويۇقـالشـتۇرمـاسـلىق جهھهتـتىكـى تۇتۇمـى، شۇنـداقـال رۇسـىيهنـىڭ ھىنـدىسـتانـغا تۇتـقان 

پـوزىتسـىيهسـىمۇ بۇ خـىل يـىرىكـچىلـىكـنى ئهدىتـىۋەتـكهنـىدى. ھالبۇكـى، 1969-يـىلـى خـىتـاي ئهسـكهرلـىرىنـىڭ 

تـاالش-تـارتـىش ئـىچـىدىكـى دەريـا ئـارالـلىرىنـىڭ ئهتـراپـىدا سـوۋېت بـىخهتهرلـىك خـادىمـلىرىغـا ھۇجۇم قـىلـىشـى 

سهۋەبـلىك بـاشـلىنـىپ، بـىر نهچـچه ئـاي داۋامـالشـقان چېگرا تـوقۇنۇشـى بۇ خـىل زىددىيهتـنى رەسـمىي ئهۋجـىگه 

چـىقـاردى. ئهيـنى چـاغـدا، بهزى مۇتهخهسسـىسـلهر «سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى خـىتـايـغا قـارشـى يـادرو قـورالـى ئـىشـلىتـىشـى 

مۇمـكىن» دەپ ئهنسـىرەشـكهنـىدى، لېكىن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئۇنـداق قـىلـمىدى. 1980-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە 
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«خـىتـاي سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـداشـلىق كېلىشـىمـى»نـىڭ مۇددىتـى تـوشـتى-دە، ئـىكـكى دۆلهت ئـاسـاسهن بـىر-

بىرىدىن ئايرىلدى. 

1980-يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىغـا كهلـگهنـدە، جـىددىيـلىك پهسـىيـىشـكه بـاشـلىدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى رەھبىرى 

مـىخـايـىل گـوربـاچېف 1989-يـىلـى بېيجىڭنى زىيـارەت قـىلـدى. بۇ سـوۋېت-خـىتـاي رەھبهرلـىرىنـىڭ ئـوتتۇز 

يـىلـدىن بۇيـانـقى تۇنـجى قېتىمـلىق رەسـمىي ئۇچـرىشـىشـى ئـىدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، گـوربـاچېف بـىلهن خـىتـاي 

رەھبىرى دېڭ شـياۋپـىڭ ئـىكـكى دۆلهت مۇنـاسـىۋىتـىنـى نـورمـالـالشـتۇرىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. 1991-يـىلـى 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي-رۇسـىيه مۇنـاسـىۋىتـى داۋامـلىق تهرەقـقىي قـىلـدى. 2001-

يـىلـى، ئۇالر «يـاخشـى قـوشـنىدارچـىلـىق ۋە دوسـتانه ھهمـكارلـىق كېلىشـىمـى» ئـىمـزاالپ، بـىر-بـىرىگه قـارشـى يـادرو 

قورالى ئىشلهتمهسلىك ۋە ھهمكارلىقنى كۈچهيتىش توغرىسىدا ۋەدىلهشتى. 

2008-يـىلـىدىكـى خهلـقئارالـىق پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـى مهزگـىلـىدە، خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيه غهربـنى 

چۆكۈۋاتـىدۇ، دەپ قـاراپ، «كېسهك ئـالتۇن دۆلهتـلىرى گۇرۇھى» (BRIC) ئـارقـىلـىق ئۆزئـارىسـىدىكـى، 

شۇنـداقـال بـرازىلـىيه ۋە ھىنـدىسـتان قـاتـارلـىق يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان ئـىقـتىسـادىي گهۋدىلهر بـىلهن بـولـغان 

ھهمكارلىقنى كۈچهيتتى. 

رۇسـىيهنـىڭ 2014-يـىلـى قـىرىمـنى بېسىۋېلىشـى ـــ گهرچه خـىتـاي قـىرىمـنىڭ رۇسـىيهگه تهۋە بـولـغانـلىقـىنـى 

ئېتىراپ قـىلـمىغـان بـولسـىمۇ ـــ خـىتـاي-رۇس ھهمـكارلـىقـىنـى زور دەرىجـىدە تېزلهتـتى. ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا 

نۇرغۇن دۆلهتـلهرنـىڭ رۇسـىيهگه ئېمبارگـو يۈرگۈزۈشـىگه ۋە رۇسـىيه بـىلهن تـىجـارەت قـىلـىشـتىن ئۆزىنـى تـارتـىشـىغـا 

ئهگـىشـىپ، «رۇسـىيه ئۆزىنـىڭ (ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته) خـىتـايـغا تېخىمۇ بهك تـايـىنـىشـقا ۋە ئـاسـىيـاغـا يۈزلـىنـىشـكه 

 .(Joseph Torigian) مـوھتاجـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـتى» دەيـدۇ ئـامېرىكـا ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى جـوسېف تـورىگـىيـان

شـى جـىنـپىڭنىڭ 2015-يـىلـىدىكـى مـوسكۋا زىيـارىتـى مۇنـاسـىۋەتـنى چـوڭقۇرالشـتۇرۇش جهھهتـتىكـى ئـوچۇق 

سـىگـنال ئـىدى. شۇ قېتىمـلىق ئۇچـرىشـىشـتا ئـىكـكى دۆلهت رەھبهرلـىرى يېڭى قـورال-يـاراغ سېتىۋېلىش 

كېلىشىمىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان يىگىرمىدىن ئارتۇق قوش تهرەپلىك كېلىشىم ئىمزاالشتى. 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت قانداق؟ 

گهرچه ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى تـىجـارەت ئۆتـكهن يـىگـىرمه يـىلـدا ئېشىپ، 2021-يـىلـى 147 مـىلـيارد 

دولـالرلـىق تـارىخـىي رېكورت يـاراتـقان بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇالرنـىڭ ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋىتـى تـولـىمۇ 

تهڭپۇڭسىزدۇر. خـىتـايـنىڭ رۇسـىيهگه تـايـىنـىشـىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، رۇسـىيهنـىڭ خـىتـايـغا بـولـغان تـايـىنـىشـى خېلى 

بهكـال ئېغىر بـولۇپ، بۇ مهسـىله رۇسـىيه دائـىرىلـىرىنـى تهشۋىشـلهنـدۈرۈپ كهلـمهكـته. مهسـىلهن، خـىتـاي 

رۇسـىيهنـىڭ يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىدىن كېيىنـكى ئهڭ چـوڭ سـودا ھهمـراھى بـولسـىمۇ، رۇسـىيه خـىتـايـنىڭ سـودا 

ھهمـراھلىرى ئـىچـىدە 14-قـاتـاردا تۇرىدۇ. رۇسـىيهنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان تـىجـارىتـى ئۇنـىڭ ئـومۇمـىي 

تـىجـارىتـىنـىڭ 18 پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، خـىتـايـنىڭ رۇسـىيه بـىلهن بـولـغان تـىجـارىتـى 
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ئۇنـىڭ ئـومۇمـىي تـىجـارىتـىنـىڭ ئـارانـال ئـىكـكى پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. رۇسـىيه يهنه ئېنېرگـىيه ۋە تېلېگراف ئۇل 

مۇئهسسهسهلىرىگه مهبلهغ سېلىشتىمۇ خىتاي شىركهتلىرىگه ۋە بانكىلىرىغا تايىنىدۇ.  

يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ (ئۇكـرائـىنـا كـرىزىسـى سهۋەبـلىك) رۇسـىيهنـىڭ نېفىتـلىرىنـى ئـىمـپورت قـىلـىشـقا چهكـلىمه 

قـويۇشـىغـا ئهگـىشـىپ، رۇسـىيه خـىتـاي بـىلهن بـولـغان تـىجـارەتـكه تېخىمۇ بهك بېقىنـىپ قېلىشـى مۇمـكىن. خـىتـاي 

بـىلهن رۇسـىيه ئـارىسـىدىكـى تـىجـارەت ئهسـلىدىنـال ئېنېرگـىيهنـى ئـاسـاس قـىلـىدىغـان بـولۇپ، بۇنـىڭغا ئۇالرنـىڭ 

مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ تهبـىرىدىكـى «ئۆزئـارا تـولۇقـلىغۇچـى ئـىقـتىسـادىي گهۋدىلهر» ئـىكهنـلىكـى سهۋەب بـولـغان. 

خـىتـايـنىڭ ئېنېرگـىيهگه بـولـغان ئېھتىيـاجـى پهۋقۇلـئاددە كۈچلۈك، رۇسـىيهدە بـولـسا مـول مـىقـداردا نېفىت ۋە 

تهبـىئـىي گـاز بـار. دەرۋەقه، 2020-يـىلـى رۇسـىيهدىن خـىتـايـغا ئېكىسـپورت قـىلـىنـغان نهرسـىلهرنـىڭ يېرىمـىدىن 

كۆپـرەكـى ئېنېرگـىيهگه ئـاالقـىدار ئـىدى. 2021-يـىلـى، خـىتـايـنىڭ خـام نېفىت ئـىمـپورتـىنـىڭ 16 پـىرسهنـتىنـى، 

كۆمۈر ئىمپورتىنىڭ 15 پىرسهنتىنى، تهبىئىي گاز ئىمپورتىنىڭ ئون پىرسهنتىنى رۇسىيه تهمىنلىدى. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، ئۇكـرائـىنـادىكـى ئۇرۇش بـاشـلىنـىشـتىن ئـىلـگىرى، شـى جـىنـپىڭ بـىلهن پۇتـىن 2024-يـىلـىغـا 

بـارغـانـدا ئۆزئـارىسـىدىكـى تـىجـارەت مـىقـدارىنـى ئهلـلىك پـىرسهنـت ئـاشۇرۇشـقا ۋەدىلهشـكهن ۋە چېگرا ھالـقىغـان 

تهبـىئـىي گـاز تۇرۇبـا لـىنـىيهسـى قۇرۇشـنى پـىالنـلىغـان (نۆۋەتـته، رۇسـىيهنـىڭ تهبـىئـىي گـاز تۇرۇبـىلـىرىنـىڭ 

كۆپـىنـچىسـى يـاۋروپـاغـا گـاز يهتكۈزىدىغـان بـولۇپ، پهقهت بـىرىال خـىتـايـغا گـاز يهتكۈزىدۇ). لېكىن، خهۋەر 

قـىلـىنـىشـىچه، بـىر قـىسـىم خـىتـاي شـىركهتـلىرى خهلـقئارالـىق ئـىقـتىسـادىي جـازاالرغـا ئۇچـراشـتىن قـورقـقانـلىقـتىن، 

رۇسىيهدە يېڭى تۈرلهرنى ئېلىشقا جۈرئهت قىاللمايۋېتىپتۇ. 

خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيه ئۆزلـىرىنـىڭ غهربـنىڭ بـانـكا سـىسـتېمىسـىغـا بـولـغان تـايـىنـىشـىنـى ۋە ئـىقـتىسـادىي 

جـازاالرغـا بـولـغان ئـاجـىزلـىقـلىرىنـى ئـازايـتىش مهقسـىتـىدە، ئۆزئـارىسـىدىكـى تـىجـارەتـته دولـالر ئـىشـلهتـمهسـلىكـكه 

بـاشـلىدى. بۇ جهريـان «دولـالرسـىزالشـتۇرۇش» (de-dollarization) دەپ ئـاتـالـدى. رۇسـىيه چهتـئهل 

سـودىلـىرىدا يـاۋرونـى بـارغـانسېرى كۆپ ئـىشـلىتـىشـكه بـاشـلىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 

تـىجـارەتـلىرىدە خـىتـاي پۇلـى يـاكـى رۇبـلىنـى تېخىمۇ كۆپ ئـىشـلهتـمهكـته. لېكىن، خـىتـاي ھېلىھهم رۇسـىيهنـىڭ 

 SWIFT پۇل يۆتـكهش سـىسـتېمىسـىغـا كـىرگـىنـى يـوق. مهزكۇر سـىسـتېما ئـامېرىكـانـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى SPFS

سىستېمىسىنىڭ ئورۇنباسارى سۈپىتىدە قۇرۇلغانىدى. 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ھهربىي مۇناسىۋەت قانداق؟ 

خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ ئـارىسـىدا رەسـمىي ئـىتـتىپـاقـداشـلىق مۇنـاسـىۋىتـى يـوق. شۇنـداقـال، بۇ ئـىكـكى 

دۆلهت ئـارمـىيهسـى ئهزەلـدىن بـىر سهپـته ئۇرۇش قـىلـىپ بـاقـمىغـان. لېكىن، 2014-يـىلـىدىن بۇيـان، ئـىكـكى 

دۆلهت ئـارىسـىدىكـى دۆلهت مۇداپـىئه ھهمـكارلـىقـى كۈچهيـدى. ئـىكـكى دۆلهت بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىدىن 

ئـاگـاھالنـدۇرۇش سـىسـتېمىسـىنـى تهتـقىق قـىلـىپ يـاسـاش جهھهتـته ھهمـكارلـىشـىشـقا بـاشـلىدى. ئۇالر يهنه سۈنـئىي 
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ھهمـراغـا تـايـىنـىدىغـان يـول بـاشـالش سـىسـتېمىلـىرىنـى بـىرلهشـتۈرۈشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـالهم بـوشـلۇقـى 

ھهمكارلىقلىرىنىمۇ كۈچهيتمهكته. 

سـتوكھولـم خهلـقئارا تـىنچـلىق تهتـقىقـات يۇرتـىنـىڭ دوكـالتـىغـا كۆرە، 20-ئهسـىرنـىڭ 50-يـىلـلىرىدىن 

بـاشـالپ، خـىتـاي ئـىمـپورت قـىلـغان قـورالـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ۋە رۇسـىيهدىن كهلـگهن. لېكىن، 

يېقىنـقى يـىلـالردا، رۇسـىيه خـىتـايـغا سـاتـىدىغـان قـورال-يـاراغـالرنـىڭ مـىقـدارى ئـازايـدى. بۇنـىڭ سهۋەبـلىرى 

شۇكـى، بـىر تهرەپـتىن خـىتـاي دۆلهت مۇداپـىئه سـانـائـىتـىدە ئـىلـگىرىلـىدى (يهنـى شۇ سهۋەبـلىك رۇسـىيهگه 

ئـىلـگىرىكـىدەك مـوھتاج بـولـمايۋاتـىدۇ). يهنه بـىر تهرەپـتىن، رۇسـىيه خـىتـايـنىڭ تېخنىكـا ئـوغـرىلـىشـىدىن 

قـورقـقانـلىقـى ئۈچۈن، ئهڭ ئـىلـغار قـورالـلىرىنـى خـىتـايـغا سېتىپ بهرمهيۋاتـىدۇ. خـىتـاي ھازىر ئۆز قـورالـلىرىنـىڭ 

مۇتـلهق كۆپ قـىسـمىنـى ئۆزى ئـىشـلهپـچىقـىرىۋاتـىدۇ ھهمـدە ئۇ دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ قـورال ئېكىسـپورتـچىلـىرىنـىڭ 

بىرىگه ئايالندى. 

خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ بـىرلهشـمه مـانـىۋېرلـىرى كۆپـىيـىۋاتـقان بـولۇپ، ئۇالر 2003-يـىلـى تۇنـجى قېتىم 

بـىرلهشـمه مـانـىۋېر ئۆتكۈزگهنـدىن بۇيـان، جهمـئىي نهچـچه ئـون قېتىم بـىرلهشـمه مـانـىۋېر ئۆتكۈزۈپ بـولـدى. 

شۇنـداقـال، مـانـىۋېالر (قېتىم سـانـى ئېشىشـتىن سـىرت) تېخىمۇ چـوڭايـدى ۋە مۇرەكـكهپـلهشـتى. بـىر قـىسـىم 

مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، مهزكۇر مـانـىۋېر خـىتـاي-رۇسـىيه ئـارمـىيهلـىرىنـىڭ مـاسـلىشـىشـچانـلىقـىنـى ۋە 

ئۆزئـارا ئـىشهنـچىنـى ئـاشۇرۇشـىغـا تۈرتـكه بـولـغان. يهنه بهزىلهر: «مهزكۇر مـانـىۋېرالر ئۆزىنـىڭ ھهربـىي ئۈنۈمـىدىن 

سـىرت، ئـامېرىكـاغـا ۋە يـاۋروپـا ئهلـلىرىگه بهرگهن سـىگـنالـى بـىلهن تېخىمۇ دىقـقهتـكه سـازاۋەردۇر» دەپ قـارايـدۇ. 

بۇ يـىل 5-ئـايـدا ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدېن ۋە «تۆت تهرەپ بـىخهتهرلـىك دىيـالـوگـى»غـا ئهزا بـاشـقا 

دۆلهتـلهرنـىڭ رەھبهرلـىرى تـوكـيونـى زىيـارەت قـىلـىۋاتـقانـدا، خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيه ئۆزلـىرىنـىڭ «ئـىسـتراتېگىيهلـىك 

ھهمـكارلـىقـى»نـى يهنه بـىر قېتىم دەبـدەبـىلـىك نـامـايهن قـىلـىپ، يـاپـونـىيهنـىڭ ئهتـراپـىدا بـومـباردىمـانـچى 

ئـايـروپـىالنـلىرىنـى ئۇچۇردى. بۇ ئۇكـرائـىنـادىكـى ئۇرۇش بـاشـالنـغانـدىن بۇيـان، رۇسـىيه بـىلهن خـىتـايـنىڭ تۇنـجى 

قېتىملىق بىرلهشمه مانىۋېرى ئىدى. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.cfr.org/backgrounder/china-russia-relationship-xi-putin-taiwan-ukraine 
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ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشى
توغرىسىدا  

مىسلىسىز ئويغىنىش

ستىفىن ۋالت



ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشى توغرىسىدا 

ئـىنـسانـىيهت جهمـئىيـىتـىنـىڭ مـاددىي تهرەقـقىيـاتـىغـا ۋە شۇنـىڭغا يـانـدىشـىپ كهلـگهن پهۋقۇلـئاددە تېز 

تۇرمۇش رىتـىمـىغـا ئهگـىشـىپ، ئـىنـسانـالر ئـاجـايـىب-غـارايـىب پـىسـخىكـىلـىق مهسـىلـىلهرگه دۇچ كهلـمهكـته. بۈگۈن 

بـىز تـونۇشـتۇرمـاقـچى بـولـغان «نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـى» (Agoraphobia) ئهنه شۇالرنـىڭ تـىپـىك 

مىساللىرىدىن بىرىدۇر. 

ئۇنداقتا، «ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشى» زادى نېمه؟ 

 «Agora» گـرېكچىدىكـى «بـازار، مهيـدان» دېگهن مهنـىلهرنـى بـىلـدۈرىدىغـان «Agoraphobia»

كهلـىمـىسـىدىن كېلىپ چـىقـقان بـولۇپ، ئهسـلىدە «بـازاردىن قـورقۇش» دېگهن مهنـىنـى بـىلـدۈرىدۇ. دېمىسـىمۇ، 

تـالـال بـازار، سـودا سـارايـلىرى، تـرامۋاي، پـويـىز، ئـايـروپـىالن، ئـايـرودروم قـاتـارلـىق ئـاۋات ئـامـمىۋى سـورۇنـالر 

نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـى بـىمـارلـىرى ئۈچۈن ئهڭ قـورقۇنچـلۇق جـايـالردۇر. لېكىن، ئۇالرنـىڭ قـورقۇنـچى بۇ 

خـىل ئـاۋات جـايـالر بـىلهنـال چهكـلىنـىپ قـالـماسـتىن، ئۇالر قۇپقۇرۇق زال يـاكـى بـاغـچا دېگهنـدىن جـايـالردىنمۇ 

قورقىدۇ.  

يـىغـىپ ئېيتقانـدا، نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـى بـىر خـىل ئهنـدىشه بـىنـورمـالـلىقـى بـولۇپ، بۇ خـىل 

كېسهلـگه گـىرىپـتار بـولغۇچـى ئۆزىگه تـونۇشـلۇق بـولـغان يـاكـى ئۆزى بـىخهتهر دەپ قـارىغـان مۇھىتـتىن 

ئـايـرىلـىشـتىن ئهنسـىرەيـدۇ. ئهھۋال ئېغىرلـىشـىپ كهتـكهنـدە، نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـىگه گـىرىپـتار بـولغۇچـى 

ئۆز ئۆيـىنـى بۇ دۇنـيادىكـى بـىردىنـبىر بـىخهتهر جـاي دەپ قـاراپ، ئۇدا نهچـچه كۈن، نهچـچه ئـاي، ھهتـتا 

نهچچه يىلغىچه سىرتقا چىققىلى ئۇنىمايدۇ. 

كۆپـىنـچه ھالـالردا، نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـى مۇئهيـيهن ھادىسه، ئـورۇن يـاكـى ئهھۋالـغا بـولـغان يېنىڭ 

تهشۋىشـتىن بـاشـلىنـىدۇ ۋە ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ، ئـامـمىۋى سـورۇنـالرغـا بـولـغان ئـومۇمـىيۈزلۈك تهشۋىشـكه 

ئـايـلىنـىپ كېتىدۇ. پـىسـخىك سـاغـالمـلىق مۇتهخهسسـىسـلىرىنـىڭ قـارىشـىچه، نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـىنـىڭ 

مهنـبهسـى تهشۋىشـكه بـولـغان روھىي ۋە جـىسـمانـىي تۇيغۇ جهھهتـتىكـى قـورقۇنـچ؛ شۇنـداقـال، ئـىشـالرنـى 

تـىزگـىنـلىيهلـمهسـلىكـكه ۋە قـىيـىن ئهھۋالـدا قېلىشـقا بـولـغان ئهنـدىكـىشـتۇر. نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـىگه گـىرىپـتار 

بـولغۇچـىالر «خهتهرلـىك» جـايـالرغـا بېرىشـنى خـالـىمـايـدۇ، چۈنـكى ئۇالر بۇنـداق قـىلـىشـنىڭ تهشۋىش يـاكـى 

قورقۇنچقا سهۋەب بولۇشىدىن ئهنسىرەيدۇ. 

ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشىنىڭ ئاالمهتلىرى تۆۋەندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى مۇمكىن: 

«بىخهتهر» دەپ قارالغان مۇھىتتىن يىراقلىشىپ كېتىشكه بولغان تهشۋىش. 
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نهپهس ئېلىشــى قــىيــىنــلىشــىش، تهرلهش، بېشى قېيىش، يۈرەك ســوقۇشــى تېزلــىشــىش، تۇنجۇقۇپ 

قېلىۋاتقاندەك ھېس قىلىش، كۆڭلى ئاينىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئاالقزادىلىك. 

بىخهتهر مۇھىتتىن ئايرىلىش تهلهپ قىلىنغاندا ئهندىكىش. 

ئۆزىنى قهدىرلىمهسلىك ۋە ئۆزىگه بولغان ئىشهنچسىزلىك 

ئۆيدىن ئايرىلىشنى ياكى تونۇش مۇھىتنىڭ سىرتىغا چىقىشنى خالىماسلىق. 

بهزىدە بۇنىڭغا چۈشكۈنلۈكمۇ ياندىشىپ كېلىشى مۇمكىن. 

ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشى تهدرىجىي پهيدا بولىدۇ 

نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـى كۆپـىنـچه ھالـالردا خـىزمهتـتىن ئـايـرىلـىپ قېلىش يـاكـى (نـىكـاھ مۇنـاسـىۋىتـى، 

ئهل–ئـاغـىنـىدارچـىلـىق قـاتـارلـىق) مۇنـاسـىۋەتـلهرنـىڭ بۇزۇلۇشـى دېگهنـدەك كـىشـىگه بېسىم ئهكېلىدىغـان مهلۇم 

بـىر ۋەقهدىن بـاشـلىنـىدۇ. بۇنـداق ۋەقهگه دۇچ كهلـگهن كـىشـى ئـازابـلىنـىدۇ ۋە ئۆزىنـىڭ تـاشـقى دۇنـيا بـىلهن 

بـولـغان ئـاالقـىسـىگه چهك قـويـىدۇ (بۇ «ئۆزىنـى قـاچۇرۇش قـىلـمىشـى» (avoidance behaviour) دەپ 

ئـاتـىلـىدۇ). ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ، ئۇالرنـىڭ نهزىرىدە بېرىش چهكـلهنـگهن ئـامـمىۋى سـورۇنـالرنـىڭ 

دائىرىسى بارغانسېرى كېڭىيىدۇ-دە، ئاخىرىدا ئۇالر ئۆيىگه تهلتۆكۈس قاپسىلىپ قالىدۇ. 

بـاشـقا خـىل ئهھۋالـالردا، قـاتـتىق بېسىمـلىق ۋەقهلهر ئـاالقـزادىلـىكـكه سهۋەب بـولـىدۇ. كـىشـى بۇنـىڭدىن 

بهكـال بـىئـارام بـولـغاچـقا، يهنه بـىر قېتىم تېخىمۇ ئېغىر ئهھۋالـغا دۇچ كېلىپ قـالـماسـلىق ئۈچۈن، ئـاشۇ خـىل 

ۋەقهگه سهۋەب بولۇشى مۇمكىن دەپ قارىغان ھهرقانداق ئهھۋال ياكى ئورۇندىن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ.  

ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشىنىڭ سهلبىي تهسىرلىرى 

نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـى ۋاقـتىدا داۋاالنـمىغـان تهقـدىردە، كـىشـىنـىڭ تۇرمۇش سۈپـىتـىگه ئېغىر 

دەرىجىدە تهسىر يهتكۈزەلهيدۇ. مهسىلهن: 

* ئۆي سـىرتـىدىكـى خـىزمهت، ئـوقۇش، ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه، قـىزىقـىش ۋە خـىلمۇخـىل چېنىقـىش 

پائالىيهتلىرى توختاپ قالىدۇ. 

* ئـىقـتىسـادىي قـىيـىنـچىلـىق، بېكىنـمىچـىلـىك، يـالغۇزلۇق ۋە زېرىكـىش تېخىمۇ چـوڭ ئـازابـقا سهۋەب 

بولۇشى ۋە چۈشكۈنلۈك خهۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. 

* كـىشـى ئۆزىدىكـى قـورقۇنـچالرنـىڭ نـامۇۋاپـىقـلىقـىنـى ھېس قـىلـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۆزىنـى بۇ خـىل 

ھالهتنى ئۆزگهرتىشكه قادىر ئهمهستهك ھېس قىلىشى مۇمكىن. 

* كىشى ئۆز-ئۆزىگه ئاچچىقلىنىپ، ئۆز-ئۆزىدىن ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. 
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* بۇ خىـل سهلبـىي ھېسسىياـتالر ئۆزىنىـ قهدىرلهش تۇيغۇسىـنىـ سۇسالشتۇرۇپ، چۈشكۈنلۈككـه، شۇندـاقال 

باشقا خىل تهشۋىش ۋە قورقۇنچالرغا سهۋەب بولىدۇ. 

* كـىشـى (ھهددىدىن زىيـادە كۆپ يهپ-ئـىچـىش، زەھهرلـىك چېكىمـلىك چېكىش، ھاراق ئـىچـىش 

دېگهنـدەك) خـاتـا ئۇسۇلـالرغـا مۇراجـىئهت قـىلـىشـى مۇمـكىن، بۇ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه تۈرلۈك كېسهلـلىكـلهرنـى 

كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ياكى ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ. 

ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشىگه دىياگنوز قويۇش 

ئـادەتـته بۇ كېسهلـگه بـىمـارالر مهلۇم قـىلـغان ئهھۋالـالرغـا ئـاسـاسهن دىيـاگـنوز قـويۇلـىدۇ. لېكىن، دوختۇر 

بـىمـاردىكـى ئـاالمهتـلهرگه بهدىنـىدىكـى مهلۇم كېسهلـلىكـلهرنـىڭ سهۋەب بـولـغان-بـولـمىغـانـلىقـىنـى ئـايـدىڭالشـتۇرۇش 

مهقسـىتـىدە، بـىر قـاتـار تـىبـبىي تهكشۈرۈشـلهرنـى قـىلـىشـىمۇ مۇمـكىن. شۇنـداقـال، دوختۇر بـىمـارنـىڭ تېخىمۇ 

ئـىچـكىرىلهپ تهكشۈرتۈش ۋە داۋالـىنـىش ئۈچۈن پسـىخـولـوگـقا يـاكـى پـىسـخىكـا دوختۇرىغـا كۆرۈنۈشـىنـى تهۋسـىيه 

قىلىشىمۇ مۇمكىن. 

ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشىنى داۋاالش 

نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـىنـى داۋالـىغـان ھامـان، خېلىال يـاخشـى ئۈنۈمـى كۆرۈلـىدۇ. دوختۇر تهۋسـىيه 

قـىلـغان داۋاالش اليـىھهلـىرى بـىمـارنـىڭ ئهھۋالـى ۋە قـىزىقـىشـىغـا ئـاسـاسهن ئۆزگـىرىدىغـان بـولسـىمۇ، كۆپـىنـچه 

ھالالردا تۆۋەندىكىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى مۇمكىن: 

چۈشكۈنلۈككه ياكى تهشۋىشلىنىشكه قارشى دورىالر ئارقىلىق داۋاالش 

بىلىش قىلمىشى ۋە قورقۇشقا خىرس ئېالن قىلىش ئارقىلىق داۋاالش 

مهسلىھهت بېرىش ۋە سۆھبهت ئارقىلىق داۋاالش 

ئارام ئالدۇرۇش مهشىقلىرى 

ئۆز-ئۆزىنى داۋاالش ئۇسۇللىرى جهھهتته يېتهكچىلىك قىلىش 

ناتونۇش مۇھىت تهشۋىشىنى يېڭىش جهھهتتىكى ئۆز-ئۆزىنى داۋاالش ئۇسۇللىرىدىن بهزىلىرى 

نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـىنـى يېڭىشـنىڭ ئـاچقۇچلۇق ئـامـىلـلىرىدىن بـىرى تهشۋىشـنىڭ ئـاالمهتـلىرىنـى 

تىزگىنلهشنى ئۆگىنىۋېلىش ۋە ئۆزى قورقىدىغان مۇھىتقا (ياكى ئهھۋالغا) ئاستا-ئاستا سىڭىپ كىرىشتۇر. 

بۇ جهھهتـته، كۆپ قـولـلىنـىلـىدىغـان ئۆز-ئۆزىنـى داۋاالش مېتودلـىرى تۆۋەنـدىكـىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالىدۇ: 
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ئـاسـتا نهپهسـلىنـىش: بهك تېز نهپهسـلىنـىش ئـاالقـزادىلـىك ئـاالمهتـلىرىنـى تېخىمۇ ئېغىرالشـتۇرۇۋېتىدۇ. شۇڭا، 

ئـاڭلىق ھالـدا نهپـىسـىڭىزنـى ئـاسـتىلـىتـىڭ. ھهر قېتىم نهپهس ئـالـغانـدا، كۆكـرەك قـىسـمىڭىزنـىال ئهمهس، 

قورسىقىڭىزنى كېڭهيتىشكه دىققهت قىلىڭ. 

جـىددىيـلىكـنى پهسهيـتىش تېخنىكـىسـىنـى ئـىشـلىتـىش: بۇ چـوڭقۇر تهپهككۇر قـىلـىش، مۇسكۇلـنى بـوشـىتـىش 

يـاكـى دائـىمـلىق چېنىقـىش قـاتـارلـىق ئۇسۇلـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئۆزىڭىزگه مـاس كېلىدىغـان جـىددىيـلىكـنى 

پهسهيتىش مېتودىنى تېپىش ئۈچۈن تۈرلۈك چارىلهرنى سىناپ بېقىڭ. 

ئهھۋالـىڭىزنـى چۈشـىنـىڭ: نـاتـونۇش مۇھىت تهشۋىشـىنـى يېڭىش ئۈچۈن تهشۋىشـنىڭ روھقا ۋە بهدەنـگه 

قانداق تهسىر قىلىدىغانلىقىنى چۈشىنىش كېرەك. 

تۇرمۇش ئۇسـلۇبـىڭىزنـى ئۆزگهرتـىڭ: بۇ جهھهتـته، قهھۋە، ھاراق ۋە بهزى دورىالردىن سـاقـلىنـىشـنىڭ 

پـايـدىسـى بـار. قهرەلـلىك چېنىقـىش بېسىم پهيـدا قـىلـىدىغـان خـىمـىيهلـىك مـاددىالرنـى كۆيـدۈرۈپ، تهشۋىش 

دەرىجـىسـىنـى تۆۋەنـلىتـىدۇ. بۇ جهھهتـته تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرغـا ئـىگه بـولۇش ئۈچۈن دوختۇردىن مهسـلىھهت 

سوراڭ. 

ئۆزىڭىز قـورقـقان جـايـالرغـا بېرىش قېتىم سـانـىڭىزنـى تهدرىجـىي كۆپهيـتىڭ. شۇنـداق قـىلـغانـدا، شۇ 

يهرلهرگه بـارغـان تهقـدىردىمۇ، ھېچقانـداق يـامـان ئهھۋالـغا دۇچ كهلـمهيـدىغـانـلىقـىڭىزنـى بـايـقاپ يېتهلهيسـىز. بۇ 

جهھهتـته، ئـالـدى بـىلهن ئـىشهنچـلىك دوسـتىڭىز يـاكـى دوختۇرىڭىز بـىلهن بـىلـله، ئۆز نهزىرىڭىزدە تهھدىتـى ئهڭ 

تۆۋەن بـولـغان جـايـغا بېرىڭ. بۇ جهريـانـدا، تهشۋىشـىڭىزنـى كـونـترول قـىلـىش ئۈچۈن ئـاسـتا نهپهسـلىنـىڭ ۋە 

ئۆگهنـگهن بـاشـقا مېتودالرنـى قـولـلىنـىڭ. مۇشۇ رەۋىشـته تهكـرار مهشـىق قـىلـىش ئـارقـىلـىق مۇئهيـيهن ئـورۇن يـاكـى 

ئهھۋالـغا بـولـغان تهشۋىشـىڭىز تهدرىجـىي تۆۋەنـلهيـدۇ. بۇ خـىل چـارە «سـىسـتېمىلـىق سېزىمسـىزلهشـتۈرۈش» 

دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ جهھهتته كهسپىي روھىي ساغالملىق خادىملىرىنىڭ كۆرسهتمىلىرى تولىمۇ مۇھىم. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/agoraphobia 
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ئىسالمدا ئايالالرنىڭ ئورنى
ئا. ئهركىن 



ئىسالمدا ئايالالرنىڭ ئورنى 

ئا. ئهركىن 

مـىڭ يـىلـالردىن بېرى مۇسۇلـمانـلىق كـىمـلىكـى ئـاسـتىدا يـاشـاپ كهلـگهن مـىلـلهت بـولۇش سۈپـىتـىمـىز بـىلهن، 

ئـىسـالمـدا ئـايـالـالرنـىڭ قـانـداق ھۆرمهتـلهنـگهنـلىكـىگه ۋە قـانـداق ھهق-ھوقۇقـقا ئـىگه ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىشـىمـىز ئهڭ 

كهمـىدە ئـايـالـالرغـا زورلۇق-زومبۇلۇق قـىلـىش، زۇلۇم قـىلـىش نهتـىجـىسـىدە ئـائـىله كـىرزىسـىغـا پېتىپ 
قېلىشـىمـىزدىن سـاقـلىنـىشـىمـىزدىكـى؛ چـوڭ جهھهتـتىن ئېيتقانـدا ئـىسـالمـنىڭ ئـايـالـالرغـا كۆرسهتـكهن ھۆرمهت-

ئـىلـتىپـاتـىدىن خهۋەرسـىز ھالـدا، بۇ ھهقـته كـالـلىمـىزغـا ئـورنـاپ قـالـغان بـىر تهرەپـلىمه چۈشهنـچىلهردىن قۇتۇلۇپ، 

مۇسۇلمانلىق نامىغا اليىق كىشىلهردىن بواللىشىمىزدا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه. 

ئۇنـداقـتا، ئـىسـالم قـىز-ئـايـالـالر ھهقـقىدە نېمه دەيـدۇ؟ ئـىسـالم قـىز-ئـايـالـالرنـىڭ شهنـىنـى، ئـىززەت-

ھۆرمـىتـىنـى قـايسـى دەرىجـىدە كۆتۈرگهن؟ بۇ ھهقـته ئـىسـالمـنىڭ ئـىكـكى ئـاسـاسـى بـولـغان قۇرئـان ئـايهتـلىرى ۋە 

سهھىھ ھهدىسـلهرنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى يـولـيورۇق-كۆرسهتـمىلـىرىنـى  ھوزۇرۇڭالرغـا سۇنـدۇم. ئـىسـالمـنىڭ ئـايـالـالرغـا 
بـولـغان مهيـدانـىنـى ئۆزىمـىزنـىڭ تهسهۋۋۇرى بـويـىچه شهرھلىگهنـنىڭ ئـورنـىغـا، ئـىسـالمـنىڭ ئـاسـاسـى بـولـغان قۇرئـان 

بـىلهن سۈنـنهتـنىڭ بۇ ھهقـتىكـى كۆرسهتـمىسـىنـى ئـوچۇق-ئـاشـكارا رەۋىشـته بـايـان قـىلـساق، ئـىسـالمـنىڭ ئـايـالـالرغـا 

قانداق قارايدىغانلىقى روشهن رەۋىشته مهلۇم بولىدۇ، ئىنشائالالھ. 

ئـىسـالم ئـانـىنـى ھۆرمهتـلهشـنى ئـالـالھقا ئـىبـادەت قـىلـىشـنىڭ كهيـدىنـىال تۇرىدىغـان ئهڭ چـوڭ پهرز قـىلـىپ 

بېكىتكهن 

ئـالـالھ قۇرئـانـدا مۇنـداق دەيـدۇ: {بـىز ئـىنـسانـنى ئـاتـا - ئـانـىسـىغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىشـقا بۇيـرۇدۇق.} (سۈرە 

ئهنكهبۇت، 8-ئايهتنىڭ بىر قىسىمى) 

ئـالـالھ قۇرئـانـدا يهنه مۇنـداق دەيـدۇ: {(ئـى ئـىنـسان!) مـاڭا ۋە ئـاتـا - ئـانـاڭغا شۈكۈر قـىلـغىن، ئـاخـىر 

قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر.} (سۈرە لوقمان، 14-ئايهت) 

ئـالـالھ قۇرئـانـدا يهنه مۇنـداق دەيـدۇ: {بـىز ئـىنـسانـنى ئـاتـا - ئـانـىسـىغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىشـقا بۇيـرۇدۇق. 

ئـىنـسانـنى ئـانـىسـى مۇشهقـقهت بـىلهن قـورسـاق كۆتۈرۈپ، مۇشهقـقهت بـىلهن تۇغـدى. ئۇنـىڭغا قـورسـاق كۆتۈرۈش 

مۇددىتى ۋە ئۇنى سۈتتىن ئايرىش مۇددىتى 30 ئايدۇر.} (سۈرە ئهھقاف، 15-ئايهت) 

ئـالـالھ قۇرئـانـدا يهنه مۇنـداق دەيـدۇ: {پهرۋەردىگـارىڭ پهقهت ئۇنـىڭ ئۆزىگـىال ئـىبـادەت قـىلـىشـىڭالرنـى ۋە 

ئـاتـا - ئـانـاڭالرغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىشـىڭالرنـى تهۋسـىيه قـىلـدى. ئۇالرنـىڭ بـىرى، يـا ئـىكـكىلـىسـى سېنىڭ قـول 

ئـاسـتىڭدا بـولۇپ يـاشـىنـىپ قـالـسا، ئۇالرغـا ئـوھوي دېمىگـىن (يهنـى مـااللـلىقـنى بـىلـدۈرىدىغـان شۇنـچىلـىك 
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سۆزنـىمۇ قـىلـمىغـىن)، ئۇالرنـى دۈشـكهلـىمـىگـىن، ئۇالرغـا ھۆرمهت بـىلهن يۇمـشاق سۆز قـىلـغىن.} (سۈرە ئـىسـرا، 

23-ئايهت) 

ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن مۇنـداق رىۋايهت قـىلـىنـىدۇ: بـىرەيـلهن پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسـسهلـلهمـنىڭ يېنىغـا كېلىپ «ئـى ئـالـالھنىڭ رەسۇلـى! مهن يـاخشـىلـىق قـىلـىشـقا ئهڭ ھهقـلىق كـىشـى كـىم؟» 

دەپ سـورىدى. پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «سېنىڭ ئـانـاڭ» دېدى. ئۇ كـىشـى «ئـانـدىنچۇ؟» 

دېدى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «سېنىڭ ئـانـاڭ» دېدى. ئۇ كـىشـى يهنه «ئـانـدىنچۇ؟» 
دېدى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «سېنىڭ ئـانـاڭ» دېدى. ئۇ كـىشـى «ئـانـدىنچۇ؟» دەپ 

سورىۋىدى، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم «داداڭ» دېدى. (بۇخارى5626؛ مۇسلىم5248)  

(ئــىســالمــنىڭ ئــاتــا-ئــانــىالر ھهقــقىدىكــى كۆرسهتــمىلــىرى تــوغــرۇلۇق تېخىمۇ چــوڭقۇر چۈشهنــچىگه 
ئېرىشـمهكـچى بـولسـىڭىز، ژۇرنـىلـىمـىزنـىڭ 28-سـانـىدا ئېالن قـىلـىنـغان «ئـىسـالمـدا ئـاتـا-ئـانـىنـى ھۆرمهتـلهش 

توغرىسىدىكى كۆرسهتمىلهر» ناملىق ماقالىمىزگه مۇراجىئهت قىلغايسىز.) 

ئـىسـالم ئـايـالـالرغـا يـاخشـى مۇئـامـىله قـىلـىشـنى پهرز قـىلـىپ بېكىتـكهن؛ ئۇالرنـى خـورالشـنى، قـااليـمىقـان 

ئۇرۇپ-دۇمباالشنى ھارام قىلىپ بهلگىلىگهن 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم مۇنـداق دېگهن: «ئـايـالـالرغـا يـاخشـى مۇئـامـىلـىدە بـولۇڭالر.» (بۇخـارى 
3331-ھهدىس، مۇسلىم 1468-ھهدىس) 

پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن: «سـىلهرنـىڭ ئهڭ يـاخشـىڭالر ئـائـىلـىسـىگه ئهڭ 

يـاخشـى مۇئـامـىله قـىلـىدىغـانـالردۇر. ئـاراڭالردا مهن ئـائـىلهمـگه ئهڭ يـاخشـى مۇئـامـىله قـىلغۇچـىمهن.» (تـىرمـىزى 

3895-ھهدىس، ئىبنى ماجه 1977-ھهدىس) 

پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن: «ئـايـالـىڭ بـىلهن خـالـىغـىنـىڭچه يېقىنـچىلـىق 

قـىل؛ ئۆزۈڭ يېسهڭ ئۇنـىڭغىمۇ يېگۈز، ئۆزۈڭ كهيـسهڭ ئۇنـىڭغىمۇ كهيگۈز، ئۇنـىڭ يۈزىگه يـامـان سۆز قـىلـما، 
ئۇنى ئۇرما.» (سهھىھ جامىئۇس سهغىر 17؛ سهھىھ ئهبۇ داۋۇد 2143؛ ھهسهن سهھىھ) 

ئــائــىشه رەزىيهلــالھۇ ئهنھادىن مۇنــداق دەيــدۇ:«پهيــغهمــبهر سهلــلهلــالھۇ ئهلهيھى ۋەســسهلــلهم 
خىزمهتچىسىنى ياكى ئاياللىرىنى قهتئىي ئۇرۇپ باقمىغان.» (ئهبۇ داۋۇد 4786) 

ئـىسـالم ئهر كـىشـىنـىڭ ئۆزىگه خـىراجـىئهت قـىلـىپ، ئـايـالـىغـا كهلـگهنـدە خـىراجـىئهت قـىلـىشـتىن بـاش 

تارتىشىنى چهكلهيدۇ 

ئـالـالھ قۇرئـانـدا مۇنـداق دەيـدۇ:{ئـايـالـلىرى ئۈسـتىدە ئهرلهرنـىڭ ھهقـلىرى بـولـغىنـىدەك، ئهرلـىرى ئۈسـتىدە 

ئايالالرنىڭمۇ ھهقلىرى بار.} (سۈرە بهقهرە، 228-ئايهتنىڭ بىر قىسىمى) 

مۇئـاۋىيه ئـىبـنى ھهديـان رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ مۇنـداق دەيـدۇ: مهن رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسـسهلـلهمـدىن «ئـى ئـالـالھنىڭ رەسۇلـى! ئـايـالـالرنـىڭ بـىزنـىڭ ئۈسـتىمـىزدىكـى ھهقـقى نېمه؟» دەپ سـورىغـان 
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ئـىدىم، رەسۇلۇلـالھ «ئۆزۈڭ يېسهڭ، ئـايـالـىڭىغـىمۇ يېگۈزۈشۈڭ. ئۆزۈڭ كـىيـسهڭ ئـايـالـىڭغىمۇ كـىيگۈزۈشۈڭ، 
يۈزىگه يـامـان سۆز قـىلـماسـلىقـىڭ ۋە ئۇنـى ئۇرمـاسـلىقـىڭدۇ» دېدى. (ئهبۇ داۋۇد 2\244؛ ئـىبـنى مـاجه 1850؛ 

ئهھمهد 4\446) 

پهيــغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مۇنــداق دېگهن: «ئــايــالــلىرىڭالرنــىڭ ھالــىدىن يــاخشــى خهۋەر 
ئېلىڭالر.» (تىرمىزى 1851؛ ئىبنى ماجه 1163) 

ئـىمـام ئـىبـنى قۇدامه مۇنـداق دېگهن: ئـىسـالم ئـالـىمـلىرى — ئـايـال كـىشـى ئېرىگه قـارشـى چـىقـىدىغـان 
ئـايـالـالردىن بـولـمىغـان تهقـدىردە — ئهر كـىشـىنـىڭ ئـايـالـىنـىڭ خهرج-خـىراجـىتـىنـى قـىلـىپ بېرىشـىنـىڭ پهرزلـىكـىدە 

ئـىجـمائـقا \ ئـىتـتىپـاقـقا كهلـگهن. بۇنـىڭ پهرزلـىكـىدە ئـىجـما بـارلـىقـىنـى ئـىبـنى مۇنـزىر ۋە بـاشـقىالر نهقـىل قـىلـغان. 

 (564\7)

ئـىمـام ئـىبـنى ھهجهر ئهسـقهالنـىي (ۋاپـاتـى: ھىجـرىيه 852؛ مـىالدىيه 1474-يـىلـى) سهھىھۇل بۇخـارىنـىڭ 

شهرھى «فهتھۇل بـارى» نـامـلىق ئهسـىرىدە مۇنـداق دېگهن: كـىشـىنـىڭ ئـايـالـىنـىڭ چـىقـىمـلىرىنـى قـىلـىپ 
بېرىشـىنـىڭ پهرز ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا بـارچه ئـىسـالم ئـالـىمـلىرى ئـىجـمائـقا \ ئـىتـتىپـاقـقا كهلـگهن. (فهتھۇلـبارى 

 (498\9

ئهگهر ئهر كـىشـى ئـايـالـىنـى قـويـىۋەتـكهن بـولـسا، قـويـىۋېتىلـگهن ئـايـال ئۈچ ئـايـل ئـىددەت تۇتـىدۇ. بۇ 
جهريـانـدا ئـايـالـنىڭ خـىراجـىتـىنـى ئهر كـىشـىنـىڭ قـىلـىپ بېرىشـى ئـىسـالمـدا بهلـگىلهنـگهن. ئـالـالھ بۇ ھهقـته مۇنـداق 

دەيـدۇ: {تـاالق قـىلـىنـغان ئـايـالـالرغـا قـائـىدە بـويـىچه نهپـىقه بېرىش الزىم. (ئۇ) تهقۋادارالرنـىڭ ئۆتهشـكه 

تېگىشلىك مهجبۇرىيىتىدۇر.} (سۈرە بهقهرە، 241-ئايهت) 

ئـىسـالمـدا ئـايـالـىغـا يـاخشـى مۇئـامـىله قـىلـىش ۋە ئـاسـىراش گۈزەل ئهخـالقـنىڭ ۋە ھهقـىقـىي ئـىمـانـنىڭ 

سىمۋوللىرىدىن بىرى دەپ قارىلىدۇ 

جـاھىلـىيهت دەۋرىدە ئهرلهر ئـايـالـالرنـى خـالـىغـانـچه ئـىدارە قـىالتـتى. بـىر ئـايـالـنىڭ ئېرى ئۆلۈپ كهتـسه، ئۇ 

ئـايـال ئۆلۈپ كهتـكهن ئېرىنـىڭ بـاشـقا ئـايـالـدىن بـولـغان ئـوغـلى يـاكـى ئېرىنـىڭ ئـاكـا-ئـىنـلىرى قـاتـارلـىق 
تۇغـقانـلىرى تهرىپـىدىن قۇلـغا ئـوخـشاش تۇتۇپ تۇرۇالتـتى. ئهر كـىشـى ئۆلـسه، ئـايـال كـىشـى ئهر كـىشـىنـىڭ 

ئـورۇنـباسـارلـىرىغـا مـىراس سۈپـىتـىدە قـاالتـتى. ئـالـالھ مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنى ئـىسـالم شهرىئـىتـى بـىلهن 

پهيـغهمـبهر قـىلـىپ ئهۋەتـىش ئـارقـىلـىق، ئـايـالـالرغـا قـىلـىنـغان بۇنـداق خـورلۇقـنى ئهمهلـدىن قـالـدۇردى. قۇرئـانـدا 

مۇنـداق دەيـدۇ: {ئـى مۆمـىنـلهر! ئـايـالـالرغـا زورلۇق قـىلـىپ، ئۇالرنـى مـىراس قـىلـىپ ئـالـماق (يهنـى بـىر ئـادەمـنىڭ 

قـولـىدىن يهنه بـىر ئـادەمـنىڭ قـولـىغـا ئۆتۈپ تۇرىدىغـان مـال ئـورنـىدا قـىلـىۋالـماق) سـىلهرگه دۇرۇس بـولـمايـدۇ؛ 

ئۇالر ئـوپـئوچۇق بـىر پـاھىشه ئـىشـىنـى قـىلـمىغـان ھالهتـته، سـىلهر ئۇالرغـا بهرگهن مهھرىدىن بـىر قـىسـمىنـى 
يۇلۇۋېلىش ئۈچۈن، ئۇالرغـا بېسىم ئـىشـلهتـمهڭالر، ئۇالر بـىلهن چـىرايـلىقـچه تـىرىكـچىلـىك قـىلـىڭالر، ئهگهر 

ئۇالرنـى يـاقتۇرمـىسـاڭالر (سهۋر قـىلـىڭالر)، چۈنـكى سـىلهر يـاقتۇرمـايـدىغـان بـىر ئـىشـتا هللا كۆپ خهيـرىيهتـلهرنـى 

پهيدا قىلىشى مۇمكىن.} (سۈرە نىسا، 19-ئايهت) 
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ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن بـايـان قـىلـىنـغان ھهدىسـته، پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم مۇنـداق 
دېگهن: مۆمـىنـلهرنـىڭ ئـىچـىدە ئـىمـانـى ئهڭ كـامـىلـراقـى ئۇالرنـىڭ ئهخـالقـى ئهڭ گۈزەل بـولـغانـلىرىدۇر. سـىلهرنـىڭ 
يـاخشـىلـىرىڭالر ئۆز ئـايـالـلىرى ئۈچۈن ئهڭ يـاخشـى ئهخـالقـتا بـولـغانـلىرىڭالردۇر. (تـىرمـىزى رىۋايـىتـى 1162-

ھهدىس) 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم مۇنـداق دېگهن: «سـىلهردىن بـىرەيـلهن ئـايـالـىنـى (جـاھىلـىيهتـتىكـى كـىشـىلهر) 

قۇلنى ئۇرغاندەك ئۇرمىسۇن.» (بۇخارى 4908) 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاغرىق ئايالى ئۈچۈن پۇچىلىنىشى 

ئـائـىشه رەزىيهلـالھۇئهنھا مۇنـداق دەيـدۇ: پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم بهقـىيـدىن قـايـتىپ كهلـگهنـدە مېنىڭ 

بېشىم ئـاغـرىپ قـالـغانـتى، ۋاي بېشىم دەپ يـاتـسام، پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم كـىرىپ: ئـى ئـائـىشه سـىنـىڭ 
ئۈچۈن مېنىڭ بېشىم ئاغرىسۇن دېگهن. (ئىبنى ماجه رىۋايىتى 1465-ھهدىس) 

ئـىسـالمـدا شهھىدلـىك ئـىنـتايـىن يۇقـىرى مهرتـىۋە بـولۇپ، شهھىدكه جهنـنهتـنىڭ ئهڭ ئۈسـتىنـى بېرىلـىدۇ. 

ئىسالم تۇغۇتىدا ۋاپات بولغان مۇسۇلمان ئايالغا مانا مۇشۇ يۇقىرى مهرتىۋىنى بهرگهن 

پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«تۇغۇتـىدا ۋاپـات بـولـغان (مۆمـىنه) ئـايـال 

شهھىدتۇر.» (مالىك، ئهھمهد، ئىبنى ماجه، نهسائىي، ئهبۇ داۋۇد؛ سهھىھۇلجامى 2096) 

ئـىسـالمـدا تۇل ئـايـالـالرغـا غهرەزسـىز يـاخشـىلـىق قـىلـىشـنى ئـالـالھنىڭ دىنـىنـى ئۈسـتۈن قـىلـىش ئۈچۈن كۈرەش 

قىلغان مۇجاھىد بىلهن تهڭ قاتاردا تىزغان 

پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن: «تۇل ئـايـالـالرغـا ۋە غېرىپ-مـىسـكىنـلهرگه 

يـاخشـىلـىق قـىلـىپ، ھالـىدىن خهۋەر ئـالغۇچـى ئـالـالھ يـولـىدا جـىھاد قـىلـغان مۇجـاھىدقـا ئـوخـشاش.»(تهبـرانـى 

ئهلئهۋسهت؛ ئهلبانى سهھىھۇل جامىئ 1476) 

ئىسالمدا باشقا دىنالردىكىدەك ھهيزدار ئايال ئېرى تهرىپىدىن پهس كۆرۈلمهيدۇ ۋە يهكلهنمهيدۇ 

ئهنهس رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن مۇنـداق رىۋايهت قـىلـىنـىدۇ: يهھۇدىيـالر ئـايـالـى ھهيـزدار بـولـسا ئۇنـىڭ 

بـىلهن بـىلـله ئـولتۇرۇپ يهپ ئـىچـمهيـتتى. بۇ ۋەجـىدىن پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق 
دېگهن:«(ھهيـزدار ئـايـال بـىلهن) جـىنسـىي مۇنـاسـىۋەتـتىن بـاشـقا ھهمـمه ئـىشـنى قـىلـىڭالر.» (مۇسـلىم؛ 

بۇلۇغۇلمهرام141) 

ئـىسـالمـدا ئهسـىرگه چۈشۈپ قـالـغان، تۈرمـىگه كـىرىپ قـالـغان ئـايـالـالرنـى قۇتقۇزۇش جهنـنهت بـىلهن 

مۇكاپاتلىنىدىغان كاتتا ساۋابلىق ئهمهل قىلىپ بهلگىنهنگهن 
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كهئـىب ئـىبـنى مۇررە رەزىىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـىدۇكـى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 

ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«بـاشـقا ئـايـالـنى ئـازاد قـىلـغان (ھهر قـانـداق) مۇسۇلـمان ئـايـال، قـىيـامهت كۈنـى 

ئوتتىن ئازاد قىلىنىدۇ.»(ئهبۇ داۋۇد؛ بۇلۇغۇل مهرام 1464) 

ئـىسـالمـدا ئـايـال كـىشـىنـىڭ يـولـدىشـىنـىڭ مـال-مۈلـىكـىنـى يـولـدىشـىنـىڭ رۇخسـىتـىسـىز يـاخشـىلـىق يـولـلىرىغـا 

سهرپ قىلسىمۇ، ئايال كىشىگه ساۋاب بېرىلىدۇ دەپ بهلگىلهنگهن 

ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـىدۇكـى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم 
مۇنـداق دېگهن: «ئهگهر ئـايـال كـىشـى ئېرىنـىڭ رۇخسـىتـىسـىز ئۇنـىڭ مـال مۈلـىكـىدىن سهدىقه قـىلـسا، ئېرى 

ئېرىشكهن ساۋابنىڭ يېرىمىغا ئېرىشىدۇ.»(بۇخارى 2066) 

ئىسالم جهڭدە دۈشمهنگه تهۋە ئايالالرنى ۋە بالىالرنى ئۆلتۈرۈلۈشىنى چهكلهيدۇ 

ئـىسـالم مۇسۇلـمان ئـايـالـالرنـىڭ ئـىززەت-ھۆرمـىتـىنـى ھىمـايه قـىلـىپـال قـالـماي، مۇسۇلـمان بـولـمىغـان، ھهتـتا 

دۈشمهن قهۋمنىڭ قىز-ئاياللىرىنىڭ جېنىغا زىيان سېلىشنىمۇ چهكلىگهن. 

سهھىل ئـىبـنى سهئـد رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن مۇنـداق رىۋايهت قـىلـىنـىدۇ: پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسـسهلـلهم بـىر غـازاتـتا بـىر ئـايـالـنى ئۆلتۈرۈلـگهن ھالهتـته كۆرۈپ، ئـايـالـالر بـىلهن بـالـىالرنـى ئۆلتۈرۈشـتىن 

توستى.(بۇخارى3014) 

ئىسالمدا ئاياللىرىنىڭ ئارىسىدا ئادالهتلىك بولمىغۇچىغا قاتتىق ئېغىر تهھدىت بار 

ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـىدۇكـى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم 
مۇنـداق دېگهن:«بـىر ئهر كـىشـىنـىڭ ئـىكـكى ئـايـالـى بـولۇپ، ئـىكـكى ئـايـالـى ئـارىسـىدا ئـادىلـلىق قـىلـمىسـا، 

قىيامهت كۈنى يېرىمى يوق ھالهتته كېلىدۇ.»(تىرمىزى، ھاكىم؛ سهھىھۇلجامى 761) 

ئىسالمدا پهرزەنتى ۋاپات بولۇپ كهتكهن مۇسۇلمان ئايالغا كاتتا خۇش خهۋەر بېرىلگهن 

ئـىسـالم ئهرلهرنـى تۇغۇمـچان ئـايـالـالر بـىلهن ئۆيـلىنـىشـكه بۇيـرۇغـان بـولۇپ، ئـىسـالم ئۆلـىمـالـىرى «كـىشـى 

ئۆيـلهنـمهكـچى بـولـغان ئـايـال كـىشـىنـىڭ تۇغۇمـچان يـاكـى ئهمهسـلىكـى ئۇ ئـايـالـنىڭ ئـانـىسـى، ئـاچـا-سـىڭلىرى، 

ھامـمىلـىرى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ تۇغۇمـچاي يـاكـى ئهمهسـلىكـىگه، يهنـى نهچـچه بـاال تۇغـقانـلىقـىغـا قـاراپ بـىلهلهيـدۇ» 

دېگهن. ئـىسـالم نهسـىلـنى ئـاۋۇتۇش كۈچهپ تهرغـىپ قـىلـىنـغان بـولۇپ، نهسـىلـنىڭ ئـاۋۇشـى مـىلـلهتـنىڭ 
كۈچـىيـىشـىدىكـى، يـوقـاپ كېتىشـتىن يـاكـى سـانـىنـىڭ ئـاز بـولۇشـى سهۋەبـلىك خـارلـىقـقا قېلىشـتىن سـاقـلىنـىپ 

قېلىشـتىكـى ئهڭ مۇھىم ئـامـىلـالردىن بـىرىدۇر. نـاۋادا ئـايـال كـىشـىنـىڭ بـالـىلـىرى ئۆلۈپ كهتـسه، بۇ مۇسـىبهت ئـانـا 

بـولغۇچـى ئۈچۈن ھايـاتـىدىكـى ئهڭ ئېغىر مۇسـىبهتتۇر. پهرزەنـتىنـى جـاپـا تـارتـىپ قـورسـاق كۆتۈرۈپ، ئـاچـچىق 

تـولـغاق يهپ، مـىڭ ئۆلۈپ مـىڭ تـىرىلـىپ تۇغـقان ئـايـال ئۆز يۈرەك پـارىسـىدىن ئـايـرىلـىپ قـالـسا، بۇ ھال ئۇنـىڭ 
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ئۈچۈن ئۆلۈمـدىنمۇ بهتـتهردۇر. مېھرىبـان ئـالـالھ پهيـغهمـبىرىنـىڭ تـىلـى بـىلهن بۇنـداق مۇسۇلـمان ئـايـالـالرغـا 
تهسهلــلىي بېرىپ، ئۇالرنــىڭ تــارتــقان ئــازابــى ۋە زىيــىنــىنــىڭ بهدىلــىگه ئۇالرنــى جهنــنهت بــىلهن 

مۇكاپاتاليدىغانلىقى پهيغهمبىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق خهۋەر بهرگهن. 

ئهبۇ سهئـىد خۇدرى رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـىدۇكـى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«قـايسـى بـىر (مۆمـىنه) ئـايـالـنىڭ ئۈچ بـالـىسـى ئۆلۈپ كهتـسه، بۇ بـالـىالر قـىيـامهت 

كۈنى ئۇ ئايال ئۈچۈن دوزاختىن پهردە بولىدۇ.»(بۇخارى؛ ئهلبانى سهھىھۇل جامئى 2706) 

ئهنهس رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـىدۇكـى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «كـىمـكى 

ئۈچ پهرزەنـتىدىن (ئـايـرىلـىپ قـالـغىنـى ئۈچۈن) سـاۋاب ئۈمـىد قـىلـسا، ئـالـالھ ئۇنـى جهنـنهتـكه كـىرگۈزىدۇ» 
دېدى. بـىر ئـايـال ئـورنـىدىن تۇرۇپ «ئـىكـكى پهرزەنـتىدىن سـاۋاب ئۈمـىد قـىلسـىچۇ؟» دەپ سـورىدى. 
پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «ئـىكـكى پهرزەنـتىنـدىن (ئـايـرىلـىپ قـالـغىنـىغـا سـاۋاب ئۈمـىد 
قـىلسـىمۇ)» دېدى. ئۇ ئـايـال مۇنـداق دەيـدۇ: مهن «بـىر پهرزەنـتىدىن (ئـايـرىلـىپ قـالسـىچۇ)» دەپ سـوراشـنى 

ئۈمىد قىلىپ كهتتىم. (نهسائىي 1872) 

ئىسالمدىكى پهرزلهرنى ئادا قىلغان، ئىپپىتىنى ساقلىغان ئايالغا جهننهت بىلهن خۇش خهۋەر بېرىلگهن 

ئـابـدۇرراھمان ئـىبـنى ئهۋف رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـىدۇكـى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 

ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«ئهگهر بـىر ئـايـال بهش ۋاخ نـامـىزىنـى كـامـىل ئـوقۇسـا، رامـزان روزىسـىنـى تۇتـسا، 

ئـىپـپىتـىنـى سـاقـلىسـا، ئېرىگه ئـىتـائهت قـىلـسا، ئۇ ھالـدا (قـىيـامهتـته) پهرىشـتىلهر ئۇنـىڭغا: ‹جهنـنهتـنىڭ خـالـىغـان 

ئىشىكىدىن جهننهتكه كىرىۋېلىڭ› دەيدۇ.»(مۇسنهد ئىمام ئهھمهد 1664) 

ئـىسـالمـدا مهيـلى تـوي قـىلـمىغـان قـىز بـولسۇن، يـاكـى تـوي قـىلـىپ ئـاجـراشـقا چـوكـان بـولسۇن، ئۇالرنـى 

ئۇالرنىڭ رازىلىقىسىز ئهرگه بېرىۋېتىش چهكلهنگهن 

ئهبۇ ھۇرەيــرە رەزىيهلــالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قــىلــىنــىدۇكــى، پهيــغهمــبهر سهلــلهلــالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسـسهلـلهم:«چـوكـانـنىڭ مهسـلىھهتـى ئېلىنـمىغۇچه ئۇنـى نـىكـاھالشـقا بـولـمايـدۇ. تـوي قـىلـمىغـان قـىزنـىڭ رازىلـىقـى 

ئېلىنـمىغۇچه ئۇنـى نـىكـاھالشـقا بـولـمايـدۇ» دېدى. سـاھابـىلهر «تـوي قـىلـمىغـان قـىزنـىڭ رازىلـىقـى قـانـداق 

بـولـىدۇ؟» دەپ سـورىۋىدى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «ئۇنـىڭ رازىلـىقـى سۈكۈت قـىلـىشـىدۇر» 

دېدى. (بۇخارى 6970) 

ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـىنـىدۇكـى، پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم 
مۇنـداق دېگهن:«تـوي قـىلـىپ بـاقـمىغـان قـىزنـىڭ رازىلـىقـىسـىز نـىكـاھى قـىلـىنـمايـدۇ؛ چـوكـانـغا مهسـلىھهت 

سېلىنماستىن نىكاھى قىلىنمايدۇ.»(بۇخارى 6969) 

ئـىسـالمـدا قـىز-ئـايـالـالرنـى ئۇالر خـالـىمـايـدىغـان، كۆڭلى تـارتـمايـدىغـان كـىشـىلهرگه يـاتـلىق قـىلـىشـنى 

چهكلهيدۇ 
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ھهزىرتـى ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ مۇنـداق دېگهن:«يـاش قـىزالرنـى كۆرۈمسـىز ۋە بـويـى پـاكـار ئهرلهرگه 

زورلـىمـاڭالر. چۈنـكى، (سـىلهر ئـايـالـلىرىڭالرنـىڭ گۈزەل بـولۇشـىنـى يـاقتۇرغۇنـىڭالردەك) ئۇالرمۇ ئېرىنـىڭمۇ 
مۇشۇنداق بولۇشىنى ياخشى كۆرىدۇ.» (مۇسهننهف ئىبنى ئهبى شهيبه، 17962-نومۇر) 

ئـىسـالمـدا بـويـتاق قـىز-ئـايـالـالرنـى زورالپ يـاتـلىق قـىلـىش ھارام ھېسابـلىنـىدۇ. ئهگهر بـىر دادا يـاكـى قـىزغـا 

ئـىگـىدارچـىلـىق قـىلغۇچـى كـىشـى قـىزنـىڭ رازىلـىقـىسـىز ئۇنـى ھهر قـانـداق بـىر ئهرگه نـىكـاھالپ بهرگهن بـولـسا، 

قىزنىڭ مۇتلهق رەۋشته بۇنداق نىكاھنى بۇزۇش ھوقۇقى بولىدۇ. 

ئىسالمدا قىز پهرزەنتىنى ياخشى بېقىپ چوڭ قىلىشنىڭ مۇكاپاتى 

ئـىسـالم كېلىشـتىن ئـاۋۋال مهيـلى ئهرەپـلهردە بـولسۇن، مهيـلى بـاشـقا مـىلـلهتـلهردە بـولسۇن قـىز-ئـايـالـالرنـى 

تۆۋەن كۆرۈش ئــادىتــى ئــومۇميۈزلۈك مهۋجۇت ئــىدى. ئهرەپ جهمــئىيــىتــىدە بــاشــقا جــاھىلــىيهت 
جهمـئىيهتـلىرىدىكـىگه ئـوخـشاشـال ئـايـالـى قـىز تۇغـسا ئهر كـىشـى بۇنـى ئۆزى ئۈچۈن خـورلۇق دەپ قـارايـتتى ۋە 

غهزەپـناك بـوالتـتى. ئـالـالھ بۇ ھهقـته قۇرئـانـدا مۇنـداق دېگهن: {ئهگهر ئۇالرنـىڭ بـىرىگه مهرھهمهتـلىك هللا قـا 

مهسهل قـىلـغان نهرسه (يهنـى قـىز بـاال) بـىلهن بېشارەت بېرىلـسه (يهنـى خـوتۇنـىنـىڭ قـىز تۇغـقانـلىقـى خهۋەر 
قـىلـىنـسا)، قـايغۇغـا چۆمـگهن ھالـدا ئۇنـىڭ يۈزى قـارىداپ كېتىدۇ.} (سۈرە زۇخـرۇف، 17-ئـايهت) يهنه بـىر 

ئـايهتـته مۇنـداق دېيىلـگهن:{ئۇالرنـىڭ بـىرەرسـىگه (خـوتۇنـىنـىڭ) قـىز تۇغـقانـلىق خـوش خهۋىرى يهتكۈزۈلـسه، 

چىرايى ئۆزگىرىپ، غهزەپناك بولۇپ كېتىدۇ.} (سۈرە نهھل، 58-ئايهت) 

ئهرەپ جهمـئىيـىتـىدە ھهتـتا ئـىش شۇ دەرىجـىگه يهتـكهن ئـىدىكـى، ئـايـالـى قـىز تۇغـسا، قـىز بـوۋاقـنى تـىرىك 

كۆمۈۋېتىدىغـان ئهھۋال كهڭ ئهۋج ئـالـغان ئـىدى، ئـالـالھ قـىيـامهت كۈنـى تـىرىك كۆمۈۋېتىلـگهن قـىزدىن ئۇ 
ئۇچـرىغـا زۇلۇم ھهقـقىدە سـورىلـىدىغـانـلىقـىنـى ھهقـقىدە مۇنـداق دەيـدۇ: {تـىرىك كۆمۈۋېتىلـگهن قـىزدىن سهن 

قايسى گۇناھ بىلهن ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟ دەپ سورالغان چاغدا} (سۈرە تهكۋىر، 9-ئايهت) 

پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«كـىمـنىڭ ئۈچ قـىزى بـولـسا، قـىزىنـىڭ 
يېمهك-ئـىچـمهك ۋە كـىيـىم-كېچىكـىنـى قـىلـىپ بېرىشـته سهبـىرچـان بـولـسا، بۇ قـىزالر قـىيـامهت كۈنـى ئۇنـى دوزاخ 

ئوتىدىن قوغداپ قالىدۇ.» (ئىبنى ماجه 3669-نومۇرلۇق ھهدىس) 

ئىسالمدا ئاچا-سىڭلىسىغا ياخشى قارىغان ئهر كىشىگه جهننهت بىلهن خۇش خهۋەر بېرىلگهن 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم مۇنـداق دېگهن: «كـىمـنىڭ ئۈچ قـىزى يـاكـى ئۈچ ئـاچـا-سـىڭلىسـى بـولـسا، 

ۋەيـاكـى ئـىكـكى قـىزى يـاكـى ئـىكـكى ئـاچـا-سـىڭلىسـى بـولـسا، ئۇالرغـا يـاخشـى مۇئـامـىله قـىلـسا، ئۇالر ھهقـقىدە 

ئالالھتىن قورقسا، بۇنداق كىشى جهننهتكه كىرىدۇ.» (سهھىھ ئىبنى ھىببان 2\190) 

ئىسالم جاھىلىيهت دىنلىرىنىڭ ئهكسىچه، ئايالالرغا مىراس ئايرىشنى بهلگىلىگهن 
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ئـىمـام قۇرتۇبـى مۇنـداق دېگهن: جـاھىلـىيهتـته كـىشـىلهر كـىچـىك بـالـىغـا يـاكـى ئـايـال كـىشـىگه مـىراس 
بهرمهيـتتى. <مـىراس دېگهن پهقهتـال ئـات ئۈسـتىدە قـىلـىچ بـىلهن جهڭ قـىالاليـدىغـان ۋە غهنـىيـمهت ئـاالاليـدىغـان 

ئهرلهر ئۈچۈنـدۇر> دېيىشهتـتى. (قۇرتۇبـى تهپسـىرى 5\51) ئـىسـالمـدا بـولـسا ئـايـالـالرنـىڭمۇ تېگىشـلىك مـىراس 
ئېلىش ھوقۇقـى بهلـگىلهنـدى. بهزىلهر، ئـىسـالمـدا نېمىشـقا ئـايـال كـىشـى ئهر كـىشـى ئـالـغان مـىراسـنىڭ يېرىمـىنـى 

ئـالـىدۇ، دېيىشـىدۇ. ئهسـلىدە، ئـىسـالمـدا ئـايـال كـىشـى دائـىمـال ئهر كـىشـى ئـالـغان مـىراسـنىڭ يېرىمـىنـى ئـالـمايـدۇ. 

مهسـىلهن، بـىر قـىزنـىڭ دادىسـى ئۆلۈپ كهتـسه، ئۇنـىڭ دادىسـىنـىڭ ئـاكـا ئـىنـلىرىمۇ بـولـسا، بۇ دادىدىن ئۇ 
قـىزغـا ۋە ئـاكـا ئـىنـىلـىرىگـىمۇ تېگىشـلىك مـىراس ئـايـرىلـىدىغـان بـولۇپ، بۇ ھالهتـته قـىزغـا ئـايـرىلـغان مـىراس، 

قـىزنـىڭ تـاغـىلـىرىغـا ئـايـرىلـغان مـىراسـتىن كۆپ بـولـىدۇ. ئهمـدى، بۇ قـىزنـىڭ ئـاكـىسـى يـاكـى ئـىنـىسـى بـولـسا، 

ئۇنـىڭغا ئـايـرىلـىدىن مـىراس بـىر تۇغـقان ئـاكـا-ئـىنـىلـىرىغـا ئـايـرىلـىدىغـان مـىراسـنىڭ يېرىمـىدۇر. بۇنـىڭ سهۋەبـى، 

ئـىسـالمـدا ئهرلهرنـىڭ ئـائـىلـىسـىنـى، بـالـىلـىرىنـى، ئـايـالـىنـى، ئـانـىسـىنـى ۋە ئـاچـا-سـىڭلىسـىنـى بېقىش مهجبۇرىيـىتـى 

بـار، ئهمـما ئـايـال كـىشـىنـىڭ مهيـلى ئېرىنـى، مهيـلى دادىسـىنـى، مهيـلى ئـاكـا-ئۇكـىلـىرىنـى خـىراجهت قـىلـىپ 

بېقىش مهجبۇرىيـىتـى يـوق. ئـىسـالمـنىڭ ئـائـىله تۈزۈمـىدە ئهر كـىشـىگه يۈكـلهنـگهن يۈك ئـايـال كـىشـىگه يۈكـلهنـگهن 

يۈكـتىن كۆپ ئۈسـتۈنـدۇر، بۇمۇ ئـوخـشاشـال ئـايـالـالرنـى ئـاسـىراپ، كۆيـىنـىپ، ئۇالرغـا ئېغىر يۈك ئـارتـىشـنىڭ 
دۇرۇس ئهمهسـلىكـىدىن بهلـگىلهنـگهن ھۆكۈمـدۇر. بۇنـداق بـولـغان ئـىكهن، تهبـئىي رەۋىشـتىال ئهر كـىشـىگه الزىم 

بـولـىدىغـان ئـىقـتىسـاد ئـايـال كـىشـىگه الزىم بـولـىدىغـان ئـىقـتىسـادتـىن كۆپ ئۈسـتۈن بـولـىدۇ. ئـىسـالمـدا ئـايـال 

كــىشــى مهيــلى ئۆزىنــى، مهيــلى بــاشــقا ھېچكىمــنى ئــىشــلهپ تېپىپ بېقىش مهجبۇرىيــىتــى يــوق، دەپ 

بهلـگىلهنـگهنـلىكـتىن، ئـايـال كـىشـىنـىڭ ئـائـىلـىنـىڭ چـىقـىمـلىرىنـى قـىلـىش، پهرزەنـتلهرنـىڭ ۋە ئۆزىگه كـىشـىلهرنـىڭ 

چـىقـىمـلىرىنـى قـىلـىش دەيـدىغـان ئهھۋال مهۋجۇت ئهمهس. ئهر كـىشـى بـولـسا تۈرلۈك جـاي ۋە كـىشـىلهرگه پۇل-

مـال سهرپ قـىلـىپ ئۆز مهجبۇرىيـىتـىنـى ئـادا قـىلـىشـى پهرز. بۇ سهۋەبـلىك، ئـالـالھ ئـوخـشاش دەرىجـىدىكـى ئهر ۋە 

ئـايـالـغا مـىراس ئـايـرىغـانـدا، ئـايـالـالرغـا ئهرلهرگه بېرىلـىدىغـان مـىراسـنىڭ يېرىمـىنـى بېرىشـنى بهلـگىلـىگهن. بۇ 

ئـىسـالمـنىڭ ئـايـالـالرنـى تۆۋەن كۆرگـىنـى ئهمهس، ئهر ۋە ئـايـالـالرنـىڭ مهجبۇرىيـىتـىنـى چـىقـىش قـىلـىپ تۇرۇپ، 

ئۇالرنـىڭ شـارائـىتـىغـا يـارىشـا ئـادالهت بـىلهن ھۆكۈم چـىقـارغـانـلىقـى ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ خۇددى، بـىر ئـائـىلـىدە 

ئـىكـكى پهزەنـت بـولۇپ، چـوڭ ئـوغۇل 20 يـاشـتا، كـىچـىكـى قـىز بهش يـاشـتا بـولـسا، سهپهرگه مـاڭغان دادىنـىڭ 

ئۆيـگه خـىراجهت قـىل دەپ ئـوغـلىغـا ئـون مـىڭ سـوم بېرىپ، قـىزىغـا بهش ئـون سـوم بېرىپ سهپهرگه چـىقـىپ 

كهتكهنلىكىگه ئوخشايدۇ. ئهقلى جايىدا ھېچقانداق ئادەم، بۇ دادىنى ئادالهتسىز، زالىم دادا دېمهيدۇ. 

ئىسالمدا ئهرنىڭ ئايالىغا كۆپلهپ ياخشىلىق قىلىشى تهشۋىق قىلىنغان 

پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:((إذا سـقى الـرجـل امـرأته الـماء أجـر))«ئهر 

كىشى ئايالىغا سۇ ئىچكۈزسىمۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن ساۋابقا ئېرىشىدۇ.»(سهھىھ جامىئۇس سهغىر 602، سهھىھ) 

پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن: «مېنى ئـاجـىزالردىن ئـىزدەڭالر. چۈنـكى، 

سـىلهر پهقهتـال ئـاجـىزلـىرىڭالر سهۋەبـلىك رىزىقـالنـدۇرىلـىسـىلهر ۋە يـاردەمـگه ئېرىشـىسـىلهر.» (سهھىھ ئهبۇ داۋۇد 

2594؛ تىرمىزى 1702؛ سهھىھ مۇسنهد ئهھمهد 1044) 

2022، ئىيۇن 82
ئۇيغۇرالر 34-سان



پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«مهن سـىلهرگه يېتىمـلهر ۋە ئـايـالـالردىن 
ئـىبـارەت ئـىكـكى تۈرلۈك ئـاجـىزالرنـىڭ ھهقـقىنـى يېيىشـنى ھارام قـىلـىمهن.» (ئهلـبانـى-سهھىھ جـامـىئۇس سهغـىر،

 (2447

ئىسالمدا ئهر كىشى ئائىلىدە ئايالىغا ياردەملىشىپ ئۆي ئىشلىرىنى قىلىپ بېرىشى تهرغىپ قىلىنغان 

ئـائـىشه رەزىيهلـالھۇئهنھادىن پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئـائـىلـىدە قـىلـىدىغـان ئـىشـلىرى تـوغـرىسـىدا 
سـورالـغانـدا: ئـايـالـلىرىنـىڭ ئـائـىله ئـىشـلىرىغـا يـاردەمـلىشهتـتى، نـامـاز ۋاقـتى بـولـغانـدا نـامـازغـا چـىقـىپ كېتهتـتى 

دېگهن. (بۇخارىي رىۋايىتى 676-ھهدىس) 

يۇقـىرىقـى ھهدىسـتىن، ئـىسـالم ئۆلـىمـالـىرى ئهر كـىشـىنـىڭ ئـائـىلـدە ئـايـالـىغـا يـاردەمـلىشـىپ سۈنـنهت دەپ 

ھۆكۈم چىقارغان. 

ئـىسـالمـدا ئهر كـىشـىنـىڭ بۇزۇپ چېچىشـتىن، كۆز-كۆز قـىلـىشـتىن خـالـىي ھالـدا ئـايـالـى ئۈچۈن پۇل-مـال 

سهرپ قىلشى ئۈستۈن ساۋابلىق ئهمهل دەپ قارىلىدۇ 

ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ ھهدىس بـايـان قـىلـىپ مۇنـداق دەيـدۇ: رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 
ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن ئـىدى: «سهن ئـالـالھ يـولـىدا سهرپ قـىلـغان بـىر دىنـار، قۇل ئـازاد قـىلـىش ئۈچۈن 

سهرپ قـىلـغان بـىر دىنـار، پېقىرغـا سهدىقه قـىلـغان بـىر دىنـار، ئـايـالـىڭ ئۈچۈن سهرپ قـىلـغان بـىر دىنـار قـاتـارلـىقـالر 

چـىقـىمـلىرىڭ ئـىچـىدە، سـاۋابـى ئهڭ چـوڭ بـولـغىنـى كـىشـىنـىڭ ئـايـالـىغـا سهرپ قـىلـغان بـىر دىنـاردۇر.» (مۇسـلىم 

 (692\2

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـاالم مۇنـداق دېگهن: «ئـالـالھنىڭ رازىلـىقـىنـى كۆزلهپ قـىلـغان ھهر بـىر خـىراجـىتـىڭ 

ئۈچۈن سـاۋابـقا ئېرىشـىسهن، ھهتـتا  ئـايـالـىڭنىڭ ئـاغـزىغـا سـالـغان لـوقـما ئۈچۈنمۇ سـاۋاب تـاپـىسهن» (بۇخـارى 
2742؛ مۇســلىم 1628؛ ئهبۇ داۋۇد 2864؛  مۇســنهد ئــىمــام ئهھمهد 3\63؛ سهھىھ ئــىبــنى ھىبــبان 7261؛ 

رىيازۇس سالىھىن6) 

جـابـىر ئـىبـنى ئـابـدۇلـالھ رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ ۋىدالـىشـىش 

ھهجـجىدە مۇنـداق دېگهنـلىكـىنـى بـايـان قـىلـغان:«ئـايـالـالر جهھهتـته ئـالـالھتىن قـورقۇڭالر! ئۇالر سـىلهرنـىڭ 

قـولۇڭالردىكـى ئهسـىرلهرگه ئـوخـشاشـتۇر. ئۇالرنـى ئـالـالھنىڭ ئـامـانـىتـى سۈپـىتـىدە ئـالـدىڭالر، ئـالـالھنىڭ 

كهلـىمـىسـى بـىلهن ئۇالرنـى ئۆزۈڭالرغـا ھاالل قـىلـدىڭالر. ئۇالرنـىڭ يېمهك-ئـىچـمهك ۋە كـىيـىم-كېچىكـىنـى تهل 

قىلىپ بېرىشىڭالر ئۇالرنىڭ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ھهققىدۇر.» (8\183) 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم مۇنـداق دېگهن: «ئـالـالھنىڭ رازىلـىقـىنـى كۆزلهپ قـىلـغان ھهر بـىر خـىراجـىتـىڭ 

ئۈچۈن سـاۋابـقا ئېرىشـىسهن، ھهتـتا  ئـايـالـىڭنىڭ ئـاغـزىغـا سـالـغان لـوقـما ئۈچۈنمۇ سـاۋاب تـاپـىسهن.» (بۇخـارى 
2742؛ مۇسـلىم 1628؛ ئهبۇ داۋۇد 2864؛  مۇسـنهد ئـىمـام ئهھمهد 3\63؛ ئـىبـنى ھىبـبان 7261؛ رىيـازۇس 

سالىھىن 6) 
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ئـىسـالمـدا ئـايـال بـاال-چـاقـىسـىنـىڭ تۇرمۇشـىنـى قـامـداش ئۈچۈن ئـىشـلهشـنى ۋە چـىقـىم قـىلـىشـنى بۈيۈك 

ئىبادەت دەپ قارىلىدۇ 

سهلهپـنىڭ مهشھۇر ئـالـىمـلىرىدىن ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى مۇبـارەك مۇنـداق دېگهن: مۆمـىن كـىشـىگه نـىسـبهتهن 

ئـائـىله بـاال-چـاقـىسـىغـا خـىراجهت قـىلـىش ئۈچۈن پۇل تېپىشـتىنمۇ سـاۋابـلىقـراق ئـىش يـوق، ئـالـالھ يـولـىدىكـى 

خالىس جىھادمۇ ساۋابتا بۇنىڭغا تهڭ ئهمهس. (زەھهبى، سىيهر ئهئالم نۇبهال، 8\399) 

ئىسالم ئىپپهتلىك ئايالغا بۆھتان چاپالشنى يهتته چوڭ گۇناھنىڭ بىرى دەپ بېكىتكهن 

ئهبۇ ھۇرەيـرە رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن ھهدىس نهقـىل قـىلـىپ مۇنـداق دەيـدۇ: پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ 
ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «ھاالك قـىلغۇچـى يهتـته خـىل گۇنـاھتىن سـاقـلىنـىڭالر» دېۋىدى سـاھابـىلهر «ئـى ئـالـالھنىڭ 
رەسۇلـى! ئۇالر قـايسـى گۇنـاھالردۇر؟» دەپ سـورىدى. پهيـغهمـبهر سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق 

دېدى:«(ئۇالر) (1) ئـالـالھقا شېرىك كهلتۈرۈش، (2) سېھىرگهرلـىك (داخـانـلىق، بـاخشـىمـلىق، ئـىسسـىتقۇ-
سـويۇتقۇ) قـىلـىش، (3) ئـالـالھ ھارام قـىلـغان جـانـنى ھهقسـىز ئۆلتۈرۈش، (4)جـازانه يېيىش، (5) يېتىمـنىڭ 

مېلىنـى يېيىش، (6) ئۇرۇش مهيـدانـىدىن قېچىش؛ (7) ئـىپـپهتـلىك، مۆمـىنه ئـايـالـالرغـا زىنـا بـىلهن بۆھتان 

چاپالش.»(بۇخارى 2560؛ مۇسلىم 129) 

ئـىسـالمـدا پېشقهدەم ۋە شهرەپـلىك ئـايـالـالرغـا ئـاھانهت قـىلـىپ، ئۇالرنـى رەنـجىتكۈچـى شهخـس ئـىسـالمـىي 

ھۆكۈمهت تهرىپىدىن  ئېغىر جازالىنىدۇ 

ئهبۇ ۋائـىلـدىن مۇنـداق نهقـىل قـىلـىنـىدۇ: كـىشـىلهردىن بـىرى (مهشھۇر ئـايـال سـاھابه) ئۇممۇ سۇلهيـمگه 
ئۇنـىڭدىكـى ئېلىشـى تـوغـرۇلۇق ئۇنـى رەنـجىتـىدىغـان تـىلـالر بـىلهن مهكتۇپ يـازدى. (بۇ ئـىش ئۆمهر ئـىبـنى 

خهتـتابـنىڭ خهلـىپـىلـىك دەۋرىدە يۈز بهرگهن ئـىدى.) بۇنـىڭدىن خهۋەر تـاپـقان ئۆمهر ئـىبـنى خهتـتاب مهكتۇپ 

يـازغۇچـىنـى جـازا سۈپـىتـىدە ئـوتتۇز قـامـچا ئۇرۇشـنى بۇيـرۇدى. سهپـداشـلىرىمـىزدىن بـىرى بۇ ئـوتتۇز قـامـچىنـىڭ 

ھهر بـىرىدە مهكتۇپ يـازغۇچـىنـىڭ تېرىسـىنـى يېرىپ قـانـاتقۇدەك دەرىجـىدە شـىددەتـلىك ئـىكهنـلىكـىدىن خهۋەر 
بهردى. (مۇسهننهف ئىبنى ئهبى شهيبه، 2974) 
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ساغالملىق

چوڭ مېڭىنىڭ ئهسنى ياخشىالش
فۇنكىسىيىسى



چوڭ مېڭىنى «ئىشتىن توختىتىش» ئارقىلىق ئهسنى ياخشىالش 

دېيۋىد روبسون 

بـىز نـاتـونۇش مهزمۇنـالرنـى ئهسـته سـاقـالشـقا ئۇرۇنـغانـدا، تهبـىئـىي ھالـدا «قـانـچه كۆپ زېھىن ئـاجـراتـسام، 

شۇنـچه بهك ئېسىمـدە سـاقـلىيـااليـمهن» دەپ ئـويـاليـمىز. ھالبۇكـى، سـىزگه الزىمـى ئـارىالپ-ئـارىالپ دەم ئېلىش 

ـــ مهسـىلهن، چـىراغ خـىرە يـورۇتۇلـغان مۇھىتـتا، 10~15 مـىنۇت ھېچنېمه قـىلـماسـتىن، خـىيـال سۈرۈپ 

ئـولتۇرۇش ـــ بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇنـداق قـىلسـىڭىز يېڭى ئۆگهنـگهن نهرسـىلهرنـى ئهسـته سـاقـالش جهھهتـته، 

ئۇالرنـى ئهسـته تۇتۇۋېلىشـقا زورۇقـقانـغا قـارىغـانـدا، بۇ خـىل ئۇسۇلـنىڭ تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئـىكهنـلىكـىنـى 

بايقايسىز. 

ھهمـمىگه مهلۇمـكى، بـىز ئۆگـىنـىش پـائـالـىيهتـلىرىمـىزنـىڭ رىتـىمـىنـى تهڭشهشـكه مـوھتاج. ھالبۇكـى، ئهڭ 

يېڭى تهتـقىقـاتـالردىن مهلۇم بـولۇشـىچه، بـىز بۇ خـىل قـىسـقا دەم ئېلىش مهزگـىلـىدە «ئهڭ تۆۋەن چهكـته 

دەخـلىگه ئۇچـراش»قـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـىمـىز، يهنـى «خـاتـىرە شهكـىلـلىنـىش»تـىن ئـىبـارەت بۇ نـازۇك ۋەزىپـىگه 

دەخـلى يهتكۈزۈشـى مۇمـكىن بـولـغان بـاشـقا ھهرقـانـداق پـائـالـىيهتـلهردىن سـاقـلىنـىشـىمـىز كېرەك ئـىكهن. شۇ 

ۋەجـىدىن، بۇ جهريـانـدا ئۇشـشاق-چۈشـشهك ئـىشـالرنـى قـىلـماڭ، ئېلخهتـلهرگه قـارىمـاڭ، ئهقـلىيـفونـدا تـورغـىمۇ 

چـىقـماڭ. چۈنـكى، مېڭىڭىز تهلتۆكۈس ئـارام ئـالـىدىغـان ۋاقـىتـقا مـوھتاج بـولـغاچـقا، بۇ جهريـانـدا دىقـقهتـنى 

چاچىدىغان ھهرقانداق پائالىيهت بولماسلىقى كېرەك. 

«ھېچقانـداق ئـىش قـىلـماسـلىق»نـىڭ بۇنـچه يـاخشـى بـاھانـىسـى ھورۇن ئـوقۇغۇچـىالرغـا نـىسـبهتهن 

مۇكهمـمهل ئهسـته سـاقـالش تـاكـتىكـىسـى ھېسابـلىنـىشـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، مهزكۇر بـايـقاش خـاتـىرىسـىنـى 

يـوقـاتـقان يـاكـى مۇئهيـيهن شهكـىلـدىكـى دېۋەڭلىك كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولـغانـالرنـىڭ ئهھۋالـىنـىمۇ بهلـگىلـىك 

دەرىجـىدە يـاخشـىلـىيـالـىشـى مۇمـكىن. ئۆز نۆۋىتـىدە، ئۇ يهنه يـوشۇرۇن، ئۆتمۈشـته بـايـقالـمىغـان، ئۆگـىنـىش ۋە 

ئهسته ساقالش ئىقتىدارىنى قېزىش جهھهتته تامامهن يېڭىچه ئۇسۇلنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

1900-يـىلـى گېرمـانـىيهلـىك پـىسـخولـوگ جـورج ئېلىيـاس مۇلېر (Georg Elias Muller) ۋە ئۇنـىڭ 

ئـوقۇغۇچـىسـى ئـالـفونـس پـىلـزېكېر (Alfons Pilzecker) تۇنـجى بـولۇپ «دەخـلىسـىز دەم ئېلىش»نـىڭ ئهسـنى 

يـاخشـىالشـقا كۆرسـىتـىدىغـان تهسـىرىنـى بـايـقىغـان ۋە خـاتـىرىلـىگهنـىدى. ئۇالر ئهسـنى يـاخشـىالشـقا ئـاالقـىدار نۇرغۇن 

تهجـرىبه ئـىشـلىگهن. بـىر قېتىم، مۇلېر ۋە پـىلـزېكېر بـىر گۇرۇپـپا تهجـرىبه ئـىشـتىراكـچىلـىرىدىن مهنـىسـىز بـوغۇم 

جهدىۋىلـىنـى ئۆگـىنـىشـنى تهلهپ قـىلـغان. ئـازغـىنه ۋاقـىتـلىق ئۆگـىنـىشـتىن كېيىن، مهزكۇر گۇرۇپـپىدىكـى 

ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ يېرىمـى دەرھال ئـىكـكىنـچى جهدىۋەلـدىكـى مهزمۇنـنى ئۆگـىنـىشـكه ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان، قـالـغان 

يېرىمى بولسا ئالته مىنۇت دەم ئالغاندىن كېيىن، ئاندىن ئۆگىنىشنى باشلىغان. 
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بـىر يېرىم سـائهتـلىك سـىنـاقـتىن كېيىن، بۇ ئـىكـكى تـوپـتىكـى ئـىشـتراكـچىالرنـىڭ ئهسـته سـاقـالش 

ئهنـدىزىسـىدە ھهيـران قـاالرلـىق پهرق كۆرۈلـگهن. ئـالـته مـىنۇت دەم ئـالـغان ئـىشـتىراكـچىالر بـوغۇم جهدىۋىلـىدىكـى 

ئهلـلىك پـىرسهنـتكه يېقىن مهزمۇنـنى ئهسـته تۇتۇۋالـغان. دەم ئـالـمىغـان ئـىشـتىراكـچىالر بـولـسا پهقهت 28 

پـىرسهنـت مهزمۇنـنىال ئهسـته تۇتـالـىغـان. بۇ بـايـقاش شۇنـى كۆرسـىتـىدۇكـى، بـىزنـىڭ يېڭى ئۇچۇرغـا بـولـغان 

خـاتـىرىمـىز مهزكۇر ئۇچۇر تۇنـجى قېتىم كـودالنـغان چـاغـدا تـولـىمۇ ئـاجـىز بـولـىدۇ ۋە تېخىمۇ ئـاسـانـال يېڭى 

ئۇچۇرنىڭ دەخلىسىگه ئۇچرايدۇ. 

گهرچه بـاشـقا پـىسـخولـوگـالرمۇ مهزكۇر بـايـقاشـقا دىقـقىتـىنـى ئـاغـدۇرغـان بـولسـىمۇ، لېكىن تـاكـى 21-

ئهسـىرنـىڭ دەسـلىپـىدە ئېدىنبۇرگ ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى سېرگـىيـو دېلال سـاال (Sergio Della Sala) ۋە مـىسـورى 

ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى نېلسون كـوۋان (Nelson Cowan) ئېچىش خـاراكتېرلـىك تهتـقىقـاتـىنـى بـاشـلىغـانـدا، ئۇنـىڭ 

كهڭ كۆلهملىك تهسىرى ئاندىن كىشىلهر تهرىپىدىن بىلىنىشكه باشلىدى. 

دېلال سـاال بـىلهن كـوۋان قـىزىقـقان تهتـقىقـات نۇقـتىسـى «دىقـقىتـى چېچىلـىشـنى ئـازايـتقان تهقـدىردە، سهكـته 

قـاتـارلـىق نېرۋا ئـاجـىزلـىقـىغـا گـىرىپـتار بـولـغان بـىمـارالرنـىڭ ئېسىنـى يـاخشـىلـىغـىلـى بـوالمـدۇ؟» دېگهنـدىن ئـىبـارەت 

ئـىدى. ئۇالر مۇلېر بـىلهن پـىلـزېكېرنـىڭكىگه ئـوخـشاش تهتـقىقـات ئهنـدىزىسـىنـى قـولـلىنـىپ، ئـىشـتىراكـچىالرغـا 15 

سۆزدىن تهركـىب تـاپـقان سۆزلۈك جهدىۋىلـى تـارقـىتـىپ، ئـارىدىن ئـون مـىنۇت ئۆتـكهنـدىن كېيىن شۇ خۇسۇسـتا 

سـىنـاق ئېلىپ بـارغـان. بـىر گۇرۇپـپا تهجـرىبـىلهردە، ئـىشـتىراكـچىالر داۋامـلىق تۈردە بهزى تـىپـىك تـونۇش 

سـىنـاقـلىرىغـا قـاتـناشـتۇرۇلـغان؛ يهنه بـىر گۇرۇپـپا تهجـرىبـىلهردە بـولـسا، ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ غۇۋا بـىر ئۆيـدە ئـارام 

ئېلىشى، ئهمما ئۇخالپ قالماسلىقى تهلهپ قىلىنغان. 

نهتـىجـىدە، بۇ خـىل قـىسـقا مۇددەتـلىك دەم ئېلىشـنىڭ تهسـىرى بـارلـىق كـىشـىلهرنـىڭ ئـىلـگىرىكـى 

تـونۇشـىدىن ئېشىپ كهتـكهن. گهرچه، ئـىشـتىراكـچىالر ئـارىسـىدىكـى ئـىكـكى نهپهر ئهڭ ئېغىر ئۇنۇتـقاقـلىق 

كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولغۇچـىدا ھېچقانـداق يـاخشـىلـىنـىش كۆرۈلـمىگهن بـولسـىمۇ، لېكىن بـاشـقا بـىمـارالر 

يـادلـىيـالـىغـان سۆزلۈكـنىڭ مـىقـدارى 14 پـىرسهنـتتىن 49 پـىرسهنـتكه چـىقـىپ، ئۈچ ھهسـسه ئـاشـقان بـولۇپ، 

ئۇالرنىڭ ئېسى نېرۋىسى ئهزەلدىن زەخمىگه ئۇچراپ باقمىغان ساغالم كىشىلهرنىڭ سهۋىيهسىگه قايتقان. 

شۇنـىڭدىن كېيىنـكى نهتـىجه كـىشـىلهرنـى تېخىمۇ بهك ھاڭ-تـاڭ قـالـدۇرغـان. ئـىشـتراكـچىالردىن بهزى 

ھېكايـىلهرنـى ئـاڭالپ، بـىر سـائهتـتىن كېيىن شۇنـىڭغا ئـاالقـىدار سـوئـالـالرغـا جـاۋاب بېرىش تهلهپ قـىلـىنـغان. 

ئـارىلـىقـتا ئـارام ئـالـمىغـان ئـىشـتىراكـچىكـالر ھېكايـىدىكـى ۋەقهلـىكـلهرنـىڭ پهقهت يهتـته پـىرسهنـتىنـىال ئهسـلىيهلـىگهن؛ 

ئـارىلـىقـتا ئـارام ئـالـغان ئـىشـتىراكـچىكـالر بـولـسا ھېكايـىدىكـى ۋەقهلـىكـلهرنـىڭ 79 پـىرسهنـتىنـى ئهسـلىيهلـىگهن، يهنـى 

ئۇالرنـىڭ ئېسى كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـان دەرىجـىدە 11 ھهسـسه يـاخشـىالنـغان. تهتـقىقـاتـچىالر يهنه شۇنـى 

بـايـقىغـانـكى، گهرچه بۇ خـىل ئۇسۇلـنىڭ سـاغـالم كـىشـىلهرگه بـولـغان ئۈنۈمـى ئۇنـچه كۆرۈنهرلـىك بـولـمىسـىمۇ، 

يهنـىال ئـوخـشاش تهرزدە ئۈنۈمـى كۆرۈلـگهن بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئـارىلـىقـتا ئـارام ئـالـغانـالرنـىڭ ئېسى 

ئون پىرسهنتتىن ئوتتۇز پىرسهنتكىچه ياخشىالنغان. 
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دېلال سـاال بـىلهن كـوۋانـنىڭ ئـوقۇغۇچـىسـى، ھازىر ھېرىيـوت ۋات ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئـوقۇتقۇچـىلـىق 

قـىلـىۋاتـقان مـىكېيال دېۋار (Michaela Dewar) نۆۋەتـته بـىر قـاتـار ئـىز قـوغـالش تهتـقىقـاتـلىرىغـا يېتهكـچىلـىك 

قـىلـىۋاتـقان بـولۇپ، ئۇ نۇرغۇن ئـوخشـىمـىغـان ئـارقـا كۆرۈنۈشـته تهكـرار ھالـدا مهزكۇر بـايـقاشـقا ئېرىشـكهن. 

مـىكېيال دېۋارنـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى مهزكۇر تهتـقىقـاتـچىالر بۇ خـىل قـىسـقا مۇددەتـلىك ئـارام ئېلىشـنىڭ سـاغـالم 

ئـىشـتراكـچىالرنـىڭ «بـوشـلۇق خـاتـىرىسـى»نـى يـاخشـىلـىيـااليـدىغـانـلىقـىنـى؛ جۈمـلىدىن ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ مهۋھۇم 

رېئال مۇھىتـتىكـى ئـوخشـىمـىغـان يهر بهلـگىلـىرىنـىڭ ئـورنـىنـى ئهسـلىشـىگه يـاردەم بېرەلهيـدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. 

پهۋقۇلـئاددە مۇھىم بـولـغىنـى شۇكـى، بۇ خـىل ئهۋزەلـلىك ئهسـلىدىكـى ئۆگـىنـىش ۋەزىپـىسـى تـامـامـالنـغانـدىن 

كېيىن بـىر ھهپـتىگـىچه داۋامـالشـقان، شۇنـداقـال يـاشـالرغـىمۇ، يـاشـانـغانـالرغـىمۇ ئـوخـشاشـال ئۈنۈمـىنـى كۆرسهتـكهن. 

تهتـقىقـاتـچىالر يهنه بۇ ئۇسۇلـنىڭ سهكـته بـىمـارلـىرىدىن بـاشـقا، ئـالـزىمېر كېسهلـلىكـىنـىڭ دەسـلهپـكى، يېنىكـرەك 

باسقۇچلىرىدا تۇرۇۋاتقان كىشىلهرنىڭمۇ ئېسىنى ياخشىلىيااليدىغانلىقىنى بايقىغان. 

مهزكۇر تهتـقىقـاتـچىالر تۈرلۈك تهجـرىبـىلهرنـىڭ ھهمـمىسـىدە ئـىشـتىراكـچىالردىن تېلېفون يـاكـى بـاشـقا 

نهرسـىلهرنـىڭ دەخـلىسـىدىن خـالـىي ھالـدا، غۇۋا، تـىنـچ ئۆيـدە ئـولتۇرۇشـنىال تهلهپ قـىلـغان. «بـىز ئۇالرغـا ئـاشۇ 

ئۆيـنىڭ ئـىچـىدە نېمىلهرنـى قـىلـىش يـاكـى نېمىلهرنـى قـىلـماسـلىق تـوغـرىسـىدا ھېچقانـداق كـونـكرېت كۆرسهتـمه 

بهرمـىدۇق. لېكىن، تهجـرىبه ئـايـاغـالشـقانـدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلـغان تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

كۆپىنچه ئىشتراكچىالر خىيالىنى ئۆز مهيلىگه قويۇۋەتكهن» دەيدۇ دېۋار. 

لېكىن، بـىز يهنـىال بۇ قـىسـقىغـىنه دەم ئېلىش جهريـانـىدا مېڭىمـىزنـى زىيـادە ئـىشـلىتـىۋېتىشـتىن (مهسـىلهن، 

بهك كۆپ خـىيـال قـىلـىشـتىن) سـاقـلىنـىشـىمـىز كېرەك. بـىر تۈرلۈك تهتـقىقـاتـتا، ئـىشـتىراكـچىالردىن دەم ئېلىش 

جهريـانـىدا ئۆتمۈشـتىكـى يـاكـى كهلگۈسـىدىكـى مهلۇم بـىر ئـىشـنى تهسهۋۋۇر قـىلـىش تهلهپ قـىلـىنـغان. نهتـىجـىدە، 

بۇ ئۇالرنـىڭ يېڭىدىن ئـىگـىلـىگهن ئۇچۇرالر تـوغـرىسـىدىكـى خـاتـىرىسـىنـى سۇسـالشـتۇرۇۋەتـكهن. شۇ ۋەجـىدىن، بـىز 

ئـارىلـىقـتىكـى دەم ئېلىش جهريـانـىدا زېھىنـنى چـارچـىتـىدىغـان پـائـالـىيهتـلهردىن سـاقـالنـساق ئـانـدىن كۆڭۈلـدىكـىدەك 

ئۈنۈمگه ئېرىشهلىشىمىز مۇمكىن. 

گهرچه كـىشـىلهرنـىڭ «ئهس»كه بـولـغان تـونۇشـىنـىڭ كۈنسېرى مۇكهمـمهلـلىشـىشـى يۇقـىرىدىكـى ھادىسـىنـى 

چۈشـىنـىشـنى بهزى يـىپ ئۇچـىلـىرى بـىلهن تهمـىنـلىگهن بـولسـىمۇ، لېكىن بۇنـىڭ ھهقـىقـىي مېخانـىزمـى ھېلىھهم 

ئېنىق ئهمهس. نۆۋەتـته، بۇ جهھهتـته كـىشـىلهر تهرىپـىدىن ئـومۇمـىيۈزلۈك قـوبۇل قـىلـىنـغان بـىر خـىل تـونۇش 

شۇكـى، ئهسـلىمـىنـىڭ مهزمۇنـى دەسـلهپـته كـودالنـغانـدىن كېيىن، بۇ ئهسـلىمـىلهر بـىر مهزگـىلـلىك پۇخـتىلـىنـىش 

جهريـانـىنـى بـاشـتىن كهچۈرۈپ، چـوڭ مېڭىنـىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئهسـته سـاقـلىشـى جهريـانـىدا خـاتـىرە مهزمۇنـى 

مۇسـتهھكهمـلىنـىدۇ. كـىشـىلهر ئۆتمۈشـته «بۇ خـىل پـائـالـىيهت ئـاسـاسهن ئۇيقۇ جهريـانـىدا يۈز بېرىدۇ. بۇ 

جهريـانـدا، خـىپـوكـامپۇس (Hippocampus ـــ ئـادەم ۋە ئـومۇرتـقىلـىق ھايۋانـالرنـىڭ مېڭىسـىنـىڭ مۇھىم بـىر 

قـىسـمى بـولۇپ، خـاتـىرە ئهڭ دەسـلهپـته مۇشۇ يهردە شهكـىلـلىنـىدۇ) بـىلهن چـوڭ مېڭه پـوسـتالق قهۋىتـى 

ئـارىسـىدىكـى ئـاالقه كۈچـىيـىدۇ. مهزكۇر جهريـان كېيىن ئهسـلىمـىلهرنـى ئـويـغىتـىش ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان يېڭى 

نېرۋا ئۇلىنىشىنى شهكىللهندۈرۈشى ۋە كۈچهيتىشى مۇمكىن» دەپ قارىشاتتى. 
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كېچىدە كۈچـىيـىدىغـان مهزكۇر نېرۋا پـائـالـىيـىتـى نېمه ئۈچۈن بـىزنـىڭ ئۇيقۇ ئـالـدىدىكـى ئۆگـىنـىش 

ئۈنۈمىـمىـزنىـڭ تېخىمۇ يۇقىـرى ئىـكهنلـىكىـنىـ ئىـزاھلىياـلىـشىـ مۇمكـىن. لېكىن، نيۇيوـرك ئۇنىـۋېرسىـتېتىدىكىـ اليال 

داۋاچـى (Lila Davachi) 2010-يـىلـىدىكـى بـىر تۈرلۈك تهتـقىقـاتـتا بۇ خـىل ئهھۋالـنىڭ نـوقۇل ھالـدا ئۇيقۇ 

جهريـانـىدىال يۈز بهرمهيـدىغـانـلىقـىنـى، ئـىنـسانـالر ئـويـغاق ھالهتـتىمۇ بۇ خـىل نېرۋا پـائـالـىيـىتـى يۈز بېرىشـى 

مۇمـكىنـلىكـىنـى بـايـقىدى. بۇ دېۋارنـىڭ تهتـقىقـات نهتـىجـىسـى بـىلهن بـىردەك ئـىدى. دېۋارنـىڭ تهتـقىقـاتـىدا، 

ئـىشـتىراكـچىالردىن ئـالـدى بـىلهن ئۆزئـارا مـاسـالشـتۇرۇلـغان رەسـىمـلهرنـى يـادالش، يۈز قـىسـمى بـىلهن مهلۇم بـىر 

جـىسـىمـنى يـاكـى مهنـزىرىنـى مـاسـالشـتۇرۇش تهلهپ قـىلـىنـغان. ئـانـدىن ئـىشـتىراكـچىالر يـاتقۇزۇلۇپ، مېڭىسـى قـىسـقا 

مۇددەت ئـارام ئـالغۇزۇلـغان. نهتـىجـىدە، دېۋار ئۆزىنـىڭ كۈتـكىنـىدەك، ئۆگـىنـىش ئـارىلـىقـىدىكـى قـىسـقىغـىنه دەم 

ئېلىش جهريـانـىدا خـىپـوكـامپۇس بـىلهن چـوڭ مېڭه پـوسـتالق قهۋىتـى ئـارىسـىدىكـى ئـاالقـىنـىڭ كۈچهيـگهنـلىكـىنـى 

بـايـقىغـان. پهۋقۇلـئاددە مۇھىم بـولـغىنـى، بۇ رايـونـالر ئـارىسـىدىكـى بـاغـلىنـىشـچانـلىق روشهن كۈچهيـگهن 

ئىشتىراكچىالر دەل تېخىمۇ كۆپ ۋەزىپىلهرنى ئېسىدە تۇتۇۋالغان كىشىلهر ئىدى. 

بهلـكىم مېڭه ھهرقـانـداق ئـارام ئېلىش پۇرسـىتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، يېڭىدىن تـونۇغـان نهرسـىلهرگه بـولـغان 

خـاتـىرىسـىنـى مۇسـتهھكهمـلىشـى؛ شۇنـداقـال، بۇ ۋاقـىتـتا غـىدىقـالشـنى ئـازايـتىش مهزكۇر جهريـانـنى تېخىمۇ 

راۋانـالشـتۇرۇشـى مۇمـكىن. تهتـقىقـاتـالردىن شۇ نهرسه مهلۇمـكى، نېرۋا زەخـمىلهنـسه، مېڭه يېڭى شهيـئىلهرنـى 

ئۆگهنـگهنـدىن كېيىن نـاھايـىتـى ئـاسـان دەخـلىگه ئۇچـرايـدىغـان بـولۇپ قېلىشـى مۇمـكىن. بۇ قـىسـقىغـىنه ئـارام 

ئېلىشنىڭ سهكته ۋە ئالزىمىر بىمارلىرىغا قارىتا ئاالھىدە ئۈنۈمگه ئىگه ئىكهنلىكىنىڭ سهۋەبىدۇر. 

بـاشـقا پـىسـخولـوگـالرمۇ مهزكۇر تهتـقىقـاتـقا ئـىنـتايـىن قـىزىقـتى. يـورك ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى ئـايـدان خـورنېر 

(Aidan J Horner) شۇنـداق دەيـدۇ: «نۆۋەتـته بۇ خـىل مېتودنـىڭ خـىلمۇخـىل تهجـرىبه ۋە ئهسـته تۇتۇش 

ۋەزىپـىلـىرى تهتـقىقـاتـىدىكـى ئۈنۈمـى زور دەرىجـىدە بـىردەكـلىكـكه ئـىگه. مهزكۇر تهتـقىقـات ئهسـته تۇتۇش 

فۇنكىسىيهسى توسالغۇغا ئۇچرىغان كىشىلهرگه ياردىمى تېگىدىغان يېڭى مېتود بىلهن تهمىنلىشى مۇمكىن.» 

خـورنېرنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، يېتهرلـىك دەرىجـىدە ئـارام ئېلىش ۋاقـتى ئـورۇنـالشـتۇرۇش ئـارقـىلـىق بـىمـارالرنـىڭ 

كۈنـدىلـىك ئېسىنـى ئـومۇمـىيۈزلۈك يـاخشـىالش ئۇنـچه ئـاسـان ئهمهس ئـىكهن. لېكىن، ئۇ «بۇ جهھهتـتىكـى 

تهتـقىقـاتـالر بـىمـارالرنـىڭ مۇھىم يېڭى ئۇچۇرالرنـى ئۆگـىنـىشـىگه، مهسـىلهن يېڭى سېستراالرنـىڭ ئـىسـىم-فـامـىلـىسـى 

ۋە چـىراي ئـاالھىدىلـىكـىكـىنـى ئهسـته سـاقـلىۋېلىشـىغـا يـاردەم قـىلـىش جهھهتـته يهنـىال نـاھايـىتـى زور قـىمـمهتـكه 

ئـىگه» دەپ قـارايـدىكهن. «بهلـكىم ئـويـغاق ھالهتـتىكـى قـىسـقا مۇددەتـلىك دەم ئېلىش بـىمـارالرنـىڭ سېستراالرنـى 

تـونۇۋېلىش ئېھتىمـالـلىقـىنـى كۈچهيـتىشـى ۋە شۇ ئـارقـىلـىق ئۇالرنـىڭ شۇنـىڭدىن كېيىن تېخىمۇ ئـازادە بـواللـىشـىغـا 

تۈرتـكه بـولۇشـى مۇمـكىن. دېۋار مـاڭا: <بـىر بـىمـار قـىسـقا مۇددەت ئـارام ئېلىش ئۇسۇلـىنـىڭ پـايـدىسـىنـى كۆرۈپ، 

نهۋرىسـىنـىڭ ئـىسـمىنـى يـادىدا تۇتۇۋالـغانـدەك قـىلـىدۇ، لېكىن بۇ پـاكـىت ھېلىھهم كۆزىتـىش بـاسقۇچـىدا> دېدى» 

دەيدۇ خورنېر. 
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ئهنـگىلـىيه نـوتـىڭخام تـرېنت ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى تـومـاس بـاگۇلېيمۇ (Thomas Baguley) مهزكۇر 

بـايـقاشـقا نـىسـبهتهن ئۇنـچه ئۈمـىدۋار پـوزىتسـىيهدە بـولـمىدى. ئۇنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، بـىر قـىسـىم ئـالـزىمېر 

بـىمـارلـىرى بېسىمـنى يهڭگىلـلىتـىپ، ئـومۇمـىيۈزلۈك سـاغـالمـلىق ئهھۋالـىنـى يـاخشـىالش ئۈچۈن تهپهككۇر 

مـاھارىتـىنـى يېتىلـدۈرۈش مهشـىقـلىرىگه قـاتـنىشـىشـقا ئۈنـدەلـمهكـته. بـاگۇلېي بۇ ھهقـته: «مهزكۇر مۇداخـىله 

تهدبـىرلـىرىنـىڭ بـىر قـىسـمى ئـويـغاق ھالهتـتىكـى ئـارام ئېلىشـنى ئـىلـگىرى سۈرۈشـى مۇمـكىن. مهزكۇر 

مۇداخـىلـىلهرنـىڭ ئۈنۈملۈك بـولۇشـىغـا دەخـلىلهرنـىڭ ئـازايـغانـلىقـىنـىڭ سهۋەب بـولـغان-بـولـمىغـانـلىقـىنـى چـوڭقۇرالپ 

تهتـقىق قـىلـىشـقا ئهرزىيـدۇ. لېكىن، ئېغىر دەرىجـىدىكـى دېۋەڭلىك كېسىلـى بـىمـارلـىرىغـا نـىسـبهتهن، بۇ خـىل 

مۇداخىله تهدبىرلىرىنى قوللىنىش بهسىي مۈشكۈل» دەيدۇ. 

بـاگۇلېي بـىلهن خـورنېر بـىردەك ھالـدا «دىقـقهت چېچىلـمىغـان ھالـدا قهرەلـلىك دەم ئېلىش بـىمـارالردىكـى 

كـلىنـىكـىلـىق يـاخشـىلـىنـىشـقا تۈرتـكه بـولۇپـال قـالـماسـتىن، ھهمـمىمـىزنـىڭ يېڭى مهزمۇنـالرنـى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك 

ئهسته ساقلىشىمىزغا ياردەم بېرەلهيدۇ» دەپ قارايدۇ. 

ئۇچۇر ھهددىدىن زىيــادە كۆپــىيــىپ كهتــكهن بۇ دەۋردە، شۇنــى ئهســته تۇتۇشــىمــىز كېرەكــكى، 

قـولـىمـىزدىكـى ئهقـلىيـفونـالرال ئهمهس، بهلـكى مېڭىمـىزمۇ قهرەلـلىك ھالـدا «تـوك قـاچـىالپ» ئـارام ئـالـدۇرۇلۇشـقا 

موھتاجدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.bbc.com/ukchina/simp/vert-fut-43258880 
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خهلقئارا ۋهزىيهت

ئامېرىكانىڭ چېكىنىشى
نوئام چومىسكى



ئامېرىكانىڭ چۆكۈشى: سهۋەبلىرى ۋە نهتىجىسى 

نوئام چومىسكى 

تهرجـىمـانـدىن ئـىالۋه: كۆز ئـالـدىمـىزدىكـى قـىل سـىغـماس رېئالـلىق شۇكـى، نۆۋهتـته مۇتـلهق كۆپ قـىسـىم 

كـىشـىلهر ئۆزى يـاشـاۋاتـقان رهقهمـلىك تـاراتقۇ دهۋرىنـىڭ «شـاراپـىتـى»ده، مۇئهيـيهن تېمىالردا ئـىلـمىي رهۋىشـته 

ئـىزدىنـىشـنىڭ ئـورنـىغـا، ئـالـدىغـا (كۆپـىنـچه ھالـالردا يـانـفونـىنـىڭ ئېكرانـىغـا) كهلـگهن ئۇچۇرالرنـى قـارىقـويۇق 

قـوبۇل قـىلـىدىغـان «پـاسسـىپ ئۇچۇر ئـىگـىلهش»كه ئـادهتـلهنـدى ۋه ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالردىكـى، رهقهمـلىك 

خهۋهر سۇپـىلـىرىدىكـى «ئۇچۇر بـومـباردىمـانـلىرى» سهۋهبـلىك، ھهمـمىدىن خهۋهردار، ئهمـما ئۆز نۆۋىتـىده 
ھېچقايسى ساھهنى چوڭقۇر چۈشهنمهيدىغان غهيرىي بىلهرمهنلهر توپى ئوتتۇرىغا چىقتى. 

بۇنـىڭغا قـوشۇلۇپ، يهنه شۇ (يـانـفون ۋهكـىلـلىكـىدىكـى) رهقهمـلىك ئۇچۇر ۋاسـىتـىلـىرى ھهم ھاكـىم 
كۈچـلهرنـى، ھهم ئـاۋامـنىڭ دىقـقىتـىنـى جهلـب قـىلـىش ئـارقـىلـىق نهپ ئۈنـدۈرۈش كـويـىدا يۈرىدىغـان ئۇچۇر 

ھايـانـكهشـلىرىنـى ئۆزلـىرى ئـاۋامـغا يهتكۈزۈشـنى ئـويـاليـدىغـان ئۇچۇرالرنـى بـىمـاالل تـارقـىتـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه 

ئـىگه قـىلـدى-ده، راۋرۇس ئـىزدهنـمىگهن، ئۆزىده مـول ئۇچۇر زاپـىسـى ۋه ئـىلـمىي نهزهرىيـىۋى ئـاسـاس 
ھازىرلـىمـىغـان ھهرقـانـداق ئـادهم «ئۆزى بـىلـىشـنى خـالـىغـانـنى ئهمهس، بهلـكى بـاشـقىالر بـىلـدۈرۈشـنى 
خــالــىغــانــنىال بــىلهلهيــدىغــان»؛ نهتــىجــىده، يــا «مهمــلىكهت خهۋهرلــىرى» تــىپــىدىكــى مېڭه يۇيۇش 
پـروگـرامـمىلـىرىنـىڭ ئـاسـارىتـىده قـالـىدىغـان، يـا «ئـامېرىكـا پۇقـرالـىرىنـى مـارسـقا يۆتـكىگهنـدىن كېيىن، 

يهرشـارىنـى ۋهيـران قـىلـىۋهتـمهكـچى» تـىپـىدىكـى ئـاسـاسسـىز سۇيـقهسـتچىلـىك نهزهرىيهلـىرىنـىڭ ئهخـلهتـلىرىگه 

كۆمۈلۈپ قالىدىغان ۋهزىيهت شهكىللهندى. 

بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، تـوغـرا مهنـبهدىن تـوغـرا ئۇچۇر قـوبۇل قـىلـىش تـارىخـتىكـى ھهرقـانـداق 
ۋاقـىتـتىكـىدىن بهكـرهك مۇھىم بـولۇپ قـالـدى ۋه دهل مۇشۇ خـىل ئېھتىيـاجـنى ئـازدۇر-كۆپتۇر قـانـدۇرار دېگهن 

ئۈمىدته تۆۋهندىكى ماقاله تهييارالندى. 

مهزكۇر مــاقــالــىنــىڭ ئــاپــتورى نــوئــام چــومــسكى دهل ئــاشۇ خــىل ھاكــىم كۈچــلهرنــىڭ مېڭه يۇيۇش 
ئۇرۇنۇشـلىرىغـىمۇ يـانـتايـاق بـولـمىغـان، كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـىش ئۈچۈن ئـاسـاسسـىز ئـاجـايـىبـات-
غـارايـىبـاتـالرنـىمۇ بـازارغـا سـالـمىغـان، مۇسـتهقـىل مهۋقهگه ئـىگه، ئۆز پـىكـرىنـى دهلـىل-پـاكـىتـالر ئـاسـاسـىدا ئـىلـمىي 

رهۋىشته ئوتتۇرىغا قويغان نوپۇزلۇق تهتقىقاتچىالرنىڭ ئهڭ تىپىك ۋهكىللىرىدىن بىرىدۇر. 

نـوئـام چـومـىسـكىنـىڭ مهزكۇر مـاقـالـىسـىدىكـى، «ئـامېرىكـا ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئۆزى دهۋا قـىلـغان دېموكـراتـىك 

پـىرىنسـىپـالرغـا زىت تۇتۇمـلىرى» (مهسـىلهن، چـىلـىدىكـى ۋه مـىسـىردىكـى دېموكـراتـىك سـايـالم بـىلهن ۋۇجۇدقـا 

چـىقـقان ھاكـىمـىيهتـلهرنـى ئـاغـدۇرۇۋهتـكهنـلىكـى، ھىنـدونېزىيهده ئۆز مهنـپهئهتـى ئۈچۈن قهتـلىئـامـغا سهۋهبـچى 

بـولـغانـلىقـى)، «مـالـىيه گۇرۇھلىرىنـىڭ ئـامېرىكـا ھاكـىمـىيـىتـىنـى چـاڭگىلـىغـا كـىرگۈزۈۋالـغانـلىقـى» قـاتـارلـىقـالر 
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تـوغـرىسـىدىكـى بـايـانـلىرىنـىڭ ئـوقۇرمهنـلهرنـى يېڭىچه نۇقـتىئـىيـنهزهر بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىمـىز. 

شۇنـداقـال، ھۆرمهتـلىك ئـوقۇرمهنـلىرىمـىزنـىڭ ھهرۋاقـىت چـوڭقۇر، بـىتهرهپ، ئـىلـمىي ئهسهرلهرنـى ئـوقۇشـقا 

كۈچـىشـىنـى، رهقهمـلىك تـاراتقۇالردىكـى تېيىز ئۇچۇر قـايـنامـلىرىدا ئۆزىنـى يـوقـىتـىپ قـويـماسـلىقـىنـى تهكـرار 

تهۋسىيه قىلىمىز. 

 ***

«ئـامېرىكـا سـىيـاسـىي پهنـلهر ئـاكـادېمىيهسـى» ژۇرنـىلـىنـىڭ 2011-يـىلـلىق يـازلـىق سـانـىدا «تېخى بـىر قـانـچه 

يـىل ئـىلـگىرىال مـىسـلىسـىز قۇدرەت ۋە جهلـىبـكارلـىقـقا ئـىگه، بۈيۈك قهدەمـلىرى بـىلهن دۇنـيادا مهغـرۇر كېزىپ 

يۈرگهن گـىگـانـت دۆلهت» دەپ تهرىپـلهنـگهن ئـامېرىكـانـىڭ چۆكۈۋاتـقانـلىقـى ۋە ئۆزىنـىڭ ھاالكهت مهنـزىلـىگه 

بـىقـوۋۇلـالرچه يۈزلـىنـىۋاتـقانـلىقـىدىن ئـىبـارەت «ئـورتـاق تېما» تـىلـغا ئېلىنـدى. بۇ ھهقـىقهتهن كـىشـىلهر تهرىپـىدىن 

قـوبۇل قـىلـىنـغان ئـورتـاق تېما ئـىدى، شۇنـداقـال مۇئهيـيهن ئـاسـاسـلىرىمۇ بـار ئـىدى. ئـامېرىكـانـىڭ دىپـلومـاتـىيه 

سـىيـاسـىتـى ۋە خهلـقئارالـىق تهسـىرى، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ يهرلـىك ئـىقـتىسـادىي ۋە سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىسـىنـىڭ سـالـمىقـىغـا 

بـولـغان بـاھاالر بۇ مهسـىلـىنـى نـاھايـىتـى يـاخشـى يـورۇتۇپ بېرەلهيـدۇ. ئـالـدى بـىلهن، ئـىكـكىنـچى دۇنـيا 

ئۇرۇشـىدىن كېيىن، ئـامېرىكـا كۈچـنىڭ ئهڭ يۇقـىرى پهلـلىسـىگه چـىقـىپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال، ئۇنـىڭ چېكىنـىش 

مۇسـاپـىسـى بـاشـالنـغانـىدى. يـىگـىرمـىنـچى ئهسـىرنـىڭ 90-يـىلـلىرىدىكـى «ئـامېرىكـا زور غهلـىبـىگه ئېرىشـتى» دېگهن 

چۇقـانـالر ئهمهلـىيهتـته ئۆزىنـى ئـالـداشـتىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس ئـىدى، خـاالس. بۇنـىڭدىن سـىرت، كـىشـىلهر 

ئـارىسـىدا ئـومۇمـالشـقان «كۈچ خـىتـاي بـىلهن ھىنـدىسـتانـنىڭ قـولـىغـا ئۆتـىدۇ» دېگهن قـاراشمۇ ئـىنـتايـىن 

گۇمـانـلىقتۇر. خـىتـاي بـىلهن ھىنـدىسـتان ئېغىر ئـىچـكى مهسـىلـىلـىرى بـار نـامـرات دۆلهتـلهردۇر. دۇنـيانـىڭ 

بـارغـانسېرى كۆپ خـىلـلىشـىۋاتـقانـلىقـى شهكسـىز، لېكىن ئـامېرىكـانـىڭ چېكىنـىۋاتـقانـلىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، 

مۆلـچهرلـىگـىلـى بـولـىدىغـان كهلگۈسـىدە، ھېچكىم دۇنـياۋى ئـاتـامـانـلىقـنى ئۇنـىڭدىن تـاالشقۇدەك كۈچـكه ئـىگه 

ئهمهس. 

ئـاالقـىدار تـارىخـىي ۋەقهلهرنـى قـىسـقىچه ئهسـلهپ ئۆتهيـلى: ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە، ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـدارلـىرى ئـامېرىكـانـىڭ ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىپ، مۇتـلهق ئۈسـتۈنلۈكـكه ئـىگه كۈچلۈك دۆلهتـكه 

 Geoffrey) ئـايـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرۈپ يهتـكهنـىدى. بۇ ھهقـته، دىپـلومـاتـىيه تـارىخـچىسـى جېفرىي ۋارنېر

Warner) «پـرىزدېنت روزۋېلىتـنىڭ مهقسـىتـى ئۇرۇشـتىن كېيىنـكى دۇنـيادا ئـامېرىكـانـىڭ ئـاتـامـانـلىق ئـورنـىنـى 

تـىكـلهشـتۇر» دېگهن نۇقـتىنـى ئېنىق خـاتـىرىلـىگهن. ئـامېرىكـا غهربـىي يېرىم شـارنـى، يـىراق شهرقـنى، ئـوتتۇرا 

شهرقـتىكـى نېفىت رايـونـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان سـابـىق بـرىتـانـىيه ئـىمپېرىيهسـىنـىڭ زېمىنـلىرىنـى، يـاۋروئـاسـىيـا 

قۇرۇقلۇقـىنـىڭ مۇمـكىنـقهدەر كۆپ قـىسـمىنـى، يـاكـى ئهڭ كهمـىدە غهربـىي ۋە جهنۇبـىي يـاۋروپـا ئهلـلىرىنـىڭ 

يـادرولۇق سـانـائهت رايـونـىنـى ـــ بۇ يهر ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى ئېنېرگـىيه بـايـلىقـلىرىنـى تـىزگـىنـلهش ئۈچۈن 
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پهۋقۇلـئاددە مۇھىم دەپ قـارالـغان ـــ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان «چـوڭ رايـون»نـى (Grand Area) تـىزگـىنـلهشـنى 

پـىالنـلىغـان. ئـامېرىكـا بۇ بـىپـايـان زېمىنـالردا ئۆزىنـىڭ «قـىل سـىغـماس كۈچـى»نـى ۋە «ھهربـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي 

ئـاتـامـانـلىقـى»نـى سـاقـالشـقا كۈچهش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ھهرقـانـداق دۆلهت يـاكـى ھاكـىمـىيهتـنىڭ ئۇنـىڭ 

خهلـقئارالـىق پـىالن اليـىھهسـىگه دەخـله يهتكۈزىدىغـان پـائـالـىيهتـلهرنـى قـىلـىشـىغـا چهك قـويـغان. گهرچه 

ئـامېرىكـانـىڭ مهزكۇر «چـوڭ رايـون»دىكـى نـوپۇزى ئـاجـىزلـىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن يۇقـىرىقـى تهلـىمـاتـالر ھېلىھهم 

داۋامالشماقتا. 

ئۇرۇش مهزگـىلـىدە تۈزۈلۈپ، ئـارقـىدىنـال ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن ئـىجـرا قـىلـىنـغان بۇ پـىالنـالر ئهمهلـىي ئـىدى. 

تـا ھازىرغـىچه، ئـامېرىكـا ئۇزۇنـدىن بۇيـان دۇنـيادىكـى ئهڭ بـاي دۆلهت بـولۇپ كهلـدى. ئۇرۇش (يهنـى 

ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى) ئـامېرىكـانـىڭ شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرىكـى «زور ئـىقـتىسـادىي چېكىنـىش»ىگه خـاتـىمه بهردى 

ۋە ئـامېرىكـانـىڭ سـانـائهت ئـىشـلهپـچىقـىرىش كۈچـى تۆت ھهسـسه ئـاشـتى. ئۇنـىڭ رەقـىبـلىرى بـولـسا خـانـىۋەيـران 

بـولـدى. ئۇرۇش ئـايـاغـالشـقانـدا، ئـامېرىكـا دۇنـيادىكـى بـايـلىقـنىڭ يېرىمـىغـا ۋە مـىسـلىسـىز بـىخهتهرلـىك 

سـىسـتېمىسـىغـا ئـىگه ئـىدى. «چـوڭ رايـون»دىكـى ھهربـىر رايـون ئۆزىنـىڭ خهلـقئارالـىق سـىسـتېمىدىكـى 

«فۇنكسـىيهسـى»نـى جـارى قـىلـدۇرۇۋاتـاتـتى. شۇنـىڭدىن كېيىنـكى «سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـى»مۇ ئـاسـاسـلىقـى 

دەرىجـىدىن تـاشـقىرى ئـىكـكى دۆلهت (يهنـى ئـامېرىكـا بـىلهن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى)نـىڭ ئۆز تهسـىر دائـىرىسـى ئـىچـىدە 

ئۆزلـىرىنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىق تهرتـىپـىنـى كۈچهيـتىشـكه ئۇرۇنـغانـلىقـىدىن كېلىپ چـىقـقانـىدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

نهزىرىدە ئۆزىنـىڭ تهسـىرى دائـىرىسـى ئـاسـاسـلىقـى شهرقـىي يـاۋروپـادا ئـىدى. ئـامېرىكـا ئۈچۈن بـولـسا، بۇ 

دۇنـيادىكـى كۆپ قـىسـىم دۆلهتـلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـاالتـتى. 1949-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، «خـىتـايـنىڭ قـولـدىن 

كېتىشـى»گه ئهگـىشـىپ، «چـوڭ رايـون»نـىڭ دائـىرىسـى خېلىال تـارىيـىپ كهتـتى. («خـىتـايـنىڭ قـولـدىن 

كېتىشـى») دېگهن بۇ ئـىبـارە تـولـىمۇ قـىزىقـارلـىق ئـىدى، چۈنـكى بـىراۋنـىڭ قـولـىدىكـى نهرسـىنـىڭال «قـولـدىن 

كېتىشـى» مۇمـكىن ئـىدى. ئـارىدىن ئۇزۇن ئۆتـمهي، شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـامۇ تـىزگـىنـدىن چـىقـىشـقا 

بـاشـلىدى-دە، بۇ ۋاشـىڭتونـنىڭ كـونـتروللۇقـىدىكـى ھىنـدىچـىنـى (Indochina) ئۇرۇشـىغـا ۋە 1965-يـىلـى 

ئـامېرىكـا ئۆزىنـىڭ ھىنـدونېزىيهدىكـى كـونـتروللۇقـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش جهريـانـىدا يۈز بهرگهن قهتـلىئـامـغا 

سهۋەب بـولـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئـامېرىكـا ئۆزىنـىڭ خـاھىشـىغـا ئۇيغۇن كېلىدىغـان «مۇقـىمـلىق»قـا 

كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن، بـاشـقا جـايـالردا ئـاغـدۇرمـىچـىلـىق ۋە كهڭ كۆلهمـلىك زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرىنـى 

داۋامالشتۇردى. 

لېكىن، سـانـائهت دۇنـياسـىنـىڭ قـايـتىدىن قۇرۇلۇشـى ۋە ئـازابـلىق مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈش  مۇسـاپـىسـىنـىڭ 

داۋامـلىشـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئـامېرىكـانـىڭ چېكىنـىشـىدىن سـاقـالنـغىلـى بـولـمايـتتى. 1970-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، 

ئـامېرىكـانـىڭ دۇنـيادىكـى بـايـلىقـتا ئـىگـىلـىگهن ئۈلۈشـى 25 پـىرسهنـتكه تۆۋەنـلىدى. گهرچه بۇ نـىسـبهت ھېلىھهم 

ئـىنـتايـىن يۇقـىرى بـولسـىمۇ، ئهمـما (ئهسـلىدىكـى ئهلـلىك پـىرسهنـتكه سېلىشـتۇرغـانـدا) زور دەرىجـىدە تۆۋەنـلهپ 

كهتـكهنـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن، سـانـائهت دۇنـياسـىدا، ئـامېرىكـا، يـاۋروپـا ۋە ئـاسـىيـا (يـاپـونـىيهنـى مهركهز قـىلـغان 
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بـولۇپ، ئـاسـىيـا شۇ چـاغـدىال دۇنـيادىكـى ھايـاتـىي كۈچـى ئهڭ زور رايـونـغا ئـايـالنـغان ئـىدى)دىن ئـىبـارەت ئۈچ 

رايونغا مهركهزلهشكهن ئۈچ قۇتۇپلۇق ۋەزىيهت شهكىللهندى. 

ئـارىدىن يـىگـىرمه يـىل ئۆتۈپ، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـدى. ۋاشـىڭتونـنىڭ ئـىنـكاسـى بـىزگه 

سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـىنـىڭ مـاھىيـىتـى جهھهتـته نۇرغۇن نهرسـىلهرنـى ئۆگهتـتى. ئهيـنى چـاغـدا ھاكـىمـىيهت بېشىدا 

بـولـغان چـوڭ بۇش ھۆكۈمـىتـى دەرھال ئۆز سـىيـاسـىتـىنـىڭ ئـاسـاسهن ئۆزگهرمهيـدىغـانـلىقـىنـى، پهقهت بـاھانـىنـىڭ 

ئۆزگـىرىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. ئـامېرىكـانـىڭ غـايهت زور ھهربـىي سـىسـتېمىسـىدا ئۆزگـىرىش بـولـمايـتتى، لېكىن 

ئۇ رۇسـىيهدىن مۇداپـىئهلـىنـىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلـكى ئۈچـىنـچى دۇنـيا ئهلـلىرىدىكـى «پـىشـىپ يېتىلـگهن 

تېخنىكـا»الرغـا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلهتـتى. يهنه شۇ سهۋەبـتىن، «دۆلهت مۇداپـىئه سـانـائـىتـى 

ئـاسـاسـى»نـى سـاقـالپ قېلىش زۆرۈر ئـىدى. «دۆلهت مۇداپـىئه سـانـائـىتـى» ـــ دۆلهتـنىڭ قـولـلىشـىغـا ۋە 

مهبـلىغـىگه ئېرىشـكهن يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق سـانـائهتـنىڭ بـاشـقىچه ئـاتـىلـىشـى ئـىدى. مۇداخـىله كۈچـلىرى داۋامـلىق 

تۈردە دىقـقىتـىنـى ئـوتتۇرا شهرقـكه مهركهزلهشـتۈرۈشـى كېرەك ئـىدى، لېكىن بۇ يهردىكـى ئېغىر مهسـىلـىلهرنـى 

رۇسـىيهگه بـاغـلىغـىلـى بـولـمايـتتى. بۇ ئـامېرىكـا يېرىم ئهسـىردىن بۇيـان داۋامـالشـتۇرۇپ كهلـگهن (رۇس تهھدىتـى 

تـوغـرىسـىدىكـى) يـالـغان بـاھانـىگه تۈپـتىن زىت ئـىدى. بۇ ئـارقـىلـىق «ئـاشقۇن مـىلـلهتـچىلـىك»، يهنـى 

دۆلهتـلهرنـىڭ «چـوڭ رايـون»نـىڭ پـىرىنسـىپـىغـا زىت ھالـدا ئۆز مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـكه ئۇرۇنۇشـىنـىڭ 

ئـىزچـىل ھالـدا مهسـىلـىنـىڭ تۈگۈنـى ئـىكهنـلىكـى يـوشۇرۇن تهرزدە ئېتىراپ قـىلـىنـغانـىدى. شۇنـىڭدىن كېيىنمۇ، بۇ 

سـىيـاسهتـلهرنـىڭ مـاھىيـىتـى ئۆزگهرتـىلـمىدى. كـىلـىنـتون ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـانـىڭ «ھالـقلىق بـازارالرغـا، ئېنېرگـىيه 

تهمـىنـاتـىغـا ۋە ئـىسـتراگـىيهلـىك بـايـلىقـالرغـا تـوسقۇنسـىز ئېرىشهلـىشـى»گه كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن ئۆز ئـالـدىغـا 

قـورال كۈچـى ئـىشـلىتـىش ھوقۇقـى بـارلـىقـىنـى جـاكـارلـىدى. كـىلـىنـتون ھۆكۈمـىتـى يهنه «يـاۋروپـا ۋە 

ئـاسـىيـادىكـىلهرنـىڭ بـىزگه (ئـامېرىكـاغـا) بـولـغان تـونۇشـىنـى» (سـىلـىق-سـىپـايه ۋەز-نهسـىھهت بـىلهن ئهمهس، 

بهلـكى قـورال كۈچـى بـىلهن) شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن، شۇنـداقـال «تۇرمۇشـىمـىزغـا ۋە بـىخهتهرلـىكـىمـىزگه تهسـىر 

كۆرسـىتـىدىغـان ۋەقهلهرنـى تـىزگـىنـلهش» ئۈچۈن، يـاۋروپـا بـىلهن ئـاسـىيـادا چـوقۇم ھهربـىي قـىسـىم تۇرغۇزۇش 

كېرەكـلىكـىنـىمۇ جـاكـارلـىدى. نهتـىجـىدە، شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى كـىشـىلهرنـىڭ كۈتـكىنـىدەك ـــ 

ئۇالرنـىڭ بۇنـداق ئـارزۇغـا كېلىشـىگه تهشۋىقـاتـالر سهۋەب بـولـغانـىدى ـــ كـىچـىكـلىتـىلـمهسـتىن يـاكـى تهلتۆكۈس 

تـارقـىتـىۋېتىلـمهسـتىن، شهرقـقه كېڭهيـدى. بۇ مـىخـايـىل گـوربـاچېف بـىرلهشـكهنـدىن كېيىنـكى گېرمـانـىيهنـىڭ 

شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولۇشـىغـا قـوشۇلـغانـدا، ئۇنـىڭغا بېرىلـگهن ئـاغـزاكـى ۋەدىگه خـىالپ 

ئىدى. 

بۈگۈن شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى ئـامېرىكـانـىڭ قـومـانـدانـلىقـى ئـاسـتىدىكـى، «خهلـقئارالـىق 

ئېنېرگـىيه سـىسـتېمىسـىنـى، دېڭىز قـاتـنىشـى لـىنـىيهسـىنـى، ئېنېرگـىيه تۇرۇبـا لـىنـىيهلـىرىنـى، شۇنـداقـال ئـاتـامـان 

(ئـامېرىكـا) بهلـگىلـىگهن بـاشـقا ھهرقـانـداق نهرسـىلهرنـى» تـىزگـىنـلهش بـىلهن ۋەزىپـىلهنـدۈرۈلـگهن خهلـقئارالـىق 

مۇداخىله كۈچىگه ئايالندى. 
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دەرۋەقه، بـىر مهھهل دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهت بـولـمىش رەقـىب (يهنـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى)نـىڭ 

گۇمـران بـولۇشـىدىن مهنـبهلهنـگهن ھايـاجـانـلىنـىش دەۋرى ئۆتـكهن بـولۇپ، «تـارىخـنىڭ ئـايـاغـلىشـىشـى»دىن 

ئـىبـارەت كـىشـىنـى ھايـاجـانـالنـدۇرىدىغـان ھېكايـىلهر بـار بۇ دەۋردە كـىلـىنـتونـنىڭ دىپـلومـاتـىيه سـىيـاسـىتـىگه بـىردەك 

يـاخشـى بـاھا بېرىلـگهنـىدى. ھهتـتا، بـىر قـىسـىم داڭدار زىيـالـىيـالر «مۇقهددەس نۇر»غـا پۈركۈنـگهن «شهرەپـلىك 

دەۋر»نـىڭ بـاشـالنـغانـلىقـىنـى جـاكـارالپ ئۈلگۈرگهنـىدى. (ئۇالرنـىڭ دەۋاسـىغـا كۆرە، بۇ دەۋردە) تـارىخـتىن 

بۇيـان تۇنـجى قېتىم، بـىر دۆلهت (يهنـى ئـامېرىكـا) «ئۆزگـىلهرنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى ئـويـالش» پـىرىنسـىپـىغـا رىئـايه 

قـىلـىپ، «ھهمـمىبـاب پـىرىنسـىپ ۋە قـىمـمهت قـاراش»الرنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـكه كۈچهپ، «ئـىنـسانـىيهتسـىزلـىك 

تهلتۆكۈس يـوقـىتـىلـغان غـايـىۋى يېڭى دۇنـيا»غـا قـاراپ ئـىلـگىرىلهش يـولـىدا رەقـىبسـىز ھالـغا كهلـگهن بـولۇپ، 

نهتـىجـىدە بۇ تـوسقۇنسـىز رەۋىشـته، «ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك يۈزىسـىدىن ئـارىلـىشـىش» جهھهتـتىكـى خهلـقئارالـىق يېڭى 

ئۆلچهمگه ئايلىنااليتتى. 

لېكىن، كـىشـىلهرنـىڭ ھهمـمىسـىال بۇ داۋراڭالرغـا مهپتۇن بـولۇپ كهتـمىگهنـىدى. ئهزەلـدىن بېرى زىيـانـغا 

ئۇچـراپ كهلـگهنـلهر، يهنـى جهنۇبـىي يېرىم شـاردىكـىلهر ئـاتـالـمىش ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك يۈزىسـىدىن ئـارىلـىشـىش 

«ھوقۇقـى»نـى قـاتـتىق ئهيـىبـلهپ، بۇنـى جـاھانـگىرلـىك ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ كـونـا «ھوقۇقـى»دىن بـاشـقا نهرسه 

ئهمهس، دەپ قـاراشـتى. تېخىمۇ سـوغۇقـقانـلىق بـىلهن پـىكـىر قـىالاليـدىغـان سـىيـاسـىي سهرخـىلـالر شۇنـى بـايـقاپ 

يېتهلهيـتىكـى، دۇنـيادىكـى كۆپ قـىسـىم ئـىنـسان ۋە دۆلهتـكه نـىسـبهتهن، ئـامېرىكـا «دەرىجـىدىن تـاشـقىرى لۈكـچهك 

دۆلهت»كه، شۇنـداقـال ئۇالر (يهنـى دۇنـيادىكـى كۆپ قـىسـىم ئـىنـسان ۋە دۆلهت)نـىڭ نهزىرىدىكـى «ئۆز 

جهمـئىيـىتـىگه بـولـغان ئهڭ چـوڭ تـاشـقى تهھدىت»كه ئـايـلىنـىپ قېلىۋاتـاتـتى. شۇنـداقـال، بۈگۈنـكى «ئهڭ 

مۇتـتهھهم دۆلهت ئـامېرىكـا» ئـىدى. كـىچـىك بۇش ۋەزىپـىگه ئـولتۇرغـانـدىن كېيىن، بـاشـقا ئهلـلهردىن كهلـگهن 

دۈشـمهنـلىك سـادالـىرى ۋە ئـامېرىكـاغـا قـارشـى جـامـائهت پـىكـىرلـىرى تېخىمۇ نهزەردىن سـاقـىت قـىلـغىلـى بـولـماس 

ھالـغا كهلـدى. بـولۇپمۇ، ئهرەب دۇنـياسـىدا بۇشـنىڭ قـولـالش نـىسـبىتـى شـىددەت بـىلهن تۆۋەنـلىدى. ئـوبـامـا 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ دۆلهتـلهردىكـى قـولـالش نـىسـبىتـى تېخىمۇ ھهيـران قـاالرلـىق دەرىجـىدە تۆۋەنـلهپ، مـىسـىردىكـى 

قـولـالش نـىسـبىتـى بهش پـىرسهنـتكه چۈشۈپ قـالـدى. ھالبۇكـى، مهزكۇر ھۆكۈمهتـنىڭ بـاشـقا ئهرەب ئهلـلىرىدىكـى 

قولالش نىسبىتىمۇ بۇنىڭدىن ئانچه يۇقىرى ئهمهس ئىدى. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئـامېرىكـانـىڭ چۆكۈشـى ھېلىھهم داۋامـلىشـىۋاتـاتـتى. ئۆتـكهن ئـون يـىلـدا، 

ئـامېرىكـا جهنۇبـىي ئـامېرىكـا قـىتـئهسـىنـى «قـولـدىن بېرىپ قـويـدى». جهنۇبـىي ئـامېرىكـا قـىتـئهسـىدىن ئـايـرىلـىپ 

قېلىش «خهۋپـى» نهچـچه ئـون يـىل ئـىلـگىرىال ئـازدۇر-كۆپتۇر مهلۇم بـولـغانـىدى. نـىكـسون ھۆكۈمـىتـى 

چـىلـىدىكـى دېموكـراتـىك تۈزۈلـمىنـى ئـاغـدۇرۇش ھهرىكـىتـىنـى بـىر قـوللۇق پـىالنـلىغـان، شۇنـداقـال ئـامېرىكـانـىڭ 

قـولـلىشـى ئـاسـتىدىكـى پـىنـوچېت مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيـىتـىنـى يۆلـىگهنـىدى. چۈنـكى، ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك 

كـومـىتېتى «ئهگهر ئـامېرىكـا التـىن ئـامېرىكـاسـىنـى تـىزگـىنـلىيهلـمىسه، دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىنـى تـىزگـىنـلهشـنى 

خىيال قىلماسلىقى كېرەك» دەپ ئاگاھالندۇرغانىدى. 
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لېكىن، تېخىمۇ چـاتـاق بـولـغىنـى، ئـوتتۇرا شهرق رايـونـىدىكـى بـارغـانسېرى روشهنـلىشـىۋاتـقان مۇسـتهقـىلـلىق 

خـاھىشـى ئـىدى. ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدىن كېيىنـكى پـىالنـدا، ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى تهڭداشسـىز ئېنېرگـىيه 

زاپـىسـىنـى تـىزگـىنـلىگهنـلىك، «ئهمهلـىيهتـته پۈتۈن دۇنـيانـى تـىزگـىنـلىگهنـلىك» (بۇ روزۋېلىتـنىڭ مۇھىم 

مهسـلىھهتـچىسـى بېرلـنىڭ سۆزىدۇر) دەپ قـارالـغانـىدى. شۇنـىڭغا مـاس ھالـدا، مهزكۇر رايـونـغا بـولـغان 

كـونـتروللۇقـنى يـوقـىتـىش ئـامېرىكـانـىڭ دۇنـياغـا خـوجـا بـولۇش پـىالنـىغـا زىيـان يهتكۈزەتـتى. مهزكۇر پـىالنـالر 

ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدىن ئـىلـگىرىال ئـوچۇق شهرھلهنـگهن بـولۇپ، گهرچه ئـامېرىكـا شۇنـىڭدىن كېيىن دۇنـيا 

تهرتـىپـىدىكـى زور ئۆزگـىرىشـلهرگه دۇچ كهلـگهن بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ پـىالنـالر يهنـىال ئۆز پېتى ئـىجـرا 

قىلىنغانىدى. 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـاتـامـانـلىقـىغـا بـولـغان تېخىمۇ چـوڭقۇر قـاتـالمـلىق تهھدىت زور ئهھمىيهتـكه ئـىگه 

دېموكـراتـىك ھهرىكهتـتىن كېلهتـتى. «نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ ئـىجـرائـىيه بـاش مۇھهررىرى بـىل كېلېر 

(Bill Keller) ھايـاجـان ئـىلـكىدە: «ئـامېرىكـا شـىمـالـىي ئـافـرىقـا ۋە ئـوتتۇرا شهرق رايـونـىدىكـى غـايـىلـىك 

دېموكـراتـالرنـى بـاغـرىغـا بېسىشـقا ئـىنـتىزاردۇر» دەپ يـازغـانـىدى. لېكىن، يېقىنـدا ئهرەب ئهلـلىرىدىكـى جـامـائهت 

پـىكـرىگه قـارىتـا ئېلىپ بېرىلـغان راي سـىنـاش نهتـىجـىسـى شۇنـى ئـوپـئوچۇق كۆرسـىتـىپ تۇرۇپـتىكـى، جـامـائهت 

پـىكـرى ئـارقـىلـىق سـىيـاسهتـكه تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان فۇنـكىسـىيهلـىك دېموكـراتـىيه ئـامېرىكـاغـا نـىسـبهتهن ئـاپهت 

خـاراكتېرلـىك ئـاقـىۋەتـتىن دېرەك بېرىشـى مۇمـكىن ئـىدى. (بۇنـىڭ دەلـىلـى سۈپـىتـىدە) شۇنـىسـى تـولـىمۇ 

تهبـىئـىيـكى، مۇبـارەك تهخـتتىن چۈشـكهنـدىن كېيىن، مـىسـىرنـىڭ تـاشـقى سـىيـاسهت جهھهتـتىكـى دەسـلهپـكى بـىر 

قانچه قهدىمى ئامېرىكا بىلهن ئىسرائىلىيهنىڭ قاتتىق ئېتىرازىغا سهۋەب بولدى. 

گهرچه ئــامېرىكــانــىڭ ئۇزۇن مۇددەتــلىك ســىيــاسهتــلىرىگه بهزى ئــىســتراتېگىيهلــىك تهڭشهشــلهر 

يـانـداشـتۇرۇلـغان بـولسـىمۇ، بۇ سـىيـاسهتـلهر يهنـىال نـىسـبهتهن مۇقـىم ئـىدى. لېكىن ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـىدە بهزى 

روشهن ئۆزگـىرىشـلهر كۆرۈلـدى. ھهربـىي تهھلىلـچى يـوچـى دىرېزېننىڭ (Yochi Dreazen) «ئـاتـالنـتىك 

ژۇرنـىلـى»دا بـىلـدۈرگـىنـىدەك، بۇشـنىڭ سـىيـاسـىتـى گۇمـانـدارالرنـى تۇتۇش (ۋە قـىيـناش) ئـىدى. لېكىن، ئـوبـامـا 

تېرورلۇق قـورالـلىرى (ئـىنـسانسـىز ئۇچقۇالر) ۋە ئـاالھىدە قـىسـىمـالرنـى (بۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى يـوشۇرۇن 

ئۆلتۈرۈش ئهتـرەتـلىرىدۇر) كۆپـلهپ ئـىشـلىتـىپ، ئۇالرنـى ئۆلتۈرۈشـنىال مهقـسهت قـىلـدى. ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـى 120 

دۆلهتـته ئـاالھىدە قـىسـىم ئـىشـلىتـىشـنى پـىالنـلىغـانـىدى. نۆۋەتـته، بۇ خـىل ئـاالھىدە قـىسـىمـالرنـىڭ كۆلـىمـى كـانـادا 

دۆلهت ئـارمـىيهسـىنـىڭكى بـىلهن تهڭلهشـتى. ئهمهلـىيهتـته، بۇ ئـاالھىدە قـىسـىمـالرنـى ئـامېرىكـا پـرىزدېنتىنـىڭ 

 Nick) شهخسـىي قـوشۇنـى» دېيىشـكه بـولـىدۇ. بۇ مهسـىله ئـامېرىكـالـىق تهكشۈرگۈچـى مۇخـبىر نـىك تېرس»

Turse) تهرىپـىدىن «Tomdispatch» تـورىدا تهپسـىلـىي تـونۇشـتۇرۇلـغان ۋە مۇھاكـىمه قـىلـىنـغان. ئـوبـامـا بـىن 

الدېننى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئهۋەتـكهن ئـاالھىدە ئهتـرەت شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرىمۇ پـاكـىسـتانـدا ئـون نهچـچه قېتىم 

ئوخشاش تۈردىكى ۋەزىپىلهرنى ئىجرا قىلغانىدى. 

يۇقـىرىقـى ۋە بـاشـقا نۇرغۇن جهھهتـلهردىكـى ۋەزىيهت تهرەقـقىيـاتـى شۇنـى چۈشهنـدۈرىدۇكـى، ئـامېرىكـانـىڭ 

ئاتامانلىق ئورنى تهۋرىنىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ئاتامانلىق تهمهسى تهۋرەنگىنى يوق. 
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ئهڭ كهمـىدە، قهسـتهن «قـارىغۇ» بـولۇۋالـمىغـانـالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى يهنه بـىر «ئـورتـاق تېما» شۇكـى، 

ئـامېرىكـانـىڭ چېكىنـىشـىگه ئـاسـاسهن ئۆزى سهۋەبـچى بـولـغان. بۇ يـىل يـازدا ۋاشـىڭتونـدا يۈز بهرگهن مـاجـراالر 

(قهرز چېكى كـىرىزىسـى مهسـىلـىسـى) ئـامېرىكـا خهلـقىنـى سهسـكهنـدۈردى (نۇرغۇن ئـامېرىكـالـىقـالر دۆلهت مهجـلىسـى 

تـارقـىلـىپـال كهتـسه بـولغۇدەك، دېيىشـمهكـته)، دۇنـيانـىمۇ گـاڭگىرىتـىپ قـويـدى. بۇ پـارالمېنتلىق تۈزۈمـدىكـى 

دېموكـراتـىك سـىسـتېمىدا مـىسـلى كۆرۈلۈپ بـاقـمىغـان ئـىشـتۇر. بۇ مهنـزىرىنـىڭ ھهيۋىتـى ھهتـتا ئـاشۇ 

قـورچـاقـالرنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى تـىزگـىنـلىگۈچـىلهرنـىمۇ چۆچۈتۈۋەتـتى. مهزكۇر مـالـىيه گۇرۇھلىرىنـىڭ نۆۋەتـته 

كۆڭۈل بۆلـىدىغـىنـى، ئۇالر ئۆزلـىرى دۆلهت مهجـلىسـىگه ئـورۇنـالشـتۇرغـان رادىكـال ئۇنسۇرالرنـىڭ مهۋجۇت 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـى ۋەيـران قـىلـىۋېتىدىغـان-قـىلـىۋەتـمهيـدىغـانـلىقـىدۇر. چۈنـكى، «بـاال بـاققۇچـىلـىق» سۈپـىتـىگه 

ئىگه بۇ ھۆكۈمهت ئۇالرنىڭ بايلىقى ۋە ئىمتىيازىنىڭ كاپالىتىدۇر. 

ئـامېرىكـالـىق داڭلىق پهيـالسـوپ جـون دىۋى (John Dewey) سـىيـاسهتـنى «چـوڭ شـىركهتـلهرنـىڭ 

جهمـئىيهتـكه تـاشـلىغـان سـايـىسـى» دەپ تهبـىرلـىگهن ۋە «سـايـىنـىڭ كـىچـىكـلىشـى (شۇ سـايـىنـىڭ ئـىگـىسـى بـولـغان) 

جـىسـىمـنى ئۆزگهرتهلـمهيـدۇ» دەپ ئـاگـاھالنـدۇرغـانـىدى. 19-ئهسـىرنـىڭ 70-يـىلـلىرىدىن بـاشـالپ، بۇ سـايه 

جهمـئىيهتـنى ۋە سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىنـى قـاپـلىۋالـغان بۇلۇتـقا ئـايـالنـدى. مـالـىيه گۇرۇھلىرىنـىڭ ـــ نۆۋەتـته پۇل 

مۇئـامـىله كـاپـىتـالـى بۇالرنـىڭ ئـاسـاسـىي قـىسـمىنـى تهشـكىل قـىلـىدۇ ـــ تهسـىرى شۇ دەرىجـىگه يهتـتىكـى، بۈگۈن 

ئـاسـاسـىي جهھهتـتىن ئهنـئهنـىۋى پـارتـىيهگه ئـوخشـىمـاي قـالـغان ئـىكـكى سـىيـاسـىي تهشـكىالت (جۇمھۇرىيهتـچىلهر 

پـارتـىيهسـى بـىلهن دېموكـراتـالر پـارتـىيهسـى، ت) نۆۋەتـته مۇھاكـىمه قـىلـىنـىۋاتـقان مهسـىله جهھهتـته خهلـقنىڭ 

ھوقۇقىنى قوغداشتىن بهكال چهتنهپ كهتتى. 

ئـاۋام ئهڭ بهك كۆڭۈل بۆلـىدىغـان ئـىچـكى مهسـىله ئېغىر ئـىشسـىزلـىق كـرىزىسـىدۇر. نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهتـته، 

بۇ ئـاچقۇچلۇق مهسـىلـىنـى پهقهت ھۆكۈمهتـتىن كېلىشـى مۇمـكىن بـولـغان، ئـالـدىنـقى قېتىم ئـوبـامـا تهرىپـىدىن 

بـاشـالنـغان، مـىلـيونـلىغـان خـىزمهت ئـورنـىنـى سـاقـالپ قـالـغان بـولسـىمۇ، دۆلهتـتىكـى چېكىنـىشـنىڭ ۋە يهرلـىك 

ئـىسـتېمالـدىكـى تۆۋەنـلهشـنىڭ ئـورنـىنـى ئـاران-ئـاران تـولـدۇرالـىغـان مۇداخـىلـىدىن خېلى بهك كۈچلۈك بـولـغان 

ئـىقـتىسـادىي غـىدىقـالش ئـارقـىلـىق ئـانـدىن ھهل قـىلـغىلـى بـولـىدۇ. ھالبۇكـى، پۇل مۇئـامـىله ئـاپـپاراتـلىرى ئهڭ بهك 

كۆڭۈل بۆلـىدىغـان مهسـىله قـىزىل رەقهم كـرىزىسـىدۇر. شۇ ۋەجـىدىن، پهقهت قـىزىل رەقهمـال مۇزاكـىرىگه 

سۇنۇلـماقـتا. كۆپ قـىسـىم كـىشـىلهر پهۋقۇلـئاددە ئـاز سـانـدىكـى بـايـالردىن بـاج يـىغـىش ئـارقـىلـىق مـالـىيه قـىزىل 

رەقـىمـى مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىشـقا مـايـىل (بۇ تهكـلىپـنى 72 پـىرسهنـت ئـادەم قـولـالپ، 21 پـىرسهنـت كـىشـى 

قـارشـى تۇرغـان). ئـىجـتىمـائـىي كـاپـالهتـنى ئـازايـتىش تهكـلىپـى كۆپ قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭ قـارشـىلـىقـىغـا ئۇچـرىغـان 

بـولۇپ (69 پـىرسهنـت كـىشـى داۋاالش تـولۇقـلىمـىسـىنـى ئـازايـتىشـقا، 79 پـىرسهنـت كـىشـى داۋالـىنـىش سۇغۇرتـىسـىنـى 

ئازايتىشقا قارشى تۇرغان)، شۇ ۋەجىدىن ئۇنىڭ نهتىجىسى كۈتكهننىڭ ئهكسىچه بولۇشى مۇمكىن. 

ئـاۋامـنىڭ قـىزىل رەقهمـنى قـانـداق تۈگـىتـىشـى مۇمـكىنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى بـىر تهتـقىقـاتـنىڭ مهسـئۇلـى 

جۇمھۇرىيهتـــچـىلهر  ھۆكۈمهتـمۇ،  «روشهنـــكـى،  دېـگهن:  شۇنـــداق   (Steven Kull) كۇل  ســـىتـــىۋىن 

پـارتـىيهسـىدىكـىلهر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان ئـاۋام پـاالتـاسـىمۇ ئـاۋامـنىڭ قـىمـمهت قـارىشـى ۋە ئۇالرنـىڭ 
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خـامـچوت تـوغـرىسـىدىكـى كۈنـتهرتـىپـى جهھهتـته، ئۇالر بـىلهن بـىردەكـلىكـكه ئـىگه ئهمهس. مـالـىيه چـىقـىمـىنـىڭ 

ئهڭ چـوڭ پهرقـى شۇكـى، ئـاۋام دۆلهت مۇداپـىئه خـامـچوتـىنـى زور مـىقـداردا قـىسـقارتـىشـنى قـولـاليـدۇ، ھۆكۈمهت 

بـىلهن ئـاۋام پـاالتـاسـى بـولـسا بۇنـى مۇۋاپـىق مـىقـداردا ئـاشۇرۇش تهكـلىپـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. ئـاۋام تهلهپ 

قـىلـغان خـىزمهت جهريـانـىدا تهربـىيهلـىنـىش، مـائـارىپ، بۇلـغىنـىشـنى تـىزگـىنـلهش قـاتـارلـىق جهھهتـلهردىكـى 

چىقىمالر ھۆكۈمهت ياكى ئاۋام پاالتاسى تهشهببۇس قىلغاندىن خېلى بهكال كۆپ». 

بۇش بـىلهن ئـوبـامـا ئـىراق بـىلهن ئـافـغانـىسـتانـدا سهرپ قـىلـغان ئۇرۇش خـىراجهتـلىرى ھازىر تۆت تـىرىلـىيـون 

400 مـىلـيارد دولـالر دەپ مۆلـچهرلهنـمهكـته. بۇ بـىن الدېننىڭ زور غهلـىبـىسـىدۇر. چۈنـكى، ئۇ ئـىلـگىرى ئۆز 

نـىشـانـىنـىڭ «ئـامېرىكـانـى تـوزاقـقا دەسسـىتـىپ ۋەيـران قـىلـىش» ئـىكهنـلىكـىنـى جـاكـارلـىغـانـىدى. ئـامېرىكـانـىڭ 

2011-يـىلـىدىكـى ھهربـىي خـامـچوتـى دۇنـيادىكـى بـاشـقا ئهلـلهرنـىڭ ھهربـىي خـامـچوتـىنـىڭ يـىغـىنـدىسـىغـا تـوغـرا 

كېلىدىغـان بـولۇپ، ئهمهلـىي بـاھا بـويـىچه ھېسابـلىغـانـدا بۇ ئـامېرىكـانـىڭ سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـىدىن كېيىنـكى 

ھهرقـانـداق مهزگـىلـىدىكـىدىن يۇقـىرىدۇر. لېكىن، مهزكۇر خـامـچوت بۇنـىڭدىنمۇ كۆپهيـتىلـىشـى مۇمـكىن. قـىزىل 

رەقهم كـرىزىسـى كـىشـىنـى (يهنـى پۇلـدىن بـاشـقىنـى ئـويـلىمـايـدىغـان گـىگـانـت كـاپـىتـالـىسـتالرنـى، ت) بـىزار 

قـىلـىدىغـان ئـىجـتىمـائـىي تۈرلهرنـى ۋەيـران قـىلـىدىغـان قـورال سۈپـىتـىدە پهيـدا قـىلـىنـغان. لېكىن، نۇرغۇنـلىغـان 

كـىشـىلهر تۇرمۇشـىدا دەل (مـالـىيه گۇرۇھلىرى بـىكـار قـىلـىۋەتـمهكـچى بـولـغان) ئۇشـبۇ ئـىجـتىمـائـىي تۈرلهرگه 

 Martin) تـايـىنـىدۇ. لـونـدونـدىكـى «پۇل مۇئـامـىله ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ ئـىقـتىسـاد مۇخـبىرى مـارتـىن ۋولـف

Wolf) شۇنـداق يـازغـان: «ئۇ (يهنـى سۈنـئىي رەۋىشـته پهيـدا قـىلـىنـغان قـىزىل رەقهم كـرىزىسـى) ئـامېرىكـانـىڭ 

مـالـىيه ئهھۋالـىنـى ھهل قـىلـىش جهھهتـتىكـى تهخـىرسـىز مهسـىله ئهمهس... ئـامېرىكـا ھېلىھهم <مۇددەتـكه بۆلۈپ 

تۆلهش> شهكـلىدە قهرز ئـاالاليـدۇ. بۇ دۆلهتـنىڭ ئـون يـىلـلىق زايـومـىنـىڭ پـايـدا نـىسـبىتـى ئۈچ پـىرسهنـتكه يېقىن. 

ئـاز سـانـدىكـى خۇدىنـى يـوقـاتـمىغـان كـىشـىلهرنـىڭ مۆلـچهرلـىگـىنـىدەك، مـالـىيه خـىرىسـى جـىددىي ھهل قـىلـىنـىشـى 

كېرەك بــولــغان تهخــىرســىز مهســىله بــولــماســتىن، ئۇزۇن مۇددەتــلىك ۋەزىپــىدۇر. روشهنــكى، ئــامېرىكــا 

مـالـىيهسـىدىكـى كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـان بـىر رېئالـلىق شۇكـى، 2011-يـىلـى ئـامېرىكـانـىڭ مـالـىيه كـىرىمـى 

GDP نـىڭ ئـاران 14.4 پـىرسهنـت بـولـىدىغـانـلىقـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. بۇ ئۇرۇشـتىن كېيىنـكى 18 پـىرسهنـتلىك 

 GDP ئـوتتۇرىچه سهۋىيهدىن خېلىال تۆۋەن. ھالبۇكـى، 2011-يـىلـى شهخسـىي تـاپـاۋەت بېجىنـىڭ ئـامېرىكـا

سـىدا ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـىنـىڭ 6.3 پـىرسهنـت بـولـىدىغـانـلىقـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. ئـامېرىكـالـىقـالردىن بـاشـقىالر بۇ 

رەقهمـنىڭ ھهيـران قـالغۇدەك نېمىسـى بـارلـىقـىنـى ئـاڭقىرالـمايـدۇ. 1988-يـىلـى سـابـىق پـرىزدېنت رونـالـد رېگانـنىڭ 

ۋەزىپه مۇددىتـى ئـايـاغـالشـقانـدا، ئـامېرىكـا مـالـىيه كـىرىمـىنـىڭ GDP دا ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـى 18.2 پـىرسهنـت 

ئـىدى. قـىزىل رەقهمـنى يـوقـىتـىش ئۈچۈن بـاج نـىسـبىتـىنـى زور دەرىجـىدە ئۆسـتۈرۈش كېرەك.» بۇ دەرۋەقه 

كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدۇ، شۇنـداقـال پۇل مۇئـامـىله ئـاپـپاراتـلىرى ۋە دەرىجـىدىن تـاشـقىرى بـايـالر دەل شۇنـىڭغا 

موھتاجدۇر. شۇنداقال، دېموكراتىيهنى تېز سۈرئهتته ئاجىزلىتىش (ئۇالر ئۈچۈن) ھهممىدىن مۇھىمدۇر. 

گهرچه قـىزىل رەقهم كـرىزىسـىنـى ۋەھشىي سـىنـىپـىي كۈرەش كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇزۇن 

مۇددەتـلىك قهرز كـرىزىسـى ھهقـىقهتهن تـولـىمۇ ئېغىردۇر. شۇنـداقـال، رونـالـد رېگانـنىڭ مهسـئۇلـىيهتسـىزلهرچه 
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مـالـىيه سـىيـاسـىتـىدىن بۇيـان، ئـامېرىكـا دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ ھهقـدار (قهرز بهرگۈچـى، «ھهقـدار» كهلـىمـىسـىنـىڭ 

«ئۇيغۇر تـىلـىنـىڭ ئـىزاھلىق لۇغـىتـى»دىكـى ئـىكـكىنـچى مهنـىسـىگه قـارالسۇن، ت) دۆلهتـتىن دۇنـيادىكـى ئهڭ 

چـوڭ قهرزدار دۆلهتـكه ئـايـالنـدى. دۆلهت قهرزى ئۈچ ھهسـسه كۆپـىيـىپ، ئـىقـتىسـادىي خهۋپ شـىددەت بـىلهن 

كۈچهيـدى، شۇنـداقـال جـورجـى W بۇش بۇ ۋەزىيهتـنى تېخىمۇ ئهدىتـىۋەتـتى. لېكىن، نۆۋەتـتىكـى ئهڭ تهخـىرسـىز 

ئىش ئىشسىزلىق كرىزىسىنى ھهل قىلىشتۇر. 

كـرىزىس تـوغـرىسـىدىكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى «مۇرەسـسهسه» ـــ تېخىمۇ تـوغـرىسـى، رادىكـال ئـوڭچىالرغـا تهسـلىم 

بـولۇش ـــ ئـاۋامـنىڭ ئـىزچـىل تهلهپ قـىلـىپ كهلـگهنـلىرىگه تۈپـتىن زىت ئـىدى ۋە شۇنـىڭغا جهزم قـىلـىشـقا 

بـوالتـتىكـى، بۇ ئـىقـتىسـادىي ئېشىشـنى ئـاسـتىلـىتـىپ، نۆۋەتـته غـايهت زور پـايـدا ئېلىۋاتـقان بـايـالر ۋە 

شـىركهتـلهردىن بـاشـقا ھهمـمهيـلهنـنى ئۇزۇن مۇددەتـلىك زىيـانـغا ئۇچـرىتـاتـتى. سـوغۇقـقان ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالرنـىڭ 

 (Lawrence Summers) ھهمــمىســى دېگۈدەك خــارۋرادتــىكــى ئــىقــتىســادشۇنــاس الۋرېنس ســامېرســنىڭ

«ئـامېرىكـانـىڭ نۆۋەتـتىكـى مهسـىلـىسـى زىيـادە ئېشىپ كهتـكهن خـامـچوت قـىزىل رەقـىمـى ئهمهس، بهلـكى 

ئـىشسـىزلـىق ۋە ئـىقـتىسـادىي ئېشىشـنىڭ ئـاسـتىلـىقـى مهسـىلـىسـىدۇر» دېگهن ھۆكـمىگه قـوشۇالتـتى. شۇنـداقـال، 

2011-يـىلـى 8-ئـايـدا ۋاشـىڭتونـدا كېلىشـىم ھاسـىل قـىلـىنـغان خـامـچوتمۇ ـــ گهرچه ئـاسـاسهن مۇمـكىن 

بـولـمايـدىغـان قهرز كېچىكتۈرۈشـتىن يـاخشـىراق بـولسـىمۇ ـــ ئـوخـشاشـال چېكىنـىۋاتـقان ئـىقـتىسـادنـى تېخىمۇ ئېغىر 

زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. 

ئـانـچه گېپى بـولۇنـمىغـان يهنه بـىر نۇقـتا شۇكـى، ئـىقـتىسـادشۇنـاس دىن بېيكېر (Dean Baker) «ئهگهر 

فۇنـكىسـيهسـىنـى يـاخشـى جـارى قـىلـدۇرالـمايۋاتـقان، خۇسۇسـىيـالشـتۇرۇلـغان سـاغـالمـلىق سـىسـتېمىسـى كـىشـى بېشىغـا 

تـوغـرا كېلىدىغـان تهنـنهرخـى شۇنـىڭ يېرىمـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـانـلىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، ئهڭ كهمـىدە سـاغـالمـلىق 

جهھهتـته شۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـىلـى بـولغۇدەك نهتـىجـىلهر قـولـغا كهلتۈرۈلۈۋاتـقان بـاشـقا سـانـائهتـلهشـكهن 

دۆلهتـلهردىكـىگه ئـوخـشاش سـىسـتېمىغـا ئۆزگهرتـىلـسه، خـامـچوت قـىزىل رەقـىمـىنـى تۈگهتـكىلـى بـولـىدۇ» دېگهن 

مۇمـكىنـچىلـىكـنى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـىدى. بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، مـالـىيه ئـاپـپاراتـلىرى ۋە دورا سـاھهسـى قـاراپ 

چـىقـىشمۇ بهسـىي مۈشكۈل بـولـغان بۇ خـىل تـالـالشـالر ئـالـدىدا (گهرچه بۇ خـىل مۇمـكىنـچىلـىك خېلىال رېئال 

بـولسـىمۇ) ئـىنـتايـىن كۈچلۈك ئـورۇنـدىدۇر. شۇنـىڭغا ئـوخـشاش سهۋەبـلهر تۈپهيـلى كۈنـتهرتـىپـنىڭ سـىرتـىدا قـالـغان 

تۆۋەن مىقدارلىق پۇل مۇئامىله بېجى قاتارلىق تالالشالرمۇ ئىقتىسادىي نۇقتىدىن قىيىنچىلىق تۇغدۇرماقتا. 

بۇ ئهسـنادا، يېڭى سـوۋغـىالر ۋال كـوچـىسـىدا ھه دەپ ئـىسـراپ قـىلـىنـماقـتا. ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ «پۇل 

ئـاجـرىتـىش كـومـىتېتى» مـالـىيهۋى چـىرىكـلىكـكه قـارشـى بـىرىنـچى نـومۇرلۇق تـوسـالغۇ بـولـغان «ئـاكسـىيه ۋە 

ئــالــماشــتۇرۇش كــومــىتېتى» ئۈچۈن تهلهپ قــىلــىنــغان خــامــچوتــنى قــىســقارتــتى. (بۇ خــىل ئهھۋالــدا) 

ئـىسـتېمالـچىالرنـى قـوغـداش ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭمۇ (پـالهچـلهنـدۈرۈلـمهي) سـاق قـااللـىشـى ئېھتىمـالـلىقـتىن يـىراق. دۆلهت 

مهجـلىسـى كهلگۈسـى ئهۋالدالرغـا قـارشـى قـوزغـىغـان ئۇرۇشـتا ئۆزىنـىڭ بـاشـقا قـورالـلىرىنـىمۇ ئـىشـقا سـالـدى. 

«نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، جۇمھۇرىيهتـچىلهرنـىڭ مۇھىت ئـاسـراشـقا قـارشـى تۇرغـانـلىقـى 

مهسـىلـىسـىدە، «ئـامېرىكـانـىڭ زور ئـامـمىۋى خـىزمهت ئـاپـپاراتـلىرىدىن بـىرى يهرشـارىنـىڭ ئـىسسـىپ كېتىشـىگه 
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سهۋەب بـولـغان كـاربـون قـويۇپ بېرىلـىشـىنـى تـىزگـىنـلهيـدىغـان بـىر ئـىشـقا تـوسقۇنلۇق قـىلـدى ۋە نۆۋەتـته كۆمۈر 

ئـىشـلىتـىلـىۋاتـقان ئېلېكتىر ئـىسـتانسـىلـىرىدا كـاربـون تۆت ئـوكسـىدنـى يـىغـىۋاالاليـدىغـان ئهڭ يـاخشـى 

پروجېكتلهردىن بىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇۋەتتى.» 

ئۆز-ئۆزىنىـ زىياـنغـا ئۇچرـاتقـان ۋە باـرغاـنسېرى ئهۋج ئېلىۋاتقـان بۇ خىـل زەربىـلهر يېقىن ئۆتمۈشكـىال 

خـاس ھادىسه بـولـماسـتىن، ئۇنـىڭ تـارىخـى 1970-يـىلـالرغـىچه، يهنـى دۆلهتـلىك سـىيـاسـىي ئـىقـتىسـاد تهلـىمـاتـى 

كۆپـىنـچه كـىشـىلهر تهرىپـىدىن «(دۆلهت) كـاپـىتـالـىزمـىنـىڭ ئـالتۇن دەۋرى» دەپ ئـاتـالـغان دەۋرگه خـاتـىمه 

بېرىپ، غـايهت زور ئۆزگـىرىشـلهرنـى بـاشـتىن كهچۈرگهن دەۋرلهرگـىچه بـارىدۇ. بۇ ئۆزگـىرىشـلهرنـىڭ ئۇللۇق 

ئـىكـكى ئـامـىلـى پۇل مۇئـامـىلـىشـىش (financialization) ۋە ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنىڭ چهتـئهلـلهرگه يۆتـكىلـىشـى 

بـولۇپ، بۇ ئـىكـكىلـىسـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتىكـى پـايـدا نـىسـبىتـىنـىڭ تۆۋەنـلىشـى ۋە ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدىن 

كېيىن سهرمـايـىلهرنـى تـىزگـىنـلىگهن ۋە پۇل بـىرلـىكـلىرىنـى تهرتـىپـكه سـالـغان بـرېتون ۋۇدس سـىسـتېمىسـىنـىڭ 

(Bretton Woods System) پـارچـىلـىنـىشـىغـا ئـاالقـىدار ئـىدى. بۇ خـىل تهلـىمـاتـالر بـاشقۇرۇشـتىكـى بـوشـاڭلىقـقا، 

كـاتـتا «بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى» مۇكـاپـاتـلىرىنـى قـىسـقا مۇددەتـلىك پـايـدىالرغـا بـاغـلىغـان شـىركهت بـاشقۇرۇش 

پـىرىنسـىپـلىرىغـا ۋە شۇ تـىپـتىكـى سـىيـاسـىي قـارارالرغـا ئۆزگهرگهنـدە، «ئهركـىن بـازار تهلـىمـاتـلىرى»نـىڭ 

ئـىدىئـولـوگـىيهلـىك غهلـىبـىسـى ھهر ۋاقـىتـتىكـىدەك تـولـىمۇ تـالـالشـچان رەۋىشـته، زەربـىسـىنـى تېخىمۇ كۈچهيـتىشـكه 

بـاشـلىدى. بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان مـال-مۈلۈكـنىڭ (ئـاز سـانـدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ قـولـىغـا) 

جۇغـلىنـىشـى، ئـىنـتايـىن ئـاز سـانـدىكـى كـىشـىلهرنـى پهۋقۇلـئاددە مـال-بـىسـاتـقا ئـىگه قـىلـىپ، زور كۆپ سـانـدىكـى 

كـىشـىلهرنـىڭ ئهمهلـىي كـىرىمـىنـىڭ تۇرغۇنـلىشـىشـىغـا سهۋەب بـولـغان نـاچـار ئـايـلىنـىشـنى تېزلـىتـىش ئـارقـىلـىق تېخىمۇ 

زور سىياسىي نوپۇز قازاندى. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، سـايـالم چـىقـىمـلىرى پهۋقۇلـئاددە زور دەرىجـىدە ئۆرلهپ، ھهر ئـىكـكى 

پـارتـىيهنـىڭ ئـىلـگىرى كۆرۈلۈپ بـاقـمىغـان دەرىجـىدە، شـىركهتـلهرنـىڭ قـولـىغـا قـاراپ قېلىشـىغـا سهۋەب بـولـدى. ھهر 

ئـىكـكى پـارتـىيهنـىڭ دۆلهت مهجـلىسـىدىكـى رەھبهرلـىك مـاقـامـلىرىنـىڭ «كـىم ئـارتۇق» قـىلـىپ سېتىلـىشـى 

نهتـىجـىسـىدە، سـىيـاسـىي جهھهتـته دېموكـراتـىيهگه تهۋە نېمه قـالـغان بـولـسا، ھهمـمىسـى تېخىمۇ بهك ۋەيـران 

قـىلـىنـدى. سـىيـاسـىي ئـىقـتىسـادشۇنـاس تـومـاس فېرگۇسـون (Thomas Ferguson) «تهرەقـقىي تـاپـقان دۇنـيادىكـى 

قـانۇن چـىقـىرىش ئـاپـپاراتـلىرى ئـارىسـىدا تهڭداشسـىز ئـورۇنـغا ئـىگه بـولـغان ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـىنـىڭ 

پـارتـىيهلـىرى ئهمـدىلـىكـته قـانۇن چـىقـىرىش جهريـانـىدىكـى ھالـقىلـىق بـوشـلۇقـالردىن پـايـدىلـىنـىلـىشـى ئۈچۈن بـاھا 

قـويۇشـقا بـاشـلىدى» دەيـدۇ. پـارتـىيهنـى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىگهن پـارالمېنت ئهزالـىرى ھوقۇقـقا ئېرىشـمهكـته ۋە 

بۇ پـارتـىيهلهرنـى بـىنـورمـال رەۋىشـته خۇسۇسـىي كـاپـىتـالـغا خـىزمهت قـىلـىشـقا مهجبۇرلـىمـاقـتا. «نهتـىجـىدە، 

مۇنـازىرىلهر رەھبهرلهر تـايـىنـىۋاتـقان مهبـلهغ سېلىش گۇرۇھلىرىغـا ۋە مهنـپهئهت شـايـكىلـىرىغـا خۇشـياقـىدىغـان 

ۋاقتى ئۆتمهس شوئارالرنى توۋالش جهريانىغا ئايلىنىپ قالدى» دەيدۇ ئۇ (25). 

 David) ۋە دېيۋىد رىكـاردو (Adam Smith) ئـالتۇن دەۋر»دىن كېيىنـكى ئـىقـتىسـاد ئـادام سـىمـىس»

Ricardo) قـاتـارلـىق كـىالسسـىك ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالر تهسهۋۋۇر قـىلـغان قـابـاھهتـكه پېتىپ قـالـدى. ئـادام 
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سـىمـىسـنىڭ تهبـىرىدىكـى «ئـىنـسانـىيهتـنىڭ خـوجـىلـىرى» يېقىنـقى ئـوتتۇز يـىلـدا ئۆز جهمـئىيـىتـىنـىڭ پـاراۋانـلىقـىغـا 

ئـاالقـىدار ھهرقـانـداق ھېسسىي قـىزىقـىشـنىڭ تهرك ئهتـتى. ئۇالر بۇنـىڭ ئـورنـىغـا دىقـقىتـىنـى قـىسـقا مۇددەتـلىك 

پـايـدىغـا ۋە غـايهت زور دارامهتـلهرگه مهركهزلهشـتۈردى. نهتـىجـىدە، ۋەتهن زىيـانـغا ئۇچـرىدى-يۇ، ئۇالرنـىڭ 

مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان كۈچلۈك «باال باققۇچى» ھاكىمىيهت ئۆز پېتى ساقلىنىپ قالدى. 

4-ئـاۋغۇسـت «نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ بـاش بېتىگه بـىر پـارچه رەسـىمـلىك چۈشهنـدۈرۈش 

بېسىلـىپ، ئـىكـكى چـوڭ ۋەقه يـانمۇيـان خهۋەر قـىلـىنـدى. بۇالرنـىڭ بـىرىدە جۇمھۇرىيهتـچىلهرنـىڭ «بـاجـنى ـــ 

يهنـى بـايـالردىن ئېلىنـىدىغـان بـاجـنى ـــ ئـاشۇرۇشـقا ئـاالقـىدار» ھهرقـانـداق اليـىھهگه نه قهدەر قـارشـى ئـىكهنـلىكـى 

بـايـان قـىلـىنـغان. يهنه بـىر مـاقـالـىنـىڭ تېمىسـى بـولـسا «ھهشـىمهتـلىك بۇيۇمـالرنـىڭ بـاھاسـى ئۆسـتۈرۈلـگهن 

تهقـدىردىمۇ، يهنـىال سـودىسـى بـولۇۋېرىدۇ» ئـىدى. بـايـالردىن ۋە كـارخـانـىالردىن ئېلىنـىدىغـان بـاجـنى كۈلـكىلـىك 

دەرىجـىدە تۆۋەنـلىتـىشـتىكـى بـاھانه «ئۇالر مهبـلهغ سېلىش ئـارقـىلـىق، خـىزمهت پۇرسـىتـى يـارىتـىدۇ» ئـىدى. 

ھالبۇكـى، ھازىر ئۇالرنـىڭ يـانچۇقـى مـىسـلىسـىز پـايـدا بـىلهن لـىقـقىدە تـولۇپ كهتـكهچـكه، بۇ ئـىشـنى قـىلـىپ 

بواللمايۋاتقانىدى. 

بـانـكا سـاھهسـىدىكـى گـىگـانـت شـىركهتـلهردىن بـىرى بـولـغان سـىتـى گۇرۇھى (Citigroup) مهبـلهغ 

سـالغۇچـىالر ئۈچۈن تهيـيارلـىغـان تهشۋىقـات كـىتـابـچىسـىدا بۇ خـىل تهرەقـقىيـات مهنـزىرىسـى دەل جـايـىدا 

سۈپهتـلهنـگهن. مهزكۇر بـانـكىنـىڭ تهھلىلـچىلـىرى شۇنـداق بـىر يهرشـارى جهمـئىيـىتـىنـى تهسۋىرلـىگهنـكى، مهزكۇر 

جهمـئيهت «زەردارالر تـائـىپـىسـى» بـىلهن «بـاشـقا تـائـىپـىلهر»دىن ئـىبـارەت ئـىكـكى گۇرۇھقا بۆلۈنـگهن. بۇ خـىل 

دۇنـيادا، ئـىقـتىسـادىي ئېشىش ئـاز سـانـدىكـى پۇلـدارالر تهرىپـىدىن ئـىلـگىرى سۈرۈلـىدۇ، شۇنـداقـال ئـاسـاسهن شۇالر 

تهرىپـىدىن ئـىسـتېمال قـىلـىنـىدۇ. ئـانـدىن، بۇ جهمـئىيهتـته «بـاي ئهمهسـلهر» تـائـىپـىسـى بـار بـولۇپ، ئۇالر زور 

كۆپـچىلـىكـنى تهشـكىل قـىلـىدۇ. ئېنىقسـىز تۇرمۇش كهچۈرۈۋاتـقان بۇ تـائـىپه  گـاھىدا «يهرشـارىۋى يـاالڭتۆشـلهر» 

دەپ ئـاتـالـماقـتا. ئـامېرىكـادا، ئۇالر «بـارغـانسېرى ئېغىرلـىشـىۋاتـقان ئـىشـچىالر تهشۋىشـى»گه دۇچ كهلـمهكـته. 

ھالبۇكـى، ئـامېرىكـا پۇل زاپـىسـى سـىسـتېمىسـىنـىڭ (بۇ ئـامېرىكـانـىڭ مهركـىزىي بـانـكا سـىسـتېمىسـىدۇر، ت) 

رەئـىسـى ئـاالن گـرېنسىپهن (Alan Greenspan) ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـاد بـاشقۇرۇش جهھهتـتىكـى ئـىپـادىسـىنـى مـاخـتاش 

جهريـانـىدا، دۆلهت مهجـلىسـىگه چۈشهنـدۈرگـىنـىدەك، بۇ (يهنـى ئـىشـچىالرنـىڭ خـاتـىرجهمـلىكـى) سـاغـالم 

ئىقتىسادنىڭ ئاساسىدۇر. مانا بۇ يهرشارىۋى جهمئىيهتتىكى ھهقىقىي ھوقۇق ئالمىشىشىدۇر. 

سـىتـى گۇرۇھىنـىڭ تهھلىلـچىلـىرى مهبـلهغ سـالغۇچـىالرغـا دىقـقىتـىنـى ئـىقـتىسـادىي پـائـالـىيهتـلهرنـىڭ مـوتـورى 

بـولـمىش پهۋقۇلـئاددە بـاي كـىشـىلهرگه مهركهزلهشـتۈرۈشـنى تهۋسـىيه قـىلـغان. 1985-يـىلـىدىن بۇيـان، ئۇالرنـىڭ 

ئـاتـالـمىش «پهۋقۇلـئاددە زەردارالر پـاي چېكى سېۋىتـى»نـىڭ ئـىپـادىسـى تهرەقـقىي تـاپـقان بـازارالردىكـى دۇنـياۋى 

كۆرسهتكۈچـتىن خېلىال يۇقـىرى ئـىدى. ئهيـنى چـاغـدا پهۋقۇلـئاددە بـاي كـىشـىلهرنـى تېخىمۇ بېيىتـىشـنى نـىشـان 

قىلغان «رېگان-ساچىر ئىقتىسادىي پىالنى» ھهقىقىي رەۋىشته ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغانىدى. 
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مهزكۇر ئـاپـپاراتـالر 2007-يـىلـىدىكـى پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـىدىن ـــ بۇنـىڭغا ئـاسـاسـلىقـى «ئـالتۇن 

دەۋر»دىن كېيىنـكى يېڭى مهزگـىلـدىكـى پۇل مۇئـامـىله ئـاپـپاراتـلىرى جـاۋابـكار ـــ ئـىلـگىرىال ھهيـران قـاالرلـىق 

ئـىقـتىسـادىي كۈچـكه ئـىگه بـولـغانـىدى. ئۇالرنـىڭ كـارخـانـىالرنـىڭ پـايـدىسـىدا ئـىگـىلـىگهن ئۈلۈشـى ئـىكـكى 

ھهسسـىدىن كۆپـرەك ئـاشـقانـىدى. پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـىدىن كېيىن، بهزى ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالر ئۇالرنـىڭ 

فۇنـكىسـىيهسـىنـى نـوقۇل ئـىقـتىسـادىي نۇقـتىدىن تهھلىل قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. نـوبېل ئـىقـتىسـاد مۇكـاپـاتـى سـاھىبـى 

روبېرت سـولـوۋ (Robert Solow) ئۇالرنـىڭ ئـومۇمهن سهلـبىي تهسـىر كۆرسـىتـىش ئېھتىمـالـلىقـىنـىڭ يۇقـىرىلـىقـىنـى 

خۇالسـىلهپ: «(مهزكۇر پۇل مۇئـامـىله ئـاپـپاراتـلىرى قـازانـغان، ئـاتـالـمىش) مۇۋەپـپهقـىيهتـلهر ئهمهلـىي 

ئـىقـتىسـادنـىڭ ئۈنۈمـىنـى ھېچقانـچه ئـاشۇرالـماسـلىقـى مۇمـكىن، ئهمـما كـرىزىس سهۋەبـلىك، بـايـلىق بـاج 

تاپشۇرغۇچىالرنىڭ (يهنى پۇقراالرنىڭ) ئىلكىدىن پۇل مۇئامىلىچىلهرنىڭ ئىلكىگه يۆتكهلدى» دېگهن. 

ئۇالر سـىيـاسـىي دېموكـراتـىيهنـىڭ قـالـدۇقـلىرىنـىمۇ كۇكۇم-تـالـقان قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئهجهلـلىك جهريـانـنى 

ئـىلـگىرى سۈرۈشـكه ئـاسـاس سـالـدى، بۇنـىڭ ئۈچۈن زىيـانـالنغۇچـىالر (يهنـى پۇقـراالر) سۈكۈت ئـىلـكىدە قـوبۇل 

قىلىپ بهرسىال بولدى. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://chomsky.info/20110824/ 
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گۈلىستان

 پهرزهنتلىرىمىزنى تېخىمۇ
ئهقىللىق قىالالمدۇق؟



بالىلىرىمىزنى تېخىمۇ ئهقىللىق قىالالمدۇق؟ 

گىۋىن دىۋار 

ھهمـمىمـىزگه مهلۇم بـولـغىنـىدەك، بـالـىالرنـى پهۋقۇلـئاددە ئهقـىلـلىق قـىلـىۋېتهلهيـدىغـانـلىقـى ئـىلـگىرى 

سۈرۈلـگهن كـىتـاب-مـاتېرىيـال، ئـويۇنچۇق، DVD پـىالسـتىنـكىلـىرى، يۇمـشاق دېتالـالر، ئـويۇنـالر ۋە مـائـارىپ 

پروگراممىلىرىنىڭ بازىرى تولىمۇ ئىتتىك. 

بۇ خـىل مهھسۇالتـالرنـىڭ نۇرغۇنـى «ئۆزلـىرىنـىڭ كـارغـا كېلىدىغـانـلىقـى ۋە بۇنـىڭ ئـىلـىم-پهن تهرىپـىدىن 

ئىسپاتالنغانلىقى»نى ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن رەۋىشته دەۋا قىلىشىدۇ. ئۇنداقتا، ئهھۋال راستال شۇنداقمۇ؟ 

قىسمهن ئهھۋالالردا شۇنداق. 

مهسىلهن، مهن باشقا يهردىمۇ نهقىل قىلغاندەك، تۆۋەندىكى خۇسۇسالر توغرىسىدا پاكىتالر مهۋجۇت: 

* ھهرخـىل شهكـىلـلهرنـى قۇراشـتۇرۇپ ئـويـنىلـىدىغـان ئـىمـارەت يـاسـاش تـىپـىدىكـى ئـويۇنـالر بـالـىالرنـىڭ 

تۈرلۈك تونۇش ئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇرىدۇ. 

* تهنـقىدىي تهپهككۇر قـىلـىش مـاھارىتـىنـى ئۆگـىتـىدىغـان ئـاكـادېمىك پـروگـرامـمىالر بـالـىنـىڭ تـونۇش 

ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. 

* شاھمات تىپىدىكى بهزى ئويۇنالر ئوقۇش يېشىدىن ئىلگىرىكى ماتېماتىكا ماھارىتىنى ئاشۇرىدۇ. 

لېكىن، «ئهقـىل ئـاچـىدىغـان» مهھسۇالتـالرنـىڭ نۇرغۇنـى كـارغـا كهلـمهيـدۇ. مهسـىلهن، ئۆزگـىرىشـچان 

ئـامـىلـالر تـىزگـىنـلهنـگهن بـىر تۈرلۈك تهجـرىبـىدە، بـوۋاقـالرنـىڭ تـاراتقۇالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئـوقۇتۇش 

پـروگـرامـمىلـىرىدىن خهت ئـوقۇشـنى ئۆگـىنهلـىگهنـلىكـىگه ئـاالقـىدار ھېچقانـداق پـاكـىتـقا ئېرىشـىلـمىگهن. شۇنـداقـال، 

پهۋقۇلـئاددە كـىچـىك يـاشـتىكـى بـالـىالرنـىڭ تهربـىيه خـاراكتېرلـىك ۋىدىيـوالرنـى كۆرۈش ئـارقـىلـىق گهپ قـىلـىشـنى 

ئۆگـىنهلـمهيـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا پـاكـىتـالر مهۋجۇت. ئهكسـىچه، بـوۋاقـالر (تېلېۋىزور يـاكـى كـومپيۇتېر بـىلهن 

ئهمهس، بهلـكى) ھهقـىقـىي ئـىنـسانـالر بـىلهن ئۇچـرىشـىش ۋە ئۇالرنـىڭ سۆزلـىرىنـى ئـاڭالش ئـارقـىلـىق سۆزلهشـنى 

ئۆگىنىدۇ (كۇھل، 2005-يىلى). 

خهلـق ئـارىسـىدا ئـومۇمـالشـقان بهزى خـاتـا چۈشهنـچىلهر بـار: مهسـىلهن، كـىشـىلهر: «بـالـىالرنـى ئهقـىلـلىق 

دەپ مـاخـتاپ بهرگهنـدە، ئۇالرنـىڭ ئۆزىنـى قهدىرلهش تۇيغۇسـى كۈچـىيـىپ، ئـوقۇش نهتـىجـىسـى يـاخشـىلـىنـىدۇ» 

دەپ قارايدۇ. 

كـىشـىدە چـوڭقۇر تهسـىر قـالـدۇرىدىغـان بـىر قـاتـار تهجـرىبـىلهر ئهھۋالـنىڭ دەل شۇنـىڭ ئهكسـىچه 

بــولــىدىغــانــلىقــىنــى كۆرســىتــىدۇ. بــالــىالرنــى ئهقــىلــلىق دەپ مــاخــتاش كۆپــىنــچه ھالــالردا ئۇالرنــى 

ھاقامهتلهشتۈرۈۋېتىدۇ. 
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تېخىمۇ قـىزىقـارلـىقـى ـــ ھېچبولـمىسـا مېنىڭ نهزىرىمـدە ـــ «بـىزنـىڭ ئهقـىلـگه بـولـغان تـونۇشـىمـىز 

ئۆگـىنـىش جهريـانـىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىشـى مۇمـكىن» دېگهن بـايـقاشـتۇر. ئهقـىلـنى مۇقـىم، ئۆزگهرمهس 

خۇسۇسـىيهت دەپ قـارايـدىغـان كـىشـىلهر خـاتـالـىقـلىرىدىن ئـالـدىراپ سـاۋاق ئـالـمايـدۇ، بۇنـداقـالرنـىڭ ئـوقۇشـتا 

ئۇتۇق قازىنىش ئېھتىماللىقىمۇ تۆۋەن بولىدۇ. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، تهجـرىبـىلهردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بـالـىڭىزنـىڭ ئهقـىل ۋە مۇۋەپـپهقـىيهتـكه ئـاالقـىدار («قـىز 

بـالـىنـىڭ تـىل تـاالنـتى ئـوغۇل بـالـىنـىڭكىدىن كۈچلۈك بـولـىدۇ» يـاكـى «ئـاسـىيـالـىق بـالـىالر مـاتېماتـىكـاغـا ئۇسـتا» 

دېگهندەك) قاتمال قاراشالر بىلهن ئۇچرىشىشى ئۇنىڭ ئوقۇش نهتىجىسىگه سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدىكهن. 

شۇ ۋەجـىدىن، مهن تۆۋەنـدە بـالـىالرنـىڭ ئهقـلىي قـابـىلـىيـىتـىنـى ئۆسـتۈرۈشـكه ئـاالقـىدار، دەلـىل-ئـىسـپاتـلىرى 

بار تهدبىرلهرنى سىلهرنىڭ ھۇزۇرۇڭالرغا سۇنماقچى. 

چېنىقىش ئهقىلنى غىدىقاليدۇ 

بۇ ھهم قـىزىقـارلـىق، ھهم كۈتۈلـمىگهن چـارىدۇر: ئـوكسـىگېنلىق ھهرىكهت چـوڭ مېڭىنـىڭ يېتىلـىشـىنـى 

غـىدىقـالپ، ئۆگـىنـىش ئـىقـتىدارىمـىزنـى كۈچـلهنـدۈرەلهيـدۇ. تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، چېنىقـقان بـالـىالر 

مهكـتهپـته زېھنىنـى تېخىمۇ بهك مهركهزلهشـتۈرەلهيـدىكهن. لېكىن، بۇ جهھهتـته دىقـقهت قـىلـىشـقا تېگىشـلىك بـىر 

نۇقـتا بـار: چېنىقـىش ئـارقـىلـىق تـولۇق ئۈنۈمـگه ئېرىشـىش ئۈچۈن، بـاال ئـاتـا-ئـانـىسـىنـىڭ زورلـىشـى بـىلهن 

ئهمهس، بهلكى ئۆز رازىلىقى بىلهن چېنىقىشى كېرەك.  

ئويناش 

ئهركـىن ئـويـناش چـوڭ مېڭه پـوسـتالق قهۋىتـىنـىڭ تېخىمۇ يـاخشـى ئۆگـىنـىشـى، ئهسـته تۇتۇشـى ۋە 

 spatial) ئۆسۈشـىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدۇ. شۇنـداقـال، ئۇ يهنه تـىل ئـىقـتىدارى، مـاكـان خـاراكتېرلـىق ئهقـىل

intelligence ـــ بۇ كـىشـىنـىڭ جـىسـىمـالرنـىڭ مـاكـان مۇنـاسـىۋىتـىنـى ھېس قـىلـىش، پهرقـلهنـدۈرۈش، ئهسـته 

سـاقـالش ۋە ئۆزگهرتـىش ھهمـدە شۇ ئـارقـىلـىق ئـىدىيهسـىنـى ۋە ھېسسىيـاتـىنـى ئـىپـادىلهش ئـىقـتىدارىنـى كۆرسـىتـىدۇ، 

ت)، يۈز بهرمـىگهن ئـىشـالر يۈز بهرگهن بـولـسا قـانـداق ئهھۋال كۆرۈلـىدىغـانـلىقـى ھهقـقىدە مهنـتىقـىلـىق 

تهپهككۇر قىلىش ئىقتىدارى ۋە ماتېماتىكا ئىقتىدارىنىمۇ كۈچهيتىدۇ.  

خىزمهت خاتىرىسى (Working memory) زېھنىي ئهقىلدىن (IQ) مۇھىممۇ؟ 

يېڭى تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىزمهت خـاتـىرىسـى (ئۇچۇرالرنـى ۋاقـىتـلىق سـاقـالشـقا 

ئـىشـلىتـىلـىدىغـان، ئهسـته سـاقـالش سـىغـىمـى چهكـلىك بـولـغان تـونۇش سـىسـتېمىسـىدۇر، ت) ئـىقـتىدارى، يهنـى بـىز 
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تهپهككۇر قـىلـىش ۋە مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىشـتا پـايـدىلـىنـىدىغـان «مهنـىۋى دەپـتهر» ئۆگـىنـىش نهتـىجـىمـىزنـىڭ 

قانداقراق بولىدىغانلىقىنى زېھنىي ئهقىلدىنمۇ ياخشىراق كۆرسىتىپ بېرەلهيدىكهن. 

قول ئىشارىتى 

قـول بـىلهن ئـىشـارەت قـىلـىشـنىڭ كـىشـىنـىڭ ئېسىنـى ۋە ئۆگـىنـىش ئـىقـتىدارىنـى يـاخشـىلـىيـااليـدىغـانـلىقـى 

Susan Goldin-) تـوغـرىسـىدا يېتهرلـىك پـاكـىتـالر مهۋجۇت. تـونۇش پـىسـخولـوگـى سۇسـان گـولـدىن مهدوۋ

Meadow) ۋە ئۇنـىڭ خـىزمهتـداشـلىرى ئـىشـلىگهن بـىر قـاتـار تهجـرىبـىلهر بـالـىالرنـىڭ قـولـى بـىلهن ئـىشـارەت 

قـىلـغانـدا سۆزلهرنـى، ۋەقهلهرنـى، ھهتـتا مـاتېماتـىكـا دەرسـلىرىنـى تېخىمۇ ئـاسـان ئېسىدە تۇتـااليـدىغـانـلىقـىنـى 

كۆرسهتكهن. 

ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ ھوشـيارلـىقـى، رىشـته بـىخهتهرلـىكـى (attachment security) ۋە ئهقـىل ئـارىسـىدىكـى 

مۇناسىۋەت 

بـالـىالرنـىڭ زېھنى ئهقـلى بـىلهن رىشـته ھالـىتـى ئـارىسـىدىكـى بـاغـلىنـىش ئـالـلىقـاچـان تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ 

دىقـقىتـىنـى تـارتـقانـىدى. مهسـىلهن، ئـوتتۇرا بۇرژۇئـازىيه قـاتـلىمـىغـا تهۋە 36 نهپهر ئـانـا بـىلهن ئۇالرنـىڭ ئۈچ 

يـاشـلىق بـالـىلـىرىغـا قـارىتـا ئېلىپ بېرىلـغان تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بـىخهتهر رىشـتىگه ئـىگه بـالـىالرنـىڭ 

سـىتـانـفورد-بـىنېت ئهقـىل سـىنـىقـىدىكـى (Stanford-Binet intelligence test) نهتـىجـىسـى بـىخهتهر رىشـتىگه 

ئىگه بولمىغان بالىالرنىڭكىدىن 12 نومۇر يۇقىرى بولغان (كراندېل بىلهن خوبسون، 1999-يىلى). 

ئۇنـداقـتا، بۇ خـىل بـاغـلىنـىشـقا زادى نېمه سهۋەب بـولـغان؟ بهكـرەك ئهقـىلـلىق بـالـىالر بـىخهتهر رىشـتىنـى 

تېخىمۇ ئـاسـان شهكـىلـلهنـدۈرەلـىشـى مۇمـكىن. مهسـىلهن، ئهقـىلـلىق بـالـىالر ئـاتـا-ئـانـىسـىنـىڭ قـىلـمىشـىنـى 

ئـىزاھالشـقا ۋە ئۇنـىڭغا ئهڭ مۇۋاپـىق ئـىنـكاس قـايتۇرۇشـقا تېخىمۇ مـاھىر بـولۇشـى مۇمـكىن (ۋوتېرس بـىلهن 

ۋالېنزۇال، 1999-يىلى). 

لېكىن، شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بـىخهتهر رىشـتىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىغـان ئـىنـكاسـچان پهرزەنـت 

تهربىيهسىنىڭ تونۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدىغانلىقى توغرىسىدىمۇ ئىسپاتالر مهۋجۇت. 

بـالـىالرنـىڭ نهتـىجـىسـىنـىڭ نـاچـار بـولۇش خهۋپـى يۇقـىرى بـولـغان ئـائـىلـىلهرگه قـارىتـا ئېلىپ بېرىلـغان 

تهجـرىبـىلهردە، تهتـقىقـاتـچىالر بهزى ئـانـىالرنـى ئـىنـكاسـچان پهرزەنـت تهربـىيهسـى مهشـىقـىگه قـاتـناشـتۇرغـان. 

نهتـىجـىدە، بۇ جهھهتـته مهشـىقـلهنـدۈرۈلـگهن ئـانـىالرنـىڭ بـوۋاقـلىرىنـىڭ تـونۇش ئـىقـتىدارى بـاشـقا گۇرۇپـپىدىكـى 

ئانىالرنىڭ بوۋاقلىرىغا قارىغاندا تېز ئىلگىرىلىگهن (الندىرىي قاتارلىقالر، 2003-ۋە 2006-يىللىرى). 

مهغلۇبىيهتكه كۆنۈككهن روھىي ھالهت: بالىنىڭ ئىلگىرىلىشىنى توسىدىغان كۆز قاراشالر 
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بالىڭىز «ئهقىل دېگهن ئۆزگهرمهيدىغان، تۇراقلىق خۇسۇسىيهتتۇر» دەپ قارامدۇ؟ 

كـىشـىنـى قـىزىقتۇرىدىغـان تهجـرىبـىلهردىن مهلۇم بـولۇشـىچه، بـىزنـىڭ ئهقـىل تـوغـرىسـىدىكـى كۆز 

قاراشلىرىمىز ئۆگىنىش ئىقتىدارىمىزغا توسقۇنلۇق قىلىشى مۇمكىن ئىكهن. 

ئهقـىلـنى ئۆزگهرمهس، تۇراقـلىق خۇسۇسـىيهت دەپ قـارايـدىغـان كـىشـىلهر خـىرسـتىن ئۆزىنـى قـاچۇرۇشـقا 

مايىل كېلىدۇ. ئۇالر ئۆز خاتالىقلىرىدىنمۇ ئالدىراپ ساۋاق ئالمايدۇ. 

بالىڭىز «ماڭا ئوخشاش كىشىلهر ئوقۇشتا ئۈزۈپ چىقالمايدۇ» دەپ قارامدۇ؟ 

ئهگهر شۇنـداق بـولـسا، ئۇنـىڭ بۇ خـىل تـونۇشـى مهكـتهپـتىكـى ئـىپـادىسـىگه سهلـبىي تهسـىر كۆرسـىتـىشـى 

مۇمـكىن. گهرچه بۇ ئـاڭلىمـاقـقا سـىيـاسـىي تهشۋىقـاتـتهك تۇيۇلسـىمۇ، لېكىن «قـاتـمال تـونۇش تهھدىتـى»نـىڭ 

مهۋجۇتلۇقىنى دەلىللهيدىغان، تهجرىبىدىن ئۆتكهن نۇرغۇن پاكىتالر مهۋجۇت. 

ماختاش بالىڭىزنىڭ ئۆگىنىش ئىقتىدارىغا قانداق بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ؟ 

مـاخـتاش كۆڭۈلـدىكـىدەك ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچ بـوالاليـدۇ. لېكىن، ئۇ ئۆز نۆۋىتـىدە بـالـىنـىڭ خـاتـا 

نـىشـانـغا يېپىشـىپ قېلىشـىغـا سهۋەب بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن. تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـاتـا تهرزدە مـاخـتالـغان 

بالىنىڭ قىزغىنلىقى سۇسالپ، مهغلۇپ بولغاندا تولىمۇ ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدىكهن. 

ئۇيقۇ بىلهن ئهقىلنىڭ مۇناسىۋىتى 

ئۇيقۇ ۋە ئۆگىنىش 

زور مـىقـداردىكـى قـايـىل قـىالرلـىق ئـىسـپاتـالر شۇنـى كۆرسـىتـىدۇكـى، ئهگهر بـىز ئۆگـىنـىش قـىلـىپ ئۇزۇن 

ئۆتـمهيـال ئۇخـلىسـاق، ئۆگهنـگهنـلىرىمـىزنـى تېخىمۇ يـاخشـى ئهسـته سـاقـلىيـالـىشـىمـىز، شۇنـداقـال يېڭىچه قـاراشـقا 

ئىگه بواللىشىمىز مۇمكىن (گايىس قاتارلىقالر، 2006-يىلى؛ ۋاگنېر 2004-يىلى). 

بۇ جهھهتـته، كۆزلـىگهن ئۈنۈمـگه يېتىش ئۈچۈن كېچىچه ئۇخـالش شهرت ئهمهس. ئۇيقۇ (كۆز ئـالـمىسـى 

تېز ھهرىكهتـلىنـىدىغـان ئۇيقۇ بـولـماسـتىن) ئـاسـتا دولقۇنلۇق بـولسـىال، بـىرەر سـائهت ئۇخـالش ئـارقـىلـىقمۇ 

ئوخشاش ئۈنۈمگه ئېرىشىش مۇمكىن (مېدنىك قاتارلىقالر 2003-يىلى؛ ئالگېر قاتارلىقالر 2012-يىلى). 

بۇ خـىل ئۈنۈم ھهم بـالـىالرنـىڭ، ھهم چـوڭالرنـىڭ ۋۇجۇدىدا دەلـىلـلهنـگهن (بهكـخاۋس قـاتـارلـىقـالر، 

2008-يـىلـى؛ كۇردزىيـىل قـاتـارلـىقـالر، 2013-يـىلـى). شۇنـىڭ ئۈچۈن، بـالـىالرنـىڭ ئۆگـىنـىشـىنـى كۈنـدۈزلۈك ۋە 

كېچىلىك ئۇيقۇنىڭ ئالدىغا ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ ئۈنۈمى ياخشىدەك قىلىدۇ. 

ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، (نـورمـال مهكـتهپـلهردىكـىدەك) تۈزۈمـلهشـكهن ئۆگـىنـىش مۇھىتـلىرىدا ئۆگـىنـىش ئۈنۈمـىنـى 

يـاخشـىاليـدىغـان چۈشـلۈك ئۇيقۇ ئۈچۈن ۋاقـىت ئـاجـرىتـىلـمىغـان. بۇ جهھهتـته ئۆيـىدە ئۆگـىنـىدىغـان ۋە ئۆگـىنـىش 

ۋاقتىنى ئهركىن ئورۇنالشتۇرااليدىغان بالىالر روشهن ئهۋزەللىككه ئىگىدەك قىلىدۇ. 
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ئۇيقۇ بىلهن تونۇش ئىقتىدارىنىڭ تهرەققىياتى ئارىسىدىكى باغلىنىش 

ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان ئۇيقۇ يېتهرسـىزلـىكـى تـونۇش ئـىقـتىدارىغـا ئۇزۇن مۇددەتـلىك سهلـبىي تهسـىر كۆرسـىتـىشـى 

مۇمكىن.  

كـانـادادىكـى بـالـىالرنـى ئـىكـكى يېرىم يـاشـتىن ئـالـته يـاشـقىچه ئـىز قـوغـالپ تهكشۈرگهن بـىر تهتـقىقـاتـتا، 

تهتـقىقـاتـچىالر تهمـتىلهپ مېڭىشـنى ئۆگـىنـىۋاتـقان جهريـانـدا ئۇيقۇسـى يـاخشـى بـولـمىغـان بـوۋاقـالرنـىڭ ئـالـته يـاشـقا 

كـىرگهن چـاغـدىكـى نېرۋا تهرەقـقىيـاتـى سـىنـىقـىدا ئـىپـادىسـىنـىڭ نـىسـبهتهن نـاچـار بـولـغانـلىقـىنـى بـايـقىغـان (تـوۋشېت 

قاتارلىقالر، 2007-يىلى). 

بـالـىالر ئۈچ يـاشـقا كـىرگهنـدىن كېيىن ئۇيقۇسـى يـاخشـىالنـغان تهقـدىردىمۇ، ئهھۋال يهنـىال يۇقـىرىقـىدەك 

بـولـىدۇ. بۇ ھهقـته، تهتـقىقـاتـچىالر بـالـىلـىقـنىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـىدە ئۇيقۇ يېتهرسـىزلـىكـىنـىڭ سهلـبىي تهسـىرى 

ئـاالھىدە كۈچلۈك بـولـىدىغـان «ھالـقىلـىق مهزگـىل» بـار بـولۇشـى مۇمـكىن، دەپ پهرەز قـىلـىشـماقـتا (تـوۋشېت 

قاتارلىقالر، 2007-يىلى). 

ماتېماتىكا، مهنتىقه ۋە تهنقىدىي تهپهككۇر 

ســىتهينســىالۋس دېھانــى (Stanislaus Dehaene) تــونۇش ئــىلــمىدىكــى، شۇنــداقــال مېڭىنــىڭ 

ماتېماتىكىلىق فۇنكىسىيهسى جهھهتتىكى مۇتهخهسسىستۇر. 

ئۇنـىڭ قـارىشـىچه، نۇرغۇن بـالـىالر سـان تۇيغۇسـى شهكـىلـلهنـدۈرۈشـكه رىغـبهتـلهنـدۈرۈلـمىگهنـلىكـى 

سهۋەبلىك، ئۇالرنىڭ ماتېماتىكا ماھارىتى ناچار بولىدىكهن. 

ئۇنـداقـتا مهنـتىقـىچۇ؟ تهجـرىبـىلـىك تهتـقىقـاتـالدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، تهنـقىدىي تهپهككۇر جهھهتـتىكـى 

ـــ ئۇللۇق مهنـتىقه، قـىيـاسهن تهكشۈرۈش ۋە ئـىلـمىي يهكۈن چـىقـىرىش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ـــ 

ئـوچۇق كۆرسهتـمه بـالـىالرنـىڭ زېھنىي ئهقـلىنـى كۈچـلهنـدۈرەلهيـدىكهن. ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، بۇ خـىل دەرسـلىكـلهر 

نۇرغۇن تـولۇق ئـوتتۇرا مهكـتهپـلهردە ئـورتـاق دەرسـلىك قـىلـىنـمىغـان، تـولۇقسـىز ئـوتتۇرا مهكـتهپـلهردىن تېخىمۇ 

ئېغىز ئاچقىلى بولمايدۇ.  

 (spatial intelligence) ماكان خاراكتېرلىق ئهقىل

مـاكـان خـاراكتېرلـىق ئهقـىل فـىزىكـا بـىلهن ئـىنـژېنېرلـىقـتىن تـارتـىپ، سهنـئهتـكىچه بـولـغان نۇرغۇن سـاھهلهردە 

مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـتا پهۋقۇلـئاددە مۇھىم. گهرچه بـالـىڭىزنـىڭ مـاكـانـغا ئـاالقـىدار ۋەزىپـىلهردىكـى ئـىپـادىسـىدە 

ئـىرسـىيهت ئـامـىلـى مهۋجۇت بـولسـىمۇ، لېكىن تـولـىمۇ روشهنـكى، مـائـارىپ كهچـمىشـىمۇ مهزكۇر ئـىقـتىدارغـا 

ناھايىتى زور تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ. 
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ئهركىن تالالش 

ئهگهر بـالـىالر ئۆزى قـىلـىدىغـان ئـىشـالرنـى ئۆزى تـالـلىيـالـىسـا، شۇ ئـىشـنى قـىلـىشـقا بـولـغان ئـىسـتىكـى تېخىمۇ 

زور، قىلغان چاغدىكى ئىپادىسى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ (ئايېنگېر بىلهن لېپېر، 1999-يىلى). 

يۇقـىرى ھۆكۈم بـىر قـىسـىم ئـامېرىكـالـىق بـالـىالرغـا نـىسـبهتهن كۈچـكه ئـىگه. لېكىن، ئهمهلـىيهت بۇ خـىل 

تهسـىرنـىڭ كۈلتۈرگه ئـاسـاسهن پهرقـلىق بـولـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرسهتـتى. ئېنگلىز نهسـىلـلىك ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ 

پهرزەنـتلىرى بـىلهن ئـاسـىيـا نهسـىلـلىك ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ پهرزەنـتلىرى سېلىشـتۇرۇلـغان بـىر تۈرلۈك تهتـقىقـاتـتا 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه، گهرچه ئېنگلىز نهسـىلـلىك ئـامېرىكـالـىقـالر ئۆزلـىرى تـالـلىغـان ۋەزىپـىنـى ئـادا قـىلـىشـقا بهكـرەك 

مـايـىل بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن ئـاسـىيـا نهسـىلـلىك ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ ئـىشهنـچىلـىك ۋە نـوپۇزلۇق كـىشـىلهر يـاكـى 

ئۆز تهڭتۇشـلىرى تـالـالپ بهرگهن ۋەزىپـىلهرنـى ئـادا قـىلـغان چـاغـدىكـى ئـىسـتىكـى تېخىمۇ كۈچلۈك بـولـغان 

(ئايېنگېر بىلهن لېپېر، 1999-يىلى). 

ئۇنـداقـتا، زادى بـالـىالر ئۆزىنـىڭ ئـىشـىنـى ئۆزى تـالـلىسـا يـاخشـىمۇ يـاكـى بـاشـقىالر تـالـالپ بهرسـىمۇ؟ 

دەرسـخانـىدىكـى ئۆگـىنـىشـكه قـارىتـا، بۇنـىڭ ھهمـمىبـاب جـاۋابـى يـوق. بهزى ئـوقۇغۇچـىالرغـا تـالـالش پۇرسـىتـى 

بېرىلـگهنـدە، ئۇالر تـولـىمۇ يـاخشـى تهرەقـقىي قـىاللـىشـى مۇمـكىن. لېكىن، يهنه بهزى ئـوقۇغۇچـىالر بۇنـىڭدىن 

ئهندىكىشى مۇمكىن. 

مهنبه: 

https://parentingscience.com/intelligence/ 
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تۈركىيه-سهئۇدى ئهرهبىستان
مۇناسىۋهتلىرى

خهلقئارا مۇناسىۋهت

ئهجه گۆكسهدهف 



سهئۇدىي ۋەلىئهھدىنىڭ تۈركىيه زىيارىتىدىن ئىككى 

 دۆلهت مۇناسىۋىتىنىڭ كهلگۈسىگه نهزەر 

ئهجه گۆكسهدهف 

سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ تهخـت ۋارىسـى ۋە ئهمهلـىي ھۆكۈمـدارى مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان 21-ئـىيۇن 

ئهنقهرەدە تۈركىيه پرىزدېنتى رەجهپ تاييىپ ئهردوغان بىلهن كۆرۈشتى. 

ئهردوغـان مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمانـنى پـرىزدېنتلىق سـارىيـىدا، رەسـمىي مۇراسـىم بـىلهن قـارشـى ئـالـدى. 

ئـىكـكىيـلهنـنىڭ ئۇچـرىشـىشـىدىن كېيىن، ۋەكـىلـلهر ئۆمـىكـىنـىڭ ئۇچـرىشـىشـى بـاشـالنـدى. ئـانـدىن ئـىكـكى رەھبهر 

بىلله غىزاالندى. 

يـىغـىنـدىن كېيىن ئېالن قـىلـىنـغان يـازمـا بـايـانـاتـتا: «پـرىزدېنت رەجهپ تـايـيىپ ئهردوغـان بـىلهن ۋەلـىئهھدى 

شـاھزادە مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىز ئهلـسهئۇد ئـوتتۇرىسـىدىكـى رەسـمىي ئۇچـرىشـىش ئـىكـكى 

دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇكهمـمهل مۇنـاسـىۋەتـنىڭ چـوڭقۇرلـىقـىنـى گهۋدىلهنـدۈرىدىغـان سهمـىمـىي ۋە 

قېرىنداشالرچه كهيپىيات ئىچىدە ئۆتكۈزۈلدى» دېيىلدى. 

تۈركـىيه دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرى مهۋلۇت چـاۋۇشـئوغـلى ۋە سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـلىق مهنـسهپـدىشـى شـاھزادە 

فـايـسال ئـىبـنى فهرخـان ئهلـسهئۇدنـىڭ ئـىمـزاسـى بـىلهن ئېالن قـىلـىنـغان بـايـانـاتـتا بـولـسا «ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ 

سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي، ھهربـىي، بـىخهتهرلـىك ۋە كۈلتۈرەل مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان قـوش 

تهرەپـلىك مۇنـاسـىۋىتـىدىكـى ھهمـكارلـىقـنىڭ يېڭى دەۋرىنـى بـاشـالشـتىكـى ئـورتـاق ئـىرادىنـىڭ ئهڭ كۈچلۈك رەۋىشـته 

تهكىتلهنگهنلىكى» بىلدۈرۈلدى. 

مهبلهغ سېلىش پۇرسهتلىرى 

بـايـانـاتـتا يهنه «ئۆزئـارا سـودىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش ۋە كۆپ خـىلـالشـتۇرۇش، ئـىكـكى دۆلهت 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئـىكـكى تهرەپـلىك سـودىغـا قـواليـلىق يـارىتـىش ۋە قـىيـىنـچىلـىقـالرنـى يېڭىش، مهبـلهغ سېلىش 

پۇرسهتــلىرىنــى قېزىش ۋە ئۇالرنــى ھهر قــايســى ســاھهلهردىكــى كــونــكرېت ھهمــكارلــىقــقا ئــايــالنــدۇرۇش 

مۇمـكىنـچىلـىكـى» تهكـىتـلىنـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، «ئـىكـكى تهرەپ سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ <2030-يـىلـى 

تهسهۋۋۇرى> مهبـلهغ سېلىش، سـودا، سـايـاھهتـچىلـىك، تهرەقـقىيـات، سـانـائهت، كـانـچىلـىق، قۇرۇلۇش تۈرلـىرى، 

قـاتـناش-ئۇل مۇئهسـسهسه (قۇرۇلۇش ھۆددىگهرلـىكـىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ)، دېھقانـچىلـىق، يېمهكـلىك 

بـىخهتهرلـىكـى، سـاغـالمـلىق، ئـاالقه-ئۇچۇر تېخنىكـىسـى، تـاراتقۇ ۋە تهنـتهربـىيه قـاتـارلـىق سـاھهلهردە 

تهمىنلهيدىغان پۇرسهتلهرنى تهكىتلهشتى» دېيىلدى. 
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بـايـانـاتـتا يهنه: «ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ دۆلهت مۇداپـىئهسـى خۇسۇسـىدا، ھهر ئـىكـكى تهرەپـنىڭ مهنـپهئهتـى 

ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدىغـان، رايـونـدا (يهنـى ئـوتتۇرا شهرقـته) بـىخهتهرلـىك ۋە مۇقـىمـلىق بهرپـا قـىلـىنـىشـىغـا 

تۈرتـكه بـولـىدىغـان رەۋىشـته دۆلهت مۇداپـىئه سـاھهسـىدە ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدا ئـىمـزاالنـغان كېلىشـىمـلهرنـى 

ئاكتىپالشتۇرۇشتا ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلىندى» دېيىلدى ۋە شۇالر ئىالۋە قىلىندى: 

«ئــىكــكى تهرەپ ئهدلــىيه ھهمــكارلــىقــىنــى يــاخشــىالش ھهمــدە قــانۇن ۋە ئهدلــىيه ســاھهســىدىكــى 

مۇتهخهسسىسلهرئارا تهجرىبه ئالماشتۇرۇشقا ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلدى.» 

«ئـىكـكى تهرەپ سـايـاھهت سـاھهسـىدىكـى ھهمـكارلـىقـنى ۋە ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى سـايـاھهتـچىلـىك 

پاـئاـلىـيهتلـىرىنىـ جاـنالندۇرۇش، ھهر ئىـككـى دۆلهتنـىڭ ساـياـھهت يوـشۇرۇن كۈچىـنىـ قېزىش، شۇندـاقال 

سـايـاھهتـچىلـىكـكه ۋە ئۇنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا نهپ يهتكۈزىدىغـان <سـىجـىل سـايـاھهتـچىلـىك>كه مۇنـاسـىۋەتـلىك 

ئورتاق پائالىيهتلهرنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى تهكىتلىدى.» 

«ئـىكـكى تهرەپ دۆلهتـلىك ئـاۋىيـاتسـىيه ئـاپـپاراتـلىرى ئـارىسـىدىكـى ھهمـكارلـىقـىنـى كۈچهيـتىش، ئـاۋىيـاتسـىيه 

شـىركهتـلىرىنـىڭ تـىجـارىتـى ئۈچۈن مهمۇرىي رەسـمىيهتـلهرنـى ئـاسـانـالشـتۇرۇش ۋە ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى 

نۆۋەتچى ئايروپىالن سانىنى ئاشۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تهكىتلىدى.» 

«ئـىكـكى تهرەپ سـاغـالمـلىق سـاھهسـىدە ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى مهۋجۇت ھهمـكارلـىقـنى كۈچهيـتىش 

ئـىرادىسـىنـى تهكـىتـلىدى ھهمـدە سـاغـالمـلىقـقا مهبـلهغ سېلىش جهھهتـتىكـى ھهمـكارلـىق پۇرسـىتـى ئۈسـتىدە 

ئىزدىنىشته ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلدى.» 

«ئـىكـكى تهرەپ ھهر ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ ۋە ئۇالرنـىڭ خهلـقلىرىنـىڭ ئـورتـاق مهنـپهئهتـىگه ھهسـسه 

قـوشـىدىغـان ۋە ھهرقـايسـى قـاتـالمـالرغـا بـىردەك نهپ يهتكۈزىدىغـان شهكـىلـدە رايـونـنىڭ كهلگۈسـى ئۈچۈن 

خـىزمهت قـىلـىش مهقسـىتـىدە، تـارىخـىي قېرىنـداشـلىق ئـاسـاسـىدا ھهمـكارلـىقـنى داۋامـلىق كۈچهيـتىش ئـىرادىسـىنـى 

تهكىتلىدى.» 

ئىككى ئاي ئىچىدە ئارقىمۇ ئارقا ئېلىپ بېرىلغان ئىككى قېتىملىق زىيارەت 

مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمانـنىڭ ئۇزۇن يـىلـالر داۋامـالشـقان جـىددىيـلىكـتىن كېيىنـكى ئهنـقهرە زىيـارىتـى تۈركـىيه 

ۋە سهئۇدى ئهرەبىستان ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه. 

يېقىنـقى ئـايـالردا تۈركـىيه لـىراسـىنـىڭ رېكورت يـاراتـقان سهۋىيهدە كۇرسـىنـى يـوقـىتـىشـى ۋە يـىلـلىق رەسـمىي 

پۇل پـاخـالـلىقـىنـىڭ يهتـمىش پـىرسهنـتتىن ئېشىپ كېتىشـى قـاتـارلـىق ئېغىر ئـىقـتىسـادىي مهسـىلـىلهر بـىلهن 

ھهپـىلـىشـىۋاتـقان تۈركـىيهگه نـىسـبهتهن، مـول يهر ئـاسـتى بـايـلىقـىغـا ئـىگه سهئۇدىي ئهرەبـىسـتانـدىن كهلـگهن 

مهبلهغ قىسقا مۇددەت بولسىمۇ ئاكتىپ تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ. 
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ئۇكـرائـىنـا ئۇرۇشـى سهۋەبـلىك نېفىت بـاھاسـىنـىڭ ئۆسۈشـى نهتـىجـىسـىدە، سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ بۇ 

يـىلـلىق دارامـىتـىنـىڭ 400 مـىلـيارد دولـالردىن ئېشىپ كېتىشـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. شۇ ۋەجـىدىن، سهئۇدى 

ئهرەبىستانمۇ چهتئهلگه سالىدىغان مهبلىغىنى ئاشۇرۇش پۇرسهتلىرى ئۈستىدە ئىزدەۋاتىدۇ. 

پـرىزدېنت ئهردوغـان 4-ئـايـنىڭ ئـاخـىرىدا سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنى زىيـارەت قـىلـغان، شۇنـداقـال مهزكۇر 

زىيـارەتـتىن ئـىلـگىرى، تۈركـىيه ئهمهلـدارلـىرى سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدىكـى مهنـسهپـداشـلىرى بـىلهن سـودا ۋە 

ئېنېرگـىيهنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھهر قـايسـى سـاھهلهردە كېلىشـىم ۋە ئهھدىنـامه ئـىمـزاالش ئۈچۈن تـىرىشـچانـلىق 

كۆرسهتكهن بولسىمۇ، ئهمما ئۇرۇنۇشلىرى ئوڭۇشلۇق بولمىغانىدى. 

لېكىن، ھازىر سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـغا نـىسـبهتهنمۇ ۋەزىيهت پهرقـلىق. ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدېن 

7-ئـايـدا سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنى زىيـارەت قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. ئۇكـرائـىنـا ئۇرۇشـى سهۋەبـلىك قـاتـتىق 

ئـىقـتىسـادىي جـازاغـا ئۇچـرىغـان رۇسـىيهنـىڭ ئېنېرگـىيهسـىگه تـايـىنـىپ قـالـماسـلىق ئۈچۈن، سهئۇدى ئهرەبـىسـتان ۋە 

نېفىتـكه بـاي پـارس قـولتۇقـى دۆلهتـلىرىنـىڭ ئېنېرگـىيه تهمـىنـاتـىنـى ئـاشۇرۇشـىنـى تهلهپ قـىلـىش بـايـدېننىڭ مهزكۇر 

زىيارىتىدىكى ئهڭ مۇھىم كۈنتهرتىپلهردىن بىرىدۇر. 

مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان بـايـدېن ھۆكۈمـىتـىگه ئۆزىنـىڭ ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى بـاش رولـچى ئـىكهنـلىكـىنـى 

بىلدۈرۈشنىڭ كويىدا 

مۆلـچهرلهنـگىنـىنـىڭ ئهكسـىچه، بـايـدېن مهزكۇر زىيـارەتـته مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان بـىلهن يـالغۇز 

سۆھبهتلهشمهيدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. 

مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمانمۇ سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـلىق ئـاخـباراتـچى جـامـال خـاشـىقـجىنـىڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى 

سهۋەبـلىك ئۆزى بـىلهن ئـارىلـىق سـاقـالۋاتـقان، ھهم سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ رايـونلۇق رەقـىبـى بـولـمىش ئـىران 

بـىلهن يـادرو قـورالـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى مۇزاكـىرىنـى قـايـتىدىن بـاشـلىغـان بـايـدېننىڭ زىيـارىتـىدىن ئـىلـگىرى 

رايوندىكى دۆلهتلهر بىلهن بولغان ئاالقىسىنى كۈچهيتتى. 

مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان تۈركـىيهگه كېلىشـتىن ئـىلـگىرى مـىسـىر بـىلهن ئـىئـوردانـىيهنـى زىيـارەت قـىلـىپ، بۇ 

دۆلهتـنىڭ رەھبهرلـىرى بـىلهنمۇ كۆرۈشـتى. سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ رەسـمىي بـايـانـاتـىغـا كۆرە، «بـايـدېننىڭ 

زىيـارىتـىدىن ئـىلـگىرى تۇتۇمـىنـى مـاسـالشـتۇرۇش ۋە ئـايـدىڭالشـتۇرۇش مهقسـىتـىدە» ئېلىپ بېرىلـغان بۇ 

زىيـارەتـلهردىن كېيىن، مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان ئېنېرگـىيه تۇرۇبـا لـىنـىيهلـىرى ئـارقـىلـىق مهزكۇر رايـونـدىكـى يهنه 

بىر ئېنېرگىيه مهركىزىگه ئايلىنىش يوشۇرۇن كۈچىگه ئىگه تۈركىيهگه بارغان. 

مۇھهمـمهد بـىن سـالـمان راسـتال بـايـدېننىڭ زىيـارىتـىدىن ئـىلـگىرى ئۆزىنـىڭ بۇ رايـونـدىكـى بـاش رولـچى 

ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلىشنىڭ كويىدىمۇ؟ 
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سـىنـگاپـور دۆلهتـلىك ئۇنـىۋېرسـىتېتى ئـوتتۇرا شهرق ئـىنسـتىتۇتـىدىكـى دوكـتور جېيمىس دورسېي شۇنـداق 

دەپ قـارايـدۇ. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه، ئۇنـىڭ قـارىشـىچه بۇ ئـارقـىلـىق تۈركـىيه ھۆكۈمـىتـى ئـارزۇ قـىلـغان يېقىنـلىشـىشـنىمۇ 

ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ. 

«بۇ ئېنېرگـىيه يـاكـى تـىجـارەت كېلىشـىمـى مهسـىلـىسـى ئهمهس، مهيـلى بۇ زىيـارەتـته مۇشۇنـداق 

كېلىشـىمـلهر ئـىمـزاالنسۇن يـاكـى ئـىمـزاالنـمىسۇن، مهنـچه مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان تۈركـىيهدىن بـىر قـانـچه 

نهرسـىگه ئېرىشـىشـنى ئـويـاليـدۇ. شۇالردىن بـىرى بـايـدېنغا قـارشـى كـوزېرىنـى كۈچهيـتىشـتۇر. ئۇ ئۆزىنـىڭ ئـىشـالرغـا 

پۇتـلىكـاشـاڭ بـولـغانـلىقـىنـى ئهمهس، بهلـكى ئۇنـى قـايـتىدىن بهرپـا قـىالاليـدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىشـنى خـااليـدۇ» 

دېدى. ئۇ سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ مۇسۇلـمانـالر دۇنـياسـىنـىڭ رەھبىرى ئـىكهنـلىكـىنـى، بـايـدېننىڭ بۇ دۆلهتـنىڭ 

رەھبىرىنـى يـاخشـى كۆرۈش-كۆرمهسـلىكـىدىن قهتـئىيـنهزەر، بۇ دۆلهتـكه ئهسـتايـىدىل مۇئـامـىله قـىلـىشـى 

كېرەكلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولۇۋاتىدۇ» دەيدۇ ئۇ. 

سهئۇدى ئهرەبـىسـتان ئـامېرىكـانـىڭ تهسـىرى ئـاجـىزالشـقان يېڭى دەۋردە رايـونلۇق كۈچـلهر بـىلهن بـولـغان 

سوغۇقچىلىقنى ھهل قىلىشنىڭ كويىدا 

«پـارس قـولتۇقـى ئهلـلىرى تهھلىلـى» نـامـلىق ئـاقـىلـالر ئـامـبىرىنـىڭ بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى گـىئـورگـىيـو 

كـافـىيـرونـىڭ (Giorgio Cafiero) قـارىشـىچه، مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمانـنىڭ تۈركـىيه زىيـارىتـىمۇ، بـايـدېننىڭ 

سهئۇدى ئهرەبـىسـتان زىيـارىتـىمۇ ئـوخـشاشـال جـامـال خـاشـىقـجى ئۆلتۈرۈلـگهنـدىن كېيىنـكى تـونۇشـنى 

ئۆزگهرتىشتىكى مۇھىم قهدەملهردۇر. ئۇ بۇ ھهقته شۇنداق دەيدۇ: 

«يهر شـارى ئېنېرگـىيه بـازىرى خـارابـالشـقان بـىر پهيـتته، سهئۇدى ئهرەبـىسـتان ھهم يهرشـارىۋى، ھهم 

رايـونلۇق رولـچىالرغـا ئۆزىنـىڭ <كـرىزىس مهزگـىلـىدە ھهمـمه ئـادەم ھهمـكارالشـمىسـا بـولـمايـدىغـان دۆلهت> 

ئىكهنلىكىنى ئهسلهتمهكچى بولۇۋاتىدۇ.» 

«سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ تۈركـىيه بـىلهن يېقىنـلىشـىشـىدا بـىر قـانـچىلـىغـان ئـامـىلـالرنـىڭ تهسـىرى بـار: پـارس 

قـولتۇقـى ئهلـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـانـىڭ <بـىخهتهرلـىك كـاپـالهتـچىسـى>لـىك رولـىغـا بـولـغان ئـىشهنـچىسـىنـىڭ تۆۋەنـلىشـى 

بـىلهن سهئۇدى ئهرەبـىسـتان ۋە بـاشـقا پـارس قـولتۇقـى ئهلـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـانـىڭ تهسـىرى ئـاجـىزلـىغـان يېڭى بـىر 

دەۋرگه تهيـيارلـىق قـىلـىشـى شۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئـاسـاسـلىق ئـامـىلـالردىنـدۇر. ئـامېرىكـانـىڭ تهسـىرى ئـاجـىزلـىغـان 

بۇ يېڭى دەۋردە، سهئۇدى ئهرەبـىسـتان رايـونـدىكـى كۈچـلهر بـىلهن بـولـغان سـوغۇقـچىلـىقـنى تۈگـىتـىشـنى ۋە ئۇالر 

بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىالشنى خااليدۇ.» 

دورسېينىڭ قـارىشـىچه، ھهم بـايـدېن ھۆكۈمـىتـىگه، ھهم ئـىرانـغا قـارشـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرمـاقـچى بـولـغان 

رايـون ھهمـكارلـىقـى جهھهتـته، مۇھهمـمهد ئـىبـنى سـالـمان ئهردوغـان بـىلهن بـولـغان ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق 

ئۇچرىشىشىدا تېخىمۇ كونكرېت ئىجابىي قهدەملهرنى تاشلىيااليدۇ: 
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«ئهردوغـان ئـىكـكى مۇھىم قهدەم تـاشـلىدى. بـىرى، ئۇ تۈركـىيـىدە جـامـال خـاشـىقـجىنـىڭ قـاتـىلـلىق 

دېلوسـىنـى ئـاخـىرالشـتۇردى. يهنه بـىرى، (يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان) سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنى تۇنـجى قېتىم 

زىيـارەت قـىلـدى. ئهمـما، بـىز ئۇنـى كۈتـكهن نهتـىجـىگه ئېرىشـتى دېيهلـمهيـمىز. تۈركـىيه ئۆزئـارا ھهمـكارلـىقـنى 

كۈچهيـتىپ، كـونـكرېت قهدەم ئېلىنـىشـىنـى كۈتـىدۇ. مۇھهمـمهد ئـىبـنى سهلـمان مهزكۇر زىيـارەتـته بۇ تهلهپـلهرگه 

ئـىجـابـىي ئـىنـكاس قـايتۇرسـا، <مهن ئۆزۈمـنىڭ مهسـىله ھهل قـىلغۇچـى ۋە مۇسۇلـمان دۇنـياسـىنـىڭ رەھبىرى 

ئىكهنلىكىمنى نامايهن قىلدىم> دەپ قارايدۇ.» 

تۈركىيهنىڭ ئېنېرگىيه مهركىزىگه ئايلىنىش نىشانى 

يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، قـىبـرىس ئـارىلـى ئـارقـىلـىق شهرقـىي ئـوتتۇرا دېڭىزدىن يـاۋروپـاغـا تهبـىئـىي گـاز 

تـوشۇش تۈرى، شۇنـداقـال مـىسـىر، گـرېتسىيه، قـىبـرىس ۋە ئـىسـرائـىلـىيه قـاتـارلـىق رايـون ئهلـلىرى ئـارا 

ئـىسـرائـىلـىيهنـىڭ تهبـىئـىي گېزىنـى تـوشۇش ئۈچۈن ئـىمـزاالنـغان «EastMed» تۇرۇبـا لـىنـىيهسـى كېلىشـىمـى 

تۈركـىيهنـىڭ ئېتىرازىغـا دۇچ كهلـگهنـىدى. ھالبۇكـى، ئـامېرىكـا يېقىنـدا بۇ كېلىشـىمـنى قـولـالشـتىن ۋاز 

كهچكهنلىكىنى ئېالن قىلدى. 

ھازىر تۈركـىيه ئۆزىنـىڭ ئـىراقـنىڭ، ھهتـتا ئـىسـرائـىلـىيهنـىڭ يهر ئـاسـتى بـايـلىقـلىرىنـىڭ مهۋجۇت تۇرۇبـا 

لىنىيهلىرى ئارقىلىق ياۋروپاغا يهتكۈزۈلۈشىدە مۇھىم رول ئوينىيااليدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. 

بۇ جهھهتـته، سهئۇدى ئهرەبـىسـتان مـىسـىر بـىلهن تۈركـىيهنـىڭ يېقىنـلىشـىشـىنـى ئـاسـانـالشـتۇرااليـدۇ. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، مۇھهمـمهد ئـىبـنى سهلـمانـنىڭ ئـىلـگىرى ئېالن قـىلـىنـغان رايـونلۇق زىيـارەت پـىالنـىدىكـى 

گـرېتسىيه ۋە قـىبـرىسـقا بېرىشـنى كهيـنىگه سۈردى. يهنـى تۈركـىيه بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ كـونـكرېت قهدەمـلهرنـى 

بېسىشـنى خـااليـدىغـان ۋەلـىئهھدى ئهردوغـانـنىڭ ئېتىرازىدىن سـاقـلىنـىش ئۈچۈن، بۇ ئـىكـكى دۆلهتـكه 

قىلىنىدىغان زىيارىتىنى كېچىكتۈردى. 

دوكـتور دورسېي سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ ئهرەب بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـى بـىلهنمۇ رىقـابهت ئـىچـىدە 

ئـىكهنـلىكـىنـى، ئهرەب بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـىنـىڭ تۈركـىيه بـىلهن بـولـغان يـىرىكـچىلـىكـنى ھهل قـىلـغانـلىقـىنـى ھهمـدە 

ئۆزئـارا مهبـلهغ سېلىش ۋە ئـالـماشـتۇرۇش كېلىشـىمـى ئـىمـزالـىغـانـلىقـىنـى ئهسـكهرتـتى، شۇنـداقـال ئهمـدى سهئۇدى 

ئهرەبـىسـتانـنىڭمۇ تۈركـىيه بـىلهن مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش كېلىشـىمـلهرنـى ئـىمـزاالشـقا تهيـيار ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىلـگىرى 

سۈردى. 

تۈركچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61888998
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 مۇتهپهككۇر، پهيالسوپالرنىڭ نادىر
سۆزلىرىدىن ئۆرنهكلهر

ھېكمهتلهر



پهيالسوپالردىن نهقىللهر 

تهھرىردىن ئىالۋە: 

غهرب پهلـسهپـىسـى ئـاجـايـىپ پـىكـىرلهرگه، ئـىجـادچـانـلىقـقا، زىتـلىقـالرغـا، ئۆز نۆۋىتـىده يهنه بـىمهنـىلـىكـكه 
تـولـغان تهپهككۇر مهھسۇالتـى بـولۇپ، بۈگۈنـكى غهرب جهمـئىيـىتـىنـىڭ قـىمـمهت قـاراشـلىرىنـىڭ شهكـىلـلىنـىشـىده 
مـىڭ يـىلـالر مـابهيـنىدىكـى غهرب پهيـالسـوپـلىرىنـىڭ ئـوي-پـىكـىرلـىرى ۋه دۇنـيانـى شهرھلىشـى مۇھىم ئـورۇن 
تۇتـىدۇ. غهرب پهلـسهپـىسـى غهربـنىڭ يـاۋايـىلـىقـتىن، زۇلـمهتـتىن ۋه خـرسـتىئـان چېركـاۋىنـىڭ چـاڭگىلـىدىن 
قۇتۇلۇشـىدا مۇھىم رول ئـويـنىغـان. غهربـنىڭ بهزى پهلـسهپـىۋى ئېقىمـلىرى مهسـىله ھهل قـىلـىش يـولـىدا مهسـىله 
پهيـدا قـىلـغان بـولـسا، بهزى پهلـسهپـىۋى ئېقىمـلىرى مهسـىله ھهل قـىلـش ئـورۇنـىشـىدا بـولـغان. شۇڭا، بـىز غهرب 
پهلـسهپـىسـىگه زامـان-مـاكـان چهك-چېگراسـى ئـاسـاسـىدا ئـوبيېكتىپ مۇئـامـىله قـىلـىمـىز. ئۇنـى مۇتـلهق 
ئهڭگۈشـتهر سۈپـىتـىده بـاش تـاجـىمـىز قـىلـىپ تـاقـىۋالـمايـمىز. شۇنـداقـال ھېچنېمىگه ئهرزىمهيـدىغـان سهپـسهته 
سۈپـىتـىده ئـايـاقـلىرىمـىز ئـاسـتىدا چهيـلىمهيـمىز. ئـاڭ، پـىكـىر ۋه ھهرىكهتـتىكـى مۇسـتهقـىلـلىقـنى تهرغـىپ قـىلـىش 
كـالسـىك غهرب پهيـالسـوپـلىرى كۆپ تـوخـتالـغان تېمىالردىن بـىرى بـولۇشـىغـا ئـاالھىده دىقـقهت قـىلـىشـىمـىز 
كېرهك. ئـاڭ، پـىكـىر ۋه ھهرىكهتـتىكـى مۇسـتهقـىلـلىق دهل ئۇيغۇرالر ۋه شۇ تـىپـتىكـى شهرق خهلـقلىرىگه غهرب 
پهلــسهپــىســىگه تهقــلىد قــىلــغان ئــاســاســتا نهزهر سېلىشــتىن، ئۆز مهۋجۇتلۇقــىمــىزغــا ۋه دۇنــياغــا غهرپ 
پهيـالسـوپـلىرىنـىڭ كۆزى بـويـىچه نهزهر سېلىشـنى ھهقـىقهت دهپ قـارىۋېلىشـىمـىزدىن ئۇزاق تۇرۇشـنى تهقهززا 

قىلىدۇ. 
تۆۋهنـده ئـونـلىغـان غهرب پهيـالسـوپـلىرىنـىڭ نهقـىلـلىرى مهۋجۇت بـولۇپ، بۇ نهقـىلـلهر مۇتـلهق ھهقـىقهت 
بـولـمىغـانـلىقـتىن، ھهر زامـان ھهر مـاكـانـدا قـوبۇل قـىلـىنـىشـى ۋه ئهگـىشـىلـىشـى كېرهك بـولـغان مـىزان 
ھېسابـالنـمايـدۇ. غهرب پهيـالسـوپـلىرى قـانـداق پـىكـىر قـىلـىدۇ؟ ئۇالر بـىلهن بـىزدىكـى  پـىكـىر قـىلـىش 
جهھهتـتىكـى ئـوخـشاشـلىق ۋه پهرقـلهر قـايسـى؟ ئـوقۇرمهنـلىرىمـىز مۇشۇ جهھهتـلهرده ئـويـلىنـىپ بـاقـالـىسـا، بۇ 

مهزمۇننىڭ روياپقا چىقىشىدىكى مهقسهت ھاسىل بولغان بولىدۇ.  

 ***

بىز — ئۆزىمىزنىڭ ئىزچىل قىلغانلىرىمىزدىن ئىبارەتمىز. ئۇنداق ئىكهن، ئېسىل ۋە ئۈستۈن بولۇش 

ئىش-ھهرىكهت ئهمهس، ئىزچىل داۋاملىشىدىغان ئادەتتۇر. 

 — ئارىستوتېل 

پهن — سهن بىلىدىغان نهرسىلهردۇر. پهلسهپه بولسا سهن بىلمهيدىغان نهرسىلهردۇر. 
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 — بېرتراند رۇسېل 

بىر پهيالسوپ تايىنىپ تۇرۇپ قىالاليدىغان بىردىنبىر ئىش بار، ئۇ بولسىمۇ ئۇنىڭ باشقا پهيالسوپالرغا 

زىت پىكىر-چۈشهنچىلهردە بولۇشىدۇر. 

— ۋىليام جېيمس 

ئويلىنىمهن، شۇڭا مهن مهۋجۇت. 

 — دېكارت 

ئۇرۇش — كىمنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ئهمهس، پهقهتال كىمنىڭ ۋاز كېچىدىغانلىقى بهلگىلهيدۇ. 

 — بېرتراند رۇسېل 

ياش چېغىمدا ئهقىللىق كىشىلهرگه ھهۋەس قىالتتىم. قېرىغان مۇشۇ پهيتلىرىمدە دۇرۇست كىشىلهرگه 

ھهۋەس قىلماقتىمهن. 

 — ئابراھام ھېشىل 

نهزرىيه ئاساسى بولمىغان تهجرىبه — ئهمادۇر. بىراق، تهجرىبه ئارقىلىق ھاسىل بولمىغان نهزەرىيه 

ئهقىلنىڭ ئويناپ-چېپىشىدىن باشقا نهرسه ئهمهس. 

 — كانت 

گۈزەللىكنىڭ ئهڭ نوچىسى رەسىم ئارقىلىق ئىپادىلهپ بهرگىلى بولمايدىغان گۈزەللىكتۇر. 

 — فرانسىس بېيكن 

بىز ئىنسان بالىسى ئۆلگهن چاغدا ئهمهس، ئۇ تۇغۇلغان چاغدا يىغلىشىمىز الزىم. 

 — مونتىسكيۇ 

مائارىپنىڭ ئهڭ مۇھىم مهقسىتى بىلىم ئهمهس ھهرىكهتتۇر. 

 — سپېنسېر 

قانۇن تۈزىدىغىنى ئهقىل-پاراسهت ئهمهس ھوقۇقتۇر. 

 — توماس ھوبس 
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چىداشلىق بېرىش ئاچچىقتۇر، ئهمما ئۇنىڭ مېۋىسى تاتلىقتۇر. 

 — روسسۇ 

ھهر قانداق دۆلهتنىڭ ئاساسى — شۇ دۆلهتنىڭ ياشلىرىنىڭ مائارىپ تهربىيىسى ئېلىشىدۇر. 

 — دىئوگېن 

ئالهمشۇمۇل، ئۇلۇغ ئويالردا بولغۇچىنىڭ خاتالىقىمۇ ئالهمشۇمۇل، چوڭ بولىدۇ. 

 — دېكارت 

مېنىڭ دەۋرىمدىكى ئهڭ بۈيۈك بايقاش — ئىنسان بالىسىنىڭ ئۆز ھاياتىنى ئۆز پوزىتسىيىسىنى 

ئۆزگهرتىش ئارقىلىق ئۆزگهرتهلهيدىغانلىقىدۇر. 

 — ۋىليام جېيمس 

بىزنىڭ ھهقىقىي رەۋىشتىكى تهخىرسىز بىر پهلسهپىۋىي مهسىلىمىز بار، ئۇ بولسىمۇ ئۆزىنى 

ئۆلتۈرۈۋېلىشتۇر. 

 — ئالبېرت كهمۈ 

ھېچكىشىنىڭ بىلىمى ئۇنىڭ تهجرىبىسىدىن ھالقىپ كېتهلمهيدۇ. 

 — جون لوك 

ئىنسان ھهتتاكى باشقىالرغا ئۆگىتىۋاتقان تهقدىردىمۇ ئۆگىنىش ھالىتىنى داۋامالشتۇرىدۇ. 

 — سېنىكا 

بىرال ياخشىلىق بار، ئۇ بولسىمۇ بىلىمدۇر؛ بىرال رەزىللىك بار، ئۇ نادانلىقتۇر. 

 — سوقرات 

بوش ۋاقىت — پهلسهپهنىڭ ئانىسىدۇر. 

 — توماس ھوبىس 

پهلسهپه — تىلنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئهقلىمىزنىڭ ئهپسۇنلىنىشىغا قارشى كۈرەش قىلىشتۇر. 
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 — لۇدۋىڭ ۋېتنگىنستېين 

مهن بىلىدىغان بىردىنبىر ئىش ئۆزۈمنىڭ ھېچ ئىشنى بىلمهيدىغانلىقىدۇر. 

 — سوقرات 

ئىنسان ھۆر تۇغۇلغان ئىدى. بىراق، ئۇ ھهر يهردە زەنجىر-كىشهن ئاستىدىدۇر. 

 — روسسۇ 

دۈشمىنى يهر چىشلهتكهن كىشىال باتۇر كىشى ھېسابالنمايدۇ. باتۇر كىشى ئۆز راھهت-پاراغىتىنى 

يهڭگهن كىشىدۇر. 

 — دېموكرىت 

بىز پهقهت ئهقىلگه تايىنىپال ھهقىقهتنى تېپىشتا بهكال ئاجىزمىز. 

 — ئاۋگۇستىن 

مهن بىزنىڭ نېمىشقا بۇ دۇنياغا كهلگىنىمىزنى بىلمهيمهن. بىراق، شۇنى ناھايىتى ياخشى بىلىمهنكى، 

بىز دۇنياغا ئۆزىمىزدى بار نهرسىلهر ئارقىلىق ئىستراھهت سۈرۈش ئۈچۈن كهلگهن ئهمهسمىز. 

 — ۋېتنگنستېين 

بهخت ئهخالق-پهزىلهتنى ئاساس قىلغان ئىش-ھهرىكهتلهر ئارقىلىق روياپقا چىقىدۇ. بهختنىڭ ئهڭ 

ئۈستۈنى ئهڭ ئۈستۈن پائالىيهت ئارقىلىق روياپقا چىقىدۇ. ئۈستۈن بهختنى روياپقا چىقىرىدىغان بۇ ئۈستۈن 

پائالىيهت — تهپهككۇر قىلىشتۇر. 

 — ئارىستوتېل 

پهيالسوپالر كۈنىمىزگه قهدەر پهقهتال دۇنيانى ھهر خىل ئۇسۇلدا شهرھلهپ كهلدى. بىراق، ئىشنىڭ 

نېگىزى — دۇنيانى ئۆزگهرتىشتۇر. 

 — كارل ماركس 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

(2022 -يىلى 5 – ئاينىڭ 30 – كۈنىدىن 6 – ئاينىڭ 30 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەرلهر 

(2022-يىلى 5-ئاينىڭ 30-كۈنىدىن، 2022-يىلى 6-ئاينىڭ 30-كۈنىگىچه) 

ۋولكسۋاگېن شىركىتىنى خىتاي بىلهن بولغان ھهمكارلىقنى كۈچهيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى 

«رويتېرس ئــاگېنتلىقــى» تــورىنــىڭ 1-ئــىيۇنــدىكــى خهۋىرىدە كۆرســىتــىلــىشــىچه، «ۋولكسۋاگېن» 
شـىركـىتـىنـىڭ بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى ھېربېرت دىيېس گېرمـانـىيهدىكـى «RTL» قـانـىلـىغـا ئۆز شـىركـىتـىنـىڭ 
خـىتـاي بـىلهن بـولـغان ھهمـكارلـىقـنى كۈچهيـتىدىغـانـلىقـىنـى، ئهمـما شۇنـىڭ بـىلهن بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا تهمـىنـات 

زەنجىرىنىڭ مهجبۇرىي ئهمگهككه چېتىلمىغان بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

ئۇ: «خـىتـاي داۋامـلىق ھالـدا ئـىقـتىسـادىي ئېشىشـنىڭ بـاشـالمـچىسـى بـولـىدۇ، شۇڭا بـىز خـىتـاي بـىلهن 
تېخىمۇ زىچ ھهمكارلىشىمىز» دېگهن. 

ھالبۇكـى، گېرمـانـىيهنـىڭ ئـىقـتىسـاد مـىنـىسـتىرى خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرى 
سهۋەبـلىك، «ۋولكسۋاگېن» شـىركـىتـىنـىڭ خـىتـايـدىكـى تـىجـارىتـىنـى يېتهرلـىك مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلهشـكه 

كاپالهتلىك قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

«ۋولكسۋاگېن»غـا ئـوخـشاش شـىركهتـلهرنـىڭ خـىتـايـنىڭ جـىنـايهتـلىرىدىن ئېنىق خهۋەردار بـولۇپ 
تۇرۇقلۇق، يهنـىال ئۇنـىڭ بـىلهن بـولـغان ھهمـكارلـىقـتىن مېھرىنـى ئۈزەلـمهسـلىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق تهشـكىالتـلىرى 

ۋە پائالىيهتچىلىرى تهرىپىدىن ئىزچىل تهنقىدلىنىپ كهلمهكته. 

خـىتـايـنىڭ دۆلهت تـاراتقۇسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق»قـا ئـاالقـىدار يېڭى 
ھۆججهتلىك فىلىملهرنى ئېالن قىلىشقا باشلىدى 

«aninews» تـورىنـىڭ 1-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ دۆلهت تـاراتقۇسـى بـولـمىش «خـىتـاي 
خهلـقئارالـىق تېلېۋىزىيه تـورى» (CGTN) شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق» 

قىلمىشىنى تېما قىلغان يۈرۈشلۈك ھۆججهتلىك فىلىملهرنى ئېالن قىلىشقا باشلىغان. 

مهلۇم بـولۇشـىچه، مهزكۇر يۈرۈشـلۈك فـىلـىمـلهرنـىڭ تۇنـجىسـى مۇشۇ يـىل 31-مـاي «خـىتـاي خهلـقئارالـىق 
تېلېۋىزىيه تـورى»نـىڭ يۇۋتيۇب قـانـىلـىدا ئېالن قـىلـىنـغان بـولۇپ، مهزكۇر فـىلـىمـدە خـوتهن ۋىاليـىتـىدىكـى 
ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق» ۋەقهلـىرى ئـاسـاسـىي تېما قـىلـىنـغان ۋە ئهزەلـدىن داۋامـلىشـىپ كهلـگىنـىدەك، ھېچقاچـان 
مهۋجۇت بـولـمىغـان ئـاتـالـمىش «تېرورلۇق» قـىلـمىشـلىرى «ئۈچ خـىل كۈچـلهرنـىڭ قـىلـمىشـى» دەپ جـار 

سېلىنغان.  

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، مهزكۇر ۋىدىيـو خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىچـىدە تـارقـىتـىلـمىغـان بـولۇپ، بۇ ئۇنـىڭ چهتـئهلـلىك 
كۆرۈرمهنـلهرنـى نـىشـان قـىلـغان، خـىتـايـغا پـايـدىلـىق جـامـائهت پـىكـرى شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ بـىر قـىسـمى 
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ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىدىكهن. شۇنـداقـال، بۇ فـىلـىمـنىڭ ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى مـىشېل 
باچېلېتنىڭ شهرقىي تۈركىستان زىيارىتىدىن كېيىنال ئېالن قىلىنىشىمۇ بۇ نۇقتىنى دەلىللهيدىكهن. 

گهرچه ھۆجـجهتـلىك فـىلـىمـنىڭ قـاچـان ئـىشـلهنـگهنـلىكـى ئېنىق بـولـمىسـىمۇ، فـىلـىمـدىكـى تهپسـىالتـالردىن 
ئۇنىڭ مۇشۇ يىل 12-مايدا تامامالنغانلىقى مۆلچهرلهنمهكته. 

ئـامېرىكـا شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا چېتىشـلىق ئـىمـپورت مهھسۇالتـلىرىنـىڭ مۇتـلهق كۆپ قـىسـمىنـى چهكـلهش 
ئالدىدا تۇرماقتا 

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 2-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، شۇ كۈنـى بـايـدېن ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه چېتىشـلىق مهھسۇالتـالرنـىڭ ئـامېرىكـاغـا ئـىمـپورت قـىلـىنـىشـىنـى 
چهكـلهيـدىغـان، پـرىزدېنت جـوۋ بـايـدېن تهرىپـىدىن بۇلتۇر دېكابـىردا ئـىمـزاالنـغان «ئۇيغۇر مهجبۇرىي 
ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى»نـىڭ مۇشۇ ئـايـنىڭ 21-كۈنـىدىن بـاشـالپ رەسـمىي كۈچـكه ئـىگه 

بولىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. 

مهزكۇر قـانۇنـغا كۆرە، شۇ كۈنـدىن ئېتىبـارەن ئـامېرىكـا تـامـوژنـا ۋە چېگرا قـوغـداش ئـىدارىسـى تـامـامهن 
يـاكـى قـىسـمهن ھالـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان ھهرقـانـداق مهھسۇالتـقا مهجبۇرىي ئهمـگهكـنىڭ 
مهھسۇلـى سۈپـىتـىدە مۇئـامـىله قـىلـىدىكهن، پهقهت ئـىمـپورت قـىلغۇچـىالر مهزكۇر مهھسۇالتـالرنـىڭ مهجبۇرىي 
ئهمـگهك بـىلهن قهتـئىي چېتىشـلىقـى يـوقلۇقـىنـى «ئېنىق ۋە قـايـىل قـىالرلـىق» پـاكـىتـالر بـىلهن ئـىسـپاتـلىيـالـىسـا، شۇ 

مهھسۇالت ئاندىن ئامېرىكا بازىرىغا كىرەلهيدىكهن. 

خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى جـاۋ لـىجـيهن بۇ ھهقـته شۇنـداق دېگهن: «ئهگهر بۇ 
قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىنـسا، خـىتـاي ۋە ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى ئـارىسـىدىكـى نـورمـال ھهمـكارلـىقـقا ئېغىر تهسـىر 
يهتكۈزىدۇ، خهلـقئارالـىق تهمـىنـات زەنـجىرىنـى ۋەيـران قـىلـىدۇ ۋە نهتـىجـىدە ئـامېرىكـانـىڭ ئۆز مهنـپهئهتـىنـى 

زىيانغا ئۇچرىتىدۇ». 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان سـاقـچى ھۆجـجهتـلىرى» ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا 
قارشى ھهرىكهتكه ئۆتۈشىگه تۈرتكه بولۇشى كېرەك 

«ئـاسـىيـا تهتـقىقـات مهركـىزى»نـىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك سـىيـاسـىي تهھلىلـچىسـى ئـولـىۋىيـا ئېنوس 2-ئـىيۇن 
«مـىراس فـونـدى» تـورىدا «<شهرقـىي تۈركـىسـتان سـاقـچى ھۆجـجهتـلىرى> ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا قـارشـى 

ھهرىكهتكه ئۆتۈشكه تۈرتكه بولۇشى كېرەك» ناملىق ماقاله ئېالن قىلغان. 

ئـاپـتورنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، گهرچه ئۇزۇنـدىن بېرى شـاھىتـالرنـىڭ گۇۋاھلىقـى ۋە سۈنـئىي ھهمـراھدىن 
تـارتـىلـغان الگېر رەسـىمـلىرىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە، ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىسـمىتـىگه كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتـقان كـىشـىلـىك 
ھوقۇق تهتـقىقـاتـچىلـىرى خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بېرىۋاتـقانـلىقـىغـا قهتـئىي ئـىشـىنـىپ كهلـگهن 
بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ قېتىم ئـاشـكارىالنـغان سۈرەتـلهر خـىتـايـنىڭ نۆۋەتـتىكـى جـىنـايهتـلىرىدىن تېنىۋېلىشـىغـا زىنھار 

ئىمكان قالدۇرمىغان. 

ئـاپـتور يهنه دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى پۈتۈن دۆلهتـلهرنـى بۇ ھهقـته خـىتـايـغا قـارشـى تهڭ ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـكه، 
ئهڭ كهمىدە ھېچبىر شهرقىي تۈركىستانلىقنى خىتايغا قايتۇرۇپ بهرمهسلىككه ئۈندىگهن. 
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بايدېننىڭ «پاتېنت كهچۈرۈمى تهشهببۇسى»نى قوللىشى ئېتىرازغا ئۇچرىدى 

«thehill» تـورىنـىڭ 3-ئـىيۇنـدىكـى مـاقـالـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدېن 
يېقىنـدا دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىنـىڭ تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋاكسـىنـىلـىرى جهھهتـتىكـى پـاتېنت چهكـلىمـىلـىرىنـى بـىكـار 

قىلىش توغرىسىدىكى تهشهببۇسىنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن.  

گهرچه پـرىزدېنت بـايـدېن خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل «پـاتېنت كهچۈرۈمـى»دىن پـايـدىلـىنـالـمايـدىغـانـلىقـىنـى 
بـىلـدۈرگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما مۇتهخهسسـىسـلهرنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئهقـلىي 
مۈلۈك ئـوغـرىالش قـىلـمىشـلىرىغـا تۇتـقان پـوزىتسـىيهسـى ئـىزچـىل ھالـدا يېتهرلـىك دەرىجـىدە قـاتـتىق بـولـمىغـان ۋە 
بۇ خـىتـايـنىڭ داۋامـلىق تۈردە ئـامېرىكـانـىڭ ئـىلـمىي ئهمـگهك مېۋىلـىرىنـى ئـوغـرىالپ، ئۆزلـىرىنـى كۈچـلهنـدۈرۈشـىگه 

تۈرتكه بولغان. 

مـاقـالـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـايـنىڭ ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىالش خـاھىشـىدا ھېچبىر پهسـىيـىش ئـاالمـىتـى 
كۆرۈلـمهيۋاتـقان بۇنـداق پهيـتته، ئـامېرىكـا دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىنـىڭ مهزكۇر تهشهببۇسـىنـى قـولـلىمـاسـلىقـى، 
ئهكسـىچه ئهقـلىي مۈلۈك ھوقۇقـىغـا تـولـىمۇ ھوشـيار مۇئـامـىله قـىلـىش ئـارقـىلـىق، ئـامېرىكـا خهلـقىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى، 

شۇنداقال ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشى كېرەك ئىكهن. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، خـىتـاي بـوئـىن شـىركـىتـىنـىڭ چـوڭ تـىپـلىق ھهربـىي يۈك ئـايـروپـىالنـلىرىنـىڭ سـىخېمىسـىدىن 
تارتىپ، نۇرغۇن ئهقلىي مۈلۈكلهرنى ئامېرىكادىن ئوغرىلىغان ۋە ھېلىھهم ئوغرىالشنى داۋامالشتۇرماقتا. 

خىتاي تاجسىمان ۋىرۇس ۋاباسى داۋامىدا ئېنىقسىزلىققا ۋە ئىقتىسادىي ئاستىالشقا دۇچ كهلمهكته 

«theprint» تـورىنـىڭ 4-ئـىيۇنـدىكـى مـاقـالـىسـىدە قهيـت قـىلـىنـىشـىچه، خـىتـاي ئۆزىنـىڭ «تـاجسـىمـان 
ۋىرۇسـتىن ھېچكىم يۇقۇمـالنـماسـلىق» سـىيـاسـىتـى سهۋەبـلىك ئـىجـتىمـائـىي داۋالغۇشـقا ۋە ئـىقـتىسـادىي ئـاسـتىالشـقا 

دۇچ كهلمهكته ئىكهن. 

مهلۇم بـولۇشـىچه، خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ ھهددىدىن زىيـادە قـاتـتىق قـامـالـى سهۋەبـلىك، يېمهكـلىك ۋە 
داۋاالش ئهشـيالـىرىغـا ئېرىشهلـمهي بـىر نهچـچه ھهپـتىلهپ ئۆيـىگه قـاپسـىلـىپ قـالـغان ئـاھالـىلهر بـىلهن ھۆكۈمهت 
ئـارىسـىدا تـوقۇنۇش كۆرۈلـگهن، ھهتـتا يېقىنـدا قـاتـتىق قـامـال قـىلـىنـغان شـاڭخهي شهھىرىدە كـىشـىلهرنـىڭ ئـارقـا-

ئارقىدىن بىنادىن سهكرەپ ئۆلۈۋېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى ۋىدىيوالر تورالردا كهڭ تارقالغانىدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ خـىل قـاتـتىق قـامـال سهۋەبـلىك، خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئېشىشـى سۈرئـىتـىنـىڭ 
1990-يىلالرنىڭ بېشىدىكى ئهڭ تۆۋەن سهۋىيهگه چۈشىدىغانلىقى مۆلچهرلهنگهن. 

يهنه شۇنـداقـال، گهرچه بهزى تهھلىلـچىلهر «يېقىنـقى مهزگـىلـلهردىكـى خهلـقئارا تـاراتقۇالرنـىڭ خهۋەرلـىرى 
شــى جــىنــپىڭ بــىلهن خــىتــاي بــاش مــىنــىســتىرى لــى كېچياڭ ئــوتتۇرىســىدىكــى زىددىيهتــنىڭ كۈنسېرى 
كۈچـىيـىۋاتـقانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ» دەپ قـاراشـقان بـولسـىمۇ، مېركـاتـور خـىتـاي تهتـقىقـات يۇرتـىنـىڭ 
(MERICS) بــاش تهھلىلــچىســى نــىس گــرۇنبېرگــكه ئــوخــشاش بــاشــقا تهھلىلــچىلهر نۆۋەتــتىكــى 
قـااليـمىقـانـچىلـىقـالرنـىڭ خـىتـاي مهركـىزىي ھاكـىمـىيهت ئـاپـپاراتـىغـا ھېچقانـچه تهسـىر كۆرسـىتهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى، 
بهك بـولـسا يهرلـىك ئهمهلـدارالرنـىڭ ۋەزىپـىسـىدىن ئېلىپ تـاشـلىنـىشـى بـىلهن نهتـىجـىلـىنـىدىغـانـلىقـىنـى 

بىلدۈرمهكته. 
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خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرىنـىڭ قـازاقـىسـتان زىيـارىتـى داۋامـىدا الگېر مهھبۇسـلىرىنـىڭ ئۇرۇق-
تۇغقانلىرى خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزدى 

«ئهركـىن يـاۋروپـا رادىيـوسـى» تـورىنـىڭ 8-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى 
ۋاڭ يـىنـىڭ قـازاقـىسـتان زىيـارىتـى داۋامـىدا، بـىر قـانـچه نـامـايـىشـچى قـازاقـىسـتان پـايـتهخـتى نۇرسۇلـتانـدىكـى خـىتـاي 
بـاش ئهلـچىخـانـىسـىنـىڭ سـىرتـىغـا يـىغـىلـىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قـانۇنسـىز تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتـقان تۇغـقانـلىرىنـىڭ 

قويۇپ بېرىلىشىنى تهلهپ قىلغان. 

نـامـايـىشـچىالردىن بـايـبوالت كۇنـبوالتۇلـى ئۆزلـىرىنـىڭ مۇددىئـاسـى ھهقـقىدە: «بـىز 2016-يـىلـدىن بـاشـالپ 
تۇغـقانـلىرىمـىزنـىڭ قـويۇپ بېرىلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـىپ كېلىۋاتـىمـىز. بۈگۈن ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ تـاشـقى ئـىشـالر 
مــىنــىســتىرلــىرى كۆرۈشــكهنــدە، بــىز يېقىنــلىرىمــىزنــىڭ قــويۇپ بېرىلــىشــى ئۈچۈن كۈچ چــىقــىرىشــنى 

خااليدىغانلىقىمىزنى ئۇالرغا بىلدۈرۈپ قويماقچى» دېگهن. 

خـىتـاي ئهلـچىخـانـىسـىدىن ھېچكىم نـامـايـىشـچىالر بـىلهن كۆرۈشـكىلـى چـىقـمىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن بـىر 
خىتاي خىزمهتچى ئهلچىخانا بىناسىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا نامايىشچىالرنى ۋىدىيوغا ۋە سۈرەتكه تارتقان. 

ئـامېرىكـا خـىتـاي بـىلهن بـولـغان رىقـابهتـتىكـى ئهۋزەلـلىكـىنـى كۈچهيـتىش ئۈچۈن، ئـاسـىيـا ئهلـلىرى بـىلهن 
بولغان دىپلوماتىك ئاالقىنى كۈچهيتمهكته 

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 9-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، مهلۇم بـىر يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئـامېرىكـا 
ئهمهلـدارىنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، خـىتـاي بـىلهن بـولـغان گېئوپـولـىتـىك رىقـابهت كۈچـىيـىۋاتـقان ئۇشـبۇ مهزگـىلـدە، 
ئـامېرىكـا دۆلهت مهھكىمـىسـى پـات يېقىنـدا مـالـدىۋېدا تۇنـجى ئهلـچىخـانـىسـىنـى ئـاچـماقـچى ئـىكهن ۋە ئـامېرىكـا 
پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدېنمۇ ئۇزۇنـغا قـالـماي مـالـدىۋېغا بـارىدىغـان تۇنـجى ئـامېرىكـا ئهلـچىسـىنـىڭ ئـىسـمىنـى ئېالن 

قىلىدىكهن. 

ئىـگىـلىـنىـشىـچه، ماـلدـىۋى تاـقىـم ئاـراللـىرىنىـڭ يهر كۆلىـمىـ ئاـرانال 300 كۋادرات كـىلـومېتىر كېلىدىغـان 
بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئـارالـالر يهرشـارى تـىرانسـىپـورت لـىنـىيهسـى بـىلهن گـىرەلـىشـىپ كهتـكهن تـوقـسان مـىڭ كۋادرات 

كىلومېتىرلىق دېڭىز-ئوكيانغا سوزۇلغانىكهن. 

بۇ ھهقـته، ئـامېرىكـانـىڭ جهنۇبـىي ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل دۆلهت سېكرېتارى يـاردەمـچىسـى 
دونـالـد لۇ شۇنـداق دېگهن: «بۇ شۇ قهدەر مۇھىم جـايـكى، دۇنـيادىكـى ئـومۇمـىي تـىجـارەت مـالـلىرىنـىڭ قـىرىق 
پـىرسهنـتى، ئېنېرگـىيه مهھسۇالتـلىرىنـىڭ ئـاتـمىش پـىرسهنـتى مۇشۇ يهردىن ئۆتـىدۇ. ئهگهر بۇ ئـارال زەنـجىرى 
مهيـلى ھهربـىي يـاكـى بـاشـقا جهھهتـلهردە خـىتـايـنىڭ چـاڭگىلـىغـا چۈشۈپ كهتـسه، بۇ بـىزنـىڭال ئهمهس، بهلـكى 
شېرىكـلىرىمـىزنـىڭ مهنـپهئهتـىنـىمۇ زىيـانـغا ئۇچـرىتـىدۇ. شۇڭا، بـىز مۇمـكىنـقهدەر تېز سۈرئهتـته بۇ يهردە ئۆز 

مهۋجۇتلۇقىمىزنى بهرپا قىلماقچى». 

يـاۋروپـا پـارالمېنتى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـىنـايهتـلىرىنـى «ئېغىر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 
خهۋپى» دەپ ئاتىدى 

«ئهركـىن يـاۋروپـا رادىيـوسـى» تـورىنـىڭ 9-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، يـاۋروپـا پـارالمېنتى 9-ئـىيۇن 
مۇتـلهق كۆپ ئـاۋاز بـىلهن قـارار مـاقۇلـالپ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قهبـىھ جـىنـايهتـلىرىنـى 
«ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت»كه بـاراۋەر، شۇنـداقـال «ئېغىر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق خهۋپـى» شهكـىلـلهنـدۈرىدۇ 
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دېگهن. مهزكۇر قـاراردا يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى ۋە ئۇنـىڭغا ئهزا دۆلهتـلهر «ب د ت ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـالـدىنـى 
ئېلىش ۋە ئۇنـى جـازاالش ئهھدىنـامـىسـى»غـا ئـاسـاسهن زۆرۈر تهدبـىر قـولـلىنـىپ، بۇ جـىنـايـى زوراۋانـلىقـنى 

ئاياغالشتۇرۇشقا چاقىرىلغان. 

شۇنـداقـال، مهزكۇر قـاراردا ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى مـىشېل بـاچېلېتنىڭ بۇ قېتىمـلىق 
شهرقىي تۈركىستان زىيارىتىدە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرمىگهنلىكى ئهيىبلهنگهن. 

گهرچه بۇ قـارار يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بۈگۈنـگىچه خـىتـايـغا قـارشـى ئهڭ كۈچلۈك مهيـدانـىغـا ۋەكـىلـلىك 
قـىلسـىمۇ، لېكىن سـان-سـانـاقسـىز پـوالتـتهك پـاكـىتـالرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىغـا، جۈمـلىدىن مهزكۇر قـاراردىمۇ خـىتـاي 
دائـىرىلـىرىنـىڭ ئۇيغۇر ئـايـالـالرنـى مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋېتىۋاتـقانـلىقـى دېگهنـدەك پـاكـىتـالرنـىڭ تـىلـغا 
ئېلىنـغانـلىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، بۇ قـاراردا خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان جـىنـايهتـلىرى يهنـىال «ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق» دەپ ئاتالمىغان بولۇپ، بۇ نۇقتا كىشىنى قاتتىق ئۆكۈندۈرمهي قالمايدۇ. 

ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق مۇتهخهسسـىسـلىرى خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـى ئۆزلـىرىگه «چهكـلىمـىسـىز زىيـارەت» 
ئىجازىتى بېرىشكه چاقىردى 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى ئـورگـان تـورىنـىڭ 10-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ب د ت 
كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىنـىڭ 13-ئـىيۇنـدىكـى 50-قېتىمـلىق ئـومۇمـىي يـىغـىنـى ئېچىلـىش ئـالـدىدا تۇرۇۋاتـقان 
پهيـتته، ب د ت دىكـى قـىرىقـتىن كۆپـرەك كـىشـىلـىك ھوقۇق مۇتهخهسسـىسـى بـىرلهشـمه بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، ب 
د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى مـىشېل بـاچېلېتنىڭ يېقىنـدىكـى خـىتـاي زىيـارىتـىدە خـىتـاي رەھبهرلـىرى 
بـىلهن ئۆتكۈزگهن سۆھبهتـلىرىنـىڭ خـىتـايـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ئهھۋالـىنـى بـاھاالش ئۈچۈن ئـومۇمـىيۈزلۈك 

تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنىڭ «تهخىرسىزلىكى»نى يوق قىلىۋېتهلمهيدىغانلىقىنى تهكىتلىگهن. 

ئۇالر بـايـانـاتـىدا: «خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى چـوقۇم مۇئهيـيهن ۋە سـىسـتېمىلـىق كـىشـىلـىك ھوقۇق 
دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى تۈگـىتـىشـى كېرەك» دېگهن ھهمـدە خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـى ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق 

سىستېمىسى بىلهن ئومۇمىيۈزلۈك ۋە ئوچۇق-يورۇق ھهمكارلىشىشقا ئۈندىگهن. 

گهرچه بۇ مۇتهخهسسـىسـلهر شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋە تـىبهتـتىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى 
تـىلـغا ئـالـغان بـولسـىمۇ، لېكىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ كۆلـىمـى ۋە سـالـمىقـى، 
جۈمـلىدىن تېخى يېقىنـدىال ئـاشـكارىالنـغان «شهرقـىي تۈركـىسـتان سـاقـچى ھۆجـجهتـلىرى»، شۇنـداقـال يـاۋروپـا 

پارالمېنتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئاالقىدار قارارىنى تىلغا ئالمىغان. 

ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىنـىڭ 50-قېتىمـلىق يـىغـىنـىدا 47 دۆلهت خـىتـايـنى ئهيـىبـلهپ بـىرلهشـمه 
بايانات ئېالن قىلدى 

«ئهلـجهزىرە» تـورىنـىڭ 14-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، 14-ئـىيۇن ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي 
كېڭىشـىنـىڭ 50-قېتىمـلىق ئـومۇمـىي يـىغـىنـى جهنۋەدە ئۆتكۈزۈلـگهن بـولۇپ، مهزكۇر يـىغـىنـدا 47 دۆلهت 
خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى ئهيـبلهب بـىرلهشـمه بـايـانـات ئېالن 
قـىلـغان ھهمـدە ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى مـىشېل بـاچېلېتنى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئـاالقـىدار 

كىشىلىك ھوقۇق دوكالتىنى تېزدىن ئېالن قىلىشقا چاقىرغان. 
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مهزكۇر يـىغـىنـدا، گـولـالنـدىيهنـىڭ ب د ت دا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىسـى پـائۇل بېكېرس 47 دۆلهتـكه 
ۋاكـالـىتهن، مـىشېل بـاچېلېتقا خـىتـابهن سۆز قـىلـىپ، ئۇنـىڭدىن ئـىكـكى يـىل ئـاۋۋال ئېالن قـىلـىنـىدىغـانـلىقـى 

ئېيتىلغان دوكالتنىڭ نېمىشقا ھازىرغىچه ئېالن قىلىنمىغانلىقىنى سورىغان. 

ئۇ يهنه شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدا پهۋقۇلـئاددە ۋەھىمـىلـىك پـاكـىتـالرنـىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـىۋاتـقانـلىقـىنـى 
تهكىتلهپ، خىتاينى شهرقىي تۈركىستاندىكى جىنايهتلىرىنى توختىتىشقا چاقىرغان. 

لېكىن، پېشقهدەم كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىلـىرىنـىڭ كۆرسهتـكىنـىدەك، كۈچلۈك ۋە كـونـكرېت جـازا 
تهدبـىرلـىرى بـولـمىغـان ئهھۋالـدا، ئهخـالقـىي مهجبۇرىيهتـلهر كۆپـرەك تهكـىتـلهنـگهن بۇ خـىل بـايـانـاتـالرنـىڭ 

خىتاينىڭ جىنايىتىنى توختىتىشقا يهتمهيدىغانلىقى قىل سىغماس ھهقىقهتتۇر. 

«شهرقىي تۈركىستاننى قولالش» تېمىسىدا مۇھاكىمه يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى 

«aninews» تـورىنـىڭ 14-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقان ئـىرقـىي 
قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئـىسـالم دۇنـياسـىغـا تـونۇتۇش ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى بـىلهن بـولـغان كۈرىشـىنـى 
قـولـالش مهقسـىتـىدە، ئـىسـالم زىيـالـىيـلىرى، پـارالمېنت ئهزالـىرى، قـانۇنشۇنـاسـالر، سـىيـاسـىيـونـالر ۋە 
ژۇرنـالـىسـتالرنـىڭ ئـىشـتىراك قـىلـىشـى بـىلهن،  12-ئـىيۇن ئـىسـتانبۇلـدا «شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى قـولـالش» 

تېمىسىدا خهلقئارالىق يىغىن ئۇيۇشتۇرۇلغان. 

يـىغـىنـدا «دۇنـيا مۇسۇلـمان ئۆلـىمـاالر بـىرلـىكـى»نـىڭ بـاش كـاتـىپـى ئـالـى قـاراداغـى سۆز قـىلـىپ، ئـىسـالم 
دۇنـياسـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسۇلـمانـلىرىنـى قـولـالشـقا؛ جۈمـلىدىن، پۈتۈن ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى ئـالـىمـالرنـى 
ۋە ئـىمـامـالرنـى ئۆز دۆلـىتـىدىكـى خهلـقلهرگه شهرقـىي تۈركـىسـتان مهسـىلـىسـىنـى تـونۇشـتۇرۇشـقا ۋە خـىتـايـنىڭ 

جىنايهتلىرىنى ئاشكارىالشقا؛ بارلىق مۇسۇلمانالرنى خىتاي مهھسۇالتلىرىنى بايقۇت قىلىشقا چاقىرىق قىلغان.  

ئۇ يهنه مۇسۇلـمان ئهلـلهرنـىڭ رەھبهرلـىرىنـىڭ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نۇرغۇن ئـىشـالرنـى قـىالاليـدىغـانـلىقـىنـى، 
ئهگهر مۇشۇ پېتى داۋامـلىق سۈكۈت قـىلـىۋەرسه، ئـالـالھنىڭ ئـالـدىدا ھېساب بېرەلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرۈپ، 

ئۇالرنى ئهمهلىي ھهرىكهتكه ئۆتۈشكه ئۈندىگهن. 

ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدا ئىجابىي دىيالوگ ئېلىپ بېرىش بارغانسېرى قىيىنالشماقتا 

«نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى» تـورىنـىڭ 16-ئـىيۇنـدىكـى مـاقـالـىسـىدە مۆلـچهرلـىنـىشـىچه، پـات يېقىنـدا 
«ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى»نـىڭ رەسـمىي كۈچـكه ئـىگه بـولۇشـى بـىلهن، 
ئهسـلىدىنـال جـىددىيـلىكـكه تـولـغان ئـامېرىكـا-خـىتـاي مۇنـاسـىۋىتـى تېخىمۇ يـىرىكـلىشـىدىكهن. خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ 
بۇ جهھهتـتىكـى تهنـقىدلـىرىنـىڭ ئـاسـاسسـىز ئـىكهنـلىكـىنـى ۋە ئۆزىنـىڭ بۇنـىڭغا قـايتۇرمـا زەربه بېرىدىغـانـلىقـىنـى 

بىلدۈرگهن بولسىمۇ، لېكىن خىتاينىڭ كونكرېت قانداق تهدبىر قوللىنىدىغانلىقى ھازىرچه نائېنىق. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، ئـامېرىكـادىكـى بـىر قـىسـىم پـارالمېنت ئهزالـىرى «خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى قهسـتهن ئۆز خهلـقى 
ئـارىسـىدا ئهجهلـلىك ۋىرۇس تـارقـىتـىپ، شۇ ئـارقـىلـىق غهربـلىكـلهرنـى يۇقۇمـالنـدۇرۇشـقا ئۇرۇنۇۋاتـىدۇ» دېگهنـدەك 
سۆزلهرنـى قـىلـغانـلىقـى ۋە بۇ تـىپـتىكـى ئۆزئـارا قـارىالش مۇجـادىلـىلـىرىنـىڭ تـوخـتىمـاي داۋامـلىشـىپ تۇرغـانـلىقـى؛ 
شۇنـداقـال خـىتـاي دۆلهت تـاراتقۇلـىرىنـىڭ خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـى ئـامېرىكـاغـا قـارشـى كۈشكۈرتۈشـى نهتـىجـىسـىدە، 
ئهسـلىدە ئـامېرىكـاغـا خېلىال مـايـىلـلىقـى بـار خـىتـاي پۇقـرالـىرىمۇ ئـامېرىكـادىن قـاتـتىق نـارازى بـولۇشـقا بـاشـلىغـان. 
يهنـى، ئـىكـكى ھۆكۈمهت ئـارىسـىدىكـى ئۆچ-ئـاداۋەت مۇقهررەر رەۋىشـته خهلـق ئـارىسـىغـىمۇ يېيىلـىشـقا بـاشـلىغـان. 
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لېكىن، ئـامېرىكـادا تـاراتقۇالر ۋە بـاشـقا ئۇچۇر مهنـبهلـىرى خـىتـايـدىكـىدەك دۆلهت تهرىپـىدىن كـونـترول 
قـىلـىنـمىغـاچـقا، ئـامېرىكـا پۇقـرالـىرى ئـارىسـىدا ھېلىھهم ئـومۇمـىيۈزلۈك خـىتـايـغا قـارشـى جـامـائهت پـىكـرى 

شهكىللهندۈرۈلمىگهنلىكى مهلۇم. 

ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى مـىشېل بـاچېلېت شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زىيـارىتـىنـىڭ 
قاتتىق چهكلىمىگه ئۇچرىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلدى 

«independent» تـورىنـىڭ 16-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي 
كـومـىسـسارى مـىشېل بـاچېلېت 15-ئـىيۇن جهنۋەدە ئۆتكۈزۈلـگهن ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىنـىڭ 50-
قېتىمـلىق ئـومۇمـىي يـىغـىنـىدا، ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان زىيـارىتـىدىكـى تـوسـالغۇالر ھهقـقىدە «(سهپهر 
جهريـانـىدا) چهكـلىمـىلهر بـار ئـىدى، ھهمـمه يهرنـى قـاپـلىغـان تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى چهكـلىمـىلـىرى سهۋەبـلىك 
ئهھۋال تېخىمۇ ئېغىر بـولـدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زىيـارىتـىم جهريـانـىدا، خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى بـاشـتىن-

ئاخىر يېنىمدىن ئايرىلمىدى» دېگهن. 

شۇنـداقـال، مـىشېل بـاچېلېت يهنه ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىرمۇ ئۇيغۇر مهھبۇس بـىلهن 
سۆزلىشىشىگه يول قويۇلمىغانلىقىنى، شهرقىي تۈركىستاندا ئهركىن پائالىيهت قىاللمىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىنـىڭ مهزكۇر يـىغـىنـى بـاشـالنـغان كۈنـى، يهنـى 13-ئـىيۇن مـىشېل 
بـاچېلېت ئۆزىنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ۋەزىپه مۇددىتـىنـى تـامـامـلىغـانـدىن كېيىن، داۋامـلىق ۋەزىپه ئۆتهشـنى 
خـالـىمـايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن ۋە بۇنـىڭغا «خۇسۇسـىي ئـامـىلـالر»نـىڭ سهۋەب بـولـغانـلىقـىنـى ئېيتقانـىدى. 
لېكىن، ئـاالقـىدار تهھلىلـچىلهر مـىشېل بـاچېلېتنىڭ مهغلۇبـىيهتـلىك شهرقـىي تۈركـىسـتان زىيـارىتـىدىن قـايـتىپ 
كېلىپـال كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىلـىرىنـىڭ كۈچلۈك تهنـقىدىگه ئۇچـرىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، مۇشۇنـداق قـارار 

چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشمهكته. 

ۋولـكىسۋاگېن شـىركـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زاۋۇتـى سهۋەبـلىك بـارغـانسېرى قـاتـتىق بېسىمـغا دۇچ 
كهلمهكته 

«بـىلۇمبېرگ» تـورىنـىڭ 17-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا زاۋۇت ئـاچـقان 
ۋولـكىسۋاگېن شـىركـىتـى ئۆزىنـىڭ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق جـىنـايهتـلىرىگه شېرىك 
بـولـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا بـارغـانسېرى كۈچلۈك ئهيـىبـلهشـلهرگه دۇچ كهلـگهن ۋە نـازارەتـچىلـىك ھهيـئىتـى ئهزاسـى 
جـوئېرگ خـوفـمان: «گهرچه ۋولـكىسۋاگېن شـىركـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زاۋۇتـىدا بـىرەرسـىنـىڭ 
خـورالنـغانـلىقـىغـا ئـائـىت ھېچقانـداق پـاكـىت بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما شـىركهت بۇ ھهقـتىكـى ئهيـىبـلهشـلهرنـى ئهسـتايـىدىل 

تهكشۈرۈشى كېرەك» دېگهن.  

شـىركهتـنىڭ بـاشـقا مهسـئۇلـلىرىمۇ ئۆزلـىرىنـىڭ يهرشـارى مـىقـياسـىدىكـى تهمـىنـات زەنـجىرىدە مهجبۇرىي 
ئهمـگهكـكه چېتىلـىش ئهھۋالـلىرى يـوقلۇقـىنـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىمۇ بۇ خـىل ئهھۋال كۆرۈلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى 

تهكىتلىگهن. 

ھالبۇكـى، گېرمـانـىيه ھۆكۈمـىتـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ئهنـدىشـىلـىرى سهۋەبـلىك، يېقىنـدا ۋولـكىسۋاگېن 
شىركىتىنىڭ خىتايدىكى تىجارىتى ئۈچۈن خهتهر سۇغۇرتىسىنى يېڭىالش تهلىپىنى رەت قىلغان. 
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ئـىگـىلـىنـىشـىچه، خـىتـاي ۋولـكىسۋاگېننىڭ ئهڭ چـوڭ بـازىرى بـولۇپ، مهزكۇر شـىركهتـنىڭ ئـومۇمـىي 
سېتىلىش مىقدارىنىڭ تهخمىنهن قىرىق پىرسهنتى خىتاي بازىرىدىن كېلىدىكهن. 

«ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى»نـىڭ كۆزلـىگهنـدەك ئۈنۈم بېرىش-بهرمهسـلىكـى 
گۇمان قوزغىماقتا 

«خهۋەر ھهپـتىلـىكـى» تـورىنـىڭ 21-ئـىيۇنـدىكـى مـاقـالـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 21-ئـىيۇن رەسـمىي كۈچـكه 
ئـىگه بـولـغان «ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى» داۋامـلىق خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـىدىغـان 
ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرىنـى يېڭى مهسـىلـىگه دۇچـار قـىلـىدىكهن. خـىتـايـنىڭ دۇنـيادىكـى پـاخـتا تهمـىنـاتـىنـىڭ يـىگـىرمه 
پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدىغـانـلىقـىنـى، بۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى سهكـسهن پـىرسهنـت پـاخـتىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن 
چـىقـىدىغـانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، كـىيـىم-كېچهك سـاھهسـىدىكـى شـىركهتـلهر بۇ قـانۇنـنىڭ ئهڭ كۈچلۈك 

تهسىرىگه ئۇچرايدىكهن. 

مهلۇم بوـلۇشىـچه، «ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمگـىكىـنىـڭ ئاـلدـىنىـ ئېلىش قاـنۇنىـ» يوـلغـا قوـيۇلۇشتـىن ئىـلگـىرىال 
شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۆز تهسـىرىنـى كۆرسـىتـىشـكه بـاشـلىغـان. سېتىۋالغۇچـىالر ئـامېرىكـانـىڭ جـازاسـىدىن 
ئهنسـىرەپ، بـاشـقا مهنـبهلهرنـى ئـىزدەشـكه بـاشـلىغـاچـقا، بـىر مهھهل دۇنـيادىكـى ئهڭ قـىمـمهت پـاخـتا بـولـغان 
شهرقـىي تۈركـىسـتان پـاخـتىسـىنـىڭ بـاھاسـى خېلىال تۆۋەنـلهپ كهتـكهن ۋە بۇ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى شهرقـىي 
تۈركـىسـتانـدىكـى پـاخـتا ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـىالر ئۈچۈن يېڭى خېرىدار تېپىپ بېرىش جهھهتـته كـالـال قـاتۇرۇشـقا 

قىستىغان. 

ھالبۇكـى، «ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى»نـىڭ ئـوتتۇرا ۋە ئۇزۇن مهزگـىلـلىك 
تهسـىرى يهنـىال نـائېنىق بـولسـىمۇ، تهھلىلـچىلهر: «بۇ قـانۇن ئـاخـىرىدا يهنـىال خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ سـىيـاسـىتـىنـى 
ئۆزگهرتهلـمهيـدۇ، چۈنـكى ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان خـىتـاي بـازىرىغـا 

بهكال ئېغىر تايىنىپ قېلىقلىق» دەپ قارىماقتا. 

جـوۋ بـايـدېن «ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى»نـى تـولۇق ئـىجـرا قـىلـىشـتا بېسىمـغا 
دۇچ كهلمهكته 

«ۋاشـىڭتون پـوچـتا گېزىتـى» تـورىنـىڭ 23-ئـىيۇنـدىكـى مـاقـالـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بۇلتۇر 12-ئـايـدا 
ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـىدە مـاقۇلـلىنـىپ، پـرىزدېنت جـوۋ بـايـدېن تهرىپـىدىن ئـىمـزاالنـغان «ئۇيغۇر مهجبۇرىي 
ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى» 21-ئـىيۇن رەسـمىي كۈچـكه ئـىگه بـولـغانـدىن كېيىن، بـىر قـىسـىم 
ئهمهلـدارالر ۋە شـىركهتـلهر مهزكۇر قـانۇنـنىڭ قـاتـتىق ئـىجـرا قـىلـىنـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن قـاتـتىق 

شاپاشالشقا باشلىغان.  

مهلۇم بـولۇشـىچه، بـايـدېن ھۆكۈمـىتـىدىكـى بهزى ئهمهلـدارالر، جۈمـلىدىن بـايـدېننىڭ ئـاالھىدە كـىلـىمـات 
ئهلـچىسـى جـون كېرىي بۇلتۇردىن تـارتـىپ «كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا كۆڭۈل بۆلۈش ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـايـنىڭ 
مۇنـاسـىۋىتـىگه تـوسقۇنلۇق قـىلـماسـلىقـى كېرەك» دېگهن مهۋقهسـىنـى بـىلـدۈرۈپ كهلـگهن بـولۇپ، نۆۋەتـته بۇ خـىل 

ساداالر يهنه قايتىدىن باش كۆتۈرگهن. 

لېكىن، بۇلتۇرقـىغـا ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، بـايـدېن نۆۋەتـته دېموكـراتـالر پـارتـىيهسـىنـىڭ دۆلهت مهجـلىسـىنـى 
داۋامـلىق تـىزگـىنـلىشـىگه، ھهتـتا ئۆزىنـىڭ قـايـتا سـايـلىنـىشـىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىدىغـان ئـىقـتىسـادىي كـرىزىس 
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خهۋپـىگه دۇچ كهلـگهن بـولۇپ، مۇشۇ خـىل ھالـقىلـىق پهيـتته ئۇنـىڭ يهنه خـىتـايـدىن ئـىبـارەت چـوڭ ئـىقـتىسـادىي 
گهۋدىگه قارىتا قاتتىق مهيدانىنى داۋامالشتۇرىدىغان-داۋامالشتۇرمايدىغانلىقى نامهلۇم ئىكهن. 

بۇ ھهقـتىكـى ئهنـدىشـىلهرنـىڭ سهۋەبـلىرىدىن بـىرى سۈپـىتـىدە، ئـاقـساراي بۇ ئـايـدا جـىددىي بـايـانـات ئېالن 
قـىلـىپ، بهزى زاپـچاسـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان قۇيـاش ئېنېرگـىيهلـىك بـاتـارېيه تـاخـتىسـىدىن 
ئېلىنـىدىغـان كهلگۈسـى ئـىكـكى يـىلـلىق تـامـوژنـا بېجىنـى  كهچۈرۈم قـىلـغانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـغان، ھالبۇكـى بۇ 

قارار ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ ھهقتىكى تهكشۈرۈشىگه بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىق ئىدى. 

بۇ خـىل رېئالـلىقـالر مۇتهخهسسـىسـلهر ئـارىسـىدا «بـايـدېن ھۆكۈمـىتـى <ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ 
ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى>نـى ئۆزى دەسـلهپـته ۋەدە قـىلـغانـدەك قـاتـتىق ئـىجـرا قـىلـماسـلىقـى مۇمـكىن» دېگهن 

ئهندىشىگه سهۋەب بولماقتا. 

نۇرى تۈركهل ئامېرىكا خهلقئارا دىنىي ئهركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسلىكىگه سايالندى  

«baptistnews» تـورىنـىڭ 23-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، تۇنـجى قېتىم بـىر ئۇيغۇر، يهنـى نۇرى 
تۈركهل ئـامېرىكـا خهلـقئارا دىنـىي ئهركـىنـلىك كـومـىتېتىنـىڭ رەئـىسـلىكـىگه سـايـالنـغان بـولۇپ، ئۇ مهزكۇر 
كـومـىتېتتىكـى كـومـىسـسارالرنـىڭ بـىردەك ئـاۋازىغـا ئېرىشـكهن. ئـابـراھام كۇپېر ئـىسـىمـلىك بـىر يهھۇدىي ئۇنـىڭ 

مۇئاۋىنى بولۇپ سايالنغان. 

نۇرى تۈركهل 2020-يـىل 5-ئـايـدا ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ رەئـىسـى نهنسـىي پېلوسـى تهرىپـىدىن 
ئـامېرىكـا خهلـقئارا دىنـىي ئهركـىنـلىك كـومـىتېتىنـىڭ كـومـىسـسارلـىقـىغـا؛ 2021-يـىلـى 15-ئـىيۇن كۈنـى ئـامېرىكـا 

خهلقئارا دىنىي ئهركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىكىگه تهيىنلهنگهنىدى. 

نايك شىركىتى ئىككىيۈزلىمىچىلىك قىلماقتا 

«washingtonexaminer» تـورىنـىڭ 24-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، رۇسـىيه ئۇكـرائـىنـاغـا ھۇجۇم 
قـىلـغانـدىن كېيىن رۇسـىيه بـازىرىدىن چېكىنـىپ چـىقـقان نۇرغۇن شـىركهتـلهر قـاتـارىدا داڭلىق تهنـتهربـىيه 
بۇيۇمـلىرى مـاركـىسـى نـايكمۇ بـار بـولسـىمۇ، ئهمـما مهزكۇر شـىركهت خـىتـايـغا قـارشـى ئـوخـشاش تۇتۇمـىنـى 
ئـىپـادىلهش بـىر يـاقـتا تۇرسۇن، يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان ئـىزچـىل ھالـدا خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

قويۇقالشتۇرۇشقا تىرىشىپ كهلگهن. 

نـايـك شـىركـىتـى بۇ يـىل ئۈچـىنـچى ئـايـدا رۇسـىيهدىكـى دۇكـانـلىرىنـى ۋاقـىتـلىق  تـاقـىغـان بـولۇپ، 23-ئـىيۇن 
رۇسـىيه بـازىرىدىن چېكىنـىپ چـىقـىدىغـانـلىقـىنـى رەسـمىي جـاكـارلـىغـان. لېكىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا، تـىبهتـته، 
خـوڭكوڭدا سـان-سـانـاقسـىز جـىنـايهتـلهرنـى سـادىر قـىلـىۋاتـقان خـىتـايـغا قـارىتـا، نـايـك ھېچقانـداق نـارازىلـىقـىنـى 
بـىلـدۈرمهيـال قـالـماسـتىن، ھهتـتا بۇلتۇرنـىڭ ئـاخـىرىدا «ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى» 
جـوۋ بـايـدېن تهرىپـىدىن ئـىمـزالـىنـىشـتىن ئـىلـگىرى، مهزكۇر قـانۇنـنىڭ مـاقۇلـلىنـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن 

ئامېرىكا پارالمېنت ئهزالىرىغا قارىتا ساالچىلىق قىلغان. 

شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى ئۇزۇن مۇددەتكىچه دىققىتىنى خىتايغا مهركهزلهشتۈرىدۇ 
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«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 24-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىغـا 
ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ رەھبهرلـىرى ئـالـدىمـىزدىكـى ھهپـته ئـىسـپانـىيهدە يـىغـىلـىپ، ئۇكـرائـىنـا ئۇرۇشـى ۋە رۇسـىيهنـىڭ 

ياۋروپادىكى تاجاۋۇزىنىڭ تېخىمۇ ئهدەپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىسىدا مۇزاكىرىلىشىدىكهن. 

لېكىن، مهزكۇر ھهربــىي ئــىتــتىپــاقــنىڭ ئهڭ يېقىنــقى ســىگــنالــلىرىدىن مهلۇم بــولۇشــىچه، مهزكۇر 
تهشـكىالتـنىڭ بۇ قېتىمـقى بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا خـىتـاي شهكـىلـلهنـدۈرگهن تهھدىتمۇ مۇھاكـىمه قـىلـىنـىدىكهن، 
شۇنـداقـال بۇ ھهقـتىكـى مۇھاكـىمه ئـىلـگىرىكـى ھهرقـانـداق يـىغـىنـالردىكـىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ بـىۋاسـىته بـولۇشـى 

مۇمكىن ئىكهن. 

شۇنـداقـال، يـاپـونـىيه، كـورېيه، ئـاۋسـترالـىيه ۋە يېڭى زېالنـدىيهدىن ئـىبـارەت  شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى 
تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولـمىغـان، ئهمـما خـىتـايـنىڭ تهسـىرى ۋە تهھدىتـىدىن بـىئـارام بـولۇۋاتـقان تۆت دۆلهتـنىڭ 

رەھبهرلىرى تۇنجى قېتىم بۇ يىغىنغا تهڭ ئىشتراك قىلىدىكهن. 

مهلۇم بـولۇشـىچه، مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ 2020-يـىلـىدىكـى بـايـانـاتـىدا تۇنـجى قېتىم خـىتـاي تـىلـغا 
ئېـلـىنـــغـان بـــولـســـىمۇ، پهقهت «خـــىتـــاي ھهم پۇرسهت، ھهم خهۋپ ئېـلـىپ كېـلـىدۇ» دېـيـىلـــىش بـــىلهن 
كۇپـايـىلـىنـىلـگهن. ھالبۇكـى، 2021-يـىلـىدىكـى بـىرلهشـمه بـايـانـاتـىدا: «خـىتـاي قـائـىدىلهر ئـاسـاسـىدىكـى 
خهلـقئارالـىق تهرتـىپـكه سـىسـتېمىلـىق رەۋىشـته خـىرس قـىلـماقـتا» دېيىلـگهن ۋە خـىتـايـنىڭ «مهجبۇرالش» 
سـىيـاسهتـلىرى، ھهربـىي جهھهتـتىكـى يـوشۇرۇن زامـانـىۋىلـىشـىش ئۇرۇنۇشـلىرى، سـاخـتا ئۇچۇر تـارقـىتـىش 
قـىلـمىشـلىرى، شۇنـداقـال يـاۋرو-ئـاتـالنـتىك رايـونـىدا رۇسـىيه بـىلهن بـىرلهشـمه مـانـىۋېر ئۆتكۈزگهنـلىكـى 

تهنقىدلهنگهن. 

تهھلىلـچىلهر شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ خـىتـايـغا قـارشـى تۇتۇمـىدىكـى بۇ خـىل تهدرىجـىي 
ئۆزگـىرىشـلهرگه بـىنـائهن، بۇ تهشـكىالتـنىڭ دىقـقىتـىنـى خـىتـايـغا مهركهزلهشـتۈرۈشـتىن ئـىبـارەت تۇتۇمـى ئۇزۇن 

مۇددەتكىچه ئۆزگهرمهيدۇ، دەپ مۆلچهرلهشمهكته. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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