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ۋه

«يـهر شـارى ۋاقىـت گېزىتى»نىـڭ رۇسـىيه-ئۇكرائىنا 
كىرىزىسـىغا تۇتقـان پوزىتسىيهسـى

مۇھهممهت ئابدۇمىجىت   

ئىككــى تىللىــق بولــۇش ۋه تۈركىيهدىكــى كۆچمــهن 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىككــى تىللىقــى توغرىســىدا قىســقىچه 

ئانالىــز
تاجىگۈل سهمهت   

خىتاي–سـوۋېت مۇناسـىۋىتىدىكى شـهرقىي تۈركىسـتان 
مهسىلىســى (1945-1944)

دوكتور ئهركىن ئهكرهم   

ياشـالرنىڭ تاپتىــن چىقىشــىنىڭ جهمئىيهتشۇناســلىق 
نۇقتىسـىدىن ئانالىـزى 

ئادىلجان ئهرئۇيغۇر   
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بىز نېمە ئۈچۈن كۈرەش قىلىمىز؟!
در.ەئركىن ەئكرەم

ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى. ژۇرنالغا كىرىش سۆز وئرنىدا

تۈركىســتاندا  شــەرقىي  ســېنتەبىردە  يىلــى   -  1944
قىلىنماســتىن  ئېــان  جۇمھۇرىيــەت  ئىككىنچــى 
قىلىمىــز«  كــۈرەش  ئۈچــۈن  نېمــە  »بىــز  ئىلگىــرى 
تېمىســىدا بىــر كىتابچــە ئېــان قىلىنىــدۇ. شــەرقىي 
تۈركىســتان مىللىــي ئازاتلىــق تەشــكىاتى تەرىپىدىــن 
ھەمــدە  خىتاينىــڭ  ھــەم  كىتابچــە  بــۇ  تەييارالنغــان 
ئامېرىكانىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق كونسۇلخانىســىنىڭ 

تارتىــدۇ.  دىققىتىنــى 
ۋە  مەقســىتى  قــۇرۇش  جۇمھۇرىيــەت  مۇســتەقىل 
نىشــانى مەزمــۇن قىلىنغــان بــۇ كىتابچىنىڭ ئاساســلىق 
ــز،  ــازاق، قىرغى ــۇر )تارانچــى(، ق ــداق: »ئۇيغ ــى مۇن مەزمۇن
ئۆزبىــك، تاتــار ۋە موڭغۇلارغــا ئوخشــاش توپلۇقارنىــڭ 
خىتــاي  تۈركىســتان  شــەرقىي  بولغــان  ۋەتىنــى  ئانــا 
تەرىپىدىــن ئىشــغال قىلىنىــپ بۇالڭ-تاالڭغــا ۋە ئېغىــر 
ــدى. خىتــاي شــىنجاڭ ياكــى خىتاينىــڭ  زۇلۇمغــا ئۇچرى
غەربىــي رايونــى دەپ ئاتايدىغــان شــەرقىي تۈركىســتانغا 
شــەرقىي  كېلىــپ،  كۆچــۈرۈپ  خىتــاي  مىليــون  بىــر 
تۈركىســتاننى ئۆزىنىــڭ مۇستەملىكىســىگە ئاياندۇردى. 
ۋە  زۇلــۇم  سىياســىي  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  خىتــاي 
ئىقتىســادىي شــۈمۈرۈش قاتارلىــق ئىنســان قېلىپىدىــن 
چىققــان قىلمىشــارنى ســادىر قىلــدى. شــىڭ شىســەي 
شــەرىفخانغا  ۋە  نىيــاز  خوجــا  باشــاپ  -يىلدىــن   1937
ئوخشــاش نۇرغۇن مىللىــي رەھبىرىمىزنى قەتلى قىلدى، 
بــۇ ۋەھشــىيانە زۇلۇمغــا قارشــى چىققانارنىمــۇ قىرغىــن 
قىلــدى. بــۇ ســەۋەبتىن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى خىتــاي 
ھاكىمىيىتىگــە خاتىمــە بېرىــش ۋە خەلقىمىزنــى زالىــم 
خىتــاي ھاكىمىيىتىدىــن قۇتقــۇزۇش نىشــان قىلىنــدى. 
قەتلىئامىدىــن،  زۇلۇمىدىــن،  خىتــاي  خەلقىمىزنــى 

خەلقىمىزنــى  ئارقىلىــق  قۇتقــۇزۇش  شۈمۈرۈشــىدىن 
ــاراۋەر، خۇشــال-خۇراملىققا تولغــان  ئەركىــن، باياشــات، ب
بــۇ  قىلىنىــدۇ.  بەرپــا  ئۇلــۇس  ئېرىشــتۈرۈپ  ھاياتقــا 
كــۈرەش  ئۈچــۈن  نېمــە  بىــز  ئاشــىدۇ،  ئىشــقا  چوقــۇم 
قىلىمىــز؟ تېمىســىدىكى بــۇ كىتابچــە مۇســتەقىللىق 

خىتابنامىســىدۇر.«
قەتئىــي  زۇلۇمنــى  ئەگمەســلىك،  بويــۇن  زالىمغــا 
ــەت ۋە ئەركىنلىكنــى ياقــاش  ــۇل قىلماســلىق، ئادال قوب
ــەر  ــۆك تۈركل ــات پەلسەپىســىدۇر. ك ــڭ ھاي ــۈرك خەلقنى ت
تــاڭ  قويــۇپ،  يوقىتىــپ  ھاكىمىيەتنــى  يىلــى   -  630
سۇالســىنىڭ ھاكىمىيىتــى ئاســتىدا 50 يىــل ئاســارەت 
ئاســتىدا ياشــىدى. نۇرغــۇن قېتىــم تــاڭ ھاكىمىيىتىگــە 
يىلــى   -  682 ئاخىــرى  ۋە  كۆتــۈردى  قوزغىــاڭ  قارشــى 
ئېرىشــتى.  قايتــا  ئەركىنلىككــە  ۋە  مۇســتەقىللىققە 
بــۇ  خەلقىنىــڭ  تــۈرك  تېشــى  مەڭگــۈ  قاغــان  بىلگــە 
ــدۇ. ئەركىنلىكنــى  ــات پەلسەپىســىنى ئەكــس ئەتتۈرى ھاي
ئەركىنلىككــە  ئەلىمىنــى،  قويۇشــنىڭ  يوقىتىــپ 
تەكىتلىگــەن  ئاالھىــدە  ئېرىشىشــنىڭ خۇشــاللىقىنى 
ــۈرك خەلقىگــە ناھايىتــى ئىبرەتلىــك ۋە  بىلگــە قاغــان ت

قويــدى. قالــدۇرۇپ  ۋەســىيەتنامە  مۇھىــم 
ھايــات  مۇشــۇ  دەل  خەلقــى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
پەلسەپىســىن قوبــۇل قىلغانلىقتىــن 138 يىلدىــن بېرى 
كەلتــۈرۈش  قولغــا  مۇســتەقىللىقنى  ۋە  ئەركىنلىــك 
ئۈچــۈن خىتايغــا قارشــى تېنىمىســىز كــۈرەش قىلىــپ 
كەلمەكتــە. قىسقىســى، كــۈرەش قىلمــاي تــۇرۇپ ئەركىــن، 
مۇمكىــن  ياشــاش  ئىچىــدە  ســائادەت   - بەخــت  ۋە  ھــۆر 

ئەمــەس. 
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در.ەئركىن ەئكرەم

ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مۇدىرى.

ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدەبىيات 
فاكۇلتېتى تارىخ بۆلۈمى ئوقۇتقۇچىسى

 E - mail: eekrem@hacettepe.edu.tr

خىتاي–سوۋېت مۇناسىۋىتىدىكى
شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى

)1945 - 1944(

ژۇرنال ئىالۋىسى: ماقالىـدە خىتايچـە رەسـمىي ھۆججەتلەردىـن 
ئېلىنغـــان ئىســمالر، تېمىالر، ھۆججەتلەرنىــــڭ ئىســــىملىرى ۋە 
شــۇنىڭغا ئوخشـاش ئىبارىلــەر قــوش تىرنــاق ئىچىگــە ئېلىنىـپ 

ئەســـلى ماتېرىيالالردىكــى ئاتىلىشـــى بويىچــە بېرىلــدى.

بېشى ئالدىنقى ساندا

مەنپەئەتكە ئېرىشىپ، شەرقىي تۈركىستاننى قۇربان 
قىلىش

شــىخۇ،  كۈنلىــرى   -  13  ،  -  12 ئاينىــڭ   -  9 يىلــى   -  1945
جىــڭ ناھىيەلىــرى ئارقــا - ئارقىدىــن قولدىــن كەتتــى. »شــىنجاڭ« 
مۇھاپىزەتچــى ئارمىيەســىنىڭ قالــدۇق قىســىملىرى مۇھاســىرىنى 
بۆســۈپ ئۆتۈپ، ماناس دەرياســىنىڭ شــەرقىي قىرغىقىدىن بۇرۇلۇپ 
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ئارمىيەســىمۇ  مىللىــي  غۇلجــا  ئىلگىرىلىــدى. 
پۇرســەتتىن  بولــۇپ،  قوغلىغــان  بېســىپ  ئىــز 
ۋەزىيىتــى  ئىگىلــەش  ئۈرۈمچىنــى  پايدىلىنىــپ، 
شــەكىللەنگەنىدى. جيــاڭ جيېشــى 5 - جــەڭ 
شــەرقىي  گوجىجياۋنــى  قوماندانــى  رايونىنىــڭ 
ياردەمگــە  ســەپكە  ئالدىنقــى  تۈركىســتاندىكى 
ئەۋەتتى. 9 - ئاينىڭ ئوتتۇرىســى ۋە ئاخىرىلىرىدا 
ــاس  ــم توپلىنىــپ، مان ــە كــۆپ قېتى ــي ئارمىي مىللى
نەچچــە  تەرەپتىــن  يــان  ۋە  ئــۇدۇل  دەرياســىغا 
قېتىــم ھۇجــۇم قىلغــان بولســىمۇ، ئەممــا دەريادىــن 
مۇمكىنچىلىكــى  كىرىــش  ئۈرۈمچىگــە  ئۆتــۈپ، 
مانــاس  ئارمىيــە  مىللىــي  كېيىــن  بولمىــدى. 
چېكىنــدى.  قىرغىقىغــا  غەربىــي  دەرياســىنىڭ 
گــو جىجيــاۋ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ، مىللىــي 
ئارمىيەگــە قوغــاپ زەربــە بېرىــش ئۈچــۈن، جيــاڭ 
ــدە  ــش ھەققى ــپ بېرى ــكەر كۆپەيتى ــىغا ئەس جيېش
تېلېگراممــا يوللىــدى. گــو جىجيــاۋ: »نۆۋەتتــە 
ــى  ــوۋېت ئىتتىپاق ــتى، س ــى ئاياغاش ــا ئۇرۇش دۇني
ئامېرىكىدىــن تەپتارتىــدۇ، شــۇڭا ھەرگىــز ئالدىراپ 
ــەن  ئەســكەر چىقىرىــپ، ئۇرۇشــقا قاتناشــمايدۇ. م
پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ، ئــاۋۋال قولدىــن كەتكەن 
جايارنــى قايتۇرۇۋېلىشــىم كېــرەك« دەپ تەھلىــل 
قىلغانىــدى.1 ئەممــا گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى شــەرقىي 
ــۈچ ئۆلكىنــى قايتۇرۇۋېلىــش بىلــەن  شــىمالدىكى ئ
ــۈپ،  ــى بۆل ــي كۈچىن ــا، ھەربى ــراش بولغاچق ئالدى
شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى ھــەل قىلىشــقا 
قۇربــى يەتمەيتتــى. 1944 - يىلــى 11 - ئايدىــن 
1945 - يىلــى 9 - ئايغىچــە بولغــان مەزگىلــدە، 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
قولانغــان  قارشــى  تىقىشــىغا  قــول  يوشــۇرۇن 
ــورال كۈچــى  شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى ق
ئارقىلىــق ھــەل قىلىــش تەدبىرلىــرى توســقۇنلۇققا 
ئۇچرىغاچقــا، ئامالســىز دىپلوماتىــك ھــەل قىلىــش 

يوللىــرى ھەققىــدە ئىزدەنــدى.
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــداڭ ھۆكۈمىتىنى گومىن

مەسىلىســىنى سىياســىي يــول بىلــەن ھــەل قىلىــش 
پىكــرى خىتــاي - ســوۋېت ســۆھبىتىنىڭ جەريانــى 
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. 11 - ئىيــۇل گومىنــداڭ 
تۈركىســتان  شــەرقىي  موســكۋانىڭ  ھۆكۈمىتــى 
ھەققىــدە  تىقماســلىق  قــول  مەسىلىســىگە 
خااليدىغانلىقىنــى  بېرىشــنى  كاپالــەت  يازمــا 
ــى  ــاڭ جيېش ــن، جي ــتۈرگەندىن كېيى مۇئەييەنلەش
17 - ئىيۇل جۇ شــياۋلياڭ ۋە ۋۇ جۇڭشــىنغا 10 - 
ئايــدا »ئىلىنى قايتۇرۇۋېلىش«قا تەييارلىق قىلىش 
ھەققىــدە بۇيــرۇق چۈشــۈردى. جۇ شــياۋلياڭ بىلەن 
ــن  ۋۇ جۇڭشــىننىڭ قارىشــىچە، ئەگــەر ســۇڭ زىۋې
بىلــەن ســىتالىننىڭ ســۆھبىتى ئوڭۇشــلۇق بولــۇپ، 
خىتــاي - ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ دىپلوماتىــك 
تــەرەپ  ئىككــى  ياخشىانســا،  مۇناســىۋىتى 
چۈشــىنىش  مەسىلىســىدە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ھاســىل قىالىســا، 10 - ئايــدا سىياســىي يــول 
ــا  ــى.2 ئەمم ــى بوالتت ــى قايتۇرۇۋالغىل ــەن ئىلىن بىل
ئەھــۋال گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ كۈتكىنىــدەك 
تەرەققىــي قىلمــاي، غۇلجــا ھۆكۈمىتىنىــڭ مىللىــي 
ــۇب لىنىيەســى  ــۇرا، جەن ئارمىيەســى شــىمال، ئوتت
بويىچــە ئۈرۈمچــى ھۆكۈمىتىگــە قارشــى ئومۇميۈزلــۈك 
تۈركىســتان  شــەرقىي  قوزغىــدى.3  ھۇجــۇم 
مەسىلىســىنى سىياســىي يــول بىلــەن ھــەل قىلىــش 
تۇرۇلــدى.  قويــۇپ  ۋاقتىنچــە  ئىستراتېگىيەســى 
»خىتاي - ســوۋېت دوســتلۇق ۋە ئىتتىپاقداشــلىق 
جيــاڭ  كېيىــن،  ئىمزاالنغاندىــن  شەرتنامىســى« 
جيېشــى 24 - ئاۋغۇســت دۆلــەت بىخەتەرلىــك 
ئالىــي كومىتېتــى ۋە گومىنــداڭ دائىمىــي مەركىزىــي 
يىغىنىــدا  بىرلەشــمە  ۋاقىتلىــق  كومىتېتىنىــڭ 
ــدە  ــش ھەققى ــەل قىلى ــىنى ھ ــەر مەسىلىس مىللەتل
خەلقئارادىكــى  »نۆۋەتتــە  بېرىــپ:  كۆرســەتمە 
قىلىنــدى.  ھــەل  مەسىلىســى  مىللەتچىلىــك 
بىــز ئەمــدى دۆلــەت ئىچىدىكــى مىللەتچىلىــك 
ــڭ  ــرەك. بىزنى ــىمىز كې ــەل قىلىش ــىنى ھ مەسىلىس
ئىچىدىكــى  دۆلــەت  بولســا:  سىياســىتىمىز 
ــدارى  ــە ئىقتى ــن ئاپتونومىي ــى مىللەتلەردى ھەرقايس
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ئارقىلىــق،  بېرىــش  يــاردەم  ھازىرلىمىغانارغــا 
ئۇالرنــى ئاپتونومىيــە ئىقتىدارىغــا ئىگــە قىلىــش 
كېــرەك. چېگــرا رايونىــدا ياشــاۋاتقان مىللەتلەرگــە 
كەلســەك، ئــۇالر ئاپتونومىيــە ئىقتىدارىغــا ئىگــە 
بولغانــدا، ئۇالرغــا ئاپتونومىيــە بېرىشــكە بولىــدۇ« 
دېگەن.4 گەرچە شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى 
پەسەيتىشــكە پايدىلىــق بولغــان بــۇ كۆرســەتمە 
 ،)1952  -  1887( بايقــۇزى  ســابىرى  مەســئۇت 
مۇھەممــەد ئەمىــن بۇغرا )1901 - 1965( ۋە ئىيســا 
يۈســۈپ ئالىپتېكىــن )1901 - 1995( قاتارلىــق 
ئاكتىــپ  مىللەتچىلــەر  تۈركىســتانلىق  شــەرقىي 
ــىمۇ،  ــاراش بولس ــەن ق ــپ كەلگ ــەببۇس قىلى تەش
قوللىشــىدىكى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئەممــا 
غۇلجــا ھۆكۈمىتــى ئىنتىلگــەن »مىللىــي ئازادلىــق« 
ــار  ــەرق ب ــا پ ــەن يەنى ــڭ نىشــانى بىل ھەرىكىتىنى
ئىــدى.5 شۇڭاشــقا شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتــى 
ــداڭ  ــە، گومىن ــر پەيتت ــان بى ــى يوقاتق كونتروللۇقن
ھۆكۈمىتى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەســىر كۈچىدىن 
ــىنى  ــتان مەسىلىس ــەرقىي تۈركىس ــپ، ش پايدىلىنى
ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن ئىزدىنىشــكە باشــلىدى. 
ــداڭ  ــى گومىن ــاڭ جيېش ــىدا جي ــڭ بېش 9 - ئاينى
- خىتــاي كومپارتىيەســى تىنچلىــق ســۆھبىتىدە 
تەجرىبــە توپلىغــان ھەربىــي كومىتېــت سىياســىي 
بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى جــاڭ جىجۇڭنــى شــەرقىي 
ــارار قىلــدى ۋە ئۇنىــڭ  تۈركىســتانغا ئەۋەتىشــنى ق
كۈچەيتىــش،  »جەڭگىۋارلىقنــى  ۋەزىپىســىنىڭ 
قىلىــش،  خاتىرجــەم  كۆڭلىنــى  كىشــىلەرنىڭ 
ئەھۋالىنــى  ھەقىقىــي  ۋەقەنىــڭ  قېتىملىــق  بــۇ 
تەكشــۈرۈش، مەســىلىنى ھــەل قىلىش قولانمىســى 
ســۈپىتىدە دوكات ســۇنۇش« ئىكەنلىكــى ھەققىدە 
يوليــورۇق بــەردى. شــۇنداق قىلىــپ جــاڭ جىجــۇڭ 
ــاراپ  ــن ئۈرۈمچىگــە ق 12 - ســېنتەبىر چۇڭچىڭدى

ئۇچتــى.6
جــاڭ جىجــۇڭ 14 - ســېنتەبىر شــەرقىي تــۈر-
كىســتاندا تۇرۇشــلۇق دىپلوماتىــك ئاالھىــدە ۋەكىل 

ليــۇ زېرۇڭنىــڭ ھەمراھلىقىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق باش كونســۇلى يېۋســېيوفنى 
)Yevseyev( زىيــارەت قىلىــپ، »غۇلجا ۋەقەســى« 
ھەققىــدە پىكرىنــى ئالــدى. يېۋســېيوف بۇنىــڭ 
پۈتۈنلــەي »شــىنجاڭ ئۆلكىســى«دىكى ئىچكــى 
ــەن  ــى بىل ــوۋېت ئىتتىپاق ــى، س ــش ئىكەنلىكىن ئى
ــوۋېت  ــدە، س ــىم تۈزگەن ــكۋادا كېلىش ــاي موس خىت
ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئىچكــى 
ــمىي  ــدە رەس ــمايدىغانلىقى ھەققى ــارغا ئارىاش ئىش
ــوۋېت  ــى س ــى، چۈنك ــان قىلغانلىقىن ــات ئې بايان
زېمىنىغــا  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــدۈردى.  ــى بىل ــى يوقلۇقىن ــارا نىيىت ــبەتەن ق نىس
ئۇنىــڭ قارىشــىچە، ھازىــر ئــەڭ ياخشىســى »غۇلجــا 
ــش  ــەل قىلى ــەن ھ ــول بىل ــچ ي ــى«نى تىن ۋەقەس
كېــرەك ئىــدى. جــاڭ جىجــۇڭ يېۋســېيوفتىن تىنــچ 
ھــەل قىلىــش يولىدىكــى توســالغۇالرنى ئېچىــپ 
خالىمايدىغانلىقىنــى   - خااليدىغــان  بېرىشــنى 
ۋەكىــل چىقىرىــپ  تەرەپتىــن  ئىككــى  ســوراپ، 
رەســمىي ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن، ئالــدى 
بىلــەن غۇلجــا تەرەپنىــڭ ھەربىــي ھەرىكىتىنــى 
ئەگــەر  كېرەكلىكىنــى،  توختاتقــۇزۇش  دەرھــال 
تىنــچ  كەتســە،  كېڭىيىــپ  ھەرىكــەت  ھەربىــي 
ھــەل قىلىــش پۇرســىتى قالماســلىقى مۇمكىنلىكــى 
ئېيتتــى. يېۋســېيوف ئۆزىنىــڭ ئىنتايىــن يــاردەم 
قىلغۇســى بارلىقىنــى، ئەممــا خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ــەپ سۇنســا،  ــى ھۆكۈمىتىگــە تەل ســوۋېت ئىتتىپاق
بولىدىغانلىقىنــى  ئۈنۈملــۈك  ۋە  ئاســان  تېخىمــۇ 
ئېيتتــى.7 جــاڭ جىجــۇڭ شــۇ كۈنــى جياڭ جيېشــىغا 
ــن  ــەت ئىنتايى ــر ۋەزىي ــاپ: »ھازى ــا يول تېلېگرامم
ئىلگىرىلەشــنى  ئارمىيەســى  غۇلجــا  جىددىــي. 
ســاقاپ  ئۈرۈمچىنــى  تەقدىــردە،  توختاتمىغــان 
قىلغىلــى  كاپالەتلىــك  ھەقىقەتــەن  قېلىشــقا 
ئىتتىپاقىنــى  ســوۋېت  ئــۇ  دېــدى.8  بولمايــدۇ« 
مۇرەسســە قىلىشــقا تەكلىــپ قىلىشــنى تەۋســىيە 
قىلــدى. شــۇ كۈنــى دىپلوماتىــك ئاالھىــدە ۋەكىــل 
مىنىســتىرلىقىغا  ئىشــار  تاشــقى  زېرۇڭمــۇ  ليــۇ 
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تۈركىســتان  شــەرقىي  يولــاپ،  تېلېگراممــا 
مەسىلىســىنى پەقــەت دىپلوماتىــك يــول بىلەنــا 
خىتــاي  بولىدىغانلىقىنــى،  قىلغىلــى  ھــەل 
ھۆكۈمىتــى رەســمىي ھالــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
تەكلىــپ سۇنســا تېخىمۇ ئۈنۈملــۈك بولىدىغانلىقىنى 
ــا، ســوۋېت  ــر ۋاقىتت ــەن بى ــى.9 شــۇنىڭ بىل ئېيتت
ئىتتىپاقىمــۇ 14 - ســېنتەبىر غۇلجــا ۋە چۇڭچىــڭ 
ھەققىــدە  ئۆتكۈزۈشــى  ســۆھبەت  تەرەپنىــڭ 
ئىلگىــرى  ئۇندىــن  ســۇنغانىدى.  تەكلىــپ 
ئىشــار  تاشــقى  مۇئاۋىــن  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
 Andrey Yanuaryevich( مىنىســتىرى ۋىشىنىســكى
دۆلــەت  ۋە   )Vyshinskiy, 1883 - 1954
بىخەتەرلىــك كومىتېتــى رەئىســى بېرىيــە بىرلىكتــە 
تەييارلىغــان شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى 
ــڭ ســۆھبەت  ــداڭ ھۆكۈمىتىنى ــى ۋە گومىن ھۆكۈمىت
ســوۋېت  دوكاتــى،  ئىســتراتېگىيە  ۋە  مەزمۇنــى 
ســۇنۇلۇپ  كومىتېتىغــا  مەركىــزى  كومپارتىيەســى 
مۇزاكىــرە قىلىنغانىــدى. مەزكــۇر دوكاتتــا شــەرقىي 
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتــى ۋە گومىنــداڭ 
مەزمۇنــى  ســۆھبەت  ئوتتۇرىســىدىكى  ھۆكۈمىتــى 
ــاي - ســوۋېت دوســتلۇق  ــىنىڭ »خىت ۋە دائىرىس
ــن  ــى«نىڭ روھىدى ــلىق شەرتنامىس ۋە ئىتتىپاقداش
چەتنــەپ كەتمەســلىكى، بەلكــى بــۇ شــەرتنامە 
كېرەكلىكــى  ئۆتكۈزۈشــى  ســۆھبەت  ئاساســىدا 
بىلدۈرۈلگــەن.10 ســوۋېت كومپارتىيەســى مەركىــزى 
كومىتېتــى مەزكــۇر دوكاتقــا ئاساســەن، »شــىنجاڭ 
بىــر  دېگــەن  قــارار«  ئاالقىــدار  ۋەزىيىتىگــە 
ــى  ــڭ ئاساســلىق مەزمۇن ــدى. ئۇنى ــى ماقۇللى قارارن
بولســا: 1. »خىتــاي - ســوۋېت دوســتلۇق ۋە 
بىــر  باشــقا  ۋە  شەرتنامىســى«  ئىتتىپاقداشــلىق 
ئىككــى  شــۇنداقا  كېلىشــىملەرگە،  يــۈرۈش 
مەسىلىســىدە  تۈركىســتان  شــەرقىي  تەرەپنىــڭ 
ئۆزئــارا تاپشــۇرغان نوتىلىرىغــا ئاساســەن، شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى قوزغىاڭچىار ۋە خىتاي مەركىزىي 
ــى  ــتۇرۇش خىزمىتىن ــىدا ياراش ــى ئوتتۇرىس ھۆكۈمىت
ئۈســتىگە ئېلىشــنى مۇۋاپىــق دەپ قاراشــقا بولىــدۇ؛ 

2. ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتايدا تۇرۇشــلۇق باش 
ئەلچىســى پېتروفقــا خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە بــۇ ھەقتــە 
مۇۋاپىــق بايانــات ئېــان قىلىــش تاپشــۇرۇلىدۇ؛ 
3. شــەرقىي تۈركىســتاندىكى قوزغىاڭچىارنىــڭ 
ئۆتكۈزۈلىدىغــان  )كەلگۈســىدە  پەيتتــە  مۇۋاپىــق 
ســۆھبەت مەزگىلىنــى ئۆز ئىچىگە ئېلىشــى مۇمكىن( 
ھەرىكەتلىرىنــى  ئاكتىــپ  كۈچىنىــڭ  قوراللىــق 
تەرەپنىــڭ  خىتــاي  توختىتىــپ،  ۋاقىتلىــق 
ــدۇ.11 15  ــىيە قىلىنى ــش تەۋس ــىنى كۆزىتى ئىنكاس
- ســېنتەبىر كــەچ ســائەت يەتتــە يېرىمــدا پېتــروف 
خىتاينىــڭ مۇئاۋىــن تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى 
گــەن نەيگۇاڭنــى زىيــارەت قىلىــپ، ئەگــەر كېــرەك 
ــا  ــڭ خىتاينىــڭ غۇلج ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــا س بولس
بېرىشــنى  يــاردەم  قىلىشــىغا  ھــەل  ۋەقەســىنى 
خااليدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى.12 شــۇ كۈنــى خىتــاي 
تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى ۋاڭ شــىجيې لوندونــدا 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى 
مولوتــوف بىلــەن كۆرۈشــۈپ، شــەرقىي تۈركىســتان 
مەسىلىســى توغرۇلــۇق سۆزلەشــتى. مولوتــوف بۇنىڭ 
ۋاقىتلىــق ھادىســە ئىكەنلىكىنــى، ۋاڭ شــىجيېنىڭ 
بىلــدۈرۈپ،  كېرەكلىكىنــى  بولۇشــى  خاتىرجــەم 
ئىشــارەت  ئاخىرلىشــىدىغانلىقىغا  ئىشــنىڭ  بــۇ 
قىلــدى. ۋاڭ شــىجيېنىڭ مۆلچەرىچــە، بــۇ ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ ســوۋېت - خىتــاي شەرتنامىســى 
تەستىقلىنىشــتىن بۇرۇنقــى ئالدىــن بېكىتىلگــەن 
قەدەملىــرى بولۇشــى مۇمكىــن بولــۇپ، بۇندىــن 
بــۇرۇن ئاشــكارىانمىغانىدى.13 16 - ســېنتەبىر 
بــاش  خىتايدىكــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
مىكاسېۋســكىچ  مەسلىھەتچىســى  ئەلچىخانىســى 
تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىقىنى زىيــارەت قىلىــپ، 
مۇئاۋىــن  تۈنۈگــۈن  پېتروفنىــڭ  ئەلچــى  بــاش 
ئۆتكۈزگــەن  بىلــەن  نەيگــۇاڭ  گــەن  مىنىســتىر 
ئىكەنلىكىنــى  توغــرا  مەزمۇنىنىــڭ  ســۆھبەت 
يېزىقچــە  ســۆھبەتنىڭ  ۋە  ئۆتتــى  ئىزاھــاپ 

تاپشــۇردى: خاتىرىســىنى 
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»ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ غۇلجىــدا تۇرۇشــلۇق 
كونسۇلخانىســى ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىگــە 
شــىنجاڭ  ئۆزلىرىنــى  قىلىدۇكــى:  دوكات 
ئىســيانىدىكى خەلــق ۋەكىللىــرى دەۋالغــان بىــر 
ئىلتىمــاس  كونســۇلخانىمىزغا  تۇڭگانــار  بۆلــۈك 
چۈشــۈپ  ئوتتۇرىغــا  رۇســارنىڭ  ســۇنۇپ، 
خىتــاي  بىلــەن  ئــۇالر  بولۇشــىنى،  ۋاســىتىچى 
دائىرىلىــرى ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگــەن توقۇنۇشــتا 
ئۈمىــد  ئوينىشــىنى  رولىنــى  ياراشــتۇرغۇچى 
قىلىدىغانلىقىغــا ئىشــارەت قىلــدى. ئــۇالر ئىســيان 
كۆتۈرگۈچىلەرنىــڭ خىتايدىــن ئايرىلىــپ چىقىــش 
قىلمايدىغانلىقىنــى،  تەشــەببۇس  پىكرىنــى 
ئىلــى،  شــىنجاڭدىكى  مەقســىتىنىڭ  ئاساســلىق 
ئالتــاي، تارباغاتــاي ۋە قەشــقەر قاتارلىــق تۇڭگانــار 
كۆپ ســانلىقنى ئىگىلەيدىغان يەرلەردە ئاپتونومىيە 
ھوقۇقــى تەلــەپ قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. بــۇ 
ــى  ــىنجاڭدىكى تۇڭگانارنىــڭ ھوقۇق ــەر ش ۋەكىلل
دائىرىلىرىنىــڭ  خىتــاي  ئىكەنلىكىنــى،  يــوق 
زۇلۇملىــرى  ۋە  قانۇنســىزلىقلىرى  ئېزىشــلىرى، 
تۇڭگانارنــى ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، قــورال ئارقىلىــق 
ئــۆز ھوقۇقلىرىنــى قوغداشــقا مەجبۇرلىغانلىقىنــى 
بايــان قىلــدى. ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى 
شــىنجاڭ بىلــەن تۇتىشــىدىغان چېگــرادا تىنچلىــق 
ۋە تەرتىپنىــڭ مۇقىملىقىغــا كۆڭــۈل بۆلىــدۇ. ئەگــەر 
خىتاي ھۆكۈمىتى خالىســا، شــىنجاڭنىڭ نۆۋەتتىكى 
ۋەزىيىتىنــى تەرتىپكــە ســېلىش ئۈچــۈن، غۇلجىــدا 
تۇرۇشــلۇق كونســۇلىنى خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى زۆرۈر 
ياردەملــەر بىلەن تەمىنلەشــكە ئورۇناشــتۇرىدۇ«.14
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتى تاشــقى ئىشــار مىنىســتىر-
لىقى جياڭ جيېشــىنىڭ قوشۇلۇشــىدىن كېيىن، 17 
- ســېنتەبىر ســوۋېت ئىتتىپاقــى بــاش ئەلچىســىگە 
شــىنجاڭدىكى   .1« بىلــدۈردى:  مۇنۇالرنــى 
ســوۋېت  مەسىلىســىدە  ئىســيانى  تۇڭگانارنىــڭ 
بېرىشــنى  يــاردەم  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئىتتىپاقــى 
خااليدىغانلىقىنــى بىلدۈرگەنلىكىدىــن ھۆكۈمىتىمىز 

ئىنتايىــن مىننەتــدار. 2. چېگــرا رايونــى خەلقىنىــڭ 
ھــەق - ھوقۇقلىرىنــى ياخشــىاش مەسىلىســىدە، 
ئاالھىــدە  خەلقىگــە  شــىنجاڭ  جيــاڭ  رەئىــس 
جــاكارالپ  بۇرۇنــا  بۆلىدىغانلىقىنــى  كۆڭــۈل 
ھۆكۈمــەت  ۋەقــەدە  قېتىملىــق  بــۇ  بولغــان. 
ــىنجاڭنى  ــى ش ــاڭ جىجۇڭ(ن ــاڭ )ج ــتىرى ج مىنىس
مۇئامىلىنــى  ئەۋەتىــپ،  يوشــۇرۇن  تەكشۈرۈشــكە 
ياخشىاشــتا ئاســاس ياراتتــى. 3. ھۆكۈمىتىمىــز 
ــە  ــش ئۈچــۈن، ۋەق ــەن ھــەل قىلى مەســلىھەت بىل
تۇغدۇرغۇچىارنىــڭ ئۈرۈمچىگــە ۋەكىــل ئەۋەتىــپ، 
پىكىرلىرىنــى   - تەكلىــپ  مىنىســتىرغا  جــاڭ 
ھۆكۈمــەت  قىلىــدۇ.  ئۈمىــد  قىلىشــىنى  بايــان 
چوقــۇم بېكىتىلگــەن سىياســەتلەرگە ئاساســەن، 
ــىلەرنى ئىچكىرىدىكــى  ــق كىش شــىنجاڭدىكى بارلى
خەلــق بىلــەن سىياســىي، ئىقتىســادىي جەھەتتىــن 
بــاراۋەر مۇئامىلىگــە ئىگــە قىلىــدۇ. 4. ســوۋېت 
ئىتتىپاقىنىــڭ غۇلجىــدا تۇرۇشــلۇق كونسۇلخانىســى 
ۋەكىللىرىنــى  خالىســا،  قىلىشــنى  يــاردەم 
بىلــەن  مىنىســتىر  ئەۋەتىــپ، جــاڭ  ئۈرۈمچىگــە 
كۆرۈشــۈپ، تىنــچ ھــەل قىلىــش يوللىــرى ھەققىــدە 
ــە  ــڭ بىخەتەرلىكىگ مەسلىھەتلەشــكەي. ۋەكىللەرنى
پۈتــۈن كۈچىمىــز بىلــەن كاپالەتلىــك قىلىمىــز«.15 
ــداق دوســتلۇق  ــى بۇن ــداڭ ھۆكۈمىت گەرچــە گومىن
كۆرســەتكەن بولســىمۇ، ئەمما جياڭ جيېشــى يەنىا 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىگــە ئىشــەنمەيتتى. 
جيــاڭ جيېشــى ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ئوتتۇرىغا چىقىپ، غۇلجا ۋەقەســىدە ياراشــتۇرغۇچى 
بولۇشــىغا قارىتــا 4 - ئۆكتەبىردىكــى خاتىرىســىدە: 
»بــۇ ئەمەلىيەتتــە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئىزچىــل 
داۋاماشــتۇرۇۋاتقان سىياســىتىنى مۇستەھكەملەش، 
پايدىلىنىش ئۈچۈن قورچاق ياســاپ چىقىشىدۇر«، 
مەسلىھەتلىشــىش  ياراشــتۇرۇش،  »ئاتالمىــش 
ــى ئوڭشــىۋېلىش  ــە ئۇنىــڭ ئۆزىن بولســا ئەمەلىيەتت
تېخــى  شــىمالنى  شــەرقىي  »بىــز  ھىيلىســى«، 
ــى  ــوۋېت ئىتتىپاق ــاي - س ــدۇق، خىت قايتۇرۇۋالمى
بولمىــدى.  ئــۇزۇن  ئىمزاالنغىلىمــۇ  شەرتنامىســى 
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شــۇڭا ئــاۋۋال ئۇالرنىــڭ تەپســىات ۋە شــەرتلەرنى 
ئوتتۇرىغــا قويۇشــىنى ســاقاپ، ئاندىــن پىرىنســىپ 

ھەققىــدە توختىلىمىــز«.16
شــەرقىي  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  چاغــدا  بــۇ 
قىلىــپ،  قۇربــان  جۇمھۇرىيىتىنــى  تۈركىســتان 
تېگىشــىش  مەنپەئەتىگــە  ئاالھىــدە  خىتايدىكــى 
ھەققىــدە ئاخىرقــى قارارىنــى چىقىرىــپ بولغانىدى. 
غۇلجا ھۆكۈمىتى ئارمىيەســىنىڭ ھەربىي قىســمىنىڭ 
نېمــە ئۈچــۈن 9 - ئاينىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا قــۇرۇق 
ئىلگىرىلــەپ  غەلىبىســېرى  ئۈرۈمچىگــە  قالغــان 
ھۇجــۇم قىلىــپ كىرمەســتىن، مانــاس دەرياســىنىڭ 
توختىتىــپ  ئەســكەرلىرىنى  قىرغىقىــدا  غەربىــي 
ســوۋېتى  ئەمەلىيەتتــە،  كۈتۈشــىنىڭ،  بۇيــرۇق 
ــىتىنى  ــتان سىياس ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ئىتتىپاقىنى
بولغانلىقــى  ســەۋەبىدىن  ئۆزگەرتكەنلىكــى 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئەممــا  ئىــدى.  ئېنىــق 
شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى ھــەل قىلىشــقا 
ســىزىقى  قىزىــل  ۋە  نىشــانى  قوشۇلۇشــىدىكى 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئاپتونومىيەســى ئىــدى.
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
سىياســىتىنى ئۆزگەرتىشــى 1945 - يىلــى 9 - 
ئاينىــڭ ئوتتۇرىســىدا باشــانغان ئەمــەس، بەلكــى 
تەييارلىــق  ســۆھبىتىنىڭ  ســوۋېت   - خىتــاي 
مەزگىلىدىا باشانغان. 1945 - يىلى 9 - ئىيۇن 
تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىقىنىڭ خاس ۋەكىلى ليۇ 
زېرۇڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدە تۇرۇشــلۇق 
بــاش كونســۇلى يېۋســېيوفنى زىيــارەت قىلغــان 
ۋاقىتتــا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ غۇلجــا ۋەقەســىنى 
بولۇشــى  ياردەمــدە  دوســتانە  بېسىقتۇرۇشــتا 
قويغانىــدى.  ئوتتۇرىغــا  تەلىپىنــى  ھەققىدىكــى 
يېۋســېيوفمۇ بــۇ مەســىلىدە موســكۋادىن يوليــورۇق 
ئېلىشــى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەنىــدى.17 گومىنداڭ 
ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتــاي - ســوۋېت ســۆھبىتىدىن 
ئىلگىــرى ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن غۇلجــا ۋەقەســىنى 
قىلىــش  تەلــەپ  بېرىشــنى  يــاردەم  تىنچىتىشــقا 

شــۇنىڭ  بەرمىــدى.  ئۈنــۈم  تىرىشــچانلىقى 
بىلــەن بىرگــە، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ يۇقىــرى 
قاتلىمىدىكىلــەر خىتــاي - ســوۋېت ســۆھبىتىنىڭ 
نەتىجىلىك بولۇشــى ئۈچۈن، شــەرقىي تۈركىســتان 
سىياســىتىنى ئۆزگەرتىشــنى ئويلىشىشــقا باشــلىدى. 
تۈركىســتان  شــەرقىي  رېبىيــا  ئىيــۇن   -  10
جۇمھۇرىيىتى ھەربىي كومىتېتىنىڭ مەسلىھەتچىســى 
»ئــۈچ  دوكاتقــا  بىــر  تاپشــۇرغان  يېگنــاروف 
ــي ھەرىكــەت توختىتىلســۇن«  ۋىايەتتىكــى ھەربى
ســەۋەبى،  بۇنىــڭ  قوشــقان.18  ئىزاھــات  دەپ 
خىتــاي سىياســىتىنى ئۆزگەرتىــش ئۈچــۈن بولــۇپ، 
بىــر تەرەپتىــن ســوۋېت ئىتتىپاقــى ياپونىيەگــە 
ئــۇرۇش ئېــان قىلىشــتا خىتاينىــڭ قوللىشــىغا 
ئېھتىياجلىــق ئىــدى، يەنــە بىــر تەرەپتىــن، خىتــاي 
شەرتنامىســى  دوســتلۇق  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت   -
قىلماقچــى  بەرپــا  مۇھىــت  دوســتانە  ئۈچــۈن 
بولىدۇكــى،  بىلىۋېلىشــقا  بۇنىڭدىــن  ئىــدى. 
مەسىلىســىنى  تۈركىســتان  شــەرقىي  ســوۋېتنىڭ 
سىياســىتىنى  خىتــاي  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز 
ئىســتراتېگىيەلىك  بىــر  پەقــەت  ئۆزگەرتىشــى، 
ــى  ــدى. شۇڭاشــقا ســوۋېت ئىتتىپاق تەڭشــەش ئى
ھۆكۈمىتىنــى  غۇلجــا  قاتلىمىدىكىلــەر  يۇقىــرى 
ــاي  ــۇنداقا خىت ــش، ش ــرول قىلى ــەي كونت پۈتۈنل
ــۈپىتىدە  ــر س ــى كوزى ــۆھبىتىدە ئۇن ــوۋېت س - س
ئوتتۇرىغــا تاشــاش ئۈچــۈن، شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ داۋاملىــق تەرەققىــي قىلىشــىنى 
ــپ  ــىيە فېدېراتى ــەن. رۇس ــا كەلگ ــاش قارارىغ قول
ئارخىپخانىســىدىكى مەلۇماتارغــا ئاساســانغاندا، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتى شــەرقىي تۈركىســتان 
ــتەھكەملەش  ــى مۇس ــى ئۇتۇقلىرىن جۇمھۇرىيىتىدىك
ئايــدا ســوۋېت   - 6 يىلــى   - 1945 ئۈچــۈن، 
شــەرقىي  كومىتېتــى  سىياســىي  كومپارتىيەســى 
ــن  ــدە يىغى تۈركىســتان مەسىلىســى بويىچــە ئاالھى
ئاچقــان ۋە شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
ھەربىــي كۈچىنــى ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، مەزكــۇر 
 500 رايونارغــا  كونتروللۇقىدىكــى  جۇمھۇرىيــەت 
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ــدان ۋە 2000 ئەســكەر ئەۋەتىشــنى  ــي قومان ھەربى
قــارار قىلغــان. ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرى رېبىيــا 
مۇئاۋىــن  قــول  بىرىنچــى  كېڭىشــىنىڭ  خەلــق 
ــا  رەئىســى ۋە تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى مولوتوفق
ســۇنغان دوكاتىغــا ئاساســانغاندا، مەزكــۇر قــارار 
ئىجــرا قىلىنغــان.19 ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتــى 
شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ھەربىــي 
ــى زورايتىــش ئۈچــۈن، غۇلجــا ھۆكۈمىتىنــى  كۈچىن
ــون  ــل، تېلېف ــوق - دورا، ئاپتوموبى ــرەك، ئ زەمبى
ۋە سىمســىز تېلېگــراف ئۈســكۈنىلىرى قاتارلىــق زور 
مىقداردىكــى قــورال - يــاراغ بىلــەن تەمىنلىگــەن.20 
ــا  ــەن، غۇلج ــى بىل ــڭ قوللىش ــوۋېت ئىتتىپاقىنى س
 - خىتــاي  ئارمىيەســى  مىللىــي  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــان مەزگىلدىمــۇ،  ســوۋېت ســۆھبىتى ئۆتكۈزۈلۈۋاتق
ھەتتــا  توختاتمىغــان.  ھەرىكىتىنــى  ھەربىــي 
»خىتاي - ســوۋېت دوســتلۇق ۋە ئىتتىپاقداشــلىق 
شەرتنامىســى« ئىمزاالنغاندىــن كېيىنمــۇ، ئۇالرنىــڭ 
ئۈرۈمچىنــى نىشــان قىلغــان ھەربىــي ھۇجۇمــى 
تاكــى 1945 - يىلىنىــڭ ئاخىرىغىچە داۋاماشــقان.
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  تەتقىقاتــار  بۇرۇنقــى 
1945 - يىلــى 9 - ئايــدا شــەرقىي تۈركىســتان 
ــەت قىلغــان  سىياســىتىنى ئۆزگەرتكەنلىكىگــە دىقق
ــداڭ ياردەمچــى  ــا ھەممىســى گومىن بولســىمۇ، ئەمم
ــتانغا  ــەرقىي تۈركىس ــا ش ــۇ - ئارق ــۇنى ئارقىم قوش
ۋە  دوســتلۇق  ســوۋېت  خىتــاي -  ۋە  كىرگــەن 
ئىمزاالنغاندىــن  شەرتنامىســى  ئىتتىپاقداشــلىق 
كېيىــن يــۈز بەرگــەن، بــۇ ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتان ھەققىدىكى ئىستراتېگىيەســى 
ياكــى  نۇقتىســى  بۇرۇلــۇش  تاكتىكىســىنىڭ  ۋە 
ئىپادىسى، دەپ قارىغان.21 ئەمما ۋۇ شياڭشياڭنىڭ 
يەنــە  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  بــۇ  قارىشــىچە، 
بىــر يېڭــى ھىيلىســىنىڭ باشلىنىشــى بولــۇپ، 
قولدىــن  تارباغاتــاي  ۋە  ئالتــاي  »ئىلــى،  ئــۇ: 
بىمــاالل  توپىاڭچىــار  كېيىــن،  كەتكەندىــن 
ــى  ــك ھۆكۈمەتن ــان، ئۆلكىلى ــەت قىااليدىغ ھەرىك

بويســۇندۇرااليدىغان ئەۋزەل شارائىتقا ئىگە بولدى، 
قــورال كۈچــى ئىشلىتىشــىنىڭمۇ ھاجىتــى قالمىــدى. 
ــا،  ــاپ قالس ــى قوزغ ــڭ دىققىتىن ــەر خەلقئارانى ئەگ
رۇس  شۇڭاشــقا  بولىــدۇ.  يەتكــەن  مەقســىتىگە 
باســقۇنچىلىرى باندىــت مــاۋ زېدۇڭنــى چۇڭچېڭغــا 
ھۆكۈمــەت  بىرلەشــمە  كۈشــكۈرتۈپ،  بېرىشــقا 
قــۇرۇش شــوئارىنى تــوۋالش بىلــەن بىرگــە، غۇلجــا 
ــى  ــنى خااليدىغانلىقىن ــە قىلىش ــىدە مۇرەسس ۋەقەس
بىلــدۈردى. شــۇنىڭ بىلــەن ئــۆزى كىچىــك، ئەممــا 
رېئــال بولغــان بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت سۇيىقەســتىمۇ 
شــىنجاڭدا ھازىرلىنىشــقا باشــلىدى« دېگــەن.22 
تۇرۇشــلۇق  ئۈرۈمچىــدە  ئامېرىكىنىــڭ  بــۇرۇن 
كونســۇلى بولغــان كىابنىــڭ قارىشــىچە، ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى تەرەپنىــڭ ئىلــى مىللىــي ئارمىيەســىنىڭ 
ئۈرۈمچىگــە كىرىشــىنى توســۇپ قويۇشــى جــاڭ 
ــداڭ  ــەن گومىن ــى بىل ــا ھۆكۈمىت ــڭ غۇلج جىجۇڭنى
زىددىيەتنــى  ئوتتۇرىســىدىكى  ھۆكۈمىتــى 
خەلقئاراغــا مۇراجىئــەت قىلماقچــى بولۇشــى بىلــەن 
ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  بولــۇپ،  مۇناســىۋەتلىك 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىتتىپاقدىشــى بولغــان 
ئامېرىكىنىــڭ بــۇ تــاالش - تارتىشــقا كىرىــش 
ئېھتىماللىقىدىــن ئەندىشــە قىلغــان.23 بىــر قىســىم 
ئوتتۇرىغــا  قاراشــنى  خىــل  بــۇ  تەتقىقاتچىارمــۇ 
قويغــان بولــۇپ، موســكۋا ھۆكۈمىتــى خەلقئارادىكــى 
ئوبرازىنــى كــۆزدە تۇتقانلىقــى ئۈچــۈن، گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتىگــە ماسلىشــىپ، بــۇ مەســىلىنى ھــەل 
غۇلجــا  قارىغــان.  دەپ  قوشــۇلغان،  قىلىشــقا 
ۋەزىيەتتىمــۇ  پايدىلىــق  ئارمىيەســىنىڭ  مىللىــي 
ئالماســلىقىدىكى  قىلىــپ  ھۇجــۇم  ئۈرۈمچىنــى 
مۇھىــم ســەۋەبلەرنىڭ بىــرى، ئۈرۈمچىــدە ئامېرىــكا 
بارلىقــى  كونسۇلخانىســى  ئەنگلىيەنىــڭ  ۋە 
ــكا،  ــا ئامېرى ــى تەبىئىي ــۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاق بول
ئىنقىابىنــى  ئىلــى  دىپلوماتلىرىنىــڭ  ئەنگلىيــە 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قولاۋاتقانلىقىغــا بىۋاســىتە 
شۇڭاشــقا،  خالىمايتتــى.24  بولۇشــىنى  شــاھىت 
ئەينــى ۋاقىتتــا مەيلــى ئىچكــى، ياكــى تاشــقى 
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تۈركىســتاننى  شــەرقىي  قارىغانــدا،  شــارائىتتىن 
خىتايدىــن ئايرىــپ چىقىــش مەسىلىســىدە ســوۋېت 
نۇرغــۇن  تارتىدىغــان  تــەپ  ئىتتىپاقىنىڭمــۇ 
تەرەپلىــرى بــار ئىــدى.25 ئەممــا فوربېــس بۇنــى 
قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  تاپمىغــان  توغــرا 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قوللىشــىدا غۇلجــا تەرەپنىڭ 
ــەن،  ــى ئىگىلىشــى بىل ــاي، تارباغاتاين ــى، ئالت ئىل
ــى  ــۇ رايوندىك ــى ب ــوۋېت ئىتتىپاق ــە، س ئەمەلىيەتت
بايلىقــى  مەنبەســى  ئېنېرگىيــە  ۋە  ئىقتىســادىي 
ــدى.26  ــىپ بولغانى ــە ئېرىش ــن مەنپەئەتك جەھەتتى
»شــىنجاڭنىڭ بــوران چاپقۇنلــۇق 70 يىلى«نىــڭ 
ئاپتــورى جــاڭ داجــۈن بــۇ جۇمھۇرىيەتنىــڭ ئىچكــى 
ئامىللىرىنــى كــۆزدە تۇتقــان ئاساســتا ئېيتىشــىچە، 
ھۇجــۇم  ئۈرۈمچىگــە  ھۆكۈمىتىنىــڭ  غۇلجــا 
قىلماســلىقىغا، غۇلجــا تەرەپنىــڭ تېخــى جەنۇبىــي 
شــەرقىي تۈركىســتاننى قولىغا ئالمىغانلىقى،27 يەنى 
پۇرســەتنىڭ تېخى پىشىپ يېتىلمىگەنلىكى سەۋەب 
بولغــان. فوربېســمۇ يەنــە بىــر خىــل سىياســىي 
ۋەزىيەتنــى تەھلىــل قىلغانىــدى، يەنــى، شــەرقىي 
قارشــى  ســوۋېتلەرگە  ئەســلىدىنا  تۈركىســتاندا 
مىللەتچىلــەر، جەنۇبىــي شــەرقىي تۈركىســتاندىكى 
يەرلىــك دىنــدار كۈچلــەر ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــدى. غۇلجــا  ــار ئى ــار« ب قوللىشــىدىكى »ئاۋانگارت
ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىچكــى قىســمىدىمۇ مىللەتچىلــەر 
بىلــەن »ئاۋانگارتــار« ئوتتۇرىســىدىكى توقۇنــۇش 
قاتارلىــق  قــازاق  ئۇيغــۇر،  ئىــدى.  مەۋجــۇت 
ــكۋا  ــدى. موس ــار ئى ــزا ب ــىدىمۇ نى ــەر ئارىس مىللەتل
پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتاندىكى مىللىــي ۋە دىنىي 
قىيىنلىقىنــى  قىلىشــنىڭ  كونتــرول  داۋالغۇشــنى 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  تۇتــۇپ،  كــۆزدە 
كونتروللۇقىنــى  ئۆلكىنىــڭ  ئــۈچ  شــىمالىدىكى 

نىشــان قىلغانىــدى.28
خىتــاي - ســوۋېت ئىتتىپاقــى مۇناســىۋىتىنى 
شــيەنتيەننىڭ  شــۆ  قىلغــان  تەتقىــق  چوڭقــۇر 
بۇنــداق  ئىتتىپاقىنىــڭ  »ســوۋېت  قارىشــىچە: 

يەنــە  چىقىرىشــىدىكى  قــارارى  بۇرۇلــۇش  زور 
ۋە  پانتۈركىــزم  ئامىــل،  قىلغــۇچ  ھــەل  بىــر 
بولغــان  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  پانئىســامىزمنىڭ 
ــت بەلگىلىگــەن ســوۋېت  ــۇ تەھدى ــى ۋە ب تەھدىت
قــارار  سىياســىتىنىڭ  كونكرېــت  ئىتتىپاقىنىــڭ 
بېكىتىــش رولــى ئىــدى«. چۈنكــى مۇســتەقىل 
بىــر ئىســام دۆلىتــى »چوقــۇم پانئىســامىزم ۋە 
ــپ،  ــۈرۈپ چىقىرى ــڭ يامرىشــىنى كەلت پانتۈركىزمنى
ئوتتــۇرا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  بىلــەن  ئالــدى 
ئاســىيا رايونىدىكــى بىخەتەرلىكــى ۋە مۇقىملىقىغــا 
ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــىتەتتى«. »س ــىر كۆرس تەس
قىلىۋېتىــش  مۇســتەقىل  شــىنجاڭنى  يەنىــا 
شــىنجاڭدىكى  پەقــەت  بولــۇپ،  يــوق  ئويــى 
يەرلىــك مىللەتلەرنىــڭ بىــر شــىنجاڭ ئاپتونومىيــە 
ھاكىمىيىتــى قۇرۇشــىنى، ســوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن 
ئــۇزۇن مەزگىللىــك مۇقىــم دوســتلۇق مۇناســىۋىتىنى 
ساقاشــنى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ شــىنجاڭدىكى 
ئــەۋزەل  جەھەتتىكــى  ئىقتىســادىي  سىياســىي، 
ئورنىنــى ساقاشــنى مەقســەت قىاتتــى. بۇ ســوۋېت 
ــڭ  ــر بېكىتكۈچىلىرىنى ــي تەدبى ــڭ ئالى ئىتتىپاقىنى
ــەن  ــىدا بېكىتك ــڭ بېش ــى 5 - ئاينى 1945 - يىل
پىرىنســىپى ئىــدى«.29 »ســوۋېت ئىتتىپاقــى نېمــە 
خــۇددى  قوللىنىــدۇ؟  سىياســەتنى  بــۇ  ئۈچــۈن 
ئۇنىــڭ تاشــقى موڭغۇلىيەنــى مۇســتەقىل قىلىشــتا 
چىــڭ تۇرۇشــى، بىخەتەرلىــك مەنپەئەتىنــى كــۆزدە 
تۇتقانلىقىدىــن بولغىنىــدەك، شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتىنــى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ، شــىنجاڭ 
ــا  ــىمۇ، ئوخشاش ــەل قىلىش ــچ ھ ــىنى تىن مەسىلىس
مىللىــي مەنپەئەتىنىــڭ ئېھتىياجــى ئۈچــۈن ئىــدى. 
ــزم ۋە  ــى پانتۈركى شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىت
ھالبۇكــى،  ئىــدى.  مەھســۇلى  پانئىســامىزمنىڭ 
ئوتتــۇرا  نەچچــە  بىــر  ئىتتىپاقىدىكــى  ســوۋېت 
ئاســىيا ئىتتىپاقــداش جۇمھۇرىيەتلىرىمــۇ ئوخشاشــا 
پانتۈركىــزم( ۋە  )پانئىســامىزم  »پــان«  قــوش 
قــوش  دەل  ئۇچرىغانىــدى.  تەھدىتىگــە  نىــڭ 
»پان«نىــڭ ئورتــاق تەھدىتــى خىتــاي بىلــەن 
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ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى شــىنجاڭ مەسىلىســىنى ھــەل 
قىلىشــتا ئورتاقلىققــا ئىگــە قىلغاچقــا، ســوۋېت 
شــىنجاڭغا »كونكرېــت سىياســەت«  ئىتتىپاقــى 
قولانغانىــدى. ھەتتــا 1947 - يىلــى شــىنجاڭ 
دائىرىلىــرى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قارشــى سىياســەت 
ئىجــرا قىلىشــقا باشــلىغان ۋاقىتتىمــۇ، ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى شــىنجاڭدا قااليمىقانچىلىــق قوزغىمــاي، 
پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن ئــۈچ ۋىايەتنــى تۇتــۇپ 
ئۆزگىرىشــنى  بىلــەن  »ســەۋرچانلىق  تــۇرۇش، 

بولغانىــدى«.30 پوزىتسىيەســىدە  كۈتــۈش« 
بــەزى تەتقىقاتچىــار بــۇ قاراشــنى قوللىغــان 
جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىســتان  »شــەرقىي  بولــۇپ: 
مەھســۇلى،  پانئىســامىزمنىڭ  ۋە  پانتۈركىــزم 
ئوتتــۇرا  نەچچــە  بىــر  ئىتتىپاقىدىكــى  ســوۋېت 
ئاســىيا ئىتتىپاقــداش جۇمھۇرىيەتلىرىمــۇ ئوخشاشــا 
تەھدىتىگــە  پانتۈركىزمنىــڭ  ۋە  پانئىســامىزم 
ــاي بىلــەن  ئۇچرىغــان، دەل مۇشــۇ تەھدىــت خىت
مەسىلىســىنى  شــىنجاڭ  ئىتتىپاقىنــى  ســوۋېت 
قىلغاچقــا،  ئىگــە  ئورتاقلىققــا  قىلىشــتا  ھــەل 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى تاشــقى موڭغۇلىيەگــە مۇئامىلــە 
قىلغانــدەك، »مىللىي مۇســتەقىللىق«نى ئوتتۇرىغا 
كونكرېــت  نىســبەتەن  بەلكــى  چىقارماســتىن، 
تەدبىــر قوللىنىــپ، مىللىــي بۆلگۈنچىلەرنــى قــۇرۇق 
جاھازغــا ئايانــدۇرۇپ، ئــۈچ ۋىايەتتىكــى ھەقىقىي 
ــتان  ــان، شــەرقىي تۈركىس ــى قوللىغ ئىنقىابچىارن
جۇمھۇرىيىتىنــى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ، ئاخىرىــدا 
شــىنجاڭ مەسىلىســى 1946 - يىلــى 6 - ئايــدا 
تىنــچ ھــەل بولغــان« دەپ قارىغــان.31 خىتــاي - 
ــان  ــق قىلغ ــۇر تەتقى ــىۋىتىنى چوڭق ــوۋېت مۇناس س
شــېن جىخۇامــۇ بــۇ قاراشــنى تەكىتلىگــەن بولــۇپ، 
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇســتەقىل بىــر دۆلەتكــە 
ئايلىنىشــى سوۋېت ئىتتىپاقىغا نىسبەتەن يوشۇرۇن 
تەھدىــت ئىــدى، شۇڭاشــقا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ئۈچــۈن  قىلىــش  ھــەل  توقۇنۇشــىنى  شــىنجاڭ 
ئوتتۇرىغــا چۈشــۈپ، شــىنجاڭنىڭ مۇســتەقىللىقىنى 

ــدا  ــر چالمى ــۇ موســكۋاغا نىســبەتەن بى توســقان، ب
بىرســى،  بوالتتــى:  ســوققانلىق  پاختــەك  ئــۈچ 
خەلقئــارا جەمئىيــەت ئالدىــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
قىلمايدىغــان  كېڭەيمىچىلىــك  دۇنياغــا  تاشــقى 
تىنچلىقپــەرۋەر ئوبرازىنــى ۋە خىتــاي - ســوۋېت 
قىلغانلىــق  ئەمــەل  شەرتنامىســىگە  ئىتتىپاقــى 
ئىككىنچىدىــن،  قىااليتتــى،  نامايــان  تۈســىنى 
ــا  ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــتەقىللىقىنىڭ س ــىنجاڭ مۇس ش
ــاالس  ــىلىرىدىن خ ــەم - ئەندىش ــان غ كەلتۈرىدىغ
بوالتتــى، ئۈچىنچىدىــن، ياراشــتۇرغۇچى رولىنــى 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئارقىلىــق  ئۆتــەش 
كونتروللۇقىنــى  ۋە  تەســىرى  شــىنجاڭدىكى 
مۇســتەھكەملىيەلەيتتى ۋە كۈچەيتەلەيتتــى، دەپ 

قارىغــان.32
بــۇرۇن غۇلجــا ھۆكۈمىتىــدە يۇقىــرى دەرىجىلىــك 
ۋەزىپــە ئۆتىگــەن ســاۋدانوف زاھىرنىڭ )1920 - 
2007( چۇڭچىــڭ - غۇلجــا ســۆھبىتىنىڭ ئارقــا 
كۆرۈنۈشــى ۋە ســەۋەبى ھەققىدىكــى بايانلىــرى 
ســەل پەرقلىــق بولــۇپ، ئــۇ: »1945 - يىلــى 
ــدە زور  ــا ۋەزىيىتى ــرى دۇني ــڭ ئوتتۇرىلى 9 - ئاينى
ــۈرەش  ــىزمغا قارشــى ك ــدى، فاش ــلەر بول ئۆزگىرىش
ھــەل قىلغــۇچ غەلىبىگــە ئېرىشــتى. دۆلــەت ئىچىــدە 
بولســا ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــمۇ ئاخىرقــى غەلىبىگە 
ســاقلىنىش،  ئۇرۇشــتىن  ئىچكــى  ئېرىشــتى. 
دېموكراتىيەنــى  ۋە  تىنچلىــق  ئىچىــدە  دۆلــەت 
ــدۇڭ  ــاۋ زې ــس م ــۈن، رەئى ــۈرۈش ئۈچ ــا كەلت قولغ
ئــۆزى چۇڭچىڭغــا بېرىــپ، جيــاڭ جيېشــى بىلــەن 
بىــر ئايدىــن ئارتــۇق سۆھبەتلىشــىپ، ئىچكــى 
ــن ۋە  ــتەقىل، ئەركى ــاقلىنىش، مۇس ــتىن س ئۇرۇش
قۇدرەتلىــك يېڭــى جۇڭگــو قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچۈن 
»10 - ئۆكتەبىــر كېلىشــىمى« تــۈزۈپ چىقتــى. بــۇ 
ــۈچ ۋىايــەت  ــەت ئاســتىدا، بولۇپمــۇ ئ خىــل ۋەزىي
ســاۋەننى ھۇجــۇم  ئارمىيەســى شــىخۇ،  مىللىــي 
بىلــەن ئىگىلــەپ، ئۈرۈمچىگــە بىۋاســىتە تەھدىــت 
شــىنجاڭدىكى  كېيىــن،  شــەكىللەندۈرگەندىن 
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شــىنجاڭدىكى  ئەگــەر  دائىرىلىــرى  گومىنــداڭ 
باســتۇرۇش  قوراللىــق  خەلقىگــە  مىللــەت  ھــەر 
سىياســىتىنى داۋاملىــق ئىجــرا قىلغــان تەقدىــردە، 
ئــۈچ ۋىايــەت ئىنقىابــى ھەرىكىتىنىــڭ ئوتىنــى 
ئېنىــق  بولمايدىغانلىقىنــى  مۇمكىــن  ئۆچــۈرۈش 
كــۆرۈپ يەتتــى. شــىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقىنــى 
ســاقاپ قېلىــش ئۈچــۈن، گومىنــداڭ دائىرىلىــرى 
ئــۈچ ۋىايــەت مەسىلىســىنى تىنــچ ھــەل قىلىشــنى 
بىلــەن  شــۇنىڭ  بىلــدۈردى.  خااليدىغانلىقىنــى 
بىرگــە، ئــۈچ ۋىايــەت ئىنقىابــى رەھبەرلىرىمــۇ 
ئەھۋالىنــى  تەرەپنىــڭ  دۈشــمەن  ئىككــى 
ئــۈچ  كېيىــن،  قىلغاندىــن  تەھلىــل  ئەتراپلىــق 
ــو  ــۇم جۇڭگ ــىنىڭ چوق ــى كۈرىش ــەت ئىنقىاب ۋىاي
رەھبەرلىكىدىكــى  پارتىيەســى  كوممۇنىســتىك 
ۋەزىيىتىنىــڭ  كۈرىشــى  ئىنقىــاب  دېموكراتىــك 
ماسلىشىشــى  ۋە  بويسۇنۇشــى  تەرەققىياتىغــا 
كېرەكلىكىنــى تونۇپ يەتتى«.33 شۈبھىســىزكى، بۇ 
قــاراش غۇلجــا ھۆكۈمىتىنىــڭ پىكرىگــە ۋەكىللىــك 
قىالمايدىغــان بولــۇپ، ئەكســىچە، ئەينــى ۋاقىتتــا 
كومپارتىيەســى  خىتــاي  ھۆكۈمىتىنىــڭ  غۇلجــا 
ــداق ئاالقىســى بولمىســىمۇ، غۇلجــا  ــەن ھېچقان بىل
مۇناســىۋىتىنى  موســكۋانىڭ  بىلــەن  ھۆكۈمىتــى 
ــى  ــا ھۆكۈمىت ــېلىپ، غۇلج ــكە س ــتەن كۆرمەس قەس
ــىۋىتىنى  ــىنىڭ مۇناس ــاي كومپارتىيەس ــەن خىت بىل

ئاالھىــدە تەكىتلىگــەن.
يىغىــپ ئېيتقانــدا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى شــەرقىي 
پايدىلىنىــپ،  جۇمھۇرىيىتىدىــن  تۈركىســتان 
يەتكــەن  نىشــانىغا  ئىســتراتېگىيەلىك  كۈتكــەن 
بولــۇپ، خىتايدىكى مەنپەئەتىگە ئېرىشــكەنلىكىنى 
جەزملەشــتۈرگەن ۋاقىتتــا، شــەرقىي تۈركىســتان 
قولــاش  مۇســتەقىللىقىنى  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
ــا  ــۇ ۋاقىتت ــە ب ــەن.34 گەرچ ــىتىنى ئۆزگەرتك سىياس
ھاكىمىيىتىنــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  موســكۋا 
ئۆزگەرتكــەن  سىياســىتىنى  تاشــاش  ئاغــدۇرۇپ 
بولســىمۇ، ئەممــا غۇلجــا ھۆكۈمىتــى )ئــۈچ ۋىايــەت 

تاكــى  يېتەكچىلىكىنــى  بولغــان  ھۆكۈمىتى(گــە 
1949 - يىلىنىــڭ ئاخىرىغىچــە داۋاماشــتۇرغان.
سىياســىتىنى  تۈركىســتان  شــەرقىي  موســكۋا 
خىتــاي  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن  تەڭشــەش 
سىياســىتىنىمۇ  بولغــان  كومپارتىيەســىگە 
كومپارتىيەســىنىڭ  خىتــاي  يەنــى  تەڭشــىگەن. 
شــەرقىي شــىمالدىكى ئــۈچ ئۆلكىگــە كىرىشــىنى 
ــقۇرۇش،  ــىنىڭ باش ــاي كومپارتىيەس ــاپ، خىت قول
كۈچىنــى  جەھەتتىكــى  ھەربىــي  ۋە  ئىقتىســاد 
نىســبەتەن  ئىتتىپاقىغــا  ســوۋېت  ئاشــۇرغان. 
كۆتۈرۈشــىنى  قــەد  قايتىدىــن  ياپونىيەنىــڭ 
توســۇش، ئامېرىكىنىــڭ يىــراق شــەرقنى چاڭگىلىغا 
كىرگۈزۈۋېلىشــىنى ئىســكەنجىگە ئېلىــش ئۈچــۈن، 
ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى تــۆت چــوڭ دۆلەتنىــڭ بىــرى 
مەلــۇم  ۋە  ھەمكارلىــق  بىلــەن  خىتــاي  بولغــان 
كېــرەك  ســاقاش  مۇناســىۋىتىنى  ئىتتىپاقلىــق 
ئىــدى. ئەممــا ســوۋېت ئىتتىپاقــى بــۇ جەھەتتىكــى 
مەنپەئەتىگــە ئانچــە ئېتىبــار بەرمىــدى. ئۇنىــڭ ئەڭ 
كۆڭــۈل بۆلىدىغىنــى چــار پادىشــاھ دەۋرىدىكــى 
شــىمالىدىكى  شــەرقىي  خىتاينىــڭ  رۇســىيەنىڭ 
تەســىر  ئاالھىــدە  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ۋە 
دائىرىســىنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئىــدى. ســوۋېت 
ــق  ــى« ئارقىلى ــەت ئىنقىاب ــۈچ ۋىاي ئىتتىپاقــى »ئ
كونتــرول  ۋەزىيىتىنــى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ئامېرىكىنىــڭ  جايــدا  بــۇ  شــۇنداقا  قىلغاچقــا، 
تەســىر كۈچــى بولمىغاچقــا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ئاساســلىق كۈچىنــى شــەرقىي شــىمالدىكى ئــۈچ 
ســوۋېت  ســېنتەبىر   - 14 قاراتتــى.35  ئۆلكىگــە 
بــاش  تۇرۇشــلۇق  مانجۇرىيــەدە  ئىتتىپاقىنىــڭ 
 Rodion, 1898 - 1967( قوماندانى مالىنوۋســكى
ســوۋېت  شــىمالدىكى  شــەرقىي   )Malinovskii
ئىتتىپاقى ئارمىيەســىنىڭ ۋەكىلــى باش پولكوۋنىك 
بېلوســوفنى )Belousov( مەخپىــي ھالــدا يەنئەنگە 
ئەۋەتتى. بېلوســوف خىتاي كومپارتىيەســى شــېنياڭ 
كېلىننىــڭ  ســېڭ  قوماندانــى  گارنىزونىنىــڭ 
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ھەمراھلىقىــدا يەنئەنگــە ئۇچــۇپ بېرىــپ، خىتــاي 
ســوۋېت  كومىتېتىغــا  مەركىزىــي  كومپارتىيەســى 
ئارمىيەســىنىڭ خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ شــەرقىي 
شــىمالغا كىرىــش مەسىلىســى ھەققىدىكــى رەســمىي 
تەكلىپىنــى يەتكــۈزدى ۋە يېقىندىن ئاالقىلىشــىش، 
بولۇشــى  ئاســان  ھەمكارلىشىشــقا  ماسلىشــىپ 
شــەرقىي  كومپارتىيەســىدىن  خىتــاي  ئۈچــۈن، 
شــىمالغا مەســئۇل كىشــى تەيىنلــەپ ئەۋەتىشــنى 
تەلــەپ قىلــدى. بېلوســوف خىتــاي كومپارتىيەســى 
بــاش قوماندانــى جــۇدې بىلــەن مەسلىھەتلىشــىش 
يەنــى  قىلــدى.  ھاســىل  كېلىشــىم  ئارقىلىــق، 
بىرىنچىدىــن، خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ شــەرقىي 
شــىمالغا كىرىشــىگە رۇخســەت قىلىنىــدۇ، ئەممــا 8 
ــدۇ.  ــقا بولماي ــەت قىلىش ــدا ھەرىك ــە نامى - ئارمىي
كومپارتىيەســىنىڭ  خىتــاي  ئىككىنچىدىــن، 
شــەرقىي شــىمالدىكى يېــزا - كەنتلــەردە خىزمــەت 
قىلىنىــدۇ،  رۇخســەت  يايدۇرۇشــىغا  قانــات 
ئەممــا شــەرقىي شــىمالدىكى چــوڭ شــەھەرلەرگە 
رايونىغــا  ئــۇرۇش  ئارمىيەســىنىڭ  ســوۋېت  ۋە 
ــدۇ.  ــقا بولماي ــەت قىلىش ــكارا پائالىي ــپ، ئاش كىرى
ئۈچىنچىدىــن، خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ خېبېــي، 
رېخــې، لياۋنىڭغــا تۇتىشــىدىغان يولارنــى، يەنى، 
شــەنخەيگۇەنگىچە  جەنۇبىدىــن  جېڭجۇنىــڭ 
رايونلىرىنــى  لىنىيەســى  يــول  تۆمــۈر  بولغــان 
كونتــرول قىلىشــىغا رۇخســەت قىلىنىــدۇ. ســوۋېت 
ئارمىيەســى ۋەكىلــى: »جيــاڭ جيېشــى ئارمىيەســى 
كىرىشــى  مانجۇرىيەگــە  ئارمىيەنىــڭ   -  8 ۋە 
ئاالھىــدە بەلگىلەنگــەن ۋاقىتتــا بولۇشــى كېــرەك« 
ئارمىيــە  »قىزىــل  يەنــى  تەكىتلىگــەن.  دەپ 
بــۇرۇن،  چىقىشــتىن  چېكىنىــپ  مانجۇرىيەدىــن 
جيــاڭ جيېشــى قوشــۇنى ۋە 8 - ئارمىيــە قوشــۇنى 
مانجۇرىيەگــە كىرســە بولمايــدۇ«، »قىزىــل ئارمىيــە 
ۋاقتــى  چىقىــدۇ،  چېكىنىــپ  ئۆتمــەي  ئــۇزۇن 
كەلگەنــدە خىتــاي ئارمىيەلىرىنىــڭ مانجۇرىيەگــە 
قانــداق كىرىشــىنى خىتــاي ئارمىيەســىنىڭ ئۆزلىــرى 
ھــەل قىلىۋېلىشــى كېــرەك، بىــز خىتاينىــڭ ئىچكــى 

ئىشــىغا ئارىاشــمايمىز« دېيىلگــەن.36 موســكۋانىڭ 
پوزىتسىيەســى خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ شــەرقىي 
ئىلھــام  نىيىتىگــە  كىرگــۈزۈش  قولغــا  شــىمالنى 
ــى  ــاي كومپارتىيەس ــېنتەبىر خىت ــەردى. 15 - س ب
»شــەرقىي شــىمال مەركىزىي ئىدارىســى«نى قۇرۇپ 
چىقىــپ، پېــڭ جېننــى رەئىســى قىلــدى. ئاخىرىــدا 
پېــڭ جېــن، چېن يــۈن، چېڭ زىخــۇا، لىن فېڭ، 
ۋۇ شــيۇچۈەن كومىتېــت ئەزالىــرى بولــۇپ، دەرھــال 
ــات  ــى قان ــپ، خىزمەتلەرن ــىمالغا بېرى ــەرقىي ش ش
يايــدۇرۇش، شــەرقىي شــىمالدىكى خىزمەتلەرگــە 
ســوۋېت  ۋە  قىلىــش  رەھبەرلىــك  تۇتــاش  بىــر 
ئارمىيەســى بىلــەن ئاالقــە قــۇرۇپ چىقىــش، ئىككى 
ــى  ــىمالدىكى ھەرىكەتلىرىن ــەرقىي ش ــڭ ش تەرەپنى
ــقا  ــازا قۇرۇش ــىمالدا ب ــەرقىي ش ــتۇرۇش، ش ماساش
تىرىشــىش، ئەســلىدە جەنۇبقــا مېڭىشــقا تەييارلىــق 
 20 ۋە  قوشــۇن  كىشــىلىك  مىــڭ   100 قىلغــان 
مىــڭ كادىــر قورالســىز، پۇقراچــە كىيىنگــەن ھالــدا 
شــەرقىي شــىمالغا قــاراپ ئىلگىرىلــەش قاتارلىقــار 
تاشــقى  ســېنتەبىر   -  16 قىلىنــدى.37  قــارار 
ــمە  ــە بىرلەش ــوۋېت - موڭغۇلىي ــى س ــال رايون بايق
 8 )Kenednev( ئارمىيەســى ۋەكىلــى كېنېدنــوف
- ئارمىيــە جىنســۈي ھەربىــي رايونىدىــن ســوۋېت 
ســوۋېت  ئاساســەن،  شەرتنامىســىگە  خىتــاي   -
ئارمىيەســىنىڭ چوقــۇم ئــۆزى ئىگىلــەپ تۇرغــان 
رېخــې، چاخــار رايونىدىــن چېكىنىــپ چىقىشــى 
ــاي كومپارتىيەســى  ــى، شۇڭاشــقا خىت كېرەكلىكىن
ئارمىيەســىنىڭ ئاساســلىق كۈچىنىــڭ ئىنتايىــن تېــز 
ســۈرئەتتە شــىمالغا يــۈرۈش قىلىــپ ئۆتكۈزۈۋېلىشــى 
تەلــەپ  يەتكۈزۈشــنى  يەنئەنگــە  كېرەكلىكىنــى 
خىتــاي  ھالــدا  مەخپىــي  شــۇنداقا،  قىلــدى، 
كومپارتىيەســىنى قــورال - يــاراغ بىلــەن تەمىنلــەپ 
تەشەببۇســكارلىق  خااليدىغانلىقىنــى  قولاشــنى 
ســوۋېت  چۇڭچىڭدىكــى  بىلــدۈردى.  بىلــەن 
خىتــاي  ھەتتــا  ئەلچىســى  بــاش  ئىتتىپاقــى 
كومپارتىيەنىــڭ  رەھبەرلىرىگــە  كومپارتىيەســى 
شــەنخەيگۇەن  ۋە  گۇبېيكــۇ  »جاڭجياكــۇ، 
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جيــاڭ  قىلىــپ،  كاپالەتلىــك  لىنىيەســىگە 
ــن ساقلىنىشــى  جيېشــى ئارمىيەســىنىڭ ھۇجۇمىدى
تۈركۈمدىكــى  زور  بىلــدۈردى.38  كېرەكلىكى«نــى 
خىتــاي كومپارتىيەســى قوشــۇنى شــەرقىي شــىمالغا 
يەرلىــك  جايــاردا  ئــۇ  كېيىــن،  كىرگەندىــن 
قىســىم  قوراللىــق  يەرلىــك  قــۇرۇپ،  ھۆكۈمــەت 
تەشــكىللىدى، ئەممــا ســوۋېت ئارمىيەســى بىلــەن 
ــدى.  ــە قىلمى ــدا ئاالق ــى نامى ــاي كومپارتىيەس خىت
تۇرۇشــلۇق ســوۋېت  گەرچــە شــەرقىي شــىمالدا 
ــەرقىي  ــىنى ش ــاي كومپارتىيەس ــىنىڭ خىت ئارمىيەس
شــىمالغا ئورۇناشــتۇرۇش ئىستراتېگىيەســىدە ئېگىــز 
ــان بولســىمۇ،  ــۇپ تۇرغ ــەس ئۆزگىرىشــلەر بول - پ
ئەمما خىتاي كومپارتىيەســىنى شــەرقىي شىمالدىكى 
خىزمەتلەرگــە رەھبەرلىــك قىلغــۇزۇش سىياســىتىدە 

ئۆزگىرىــش بولمىــدى.39
يىلىغىچــە   -  1952 يىلىدىــن   -  1942
ــدا تۇرۇشــلۇق بــاش  ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ خىتاي
ئەلچىخانىســىدا بىرىنچــى دەرىجىلىــك كاتىپلىــق 
 Andrei( لېدوۋســكىمۇ  ئۆتىگــەن  ۋەزىپىســىنى 
Mefodievich Ledovskiy( ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
يــاردەم  ئىگىلىشــىگە  شــىمالنى  شــەرقىي 
قىلغانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلغــان. لېدوۋســكىنىڭ 
بىلدۈرۈشــىچە، ئامېرىــكا گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــىنى  ــىمال(گە ئورۇنلىشىش ــەرقىي ش ــە )ش مانجۇرىي
ئەشــيا  ماددىــي  ۋە  ئىقتىســادىي  ھەربىــي، 
ــا بىۋاســىتە  ــان بولســىمۇ، ئەمم ــن قوللىغ جەھەتتى
ھەربىــي مۇداخىلــە قىلمىغــان. ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
رەھبەرلىــرى بولســا خىتاينىــڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا 
ئارىاشــمايدىغانلىقى جــاكارالش بىلــەن بىرگــە، 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ مانجۇرىيەنــى كونتــرول 
قىلىشــىنى پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن توســۇپ، خىتــاي 
ئىگىلىشــىگە  ھاكىمىيەتنــى  كومپارتىيەســىنىڭ 
قارىشــىچە،  لېدوۋســكىنىڭ  قىلغــان.  يــاردەم 
 -  1945 ھەرىكىتــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
يىلــى 14 - ئاۋغۇســت ئىمزاالنغــان ســوۋېت - 

خىتــاي شەرتنامىســى ۋە مانجۇرىيــە ھەققىدىكــى 
ــەۋەبىنى  ــڭ س ــان. بۇنى ــاپ بولغ ــىمگە خى كېلىش
بولســا »ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ تاشــقى سىياســىتى 
ئىدېئولوگىيەســىدىن،  مۇناســىۋەت  خەلقئــارا  ۋە 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلــەن ئامېرىكىنىــڭ يىــراق 
خەلقئارادىكــى  تىركىشىشــىدىن،  شــەرقتىكى 
ئومۇميۈزلــۈك  مۇناســىۋەتلەرنىڭ  جىددىــي 
ئۆتكۈرلىشىشــى قاتارلىــق تەرەپلەردىــن ئىــزدەش 
كېــرەك. خــۇددى خىتــاي تارىخچىلىــرى ئادىللىــق 
بىلــەن ئېيتقىنىــدەك، ســوۋېت ئىتتىپاقــى خىتاينى 
ــى  ــك ئىتتىپاقدىش ــن ئىدېئولوگىيەلى ــۇ يېقى تېخىم
ــاي  ــڭ خىت ــق ئامېرىكىنى ــۇ ئارقىلى ــاراپ، ئ دەپ ق
ــراق شــەرقتىكى ئىستراتېگىيەســىگە  ــۈل يى ۋە پۈتك
پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن تاقابىــل تۇرماقچــى بولغــان. 
بۇنىڭــدا شــۇنىمۇ قوشــۇپ قويــۇش كېرەككــى، 
مانجۇرىيــەدە  رەھبەرلىــرى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
ئارقىلىــق،  قولــاش  كومپارتىيەســىنى  خىتــاي 
تېخىمــۇ كەڭرى بولغان ئىســتراتېگىيەلىك نىشــاننى 
مەقســەت قىلغــان بولــۇپ، خىتايغىــا ئەمــەس، 
بەلكــى باشــقا ئاســىيا دۆلەتلىرىدىكــى مىللىــي 
ئازادلىــق ھەرىكەتلىــرى ۋە دېموكراتىــك ئىنقىــاب 
ھەرىكەتلىرىگــە تەســىر قىلغان. ســوۋېت ئىتتىپاقى 
ــى  ــان مەيدان ــىغا تۇتق ــاڭ جيېش ــڭ جي ھۆكۈمىتىنى
ســەۋەبلىك، خىتــاي كومپارتىيەســى رەھبەرلىرىمــۇ 
گومىنــداڭ بىلــەن قارشىلىشــىش جەريانىــدا قاتتىق 
پوزىتســىيە تۇتقــان. ئۇرۇشــتىن كېيىــن خىتايدىكى 
تاشــقى  ئىچكــى،  تەرەققىياتىدىكــى  ئىشــارنىڭ 
ئامىلارنىــڭ ئــۆز - ئارا تەســىرىدىكى ئاالھىدىلىك 
دەل مۇشــۇنىڭدىندۇر«.40 ئۇندىــن باشــقا بــەزى 
تەتقىقاتچىــار ســىتالىننىڭ كېيىنچــە ئامېرىكىنىــڭ 
ســوۋېت  يۆلــەپ،  قايتىدىــن  ياپونىيەنــى 
ــت  ــراق شــەرقىگە قارشــى تەھدى ــڭ يى ئىتتىپاقىنى
شەكىللەندۈرۈشــىگە بولغان قاتتىق ئەندىشىسىنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن، خىتاينىــڭ شــەرقىي 
شــىمالىغا قاراتقــان ئىستراتېگىيەســىنى تېزلىكتــە 
قايتــا تەڭشــىدى، دەپ كۆرســەتكەن.41 يەنــە بىــر 
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قىســىم تەتقىقاتچىارنىــڭ قارىشــىچە، ســىتالىن 
شــەرقىي شــىمال سىياســىتىدە قــوش تەرەپلىــك 
ئوياشــقان بولــۇپ، بىــر تەرەپتىــن پەقــەت جيــاڭ 
ــق  ــا ھۆكۈمرانلى ــڭا خىتايغ جيېشــى ۋە گومىنداڭنى
قىلىــش قۇدرىتــى بــار، ئىككــى تــەرەپ ئىمزالىغــان 
خىتاي - ســوۋېت شەرتنامىســى ســىتالىننىڭ جياڭ 
جيېشــىغا بولغــان قوللىشــىنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ، 
نۆۋىتىــدە ســوۋېت -  ئــۆز  بــۇ  قارىغــان.  دەپ 
ئامېرىــكا يالتــا كېلىشــىمىنىڭ بىــر قىســمى بولــۇپ، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى پوزىتسىيەســىنى ئۆزگەرتىشــكە 
ئامالســىز ئىــدى. يەنــە بىــر تەرەپتىــن، گەرچــە 
ــڭ  ــا خىتاينى ــا كېلىشــىمى ســوۋېت ئىتتىپاقىغ يالت
شــەرقىي شــىمالىدا ئاالھىــدە مەرتىــۋە بەرگــەن 
ــپ  ــا چېكىنى ــى يەنى ــوۋېت ئىتتىپاق ــىمۇ، س بولس
چىققاندىــن كېيىــن، گومىنداڭنــى ئىســكەنجىگە 
ئېھتىياجلىــق  كۈچكــە  بىــر  تۇرىدىغــان  ئېلىــپ 
ئىــدى. ســوۋېت ئىتتىپاقــى گومىنــداڭ ۋە ئامېرىــكا 
كۈچلىرىنىــڭ شــەرقىي شــىمالدا ئاالھىــدە ئۈســتۈن 
ــى.42  ــول قويالمايتت ــىغا ي ــە بولۇۋېلىش ــا ئىگ ئورۇنغ
ھالبۇكــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ غۇلجا 
ھۆكۈمىتىنــى ئۈرۈمچىگــە ھۇجــۇم قىلىپ كىرىشــتىن 
شــەرقىي  كومپارتىيەســىنى  خىتــاي  ۋە  توســۇش 
شــىمالغا كىرىشــكە ئىلھاماندۇرۇشــتىن ئىبــارەت 
ــا،  ــى، ئېنىق ــى قوللىنىش ــل تاكتىكىن ــى خى ئىكك
قولانغــان  سىياســىتىدە  خىتــاي  موســكۋانىڭ 
پىشــاڭىنىڭ خىتــاي كومپارتىيەســىگە ئاغقانلىقىنى، 
ــى  ــداڭ ھۆكۈمىتىن ــىنى گومىن ــاي كومپارتىيەس خىت
قىســتايدىغان كوزىــر ســۈپىتىدە تاللىغانلىقىنــى، 
شــەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىســكەنجە رولىنى ئاستا - 
ئاســتا خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ ئىگىلىگەنلىكىنــى 

كۆرســىتىپ بەرگــەن.
1945 - يىلــى 9 - ئاينىــڭ ئوتتۇرىلىرىدىــن 
ئــاي ئاخىرىغىچــە، موســكۋا غۇلجــا ھۆكۈمىتى بىلەن 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ســۆھبەت ئۆتكۈزۈشــى 
ھەققىــدە ئاخىــرى قــارار چىقــاردى ۋە بــۇ مەزگىلــدە 

شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتىگــە 
ــەن  ــداڭ ھۆكۈمىتــى بىل بېســىم ئىشــلىتىپ، گومىن
ئالدىراتتــى.  ئۆتكۈزۈشــكە  ســۆھبىتى  تىنچلىــق 
2 - دېكابىرغــا كەلگەنــدە شــەرقىي تۈركىســتان 
ھۆكۈمىتى 100 - نومۇرلۇق قارار ماقۇلاپ، خىتاي 
ھۆكۈمىتــى بىلــەن تىنچلىق ســۆھبىتى ئۆتكۈزۈشــكە 
رەخىمجــان  ۋەكىللىــرى  ســۆھبەت  قوشــۇلدى. 
ســابىرى، ئوبۇلخەيرى تۆرە ۋە ئەخمەتجان قاســىمى 
قاتارلىــق ئــۈچ كىشــىدىن تەشــكىل تاپتــى.43 3 - 
دېكابىــر يېۋســېيوف ليــۇ زېــرۇڭ بىلــەن كۆرۈشــۈپ: 
ئاساســەن،  تېلېگراممىغــا  قايتۇرغــان  »موســكۋا 
غۇلجــا تەرەپنىــڭ ســۆھبەت ۋەكىللىــرى ئىچكــى 
جەھەتتىــن بېكىتىلىــپ بولــدى، غۇلجــا ســۆھبەت 
ۋە  ۋاقتــى  بېرىــش  ئۈرۈمچىگــە  ۋەكىللىرىنىــڭ 
لىنىيەســىنى بېكىتىــڭار« دېــدى.44 9 - دېكابىــر 
يېۋســېيوف »شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەت«كــە 
 - 12 ۋەكىللىرىنىــڭ  ســۆھبەت  تــەرەپ  غۇلجــا 
ئۆكتەبىــر ئۈرۈمچىگــە بارىدىغانلىقىنــى ئۇقتۇردى.45 
جيــاڭ جيېشــى 10 - ئۆكتەبىــر ئېــان قىلغــان 
رادىيــو نۇتقىــدا شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى 
تىنــچ ھــەل قىلىشــنى خااليدىغانلىقىنــى تىلغــا 
ــەرەپ تۇنجــى  ــر ئىككــى ت ــدى.46 17 - دېكابى ئال
قېتىملىــق تىنچلىق ســۆھبىتىنى ئۆتكــۈزدى. تۇنجى 
كېيىــن،  ئاياغاشــقاندىن  ســۆھبەت  قېتىملىــق 
ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىقىنىڭ ئالىــي ئەمەلــدارى 
يېگنــاروف ۋە الڭفــاڭ قاتارلىق گېنېرالــار غۇلجىدىن 
يولغــا چىقىــپ، 24 - ئۆكتەبىــر جىڭ ناھىيەســىدە 
ئۈرۈمچىدىــن قايتىــپ كەلگەن غۇلجــا ھۆكۈمىتىنىڭ 
كۆرۈشــتى؛  بىلــەن  ۋەكىلــى  ســۆھبەت  ئــۈچ 
 Georgy( مالېنكــوف  مولوتــوف  ئۆكتەبىــر   -  29
 ،)Maksimilianovich Malenkov, 1902 - 1988
 Anastas Ivanovich Mikoyan,( مىكويــان 
1978 - 1895( ۋە ۋىشىنىســكى قاتارلىــق ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى ئەمەلدارلىرىغــا ســۆھبەت جەريانــى ۋە 
خىتاينىــڭ قاراشــلىرىنى دوكات قىلــدى.47 رۇســىيە 
ئارخىپلىرىغــا ئاساســانغاندا، ســۆھبەت جەريانىــدا 
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ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىقى 
غۇلجــا تەرەپنىــڭ ئىچكــى ئەھۋالىنــى )ئومۇمىــي 
تەرەققىيــات  زىددىيــەت،  ئىچكــى  ۋەزىيــەت، 
ــۈرئەتتە  ــز س ــىتە ۋە تې ــار( بىۋاس ــى قاتارلىق ئەھۋال
ــۇرۇپ  ــە ئۇقت ــتىرى بېرىيەگ ــار مىنىس ــى ئىش ئىچك
تۇرغــان. بېرىيــە بولســا بــۇ ئەھۋالارنــى ســىتالىن، 
ــىتە  ــا بىۋاس ــي ئەمەلدارالرغ ــق ئالى ــوف قاتارلى مولوت
دوكات قىلغــان.48 غۇلجــا ھۆكۈمىتىنىــڭ ســۆھبەت 
تەرەپلىــك  ئىككــى  قېتىــم  ھــەر  ۋەكىللىرىمــۇ 
كەينىــدە   - ئالــدى  قاتنىشىشــنىڭ  ســۆھبەتكە 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق باش 
ــان.  ــۈپ تۇرغ ــەن كۆرۈش ــېيوف بىل ــۇلى يېۋس كونس
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ كېلىشــتۈرگۈچىلىرى بىــر 
مەنپەئەتىنــى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  غۇلجــا  تەرەپتىــن 
ــا  ــن غۇلج ــر تەرەپتى ــە بى ــا، يەن ــەپ قوغدىس كۈچ
ــى مۇســتەقىللىق تەشەببۇســچىلىرىغا  ھۆكۈمىتىدىك
ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــپ، س ــى كۈچەيتى چەكلىمىن
شــەرقىي  جەريانىدىكــى  ســۆھبىتى  تىنچلىــق 
تەرىپىنــى  ئىككــى  سىياســىتىنىڭ  تۈركىســتان 
شــەكىللەندۈرگەن.49 ســوۋېت ئىتتىپاقــى غۇلجــا 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  گومىنــداڭ  بىلــەن  ھۆكۈمىتــى 
ئارىلىشىشــقا  بىۋاســىتە  جەريانىغــا  ســۆھبەت 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئەممــا  باشــلىغان. 
يېتەكچىلىكىدىكــى غۇلجــا ھۆكۈمىتــى بىلــەن غۇلجا 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈش ھەرىكىتــى 
جايــاردا  كونتروللۇقىدىكــى  ھۆكۈمىتــى  غۇلجــا 
مەمۇرىــي  بولــۇپ،  قوزغىغــان  تەســىر  ئەكــس 
ئەمەلــدارالر بىلــەن پۇقراالر ئوتتۇرىســىدا ســۆھبەتكە 
نىســبەتەن ئىختىــاپ بــار ئىــدى.50 بۇنىــڭ ئىچىدە 
رەئىســى  شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
بىلــەن  ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  تــۆرە  ئەلىخــان 
ئاالقىــدار  ۋە  ئۆتكــۈزۈش  ســۆھبىتى  تىنچلىــق 
كېلىشــىم ئىمزاالشــقا باشــتىن - ئاخىــر قارشــى 

چىققانىــدى.51
جــاڭ جىجــۇڭ 14 - ئۆكتەبىــر لەنجــۇ ئارقىلىــق 

چۇڭچىڭدىــن ئۈرۈمچىگــە قــاراپ ئۇچقــان بولــۇپ، 
ســەپەردە ئۇنىڭغا لياڭ خەنســاۋ )1899 - 1975(، 
پېــڭ جاۋشــيەن )1896 - 1979(، چــۈ ۋۇ )1898 
- 1992(، جــاڭ جىڭيــۈ )1894 - 1984(، دېــڭ 
ۋېنيــى )1905 - 1998(، ليــۇ مېڭچــۈن )1904 
ھەمــراھ  قاتارلىقــار  سېڭشــەن  ۋاڭ   ،)1982  -
ســۆھبەت  ھۆكۈمىتىنىــڭ  غۇلجــا  بولغانىــدى. 
ۋەكىللىــرى جــاڭ جىجۇڭدىــن ئىككــى كــۈن بــۇرۇن 
ســۆھبەتنىڭ  بارغانىــدى.  يېتىــپ  ئۈرۈمچىگــە 
ئۈنۈملــۈك بولۇشــى ئۈچــۈن، جــاڭ جىجــۇڭ لەنجۇدا 
ــن  ــەد ئىمى ــابىرى، مۇھەمم ــئۇد س ــان مەس تۇرۇۋاتق
بۇغــرا ۋە ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىننــى )ئەينــى 
ئاتالغانىــدى(  دەپ  ئەپەنــدى«  »ئــۈچ  ۋاقىتتــا 
ئۈرۈمچىگــە بېرىشــقا ئاالھىــدە تەكلىــپ قىلــدى. بۇ 
ــۇپ  ــە ئۇچ ــر ئۈرۈمچىگ ــۇ 17 - ئۆكتەبى ئۈچەيلەنم
بــاردى. رەخىمجــان ســابىرى )مەســئۇد ســابىرىنىڭ 
جىيەنــى ۋە كۈيئوغلــى(، ئوبۇلخەيــرى تــۆرە ۋە 
ــا  ــكىللەنگەن غۇلج ــىمىدىن تەش ــان قاس ئەخمەتج
ۋەكىللــەر ئۆمىكــى ئــاي يۇلتۇزلــۇق پاگــون ۋە ئــاي 
يۇلتۇزلــۇق ئوردېن قويۇلغان، شــەرقىي تۈركىســتان 
مايســىرەڭ  تاقالغــان  ئىزنىكــى  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
ھەربىــي كىيىــم كىيگــەن بولــۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتىگــە 
ۋەكىللىــرى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  ۋاكالىتــەن 
كەلگەنلىكىنــى،  سۆھبەتلەشــكىلى  بىلــەن 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرەپنىڭمــۇ گۇۋاھنامىلىرىنــى 
كۆرسىتىشــى كېرەكلىكىنــى بىلــدۈردى. بــۇ ئەھۋالغا 
ئۆكتەبىــر   -  15 جىجــۇڭ  جــاڭ  كەلگــەن  دۇچ 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۈرۈمچىــدە تۇرۇشــلۇق باش 
كونســۇلى يېۋســېيوفنى مەسلىھەتلىشىشــكە تەكلىپ 
قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ »پەقــەت خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
تۇغدۇرغۇچىارنىــڭ  ۋەقــە  ســۈپىتىدە،  ۋەكىلــى 
ۋەكىللىــرى بىلــەن كۆرۈشــىدىغانلىقىنى، ئاتالمىش 
شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ۋەكىللىــرى 
ــدى ۋە  ــەلمەيدىغانلىقىنى« تەكىتلى ــەن كۆرۈش بىل
مەقســىتىنى  ئــۆز  يېۋســېيوفتىن  بــاش كونســۇل 
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ــنى  ــۈزۈپ قويۇش ــە يەتك ــى تەرەپك ــا ھۆكۈمىت غۇلج
ســورىدى. ئــۈچ ۋىايــەت ۋەكىللىــرى باش كونســۇل 
ــرى  ــىدە، ئاخى ــىھىتى نەتىجىس ــېيوفنىڭ نەس يېۋس
دەســلەپكى پوزىتسىيەســىدىن ۋاز كەچتــى. بۇنىــڭ 
ــەت  ــىگە ئىمكانىي ــۆھبەتنىڭ ئۆتكۈزۈلۈش ــەن س بىل
تۇغۇلــدى.52 ئىككــى تەرەپنىڭ ســۆھبىتى جەريانىدا 
مەســئۇد ســابىرى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغرا، ئەيســا 
يۈســۈپ ئالىپتېكىنــار غۇلجــا تەرەپنىــڭ ســۆھبەت 
ــۇردى ۋە  ــىپ ت ــم ئۇچرىش ــەن دائى ــرى بىل ۋەكىللى
ئۇالرنــى تېخىمــۇ كــەڭ دائىرىلىــك ئاپتونومىيــە 
تەلــەپ قىلىشــقا ئىلھامانــدۇردى. ئەممــا غۇلجــا 
سۆھبەتلىشىشــتىكى  ۋەكىللىــرى  تەرەپنىــڭ 
ئىمىــن  مۇھەممــەد  ئۇقتۇرمىــدى.  مەقســىتىنى 
بۇغرانىــڭ كۆزىتىشــىچە، غۇلجــا تەرەپنىــڭ ئەمەلىي 
ۋەكىلى ئەخمەتجان قاســىمى ئىدى. ئىيســا يۈســۈپ 
ئالىپتېكىننىــڭ كۆزىتىشــىچە، غۇلجــا تەرەپنىــڭ 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  پۈتۈنلــەي  ۋەكىللىــرى 
باشقۇرۇشــىدا ئىــدى.53 ئۇندىــن باشــقا مەســئۇد 
ســابىرى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا، ئىيســا يۈســۈپ 
ئالىپتېكىنــار ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۈرۈمچىــدە 
تۇرۇشــلۇق بــاش كونســۇلى يېۋســېيوف ۋە مۇئاۋىــن 
ــەن كۆرۈشــۈپ،  ــك( بىل ــاس )ئۆزبې كونســۇلى ئالم
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ تېخىمــۇ كــەڭ دائىرىلىــك 
ئاپتونومىيەســىنى تەلــەپ قىلىشــقا يــاردەم بېرىشــنى 
كونســۇلى  ســوۋېت  ئەممــا  تەكىتلىــدى.  قايتــا 
ــدۇ،  ــىغا ياتى ــى ئىش ــڭ ئىچك ــەپ خىتاينى ــۇ تەل ب
ئارىلىشىشــقا بولمايــدۇ، دەپ قارىــدى.54 مەزكــۇر 
ــرى  ــڭ ۋەكىللى ــا تەرەپنى ــدى« غۇلج ــۈچ ئەپەن »ئ
ئېلىخــان  يەنــە  قالمــاي،  كۆرۈشــۈپا  بىلــەن 
تــۆرە بىلەنمــۇ مەخپىــي ئاالقىاشــتى. شــەرقىي 
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغــان دەســلەپكى 
مەزگىللــەردە، ئېلىخــان تــۆرە لەنجــۇدا تۇرۇشــلۇق 
ئۇيۇشمىســى  ســودىگەرلەر  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
ئارقىلىــق مەكتــۇپ ئەۋەتىــپ، بــۇ ئــۈچ شەخســنى 
غۇلجىغــا كېلىــپ، شــەرقىي تۈركىســتان ئىشــلىرىغا 
ئورتــاق رەھبەرلىــك قىلىشــقا تەكلىــپ قىلغانىــدى. 

ئەممــا گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ توســقۇنلۇقى بىلەن 
ئىشــقا ئاشــمىغانىدى.55 مەزكــۇر ئــۈچ ئەپەنــدى 
كېيىــن،  قايتقاندىــن  ئۈرۈمچىگــە  لەنجۇدىــن 
ئاالقىاشــقان.56  بىلــەن  ئــۇالر  تــۆرە  ئېلىخــان 
ــتاندىكى  ــا شــەرقىي تۈركىس ــى ۋاقىتت گەرچــە ئەين
مەسىلىســىدە  تۈركىســتان  شــەرقىي  ســەرخىلار 
ئورتاقلىققــا ئىگــە بولســىمۇ، ئەممــا ئېلىخــان تــۆرە، 
مەســئۇد ســابىرى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغرا، ئەيســا 
ــوۋېت  ــىلەر س ــق كىش ــن قاتارلى ــۈپ ئالىپتېكى يۈس
ئىتتىپاقىنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنــى چىــن 
كۆڭلىدىــن قۇتقۇزۇشــىغا ئەزەلدىن ئىشــەنمەيتتى.57
ئېلىخــان تــۆرە گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى بىلــەن 
ــر قارشــى  ســۆھبەت ئۆتكۈزۈشــكە باشــتىن - ئاخى
ئەۋەتىــپ،  ئەســكەر  يەنــە  قالمــاي،  بولۇپــا 
جەنۇبىــي شــەرقىي تۈركىســتاندا داۋاملىــق ھەربىــي 
ھەرىكــەت قانــات يايدۇرۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
ئــۇرۇش توختىتىــش ھەققىدىكى ئاگاھاندۇرۇشــىغا 
 -  18 يىلــى   -  1945 قىلغانىــدى.  خىاپلىــق 
بىــر  تاپشــۇرغان  رېبىياغــا  يېگنــاروف  ئۆكتەبىــر 
دوكاتتــا، ئېلىخــان تۆرىنىــڭ جەنۇبىــي شــەرقىي 
مەســئۇلى  ھەرىكــەت  ھەربىــي  تۈركىســتاندىكى 
ســوپاخۇنغا گومىنداڭغــا قارشــى ھەربىــي ھۇجۇمنــى 
يوليــورۇق  ھەققىــدە  كېڭەيتىــش  داۋاملىــق 
بەرگــەن خېتىنــى قولغــا چۈشــۈرگەنلىكى تىلغــا 
ئېلىنغــان.58 ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىقى 1 - 
باشقارمىســى 4 - ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى گېنېــرال 
دېكابىــر   - 22 يېگنــاروف  گېنېــرال  ۋە  الڭفــاڭ 
كومىتېتىغــا  مەركىزىــي  كومپارتىيەســى  ســوۋېت 
يوللىغــان دوكاتىــدا، ئېلىخــان تۆرىنىــڭ ئۆزىنىــڭ 
سىياســىي تەســىر كۈچىنــى، شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتىنىــڭ ھەربىــي ھەرىكىتىنــى 
ــان  ــى، ئېلىخ ــەن كېڭەيتىۋاتقانلىق ــق بىل ئاكتىپلى
ــى،  ــەت قىلىۋاتقانلىق ــا ھەرىك ــۆ ئالدىغ ــڭ ئ تۆرىنى
ئۆزلىــرى بىلەنمــۇ كېڭىشــىپ ئولتۇرمايدىغانلىقــى 
قەيــت قىلىنغــان. دوكاتتا ســوۋېت كومپارتىيەســى 
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كېلىشــتىن  يوليورۇقــى  كومىتېتىنىــڭ  مەركىــزى 
بــۇرۇن، ئېلىخــان تۆرىنىــڭ ھەرىكەتلىرىگــە تەدبىر 
ئېلىخــان  ئەســكەرتىلگەن.59  قوللىنىلمىغانلىقــى 
تۆرىنىــڭ موســكۋادىن ئايرىلىــپ، ئۆز بېشــىمچىلىق 
بىلــەن ھەرىكــەت قىلىشــى ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ــى  ــى ۋە نارازىلىقىن ــڭ دىققىتىن ــرى قاتلىمىنى يۇقى
قوزغىغــان بولۇشــى ئېھتىمــال. ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
يۇقىــرى قاتلىمىدىكىلــەر ئېلىخــان تۆرىنــى قانــداق 
بىــر تــەرەپ قىلىشــنى ئويلىشــىش بىلــەن بىرگــە، 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
كۈچىگــە  تەســىر  ئارمىيەســىدىكى  جۇمھۇرىيىتــى 
كاپالەتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن، شــۇنداقا، مەزكــۇر 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  گومىنــداڭ  بىلــەن  جۇمھۇرىيــەت 
ســۆھبىتىدىن كېيىــن كېلىــپ چىقىدىغــان مۇھىــت 
ــۈن، 10 -  ــش ئۈچ ــق قىلى ــىگە تەييارلى ئۆزگىرىش
ئايــدا ئــۈچ ۋىايەتكــە ئۇيغــۇر، ئۆزبېــك، قــازاق ۋە 
قىرغىزالردىــن تەشــكىللەنگەن قوشــۇن ئەۋەتىشــنى 
ــا  ــر مولوتوفق ــا 20 - ئۆكتەبى ــدى. رېبىي ــارار قىل ق
يوللىغــان دوكاتىــدا شــەرقىي تۈركىســتانغا قىزىــل 
ئارمىيــە ئەۋەتىــش ۋەزىپىســىنىڭ ئورۇندالغانلىقىنــى 
ــىدىن  ــڭ ئەسلىمىس ــان تۆرىنى ــدۈردى.60 ئېلىخ بىل
ــۇم بولۇشــىچە، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئەۋەتكــەن  مەل
قىزىــل ئارمىيــە ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئىتتىپاقــداش 
جۇمھۇرىيەتلەردىــن كەلگــەن ئۇيغــۇر، ئۆزبېــك، 
تەشــكىللەنگەن  تاتارالردىــن  ۋە  قىرغىــز  رۇس، 
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بىــر قىســمى ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ئىچكــى ئىشــار مىنىســتىرلىقى سىستېمىســىغا تــەۋە 
تايانــچ كۈچلــەر ئىكــەن. بــۇ بىــر تۈركــۈم تايانــچ 
كۈچلــەر ئايرىــم - ئايرىم ھالدا غۇلجا ھۆكۈمىتىنىڭ 
ئورۇناشــتۇرۇلۇپ،  تارماقلىرىغــا  ھەرقايســى 
 -  1945 قويۇلــدى.  ۋەزىپىلەرگــە  مۇھىــم 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئاخىرىغىچــە،  يىلىنىــڭ 
ئورگانلىرىدىكــى  نۇرغۇنلىغــان  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
ــار«  ــا »ئاۋانگارت ــئۇلارنىڭ ئورنىغ ــىي مەس ئاساس
ــرى  ــچ كۈچلى ــە تايان ــل ئارمىي ــان قىزى دەپ ئاتالغ
ــى  ــى ھۆكۈمىت ــوۋېت ئىتتىپاق ــتۇرۇلدى.61 س ئالماش

غۇلجــا ھۆكۈمىتىنــى پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن كونترول 
ھەرقايســى  ھۆكۈمەتنىــڭ  ئۈچــۈن،  قىلىــش 
ــر  ــپ تەدبى ــپ، ئاكتى ــىڭىپ كىرى ــا س تارماقلىرىغ

قولانــدى.
مۇشــۇنداق ئەھــۋال ئاســتىدا، ئېلىخــان تــۆرە 
ســوۋېت  يەنىــا  ئايــدا   -  11 يىلــى   -  1945
ــە  ــتىرى بېرىيەگ ــار مىنىس ــى ئىش ــى ئىچك ئىتتىپاق
ئىتتىپاقىدىــن  ســوۋېت  يولــاپ،  تېلېگراممــا 
خىتاينىــڭ ھۆكۈمرانلىقىدىــن ئازادلىققــا چىقىــش 
بــۇ  ئۆتۈنــدى.  بېرىشــىنى  يــاردەم  كۈرىشــىگە 
تېلېگراممــا ســىتالىن ۋە مولوتوفقــا يەتكۈزۈلــدى. 
ــي  ــڭ ئالى ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــەنكى، س ــا روش ئەمم
رەھبەرلىــرى بــۇ تەلەپنــى قوللىمىــدى.62 غۇلجــا 
تىنچلىــق  قىســمىدا  ئىچكــى  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
بولغاچقــا،  ئىختىــاپ  قارىتــا  ســۆھبىتىگە 
ــاردا  ــر قىســىم نۇقتى ــەرەپ بى شــۇنداقا ئىككــى ت
ســۆھبەت  كېلەلمىگەچكــە،  پىكىرگــە  ئورتــاق 
ســوۋېت  بولمىــدى.  ئىلگىرىلــەش  ســوزۇلۇپ، 
بالــدۇرراق  ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىمــۇ ســۆھبەتنىڭ 
تەدبىرلەرنــى  مۇناســىپ  ئۈچــۈن،  ئاياغلىشىشــى 
ئەسلىمىســىگە  تۆرىنىــڭ  ئېلىخــان  قولانــدى. 
ئاساســانغاندا، 12 - دېكابىــر ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
بىلــەن، جەنۇبىــي  مەجبۇرلىشــى  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ھۆكۈمىتــى  غۇلجــا  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي 
باشــلىغان.63  چېكىنىشــكە  غۇلجىغــا  ئارمىيەســى 
ئوتتــۇرا  ئاخىرىغىچــە ســوۋېت ھۆكۈمىتــى  يىــل 
ئاســىيادىكى ھەرقايســى ئىتتىپاقداش دۆلەتلەردىن 
ئــۈچ  كۈچلــەر  تايانــچ  ئەكەلگــەن  يۆتكــەپ 
ۋىايەتنىــڭ ھەرقايســى جايلىرىغــا ئەۋەتىلىــپ، 
مۇھىــم ۋەزىپىلەرگــە قويۇلغــان. ئەســلىدىكى غۇلجــا 
ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىمۇ ئاســتا - ئاســتا 
مەزكــۇر تايانــچ كۈچلــەر تەرىپىدىــن ئىگىلەنگــەن. 
ئەســلىدىكى غۇلجــا ھۆكۈمىتىنىــڭ بىر قىســىم ئالىي 
ئەمەلدارلىــرى بىــر كېچىدىــا موســكۋانىڭ ئــۈچ 
ۋىايەتتىكــى ۋەكىلىگــە ئايلىنىــپ قالغــان. غۇلجــا 
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ھۆكۈمىتىمــۇ ئاســتا - ئاســتا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــڭ  ــۇلى كوزلوفنى ــاش كونس ــلۇق ب ــدا تۇرۇش غۇلجى
باشقۇرۇشــىغا ئۆتكــەن. غۇلجا ھۆكۈمىتــى ئاكتىپلىق 
يېتىشتۈرۈشــكە،  سوۋېتپەرســلەرنى  بىلــەن 
قارشــى  مىللەتچىلەرگــە  ئىچىدىكــى  ھۆكۈمــەت 
ســولچىار  ھۆكۈمەتتــە  باشــلىغان.64  تۇرۇشــقا 

ئىگىلىگــەن. ھوقــۇق 
 12 يىلــى  شــۇ  شــارائىتتا،  بىــر  مۇشــۇنداق 
ســوۋېت  جىڭگــو  جيــاڭ  ئاخىــرى  ئاينىــڭ   -
ــەن  ــىتالىن بىل ــپ، س ــارەت قىلى ــى زىي ئىتتىپاقىن
مەسىلىســىنى  مۇناســىۋىتى  ســوۋېت   - خىتــاي 
مۇزاكىــرە قىلــدى.65 جيــاڭ جىڭگو موســكۋاغا يېتىپ 
بېرىشــتىن بــۇرۇن، يەنــى 29 - دېكابىــر ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى مۇئاۋىــن تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى 
لوزوۋســكى ســۇنغان »جيــاڭ جىڭگونىــڭ زىيارىتــى 
بېرىلگــەن  مولوتوفقــا  ۋە  ســىتالىن  ھەققىــدە 
ئۆمىكىنىــڭ  ۋەكىللــەر  خىتــاي  دوكات«تــا، 
تىلغــا  مەسىلىســىنى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ئالىدىغانلىقــى ئانالىــز قىلىنىــپ: »جيــاڭ جىڭگــو 
ــن  ــدا ســوۋېت ئىتتىپاقىدى ــاڭ جيېشــىنىڭ نامى جي
قوزغىاڭچىارغــا تەســىرىنى كۈچەيتىــپ، بۇندىــن 
ئىلگىرىكــى يــول قويۇشــاردىن رازى بولغۇزۇشــىنى 
ئۇالرنىــڭ  چۈنكــى  مۇمكىــن.  قىلىشــى  تەلــەپ 
قوزغىاڭچىــار قولغــا كەلتۈرۈشــكە تىرىشــىۋاتقان 
قوشۇلۇشــى  ئاپتونومىيەگــە  دائىرىلىــك  كــەڭ 
ــاڭ  ــدا، جي ــارغا قارىغان ــەس. ئاڭاش ــن ئەم مۇمكى
جيېشــى مۇرەسســە قىلىشــقا تەييارلىنىۋېتىپتۇ. ئەمما 
قانــداق بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر، ئــۇ شــىنجاڭنى 
مۇســۇلمانارنىڭ باشقۇرۇشــىغا تاشــاپ قويمايــدۇ« 
دېكابىــر   -  30 جىڭگــو  جيــاڭ  دېيىلگــەن.66 
ســىتالىن بىلــەن ئىككىنچــى قېتىــم كۆرۈشــكەندە، 
مەسىلىســىنى  تۈركىســتان  ھەقىقەتــەن شــەرقىي 
تىلغــا ئالــدى. ســىتالىن: »جيــاڭ جيېشــى ســوۋېت 
چۈشــۈپ،  ئوتتۇرىغــا  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئىتتىپاقــى 
ــدۇ؟« دەپ  ــد قىام ــىنى ئۈمى ــتۈرۈپ قويۇش كېلىش

ســورىۋېدى، جيــاڭ جىڭگــو: »جيــاڭ جيېشــى 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھۆكۈمىتىنىــڭ كېلىشــتۈرگۈچى 
بــەردى.  جــاۋاب  دەپ  خااليــدۇ«  بولۇشــىنى 
ســىتالىن بولســا: »ســوۋېت ئىتتىپاقــى كۈچىنىــڭ 
ســوۋېت  ئىســيانچىار  تىرىشــىدۇ.  يېتىشــىچە 
رەت  كېلىشتۈرۈشــىنى  ھۆكۈمىتىنىــڭ  ئىتتىپاقــى 
ــداش ســىتالىن ســوۋېت ئىتتىپاقــى  قىلمايــدۇ. يول
تاپشــۇرۇۋالغاندىن  دوكاتىنــى  كونســۇلىنىڭ 
ۋەدە  بېرىشــكە  جاۋابنــى  ئاخىرقــى  كېيىــن، 
ئىشــەنچكە  ســىتالىننىڭ  دېــدى.67  بېرىــدۇ« 
تولغــان ســۆزلىرىدىن كۆرۈۋالغىلــى بولىدۇكــى، بــۇ 
چاغــدا غۇلجــا ھۆكۈمىتىنــى پۈتۈنلــەي كونتــرول 
ــق  ــۆرە بولســا تىنچلى ــان. ئېلىخــان ت ــپ بولغ قىلى
ســەلبىي  قىلغۇچــى  توســقۇنلۇق  ســۆھبىتىگە 
شــەخس دەپ قارىلىــپ، ئۇنــى چەكلــەش شــۇ 
بولــۇپ  قاتارىدىــن  ئىشــار  زۆرۈر  ۋاقىتتىكــى 
قالغــان. 1946 - يىلــى 8 - ئىيــۇن ئېلىخــان تۆرە 
ئىســتېپا بېرىشــكە قىســتىغان بىــر تەھدىــت خېتــى 
تاپشــۇرۇۋالدى. ئېلىخــان تــۆرە بىلــەن مەســئۇد 
ســابىرى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا، ئەيســا يۈســۈپ 
تۈركىســتانلىق  شــەرقىي  قاتارلىــق  ئالىپتېكىــن 
مىللەتچىلــەر ئوتتۇرىســىدىكى مەخپىــي خــەت - 
ئىيــۇل   -  13 كېتىلــدى.  ئوغرىــاپ  چەكلەرمــۇ 
ئېلىخــان تــۆرە ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئىچكــى ئىشــار 
خادىملىــرى  ئىســتىخبارات  مىنىســتىرلىقىنىڭ 
ئۆزبېكىســتان  قىلىنىــپ،  تۇتقــۇن  تەرىپىدىــن 
پايتەختــى تاشــكەنتكە قايتۇرۇلــۇپ،68 تىنچلىــق 
ــالغۇ  ــى توس ــان ئاخىرق ــى قىلغ ــىمىگە دەخل كېلىش
ــى  ــڭ رەھبەرلىكىن ــا ھۆكۈمىتىنى ــدى. غۇلج يوقىتىل
ئەخمەتجــان قاســىمى ئۈســتىگە ئالــدى. 28 - 
ئىيــۇن ئەخمەتجــان قاســىمى شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتىنىــڭ تارقىتىۋېتىلگەنلىكىنى 
غۇلجــا  ئەســلىدىكى  ۋاقىتتــا  بــۇ  جاكارلىــدى.69 
ــق  ــڭ بارلى ــۈچ ۋىايەتنى ــلىق ئ ــە قاراش ھۆكۈمىتىگ
ئىشــلىرى  ھەربىــي  ئىقتىســادىي،  سىياســىي، 
ســولچىل كوممۇنىســتارنىڭ باشقۇرۇشــىغا ئۆتتــى.
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ســۆھبىتى  مۇشــەققەتلىك  تەرەپنىــڭ  ئىككــى 
نەنجىــڭ  ئىيــۇن   -  6 يىلــى   -  1946 ئارقىلىــق، 
كېلىشــىم  ئاخىــرى  ئوتتۇرىســىدا  غۇلجــا  بىلــەن 
ئىيــۇل   -  1 يىلــى   -  1946 ۋە  قىلىنــدى  ھاســىل 
جــاڭ جىجــۇڭ رەئىــس بولغــان، مۇئاۋىــن رەئىســلەردىن 
ئەخمەتجــان قاســىمى ئــۈچ ۋىايــەت تەرەپكــە ۋەكىللىــك 
 ،1989  -  1894( شــەھىدى  بۇرھــان  قىلىدىغــان، 
ســوۋېت ئىتتىپاقىلىــق تاتــار( قالغــان يەتتــە ۋىايەتكــە 
بىرلەشــمە  دېموكراتىــك  قىلىدىغــان،  ۋەكىللىــك 
»شــىنجاڭ  بولغــان  ھۆكۈمــەت  خاراكتېرىدىكــى 
ئۆلكىلىــك بىرلەشــمە ھۆكۈمىتــى« قۇرۇلــدى.70 جــاڭ 
جىجــۇڭ بــۇ ھەقتىكــى باھاســىدا: »ئىككــى تەرەپنىــڭ 
تەرەپنىــڭ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ۋە  تىرىشــچانلىقى 
نەتىجىســىدە،  بولۇشــى  كېلىشــتۈرگۈچى  ئوتتۇرىــدا 
ــاي داۋاماشــقان غۇلجــا ۋەقەســى  بىــر يىــل ســەككىز ئ
بۇنىــڭ  بولــدى.  ھــەل  بىلــەن  تىنچلىــق  ئاخىــرى 
ھەتتــا  بولــۇپ،  زور  ناھايىتــى  رولــى  ۋە  تەســىرى 
ئــازاد بولۇشــىغا  شــىنجاڭنىڭ 1949 - يىلــى تىنــچ 
دېگــەن.71  دەيمــەن«  تىكلىدىغــۇ  ئاســاس  دەســلەپكى 
ئەمەلىيەتتــە ســۆھبەت جەريانىغــا ئومۇمــەن ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى تــەرەپ رەھبەرلىــك قىلغــان بولــۇپ، ھەتتــا 
بىرلەشــمە ھۆكۈمەتتىكــى غۇلجــا تەرەپنىــڭ نامزاتىمــۇ 
ــان  ــەن تالانغ ــن ئىنچىكىلىــك بىل موســكۋا تەرىپىدى
موســكۋا  ئۆتكــەن.72  ماقۇللىقىدىــن  بېرىيەنىــڭ  ۋە 
ســۆھبەتنىڭ نەتىجىســىدىن ئاساســەن رازى بولغــان 
بولۇپ، بۇ ســەۋەبلىك ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يۇقىرى 

ئاۋغۇســتتىكى   -  6 يىلــى   - 1946 قاتلىمىدىكىلــەر 
يىغىنــدا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ رەھبەرلىكىدىكــى 
شــەرقىي تۈركىســتان تىنچلىــق ســۆھبىتى ۋەزىپىســى 
ســوۋېت  قارالغــان.73  دەپ  تامامانــدى،  غەلىبىلىــك 
جــاڭ  ئارقىســىدا  ماسلىشىشــى  ئىتتىپاقىنىــڭ 
جىجۇڭمۇ ســۆھبەت نەتىجىســىدىن رازىمەنلىك ھېس 
ھۆكۈمىتىنىــڭ  غۇلجــا  ئەممــا  بولســىمۇ،  قىلغــان 
تۇرۇشــىدەك  مۇســتەقىل  ھۆكۈمىتىدىــن  ئۈرۈمچــى 
رېئــال مەســىلە پۈتۈنلــەي ھــەل بولمىغــان. شۇڭاشــقا، 
ئەينــى ۋاقىتتىــا بەزىلــەر جــاڭ جىجۇڭنىــڭ »غۇلجــا 
قىلىشــىنى  ھــەل  بىلــەن  تىنچلىــق  ۋەقەســى«نى 
تەنقىــد  دەپ  ئەمــەس،  ئىــش  بىــر  مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
ئايــدا گومىنــداڭ   - 5 يىلــى  قىلغانىــدى.74 1947 - 
بىرلەشــمە  مەزكــۇر  ســابىرىنى  مەســئۇد  ھۆكۈمىتــى 
ھۆكۈمەتنىــڭ رەئىســلىكىگە تەيىنلىگەندىــن كېيىن، 
ــدۈرۈپ، ئىككــى  ــق بىل ــا نارازىلى ــەرەپ بۇنىڭغ ــا ت غۇلج
ئايــدا   -  8 كەسكىنلەشــتى.  زىددىيىتــى  تەرەپنىــڭ 
بىرلەشــمە ھۆكۈمەتتىكــى غۇلجــا ۋەكىللىــرى ئارقــا 
- ئارقىدىــن غۇلجىغــا قايتىشــقا باشــلىدى، شــۇنىڭ 
بىلــەن ئۆلكىلىــك بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت پارچىانــدى. 
كومپارتىيەســى  خىتــاي  ئايــدا   -  9 يىلــى   -  1949
ئارمىيەســىنىڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا كىرىشــىدىن 
بــۇرۇن، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ سىياســىي كۈچــى 
يەنىــا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــىمالىغا يېتىــپ 
بارالمىغــان بولــۇپ، غۇلجــا ھۆكۈمىتــى مۇســتەقىل 

تۇرغانىــدى. بولــۇپ  مەۋجــۇت  ھاكىمىيەتتــەك 

خۇالسە

ســۈن فۇكــۈن »ســوۋېت رۇسىيەســىنىڭ شــىنجاڭغا 
تاجاۋۇزچىلىقــى«  ھەربىــي  سىياســىي،  قاراتقــان 
دېگــەن ماقالىســىدە، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قوشــنا 
ئاالھىدىلىكلىــرى  قىلىشــتىكى  تاجــاۋۇز  ئەللەرگــە 
پۇرســەتتىن  باشــتا   .1« بولــۇپ:  قىلغــان  تەھلىــل 
كۈتــۈپ  پەيــت  ۋە  كىرىــدۇ  ســىڭىپ  پايدىلىنىــپ 
مارىايــدۇ. 2. يەنــە بىــر قــەدەم ئىلگىرىلىگــەن ھالــدا 

بىرســىگە يــار - يۆلــەك بولــۇپ، يالغاندىــن ياخشــىلىق 
بولســا  ئەمەلىيەتتــە  كۆرســىتىدۇ،  دوســتلۇق  ۋە 
 .3 ئىشــلىتىدۇ.  ســۈپىتىدە  قورالــى  تاجاۋۇزچىلىــق 
ــا ئىســكەنجىگە ئېلىــش،  ــر ۋاقىتت ــەن بى شــۇنىڭ بىل
ئالدىنــى  باشقۇرالماســلىقنىڭ  زورىيىــپ  كېيىنچــە 
يۆلــەپ  تــەڭ  كۈچلەرنىمــۇ  باشــقا  ئۈچــۈن،  ئېلىــش 
تۇرغۇزىــدۇ. 4. پايدىلىنىلغۇچىارنىــڭ ئــۆز كۈچىنــى 
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زورايتىۋالماســلىقى ئۈچــۈن، ئۇالرنــى ئــۇزۇن مــۇددەت 
مەۋجــۇت بولۇشــىغا يــول قويمايــدۇ، رولــى ئاجىزلىغاندا 
بولســا، ئامــال قىلىــپ ئالماشــتۇرۇۋېتىدۇ. 5. پۇرســەت 
پىشــىپ يېتىلســىا دەرھــال ئىشــغال قىلىۋالىــدۇ« 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  دېگــەن.75 
قۇرۇلــۇش جەريانــى بىلــەن مەزكــۇر تەھلىــل ناھايىتــى 
ســوۋېت  ھالبۇكــى،  چۈشــىدۇ.  ئۈســت   - ئۈســتمۇ 
يۇتۇۋالمىغــان،  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ئىتتىپاقــى 
ئاپتونومىيــە  جۇمھۇرىيەتتىــن  مەزكــۇر  ئەكســىچە، 
تىنچلىــق  بىلــەن  ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  ئۈچــۈن 

قىلغــان. تەلــەپ  ئۆتكۈزۈشــنى  ســۆھبىتى 
 Valery A.( رۇســىيەلىك تەتقىقاتچــى بارمىننىــڭ
Barmin( ســوۋېت ئىتتىپاقى مەزگىلىدە موسكۋانىڭ 
تۈركىســتان  شــەرقىي  سىياســىتىدىكى  خىتــاي 
مەسىلىســى ھەققىدىكــى تەتقىقاتىغــا ئاساســانغاندا، 
قاتلىمىدىكىلــەر  يۇقىــرى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
مۇســتەقىللىقىنى  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئوياشــمىغان.  قولاشــنى 
ھەرىكىتىنــى  مۇســتەقىللىق  خەلــق  ۋىايــەت  ئــۈچ 
ــي مەقســىتى  ــڭ ھەقىقى ــە ئۇنى قوللىشــى ئەمەلىيەتت
تۈركىســتاننى  شــەرقىي  شــۇنداقا  ئىــدى،  ئەمــەس 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى دۆلەتلىــرى قاتارىغــا قوشــۇۋېلىش 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئىــدى.  يــوق  نىيىتىمــۇ 
مەقســىتى ئەســلىدە شــېڭ شىســەي ھاكىمىيىتىنــى 
ئاغــدۇرۇپ تاشــاپ، شــەرقىي تۈركىســتاندىكى يەرلىــك 
قولــاش،  يۈرگۈزۈشــىنى  ھاكىمىيــەت  خەلقنىــڭ 
ھوقۇقىغــا  بولــۇش  خوجــا  ئۆزىگــە   - ئــۆز  ئۇالرنىــڭ 
ئېرىشــتۈرۈش ئىــدى، ئەممــا بــۇ خىتــاي خەرىتىســىدىن 
ئايرىلماســلىق شــەرتى ئاســتىدا بوالتتــى. شۇڭاشــقا 
ئىتتىپاقــى  »ســوۋېت  ياقىلىغــان  تــەرەپ  خىتــاي 
شــەرقىي تۈركىســتاننى بۆلــۈپ چىقىــدۇ« دېگەن پىكىر 
توغــرا ئەمــەس، رۇســىيەنىڭ ئارخىپلىرىــدا بــۇ خىــل 
قاراشــنى ياقىايدىغــان ھېچقانــداق مەلۇمــات يــوق.76 
ســوۋېت  كەلتۈرۈشــىچە،  نەقىــل  يەنــە  بارمىننىــڭ 
مەركىزىــي  بىيۇروســى  سىياســىي  كومپارتىيەســى 
كومىتېتــى 1943 - يىلــى 4 - مــاي شــېڭ شىســەينىڭ 

تۈركىســتان  شــەرقىي  ۋە  قىلمىشــى  ئــۆرۈش  يــۈز 
ھەققىدىكــى  مەســىلىلەر  ئاالقىــدار  ۋەزىيىتىگــە 
باھــاالش يىغىنىــدا، ســوۋېت ئىتتىپاقــى رەھبەرلىــرى 
شــەرقىي تۈركىســتاننى بۆلــۈپ چىقىــش ياكــى ئۇنىــڭ 
ــان.  ــارار چىقارمىغ ــدە ق ــى يۇتۇۋېلىــش ھەققى زېمىنىن
بۇنىــڭ  رەھبەرلىــرى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  چۈنكــى 
ئومۇميۈزلــۈك  مۇناســىۋىتىگە  ســوۋېت   - خىتــاي 
ئوياشــقان.77  كۆرســىتىدىغانلىقىنى  تەســىر 
شــەرقىي  موســكۋانىڭ  قارىشــىچە،  بارمىننىــڭ 
نىيىتــى  قولــاش  مۇســتەقىللىقىنى  تۈركىســتان 
قېتىــم  تۇنجــى  پىكرىنــى  ھەققىدىكــى  يوقلۇقــى 
ســىرتقا ئاشــكارا ئوتتۇرىغــا قويۇشــى، 1945 - يىلــى 
مەسلىھەتچىســى  تىرۇماننىــڭ  ســىتالىن  ئايــدا   -  5
شــۇنىڭ  ۋاقىتتــۇر.78  كۈتۈۋالغــان  خوپكېنســنى 
بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، بارمىــن ســوۋېت كومپارتىيەســى 
مەركىزىــي بىيــۇرو ئەزاســى مىكويــان 1949 - يىلــى 
زېــدۇڭ  مــاۋ  قىلىــپ،  زىيــارەت  مەخپىــي  يەنئەننــى 
يۇقىــرى  كومپارتىيەســىنىڭ  خىتــاي  قاتارلىــق 
قاتلىمىدىكىلەر بىلەن كۆرۈشــكەن چاغدا موســكۋانىڭ 
مۇســتەقىللىقىنى  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي 
مىســال  ئېيتقانلىقىنــى  قوللىمايدىغانلىقىنــى 
نۇقتىئىنەزەرىنــى  ئــۆز  ئارقىلىــق،  قىلىــش 
غــەرب  قىســىم  بىــر  باشــقا  ئۇندىــن  كۈچەيتكــەن.79 
ســوۋېت  ئىنقىابىنىــڭ  غۇلجــا  تەتقىقاتچىلىرىمــۇ 
ئېرىشــكەنلىكىگە  قوللىشــىغا  ئىتتىپاقىنىــڭ 
بولــۇپ، چۈنكــى ســىتالىن  قارىغــان  بىلــەن  گۇمــان 
شــەرقىي  بېرىــپ،  يــاردەم  كۈچلەرگــە  ئىســامىي 
قىزىقمايتتــى.80  چىقىشــقا  بۆلــۈپ  تۈركىســتاننى 
ئەمەلىيەتتــە، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 1933 - يىلىدىــن 
سىياســىتىنى  تۈركىســتان  شــەرقىي  باشــاپا 
بەلگىلــەپ بولغانىــدى. يەنــى بىرىنچىدىــن، شــەرقىي 
چىقىشــىنى  بۆلۈنــۈپ  خىتايدىــن  تۈركىســتاننىڭ 
شــەرقىي  ئىككىنچىدىــن،  قوللىماســلىق؛ 
تۈركىســتاندىكى يەرلىــك ئاپتونومىيەنــى قولــاش.81 
شــەرقىي  رۇسىيەســىنىڭ  ســوۋېت  بــۇ  قارىماققــا 
تۈركىســتانغا بولغان ئەنئەنىۋىي تاشــقى سىياسىتىگە 
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ئايلىنىــپ قالغانــدەك قىاتتــى. شــەرقىي تۈركىســتان 
دۆلەتلىــك  تارتىــپ،  قۇرۇلغاندىــن  جۇمھۇرىيىتــى 
ســاالھىيىتى بىــكار قىلىنغانغــا قــەدەر بولغــان بارلىــق 
جەريانــار بــۇ ئىســتراتېگىيەنى ئىســپاتلىغانىدى. يەنى 
ــەت  ــدۇ، پەق شــەرقىي تۈركىســتان مۇســتەقىل بواللماي
ئاپتونومىيــە  كېلىــپ  يەنــە  بولىــدۇ،  ئاپتونومىيــەال 
باغلىــق  مىللەتلەرگــە  يەرلىــك  ياكــى  خىتايارغــا 
ئەمەســلىكىگە  ياكــى  ســوۋېتپەرەس  بەلكــى  ئەمــەس، 
ئاساســەن بەلگىلىنەتتــى. شۇڭاشــقا جــاڭ جىجــۇڭ 
رەھبەرلىــك  سىياســىتىگە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
يۈرگۈزگەنــدە،  سىياســەت  ســوۋېتپەرەس  قىلىــپ، 
گومىنــداڭ  بولــدى.  رازى  بۇنىڭدىــن  موســكۋا 
ھۆكۈمىتــى خىتــاي كومپارتىيەســىگە قارشــى تۇرۇشــقا 
ــپ، مىللەتچىلىــك ئىدىيەســىنى تەشــەببۇس  ئۆزگىرى
ــابىرىنى شــىنجاڭ ئۆلكىســى  ــان مەســئۇد س قىلىدىغ
موســكۋا  ۋاقىتتــا،  تەيىنلىگــەن  قىلىــپ  رەئىســى 
ۋىايــەت  ئــۈچ  قىلىــپ،  ھېــس  تەھدىــت  قاتتىــق 
ھۆكۈمىتىگــە  بىرلەشــمە  مەســئۇد  ھۆكۈمىتىنــى 
ھەتتــا  ئىلھاماندۇرغانىــدى،  بىلدۈرۈشــكە  نارازىلىــق 
ھەققىــدە  پارچىلىۋېتىدىغانلىقــى  ھۆكۈمەتنــى  بــۇ 
تەھدىــت ســېلىپ، ئاخىــرى نەنجىــڭ ھۆكۈمىتىنــى 

قىســتىغانىدى. ئالماشتۇرۇۋېتىشــكە  مەســئۇدنى 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
بېرىــش  يــاردەم  قۇرۇلۇشــىغا  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ 
ــادەم  ــۈزۈپ، بەلگىلىــك ئ جەريانىــدا، ئىنچىكــە پىــان ت
كۈچــى ۋە ماددىــي بايلىــق ســەرپ قىلىپ، تەشــكىللىك، 
ــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك بولغــان  مەقســەتلىك ۋە ناھايىت
ھەرىكىتىنــى  مۇســتەقىللىق  تۈركىســتان  شــەرقىي 
تاماملىــدى. بارمىننىــڭ قارىشــى بويىچــە ئېيتقانــدا، 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
شــېڭ  مەقســىتى  قولاشــتىكى  جۇمھۇرىيىتىنــى 
شىســەي ھاكىمىيىتىنــى ئاغــدۇرۇپ تاشــاپ، يەرلىــك 
ــەردە  ــۇ ي خەلققــە ھوقــۇق تۇتقــۇزۇش ئىــدى. ئەلۋەتتــە ب
تۇتۇشــى«،  »يەرلىــك خەلقنىــڭ ھوقــۇق  دېيىلگــەن 
گومىنــداڭ  مىللەتلەرنىــڭ  يەرلىــك  ئەمەلىيەتتــە 
ئاپتونومىيــە  قۇرغــان  ئاســتىدا  ھاكىمىيىتــى 

بولســا  خەلــق  يەرلىــك  ئەممــا  ئىــدى.  ھاكىمىيىتــى 
ئۆزلىرىنىــڭ  ھۆكۈمىتىنــى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
دەپ  قولايــدۇ،  قۇرۇشــىنى  دۆلــەت  مۇســتەقىل 
ئويــاپ قالغانىــدى. ۋەقــە يــۈز بېرىشــتىن ئىلگىــرى، 
ئەۋەتىــپ،  ئۇچــۇر  تۆرىگــە  ئەلىخــان  ســىتالىن 
بېرىشــنى  يــاردەم  قۇرۇشــىغا  دۆلــەت  مۇســتەقىل 
 -  1944 ئالغانىــدى.82  تىلغــا  خااليدىغانلىقىنــى 
غۇلجىــدا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئايــدا   -  8 يىلــى 
 )Duboshin( دۇبوشــىن  كونســۇلى  تۇرۇشــلۇق 
ئۇنىــڭ  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  تۆرىگــە  ئەلىخــان 
خاالپــا  قولاشــنى  ئىشــلىرىنى  مۇســتەقىللىق 
قالمــاي، ھەتتــا ئــۇ قۇرغــان جۇمھۇرىيــەت دۆلىتىنــى 
ئېيتقــان.83  قىلىدىغانلىقىنــى  ئېتىــراپ  يوشــۇرۇن 
مىللەتلەرنــى  يەرلىــك  ســىتالىننىڭ  بەلكىــم  بــۇ 
شــېڭ شىســەي ھاكىمىيىتىگــە قارشــى چىققــۇزۇش 
مەقســىتىدە قولانغــان يالغــان ســۆزى بولســا كېــرەك. 
خەلقنىــڭ  يەرلىــك  ئۆزىمــۇ  ســىتالىننىڭ  ئەممــا 
مۇســتەقىللىق ئارزۇســىنى بىلەتتى. مەســىلەن: 1945 
- يىلــى 9 - ئىيــۇل خىتــاي - ســوۋېت 4 - قېتىملىــق 
ســۇڭ  ھالــدا  مەقســەتلىك  ســىتالىن  ســۆھبىتىدە 
زىۋېندىــن: »توپىاڭچىارنىــڭ مەقســىتى خىتايدىــن 
ئايرىلىپ چىقىشــمۇ؟« دەپ ســورىغان.84 ئۇندىن باشــقا 
ئەمەلدارلىرىمــۇ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  قىســىم  بىــر 
قارىماققا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇســتەقىللىقىنى 
قوللىغــان. مەســىلەن: گوچىچــاۋ 1946 - يىلــى 11 
- مارتتــا تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىقىغا مەخپىــي 
قايتىــپ  موســكۋادىن  يېقىنــدا  خېتىــدە،  ئەۋەتكــەن 
كەلگەن، ســىتالىننىڭ يۈزتۇرانە يوليورۇقىغا بىنائەن 
مۇئاۋىــن  ئۈرۈمچىدىكــى  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
ــازاد  ــان ئالماســوفنىڭ »شــىنجاڭنى ئ كونســۇلى بولغ
بولغانلىقىنــى،  مەســئۇل  خىزمىتى«گــە  قىلىــش 
مەزكــۇر مۇئاۋىن كونســۇلنىڭ بۇ يەردىكــى خادىماردىن: 
ــى  »خەلقئارادىكــى ئاجىــز مىللەتلــەر ۋە ئەمگەكچىلەرن
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  قىلىــش  بــاراۋەر  ئەركىــن، 
كــۆپ  شــىنجاڭدىكى  سىياســىتى.  بېكىتكــەن 
خىتايارنىــڭ  ســانلىق  ئــاز  تۇڭگانــار  ســانلىق 
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ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ھۆكۈمرانلىقىــدا.  زالىــم 
ئەلۋەتتــە بــۇ ئېزىلگــەن مىللەتنــى قوراللىــق قولــاپ، 
ئازادلىــق، ئەركىنلىككــە ئېرىشــتۈرۈش مەســئۇلىيىتى 
بــۇ  ئۆتكــەن.85  ئېلىــپ  تىلغــا  دېگەنلىكىنــى  بــار« 
ــەرقىي  ــى قىســمىدا ش ــڭ ئىچك ســوۋېت ئىتتىپاقىنى
مەسىلىســىگە  مۇســتەقىللىقى  تۈركىســتاننىڭ 
نىســبەتەن پىكىــر ئىختىاپــى بارلىقىنــى كۆرســىتىپ 
شــەرقىي  ئىختىــاپ  خىــل  بــۇ  بولــۇپ،  بېرىدىغــان 
رەھبەرلىــك  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  تۈركىســتان 
شىســەي  شــېڭ  ئەتكــەن.86  ئەكــس  قاتلىمىدىمــۇ 
ھۆكۈمىتــى  گومىنــداڭ  مــارت   -  8 يىلــى   -  1950
داۋمىــڭ  بــو  مىنىســتىرلىقىدىكى  ئىشــار  تاشــقى 
بىلــەن سۆزلەشــكەندە، 1940 - يىلــى »شــېڭ شىســەي 
كېلىشــىمى«نى  مەخپىــي  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت   -
ئىمزالىغــان ۋاقىتتــا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئۇنىــڭ 
قىلىشــىغا  مۇســتەقىل  تۈركىســتاننى  شــەرقىي 
ئەممــا  ئالغــان.87  تىلغــا  بەرگەنلىكىنــى  ئىلھــام 
شــېڭ  ئىزاھاتــى  تەرەپنىــڭ  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
بولــۇپ،  زىتلىشــىدىغان  بىلــەن  ســۆزى  شىســەينىڭ 
1941 - يىلــى 1 - ئايــدا شــېڭ شىســەينىڭ ســوۋېت 
خىتايدىــن  تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ئىتتىپاقىغــا 
ئايرىــپ چىقىــپ، »شــىنجاڭ ســوۋېت جۇمھۇرىيىتــى« 
قــۇرۇش ھەمــدە ســوۋېت ئىتتىپاقــى جۇمھۇرىيەتلىــرى 
بەرگەنلىكــى  تەكلىــپ  ھەققىــدە  قوشــۇش  قاتارىغــا 
كۆرســىتىلگەن.88 گەرچــە ئىككــى بايــان پەرقلەنســىمۇ، 
بــۇ شــۇنى كۆرســىتىپ بېرىدۇكــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
تۈركىســتاننى  شــەرقىي  ۋاقىتتــا  ئەينــى  تــەرەپ 
مۇســتەقىل قىلىــش مەسىلىســىنى ئېھتىياتچانلىــق 
ئىككىنچــى  تۇرىــدۇ.  باققانــدەك  ئويلىشــىپ  بىلــەن 
ســوۋېت  كېيىــن  ئاخىرالشــقاندىن  ئۇرۇشــى  دۇنيــا 
سىياســىتى  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ 
مۇســتەقىللىقىنى  بولــۇپ،  بولغــان  ئايدىڭلىشــىپ 
قولاشــتىن ئاپتونومىيەســىنى قولاشــقا ئۆزگەرگــەن.
سىياســىتىنى  تۈركىســتان  شــەرقىي  موســكۋانىڭ 
شــەرقىي  كۈچىنىــڭ  دۆلــەت  ئــۆز  ئۆزگەرتىشــى 
بەرداشــلىق  قولاشــقا  مۇســتەقىللىقىنى  تۈركىســتان 

شــۇنداقا  ئىــدى،  ئەمــەس  بېرەلمەيدىغانلىقىدىــن 
كىشــىلىك  مىــڭ   50  -  40 ھۆكۈمىتىنىــڭ  غۇلجــا 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئارمىيەســىنىڭ  مىللىــي 
ئېلىشــىغا  بىلــەن  ھۇجــۇم  ئۈرۈمچىنــى  پايتەختــى 
بەلكــى  ئىــدى،  ئەمــەس  يەتمىگەنلىكىدىنمــۇ  كۈچــى 
خىــل  بــۇ  ۋە  ئۆزگىرىشــى  ۋەزىيەتنىــڭ  خەلقئــارا 
شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئۆزگىرىشــنىڭ 
ئەكــس  تەڭشىشــىدە  سىياســىتىنى  تۈركىســتان 
ئېتىشــى ســەۋەبلىك ئىــدى. يۇقىرىقــى تەتقىقاتاردىــن 
 -  1942 شىســەي  شــېڭ  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا 
تەرىپىدىــن  تارتىــپ گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى  يىلىدىــن 
ســوۋېت  شــۇنداقا  چاقىرىلغــان،  بولۇشــقا  تەســلىم 
كۈچىنــى  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  ئىتتىپاقىنىــڭ 
قايتۇرمــا  موســكۋانىڭ  ئەممــا  ئۇرۇنغــان،  يوقىتىشــقا 
زەربىســىگە ئۇچرىغــان. ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئۆزىنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئىقتىســادىي ۋە بىخەتەرلىــك 
مەنپەئەتىنــى كاپالەتلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن، بىــر تەرەپتىــن 
شــەرقىي تۈركىســتاندا جىددىــي ۋەزىيــەت پەيــدا قىلىــپ، 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنــى شــېڭ شىســەينىڭ شــەرقىي 
تۈركىســتاندىكى بارلىــق ۋەزىپىســىدىن ئېلىپ تاشاشــقا 
قىستىســا، يەنە بىر تەرەپتىن قاتتىق زۇلۇمغا ئۇچرىغان 
قارشــىلىق  كۆتــۈرۈپ،  ئىســيان  خەلقنــى  يەرلىــك 
بىلدۈرۈشــكە ئىلھامانــدۇرۇپ، مۇســتەقىل ھاكىمىيــەت 
كۈچلىــرى  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  چىققــان.  قــۇرۇپ 
چىقىرىلغاندىــن  قوغــاپ  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي 
كېيىــن، موســكۋا تۇنجــى قېتىــم غەلىبىلىــك ھالــدا 
شىســەي  شــېڭ  خەلقىنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ھاكىمىيىتىگــە بولغــان نەپرىتىدىــن مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
پايدىلىنىــپ، گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنــى ئۆزىنــى ئالدىــن 
بېكىتىــپ بولغــان شــەرقىي تۈركىســتان سىياســىتىنى 
قوبــۇل قىلىشــقا مەجبۇرلىغــان. شــەرقىي تۈركىســتان 
ســوۋېت  ھوقۇقــى  تەشەببۇســكارلىق  مەسىلىســىنىڭ 
ئىتتىپاقىنىــڭ قولىــدا بولغانلىقتىــن، ئامېرىكىنىــڭ 
يــاردەم  ئۈچــۈن  ئۇرۇشــى  قارشــى  ياپونغــا  خىتاينىــڭ 
تۈركىســتان  شــەرقىي  ئەشــيالىرىنى،  ماددىــي  قىلغــان 
ئارقىلىــق خىتــاي ئۆلكىلىرىگــە يەتكــۈزۈش پىانىمــۇ 
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ســوۋېت  قالدۇرۇلغانىــدى.  ئەمەلدىــن  ســەۋەبلىك  بــۇ 
مەسىلىســى«  تۈركىســتان  »شــەرقىي  ئىتتىپاقــى 
يىغىنىــدا  يالتــا  چىقالىغاچقــا،  يارىتىــپ  كوزىرىنــى 
ــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىگىلىــك  ــەن گومىن ئىشــەنچ بىل
ئوتتۇرىغــا  تەلەپلەرنــى  بولغــان  پايدىســىز  ھوقۇقىغــا 
مەخپىــي  يالتــا  ھۆكۈمىتىنــى  گومىنــداڭ  قويــۇپ، 
قوبــۇل  مەنپەئەتلىرىنــى  ئېرىشــكەن  كېلىشــىمىدە 
قىلىشــقا مەجبۇرلىــدى. شــۇنداقا »خىتــاي - ســوۋېت 
شەرتنامىســى«دىن  ئىتتىپاقداشــلىق  ۋە  دوســتلۇق 
يوســۇندا  قانۇنىــي  مەنپەئەتىنــى  ئــۆز  پايدىلىنىــپ، 
تاشــقى  قاراتقــان  خىتايغــا  قانۇناشــتۇرۇپ، 
سىياســىتىنىڭ تەســىر كۈچىنــى مۇســتەھكەملىۋالدى. 
شــۇنداقا خىتاينىــڭ ئاجىزلىقــى ۋە ئامېرىــكا، ئەنگلىيــە 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  دۆلەتلەرنىــڭ  قاتارلىــق 
ئانچــە  ئىستراتېگىيەســىنى  تۈركىســتان  شــەرقىي 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  كەتمەســلىكى،  چۈشــىنىپ 
يېتەكچىلىــك  مەسىلىســىگە  تۈركىســتان  شــەرقىي 
 -  1943 تەمىنلىــدى.  بىلــەن  پۇرســەت  قىلىشــىنى 
ئۇرۇشــى  دۇنيــا  ئىككىنچــى  يىلــى   -  1945 يىلىدىــن 
خىتــاي  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  ئاخىرالشــقۇچە، 
مەسىلىســىنىڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  سىياســىتىدە 
سايىســى ئىزچىــل ئەگىشــىپ ماڭــدى. ئۇنىڭ ئۈســتىگە، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى خەلقئــارا ۋەزىيــەت ۋە خىتاينىــڭ 
ئىچكــى سىياســىي ئېھتىياجىغــا ئاساســەن، ئۆزىنىــڭ 
شــەرقىي تۈركىســتان سىياســىتىنى دائىــم ئۆزگەرتىــپ، 
گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىگــە بولغــان بېســىمنى بــارا - بــارا 

كۈچەيتتــى.
ئاخىرالشــقاندىن  ئۇرۇشــى  دۇنيــا  ئىككىنچــى 
تۈركىســتان  كېيىــن، ســوۋېت ئىتتىپاقــى شــەرقىي 
سىياســىي  مۇســتەقىل  ئۆزىنىــڭ  جۇمھۇرىيىتىنــى 
قىســتاپ،  قالدۇرۇشــقا  ئەمەلدىــن  ســاالھىيىتىنى 
يەنىمــۇ ئىلگىرىلىگــەن ھالــدا »شــەرقىي تۈركىســتان 
ئارقىلىــق،  پايدىلىنىــش  قايتــا  مەسىلىســى«دىن 
خىتايغــا قارىتــا سىياســىتىنى تەڭشــىدى. گومىنــداڭ 
ھۆكۈمىتــى تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرى ۋاڭ شــىجيې 
ــۇپ،  ــرا خۇالســە قىلغــان بول ــى توغ ــا بۇن ئەينــى ۋاقىىت

شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتىنىــڭ سىياســىي 
ئەمەلىيەتتــە  ئاخىرالشــتۇرۇش،  ســاالھىيىتىنى 
ئىمزالىنىشــتىن  »خىتــاي - ســوۋېت شەرتنامىســى 
مۇمكىــن  بولۇشــى  باســقۇچ  بېكىتىلگــەن  بــۇرۇن 
دەپ  ئاشــكارىانمىغانىدى«  ئىلگىــرى  بولــۇپ، 
قارىغانــدا،  باســقۇچىدىن  تەرەققىيــات  قارىغــان.89 
»شــەرقىي  قىلغــان  پەيــدا  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
بىرىنچــى  ئۆزىنىــڭ  مەسىلىســى«  تۈركىســتان 
تاماملىغانىــدى.  ۋەزىپىســىنى  تارىخىــي  باســقۇچلۇق 
ــي ۋەزىپىســى  ــڭ ئىككىنچــى باســقۇچلۇق تارىخى ئۇنى
بولســا، غۇلجــا ھۆكۈمىتىنىــڭ ئاپتونومىيە ھوقۇقىغا 
شــەرقىي  ئارقىلىــق،  بېرىــش  يــاردەم  ئېرىشىشــىگە 
ھالــدا  چەكلىــك  مەنپەئەتىگــە  تۈركىســتاندىكى 
كاپالەتلىــك قىلىــش ئىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە، 
كومپارتىيەســىنى  خىتــاي  ھۆكۈمىتــى  ســوۋېت 
قوللىمايدىغــان بۇرۇنقــى سىياســىتىنى ئۆزگەرتىــپ، 
خىتــاي كومپارتىيەســى كوزىــرى ئارقىلىــق خىتايغــا 
كۈچىنــى  تەســىر  سىياســىتىنىڭ  تاشــقى  قاراتقــان 
تەرەققىيــات  مۇشــۇ  دەل  مۇســتەھكەملىگەنىدى. 
ھۆكۈمىتىنــى  گومىنــداڭ  ســەۋەبلىك،  بولغانلىقــى 
قارتى«نىــڭ  تۈركىســتان  »شــەرقىي  چەكلەيدىغــان 
كومپارتىيەســى  »خىتــاي  ئاســتا   - ئاســتا  ئورنىنــى 
ســەۋەب  بۇنىڭدىكــى  ئىگىلىگەنىــدى.  قارتــى« 
ــاي  ــدا، »خىت ــا قارىغان »شــەرقىي تۈركىســتان قارتى«غ
ئارقىلىــق  پايدىلىنىــش  قارتى«دىــن  كومپارتىيەســى 
تېخىمــۇ كــەڭ دائىرىلىك مەنپەئەت نىشــانىغا يەتكىلى 
بوالتتى ۋە شــۇنداقا »شــەرقىي تۈركىســتان قارتى«نىڭ 
بارلىــق رولىنىــڭ ئورنىنــى باســااليتتى. گەرچــە ئىككــى 
قارتىنىــڭ ئۆزىگــە خاس رولى بولســىمۇ، ئەمما »خىتاي 
ئىســتراتېگىيەلىك  قارتى«دىــن  كومپارتىيەســى 
ــى« ئېلىــپ  ــدا، »شــەرقىي تۈركىســتان قارت پايدىانغان
بوالتتــى.  ئېرىشــكىلى  مەنپەئەتكىمــۇ  كېلىدىغــان 
نەتىجىــدە، ھەقىقىــي ئــەڭ ئېغىــر زىيانغــا ئۇچرىغۇچــى 
چــوڭ  بولــۇپ،  خەلقــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  يەنىــا 
دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى مەنپەئــەت تىركىشىشــىنىڭ 

ئايانغانىــدى. قۇربانغــا  چــوڭ  ئــەڭ 
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64 Alikhan Töre Saguni, Türkistan Kaygısı, s. 274. 
65 1945 年底，为解决中苏之间存在的诸多问题，如国民政府接收东北政权、中苏在东北的经济关系、大连港的

使用等问题，蒋介石要求派私人代表赴莫斯科谒见斯大林。1945 年 12 月 3 日，苏联驻华大使彼得洛夫通
知，斯大林准备于 12 月下半月接见蒋介石的代表。12 月 7 日，中国国民政府外交部部长王世杰接见彼得洛
夫，告 诉他蒋介石决定派其儿子、东北特派员蒋经国于本月 25 日左右赴莫斯科。12 月 30 日，蒋经国一行
抵达莫斯 科，并于当晚受到斯大林接见。在莫斯科逗留期间，蒋经国与斯大林进行了两次谈话，双方交换了
各自的想法 和倾向性意见。1946 年 1 月 5 日，蒋经国离开莫斯科回国。 

66 丁明、耿葆贞等翻译，沈志华编辑、校对和注释，《斯大林与蒋经国会谈的俄国解密档，1945 年 12 月至 

1946 年 1 月》，http://www.shunz.net/mybook/history/histroy_015.htm (撷取时间 2004 年 6 月 16 日)

67 丁明、耿葆贞等翻译，沈志华编辑、校对和注释，《斯大林与蒋经国会谈的俄国解密档，1945 年 12 月至 



202235 - يىلى 1 - سان

1946 年 1 月》，http://www.shunz.net/mybook/history/histroy_015.htm (撷取时间 2004 年 6 月 16 

日);王永祥，《雅尔塔密约与中苏日苏关系》，页 452。
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78 В. А. Бармин, Синьцзян в советско-китайских отношениях 1941-1949, стр. 90. 
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ياشالرنىڭ تاپتىن چىقىشىنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق نۇقتىسىدىن ئانالىزى: 

زەھەرلىك چېكىملىككە خۇمار بولغان ئۇيغۇر ياشلىرى 

ئۇيغــۇر  ياشــلىق،  ماقالىــدە  بــۇ  مەزمۇنــى:  ئاساســلىق 
ياشــلىرى، زەھەرلىــك چېكىملىككــە خۇمــار بولــۇپ قېلىش، 
تاپتىــن چىقىــش ۋە ئىســتانبۇل ســەفا كۆيــدە ياشــايدىغان 
بىــر قىســىم ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ زەھەرلىــك چېكىملىككــە 
ئېلىنىــدۇ.  تىلغــا  بولــۇپ »تاپتىــن چىقىشــى«  خۇمــار 
ماقالىمىــزدا ئاساســلىقى باشــتا زەھەرلىــك چېكىملىككــە 
خۇمــار بولــۇپ قېلىــپ »تاپتىــن چىققــان«، كېيىنچــە 
ئۆزلىرىنىــڭ تىرىشــچانلىقى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ياشــار 
مەركىزىنىــڭ كــۈچ چىقىرىشــى بىلــەن مەلــۇم دەرىجىــدە 
ئۇيغــۇر  قۇتۇلغــان  چېكىملىكتىــن  زەھەرلىــك  بولســىمۇ 
ياشــلىرىنىڭ نېمــە ئۈچــۈن بۇنــداق تۇيــۇق يولغــا كىرىــپ 
جەمئىيەتشۇناســلىقتىكى  چىققانلىقــى«  قېلىپ»تاپتىــن 
ــش  ــي ئۆگىنى ــتە نەزەرىيەســى، ئىجتىمائى ــي رىش ئىجتىمائى
نەزەرىيەســى،  بېســىم  ئىجتىمائىــي  نەزەرىيەســى، 
ئىجتىمائىــي تەرتىپســىزلىك نەزەرىيەســى ۋە ئەقلىــي تالاش 
ــدۇ.  ــەن ئىزاھلىنى ــەر بىل ــق نەزەرىيەل ــى قاتارلى نەزەرىيەس
ــان  ــن تەشــكىل تاپىدىغ ــەش ماۋزۇدى ــي ب ــز جەمئى ماقالىمى
بولــۇپ، بىرىنچــى مــاۋزۇدا ياشــار ۋە ياشــلىق، ئىككىنچــى 
مــاۋزۇدا ياشــلىققا دائىــر جەمئىيەتشۇناســلىق نەزەرىيەلىــرى، 
ئۈچىنچــى مــاۋزۇدا تاپتىــن چىقىــش، تۆتىنچــى مــاۋزۇدا 
ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ ئومۇمىــي ئەھۋالــى، بەشــىنچى مــاۋزۇدا 
ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ »تاپتىــن چىقىشــى«نىڭ نەزەرىيــەۋى 

ــدۇ.  ــان قىلىنى ــار باي ــى قاتارلىق رامكىس

ائدىل ەئرۇئيغۇر
ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى 

تەتقىقاتچىسى
 E-mail: eweting @ gmail.com
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This article discusses youth, Uyghur youth, drug addiction deviation, and the “ deviation” 
of some Uyghur youth living in Safa Koy, Istanbul. In our article, the main reason why 
“young people” who have become addicted to drugs at first and then “get out of it” and then 
“get out” of drug addiction is, to some extent, due to the efforts of the East Turkestan Youth 
Center. Is explained by theories such as the theory of social pressure, the theory of social 
disorder, and the theory of intellectual choice. Our article consists of a total of five topics, the 
first of which is the theory of youth and youth, the second is the sociological theory of youth, 
the third is the theory of discovery, the fourth is the general condition of Uyghur youth, and 
the fifth is the theory of the “discovery” of Uyghur youth.

ئاچقۇچلۇق كەلىملەر: ياشلىق، تاپتىن چىقىش، ئۇيغۇر ياشلىرى، جەمئىيەتشۇناسلىق

مۇقەددىمە

مەۋجۇتلۇقىنــى  جەمئىيەتلــەر  ۋە  مىللەتلــەر 
داۋاماشــتۇرۇش ئۈچــۈن نەســلى ۋە تۈرىنــى داۋام قىلىشــقا 
مايىــل كېلىدۇ. جەمئىيــەت ۋە مىللەت بىئولوگىيەلىك 
فۇنكىسىيەســىنى  ئــاۋۇش  جەھەتتىــن  نوپــۇس  ۋە 
ئىشــقا  بىلــەن  بولــۇش  پەرزەنتلىــك  ئارقىلىــق  ئائىلــە 
ئاشــۇرىدۇ. ئائىلىــدە يېڭــى ئــەۋالدالر دۇنيــا كېلىــپ كونــا 
ئەۋالدالرنىــڭ ئورنىنــى تولۇقــاپ ماڭىدۇ، ئۇالرنىڭ يېشــى 
تــەۋە بولغــان جەمئىيــەت ۋە  چوڭايغانســېرى ئۆزلىــرى 
مىللەتنىــڭ كۈلتۈرىنى ئۆگىنىپ ئىجتىمائىيلىشــىدۇ. 
بىلــەن  داۋاملىشــىش  ئەۋالدقــا  ئەۋالدتىــن  كۈلتــۈر 
بىرلىكتــە، جەمئىيەتتــە ئەنئەنىلــەر، ئۆرپ-ئادەتلــەر ۋە 
تۇرمــۇش تەجرىبىلىرىنىــڭ بىرىكىشــى ۋە جۇغلىنىشــى 
ھاياتلىــق  بــۇ  داۋاملىشــىدۇ1.  ھاياتلىــق  نەتىجىســىدە 
بوۋاقلىــق،  ھايــات مۇساپىســىدە  ئىنســان  دائىرىســىدە 
بالىلىــق، باالغــەت، ياشــلىق، قۇراملىق، پېنســىيەلىك ۋە 

قېرىلىــق قاتارلىــق دەۋرلەرنــى باشــتىن كەچۈرىــدۇ2. 
ھاياتىــدا  ئىنســاننىڭ  دەۋرى  ياشــلىق  ئىنســاننىڭ 
ۋە  جەمئىيــەت  بولــۇپ،  بىــرى  باســقۇچاردىن  مۇھىــم 
مىللەتلەرنىــڭ تەرەققىياتــى ۋە مەۋجۇتلۇقىنىــڭ مۇھىــم 
ئامىللىرىدىــن بىــرى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ. ياشــلىقتىن 
ھــەم ياشــارنىڭ ئۆزى ھەمــدە جەمئىيەت ۋە مىللەتلەر زور 
ئۈمىدلەرنــى كۈتىــدۇ. ياشــارنىڭ ئۆزلىرىنىــڭ كەلگۈســى 

غايىلىــرى  ۋە  نىشــان  ئارزۇ-ئارمانلىــرى،  ھەققىــدە 
بولىــدۇ، ئوخشاشــا جەمئىيــەت ۋە مىللەتمــۇ ياشــارنى 
ئۆزىنىــڭ كېلەچىكــى دەپ قارايــدۇ. بۇنىڭدىــن ياشــار 
بىلــەن جەمئىيــەت ۋە مىللەتنىــڭ بىــر نۇقتىــدا يەنــى 
ئەتراپىــدا بىرلەشــكەنلىكىنى  دېگــەن ســۆز  كەلگۈســى 

كۆرۈۋاالاليمىــز3. 
بىــر  قارىشــىچە،  ئورگانارنىــڭ  رەســمىي  بــەزى 
جەمئىيــەت ۋە مىللەتنىــڭ ياشــلىرى ئالىــي مەلۇماتلىــق 
بولســا، ئۆزلىرىنــى ھــەر جەھەتتىــن ياخشــى تەرەققىــي 
قىلدۇرســا، جەمئىيەتنىــڭ نىزاملىرىنــى، نورمىلىرىنــى 
ۋە قەدىرىيەتلىرىنــى ئۆزلىرىگــە سىڭدۈرســە ۋە يۇقىــرى 
مىللەتنىــڭ  ۋە  جەمئىيــەت  ئــۇ  بولســا  ســاپالىق 
كەلگۈســىدىن ســۆز ئېچىــش مۇمكىنــدۇر. ياشــار بىلــەن 
جەمئىيەت ۋە مىللەت ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت بىر-
بىرىنــى تولۇقــاش، تاماماش، باغلىنىــش ۋە ھەمكارلىق 
تەرىقىســىدە بولىــدۇ. بۇنىڭدىــن ســىرت ياشــار بىلــەن 
جەمئىيــەت ۋە مىللــەت بىر-بىرىگــە ھــەم ھەق-ھوقــۇق 
ــن بېقىنــدى ھالەتتــە  ــدە مەســئۇلىيەت جەھەتلەردى ھەم
بولىدۇ. بۇ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى مەســئۇلىيەت، 
بېقىندىلىــق ۋە ھەمكارلىــق ئاساســىغا تايانغانلىقتىــن 
تونۇشــى،  پىششــىق  ياشــارنى  مىللــەت  ۋە  جەمئىيــەت 
ــەۋە بولغــان جەمئىيــەت  ئوخشاشــا ياشــارمۇ ئۆزلىــرى ت
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لېكىــن  زۆرۈردۇر.  بىلىشــى  ئوبــدان  مىللەتنــى  ۋە 
فىزىئولوگىيەلىــك، زېھنىي، ھېسســىي، پىســخىكىلىق 
ۋە ئىجتىمائىــي جەھەتلــەرە مۇئەييــەن ئۆزگىرىشــلەرنى 
جەمئىيەتنىــڭ  ياشــار،  كەچۈرىدىغــان  باشــتىن 
نورمىلىــرى، نىزاملىــرى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىگــە مۇۋاپىــق 
ھەرىكــەت قىلىــش جەھەتتــە جەمئىيەتنىــڭ بېســىمىغا 
دۇچ كېلىــدۇ. دەل بــۇ جەريانــدا ياشــار بىلــەن چــوڭار 
ئوتتۇرىســىدا ســۈركىلىش، ھەتتــا توقۇنــۇش يــۈز بېرىــدۇ. 
بۇنــداق ۋاقىتتــا ھــەر ئىككــى تــەرەپ بولۇپمــۇ چــوڭار 
ئەھمىيــەت  قۇرۇشــقا  تۇيغۇداشــلىق  بىلــەن  ياشــار 
بېرىشــى كېــرەك. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، چــوڭار 
قېقىــش،  چەتكــە  ئەيىبلــەش،  تەنقىدلــەش،  ياشــارنى 
بېســىم قىلىــش ھەتتــا مۇناســىۋەتنى ئۈزۈۋېتىشــنىڭ 
ئۇنىڭغــا  ئۇالرنــى چۈشــىنىپ  بىلــەن  ئالــدى  ئورنىغــا، 
بۇنــى  الزىــم،  تىرىشــىش  قوللىنىشــقا  تەدبىــر  قارىتــا 
قىلىــش ئۈچــۈن يەنىــا پىســخولوگىيە، فىزىئولوگىيــە 
ۋە جەمئىيەتشۇناســلىق قاتارلىــق پەنلەرگــە مۇراجىئــەت 
قىلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. ياشــلىق ۋە ياشــارنى قانــداق 
چۈشــەنگىلى  يوســۇندا  توغــرا  ۋە  مۇۋاپىــق  قىلغانــدا 
خىــل  ھــەر  كەچۈرىدىغــان  باشــتىن  ياشــار  بولىــدۇ؟ 
ياشــار  بــەزى  ئۈچــۈن  نېمــە  قايســىار؟  ئۆزگىرىشــلەر 
قائىدە-يوســۇن، قەدىرىيــەت، ئەخــاق ۋە نورمىارغــا زىــت 
ھەرىكــەت قىلىــدۇ؟ بــۇ ئۆزگىرىشــلەرگە قانــداق ئىنــكاس 
جــاۋاپ  مۇۋاپىــق  ســوئالارغا  كېرەك؟بــۇ  قايتــۇرۇش 

زۆرۈردۇر.  تولىمــۇ  تېپىــش 
ياشــلىق  دېيىلگىنىدەك،بىراۋنىــڭ  يۇقىرىــدا 
جىنســىي،  زېھنىــي،  بىئولوگىيەلىــك،  دەۋرىــدە 
ھېسسىي،ئىجتىمائىي،كىشــىلىك تەرەققىيات قاتارلىق 
تۈپەيلــى  ئۆزگىرىشــلەر  كەلگــەن  بارلىققــا  جەھەتلــەردە 
دىن،ئەخــاق،  بەزىــدە  بــۇ  كۆرۈلىــدۇ.  مەســىلىلەر  بــەزى 
باشــقا  ۋە  قائىدە-يوســۇنار  نورمــا،  ئۆرپ-ئادەت،قانــۇن، 
ئىجتىمائىــي قېلىــپ - ئەندىزىلەرگــە زىــت ھالــدا ئــۆز 
ئىپادىلىرىنــى تاپىــدۇ. زاغــرا تىــل بويىچــە ئېيتســاق، 
ئەھۋاللىــرى  تاپتىــن چىقىــش  بەزىلىرىــدە  ياشــارنىڭ 
كۆرۈلىــدۇ. بــۇ تاپتىــن چىقىــش ئەھۋاللىــرى ئىچىــدە 
زەھەرلىــك چېكىملىــك ياكــى ھــاراق قاتارلىــق زىيانلىــق 

نەرســىلەرگە خۇمــار بولــۇش قېلىــش ئــەڭ ئېغىرلىرىدىن 
بىرىــدۇر. 

خۇمــار بولــۇپ قېلىــش بىــراۋدا ھــەم جىســمانىي ھــەم 
بولــۇپ،  كېســەللىك  بولغــان  پەيــدا  جەھەتتــە  روھىــي 
پىســخىكىلىق ۋە ئىجتىمائىــي مەســىلىلەر كەلتــۈرۈپ 
چىقىرىدىغــان ســاالمەتلىك مەسىلىســىدۇر. بــۇ مەســىلە 
بىــرەر ماددىغــا خۇمــار بولــۇپ قالغــان شەخســنىا ئەمــەس، 
ئــۇ تــەۋە بولغــان ئائىلــە، ئائىلىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
بولــۇپ،  چېتىلىدىغــان  كۈلتۈرگىچــە  ۋە  جەمئىيــەت 
ئىجتىمائىــي خاراكتېرلىــك ســاالمەتلىك ۋە جەمئىيــەت 

مەسىلىســى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.4 
زەھەرلىــك  ياشــاردا  قارىغانــدا،  تەتقىقاتارغــا 
چېكىملىككــە خۇمــار بولــۇپ قېلىشــنىڭ ئــەڭ مۇھىــم 
ۋە  باالغــەت  ئىنســان  ســەۋەبى»قىزىقىش«ئىكەن. 
ياشــلىق مەزگىلىــدە، باشــقا ھاياتلىــق مەزگىللىرىگــە 
زېھنىــي  پىســخىكىلىق،  بىئولوگىيەلىــك،  قارىغانــدا 
كۆپــرەك  نىســبەتەن  جەھەتلــەردە  ئىجتىمائىــي  ۋە 
بــۇ  دەل  ياشــاردا  باشــتىن كەچۈرىــدۇ.  ئۆزگىرىشــلەرنى 
ھالقىلىــق مەزگىلــدە ھــاراق ۋە زەھەرلىــك چېكىملىككە 
قىزىقىدىغــان ئەھۋال كۆرۈلۈپ قالىدۇ. بىئولوگىيەلىك 
ۋە ئىجتىمائىــي ئۆزگىرىشــلەر پەيــدا قىلغــان بېســىمنى 
ئازايتىــش، بىئولوگىيەلىــك، بىخەتەرلىــك )بەدەن، ئىش، 
ئەخــاق، ئائىلــە، ســاالمەتلىك ۋە مــال بىخەتەرلىكــى(، 
تــەۋە بولــۇش- ســۆيگۈ )دوســتلۇق، ئائىلــە، ئىجتىمائىــي 
قىلىــش،  ھۆرمــەت  )ئۆزىنــى  ھۆرمــەت  گۇرۇپپــا(، 
مۇۋەپپەقىيەت،ئۆزگىلەرگــە  ئىشــەنچ،  بولغــان  ئۆزىگــە 
ۋە  ھۆرمــەت  ئۆزگىلەرنىــڭ  ۋە  قىلىــش  ھۆرمــەت 
مۇئەييەنلەشتۈرۈشــىگە ئېرىشــىش، ئىجتىمائىــي ئــورۇن 
جــارى  قابىلىيىتىنــى  ۋە  قىممىتــى  ئــۆز  ۋە  نوپــۇز(  ۋە 
قىلدۇرۇش)ئەخاقلىــق، ئىجادچــان، مەســىلىلەرنى ھــەل 
قىااليدىغــان بولــۇش، ھەقىقەتكــە ھۆرمــەت قىلىــش( 
قاتارلىــق ئىنســانىي ئېھتىياجارنــى5 مۇۋاپىــق يوســۇندا 
ئاجىــز  قىلىشــتىن  ھــەل  ياكــى  قىالماســلىق  ھــەل 
ــاراق ۋە زەھەرلىــك  ــۇ ياشــارنىڭ ھ كېلىــش قاتارلىقارم
مۇھىــم  قېلىشــنىڭ  بولــۇپ  خۇمــار  چېكىملىككــە 
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ســەۋەبلىرىدىن ھېســابلىنىدۇ. باشــاش ســەۋەبى قانــداق 
چېكىملىككــە  زەھەرلىــك  قەتئىينــەزەر  بولۇشــىدىن 
مىقدارىنــى  چېكىملىكنىــڭ  زەھەرلىــك  باشــاش 
ئاخىرىــدا  داۋاماشســا،  بىلــەن  كۆپەيتىــش  بارا-بــارا 
تاپتىــن چىقىــش ۋە جىنايــەت ســادىر قىلىــش بىلــەن 

كۆرۈلمەكتــە.  تۈگەللىنىدىغانلىقــى 
زەھەرلىــك  ۋە  ھــاراق  ياشــارنىڭ  قىسقىســى، 
چېكىملىككــە خۇمــار بولــۇپ قېلىشــىغا ســەۋەب بولغــان 
ئىجتىمائىــي  ۋە  پىســخىكىلىق  بىئولوگىيەلىــك، 
قاتارلىــق خەتەرلىــك ئامىلــار تۆۋەندىكىچــە: بىرىنچــى، 
بىئولوگىيەلىــك ئامىلــار: گېنلىق خۇسۇســىيەتلەردۇر، 
نېــرۋا  ئامىلــار:  پىســخىكىلىق  ئىككىنچىســى 
ئاجىزلىقى، ھېسســىيات تۇراقســىزلىقى، ھېسســىياتنى 
ئىجتىمائىــي  ئاجىزلىقــى،  قىلىــش  كونتــرول 
قابىلىيەتلەردىكــى ئاجىزلىــق، ئىســيانكارلىق، ئاســان 
ئاچچىقلىنىــش قاتارلىقــار، ئۈچىنچىســى، ئىجتىمائىي 
تۈرگــە  نەچچــە  بىــر  ئىچىــدە  ئــۆز  بــۇ  بولــۇپ  مۇھىــت 
مۇناســىۋەتلىرى:  ئائىلــە  بىرىنچــى  ئايرىلىــدۇ، 
خۇمــار  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك  ھــاراق،  ئائىلىــدە 
بولغۇچىارنىــڭ بولۇشــى، ئائىلىــدە بۇالرغــا نىســبەتەن 
بولۇشــى،  بولغۇچىارنىــڭ  پوزىتســىيەدە  ئىجابىــي 
ئائىلىنىــڭ قوللىشــىنىڭ ئاجىــز بولۇشــى، ئائىلىنىــڭ 
پەرزەنتلىرىگــە ئــاز كۆڭــۈل بۆلۈشــى، ئۆگىنىــش دىتــى 
ــى ئاتا-ئاتىســىنىڭ يېتەرلىــك دەرىجىــدە  ئاجىــز بالىارن
يېتەكلىيەلمەســلىكى. ئىككىنچىســى، مەكتــەپ بىلــەن 
ناچارلىقــى،  ئۆگىنىشــنىڭ  مۇناســىۋەتلەر:  بولغــان 
ئىنتىزامســىز ۋە بىخەتــەر بولمىغــان مەكتــەپ مۇھىتــى، 
تــۆۋەن  تەلىپىنىــڭ  كۈتىدىغــان  ئوقۇتقۇچىارنىــڭ 
بولۇشــى، مەكتەپنىڭ ھــاراق ۋە زەھەرلىك چېكىملىككە 
تەدبىــر  نىســبەتەن  بالىارغــا  قالغــان  كۆنــۈپ 
مەسئۇلىيەتســىزلىكى،  قولانماســلىقى،مەكتەپنىڭ 
ساۋاقداشــارنىڭ چەتكە قېقىشــى، دوســتار چەمبىرىكى: 
زەھەرلىــك  ئىچىــپ  ھــاراق  ئىچىــدە  دوســتلىرى 
چېكىملىك چېكىدىغانارنىڭ بولۇشــى، بۇ نەرســىلەرگە 
ئىجابىــي پوزىتســىيە ۋە مايىللىقــى بارالرنىــڭ بولۇشــى، 
ئەنســىرەش،  قېقىشــىدىن  چەتكــە  دوســتلىرىنىڭ 

بولۇشــى،  ئاجىــز  قابىلىيەتلىرىنىــڭ  ئىجتىمائىــي 
جەمئىيــەت بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەت: ئىقتىســادىي ۋە 
ئىجتىمائىــي شــارائىتارنىڭ كەمچىــل بولۇشــى، مائارىپ 
شــارائىتىنىڭ يېتەرســىز بولۇشــى، قەدىرىيەت،نورمىــار 
ۋە ئەخاقنىــڭ ئاجىــزالپ كېتىشــى، جىنايەتنىــڭ كــۆپ 
بولۇشــى، بــۇ نەرســىلەرنى چەكلەشــنىڭ ئاجىــز بولۇشــى 
ۋە باشــقىار6. تاپتىــن چىققــان بالىارغــا مۇناســىۋەتلىك 
چىقىشــغا  تاپتىــن  »ياشــارنىڭ  تەتقىقاتــاردا 
ياشــارنىڭ  ئوخشاشــا  ئامىلارنىــڭ  بولغــان  ســەۋەب 
ئىجتىمائىيلىشىشــىنى بەلگىلەيدىغــان ئىجتىمائىــي 
چەمبىرىكــى،  دوســتلۇق  مەكتــەپ،  گۇرۇپپىار)ئائىلــە، 
ۋاســتىلىرى(  ئاالقــە  ئۇچــۇر  مۇھىتــى،  خىزمــەت 

ئەســكەرتىلىدۇ8.  ئىكەنلىكــى«7 
ئىســتانبۇل ســەفا كــۆي رايونىــدا ئولتۇراشــقان ئۇيغــۇر 
نوپۇســى ئىســتانبۇلنىڭ باشــقا رايونلىرىــدا ياشــايدىغان 
ئۇيغــۇر نوپۇســىغا قارىغانــدا نىســبەتەن كــۆپ بولــۇپ، 
قانچىلىــك  بالىارنىــڭ  ۋە  ياشــارنىڭ  چوڭارنىــڭ، 
نىســبەتنى ئىگەللەيدىغانلىقىدىــن ھازىرغىچــە تولــۇق 
خــەۋەردار بولغىلــى بولمىــدى، ئوخشاشــا ســەفا كۆيدىكــى 
قانچىلىــك  ياشــلىرىنىڭ  ئۇيغــۇر  نوپۇســىدا  ئۇيغــۇر 
مەلۇمــات  ئېنىــق  ھەققىدىمــۇ  ئىكەنلىكــى  نىســبەتتە 
نوپۇســىنىڭ  ياشــلىرىنىڭ  ئۇيغــۇر  لېكىــن  يــوق، 
نىســبەتنى  مەلــۇم  نوپۇســىدا  ئۇيغــۇر  كۆيدىكــى  ســەفا 
ئۇيغــۇر  قىســىم  بىــر  ئېنىــق.  ئىگىلەيدىغانلىقــى 
كۆزەتكۈچىلەرنىــڭ ئېيتىشــىچە، ســەفا كۆيدىكــى بىــر 
قىســىم ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ زەھەرلىــك چېكىملىككــە 
خۇمــار بولــۇپ قېلىــپ ھــەم ئۆزلىرىگــە زىيــان بېرىــش 
بىلــەن بىرگــە، ھەمــدە ســەفا كۆيدىكــى ئۇيغــۇر جامائىتــى 
قىلغانلىقــى  پەيــدا  مەســىلىلەرنى  بــەزى  ئارىســىدا 
كېلەچىكــى  مىللىتىمىزنىــڭ  بولماقتــا.  مەلــۇم 
ئۈچــۈن  نېمــە  ياشــارنىڭ  بــۇ  ھېســابلىنىدىغان 
ــى  ــۇپ قالغانلىق ــا بول ــە مۇپتى ــك چېكىملىكك زەھەرلى
كېلىــدۇ.  توغــرا  ئويلىنىشــقا  ئەســتايىدىل  ھەققىــدە 
زەھەرلىــك  ئۈچــۈن  نېمــە  ياشــارنىڭ  بــۇ  ماقالىمىــزدا 
چېكىملىككــە مۇپتىــا بولــۇپ تاپتىــن چىققانلىقىنــى 
ئىزاھاشــقا  نۇقتىســىدىن  جەمئىيەتشۇناســلىق 
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ئۈچــۈن  بېرىــش  يورۇتــۇپ  تېمىنــى  بــۇ  تىرىشــىمىز. 
جىنايــەت جەمئىيەتشۇناســلىقىدىكى تاپتىن چىقىش ۋە 
جىنايــەت ھادىســىلىرىنى ئىزاھاشــتا قوللىنىلىدىغــان 
ماقالىمىزنىــڭ  قىلىمىــز.  مۇراجىئــەت  نەزەرىيەلەرگــە 
»تاپتىــن  ئوغۇللىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  پەقــەت  مەقســىتى 
زەھەرلىــك  بولغــان  بىــرى  تۈرلىرىدىــن  چىقىش«نىــڭ 

قېلىــش  بولــۇپ  خۇمــار  دورىغــا  ۋە  چېكىملىككــە 
ھادىسســىنىڭ  بــۇ  ۋە  مەركەزلىشــىش  ھادىسىســىگە 
جەمئىيەتشۇناســلىق رامكىســىنى قىســقىچە ســىزىپ 
چىقىشــتىن ئىبارەت. تېمىمىز ياشــارغا مۇناســىۋەتلىك 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن ياشــار ۋە ئىنســاننىڭ 

ياشــلىق دەۋرى ھەققىــدە ئىزاھــات بېرەيلــى. 

1. ياشالر ۋە ياشلىق

ۋە  بىئولوگىيەلىــك  ئومۇمــەن  ئۇقۇمــى  ياشــلىق 
ــۇ ئىزاھــات  ــا، ب ــاش تەرتىپىگــە ئاساســەن ئىزاھانماقت ي
ئىنســاننىڭ ياشــلىق دەۋرىنىــڭ تارىخىــي ۋە ئىجتىمائىي 
ھادىســىلەرنىڭ تەســىرىگە ئۇچــراش جەريانىــدا باشــتىن 
كەچۈرگــەن ئۆزگىرىشــلەرگە ســەل قارايــدۇ. مەلۇمكــى، 
ياشــلىقنىڭ دىنامىــك، يېڭىلىققا مايىــل ۋە جانلىقلىق 
تەكىتلەيدىغــان  تەرەپلىرىنــى  ئىجابىــي  قاتارلىــق 
ئىزاھاتــار بولغىنىــدەك، ياشــلىقنىڭ قېنــى قىزىقلىــق، 
مەســىلە  جېدەلخورلۇق،رايىشســىزلىق،  ئىســيانكار، 
ــدا قىلىشــقا مايىــل قاتارلىــق ســەلبىي تەرەپلىرىنــى  پەي
تەكىتلەيدىغــان ئىزاھاتارمــۇ مەۋجــۇت. بــەزى ئىزاھاتاردا 
مىللەتنىــڭ  ۋە  جەمئىيــەت  ياشــار  ۋە  ياشــلىق 
ــەغ  ــۈن مەبل ــى ئۈچ ــى ۋە ئىقتىســادىي تەرەققىيات كاپالىت
ســېلىنىدىغان بىــر ئوبيېكــت ياكــى ۋاســىتە ســۈپىتىدە 
ئىنســاننىڭ  ياشــلىق  ئىزاھاتتــا  بىــر  يەنــە  قارىلىــدۇ. 
بارلىــق نۇقســان ۋە كەمچىلىكلىــرى ئاشــكارا بولىدىغــان 
قارىشــىچە،  بەزىلەرنىــڭ  قارىلىــدۇ.  ســۈپىتىدە  دەۋر 
ياشــلىق جەمئىيەتتىكــى ھاكىمىيــەت، نوپــۇز ۋە كــۈچ 
ۋە  مەنــە  بىلــەن  مەۋجۇتلىقــى  مۇناســىۋەتلىرىنىڭ 

قىممەتكــە ئىگــە بولىــدۇ.9 
ئاكىننىڭ قارىشــىچە، ياشــلىق ئىنسان ھاياتىنىڭ 
بولۇپ،مۇئەييــەن  دەۋرى  پائــال  ۋە  دىنامىــك  ئــەڭ 
ــزدەش ۋە شــەكىللەندۈرۈش  ــۈش، ئى كىملىككــە تەلپۈن
ياشــلىق  بىــراۋ  قارىشــىچە،  كارانىــڭ  جەريانىــدۇر10. 
دەۋرىــدە زېھنىــي ۋە ئىدىيــە جەھەتتىــن ئېنېرگىيەگــە 
ــرا  ــدە توغ ــراۋ ياشــلىق دەۋرى ــدۇ، شــۇڭا بى ــان بولى تولغ
ھــەل  مەســىلىلەرنى  نۇرغــۇن  يېتەكلىنەلىســە، 

توغــرا  بوالاليــدۇ،  ئىگــە  قابىلىيەتكــە  قىااليدىغــان 
چىقىــدۇ11.  تاپتىــن  يېتەكلەنمىســە 

بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىاتىنىڭ بىلدۈرۈشــىچە، 
ياشــلىق دەۋرى ئىنســاننىڭ 15 ياشــتىن 25 ياشــقىچە 
بولغــان مەزگىللىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ياشــلىق 
بىلــەن  يېشــىغا كىرىشــى  باالغــەت  ئىنســاننىڭ  دەۋرى 
باشــاپ، 18 ياشــتىن كېيىــن نىســبىي ھالــدا قۇرامىغــا 
يېتىشــكە قــاراپ تەرەققىــي قىلىشــىنى كۆرســىتىدۇ. بــۇ 
ئىزاھــات بىئولوگىيەلىــك ئامىــل نەزەرگــە ئېلىنىــپ 
ئېلىــپ بېرىلغــان بولــۇپ، ئومۇمــەن بــۇ بەكــرەك قوبــۇل 
قىلىنىــدۇ. يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغىنىــدەك، ياشــلىق 
ۋە  ئىجتىمائىــي  باشــقا  ئامىلاردىــن  بىئولوگىيەلىــك 
پىســخىكىلىق ئامىلــار بىلەنمــۇ زىچ مۇناســىۋەتلىك12. 
ھــەر قايســى دۆلەتلەرنىــڭ بىراۋنىــڭ ياشــلىق دەۋرىنــى 
مەســىلەن:  پەرقلىنىــدۇ.  ئۇســۇللىرى  ھېســاباش 
گىرېتســىيە، گولاندىيــە ۋە نورۋېگىيــەدە ياشــلىقنىڭ 
مۇقەددىمىســى ئۈچۈن ئېنىق ئۆلچەم يوق، ئىســتونىيەدە 
7 يــاش ۋە ئۈســتىدىكىلەردىن باشــلىنىدۇ. گېرمانىيــە 
 12 تۈركىيــەدە  باشانســا،  ياشــتىن   14 ئىتالىيــەدە  ۋە 

ياشــتىن باشــلىنىدۇ13.
ياشــلىق  ئاتىلىدىغــان  دەپمــۇ  دەۋر  ئۆتكۈنچــى 
ئــەڭ  كېلىنىۋاتقــان  دۇچ  تەبىرلەشــتە  ئۇقۇمىنــى 
نىســبىيلىكى«  »كۈلتــۈر  بولســا  مەســىلە  قىيىــن 
ــەر ۋە  ــۇپ، ئوخشــىمىغان كۈلتۈرل ــر بول ــا دائى ئۇقۇمىغ
جەمئىيەتلــەر ياشــلىق ئۇقۇمىغــا پەرقلىــق تەبىرلەرنــى 
دەۋرىنىــڭ  ياشــلىق  تەتقىقاتچىــار  بــەزى  بېرىــدۇ. 
ئۆزگىرىشــلەر  بىئولوگىيەلىــك  مۇقەددىمىســىنى 
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ئىقتىســادىي  بولســا  خاتىمىســىنى  بىلــەن، 
مۇســتەقىللىققە ئېرىشىشــكە ئوخشــاش ئىجتىمائىــي 
ــەن ئىزاھلىشــىدۇ. ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە،  ئامىلــار بىل
ۋە  بىئولوگىيەلىــك  بىراۋنىــڭ  دەۋرى  ياشــلىق 
ھېسســىي جەرياناردىكى ئۆزگىرىشــلەر بىلەن باشــاپ، 
جىنســىي، پىســخىكىلىق ۋە ئىجتىمائىــي جەھەتلــەردە 
قىلىــش  تەرەققىــي  قــاراپ  يېتىلىشــكە  پىشــىپ 
ئىجتىمائىــي  ۋە  مۇســتەقىل  داۋاملىشــىپ،  بىلــەن 
بىــر  مەجھــۇل  چىقارغــان  ۋۇجۇدقــا  يېڭىلىقارنــى 

دەۋردۇر.14  ئاخىرلىشــىدىغان  مەزگىلــدە 
فىرېــس ياشــلىقنىڭ ئىجتىمائىــي ئامىلــار بىلــەن 
بولغــان مۇناســىۋىتىنى مۇنــۇ تەرىقىــدە ئىزاھايــدۇ: 
ئورنىنىــڭ  ئىجتىمائىــي  ئىنســانارنىڭ  ياشــلىق 
ئىپادىســى بولــۇپ، بىراۋنىــڭ بىئولوگىيەلىــك يېشــى 
ئۇنىــڭ ئىجتىمائىــي ئورنىغــا تەســىر كۆرسەتســىمۇ، 
ئىگــە  خاراكتېرىگــە  بەلگىلــەش  مۇتلــەق  لېكىــن 
ئەمــەس. ياشــلىق بېقىندىلىــق بىلــەن مۇســتەقىللىق 

دەۋردۇر15.  ئۆتكۈنچــى  ئارىلىقىدىكــى 
شــارائىتى، 	  ئورنــى،  ئىجتىمائىــي  ياشــارنى 

شــەكىللىرى  تۇرمــۇش  ۋە  ئىمكانىيەتلىــرى 
ئايرىــش  تۈرگــە  نەچچــە  بىــر  نۇقتىىســىدىن 

مۇمكىــن. 
ناھىيە-بازار-نامراتار رايونى-شەھەر ياشلىرى	 
پاسسىپ-ئاكتىپ جەمئىيەت ياشلىرى	 
ئىشلەپچىقارغۇچى-ئىستېمالچى ياشار	 
ئوقۇغان-ئوقۇمىغان ياشار	 
يېڭىلىقچى-كونىلىقچى ياشار	 
مودېرن-مۇھاپىزىكار ياشار	 
ئوقۇغۇچــى ياشــار: ئوتتــۇرا مەكتــەپ ياشــلىرى، 	 

ئالىــي مەكتــەپ ياشــلىرى
ئەمگەكچــى 	  ياشــار:  بولمىغــان  ئوقۇغۇچــى 

ياشــار، ســەھرالىق ياشــار، ئىشســىز ياشــار، 
ياشــلىرى رايــون  نامــرات 

ئاالھىــدە ئەھۋالدىكــى ياشــار: جىســمانىي ۋە 	 

ئەقلىــي جەھەتتىــن كەمتــۈك ياشــار، كۆچمــەن 
ۋە چــەت ئەللــەردە ياشــايدىغان ئىشــچىارنىڭ 
ئائىلــە  ياشــار،  جىنايەتچــى  پەرزەنتلىــرى، 
ياكــى  قالغــان  ئايرىلىــپ  ئەزالىرىدىــن 

ياشــار مۇھتــاج  قوغدىلىشــقا 
تۈركدوغان ياشارنى بەش تۈرگە ئايرىيدۇ16: 

سىياسىي جەھەتتىن ئاڭسىز ياشار
ياتاشــقان ياشــار: ئەنئەنىــۋى جەمئىيــەت، مەدەنىيەت 

ۋە ئەخاققــا ئىســيان قىلىدىغــان ياشــار
ئىندىۋىدۇئ اللىققا مايىل ياشار: 

ھەرىكەتچــان ياشــار: نوپــۇز، ھاكىمىيەتلەرگە قارشــى، 
سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي ھادىســىلەرگە قىزىقىدىغــان 

ياشــار. 
يۇقىرىقىاردىــن ســىرت مەلــۇم بىــر ئىدېئولوگىيــە، 
سىياســىي ۋە دىنىــي ئېقىمارنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان 

ياشــار تۈرىمــۇ مەۋجــۇت17. 
ياشــلىق ۋە ياشــارنى تېخىمــۇ ياخشــى چۈشــىنىش 
توختىلىشــقا  ھەققىــدە  كۈلتــۈرى  ياشــلىق  ئۈچــۈن 
توغــرا كېلىــدۇ. نوپۇزلــۇق جەمئىيەتشــۇناس پارســونس 
ۋە  يــاش  بىراۋنىــڭ  ئۇقۇمىنــى  كۈلتــۈرى  ياشــلىق 
ئاساســتا  قىلغــان  تۇتقــا  روللىرىنــى  جىنســىيەت 
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. ئــۇ ياشــلىق ئۇقۇمىنــى مەســئۇلىيەت 
پايدىلىنىــپ  ئۇقۇملىرىدىــن  مەسئۇلىيەتســىزلىك  ۋە 
ياشــلىق  ئاساســانغاندا،  بۇنىڭغــا  ئىزاھايــدۇ.  تــۇرۇپ 
دۇنياســىنى  يەتكەنلەرنىــڭ  قۇرامىغــا  كۈلتــۈرى 
خىزمــەت  ۋە  ئىشــلەپچىقىرىش  شــەكىللەندۈرىدىغان 
شــەكلىگە، قېلىپلىشــىپ كەتكــەن ئىش-ھەرىكەتلــەر 
تەتــۈر  ھالــدا،  زىــت  دائىرىســىگە  مەســئۇلىيەت  ۋە 
نىســبەتلىك قەدىرىيەتلەرنــى قوبــۇل قىلىــدۇ. ياشــلىق 
ئىســتېمال، زوق ۋە كەيــپ ئاتــا قىلىدىغــان پائالىيەتلــەر 
ۋە مەسئۇلىيەتســىزلىك قاتارلىــق ئىشــاردا قېلىــپ ۋە 
يىغىنچاقلىغانــدا،  چىقىرىــدۇ.  ۋۇجۇدقــا  قەدىرىيەتلــەر 
ياشــلىق كۈلتــۈرى بىــر تۈركــۈم ياشــارغا ئورتــاق بولغــان 
ۋە  ســىمۋولار  قەدىرىيەتلــەر،  ئىشــىنىش،  ئېتىقــاد، 
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كۆرســىتىدۇ18.  قېلىپلىرىنــى  ھەرىكــەت 
ئىجتىمائىــي  ئوتتۇرىســىدىكى  ياشــار  فىرېــس 

ئايرىيــدۇ: تۈرگــە  ئــۈچ  پەرقلەرنــى 
ياشــار ئوتتۇرىســىدىكى ئــەڭ چــوڭ پــەرق جىنســىيەت 
ئوتتۇرىســىدىكى  ئوغۇلــار  بىلــەن  قىــزالر  ئايرىمىــدۇر. 
پــەرق ئىجتىمائىــي مەســئۇلىيەت، رولــار، چەكلىمىلــەر، 
شــەكلى  ئىشــلەپچىقىرىش  ئېتىقــاد،  قەدىرىيەتلــەر، 
بىلــەن  قىــزالر  ئىپادىلىنىــدۇ.  جەھەتلــەردە  قاتارلىــق 
ھەرىكــەت  ئوخشــىمىغان  ئوتتۇرىســىدا  ئوغۇلــار 
قېلىپلىــرى  ئىجتىمائىيلىشــىش  ۋە  شــەكىللىرى 

مەۋجۇتتــۇر19. 
بولســا  پــەرق  ئىككىنچــى  ئوتتۇرىســىدىكى  ياشــار 
ئىجتىمائىــي تەبىقــە ۋە ســىنىپتۇر. ئىجتىمائىــي تەبىقــە 
ۋە ســىنىپ پەرقــى توقۇنــۇش نەزەرىيەســىنىڭ ئاساســلىق 
تېمىســىنى تەشــكىل قىلىــدۇ. پەرقلىــق ئىجتىمائىــي 
جەمئىيەتتــە،  بىــر  تاپقــان  تەشــكىل  قاتاماردىــن 
ياشــارمۇ ئائىلىســى تــەۋە بولغــان تەبىقــە ياكــى ســىنىپقا 
تــەۋە بولىــدۇ ۋە ئــۇ قاتامنىــڭ دۇنيــا قارىشــى ۋە تۇرمــۇش 
ئاساســتا  قىلغــان  قوبــۇل  قاتارلىقارنــى  شــەكلى 

ئىجتىمائىيلىشــىدۇ. 
ياشــار ئوتتۇرىســىدىكى يەنــە بىــر گەۋدىلىــك پــەرق 
بولســا ئىرقىــي، ئېتنىك ۋە دىنىي پەرقلــەردۇر. بۇنىڭدىن 
ســىرت شــەھەردە، ناھىيــەدە ياكــى يېــزا ۋە ســەھراالردا 

ــدۇ20.  ــدا قىلى ــەرق پەي ياشاشــمۇ ياشــار ئوتتۇرىســىدا پ
ئىزاھـــ- تەرىقىســىدە  دەۋر  ئۆتكۈنچــى  ئومۇمــەن 
مۇناســىۋەتلىك  ئۇقۇمىغــا  ياشــلىق  ـــلىنىدىغان 
بولســا،  بىــر مەســىلە  يەنــە  تېگىشــلىك  تەكىتلەشــكە 
بىراۋنىــڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىدا زور رول ئوينايدىغــان 
ئۆتەيدىغــان  رولىنــى  تولۇقــاش  بىرىنــى  بىــر-  ۋە 
ئۇقۇملىرىــدۇر.  خاراكتېــر  كىشــىلىك  ۋە  كىملىــك 
كىشــىلىك  ۋە  كىملىــك  بىراۋنىــڭ  دەۋرى  ياشــلىق 
تىرىشــچانلىق  زور  شەكىللەندۈرۈشــتە  خاراكتېــر 
بىــر-  ئۇقۇمنــى  ئىككــى  بــۇ  دەۋردۇر.  كۆرســىتىدىغان 
ئاالھىدىلىــك  ئاساســلىق  پەرقلەندۈرىدىغــان  بىرىدىــن 
كىشــىلىك  ئاساســتا،  كوللېكتىــپ  كىملىــك  بولســا 

شــەكىللىنىدۇ.  ئاساســتا  شەخســىي  خاراكتېــر 
مەزگىللىــرى  يەتكــەن  قۇرامىغــا  ۋە  بالىلىــق  بىــراۋ 
ئارىســىدا ئۆتكۈنچــى ياكــى كــۆۋرۈك ھېســابلىنىدىغان 
ۋە  ئارىلىشــىش  بىلــەن  دەۋرىدە،تەڭتۈشــلىرى  ياشــلىق 
رولنــى  جىنســىي  بىــر  قىلىشــى،  ئېتىــراپ  ئۇالرنىــڭ 
مۇســتەقىل  جەھەتتىــن  ھېسســىي  قىلىــش،  قوبــۇل 
قابىلىيەتلىرىنــى  لىدىرلىــق  ۋە  ھەمكارلىــق  بولــۇش، 
تۇرمــۇش  مۇۋاپىــق  ئۆزىگــە  قىلــدۇرۇش،  جــارى 
پەلسەپىســى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش، كەســىپ تالاشــقا 
ۋە  تېپىــش  كىملىكىنــى  ئــۆز  قىلىــش،  تەييارلىــق 
كېلىــدۇ.  مايىــل  قاتارلىقارغــا  قىلىــش  قوبــۇل  بۇنــى 
كىملىــك  ئۆزگىچــە  پەرقلىــق  ئۆزگىلەردىــن  دەۋردە  بــۇ 
شەكىللەندۈرۈشــكە مايىــل ياشــار ھېــچ كۈتۈلمىگــەن 
بىــر ئىشــارنى قىلىــپ سېلىشــى مۇمكىــن، خەتەرلىــك 
ئۆزىگــە قارىتىلغــان  ۋە  تەۋەككــۈل قىلىشــى  ئىشــارغا 
تېخىمــۇ  مۇمكىــن،  قارىشــى  پەرۋاســىز  ئىنكاســارغا 
ياشــارنى  مۇمكىــن21.  چىقىشــى  تاپتىــن  ئېغىرراقــى 
زېھنىــي  ئۆزگىرىشــلەر،  جەھەتتىكــى  جىســمانىي 
قابىلىيىتىنىــڭ تەرەققىي قىلىشــى ۋە بۇنىڭ كەســىپ، 
تۇرمــۇش قــۇرۇش ۋە كېلەچەككــە دائىــر مۇھىــم قارارالرنــى 
كىملىــك  ياشــارنى  تېمىــاردا  قاتارلىــق  چىقىرىــش 

ئىتتىرىــدۇ.  ئىزدەشــكە 
ئائىلىــدە ســەمىمىي ۋە مۇئەييلەشتۈرۈشــنى ئاســاس 
قىلغــان مۇناســىۋەتلەر، ياشــارنىڭ مۇســتەقىللىق ياكــى 
كۈچەيتىــش  تۇيغۇســىنى  بولــۇش  خوجــا  ئۆزىگــە  ئــۆز 
ــە، ئۇالرنىــڭ ئىجابىــي كىملىــك تۇيغۇســى  ــەن بىرگ بىل
ئوينايــدۇ.  رول  شەكىللەندۈرۈشــىدە  ئۇقۇمىنــى  ۋە 
ئۈســتىدە  ئوقۇغۇچىلىــرى  مەكتــەپ  ئوتتــۇرا  تولــۇق 
ئاتا-ئانىســىغا  تەتقىقاتتــا،  بىــر  بارغــان  ئېلىــپ 
بولغــان  كۈچلــۈك  تۇيغۇســى  باغلىنىــش  ۋە  تايىنىــش 
تۇيغۇســى  باغلىنىــش  تەڭتۈشــلىرىگە  ياشــارنىڭ 
ــدا  ــەر ھال ــا- ئانىســىغا بىخەت ئاجىــز بولىدىغانلىقــى، ئات
باغانغانارنىــڭ كېيىنكــى مەزگىللــەردە تەڭتۈشــلىرى 
ئورنىتااليدىغانلىقــى،  مۇناســىۋەت  ئوڭۇشــلۇق  بىلــەن 
ــن ياخشــى كۆرۈلىدىغــان كىشــىلەر  دوســتلىرى تەرىپىدى
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قارىغانــدا  ئوغۇلارغــا  قىزالرنىــڭ  بولىدىغانلىقــى، 
تەڭتۈشــلىرىگە بەكــرەك باغلىنىدىغانلىقــى ئوتتۇرىغــا 
قويۇلىــدۇ22. دوســتلۇق گۇرۇپپىســى ئائىلىدىــن قالســا 
بىراۋنىــڭ ھاياتىنىــڭ ھــەر باســقۇچىدا الزىــم بولىدىغان، 
ئاالھىدىلىكلىرىنــى  بارلىــق  گۇرۇپپىلىرىنىــڭ  ئاالقــە 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان، ئورتــاق ھەرىكــەت قېلىپلىــرى 
ھەرىكــەت  يېڭــى  ئورتاقلىشــىلىدىغان،  تۇتۇملىــرى  ۋە 
ئــەڭ  شــەكىللەندۈرۈلىدىغان  تۇتۇمــار  ۋە  قېلىپلىــرى 
كىچىك ئىجتىمائىي بىرلىك ھېســابلىنىدۇ. دوســتلۇق 
ۋە  پۈتۈنلــۈك  ھېسســىي  تۇيغۇســى،  تەۋەلىــك  بولســا 
قولــاش،  ۋە  يــاردەم  پۇرســىتى،  ئاالقــە  قەتئىيلىــك، 
قەدىرلىنىــش، كىشــىلىك خاراكتېــر شــەكىللەندۈرۈش 
ــى  ــاردەم قىلىــش پۇرســىتى قاتارلىقارن ــە ي ۋە ئۆزگىلەرگ
ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئارقىلىــق، ياشــارنىڭ ئۆزىنــى ياراملىق 
ھېــس قىلىشــىدا رول ئوينايــدۇ. دوســتلۇق مۇناســىۋىتى 
يەنــە بىراۋنىــڭ ســاغام پىســخىكا شەكىللەندۈرۈشــىدىمۇ 
ياشــارنىڭ  قىسقىســى،  ئۆتەيــدۇ.  رول  مۇئەييــەن 
ياخشــى  تەرىپىدىــن  تەڭتۈشــلىرى  ۋە  دوســتلىرى 
ياشــارنىڭ  مۇئەييەنلەشتۈرۈلۈشــى  كۆرۈلۈشــى، 
شەكىللىنىشــىدە  ســاغام  تۇيغۇســىنىڭ  ئۆزلــۈك 
دوســتلۇق  تەتقىقاتىــدا،  ئۆزىنىــڭ  ھارتېــر  شــەرتتۇر23. 
تۇيغۇســى  ئۆزھۆرمــەت  بىراۋنىــڭ  مۇناســىۋىتىنىڭ 
دوســتارنىڭ  ئىكەنلىكىنــى،  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن 
قوللىشــىنىڭ بىراۋنىــڭ يۇقىــرى ئۆزھۆرمــەت تۇيغۇســى 

بىلــەن زىــچ ئاالقىســى بارلىقىنــى، ئىجتىمائىــي ئاالقىــدە 
پاسســىپ بولغــان ياشــارنىڭ ئــۆز ھۆرمەت تۇيغۇســىنىڭ 

قويىــدۇ24.  ئوتتۇرىغــا  بولىدىغانلىقىنــى  تــۆۋەن 
ــەردە  بىراۋنىــڭ ياشــلىق دەۋردە ۋە كېيىنكــى مەزگىلل
كۆنــۈپ قالغــان يامــان ئادەتلىــرى ۋە تاپتىــن چىققــان 
بولغــان  پەيــدا  دەۋردە  بــۇ  ئاساســەن  ھەرىكەتلىــرى، 
كىشــىلىك  بىنورمــال  ۋە  خــەۋپ  ئىشەنچســىزلىك، 
نەتىجىســىدە  ئاالھىدىلىكىنىــڭ  خاراكتېــر 
ئۇنــى  يېنىــدا  بىراۋنىــڭ  دەۋردە  بــۇ  شــەكىللىنىدۇ. 
بولماســلىقى،  چوڭىنىــڭ  بىــرەر  يېتەكلەيدىغــان 
تىزگىنســىز  ۋاســىتىارنىڭ  ئىجتىمائىــي  باشــقا 
ھالــدا ئۇنــى يېتەكلىشــىگە ســەۋەب بولىــدۇ. كىملىــك 
شــەكىللەندۈرۈش باســقۇچىدا تۇرۇۋاتقــان بىــراۋ ياكى ياش 
بــۇ مەزگىلــدە يېقىن-يورۇقلىرىنىــڭ كۆڭــۈل بۆلۈشــىگە 
ئېرىشەلمەســلىكى ســەۋەبىدىن تېلېۋىزور، ئىنتېرنېتكە 
ئوخشــاش مەۋھــۇم دۇنيــا ۋە باشــقا جەمئىيــەت تەرىپىدىــن 
گۇرۇپپىارنىــڭ  ئىجتىمائىــي  قىلىنمايدىغــان  قوبــۇل 
كىشــىلىك  چىقىــدۇ.  تاپتىــن  ئۇچــراپ  تەســىرىگە 
خاراكتېرنىــڭ شەكىللىنىشــىدە بىراۋنىــڭ ئىجتىمائىي 
شەخســىي  بولغــان  ئىگــە  ئەسناســىدا  تۇرمــۇش 
ئاالھىدىلىكلىــرى ۋە جىنســىي، ئائىلىــۋى، ئېتىكىلىــق 
)ئەخاقىــي(، ئىجتىمائىــي ئاالھىدىلىكلــەر ۋە رولارنىــڭ 

ئوينايــدۇ.  رول  مۇھىــم  جۇغانمىســى 

2. ياشلىققا دائىر جەمئىيەتشۇناسلىق نەزەرىيەلىرى

يۇقىرىــدا ياشــار ۋە ياشــلىق تېمىســىنى ئىزاھــاش 
پىســخولوگىيە  نەزەرىيەلىــرى،  بىئولوگىيــە  ئۈچــۈن 
نەزەرىيەلىــرى  جەمئىيەتشۇناســلىق  ۋە  نەزەرىيەلىــرى 
بىئولوگىيــە  ئۆتكەنىــدۇق.  ئېلىــپ  تىلغــا  بارلىقىنــى 
ئــۆز- فىزىئولوگىيەلىــك  ياشــارنىڭ  نەزەرىيەلىــرى 
پىشــىپ  جىســمانىي  ۋە  جىنســىي  گىرىشــلىرىنى، 
نــەزە- پىســخولوگىيە  كۆرســىتىدۇ.  يېتىلىشــىنى 
رىيەلىــرى ياشــارنىڭ ئىچكــى دۇنياســىدىكى بىلىــش، 
ھېسســىي، جىنســىي ئــاڭ ۋە كىشــىلىك تەرەققىياتىغــا 

نەزەرىيەلىــرى  جەمئىيەتشۇناســلىق  مەركەزلىشــىدۇ. 
مۇناســىۋەت  ئىجتىمائىــي  جەمئىيــەت،  بولســا 
شــەكىللىرى، ئىجتىمائىــي ھادىســىلەر ۋە ئىجتىمائىــي 
كۆرســىتىدىغان  ياشــارغا  مۇئەسسەســەلەرنىڭ 
جەمئىيەتشۇناســلىقتا  مەركەزلىشــىدۇ.  تەســىرلىرىگە 
قــۇ- نەزەرىيەســى،  فۇنســكىيەچىلىك  قۇرۇلمىلىــق 
رۇلمىلىــق توقۇنــۇش نەزەرىيەســى، ســىمۋوللۇق ئاالقــە 
نەزەرىيەســى ۋە گىــرۋەك كۈلتــۈر نەزەرىيەســى قاتارلىقــار 
ئەتراپلىــق  ئۈســتىدە  تېمىســى  ياشــلىق  ۋە  ياشــار 
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بارىــدۇ.  ئېلىــپ  ئانالىزالرنــى 

1.2. قۇرۇلمىلىق فۇنكســىيەچىلىك نۇقتىسىدىن 
ياشــلىق نەزەرىيەلىرى

زىــچ  بىرىگــە  بىــر-  جەمئىيەتنــى  نەزەرىيــە  بــۇ 
مۇناســىۋەتلىك ۋە پۈتۈنلەشــكەن سىســتېما ســۈپىتىدە 
مەيدانغــا  قۇرۇلمىســىدا  جەمئىيــەت  تەســۋىرلەيدۇ. 
قۇرۇلمىســىنىڭ  جەمئىيــەت  ئۆزگىرىشــلەر  كەلگــەن 
ئاساســلىق تەركىبلىرىدىــن بىــرى بولغــان نوپۇســنىڭ 
قىلىدىغــان  تەشــكىل  قىســمىنى  كاتېگورىيەلىــك 
جەمئىيــەت  ئالىــدۇ.  ئىچىگــە  ئــۆز  ياشــارنىمۇ 
ئىجتىمائىــي  بارلىــق  ئۆزگىرىشــلەر  قۇرۇلمىســىدىكى 
كۆرســىتىدىغانلىقتىن،  تەســىر  مۇئەسسەســەلەرگە 
چىققــان  كېلىــپ  مۇئەسسەســەدە  ئىجتىمائىــي  بىــر 
ــي  ــر ئىجتىمائى ــە بى ــى ئۆزگىرىشــلەر يەن ــش ياك ئۆزگىرى
قۇرۇلمىــدا ئۆزگىرىــش پەيدا قىلىدۇ. مەســىلەن: ياشــلىق 
دەۋر  ئۆتكۈنچــى  نۇقتىســىدىن  تەرەققىياتــى  بىراۋنىــڭ 
ھېســابلىنىدۇ، دەل بــۇ مەزگىلــدە ياشــلىق ياكــى ياشــار 
مۇئەييــەن ئىجتىمائىــي رولغــا ئىگــە بولىــدۇ، بــۇ يەردىكــى 
بولــۇپ،  ئىگــە  ئاالھىدىلىككــە  فۇنســكىيەلىك  رول 
ئىجتىمائىي پۈتۈنلىشىش نۇقتىسىدىن بەلگىلىك رول 
ئوينايــدۇ. بىراۋنىــڭ يېشــىنى ئىجتىمائىــي رول ئايرىمــى 
قۇرۇلمىلىــق  قارايدىغــان  دەپ  ئامىــل  ئۈچــۈن مۇھىــم 
فۇنكســىيەچىلەر، ياشــلىقنى يېڭــى رولارغــا تەييــارالرش 
ۋە  رولــار  ســەۋەبتىن  بــۇ  كۆرىــدۇ.  ســۈپىتىدە  دەۋرى 
ئىجتىمائىــي ئورۇنارنىڭ تەقەززاســى بويىچە، ياشــارنىڭ 
دائىرىســىدە  مەســئۇلىيەتلىرى  ۋە  ھەق-ھوقۇقلىــرى 
ئىجتىمائىــي  ئىچىــدە  ماســلىق  بىلــەن  جەمئىيــەت 
قىلىنىــدۇ.  تەلــەپ  شەكىللەندۈرۈلۈشــى  مۇناســىۋەت 
ياشــلىق دەۋرىدىكــى ئىجتىمائىيلىشــىش نەتىجىســىدە، 
ياشــار جەمئىيەتنىــڭ نورمىلىــرى، قەدىرىيەتلىــرى ۋە 
قائىدىلىرىگــە مــاس ھەرىكــەت قىلىــدۇ ۋە جەمئىيــەت 

پۈتۈنلىشــىدۇ25.  بىــر  بىلــەن 
ئىجتىمائىيلىشــىش دېگەنــدە بىراۋنىــڭ جەمئىيەتكــە 
ماسلىشــىش ۋە جەمئىيــەت بىلــەن بىــر پۈتۈنلىشــىش 
تــەۋە  ئــۆزى  نــاۋادا  بىــراۋ  تۇتۇلىــدۇ.  كــۆزدە  ھادىسىســى 

بولغــان جەمئىيەتكــە ماسلىشالمىســا ياكــى كىشــىلىك 
ۋە  قىالمىســا  تــەرەپ  بىــر  نورمــال  مۇناســىۋەتلەرنى 
ھالىتىــدە  توقۇنــۇش  بىلــەن  كىشــىلەر  باشــقا  ياكــى 
ــە  ــۇ ئىجتىمائىيلىشــالمىغانلىق ۋە جەمئىيەتك بولســا ب
ھېســابلىنىدۇ.  نەتىجىســى  ماسلىشــالمىغانلىقىنىڭ 
ئەمەلىيەتتــە،  چىقىــدۇ.  تاپتىــن  دېگەنــدە  مۇنداقچــە 
تۇغۇلغاندىــن  ئىجتىمائىيلىشىشــى  بىراۋنىــڭ 
دەۋرىــدە  ياشــلىق  لېكىــن  باشــلىنىدۇ.  ئېتىبــارەن 
ياشــارنىڭ  تۇرۇۋاتقــان  ئىچىــدە  ئىزدىنىشــى  كىملىــك 
ئىجتىمائىيلىشــىش ســۈرئىتى نىســبەتەن تېــز بولىــدۇ. 
كىملىكىنــى  ئۆزىنــى،  داۋاملىــق  ياشــار  دەۋردە  بــۇ 
ئىجتىمائىيلىششــتا  يۈرۈيــدۇ.  كويىــدا  ئىزدەشــنىڭ 
بولســا،  ئامىــل  بىــر  يەنــە  ئوينايدىغــان  رول  مۇھىــم 
بولــۇپ،  روللىــرى  جەمئىيەتتىكــى  بىراۋنىــڭ 
مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئىجتىمائىيلىشــىش بىراۋغا ئىجابىي 
بىراۋنىــڭ  مەســىلەن:  كېلىــدۇ.  ئېلىــپ  تەســىرلەرنى 
ئۆزىگــە بولغــان ئىشەنچىســى ئاشــىدۇ، يوشــۇرۇن كۈچىنــى 
جــارى قىلدۇرااليــدۇ، جەمئىيەتنىــڭ نورملىرىغــا، قائىــدە-
ماسلىشــااليدىغان  قەدىرىيەتلىرىگــە  يوســۇنلىرىغا، 
كىشــىلىك  شــەكىللەندۈرەلەيدۇ،  ئاالھىدىلىــك 
مۇناســىۋەتنى نورمــال ئېلىــپ ماڭااليــدۇ، باشــقىارنىڭ 
تۇيغۇداشــلىق  قويااليدۇ،يەنــى  ئۆزىنــى  ئورنىغــا 
قابىلىيىتىنــى قۇۋۋەتلەندۈرەلەيدۇ. ياشــار نۇقتىســىدىن 
ــم ئىجتىمائىيلىشــىش ۋاســىتىلىرى بولســا  ــەڭ مۇھى ئ
تېلېۋىــزور،  چەمبىرىكــى،  دوســتار  مەكتــەپ،  ئائىلــە، 
نــاۋادا  تاراتقــۇالردۇر26.  ئىجتىمائىــي  ئىنتېرنېــت، 
ۋە  پۈتۈنلىشەلمىســە  بىــر  بىلــەن  جەمئىيــەت  ياشــار 
قائىدە-يوســۇنلىرى،  نورمىلىــرى،  جەمئىيەتنىــڭ 
ماسلىشالمىســا،  قەدىرىيەتلىرىگــە  ۋە  ئۆرپ-ئادەتلىــرى 
ســۈركىلىش  ۋە  توقۇنــۇش  ئوتتۇرىســىدا  ئــەۋالدالر 
قۇرۇلمىســىنى  جەمئىيــەت  كۈنىمىــزدە  بېرىــدۇ.  يــۈز 
تېخنولوگىيەلىــك،  سىياســىي،  قىلىدىغــان  تەشــكىل 
ئىقتىســادىي، ئىجتىمائىــي ۋە باشــقا ســاھەلەردە بارلىققــا 
يــەر شارىاشــقان كۈنىمىــزدە  ۋە  كەلگــەن ئۆزگىرىشــلەر 
ئائىلىلــەر ياشــارنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىدا ئاكتىــپ 
ئــۆز  ئوخشاشــا  كەلمەكتــە.  ئاجىــز  ئويناشــتىن  رول 
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ياشــار  قىيىنىلىۋاتقــان  تېپىشــتا  ئــۆزى  يولىنــى 
كىملىــك ۋە كىشــىلىك خاراكتېرىنــى شەكىللەندۈرۈشــتە 
فۇنكســىيەچىلىك  قۇرۇلمىلىــق  قىينالماقتــا. 
نەزەرىيەســى جەمئىيەت قۇرۇلمىســىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى 
نەزەرگــە ئالغــان ئاساســتا، ياشــارنىڭ جەمئىيــەت بىلــەن 
پۈتۈنلىشىشــى ۋە جەمئىيەتكــە مــاس ھالــدا ھەرىكــەت 
قىلىشــى ئۈچــۈن ئىجتىمائىــي مۇئەسسەســەلەرنىڭ مــاس 

قىلىــدۇ. تەشــەببۇس  قىلىشــىنى  ھەرىكــەت  ھالــدا 

2.2. قۇرۇلمىلىــق توقۇنــۇش نەزەرىيەســى 
نۇقتىســىدىن ياشــلىق نەزەرىيەســى 

كــۈچ،  جەمئىيەتتىكــى  نەزەرىيەســى  توقۇنــۇش 
قاتــام،  ئىجتىمائىــي  ھوقــۇق،  نوپــۇز،  ھاكىمىيــەت، 
تەبىقــە ۋە ســىنىپار ئوتتۇرىســىدىكى تەڭســىزلىكلەرگە 
مەركەزلىشــىدۇ. كۈچنىــڭ تەڭســىز شــەكىلدە تەقســىم 
بولۇشــى جەمئىيەتتــە ھــەر قايســى قاتــام ۋە گۇرۇپپىــار 
ئوتتۇرىســىدىكى رىقابەتنــى كۈچەيتىــدۇ ۋە مەنپەئەتلــەر 
ۋەزىيــەت  بولىدىغــان  پايدىســىغا  كۈچلۈكلەرنىــڭ 
شــەكىللىنىدۇ. بــۇ نەزەرىيەنىــڭ قارىشــىچە، ئىلىــم-پ 
تۈرتكىســىدە  تەرەققىيــات  تېخنولوگىيەلىــك  ۋە  ەن 
كېلىــدۇ،  بارلىققــا  ئۆزگىرىشــلەر  قۇرۇلمىلىــق 
ــرى ۋە شــەكلى  ــي مۇناســىۋەتلەرنىڭ خاراكتې ئىجتىمائى
ئۆزگىرىــدۇ، ئــۆرپ- ئادەتلــەر، نورمىــار ۋە قەدىرىيەتلەرگــە 
پەرقلىــق  بۇرۇنقىدىــن  ئامىللىــرى  كۈلتــۈر  ئوخشــاش 
جەمئىيــەت  بۇرۇنقــى  باشــايدۇ،  كېلىشــكە  ھالغــا 
ــەر ئوتتۇرىغــا  ــت ھەرىكەتل نورمىلىــرى، قائىدىلىرىگــە زى
ئىجتىمائىي-ئىقتىســادىي  ۋە  ئەخاقىــي  چىقىــدۇ، 

كۆرۈلىــدۇ27. مەســىلىلەر 
ــان  ــن بولغ ــۇش نەزەرىيەســىنىڭ بەرپاچىلىرىدى توقۇن
ماركســنىڭ قارىشــىچە، ئىجتىمائىي قۇرۇلما كىشــىلىك 
مۇناســىۋەتلەرنى بەلگىلەيــدۇ، بــۇ نۇقتىدىــن قارىغانــدا 
قارىشــىنى  دۇنيــا  ۋە  ئىش-ھەرىكەتلىــرى  ياشــارنىڭ 
ئــۇالر تــەۋە بولغــان ســىنىپنىڭ خاراكتېــرى بەلگىلەيــدۇ. 
فىرانســۇز جەمئىيەتشــۇناس بوردىيــو ياشــارنىڭ كۈلتــۈر 
سەرمايىســىنىڭ28 ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي سەرمايىســىنى 
سەرمايىســى  كۈلتــۈر  دەيــدۇ.  كۈچەيتىدىغانلىقىنــى 

مۇئەسسەســەلىرى  مائارىــپ  بىراۋنىــڭ  دېگەنــدە 
قۇرۇلمىســىنى  بىلىــم  بولغــان  ئىگــە  ئارقىلىــق 
بىراۋنىــڭ  بولســا  ســەرمايە  ئىجتىمائىــي  كۆرسەتســە، 
كىشــىلىك مۇناســىۋەت تورىنــى كۆرســىتىدۇ. بوردىيــو 
يەنــە كۆنــۈش )habitus(ئۇقۇمــى بىلــەن بالىــار چــوڭ 
بولغــان ئائىلىنىــڭ بارلىــق نورمىلىرىنى،ئادەتلىرىنــى 
سەرمايىســى  كۈلتــۈر  بۇالرنــى  ۋە  ئۆگىنىدىغانلىقىنــى 
قىلىدىغانلىقىنــى،  ھەرىكــەت  بىرلەشــتۈرۈپ  بىلــەن 
مايىللىقارنــى  ۋە  زوق  مۇئەييــەن  نەتىجىــدە 
ــدۇ29. بوردىيونىــڭ  شــەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى تەكىتلەي
ئەھۋالىمىزغــا  بىزنىــڭ  نەزەرىيەســىدىن  ســەرمايە 
تۈركىســتاندا  شــەرقىي  چىقايلــى:  قــاراپ  قىســقىچە 
ــۇز  خىتايــار سىياســىي ئۈســتۈنلۈكى تۈپەيلــى كــۈچ، نوپ
ۋە ھوقــۇق جەھەتتىــن ئۇيغۇرالردىــن ئۈســتۈن ئورۇنــدا 
تۇرىــدۇ. بــۇ ئەھــۋال ھــەر ۋاقىــت خىتايارغــا پايدىلىــق 
ئۇيغــۇرالر  كەلــدى.  ئېلىــپ  ئىمتىيازالرنــى  ۋە  پۇرســەت 
كۈچســىز  قارىغانــدا  خىتايارغــا  ۋاقىــت  ھــەر  بولســا 
ــە  ــا ئىگ ــۈچ ۋە نوپۇزغ ــۇق، ك ــدى. ھوق ــۇرۇپ كەل ــدا ت ئورۇن
ــان  ــن مەھــرۇم بولغ ــەن بۇالردى ــار بىل بولۇۋالغــان خىتاي
ئۇيغــۇرالر ئوتتۇرىســىدا ھــەر قايســى ســاھەلەردە توقۇنــۇش 
ۋە ســۈركىلىش يــۈز بــەردى. ئوخشاشــا، خىتــاي ياشــلىرى 
جەھەتتىنمــۇ  مائارىــپ  قارىغانــدا  ياشــلىرىغا  ئۇيغــۇر 
بــۇ  ئالــدى،  تەلىــم  مەكتەپلــەردە  ياخشــى  شــارائىتى 
ئەھــۋال خىتــاي ياشــلىرىنىڭ كۈلتــۈر سەرمايىســىنى 
ــدا ئۈســتۈن  ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ سەرمايىســىگە قارىغان
يۇقىــرى  نىســبەتەن  سەرمايىســى  كۈلتــۈر  قىلــدى. 
ــدا  ــاي ياشــلىرى ئۇيغــۇر ياشــلىرىغا قارىغان بولغــان خىت
پايدىلىــق  جەھەتلەردىنمــۇ  ســەرمايە  ئىجتىمائىــي 
ئىجتىمائىــي  ۋە  كۈلتــۈر  بولۇۋالــدى.  ئىگــە  ئورۇنغــا 
ھالــدا  تەبىئىــي  پــەرق  بــۇ  ئوتتۇرىســىدىكى  ســەرمايە 
ئۇيغــۇر ياشــلىرى بىلــەن خىتــاي ياشــلىرى ئوتتۇرىســىدا 
ــدا قىلىــپ، تېخىمــۇ تەڭســىز ۋەزىيــەت  ســۈركىلىش پەي
شــەكىللەندۈرىدۇ . قىسقىســى، بوردىيونىــڭ نەزىرىدىكــى 

بايلىقتــۇر.  ســەرمايە كــۈچ ۋە 
ــۇش ۋە سۈركىلىشــنىڭ  ــۇش نەزەرىيەســى توقۇن توقۇن
خاراكتېــرى  قۇرۇلمىســى،  جەمئىيــەت  مەنبەســىنىڭ 
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ۋە شــەكلى بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكىنــى 
تېگىــدە  مەســىلىلەرنىڭ  بارلىــق  يەنــى  تەكىتلەيــدۇ. 
تەشــەببۇس  ياتىدىغانلىقىنــى  ئــۆزى  جەمئىيەتنىــڭ 
قارىشــىچە،  نەزەرىيەســىنىڭ  توقۇنــۇش  قىلىــدۇ. 
تەڭســىزلىكلىرىنى  كــۈچ  ئەســلىدىنا  جەمئىيــەت 
ھالەتتــە  تەڭســىز  كــۈچ  قۇرۇلىــدۇ،  قىلىــپ  ئاســاس 
تەقســىم قىلىنغــان جەمئىيەتتــە چوقــۇم توقۇنــۇش ۋە 
ــداق  ــن قان ــۇ تۈزۈمدى ــدۇ. چــوڭار ب ــۈز بېرى ســۈركىلىش ي
ياشــارمۇ  ئوخشاشــا  بولســا،  ئالغــان  نېسىۋېســىنى 
بــۇ تەڭســىزلىكتىن نېسىۋېســىنى ئالىــدۇ. ئەممــا بــۇ 
توقۇنــۇش ۋە ســۈركىلىش جەمئىيەتتــە فۇنكىســىيەلىك 
ــدۇ. كۈنىمىــزدە جەمئىيــەت قۇرۇلمىســىنىڭ  رول ئويناي
ئىچىــدە  ئامىلــار  ئويناۋاتقــان  رول  ئۆزگىرىشــىدە 
ئامىلارغــا  باشــقا  تەرەققىياتــار  تېخنولوگىيەلىــك 
قارىغانــدا نىســبەتەن مۇھىــم رول ئوينايــدۇ، دېيىشــكە 
تەرەققىياتارنىــڭ  تېخنولوگىيەلىــك  بولىــدۇ. 
ۋاســتىلىرى،  ئاالقــە  ئۇچــۇر  بولغــان  مەھســۇالتى 
ياشــارنىڭ  تاراتقــۇالر  ئىجتىمائىــي  تېلېۋىــزور، 
ئىجتىمائىيلىشىشــىدا مەلۇم دەرىجىدە رول ئويناۋاتىدۇ، 
ئىجتىمائىيلىشىشــىدا  پەرزەنتلىرىنىــڭ  ئائىلىلــەر 
يېتەرلىــك دەرىجىــدە رول ئويناشــتىن ئاجىز كېلىۋاتىدۇ، 
ۋە  قائىدە-يوســۇنار  نورمىــار،  ياشــار  قىســىم  بىــر 
قەدىرىيەتلەرگــە ماس ھەرىكــەت قىالمايۋاتىدۇ. مائارىپ، 
مۇالزىمەتلەردىــن  قاتارلىــق  تەنتەربىيــە  ۋە  ســەھىيە 
بولۇپمــۇ  پايدىلىنالمايۋاتىــدۇ،  دەرىجىــدە  يېتەرلىــك 
ئىگــە  مەنبەگــە  يېتەرلىــك  جەھەتتىــن  ئىقتىســادىي 
بواللمايۋاتىــدۇ. توقۇنــۇش نەزەرىيەســى بــۇ ئەھۋالارنــى 
تەڭســىزلىكىگە  كــۈچ  تۈزۈلمىســىدىكى  جەمئىيــەت 
باغــاپ چۈشــەندۈرىدۇ. بــۇ نەزەرىيەگــە ئاساســەن، خىتــاي 
بەرپــا قىلغــان سىياســىي، كۈلتۈر، ئىقتىســادىي، مائارىپ 
تەبىئىتــى  ۋە  ماھىيىتــى  تۈزۈلمىلــەر  ئىجتىمائىــي  ۋە 
شــەرقىي  بۇالرنــى  بولــۇپ،  ئادالەتســىز  نۇقتىســىدىن 
بېشــىغا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بولۇپمــۇ  تۈركىســتانلىقار 
كۈلپەتلەرنىــڭ  ۋە  زۇلــۇم  مەســىلە،  بارلىــق  كەلگــەن 

بولىــدۇ.  كېلىشــكە  خۇالســىگە  دېگــەن  مەنبەســى 

3.2. ســىموۋللۇق ئاالقە نۇقتىســىدىن ياشــلىق 

نەزەرىيەسى 

چىقىــش  نەزەرىيەســىنىڭ  ئاالقــە  ســىموۋللۇق 
تەشــكىل  مۇناســىۋەتلەر  ئىجتىمائىــي  نۇقتىســىنى 
ئۇنىــڭ  ئورنىغــا  گۇرۇپپىدىكــى  بىراۋنىــڭ  قىلىــدۇ. 
ئاســاس  ھەرىكەتلىرىنــى  ئىــش-  ۋە  پائالىيــەت 
ئاالقــە  ســىمۋوللۇق  مەركەزلىشــىدۇ.  ھالــدا  قىلغــان 
نەزەرىيەســىنىڭ غوللــۇق ۋەكىللىرىدىــن بىــرى بولغــان 
مېدنىــڭ قارىشــىچە، بىــر ئىنســاننىڭ ئۆزلۈكــى ئۇنىــڭ 
بىلــەن  ئــۆزى  پىســخىكىلىق  ۋە  بىئولوگىيەلىــك 
ئىجتىمائىــي قېلىــپ ۋە ئەندىزىلەرنىــڭ دىئالېكتىلىــك 
قىممەتكــە  ۋە  مەنــە  نەتىجىســىدە  مۇناســىۋىتى 
ئىجتىمائىــي  ئۆزلــۈك  نۇقتىدىــن  بــۇ  بولىــدۇ.  ئىگــە 
قەدىرىيەتلىرىنىــڭ،  ۋە  نورمىلىــرى  قۇرۇلمىنىــڭ 
سىڭدۈرۈلۈشــىنى  ئارقىلىــق  ۋاسىتىســى  ئۆگىنىــش 
ياكــى بۇالرغــا قارىتا بىراۋنىڭ ســۇبيېكتىپ قارىشــىنىڭ 
ياشــار  ئەھۋالــدا  بــۇ  كۆرســىتىدۇ.  ئىپادىلىنىشــىنى 
ــى  ــى، ئەندىزىلىرىن ــۈر قېلىپلىرىن ــڭ كۈلت جەمئىيەتنى
ئۆگىنىــش بىلــەن بىرگــە، بــۇالر ھەققىــدە مەلــۇم كــۆز 
يۈكلەيــدۇ.  مەنــە  بۇالرغــا  ۋە  بولىــدۇ  ئىگــە  قاراشــارغا 
ياشــارنىڭ ئۆزلۈكــى جەمئىيەتتــە باشــقا شەخســلەرنىڭ 
ئويۇنغــا  مەلــۇم  ۋە  ئۆگەنگەنــدە  ئۆتەشــنى  رولىنــى 
قاتناشــقاندا تەرەققىي قىلىدۇ. ياشــار يالغۇز قالغاندىكى 
ئەھۋالــى بىلــەن باشــقىار بىلــەن بىرلىكتــە ھەرىكــەت 
ئىكەنلىكىنــى  پەرقلىــق  ھالىتىنىــڭ  قىلغاندىكــى 
بىلىــدۇ. چۈنكــى باشــقىار بىلــەن بىرلىكتــە بولغانــدا 
ئويۇننىــڭ قائىدىلىرىگــە ۋە ئۆزگىلەرنىــڭ روللىرىنــى 
ياشــار  جەريانــدا  بــۇ  مەجبــۇردۇر.  ئېلىشــقا  نەزەرگــە 
ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــنىڭ قائىدىلىرىگــە ماسلىشــىش 
بىلــەن بىرگــە، ئىجتىمائىــي تۇرمۇش ھەققىــدە مۇئەييەن 
جەمئىيــەت  ياشــار  يەنــى  بولىــدۇ،  ئىگــە  قاراشــارغا 
جەمئىيــەت  ســىرت،  ماساشــقاندىن  قائىدىلىرىگــە 
ئىزاھــاپ  نۇقتىســىدىن  ئۆزىنىــڭ  قائىدىلىرىنــى 
چۈشــىنىپ ماڭىــدۇ30. ياشــار ھاياتىنىــڭ بــۇ مەزگىلىــدە 
ئىشــلەتكەن تىــل، ئىشــارەتلەرنىڭ نېمىلــەر ئىكەنلىكــى 
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ۋە بۇالرنىــڭ مەنىســى ھەققىــدە مەلۇماتقــا ئىگــە بولىــدۇ. 
ــدا  ــەن مۇناســىۋەت ئورناتقان ــار باشــقىار بىل ــۇ مەلۇمات ب
ئوخشــىمىغان مەنــە ۋە چۈشىنىشــلەرگە ســەۋەب بولىــدۇ. 
گۇرۇپپىنىــڭ  ئىچىدىكــى  ئاالقــە  ئــۆزى  ياشــار  يەنــى 
ئاالقــە شــەكىللىرىنىڭ مەنىلىرىنــى تالايــدۇ، شــالايدۇ، 
ھەتتــا  ئىزاھايــدۇ،  قايتىدىــن  قىلىــدۇ،  كونتــرول 
ــۇ پائالىيىتــى قېلىپلىشــىپ  ئۆزگەرتىــدۇ. ياشــارنىڭ ب
كەتكــەن ئىجتىمائىــي قېلىپارغــا تولۇق بويسۇنۇشــتىن 
ــرى ئىگــە  ھالقىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ ھەرىكەتلىرىگــە ئۆزلى
ۋە خوجــا بولــۇپ يېتەكلەيــدۇ ۋە ھەرىكــەت شــەكىللىرىنى 
ئۆزلىرى شــەكىللەندۈرىدۇ. قىسقىســى، ياشــار پاسســىپ 
ئويۇنچــى  ئاكتىــپ  ھالقىــپ  بولۇشــتىن  ئويۇنچــى 
ــە نەزەرىيەســى نۇقتىســىدىن  ــدۇ. ســىمۋوللۇق ئاالق بولى
ياشــار ئــۆز ھاياتىنــى ئــۆزى شــەكىللەندۈرىدۇ. چۈنكــى 
تەرەپتىــن  بىــر  مۇناســىۋەتلەردە  ئىجتىمائىــي  ياشــار 
جەمئىيــەت نورمىلىرىغــا يۈزلەنســە، يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
ئــۆز قائىدىلىرىنــى تىكلــەپ ماڭىــدۇ. لېكىــن ياشــارنىڭ 
ئۆزگەرمــەس  قائىدىلىرىنــى  بېكىتكــەن  ئۆزلىــرى 
تۇتۇۋالمايــدۇ، بەلكــى شــارائىتقا ئاساســەن ئۆزگەرتىــپ 

ماڭىــدۇ.31 

4.2. گىرۋەك كۈلتۈر نەزەرىيەسى 

كۈلتــۈر  غــول  ۋە  ھۆكۈمــران  جەمئىيەتتــە  ھــەر 
تەرىقىــدە  پەرقلىــق  ئۆزلىرىنــى  ياشــار  ئىچىــدە 
ئىپادىلــەش مەقســىتىدە ئوتتۇرىغــا قويغــان ئۆزگىچــە 
ــا، قائىــدە ۋە قەدىرىيەتلەرگــە ئاساســەن ھەرىكــەت  نورم
بــۇ  مەۋجۇتتــۇر.  كۈلتــۈر  گىــرۋەك  قىلىدىغــان 
كىيىــش  كىيىــم  ئاالھىدىلىكىنــى  كۈلتۈرنىــڭ 
پوســۇنى،  چــاچ  مۇزىــكا،  ئاڭايدىغــان  شــەكلى، 
ۋە  قائىــدە  ئۇســلۇبلىرى،  تىــل  ۋاســىتىلىرى،  ئاالقــە 
شــەكىللەندۈرىدۇ.  تەركىبلــەر  ئوخشــاش  نورملىرىغــا 
ئۆزلىرىنــى  ياشــار  ئىگــە  كۈلتۈرگــە  گىــرۋەك 
قىلغــان  تەۋســىيە  ياكــى  تاڭغــان  چــوڭار  ئاقــاش، 
قائىدىلەر،نورمىــار ۋە قەدىرىيەتلەرگــە قارشــى چىقىش، 
ئــۆز  ئاشــكارىاش،  ئىســياننى  دۇنياســىدىكى  روھىــي 
تالاشــلىرىغا، مايىللىقلىرىغــا ھۆرمــەت قىلىنىشــنى 

قىلىــدۇ32.  ھەرىكــەت  مەقســىتىدە  كۈتــۈش 
ياشــار بېقىنــدى ۋە بالىارچــە ھەرىكەت قىلىشــتىن 
قۇتۇلــۇپ مۇســتەقىل ۋە ئەركىــن بولۇشــقا يۈزلىنىــدۇ 
تــەۋە بولغــان  ۋە ئائىلــە قۇرۇلمىســى ۋە ئاتا-ئانىســى 
ئىجتىمائىي-ئىقتىســادىي گۇرۇپپىنىڭ سەۋىيەســىگە 
ســەۋەبتىن  بــۇ  ئىجتىمائىيلىشــىدۇ.  ئاساســەن 
ئۇســۇلى،  تەربىيەلــەش  پەرزەنــت  ئائىلىنىــڭ  ھــەر 
ئاالقــە شــەكلى، ئىگــە بولغــان كۈلتــۈر، ئىجتىمائىــي 
بولىــدۇ.  پەرقلىــق  ســەرمايىلىرى  ئىقتىســادىي  ۋە 
سەرمايىســىنىڭ  كۈلتــۈر  ۋە  ئىقتىســادىي  بولۇپمــۇ 
ۋە  تەبىقــە  مۇئەييــەن  كۆپلىكــى  ياكــى  ئازلىقــى 
دەرىجــە پەرقــى پەيــدا قىلىــدۇ. نەتىجىــدە ئائىلىنىــڭ 
ئۆزگىچــە  سەۋىيەســى  ئىجتىمائىي-ئىقتىســادىي 
ئەھۋالــدا  بــۇ  شــەكىللەندۈرىدۇ.  تــورى  مۇناســىۋەت 
ئوخشــىمىغان ئىجتىمائىي-ئىقتىســادىي سەۋىيەدىكى 
كەمتــۈك  كۆرۈلگــەن  پەرزەنتلىرىــدە  ئائىلىلەرنىــڭ 
ئائىلىســىدىن  ياشــارنىڭ  ئىجتىمائىيلىشــىش 
جــاكارالپ  مۇســتەقىللىقىنى  ئالدىغــا  ئــۆز  ئايرىــم، 
ئاســىي ھەرىكەتلەرنــى قىلىدىغــان بىــر كۈلتۈرنىــڭ 
جەمئىيەتنىــڭ  بولىــدۇ.  ســەۋەب  شەكىللىنىشــىگە 
قارشــى  قەدىرىيەتلىرىگــە  ۋە  نورمىلىــرى  ئومۇمىــي 
شــەكلى  ئاالقــە  خــاس  ئۆزلىرىگــە  ياشــار  چىققــان 
مۇئەسسەســەلەرگە  ئىجتىمائىــي  شــەكىللەندۈرۈپ 
باشــايدۇ،  بولۇشــقا  ئىســيانكار  ۋە  چىقىــدۇ  قارشــى 

چىقىــدۇ33. تاپتىــن  ئېيتقانــدا  قىلىــپ  مۇنداقچــە 
تــۆۋەن  رايونلىرىــدا  چەتــرەك  شــەھەرنىڭ  ئادەتتــە 
ســەۋىيەلىك تۇرمــۇش ئىمكانىيەتلىرىگــە ئىگــە تــۆۋەن 
ئىجتىمائىــي- ئوتتــۇرا  ئىجتىمائىي-ئىقتىســادىي، 
ئىجتىمائىي-ئىقتىســادىي  ئۈســتۈن  ۋە  ئىقتىســادىي 
گىــرۋەك  شــەكىللەندۈرگەن  ياشــار  ســەۋىيەلەردىكى 
غــول  ۋە  ئومۇمىــي  تەرزلــەردە  پەرقلىــق  كۈلتۈرلــەر، 
كۈلتۈرگــە زىــت ھالــدا ھەرىكــەت قىلىــپ ئاســىيارچە 
ســۈركىلىش  جەمئىيەتتــە  ۋە  قىلىــدۇ  ھەرىكــەت 
گىــرۋەك  قىلىــدۇ.  قىلىقارنــى  قىلىدىغــان  پەيــدا 
خــاس  ئۆزىگــە  ياشــار  قىلغــان  قوبــۇل  كۈلتۈرنــى 
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مۇناســىۋەت  ۋە  گۇرۇپپــا  تەشــكىللىنىپ  ئۇســۇلدا 
تــورى شــەكىللەندۈرىدۇ ۋە چوڭارنىــڭ تەبىــرى بويىچــە 
تەشكىللىنىشــى  بــۇ  ياشــارنىڭ  چىقىــدۇ.  تاپتىــن 
ۋە  قائىدىلىــرى  نورمىلىــرى،  جەمئىيەتنىــڭ 
بىرگــە،  بىلــەن  بولــۇش  زىــت  قەدىرىيەتلىرىگــە 
نورمىــار  يېڭــى  تــەۋە  گۇرۇپپىســىغا  بــۇ  ياشــارنىڭ 
ســەۋەب  چىقىشــىغا  ئوتتۇرىغــا  قائىدىلەرنىــڭ  ۋە 

ياشــارنىڭ  ماكانارنىــڭ  ئولتۇراقاشــقان  بولىــدۇ. 
رول  مۇھىــم  شەكىللەندۈرۈشــتە  كۈلتــۈر  گىــرۋەك 
قىلىــپ  مۇنداقچــە  تەكىتلىنىــدۇ.  ئوينايدىغانلىقــى 
ئولتۇراقاشــقان  ئائىلىســى  ۋە  ياشــار  ئېيتقانــدا، 
شــەكىللىرى  تۇرمــۇش  پەرقلىــق  ۋە  ماكانلىــرى 
ياشــارنىڭ گىــرۋەك كۈلتــۈر شەكىللەندۈرۈشــىدە رول 

ئوينايــدۇ34.

)deviation( 3. تاپتىن چىقىش

تاپتىن چىقىش رەســمىي ۋە غەيرى رەســمىي قائىدە-
كۆرســىتىدۇ.  ئىش-ھەرىكەتلەرنــى  زىــت  يوســۇنارغا 
نۇقتىســىدىن، جەمئىيەتنىــڭ  جەمئىيەتشۇناســلىق 
قېلىپلىرىنــى  ھەرىكــەت  ۋە  ئېتىقــاد  ئورتــاق 
ــا  ــال دەپ قارالســا، بۇالرغ ئورتاقاشــقان كىشــىلەر نورم
چىققۇچىــار  تاپتىــن  قىلغۇچىــار  ھەرىكــەت  زىــت 
ياخشــى  جەمئىيەتتــە  ئومۇمــەن  ھېســابلىنىدۇ. 
ســەلبىي  ئېلىنمايدىغــان  قارشــى  كۆرۈلمەيدىغــان، 
قىلمىشــارنىڭ بەزىلىــرى تاپتىــن چىقىشــقا مىســال 
مەســىلە  ئىجتىمائىــي  چىقىــش  تاپتىــن  بوالاليــدۇ. 
بولســىمۇ، لېكىــن بارلىــق ئىجتىمائىــي مەســىلىلەر 
بىــر  ئىشســىزلىق  بولمايــدۇ.  چىقىــش  تاپتىــن 
ئىجتىمائىــي مەســىلىدۇر، لېكىــن تاپتىــن چىقىــش 
قېلىپلىرىغــا  ھەرىكــەت  جەمئىيەتتىكــى  ئەمــەس. 
شــەكىللەندۈرىدىغان،  قىلىدىغــان،  يېتەكچىلىــك 
ــار  ــر قات ــان بى ــۇل قىلىنغ ــن قوب ــەت تەرىپىدى جەمئىي
نورمىــار بــار بولــۇپ، ھــەر جەمئىيــەت ئۆزىگــە خــاس 
ئىجتىمائىــي كونتــرول مېخانىزملىــرى تۈرتكىســىدە 
ئەزالىرىنىــڭ بــۇ نورمىارغــا رىئايــە قىلىشــىنى تەلــەپ 
قىلىدۇ، بۇ نورمىارغا رىئايە قىلىنمىســا ئىجتىمائىي 
بېســىم شــەكىللىنىدۇ ۋە بۇنداق ئەھۋالدا كونترولدىن 
بولــۇپ،  مەيدانغــا كېلىدىغــان  چىقىــش ھادىسىســى 
ــۆزى  ــدۇ. ئىنســان ئ ــش دېيىلى ــن چىقى ــا تاپتى بۇنىڭغ
ئۈچــۈن قائىــدە بېكىتەلەيدىغــان، نورمىــار، ئۆلچەملــەر 
ۋە قەدىرىيەتلــەر شــەكىللەندۈرەلەيدىغان ئىجتىمائىــي 
مەخلــۇق بولــۇپ، باشــقا تۈرلىــرى بىلــەن بىرلىكتــە 

ياشــاش ئۈچــۈن ئورتــاق ھەرىكــەت شــەكىللىرى، ئورتــاق 
ۋە  كەلتۈرىــدۇ  ۋۇجۇدقــا  ســىمۋولار،قەدىرىيەتلەرنى 
قائىدىلەرنــى  يەتكۈزىــدۇ.  ئەۋالتقــا  ئەۋالدتىــن  بۇالرنــى 
بېكىتكــەن ئىنســان بۇالرغــا مــاس ھەرىكــەت قىلىــش 
ئۈچــۈن ئۆزىگــە بېســىم قىلىشــقا مەجبــۇر، چۈنكــى 
قائىدىلــەر ۋە نورمىارنىڭ كۆپ قىســمى ئىنســانارنىڭ 

ئــارزۇ- ھەۋەســلىرى، نەپســىگە زىتتــۇر35. 
ســادىر  قىلمىــش  زىــت  قائىدىلەرگــە  رەســمىي 
بولغانــدا قانۇنىــي جەھەتتىن جــازا يۈرگۈزۈلىدۇ. غەيرى 
رەســمىي قائىدە-يوســۇنار ۋە نورمىارغــا زىــت ھەرىكەت 
ــۇ ھەرىكــەت دىققــەت تارتمىســا،  ــدە ب ــدە بەزى ــۈز بەرگەن ي
بەزىــدە چەتكــە قېقىلىدىغان،مەســخىرە قىلىنىدىغــان 
ئەزالىرىدىــن  بېرىلىــدۇ. جەمئىيــەت  ئېلىــپ  جــازاالر 
ئۆرپ-ئادەتلىرىگــە  قائىدە-يوســۇنلىرىغا،  نورمىارغــا، 
ۋە قەدىرىيەتلىرىگــە مــاس ھەرىكــەت قىلىشــىنى تەلەپ 
قىلىدۇ، كۈتىدۇ ۋە بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بېسىم 
ئەزالىرىنىــڭ  جەمئىيــەت  بېســىم  بــۇ  ئىشــلىتىدۇ. 
قائىدىلەرگــە مــاس ھەرىكــەت قىلىشــىدا رول ئوينايــدۇ، 
ھەممىســى  ئەزالىرىنىــڭ  جەمئىيــەت  لېكىــن 
قائىدىلەرگــە، نورمىارغــا مــاس ھەرىكــەت قىلمايــدۇ. 
تاپتىــن چىقىــش ھــەر ۋاقىــت ســەلبىي مەنىگــە ئىگــە 
بولســىمۇ، قائىدە-يوســۇنارغا زىــت ھەرىكەتلــەر ھــەر 
شــەكىللەندۈرمەيدۇ.  ھەرىكــەت  ســەلبىي  ۋاقىــت 
بــەزى ئەھۋالــاردا قائىدە-يوســۇن ۋە نورمىارغــا زىــت 
ھەرىكــەت ســادىر بولۇشــنىڭ ئەكســىچە، ئــۇ ھەرىكــەت 
ئىجابىــي ۋە جەمئىيــەت تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنىــدۇ، 
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ئەنئەنــە،  نورمىــار  ۋە  قائىدە-يوســۇنار  ئىجتىمائىــي 
ئوخشــاش  ئاساســەن  كۈلتۈرلەرگــە  ۋە  ئۆرپ-ئادەتلــەر 
بولمايــدۇ. بــەزى جەمئىيەتلــەردە جازاغــا ئۇچرايدىغــان 
بىــر قىلىــق باشــقا بىــر جەمئىيەتتــە نورمــال بولىــدۇ36. 
ئەيىــب  ۋە مىشــقىرىش  تۈكــۈرۈش  يەرگــە  ئۇيغــۇرالردا 
سانالســا، خىتايــاردا نورمــال ھېســابلىنىدۇ، نورمــال 
ئۆلتــۈرۈش جىنايــەت ھېسابانســا،  ئــادەم  ۋاقىتــاردا 
ئۇرۇشــتا ئــۆزى قوغــداش ئۈچۈن ئــادەم ئۆلتۈرســە نورمال 

ھېســابلىنىدۇ. 
ــار بولــۇپ،  ــۈرى ب تاپتىــن چىقىشــنىڭ تــۆت خىــل ت
ئــۇالر رەســمىي، غەيــرى رەســمىي، ســەلبىي ۋە ئىجابىــي 
قاتارلىقاردىــن ئىبــارەت. رەســمىي تاپتىــن چىقىــش 
ســادىر  جىنايــەت  قىلىــش،  خىاپلىــق  قانۇنارغــا 
تاپتىــن  رەســمىي  غەيــرى  كۆرســىتىدۇ.  قىلىشــنى 
چىقىــش بولســا ئۆرپ-ئــادەت، ئەنئەنــە، نورمىــار، قائىدە 
- يوســۇنار، قەدىرىيەتلــەر ۋە ئىجتىمائىــي قانۇنارغــا 
زىــت ھەرىكــەت ســادىر بولغانــدا پەيــدا بولىــدۇ. ئىجابىــي 
تاپتىــن چىقىــش جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرىدىغان 
تاپتىــن  ســەلبىي  كۆرسەتســە،  يېڭىلىقارنــى 
چىقىشــار جەمئىيەتتــە ئەيىــب ســانىلىدىغان، قارشــى 
كۆرســىتىدۇ.  ھەرىكەتلەرنــى  ئىــش-  ئېلىنمايدىغــان 
ئوتتۇرىســىدا  جىنايــەت  بىلــەن  چىقىــش  تاپتىــن 
يەنىــا  بولســىمۇ،  ئوخشاشــلىق  ۋە  ئورتاقلىــق 
پەرقلىنىــدۇ. تاپتىــن چىقىــش جىنايەتكــە قارىغانــدا 
ــن  ــەر تاپتى ــق جىنايەتل ــدۇ. بارلى ــەڭ بولى دائىرىســى ك
چىقىــش بولىــدۇ، لېكىــن بارلىــق تاپتىــن چىقىشــار 
جىنايــەت ھېســابانمايدۇ. قانۇنارغــا زىــت ھەرىكــەت 
چىقىشــقا  تاپتىــن  ھېسابانســا،  جىنايــەت  قىلىــش 
نۇرغــۇن ئامىــل ســەۋەب بولىــدۇ. تاپتىن چىقىشــارنىڭ 
ھەممىســى جىنايــەت دائىرىســىگە كىرمەيــدۇ. تاپتىــن 
كېلىــدۇ.  دۇچ  ئەيىبلەشــكە  كوللېكتىــپ  چىقىــش 
ئىنســانار تاپتىــن چىققــان شــەخس ياكــى شەخســلەرگە 
يۈرگۈزۈشــنى  جــازا  ۋە  قوللىنىشــنى  تەدبىــر  قارشــى 
كوللېكتىپنىــڭ  چىقىــش  تاپتىــن  ئويايــدۇ. 
ئەيىبلىشــىگە دۇچ كەلگەندىــن ســىرت، تامغىاشــنىمۇ 
قالپــاق  چىققانارغــا  تاپتىــن  يەنــى  قىلىــدۇ.  پەيــدا 

كىيدۈرۈلىــدۇ ۋە تامغىلىنىــدۇ. تامغىانغان شەخســلەر 
بــۇ تامغىدىــن ئاســان قۇتۇاللمايــدۇ. تامغىانغــان بــەزى 
ھەرىكــەت  ئۈچــۈن  قۇتۇلــۇش  تامغىدىــن  شەخســلەر 
تەســىرىگە  زور  تامغىاشــنىڭ  بەزىلىــرى  قىلســىمۇ، 

ئۇچــراپ تېخىمــۇ تاپتىــن چىقىــدۇ. 
بولــۇپ  خۇمــار  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك 
چىقىــش  تاپتىــن  كۆرۈلگــەن  جەمئىيەتتــە  قېلىــش 
ھادىســە  بــۇ  بولــۇپ،  بىــرى  قىلمىشــلىرىدىن 
جەمئىيەتكــە نۇرغــۇن جەھەتتىــن تەســىر كۆرســىتىدۇ. 
ــار  ــۇپ قالغۇچى ــار بول ــە خۇم ــك چېكىملىكك زەھەرلى
ســېتىش،  ســاقاش،  چېكىملىكنــى  زەھەرلىــك 
ئۇنىڭغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن جەمئىيــەت تەرىپىدىــن 
ســادىر  ئاســانا  قىلمىشــارنى  ئەيىبلىنىدىغــان 
تەســىرىدىن  چېكىملىــك  زەھەرلىــك  ۋە  قىلىــدۇ 
جىنايــەت ســادىر قىلىدىغــان ياكــى جىنايــەت ســادىر 
ــپ  ــە ئورنىتى ــەن ئاالق ــل كىشــىلەر بىل قىلىشــقا مايى
جەمئىيەتنىــڭ قەدىرىيــەت، نورمــال ۋە قائىدىلىرىدىــن 
يىراقلىشــىدۇ. زەھەرلىــك چېكىملىككــە خۇمــار بولۇپ 
ئاالقىســى  ئىجتىمائىــي  نورمــال  قالغۇچىارنىــڭ 
مەھــرۇم  قەدىرىيەتلەردىــن  ئىجتىمائىــي  بۇزۇلىــدۇ، 
چــوڭ  ياكــى  بېرىدىغــان  ئەھمىيــەت  ئــۆزى  قېلىــپ، 
شــەكىللەندۈرىدۇ.  »قەدىرىيەت«لەرنــى  بىلىدىغــان 
ئــۇالر ئۆزىگــە خــاس ئىجتىمائىــي مۇھىــت ۋۇجۇدقــا 
چىقىرىــپ، باشــقا »تەقدىرداش«لىــرى بىلــەن »ئورتــاق 
بىخەتەرلىــك تــورى ۋە مۇھىتــى« پەيــدا قىلىــدۇ. بــۇ 
ئۇالرغــا  مۇھىــت«  ۋە  تــورى  بىخەتەرلىــك  »ئورتــاق 
شــەكىللەندۈرۈپ،  دۇنيــا  بىــر  ئايرىــم  نىســبەتەن 
پەرقلەنــدۈرۈپ  گۇرۇپپىدىــن  ئىجتىمائىــي  نورمــال 
ــن تاپتىــن چىقىــش دەپ  ــدۇ. جەمئىيــەت تەرىپىدى تۇرى
قارىلىدىغــان قەدىرىيــەت ۋە نورمىارنىــڭ زەھەرلىــك 
چېكىملىككــە خۇمــار بولــۇپ قالغۇچىارغــا نىســبەتەن 
قىممىتــى بولمايــدۇ. زەھەرلىــك چېكىملىككــە خۇمــار 
بولــۇپ قېلىــش بىراۋنىــڭ ئۆزگىــا قاراتقــان زوراۋانلىــق 
بولماســتىن، ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەتلەرنى تەرتىپكــە 
قارشــى  سىســتېمىلىرىغا  قەدىرىيــەت  ســالىدىغان 

ئىنكاســتۇر37.  قىلىنغــان  ســادىر 
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تاپتىــن چىقىشــنىڭ ســەۋەبلىرىنى تۆۋەندىكــى بىــر 
نەچچــە نۇقتىغــا يىغىنچاقــاش مۇمكىــن:

قۇتۇلــۇپ 	  بېســىمدىن  ئىجتىمائىــي  بىــراۋ 
بولغانــدا،  مۇســتەقىل«بولماقچى  ۋە  »ئەركىــن 

جەمئىيەتتــە تاپتىــن چىقىــش قىلمىشــلىرىغا 	 
ئىجتىمائىــي  ۋە  بېســىمار  جــازاالر،  قارشــى 

ئاجىزالشــقاندا،  كونتــرول 
تاپتىــن چىقىشــقا قارشــى جــازا ۋە بېســىمارنى 	 

ئەمەلىيلەشتۈرۈشــكە ســەل قارالغانــدا،
ئىشســىزلىق، ئادالەتســىز كىرىــم تەقســىماتى، 	 

ــا ئوخشــاش ئىجتىمائىــي  نامراتلىــق، نادانلىقق
ــدە،  ھادىســىلەر كۆپەيگەن

بىراۋنىــڭ كىشــىلىك خاراكتېرىنىــڭ ئاجىــز 	 
ئاجىزلىقــى،  بولۇشــى،نېرۋا 

قىلمىشــىنى 	  چىققۇچىارنىــڭ  تاپتىــن 
باشــلىغاندا،  ئاقاشــقا 

قائىدىلىرىنىــڭ 	  ۋە  نورمىلىــرى  جەمئىيــەت 
قىممىتى، رولى ۋە مەزمۇنى ئېنىق بولمىغاندا، 
ۋە  نورمىلىــرى  جەمئىيــەت  بىــراۋ  شــۇنداقا 
قائىدىلىرىنىــڭ قىممىتــى، رولى ۋە مەزمۇنىنى 
بىراۋنىــڭ  چۈشــىنەلمىگەندە،  ئېنىــق 
مەســئۇلىيىتىنىڭ  ۋە  رول  ئىجتىمائىــي 
ئاڭقىرالمىغانــدا،  دائىرىســىنى  ۋە  پاســىللىرىنى 

تاپتىــن چىقىشــنى يوشــۇرۇن ســادىر قىلىــش 	 
ئاســان بولۇشــقا باشــلىغاندا،

تاپتىــن 	  بىراۋنىــڭ  كۈلتۈرنىــڭ  گىــرۋەك   
تاپتىــن  ۋە  نورمــال دەپ قاراشــقا  چىقىشــىنى 
باشــلىغاندا،  چىقىشــقا  ئىگــە  چىققۇچىارگــە 

ئەخــاق، ئېتىقــاد، قەدىرىيەتلەرنىــڭ رولــى ۋە 	 
ئاجىزالشــقاندا38،  قىممىتــى 

ئــۇرۇش، ئىشغالىيەت،ئىقتىســادىي ۋە ســىيا-	 
ســىي كىرىزىــس، كــۆچ، ئىنقىابقــا ئوخشــاش 
)نۇرغــۇن  بەرگەنــدە  يــۈز  ئۆزگىرىشــلەر  زور 
ســەۋەبىدىن(.  كېلىشــى  دۇچ  مەســىلىلەرگە 

يېزىدىــن 	  توقۇنۇشــلىرى، مەســىلەن:  كۈلتــۈر 
بىــر  باشــقا  دۆلەتتىــن  بىــر  ياكــى  شــەھەرگە 
بىــر  يــات  ئىنســانار،  كۆچكــەن  دۆلەتكــە 
كۈلتــۈر مۇھىتىغــا كىرگەنــدە ئــۇ كۈلتــۈر ۋە 
قىيىنىلىــپ  ماسلىشىشــتا  جەمئىيەتكــە 
كەلگەنــدە،  دۇچ  توقۇنۇشــقا  ۋە  ســۈركىلىش 

جەريانىــدا 	  ئىجتىمائىيلىشــىش  بىراۋنىــڭ 
جەمئىيەتنىڭ كۈلتۈرىنــى، ئۆرپ-ئادەتلىرىنى، 
ئېتىقــاد  نورمىلىرىنــى،  قەدىرىيەتلىرىنــى، 
قائىدە-يوســۇنلىرىنى  سىســتېمىلىرىنى، 
جەمئىيەتكــە  بىــراۋ  ۋە  ئۆگىنەلمىگەنــدە 

باشــلغاندا، ياتلىشىشــقا 
قوبــۇل 	  تەرىپىدىــن  مىللــەت  ۋە  جەمئىيــەت 

ئىشــقا  بۇالرنــى  بىلــەن  مەقســەتلەر  قىلىنغــان 
ۋاســىتىلىرى  ۋە  ئۇســۇللىرى  ئاشــۇرۇش 
مۇۋازىنەتســىزلىكلەر.  ئوتتۇرىســىدىكى 
كىشــىلەرگە  بــەزى  كۈنىمىــزدە  مەســىلەن: 
ــۇق  نىســبەتەن مۇھىــم مەقســەتلەردىن بىــرى ئۇت
ــۇ بىراۋنىــڭ مەدەنىيــەت ساپاســى  قازىنىشــتۇر، ب
بىلــەن ئۆلچىلىنىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن يېتەرلىــك 
ۋە  كۈچــى  ماددىــي  ئىمكانىيىتــى،  شــارائىتى، 
ئىنســانارنىڭ  بــەزى  بولمىغــان  قابىلىيىتــى 
مەقســىتىگە  ئىبــارەت  قازىنىشــتىن  ئۇتــۇق 
بولىــدۇ.  قىيىــن  ئىنتايىــن  يېتىشــى 
جەمئىيەتتــە ئۇتــۇق قازىنىــش مەقســىتى بولغــان 
لېكىــن مەقســىتىگە يەتكۈزىدىغــان يولارنىــڭ 
يېپىــق ئىكەنلىكىنــى كۆرگــەن بــەزى ئىنســانار، 
مەقســىتىگە يېتىــش ئۈچــۈن ناتوغــرا يولارنــى 
ــاپ تاپتىــن چىقىشــى مۇمكىــن. ئوغرىلىــق،  تال
قىلىــپ  ئىشــارنى  ئوخشــاش  يالغانچىلىققــا 

مۇمكىــن.  يېتىشــى  مەقســىتىگە 
تاپتىــن چىقىــش نەتىجىســىدە كېلىــپ چىقىدىغان 

بــەزى ســەلبىي نەتىجىلــەر تۆۋەندىكىچە:
نورمىلىــرى، 	  قەدىرىيەتلىــرى،  جەمئىيەتنىــڭ 

ئەخاقىــي ئۆلچەملىــرى، قائىــدە- يوســۇنلىرى، 
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تەســىرى،  سىســتېمىلىرىنىڭ  ئېتىقــاد 
بۇنــداق  ئاجىزاليــدۇ.  مەنىســى  ۋە  قىممىتــى 
ئىش-ھەرىكەتنىــڭ  قايســى  بىــراۋ  ئەھۋالــدا 
ئىكەنلىكىنــى  خاتــا  قايسىســىنى  توغــرا، 
پــەرق ئېتىشــتە قىيىلىنىــدۇ. بولۇپمــۇ بىــراۋ 
يېتەرلىــك  ئىش-ھەرىكەتلىرىنىــڭ  خاتــا 
ئۇچرىمىغانلىقىنــى  بېســىمغا  جازاغــا، 
ــن  ــەت ۋە نورمىارنىــڭ كۈچىدى بىلســە قەدىرىي
گۇمانلىنىشــقا باشــايدۇ ۋە تاپتىــن چىقىشــنى 

داۋاماشــتۇرىدۇ. 
ئىقتىســادىي مەنبەلەرنىڭ ئىسراپ قىلىنىشىنى 	 

كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. مائارىــپ، ســەھىيە، بىلىــم 
ۋە تېخنولوگىيەگە ئوخشــاش مۇھىم ســاھەلەرگە 
ــەر تاپتىــن  ئاجرىتىلىدىغــان ئىقتىســادىي مەنبەل
ئېلىشــقا  ئالدىنــى  قىلمىشــىنىڭ  چىقىــش 

قوللىنىلىــدۇ. 
بىــراۋ 	  بىلــەن  مىللــەت  ۋە  جەمئىيــەت 

ئوتتۇرىســىدىكى ئىشەنچ، باغلىنىش رىشتىسى 
ــۇ  ــى ئىنســان ئۆزگىلەرنىڭم ــدۇ. چۈنك ئاجىزالي
قائىــدە- جەمئىيەتنىــڭ  ئوخشــاش  ئۆزىگــە 

ــا، قەدىرىيەتلىرىگــە  يوســۇنلىرىغا، نورمىلىرىغ
ۋە ئەخــاق ئۆلچەملىرىگــە رىئايــە قىلىشــىنى 
كۈتىــدۇ. لېكىــن ئىنســاننىڭ بــۇ كۈتۈشــلىرى 
جەمئىيــەت  ئۇنىــڭ  قالســا،  ئاشــماي  ئىشــقا 
بولغــان  پۇقرالىرىغــا  جەمئىيەتنىــڭ  ئــۇ  ۋە 
ئىــش-  ئىنســان  ئاجىزاليــدۇ.  ئىشەنچىســى 
قائىدىلىرىنــى،  جەمئىيــەت  ھەرىكەتلىرىــدە 
ئېتىقــاد  قەدىرىيەتلىرىنــى،  نورمىلىرىنــى، 
للېكتىپنىڭ  كو ، ىنى سىســتېمىلىر
شەخســىي  بەلكــى  ئەمــەس،  مەنپەئەتىنــى 
نەپســىنى  ۋە  ئارزۇ-ئىســتەك  مەنپەئــەت، 
ئىنســاننىڭ  قويىــدۇ.  ئورۇنغــا  ئالدىنقــى 
بولغــان  تــەۋە  ئــۆزى  ئائىلىســىگە،  ئۆزىگــە، 
ۋە  جەمئىيــەت  گۇرۇپپــا،  ئىجتىمائىــي 
مىللەتكــە بولغــان مەســئۇلىيىتى ئاجىزاليــدۇ. 

بىراۋنىــڭ كوللېكتىــپ كىملىكــى سۇســايدۇ، 
ئىنســان ئىنســاندىن تــەپ تارتمايدىغــان ئەھۋال 

 . ئومۇملىشــىدۇ
نەزەرىيەســىنى  فۇنســكىيەچىلىك  قۇرۇلمىلىــق 
قوبــۇل قىلغــان جەمئىيەتشۇناســار تاپتىــن چىقىــش 
ســۈپىتىدە  ھادىســە  ئوبيېكتىــپ  ھادىسىســىگە 
قوبــۇل  نەزەرىيەســىنى  ئاالقــە  ســىمۋوللۇق  قارىســا، 
چىقىشــنى  تاپتىــن  جەمئىيەتشۇناســار  قىلغــان 
ــدۇ. رۇبىنتــون  ســۇبيېكتىپ مەســىلە ســۈپىتىدە قاراي
جەمئىيەتشۇناســار  ئوخشــاش  ۋېيىنبېرگــە  ۋە 
نەزەرىيەســىنى  فۇنكســىيەچىلىك  قۇرۇلمىلىــق 
قوبــۇل قىلغــان جەمئىيەتشۇناســارنىڭ ئــۈچ نۇقتىنى 
تۇتقــا قىلىــپ تاپتىــن چىقىــش ھادىســىنى ئانالىــز 

دەيــدۇ:  قىلىدىغانلىقلىرىنــى 
قائىــدە-	  قەدىرىيەتلــەر،  نورمىــار،  جەمئىيەتتىكــى 

يوســۇنار ھەققىدە ئورتاق قاراش ۋە بىردەكلىك 
ھالــدا  تەبىئىــي  ئورتاقلىــق  بــۇ  مەۋجۇتتــۇر، 
تاپتىــن چىقىــش ھادىسىســىنىڭ تەبىرىنىمــۇ 

ئاساناشــتۇرىدۇ. 
ئىجتىمائىــي 	  ئەيىبلــەش،  چىقىــش  تاپتىــن 

كونتــرول، بېســىم ياكــى قانۇنىــي ھەرىكەتلەرگە 
ئوخشــاش جازاالرنــى ھەرىكەتلەندۈرىــدۇ. 

ئىنكاســار 	  قارىتىلغــان  چىقىشــقا  تاپتىــن 
ئەخــاق  قەدىرىيــەت،  ئورتــاق  جەمئىيەتنىــڭ 
ئۆلچەملىرى، نورمىار ۋە قائىدە-يوســۇنلىرىنى 
رولىنــى، قىممىتىنــى يەنــە بىــر قېتىــم تونــۇپ 

يېتىشــكە تۈرتكــە بولىــدۇ39. 
 نوپۇزلــۇق جەمئىيەتشــۇناس ئېمىــل دۇركھېيىــم 
نىســبەتەن  جەمئىيەتكــە  چىقىشــنىڭ  تاپتىــن 
تەشــەببۇس  ئىكەنلىكىنــى  زۆرۈر  نورمال،ھەتتــا 
چىقىشــنىڭ  تاپتىــن  بولــۇپ،  قىلىدىغــان 
بارلىقىنــى  فۇنكسىيەســى  تــۆت  تۆۋەندىكىــدەك 

. ۇ تىد ر ســكە ئە
جەمئىيەتنىــڭ 	  بىــر  چىقىــش  تاپتىــن 

نورمىلىــرى، قەدىرىيەتلىرى ۋە قائىدىلىرىنى 
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ئەســلىتىپ ئۇالرنىــڭ قىممىتىنــى، نوپۇزىنى 
ــك  ــتۈرىدۇ. رەزىللى ــى مۇئەييەنلەش ۋە رولىن
ۋە  بولمايــدۇ  ياخشــىلىق  تــۇرۇپ  بولمــاي 
جىنايــەت، تاپتىــن چىقىــش بولمــاي تــۇرۇپ 

ــدۇ.  ــى بولماي ــەت تەجەلل ئادال
بىلــەن 	  ھادىسىســى  چىقىــش  تاپتىــن 

پەرقلەندۈرگىلــى  پاســىلارنى  ئەخاقىــي 
ۋە ســىزغىلى بولىــدۇ، ئىنســانار تاپتىــن 
ئارقىلىــق  پەرقلەنــدۈرۈش  چىقىشــنى 

ئايرىيااليــدۇ.  خاتادىــن  توغرىنــى 
ھادىسىســى 	  چىقىــش  تاپتىــن  ئېغىــر 

ئىتتىپاقاشــتۈرۈپ  ئەزالىرىنــى  جەمئىيــەت 
بۇنىڭغــا قارشــى ئىنــكاس ھەتتــا تەدبىــر 

مەجبۇراليــدۇ.  قوللىنىشــقا 
ــي 	  ــڭ ئەخاقى ــش جەمئىيەتنى ــن چىقى تاپتى

ئۆلچەملىــرى، نورمىلىرى ۋە قەدىرىيەتلىرىگە 
ئەھــۋال  بــۇ  ۋە  كېلىــدۇ  ئېلىــپ  بېســىم 

ــدۇ.  ــش قىلى ــە ئۆزگىرى جەمئىيەتت
كــۆپ قىســمى  ئەزالىرىنىــڭ  لېكىــن جەمئىيــەت 
ئەخــاق  ۋە  نىــزام  ئىجتىمائىــي  چىققانــدا،  تاپتىــن 
جەمئىيــەت  دۇركېھيىــم  بولىــدۇ.  يــوق  بۇزۇلــۇپ 
قائىدە-يوســۇنارنى  قىلىدىغــان  رىئايــە  ئەزالىــرى 
ئۇنىــڭ  تەبىرلەيــدۇ.  دەپ  ۋىجــدان  ئىجتىمائىــي 
قارىشــىچە، ئىجتىمائىــي ۋىجــدان بولمىغــان بولســا، 
ئىجتىمائىــي مۇئەسسەســەلەر ياكــى ئىجتىمائىي قاتام 
ۋە ســىنىپاردا ئەخاقنىــڭ قىممىتــى بولمايتتــى40. 
فۇنكىســىيەچىلىك نەزەرىيەسىنىڭ ۋەكىللىرىدىن 
ــن چىقىــش  ــان ئېرىكســوننىڭ قارىشــىچە، تاپتى بولغ
ســىرت،  نەتىجىلىرىدىــن  ســەلبىي  ھادىسىســىنىڭ 
نورمــال  نۇقتىســىدىن  دىنامىكلىــق  ئىجتىمائىــي 
ۋە فۇنكىســىيەلىك رولــى بــار. جەمئىيەتتــە تولىمــۇ 
مۇھىــم شــالاش مېخانىزمــى بــار بولــۇپ، بــۇ مېخانىــزم 
»ئىجتىمائىــي كونترول«نــى ئىشــقا ئاشــۇرىدۇ. ئىــش-

ھەرىكەتلىــرى بــۇ شــالاش مېخانىزمىدىــن ئۆتمىگــەن 
سىســتېمىنىڭ  بىــر  چىقىــدۇ.  تاپتىــن  ئىنســانار 

غــول تەشــكىللىنىش ھەرىكىتىگــە مەركــەز- قېچىــش 
جەمئىيــەت  بولىــدۇ.  قارىغىلــى  نۇقتىســىدىن 
مەركىزىــدە غــول قەدىرىيــەت ۋە نورمىــار بــار بولــۇپ، 
گىرۋەكلىرىدىــن  پاســىللىرىنىڭ  سىســتېمىنىڭ 
مەركەزدىكــى ئىش-ھەرىكەتلەرگــە قارىتــا بىــر تارتىــش 
ئىــش- يېقىناشــقان  مەركەزگــە  بولىــدۇ.  كۈچــى 
ئىــش-  مۇكاپاتلىنىــدۇ،  جەمئىيەتتــە  ھەرىكەتلــەر 
بــۇ  ئۇزاقاشســا،  قانچىلىــك  ھەرىكەتلــەر مەركەزدىــن 

بولىــدۇ41.  چىقىــش  تاپتىــن  ئىش-ھەرىكــەت 
تاپتىن چىقىشــنى سۇبيېكتىپ مەسىلە سۈپىتىدە 
نەزەرىيەســىنىڭ  ئاالقــە  ســىمۋوللۇق  كۆرىدىغــان 

تۆۋەندىكىچــە:  قاراشــلىرى 
شــەخس ۋە گۇرۇپپىــار بىــر- بىــرى بىلــەن ئورتــاق 
ســىمۋولار ئارقىلىــق ئاالقــە قىلىــدۇ. ئىنســانار بــۇ 
بىــر- ئارقىلىــق  ۋاســىتىلىرى  ئاالقــە  ســىموۋللۇق 
ئايرىيــدۇ،  كاتېگورىيەگــە  تىپلەشــتۈرىدۇ،  بىرىنــى 
ئىــش-  ۋە  ئايرىيــدۇ  خىلغــا  بۆلىــدۇ،  قاتامغــا 
ھەرىكەتلىرىنــى بۇنىڭغــا ئاساســەن فورمىاالشــتۇرىدۇ 

ســالىدۇ.  قېلىپقــا  ياكــى 
چىقىــش  تاپتىــن  ھەرىكەتنىــڭ  ئىــش-  بىــر 
ئېيتقانــدا  مەنىدىــن  مەلــۇم  تامغىلىنىشــى،  دەپ 
ياكــى  كېســەل  چىقمىغــان،  ياكــى  چىققــان  تاپتىــن 
ياكــى  ياخشــى  ئەمــەس،  ياكــى  جىنايەتچــى  ئەمــەس، 
ئەمــەس، رەزىــل ياكــى ئەمــەس، خائىــن ياكــى ئەمــەس 
قىلىدىغــان  پەيــدا  پــەرق  ئوتتۇرىســىدا  دېگەنلــەر 

 . ۇشــتۇر سىمۋولاشتۇر
ســۈپەتلەر،  قارىتىلغــان  ئۆزگىلەرگــە  كىشــىلەر 
لەقەملــەر  خۇسۇســىيەتلەر،  تامغىــار،  تەبىرلــەر، 
قىلىــدۇ.  ھەرىكــەت  ئاساســەن  پوزىتســىيەلەرگە  ۋە 
مەســىلەن: بىــراۋ ئوغــرى، كېســەل، نــادان، خائىــن، 
تاپتىــن چىققۇچــى، بــۇزۇق دەپ تامغىانســا، ئۇنىڭغــا 
باشــلىنىدۇ  قىلىنىشــقا  مۇئامىلــە  مۇشــۇنداق 
ياكــى بىــراۋ ئۆزگىلەرنــى نــادان، خائىــن، بــۇزۇق دەپ 
تەرەپكــە  قارشــى  ھامــان،  باشــلىغان  تامغىاشــقا 

باشــايدۇ.  قىلىشــقا  مۇئامىلــە  مۇشــۇنداق 
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ســۇبيېكتىپ  ھادىسىســىنى  چىقىــش  تاپتىــن 
تامغىــاش  قارايدىغــان  ســۈپىتىدە  مەســىلە 
تاپتىــن  نوقــۇل  چىقىشــنى  تاپتىــن  نەزەرىيەســىمۇ، 
قىلىــش  تۇتقــا  ھەرىكىتىنــى  ئىــش-  چىققۇچىنىــڭ 

ئارقىلىــق ئىزاھلىغىلــى بولمايدىغانلىقىنــى، بۇنــداق 
ھەرىكەتلەرگــە  ئىجتىمائىــي  باشــقا  ھەرىكەتلەرنــى 
بىلــەن  ھەرىكەتلــەر  ئىجتىمائىــي  نۇرغــۇن  ئوخشــاش، 
ئەســكەرتىدۇ42. الزىملىقىنــى  ئىزاھــاش  بىرلىكتــە 

4. ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى 

بــۇ ئۇيغــۇر ياشــلىرى نۆۋەتتــە ئىســتانبۇل ســەفا كۆي 
رايونىدىكــى شــەرقىي تۈركىســتان ياشــار مەركىــزى ۋە 
بــۇ مەركەزنىــڭ ســىرتىدا تۇرۇۋاتقــان بولــۇپ، تۈرلــۈك 
تەلىم-تەربىيــە پىروگراممىلىرىغــا ئىشــتىراك قىلىش 
بىلــەن بىرگــە، تىرىكچىلىــك بىلەنمــۇ شــۇغۇلانماقتا. 
بــۇ ياشــار بــۇرۇن زەھەرلىــك چېكىملىككــە كۆنــۈپ 
شــەرقىي  ۋە  ئۆزلىرىنىــڭ  ھازىــر  لېكىــن  قالغــان 
تىرىشــچانلىقى  مەركىزىنىــڭ  ياشــار  تۈركىســتان 
دەرىجىــدە  مەلــۇم  تۈرتكىســىدە  چىقىرىشــى  كــۈچ  ۋە 
ــى  ــال ھاياتىن ــى تاشــاپ نورم ــك چېكىملىكن زەھەرلى
ســەفا  ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلماقتــا.  داۋاماشــتۇرۇش 
مەركىزىــدە  ياشــار  تۈركىســتان  شــەرقىي  كۆيدىكــى 
ــانى 28 بولســا، ســىرتتا  ــي س ــڭ ئومۇمى تۇرۇۋاتقانارنى
تۇرۇۋاتقانارمــۇ مۇئەييــەن نىســبەتنى ئىگىلەيــدۇ. بــۇ 
بولســا،  ئوقۇغــان  مەدرىســىدە  بەزىلىــرى  ياشــارنىڭ 
ھازىــر  پۈتتۈرگــەن.  مەكتەپنــى  ئوتتــۇرا  بەزىلىــرى 
ئۇالرنىــڭ توققــۇزى ھۈنــەر ئۆگىنىۋاتقــان بولســا، 12 
ــكار  ــق ئىشلەيدۇ)بەزىســى بى ــى ئايلى ــۈك ياك ســى كۈنل
بولــۇپ قالىــدۇ(، يەتتىســى ئوقۇغۇچــى بولۇپ، كۇرۇســقا 
بېرىــپ ئىنگىلىزچــە ئوقۇيــدۇ. يىگىرمىگــە يېقىــن 
ياشــارنىڭ ئاتــا- ئانىســى تىجارەتچــى ۋە دېھقان بولســا، 
قالغانلىرىنىــڭ ئاتا-ئانىســى كادىــر بولــۇپ خىزمــەت 
ــا  قىلغــان. نۆۋەتتــە بــۇ ياشــارنىڭ تۆتىنىــڭ يېنىــدا ي
ئانىســى ياكــى دادىســى بــار، لېكىــن ئاساســەن دېگــۈدەك 
ياشــايدۇ.  ۋەتەنــدە  ئانىســى  ئاتــا-  قىســمىنىڭ  كــۆپ 
يېنىــدا ئاتا-ئانىســى بولغــان ياشــارنىڭ بولســا ئىككــى 
شــەرقىي  ياشــارنىڭ  بــۇ  ئۆگــەي.  بىرســى  تەرەپنىــڭ 
كىرگەنــدە  تۇنجــى  مەركىزىگــە  ياشــار  تۈركىســتان 
ئائىلىســى بىلــەن پۈتۈنلــەي ئاالقىســى يــوق بولــۇپ، 

مەركەزگــە كىرىــپ بىــر مەزگىلدىــن كېيىــن ئاالقىســى 
بەزىلىرىنىــڭ  ھەتتــا  كەلگــەن.  ئەســلىگە  تەدرىجــى 
ئاتــا- ئانىســى پات-پــات شــەرقىي تۈركىســتان ياشــار 

مەركىزىگــە كېلىــپ ئۇالرنــى يوقــاپ كەلگــەن. 
شــەرقىي تۈركىســتان ياشــار مەركىــزى بــۇ ياشــارغا 
ــاردەم  قارىتــا خىزمــەت تېپىــش، تۇرمــۇش ئىشــلىرىغا ي
ــۈك تەلىــم- تەربىيــە پروگراممىلىــرى  قىلىــش ۋە تۈرل
ئېلىــپ  پائالىيەتلەرنــى  قاتارلىقــار  ئورۇناشــتۇرۇش 
مەركىزىــدە  ياشــار  تۈركىســتان  شــەرقىي  بارماقتــا. 
ئەمــەس، ســىرتتا ئــۆي ئىجارىگــە ئېلىــپ تۇرۇۋاتقــان 
ئۇيغــۇر ياشــلىرىمۇ بــار بولــۇپ، بــەش ئالتىســى بىــر 
كۆنــۈپ  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك  تۇرىــدۇ.  ئۆيــدە 
تىــن   40 خىروئىــن(  ســانى)  بالىارنىــڭ  قالغــان 
قــەدەر  ھازىرغــا  نــى   18 ياشــارنىڭ  بــۇ   . ئاشــمايدۇ 
ــڭ تىرىشــچانلىقى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان  ئۆزلىرىنى
ياردىمــى  ۋە  چىقىرىشــى  كــۈچ  مەركىزىنىــڭ  ياشــار 
قالغانلىرىنىڭمــۇ  كەتكــەن.  ئوڭشــىلىپ  ئاســتىدا 
ئوڭشــىلىپ كېتىشــى ئۈچــۈن بولســا تىرىشــچانلىق 
كۆرســىتىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلمەكتــە. نەشــىگە كۆنــۈپ 
قالغــان بالىــار ســانى ئېنىــق ئەمــەس، ئەممــا مەلــۇم 
ئېنىــق  بارلىقــى  چېكىدىغانارنىــڭ  نەشــە  ســاندا 
ئىكەنلىكــى  ئەتراپىــدا  يــۈز  ســاننىڭ  بــۇ  بولــۇپ، 
تەخمىــن قىلىنماقتــا. مــۇز ۋە مىــت قاتارلىــق دورىارغــا 
ســانى  بۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  بــار  قالغانارمــۇ  كۆنــۈپ 
تەخمىنــەن ئەللىــك ئەتراپىــدا. بــۇ ياشــارنىڭ بەزىلىرى 
زەھەرلىــك چېكىملىكنــى ئويۇن- تاماشــا ســورۇنلىرىدا 
دوســتلىرىنىڭ تەۋســىيە قىلىشــى بىلــەن چېكىشــكە 
ئاچچىــق  ئۆزىنىــڭ  بەزىلىــرى  بولســا،  باشــلىغان 
قىســمەتلىرىنى ئۇنتــۇش ۋە بۇ »رەھىمســىز دۇنيا»دىن 
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بۇرۇنــراق كېتىــش ئۈچــۈن چېكىشــكە باشــلىغان. يەنــە 
بەزىلىــرى دوســتلىرىنىڭ ئالــدام خالتىســىغا چۈشــۈپ 
قىزالرنىــڭ  بەزىلىــرى  بولســا،  قالغــان  ئۆگىنىــپ 
»بىــر قېتىملىققــا ھېچنېمــە بولمايــدۇ« دېگەنــدەك 
گەپلىرىگــە ئالدىنىــپ چېكىشــكە باشــلىغان. شــەرقىي 
مەســئۇلىنىڭ  مەركىزىنىــڭ  ياشــار  تۈركىســتان 
ــۇ ياشــارنىڭ زەھەرلىــك چېكىملىككــە  دېيىشــىچە، ب
خىتايغــا  بولــۇپ،  نۇرغــۇن  يوللىــرى  ئېرىشــىدىغان 
رول  ئاساســلىق  ئىشــتا  بــۇ  كىشــىلەر  ئىشــلەيدىغان 
ئوينىغــان، بۇنىڭدىــن باشــقا يەرلىكلەرمــۇ بــۇ ياشــارغا 
زەھەرلىــك چېكىملىــك ســاتقان. بــۇ ياشــار زەھەرلىــك 
ســىرت،  قالغاندىــن  بولــۇپ  خۇمــار  چېكىملىككــە 
ئارىلىشــىپ  ئوغرىلىققــا  ھەتتــا  ســېتىش،  ئېلىــپ 

قالغــان. 

ئائىلىســىدىن  ياشــارنىڭ  بــۇ  ئىگىلىنىشــىچە، 
خۇمــار  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك  قــەدەر  ھازىرغــا 
ياشــار  بــۇ  لېكىــن  چىقمىغــان.  قالغانــار  بولــۇپ 
بولــۇپ  خۇمــار  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك  بــۇرۇن 
ــەت  ــارا جەمئىي ــۇ ياشــار ئۆز-ئ ــەن. ب ــى كۆرگ قالغانارن
توغرىســىدا  ئىكەنلىكــى  »رەزىــل«  دۇنيانىــڭ  ۋە 
ياشــار  بــۇ  نۆۋەتتــە  سېلىشــىدىكەن.  پــاراڭ 
ئۆزلىرىنىــڭ زەھەرلىــك چېكىملىــك يولىغــا كىرىــپ 
قالغانلىقلىــرى ئۈچــۈن ناھايىتــى ئەپسۇســلىنىدىكەن 
ۋە قايغۇرىدىكــەن. ئــۇالر بۇنىڭدىــن تولــۇق قۇتۇلــۇش 
بولســىمۇ،  كۆرســىتىۋاتقان  تىرىشــچانلىق  ئۈچــۈن 
لېكىــن بــۇ ئۇنچىۋىــا ئاســان بولمىغاچقا، بــۇ قىيىنغا 

مەلــۇم43.  توختاۋاتقانلىقــى 

5. ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ »تاپتىن چىقىشى«نىڭ نەزەرىيەۋى رامكىسى 

بىــر قىســىم ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىڭ نېمــە ئۈچــۈن 
ــى، جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭ  ــن چىققانلىقى«ن »تاپتى
جىنايــەت  بولغــان  پەنلىرىدىــن  تارمــاق 
جەمئىيەتشۇناســلىقىدا ئاساســلىق ئورۇنــدا تۇرىدىغــان 
ئىجتىمائىــي رىشــتە نەزەرىيەســى، بېســىم نەزەرىيەســى، 
ئەقلىــي  نەزەرىيەســى،  ئۆگىنىــش  ئىجتىمائىــي 
تالــاش نەزەرىيەســى ۋە ئىجتىمائىــي تەرتىپســىزلىك 
ئىزاھــاپ  قوللىنىــپ  قاتارلىقارنــى  نەزەرىيەســى 

 . چىقىمىــز
نەزەرىيەســىنىڭ  كونتــرول  ئىجتىمائىــي 
نەزەرىيەســىنى  بولغــان،  ۋەكىللىرىدىــن  غوللــۇق 
ۋە  مۇتەپەككــۇر  قاتارلىــق  دۇركھېيىــم  ۋە  ھوببېــس 
جەمئىيەتشۇناســارنىڭ قاراشــلىرىنى ئاســاس قىلىــپ 
 Travis( ھىرســچى  تراۋىــس  قويغــان  ئوتتۇرىغــا 
Hirschi(، تاپتىــن چىقىــش ۋە تاپتىــن چىقىشــنىڭ 
ئۈچــۈن  ئىزاھــاش  جىنايەتنــى  بولغــان  تــۈرى  بىــر 
پايدىلىنىــدۇ.  نەزەرىيەســىدىن  رىشــتە  ئىجتىمائىــي 
ــاپ  ــە باغ ــى جەمئىيەتك ــن چىقىشــنى بىراۋن ــۇ تاپتى ئ
تۇرىدىغــان ئىجتىمائىي رىشــتىلەرنىڭ ئاجىزلىشىشــى 

تراۋىســنىڭ  ئىزاھايــدۇ44.  بىلــەن  ئۈزۈلۈشــى  ۋە 
ئىجتىمائىــي رىشــتە ئۇقۇمىنىــڭ تېگىــدە ئەســلىدە 
قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ  ياتىــدۇ.  ئۇقۇمــى  ماسلىشــىش 
ماسلىشــىش بىــراۋ ئىجتىمائىيلىشــىش نەتىجىســىدە 
جەمئىيــەت  بىلــەن  بىــراۋ  شــەكىللىنىدىغان، 
تايىنىش-باغلىنىش)بېقىندىلىــق،  ئوتتۇرىســىدا 
ســاداقەت(، بېغىشــاش45، ئىشــتىراك ۋە ئېتىقادتىــن 
تاپقــان  تەشــكىل  تەركىبتىــن  غــول  تــۆت  ئىبــارەت 
ئومۇمــەن  تەركىبلــەر  بــۇ  رىشــتىدۇر.  ئىجتىمائىــي 
ــار  ــي رىشــتە شــەكىللەندۈرىغان ئېلېمېنت ئىجتىمائى
بولــۇپ، بــۇ تــۆت ئامىلنىــڭ ھــەر بىــرى قانچىلىــك 
چىقىــش  تاپتىــن  بىراۋنىــڭ  بولســا،  كۈچلــۈك 
تــەۋە  ئــۆزى  بىــراۋ  بولىــدۇ.  ئــاز  شــۇنچە  ئېھتىمالــى 
مۇناســىۋىتى  بىلــەن  گۇرۇپپــا  ئىجتىمائىــي  بولغــان 
قانچىلىــك ئاجىــز بولســا، بىراۋ ئۇ گۇرۇپپىدىن شــۇنچە 
بولغــان  تــەۋە  بىراۋنىــڭ  ئەھــۋال  بــۇ  يىراقلىشــىدۇ. 
گۇرۇپپىســىدىن بەكــرەك ئۆزىگــە بولغــان مايىللىقىنــى 
كۈچەيتىــدۇ، مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىــراۋ تــەۋە 
ئويايدىغــان  ئۆزىنىــا  ئەمــەس  گۇرۇپپىنــى  بولغــان 
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بولىــدۇ،  كۆزلەيدىغــان  مەنپەئەتىنــى  ئۆزىنىــڭ  ۋە 
قىلىــدۇ،  ھەرىكــەت  ئۈچــۈن  ھېرســى  ۋە  مەنپەئەتــى 
جەمئىيــەت ۋە ئــۆزى تــەۋە گۇرۇپپىنىــڭ قائىدىلىرىنــى 

قىلىــدۇ46.  ســاقىت  نەزەردىــن 
ئىجتىمائىــي رىشــتىنى شــەكىللەندۈرىدىغان تۇنجى 
تەركىــب بولســا تايىنىــش- باغلىنىشــتۇر. تايىنىــش- 
باغلىنىــش بىراۋنىــڭ ئائىلــە ۋە يېقىــن- يورۇقلىــرى 
ۋە  رىشتىســى  بولغــان  بىلــەن  جەمئىيــەت  بولــۇپ 
مۇناســىۋىتىنى كۆرســىتىدۇ. بىراۋنىــڭ ئىجتىمائىــي 
باغلىنىشــى،  بېقىندىلىقــى،  بولغــان  گۇرۇپپىغــا 
رىشتىســى قانچىلىــك كۈچلــۈك بولســا، ئــۇ جەمئىيــەت 
قەدىرىيەتلىرىگــە  ۋە  قائىدىلىــرى  نورمىلىرىغــا، 
رىشــتە  كۈچلــۈك  قىلىــدۇ.  ھەرىكــەت  مــاس  شــۇنچە 
بىراۋنــى ئۆزگىلەرنىــڭ كۆز-قارىشــى، ئارزۇســى، تەلىپــى 
ســەزگۈر  تېخىمــۇ  نىســبەتەن  ئىنكاســلىرىغا  ۋە 
قىلىشــقا  مــاس ھەرىكــەت  ئۇنىڭغــا  ۋە  قىلىۋېتىــدۇ 
ئۈندەيــدۇ. ئوخشاشــا ئىجتىمائىــي رىشــتە ئاجىزلىســا، 
تــەۋە  ئــۆزى  مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا بىراۋنىــڭ 
بولغــان ئىجتىمائىــي گۇرۇپپىغــا بولغــان باغلىنىشــى 
ۋە بېقىندىلىقــى ئاجىزلىســا، ئۇقائىدىلــەر، نورمىــار 
تاپتىــن  شــۇنچە  يىراقلىشــىپ  قەدىرىيەتلەردىــن  ۋە 
چىقىــدۇ. قىسقىســى، بىراۋنــى جەمئىيەتكــە باغــاپ 
چىقىــش  تاپتىــن  بىلــەن  رىشــتىلەر  تۇرىدىغــان 
مۇناســىۋەت  تاناســىپلىق  تەتــۈر  ئوتتۇرىســىدا 
بىراۋنــى  باغلىنىــش  ئىجتىمائىــي  كۈچلــۈك  بــار، 
جەمئىيەتكــە كۈچلۈك ماسلىشىشــنى تەقــەززا قىلىدۇ، 
ئىجتىمائىــي باغلىنىــش ئاجىزلىســا تاپتىــن چىقىــش 
ئاشــىدۇ47.  شــۇنچە  ئېھتىماللىقىمــۇ  جىنايــەت  ۋە 
تايىنىشــتىن  ۋە  باغلىنىــش  ئۆزگىلەرگــە  ھېرســچى 
چەكلىمىلەردىــن  ئەخاقىــي  بولۇشــنىڭ  مەھــرۇم 
ياكــى  ۋىجــدان  ۋە  بولىدىغانلىقىنــى  قۇتۇلــۇش 
ئاڭنىــڭ يوقلىقىدىــن دېــرەك بېرىدىغانلىقىنــى دەيــدۇ. 
بولىــدۇ:  چىقىرىشــقا  خۇالســىنى  مۇنــۇ  بۇنىڭدىــن 
تايانماســلىق ۋىجــدان  ۋە  باغانماســلىق  ئۆزگىلەرگــە 
پىروفېسســور  ئوخشاشــتۇر48.  بىلــەن  كەمتۈكلىكــى 
ۋە  باغلىنىــش  ياشــاردا  تارھــان  نــەۋزات  دوكتــور 

تايىنىــش تۇيغۇســىنىڭ بولۇشــىنىڭ مۇھىملىقىنــى 
باغلىنىــش  »تايىنىــش-  دەيــدۇ:  مۇنــداق  تەكىتلــەپ 
چۈنكــى  مۇھىمــدۇر،  تولىمــۇ  نىســبەتەن  ئىنســانغا 
مەنىگــە  ھاياتىنــى  باغايدىغــان،  ھاياتقــا  ئىنســاننى 
تايىنىش-باغلىنىــش  دەل  قىلىدىغــان  ئىگــە 
تۇيغۇســىدۇر. بــۇ تۇيغــۇ ئىنســاننىڭ بــوۋاق ۋاقتىــدا 
باشــلىنىدۇ،  ئاالقىســىدا  بولغــان  بىلــەن  ئانىســى 
كېيىنچــە ئوغــۇل بالىــار ئاكىســى، دادىســى، تاغىســى 
قاتارلىقــار بىلــەن بــۇ تۇيغۇنــى ئورنىتىــدۇ. تايىنىــش- 
باغلىنىــش تۇيغۇســىنى شــەكىللەندۈرەلمىگەن ياكــى 
بۇنــداق بىــر تۇيغۇنــى تېتىــپ باقمىغــان ياشــاردا ئــۈچ 
ئىنكاســتا  تۇنجــى  شــەكىللىنىدۇ.  ئىنــكاس  خىــل 
بۇزۇلۇشــقا  پىسخىكىســى  ۋە  چۈشكۈنلىشــىدۇ 
ياكــى  ھاراققــا  ئىنكاســتا  ئىككىنچــى  باشــايدۇ، 
ئىنكاســنىڭ  ئۈچىنچــى  يۈزلىنىــدۇ،  چېكىملىككــە 
ئاقىۋىتــى خەتەرلىــك بولــۇپ، ئۆزىنــى ئۆلتۈرۈۋېلىشــى 
مۇمكىــن. بــۇ تۇيغۇدىــن مەھــرۇم ياشــارنىڭ بۇنــداق 
كىچىــك  دەل  تېگىــدە،  ســەۋەبنىڭ  قىلىشــىدىكى 
ۋاقتىــدا شــەكىللەندۈرەلمىگەن تايىنىــش- باغلىنىــش 
تۇيغۇســىنى تېپىــش ئۈچۈنــدۇر. بــۇ تۇيغۇدىــن مەھــرۇم 
ياشــار ئۆزىنــى يالغــۇز، ھامىيســىز ۋە مۇداپىئەســىز 

قىلىــدۇ«49.  ھېــس 
بىراۋنىــڭ ئائىلىســىگە ياكى ئاتا-ئانىلىــرى، ئۇرۇق- 
تۇيغۇســى  باغلىنىــش  ۋە  تايىنىــش  تۇغقانلىرىغــا 
بىراۋنىــڭ  ئائىلــە  شــەكىللىنىدۇ.  ئائىلىســىدە 
ۋە  مۇھىتــى  ئىجتىمائىــي  تۇنجــى  ياشــارنىڭ  يەنــى 
ئىجتىمائىيلىشــىش مۇئەسسەسەســى ھېســابلىنىدۇ. 
بىــراۋ تۇغۇلغاندىــن باشــاپ ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە 
داۋاملىشــىدىغان ئىجتىمائىيلىشىش مۇساپىسىنىڭ 
ئوڭۇشــلۇق داۋاملىشىشــىدا ئائىلىنىــڭ رولــى چوڭدۇر. 
ئائىلــە بىراۋنىــڭ ھاياتىــدا مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىدىغــان 
مۇھەببــەت،  مېھىــر-  تەربىيــە،  ئوزۇقلىنىــش، 
پىســخىكىلىق تەرەققىيــات، قەدىرىيــەت ۋە نورمىارنــى 
ئۆگىنىــش، ســاغام ئەقلىــي تەرەققىياتقــا ئوخشــاش 
ئەقەللىــي ئېھتىياجارنــى ھــەل قىلىدىغــان مۇھىــم 
ئوتتۇرىســىدىكى  ئەزالىــرى  ئائىلــە  مۇئەسسەســەدۇر. 
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مۇناســىۋەتلەر ۋە ئائىلــە مۇھىتــى، پىســخىكىلىق ۋە 
بىــراۋ  قىلغــان  تەرەققىــي  ئىجتىمائىــي جەھەتلــەردە 
پائالىيــەت ئېلىــپ بارىدىغــان يــەردۇر. بــۇ مۇناســىۋەتلەر 
بىراۋنىــڭ ئۆزىگــە ئىشىنىشــى، ئــۆزى ۋە باشــقىارنى 
قەدىرلىشــى، ئــۆزى ۋە باشــقىارنى سۆيۈشــى ۋە ھۆرمــەت 
قىلىشــى، كىملىــك ۋە خاراكتېــر شــەكىللەندۈرۈش، 
ئىجتىمائىــي قابىلىيەت يېتىلــدۈرۈش ۋە جەمئىيەتكە 
ئاساناشتۇرۇشــتا  ۋە  تېزلەشــتۈرۈش  ماسلىشىشــنى 
رول ئوينايــدۇ. ئاتا-ئانــا ۋە ئائىلىنىــڭ پەرەنتلىرىگــە 
ئاتا-ئانىنىــڭ  بولــۇپ،  زور  تەســىرى  كۆرســىتىدىغان 
ئەقلىــي  كەســپى،  ساپاســى،  مائارىــپ  خاراكتېــرى، 
قابىلىيىتى، جىســمانىي ۋە روھىي ئاالھىدىلىكلىرى، 
ئاالھىدىلىكلىــرى،  ئىجتىمائىــي  ۋە  پىســخىكىلىق 
زور  پەرزەنتلىرىگــە  قاتارلىقــار  يېتىشــكەن مۇھىتــى 
پەزەنتلىرىگــە  ئانىنىــڭ  ئاتــا-  كۆرســىتىدۇ.  تەســىر 
ئائىلىنىــڭ  باشــقا،  تەســىرىدىن  كۆرســىتىدىغان 
ئائىلىنىــڭ  ئەھۋالــى،  ئىقتىســادىي  ۋە  ئىجتىمائىــي 
ئائىلــە  دەرىجىســى،  پايدىلىنىــش  تېخنولوگىيەدىــن 
شــارائىتى، ئائىلىدىكــى خاتىرجەملىــك ۋە ئىناقلىــق، 
ئائىلــە ئەزالىــرى ئوتتۇرىســىدىكى ئىناقلىــق، ئائىلــە 
مۇھىــت،  ئىقتىســادىي  ئىجتىمائىــي  بولغــان  تــەۋە 
شــارائىت، مەكتــەپ ۋە ئوقۇتقۇچــى ئەھۋالــى، ئــۇرۇق-

تۇغقــان ۋە خۇلــۇم خوشــنا، ســەھىيە، ئۇچــۇر- ئاالقــە 
تەســىر  يېتىلىشــىگە  بالىنىــڭ  قاتارلىقارمــۇ 
كۆرســىتىدۇ. ئائىلىدىكــى رولــار ۋە مەســئۇلىيەتلەرمۇ 
بالىغــا تەســىر كۆرســىتىدۇ. ئائىلــە مۇئەسسەسەســىدە 
ياشــارنىڭ  ئوڭۇشســىزلىقار،  بولغــان  پەيــدا 
ســەلبىي  مۇساپىســىگە  ئىجتىمائىيلىشــىش 
تەســىرلەرنى ئېلىــپ كېلىــدۇ ۋە ياشــارنىڭ تاپتىــن 
چىقىشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ. ئاتا-ئانىنىــڭ پەرزەنتىگــە 
بولغــان سۆيگۈســى ۋە كۆيۈمچانلىقىنىــڭ ئاجىــز ۋە 
يېتەرســىز بولۇشــى، پەرزەنتلىرىنى قوغدىيالماسلىقى، 
پەرزەنتلىــرى  چىقالماســلىقى،  ئىگــە  پەرزەنتلىرىگــە 
ئورنىتالماســلىقى،  مۇناســىۋەت  ئۈنۈملــۈك  بىلــەن 
ســەلبىي  بولغــان  بىر-بىرىگــە  ئەزالىرىنىــڭ  ئائىلــە 
زوراۋانلىقــى،  ئائىلــە  ھەرىكەتلىــرى،  ۋە  تۇتۇملىــرى 

ئاتا-ئانىنىــڭ  بولماســلىقى،  ئىنتىزامىنىــڭ  ئائىلــە 
ئاجرىشىشــى، ئۆلــۈم، ئاتا-ئانىنىــڭ بىرىنىڭ ئائىلىنى 
تــەرك ئېتىىشــى ياكــى شــۇنىڭغا قىستىلىشــى، ئائىلــە 
ئىقتىســادىنىڭ ناچارلىقــى، ئاتا-ئانىنىــڭ مەدەنىيــەت 
ساپاســىنىڭ تۆۋەنلىكىگــە ئوخشــاش ســەلبىي ئائىلــە 
مۇناســىۋەتلىرى، ياشــارنىڭ ئائىلىســىگە باغلىنىــش 
تاپتىــن  ئاجىزلىتىــپ  تۇيغۇســىنى  تايىنىــش  ۋە 
ئاساســەن،  بۇنىڭغــا  بولىــدۇ50.  ســەۋەب  چىقىشــىغا 
قالغــان  بولــۇپ  خۇمــار  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك 
ۋە  جەمئىيىتــى  ئائىلىســى،  ياشــلىرىنىڭ  ئۇيغــۇر 
مىللىتىگــە بولغــان تايىنىــش - باغلىنىــش تۇيغۇســى 
ۋە رىشتىســى كۈچلــۈك بولغــان بولســا بــۇ تۇيــۇق يولغــا 
تاپتىــن چىقمىغــان بوالتتــى،  ۋە  كىرىــپ قالمىغــان 

دېگــەن خۇالســىگە كەلگىلــى بولىــدۇ. 
ــى  ــي رىشــتىلەرنىڭ ئىككىنچــى تەركىب ئىجتىمائى
قەدىرىيــەت،  بىراۋنىــڭ  بولــۇپ،  »بېغىشــاش« 
نورمىــار، قائىدە-يوســۇنارغا ئۆزىنــى بېغىشلىشــىنى 
كۆرســىتىدۇ. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىراۋنىــڭ 
قائىــدە-  ۋە  نورمىــار  قەدىرىيــەت،  جەمئىيەتنىــڭ 
يوســۇنارنى ئىگىلــەپ، بــۇالر بىلــەن قوراللىنىشــنى 
كۆرســىتىدۇ.  ياشىشــىنى  ئاساســەن  بۇالرغــا  ۋە 
بېغىشلىشــى  ئۆزىنــى  بۇالرغــا  بىراۋنىــڭ  نــاۋادا 
شــۇنچە  چىقىشــى  تاپتىــن  بىراۋنىــڭ  ئاجىزلىســا 
 )Wiatrowski( ۋىياتروۋىســكى  بولىــدۇ.  ئاســان 
»ۋەدە،  »بېغىشــاش«تەركىبىنىڭ  ھېرســچىنىڭ 
نىشــان ۋە غايە«ئىكەنلىكىنــى دەيــدۇ. ۋىياتروۋىســكى 
ئورنىنــى  ئىجتىمائىــي  بىراۋنىــڭ  ۋەدىنىــڭ 
بېكىتىشــكە  نىشــان  ئۈچــۈن  كۆتۈرۈشــى  يۇقىــرى 
ئۇنىــڭ  دەيــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى  مۇناســىۋەتلىك 
ئۈچــۈن  يېتىــش  نىشــانارغا  بــۇ  بىــراۋ  قارىشــىچە، 
ســالغان  ئۆزىگــە  كۆرسىتىشــنى  تىرىشــچانلىق  زور 
غايىســى  ۋە  نىشــانى  كۆرىــدۇ.  ســۈپىتىدە  مەبلــەغ 
غايىســى  ۋە  ياشارنىڭ،نىشــانى  بولغــان  ئېنىــق 
ــدا تاپتىــن چىقىــش  مەۋھــۇم بولغــان ياشــارغا قارىغان
تــۆۋەن بولىــدۇ. ھېرســچى ۋەدە، نىشــان  ئېھتىمالــى 
جەمئىيەتكە»ماسلىشــىش«بىلەن  غايىنىــڭ  ۋە 
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ئــۇ  دەيــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى  مۇناســىۋەتلىك  بىۋاســتە 
ــاس ھەرىكــەت قىلىــش  ــە م ئىنســانارنىڭ قائىدىلەرگ
نەتىجىســىدە  ئىش-ھەرىكىتىنىــڭ  نىيىتىنىــڭ، 
نەرســە  بىــر  باشــقا  نەتىجىلەردىــن  كېلىدىغــان  دۇچ 
ئەمەلىيەتتــە  ماسلىشــىش  دەيــدۇ.  ئەمەســلىكىنى 
ئەمەلىــي ۋە ئەقلىــي ئوياشــنىڭ نەتىجىســى بولــۇپ، 
بىــراۋ ئىش-ھەرىكىتىنىڭ ئاقىۋەتلىرىدىن ئەنســىرەپ 
ۋە  نورمىلىــرى  قائىدە-يوســۇنلىرى،  جەمئىيەتنىــڭ 
ئۈچــۈن  قىلىــش  ھەرىكــەت  مــاس  قەدىرىيەتلىرىگــە 
بۇنــداق  بېغىشــايدىغانلىقىنى،  بۇنىڭغــا  ئۆزىنــى 
ئەھۋالــدا بىراۋنىــڭ تاپتىــن چىقىــش ئېھتىمالىنىــڭ 
تۆۋەنلىكىنــى، ھەتتــا نــۆل ئىكەنلىكىنى ئەســكەرتىدۇ. 
ئەنئەنىــۋى  بىراۋنىــڭ  بېغىشاشــنىڭ  ھېرســچى 
قائىدە-يوســۇن، قەدىرىيــەت ۋە نورمىارغا ئاجرىتىلغان 
ۋاقىــت ۋە ئەجىــر قاتارلىقــار ئىكەنلىكىنــى دەيــدۇ. بــۇ 
يــەردە تىلغــا ئېلىنغــان ۋاقىت ۋە ئەجىر ھېرســچىنىڭ 
ــڭ سەرمايىســىدۇر.  ــى بىراۋنى ــدۇر، يەن ــدە مەبلەغ نەزىرى
ئوخشاشــا كېلەچىكى ياكى نىشــان ۋە غايىســى ئۈچۈن 
ۋاقىــت، ئېنېرگىيــە ۋە ئەجىر ســەرپ قىلىدىغان بىراۋ، 
ئۆزىنــى نىشــانى ۋە غايىســى ئۈچــۈن بېغىشــلىغانلىقى 
ۋە بۇنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئەتراپىدىكىلەرگــە 
ۋە ئۆزىگــە ۋەدە بەرگەنلىكــى ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ تاپتىــن 
ــى  ــدۇ. چۈنكــى ئىنســان ئۆزىن ــى بولماي چىقىشــقا ۋاقت
بىــر ئىشــقا ئاتىســا ياكــى بېغىشلىســا چوقــۇم ئۇنىــڭ 
مۇنداقچــە  كۆرســىتىدۇ،  تىرىشــچانلىق  زور  ئۈچــۈن 
قىلىــپ ئېيتقانــدا زور مەبلــەغ ســالىدۇ، بــۇ ســەۋەبتىن 
يەڭگىلتەكلىــك  ياكــى  ئالدىــراپ  ئىنســاننىڭ  بــۇ 
قىلىــپ تاپتىــن چىقىشــنى تەســەۋۋۇر قىلىشــى تــەس. 
بىــرى  بولغــان  غايىســى  ۋە  نىشــانى  قىايلــى:  پــەرەز 
بۇنىڭغــا كــۆپ ۋاقىــت ئاجرىتالمــاي قالــدى، لېكىــن 
ــەپ قىلىــدۇ،  ــە تەل ــر ۋە ئېنېرگىي ــۇ نىشــان زور ئەجى ب
سەرمايىســىنى  ئۆزىنىــڭ  ئىنســان  بــۇ  شــۇنداقتىمۇ 
خەتەرگــە ئىتتىرمەســلىك ئۈچــۈن تاپتىــن ئاســانلىقچە 
چىقمايــدۇ. ھېرســچىنىڭ نەزەرىيەســى، بىراۋنىڭ نېمە 
ئۈچــۈن تاپتىــن چىقىدىغانلىقىنــى ئەمــەس، نېمىشــقا 
تاپتىــن چىقمايدىغانلىقىغا بەكرەك مۇناســىۋەتلىك51. 

قىســىم  بىــر  دۇنيــادا  دىجىتــال  تارھــان  نــەۋزات 
خەتەرنىــڭ  چــوڭ  ئــەڭ  ھاياتىدىكــى  ياشــارنىڭ 
مۇنــداق  ئەســكەرتىپ  ئىكەنلىكىنــى  غايىســىزلىك 
دەيــدۇ: »بىــر قىســىم ياشــار بىــر نەرســىگە ئاســانا 
ئېرىشــكىلى بولىدىغانلىقىنــى ئويلىۋالىــدۇ، ياشــار 
قالــدى،  بولــۇپ  يەرلىكلىــرى  دۇنيانىــڭ  دىجىتــال 
بولــدى،  دۇنياغــا كۆچمــەن  دىجىتــال  بولســا  چــوڭار 
بۇرۇنقىــار قىيىنچىلىــق ۋە يوقلــۇق ئىچىــدە پىشــىپ 
قىســمى  كــۆپ  ھازىرقىارنىــڭ  بولســا،  يېتىلگــەن 
راھــەت ئىچىــدە چــوڭ بولىــدۇ، بــۇ ئەھــۋال ئۇالرنــى مــەن 
بىــر ھەســەل ھەرىســى  مەركەزچــى قىلىــپ قويىــدۇ. 
كۈنــدە 400 تــال گۈلنــى كېزىــپ چىقىدىكــەن، ھەســەل 
قانچىلىــك  ئۈچــۈن  يىغىــش  ھەســەل  ھەرىســىنىڭ 
قىلىــپ  تەســەۋۋۇر  ســىڭدۈرىدىغانلىقىنى  ئەجىــر 
بېقىــڭ، ئىنســانمۇ ھەســەل ھەرىســىدەك، تىرىشســا 
ئــۇ  ۋە ئەجىــر قىلســا ۋە نىشــانى ۋە غايىســى بولســا 
كېلىۋاتقــان  دۇچ  ياشــار  نۆۋەتتــە  قازىنىــدۇ.  نەتىجــە 
ــەر غايىســىزلىك ۋە نىشانســىزلىقتۇر.  ــەڭ چــوڭ خەت ئ
ئۇالرنىــڭ بــەدەل تۆلەيدىغــان، پىداكارلىــق قىلىدىغــان، 
ئەجىــر ســىڭدۈرىدىغان، تەرلىتىدىغــان، ھاردۇرىدىغــان، 
ۋە  نىشــان  قىلىدىغــان  ئىگــە  مەنىگــە  ھاياتىنــى 
غايىســى  ۋە  نىشــانى  بولماســلىقىدۇر.  غايىلىرىنىــڭ 
مەزمــۇت  مۇساپىســىدا  ھايــات  ياشــار  بولغــان 
ۋە  نىشانســىزلىق  ماڭااليــدۇ،  تاشــاپ  قەدەملەرنــى 
غايىســىزلىك دۇنيــاۋى مەســىلە بولــۇپ، ماتېرىيالىــزم 
ئــاۋام كۈلتــۈرى  يــوق قىلــدى،  نۇرغــۇن قەدىرىيەتنــى 
ئۈچــۈن  ئاشــۇرۇش  ئىســتېمالنى  كاپىتالىــزم  ۋە 
ئىنســانارنى زوققــا ۋە كەيىپ-ســاپاغا يۈزلەندۈرىدۇ.«52.
ئۈچىنچىســى  رىشــتىلەرنىڭ  ئىجتىمائىــي 
پائالىيەتلــەر  ئىجتىمائىــي  بۇنــى  ئىشــتىراكتۇر. 
دېســەكمۇ بولىــدۇ. ئىگىلىــك تىكلــەش، تەنتەربىيــە، 
ئىجتىمائىــي ۋە مەدەنىيەت-ســەنئەت پائالىيەتلىرىگــە 
ئىشــتىراك قىلىــش، سىياســىي پارتىيە ياكــى ئاممىۋى 
پائالىيەتلىرىگــە  بۇالرنىــڭ  بولــۇپ  ئــەزا  تەشــكىاتقا 
ئاكتىــپ قاتنىشــىش قاتارلىقــار بىراۋنىــڭ تاپتىــن 
ــي  ــدۇ. رەســمىي ئىجتىمائى چىقىشــىغا توســالغۇ بولى
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بىراۋنىــڭ  ئېلىــش  ئــورۇن  ئاكتىــپ  پائالىيەتلــەردە 
ۋاقتىنــى ۋە ئېنېرگىيەســىنى ســەرپ قىلىشــنى تەلەپ 
چىقىشــى  تاپتىــن  ئۇنىــڭ  بولغاچقــا،  قىلىدىغــان 
ئۈچــۈن ئىمــكان ۋە پۇرســەت بولمايــدۇ. ئوخشــاش، بىــراۋ 
ئۆزىنىــڭ ئىجتىمائىــي رولــى ۋە مەســئۇلىيىتىنىڭ 
تەقەززاســى بويىچــە ئىــش قىلىــش ئۈچــۈن ۋاقىــت ۋە 
ئېنېرگىيــە ئاجراتســا، بــۇ ۋاقىتتــا تاپتىــن چىقىــش 
ئەنئەنىــۋى  ھېرســچى  بولمايــدۇ.  ۋاقىــت  ئۈچۈنمــۇ 
پائالىيەتلەرگــە ئاكتىــپ ئىشــتىراك قىلغــان بىرىنىڭ 
ۋە  پىروگراممىلىــرى  ۋە  پىــان  ۋەزىپىگــە،  »ئىشــقا، 
بۇنىڭغا ئوخشــاش ئىشارغا مەركەزلىشىدىغانلىقىنى، 
بولمايدىغانلىقىنــى«  پۇرســىتى  چىقىشــقا  تاپتىــن 

دەيــدۇ. 
بىر تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى نۇقتىلىق 
بىــر ئالىــي مەكتەپكــە ئۆتۈشــكە قەتئىــي نىيەت قىلىپ 
ــۇ ئالىــي مەكتەپكــە ئۆتىــدۇ ۋە ياخشــى  ــارار قىلســا، ئ ق
نەتىجــە بىلــەن ئالىــي مەكتەپنــى پۈتتۈرىــدۇ، ياخشــى 
خىزمــەت تاپااليــدۇ، يەنــى بــۇ ئوقۇغۇچىنىــڭ ۋەدىســى 
ۋە نىشــانىنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــقا مەركەزلەشمەســلىك 
ۋە ئىشــتىراك قىلماســلىقتىن باشــقا چارىســى يــوق53. 
بــۇ ئوقۇغۇچىنىــڭ نۇرغــۇن ئەجىــر ســىڭدۈرۈپ ئىشــقا 
بىــر  نىشــانىنى  چىقارغــان  كــۈچ  ئۈچــۈن  ئاشــۇرۇش 
چەتكــە قايرىــپ قويــۇپ تاپتىــن چىقىشــىنى تەســەۋۋۇر 

قىلىــش ھەقىقەتــەن تــەس. 
ئاخىرقــى  ۋە  تۆتىنچــى  رىشــتىنىڭ  ئىجتىمائىــي 
ئەخــاق،  بــۇ  بولــۇپ،  ئېتىقــاد  بولســا  تەركىبــى 
قەدىرىيــەت ۋە نورمىارنىــڭ مەنىــۋى قىســمىغا بولغــان 
ئېيتســاق،  باشــقىچە  كۆرســىتىدۇ.  ئىشىنىشــنى 
دىنــدۇر. بىــراۋ دىنىغــا، قەدىرىيەتلىرىگــە قانچىلىــك 
ئۆزىنــى  ياكــى  بولســا  ۋە ســادىق  كۈچلــۈك ئىشەنســە 
ۋە  دىــن  بىراۋنىــڭ  قىلســا،  ھېــس  باغلىــق  دىنىغــا 
زىــت  پرىنســىپلىرىغا  ۋە  قائىــدە  قەدىرىيەتلەرنىــڭ 
ئېھتىمالــى  چىقىــش  تاپتىــن  قىلىــپ  ھەرىكــەت 
ئــادەم  بولىــدۇ. ئومۇمــەن ھەممــە  ئــاز  تــۆۋەن  شــۇنچە 
جەمئىيەتتىكــى ھۆكۈمــران قەدىرىيــەت سىستېمىســى 

ــەن  ــار بىل ــن چىققان ــدۇ. تاپتى ــۇل قىلى ــى قوب ۋە دىنن
تاپتىــن چىقمىغانــار ئوتتۇرىســىدىكى پــەرق، ئوخشــاش 
قوبــۇل  سىستېمىســىنى  قەدىرىيەتلــەر  ۋە  دىــن 
قىلىشــنىڭ ئەكســىچە ئېتىقادســىزالر ياكــى ئاجىــز 
بــۇ  ئۆزلىرىنــى  ســەۋەبىدىن  رىشــتىلەر  ئىجتىمائىــي 
باغلىــق ھېــس  دىنغــا  ۋە  قەدىرىيــەت سىستېمىســى 
قىلماســلىقىدۇر. ئۇنداقتــا جەمئىيــەت ئەزالىــرى دىــن 
قىلســىمۇ،  قوبــۇل  سىستېمىســىنى  قەدىرىيــەت  ۋە 
نېمىشــقا يەنــە تاپتىــن چىقىدىغانــار بولىــدۇ؟ دېگــەن 
ســوئالغا ھېرســچى مۇنــداق جــاۋاب بېرىــدۇ: تاپتىــن 
تاپتىــن  بىلــەن  يــول  خىــل  ئىككــى  چىققۇچىــار 
ــدۇ،  ــت ھەرىكــەت قىلى ــە زى ــى قائىدىلەرگ ــدۇ ياك چىقى
بىرىنچــى يــول دىــن ۋە قەدىرىيــەت سىستېمىســىنى 
ئەســلى ۋە ھەقىقىــي مەنىســى بويىچــە چۈشەنمەســلىك 
ياكــى چۈشىنەلمەســلىك ۋە ئۇالرنــى نوقــۇل كەلىمىلــەر 
بىلــەن  مەنىســى  كــۆرۈپ  ســۈپىتىدىا  ســۆزلەر  ۋە 
ۋە  دىــن  بولســا  يــول  ئىككىنچــى  بولماســلىق.  كارى 

چۈشــىنىش.  دەپ  ئەرزىمــەس  قەدىرىيەتنــى 
ئوتتۇرىســىدىكى  جەمئىيــەت  بىلــەن  ئىنســان 
تېخىمــۇ  رىشــتىنى  ۋە  تايىنىــش  باغلىنىــش، 
بىــر  ئىنســانغا،  بىــر  ئۈچــۈن  چۈشــىنىش  ياخشــى 
تولىــم  نىســبەتەن  جەمئىيەتكــە  بىــر  ۋە  مىللەتكــە 
)قىممــەت  قەدىرىيــەت  ھېســابلىنىدىغان  مۇھىــم 
ئــازراق  قاراشــمۇ دەپ قارىلىــدۇ( ئۇقۇمــى توغرىســىدا 
دىــن،  ئۇقۇمــى  قەدىرىيــەت  كېلىــدۇ.  توختىلىشــقا 
جەمئىيەتشۇناســلىق  ۋە  پىســخولوگىيە  ئەخــاق، 
قاتارلىــق نۇرغــۇن نۇقتىدىــن ئىزاھلىنىــپ كەلمەكتــە. 
قەدىرىيــەت  بىــرى،  تەبىرلەردىــن  ئومۇماشــقان 
دەپ  تېگىشــلىك  بولۇشــقا  قىلىنىدىغــان،  ئــارزۇ 
قارىلىدىغــان، ئەھمىيەت بېرىلىدىغان، ئىنســانارنىڭ 
قىلىدىغان،قىممەتلىــك  يېتەكچىلىــك  ھاياتىغــا 
ــن  ــان، رېئاللىقتى ــاج ھېــس قىلىنغ ــان، ئېھتىي بولغ
ھــەر ۋاقىــت ئۈســتۈن ئورۇنــدا تۇرىدىغــان، نىشــان ۋە 
غايىدىــن ئىبــارەت54. ئۇيغۇرالرغــا نىســبەتەن ئــەڭ ئــارزۇ 
قىلىنىۋاتقــان نەرســە ئەركىنلىــك ۋە مۇســتەقىللىق 
بولــۇپ، بــۇ بىزنىڭ ئــەڭ مۇھىــم قەدىرىيەتلىرىمىزدىن 
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ۋە  مۇتەپەككــۇر  كېــرەك.  بولۇشــى  بىــرى 
ــەڭ  ــى شــەرىئەتى، ئىنســاننىڭ ئ جەمئىيەتشــۇناس ئەل
مۇھىــم ئاالھىدىلىكلىرىدىــن بىرىنىــڭ »ئىســيان« 
ئىنســان  قارىشــىچە،  ئۇنىــڭ  دەيــدۇ،  ئىكەنلىكىنــى 
قانچىلىــك ئىســيان قىلســا شــۇنچە ئەركىــن بولىــدۇ. 
ئىســيان  توســالغۇالرغا  تاشــقى  ۋە  ئىچكــى  ئىنســان 
مەنىــدە  ھەقىقىــي  يېڭەلىســە  بۇالرنــى  قىلىــپ 
ئەركىنلىككــە ئېرىشــەلەيدۇ. بــۇ يەردىكــى ئىچكــى ۋە 
تاشــقى توســالغۇالر ئىنســاننىڭ نەپســى، ئىجتىمائىــي 
ۋە سىياســىي تــۈزۈم زىندانلىرىــدۇر55. بــۇ نۇقتىدىــن 
بىزنىــڭ  دۆلىتــى  خىتــاي  ئۇيغــۇرالر  بىــز  قارىســاق، 
ســېلىۋەتكەن  دۇنيارىمىــزدا  تاشــقى  ۋە  ئىچكــى 
پاچاقــاپ  بۇالرنــى  قىلىــپ  ئىســيان  زىندانارغــا 
مۇســتەقىللىققە  ۋە  ئەركىنلىككــە  تاشــلىمىغىچە 
ئېرىشــەلمەيمىز. تانيــول قەدىرىيەتلەرنــى ئىجتىمائىــي 
ئىزاھايــدۇ.  نۇقتىســىدىن  ئۇقۇمــى  ئەخــاق 
نۇقتىســىدىن  ھەرىكەتلــەر  ئەخاقىــي  قەدىرىيەتكــە 
ئۆزگىلەرنىــڭ  ئۆزگىلەرنــى،  بىراۋنىــڭ  ئــۇ  قارىســاق، 
ســۈپەتلىرىنى، ئــارزۇ- ئىســتەكلىرىنى، نىيەتلىرىنــى 
ھۆكــۈم  ياكــى  باھالىغانــدا  ئىش-ھەرىكەتلىرىنــى  ۋە 
بولــۇپ،  ئۆلچــەم  قىلىدىغــان  مۇراجىئــەت  قىلغانــدا 
ئــۇ بىــر نەرســىنى ئــازۇ قىلىــش ياكــى قىلماســلىققا 
قەدىرىيەتنىــڭ  ئېتىقادتــۇر56.  مۇناســىۋەتلىك 
بېرىلگــەن  ئاساســەن  تەرىپىگــە  پىســخىكىلىق 
ھاياتىمىزنىــڭ  قەدىرىيــەت  كــۆرە،  ئېنىقلىمىغــا 
ــا ئۆزگىلەرنىڭمــۇ غايىســى بولۇشــىنى  غايىســى، ھەتت
ۋە  ئــۆزى  بىراۋنىــڭ  ۋە  نەرســىلەر  قىلغــان  ئــازۇ 
ئۆزگىلەرنــى ۋە ھادىســىلەرنى تەســۋىرلەش، باھــاالش 
تالــاش  ئىش-ھەرىكەتلىرىنــى  بېرىــش،  ھۆكــۈم  ۋە 
ئۈچــۈن مۇراجىئــەت  ۋە مەشــرۇ ھالەتكــە كەلتــۈرۈش 
جەمئىيەتشۇناســلىق  ئۆلچەملــەردۇر57.  قىلىدىغــان 
نۇقتىســىدىن قەدىرىيــەت، بىــر ئىجتىمائىــي گۇرۇپپــا 
بىرلىكىنــى،  مەۋجۇتلۇقىنــى،  ياكــى جەمئىيەتنىــڭ 
ئىزچىللىقىنــى  ۋە  مېخانىزمىســىنى  ھەرىكــەت 
كاپالەتكــە ئىگــە قىلىش ئۈچۈن، جەمئىيەت ۋە گۇرۇپپا 
ئەزالىرىنىــڭ كــۆپ قىســمى تەرىپىدىــن توغــرا، مۇۋاپىق 

ۋە زۆرۈر دەپ قارىلىدىغــان، ئۇالرنىــڭ ئورتــاق تۇيغۇســى، 
ئىدىيەســى، چۈشەنچىسى، مەقسەت ۋە مەنپەئەتلىرىنى 
ئاساســلىق  ئومۇماشــقان  ئەتتۈرىدىغــان  ئەكــس 
ــە  ــى ئىشىنىشــتۇر58. يەن ــي پىرىنســىپار ياك ئەخاقى
بىــر ئېنىقلىمىــدا قەدىرىيــەت بىراۋ ياكــى ئىجتىمائىي 
گۇرۇپپــا قوبۇل قىلغان پىرىنســىپ، ئۆلچــەم، ئېتىقاد، 
ئىنىشــىش ياكــى ئەخاقىــي ئۆلچەملــەردۇر. قەدىرىيــەت 
نېمىنىــڭ  نېمىنىــڭ خاتــا،  توغــرا،  نېمىنىــڭ  يەنــە 
گــۈزەل،  نېمىنىــڭ  رەزىــل،  نېمىنىــڭ  ياخشــى، 
ئىكەنلىكــى  ئادىــل  چىركىن،نېمىنىــڭ  نېمىنىــڭ 
چىقىرىــش  ھۆكــۈم  ۋە  باھــا  ئومۇمىــي  قاتارلىقــاردا 
ئىجتىمائىــي  بېرىــدۇ،  يارىتىــپ  ئىمكانىيىتــى 
قەدىرىيەتلەرگــە  نەرســە  بارلىــق  ئاساســەن  تۇرمۇشــتا 
ــدا شەخســلەر  ــداق بولغان ئاساســەن چۈشــىنىلىدۇ. بۇن
ھاياتنىــڭ مەنىســىنى ئۆگىنىدۇ59. ئىســام دىنىنىڭ 
ئاساســلىق قەدىرىيەتلىــرى زۆرۈرىيــەت نۇقتىســىدىن 
بولمىســا  چوقــۇم  زۆرۈرىيــەت  چۈشــەندۈرۈلىدۇ. 
بولمايدىغــان، دىــن ۋە دۇنيــا ئۇنىڭغــا باغلىــق بولغــان 
ئىســامدىكى  ئالىمــار  قەدىرىيەتلــەردۇر.  ئاساســلىق 
قەدىرىيەتتىــن  ئاساســلىق  بــەش  زۆرۈرىيەتنىــڭ 
قويۇشــىدۇ.  ئوتتۇرىغــا  تاپىدىغانلىقىنــى  تەشــكىل 
بــۇ زۆرۈرىيــەت »بــەش ئاساســلىق پىرىنســىپ«دەپمۇ 
مۇھاپىــزەت  دىننىــڭ  بىرىنچىســى،  ئــۇالر  ئاتىلىــدۇ. 
مۇھاپىــزەت  جاننىــڭ  ئىككىنچىســى،  قىلىنىشــى، 
مۇھاپىــزەت  ئەقىلنىــڭ  ئۈچىنچىســى،  قىلىنىشــى، 
مۇھاپىــزەت  نەســىلنىڭ  تۆتىنچىســى،  قىلىنىشــى، 
مال-مۈلۈكنىــڭ  بەشىنچىســى  قىلىنىشــى، 

قاتارلىقــاردۇر.  قىلىنىشــى  مۇھاپىــزەت 
مەيدانــى،  پوزىتسىيەســى،  بىراۋنىــڭ  قەدىرىيــەت 
قارارلىرىنىــڭ  ۋە  تاللىشــى  مايىللىقــى،  خاھىشــى، 
مۇئەييــەن  بىراۋنــى  ئــۇ  قىلىــدۇ.  تەشــكىل  ئۇلىنــى 
نىشــانارغا يېتىــش ئۈچــۈن نۇرغۇن تالاشــار ئىچىدىن 
بىرىنــى تالاشــقا ئىتتىرىدىغــان كۈچتــۇر. قەدىرىيــەت 
بىراۋنىــڭ ســۇبيېكتىپ خاھىشــىغا باغلىــق ھالــدا 
شــەكىللىنىدىغان ئىــش- ھەرىكەتنىــڭ ئىپادىســىدۇر، 
ئــۇ بىراۋنىــڭ مەنتىقىلىــق مۇھاكىمىســىگە ئاساســەن 
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باغلىــق  ئىش-ھەرىكەتلىرىگــە  بولىدىغــان  ھاســىل 
ھالــدا مەيدانغــا كېلىدىغــان نەتىجىنىــڭ خاراكتېرىنى 
كۆرســىتىدۇ. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، قەدىرىيەت 
بىراۋنىــڭ بارلىــق ئىش-ھەرىكەتلىرىنىــڭ ئاساســىنى 
ئىــش-  ئۆزگىلەرنىــڭ  ۋە  قىلىدىغــان  تەشــكىل 
ھەرىكەتلىرىنى باھاالش ۋە ھۆكۈم چىقىرىشــتا ئىشــقا 
بىــر  بىرگــە،  بىلــەن  بولــۇش  يېتەكچــى  يارايدىغــان 
ــى قىلىنماســلىقنى  ــش ياك ــارزۇ قىلىنى نەرســىنىڭ ئ
قەدىرىيەتتــە  ئامىلــدۇر.  ئېتىقادىــي  بەلگىلەيدىغــان 
بىراۋنىــڭ ئىشىنىشــى يەنــى ئېتىقــادى مۇھىــم ئورۇنــدا 
ســەۋەبى  ئىش-ھەرىكىتىنىــڭ  ئىنســاننىڭ  تۇرىــدۇ. 
ھېســابلىنىدىغان  قىســمى  بىــر  كىملىكىنىــڭ  ۋە 
قەدىرىيەت، ئىنســان تەرىپىدىن ھاياتقا يۈكلىنىدىغان 

مەنىــدۇر60. 
ئامىــل  تــۆت  بــۇ  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  ھېرســچى 
بىراۋنــى جەمئىيەتكــە، مىللەتكــە باغــاپ تۇرىدىغــان 
ئامىلــار بولــۇپ، بــۇالر بىراۋنىــڭ تاپتىــن چىقىشــىنى 
توســۇپ قالىــدۇ. بىــراۋ ئاتا-ئانىســىغا، ئائىلىســىگە 
ياكــى يېقىــن - يورۇقلىرىغــا قانچــە كۈچلــۈك باغانســا 
نورمىلىرىغــا،  قائىدىلىــرى،  جەمئىيــەت  تايانســا،  ۋە 
نىشــان، كەلگۈســى ۋە غايىگە قانچىلىك بېغىشانســا، 
تەنتەربىيــە  مەدەنىيەت-ســەنئەت،  ئىجتىمائىــي، 
قانچــە  پائالىيەتكــە  سىياســىي  تېپىلســا  زۆرۈر  ۋە 
قەدىرىيــەت  ۋە  ئېتىقــادى  قىلســا،  ئىشــتىراك  كــۆپ 
سىستېمىســىغا قانچــە كــۆپ ســادىق بولســا تاپتىــن 
نــاۋادا  بولىــدۇ.  تــۆۋەن  چىقىــش ئېھتىمالــى شــۇنچە 
بىراۋنىــڭ بــۇ تــۆت ئامىلغــا بولغــان ســادىقلىقى قانچــە 
ئاجىــز بولســا تاپتىــن چىقىــش ئېھتىمالىمــۇ شــۇنچە 

يۇقىــرى بولىــدۇ. 
دائىرىســىگە  نەزەرىيەســى  كونتــرول  تۆۋەنــدە 
بولغــان  بىــرى  نەزەرىيەلەردىــن  كىرگۈزۈلگــەن 
كولۋىننىــڭ بېســىم نەزەرىيەســىگە قــاراپ چىقايلــى. 
قارىتىلغــان  كىشــىلەرگە  كــۆرە،  نەزەرىيەگــە  بــۇ 
چىقىــش  تاپتىــن  ئەمــەس  ماسلىشــىش  بېســىمار 
ھادىسىســىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. ئــۇ ئىجتىمائىــي 

ئاجىزلىشىشــى  مېخانىزملىرىنىــڭ  كونتــرول 
بىراۋنىــڭ  نەتىجىســىدە  بولۇشــى  يــوق  ياكــى 
ســۈرىدىغان  ئىلگىــرى  چىقىدىغانلىقىنــى  تاپتىــن 
كونتــرول نەزەرىيەســىگە قوشــۇمچە قىلىــپ، بىراۋغــا 
قارىتىلغــان كونتــرول ۋە بېســىمنىڭ بىراۋنــى تاپتىــن 
كولۋىننىــڭ  تەكىتلەيــدۇ.  چىقىرىدىغانلىقىنــى 
ــى  ــڭ ئىككــى ئاساســلىق تەرىپ قارىشــىچە، كونترولنى
زورلىغۇچــى  كونتــرول  خىــل  بىرىنچــى  بولــۇپ،  بــار 
بولــۇش ۋە زورلىغۇچــى بولماســلىقتەك ئاالھىدىلىككــە 
ئىگــە بولســا، ئىككىنچىســى، تۇترۇقلــۇق بولــۇش ۋە 
ئىگــە.  ئاالھىدىلىككــە  بولماســلىقتەك  تۇترۇقلــۇق 
ــۇ كونتــرول تۈرلىــرى ئىچىــدە زورلىغۇچــى كونتــرول  ب
بىلــەن تۇترۇقســىز كونتــرول بىــر يەرگــە جــەم بولغانــدا 
ســەۋەب  چىقىشــقا  تاپتىــن  چىقىــدۇ.  تاپتىــن  بىــراۋ 
بولىدىغــان بــۇ كونتــرول دەل بېســىم خاراكتېرلىــك 
بېســىم  كونترولــدۇر.  بولغــان  تۇترۇقســىز  ۋە 
تۈرلــۈك  كونترولنىــڭ  تۇترۇقســىز  ۋە  خاراكتېرلىــك 
ئىجتىمائىــي- پىســخىكىلىق تەســىرلىرى بولىــدۇ. بــۇ 
خىلدىكــى كونتــرول بىراۋنىــڭ ئاچچىقىنــى كونتــرول 
بىلــەن  قويــۇش  كەلتــۈرۈپ  ھالەتكــە  قىالمايدىغــان 
ئىجتىمائىــي  ئاجىزلىق،ياتاشــقان  بىــراۋدا  بىرگــە، 
قىالماســلىق،  كونتــرول  ئۆزىنــى  رىشــتىلەر، 
كەلتــۈرۈپ  قاتارلىقارنــى  تۇيغۇســى  كەمســىتىش 
چىقىرىــدۇ. بىــراۋ ئائىلــە، مەكتــەپ، خىزمــەت ئورنــى ۋە 
باشــقا ئىجتىمائىــي ســورۇناردا بېســىم خاراكتېرلىــك، 
زورلىغۇچــى ۋە تۇترۇقســىز كونترولارغــا دۇچار بولغاندا 
يۇقىــرى  ئېھتىمالــى  چىقىــش  تاپتىــن  بىراۋنىــڭ 

بولىــدۇ61.
تــۆت خىــل كونتــرول تىپــى بــار بولۇپ، بىرىنچىســى، 
بېســىم خاراكتېرلىــك بولمىغــان تۇترۇقلــۇق كونتــرول 
بولــۇپ، بۇنىــڭ بىراۋغــا كۆرســىتىدىغان ئىجتىمائىــي- 
مۇنــداق:  بولســا  تەســىرلىرى  پىســخىكىلىق 
ئاچچىقىنــى كونتــرول قىااليدىغــان بولىــدۇ، ئاكتىــپ، 
كونتــرول  ئىگــە،  رىشــتىگە  ئىجتىمائىــي  كۈچلــۈك 
كەمچىلىكــى يــوق، تەڭپۇڭســىزلىق ھېــس قىلمايــدۇ، 
كىشــىلەرگە  مايىــل  قىلىشــقا  بېســىم  ۋە  كونتــرول 
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ــى  ئەگەشــمەيدۇ. ئىككىنچىســى، بېســىم ۋە زورلىغۇچ
مۇۋازىنەتســىز  لېكىــن  بولمىغــان  خاراكتېرلىــك 
كونتــرول بولــۇپ، بۇنىــڭ ئىپادىلىــرى مۇنــداق: تــۆۋەن 
كونتروللــۇق، كۈچلــۈك ئىجتىمائىــي رىشــتە، بېســىم 
ئىش-ھەرىكەتكــە  مايىــل  قىلىشــقا  كونتــرول  ۋە 
مۇۋازىنەتســىزلىكى  كونتــرول  بولماســلىق،  مايىــل 
تاپتىــن  تــوال  ئــاز-  بۇنىڭــدا  بولــۇپ،  قاتارلىقــار 
ۋە  بېســىم  ئۈچىنچىســى،  بــار.  مايىللىــق  چىقىشــقا 
زورلىغۇچــى خاراكتېرلىــك بولغــان لېكىــن تۇترۇقلــۇق 
كونتــرول بولــۇپ، بــۇ ئاچچىقــى يامــان بولــۇش، تــۆۋەن 
بېســىم  رىشــتە،  ئىجتىمائىــي  ئاجىــز  كونتروللــۇق، 
ئىش-ھەرىكەتلەرگــە  مايىــل  قىلىشــقا  كونتــرول  ۋە 
مايىللىــق، كونترولــل كەمچىلىكىنــى ھېــس قىلىش، 
كونتروللۇققــا  تاشــقى  ۋە  كونتــرول  ئــۆز  كۈچلــۈك 
مايىللىــق، ئىجتىمائىيلىققــا ســەل قــاراش، ئەقلىــي 
كېســەللىكلەرگە مايىللىــق قاتارلىقارنىــڭ كېلىــپ 
چىقىشــىغا تەســىر كۆرســىتىدۇ. تۆتىنچىســى، بېســىم 
بولــۇپ،  كونتــرول  مۇۋازىنەتســىز  ۋە  خاراكتېرلىــك 
ــۆۋەن كونتروللــۇق، ئاجىــز  ئاچچىقــى يامــان بولــۇش، ت
ۋە ياتاشــقان ئىجتىمائىــي رىشــتە، دىكتاتــور ۋە بېســىم 
خاراكتېرلىــك ھەرىكەتلەرگــە مايىللىــق، كەمســىتىش 
تاشــقى  ۋە  كونتــرول  ئــۆز  كۈچلــۈك  تۇيغۇســى، 
كونتروللۇققــا مايىللىقنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.62 
كولۋىــن ئېغىــر كونتــرول ۋە بېســىمنىڭ بىــراۋدا 
تۇيغۇســىنى  ئىســيان  ئەمــەس  ماسىلىشــىش 
چىقىرىدىغانلىقىنــى،  تاپتىــن  بىراۋنــى  ئويغىتىــپ، 
كونتــرول  ۋە  بېســىم  چىققۇچىارنــى  تاپتىــن  شــۇڭا 
مۇھىــت  ئىجتىمائىــي  ئىللىــق  ئەمــەس،  بىلــەن 
شــارائىتلىرى يارىتىــپ بېرىــش ئارقىلىق ئوڭشــىغىلى 

دەيــدۇ.  بولىدىغانلىقىنــى 
بــۇ ھادىســىگە ئىجتىمائىــي ئۆگىنىــش نەزەرىيەســى 
نۇقتىســىدىن قاراپ چىقايلــى. ئىجتىمائىي ئۆگىنىش 
بانــدۇرا  تەقلىــد،   )Tarde( تاردېنىــڭ  نەزەرىيەســى 
)Bandura( ۋە پاتتېرســوننىڭ )Patterson( قىلىــق 
 )Sutherland( سۇســېرلەندنىڭ  پىسخىكىســى، 

ئاســاس  نەزەرىيەســىنى  بىرلىــك  پەرقلەندۈرگۈچــى 
قىلىــپ شــەكىللەنگەن. بۇ نەزەرىيە تاپتىن چىقىشــنى 
بىئولوگىيەلىــك ۋە پىســخىكىلىق ئامىلــار بىلــەن 
چىقىــپ،  قارشــى  نەزەرىيەلەرگــە  ئىزاھايدىغــان 
بىئولوگىيەلىــك ياكــى پىســخىكىلىق مەســىلىلىرى 
ئىجتىمائىــي  ئىنســانارنىڭمۇ  نورمــال  بولمىغــان 
ئىــش- ئىجتىمائىــي  باشــقا  ئىش-ھەرىكەتلەرنــى 
ھەرىكەتلەرگــە ئوخشــاش ئۆگىنىــپ قىلىدىغانلىقىنى 
چىقىــش  تــۈپ  نەزەرىيەنىــڭ  بــۇ  ســۈرىدۇ.  ئىلگىــرى 
نۇقتىســى، تاپتىــن چىقىــش باشــقىاردىن ئۆگىنىــپ 
ســادىر قىلىدىغــان قىلىقتــۇر. تاردېنىــڭ قارىشــىچە، 
بىرىنچىســى،  بولــۇپ،  بــار  تەرىپــى  ئــۈچ  تەقلىدنىــڭ 
ئامىــل،  بەلگىلەيدىغــان  دەرىجىســىنى  تەقلىدنىــڭ 
بولغــان  بىلــەن  بىرلىــرى  بىــر-  ئىنســانارنىڭ 
يېقىنلىق دەرىجىســىدۇر. بۇنىڭغا ئاساســەن ئىنســانار 
تەقلىدمــۇ  بولســا،  يېقىــن  قانچــە  بىرىگــە  بىــر- 
تــۆۋەن  ئىككىنچىســى،  بولىــدۇ.  كۈچلــۈك  شــۇنچە 
ــۆۋەن ســەۋىيەدىكىلەر يۇقىــرى  ــەر ياكــى ت تەبىقىدىكىل
ســەۋىيەدىكىلەرنى  يۇقىــرى  ياكــى  تەبىقىدىكىلەرنــى 
تىپــى  ھەرىكــەت  ئىــش-  ئىككــى  قىلىــدۇ.  تەقلىــد 
بىــر- بىــرى بىلــەن توقۇنۇشــقاندا، بىــرى يەنــە بىرىنىــڭ 
ئورنىغــا دەسســەيدۇ. بــۇ ئومۇمــەن كونىنىــڭ ئورنىغــا 
ئاشــىدۇ.  ئىشــقا  بىلــەن  دەسسىشــى  يېڭىســىنىڭ 
قىلىنىشــى  ســادىر  ئۆگىنىلىــپ  چىقىــش  تاپتىــن 
ئۈچــۈن بىــراۋ ھــەم تەقلىــد قىلىدىغــان كىشــى بىلــەن 
يېقىــن بولۇشــى ھەمــدە تاپتىــن چىقىــش ھەققىــدە 
ئىجابىــي قاراشــقا ئىگــە بولۇشــى، تاپتىــن چىقىشــنىڭ 
كېلىدىغانلىقىنــى  توغــرا  مەنپەئەتىگــە  ئۆزىنىــڭ 
تاپتىــن  سۇســېرلەند  كېــرەك.  ئويلىۋېلىشــى 
بىــر  ئۆگىنىلىدىغــان  باشــقىاردىن  چىقىشــنىڭ 
ئۇنىــڭ  ســۈرۈپ،  ئىلگىــرى  ئىكەنلىكىنــى  قىلىــق 
مۇنــداق تەرەپلىــرى بارلىقىنــى دەيــدۇ:، بىرىنچىســى، 
قىلىقتــۇر،  بىــر  ئۆگىنىلىدىغــان  چىقىــش  تاپتىــن 
ئىككىنچىســى، تاپتىــن چىقىــش ئىجتىمائىــي ئاالقــە 
ۋە پائالىيــەت جەريانىــدا بىــراۋالر ئوتتۇرىســىدىكى ئاالقە 
جەريانىــدا ئۆگىنىلىــدۇ. ئۈچىنچىســى، بىــراۋ تاپتىــن 
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چىقىشــنىڭ ئــەڭ مۇھىــم قىســىملىرىنى ئۆزىگــە ئــەڭ 
ــان بىرىنچــى دەرىجىدىكــى كىشــىلەردىن  ــن بولغ يېقى
بىــراۋ  چىققــان  تاپتىــن  تۆتىنچىســى،  ئۆگىنىــدۇ، 
ئۈچــۈن  نېمــە  ۋە  ئۇســۇللىرى  چىقىشــنىڭ  تاپتىــن 
ســەۋەبلىرىنىمۇ  چىقىدىغانلىقىنىــڭ  تاپتىــن 

ئۆگىنىــدۇ.63 
ئىجتىمائىــي ئۆگىنىــش نەزەرىيەســى بىراۋالرنىــڭ 
ئىــش- ھەرىكەتلىرىگــە ئــۇالر تــەۋە بولغــان ئىجتىمائىي 
كۆرســىتىدىغانلىقىنى  تەســىر  گۇرۇپپىنىــڭ 
تەكىتلەيــدۇ. بولۇپمــۇ، باالغــەت دەۋرىدىكــى ياشــارنىڭ 
ئىش-ھەرىكەتلىرىــدە تەڭتۈشــلىرىنىڭ تەســىرىنىڭ 
بــۇ  تەكىتلىنىــدۇ.  بولىدىغانلىقــى  زور  ئىنتايىــن 
تەڭتۈشــلىرى  يــاش  بىــر  ئېيتقانــدا،  نۇقتىدىــن 
قوبــۇل قىلغــان ئىجابىــي قائىــدە- يوســۇن، نورمــا ۋە 
قەدىرىيەتلەرنــى قوبــۇل قىلســا ئــۇ تاپتىن چىقىشــتىن 

قالىــدۇ.  ســاقلىنىپ 
ئىجتىمائىي كونترول نەزەرىيەسى تاپتىن چىقىشنى 
بىراۋنىــڭ ئىجتىمائىــي مۇئەسسەســە ۋە قەدىرىيەتلەرگە 
بولغــان رىشتىســى ۋە مۇناســىۋىتىنىڭ ئاجىــز بولۇشــى 
بىلــەن ئىزاھايدىغــان بولســا، ئىجتىمائىــي ئۆگىنىــش 
نەزەرىيەســى تاپتىن چىقىشــنى بىراۋنىڭ تەڭتۈشــلىرى 
ۋە ئۇالرنىــڭ قەدىرىيــەت ۋە نورمىلىــرى، شــۇنداقا ئــۇالر 
شــۇنداقا  پائالىيەتلىــرى،  ۋە  ئاالقــە  بولغــان  بىلــەن 
ئۇالرنىــڭ ئىجتىمائىياشــتۈرۈش كۈچــى نۇقتىســىدىن 

ئىزاھايــدۇ. 
ئەقلىــي  چىقىشــىنى  تاپتىــن  ياشــارنىڭ  ئەمــدى 
تالــاش نەزەرىيەســىنىڭ قانــداق ئىزاھايدىغانلىقىغــا 
قــاراپ چىقايلــى: بــۇ نەزەرىيەگــە كــۆرە، بىــراۋ ئىــش- 
ھەرىكەتلىرىنــى خالىغانچــە ئەمــەس، بەلكــى مۇئەييــەن 
لوگىكىلىــق ۋە ئەقلىي پائالىيەت جەريانىدا، شــۇنداقا 
بىــر قاتــار ھېســاباردىن كېيىــن ئېلىــپ بارىــدۇ. بىــراۋ 
قىلماقچــى  ھەرىكەتنــى  ئىــش-  بىــر  قانــداق  ھــەر 
بولغانــدا بۇنىــڭ ئۆزىگــە قانچىلىــك پايــدا، قانچىلىــك 
زىيــان ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى دەڭســەيدۇ، ئاخىرىدا 
بىــراۋ  تالايــدۇ.  قارىغاننــى  دەپ  پايدىلىــق  ئۆزىگــە 

ئىــش- ھەرىكىتىنــى قىلىــش ئۈچــۈن پايدا-زىياننــى 
كۆپلىكــى  ئــاز  ئىمكانىيەتلەرنىــڭ  دەڭســىگەندە، 
)ئــاز ئىمكانىيىتــى بولغانارنىــڭ نىشــانغا يېتىشــى 
مۇئەسسەســەلەر  ئىجتىمائىــي  ۋە  بولىــدۇ(  تەســرەك 
بولــۇپ ئىككــى خىــل قىسىشــقا ئىگىــدۇر. قىســىش 
خاراكتېرلىــك ئىجتىمائىــي مۇئەسسەســەلەر مۇئەييــەن 
ئومۇماشــتۇرۇش،  تېخىمــۇ  ھەرىكەتلەرنــى  ئىــش- 
مۇئەييــەن ئىش-ھەرىكەتلەرنــى بولســا چەكلەش ئۈچۈن 
ئىجابىــي ۋە ســەلبىي ئىمبارگــوالر بېكىتىــدۇ. ئەقلىــي 
تالــاش نەزەرىيەســى تاپتىــن چىقىشــنى دەل بىراۋنىــڭ 
نەتىجىســى  تاللىشــىنىڭ  ۋە  ھېســابلىرى  ئەقلىــي 
ســۈپىتىدە كۆرىــدۇ64. نــاۋادا بىــراۋ تاپتىــن چىقىشــنىڭ 
مۇئەييــەن مەنپەئــەت ۋە مەنىــۋى جەھەتتىكــى مەلــۇم 
ئويلىســا  قاندۇرىدىغانلىقىنــى  تۇيغۇســىنى  بىــر 
تاپتىــن چىقىدىغــان قىلمىشــارنى ســادىر قىلىــدۇ. بــۇ 
نەزەرىيــە تاپتىــن چىقىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان 
زوراليدىغــان  تاپتىــن چىقىشــقا  بىراۋنــى  شــارائىتار، 
بىراۋنىــڭ  ئامىللىــرى،  كۈلتــۈر  ۋە  ئىجتىمائىــي 
بىئولوگىيەلىــك ۋە پىســخىكىلىق ئاالھىدىلىكلىرى، 
ئىجتىمائىيلىشــىش جەريانــى ۋە تەڭتۈشــلىرى بىلــەن 
بولغــان مۇناســىۋىتى قاتارلىــق ئامىلارنىــڭ تاپتىــن 
ئۈســتىدە  تەســىرلىرى  كۆرســىتىدىغان  چىقىشــقا 

توختالمايــدۇ. 
بىلــەن  دىــن  نەزەرىيەســى  تالــاش  ئەقلىــي 
مۇناســىۋەتنى  ئوتتۇرىســىدىكى  چىقىــش  تاپتىــن 
بىلــەن  چىقىــش  تاپتىــن  قىلىدىغــان  ســادىر  بىــراۋ 
بولىدىغانلىقىغــا  ھاياتلىقتــا  كېيىنكــى  ئۆلۈمدىــن 
ئاساســەن  جازاغــا  ياكــى  مۇكاپــات  ئىشــىنىلىدىغان 
ئورنىتىــدۇ. بۇنىڭغــا ئاساســەن، دىن بىراۋنــى ئۆلۈمدىن 
ۋە  تالــاش  دۇنيادىكــى  بــۇ  ھاياتلىقتــا،  كېيىنكــى 
جــازا  ياكــى  تۈپەيلــى مۇكاپــات  ئىــش- ھەرىكەتلىــرى 
ئەقىدىســىنى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن دىنــدار 
ئــارزۇ-  ســاقلىنىپ  چىقىشــتىن  تاپتىــن  ئىنســان 
ۋە  ســاقلىنىدۇ  ھەۋەســلىرىدىن  ھاۋايــى  ۋە  ئىســتەك 
تاپتىــن  ئۈچــۈن  ئىشــىنىدىغانلىقى  جازاغــا  ئەبەدىــي 
چىقىشــتىن قاچىــدۇ. يەنــە بــۇ نەزەرىيــەدە ھــەر قانــداق 



202263 - يىلى 1 - سان

بىــر دىنغــا ئىشــەنمەيدىغان بىرىمــۇ ئەبەدىــي جازاغــا 
چىقىشــى  تاپتىــن  ئۈچــۈن  ئىشــەنمەيدىغانلىقى 
مۇمكىــن. بــۇ ئىزاھــات شــەكلى دىنىــي قەدىرىيەتلــەر 
بەلگىلەيدىغــان  قائىدىلىرىنــى  تۇرمــۇش  كۈندىلىــك 

ئاقىــدۇ65.  بەكــرەك  جەمئىيەتلــەردە 

نەزەرىيەســى  تەرتىپســىزلىك  ئىجتىمائىــي 
مۇھىتنىــڭ  ئىجتىمائىــي  بىلــەن  تاپتىــن چىقىــش 
بــۇ  بولــۇپ،  توختىلىدىغــان  ئۈســتىدە  مۇناســىۋىتى 
يۇقىــرى  نىســبىتى  چىقىــش  تاپتىــن  نەزەرىيــەدە 
ۋە  كۈلتــۈر  ئىجتىمائىــي،  رايونارنىــڭ  بولغــان 
باشــقا،  بولۇشــىدىن  تــۆۋەن  جەھەتتــە  ئىقتىســادىي 
بىــر  گۇرۇپپىنــى  ئىجتىمائىــي  ۋە  جەمئىيــەت 
ئۇيۇشــتۇرااليدىغان  ۋە  قىااليدىغــان  جــەم  يەرگــە 
يوقلىقــى  ئېتىقادنىــڭ  ۋە  نورمىــار  قەدىرىيەتلــەر، 
ياكــى ئاجىزلىقــى، بولۇپمــۇ ئىزچىــل كۆچمەنلەرگــە 
ئىكەنلىكىنــى  رايونــار  قىلىۋاتقــان  ســاھىبخانلىق 
ئوتتۇرىغــا قويۇلىــدۇ. بــۇ نەزەرىيەگــە كــۆرە، كۆچمــەن 

قوبــۇل قىلىۋاتقــان بــۇ رايونــاردا ياشــايدىغان بىــراۋ 
كۆچــۈپ كەلگــەن رايونارنىــڭ ئەخاقىــي، ئىجتىمائىــي 
يەردىكــى  كەلگــەن  بىلــەن  قەدىرىيەتلىــرى  ۋە  نورمــا 
بولىــدۇ  ئىچىــدە  توقۇنــۇش  قەدىرىيەتلــەر  ئەخاقىــي 
بولىــدۇ.  تــۆۋەن  بولســىمۇ  ماساشــمايدۇ،  ياكــى 
جەمئىيــەت ۋە ئىجتىمائىــي گۇرۇپپىنــى ئۇيۇشــتۇرۇپ 
تۇرىدىغــان ئەنئەنىــۋى كونتــرول مېخانىزملىرىنىــڭ 
نورمــا  ئىجتىمائىــي  رايونــاردا  بــۇ  بولماســلىقى، 
خىللىقىنــى  خىلمــۇ-  يوســۇنارنىڭ  قائىــدە-  ۋە 
ئاشــۇرۇپ، ئىــش- ھەرىكەتلەرنــى كونتــرول قىلىدىغــان 
ــوق بولۇشــىغا  ئېنىــق كونتــرول مېخانىزملىرىنىــڭ ي
ســەۋەب بولىــدۇ. ئوخشــاش قەدىرىيەتلــەر ۋە كونتــرول 
سىستېمىســى ھۆكۈمــران بولغــان رايونــاردا تاپتىــن 
پەرقلىــق  بولىــدۇ.  تــۆۋەن  نىســبىتى  چىقىــش 
نورمىــار،  ۋە  قەدىرىيــەت  ئوخشــىمىغان  كۈلتۈرلــەر، 
ئېتىقــادالر ياكــى بــاي بىلــەن كەمبەغەلنىــڭ يانمــۇ- 
يــان ياشىشــى ياشــارنىڭ تاپتىــن چىقىشــىدا مەلــۇم 

ئوينايــدۇ.  رول  دەرىجىــدە 

خۇالسە

زەھەرلىــك چېكىملىككــە خۇمــار بولــۇپ قېلىــش 
شەخســىي مەســىلە بولــۇش بىلەن بىرگــە، ئىجتىمائىي 
ــي  ــۈن ئىجتىمائى ــى ئۈچ ــدا قىلىدىغانلىق مەســىلە پەي
بىــر  شــەكىللەندۈرىدىغان  تەھدىــت  ســاالمەتلىككە 
بــۇ  بــۇ جەھەتتىــن  مەســىلە ھېســابلىنىدۇ.  ئېغىــر 
مەســىلە ئۈســتىدە ھــەر ۋاقىــت ئويلىنىــپ تۇرۇشــقا 
ئۆزگىرىــش  تىنىمســىز  ھايــات  كېلىــدۇ.  توغــرا 
بىراۋنىــڭ  ئىبارەتتــۇر،  جەريانىدىــن  تەرەققىيــات  ۋە 
ياشــلىق دەۋرى بەلكىــم بــۇ جەرياننىــڭ ئــەڭ مۇھىــم 
باســقۇچىنى تەشــكىل قىلىدۇ. بىراۋنىــڭ بالىلىقتىن 
قۇرامىغــا يېتىــش دەۋرى ھېســابلىنىدىغان ياشــلىق 
تەرەققىياتــار  ۋە  ئۆزگىرىــش  گەۋدىلىــك  دەۋرىــدە 
بارلىققــا كېلىــدۇ. بــۇ نۇقتىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، 
بــۇ ھالقىلىــق دەۋر خاســلىق ياكــى ئۆزگىچىلىــك دەۋرى 
دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. ياشــلىق دەۋرىــدە ئــادەم بەزىــدە ئۆزىنــى 

بالىــدەك ھېــس قىلىــدۇ ۋە بالىارچە ھەرىكەت قىلســا، 
بەزىــدە چــوڭاردەك ھېــس قىلىــپ ئــۇالردەك ھەرىكــەت 
قىلىشــقا تىرىشىدۇ. ياشــلىق ئىنسان ھاياتىنىڭ ئەڭ 
رەڭلىــك دەۋرى بولــۇش بىلــەن بىرگــە، ئــەڭ ھالقىلىــق 
ــن ئۆزىدىكــى  ــر تەرەپتى ــدۇر، ياشــار بى ــن دەۋرى ۋە قىيى
ئۆزگىرىشــلەرنى  پىســخىكىلىق  ۋە  بىئولوگىيەلىــك 
چۈشىنىشــكە تىرىشســا، بىــر تەرەپتىــن ئىجتىمائىــي 
بــۇ  لېكىــن  تىرىشــىدۇ.  ماسلىشىشــقا  مۇھىتقــا 
ئۆزگىرىــش ياشــارغا نىســبەتەن ئاســانغا توختىمايــدۇ. 
كىرىزىــس  ۋە  بوھــران  ياشــلىق  ســەۋەبتىن  بــۇ 
كۆرۈلىدىغــان دەۋردۇر66. بوران-چاپقۇنلــۇق ۋە داۋالغــۇش 
دەۋرى دەپمــۇ ئاتىلىدىغــان بــۇ دەۋرنىــڭ ئــەڭ گەۋدىلىــك 
ئاالھىدىلىكلىــرى يۇقىــرى ھاياجــان، ھېسســىياتچان، 
بۇزۇلىدىغــان  تېــز  ئورنىتىلىــپ  تېــز  قــان،  قىزىــق 
تەســىرلىنىش،  ئاســاس  ئاالقــە،  ئىجتىمائىــي 
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كىشــىلىك خاراكتېرنىــڭ پاســىللىرىدىن ھالقىــش، 
يېڭــى نەرســىلەرنى ئاســان قوبــۇل قىلىــش، ئــۆزى تــەۋە 
بولغــان ئىجتىمائىــي گۇرۇپپــا ئەزالىــرى تەرىپىدىــن 
ــارزۇ قىلىــش،  مۇئەييەنلەشــتۈرۈلۈش ۋە سۆيۈلۈشــنى ئ
قابىلىيىتىنــى  تارتىــش،  دىققىتىنــى  باشــقىارنىڭ 
رول  ۋە  ئىــزدەش  مۇنبــەر  ئۈچــۈن  قىلــدۇرۇش  جــارى 
ئىگىســى بولــۇش ئارزۇســى قاتارلىقاردىــن ئىبــارەت. 
ئىجتىمائىــي  ئىبــارەت  ئائىلىســىدىن  ياشــار 
گۇرۇپپىســىغا  دوســت  يەنــە  باشــقا،  گۇرۇپپىدىــن 
بولــۇپ،  تــەۋە  ئوخشــاش ئىجتىمائىــي گۇرۇپپىغىمــۇ 
ئېلىــپ  پائالىيــەت  دائىرىســىدە  گۇرۇپپىــار  بــۇ 
بارىــدۇ. ئائىلىنىــڭ قائىــدە- يوســۇنلىرى، نورمىلىــرى 
گۇرۇپپىســىنىڭمۇ  دوســتار  ئوخشــاش  بولغىنىغــا 
نورمىلىــرى  ۋە  يوســۇنلىرى  قائىــدە-  يارىشــا  ئۆزىگــە 
دوســتار  ھالــدا  تەبىئىــي  ياشــارمۇ  بولىــدۇ. 
ماسلىشىشــقا  قائىدىلىرىگــە  بــۇ  گۇرۇپپىســىنىڭ 
قېقىلىــدۇ.  چەتكــە  ماساشمىســا  نــاۋادا  تىرىشــىدۇ. 
نورمىلىــرى،  گۇرۇپپىنىــڭ  بولغــان  تــەۋە  ياشــار 
ئۆتۈشــىگە  ۋاقىتنىــڭ  قەدىرىيەتلىــرى، قائىدىلىــرى 
ئەگىشــىپ ئۇالرنىــڭ ھاياتىغــا تەســىر كۆرسىتىشــكە 
باشــايدۇ. ئەگــەر بــۇ گۇرۇپپىنىــڭ نورمىلىــرى ئىچىــدە 
ھېســابلىنىدىغان  ھادىسىســى  چىقىــش  تاپتىــن 
زەھەرلىــك چېكىملىك چېكىشــتىن ئىبــارەت خاتا بىر 
ھەرىكــەت بولســا ياشــار بــۇ خاتا ھەرىكەتكــە يۈزلىنىدۇ. 
بولۇپمــۇ ئائىلىســىدىن مېھىــر- مۇھەببەت، ئىشــەنچ ۋە 
بىخەتەرلىكنــى تاپالمىغــان، ئۆزىنــى قەدىرســىز ھېــس 
قىلىدىغــان، يېڭــى ئەھــۋال ۋە قىيىنچىلىقــار ئالدىــدا 
ئۆزىنــى مۇھاپىــزەت قىالمايدىغان ياكــى توغرا- خاتانى 
ئاساســلىق  جەمئىيەتنىــڭ  قىالمايدىغــان،  پــەرق 
قەدىرىيــەت، نورمــا ۋە قائىــدە- يوســۇنلىرىنى ھاياتىغــا 
مۇشــۇنداق  ياكــى  كەلگــەن  ئاجىــز  تەبىقاشــتىن 
بولۇشــقا مەجبــۇر بولغــان ياشــار، »قەدرىنى«قىلغــان 
ــە  ــۇالر نېم ــا ئەگىشىشــكە، ئ ــى گۇرۇپپىارغ كىشــى ياك
كېلىــدۇ.  ھالەتكــە  تەييــار  قىلىشــقا  شــۇنى  دېســە 
ــۇ ياشــار ئائىلىســىدە تاپالمىغــان »كۆڭــۈل  چۈنكــى ب
ئادەمــدەك  ئېتىبــار،  قەدىرلىنىــش،  بۆلۈنــۈش، 

مۇئامىلــە قىلىنىــش« ۋە بىــر يەرگــە مەنســۇب بولــۇش 
گۇرۇپپىســىدىن  دوســتار  بولغــان  تــەۋە  تۇيغۇســىنى 
»ئۇتۇقلىــرى  ياشــارنىڭ  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ  تاپىــدۇ. 
تەرىپىدىــن  گۇرۇپپىســى  دوســتار  نەتىجىلىــرى«  ۋە 
تېخىمــۇ  گۇرۇپپىغــا  بــۇ  مۇئەييەنلەشتۈرۈلســە 
تــەۋە  ياشــار  دېيىلگەنــدەك،  يۇقىرىــدا  باغلىنىــدۇ. 
قائىدىلىــرى  گۇرۇپپىســىنىڭ  دوســتار  بولغــان 
چېكىملىــك  زەھەرلىــك  ئىچىــدە  نورمىلىــرى  ۋە 
بولســا  ھادىسىســى  چىقىــش  تاپتىــن  چېكىشــتەك 
مۇئەييەنلەشتۈرۈلۈشــكە  ئەگىشــىپ  بۇنىڭغــا 
زەھەرلىــك  بىراۋنــى  دەۋرىــدە  ياشــلىق  ئېرىشــىدۇ. 
ئامىلــار  يۈزلەندۈرىدىغــان  چېكىشــكە  چېكىملىــك 
بولغــان  ئۆزىگــە خــاس  دەۋرىنىــڭ  ياشــلىق  ئىچىــدە، 
پىسخىكىلىق ۋە بىئولوگىيەلىك ئۆزگىرىشلەرمۇ رول 
ــش،  ــدۇ. مەلۇمكــى، ياشــلىق دېگەنلىــك ئۆزگىرى ئويناي
تەرەققىيــات، جەمئىيەتتــە مەلــۇم ئورۇنغــا ئېرىشــىش، 
مۇســتەقىل  ۋە  ئەركىــن  ئايرىلىــپ  ئائىلىســىدىن 
ھالەتكــە كېلىــش دەۋرىــدۇر. بــۇ دەۋردە كىملىك ئىزدەش 
ئېڭــى بارلىققــا كېلىدۇ، ئىجتىمائىــي رولار گەۋدىلىك 
چــوڭ  ئــۆزى  ياشــار  باشــايدۇ.  كېلىشــكە  ھالغــا 
ــى،  ــي مۇھىتنىــڭ قەدىرىيەتلىرىن ــان ئىجتىمائى بولغ
نورمىلىــرى ۋە قائىدە-يوســۇنلىرى ھەققىــدە ســوئال 
قويۇشــقا ۋە سوراشــقا باشــايدۇ ۋە زېھىــن دۇنياســىدا 
ئــەڭ ياخشىســىنى تاپااليدىغانلىقىنــى ئويايــدۇ. ياشــار 
ئاتــا- ئانىســى ياكــى جەمئىيــەت بەلگىلىگــەن بىــر قاتار 
چەكلىمــە ۋە قائىدىلەرگــە ئىســيان قىلىــدۇ، لېكىــن 
ئۆزىگــە تولــۇق ئىشــەنچ قىالمايــدۇ، ئەندىشــە، گۇمان ۋە 
ۋەھىمــە قاتارلىــق تۇيغۇلىــرى كۈچىيىــدۇ. ياشــار ئۆزى 
ياقتۇرىدىغــان مۇزىــكا، كىيىــم- كېچــەك، ئىشــلەتكەن 
گەپلــەر ۋە باشــقا ئىــش- ھەرىكەتلىرىنىــڭ داۋاملىــق 
شــۇڭا  ئويايــدۇ.  ئۇچرايدىغانلىقىنــى  تەنقىدكــە 
ئائىلــە- جەمئىيــەت بىلــەن ياشــار ئوتتۇرىســىدىكى 
دەۋرىنىــڭ  ياشــلىق  ســۈركىلىش،  ۋە  توقۇنــۇش 
بىرىــدۇر.  ئاالھىدىلىكلىرىدىــن  گەۋدىلىــك  ئــەڭ 
ئەتراپىغــا  قىلىــدۇ،  تەۋەككــۈل  خەتەرگــە  ياشــار 
تەســىر كۆرســىتىش ۋە ئۆزىنــى ئىسپاتاشــقا مايىــل 
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ســەل  ئاقىۋىتىگــە  ئىشــىنىڭ  قىلغــان  كېلىــدۇ. 
قارايــدۇ. بــۇ دەۋردە بارلىققــا كەلگــەن قىيىنچىلىقــار، 
ۋە  ئائىلــە  مۇۋەپپەقىيەتســىزلىكلەر،  نۇقســانار، 
قاتارلىقــار  ياتلىشــىش  نىســبەتەن  جەمئىيەتكــە 
ياشــارنى گاڭگىرتىــپ قويىــدۇ، مۇشــۇنداق ھالقىــق 
پەيتتــە ئىچكــى دۇنياســىدىكى داۋالغۇشــار ياشــارنى 
ئوخشــاش  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك  خۇشــاللىقنى 
بۇنىڭدىــن  ئىتتىرىــدۇ.  ئىزدەشــكە  نەرســىلەردىن 
بواللمىغــان  چىقىشــىپ  بىلــەن  ئائىلىســى  ســىرت 
ياكــى چارىنــى ئۆزىدىــن تېپىــپ بواللمىغــان ۋە ياكــى 
ــن قــۇرۇق  ئىجتىمائىــي مۇئەسسەســەلەرنىڭ ياردىمىدى
قالغــان ياشــار، »يېقىــن« دوســتلىرىدىن پاناھلىــق 
تىلەيــدۇ ۋە قىيىنچىلىقلىرىنــى ئــۇالر ئارقىلىــق ھــەل 
قىلماقچــى بولىــدۇ. بــۇ ئەھــۋال تەبىئىــي ھالــدا ئۇالرنى 
قوبــۇل  قائىدىلىرىنــى  بېســىمىنى،  دوســتلىرىنىڭ 
گۇرۇپپىســىنىڭ  »دوســت«  ئىتتىرىــدۇ.  قىلىشــقا 
بېســىمىغا ۋە قائىدىلىرىگــە ماسلىشــىش ياكــى ئۇالرغا 
تاقابىل تۇرۇشــتىن ئاجىز كېلىــش قاتارلىقار، ئۇالرنى 
چىقىشــقا  تاپتىــن  يەنــى  چېكىملىككــە  زەھەرلىــك 
خاراكتېــر،  كىشــىلىك  قىسقىســى،  يۈزلەندۈرىــدۇ. 
گۇرۇپپىســى(  )دوســتلۇق  تەڭتۈشــلەر  ۋە  ئائىلــە 
قاتارلىقارنىــڭ ســەلبىي تەســىرلىرى كۈچلــۈك بولســا 
ياشــاردا زەھەرلىــك چېكىملىككــە كۆنــۈپ قېلىــش 

بولىــدۇ.  يۇقىــرى  نىســبىتى 
ئۇيغــۇر  قىســىم  بىــر  ياشــايدىغان  ئىســتانبۇلدا 
ــر، ئائىلىگــە ئوخشــاش  ياشــلىرى كىشــىلىك خاراكتې
ئىجتىمائىــي مۇئەسسەســەلەر ۋە تەڭتــۈش گۇرۇپپىســى 
ســەلبىي  قاتارلىقارنىــڭ  گۇرۇپپىســى(  )دوســتلۇق 
تەســىرلىرى تۈپەيلــى زەھەرلىــك چېكىملىككــە كۆنۈپ 
قېلىــپ »تاپتىــن چىققــان«، كېيىنچــە ئۆزلىرىنىــڭ 
ياشــار  تۈركىســتان  شــەرقىي  ۋە  تىرىشــچانلىقى 
مەركىزىنىــڭ كــۈچ چىقىرىشــى بىلــەن مەلــۇم دەرىجىدە 
خىروئىــن،  ياشــارنىڭ  بــۇ  كەتكــەن.  ئوڭشــىلىپ 
ۋە  چېكىملىــك  زەھەرلىــك  قاتارلىــق  مىــت  نەشــە، 
بــۇ  ئۇالرنىــڭ  مەلــۇم،  قالغانلىقــى  كۆنــۈپ  دورىارغــا 
شــەكلىگە  ئىچىــش  ۋە  چېكىــش  چېكىملىكلەرنــى 

بىلــەن  دوســتلىرى  بەزىــدە  قىســمى  كــۆپ  قارىســاق، 
بىرلىكتــە چەككــەن بولســا، يەنــە پــات- پــات ئــۆز ئالدىغا 
چەككــەن. بــۇ چېكىملىكلەرنــى چېكىش ســەۋەبلىرىگە 
كەيىــپ  ئالىدىغــان  چەككەنــدە  بۇالرنــى  كەلســەك، 
بــۇ  ئۇنتۇشــتۇر.  كۈلپەتلەرنــى  كەلگــەن  بېشــىغا  ۋە 
ياشــارنىڭ كــۆپ قىســمىنىڭ ئاتــا- ئانىســنىڭ ۋەتەندە 
بولۇشــىنى، ئۇالرنىــڭ »تاپتىــن چىقىشــى«غا ســەۋەب 
بولغــان ئــەڭ چــوڭ ئامىــل دېيىشــكە بولىــدۇ. چۈنكــى 
ئىجتىمائىــي  بىراۋنىــڭ  مۇناســىۋەتلىرى  ئائىلــە 
ھاياتىنــى بەلگىلەشــتە يېتەكچىلىــك رول ئوينايــدۇ. 
چىقىــش«  »تاپتىــن  ياشــارنىڭ  بــۇ  ماقالىمىــزدە 
ھادىسىســى جەمئىيەتشۇناســلىقنىڭ تارمــاق پەنلىرىدىن 
ئاساســلىق  جەمئىيەتشۇناســلىقىدا  جىنايــەت  بولغــان 
نەزەرىيەســى،  رىشــتە  ئىجتىمائىــي  تۇرىدىغــان  ئورۇنــدا 
ئۆگىنىــش  ئىجتىمائىــي  نەزەرىيەســى،  بېســىم 
نەزەرىيەســى، ئەقلىــي تالــاش نەزەرىيەســى ۋە ئىجتىمائىــي 
تەرىپىدىــن  قاتارلىقــار  نەزەرىيەســى  تەرتىپســىزلىك 

ئىزاھانــدى.
ۋاقىــت  ھــەر  چىقىشــقا  تاپتىــن  ئىنســانارنىڭ 
ئۇالرنــى  لېكىــن  ئىكەنلىكىنــى،  ھالەتتــە  تەييــار 
تاپتىــن چىقىشــتىن توســۇپ قالىدىغــان مۇئەييــەن 
بارلىقىنــى  مېخانىزملىرىنىــڭ  نــازارەت  كونتــرول، 
ئېتىقــاد،  نەزەرىيەســى  كونتــرول  ياقايدىغــان 
قەدىرىيــەت ۋە نورمىارغــا ئوخشــاش مۇئەييــەن ئىچكــى 
بىراۋنــى  مېخانىزملىرىنىــڭ  كونتــرول  تاشــقى  ۋە 
قالىدىغانلىقىنــى  توســۇپ  چىقىشــتىن  تاپتىــن 
بــۇ ئىچكــى ۋە تاشــقى كونتــرول  ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. 
مېخانىزملىرىنىــڭ ئاجىزلىشىشــى بىراۋنــى تاپتىــن 
رىشــتە  ئىجتىمائىــي  ھېرســچىنىڭ  چىقىرىــدۇ. 
ۋە  ئىجتىمائىياشــتۇرىدىغان  بىراۋنــى  نەزەرىيەســى 
جەمئىيەتكــە  بىراۋنىــڭ  باغايدىغــان،  جەمئىيەتكــە 
باغلىنىــش،  ئاشــۇرىدىغان  ئىشــقا  ماسلىشىشــنى 
بېغىشــاش -ۋەدە، ئىشــتىراك- پائالىيــەت ۋە ئېتىقــاد-
تــۆت ئاساســلىق ئىجتىمائىــي  قەدىرىيــەت قاتارلىــق 
رىشــتىنى ياقايــدۇ. بېســىم نەزەرىيەســى ئىجتىمائىــي 
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كونتــرول مېخانىزملىرىنىــڭ ئاجىزلىششــى ۋە يــوق 
بولۇشــى بىلــەن بىراۋنىــڭ تاپتىــن چىقىدىغانلىقىغــا 
كونتــرول  قىلىــپ،  قوشــۇمچە  قاراشــقا  دائىــر 
بىراۋغــا كۈچلــۈك بېســىم ئېلىــپ كەلگەنــدە ئۇنىــڭ 
ماسلىشىشــنىڭ ئورنىغــا ئىســيان قىلىــپ تاپتىــن 
چىقىدىغانلىقىنــى ياقايــدۇ. ئىجتىمائىــي ئۆگىنىــش 
ئىــش- باشــقا  چىقىشــنىڭمۇ  تاپتىــن  نەزەرىيەســى 

ئۆگىنىلىدىغانلىقىنــى  ئوخشــاش  ھەرىكەتلەرگــە 
بىراۋنىــڭ  نەزەرىيەســى  تالــاش  ئەقلىــي  ياقايــدۇ. 
كېيىــن  ئويلىنىشــتىن  ۋە  ھېســاب  تۈرلــۈك 
ئۆزىنىــڭ مەنپەئەتىگــە مۇۋاپىــق ئىــش- ھەرىكەتنــى 
قىلىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. ئىجتىمائىــي 

تەرتپىســىزلىك نەزەرىيەســى بــەزى رايونــاردا تاپتىــن 
بــۇ  بولۇشــىنى  يۇقىــرى  نىســبىتىنىڭ  چىقىــش 
ۋە  مۇھىــت  ئىجتىمائىــي  بىنورمــال  رايونارنىــڭ 
نۇقتىســىدىن  ئىكەنلىكــى  ئىگــە  شــارائىتارغا 
ئىزاھايدۇ. تاپتىن چىقىش ھادىسىســى ئومۇماشــقان 
ئىقتىســادىي  ۋە  كۈلتــۈر  ئىجتىمائىــي-  رايونارنىــڭ 
بولۇشــىدىن  ناچــار  نۇقتىســىدىن  ئاالھىدىلىكلىــرى 
تۇرىدىغــان  ئۇيۇشــتۇرۇپ  جەمئىيەتنــى  ســىرت، 
قەدىرىيــەت، نورمــا ۋە قائىــدە يوســۇنارنىڭ يوقلۇقــى 
ياكــى ئاجىزلىقــى، كۆچمــەن قوبــۇل قىلىــپ تۇرىدىغــان 
كــۆپ  ھادىسىســىنىڭ  چىقىــش  تاپتىــن  رايونــاردا 

ياقايــدۇ. بولىدىغانلىقىنــى 
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»يەر شارى ۋاقىت گېزىتى«نىڭ رۇسىيە-ئۇكرائىنا 
كىرىزىسىغا تۇتقان پوزىتسىيەسى

مۇھەممەت ائبدۇمىجىت
مۇستەقىل تەتقىقاتچى

ئاساســىي مەزمۇن: بۇ تەتقىقاتنىڭ مەقســىتى خىتاينىڭ 
رۇســىيە - ئۇكرائىنــا كىرىزىســىغا بولغــان پوزىتسىيەســىنى 
»يــەر  بولغــان  قۇرۇلۇشــى  مېدىيــا  خەلقئارالىــق  خىتاينىــڭ 
شــارى ۋاقىتــى گېزىتــى« نىــڭ تىۋىتتېــر ھېســابىدىكى تىۋىــت 
تېكســىتلىرىنى ئاســاس قىلىــپ ئانالىــز قىلىــش ۋە خەۋەرنىــڭ 
ئىبــارەت.  قويۇشــتىن  ئوتتۇرىغــا  رامكىلىرىنــى  ئاساســىي 
يولانمىلىــرى  تىۋىتتېــر  قىلىنىدىغــان  ئانالىــز  تەتقىقاتتــا 
فېۋرالدىــن   -  24 باشــلىغان  ھۇجــۇم  ئۇكرائىناغــا  رۇســىيە 
تارتىــپ تۇنجــى قېتىملىــق ئــۇرۇش توختىتىــش ســۆھبىتى 
كۈنــدە  بــەش  بولغــان  فېۋرالغىچــە   -  28 بېرىلغــان  ئېلىــپ 
يولانغــان مەزمۇناردىــن تەشــكىل تاپىــدۇ )2022 - يىلــى 2 
- ئاينىــڭ 24 - كۈنىدىــن 2022 - يىلــى 28 - فېۋرالغىچــە(. 
تەتقىقــات ئۇســۇلى ســۈپىتىدە ســۈپەتچىل مەزمــۇن ئانالىــزى ۋە 
رامكىغا ئېلىش ئۇســۇلى بىر گەۋدىلەشــتۈرۈلۈپ قوللىنىلىدۇ. 
تەتقىقاتتــا جــاۋاب بېرىلىدىغــان ســوئالار مۇنۇالردىــن ئىبــارەت: 
كىرىزىــس مەزگىلىــدە قايســى ســۆز ۋە ئىبارىلــەر تالانغــان ۋە 
تېكىســتتە گەۋدىلەندۈرۈلمەكچــى بولغــان؟ قايســى ئۇچــۇرالر 
ياكــى ئەھۋالــار يوشــۇرۇلغان ۋە ســەل قارالغان؟ ئىشــلىتىلگەن 
خەتكــۈچ بەلگىلىــرى ئارقىلىــق نېمىلەرگــە دىققــەت تارتماقچــى 
قانــداق  رولــى  خىتاينىــڭ  جەريانىــدا  كىرىزىــس  بولغــان؟ 
خىتــاي  كىرىزىســى  ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە  تەســۋىرلەنگەن؟ 
نۇقتىســىدىن قانــداق باھاالنغــان؟ خىتــاي رۇســىيە - ئۇكرائىنــا 
كىرىزىســى مەزگىلىــدە قانــداق تاشــقى سىياســەت قولانغــان 
ۋە بۇنــى قانــداق ئەكــس ئەتتۈرگــەن؟ تەتقىقــات نەتىجىســىدە 
مۇنــۇ نەتىجىلــەر يەكۈنلــەپ چىقىلــدى: »يــەر شــارى ۋاقىــت 
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گېزىتــى« ئۇرۇشــنىڭ ئامېرىــكا، شــىمالىي ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتى ۋە رۇســىيە ئوتتۇرىســىدىكى تىركىشــىش 
ئىكەنلىكىگــە، ئۇرۇشــقا مەســئۇل تەرەپنىــڭ ئامېرىــكا ۋە شــىمالىي ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتىدىكى دۆلەتلــەر 
ئىكەنلىكىگــە دىققــەت تارتماقچــى بولغــان. گېزىــت كىرىزىســنىڭ بىــر ئاكتىيــورى بولغــان رۇســىيەنى ۋاســىتىلىك 
ئىپادىلــەر ئارقىلىــق »يوللــۇق« كۆرسىتىشــكە تىرىشــىپ، ئۇكرائىنادىكــى پاجىئەنىــڭ سەۋەبچىســى ئىكەنلىكىنى 
يولانمىــاردا  باشــقا  ئىشــلىتىلگەن،  يولانمىــدا  بىــرال  پەقــەت  بولغــان. »ئــۇرۇش« ســۆزى  سۇساشــتۇرماقچى 
»ئوپېراتســىيە« ئىپادىســى تەرجىــھ قىلىنىــپ، ئوقۇرمەننىــڭ كاللىســىدا رۇســىيەنىڭ زوراۋانلىــق قىلمىشــىنىڭ 
دەرىجىســى تۆۋەنلىتىلمەكچــى بولغــان. خىتــاي نۇقتىســىدىن كىرىزىــس ئامېرىــكا ۋە ش ئــا ئــە ت نىــڭ ئويۇنــى دەپ 
باھاالنغــان. يولانمىــاردا رۇســىيەنىڭ بىخەتەرلىــك مەسىلىســىگە ئەھمىيــەت بېرىــش كېرەكلىكــى تەكرارلىنىــپ، 
ئوقۇرمەننــى بــۇ يۆنىلىشــتە پىكىــر قىلىشــقا يۈزلەندۈرمەكچــى بولغــان. كىرىزىــس مەزگىلىــدە، خىتــاي دىئالــوگ ۋە 
تىنــچ ئۇســۇلار ئارقىلىــق رۇســىيە - ئۇكرائىنــا كىرىزىســىنى ھــەل قىلىدىغــان تــەرەپ ســۈپىتىدە كۆرســىتىلگەن.
ئاچقۇچلــۇق ســۆزلەر: رۇســىيە - ئۇكرائىنــا كىرىزىســى، خىتــاي، رامكىغــا ئېلىش نەزەرىيەســى، يەرشــارى ۋاقىت 

گېزىتــى، تىۋىتتېر.
 ABSTRACT: The aim of this study is to
 examine how China’s ideological attitudes
 regarding the Russia - Ukraine crisis
 are presented in the Global Times, an
 international media organization of Chinese
 origin, specifically on the newspaper’s twitter
 account and to reveal the dominant frames of
 the news. Twitter posts to be included in the
 analysis in the study are from February 24,
 when Russia attacked Ukraine, to February
 28, when the first ceasefire negotiations
 were held (February 24, 2022—February
 28, 2022). As a method, qualitative content
 analysis and framing method were used
 in an integrated manner. The questions to
 be answered in the study are formulated as
 follows: Which messages were “selected”
 and made “remarkable” in the text during the
 crisis? Which messages or situations were
 “hidden” or “ignored” in the text during the
 crisis? What is it trying to draw attention to
 in the hashtags used? How has China’s role
 been described in the crisis process? How

 was the Russia - Ukraine crisis evaluated in
 terms of China? What kind of foreign policy
 did China follow during the Russia - Ukraine
 crisis and how did it reflect this? As a result
 of the study, it was seen that the Global Times
 tried to draw attention to the fact that the war
 was a showdown between the USA, NATO
 and Russia, and that the responsible for
 the war was the USA and NATO countries.
 Russia, an actor of the crisis, was tried to be
 “justified” with indirect expressions. It is seen
 that the expression “war” is used in only one
 message, while the expression “operation” is
 preferred in other messages. From the point
 of view of China, the crisis was evaluated
 as the game of the USA and NATO, and it
 was repeated that Russia’s security concerns
 should be given importance. It was concluded
 that during the crisis, China was framed as a
 party to resolving the Russia - Ukraine crisis

.through dialogue and peaceful methods
 Keywords: Russia - Ukraine Crisis, China,
Global Times, Twitter  ,  Framing

كىرىش

رامكىغــا ئېلىــش ئۇقۇمىنــى باتېســون 1955 - يىلى 
بولــۇپ، گوفمــان  بولــۇپ ئوتتۇرىغــا قويغــان  تۇنجــى 

قوشــقان.  جەمئىيەتشۇناســلىقىغا  كۈلتــۈر   )1974(
تەتقىقاتلىــرى  مېدىيــا  ئۇقۇمنــى   )1993( ئېنتمــان 
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مېدىيــا  ئــۇ  كېيىــن،  قىلغاندىــن  تەۋســىيە  ئۈچــۈن 
ــي ئاســاس ھــەم  ــرى ئۈچــۈن ھــەم نەزەرىيەۋى تەتقىقاتلى
تەتقىقــات ئۇســۇلى قىلىــپ قوللىنىلىشــقا باشــلىغان 
بولــۇپ، ســۈپەت تەتقىقاتلىرىدىكــى مۇھىــم نۇقتىغــا 
مېدىيــا  رەقەملىــك  ئــۇ  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  ئايانغــان. 
بــۇ  ئايلىنىــپ،  بىرىگــە  ئۇســۇللىرىنىڭ  تەتقىقــات 
ــان  ــەت قىلىدىغ ــۇ مۇراجىئ ســاھەدىكى تەتقىقاتچىارم
نەزەرىيەۋىــي ئاســاس ۋە تەتقىقــات ئۇســۇلىنىڭ بىــرى 

بولــۇپ قالــدى. 
كاللىســىدا  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  رامكىســى  خــەۋەر 
قۇرۇشــقا  سىخېمىســىنى  چۈشــەنچە  بىــر  مەلــۇم 
مەزمۇنارنــى  قارالغــان  دەپ  »مۇھىــم«  تىرىشــىدۇ. 
قۇرالرغــا  ئالدىنقــى  گەۋدىلەنــدۈرۈپ،  بــەك  تېخىمــۇ 
دەپ  ئەمــەس«  »مۇھىــم  تەكــرارالش،  ۋە  تىزىــش 
قىلىــش  ســاقت  نەزەردىــن  مەزمۇنارنــى  قارالغــان 
ياكــى ۋاســىتىلىك ھالــدا قىممىتىنــى تۆۋەنلىتىــش 
جەلــپ  نۇقتىغــا  مەلــۇم  ئوقۇرمەنلەرنــى  ئارقىلىــق، 

قىلىنىــدۇ. ئــارزۇ  قىلىــش 
ۋەكىللىــك  قۇرۇلۇشــلىرى  مېدىيــا  خەلقئارالىــق 
ئېدىئولوگىيەنىــڭ  ياكــى  دۆلەتنىــڭ  قىلىدىغــان 
ئارقىلىــق  خەۋەرلــەر  رامكىســىنى  ئومۇمىــي 
جەريانىــدا  قىلىــش  بۇنــى  ۋە  شــەكىللەندۈرىدۇ 
نۇقتىئىنەزەرگــە  بىــر  مەلــۇم  ئاممىنىــڭ  نىشــان 
دۆلەتلەرنىــڭ  قىلىــدۇ.  مەقســەت  بولۇشــىنى  ئىگــە 
قارىشــى،  كــۆز  بولغــان  ۋەقەلەرگــە  خەلقئارالىــق 
دۆلەتنــى  سىياســىتىنى،  تاشــقى  ۋە  پوزىتسىيەســى 
بىۋاســىتە  بىلــەن  ھۆكۈمەتلــەر  قىلىۋاتقــان  ئىــدارە 
ئورگانلىرىنىــڭ  تارقىتىــش  بولغــان  مۇناســىۋىتى 
تــۇرۇپ  ئاساســلىنىپ  سىياســىتىگە  تارقىتىــش 

بولىــدۇ. چۈشىنىشــكە 
چــوڭ  تۈرتكىســىدە  ئىمكانىيەتلىرىنىــڭ  تــور 
ھەممىســى  قۇرۇلۇشــلىرىنىڭ  مېدىيــا  تىپتىكــى 
مەۋجۇتلۇقىنــى  مۇھىتتــا  رەقەملىــك  دېگــۈدەك 
ئاالقــە  ئىجتىمائىــي  باشــلىدى.  قىلىشــقا  نامايــەن 
ســۇپىلىرى مېدىيــا ئورگانلىرىنــى ۋەقــە ۋە ھادىســەلەر 

توغرىســىدىكى خەۋەرلەرنــى شــۇ ھامــان ھەمبەھىرلــەش 
پۇرســىتى بىلــەن تەمىنلىــدى. تىۋىتتېــر سىياســىي 
ــە ئۈچــۈن ناھايىتــى قىزغىــن ئىشــلىتىلىۋاتقان  ئاالق
كۈنىمىــزدە، مېدىيــا ئورگانلىــرى ئۆزلىرىنىڭ رەســمىي 
قىزىــق  نۆۋەتتىكــى  ئارقىلىــق  ھېســابى  تىۋىتتېــر 
ۋە جەلــپ قىارلىــق  تېــز، قىســقا  ۋەقەلەرنــى  نۇقتــا 
يەتكۈزۈشــكە  ئوقۇرمەنلەرگــە  نىشــانلىق  ئۇســۇلدا 
 280 پەقــەت  مەزمۇنىنىــڭ  تىۋىتتېــر  باشــلىدى. 
ــا ئورگانلىرىنىــڭ  ــەن چەكلىنىشــى، مېدىي ھــەرپ بىل
ۋەقــە، ھادىســىلەرگە بولغــان پوزىتسىيەســىنى، يەنــى 
نىشــانلىق ئوقۇرمەنلــەر خــەۋەردار بولســا بوالتتــى دەپ 
قارىغــان قاراشــلىرىنى، باشــقىچە ئېيتقانــدا، مېدىيــا 
ئىگىدارلىــرى ئۈچــۈن »مۇھىــم« بولغــان مەزمۇنارنــى 
قىســقا ۋە جىددىــي قىلىــپ يەتكۈزۈشــىنى ســۇپا بىلــەن 

تەمىنلەيــدۇ.
2022 - يىلى 2 - ئاينىڭ 24 - كۈنى رۇسىيە   
ئۇكرائىنانــى ئىشــغال قىلىــش ھۇجۇمىنــى باشــلىدى. 
كۈنتەرتىپــى  مېدىيانىــڭ  ۋە  سىياســەت  خەلقئــارا 
ــى  ئۇرۇشــنىڭ تەرەققىياتىغــا مەركەزلەشــتى. تۈركىيەن
قىلىۋاتقــان  تەرەققــى  نۇرغــۇن  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز 
دۆلەتلــەر بــۇ خىل ئۇرۇش ۋە توقۇنۇشــقا مۇناســىۋەتلىك 
ئەھۋالارنىــڭ غــەرب ۋە ئامېرىــكا مېدىياســىدا قانــداق 
كــۆز  ئومۇمىــي  ھەققىــدە  قىلىنىدىغانلىقــى  خــەۋەر 
قاراشــقا ئىگــە. ئەممــا، خىتــاي مېدىيــا ئورگانلىرىنىــڭ 
بــۇ ۋەقەلەرگــە تۇتقــان پوزىتسىيەســى ئۇالرنىــڭ دىققــەت 
ۋە كۆڭــۈل بۆلــۈش دائىرىســىدا ئەمــەس. تەبىئىي ھالدا، 
رۇســىيە بىلــەن ئۇكرائىنــا ئوتتۇرىســىدىكى توقۇنــۇش 
نۇقتىســى  قىزىــق  مېدىيانىــڭ  خەلقئــارا  جەريانــى 
دەپ  ئىشــغالچى  رۇســىيەنى  ئومۇمــەن  ئــۇالر  بولــدى. 
تەســۋىرلىدى ۋە خەۋەرلىرىــدە مۇشــۇ نۇقتىئىنەزەرنــى 
گەۋدىلەنــدۈردى. بــۇ نۇقتىــدا خىتاينىــڭ بــۇ كىرىزىســقا 
مەركەزلىــك  خىتــاي  قانــداق؟  قارىشــى  كــۆز  بولغــان 
ــداق خــەۋەر  ــۇ كىرىزىســنى قان مېدىيــا قۇرۇلۇشــلىرى ب
ــداق پوزىتســىيە  ــاي كىرىزىســقا قان ــدۇ؟ خىت قىلىۋاتى
جاۋاپلىنىــش  ســوئالارنىڭ  دېگەنــدەك  تۇتۇۋاتىــدۇ؟ 

زۆرۈرىيىتــى تۇغۇلىــدۇ.
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 بۇ تەتقىقات رامكىغا ئېلىش نەزەرىيەســى ئاساســىدا 
ــان  ــا قۇرۇلۇشــى بولغ ــق مېدىي خىتاينىــڭ خەلقئارالى
يەرشــارى ۋاقىــت گېزىتىنىــڭ تىۋىتتېــر ھېســابىدا 
ھەمبەھىرلەنگــەن مەزمۇنــاردا، رۇســىيە - ئۇكرائىنــا 

ئانالىــز  ســۇنۇلغانلىقىنى  قانــداق  كىرىزىســىنىڭ 
ــا  ــدە ئوتتۇرىغ ــۇ دائىرى ــدۇ. ب قىلىشــنى مەقســەت قىلى
تەھلىــل  قۇرۇلمــا  ئىدىيــەۋى  يېتەكچــى  قويۇلغــان 

قىلىنىــدۇ.

رامكىغا ئېلىش نەزەرىيەسى

رامــكا )Frame( - كۆپىنچــە كىشــىلەرگە تونــۇش 
رامــكا  لۇغىتىــدە  ئىزاھلىــق  ئۇيغۇرتىلــى  ئۇقــۇم. 
بېرىلگــەن:  ئىزاھــات  خىــل  بىرقانچــە  ئۇقۇمىغــا 
»رەســىم ۋە شــۇنىڭغا ئوخشــاش نەرســىلەرنى ئىچىگــە 
ئېلىــپ قويىدىغــان تــۆت بۇرجەكلىــك جــازا؛ شــەكلى 
ۋە  رەســىم  كاتەكچــە،  ســىزىلغان  ئوخشــىتىپ  رامغــا 
شــۇنىڭغا ئوخشاشــار؛ ئىــش - ھەرىكــەت، پائالىيــەت، 
ۋەقــە - ھادىســە ۋە شــۇنىڭدەكلەرنىڭ دائىرىســى؛ چــەك، 
چېگــرا، دائىــرە.«1 بۇنىڭدىــن ســىرت رامكىنــى تىــل 
ــەك روشــەن بىلىــپ  ئىســتېمالىمىزدا ماھىيىتىنــى ب
كەتمىســەكمۇ تەپەككــۇر رامكىســى دەپ ئىشــلىتىش 

ئۇچرايــدۇ. ئەھۋاللىــرى 
 Framing( نەزەرىيەســىنىڭ  ئېلىــش  رامكىغــا 
Theory ( مەنبەســى ئىككــى خىــل يۆنىلىشــكە ئىگــە.2 
پىســخولوگىيە  ۋە  جەمئىيەتشۇناســلىق  ئۇقــۇم  بــۇ 
رەســىم  بولــۇپ،  قىلىنغــان  مۇالھىــزە  نۇقتىســدىن 
رامكىســى مېتافورىســى ئارقىلىــق چۈشــەندۈرۈلگەن. 
رامكىدىكــى  بىــر  »ئۇچــۇرالر   :)1955( باتېســون 
ئۇچۇرالرنــى  تارقاتقۇچــى  ئوخشــايدۇ.  رەســىملەرگە 
ئۆزىنىــڭ تونــۇش ۋە ياقتــۇرۇش دائىرىســىدە تەيياراليدۇ. 
شۇڭاشــقا، ئــۇ بېكىتكــەن رامــكا ئىچىدىكــى ئۇچــۇرالر 
مۇھىــم ۋە »زۆرۈر«، ئەممــا ئۇنىڭ ســىرتىدىكى ئۇچۇرالر 
»مۇھىــم ئەمــەس« دەپ قارىلىــدۇ ۋە رەت قىلىنىــدۇ« 
دەپ قارايــدۇ. 3 بــۇ نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا، ۋەزىيــەت ياكــى 
ھادىســىنىڭ قانــداق خــەۋەر قىلىنىشــى ۋە رامكىنىــڭ 
نېمىلەرنىــڭ  كىرگۈزۈلــۈپ،  نېمىلەرنىــڭ  ئىچىگــە 
تېكىســتلىرى  مېدىيــا  كىرگۈزۈلمەســلىكى 
يەتكۈزۈلگــەن جەمئىيەتتــە ئوخشــىمىغان تەســىرلەرنى 

پەيــدا قىلىــدۇ4. 

تۇرمۇشــتىكى  كۈندىلىــك  ئۇقۇمىغــا  رامكىــاش 
ــى شــەكىللەندۈرىدىغان  ســۆھبەت ۋە ھەرىكەتلىرىمىزن
جەريــان دەپ ئېنىقلىمــا بېرىلىــدۇ. بــۇ نۇقتىــدا رامــكا 
پوزىتسىيەســى  تۇتقــان  ۋەقەلەرگــە  كىشــىلەرنىڭ 
بىلــەن  قىزىقىشــى  شەخســىي  ئۇالرنىــڭ  ۋە 
تۇرمۇشــنى  كۈندىلىــك  كىشــىلەر  شــەكىللىنىدۇ.5 
چۈشــىنىش ئۈچــۈن ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــتىكى بــەزى 
ئىجتىمائىــي  ئىشــلىتىدۇ.  رامكىلىرىنــى  چۈشــەنچە 
رول ۋە ئىجتىمائىــي ئەھۋالارنــى ئىزاھــاش ئارقىلىــق، 
ئۆزىنىڭ ھەرىكىتىنى باشــقىار بىلەن ماساشــتۇرۇش 
مەلــۇم  ئۈچــۈن  قىلىــش  تەرتىپلىــك  تۇرمۇشــىنى  ۋە 
ھەرىكــەت سېنارىيەســىگە ئاساســەن ئىــش - ھەرىكــەت 
ۋە ئىپادىلەرنــى چۈشــىنىدۇ. رامــكا مەلــۇم ۋاقىتتىكــى 
ئۈچــۈن  چۈشــىنىش  ۋەزىيەتنــى  ئىجتىمائىــي  بىــر 
ئىشــلىتىلىدىغان مۇئەييــەن ئۈمىدلەرنىــڭ يۈرۈشــلۈك 
تىزمىســىدىن ئىبــارەت. بــۇ ئاتالمىــش   ســىمۋوللۇق ئــۆز 
ئــارا تەســىر كۆرســىتىش نۇقتىئىنەزىرىنىــڭ دەل   -

ئــۆزى. 6
رامكىــاش تالــاش ۋە دىققــەت تارتىشــتىن ئىبــارەت 
ــدۇ.  ــۆز ئىچىگــە ئالى ئىككــى ئاساســىي مەشــغۇالتنى ئ
تارقىتىدىغــان  يېزىــپ  خەۋەرنــى  جەريانــى  تالــاش 
ــەت تارتىــش بولســا  ــڭ مەشــغۇالتى، دىقق ئاكتىيورالرنى
تەســىرىنى  بولغــان  قوبۇللىغۇچقــا  تېكىســتنىڭ 
تېخىمــۇ  بولغانارنــى  »مۇھىــم«  كۆرســىتىدۇ.7 
»مۇھىــم  اليىھەلــەش،  قىلىــپ  كۆرۈنەرلىــك  كۆزگــە 
ئەمــەس« لەرنــى قىممەتسىزلەشــتۈرۈش، مۇھىملىــق 
ــۆز  ــدا ئ دەرىجىســىنى تۆۋەنلىتىــش رامكىــاش جەريانى
ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  باشــقىچە  تاپىــدۇ.  ئىپادىســىنى 
رامكىغــا ئېلىشــقا ئۇچۇرنىــڭ تېمىســى ۋە مەزمۇنــى 
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قوبــۇل  ئاممــا  ئاالھىدىلىكلەرنــى  مۇھىــم  قاتارلىــق 
كەلتۈرەلەيدىغــان  ھەرىكەتكــە  ئۇنــى  قىااليدىغــان، 
ھادىســەگە  بىــر  مەلــۇم  ئــۇالر  اليىھەلــەپ،  قىلىــپ 
دەپ  ئۈنــۈم  ئىشــلىتىدىغان  جەريانىــدا  بېرىــش  باھــا 
ئېنىقلىمــا بېرىلىــدۇ.8 بۇ قاراشــارنىڭ ھەممىســىدىن 
خاراكتېرلىــك  قۇرۇلمــا  تــۇرۇپ  قىلىــپ  چىقىــش 
قاراشــقا ئاساســەن دېگەنــدە، رامكىغــا ئېلىــش بىزنىــڭ 
شەكىللەندۈرۈشــتە  چۈشىنىشــىمىزنى  دۇنيانــى 
ئىجتىمائىــي »رېئاللىــق« بەرپــا قىلىــش ۋەزىپىســىنى 

كۆرســىتىدۇ.9  جەرياننــى  ئالىدىغــان  ئۈســتىگە 
قانچــە  بىــر  نەزەرىيەســىنىڭ  ئېلىــش  رامكىغــا 

مۇمكىــن.  ئېلىــش  تىلغــا  ئاالھىدىلىكىنــى 
1. رامكىغــا ئېلىــش نەزەرىيەســىنىڭ نېگىزلىــك 
ســوئالى مېدىيــا مەزمۇننــى قانــداق ئىشــلەيدۇ؟ يەنــى 
ۋە  ئەتتۈرىــدۇ  ئەكــس  قانــداق  رېئاللىقنــى  مېدىيــا 
قانــداق  تونۇشــىنى  بولغــان  ئۇنىڭغــا  كىشــىلەرنىڭ 
ئىبــارەت.  قاتارلىقاردىــن  ســالىدۇ؟  تەرتىپكــە 
رامكىغــا ئېلىــش نەزەرىيەســى مۇھىــم بىــر تەھلىــل 
ساھەســىنىڭ ئىشــىكىنى ئاچىــدۇ. ســوئال، ســۆزلەم ۋە 
مەنىلــەر قانــداق تەييارلىنىدۇ؟ قانداق تەشــكىللىنىدۇ 
ۋە بارلىققــا كېلىــدۇ؟... قاتارلىــق ســوئالار رامكىغــا 
ئېلىــش نەزەرىيەســىگە ئاساســەن مۇالھىــزە قىلىنىــدۇ.
ــداق ئەكــس ئەتتــۈرۈش، مەنىنــى  2. رېئاللىقنــى قان
تونۇشــىنى  كىشــىلەرنىڭ  ۋە  قىلىــش  بەرپــا  قانــداق 

قانــداق قېلىپاشــتۇرۇش قاتارلىقــار، ئــەڭ ئاخىرىــدا 
ياكــى  تېكىســت  بولغــان  مەھســۇلى  مېدىيانىــڭ 
ــق كونكرېتاشــتۇرۇلىدۇ. شۇڭاشــقا،  ســۆزلەم ئارقىلى
ياكــى  قىلىــش  تەھلىــل  قۇرۇلمىســىنى  تېكىســت 
ئىشــلەپچىقىرىلىدىغانلىقىنى  قانــداق  ســۆزلەمنىڭ 
ئانالىــز قىلىــش، رامكىغــا ئېلىــش نەزەرىيەســىنىڭ 

نۇقتىســى. مۇھىــم 
مېدىيانىــڭ  نەزەرىيەســى  ئېلىــش  رامكىغــا   .3
قىلىــدۇ،  ئاســاس  ئىشلەپچىقىرىشــنى  مەھســۇالت 
شەخســىي  ۋە  يېپىــق  ئىشلەپچىقىرىشــنى  ئەممــا 
جەريــان دەپ قارىمايــدۇ. ئىشــلەپچىقىرىش ۋە ئۇنىــڭ 
مەزمــۇن  مەلــۇم  )تېكىســتلەرنى(  مەھســۇالتلىرىنى 
مۇناســىۋەتلەرنى  بــۇ  باغايــدۇ.  مۇناســىۋەتكە  ۋە 
ئىككــى تۈرگــە ئايرىشــقا بولىــدۇ: بىــرى، تېكىســتنى 
سىســتېما  قىلىدىغــان  كونتــرول  ئــۆزى  ئۆزىنــى 
تەكىتلەنگــەن،  )قەســتەن  ئىشــلىتىش  ســۈپىتىدە 
ۋە  كــودالر(  قويۇلغــان  ئوتتۇرىغــا  ۋە  ئىزاھانغــان 
ئۇنىڭدىــن  ۋە  مۇناســىۋەتلىرىنى  ئىچكــى  ئۇنىــڭ 
قىلىــش.  تەتىقىــق  مەنىلەرنــى  چىققــان  كېلىــپ 
پۈتكــۈل  بىلــەن  ئىشــلەپچىقىرىش  بىــرى،  يەنــە 
بىــر  تاشــقى مۇھىــت )تۈزۈملەشتۈرۈشــنىڭ مۇھىــم 
قىســمى( ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنى، ئىككىســى 
تېكىســتنىڭ  ۋە  زىددىيەتنــى  ئوتتۇرىســىدىكى 

ئىگىلــەش.10  تەســىرىنى  بولغــان  مەنىســىگە 

مېدىيادا خەۋەرلەرنى رامكىغا ئېلىش

مېدىيانىڭ خەۋەردىكى ۋەقەلەرگە قانداق ئېنىقلىما 
بېرىشــى ۋە ئۇنىڭغــا تۇتقــان پوزىتسىيەســى، ھادىســەگە 
مۇناســىۋەتلىك مەزمۇنارنىــڭ قايسىســىنىڭ خــەۋەردە 
يېزىلىشــى ۋە قايســى مەزمــۇن ۋە جەريانارنىــڭ خــەۋەر 
مېدىيادىكــى  مەشــغۇالتى  قالدۇرۇلــۇش  ســىرتىدا 
ــا  ــارەت.11 مېدىي ــش نەزەرىيەســىدىن ئىب ــا ئېلى رامكىغ
تونۇشــتۇرۇش،  ۋە  باھــاالش  بىلىــش،  رامكىلىــرى 
ئاغزاكــى  ئىشــلىگۈچىلىرىنىڭ  ســىمۋول  شــۇنداقا 

ــدە ئېلىــپ بارىدىغــان  ۋە كۆرۈنۈشــلۈك ســۆزلەم تۈزگەن
تالــاش، تەكىتلــەش ۋە چەتكە قېقىش مەشــغۇالتىنىڭ 
ســىجىل ئەندىزىلىرىــدۇر. بــۇ نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا، 
ۋە  تېــز  بىلگىلەرنــى  ژۇرنالىســتارنىڭ  رامكىــاش 
قىلىــش  تــەرەپ  بىــر  بىلــەن  مەشــغۇالتار  دائىمىــي 
ئارقىلىــق »ئورالغــان ئۇچۇرالر« نى ئاممىغا سۇنۇشــىغا 

يــاردەم بېرىــدۇ.12 
قايتــا  مېدىيــادا  مېدىيــا كەســپىي خادىملىرىنىــڭ 



2022 - يىلى 1 - سان 74

قۇراشــتۇرۇپ چىققــان تېكىســت رامكىلىــرى ئۇالرنىــڭ 
ئىچىــدە  قۇرۇلمىســى  مەدەنىيــەت  ۋە  ئىجتىمائىــي 
بولىــدۇ.13 مېدىيــا ئىجتىمائىــي ۋە سىياســىي ۋەقەلەرگــە 
ئــۆزى قوراشــتۇرغان مەنــە ۋە باھــا  ئائىــت ئۇچۇرالرنــى 
رامكىســى ئىچىــدە نىشــانغا )ئوقۇرمــەن، تىڭشــارمەن، 
نىشــانغا  ئــۇالر  يەتكۈزىــدۇ.  تاماشــىبىن(  كۆرۈرمــەن، 
رامكىــاردا  مەلــۇم  باھاالشــار  ۋە  مەنــە  بــۇ  ســۇنغان 
دەيــدۇ:  مۇنــداق  گوفمــان  بولىــدۇ.14  شــەكىللەنگەن 
سىخېمىســى  باھــاالش  قويۇلغــان  بەلگــە  دەپ  رامــكا 
شەخســلەرنىڭ مەيدانغــا كەلگــەن ۋەقــە ياكــى ئۇچۇرالرنــى 
ئۇنىڭغــا قويــۇش، ھېــس قىلىــش، ئېنىقلىمــا بېرىش ۋە 

ئورۇندىيااليــدۇ.15 ئەھۋالارنــى  قاتارلىــق  ماركىــاش 
رامــكا  خىــل  ئىككــى  ئوخشــىمىغان  شــېيۇفىل 
مېدىيــا  ۋە  شەخســىي  بــۇالر  توختىلىــدۇ.  ھەققىــدە 
رامكىــار  شەخســىي  ئىبــارەت.  رامكىلىرىدىــن 
شەخســلەرنىڭ مېدىيا خەۋەرلىرىدىــن ئالغان ئۇچۇرالرنى 
يــۈرۈش  بىــر  قىلىدىغــان  مۇراجىئــەت  چۈشىنىشــتە 
تەپەككــۇر ئۆلچىمىنــى كۆرسەتســە، مېدىيــا رامكىلىــرى 
مەســىلىنىڭ  ۋە  مۇالھىــزە  خەۋەرلەردىكــى  تارقاتقــان 
تەكىتلەيــدۇ.16  ئىكەنلىكىنــى  نېمــە  ماھىيىتىنىــڭ 
ئېنتمــان، مېدىيــادا خەۋەرلەرنــى رامكىغــا ئېلىشــنى 
تــۆت ئاساســىي فۇنكىســىيە ئىچىــدە تەتقىــق قىلىــدۇ. 
مەســىلىنى  ۋە  ســەۋەبىنى  مەســىلىنىڭ  بــۇالر: 
مەســىلىنى  ئېنىقــاش؛  جەريانارنــى  قىلغــان  پەيــدا 
ئەخاقىــي جەھەتتىــن باھــاالش؛ ئاخىرقــى باســقۇچتا، 
مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن چــارە - تەدبىــر 
ئوتتۇرىغــا قويــۇش. ئەممــا، تېكىســتتە قۇراشــتۇرۇلغان 
ئــۆز  ھەممىســىنى  فۇنكىســىيەنىڭ  تــۆت  رامكىــار 
ۋە  گامســون  بولۇۋېرىــدۇ.17  ئالمىســىمۇ  ئىچىگــە 
مودىگلىيانىمــۇ خــەۋەر تېكىســتلىرىنى تەھرىرلەشــتە 
ــۇم  ــدۈرۈش ۋە مەل ــى تالــاش، گەۋدىلەن ــۇم رامكىارن مەل
دىققــەت  جەريانىغــا  قالــدۇرۇش  ســىرتتا  رامكىارنــى 
رامكىغــا  ئارقىلىــق  قىلىــش  مۇشــۇنداق  تارتىــدۇ. 
ئېلىشــنى بىــر مەســىلىنى چۈشــەندۈرۈپ بېرىدىغــان 

ئاتايــدۇ.18  دەپ  ئورالمىــار«  »چۈشــەندۈرگۈچى 

يېزىشــتا  خــەۋەر  ۋە  بېكىتىــش  رامكىارنــى 
ئىجتىمائىــي نورمــا ۋە قىممــەت قــاراش، تەشــكىلىي 
بېســىملىرى،  گۇرۇھلىرىنىــڭ  مەنپەئــەت  بېســىم، 
مۇخبىرلىــق قائىدىلىــرى ۋە مېدىيانىــڭ سىياســىي ۋە 
بــار.19 ئىدىيــەۋى يۆنىلىشــىنىڭ كۈچلــۈك تەســىرى 
ئېنتماننىــڭ كۆرسىتىشــىچە، رامــكا تــۆت ھالقىــدا 
تېكىســت،  مۇخبىــر،   / )ژۇرنالىســت  شــەكىللىنىدۇ 

ــەت.  ــى جەمئىي ــۈر ياك نىشــان، كۈلت

ــدا  ــق ياكــى ئاڭســىز ھال ژۇرنالىســتار ئاڭلى
تېكىســتتىكى  قۇراشــتۇرىدۇ.  رامكىنــى 
ئىبارىلــەر،  ۋە  ســۆز  ئاچقۇچلــۇق  بــەزى 
مەنبەلىــرى  ئۇچــۇر  ۋە  رەســىم  قىســتۇرما 
جەھەتتىــن  تېماتىــك  يەكۈنلەرنــى  بــەزى 
كۈچەيتىــدۇ. نىشــان مۇخبىــرالر تەييــارالپ 
ســۇنغان تېكىســتلەرنى ئۆزىنىــڭ شەخســىي 
رامكىســىغا ئاساســەن باھااليــدۇ. جەمئىيــەت 
ســانلىق  كــۆپ  بولســا  كۈلتــۈر  ياكــى 
شــەكىللىنىدۇ.20  رامكىاردىــن  ئاساســانغان 

ۋە  تارقىتىــش  ئىشــلەش،  مەزمۇنىنــى  مېدىيــا 
ئىســتېمال قىلىــش جەريانــى مەۋجــۇت ئىقتىســادىي 
ــداق  ــەس. بۇن ــن مۇســتەقىل ئەم ۋە سىياســىي تۈزۈمدى
مېدىيــا  ئىشــلەنگەن  ئىچىــدە  رامــكا  قۇرۇلمىلىــق 
بېرىشــكە  جــاۋاب  تەكشــۈرگەندە  مەھســۇالتلىرىنى 
تېگىشــلىك ئــەڭ مۇھىــم ســوئال شــۇكى، مېدىيانــى 
مېدىيــا  قىلىــدۇ؟  نــازارەت  ۋە  باشــقۇرىدۇ  كىــم 
كــۈچ  جەريانىــدا  ئىشــلىنىش  مەھســۇالتلىرىنىڭ 

ئوينايــدۇ.21  رول  قىلغــۇچ  ھــەل  مۇناســىۋەتلىرى 
ئېنتمانغــا نىســبەتەن ئېيتقانــدا، رامــكا سىياســىي 
رول  مۇھىــم  ئىنتايىــن  يۈرگۈزۈشــتە  ھوقۇقنــى 
ھەقىقەتەنمــۇ  تېكىســتى  خەۋەرنىــڭ  ۋە  ئوينايــدۇ 
سىياســىي كۈچنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ. بــۇ ئەھــۋال 
خــەۋەر تېكىســتىگە كۆرســەتمە بېرىــش مەسىلىســىدە، 
بەيگىگــە چۈشــكەن ئاكتىيورالرنىــڭ ياكــى مەنپەئــەت 

تەكىتلەيــدۇ.22 كىملىكىنــى  گۇرۇھلىرىنىــڭ 
ــن قۇراشــتۇرۇلغان  ــا قۇرۇلۇشــلىرى تەرىپىدى مېدىي
ــدۇ. جەمئىيەتتىكــى  ــەۋى بولى ــەۋەر رامكىســى ئىدىي خ
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كۈلتــۈر  ۋە  سىياســىي  ئىقتىســادىي،  كۈچلــۈك 
ئاكتىيورلىرىنىــڭ ۋەزىيــەت قارىشــى، ئېنىقلىمــا ۋە 
باھاســى خــەۋەر رامكىســىغا ئايلىنىــپ، يېتەكچــى كــۆز 
بەرپــا  رېئاللىــق  ئىجتىمائىــي  ھالــدا  مــاس  قاراشــقا 
كۈچلــۈك  ئوبيېكتىپلىــق  جەريانــدا  بــۇ  قىلىنىــدۇ. 
قوبــۇل  ئاســان  تېخىمــۇ  ئىدىيەســىنى  تەرەپكــە 

بېرىــدۇ.23  يارىتىــپ  پۇرســىتى  قىلــدۇرۇش 
يۈرۈيدىغــان  ئېلىــپ  بىللــە  ئىدىيەنــى  رامكىــار 
يېتەكچــى  رامكىســى  24خــەۋەر  ۋاســىتە.  ئاساســلىق 
مەلــۇم  بولــۇپ،  توشۇغۇچىســى  ئىدېئولوگىيەنىــڭ 
ــدۇ. شۇڭاشــقا،  ــورۇن بېرى ــا ئ ــدە باشــقا رامكىارغ دائىرى
كۈچەيتىــدۇ  ئىدىيەنــى  يېتەكچــى  رامكىســى  خــەۋەر 
تەمىنلــەش  بىلــەن  تونــۇش  ئورتــاق  ئىجتىمائىــي  ۋە 
ژۇرنالىســتار  يوللۇقاشــتۇرىدۇ.25  ئۇنــى  ئارقىلىــق 
تارتســا،  دىققــەت  پىكىرلەرگــە  بــەزى  تېكىســتتىكى 
قىلىــپ  ســاقىت  نەزەردىــن  پۈتۈنلــەي  بەزىلىرىنــى 
ــدۇ ھەمــدە ئەســلى مەقســەت  كۆرۈنمــەس قىلىــپ قوياالي
تۇرىدىغــان  چېلىقىــپ  كۆزگــە  شــۇڭا  ۋە  قىلىنغــان 
رامكىســىنى  چۈشــەنچە  اليىھىلەنگــەن  قىلىــپ 
تەكراراليــدۇ، شــۇنداقا بــۇ رامكىغــا مۇناســىۋەتلىك ســۆز 

- ئىبــارە ۋە كۆرۈنۈشــلۈك ماتېرىيالــار بىلــەن ھېكايىگە 
ياپااليــدۇ.  مەلۇماتارنــى  ســانلىق  كەلمەيدىغــان  مــاس 
ــدا، تاپشــۇرۇۋالغۇچىنىڭ كاللىســىدىكى  ــداق بولغان بۇن
ۋە  ئېنىقلىمىــار  ئىســتېرېئولۇق  ۋە  كاتېگورىيــە 
ئەنئەنىۋىــي  تاپقــان  تەشــكىل  قېلىپاردىــن  دوگمــا 
ئۇچۇرالرنىــڭ  تاپشــۇرۇۋالغۇچىارنى  چۈشــەنچىلەر، 
مەنىســىنى ئىزاھاشــقا يېتەكلەيــدۇ.26 رامكىغــا ئېلىــش 
مېدىيــادا بىــر مېتــود ســۈپىتىدە ئىشــلىتىلگەندە، ئاممــا 
شەكىللەندۈرۈشــكە  زېھنىــي  يېتەكلىنىشــكە،  دائىــم 
مۇئامىلــە  ســۈپىتىدە  كىشــىلەر  پاسســىپ  تەييــار 
ــارە ۋە  ــۆز - ئىب ــەن س ــان، تەكىتلەنگ ــدۇ. تالانغ قىلىنى
رەســىملەر ئاممىنىــڭ زېھنىنى شــەكىللەندۈرىدۇ، مەلۇم 
شــەكىلدە،  ئوخشــاش  ئۈندەيــدۇ.  ئىچىگــە  رامــكا  بىــر 
ئاممىنىــڭ رامــكا ســىرتىدىكى ئىدىيــە ۋە پوزىتســىيەلەر 
دەپ  ئەمــەس«  »مۇھىــم  ئۇچرىشىشــىنى  بىلــەن 
تەشــۋىق قىلىــپ، »مۇھىــم ئەمــەس« ئىشــار مەزمۇنغــا 
ســەلبىي  كىرگۈزۈلســىمۇ  ياكــى  كىرگۈزۈلمەيــدۇ 
ۋە  قىممەتسىزلەشــتۈرۈش  كىرگۈزۈلــۈپ،  تەرەپلىــرى 
چەتتــە قالــدۇرۇش تېخنىكىلىــرى بــۇ جەريانــدا پائــال رول 

ئوينايــدۇ.

مۇناسىۋەتلىك تەتقىقاتالر

بەتلــەردە  تــور  مۇناســىۋەتلىك  ۋە  ســاندان 
رامكىغــا ئېلىــش نەزەرىيەســى ئىشــلىتىلگەن نۇرغــۇن 
تەتقىقــات ئەســەرلىرى بــار. مەســىلەن، 2005 ۋە 
2006 - يىللىــرى ئىــران يــادرو پائالىيەتلىرىنــى 
بــۇ  جاكارلىغانــدا،  باشــايدىغانلىقىنى  قايتــا 
ــك  ــەڭ كۆلەملى ــدا ك ــە مەتبۇئاتلىرى ــە تۈركىي ھادىس
يــادرو  »ئىــران  بولــۇپ،  قىلىنغــان  خــەۋەر 
خــەۋەر  مەتبۇئاتلىرىــدا  تۈركىيــە  كىرىزىســىنىڭ 
ئېلىنىشــى«  رامكىغــا  خەۋەرلەرنىــڭ  قىلىنىشــى: 
ــۇ  ــدا ب ــە مەتبۇئاتلىرى ــا، تۈركىي ــۇق تەتقىقاتت ماۋزۇل
ــى،  ــداق بېرىلگەنلىك ــڭ قان ــى خەۋەرلەرنى تېمىدىك
رامكىغــا ئېلىــش نەزەرىيەســى ئاساســىدا تەتقىــق 
ــەن  ــدا بېرىلگ ــە مەتبۇئاتلىرى ــان.27 »تۈركىي قىلىنغ

قىرىــم كىرىزىســى خەۋەرلىرىنــى رامكىغــا ئېلىــش 
نەزەرىيەســى ئاساىســىدا تەتقىــق قىلىــش« ناملىــق 
تەتقىقاتتــا، 2013 - يىلــى يــۈز بەرگــەن قىرىــم 
كىرىزىســىنىڭ تــۈرك مەتبۇئاتلىرىــدا قانــداق ئەكــس 
ئەتتۈرۈلگەنلىكــى تەھلىــل قىلىنغــان.28 »چوشــقا 
ــەت  ــش: ھۆرىي ــا ئېلى ــى رامكىغ ــى خەۋەرلىرىن زۇكىم
گېزىتــى ئۆرنىكــى« ماۋزۇلــۇق تەتقىقاتتــا، 2009 - 
يىلــى كۈنتەرتىپكــە كەلگەندىــن بۇيــان تۈركىيــەدە 
ــڭ  ــقا زۇكىمىنى ــان چوش ــرە قوزغىغ ــكىن مۇنازى كەس
رامــكا  قايســى  ۋە  قانــداق  گېزىتىــدە  ھۆرىيــەت 
ئاساســىدا خــەۋەر قىلىنغانلىقــى چۈشــەندۈرۈلگەن.29 
 E ــل ــى: 27 - ئاپرې ــش نەزەرىيەس ــا ئېلى »رامكىغ
Muhtıra - خەۋەرلىرىنىــڭ تــۈرك يازمــا مېدىياســىدا 
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سۇنۇلۇشــى« ماۋزۇلــۇق تەتقىقاتتــا، 2007 - يىلــى 
ــاش شــىتاب  ــە ب ــى تۈركىي ــڭ 27 - كۈن 4 - ئاينى
قىلىنغــان  ئېــان  بېتىــدە  تــور  باشقارمىســىنىڭ 
ــا  ــداق رامكىغ ــڭ قان ــر خەۋەرلەرنى ــە دائى خىتابنامىگ
ــەۋى يۆنىلىشــى  ــى، ئوخشــىمىغان ئىدىي ئېلىنغانلىق
بىلــەن تونۇلغــان تــۈرك مەتبۇئاتلىرىدىــن ئاخشــام، 
ھۆرىيــەت، مىللىيــەت، ســاباھ، يېڭــى شــەپەق، 
زامــان  ۋە  ۋەتــەن  رادىــكال،  جۇمھۇرىيــەت، 
تەھلىــل  تــۇرۇپ  قىلىــپ  ئۆرنــەك  قاتارلىقارنــى 
ئېلىــش  رامكىغــا  »خەۋەرلەرنــى  قىلىنغــان.30 
ۋە  ئاگېنتلىقــى  ئانادولــۇ  ئاساســىدا  نەزەرىيەســى 
ــتلەپ  ــى قەس ــڭ كارلوۋن ــەۋەر ئاگېنتلىقىنى ــاس خ ت
خەۋەرلىــرى«  ئاالقىــدار  ۋەقەســىگە  ئۆلتــۈرۈش 
ــۇ  ــىيەدە، ئانادول ــتىرلىق دىسسېرتاتس ــق ماگىس ناملى
ئاگېنتلىقىنىــڭ  خــەۋەر  تــاس  ۋە  ئاگېنتلىقــى 
دۆلەتلىرىنىــڭ رەســمىي ســۆزلەملىرىنى چۆرىدىگــەن 
ئېلىــپ  رامكىغــا  قانــداق  خەۋەرلەرنــى  ھالــدا 

قىلىنغــان.31 تەتقىــق  ســۇنغانلىقى 
ــدا رامكىــاش نەزەرىيەســىدىن  ــا تەتقىقاتى مېدىي
پايدىلىنىــپ تــۇرۇپ قىلىنغــان نۇرغــۇن ئىلمىــي 
يېڭــى  تۈركچــە  ئەممــا،  بولســىمۇ،  تەتقىقاتــار 
تەتقىقاتــاردا  ئاالقىــدار  مېدىياغــا  )ئىجتىمائىــي( 
رامكىــاش نەزەرىيەســىنىڭ كــەڭ قوللىنىلمىغانلىقى 
بولــدى.  ئايــان  توپــاش جەريانىــدا  ماتېرىيــال 
شــۇنداقتىمۇ، ماتېرىيــال ئىــزدەش جەريانىــدا بىــر 
قانچــە تەتقىقــات تېپىلــدى. ئۇالردىــن بەزىلىرىنــى 
تۆۋەندە مىســال ســۈپىتىدە قىســقىچە تونۇشتۇرىمىز.
 COVID - 19 مەتبۇئاتارنىــڭ  »خەلقئــارا 
ئائىــت  تۈركىيەگــە  ئىشــلەتكەن  خەۋەرلىرىــدە 
رەســىملەرنى رامكىغــا ئېلىش نەزەرىيەســى ئاساســىدا 
باھــاالش« ماۋزۇلــۇق تەتقىقاتتا، ئامېرىكا مەركەزلىك 

تىۋىتتېــر  رەســمىي  نىــڭ   International CNN
ھېســابى ۋە رۇســىيەنىڭ دۆلەتلىــك خەلقئارالىــق 
ــر  ــمىي تىۋىتتې ــڭ رەس ــى RT نى ــش ئورگىن تارقىتى
ھېســابىدا ھەمبەھىرلەنگــەن رەســىملەرنى رەســىم 
بىلــەن رامكىغــا ئېلىــش نەرەزىيەســى ئاساســىدا، تۈز 
ــا  ــە ئۆلچىمــى، شــەكلىي ئۆلچــەم، يانــداش مەن مەن
ــۆت  ــارەت ت ــن ئىب ــەۋى ئۆلچەمدى ــى ۋە ئىدىي ئۆلچىم
چــوڭ مــاۋزۇدا تەكشــۈرۈلگەن.32 »خەۋەرلەرنــى 140 
ھــەرپ ئىچىــدە رامكىغــا ئېلىــش: ئىجتىمائىــي تاراتقۇ 
تەھرىرلىگۈچىلىــرى تىۋىتتېــردا خەۋەرلەرنــى قانــداق 
رامكىغــا ئالىــدۇ ۋە نىشــان بىلــەن قانــداق ئــۆز - ئارا 
ــور  ــا، ئاپت ــۇق تەتقىقاتت ــىدۇ؟« ماۋزۇل ــە قىلىش ئاالق
ــڭ  ــپ، تەھرىرلەرنى ــن پايدىلىنى ــۇن ئانالىزىدى مەزم
ــل  ــىنى تەھلى ــان ئاالقىس ــەن بولغ ــەر بىل كۆرۈرمەنل
يېڭــى  تاراتقــۇدا  »ئىجتىمائىــي  قىلىــدۇ.33 
ــۇق ماقالىــدە،  پادىشــاھنى رامكىغــا ئېلىــش« ماۋزۇل
ئاپتــور گولاندىيــە پۇقرالىرىنىــڭ 2013 - يىلــى 
گولاندىيــەدە تەختكــە يېڭىدىــن ســايانغان ۋىللېم 
ــۇق  ــەن يۇمۇرل ــدە ھەمبەھىرلىگ ــاندېر ھەققى ئالېكس
ــراز ۋە سىياســىي ســۆزلەملەرنى رامكىغــا ئېلىــش  ئوب
نەزەرىيەســى ئاساســىدا تەھلىــل قىلغــان.34 خۇگېس 
)2020( »ترامپنىڭ تىۋىتتېر دىپلوماتىيەســى: يېڭى 
بىــر دىپلوماتىــك نورممــۇ؟« ماۋزۇلــۇق ماگىســتىرلىق 
رامكىغــا  تىۋىتتېرلىرىنــى  تىرامپنىــڭ  ماقالىســىدە، 
ــان.  ــق قىلغ ــىدا تەتقى ــى ئاساس ــش نەزەرىيەس ئېلى
تىرامپنىــڭ تىۋىتتېردىكــى يازمىلىــرى »دوســتانە«، 
»ســەلبىي تىۋىــت بىلــەن دوســتانە«، »ئارىاشــما 
مۇناســىۋەت«، »ئىجابىــي تىۋىــت بىلــەن دوســتانە 
ئەمــەس«، »دوســتانە ئەمــەس« قاتارلىق كونكرېت 

ــان.35 ــل قىلغ ــق تەھلى ــۈش ئارقىلى ــا بۆل رامكىارغ

يەر شارى ۋاقىت گېزىتىنىڭ قۇرۇلۇش تارىخى ۋە مەقسىتى

 )Global Times( »ۋاقىــت گېزىتــى )خ »يــەر شــارى  كومىتېتــى  مەركىزىــي  كومپارتىيەســى  خىتــاي 
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»خەلــق  بولغــان  ئورگىنــى  تارقىتىــش  نىــڭ  پ(  ك 
تارمىقىــدا   )People’s Daily( )1948( گېزىتــى« 
تارقىتىــش قىلىدىغــان خەلقئارالىــق گېزىــت بولــۇپ، 
1993 - يىلــى 1 - ئايــدا قۇرۇلغــان. »يــەر شــارى ۋاقىــت 
گېزىتــى« نىــڭ ئىنگىلىزچە نۇسخىســى 2009 - يىلى 
4 - ئاينىــڭ 20 - كۈنــى نەشــر قىلىنىشــقا باشــلىغان 
بولــۇپ، شــۇ يىلــى تــور بېكــەت ۋە ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ 
ئارتــۇق  دىــن   120 قىلىنغــان.  تەســىس  ســۇپىلىرى 
دۆلــەت ۋە رايونــدا »يــەر شــارى ۋاقىــت گېزىتــى« ئۈچــۈن 
ئاالھىــدە  ئارتــۇق  دىــن   500 قىلىدىغــان  خىزمــەت 
مۇخبىــر بــار بولــۇپ، خەلقئارالىــق قۇرۇلۇشــار بىلەنمۇ 
پائالىيــەت  ئىچىــدە  مۇناســىۋەت  كۆپتــۇر   - ئــازدۇر 
قىلىــدۇ. »يــەر شــارى ۋاقىــت گېزىتــى« ئۆزىنــى خىتــاي 
ئەتراپلىــق خەۋەرلەرنــى خىتــاي  توغرىســىدا  دۇنيــا  ۋە 
نۇقتىســىدىن چەتئەللەرگــە يەتكۈزىدىغــان بىردىنبىــر 

گېزىــت دەپ تونۇشــتۇرىدۇ.

بىرىنچى شەكىل: »يەر شارى ۋاقىت گېزىتى« نىڭ لوگوسى36

»يــەر شــارى ۋاقىــت گېزىتــى« خىتاينىــڭ تاشــقى 
سىياســىتىنى چۈشەندۈرۈشــتە بەلگىلىــك ھوقۇققــا 
تەيۋەندىــن  ۋە  ئامېرىــكا  ياپونىيــە،  بولــۇپ،  ئىگــە 
بېرىــدۇ.  ئەھمىيــەت  تېخىمــۇ  خەۋەرلەرگــە  كەلگــەن 
خەلقىنىــڭ  خىتــاي  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن  شــۇنىڭ 
بولغــان  مەســىلىلەرگە  خەلقئارالىــق  قىســىم  بىــر 
كــۆز قارىشــى ۋە پوزىتسىيەســىنى ئېنىــق ۋە كەســكىن 
خەلقئــارا  خەلقىنىــڭ  خىتــاي  جــاكارالپ،  ھالەتتــە 
جامائــەت پىكرىگــە قاتنىشــىدىغان قانىلــى ســۈپىتىدە 
ــم  ــا ئېقى ــى ئان ــە چەتئەلدىك ــۇ يەن ــدۇ. ئ ــەت قىلى خىزم
مېدىيــا ۋە خىتــاي ئەلچىخانىلىــرى ئۈچــۈن مۇھىــم 

ھېســابلىنىدۇ.37 مەنبەســى  خــەۋەر 
يەرشــارى ۋاقىــت گېزىتىنىــڭ كونكېــرت مەقســەت 

ــان قىلىنغــان: ــداق باي ۋە خىزمەتلىــرى مۇن

ــەر ھەققىــدە  ــن، خىتايغــا قوشــنا دۆلەتل بىرىنچىدى
ئوتتــۇرا  گېزىتــى  ۋاقىــت  يەرشــارى  بېرىــش.  خــەۋەر 
ئاســىيا ۋە شــەرقىي جەنۇبىــي ئاســىيادىكى بىــر قىســىم 
دۆلەتلــەردە نىســبەتەن ئــاز بولغان مۇخبىرالرنىڭ ســانى 
قىلىشــقا  ئىســاھ  ئىقتىدارىنــى  بېرىــش  دوكات  ۋە 
مۇخبىرلىرىنــى  ئاالھىــدە  ئۆزىنىــڭ  تىرىشــىدۇ. 
تەربىيىلەيــدۇ ۋە ئۇالرنــى ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە شــەرقىي 
ئىشــلىتىدۇ.  دۆلەتتــە  بــەش  ئاســىيادىكى  جەنۇبىــي 
ئۇالردىــن خىتــاي خەلقىنىــڭ قوشــنا دۆلەتلــەردە يــۈز 
نېمىلەرنــى  دۆلەتلــەردە  بــۇ  ئىشــارنى،  بېرىۋاتقــان 
قىااليدىغانلىقىنــى ۋە نېمىلەرگــە دىققــەت قىلىشــى 
كېرەكلىكىنــى چۈشىنىشــىگە يــاردەم قىلىشــى تەلــەپ 

قىلىنىــدۇ.
 ئىككىنچىدىــن، خىتايغــا ئاالقىدار ئىشــارنى خەۋەر 
قىلىــش ۋە چەتئەللەرنىــڭ خىتاي سىياســىتى، خىتاي 
خەۋەرلىــرى ۋە خىتاينىــڭ تېــز تەرەققىياتــى ئاساســىدا 
جۇغراپىيەلىــك  ۋە  مۇناســىۋەتلىرى  كــۈچ  چــوڭ 
ماقالىلەرنــى  توغرىســىدىكى  مەســىلىلەر  سىياســىي 
ئېــان قىلىــش ئارقىلىــق مۇنازىــرە قىلىــش مۇنبىــرى 

ــدۇ.  ــەن تەمىنلەي بىل
يەرشــارى  جەھەتتــە  ۋاســىتە  ئۈچىنچىدىــن، 
ئەترىتىنــى  مۇخبىــرالر  چەتئــەل  گېزىتــى  ۋاقىــت 
چەتئــەل  گېزىتى«نىــڭ  »خەلــق  مۇســتەھكەملەپ، 
ــۇ  ــن ھەمكارلىشــىدۇ. ئ ــەن يېقىندى ــرى بىل مۇخبىرلى
يەنــە سىياســىي جەھەتتــە ئىشــەنچلىك خۇسۇســىي 
باشــقا  تىرىشــىدۇ.  تەربىيەلەشــكە  مۇخبىرالرنــى 
نۇرغــۇن  كەلگــەن  ئورگانلىرىدىــن  تارقىتىــش 
تۇرۇشــلۇق  چەتئەلــدە  ۋە  مۇخبىــرالر  چەتئەللىــك 
يەرشــارى  تەتقىقاتچىــار  ئورگانلىرىدىكــى  خىتــاي 

يازىــدۇ.38 ئۈچــۈن  گېزىتــى  ۋاقىــت 
يىلــى   -  2009 گېزىتــى«  ۋاقىــت  »يەرشــارى 
خىتــاي  بۇيــان،  باشــلىغاندىن  ئىــش  ئايــدا   -  4
مېدىياســىدا نورمىغــا ئايلىنىــپ كەتكــەن توقۇنــۇش 
ۋە قارشىلىشــىش ھادىســىلىرىنى تىلغــا ئېلىشــتىن 
ئۆزىنــى قاچۇرىدىغــان ئاخباراتچىلىــق ئەنئەنىســىدىن 
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ۋاقىتلىــق ئۇزاقاشــتى. ئەمما ئۇ غــەرب تاراتقۇلىرىنىڭ 
ــەت  ــم مۇراجىئ ــدە دائى ــدە خــەۋەر بەرگەن ــاي ھەققى خىت
تۇرىــدۇ.  ئــۇزاق  ئىغۋاگەرچىلىكىدىــن  قىلىدىغــان 
شــارائىتىنى  خىتاينىــڭ  گېزىتــى  ۋاقىــت  يەرشــارى 

خىتاينــى  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  ئاساســتا  تۇتقــان  كــۆزدە 
تېخىمــۇ ياخشــى چۈشىنىشــىگە يــاردەم بېرەلەيدىغــان 
قويۇشــقا  ئوتتۇرىغــا  چۈشــەنچىلەرنى  ۋە  پاكىــت 

بېرىــدۇ.39 ئەھمىيــەت  ئىنتايىــن 

يەرشارى ۋاقىت گېزىتىنىڭ رۇسىيە - ئۇكرائىنا كىرىزىسىگە تۇتقان پوزىتسىيەسىنى گېزىتنىڭ 
تىۋىتتېردىكى يولالنمىلىرى ئاساسىدا ئانالىز قىلىش

تەتقىقاتنىڭ مەقسىتى

بۇ تەتقىقاتنىڭ مەقسىتى، خىتاينىڭ خەلقئارالىق 
يەرشــارى  ھېســابلىنىدىغان  قۇرۇلۇشــى  مېدىيــا 
ۋاقىــت گېزىتىــدە خىتاينىــڭ رۇســىيە - ئۇكرائىنــا 
پوزىتسىيەســىنىڭ  ئىدىيــەۋى  تۇتقــان  كىرىزىســىغا 
قانــداق خــەۋەر قىلىنغانلىقىنــى، گېزىتنىــڭ رەســمىي 
ۋە  قىلىــش  تەتقىــق  ئاساســىدا  ھېســابى  تىۋىتتېــر 
يېتەكچــى   / ئارقىلىــق خەۋەرلەرنىــڭ ھۆكۈمــران  بــۇ 

ئىبــارەت. قويۇشــتىن  ئوتتۇرىغــا  رامكىلىرىنــى 

تەتقىقاتتا جاۋاپ بېرىلىدىغان سوئالالر

تەتقىقــات دائىرىســىدە تۆۋەندىكــى ســوئالارغا جــاۋاب 
بېرىلىدۇ:

كىرىزىــس مەزگىلىــدە قايســى ئۇچــۇرالر تالانغــان ۋە 
دىققــەت تارتىدىغــان قىلىــپ بېرىلگــەن؟

كىرىزىــس مەزگىلىــدە قايســى ئۇچۇرالر ياكــى ئەھۋالار 
يوشــۇرۇنغان ۋە ســەل قارالغان؟

نېمىلەرگــە  ئارقىلىــق  خەتكــۈچ  ئىشــلىتىلگەن 
بولغــان؟ تارتىلماقچــى  دىققــەت 

قانــداق  رولــى  خىتاينىــڭ  جەريانىــدا  كىرىزىــس 
نگەن؟ ىرلە تەســۋ

رۇســىيە - ئۇكرائىنا كىرىزىســى خىتاي نۇقتىســىدىن 
قانــداق باھاالنغان؟

مەزگىلىــدە  كىرىزىســى  ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە 
خىتاينىــڭ تاشــقى سىياســىتى قانــداق بولغــان ۋە بۇنى 

ئەتتۈرگــەن؟ ئەكــس  قانــداق 

تەتقىقات دائىرىسى ۋە چەكلىمىسى

ســانلىق  قىلىنىدىغــان  ئانالىــز  تەتقىقاتتــا 
مەلۇماتار @globaltimesnews twitter ئادرېســىدىن 
توپانــدى. ھــەر كۈنــى يولانغــان تىۋىتنىــڭ قېتىــم 
ســانى كــۆپ بولغاچقــا، تەتقىقاتتــا بــەزى چەكلىمىلەرنى 
تەتقىقاتنىــڭ  قارالــدى.  دەپ  مۇۋاپىــق  بېكىتىــش 
بىرىنچــى چەكلىمىســى ۋاقىت بىلەن مۇناســىۋەتلىك. 
تىۋىتتېــر  قىلىنىدىغــان  تەھلىــل  تەتقىقاتتــا 
يولانمىلىــرى رۇســىيە ئۇكرائىناغــا ھۇجــۇم باشــلىغان 
24 - فېۋرالدىــن باشــاپ تۇنجــى قېتىملىــق ئــۇرۇش 
 -  28 بېرىلغــان  ئېلىــپ  ســۆھبىتى  توختىتىــش 
فېۋرالغىچــە ئارىلىقتىكــى يولانمىــار بولىــدۇ )2022 
- يىلى 2 - ئاينىڭ 24 - كۈنىدىن 2022 - يىلى 28 - 
فېۋرالغىچــە(. تەتقىقاتنىــڭ ئىككىنچى چەكلىمىســى 
مەزمۇنغــا مۇناســىۋەتلىك. بېكىتىلگــەن بــەش كۈنلۈك 
بىلــەن  كىرىزىســى  ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە  جەريانــدا، 
مۇناســىۋىتى يــوق يازمىارمــۇ بــار دەپ پــەرەز قىلىنىــپ، 
تەھلىــل  يولانمىارنــى  مۇناسىۋەتســىز  كىرىزىســقا 
قارالــدى.  دەپ  مۇۋاپىــق  قوشماســلىق  جەريانىغــا 
يازمىارنىــڭ  ئۈچىنچــى چەكلىمىســى  تەتقىقاتنىــڭ 
تــۈرى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك. تەھلىــل قىلىنىدىغــان 
ــان  ــن تەشــكىل تاپق ــدە 280 ھەرپتى ــار ئىچى يولانمى
ســالماقنى  ئاساســىي  يولانمىلىــرى  تېكســىت 
ئىگىلىســىمۇ، بۇنىڭدىــن ســىرت يەنــە ئۇلىنىــش ۋە 
ــۇ تەتقىقاتتــا  ــان بولــدى. ب كارتونارنىڭمــۇ بارلىقــى ئاي
خەۋەرلەرنىــڭ  نەقىللــەر  ئۈســتىدىكى  ئۇلىنىشــنىڭ 
قارالغانلىقتىــن،  دەپ  بۆلەكلىــرى  »مۇھىــم«  ئــەڭ 
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تىۋىــت تېكىســتلىرىا تەھلىــل قىلىنىــپ، خەۋەرنىڭ 
تەتقىقاتنىــڭ  قىلىنمايــدۇ.  زىيــارەت  ئۇلىنىشــى 
تۆتىنچــى چەكلىمىســى ماتېرىيــال توپــاش جەريانىــدا 
ئوتتۇرىغــا چىقتــى. ھــەر كۈنلــۈك تىۋىت ســانىنىڭ بىر 
قــەدەر كــۆپ بولۇشــى ســەۋەبلىك، تىۋىــت مەزمۇنلىــرى 
يېڭىلىنىــپ  تۇرىــدۇ.  يېڭىلىنىــپ  توختاۋســىز 
بېكىتىلگــەن  قىلىنىشــى  تەھلىــل  بولســا  تــۇرۇش 
ــۇش ۋە توپاشــنى  ــى ئوق ــت ئىچىدىكــى تىۋىتلەرن ۋاقى
بىــر ئولتۇرۇشــتا بېجىرىــپ بولۇشــنى شــەرت قىلىــدۇ. 
تەتقىقاتچىنــى تىۋىتلەرنــى ســىيرىپ، ئوخشــاش  بــۇ 
مەشــغۇالتنى بىــر قانچــە قېتىــم تەكرارالشــقا مەجبــۇر 

قىلــدى.

تەتقىقات ئۇسۇلى

رامكىغا ئېلىش ھەم بىر نەزەرىيە ھەم بىر تەتقىقات 
ئۇســۇلىدۇر. بۇ تەتقىقاتتا ســۈپەتچىل مەزمۇن ئانالىزى 
ئاساســىدا رامكىغــا ئېلىــش بىــر تەتقىقــات ئۇســۇلى 
رامكىــار  مېدىيادىكــى  قوللىنىلىــدۇ.  ســۈپىتىدە 
ئادەتتــە ئىككــى خىلغــا بۆلىنىــدۇ: ئومۇمىــي رامــكا ۋە 
تېمــا خاراكتېرلىــك رامــكا. ئومۇمىــي رامــكا كــەڭ ۋە 
ــۇش رامكىســى،  ــۇپ، توقۇن ــك بول ــا خاراكتېرلى قۇرۇلم
ئىنســانىي غەمخورلۇق رامكىســى، ئىقتىســادىي نەتىجە 
رامكىســى، مەســئۇلىيەت ئارتىــش رامكىســى ۋە ئەخــاق 
رامكىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. توقۇنــۇش رامكىســى 
خــەۋەر تېمىســىغا مۇناســىۋەتلىك شەخســلەر، ئورگانــار 
ئــۆز  زىددىيەتنــى  ئوتتۇرىســىدىكى  دۆلەتلــەر  ياكــى 

رامكىســى  غەمخورلــۇق  ئىنســانىي  ئالىــدۇ.  ئىچىگــە 
ــا  ــى مەســىلىنىڭ ئوتتۇرىغ ــر ھادىســە، مەســىلە ياك بى
قويۇلۇشــىغا يەككــە ھېكايــە ياكــى ھېسســىياتلىق، 
قوشــىدۇ.  قىســىمارنى  دراماتىكاشــتۇرۇلغان 
مەســىلىنىڭ  رامكىســى  ئارتىــش  مەســئۇلىيەت 
ســەۋەبى ياكــى ھــەل قىلىنىشــىدىكى مەســئۇلىيەتنى 
دۆڭگەشــنى  شەخســكە  ياكــى  گۇرۇپپــا  دۆلــەت،  بىــر 
ياكــى  بىــر ھادىســە  رامكىســى  ئەخــاق  كۆرســىتىدۇ. 
ئەخــاق  ياكــى  پىرىنســىپار  دىنىــي  ۋەزىيەتنــى 
ئىقتىســادىي  ئىزاھايــدۇ.  ئاساســىدا  قائىدىلىــرى 
نەتىجــە رامكىســى بولســا بىــر ھادىســەنى، مەســىلىنى 
ياكــى تېمىنــى بىــر شــەخس، بىــر گۇرۇپپــا، بىر ئــورگان، 
قىلىدىغــان  پەيــدا  دۆلەتتــە  بىــر  ياكــى  رايــون  بىــر 
ئىقتىســادىي ئاقىۋەت نۇقتىســىدىن رامكىغــا ئالىدۇ.40 
تېمــا خاراكتېرلىــك رامكىار تېخىمۇ ســۇبيېكتىپ 
ۋە ئېاســتىك بولــۇپ، ئانالىــز قىلىنىدىغــان مەزمــۇن، 
تېمــا ۋە باشلىنىشــچانلىققا ئاساســەن ئۆزگىرىــدۇ.41 
ئېلىــش  رامكىغــا  خىــل  ئىككــى  بــۇ  تەتقىقاتتــا  بــۇ 
قوللىنىلىــدۇ.  بىرلەشــتۈرۈلۈپ  تېخنىكىســى 
رامكىســى«،  »ئىمبارگــو  باشــقا،  رامكىدىــن  ئومــۇم 
»ئوپېراتســىيە رامكىســى«، »رۇســىيەنىڭ بىخەتەرلىك 
ئەندىشىســى رامكىســى«، »خىتاينىــڭ پوزىتسىيەســى 
رامكىســى«، »كۆرۈنۈشــلۈك رامكىــاش« قاتارلىقــار، 
ســۈپىتىدە  كــودى  رامكىــاش  خاراكتېرلىــك  تېمــا 

قوشــۇپ تەھلىــل قىلىنىــدۇ.

ھاسىالت ۋە باھا

ئىقتىسادىي نەتىجە رامكىسى

 - رۇســىيە  رامكىســى  نەتىجــە  ئىقتىســادىي 
چىقارغــان  كەلتــۈرۈپ  كىرىزىســى  ئۇكرائىنــا 
ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  ئاقىۋەتنــى  ئىقتىســادىي 
ــە مۇناســىۋەتلىك  ــادىي نەتىجىگ ــدۇر. ئىقتىس رامكى
كەلتــۈرۈپ  كىرىزىــس  مەزمۇنــاردا  يولانغــان 

چىقارغــان پــۇل پاخاللىقــى، مــال باھاســىدىكى 
ئۆسۈش ۋە چۈشۈش ۋە SWIFT كە مۇناسىۋەتلىك 

مىســالار: بــار.  يولانمىــار 
رۇســىيە   - ئۇكرائىنــا  كۈنــى  پەيشــەنبە 
جىددىيچىلىكىنىــڭ كۈنســېرى كۈچىيىشــى 
بىلــەن خىتاينىــڭ پــاي بازىــرى خەتەردىــن 
ســاقلىنىش ھالىتىگــە كىرگەنــدە، خەلــق 
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ــدا  ــك ئېنىقســىزلىق مۇھىتى ــى گېئوپولىتى پۇل
ســالغۇچىلىرىنىڭ  مەبلــەغ  شــارىۋىي  يــەر 
ــدى )2022  ــۇپ قال ــەر پاناھگاھــى بول بىخەت

- يىلــى 24 - فېــۋرال(.

رۇســىيە بىلــەن ئامېرىــكا، ئۇكرائىنــا بىلــەن 
ئاتانتىــك  ياۋروپادىكــى شــىمالى  شــەرقى 
ئوتتۇرىســى،دىكى  تەشــكىاتى  ئەھــدى 
گېئوپولىتىــك جــەڭ نېفىتنىــڭ تــۇڭ بېشــىغا 
ــەۋەبلىك  ــى س ــن ئېشىش ــا يېقى 100 دولارغ
ــە  ــرى پەللىگ ــى يۇقى ــى يېڭ ــۇل پاخاللىقىن پ
 -  2022 بولغاچقــا،  كۆتۈرەلەيدىغــان 
ئىقتىســادىنىڭ ئېشــىش  يىلىــدا يەرشــارى 
ســۈرئىتىنىڭ ئاستىلىشــىدىن، ئەممــا دائىمىي 
ــدۇ  ــە قىلىنىۋاتى ــن ئەندىش ــۇل پاخاللىقىدى پ

)2022 - يىلــى 25 - فېــۋرال(.

ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە  داۋاملىشــىۋاتقان 
نىكېلنىــڭ  ۋە  ئاليۇمىــن  توقۇنۇشــى 
ئــەڭ  بۇيانقــى  يىلدىــن  ئــون  باھاســىنى 
ــق  ــۇ قاتتى ــاردى. ب ــەۋىيەگە چىق ــرى س يۇقى
تەمىنلــەش زەنجىــرى ۋە NEV باتارىيەســىگە 
تەھدىــت پەيــدا قىلــدى، ئەممــا خىتايغــا 
ئۈزۈلــۈپ قېلىشــنىڭ تەســىرى  نىســبەتەن 
 -  2022( ئېھتىمالــدۇر  بولمايدىغانلىقــى 

فېــۋرال(.  -  27 يىلــى 

رۇســىيەدىكى   دۆلەتلىرىنىــڭ  غــەرب 
SWIFT نــى چەتكــە قېقىشــى خىتاينىــڭ 
پــاي چېكىنــى تەۋرىتىــدۇ. ئەممــا رەقەملىــك 
پــۇل ئۈلۈشــىنى ئۆســتۈرىدۇ )2022 - يىلــى 

فېــۋرال(.  - 28

ئىتتىپاقداشــلىرى  ئۇنىــڭ  ۋە  ئامېرىــكا 
ئۇكرائىنانــى قولــاش مەقســىتىدە رۇســىيەنى 
چىقىرىــپ  سىستېمىســىدىن   SWIFT
ئۆتتــى.  ھەرىكەتكــە  ئۈچــۈن  تاشــاش 
مۇتەخەسسىســلەر رۇســىيەنىڭ يــەر شــارى 
ــى  ــادىي قىممىت ــان ئىقتىس ــادىغا بولغ ئىقتىس
ــت  ــا كونكرې ــىيەگە قارىت ــەۋەبىدىن، رۇس س
ئەجەللىــك جــازا يولغــا قويۇشــنىڭ مۇمكىــن 
ــدى )2022 -  ــا قوي ــلىكىنى ئوتتۇرىغ ئەمەس

يىلــى 28 - فېــۋرال(.

دۈشــەنبە كۈنــى ئەتىگەنــدە ئامېرىــكا ۋە 
رۇســىيەنى  ئىتتىپاقداشــلىرى  ياۋروپادىكــى 

ئۈچــۈن  چېكىنــدۈرۈش  تىــن   SWIFT
ھەرىكەتكــە ئۆتكەندىــن كېيىــن، خىتــاي 
A پــاي بازىــرى تۆۋەنــرەك ئېچىلــدى، ئەممــا 
رەقەملىــك پــۇل، توشــۇمىچىلىق، نېفىــت ۋە 
تەبىئىــي گاز زاپىســى ئۆرلىــدى )2022 - 

يىلــى 28 - فېــۋرال(.

كۆرســىتىپ  ســۆزلەر  تالانغــان  يولانمىــاردا 
توقۇنۇشــى  ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە  تۇرغانــدەك، 
قااليمىقانلىشــىپ  بازىرىنىــڭ  پــاي  ســەۋەبىدىن 
»يۈەننــى  توختالغانــدا،  ھەققىــدە  خەۋپــى  كېتىــش 
مەبلــەغ  شــارىدىكى  يــەر  غۇۋالىقتــا  گېئوپولىتىــك 
ســۈپىتىدە  پاناھگاھــى«  بىخەتــەر  ســالغۇچىارنىڭ 
تەســۋىرلەپ، خىتــاي پۇلىنىــڭ پەرقنــى كىچىكلىتىش 
»رۇســىيە  تارتىلغــان.  دىققــەت  كۈچىگــە  يوشــۇرۇن 
بىلــەن ئامېرىــكا، ئۇكرائىنــا ۋە شــەرقىي ياۋروپادىكــى 
شــىمالىي ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتى ئارىســىدىكى 
يــەر شــارى  ئېقىشــچان گېئوپولىتىــك جــەڭ« نىــڭ 
چىقىرىدىغانلىقــى  كەلتــۈرۈپ  پاخاللىقىنــى  پــۇل 
كۆرســىتىلگەن بولســىمۇ، ئەمما توقۇنۇشنىڭ رۇسىيە 
بەرگەنلىكــى  يــۈز  ئوتتۇرىســىدا  ئۇكرائىنــا  بىلــەن 
بېرىلمىگــەن.  ئــورۇن  ئىپادىلەرگــە  توغرىســىدىكى 
خەتكۈچنــى  دېگــەن  جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 
ــەن  ــۇ جىددىيچىلىكنىــڭ رۇســىيە بىل ئىشــلىتىپ، ب
غــۇۋا  بېرىۋاتقانلىقــى  يــۈز  ئوتتۇرىســىدا  ئۇكرائىنــا 
 SWIFT تۇتۇلغــان. »غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ رۇســىيەنى
تىــن ســىقىپ چىقىرىشــى خىتــاي پــاي چــەك بازىرىنــى 
تەۋرىتىــپ قويىــدۇ، ئەممــا رەقەملىــك پــۇل ئۈلۈشــىنى 
قارارىنــى   SWIFT ئىپادىــدە،  دېگــەن  ئاشــۇرىدۇ« 
مۈجمــەل  كۆرۈنــۈش  ئارقــا  چىقارغــان  كەلتــۈرۈپ 
تەۋرىنىشــنىڭ  بازىرىدىكــى  پايچــەك  تۇتۇلغــان. 
ســەۋەبىنى رۇســىيەنىڭ ئۇكرائىناغــا قىلغــان ھۇجۇمــى 
 SWIFT رۇســىيەنى  دۆلەتلىرىنىــڭ  غــەرب  ئەمــەس، 
چىقــاردى  كەلتــۈرۈپ  چىقىرىشــى  ســىقىرىپ  تىــن 
بۇنىڭدىــن  بولغــان.  يارىتىلماقچــى  تۇيغــۇ  دىگــەن 
باشــقا، گەرچــە خىتاينىــڭ پــاي چــەك بازىــرى تــەۋرەپ 
ــۇل ھەسســىلىرىنىڭ  قالغــان بولســىمۇ، رەقەملىــك پ
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ئۆســكەنلىكىنى تەكىتلــەش ئارقىلىــق، خىتاينىــڭ بــۇ 
جەرياندىــن ئانچــە چــوڭ تەســىرگە ئۇچرىمىغانلىقىدەك 
 SWIFT.بولغــان قىلىنماقچــى  پەيــدا  تەســىرات 
پــاي  يولانمىــاردا  مۇناســىۋەتلىك  ھەققىدىكــى 
بازىرىنىــڭ تەســىرگە ئۇچرىغانلىقــى، ئەممــا رەقەملىــك 
ئۆسۈشــىنىڭ  پۇلىنىــڭ  خەلــق  رەقەملىــك  ۋە  پــۇل 
ئاالھىــدە  بوالاليدىغانلىقىغــا  تالــاش  زاپــاس  بىــر 
 SWIFT دىققــەت تارتىلغــان. شــۇنداقا رۇســىيەنىڭ
ئىقتىســادىغا  رۇســىيە  چىقىرىۋېتىلىشــىنىڭ  تىــن 
كۆرســىتەلمەيدىغانلىقىنى  تەســىر  ئەجەللىــك 

تەكىتلىگــەن.

ئىنسانىي غەمخورلۇق رامكىسى

رۇســىيە - ئۇكرائىنــا كىرىزىســى مەزگىلىــدە قــازا 
قۇتقــۇزۇش  ئەھۋالــى،  يارىانغانارنىــڭ  ۋە  قىلغــان 
توغرىســىدىكى  ياردىمــى  ئىنســانپەرۋەرلىك  ۋە 
بــۇ  كىرىــدۇ.  كاتېگورىيەگــە  بــۇ  يولانمىــار 
كۆپىنچىســى  يولانمىارنىــڭ  كاتېگورىيەدىكــى 
خىتاينىــڭ ئۇكرائىنادىكــى بــاش ئەلچىخانىســىنىڭ 
ئۇكرائىنادىكــى خىتــاي پۇقرالىرىنــى تارقاقاشــتۇرۇش 

بولغــان. مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  جەريانــى 

خىتاينىــڭ ئۇكرائىنــادا تۇرۇشــلۇق بــاش 
ئەلچىلىــرى  بــاش  »خىتــاي  ئەلچىســى: 
ــاپ  ــۇز تاش ــز يالغ ــى ھەرگى ــاي خەلقىن خىت
ئەلچىلىــرى  بــاش  خىتــاي  قويمايــدۇ. 
ــاي  ئۇنــداق قىلىدىغاناردىــن ئەمــەس، خىت
ئۇنــداق  ئەزالىرىمــۇ  كومپارتىيەســىنىڭ 
ــى 27 -  ــدى )2022 - يىل ــەس! « دې ئەم

فېــۋرال(.

خىتاينىــڭ ئۇكرائىنــادا تۇرۇشــلۇق بــاش 
ئەلچىخانىســى پۈتــۈن مەملىكەتتىكــى خىتــاي 
ــۈك  ــال - مۈل ــىي ۋە م ــڭ شەخس پۇقرالىرىنى
بىخەتەرلىكىنــى قوغــداش ئۈچــۈن پۈتــۈن 
بىرىنچــى  تىرىشــىۋاتىدۇ.  بىلــەن  كۈچــى 
 24/7 تەمىنلــەش،  بىلــەن  ئۇچــۇر  قــول 
ــى  ــى ۋە ئېھتىياج ــش ئىمكانىيىت ــە قىلى ئاالق
بــار يەرلىــك خىتايارغــا دەل ۋاقتىــدا يــاردەم 
ۋە بىخەتەرلىــك كاپالىتــى بېرىــدۇ )2022 - 

يىلــى 27 - فېــۋرال(

مىنىســتىرلىكى  ئىشــار  تاشــقى  خىتــاي 
ئىشــار  تاشــقى  خىتــاي  باياناتچىســى: 
ئۇكرائىنــادا  خىتاينىــڭ  مىنىســتىرلىكى 
بىلــەن  ئەلچىخانىســى  بــاش  تۇرۇشــلۇق 
بىخەتەرلىــك توغرىســىدا باھــاالش ئېلىــپ 
مەنبەلەردىــن  مەۋجــۇت  ۋە  بارغانــدا 
قىلىــش  ھەرىكــەت  ئۈچــۈن  پايدىلىنىــش 
پۇقرالىرىنــى  خىتــاي  جەريانىــدا، 
بارلىــق  چېكىندۈرۈشــنىڭ  ئۇكرائىنادىــن 
يوللىرىدىــن پايدىلىنىــدۇ )2022 - يىلــى 

. فېــۋرال(   -  27

ئىنســانىي غەمخورلــۇق رامكىســىدا خىتاينىــڭ ئــۆز 
پۇقرالىرىنىــڭ بىخەتەرلىكىگــە بولغــان ســەزگۈرلۈكى 
»خىتــاي بــاش ئەلچىلىــرى خىتــاي خەلقىنــى ھەرگىــز 
يالغــۇز قويمايــدۇ«، »خىتــاي پۇقرالىرىنىــڭ شەخســىي 
ۋە مــال - مۈلــۈك بىخەتەرلىكىنــى قوغــداش ئۈچــۈن 
كۆرســىتىدۇ«،  تىرىشــچانلىق  بىلــەن  كۈچــى  پۈتــۈن 
»خىتــاي بــاش ئەلچىلىــرى خىتــاي خەلقىنــى ھەرگىــز 
پۇقرالىرىنــى  خىتــاي  قويمايــدۇ«،  تاشــاپ  يالغــۇز 
ئۈچــۈن  چىقىــش  چىكىنــدۈرۈپ  ئۇكرائىنادىــن 
مۇمكىنچىلىكــى بولغــان يولارنىــڭ ھەممىســىدىن 
پايدىلىنىــدۇ« قاتارلىــق ئىپادىلــەر بىلــەن، خىتاينىــڭ 
تېگىشــلىك  قىلىشــقا  ئۈچــۈن  پۇقرالىــرى  ئــۆز 
ئىشــارنى پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن قىلىدىغــان بىــر دۆلــەت 
ئىكەنلىكىگــە دىققــەت تارتىشــقا تىرىشــقان. ئەممــا بــۇ 
جەرياندا ئۇكرائىنادىكى باشــقا كىشــىلەرنىڭ توقۇنۇش 
يــەر  يولانمىــاردا  سەرگۈزەشــتىلىرى  جەريانىدىكــى 

ئالمىغــان.

توقۇنۇش رامكىسى

ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە  رامكىســى  توقۇنــۇش 
كىرىزىســىنىڭ خــەۋەر قىلىنىشــى ۋە بــۇ جەريانغــا 
قاتناشــقان ئاكتىيورالرنىڭ رامكىســىنى كۆرســىتىدۇ.
كىيېــۋ شــەھەر ئىچىــدە بىــر بىرونېۋىــك 
ــدۇ؛  ــن ئۆتۈۋاتى ــڭ ئالدىدى ــۇراق رايوننى ئولت
ھــاۋا ھۇجۇمــى گۈدۈكــى چىلىنىشــى بىلــەن 
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تــەڭ، كىشــىلەر پويىــز ئىستانسىســىدا ئۇيــان 
كېتىشــىۋاتىدۇ.   يۈگۈرۈشــۈپ  بۇيــان   -
 -  2022( جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 

يىلــى 24 - فېــۋرال(.

شــەرقىي  ئۇكرائىنانىــڭ  ۋىدىيــو: 
كۈنــى  پەيشــەنبە  ســۇمىيدا  شــىمالىدىكى 
ئۇكرائىنــا  بىلــەن  رۇســىيە  كەچتــە 
بەرگــەن  يــۈز  ئوتتۇرىســىدا  ئەســكەرلىرى 
كۆرۈنۈشــلىرى.   توقۇنۇشــىنىڭ  زوراۋانلىــق 
 -  2022( جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 

فېــۋرال(.  -  25 يىلــى 

رۇســىيە پىرېزىدېنتى ۋىادىمىر پۇتىن جۈمە 
ۋولودىمىــر  پىرېزىدېنتــى  ئۇكرائىنــا  كۈنــى 
ئىكەنلىكىنــى  تېرورچــى  زېلېنىســكىينىڭ 
ئۇنــى  ئارمىيەســىنى  ئۇكرائىنــا  ۋە  ئېيتتــى 
شــۇنىڭ  چاقىــردى.  تاشاشــقا  ئاغــدۇرۇپ 
زېلېنىســكىنىڭ  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن 
بېرىشــى  ۋەدە  دەپ  بولمايمــەن  تەســلىم 
بىلــەن تــەڭ، رۇســىيە ئارمىيەســى پايتەخــت 
كىيېۋغــا يېقىنلىشىشــقا باشــلىدى.  ئۇكرائىنــا 
جىددىيچىلىكلىــرى )2022 - يىلــى 26 - 

فېــۋرال(.

 - رۇســىيە  يازمىــاردا  رامكىســىدىكى  توقۇنــۇش 
ــە،  ــان ۋەھىم ــۈرۈپ چىقارغ ــا كىرىزىســى كەلت ئۇكرائىن
زوراۋانلىــق  ۋە  توقۇنــۇش  جىددىيچىلىــك،  قورقۇنــچ، 
تېكســىتلىك  بولــۇپ،  بــار  تىۋىتلــەر  توغرىســىدىكى 
قوشــۇلۇپ  كۆرۈنۈشــلىرى  ۋىدىيــو  تىۋىتلەرگــە 
ــك  يولانغــان. »كىيېــۋ شــەھەر ئىچىــدە بىــر بىرونېۋى
ئولتــۇراق رايوننىــڭ ئالدىدىــن ئۆتۈۋاتىــدۇ...« مەزمۇنــى 
ئائىــت  يولانغــان تىۋىتتــا، بىرونېۋىكنىــڭ كىمگــە 
ئىكەنلىكــى ئوچــۇق يېزىلمىغان. ھــاۋا ھۇجۇمىنىڭمۇ 
نېمــە ســەۋەبتىن، كىــم تەرەپتىــن باشــلىتىلغانلىقى 
كىيېۋغــا  ئارمىيەســىنىڭ  رۇســىيە  تۇتۇلغــان.  غــۇۋا 
تەســلىم  زېلېنىســكىنىڭ  يېقىنلىشىشــىنى  قــاراپ 
بولماســلىقىغا باغــاپ چۈشــەندۈرگەن ۋە ئوقۇرمەننىڭ 
بۇنــداق  بولســىچۇ،  تەســلىم  »ھــەي،  كاللىســىدا 
پەيــدا  چۈشەنچىســى  ئىــدى«  بولمــاس  پاالكەتلــەر 

بولغــان. قىلىنماقچــى 

مەسئۇلىيەت ئارتىش رامكىسى

 رۇســىيە - ئۇكرائىنــا كىرىزىســىنىڭ ســەۋەبىنى 
ئامېرىــكا، ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ۋە شــىمالىي ئاتانتىــك 
ئەھــدى تەشــكىاتى قاتارلىــق دۆلەتلــەر ۋە تەشــكىاتار 
دۆڭگــەپ  ئۇالرغــا  مەســئۇلىيەتنى  باغــاپ،  بىلــەن 
رامكىغــا  بــۇ  يولانمىــار  مۇناســىۋەتلىك  قويۇشــقا 

كېرىــدۇ.

ئامېرىــكا ئۆزىنىــڭ شەخســىيەتچىلىكى ۋە 
ئىككــى يۈزلىمىچىلىكىنــى دۇنياغــا يەنــە بىــر 
قېتىــم كۆرســەتتى. ئامېرىكىنىــڭ ئۇكرائىنانى 
ئوتقــا ئېتىــپ بولغاندىــن كېيىن بىــر بۇلۇڭغا 
چىقىــپ ئولتــۇرۇپ، خــۇددى ئۇكرائىنانــى 
بــەك ئويايدىغانــدەك قىياپەتتــە »ســىلەرنى 
ئۇرۇشــۇڭار!«  داۋاملىــق  قولايمــەن، 
دېگەنلىكىنــى كىشــىلەر كــۆردى )2022 - 

ــۋرال(. ــى 24 - فې يىل

بــۇ  ئېيتقانــدا  جەھەتتىــن  ئاساســىي 
رۇســىيە بىلــەن ئامېرىــكا ئوتتۇرىســىدىكى 
ئىســتراتېگىيەلىك ھېسابلىشىشــتىن ئىبــارەت. 
ئۇكرائىنانىــڭ مەيدانىنىــڭ ئۆزگىرىــش ياكــى 
ئۆزگەرمەســلىكى، رۇســىيە ۋە ئامېرىكىنىــڭ 
كۆرسىتىشــىگە  تىرىشــچانلىق  قانچىلىــك 
باغلىــق )2022 - يىلــى 24 - فېــۋرال(.

كىرىزىســىدىن  ئۇكرائىنــا  ۋاشــىڭتون 
ئامېرىــكا  تــەرەپ«،  مەســئۇل  »ئاالھىــدە 
رەھبەرلىكىدىكــى شــىمالى ئاتانتىــك ئەھدى 
تەشــكىاتى، بــۇ مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنىڭ 
تۇتماقتــا.   چىــڭ  قولىــدا  ئاچقۇچىنــى 
 -  2022( جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 

ئاينىــڭ 24 - فېــۋرال(. يىلــى 2 - 

 - رۇســىيە  بولســاق،  قارايدىغــان  يولانمىارغــا 
ھېچقانــداق  رۇســىيەنىڭ  كىرىزىســىدا  ئۇكرائىنــا 
بــۇ  قىلىنغــان.  خــەۋەر  يوقتــەك  مەســئۇلىيىتى 
ئۇرۇشــنىڭ رۇســىيە بىلــەن ئۇكرائىنــا ئوتتۇرىســىدا 
ئامېرىــكا  بىلــەن  رۇســىيە  بەلكــى  ئەمــەس، 
تىركىشــىش  ئىســتراتېگىيەلىك  ئوتتۇرىســىدىكى 
ــەت تارتىلغــان. كىرىزىســنى ھــەل  ئىكەنلىكىگــە دىقق
مەســئۇل  »ئاالھىــدە  ئاچقۇچىنىــڭ  قىلىشــنىڭ 
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تــەرەپ« ھېســابلىنىدىغان ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى 
شــىمالىي ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتىنىڭ قولىــدا 

تەكىتلەنگــەن. ئىكەنلىكــى 

ئەخالق رامكىسى

 جۈمــە كۈنــى رۇســىيە تاراتقۇلىــرى تارقاتقان 
تەســلىم  بولۇشــىچە،  مەلــۇم  ۋىدىيودىــن 
تامــاكا  ئەســكەرلىرىگە  ئۇكرائىنــا  بولغــان 
بېرىلــدى. )تېكســىت ئاســتىدا ۋېدىيــو بــار( 
 -  2022( جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 

يىلــى 24 - فېــۋرال(.

ــەت مىراســلىرى بۇزۇلســا،  ــەر مەدەنىي »ئەگ
بــۇ، دۇنيــا مەدەنىيــەت تارىخــى ۋە پۈتكــۈل 
ئىنســانىيەتنىڭ مەنىــۋى بايلىقــى ئۈچــۈن زور 
يوقىتىــش بولىــدۇ«. خىتــاي مەدەنىيــەت 
ئۇكرائىنادىكــى  مۇتەخەسسىســلىرى 
قوغداشــقا  مىراســلىرىنى  مەدەنىيــەت 
ئۇرۇشــى  ئۇكرائىنــا  رۇســىيە  چاقىــردى. 

فېــۋرال(.  -  27 يىلــى   -  2722(

قوشــۇپ  ۋىدىيــو  قىســقا  ئاســتىغا  تېكىســت 
ئەســكەرلىرىنىڭ  رۇســىيە  يولانمىــدا،  يولانغــان 
ئەســىر ئېلىنغــان ئۇكرائىنا ئەســكەرلىرىگە ئىنســانىي 
قويماقچــى  ئوتتۇرىغــا  قىلغانلىقىنــى  مۇئامىلــە 
بولۇۋاتىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق رۇســىيە ئەســكەرلىرىنىڭ 
رەھىمدىل، ئىنســانىي كىشىلەر ئىكەنلىكىگە دىققەت 
تارتىــش ئارقىلىــق، ئوقۇرمەنلەرنىــڭ ئۇكرائىنالىقارغا 
مەقســەت  تۆۋەنلىتىــش  ھېسداشــلىقىنى  بولغــان 
قىلىنغــان. يەنــە بىــر تەرەپتىــن، خىتــاي مەدەنىيــەت 
مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ مەدەنىيــەت مىراســلىرىنىڭ 
بۇزۇلۇشــىغا بولغــان ئەندىشىســى ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ، 
خىتاينىــڭ ئىنســانىيەت ئورتــاق كۆڭــۈل بۆلىدىغــان 
يورۇتــۇپ  بېرىدىغانلىقــى  ئەھمىيــەت  مەســىلىلەرگە 
بېرىلمەكچــى بولغــان. ھەمــدە تۇنجــى قېتىــم رۇســىيە 
ئۇكرائىنــا ئۇرۇشــى دېگــەن خەتكــۈچ ئىشــلىتىلگەن.

ئىمبارگو رامكىسى

بۇ رامكا ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ رۇسىيەنىڭ 
ھۇجۇمىنــى توختىتىــش ئۈچــۈن چىقارغــان ئىمبارگــو 

ــن تەشــكىل  قارارلىرىغــا مۇناســىۋەتلىك يولانمىاردى
تاپىدۇ.

خىتــاي تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىكىنىڭ 
باياناتچىســى جــاۋ لىجيــەن شــەنبە كۈنــى 
تىۋىتتېــردا: »ئامېرىــكا ئىمبارگــو يۈرگۈزۈشــكە 
نېمانچــە بــەك ھەۋەس قىلىــدۇ؟  ئامېرىكانىڭ 
ئىمبارگولىــرى بىــرەر مەســىلىنى ھــەل قىلىــپ 

ــۋرال( ــى 24 - فې ــۇ؟ )2022 - يىل باقتىم

بايدىننىــڭ  پىرېزىدېنتــى جــوۋ  ئامېرىــكا 
جۈمــە  پســاكى  جېــن  كاتىپــى  مەتبۇئــات 
كۈنــى ئامېرىــكا تاراتقۇلىرىغــا مۇنــداق دېدى: 
»كىيېۋنىــڭ ]رۇســىيەنىڭ قولىغــا[ چۈشــۈپ 
مۇمكىنچىلىــك«.  بىــر  رېئــال  كېتىشــى 
ئامېرىــكا تاراتقۇلىرىنىــڭ خەۋىرىگــە قارىغاندا 
ئاقســاراي پىرېزىدېنتــى پۇتىنغــا ئىمبارگــو 
ئويلىشــىۋېتىپتۇ.   پىانىنــى  يۈرگــۈزۈش 
 -  2022( جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 

يىلــى 26 - فېــۋرال(.

ئىدارىســى  ئاۋىئاتســىيە  خەلــق  رۇســىيە 
رۇســىيە  دېــدى:  مۇنــداق  كۈنــى  شــەنبە 
ئاۋىئاتســىيە  چېــخ  ۋە  پولشــا  بۇلغارىيــە، 
شــىركەتلىرىگە ھــاۋا بوشــلۇقىنى تاقايــدۇ.  
 -  2022( جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 

فېــۋرال(.  -  26 يىلــى 

ئىبارگوغــا مۇناســىۋەتلىك يازمىــاردا ئامېرىكىنىڭ 
ئىمبارگوخۇمارلىقىغــا دىققــەت تارتىــش بىلــەن بىرگــە، 
ھــەل  مەســىلىنى  ئىمبارگونىــڭ  ئوقۇرمەنلەرنــى 
بولغــان.  قىلماقچــى  قايىــل  قىالمايدىغانلىقىغــا 
قــارارى  تــۇرۇش  قارشــى  ئىمبارگوغــا  رۇســىيەنىڭ 
توغرىســىدىكى يولانمىــار ئارقىلىــق، ئىمبارگونىــڭ 
يېڭى ئىمبارگوغا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى ئىسپاتاشــقا 

ئەھمىيــەت بەرگــەن. 

ئوپېراتسىيە رامكىسى

قىلغــان  ئۇكرائىناغــا  رۇســىيەنىڭ  تىۋىتــاردا 
ئۇرۇشــنىڭ  ئاتالمىغــان،  دەپ  ئــۇرۇش  ھۇجۇملىــرى 
ئورنىغا ئوپېراتســىيە، ئاالھىدە ئوپېراتســىيە ۋە ھەربىي 

ئىشــلىتىلگەن. تالــاپ  ئىپادىلىــرى  ئوپېراتســىيە 
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 TASS رۇســىيە دۆلــەت خــەۋەر ئاگېنتلىقــى
رۇســىيە  قارىغانــدا،  خەۋىرىگــە  نىــڭ 
 2022 پۇتىــن  ۋىادىمىــر  پىرېزىدېنتــى 
- يىلــى 24 - فېــۋرال پەيشــەنبە كۈنــى 
دونبــاس رايونىــدا »ئاالھىــدە ئوپېراتســىيە« 
ئېلىــپ بېرىشــقا ئىجــازەت بەرگــەن )2022 - 

يىلــى 24 - فېــۋرال(.

ئەتىگــەن  كۈنــى  پەيشــەنبە  كىشــىلەر 
ســائەت 07:00 ئەتراپىــدا كىيېۋدىــن نەرســە 
ــە  ــۈن ئۆچىرەتت ــېتىۋېلىش ئۈچ ــرەك س - كې
ــدە  ــى ئەتىگەن ــۇ كۈن ــلىدى. ب ــقا باش تۇرۇش
رۇســىيە ئۇكرائىناغــا »ھەربىــي ئوپېراتســىيە« 
باشــايدىغانلىقىنى ئېــان قىلغانىدى )2022 

- يىلــى 24 - فېــۋرال(.

ئۇكرائىنادىكــى ســەككىز يىللىــق ئۇرۇشــنىڭ 
بەلكــى خاتىمىســى  ئەمــەس،  باشلىنىشــى 
ھەربىــي  »ئاالھىــدە  رۇس  بولغــان 
ــىيەنىڭ  ــىدا، رۇس ــى« توغرىس ئوپېراتسىيەس
خىتايدىكــى بــاش ئەلچىخانىســى تەرىپىدىــن 
ئوپېراتســىيە  باياناتتــا،  بىرىلگــەن 
رايونىدىكــى  دونبــاس  مەقســىتىنىڭ 
كۈچلىرىنــى  چەتئــەل  قارشــى  خەلققــە 
قورالســىزالندۇرۇش ۋە يېڭــى ناتىســىزم ۋە 
ئۇنىــڭ ئىدېئولوگىيەســىنى توختىتىــش ۋە 
ئىكەنلىكىنــى  ئېلىــش  ئاســتىغا  كونتــرول 
فېــۋرال(.  -  28 يىلــى   -  2022( تەكىتلىــدى 

ئانالىــز  ئىچىــدە  رامكىســى  ئوپېراتســىيە 
»پەيشــەنبە  »پەيشــەنبە«،  يولانمىــاردا  قىلىنغــان 
 ، »يەكشــەنبە«   ،»  00  :07 ســائەت  ئەتىگــەن  كۈنــى 
»ســەككىز يىللىــق ئۇرۇشــنىڭ باشلىنىشــى ئەمــەس 
، بەلكــى خاتىمىســى بولغــان رۇس ئاالھىــدە ھەربىــي 
ئىپادىلــەر  كونكېــرت  قاتارلىــق  ئوپېراتسىيەســى« 
بىلــەن ئوقۇرمەننىــڭ دىققىتىنــى مەزكــۇر ئىپادىلەرگــە 
مۇھىمــى،  ئــەڭ  بولغــان.  قىلماقچــى  جەلــپ 
رۇســىيەنىڭ ئۇكرائىناغــا قىلغــان ھۇجۇمىنــى ئــۇرۇش 
سەۋىيەســىدە ئەمــەس، ئوپېراتســىيە ياكــى توقۇنــۇش 
رۇســىيەنىڭ  بولغــان.  كۆرســەتمەكچى  سەۋىيەســىدە 
بــۇ  باياناتىــدا  ئەلچىخانىســىنىڭ  بــاش  خىتايدىكــى 

رايونىدىكــى  دونبــاس  مەقســىتىنىڭ  ھەرىكەتنىــڭ 
خەلققــە قارشــى ئىشــلىتىلگەن چەتئــەل كۈچلىرىنــى 
ئۇنىــڭ  ۋە  ناتىســىزم  يېڭــى  ۋە  قورالســىزالندۇرۇش 
ئىدېئولوگىيىســىنى توســۇش ۋە كونتــرول قىلىــش 
ئىكەنلىكــى تەكىتلەنگــەن. بــۇ ئارقىلىــق رۇســىيەنىڭ 
ســىگنال  دېگــەن  يوللــۇق  »ئوپېراتســىيەلىرى«نى 

بولغــان. ئويغىتىلماقچــى  ھېــس  ۋە  بېرىلمەكچــى 

رۇسىيەنىڭ بىخەتەرلىك ئەندىشىسى رامكىسى

ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە  ئاساســلىقى  رامــكا  بــۇ   
بولمايـــ- باھاالشــقا  تەرەپلىمــە  بىــر  كىرىزىســىنى 
بىخەتەرلىــك  رۇســىيەنىڭ  ۋە  ـــدىغانلىقى 
ئەندىشىســىنىڭ دىققەتكــە ئېلىنىشــقا تېگىشــلىك 
مەســىلە ئىكەنلىكىگــە مەركەزلەشــكەن يولانمىاردىن 

تاپىــدۇ. تەشــكىل 

ئامېرىكانىــڭ  كۆزەتكۈچىلــەر  خىتــاي 
ئاســتىدا  كونتــرول  ئىزچىــل  رۇســىيەنى 
تۇتــۇپ كېلىۋاتقانلىقىنــى، ئاخىرىــدا ئۇنــى 
ــق  ــۇنداق قاتتى ــى مۇش ــك تەلىپىن بىخەتەرلى
مەجبــۇر  قىلىشــقا  ئىجــرا  بىلــەن  ئۇســۇل 
قىلغانلىقىنــى ئېيتتــى. رۇس ســەرخىللىرى 
قىلىشــقا  ھــەل  كىرىزىســى  ئۇكرائىنــا 
تېگىشــلىك نۇقتىغــا كەلــدى دەپ قارايــدۇ 

فېــۋرال(.  -  24 يىلــى   -  2022(

پۇتىــن شــى جىنپىڭغــا مۇنــداق دېــدى: 
ئامېرىــكا ۋە شــى ئــا ئــە ت ئۇزۇندىــن بۇيــان 
مەسىلىســىگە  بىخەتەرلىــك  رۇســىيەنىڭ 
ســەل قارىــدى، ۋەدىســىدىن قايتــا - قايتــا 
ئاخىرقــى  رۇســىيەنىڭ  يېنىۋالــدى ھەمــدە 
ســىزىقىغا جــەڭ ئېــان قىلىــپ، شــەرققە 
ــى  ــتۇرۇش قەدىمىن ــي ئورۇناش ــاراپ ھەربى ق
رۇســىيە   داۋاماشــتۇرىۋەردى.  تېزلىتىشــنى 
ئۆتكۈزۈشــكە  ســۆھبەت  بىلــەن  ئۇكرائىنــا 

تەييــار )2022 - يىلــى 25 - فېــۋرال(.

شــىمالى ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتىنىڭ 
كۆرۈنۈشــىدە،   ئارقــا  كېڭىيىشــى  شــەرققە 
رۇســىيەنىڭ قانۇنلــۇق بىخەتەرلىــك تەلىپــى 
ــى  ــەل قىلىنىش ــۇلدا ھ ــق ئۇس ــۇم مۇۋاپى چوق
كېــرەك. رۇســىيەنىڭ زەربىــدارالر قوشــۇنىنى 
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ھالىتىگــە  ھۇشــيارلىق  يۇقىــرى  ئــەڭ 
ئۆتكــۈزۈش قارارىغــا قارىتــا، خىتــاي تاشــقى 
ئاالقىــدار  بارلىــق  مىنىســتىرلىكى  ئىشــار 
بىلــەن  ئېھتىياتچانلىــق  تەرەپلەرنىــڭ 
ھەرىكــەت قىلىــپ، )زىددىيەتنىــڭ( تېخىمــۇ 
ئېلىــش  ئالدىنــى  كېتىشــىنىڭ  ئۇلغىيىــپ 
ــدى )2022 -  ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ كېرەكلىكىن

يىلــى 28 - فېــۋرال(.

ئىچىــدە  رامكىســى  بىخەتەرلىــك  رۇســىيەنىڭ 
رۇســىيەنىڭ  يولانمىــاردا،  قىلىنغــان  تەھلىــل 
غــەرب   ، ئامېرىــكا  ھۇجۇمىغــا  قىلغــان  ئۇكرائىناغــا 
تەشــكىاتىنىڭ  ئەھــدى  ئاتانتىــك  شــىمالىي  ۋە 
مەســئۇل ئىكەنلىكــى كۆرســىتىلگەن ۋە رۇســىيەنىڭ 
ــۇپ قالغانلىقــى  ــۇ ھۇجۇمنــى قوزغاشــقا مەجبــۇر بول ب
رۇســىيەنىڭ  يولانمىــاردا  ســۈرۈلگەن.  ئىلگىــرى 
ئەممــا  تەكىتلەنگــەن،  مەسىلىســى  بىخەتەرلىــك 
ھەققىــدە  ۋەزىيىتــى  ھازىرقــى  ئۇكرائىنانىــڭ 
تىۋىتــاردا  بېرىلمىگــەن.  ئۇچــۇر  ھېچقانــداق 
خىتاينىــڭ رۇســىيەنىڭ بىخەتەرلىــك ئەندىشىســىنى 
چۈشــىنىدىغانلىقى تىلغــا ئېلىنغــان، بــۇ ئارقىلىــق 
رۇســىيەنىڭ ئۇكرائىنانى ئىشــغال قىلىش ھۇجۇمىنى 

ئىپادىلىگــەن. ۋاســىتىلىق  قولايدىغانلىقىنــى 

خىتاينىڭ پوزىتسىيەسى رامكىسى

ئۇكرائىنانــى  ئامېرىكىنىــڭ  خىتــاي  
تەمىنلــەش  بىلــەن  ئەســلىھەلەر  ھەربىــي 
ئارقىلىــق رۇســىيەگە قىلغىنىنــى قىلمايــدۇ 
ــۇش ســۈپىتى  ــەت بول ــر دۆل ــۈك بى ۋە  كۈچل
ــاي  ــورال ئۈچــۈن خىت ــەن رۇســىيەنىڭ ق بىل
ــوق  ــى ي ــە ئېھتىياج ــقا دۆلەتلەرگ ــى باش ياك

فېــۋرال(.  - 24 يىلــى   - 2022(

ســوغۇق  خىتــاي  دېــدى:  مۇنــداق  ۋاڭ 
مۇناســىۋەتلەر ئۇرۇشــى روھىــي ھالىتىدىــن 
پۈتۈنلــەي ۋاز كېچىشــنى، ئاخىرىــدا دىئالــوگ 
ــۈك  ــۇڭ ، ئۈنۈمل ــق تەڭپ ــرە ئارقىلى ۋە مۇزاكى
ۋە ســىجىل ياۋروپــا بىخەتەرلىــك مېخانىزمــى 
بەرپــا قىلىشــنى تەشــەببۇس قىلىــدۇ )2022 

ــۋرال(. ــى 24 - فې - يىل

خىتــاي رۇســىيە ۋە ئۇكرائىنانىــڭ ســۆھبەت 
قىلىشــىنى  ھــەل  مەســىلىنى  ئارقىلىــق 
 : پۇتىنغــا  جىنپىــڭ  شــى  قولايــدۇ. 
»خىتاينىــڭ بارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ ئىگىلىــك 
ھوقۇقــى ۋە زېمىــن پۈتۈنلۈكىگــە ھۆرمــەت 
قىلىش ۋە ب د ت نىزامنامىســىنىڭ مەقســىتى 
ۋە پىرىنســىپىغا ئەمــەل قىلىشــتىكى تــۈپ 
مەيدانــى بىــردەك« دېــدى )2022 - يىلــى 

25 - فېــۋرال(.

ۋاڭ: ب د ت بىخەتەرلىــك كېڭىشــى يېڭــى 
ــا،  ــڭ ئورنىغ ــول ئاچقاننى ــە ي زىددىيەتلەرگ
نۆۋەتتىكى كىرىزىســنى سىياســىي جەھەتتىن 
ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن چــارە تېپىشــقا تۆھپــە 
قوشۇشــى كېــرەك. بــۇ نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا، 
ــى  ــلىتىش ۋە ئىمبارگوالرن ــۈچ ئىش ــاي ك خىت
ئــۆز ئىچىگــە ئالغان ئىپادىلەرنى ئىشلىتىشــنى 
چەكلەيــدۇ )2022 - يىلــى 27 - فېــۋرال(.

تىۋىتتېــردا  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا  بۇنىڭدىــن 
خىتاينىــڭ ئىمبارگونــى قوللىمايدىغانلىقــى، دىئالوگ 
ۋە مۇزاكىــرە ئارقىلىــق مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنى 
تەشــەببۇس قىلىدىغانلىقــى ۋە مەســىلىنىڭ كېلىــش 
مەنبەســىنىڭ شــىمالىي ئاتانتىك ئەھدى تەشــكىاتى 
تارتىشــقا  دىققــەت  ئىكەنلىكىگــە  ئامېرىــكا  ۋە 
مەقســىتى  ئەھدىنامىســىنىڭ  ت  د  ب  تىرىشــقان. 
مەيدانىنىــڭ  قىلىشــتىكى  ئەمــەل  پىرىنســىپىغا  ۋە 

تەكىتلىگــەن. ئىكەنلىكىنــى  بىــردەك 

رەسىم بىلەن رامكىغا ئېلىش

ــدا پەقــەت  يەرشــارى ۋاقىــت گېزىتىنىــڭ تىۋىتلىرى
دېگــەن   GTCartoon بەلكــى  ئەمــەس،  تېكىســتا 
بــار.  كارتونارمــۇ  يولانغــان  بىللــە  بىلــەن  خەتكــۈچ 
گېزىتىنىــڭ  ۋاقىــت  يەرشــارى  كارتونــار  يولانغــان 
ئىشــلىگەن خەۋەرلىرىنــى  مەنىنــى چۆرىــدەپ  مەلــۇم 
ئۈچــۈن  ئاشــۇرۇش  ئۈنۈمدارلىقىنــى  ۋە  كۈچەيتىــش 

قىلىــدۇ. خىزمــەت 

بىرىنچــى كارتــون. ســام تاغا: نۇرغــۇن كارتىدىن 
جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا  بىــرى.  پەقــەت 
ــۇمچە«(. ــۋرال »1.قوش ــى 24 - فې )2022 - يىل
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نۇرغــۇن  تاغــا:  ســام  كارتــون.  ئىككىنچــى 
ئۇكرائىنــا  بىــرى.   پەقــەت  كارتىدىــن 
جىددىيچىلىكلىــرى )2022 - يىلــى 24 - فېــۋرال 

1.قوشــۇمچە«(. «

ئۈچىنچــى كارتــون. ئىگىلىــك ھوقۇقــى ۋە زېمىن 
پۈتۈنلۈكىگــە ھۆرمــەت قىلىــش پىرىنســىپى، ئــون 
مىليونلىغــان ئىنســانارنىڭ جېنىغــا زامىــن بولغان 
ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن تۈزۈلــدى. 
ئىــراق  ۋە  ئۇرۇشــى  كوســوۋو  ئامېرىــكا  ئەممــا 
ئۇرۇشــى قاتارلىقــاردا تۇنجــى بولــۇپ پىرىنســىپنى 
بۇزغــان تەرەپنىــڭ ئامېرىــكا بولغانلىقىنــى ئۇنتۇپ 
قالغانــدەك قىلىــدۇ )2022 - يىلــى 25 - فېــۋرال 

»2.قوشــۇمچە«(.

ــوت قويغۇچــى.  ــي ئ ــون. ھەقىقى ــى كارت تۆتىنچ
 2022( جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنا-ئ ۇكرائىنــا 

ــۇمچە«( ــۋرال »2.قوش ــى25 - فې - يىل

بەشــىنچى كارتــون. GTCartoon قوللىنىشــچان 
پارتــاش. رۇســىيە ئۇكرائىنــا )2022 - يىلــى 27 

- فېــۋرال »3.قوشــۇمچە«(.

ئالتىنچــى كارتــون. GTCartoon: قوللىنىشــچان 
پارتــاش. رۇســىيە ئۇكرائىنــا )2022 - يىلــى 28 

- فېــۋرال »3.قوشــۇمچە «(.

ــاقلىغۇچىمۇ  ــى س ــون. تىنچلىقن ــى كارت يەتتىنچ
ئۇكرائىنــا  باشــلىغۇچىمۇ؟  ئــۇرۇش  ياكــى 
جىددىيچىلىكلىــرى ئامېرىــكا )2022 - يىلــى 28 

»4.قوشــۇمچە«(. فېــۋرال   -

ســەككىزىنچى كارتون. GTCartoon: تىنچلىقنى 
ئــۇرۇش  كىرىۋالغــان  قىياپىتىگــە  ســاقلىغۇچى 
جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا  قوزغىغۇچــى. 
فېــۋرال   -  28 يىلــى   -  2022( ئامېرىــكا 

.)» »5.قوشــۇمچە 

توققۇزىنچــى كارتــون. شــەرققە داۋام! ش ئــا ئــە 
ت نىــڭ كېڭىيىشــى ئۇكرائىنــا جىددىيچىلىكلىــرى 
)2022 - يىلــى 28 - فېــۋرال »5. قوشــۇمچە«(.

ھەمبەھىرلەنگــەن كارتــون رەســىملەرنىڭ تېمىلىرىغــا 
قارايدىغــان بولســاق، بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى كارتونــدا ، 

ئۇكرائىنــا ئامېرىكىنىــڭ نۇرغــۇن قارتلىــرى ئىچىدىكــى 
پەقــەت بىــر قــارت. ئامېرىكا بــۇ قارتتىن ۋاز كەچتى. باشــقا 
قارتاردىنمــۇ ۋاز كېچىــدۇ« دېگــەن ئۇچــۇر بېرىلمەكچــى 
روشــەن  كىرىزىســىدىن  ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە  بولغــان. 
ــكا مەســئۇل تۇتۇلغــان. مەزكــۇر  ــەن ئامېرى ــەر بىل ئىپادىل
ھەمبەھىرلــەش  قېتىــم  ئىككــى  كۈنــدە  كارتوننــى 
ئارقىلىــق ئۇنىــڭ »مۇھىــم« ئىكەنلىكــى تەكىتلەنگــەن 
ئامېرىكىنىــڭ  كارتونــدا  ئۈچىنچــى  قوشــۇمچە(.   .1(
كوســوۋو ۋە ئىراق ئۇرۇشــى مەزگىلىدە، باشــقا دۆلەتلەرنىڭ 
ھۆرمــەت  پۈتۈنلۈكىگــە  زېمىــن  ۋە  ھوقۇقــى  ئىگىلىــك 
قىلغانلىقىنــى  خىاپلىــق  پىرىنســىپىغا  قىلىــش 
قىلغــان  ئۇكرائىناغــا  رۇســىيەنىڭ  ئەســكەرتىپ، 
ھۇجۇمىغــا مۇناســىۋەتلىك يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان 
قىلغانلىقىنــى  خىاپلىــق  ئۆزىنىڭمــۇ  پىرىنســىپارغا 
ئۇنتــۇپ قالماســلىقى كېرەكلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. 
بــۇ ئارقىلىــق ئامېرىكىدىــن »ســەن قىلســاڭ گــەپ يــوق، 
خــەخ قىلســا گۇناھمىكــەن«، دېگــەن ســوئال ۋاســىتىلىك 
ســورالغان. تۆتىنچــى كارتــون يولانمىســىدىمۇ ئۈچىنچــى 
قېتىمــدا  بــۇ  ھەمبەھىرلەنگــەن.  قايتــا  كارتــون 
»ھەقىقىــي ئــوت قويغۇچــى« دېگــەن تېكىســتلىك جۈملە 
كارتوننىــڭ ئۈســتىدە بېرىلگــەن. بــۇ جۈملــە ئارقىلىــق 
ئامېرىكىنىــڭ  كىرىزىســىغا  ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە 
مەســئۇل ئىكەنلىكــى يەنــە بىــر قېتىــم تەكىتلەنگــەن 
كارتونــدا  ئالتىنچــى  ۋە  بەشــىنچى  )2.قوشــۇمچە(. 
ئامېرىكىنىڭ شــىمالى ئاتانتىك ئەھدى تەشكىاتىنىڭ 
چاقمىقــى بىلــەن رۇســىيە - ئۇكرائىنــا كىرىزىســىنىڭ 
رەسىملەشــتۈرۈلگەن.  ياققانلىقــى  ئــوت  پىلتىســىگە 
بىلــەن  تېكىســت  دېگــەن  پارتــاش«  »قوللىنىشــچان 
 27 ھەمــدە  كۈچەيتىلگــەن.  مەنــە  بولغــان  يەشــمەكچى 
ھەمبەھىرلــەش  قېتىــم  ئىككــى  فېــۋرال   -  28 ۋە   -
تەســىراتنىڭ  كۆزلىگــەن  ئەگەشــكۈچىلەردە  ئارقىلىــق، 
3.قوشــۇمچە(.   ( قىلىنغــان  مەقســەت  قالدۇرۇلۇشــى 
ئامېرىكانىــڭ  كارتــون  ســەككىزىنچى  ۋە  يەتتىنچــى 
ئەمەســلىكىنى  بىــردەك  ھەرىكىتىنىــڭ  بىلــەن  تىلــى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئامېرىكىغــا دارىتمىــاپ، ئامېرىــكا 
ئۇســۇلدا  دىپلوماتىــك  مەســىلىنى  تەرەپتىــن  بىــر 
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ھــەل قىلىشــقا ئەھمىيــەت بېرىمىــز دېســە، يەنــە بىــر 
تەرەپتىــن ئۇكرائىناغــا قــورال ياردىمــى قىلىۋاتىــدۇ دەپ 
كارتــون  توققۇزىنچــى  )4.قوشــۇمچە(.  قىلغــان  كىنايــە 
ئوقۇرمەنلەرنىــڭ دىققىتىنــى ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى 

شــەرققە  تەشــكىاتىنىڭ  ئەھــدى  ئاتانتىــك  شــىمالى 

مەنبەســى  ئاساســىي  مەســىلىنىڭ  كېڭىيىشــىنىڭ 

قوشــۇمچە(.  .5( تارتقــان  ئىكەنلىكىگــە 

خۇالسە

پارتلىغاندىــن  كىرىزىســى  ئۇكرائىنــا   - رۇســىيە 
ــي  كېيىــن، كىرىزىــس خەلقئــارا سىياســەتنىڭ جىددى
كۈنتەرتىــپ  جىــددى  بــۇ  ئايانــدى.  كۈنتەرتىپىگــە 
مېدىيــا قۇرۇلۇشــلىرى تەرىپىدىــن ئۇالرنىڭ سىياســىي 
كــۆز قارىشــى ئاساســىدا خــەۋەر قىلىنــدى. كۈنســېرى 
تەرەققــى قىلىۋاتقــان ئىقتىســادى ســەۋەبلىك خەلقئــارا 
ئايلىنىــپ،  ئاكتىيورىغــا  يېڭــى  سىياســەتنىڭ 
ۋە  دۆلەتلىــرى  دۇنيــا  كېيىــن  يىلدىــن   -  2000
تارتقــان  ئۆزىگــە  دىققىتىنــى  سىياســىئونارنىڭ 
بــۇ  قۇرۇلۇشــلىرىمۇ،  مېدىيــا  قاراشــلىق  ۋە  خىتــاي 
ھېــس  ئۆزىنــى  جەريانىــدا  كۈنتەرتىــپ  كەســكىن 
قىلــدۇردى. خىتــاي مەنبەلىــك خەلقئارالىــق مېدىيــا 
كومپارتىيەســى  خىتــاي  بىۋاســىتە  قۇرۇلۇشــلىرى، 
پائالىيــەت  يېتەكچىلىكىــدە  كومىتېتــى  مەركىزىــي 
مېدىيــا  مەنبەلىــك  خىتــاي  بولغاچقــا،  قىلىدىغــان 
قۇرۇلۇشــلىرىنىڭ خــەۋەر ۋە دوكاتلىرىدىــن خىتاينىڭ 
ئىدىيــەۋى  ۋە  ئىستراتېگىيەســى  سىياســەت  تاشــقى 

بولىــدۇ.  چۈشىنىشــكە  پوزىتسىيەســىنى 
بىلــەن  ھەمبەھىرلــەر  ئىخچــام  ۋە  قىســقا 
مەلــۇم  ئۇالرنــى  ۋە  يەتكــۈزۈش  ئۇچــۇر  ئوقۇرمەنلەرگــە 
ــا  ــەش ئىقتىدارىغ ــۇر يۆنىلىشــىگە يېتەكل ــر تەپەكك بى
ســۇپىلىرى  ئاالقــە  ئىجتىمائىــي  رەقەملىــك  ئىگــە 
بىلــەن ئەنئەنىۋىــي گېزىــت خەۋەرچىلىكىنىــڭ بىــر 
گەۋدىلەشــتۈرۈلۈپ ئىشلىتىلىشــى سايىســىدە، ۋەقــە 
تېخىمــۇ  چۈشــىنىش  جەريانىنــى  ھادىســەلەرنىڭ  ۋە 

باشــلىدى. ئاسانلىشىشــقا 
 بــۇ تەتقىقاتتــا، 2022 - يىلــى 2 - ئاينىــڭ 24 - 
ئىشــغال  قاراتقــان  ئۇكرائىناغــا  رۇســىيەنىڭ  كۈنــى 
مەنبەلىــك  خىتــاي  كېيىــن،  باشــانغاندىن  ئۇرۇشــى 

ۋاقىــت  »يەرشــارى  بولغــان  گېزىــت  خەلقئارالىــق 
گېزىتــى« نىــڭ جەرياننــى قانــداق خــەۋەر قىلغانلىقــى 
ئىدېئولوگىيەلىــك  تۇتقــان  ئۇرۇشــقا  مەزكــۇر  ۋە 
پوزىتسىيەســىنىڭ قانداق ســۇنۇلغانلىقى، گېزىتنىڭ 
قىســقا  يولانغــان  ھېســابىدا  تۋىتتېــر  رەســمىي 
ئېلىــش  رامكىغــا  ئاساســىدا،  خەۋەرلىــرى  تېكىســت 
نەزەرىيەســى ۋە مېتــودى بىلــەن تەھلىــل قىلىنــدى.
ۋە  جەريانــى  قىلىــش  تەھلىــل  يولانمىارنــى 
بولدىكــى،  ئايــان  شــۇ  نەتىجىســىدىن  تەتقىقــات 
يەرشــارى ۋاقىــت گېزىتىنىــڭ تىۋىتتېــر ھېســابىدا 
يولانغــان تېكىســتلىك ۋە كۆرۈنۈشــلۈك يولانمىــاردا 
بىلــەن  رۇســىيە  دىققىتىنــى  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ 
ئۇكرائىنــا ئوتتۇرىســىدىكى ئۇرۇشــنىڭ ئىككــى دۆلــەت 
ئوتتۇرىســىدىكى ئۇرۇشــقا ئەمــەس، بەلكــى ئامېرىــكا، 
شــىمالىي ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتى ۋە رۇســىيە 
بولغــان.  تارتماقچــى  تىركىشىشــكە  ئوتتۇرىســىدىكى 
يوشــۇرۇن  مەســئۇلىيىتى  ئۇرۇشــتىكى  رۇســىيەنىڭ 
ئېڭىــدا  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  تۇتۇلــۇپ،  غــۇۋا  ياكــى 
ئامېرىــكا ۋە شــىمالى ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتى 
دۆلەتلىرىنىــڭ رۇســىيەنى بــۇ »ھەربىــي ئوپېراتســىيە« 
تەســىرات  بىــر  مەجبۇرلىغانلىقىــدەك  قىلىشــقا  نــى 
پەيدا قىلىنماقچى بولغان. ئۇرۇشــنىڭ مەســئۇلىيىتى 
ئەھــدى  ئاتانتىــك  شــىمالى  ۋە  ئامېرىــكا  بىۋاســىتە 
قىلىــش  مۇشــۇنداق  دۆڭگەلگــەن.  تەشــكىاتىغا 
ــاش  ــا كىرىزىســىنىڭ ب ــق رۇســىيە - ئۇكرائىن ئارقىلى
ئاكتىيورلىرىدىــن بولغان رۇســىيەنىڭ قىلغانلىرىنى، 
ــۇل قىلدۇرماقچــى  ــۇق« دەپ قوب ــە »يولل ئوقۇرمەنلەرگ
ئۇچــۇردا  بىــرال  پەقــەت  ســۆزى  »ئــۇرۇش«  بولغــان. 
ئىشــلىتىلگەن. باشــقا ئۇچــۇرالردا ئۇرۇشــنىڭ ئورنىغــا 
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»ئوپېراتســىيە« ۋە »ئاالھىــدە ئوپېراتســىيە« دېگــەن 
ئىپادىســى  ئىشــغال  قىلىنغــان.  تەرجىــھ  ســۆزلەر 

ئىشــلىتىلمىگەن. تىۋىتتــا  ھېچبىــر 
ئىشــلىتىلگەن خەتكۈچلەرگــە قارايدىغــان بولســاق، 
خەتكــۈچ  دېگــەن  جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا 
ــا  ــەن جىددىيچىلىكنىــڭ رۇســىيەنىڭ ئۇكرائىناغ بىل
قىلغــان ھۇجۇمــى نەتىجىســىدە مەيدانغــا كەلگەنلىكى 
ــۈز بەرگــەن  ــادا ي ــى پەقــەت ئۇكرائىن يوشــۇرۇلغان ۋە ئۇن
نورمــال جىددىيچىلىكتــەك كۆرســەتمەكچى بولغــان. 
خەتكۈچلەرنىــڭ دىققــەت تارتىــش فۇنكىسىيەســىنى 
جىددىيچىلىكلىــرى  ئۇكرائىنــا  ئالغانــدا،  نەزەرگــە 
يەنــى  ئۇكرائىناغــا،  ئوقۇرمەننــى  خەتكــۈچ  دېگــەن 
بــۇ  ئۈندىســە،  مەركەزلىشىشــكە  تەرەپكــە  بىــر 
تەرەپنــى  بولغــان  سەۋەبچىســى  جىددىيچىلىكنىــڭ 
نەزەردىــن ســاقىت قىلىشــقا تۈرتكــە بولماقچــى بولىــدۇ.
كىرىزىــس مەزگىلىــدە خىتــاي رۇســىيە - ئۇكرائىنــا 
كىرىزىســىنى دىئ الــوگ ۋە تىنــچ ئۇســۇلار ئارقىلىــق ھەل 
قىلىــش تەرەپــدارى ســۈپىتىدە رامكىغــا ئېلىنىــپ خــەۋەر 
قىلىنغــان. خىتــاي تاشــقى ئىشــار مىنىســتىرلىكى ۋە 
خىتاينىــڭ ب د ت دا تۇرۇشــلۇق دائىمىــي ۋەكىللىرىدىــن 
نەقىــل قىلىــپ يولانغــان ئۇچــۇرالردا، بىــر تەرەپتىــن 
خىتاينىــڭ ھــەر ئىككــى دۆلەتنىڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىغا 
يەنــە  قويۇلســا،  ئوتتۇرىغــا  قىلىدىغانلىقــى  ھۆرمــەت 
خەلقئــارا  ۋە  دىئالــوگ  كىرىزىســنى  تەرەپتىــن  بىــر 
پىرىنســىپى  ئىنســانپەرۋەرلىك  ئاساســىدا  قانــۇن 
رامكىســىدا ھــەل قىلىشــنى تەشــەببۇس قىلىدىغانلىقــى 
تەكىتلەنگــەن. خىتايغــا نىســبەتەن، رۇســىيە - ئۇكرائىنا 
كىرىزىســى رۇســىيەنىڭ ئۇكرائىناغــا قىلغــان ھۇجۇمــى 
يــۈز بەرمىگــەن. ئۇكرائىنانىــڭ شــىمالى  نەتىجىســىدە 
ئاتانتىــك ئەھــدى تەشــكىاتىغا ئــەزا بولۇش تەشەببۇســى 
ۋە ئامېرىكا باشــچىلىقىدىكى شــىمالى ئاتانتىك ئەھدى 
تەشــكىاتى ۋە غــەرب دۆلەتلىرىنىــڭ شــەرققە كېڭىيىــش 
ھۇجــۇم  ئۇكرائىناغــا  رۇســىيەنى  ئىستراتېگىيەســى، 
تېكىســتلىك  يولانغــان  مەجبۇرلىغــان.  قىلىشــقا 
ئىپادىلــەر  روشــەن  يولانمىــاردا  رەســىملىك  ۋە 

قوزغىغۇچىســىنىڭ  ھەقىقىــي  ئۇرۇشــنىڭ  بىلــەن 
ئامېرىــكا ئىكەنلىكــى بايــان قىلىنغــان. كۆرۈنۈشــلۈك 
يولانمىــاردا ئامېرىــكا ۋە شــىمالى ئاتانتىــك ئەھــدى 
تەشــكىاتىنىڭ ئۇرۇشــنىڭ پىلتىســىگە ئــوت ياققــان 
ۋە  ئامېرىــكا  ئۇكرائىنانىــڭ  ئىكەنلىكــى،  تــەرەپ 
بىــر  تەشــكىاتىنىڭ  ئەھــدى  ئاتانتىــك  شــىمالىي 
بــۇ  رۇســىيەنىڭ  تەكرارلىنىــپ،  ئىكەنلىكــى  قارتــى 
جەرياندىكــى پائاللىقــى ۋە بۇزغۇنچىلىقلىــرى مۈجمــەل 
تۇتۇلغــان. رۇســىيە - ئۇكرائىنــا كىرىزىســى جەريانىــدا، 
ھــەل  بىلــەن  يــول  تىنــچ  كىرىزىســنىڭ  بــۇ  »خىتــاي 
قايتــا  قايتــا  ئۇچــۇر  دېگــەن  قولايــدۇ«  قىلىنىشــىنى 
تەكىتلەنگــەن. ئامېرىــكا، غــەرب ۋە باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ 
رۇســىيەگە قاراتقــان ئىمبارگوســى خىتــاي تەرىپىدىــن 
مەســىلىنى  ئىمبارگونىــڭ  ۋە  ئەيىبلەنگــەن  كۈچلــۈك 
ئىلگىــرى  ئەمەســلىكىنى  ھــەل قىلىشــنىڭ چارىســى 

ســۈرگەن.
رۇســىيەگە  خىتاينىــڭ  يولانمىلىرىــدا  تىۋىــت   
قارىتــا ئىمبارگــو سىياســىتى يوقلۇقــى تەكىتلىنىــش 
ئاشــلىق  رۇســىيەدىن  ئۇنىــڭ  ۋاقىتتــا،  بىــر  بىلــەن 
ئىمپــورت مىقدارىنــى ئاشــۇرىدىغانلىقى توغرىســىدىكى 
قارارلىرىغــا ئاالقىــدار خەۋەرلىــرى دىققــەت قىلىشــقا 

ئەرزىيــدۇ. 
يەرشــارى ۋاقىــت گېزىتىنىــڭ رەســمىي تىۋىتتېــردا 
خەۋەرلەرگــە  تېكىســتلىك  قىســقا  يولانغــان 
ئاساســەن شــۇنداق خۇالســىگە كېلىشــكە بولىدۇكــى، 
خىتــاي ھــەم رۇســىيە ۋە ئۇكرائىنادىــن ئىبــارەت ھــەر 
ھۆرمــەت  پۈتۈنلۈكىگــە  زېمىــن  دۆلەتنىــڭ  ئىككــى 
جامائەتچىلىكىنىــڭ  خەلقئــارا  قىلىدىغانلىقىنــى 
بىلىشــىنى ئــارزۇ قىلىــدۇ، ھەمــدە رۇســىيەدىن ئىبــارەت 
ئىتتىپاقدىشــىنى  ئىدېئولوگىيەلىــك  قەدىمىــي 
ئەزەلــى ئىدېئولوگىيەلىــك دۈشــمىنى بولغان ئامېرىكا 
ۋە غــەرپ الگېرىغــا يالغــۇز تاشــاپ قويمايدىغانلىقىنــى 
يوشۇرۇشــقا تىرىشــمايدۇ. بىــر تەرەپتىــن، ئۇكرائىنانىڭ 
زېمىــن پۈتۈنلۈكىنــى قولايدىغانلىقىنــى تەكــرارالش 
ئارقىلىــق ئۇكرائىناغــا ھېسداشــلىق قىلىدىغــان دۇنيا 
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جامائەتچىلىكىنىــڭ نەزىرىدىكــى ئىجابىــي ئوبرازىنــى 
تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە  بولســا،  قالماقچــى  ســاقاپ 
رۇســىيەنىڭ ئۇكرائىناغــا قارىتــا باشــلىغان ئىشــغال 
قاچــۇرۇپ،  ئۆزىنــى  دېيىشــتىن  ئىشــغال  ئۇرۇشــىنى 
ئــۇرۇش ئاچقىلــى ســالغىنى  رۇســىيەنى ئۇكرائىناغــا 
ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى غــەرب الگېرىدىــن ئىبــارەت، 
ئامېرىكا ۋە غەرب الگېرى شــەرققە قىســتاپ كەلمىگەن 
قىلمايتتــى،  ھۇجــۇم  ئۇكرائىناغــا  رۇســىيە  بولســا، 

ئەندىشــەلىرىنى  گېئوپولىتىــك  رۇســىيەنىڭ 
كــەڭ  ئىددىئانــى  دېگــەن  كېــرەك  چۈشىنىشــىمىز 
بولغــان.  قىلدۇرماقچــى  قوبــۇل  جامائەتچىلىككــە 
يەرشــارى ۋاقىــت گېزىتىنىــڭ كىرىزىــس جەريانىدىكــى 
يۇقىرىدىكــى  خىتاينىــڭ  سىياســىتى  تارقىتىــش 
تاشــقى سىياســەت چۈشەنچىســى ئاساســىدا رامكىغــا 

ئېلىنغــان.
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Gazetelere Yansıması: Sabah Ve Cumhuriyet Gazetesi Örnekleri.» İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi - İAÜD 2 (4): 402 - 414.

• Scheufele, Dietram. 1999. «“Framing As A Theory Of Media Effects”.» Journal Of Communication. 103 - 123.

• Semetko, Holli, ve Patti Valkenburg. 2000. «Framing European politics: A content analysis of press and television news.» 
ournal of Communication 50 (2): 93 - 109.

• Seyidov, İlgar. 2014. «Türk Basınında Sunulan Kırım Krizi Haberlerinin Çerçeveleme Kuramı Bağlamında.» Akdeniz 
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• https://www.globaltimes.cn/index.html (Erişim: 4 Mart 2022).
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ئىككى تىللىق بولۇش ۋە تۈركىيەدىكى 
كۆچمەن ئۇيغۇرالرنىڭ ئىككى تىللىقى 

توغرىسىدا قىسقىچە ئانالىز

ــم  ــەڭ مۇھى ــى: تىلشۇناســلىقنىڭ ئ ــىي مەزمۇن ئاساس
ئىجتىمائىــي  بولغــان  بىــرى  ســاھەلىرىدىن  تەتقىقــات 
ئوتتۇرىســىدىكى  جەمئىيــەت  بىلــەن  تىــل  تىلشۇناســلىق، 
مۇناســىۋەتنى كــەڭ دائىرىــدە تەتقىــق قىلىشــنى مەقســەت 
ئىجتىمائىــي  بولســا  بولــۇش  تىللىــق  ئىككــى  قىلىــدۇ. 
تىلشۇناســلىقتىكى مۇھىــم بىــر تەتقىقــات ساھەســى بولــۇپ، 
ئىككــى  دۇنيادىكــى  تىلشۇناســار  ئىجتىمائىــي  بۈگــۈن 
تىللىــق ئىنســانارنىڭ  بىــر تىللىقاردىــن تېخىمــۇ كــۆپ 

تەكىتلىمەكتــە.1 ئىكەنلىكىنــى 
كۆپىنچــە ئىككــى تىللىقــار ئىشــغالىيەت ئاســتىدىكى 
مىللەتلــەر ياكــى كۆچمەنلــەردۇر. بــۇ ماقالىــدە ئىككــى تىللىــق 
دېگــەن نېمــە؟ ۋە ئىككــى تىللىقنىــڭ تۈرلىــرى توغرىســىدا 
قىســقىچە توختالغاندىــن كېيىــن، Cummins نىــڭ بوســۇغا 
نەزەرىيەســىگە  تەرەققىيــات  باغلىنىشــلىق  ۋە  نەزەرىيەســى 
ئارتۇقچىلىقلىــرى  تىللىقنىــڭ  ئىككــى  ئ اساســلىنىپ 
توغرىســىدا توختىلىمىــز. ماقالىنىــڭ ئاخىرىــدا، Berryنىــڭ 
كۈلتۈرلىشــىش مودېلىگــە ئاساســەن تۈركىيەدىكــى ئۇيغــۇر 
پوزىتسىيەســى  تۇتقــان  تىللىققــا  ئىككــى  كۆچمەنلەرنىــڭ 
ۋە  بارىمىــز  ئېلىــپ  مۇالھىــزە  قىســقىچە  ھەققىــدە 

قويىمىــز. ئوتتۇرغــا  تەۋســىيەلىرىمىزنى 
تىلشۇناســلىق،  ئىجتىمائىــي  ســۆزلەر:  ئاچقۇچلــۇق 

تاجىگۈل سەمەت
ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى 

تىلشۇناسلىق كەسپى ئاسپىرانتى
 E-mail: sabatgina@gmail.com
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ــات  ــەر، بوســۇغا نەزەرىيەســى ۋە باغلىنىشــلىق تەرەققىي ــۇش، تۈركىيەدىكــى ئۇيغــۇر كۆچمەنل ئىككــى تىللىــق بول
ــى. ــڭ كۈلتۈرلىشــىش مودېل نەزەرىيەســى، Berry نى

Summary:Sociolinguistics, an important field of linguistics, aims to explore the relationship between 
language and society. Bilingualism is an important field of research in sociolinguistics, and today so-
ciologists emphasize that bilingual people around the world are more than one linguist.
Most bilinguals are occupied nations or immigrants. In this article, firstly we will briefly discuss what 
bilingualism is and the types of bilingualism,than we will talk about  the benefits of bilingualism based 
on Cummins’ Threshold Hypothesis and Developmental Interdependence Hypothesis. At the end of the 
article, we will discuss and make recommendations on the attitude of bilingual Uyghur immigrants in 
Turkey based on  Berry’s model of acculturation.
Keywords: sociolinguistic, bilingualism, Uyghur immigrants in Turkey, Threshold Hypothesis,and 
Developmental Interdependence Hypothesis, Berry’s model of acculturation.

كىرىش

تەمســىل   - ماقــال  بىــر  مۇنــداق  تۈركچىــدە 
 Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar بــار:  
تەمســىلدە   - ماقــال  بــۇ   konuşa konuşa anlaşır
مۇھىــم  ئــەڭ  ئىنســانارنىڭ  ئېيتىلغىنىــدەك، 
ئاالقــە قورالــى تىلــدۇر. بىــر جەمئىيەتتــە بىرلىكتــە 
ياشــايدىغان ئىنســانار ئورتــاق بىــر تىلنى ئىشــلىتىدۇ. 
ئەممــا بۈگــۈن قاتناشــنىڭ قواليلىقــى بىلــەن يەرشــارى 
كىچىــك بىــر كەنتكــە ئوخشــاپ قالــدى ۋە كۆچــۈش 
ئايانــدى.  ھادىســىگە  بىــر  ئومۇماشــقان  ئىنتايىــن 
كۈنىمىــزدە ئىنســانارنىڭ مەيلــى خىزمــەت ئۈچــۈن، 
ياكــى تېخىمــۇ ياخشــى بىــر شــارائىتتا ياشــاش ئۈچــۈن 
بىــر  پەرقلىــق  جەمئىيەتتىــن  ياشــاۋاتقان  ئــۆزى 
جەمئىيەتتــە ياشىشــى ئىنتايىــن نورمــال بىــر ئەھــۋال 

قالــدى. بولــۇپ 
نورمــال  سۆزلىشــىدىغانارنىڭ  تىلنــى  پەرقلىــق   
ئاالقــە قىلىشــى ئۈچــۈن ئــەڭ ئــاز بىــر تــەرەپ يەنــە بىــر 

تەرەپنىــڭ تىلىنــى بىلىشــى كېــرەك. مانــا بــۇ چاغــدا ئــۇ 
كىشــى ئىككــى تىللىــق ھېســابلىنىدۇ. شــۇنىڭدەك، 
كۆچمەنلــەر پەرقلىــق بىــر جەمئىيەتكــە كۆچــۈپ بارغان 
بولغاچقــا، ئــۇ دۆلەتنىــڭ تىلىنــى ئۆگىنىشــكە مەجبۇر 
مىللەتلەرمــۇ  ئاســتىدىكى  ئىشــغالىيەت  بولىــدۇ. 
ئىشــغال  ئۆزىنــى  باشــقا  تىلىدىــن  ئانــا  ئۆزىنىــڭ 
ئۆگىنىشــكە  تىلىنــى  مىللەتنىــڭ  قىلىۋالغــان 
ئىككــى  ئۇالرمــۇ  ســەۋەپتىن  بــۇ  بولىــدۇ.  مەجبــۇر 

ھېســابلىنىدۇ. تىللىــق 
ــا دۇچ   بۈگــۈن ئ ۇيغــۇرالر ھەرئىككــى خىــل ئەھۋالغ
كەلمەكتە. شــەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالر شەرقىي 
خىتاينىــڭ  قىلىۋالغــان  ئىشــغال  تۈركىســتاننى 
تىلىنــى ئۆگىنىشــكە مەجبــۇر بولماقتــا. دۇنيانىــڭ 
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى كۆچمــەن ئۇيغــۇرالر بولســا، 
ئۆگىنىشــكە  تىلىنــى  دۆلەتنىــڭ  ياشــاۋاتقان  ئــۆزى 

مەجبــۇر بولغاچقــا ئىككــى تىللىــق بولماقتــا.

ئىككى تىللىق

ئاتالغــۇ  بــۇ   Bilingualism تىللىــق«  »ئىككــى 
ئىككــى   »bi« بولــۇپ،  كەلگــەن  التىنچىدىــن 
مەنىدىــدۇر.  دېگــەن  تىــل   »lingua« مەنىــدە دىگــەن 
پەرقلىــق  ۋە  كــۆپ  ناھايىتــى  تىللىقنىــڭ  ئىككــى 

ئىككــى  ســەۋەبى  بۇنىــڭ  بــار.  ئېنىقلىمىلىــرى 
ئامىلــار  ئۆزگىرىشــچان  بەلگىلەيدىغــان  تىللىقنــى 
)değişken( دۇر. شەخســلەر تۇغۇلــۇپ چــوڭ بولغــان 
تىلنــى  بىــر  ئىككىنچــى  يېشــىدا  قانچــە  دۆلــەت، 
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ئۆگىنىــش  تىلنــى  بــۇ  باشــلىغانلىقى،  ئۆگىنىشــكە 
ــى، شەخســنىڭ ئائىلىســىدە  شــەكلى، تۇرمــۇش ئەھۋال
بــۇ تىلارنىــڭ ئىشــلىتىلىش ئەھۋالــى، قېرىندىشــى ۋە 
تەڭتۇشــلىرى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتى قاتارلىقــار 

ــدۇر2. ــۇ ئۆزگىرىشــچان ئامىلارنىــڭ ئۆرنەكلىرى ب

ئىككــى  كۆرۈنســىمۇ،  ئــاددى  ناھايىتــى  قارىماققــا   
تىللىــق بولــۇش ناھايىتــى مۇرەككــەپ بىــر ئۇقۇمــدۇر. 
ئىنتايىن كۆپ ئېنىقلىمىلىرى مەۋجۇت بۇ ئاتالغۇنىڭ 
ئــەڭ ئومۇماشــقان ئېنىقلىمىســى شەخســنىڭ بىردىــن 

كــۆپ تىــل ئىشــلىتىش قابىلىيىتىــدۇر.3

ئىككى تىللىقنىڭ تۈرلىرى:

ئىككــى تىللىقنــى بەلگىلەيدىغــان ئۆزگىرىشــچان 
تىللىقنىــڭ  ئىككــى  مەۋجۇتلۇقــى،  ئامىلارنىــڭ 
پەرقلىــق تۈرلىرىنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــىغا ســەۋەپ 
 Weinreich, 1953;(بولماقتــا. بــەزى تىلشۇناســار
 Ervin ve Osgood, 1954; Fishman, 1965;
 Jakobovitz ve Lambert, 1960; Macnamara,
vb ,1970.(  ئىككــى تىللىــق شەخســلەرنىڭ ئىككــى 
ئۆگىنىــش  تىلارنــى  سەۋىيەســىگە،  تىلدىكــى 
يېشــىغا، تىلارنىــڭ بىر-بىرىگــە بولغــان تەســىرىگە 
تۈرلەرگــە  پەرقلىــق  تىللىقنــى  ئىككــى  قارىتــا 

ئ ايرىماقتــا.
 ئىزاھــات: بىــز بــۇ ماقالىــدە ئۆزىمىــز توختالماقچــى 
بولغــان ئۇيغــۇر كۆچمەنلەرنىــڭ ئىككــى تىللىقلىقىغا 
تۈرلىرىنــى  تىللىقلىــق  ئىككــى  مۇناســىۋەتلىك 
تەپســىلىي  تېخىمــۇ  ئەگــەر  تىرىشــتۇق،  ئىزاھاشــقا 
مەنبەدىكــى  بولســىڭىز  ئېرىشــمەكچى  ئۇچۇرغــا 

قــاراڭ. ماقالىغــا 

تىل سەۋىيەسىگە كۆرە ئىككى تىللىق

 Balanced تىللىــق  ئىككــى  تەڭپــۇڭ   .1
B i l i n g u a l i s m

ــى  ــق شەخســنىڭ ھەرئىكك ــۇڭ ئىككــى تىللى تەڭپ
تىلدىكى سەۋىيەســى ئوخشــاش بولغان ئىككى تىللىق 
تۈرىــدۇر. ئىككــى تىلنــى پىششــىق بىلىدىغــان تەڭپــۇڭ 
ئىشــلىتىش  تىــل  كىشــىلەرنىڭ  تىللىــق  ئىككــى 
بولىــدۇ.  قىلغــان  تەرەققىــي  تېخىمــۇ  قابىلىيىتــى 
بۇنــداق بالىارنىــڭ ســاۋادى تېــز چىقىــدۇ ۋە مەكتەپتــە 
نەتىجىســىمۇ ياخشــى بولىدۇ. بۇ كىشــىلەرنىڭ كىتاپ 

ئ وقــۇش ۋە چۈشــىنىش قابىلىيىتــى ناھايىتــى ياخشــى 
بولىــدۇ.4 تەڭپــۇڭ ئىككــى تىللىقــار بــۇ ئىككــى تىلنى 
ــەزى  ئىشــلەتكەندە بىر-بىرىگــە ئارىاشــتۇرۇۋەتمەيدۇ. ب
تىلشۇناســار ئۈچــۈن بــۇ ئىنتايىــن يۇقىــرى بىــر تىــل 
سەۋىيەســىدۇر. Deprez گــە كــۆرە بــۇ خىــل قابىلىيــەت 
شەخســلەردىا  تىللىــق  ئىككــى  مۇكەممــەل  پەقــەت 

بولىــدۇ. 
 Dominant تىللىــق  ئىككــى  تەڭپۇڭســىز   .2

Bilingualism
ئىككــى  شەخســلەر  تىللىــق  ئىككــى  خىــل  بــۇ 
ياخشــى  تېخىمــۇ  بىرىدىــن  يەنــە  بىرىنــى  تىلنىــڭ 
بىلىــدۇ. بــۇ شەخســلەر كۆپىنچــە ئانــا تىلىنــى قوغــداش 
ئۈچــۈن ئانــا تىلىدىــن كېيىــن ئۆگەنگــەن ئىككىنچــى 
بىــر تىلنىــڭ ئانــا تىلىنــى تەســىرگە ئۇچرىتىشــىغا 
ــۇ ئەھــۋال كۆپىنچــە كۆچمەنلەرنىــڭ  ــدۇ. ب ــول قويماي ي
كۆچمەنلەرنىــڭ  بارغانســېرى  كۆرۈلىــدۇ.  بالىلىرىــدا 
بالىلىــرى بــۇ ئىككىســىنىڭ ئورنىنــى ئالماشتۇرۇشــى 
مۇمكىــن، يەنــى بالىــار مەكتەپتــە ئىشــلەتكەن تىلنــى 

ئانــا تىلىدىــن تېخىمــۇ ياخشــى بىلىشــى مۇمكىــن.5
Semilingualism 3. يېرىم ئىككى تىللىق

قابىلىيىتــى  تىلدىكــى  ھەرئىككــى  شەخســنىڭ 
تۈرىــدۇر.  تىللىــق  ئىككــى  بولغــان  يېتەرســىز 

ــى  ــۆرە ئىكك ــىغا ك ــش يېش ــى ئۆگىنى تىلالرن
ــق تىللى

Early Bilingualism 1. بالدۇر ئىككى تىللىق
كۆپىنچــە 7-0\6 يــاش ئارىلىقىــدا ئىككىنچــى بىــر 
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تىلنــى ئۆگەنگــەن ئىككــى تىللىــق تۈرىــدۇر. 
 Early 2. بىرلىكتــە ئۆگىنىلگــەن ئىككــى تىللىــق

Simultaneous
ۋاقتىدىــن  بــوۋاق  تىلنــى  ئىككــى  شەخســنىڭ 
مەزگىلىگىچــە  دەســلەپكى  بالىلىقنىــڭ  تارتىــپ، 
تۈرىــدۇر.  تىللىــق  ئىككــى  ئۆگەنگــەن  بىرلىكتــە 
ياشــقىچە  ئــۈچ  باشــاپ  ۋاقتىدىــن  بــوۋاق  كۆپىنچــە 
ئىككــى تىلنــى بىرلىكتــە ئۆگەنگــەن ئەھــۋال كــۆزدە 

6 تۇتۇلىــدۇ.
 Sequential تىللىــق  ئىككــى  ئەگەشــمە   .3

Bil ingualism
ياشــقىچە   6\7 ياشــتىن   3 كۆپىنچــە  شەخســنىڭ 
ئىككىنچــى بىــر تىلنــى ئۆگەنگــەن ئىككــى تىللىــق 
ــا تىلنــى  ــاال 3 ياشــقىچە ئان ــدۇر. مەســىلەن: بىــر ب تۈرى
ئۆگىنىــپ بولــۇپ، باشــقا بىــر دۆلەتكــە كۆچــۈپ، ئــۇ 
يــەردە ئىككىنچــى بىــر تىلنــى ئ ۆگەنگــەن بولســا بــۇ 
ئىككــى تىلنــى ئارقا-ئارقىدىــن ئۆگەنگەچكــە ئەگەشــمە 

ــدۇ. ــق بولى ــى تىللى ئىكك
 Late 4. كېچىكىــپ ئۆگىنىلگــەن ئىككــى تىللىــق

Bilingualism
بىر باال 6-7 ياشــتىن 10-11 باشــقىچە ئىككىنچى 
كېچىكىــپ  بــۇ  بولســا  ئۆگەنگــەن  تىلنــى  بىــر 

بولىــدۇ. تىللىــق  ئىككــى  ئۆگىنىلگــەن 

ئىككــى تىلنىــڭ بىر-بىرىگــە كۆرســەتكەن 
ئىجابىــي ۋە ســەلبىي تەســىرىگە قارىتــا ئىككــى 

ــق تىللى

 Additive 1. ئىجابىــي تەســىرلىك ئىككــى تىللىــق
Bilingualism

تــەڭ  تىــل  ئىككــى  كۆپىنچــە  ئەھــۋال  بۇخىــل 
ئورنــى  تىلنىــڭ  ئىككــى  بــۇ  ۋە  ئىشــلىتىلىدىغان 
بــاراۋەر بولــۇپ، بىــر تىــل يەنــە بىــر تىلدىــن تــۆۋەن 
كۆرۈلمەيدىغــان جەمئىيەتلــەردە كۆرۈلىــدۇ. كۆپىنچــە 
باغلىنىشــلىق  بىلــەن  تىللىــق  ئىككــى  تالانغــان 
شــەخس  بىــر  تىللىقتــا  ئىككــى  بۇخىــل  بولىــدۇ. 

ئىككــى تىلنــى تەڭپــۇڭ ھالەتتــە ئۆگىنىــدۇ. بېشــىدا 
ئۆگەنگــەن تىلدىكــى سەۋىيەســى شەخســنىڭ كېيىــن 
ئۆگەنگــەن تىلنىــڭ تەســىرىدە تۆۋەنلــەپ كەتمەيــدۇ. 
سەۋىيەســى  تىلدىكــى  ئۆگەنگــەن  كېيىــن  ھەتتــا 
بىلىــش  شەخســنىڭ  كۆتۈرۈلگەنســېرى  يۇقىــرى 
ئ ەگــەر  قىلىــدۇ.7  تەرەققىــي  تېخىمــۇ  قابىلىيىتــى 
ــۆزى  ــل ئ ــەن بىرىنچــى تى ــۇ شــەخس بېشــىدا ئۆگەنگ ب
ئەھۋالــدا  بــۇ  بولســا،  تىلــى  دۆلەتنىــڭ  ياشــاۋاتقان 
ھــەم  قوغدىيااليــدۇ  تىلنــى  بىرىنچــى  ھــەم  شــەخس 
ئۆگىنەلەيــدۇ. ياخشــى  تىلنــى تېخىمــۇ  ئىككىنچــى 
تىللىــق  ئىككــى  تەســىرلىك  ســەلبىي   .2

Subtractive Bilingualism
بۇخىــل ئىككــى تىللىــق كۆپىنچــە ئىككــى تىــل 
تــەڭ ئىشــلىتىلىدىغان ۋە بــۇ ئىككــى تىلنىــڭ ئورنــى 
ــن  ــر تىلدى ــە بى ــل يەن ــر تى ــى بى ــان، يەن ــاراۋەر بولمىغ ب
كۆرۈلىــدۇ.  جەمئىيەتلــەردە  كۆرۈلىدىغــان  تــۆۋەن 
ــا تىلــى ئــۆزى ياشــاۋاتقان جەمئىيەتتــە  شەخســنىڭ ئان
ئىشــلىتىلمەيدۇ، ھەتتــا قىممىتــى يــوق دەپ قارىلىــپ 
تــۆۋەن كۆرۈلىــدۇ. مەســىلەن: شــەرقىي تۈركىســتاندا 
ئۇيغــۇر تىلــى خىتــاي تىلىدىــن تــۆۋەن كۆرۈلمەكتــە. 
ھەتتــا ئۇيغــۇرالر خىتايچــە ئۆگىنىشــكە ۋە خىتايچــە 
پاراڭلىشىشــقا مەجبــۇر بولماقتــا. مانــا بــۇ ســەلبىي 
ئىككــى  بۇخىــل  تىللىقتــۇر.  ئىككــى  تەســىرلىك 
تىللىــق كۆپىنچــە مەجبۇرىــي ئىككــى تىللىــق بىلــەن 
ئىككــى  كۆچمەنلەرنىــڭ  بولىــدۇ.  باغلىنىشــلىق 
تىللىقىمــۇ بــۇ تۈرگــە كىرىــدۇ. ئانــا تىلىنىــڭ ئورنىغــا 
شەخســلەرنى  ئىشــلىتىش  تىلنــى  بىــر  ئىككىنچــى 
بولۇشــقا  تىللىــق  ئىككــى  تەســىرلىك  ســەلبىي 
ئىككــى  تەســىرلىك  ئىجابىــي  قىلىــدۇ.  مەجبــۇر 
تىللىــق بىلــەن سېلىشــتۇرغاندا، ســەلبىي تەســىرلىك 
ــان  ــل بولغ ــا شەخســلەر بىرىنچــى تى ئىككــى تىللىقت
ــا  ــارا ئان ــارا- ب ــا تىلىغــا ســەل قاراشــقا باشــايدۇ ۋە ب ئان

تۆۋەنلەيــدۇ. سەۋىيەســى  تىلدىكــى 

تىلالرنىڭ ئورنىغا قارىتا

  Elite Bilingualism  1. تالانغان ئىككى تىللىق
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بۇخىــل ئىككــى تىللىــق شەخســلەرنىڭ تاللىشــىغا 
قارىتــا شــەكىللىنىدۇ. كۆپىنچــە تاللىنىلغــان بىــر 
ــاي بىــر مەدەنىيەتنىــڭ ۋە  ــۇ تىــل ب ــار بولــۇپ، ب تىــل ب
يۇقىرى بىر مائارىپ سەۋىيەســىنىڭ كۆرســەتكۈچىدۇر. 
رەســمىي مائارىــپ سىستېمىســى بىلــەن ئۆگىتىلىــدۇ. 
بۇخىــل ئىككــى تىللىقتا شەخســلەر ئــۆزى ۋە بالىلىرى 
ئۈچــۈن ئىككىنچــى بىــر تىلنــى تالايــدۇ ۋە تۇرۇشــلۇق 
جايىدىكــى رەســمىي مائارىــپ سىستېمىســىدا ياكــى 
ــى  ــپ ياشــاش ئارقىلىــق ئۇن پەرقلىــق دۆلەتلەرگــە بېرى

ئۆگىنىشــكە تىرىشــىدۇ. 

  Bilingualism تىللىــق  ئىككــى  مەجبۇرىــي   .2
Folk

بۇخىــل ئىككــى تىللىــق، خەلــق ئىككــى تىللىقــى 
تىللىقنىــڭ  ئىككــى  تالانغــان  ئاتىلىــدۇ.  دەپمــۇ 
تىلنــى  بىــر  ئىككىنچــى  شەخســلەر  ئەكســىچە، 
دۆلەتنىــڭ  بىــر  بولىــدۇ.8  مەجبــۇر  ئۆگىنىشــكە 
ئىچىــدە ياشــاش ئۈچــۈن ئــۆزى خالىمىســىمۇ باشــقا 
بىــر تىلنــى ئىشلىتىشــكە مەجبــۇر بولغــان ئېتنىــك 

كىرىــدۇ. تۈرگــە  بــۇ  ئەھۋالــى  گۇرۇپپىارنىــڭ 

بوسۇغا نەزەرىيەسى ۋە باغلىنىشلىق تەرەققىيات نەزەرىيەسى

 Jim Cummins كانادالىق تىلشۇناس
نىڭ تەڭپۇڭ ئىككى تىللىق ۋە ئانا 

تىلنى ئۆگىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى 
تەكىتلىگەن ئىككى نەزەرىيەسى بار. 

 Threshold( بۇالر بوسۇغا نەزەرىيەسى
Hypothesis( ۋە باغلىنىشلىق 

تەرەققىيات نەزەرىيەسى 
 Developmental(

)Interdependence Hypothesis
دۇر.

ئىككــى  ئاساســانغاندا  نەزەرىيىســىگە  بوســۇغا   
تىللىــق بىــر كىشــىنىڭ بىلىــش قابىلىيىتىنىــڭ 
يېتىلىشــى ئۈچــۈن، مەلــۇم بىــر ســەۋىيەگە يېتىشــى 
ــۇ ســەۋىيەنى بىــر  كېــرەك. Cummins  كۇممىنىــس ب
 )Baker)2006 بوســۇغىغا ئوخشــاتقان. بــۇ نەزەرىيەنــى
ــى ئارقىلىــق  ــۆي مودېل ــر ئ ــۈچ قەۋەتلىــك بى ــر ئ بېيكى
نەزەرىيەســى  بوســۇغا  كېيىــن،  قىلغاندىــن  بايــان 
تېخىمــۇ كۈچلــۈك تەســىر قىلىــش كۈچىگــە ئىگــە 
ئــۆي  قەۋەتلىــك  ئــۈچ  رەســىمدە  تۆۋەندىكــى  بولغــان. 

كۆرســىتىلدى. مودېلــى 
بوســۇغا  قىلىنغىنىــدەك،  بايــان  مودېلىــدە  ئــۆي 

بىــر  تىللىــق  ئىككــى  ئاساســانغاندا  نەزەرىيەســىگە 
شــەخس ئىككــى بوســۇغىدىن ئۆتۈشــى كېــرەك. ئەگــەر 
بىرىنچــى  ئۆينىــڭ  شــەخس  بىــر  تىللىــق  ئىككــى 
قەۋىتىدىكــى تۇنجــى بوســۇغىدىن ئۆتەلمىگــەن بولســا 
بولمىغــان  يېتەرلىــك  قابىلىيىتــى  تىــل  ئۇنىــڭ 
قارىلىــدۇ.  دەپ  تىللىــق  ئىككــى  يېرىــم  ۋە  بولىــدۇ 
ئىككــى تىللىــق بولــۇش ئۇنىڭ بىلىــش تەرەققىياتىغا 
نىســبەتەن پايدىســىز بولىــدۇ. ئەگــەر ئىككــى تىللىــق 
بىرســى، بىرىنچــى بوســۇغىدىن ئۆتكــەن بولســا، ئــۇ 
تەڭپۇڭســىز ئىككــى تىللىــق ھېســاپلىنىدۇ. ئىككــى 
ياخشــى  تېخىمــۇ  بىرىدىــن  يەنــە  بىرىنــى  تىلنىــڭ 
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بىــرى  ئۆتكــەن  بوســۇغىدىن  ھەرئىككــى  بىلىــدۇ. 
ھېســاپلىنىدۇ.  تىللىــق  ئىككــى  تەڭپــۇڭ 

ئەگــەر بىــر بــاال تەڭپــۇڭ ئىككــى تىللىــق بولســا، 
ــدا  ــۇ بالى ــدۇ ۋە ئ ــي تەســىر قىلى ــا ئىجابى ــۇ بالىغ ــۇ ئ ب

تەڭتۇشــلىرىدا بولمىغــان نۇرغــۇن قابىلىيەتلــەر بــار 
تېخىمــۇ  بالىــار  بــۇ  ئېيتقانــدا  ئومۇمــەن  بولىــدۇ. 
ئىجادچــان بولىــدۇ ۋە بىلىــش قابىلىيىتــى تېخىمــۇ 

بولىــدۇ. كۈچلــۈك 

باغلىنىشلىق تەرەققىيات نەزەرىيەسى

تەرەققىيــات  باغلىنىشــلىق 
ئاساســانغاندا،  نەزەرىيەســىگە 
ئىككــى تىلنىــڭ تەرەققىياتــى بىــر 
بىرىگــە باغلىقتــۇر. كۇممىنىــس بــۇ 
رەســىمدە  تۆۋەندىكــى  نەزەرىيەنــى 
مــۇز  جــۈپ  »بىــر  كۆرســىتىلگەن 
تېغى«نــى مىســال قىلىــپ تــۇرۇپ 

چۈشەندۈرگەن.

كۇممىنىســقا كــۆرە، بىر شەخســنىڭ ئانــا تىلىدىكى 
تىللىرىدىكــى  ئۆگەنگــەن  كېيىــن  سەۋىيەســى 
ئانــا  مەســىلەن:  كۆرســىتىدۇ.  تەســىر  سەۋىيەســىگە 
بــاال،  بىــر  بىلىدىغــان  ياخشــى  ئىنتايىــن  تىلىنــى 

ئىككىنچــى تىلنىمــۇ ئىنتايىــن ياخشــى ئۆگىنەلەيدۇ. 
شۇڭاشــقا كۇممىنىــس بىــر بالىغــا ئىككىنچــى بىــر 
تىلنــى ئۆگىتىشــتىن ئىلگىــرى، ئالــدى بىلــەن ئانــا 

تىلىنــى ياخشــى ئۆگىتىشــنى تەۋســىيە قىلىــدۇ.9

تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر كۆچمەنلەرنىڭ ئىككى تىللىق ئەھۋالى

خىتاينىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  كۈنىمىــزدە 
شــەرقىي  شۇڭاشــقا  ئاســتىدىدۇر.  ئىشــغالىيىتى 
خىتايچىنىمــۇ  ئۇيغــۇرالر  ياشــاۋاتقان  تۈركىســتاندا 
شــەرقىي  بولماقتــا.  مەجبــۇر  ئۆگىنىشــكە 
تۈركىســتاندىن باشــقا دۆلەتلــەردە ياشــاۋاتقان كۆچمــەن 
تىلىنــى  دۆلەتنىــڭ  ياشــاۋاتقان  ئــۆزى  ئۇيغۇرالرمــۇ 
بىــر  بۈگــۈن  يەنــى  بولماقتــا.  مەجبــۇر  ئۆگىنىشــكە 
ياشــاۋاتقان  قەيىرىــدە  دۇنيانىــڭ  مەيلــى  ئۇيغــۇر 
بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ئىككــى تىللىــق بولۇشــقا 

مەجبــۇردۇر.

تىــل كۈلتۈرنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم تەركىبىــي قىســمى. 
بىــر مىللەتنىــڭ تىلــى ئــۇ مىللەتنىــڭ كۈلتۈرىنــى 
مىللەتنىــڭ  بىــر  شــۇنداقا  ئەتتۈرىــدۇ.  ئەكــس 
قىلىــدۇ.  تەســىر  زور  ناھايىتــى  تىلىغــا  كۈلتۈرىمــۇ 
يەنــى تىــل ۋە كۈلتــۈر بىر-بىرىگــە زىــچ باغلىنىشــلىق 
نىــڭ   Berry  )1980,2005( شۇڭاشــقا  بولىــدۇ. 
تــۇرۇپ،  ئاساســلىنىپ  مودېلىگــە  كۈلتۈرلىشــىش 
ئىككــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كۆچمــەن  تۈركىيەدىكــى 
تىللىققــا تۇتقــان پوزىتسىيەســى ھەققىــدە قىســقىچە 
توختىلىشــنى مۇۋاپىــق كــۆردۇق. Berry نىــڭ ئىككــى 
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تەرەپلىــك كۈلتۈرلىشــىش مودېلىــدە بىــر كۆچمەننىــڭ 
تۇتقــان  كۈلتۈرىگــە  دۆلەتنىــڭ  ياشــاۋاتقان  ئــۆزى 

ئايرىلغــان: تۈرگــە  تــۆت  پوزىتسىيەســىنى 
بىرىنچــى، ئاسسىمىاتســىيە: كۆچمــەن ئۆزىنىــڭ 
ياشــاۋاتقان  ئــۆزى  قوغدىمــاي  قىلچــە  كۈلتۈرىنــى 
قىلىشــقا  قوبــۇل  پۈتۈنلــەي  كۈلتۈرىنــى  دۆلەتنىــڭ 

تىرىشــىدۇ.
ــۆز كۈلتۈرىنــى  ئىككىچنــى، ئايرىلىــش: كۆچمــەن ئ
دۆلەتنىــڭ  ياشــاۋاتقان  ئــۆزى  ئۈچــۈن  قوغــداش 

ئالىــدۇ. چەتكــە  ئۆزىنــى  كۈلتۈرىدىــن 
ئــۆز  ھــەم  كۆچمــەن  پۈتۈنلىشــىش:  ئۈچىنچــى، 
كۈلتۈرىنــى قوغدايــدۇ، ھــەم ياشــاۋاتقان جەمئىيەتتىــن 
كۈلتــۈرى  دۆلەتنىــڭ  ئــۇ  ئالمــاي،  چەتكــەن  ئۆزىنــى 

بىرلەشــتۈرىدۇ. كۈلتۈرىنــى  ئــۆز  بىلــەن 
ھــەم  كۆچمــەن  بېكىنمىلىــك:  تۆتىنچــى، 
جەمئىيەتتىــن  ھەمــدە  قوغدىمايــدۇ  ئۆزكۈلتۈرىنــى 
ھالەتتــە  بېكىنمــە  يەنــى  ئالىــدۇ،  چەتكــە  ئۆزىنــى 

ياشــايدۇ.
تۈركىيەدە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ تىل ھالىتىگە، 
تەتقىقاتــار  ئائىــت  تىللىقىغــا  ئىككــى  شــۇنداقا 
بولمىغاچقــا، بىــز بــۇ ماقالىــدە تۈركىيەدىكــى مەلــۇم 
ئۇيغــۇر مەكتىپىــدە تۈركچــە ئۆگىنىۋاتقــان پەرقلىــق 
يــاش گۇرۇپپىلىرىنىــڭ ئىككــى تىللىــق ئەھۋالىنــى 
مىســال قىلىــپ، تۈركىيەدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىككــى 
تىللىقىنــى، ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ مۇھىــم 
جىنســىيەت،  بولغــان  ئامىللىــرى  ئۆزگىرىشــچان 
ــاش ۋە مەدەنىيــەت سەۋىيەســىگە ئاساســەن ئومۇمىــي  ي

جەھەتتىــن ئانالىــز قىلىشــقا تىرىشــىمىز.
تــۈرك  ياشــار  ۋە  بالىلىــرى  ئۇيغــۇر  كۆچمــەن 
مەكتەپلىرىگــە بېرىــپ ئوقۇغاچقــا تۈركچىنــى تېــزال 
كۆپىنچــە  بــۇالر  ئۆگىنىۋالىــدۇ.  ياخشــى  ناھايىتــى 
كېچىكىــپ  ياكــى  تىللىــق  ئىككــى  ئەگەشــمە 
ئۆگىنىلگــەن ئىككــى تىللىــق بولىــدۇ.  ئــۇالر تــۈرك 
مەدەنىيىتىنــى ۋە  تۈركچىنــى چەتكــە قاقمايدۇ ۋە تېزال 
تــۈرك مەدەنىيىتــى بىلــەن پۈتۈنلىشــىپ كېتەلەيــدۇ. 

تىلىنــى  ئۇيغــۇر  ئائىلىــدە  ئانىســى   - ئاتــا  ئەگــەر 
ئىشلەتمىســە ۋە بالىلىرىنــى ئۇيغــۇر مۇھىتــى بىلــەن 
قوغدىمىســا،  ئۇيغۇرچىنــى  ئۇچراشــتۇرۇپ،  كۆپــرەك 
ياشــارمۇ ئۇيغــۇر تىلــى سەۋىيەســىنى يۇقىــرى كۆتۈرۈپ 
تۇرمىســا، بالىــار ۋە ياشــار بــارا - بــارا ئۇيغۇرچىنــى 
ۋە  بولۇشــى  تىللىــق  ئىككــى  تەڭپۇڭســىز  ئۇنتــۇپ 
ئۇيغــۇر تىلــى تۈركچىگــە ئاسسىمىاتســىيە بولۇشــى 
ۋە  پاراڭاشســا  ئۇيغۇرچــە  ئائىلىــدە  ئەگــەر  مۇمكىــن. 
سەۋىيەســىنى  ئۇيغۇرچــە  ئۇالرنىــڭ  ئانىســى  ئاتــا- 
يۇقىرى كۆتۈرۈشــكە ئەھمىيەت بەرســە، ياشــارمۇ دائىم 
ئۇيغــۇر مۇھىتــى بىلــەن ئۇچرىشــىپ، سەۋىيەســىنى 
ۋە  ئۇيغۇرچــە  بۇالرنىــڭ  تۇرســا،  كۆتــۈرۈپ  يۇقىــرى 
تەســىر  ئىجابىــي  بىر-بىرىگــە  سەۋىيەســى  تۈركچــە 
ــۈپ  قىلىشــى مۇمكىــن ۋە بىرلىكتــە يۇقىــرى كۆتۈرۈل
تەڭپــۇڭ ئىككــى تىللىــق بولۇشــى مۇمكىــن. بــۇ چاغــدا 
بالىارنىــڭ بىلىــش قابىلىيىتــى يۇقىــرى كۆتۈرۈلــۈپ، 

بولىــدۇ. ياخشــى  نەتىجىســىمۇ  مەكتەپتىكــى 
ئوتتــۇرا ياشــلىق كۆچمــەن ئۇيغــۇر ئەرلــەر ســىرتتا 
ئىشــلەپ پــۇل تېپىشــقا مەجبــۇر بولغاچقــا، تۈركچىنــى 
ھــەم ســىرتتىكى مۇھىتنىــڭ تەســىرىدە،  ھــەم تۈركچــە 
ئۇيغۇرچــە بىلــەن قېرىنــداش تىــل بولغاچقــا ئاســانا 
مەلــۇم ســەۋىيەدە ئۆگىنىۋاالاليــدۇ. ئەگــەر ئۇالرمــۇ بــۇ 
ســەۋىيەنى يۇقىــرى كۆتۈرمىســە تەڭپۇڭســىز ئىككــى 
تىللىــق بولىــدۇ. نــاۋادا تۈركچــە سەۋىيەســىنى يۇقىــرى 
يۇقىــرى  مەدەنىيــەت سەۋىيەســى  بولۇپمــۇ  كۆتۈرســە، 
ئىككــى  تەڭپــۇڭ  كۆپىنچــە  ئەرلــەر،  ئۇيغــۇر  بولغــان 
ئاسسىمىاتســىيە  تۈركچىگــە  ۋە  بولىــدۇ  تىللىــق 

بولمايــدۇ.
 ئوتتــۇرا ياشــلىق ئۇيغــۇر ئاياللىــرى، بولۇپمــۇ ئائىلــە 
ۋاقتىنــى  ئۈچــۈن كۆپىنچــە  پەرزەنتلىــرى  ئاياللىــرى 
ئۆيىــدە ئۆتكۈزىــدۇ ۋە تۈركچــە سەۋىيەســى بىــر قــەدەر 
ــدا  ــۇالر تۈركلــەر بىلــەن ئاالقــە قىلغان ــۆۋەن بولىــدۇ. ئ ت
ســۆزلەيدۇ  ئارىاشــتۇرۇپ  تىلنــى  ئىككــى  كۆپىنچــە 
ۋە تەڭپۇڭســىز ئىككــى تىللىــق بولىــدۇ. مەدەنىيــەت 
ئاسسىمىاتســىيە  تۈركچىگــە  يۇقىرىــار  سەۋىيەســى 
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يۇقىــرى  سەۋىيەســى  تۈركچــە  ۋە  بولمايــدۇ 
ــدۇ.  ــق بولى ــى تىللى ــۇڭ ئىكك كۆتۈرۈلگەنســېرى تەڭپ
ۋاقىتنىــڭ  ئايالــار  تــۆۋەن  سەۋىيەســى  مەدەنىيــەت 
ئۆتۈشــى بىلــەن يېرىــم ئىككــى تىللىــق بولــۇپ قالىــدۇ 
بولــۇپ  ئاسسىمىاتســىيە  تۈركچىگــە  ئاســانا  ياكــى 

مۇمكىــن. كېتىشــى 
ياشــىنىپ قالغــان كۆچمــەن ئۇيغــۇر ئەرلــەر ياكــى 
ئايالــار ئومۇمــەن كۆپىنچــە ۋاقتىنــى ئۇيغــۇرالر بىلــەن 
ئۆتكۈزىــدۇ. شۇڭاشــقا تــۈرك مەدەنىيتىدىــن، شــۇنداقا 
مەدەنىيــەت  ئەگــەر  ياشــايدۇ.  ئايرىلىــپ  تۈركچىدىــن 
ياخشــى  تۈركچىنىمــۇ  بولســا  يۇقىــرى  سەۋىيەســى 
ئۆگىنىشــى ۋە تەڭپــۇڭ ئىككــى تىللىــق بواللىشــى 
بولســا  تۆۋەنلــەر  سەۋىيەســى  مەدەنىيــەت  مۇمكىــن. 
بــۇالر  ۋە  مۇمكىــن  بىلىشــى  تۈركچــە  ئــاز  ئىنتايىــن 

مۇمكىــن. ھېسابانماســىلىقى  تىللىــق  ئىككــى 
كۆچمەنلەرنىــڭ  ئۇيغــۇر  ياشــاۋاتقان  تۈركىيــەدە 

پوزىتسىيەســى  تۇتقــان  ئۇيغۇرچىگــە  ۋە  تۈركچــە 
ھەققىــدە قولىمىــزدا ســانلىق مەلۇمــات بولمىغاچقــا، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ مەســىلىگە تۇتقــان پوزىتسىيەســى 
توغرىســىدا تېخىمــۇ كــەڭ دائىرىلىــك ۋە تەپســىلىي 
بارالمايمىــز. مەســىلەن: تۈركىيــەدە  ئانالىــز ئېلىــپ 
بــۇ  ياشــاۋاتىدۇ؟  ئۇيغــۇر  قانچىلىــك  تەخمىنــەن 
تۈركچىنــى  ۋە  ئۇيغۇرچــە  قانچىلىكــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
پەقــەت  تۈركچىنــى  قانچىلىكــى  بىلىــدۇ؟  ياخشــى 
تىلنــى  ھەرئىككــى  قانچىلىكــى  بىلمەيــدۇ؟ 
تېخــى  توغرۇلــۇق  بــۇ  بىلىــدۇ؟  ســەۋىيەدە  تــۆۋەن 
ــان.  ــات ئېلىــپ بېرىلمىغ ئىستاتىســتىكىلىق تەتقىق
شــۇڭا ئىجتىمائىــي تىلشۇناســلىقنىڭ ئۆزگىرىشــچان 
ــاش، جىنســىيەت ۋە مەدەنىيــەت  ئامىللىــرى بولغــان ي
توغرۇلــۇق  بــۇ  ئاساســەن  قاتارلىقارغــا  سەۋىيەســى 
تەتقىقاتارنىــڭ ئېلىــپ بېرىلىشــى ئىنتايىــن زۆرۈر.

خۇالسە ۋە تەۋسىيەلەر

بىــز بــۇ ماقالىــدە ئالــدى بىلــەن ئىككــى تىللىــق ۋە 
ئىككــى تىللىقنىــڭ تۈرلىــرى توغرىســىدا توختالــدۇق 
دۆلەتتــە  قايســى  مەيلــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كۈنىمــزدە  ۋە 
ئىككــى  قەتئىينــەزەر،  بولۇشــىدىن  ياشــاۋاتقان 
تىللىــق بولۇشــقا مەجبــۇر ئىكەنلىكىنــى يەكۈنلــەپ 
كۇممىنىســنىڭ  داۋامىــدا  ماقالىنىــڭ  چىقتــۇق. 
تەرەققىيــات  باغلىنىشــلىق  ۋە  نەزەرىيەســى  بوســۇغا 
ئىككــى  تــۇرۇپ،  ئ اساســلىنىپ  نەزەرىيەســىگە 
قىلــدۇق.  بايــان  ئارتۇقچىلىقلىرىنــى  تىللىقنىــڭ 
دېيەلەيمىزكــى،   شــۇنداق  ئاساســەن  بۇنىڭغــا 
تىللىقنىــڭ  ئىككــى  ئۇيغــۇرالر  كۆچمــەن  ئەگــەر 
ئالــدى  بولســا،  ئېرىشــمەكچى  ئارتۇقچىلىقلىرىغــا 
ياخشــى  ئۇيغۇرچىنــى  بولغــان  تىلــى  ئانــا  بىلــەن 
ــۆزى ياشــاۋاتقان  ــە ئ ــەن بىرلىكت بىلىشــى، بۇنىــڭ بىل
دۆلەتنىــڭ تىلىنىمــۇ ياخشــى  ئۆگىنىشــى كېــرەك. 
ئانــا تىلىــدا ھــەم ئىككىنچــى  يەنــى ئۇيغــۇرالر ھــەم 
بىــر تىلــدا بوســۇغا نەزەرىيەســىدە بايــان قىلىنغــان 

ئىككىنچــى بوســۇغىدىن ئۆتۈشــى ۋە  تەڭپــۇڭ ئىككــى 
تىللىــق بولۇشــى كېــرەك. ماقالىنىــڭ ئــەڭ ئاخىرىــدا 
مودېلىگــە  كۈلتۈرلىشــىش   Berry بېررىينىــڭ 
ئاساســەن تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىككــى 

قىلــدۇق. ئانالىــز  قىســقىچە  تىللىقىنــى 
بىر ئۇيغۇر باال، ئانا تىلىدا ئىككىنچى بوســۇغىدىن 
ھالقىغاندىــن كېيىــن ئاندىــن ئىككىنچــى بىــر تىلنــى 
ئۆگەنســە تېخىمــۇ تېــز ۋە ياخشــى ئۆگىنەلەيدۇ. چۈنكى 
ئانــا تىلىدىكــى سەۋىيەســى ئۇنىــڭ ئىككىنچــى بىــر 
تىلنــى ئۆگىنىشــىگە ئىجابىــي تەســىر كۆرســىتىپ 
بــاال  بــۇ  ئەگــەر  ئاساناشــتۇرىدۇ.  ئۆگىنىشــىنى 
ئىككىنچــى تىلنىمــۇ ياخشــى ئۆگىنىپ، يەنى بوســۇغا 
نەزەرىيەســىدىكى ئىككىنچــى بوســۇغىدىن ھالقىــپ 
تەڭپــۇڭ ئىككــى تىللىــق بولســا، بــۇ ئۇنــى نۇرغــۇن 
ئارتۇقچىلىققــا ئىگــە قىلىــدۇ. بــۇ بــاال ھەم ئانــا تىلىنى 
قابىلىيىتــى  بىلىــش  ئۇنىــڭ  ھــەم  قوغدىيااليــدۇ، 
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تەرەققىــي قىلىــدۇ، بۇنــداق بالىارنىــڭ ســاۋادى تېــز 
چىقىــدۇ ۋە مەكتەپتــە نەتىجىســىمۇ ياخشــى بولىــدۇ. 
چۈشــىنىش  ۋە  ئ وقــۇش  كىتــاپ  بالىارنىــڭ  بــۇ 

قابىلىيىتىمــۇ ناھايىتــى ياخشــى بولىــدۇ.
ئــازاد  تۈركىســتان  شــەرقىي  تاكــى  ئۇيغــۇرالر 
ياشىســۇن  دۆلەتتــە  قايســى  مەيلــى  قــەدەر،  بولغانغــا 
ئىككــى تىللىــق بولۇشــقا مەجبــۇردۇر. ئۇيغــۇر تىلــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  شــۇنداقا  مەدەنىيىتىنــى،  ئۇيغــۇر 

مەۋجۇتلىقىنــى ســاقاپ قېلىشــتا ئىنتايىــن چــوڭ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ،  كۆچمــەن  شۇڭاشــقا  ئوينايــدۇ.  رول 
ئانــا  ھــەم  ئۇيغۇرالرنىــڭ  تۈركىيەدىكــى  جۈملىدىــن 
تىلىدىكــى ھــەم تۈركچىدىكــى سەۋىيەســىنى يۇقىــرى 
ئاتــا-  شــۇنداقا  قىلىمىــز.  تەۋســىيە  كۆتۈرۈشــىنى 
ئانىارغــا ئۇيغــۇر بالىارغــا ئانــا تىلىــدا ئىككىنچــى 
تۈركچــە  كېيىــن  ھالقىغاندىــن  بوســۇغىدىن 

قىلىمىــز. تەۋســىيە  ئۆگىتىشــىنى 


