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قائىدىسىز ئۇرۇش
روبېرت سپالدىڭ

 خىتاي تهتقىقاتى



مۇقهددىمه 

مهن 1999-يـىلـى خـىتـايـنىڭ ئۇرۇش قـولـالنـمىسـى بـولـمىش «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» (ᴴ᩻) دېگهن 

كـىتـابـنى تۇنـجى قېتىم ئـوقۇغـان چېغىمـدا، بۇ كـىتـاب مـاڭا تـولـىمۇ بـىمهنه تۇيۇلـغانـىدى. ئهيـنى چـاغـدا مهن 

مـىسسۇرى شـىتـاتـىنـىڭ غهربـىدىكـى ۋايـتمهن ھاۋا ئـارمـىيه بـازىسـىدا B-2 تـىپـلىق رادارغـا چۈشـمهس 

بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالن ھهيـدەيـتتىم ۋە ئۇرۇشـقا ئـاالقـىدار نۇرغۇن مـاتېرىيـالـالرنـى ئـوقۇغـانـىدىم. گهرچه 

ھهربـىيـلهر ئـارىسـىدا «(ئـارتۇق ئـىشـقا ئـارىالشـماي) ئـايـروپـىالنـىڭنى ھهيـدىسهڭال بـولـدى» دېگهن تۇتۇم 

ئـومۇمـىيۈزلۈك بـولسـىمۇ، مهن ھاۋا ئـارمـىيه ئـوفـىتسېرى بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، ئـومۇمـىي ۋەزىيهتـتىن خهۋەردار 

بـولۇپ تۇرۇشـنى كۈنـدىلـىك خـىزمـىتـىمـنىڭ بـىر قـىسـمى دەپ قـارايـتتىم. شۇ چـاغـدا ئهمـدىال ئـىنـگلىزچـىگه 

تهرجـىمه قـىلـىنـغان «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» بـىر قـىسـىم ھهربـىيـلهرنـىڭ ئـارىسـىدا غۇلغۇال قـوزغـىغـان كـىتـابـالردىن 

بـىرى ئـىدى. بۇ كـىتـابـتا سـىرلـىق ئـىچـكى خهۋەر پۇرىقـى تـولـىمۇ كۈچلۈك ئـىدى ۋە خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

مهپكۇرىسىنى چۈشىنىشتىكى كۆزنهكلهردىن بىرى ئىدى. 

لېكىن، بۇ خـىل «سـىرلـىق»لـىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، مهزكۇر كـىتـابـنى ئـوقۇپ تۈگهتـكهنـلهر تـولـىمۇ ئـاز بـولـدى. 

بـىر تهرەپـتىن، كـىتـابـنىڭ مـاۋزۇسـىنـىڭ نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ھېچقايسـىمـىز خـىتـاي بـىلهن ئۇرۇش 

قـىلـىمـىز، دەپ ئـويـلىمـايتتۇق. شۇ ۋەجـىدىن، بۇ (يهنـى ئۇرۇش قـىلـىشـىمـىز مۇمـكىن بـولـمىغـان بـىر دۆلهتـتىكـىلهر 

تهرىپـىدىن يېزىلـغان ئۇرۇشـقا ئـاالقـىدار غهلـىته كـىتـابـنى ئـوقۇپ تۈگـىتـىش) «جـاپـاغـا چۇشـلۇق ھاالۋىتـى يـوق» 

ئـىشـتهك كۆرۈنهتـتى. يهنه بـىر تهرەپـتىن، بۇ كـىتـاب ئـىسـتراتېگىيه، ئـىقـتىسـادشۇنـاسـلىق، جهمـئىيهت نهزەرىيهسـى 

ۋە تېخنىكـىغـا ئـاالقـىدار تهسهۋۋۇرىي خـىيـالـالرنـىڭ بـىرىكـمىسـى بـولـغاچـقا، ئـوقۇشمۇ ئـانـچه ئـاسـان ئهمهس ئـىدى. 

بۇ كـىتـابـتا بـىر قـانـچه ئهسـىرلـىك ـــ بـولۇپمۇ ئـامېرىكـاغـا ئـاالقـىدار ـــ ھهربـىي تـارىخ بـايـان قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ، 

بۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى مهن ئهسـلىدىنـال بـىلـىدىغـان ئۇچۇرالر ئـىدى. گهرچه مهن ھهربـىي تـارىخـقا شۇنـچه 

قـىزىقـساممۇ، لېكىن مۈجـمهل ھهم ئـازدۇر-كۆپتۇر ئـىلـمىي فـانـتازىيهلـىك پۇرىقـى بـاردەك تۇيۇلـىدىغـان بۇ 

كـىتـابـنىڭ مهنـدەك بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالن ئۇچقۇچـىسـى بـىلهن ئـاالقـىسـى يـوقـتهك قـىالتـتى. لېكىن، مهن 

خاتاالشقانىكهنمهن. 
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ئهگهر سـىز خـىتـايـنىڭ 1999-يـىلـىدىن بۇيـانـقى قـىلـمىشـلىرىنـى ـــ جۈمـلىدىن ئۇنـىڭ سـىرتـقى دۇنـيا بـىلهن 

بـولـغان ئـىقـتىسـادىي، ھهربـىي، دىپـلومـاتـىك ۋە تېخنىكـىۋى مۇنـاسـىۋەتـلىرىنـىڭ ھهمـمه تهرەپـلىرىنـى ـــ 

ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن كۆزەتسـىڭىز، «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»نـى ئۆز كۆزىڭىز بـىلهن كۆرگهنـدەكـال بـولـىسـىز. 

گهرچه بـىز خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى رەھبهرلـىرىنـىڭ سـىرلـىق زېھنىيـىتـىنـى بـاشـقا جهھهتـلهردىنمۇ كۆزىتهلـىشـىمـىز 

مۇمـكىن بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ كـىتـاب بۈگۈنـكى خـىتـايـنى چۈشـىنـىشـتىكـى ئهڭ مۇھىم ئهسهردۇر. «چهكـلىمـىسـىز 

ئۇرۇش» خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـانـىڭ ئـورنـىنـى ئېلىپ، دۇنـيانـىڭ ئـىقـتىسـادىي، سـىيـاسـىي ۋە ئـىدىئـولـوگـىيهلـىك 

رەھبىرىگه ئـايـلىنـىش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ ئـاسـاسـىي پـىالنـىدۇر. ئۇ بـىر ھاكـىممۇتـلهق دۆلهتـنىڭ كـارخـانـىالرنـى ۋەيـران 

قـىلـىشـتىن، تـور ئۇرۇشـى ۋە سهمـىمـىيهتسـىز دىپـلومـاتـىيهگـىچه؛ خهلـقئارا سـودا قـانۇنـى ۋە ئهقـلىي مۈلۈك قـانۇنـىغـا 

خـىالپـلىق قـىلـىشـتىن، خهلـقئارالـىق پۇل مۇئـامـىله سـىسـتېمىسـىنـى قهسـتهن سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـىشـقىچه بـولـغان 

ھهمـمىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـومۇمـىيۈزلۈك، ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئـىسـتراتېگىيه ئـارقـىلـىق غهربـنى بـويسۇنـدۇرۇشـقا 

ئۇرۇنـغانـلىقـىنـى ئېنىق كۆرسـىتـىپ بهرگهن. مهزكۇر كـىتـابـنىڭ ئـىكـكى نهپهر ئـاپـتورىدىن بـىرىنـىڭ ئېيتقىنـىدەك، 

«چهكلىمىسىز ئۇرۇشتىكى بىردىنبىر قائىدە ئۇنىڭدا ھېچقانداق قائىدە يوقلۇقىدۇر.» 

مهزكۇر كـىتـاب خـىتـايـنىڭ دۇنـياغـا خـوجـا بـولۇش جهھهتـتىكـى ئـومۇمـىي پـىالنـىنـى چۈشـىنـىشـنىڭ ئـاچقۇچـى 

بـولۇپ، مهزكۇر پـىالن نۇرغۇن ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ تـونۇپ يهتـكىنـىدىن بهكـرەك مۇقـىم ۋە ئۇتۇقلۇق رەۋىشـته 

ئـىلـگىرىلـىدى، ھهتـتا شـى جـىنـپىڭنىڭ ھاكـىمـىيـىتـى مهزگـىلـىدە تېزلـىتـىلـدى. تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى 

تـوغـرىسـىدىكـى نهيـرەڭۋازلـىق سـىيـاسهتـلىرى، دۇنـيانـىڭ مهزكۇر ۋابـانـىڭ مهنـبهسـىنـى بـىلـىشـىگه تـوسقۇنلۇق 

قـىلـىش، شۇنـداقـال كهڭ كۆلهمـلىك سـاخـتا تهشۋىقـات مۇجـادىلـىسـى ئـارقـىلـىق تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىنـىڭ 

كېلىپ چىقىشىنى ئامېرىكاغا دۆڭگهپ قويۇشقا ئۇرۇنۇش بۇنىڭ يېقىنقى مىساللىرىدۇر، خاالس. 

ئۇنـداقـتا، «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نېمه ئۈچۈن ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىگه، ئهڭ كۈچلۈك 500 كـارخـانـىغـا، 

مهبـلهغ سـالغۇچـىالرغـا، پـايـدا كۆزلـىمهيـدىغـان تهشـكىالتـالرغـا، ئـاكـادېمىيهلهرگه يـاكـى ئـارمـىيهگه ۋاكـالـىتهن، 

خـىتـايـنى مهخسۇس تهتـقىق قـىلـىدىغـان كـىشـىلهرگـىمۇ شۇنـچه چۈشـىنـىكسـىز تۇيۇلـىدۇ؟ بۇ كـىتـاب قـانـداقتۇر 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ مهخـپىي ئـارخـىپـخانـىسـىدىن چـىقـىپ بـاقـمىغـان مهخـپىي ھۆجـجهتـكه ئـوخشـىمـايـدۇ. دەل 

شۇنـىڭ ئهكسـىچه، بۇ كـىتـابـنىڭ ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن تهرجـىمه قـىلـىنـغان دەسـلهپـكى ئېنگلىزچه 

نۇسـخىسـى ئـاشـكارا تـارقـىتـىلـغان بـولۇپ، سـىز گۇگېلدىن كـىتـاب ئـىسـمىنـى كـىرگۈزۈپ، ئـانـدىن «ئېنگلىزچه 

تهرجىمىسى» دېگهن كونۇپكىنى باسسىڭىز، ھايت-ھۇيت دېگۈچىال ئىش پۈتىدۇ. 

مهسـىله شۇكـى، «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» دېگهن بۇ كـىتـابـنى ئـوقۇش ئـىنـتايـىن قـىيـىن. گهرچه ھهرقـانـداق 

ئـامېرىكـالـىق بۇ كـىتـابـنى تېپىپ ئـوقۇيـااليـدىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـى چۈشـىنهلهيـدىغـانـالر تـولـىمۇ ئـاز. 

كـىتـابـنىڭ خـىتـايـچه ئهسـلى نۇسـخىسـىنـىڭ مهزمۇنـى تـولـىمۇ زىچ ۋە كـىشـىنـى گـاڭگىرىتـىدۇ. سـىز تـوردىن 

تـاپـااليـدىغـان ھهقسـىز، ئهمـما يـىرىك تهرجـىمه نۇسـخىسـى تېخىمۇ شۇنـداق. مهزكۇر كـىتـابـتىكـى مهزمۇنـالر 

ئـايـىغـى چـىقـماس تهكـرار مهزمۇنـالرنـىڭ، شۇنـداقـال ھهربـىي تـارىخ ۋە كۈلتۈرەل نهزەرىيه تـوغـرىسـىدىكـى 

تـاغـدىن-بـاغـدىن قـىلـىنـغان بـايـانـالرنـىڭ ۋە ئـامېرىكـاغـا قـىلـىنـغان ھۇجۇمـالرنـىڭ ئـاسـتىغـا كۆمۈلۈپ قـالـغان. (بۇ 
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كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى بـولـغان) چـياۋ لـياڭ (ԗᜉ) بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈيـدىن (ሴეᑧ) ئـىبـارەت ئـىكـكى نهپهر 

پـولـكوۋنـىك سۆزلهرنـىڭ يـوشۇرۇن مهنـىلـىرىگه كـىرىشـىپ قـالـغان، شۇنـداقـال خـاتـا نهقـىلـلهرنـى ۋە مهنـبهسـىز 

پـايـدىالنـمىالرنـى قـولـالنـغان. بۇ ئـىكـكىيـلهنـنىڭ 1990~1991-يـىلـىدىكـى پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىغـا بـولـغان 

مهسـتانـىلـىقـى بۇنـى تـارىخ بېتىدىكـى كـىچـىكـكىنه قـىسـتۇرمـا دەپ قـارايـدىغـان ئـامېرىكـالـىقـالرنـى گـاڭگىرىتـىپ 

قـويـغان. شۇنـداقـال، ئـاپـتورالر ئـىشـلهتـكهن يـوشۇرۇن ئـوخشـىتـىشـالر بـىز (ئـامېرىكـالـىقـالر)گه تـولـىمۇ غهلـىته 

تۇيۇالتـتى. «جهڭ ئـىالھىنـىڭ چـىرايـى تۇتۇقـالشـتى» (ᐟጱᶎཛྷᔡԧ)، «ئـامېرىكـالـىقـالر پـىلـنىڭ 

ۋۇجۇدىنــى ســىالپ، نېمىنــى بــايــقىدى؟» (ԧՋԍکय़ӤൾࣁՈᗦ) دېگهن ئــىكــكى بــابــنىڭ 

ماۋزۇسىنى ئويالپ بېقىڭالرچۇ؟ 

مهن «مهخـپىي ئۇرۇش: ئـامېرىكـانـىڭ سهرخـىلـلىرى غهپـلهتـته قـالـغانـدا، خـىتـاي قـانـداق بـاش كۆتۈردى؟» 

(Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept) نــامــلىق ئــالــدىنــقى 

كـىتـابـىمـدىمۇ «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» دېگهن كـىتـابـنى كۆپ قېتىم تـىلـغا ئـالـغانـىدىم. مهن شۇنـى بـايـقىدىمـكى، 

مهزكۇر كـىتـاب دەۋرىمـىزدىكـى خـىتـاي تهتـقىقـاتـچىلـىرىغـا تـونۇشـلۇق بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇنـىڭ غهلـىته 

مۇرەكـكهپـلىكـى سهۋەبـلىكمۇ ئهيـتاۋۇر، غهربـتىكـى تهھلىلـچىلهر مهزكۇر كـىتـابـتىكـى ئـىسـتراتېگىيهلـىك نهزەرنـى 

خـىتـايـنىڭ سـىپـايـىگهرلـىك ۋە تهبهسسۇم بـىلهن پهردىلهنـگهن، قـارىمـاقـقا تـاسـادىپـىيـدەك كۆرۈنـىدىغـان، كـىشـىنـى 

ئېزىقتۇرۇۋېتىدىغـان قـىلـمىشـلىرىغـا بـاغـالپ چۈشـىنهلـمىگهن. ھالبۇكـى، بۇ كـىتـابـتىكـى: «ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهت 

تهلهپـلىرىنـى دۈشـمهنـگه قـوبۇل قـىلغۇزۇش ئۈچۈن، بـارلـىق ۋاسـىتـىلهرنـى، جۈمـلىدىن قـورالـلىق كۈچ ۋە غهيـرىي 

قـورالـلىق كۈچـنى؛ ھهربـىي ۋە غهيـرىي ھهربـىي، ئهجهلـلىك ۋە غهيـرىي ئهجهلـلىك ۋاسـىتـىلهرنـى ئـىشـلىتـىش» 

دېگهنگه ئوخشاش بهزى مهزمۇنالر تولىمۇ يالىڭاچ ئىدى. 

ئهيـنى چـاغـدا يـازغـىنـىمـدەك، مهزكۇر ئـىسـتراتېگىيه مۇئهيـيهن پـىكـىرلهرنـى بـاسـتۇرۇش، سـىيـاسـىي 

ئــىخــتىالپــالرنــى ئۇلــغايــتىش، تېخنىكــا ئــوغــرىالش، مهھسۇالتــالرنــى تۆكــمه قــىلــىپ سېتىپ بــازارنــى 

قـااليـمىقـانـالشـتۇرۇش قـاتـارلـىق ھهرخـىل ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ئـىشـلىرىغـا مۇداخـىله قـىلـىشـنى 

يـوللۇقـالشـتۇرااليـدۇ. (بۇ كـىتـابـتىكـى) تـىبـبىي، تېخنىكـىۋى ۋە ئـىنـژېنېرلـىق ئۇچۇرلـىرىنـى تـوپـالشـتا كـارغـا 

كېلىدىغـان «ئـاكـادېمىكـالر قـوشۇنـى» قۇرۇش پـىكـرى مېنى تـولـىمۇ قـىزىقتۇرغـانـىدى. ھالبۇكـى، خـىتـاي 

«تاجاۋۇز» قىلىدىغان ساھهلهر شۇنىڭدىن كېيىن ئىزچىل كۆپىيىپ كهلدى. 

خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ئاز بىر قىسىم قىلمىشلىرى ھهققىدە ئويلىنىپ باقايلى: 

* ئۇالر تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىنـى ھهل قـىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان ئـىنـسانـىي كـرىزىس دەپ قـارىمـاسـتىن، 

ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان قورال قىلىۋالدى. 

* كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى مهسـىلـىسـىنـى ئۆزلـىرى ئهزەلـدىن ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىشـنى نـىيهت قـىلـىپ بـاقـمىغـان 

ئـىسـالھاتـنىڭ بهدىلـىگه خهلـقئارالـىق سهرخـىلـالرنـىڭ ئـىقـتىسـادىي مـاداراسـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـتىكـى كـوزېر 

قىلىۋالدى. 
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* خـىتـاي مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىگهن ئـىقـتىسـادىي ئـىشـپىيـونلۇق قـىلـمىشـلىرىنـىڭ كۆلـىمـى ئـامېرىكـا ئېتىراپ 

قىلغان دائىرىدىن ھالقىپ كهتتى. 

* غهربتىكى شىركهتلهرگه ۋە ھۆكۈمهتلهرگه تىنىمسىز ھالدا تور ھۇجۇمى قوزغىدى. 

* چهكـلهنـگهن مـاددىالرنـىڭ قـانۇنسـىز رەۋىشـته ئهتـكهس قـىلـىنـىشـىغـا يـول قـويۇپ (ھهتـتا كۈشكۈرتۈپ، 

ت)، ئامېرىكادىكى ئهجهللىك فېنتانىل زەھىرى كرىزىسىنى تېخىمۇ ئهدىتىۋەتتى. 

* غهربـتىكـى ئـىسـتېمالـچىالرغـا سېتىلـىدىغـان كـىيـىم-كېچهك قـاتـارلـىق مهھسۇالتـالرنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتا 

(شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان، ت) كىشىلهرنى قۇل ئورنىدا ئىشلهتتى. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ مۇشۇنـچىۋاال ئـىشـالرنـى قـىلـغانـلىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، مهن «مهخـپىي ئۇرۇش»نـى 

ئېالن قـىلـغانـدىن تـارتـىپ، بـىر قـىسـىم ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ گۇمـانـىغـا ئۇچـراپ كهلـدىم. ئۇالر خـىتـايـنىڭ ئـىزچـىل 

ھالـدا سهۋرچـان، ئۇزۇن مۇددەتـلىك، سـاھه ھالـقىغـان ئـىسـتېراتېگىيه ئـارقـىلـىق تـاشـقى دۇنـيانـى سـىسـتېمىلـىق 

ھالـدا ۋەيـران قـىلـىۋاتـقانـلىقـىغـا قهتـئىي ئـىشـىنهلـمىگهنـىدى. ھهتـتا، بهزىلهر «مهخـپىي ئۇرۇش»نـى «ۋەھىمه 

پهيدا قىلىش ئۇرۇنۇشى» دەپ ئۈلگۈرگهنىدى. 

مهن بۇ خـىل ئـىنـكاسـالرنـى كۆرگهنـدىن كېيىن، ئـامېرىكـالـىق ئـوقۇرمهنـلهرنـى خـىتـايـنىڭ ئۇرۇش 

قـولـالنـمىسـى (يهنـى «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» دېگهن كـىتـاب)نـى بـىۋاسـىته ئـوقۇش ئـوقۇش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه 

قـىلـىشـنىڭ نه قهدەر مۇھىمـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـتىم-دە، «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» بـابمۇبـاب چۈشهنـدۈرۈلـگهن 

قـولـلىنـىشـچان قـولـالنـما تۈزۈپ چـىقـىشـنى نـىيهت قـىلـدىم ۋە بۇ جهريـانـدا مـىسـالـالرنـى قـوشۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، 

ئهسـلى كـىتـابـتىكـى مۇنـاسـىۋەتسـىز، ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى چـالـغىتـىدىغـان مهزمۇنـالرنـى چـىقـىرىۋەتـتىم. بۇ 

جهريـانـدا، مهن «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» يېزىلـغان ۋە قـولـلىنـىلـغان ئـارقـا كۆرۈنۈشـنى تـارىخ، ھهربـىي 

ئـىسـتراتېگىيه ۋە خـىتـاي كۈلتۈرى ئـارقـىلـىق ئـىزاھلىدىم. مېنىڭ مهقسـىتـىم، «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»تـا خـىتـاي 

رەھبهرلـىرىگه بېرىلـگهن تهكـلىپ-پـىكـىرلهرنـىڭ يېقىنـقى يـىگـىرمه يـىلـدا يۈز بهرگهن ئـىشـالر بـىلهن نه قهدەر 

يۈكسهك دەرىجىدە بىردەكلىككه ئىگه ئىكهنلىكىنى يورۇتۇپ بېرىشتۇر. 

بۇ كـىتـاب مـاڭا خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ قـانـداق قـىلـىپ، تـولـىمۇ ئـاسـتا سۈرئهتـته بـىزگه ئـوغـرىلـىقـچه 

ھۇجۇم قـىلـغانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بهردى ۋە ئۇالرنـىڭ كېيىنـكى قهدەمـدە قـانـداق قـىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا 

ئهسـتايـىدىل ئـويـلىنـىشـىمـغا تۈرتـكه بـولـدى. مهن ئۇنـىڭ بـاشـقىالرغـىمۇ ئـاشۇنـداق تهسـىر قـىلـىشـىنـى ئۈمـىد 

قـىلـىمهن. مهن ئۇنـى يېقىن كهلگۈسـىدە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه قـانـداق تـاقـابـىل تۇرۇش ھهقـقىدە مۇھىم ـــ ھهتـتا 

ھايـات-مـامـاتـلىق ـــ قـارار چـىقـارمـىسـا بـولـمايـدىغـان، ھۆكۈمـىتـىمـىزدىكـى ئهر-ئـايـالـالر بـىلهن، مۆھتىرەم سـابـىق 

خىزمهتداشلىرىم بىلهن ئورتاقالشماقچى.  

مهن ھهرقـانـداق بـىر دۆلهتـنى نـاتسـىسـت گېرمـانـىيهسـى بـىلهن سېلىشـتۇرۇشـنىڭ چهكـتىن ئـاشـقانـلىقـتهك 

تۇيۇلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىمهن. ئهمـما، بـىز خـىتـايـغا بـولـغان كۆز قـارىشـىمـىزغـا قـايـتىدىن قـاراپ چـىقـساق، 

تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىنـىڭ دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىغـا تـارقـىلـىشـىغـا بـىپهرۋاالرچه ۋە رەھىمسـىزلهرچه يـول 
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قـويـغان ۋە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مۇسۇلـمان پۇقـرالـىرىنـى جـازا الگېرلـىرىغـا سـولـىۋالـغان ھاكـىمـىيهت ئۈچۈن 

(«نـاتسـىسـت» دېيىشـتىن بـاشـقا) يهنه قـانـداق ئـىبـارە قـولـلىنـىش مۇمـكىن؟ خـوڭكوڭ (نـىڭ خـىتـايـغا ئۆتكۈزۈپ 

بېرىلـىشـى)نـى نـاتسـىسـت گېرمـانـىيهسـىنـىڭ 1938-يـىلـى ئـاۋىسـتىرىيهنـى بېسىۋالـغىنـىغـا تهقـقاسـالش مۇمـكىن. 

ئۇنـداقـتا، خـىتـايـنىڭ تهيۋەنـگه قـارشـى كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان ئۇرۇشخۇمـار سۆزلـىرىنـى ۋە ھهربـىي 

ھهرىكهتلىرىنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟ 

ئهگهر ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە، بـىر ئـامېرىكـا شـىركـىتـى مـالـلىرىنـى يـاپـونـىيه جـاھانـگىرلـىكـىگه 

ئېكسپورت قـىلـماقـچى بـولـسا يـاكـى ۋال كـوچـىسـىدىكـى بـىر شـىركهت نـاتسـىسـتالر ئۈچۈن قـورال-يـاراغ 

ئـىشـلهپـچىقـىرىدىغـان شـىركهتـنىڭ زايـومـلىرىغـا كېپىل بـولـماقـچى بـولـسا، جـاھان ئهھلىنـىڭ قـانـداق ئـىنـكاس 

قـايتۇرۇشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى تهسهۋۋۇر قـىلـىپ بېقىڭ. بۇنـداق بـىر ئـىشـنى تهسهۋۋۇر قـىلـغىلـىمۇ بـولـمايـدۇ، 

شۇنـداققۇ؟ لېكىن، بۈگۈنـكى كۈنـدە سـانسـىزلـىغـان ئـامېرىكـالـىقـالر يهنـىال خـىتـاي بـىلهن سـودا قـىلـىشـقا، خـىتـايـدا 

سـودا قـىلـىشـقا ئۇرۇنۇپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ قـائـىدىسـىز ئۇرۇشـىنـى خـاتـا چۈشـىنـىۋېلىۋاتـىدۇ يـاكـى 

كۆرمهسكه سېلىۋاتىدۇ. 

مهن بـايـدېن ھۆكۈمـىتـىنـىڭ (خـىتـايـغا قـارشـى) بهزى ئـىجـابـىي تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، 

خـىتـاي تهھدىتـىنـىڭ زەھهرخهنـدىلـىكـىنـى ۋە ۋەزنـىنـى تۆۋەن مۆلـچهرلهپ قـويۇۋاتـقانـلىقـىدىن قـاتـتىق ئهنـدىشه 

قـىلـىمهن. رەقـىبـلىرىمـىز ئۆزلـىرىنـىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك پـىالنـىنـى 1999-يـىلـىال تۈزۈپ بـولـغان بـولۇپ، ئۇالر 

شۇنـىڭدىن بـاشـالپ مهزكۇر پـىالنـنى تـىنـىمسـىز رەۋىشـته ئـىجـرا قـىلـىپ كهلـمهكـته. رەھبهرلـىرىمـىزنـىڭ نېمه ئـىش 

بـولـغانـلىقـىنـى چۈشـىنـىش، ئـاگـاھالنـدۇرۇش سـىگـنالـى بېرىش، خهلـقنى ئـويـغىتـىش ۋە بـارلـىق سـىيـاسـىي تـائـىپـىلهرگه 

تهۋە ئـامېرىكـالـىقـالرنـى بۇ مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهتـنى تـوسۇش ئۈچۈن قـولـىدىن كېلىشـىچه كۈچ چـىقـىرىشـقا 

ئىلھامالندۇرۇشتىن ئىبارەت ئهخالقىي مهجبۇرىيىتى بار. 

مهن يهنه ئـادەتـتىكـى ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭمۇ بۇ كـىتـابـنى ئـوقۇشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمهن. ھازىر ئـامېرىكـادىكـى 

ھۆكۈمـدارالر، دىپـلومـاتـالر، شـىركهت خـوجـايـىنـلىرى، مهبـلهغ سـالغۇچـىالر، ئـاخـباراتـچىالر، تهتـقىقـاتـچىالر ۋە 

ئـاكـادېمىكـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھهربـىر تهسـىردار شهخـس خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه قـارشـى كۈرەشـكه ئـىشـتىراك 

قىلىدىغان پهيت يېتىپ كهلدى. 

مهن بۇ كـىتـابـنىڭ «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» ۋە ئۇنـىڭ ئـاقـىۋەتـلىرىنـى چۈشهنـدۈرۈش ئـارقـىلـىق، 

ئـامېرىكـالـىق ۋەتهنـداشـلىرىمـنىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان تـوقۇنۇشـىمـىزنـىڭ رېئالـلىقـىنـى داۋامـلىق ئـىنـكار قـىلـىشـىغـا 

ئـىمـكانـىيهت قـالـدۇرمـاسـلىقـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمهن. ئـاددىي ۋە تهنـنى شۈركهنـدۈرىدىغـان ھهقـىقهت شۇكـى، خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى بـىزنـىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلـىمـىزنـى ۋەيـران قـىلـىش ئۈچۈن، ئـاسـاسـلىقـى ئـىقـتىسـاد، تېخنىكـا، 

دىپـلومـاتـىيه ۋە تـاراتقۇ ئـارقـىلـىق (ھازىرچه تېخى ھهربـىي كۈچـىنـى ئـىشـقا سـالـغىنـى يـوق) بـار كۈچـىنـى ئـىشـقا 

سېلىۋاتـىدۇ. بۇ پـىالنـنى چۈشـىنـىش ئۈچۈن، ئـالـدى بـىلهن «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»نـى چۈشـىنـىشـىڭىز كېرەك. 

بىز خهۋپنىڭ تېخىمۇ زورىيىشىغا يول قويساق بولمايدۇ. 
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روبېرت سىپالدىڭ 

ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيهسىنىڭ برىگادا گېنېرالى 

2021-يىلى 15-ئۆكتهبىر. 

بىرىنچى باب: دۈشمىنىڭنى تونۇ! 

«دۈشـمىنـىڭنى تـونۇش ئۈچۈن، دۈشـمىنـىڭدەك بـول!» بۇ خـىتـايـنىڭ نۇرغۇنـلىغـان ئـىسـتراتېگىيهلـىك 

پـاراسهتـلىرىنـىڭ ئـىجـادچـىسـى بـولـمىش سۈنـزىنـىڭ سۆزىدۇر. ئۇنـىڭ دېمهكـچى بـولـغىنـى «مهسـىلـىگه 

دۈشــمىنــىڭنىڭ نهزىرىدە قــارا! ئهگهر ۋەزىيهت ئۆزگهرسه، ئۇ قــانــداق ئــىنــكاس قــايتۇرۇشــى مۇمــكىن؟ ئۇ 

ئۈسـتۈنلۈكـكه ئېرىشـىش ئۈچۈن قـانـداق تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـى مۇمـكىن؟ ئۇنـىڭ قـانـداق ئـاجـىزلـىقـلىرى بـار؟» 

دېگهنـدىن ئـىبـارەتتۇر. (2019-يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرى پهيـدا بـولـغان) تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى مهسـىلـىسـىدە، بـىز 

مهسـىلـىگه خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ رەھبهرلـىرىنـىڭ نهزىرى بـىلهن قـارىمـايـال قـالـماسـتىن، ھهتـتا ئۇالرنـىڭ 

دۈشمىنىمىز ئىكهنلىكىنىمۇ تونۇپ يهتمىگهنىدۇق. 

2020-يـىلـى 1-ئـايـدا، ئـامېرىكـالـىقـالر خـىتـايـنىڭ ئېيتقانـلىرىغـا، يهنـى ئۇالرنـىڭ «ۋىرۇس تـىزگـىنـلهنـدى» 

دېگهن سۆزىگه ئـىشهنـدى. دېمىسـىمۇ ئۇالر نېمه ئۈچۈن ئهجهلـلىك كېسهلـلىكـتىن ئـىبـارەت بۇنـچه ئېغىر مهسـىله 

تـوغـرىسـىدا يـالـغان سۆزلـىسۇن؟ ئهمـما، بـىز ئۇالرغـا ئـىشهنـگهن بـولـساقمۇ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ۋۇخهن 

ئـاھالـىلـىرىنـىڭ تـاجسـىمـان ۋىرۇسـنى دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىغـا ئېلىپ بـارىدىغـانـلىقـىنـى، ھهتـتا مهزكۇر كېسهلـنى 

يهرشـارىۋى ۋابـاغـا ئـايـالنـدۇرۇۋېتىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى بـىلـىپ تۇرۇپ، بـاشـقىالرنـىڭ خـىتـايـغا كـىرىشـىنـى 

چهكـلىدى-يۇ، ئهمـما ۋۇخهنـدىن قـوزغـىلـىدىغـان خهلـقئارالـىق ئۇچۇشـالرغـا رۇخـسهت قـىلـىۋەردى. چۈنـكى، 

خـىتـاي تـولـىمۇ زەھهرخهنـدىلـىك بـىلهن «COVID-19 ۋابـاسـى ئـامېرىكـا بـىلهن يـاۋروپـانـى ئـاجـىزالشـتۇرۇش 

ئارقىلىق خىتايغا ياردەم بېرەلهيدۇ» دەپ چوت سوققانىدى. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى يهنه «ئهلـلىك تـىيـىن ئـارمـىيهسـى» (ؾԲྷ) ئهزالـىرىنـىڭ بـاشـچىلـىقـىدا دۇنـيا 

مـىقـياسـىدا خـاتـا ئۇچۇر تـارقـىتـىش مۇجـادىلـىسـىنـى بـاشـلىۋەتـتى. «ئهلـلىك تـىيـىن ئـارمـىيهسـى» ئهنـئهنـىۋى قـوشۇن 

بـولـماسـتىن، غهربـنىڭ ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىلـىرىدا يـازغـان ھهر بـىر يـازمـىسـى ئۈچۈن (خـىتـاي پۇلـىدا) ئهلـلىك 

تـىيـىن ھهق ئـالـىدىغـان ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه گۇپـپاڭچىلـىرىدۇر. مهزكۇر خـاتـا ئۇچۇر تـارقـىتـىش مۇجـادىلـىسـىدە 

خـىتـايـنىڭ COVID-19 غـا جـىددىي ئـىنـكاس قـايتۇرغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـىجـابـىي ھېكايـىلهر بهس-بهسـته 
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ھهمـبهھىرلهنـدى ۋە بۇ تهدبـىرلهرنـىڭ ئۈنۈمـى ئهمهلـىيهتـتىكـىدىن كۆپتۈرۈپ داۋراڭ قـىلـىنـدى. ئۇنـىڭ 

ئهكسـىچه، ۋىرۇسـنىڭ ئېغىرلـىقـى ۋە يۇقۇمـچانـلىق دەرىجـىسـى پهسهيـتىپ تهشۋىق قـىلـىنـدى. شۇنـداقـال، خـىتـاي 

ئهمهلـدارلـىرى ئۆزلـىرى ئـىمـزاالشـقان كېلىشـىمـگه خـىالپ ھالـدا، ئۇدا بـىر نهچـچه ھهپـته دۇنـيا سهھىيه 

تهشـكىالتـىغـا يۇقۇم ئهھۋالـىنـى دوكـالت قـىلـمىدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ۋۇخهن ۋە خـىتـايـنىڭ بـاشـقا 

شهھهرلـىرىدىن ئۇچۇۋاتـقان خهلـقئارالـىق سـايـاھهتـچىلهر ۋىرۇسـنى ئـاسـىيـادىن يـاۋروپـاغـا ۋە ئۇزۇن ئۆتـمهي 

ئـامېرىكـاغـا ئېلىپ بـاردى. خـىتـايـنىڭ تـا بۈگۈنـگىچه ئۆز دوختۇرلـىرىنـى (تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى تـوغـرىسـىدا) 

ئېغىز ئـاچـقىلـى قـويـماسـلىقـىنـى، گېن تهرتـىپـلىرى ۋە ۋىرۇس ئهۋرىشـكىسـىنـى ئـورتـاقـالشـقىلـى ئۇنـىمـاسـلىقـىنـى، 

چهتـئهلـلىك تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ خـىتـايـغا كـىرىپ ۋىرۇسـنىڭ مهنـبهسـىنـى تهكشۈرۈشـىگه ۋە شۇنـىڭغا مـاس ھالـدا 

داۋاالش اليىھهسى تۈزۈشىگه يول قويماسلىقىنى كىممۇ خىيال قىلغان دەيسىز؟ 

COVID-19 نـىڭ «شـاراپـىتـى»دە، دۇنـيادىكـى غـوللۇق ئـىقـتىسـادىي گهۋدىلهر 2020-يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا 

تهخـمىنهن تۆت تـىرىلـيون دولـالرلـىق ئـىقـتىسـادىي ھاسـىالتـنى يـوقـاتـتى ۋە بهش مـىلـيونـدىن كۆپـرەك ئـادەم 

ئۆلـدى. خـىتـاي ئۆز ئـىقـتىسـادىنـى غهربـكه قـارىغـانـدا تېزرەك ئهسـلىگه كهلتۈرگهنـدىن سـىرت، نهپهسـلهنـدۈرگۈچ ۋە 

شهخسـىي قـوغـداش ئۈسكۈنـىلـىرى قـاتـارلـىق غهرب ئهلـلىرى جـىددىي ئېھتىيـاجـلىق بـولـغان نۇرغۇن تـاۋارالرنـى 

تۈركۈمـلهپ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه ئـىدى. خـىتـاي يهنه تهشۋىقـاتـتىمۇ غهلـىبـىگه ئېرىشـتى، چۈنـكى 

ئۇالر ئـامېرىكـانـىڭ مهغلۇبـىيـىتـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان يهنه بـىر سهۋەبـنى تـاپـتى ۋە تـارىخـنى ئۆزگهرتـىپ 

يېزىش ۋە يوقىتىش ئارقىلىق ئۆز قىلمىشىنى ماختاپ ئۇچۇردى. 

خـىتـاي رەھبهرلـىرىگه نـىسـبهتهن، تـاجـىسـىمـان ۋىرۇس مهسـىله ئهمهس، بهلـكى بـىر پۇرسهت ۋە خـىتـايـنىڭ 

مهنـپهئهتـىنـى زورايـتىش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـان قـورال ئـىدى. مهزكۇر ۋىرۇس ۋۇخهن تهجـرىبـىخـانـىسـىدىن 

مهيـلى قهسـتهن، يـاكـى ئېھتىيـاتسـىزلـىقـتىن قـويۇپ بېرىلـگهن بـولسۇن ـــ بـىز بۇنـى مهڭگۈل بـىلهلـمهسـلىكـىمـىز 

مۇمـكىن ـــ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئهسـتايـىدىلـلىق بـىلهن پـىالنـالنـغان بـولۇپ، مهزكۇر 

پىالنلىق تاكتىكىالر دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىنى ئېغىر ۋەيرانچىلىققا ئۇچراتتى. 

ئهگهر خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ قـىلـمىشـلىرىنـىڭ مهزكۇر ئـاقـىۋەتـلىرى (تـاجسـىمـان ۋىرۇسـتىن ئـارقـىلـىق 

ئۆلۈم-يېتىمـغا سهۋەب بـولۇشـتىن غهيـرىي تـاكـتىكـىنـىڭ ئهمهس، بهلـكى) ئهنـئهنـىۋى ھهربـىي ھۇجۇمـالرنـىڭ 

نهتـىجـىسـى بـولـغان بـولـسا، ئـامېرىكـا چـوقۇم ئۆچ ئـالـغان بـوالتـتى. ئهمـما، رەھىمسـىز ئـىقـتىسـادىي سـىيـاسهتـنىڭ، 

جـامـائهت مهنـپهئهتـىگه بـولـغان سهل قـاراشـنىڭ ۋە ئـىنتېرنېتنى قـورالـغا ئـايـالنـدۇرۇشـنىڭ بـىرىكـمىسـى بـولـمىش بۇ 

خـىل مهخـپىي ئۇرۇش ئـاسـاسهن كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـمىدى. گهرچه سۇيـىقهسـت نهزەرىيهچـىلـىرى «خـىتـاي 

COVID-19 نـى بـىئـولـوگـىيـىلـىك قـورال سۈپـىتـىدە تهجـرىبـىخـانـىدا  يـاسـاپ چـىقـقان» دېيىشـكهن بـولسـىمۇ، 

نـىسـبهتهن ئهقـىلـگه ئۇيغۇن ۋە ئـىسـپاتـالنـغان مۇمـكىنـچىلـىك تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغان ئـامېرىكـالـىقـالر تـولـىمۇ ئـاز 

بـولـدى. بۇ خـىل مۇمـكىنـچىلـىك «خـىتـايـنىڭ تۇيۇقسـىز كۆرۈلـگهن كـرىزىسـتىن پـايـدىلـىنـىپ، ئۆزىنـىڭ 

 (Մ) مهنـپهئهتـىنـى زورايـتىپ، رەقـىبـىگه زىيـان يهتكۈزگهن»لـىكـىدۇر. ئۇالر ۋۇخهنـلىك دوكـتور لـى ۋېنلىيـاڭ
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(يېڭى ۋىرۇسـنىڭ خهتـىرى تـوغـرىسـىدا) ئـاگـاھالنـدۇرۇش بهرگهنـدىن بـاشـالپـال، ئـامـمىغـا يـالـغان سۆزلهشـكه 

بـاشـلىغـانـىدى. ھالبۇكـى، مهن 2021-يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا مهزكۇر كـىتـابـنى يېزىۋاتـقان ئۇشـبۇ پهيـتلهردىمۇ، 

خىتاي يهنىال ئۆزىدىكى تاجسىمان ۋىرۇس ۋاباسى سىتاتىستىكىسى ھهققىدە يالغان سۆزلهۋاتىدۇ. 

ئۆتمۈشـكه نهزەر سـالـساق، ئـامېرىكـانـىڭ «دۈشـمىنـىڭنى تـونۇ» دېگهن كـونـا ھهربـىي ھېكمهتـكه سهل 

قـارىغـانـلىقـىنـى كۆرەلهيـمىز. ئهگهر بـىز خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه تېخىمۇ قـاتـتىق نهزەردە قـارىغـان بـولـساق ھهمـدە 

«خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى تهنـقىدلهش ئـىرقـچىلـىق ھېسابـلىنـىدۇ» دەيـدىغـان خـاتـا ۋە ئهخـمىقـانه قـاراش سهۋەبـلىك 

دىقـقىتـىمـىز چېچىلـىپ كهتـمىگهن بـولـسا، تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىنـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـلىرى ھازىرقـىدىن 

قـانـچىلـىك پهرقـلىق بـولـغان بـوالر ئـىدى؟ لېكىن، بـىز دۈشـمىنـىمـىزنـىڭ زادى نېمىگه ئېرىشـمهكـچى ئـىكهنـلىكـىنـى 

ۋە ئۇالرنىڭ ھىيلىسىنى چۈشىنهلمىدۇق. 

خىتاي نېمىگه ئېرىشمهكچى؟ 

ھهر قـانـداق بـىر دۆلهتـنىڭ نـىشـانـى ۋە مۇددىئـاسـىنـى چۈشـىنـىش دىپـلومـاتـىيهنـىڭ ۋە دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـىنـىڭ ئـاسـاسـىدۇر. زور كۆلهمـلىك قـوشۇنـغا ۋە يـادرو قـورالـلىرىغـا ئـىگه، يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان 

دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهت بـىلهن مۇنـاسـىۋەت قـىلـغانـدا، بۇ نۇقـتا تېخىمۇ مۇھىم. تېگى-تهكـتىدىن 

ئېيتقانـدا، سـىز رەقـىبـىڭىزنـىڭ ئۆزىڭىز ئۈچۈن تهھدىت يـاكـى ئهمهسـلىكـىنـى بـىلـىشـنى ئـويـاليسـىز. ئهگهر شۇنـداق 

بـولـسا، بۇ زادى قـانـداق تهھدىت؟ ئۇالر قـوشـنىلـىرى بـىلهن ئۇرۇش قـىلـىشـنى ئـويـالمـدۇ ۋە بۇنـداق قـىلـىشـقا 

قۇربـى يېتهمـدۇ؟ ئۇالر زېمىنـغا ئېرىشـمهكـچىمۇ يـاكـى بـايـلىقـقىمۇ؟ يـاكـى دۇنـيا سـودىسـىنـى كـونـترول قـىلـماقـچىمۇ؟ 

ئۇالر ئـامېرىكـاغـا تـاجـاۋۇز قـىالمـدۇ؟ دۆلهت بـىخهتهرلـىك تهھلىلـچىلـىرى ـــ مهن بـىر مهھهل شۇالردىن بـىرى 

ئـىدىم ـــ پـارتـىيه رەھبهرلـىرىنـىڭ نۇتۇقـلىرىدىن، ئـىلـمىي مـاقـالـىلهردىن، ھهربـىي تهلـىمـاتـالردىكـى ئـىبـارىلهردىن 

يـىپ ئۇچـى ئـىزدەيـدۇ. بـىز ھهمـىشه مهيـنهت كۆزنهكـنىڭ سـىرتـىدا تۇرۇپ دېرىزىنـىڭ ئـىچـىگه نهزەر سـالـىمـىز 

يـاكـى پـاكـىز كۆزنهكـتىن بـىرەرنـى تېپىشـنى ئـويـاليـمىز. مهنـچه «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» بـىز ئۈچۈن دەل ئـاشۇ 

كۆزنهك بـوالاليـدۇ. بـىز خـىتـايـنىڭ زادى نېمه ئـىش قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـايـدىڭالشـتۇرۇۋالـساقـال، «چهكـلىمـىسـىز 

ئۇرۇش» ئۇنىڭ «قانداق ۋە نېمه ئۈچۈن؟» ئىكهنلىكىنى چۈشىنىشىمىزگه ياردەم بېرىدۇ. 

ۋىنسـتون چېرچـىل سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى رۇسـىيهسـى ھهقـقىدە «ئۇ سـىرنـىڭ ئـىچـىدىكـى سـىرغـا ئـورالـغان بـىر 

تېپىشـماقتۇر» دېگهن. ئۇ جـوسېف سـتالـىن ۋە ئۇنـىڭ كـرېمىل سـارىيـىدىكـى كـوممۇنـىسـت قـولـچومـاقـچىلـىرىنـىڭ 

تهپهككۇرىنـى چۈشـىنـىشـكه ئۇرۇنـغانـىدى. ئـامېرىكـا رەھبهرلـىرى سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـى ئهۋجـىگه چـىقـقان چـاغـالردا 

مـىڭ قېتىمـالپ: «رۇسـىيه زادى نېمه قـىلـىۋاتـىدۇ؟ ئۇالر نېمىگه ئېرىشـمهكـچى؟ ئۇالر قـانـچىلـىك خهتهرلـىك؟» 

دەپ سـوئـال قـويـدى ۋە ئـاخـىرى ئۇالرغـا جـاۋاب تـاپـتى. پـرىزدېنت رونـالـد رېگانـنىڭ ئـاقـىالنه تهھلىلـى ۋە 

جـاسـارىتـىنـىڭ سـايـىسـىدە، بـىز رۇسـىيهنـى ئـىقـتىسـادى ئـاجـىز، ئـارمـىيهسـى بـىھۇدە زورىيـىپ كهتـكهن، تۈگـىمهس 
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ئـىقـتىسـادىي ئـاپهتـنىڭ دەردىدە تـولـغىنـىۋاتـقان، ئـاخـىرىدا كـوممۇنـىزم ۋە كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيهنـىڭ 

مهغلۇبـىيهتـتىن بـاشـقا نهرسه ئهمهسـلىكـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان ئـىچـى كـاۋاك دۆلهت دەپ مۆلـچهرلـىدۇق. 

نهتـىجـىدە، رېگانـنىڭ ھهربـىي ھازىرلـىق رىقـابـىتـى ئۇالرنـى ھاڭدىن غۇلـىتـىۋەتـتى. (يهنـى ئـامېرىكـا سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـى تهنـنهرخـى پهۋقۇلـئاددە يۇقـىرى، ئـالهم بـوشـلۇقـى رىقـابـىتـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھهربـىي ھازىرلـىق 

رىقـابـىتـىگه سۆرەپ كـىردى، ئهمـما سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي كۈچـى بۇنـىڭغا يـار بهرمـىگهچـكه، ھهربـىي 

چـىقـىمـنىڭ زىيـادە ئېشىپ كېتىشـى سهۋەبـلىك، بـاشـقا سـاھهلهردە ئېغىر ئـىقـتىسـادىي بـوھران كۆرۈلـدى ۋە سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى ئـاخـىرىدا يـىمـىرىلـىش تهقـدىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللـمىدى، بۇ ھهقـته ژۇرنـىلـىمـىز تهھرىراتـى تهرىپـىدىن 

تهرجىمه قىلىنغان «يۈز يىللىق مارافون» دېگهن كىتابتىن تېخىمۇ تهپسىلىي مهلۇماتقا ئېرىشهلهيسىز.)  

لېكىن، خـىتـايـغا قـارىتـا ئـوخـشاش تهدبـىر قـولـلىنـىش خـاتـالـىقتۇر. خـىتـايـنىڭ مۇددىئـاسـى رۇسـىيهنـىڭكىگه 

قـارىغـانـدا تېخىمۇ تۇتۇق. رەھبهرلـىرىمـىز بۈگۈن سـادىر قـىلـىشـى مۇمـكىن بـولـغان ئهڭ چـوڭ خـاتـالـىق ـــ 

ئۇالرنـىڭ «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ نېمىگه ئېرىشـمهكـچى ئـىكهنـلىكـىنـى ۋە قـانـداق ئېرىشـىدىغـانـلىقـىنـى ئېنىق 

بىلىمىز» دەپ ئويلىۋېلىشىدۇر. 

رەقـىبـلىرىمـىز ھهقـقىدە بـىر نهرسه بـىلـىمـىز دەپ ئـويـالش ئـاسـان. نېمىال دېگهن بـىلهن، بـىز شـىمـالـىي كـورېيه 

ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە خـىتـاي ئهسـكهرلـىرىگه قـارشـى قـانـلىق جهڭلهرنـى قـىلـدۇق. خـىتـاي ھىنـدىسـتان ۋە ۋېيتنام 

بـىلهن تـاالش-تـارتـىش بـولۇۋاتـقان زېمىنـدا ئۇرۇش قـىلـدى. يېقىنـدىن بۇيـان، بـىزنـىڭ دىپـلومـاتـىك ۋە ھهربـىي 

سـاھهيـىمـىزدىكـىلهرنـىڭ ھهربـىي ھهرىكهت قـولـلىنـىلـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىگه بـولـغان ئهنـدىشـىسـىنـىڭ تۆۋەنـلىشـى 

سهۋەبـلىك، ئۇالردا «خـىتـاي ئـامېرىكـاغـا بـىۋاسـىته تهھدىت ئېلىپ كهلـمهيـدۇ. ئۇالر (بـىز ئۈچۈن) بـىۋاسـىته 

تهھدىت بـولـغان تهقـدىردىمۇ، بـىز بـارلـىق نـورمـال ئۇسۇلـالر بـىلهن ئۇالرغـا بېسىم ئـىشـلىتـىپ ئۇالرنـى 

تىزگىنلىيهلهيمىز» دەيدىغان ئورتاق تونۇش شهكىللهندى. 

ئهمـما بـىز سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا قـولـالنـغان تـاكـتىكـىنـى قـايـتا ئـىشـلىتهلـمهيـمىز ھهمـدە ئـوخـشاش نهتـىجـىنـىمۇ 

كۈتهلـمهيـمىز. خـىتـاي تېخىمۇ چـوڭ مهسـىلـىدۇر. شۇنـداق، ئۇالر مـاۋ زېدوڭ دەۋرىدە (سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا) 

ئـوخـشاشـال غـايهت زور ئـىقـتىسـادىي خـاتـالـىقـالرنـى سـادىر قـىلـىپ، مـىلـيونـلىغـان كـىشـىنـىڭ ئـاچـارچـىلـىقـتىن ئۆلۈشـىگه 

سهۋەب بـولـدى. ئۇالرنـىڭ دەھشهتـلىك سـىيـاسـىي تـازىلـىشـى سهۋەبـلىك، 1980-يـىلـالردىن ئـىلـگىرى خـىتـاي 

جهمـئىيـىتـىدىكـى ئـىخـتىسـاسـلىقـالر خـوراپ تۈگـىدى. لېكىن، خـىتـاي يهنـىال ئـامـان قـالـدى، ھهتـتا گۈلـلهنـدى ۋە 

شۇنـىڭدىن كېيىن ئـاسـاسهن خـاتـالـىق سـادىر قـىلـمىدى. شۇنـى ئۇنۇتـماسـلىق كېرەكـكى، ئۇالرنـىڭ ئـىقـتىسـادى 

رۇسـىيهنـىڭكىنـى بهكـال چـانـدۇرۇپ قـويـىدۇ، ئۇالرنـىڭ 1 مـىلـيارد 400 مـىلـيون نـوپۇسـىمۇ شۇنـداق. ئۇالرنـىڭ 

(ئـاتـالـمىش «خـىتـايـچه») كـوممۇنـىزم نۇسـخىسـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭكىگه قـارىغـانـدا تېخىمۇ مۇرەكـكهپ بـولۇپ، 

خـىتـاي قـىسـمهن چهكـلىمه قـويـغان ئـاسـاسـتا كـارخـانـىالرنـىڭ ئهركـىن تـىجـارەت قـىلـىشـىغـا يـول قـويـغان. شۇنـداقـال، 

خـىتـاي كۈلتۈرى ئۇالرنـىڭ كـارخـانـىچـىلـىق روھىغـا سـىڭىپ كـىرگهن بـولۇپ، رۇسـىيهدە بۇ خـىل ئهھۋال مهۋجۇت 

ئهمهس ئـىدى. ھازىر خـىتـاي ئـارمـىيهسـى نـاھايـىتـى قۇدرەتـلىك. خـىتـاي مهيـلى تهتـقىق قـىلـىپ ئېچىش يـاكـى 

ئـوغـرىالشـتا بـولسۇن، تېخنىكـا جهھهتـته ئـىلـغار دۆلهتتۇر. خـىتـايـنىڭ مهبـلىغـى ئۇنـى يهرشـارى مـىقـياسـىدا سـوۋېت 
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ئـىتـتىپـاقـى مۇۋەپـپهق بـولۇپ بـاقـمىغـان ئـىمـتىيـازالرغـا ئـىگه قـىلـدى. ئهلۋەتـته، خـىتـايـنىڭمۇ ئۆزىگه تۇشـلۇق 

مهسـىلـىلـىرى بـار، مهن بۇ ھهقـته كېيىن ئـايـرىم تـوخـتىلـىمهن. لېكىن، ئهڭ چـوڭ سـاۋاق شۇكـى: خـىتـاي 

ئىككىنچى ئهۋالد رۇسىيه ئهمهس. 

ئۇنـداقـتا، خـىتـاي زادى نېمه قـىلـىۋاتـىدۇ؟ ئۇالر نېمىگه ئېرىشـمهكـچى؟ شۇنـداقـال، ئۇالر ئۆز نـىشـانـىغـا 

يېتىش ئۈچۈن قانداق ئۇسۇلالرنى قوللىنىۋاتىدۇ؟ 

ئـامېرىكـادىكـى نۇرغۇن سـىيـاسـىيـونـالر ۋە شـىركهت خـوجـايـىنـلىرىغـا كۆرە، خـىتـاي ئـانـچه كۆپ نهرسـىگه 

ئـىنـتىلـمهيـدۇ ۋە زىنھار بـىزگه قـارشـى ئـىش قـىلـغىنـى يـوق. بهشـبۇرجهكـلىك بـىنـا (ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه 

مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـاش شـىتـابـى)دىكـى بۇ تېمىدىكـى سۆھبهتـلهر يۇقـىرى قـاتـالمـدىكـىلهرنـىڭ كۆز قـاراشـلىرى 

تهرىپــىدىن يېتهكــلىنــىدۇ. مهلۇم مهنــىدىن ئېيتقانــدا، پــرىزدېنتنىڭ، شۇنــداقــال ئۇنــىڭ ئهڭ ئــالــىي 

مهسـلىھهتـچىلـىرى ۋە كـابـىنېت ئهزالـىرىنـىڭ كۆز قـارىشـى يـىغـىنـنىڭ ئـاتـموسفېراسـىنـى بهلـگىلهيـدۇ. مهن ئـاقـسارايـدا 

دۆلهت بـىخهتهرلـىك خـادىمـى بـولـغان ۋە ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىدا ئـىشـلىگهن چـاغـلىرىمـدا، 

بـىزدىن تهلهپ قـىلـىنـىدىغـىنـى «ئهگهر سـىز خـىتـايـنى دۈشـمهن دېسىڭىز، خـىزمـىتـىڭىزدىن ئـايـرىلـىشـىڭىز مۇمـكىن» 

دېگهن نۇقـتىئـىيـنهزەر ئـىدى. ھالبۇكـى، خـىزمهتـتىكـى رەسـمىيهتـچىلـىكـتىن خـالـىي بـولـغان چـاغـالردا، مهن 

خىزمهتداشلىرىم بىلهن بۇ تېمىدا قىزغىن مۇنازىرىلىشىپ كېتهتتۇق. 

مهن 2014-يـىلـى «شـىتـاب بـاشـلىقـلىرى بـىرلهشـمه مهجـلىسـى»نـىڭ خـىتـاي ئـىشـلىرى مهسـلىھهتـچىسـىلـىك 

سۈپـىتـىم بـىلهن بهشـبۇرجهكـلىك بـىنـاغـا كهلـگىنـىمـدە، ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يـولـيورۇقـى تـولـىمۇ ئـوچۇق ئـىدى: 

خـىتـاي بـىلهن ئـارىمـىزدىكـى ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋەت پهۋقۇلـئاددە مۇھىم بـولـغاچـقا، بـىز  ئـاشـكارا ھالـدا خـىتـاي 

بـىلهن دۈشـمهنـلىشـىدىغـان ھېچقانـداق ئـىشـنى قـىلـمايـمىز. ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تۇتۇمـى «دۇنـيادىكـى ئهڭ 

كۈچلۈك ئـىكـكى دۆلهت (ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـايـنى دېمهكـچى)، يـادرو قـورالـلىرىغـا ئـىگه شـىمـالـىي كـورېيه ۋە 

كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى قـاتـارلـىق تېخىمۇ چـوڭ خـىرىسـالرنـى بـىرلـىكـته ھهل قـىلـىشـى كېرەك» دېگهنـدىن ئـىبـارەت 

ئـىدى ۋە بۇ تۇتۇم «خـىتـاي بۇ ئـىكـكى مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىشـنى ئـويـاليـدۇ» دېگهن بـىمهنه چۈشهنـچىنـى ئـاسـاس 

قىلغانىدى (لېكىن، ئهھۋال ئۇنداق ئهمهس). 

ئۇ يـىلـالردا مهنـدە مۇنـداق ئـىكـكى مۇھىم تـونۇش يېتىلـدى. بـىرىنـچىسـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـاش 

نـىشـانـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش. ئـىكـكىنـچىسـى، بۇ نـىشـانـغا يېتىشـتىكـى 

ئهڭ چـوڭ تهھدىت ئـامېرىكـانـىڭ دېموكـراتـىيهسـى. بـىز ئۇالرنـى دۈشـمىنـىمـىز دەپ قـارىمـاسـلىقـىمـىز مۇمـكىن، ئهمـما 

ئۇالر بىزنى ئۆزلىرىنىڭ ھايات-ماماتىغا ئاالقىدار دۈشمىنى دەپ قارايدۇ. 

ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدىن كېيىن بـىرلـىكـكه كېلىنـگهن يهر شـارىلـىشـىشـنىڭ ئـاسـاسـى «ئـاتـالنـتىك 

نـىزامـنامـىسـى»نـىڭ (Atlantic Charter) پـىرىنسـىپـلىرى بـولۇپ، ئۇ بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى، دۇنـيا 

سـودا تهشـكىالتـى ۋە بـاشـقا تهشـكىالتـالرغـىمۇ كۈچلۈك تهسـىر كۆرسهتـكهن. مهزكۇر نـىزامـنامـىدە «ئهركـىن بـازار، 

دېموكـراتـىك پـرىنسـىپ، قـانۇن بـىلهن ئـىدارە قـىلـىش ۋە ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش»تـىن ئـىبـارەت تۆت 

2022، ئىيۇل 11
ئۇيغۇرالر 35-سان



ئـاچقۇچلۇق پـىرىنسـىپ بـار بـولۇپ، داۋوسـقا ئـوخـشاش جـايـالرغـا تـوپـالنـغان خهلـقئارالـىق سهرخـىلـالر خـىتـايـنىڭ 

مۇشۇ پـىرىنسـىپـالرغـا قـاراپ مېڭىۋاتـقانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىدۇ. ھالبۇكـى، ئهمهلـىيهت دەل شۇنـىڭ ئهكسـىچه. كېيىن 

چۈشـىنـىپ يهتـكىنـىمـىزدەك، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى مهزكۇر پـرىنسـىپـالرنـى ئۆز مهۋجۇتلۇقـىغـا نـىسـبهتهن تۈپـكى 

تهھدىت دەپ قارايدۇ. 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئـاسـاسـىي قـانۇنـى بـار، ئهمـما ئۇنـىڭ ئـورنـىنـى «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

نـىزامـنامـىسـى» ئـىگـىلـىۋالـغان ۋە مهزكۇر نـىزامـنامـىدە خـىتـايـدىكـى ئـىگـىلـىك ھوقۇق سـاھىبـى ـــ يهنـى ھۆكۈمـدار 

ـــ نـىڭ پـارتـىيه ئـىكهنـلىكـى ئېنىق كۆرسـىتـىلـگهن. شۇنـداقـال، پـارتـىيهنـىڭ ھۆكۈمـرانـى ـــ نهزەرىيه جهھهتـته 

مهركـىزىي كـومـىتېت، ئهمهلـىيهتـته بـولـسا شـى جـىنـپىڭ ـــ دۆلهتـنىڭ ھۆكۈمـرانـىدۇر. تـوقـسان مـىلـيون پـارتـىيه 

ئهزاسـى شـى جـىنـپىڭنىڭ خـاس كـادىرلـىرى بـولۇپ، ئۇالر ئۆزلـىرىدىن بـاشـقا 1 مـىلـيارد 350 مـىلـيون خـىتـاي 

پۇقـراسـى ئـارىسـىدىكـى ئـاالھىدە ئـىمـتىيـازلـىق تهبـىقـىدۇر. خـىتـايـنىڭ ھاكـىمـىيهتـنىڭ پـارتـىيهگه تهۋە بـولۇشـىنـى ۋە 

غهربنىڭ ئىدىيهسىنى باستۇرۇشنى يوللۇقالشتۇرىدىغان نۇرغۇن باھانىلىرى بار. 

مهن ئـاز ئۇچـرايـدىغـان، خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىدىيهسـى بـىلهن ئۇچـرىشـىش پۇرسـىتـىگه ئېرىشـكىنـىمـدە ئهڭ 

بهك روشهن بـولـغىنـى مۇشۇ نۇقـتا ئـىدى. 2013-يـىلـى ئـاشـكارىالنـغان 9-نـومۇرلۇق ھۆجـجهت نۇرغۇنـلىغـان 

يهرلـىك ئهمهلـدارالرغـا تـارقـىتـىلـغان پـارتـىيه يـولـيورۇقـى ئـىدى. ئهيـنى چـاغـدا، شـى جـىنـپىڭ تهخـتكه يېڭى 

چـىقـقان، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا رەتـلىك ۋە پۇزۇر كـىيـنگهن ئهپهنـدى سـىيـاق بۇ ئـادەمـنىڭ كېيىنـكى بـاسقۇچلۇق 

ئـىسـالھاتـنى بـاشـلىشـىدىن زور ئۈمـىد كۈتـكهنـىدى. 9-نـومۇرلۇق ھۆجـجهت، ئۇنـى قـانـداق ئـوقۇشـنى 

بـىلـىدىغـانـالر ئۈچۈن، بۇ ئۈمـىدنـى سۇغـا چـىالشـتۇرغـانـىدى. مهركـىزىي كـومـىتېت تهرىپـىدىن تـارقـىتـىلـغان مهزكۇر 

ھۆجـجهت كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان ئـىسـالھات ھهرىكـىتـىنـى قـاتـتىق ئهيـىبـلىگهن ۋە يهرلـىك ئهمهلـدارالرغـا 

خـىتـايـنىڭ تهۋرەنـمهس كـوممۇنـىزم دۆلـىتـى ئـىكهنـلىكـىنـى، غهربـنىڭ غـايـىسـىنـىڭ بهربـات بـولـىدىغـانـلىقـىنـى 

ئـوپـئوچۇق ئـىبـارىلهر بـىلهن بـىلـدۈرگهنـىدى. (مهزكۇر ھۆجـجهتـته) ئـاسـاسـىي قـانۇنلۇق دېموكـراتـىيه، ئـاخـبارات 

ئهركـىنـلىكـى، قـااليـمىقـانـچىلـىق مهزگـىلـىدىكـى خـىتـاي تـارىخـىنـى تهكشۈرۈش ۋە ئـىقـتىسـادنـى خۇسۇسـىيـالشـتۇرۇش 

قـاتـارلـىقـالر چهكـلهنـگهن ئۇقۇمـالرنـىڭ قـاتـارىدا ئـىدى. ئـىسـالھاتـنى تهشهببۇس قـىلغۇچـىالر ئـاغـدۇرمـىچـىالر 

بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ مهقسـىتـى «غهربـنىڭ قـىمـمهت سـىسـتېمىسـى بـىلهن بـىز تهشهببۇس قـىلـىۋاتـقان قـىمـمهت 

سـىسـتېمىسـىنـىڭ مـاھىيهتـلىك پهرقـىنـى خـىرەلهشـتۈرۈش ۋە ئـاخـىرىدا غهربـنىڭ قـىمـمهت سـىسـتېمىسـىنـى 

سوتسىيالىزمنىڭ يادرولۇق قىممهت قارىشىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش» ئىدى. 

بۇ پـىكـىرلهر (خـىتـايـنىڭ نهزىرىدە) ھهزەر قـىلـىشـقا تېگىشـلىك تهھدىتـلهر ئـىدى. دەرۋەقه، (مهزكۇر 

ھۆجـجهت تـارقـىتـىلـىپ) ئۇزۇن ئۆتـمهي، كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـادۋوكـاتـلىرى، ئـاكـادېمىكـالر ۋە ئـاخـباراتـچىالر 

تۈركۈملهپ قولغا ئېلىنىشقا ۋە تۇتۇپ تۇرۇلۇشقا باشلىدى. 

ۋاشـىڭتونـدا بـولـسا، بۇ ھهقـته ئـانـچه كۆپ تهشۋىش يـوق ئـىدى. خـىتـايـنىڭ بۇنـچه كۆپ سـاھهگه 

چېتىلـىدىغـان قـىلـمىشـلىرىنـىڭ مۇرەكـكهپـلىكـى سهۋەبـلىك، ئـامېرىكـانـىڭ نۇرغۇن ئـورگـانـلىرى بۇ مهسـىلـىگه 
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«مېنىڭ ئـىشـىم ئهمهس» دەپ قـارايـتتى. دېمىسـىمۇ ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى شېنجېندا 

مۇخـبىرالرنـىڭ قـولـغا ئېلىنـىشـىدىن يـاكـى كـىرىمـنىي جـىلـغىسـىدىكـى بهزى شـىركهتـلهرنـىڭ پـاتېنتىنـىڭ (خـىتـاي 

تهرىپـىدىن) دەخـلى-تهرۇز قـىلـىنـغانـلىقـىدىن قـانـداقمۇ ئهنـدىشـىلهنسۇن؟ ئـامېرىكـا سـودا مـىنـىسـتىرلـىقـى جهنۇبـىي 

خـىتـاي دېڭىزىدىكـى سۈنـئىي ئـارال ۋە خـادا تـاشـالردىن قـانـداقمۇ تهشۋىشـلهنسۇن؟ ھېچكىم خـىتـايـنىڭ ئـومۇمـىي 

ئىستراتېگىيهسىنى كۆرۈپ يېتهلمىگهنىدى. 

ئـامېرىكـا رەھبهرلـىرى (سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى غۇالتـقانـلىقـى سهۋەبـلىك) «كـوممۇنـىزم ئۆلـدى، ئـامېرىكـا قهد 

كۆتۈرۈۋاتـىدۇ» دەپ ئـويـالپ خۇدىنـى يـوقـاتـقانـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ رەھبهرلـىرى 2049-يـىلـى، يهنـى 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ خـىتـايـدا ھاكـىمـىيهتـنى قـولـىغـا ئـالـغىنـىغـا يۈز يـىل بـولـغانـدا، قـانـداق قـىلـىپ يېڭى 

يهرشـارىۋى دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهتـكه ئـايـلىنـىش ھهقـقىدە پـىالن تۈزۈۋاتـاتـتى. 1989-يـىلـى 

تـيهنـئهنمېن مهيـدانـىدا نـامـايـىش قـىلـىنـغانـدىال، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى غهربـنىڭ كـاپـىتـالـى ۋە تېخنىكـىسـىنـى 

ئـىمـپورت قـىلـىۋاتـقانـلىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، غهربـنىڭ پـىكـىر ئهركـىنـلىكـى ۋە دېموكـراتـىيه ئۇقۇمـلىرىنـى چهكـلهشـنىڭ 

مۇھىمـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـكهنـىدى. مېڭه يۇيۇش ۋە ئـىدىيهنـى تـىزگـىنـلهش (ئۇالرغـا نسـبهتهن) ئـىلـگىرىكـى ھهر 

قـانـداق ۋاقـىتـتىكـىدىن مۇھىم بـولۇپ قـالـغانـىدى. خـىتـايـنىڭ بـارلـىق قـىلـمىشـلىرىنـىڭ مـاۋ زېدوڭنى 

پهخىرلهندۈرىدىغان رەۋىشته بىر پۈتۈنلهشتۈرۈلۈشىدىكى سهۋەب ئهنه شۇدۇر. 

خىتاينىڭ ئىستراتېگىيهسى 

دۈشــمىنــىڭىزنــىڭ نېمىگه ئېرىشــمهكــچى ئــىكهنــلىكــىنــى بــىلــىشــال يېتهرلــىك ئهمهس، ئۇنــىڭ 

ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىمۇ چۈشـىنـىشـىڭىز زۆرۈر. ئـامېرىكـالـىقـالرنـى گـاڭگىراتـقىنـى دەل مۇشۇ نۇقـتا. بـىز «ئـومۇمـىيۈزلۈك 

ئۇرۇش»تـىن ئـىبـارەت بـىرال خـىل ئۇسۇلـدا كۈرەش قـىلـىشـقا ۋە تـاجـاۋۇزچـىلـىقـقىمۇ ئـوخـشاش نهزەردە قـاراشـقا 

(يهنـى دۈشـمىنـىمـىز رەسـمىي قـوشۇن تـارتـىپ، قـورالـلىق ئۇرۇش قـوزغـىمـىغۇچه، ئۇنـىڭ قـىلـمىشـىنـى 

«تاجاۋۇزچىلىق» دەپ قارىماسلىققا) كۆنۈكتۇق. ھالبۇكى، خىتايالر باشقا ئىشالرنى قىلىۋاتىدۇ. 

ئـامېرىكـا كـارخـانـا سـاھهسـىدىكـى دوسـتلىرىمـدىن ئېرىشـكهن بـىر قـىسـىم مهلۇمـاتـالر مېنى خـىتـايـنىڭ 

تـاجـاۋۇزچـىلـىق دەرىجـىسـىنـى ئـوچۇق كۆرۈپ يېتىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـدى. مهبـلىغـى خهتهر ئـىچـىدە قـالـغان 

بهزى ئهقـىلـلىق كـىشـىلهر ئـومۇمـىي ۋەزىيهتـنى كۆرۈپ يهتـكهنـىدى. خـىتـايـالر ئـالـلىبۇرۇن «ھهمـمه جـايـنى 

قاپلىغان ئۇرۇش» قىلىۋاتقان بولۇپ، سوراشقا تېگىشلىك سوئال «ئۇنىڭ كېيىنكى نىشانى قهيهر؟»دۇر. 

ئۇالر خـىتـايـنىڭ قـانـداقسـىغـا تېخنىكـىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـقا بـىر تـىيـىنمۇ خهجـلىمهيـال تۈرلۈك 

تېخنىكـىالرغـا ئېرىشـكهنـلىكـىنـى، دۇنـيانـىڭ سۇ تـرانسـپورت سـاھهسـىنـى قـانـداق ئېھتىيـاتـچانـلىق بـىلهن كـونـترول 

قـىلـغانـلىقـىنـى، بـىزنـىڭ شـىركهتـلىرىمـىزگه ۋە پهن-تېخنىكـا تهجـرىبـىخـانـىلـىرىمـىزغـا قـانـداق سـىڭىپ 

كـىرگهنـلىكـىنـى، ئـامېرىكـالـىق مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ پۇلـىنـى ئـىشـلىتـىپ ئۆزىنـىڭ زاۋۇتـلىرى ۋە شـىركهتـلىرىنـى 
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مهبـلهغ بـىلهن قـانـداق تهمـىنـلىگهنـلىكـىنـى، ئـانـدىن ھهرقـانـداق پـايـدىنـىڭ خـىتـايـدا قېلىشـى كېرەكـلىكـىدە چـىڭ 

تۇرۇۋالــىدىغــانــلىقــىنــى چۈشهنــدۈرۈپ بهرگهنــىدى. بۇ پهقهت خــىتــايــنىڭ دۇنــيانــىڭ خــوجــىلــىقــى ـــ 

ئـاكـادېمىكـالرنـىڭ تهبـىرى بـىلهن ئېيتقانـدا، رايـون ۋە يهرشـارى ئـاتـامـانـلىقـى ـــ ئۈچۈن قـىلـغان يـوشۇرۇن 

كۈرىشىنىڭ مىساللىرىدىن بىرىدۇر. 

ئۇالرنىڭ باشقا مېتودلىرىدىن بهزىلىرىگىمۇ نهزەر سېلىپ باقايلى: 

خـىتـاي ئـىزچـىل ھالـدا «ئهركـىن بـازار»دا بـىز بـىلهن كۈرەش قـىلـىپ كهلـدى. بـىزنـىڭ سـىيـاسـىي ۋە سـودا 

سـاھهسـىدىكـى سهرخـىلـلىرىمـىز خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ خهلـقئارا قـانۇنـنىڭ بهلـگىمـىلـىرى ۋە ئۆزى تېخى يېقىنـقى 

دەۋردە قـوبۇل قـىلـىنـغان نۇرغۇن خهلـقئارالـىق تهشـكىالتـالرنـىڭ مۆلـچهرلـىرى بـويـىچه ئـىش قـىلـمىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ 

يېتهلـمىدى. ئۇالر يهنه خـىتـايـنىڭ دۆلهتـلىك ۋە خۇسۇسـىي تـارمـاقـلىرىنـىڭ ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىالش ئۈچۈن 

ئـورتـاق ھهرىكهت قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى، ئـوغـرىلـىقـنىڭ قـىسـمهن ھادىسه بـولـماسـتىن، سـودا ئهنـدىزىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى 

ئىكهنلىكىنىمۇ تونۇپ يېتهلمىدى. 

ئۇالرنـىڭ يهنه غهربـلهشـكهن خـىتـايـنىڭ بـارغـانسېرى پـىشـىپ يېتىلـگهن نـازارەت قـىلـىش تېخنىكـىسـىنـى 

ئـىشـلىتـىپ، پۇقـراالرنـى كـومـپارتـىيـىگه بـولـغان سـاداقـىتـىنـىڭ ئـىسـپاتـىغـا ئـاسـاسهن مۇكـاپـاتـاليـدىغـان يـاكـى 

جـازااليـدىغـان ئـورۋېلچه «ئـىجـتىمـائـىي ئـىنـاۋەت نـومۇرى» سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـىدىغـانـلىقـىنـىمۇ تـونۇپ 

يېتهلـمىدى. سهرخـىلـلىرىمـىز پۇلـنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك قـورال ئـىكهنـلىكـىنـى تـونۇپ يېتهلـمهي، ھهربـىي كۈچـنى 

ئۇرۇشـتىكـى ئـاسـاسـلىق قـورال دەپ قـارىدى. ئۇالر خـىتـايـنىڭ پۇلـلىرىنـىڭ چهتـئهلـدىكـى سـىيـاسـىي رەھبهرلهرگه 

تهسـىر كۆرسـىتـىش، (ئۆزلـىرىنـىڭكىگه زىت) ئـىدىيهلهرنـى بـاسـتۇرۇش، تېخنىكـا سېتىۋېلىش يـاكـى ئـوغـرىالش 

ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـگهنـلىكـىنـى تـونۇپ يېتهلـمىدى. خـىتـايـنىڭ پۇلـلىرى ئـىنـتايـىن تۆۋەن بـاھادا تـاۋار 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە رىقـابهتـچىلهرنـى بـازاردىن سـىقـىپ چـىقـىرىش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـگهنـىدى. خـىتـايـنىڭ پۇلـلىرى 

يهنه ئـىلـمىي، تېخنىكـىۋى يـاكـى ئـىنـژېنېرلـىق ئۇچۇرلـىرىنـى تـوپـالش يـاكـى ئـوغـرىالش ئۈچۈن پـاالقـاليـدىغـان 

«ئاكادېمىكالر قوشۇنى»نى بارلىققا كهلتۈردى. 

خـىتـاي ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه تـورىغـا سـىڭىپ كـىرىش ئـارقـىلـىق، ھهر خـىل ئۇچۇرالرنـى تـىزگـىنـلهش ۋە 

بۇرمـىالش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئېرىشـتى. تۆۋەنـدىكـى مـاۋزۇالر ھهقـقىدە ئـويـلىنـىپ كۆرۈڭ: «خـىتـاي دىسـنىي 

شـىركـىتـىنـى خـىتـايـغا مـايـىل فـىلـىم ئـىشـلهشـكه قـىسـتىدى»؛ «NBA دىكـى مهلۇم بـىر كـومـانـدا خـىتـايـنىڭ 

غهربـىدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـچىلهر الگېرىنـى شۇنـچىكـى تهنـقىدلهپ قـويـغان بـىر بـاشقۇرغۇچـىسـىنـى ئـىشـتىن 

بـوشـاتـتى»؛ «<نيۇ-يـورك ۋاقـىت گېزىتـى> خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تهشۋىقـات ئـاپـپاراتـىنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي 

تـاراتقۇالرغـا ئـاتـالـمىش ئۇيغۇر ئـاز سـانـلىقـلىرىنـىڭ قـانـچىلـىك يـاخشـى يـاشـاۋاتـقانـلىقـى تېما قـىلـىنـغان نهچـچه 

مـىڭلىغـان سـاخـتا، تۈركۈمـلهپ ئـىشـلهنـگهن ۋىدىيـولـىرىنـى چـىقـارغـانـلىقـىنـى بـايـقىدى». بـىز (خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ تهشۋىقـات ئـاپـپاراتـلىرى تهرىپـىدىن) مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالرنـىڭ خـورالنـغانـلىقـىغـا، ھهتـتا ئـىرقـىي 

2022، ئىيۇل 14
ئۇيغۇرالر 35-سان



قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئۇچـراۋاتـقانـلىقـىغـا ئـائـىت بـارلـىق ھۆجـجهتـلهرنـى غهربـنىڭ ئـويـدۇرمـىسـى دەپ قـاراشـقا 

يېتهكلهندۇق. 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا ئـاالقـىدار تهشۋىقـات مۇجـادىلـىسـى (خـىتـايـنىڭ) دۆلهت ئـىچـى-سـىرتـىدىكـى 

جـامـائهت پـىكـرىنـى خـىتـايـغا پـايـدىلـىق يۆنـىلـىشـكه بۇراش جهھهتـتىكـى كهڭ كۆلهمـلىك ۋە داۋامـلىق 

كېڭىيـىۋاتـقان ئۇرۇنۇشـنىڭ تـىپـىك مـىسـالـىدۇر. «ۋاشـىڭتون پـوچـتا گېزىتـى» خـىتـايـنىڭ بـىزنـىڭ ئهركـىنـلىكـكه 

بـولـغان تهلپۈنـىشـىمـىزنـى بـىزگه قـارشـى ئـىشـلىتـىۋاتـقانـلىقـىنـى بـايـقاپ ئۈلگۈرگهنـىدى (ئۇالرنـىڭ بـاش بهت 

مـاقـالـىسـىدە شۇنـداق دېيىلـگهن): «خـىتـاي تـاشـقى دۇنـيادىكـى ھهقـىقـىي ۋە تهنـقىدىي نۇقـتىئـىيـنهزەرلهرنـىڭ 

تهسـىرىدىن قـورقـقانـلىقـتىن <تـور سهددىچـىنـى>نـىڭ ئـىچـىگه بېكىنـىۋېلىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يېقىنـدا 

ئـاشـكارىالنـغان ھهرىكهتـلهر خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا، ئۇنـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى، تېخنىكـا شـىركهتـلىرى ۋە پۇقـرالـىرى 

تـايـىنـىدىغـان ئـاشـكارىلـىقـنى سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـىپ، يـالـغان ۋە ئۆز ھاكـىمـىيـىتـىگه پـايـدىلـىق سـىيـاسـىي ھېكايـىلهرنـى 

تارقىتىش غهرىزىنى ئاشكارىلىدى.» 

خـىتـاي يهنه ئـامېرىكـادا زەھهرلـىك چېكىمـلىكـنىڭ يـامـراپ كېتىشـىگه سهۋەب بـولـغان جـىنـايهتـچىلهردىن 

بــىرىدۇر. 2019-يــىلــى، ئــامېرىكــانــىڭ نهچــچه يــىلــلىق ئۆتۈنۈشــى نهتــىجــىســىدە، خــىتــاي فېنتانــىل 

ئـىشـلهپـچىقـىرىشـقا زەربه بېرىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈردى. فېنتانـىل تهجـرىبـىخـانـىدا يـاسـالـغان، خـىروئـىنـدىن ئهلـلىك 

ھهسـسه كۈچلۈك بـولـغان ئهپيۇنسـىمـان دورىدۇر. شۇ يـىلـى (يهنـى 2019-يـىلـى)، ئـامېرىكـىدا 37 مـىڭ ئـادەم 

فېنتانـىلـنى كۆپ ئـىسـتېمال قـىلـىۋەتـكهنـلىك سهۋەبـىدىن ئۆلۈپ كهتـكهنـىدى. (فېنتانـىلـغا قـارىتـىلـغان) 

«بـاسـتۇرۇش»تـىن كېيىنـكى بـىر يـىلـدا، فېنتانـىلـنى كۆپ ئـىسـتېمال قـىلـىۋەتـكهنـلىك سهۋەبـىدىن ئۆلـگهنـلهرنـىڭ 

سـانـى 57 مـىڭغا چـىقـتى. بـرۇكـىڭس ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ (Brookings Institution) 2020-يـىلـى 7-ئـايـدىكـى 

دوكـالتـىدا يهكۈنـلهنـگىنـىدەك: «2013-يـىلـدىن بـاشـالپ، خـىتـاي ئـامېرىكـادىكـى قـانۇنسـىز زەھهرلـىك چېكىمـلىك 

بـازىرىغـا ئېقىپ كـىرگهن فېنتانـىلـنىڭ يـاكـى فېنتانـىل ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتا ـــ كۆپـىنـچه ھالـالردا مېكسىكـىدا ـــ 

ئـىشـلىتـىلـىدىغـان دورىالرنـىڭ ئـاسـاسـلىق مهنـبهسـى بـولۇپ كهلـدى ۋە ئـامېرىكـا تـارىخـىدىكـى ئهڭ ئهجهلـلىك 

زەھهرلـىك چېكىمـلىك ۋابـاسـىغـا سهۋەب بـولـدى». ئـانـدىن، بـرۇكـىڭس ئـىنسـتىتۇتـىدىكـىلهر خـىتـايـنىڭ كۆپ 

يـىلـالردىن بۇيـانـقى قـىلـمىش ئهنـدىزىسـىنـى چۈشهنـدۈرگهن بـولۇپ، مهزكۇر ئهنـدىزىدە خـىتـاي ئـالـدى بـىلهن 

بۇنـداق مهسـىلـىنـى بـارلـىقـىنـى ئـىنـكار قـىلـغان. كېيىن، بۇنـىڭغا قـارىتـا تهدبـىر قـولـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. 

ئهمـما، قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش تـارمـاقـلىرى بۇنـىڭغا قـارىتـا يېتهرلـىك تهدبـىر قـولـالنـمايـدىغـانـدەك قـىالتـتى. (بـاشـقىچه 

قـىلـىپ ئېيتقانـدا) ئـامېرىكـا (ئۆزىنـىڭ قـول قـوۋۇشـتۇرۇپ تۇرۇشـى نهتـىجـىسـىدە) خـىتـايـنى (فېنتانـىل 

ئهتـكهسـچىلـىكـى جهھهتـته) تېخىمۇ غـالـجىرالشـتۇرۇۋەتـكهنـىدى. بۇ گهپ راسـتمۇ؟ ئهگهر بـىز «چهكـلىمـىسـىز 

ئۇرۇش»نـىڭ پـىرىنسـىپـىنـى چۈشهنـسهك ۋە خـىتـايـدىن ئـىبـارەت ھهمـمىنـى كۆزىتـىشـكه ئۇرۇنـىدىغـان دۆلهتـنىڭ 

ئۇنـىۋېرسـال سـاقـچى كۈچـىنـى بـىلـسهك، خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـادا تـولـىمۇ ئېغىر تـاالپهتـكه سهۋەب بـولـغان ئـىنـتايـىن 

ۋەيـران قـىلغۇچ مهھسۇالتـنى ئېكسپورت قـىلـىدىغـان بـىر سـاھهنـى تـوخـتىتـىۋېتىشـكه قـادىر ئهمهسـلىكـىگه 

ئىشىنهمدۇق؟ 
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كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى مهسـىلـىسـىدە، گـول مۇھىت ئـاسـراش تهشهببۇسـچىلـىرى ۋە ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى 

خـىتـايـنىڭ يهنه بـىر يۈرۈش يـالـغانـچىلـىقـلىرىغـا ئـالـدىنـىپ كهتـكهن. دەرۋەقه، بـايـدېن ھۆكۈمـىتـى ـــ ئـوبـامـا 

ھۆكۈمـىتـىگه ئـوخـشاشـال ـــ خـىتـاي بـىلهن كـىلـىمـات مهسـىلـىسـىدىكـى ھهمـكارلـىقـنىڭ ئـىنـتايـىن مۇھىمـلىقـىغـا ۋە 

رويـاپـقا چـىقـىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىدۇ ۋە شۇ سهۋەبـلىك خـىتـايـنىڭ بـاشـقا سـاھهلهردىكـى نـاچـار قـىلـمىشـلىرىنـى ئهپۇ 

قــىلــىش كېرەك، دەپ قــارايــدۇ. «مــىلــلىي ئــوبــزور»دا (National Review) «ئېنېرگــىيه تهتــقىقــات 

ئـىنسـتىتۇتـى»نـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى پـىالنـىغـا ئـاالقـىدار تۆۋەنـدىكـى مۆلـچهرى نهقـىل قـىلـىنـغان: «خـىتـاي بۇ يـىل 

(2021-يـىلـى) مـارتـتا يېڭى، يهنـى <14-بهش يـىلـلىق يـىرىك پـىالن>نـى ئېالن قـىلـىپ، غهربـتىكـى كـىلـىمـات 

تهنـتهنـچىلـىرىنـى خـىجـالهتـته قـويـدى. چۈنـكى، بېيجىڭنىڭ پـىالنـىدا قـويۇپ بېرىشـكه بـولـىدىغـان كـاربـونـنىڭ 

يۇقـىرى مـىقـدارى بېكىتـىلـمىگهن، تهدرىجـىي ھالـدا كۆمۈر ئـىشـلىتـىشـنى تهرك ئېتىشمۇ تـىلـغا ئېلىنـمىغـان، 

شۇنـداقـال شـى جـىنـپىڭنىڭ (يهرشـارى كـىلـىمـات ئهھۋالـىنـى يـاخشـىالش تـوغـرىسـىدا بهرگهن) سۆزىنـىڭ قـانـداق 

ئهمهلـىيـلهشـتۈرۈلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى اليـىھهمۇ يـوق ئـىدى. خـىتـاي 2060-يـىلـغا بـارغـانـدا كـاربـونـنى 

نېيترالـالشـتۇرۇش (دۆلهت، كـارخـانـا، مهھسۇالت، پـائـالـىيهت يـاكـى شهخـسنىڭ تـاشـقاتـمىلـىق يېقىلغۇالرنـىڭ 

ئـورنـىغـا تۆۋەن كـاربـونلۇق ئېنېرگـىيه مهنـبهلـىرىنـى ئـىشـلىتـىش، دەرەخ تـىكـىپ ئـورمـان بهرپـا قـىلـىش، كـاربـون 

قـويۇپ بېرىش مـىقـدارىنـى ئـازايـتىش قـاتـارلـىق ئۇسۇلـالر ئـارقـىلـىق ئۆزى قـويۇپ بهرگهن كـاربـونـالرنـى يـوقـىتـىشـىنـى 

كۆرسـىتـىدۇ، ت) تـوغـرىسـىدا ۋەدە بهرگهن بـولسـىمۇ، يېڭى بهش يـىلـلىق پـىالنـدا ئـىشـلىتـىلـگهن كۆمۈرلهردىن 

قـويۇپ بېرىلـىدىغـان مـاددىالر ئهمهس، بهلـكى كۆمۈرنـىڭ خـىتـايـنىڭ داۋامـلىق تهرەقـقىي قـىلـىشـىدىكـى 

مۇھىملىقى تهكىتلهنگهن.» 

بۇ يهردە بـايـان قـىلـىنـغان ئـىسـتراتېگىيهلهرنـىڭ ھهمـمىسـى دىپـلومـاتـىيهدىن بهكـرەك يـاۋۇزلۇق بـىلهن 

مۇنـاسـىۋەتـلىك. ئهمـما خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ چهتئـهل ھۆكۈمهتلـىرى ۋە شىـركهتلـىرىگه، شۇندـاقال 

تـاراتقۇالرغـا، دىنـىي گۇرۇپـپىالرغـا، ئـاكـادېمىكـالرغـا، پۇقـراالر ھوقۇقـى تهشـكىالتـلىرىغـا ۋە يهكـكه پۇقـراالرغـا 

بـولـغان تهسـىرىنـى دەھشهتـلىك تۈردە ئـاشۇرۇشـتىكـى مۇددىئـاسـى بۇ (جهريـانـدا قـولـلىنـىلـغان) ۋاسـىتـىلهرنـى 

يـوللۇقـالشـتۇراتـتى. خـىتـاي دائـىم خهلـقئارا سـودا قـانۇنـلىرىنـى، مـال-مۈلۈك ھوقۇقـى قـانۇنـلىرىنـى، مۇھىت 

قـانۇنـلىرىنـى، دورا قـانۇنـلىرىنـى ۋە ئۆزىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا پۇتـلىكـاشـاڭ بـولـىدىغـان بـاشـقا نۇرغۇن قـانۇنـالرنـى 

كۆزگه ئىلمايدۇ. 

خـىتـايـنىڭ تـاجسـىمـان ۋىرۇسـنى تـارقـىتـىش جـىنـايـىتـى ھهرگـىزمۇ ئۇنـىڭ ئهڭ نـاچـار قـىلـمىشـى بـولـماسـتىن، 

پهقهت بـىر ئـاگـاھالنـدۇرۇش سـىگـنالـىدۇر. خـىتـاي ئـاشـكارا-يـوشۇرۇن بـارلـىق سـاھهلهردە بـىز بـىلهن كۈرەش 

قىلماقتا. 
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ئۇالرنىڭ ئىستراتېگىيهسىنى كۆرۈپ يېتىش 

خـىتـايـنىڭ ئۇرۇشـىنـى چۈشـىنـىش پهۋقۇلـئاددە زۆرۈر. بـىز ئۇنـىڭ خـوڭكوڭغا ئۈن-تـىنسـىز تـاجـاۋۇز 

قـىلـىشـىنـىڭ نهتـىجـىلـىرىنـى، جۈمـلىدىن مۇسـتهبـىت چهكـلىمـىلهرنـىڭ بـىر مهھهل ئهركـىن بـولـغان بۇ شهھهرنـى 

ئسـىكهنـجىسـىگه ئـالـغانـلىقـىنـى كۆردۇق. خـىتـايـنىڭ مـاخـتاپ-ئۇچۇرۇلـغان «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى» 

دۇنـيانـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكى قـىسـمىنـى ئۆزىنـىڭ بېقىنـدىسـىغـا ئـايـالنـدۇرمـاقـتا. ھازىر خـىتـايـنىڭ كۈچلۈك يـادرو 

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىلـىرى بـار بـولۇپ، بۇ خـىتـايـنىڭ قـورال-يـاراغ ئـامـبىرىنـى ئـامېرىكـا ۋە رۇسـىيهنـىڭكى بـىلهن 

تهڭلىشهلـىگۈدەك سهۋىيهگه ئهكهلـدى. شـى جـىنـپىڭنىڭ دۈشـمهنـلىك سۆزلـىرى بـارغـانسېرى چهكـتىن ئـاشـماقـتا. ئۇ 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى قۇرۇلـغانـلىقـىنـىڭ يۈز يـىلـلىق خـاتـىرە مۇراسـىمـىدا مۇنـداق دېدى: «خـىتـاي خهلـقى 

چهتـئهل كۈچـلىرىنـىڭ ئۆزىنـى بـوزەك قـىلـىشـىغـا، ئېزىشـىگه ۋە قۇل قـىلـىشـىغـا ھهرگـىز يـول قـويـمايـدۇ. كـىم 

شۇنـداق قـىلـىشـنى خـام خـىيـال قـىلـىدىكهن، 1 مـىلـيارد 400 مـىلـيون خـىتـاي خهلـقىنـىڭ گۆشـى ۋە قېنىدىن 

پۈتكهن پوالت سهددىچىنگه ئۈسۈپ، بېشى يېرىلىپ، يۈز-كۆزى قانغا بويىلىدۇ.» 

ھېچكىم خـىتـايـنىڭ بۇ كۈرەشـته غهلـىبه قـىلـىش ئۈچۈن جـان-جهھلى بـىلهن تـىرىشـىۋاتـقانـلىقـىدىن ۋە شۇ 

تاپتا «بىز ئۇتۇۋاتىمىز» دەپ قاراۋاتقانلىقىدىن گۇمانالنماسلىقى كېرەك. 

مهن كهسـپىي ھايـاتـىمـنىڭ نۇرغۇن ۋاقـتىنـى بـاشـقا تهھلىلـچىلهر بـىلهن خـىتـايـنىڭ زادى نېمىگه 

ئېرىشـمهكـچى ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا تـاالش-تـارتـىش قـىلـىش بـىلهن ئۆتكۈزدۈم. بـىز ئهمـدى جـاۋابـقا ئېرىشـتۇق. 

شـى جـىنـپىڭنىڭ ئېنىق قـىلـىپ ئېيتقىنـىدەك، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ مۇددىئـاسـى 2049-يـىلـىغـا بـارغـانـدا، 

يهنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ خـىتـايـدا ھاكـىمـىيهتـنى قـولـىغـا ئـالـغىنـىغـا يۈز يـىل بـولـغانـدا، خـىتـايـنى بـىردىنـبىر 

دۇنـياۋى كۈچ سۈپـىتـىدە قهد كۆتۈرگۈزۈشـتۇر. بۇ نـىشـانـغا يېتىشـنىڭ يـولـى «زۆرۈر تېپىلـغان ھهر قـانـداق 

ئۇسۇلنى قوللىنىش» بولۇپ، بۇ يولدىكى توسالغۇ ئامېرىكادۇر. 

قـىسـمهن ھالـدا تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى سهۋەبـىلـىك، ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا دۆلهتـلهر ـــ ھېچ بـولـمىغـانـدا 

ئـاغـزاكـى بـولسـىمۇ ـــ خـىتـايـنىڭ قـىلـمىشـلىرىغـا ئهسـلىدىكـىدىن كۈچلۈك ئـىنـكاس قـايتۇرۇشـقا بـاشـلىدى. ئهمـما 

ھازىرغـا قهدەر، بۇ بهكـال يېتهرسـىز، بـولۇپمۇ بـىز ئۇالرنـىڭ ھهرىكهت ئهنـدىزىسـىنـى كۆرۈپ يهتـكهن ئهھۋالـدا 

تېخىمۇ شۇنداق. 

ئهگهر بـىز خـىتـايـنى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـولـىغـا بـاشـالش پۇرسـىتـىمـىز بـار دەپ قـارىسـاق، ئۇنـداقـتا 

نـادانـلىقـىمـىزدا شهك قـالـمايـدۇ. بـىز شۇنـى ئېتىراپ قـىلـىشـىمـىز كېرەكـكى، خـىتـاي سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا 

ئـوخشـىمـايـدىغـان دۈشـمهنـدۇر. بـىز خـىتـايـنىڭ بـىزنـى ھاالك قـىلـىش كـويـىدا ئـىكهنـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـىمـىز 

كېرەك. بـىز يهنه خـىتـايـنىڭ بـىز زىنھار ھېس قـىاللـمىغـان يـولـالر ئـارقـىلـىق بـىزگه قـارشـى ئۇرۇش قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

ئېتىراپ قـىلـىشـىمـىز كېرەك. شۇنـداقـال، بـىز خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئۇرۇش بۆلۈمـىگه كۆز يۈگۈرتـىشـىمـىزگه 

ئىمكانىيهت يارىتىدىغان بىر كۆزنهك تېپىشىمىز كېرەك. 
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تهلـىيـىمـىزگه يـارىشـا، بـىزدە «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»تـىن ئـىبـارەت سۈپسۈزۈك كۆزنهك، يهنـى خـىتـايـنىڭ 

نـىشـانـى ۋە ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ئۇرۇش قـولـالنـمىسـى بـار. ئۇ ئهسـىرلهر ئـىلـگىرىكـى كـىالسسـىك 

ھهربـىي ئهسهر بـولـمىش «سۈنـزىنـىڭ ئۇرۇش سهنـئىتـى»دە ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان ۋە كۆپ يـىلـالر جهريـانـىدا 

پـىششـىقـالپ ئـىشـلهنـگهن بـىر قـىسـىم ۋاقـتى ئۆتـمهس پـرىنسـىپـالرنـى زامـانـىۋى مۇھىتـقا مـاسـالشـتۇرۇپ ئـوتتۇرىغـا 

قويغان بولۇپ، تۆۋەندىكىلهر شۇالردىن بهزىلىرىدۇر: 

* ئۇرۇشــنىڭ «يۈزى»نــى بــىل! ئۇ ۋاقــىتــنىڭ ئۆتۈشــىگه ئهگــىشــىپ ئۆزگهرگهن. بــىرىكتۈرۈلــگهن، 

چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش غهيـرىي زوراۋان ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق غهلـىبـىگه ئېرىشـىشـكه ئـىنـىتـىلـىدۇ، لېكىن زوراۋانـلىقـنى 

تامامهن چهتكه قاقمايدۇ. 

* دۈشمىنىڭنى تونۇ! ئۇنىڭ قۇدرىتىنى ۋە ئاجىزلىقىنى بىل ھهمدە ئۇالرنى ئۆزۈڭنىڭكىگه سېلىشتۇر. 

* يهكـدىل قـوشۇن قۇر! ھهربـىي ۋە پۇقـراۋى ھهرىكهتـلهرنـىڭ بـارلـىق تهرەپـلىرى ئۆزئـارا مـاسـالشـتۇرۇلـغان 

بولۇشى كېرەك. 

* خهلـقنى رەھبهرلـىرى بـىلهن ئـىنـاقـالشـتۇر! پۈتۈن جهمـئىيهتـنىڭ زېھنىنـى ئۆز نـىشـانـىڭنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـقا 

مهركهزلهشتۈر. 

بۇ كـىتـاب خـىتـايـنىڭ قـانـداق رەۋىشـته ۋە نېمه ئۈچۈن قـائـىدىسـىز ئۇرۇش قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى چۈشهنـدۈرۈپ 

بېرىدۇ. ئهگهر سـىز ئۇنـى ئـوقۇغـان بـولسـىڭىز، يېقىنـدا شـاھىت بـولـغان ئـىشـالرنـىڭ ھېچقايسـىسـى سـىزنـى ھهيـران 

قـالـدۇرمـايـدۇ. ئهگهر رەھبهرلـىرىمـىز ئۇنـى ئـوقۇسـا، ئۇالر خـىتـايـنىڭ تـاجـاۋۇزىنـى تـوخـتىتـىشـنىڭ يېڭى ئۇسۇلـلىرىنـى 

چۈشىنهلهيدۇ. 

ئۇنداقتا، بىز بۇ كىتابنى تهتقىق قىلىپ باقايلى. 
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ئىككىنچى باب: يېڭىچه ئۇرۇش ئۇسۇلى 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» يـىگـىرمه نهچـچه يـىل ئـىلـگىرى خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـىكـكى 

پـولـكوۋنـىكـى تهرىپـىدىن يېزىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ «سۈنـزىنـىڭ ئۇرۇش سهنـئىتـى» ۋە (خـىتـايـدىكـى) بـاشـقا 

كىالسسىك ھهربىي ئهسهرلهر بىلهن بىر قاتاردىن ئورۇن ئالغان. 

1990-يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا، ئـامېرىكـا بـىلهن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـى 

ئـاخـىرلـىشـىپ، ئـامېرىكـا يهرشـارىدىكـى بـىردىنـبىر دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهتـكه ئـايـالنـدى. گهرچه خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى مـاۋ زېدوڭ دەۋرىدىن تـارتـىپـال ئـىزچـىل ھالـدا ئۆزلـىرى زارىقـىپ كۈتۈۋاتـقان ئـاتـامـانـلىقـقا 

ئېرىشـىشـكه ئۇرۇنۇۋاتـقان بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇالرنـىڭ يـولـى تـولـىمۇ ئۇزۇنـدەك قـىالتـتى. خـىتـاي رەھبهرلـىك 

قـاتـلىمـىدىكـىلهر ئۆز-ئۆزىدىن «كېيىنـكى قهدەمـدە نېمه قـىلـىش كېرەك؟» دېگهن مۇھىم سـوئـالـنى سـوراۋاتـاتـتى. 

خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئـاقـىلـالر ئـامـبىرىنـىڭ پـولـكوۋنـىكـلىرىدىن چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ 

شـياڭسۈي ئۆزلـىرىنـى بۇ ھهقـته يـاخشـى چـارىلـىرى بـار، دەپ قـارايـتتى. ئۇالرنـىڭ سۆزلـىرى (يهنـى ئهسـىرى) 

دۆلهتـنىڭ يۆنـىلـىشـىنـى بهلـگىلهيـدىغـان كـومـپارتـىيه رەھبهرلـىك قـاتـلىمـىدىكـىلهرنـىڭ ۋە بۇ بۇيـرۇقـالرنـى ئـىجـرا 

قـىلـىدىغـان مـىڭلىغـان كـادىرالرنـى تهربـىيهلهيـدىغـان، قـاتـتىق كـونـترول قـىلـىنـغان ئـاز سـانـدىكـى ھهربـىي ۋە 

سـىيـاسـىي ئـاكـادېمىكـالرنـىڭ قـولـىغـا يېتىپ بـاراتـتى. 1990-يـىلـىدىكـى پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدىن كېيىن، 

مهزكۇر خـىتـاي پـولـكوۋنـىكـلىرىغـا ئـامېرىكـانـىڭ شۇ ئۇرۇش جهريـانـىدىكـى ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى تهتـقىق قـىلـىش 

ۋەزىپـىسـى تـاپشۇرۇلـغانـىدى. مهزكۇر ئۇرۇش قـىسـقا، رەھىمسـىز ۋە مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك بـولـغانـىدى. گهرچه، 

2003-يـىلـىدىكـى ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق دېڭىز قـولتۇقـى ئۇرۇشـىنـىڭ ئـاپهت خـاراكتېرلـىك نهتـىجـىسـى سهۋەبـلىك، 

مهزكۇر ئۇرۇش (يهنـى بـىرىنـچى قېتىمـلىق پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى) ئـامېرىكـاغـا نـىسـبهتهن تـارىخـتىكـى 

ئـىكـكىلهمـچى ۋەقهگه ئـايـلىنـىپ قـالـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئـىكـكى پـولـكوۋنـىك مهزكۇر ئۇرۇش جهريـانـىدا مۇھىم 

بىر ئىشنىڭ يۈز بهرگهنلىكىنى كۆرۈپ يهتتى. 

پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدىن ئـىلـگىرى، دۇنـيا ھېچقاچـان بۇنـچه تېز ۋە تهلتۆكۈس غهلـىبـىگه شـاھىت بـولۇپ 

باقمىغانىدى. 

 Colin L.) شـىتـاب بـاشـلىقـلىرى بـىرلهشـمه مهجـلىسـى»نـىڭ رەئـىسـى گېنېرال كـولـىن پـوۋېلنىڭ سۆزىنـى»

Powell) ئهسـلهپ بېقىڭ، ئۇ خهلـقئارالـىق مۇخـبىرالر ئهتـرىتـىنـىڭ ئـالـدىدا تهمـكىنـلىك بـىلهن تۇرۇپ، بـىزنـىڭ 

«قۇملۇق بـورىنـى» (Desert Storm) ھهرىكـىتـىنـى قـانـداق ئـىجـرا قـىلـىدىغـانـلىقـىمـىزنـى چۈشهنـدۈرۈپ: 

«بـىزنـىڭ بۇ قـوشۇنـنى بـىر تهرەپ ئـىسـتراتېگىيهمـىز ئـىنـتايـىن، ئـىنـتايـىن ئـاددىي. ئـالـدى بـىلهن ئۇنـى 

پارچىلىۋېتىمىز، ئاندىن ئۇنى ئۆلتۈرىمىز» دېگهنىدى. 
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ئۇ تهخـمىنهن بـىر ئـاي ئـىچـىدە بۇ ۋەدىسـىنـى ئهمهلـگه ئـاشۇردى. ئـامېرىكـالـىقـالر تـانـكا جېڭىدە «نۆلـگه 

قـارشـى ئهلـلىك»لـىك نهتـىجه بـىلهن غهلـىبه قـىلـدى. پـوۋېلنىڭ ۋەدە قـىلـغىنـىدەك، ئـىراق ھاۋا ئـارمـىيهسـى يهر 

يۈزىدىال تـىرىپـىرەن قـىلـىۋېتىلـدى. ھهرقـانـداق ئـىراق ئـايـروپـىالنـى ھاۋاغـا ئۆرلهشـكه مۇۋەپـپهق بـولـغان 

تهقـدىردىمۇ، زەربـىنـىڭ قهيهردىن كهلـگهنـلىكـىنـى ئۇقـالـمىغۇدەك دەرىجـىدىكـى يـىراقـلىقـتىن پـاچـاقـالپ تـاشـالنـغان 

بـوالتـتى. مۇھىم ئـورۇنـالرغـا قـارىتـىلـغان بـومـباردىمـان دەل جـايـىدا ۋە ئهجهلـلىك ئـىدى. ئـامېرىكـا دېڭىز 

ئارمىيهسى پارس قولتۇقىنى تىزگىنلىۋالغان بولۇپ، يېڭىلمهس قالقاننىڭ ئارقىسىدىن ھۇجۇم قىالتتى. 

بـىر قـىسـىم ئهڭ ۋەيـران قـىلغۇچ قـورالـالر ئـاشـكارا كۆرۈنـمهيـتتى. «دوزاخ ئـوتـى» تـىپـلىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان 

بـومـبا ۋە الزېر ئـارقـىلـىق يېتهكـلىنـىدىغـان بـومـبىالر ئـىراقـنىڭ ھاۋا مۇداپـىئه ئهسـلىھهلـىرىنـى ۋەيـران قـىلـىپ، 

ئـاالقـىنـى ئۈزۈپ تـاشـلىغـانـىدى. نهتـىجـىدە، ئـىراق ئـارمـىيهسـى ئۇزۇن ئۆتـمهيـال خۇدىنـى يـوقـاتـقان قـارىغۇغـا 

ئـايـلىنـىپ، قـورقۇنـچ ئـىلـكىدە بـىر بۇلۇڭغا تۈگۈلۈۋېلىشـقا مهجبۇر بـولـدى. دەل شۇ ۋاقـىتـتا، ئهڭ ئـاخـىرقـى 

ۋەيـران قـىلغۇچ زەربه يېتىپ كهلـدى. دەل جـايـىغـا تهگـكهن بـومـباردىمـانـالر نهتـىجـىسـىدە، «ئۆلۈم يـولـى» (طريق 

املوت ـــ ئـىراق بـىلهن كۇۋەيـت ئـارىسـىدىكـى تـاشـيول بـولۇپ، كۇۋەيـت شهھىرىدىن بـاشـلىنـىپ، ئـىراق-
كۇۋەيـت چېگراسـىدىكـى سهفۋان بـازىرىدىن ئۆتۈپ، بهسـرە شهھىرىگـىچه تۇتـىشـىدۇ. پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى 

مهزگـىلـىدە، 1991-يـىلـى 26-فېۋرالـدىن 27-فېۋرالـغىچه، ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى ئـىتـتىپـاقـداش ھاۋا ۋە 

قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـى بۇ يـولـدىن پـايـدىلـىنـىپ كۇۋەيـتتىن چېكىنـىۋاتـقان ئـىراق ئـارمـىيهسـىگه ۋە ئۇالرنـىڭ 

يېنىدىكـى پۇقـراالرغـا ھۇجۇم قـىلـغان. ھۇجۇم نهتـىجـىسـىدە، ئـىراق ئـارمـىيهسـىگه تهۋە 1400 دىن 2000 گـىچه 

تـانـكا ۋە مـاشـىنـىالر ۋەيـران بـولـغان ۋە بۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئـىنـسانـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـغان، 

ت) چېكىنـىۋاتـقان ئـىراق ئـارمـىيهسـىنـىڭ قـالـدۇق كۈچـلىرىنـىڭ ئېرىگهن مېتالـالردىن پۈتـكهن قهبـرىسـتانـىغـا 

ئايالندى. 

ئهمـما، بهزى يۇقـىرى دەرىجـىلـىك رەھبهرلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى قـوزغـىغـىنـى ئهجهلسـىز قـورالـالرنـىڭ 

مۇۋەپـپهقـىيـىتـى بـولـدى. ئـامېرىكـا كهڭ كۆلهمـلىك قـىرغۇچـى قـورالـالرنـى قـولـالنـماي تۇرۇپ غهلـىبه قـىلـغانـىدى. 

خهۋەرلـىشـىش ۋە ئېلېكتر ئهسـلىھهلـىرىنـى ۋەيـران قـىلـىش كـىشـىلهرنـىڭ ھايـاتـىنـى سـاقـالپ قېلىش بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، دۈشـمهنـنى ئـاجـىزالشـتۇرغـانـىدى. دېڭىز قـولتۇقـى ئۇرۇشـىنـىڭ اليـىھهلـىگۈچـىسـى دەپ ئـاتـالـغان ئـامېرىكـا 

ھاۋا ئـارمـىيهسـى پـولـكوۋنـىكـى جـون ۋاردېن (John Warden) مۇنـداق دەپ يـازغـانـىدى: «خـورىتـىش ئۇرۇشـى 

(خـورىتـىش ئۇرۇشـى  ـــ دۈشـمهنـنىڭ خـادىمـلىرىنـى، ئۈسكۈنـىلـىرىنـى ۋە تهمـىنـاتـىنـى ئـىزچـىل زىيـانـغا ئۇچـرىتـىش 

ئـارقـىلـىق ئۇالرنـى جـىسـمانـىي جهھهتـته يـىمـىرىلـىشـكه مهجبۇرالش يـاكـى ئۇالرنـى قـارشـى تۇرۇش ئـىرادىسـى 

قـالـمىغۇچه خـورىتـىش جهريـانـىنـى كۆرسـىتـىدۇ، ت) بـاشـقا بـىر دەۋرگه (يهنـى ئۆتمۈشـكه) تهۋە، نـوقۇل ھالـدا 

جـاسـارەت ۋە چـىدامـغا تـايـىنـىپـال ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىدىغـان كۈنـلهر كهلـمهسـكه كهتـتى. غهلـىبه مهسـىله تـوغـرىسـىدا 

ئىنچىكه ئويلىنىدىغان ۋە بارچه مهۋجۇت قورالالردىن پايدىلىنىدىغانالرغا تهۋەدۇر.» 

2022، ئىيۇل 20
ئۇيغۇرالر 35-سان



ئـامېرىكـانـىڭ غهلـىبـىسـى ھهقـىقهتهن تېخنىكـا، تـاكـتىكـا ۋە ئـىجـرائـاتـنىڭ نـادىر ئهسـىرى ئـىدى. ئهگهر سـىز 

(«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»نـى يـازغـان) پـولـكوۋنـىكـالرغـا ئـوخـشاش كهسـپىي خـادىم بـولسـىڭىز، بۇنـىڭغا قـايـىل 

بولۇشقا ۋە: «بۇ خىتاي ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟» دەپ ئويلىنىشقا مهجبۇر بولىسىز. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ رەھبهرلـىرى 1990-يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا دۇنـياغـا نهزەر سېلىپ، ئۇالرنـىڭ يۈز 

يـىلـدا يهرشـارىغـا ئـاتـامـان بـولۇش پـىالنـىغـا قـارىتـىلـغان (ئـامېرىكـادىن ئـىبـارەت) ھايـات-مـامـاتـلىق تهھدىتـنى 

كۆردى. لېكىن، ئۇالر (بۇ رەقـىبـنى يېڭىش جهريـانـىدا) سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا ئـوخـشاش ھهربـىي ھازىرلـىق 

رىقـابـىتـى سهۋەبـلىك ۋەيـران بـولۇشـتىن سـاقـلىنـىشـى كېرەك ئـىدى. ئۇالر يهنه ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ شهرقـىي گېرمـانـىيه 

ۋە كـوممۇنـىزم الگېرىدىكـى بـاشـقا ئهلـلهرنـىڭ خهلـقلىرىگه ئـوخـشاش نـامـايـىش ۋە ئـىنـقىالب قـىلـىشـىنـىڭمۇ ئـالـدىنـى 

ئېلىشـى كېرەك ئـىدى. 1990-يـىلـالرنـىڭ بـاشـلىرىدىكـى خـىتـاي مـاھىيهت جهھهتـته يهنـىال يېزا ئـىگـىلـىكـى 

ئـىقـتىسـادىنـى ئـاسـاس قـىلـىدىغـان ۋە يۈز مـىلـيونـلىغـان نـامـرات پۇقـراسـى بـار، تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـقان دۆلهت ئـىدى. 

سـانـائهتـلىشـىش كۆرۈنهرلـىك كۈچـىيـىۋاتـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ تـامـامـالشـقا تېگىشـلىك 

مۇساپىسى يهنىال ئىنتايىن ئۇزۇن ئىدى. 

ئهيـنى چـاغـدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ كۆلـىمـى چـوڭ بـولسـىمۇ، ئهمـما يېقىنـدىال تهلتۆكۈس ۋەيـران 

قـىلـىنـغان ئـىراق ئـارمـىيهسـىدىن ئـانـچه سۈپهتـلىك بـولـماسـلىقـى مۇمـكىن ئـىدى. ئهگهر ئـامېرىكـا ۋاردېننىڭ يۇقـىرى 

تېخنىكـىلـىق تـاكـتىكـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ ئـىراق ئـارمـىيهسـىنـى شۇنـچه تېز ۋە تۆۋەن تهنـنهرخ بـىلهن يـوقـىتـالـىغـان 

بولسا، ئۇ يادروسىز ئۇرۇش جهريانىدا خىتايغا نېمىلهرنى قىاللىشى مۇمكىن؟ 

بۇ ئـىكـكى پـولـكوۋنـىك ھهمـمىدىن مۇھىمـى سـادام ھۈسهيـىنـگه ئـوخـشاش ھامـاقهتـلهرچه ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ 

غهربـتىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ قۇدرەتـلىك ئـارمـىيهسـىنـىڭ چـىشـىغـا تېگىپ قـويۇشـتىن سـاقـلىنـىش كېرەك دەپ 

يهكۈن چـىقـارغـان. چۈنـكى، غهرب بـىلهن بـىۋاسـىته ھهربـىي تـوقۇنۇشـنىڭ خهۋپـى قـوبۇل قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـان 

دەرىجىگه يهتكهنىدى. 

قـىسـقىسـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 2049-يـىلـىغـىچه ئـاتـامـانـلىق چۈشـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، 

كېيىنـكى بـاسقۇچلۇق يېڭى پـىالن تۈزۈشـكه مهجبۇر ئـىدى. ئۇالر غهربـكه قـارشـى، ئۇرۇشـقا ئـوخشـىمـايـدىغـان 

مهخــپىي ئۇرۇش قــوزغــاش بــىلهن بــىر ۋاقــىتــتا، ئۇالرنــى چۆچۈتۈپ قــويــماســلىقــى كېرەك ئــىدى. بۇ 

ئـامېرىكـالـىقـالرمۇ، ش ئـا ئه ت مۇ، دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىمۇ، ب د ت مۇ چۈشهنـمهيـدىغـان ـــ تـاقـابـىل 

تۇرۇشـتىنغۇ پهقهتـال ئېغىز ئـاچـقىلـى بـولـمايـدۇ ـــ يېڭى، مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن ئۇرۇش ئـىدى. خـىتـاي 

ئـامېرىكـانـىڭ دىقـقهت-ئېتىبـارىدىن يـىراق تۇرۇشـى كېرەك ئـىدى ۋە بۇ جهريـانـدا تـالـىبـان، ئهلـقائـىدە، ئـىران، 

رۇسـىيه ۋە شـىمـالـىي كـورېيه قـاتـارلـىق بـاشـقا يهرشـارىۋى ئـىشـتىراكـچىالر «ئهسـكى پېرسـونـاژ» سۈپـىتـىدە غهربـنىڭ 

دىققىتىنى چالغىتىپ تۇراتتى. 

چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈيـنىڭ يـازغـىنـى دەل خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئېھتىيـاجـلىق پـىالن بـولۇپ، بۇ 

مـاھىيهتـته «ھهمـمه نهرسه ئۇرۇشـتۇر» دەيـدىغـان تهلـىمـات ئـىدى. ئۇالرغـا كۆرە، زامـانـىۋى ئۇرۇش ئهنـئهنـىۋى 

2022، ئىيۇل 21
ئۇيغۇرالر 35-سان



ھهربـىي ۋاسـىتـىلهردىن ھالـقىپ كېتهلهيـتتى، ھهتـتا تـامـامهن ھهربـىيـدىن خـالـىيمۇ بـوالاليـتتى. پۇقـراالرمۇ 

جهڭچى بـولۇشـى كېرەك ئـىدى. جهڭگاھ (بـىۋاسـىته قـورال-يـاراغـلىق تـوقۇنۇشـقا ئهمهس) ئۇچۇر، ئـىقـتىسـاد، 

تېخنىكـا، مۇھىت قـاتـارلـىقـالر بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولۇشـى مۇمـكىن ئـىدى. ئـاخـىرىدا، بۇ خـىل ئۇرۇش، يهنـى 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»، قـائـىدىسـىز ئۇرۇش مهڭگۈلۈك بـولۇشـى كېرەك ئـىدى. ئۇالر ئۆز ئهسـىرىنـى 1999-يـىلـى 

1-ئـايـنىڭ 17-كۈنـى، پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى پـارتـلىغـانـلىقـىغـا سهكـكىز يـىل بـولـغانـدا ئېالن قـىلـغانـىدى. 

شۇنىڭدىن كېيىن، مهزكۇر ئهسهر ئىزچىل ياشناپ كهلدى. 

 ***

بۇ ئـىكـكى پـولـكوۋنـىك «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» ئۇقۇمـىنـى ئـىجـاد قـىلـغىنـى يـوق، ئهمـما ئۇالر ئۇنـى ھهربـىي 

ۋە سـىيـاسـىي رەھبهرلهر ئـوقۇيـدىغـان ۋە ئهمهل قـىلـىدىغـان تهلـىمـاتـقا ئـوڭۇشـلۇق سـىڭدۈرگهن. ئۇالر خـىتـايـنىڭ 

ئۇرۇش ھهقــقىدىكــى نهچــچه يۈز يــىلــلىق تهپهككۇرىنــى جۇغــالپ، ئۇالرنــى زامــانــىۋى مۇھىتــتا ئۆزئــارا 

بـاغـالشـتۇرغـان. ئۇالر خـىتـاي رەھبهرلـىرى ئۇلۇغۋار غـايـىگه ئـىگه بـولـغان، ئهمـما ئهمهلـىي كۈچـى كهمـچىل 

پهيـتته، قـانـداق قـىلـىپ ئۈسـتۈنلۈكـكه ئېرىشـىش ھهقـقىدە مهنـتىقـىگه ئۇيغۇن تهسهۋۋۇرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» داۋامـلىشـىۋاتـقان تـىرىشـچانـلىقـالرنـى قېلىپـالشـتۇرغـان ۋە «يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان 

تېخنىكـا سـاھهسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ دۇنـيا تهرتـىپـىنـى قـااليـمىقـانـالشـتۇرۇش» دېگهنـدەك يېڭى نهزەرىيهلهرنـىڭ 

مۇۋاپـىقـلىقـىنـى ئـىسـپاتـلىغـانـىدى. مهزكۇر كـىتـاب ئۆزلـىرىنـىڭ ئهشهددىي دۈشـمىنـى بـولـمىش ئـامېرىكـا بـىلهن 

تېخىمۇ دادىل پۇت تېپىشهلـمىگهنـلىكـىدىن ئۈمـىدسـىزلـىنـىپ تۇرغـان نۇرغۇنـلىغـان كـومـپارتـىيه سهرخـىلـلىرىنـىڭ 

كـالـلىسـىدا ئـالـلىقـاچـان يـىلـتىز تـارتـىپ بـولـغان ئـىدىيهلهرنـى قهغهز يۈزىگه قـونـدۇرغـانـىدى. بۇ ھهربـىي 

مهكتهپلهردە ۋە پارتىيه ئاقىلالر ئامبىرىدا ئوقۇلىدىغان، دەل ۋاقتىدا يېزىلغان توغرا كىتاب ئىدى. 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـنىڭ بـىرىنـچى قـائـىدىسـى شۇكـى، ئۇنـىڭ ھېچقانـداق قـائـىدىسـى يـوقتۇر ۋە ئۇنـىڭدا 

ھېچنهرسه چهكلهنمهيدۇ» دەيدۇ پولكوۋنىك چياۋ لياڭ. 

گهرچه چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ھهربـىي ئـوفـىتسېر بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇالرنـىڭ ئـارزۇسـى نـوقۇل 

ھالـدا ھهربـىي ئـىسـتراتېگىيهچـى بـولۇشـتىن ھالـقىپ كهتـكهنـىدى. ئۇالر يهنه ئۆزلـىرىنـى ئـىقـتىسـاد، سـىيـاسهت، 

دىپـلومـاتـىيه جهھهتـتىكـى، شۇنـداقـال تېخنىكـىنـىڭ ئـىنـسانـالرنـى ئېكسپىالتـاتسـىيه قـىلـىش ۋە تـىزگـىنـلهش 

جهھهتتىكى كۈنسېرى زورىيىۋاتقان كۈچى جهھهتتىكى مۇنهۋۋەر مۇتهپهككۇرالر دەپ قارايتتى. 

ئۇالرنـىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـلىرىنـى ئـىسـتراتېگىيه دېگهنـدىن كۆرە، تهلـىمـات دېيىشـكه بـوالتـتى. ئۇالر 

(ئۆزلـىرى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان تهلـىمـاتـتىكـى) مهزكۇر پـرىنسـىپـالرنـىڭ تهدبـىر بهلـگىلهشـكه يېتهكـچىلـىك قـىلـىپ، 

بـاشـقىالرنـىڭ كـونـكرېت ئـىسـتراتېگىيهلهرنـى تۈزۈشـىگه يـاردەم قـىلـىشـىنـى ئۈمـىد قـىالتـتى. ئهمـما، ئـامېرىكـا دۆلهت 

مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىدىن چـىقـىشـى مۇمـكىن بـولـغان، تـىلـى ئـاددىي، قۇرۇلـمىسـى پۇخـتا كـىالسسـىك تهلـىمـاتـقا 

ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، بۇ ئـىكـكى پـولـكوۋنـىك (ئۆز ئهسـىرىدە) پهلـسهپه ۋە تـارىخـقا مهپتۇن بـولـغان بـولۇپ، 
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گـاھىدا مـوڭغۇلـالرنـىڭ چهۋەنـدازلـىق تـاكـتىكـىسـىنـى تـىلـغا ئـالـسا، گـاھىدا بـىرىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدا تـانـكىنـىڭ 

ئىشلىتىلگهنلىكى، يهنه گاھىدا ئهسىرلهر مابهينىدىكى خىتايچه تهپهككۇر ھهققىدە مۇالھىزە يۈرگۈزگهن. 

ئۇالر خـىتـايـنىڭ قهدىمـكى زامـانـدىكـى «زورلۇق كۈچ ئـىشـلهتـمهي غهلـىبه قـىلـىش» ئۇقۇمـىغـا تـولـىمۇ 

ئـوخـشايـدىغـان «يېڭى ئۇرۇش» تـوغـرىسـىدا تهپسـىلـىي تـوخـتالـغانـىدى. ئۇالر (قـورال-يـاراغ زوراۋانـلىقـىنـىڭ 

ئورنىغا ئىشلىتىلىدىغان) «سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە تېخنىكا زوراۋانلىقى»نى ئوتتۇرىغا قويغانىدى. 

بۇنـىڭدىكـى مۇھىم نۇقـتا «ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهت تهلهپـلىرىنـى دۈشـمهنـگه قـوبۇل قـىلغۇزۇش ئۈچۈن، بـارلـىق 

ۋاسـىتـىلهرنـى، جۈمـلىدىن قـورالـلىق كۈچ ۋە غهيـرىي قـورالـلىق كۈچـنى؛ ھهربـىي ۋە غهيـرىي ھهربـىي، ئهجهلـلىك 

ۋە غهيـرىي ئهجهلـلىك ۋاسـىتـىلهرنـى ئـىشـلىتـىش» ئـىدى. يـاكـى تېخىمۇ مهشـئۇم تهرزدە خۇالسـىلـىگهنـدە: 

«دۈشمهننى ئۆزىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشقا مهجبۇرالش» ئىدى. 

مهزكۇر كـىتـاب تۆۋەنـدىكـىدەك تهپسـىالتـالر بـىلهن تـولـغان: ئـىخـتىالپ پهيـدا قـىلـىش ئۈچۈن پـىتـنه-ئـىغۋا 

تـارقـىتـىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان پـىسـخىكـىلـىق ئۇرۇش؛ رەقـىبـىنـىڭ سـىيـاسـىي سـىسـتېمىسـىنـى ۋەيـران قـىلـىدىغـان 

تـاراتقۇ ئۇرۇشـى؛ سـودا مهخـپىيهتـلىكـلىرىنـى ئـوغـرىالش ئۈچۈن كهڭ كۆلهمـدە جـاسۇسـلۇق قـىلـىش؛ بـازارنـى 

كـونـترول قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان ئهتـكهسـچىلـىك ئۇرۇشـى؛ ئـىجـتىمـائـىي قـااليـمىقـانـچىلـىق پهيـدا قـىلـىشـنى 

مهقـسهت قـىلـغان زەھهرلـىك چېكىمـلىك ئۇرۇشـى. پۇل مۇئـامـىله بـازىرىنـى قـااليـمىقـانـالشـتۇرۇش؛ سـودا 

مۇنـاسـىۋەتـلىرىنـى يـاكـى دۇنـياۋى سهھىيه مهسـىلـىلـىرىنـى بـاشقۇرىدىغـان خهلـقئارالـىق تهشـكىالتـالرنـى چـاڭگىلـىغـا 

كـىرگۈزۈپ، ئۆز مهنـپهئهتـى ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـدۇرۇش؛ تـوك يـاكـى تېلېفون تـورى قـاتـارلـىق ھالـقىلـىق ئۇل 

مۇئهسسهسهلهرگه ھۇجۇم قىلىش؛ شۇنداقال، بىيولوگىيهلىك ئۇرۇش. 

ئۇالرنـىڭ نۇقـتىئـىيـنهزىرىدە چـوڭقۇر ئهخـالقسـىزلـىق مهۋجۇت بـولۇپ، ئۇالر ئهركـىن تهپهككۇرغـا ئـىگه 

دۆلهتــلهر تهرىپــىدىن ئهســىرلهر مــابهيــنىدە بېكىتــىلــگهن قــائــىدە ۋە چهكــلىمــىلهرنــى، جۈمــلىدىن جهنۋە 

ئهھدىنـامـىسـى يـاكـى ئـادىل سـودا، يهر شـارى سـاغـالمـلىقـى، سـىجـىل بېلىقـچىلـىق ۋە بـاشـقا نۇرغۇن زۆرۈر 

ئېھتىيـاجـالرنـى تهرتـىپـكه سېلىشـنى مهقـسهت قـىلـغان يۈزلـىگهن خهلـقئارالـىق تهشـكىالتـالر قـاتـارلـىق شهيـئىلهرنـى 

نهزەردىن ساقىت قىلغانىدى. 

ئۇالر تېخنىكـا، كـومپيۇتېر ۋە (شۇ چـاغـدا) يېڭىدىن بـاش كۆتۈرۈۋاتـقان ئـىنتېرنېتنىڭ ھهربـىي كۈچـى 

جهھهتـته قـالـتىس ئـالـدىن كۆرەرلـىكـىنـى نـامـايهن قـىلـغانـىدى. ئۇالر «كـومپيۇتېر خـاككېرلـىرى»نـى بـىرىنـچى 

ھۇجۇم سېپى دەپ قـارىغـان ھهمـدە «مهلۇم بـىر دۆلهت تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان تهشـكىلـلىك خـاككېرلـىق 

ئۇرۇشـى» يۈز بېرىشـىنـى مۆلـچهرلـىگهنـىدى. دەرۋەقه، 2021-يـىلـى 7-ئـايـدا پۈتكۈل غهرب ئهلـلىرى مۇشۇنـداق 

ھۇجۇمغا دۇچ كهلدى. 

ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ بهزى سۆز-ئـىبـارىلهردە زىيـادە ئهزۋەيـلهنـگهن ئهسـىرىدە شۇنـداق دەپ يـازغـان: «ھهتـتا 

<يـادرو ئۇرۇشـى>مۇ ۋاقـتى ئۆتـكهن ھهربـىي ئـاتـالغۇغـا ئـايـلىنـىشـى مۇمـكىن بـولـغان دۇنـيادا، قېلىن كۆز ئهيـنهك 

تـاقـىغـان، يۈزلـىرى تـاتـىراڭغۇ تهتـقىقـاتـچىالر، مۇسكۇلـلىرى بۆرتۈپ چـىقـقان، مهدەنـىيهت سهۋىيهسـى تۆۋەن 
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يـاشـالرغـا قـارىغـانـدا <زامـانـىۋى جهڭچى> بـولۇشـقا تېخىمۇ مـاس كېلىشـى مۇمـكىن. رەقهمـلىك جهڭچىلهر 

ئۆتمۈشتىكى پالۋانالرنىڭ ئورنىنى ئالماقتا.» 

بۇنـداق خـىلمۇخـىل تـالـالشـالرنـى دائـىم بـىرلهشـتۈرۈپ ئـىشـلىتـىش كېرەك بـولۇپ، ئۇالر بۇنـى «قـاتـلىنـىش» 

دەپ ئـاتـايـدۇ. ئۇالر نۇرغۇن ئـىشـالرنـى بـىرلهشـتۈرۈشـنىڭ يـاكـى «چهكـلىمـىلهردىن ھالـقىغـان بـىرلهشـمه 

ئۇرۇش»نـىڭ ئۈنۈمـىنـىڭ ھهسسـىلـىنـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ئۇزۇن-ئۇزۇن مۇالھىزە يۈرگۈزگهن ۋە بۇنـى 

«ئهبجهش ئۇرۇش» دەپ ئاتىغان. 

بۇ ھهم ئهخـمىقـانه، ھهم كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـان مۇنـداق بـىر يهكۈنـنى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان: 

«شۇنـىڭغا جهزم قـىلـىشـقا بـولـىدۇكـى، كـىمـكى كهلگۈسـىدىكـى ئۇرۇش زىيـاپـىتـى ئۈچۈن مهززىلـىك ۋە ئۆزگـىچه 

ئهبجهش تائامالرنى تهييارلىيالىسا، ئاخىرىدا مۇۋەپپهقىيهت تاجىنى كىيىشكه مۇۋەپپهق بوالاليدۇ.» 

ئۇالرنـىڭ ئهسـىرى تهلـىمـات، ئـىسـتراتېگىيه ۋە تـاكـتىكـىالرغـا تېخىمۇ كۆپ تهپسـىالتـالرنـى قـوشـقان بـاشـقا 

كـىتـابـالرنـىڭ ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـىغـا تۈرتـكه بـولـدى. مـانـا بۇ ئـىسـتىخـبارات ئـورگـىنـىنـىڭ ئهمهس، بهلـكى ئۇرۇش 

قـىلغۇچـى قـىسـىم بـولـغان خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ يۈزمـىڭلىغـان خـاككېر، تهكشۈرگۈچـى، 

تهشۋىقـات مۇتهخهسسـىسـى ۋە بـىيـولـوگـىيـىلـىك ئۇرۇش مۇتهخهسسـىسـلىرى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ئـاسـاسـلىق يـالـلىغۇچـىسـى 

ئـىكهنـلىكـىنـىڭ سهۋەبـىدۇر. لېكىن، بۇ ئهسهرلهرنـىڭ ھېچقايسـىسـىدا ـــ ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن كۆزەتـسهك، خـىتـاي 

رەھبهرلـىرى تهرىپـىدىن ھهر كۈنـى ئـىجـرا قـىلـىنـىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرگـىلـى بـولـىدىغـان ـــ تهپسـىلـىي، ئهتـراپـلىق 

نۇقتىئىينهزەر بايان قىلىنمىغان. 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى
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دىۋانۇ لۇغهتىت تۈرك

ئۇيغۇر تهتقىقاتى



نۇرغۇن ئىلىم ئهھلى جېنىنى پىدا قىلغان كىتاب — دىۋانۇ لۇغهتىت تۈرك 

قهغهز-قهلهم بـىلهن ئـازدۇر-كۆپتۇر ھهپـىلـىشـىپ بـاقـقان ھهر بـىر تۈرك قهۋمـىنـىڭ پهرزەنـتىگه مهلۇمـكى، 

1008~1102-يـىلـلىرى ئـارىسـىدا قـاراخـانـىيـالر خـانـلىقـى تهۋەسـىدىكـى قهشـقهر شهھىرىدە تۇغۇلـغان ۋە شۇ يهردە 

ۋاپـات بـولـغان بۈيۈك ئـالـىم مهھمۇد قهشـقهرىي تهرىپـىدىن خـاقـانـىيه (ئۇيغۇر) تـىلـىدا يېزىلـغان «دىۋانۇ 

لۇغهتـىت تۈرك» (تۈرك تـىلـى دىۋانـى) ھازىرغـىچه مهلۇم بـولـغان تۈرك دۇنـياسـىدىكـى ئهڭ قهدىمـىي تۈركـچه 

لۇغهتتۇر. 

مهزكۇر ئهسهر مۇنداق بىر قانچه تۈرلۈك مهقسهتته يېزىلغان: 

1. تۈرك تىلىنىڭ ئهرەبچىدىن قېلىشمىغۇدەك دەرىجىدە مۇكهممهل تىل ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش. 

2. ئۆز دەۋرىگه نـىسـبهتهن ئۈسـتۈن سهۋىيهدە سـىزىلـغان خهرىتـىلهر ئـارقـىلـىق تۈرك قهۋمـلىرى جـايـالشـقان 

رايونالرنى كۆرسىتىش. 

3. تۈركلهرنىڭ ياشاش شهكلى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىنى كهلگۈسىدىكىلهرگه يهتكۈزۈش. 

ھالبۇكـى، يۇقـىرىقـىالردىن سـىرت، بۇ ئهسهر تـوغـرىسـىدا بـىلـمهيـدىغـانـلىرىمـىز ھېلىھهم بـىلـىدىغـانـلىرىمـىزدىن 

تـولـىمۇ كۆپتۇر. مهسـىلهن، نۇرغۇن كـىشـىلهر بۇ ئهسهرنـى يېزىلـغانـدىن تـارتـىپ ئـىزچـىل ھالـدا كـىشـىلهر 

تهرىپـىدىن بـىلـىنـىپ كهلـگهن مهشھۇر ئهسهر دەپ ئـويـاليـدۇ. لېكىن، ئهھۋال ئۇنـداق ئهمهس. ئهلۋەتـته، تۈرك 

دۇنـياسـى بۇ ئهسهرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىدىن خهۋەردار ئـىدى. لېكىن تـاكـى 1914-يـىلـىغـا قهدەر ھېچكىم ھېچيهردە 

بۇ ئهسهرنـى ئۇچـرىتـىپ بـاقـمىغـانـىدى. يهنـى، تۈرك دۇنـياسـى 1914-يـىلـىغـا قهدەر مهھمۇد قهشـقهرىيـنىڭ 

«دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك» ئـىسـىمـلىك بـىر ئهسـىرى بـارلـىقـىنـى بـىلهتـتى-يۇ، لېكىن ھېچكىم بۇ ئهسهرنـى قـولـىغـا 

ئېلىپ ئـوقۇشـقا مۇۋەپـپهق بـولـمىغـانـىدى. ئۇنـداقـتا، 1914-يـىلـىغـىچه بۇنـداق بـىر كـىتـاب ھېچكىمـنىڭ قـولـىدا 

يوق بولسا، بىز ئۇنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى قانداق بىلهتتۇق؟  

جـاۋاب شۇكـى، بـىز بـاشـقا كـىتـابـالر ئـارقـىلـىق بۇ ئهسهرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى بـىلـگهنـىدۇق. مهسـىلهن، ئهڭ 

دەسـلهپـته «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك» تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغانـالردىن بـىرى بهدرىددىن مهھمۇدتۇر. ئۇ ئۆزىنـىڭ 

«ئـىكـدۇل جۇمـان فـىي تـارىخـى ئهھلى زامـان» نـامـلىق ئهسـىرىنـىڭ بـىرىنـچى تـومـىدا مهھمۇد قهشـقهرىيـنىڭ 

ئهسـىرىدىن نهقـىل ئـالـغان. بهدرىددىن مهھمۇد يـالغۇز بۇ ئهسهردىال ئهمهس، بهلـكى قېرىنـدىشـى شـاھابهددىن 

ئهھمهد بـىلهن بـىرلـىكـته يـازغـان «تـارىخ ئهششـىھابـى»دىمۇ «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك»تـىن نهقـىل ئـالـغان. 

كېيىنـچه، كـاتـىپ چهلهبـى ئۆزىنـىڭ «كهشفۇز زۇنۇن» نـامـلىق مهشھۇر ئهسـىرىدە «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك»نـى 

تىلغا ئالغان.  
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شۇنـداق، تۈرك دۇنـياسـىدا زور قـىزىقـىشـقا سـازاۋەر بـولـغان بۇ ئهسهر كـىشـىلهرنـىڭ قـولـلىرىدا يـوق ئـىدى. 

ھالبۇكـى، ئهسـلىدە بۇ كـىتـاب سـابـىق مـالـىيه نـازىرى نـازىف بهيـنىڭ ئۆيـىدىكـى كـىتـابـالر ئـارىسـىدا بـار ئـىدى. 

نـازىف بهي گهرچه بۇ كـىتـابـنىڭ قـىمـمهتـلىك ئهسهر ئـىكهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ زادى 

قـانـچىلـىك قـىمـمىتـى بـارلـىقـىنـى يهنـىال تـونۇپ يېتهلـمىگهنـىدى. شۇ ۋەجـىدىن، ئۇ ۋاپـات بـولۇش ئـالـدىدا بۇ 

كـىتـابـنى تۇغـقانـلىرى ئـارىسـىدىكـى بـىر ئـايـالـغا ھهدىيه قـىلـىپ: «بۇ قـىمـمهتـلىك كـىتـابتۇر. بېشىڭىزغـا كۈن 

كهلـگهنـدە سېتىپ پـايـدىالنسـىڭىز بـولـىدۇ. لېكىن، بۇنـى ئـوتتۇز لـىرادىن ئهرزان بـاھادا سېتىۋەتـمهڭ» دېگهن. 

دەرۋەقه، بـىر مهزگـىلـدىن كېيىن، ھېلىقـى ئـايـال پۇلـغا مـوھتاج بـولـغاچـقا، بهيـازىدتـىكـى نـىمـكهش كـىتـابـچىالر 

بـازىرىغـا بېرىپ، كـىتـابـنى بۇرھان ئـىسـىمـلىك بـىر كـىتـابـچىغـا تۇتقۇزۇپ: «بۇنـى مهن ئۈچۈن سېتىپ قـويۇڭ، 

قـانـچه پۇلـغا سـاتسـىڭىز ئـىخـتىيـارىڭىز، مـاڭا پهقهت ئـوتتۇز لـىراسـىنـى بهرسـىڭىزال بـولـىدۇ» دېگهن. ئـارىدىن بـىر 

مهزگـىل ئۆتـكهنـدىن كېيىن، تۈرك كۇتۇپـخانـىچـىلـىقـىنـىڭ ئـاسـاسـچىلـىرىدىن بـولـغان ئهلـى ئهمـىرى ئهپهنـدى 

«يېڭى كـىتـابـالر كېلىپ قـالـغانـمىدۇ؟» دېگهن ئۈمـىدته، ئـادىتـى بـويـىچه نـىمـكهش كـىتـاب بـازىرىنـى ئـايـالنـغىلـى 

كهلـگهن. ئۇ بۇرھان بهيـنىڭ دۇكـىنـىدا «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك»نـى كۆرگهنـدىن كېيىن، مـىسـلىسـىز ھايـاجـان 

ۋە خۇشـالـلىقـقا چۆمـگهن ھهمـدە كـىتـابـنى ئـوتتۇز لـىراغـا سېتىۋېلىپ، كـىتـابـچى بۇرھانـغا ۋاكـالهتـچىلـىك ھهقـقى 

سۈپىتىدە ئۈچ لىرا بهرگهن. 

ئـانـدىن ئهلـى ئهمـىرى يېڭى قـولـغا كـىرگۈزگهن بۇ كـىتـابـنى ھهر تهرەپـته تـونۇشـتۇرۇپ شۇنـداق دېگهن: 

«بۇ كـىتـاب ئهمهس، بهلـكى تۈركـىسـتانـدۇر. تۈركـىسـتانمۇ ئهمهس، بهلـكى پۈتۈن جـاھانـدۇر. تۈرك ۋە تۈرك 

تـىلـى مۇشۇ كـىتـابـنىڭ شـاراپـىتـىدە تېخىمۇ يۈكـسهك پهلـلىلهرگه چـىقـىدۇ. ئهرەب تـىلـىدا سـىبهۋەيھنىڭ كـىتـابـى 

قـانـداق ئـورۇن تۇتـسا، بۇ كـىتـابمۇ تۈرك تـىلـىدا شۇنـداق ئـورۇن تۇتـىدۇ. تۈرك تـىلـىدا ھازىرغـىچه بۇنـداق بـىر 

كـىتـاب يېزىلـغان ئهمهس. بۇ كـىتـابـقا اليـىقـىدا ئېتىبـار بېرىشـكه تـوغـرا كهلـسه، دۇنـيا خهزىنـىلـىرى يېتىشـمهي 

قالىدۇ ...» 

نهتـىجـىدە بۇ خهۋەر قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدە ئـاۋۋال ئـىسـتانبۇلـدا، ئـارقـىدىن ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـىنـىڭ 

ھهمـمه جـايـلىرىدا، ئـاخـىرىدا پۈتۈن تۈرك دۇنـياسـىدا قۇالقـتىن قۇالقـقا يېتىپ، كۈچلۈك داغـدۇغـا قـوزغـىغـان. 

ئهسـىرلهر بـويـى مهۋجۇتلۇقـى بـىلـىنـىپ كهلـگهن، ئهمـما ھېچكىم كۆرۈپ بـاقـمىغـان «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك» ئهنه 

شۇنـداق ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان. دەسـلهپـته، زىيـا گۆكـئالـىپ قـاتـارلـىق نۇرغۇن تۈرك مـىلـلهتـچىلـىرى بۇ كـىتـابـنى 

كۆرۈپ بېقىشـقا تهشـنا بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهلـى ئهمـىرى ئهپهنـدى ئۇنـى ھېچكىمـگه كۆرسهتـمىگهن. لېكىن، ئهلـى 

ئهپهنـدى يهنـىال بۇ كـىتـابـنى بـاشـقىالرغـا كۆرسـىتـىشـكه مهجبۇر ئـىدى. چۈنـكى، كـىتـاب نـىسـبهتهن رەتسـىز ۋە 

پـارچه ھالهتـته بـولۇپ، ئهلـى ئهپهنـدى قـولـىدىكـى بۇ كـىتـابـنىڭ «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك»نـىڭ ئهسـلى 

نۇسخىسى ياكى ئهمهسلىكىنى بىلهلمىگهنىدى ۋە بۇ سوئالغا جاۋاب تېپىشنى ئوياليتتى.  

ئهيـنى چـاغـدىكـى ئـىسـتانبۇلـدا، بۇ سـوئـالـغا پهقهت كـىلـىسـلىق (كـىلـىس ـــ تۈركـىيهنـىڭ شهرقـىي جهنۇبـى 

ئـانـادولۇ رايـونـىدىكـى كـىلـىس ۋىاليـىتـىنـىڭ مهركـىزىدۇر، ت) مۇئهلـلىم رىفـات ئهپهنـدىال جـاۋاب بېرەلهيـتتى. 

رىفـات ئهپهنـدى بۇ كـىتـابـنى تـولۇق ئـىكـكى ئـاي تهپسـىلـىي كۆزدىن كهچۈرگهن، ئۇنـىڭغا بهت نـومۇرى قـويـغان 
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ۋە: «بۇ <دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك>نـىڭ كهمتۈك ئهمهس، تـولۇق نۇسـخىسـى ئـىكهن» دەپ يهكۈن چـىقـارغـان. 

كېيىن، بۇ خهۋەر مهشھۇر تهلـئهت پـاشـانـىڭ قۇلـىقـىغـا يهتـكهن ۋە تهلـئهت پـاشـا بۇ ئهسهرنـىڭ يـوقـىلـىپ 

كهتـمهسـلىكـى ئۈچۈن مهتـبهئهدە بـاسـتۇرۇشـنى تهۋسـىيه قـىلـغان. نهتـىجـىدە، بـىرىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى يـىلـلىرىدا، 

«دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك» ئهلـى ئهمـىرى ئهپهنـدىنـىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، كـىلـىسـلىق مۇئهلـلىم رىفـاتـنىڭ 

تهھرىرلىكىدە مهتبهئهدە بېسىلغان. 

ئۇنداقتا، «دىۋانۇ لۇغهتىت تۈرك»نىڭ ھېكايىسى شۇنىڭلىق بىلهن ئاخىرالشتىمۇ؟ ئهلۋەتته، ياق!  

تۈرك دۇنـياسـىنـىڭ شـاھانه ئهسـىرى بـولـغان «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك» تهبـىئـىي ھالـدا تۈرك دۇنـياسـىنـىڭ 

بـاشـقا جـايـلىرىدىمۇ خۇشـالـلىق ۋە ھايـاجـانـغا سهۋەب بـولـدى ھهمـدە تۈركـىيهنـىڭ سـىرتـىدىكـى تۈرك 

ئهلـلىرىدىكـىلهرمۇ بۇ كـىتـابـنى نهشـر قـىلـىشـقا تۇتۇنـدى. تۈرك دۇنـياسـىدا، ئهزەربهيـجان تۇنـجى بـولۇپ بۇ 

ئهسهرنـى تهرجـىمه قـىلـىشـقا ئۇرۇنـدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پهنـلهر ئـاكـادېمىيهسـىنـىڭ ئهزەربهيـجان شۆبـىسـى خـالـىد 

سهئـىد خـوجـايېفنى بۇ خـىزمهتـكه مهسـئۇل قـىلـدى. خـوجـايېف 1935~1937-يـىلـلىرى بۇ ۋەزىپـىنـى تـامـامـلىغـان 

بولسىمۇ، ئهمما خوجايېف ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىلىرىنىڭ مۇۋەپپهقىيىتىگه بېرىلگهن «مۇكاپات» ئۆلۈم بولدى. 

ئۇيغۇرالر 1944-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـى قۇرغـانـدا، ئهڭ دەسـلهپـكى ئـىشـالر قـاتـارىدا، 

«دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك»نـى ھازىرقـى زامـان ئۇيغۇرچـىسـىغـا تهرجـىمه قـىلـىش (ئۆزلهشـتۈرۈش) ئـىشـىنـى بـاشـلىدى 

ۋە بۇ خـىزمهتـكه داڭلىق ئـالـىم ئـىسـمائـىل دامـولـالم تهيـىنـلهنـدى. بـىرىنـچى تـومـنىڭ تهرجـىمـىسـى تـامـامـلىنـىپ 

بـولـغانـدا، رۇسـىيه بـىلهن خـىتـايـنىڭ تـىل بـىرىكتۈرۈشـى نهتـىجـىسـىدە، شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى 

ئاغدۇرۇلدى ۋە ئىسمائىل دامولالم ئۆلتۈرۈلدى. 

شهرقـىي تۈركـىسـتان قـىزىل خـىتـاي تهرىپـىدىن ئـىشـغال قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

ئـاتـالـمىش «ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى» قۇرۇلـدى. قهشـقهر ۋىاليهتـلىك مهمۇرىي مهھكىمـىنـىڭ شۇ چـاغـدىكـى 

ۋالـىيسـى سهيـدۇلـالھ سهيپۇلـاليـوف مهخسۇس مهبـلهغ ئـاجـرىتـىپ، مهشھۇر شـائـىر ۋە تـارىخـچى ئهھمهد زىيـائـىنـى 

«دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك»نـى تهرجـىمه قـىلـىشـقا ئـورۇنـالشـتۇردى. 1952~1954-يـىلـالر ئـارىلـىقـىدا، دىۋانـنىڭ 

تهرجـىمـىسـى تـامـامـلىنـىپ، بېسىش ئۈچۈن بېيجىڭغا ئهۋەتـىلـدى ۋە بېسىش چـىقـىمـلىرىمۇ قهشـقهر مهمۇرىي 

مهھكىمـىسـىنـىڭ خـامـچوتـىدىن ئـاجـرىتـىلـدى. لېكىن، بېيجىڭ دائـىرىلـىرى ئهھمهد زىيـائـىغـا «ئهكسـئىنـقىالبـچى ۋە 

مـىلـلهتـچى»لـىق قـالـپىقـىنـى كـىيـدۈرۈپ، ئۇنـى يـىگـىرمه يـىلـلىق ئېغىر قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـدى، ئهھمهد 

زىيائى تۈرمىدە قىيىن-قىستاقتا ئۆلۈپ كهتتى، دىۋاننىڭ بارلىق تهرجىمىلىرى كۆيدۈرۈۋېتىلدى. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى يهنه بـىر قېتىمـلىق ئۇرۇنۇشـى 1960~1963-يـىلـلىرىدا، خـىتـاي پهنـلهر 

ئـاكـادېمىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ مۇئـاۋىن مۇدىرى ئۇيغۇر سـايـرانـى تهرىپـىدىن ۋۇجۇدقـا 

چـىقـىرىلـدى. ئهمـما، كېيىن ئۇيغۇر سـايـرانـى ۋە ئۇنـىڭ يـاردەمـچىلـىرىمۇ تۈرلۈك سهۋەبـلهر تۈپهيـلى ئۆلتۈرۈلـدى. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، تهرجـىمـىنـىڭ تېكىسـتلىرىمۇ كۆيـدۈرۈۋېتىلـدى. لېكىن، بۇنـچه مۈشكۈالتـقا قـارىمـاسـتىن، 

ئۇيغۇرالرنـىڭ دىۋانـغا بـولـغان قـىزىقـىشـى تۆۋەنـلىمهسـتىن، تېخىمۇ كۈچهيـدى. ئـاۋام ۋە زىيـالـىيـالرنـىڭ كۈچلۈك 
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تهلـىپـىگه بـىنـائهن، «دىۋانۇ لۇغهتـىت تۈرك» ئـىبـراھىم مۇتـىئـى بـاشـچىلـىقـىدا، ئـابـدۇسـاالم ئـابـباس، ئـابـدۇرېھىم 

ئۆتكۈر، ئـابـدۇرېھىم ھهبـىبۇلـالھ، ئـابـدۇرەشـىت كېرىم سـايـىت، ئـابـدۇلھهمـىت يۈسۈفـى، ھهلـىم سـالـىھ، ھاجـى نۇر 

ھاجـى، ئـوسـمان مۇھهمـمهد نـىيـاز، ئـىمـىن تۇرسۇن، سـابـىت روزى، مۇھهمـمهت ئـىمـىن ۋە مـىرسۇلـتان 

ئـوسـمانـوفـتىن تهركـىب تـاپـقان 12 كـىشـىلـىك گۇرۇپـپا تهرىپـىدىن تهرجـىمه قـىلـىنـدى ۋە دىۋانـنىڭ مهزكۇر 

تهرجـىمـىسـى 1981~1984-يـىلـلىرى ئۈرۈمـچىدە ئۈچ تـوملۇق ھالهتـته ئـون مـىڭ نۇسـخا بېسىلـدى. سـوۋېت 

ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن، «دىۋانۇ لۇغهتىت تۈرك» قازاقىستان ۋە ئهزەربهيجاندىمۇ نهشر قىلىندى. 

تۈركچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

https://www.pressturk.com/yazarlar/gunun-yazisi/ugruna-nice-bilim-insaninin-olduruldugu-kitap-
divan-i-lugatu-t-turk/2623/ 
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ئۇكرائىنا قهھرىمانلىرى

مىسىلىسىز ئويغىنىش



رۇس تاجاۋۇزىغا قارشى كۈرەش قىلغان ئۇكرائىنا قهھرىمانلىرى 

رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـغىنـىغـا، شۇنـداقـال ئۇكـرائـىنـانـىڭ بۇ غـالـجىر ئـىشـغالـىيهتـچىگه قـارشـى 

كۈرەش قـىلـىۋاتـقىنـىغـا ھهش-پهش دېگۈچه بهش ئـاي بـولۇپ قـالـدى. ئهڭ دەسـلهپـته، رۇسـىيهنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان نۇرغۇن دۆلهت ۋە تهھلىلـچىلهر تهرىپـىدىن «قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدە رۇسـىيهنـىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك 

غهلـىبـىسـى بـىلهن ئـايـاغـلىشـىدۇ» دەپ قـارالـغان، ھهتـتا ئـىكـكى تهرەپ ئـارىسـىدىكـى كۈچ پهرقـىنـىڭ تـولـىمۇ 

زورلىقى سهۋەبلىك «پىل بىلهن چۈمۈله ئارىسىدىكى ئۇرۇش» دېيىلگهن بۇ ئۇرۇش ھېلىھهم داۋامالشماقتا. 

ئهلۋەتـته، ئۇكـرائـىنـانـىڭ ئۆزىدىن نۇرغۇن ھهسـسه كۈچلۈك رۇسـىيه ئـارمـىيهسـىنـىڭ تـىنـىمسـىز ھۇجۇمـلىرى 

ئـالـدىدا بۇنـچه ئۇزۇن بهرداشـلىق بېرەلـىشـىدە ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى غهرب ئهلـلىرىنـىڭ تۈرلۈك قـورال-يـاراغ 

ۋە ئـىقـتىسـادىي يـاردەمـلىرىنـىڭ مۇھىم رول ئـويـنىغـانـلىقـىنـى ئـىنـكار قـىلـغىلـى بـولـمايـدۇ. لېكىن، تېخىمۇ مۇھىمـى، 

«قۇرۇق تـاغـار ئۆرە تۇرمـايـدۇ» دېگهنـدەك، ئهگهر ئۇكـرائـىنـا ئـارمـىيهسـى ۋە خهلـقى تـاجـاۋۇزچـى كۈچ ئـالـدىدا بۇ 

قهدەر مۇرەسـسهسـىز، قهتـئىي، قـورقۇمسـىز مهيـدانـىنـى كۆرسـىتهلـمىگهن بـولـسا، غهرب ئهلـلىرى بـىۋاسـىته ئهسـكهر 

چـىقـارمـاي، قـورال-يـاراغ يـاردەم قـىلـىش ئـارقـىلـىقـال ئۇكـرائـىنـانـىڭ رۇس تـاجـاۋۇزىغـا بۇنـچه ئۇزۇن بهرداشـلىق 

بېرىشىگه كاپالهتلىك قىاللمىغان بوالتتى. 

گهرچه ھازىرغـىچه، بهش مـىلـيونـدىن كۆپـرەك ئۇكـرائـىنـالـىق قـوشـنا دۆلهتـلهرگه قېچىپ كېتىشـكه مهجبۇر 

بـولـغان بـولسـىمۇ، يهنه مـىلـيونـلىغـان خهلـق ئۆز يۇرتـىدىن ئـايـرىلـماي، ھهتـتا بهزىلـىرى چهتـئهلـلهردىن قـايـتىپ 

كېلىپ، ئۆز ئـارمـىيهسـى بـىلهن مۈرىنـى مۈرىگه تـىرەپ، ئۆلۈم خهۋپـىگه قـارىمـاسـتىن ۋەتهنـنى قـوغـداش 

مۇجـادىلـىسـىنـى داۋامـالشـتۇرمـاقـتا. بۇ جهريـانـدا، 200 دىن ئـارتۇق ئۇكـرائـىنـا ئهسـكىرىگه ئۇكـرائـىنـا پـرىزدېنتى 

تهرىپـىدىن شهرەپ ئـوردېنى بېرىلـدى؛ شۇالرنـىڭ ئـىچـىدە ئـوتتۇز نهپـىرىگه «ئۇكـرائـىنـا قهھرىمـانـى» (بۇالرنـىڭ 

ئـارىسـىدا مۇشۇ تـاجـاۋۇزغـا قـارشـى كۈرەش قـىلـىش ئۈچۈن ئهسـكهرلـىكـكه تـىزىمـالتـقان پۇقـراالرمۇ بـار) دەپ نـام 

بېرىلدى. 

تۆۋەنـدە بـىز مهزكۇر مۇجـادىلـىگه ئـىشـتىراك قـىلـغان، خهلـق ئـارىسـىدىن چـىقـقان ئۆزگـىچه مـىلـلىي 

قهھرىمانالرنىڭ تىپىك ۋەكىللىرىدىن بهزىلىرىنى تونۇشتۇرىمىز. 

1. ۋىياچېسالۋ، جۇغراپىيه ئوقۇتقۇچىسى 
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جۇغـراپـىيه ئـوقۇتقۇچـىسـى ۋىيـاچېسالۋ 24-فېۋرال كـارپـاسـىيـان تـاغ تـىزمـىسـىدىكـى خـوۋېرال تېغىغـا 

چـىقـىشـنى پـىالنـالۋاتـقانـىدى. ئۇ ئهتـىگهنـلىك خهۋەردىن رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا ھۇجۇم قـىلـغانـلىقـىنـى بـىلـگهنـدىن 

كېيىن، دەرھال كىيېۋغا قايتىپ كهلدى. 

ۋىيـاچېسالۋ 2014~2015-يـىلـلىرىمۇ ئۇكـرائـىنـانـىڭ شهرقـىي چېگراسـىنـى قـوغـدىغـانـىدى. ھازىر ئۇ كـىيېۋدا 

چـارالش ۋەزىپـىسـىنـى ئۆتهۋاتـقان بـولۇپ، ئۇرۇشـنىڭ دەسـلهپـكى كۈنـلىرىدە ئۇنـىڭ گۇرۇپـپىسـى رۇسـىيهنـىڭ 

بۇزغۇنچىلىق ئهترەتلىرىنى يوقىتىشقا مهسئۇل بولغانىدى. 

ھالبۇكـى، ۋىيـاچېسالۋ ئۆزىنـىڭ ھهربـىي ۋەزىپـىسـى سهۋەبـلىك، ئـوقۇتقۇچـىلـىق ۋەزىپـىسـىنـى تهرك 

ئهتمىدى.  

«مهن ئـوقۇغۇچـىالر ۋە ئـاتـا-ئـانـىالر ئۈچۈن <يـىراق مۇسـاپـىلـىق دەرس> ئۆتۈشـكه بـاشـلىدىم. 2-ئـايـنىڭ 

28-كۈنـى، مهن تـور دەرسـخانـىسـىغـا يهتـمىش ئـادەم يـىغـدىم. بـىز بـالـىالرغـا تهسهلـلى بهردۇق، ئۇالرغـا 

ئۇرۇشـنىڭ قـانـداق نهرسه ئـىكهنـلىكـىنـى چۈشهنـدۈردۇق ۋە شۇنـىڭغا ئـاالقـىدار چـاقـچاقـالرنـى قـىلـىشـتۇق. بـىز 

بـالـىالرغـا ئۇكـرائـىنـا قـورالـلىق قـىسـمىنـىڭ دۇنـيادىكـى ئهڭ كۈچلۈك قـوشۇن ئـىكهنـلىكـىنـى، پۈتكۈل مهدەنـىي 

دۇنـيانـىڭ بـىزگه يـاردەم قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى، بـىزنـىڭ غهلـىبه قـىلـىشـتىن بـاشـقا تـالـلىشـىمـىز يـوقلۇقـىنـى ئېيتتۇق» 

دەيدۇ ئۇ. 

شۇنـىڭ بـىلهن، ۋىيـاچېسالۋنـىڭ تـرويېسنا رايـونـىدىكـى مهكـتىپـىدىكـىلهر ئۇ تهۋە بـولـغان «دۆلهت زېمىنـى 

مۇداپـىئه قـىسـىمـى» (بۇ 2014-يـىلـى ئۇكـرائـىنـالـىق پـىدائـىيـالردىن تهشـكىلـلهنـگهن بـاتـالـىيـونـدۇر، ت) ئۈچۈن 

بـولـكا ۋە بـاشـقا يېمهكـلىكـلهرنـى پـىشۇرۇشـقا بـاشـلىغـان. ۋىيـاچېسالۋنـىڭ ئېيتىشـىچه، ئۇنـىڭ بـىر ئـوقۇغۇچـىسـىنـىڭ 

ئانىسى مهزكۇر قىسىمدىكىلهرگه بىر قېتىمدىال يهتمىش پىسا پىشۇرۇپ كهلگهن. 

«كـىشـىلهر ھازىر مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن دەرىجـىدە ئـىتـتىپـاقـالشـتى. ئۇكـرائـىنـا خهلـقى قـورالـلىق قـىسـىم بـىلهن 

<دۆلهت زېمىنـى مۇداپـىئه قـىسـىمـى>نـى ھهر خـىل ئـامـالـالر ئـارقـىلـىق، جـان-جهھلى بـىلهن قـولـلىمـاقـتا. <دۆلهت 

زېمىنـى مۇداپـىئه قـىسـىمـى>غـا قـاتـنىشـىشـنى ئـارزۇ قـىلـىدىغـان كـىشـىلهردىن شهكـىلـلهنـگهن ئۆچـرەت بهش كۈنـدىمۇ 

ئـايـاغـالشـمىدى. بـىزنـىڭ غهلـىبه قـىلـىشـتىن بـاشـقا تـالـلىشـىمـىز يـوق. بۇ بـىزنـىڭ ۋە ئهجـدادلـىرىمـىزنـىڭ زېمىنـى! 

بـىزنـىڭ قـاچقۇدەك يېرىمـىز يـوق. بـىز بـالـىلـىرىمـىز ۋە نهۋرىلـىرىمـىزنـىڭ كهلگۈسـى ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىۋاتـىمـىز» 

دەيدۇ ئۇ. 

2. ۋىتالى، لېيتېنانت، ئۇكرائىنا قهھرىمانى 

ئۇكـرائـىنـادىكـى ئهڭ مۇنهۋۋەر پۇتـبول كۇلۇبـلىرىدىن بـىرى بـولـغان «دونېتسىك كـان ئـىشـچىلـىرى 

كۇلۇبـى» لـىۋىۋ شهھىرىلـىك يـاش پۇتـبولـچى ۋە كـارپـاتـى بـالـىالر پۇتـبول كۇلۇبـىنـىڭ ئهزاسـى بـولـغان ۋىتـالـىنـى 

ئۆز كۇلۇبىغا تهكلىپ قىلغانىدى. لېكىن، ۋىتالى ئۇكرائىنا قۇرۇقلۇق ئارمىيهسىگه كىرىشنى قارار قىلدى. 
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21 يـاشـلىق لېيتېنانـت ۋىتـالـى سـاپـىلـو تـانـكا ۋوزۋودىنـىڭ كـومـانـدىرى بـولـدى ۋە دۈشـمهنـنىڭ ئـوتتۇز پـارچه 

ئۈسكۈنـىسـىنـى كـاردىن چـىقـاردى. بۇنـىڭ ئۈچۈن، ئۇكـرائـىنـا پـرىزدېنتى ئۇنـىڭغا ـــ ۋاپـاتـىدىن كېيىن ـــ 

«ئۇكـرائـىنـا قهھرىمـانـى» دەپ نـام بهردى. ئۇ 25-فېۋرال ئۇكـرائـىنـا-بېالرۇسـىيه چېگراسـىغـا يېقىن جـايـدىكـى 

ھاۋا ھۇجۇمـىدا ئۆلتۈرۈلـدى. رۇسـىيهنـىڭ بـىر بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىسـى ئۇ ھهيـدىگهن تـانـكىنـى پـاچـاقـالپ 

تاشلىغانىدى. 

«ئۇالر (يهنـى ۋىتـالـىنـىڭ ۋوزۋودى) ئـالـدىدا مـاڭغانـىكهن، شۇ چـاغـدا SU-25 كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـى 

يېتىپ كهپتۇ. بۇ بـىۋاسـىته زەربه بـولـغاچـقا، نهۋرەم ئهجهلـلىك يـارىلـىنـىپتۇ. ئۇ بـىزنـىڭ ھايـاتـىمـىز ئۈچۈن 

ئۆزىنـىڭ ئهڭ قـىمـمهتـلىك نهرسـىسـىنـى، يهنـى ھايـاتـىنـى قۇربـان قـىلـدى. ئۇ ئۇكـرائـىنـانـىڭ قهھرىمـانـى، 

قهھرىمانالر ئۆلمهيدۇ» دېدى ۋىتالىنىڭ بوۋىسى مىكوال ساپىلو. 

ۋىتـالـىي لـىۋىۋ شهھىرىنـىڭ چېتىگه جـايـالشـقان يۇرتـى سـوكـىلـنىيـكىي كهنـتىگه دەپـنه قـىلـىنـغان بـولۇپ، 

ئۇنـىڭ دەپـنه مۇراسـىمـىغـا نهچـچه يۈزلـىگهن كهنـت ئـاھالـىسـى قـاتـناشـقان. 2014-يـىلـى، بۇ يېزا يهنه بـىر 

قهھرىمـانـى ئـانـدرېي دىگـدالـوۋىچـتىن ئـايـرىلـىپ قـالـغانـىدى. ۋىتـالـى ئۇنـى نـاھايـىتـى ئـوبـدان تـونۇيـتتى، چۈنـكى 

 Revolution of Dignity) ئـانـدرېي ئۇنـىڭ پۇتـبول مهشـقاۋۇلـى ۋە 2014-يـىلـىدىكـى «ئـىززەت ئـىنـقىالبـى»دا

ـــ 2014-يـىلـى 2-ئـايـدا ئۇكـرائـىنـادا، «يـاۋروپـا مهيـدانـى» نـامـايـىشـىنـىڭ ئـاخـىرىدا يۈز بهرگهن بـولۇپ، 

ئهيـنى چـاغـدا ئۇكـرائـىنـانـىڭ پـايـتهخـتى كـىيېۋدا نـامـايـىشـچىالر بـىلهن بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرى ئـوتتۇرىسـىدا يۈز 

بهرگهن ئهجهلــلىك تــوقۇنۇش ســايــالم ئــارقــىلــىق تهخــتكه چــىقــقان، رۇســىيهپهرەس پــرىزدېنت ۋىكــتور 

يـانۇكـوۋىچـنىڭ تهخـتتىن غۇلـىتـىلـىشـى ۋە ئۇكـرائـىنـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـاغـدۇرۇلۇشـى بـىلهن ئـاخـىرالشـقان، ت) 

ئۆلتۈرۈلگهن يۈز قهھرىماننىڭ بىرى ئىدى. 

3. خېنادىي بۇتكېۋىچ، مىليونېر 

خېنادىي BGV گـورۇھىنـىڭ خـوجـايـىنـى ۋە قۇرغۇچـىسـى، شۇنـداقـال ئۇكـرائـىنـادىكـى ئهڭ چـوڭ 

زەنـجىرسـىمـان تـالـال بـازىرىنـىڭ بـىرى بـولـغان ATB نـىڭمۇ خـوجـايـىنـىدۇر. ئۇ بۇ يـىل 63 يـاشـتا بـولۇپ، 530 

مـىلـيون دولـالر قـىمـمىتـىدە بـايـلىقـى بـار. ئۇ فـوربېسنىڭ «ئهڭ بـاي 100 ئۇكـرائـىنـالـىق» تـىزىمـلىكـىدە 15-

ئورۇنغا تىزىلغان. 

رۇسـىيه ئۇكـرائـىنـغا ئۇرۇش قـوزغـىغـانـدا، خېنادىي «دۆلهت زېمىنـى مۇداپـىئه قـىسـىمـى»غـا قـاتـناشـقان ۋە ئۆز 

شـىركـىتـىدە ئـىشـلهيـدىغـان بـارلـىق خـىزمهتـچىلهرنـىمۇ شۇنـداق قـىلـىشـقا ئۈنـدەپ، تۆۋەنـدىكـىدەك مۇراجـىئهتـنامه 

ئېالن قىلغان: 

«مهن خـىزمهتـچىلـىرىمـىزگه، خـىزمهتـداشـلىرىمـغا، قـورال تۇتۇشـنى خـااليـدىغـان ۋە ئۇنـى قـانـداق تۇتۇشـنى 

بـىلـىدىغـانـالرغـا مۇراجـىئهت قـىلـىمهنـكى: مهن سـىلهرنـى <دۆلهت زېمىنـى مۇداپـىئه قـىسـىمـى>غـا قـاتـنىشـىشـقا؛ بـىزلهر 

2022، ئىيۇل 33
ئۇيغۇرالر 35-سان



نۇرغۇن يـىلـالر مـابهيـنىدە بـىرلـىكـته قۇرغـان ۋە ھهر بـىرىمـىز شۇ قهدەر يـاخشـى كۆرىدىغـان ۋە زوقـلىنـىدىغـان 

نهرسىنى (يهنى ئانا ۋەتهننى) قوغداشقا چاقىرىمهن.» 

شـىركهتـنىڭ ئـورگـان تـور بېتىگه كۆرە، ATB تـالـال بـازارلـىرىدا ئـاتـمىش مـىڭ ئـادەم ئـىشـلهيـدىكهن. 

خېنادىيـنىڭ قـىزىمۇ ئـاكـتىپـلىق بـىلهن پـىدائـىيـالر سېپىگه قـوشۇلۇپ، كـىشـىلهرنـىڭ تۇرالغۇ، دورا ۋە يېمهكـلىك 

تېپىشىغا ياردەم بهرگهن. 

«بـىز چـوقۇم بۇ دۆلهتـنى قـايـتا قۇرۇپ چـىقـىمـىز. غهلـىبه قـولـىمـىزغـا كهلـگهن ھامـان، بـىز داۋامـلىق 

ئۆزگـىچه يېڭى پـروجېكتالرغـا ۋە ئـىجـتىمـائـىي تۈرلهرگه مهبـلهغ سـالـىمـىز. ئهمـما بۈگۈن بـىز چـوقۇم (ۋەتهنـنى) 

جان-جهھلىمىز بىلهن قوغدىشىمىز ۋە جان-جهھلىمىز بىلهن كۈرەش قىلىشىمىز كېرەك» دەيدۇ ئۇ. 

4. يېۋھېن، لېيتېنانت، ئۇكرائىنا قهھرىمانى 

يېۋھېن پـالچېنكو 23 يـاشـتا بـولۇپ، ۋىنـنىتسـىيـا رايـونـىنـىڭ رايـخورود دېگهن كـىچـىك بـازىرىدا تۇغۇلـغان. 

بۇ كۈنـلهردە، ئۇ ئۇكـرائـىنـا ئـارمـىيهسـىدە تـانـكا ۋوزۋودىنـىڭ كـومـانـدىرى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن ئۇكـرائـىنـانـى 

رۇسىيهنىڭ تاجاۋۇزىدىن قوغداۋاتىدۇ. 

3-مـارت، پـرىزدېنت زېلېنسكى يېۋھېنغا «ئۇكـرائـىنـا قهھرىمـانـى» نـامـىنـى بهردى. يېۋھېن تهۋە بـولـغان 

بـىرىگـادا رۇس ئهسـكهرلـىرى تهرىپـىدىن قـورشـىۋېلىنـغانـدا، ئۇشـبۇ يـاش كـومـانـدىر بـاتۇرلۇق بـىلهن بـىرىگـادانـىڭ 

چىقىش ئېغىزىنى قوغداپ، سهپداشلىرىنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قالغانىدى. 

3-ئـايـنىڭ 2-كۈنـى ئۇكـرائـىنـا پـرىزدېنتى پهرمـان ئـىمـزاالپ، يېۋھېن ۋە بـاشـقا 14 نهپهر جهڭچىنـىڭ 

تۆھپىسـى ئۈچۈن، ئۇالرغـا «ئۇكـرائـىنـا قهھرىمـانـى» نـامـىنـى بهرگهن بـولۇپ، بۇالرنـىڭ تـوققۇز نهپـىرى شۇ 

چاغدا ئۆلۈپ بولغانىدى. 

ھازىر يېۋھېن خېرسون شهھىرىنىڭ ئهتراپىدا داۋاملىق ۋەتىنىنى قوغدىماقتا. 

5. لېس ياكىمچۇك، 29 ياش، فىلىم ئىشلىگۈچى 

ئۇرۇش پـارتـلىغـانـدا، ئـامېرىكـادىكـى ئـوخـايـو ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئـوقۇۋاتـقىنـىغـا ئـالـته ئـاي بـولـغان لېس 

ياكىمچۇك ئۇكرائىناغا قايتىشنى قارار قىلدى.  

«بۇ نـاھايـىتـى ئـىتـتىكـلىك بـىلهن چـىقـىرىلـغان قـارار ئـىدى. ئـاپـىڭىز رۇسـالر تهرىپـىدىن بـومـباردىمـان 

قـىلـىنـىۋاتـقان شهھهرگه قـاپسـىلـىپ قـالـغانـدا، مهنـتىقـىلـىق قـارار چـىقـىرىشـىڭىز مۇمـكىن بـولـماي قـالـىدۇ. مهن پـولـشا 

ئـارقـىلـىق چېگرادىن ئۆتۈپـال ئهنـدىكـىپ كهتـتىم. قـايـتىشـىمـغا يـول يـوقلۇقـىنـى بـىلهتـتىم. چۈنـكى، ئهركهك 

بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، ئهمـدى دۆلـىتـىمـنى تـاشـالپ قـويـالـمايـتتىم. لېكىن، مهن بۇنـىڭغا رازى ئـىدىم. بۇ 
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ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىدىغـانـلىقـىمـىزنـى بـىلـىمهن. ئهمهلـىيهتـته، بـىز بۇ ئۇرۇشـتا مهنـىۋىيهت ۋە مهدەنـىيهت جهھهتـته 

ئاللىقاچان غهلىبه قىلدۇق» دەيدۇ ئۇ. 

دۇنـيادىكـى ئهڭ قۇدرەتـلىك ھهربـىي كۈچـكه ئـىگه دۆلهتـلهردىن بـىرى بـولـمىش رۇسـىيهگه قـارشـى ئۆلۈمـگه 

پـىسهنـت قـىلـماي كۈرەش قـىلـىۋاتـقان ئۇكـرائـىنـا پۇقـرالـىرىدىن يهنه نهچـچه يۈز، نهچـچه مـىڭنى سـانـاپ ئۆتۈش 

مۇمكىن. 

خهلـق ئـارىسـىدىن چـىقـقان، تۈرلۈك تهبـىقه ۋە سـاھهلهرگه تهۋە بـولـغان كـىشـىلهرنـىڭ قـارىمـاقـقا ئـاددىي، 

ئهمـما مـىلـلهتـنىڭ ھايـات-مـامـاتـلىق مۇجـادىلـىسـى ئۈچۈن ھهل قـىلغۇچ ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولـغان مـانـا 

مۇشۇنـداق ئـىش-ئـىزلـىرى، بېغىشـالش روھى، ۋەتهن سۆيگۈسـى ھۆرلۈك ۋە مۇسـتهقـىلـلىقـكه تهلپۈنـىدىغـان 

ھهربىر مىللهتنىڭ ئۆرنهك ئېلىشىغا ئهرزىيدۇ. 

سۆزىمـىزنـى ئـابـدۇرېھىم ئۆتكۈر ئهپهنـدىنـىڭ قهلـىمـىدىن تـامـغان ئۇشـبۇ مـىسـراالر بـىلهن ئـايـاغـالشـتۇرۇش 

مۇۋاپىق بولۇشى مۇمكىن: 

جان نېمه، جانان نېمه، ۋهتهن نېمه؟ 
ھهر كىشىنى ئادىمى ئهتكهن نېمه؟ 
يانمىسا كۆڭۈل ئۆيىده بىر چىراغ، 

گۆش بىلهن سۆڭهك ھهمده بۇ تهن نېمه؟ 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 

مهنبه: 

https://euromaidanpress.com/2022/03/10/from-retiree-to-millionaire-7-stories-of-heroism-during-
the-war-in-ukraine-hero-of-ukraine/ 

https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-04-15/voices-from-ukraine-how-russias-
invasion-turned-everyday-people-into-heroes 
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خهلئارا ۋهزىيهت

خىتاينىڭ دېڭىز كېڭهيمىچىلىكى



 خىتاي خهلقئارالىق دېڭىز ئاالقىسىگه قانداق تهسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ؟ 

 (CSIS) ئامېرىكا ئىستراتېگىيه ۋە خهلقئارا تهتقىقات مهركىزى

تهرجـىمـانـدىن ئـىالۋە: خـىتـايـالرنـىڭ قهدىمـىي ئهسـىرى بـولـمىش «سۇنـزىنـىڭ ھهربـىي دەسـتۇرى»دا 

«ئۆزۈڭنىمۇ، ئۆزگىنىمۇ بىلسهڭ، جهڭلهردە مهغلۇپ بولمايسهن» دېگهن سۆز بار. 

ھهمـمىگه مهلۇم بـولـغىنـىدەك، ئـىنـسانـنىڭ مهلۇم بـىر مهسـىلـىگه تۇتـقان پـوزىتسـىيهسـى شۇ ئـىشـنىڭ ۋەزنـىگه 

بـولـغان تـونۇشـى تهرىپـىدىن بهلـگىلـىنـىدۇ. بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ھېچكىم زۇكـام بـىلهن راك كېسىلـىگه 

ئـوخـشاش مۇئـامـىله قـىلـمايـدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، دۈشـمهنـگه قـارشـى كۈرەشـته بـىخۇدالشـماسـلىق، بـوشـاشـماسـلىق 

ئۈچۈن دۈشـمهنـنىڭ ئـارتۇقـچىلـىق ۋە كهمـچىلـىكـلىرىنـى ئـىمـكانـقهدەر ئۆز پېتى تـونۇپ يېتىش ئـوبيېكتىپ پـىالن 

تۈزۈش ۋە شۇنىڭغا ماس ھالدا ھهرىكهتكه ئۆتۈشته ئىنتايىن زۆرۈر.  

ئـامېرىكـادىكـى داڭلىق تـاشـقى سـىيـاسهت ئـاقـىلـالر ئـامـبىرىدىن بـىرى بـولـغان «ئـىسـتراتېگىيه ۋە خهلـقئارا 

تهتـقىقـات مهركـىزى» تهرىپـىدىن تهيـيارالنـغان، خـىتـايـنىڭ خهلـقئارالـىق دېڭىز قـاتـنىشـى سـاھهسـىدىكـى ئهمهلـىي 

كۈچى تونۇشتۇرۇلغان مهزكۇر ماقاله ئهنه شۇ مهقسهتته تهرجىمه قىلىنىپ، ھۇزۇرۇڭالرغا سۇنۇلدى. 

نهچـچه ئـون يـىلـلىق ئـىقـتىسـادىي ئېشىش ۋە ھۆكۈمهتـنىڭ مهركهزلـىك كۆڭۈل بۆلۈشـى نهتـىجـىسـىدە، 

خـىتـاي ئۆزىنـى خهلـقئارا دېڭىز سـودىسـىنـىڭ تۈگۈنـىگه ئـايـالنـدۇرۇش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئېرىشـتى. ھهرقـايسـى ئهلـلهر 

ئـارىسـىدىكـى دېڭىز ئـاالقـىسـىنـىڭ كۈچـىيـىشـى خـىتـايـغا راۋۇرۇس ئـىقـتىسـادىي نهپ بهرگهنـدىن سـىرت، ئۆز 

نۆۋىتـىدە يهنه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى خهلـقئارالـىق مـال ئـوبـوروتـىغـا قـارىتـا تېخىمۇ زور تهسـىر كۈچـگه ئـىگه قـىلـدى. 

خـىتـاي رەھبهرلـىرى دۆلهتـنىڭ بـايـلىقـىغـا تـايـىنـىپ، دېڭىزدىكـى خهلـقئارالـىق بـاغـلىنـىشـنى تېخىمۇ كۈچهيـتىشـكه 

ئۇرۇنۇۋاتىدۇ ۋە بۇ جهھهتته پورت ئۇل مۇئهسسهسه قۇرۇلۇشىغا ئاالھىدە كۈچهۋاتىدۇ. 

خىتاينىڭ دۇنيادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان پورتلىرى 

خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ دۇنـيا سهھنىسـىدە تېز سۈرئهتـته بـاش كۆتۈرۈشـى زور دەرىجـىدە نهچـچه ئـون يـىل 

مـابهيـنىدە ئېكسپورت مـىقـدارىنـىڭ شـىددەت بـىلهن ئـاشـقانـلىقـىنـىڭ مهھسۇلـىدۇر. خهلـقئارالـىق سـودىنـىڭ 

سهكـسهن پـىرسهنـتكه يېقىن قـىسـمىنـىڭ سۇ تـرانسـپورتـىغـا تـايـىنـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، دېڭىز تـرانسـپورت تـورىدىن 
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يـاخشـى پـايـدىلـىنـىش ئـىزچـىل ھالـدا خـىتـايـنىڭ ئېكسپورتـنى يېتهكـچى قـىلـغان ئـىقـتىسـادىي تهرەقـقىيـات 

ئىستراتېگىيهسىنىڭ يادروسى بولۇپ كهلدى. 

خـىتـاي مـالـالرنـىڭ ئۆز دۆلـىتـىگه كـىرىپ–چـىقـىشـىنـى ئـاسـانـالشـتۇرۇش ئۈچۈن، دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ ۋە 

ئهڭ قـايـناق پـورتـالرنـى قۇرۇپ چـىقـتى. ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ چـوڭ ھهجـىمـلىك يۈك سـانـدۇقـى 

(كـونتېينېر) پـورتـلىرىنـى، شۇالرنـىڭ مهۋجۇت نۆۋەتـچى پـاراخـوت لـىنـىيهلـىرى بـىلهن بـولـغان بـىر پۈتۈنـلىشـىش 

دەرىجـىسـىگه ئـاسـاسهن بـاھااليـدىغـان «نۆۋەتـچى پـاراخـوت سۇ تـرانسـپورتـى بـاغـلىنـىش كۆرسهتكۈچـى»گه 

(LSCI) كۆرە، خـىتـايـنىڭ كـونتېينېر (چـوڭ ھهجـىمـلىك يۈك سـانـدۇقـى) پـورتـلىرىدىن بـىر قـانـچىسـى دۇنـيادىكـى 

باغلىنىشچانلىقى ئهڭ يۇقىرى پورتالر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. 

2021-يـىلـىنـىڭ بـىرىنـچى پهسـلىدە، «نۆۋەتـچى پـاراخـوت سۇ تـرانسـپورتـى بـاغـلىنـىش كۆرسهتكۈچـى»دىن 

(LSCI) ئـورۇن ئـالـغان ئـالـدىنـقى 100 پـورتـنىڭ ئـونـى خـىتـايـدا ئـىدى. ئهگهر خـوڭكوڭنىمۇ قـوشۇپ 

ھېسابـلىسـاق، بۇ سـان 11 گه چىـقاـتتـى. ئاـلدـىنقـى يۈز پوـرتنـىڭ ئىـچىـدە توـققۇز پوـرتقـا ئىـگه بوـلغـان ئاـمېرىكاـال 

بۇ جهھهتـته خـىتـايـغا يېقىن كېلهلـىگهنـىدى. لېكىن، خـىتـايـدىكـى بۇ 11 پـورتـنىڭ ئـوتتۇرىچه بـاغـلىنـىشـچانـلىق 

نـومۇرى 60.6 بـولۇپ، ئـامېرىكـا پـورتـلىرىنـىڭ ئـوتتۇرىچه بـاغـلىنـىشـچانـلىق نـومۇرى بـولـغان 44.5 دىن 

كۆرۈنهرلىك يۇقىرى ئىدى. 

ھالبۇكـى، خـىتـايـنىڭ سۇ تـرانسـپورتـىدىكـى بـاغـلىنـىشـچانـلىق جهھهتـتىكـى ئهۋزەلـلىكـى (پـورت سـانـى 

جهھهتـتىال ئهمهس) دۆلهت قـاتـلمىدا تېخىمۇ بهك گهۋدىلـىكتۇر.  «نۆۋەتـچى پـاراخـوت سۇ تـرانسـپورتـى 

بـاغـلىنـىش كۆرسهتكۈچـى» (LSCI) ھهربـىر دۆلهتـنىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك سۇ تـرانسـپورتـى بـاغـلىنـىشـچانـلىقـىغـا 

قـارىتـامۇ ئـايـرىم-ئـايـرىم نـومۇر قـويـغان بـولۇپ، 2021-يـىلـى 1-پهسـىلـدە، خـىتـايـنىڭ «نۆۋەتـچى پـاراخـوت سۇ 

تـرانسـپورتـى بـاغـلىنـىش كۆرسهتكۈچـى»دە ئـالـغان نـومۇرى 164 بـولۇپ، بۇ سـىنـگاپـور (113)، كـورېيه (108)، 

ئامېرىكا (106) ۋە مااليسىيا (100) قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى دۆلهتلهرنىڭكىدىن خېلىال يۇقىرى. 

دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى شۇكـى، خـىتـايـنىڭ بۇ جهھهتـتىكـى ئۈسـتۈنلۈكـى ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه 

ئهگـىشـىپ تېخىمۇ زورايـماقـتا. 2006-يـىلـىنـىڭ بـىرىنـچى پهسـلىدىن 2021-يـىلـىنـىڭ بـىرىنـچى پهسـلىگـىچه، 

خـىتـايـنىڭ LSCI نـومۇرى 64 پـىرسهنـتكه يېقىن ئۆرلـىدى. ھالبۇكـى، ئـالـدىنـقى قـاتـاردىكـى بـاشـقا بهش 

دۆلهتـنىڭ بۇ جهھهتـتىكـى ئـوتتۇرىچه ئۆرلهش نـىسـبىتـى 46 پىـرسهنتـ بوـلغـان. ئاـمېرىكاـنىـڭ بوـلسـا ئاـرانال 33 

پىرسهنت بولۇپ، تهخمىنهن خىتاينىڭكىنىڭ يېرىمىغا توغرا كهلگهن. 

خـىتـايـنىڭ ئۆز پـورتـلىرىغـا كـىرىپ-چـىقـىدىغـان زور مـىقـداردىكـى كـونتېينېرالرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىش 

ئـىقـتىدارى ئۇنـىڭ LSCI كۆرسهتكۈچـىدىكـى ئـىپـادىسـىنـىڭ يـاخشـى بـولۇشـىدىكـى ھالـقىلـىق ئـامـىلـدۇر. 2019-

يـىلـى، خـىتـايـدىكـى پـورتـالر يـىگـىرمه فۇتلۇق ئۆلـچهمـلىك كـونتېينېردىن 242 مـىلـيون دانـىگه بـاراۋەر كېلىدىغـان 

مـالـنى بـىر تهرەپ قـىلـغان بـولۇپ، بۇ شهرقـىي ئـاسـىيـادىكـى ۋە تـىنـچ ئـوكـيانـدىكـى بـاشـقا بـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ 

پـورتـلىرى بـىر تهرەپ قـىلـغان مـالـالرنـىڭ يـىغـىنـدىسـىدىنمۇ (يـىگـىرمه فۇتلۇق ئۆلـچهمـلىك كـونتېينېردىن 212 
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مـىلـيون 100 مـىڭ دانـىگه بـاراۋەر) كۆپ، شۇنـداقـال بۇ ئـامېرىكـا پـورتـلىرىنـىڭ كـونتېينېر بـىر تهرەپ قـىلـىش 

مـىقـدارىنـىڭ (يـىگـىرمه فۇتلۇق ئۆلـچهمـلىك كـونتېينېردىن 55 مـىلـيون 500 مـىڭ دانـىگه بـاراۋەر) تۆت 

ھهسسـىسـىدىنمۇ كۆپتۇر. شۇنـداقـال، خـىتـايـنىڭ دۇنـيادىكـى ئـومۇمـىي كـونتېينېر بـىر تهرەپ قـىلـىش مـىقـدارىدا 

ئىگىلىگهن نىسبىتى 2010-يىلىدىكى 24.3 پىرسهنتتىن ئۆرلهپ، 2019-يىلى 29.8 پىرسهنتكه يهتتى. 

2019-يـىلـى، شـاڭخهي پـورتـى خـىتـايـغا كـىرىپ-چـىقـقان ئـومۇمـىي كـونتېينېرالرنـىڭ 16.6 پـىرسهنـتىنـى ئۆز 

ئـالـدىغـا بـىر تهرەپ قـىلـغان. شـاڭخهي پـورتـى خـىتـايـدىكـى ئهڭ چـوڭ پـورت بـولۇشـتىن سـىرت، 2010-يـىلـى 

سـىنـگاپـور پـورتـىدىن ئېشىپ، ئـىزچـىل ھالـدا دۇنـيادىكـى ئهڭ قـايـناق پـورت بـولۇپ كهلـمهكـته. 2019-يـىلـى، 

شـاڭخهي پـورتـىدىن سـىرت، نـىڭبو-جـوۋشهن (ئۈچـىنـچى ئـورۇنـدا)، شېنجېن (تۆتـىنـچى ئـورۇنـدا)، گۇاڭجوۋ 

(بهشـىنـچى ئـورۇنـدا)، چـىڭداۋ (يهتـتىنـچى ئـورۇنـدا)، خـوڭكوڭ (سهكـكىزىنـچى ئـورۇنـدا) قـاتـارلـىق ئـالـته خـىتـاي 

پـورتـى دۇنـيادىكـى ئهڭ ئـاۋات ئـون پـورت قـاتـارىدىن ئـورۇن ئـالـغان. ئهڭ ئـاۋات ئـون پـورت قـاتـارىدىغـان ئـورۇن 

ئـالـغان، خـىتـايـغا تهۋە بـولـمىغـان پـورتـالر سـىنـگاپـور پـورتـى (ئـىكـكىنـچى ئـورۇنـدا)، كـورېيهدىكـى بۇسـان پـورتـى 

 LSCI (ئـالـتىنـچى ئـورۇنـدا) ۋە گـولـالنـدىيهدىكـى روتتېردام پـورتـى (ئـونـىنـچى ئـورۇنـدا)دۇر. مهزكۇر پـورتـالرنـىڭ

كۆرسهتكۈچىدىكى نومۇرىمۇ ناھايىتى يۇقىرى، ئهلۋەتته. 

خـىتـاي پـورتـلىرىنـىڭ (خهلـقئارا دېڭىز تـرانسـپورتـىدا) بۇنـداق مۇھىم ئـورۇن تۇتۇشـى نـوقۇل ھالـدا 

ئۇالرنـىڭ كۆلـىمـىنـىڭال مهھسۇلـى بـولـماسـتىن، مهزكۇر پـورتـالر ئۆز نۆۋىتـىدە بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ پـورتـلىرىدىن 

تېخىمۇ ئۈنۈمـداردۇر. «ب د ت سـودا ۋە تهرەقـقىيـات مهجـلىسـى»نـىڭ (UNCTAD) سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا 

كۆرە، 2020-يـىلـى كـونتېينېرالرنـىڭ خـىتـاي پـورتـلىرىدىكـى ئـوتتۇرىچه تـوخـتاش ۋاقـتى 0.62 كۈن بـولـغان. 

گهرچه بۇ يـاپـونـىيه (0.34 كۈن) ۋە دانـىيه (0.45 كۈن) قـاتـارلـىق بـىر قـىسـىم دۆلهتـلهرنـىڭكىدىن ئـاسـتا 

بـولسـىمۇ، لېكىن سـىنـگاپـور (0.8 كۈن) ۋە ئـامېرىكـا (1.03 كۈن) قـاتـارلـىق رىقـابهتـچىلـىرىنـىڭكىدىن تېز 

بـولـغان. ھالبۇكـى، (كـونتېينېر قـاچـىلـىنـىدىغـان) يۈك پـاراخـوتـلىرىنـىڭ چـوڭ-كـىچـىكـلىكـىمۇ كـونتېينېرالرنـى 

قـاچـىالش-چۈشۈرۈش سۈرئـىتـىگه زور دەرىجـىدە تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. خـىتـاي پـورتـلىرىدا تـوخـتايـدىغـان 

پـاراخـوتـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ نـىسـبهتهن چـوڭ ئـىكهنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، خـىتـاي پـورتـلىرىنـىڭ يۈك 

بېسىش-چۈشۈرۈش ئۈنۈمىنى يهنىال رىقابهتچىلىرىنىڭكىدىن خېلىال يۇقىرى دېيىشكه بولىدۇ. 

دۆلهت
ئۈنۈمدارلىق (ھهركۈنى بىر تهرەپ 

قىلىنىدىغان يىگىرمه فۇتلۇق ئۆلچهملىك 
كونتېينېر سانى)

خىتاي 7479
سىنگاپور 6535
ئامېرىكا 5191
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يـىغـىپ ئېيتقانـدا، دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى پـورتـالرنـىڭ پـائـالـىيهتـلىرىگه ئـاالقـىدار سـانـلىق مهلۇمـاتـالردىن مهلۇم 

بـولـغىنـىدەك، خـىتـاي سۇ تـرانسـپورتـى بـاغـلىنـىشـچانـلىقـى جهھهتـته بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ئـالـدىدا تۇرىدۇ. خـىتـاي 

پـورتـلىرى كۆپـىنـچه رىقـابهتـچىلـىرىنـىڭكىدىن ئـاۋات، ئۈنۈمـدار، شۇنـداقـال ئۇالرنـىڭ بـاشـقا ئهلـلهرگه بـولـغان 

ئهۋزەللىكى يىلسېرى زورايماقتا. 

خىتاينىڭ سودا ساھهسىدىكى دېڭىز كۈچىگه بولغان تهلپۈنۈشى 

گهرچه خـىتـاي پـورتـلىرىنـىڭ مۇۋەپـپهقـىيـىتـى تهبـىئـىي جۇغـراپـىيهلـىك ئهۋزەلـلىك ئـاسـاسـىدا ۋۇجۇدقـا چـىقـقان 

بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ دۆلهتـتىكـى پـورت ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرىنـى راۋاجـالنـدۇرۇش جهھهتـته خـىتـاي رەھبهرلـىرى 

ئاچقۇچلۇق رول ئوينىغان. 

دېڭىز كۈچـى زور دۆلهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ «دېڭىز قـىرغـىقـى بـار بـولۇش»تـىن ئـىبـارەت ئـورتـاق 

ئـاالھىدىلـىكـى بـار. خـىتـايـنىڭ دېڭىز قـىرغـىقـى لـىنـىيهسـىنـىڭ ئۇزۇنلۇقـى 14 مـىڭ 500 كـىلـومېتىر كېلىدىغـان 

بـولۇپ، ئۇزۇنلۇق جهھهتـته دۇنـيادا ئـونـىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدۇ. گهرچه كـانـادا (202 مـىڭ 80 كـىلـومېتىر) ۋە 

رۇسـىيه (37 مـىڭ 653 كـىلـومېتىر) قـاتـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ دېڭىز قـىرغـىقـى لـىنـىيهسـى خـىتـايـنىڭكىدىن ئۇزۇن 

بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـايـنىڭ دېڭىز قـىرغـىقـى لـىنـىيهسـىنـىڭ مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى يـىلـبويـى قـولـالنـغىلـى بـولۇش (مۇز 

تۇتـماسـلىق)تهك ئهۋزەلـلىكـكه ئـىگه. تېخىمۇ مۇھىمـى، خـىتـايـدىكـى ئهڭ چـوڭ ۋە ئهڭ بـاي نـوپۇس مهركهزلـىرى 

ئۇنـىڭ شهرقـىدىكـى دېڭىز بـويـلىرىغـا جـايـالشـقان بـولـغاچـقا، بۇ چـوڭ پـورتـالرنـى قۇرۇشـنى ئهشـيا ئـوبـوروتـى ۋە 

ئىقتىسادىي جهھهتته تېخىمۇ زور مۇمكىنچىلىككه ئىگه قىلغان. 

گهرچه جۇغـراپـىيهلـىك ئـورۇن ئـىنـتايـىن مۇھىم بـولسـىمۇ، خـىتـاي پـورتـلىرىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىنـى سـىلـجىتـىش 

جهھهتـته خـىتـاي رەھبهرلـىرىنـىڭ تۆھپىسـى زور. خـىتـاي رەھبهرلـىرى ئۇزۇنـدىن بۇيـان خـىتـايـنىڭ ئـىزچـىل 

ئېشىۋاتـقان خـام مـاتېرىيـال ئېھتىيـاجـىنـى قـامـدىيـااليـدىغـان ھهمـدە ئېكسپورتـنى يېتهكـچى قـىلـغان ئـىقـتىسـادىنـى 

ئـىلـگىرى سۈرەلهيـدىغـان پـورتـالرنـى قۇرۇش ھهقـقىدە كـالـال قـاتۇرۇپ كهلـگهنـىدى. مهسـىلهن، خـىتـايـنىڭ 1981-

يـىلـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان «ئـالـتىنـچى بهش يـىلـلىق يـىرىك پـىالن»ىدا دېڭىز قـىرغـىقـىدىكـى ۋە ئـىچـكى 

قۇرۇقلۇقـتىكـى پـورتـالرنـىڭ سـىغـىمـچانـلىقـىنـى ئـاشۇرۇش چـاقـىرىقـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان ۋە كۆمۈر تـرانسـپورتـىغـا 

ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈش تهكىتلهنگهنىدى.  

يېقىنـقى يـىلـالردا، خـىتـاي رەھبهرلـىرى خـىتـايـنى ئۆزىنـىڭ دېڭىزدىكـى ھهربـىي ۋە سـودا مهنـپهئهتـىنـى 

زورايـتااليـدىغـان «دېڭىزدىكـى قۇدرەتـلىك دۆلهت»كه ئـايـالنـدۇرۇشـتىن ئـىبـارەت تېخىمۇ چـوڭ غـايـىنـى ئـوتتۇرىغـا 

دانىيه 5061
ياپونىيه 4765

2022، ئىيۇل 40
ئۇيغۇرالر 35-سان



قـويـدى. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 2012-يـىلـى 11-ئـايـدىكـى 17-قۇرۇلـتىيـىدا، ئهيـنى چـاغـدىكـى خـىتـاي 

رەئـىسـى خۇ جـىنـتاۋ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ خـىتـايـنى «دېڭىزدىكـى قۇدرەتـلىك دۆلهت»كه ئـايـالنـدۇرۇش 

نـىشـانـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ھهمـدە «خـىتـايـنىڭ دېڭىز بـايـلىقـلىرىنـى قېزىش ئـىقـتىدارىنـى كۈچهيـتىش»كه ۋە 

«دېڭىز-ئـوكـيان ئـىقـتىسـادىنـى (marine economy) تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش»قـا چـاقـىرىق قـىلـغانـىدى. خـىتـاي 

رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭمۇ مهزكۇر چـاقـىرىقـقا كۆپ قېتىم ئـاۋاز قـوشۇپ، «ئـىقـتىسـادى كۈچلۈك دۆلهت ئۆز نۆۋىتـىدە 

چــوقۇم دېڭىزدىكــى قۇدرەتــلىك دۆلهت ۋە سۇ تــرانســپورتــىدىكــى كۈچلۈك دۆلهت بــولۇشــى كېرەك» دەپ 

تهكىتلىدى. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر غـايـىلـىرىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن غـايهت زور مهبـلهغ ئـاجـراتـتى. 2012-

يـىلـىدىن 2019-يـىلـىغـىچه، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يېڭى پـورت ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرىگه ۋە مهۋجۇت پـورت ئۇل 

مۇئهسـسهسهلـىرىنـى يـاخشـىالشـقا تهخـمىنهن بـىر تـىرىلـىيـون خـىتـاي پۇلـى (تهخـمىنهن 153 مـىلـيارد دولـالرغـا 

بـاراۋەر) ئـاجـراتـتى. ھالبۇكـى، بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـوخـشاش مهزگـىلـدە بـارلـىق سۇ 

ترانسپورتى ئۇل مۇئهسسهسهلىرىگه ئاجراتقان مهبلىغى 110 مىليارد دولالرغا يهتمهيدۇ. 

مهزكۇر سېلىنـمىالرغـا خـىتـاي ئـىقـتىسـادى ۋە سـودىسـىنـىڭ ئـىزچـىل ئېشىشـى قـوشۇلۇپ، خـىتـايـدىكـى 

ئـاسـاسـلىق پـورتـالردىكـى پـائـالـىيهتـلهرنـىڭ شـىددەت بـىلهن جـانـلىنـىشـىغـا تۈرتـكه بـولـدى. 2000-يـىلـىدىن 2019-

يـىلـىغـىچه، خـىتـايـدىكـى ئـالـدىنـقى بهش پـورت بـىر تهرەپ قـىلـغان ئـومۇمـىي يۈك مـىقـدارى ئـالـته ھهسسـىگه يېقىن 

ئېشىپ، ئهسـلىدىكـى 613.3 مـىلـيون تـونـنىدىن ئۈچ مـىلـيارد 500 مـىلـيون تـونـنىغـا چـىقـتى. بۇنـىڭ ئـىچـىدە، 

نـىڭبوـجوۋشهن پـورتـىدىكـى يۈك مـىقـدارىنـىڭ ئېشىش نـىسـبىتـى ئهڭ روشهن بـولۇپ، مهزكۇر پـورت 2008-يـىلـى 

شـاڭخهيـدىن ھالـقىپ، ئـومۇمـىي يۈك (بۇ كـونتېينېرغـا قـاچـىالنـغان يۈكـلهردىن سـىرت، كۆمۈر، پـوالت، 

سۇيۇقـالنـدۇرۇلـغان تهبـىئـىي گـاز، نېفىت قـاتـارلـىق كـونتېينېرغـا قـاچـىالنـمايـدىغـان يۈكـلهرنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ) 

مـىقـدارى جهھهتـته دۇنـيادىكـى ئهڭ ئـاۋات پـورتـقا ئـايـالنـدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، نـىڭبوـجوۋشهن پـورتـىدىكـى 

يۈك مـىقـدارى تهڭدە تهڭ قـاتـلىنـىپ، 2008-يـىلـىدىكـى 520 مـىلـيون 500 مـىڭ تـونـنىدىن 2019-يـىلـىدىكـى بـىر 

مىليارد 120 مىليون توننىغا يهتتى. 

ھالبۇكـى، خـىتـايـنىڭ ئـالـدىنـقى قـاتـاردىكـى پـورتـلىرىدىكـى يۈك مـىقـدارىنـىڭ بـارغـانسېرى ئېشىشـى نۇرغۇن 

خـىتـاي پـورتـلىرىنـىڭ نـابـاب پـىالنـالش سهۋەبـلىك يېتهرلـىك ئـىشـلىتـىلـمهيۋاتـقانـلىقـىدىن ئـىبـارەت رېئالـلىقـنى 

يـوشۇرۇپ تۇرمـاقـتا. 1980-يـىلـالرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا، خـىتـاي مهركـىزىي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ پـورتـالرنـى قۇرۇش ۋە 

بـاشقۇرۇش ھوقۇقـىنـى ئۆلـكىلـىك ۋە شهھهرلـىك ھۆكۈمهتـلهرگه ئۆتكۈزۈپ بېرىشـى تهرتـىپسـىز تهرەقـقىيـات 

ئهسهبـىيـلىكـىگه سهۋەب بـولـدى. نۇرغۇن ئهمهلـدارالر (ئۆزى بـاشقۇرۇۋاتـقان) يهرلـىك رايـونـالرنـىڭ GDP سـىنـى 

ئـاشۇرۇش مهقسـىتـىدە، يېتهرلـىك دەرىجـىدە سـودا ئېھتىيـاجـى يـوقلۇقـىغـا قـارىمـاسـتىن، بهس-بهسـته چـوڭ تـىپـتىكـى 

پورتالرنى قۇرۇشتى. 
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بۇ مهسـىلـىلهر خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـى پـورتـالرنـىڭ ئۈنۈمسـىزلـىكـىنـى ۋە قۇرۇلۇش ئـىسـراپـچىلـىقـىنـى تۆۋەنـلىتـىش 

مهقسـىتـىدە، پـورتـالرنـى بـىر گهۋدىلهشـتۈرۈشـكه ۋە ئۇالرنـى رايـون قـاتـلىمـىدا بـاشقۇرۇشـقا مهجبۇرلـىدى. خـىتـايـنىڭ 

2016-يـىلـى ئېالن قـىلـىنـغان «13-بهش يـىلـلىق يـىرىك پـىالن»ىدا «دېڭىز ئـىشـلىرىنـى بـىر تۇتـاش نـازارەت 

قـىلـىشـتىكـى يېڭى ئهنـدىزە» بهرپـا قـىلـىش نـىشـانـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـدى. مهزكۇر پـىالنـدا، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

شـىمـالـىدىكـى بېيجىڭ-تـيهنـجىن-خېبېي، شهرقـتىكـى چـاڭجياڭ دېلتىسـى، شهرقـىي جهنۇبـتىكـى جۇجـياڭ 

دېلتىسـىدىن ئـىبـارەت پهۋقۇلـئاددە مۇھىم ئۈچ ئـىقـتىسـادىي رايـونـىنـىڭ ئـومۇمـىي تهرەقـقىيـاتـى بـىلهن تېخىمۇ 

يـاخشـى بـىر گهۋدىلهشـكهن «پـورتـالر تـوپـى» قۇرۇش نـىشـانـالنـدى. خـىتـايـنىڭ 2021-يـىلـى 3-ئـايـدا ئېالن 

قىلىنغان «14-بهش يىللىق يىرىك پىالن»ىدىمۇ ئوخشاش چاقىرىقالر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 

2021-يـىلـى 2-ئـايـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى مهركـىزىي كـومـىتېتى ۋە دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى 

يهنه «مهمـلىكهتـلىك ئۇنـىۋېرسـال سـتېرېئولۇق قـاتـناش تـورى پـىالنـى»نـى ئېالن قـىلـدى، مهزكۇر پـىالنـدا 2035-

يـىلـىغـىچه خـىتـايـنىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه سـىسـتېمىسـىنـى تېخىمۇ بـىخهتهر، تېخىمۇ ئهقـىلـلىق ۋە يېشىلـالشـتۇرۇش 

نـىشـانـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـدى. مهزكۇر پـىالنـدا يهنه خـىتـاي پـورتـلىرىنـىڭ ئۈنۈمـدارلـىقـىنـى ئـاشۇرۇش ئۈچۈن 

سۈنـئىي ئـىدراك ۋە «ئهشـيا تـورى» (Internet of Things) قـاتـارلـىق يېڭى تېخنىكـىالردىن پـايـدىلـىنـىشـنىڭ 

زۆرۈرلۈكـى تهكـىتـلهنـدى. ئۇنـىڭدا يهنه خـىتـايـنىڭ 2035-يـىلـىغـىچه چـوڭ دېڭىز قـىرغـىقـى پـورتـىدىن 27 سـىگه 

ۋە چوڭ ئىچكى قۇرۇقلۇق دەريا پورتىدىن 36 سىگه ئىگه بولۇش نىشانى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. 

خهلقئارالىق باغلىنىشچانلىقنى كۈچهيتىش 

خـىتـايـنىڭ خهلـقئارالـىق دېڭىز ئـاالقـىسـىنـى شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئۇرۇنۇشـى ئۆز چېگراسـىدىال ئـاخـىرالشـمايـدۇ. 

شـى جـىنـپىڭ دەۋرىدە، خـىتـايـنىڭ دۆلهت كـارخـانـىلـىرى دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى ئـون نهچـچه پـورتـقا 

مهبـلهغ سېلىش ۋە قۇرۇلۇش تۈرلـىرىگه ئـىشـتراك قـىلـدى. خـىتـايـنىڭ پـائـالـىيهتـلىرىنـىڭ كۆلـىمـى ئۆزىنـىڭ مهبـلهغ 

قـوبۇل قـىلغۇچـى دۆلهتـلهرگه ئېلىپ كېلىدىغـان يـوشۇرۇن تهسـىرى ۋە خـىتـايـنىڭ كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان 

ئىقتىسادىي نوپۇزىنىڭ تېخىمۇ كهڭ تهسىرى ھهققىدىكى سوئالالرنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. 

خـىتـايـنىڭ چهتـئهلـلهردىكـى نۇرغۇن پـورت تۈرلـىرىنـىڭ يـادروسـى «دېڭىزدىكـى يـىپهك يـولـى»دۇر 

(Maritime Silk Road). 2013-يـىلـى يـولـغا قـويۇلـغان «دېڭىزدىكـى يـىپهك يـولـى» پـروجېكتى، تېخىمۇ 

كهڭ دائـىرىلـىك «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى»نـىڭ دېڭىزدىكـى بۆلۈكـىدۇر. «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول 

تهشهببۇسـى» بـولـسا خـىتـايـنىڭ بـاشـقا دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى كۈچهيـتىش ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ 

يهرشـارى مـىقـياسـىدىكـى ئـىقـتىسـادىي ۋە سـىيـاسـىي نـوپۇزىنـى كۈچهيـتىشـنى نـىشـان قـىلـغان تېخىمۇ چـوڭ 

پروجېكتىدۇر. 

مهلۇم بـىر مۆلـچهرگه كۆرە، 2010-يـىلـىدىن 2019-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، خـىتـايـنىڭ «يـىراق 

ࠟੴ) «ۋە «سـودىگهر چـاقـىرىش ئـىدارىسـى گۇرۇھى (Ӿᬱ၇ᬩᬌᵞࢫ) «ئـوكـيان تـرانسـپورت گۇرۇھى
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ࢫᵞ) قـاتـارلـىق دۆلهت كـارخـانـىلـىرى چهتـئهل پـورتـلىرىغـا 11 مـىلـيارد دولـالرغـا يېقىن مهبـلهغ سـالـغان. بـىر 

تۈركۈم خـىتـاي تهتـقىقـاتـچىالر تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان يهنه بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـاي 

شـىركهتـلىرى (2010-يـىلـىدىن 2019-يـىلـىغـىچه بـولـغان) مۇشۇ مهزگـىلـدە سهكـسهنـدىن ئـارتۇق پـورت تۈرى 

ئـىمـزالـىغـان بـولۇپ، بۇالر چهتـئهلـگه بـىۋاسـىته مهبـلهغ سېلىش، سېتىۋېلىش، ئـىجـارە بېرىش ۋە قۇرۇلۇش 

تـوخـتامـلىرى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىكهن ۋە مهزكۇر سـودا كېلىشـىمـلىرىنـىڭ ئـومۇمـىي قـىمـمىتـى (تېخى 

پۇلى تاپشۇرۇلمىغان سودىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ) يهتمىش مىليارد دولالرغا يېقىن ئىكهن. 

ھالبۇكـى، خـىتـاي قـولـلىغـان نۇرغۇن تۈرلهر پـىالن بـويـىچه بـاشـالنـمىدى. پـاكـىسـتانـدا، خـىتـاي ئۆزىنـىڭ 

گۋادار پـورتـىغـا تـوخـتىمـاي سېلىنـىۋاتـقان مهبـلهغـلىرىنـى «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى»نـىڭ بـايـراقـدار تۈرى 

بـولـغان «خـىتـاي-پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى»نـىڭ مۇھىم بـىر قـىسـمى دەپ داۋراڭ سېلىپ كهلـگهن 

بـولسـىمۇ، گۋادار پـورتـى ئېغىر دەرىجـىدە بـىكـار قـالـغاچـقا، پـاكـىسـتان ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر پـورتـنى قـايـتىدىن 

جـانـالنـدۇرۇش ۋە ئهتـراپـتىكـى سـايـاھهتـچىلهرنـى جهلـپ قـىلـىش ئۈچۈن 2021-يـىلـىنـىڭ بېشىدا جـىددىي تهدبـىر 

قوللىنىشقا مهجبۇر بولدى. 

گۋادار پـورتـىدىكـى ئۇلۇغۋار غـايـىلهرنـىڭ ئـىشـقا ئـاشـمىغـانـلىقـى LSCI كۆرسهتكۈچـىدىمۇ ئهكـس ئهتـكهن 

بـولۇپ، مهزكۇر پـورتـنىڭ 2019-يـىلـىنـىڭ بـىرىنـچى پهسـلىدىكـى ئهسـلىدىنـال نـاھايـىتـى تۆۋەن بـولـغان 6.1 

نومۇرى 2021-يىلىنىڭ بىرىنچى پهسلىگه كهلگهندە 4.6 گه چۈشۈپ قالغان. 

خـىتـايـنىڭ بـاشـقا ئـاسـاسـلىق تۈرلـىرىمۇ ئهمهلـگه ئـاشـمىدى. 2013-يـىلـى، خـىتـايـنىڭ «سـودىگهر چـاقـىرىش 

 (ࠟੴᵞࢫݗഴᙎํᴴݪل) «ئـىدارىسـى پـورت پـاي چېكىنـى كـونـترول قـىلـىش چهكـلىك شـىركـىتـى

تـانـزانـىيه بـىلهن بـاگـامـويـو پـورتـى ۋە شۇنـىڭغا يـانـداشـتۇرۇلـغان ئـاالھىدە ئـىقـتىسـادىي رايـون قۇرۇلۇشـى تـوغـرىسـىدا 

رامـكا كېلىشـىمـى (Framework agreement ـــ رامـكا كېلىشـىمـى: ئـىكـكى تهرەپ ئـارىسـىدا ئـىمـزاالنـغان، 

ئـىكـكى تهرەپـنىڭ بـارلـىق مهسـىلـىلهردە ئـاخـىرقـى كېلىشـىم ھاسـىل قـىلـىپ بـواللـمىغـانـلىقـىنـى؛ پهقهت يېتهرلـىك 

دەرىجـىدىكـى مهسـىلـىلهردە بـىردەكـلىك ھاسـىل قـىلـغانـلىقـىنـى، قـالـغان مهسـىلـىلهرنـىڭ كهلگۈسـىدە مۇزاكـىرە 

قـىلـىنـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرىدىغـان دەسـلهپـكى كېلىشـىمـدۇر، ت) ئـىمـزالـىدى. ئـون مـىلـيارد دولـالر قـىمـمىتـىكـى بۇ 

پـروجېكت تـانـزانـىيهنـى شهرقـىي ئـافـرىقـىدىكـى ئـاسـاسـلىق قـاتـناش ۋە ئهشـيا ئـوبـوروت تۈگۈنـىگه ئـايـالنـدۇرۇشـنى 

مهقـسهت قـىلـغانـىدى. لېكىن، تـانـزانـىيه ھۆكۈمـىتـى خـىتـايـنىڭ پـىالنـىنـى كېچىكتۈردى ۋە 2021-يـىلـىنـىڭ 

بېشىغىچه قۇرۇلۇش باشالنمىدى. 

سـىرىالنـكادا، ھۆكۈمهتـنىڭ ھامـبانـتوتـا پـورتـىنـى خـىتـايـنىڭ دۆلهت كـارخـانـىلـىرىغـا ئـىجـارىگه بېرىشـى 

(تېخىمۇ ئېنىقـراقـى، خـىتـايـغا بـولـغان قهرزىنـى قـايتۇرالـمىغـانـلىقـتىن شۇنـداق قـىلـىشـقا مهجبۇر بـولۇشـى، ت) 

جـاھان ئهھلىنـى سهگـىتـتى. كۆپ يـىلـالردىن بۇيـان، سـىرىالنـكانـىڭ خـىتـاي دۆلهت كـارخـانـىلـىرىغـا سهكـكىز 

مـىلـيارد دولـالردىن ئـارتۇق قهرزى بـار بـولۇپ، بۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى بـىر مـىلـيارد 100 مـىلـيون دولـالر ھامـبانـتوتـا 

پـورتـىنـىڭ قۇرۇلۇشـىغـا سهرپ قـىلـىنـغانـىدى. قهرزنـى قـايتۇرۇش ئۈچۈن تـىپـىرالۋاتـقان سـىرىالنـكا ھۆكۈمـىتـى 
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2017-يـىلـى خـىتـاي كـارخـانـىلـىرىنـىڭ قهرزنـى (بـىكـار قـىلـىش ئهمهس، پهقهت) ئـازايـتىپ بېرىشـى بهدىلـىگه بۇ 

پـورتـنى خـىتـايـغا 99 يـىلـلىق ئـىجـارىگه بېرىشـكه قـوشۇلـدى. بۇ ئـىش خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي تهسـىرى ۋە كـىچـىك 

دۆلهتـلهرنـىڭ خـىتـاي بـىلهن زور سـومـمىلـىق ئۇل مۇئهسـسهسه تهرەقـقىيـات كېلىشـىمـى ئـىمـزالـىشـىنـىڭ يـوشۇرۇن 

خهۋپى توغرىسىدا ئهندىشىلهرنى قوزغىدى. 

كـىشـىلهر يهنه ھامـبانـتوتـا، گۋادار قـاتـارلـىق خـىتـاي يـاسـىغـان پـورتـالرنـىڭ ھامـان بـىر كۈنـى «خـىتـاي 

ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى»نـى قـولـاليـدىغـان مۇئهسـسهسهلهرگه ئـايـلىنـىشـىدىن تهشۋىشـلهنـمهكـته. دەرۋەقه، (غهربـىي 

ئـافـرىقـادىكـى) جـىبۇتـىدا دەل شۇنـداق ئـىش يۈز بهرگهن بـولۇپ، خـىتـاي ئۆزى قۇرۇلۇشـىغـا يـاردەم قـىلـىۋاتـقان 

دورالېھ سـودا پـورتـىغـا يېقىن جـايـدا ھهربـىي مۇئهسـسهسهلهرنـى قۇرغـان. «خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى»نـىڭ 

جـىبۇتـىدىكـى تۇنـجى ئـارقـا سهپ بـازىسـى ـــ بۇ ئۆز نۆۋىتـىدە خـىتـايـنىڭ چهتـئهلـدىكـى تۇنـجى ھهربـىي 

بـازىسـىدۇر ـــ يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان زور دەرىجـىدە مۇكهمـمهلـلهشـتۈرۈلـدى. ئـامېرىكـا ھهربـىي ئهمهلـدارلـىرى 

بۇ ھهقته: «خىتاينىڭ ئاۋىياماتكىلىرى بۇ پورتتا توختىتىلىشى مۇمكىن» دەپ ئاگاھالندۇردى. 

بـاشـقا ئـاسـاسـلىق دۆلهتـلهرمۇ بۇ رايـونـدىكـى پـورت تۈرلـىرىگه ئـىشـتىراك قـىلـىش ئـارقـىلـىق يـوشۇرۇن رەۋىشـته 

خـىتـايـنى تـىزگـىنـلهشـكه ئۇرۇنـماقـتا. 2021-يـىلـى 3-ئـايـدا، سـىرىالنـكا كـابـىنېتى ھىنـدىسـتان ۋە يـاپـونـىيه 

شـىركهتـلىرىنـىڭ سـىرىالنـكانـىڭ پـايـتهخـتىدىكـى كـولـومـبو پـورتـىدىكـى غهربـىي كـونتېينېر پـرىسـتانـىنـى تهرەقـقىي 

قـىلـدۇرۇشـىغـا ۋە ئـىشـلىتـىشـىگه رۇخـسهت قـىلـىش تـوغـرىسـىدىكـى بـىر كېلىشـىمـىنـى تهسـتىقـلىدى. يـاپـونـىيه يهنه 

كېنىيهنـىڭ مـومـباسـا پـورتـىدا يېڭى كـونتېينېر پـرېستانـى ئېچىش تـوغـرىسـىدىكـى چـوڭ پـروجېكتكه ئـىشـتراك 

قـىلـغان. مهزكۇر پـروجېكتنىڭ ئـىكـكىنـچى بـاسقۇچـىنـىڭ قـىمـمىتـى 300 مـىلـيون دولـالر ئهتـراپـىدا بـولۇپ، 2021-

يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا پۈتكۈزۈش پـىالنـالنـغان. گهرچه بۇ تۈرلهر خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي تهسـىرىنـى مهلۇم دەرىجـىدە 

چهكـلهشـكه پـايـدىلـىق بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـايـنىڭ چهتـئهلـلهردىكـى پـورتـالرنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش كۆلـىمـى ۋە 

دائـىرىسـى ھىنـدى-تـىنـچ ئـوكـيان ۋە شهرقـىي ئـافـرىقـىنـىڭ دېڭىز ئـاالقـىسـىنـى شهكـىلـلهنـدۈرۈشـته داۋامـلىق مۇھىم 

رول ئوينايدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

https://chinapower.csis.org/china-ports-connectivity/ 
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ئۇيغۇر تهتقىقاتى

قهشقهرىيه دۆلىتىنىڭ ئهسكىرىي،
ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ئهھۋالى



ياقۇپبهگ دەۋرىدىكى قهشقهر خانلىقىنىڭ 

ھهربىي، ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ۋەزىيىتى 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـى يـاقۇپـبهگـكه يـاردەم سۈپـىتـىدە ئهۋەتـكهن ھهربـىي ئهمهلـدارالر ئـارىسـىدىكـى 

ئـىسـمايـىل ھاكـكى ئهپهنـدى زەمـبىرەكـچىلهر ئـوفـىتسېرى ئـىدى. ئۇنـىڭ قـول ئـاسـتىدىكـى زەمـبىرەكـچى مـايـور ئهلـى 

ئـاغـا، پـىيـادە قـوشۇن مـايـورى يۇسۇف جهمـىل ئهپهنـدى، مهمۇرىي خـادىمـالردىن زامـان بهي، زەمـبىرەكـخانـا 

ئۇسـتىلـىرىدىن مـىلـتىقـچى ھاجـى مهھمهت ئهپهنـدى، كـاپسۇللۇق ئـوق-دورا ئۇسـتىسـى ھاجـى ئـىسـمايـىل 

ئهپهنـدى ۋە ئـوغـلى مهھمهت ئهپهنـدى قـاتـارلـىقـالر قهشـقهر قـوشۇنـىدا بـىر قـاتـار ئـىسـالھ ھهرىكهتـلىرىنـى 

بـاشـلىغـانـدا، زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـمىنـىمۇ نهزەردىن سـاقـىت قـىلـمىغـانـىدى. ئۇالر قـوشۇنـنىڭ قۇرۇلـمىسـىنـى سـاقـالپ 

قـالـغان ئـاسـاسـتا، قـوشۇنـنى زامـانـىۋى زەمـبىرەكـچىلـىك تهلـىمـلىرى ئـارقـىلـىق ئـىسـالھ قـىلـىشـقا تـىرىشـتى. ئـوسـمانـلى 

ئـىمپېرىيهسـىدىن كهلـگهن ھهربـىي ئهمهلـدارالرنـىڭ قـوشۇنـنىڭ تهلـىم-تهربـىيه ئـىشـلىرىغـا يېقىنـدىن قـول 

تـىقـقانـلىقـى مهلۇم. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـىمۇ قهشـقهر قـوشۇنـىنـى تهربـىيهلهش ۋە رۇس چېگراسـىدا 

مۇداپىئه ئىستىھكامى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئاتمىش نهپهر ھهربىي ئهمهلدار ئهۋەتكهن (60). 

قهشـقهر زەمـبىرەكـچىلهر قـىسـىمـلىرىغـا مهسـئۇل زەمـبىرەكـچى بـاشـلىرى بـار ئـىدى. زەمـبىرەكـچى بـاشـلىرىنـىڭ 

قـول ئـاسـتىدا ئـىكـكى نهپهر يۈز بېشى، ھهر يۈز بېشىنـىڭ قـول ئـاسـتىدا پهنـجاھ بـاشـلىرى، بۇالرنـىڭ قـول 

ئـاسـتىدىمۇ ئـون بـاشـلىرى بـار ئـىدى. زەمـبىرەكـچى بـاشـلىرى ئـالـتىدىن 12 گـىچه زەمـبىرەكـكه مهسـئۇل ئـىدى. 

زەمـبىرەكـلهر ئـاز ھهم قـولـدا يـاسـالـغان قهدىمـىي زەمـبىرەكـلهر بـولسـىمۇ، ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـىدىن ئېلىنـغان كـرۇپ 

مـاركـىلـىق زەمـبىرەكـلهر ئـىدى. قـارا قـالـپاق كـىيـگهن زەمـبىرەكـچى ئهسـكهرلهر مـىلـتىق ۋە قـىلـىچ ئـاسـاتـتى. 

زەمبىرەكخانىنىڭ مهسئۇلىمۇ ئوخشاشال زەمبىرەك بېشى ئىدى (25). 

يـاقۇپـبهگ قـوشۇنـنىڭ قـورال ۋە كـىيـىم-كېچهك ئېھتىيـاجـلىرىنـى قـانـدۇرۇش ئۈچۈن دۆلهت ئـىچـىدە ھهربـىي 

كـارخـانـىالرنـى قۇردى. ئېچىلـغان بۇ كـارخـانـىالردا ھهربـىي فـورمـا ۋە قـورال-يـاراغ ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىغـا كـاپـالهتـلىك 

قـىلـىنـاتـتى. يـاقۇپـبهگ بۇ كـارخـانـىالردا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان مهھسۇالتـالرنـى سـاقـالش ئۈچۈن بهزى شهھهرلهردە 

ھهربـىي ئـىسـكىالت تهسـىس قـىلـدى. كـارخـانـىالردا تـىكـىلـگهن ھهربـىي فـورمـىالر ئۈچۈن ئـاسـاسـلىقـى رۇسـىيه ۋە 

ئهنـگلىيهدىن سېتىۋېلىنـغان رەخـتلهر ئـىشـلىتـىلـدى. يـاۋروپـا مـىلـتىقـلىرىنـى يـاسـاش ئۈچۈن قهشـقهردە زاۋۇت 

قۇرۇلـدى (26). قـوشۇنـنىڭ ئېھتىيـاجـى بـارغـانسېرى كۈچهيـگهنـلىكـتىن، كـورال بـىلهن ئـاقسۇدا يېڭىدىن ئـىكـكى 
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ھهربـىي كـارخـانـا ئېچىلـىپ، «ئېنفىيـلىد» (enfield) تـىپـلىق مـىلـتىقـالر ئـىشـلهپـچىقـىرىلـدى. مهزكۇر ھهربـىي 

كـارخـانـىالرنـىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـىقـتىدارى ئـىشـچى ۋە ئۇسـتىالرغـا كۆرە ئۆزگـىرىپ تۇراتـتى (27). قـوشۇنـنىڭ 

زەمـبىرەكـكه بـولـغان ئېھتىيـاجـى بـولـسا، مـىلـتىقـقا بـولـغان ئېھتىيـاجـغا قـارىغـانـدا، ھهل قـىلـىش تېخىمۇ قـىيـىن 

بـولـغان بـىر مهسـىله ئـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھېچبىر شهھهردە زەمـبىرەك قۇيۇش زاۋۇتـى يـوق ئـىدى. شۇ 

ۋەجـىدىن، زەمـبىرەك قۇيۇشـتا تـولـىمۇ زور قـىيـىنـچىلـىقـالر كۆرۈلـدى. يـاقۇپـبهگ ئـاقسۇدا بـىر زەمـبىرەك قۇيۇش 

زاۋۇتـى قۇرۇپ، ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـى تهرىپـىدىن ئهۋەتـىلـگهن ھهيـئهتـنىڭ ئهزاسـى بـولـمىش مهھمۇد 

ئهپهنـدىنـى زەمـبىرەك قۇيۇشـقا مهسـئۇل قـىلـدى. لېكىن، مهھمۇد ئهپهنـدى قۇيـدۇرغـان زەمـبىرەكـلهر دەسـلهپـكى 

تـوپ ئېتىشـتىن كېيىنـال كـاردىن چـىقـاتـتى. مهھمۇد ئهپهنـدى بۇ ئـىشـنى ئهپـلهشـتۈرەلـمىگهنـدىن كېيىن، 

قـوقهنـدلـىك قـورال يـاسـاش ئۇسـتىسـى ئـابـدۇررەشـىد ئـىسـىمـلىك بـىرى زەمـبىرەك ئـوچـاقـلىرىغـا مهسـئۇل قـىلـىنـدى 

(28). لېكىن، زەمـبىرەك جهھهتـته يهنـىال كۆڭۈلـدىكـىدەك نهتـىجه ھاسـىل بـولـمىدى. شۇ سهۋەبـتىن، شهرقـىي 

تۈركـىسـتان قـوشۇنـلىرىنـىڭ زەمـبىرەكـكه بـولـغان ئېھتىيـاجـى ئـاسـاسهن ئهنـگلىيه مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان پهنـجاب 

ئهمىرلىكى ئارقىلىق قاندۇرۇالتتى. 

يـاقۇپـبهگ زامـانـىۋى قـوشۇن قۇرۇش ئۈچۈن كۈچـىگه بـولسـىمۇ، قـوشۇنـنىڭ مهۋجۇت قۇرۇلـمىسـىدىكـى 

ئـاجـىزلـىق تـولـىمۇ روشهن ئـىدى. يـاقۇپـبهگ قهشـقهرگه سـىرتـتىن كهلـگهن ئـادەم بـولـغاچـقا، يهرلـىك قـىسـىمـالرنـىڭ 

غـوللۇق كۈچـى بـولـغان سهرۋازالرغـا ئـانـچه ئـىشـىنـىپ كهتـمهيـتتى. ئـاتـلىق پـولـكالردا بـولـسا، قـوقهنـدلـىكـلهر 

ئـاسـاسـىي سـالـماقـنى ئـىگـىلـىگهچـكه، ئۇالر (يـاقۇپـبهگـنىڭ نهزىرىدە) پـىيـادە قـىسـىمـدىكـىلهرگه قـارىغـانـدا 

ئـىشهنچـلىكـرەك ئـىدى. يهنه بـىر تهرەپـتىن، يـاقۇپـبهگ تۇڭگان ۋە خـىتـاي ئهسـكهرلهرگه پهقهتـال ئـىشهنـمهيـتتى، 

ئۇالرنـى قهشـقهرنـىڭ ئهتـراپـىدىن بـاشـقا يهرگه بـارغۇزمـايـتتى. ئۇنـىڭ يهرلـىك قـىسـىمـالرغـا بـولـغان ئـىشهنچسـىزلـىكـى 

تۈپهيـلى، ئهسـكهرلهرنـىڭ قـوشۇنـدىن قېچىش ئهھۋالـلىرىمۇ كۆرۈلۈپ تۇراتـتى. دەرۋەقه، بـىرىنـچى قېتىمـلىق 

فهتـىھلهر دەۋرىدە، يهرلـىك قـىسـىمـالرنـىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشهلـمىگهن قهشـقهر قـوشۇنـىنـىڭ تهڭدىن تـولـىسـى 

يوقالغانىدى (29). 

ياقۇپبهگ دەۋرىدىكى مائارىپ ۋە ئىقتىسادىي ۋەزىيهت 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىجـتىمـائـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي تۇرمۇش ـــ بـولۇپمۇ 1759-يـىلـىدىكـى مـانجۇ 

ئـىشـغالـىيـىتـىدىن كېيىن ـــ تـولـىمۇ نـاچـارلـىشـىپ كهتـكهن ئـىدى. بۇنـىڭ ئهڭ زور سهۋەبـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى مـانجۇ ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ بۇ يهرنـى تـامـامهن ئېكسپالتـاتسـىيه قـىلـغانـلىقـىدىن مهنـبهلـىنهتـتى. ئېغىر 

بـاج سېلىقـلىرىغـا دۇچـار بـولـغان خهلـق پـات-پـاتـال مـانجۇ ھاكـىمـىيـىتـىگه قـارشـى قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈشـكه مهجبۇر 

بـولـغانـىدى. مهزكۇر قـوزغـىالڭالر ۋە چـىڭ سۇاللـىسـى ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ قـوزغـىالڭالرنـى ئۆز ۋەزنـىدىن بهكـال ئېشىپ 

كهتـكهن دەرىجـىدە قـاتـتىق بـاسـتۇرۇشـى نهتـىجـىسـىدە، بۇ دۆلهتـتىكـى ئـىجـتىمـائـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي تۇرمۇش 

بۇزۇلۇپ، كـىشـىلهر تـولـىمۇ ئېغىر مۈشكۈالتـالر ئـىچـىدە قـالـغانـىدى. يـاقۇپـبهگ 1864-يـىلـى چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ 
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شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـى ھاكـمىيـىتـىنـى ئـايـاغـالشـتۇرغـانـدىن كېيىن، يۇقـىرىدا قـىسـقىچه قهيـت 

قىلىنغان مۈشكۈالتالر قهدەممۇ قهدەم ئازىيىشقا باشلىغانىدى (30). 

يـاقۇپـبهگ شهرقـىي تۈركـىسـتان شهھهرلـىرىدىكـى چـىڭ سۇاللـىسـى پهيـدا قـىلـغان ۋەيـرانـچىلـىقـالرنـى 

تۈگـىتـىشـكه تـىرىشـقانـىدى. ئۇ بۇ ھهقـتىكـى ۋەزىيهتـنى ئۆزى بـىلهن سـودا مۇنـاسـىۋىتـى ئـورنـاتـماقـچى بـولـغان 

رۇسىيه ھۆكۈمىتىگه شۇنداق چۈشهندۈرگهنىدى: 

«بـىزنـىڭ زېمىنـلىرىمـىز سـىلهرنـىڭكىگه سېلىشـتۇرغـانـدا تـولـىمۇ پېقىر ۋە ۋەيـرانهدۇر. نۆۋەتـته مـانجۇ 

ھاكـىمـىيـىتـى قـوغـالپ چـىقـىرىلـغانـدىن كېيىن، ئۇالر قـالـدۇرغـان ۋەيـرانـچىلـىقـالرنـى ئـوڭشاشـقا تـىرىشـىۋاتـىمـىز. ئۇالر 

بۇ دۆلهتـتىكـى يـاخشـى نهرسـىلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ۋەيـران قـىلـىپ، ئـارقـىسـىدا ھېچنهرسه قـالـدۇرمـىدى. ئهنه شۇ 

سهۋەبـتىن، بـاي سـودىگهرلـىرىڭالرنـىڭ دۆلـىتـىمـىزگه كـىرىشـى ھازىرچه چهكـلهنـدى. چۈنـكى، ئۇالر بۇ يهردە 

تىجارەت قىلغۇدەك ھېچنهرسه تاپالمايدۇ، پهقهت بىر خارابىلىقنىال كۆرىدۇ» (31). 

يـاقۇپـبهگ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋەزىيهتـنى ئـوڭشاش ئۈچۈن ئـالـدى بـىلهن مهركـىزىي ھاكـىمـىيهتـنى 

مۇسـتهھكهمـلهش جهھهتـته تهدبـىر قـولـالنـدى. ئـانـدىن دۆلهت ھاكـىمـىيـىتـىنـى تـولۇق قـولـىغـا كـىرگۈزگهنـدىن 

كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىقـتىسـادىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي قـىيـىنـچىلـىقـالرنـى تۈگـىتـىش ئۈچۈن تـىرىشـچانـلىق 

كۆرسهتـتى. يـاقۇپـبهگ ۋەيـران بـولـغان دۆلـىتـىنـىڭ ئـورنـىغـا يېڭى بـىر دۆلهت قۇرۇشـقا تـىرىشـىش جهريـانـىدا، ئهڭ 

ئاۋۋال مائارىپ مهسىلىسىگه كۆڭۈل بۆلگهنىدى. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى شهھهرلهر قـاراخـانـىيـالر دۆلـىتـى دەۋرىدە ئـالتۇن مهزگـىلـىنـى بـاشـتىن 

كهچۈرگهنـىدى. قهشـقهر شۇ دەۋردىكـى مـائـارىپ ۋە تـىجـارەت مهركـىزى ئـىدى. لېكىن، ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـى بـىلهن 

ئۆزگهرگهن سـىيـاسـىي شهرت-شـارائـىتـالر بۇ خـىل ۋەزىيهتـنى ئۆزگهرتـكهنـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا مـائـارىپـنىڭ 

ئـاسـاسـى مهكـتهپ ۋە مهدرىسه ئـىدى. مهكـتهپـلهردە قۇرئـان، تهجۋىد-قـىرائهت، ئهرەبـچه ۋە پـارسـچه 

ئۆگـىتـىلهتـتى. مهدرىسهلهردە بـولـسا دىنـىي ئـىلـىمـلهرگه قـوشۇپ، بـاشـقا تۇرمۇش ئـىلـىمـلىرىمۇ ئۆگـىتـىلهتـتى. 

لېكىن، بۇالرمۇ چهكـلىك دائـىرىدىال ئۆگـىتـىلهتـتى. مهدرىسهلهردە ئۆگـىتـىلـگهن تـارىخ دەرسـلىرى ئـىسـالم 

تـارىخـىدىن ئـىبـارەت ئـىدى. فـىزىكـا، خـىمـىيه، ھېساب قـاتـارلـىق دەرسـلهر ئۆگـىتـىلسـىمۇ، ئهمـما دائـىرىسـى 

پهۋقۇلـئاددە چهكـلىك ئـىدى. كـونـا ئۇسۇل ۋە مېتودالر بـويـىچه ئۆتۈلـگهن دەرسـلهر دۇنـيانـىڭ مهۋجۇت 

تېخنىكـىۋى تهرەقـقىيـاتـىدىن خهۋەرسـىز تهرزدە ئۆتۈلهتـتى. لېكىن، شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، مهدرىسهدە 

ئۆگـىتـىلـگهن دىنـىي ئـىلـىمـلهر خېلىال ئۈسـتۈن سهۋىيهدە ئـىدى، بـولۇپمۇ ئهرەبـچه-پـارسـچه گـرامـماتـىكـىسـى، 

ھهدىس ۋە مهنـتىقه دەرسـلىرى ئـىلـمىي رەۋىشـته ئۆتۈلهتـتى. مـائـارىپ تـىلـى پـارسـچه ئـىدى. مهدرىسهلهردە 

تهربـىيهلـىنـىپ چـىقـقانـالر دۆلهت ئـاپـپاراتـلىرىدا خـىزمهت قـىلـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن جهمـئىيهتـته ئـىمـتىيـازلـىق تهبـىقه 

ھېسابـلىنـاتـتى. شهرقـىي  تۈركـىسـتان ئۆزىنـىڭ جۇغـراپـىيهلـىك ئـورنـى ۋە سـىيـاسـىي ئـاتـموسفېراسـى سهۋەبـلىك، 

غهربـىي تۈركـىسـتانـدىكـى نۇرغۇن ئۆزگـىرىشـلهردىن بـىخهۋەر ئـىدى. يـاقۇپـبهگ دەۋرىگه قهدەر گـاھىدا چـىڭ 

سۇاللـىسـىنـىڭ، گـاھىدا رۇسـىيهنـىڭ بېسىمـى ئـاسـتىدا يـاشـىغـان مهزكۇر رايـون مۇسـتهقـىل بـولـغانـدىن كېيىن، 
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ئـانـدىن دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرى بـىلهن مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـقا مۇۋەپـپهق بـولـغانـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتان 

چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا قـالـغان يـىلـالردا پهقهت مـائـارىپـتىال ئهمهس، بهلـكى تـىجـارەت 

جهھهتـتىمۇ قـاتـتىق زىيـانـغا ئۇچـرىغـانـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا چـىڭ سۇاللـىسـى ھاكـىمـىيـىتـىگه قـارشـى ئـايـىغـى 

ئۈزۈلـمهس قـوزغـىالڭالر نهتـىجـىسـىدە، ھهرقـايسـى شهھهرلهردىكـى تـىجـارەتـلهر تـوخـتاش گـىردابـىغـا بېرىپ 

قـالـغانـىدى (32). يـاقۇپـبهگ ئهنه شۇنـداق بـىر مهزگـىلـدە، ئـالـدى بـىلهن بۇ يهرنـى ئـاۋاتـالشـتۇرۇشـقا تـىرىشـىپ، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ھهرقـايسـى شهھهرلـىرىدىكـى ۋەيـرانـچىلـىقـالرنـى ئـوڭشاشـقا ئۇرۇنـدى. شهھهرلهرنـىڭ 

قايتىدىن تهرەققىي قىلىشىغا ئهگىشىپ، ئىقتىسادمۇ كۈچىيىشكه باشلىدى. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى شهھهرلهرنـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋەزىيـىتـى ھهرقـايسـى جهھهتـلهردە تهرەقـقىي قـىلـىشـقا 

بـاشـلىغـانـىدى. تـوقۇمـىچـىلـىق سـاھهسـى ۋە شۇنـىڭغا يـانـدىشـىپ تهرەقـقىي قـىلـغان سـاھهلهر تـىجـارەتـنىڭ ئۇلـى 

ئـىدى. تـوقۇمـچىلـىق كـىالسسـىك قـول دەسـتىگـاھلىرىدا ئېلىپ بېرىلسـىمۇ، لېكىن كـىرىمـى يۇقـىرى ئـىدى. 

بـولۇپمۇ يـىپهك ۋە يـىپهكـتىن ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان مهھسۇالتـالر بـازارالردا ئـاز ئۇچـرايـدىغـان، ئهمـما قـوشۇمـچه 

قـىمـمىتـى بهكـال يۇقـىرى مهھسۇالتـالر ئـىدى (33). ئهنـگلىيهلـىك تـىجـارەتـچىلهر ھهمـمىدىن بهك قـىزىقـىدىغـان بۇ 

مهھسۇالتـالر ئۈچۈن مهخسۇس زاكـاس ئـالـىدىغـان زاۋۇتـالر قۇرۇلـغانـىدى. تـوقۇمـىچـىلـىق سـاھهسـىنـىڭ خـام 

مـاتېرىيـالـى بـولـغان پـاخـتا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مۇھىم تـىجـارەت مهھسۇالتـلىرىنـىڭ بـىرى ئـىدى. «مـاتـا» 

دەپ ئـاتـالـغان رەخـت ۋە بۇنـىڭدىن ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان مهھسۇالتـالر قهشـقهر ۋە بـاشـقا شهھهرلهردىكـى 

بـازارالرنـىڭ تـولـىمۇ ئهتـىۋارلـىق مهھسۇالتـلىرى ئـىدى. مـاتـانـىڭ ئېكسپورت مـىقـدارى ئـىمـپورت قـىلـىنـغان بـارلـىق 

مـالـالرنـىڭ ئۈچ ھهسسـىسـىگه تـوغـرا كېلهتـتى. خـانـلىقـنىڭ تـىجـارەت سـاھهسـىدە، تـوقۇمـىچـىلـىق ئېكسپورتـنىڭ 81 

پـىرسهنـتىنـى مـاتـا، بهش پـىرسهنـتىنـى يـىپهك، تۆت پـىرسهنـتىنـى پهلتۇ، ئـىكـكى پـىرسهنـتىنـى رەڭلىك كـىگـىز، 

سهكـكىز پـىرسهنـتىنـى بـاشـقا مهھسۇالتـالر ئـىگـىلهيـتتى (35). ھىنـدىسـتان بـاش ۋالـىيـلىقـى ئـارقـىلـىق ئهنـگلىيه 

ھۆكۈمـىتـى بـىلهن، تۈركـىسـتان بـاش ۋالـىيـلىقـى (گـوبېرنـاتـورلۇقـى) ئـارقـىلـىق رۇسـىيه ھۆكۈمـىتـى بـىلهن سـودا 

كېلىشـىمـلىرى ئـىمـزالـىغـان يـاقۇپـبهگ شۇ ئـارقـىلـىق ئۆز دۆلـىتـىگه كهلـگهن تـىجـارەتـچىلهرنـىڭ سـانـىنـى ئـاشۇرۇشـنى 

مهقـسهت قـىلـغانـىدى. شۇنـداقـال، ئۇ شۇ ئـارقـىلـىق چهتـئهل مهھسۇالتـلىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان بـازىرىغـا 

تـوسقۇنسـىز كـىرىشـىگه ئـىمـكانـىيهت يـاراتـقانـىدى. رۇسـىيه بـىلهن قـىلـىنـغان تـىجـارەتـته، ئـىسسـىقكۆل ۋە شۇنـىڭ 

ئهتـراپـىدا قـىلـىنـغان تـىجـارەتـلهردىن كېلىدىغـان پـايـدا راۋۇرۇس كۆپ ئـىدى. 1869-يـىلـى يۈز بهرگهن سهلـبىي 

ۋەقهلهر تۈپهيـلى، بۇ تـىجـارەت تـوخـتاپ قـالـغانـىدى. لېكىن، شۇنـىڭدىن كېيىن، مهزارات تېغى ئهتـراپـىدىكـى 

تىجارەت جانلىنىپ، تاپاۋىتى تولىمۇ يۇقىرى بولغان (36). 

شهرقـىي تۈركـىسـتان بـازارلـىرى مهزكۇر رايـونـدىكـى ئهڭ قـايـناق بـازارالر ئـىكهنـلىكـى بـىلهن دىقـقهتـكه سـازاۋەر 

ئـىدى. بـازارالر شهھهرنـىڭ نـوپۇس جهھهتـتىكـى يـوشۇرۇن كۈچـىنـى ئهكـس ئهتتۈرۈپ تۇراتـتى. بۇ بـازارالردا 

يـاۋروپـالـىق تـىجـارەتـچىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى بـىرىنـچى بـولۇپ تـارتـقىنـى بـومـبا سـاقـال تۈرك تـىجـارەتـچىلهرنـىڭ 

كۆپلۈكـى ئـىدى (37). بۇ يهرنـىڭ ئـايـتاغـا ۋە چـارسۇ دەپ ئـاتـىلـىدىغـان ئـىكـكى چـوڭ بـازىرى بـار ئـىدى. قهشـقهر 

تـىجـارەت جهھهتـته مۇھىم بـىر تۈگۈن ئـىدى. بۇ بـازارالر تـىجـارەتـنىڭال ئهمهس، كۈنـدىلـىك ھايـاتـنىڭمۇ 
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داۋامـلىشـىشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـاراتـقان جـايـالر ئـىدى. رۇسـالر مـالـلىرىنـى ئـاۋۋال قهشـقهرگه ئهكېلىپ، ئـانـدىن شۇ 

يهردىن باشقا شهھهرلهرگه تارقىتاتتى (38). 

تۈركـىسـتان شهھهرلـىرىدە چهتـئهلـلىك تـىجـارەتـچىلهرنـىڭ مـالـلىرىغـا بـولـغان قـىزىقـىشمۇ ئـاجـايـىپ يۇقـىرى 

ئـىدى. بـولۇپمۇ ئهنـگلىيه مـالـلىرى ۋە رۇس تـىجـارەتـچىلهر ئهكهلـگهن مهھسۇالتـالر يۇقـىرى بـاھادا سېتىالتـتى. 

بهزى تـىجـارەتـچىلهر پۇل ئـىشـلهتـمهسـتىن، مـالـغا مـال تېگىشهلهيـتتى. غهربـلىكـلهر گـىلهم قـاتـارلـىق گۈل 

كهشـتىلهنـگهن تـوقۇلـما بۇيۇمـالرغـا قـىزىقـاتـتى ۋە بۇ مـالـالرغـا ئېرىشـىش ئۈچۈن، ئۆز مهھسۇالتـلىرىنـى شۇ 

نهرسـىلهر بـىلهن تېگىشهتـتى. بۇ مهھسۇالتـالر فـارفۇر بۇيۇمـالر قـاتـارلـىق غهربـچه تۇرمۇشـقا خـاس ئـائـىله 

بۇيۇمـلىرى بـىلهن ئـالـماشـتۇرۇالتـتى (39). رۇسـىيهلـىك ۋە ئهنـگلىيهلـىك تـىجـارەتـچىلهر بۇ رايـونـدىن خـام يـىپهك، 

مـاتـا، پـىششـىقـالپ ئـىشـلهنـگهن خۇرۇم، يۇڭ قـاتـارلـىق نهرسـىلهرنـى سېتىۋېلىپ، ئـومۇمهن تۆمۈردىن يـاسـالـغان 

بۇيۇمالرنى، شېكهر، بوياق ۋە باشقا سانائهت مهھسۇالتلىرىنى ساتاتتى. 

خانلىقتىكى باجالر 

قهشـقهر خـانـلىقـىدا تـىجـارەت مۇھىم كـىرىم مهنـبهسـى بـولـغاچـقا، بـاجـمۇ دۆلهتـنىڭ ئۇللۇق تـاپـاۋەت 

مهنـبهسـى ئـىدى. خـانـلىق ھاكـىمـىيـىتـى پۇقـراالردىن بـىۋاسـىته ۋە ۋاسـىتـىلـىك ھالـدا بـاج يـىغـاتـتى. خهلـقتىن 

بـىۋاسـىته يـىغـىلـىدىغـان بـاجـالر تۇپـراق بېجى، تـانـاپ (قهشـقهر خـانـلىقـىدا قـولـلىنـىلـغان يۈز ئۆلـچىمـى بـىرلـىكـى، 

ت) بېجى ۋە زاكـاتـتىن ئـىبـارەت ئۈچ قـىسـىمـغا بۆلۈنهتـتى. «چـارۋىچـىلـىق ۋە تـىجـارەت بېجى» دەپمۇ ئـاتـالـغان 

زاكـاتـنىڭ مـىقـدارى مهۋجۇت مـال مـىقـدارىنـىڭ قـىرىقـتىن بـىرى (يهنـى 2.5 پـىرسهنـتى) ئـىدى. مۇسۇلـمانـالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى (مېلى شهرىئهتـته بهلـگىلهنـگهن 85 گـرام ئـالتۇنـنىڭ قـىمـمىتـىگه يهتـسه) زاكـات بېرىشـكه مهجبۇر 

ئـىدى. تـانـاپ بېجى بـولـسا ئـاالھىدە بـاج تۈرى ئـىدى. مۇنـبهت زېمىن ئـىگـىلـىرىدىن يـىغـىلـىدىغـان بۇ بـاج شۇ 

يهردىن چــىقــقان مهھسۇالتــنىڭ بــازار بــاھاســىغــا ئــاســاسهن ئېلىنــاتــتى. مهزكۇر دۆلهتــته ئــاز مــىقــداردا 

ئـىشـلهپـچىقـىرىلـىدىغـان مهھسۇالتـالردىن ئېلىنـىدىغـان بۇ بـاجـنىڭ نـىسـبىتـى يۇقـىرى بـولۇپ، خهزىنـىگه كۆپ 

كـىرىم ئهكېلهتـتى. تۇپـراق بېجىدا بـولـسا، دېھقانـالرنـىڭ ئېتىزىدىكـى مهھسۇالتـنىڭ ئـونـدىن بـىرىنـى دۆلهت 

بـاج سۈپـىتـىدە ئـاالتـتى. مهزكۇر بـاج تۈرى خهلـقنىڭ خـانـلىقـقا بـولـغان سـاداقـىتـىنـى ۋە يـاقۇپـبهگ ھاكـىمـىيـىتـىگه 

بـولـغان ئـىشهنـچىنـى ئېغىر دەرىجـىدە زېدىلـىگهنـىدى. خـانـلىقـتا بـاجـگىرالر مـائـاش ئـالـمايـتتى. شۇ ۋەجـىدىن، بـاج 

مـىقـدارىنـى ئۆسـتۈرۈش ئـارقـىلـىق دېھقانـالرنـىڭ يۈكـى تېخىمۇ ئېغىرالشـتۇرۇۋېتىلـگهنـىدى. بۇ چـىڭ سۇاللـىسـى 

ھۆكۈمـىتـى يـولـغا قـويـغان سـىسـتېما بـىلهن ئـوخـشاش ئـىدى ۋە (پۇقـراالر ئـارىسـىدا) ئـىنـتايـىن ئېغىر بـىئـارامـچىلـىقـقا 

سهۋەب بولغانىدى (41). 

خهلقتىن ئېلىنىدىغان ۋاسىتىلىك باجالر تۆۋەندىكىدەك ئىدى: 

1. ئـوت-سـامـان پۇلـى: دېھقانـچىلـىق بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـانـالردىن ئېلىنـىدىغـان ئـوت-سـامـان پۇلـى 

ئاساسهن (نهق پۇل ئهمهس) زىرائهت شهكلىدە ئېلىناتتى. 
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2. كهپـسهن: زىرائهتـتىن ئېلىنـىدىغـان بـاج بـولۇپ، بۇنـىڭدىن قـولـغا كهلتۈرۈلـگهن كـىرىم بـاجـگىرالرنـىڭ 

چـىقـىمـى ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلهتـتى. قهشـقهر خـانـلىقـىدا بـاجـگىرالرغـا مـائـاش بېرىلـمىگهنـلىكـى ئۈچۈن، بۇ بـاج 

مائاشنىڭ ئورنىدا ئىدى. 

3. تهرى قـارا: پۇقـراالردىن بـىرى ئۆلـگهنـدىن كېيىن، ئۇنـىڭ بـارلـىق مـال-بـىسـاتـىنـىڭ قـىمـمىتـى 

ھېسابـلىنـىپ، شۇنـىڭ بهش پـىرسهنـتى دۆلهتـكه تـاپشۇرۇلۇشـى كېرەك ئـىدى. بۇنـى «مـىراس بېجى» دەپ 

ئاتاشقىمۇ بولىدۇ (42). 

دۆلهت تـوپـاليـدىغـان بـاجـالر بۇالر بـىلهنـال چهكـلهنـمهيـتتى. قهشـقهر خـانـلىقـى تهۋەسـىگه كـىرگهن 

ھهرقـانـداق تـىجـارەتـچى چېگرا بېجىدىن سـىرت، ئۆزىنـىڭ بـارلـىق خـىراجهتـلىرى ئۈچۈن بـاج تۆلهيـتتى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، يهرلـىك خهلـقتىن ئېلىنـغان بـاجـالرمۇ شۇ شهكـىلـدە ئـىدى. دۆلهتـكه كهلـگهن چهتـئهلـلىك 

ئهلچىلهرنىڭ چىقىملىرىنى قامداش ئۈچۈن ئۈچۈنمۇ خهلقتىن «ئهلچىلىك بېجى» ئېلىناتتى. 

ئۇزۇن مۇددەت داۋامـالشـقان ئۇرۇشـالر نهتـىجـىسـىدە ۋەيـران بـولـغان شهرقـىي تۈركـىسـتان شهھهرلـىرىدىكـى 

ئـىقـتىسـادىي ۋەيـرانـچىلـىقـالر ئـاسـانـال ھهل قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان مهسـىله ئهمهس ئـىدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ زامـانـىۋى دۇنـيادىكـى ئۆزگـىرىشـلهردىن بـىخهۋەر قـالـغانـلىقـى ۋە سـىرتـقى دۇنـيا كېچىكـىپ 

تـونۇشۇشـى ئۇنـىڭ نۇرغۇن دۆلهتـلهردىن ئـارقـىدا قېلىشـىغـا سهۋەب بـولـغانـىدى. سـانـائهتـكه سېلىنـغان مهبـلهغـلهر 

تـىجـارەتـنى گۈلـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن ئهمهس، بهلـكى قـوشۇنـنىڭ ئېھتىيـاجـلىرىنـى قـانـدۇرۇشـنى مهقـسهت قـىلـغان 

ھهربـىي كـارخـانـىالرغـا ئـىشـلىتـىلـگهنـىدى. شۇنـداقـال، بۇ ئهھۋال دۆلهت ئـىقـتىسـادىغـا زور پـايـدا ئهكېلهلـىگۈدەك 

سهۋىيهدە بـولـماسـتىن، ئـارانـال ئۆز ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرغۇدەك دەرىجـىدە ئـىدى. مهسـىلـىنـى بۇ خـىل ئـارقـا 

كۆرۈنۈشـته تهھلىل قـىلـغانـدا، قهشـقهر خـانـلىقـىدىكـى دۆلهت ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئۆز ئـىچـىدە ئـايـلىنـىدىغـان ئـىقـتىسـادىي 

ئهندىزىگه ئىگه ئىكهنلىكى مهلۇم بولىدۇ. 

(تۈگىدى) 

«ياقۇپ بهگ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى
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مۇھهممهد ئهلهيھىساالمنىڭ ھاياتى

مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ئا.ئهركىن



مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتى ۋە خىسلهتلىرى 

ئا. ئهركىن 

مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ئـالـالھ تـائـاال ھهر قـايسـى دەۋرلهردە ئـىنـسانـالرغـا ئهۋەتـكهن يۈز 

مـىڭلىغـان پهيـغهمـبهرلهردىن بـىرىدۇر، پهيـغهمـبهرلهرنـىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـىسـىدۇر ۋە ئهڭ ئۈسـتۈنـىدۇر. مۇھهمـمهد 

سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ئـالـالھ پۈتكۈل ئـىنـسانـىيهتـكه ۋە جـىنـالرغـا مۇھهمـمهد قـىلـىپ ئهۋەتـكهن زاتتۇر. 

مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ ھايـاتـى زالـىمـالرغـا ۋە جـاھالهتـكه قـارشـى كۈرەش بـىلهن، 

ئـالـالھقا ئهڭ يۇقـىرى چهكـته ئـىتـائهت ۋە ئـىبـادەت قـىلـىش بـىلهن، ئـىنـسانـالرنـى ئـالـالھنىڭ دىنـىغـا دەۋەت قـىلـىش 

بـىلهن، ئـىنـسانـىيهتـنىڭ بهخـت-سـائـادىتـى ئۈچۈن تـوخـتاۋسـىز بهدەل تۆلهش بـىلهن ئۆتـكهن ھايـاتتۇر. بۇ 

مـاقـالـىدە مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ قـىسـقىچه ھايـاتـى ۋە خـىسـلهتـلىرى بـايـان قـىلـىنـىدۇ. 

مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھايـاتـى ھهقـقىدە نهچـچه مـىڭ پـارچه ئهسهر يېزىلـغان بـولۇپ، بۇ ئهسهرلهرنـىڭ 

بـىر نهچـچىسـى ئۇيغۇر تـىلـىغـا تهرجـىمه قـىلـىنـىپ نهشـىر قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ بـولسـىمۇ، ئۇيغۇر تـىلـىدا مۇھهمـمهد 

ئهلهيھىسـاالمـنىڭ ھايـاتـىنـى  ۋە خـىسـلهتـلىرىنـى تـونۇشـتۇرغـان كـىچـىك ھهجـىمـلىك، ئـىشهنـچىلـىك مـاقـالـىلهرنـىڭ 

بـولـماسـلىقـىدەك بـوشـلۇقـنى تـولـدۇرۇش، مـىڭ يـىلـدىن ئـارتۇق مۇسۇلـمانـلىق تـارىخـىغـا ئـىگه ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز 

پهيـغهمـبىرىنـى تـونۇۋېلىشـىغـا يـاردەمـچى بـولۇش مهقسـىتـىدە بۇ مـاقـاله يېزىپ چـىقـىلـدى. مـاقـاله ئـىكـكى چـوڭ 

بۆلهكـتىن تهشـكىل تـاپـقان بـولۇپ، بـىرىنـچى بۆلهكـته مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھايـاتـى تهپسـىلـىيـلىكـتىن 

خـالـىي ھالـدا  قـىسـقىچه بـايـان قـىلـىنـىدۇ، ئـىكـكىنـچى بۆلهكـته مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ خـىسـلهتـلىرى 

قىسقىچه بايان قىلىنىدۇ. 

1. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتى 

تۇغۇلۇشى ۋە بالىلىقى 
مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ ئـىسـىم فـامـىلـىسـى مۇھهمـمهد ئـىبـنى ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى 

ئـابـدۇلمۇتهلـلىپ ئهلھاشـىمـى ئهلقۇرەشـىدۇر. مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مـىالدى 571-يـىلـى 

. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم تۇغۇلـغانـدا سهجـدە قـىلـغان ھالهتـته تۇغۇلـغانـلىقـى  1مهكـكه شهھىرىدە تۇغۇلـغان

1 مۇھهممهد جهمىل زهينۇ: مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهخالقى ۋه خىسلهتلىرى، 9-بهت
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. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم تۇغۇلـغان بۇ يـىل مهشھۇر پـىل ۋەقهسـى يۈز بهرگهن يـىل بـولۇپ،  2نهقـىل قـىلـىنـغان

بۇ يـىلـى كهبـىنـى چېقىپ تـاشـالش ئۈچۈن پـىلـالردىن قـوشۇن تهشـكىلـلهپ مهكـكىگه ھۇجۇم قـىلـىش ئۈچۈن 

. مۇھهمـمهد  3كهلـگهن خـىرسـتىئـان قـوشۇنـى بهيتۇلـالھقا يېقىن يهردە ئـالـالھ تهرىپـىدىن ھاالك قـىلـىنـغان

سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ دادىسـىنـىڭ ئـىسـمى ئـابـدۇلـالھ، ئـانـىسـىنـىڭ ئـىسـمى ئـامـىنهدۇر. دادا تهرەپ 

چـوڭ دادىسـىنـىڭ ئـىسـمى ئـابـدۇلمۇتهلـلىپتۇر. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم قـورسـاقـتىكـى چـاغـدا دادىسـى ئـابـدۇلـالھ 

. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـاالم ئـالـته يـاشـقا كـىرگهنـدە ئـانـىسـى ئـامـىنه ۋاپـات بـولـغان.  254 يېشىدا ۋاپـات بـولـغان

نهتـىجـىدە، چـوڭ دادىسـى ئـابـدۇلمۇتهلـلىپـنىڭ ھامـىيـلىقـىدا قـالـغان. ئـىكـكى يـىلـدىن كېيىن چـوڭ دادىسـى 

ئـابـدۇلمۇتهلـلىپ ۋاپـات بـولـغان. بۇ چـاغـدا رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم سهكـكىز يـاشـتا ئـىدى. 

ئـابـدۇلمۇتهلـلىپ ۋاپـاتـىدىن كېيىن مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم تـاغـىسـى ئهبۇ تـالـىپـنىڭ 

. ئهبۇ تـالـىپ مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـاالمـغا بهك كۆيۈنهتـتى، بـىراق ئۇ قـولـى قـىسـقا (مـال- 5ھامـىيـلىقـىغـا ئۆتـكهن

دۇنـياسـى ئـاز) كـىشـى ئـىدى. بۇ سهۋەبـلىك، مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ئۆسمۈرلۈك دەۋرلـىرىدە 

. رەسۇلۇلـالھ 12 يـاشـقا كـىرگهنـدە تـاغـىسـى ئهبۇ تـالـىب  6تـاغـىسـىغـا يـاردەمـلىشـىش ئۈچۈن پـادىچـىلـىق قـىلـغان

رەسۇلۇلـالھنى جـاھان كۆرۈشـى ۋە تـىجـارەتـنى ئۆگـىنـىشـى ئۈچۈن شـامـغا تـىجـارەت ئۈچۈن بـارىدىغـان كـارۋانـغا 

 . 7قوشۇپ يولغا سالغان

نهسهبى 
مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـاالمـنىڭ نهسهبـى ئهرەبـلهر ئـىچـىدە ئـىنـتايـىن مهشھۇر بـولـغان، مۆتـىۋەر نهسهب بـولۇپ، 

ئـىبـنى خهلـدۇن پهيـغهمـبهرلـىكـنىڭ ئـاالمهتـلىرىگه ئـاالقـىدار بـايـانـىدا مۇنـداق دېگهن: «پهيـغهمـبهرلهرنـىڭ 

 « 8ئاالمىتىدىن بىرى — ئۇالرنىڭ ئۆز قهۋمى ئىچىدە ھۆرمهتلىنىدىغان ئائىلىگه تهۋە بولۇشىدۇر.

مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم قۇرەيـش قهبـىلـىسـىنـىڭ ھاشـىم جهمهتـىدىن بـولۇپ، ھاشـىم  ئـىبـنى ئـابـدۇمـانـاف 

مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ بـوۋىسـىدۇر. ھاشـىم ئـىبـنى ئـابـدۇمـانـاف ئۆز دەۋرىدە قۇرەيـش قهبـىلـىسـىنـىڭ ئهڭ 

نـوپۇزلۇق ۋە ئهڭ بـاي كـىشـىسـىدىن بـىرى بـولۇپ، كهبـىنـى ھهج قـىلـىش ئۈچۈن كهلگۈچـىلهرگه شـورپـا ۋە نـان 

2 ئىبنۇل جهۋزى: سىفاتۇس سهفۋا، 24-بهت

3 ئىبنى قهييىم: زادۇل مهئاد 1\64

4 ئىبنۇل جهۋزى: سىفاتۇس سهفۋا، 24-بهت

5 مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم: ئۇسۇلىددىن ئهلئىسالمىي، 16-بهت

6 ئهھمهد فهرىد: ۋهفاقات تهربهۋىييه مهئه ئهسسىيرهتىن نهبهۋىييه، 68-بهت

7 ئىبنى قهييىم: زادۇل مهئاد، 1-جىلد، 64-بهت

8 ئىبنى خهلدۇن: مۇقهددىمه، 312-بهت
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بـىلهن زىيـاپهت بېرەتـتى. ھاشـىم جهمهتـى ھاجـىالرنـى سۇ ۋە يېمهك-ئـىچـمهك بـىلهن تهمـىنـلهش ۋەزىپـىسـىنـى ئۆز 

9ئۈستىگه ئالغان. 

ئـىمـام ئـىبـنى كهسـىر مۇنـداق دېگهن: ئـىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمـدىن ئـىكـكى بۈيۈك ئـوغۇل دۇنـياغـا كهلـگهن. 

ئۇنـىڭ بـىرى ھهجهر ئـانـىدىن دۇنـياغـا كهلـگهن ئـىسـمائـىل، يهنه بـىرى سـارەدىن دۇنـياغـا كهلـگهن ئـىسھاقتۇر. 

ئـىسھاق ئهلهيھىسـاالمـدىن يـاقۇپ ئهلهيھىسـاالم دۇنـياغـا كهلـگهن. يـاقۇپ ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئهۋالدلـىرى ئـارىسـىدا 

بهك كۆپ پهيـغهمـبهرلهر دۇنـياغـا كهلـگهن بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ سـانـىنـى ئـالـالھ ئهڭ يـاخشـى بـىلـىدۇ. ئـىسھاق 

ئهلهيھىسـاالمـنىڭ يهنه بـىر ئـىسـمى ئـىسـرائـىل بـولۇپ، بهنـى ئـىسـرائـىل دېگهنـلىك يـاقۇپ ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 

ئهۋالدلـىرى دېگهنـلىكتۇر. ئـىسھاق ئهلهيھىسـاالمـنىڭ نهسهبـىگه تهۋە پهيـغهمـبهرلهرنـىڭ ئـاخـىرقـىسـى مهريهم ئـوغـلى 

ئـىسـا ئهلهيھىسـاالمـدۇر. ئـىسـمائـىل ئهلهيھىسـاالمـغا كهلـسهك، پۈتكۈل ئهرەپ قهبـىلـىلـىرى ئۇنـىڭ نهسـلىدىن 

كهلـگهن. ئـىسـمائـىل ئهلهيھىسـساالمـنىڭ نهسـلىدىن پهقهت بـىرال مۇھهمـمهد دۇنـياغـا كهلـگهن بـولۇپ، ئۇ 

مۇھهمـمهد دەل پهيـغهمـبهرلهرنـىڭ ئـاخـىرقـىسـى، پهيـغهمـبهرلهرنـىڭ سهردارى بـولـغان مۇھهمـمهد مۇسـتافـا 

10سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمدۇر. 

توي قىلىشى 
مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم ھايـاتـىنـىڭ دەسـلهپـكى پهيـتلىرىدىن بـاشـالپـال مهرت، سهبـرچـان، ئـىشهنـچىلـىك 

11ۋە سهمـىمـىي زات ئـىدى. بۇ ۋەجـىدىن، خهلـقى ئۇنـى ئهلـئهمـىن (ئـىشهنـچىلـىك كـىشـى) دەپ ئـاتـايـتتى. 25 

يېشىدا خهدىچه ئـانـىمـىز بـىلهن تۇرمۇش قۇرغـان. خهدىچه ئـانـىمـىز قۇرەيـش قهبـىلـىسـىدە دىيـانـىتـى، ئهخـالق-

پهزىلـىتـى ۋە تـىجـارىتـى بـىلهن مهشھۇر، ھۆرمهتـكه سـازاۋەر تۇل ئـايـال بـولۇپ، رەسۇلۇلـالھ بـىلهن تـوي قـالـغانـدا 

قـىرىق يـاشـتا ئـىدى. خهدىچه ئـانـىمـىز رەسۇلۇلـالھ مهدىنـىگه ھىجـرەت قـىلـىشـتىن ئۈچ يـىل ئـاۋۋال، 

پهيـغهمـبهرلـىكـنىڭ يهتـتىنـچى يـىلـى مهكـكىدە ۋاپـات تـاپـقان. خهدىچه ئـانـىمـىز ۋاپـات بـولـغانـغا قهدەر رەسۇلۇلـالھ 

12بـاشـقا ئـايـال بـىلهن ئۆيـلهنـمىگهن. (مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئـايـالـلىرى ھهقـقىدىكـى مهلۇمـات 

ماقالىمىزنىڭ ئىككىنچى بۆلىكىدە بايان قىلىنىدۇ.) 

پهرزەنتلىرى 

9 سهفىيۇرراھمان مۇبارهكفۇرى: شېرىن بۇالق، 49-بهت

10 ئىبنى كهسىر: قىسهسۇل ئهنبىيا، 174-بهت

11 مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم: ئۇسۇلىددىن ئهلئىسالمىي، 20-بهت

12 ئهھمهد فهرىد: ۋهفاقات تهربهۋىييه مهئه ئهسسىيرهتىن نهبهۋىييه، 37-بهت
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مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ ھىجـرەتـنىڭ سهكـكىزىنـچى يـىلـى تۇغۇلـغان ئـىبـراھىم 

ئـىسـىمـلىك ئـوغـلىدىن بـاشـقا ھهمـمه پهرزەنـتلىرى خهدىچه ئـانـىمـىزدىن تۇغۇلـغان بـولۇپ، خهدىچه ئـانـىمـىزدىن 

13ئـىكـكى ئـوغۇل، تۆت قـىز پهزەنـتى تۇغۇلـغان ئـىدى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئـوغۇلـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى 

بـوۋاقـلىق يېشىدا ۋاپـات بـولـغان، پهرزەنـتلىرىدىن فـاتـىمه رەزىيهلـالھۇ ئهنھادىن بـاشـقا ھهمـمه پهرزەنـتى 

رەسۇلۇلـالھتىن بۇرۇن ۋاپـات بـولـغان بـولۇپ، «جهنـنهت ئـايـالـلىرىنـىڭ سهردارى» دەپ نـامـالنـغان فـاتـىمه 

رەزىيهلـالھۇ ئهنھا مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ۋاپـات بـولۇپ ئـالـته ئـايـدىن كېيىن ئـالهمـدىن 

ئۆتكهن. 

رەسۇلۇلالھ مۇھهممهد قىلىنىپ ئهۋەتىلىشنىڭ ئالدى كهينىدىكى دەۋردىكى ئهرەپ 
جهمئىيىتىگه نهزەر 

ئهيـنى دەۋردىكـى ئهرەپ جهمـئىيـىتـىدە ئـىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمـنىڭ دىنـىدىن قـالـغان كهبـىنـى تـاۋاپ قـىلـىپ 

14ھهج ۋە ئۆمـرە قـىلـىش پـائـالـىيـىتـى مهۋجۇت ئـىدى. ۋەدىسـىگه ۋاپـا قـىلـىش، ئـاجـىزالر بـوزەك قـىلـىنـسا يـاردەم 

قـىلـىش، ئېسىل نهسهپـلىك، دۇرۇسـت كـىشـىلهرنـى ھۆرمهتـلهش؛ ئېسىل نهسهپـتىن كېلىپ چـىقـقان ئـائـىله 

ئهزالـىرىنـىڭ ئۆز خـوتۇن-قـىزلـىرىنـىڭ ئـىپـپىتـىنـى ئۆز جېنىدىنمۇ ئۈسـتۈن كۆرۈشـى؛ مېھمانـلىرىنـى ھۆرمهتـلهش، 

15ئۆز قهبـىلـىسـىگه ۋە جهمهتـىگه ۋاپـادارلـىق، سـاخـاۋەتـچىلـىك قـىلـىش قـاتـارلـىق يـاخشـى تهرەپـلهر مهۋجۇت ئـىدى. 

ئهمـما، بۇ ھال ئـومۇمهن شهرەپـلىك، مۆتـىۋەر جهمهتـلهردىن كېلىپ چـىقـقان، يـاخشـى ئـائـىله تهربـىيـىسـى ئـالـغان 

كـىشـىلهردە كۆرىلـىدىغـان يـاخشـى سۈپهتـلهر ئـىدى. شۇنـداقـال، بۇتـقا چـوقۇنـىشـنى سۆكـىدىغـان ئـىنـتايـىن ئـاز 

سـانـدىكـى ھهقـىقهتـپهرۋەر كـىشـىلهرمۇ بـار ئـىدى، ئهمـما بۇالر ئهرەپ مۇشـرىك جهمـئىيـىتـى تهرىپـىدىن زور 

دەرىجىدە يهكلىنهتتى. 

ئـىسـالم كېلىشـتىن ئـىلـگىرىكـى ئهرەپ جهمـئىيـىتـىدە ئهرەپ بـولـمىغـان بـاشـقا جهمـئىيهتـلهرگه 

ئـوخـشاشـال تۈرلۈك يـامـان ئـادەتـلهر مهۋجۇت ئـىدى. بۇتـقا چـوقۇنۇش، قـىمـارۋازلـىق، ھاراقـكهشـلىك 

قـاتـارلـىقـالر بۇ جهمـئىيهتـنىڭ كۈنـدىلـىك ئـادىتـىگه ئـايـالنـغان بـولۇپ، كـىشـىلهرنـىڭ ھايـاتـىدا كهم بـولـسا 

بـولـمايـدىغـان ئـادەتـلهردىن ئـىدى. نهسهبـى ئۈسـتۈن ئـوغـلى بـولۇشـىنـى ئـارزۇلـىغـان تۆۋەن نهسهپـلىك مـاڭقۇرت 

ئهرلهرنـىڭ ئۆز ئـايـالـىنـى بـاشـقا نهسهپـدار ئهر بـىلهن زىنـا قـىلـىشـقا بۇيـرۇپ يـولـغا سېلىپ قـويۇشـى؛ شۇملۇق، ئـار-

نـومۇس ھېس قـىلـىپ قـىزالرنـى تـىرىك كۆمۈش؛ نـامـراتـلىقـتىن قـورقۇپ ئـوغۇل بـولسۇن، قـىز بـولسۇن 

پهرزەنـتلهرنـى ئۆلتۈرۈپ، كۆمـىۋېتىش؛ بـىر ئهرنـىڭ نهچـچه ئـونـالپ خـوتۇن ئېلىشـى؛ بۇ ئـاز كهلـگهنـدەك يـالغۇز 

13 نهۋهۋى: تهھزىبۇل ئهسما ۋهللۇغهت، 1-جىلد، 26-بهت

14 مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم: ئۇسۇلىددىن ئهلئىسالمىي، 29-بهت

15 سهفىيۇرراھمان مۇبارهكفۇرى: شېرىن بۇالق، 39 — 46-بهتلهر
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بــىر ئهرنــىڭ يۈزلهپ، ھهتــتا مــىڭالپ قۇل-چۆرىلهرگه ئــىگه بــولۇپ، ئۇالرنــى ئهڭ ئېغىر زۇلۇمــالر بــىلهن 

دەپـسهنـدە قـىلـىشـى؛ ئـايـالـالرنـى بـارچه ھوقۇقـىدىن مهھرۇم قـىلـىپ، ئۇالرغـا قـولـدىن قـولـغا ئۆتۈپ تۇرىدىغـان 

تـاۋار مـال سۈپـىتـىدە مۇئـامـىله قـىلـىش؛ ئـونـلىغـان ئـايـالـالرنـىڭ خـالـىغـىنـىغـا ئـاز تـوال ئـىلـتىپـات كۆرسـىتـىپ، 

خـالـىغـىنـىنـى ھايۋانـدىن بهتهر خـورالش؛ ئـايـالـالرنـى مـىراس ھوقۇقـىدىن، ئۆزى خـالـىغـان ئهرگه تېگىپ تۇرمۇش 

قۇرۇش ھوقۇقـىدىن مهھرۇم قـىلـىش؛ بـىر ئـايـالـنىڭ ئېرى ۋاپـات بـولـسا، ئۇ ئـايـالـنى شۇ ئهرنـىڭ بـاشـقا ئـايـالـدىن 

بـولـغان ئـوغـلى ئېلىش؛ ئۆلۈپ كهتـكهن ئهرنـىڭ ئـايـالـىنـىڭ شۇ ئهرنـىڭ جهمهتـىنـىڭ قـولـىدا تـاۋار مـال سۈپـىتـىدە 

قېلىپ قېلىشى قاتارلىقالر ئهرەپ جهمئىيىتى مۇپتىال بولغان ئهڭ ئېغىر يامان ئادەتلهر جۈملىسىدىن ئىدى.  

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، بـاشـقىالرغـا پۇل-مـال بېرىپ تۇرغـان بـولـسا، ئۇنـى چـوقۇم ھهسسـىلهپ ئـاشۇرۇپ ئېلىش 

ئـارقـىلـىق جـازانه قـىلـىش؛ ئـايـالـالرنـىڭ يـاسـىنـىپ تـارىنـىپ چـىقـىپ، بـاشـقا ئهرلهرنـىڭ مهيـلىنـى تـارتـىش ئـارقـىلـىق 

ئۇنـى ئـازدۇرۇشـى؛ يـات ئهر ئـايـالـالرنـىڭ بـىر-بـىرى بـىلهن مهخـپىي مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـى؛ قۇل دېدەكـلهردىن 

بـىر قـىسـىمـىنـىڭ زىنـا قـىلـىشـنى كهسـىپ قـىلـىپ تـالـالپ، مۇشۇ كهسـىپـنى قـىلـىدىغـانـالرنـىڭ ئۆيـىنـىڭ ئـىشـىكـىگه 

قـىزىل بـايـراق ئېسىپ قـويۇشـى؛ قهبـىلـىۋازلـىق، جهمهتۋازلـىقـنى ھهمـمىنـىڭ ئۈسـتىگه قـويۇپ، ئۆز جهمهتـىگه 

يـاكـى ئۆز قهبـىلـىسـىگه تهۋە بـىرى ھهر قـانـداق ھهقسـىزلـىك قـىلـىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، قـارشـى قهبـىلـىدىكـى 

كـىشـىنـىڭ تـوغـرا بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، ئۆز قهبـىلـىسـىگه تهۋە كـىشـىنـى بـاشـتىن ئـايـاق قـولـالپ، يـامـىنـى كهلـسه 

قـانـلىق ئۇرۇش قـوزغـاش؛ بـىر قهبـىلـىنـىڭ بـاشـقا بـىر قهبـىلـىگه بـاسـتۇرۇپ كېلىپ بۇالڭ تـاالڭ قـىلـىشـى، ئـاقـىۋەتـته 

بۇالڭ تـاالڭ قـىلـىنـغان، خـوتۇن-قـىزلـىرى ئهسـىر ئېلىنـىپ قۇل قـىلـىنـغان قهبـىله تـاجـاۋزۇچـى قهبـىلـىگه قـارشـى 

ئۇرۇش ئېچىپ قـانـالر تۆكۈلۈپ، جـانـالرنـىڭ ھاالك بـولۇشـى قـاتـارلـىقـالر ئـىسـالم كېلىشـتىن بۇرۇنـقى ئهرەپ 

16جهمئىيىتىنىڭ يارقىن ئاالھىدىلىكلىرىدىن ئىدى. 

بۇ يـالغۇز ئهرەپ جهمـئىيـىتـىگه خـاس يـىرگـىنـىشـلىك ئـادەتـلهر بـولۇپ قـالـماي، بۇ دەۋرلهردە پۈتۈن دۇنـيادا 

يۇقـىرىقـىدەك نـاچـار ئـىلـلهتـلهر كهڭ ئهۋج ئـالـغان ئـىدى. ئـىنـسانـىيهت كۇفۇر ۋە جـاھالهتـنىڭ زۇلـمىتـى ئـاسـتىدا 

بـارغـانـچه يـولـدىن چـىقـىپ كېتىۋاتـاتـتى. ئـالـالھ مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنى ھهر خـىل 

تۈردىكـى نـاچـار قـىلـمىشـالردىن سـاقـلىغـان بـولۇپ، پهيـغهبهرلـىك كېلىشـتىن ئـاۋۋال ھېچبىر زامـان بۇتـقا چـوقۇنۇپ 

بـاقـمىغـان، بۇتـقا ئـاتـاپ بۇغۇزالنـغان مـالـنىڭ گۆشـىنـى يهپ بـاقـمىغـان، يـامـان يـولـغا مېڭىپ بـاقـمىغـان، 

بۇتـپهرەس ئهرەپ جهمـئىيـىتـىدە ھهر قـانـداق تۈردىكـى يـامـان نـام بـىلهن ئـاتـىلـىپ بـاقـمىغـان ئـىدى. مۇھهمـمهد 

سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ئۆز جهمـئىيـىتـىدىكـى بۇ خـىل نـاچـار قـىلـمىشـالردىن بهكمۇ بـىئـارام بـوالتـتى، 

بـارا-بـارا يـالغۇزلۇقـنى خـااليـدىغـان بـولۇپ قـالـغان، يـالغۇز ھالـدا ئـىسـتىقـامهت قـىلـىپ، ھهقـىقهت ئـىزدەش 

سهپـىرىگه ئـاتـالنـغان ئـىدى. ئـالـالھقا مـانـا مۇشۇنـداق بـىر پهيـتته ئـالـالھ تـائـاال مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنى 

پۈتكۈل ئىنسانىيهتكه مۇھهممهد قىلىپ ئهۋەتتى. 

16 ئهھمهد فهرىد: ۋهفاقات تهربهۋىييه مهئه ئهسسىيرهتىن نهبهۋىييه، 48-بهت
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پهيغهمبهرلىك كېلىشى 
مۆمـىنـلهرنـىڭ ئـانـىسـى ئـائـىشه رەزىيهلـالھۇ ئهنھا مۇنـداق دەيـدۇ: رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 

ۋەسـسهلـلهمـگه ۋەھىيـنىڭ بـاشـلىنـىشـى ئۇيقۇدىكـى يـاخشـى چۈشـلهر بـولـدى. كۆرگهن ھهر بـىر چۈشـى تـاڭ 

نۇرىدەك ئۆز پېتى يۈز بېرەتـتى. كېيىن ئۇنـىڭغا يـالغۇزلۇق يـاخشـى كۆرسـىتـىلـدى. ئـانـدىن، ھىرا غـارىغـا بېرىپ 

يـالغۇز ئـىسـتىقـامهت قـىلـىدىغـان بـولـدى. ئـائـىلـىسـىگه قـايـتىپ كهلـگهنـگه قهدەر بـىر نهچـچه كېچه غـاردا ئـىبـادەت 

قـىالتـتى ۋە (ئـائـىلـىسـىگه قـايـتىپ بـىر مهزگـىنـدىن كېيىن) يهنه ئـوزۇق ئېلىپ غـارغـا كېلهتـتى. ئـانـدىن يهنه 

خهدىچه (رەزىيهلالھۇ ئهنھا) نىڭ يېنىغا قايتىپ، ئالدىنقى قېتىمدىكىدەك ئوزۇقلۇق تهيياراليتتى. 

ئـاقـىۋەتـته، بـىر كۈنـى ئۇ ھىرا غـارىدىكـى چـاغـدا ئۇ زاتـقا ھهق (ۋەھىي) كهلـدى. پهرىشـته (جـىبـرىل) ئۇ 

زاتـقا كېلىپ «ئـوقۇ» دېدى. ئـالـالھنىڭ رەسۇلـى «ئـوقۇشـنى بـىلـمهيـمهن» دېدى. رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ 

ئهلهيھى ۋەسسهللهم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن ئىدى: 

ئۇ چـاغـدا پهرىشـته مېنى تۇتۇپ تـاقـىتـىم قـالـمىغۇدەك دەرىجـىدە قـاتـتىق سـىقـتى. ئـانـدىن قـويۇۋېتىپ 

«ئـوقۇ!» دېدى. مهن يهنه «ئـوقۇشـنى بـىلـمهيـمهن» دېدىم. مېنى ئـىكـكىنـچى رەت يهنه تـاقـىتـىم قـالـمىغۇدەك 

دەرىجـىدە قـاتـتىق سـىقـتى. ئـانـدىن مېنى قـويۇۋېتىپ «ئـوقۇ!» دېدى. مهن «ئـوقۇشـنى بـىلـمهيـمهن» دېدىم. 

مېنى تۇتۇپ ئۈچـىنـچى قېتىم سـىقـتى، ئـانـدىن مېنى قـويۇۋېتىپ: {يـاراتـقان رەبـبىڭنىڭ نـامـى بـىلهن ئـوقۇغـىن. 

ئۇ ئـىنـسانـنى لهخـته قـانـدىن يـاراتـتى. ئـوقۇم، ھهقـىقهتهن رەبـبىڭ بهك كېرەمـلىكتۇر. ئۇ قهلهم بـىلهن (خهت 

17يېزىشنى) ئۆگهتتى. ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى ئۆگهتتى.} دېدى.  

(ئائىشه ئانىمىز سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:) 

شۇنـداق قـىلـىپ، مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم يۈرىكـى سـالـغان، قـورقـقان ھالـدا  ئۆيـىگه قـايـتتى ۋە ئـايـالـى 

خهدىچه بـىنـتى خۇۋەيـلىد (رەزىيهلـالھۇ ئهنھا) نـىڭ يېنىغـا كېلىپ «مېنى يۆگهپ قـويۇڭالر، مېنى يۆگهپ 

قـويۇڭالر!» دېدى. مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنى قـورقۇنـچى كهتكۈچه مۇددەت يۆگهپ 

قـويـدى. ئـانـدىن، مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم بېشىدىن كهچـكهنـلهرنـى خهدىچه (رەزىيهلـالھۇ 

ئهنھا) غــا ئېيتىپ بېرىپ «ئۆزۈمــدىن قــورقۇپ قېلىۋاتــىمهن» دېدى. خهدىچه رەزىيهلــالھۇ ئهنھا بۇنــىڭغا 

جـاۋابهن: ئۇنـداق دېمىسـىله، ئـالـالھ بـىلهن قهسهمـكى، ئـالـالھ سـىلـىنـى ھهرگـىز رەسۋا قـىلـمايـدۇ. چۈنـكى، سـىلـى 

ئۇرۇق تۇغـقانـالرغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىال، ئـاجـىز-بـىچـارىلهرگه يـاردەم قـىلـىال، يـوقسۇلـالرغـا كۆڭۈل بۆلۈال، 

مېھمانـنى ھۆرمهتـلهيـال، پـاالكهتـكه ئۇچـرىغـانـغا يـاردەم قـىلـىال، دېدى. ئـانـدىن مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 

ۋەسـسهلـلهمـنى تـاغـىسـىنـىڭ ئـوغـلى ۋەراقه ئـىبـنى نهفۋەل ئـىبـنى ئهسهد ئـىبـنى ئـابـدۇلئۇززانـىڭ يېنىغـا ئېلىپ 

بـاردى. بۇ كـىشـى جـاھىلـىيهت زامـانـىدا خـىرىسـتىيـان بـولـغان كـىشـى ئـىدى، ئـىبـرانـىچه بـىلهتـته ۋە ئـىنـجىلـدىن 

بهزى نهرسـىلهرنـى ئـىبـرانـىيـچه ئـوقۇيـتتى ۋە يـازاتـتى. كېيىنـكى چـاغـالردا ۋەرەقه ئـىكـكى كۆزى قـارىغۇ بـولۇپ 

قـالـغان، قېرىپ كهتـكهن ئـىدى. خهدىچه رەزىيهلـالھۇ ئهنھا ۋەرەقهگه «ئـى تـاغـامـنىڭ ئـوغـلى! قېرىنـدىشـىڭنىڭ 

17 قۇرئان كهرىم: سۈره ئهلهق، 1-ئايهتتىن 5-ئايهتكىچه
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ئـوغـلىنـىڭ بېشىغـا كهلـگهنـلهرنـى ئـاڭالپ بـاقـقىن» دېدى. ۋەرەقه «ئـى قېرىنـدىشـىمـنىڭ ئـوغـلى، نېمىلهرنـى 

كۆردۈڭ؟» دېدى. مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهم بېشىغا كهلگهن ۋەقهلىكنى سۆزلهپ بهردى. 

بۇنىڭ بىلهن ۋەرەقه مۇنداق دېدى: 

ـــ كۆرگـىنـىڭ ئـالـالھنىڭ ھهزىرتـى مۇسـاغـا ئهۋەتـكهن پهرىشـتىدۇر. كـاشـكى، سېنىڭ دەۋەت زامـانـىڭدا 

ياش بولغان بولسام! قهۋمىڭ سېنى بۇ شهھهردىن چىقىرىۋەتكهندە ھايات بولغان بولسامچۇ! 

بۇنـىڭ بـىلهن مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم «ئۇالر مېنى بۇ شهھهردىن چـىقـىرىۋېتهمـدۇ؟» 

دەپ سـورىدى. ۋەراقه مۇنـداق دېدى: «شۇنـداق، سېنى چـىقـىرىۋېتىدۇ. سهن ئېلىپ كهلـگهن بۇ داۋانـى 

قـىلـغان ھهر قـانـداق (مۇھهمـمهد) دۈشـمهنـلىكـكه ئۇچـرىغـان. سېنىڭ پهيـغهمـبهرلـىك زامـانـىڭدا ھايـاتـال بـولـسام، 

پۈتۈن كۈچۈم بـىلهن سـاڭا يـاردەمـدە بـولـىمهن.» بـىراق، ئۇزۇن ئۆتـمهي ۋاراقه ئـالهمـدىن كهتـتى ۋە ئۇ 

18چاغالردا ۋەھىي بىر زامان توختاپ قالدى. 

مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«ئـالـالھ تـائـاال ئـىبـراھىم ئهلهيھىسـساالمـنىڭ 

ئهۋالدلـىرىدىن ئـىسـمائـىلـنى تـالـلىدى، ئـىسـمائـىلـنىڭ ئهۋالدلـىرىدىن كـىنـانهنـى تـالـلىدى. كـىنـانهنـىڭ ئهۋالدلـىرى 

 « 19ئارىسىدىن قۇرەيشنى تاللىدى. قۇرەيشتىن ھاشىم جهمهتىنى تاللىدى. ھاشىم جهمهتىدىن مېنى تاللىدى.

مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم مۇنـداق دېگهن:«بـارچه ئـىنـسانـالرغـا مۇھهمـمهد بـولۇپ 

 « 20ئهۋەتىلدىم. مهن بىلهن پهيغهمبهرلهر (كارۋىنى) ئاخىرالشتى.

مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا قـىرىق يېشىدا پهيـغهمـبهرلـىك ۋەھىيسـى كهلـدى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا 

21تۇنـجى ۋەھىي كهلـگهن چـاغ رامـزانـنىڭ يـىگـىرمه بـىرى، دۈشهنـبه كۈنـىگه تـوغـرا كېلهتـتى. پهيـغهمـبهر 

سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـدىن دۈشهنـبه كۈنـى روزا تۇتۇشـىنـىڭ سهۋەبـى سـورالـغانـدا «مهن دۈشهنـبه كۈنـى 

22تۇغۇلدۇم. ۋەھىيمۇ ماڭا دۈشهنبه كۈنى كهلدى» دېگهن ئىدى. 

مهككه دەۋرى 

18 سهھىھۇل بۇخارى، 3-ھهدىس

19 سهھىھ مۇسلىم — كىتابۇل فهزائىل، 36\15

20 سهھىھۇل مۇسلىم، 1167-ھهدىس

21 سهفىيۇرراھمان مۇبارهكفۇرى: شېرىن بۇالق، 39 — 46-بهتلهر

22 سهھىھۇل مۇسلىم — كىتابۇس سىيام، 197
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مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم پهيـغهمـبهرلـىكـتىن كېيىن مهكـكىدە 13 يـىل يـاشـىدى. 

23پهيـغهمـبهرلـىك كهلـگهنـدىن كېيىن ئـىسـالم دەۋىتـىنـىڭ دەسـلهپـكى ئۈچ يـىلـىنـى مهخـپىي رەۋىشـته ئېلىپ بـاردى. 

رەسۇلۇلـالھ كـىشـىلهرنـى بۇتـالرغـا چـوقۇنۇشـنى تـاشـالپ، يهكـكه يېگانه بـىر ئـالـالھقا ئـىبـادەت قـىلـىشـقا، ئـالـالھنى 

تـاشـالپ ئۆز قـولـى بـىلهن يـاسـىۋالـغان ھهرخـىل-ھهر يـاڭزا بۇتـالرغـا بـاش ئۇرۇشـتىن يېنىشـقا، ئـاجـىز-

مـىسـكىنـلهرگه يـاردەم بېرىشـكه، ئۇرۇق-تۇغـقانـالرغـا يـاخشـىلـىق قـىلـىشـقا، زالـىمـالرغـا يـانـتايـاق بـولـماسـلىقـقا، 

تۈرلۈك ئهخـالقسـىزلـىقـتىن ئۇزاق تۇرۇشـقا، ئـالـالھنىڭ تهلهپ قـىلـغىنـى بـويـىچه ھهر جهھهتـتىن دۇرۇسـت ئـىنـسان 

بـولۇشـقا چـاقـىردى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـاالمـنىڭ ئۈچ يـىلـلىق مهخـپىي دەۋىتـى داۋامـىدا مۇسۇلـمان بـولـغانـالرنـىڭ 

24سـانـى قـىرىق ئهتـراپـىدا ئـىدى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ دەۋىتـىگه ئهگـىشـىپ مۇسۇلـمان بـولـغانـالرنـىڭ 

25بهزىلـىرى ئېغىر قـىيـىن-قـىسـتاقـقا دۇچ كهلـدى، بهزىلـىرى ئۆلتۈرۈلۈپ شهھىد قـىلـىنـدى. مۇھهمـمهد 

ئهلهيھىسـساالم ئۈچ يـىلـلىق مهخـپىي دەۋەتـتىن كېيىن، ئـالـالھنىڭ ئهمـرى بـىلهن مهكـكىدە ئـون يـىل ئـاشـكارا 

دەۋەتـكه ئۆتـتى. بۇ جهريـانـدا چـىدىغۇسـىز ئېغىرچـىلـىقـالرغـا، ئهزىيهتـلهرگه دۇچ كهلـدى. قۇرەيـشنىڭ ھهر 

قـانـداق مـىيـله-مـىكـىر، جـازا، تهھدىتـلىرى مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنى ھهق دەۋىتـىدىن 

قىلچه بوشاشتۇرۇپ قويمىدى. 

قۇرەيـش مۇشـرىكـلىرى ھهم مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ پهيـغهمـبهرلـىكـىنـى ئـىنـكار قـىالتـتى، ھهم 

مۇسۇلـمانـالرغـا قـاتـتىق ئهزىيهت بېرەتـتى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم قۇرەيـش خهلـقىنـى ئـىسـالم دىنـىغـا دەۋەت 

قـىلـىۋاتـقان مهزگـىلـلهردە ئـىسـالمـغا ئهڭ قـاتـتىق دۈشـمهنـلىك قـىلغۇچـىالردىن بـىرى ھېسابـالنـغان ۋەلـىد ئـىبـنى 

مۇغـىيـرە مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا «پهيـغهمـبهرلـىك راسـت بـولـىدىغـان بـولـسا، مهن پهيـغهمـبهر بـولۇشـقا سهنـدىن 

26ھهقلىقراق ئىدىم، چۈنكى مېنىڭ مال-دۇنيارىم سېنىڭكىدىن كۆپ» دېگهن ئىدى. 

قۇرەيـشنىڭ ئهزىيهتـلىرى سهۋەبـلىك سـاھابـىلهر رەسۇلۇلـالھنىڭ ئهمـرى بـىلهن مهكـكىنـى تـاشـالپ، 

ھهبهشـىسـتانـغا (بۈگۈنـكى ئـىفـئوپـىيه تهۋەلـىكـلىرىگه) ھىجـرەت قـىلـدى. سـاھابـىلهرنـىڭ ھهبهشـىسـتانـغا ھىجـرەت 

27قىلىشى رەسۇلۇلالھنىڭ پهيغهمبهرلىكىنىڭ 5-يىلى يۈز بهرگهن ئىدى. 

 قۇرەيـش مۇشـرىكـلىرى ئـىسـالم دەۋىتـىدىن يـانـىمـىغـان، ئۆزلـىرىنـىڭ بـاتـىل شهرتـلىرىگـىمۇ كۆنـمىگهن 

مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـگه پهيـغهمـبهرلـىكـىنـىڭ يهتـتىنـچى يـىلـىدىن 10-يـىلـىغـىچه ئۈچ يـىل 

جهمهتـى بـويـىچه جـازا يۈرگۈزدى. پهيـغهمـبهرلـىكـنىڭ 10-يـىلـى رەسۇلۇلـالھنىڭ سۆيۈملۈك رەپـىقـىسـى خهدىچه 

23 ئىبنۇل جهۋزى: سىفاتۇس سهفۋا، 42-بهت

24 سىيرهت ئىبنى ھىشام 1\245

25 مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم: ئۇسۇلىددىن ئهلئىسالمىي، 29-بهت

26 فىقھۇس سىيره 25-بهت

27 زادۇل مهئاد، 2-جىلد، 344-بهت
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ئـانـىمـىز 65 يېشىدا ئـالهمـدىن ئۆتـتى. ئـوتتۇز بهش كۈنـدىن كېيىن رەسۇلۇلـالھنى قـرىق يـىل قـانـات ئـاسـتىغـا 

ئېلىپ ھىمايه قىلغان تاغىسى ئهبۇ تالىب ئالهمدىن ئۆتتى. 

يېڭى چىقىش يولى 
مهدىنـىنـىڭ ئـىسـالمـلىشـىشـتىن ئـىلـگىرىكـى ئـىسـمى يهسـرىب بـولۇپ، پهيـغهمـبهرلـىكـنىڭ 11-يـىلـى يهسـرىپـتىن 

28ھهجـگه كهلـگهنـلهر بـار ئـىدى. مهدىنـىدە ئـىكـكى ئهرەپ قهبـىلـىسـى، ئۈچ ئۈچ يهھۇدى قهبـىلـىسـى يـاشـايـتتى. 

ئـىكـكى ئهرەپ قهبـىلـىسـى بـىر-بـىرىگه ئـىنـتايـىن ئېغىر دەرىجـىد دۈشـمهن بـولۇپ، ئۇزاقـقا سـوزۇلـغان ئۇرۇش 

ئـىچـىدە ئېغىر ھالسـىرىغـان ئـىدى. يهھۇدىيـالر ئـىكـكى گـورۇھ بـولۇپ بۇ ئـىكـكى ئهرەپ قهبـىلـىسـىگه ئـايـرىم-

ئـايـرىم ھالـدا تهرەپـتارلـىق قـىلـىشـاتـتى. مهدىنه خهلـقى نهچـچه ئـون يـىلـلىق ئۇرۇشـتىن بۇرنـى-قۇلـىقـىغـىچه 

تـويـغان، جهمـئىيهتـنى ھهر تۈرلۈك كـىرزىس ۋە بـااليـىئـاپهتـلهر قـاپـلىغـان بـولسـىمۇ، بۇ بـااليـىئـاپهتـتىن قۇتۇلۇشـقا 

ھېچقانـداق چـارە تـاپـالـمىغـان ئـىدى. رەسۇلۇلـالھ مهكـكىدە دەۋەت قـىلـىۋاتـقان ئـاخـىرقـى يـىلـالردا ئۇ زاتـقا 

مهدىنـىدىن مهكـكىگه ھهجـگه كهلـگهن ئـالـته كـىشـى ئـىمـان ئېيتتى. يهسـرىپـتىكـى يهھۇدىيـالر يهسـرىپـتىكـى يهرلـىك 

ئهرەپ قهبـىلـىلـىلـىرىگه «يېقىنـدا ئـاخـىر زامـان پهيـغهمـبىرى چـىقـىدۇ، بـىز ئۇنـىڭغا تۇنـجى بـولۇپ ئهگـىشـىپ، 

ئۇنــىڭ رەھبهرلــىكــىدە ســىلهرنــى ئــاد قهۋمــىنــى ئۆلتۈرگهنــدەك ئۆلتۈرۈمــىز» دەپ تهھدىت سېلىشــاتــتى. 

يهھۇدىيـالرنـىڭ «يېقىنـدا بـىر پهيـغهمـبهر چـىقـىدۇ…» دېگهن خـىتـابـلىرى يهسـرىپـلىكـلهرگه نـاتۇنۇش ئهمهس 

ئـىدى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم بۇ يـىلـى ھهجـگه كهلـگهن يهسـرىپـلىكـلهرنـى بـاشـقا قهبـىلـىلهر قـاتـارىدا دەۋەت 

قـىلـدى. ئۇالرغـا قۇرئـان ئـوقۇپ بهردى، ئـىسـالمـنى تـونۇشـتۇردى. نهتـىجـىدە يهسـرىپـتىن ھهجـگه كهلـگهن ئـالـته 

كـىشـى مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ دەۋىتـىگه ئـاۋاز قـوشۇپ، مۇسۇلـمان بـولۇپ يهسـرىپـكه قـايـتتى. قـايـتىپ 

بېرىپ قهۋمـىنـى دىنـغا دەۋەت قـىلـدى. ئۇزاق يـىلـلىق ئۇرۇش مـالـىمـانـچىلـىقـىدا ئېغىر ھالسـىرىغـان مهدىنه 

خهلقـى، رەسۇلۇلالھ سهۋەبلـىك ئۆزلىـرىگه كهڭچىلىـك ۋە خاـتىـرجهملـىك كېلىشىـنىـ ئۈمىـد قىـلىـپ، تېزال 

مۇسۇلمان بولدى. 

مهدىنه دەۋرى 
مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنى بـاش ئهگـدۈرەلـمىگهن، تـىزگـىنـلىيهلـمىگهن قۇرەيـش كـاتـتىلـىرى ئـاقـىۋەتـته 

تـولـىمۇ شۇم پـىالنـدىن بـىرنـى تۈزۈپ چـىقـتى. قۇرەيـش قهبـىلـىسـىگه تهۋە ھهر قـايسـى جهمهتـلهر بـىردىن ئـادەم 

چـىقـىرىپ، مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنى كېچىسـى ئۇخـالۋاتـقان يېرىدە ئـوپـچه ھالـدا پـىچـاقـالپ ئۆلتۈرۈۋېتىش 

پـىالنـى تۈزۈشۈپ ۋەدىلهشـتى. ئـالـالھ بۇ سۈيـقهسـتنى شۇ كۈنـى شۇ ھامـان مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا ۋەھىي 

28 تۈرك ئىسالم ئېنسكلوپېدىيىسى، بهنى قۇرهيزه بابى
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ئـارقـىلـىق بـىلـدۈرۈپ، مهدىنـىگه ھىجـرەت قـىلـىش ئهمـر قـىلـدى. شۇنـداق قـىلـىپ مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم 

29مهدىنىگه ھىجرەت قىلدى. بۇ چاغدا مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم 53 ياشتا ئىدى. 

مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم مهدىنـىگه كهلـگهنـدە مهدىنه خهلـقى ئهرەپـلهردىن ۋە كېيىن مهدىنـىگه كۆچۈپ 

كهلـگهن يهھۇدىالردىن تهشـكىل تـاپـقان ئـىدى. رەسۇلۇلـالھ مهدىنـىگه كهلـگهنـدە يۇقـىرىقـى ئـالـته كـىشـى 

سهۋەبـلىك مهدىنـىدىكـى ئهۋس قهبـىلـىسـى ۋە خهزرەج قهبـىلـىسـىدىن ئـىبـارەت ئـىكـكى ئهرەپ قهبـىلـىسـى پۈتۈنـلهي  

دېگۈدەك مۇسۇلـمان بـولـغان ئـىدى. ئۇنـىڭدىن سـىرت، رەسۇلۇلـالھقا مهكـكىدە ئـىمـان ئېيتقان يۈزلهرچه سـاھابه 

رەسۇلۇلـالھنىڭ ئـورۇنـالشـتۇرۇشـى بـىلهن رەسۇلۇلـالھتىن ئـاۋۋال مهدىنـىگه ھىجـرەت قـىلـىپ كېلىپ  بـولـغان 

ئـىدى. سـاھابـىلهردىن بـىر قـىسـىمـى بـولـسا قۇرەيـشنىڭ تـوسقۇنلۇقـى سهۋەبـلىك مهدىنـىگه ھىجـرەت قـىاللـمىغـان 

30ئـىدى. مهدىنـىدىكـى مۇسۇلـمانـالر رەسۇلۇلـالھنى نـاھايـىتـى چـوڭقۇر ئـىززەت ئېكرام بـىلهن كۈتۈۋالـدى. 

يهھۇدىالر مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھهق پهيـغهمـبهر ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلهتـتى، ئهمـما ئۇالر ئـىسـالمـنى قـوبۇل 

قـىلـغىلـى ئۇنـىمـىدى. ئـاقـىۋەتـته، مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم يهھۇدىالرنـىڭ مۇسۇلـمانـالرنـىڭ دۈشـمهنـلىرىگه قـارشـى 

يـاردەم قـىلـماسـلىق، مۇسۇلـمانـالرنـىڭمۇ يهھۇدىالرنـىڭ دۈشـمىنـىگه يـاردەم قـىلـماسـلىق، مهدىنـىنـى تـاشـقى 

31دۈشـمهنـدىن بـىرلـىكـته قـوغـداش تـوغـرىسـىدا يهھۇدىيـالر بـىلهن كېلىشـىم تۈزدى. نهچـچه ئـون يـىلـلىق ئۇرۇش 

مـالـىمـانـچىلـىقـىدا ئېغىر دەرىجـىدە خـانـىۋەيـران بـولـغان مهدىنه خهلـقى مـانـا بۇ چـاغـدا ئـالـالھنىڭ رەھمىتـى، 

مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ بهرىكـىتـى ۋە يۈكـسهك ئهقـىل-پـاراسـىتـى نهتـىجـىسـىدە تـىنـىچـلىقـقا 

ئېرىشكهن ئىدى. 

مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم مۇشـرىكـالرغـا قـارشـى بهدىر غـازىتـى، ئـوھۇد غـازىتـى، خهنـدەك غـازىتـى، تهبۇك 

غـازىتـى، ھۇنهيـن غـازىتـى قـاتـارلـىق جـىھادالرنـى قـىلـدى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم بـىلهن كېلىشـىم ھاسـىل 

قـىلـغانـلىقـىغـا قـارىمـاي مۇسۇلـمانـالرغـا ئـورا كـولـىغـان، قـاتـتىق ئۆچـمهنـلىك قـىلـغان ئۈچ يهھۇدى قهبـىلـىسـىنـى 

پهرقـلىق ۋاقـىتـالردا مهدىنـىدىن سۈرگۈن قـىلـدى. رەسۇلۇلـالھ ئۆلتۈرمهكـچى بـولـغان، مۇسۇلـمانـالرغـا ئېغىر 

تـاالپهت سـالـغان خـىيـانـىتـى ئېغىر يهھۇدىالرنـى ئۆلۈمـگه ھۆكۈم قـىلـدى. رىم ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ مۇسۇلـمانـالرغـا 

قـارشـى تهيـيارلـىنـىۋاتـقانـلىقـى خهۋىرىنـى ئېلىپ، ئـىسـالم قـوشۇنـىنـى بـاشـالپ شـىمـالـغا يۈرۈش قـىلـىپ، رىم چېگرىسـى 

ھېسابـالنـغان تهبۇك دېگهن جـايـغىچه ئۆزى بـاش بـولۇپ ئهسـكهر تـارتـتى. ھهر قـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ 

پـادىشـاھلىرىنـى ئـىسـالمـغا دەۋەت قـىلـىپ مهكتۇپ يـولـلىدى. ئـاتـمىش بـىر يېشىدا مهكـكىنـى فهتھ قـىلـدى. ئـانـدىن 

ئۆزىگه قـارشـى بـىرلهشـكهن ئهرەپ قهبـىلـىلـىرىگه قـارشـى جـىھاد قـىلـىپ ئۇالرنـى ئېغىر دەرىجـىدە مهغلۇپ قـىلـدى، 

نهتـىجـىدە ئهرەپ يېرىم ئـارىلـىنـى ئـومۇمهن بـىرلـىكـكه كهلتۈردى. بۇ چـاغـدا يۈز مـىڭالرچه كـىشـى ئـىسـالمـنى 

29 سابىت دامولالم: شېرىن كاالم، 86-بهت

30 مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم: ئۇسۇلىددىن ئهلئىسالمىي، 35-بهت

31 مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم: ئۇسۇلىددىن ئهلئىسالمىي، 37-بهت

2022، ئىيۇل 62
ئۇيغۇرالر 35-سان



قـوبۇل قـىلـىپ مۇسۇلـمان بـولۇپ بـولـغان، ئهرەپ يېرىم ئـارىلـى ئـىسـالم نۇرى بـىلهن يـورۇپ، ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـى 

ئارقىلىق يۈكسىلىشكه باشلىغان ئىدى. 

ھاياتىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى 
مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئۆزىنـى ئۆلۈمـگه ئېلىپ بـارىدىغـان ئـاغـرىقـى دەسـلىۋىدە ئـايـالـى مهيمۇنه 

32ئـانـىمـىزنـىڭ ئۆيـىدە بـاشـالنـدى. كېسهل بـولـغانـدا كېسهلـلىك پهيـتىنـى ئـائـىشه ئـانـىمـىزنـىڭ ھۇجـرىسـىدا 

33ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئـايـالـلىرىدىن رۇخـسهت سـورىدى. مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم ئـىنـتايـىن يۇقـىرى دەرىجـىدە 

قـىززىتـما بـولـغان بـولۇپ، يـوقـالپ كهلـگهن سـاھبىسـىگه «مهن سـىلهردىن ئـىكـكى كـىشـىنـىڭ قـىززىغـىنـىنـىڭ 

34باراۋىرىدە قىززىۋاتىمهن» دېگهن ئىدى. 

ئـائـىشه ئـانـىمـىز مۇنـداق دېگهن: مهن رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـدىنمۇ قـاتـتىق ئـاغـرىق 

35ئـازابـى تـارتـقان بـىرىنـى كۆرۈپ بـاقـمىدىم. كېسهلـلىكـىنـىڭ كېيىنـكى بهش كۈنـىدە نـامـاز ئۈچۈن مهسـجىدكه 

36چىقالمىدى. 

ۋاپاتى 
ئـائـىشه ئـانـىمـىز مۇنـداق دەيـدۇ: رەسۇلۇلـالھ تـىزىم بـىلهن قۇچـىقـىم ئـارىسـىدا (يـاتـقان ھالهتـته) ۋاپـات 

تـاپـتى. ئۇنـىڭ ئۆلۈم ئـازابـىنـى تـارتـقىنـىنـى كۆرگهنـدىن كېيىن، بـاشـقا ھهر قـانـداق بـىرىنـىڭ ئۆلۈم ئـازابـى مېنى 

37ھهسرەتلهندۈرمهيدۇ. 

مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم پهيـغهمـبهرلـىكـتىن كېيىن مهكـكىدە 13 يـىل، مهدىنـىدە ئـون 

38يـىل يـاشـىدى. ھايـاتـىنـىڭ ئـاخـىرقـى پهيـتلىرىدە 13 كۈن كېسهل تـارتـتى. 63 يېشىدا مهدىنـىدە ۋاپـات 

39بولدى. 

32 سهھىھۇل مۇسلىم، 936-نومۇرلۇق ھهدىس

33 سهھىھۇل مۇسلىم، 936-نومۇرلۇق ھهدىس

34 سهھىھۇل بۇخارى 116\10؛ سهھىھۇل مۇسلىم 126\16

35 بۇخارى 5646؛ ئهلبانى-سهھىھ ئىبنى ماجه 1325

36 ئهھمهد فهرىد: ۋهفاقات تهربهۋىييه مهئه ئهسسىيرهتىن نهبهۋىييه، 527-بهت

37 بۇخارى-مهغازى-7\474

38 ئىبنى رهجهب: لهتائىفۇل مهئارىف، 105

39 سهھىھۇل مۇسلىم، 6034-ھهدىس
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سـاھابـىلهر مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهمـنىڭ مۇبـارەك جهسـىدىنـى ئۇچـىسـىدىكـى كۆڭلىكـىنـى 

40سـالـدۇرمـاسـتىن، كۆڭلىكـى ئۈسـتىدىن سۇ تۆكۈپ، ئۇۋالپ تۇرۇپ يۇيـدى. ۋاپـات بـولـغان ۋاقـتى ھىجـرەتـنىڭ 

1141-يـىلـى، رەبـبىئۇل ئهۋۋەلـنىڭ 12-كۈنـى ئـىدى. (مۇھهمـمهد ئـىبـراھىم) «پهيـغهمـبهرلهر قهيهردە ۋاپـات 

بـولـغان بـولـسا، شۇ يهرگه دەپـنه قـىلـىنـىدۇ» دېگهن ھهدىسـى بـويـىچه، ئـائـىشه ئـانـىمـىزنـىڭ ھۇجـرىسـىدا ۋاپـات 

بولدى ۋە شۇ يهرگه دەپنه قىلىندى. 

ۋاپاتىدىن ساھابىلهر قاتتىق ئېغىر قايغۇغا چۆمدى 
ھافـىز ئـىبـنى رەجهب مۇنـداق دېگهن: «رەسۇلۇلـالھنىڭ ۋاپـاتـى مۇسۇلـمانـالرغـا بهك ئېغىر كهلـدى. 

رەسۇلۇلـالھ ۋاپـات بـولـغانـدا سـاھابـىلهردىن بهزىسـى ئـولتۇرۇپ قـالـدى، ئـورنـىدىن تۇرۇشـقا قۇربـى يهتـمىدى. 

بهزىلـىرىنـىڭ تـىلـى تۇتۇلۇپ، سۆزدىن قـالـدى. بهزىلهر بـولـسا رەسۇلۇلـالھنىڭ ۋاپـات بـولـغىنـىنـى ئـىنـكار قـىلـىپ، 

 « 42ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىلگهنلىكىنى ئېيتىشتى.

رەسۇلۇلـالھنىڭ قـىزى پـاتـىمه رەزىيهلـالھۇ ئهنھا رەسۇلۇلـالھنى دەپـنه قـىلـىشـقا قـاتـناشـقان سـاھابه ئهنهس 

رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇغـا:«ئـى ئهنهس! رەسۇلۇلـالھنىڭ ئۈسـتىگه تـوپـا تـاشـالشـقا يۈرىكـىڭالر قـانـداق چـىدىدى» 

43دېيىش ئارقىلىق قايغۇسىنى بىلدۈرگهن ئىدى. 

رەسۇلۇلـالھنىڭ ۋاپـاتـىدىن ئېغىر قـايغۇغـا چۆكـكهن سـاھابـىلهرگه سـاھابـىلهرنـىڭ ئهڭ كـاتـتىسـى ئهبۇ 

بهكـرى سـىددىق مۇنـداق دەپ خـىتـاپ قـىلـدى:«قۇالق سېلىڭالر! كـىم مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى 

ۋەسـسهلـلهمـگه ئـىبـادەت قـىلـىدىغـان بـولـسا، بـىلسۇنـكى مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ۋاپـات 

بـولـدى. كـىم ئـالـالھقا ئـىبـادەت قـىلـىدىغـان بـولـسا، بـىلسۇنـكى، ئـالـالھ ئهسـال ئۆلـمهيـدۇ. ئۇ زات ھهقـقىدە ئـالـالھ 

مۇنـداق دېگهن:{ھهقـىقهت شۇكـى، سهنمۇ ئۆلـىسهن، ئۇالرمۇ ئۆلـىدۇ.}(زۇمهر سۈرىسـى، 30-ئـايهت) ئـالـالھ 

يهنه مۇنـداق دېگهن:{مۇھهمـمهد پهقهت بـىر پهيـغهمـبهردۇر. ئۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى كۆپـلىگهن پهيـغهمـبهرلهر كېلىپ 

كهتـتى. ئهگهر مۇھهمـمهد ۋاپـات بـولـسا يـاكـى ئۆلتۈرۈلـسه دىنـىڭالردىن يېنىۋاالمسـىلهر؟ كـىم دىنـىدىن يـانـسا، 

 ، 45(بۇ ئارقىلىق) ئالالھقا ھېچقانداق زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ. ئالالھ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ.» 44

40 ئهھمهد فهرىد: ۋهفاقات تهربهۋىييه مهئه ئهسسىيرهتىن نهبهۋىييه، 538-بهت

41 مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم: ئۇسۇلىددىن ئهلئىسالمىي، 139-بهت

42 ئىبنى رهجهب: لهتائىفۇل مهئارىف، 113-بهت

43 بۇخارى-مهغازى 83؛ دارىمى-مۇقهددىمه-14

44 قۇرئان كهرىم: ئالى ئىمران سۈرىسى، 114-سۈره

45 ئهھمهد فهرىد: ۋهفاقات تهربهۋىييه مهئه ئهسسىيرهتىن نهبهۋىييه، 538-بهت
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قـازى ئـىيـاز مۇنـداق دېگهن: ئـىلـىم ئهھلى شۇنـىڭغا ئـىتـتىپـاقـقا كهلـگهنـكى، رەسۇلۇلـالھنىڭ قهبـرىسـى بـار 

46يهر يهر يۈزىدىكى ئهڭ پهزىلهتلىك يهردۇر. 

2. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ خىسلهتلىرى 

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋەسسهللهمنىڭ بهدەن شهكلى ۋە تهققى-تۇرۇقى 
مۇھهمـمهد سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسـسهلـلهم ئـىنـسانـالر ئـارىسـىدا ئهڭ گۈزەل يۈزلۈك، ئهڭ قـامهتـلىك زات 

،  ئـوتتۇرا بـويلۇق ئـىدى. ئـىكـكى مۈرىسـىنـىڭ ئـارىلـىقـى  47ئـىدى؛ بهك ئېگىزمۇ ئهمهس، بهك پـاكـارمۇ ئهمهس

49كهڭ ئـىدى. سـاقـىلـى قـويۇق ئـىدى. يۈزى يۇمـىالق ئـىدى، ئـايـدەك (نۇرلۇق ۋە گۈزەل) ئـىدى. ئۈسـتى- 48

50بېشىدىن نـاھايـىتـى تـاتـلىق خۇشـپۇراق كېلىپ تۇراتـتى. سـاھابه ئهنهس ئـىبـنى مـالـىك رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ 

51«مهن رەسۇلۇلالھنىڭ خۇشپۇرىقىدىنمۇ يېقىملىق خۇشپۇراق پۇراپ باقمىدىم» دېگهن ئىدى. 

، قهددى-قـامهتـلىك ۋە بهدەن شهكـلى (بهك چـوڭمۇ ئهمهس، بهك كـىچـىكمۇ  52تېنى ئـاقـقا مـايـىل

53ئهمهس) ئـوتتۇرىھال ئـىدى. رەسۇلۇلـالھ ئـىنـسانـالر ئـارىسـىدا ئهڭ گۈزەل يۈزلۈك زات ئـىدى. مـىجهز-خۇلـقىمۇ 

54ئـىنـسانـالر ئـارىسـىدا ئهڭ گۈزەل ئـىدى. بهررا ئـىبـنى ئـازىب رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ «مهن رەسۇلۇلـالھتىنمۇ گۈزەل 

55ئـىنـسانـنى كۆرۈپ بـاقـمىدىم» دېگهن ئـىدى. چېچى تۈپتۈزمۇ ئهمهس، بۈدرىمۇ ئهمهس، بۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ 

57ئـارىسـىدا ئـىدى. چـاچـلىرى قـىسـقا چـاغـدا ئـىكـكى قۇلـىقـىنـىڭ يۇمشـىقـىغـا كهلگۈچـىلـىك ئـىدى. چـاچـلىرى ئهڭ  56

46 نهۋهۋى: سهھىھۇل مۇسلىم شهرھى، 6-جىلد، 401-بهت

47 سهھىھۇل بۇخارى ۋه سهھىھۇل مۇسلىم

48 سهھىھۇل مۇسلىم، 6019-ھهدىس

49 سهھىھۇل مۇسلىم، 6037- ھهدىس

50 مۇختهسهر سهھىھۇل مۇسلىم، 1576-ھهدىس

51 مۇختهسهر سهھىھۇل مۇسلىم، 1575-ھهدىس

52 سۇيۇتى: خاسائىس كۇبرا، 1-جىلد، 152-ھهدىس

53 سهھىھۇل مۇسلىم، 6026-ھهدىس

54 سهھىھۇل مۇسلىم، 6020-ھهدىس

55 سهھىھۇل مۇسلىم، 6018-ھهدىس

56 سهھىھۇل مۇسلىم، 6021-ھهدىس

57 مۇختهسهر سهھىھۇل مۇسلىم، 1572-ھهدىس؛ سهھىھ مۇسلىم، 6023-ھهدىس
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58ئۇزىغـان چـاغـدا ئـىكـكى مۈرىسـىگه تېگىپ تۇراتـتى. سـاقـىلـى قـويۇق ۋە مهيـدىسـىنـىڭ ئۈسـتۈنـكى قـىسـىمـىنـى 

59قـاپـالپ تۇرغـان ھالـدا ئـىدى. رەسۇلۇلـالھنىڭ كـالپۇكـىنـىڭ ئـاسـتىدا، ئـىكـكى چېكىسـىدە ۋە بېشىدا ئـىنـتايـىن 

60ئـاز مـىقـداردا ئـاقـارغـان چـاچ-سـاقـال بـار ئـىدى. چـاچ ۋە سـاقـىلـىدىكـى ئـاقـارغـان مـويـالر يـىگـىرمه تـالـغىمۇ 

61بـارمـايـتتى. رەسۇلۇلـالھنىڭ ئـاز مـىقـداردا ئـاقـارغـان چـاچ سـاقـالـلىرى رەسۇلۇلـالھنىڭ گۈزەلـلىكـىگه ھېچقانـداق 

62تهسـىر كۆرسهتـمىگهن ئـىدى. چـاچ-سـاقـىلـىنـى مـايـلىسـا چـاچ-سـاقـىلـىدىكـى ئـاقـارغـان جـايـالر بـىلـنهشـمهيـتتى. 

64مـايـلىمـىسـا بـىلـنىشهتـتى. دۈمـبىسـىدە ئـىكـكى دولـىسـىنـىڭ ئـارىسـىدا كهپـتهر تۇخۇمـچىلـىك چـوڭلۇقـتا  63

65پهيغهمبهرلىك مۆھۈرى بار ئىدى. (مۇسلىم 6038) 

(داۋامى كېيىنكى ساندا)

58 مۇختهسهر سهھىھۇل مۇسلىم، 1571-ھهدىس؛ سهھىھۇل بۇخارى، 5903-ھهدىس؛ سهھىھۇل مۇسلىم، 6022-ھهدىس

59 شامائىل تىرمىزى، 69-بهت

60 سهھىھۇل مۇسلىم، 6031-ھهدىس

61 سهھىھۇل مۇسلىم، 6042-ھهدىس

62 سهھىھۇل مۇسلىم، 6032-ھهدىس

63 سهھىھۇل مۇسلىم، 6036-ھهدىس

64 سهھىھۇل مۇسلىم، 6040-ھهدىس

65 سهھىھۇل مۇسلىم، 6038-ھهدىس
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ئاپتاپتىن ئهمهس،
ئاپتاپتىن ساقالش

مايلىرىدىن ساقلىنىڭ 

ساغالملىق

ئۈمىت ئاقتاش



ئاپتاپتىن ئهمهس، ئاپتاپتىن ساقالش مايلىرىدىن ساقلىنىڭ 

دوكتور ئۈمىد ئاقتاش 

ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرىنـىڭ تهركـىبـىدىكـى ئـاكـتىپـالشـتۇرغۇچـى مـاددىالر تـوغـرىسـىدىكـى ئهنـدىشـىلهر 

ئۇزۇنـدىن بۇيـان داۋامـلىشـىپ كهلـمهكـته. ئهمـما، سـىز بۇ مـاددىالرنـىڭ يۇقـىرى نـىسـبهتـته قـانـغا ئـارىلـىشـىپ 

كېتىدىغانلىقىنى بىلهمسىز؟ بۇ نىسبهتهن يېڭى ۋە كىشىنى پهۋقۇلئاددە ئهندىشىگه سالىدىغان بايقاشتۇر. 

كـىشـىلهر دېڭىز سـاھىلـىغـا بـارغـانـدا بهدىنـىگه ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيى سۈركهپ، ئۇنـى بـىر نهچـچه سـائهتـته 

بـىر قېتىم يېڭىالپ تۇرىدۇ. بـالـىالرنـى ئـاپـتاپـتىن «قـوغـداش» ئۈچۈنمۇ ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيىنـى يېنىدىن 

ئـايـرىمـايـدۇ. ئهمـما، ئهسـلىدە سـاقـلىنـىشـقا تېگىشـلىك نهرسه ئـاپـتاپ ئهمهس، بهلـكى (ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش 

مېيىنىڭ تهركىبىدىكى) مهزكۇر خىمىيهلىك، چىرىشتىن ساقلىغۇچى ماددىالردۇر. 

بـىز 1980-يـىلـالردا ئـامېرىكـادا بـاشـالنـغان «ئـاپـتاپ دۈشـمهنـلىكـى» ئۈچۈن ئېغىر بهدەل تۆلـىدۇق ۋە 

بۇنـىڭدىن كېيىنمۇ داۋامـلىق تۆلهيـمىز. (ئـاسـاسـلىقـى ئـاپـتاپسـىنـىشـنىڭ يېتهرسـىز بـولۇشـىدىن مهنـبهلـىنـىدىغـان) 

ۋىتـامـىن D كهمـلىكـنىڭ راك كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولۇش نـىسـبىتـىنـىڭ ئېشىشـىدا مۇھىم رول ئـويـنايـدىغـانـلىقـىنـى 

كۆرسـىتـىدىغـان ئـىلـمىي بـايـقاشـالر مهۋجۇت. بۇنـىڭغا ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيىدىكـى زەھهرلـىك مـاددىالر 

قوشۇلسا، تولىمۇ ئازابلىنارلىق بىر بايقاش ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 

بۇ يهردە شۇنـىمۇ قـىسـتۇرۇپ ئۆتهيـلى، ئـامېرىكـادا ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيىنـىڭ يـىلـلىق بـازار ئۈلۈشـى 

ئـىكـكى مـىلـيارد دولـالر! يهنـى ئـاپـتاپـنىڭ زىيـىنـى تـوغـرىسـىدىكـى قـىرىق يـىلـلىق تهشۋىقـات، ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش 

مېيىدا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ۋە ئـىنـسانـالرغـا بـولـغان تهسـىرى تـولۇق بـىلـىنـمهسـتىنـال بـازارغـا سېلىنـغان نۇرغۇن 

خىمىيهلىك ماددىالرنىڭ بازىرىنى چىقاردى. 

تېرىدىن قان ئايلىنىشقىچه 

ئـىكـكى يـىل ئـىلـگىرىكـى بـىر مـاقـالهمـدە، ھاۋايـدا تهركـىبـىدە ئـوكسـىبېنزون (Oxybenzone) ۋە 

ئـوكـتىنـوكسېيد (Octinoxate) بـار ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرىنـىڭ چهكـلىنـىش ئـالـدىدا تۇرغـانـلىقـىنـى 

يـازغـانـىدىم. دەرۋەقه، 2021-يـىلـدىن بـاشـالپ، مهزكۇر ئـارالـدا بۇ خـىمـىيهلـىك مـاددىالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرىنـى ئـىشـلىتـىشـنى چهكـلهش تـوغـرىسـىدىكـى قـانۇن رەسـمىي كۈچـكه ئـىگه بـولـدى. بۇنـىڭ 

سهۋەبـى مهزكۇر خـىمـىيهلـىك مـاددىالرنـىڭ مـارجـان خـادا تـاشـلىرىغـا ئهسـلىگه كهلتۈرگـىلـى بـولـمايـدىغـان زىيـانـالرنـى 

ئېلىپ كېلىدىغـانـلىقـى ئـىدى. ئهگهر كـىشـىلهر بهدەنـلىرىگه سۈرۈپ يۈرگهن بۇ خـىل مـايـالر تېرىدىن ئېقىپ 
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دېڭىز سۈيـىگه ئـارىالشـقانـدىن كېيىن، دېڭىزدىكـى جـانـلىقـالرنـى ئۆلتۈرۈپ، بېلىقـالردا كۆپـىيـىش مهسـىلـىلـىرىنـى 

كهلتۈرۈپ چىقارسا، دېمهك بۇ نهرسىلهردە ئېغىر مهسىله بار دېگهن گهپ. 

ئـاپـتاپـتىن سـاقـاليـدىغـان خـىمـىيهلـىك مـايـالردىكـى ئـاكـتىپـالشـتۇرغۇچـى تهركـىبـلهر ئـىزچـىل بـىخهتهر دەپ 

قـارىلـىپ كهلـگهنـىدى، ئهمـما بـىز ھازىر ئهھۋالـنىڭ ئۇنـداق ئهمهسـلىكـىنـى بـىلـدۇق. نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ 

ئـويـلىغـىنـىنـىڭ ئهكسـىچه، بۇ مـايـالر تېرە يۈزىدىال تۇرمـايـدۇ. يېڭى تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـاپـتاپـتىن 

سـاقـاليـدىغـان خـىمـىيهلـىك مـايـالردا كۆپ ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ئـاۋابېنزون (Avobenzone)، ئـوكسـىبېنزون، 

ئــوكــتوكــرىلــىن (Octocrylene)، ئــوكــتىنــوكسېيد، بېنزوفېنون (Benzophenone)، خــومــوســالېيت 

(Homosalate) قـاتـارلـىق ئـاكـتىپـالشـتۇرغۇچـى مـاددىالر تېرىگه سۈمۈرۈلـگهنـدىن كېيىن، بهدەنـگه سـىڭىپ 

كېتىدىكهن. قـىسـمهن ئهھۋالـالردا، مهزكۇر مـاددىالر بهدەنـدە نهچـچه كۈن، ھهتـتا بـىر نهچـچه ھهپـته تۇرۇپ 

قـالـىدىكهن. بۇ مـايـالرنـى بـىر قېتىم ئـىشـلىتـىشـال قـانـدىكـى زىيـانـلىق خـىمـىيهلـىك مـاددىالرنـىڭ سهۋىيهسـىنـى 

ئـاشۇرۇشـقا يېتىپ ئـاشـىدىكهن. تهتـقىقـات نهتـىجـىلـىرىگه كۆرە، ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيىنـى بـىر قېتىم 

ئـىشـلهتـكهنـدە، قـانـدىكـى ئـوكسـىبېنزون قـويۇقلۇقـى «ئـامېرىكـا يېمهكـلىك ۋە دورا بـاشقۇرۇش ئـىدارىسـى» 

تهرىپـىدىن «بـىخهتهر» دەپ قـارالـغان مـىقـدارنـىڭ 180 ھهسسـىسـىگه يېتىدىكهن. ئهگهر تېرىڭىزگه ئۇدا تۆت 

كۈن ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيى سۈرسـىڭىز، قېنىڭىزدىكـى ئـوكسـىبېنزون مـىقـدارى بـىخهتهر دەپ قـارالـغان 

مىقدارنىڭ 500 ھهسسىسىگه چىقىدىكهن. 

قهتئىي ھهزەر ئهيلهڭ! 

تهتـقىقـاتـالر ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرىدا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان بهزى خـىمـىيهلـىك مـاددىالرنـىڭ ھورمـون 

مهسـىلـىسـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىپ، تۇغـماسـلىقـقا سهۋەب بـولۇشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى كۆرسهتـمهكـته. بۇ مـاددىالر 

ھامـىلـىدارلـىق مهزگـىلـىدە ھامـىلـىگه، بـوۋاق تۇغۇلـغانـدىن كېيىن بـولـسا، ئـانـا سۈتـى ئـارقـىلـىق بـوۋاقـقا ئۆتـىدۇ. 

«Reproductive Toxicology» ژۇرنـىلـىدا ئېالن قـىلـىنـغان بـىر تهتـقىقـات نهتـىجـىسـىگه كۆرە، تهركـىبـىدە 

ئـوكسـىبېنزون بـار ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيى ئـىشـلىتـىدىغـان ھامـىلـىدار ئـايـالـالرنـىڭ بـوۋاقـلىرىدا تۇغـما بـوغـماق 

ئۈچــىيــى چــوڭىيــىپ كېتىش كېسىلــىگه (Hirschsprung's Disease) گــىرىپــتار بــولۇش خهۋپــى يۇقــىرى 

بـولـىدىكهن. بۇ خـىل كېسهلـلىكـكه گـىرىپـتار بـولـغان بـوۋاقـالر ئۈچـىيـىنـىڭ ئـاخـىرىدىكـى نېرۋا ھۈجهيـرىلـىرى 

كهمتۈك ھالهتـته تۇغۇلـىدىغـان بـولۇپ، ئۈچـىيـى تـوسۇلۇپ قېلىش قـاتـارلـىق ئهجهلـلىك مهسـىلـىلهرگه دۇچ 

كېلىدۇ. ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرىدا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان گۇمـانـلىق خـىمـىيهلـىك مـاددىالردىن يهنه بـىرى 

بېنزوفېنونـدۇر. مهزكۇر مـاددىنـىڭمۇ خۇددى ئـوكسـىبېنزونـغا ئـوخـشاشـال ئـايـالـالردا ھورمـون مهسـىلـىلـىرىنـى 

كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، تۇغماسلىققا سهۋەب بولىدىغانلىقى بايقالغان. 

«ئـامېرىكـا بـالـىالر كېسهلـلىكـلىرى جهمـئىيـىتـى» ئـانـىالرنـى بـالـىلـىرى ئۈچۈن تهركـىبـىدە ئـوكسـىبېنزون بـار 

ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرىنـى ئـىشـلهتـمهسـلىكـكه ئۈنـدىگهن. بۇ مـاددىنـىڭ ئـىچـكى ئـاجـراتـما سـىسـتېمىسـىغـا ـــ 
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بـولۇپمۇ بـوۋاقـالر ۋە ئۆسۈپ يېتىلـىۋاتـقان بـالـىالردا ـــ كۆرسـىتـىدىغـان تهسـىرى روشهن خهتهر پهيـدا قـىلـىدۇ 

دەپ قارالماقتا. 

گهرچه كۆپـىنـچه تهتـقىقـاتـالر ئـوكسـىبېنزون بـىلهن بېنزوفېنونـغا مهركهزلهشـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـاپـتاپـتىن 

ساـقاليدىغاـن خىـمىـيهلىـك ماـيالردا ئىـشلـىتىـلىـدىغاـن باـرلىـق ئاـكتـىپالشتۇرغۇچىـ ماـددىالردا ئوـخشـاشال 

يۇقـىرىقـىدەك خهۋپـلهر مهۋجۇتتۇر. بـىر قـانـچه يـىل ئـىلـگىرى، مهزكۇر خـىمـىيهلـىك مـاددىالر «ئـامېرىكـا يېمهكـلىك 

ۋە دورا بـاشقۇرۇش ئـىدارىسـى»نـىڭ «بـىخهتهر مـاددىالر» تـىزىمـلىكـىدە بـار ئـىدى. لېكىن، ئۇالرنـىڭ زور 

نىسبهتته قانغا ئۆتۈپ كېتىدىغانلىقى مهلۇم بولغان ھامان، تىزىملىكتىن چىقىرىۋېتىلدى. 

توغرا ئاپتاپسىنىش كۆرسهتمىسى 

مهن ۋىتـامـىن D زاپـىسـىنـىڭ تـولۇق بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـنىڭ قـانـچىلـىك مۇھىمـلىقـىنـى ئـىزچـىل 

تهكـىتـلهپ كهلـدىم. ۋىتـامـىن D كهمـچىل بـولـغانـدا، ئـىممۇنـىتېت كۈچـىڭىز زەئـىپـلىشـىدۇ. بـارلـىق 

كېسهلـلىكـلهرگه قـارشـى ئهڭ ئۈنۈملۈك قـوغـدىغۇچـى تېرىڭىزنـىڭ قۇيـاش بـىلهن ئۇچـرىشـىشـىدىن ھاسـىل 

بـولـىدىغـان ۋىتـامـىن D دۇر. ئهمـما، ئـاپـتاپـتىن پـايـدىلـىنـىشـنىڭمۇ ئۆزىگه تۇشـلۇق قـائـىدىلـىرى بـار. 

ئـاپـتاپسـىنـىشـتىكـى مهقـسهت، تېرىڭىزنـىڭ كۆيۈپ كېتىشـى، جـىگهرگه ئـوخـشاش قـىپـقىزىل بـولۇپ قېلىشـى ۋە 

قاپارتمىالر بىلهن تولۇپ كېتىشى ئهمهس، بهلكى ۋىتامىن D زاپىسىنى تولۇقالشتۇر. 

* قـانـداق ۋاقـىتـتا ئـاپـتاپـقا قـاقـلىنـىش تـولـىمۇ مۇھىم: بۇ ھهقـته بـىزگه قـانـداق تهلـىم بېرىلـدى؟ بـىزگه 

تهلـقىن قـىلـىنـىشـىچه، «بـىز چۈشـته ئـاپـتاپـتىن يـىراق تۇرۇشـىمـىز، ئهتـىگهنـدە ۋە چۈشـتىن كېيىن سـىرتـقا 

چـىقـماسـلىقـىمـىز كېرەكـمىش». ھالبۇكـى، دەل شۇنـىڭ ئهكسـىچه، ۋىتـامـىن D زاپـىسـىنـى تـولۇقـالش ئۈچۈن، 

دەل قۇيـاش يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـقانـدا، يهنـى چۈشـته ئـاپـتاپـقا قـاقـلىنـىشـىڭىز كېرەك. چۈنـكى، شۇ سـائهتـلهردىكـى 

ئۇلتىرا بىنهپشه نۇر ۋىتامىن D نى بىرىكتۈرىدۇ. 

* ئـاپـتاپسـىنـىشـتىمۇ ئـاشۇرۇۋېتىشـنىڭ ھاجـىتـى يـوق: ئـاپـتاپـنىڭ شـىپـالـىق رولـىدىن پـايـدىلـىنـىش ئۈچۈن 

يـىگـىرمه مـىنۇت ئـاپـتاپسـىنـىش كۇپـايـىدۇر! بۇنـىڭدىن ئېشىپ كهتـسه، تېرىڭىز كۆيـىدۇ. لېكىن، ئـاپـتاپـقا 

قـاقـالنـغانـدا تېرىڭىزگه ھهرقـانـداق قـوغـداش مېيى يـاكـى يـاغ سۈرمهسـلىكـىڭىز كېرەك. ئـاپـتاپـتىن سـاقـاليـدىغـان 

خـىمـىيهلـىك مـاي ۋە يـاغـالرنـىڭ تهركـىبـىدە ھهم زەھهرلـىك مـاددىالر بـار، ھهم بهدىنـىڭىزنـىڭ ۋىتـامـىن D نـى 

بىرىكتۈرۈشىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ. 

* ئـاپـتاپـقا قـاقـالنـغانـدىن كېيىن دىقـقهت قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىشـالر: ئـاپـتاپـقا قـاقـالنـغانـدىن كېيىن بـىر 

نهچـچه سـائهتـكىچه يۇيۇنـماڭ. يۇيۇنـغانـدا سـوپۇن ئـىشـلهتـمهسـتىن، پهقهت سۇ بـىلهن چـايـقىنـىشـقا كـاپـالهتـلىك 

قـىلـىڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز، تېرە يۈزىدە شهكـىلـلهنـگهن ۋىتـامـىن D ئېقىپ كهتـمهسـتىن، بهدىنـىڭىزگه سـىڭىپ 

كىرىدۇ. 
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* ئهگهر ئـاپـتاپـتا ئۇزۇن مۇددەت تۇرىدىغـان بـولسـىڭىز: ئـاپـتاپـتىن سـاقـلىنـىشـنىڭ (خـىمـىيهلـىك مـايـالرنـى 

ئـىشـلىتـىشـتهك زىيـانـلىق ئۇسۇلـالردىن بـاشـقا) زىيـانسـىز ئۇسۇلـلىرىمۇ بـار. ئـاپـتاپـقا قـاقـالنـغانـدىن كېيىن، نېپىز 

ئاق كۆينهك ياكى پاختا مايكا كىيىپ، چېكىلىكى بار شهپكه ياكى شىلهپه كىيىۋېلىڭ. 

* ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مېيى ئـىشـلهتـمىسـىڭىز قهتـئىي بـولـمايـدىغـان بـولـسا، مـىنېرال مـاددىالر ئـاسـاس 

قـىلـىنـغان ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرىنـى ئـىشـلىتـىڭ: تهركـىبـىدە سـىنـىك ئـوكسـىد ۋە تـىتـان دىئـوكسـىد بـار، مـىنېرال 

مـاددىالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئـاپـتاپـتىن سـاقـالش مـايـلىرى قۇيـاش نۇرىنـى قـايتۇرۇش ئـارقـىلـىق تېرىنـى قـوغـدايـدۇ. 

بۇالر تېرىدىن ئۆتۈپ قانغا سىڭىپ كهتمهيدىغانلىقى ئۈچۈن نىسبهتهن بىخهتهردۇر. 

تۈركچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.umitaktas.com/makale/gunesten-degil-koruyucudan-korunun/ 
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تارىخ ۋه بىز

شهيخ ئىبراھىم تۈركىستانى
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ئهلالمه، سىياسىيون ۋە تهشكىالتچى شهيخ ئىبراھىم تۈركىستانى 

 شهيـخ ئـىبـراھىم 1906-يـىلـى قهشـقهرگه قـاراشـلىق پهيـزىۋات نـاھىيهسـىنـىڭ قـىزىل بۇيـا يېزىسـىدىكـى 

ۋاسـىل ئـاخۇن قـازى ئـائـىلـىسـىدە تۇغۇلـغان. ئۇنـىڭ دادىسـى ۋاسـىل ئـاخۇن، بـوۋىسـى ئـىبـراھىم دامـولـالم ۋە 

ئۇلۇغ بـوۋىسـى مۆمـىن ئـاخۇن خهلـپىتـىمـلهر ئـىزچـىل قـىزىل بۇيـا جـامهسـىدە ئـىمـامـلىق قـىلـىپ كهلـگهن ئۈچ 

ئهۋالد دىنـىي ئۆلـىمـاالر ئـىدى. ۋاسـىل ئـاخۇن مهزكۇر ئـوغـلىنـىڭ چـىرايـىنـىڭ ئۆز ئـاتـىسـى ئـىبـراھىم دامـولـالمـغا 

ئـوخـشاشـلىقـىنـى بـايـقاپ، ئۇنـىڭغا دادىسـىنـىڭ ئـىسـمىنـى قـويـغان. دەرۋەقه بۇ ئـوغۇل كېيىنـچه بـوۋىسـىنـىڭ ئـىزىنـى 

بېسىپ، ئۇيغۇر خهلـقى ئـىچـىدىكـى ئـاز ئۇچـرايـدىغـان ھىمـمهتـلىك ۋە پـوالت ئـىرادىلـىك مهشھۇر زاتـالرنـىڭ 

بىرىگه ئايالنغان.  

ئۇ كـىچـىكـىدىن بـاشـالپـال، دادىسـىغـا ئهگـىشـىپ، مهسـچىت ۋە مهدرىسـىلهردە يېنىدىن ئـايـرىلـماي، نۇرغۇن 

دىنـىي بـىلـىمـلهرنـى ۋە مهلۇمـاتـالرنـى كـىچـىك ۋاقـتىدىال ئـىگـىلهپ بـولـغان. دادىسـى ئۇنـىڭغا ئـىسـالم دىنـى 

بـىلـىمـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى تۈرلـىرى بـويـىچه ئۆگـىتـىپ بـولـغانـدىن كېيىن، پـارس تـىلـىنـىمۇ ئۆگـىتـىپ قـويـغان. يـاش 

ئـىبـراھىم تېخى بـاالغهتـكه يهتـمهي تۇرۇپـال، دادىسـى يـوق چـاغـالردا جـامـائهتـكه ئـىمـام بـولۇشـتىن سـىرت، ئۆزى 

مۇسـتهقـىل ئهرەبـچه جۈمه خۇتـبىسـى تهيـيارالپ، شۇنـى جـامـائهتـكه ئـوقۇپ بېرەتـتى. ئۇ 17 يـاشـتىال ئهنه 

شۇنداق يۇقىرى سهۋىيهنى ھازىرالپ بولغانىدى.  

نهتـىجـىدە، ئۆزىدە ئهمـدى زېرەك ئـوغـلىغـا ئۆگهتكۈدەك ھېچنىمه قـالـمىغـانـلىقـىنـى سهزگهن دادا نـائـىالج 

ئـوغـلىنـىڭ تېخىمۇ ئۆرلهپ ئـوقۇش تهلـىپـىگه مـاقۇل بـولۇپ، 1925-يـىلـى كۈزدە ئـوغـلىنـى سـىيـاسـىي ۋەزىيـىتـى 

يهنـىال قـاتـتىق داۋالغۇپ تۇرغـان ھىنـدىسـتانـغا ئۇزىتـىپ قـويـغان. ئـىبـراھىم ھىنـدىسـتانـغا 1926-يـىلـى 14-

فېۋرال يېتىپ كهلـگهن. بۇ چـاغـدا دىنـىي مهكـتهپـلهر ئـالـلىبۇرۇن تهتـىل بـاھانـىسـىدە تـاقـىۋېتىلـگهن بـولۇپ، 

1924-يـىلـىدىكـى ھىنـدىسـتان زور قـوزغـىلـىڭىنـىڭ تهسـىرى ھېلىھهم تـولۇق ئۇنتۇلـمىغـان ئـىدى. دېھلىدا ئـوقۇش 

ئـارزۇسـى كۆپۈكـكه ئـايـالنـغان يـاش قـىلـچه ئۈمـىدسـىزلهنـمهسـتىن، رامـىزان ئېيى يېتىپ كېلىشـتىن ئـىلـگىرى ھهج 

پهرزىنـى ئـادا قـىلـغاچ، ئـوقۇيـدىغـان مهدرىسـىنـى تـالـالش ئۈچۈن مهكـكىگه يېتىپ كهلـگهن. ئۇ 1926-يـىلـى 

14-مـارت رامـىزانـنىڭ تۇنـجى كۈنـىدىن تـاكـى شۇ يـىلـى 22-ئـىيۇن قۇربـان ھېيتقىچه بـولـغان ئۈچ ئـاي ۋاقـتىنـى 

پۈتۈن ئـىخـالسـى بـىلهن بهيتۇلـالھتا ئهمهل-ئـىبـادەت قـىلـىش بـىلهن ئۆتكۈزۈپ، قۇربـان ھېيتتىن كېيىن 

مهدىنـىدە ئـوقۇشـنى قـارار قـىلـىپ، شۇ يـىلـى كۈزدە ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى ئهڭ مۆتـىۋەر ئـاز سـانـدىكـى مهشھۇر 

زاتـالر بـىلهن بـىلـله سـاۋاقـداش بـولۇپ ئـوقۇغـان. بۇ جهريـانـدا سـاۋاقـداشـلىرى ئۇنـىڭ دىنـىي بـىلـىمـىنـىڭ 

چـوڭقۇرلـىقـى ۋە سـىيـاسـىي كۆز قـارىشـىنـىڭ ئۆزگـىچـىلـىكـىدىن ھهيـران قېلىشـقان. 1931-يـىلـى مهدىنـىدىكـى ئـالـىي 

بـىلـىم يۇرتـىنـى ئهال نهتـىجه بـىلهن پۈتتۈرگهن شهيـخ ئـىبـراھىم بـاشـقىالردەك تهيـيارغـا ھهيـيار بـولۇپ جـان 

سـاقـالشـنىڭ ئـورنـىغـا، ئۆزىنـىڭ بـىر ئۇيغۇر پهرزەنـتى ئـىكهنـلىكـىنـى ئۇنۇتـماي، ھااللـدىن تـىرىكـچىلـىك قـىلـىش 
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يـولـىنـى تـالـلىغـان. ئۇ ئۆز ئـاتـا كهسـپى بـولـغان خـارەتـلىك (يـاغـاچـچىلـىق) كهسـپى ئـارقـىلـىق تۇرمۇشـىنـى 

قـامـدىمـاقـچى بـولـغان. ئۇ ھهر كۈنـى ئـالـته سـائهت ئۇدا چـوڭ تۆمۈر ھهرە بـىلهن تـوخـتىمـاي يـاغـاچ ھهرىدەپ، 

قـولـلىرى قـاپـىرىپ كهتـكهن. ئهرەبـىسـتانـدىكـى ئـاخـىرقـى تۆت يـىلـلىق مۇسـاپـىرچـىلـىق ھايـاتـى ئهنه شۇنـداق 

قـاتـتىقـچىلـىق بـىلهن ئۆتـكهن بـولسـىمۇ، بـىراق ئۇ قـىلـچه ۋايسـىمـىغـان ۋە ئۈمـىدسـىزلهنـمىگهن. ئهكسـىچه تۆت 

يـىل ئـىچـىدە ھهر كۈنلۈكـى ئـاران تۆت قـىرىش (سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدىكـى ئهڭ كـىچـىك پۇل بـىرلـىكـى) پۇلـغا 

ئـىشـلهپ يۈرۈپ، ئهڭ ئـاخـىرىدا 1935-يـىلـى ئۆز چـىقـىمـىنـى ئۆزى كۆتۈرۈپ، مـىسـىردىكـى داڭلىق بـىلـىم يۇرتـى 

ئهزھهر ئۇنـىۋېرسـىتېتىغـا ئـوقۇشـقا كـىرگهن. ئۇ ئۆزىنـىڭ بۇرۇنـقى دىنـىي بـىلـىمجۇغـالنـمىسـى ۋە زېرەكـلىكـىگه 

تـايـىنـىپ تۇرۇپ، 1939-يـىلـى شهرىئهت بـىلـىمـلىرى، قـازىلـىق، ئهرەب تـىل-ئهدەبـىيـاتـى، ئهرەب تـىلـى 

گـرامـماتـىكـىسـى، تهپسـىر، ھهدىس ۋە فـىقھى پهنـلىرىگه ئـوخـشاش دىنـىي پهنـلهردىال ئهمهس، بهلـكى مـاتېماتـىكـا، 

تـارىخ، جۇغـراپـىيه ۋە پهلـسهپه قـاتـارلـىق پهنـلهردىمۇ «ئهلـىيۇلـئهال» (ئهرەبـچه مـمتاز جـدا) بـولۇپ ئـوقۇش 

پۈتتۈرگهن. بۇ نۇقـتىدىن ئۇنـى ئۇيغۇر تـارىخـىدىكـى ئهڭ يۇقـىرى نـومۇر ۋە ئهڭ يۈكـسهك دەرىجه بـىلهن 

ئوقۇش پۈتتۈرگهن ئۇيغۇر دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ.  

 ئۇ ئـوقۇغۇچـى مهزگـىلـىدىال ئۆز تـاالنـتىنـى ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىدە جـارى قـىلـدۇرغـان بـولۇپ، دىنـىي 

ئـوقۇشـتىن بـاشـقا سـىيـاسـىي سـاھهدىمۇ كۆزگه كۆرۈنـگهن تـاالنـتلىق يـاش ئـىكهنـلىكـىنـى ئهمهلـىي ئـىسـپاتـلىغـان. ئۇ 

1938-يـىلـى مـىسـىر پـادىشـاھى ۋە ئهزھهر تهرەپـنىڭ غهمـخورلۇقـىدا تهشـكىلـلهنـگهن «تۈركـىسـتان شېھىتـلىرىگه 

تهزىيه» نـامـلىق چـوڭ يـىغـىلـىشـتا دۆلهت ئهركـانـلىرى ۋە پۈتۈن مـىسـىرنـىڭ تۈرلۈك كـاتـتىۋاشـلىرى ئـالـدىدا 

مهردانـىلـىك بـىلهن كـىشـىنـى ھهم قـاتـتىق قـايغۇغـا سـالـىدىغـان ھهم كۈچلۈك ھايـاجـانـغا سـالـىدىغـان زور ھهجـىمـلىك 

مهرسـىيهسـىنـى جـاراڭلىق ۋە تهسـىرلـىك يـادالپ ئۆتـكهن. نهتـىجـىدە پۈتۈن مـىسـىردىكـى گېزىت-ژۇرنـالـالر ۋە 

نهشـىر ئهپـكارلـىرى 32 يـاشـلىق ئۇيغۇر يـاش ئـوغـالنـى ئـىبـراھىم ۋاسـىل ھهقـقىدە خهۋەر ئـىشـلهپ، بـىر مهيـدان 

تۈركـىسـتان داغـدۇغـىسـىنـىڭ قـوزغـىلـىشـىغـا سهۋەبـچى بـولـغان. چۈنـكى، 1933-يـىلـدىن بۇيـان مـىسـىرلـىقـالرنـىڭ 

تۈركـىسـتان بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـى ۋە بـاغـلىنـىشـى ئـاسـاسهن ئۈزۈلـگهن ئـىدى. مهزكۇر يـىغـىنمۇ 1936-يـىلـى 

سـىتـالـىن غهربـىي تۈركـىسـتانـدا بـاشـلىغـان چـوڭ تـازىالش ھهرىكـىتـى بـىلهن ئۇنـىڭ شـاگـىرتـى جـالـالت شېڭ شـىسهي 

1937-يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـاشـلىغـان چـوڭ تـازىالش ھهرىكـىتـىدە نـاھهق ئۆلتۈرۈلـگهن مـىلـيونـلىغـان 

تۈركـىسـتانـلىق ئهزىمهتـلهرنـى خـاتـىرىلهش ئۈچۈن ئېچىلـغانـىدى. شهيـخ ئـىبـراھىم بـاشـالپ بهرگهن بۇ ھايـاجـانـنى 

ئۇزاق ئۆتـمهي چـىڭگىزخـان دامـولـالم يۇقـىرى پهلـلىگه يهتكۈزگهن. ھهر ئـىكـكى ئهزىمهت ئۇيغۇر خهلـقىنـى ۋە 

ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى ئهرەب خهلـقىگه تـونۇتۇش ئۈچۈن قـولـىدىن كهلـگهن ھهمـمه ئـىقـتىدارىنـى ئـىشـقا سـالـغان. ئۇ 

ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهنـدىن كېيىن مـىسـىرنـىڭ شۇ چـاغـدىكـى داڭلىق تهپسـىرشۇنـاس ئـالـىمـى تهنـتاۋىغـا 

ھهمرـاھ بوـلۇپ، ئۇنىـڭ «جهۋھهرى تهنتـاۋى» ناـملـىق تهپسىـرىنىـ يېزىپ چىـقىـشىـغاـ ھهمدـەمدـە بوـلۇپال 

قالماي، «يهجۇج-مهجۇج» ئاتالغۇسى ھهققىدە ئۇنى قىممهتلىك ئۇچۇرالر بىلهن تهمىنلىگهن.  

 شهيـخ ئـىبـراھىم مۇسـتهمـلىكه ئـاسـتىغـا قـالـغان بـىر مـىلـلهتـنىڭ ئهزاسـى بـولـغاچـقا، ئۇ پۈتۈن دۇنـيادىكـى 

تـاجـاۋۇزچـى ۋە ئـىمـپىرىيـال كۈچـلهرگه بـىردەك قـارشـى ئـىدى. شۇڭالشـقا ئۇ 1926-يـىلـى ھىنـدىسـتان 
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مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ ئهنـگلىيهگه قـارشـى مـىلـلىي مۇسـتهقـىلـلىق كۈرىشـىگه كۈچلۈك ھېسداشـلىق قـىلـغىنـىغـا 

ئـوخـشاشـال، مـىسـىرنـى بېسىپ يـاتـقان ئېنگلىزالرغـا قـارشـى يهرلـىك ئهرەب ۋەتهنـپهرۋەرلـىرىگه ئـىزچـىل ئـاشـكارا 

ھېسداشـلىق قـىلـغان. ئۆزى ئۇيغۇر تۇرۇپ، ئۆزى تۇرۇۋاتـقان مۇسـتهمـلىكه ئـاسـتىدىكـى ئهرەب خهلـقىگه ئهمهلـىي 

ھېسداشلـىق قىـلىـۋاتقـان بۇ ياـش تېزال 1926-يـىلـى مـىسـىرنـى مۇسـتهمـلىكـىدىن تـولۇق ئـازاد قـىلـىش ئـىسـتىكـىدە 

قۇرۇلـغان داڭلىق «مۇسۇلـمان قېرىنـداشـالر ئۇيۇشـمىسـى»نـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـقان. نهتـىجـىدە شهيـخ ئـىبـراھىم 

مهزكۇر ئۇيۇشـمىنـىڭ ئـاتـامـانـى شهيـخ ھهسهنۇل بهنـنانـىڭ ئـىشهنـچىلـىك سـىرداشـلىرىدىن بـولۇپ قـالـغان. 1948-

يـىلـى بـىرىنـچى قېتىمـلىق ئـوتتۇرا شهرق ئۇرۇشـى پـارتـلىغـانـدا، شهيـخ ئـىبـراھىم ئـالـدىنـقى سهپـكه بـارمـاقـچى 

بـولـغانـدا، مهزكۇر ئۇيۇشـما ئۇنـىڭدەك تـوشـقان ئهلـالمـىدىن ئـايـرىلـىپ قېلىشـتىن ئهنسـىرەپ، ئۇنـى ئـارقـا سهپ 

ئـىشـلىرىغـىال تهكـلىپ قـىلـىپ، ئـالـدىنـقى سهپـكه بـارغۇزمـىغـان. 1948-يـىلـى ھازىرقـى پهلهسـتىن ئـىسـرائـىلـىيهنـىڭ 

ئـىشـغالـىيـىتـىگه ئۇچـراپ ئۇزاق ئۆتـمهي، 1949-يـىلـى بـىپـايـان شهرقـىي تۈركـىسـتان زېمىنـى پۈتۈنـلهي قـىزىل 

خـىتـايـنىڭ چـاڭگىلـىغـا چۈشۈپ كهتـكهن. بۇ ئهھۋالـالر شهيـخ ئـىبـراھىمـغا قـاتـتىق روھىي زەربه بـولـغان. 

ھهسهنۇل بهنـنا قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈلـگهنـدە، ھهتـتا ئۇنـىڭ تۇغـقانـلىرىمۇ ئۇنـىڭ جهسـىتـىنـى كۆتۈرۈپ دەپـنه 

قـىلـىشـقا زادىال جۈرئهت قـىاللـمىغـان چـاغـدا، قـورقـماس شهيـخ ئـىبـراھىم ئۆزى تۇنـجى بـولۇپ، شهيـخنىڭ مېيتىنـى 

كۆتۈرۈپ دەپنىگاھقا قهدەر ئېلىپ بارغان.  

 1949-يـىلـدىكـى ئـىشـغالـىيهتـتىن ئـىچـى تـىتـىلـداپ تۇرغـان شهيـخ ئـىبـراھىم پهلهسـتىن مۇپـتىسـى ھاجـى 

مۇھهمـمهدئهمـىن ئهل ھۈسهيـنى بـاشـچىلـىقـىدا قـاھىرەدە قۇرۇلـغان  «مۇسۇلـمان خهلـقلهرنـى ئـازاد قـىلـىش ئۈچۈن 

كۈرەش قـىلـىش فـرونـتى» غـا ئـاكـتىپ ئـاۋاز قـوشۇپ، ئۆزىنـىڭ يۈكـسهك تـاالنـتى بـىلهن تېزال فـرونـت تهرىپـىدىن 

1953-يـىلـى ئـىسـالم دۇنـياسـى ئـىچـىدىكـى ئهڭ نـوپۇزلۇق مۇھىم دۆلهت سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـدا تۇرۇشـلۇق 

تـولۇق ھوقۇقلۇق ۋەكـىلـلىكـكه تهيـىنـلهنـگهن. ئهرەبـىسـتانـدا تۇرۇش جهريـانـىدا ئۆزىنـىڭ سـاۋاقـداشـلىرىنـىڭ 

دۆلهتـنىڭ ئهڭ مۇھىم بـىر نهچـچه سـاھهسـىدە سېكرىتـارلـىق قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرۈپ خۇشـال بـولـغان. بۇ 

جهريـانـدا پـادىشـاھ سۇئۇد ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىز بـىلهن كۆرۈشۈپ، شـاھانه كـىيـىم-كېچهك، ئـالتۇن سـائهت ۋە 

باشقا مېدالىيونالر بىلهن تارتۇقالنغان.  

 ئۇ 1953-يـىلـدىن بـاشـالپـال «تۈركـىسـتان ئـاۋازى» نـامـلىق ژۇرنـالـنى چـىقـىرىپ، ئهرەب خهلـقىگه ۋە 

سـىيـاسـىيـونـلىرىغـا نۆۋەتـتىكـى تۈركـىسـتان مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ ئهھۋالـىنـى ئـاڭلىتـىپ، ئۇالرنـى ئهمهلـىي يـاردەم 

قـىلـىشـقا چـاقـىرغـان. 1954-يـىلـدىن بـاشـالپ مهزكۇر ژۇرنـال مهخسۇس ۋە مۇنـتىزىم شهكـىلـدە ئهرەبـىسـتان 

ئـىچـىدە ئـىزچـىل نهشـىر قـىلـىنـىپ، ئۇنـىڭ سـاۋاقـداشـلىرىدىن شهيـخ يۇنۇس ۋە پۈتۈن تۈركـىسـتان مۇسـاپـىرلـىرىنـىڭ 

ۋەكـىلـى ئـابـلهھهت كـامـىل ۋە ئۇنـىڭ مـىسـىردىكـى ئۇسـتازى بـولـغان تۈركـىسـتان ئـوغـالنـى مۇبهششـىر تـارازى 

(بۇزرۇكـخان تۆرىنڭ نهۋرىسـى) قـاتـارلـىقـالرنـىڭ كۈچـىشـى بـىلهن ئهرەب ئهلـلىرىدە يـاقتۇرۇپ ئـوقۇلـىدىغـان 

ژۇرنالغا ئايالنغان. 

 بـىراق ئهپسۇسـلىنـارلـىق يېرى، ئـىلـگىرى «مۇسۇلـمان قېرىنـداشـالر ئۇيۇشـمىسـى»نـىڭ يـاردىمـىدە 

ھاكـىمـىيهت بېشىغـا چـىقـقان جـامـال ئـابـدۇنـاسـىر ئۇزاق ئۆتـمهي، 1954-يـىلـى 14-يـانۋار مهزكۇر ئۇيۇشـمىنـى 
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قـانۇنسـىز دەپ جـاكـارالپ مهجبۇرىي تـارقـىتـىۋەتـكهن. 1964-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ 

مـىسـىردىكـى بـارلـىق نـوپۇزلۇق ۋەكـىلـلىرى تۇتقۇن قـىلـىنـىپ، ھىتلېردىن قېپقالـغان جـازا الگېرلـىرىدىن ئېلىپ 

كېلىنـگهن تۈرلۈك قـىيـىن-قـىسـتاق ئۈسكۈنـىلـىرى بـىلهن قـاتـتىق خـورالنـغان ۋە نۇرغۇنـلىرى ئۆلتۈرۈلـگهن. بۇ 

چـاغـدا قـاھىرەگه بـىمهھهل قـايـتىپ كهلـگهن شهيـخ ئـىبـراھىممۇ خهتهر ئـىچـىدە قـالـغان. زېرەك شهيـخ مـىسـىردىكـى 

ۋاقـتىدا بـارلـىق خهت-ئـاالقه ۋە شهخسـىي مۇنـاسـىۋەتـلهردىن بـىر مهزگـىل ئۆزىنـى تـارتـىپ خـىلۋەتـته يـاشـىغـان. بۇ 

جهريـانـدا ئۇ بـىر دېھقانـچىلـىق مهيـدانـىنـى سېتىۋېلىپ، پهيـزىۋاتـتىكـىگه ئـوخـشاشـال دېھقانـچىلـىق قـىلـىپ يـاشـىغـان. 

گهرچه ئۇ 1940-يـىلـلىرىدا تـىجـارەت يـولـىغـا قهدەم قـويۇپ، تـوقۇمـىچـىلـىق كـارخـانـىسـى ۋە يـاغـاچـچىلـىق 

كـارخـانـىسـىغـا ئـىگه بـولـغان بـولسـىمۇ، بـىراق ئۆز ۋەتـىنـى ۋە ئـىكـكىنـچى ۋەتـىنـىنـىڭ بېشىغـا كهلـگهن كۈلـپهتـلهرگه 

قـارشـى كۈرەش قـىلـىش ئۈچۈن بـارلـىق پۇل-پۈچهك ۋە ھاالۋەتـلىك تۇرمۇشـتىن ۋازكهچـكهنـىدى. مـانـا ئهمـدى 

ئۇ يهنىال ئاددىي بىر دېھقان سۈپىتىدە مىسىردەك يىراق بىر ئهلدە يهر تېرىپ ياشاشقا مهجبۇرالنغان. 

1964-يـىلـى مهزكۇر ئۇيۇشـمىنـىڭ بـىر قـىسـىم غـوللۇق رەھبهرلـىرى دارغـا ئېسىپ ئۆلتۈرۈلـگهنـدىن كېيىن، 

شهيـخ ئـىبـراھىممۇ مـىسـىر بـىخهتهرلـىك دائـىرىلـىرى تهرىپـىدىن 1969-يـىلـىغـا قهدەر مـىسـىردىن چـىقـىپ كېتىشـى 

چهكـلهنـگهن كـىشـىلهرنـىڭ قـارا تـىزىمـلىكـى ئـىچـىگه كـىرىپ قـالـغان. ئۇنـىڭ تهلـىيـىگه 1969-يـىلـى جـامـال 

ئـابـدۇنـاسـىر ئۆلـگهن. دەل شۇ چـاغـدا ئـىئـوردانـىيهلـىك بـىر ھهربـىي ئـوفېتسىر مـىسـىرلـىق بـىر چـوكـان بـىلهن تـوي 

قـىلـماقـچى بـولۇپ، ئۇ چـوكـانـنى ئـىئـوردانـىيهگه بـىلـله كۆچۈرۈشۈپ بېرىدىغـان ئـىشهنـچىلـىك ئـادەمـگه ئېھتىيـاجـى 

چۈشـكهنـدە، شهيـخ بۇ پۇرسهتـنى چـىڭ تۇتۇپ، مۇشۇ بـاھانـىدە مـىسـىردىن ئـايـرىلـماقـچى بـولـغان. ئۇنـىڭ 

تهلـىيـىگه تـويـالشـماقـچى بـولـغان چـوكـان ئۇنـىڭ خـوشـنىسـىنـىڭ قـىزى، ئۇنـى ئـالـماقـچى بـولـغان ئـوفېتسىرنـىڭ 

ئۇكـىسـى ۋىزا بېرىدىغـان ئـورگـانـدا ئـىشـلهيـتتى. شۇڭالشـقا ھهمـمهيـلهن بـىردەك بۇ شهيـخنى ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك 

كـىشـى دەپ قـاراپ، ئۇنـىڭغا 15 كۈنلۈك ۋىزا قـويـدۇرۇپ، ئـىئـوردانـىيهگه بېرىشـى ئۈچۈن يـول ئـاچـقان. شهيـخ 

بۇ ھهقـته ئۆز خـوتۇنـىدىن رازىلـىق ئېلىپ، ئۇالر بـىلهن بـىلـله مـىسـىردىن ئۇتۇقلۇق چـىقـىپ كهتـكهن. 

ئـىئـوردانـىيهدىكـى تۇرۇش مۇددىتـى تـوشۇشـقا ئـاز قـالـغانـدا شهيـخ دەرھال سهئۇدى ئهرەبـىسـتانـنىڭ ئـامـمانـدىكـى 

كـونسۇلـىدىن يـاردەم تهلهپ قـىلـىپ، ئۆمـرە ۋىزىسـى بـىلهن جـىددە شهھىرىگه كېلىپ، ئۆزىنـىڭ بۇرۇنـقى 

سـاۋاقـدىشـى مۇھهمـمهد ئۆمهر تهۋپـىق بـىلهن ئـاالقـىالشـقان. ئۇنـىڭ سـاۋاقـدىشـى بۇ چـاغـدا دۆلهتـنىڭ قـاتـناش 

مـىنـىسـتىرى ئـىدى. ئۇ شهيـخكه بـىر كۈن ئـىچـىدىال ئـىچـكى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـىدىن دائـىمـلىق تۇرۇش رۇخسـىتـى 

ۋە ئـىشـلهش رۇخسـىتـى چـىقـارغۇزۇپ بهرگهن. شهيـخ ئـىبـراھىم تۇنـجى بـولۇپ مـىسـىردىكـى ئـايـالـىنـى سهئۇدى 

ئهرەبـىسـتانـغا ئهكېلىۋالـغان. ئۇ بۇ ئـايـال بـىلهن 1944-يـىلـى مـىسـىردا تـوي قـىلـغان بـولۇپ، ئۇ ئـايـالمۇ 

قهشـقهرنـىڭ ئېسىلـزادە بـىر جهمهتـىدىن بـولـغان ئۇيغۇر ئـايـال ئـىدى. گهرچه شهيـخ ئـىبـراھىم 44 يـىلـلىق ھايـاتـىدا 

ئۇنـىڭدىن بـىرمۇ بـالـىلـىق بـواللـمىغـان بـولسـىمۇ، بـىراق سۆيۈملۈك ئـايـالـىنـىڭ كۆڭلىنـى ئـايـاپ بـاشـقا خـوتۇن 

ئـالـمىغـان. ئهرەب يېقىنـلىرى ئۇنـى مـىسـىرلـىق ۋە پهلهسـتىنـلىك ئـايـالـالر بـىلهن ئۆيـلهپ قـويـماقـچى بـولـغانـدا، ئۇ 

سـىلـىق رەت قـىلـغان. چۈنـكى ئۇنـىڭ ئـاخـىرقـى ئـارزۇسـى چهتـئهلـدە ھېچقانـداق بـىر مـىلـلهتـكه سـىڭىشـىپ تۈگهپ 
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كهتـمهسـتىن، ئهكسـىچه ئـانـا يۇرتـىغـا ئۇيغۇر پېتى قـايـتىش ئـىدى. ئهمـما ئۇنـىڭ ئـاخـىرقـى ئـارزۇسـى ئـارزۇ پېتى 

قالدى.  

 مـىسـىردىكـى تۇرغـاقـلىق ھايـاتـىدىن خـاالس بـولـغان بـولسـىمۇ، بـىراق بۇ جهريـانـدا تـارتـقان قـاتـتىق جـاپـا-

مۇشهقـقهتـلهر دەسـتىدىن شهيـخنىڭ كۆزىدىن چـاتـاق چـىقـىپ، شۇ چـاغـدىكـى تۈركـىيه جۇمھۇرىيـىتـىگه نهچـچه 

قېتىم بېرىپ، كۆزىنـى ئـوپېراتسـىيه قـىلغۇزۇپ تۇرغـان. كېيىنـچه يـاشـانـغانسـىرى ئۇنـىڭ يۈرىكـى ۋە مېڭىسـى 

1970-يـىلـالردىكـى ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ پـاجـىئهلـىرىگه قـارشـى چـارە تهدبـىر تېپىش يـولـىدا تـوال ئۇپـراپ، ئـاخـىرىدا 

مېڭىسـىدىن مهسـىله چـىقـقان. شۇنـداقـتىمۇ ئۇ ئۆمـرىنـىڭ ئـاخـىرىغـىچه سهئۇدى ئهرەبـىسـتان پـادىشـاھلىقـىدا 

پـانـاھلىنـىۋاتـقان ئۇيغۇرالرنـى داۋامـلىق كۈرەش قـىلـىشـقا ۋە ئۇيغۇرلۇقـىنـى سـاقـالپ قېلىشـقا دەۋەت قـىلـغان. 

ئۆمـرىنـىڭ ئـاخـىرىغـىچه ئۆزىنـىڭ تهشـكىالتـچىلـىق تـاالنـتىنـى جـارى قـىلـدۇرۇپ، ھازىرقـى تۈركـىيه تهۋەسـىدە 

يـاشـاۋاتـقان دىنـىي زاتـالر ۋە دىنـىي تـالـىپـالرغـا كېلىدىغـان تۈرلۈك يـاردەم فـونـدىنـىڭ ئۇلـىنـى سـالـغان. تـولـىمۇ 

ئهپسۇس، شۇ يهردىكـى ئهرەبـلىشـىپ كېتىشـنى شۇ زامـانـنىڭ تهقهززاسـى دەپ قـارايـدىغـان مـىلـلىي كـىمـلىك 

تۇيغۇسـى يـوق دېيهرلـىك چـاال سـاۋات نـادانـالر بـىرلـىشـىپ، ئـالـىمـغا جـىق دەشـنامـالرنـى ۋە يـامـانـلىقـالرنـى قـىلـىپ، 

ھهر تۈرلۈك سـورۇنـالردا ئۇنـىڭغا كـاشـىال پهيـدا قـىلـىپ، ھاقـارەتـلهپ،ئهدەپسـىزلـىك قـىلـىپ، ئـىشـقىلـىپ قـولـىدىن 

كېلىدىغـان ھهمـمه يـامـانـلىقـالرنـى قـىلـىپ ئۇنـى مهيـدانـىدىن ۋاز كهچتۈرمهكـچى بـولـغان. ئۇالر ھهتـتا ئـالـىم 

قـاتـتىق يـاشـىنـىپ قـالـغانـدا، ئۇنـىڭ خـىزمـىتـىنـى قـىلـىدىغـان بـىرەر يـاخشـى ئـادەمـنى يـالـالش ئـىشـىغـىمۇ تـوسقۇنلۇق 

قـىلـىشـقان. شهيـخنىڭ شۇ يهرلـىك ئهرەب دوسـتلىرى بۇالرنـىڭ پهس قـىلـىقـىدىن ھهم ھهيـران بـولۇپ ھهم لهنهت 

ئـوقۇپ، سـاۋاقـدىشـىنـى 1987-يـىلـى بـاھاردا تـائـىفـتىكـى دۆلهتـكه قـاراشـلىق يـاشـانـغانـالر سـانـاتـورىيهسـىگه 

جـايـالشـتۇرغـان. پۈتۈن ئۆمـرىنـى بـىلـىم ئېلىش، ئـىلـىم ئۆگـىتـىش، تـاجـاۋۇزچـىلـىقـقا ۋە مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى 

قۇتلۇق كۈرەش بـىلهن ئۆتكۈزگهن بۇ گـىگـانـت شهخـس بۇ يهردە بـىر يـىلـغا يېقىن يـاشـاپ، ھىجـىرىيه 1408-

يـىلـى 5-ئـايـنىڭ 20-كۈنـى، مـىالدىيه 1988-يـىلـى 1-ئـايـنىڭ 10-كۈنـى، يهكـشهنـبه، ئـانـا ۋەتـىنـىدىن تۈمهن 

چـاقـىرىم يـىراقـلىقـتىكـى تـائـىف شهھىرىدە ۋاپـات بـولۇپ، شۇ كۈنـى پېشىن نـامـىزىدىن كېيىن ھهزرىتـى ئـىبـنى 

ئـابـباس مـازىرىغـا دەپـنه قـىلـىنـغان. شۇ يـىلـى يـازدا ئۇنـىڭ بـىلهن ئـايـرىم سـىردىشـىش ۋە دۇئـاسـىنـى ئېلىش ئۈچۈن 

ھهجـگه يېتىپ كهلـگهن قهشـقهرنـىڭ بـىر قـىسـىم دىنـىي مۆتـىۋەرلـىرى ئـالـىمـنىڭ بـىر نهچـچه ئـاي بۇرۇن ۋاپـات 

بـولـغانـلىقـىدىن خهۋەر تېپىپ قـاتـتىق قـايغۇرۇشـقان. شۇنـدىن بېرى قهشـقهرلـىك ھاجـىالر ھهجـگه بـارغـانـدا چـوقۇم 

ھهزرىتـى ئـابـدۇلـال ئـىبـنى ئـابـباس رەزىيـالـالھۇ ئهنھۇنـىڭ مـازارلـىقـىنـى زىيـارەت قـىلـىپ قـايـتىشـنى ئـادەت قـىلـغان. 

چۈنــكى بۇ يهردە ئۇالرنــىڭ ۋەتهن ســىرتــىدا ئــاتــمىش نهچــچه يــىلــلىق ئۆمــرىنــى ھۆرلۈك، ئــازادلــىق ۋە 

مهزلۇملۇقـتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئـاتـىۋەتـكهن، ئۆزىنـىڭ ھاالل ئهمـگىكـى بـىلهن جـان بېقىپ، تهيـيارغـا ھهيـيار 

جـانـباقـتىالرنـىڭ تۈرلۈك نـاچـارلـىقـلىرى ۋە زىيـانـكهشـلىكـلىرىگه سهۋر قـىلـىپ يـاشـاپ، ئـاخـىرقـى ئـارزۇسـى بـولـغان ئـانـا 

يۇرتـىغـا غـالـىپ ۋە زەپهر قۇچۇپ قـايـتىش ئـىشـىنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرالـماي ئـارمـان بـىلهن كېتىپ قـالـغان گـىگـانـت 

مۆتـىۋىرى يـاتـاتـتى. گهرچه ئۇ ئۆزىنـىڭ ئهڭ چـوڭ ئۈمـىدى بـولـغان قۇتلۇق يۇرتـى شهرقـىي تۈركـىسـتان 

خهلـقىنـىڭ ئـازادلـىقـىنـى كۆرەلـمىگهن بـولسـىمۇ، بـىراق ئۇ 1938-يـىلـدىكـى نۇتۇق قـابـىلـىيـىتـى، 1940-يـىلـالردا 
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مـىسـىردا ئېلىپ بـارغـان سـىيـاسـىي پـائـالـىيهتـلىرى ۋە 1950-يـىلـالردىكـى ئـوتتۇرا شهرق ئهرەب ئهلـلىرىدە 

قـالـدۇرغـان ئۆچـمهس ئـىزلـىرى ئـارقـىلـىق، ۋاقـتى سـائـىتـى كهلـگهنـدە، ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ قـانـداقتۇر دۆت، كـالۋا ۋە 

دۇنـياغـا يۈك ئهخـلهت خهلـق ئهمهس، بهلـكى ئهرەب-ئـىسـالم دۇنـياسـىنـىڭ، ھهتـتا پۈتۈن ئـىنـسانـىيهتـنىڭ 

ئۈمـىدى ۋە قـوغـدىغۇچـىسـى ئـىكهنـلىكـىنـى ئۆز ئهمهلـىيـىتـى بـىلهن ئېنىق ئـىسـپاتـالپ بېرەلـىدى. زامـانـداشـلىرىمۇ 

ئۇنـى ئېتىراپ قـىلـىپ، تېگىشـلىك ھۆرمـىتـىنـى قـىلـىشـتى. ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، ئـومۇمـىي سـانـى 100 مـىڭغا يهتـكهن 

سهئۇدى ئهرەبـىسـتان ئۇيغۇرلـىرى يېقىنـقى ئهلـلىك يـىل ئـىچـىدە ئـاسـاسهن ئهرەبـلىشـىپ تۈگـىدى. ئۇالردىن 

بىـرسىـمۇ مهزكۇر ئاـلىـمنـىڭ قىـسقـىچه تهرجىـمىـھالىـنىـ بوـلسىـمۇ خاـتىـرىلهپ قوـيۇشقـا ياـرىمىـدى. ئاـخىـرىدا يهنىـال 

ھايـاتـى بـويـى ئۆز ئـانـا ۋەتـىنـى ئۈچۈن كۈرەش قـىلـغان يهنه بـىرقهشـقهر ئـوغـالنـى مۇھهمـمهد قـاسـىم ھاجـىم مهزكۇر 

ئـالـىمـنى ھايـات ۋاقـتىدا پـات-پـات يـوقـالپ، ئۇنـىڭ ئېيتىپ بهرگـىنـى بـويـىچه ئـالـىمـنىڭ قـىسـقىچه تهرجـىمـىھالـىنـى 

بىزگه يهتكۈزۈپ بهردى.  

ھاجـى ئهكـبهر مۇھهمـمهدنـىيـاز «بـىر قـىسـىم تۈركـىسـتان ئهزىمهتـلىرى» نـامـلىق ئهسهردىن 

تهرجىمه قىلىپ تهييارلىدى 
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گۈلىستان

 ئاتا-ئانىالرنىڭ ئازابلىق كهچمىشلىرى
بالىالرغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

رېچىل يهھۇدا



ئاتا-ئانىالرنىڭ ئازابلىق كهچمىشلىرى بالىالرغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

رېچىل يهھۇدا 

2001-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 11-كۈنـى دۇنـيا سـودا مهركـىزىنـىڭ قـوشـماق بـىنـاسـى تهشۋىش ۋە ئـىس-تۈتهك 

ئـىچـىدە يـىقـىلـغانـدىن كېيىن، مـانـخوتـتونـدىكـى ئـىكـان تـىبـبىي ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ كـلىنـىكـا دوختۇرلـىرى شۇ كۈنـى 

ۋەقه يۈز بهرگهن رايـونـدا تۇرغـانـالرنـىڭ زەھهرلهنـگهن-زەھهرلهنـمىگهنـلىكـىنـى تهكشۈرمهكـچى بـولـغان. 

تهكشۈرتۈشـكه كهلـگهنـلهرنـىڭ ئـارىسـىدا 187 نهپهر ھامـىلـدار ئـايـالمۇ بـار ئـىدى. بـىر خـىزمهتـدىشـىم مهنـدىن 

شۇالرغـا دىيـاگـنوز قـويۇشـنى ۋە ئۇالرنـى كۆزىتـىپ بېرىشـنى ئۆتۈنـدى. چۈنـكى، بۇ ئـايـالـالرنـىڭ «زەربـىدىن 

كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا (PTSD) گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـى بـار ئـىدى. يهنـى شۇ قېتىمـلىق ۋەقه 

سهۋەبـلىك، شۇنـىڭدىن كېيىنـكى يـىلـالردا ئۇالردا قـورقۇنچـلۇق كهچـمىشـلهرنـىڭ تۇيۇقسـىز كۆز ئـالـدىدا 

زاھىرلـىنـىشـى، قـارا بېسىش، ھېسسىي سېزىمسـىزلـىك (numbness) قـاتـارلـىق پـىسـخولـوگـىيهلـىك ئـاالمهتـلهر 

كۆرۈلۈشـى مۇمـكىن ئـىدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، ھامـىله بۇنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرامـدۇ، يـوق؟ بۇمۇ بـىر مهسـىله 

ئىدى. 

مېنىڭ روھىي زەربـىنـى تهتـقىق قـىلـىش ئهتـرىتـىم بۇ ئـايـالـالرنـىڭ ئهھۋالـىنـى تهكشۈرۈش ۋە زۆرۈر 

تېپىلـغانـدا ئۇالرنـى داۋاالش ئۈچۈن تېز سۈرئهتـته تـىبـبىي خـادىمـالرنـى تهربـىيهلـىدى. بـىز ئۇالرنـى ھامـىلـدارلـىق 

مهزگـىلـىدە ۋە شۇنـىڭدىن كېيىنمۇ ئـىزچـىل كۆزەتتۇق. ئۇالرنـىڭ تۇغـقان بـالـىلـىرى نـورمـال ئهھۋالـدىكـى 

بـالـىالردىن كـىچـىك ئـىدى ۋە بۇ دۇنـيا سـودا مهركـىزىگه قـىلـىنـغان ھۇجۇمـدىن مهنـبهلهنـگهن روھىي زەربـىنـىڭ 

ھامـىلـىگـىمۇ تهسـىر كۆرسهتـكهنـلىكـىنـىڭ تۇنـجى ئـىپـادىسـى ئـىدى. ئـارىدىن تـوققۇز ئـاي ئۆتـكهنـدىن كېيىن، بـىز 

38 نهپهر ئـايـالـنى ۋە ئۇالرنـىڭ بـوۋاقـلىرىنـى تهكشۈردۇق. پسـىخـولـوگـىيهلـىك تهكشۈرۈشـلهر بۇ ئـانـىالرنـىڭ 

كۆپـىنـچىسـىنـىڭ «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولـغانـلىقـىنـى كۆرسهتـتى. شۇنـداقـال، 

«زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولـغان بۇ ئـايـالـالرنـىڭ بهدىنـىدىكـى، بېسىمـغا ئـاالقـىدار 

كورتىزول (cortisol) ھورمۇنىنىڭ سهۋىيهسى تولىمۇ تۆۋەن ئىدى. 

كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـىنـى ۋە تهشۋىشـكه سـالـىدىغـىنـى شۇكـى، «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم 

بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولـغان بۇ ئـايـالـالرنـىڭ تـوققۇز ئـايـلىق بـولـغان بـالـىلـىرىنـىڭ شۆلـگىيـىدىكـى كـورتـىزول 

مـىقـدارىمۇ تۆۋەن ئـىدى. بـولۇپمۇ، «11-سېنتهبـىر» ۋەقهسـىگه شـاھىت بـولـغانـدا ھامـىلـدارلـىقـنىڭ ئـاخـىرقـى 

مهزگـىلـىدە تۇرۇۋاتـقان ئـايـالـالرنـىڭ بـالـىلـىرىدا بۇ خـىل تهسـىر ئـاالھىدە كۆرۈنهرلـىك ئـىدى. شۇنـىڭدىن بـىر يـىل 
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ئـىلـگىرى مهن يېتهكـچىلـىك قـىلـغان بـىر تهتـقىقـات گۇرۇپـپىسـىنـىڭ دوكـالتـىدا، يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان 

قـالـغانـالرنـىڭ قۇرامـىغـا يهتـكهن بـالـىلـىرىنـىڭ تېنىدىكـى كـورتـىزول مـىقـدارىنـىڭمۇ تۆۋەن ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىغـان 

ئـىدى، لېكىن بـىز بۇنـى «قـاتـتىق روھىي زەربـىنـىڭ ئۇزۇن يـىلـلىق ئـاسـارىتـىدە يـاشـىغـان ئـاتـا-ئـانـىالر تهرىپـىدىن 

بېقىپ چـوڭ قـىلـىنـغانـلىق»نـىڭ نهتـىجـىسـى دەپ قـارىغـانـىدۇق. لېكىن، (ئـويـلىغـىنـىمـىزنـىڭ ئهكسـىچه) بۇ بـالـىالر 

تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرىال ئاتا-ئانىسى باشتىن كهچۈرگهن روھىي زەربىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغاندەك قىالتتى. 

شۇنـىڭدىن كېيىنـكى نهچـچه ئـون يـىلـدا، مېنىڭ تهتـقىقـات گۇرۇپـپامـنىڭ ۋە بـاشـقا تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ 

تهتـقىقـاتـلىرى سهلـبىي كهچۈرمـىشـلهرنـىڭ خـىلمۇخـىل ئۇسۇلـالردا كېيىنـكى ئهۋالدقـا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـىنـى 

دەلـىلـلىدى. بۇنـىڭ (يهنـى بـالـىالرغـا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان ئـامـىلـالرنـىڭ) ئـىچـىدە ئهڭ كۆرۈنهرلـىكـى ئـاتـا-

ئـانـىالرنـىڭ قـىلـمىشـى ئـىدى، ئهلۋەتـته. لېكىن، ھامـىلـدارلـىق مهزگـىلـىدىكـى تهسـىرلهرنـىڭ، ھهتـتا تۇخۇم ۋە 

ئىسپېرمىدىكى ئۆزگىرىشلهرنىڭمۇ تهسىرى بار ئىدى. 

ئـاتـا-ئـانـىالر بـاشـتىن كهچۈرگهن روھىي زەربـىنـىڭ بـالـىالرنـىڭ روھىي مهسـىلـىلهرگه دۇچ كېلىش 

خهۋپـىنـى كۈچهيـتىۋېتىدىغـانـلىقـىغـا ئـاالقـىدار مهزكۇر بـايـقاشـالرنـىڭ تهسـىرى تـولـىمۇ قـورقۇنچـلۇقـتهك كۆرۈنـىدۇ. 

لېكىن، روھىي زەربـىگه ئۇچـرىغـانـالرنـىڭ پهرزەنـتلىرىدىكـى بۇ خـىل ئـىنـكاسـنىڭ ئۇالرنـىڭ مۈشكۈالتـقا تـاقـابـىل 

تۇرۇش ئىقتىدارىنى كۈچهيتىدىغان ماسلىشىش ئۇرۇنۇشى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان پاكىتالرمۇ مهۋجۇت. 

مهن 1990-يـىلـالردا كـىلـىۋلهنـدتـىكـى يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان قـالغۇچـىالرنـىڭ «زەربـىدىن 

كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولۇش نـىسـبىتـىنـىڭ يۇقـىرىلـىقـىنـى بـايـقىغـانـدىن كېيىن، روھىي 

زەربـىنـىڭ ئهۋالدتـىن ئهۋالدقـا داۋامـلىشـىدىغـانـلىقـىغـا تۇنـجى قېتىم دىقـقهت قـىلـغانـىدىم. بـىزنـىڭ ئهيـنى 

چـاغـدىكـى تهتـقىقـاتـىمـىز مۇشۇ تۈردىكـى تهتـقىقـاتـالرنـىڭ تۇنـجىسـى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، تـاراتقۇالر تهرىپـىدىن 

بهس-بهسـته خهۋەر قـىلـىنـغانـىدى. ئـارىدىن بـىر قـانـچه ھهپـته ئۆتهر-ئۆتـمهيـال، مهن «سـىنـا تېغى» 

دوختۇرخـانـىسـىدىكـى يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـى تهتـقىقـات مهركـىزىنـىڭ مهسـئۇلـى بـولۇپ قـالـدىم. بۇ مهركهز 

ئـاسـاسـلىقـى كهسـپىي پـىدائـىيـالردىن تهركـىب تـاپـقانـىدى. مهركـىزىمـىزگه تـوخـتىمـاي تېلېفون كېلىپ تۇراتـتى. 

لېكىن، تېلېفون قـىلغۇچـىالرنـىڭ ھهمـمىسـى يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان قـالغۇچـىالر بـولـماسـتىن، 

كۆپـىنـچىسـى شۇالرنـىڭ پهرزەنـتلىرى ئـىدى. شۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى جـوسېف ئـىسـىمـلىك بـىرەيـلهن مېنىڭ ئۆزىگه 

ئـوخـشاش كـىشـىلهرنـى تهتـقىق قـىلـىشـىم كېرەكـلىكـىنـى تهكـىتـلهپ، «مهنمۇ يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ قۇربـانـى» 

دېگهنىدى. 

ھالبۇكـى، جـوسېف مهن بـىلهن كۆرۈشـكىلـى كهلـگهنـدە، ئـالـلىقـانـداق ۋەقهنـىڭ «قۇربـانـى»دەك 

كۆرۈنـمهيـتتى. ئۇ قـىمـمهت بـاھالـىق كـاسـتيۇمـنى قـاتۇرۇپ كـىيـگهن، كېلىشـكهن ۋە پۇلـدار بـانـكىر ئـىدى. 

لېكىن، جـوسېفنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، ئۇ ھهركۈنـى بېشىغـا بـىرەر بـاال-قـازا كېلىدىغـانـدەك گۇڭگا تهشۋىش 

ئـىچـىدە يـاشـايـدىكهن ۋە ئۆزىنـى يـا قېچىپ كېتىشـكه، يـا بـولـمىسـا ھايـاتـى ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىشـقا مهجبۇردەك 
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ھېس قـىلـىدىكهن. ئۇ يـىگـىرمه يـاشـلىرىدىن بـاشـالپـال ئهڭ يـامـان ئهھۋالـغا تهيـيارلـىنـىپ يـاشـاۋاتـقان بـولۇپ، ھهر 

ۋاقـىت يېنىدا نهق پۇل ۋە ئۈنـچه-مـارجـانـالرنـى سـاقـاليـدىكهن، شۇنـداقـال بـوكـس ۋە چـامـباشـچىلـىقـقا مـاھىر 

ئـىكهن. ھالبۇكـى، ئۇ مېنى ئـىزدەپ كهلـگهن مهزگـىلـلهردە تۇيۇقسـىز ئـاالقـىزادە بـولۇپ كېتىدىغـان ۋە دائـىم قـارا 

بـاسـىدىغـان بـولۇپ قـالـغانـىكهن. بۇنـىڭغا بهلـكىم (شۇ چـاغـدا يۈز بېرىۋاتـقان) بـوسـنىيهدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

سهۋەب بولغان بولۇشى مۇمكىن ئىدى. 

جـوسېفنىڭ ئـاتـا-ئـانـىسـى ئـاشۋىتـىس (Auschwitz) يـىغـىۋېلىش الگېرىدا بـىر قـانـچه يـىل تۇرغـانـدىن 

كېيىن، مهلۇم بـىر سهرگهردانـالر الگېرىدا تـونۇشـقانـىكهن. كېيىن ئۇالر يېنىدا بـىر تـىيـىنمۇ يـوق ھالهتـته 

ئـامېرىكـاغـا كهپتۇ. ئۇنـىڭ دادىسـى كۈنـدە 14 سـائهت خـىزمهت قـىلـىدىكهن، تـولـىمۇ ئـاز گهپ قـىلـىدىكهن ۋە 

ئۇرۇش تـوغـرىسـىدا پهقهتـال ئېغىز ئـاچـمايـدىكهن-يۇ، لېكىن ھهر كېچىدە دېگۈدەك، قـابـاھهتـلىك چۈشـلىرىدىن 

چۆچۈپ ئـويـغانـغان چـاغـدىكـى چـىرقـىراشـلىرى سهۋەبـلىك ئۆيـىدىكـىلهرنـى ئـويـغىتـىۋېتىدىكهن. جـوسېفنىڭ ئـاپـىسـى 

بـولـسا ئۇرۇش ھهقـقىدە، جۈمـلىدىن ئۇرۇق-تۇغـقانـلىرىنـىڭ كۆز ئـالـدىدا قـانـداق ئۆلتۈرۈلـگهنـلىكـى تـوغـرىلـىق 

تـوخـتىمـاي سۆزلهيـدىكهن. ئۇ ئـوغـلىنـى يـارامـلىق ئـادەم قـىلـىپ چـىقـىشـقا بهل بـاغـلىغـانـىكهن. لېكىن، ئـوغـلىنـىڭ 

(يهنـى جـوسېفنىڭ) بـويـتاق ئۆتۈش قـارارى ۋە پهرزەنتسـىزلـىكـى ئۇنـى تـولـىمۇ تېرىكتۈرىدىكهن. ئۇ جـوسېفقا: 

«مهن ئـاشۋىتـىس الگېرىدىن <ئۆز پهرزەنـتىم جهمهتـىمـنىڭ ئۇرۇقـىنـى قۇرۇتۇۋەتسۇن> دەپ ئـامـان قـالـغىنـىم 

يوق. سېنىڭ مهن ۋە تارىخ ئالدىدا ئۆتهشكه تېگىشلىك مهجبۇرىيىتىڭ بار» دەيدىكهن. 

كېيىن، بـىز جـوسېفقا ئـوخـشاش نۇرغۇن كـىشـىلهر، يهنـى يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان قـالـغانـالرنـىڭ 

قۇرامـىغـا يهتـكهن پهرزەنـتلىرى بـىلهن سۆھبهتـلهشـتۇق. ئۇالر تهشۋىش، ھهسـرەت، ئۆكۈنۈش، فۇنـكىسـىيهسـىنـى 

يـوقـاتـقان مۇنـاسـىۋەتـلهر ۋە يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا ئـاالقـىدار كۆرۈنۈشـلهرنـىڭ پـاراكهنـدىچـىلـىكـىگه ئۇچـرىغـان. 

جـوسېفنىڭ ئېيتقىنـىدەك، دەرۋەقه مهن ئۇنـىڭغا ئـوخـشاش كـىشـىلهرنـى تهتـقىق قـىلـىشـىم كېرەك ئـىدى. چۈنـكى، 

بـىزگه تېلېفون قـىلـغانـالرنـىڭ ھهمـمىسـى (تهتـقىقـاتـقا تهكـلىپ بـىلهن قـاتـناشـتۇرۇلـغان بـولـماسـتىن) ئۆزلـىرى خـاالپ 

تهتـقىقـاتـقا قـاتـنىشـىدىغـانـالر ئـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن، بـىز ئۆزىمـىز يېقىنـدىال كـىلـىۋلهنـدته تهتـقىق قـىلـغان يهھۇدىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان قـالغۇچـىالرنـىڭ پهرزەنـتلىرىنـى تهتـقىق قـىلـىشـنى قـارار قـىلـدۇق. تهتـقىقـات نهتـىجـىسـى 

توـلىـمۇ روشهن ئىـدى. ئاـماـن قاـلغۇچىـالرنىـڭ پهرزەنتـلىرىنىـڭ كهيپـىياـت ۋە تهشۋىش بىـنوـرماـللـىقىـغاـ، شۇندـاقال 

«زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا دۇچـار بـولۇش نـىسـبىتـى بـاشـقىالرنـىڭكىدىن يۇقـىرى ئـىدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى بـاشـتىن كهچۈرگهنـلهرنـىڭ پهرزەنـتلىرىنـىڭ نۇرغۇنـىنـىڭ تېنىدىكـى 

كـورتـىزول سهۋىيهسـى نـاھايـىتـى تۆۋەن ئـىدى. يۇقـىرىدىمۇ ئېيتىپ ئۆتـكىنـىمـىزدەك، بـىز «زەربـىدىن كېيىنـكى 

بېسىم بىنورماللىقى»غا گىرىپتار بولغان ئاتا-ئانىالرنىڭ تېنىدىمۇ مۇشۇ خىل ئهھۋالنى بايقىغانىدۇق. 

ئۇنـداقـتا، بۇ بـايـقاشـالر زادى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى نهچـچه ئـون يـىلـدا، روھىي 

زەربه، كـورتـىزول ۋە «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى» ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى قـانـداق ئـىزاھالش 

كېرەكـلىكـى ئـىزچـىل ھالـدا مېنىڭ ۋە بـاشـقا تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ بېشىنـى قـاتۇرۇپ كهلـدى. 1920-يـىلـالردا 

مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈلـگهن «كۈرەش قـىلـىش يـاكـى قېچىش»تـىن (fight-or-flight) ئـىبـارەت كـىالسسـىك ئـىنـكاس 
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ئهنـدىزىسـىگه كۆرە، تهھدىتـلىك ھادىسـىلهر بۆرەك ئۈسـتى بېزى ھورمـونـى ۋە كـورتـىزولـغا ئـوخـشاش بېسىم 

ھورمـونـلىرىنـىڭ ئـاجـرىلـىشـىغـا تۈرتـكه بـوالتـتى. ئـانـدىن ھورمـونـالر تـومۇر سـوقۇشـىنـىڭ تېزلـىشـىشـى ۋە 

سهزگۈلهرنـىڭ ئۆتكۈرلـىشـىشـى قـاتـارلـىق بـىر مۇنـچه ئۆزگـىرىشـلهرنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىپ، تهھدىتـكه ئۇچـرىغـان 

ئـادەم يـاكـى ھايۋانـنى پۈتۈن زېھنىنـى كۆز ئـالـدىدىكـى خهتهرگه مهركهزلهشـتۈرۈش ۋە شۇنـىڭغا ئـىنـكاس 

قـايتۇرۇش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىالتـتى. مهزكۇر ئهنـدىزىدە: «خهتهر يـوقـىغـان ھامـان ئـىنـسان بهدىنـىدىكـى بۇ 

خىل جىددىي تهسىرلهرمۇ توختايدۇ» دەپ قارىالتتى. 

ھالبۇكـى، 1980-يـىلـى، ۋىيېتنام ئۇرۇشـىغـا قـاتـناشـقان سـابـىق ئهسـكهرلهرنـى داۋالـىغـان روھىي 

كېسهلـلىكـلهر دوختۇرلـىرى ۋە بـاشـقا قـولـلىغۇچـىالر ئۇزۇن مهزگـىلـلىك «كۈرەش»تـىن كېيىن، «زەربـىدىن 

كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»نـى «روھىي كېسهلـلىكـلهرگه دىيـاگـنوز قـويۇش ۋە ئـىسـتاتـىسـتىكـىالش 

قـولـالنـمىسـى»نـىڭ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ـــ «ئـامېرىكـا روھ 

تـىبـابـىتـى جهمـئىيـىتـى» تهرىپـىدىن نهشـىر قـىلـىنـىدىغـان، ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا ئهلـلهردە روھىي كېسهلـلىكـلهرگه 

دىيـاگـنوز قـويۇشـتا ئهڭ كۆپ قـولـلىنـىلـىدىغـان يېتهكـچى قـولـالنـما، ت) ئۈچـىنـچى نهشـرىگه كـىرگۈزۈشـكه مۇۋەپـپهق 

بـولـدى. بۇ روھىي زەربـىنـىڭ تهسـىرىنـىڭ ئۇزاقـقىچه داۋامـلىشـىدىغـانـلىقـىنـىڭ تۇنـجى قېتىم رەسـمىي ئېتىراپ 

قـىلـىنـىشـى ئـىدى. لېكىن، «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا قـويۇلـغان دىيـاگـنوز ھهقـقىدە تـاالش-

تـارتـىشـالر مهۋجۇت ئـىدى. نۇرغۇن پـىسـخولـوگـالر «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»نـى «روھىي 

كېسهلـلىكـلهرگه دىيـاگـنوز قـويۇش ۋە ئـىسـتاتـىسـتىكـىالش قـولـالنـمىسـى»غـا كـىرگۈزۈشـكه ئـىلـىم-پهن ئـامـىلـى 

ئهمهس، بهلـكى سـىيـاسـىي ئـامـىل سهۋەب بـولـغان، دەپ قـارايـتتى. ئۇالرنـىڭ بۇنـداق دەپ قـارىشـىنـىڭ قـىسـمهن 

سهۋەبـى شۇ ئـىدىكـى، ئهيـنى چـاغـدا تهھدىت يـوقـالـغانـدىن كېيىنمۇ، ئۇنـىڭ بهدەنـگه قـايسـى رەۋىشـته ئۇزۇن 

مۇددەت تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى توغرىسىدا تېخى ئىلمىي شهرھلهر مهۋجۇت ئهمهس ئىدى. 

بۇ خـىل مۈجـمهلـلىكـنى كۈچهيـتىۋەتـكىنـى شۇ بـولـدىكـى، ۋىيېتنام ئۇرۇشـىغـا قـاتـناشـقان سـابـىق 

ئهسـكهرلهرگه قـارىتـىلـغان تهتـقىقـاتـتىن كـىشـىنـى تېخىمۇ گـاڭگىرىتـىدىغـان نهتـىجـىلهر ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى. 1980-

 John) يـىلـالرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا، يېيىل ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى نېرۋا ئـىلـمى مۇتهخهسسـىسـلىرىدىن جـون مـاسـون

Mason)، ئېرل گــىللېر (Earl Giller) ۋە تــومــاس كــوســتېن (Thomas Kosten) ئۆز تهتــقىقــاتــىنــىڭ 

نهتـىجـىسـى سۈپـىتـىدە شۇنـى ئېالن قـىلـدى: «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولـغان 

سـابـىق ئهسـكهرلهرنـىڭ تېنىدىكـى بۆرەك ئۈسـتى بېزى ھورمـونـىنـىڭ مـىقـدارى يۇقـىرى بـولسـىمۇ، ئهمـما 

كـورتـىزولـنىڭ سهۋىيهسـى بـاشـقا خـىل روھىي كېسهلـلهرگه گـىرىپـتار بـولـغانـالرنـىڭكىدىن تۆۋەن ئـىدى. ئـادەتـته، 

بېسىم كـورتـىزولـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بېسىم ھورمـونـلىرىنـىڭ كۆپـىيـىشـىگه تۈرتـكه بـولـىدىغـان بـولـغاچـقا، نۇرغۇن 

تهتـقىقـاتـچىالر (مهنمۇ شۇنـىڭ ئـىچـىدە) ئۇالرنـىڭ تهتـقىقـات نهتـىجـىسـىگه قـارىتـا گۇمـانـىي پـوزىتسـىيهدە 

بـولـغانـىدى. ئـارىدىن بـىر يـىل ئۆتـكهنـدىن كېيىن، مهن دوكـتور ئـاشـتى تهتـقىقـاتـچى سۈپـىتـىدە يېيىل 

ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ تهجـرىبـىخـانـىسـىغـا كـىردىم ھهمـدە بـاشـقا بـىر تۈركۈم ۋىيېتنام ئۇرۇشـىغـا قـاتـناشـقان سـابـىق 
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ئهسـكهرلهرنـى تهتـقىق قـىلـىش جهريـانـىدا، كـورتـىزول مـىقـدارىنـى ئۆلـچهش ئۈچۈن بـاشـقىچه ئۇسۇل قـولـالنـدىم. 

لېكىن، مېنى ھهيران قالدۇرغىنى شۇ بولدىكى، مهن ئېرىشكهن نهتىجه ئۇالرنىڭكىگه ئوخشاش ئىدى. 

شۇنـىڭ بـىلهن، مهن بهش كـىشـىلـىك تهتـقىقـات گۇرۇپـپامـدىكـىلهر بـىلهن بـىلـله مهركهزدىن قـاچۇرۇش 

مـاشـىنـىسـى (centrifuge) ۋە بـاشـقا ئهسـلىھهلهرنـى ئېلىپ، كـىلـىۋلهنـدكه بـاردىم. بـىز ئـاتـا-ئـانـامـنىڭ ئۆيـىدە 

يېتىپ-قـوپۇپ، كۈنـدۈزى ئۆيمۇئۆي قـاتـراپ، كـىشـىلهرنـى زىيـارەت قـىلـدۇق. ئـاخشـىمـى قـايـتىپ كېلىپ قـان ۋە 

سۈيـدۈك ئهۋرىشـكىلـىرىنـى تهكشۈردۇق. ھالبۇكـى، بۇ قېتىمـلىق تهكشۈرۈشـنىڭ نهتـىجـىسـىمۇ ئـوپـئوچۇق ئـىدى: 

يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان قـالـغانـالرنـىڭ يېرىمـى «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار 

بـولـغان، شۇنـداقـال بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ كـورتـىزول سهۋىيهسـى نـىسـبهتهن تۆۋەن ئـىدى. شۇنـىسـى شهكسـىز 

ئـىدىكـى، بۇالر بـاشـتىن كهچۈرگهن روھىي زەربـىنـىڭ ئۆتۈپ كهتـكىنـىگه نۇرغۇن يـىلـالر بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن 

«زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى» بـىلهن كـورتـىزولـنىڭ تۆۋەن بـولۇشـى بـىر-بـىرىگه يـانـداشـقان ھالـدا 

داۋاملىشىۋاتاتتى. 

لېكىن، نېمه ئۈچۈن بۇنـداق بـولـىدۇ؟ (يهنـى نـورمـال ئهھۋالـدا بېسىم كـورتـىزولـنى ئۆرلـىتـىۋېتىدىغـان 

تۇرۇقلۇق، بۇالرنــىڭ تېنىدىكــى كــورتــىزول سهۋىيهســى نېمىشــقا تۆۋەن بــولــىدۇ؟) زادى روھىي زەربه 

كـورتـىزولـنىڭ تۆۋەن بـولۇشـىغـا سهۋەب بـولـغانمۇ؟ يـاكـى كـورتـىزولـنىڭ تۆۋەن بـولۇشـى كـىشـىلهرنـىڭ «زەربـىدىن 

كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولۇشـىغـا سهۋەب بـولـغانمۇ؟ 1984-يـىلـى، گېيسېل تـىبـبىي 

ئـىنسـتىتۇتـىدىكـى ئـاالن مـانـك (Allan Munck) ۋە بـاشـقا تهتـقىقـاتـچىالر ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـىر يهكۈن بۇ 

ھهقـتىكـى مۇھىم يـىپ ئۇچـىلـىرىدىن بـىرى بـولـدى. ئۇالرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، بېسىم ھورمـونـلىرى ئـارىسـىدا، 

كـورتـىزول ئـاالھىدە تهڭشىگۈچـىلـىك رولـىغـا ئـىگه ئـىكهن. نـورمـال ئهھۋالـدا، ئهگهر كۆپ مـىقـداردىكـى بېسىم 

ھورمــونــلىرى بهدەنــدە ئۇزۇن مۇددەت مهۋجۇت بــولۇپ تۇرســا، خــىلمۇخــىل شهكــىلــدە بهدەنــگه زىيــان 

يهتكۈزىدىكهن. جۈمـلىدىن، كـىشـىنـىڭ ئـىممۇنـىتېت كۈچـىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۇپ، بهدەنـنىڭ يۇقـىرى قـان بېسىمـى 

قـاتـارلـىق مهسـىلـىلهرگه بـولـغان سهزگۈرلۈكـىنـى ئـاشۇرۇۋېتىدىكهن. لېكىن، جـىددىي خـاراكتېرلـىك روھىي 

زەربـىلهردە، كـورتـىزول ـــ يۇقـىرىقـىغـا زىت ھالـدا ـــ قـوغـدىغۇچـىلـىق رولـى ئـويـنىشـىمۇ مۇمـكىن ئـىكهن. يهنـى 

كـىشـى جـىددىي خـاراكتېرلـىك روھىي زەربـىگه دۇچ كهلـگهن ۋە شۇ سهۋەبـلىك بهدەنـدە بېسىم ھورمـونـلىرى 

كۆپـلهپ ئـاجـرىتـىلـغانـدا، كـورتـىزول (ئۆزىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان) بېسىم ھورمـونـلىرىنـىڭ ئـاجـرىتـىلـىشـىغـا 

توسقۇنلۇق قىلىپ، بۇ ھورمونالرنىڭ مېڭه ۋە باشقا ئهزاالرغا سالىدىغان زىيىنىنى تۆۋەنلىتىدىكهن. 

بۇ ھهقـتىكـى يهنه بـىر بـايـقاش شۇ بـولـدىكـى، بـىز 1990-يـىلـالرنـىڭ دەسـلىپـىدە، ۋىيېتنام ئۇرۇشـىغـا 

قـاتـناشـقان سـابـىق ئهسـكهرلهرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى كـىچـىك ۋاقـتىدا خـارالشـقا ئۇچـرىغـانـالرنـىڭ «زەربـىدىن كېيىنـكى 

بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولۇش ئېھتىمـالـلىقـىنـىڭ تېخىمۇ يۇقـىرى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا 

قـويـغانـىدۇق. نهتـىجـىدە، بـالـىلـىق مهزگـىلـىدىكـى ئـاچـچىق كهچـمىشـلهرنـى، كـورتـىزول مـىقـدارىنـىڭ تۆۋەن 

بـولۇشـىنـى ۋە كهلگۈسـىدە «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولۇش ئېھتىمـالـلىقـىنـى بـىر-

بـىرىگه بـاغـاليـدىغـان رامـكا ئـاسـتا-ئـاسـتا زاھىرلـىنـىشـقا بـاشـلىدى. بـىز بـاسقۇنـچىلـىقـقا يـاكـى قـاتـناش ۋەقهسـىگه 
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ئۇچـرىغـانـدىن كېيىن جـىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمـىگه ئېلىپ كېلىنـگهن كـىشـىلهرنـى تهتـقىق قـىلـىش ئـارقـىلـىق، 

شۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا تېنىدىكـى كـورتـىزول مـىقـدارى تۆۋەن بـولـغان كـىشـىلهرنـىڭ ھۇجۇم يـاكـى ھادىسـىدىن كېيىن 

«زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولۇش ئېھتىمـالـلىقـىنـىڭ تېخىمۇ يۇقـىرى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى 

بايقىدۇق. 

ئۇنـداقـتا، ئۇالر جـىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمـىگه ئېلىپ كېلىنـىشـتىن ئـىلـگىرىال تېنىدىكـى كـورتـىزول 

مـىقـدارى تۆۋەن بـولۇشـى مۇمـكىنمۇ؟ بـىز شۇنـداق يهكۈن چـىقـاردۇقـكى، ئهگهر تېنىدىكـى كـورتـىزول مـىقـدارى 

ئهسـلىدىنـال تۆۋەن بـولـغان كـىشـىلهر روھىي زەربـىگه ئۇچـرىسـا، ئۇالرنـىڭ تېنىدىكـى كـورتـىزول مـىقـدارى بهك 

تۆۋەن بـولـغانـلىقـتىن بېسىم رېئاكسـىيـونـىنـى تـىزگـىنـلهشـتىن ئـاجـىز كېلىشـى(كـورتـىزولـنىڭ جـىددىي تهھدىتـلىك 

ئهھۋالـالردا بېسىمـنى تـىزگـىنـلهش رولـى بـارلـىقـى يۇقـىرىدا قهيـت قـىلـىنـغانـىدى، ت)؛ نهتـىجـىدە، بۆرەك ئۈسـتى 

بېزى ھورمـونـى كۆپـلهپ ئـاجـرىلـىپ، يېڭى روھىي زەربـىگه ئـاالقـىدار خـاتـىرىلهرنـى مېڭىگه ئـورنـىتـىۋېتىشـى، 

كېيىن مهزكۇر خـاتـىرىلهر تۇيۇقسـىز پهيـدا بـولـىدىغـان ئهسـلىمه يـاكـى قـابـاھهتـلىك چۈش قـاتـارلـىق شهكـىلـلهردە 

كـىشـىنـىڭ ئېسىگه كېلىشـى مۇمـكىن. يهنـى، تهنـدىكـى كـورتـىزول مـىقـدارىنـىڭ تۆۋەن بـولۇشـى كـىشـىنـىڭ 

«زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولۇش ئېھتىمـالـلىقـىنـىڭ يۇقـىرىلـىقـىدىن دېرەك بېرىشـى 

مۇمكىن. 

يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان قـالـغانـالرنـىڭ پهرزەنـتلىرىگه قـارىتـىلـغان تهتـقىقـاتمۇ بۇ پهرەزنـى 

قۇۋۋەتـلهيـدۇ. يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان قـالـغان ۋە «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا 

گـىرىپـتار بـولـغان كـىشـىلهرنـىڭ پهرزەنـتلىرى ئۆزى «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار 

بـولـمىغـان تهقـدىردىمۇ، ئۇالرنـىڭ تېنىدىكـى كـورتـىزول مـىقـدارى نـىسـبهتهن تۆۋەن بـولـىدۇ. يهنـى پهرەز 

قـىلـغىنـىمـىزدەك، كـورتـىزول مـىقـدارىنـىڭ تۆۋەن بـولۇشـى بـىلهن كـىشـىنـىڭ «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم 

بىنورماللىقى»غا گىرىپتار بولۇش خهۋپىنىڭ يۇقىرى بولۇشى ئارىسىدا باغلىنىش باردەك قىلىدۇ. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، روھىي زەربه كـىشـىلهرنـىڭ ئـىرسـىيهت ئۇچۇرلـىرىنـى ئۆزىدە مۇجهسـسهمـلىگهن تۇخۇم 

ۋە ئـىسـپېرمـىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىشـتىن سـىرت، گـاھىدا ھامـىلـدارلـىقـتىن نهچـچه ئـون يـىل ئـىلـگىرىال بـالـىيـاتقۇ 

مۇھىتـىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـدەك قـىلـىدۇ. ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە نـاتسـىسـتالرنـىڭ 

گـولـالنـدىيهنـىڭ ئـاشـلىق تهمـىنـات لـىنـىيهسـىنـى ئۈزۈپ قـويـغانـلىقـى سهۋەبـلىك كۆرۈلـگهن گـولـالنـدىيهدىكـى 

ئـاچـارچـىلـىق مهزگـىلـىدە ھامـىلـدار بـولـغان ئـايـالـالرنـىڭ پهرزەنـتلىرىگه قـارىتـىلـغان تـولـىمۇ ئـىنـچىكه تهتـقىقـاتـالر 

«بـالـىيـاتقۇ ئـىچـى ئېففېكتى»نـىڭ دەسـلهپـكى ئـاالمهتـلىرى بـىلهن تهمـىنـلىدى. تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ بـايـقىشـىچه، 

شـىددەتـلىك بېسىم بـىلهن ئـوزۇقلۇق يېتىشـمهسـلىكـنىڭ (مېتابـولـىزمـنىڭ يېتهرسـىزلـىكـى ۋە يۈرەك-قـان تـومۇر 

كېسهلـلىكـلىرىگه گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـىنـىڭ يۇقـىرى بـولۇشـى قـاتـارلـىق) بـىرلهشـمه تهسـىرى ئـانـىنـىڭ روھىي 

زەربىگه ئۇچرىغان ۋاقىتتا ھامىلدارلىقنىڭ قايسى باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقانلىقىغا باغلىق ئىكهن. 
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ھامـىلـدارلـىق ھالـىتـىدە «11-سېنتهبـىر» ۋەقهسـىگه شـاھىت بـولـغان ئـايـالـالر تۇغـقان بـوۋاقـالرمۇ 

بـالـىيـاتقۇدىكـى چېغىدىال مهزكۇر ۋەقهنـىڭ تهسـىرگه ئۇچـرىغـان بـولۇپ، ئهيـنى چـاغـدا ھامـىلـدارلـىقـنىڭ ئـاخـىرقـى 

بـاسقۇچـىدا تۇرۇۋاتـقان ئـايـالـالر تۇغـقان بـوۋاقـالرنـىڭ تېنىدىكـى كـورتـىزول سهۋىيهسـى كۆرۈنهرلـىك تۆۋەن 

بـولـغان. لېكىن، ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى مهن بۇ خـىل ئهھۋالـنىڭ ئۇالرنـىڭ كهلگۈسـى تهرەقـقىيـاتـى ئۈچۈن نېمىدىن 

دېرەك بېرىدىغـانـلىقـىنـى تهكشۈرۈشـكه مۇۋەپـپهق بـواللـمىدىم. ھامـىلـدارلـىق ھالـىتـىدە «11-سېنتهبـىر» 

ۋەقهسـىگه شـاھىت بـولـغان ئـايـالـالرغـا قـارىتـىلـغان كېيىنـكى تهكشۈرۈش داۋامـىدا، «زەربـىدىن كېيىنـكى بېسىم 

بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولـغان ئـايـالـالرنـىڭ ئـىچـىدە ئۆزلـىرىنـىڭ تـوققۇز ئـايـلىق بـالـىلـىرىدا بـىنـورمـال تهشۋىش 

كۆرۈلـگهنـلىكـىنـى ۋە ئۇالرنـىڭ نـاتـونۇش كـىشـىلهردىن زىيـادە قـورقـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقانـالر «زەربـىدىن كېيىنـكى 

بېسىم بـىنـورمـالـلىقـى»غـا گـىرىپـتار بـولـمىغـانـالرغـا قـارىغـانـدا كۆپ بـولـدى. لېكىن، بـىز بۇ بـوۋاقـالرنـى چـوڭ 

بولغانغا قهدەر ئىز قوغالپ تهكشۈرگۈدەك مهبلهغكه ئېرىشهلمىدۇق. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.scientificamerican.com/article/how-parents-rsquo-trauma-leaves-biological-traces-in-
children/ 
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خهلقئارا ۋهزىيهت

رۇسىيه تهۋهسىدىكى تۈركى
جۇمھۇرىيهتلهر



رۇسىيه تهۋەسىدىكى تۈرك ئاپتونوم جۇمھۇرىيهتلىرى 

رۇسـىيه دۇنـيادىكـى زېمىن كۆلـىمـى ئهڭ چـوڭ دۆلهتتۇر. پـرىزدېنتلىق تۈزۈمـى بـىلهن ئـىدارە قـىلـىنـىدىغـان 

مهزكۇر دۆلهت 83 مهمۇرىي رايـونـدىن تهركـىب تـاپـقان فېدېراتسـىيهدۇر. رۇسـىيه تېررىتـورىيهسـىنـىڭ ئـىچـىدە 21 

ئـاپـتونـوم جۇمھۇرىيهت، تـوققۇز ۋىاليهت، 46 رايـون، فېدېرال ئـىمـتىيـازغـا ئـىگه ئـىكـكى شهھهر ۋە بهش ئـاپـتونـوم 

رايون بار.  

فېدېراتسـىيه سـىسـتېمىسـى ئـاسـتىدىكـى 21 جۇمھۇرىيهتنـىڭ ئۆز ئاـلدـىغاـ ئاـساـسىـي قاـنۇنلـىرى، شۇندـاقال 

قـانۇن چـىقـىرىش ۋە ئـىجـرا قـىلـىش ئـاپـپاراتـلىرى بـار. يهنـى ئۇالر ئـىچـكى سـىيـاسهتـته ئهركـىن، تـاشـقى سـىيـاسهتـته 

بولسا رۇسىيه مهركىزىي ھۆكۈمىتىگه قاراشلىقتۇر. 

بۈگۈنـكى رۇسـىيه زېمىنـلىرى مـىڭ يـىلـالردىن بېرى تۈركـىي قهۋمـلهرنـىڭ ئـانـا مـاكـانـى بـولۇپ كهلـگهن 

نۇرغۇن رايـونـالرنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، بۇ رايـونـالردا ھېلىھهم تۈركـىي قهۋمـلهر يـاشـىمـاقـتا. ئهنه شۇ 

سهۋەبـتىن، رۇسـىيه تهۋەسـىدىكـى 21 ئـاپـتونـوم جۇمھۇرىيهتـنىڭ سهكـكىزى تۈركـىي قهۋمـلهرگه تهۋە ئـاپـتونـوم 

جۇمھۇرىيهتلهردۇر. 

تۆۋەندە شۇ ئاپتونوم جۇمھۇرىيهتلهرنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز: 

1. بـاشقۇرتـىسـتان ـــ رۇسـىيهنـىڭ قـازاقـىسـتان چېگراسـىغـا يېقىن رايـونـىغـا جـايـالشـقان بـولۇپ، يهر كۆلـىمـى 

143 مـىڭ 600 كۋادرات كـىلـومېتىر، نـوپۇسـى تۆت مـىلـيون 192 مـىڭدۇر. قـىپـچاقـالردىن بـولـغان بـاشقۇرتـالر بۇ 

يهرنـىڭ يهرلـىك خهلـقىدۇر. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـدىن كېيىن، بـاشقۇرتـىسـتان 1991-يـىلـى 10-ئـايـنىڭ 

1-كۈنـى ئـاپـتونـوم جۇمھۇرىيهتـلىك سـاالھىيـىتـىگه ئېرىشـتى. بـاشقۇرتـىسـتان ئـاسـاسـىي قـانۇنـى ۋە رۇسـىيه 

فېدېراتسـىيهسـى ئـاسـاسـىي قـانۇنـىغـا كۆرە، بـاشقۇرتـىسـتان ئـايـرىم بـىر جۇمھۇرىيهت بـولسـىمۇ، لېكىن ئـىگـىلـىك 

ھوقۇققا ئىگه ئهمهس.  

ئهسـىرلهردىن بېرى بـاسـتۇرۇلۇشـقا ۋە ئـاسـسمىلـىيـاتسـىيه ئۇرۇنۇشـلىرىغـا ئۇچـراپ كهلـگهن بـاشقۇرتـالر 

ئـىسـالمـىي ئېتىقـادىنـى ۋە مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـى قـوغـداش ئـارقـىلـىق ئۆز مهۋجۇتلۇقـىنـى بۈگۈنـگىچه داۋامـالشـتۇرۇپ 

كهلـدى. بـاشقۇرتـىسـتانـنىڭ پـايـتهخـتى ئۇفـا رۇسـىيهدىكـى تۈركـىي قهۋمـلهر ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم ئـورۇنـغا ئـىگه. 

ئۇفا مۇپتىلىقى رۇسىيهدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ مهركىزى دەپ قارىلىدۇ. 

بـاشقۇرتـىسـتانـدا نېفىت ۋە تهبـىئـىي گـاز زاپـىسـى ئـىنـتايـىن مـول بـولۇپ، رۇسـىيهدىكـى نېفىت 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـىقـدارىنـىڭ يـىگـىرمه پـىرسهنـتى بـاشقۇرتـىسـتانـدىن كېلىدۇ. خـام نېفىت ۋە يېقىلغۇ مـاي 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش جهھهتـته رۇسـىيهدىكـى رايـونـالر ئـارىسـىدا بـىرىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، 
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بـاشقۇرتـىسـتانـدا يهنه مـول مـىقـداردا كۆمۈر، مـىس، بـائۇكسـىت (bauxite)، ئـالتۇن، مـانـگان ۋە خـروم زاپـىسـى 

مهۋجۇتتۇر. 

2. چۇۋاشـىسـتان ـــ مـوسكۋانـىڭ تهخـمىنهن 650 كـىلـومېتىر شهرقـىگه جـايـالشـقان بـولۇپ، يهر كۆلـىمـى 

18 مـىڭ 300 كۋادرات كـىلـومېتىردۇر. پـايـتهخـتى چېبوكـسارى بـولـغان مهزكۇر جۇمھۇرىيهتـته تهخـمىنهن 1 

مىليون 350 ئادەم ياشايدۇ. 

ئهسـلىدە، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـدا، چۇۋاشـىسـتان (ئـاپـتونـوم جۇمھۇرىيهت ئهمهس) تهلتۆكۈس 

مۇسـتهقـىلـلىق ئېالن قـىلـغان بـولسـىمۇ، لېكىن رۇسـىيهنـىڭ بېسىمـى تۈپهيـلى، 1991-يـىلـى رۇسـىيهگه تهۋە 

ئاپتونوم جۇمھۇرىيهتكه ئايالندى. 

تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، چۇۋاشـالر ئهڭ دەسـلهپـته مۇسۇلـمان بـولـغان تۈركـىي قهۋمـلهردىن 

بـولسـىمۇ، لېكىن رۇسـىيه تهۋەسـىدە ئهڭ قـاتـتىق ئـاسسـىمـىلـىيـاتسـىيهگه دۇچ كهلـگهن قهۋمـلهردىن بـىرى بـولۇش 

سۈپىتى بىلهن، بۈگۈنكى چۇۋاشالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى ئورتودوكس خىرىستىيانالردۇر. 

چۇۋاش خهلــقى تۈركــىي تــىلــنىڭ ھازىرغــىچه بــىلــىنــگهن ئهڭ قهدىمــىي دىيــالېكىتــلىرىدىن بــىرىدە 

سۆزلىشىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ تىلىدا تۈركىي تىل تارىخىنىڭ تهخمىنهن 2500 يىللىق ئىزناسى بار. 

چۇۋاشـىسـتان زېمىنـلىرى پهۋقۇلـئاددە مۇنـبهتتۇر. بۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ يهردە 300 گه يېقىن سـانـائهت 

مۇئهسـسهسـى بـار. بۇ يهردە يهنه نېفىت ۋە تهبـىئـىي گـاز زاپـىسـى بـايـقالـغان بـولسـىمۇ، لېكىن مهۋجۇت تېخنىكـا 

ئارقىلىق چىقىرىپ ئىشلىتىش تهننهرخى پهۋقۇلئاددە يۇقىرى بولغاچقا، ھازىرچه قېزىلمايۋاتىدۇ. 

3. تـاتـارىسـتان ـــ بـاشقۇرتـىسـتان بـىلهن چۇۋاشـىسـتانـنىڭ ئـارىسـىغـا جـايـالشـقان. پـايـتهخـتى قـازان 

شهھىرى، يهر كۆلىمى 67 مىڭ 836 كۋادرات كىلومېتىر، نوپۇسى 3 مىليون 800 مىڭدۇر. 

رۇسـالر بـاشقۇرتـىسـتان، چۇۋاشـىسـتان ۋە تـاتـارىسـتانـنىڭ ئۆزئـارا قـوشـنا رايـونـالرغـا ئـايـلىنـىشـىنـى 

خالىمىغاچقا، بۇالرنىڭ چېگرالىرى بىر-بىرىنىڭكىدىن ئايرىۋېتىلگهن. 

تـاتـارىسـتان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـدا مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىغـان تۇنـجى تۈرك دۆلـىتـى بـولسـىمۇ، 

لېكىن رۇسـىيه بۇنـىڭغا يـول قـويـمىدى ۋە (شۇ چـاغـدىكـى پـرىزدېنت يېلتىسـىن رەھبهرلـىكـىدىكـى) رۇسـىيه 

ھۆكۈمـىتـى تـاتـارالرنـىڭ بـىر تـاالي شهرتـلىرىگه مـاقۇل بـولۇش بهدىلـىگه تـاتـارىسـتانـنىڭ رۇسـىيهگه تهۋە بـولۇشـىغـا 

كـاپـالهتـلىك قـىلـدى. مهسـىلهن، تـاتـارىسـتان رۇسـىيه فېدېراتسـىيهسـىگه يېڭى قـوشۇلـغانـدا، ئۆزىنـىڭ تـاشـقى 

سـىيـاسـىتـىنـى بهلـگىلهش ھوقۇقـىمۇ بـار ئـىدى. تـاتـارىسـتان ئـاسـاسـىي قـانۇنـى رۇسـىيه ئـاسـاسـىي قـانۇنـىدىن تېخىمۇ 

ئۈستۈن ھېسابلىناتتى.  
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تـاتـارىسـتان رۇسـىيه زېمىنـلىرى ئـىچـىدىكـى ئهڭ بـاي رايـونـالردىن بـىرى، شۇنـداقـال رۇسـىيهنـىڭ سـانـائهت 

جهھهتته ئهڭ تهرەققىي قىلغان رايونىدۇر. تاتارىستان يهنه مول يهر ئاستى بايلىقلىرىغىمۇ ئىگىدۇر. 

رۇسـالر چېچهن قـوزغـىالڭلىرىنـى بـاسـتۇرغـانـدىن كېيىن، تـاتـارىسـتانـغا بېرىلـگهن ئـىمـتىيـازالرنـىمۇ بـىر-بـىرلهپ 

تـارتـىۋېلىشـقا بـاشـلىدى. تـاكـتىكـا سۈپـىتـىدە، تـاتـارىسـتانـدىكـى رۇسـالرنـىڭ نـوپۇسـى كۆپهيـتىلـدى. ھازىر 

تـاتـارىسـتانـدىكـى تـاتـارالر ئـومۇمـىي نـوپۇسـنىڭ 50~55 پـىرسهنـتىنـى، رۇسـالر بـولـسا 35~40 پـىرسهنـتىنـى 

ئىگىلهيدۇ. ۋىالدىمىر پۇتىن ھېلىھهم تاتارىستانغا قارىتا «مهركهزگه باغالش» سىياسىتى يۈرگۈزمهكته.  

تاتارىستاندا بۈگۈن خىرىستىيان ۋە ئىسالم ئېتىقادلىرى، سىالۋ ۋە تۈرك كۈلتۈرلىرى تهڭ مهۋجۇتتۇر. 

4. خـاكـاسـيا جۇمھۇرىيـىتـى ـــ ئـوتتۇرا سـىبـىرىيهنـىڭ جهنۇبـىغـا، قـازاقـىسـتان بـىلهن مـوڭغۇلـىيه چېگرالـىرى 

تۇتـاشـقان يهرگه (جۈمـلىدىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئـالـتاي ۋىاليـىتـىگه) يېقىن ئـورۇنـغا جـايـالشـقان. يهر كۆلـىمـى 

61 مـىڭ 569 كۋادرات كـىلـومېتىر، نـوپۇسـى تهخـمىنهن 700 مـىڭدۇر. رايـونـدىكـى رەسـمىي تـىل خـاكـاس تـىلـى 

ۋە رۇس تىلى بولۇپ، خاكاس تىلى ئۇيغۇر تىلىغا يېقىندۇر.  

مهزكۇر جۇمھۇرىيهتـنىڭ پـايـتهخـتى ئـابـاكـان شهھىرى بـولۇپ، بۇ شهھهرنـىڭ ئـىسـمى «ئېيىق قېنى» 

دېگهن مهنـىدىدۇر. خـاكـاسـيا زېمىنـلىرى تۈركـىي قهۋمـلهرنـىڭ كۆچۈشـى ئهڭ دەسـلهپـته بـاشـالنـغان جـايـالردىن 

بـىرى بـولۇپ، بۇ يهر ئـوغۇزالر سهپهرگه ئـاتـالنـغان جـاي سۈپـىتـىدە بـىلـىنـمهكـته. خـاكـاسـالر بـولـسا شۇ ۋاقـىتـتا 

كۆچمهي، مۇشۇ يهردە قالغان تۈرك قهۋمىدۇر. 

خـاكـاسـالر بۈگۈن خـاكـاسـىيـا جۇمھۇرىيـىتـى نـوپۇسـىنـىڭ ئـاران ئـون پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدىغـان بـولۇپ، 

شامان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ. 

بۇ رايـونـدا مۇھىم تهبـىئـىي بـايـلىقـالردىن تۆمۈر، ئـالتۇن، كۈمۈش، كۆمۈر، نېفىت ۋە تهبـىئـىي گـاز 

قـاتـارلـىقـالر بـار. بۇنـىڭدىن سـىرت، رۇسـىيهدىكـى ئهڭ چـوڭ مـولـىبـدېن (Molybdenum) كېنىمۇ مۇشۇ يهرگه 

جايالشقان بولۇپ، مولىبدېن پوالت تاۋالشقا قوللىنىلىدىغان مۇھىم ئېلېمېنتتۇر. 

5. يـاقۇتـىسـتان ـــ گهرچه بۇ يهرنـىڭ «يـاقۇتـىسـتان» دېگهن ئـىسـمى مهشھۇر بـولسـىمۇ، لېكىن رەسـمىي 

ئـىسـمى «سـاخـا جۇمھۇرىيـىتـى» بـولۇپ، «يـاقۇتـىسـتان» بۇ يهرنـىڭ رۇسـالر تهرىپـىدىن قـويۇلـغان ئـىسـمىدۇر. بۇ 

يهر سـىبـىرىيهنـىڭ كهڭ بـىر قـىسـمىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. پـايـتهخـتى يـاقۇتسـىكـنىڭ سـوغۇقـى مهشھۇردۇر. يـاقۇتـىسـتانمۇ 

دۇنيادىكى ھاۋاسى ئهڭ سوغۇق رايون دەپ قارىلىدۇ. 

يـاقۇتـىسـتان يهر كۆلـىمـى جهھهتـته دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ ئـاپـتونـوم جۇمھۇرىيهت بـولۇپ، يهر كۆلـىمـى 3 

مـىلـيون 103 مـىڭ 200 كۋادرات كـىلـومېتىر كېلىدۇ ۋە رۇسـىيه دۆلهت زېمىنـىنـىڭ بهشـتىن بـىرىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. 

ئهگهر يـاقۇتـىسـتان مۇسـتهقـىل دۆلهت بـولـغان بـولـسا، بۈگۈن دۇنـيا بـويـىچه يهر كۆلـىمـى جهھهتـته سهكـكىزىنـچى 
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چوـڭ دۆلهت ھېسابالنغان بوـالتتـى. لېكىن، بۇ يهرنىـڭ نوـپۇسىـ ئاـرانال 900 مـىڭ. يـاقۇتـىسـتانـنىڭ رەسـمىي 

تـىلـى سـاخـا تـىلـى بـولۇپ، بۇ تـىل تۈركـىي تـىل دىيـالېكىتـلىرى ئـارىسـىدا تۈركـىيه تۈركـچىسـىگه ئهڭ يېقىن 

بولغان تىلدۇر. 

رۇسـالر قـويـغان «يـاقۇتـىسـتان» دېگهن ئـىسـىمـدىنمۇ مهلۇم بـولـغىنـىدەك، بۇ يهردىن قـىمـمهتـلىك تـاشـالر 

كۆپ چـىقـىدۇ. شۇنـداقـال، «ئېلېمېنتالر دەۋرىيـلىك جهدىۋىلـى»دىكـى ئېلېمېنتالرنـىڭ ھهمـمىسـى بۇ يهردىن 

تېپىلىدۇ. 

6. تۇۋا جۇمھۇرىيـىتـى ـــ رۇسـىيهنـىڭ مـوڭغۇلـىيه چېگراسـىغـا جـايـالشـقان ئـاپـتونـوم جۇمھۇرىيهتتۇر. 

قهدىمـىي خـىتـاي مهنـبهلـىرىگه كۆرە، تۇۋاالر ئـىنـتايـىن قهدىمـىي زامـانـالردىن بېرى مۇشۇ جـايـالردا يـاشـاپ 

كهلـگهن. 170 مـىڭ كۋادرات كـىلـومېتىر زېمىنـغا ئـىگه بۇ جۇمھۇرىيهتـنىڭ نـوپۇسـى 309 مـىڭدۇر. تۈركـىي 

قهۋمـلهر تهرىپـىدىن ئۇلۇغـلىنـىدىغـان ۋە تۈرك مـىلـلهتـچىلـىكـىگـىمۇ مۇھىم تهسـىر كۆرسهتـكهن ئۆتۈكهن شهھىرى 

بۈگۈنكى تۇۋا جۇمھۇرىيىتىنىڭ دائىرىسىدىدۇر. 

7. ئـالـتاي جۇمھۇرىيـىتـى ـــ رۇسـىيهنـىڭ ئهڭ جهنۇبـىغـا جـايـالشـقان بـولۇپ، قـازاقـىسـتان، شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ۋە مـوڭغۇلـىيه بـىلهن چېگرالـىنـىدۇ. يهر كۆلـىمـى 92 مـىڭ 600 كۋادرات كـىلـومېتىر، نـوپۇسـى 209 

مىڭدۇر. ئالتاي تۈركچىسىدە سۆزلىشىدىغان يهرلىك خهلقلهرنىڭ ئېتىقادى شامانىزمدۇر.  

ئـالـتاي جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 85 پـىرسهنـتى تـاغـلىق رايـونـالردىن تهشـكىل تـاپـقان بـولۇپ، رۇسـالر بۇ سهۋەبـلىك 

بۇ يهرنى «تاغلىق ئالتاي جۇمھۇرىيىتى» دەپ ئاتىغان.  

چـاررۇسـىيه دەۋرىدىن تـارتـىپـال ئـاسسـىمـىلـىيـاتسـىيه ئۇرۇنۇشـلىرىغـا ئۇچـراپ كهلـگهن يهرلـىك خهلـق نۆۋەتـته 

ئۆز جۇمھۇرىيـىتـىدە ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـكه ئـايـالنـغان بـولۇپ، يهرلـىك ئـىدارە ھوقۇقـى رۇسـالرنـىڭ قـولـىدىدۇر. 

يهرلىك خهلق كۆپىنچه تولىمۇ نامرات چهت-ياقا رايونالردا ياشايدۇ.  

ئـالـتاي جۇمھۇرىيـىتـى تهۋەلـىكـىدە مـول مـىقـداردا تـاتـلىق سۇ زاپـىسـى مهۋجۇت بـولۇپ، كهلگۈسـىدە سۇ 

كـرىزىسـىنـىڭ كۈچـىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ، بۇ يهرنـىڭ ئهھمىيـىتـىنـىڭ تېخىمۇ گهۋدىلـىنـىدىغـانـلىقـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. 

ئالتاي جۇمھۇرىيىتى تهۋەسىدە يىگىرمه مىڭدىن ئارتۇق دەريا، يهتته مىڭدىن ئارتۇق كۆل بار. 

8. قـابـاردەي-بـالـقار جۇمھۇرىيـىتـى ـــ رۇسـىيهنـىڭ گـرۇزىيه چېگراسـىغـا، يهنـى كـافـكازىيهنـىڭ شـىمـالـىغـا 

جايالشقان. يهر كۆلىمى 12 مىڭ 500 كۋادرات كىلومېتىر، نوپۇسى تهخمىنهن 900 مىڭدۇر. 

ئـىسـمىدىن مهلۇم بـولـغىنـىدەك، مهزكۇر جۇمھۇرىيهتـنىڭ خهلـقى چهركهزلهردىن بـولـغان قـابـاردەيـلهر ۋە 

تۈركـىي قهۋم بـولـغان بـالـقارالردىن تهركـىب تـاپـقان. جۇمھۇرىيهت نـوپۇسـىنـىڭ 57 پـىرسهنـتى چهركهز، 23 
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پـىرسهنـتى رۇس، 13 پـىرسهنـتى بـالـقار، قـالـغان قـىسـمى كـافـكازىيه خهلـقلىرى بـولۇپ، نـوپۇسـنىڭ 55 پـىرسهنـتى 

ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ. 

قـابـاردەي-بـالـقار جۇمھۇرىيـىتـى جـايـالشـقان كـافـكازىيه رايـونـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـدىن بۇيـان 

ئـىزچـىل ھالـدا تـوقۇنۇش-ئـىخـتىالپـالر ئۈزۈلـمهي كهلـگهن رايـون بـولۇپ، بۇنـىڭ تهسـىرىدە قـابـاردەي ۋە 

بالقارالردىن ئىبارەت ئىككى چوڭ يهرلىك خهلق ئارىسىدىمۇ پات-پاتال سۈركىلىش كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

سهلبىي كهيپىياتقا ئهسىر
بولماسلىقنىڭ ئۈچ چارىسى 

دوكتور مارك چرهۋېرس 



سهلبىي كهيپىياتقا ئهسىر بولماسلىقنىڭ ئۈچ چارىسى 

دوكتور مارك چرهۋېرس 

ھهمـمىمـىز گـاھىدا تۈرلۈك سهلـبىي كهيـپىيـاتـالرنـىڭ ئـىسـكهنـجىسـىگه چۈشۈپ قېلىشـتىن سـاقـلىنـالـمايـمىز. 

گهرچه بهزىدە كهيـپىيـاتـالرنـىڭ ئـىسـكهنـجىسـىدىن قۇتۇلۇش بهسـىي مۈشكۈل بـولسـىمۇ، لېكىن كۆپـىنـچه 

پـىسـخولـوگـالر كهيـپىيـاتـنىڭ ئۆز نۆۋىتـىدە كـىشـىنـىڭ زېھنىيـىتـى ۋە خـاراكتېرىغـا ئـاالقـىدار ئۇچۇرالرنـى كۆرسـىتـىپ 

بېرىدىغان ئهينهك بوالاليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشمهكته. 

ھالبۇكـى، ئهگهر كهيـپىيـات سـىزنـى تـامـامهن چـىرمـىۋالـسا، ئۇ چـاغـدا سـىز ئۆز كهيـپىيـاتـىڭىزنـى ئـاڭقىرىشـقا 

ئـامـالسـىز قېلىشـىڭىز مۇمـكىن. بۇ خـىل ئـاجـىزلـىقـقا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن، تۆۋەنـدە بـىنـورمـال يـاكـى ئـازابـلىق 

كهيـپىيـاتـالرنـى تېخىمۇ يـاخشـى كـونـترول قـىلـىپ، روھىي چـىدامـچانـلىق يېتىلـدۈرۈشـىڭىزگه تۈرتـكه بـولـىدىغـان، 

تهتقىقاتالر ئارقىلىق دەلىللهنگهن ئۈچ تۈرلۈك ئۇسۇلنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز. 

بىرىنچى ئۇسۇل: رەت قىلىنىش ھېسسىياتىنىڭ سهلبىي تهسىرىنى ئوبيېكتىپچانلىق ئارقىلىق تىزگىنلهش 

ديۇك ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ پـىسـخولـوگـى مـارك لـىرىيـنىڭ (Mark Leary) سۆزىگه كۆرە، رەت قـىلـىش 

تۆۋەندىكىدەك ئالته خىل شهكىلدە ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇمكىن ئىكهن: 

1. تهنقىد 

2. خىيانهت 

3. ئاكتىپ رەۋىشته ئايرىلىش (مهسىلهن، نىكاھتىن ئاجرىشىش) 

4. پاسسىپ رەۋىشته ئايرىلىش (مهسىلهن، ئارىغا ئېلىنماسلىق) 

5. زوقلىنىلماسلىق 

6. كولدۇرلىتىلىش 

يۇقـىرىقـى ئـىشـالرنـىڭ ھهرقـانـداق بـىرى سهۋەبـلىك پهيـدا بـولـغان زەخـمىلـىنـىش تۇيغۇسـى كـىشـىنـىڭ «رەت 

قـىلـىنـىش تۇيغۇسـى»نـى بـاشـتىن كهچۈرۈشـى بـىلهن نهتـىجـىلـىنـىشـى، ئـانـدىن بۇ خـىل تۇيغۇ ھهسـرەت، غهزەپ، 

ھهتتا تهشۋىشكه ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. 

«كـىشـىلهرنـىڭ <رەت قـىلـىنـىش>تـىن ئـىبـارەت سۇبيېكتىپ تۇيغۇنـى ھېس قـىلـىشـى ئۈچۈن، ھهقـىقـىي 

رەۋىشـته رەت قـىلـىنـغان بـولۇشـى شهرت ئهمهس. مهسـىلهن، بـىز جـورىمـىزنـىڭ بـىزنـى قـوبۇل قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى 
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(يهنـى رەت قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى) ۋە يـاخشـى كۆرىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـسهكمۇ، ئۇالر يهنـىال (ئـاڭسىز رەۋىشـته) بـىزگه 

<رەت قـىلـىنـغانـلىق> تۇيغۇسـىنـى ھېس قـىلـدۇرۇشـى ۋە مۇئهيـيهن ئهھۋالـالردا بـىزگه ئـازار بېرىپ قـويۇشـى 

مۇمكىن» دەيدۇ لىرىي. 

لـىرىيـنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، بـىز ئۆزىمـىزدىكـى رەت قـىلـىنـىش تۇيغۇسـىنـى تـىزگـىنـلهش ئۈچۈن، ئـالـدى بـىلهن 

چـوقۇم «قـوبۇل قـىلـىنـىش»نـىڭ ئۆزىمـىز ئۈچۈن نېمىشـقا شۇنـچه مۇھىمـلىقـىنـى چۈشـىنـىپ يېتىشـىمـىز كېرەك 

ئـىكهن. قـىسـقارتـىپ ئېيتقانـدا، كـىشـىلهر ئۆزلـىرىنـى بـىرەر شهخـس يـاكـى گۇرۇپـپا ئۈچۈن يۇقـىرى «مۇنـاسـىۋەت 

قـىمـمىتـى»گه (relational value) ئـىگه دەپ قـارىسـا، ئـانـدىن ئۆزىنـى قـوبۇل قـىلـىنـغانـدەك ھېس قـىلـىدىكهن. 

بـىزنـىڭ نۇرغۇن قـىلـمىشـلىرىمـىز، خـىيـالـلىرىمـىز ۋە كهيـپىيـاتـىمـىز بـىزنـىڭ مۇئهيـيهن تـوپـالرغـا تهۋە بـولۇش 

ئېھتىياجىمىزنىڭ مهھسۇلىدۇر. 

شۇ ۋەجـىدىن، لـىرىي شۇنـى تهۋسـىيه قـىلـىدۇكـى، ئهگهر سـىز «رەت قـىلـىنـىش تۇيغۇسـى»نـى بـاشـتىن 

كهچۈرۈۋاتـقان بـولسـىڭىز، ئـىكـكى بـىسـلىق ئـاالقه ئـىشـارەتـلىرى سهۋەبـلىك مۇنـاسـىۋەت قـىمـمىتـىڭىزنـى تۆۋەن 

مۆلـچهرلهپ قـويـماسـلىقـقا يـاكـى (ئـىجـابـىيمۇ ئهمهس، سهلـبىيمۇ ئهمهس) بـىتهرەپ ئـىنـكاسـالرنـى سهلـبىي ئـىنـكاس 

دەپ چۈشـىنـىۋالـماسـلىقـقا كـاپـالهتـلىك قـىلـىڭ. تۇرمۇشـتا نۇرغۇن كـىشـىلهر ئۆزلـىرىنـى ئهمهلـىيهتـتىكـىدىن بهكـرەك 

رەت قىلىنىشقا ئۇچراۋاتقاندەك ھېس قىلىدىغان بولغاچقا، بۇنداق قىلىش تولىمۇ زۆرۈر. 

«بۇ خـىل نۇقـتىئـىيـنهزەرگه كۆرە، كـىشـىنـىڭ رەت قـىلـىنـىش جهھهتـتىكـى ئهنـدىشـىسـىنـى ھهل قـىلـىشـنىڭ 

تۇنـجى قهدىمـى <پـاكـىتـالرنـى مۇمـكىنـقهدەر ئـوبيېكتىپ رەۋىشـته تهكشۈرۈپ چـىقـىش، ئۇالرغـا زىيـادە كۆپ 

سهلبىي كهيپىياتالرنى يۈكلىمهسلىك>تۇر» دەيدۇ لىرىي. 

ئهگهر سـىز كۆرۈنهرلـىك ۋە ئـازابـلىق «رەت قـىلـىنـىش تۇيغۇسـى»نـى بـاشـتىن كهچۈرۈۋاتـقان بـولسـىڭىز، 

تۆۋەندىكىلهر سىزنىڭ قوبۇل قىلىنىش تۇيغۇڭىزنى كۈچلهندۈرەلهيدىغان ئامالالردىن بهزىلىرىدۇر: 

* بـىز تـوغـرىسـىدىكـى كۆز قـاراشـلىرى مۇھىم بـولـمىغـان كـىشـىلهرنـىڭ سهلـبىي ئـىنـكاسـلىرىنـى نهزەردىن 

ساقىت قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىش 

* بـىزنـى يۇقـىرى «مۇنـاسـىۋەت قـىمـمىتـى»گه ئـىگه دەپ قـارايـدىغـان كـىشـىلهر بـىلهن مۇنـاسـىۋەت 

ئورنىتىشقا تىرىشىش 

* زۆرۈر تېپىلـغانـدا، بـاشـقىالرنـىڭ بـىز بـىلهن مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـقا ئهھمىيهت بېرىش دەرىجـىسـىنـى 

كۈچهيتىش ئۈچۈن ئۆزىمىزنى ئۆزگهرتىش. 

ئىككىنچى ئۇسۇل: كهيپىيات تۇراقسىزلىقىغا يېقىندىن دىققهت قىلىش 
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كهيـپىيـات تۇراقسـىزلـىقـى ـــ پـايـدىسـىز كهيـپىيـات ئهنـدىزىلـىرىنـىڭ تهكـرار كۆرۈلۈشـىدۇر. تهتـقىقـاتـالردا 

كۆرسىتىلىشىچه، بۇ نۇرغۇن پىسخولوگىيهلىك بىنورماللىقالرنىڭ يادروسى ئىكهن. 

كهيـپىيـات تۇراقسـىزلـىقـىنـىڭ سهۋەبـلىرى خـىلمۇخـىل بـولـغاچـقا، ئۇنـى ئېنىق تهبـىرلهشمۇ بهسـى مۈشكۈل. 

پـىسـخولـوگ ئـارېال ئـاگـاكـوغـا (Arela Agako) كۆرە، بۇ خـىل ھادىسـىنـىڭ مـىسـالـلىرى مۇنـداق بهش تېمىنـى 

ئۆزىدە مۇجهسسهملىگهن بولىدىكهن: 

1. چوڭ مېڭىنىڭ ئاكتىپلىشىشى (قوزغىلىشى) 

2. فىزىئولوگىيه 

3. تونۇش 

4. قىلمىش 

5. شهخسىي كهچمىش 

«بـىز <كهيـپىيـات>نـى ۋە <كهيـپىيـات تۇراقسـىزلـىقـى>نـى تهبـىرلهشـكه ئۇرۇنـغان بـارلـىق نهزەرىيهلهرنـىڭ 

كېسىشـكهن قـىسـمىدىن بهزى يهكۈنـلهرگه ئېرىشهلهيـمىز. مهسـىلهن، قـورقۇشـنى مـىسـالـغا ئـالـساق، بۇنـىڭدا 

بـىزنـىڭ بـادام مېغىزى يـادرومـىز (amygdala ـــ بـادام مېغىزى يـادروسـى: چېكه يـاپـراقـچىسـىنـىڭ ئـالـدى 

ئۇچـىدىكـى كۈل رەڭ تۈگۈن بـولۇپ، ئـاسـاسـلىقـى كهيـپىيـاتـقا، بـولۇپمۇ خۇشـالـلىق ۋە قـورقۇنـچقا تهسـىر 

كۆرسـىتـىدۇ، ت) ھهرىكهتـكه ئۆتـىدۇ (چـوڭ مېڭىنـىڭ ئـاكـتىپـلىشـىشـى). بهدىنـىمـىزدە نۇرغۇن ئۆزگـىرىشـلهرنـى 

بـايـقايـمىز، مهسـىلهن يۈرەك سـوقۇشـىمـىز تېزلـىشـىدۇ (فـىزىئـولـوگـىيه). بـىز يهنه كـالـلىمـىزغـا خهتهرگه ئـائـىت 

خـىيـالـالر كهلـگهنـلىكـىنـى بـايـقىشـىمـىز مۇمـكىن (تـونۇش). بـىزدە (شۇ خـىل خهتهردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن) قېچىپ 

كېتىش ئـىسـتىكـى تۇغۇلۇشـى مۇمـكىن (قـىلـمىش). شۇنـداقـال، بـىز بۇ خـىل كهچۈرمـىشـىمـىزنـى ئـوخشـىمـىغـان 

ئۇسۇلالردا بايان قىلىشىمىز مۇمكىن (شهخسىي كهچمىش)» دەيدۇ ئاگاكو. 

مهلۇم بـىر خـىل كهيـپىيـات پـايـدىسـىز يـاكـى زۆرۈرىيهتسـىز بـولـغان ئهھۋالـدا، ئـاكـتىپـلىشـىشـى؛ شۇنـداقـال، 

مهلۇم بـىر خـىل كهيـپىيـات زۆرۈر بـولـغانـدا، ئـاكـتىپـالشـماسـلىقـى مۇمـكىن. مهلۇم بـىر خـىل كهيـپىيـاتـنىڭ 

دەرىجـىسـىنـىڭ شۇ ۋاقـىتـتا زۆرۈر بـولـغانـدىن بهك يۇقـىرى يـاكـى بهك تۆۋەن بـولۇشـى (مهسـىلهن، ئـىنـتايـىن 

خۇشـال بـولۇشـقا تېگىشـلىك ۋاقـىتـتا اليـىقـىدا خۇش بـواللـماسـلىق، ت) كۆپ ئۇچـرايـدىغـان ئهھۋالـدۇر. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، كهيـپىيـاتـالر بـىز مـوھتاج بـولـغانـدىن ئۇزۇن يـاكـى قـىسـقا مۇددەت داۋامـلىشـىشـى مۇمـكىن. بۇ 

نوقۇل ھالدا روھىي بىنورماللىقالرغا گىرىپتار بولغانالردىال ئهمهس، ھهممىمىزدە كۆرۈلىدىغان ئهھۋالالردۇر. 

ئهگهر سىز كهيپىيات تۇراقسىزلىقىغا دۇچ كهلگهن بولسىڭىز، ئاگاكو سىزگه شۇالرنى تهۋسىيه قىلىدۇ: 

* كهيـپىيـات ئۈچۈن ۋاقـىت ئـاجـرىتـىڭ. ئهڭ يـاخشـىسـى ئـازادە ۋە دەخـلىسـىز مۇھىتـتا ئۇنـىڭ ئۈچۈن بـىر 

قانچه مىنۇت ۋاقىت چىقىرىڭ. 
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* كهيپىياتنىڭ ۋۇجۇدىڭىزدىڭىزدىكى ئىپادىلىرىنى توغرا بايقاشقا تىرىشىڭ. 

* شۇ خـىل كهيـپىيـاتـقا (چۈشكۈنلۈك، قـايغۇ، ھهسـرەت، قـورقۇنـچ، تهشۋىش، تـىت-تـىتـلىق دېگهنـدەك) 

ئىسىم قويۇپ بېقىڭ. 

* كهيــپىيــات كۆرۈلــگهن ۋاقــىتــتىكــى ۋەزىيهتــنىڭ شۇ كهيــپىيــاتــنى يــوللۇقــالشــتۇرااليــدىغــان-

يـوللۇقـالشـتۇرالـمايـدىغـانـلىقـى يـاكـى كهيـپىيـاتـقا بـاشـقا ئـىشـالرنـىڭ سهۋەب بـولـغانـلىقـى (مهسـىلهن، مهلۇم بـىر خـىل 

ئهھۋالـدا ئـاچـچىقـالنـغان بـولسـىڭىز، ئـاچـچىقـلىنـىشـىڭىزغـا ھهقـىقهتهن شۇ ئـىش سهۋەب بـولـدىمۇ يـاكـى بۇنـىڭ 

«ئۇزۇنـدىن بېرى يـىغـىلـىپ قـالـغان سهلـبىي كهيـپىيـات» دېگهنـدەك بـاشـقا ئـاشـكارا-يـوشۇرۇپ سهۋەبـلىرى بـار-

يوقلۇقى) توغرىسىدا ياخشى ئويلىنىڭ. 

* ئهگهر بۇ خـىل كهيـپىيـات يـوللۇق بـولـسا (يهنـى ئـاشۇ خـىل ۋەزىيهتـته شۇ خـىل كهيـپىيـاتـنىڭ بـولۇشـى 

نـورمـال بـولـسا)، ئۆز-ئۆزىڭىزگه «شۇ تـاپـتا بۇ كهيـپىيـات مېنى نېمه قـىلـىشـقا ئۈنـدەۋاتـىدۇ؟» دەپ سـوئـال 

قـويۇڭ. كهيـپىيـاتـىڭىز سـىزنـى ئـىجـتىمـائـىي قـولـالشـقا ئېرىشـىشـكه، يـاكـى خهتهرلـىك ئهھۋالـدىن قۇتۇلۇشـنىڭ 

چارىلىرىنى تېپىشقا، ياكى بىراۋدىن ئهپۇ سوراشقا، ۋەياكى باشقا ئاللىقانداق ئىشالرغا ئۈندەۋاتامدۇ؟ 

ئهگهر كهيـپىيـاتـىڭىز يـوللۇق بـولـمىسـا، ئۆز-ئۆزىڭىزگه يـاكـى شۇ خـىل ئهھۋالـغا دۇچ كهلـگهن دوسـتىڭىزغـا 

«(كۆرۈنۈشـته ئـاشۇ كهيـپىيـاتـقا سهۋەب بـولـغان) شۇ ۋەقهنـى بـاشـقىچه ئـىزاھالش مۇمـكىنـچىلـىكـى بـارمۇ، يـوق؟» 

دەپ سوئال قويۇڭ. 

ئۈچىنچى ئۇسۇل: كهيپىياتىڭىزدىكى داۋالغۇشنى «تهپهككۇر بوسۇغىسى» ئارقىلىق تىزگىنلهڭ. 

كهيـپىيـاتـالر دولقۇنـغا ئـوخـشايـدۇ. (ھايـاتـتىكـى مهلۇم بـىر ۋەقه يـاكـى ئۆتمۈش تـوغـرىسـىدىكـى خـىيـال 

قـاتـارلـىق) بهزى شهيـئىلهر قهلـبىمـىزدە مهلۇم بـىر خـىل كهيـپىيـاتـنى ئـويـغىتـىدۇ. ئۇ كهيـپىيـات ئـاۋۋال تۆۋەن 

نۇقتىدىن باشلىنىدۇ، ئاندىن ئهۋجىگه چىقىدۇ ۋە ئاخىرىدا پهسىيىدۇ. 

پـىسـخولـوگ جېنىفېر ۋىلـىكـسنىڭ (Jennifer Villieux) بـىر تۈرلۈك تهتـقىقـاتـىدىكـى تهبـىرگه كۆرە، 

«تهپهككۇر بــوسۇغــىســى» (thinking threshold) كهيــپىيــاتــنىڭ كۈچلۈك-ئــاجــىزلــىق دەرىجــىســىنــى 

كۆرسـىتـىدىغـان ئۇقۇم بـولۇپ، شۇ بـوسۇغـىدىن ئۆتۈپ كهتـكهنـدىن كېيىن، تهپهككۇر مهنـتىقـىدىن بهكـرەك 

ھېسسىيـاتـنىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرايـدۇ. كـىشـى شۇ نۇقـتىغـا (يهنـى «تهپهككۇر بـوسۇغـىسـى»غـا) يهتـكهنـدە، 

«تـونۇش ئـارقـىلـىق قـايـتا قـاراپ چـىقـىش» دېگهنـدەك مهنـتىقـىلـىق تهپهككۇرغـا تـايـىنـىدىغـان ئۇسۇلـالرنـى 

ئـىشـلىتـىش تهۋسـىيه قـىلـىنـمايـدۇ. چۈنـكى، «تهپهككۇر بـوسۇغـىسـى»دىن ئۆتـكهنـدىن كېيىن، كـىشـىنـىڭ 

مۇرەككهپ تونۇش ئىقتىدارىدا كاشىال كۆرۈلىدۇ. 
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شۇنـىڭ ئۈچۈن، كـىشـىنـىڭ سهلـبىي كهيـپىيـاتـىنـىڭ دەرىجـىسـى «تهپهككۇر بـوسۇغـىسـى»دىن ئېشىپ 

كهتـكهنـدە، يۈزگه سـوغۇق سۇ سېپىش دېگهنـدەك قـىلـمىش خـاراكتېرلـىك تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىش تېخىمۇ 

ئاقىالنىلىكتۇر. 

* بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم شۇنداق دېگهن:  

1. «سـىلهردىن بـىرىڭالر ئۆرە تۇرغـان چېغىدا ئـاچـچىقـى كهلـسه ئـولتۇرۇۋالسۇن، ئـاچـچىقـى يـانـسا يـانـدى، 

يانمىسا يېتىۋالسۇن» [ئهبۇ داۋۇد 4782-ھهدىس]. 

2. «سـىلهردىن بـىرىڭالرنـىڭ ئـاچـچىقـى كهلـگهنـدە، گهپ قـىلـماي جـىم تۇرۇۋالسۇن» [سهھىھۇلـجامـى 

693-ھهدىس]. 

مهنبه: 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/social-instincts/202207/3-ways-not-

feel-overwhelmed-anymore  
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'مهسئۇد ئهپهندى' ناملىق رومان

تارىخ ۋه بىز

ھهبىبۇلال ئابلىمىت



«مهسئۇد ئهپهندى» ناملىق روماننىڭ قىسقىچه بايانى 

ھهبىبۇلال ئابلىمىت 

«مهسـئۇد ئهپهنـدى» تـارىخـىي رومـانـدۇر. رومـانـدىكـى ۋەقهلـىكـلهرنـىڭ كۆپ قـىسـمى بهدىئـىي تـوقۇلـمىدىن 

ئـىبـارەت بـولۇپ، قـالـغان قـىسـمى بـولـسا، مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ قـىزى گۈلـتهكـىن پهھلىۋان خـانـىم يـازغـان تۈرك 

تـىلـىدىكـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇربـاشـقانـى مهسۇت سـابـىرى بـايـقوزى»، «در. مهسـئۇد سـابـىرى بـايـقوزى ۋە 

ئهسهرلـىرى» نـامـلىق كـىتـابـالردىن ۋە ھاشـىر ۋاھىدى بـىلهن سـابـىت ئۇيغۇر ئهپهنـدىلهر يـازغـان «مهسـئۇد سـابـىرى 

بايقوزى» ناملىق ماقالىالردىن پايدىلىنىپ يېزىلدى.  

بۇنـىڭدىن بـاشـقا يهنه رومـانـدىكـى ئهخـمهت كـامـال تـوغـرىسـىدىكـى مهزمۇنـالر ئهخـمهت كـامـال ئۆزى يـازغـان 

«چـىن-تۈركـىسـتان خـاتـىرىلـىرى»نـامـلىق كـىتـاب مهنـبه قـىلـىپ يېزىلـدى. رومـانـنىڭ «نهنـجىڭ خـاتـىلـىرى» 

نـامـلىق 7-بـابـى بـولـسا، ئهيـسا يۈسۈپ ئـالـىپتېكىن ئهپهنـدىنـىڭ ھايـات تـارىخـىغـا بېغىشـالپ يېزىلـغان «ئهسـىر 

شهرقـى تۈركـىسـتان ئۈچۈن»نـامـلىق كـىتـابـتىكـى تـارىخـىي مهنـبهلهر ئـاسـاس قـىلـىپ يېزىلـدى. دېمهكـچىمهنـكى، 

مهسـئۇد ئهپهنـدى ئۈچۈن يېزىپ قـالـدۇرۇلـغان تـارىخـىي تهزكـىرىلهر نـاھايـىتـىمۇ ئـاز بـولـغانـلىقـى سهۋەبـىدىن، 

رومـانـدىكـى تـارىخـىي بـايـانـالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى بهدىئـىي تـوقۇلـمىالردىن تهشـكىل تـاپـقان. شۇ ۋەجـىدىن بۇ 

كـىتـاب تـارىخ تـوغـرىسـىدا يېزىلـغان مهخسۇس تـارىخـىي تهتـقىقـات ئهسـىرى بـولـماسـتىن، بهلـكى بـىر تـارىخـىي 

روماندۇر.  

بـىز تـارىخـىي رومـانـنى تـارىخـنىڭ دەل ئۆزى دەپ قـارىۋېلىش ۋە تـارىخـىي رومـان يـازغۇچـىسـىنـىڭ 

تۆھپىسـىنـى ئۇنـىڭ مهلۇم تـارىخـىي ۋەقهلهرگه بـولـغان سـاداقهتـمهنـلىكـى نۇقـتىسـىدىن ئۆلـچهپ تۇرۇپ، تـارىخـىي 

رومـانـالردىن زوقـلىنـىش دەرىجـىسـىگه تهسـىر يهتكۈزمهسـلىكـىمـىز؛ تـارىخـىي رومـانـالردىكـى تـارىخـنىڭ چـىنـلىقـى 

بـىلهن يـازغۇچـى ئۆز تهپهككۇرىغـا تـايـىنـىپ تـوقۇپ چـىقـقان بهدىئـىي تـوقۇلـمىالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى 

تـوغـرا چۈشـىنـىشـىمـىز؛ يـازغۇچـىنـىڭ رېئال ۋە ئۆز ئـىدىيـىۋى ھېسساتـلىرى ئـارقـىلـىق يـاراتـقان بهددىئـىي ئهسهرىدىن 

ئـىسـتېتىك بـىلـىش پـائـالـىيـىتـى ئـارقـىلـىق بهدىئـىي زوق ئېلىش بـىلهن بـىرگه، تـوغـرا ئهقـلىي ھۆكۈمـگه ئـىگه 

بــولۇشــىمــىز الزىم. شۇنــىڭ ئۈچۈنمۇ مهلۇم تــارىخــىي دەۋردە يۈز بهرگهن ۋەقهلهرنــى بهدىئــىي ئۇســلۇبــتا 

تهسۋىرلهش ئـارقـىلـىق شۇ دەۋرنـىڭ سـىيـاسـىي، ئـىجـتىمـائـىي تۇرمۇش ئهھۋالـىدىن ۋە شۇ دەۋر خهلـقىنـىڭ 

پـىسـخىكـىسـىنـى، ئۆرپ-ئـادەتـلىرىنـى، ئـىسـتېتىك قـىمـمهت قـاراشـلىرىنـى، جۈمـلىدىن ئـىنـقىالبـىي كۈرەشـلىرىنـى 

ئهكـس ئهتتۈرۈپ بهرگهن رومـان تـارىخـىي رومـان دەپ ئـاتـالـغان. شۇڭا تـارىخـىي رومـان يـازغۇچـىسـى ئۆزىنـىڭ 
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تـارىخـىي بـىلـىمـلىرىگه تـايـىنـىپ تۇرۇپ، تـارىخـىي مهنـبهلهرنـى ئـاسـاس قـىلـىپ، ئۆزىنـىڭ بهدىئـىي مـاھارىتـىنـى 

ئـىشـقا سېلىپ، رېئالـىسـتىك ئـىجـتىمـائـىي رومـانـالردا بـولـىدىغـان بهدىئـىي ئـوبـراز يـارىتـىش ئۇسۇلـىدىن مـاھىرلـىق 

بـىلهن پـايـدىلـىنـىپ، تـارىخـىي رومـانـنى رويـاپـقا چـىقـىرىدۇ. تـارىخـىي رومـانـالردىكـى تـارىخـىي شهخسـلهر بـولسۇن 

ۋە يـاكـى يـازغۇچـى ئۆزى يـاراتـقان بهدىئـىي ئـوبـرازالر بـولسۇن، ئۇالرنـىڭ دىيـالـوگـلىرىدىكـى خـاسـلىق، بـايـان، 

تـىل ۋە تهسۋىرلهر رېئالـىسـتىك ئـىجـتىمـائـىي رومـانـالردىكـىدەكـال مۇھىم بـولـىدۇ ۋە تـارىخـىي رومـانـدىكـى بهدىئـىي 

تـوقۇلـمىالر، تـارىخـچىنـىڭ تـارىخـنى ئهيـنهن تهسۋىرلهش مېتودىغـا زىت كېلىدۇ. ئهمـما ئهنه شۇ بهدىئـىي 

تـوقۇلـمىالر تـارىخـىي رومـانـدا ئۆز ئـىپـادىسـىنـى تـاپـقانـدىال تـارىخـىي رومـان شۇنـچىلـىك قـىزىقـارلـىق، جهزبـىدارلـىق 

بـولۇپ رويـاپـقا چـىقـىدۇ، بۇنـىڭ بـىلهن كـىتـابـخانـالرنـىڭ ئـىسـتېتىك دىتـى ئېشىپـال قـالـماي، يهنه تـارىخـىي 

تۇيغۇسى كۈچىيىپ، مىللىي روھى تىرىلىدۇ.  

يهنه دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـان شۇنـداق مۇھىم بـىر نۇقـتا بـاركـى، تـارىخـىي رومـانـالردىكـى تـارىخـىي 

پېرسـونـاژالرنـىڭ دىيـالـوگـلىرى ۋە ئۇالرنـىڭ ئېغىزىدىن چـىقـقان سۆزلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى شۇ تـارىخـىي پېرسـونـاژغـا 

خاـس، ئهينـى چاـغدـىكىـ تاـرىخىـي دەۋردە شۇ شهخسـ شۇندـاق سۆزلهرنىـ قىـلغـان دەپ، قاـرىۋېلىش يهنىـال 

تـارىخـىي رومـانـغا بـولـغان نهزەرىيـىۋى قـاراشـنىڭ سۇسـلىقـىدىن كېلىپ چـىقـقان خـاتـالـىقتۇر. چۈنـكى تـارىخـىي 

رومـان يـازغۇچـىسـى ئۆزىنـىڭ تـارىخـىي رومـانـلىرىدا تـارىخـىي پېرسـونـاژالرنـىڭ ئـوبـرازلـىرىنـى تېخىمۇ 

تـىپـىكـلهشـتۈرۈش ۋە تـىرىك، جـانـلىق قـىلـىپ تهسۋىرلهش ئۈچۈن بهدىئـىي تهپهككۇرىغـا تـايـىنـىپ تـوقۇپ چـىقـقان 

تـوقۇلـمىالردا ئۆزىنـىڭ ئـوي-پـىكـىرلـىرىنـى شۇ تـارىخـىي پېرسـونـاژنـىڭ ئېغىزى ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلهيـدۇ. ئهمهلـىيهتـته 

بۇ جۈمـله ۋە سۆزلهر شۇ تـارىخـىي پېرسـونـاژنـىڭ ھهقـىقـىي ئۆزىگه خـاس بـولـغان جۈمـله يـاكـى سۆزلهر ئهمهس. 

شۇنـىڭ ئۈچۈن ئـوقۇرمهنـلهر بۇ جۈمـله ۋە سۆزلهرنـى ۋە يـاكـى تـوقۇلـما ۋەقهلهرنـى خـاتـا ھالـدا شۇ تـارىخـىي 

پېرسـونـاژغـا خـاس دەپ چۈشـىنـىپ قـالـماسـلىقـى الزىم. شۇڭا يۇقـىرىدا قهيـت قـىلـغىنـىمـىزدەك تـارىخـىي رومـان 

يـازغۇچـىلـىرى رومـانـنىڭ بهدىئـىيـلىكـىنـى كۈچهيـتىش ۋە مهزمۇنـىنـى تېخىمۇ بېيىتـىش ئۈچۈن بهزى تـارىخـىي 

ۋەقهلهرنـىڭ تهپسـىالتـىغـا قـاتـمال ھالهتـته سـادىق بـولۇپ كهتـمهيـدۇ. مـانـا بۇ تـارىخـىي كـىتـابـالر بـىلهن تـارىخـىي 

روماننىڭ تۇپ پهرقىدىن ئىبارەت.  

ئۇيغۇر ئهدەبـىيـاتـىدا يېقىنـقى زامـان ئۇيغۇر تـارىخـى تـوغـرىسـىدا تـارىخـىي رومـان يـازمـاق ئهڭ مۇشهقـقهتـلىك 

ئهقـلىي ئهمـگهكـلهردىن بـىرى ھېسابـلىنـىدۇ. چۈنـكى، پۈتۈن بـىر ئۇيغۇر تـارىخـى قـان بـىلهن يـاشـقا تـولـغان 

تـراگېدىيهلـىك تـارىخ بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن تـارىخـىي رومـان يېزىش دېگهنـلىك يـازغۇچـى ئۆز ئۆمـرىگه ئۆزى پـالـتا 

چـاپـقانـلىق بـىلهن بـاراۋەردۇر. يـازغۇچـى مهلۇم بـىر دەۋر تـارىخـىغـا ئـاتـاپ رومـان يـازغـانـدا، رومـان سۇژىتـىنـىڭ 

راۋاجـلىنـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئۆز قهھرىمـانـلىرى بـىلهن بـىرگه مـىڭ ئۆلۈپ، مـىڭ تـىرىلـىدۇ، تهڭ يـىغـالپ، تهڭ 

كۈلـىدۇ. بۇ جهريـانـدا ئۆزىنـىڭ يۈرەك قېنىنـى سهرپ قـىلـىپ، بـىر سۆز، بـىر جۈمـله، بـىر ئـابـزاس، بـىر بهتـتىن 

پۈتۈپ، ئـاسـتا-ئـاسـتا رومـانـدىن ئـىبـارەت بۇ ئهبهدىي قهلـئهنـى رويـاپـقا چـىقـىرىدۇ. ئهنه شۇ ھهيۋەتـلىك 

قهلـئهنـىڭ پۈتۈشـىگه ئهگـىشـىپ يـازغۇچـىمۇ ئـاسـتا-ئـاسـتا كۈچ-قۇۋۋىتـىدىن قـالـىدۇ، قـارا چـاچـلىرى قـاردەك 

ئـاقـىرىدۇ، نۇرلۇق كۆزلـىرى تـورلـىشـىدۇ، قـولـلىرى تېلىپ، بهلـلىرى مۈكـچىيـىدۇ. بۇ تـوغـرىسـىدا يـازغۇچـى جـورج 
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ئـورۋېل كهسـكىن قـىلـىپ مۇنـداق دېگهن: «بـىر كـىتـاب يېزىش تـولـىمۇ قـورقۇنچـلۇق، ئـادەمـنىڭ جۇلـىقـىنـى 

چىقىرىۋېتىدىغان ئهقلىي ئهمگهكتۇر، بۇ خۇددى ئازابلىق كېسهلنىڭ ئاغرىقىنى چهككهنگه ئوخشايدۇ».  

بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، ئۇيغۇر يـازغۇچـىلـىرى پۈتۈن بـىر مـىلـلهتـنىڭ ئـازابـلىق ئـىڭراشـلىرىغـا ھهمـنهپهس 

بـولۇۋاتـقان ۋە ئېغىر بهدەل تۆلـىگهن، شۇنـداقـال ھېلىھهم تۆلهۋاتـقان ئـاۋانـگارتـالردۇر. دەرۋەقه، يېزىقـچىلـىق 

شۇنـداق مۇشهقـقهتـلىك ئهقـلىي ئهمـگهك ئـىكهنـلىكـى پۈتۈن ئـالهمـگه ئېنىق تۇرۇقلۇق، يـازغۇچـى يهنه قـولـىغـا 

قهلهم ئـالـىدۇ. چۈنـكى ۋىجـدان ۋە پـاك روھ ئۇالرغـا شۇنـداق قـىلغۇزىدۇ. ئهنه شۇ ۋىجـدان بـىلهن پـاك روھ 

يـازغۇچـىنـىڭ روھىي جهھهتـتىن ئـازاد بـولۇشـىغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن ئۇيغۇر يـازغۇچـىلـىرى ھهربـىر 

رومـانـىنـى يېزىپ پۈتتۈرگهنـدە، تـارتـقان جـاپـالـىرىنـى ئۇنتۇپ، روھىي جهھهتـتىن بۇرۇنـقىدىن يهنه بـىر بـالـداق 

يۈكسـىلـىپ مـاڭغان. دېمىسـىمۇ ئهدەبـىيـات ئهركـىن تهپهككۇر قـىلـىشـنىڭ بهدىئـىي قـىمـمىتـى بـولـغاچـقا، يـازغۇچـى 

ئهنه شۇنـداق روھىي ئـازادلـىق ئـىچـىدە، يهنـىال ئۆز بهخـتىنـى تـاپـقان بـولـىدۇ. ھهقـىقـىي بـىر يـازغۇچـى بـولۇش 

ئۈچۈن مـاددىي دۇنـيانـىڭ بـويۇنتۇرۇقـىدىن قۇتۇلۇپ، ئۇنـىڭغا بېقىنـماي، ئۆز روھىي دۇنـياسـى ئـىچـىدە 

يـاشـىيـالـىسـا ۋە جـاپـالـىق ئـىجـادىيهت تۇرمۇشـىدىن ھۇزۇر ئـااللـىسـا، چـوقۇم بـىر كۈنـى ئۆز ئهسهرلـىرى ئـارقـىلـىق 

سۆيۈلۈشـكه مۇيهسـسهر بـولـغان يـاخشـى يـازغۇچـى بـولۇپ قـالـىدۇ. بۇنـداق يـازغۇچـى ئهدەبـىيـاتـقا ئۆزىنـى 

بهخـشهنـدە ئهتـكهن ۋە قـالـغان پۈتۈن ئۆمـرىنـى ئهدەبـىيـاتـقا بېغىشـلىغـان بـولـىدۇ. بـولۇپمۇ بـىزدەك 

مۇسـاپـىرچـىلـىقـتا يـاشـاۋاتـقان يـازغۇچـىالر ھىجـران دەرتـلىرى بـىلهن ۋىسـال لهززىتـىنـىڭ مهنـاسـىنـى تـولۇق 

چۈشهنـگهن بـولـىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، ھىجـرەتـتىكـى ئۇيغۇر يـازغۇچـىالرنـىڭ دۇئـاسـى ئۆلـمهسـتىن ئـاۋۋال يېزىشـنى 

پىالنلىغان ئهسهرلىرىنى يېزىۋېلىشىنى ئۇلۇغ ئالالھتىن تىلهشنى مهزمۇن قىلغان بولىدۇ.  

ئۇيغۇر يـازغۇچـىلـىرى رومـان يـازغـانـدا پهقهت سهنـئهتـنىال مهقـسهت قـىلـىپ رومـان يـازغـان ئهمهس. ئۇالر ئۆز 

رومـانـلىرىدا ئـاجـايـىپ ئـىسـتېتىك قـىمـمهت، ئـىجـتىمـائـىي قـىمـمهت، مـاددىي قـىمـمهت ۋە مهنـىۋىي قـىمـمهت 

يـارىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغانـدەك كۆرۈنسـىمۇ، ئهسـلىدە ئۇالرنـىڭ ھهقـقىي مۇددىئـاسـى تـارىخـىي قـىمـمهت ۋە 

سـىيـاسـىي قـىمـمهت يـارىتـىشـتۇر. يهنـى تـارىخـىي قـىمـمهت دېگىنـىمـىزدە، يـازغۇچـى ئۆزى ئۆگهنـگهن تـارىخـىي بـىلـىمـى 

بـىلهن تهسهۋۋۇر كۈچـىگه تـايـىنـىپ تـوقۇغـان بهدىئـىي تـوقۇلـمىلـىرى ئـاسـاسـىدا رومـان يـازغـان. بۇ ئـارقـىلـىق 

يـازغۇچـى ئهجـدادلـىرىمـىزنـىڭ ئۆتمۈشـته قـىلـغان ئـىشـلىرىنـىڭ ھېكايـىسـىدىن ۋەقه ۋە ھادىسـىلهرنـىڭ ئهسـلى 

مـاھىيـىتـىنـى تـونۇپ، ھهقـىقـىي پـاكـىتـالرنـى قېزىپ چـىقـىپ، ئهۋالدالرغـا قـالـدۇرۇش ئۈچۈن تـىرىشـقان. بۇنـىڭ 

بـىلهن ئهۋالدالرنـىڭ ئهنه شۇ تـارىخـتىن ئـىبـرەت ئېلىپ، خـاتـالـىقـالرنـى قـايـتا تهكـرارلـىمـاسـلىقـىغـا يـول كۆرسـىتـىپ 

بهرگهن. ئهبهدىي سـىيـاسـى قـىمـمهت دېگىنـىمـىزدە ئۇيغۇر يـازغۇچـىلـىرى ئۆزلـىرىنـى ئۇنـداق يـاكـى مۇنـداق نـىقـاپـالر 

بـىلهن نـىقـاپـالپ ئهسهر يـازغـان بـولسـىمۇ، يهنـىال ئهسـىرىگه ئۆزىنـىڭ سـىيـاسـى مۇددىئـاسـىنـى سـىڭدۈرۈۋەتـكهن. شۇ 

سهۋەبـتىن ئۇيغۇر رومـانـلىرى ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ مـىلـلىي روھىنـىڭ شهجهرىسـى ۋە مهۋجۇتلۇقـىنـىڭ نـامـايهنـدىسـى 

بـولۇپ كهلـمهكـته، ھهمـدە ئۇيغۇر ئـوقۇرمهنـلىرى ئۇيغۇر يـازغۇچـىلـىرىنـىڭ ئهسهرلـىرىنـى ئـوقۇغـانـدا ئـىسـتېتىك زوق 

ۋە تـارىخـىي بـىلـىمـنى قۇربـان قـىلـىۋەتـمهي تۇرۇپمۇ، سـىيـاسـىي ئـاڭغا ئـىگه بـولـماقـتا. دېمهك، ئۇيغۇر رومـانـلىرى 

ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ بهدىئـىي ئـىجـادىيهت سهمهرىسـى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن مـىلـلىتـىمـىزگه غـايـىۋى كۈچ 
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بېغىشـالپ، مـىلـلىي روھنىڭ يۈكسـىلـىشـىگه تۈرتـكه بـولـماقـتا، شۇنـىڭ بـىلهن بـىرگه ئـانـا تـىلـىمـىزنـىڭ يـوقـىلـىپ 

كېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىپ، مـىلـلىتـىمـىزنـى ئـانـا تـىلـدا تهپهككۇر قـىلـىشـقا ئۈنـدەپ، ئـانـا تـىلـىنـى قـوغـدىغۇچـىلـىق 

رولىنى ئۈستىگه ئالماقتا.  

ئۇيغۇر رومــانــلىرى ئۆز نۆۋىتــىدە يهنه مــىلــلىي ئهدەبــىيــات-سهنــئهت ئــىچــىدىكــى دەۋر روھىنــى 

ئـىپـادىلهيـدىغـان ئهڭ يۈكـسهك ژانـىر ۋە ئۇيغۇر سهنـئهت، مهدەنـىيهت، ئـىجـادىيهت تـارىخـىنـىڭ بـايـلىقـىنـى 

ئـاشۇرىدىغـان بـىردىن-بـىر قـورال ھېسابـلىنـىدۇ. تـارىخـتىن بۇيـان ئۇيغۇر يـازغۇچـى-شـائـىرلـىرى ئۆز دەۋرىنـىڭ 

ئـاۋانـگارت قـوشۇنـى بـولۇپ كهلـدى. ئۆز خهلـقىنـىڭ ھايـاتـىنـى تېما قـىلـىپ ئهسهر يـازدى. خهلـقنىڭ ئـازاب-

ئـوقۇبـىتـى، شـادلـىقـى ۋە ئۈمـىدىگه ئـورتـاق بـولـدى. ئۇيغۇر يـازغۇچـى-شـائـىرلـىرى ئۆز خهلـقىنـىڭ ئـوي-

پـىكـىرلـىرىنـى بـايـان قـىلغۇچـى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن ئۆز خهلـقى تهرىپـىدىن ئېتىراپ قـىلـىنـىپ كهلـدى. شۇڭا 

يـازغۇچـى-شـائـىرالرنـىڭ ئـورنـى ئۇنـىڭ ئۆز خهلـقىگه بـولـغان مۇنـاسـىۋەت نـورمـىلـىرى بـىلهن ئۆلـچىنـىپ كهلـدى. 

ئۇيغۇر يـازغۇچـى-شـائـىرالرنـىڭ ھايـاتـى خهلـقنىڭ ھايـاتـى، ئۆز خهلـقىنـىڭ مهنـىۋى ۋە تـارىخـىي ھايـاتـى. بـىر 

جۈمـله سۆز بـىلهن خۇالسـلىگهنـدە، ئۇيغۇر يـازغۇچـى-شـائـىرلـىرى ۋەتهنـگه ۋە مـىلـلهتـكه ئهبهدىي سـادىق بـولـغان 

ئۆزىنى تونۇشنى بىلىپ، ئۆزىنى قهدىرلىگهن جهڭگىۋار ئهقلىي قوشۇندۇر.  

ھازىرقـى تـراگېدىيهلـىك رېئالـلىقـىمـىزغـا نهزەر تـاشـاليـدىغـان بـولـساق، ئۇيغۇر ئهدەبـىيـاتـىدا بۆھران 

خـاراكتېرلـىك ئۆزگـىرىشـلهرنـىڭ بـولۇۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرىمـىز. ھهمـمىمـىزگه مهلۇم بـولـغىنـىدەك، ۋەتهن ئـىچـىدە 

نهشـىردىن چـىقـىۋاتـقان ئهدەبـىي ئهسهرلهرنـىڭ سـانـى شۇنـچىلـىك ئـاز بـولـغىنـىغـا قـارىمـاي، ھهقـىقـىي ئۇيغۇر 

ئهدەبـىيـاتـىغـا ۋەكـىل بـولغۇدەك سـاالھىيهتـتىن بهكمۇ يـىراق. مهيـلى يېزىلـىۋاتـقان شېئىرالر بـولسۇن، مهيـلى پـروزا 

ئهسهرلـىرى بـولسۇن ۋە يـاكـى تهرجـىمه ئهسهرلـىرى بـولسۇن، ھهمـمىسـى دېگۈدەك خـىتـاي ئهدەبـىيـاتـىغـا مـايـىل 

بـولـغان شـالغۇت ئهسهرلهردۇر. ۋەتهن ئـىچـىدىكـى يـازغۇچـىالر قـوشۇنـى سـىيـاسـىي بـوران-چـاپقۇنـالردا پۈتۈنـلهي 

ۋەيـران بـولـدى، سـاق قـالـغانـلىرىغـا بـولـسا ئۈششۈك تهگـدى. بۇالردىن نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهت ئـاسـتىدا قـانـائهت 

ھاسـىل قـىلغۇدەك نهتـىجـىلهرنـى كۈتۈش ئهسـال مۇمـكىن ئهمهس ۋە يـازااليـدىغـانـالرنـىڭ ئۆز كۆڭۈلـلىرىدىن 

كهچكهنلىرىنى يېزىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس.  

نۆۋەتتـه ۋەتهن سىـرتىـدىكىـ مۇھاجىـرەت ئهدەبىـياـتىـغاـ قاـرايدـىغاـن بوـلسـاق، باـرماـق بىـلهن ساـنىـۋالغۇدەكال 

يـازغۇچـى ۋە شـائـىرالر بـار. بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە ئهڭ ئـاۋانـگارت قـوشۇن يهنـىال شـائـىرالر. ئۇالر ئۆز شـارائـىتـىنـىڭ يـار 

بېرىشـىچه شېئىر كـىتـابـالرنـى نهشـىر قـىلـدۇرمـاقـتا ۋە بـاشـقا تـىلـالردا نهشـىر قـىلـدۇرغـان شېئىر كـىتـابـالرنـىڭ سـانـىمۇ 

خېلى بـار. ئهمـما پـروزا قـاتـارلـىق بـاشـقا ژانـىرالردا ئهسهر يېزىۋاتـقانـالر يـوق دېيهرلـىك، يـازىدىغـانـالر بـار 

دېگهنـدىمۇ يـازغـان ئهسهرلـىرىنـىڭ سۈپـىتـى ئۆلـچهمـدىن يـىراق، ئهلۋەتـته مهنمۇ بۇنـىڭ ئـىچـىدە. ئهمـما شۇنـداق 

بـولۇشـىغـا قـارىمـاي تـىرىشـىۋاتـىمـىز. ھېچقانـداق بـىر ئـورگـان ۋە تهشـكىالتـنىڭ يـاردەم كۈچـىگه تـايـانـماي ئهسهر 

يېزىپ، ئۆز ئـىقـتىسـادىمـىز بـىلهن نهشـىردىن چـىقـىرىۋاتـىمـىز. ئهمـما يهنـىال يـىلـدا چـىقـىۋاتـقان بـىرەر پـارچه رومـان 

ۋە يـاكـى بـاشـقا كـىتـابـالرنـى سېتىۋالـىدىغـان ئـادەمـنىڭ تـايـىنـى يـوق. يـازغۇچـى ۋە شـائـىرالرنـىڭ مـىڭبىر 

مۇشهقـقهتـته يېزىپ نهشـردىن چـىقـارغـان ئهسهرلـىرى خـارلـىنـىپ قـىلـىۋاتـىدۇ. بۇ كـىتـابـالر خـارالنـدى دېگهنـلىك ئـانـا 
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تـىل خـارالنـدى دېگهنـلىك، مـىلـلىي ئهدەبـىيـات خـارالنـدى دېگهنـلىك، مـىلـلىي روھ خـارالنـدى دېگهنـلىك بـىلهن 

بـاراۋەر. ئهگهر مۇشۇ ھالهت يهنه داۋام قـىلـسا 15 ۋە 20 يـىلـدىن كېيىن ئـانـا تـىلـدا كـىتـاب يـازىدىغـان 

يـازغۇچـى-شـائـىر قـالـمايـدۇ، بۇنـىڭ بـىلهن ئۇيغۇر ئهدەبـىي تـىلـى پۈتۈنـلهي يـوقـىلـىدۇ. مـانـا بۇ بـىزنـىڭ بـاش 

قـاتۇرىدىغـان مهسـىلـىلـىرىمـىزنـىڭ مۇھىم بـىر قـىسـمى. نۆۋەتـته ۋەتهن ئـىچـىدە يـازغۇچـىلـىرىمـىز تېخى يېزىپ 

بـواللـمىغـان ۋە يـازاي دېسىمۇ ئـىمـكانـىيهت يـار بهرمهۋاتـقان تېمىالر بهكمۇ كۆپ. ئهنه شۇ تېمىالر تـوغـرىسـىدا 

رومـان يېزىپ قـالـدۇرۇش بـىز ئۈچۈن بهكمۇ مۇھىم، مهيـلى تـارىخـىي تېمىالردا بـولسۇن ۋە يـاكـى تهسهۋۋۇر 

دۇنـيارىمـىزدىن تـالـالپ ئېلىنـغان تېمىالردا بـولسۇن، رومـان يېزىش بـىز يـازغۇچـىالرنـىڭ نۆۋەتـتىكـى بـاش تـارتـىپ 

بـواللـمايـدىغـان بۇرچـىمـىزدۇر. شۇنـىڭ ئۈچۈن مهن كۈنـدىلـىك خـىزمـىتـىمـنىڭ سـىرتـىدىكـى بـوش ۋاقـىتـالردىن 

پـايـدىلـىنـىپ رومـان يېزىشـنى داۋامـالشـتۇرۇپ كېلىۋاتـىمهن ۋە نۆۋەتـته ئـىكـكىنـچى تـارىخـىي رومـانـىم «مهسـئۇد 

ئهپهنـدى» نـامـلىق رومـانـنى يېزىپ پۈتتۈرۈپ، نهشـىر قـىلـىشـقا بهردىم، ئـالـالھ خـالـىسـا مۇشۇ يـىلـنىڭ 

ئاخىرىغىچه نهشىردىن چىقىدۇ. بۇ رومان جهمئىي تۆۋەندىكىدەك توققۇز بابتىن تهركىپ تاپقان: 

  
1-بـاب: «مهسـئۇد». بۇ بـابـتا مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ تۇغۇلـىشـىدىن تـارتـىپ، ئۆسمۈرلۈك دەۋرلـىرىگـىچه بـولـغان 

ئارىلىقتىكى بالىلىق چاغلىرى ئىمكانقهدەر گۈزەل ئهدەبىي تىل بىلهن بايان قىلىنغان. 

  
2-بـاب: «ئـىسـتانبۇل خـاتـىرىلـىرى» نـامـلىق بـاب بـولۇپ، بۇ بـابـتا مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ ئـىسـتانبۇلـدىكـى 

ئوقۇش جهريانىدا بېشىدىن ئۆتكهن كهچۈرمىشلىرى بايان قىلىنغان.  

 
3-بـاب: «يۇرتۇم» نـامـلىق بـاب بـولۇپ، بۇ بـابـتا مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ يۇرتـقا قـايـتىپ كېلىش جهريـانـى ۋە 

تۇغۇلۇپ ئۆسكهن يېزىسىدىكى ئۆزگىرىشلهر تهسۋىرلهنگهن.  

 
4-بـاب: «ئۇسۇل جهدىت» دېگهن بـاب بـولۇپ، بۇ بـابـتا مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ غۇلـجا يېقىنـقى زامـان 

تـارىخـىدىكـى ئهڭ چـوڭ ئـىسـالھاتـالردىن بـىرى بـولـغان يېڭى مـائـارىپـقا قـوشـقان تۆھپىسـى ۋە بۇ جهريـانـدىكـى 

جـاپـالـىق ئـىزدىنـىشـلىرى، بۇ يـولـدا دادىلـلىق بـىلهن ئـوتتۇرىغـا قـويـغان يېڭى ئـىدىيه ۋە پـىكـىرلـىرى، ھهمـدە 

مۇتهئهسسىپ جاھىل كۈچلهرنىڭ ئۇنىڭغا ئۆكسۈمهي قىلغان تىل-ئاھانهت ۋە تۆھمهتلىرى بايان قىلىنغان. 

  
5-بـاب: «بـىئـارام ھىجـران». شۇ زامـانـالر غۇلـجىنـىڭ ھهمـمه يهرلـىرىنـى زەھهرلـىك ئـوتـالر قـاپـالپ كهتـكهن چـاغ 

بـولـغاچـقا، مهسـئۇد ئهپهنـدىدەك بـىر گۈلـنىڭ پـورەكـلهپ ئېچىلـىشـىغـا يـول قـويۇلـمايـدۇ. ئـاخـىرى مهسـئۇد 

ئهپهنـدى ۋە ئۇنـىڭ دوسـتلىرى تۆھمهتـكه ئۇچـراپ، قـولـغا ئېلىنـىپ زىنـدانـغا تـاشـلىنـىدۇ ۋە ئۇالرنـى ئۈرۈمـچىگه 

ياالپ ئېلىپ ماڭىدۇ. بۇ جهريانالرنى يۇقىرى ئهدەبىي ماھارەت بىلهن تهپسىلى بايان قىلىنىشقا تىرىشىلدى. 
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6-بـاب: «سهرسـان روھ». بۇ بـابـتا مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ سۈرگۈنـدىن قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىنـكى 

غۇلـجىدىكـى پـائـالـىيهتـلىرى ۋە غۇلـجىغـا كهلـگهن ئهيـسا يۈسۈپ بهگ بـىلهن بـولـغان سۆھبهتـلىرى ۋە نـائهھلىلـىكـته 

ئۇچـىغـا چـىقـقان يـاۋۇز ئهبـلهخـلهرنـىڭ دەسـتىدىن غۇلـجىدىن قېچىشـقا مهجبۇر بـولۇش جهريـانـلىرى بـايـان 

قىلىنغان.  

 
7-باب: «بىۋەتهن». بۇ بابتا مهسئۇد ئهپهندىنىڭ نهنجىڭدىكى سىياسىي كۈرەشلىرى بايان قىلىنغان.  

 
8-بـاب:«غۇلـجىنـىڭ يـاز كۈنـلىرى». بۇ بـابـتا مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ نهنـجىڭدىن ۋەتهنـگه قـايـتىپ كهلـگهنـدىن 

كېيىنكى غۇلجا سهپىرى ۋە غۇلجىدا ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرى بايان قىلىنغان. 

  
9-بـاب: «ۋەتهن گۇۋاھ». بۇ بـابـتا مهسـئۇد ئهپهنـدىنـىڭ ئۆلـكه رەئـىسـى بـولـغانـدىن كېيىنـكى خـىزمهتـلىرى ۋە 

ئۆلـكه رەئـىسـلىكـتىن ئېلىپ تـاشـالنـغانـدىن كېيىنـكى روھى دۇنـياسـىدىكـى ئۆزگـىرىشـلهر ۋە ئـاخـىرىدا كـوممۇنـىسـتالر 

تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغانلىقى ۋە ئۆلتۈرۈلۈش جهريانلىرى تهپسىلى بايان قىلىنغان.  

مهن «مهسـئۇد ئهپهنـدى» نـامـلىق تـارىخـىي رومـانـدا تـارىخـىي چـىنـلىقـقا مهسـئۇلـىيهتـچانـلىق تۇيغۇسـى 

بـىلهن ئـاالھىدە مۇئـامـىله قـىلـىش بـىلهن بـىرگه يهنه ئۆزۈم تـوقۇغـان بهدىئـىي تـوقۇلـمىالرغـىمۇ ئـاالھىدە ئـورۇن 

بهردىم. بۇ ئـارقـىلـىق رومـانـنىڭ ئـىسـتېتىكـىلـىق شهكـىل ۋە مهزمۇنـىنـى بېيىتـىشـقا ئـاالھىدە كۆڭۈل بۆلـدۇم. مـانـا 

مۇشۇ ئۇسۇل بـويـىچه مـىلـلىي قهھرىمـانـلىرىمـىزنـىڭ شـانـلىق ھايـاتـىنـى مهيـلى مهزمۇن جهھهتـته بـولسۇن، مهيـلى 

بهدىئـىيـلىك جهھهتـتىن بـولسۇن، كـونـكرېتالشـتۇرۇپ ئـىپـادىلـىدىم. بـولۇپمۇ بۇ رومـانـدا مـىلـلىي قهدىرىيهتـنى 

ئهدەبىياتتا، يهنى روماندا ئهكس ئهتتۇرىدىغان قىلىشقا تىرىشتىم.  

رومـانـدا بهدىئـىيـلىك بـىلهن مهزمۇن، مهزمۇن بـىلهن تـارىخ، تـارىخ بـىلهن ئـىسـتېتىكـىلـىق قـىمـمهت 

بـىربـىرىگه بـاغـلىنـىپ كهتـكهن دەپ قـارايـمهن. بۇ رومـان بـولـسا،تـارىخـتىكـى غهلـىبـىلـىرىمـىزنـى، ئۆكۈنۈشـلىرىمـىزنـى 

ۋە گـاڭگىراشـلىرىمـىزنـى، كۈرەش ئـىرادىمـىزنـى، ئۆزىمـىزنـىڭ سـاپ ئۇيغۇر تـىلـىدا بـايـان قـىلـغان تـارىخـىي 

رومـانـدۇر. بـىز ئۈچۈن بۇ رومـانـنىڭ يهنه بـىر قـىمـمىتـى دەل ئـانـا تـىلـىمـىزدا يېزىلـغانـلىقـىدۇر. ئۇيغۇر 

كـىتـابـخانـلىرى بۇ خـىلـدىكـى ئۇيغۇرچه رومـانـالرنـى ئـوقۇشـتىن ۋاز كهچـمهسـلىكـى الزىم. تـارىخـنى ھهقـقىي 

ئۆگهنـمهكـچى بـولـغان كـىشـى رومـان ئـوقۇشـى الزىم. بۇ سۆزنـى ئـوقۇغـان كـىشـى تـارىخ بـىلهن رومـانـنىڭ نېمه 

مۇنـاسـىۋىتـى بـار؟ دېگهن سـوئـالـنى سـورىشـى مۇمـكىن. مېنىڭچه، ئهلۋەتـته مۇنـاسـىۋىتـى بـار. مهن بۇ يهردە 

رومـان دەپ نـوقۇل ھالـدا تـارىخـىي رومـانـنىال كۆزدە تۇتۇۋاتـقىنـىم يـوق. ھازىرقـى دەۋر ئـومۇمـىيۈزلۈك ئېيتقانـدا 

بـىز ئۈچۈن پـارالق بـولـمىغـان بـىر دەۋردۇر. يۇقـىرىدا ئېيتىلـغىنـىدەك بـىزدە ئـانـا تـىلـىدا يېزىلـىۋاتـقان رومـان يـوق 

دېيهرلـىك، شۇنـداق ئـىكهن بـىرەر رومـان نهشـىردىن چـىقـسا ئهلۋەتـته چـوقۇم ئهتـىۋارالپ ئـوقۇشـىمـىز الزىم. بـىز 
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بـىر رومـانـنى ئـوقۇغـىنـىمـىزدا يـازغۇچـىنـىڭ سۆزلـىرى خۇددى ھازىرقـى ئـىشـالرنـى دەۋاتـقانـدەكـال ھېس قـىلـىمـىز. بۇ 

نۇقتـىدىن قاـراپ شۇنىـ ھۆكۈم قىـلىـمىـزكىـ، ياـزغۇچىـ يهنه بىـر جهھهتتـىن ئېيتقاندـا شۇ دەۋرنىـڭ تاـرىخىـنىـال 

يازماي بهلكى يهنه ھازىرقى ئىشالرنىڭ ۋە كېلهچهكته يۇز بېرىدىغان ئىشالر تارىخىنىڭمۇ يازغۇچىسىدۇر.  

گهرچه رومـانـدىكـى ۋەقهلهر تـوقۇلـما بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـاشۇ بهدىئـىي تـوقۇلـمىالر ئـارقـىلـىق ئـالـدىن كۆرەر 

يـازغۇچـىالر كهلگۇسـىگه بـولـغان پهرەزلـىرىنـى شۇ دەۋردىكـى چـىنـلىقـقا ۋە رېئالـلىق تـايـىنـىپ تۇرۇپ يـازىدۇ. 

يـازغۇچـى رېئالـلىقـتىن قـوبۇل قـىلـىنـغان ئـىجـتىمـائـىي ھادىسـىلهرنـى تهپهككۇر قـىلـىپ، تهسهۋۋۇر قـىلـىپ، ئهقـلىي 

خۇالسه چـىقـىرىپ شۇ دەۋردىكـى تـارىخـقا ۋە كهلگۈسـىگه بـولـغان قـاراشـلىرىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن 

ھهر بـىر رومـان ئـوقۇغـىنـىمـىزدا شۇ دەۋرنـىڭ تـارىخـىنـى بـىلهلهيـمىز ۋە كهلگۈسـىنـى كۆرەلهيـمىز. مـانـا بۇ نۇقـتىدىن 

ئېيتقانـدا، يـازغۇچـى بـىر تـارىخـچىنـىڭ ۋەزىپـىسـىنـىمۇ ئـورۇنـدىغـان بـولـىدۇ. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه ئـىنـسان بـىردىنـبىر ۋە 

يېگانه يېزىق بـىلهن دۇنـيانـى شهرھىلـىگۈچـى قـامۇس. ئـىنـسان بۇ قـامۇسـلۇق خۇسۇسـىيـىتـىنـى رومـان ئـارقـىلـىق 

نـامـايهن قـىالاليـدۇ. يـاخشـى يېزىلـغان بـىر رومـان مهنـىۋىي مهدەنـىيهتـىنـىڭ تۈۋرۈكـى بـوالاليـدۇ ۋە ئـىنـسان 

روھىيـىتـىنـىڭ تۈگـىمهس بۇلـىقـى ھېسابـلىنـىدۇ. چۈنـكى رومـان تـارىخـىمـىزنـى ئۆگـىتـىدۇ، ھهقـىقهتـنى تهكـرارالپ 

ئهسـكه سـالـىدۇ؛ شۇنـداقـال مهنـىۋىي قـىيـاپـىتـىمـىزنـى، تۇرمۇش ئـادىتـىمـىزنـى، مۇھىتـىمـىزنـى، كـىشـىلـىك مۇئـامـىله 

يـوسۇنـلىرىمـىزنـى گۈزەل ئهدەبـىي تـىل بـىلهن ئـىبـارىلهپ ئـىسـتېتىك ھهۋىسـىمـىزنـى قـوزغـاش ئـارقـىلـىق مهنـىۋى 

قـىيـاپـىتـىمـىزنـى ئۆزگهرتـىشـكه ئۇنـدەيـدۇ. رومـان كـىشـىلـىك قـاراش، ئهخـالق ۋە سـىيـاسـىي ئـىدىيـىۋى تهربـىيـىنـىڭ 

مۇھىم دەرسـلىك قـامۇسـى. رومـانـنىڭ تهربـىيـىۋى رولـى ئۆزىگه خـاس خۇسۇسـىيهتـكه ئـىگه. ئۇ بـىۋاسـته لېكسىيه 

سۆزلهش، مهجبۇرى ۋاسـتىلهرنـى قـولـلىنـىش، دىداكـتىك ۋەز-نهسـىھهت يـاكـى تهنـقىدىي تهربـىيه بېرىش قـاتـارلـىق 

ئۇسۇل بـىلهن ئـىش كۆرمهيـدۇ. رومـانـنىڭ تهربـىيـىۋى رولـى تـولـىراق ھهرقـايسـى تۈر ۋە ژانـىرالردىكـى سهنـئهت 

ئهسهرلهرنـىڭ ئېستىمـالـچىسـى ھېسابـلىنـىدىغـان كـىتـابـخانـالرنـىڭ ئۆز قهلـبى، ئـىرادىسـى، ئـىش-ھهرىكـىتـى، 

ئـارزۇ-ھهۋىسـىنـىڭ قـانـداقـلىقـى تـوغـرۇلۇق ئۆز-ئۆزىنـى بـايـقاپ بـىلـىش، بـاشـقىالردىن ئـىبـرەت ئېلىش ئۇسۇلـى 

بـىلهن ئېلىپ بېرىلـىدۇ. بۇ ئـادەتـتىكـى مهنـتىقـىلـىق ئـىبـارىلهر ۋاسـىته قـىلـىنـغان تهربـىيـىدىن ئۆزىنـىڭ كۈچلۈك 

ئـوبـرازلـىقـلىقـى، مهجـازىلـىقـى، رىتـىمـدارلـىقـى، ھېسسىيـاتـچانـلىقـى بـىلهن پهرقـلىنـىپ، كـىتـابـخانـدا كۈچلۈك 

ھايـاجـان قـوزغـايـدۇ. ئۆز-ئۆزىنـى بـاھاالش، ئۆزىنـىڭ ئـىش-ھهرىكـىتـىگه بـولـغان ھهق-نـاھهقـلىق قـارىشـىنـى 

تـىكـلهش رومـانـنىڭ تهربـىيـىۋى رولـى ۋە ئهمهلـىي تهسـىرىنـىڭ ئـاسـاسـىي تهلـىپـىدۇر. ئهلۋەتـته، رومـانـنىڭ بۇ 

تهربـىيـىۋى تهسـىرى بهدىئـىي ئهسهرنـى تهلـقىن قـىلـىش، تهشۋىق قـىلـىش بـىلهن كۈچـىيـىدۇ. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا يهنه 

رومـان پۈتۈن بـىر مـىلـلهتـنى ئـىتـتىپـاقـالشـتۇرۇش، سهپهرۋەرلـىكـكه كهلتۈرۈش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه. بۇ ئهدەبـىيـاتـنىڭ 

جـامـائهتـچىلـىك-ئـاالقه جهھهتـتىكـى ئـىجـتىمـائـىي كۈچ بـىلهن مـاددىي كۈچ ھاسـىل قـىلـىش ئـىقـتىدارىغـا 

قـارىتـىلـغان. دېمهك ئهدەبـىيـات غـايهت زور ئـىجـتىمـائـىي، مهنـىۋى، غـايـىۋى، تـارىخـىي ئـىنـفورمـاتسـىيه. ئۇ 

شهخسـلهر، مـىلـلهتـلهر، دۆلهتـلهر ئـارىسـىدىكـى ھهتـتا قهدىمـكى كـىشـىلهر بـىلهن ھازىرقـى زامـان كـىشـىلهر 

ئارىسىدىكى ئۆزارا چۈشىنىش، يېقىنلىشىش، تهسىر ئۆتكۈزۈشنىڭ غايهت زور مهنىۋى كۆۋرۈكى. 
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بـولۇپمۇ رومـان ئـىدېئولـوگـىيه شهكـىلـلىرىنـىڭ بـىر تۈرى ھېسابـلىنـىدۇ. چۈنـكى ئۇ ئـاۋام-خهلـقنىڭ ئـىدىيهسـىنـى 

ئهكـس ئهتتۈرۈش بـىلهن بـىرگه ئـىنـسانـپهۋەرلـىك، تهرەقـقىيـپهرۋەرلـىك، خهلـقچىلـلىق، گۈزەل كهلگۇسـى 

ھهقـقىدىكـى ئـىنـتىلـىشـلهرنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان ئـاسـاسـتا شۇ ئـىدىيهلهرنـى ئهكـس ئهتتۇرىدۇ. رومـان بـىر 

مـىلـلهتـنىڭ مۇئهيـيهن بـىر دەۋردىكـى رېئال ھايـاتـىنـىڭ مېخانـىكـىلـىق ئـىپـادىسـىدەك كۆرۈنسـىمۇ، ئهمهلـىيهتـته ئۇ 

بـىر ئـالهمشۇمۇل تـارىخـىي مهدەنـىيهت يـارىتـىش جهريـانـىنـىڭ بـىر قـىسـمىدۇر. يهنه رومـانـدا مـىلـلىيـلىك بـىلهن 

خهلـقئارالـىق ۋە ئهنـئهنه بـىلهن زامـانـىۋىلـىق ھهمـىشه بـىر-بـىرىگه ئۆتۈشۈپ كهتـكهن، مهزمۇن بـىلهن 

بهدىئـىيـلىك زىچ بـاغـالنـغان ۋە بـىلـىم بـىلهن سهنـئهت بـىر-بـىرىگه كـىرىشـىپ كهتـكهن بـولـىدۇ. رومـانـنىڭ 

قىممىتى دەل مۇشۇ سهنئهت بىلهن بىلىمنىڭ گىرەلىشىپ كېتىشىدە. 

  
قـاچـانـدۇر يـازغۇچـى قـولـىغـا قهلهم ئېلىپ بـىر رومـانـنى يېزىشـقا بـاشـلىغـان چـاغـدا، ئۇ يـازغۇچـى جـىددىي ئېقىنـغا 

ئۆزىنـى تـاشـلىدى دېگهنـلىك بـولـىدۇ ۋە بۇ جـىددى ئېقىن يـازغۇچـىنـى ئۆزىمۇ ئـويـالپ بـاقـمىغـان ئـاجـايـىپ 

تهسهۋۋۇر قـايـنامـلىرىغـا سۆرەپ ئهكـىرىپ، ئـاجـايـىپ ئهسهرلهرنـىڭ رويـاپـقا چـىقـىشـىغـا سهۋەبـچى بـولـىدۇ. ھهقـىقـىي 

ئهدەبـىي رومـان ھهقـىقـىي رېئالـلىق بـولـمىسـىمۇ، پهقهت ۋە پهقهتـال ئـاشۇ رېئالـلىقـتىن، ئۇنـىڭ مۇھهبـبهت ۋە 

گۈزەلـلىكـىدىن، ئېقتىراسـىدىن ئـىلھام ئېلىپ ۋە شۇنـىڭدەك تـراگېدىيهلـىرىدىن ئـىزتـىراپ چېكىپ يېزىلـىدۇ. 

بىراق بۇ رېئاللىق يازغۇچىنىڭ بهدىئىي تهپهككۇرى ئارقىلىق ئۇيغۇنلىشىدۇ. 

  
مېنىڭچه كۆپـلىگهن يـازغۇچـى ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ بـارمـاقـلىرىنـىڭ رومـان بهتـلىرىنـى سـىلـىغـانـلىقـىنـى ۋە تهسـىرلـىك 

جۈمـلىلهر ئۈسـتىدە بـىر لهھزە تۇرۇپ قېلىشـلىرىنـى ئـويـلىغـىنـىدا، يېزىشـنى پـىالنـلىغـان رومـانـلىرىغـا ئۆمـرۈم 

يېتهمـدىغـانـدۇ دەپ تهشۋىش ئـىچـىدە قـىلـىپ، ئـىزتـىراپ چېكىدۇ، ۋاقـىتـنىڭ قـىسـلىقـىدىن جـىددىيـلىشـىدۇ. 

بـولۇپمۇ مهن يېزىقـچىلـىقـنى ئۆز خـىزمـىتـىمـنىڭ سـىرتـىدىكـى بـوش ۋاقـىتـالردىن پـايـدىلـىنـىپ قـىلـىدىغـانـلىقـىم 

ئۈچۈن، ھايـاتـىم شۇنـچىلـىك جـىددىچـىلـىك ئـىچـىدە ئۆتۈۋاتـىدۇ. بهجـايـىكـى تۇخۇمـدىن چـىقـىش ئـالـدىدا 

تۇرغـان چۈجـىدەك مېڭهمـنىڭ ئـىچـىنـى چـوقۇالۋاتـقان ئـوي-پـىكـىرلـىرىم بـىلهن نـازۇك ھېس-تۇيغۇلـىرىمـنىڭ 

قـوشۇلۇپ كېتىشـىدىن ھاسـىل بـولـغان تهسهۋۋۇر دۇنـيارىمـدا رومـانـغا خۇرۇچ بـولغۇدەك ۋەقهلـىكـلهر بهكمۇ كۆپ، 

ئهمما يېزىشقا ۋاقىت يوق. 

تـولسـتوي مۇنـداق دېگهن ئـىكهن: «ئـىنـسانـالرغـا ئهڭ ئـادىل شهكـىلـدە تهقسـىم قـىلـىنـغان نېمهت ئهقـىلـدۇر. 

چۈنـكى ھېچكىم ئۆزىنـىڭ ئهقـلىدىن نـارازى ئهمهس» مهن بۇ سۆزگه قـوشۇمـچه قـىلـىپ مۇنـداق دەيـمهن-

ئـىنـسانـالرغـان ئهقـىلـدىن بـاشـقا ئهڭ ئـادىل تهقسـىم قـىلـىنـغان يهنه بـىر نېمهت بـار، ئۇ بـولسـىمۇ ۋاقـىت. چۈنـكى 

بىـر كۈن پۈتۈن ئىـنسـانالر ئۈچۈن ئوـخشـاشال 24 سـائهتتۇر. ئهنه شۇ ھهمـمىمـىزگه ئـوخـشاش تهقسـىم قـىلـىنـغان 

بـىر كۈنلۈك ۋاقـىتـتىن قـانـداق پـايـدىلـىنـىش ھهر كـىمـنىڭ ئۆزىگه بـاغـلىق. يېزىقـچىلـىق ئهڭ كۆپ ۋاقـىت 

كېتىدىغـان ئهقـلىي ئهمـگهك. ئۇنـىڭ ئۈچۈن ۋاقـىت مهن ئۈچۈن كۆكـتىكـى قۇيـاشـتهك بـىبـاھا ۋە يـازمـاقـچى 
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بـولـغان رومـانـلىرىم كۆزۈمـگه يـىراقـتىن كۆرۈنۈپ تۇرغـان ئـالتۇن قـىرغـاق. ئـانـا تـىل شهربهتـلىرىنـىڭ تـامـچه-

تـامـچه تېمىشـىدىن پۈتـكهن لهززەتـلىك جۈمـلىلهر ئـارقـىلـىق يېزىلـغان «مهسـئۇد ئهپهنـدى» نـامـلىق بۇ تـارىخـىي 

رومـان ئـوقۇرمهنـلهرگه تـارىخـىي ۋە سـىيـاسـىي بـىلـىم ئـاتـا قـىلـىش بـىلهن بـىرگه ئـىسـتېتىك جهھهتـتىن بۆشۈك بـىلهن 

ھهپىلهشكهن ئانىنىڭ ئېيتقان ئهللهي ناخشىسىدەك ھۇزۇر ئاتا قىلغۇسى. 

26. 06. 2022، گېرمانىيه-ميۇنخېن 
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

(2022 -يىلى 6 – ئاينىڭ 30 – كۈنىدىن 7 – ئاينىڭ 31 - كۈنىگىچه)



2022-يىلى 30-ئىيۇندىن، 2022-كۈنى 31-ئىيۇنغىچه ئارىلىقتا يۈز بهرگهن 

ئۇيغۇرالرغا ئاالقىدار ھادىسىلهر ۋە خهۋەرلهر 

يهتـته چـوڭ سـانـائهت دۆلـىتـى خـىتـايـنىڭ «خهلـقئارا بـازارنـى قـااليـمىقـانـالشـتۇرىدىغـان يـوشۇرۇن 

قىلمىشلىرى»غا زەربه بېرىش توغرىسىدا ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلدى 

«aninews»نـىڭ 30-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، بۇ قېتىمـلىق يهتـته دۆلهت بـاشـلىقـلىرى يـىغـىنـى 

گېرمـانـىيهدە ئۆتكۈزۈلـگهن بـولۇپ، مهزكۇر دۆلهتـلهرنـىڭ رەھبهرلـىرى خـىتـايـنىڭ تهڭسىز ئـىقـتىسـادىي 

قـىلـمىشـلىرىغـا تـاقـابـىل تۇرۇپ، خهلـقئارا ئـىقـتىسـادىي سـىسـتېمىدىكـى ئـادىل ۋە ئـاشـكارا رىقـابهتـنى ئـىلـگىرى 

سۈرۈش ھهمدە خهلقئارالىق قائىدىلهرنى كۈچهيتىش خۇسۇسىدا ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلغان. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، مهزكۇر بـاشـلىقـالر ئېالن قـىلـغان بـىرلهشـمه بـايـانـاتـتا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي 

ئهمـگهك مهسـىلـىسـىمۇ تـىلـغا ئېلىنـغان بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ دۆلهتـلهر ئۆزلـىرىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى تهشۋىشـىنـى 

ئىپادىلهش بىلهن كۇپايىلىنىپ، كونكرېت تهدبىر قوللىنىدىغانلىقى توغرىسىدا ھېچنهرسه دېمىگهن. 

يېڭى زېالنـدىيه بـاش مـىنـىسـتىرى شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا، خـىتـايـغا 

قارشى تهۋرەنمهي تۇرۇش زۆرۈرلىكىنى تهكىتلىدى 

«قـوغـدىغۇچـى گېزىتـى»نـىڭ 30-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، دۆلـىتـىگه ۋاكـالـىتهن تۇنـجى قېتىم 

«شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى»نـىڭ مـادرىدتـا ئۆتكۈزۈلـگهن بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا سۆز قـىلـغان يېڭى 

زېالنـدىيه بـاش مـىنـىسـتىرى جېيسىنـدا ئـادېرىن دېموكـراتـىك ئهلـلهرنـى خـىتـاي بـارغـانسېرى «تېرىسـىگه 

سـىغـمايۋاتـقان»، شۇنـداقـال «خهلـقئارالـىق قـائـىدە-نـىزام ۋە ئۆلـچهمـلهرگه خـىرس قـىلـىشـقا مـايـىل» بـولۇپ 

كېتىۋاتقان ئۇشبۇ پهيتلهردە، ئۆز مهۋقهسىدە تهۋرەنمهي چىڭ تۇرۇشقا ئۈندىگهن. 

ئۇ ئۆز نۇتـقىدا «يېقىنـدىن بۇيـان، خـىتـاي بـارغـانسېرى تېرىسـىگه سـىغـمايۋاتـىدۇ، شۇنـداقـال خهلـقئارالـىق 

قائىدە-نىزام ۋە ئۆلچهملهرگه تېخىمۇ بهك خىرس قىلىۋاتىدۇ» دېگهن. 

يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ ئـىزچـىل 

يىرىكلىشىۋاتقانلىقى مهلۇم. 
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خهلـقئارالـىق شـىركهتـلهر ئۆزىمۇ بـىلـمىگهن ھالـدا ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىشـقا چېتىلـىپ 

قېلىشى مۇمكىن 

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 30-ئـىيۇنـدىكـى مـاقـالـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، شۇ كۈنـى ۋاشـىڭتونـدىكـى 

پـايـدا كۆزلـىمهيـدىغـان «ئـىلـغار دۆلهت مۇداپـىئهسـى تهتـقىقـاتـى مهركـىزى» ئېالن قـىلـغان «خـوت يۆتـكهش: 

كهسـىپـلهرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا يۆتـكىلـىش دولقۇنـىنـىڭ ئهۋجـىگه چـىقـىشـى» نـامـلىق دوكـالتـقا كۆرە، 

خهلـقئارالـىق چـوڭ شـىركهتـلهر مهھسۇالتـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلسـىمۇ، بـاش شـىتـابـى خـىتـاي 

ئۆلـكىلـىرىدە بـولـغان شـىركهتـلهردىن مـال سېتىۋېلىش ئـارقـىلـىق، ئۆزىمۇ بـىلـمىگهن ھالـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىش جىنايىتىگه ھهمشېرىك بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ئىكهن. 

مهزكۇر دوكـالتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قـىسـمهن يـاكـى تـامـامهن ئۇيغۇرالرنـىڭ مهجبۇرىي 

ئهمـگىكـى ئـارقـىلـىق پۈتۈپ چـىقـقان مهھسۇالتـالرنـىڭ ئـامېرىكـاغـا ئـىمـپورت قـىلـىنـىشـىنـى چهكـلهيـدىغـان «ئۇيغۇر 

مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش قـانۇنـى»دا مهھسۇالتـالرنـىڭ «ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان ئـورنـى»غـا ئـاالقـىدار 

مۇشۇ خـىل يـوچۇق بـار بـولۇپ، بهزى مهھسۇالتـالر مۇشۇ يـوچۇقـالر ئـارقـىلـىق، ئهمهلـىيهتـته شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان بـولسـىمۇ، خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدىكـى شـىركهتـلهرنـىڭ نـامـىدا خهلـقئارا تهمـىنـات 

زەنجىرىگه كىرىۋېلىشى مۇمكىن ئىكهن. 

خـىتـاي جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىنـىڭ ھاۋا بـوشـلۇقـىغـا ئـايـروپـىالن ئهۋەتـكهن ئـاۋسـترالـىيهنـى قـاتـتىق 

ئهيىبلىدى 

«ئـاۋسـترالـىيه خهۋەرلـىرى» تـورىنـىڭ 1-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـاۋسـترالـىيه خـان جهمهتـى دېڭىز 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ دېڭىز چـارلـىغۇچـى ئـايـروپـىالنـى ئـالـدىنـقى ئـايـدا خهلـقئارا ھاۋا بـوشـلۇقـى بـولـغان جهنۇبـىي خـىتـاي 

دېڭىزىنـىڭ ئـاسـمىنـىدا ئۇچۇۋاتـقانـدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـلىرى بـىلهن تـولـىمۇ خهتهرلـىك 

تهرزدە دوقۇرۇشۇپ قالغان. بۇ دەل ئاۋسترالىيهدە سايالم بولۇشقا بىر قانچه كۈنال قالغان ۋاقىت ئىدى.  

بۇنـىڭغا قـارىتـا، خـىتـاي ئـاۋسـترالـىيه جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدىكـى تـاالش-تـارتـىشـلىق رايـونـدا يۈز 

بهرگهن ھهرقانداق ھهربىي ۋەقهنىڭ «ۋابالىغا ئۆزى ئىگه» دەپ ئاگاھالندۇرغان. 

خـىتـاي دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى تهن كېفېي بېيجىڭدىكـى ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش 

يـىغـىنـىدا شۇنـداق دېگهن: «ئۇالر قـاچـان كهلـسه، چـوقۇم (خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ) تـوسقۇنلۇقـىغـا ئۇچـرايـدۇ. 

چـىلـالنـماسـتىن كهلـگهنـلهر قـىلـمىشـىنـىڭ ۋابـالـىنـى تېتىيـدۇ. مهيـلى قـانـداق ئـاتـاق يـاكـى بـاھانـىدە بـولسۇن، 

بـاشـقىالرنـىڭ بـوسۇغـىسـىغـا ھهربـىي ئـايـروپـىالن ئهۋەتـىپ، ئۇالرنـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت سېلىش 

تـامـامهن نـامۇۋاپـىق قـىلـمىشـتۇر. بۇنـداق ئهھۋالـدا، ھېچبىر دۆلهتـنىڭ قـورالـلىق كۈچـلىرى قـول قـوۋۇشـتۇرۇپ 

قاراپ تۇرمايدۇ، خىتاي ئارمىيهسىمۇ بۇنىڭدىن مۇستهسنا ئهمهس.» 
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جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزى تهخـمىنهن ئۈچ مـىلـيون بهش يۈز مـىڭ كۋادىرات كـىلـومېتىرلـىق دېڭىز رايـونـىغـا 

ئـىگه بـولۇپ، خهلـقئارا تـىجـارەت مـالـلىرىنـىڭ 33 پـىرسهنـتى مۇشۇ رايـونـدىن ئۆتـىدۇ، مهزكۇر رايـونـدىكـى بېلىق 

تۈرىدىكـى ئـاسـاسـلىق يېمهكـلىكـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىمۇ مۇشۇ يهردىن چـىقـىدۇ. لېكىن، خـىتـاي خهلـقئارا كېسىم 

سـوتـىنـىڭ ھۆكـمىگه پـىسهنـت قـىلـماي، بۇ رايـونـنىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ ئۆزىگه تهۋە ئـىكهنـلىكـىنـى دەۋا قـىلـماقـتا ۋە 

شـى جـىنـپىڭ تهخـتكه چـىقـقانـدىن بۇيـان، بۇ رايـونـدا سۈنـئىي ئـارالـالرنـى بهرپـا قـىلـىپ، بۇ ئـارالـالرنـى 

ھهربىيلهشتۈرمهكته. 

گۋاداردىكـى تهسـىردار ئهربـاب خـىتـايـنىڭ بـاشقۇرۇشـىدىكـى گۋادار پـورتـىنـى تـاقـايـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا 

تهھدىت سالدى 

«theprint» تـورىنـىڭ 4-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، پـاكـىسـتانـنىڭ بـالـوچـىسـتان ئۆلـكىسـىدىكـى 

غـوللۇق ئهربـابـالردىن بـىرى، «گۋادار ھوقۇق قـوغـداش تهشـكىالتـى»نـىڭ مهسـئۇلـى مهۋالنه ھىدايهتۇر رەھمان 

ھۆكۈمهتـنىڭ بۇ يـىل تۆتـىنـچى ئـايـدا ئـىمـزالـىغـان كېلىشـىمـگه رىئـايه قـىلـمىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، گۋادار شهھىرىدە 

ئـومۇمـىيۈزلۈك نـامـايـىش ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن، گۋادار پـورتـىنـى 21-ئـىيۇلـدىن بـاشـالپ تـاقـايـدىغـانـلىقـىنـى 

بىلدۈرگهن.  

ئۇ «گۋادار ھوقۇق قـوغـداش تهشـكىالتـى»نـىڭ ئـاسـاسـلىق تهلهپـلىرىنـىڭ گۋادار شهھىرىدىكـى تـور بـىلهن 

بېلىق تۇتۇش كېمىسـى ئـارقـىلـىق ھهرىكهت قـىلـىدىغـان قـارا جهمـئىيهتـلهرنـى يـوقـىتـىش، گۋاداردىكـى چېگرا 

نۇقـتىلـىرىنـى ئېچىۋېتىش، زەھهر ئهتـكهسـچىلـىكـلىرىنـى تهلتۆكۈس تۈگـىتـىش، زۆرۈرىيهتسـىز تهكشۈرۈش 

پونكىتلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش قاتارلىقالرنى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن. 

ئهگهر خـىتـايـنىڭ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى»نـىڭ مۇھىم نۇقـتىلـىرىدىن بـىرى بـولـغان گۋادار 

پـورتـى راسـتال تـاقـالـسا، بۇنـىڭ خـىتـايـغا كـونـكرېت قـانـداق تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـى ۋە پـورتـنىڭ قـاچـانـغىچه 

تاقىلىدىغانلىقى نامهلۇم.  

چوڭ شىركهتلهرنىڭ «تىك-توك» ئىشلهتمهسلىكى تهۋسىيه قىلىندى 

«thefederalist» تـورىنـىڭ 5-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا فېدېراتسـىيه ئـاالقه كـومـىتېتىنـىڭ 

كـومـىسـسارلـىرىدىن بـىرى بـولـغان بـرېندان كـار ئـامېرىكـادىكـى چـوڭ شـىركهتـلهرنـى بـىخهتهرلـىك ئـامـىلـى 

سهۋەبلىك، خىتاينىڭ «تىك-توك» يۇمشاق دېتالىنى چهكلهشكه ئۈندىگهن. 

ئۇ بۇ ھهقـته ئـالـما شـىركـىتـىنـىڭ بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى تـىم كۇك بـىلهن ئـالـفابېت شـىركـىتـىنـىڭ بـاش 

ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى سۇنـدار پـىچـايـغا خهت يـازغـان ۋە مهزكۇر خهتـنى تۋىتتېردا ھهمـبهھىرلـىگهنـدىن كېيىن، 

شۇالرنـى قـوشۇمـچه قـىلـغان: «تـىك-تـوك نـوقۇل ھالـدا ۋىدىيـو يۇمـشاق دېتالـىال بـولـماسـتىن، بهلـكى نـىقـابتۇر. 
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ئۇ سهزگۈر ئۇچۇرالرنـى تـوپـاليـدىغـان بـولۇپ، يېڭى دوكـالتـالر خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ مهزكۇر ئۇچۇرالرغـا 

ئېرىشهلهيـدىغـانـلىقـىنـى كۆرسهتـمهكـته. مهن ئـالـما ۋە گۇگېل شـىركهتـلىرىنـى ئۆزىنـىڭ يۇمـشاق دېتال بـازىرىدىن 

تىك-توكنى ئۆچۈرۈۋېتىشكه ئۈندىدىم.» 

ئهنـگلىيهدىكـى مۇسۇلـمانـالر «5-ئـىيۇل قهتـلىئـامـى» مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن خـىتـاي ئهلـچىخـانـىسـىنـىڭ ئـالـدىدا 

بىرلهشمه نامايىش ئۆتكۈزدى 

«islam21c» تـورىنـىڭ 6-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، «بـرىتـانـىيهدىكـى مۇسۇلـمانـالر ئـىتـتىپـاقـى»، 

«CAGE»، «MPACUK»، «5 Pillars»، «Lighthouse Advocacy» قــاتــارلــىق «ئۇيغۇرالرنــى 

قـولـالش ئـىتـتىپـاقـى»نـىڭ (Stand4Uyghurs coalition) ئهزالـىرى «5-ئـىيۇل» ئۈرۈمـچى قهتـلىئـامـىنـىڭ 13 

يىللىقىنى خاتىرىلهش مۇناسىۋىتى بىلهن لوندوندىكى خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ ئالدىغا توپالنغان. 

مهزكۇر پـائـالـىيهت جهريـانـىدا، تـونۇلـغان سهنـئهتـكار شهمـس نهق مهيـدانـدا پۈركۈمه سـىر ئـارقـىلـىق خـىتـاي 

كومپارتىيهسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇملىرىنى ئوبرازلىق ئىپادىلىگهن بىر پارچه رەسىم سىزغان.  

پـائـالـىيهتـكه قـاتـناشـقان كـىشـىلهردىن ھهمـزە زورتـىس شۇنـداق دېگهن: «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى نـاتسـىسـت 

گېرمـانـىيهسـىنـىڭ شهكـىل ئۆزگهرتـكهن نۇسـخىسـىدۇر، ئۇالر ئـىشـغالـىيهت ئـاسـتىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

بـىزنـىڭ ئۇيغۇر بۇرادەرلـىرىمـىز ۋە ھهمشـىرىلـىرىمـىزگه قـارىتـا مـىلـلىي-دىنـىي ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ 

بېرىۋاتـىدۇ. بۇ زۇلۇمـنى ۋە ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى تـوخـتىتـىشـقا مۇسۇلـمانـالرال ئهمهس، بهلـكى پۈتۈن 

ئىنسانىيهت ئورتاق ئىنتىلىشى كېرەك.» 

شهيـخ ھهيـسهم شۇنـداق دېگهن: «ئـادالهتـنى يـاقـىالش شهرىئهتـنىڭ ئۇللۇق غـايـىلـىرىدىن بـىرىدۇر. شۇ 

ۋەجـىدىن، ئـالـالھ ھهرقـانـداق شهكـىلـدىكـى زۇلۇمـنى ئۆچ كۆرىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن بـىز چـوقۇم ئـادالهتـنى ھىمـايه 

قـىلـىشـىمـىز كېرەك، ئۇنـداق بـولـمايـدىكهن بـىز مۇسۇلـمانـلىق كـىمـلىكـىمـىزنـى يـوقـىتـىپ قـويـىمـىز. بـىزنـىڭ 

كـىمـلىكـىمـىزدىكـى كهم بـولـسا بـولـمايـدىغـان خۇسۇسـىيهتـلىرىن بـىرى يـاخشـىلـىقـقا بۇيـرۇپ، يـامـانـلىقـتىن تـوسۇشـتۇر. 

بىز مانا مۇشۇ سهۋەبلىك، تارىختىكى ئهڭ كاتتا ئۈممهتلهردىن بىرى بواللىدۇق.» 

ئامېرىكا خىتايغا قاراتقان ئېكسپورت چهكلىمىسىنىڭ دائىرىسىنى كېڭهيمهكچى 

«نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى» تـورىنـىڭ 6-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، بۇنـىڭدىن بهش ئـاي ئـاۋۋال رۇسـىيه 

ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـغانـدا، بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى نهچـچه ئـون دۆلهت ھۆكۈمـىتـىگه بـاشـالمـچىلـىق قـىلـىپ، 

رۇسـىيهنـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي تهرەقـقىيـاتـىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىش مهقسـىتـىدە، رۇسـىيهگه ئـىلـغار 

تېخنىكىالرنى ئېكسپورت قىلىشنى چهكلىگهنىدى.  
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ئهمـدى ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر ھهرىكهتـلهردىن يهكۈنـلهنـگهن تهجـرىبـىلهرگه بـىنـائهن، خـىتـاي ۋە 

بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ شـىركهتـلىرى يـاكـى تهشـكىالتـلىرى ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت يهتكۈزگهن 

يـاكـى كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلـغان ئهھۋالـدا، بۇ دۆلهتـلهرگه بـولـغان ئېكسپورت چهكـلىمـىسـىنـىڭ 

دائـىرىسـىنـى كېڭهيـمهكـته ئـىكهن. بۇ جهھهتـته، پـرىزدېنت بـايـدىن ۋە ئۇنـىڭ يـاردەمـچىسـى يهنه خـىتـايـنىڭ 

رۇسىيهدىن ھالقىپ، ئامېرىكانىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ئهڭ چوڭ رەقىبىگه ئايالنغانلىقىنى جاكارلىغان. 

ئامېرىكا ئۆز ئىتتىپاقداشلىرىنىڭمۇ خىتايغا قارشى ئېكسپورت چهكلىمىسىنى كۈچهيتكۈزمهكچى ئىكهن. 

بۇ ئۇرۇنۇشـنىڭ مهقسـىتـى تـوغـرىسـىدا، ئـامېرىكـا سـودا مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ ئېكسپورت چهكـلىمـىسـىنـى نـازارەت 

قـىلـىشـقا مهسـئۇل تـارمـىقـى بـولـغان «سـانـائهت ۋە بـىخهتهرلـىك ئـىدارىسـى»نـىڭ بـاشـلىقـى ئـاالن ئېستېۋېز شۇنـداق 

دېگهن: «بـىز چـوقۇم ئـامېرىكـانـىڭ تېخنىكـىلـىق ئهۋزەلـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـىمـىز كېرەك. بـاشـقىچه قـىلـىپ 

ئېيتقانـدا، خـىتـاي كهلگۈسـىدىكـى ھهرقـانـداق تـوقۇنۇشـالردا بـىزگه يـاكـى ئۆز قـوشـنىلـىرىغـا قـارشـى قـولـلىنـااليـدىغـان 

تېخنىكىالرغا ئىگه بواللماسلىقى كېرەك.» 

خـىتـاي ئـامېرىكـادا دۆلهتـكه ۋە يهرلـىك ئهمهلـدارالرغـا قـاراتـقان تهسـىر كۆرسـىتـىش پـائـالـىيهتـلىرىنـى تېخىمۇ 

كۈچهيمهكته 

«ۋاشـىڭتون ۋاقـىت گېزىتـى» تـورىنـىڭ 7-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى 

تۇرۇش ئـاپـپاراتـىنـىڭ يېڭى دوكـالتـىدا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۆز پـىالنـلىرىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش 

ئۈچۈن، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـى ۋە يهرلـىك ئهمهلـدارالرنـى نـىشـان قـىلـغان تهسـىر كۆرسـىتـىش پـائـالـىيهتـلىرىنـى 

بارغانسېرى كۈچهيمهكته ئىكهن. 

مهزكۇر دوكـالتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۆزىنـىڭ ئـاتـالـمىش «بـىرلـىكـسهپ بۆلۈمـى» 

ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـادا ئـاشـكارا ۋە يـوشۇرۇن تهسـىر كۆرسـىتـىش پـائـالـىيهتـلىرى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ئـىنـتايـىن كۆپ 

مهبـلهغ ئـاجـراتـقان بـولۇپ، بۇ خـىتـايـغا قـارشـى قـانۇنـالرنـىڭ مـاقۇلـلىنـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن، دۆلهت 

مهجلىسى ئهزالىرىغا ساالچىلىق قىلىش ئۇرۇنۇشلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىكهن.  

خـىتـاي يهنه ھهرقـايسـى شـىتـاتـالردا ئۆزىگه مـايـىل ئهمهلـدارالرنـى يېتىشـتۈرۈپ، شۇ ئـارقـىلـىق مهركـىزىي 

ھۆكۈمهتكه تهسىر كۆرسىتىدىغان «يهرلىك ئارقىلىق مهركهزنى قورشاش» تاكتىكىسىنى قولالنماقتا ئىكهن. 

يۇقىرى نومۇرغا ئېرىشكهن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرى 

ئۆتـكهن يـىلـى رامـىزانـدا ئۇيغۇر پـىروجېكت فـونـدى ئۇيغۇريـار فـونـدىغـا بهرگهن پۇل ئـوتتۇرا مهكـتهپـنىڭ 8 

– سـىنـىپـىدا ئـوقۇۋاتـقان تۆت نهپهر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچـىنـىڭ ھهپـته ئـاخـىرىدىكـى كۇرسـالردا ئـوقۇش پۇلـى ئۈچۈن 

ئـىشـلىتـىلـگهن. بۇ ئـوقۇغۇچـىالردىن 3 نهپـىرى 461، 422، 412 نـومۇر ئـالـغان، بـىرسـى 356 نـومۇر ئـالـغان. 
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نۇقـتىلـىق تـولۇق ئـوتتۇرا مهكـتهپـلهر مۇشۇ نـومۇرغـا ئـاسـاسهن ئـوقۇغۇچـىالرنـى تـالـاليـدىغـان بـولۇپ، تـولۇق نـومۇر 

500 ئـىكهن. ئـىگـىلـىنـىشـچه تۈركـىيهدە بۇ يـىل 1 مـىلـيون 300 مـىڭ نهپهر ئـوقۇغۇچـى تـولۇق ئـوتتۇرا ئـىمـتىھانـغا 

قـاتـناشـقان. 193 نهپهر ئـوقۇغۇچـى تـولۇق نـومۇر ئـالـغان. 400 دىن يـوقـىرى نـومۇر ئـالـغان ئـوقۇغۇچـى 10 

پـىرسهنـت ئهتـراپـىدا ئـىكهن. يۇقـىرىقـى ئۈچ ئۇيغۇر ئـوقۇغۇچـى ئهنه شۇ ئـاز سـانـدىكـى يۇقـىرى نـومۇر ئـالـغان 

ئوقۇغۇچىالر ھېسابلىنىدىكهن. 

 17-7

ئـامېرىكـا پـارالمېنت ئهزالـىرى قۇيـاش ئېنېرگـىيه تـاخـتىسـى يـاسـايـدىغـان ئۈچ چـوڭ خـىتـاي شـىركـىتـىنـىڭ نېمه 

ئۈچۈن «مهھسۇالتـلىرىنـىڭ ئـىمـپورت قـىلـىنـىشـى چهكـلىنـىدىغـانـالر تـىزىمـلىكـى» كـىرگۈزۈلـمىگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا 

بايدىن ھۆكۈمىتىگه سوئال قويدى 

«رويتېرس ئـاگېنتلىقـى» تـورىنـىڭ 13-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، دېموكـراتـچىالر پـارتـىيهسـىدىن بـولـغان 

يهتـته نهپهر پـارالمېنت ئهزاسـى 12-ئـىيۇل «جـىنكې ئېنېرگـىيه پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى»، «شـىنتې ئېنېرگـىيه 

پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» ۋە «لـوڭجى يېشىل ئېنېرگـىيه پهن-تېخنىكـا پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» قـاتـارلـىق ئۈچ 

خـىتـاي شـىركـىتـىنـىڭ نېمه ئۈچۈن مهھسۇالتـلىرىنـىڭ ئـىمـپورت قـىلـىنـىشـى چهكـلىنـىدىغـانـالر تـىزىمـلىكـىگه 

كىرگۈزۈلمىگهنلىكى توغرىسىدا ئامېرىكا تاموژنا ئهمهلدارلىرىغا سوئال قويغان. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، بۇ ئۈچ شـىركهت بـىردەك ھالـدا گېئوپـولـىتـىك خهۋپ تـوغـرىسـىدا مهسـلىھهت بېرىدىغـان 

«ئۇپۇق مهسـلىھهتـچىلـىك شـىركـىتـى»نـىڭ (Horizon Advisory) 2021-يـىلـىدىكـى دوكـالتـىغـا كـىرگۈزۈلـگهن 

بـولۇپ، مهزكۇر دوكـالتـتا ئۇالرنـىڭ تهمـىنـلهش زەنـجىرىنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه چېتىشـلىق ئـىكهنـلىكـى 

كۆرسىتىلگهنىكهن. 

داالي المـا بـىلهن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئـارىسـىدىكـى سۆھبهتـنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـنى مهقـسهت قـىلـغان 

قانۇن اليىھهسى ئامېرىكا پارالمېنتىدا تونۇشتۇرۇلدى 

«جهنۇبـىي خـىتـاي سهھهر پـوچـتا گېزىتـى» تـورىنـىڭ 14-ئـىيۇلـدىكـى مـاقـالـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـىنـىڭ ئهزالـىرىدىن جـىم مهكـگوۋېرن  ۋە مـايـكىل مـاكـكول 13-ئـىيۇل تـىبهتـلهر 

ھهقـقىدىكـى يېڭى قـانۇن اليـىھهسـىنـى تـونۇشـتۇرغـان بـولۇپ، مهزكۇر اليـىھهگه كۆرە ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى رەسـمىي 

ھالـدا تـىبهتـلهرنـىڭ «ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش ھهقـقى بـار» دەپ ئېتىراپ قـىلـىدىكهن، شۇنـداقـال مهزكۇر 

اليـىھهدە «تـىبهت ئهزەلـدىن خـىتـايـنىڭ ئـايـرىلـماس بـىرقـىسـمى ئـىدى» دەيـدىغـان «تـارىخـىي خـاتـالـىق» ئـىنـكار 

قىلىنىدىكهن. 
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مهزكۇر مـاقـالـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بۇ قـانۇن اليـىھهسـىنـى تـونۇشـتۇرغـان پـارالمېنت ئهزالـىرى بۇ ئـارقـىلـىق 

خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـى تـىبهتـلىكـلهرنـىڭ مهنـىۋى داھىيسـى داالي المـا بـىلهن بـولـغان سۆھبهتـنى ئهسـلىگه 

كهلتۈرۈشكه قىستاشنى مهقسهت قىلغانىكهن. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، داالي المـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى تـىبهت سـىيـاسـىي پـائـالـىيهتـچىلـىرى ئۆتـكهن نهچـچه ئـون يـىل 

مـابهيـنىدە تـىبهت مهسـىلـىسـىنـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن سۆھبهتـلىشـىش ئـارقـىلـىق ھهل قـىلـىشـقا تـىرىشـىپ 

كهلــگهنــىكهن. گهرچه داالي المــا كۆپ قېتىم ئۆزىنــىڭ تــىبهت مۇســتهقــىلــلىقــىدىن ۋاز كېچىپ يۈكــسهك 

ئـاپـتونـومـىيهگه رازى بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ھهمـدە «ئـوتتۇرا يـول» تۇتـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇنـى «يېتهرلـىك ئهمهس» دەپ قـارىغـاچـقا، سۆھبهتـلهر ئـىزچـىل نهتـىجـىسـىز بـولۇپ 

كهلگهنىكهن. 

شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى بـىلهن يهتـته دۆلهت گۇرۇھى دىقـقىتـىنـى خـىتـايـغا تېخىمۇ بهك 

مهركهزلهشتۈرۈشكه باشلىدى 

«theprint» تـورىنـىڭ 14-ئـىيۇلـدىكـى مـاقـالـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى 

تهشـكىالتـىنـىڭ يېقىنـدا مـادرىدتـا ئۆتكۈزۈلـگهن بـاشـلىقـالر يـىغـىنـى ۋە «يهتـته دۆلهت گۇرۇھى» بـاشـلىقـالر 

يـىغـىنـىدا، ئهزا دۆلهتـلهر خـىتـايـنىڭ تـىنـچ ئـوكـيانـدىكـى قـارا نـىيـىتـىگه ۋە «مهجبۇرالش سـىيـاسـىتـى»گه تـاقـابـىل 

تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

29-ئـىيۇنـدىن 30-ئـىيۇنـغىچه ئـىسـپانـىيهنـىڭ مـادرىد شهھىرىدە ئۆتكۈزۈلـگهن شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى 

تهشـكىالتـى بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا مـاقۇلـالنـغان شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ «ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

يېتهكچى پرىنسىپى»دا (Strategic Concept) خىتاي تۇنجى قېتىم تىلغا ئېلىنغان. 

لېكىن، شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ بـاش سېكرېتارى جېنس سـىتـولتېنبېرگ خـىتـايـنىڭ 

مهزكۇر ئـىتـتىپـاقـقا ئېغىر تهھدىت پهيـدا قـىلـغانـلىقـىنـى بـىلـدۈرۈش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، «خـىتـاي دۈشـمىنـىمـىز 

ئهمهس» دېگهن. 

شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدىن بـاشـقا ، «يهتـته دۆلهت گۇرۇھى»نـىڭ 

بـاشـلىقـلىرى 26~28-ئـىيۇن گېرمـانـىيهدە يـىغـىلـىپ، گېئوپـولـىتـىك ۋە ئـىقـتىسـادىي مهسـىلـىلهرنـى مۇزاكـىرە قـىلـغان 

ھهمـدە ئۆزلـىرىنـىڭ رەسـمىي بـايـانـاتـىدا خـىتـايـنى 14 قېتىم تـىلـغا ئېلىپ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي ۋە جهنۇبـىي خـىتـاي 

دېڭىزلىرىدىكى قانۇنسىز پائالىيهتلىرىنى ئهيىبلىگهن. 

مۇتهخهسسـىسـلهر ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى غهرب دۇنـياسـىنـىڭ بۇ تۇتۇمـى ئۇالرنـىڭ يېقىن كهلگۈسـىدە 

خىتايغا تاقابىل تۇرۇشقا تېخىمۇ كۆپ زېھنىنى ئاجرىتىدىغانلىقىنىڭ بېشارىتىدۇر، دېيىشمهكته. 
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خىتاي دائىرىلىرى قاراماي شهھىرىدە ئادەمسىز چارالش ماشىنىلىرىنى ئىشقا كىرىشتۈردى 

ھىنـدىسـتانـدا چـىقـىدىغـان «سـىيـاسهت كۈنـدىلـىك گېزىتـى» تـورىنـىڭ 15-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ قـارامـاي شهھهرلـىك سـاقـچى ئـىدارىسـى 29-ئـىيۇنـدىن بـاشـالپ، جۇڭكې تـيهنـجى 

شـىركـىتـى سـىنـاق تهرىقـىسـىدە ئـىشـلهپـچىقـارغـان يـىگـىرمه دانه ئـادەمسـىز چـارالش مـاشـىنـىسـىنـى ئـىشـقا 

كىرىشتۈرگهن. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى قـارامـاي شهھهرلـىك شۆبـىسـىنـىڭ سېكرېتارى جـاۋ ۋېنچۈەن بۇ ھهقـته قـارامـاي 

شهھىرىنـىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـاشـالمـچى رەقهمـلىك شهھهر» بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، مهزكۇر چـارلـىغۇچـى 

ماشىنىالرنىڭ سىناق نۇقتىسى قىلىپ تالالنغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

قـارامـاي شهھهرلـىك سـاقـچى ئـىدارىسـىنـىڭ بـاشـلىقـى جـاۋ گـوشـىن بۇ مـاشـىنـىالرنـى ئـىشـقا سېلىنـىشـىدىكـى 

مۇددىئـا تـوغـرىسـىدا: «بۇ مـاشـىنـىالر قـارامـاي شهھىرىدىكـى ئـاسـاسـلىق سـودا مهركهزلـىرى، سـايـاھهت نۇقـتىلـىرى ۋە 

بهزى مهھهلـلىلهرنـى سـىنـاق تهرىقـىسـىدە 24 سـائهت چـاراليـدۇ. ئۇالر شهھهردىكـى كـامېراالر تـولۇق قـاپـلىيـالـمىغـان 

جـايـالرنـى كۆزىتـىش مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىپـال قـالـماي، سـاقـچىالر، ئـادەمسـىز ئۇچقۇ ۋە ۋىدىيـولۇق نـازارەت 

سـىسـتېمىسـى بـىلهن بـىلـله پۈتۈن شهھهرنـىڭ بۇلۇڭ-پۇچـقاقـلىرىنـى تهقـىپ قـىلـىش، پۈتۈن ئهھۋالـنى بـىلـىپ 

تۇرۇش ۋە توغرا سىگنال بېرىش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ» دېگهن. 

جـوڭكې تـيهنـجى شـىركـىتـىنـىڭ تېخنىكـا دېرىكـتورى جـاڭ فېڭ بۇ ھهقـته «بۇ ئهقـلىي ئـىقـتىدارلـىق چـارالش 

مـاشـىنـىلـىرىنـىڭ تۇنـجى قېتىم شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلىتـىلـىشـىدۇر. قـارامـايـدىكـى سـىنـاق تۈرىدىن كېيىن، بۇ 

ماشىنىالر پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاندا ئومۇمالشتۇرۇلىدۇ.» 

«مۇكهمـمهل سـاقـچى دۆلـىتـى» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورى جېففرى كېين بۇ مـاشـىنـىالرنـىڭ كهڭ كۆلهمـدە 

ئـىشـلىتـىلـىشـىنـىڭ تهسـرى ھهقـقىدىكـى ئهنـدىشـىسـىنـى بـىلـدۈرۈپ مۇنـداق دېگهن: «بۇنـىڭ ئهسـلىدىنـال قـاتـتىق 

كـونـتروللۇق ئـاسـتىدىكـى ئۇيغۇرالرغـا ئېلىپ كېلىدىغـان ۋەھىمـىسـىنـى قـىيـاس قـىلـىپ بـاقـىدىغـان بـولـساق، بۇ 

ئهقـلىي ئـىقـتىدارلـىق چـارلـىغۇچـى مـاشـىنـىالر ئۇيغۇرالرنـىڭ قهلـبىگه ۋەھىمه سېلىشـى، يهنـى ئۇالر ئۆزلـىرىنـى 

خـىتـايـنىڭ يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق تهقـىپـلىرىدىن ھهر قـانـداق قـىلـىپمۇ قۇتۇاللـمايـدىغـانـلىقـىدەك ھېس قـىلـىشـى 

مۇمكىن.» 

ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر تايالند تۈرمىسىدىن قاچتى 

«devdiscourse» تـورىنـىڭ 16-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، تـايـالنـد سـاقـچى دائـىرىلـىرى 14-ئـىيۇل 

ئـون يـىلـغا يېقىن ۋاقـىتـتىن بېرى تـايـالنـد تۈرمـىلـىرىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتـقان ئۇيغۇرالردىن ئۈچهيـلهنـنىڭ پـراچۇاپ 

خىرىخان ئۆلكىسىدىكى تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدىن قېچىپ كهتكهنلىكىنى ئېالن قىلغان. 
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تـايـالنـد كۆچـمهنـلهر ئـىدارىسـىنـىڭ تهكشۈرگۈچـىسـى راتـتاپـوڭنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، قېچىپ كهتـكهنـلهردىن 

بـىرەيـلهنـنىڭ ئـىسـمى ئهلـى، 25 يـاش؛ بـاشـقا ئـىكـكىيـلهنـنىڭ ئـىسـمى ئـابـدۇلـالھ بـولۇپ، بـىرى 29 يـاش، يهنه 

بىرى 30 ياش ئىكهن. 

مهزكۇر ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر تۇتقۇن 2013~2014-يـىلـلىرى ئـارىسـىدا خـىتـايـدىن قېچىپ چـىقـىپ، مـااليسـىيـا 

ئـارقـىلـىق تۈركـىيه قـاتـارلـىق بـىخهتهر دۆلهتـلهرگه كېتىش ئـارزۇسـى بـىلهن تـايـالنـد چـىگـراسـىدىن ئۆتـكهنـدە قـولـغا 

ئېلىنغانىكهن. 

 تـايـالنـدتـىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىلـىرىنـىڭ مۆلـچهرلـىشـىچه، نۆۋەتـته تـايـالنـدتـىكـى ھهرقـايسـى 

تۈرمه ۋە تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىدا 52 دىن 56 نهپهرگىچه ئۇيغۇر تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئىكهن. 

خـىتـاي تهيۋەن بـوغۇزىنـىڭ خهلـقئارا دېڭىز رايـونـى ئهمهسـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـدىن كېيىن، ئـامېرىكـا 

ھهربىي پاراخوتى تۇنجى قېتىم تهيۋەن بوغۇزىدىن ئۆتتى  

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 20-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ 

بـىلـدۈرۈشـىچه، يهتـتىنـچى فـىلـوتـنىڭ بـىر قـىسـمى بـولـغان، بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا سهپـلهنـگهن «بېنفورد» نـامـلىق 

قـوغـلىغۇچـى پـاراخـوت شۇ يهر ۋاقـتى سهيـشهنـبه كۈنـى (يهنـى 2022-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 19-كۈنـى) تهيۋەن 

بـوغۇزىدىن ئۆتـكهن. ئـىگـلىنـىشـىچه، بۇ خـىتـاي دائـىرىلـىرى 6-ئـايـنىڭ 13-كۈنـى تۇيۇقسـىزال تهيۋەن 

بـوغۇزىنـىڭ خهلـقئارالـىق دېڭىز رايـونـى ئهمهسـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـدىن بۇيـان، ئـامېرىكـا ئۇرۇش 

پاراخوتىنىڭ تۇنجى قېتىم تهيۋەن بوغۇزىدىن ئۆتۈشى ئىكهن. 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي ھهربـىي رايـونـى شۇنـىڭدىن كېيىنـال بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، ئۆزىنـىڭ دېڭىز ۋە ھاۋا 

قـوشۇنـى تهشـكىلـلهپ، ئـامېرىكـا پـاراخـوتـىنـى بـاشـتىن-ئـاخـىر نـازارەت قـىلـغانـلىقـىنـى ۋە ئـاگـاھالنـدۇرغـانـلىقـىنـى 

بـىلـدۈردى ھهمـدە «ئـامېرىكـا تهرەپ بۇ ۋەقه تـوغـرىسـىدا قهسـتهن داۋراڭ سـالـدى» دەپ ئهيـىبـلىدى. بـايـانـاتـتا 

يهنه مۇنـداق دېيىلـدى: «ئـامېرىكـا دائـىم قۇتـراتقۇلۇق ۋە داغۋازلـىق قـىلـىپ، ئۆزىنـىڭ تهيۋەن بـوغۇزىدىكـى 

تـىنچـلىقـنى ۋە مۇقـىمـلىقـنى بۇزغۇچـى ئـىكهنـلىكـىنـى تـولۇق نـامـايـان قـىلـدى، ھهربـىي رايـونـىمـىزدىكـى قـىسـىمـالر ھهر 

ۋاقـىت يۈكـسهك ھوشـيارلـىقـنى سـاقـالپ، دۆلهتـنىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكـىنـى قهتـئىي 

قوغدايدۇ.» 

ئـامېرىكـا ئهمهلـدارلـىرى بـولـسا بۇ ھهقـته: «ئـامېرىكـا تهيۋەن بـوغۇزىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، خهلـقئارا 

قانۇن يول قويغان جايالردا داۋاملىق ئۇچىدۇ، پاراخوتلىرى بىلهن ماڭىدۇ ۋە پائالىيهت قىلىدۇ.» 

خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دوكـالتـىنـى ئېالن قـىلـىش خۇسۇسـىدا ب د ت 

غا بېسىم ئىشلهتكهنلىكىنى ئىنكار قىلدى 
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«رويتېرس ئـاگېنتلىقـى» تـورىنـىڭ 19-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە، خـىتـاي دىپـلومـاتـلىرىنـىڭ ب د ت كـىشـىلـىك 

ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى ۋە بـىرقـىسـىم دۆلهتـلهرنـىڭ جهنۋەدىكـى دىپـلومـاتـلىرىغـا خهت يېزىپ، ئۇيغۇرالر 

ھهقـقىدىكـى دوكـالتـنى ئېالن قـىلـماسـلىقـنى تهلهپ قـىلـغانـلىقـىنـى ۋە خـىتـايـنىڭ مهزكۇر تهلـىپـىنـى قـولـاليـدىغـان 

دۆلهتلهر ئارىسىدا ئىمزا توپلىغانلىقىنى ئاشكارىالنغانىدى. 

ھالبۇكــى، «theprint» تــورىنــىڭ 21-ئــىيۇلــدىكــى خهۋىرىگه كۆرە، خــىتــاي ئۆزىنــىڭ شهرقــىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى ب د ت دوكـالتـىنـى بـاسـتۇرۇشـقا 

ئۇرۇنۇۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهرنـى قهتـئىي رەت قـىلـغان بـولۇپ، بۇ ھهقـته خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه 

مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى ۋاڭ ۋېنبىن ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـىدا مۇنـداق دېگهن: «خـىتـاي 

بـاشـقىالرنـىڭ سـاخـتا ئۇچۇرالر ئـارقـىلـىق خـىتـايـغا تۆھمهت قـىلـىشـىغـا قهتـئىي قـارشـى تۇرىدۇ. خـىتـايـنىڭ ھهقـقانـىي 

مهيـدانـى خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ، بـولۇپمۇ تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـقان دۆلهتـلهرنـىڭ كۈچلۈك قـولـلىشـىغـا ئېرىشـتى. ئـاز 

سـانـدىكـى بـىر قـانـچه دۆلهتـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن پـايـدىلـىنـىپ سـىيـاسهتـنى سۇيـئىسـتېمال قـىلـىش، خـىتـايـنىڭ 

ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈش ۋە خىتاينى باستۇرۇش نهيرەڭلىرى ئۇتۇق قازىنالمايدۇ.» 

خـىتـايـنىڭ دۆلهت تـاراتقۇلـىرى ۋە دىپـلومـاتـلىرى ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالردىن پـايـدىلـىنـىپ شهرقـىي 

تۈركىستان ھهققىدە ساختا ئۇچۇر تارقاتماقتا 

«theepochtimes» تـورىنـىڭ 22-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، يېڭى دوكـالتـتا بـايـقىلـىشـىچه، خـىتـاي 

دىپـلومـاتـلىرى ۋە دۆلهت تـاراتقۇلـىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىگه 

ئـاالقـىدار خهلـقئارادىكـى ئهيـىبـلهش سـادالـىرىنـى پهسهيـتىش ئۈچۈن ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، 

جامائهت پىكىرىنى كونترول قىلىشقا ۋە ساختا ئۇچۇر تارقىتىشقا ئۇرۇنغان. 

7-ئـايـنىڭ 20-كۈنـى «ئـاۋسـتىرالـىيه ئـىسـتراتېگىيهلـىك سـىيـاسهت ئـىنسـتىتۇتـى» (ASPI) تهرىپـىدىن 

ئېالن قـىلـىنـغان يېڭى دوكـالتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 2020-يـىلـىنـىڭ بېشىدىن تـارتـىپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

دىپـلومـاتـلىرى ۋە دۆلهت تـاراتقۇلـىرى ئۆزى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا، مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا سـادىر 

قـىلـىۋاتـقان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى ئـىنـكار قـىلـىش ئۈچۈن «بـارغـانسېرى پـىشـىپ يېتىلـگهن تـور 

تاكتىكىسى» ئىشلىتىشكه باشلىغان. 

«خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئۇچۇر مۇجـادىلـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئـاالقـىدار تهسـىرىنـى بـاھاالش» 

نـامـلىق مهزكۇر دوكـالتـتا، 2020-يـىلـى 1-يـانۋاردىن 2022-يـىلـى 1-يـانۋارغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى، 

«شـىنـجاڭ» كهلـىمـىسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 613 مـىڭدىن ئـارتۇق فېيسبوك يـازمـىسـى ۋە ئـالـته مـىلـيون 780 

مىڭدىن ئارتۇق بىۋاسىته ياكى ھهمبهھىرلهنگهن تۋىتېر يازمىسى تهھلىل قىلىنغان. 

بۇنـىڭ ئـىچـىدە، فېيسبوكـتا ئهڭ كۆپ ئـىنـكاس قـوزغـىغـان 400 پـارچه يـازمـىنـىڭ (ئـىنـكاس ۋە 

ھهمـبهھىرلهشمۇ شۇنـىڭ ئـىچـىدە) 60.3 پـىرسهنـتى خـىتـاي دۆلهت تـاراتقۇلـىرى ۋە دىپـلومـاتـلىرى تهرىپـىدىن 
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يـولـالنـغان؛ ئهڭ كۆپ ئـىنـكاس قـوزغـىغـان 1000 پـارچه تۋىتېر يـازمـىسـىنـىڭ (يـاقتۇرۇش ۋە ھهمـبهھىرلهشمۇ 

شۇنـىڭ ئـىچـىدە) 5.5 پـىرسهنـتى خـىتـاي دۆلهت تـاراتقۇلـىرى ۋە دىپـلومـاتـلىرى تهرىپـىدىن يـولـالنـغان. بۇ 

ئۇچۇالرنــىڭ تۆت پــىرسهنــتى تۋىتۋېر تهرىپــىدىن ئۇچۇر سۇيــئىســتېمالــى سهۋەبــلىك تــوخــتىتــىۋېتىلــگهن 

ھېساباتالردىن يولالنغان. 

دوكـالتـتا كۆرسـىتـىشـىچه، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك رەھبهرلـىرى ئۇچۇر ۋە خـاتـا ئۇچۇر 

تـارقـىتـىش مۇجـادىلـىسـىنـى گېئوپـولـىتـىك رىقـابهت ۋە خهلـقئارا جـامـائهت پـىكـىرىگه تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۈچۈن 

پهۋقۇلئاددە مۇھىم دەپ قارايدىكهن. 

شهرقىي تۈركىستاندا تېخىمۇ كۆپ كهلكۈن كېلىپ، پاختا ئېتىزلىرىنى ۋەيران قىلىشى مۇمكىن 

«رويتېرس ئـاگېنتلىقـى» تـورىنـىڭ 23-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـدىكـى ھاۋا رايـى تـارمـاقـلىرىنـىڭ 

شهنـبه كۈنـىدىكـى ئـاگـاھالنـدۇرۇشـىدا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تېخىمۇ كۆپ كهلكۈن ۋە التـقا-

شېغىلـلىق ئېقىن كۆرۈلۈشـى، شۇنـداقـال پۈتكۈل رايـونـنى ئـىسسـىق ھاۋا قـاپـلىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، مۇزلۇقـالر 

تېخىمۇ تېز سۈرئهتته ئېرىپ، پاختا ئىشلهپچىقىرىشىنى تهھدىتكه ئۇچرىتىشى مۇمكىن ئىكهن. 

شهرقـىي تۈركـىسـتان ھاۋا رايـى ئـىسـتانسـىسـىنـىڭ بـاش مۇتهخهسسـىسـى چېن چۈنـيهنـنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، 

يېقىنـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا كۆرۈلـگهن ئـىسسـىقـلىق دولقۇنـىنـىڭ داۋامـالشـقان ۋاقـتى ئـاالھىدە ئۇزۇن، 

دائىرىسى تولىمۇ كهڭ بولغان. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھاۋا رايـى ئـىدارىسـى شهنـبه كۈنـى بۇ رايـونـغا قـارىتـا قـىزىل رەڭلىك 

ئـاگـاھالنـدۇرۇش سـىگـنالـىنـى قـايـتىدىن ئېالن قـىلـدى. ھالبۇكـى، قـىزىل رەڭلىك ئـاگـاھالنـدۇرۇش ئۈچ 

دەرىجـىلـىك يۇقـىرى تېمپېراتۇرا ئـاگـاھالنـدۇرۇش سـىسـتېمىسـىدىكـى ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ. 

مهزكۇر ئـاگـاھالنـدۇرۇشـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، كهلگۈسـى بـىر سـوتـكا ئـىچـىدە قهشـقهر، خـوتهن، ئـاقسۇ ۋە بـايـىنـغولـىن 

ئوبالستىنىڭ تېمپېراتۇرىسى 40 سېلسىيه گرادۇستىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن ئىكهن. 

ئـاۋسـترالـىيهلـىك كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىسـى دىرېۋ پـاۋلـو سـاخـتا بـومـبا شـىكـايـىتـى سهۋەبـلىك 

لوندوندا قولغا ئېلىندى 

«ئـوتتۇرا شهرق كۆزەتكۈچـىسـى» تـورىنـىڭ 23-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر 

مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـىلـغان زۇلـمىغـا قـارشـى نـارازىلـىق نـامـايـىشـى ئۆتكۈزگهن ئـاۋسـترالـىيهلـىك كـىشـىلـىك ھوقۇق 

پائالىيهتچىسى دىرېۋ پاۋلو لوندوندا قولغا ئېلىنغان.  

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، لـونـدون سـاقـچى دائـىرىلـىرى «ئېلخهت ئـارقـىلـىق ئهلـچىخـانـىغـا بـومـبا تهھدىتـى سـالـغان» 

دېگهن باھانه بىلهن، نامايىش باشلىنىپ بىر نهچچه مىنۇتتىن كېيىنال دىرىۋ پاۋلونى قولغا ئالغان.  
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ئېيتىلـىشـىچه، مهزكۇر سـاخـتا ئېلخهتـته مۇنـداق دېيىلـگهن: «مهن دىرېۋ پـاۋلـو. سـىلهر كهچ سـائهت 12 

گـىچه ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى تـوخـتىتـىشـىڭالر كېرەك، بـولـمىسـا مهن ئهلـچىخـانـىنـىڭ كۈلـىنـى كۆكـكه سـورۇيـمهن. 

ھۆرمهت بىلهن، دىرىۋ». 

بۇ يـىل 23 يـاشـقا كـىرگهن دىرىۋ پـاۋلـو ئۆزىنـىڭ زىنھار بۇنـداق ئېلخهت يـولـلىمـىغـانـلىقـىدا چـىڭ تۇرۇپ، 

مهزكۇر بهتنامنىڭ «كىشىنى سهسكهندۈرىدىغان»لىقىنى بىلدۈردى. 

پـاۋلـو تۋىتېردىكـى يـازمـىسـىدا ئۆزىنـىڭ لـونـدون شهھهر سـاقـچىلـىرى تهرىپـىدىن 23 سـائهت يـالغۇز 

قامالغانلىقىنى ۋە بۇ جهرياندا ئادۋوكات بىلهن كۆرۈشۈشىگه يول قويۇلمىغانلىقىنى ئېيتتى. 

ئۇ يهنه يـانـفونـىنـىڭ مۇسـادىرە قـىلـىنـغانـلىقـىنـى ۋە مهخـپىي نـومۇرىنـى ئېيتىپ بېرىشـكه مهجبۇر 

بـولـغانـلىقـىنـى؛ بۇنـىڭدىن سـىرت، ئۆزىنـىڭ لـونـدونـدىكـى ئـاۋسـتىرالـىيه ئهلـچىخـانـىسـىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرى بـىلهن 

كۆرۈشۈشىگىمۇ يول قويۇلمىغانلىقىنى بىلدۈردى. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى «ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»غـا ئـاالقـىدار يېڭى دوكـالت ئېالن 

قىلىندى 

شېفىيـلد ھالـالم ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ ئـورگـان تـور بېتىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، مهزكۇر ئۇنـىۋېرسـىتېتنىڭ 

قـارمـىقـىدىكـى ھېلېنا كېنىدى خهلـقئارالـىق ئهدلـىيه مهركـىزى مۇشۇ ئـايـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاتـالـمىش 

«ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»غـا ئـاالقـىدار «ھېچنهرسه قـالـمىغۇچه: خـىتـايـنىڭ كهلگۈنـدى 

تهشـكىالتـى ۋە ئۇنـىڭ ئۇيغۇر رايـونـىدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرى» نـامـلىق تـوقـسان بهتـلىك 

بىر دوكالت ئېالن قىلغان. 

مهزكۇر دوكـالتـنى ھېلېنا كېنىدى خهلـقئارالـىق ئهدلـىيه مهركـىزىدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە زامـانـىۋى 

قۇلـچىلـىق سـاھهسـى پـروفېسسورى الۋرا مـورفـى؛ بۇ مهركهزنـىڭ تهتـقىقـاتـچىسـى، تهمـىنـات زەنـجىرى 

تهھلىلـچىسـى، شۇنـداقـال شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهك مهسـىلـىسـىگه ئـائـىت بـىر قـانـچه پـارچه 

دوكـالتـنىڭ ئـورتـاق ئـاپـتورلـىرىدىن بـىرى بـولـغان نـىيـروال ئېلىمـا ۋە شېفىيـلد ئۇنـىۋېرسـىتېتى شهرقـىي ئـاسـىيـا 

تهتقىقات مهركىزىنىڭ لېكتورى دېيۋىد توبىن قاتارلىقالر بىرلىكته تهييارلىغان. 

مهزكۇر دوكـالتـتا «ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»نـىڭ تـارىخـى، رەھبهرلـىك قۇرۇلـمىسـى، 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرى ۋە ئۇنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگهك بـىلهن بـولـغان چېتىشـلىقـى قـاتـارلـىقـالر 

بابالرغا بۆلۈپ تهپسىلىي بايان قىلىنغان. 

شـى جـىنـپىڭ يېقىنـقى شهرقـىي تۈركـىسـتان زىيـارىتـىدە، خـىتـايـنىڭ قهتـلىئـام سـىيـاسـىتـىنـى داۋامـلىق ئـىجـرا 

قىلىشنى تهلهپ قىلدى 
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«worldpoliticsreview» تـورىنـىڭ 27-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـاش 

سېكرېتارى شـى جـىنـپىڭ ئۆزىنـىڭ 12-ئـىيۇلـدىن 15-ئـىيۇلـغىچه داۋامـالشـقان تۇيۇقسـىز شهرقـىي تۈركـىسـتان 

زىيـارىتـى جهريـانـىدا، يهرلـىك دائـىرىلهردىن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 2017-يـىلـدىن بـاشـالپ يـولـغا قـويۇلـغان 

«يېڭى دەۋردىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىدارە قـىلـىش ئـىسـتراتېگىيهسـى»نـى داۋامـلىق تۈردە، تـولۇق ۋە 

قهتـئىي ئـىجـرا قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـغان، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان سـىيـاسـىتـىنـىڭ 

ئۆزگهرمهيدىغانلىقىدىن شهپه بهرگهن. 

ھالبۇكـى، خـىتـايـنىڭ بۇ ئـىسـتىراتېگىيهسـى يېقىنـقى بهش يـىلـدا مـىلـيونـلىغـان ئۇيغۇرنـىڭ تۈرمه ۋە 

الگېرالرغـا قـامـىلـىشـى، مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىشـى، ئـائـىلـىلهرنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـى، ئـايـالـالرنـىڭ تۇغـماس 

قـىلـىنـىشـى، ئۇيغۇر كۈلتۈرىنـىڭ يـوقـىتـىلـىشـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـىلهن 

نهتىجىلهنگهن ۋە شى جىنپىڭ ئۇشبۇ جىنايهتنىڭ باش جاۋابكارى دەپ قارالغانىدى. 

تهتـقىقـاتـچى ئـادرىيـان زېنز شـى جـىنـپىڭنىڭ مهزكۇر كۆرسهتـمىسـى تـوغـرىسـىدا شۇنـداق دېگهن: «مېنىڭچه 

ئۇنـىڭ بۇ بـايـانـاتـى مهنسـىتـمهسـلىك ۋە پهخـىرلـىنـىشـنىڭ ئـىپـادىسـىدۇر. ئۇ بۇ ئـارقـىلـىق ھېچكىمـنىڭ خـىتـايـنىڭ 

مىللىي سىياسىتىگه ئارىلىشالمايدىغانلىقى ۋە خىتاينىڭ ئۆز قارارىغا ئىگه بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.» 

بايدېن بىلهن شى جىنپىڭ ۋىدىيولۇق كۆرۈشتى 

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 28-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدېن بـىلهن 

خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ۋىدىيولۇق كۆرۈشكهن. 

تهيۋەن مهسـىلـىسـى بۇ قېتىمـلىق ئۇچـرىشـىشـتىكـى يـادرولۇق تېمىالردىن بـىرى بـولۇپ، يېقىنـدا ئـامېرىكـا 

ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ رەئـىسـى نهنسـىي پېلوسـىنـىڭ ئـاسـىيـا سهپـىرىنـىڭ تهيۋەنـنىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـانـلىقـى 

ھهققىدىكى خهۋەرلهرنىڭ چىقىشى بىلهن تهڭ ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتى تېخىمۇ يىرىكلهشكهنىدى. 

بۇ ھهقـته، خـىتـايـنىڭ دۆلهتـلىك تـاراتقۇسـى بـولـمىش شـىنخۇا ئـاگېنتلىقـىنـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، شـى 

جـىنـپىڭ بـايـدېننى تهيۋەن مهسـىلـىسـىدە «ئـوت بـىلهن ئـويـناشـماسـلىق» ھهقـقىدە ئـاگـاھالنـدۇرغـان. 

بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، شـى جـىنـپىڭ بـايـدېنغا ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكـىگه 

تـاقـىشـىدىغـان مهسـىلـىلـىرىگه ئـارىالشـماسـلىقـنى ئهسـكهرتـىپ: «ئـوت ئـويـنىسـاڭالر ئۆزۈڭالرنـى كۆيـدۈرۈۋالـىسـىلهر. 

مهن ئامېرىكانىڭ بۇ خۇسۇستا ئېنىق چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن» دېگهن. 

خىتاينىڭ ئوبرازى يهرشارى مىقياسىدا خۇنۈكلهشمهكته 

«theprint» تـورىنـىڭ 30-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئۆتـكهن يـىگـىرمه يـىلـدا خـىتـايـنىڭ دۇنـيانـىڭ 

نۇرغۇن جـايـلىرىدىكـى ئـوبـرازى يـاخشـى يـاكـى ھېچ بـولـمىغـانـدا ئـوتتۇرا ھال بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما يېقىنـقى 
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تۆت يـىلـدا ئـامېرىكـا، يـاپـونـىيه، ئـافـرىقـا، ئـاسـىيـا ۋە شهرقـىي يـاۋروپـا قـاتـارلـىق دۆلهت ۋە رايـونـالردا زور 

دەرىجىدە ناچارالشقان. 

بـىر قـانـچه دوكـالتـتا بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، 1990-يـىلـالردىن 2010-يـىلـلىرىنـىڭ ئـاخـىرىغـىچه، خـىتـاي بـىر 

بۆلۈك رايـون ۋە دۆلهتـلهر بـىلهن يـاخشـى مۇنـاسـىۋەت ئـورنـاتـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما ھازىر خـىتـايـنىڭ دۇنـيانـىڭ 

نۇرغۇن جايلىرىدىكى ئوبرازى نهچچه ئون يىلدىن بۇيانقى ئهڭ ناچار ھالهتته ئىكهن. 

پېۋ تهتـقىقـات مهركـىزىنـىڭ ئـامېرىكـانـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 17 دۆلهتـتىكـى ئـامـمىغـا قـارىتـا ئېلىپ بېرىلـغان 

تهكشۈرۈشـىگه كۆرە، «خـىتـايـغا بـولـغان سهلـبىي كۆز قـاراشـالر تـارىخـىي يۇقـىرى نۇقـتىغـا چـىقـقان يـاكـى شۇنـىڭغا 

يېقىنـالشـقان». راي سـىنـاشـقا قـاتـناشـقان سـانـائهتـلهشـكهن ئـىقـتىسـادىي گهۋدىلهردىكـى پۇقـراالرنـىڭ مۇتـلهق كۆپ 

قىسمى خىتايغا نىسبهتهن سهلبىي قاراشنى ئىزھار قىلغان. 

بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، خـىتـايـنىڭ دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى ئـوبـرازىنـىڭ نـاچـارلـىشـىشـىدا نۇرغۇن سهۋەبـلهر بـار 

بـولۇپ، ئۇالر دىپـلومـاتـىيهدىكـى ئـاجـىزلـىق ۋە ئۇنـىڭ ئـورنـىغـا ئـىقـتىسـادىي مهجبۇرالشـتىن كۆپـرەك پـايـدىلـىنـىش، 

مهغلۇبـىيهتـلىك يۇمـشاق كۈچ ئۇرۇنۇشـى ۋە رۇسـىيه بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـىڭ كۈچـىيـىشـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز 

ئىچىگه ئالىدىكهن. 

    ئۇيغۇر مائارىپ فوندى قۇرۇلدى 

    دوكـتور ئهركـىن سـىدىق ئهپهنـدىنـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى ئۇيغۇر پـروجهكـتى فـونـدى ئۇيغۇرالرنـىڭ 

مـىلـلىي مـائـارىپـىنـى گۈلـلهنـدۈرۈش، ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىن كۆپـلهپ ئـىخـتىسـاس ئـىگـىلـىرىنـىڭ يېتىشـىپ چـىقـىشـىغـا 

ھهمـدەمـدە بـولۇش مهقسـىتـىدە «ئۇيغۇر مـائـارىپ فـونـدى»نـى قۇرۇپ چـىقـقان. دوكـتور ئهركـىن سـىدىق 

ئهپهنـدىنـىڭ فـىيسـبۇك سهھىپـىسـىدە بهرگهن بـايـانـاتـىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئۇيغۇر پـروجهكـتى فـونـدىنـىڭ 

تـارمـاق ئـورگـىنـى ھېسابـالنـغان ئۇيغۇر مـائـارىپ فـونـدى دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـىدا يـاشـاۋاتـقان، مـائـارىپ 

ياردىمىگه ئېھتىياجلىق ئۇيغۇرالرنى ماددىي ياردەم بىلهن قولاليدىكهن. 

    خىتاي يېڭى نهيرىڭى ئوتتۇرىغا چىقاردى 

    ئـىگـىلـىنـىشـىچه، ۋەتـىنـىمـىز شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يـىلـالردىن بېرى مهۋجۇت بـولۇپ تۇرۇۋاتـقان، 

خـىتـايـنىڭ مـىلـيونـلىغـان بـىگۇنـاھ خهلـقىمـىزگه زۇلۇم سېلىش بـازىسـى ھېسابـالنـغان ئـاتـالـمىش «كهسـپىي 

تهربـىيـىلهش مهركهزلـىرى» نۆۋەتـته «يېڭى دەۋردىكـى مهدەنـىيهتـنى ئهمهلـىيـلهشـتۈرۈش مهركـىزى» دېگهن نـام 

ئـاسـتىدا ئۇيغۇرالرنـى يـولسـىز رەۋشـىته قـىيـىن-قـىسـتاقـقا ئېلىشـنى داۋامـالشـتۇرمـاقـتا ئـىكهن. خـىتـايـنىڭ بۇ يېڭى 

نهيرىڭى چهتئهللهردىكى سهگهك كۆزەتچىلهرنىڭ نهزىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىغان. 
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    «ئۇيغۇر ئۈچۈن دەس تۇر» ھهرىكىتى دۇنيا مىقياسىدا ھهرىكهتكه ئۆتتى 

    ئهنـگىلـىيهلـىك مۇسۇلـمان يـاشـلىرى تهرىپـىدىن بـاشـلىنـىپ، بـاشـقا غهرب دۆلهتـلىرىگـىچه كېڭهيـگهن 

«ئۇيغۇر ئۈچۈن دەس تۇر» ھهرىكـىتـى 2022-يـىلـى، 31-ئـىيۇل دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدا ھهرىكهتـكه 

ئۆتۈپ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈرگۈزۈۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـىنـى قـاتـتىق ئهيـىبـلىدى. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، يۈزلـىگهن مۇسۇلـمان يـاشـالردىن تهشـكىل تـاپـقان بۇ ھهرىكهت ھهر قـايسـى غهرب دۆلهتـلىرىدە 

ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىنـى كۈنـتهرتـىپـته سـاقـالپ قېلىشـتا مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه ئـىكهن. شۇنـداقـال، تېخىمۇ كۆپ 

مۇسۇلـمان يـاشـلىرىنـىڭ ئۇيغۇرالر بـىلهن بـىر سهپـته يهر ئېلىپ، خـىتـايـغا ئـاشـكارا قـارشـىلـىق بـىلـدۈرۈشـىگه تۈرتـكه 

بولىدىكهن. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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