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5-باب: جهڭ ئىالھىنىڭ سېيماسى 

(داۋامى) 

مهزكۇر ئـىكـكى خـىتـاي پـولـكوۋنـىك ئهنـئهنـىۋى جهڭچىلهردىن ئـارمـىيه تهرىپـىدىن يـالـالنـغان «رەقهمـلىك 

جهڭچىلهر»گـىچه، ئـانـدىن ئـارمـىيه بـىلهن رەسـمىي بـاغـلىنـىشـى بـولـمىغـان، لېكىن غـايهت زور بۇزغۇنـچىلـىق 

تۇغـدۇرااليـدىغـان «پۇقـرا جهڭچىلهر»گـىچه بـولـغان تهرەقـقىيـات لـىنـىيهسـىنـى بـايـان قـىلـغان. ئۇالر 1994-يىـلىـال 

كـرىزىسـنىڭ شهپـىسـىنـى سهزگهن بـولۇپ، ھېلىقـى ئهنـگلىيهلـىك بـاال خـاككېرنـىڭ قـىلـمىشـىغـا ئـاسـاسهن، 

ھۆكۈمهتـنىڭ قـولـلىشـى بـولۇش-بـولـماسـلىقـىدىن قهتـئىيـنهزەر، كهلگۈسـىدە تېخىمۇ ئېغىر ۋەيـران قـىلغۇچ تـور 

ھۇجۇمـلىرىنـىڭ يۈز بېرىدىغـانـلىقـىنـى پهمـلىگهنـىدى. ئـاپـتورالرنـىڭ «تـوغـرا تېخنىكـىلـىق مـاھارەتـكه ئـىگه 

مۇسـتهقـىل شهخسـلهر ھىنـدېنوزىيهدىكـى سۇخـارتـوغـا ئـوخـشاش مۇسـتهبـىتـكه زەربه بېرىشـته مـىلـلىي دۆلهتـلهرنـىڭ 

كۈچىدىن پايدىلىنااليدۇ» دېگهن ھۆكمى خاتا ئهمهس. 

مېنى تـولـىمۇ قـىزىقتۇرغـىنـى شۇ بـولـدىكـى، ئۇسـامه بـىن الدېن 2001-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 11-كۈنـى (11-

سېنتهبـىر) دۇنـيا سـودا مهركـىزىگه ۋە بهشـبۇرجهكـلىك بـىنـاغـا ھۇجۇم قـىلـىشـتىن ئـىكـكى يـىل بۇرۇنـال، 

پـولـكوۋنـىكـالر ئۇنـى غهيـرىي ئهنـئهنـىۋى ئۇرۇشـنىڭ ئهمهلـىيهتـچىسـى سۈپـىتـىدە كۆزىتـىشـكه بـاشـلىغـانـىدى. بۇ 

ئۇالرنـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـىسـتىخـبارات ۋە ھهربـىي تـارمـاقـلىرىدىن بهكـرەك ئـالـدىن كۆرەرلـىكـكه ئـىگه قـىلـغان بـولۇپ، 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـىسـتىخـبارات ۋە ھهربـىي تـارمـاقـلىرى «دۆلهتـتىن تـاشـقىرى تهشـكىالتـالر»نـىڭ، جۈمـلىدىن يهشـىك 

پـىچـىقـى ئـارقـىلـىقـال يـولۇچـىالر ئـايـروپـىالنـىنـى قـولـغا چۈشۈرۈۋالـغان 19 جـىھادچـىنـىڭ  يـوشۇرۇن ۋەيـران قـىلـىش 

كۈچىنى ئاساسهن نهزەردىن ساقىت قىلغانىدى. 

گهرچه بـىز ئۆتـكهن يـىگـىرمه يـىلـدا تېرورلۇق تهھدىتـىگه بـولـغان ھوشـيارلـىقـىمـىزنـى خېلى بهك ئۆسـتۈرگهن 

بـولـساقمۇ، ئهمـما ھهربـىي تـارمـاقـلىرىمـىز يهنـىال ئهنـئهنـىۋى جهڭ مهيـدانـلىرىدا ئهنـئهنـىۋى جهڭ قـىلـىش ئۈچۈن 

پـىالن تۈزۈشـنى ۋە شۇنـىڭغا كۆرە مهشـىقـلىنـىشـنى ھهمـمىدىن يـاخشـى كۆرىدۇ. بـىز ھېلىھهم 2020-يـىلـى 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كۆپـلىگهن ئـورگـان ۋە تـارمـاقـلىرىغـا قـىلـىنـغانـغا ـــ بۇنـى رۇسـىيه خـاككېرلـىرىنـىڭ 

قـىلـغانـلىقـى مۆلـچهرلهنـدى ـــ ئـوخـشاش تـور ئۇرۇشـى ھۇجۇمـلىرىغـا تهيـيارلـىنـىپ بـواللـمىدۇق. بهشـبۇرجهكـلىك 

بـىنـا يهنـىال ئهنـئهنـىۋى ئۇرۇش قـىلـىش ئـىقـتىدارىنـى تېخىمۇ تـاكـاممۇلـالشـتۇرۇشـقا كۈچهۋاتـقان بـولـسا، 
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رەقـىبـلىرىمـىز «11-سېنتهبـىر»دىكـىدىن تېخىمۇ پـىشـىپ يېتىلـگهن غهيـرىي ئهنـئهنـىۋى ھۇجۇم قـىلـىش ئـىقـتىدارىنـى 

توختىماي كۈچهيتىۋاتىدۇ. 

شۇنىـڭغا دىققـهت قىـلىـڭكى، پوـلكـوۋنىـكالر نوـقۇل ھالدـا تېرورلۇق تهشكـىالتلـىرى توـغرـىسىـدىال 

تـوخـتىلـىۋاتـقىنـى يـوق. ئۇالر يهنه ئۆز مهنـپهئهتـى ئۈچۈن زور مـىقـداردىكـى يهرشـارىالشـقان كـاپـىتـالـنى مهلۇم بـىر 

دۆلهتـكه ئهكـىرەلهيـدىغـان ۋە ئهچـىقـااليـدىغـان، شۇ سهۋەبـلىك ئـىقـتىسـادنـى ۋەيـران قـىلـىدىغـان يـوشۇرۇن كۈچـكه 

ئـىگه بـولـغان شهخسـلهرنـىڭ ۋە شـىركهتـلهرنـىڭ پۇل مۇئـامـىله جهھهتـتىكـى تهسـىر كۈچـىگـىمۇ دىقـقىتـىنـى 

ئـاغـدۇرغـان. ئۇالر 1997-يـىلـى خۇسۇسـىي ئـىگـىلـىك سـاھهسـىدە ئۆز ئـالـدىغـا قـىلـغان ئـىشـلىرى شهرقـىي جهنۇبـىي 

ئـاسـىيـادا ئېغىر مـالـىيه كـرىزىسـلىرىغـا سهۋەب بـولـغان جـورج سـوروسـنى نۆۋەتـتىكـى ئـاشقۇن سۇيـقهسـتچىلـىك 

 currency) نهزەرىيهســىدىكــى ھالــقىلــىق شهخــس ئهمهس، بهلــكى پۇلــنى سۇيــىئــىســتېمال قــىلغۇچــى

manipulator) دەپ ئـاتـىغـان. شۇ قېتىمـلىق پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـلىرى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

رەھبهرلـىرىگه قـاتـتىق تهسـىر قـىلـغان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ پۇل مۇئـامـىله سـىسـتېمىسـىنـى غهربـنىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـىدىن قـوغـداش ئېڭىنـى كۈچهيـتىۋەتـكهن. ئـاپـتورالر قهسـتهن قـوزغـالـغان پۇل كـرىزىسـىنـىڭ تېرورلۇق 

ھۇجۇمـىدەك قـانـلىق بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما زىيـىنـىنـىڭ شۇنـىڭدىن قېلىشـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. 

ھالبۇكـى، بۈگۈنـكى پۇل مۇئـامـىله مـاگـناتـلىرى جـورج سـوروس چـارەك ئهسـىرنـىڭ ئـالـدىدا قـىلـغانـدىنمۇ بهكـرەك 

قورال سۈپىتىدە پايدىلىنىشقا بولىدىغان بهكمۇ كۆپ كاپىتالغا ئىگه. 

«قانداق ۋاسىته قوللىنىپ، قايسى ئۇسۇلدا ئۇرۇش قىلىش كېرهك؟» 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز 
ئهسىرىدە مۇنداق دېگهن: 

كهلگۈسـى ئۇرۇشـنىڭ ۋاسـىتـىسـى ۋه ئۇسۇلـى تـوغـرىسـىدا گهپ بـولۇنـغانـدا، ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ كۆز 

قـارىشـى تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـماي بـولـمايـدۇ. بۇ نـوقۇل ھالـدا ئۇنـىڭ دۇنـيادىكـى ئـاخـىرقـى ئـاتـامـان ئـىكهنـلىكـىدىن 

بـولـماسـتىن، تېخىمۇ مۇھىمـى دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىكـى ھهربـىيـلهرگه سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ 

بۇ مهسـىلـىدىكـى كۆز قـاراشـلىرى دهرۋهقه ئـىلـغاردۇر. بـاشـقىنـى دېمىگهنـدىمۇ، كهلگۈسـىدىكـى ئۇرۇشـنى 
«ئۇچۇر ئۇرۇشـى»، «دهل جـايـىغـا زهربه بېرىش ئۇرۇشـى»، «بـىرلهشـمه ئۇرۇش» ۋه «غهيـرىي ئۇرۇش 
خـاراكتېرلـىك ھهربـىي ھهرىكهتـلهر» قـاتـارلـىق تۆت ئـاسـاسـىي ئۇرۇش ئهنـدىزىسـىگه ئـايـرىغـانـلىقـىدىنـال، ھهم 

تهسهۋۋۇرغـا بـاي، ھهم پـراگـماتـىك ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ ئۆز نهزىرىدىكـى كهلگۈسـى ئۇرۇش تـوغـرىسـىدا چـوڭقۇر 

تونۇشقا ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ ...  

ئـامېرىكـا قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـىنـىڭ (1991~1995-يـىلـلىرى ۋهزىپه ئۆتـىگهن) سـابـىق شـىتـاب بـاشـلىقـى، 

گېنېرال گـوردون سـالـىۋېن (Gordon R. Sullivan) ئۇچۇر ئۇرۇشـىنـى كهلگۈسـى ئۇرۇشـنىڭ ئـاسـاسـلىق 
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ئۇرۇش شهكلــى، دهپ مۇئهييــهنلــهشتــۈرگهن ۋه شۇ سهۋهبلــىك ئاــمېرىكاــ ئاــرمىــيهسىــنىــڭ ـــ شۇندــاقال 

دۇنـيادىكـى تۇنـجى ـــ رهقهمـلهشـكهن قـىسـمىنـى قۇرۇپ چـىقـقان. شۇنـداقـال «كهلگۈسـى ئۇرۇش ئـومۇمـىيۈزلۈك 

ھالـدا ئۇچۇر بـىر تهرهپ قـىلـىش ۋه يـوشۇرۇن ھالـدا يـىراقـتىن زهربه بېرىشـنى مۇھىم ئـاسـاس قـىلـىشـقا قـاراپ 

يۈزلــىنــىدۇ» دېگهن تــونۇش ئــاســاســىدا، «دهل جــايــىغــا زهربه بېرىش ئۇرۇشــى» ئۇقۇمــىنــى ئــوتتۇرىغــا 
قويغان ... 

ئـامېرىكـالـىقـالر تهرىپـىدىن «ئۇچـراشـماسـتىن زهربه بېرىش»، رۇسـالر تهرىپـىدىن «يـىراقـتىن ئۇرۇش» 

دهپ ئـاتـالـغان «دهل جـايـىغـا زهربه بېرىش ئۇرۇشـى» خۇپـىيـانه، چـاقـقان، تـوغـرا، يۇقـىرى ئۈنۈملۈك، 

كهلتۈرىدىغـان تـاالپـىتـى ئـاز بـولۇشـتهك ئـاالھىدىلـىكـلهرگه ئـىگـىدۇر. تۇنـجى ئۇرۇش ئۆز نۆۋىتـىده ئـاخـىرقـى 
ئۇرۇش بــولۇپ قېلىشــى مۇمــكىن بــولــغان كهلگۈســى ئۇرۇشــالردا، پــارس قــولتۇقــى ئۇرۇشــىدىال ئۆزىنــى 

كۆرسـىتـىشـكه بـاشـلىغـان بۇ خـىل ئۇرۇش تـاكـتىكـىسـى ئـامېرىكـا گېنېرالـلىرى قـوبۇل قـىلـىشـنى ئهڭ خـااليـدىغـان 

تـاكـتىكـا بـولۇشـى مۇمـكىن. لېكىن، ھهقـىقـىي ئـىجـادىيـلىقـقا ئـىگه بـولـغىنـى ئۇچۇر ئۇرۇشـىمۇ، دهل جـايـىغـا زهربه 

بېرىش ئۇرۇشـىمۇ ئهمهس، بهلـكى «غهيـرىي ئۇرۇش خـاراكتېرلـىك ھهربـىي ھهرىكهت»تۇر. روشهنـكى، بۇ 

ئۇقۇم ئـامېرىكـالـىقـالر ئـىزچـىل دهۋا قـىلـىپ كهلـگهن «يهرشـارىۋى مهنـپهئهت» ئـاسـاسـىدا ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان 
بـولۇپ، «جـاھانـدىكـى ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـىگه چـات كهرمـىسهم بـولـمايـدۇ» دهيـدىغـان تـىپـىك ئـامېرىكـاچه 

مۇتـتهھهمـلىكـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان. لېكىن، ئۇشـبۇ بـاھا بـىزنـىڭ مهزكۇر ئۇقۇمـنى ئـالـقىشـلىشـىمـىزغـا تهسـىر 

يهتكۈزمهيـدۇ. چۈنـكى، ئۇ تۇنـجى قېتىم تـىنچـلىق قـوغـداش، زهھهر چهكـلهش، ئـىسـيانـنى تـىنـجىتـىش، 
ھهربــىي يــاردهم، ھهربــىي ھازىرلــىقــالرغــا چهك قــويۇش، (ئۇرۇش، تــوپــىالڭ قــاتــارلــىقــالر يۈز بهرگهن 
دۆلهتـلهردىن) گـراژدانـالرنـى قـايتۇرۇپ كېلىش، تېرورلۇق پـائـالـىيهتـلىرىگه زهربه بېرىش قـاتـارلـىق 20~21-

ئهسـىرده ئـىنـسانـىيهت ئـومۇمـىيۈزلۈك تـاقـابـىل تۇرۇشـقا مـوھتاج بـولـغان مهسـىلـىلهرنـى «غهيـرىي ئۇرۇش 
خـاراكتېرلـىك ھهربـىي ھهرىكهت»تـىن ئـىبـارهت بـىرال سېۋهتـكه سېلىپ، ھهربـىيـلهرنـى جهڭگاھنىڭ سـىرتـىدا 

نېمه قـىالرىنـى بـىلـمهي قـايمۇقۇپ قېلىشـتىن سـاقـالپ قـالـدى-ده، ئۇالرنـىڭ تهپهككۇر سهزگۈچـلىرى كهڭ 
مهنـىدىكـى ئۇرۇشـنىڭ چۆرىلـىرىگه تېگىشـكه (يهنـى مهزكۇر پـولـكوۋنـىكـالر ئـىزچـىل گېپىنـى قـىلـىپ كهلـگهن، 

جهڭگاھتىن ھالـقىغـان، چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش ئۇقۇمـىنـى ئـاڭقىرىشـقا، ت) ئـازال قـالـدى. ئهپسۇسـكى، سېۋهت 
بـىرئـاز كـىچـىك بـولـغانـلىقـتىن، «غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش ھهرىكـىتـى» (بۇ ھهربـىي سـاھهدىن 

ھالـقىغـان، ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇش، تـور ئۇرۇشـى قـاتـارلـىق غهيـرىي ئهنـئهنـىۋى ئۇرۇشـالرنـى كۆرسـىتـىدۇ، ت)دىن 

ئـىبـارهت يېپيېڭى ئۇقۇمـنى سـىغـدۇرالـمىدى. ۋهھالهنـكى، ئهنه شۇ ئـىنـسانـىيهتـنىڭ ئۇرۇشـقا بـولـغان تـونۇشـى 

جهھهتتىكى ھهقىقىي ئىنقىالب خاراكتېرلىك چۈشهنچه ئىدى. 

«غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش ھهرىكـىتـى» بـىلهن «غهيـرىي ئۇرۇش خـاراكتېرلـىك ھهربـىي 

ھهرىكهت»تـىن ئـىبـارهت بۇ ئـىكـكى ئۇقۇمـنىڭ پهرقـى يېزىلـىشـىدىكـى پهرقـتىن خېلى بهكـال چـوڭ بـولۇپ، بۇ 

ھهرگـىزمۇ بـىر-ئـىكـكى سۆزنـىڭ ئـورنـىنـى ئـالـماشـتۇرۇپ قـويـىدىغـان سۆز ئـويۇنـى ئهمهس. شۇنـداق دهپ 
قـاراشـقا بـولـىدۇكـى، «غهيـرىي ئۇرۇش خـاراكتېرلـىك ھهربـىي ھهرىكهت» قـوشۇنـنىڭ ئۇرۇش قـىلـمىغـان 
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چــاغــدىكــى ۋهزىپه ۋه ھهرىكهتــلىرىنــى ئېنىق تهبــىرلــىگهن. «غهيــرىي ھهربــىي خــاراكتېرلــىك ئۇرۇش 

ھهرىكـىتـى» بـولـسا ئۇرۇش ھالـىتـىگه بـولـغان تـونۇشـنى ھهربـىي ھهرىكهتـلهر ئۆزىگه سـىغـدۇرااليـدىغـان 

دائــىرىدىن پهۋقۇلــئادده زور دهرىجــىده ھالــقىغــان ئــىنــسانــىيهتــنىڭ بــارلــىق پــائــالــىيهت ســاھهلــىرىگــىچه 
كېڭهيـتكهن. بۇ خـىل كېڭهيـتىش ئـىنـسانـىيهتـنىڭ مهقسـىتـىگه يېتىش ئۈچۈن ھهرقـانـداق ۋاسـىتـىلهرنـى 
قـولـلىنـىشـتىن يـانـماسـلىقـىنـىڭ مۇقهررهر نهتـىجـىسـىدۇر. گهرچه ھهربـىي نهزهرىيه سـاھهلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـىده 

دېگۈدهك بـاشـالمـچى ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان ئـامېرىكـالـىقـالر بۇ يېڭىچه ئۇرۇش ئۇقۇمـىنـى ئـاۋۋال ئـوتتۇرىغـا 
قـويـالـمىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن شۇنـى ئېتىراپ قـىلـىشـىمـىز كېرهكـكى، ئـامېرىكـاچه پـراگـماتـىزمـچىلـىقـنىڭ دۇنـيا 

مـىقـياسـىدا يـامـرىشـى ۋه يۇقـىرى تېخنىكـالر تهمـىنـلىگهن چهكسـىز مۇمـكىنـچىلـىك يهنـىال بۇ ئۇقۇمـنىڭ ئـوتتۇرىغـا 

چىقىشىغا تۈرتكه بولغان چوڭقۇر قاتالملىق ھهرىكهتلهندۈرگۈچ كۈچتۇر. (نهقىل ئاخىرالشتى) 

گهرچه نۇرغۇن يـىلـالردىن بۇيـان ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ دەل جـايـىغـا زەربه بېرىش ئـىقـتىدارى نۇرغۇن 

ئـالـقىشـالرغـا نـائـىل بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆزلـىرىنـىڭ تـامـامهن پهرقـلىق 

شهيـئى تـوغـرىسـىدا تـوخـتىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـوچۇق بـىلـدۈرگهن. قـىزىقـارلـىق يېرى شۇكـى، ئۇالر بۇ خـىل ئـانـچه 

ئهجهلـلىك بـولـمىغـان ئۇرۇش شهكـلىگه قـاتـتىق قـايـىل بـولۇپ، كهم ئۇچـرايـدىغـان تهرزدە ئـامېرىكـانـى مـاخـتىغـان. 

لېكىن، ئۇالر ئۇنـى (يهنـى ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان «غهيـرىي ئۇرۇش خـاراكتېرلـىك ھهربـىي 

ھهرىكهت» ئۇقۇمـىنـى، ت) ئهنـئهنـىۋى ھهربـىي كـونـترول ۋە نهزەرىيه سـاھهسـىدىن چـىقـىپ كېتهلـمىگهن، دەپ 

قارىغان. يهنى بىز تاش سانىساق، ئۇالر قۇم سانىغان. 

كهلگۈسـى ئۇرۇشـنىڭ بۇ پـاراگـرافـتا مۇھاكـىمه قـىلـىنـغان تۆت تۈرىنـىڭ ئۈچـى مهۋجۇت ھهربـىي 

ئهنـئهنـىدىن ۋۇجۇدقـا كهلـگهنـىدى. بـىز ئـالـدىنـقى بـابـالردا تـىلـغا ئـالـغان، بـويـد ۋە ۋوردېنغا ئـوخـشاش غهربـنىڭ 

ھهربـىي ئـىسـتراتېگىيهچـىلـىرى دەل جـايـىغـا زەربه بېرىش ئۇرۇشـىنـىڭ بۈگۈنـكى سهۋىيهسـىدىن ۋە بهشـبۇرجهكـلىك 

بـىنـانـىڭ ئۇرۇش مهيـدانـىدىكـى سۈرئهتـكه ۋە قـىرغـىن قـىلـىش كۈچـىگه ئهھمىيهت بهرگهنـلىكـىدىن زوقـلىنـىدۇ. 

ئۇالر بـىرلهشـمه ھهرىكهتـكه بـارغـانسېرى ئهھمىيهت بېرىشـنىڭ، يهنـى ئـوخشـىمـىغـان تـارمـاقـالرنـى تېخىمۇ زىچ 

ھهمـكارالشـتۇرۇشـقا تـىرىشـىشـنىڭ ئـامېرىكـانـىڭ «11-سېنتهبـىر»دىن كېيىن ئـافـغانـىسـتان ۋە ئـىراقـقا قـىلـغان 

تـاجـاۋۇز ۋە بېسىۋېلىش قـىلـمىشـلىرى داۋامـىدا غـايهت زور رول ئـويـنىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـكهن. ئۇالر يهنه 

بۈگۈنـكى ئۇچۇر ئۇرۇشـىنـى ئهنـئهنـىۋى تهشۋىقـاتـچىلـىقـنىڭ ئۆزگهرگهن شهكـلى دەپـال چۈشهنـگهن بـولۇپ، 

ئۇالرنـىڭ نهزىرىدە بۈگۈنـكى ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه ۋاسـىتـىلـىرى ۋە تۈركۈمـلهپ يـولـلىنـىدىغـان ئېلخهت 

پـاراكهنـدىچـىلـىكـى ئۆتمۈشـتىكـى ھاۋادىن تهشۋىقـات ۋاراقـچىسـى تـاشـالش يـاكـى دۈشـمهنـنىڭ چـاسـتوتـىسـىدا 

رۇخسهتسىز رادىيو ئاڭلىتىشنىڭ ئورنىنى ئالغان. 

ئهمـما ئۇالر ئۇرۇشـنىڭ سـىرتـىدىكـى ھهربـىي ھهرىكهتـلهرنـى ئـاڭقىرىشـتا قـىيـنالـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. 

«ئۇرۇشـنىڭ سـىرتـىدىكـى ھهربـىي ھهرىكهتـلهر»نـى ھهربـىي كۈچ ئـىشـلىتـىش ئـارقـىلـىق ئۇرۇشـنى تـوخـتىتـىش، 
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تـوقۇنۇشـالرنـى ھهل قـىلـىش، تـىنچـلىقـنى ئـىلـگىرى سۈرۈش ۋە خهلـق ئـورگـانـلىرىنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى 

كـرىزىسـالرغـا تـاقـابـىل تۇرۇشـىنـى قـولـالش دەپ تهبـىرلهشـكه بـولـىدۇ. بۇ ئۇقۇم ئهنـئهنـىۋى ھهربـىي كۈچ 

ئېنىقـلىمـىسـىغـا زىت بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ يېقىنـقى يـىگـىرمه يـىلـدا بهشـبۇرجهكـلىك بـىنـانـىڭ تهپهككۇرىدا 

بـارغـانسېرى زور رول ئـويـناپ كهلـدى. ئـىراق ۋە ئـافـغانـىسـتانـدىكـى غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش 

ھهرىكهتـلىرى، ئـىشـغالـچى قـوشۇنـنىڭ جـىھادىي تهشـكىالتـالر تهرىپـىدىن ئهسـكهرلـىكـكه ئېلىنـغان پۇقـراالرنـى ئۆزىگه 

تـارتـىش مهقسـىتـىدە «ئـىسـيان تـىنـجىتـىش»نـى بـىرىنـچى مۇھىم ۋەزىپه قـىلـىۋېلىشـى (بۇ كۈچلۈك تـاالش-

تارتىشقا سهۋەب بولغان) قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

مهزكۇر ئـىشـغالـىيهتـلهر جهريـانـىدىكـى «ئـىسـيان تـىنـجىتـىش» ۋە «غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش 

ھهرىكهتـلىرى»نـىڭ ئۈنۈمـى يهنـىال بهس-مۇنـازىرە قـىلـىنـىۋاتـىدۇ. ئهمـما، بۇ يهردىكـى مۇالھىزىمـىز ئۈچۈن 

مۇھىم بـولـغىنـى يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ھهربـىي رەھبهرلـىرىمـىزنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ بۇ يېڭى ئهنـدىزىگه 

مـاسـلىشـىشـىنـىڭ قـانـچىلـىك مۈشكۈل بـولۇۋاتـقانـلىقـىدۇر. نۇرغۇن كـىشـىلهر «يـاخشـى مهشـىقـلهنـدۈرۈلـگهن 

جهڭچىلهر ھهربـىي نـىشـانـنى پـارتـلىتـىشـقا ۋە دۈشـمهن بـىزنـى ئۆلتۈرۈشـتىن بۇرۇن ئۇالرنـى ئۆلتۈرۈۋېتىشـكه 

ئهھمىيهت بهرگهنـدىن بهكـرەك، پۇقـراالرنـىڭ قهلـبىنـى ئۇتۇشـقا ئهھمىيهت بېرىشـى كېرەك» دېگهن قـاراشـقا 

ئېتىراز بـىلـدۈرىدۇ. شۇنـداقـال، مهزكۇر «غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش ھهرىكهتـلىرى» ئۇقۇمـى خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى 2000-يـىلـالرنـىڭ بېشىدا ئـىلـگىرى سۈرگهن «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» ئۇقۇمـىدەك ئۈزۈل-كېسىل 

ئهمهس. خـىتـاي «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» سهۋەبـلىك، ئۇچۇر ئۇرۇشـىدا ۋە بۇ بـابـنىڭ كېيىنـكى قـىسـمىدا 

تـونۇشـتۇرۇلـىدىغـان بـاشـقا شهكـىلـلهردىكـى غهيـرىي ھهربـىي ھهرىكهتـلهر جهھهتـته غـايهت زور ئۈسـتۈنلۈكـكه 

ئېرىشـتى. شۇنـداقـال، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى يهنه ئـامېرىكـانـىڭ ھاكـاۋۇرلۇق تۈپهيـلى خـىتـايـنىڭ زادى نېمه ئـىش 

قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـاڭقىرىيـالـمايۋاتـقانـلىقـىنـىمۇ كۆرۈپ يهتـكهنـىدى. بـىز بـولـساق ئـوتتۇرا شهرقـته ئۇزاقـقا سـوزۇلـغان 

ۋە كىشىنى ئۈمىدسىزلهندۈرىدىغان ئۇرۇش بىلهن ئاۋارە ئىدۇق. 

غهيرىي ھهربىي خاراكتېرلىك ئۇرۇش ھهرىكهتلىرى: سودا ئۇرۇشى ۋه پۇل 
مۇئامىله ئۇرۇشى 

ئۇنـداقـتا، ئۇرۇش بـىلهن زەررىچه ئـاالقـىسـى يـوقـتهك كۆرۈنـىدىغـان ۋاسـىتـىلهرنـىڭ قـايسـىلـىرى «غهيـرىي 

ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش ھهرىكـىتـى»دىن ئـىبـارەت يهرشـارى مـىقـياسـىدا بـارغـانسېرى ئهۋج ئېلىۋاتـقان يهنه 

بىر خىل ئۇرۇشنىڭ «ئهركه»سىگه ئايالندى؟ 
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سودا ئۇرۇشى 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز ئهسـىرىدە 

مۇنداق دېگهن: 

ئهگهر «سـودا ئۇرۇشـى» ئـون نهچـچه يـىل ئـىلـگىرى نـوقۇل ھالـدىكـى سۈپهتـتىنـال ئـىبـارهت بـولـغان 
بـولـسا، نۆۋهتـته ئۇ ھهقـىقـىي رهۋىشـته نۇرغۇن دۆلهتـلهرنـىڭ قـولـىدىكـى غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش 

قـورالـىغـا ئـايـالنـدى. بـولۇپمۇ ئـامېرىكـالـىقـالر بۇ قـورالـدىن ۋايـىغـا يهتكۈزۈپ پـايـدىالنـدى: ئۇالر دۆلهت 
ئـىچـىدىكـى سـودا قـانۇنـلىرىنـى خهلـقئاراالشـتۇرۇپ قـولـالنـدى؛ تـامـوژنـا بېجى قـورغـىنـىنـى خـالـىغـانـدا قۇرۇپ، 

خـالـىغـانـدا چـاقـتى؛ ھه دېگهنـده سـودا ئېمبارگـوسـى يۈرگۈزدى؛ ھالـقىلـىق تېخنىكـىالرنـى قـامـال قـىلـدى؛ 

بــولۇپمۇ 301-مــاددا ۋه «ئهڭ مهنــپهئهتــدار دۆلهت مۇئــامــىلــىســى» ۋهھاكــازاالر. بۇالرنــىڭ ئــارىســىدىكــى 

ھهرقـانـداق بـىر ۋاسـىتـىنـىڭ ۋهيـران قـىلغۇچ ئۈنۈمـى بـىرهر قېتىمـلىق ھهربـىي ھهرىكهتـنىڭكىدىن قېلىشـمايـدۇ. 

ئـامېرىكـا ئـىراقـقا يۈرگۈزگهن سهكـكىز يـىلـلىق ئېمبارگـو بۇ جهھهتـتىكـى ئهڭ تـىپـىك «ئۇرۇش مـىسـالـلىرى»دىن 

بىرىدۇر. (نهقىل ئاخىرالشتى) 

پۇل مۇئامىله ئۇرۇشى 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز ئهسـىرىدە 

مۇنداق دېگهن: 

شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـىنـى بـاشـتىن كهچۈرگهنـدىن كېيىن، ھېچكىمـنىڭ «پۇل 

مۇئـامـىله ئۇرۇشـى» تـوغـرىسـىدىكـى تهسـىراتـى ئـاسـىيـالـىقـالرنـىڭكىدهك كۈچلۈك ئهمهس. يـاق، ئۇالرنـىڭ بـاشـتىن 

كهچۈرگـىنـى «تهسـىرات»ال ئهمهس، بهلـكى يۈرهكـنى تـىلـغايـدىغـان ئهلهمـدۇر. خهلـقئارالـىق كۆچـمه كـاپـىتـال 

سـاھىبـلىرى تهرىپـىدىن كۆڭۈل قـويۇپ پـىالنـالنـغان بـىر مهيـدان پۇل مۇئـامـىله ئۇرۇشـى تېخى يېقىنـدىال جـاھان 

ئهھلى تهرىپـىدىن «كـىچـىك ئهجـدهرھا»، «كـىچـىك يـولۋاس» دهپ تهرىپـلهنـگهن دۆلهتـلهرنـى [ئـاپـتورالر بۇ 
يهرده كـورېيه، تهيۋهن، خـوڭكوڭ ۋه سـىنـگاپـورنـى دېمهكـچى] ئـارقـا-ئـارقـىدىن يهر چـىشـلهتـتى. ئـىلـگىرى 
غهربـلىكـلهرنـىڭ مهسـتلىكـىنـى قـوزغـىغـان ئـىقـتىسـادىي گۈلـلىنـىش بـىر كېچىدىال خـانـىۋهيـران بـولـدى. بـىر 

قېتىمـلىق تۇتۇشۇشـتىن كېيىنـال، بـىر قـانـچىلـىغـان دۆلهتـلهرنـىڭ ئـىقـتىسـادى ئـارقـىسـىغـا ئـون يـىل چېكىنـىپ 

كهتـتى. ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇش سېپى قـولـدىن كهتـكهچـكه، ئـىجـتىمـائـىي تهرتـىپمۇ ھاالكهت گـىردابـىغـا بېرىپ 
قـالـدى. «ئېزىنـى بـاسـسا مېزى» چـىقـىپ تۇرغـان قـااليـمىقـانـچىلـىقـالردا ئۆلـگهن-يـارىالنـغانـالرنـىڭ سـانـى بـىرهر 

قېتىمـلىق دائـىرىلـىك ئۇرۇشـتىكـىگه يېقىنـالشـتى، جهمـئىيهتـكه كۆرسهتـكهن تهسـىرى ھهتـتا دائـىرىلـىك 
ئۇرۇشـنىڭكىدىنمۇ ئېغىر بـولـدى ... شۇ ۋهجـىدىن، پۇل مۇئـامـىله ئۇرۇشـى قـان تۆكـمىسـىمۇ ئـوخـشاشـال غـايهت 

زور ۋهيـران قـىلـىش كۈچـىگه ئـىگه غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش ھالـىتـى سۈپـىتـىده، ئۆتمۈشـته 
ھهربـىيـلهر ۋه قـورال-يـاراغـالر ھهمـده قـان تۆكۈش ۋه ئۆلۈم-يېتىم مـىڭ يـىلـالرچه دهۋر سۈرگهن ئۇرۇش 
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سهھنىسـىگه رهسـمىي قهدهم قـويـدى. ئـىشـىنـىمـىزكـى، ئۇ ئۇزۇنـغا قـالـمايـال رهسـمىي ھهربـىي ئـاتـالغۇ سۈپـىتـىده 

تۈرلۈك ھهربـىي لۇغهتـلهردىن ئـورۇن ئـالـىدۇ. شۇنـداقـال، كېلهركـى ئهسـىرنـىڭ دهسـلىپـىده كـىشـىلهر تهرىپـىدىن 
تۈزۈلگۈســى «20-ئهســىر ئۇرۇش تــارىخــى»دىكــى تــولــىمۇ يــارقــىن بــىر پــاراگــراف بــولۇپ قــالــىدۇ. بۇ 

پـاراگـرافـتىكـى بـاش پېرسـونـاژ سـىيـاسـىيـونـالر يـاكـى ھهربـىيشۇنـاسـالر بـولـماسـىتـن، جـورج سـوروسـتۇر ... 

سـوروسـتىن كېيىن، [1988-يـىلـىدىن 2000-يـىلـىغـىچه تهيۋهنـگه پـرىزدېنت بـولـغان] لـى دېڭخۇي شهرقـىي 

جهنۇبـىي ئـاسـىيـا ئـىقـتىسـادىي كـرىزىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، تهيۋهن پۇلـىنـىڭ كۇرسـىنـى چۈشۈرۈپ، شۇ ئـارقـىلـىق 

خـوڭكوڭ دولـلىرىغـا، خـوڭكوڭ پـاي چهكـلىرىگه، بـولۇپمۇ قـىزىل پـاي چهكـلهرگه (خـوڭكوڭدا يـاكـى خـىتـاي 

چـوڭ قۇرۇقلۇقـىنـىڭ سـىرتـىدىكـى بـاشـقا رايـونـالردا تـىزىمـغا ئـالـدۇرۇلـغان، ئهمـما خـىتـاي چـوڭ قۇرۇقلۇقـىدا 

ئـىش بـاشـلىغـان ۋه ئـاسـاسـلىقـى خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىده سـودا قـىلـىدىغـان، بـولۇپمۇ رهسـمىي ئـارقـا كۆرۈنۈشـى بـار 

شـىركهتـلهرنـىڭ پـاي چهكـلىرىنـىڭ ئـورتـاق ئـىسـمى، ت) زهربه بهردى. ئۇشـبۇ «پۇل مۇئـامـىله زىيـاپـىتـى»گه 

بهس-بهســته داخــىل بــولۇشــقان، «ئــىشهنــچ بــاھاالش دوكــالتــى» ئېالن قــىلــىش نــامــىدا پۇل مۇئــامــىله 

كـاتـتىبـاشـلىرىغـا ھۇجۇم نـىشـانـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان مـورگـان سـىتهنلېي (Morgan Stanley) ۋه مۇدىي 

(Moody) شىركهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان چوڭ-كىچىك ھايانكهشلهر تېخى بۇنىڭ سىرتىدا. 

سـاق بـىر يـىل ئـىلـگىرى قـوزغـالـغان پۇل مۇئـامـىله ئۇرۇشـىنـىڭ ئـىكـكىنـچى بـاسقۇچـى 1998-يـىلـى يـاز 
پهسـلىدىن ئېتىبـارهن تېخىمۇ كهڭ جهڭگاھتا ئـارقـا-ئـارقـىدىن بـاشـالنـدى. بۇ قېتىم ئۇرۇشـقا ئـالـدىنـقى يـىلـى 

ئېچىنـىشـلىق مهغلۇبـىيهتـكه ئۇچـرىغـان شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا ئهلـلىرىال ئهمهس، بهلـكى يـاپـونـىيه بـىلهن 

رۇسـىيهدىن ئـىبـارهت ئـىكـكى گـىگـانـت دۆلهتمۇ سۆرهپ كـىرىلـدى-ده، نهتـىجـىده پۈتكۈل يهرشـارىنـىڭ 
ئـىقـتىسـادىي ۋهزىيـىتـى بـارغـانسېرى نـاچـارلـىشـىپ، تـىزگـىلهش تـولـىمۇ قـىيـىنـالشـتى ... يـادرو قـورالـالر كـىشـىنـى 

چۆچۈتـىدىغـان سهرهمـجانـغا ئـايـلىنـىپ، ئهمهلـىي ئۇرۇش قـىمـمىتـىنـى يـوقـاتـقان بۈگۈنـكى كۈنـده، پۇل مۇئـامـىله 

ئۇرۇشـى ئۆزىنـىڭ خۇپـىيـانـىلـىكـى، مهشغۇالت قـىلـىشـقا ئهپـچىلـلىكـى، ۋهيـران قـىلـىش كۈچـىنـىڭ زور بـولۇشـى 

قــاتــارلــىقــى ئــاالھىدىلــىكــلىرى بــىلهن جــاھان ئهھلىنــىڭ دىقــقىتــىگه ســازاۋهر، دهرىجــىدىن تــاشــقىرى 

ئـىسـتراتېگىيهلـىك قـورالـغا ئـايـالنـدى ... ئۇنـى فـونـد جهمـئىيـىتـى شهكـلىدىكـى پۇل مۇئـامـىله ئۇرۇشـى دهپ 

ئـاتـاشـقا بـولۇشـى مۇمـكىن. كـىشـىنـى تهشۋىشـكه سـالـىدىغـىنـى ھهم چـوقۇم يۈزلـىنـىشـكه تېگىشـلىكـى شۇكـى، بۇ 

تۈردىكـى ئۇرۇش جهھهتـته، ئـىشـلىتـىلـىش چـاسـتوتـىسـى بـارغـانسېرى يۇقـىرى بـولۇش، شـىددىتـى بـارغـانسېرى 

كۈچلۈك بــولۇش ھهمــده بــارغــانسېرى كۆپــلىگهن دۆلهت ۋه دۆلهتــتىن تــاشــقىرى تهشــكىالتــالر تهرىپــىدىن 
قوللىنىلىش يۈزلىنىشى كۆرۈلمهكته. (نهقىل تۈگىدى) 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»نـىڭ ئـاپـتورلـىرىنـىڭ نهزىرىدە، «سـودا ئۇرۇشـى» ۋە «پۇل مۇئـامـىله ئۇرۇشـى» 

ھهرگـىزمۇ كـىنـايه بـولـماسـتىن، ئۇرۇشـنىڭ تـولـىمۇ رېئال شهكـىلـلىرىدۇر. پـولـكوۋنـىكـالر ئـامېرىكـا پـارالمېنتىنـىڭ ھهر 

يـىلـى خـىتـايـنىڭ تـىجـارەتـتىكـى «ئهڭ مهنـپهئهتـدار دۆلهت»لـىك ئـورنـىغـا قـارشـى بېلهت تـاشـلىشـىنـى،  خهلـقئارا 

پۇل فـونـدى تهشـكىالتـىنـىڭ (خـىتـايـغا قـاراتـقان) چـىڭ پۇل سـىيـاسـىتـىنـى ۋە خـىتـايـنىڭ (تـاكـى 2001-يـىلـى 12-
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ئـايـغىچه) دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىغـا كـىرگۈزۈلـمهسـلىكـىنـى خـىتـايـغا قـارشـى ئۇرۇش ھهرىكـىتـى دەپ قـارىغـان. بۇ 

خـىل نـارازىلـىق كهيـپىيـاتـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ غهربـكه بـولـغان نهپـرىتـىنـى ۋە ئۇرۇشخۇمـارلـىقـىنـى 

كۆرۈكـلىگهن. بـولۇپمۇ 1997-يـىلـىدىكـى ئـاسـىيـا پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـى ئۇالرغـا قـاتـتىق تهسـىر قـىلـغان. 

كـاپـىتـالـالرنـىڭ ئـاسـىيـادىن چـىقـىپ كېتىشـى ۋە خهلـقئارا پۇل فـونـدى تهشـكىالتـىنـىڭ يېڭى تهلهپـلىرى خـىتـايـغا 

ئـامېرىكـانـىڭ يهر شـارى پۇل مۇئـامـىله سـىسـتېمىسـىدا ئۆز ئـالـدىغـا قـانـچىلـىك كۈچـى بـارلـىقـىنـى كۆرسـىتـىپ قـويـغان 

بولۇپ، بىخهتهر ھالدا مهبلهغكه ئېرىشىش (خىتاينىڭ نهزىرىدە) ئىنتايىن ھالقىلىق مهسىلىگه ئايالنغان. 

301-مـاددا 1974-يـىلـىدىكـى ئـامېرىكـا سـودا قـانۇنـىنـىڭ بـىر مـاددىسـى بـولۇپ، ئۇ پـرىزدېنتنىڭ خهلـقئارا 

سـودا كېلىشـىمـىگه خـىالپـلىق قـىلـغان يـاكـى سـودىدا نـاھهق يـاكـى نـابـاب قـىلـمىشـالرنـى سـادىر قـىلـغان، بـولۇپمۇ 

بـىلـىم مۈلۈك ھوقۇقـىنـى دەپـسهنـدە قـىلـغان ھهر قـانـداق چهتـئهل ھۆكۈمـىتـىگه قـايتۇرۇلـغان ئـىنـكاس سۈپـىتـىدە، 

تـامـوژنـا بېجىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئۆچ ئېلىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـارلـىق مۇۋاپـىق تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـىغـا 

ھوقۇق بهرگهن. بۇ بـىزنـىڭ ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋىتـىمـىزنـىڭ يهنه بـىر تهرىپـى بـولۇپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه 

ئامېرىكانى خىتايغا قارشى تاجاۋۇزچى سۈپىتىدە كۆرسهتكهن. 

ھالبۇكـى، ئـامېرىكـانـىڭ سـىيـاسـىي ۋە ھهربـىي ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ نهزىرىدە، پۇل مۇئـامـىله ۋە سـودا 

سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ ئۇرۇش بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى يـوق. مهن بهشـبۇرجهكـلىك بـىنـادىكـىلهرنـىڭ («چهكـلىمـىسـىز 

ئۇرۇش» دېگهن كـىتـابـتا تـىلـغا ئېلىنـغان) 1997-يـىلـىدىكـى كـاپـىتـالـالرنـىڭ (ئـاسـىيـادىن) چېكىنـىشـى ۋە چـىڭ 

پۇل سـىيـاسـىتـى تېمىسـىغـا دىقـقهت قـىلـغان-قـىلـمىغـانـلىقـىدىنمۇ گۇمـانـلىنـىمهن. كـىلـىنـتون ھۆكۈمـىتـى «ئـاسـىيـا پۇل 

مۇئـامـىله كـرىزىسـى چـوقۇم ئـاسـاسـلىقـى خهلـقئارا پۇل فـونـدى تهشـكىالتـى قـاتـارلـىق دۇنـياۋى تهشـكىالتـالر 

تهرىپـىدىن بـىر تهرەپ قـىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان كۆپ تهرەپـلىك مهسـىله؛ ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى جـورج سـوروس 

يـاكـى مـورگـان سـىتهنلېي قـاتـارلـىق خۇسۇسـىي ئـىگـىلـىكـتىكـى پۇل مۇئـامـىله ئـىشـتراكـچىلـىرى ئۈچۈن ھېچقانـداق 

مهسـئۇلـىيهتـنى ئۈسـتىگه ئېلىشـى كېرەك ئهمهس؛ پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـاسـىيـا دۆلهتـلىرىگه 

تـاجـاۋۇز قـىلـىش ھهرىكـىتـى ئهمهس، بهلـكى يهر شـارىالشـقان پۇل مۇئـامـىله بـازىرىنـىڭ بـىتهلهيـلىكـى» دەپ 

قـارىدى. ئهنه شۇنـىڭدەك، كهمـىنه ھاۋا ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـوفـىتسېرى بـولـغان كهسـپىي ھايـاتـىمـدا ـــ تـاكـى 

2017-يىلى ئاقسارايغا كىرگهنگه قهدەر ـــ 301-ماددىنى ئاڭالپمۇ باقمىغانىدىم. 

خـىتـاي ئـاسـىيـا پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـىگه قـايتۇرۇلـغان ئـىنـكاس سۈپـىتـىدە، ئـىقـتىسـادنـى چهتـئهلـنىڭ 

ھۇجۇمـىدىن قـوغـداشـنى مهقـسهت قـىلـغان تېخىمۇ كۆپ تهدبـىرلهرنـى قـولـالنـدى. بۈگۈنـكى كۈنـدە، ئۇالردا 

ئهركـىن ئـالـماشـتۇرغـىلـى بـولـمايـدىغـان پۇل ۋە قـاتـتىق كـاپـىتـال كـونـتروللۇقـى بـار. ئۇالر ھهتـتا يهرشـارى پۇل 

 (bitcoin) مۇئـامـىله بـازىرىنـىڭ چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرىمـايـدىغـان رەقهمـلىك پۇلـنى ـــ بـىت تهڭگىسـىنـىڭ

خىتايچه نۇسخىسىنى ـــ تهرەققىي قىلدۇرماقتا. 

ئـاپـتورالرنـىڭ «پۇل مۇئـامـىله ئۇرۇشـىنـى مهخـپىي پـىالنـالشـقا ۋە ئـىجـرا قـىلـىشـقا ۋە كۆپـىنـچه ھالـالردا 

خۇسۇسـىي ئـىگـىلـىكـتىكـى ۋاكـالهتـچىلهر ئـارقـىلـىق يـوشۇرغـىلـى بـولـغاچـقا، ئۇنـىڭ ۋەيـران قـىلـىش كۈچـى 

2022، ئۆكتهبىر 9
ئۇيغۇرالر 38-سان



پهۋقۇلـئاددە زور بـولـىدۇ» دېگهن ھۆكـمى تـوغـرا. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى داۋامـلىشـىۋاتـقان پۇل مۇئـامـىله 

ئۇرۇشـىدا ئۆزىنـىڭ بېكىنـمه بـانـكا سـىسـتېمىسـىنـى، خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـى ۋە بـاشـقا ئـامـمىۋى تهشـكىالتـالرنـى 

ۋاكـالهتـچى سۈپـىتـىدە ئـىشـلهتـمهكـته. ئۇالر بۇ تـاكـتىكـىالرنـى ئۆزلـىرى ئـىجـاد قـىلـغان بـولـماسـتىن ـــ كېيىنـكى 

بـابـالردا كۆرىدىغـىنـىمـىزدەك ـــ يـامـان غهرەزلـىك شهخسـلهر ۋە تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرىدىن ئۆزگهرتـىپ قـوبۇل 

قىلغان. 

غهيرىي ھهربىي ئۇرۇش ھهرىكهتلىرى: تېرورلۇق ئۇرۇشى ۋە ئېكولوگىيهلىك ئۇرۇش 

«يېڭى تېرورلۇق ئۇرۇشــى» ئهنــئهنــىۋى تېرورلۇق ئۇرۇشــىغــا نــىســبهتهن ئېيتىلــغان. ئــادهتــتىكــى 
مهنـىدىكـى تېرورلۇق ئۇرۇشـىنـىڭ كۆلـىمـى چهكـلىك بـولـغانـلىقـتىن، ئۇ كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـان ئۆلۈم-يېتىم 

بــىرهر قېتىمــلىق ئۇرۇشــنىڭكىدىن تۆۋهن بــولســىمۇ، لېكىن ئۇنــىڭ زوراۋانــلىق تۈســى تېخىمۇ كۈچلۈك، 
شۇنـداقـال قـىلـمىش داۋامـىدا ئهنـئهنـىۋى جهمـئىيهت قـائـىده-نـىزامـلىرىنـىڭ چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرىمـايـدۇ. ئۇنـىڭ 

ھهربـىي جهھهتـتىكـى ئـاالھىدىلـىكـى «چهكـلىك ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش قـىلـىش»تۇر. 
مهزكۇر ئــاالھىدىلــىك ھهرۋاقــىت مۇئهيــيهن قــائــىده-نــىزام بــويــىچه ئــىش قــىلــىدىغــان ۋه شۇ سهۋهبــلىك 
«چهكسىـز ۋاسىـتىـلهر ئاـرقىـلىـق چهكلـىك ئۇرۇش قىـلىـدىغاـن» دۆلهت كۈچلـىرىنىـ ئۇرۇش باـشالنماستـىنال 
تـولـىمۇ ئهپسـىز ھالـغا چۈشۈرۈپ قـويـىدۇ. ئهنه شۇ ۋهجـىدىن، ئـاغـزىدىن سۈت پۇراپ تۇرىدىغـان بـىر قـانـچه 

كـىچـىك بـالـىدىن تهشـكىل قـىلـىنـغان تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرىمۇ ئـامېرىكـادهك كۈچلۈك دۆلهتـلهرنـىڭ بېشىنـى 

قـاتۇرااليـدۇ. ھالبۇكـى، «كـاال بـوغۇزاليـدىغـان پـىچـاقـتا چۈجه ئۆلتۈرىدىغـان» (يهنـى پـاشـىنـى زهمـبىرهكـته 

ئـاتـىدىغـان) ئۇسۇلـالر كۆپـىنـچه ۋاقـىتـتا كـارغـا كهلـمهيـدۇ. يېقىنـدا، نـايـروبـى ۋه دارۇسـساالمـدا تهڭال يۈز 
بهرگهن، ئـامېرىكـانـىڭ ئـىكـكى ئهلـچىخـانـىسـىنـى پـارتـلىتـىش ۋهقهسـى بۇنـىڭ ئهڭ يېڭى ئـىسـپاتـىدۇر. بـىن 
الدېنچه تېرورلۇقـنىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـى كـىشـىلهردىكـى مۇنـداق تهسـىراتـنى كۈچهيـتىۋهتـتى: ھهرقـانـداق 
دۆلهتــنىڭ ـــ قــانــچىلــىك قۇدرهتــلىك بــولۇشــىدىن قهتــئىيــنهزهر ـــ بــىر مهيــدان قــائــىدىســىز ئۇرۇشــتا 

ــ  ئۈسـتۈنلۈكـكه ئېرىشـىشـى بهسـى مۈشكۈل. ھهتـتا، بۇ دۆلهت ـــ ئـامېرىكـانـىڭ نۆۋهتـته قـىلـىۋاتـقىنـىدهك ـ

تېرورچىغا ئايلىنىۋالسىمۇ، غهلىبه قىاللىشى ناتايىن. 

لېكىن، ئهگهر بـارلـىق تېرورچـىالر پـارتـلىتـىش، گۆرۈگه ئېلىش، يـوشۇرۇن ئۆلتۈرۈش ۋه ئـايـروپـىالن 
بۇالش قـاتـارلـىق ئهنـئهنـىۋى تـاكـتىكـىالر بـىلهنـال چهكـلهنـسه، بۇنـى ئهڭ قـورقۇنچـلۇق ئـىش دېگىلـى بـولـمايـدۇ. 

كـىشـىنـى ھهمـمىدىن بهك تهشۋىشـكه سـالـىدىغـىنـى، تېرورچـىالرنـىڭ دهرىجـىدىن تـاشـقىرى قـورال قـىلـىپ 

ئـىشـلهتـكىلـى بـولـىدىغـان تۈرلۈك يۇقـىرى-يېڭى تېخنىكـىالر بـىلهن ئۇچـرىشـىشـىدۇر. بۇ خـىل مهنـزىره 
ئـالـلىقـاچـان ئۆزىنـى غـىل-پـال كۆرسـىتـىپ، كـىشـىلهرنـى تهشۋىشـكه سېلىشـقا بـاشـلىدى. «ئـام ھهقـىقهت 
دىنـى»نـىڭ مۇرىتـلىرى تـوكـيو مېتروسـىدا «سـارىن» زهھهرلـىك گـازىنـى قـويۇپ بهرگهنـده، ئۇنـىڭ قـورقۇتۇش 

ئۈنۈمــى زهھهرلــىك گــاز كهلتۈرۈپ چــىقــارغــان تــاالپهتــنىڭكىدىن بهكــال ئېشىپ كهتــتى ۋه بۇ ۋهقه شۇنــى 
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كـىشـىلهرنـىڭ سهمـىگه سـالـدىكـى، زامـانـىۋى بـىيـولـوگـىيه تېخنىكـىلـىرى ئـىنـسانـالرنـى كهڭ كۆلهمـده قـىرغـىن 

قـىلـىش كـويـىدا يۈرىدىغـان تېرورچـىالر ئۈچۈن قـورال-يـاراغـنى تهقـلهپ بهردى. بـىگۇنـاھ كـىشـىلهرنـى 

ئۆلتۈرۈش ئــارقــىلــىق قــورقۇنــچ پهيــدا قــىلــىدىغــان، يۈزلــىرىنــى ئېتىۋالــغان ئۆتمۈشــتىكــى قــاتــىلــالرغــا 

ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، ئـىتـالـىيهدىكـى «نهيـزه پـارتـىيهسـى» تـامـامهن بـاشـقىچه تـىپـتىكـى يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق 

تېرورلۇق تهشـكىالتـىدۇر. مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ مۇددىئـاسـى ئېنىق، مـاھارىتـى ئۈسـتۈن. ئۇالر مهخسۇس بـانـكا 
ۋه ئـاخـبارات ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ كـومپيۇتېر تـورىغـا سـوقۇنۇپ كـىرىپ، مـاتېرىيـال ئـوغـرىالش، پـروگـرامـمىالرنـى 
ئۆچۈرۈۋېتىش، سـاخـتا ئۇچۇر تـارقـىتـىش قـاتـارلـىقـالرغـا مـاھىر بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ قـىلـىدىغـىنـى تـور ۋه 

تـاراتقۇالرغـا قـارىتـىلـغان تـىپـىك تېرورلۇق ھهرىكـىتـىدۇر. بـىز ئهڭ يېڭى تېخنىكـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئهڭ يېڭى 

ســاھهلهرده ئــىنــسانــىيهت بــىلهن دۈشــمهنــلىشــىدىغــان بۇ خــىل تېرورلۇق ھهرىكــىتــىنــى «يېڭى تېرورلۇق 
ئۇرۇشى» دهپ ئاتىساق مۇۋاپىق بولۇشى مۇمكىن. (نهقىل تۈگىدى) 

ئېكولوگىيهلىك ئۇرۇش 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز ئهسـىرىدە 

مۇنداق دېگهن: 

ئېكولــوگــىيهلــىك ئۇرۇش ـــ زامــانــىۋى تېخنىكــىالردىن پــايــدىلــىنــىپ دهريــا ئېقىنــلىرىغــا، دېڭىز-

ئـوكـيانـالرغـا، يهر پـوسـتىغـا، قۇتۇپ مۇزلـىرىغـا، ئـاتـموسفېرا ئـايـلىنـىشـىغـا ۋه ئـوزون قـاتـلىمـىنـىڭ تهبـىئـىي 

ھالــىتــىگه تهســىر كۆرســىتــىپ، ھۆل-يېغىن مــىقــدارىنــى، تېمپىراتۇرانــى، ھاۋا تهركــىبــىنــى، دېڭىز يۈزى 
ئېگىزلـىكـىنـى، كۈن چۈشۈش مـىقـدارىنـى ئۆزگهرتـىش، شۇنـداقـال سۈنـئىي يهر تهۋرىتـىش قـاتـارلـىق ئۇسۇلـالر 

ئـارقـىلـىق يهرشـارىنـىڭ فـىزىكـىلـىق مۇھىتـىنـى ۋهيـران قـىلـىش يـاكـى رايـونـنىڭ ئېكولـوگـىيهسـىنـى ئۆزگهرتـىۋېتىش 

ئۇرۇنۇشـى بـولۇپ، بۇ يېڭى تـىپـتىكـى «غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇش» ئۇسۇلـىدۇر. بهلـكىم، ئۇزۇنـغا 

قـالـماي سۈنـئىي پهيـدا قـىلـىنـغان «ئېل نـىنـو» (El Niño: تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ شهرقـىدىكـى سۇالرنـىڭ بـىر 

 :La Niña) «قـانـچه يـىلـدا بـىر قېتىم بـىنـورمـال رهۋىشـته ئـىسسـىپ كېتىش ھادىسـىسـى، ت) يـاكـى «ال نـىنـا

«ئېل نـىنـو ھادىسـىسـى»نـىڭ دهل ئهكسـى بـولۇپ، تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ شهرقـىدىكـى سۇالرنـىڭ پهۋقۇلـئادده 
سـوۋۇپ كېتىش ھادىسـىسـى، ت) ھادىسـىلـىرى مهلۇم دۆلهتـلهرنـىڭ يـاكـى دۆلهتـتىن تـاشـقىرى تهشـكىالتـالرنـىڭ 

قــولــىدىكــى يهنه بــىر خــىل دهرىجــىدىن تــاشــقىرى قــورال بــولۇپ قېلىشــى مۇمــكىن. بــولۇپمۇ تېرورلۇق 

خۇسۇسـىيـىتـىگه ئـىگه دۆلهتـتىن تـاشـقىرى تهشـكىالتـالر جهمـئىيهت ۋه ئـاۋامـغا قـارىتـا ھېچقانـداق مهسـئۇلـىيهتـنى 

ئۈسـتىگه ئـالـمىغـاچـقا ۋه ھهرۋاقـىت كۈتۈلـمىگهن ئـىشـالرنـى قـىلـغاچـقا، ئېكولـوگـىيهلـىك ئۇرۇش قـوزغـايـدىغـان 

سۇبيېكت بـولۇش ئېھتىمـالـلىقـى تېخىمۇ يۇقـىرى. شۇنـداقـال، رېئال خهتهر شۇ يهردىكـى، ئـىمـكانـقهدهر تېز 

تهرهقـقىي قـىلـىشـنى كۆزلهش نهتـىجـىسـىده، يهرشـارىنـىڭ ئېكولـوگـىيهلـىك مۇھىتـى دائـىم ھاالكهت گـىردابـىدا 
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تۇرغـاچـقا، ئۇنـىڭغا قـىلـىنـغان شۇنـچىكـى زهربه بـىر مهيـدان ئېكولـوگـىيهلـىك بـوھران پهيـدا قـىلـىشـقا يېتىدۇ. 

(نهقىل تۈگىدى) 

مهن پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ «11-سېنتهبـىر ۋەقهسـى»دىن ئـىكـكى يـىل بۇرۇن تېرورلۇقـقا ۋە ئۇسـامه بـىن 

الدېنغا بـولـغان تـونۇشـىنـىڭ قـانـچىلـىك ئېنىق ئـىكهنـلىكـىنـى يهنه بـىر قېتىم تهكـىتـلهشـكه مهجبۇرمهن. ئۇالر 

دۇنـيادىكـى بـىردىنـبىر دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهت (يهنـى ئـامېرىكـا)نـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئهنـئهنـىۋى 

قـىسـىمـالرنـىڭ خهلـقئارا قـانۇنـالرنـى ۋە جهڭ قـائـىدىلـىرىنـى پـىسهنـتىگه ئـالـمايـدىغـان تېرورچـىالرغـا قـارشـى تۇرۇشـقا 

تهيـيارلـىنـىپ بـواللـمىغـانـلىقـىنـى كۆرۈپ يهتـكهنـىدى. ئۇالر ئـامېرىكـانـىڭ سـىيـاسهتـلىرى ۋە ھۆكۈمهت ئـاپـپاراتـلىرى 

چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش مېتودىنـى قـولـلىنـىدىغـان تېرورچـىالرنـى بـايـقاش ۋە تـوسۇشـتا قـىيـنىلـىدۇ، دەپ قـارايـتتى. 

«كـاال بـوغۇزاليـدىغـان پـىچـاقـتا چۈجه ئۆلتۈرىدىغـان» (ểڏᇍ) دېگهن ئـوخشـىتـىش بۇش ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى (يهرشـارىۋى) ئۇرۇش»ىنـى تهسۋىرلهشـتىكـى كـىشـىنـى بـىئـارام قـىلـىدىغـان، ئهمـما تـوغـرا سۈپهت 

ئىدى. 

ئـاپـتورالر مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا ئـايـروپـىالن بۇالشـنىڭ يـاكـى بـىئـو-خـىمـىيـىلـىك ھۇجۇمـنىڭ تهسـىرىنـىڭ 

ئهمهلـىي ئۆلۈم-يېتىم سـانـىنـىڭكىدىن كۆپ ئېشىپ كېتىدىغـانـلىقـىنـى، بـانـكا ھېسابـاتـلىرىنـى ئۆچۈرۈۋېتىدىغـان 

يـاكـى ئېلېكتر تـورىغـا بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىدىغـان تـور ھۇجۇمـلىرىنـىڭمۇ شۇ خـىل ئۈنۈمـگه ئـىگه ئـىكهنـلىكـىنـى 

چۈشـىنهتـتى. ئۇالر خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه كـونـكرېت تـاكـتىكـىالرنـى قـولـلىنـىش ھهقـقىدە مهسـلىھهت بهرمهسـتىن، 

چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـتا پـايـدىلـىنـىش مۇمـكىن بـولـغان بـارلـىق تـالـالشـالرنـى ئېدىتـالۋاتـقان ئـىدى. بۇ خـىل رەھىمسـىز 

تـالـالش تـىزىمـلىكـى چـوقۇم بـىز (يهنـى ئـامېرىكـا)نـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىك تـىپـىمـىزغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىدى، 

بـولۇپمۇ كـورونـا ۋىرۇسـىدىن مهنـبهلهنـگهن ئۇزۇنـغان سـوزۇلـغان بـوھرانـدىن كېيىن تېخىمۇ شۇنـداق. يـاكـى بـىز 

خىتاي كومپارتىيهسى پايدىلىنىشقا تهشنا بولغان پۇرسهتلهرنى تونۇپ يېتىشكه بهكال كىرىشىۋالدۇقمۇ؟ 

تۇنـجى قېتىم «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»نـى ئـوقۇغـىنـىمـدا، ئېكولـوگـىيهلـىك ئۇرۇشـقا ئـاالقـىدار كېيىنـكى بۆلهك 

مـاڭا تـولـىمۇ بـىمهنه تۇيۇلـغانـىدى. ھالبۇكـى، ئـارىدىن يـىگـىرمه يـىل ئۆتـكهنـدىن كېيىن، بـىز كـىلـىمـات 

ئۆزگـىرىشـنىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك تهھدىتـى ۋە خـىتـايـنىڭ ئۇنـى كۈچهيـتىشـتىكـى رولـىنـى تېخىمۇ ئېنىق تـونۇپ 

يهتتۇق. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى كـاربـون تۆت ئـوكسـىد قـويۇپ بېرىشـته دۇنـيادا بـىرىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان 

بـولۇپ، بـارغـانسېرى تېز سۈرئهتـته يهر شـارىنـى ئـىسسـىتـىۋېتىۋاتـىدۇ. خـىتـاي يهنه ئۆزىنـىڭ غـايهت زور 

نـوپۇسـىنـىڭ قـورسـقىنـى تـويغۇزۇشـقا بـولـغان تـىنـىمسـىز ئـىسـىتـىكـى سهۋەبـلىك، دېڭىز-ئـوكـيانـالردىكـى بېلىقـالرنـى 

چهكـتىن ئـاشۇرۇپ تۈگـىتـىۋېتىشـتىكـى بـاش جـىنـايهتـچىدۇر. گهرچه خـىتـاي «پـارىژ كېلىشـىمـى»گه ئـىمـزا قـويـغان 

بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى پـىكـىر بـىلـدۈرگهن بـاشـقا مهسـىلـىلهردىكـىگه ئـوخـشاشـال، بـىز خـىتـايـنىڭ 

كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـىگه تـاقـابـىل تۇرۇش نـىيـىتـى بـارلـىقـى تـوغـرىسـىدىكـى ھهرقـانـداق سۆزلهرگه زىنھار 

2022، ئۆكتهبىر 12
ئۇيغۇرالر 38-سان



ئـىشـىنهلـمهيـمىز. مهسـىلهن، خـىتـاي سـىالنېتىس گـازىنـى (Shale gas ـــ سـىالنېتىس قهۋىتـىدىكـى تهبـىئـىي گـاز، 

ت) بار كۈچى بىلهن قېزىۋاتىدۇ. 

شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، گـرېتا سـانبېرگـقا (Greta Thunberg) ئـوخـشاش كـىلـىمـات 

پـائـالـىيهتـچىلـىرى خـىتـايـنىڭ يېقىنـقى يـىگـىرمه يـىلـدىكـى كهڭ كۆلهمـلىك ئېكولـوگـىيهلـىك بۇزغۇنـچىلـىقـتىكـى رولـىنـى 

زىنھار تهنـقىد قـىلـىپ بـاقـمىدى. ئهكسـىچه، ئۇالر دىقـقىتـىنـى غهربـنىڭ جـىنـايهتـلىرىگـىال مهركهزلهشـتۈرۈپ، 

خـىتـايـنىڭ يېشىلـالشـتۇرۇش تـىرىشـچانـلىقـى ھهقـقىدىكـى سـاخـتا ئۇچۇرالرغـا ئـالـدانـدى. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

قـوزغـىغـان ۋە كـىلـىمـات پـائـالـىيهتـچىلـىرى بـىلهن ب د ت قـاتـارلـىق خهلـقئارالـىق تهشـكىالتـالر تهرىپـىدىن ئهۋجـىگه 

چــىقــىرىلــغان بۇ خــاتــا ئۇچۇر مۇجــادىلــىســى ئۇچۇر ئۇرۇشــى بــىلهن ئېكولــوگــىيهلــىك ئۇرۇشــنىڭ 

بـىرلهشـتۈرۈلـگهنـلىكـىنـىڭ مـىسـالـىدۇر. ب د ت مۇ خـىتـاي بهرگهن پـارىالر ۋە خـىتـايـنىڭ ب د ت ئـاپـپاراتـلىرىغـا 

تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۇرۇنۇشـلىرىنـىڭ نهتـىجـىسـىدە، (خـىتـايـدىن سـادىر بـولـغان) بۇ مهسـىلـىلهرنـى كۆرمهسـكه 

سالدى. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئـامېرىكـالـىقـالر كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـىگه تـاقـابـىل تۇرۇش مهقسـىتـىدە، ئۆز 

ئـىقـتىسـادىغـا ۋەيـران قـىلغۇچ زىيـان سـالـىدىغـان چهكـلىمـىلهرنـى قـوبۇل قـىلـدى، «مهيـنهت» يـاسـىمـىچـىلـىق 

خـىزمـىتـىنـىڭ چهتـئهلـگه ـــ كۆپـىنـچه ھالـالردا خـىتـايـغا ـــ يۆتـكىلـىشـىگه ئهگـىشـىپ، كهڭ كۆلهمـلىك ئـىشسـىزلـىق 

تېخىمۇ ئهۋجـىگه چـىقـتى، شۇنـداقـال شـىركهتـلهر بۇ يهرلهردە چهكـلىمـىسـىز يـاكـى چهكـلىمه تـولـىمۇ ئـاز شـارائـىتـتا، 

مۇھىتـنى بـىمـاالل بۇلـغىيـااليـدىغـان بـولـدى. شۇنـداقـال، گهرچه سـىالنېتىس گـازىنـى ئـىشـلىتـىش جهريـانـىنـىڭ 

خهۋپـى مۇبـالـىغـىلهشـتۈرۈۋېتىلـگهن ۋە بۇ (يهنـى سـىالنېتىس گـازىنـى ئـىشـلىتـىش) بـىزنـىڭ تهبـىئـىي گـاز 

چىـقىـمىـمىـزنىـ دۇنيـادىكىـ ئهڭ تۆۋەن سهۋىيهگه چۈشۈرگهن بوـلسىـمۇ، لېكىن ئاـمېرىكاـ سىـياـسىـيوـنلـىرى يهنىـال 

سىالنېتىس گازىنى ئىشلىتىشنى چهكلهشنىڭ كويىدا. 

مهن سۈنـئىي رەۋىشـته «ئېل نـىنـو» ھادىسـىسـى پهيـدا قـىلـىشـنىڭ مۇمـكىن يـاكـى ئهمهسـلىكـىنـى بـىلـمهيـمهن، 

ئهمـما خـىتـايـنىڭ كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـىدىن غهربـنى ئـالـداش ۋە كـونـترول قـىلـىشـنىڭ يهنه بـىر پۇرسـىتـى سۈپـىتـىدە 

پايدىلىنىشى كىشىنى ئهندىشىگه سالىدۇ. 

غهيرىي ھهربىي خاراكتېرلىك ئۇرۇشنىڭ تېخىمۇ كۆپ تۈرلىرى 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز ئهسـىرىدە 

مۇنداق دېگهن: 

يۇقـىرىدا بـايـان قـىلـىنـغانـالردىن سـىرت، بـىز يهنه غهيـرىي ھهربـىي خـاراكتېرلـىك ئۇرۇشـنىڭ مهۋجۇت 

يـاكـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـى مۇمـكىن بـولـغان نۇرغۇن ۋاسـىتـىلـىرىنـى ۋه شهكـىلـلىرىنـى مـىسـال كهلتۈرهلهيـمىز. 

مهسىلهن: 
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* پـىتـنه-پـاسـات تـارقـىتـىش ۋه قـورقۇتۇش ئـارقـىلـىق دۈشـمهنـنىڭ ئـىرادىسـىنـى سۇنـدۇرىدىغـان پـىسـخىكـا 
ئۇرۇشى 

* بازارنى قااليمىقانالشتۇرۇپ، ئىقتىسادىي تهرتىپنى ۋهيران قىلىدىغان ئهتكهسچىلىك ئۇرۇشى 

* كـىشـىلهر كۆرىدىغـان ۋه ئـاڭاليـدىغـان ئۇچۇرالرنـى تـىزگـىنـلهش ئـارقـىلـىق جـامـائهت پـىكـرىنـى 
يېتهكلهيدىغان تاراتقۇ ئۇرۇشى 

* بـاشـقا ئهلـلهرنـى ئـاپهتـكه مۇپـتىال قـىلـىپ غـايهت زور پـايـدىغـا ئېرىشـىدىغـان زهھهرلـىك چېكىمـلىك 
ئۇرۇشى 

* تولىمۇ خۇپىيانه، مۇداپىئهلهنگىلى بولمايدىغان تور ئۇرۇشى 

* ئۆلچهمنى ئۆزى بېكىتىپ، پاتېنتنى مونوپول قىلىدىغان تېخنىكا ئۇرۇشى 

* كۈچ كۆرسىتىپ، دۈشمهنگه پوپوزا قىلىدىغان مهۋھۇم ئۇرۇش 

* تهبىئىي بايلىق زاپىسىنى تاالن-تاراج قىلىپ بايلىق جۇغاليدىغان تهبىئىي بايلىق ئۇرۇشى 

* كۆرۈنۈشـته خهيـرخـاھلىق قـىلـىپ، ئهمهلـىيهتـته تـىزگـىنـلهشـنى مهقـسهت قـىلـغان ئـىقـتىسـادىي يـاردهم 
ئۇرۇشى 

* ئاساسىي ئېقىمغا باشالمچىلىق قىلىپ، ئۆزگىلهرنى ئاسمىلىياتسىيه قىلىدىغان كۈلتۈر ئۇرۇشى 

* پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ، قائىده-نىزام بېكىتىدىغان خهلقئارالىق قانۇنالر ئۇرۇشى 

قـانـچىلـىك يېڭى تېخنىكـا بـار بـولـسا، شۇنـچىلـىك يېڭى ئۇرۇش قـىلـىش ۋاسـىتـىسـى ۋه شهكـلى (ئۇشـبۇ 

ۋاسـىته ۋه شهكـىلـلهرنـىڭ گـىرهلهشـتۈرۈپ، ئـىجـادىي رهۋىشـته قـولـلىنـىشـى تېخى بۇنـىڭ سـىرتـىدا) بـار بـولـغان 

بۇ دهۋرده، بـارلـىق ۋاسـىته ۋه شهكـىلـلهرنـى بـىر-بـىرلهپ سـانـاش تـامـامهن بـىھۇده ئـىشـتۇر ... چهكسـىزلـىكـكه 
يېقىن كۆپ خـىل تـالـالشـالر ئـالـدىدا، كـىشـىلهر نېمه ئۈچۈن ئۆز-ئۆزىنـى چۈشهپ، ئۇرۇش ۋاسـىتـىلـىرىنـى 
تـالـالش ۋه ئـىشـلىتـىشـنى قـورال كۈچـى بـىلهن ھهربـىي سـاھهگـىال چهكـلهپ قـويسۇن؟ قـورالسـىز، غهيـرىي 

ــ  ھهربـىي، ھهتـتا ئۆلتۈرمهيـدىغـان-يـارىالنـدۇرمـايـدىغـان، قـان تۆكـمهيـدىغـان ئۇسۇلـالر ئـارقـىلـىقمۇ ئـوخـشاشـال ـ

ھهتـتا، تېخىمۇ يـاخشـى رهۋىشـته ـــ ئۇرۇشـنىڭ نـىشـانـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرغـىلـى بـولـىدۇ. بۇ خـىل نۇقـتىئـىيـنهزهر 

«ئۇرۇش قــان تۆكــىدىغــان ســىيــاسهتتۇر» دېگهن گهپــنى، شۇنــداقــال كــىشــىلهرنــىڭ «قــورالــلىق ئۇرۇش 

تـوقۇنۇشـنى ھهل قـىلـىشـنىڭ ئـاداقـقى ۋاسـىتـىسـىدۇر» دېگهن قـارىشـىنـى ئۆزگهرتـتى ... ئۇرۇش ئۇقۇمـىنـىڭ 

كېڭىيـىشـى ئۇرۇش پـائـالـىيهتـلىرىگه ئـاالقـىدار سـاھهلهرنـىڭ كېڭيىشـى بـىلهن نهتـىجـىلهنـدى ... ئهته-ئۆگۈن 

يۈز بېرىدىغـان ھهرقـانـداق ئۇرۇش قـورالـلىق ئۇرۇش بـىلهن قـورالسـىز ئۇرۇشـىنـىڭ ئهبـجهش بـىرىكـمىسـى 
بولغان كهڭ مهنىدىكى ئۇرۇشتۇر. 
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بۇ خـىل ئۇرۇشـنىڭ مۇددىئـاسـى «قـورال كۈچـى ئـارقـىلـىق ئۆز ئـىرادىسـىنـى دۈشـمهنـگه تېڭىش» بـىلهن 
كۇپـايـىلهنـمهسـتىن،  «ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهت تهلهپـلىرىنـى دۈشـمهنـگه قـوبۇل قـىلغۇزۇش ئۈچۈن، بـارلـىق 
ۋاسـىتـىلهرنـى، جۈمـلىدىن قـورال كۈچـى ۋه غهيـرىي قـورال كۈچـىنـى؛ ھهربـىي ۋه غهيـرىي ھهربـىي، ئهجهلـلىك 

ۋه غهيرىي ئهجهللىك ۋاسىتىلهرنى ئىشلىتىش» بولۇشى كېرهك. (نهقىل تۈگىدى) 

بۇ بـاب پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش تهسهۋۋۇرىنـىڭ نه قهدەر ئـىجـادىي ئـىكهنـلىكـىنـى نـامـايهن 

قـىلـغان مۇشۇ پـاراگـراف بـىلهن ئـايـاغـالشـقان. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۇالرنـىڭ بـارلـىق غهيـرىي ھهربـىي 

تـاكـتىكـىلـىرىنـى ـــ بۇنـىڭ ئـىچـىدە بهزىلـىرىنـى سـىز ئـاڭالپمۇ بـاقـمىغـان بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن ـــ تهكـرار-تهكـرار 

ئىشلهتتى. 

ئهتـكهسـچىلـىك ئۇرۇشـى؟ خـىتـاي تـامـوژنـا بېجى يـاكـى بـاشـقا بهلـگىلـىمـىلهردىن قېچىش ئۈچۈن، ئۆز 

مـالـلىرىنـى ئـاۋۋال ئۈچـىنـچى بـىر دۆلهتـكه يۆتـكهپ، ئـانـدىن ئۇ يهردىن ئهسـلى نـىشـانـغا تـوشۇيـدۇ. خـىتـايـنىڭ بۇ 

خـىل يۆتـكهپ تـوشۇشـى ئهرزان بـاھالـىق خـىتـاي مـالـلىرىنـىڭ ئـامېرىكـا بـازىرىغـا تۆكـمه قـىلـىنـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى 

ئېلىش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن ئامېرىكا سودا سىياسهتلىرىگه بۇزغۇنچىلىق قىلماقتا. 

تـاراتقۇ ئۇرۇشـى؟ خـىتـاي ھولـلىۋودنـىڭ خـىتـاي تـوغـرىسـىدىكـى تهسۋىرلـىرىگه تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۈچۈن 

شـىددەتـلىك مۇجـادىله قـىلـدى. «خـىتـاي دۇنـيادىكـى ئـىكـكىنـچى چـوڭ كـىنـو ئـىسـتېمالـچىسـى. شۇڭا ئـامېرىكـالـىق 

فـىلـىم ئـىشـلىگۈچـىلهرنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كۈلتۈرگه مهسـئۇل ئـاپـپاراتـلىرىنـى خۇش قـىلـىشـقا ئۇرۇنۇشـى 

تهبـىئـىي ئهھۋال. ئۇالرنـىڭ بۇ ئـىشـنى قـىلـىۋاتـقىنـىغـا ئۇزۇن يـىلـالر بـولـدى» دەيـدۇ سـىتـىفېن كـولبېرت 

 .(Stephen Colbert)

زەھهرلـىك چېكىمـلىك ئۇرۇشـى؟ خـىتـاي فېنتانـىل ۋە بـاشـقا زەھهرلـىك چېكىمـلىكـلهرنـى ئـامېرىكـاغـا ئهتـكهس 

قـىلـدى. بۇ ھهقـته، خهنـس ۋون سـىپـاكـوۋىسـكى (Hans A. von Spakovsky) بـىلهن پېيتون سـىمـىس 

(Peyton Smith) يـازغـان «خـىتـاي فېنتانـىل ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـانـى زەھهرلـىمهكـته» دېگهن مـاقـالـىدە شۇنـداق 

 Immigration and Customs) دېيىلـگهن: «ئـامېرىكـا كۆچـمهنـلهر ۋە تـامـوژنـا قـانۇن ئـىجـرائـاتـى ئـىدارىسـى

Enforcement ـــ ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك مـىنـىسـتىرلـىقـى قـارمـىقـىدىكـى قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش ئـورگـىنـى 

بـولۇپ، 2003-يـىلـى تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ئۈچۈن قۇرۇلـغان. ئـاسـاسـلىقـى ئـامېرىكـا كۆچـمهنـلهر ۋە تـامـوژنـا 

سـاھهسـىدىكـى قـانۇنسـىز كۆچـمهنـلىك، ئهتـكهسـچىلـىك ۋە بـاشـقا ۋەقهلهرنـى بـايـقاش، تهكشۈرۈش ۋە بـىر تهرەپ 

قـىلـىشـقا مهسـئۇل، ت) خـىتـايـنى ئـامېرىكـاغـا كـىرگهن قـانۇنسـىز فېنتانـىل ۋە ئـاغـرىق تـوخـتىتـىش دورىلـىرىسـىمـان 

بۇيۇمـالرنـىڭ ئـاسـاسـلىق مهنـبهسـى دەپ بېكىتـتى. زەھهرلـىك چېكىمـلىك ئهتـكهسـچىلـىرى خـىتـايـدا يـاسـالـغان 

فېنتانـىلـنى تـوشۇشـتا ئـاسـاسـلىقـى مۇنـداق ئـىكـكى ئۇسۇلـنى قـولـلىنـىدۇ: فېنتانـىل يـا خهلـقئارالـىق پـوچـتا ئـارقـىلـىق 

بـىۋاسـىته ئـامېرىكـاغـا ئهۋەتـىلـىدۇ، يـاكـى ئـامېرىكـاغـا ئهتـكهس قـىلـىنـىش مهقسـىتـىدە ئـاۋۋال مېكسىكـاغـا 

توشۇلىدۇ.» 
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تـور ئۇرۇشـى؟ ئـامېرىكـا ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـى خـىتـايـنى يۈزدىن ئـارتۇق ئـامېرىكـا شـىركـىتـىگه تـور ھۇجۇمـى 

قـىلـدى دەپ ئهيـىبـلىدى. بۇ ھهقـته، 2020-يـىلـى 9-ئـايـدا، ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى مۇئـاۋىن ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرى 

جېفرېي روسېن (Jeffrey Rosen) «ۋال كـوچـىسـى گېزىتـى»گه مۇنـداق دېگهن: «ئهدلـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـى 

ئۇشـبۇ خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ كـومپيۇتېرغـا قـانۇنسـىز سـوقۇنۇپ كـىرىشـىنـى ۋە تـور ھۇجۇمـىنـى تـوسۇش ئۈچۈن، 

قـولـىدىكـى بـارچه ئـىمـكانـلىرىنـى ئـىشـقا سـالـدى. كـىشـىنـى ئهپسۇسـالنـدۇرىدىغـىنـى شۇكـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

بـاشـقىچه يـول تۇتۇپ، ئۆز دۆلـىتـىنـى خـىتـايـنىڭ سـىرتـىدىكـى كـومپيۇتېرالرغـا ھۇجۇم قـىلـىپ، خـىتـايـغا پـايـدىلـىق 

ئهقلىي مۈلۈكلهرنى ئوغرىاليدىغان تور جىنايهتچىلىرىنىڭ بىخهتهر پاناھگاھىغا ئايالندۇردى.» 

تېخنىكـا ئۇرۇشـى؟ خـىتـاي 5G سـىمسـىز تـورىنـىڭ خهلـقئارا ئۆلـچىمـىنـى ئۆز ئـالـدىغـا بېكىتـىشـكه 

ئۇرۇنۇۋاتـىدۇ. ھهربـىي تهھلىلـچى، قـورال-يـاراغ كـونـترولـى ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل سـابـىق مۇئـاۋىن دۆلهت 

سېكرېتارى فـرانـك روس 2020-يـىلـى 5-ئـايـدا مۇنـداق دېگهن: «ئـامېرىكـا-خـىتـاي رىقـابـىتـى مـاھىيهتـته 

يهرشـارى ئۇچۇر تېخنىكـىسـى ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرى ۋە ئۆلـچىمـىنـى كـىمـنىڭ كـونـترول قـىلـىدىغـانـلىقـىغـا 

ئـاالقـىداردۇر. مېنىڭچه، شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، 21-ئهسـىردە كـىم ئۇچۇر ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرىنـى 

كونترول قىلسا، دۇنياغا شۇ ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ.» 

تهبـىئـىي بـايـلىق ئۇرۇشـى؟ خـىتـاي ئـىزچـىل ھالـدا كۈنسېرى مۇھىمـلىشـىۋاتـقان ئـاز ئۇچـرايـدىغـان تۇپـراق 

ئېلېمېنتلىرى (rare-earth element ـــ تـىلـىمـىزدا خـىتـايـچه «ࢿᑑ»غـا ئـاسـاسهن «سـىرەك تـوپـا» دەپ 

تهرجـىمه قـىلـىنـىپ كهلـگهن بۇ ئـاتـالغۇ ئېلېمېنتالرنـىڭ دەۋرىي جهدۋىلـىدىكـى ئۈچـىنـچى گۇرۇپـپىدىكـى 

سـكانـدىي، ئـىتـتىرىي ۋە النـتان قـاتـارلـىق 17 خـىل خـىمـىيهلـىك ئېلېمېنتنىڭ كـوللېكتىپ ئـىسـمى بـولۇپ، بۇ 

ئېلېمېنتالر ئېلېكترونلۇق زاپـچاسـالر، الزېر، ئهيـنهك، مـاگـنىت، سـانـائهت ۋە خـىمـىيهلـىك كـاتـالـىزاتـور قـاتـارلـىق 

سـاھهلهردە كۆپ خـىل ئـىشـالرغـا كهڭ دائـىرىدە قـولـلىنـىلـىدۇ. ت) مېتالـى بـازىرىنـى تـىزگـىنـلهشـكه ئۇرۇنۇپ 

كهلـدى. «دېترويـىت خهۋەرلـىرى» گېزىتـىنـىڭ 2020-يـىلـى 11-ئـايـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، «ھازىر ئـامېرىكـادا 

ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ئـاز ئۇچـرايـدىغـان تۇپـراق ئېلېمېنتلىرى مېتالـلىرىنـىڭ سهكـسهن پـىرسهنـتىنـى خـىتـاي تهمـىنـلهيـدۇ، 

خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا ۋە بـاشـقا ئـىلـغار دۆلهتـلهرگه قـارىغـانـدا نـىسـبهتهن تۆۋەن مۇھىت ئۆلـچىمـى قـولـلىنـىدىغـانـلىقـى 

بۇنـىڭدىكـى قـىسـمهن سهۋەبتۇر. خـىتـاي يهنه ئۆزىنـىڭ لـىتـىي ئـىئـونلۇق بـاتـارىيه سـانـائـىتـىدىكـى ھهيـران قـاالرلـىق 

ئۈسـتۈنلۈكـىنـى بـارغـانسېرى زورايـتىۋاتـىدۇ. خـىتـاي پـىالنـالنـغان غـايهت زور تـىپـتىكـى بـاتـارىيه زاۋۇتـلىرىنـىڭ 

ســانــىنــى 107 گه كۆپهيــتكهن بــولۇپ، نۆۋەتــته بۇنــىڭ ئهلــلىك ئۈچــى پــائــال ھالــدا مهھسۇالت 

ئـىشـلهپـچىقـارمـاقـتا. بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـامېرىكـادا پـىالنـلىنـىۋاتـقان زور تـىپـتىكـى بـاتـارىيه زاۋۇتـىدىن پهقهت 

تـوققۇزىال بـار. ئـامېرىكـا ئـاپـتومـوبـىل سـانـائـىتـىنـىڭ ۋە ئۇ تـىرەپ تۇرغـان مـىلـيونـلىغـان خـىزمهت ئـورنـىنـىڭ 

كهلگۈسى تولىمۇ نائېنىق.» 

ئـىقـتىسـادىي يـاردەم ئۇرۇشـى؟ بۇ خـىتـايـنىڭ «مۇنـاسـىۋەتـنى تېخىمۇ قـويۇقـالشـتۇرۇپ، ھهمـكارلـىقـنى 

چـوڭقۇرالشـتۇرۇپ، يـاۋرو-ئـاسـىيـا رايـونـىنـىڭ تهرەقـقىيـات بـوشـلۇقـىنـى كېڭهيـتىش»نـى مهقـسهت قـىلـغان «بـىر 
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بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى»نـى سۈپهتـلهشـتىكـى ئۆلـچهمـلىك تهبـىردۇر. بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، بۇ 

قـارىمـاقـقا سېخىيـلىقـتهك كۆرۈنـىدىغـان ئـىقـتىسـادىي يـاردەم ئـارقـىلـىق رايـونـدىكـى دۆلهتـلهرنـىڭ سـاداقهتـمهنـلىكـىنـى 

قولغا كهلتۈرۈشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلىدۇر. 

خهلـقئارالـىق قـانۇن ئۇرۇشـى؟ «مـىراس فـونـدى»غـا (The Heritage Foundation) كۆرە، «قـانۇن 

ئۇرۇشـى پـىسـخىكـا ئۇرۇشـى ۋە جـامـائهت پـىكـىرى/تـاراتقۇ ئۇرۇشـىنـىڭ مۇھىم قـورالـلىرىدىن بـىرىدۇر. ئۇ ھهم 

رەقـىبـلهرنـىڭ، ھهم بـىتهرەپ تۇرغـانـالرنـىڭ ھهربـىي ۋە مهمۇرىي ئـاپـپاراتـلىرىدا، شۇنـداقـال ئۇالرنـىڭ خهلـقى 

ئـارىسـىدا رەقـىبـىنـىڭ ھهرىكـىتـىنـىڭ يـوللۇقـلىقـىغـا قـارىتـا گۇمـان قـوزغـاپ، بۇ ئـارقـىلـىق سـىيـاسـىي ئـىرادىنـى ۋە 

قـولـالشـنى سۇسـالشـتۇرىدۇ، ھهتـتا ھهربـىي ھهرىكهتـكه تـوسقۇنلۇق قـىلـىدۇ. ئۇ يهنه جـامـائهت پـىكـىرى/تـاراتقۇ 

جېڭىنى ماتېرىيال بىلهن تهمىنلهيدۇ.» 

تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىدا كۆرگـىنـىمـىزدەك، خـىتـاي ئهڭ زور ئۈنۈمـگه ئېرىشـىش ئۈچۈن بۇ ۋە بـاشـقا 

تـاكـىتـىكـىالرنـى بـىرلهشـتۈرۈپ ئـىشـلىتـىشـكه مـاھىر. بۇ تـاكـتىكـىالر تـاراتقۇ ئۇرۇشـى، خـاتـا ئۇچۇر تـارقـىتـىش ۋە 

دۇنـيادىكـى بـىگۇنـاھ پۇقـراالرنـىڭ سـاالمهتـلىكـى ۋە بـىخهتهرلـىكـىگه پهرۋاسـىزالرچه سهل قـاراش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز 

ئىچىگه ئالىدۇ. 

يـىگـىرمه يـىل ئـىلـگىرى «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش»نـى تۇنـجى قېتىم ئـوقۇغـىنـىمـدا، مهن خـىتـاي خهلـق 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ بۇ ئـىكـكى نهپهر پـولـكوۋنـىكـىنـىڭ يۇقـىرىقـى قـىلـمىشـالرنـى ئـوخشـىتـىش تهرىقـىسـىدە ئهمهس، بهلـكى 

ھهقـىقـىي مهنـىدە «ئۇرۇش» دەپ سۈپهتـلىگهنـلىكـىگه ئـىشـىنهلـمىگهنـىدىم. مهنمۇ ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه 

مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ رەھبهرلـىرىگه ئـوخـشاش، دىقـقىتـىمـنى ئهنـئهنـىۋى ئۇرۇش جهھهتـتىكـى ئـىقـتىدارىمـىزنـى 

بـارغـانسېرى تـاكـامۇلـالشـتۇرۇشـقا مهركهزلهشـتۈرۈپ، بۇ خـىل سۆزلهرگه ئهسـتايـىدىل مۇئـامـىله قـىلـمىغـانـىدىم. 

لېكىن، (يۇقـىرىدا قهيـت قـىلـىنـغان) بۇ خـىل ئۇرۇشـالرنـىڭ نه قهدەر ئېغىر ۋە ئهجهلـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى ھهمـمىمـىز 

تهسهۋۋۇر قـىالاليـمىز. بـىز بۇ خـىل غهيـرىي ئهنـئهنـىۋى ھۇجۇمـالر ئۈچۈن تهيـيارلـىق كۆرمـىگهن ھهربـىر كۈن 

دۆلىتىمىزنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاستا-ئاستا خورىتىۋاتقان كۈندۇر. 
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ئالتىنچى باب: قۇملۇق بورىنى: نادىر ھهربىي ئهسهر 

پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ بـىرىنـچى قېتىمـلىق پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى تـوغـرىسـىدىكـى مهخسۇس تېمىلـىق 

تهتـقىقـاتـى ئۇالرنـىڭ تهپهككۇرىنـى چۈشـىنـىشـته پهۋقۇلـئاددە مۇھىم. بۇ ئۇرۇش 1990-يـىلـالر بـويـىچه خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى ۋە ئـارمـىيهسـىنـىڭ نۇرغۇن قـاتـالمـلىرىدا كهڭ كۆلهمـدە تهتـقىق قـىلـىنـغان. لېكىن، (شۇالرنـىڭ 

ئـىچـىدە) چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي بـىر قـاتـار مۇرەكـكهپ سـاۋاقـالرنـى يهكۈنـلهپ چـىقـقان بـولۇپ، بـىز 

بۇنـىڭ خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ بۈگۈنـگىچه بـولـغان ئـىسـتراتېگىيهلـىك تهپهككۇرىدا ئـىپـادىلهنـگهنـلىكـىگه شـاھىت 

بـولـماقـتىمـىز. پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ نهزىرىدە، «قۇملۇق بـورىنـى» ھهرىكـىتـى «پـايـدىسـى زىيـىنـىنـى قـاپـلىيـالـمىغـان 

غهلـىبه، پـارالق ئۇتۇق، ئهمـما خـاتـا سـاۋاق» ئـىدى. بۇ بـاب ئـاشۇ قېتىمـلىق ئۇرۇش تـوغـرىسـىدىكـى مهن 

ئۇچـراتـقان ئهڭ چـوڭقۇر تهھلىلـدۇر. چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي شۇ قېتىمـلىق ئۇرۇشـنىڭ كېيىنـكى 

تهسـىرىنـى ـــ يـاخشـى-يـامـان بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر ـــ ئۆزىمـىزنـىڭ ھهربـىي تهھلىلـچىلـىرىدىن بهكـرەك 

چۈشهنـگهنـىدى. ئۇالر ئـامېرىكـانـىڭ مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـىدىكـى ئـامـىلـالرنـى چـوڭقۇر ۋە مۇرەكـكهپ رەۋىشـته 

تهتـقىق قـىلـىپ، ئـامېرىكـانـىڭ قـومـانـدانـلىق شـىتـابـىنـىڭ قۇرۇلـمىسـىنـى ۋە يېقىنـقى ئـىسـالھاتـالرنـىڭ قـارار 

چـىقـىرىشـنى قـانـداق راۋانـالشـتۇرغـانـلىقـى قـاتـارلـىقـالرنـى تهلتۆكۈس چۈشـىنـىدىغـانـلىقـىنـى نـامـايـان قـىلـغان. دەرۋەقه، 

ئۇالر بۇ جهھهتته قاتتىق ئىزدەنگهنىدى.  

ئۇالر ئۇرۇشـنىڭ يـوللۇقلۇقـىغـا ئۇل سـالـغان دىپـلومـاتـىك ئـاسـاس ۋە ئـامېرىكـاغـا يـاردەم بهرگهن كهڭ 

كۆلهمـلىك دۆلهتـلهر ئـىتـتىپـاقـىغـا ھهۋەس قـىلـغان. خـىتـاي خهلـقئارالـىق تهشـكىالتـالرغـا سـىڭىپ كـىرىشـنىڭ 

قـىمـمىتـىنـى تـونۇپ يهتـكهن. شۇنـداقـال، تـاراتقۇالرنـىڭ، بـولۇپمۇ 24 سـائهت تـوخـتاۋسـىز تـارقـىتـىش بېرىدىغـان يهر 

شـارىۋى سـىمـلىق تېلېۋىزىيهنـىڭ ئۇرۇشـنى شهكـىلـلهنـدۈرۈشـتىكـى رولـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئۆز 

تـاراتقۇلـىرىنـى تـىزگـىنـلهپ، ئۇنـى تـاشـقى دۇنـيادىن ئـايـرىۋېتىشـكه ئهسهبـىيـلهرچه ئۇرۇنۇشـىغـا سهۋەب بـولـدى. 

پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ ئېيتقىنـىدەك، «شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى بـىلهن غهرب تـاراتقۇلـىرى 

ئــاڭلىق يــاكــى ئــاڭسىز رەۋىشــته بــىرلــىشــىپ يېشىلــمهس تۈگۈنــدىن بــىرنــى چــىگــدى-دە، ســادامــنىڭ 

ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئىراقنى دارغا ئاستى». 
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لېكىن، ئۇالر يهنه: «نۇرغۇنـلىغـان (يۇقـىرى) تېخنىكـىلـىق قـورالـالردىن ۋۇجۇدقـا چـىقـقان غهلـىبه 

<كهلگۈسـىدىكـى ئۇرۇشـالرنـىڭ ھهمـمىسـى مۇشۇنـداق ئـاسـان بـولـىدۇ> دېگهن پهرەزگه سهۋەب بـولـدى» دېگهن 

يهكۈننى ئوتتۇرىغا قويغان. 

شۇنـى ئۇنتۇمـاسـلىق كېرەكـكى، «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» ئۇرۇش تـوغـرىسـىدىكـى نۇرغۇن يېڭى تهبـىرلهرنـى 

ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ كـونـا ئۇرۇش شهكـلىنـى چهتـكه قـاقـمايـدۇ: پـولـكوۋنـىكـالر «ئـىكـكىسـىدىن 

بـىرىگه تۇرىمـىز» دېمهسـتىن، بهلـكى «قـولـالنـغىلـى بـولـىدىغـانـلىكـى تـاكـتىكـىالرنـىڭ ھهمـمىسـىدىن پـايـدىلـىنـىشـىمـىز 

كېرەك» دېگهن نۇقـتىئـىيـنهزەرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. بـىز تهيۋەن ھهمـدە شـى جـىنـپىڭ ۋە ئۇنـىڭ سهپـداشـلىرىنـىڭ 

«تهيۋەنـنى قـايتۇرۇۋېلىش» تـوغـرىسـىدىكـى بـارغـانسېرى قـاتـتىقـلىشـىۋاتـقان سۆزلـىرى ھهقـقىدە ئـويـالنـغىنـىمـىزدا، 

ھهرىكهتچان ئۇرۇشنى بۇ رەۋىشته «ئوپېراتسىيه قىلىش» ئهڭ پايدىلىق بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بايقايمىز. 

پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ يـازمـىلـىرى بـىردەك ھالـدا شۇنـىڭدىن دېرەك بېرىدۇكـى، (تهيۋەنـگه قـارىتـىلـغان) 

ئـومۇمـىيۈزلۈك ھهربـىي تـاجـاۋۇز خـىتـاي ئهڭ خـالـىمـايـدىغـان ئـىش بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، ئۆز نۆۋىتـىدە خـىتـاي ئهڭ 

ئـاخـىرىدا قـىلـىدىغـان ئـىش بـولۇشـى مۇمـكىن (يهنـى خـىتـاي تهيۋەنـگه قـورالـلىق تـاجـاۋۇز قـىلـىشـنى دەسـلهپـكى 

قهدەمـدە ئـويـالشـمىسـىمۇ، لېكىن بۇنـداق قـىلـىشـنى ھهرگـىز چهتـكه قـاقـمايـدۇ، ت). لېكىن، شۇنـىڭ بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، بـىز يهنه (تهيۋەنـگه قـارىتـىلغۇسـى) بـىر قـاتـار ئـايـىغـى چـىقـماس يـالـغان ھۇجۇم، كۈشكۈرتۈش، 

تهشۋىقـات مۇجـادىلـىسـى، سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي پـوپـوزىالرغـىمۇ تهيـيارلـىق كۆرۈپ قـويۇشـىمـىز كېرەك. بـىز بۇ 

ھۇجۇمـالرنـى چۈشـىنـىش ۋە ئۇالرغـا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن، چـوقۇم ئـىنـچىلـىك بـىلهن قـاراتـمىلـىق سـىيـاسهت 

تۈزۈپ چىقمىقىمىز الزىم. 

«چهكلىمىسىز ئۇرۇش»نىڭ ئۈچىنچى بابىدىن نهقىللهر 

كالسسىك ئۇرۇش 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز ئهسـىرىدە 

مۇنداق دېگهن: 

بهلـكىم (پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدىكـى) غهلـىبـىنـىڭ بهكـال ئـاسـان قـولـغا كهلـگهنـلىكـىدىن بـولـسا كېرهك، 

خۇشـالـلىقـتىن خۇدىنـى يـوقـاتـقان سـام تـاغـىالر (ئـامېرىكـالـىقـالر)نـىڭ ئـىچـىده تـا بۈگۈنـگىچه بۇ ئۇرۇشـنىڭ 
ئهھمىيـىتـىنـى تـوغـرا مۆلـچهرلـىيهلـىگهنـلهر يهنـىال ئـىنـتايـىن ئـاز. زىيـاده ھايـاجـانـلىنـىپ كهتـكهن بهزى كـىشـىلهر بۇ 

غهلـىبه سهۋهبـلىك ئـامېرىكـانـىڭ يېڭىلـمهس ئـىكهنـلىكـىنـى كۈيـلهش بـىلهن ئـاۋاره بـولـسا، يهنه بـىر قـىسـىم 
ئهس-ھوشـى جـايـىدا كـىشـىلهر ـــ بۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى «قۇملۇق بـورىنـى»غـا قـاتـناشـمىغـان گېنرالـالر ۋه 
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ھهربــىي تهھلىلــچىلهردۇر ـــ مۇرهكــكهپ ۋه نــازۇك روھىي ھالهتــته، «قۇملۇق بــورىنــى»نــى بــىر مهيــدان 
كـالسسـىك ئۇرۇش ئهمهس، دهپ قـاراشـتى. ئۇالر بۇ ئـارقـىلـىق «بۇ قهدهر كۆڭۈلـدىكـىدهك شـارائـىتـتا قـىلـىنـغان 

ئۇرۇش ئۆرنهك قـىلـىشـقا ئهرزىمهيـدۇ» دېمهكـچى ئـىدى. بۇنـداق گهپ كـىشـىگه «قـول يهتـمىگهن ئۈزۈم 

ئـاچـچىق» دېگهنـدهك تۇيغۇ بېرىدۇ ... بـىز ئـامېرىكـالـىقـالرنـى مـاخـتاپ داسـتان يـازمـاقـچى ئهمهس. لېكىن، 

«قۇملۇق بـورىنـى» ئۇرۇشـقا قـاتـناشقۇچـى دۆلهتـلهرنـىڭ كۆپلۈكـى، كۆلـىمـىنـىڭ چـوڭلۇقـى، داۋامـالشـقان 
ۋاقـتىنـىڭ قـىسـقىلـىقـى، تـاالپهتـنىڭ ئـازلـىقـى، نهتـىجـىسـىنـىڭ پـارالقـلىقـى بـىلهن، ئهھلى جـاھانـنى ھاڭ-تـاڭ 

قـالـدۇرۇپ، ھهمـمهيـلهنـنىڭ كۆز ئـالـدىدا ئـايـاغـالشـقانـدا، كـىممۇ تېخنىكـىالر بـىر گهۋدىلهشـتۈرۈلـگهن-

ــ  يهرشـارىلـىشـىش دهۋرىدىكـى ئۇرۇشـنىڭ يېتىپ كهلـگهنـلىكـىدىن بېشارهت بېرىدىغـان كـالسسـىك ئۇرۇشـنى ـ

گهرچه ئۇ نـوقۇل ھالـدا ئـامېرىكـانـىڭ تېخنىكـىلـىرى ۋه ئـامېرىكـاچه جهڭ تـاكـتىكـىسـىدىن ۋۇجۇدقـا چـىقـقان 
كـالسسـىك بـولسـىمۇ ـــ ئۆزىنـىڭ سـىرلـىق ئۇرۇش تـارىخـىغـا قـارايـدىغـان تۇنـجى ئـىشـىكـىنـى ئـاچـمىدى 

دېيهلىسۇن؟ 

بـىز ئـالـلىقـاچـان يۈز بهرگهن ئۇرۇش ئـارقـىلـىق نېمىنـىڭ «تېخنىكـىالر بـىر گهۋدىلهشـتۈرۈلـگهن-
يهرشــارىلــىشــىش دهۋرىدىكــى ئۇرۇش» ئــىكهنــلىكــىنــى مۇھاكــىمه قــىلــماقــچى بــولــساق، پهقهت «قۇملۇق 

بـورىنـى»ال بـىزنـى تهيـيار ئۆرنهك بـىلهن تهمـىنـلىيهلهيـدۇ. نۆۋهتـته، ھهرقـانـداق مهنـىدىن ئېيتقانـدا، ئۇ ھهم 

بـىردىنـبىر، ھهم كـالسسـىك، ھهم شۇ ۋهجـىدىن بـىزنـىڭ ئـىچ-بـاغـرىنـى يېرىپ كۆرۈشـىمـىزگه ئهرزىيـدىغـان بـىر 

«ئالما»دۇر. (نهقىل تۈگىدى) 

پـولـكوۋنـىكـالر ئـالـدى بـىلهن دىقـقهت قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ـــ ھهربـىي، دىپـلومـاتـىك ۋە تـاراتقۇالرنـىڭ 

تهسـىرى جهھهتـلهردىكـى ـــ نۇرغۇن ئـامـىلـالرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ ئۆزگـىچه تهرزدە بـىرلهشـتۈرۈلـگهنـلىكـىنـى تـوغـرا 

رەۋىشـته كۆرسـىتـىپ ئۆتـكهن. بهزى جهھهتـلهردە، «قۇملۇق بـورىنـى» كهلگۈسـىدىكـى ـــ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش 

مېتودىدىن پـايـدىلـىنـىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ـــ خهلـقئارالـىق تـوقۇنۇشـالرنـىڭ بېشارىتـى ئـىدى. يهنه بـاشـقا 

جهھهتـلهردە، ئۇ تـارىخـتىكـى تهكـرارلـىنـىشـى ئـاسـاسهن مۇمـكىن بـولـمىغـان مـىسـلىسـىز پهيتتۇر. ئـاپـتورالر ئۇنـى 

ئـىچ-بـاغـرىنـى يېرىش (ئـانـاتـومـىيه قـىلـىش) ئـارقـىلـىقـال تهتـقىق قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان «نۇرغۇن كهسـمه يۈزى بـار 

ئالما» دەپ ئاتىغان. 

ئۇ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه «كـالسسـىك ئۇرۇش»تۇر. چۈنـكى، ئۇ ئـىلـغار تېخنىكـىالرنـى غهربـنىڭ كـالسسـىك 

ھهربـىي ئـىسـتراتېگىيهسـىگه تهدبـىقـلىغـان. ئـامېرىكـانـىڭ ئـىلـغار تېخنىكـىلـىرىنـىڭ، جۈمـلىدىن سۈنـئىي ھهمـراھ يـول 

بـاشـالش سـىسـتېمىسـىنـىڭ ھهيـران قـاالرلـىق قۇدرىتـىنـىڭ ۋە رادارغـا چۈشـمهس ئـايـروپـىالنـالردىن قـويۇپ بېرىلـگهن، 

دەل جـايـىغـا تېگىدىغـان الزېر نۇر ئـارقـىلـىق يېتهكـلىنـىدىغـان قـورالـالرنـىڭ خـىل قـورالـالر سهپـلهنـگهن ئـىراق 

ئـارمـىيهسـىگه بـولـغان مۇۋەپـپهقـىيـىتـى ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ 1990- ۋە 2000-يـىلـلىرىدىكـى «ھهربـىي ئـىنـقىالب 

نهزەرىيهسـى»گه بـولـغان قـىزىقـىشـىنـى قـوزغـىدى. ھهربـىي ئـىنـقىالب نهزەرىيهسـىدە بـىزنـىڭ ئېنېرگـىيهمـىزنـى ۋە 
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بـايـلىقـىمـىزنـى كۈچلۈك دۆلهت مۇداپـىئهسـى قۇرۇشـنىڭ ئـاچقۇچـى بـولـغان تېخنىكـىلـىق ئهۋزەلـلىكـنى سـاقـالشـقا ۋە 

زورايـتىشـقا مهركهزلهشـتۈرۈشـىمـىز كېرەكـلىكـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـدى. ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، مهزكۇر ھهربـىي ئـىنـقىالبـنىڭ 

شۇ چـاغـدا ئـوتتۇرىغـا چـىقـىش ئـالـدىدا تۇرغـان خـىتـايـنىڭ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش ئـىسـتراتېگىيهسـىگه قـارىتـا تـامـامهن 

خـاتـا ئـىنـكاس ئـىكهنـلىكـى ئـىسـپاتـالنـدى. شۇنـداقـتىمۇ، كـىرىمـنىي جـىلـغىسـىدىن (يهنـى شۇ يهردە ۋۇجۇدقـا 

كهلـگهن ئـىلـغار تېخنىكـىالردىن) پـايـدىلـىنـىپ قـىرغـىن قـىلـىش ئۈنۈمـىنـى تېخىمۇ ئـاشۇرۇش ئـويـى يهنـىال ئـاسـاسـىي 

ئېقىمنى ئىگىلهۋەردى. 

«شهبنهم» ئىتتىپاقى 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز ئهسـىرىدە 

مۇنداق دېگهن: 

سـادامـنىڭ نهزىرىده، ئـىران ئـىنـقىالبـىدا ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ گۆرۈگه ئېلىنـغانـلىقـىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، 

كۇۋهيـتنى بېسىۋېلىش ـــ يهنه كېلىپ (ئـامېرىكـانـى) ئـالـدىن ۋاقـىپـالنـدۇرغـان ئهھۋالـدا ـــ ئهرهب ئـائـىلـىسـىنـىڭ 

ئـىچـكى ئـىشـىغـا ئـوخـشايـتتى. لېكىن، ئۇ يهنـىال بۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ پهرقـىنـى نهزهردىن سـاقـىت قـىلـغانـىدى. 

گهرچه ئـىرانـنىڭ ئـامېرىكـالـىقـالرنـى گۆرۈگه ئېلىۋالـغانـلىقـى ئـامېرىكـانـىڭ يۈزىنـى تۆكـكهن بـولسـىمۇ، لېكىن 
ئـىراق پۈتۈن غهربـنىڭ (نېفىت تهمـىنـاتـىدىن ئـىبـارهت) جـان تـومۇرىنـى بـوغۇۋالـغانـىدى ۋه جـان ئهلۋهتـته 
يۈزدىن مۇھىم بـولـغاچـقا، ئـامېرىكـامۇ، ئـىراقـنىڭ تهھدىتـىنـى ھېس قـىلـغان بـاشـقا دۆلهتـلهرمۇ بۇ ئـىشـقا 
جـىددىي مۇئـامـىله قـىلـماي تۇرالـمايـتتى. كۆپـىنـچه ئهرهب ئهلـلىرى ئـامېرىكـا بـىلهن ئـىتـتىپـاقـلىشـىشـتا سـادامـدىن 

ئـىبـارهت كـاپـىرنـى كۆزدىن يـوقـىتـىپ، ئۇنـىڭ قۇدرهت تېپىپ ئۆزلـىرىگه زىيـان سېلىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـنى 

نهزهرده تۇتـقان بـولۇپ، ئۇالرنـى راسـتال كۇۋهيـت ئۈچۈن ئـادالهتـنى يـاقـىلـىمـاقـچى، دېگىلـى بـولـمايـتتى. ئـورتـاق 
مهنـپهئهت تهشۋىشـى ئـامېرىكـالـىقـالرنـى ئـىراقـنى بـاپـاليـدىغـان ئـىتـتىپـاق تـورىنـى شـىددهتـلىك سۈرئهتـته قۇرۇپ 

چـىقـىشـقا مۇۋهپـپهق قـىلـدى ... نۇرغۇن دۆلهتـلهر ئۆزلـىرى خـاالپ مهزكۇر ئـىتـتىپـاق تـورىدىكـى مهسـئۇل 
تۈگۈنـگه ئـايـالنـدى. گهرچه يـاپـونـىيه بـىلهن گېرمـانـىيه خـالـىمـىسـىمۇ، لېكىن يهنـىال مهردلـىك بـىلهن پۇل 

چـىقـاردى. پۇل چـىقـىرىشـتىنمۇ مۇھىم بـولـغىنـى، ئۇالر پۇرسهتـنى غهنـىيـمهت بـىلـىپ ئهسـكهرمۇ چـىقـاردى ۋه شۇ 

ئـارقـىلـىق قـايـتىدىن خهلـقئارالـىق چـوڭ دۆلهتـكه ئـايـلىنـىش قهدىمـىنـى غـىمـىسسـىده بېسىۋالـدى. مـىسـىر بـولـسا 

لـىۋىيه بـىلهن ئـىئـوردانـىيهنـى ئۇرۇشـتا بـىتهرهپ تۇرۇپ، ئـىراقـنى قـولـلىمـاسـلىقـقا كۆنـدۈردى-ده، سـادام 
تهلتۆكۈس يېتىم قـالـدى. ھهتـتا، دۆلهت ئـىچـىدىكـى ئـورنـى ئـاجـىزالپ كهتـكهن گـوربـاچېفمۇ ئـامېرىكـانـىڭ 

قـولـلىشـىغـا ئېرىشـىش ئۈچۈن، ئـاخـىرىدا كۆپ دۆلهت ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئۆزىنـىڭ سـابـىق ئـىتـتىپـاقـدىشـىغـا (ئـىراقـقا) 

ھۇجۇم قىلىشىغا سۈكۈت قىلدى. 

ئـامېرىكـادهك كۈچلۈك دۆلهتمۇ ئـوخـشاشـال ئـىتـتىپـاقـداش دۆلهتـلهرنـىڭ قـولـلىشـىغـا مـوھتاج بـولـىدۇ. بۇ 
خـىل قـولـالش ئـاسـاسـلىقـى قـانـچىلـىك ئهسـكهر چـىقـىرىشـتا ئهمهس، بهلـكى ھهرىكهتـنى يـوللۇقـالشـتۇرۇشـتا ۋه 
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ئـارقـا سهپ يـاردىمـىده ئـىپـادىلـىنـىدۇ. پـرىزدېنت (چـوڭ) بۇشـنىڭ سـىيـاسـىتـىنـىڭ ئـامېرىكـا پۇقـرالـىرىنـىڭ 
ئـومۇمـىيۈزلۈك ئـالـقىشـىغـا ئېرىشهلـىشـىده ئۇنـىڭ (ئـىراقـقا قـارشـى) خهلـقئارالـىق ئـىتـتىپـاق قۇرغـانـلىقـى ۋه شۇ 

ئـارقـىلـىق خهلـقنى بۇ قېتىم ئـامېرىكـانـىڭ بـاشـقىالرنـىڭ ئـالـدام خـالـتىسـىغـا چۈشۈپ كهتـمىگهنـلىكـىگه، ئۇرۇش 

ئۈچۈن پۇل سهرپ قـىلـغان ۋه قـان تۆكـكهن يـالغۇز ئـامېرىكـاال ئهمهسـلىكـىگه ئـىشهنـدۈرهلـىگهنـلىكـى مۇھىم رول 
ئـويـنىغـان. گېرمـانـىيه ئـارمـىيهسـىنـىڭ يهتـتىنـچى كـورپۇسـىنـى سهئۇدىي ئهرهبـىسـتانـغا يۆتـكهپ كېلىش ئۈچۈن 

شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىغـا ئهزا تۆت دۆلهتـنىڭ 465 پـويـىزى، 312 پـاراخـوتـى ۋه 112 كېمه 
ئهتـرىتـى ئـىشـقا سېلىنـغان؛ شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يـاپـونـىيهمۇ ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئۈسكۈنـلىرى 

ئۈچۈن جـىددىي ئېھتىيـاجـلىق بـولـغان مـىكـرو ئېلېكترون زاپـچاسـلىرى بـىلهن تهمـىنـلىگهن. بۇ ئـامېرىكـانـىڭ 
ئۆز ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىغـا بـارغـانسېرى تـايـىنـىپ قېلىۋاتـقانـلىقـىنـى تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ دهلـىلـلىدى. يېڭى 
دهۋرده، «تهنھا پـالۋان» بـولۇش ھهم ئـاقـىلـلىق ئهمهس، ھهم رېئالـلىقـقا ئۇيغۇن كهلـمهيـدۇ ... ب د ت 
خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـى ئـىراقـنىڭ (كۇۋهيـتتىن) ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈشـىنـى تهلهپ قـىلـغان 660-نـومۇرلۇق 

قـاراردىن، ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ بـارلـىق ۋاسـىتـىلهرنـى قـولـلىنـىشـىغـا ئـىجـازهت بهرگهن 678-نـومۇرلۇق قـارارغـىچه، 

ۋاقـىتـلىق تهشـكىلـلهنـگهن بۇ ئـىتـتىپـاق خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك ئېتىراپـىغـا ئېرىشـتى. ئـىراقـقا 
قـارىتـىلـغان ئېمبارگـوغـا 110 دىن كۆپـرهك دۆلهت؛ قـورالـلىق ھهرىكهتـكه ئـوتتۇزدىن ئـارتۇق دۆلهت ئـىشـتىراك 

قــىلــدى، بۇنــىڭ ئــىچــىده نۇرغۇن ئهرهب ئهلــلىرىمۇ بــار ئــىدى. شۇنــىســى روشهنــكى، ھهربــىر دۆلهت بۇ 

قېتىملىق ھهرىكهتتىن ئىلگىرى ئۆز مهنپهئهتى ھهققىده چوڭقۇر كالال قاتۇرغانىدى. 

ب د ت نـىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك قـول تـىقـىشـى قـىسـقا ۋاقـىت ئـىچـىده شهكـىلـلهنـگهن، ھهر يېرىنـى شهبـنهم 
قـاپـلىغـان ئۆمۈچۈك تـورى كهبـى ئـاجـىز بۇ ئـىتـتىپـاقـنى بـىر مهيـدان ئۇرۇشـنىڭ زهربـىسـىگه بهرداشـلىق 
بېرهلـىگۈدهك ھالـغا ئهكېلهلـمهيـتتى. سـىيـاسهتـچىلهرگه نـىسـبهتهن، ئـىتـتىپـاق ـــ پـايـدا-زىيـانـنى ئـوبـدان 
دهڭسهپ كۆرگهنـدىن كېيىنـكى بـىر قېتىمـلىق بـاشـلىقـالر ئۇچـرىشـىشـى، بـىر قېتىمـلىق كېلىشـىم ئـىمـزالـىشـىش، 

ھهتـتا قـىزىق لـىنـىيهلـىك تېلېفونـدىكـى بـىر قېتىمـلىق ئـاغـزاكـى ۋهده، خـاالس. ھالبۇكـى، ئـىتـتىپـاق ھالـىتـىده 

ئۇرۇشـقا قـاتـنىشـىدىغـان بـىر قـوشۇنـغا نـىسـبهتهن، ھهرقـانـداق بـىر ھالـقىنـى نهزهردىن سـاقـىت قـىلـىشـقا 
بـولـمايـدۇ. ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى ئۆز ئهسـكهرلـىرىنـىڭ ئـىسـالم دىنـىنـىڭ بهلـگىلـىمـىلـىرىگه خـىالپـلىق قـىلـىشـىنـىڭ 

ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن، ئۇالرنـىڭ  ئۆزلـىرى تۇرۇشـلۇق جـايـنىڭ ئۆرپ-ئـادهتـلىرىگه قهتـئىي رىئـايه قـىلـىشـىنـى 

بېكىتـكهنـدىن سـىرت، يهنه «مهلـىكه كۇنـارد» نـامـلىق سـايـاھهت پـاراخـوتـىنـى دېڭىزغـا تـوخـتىتـىپ، ئـامېرىكـا 

ئهسـكهرلـىرىنـى غهربـچه كۆڭۈل ئېلىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـغان؛ ئـامېرىكـا يهنه ئـىسـرائـىلـىيهنـىڭ (ئـىراق 

ئـارمـىيهسـى قـويۇپ بهرگهن) «يهلـتاپـان» تـىپـلىق بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ھۇجۇمـىدىن ئۆچ ئـالـىمهن دهپ 

ئـىراقـقا قـارشـى بـىرلـىكـسهپـنى قـااليـمىقـانـالشـتۇرۇۋېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن، ئـىسـرائـىلـىيهنـى ھاۋا 
ھۇجۇمـىدىن قـوغـداشـقا ئـاالھىده كۈچهپ، ئۇشـبۇ ئـىتـتىپـاقـداشـلىق تـورىنـى ئېھتىيـاتـچانـلىق بـىلهن ھىمـايه 

قىلدى. 
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تېخىمۇ چـوڭقۇر ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولـغىنـى شۇكـى، «شهبـنهم» ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ مهيـدانـغا كېلىشـى بـىر 
دهۋرنـى، يهنـى 1879-يـىلـى گېرمـانـىيه-ئـاۋسـترىيه ھهربـىي ئـىتـتىپـاقـى تۈزۈلـگهنـده بـاشـالنـغان مۇقـىم 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىق دهۋرىنـى ئـايـاغـالشـتۇردى. سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـىدىن كېيىن، ئـىدىئـولـوگـىيهنـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىق 

ئـاسـاسـى قـىلـىدىغـان دهۋر ئۆتمۈشـكه ئـايـلىنـىپ، مهنـپهئهت ئۈچۈن ئـىتـتىپـاقـلىشـىش ئـاسـاسـىي ئـورۇنـغان ئۆتـتى. 

دۆلهت مهنـپهئهتـى ھهمـمىدىن ئهال بـولـغان سـىيـاسـىي پـراگـماتـىزمـچىلـىق تۇغـى ئـاسـتىدا، ھهرقـانـداق ئـىتـتىپـاق 
ئــوچۇق-ئــاشــكارا ھالــدا مهنــپهئهتــنى تۈپ مهقــسهت قــىلــىدىغــان، گــاھىدا ھهتــتا «ئــادالهت تۇغــى»نــى 
كۆتۈرۈشـكىمۇ ئېرىنـىدىغـان بـولۇپ قـالـدى. ئـىتـتىپـاقـداشـلىق ھادىسـىسـىنـىڭ داۋامـلىق مهۋجۇت بـولۇپ 
تۇرىدىغـانـلىقـى شهكسـىز، لېكىن ئۇ كۆپـىنـچه ھالـالردا تـارقـاق، ئۆتكۈنـچى مهنـپهئهت بـىرىكـمىسـىدىن ئـىبـارهت 

بـولـىدۇ. بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، بۇنـىڭدىن كېيىن ھېچبىر ئـىتـتىپـاق مهنـپهئهتـنى كۆزلـىمهسـتىن، نـوقۇل 

ھالـدا ئهخـالق ۋه ھهقـقانـىيهت ئۈچۈن قۇرۇلـمايـدۇ. ئـوخشـىمـىغـان مهزگـىلـدىكـى مهنـپهئهت نـىشـانـلىرىمۇ پهرقـلىق 

بـولۇپ، ئـىتـتىپـاقـلىشـىش يـاكـى ئـىتـتىپـاقـالشـماسـلىق مۇشۇنـىڭغا بـىنـائهن بهلـگىلـىنـىدۇ. بـارغـانسېرى رېئالـلىشـىش 

ۋه بـارغـانسېرى ھهرقـانـداق ئهخـالق ۋه ھهقـقانـىيـلىق ئۆلـچهمـلىرىنـىڭ چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرىمـاسـلىق زامـانـىۋى 
ئـىتـتىپـاقـداشـلىقـنىڭ ئـاالھىدىلـىكـىدۇر. بـارلـىق كۈچـلهر مهنـپهئهت تـورى ئـارقـىلـىق ئۆزئـارا بـاغـلىنـىپ تۇرىدۇ. 

گهرچه (بۇ خـىل ئـىتـتىپـاقـداشـلىقـنىڭ) مۇددىتـى پهۋقۇلـئادده قـىسـقا بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۈنۈمـى تـولـىمۇ يۇقـىرى 
بـولـىدۇ. زامـانـىۋى دۆلهتـلهر، دۆلهت ھالـقىغـان تهشـكىالتـالر، ھهتـتا رايـونلۇق كۈچـلهر ئـارىسـىدىكـى مهنـپهئهت 

مۇنـاسـىۋهتـلىرىمۇ شۇنـىڭدىن ئېتىبـارهن بـارغـانسېرى ئېنىقسـىزلـىشـىپ كهتـتى ... نۆۋهتـتىكـى دۇنـيادىكـى 
تۈرلۈك-تۈمهن خـىل كۈچ گۇرۇپـپىالش شهكـىلـلىرىمۇ تۈرلۈك-تۈمهن خـىل تېخنىكـىالر بـىر گهۋدىلـىشـىۋاتـقان 
يهرشـارىلـىشـىش دهۋرى بـىلهن ھهرگـىزمۇ تـاسـادىپـىي بـولـمىغـان مهلۇم خـىل مـاسـلىق ھاسـىل قـىلـماقـتا. شۇنـىڭ 

بـىلهن، پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـى ئۈچۈن شهكـىلـلهنـگهن «شهبـنهم» ئـىتـتىپـاقـى يېڭى ئـىتـتىپـاقـداشـلىق 
دهۋرىنىڭ مۇقهددىمىسىنى رهسمى ئاچتى. (نهقىل تۈگىدى) 

بۇ بۆلهكـته پـارس قـولتۇقـى ئۇرۇشـىدىكـى ئـىراقـقا قـارشـى ئـىتـتىپـاقـنىڭ ھازىرقـى زامـان تـارىخـىدىكـى بـاشـقا 

ھهرقـانـداق ئـىتـتىپـاقـالرغـا ئـوخشـىمـايـدىغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت نـادىر نۇقـتىئـىيـنهزەر ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. ئۇنـىڭ 

ئـالـدىنـقى يېرىم ئهسـىردىكـى، يهنـى سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـى دەۋرىدىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلقتىن قـانـداق 

پهرقلىنىدىغانلىقىنى چۈشىنىۋېلىش مۇھىم. 

ئـامېرىكـا ئـىراقـقا قـارشـى تۇرۇشـقا مهجبۇر بـولـدى، چۈنـكى ئـىراقـنىڭ كۇۋەيـتنىڭ نېفىتـلىكـلىرىنـى 

ئـىگـىلـىۋالـغانـلىقـى بـىزنـىڭ ئېنېرگـىيه تهمـىنـاتـىمـىز ئۈچۈن قـوبۇل قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـان تهھدىت ئـىدى، چۈنـكى 

ئۇ «پۈتكۈل غهربـنىڭ جـان تـومۇرىنـى بـوغۇۋالـغانـىدى». ئۇالر ئـىلـگىرى ئېيتقانـدەك، پـولـكوۋنـىكـالر نېفىتـنى 

ئۇرۇشـنىڭ بـىردىنـبىر سهۋەبـى دەپ قـارايـدۇ، ئهمـما مهن پـرىزدېنت بۇشـنىڭ (ئـىراقـنىڭ تـاجـاۋۇزى سهۋەبـلىك 

نېفىت تهمـىنـاتـىنـىڭ دەخـلىگه ئۇچـرىشـىدىن تهشۋىشـلىنـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا) ئـىراقـنىڭ كۇۋەيـتنى 

نـومۇسسـىزالرچه ئـىشـغال قـىلـىۋالـغانـلىقـىدىن ھهقـىقهتهن غهزەپـلهنـگهنـلىكـىگـىمۇ ئـىشـىنـىمهن. (نېفىت تهمـىنـاتـىنـىڭ 
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ئۈزۈلۈپ قېلىشـىغـا بـولـغان تهشۋىش بـىلهن كۇۋەيـتنىڭ تـاجـاۋۇزغـا ئۇچـرىشـىغـا بـولـغان غهزەپـنىڭ) ھهر ئـىكـكىسـى 

ئـوخـشاشـال راسـت بـولۇشـى مۇمـكىن. يهنه شۇنـىڭدەك، «قۇملۇق بـورىنـى»دىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىزنـىڭ 

ئـىتـتىپـاقـقا كـىرىشـتىكـى مۇددىئـاسـى خـىلمۇخـىل بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى ئۆز مهنـپهئهتـىنـى كۆزدە تۇتۇپ، 

ئامېرىكاغا ياخشىچاق بولۇشنىڭ كويىدا ئىدى. 

ئۇالرنـىڭ بۇ بـابـتىكـى ئهڭ ئـالـدىن كۆرەرلـىكـى شۇكـى، ئۇالر ۋاقـىتـلىق، قـىسـقا مۇددەتـلىك ئـىتـتىپـاقـنىڭ 

«شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى» ۋە «ۋارشـاۋا شهرتـنامـىسـى تهشـكىالتـى» قـاتـارلـىق ئۇزۇن مۇددەتـلىك 

ئـىتـتىپـاقـالرنـىڭ ئـورنـىنـى ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى مۆلـچهرلـىگهنـىدى. سـوغۇقـچىلـىق ئۇرۇشـىنـىڭ ئـاخـىرلـىشـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا ئـوخـشاش ئـىدىئـولـوگـىيهلـىك دۈشـمهنـگه قـارشـى پۇخـتا ئـاسـاسـقا ئـىگه دۇنـياۋى ئـىتـتىپـاقـنىڭ 

ئهمـدى ھاجـىتـى قـالـمىغـانـىدى. پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ «كهلگۈسـىدىكـى ئـىتـتىپـاقـالردا <قۇملۇق بـورىنـى>نـىڭ 

ئهنـدىزىسـى قـولـلىنـىلـىدۇ، يېڭى بـوھران يۈز بهرگهنـدە، ب د ت يـاكـى بـاشـقا يهر شـارىۋى تهشـكىالتـالرنـىڭ 

تهسـىرىگه ئۇچـراش-ئۇچـرىمـاسـلىقـتىن قهتـئىيـنهزەر، ھهرقـايسـى دۆلهتـلهر چـوقۇم كـرىزىسـنى ھهل قـىلـىش ئۈچۈن 

ھهمـكارلـىشـىدۇ. ئـانـدىن مهسـىله ھهل بـولـغانـدىن كېيىن ئـىتـتىپـاقـداشـالر ئۆز يـولـلىرىغـا راۋان بـولۇشـىدۇ» دېگهن 

مۆلـچهرىمۇ تـوغـرا ئـىدى. بـىز بۇ خـىل يېڭى ئهنـدىزىنـىڭ «11-سېنتهبـىر ۋەقهسـى»دىن كېيىن ئـافـغانـىسـتان ۋە 

ئىراق ئۇرۇشىدا داۋامالشقانلىقىغا شاھىت بولدۇق. 

ئـاپـتورالر يهنه بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـى «دۆلهتـلهرنـىڭ سـىيـاسـىي تـالـالشـلىرىغـا بـولـغان 

خهلـقئارالـىق قـولـالشـنى مۇسـتهھكهمـلهيـدىغـان تهشـكىلـىي گهۋدە» دەپ تـوغـرا تهسۋىرلـىگهن. بۇ خـىل چۈشهنـچه 

شۇنـىڭدىن كېيىن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ب د ت ئـاپـپاراتـلىرىغـا ۋە بـاشـقا دۇنـياۋى تهشـكىالتـالرغـا كهڭ 

كۆلهمـدە سـىڭىپ كـىرىشـىگه تۈرتـكه بـولـغان. بۇ خـىل سـىڭىپ كـىرىش ئۇرۇنۇشـى 2020-يـىلـى (خـىتـاي ئۈچۈن) 

نـاھايـىتـى يـاخشـى «مېۋە» بهردى. يهنـى ئهيـنى چـاغـدا غهربـتىكـى دېموكـراتـىك ئهلـلهر ئـاسـاسهن خـىتـاي ب د ت 

ۋە دۇنـيا سهھىيه تهشـكىالتـى ئـارقـىلـىق تـارقـاتـقان تـاجـىسـىمـان ۋىرۇسـقا ئـاالقـىدار يـالـغان ئۇچۇرالرغـا ئـىشهنـدى. 

ئـىلـگىرىمۇ ئېيتقىنـىمـدەك، خـىتـايـنىڭ تـاجـىسـىمـان ۋىرۇس يۇقۇمـىنـى سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـىشـى ئۇنـىڭ بۈگۈنـگه قهدەر 

چهكلىمىسىز ئۇرۇش مېتودىدىن مۇۋەپپهقىيهتلىك پايدىالنغانلىقىنىڭ ئهڭ يارقىن مىسالى بولۇشى مۇمكىن. 

دەل ۋاقتىدا ئوتتۇرىغا چىققان «قايتا تهشكىللهش قانۇنى» 

«چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورلـىرى چـياۋ لـياڭ بـىلهن ۋاڭ شـياڭسۈي ئۆز ئهسـىرىدە 

مۇنداق دېگهن: 

... ئـوتتۇز يـىل ئـىلـگىرى ۋىيېتنامـنى بـومـباردىمـان قـىلـغان ئـامېرىكـا ئـايـروپـىالنـلىرى بـىرال ۋاقـىتـتا تۆت 
جـايـدىكـى مۇسـتهقـىل قـومـانـدانـلىق شـىتـابـلىرىنـىڭ بۇيـرۇقـىغـا بـويسۇنۇشـى كېرهك ئـىدى ... بۇنـىڭدىن 15 يـىل 
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مۇقهددهم، قـومـانـدانـلىق سـىسـتېمىلـىرىنـىڭ ئۆز ئـالـدىغـا مۇسـتهقـىل ئـىكهنـلىكـى ۋه ھوقۇق دائـىرىسـىنـىڭ ئېنىق 
ئهمهسـلىكـى، بېيرۇتـتا تۇرۇشـلۇق ئـامېرىكـا قـىسـىمـلىرىنـى ئـاپهت خـاراكتېرلـىك ئـاقـىۋهتـكه دۇچـار قـىلـدى، يهنـى 

دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ قۇرۇقلۇقـتا جهڭ قـىلغۇچـى قـىسـىمـلىرىنـىڭ ئـاالھهزهل 200 نهپهر جهڭچىسـى ھايـاتـىدىن 
ئـايـرىلـدى [1983-يـىلـى 10-ئـايـدا، لـىۋان ئـىچـكى ئۇرۇشـى مهزگـىلـىده، لـىۋانـنىڭ بېيرۇت شهھىرىده 
تۇرۇشـلۇق ئـامېرىكـا دېڭىز ئـارمـىيهسـى قۇرۇقلۇقـتا جهڭ قـىلغۇچـى قـىسـىمـلىرىنـىڭ گـازارمـىسـى يۈك مـاشـىنـىسـى 

بـومـبىسـى ھۇجۇمـىغـا ئۇچـراپ، 220 جهڭچىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 241 نهپهر خـادىم ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـغان]. 

«گـرىنـادا» (Grenada) ھهرىكـىتـىده بـىرلهشـمه ئـاالھىده قـىسـىمـنىڭ مۇئـاۋىن قـومـانـدانـى بـولـغان گېنېرال 

نـورمـان شۋارىزكـوف (Norman Schwarzkopf) كېيىن «قۇملۇق بـورىنـى» ھهرىكـىتـىده بـىرلهشـمه ئـارمـىيهنـىڭ 

بـاش قـومـانـدانـى بـولـغانـدىمۇ، گـرىنـادادا ئۇرۇشـقا قـاتـناشـقان ئـامېرىكـا ئهسـكهرلـىرىنـىڭ (قۇرۇقلۇق، دېڭىز، 

ھاۋا ئـارمـىيهلـىرى دېگهنـدهك) ئـارمـىيه تۈرىگه ئـاسـاسهن ئۆز ئـالـدىغـا ئـىش قـىلـىشـىدىن كېلىپ چـىقـقان 
مهسـىلـىلهرنـى ئۇنتۇيـالـمىغـان. بۇ «بـىرلهشـمه ئۇرۇش قـىلـغانـدا، زادى كـىم كـىمـنىڭ قـومـانـدانـلىقـىغـا 

بويسۇنۇشى كېرهك؟» دېگهن مهسىله ئىدى. 

تـولـىمۇ مهسـخىرىلـىك يېرى شۇكـى، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـى نهچـچه ئـون يـىل ئـاۋاره قـىلـغان بۇ مهسـىله 

نۇرغۇن جهڭلهرگه قـاتـناشـقان گېنېرالـالر يـاكـى ئـىلـىمـلىك مۇتهخهسسـىسـلهر تهرىپـىدىن ئهمهس، بهلـكى 
گــولــدۋوتېر (Goldwater) ۋه نــىكــوالس (Nichols) دېگهن ئــىكــكى نهپهر كېڭهش پــاالتــاســى ئهزاســى 
تهرىپـىدىن ھهل قـىلـىنـغان. 1986-يـىلـى دۆلهت مهجـلىسـى بۇ ئـىكـكىيـلهن ئـوتتۇرىغـا قـويـغان «دۆلهت 
مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـى قـايـتا تهشـكىلـلهش قـانۇنـى»نـى مـاقۇلـالپ، بـىرلهشـمه ئۇرۇش جهريـانـىدا ھهرقـايسـى 

قىسىمالرغا بىر تۇتاش قوماندانلىق قىلىش مهسىلىسىنى قانۇن ئارقىلىق ھهل قىلغان. 

پــوۋېل (Colin Powell) ۋه شۋارىزكــوف «دۆلهت مۇداپــىئه مــىنــىســتىرلــىقــىنــى قــايــتا تهشــكىلــلهش 

قـانۇنـى»دىن ئهڭ دهسـلهپـته مهنـپهئهتـلهنـگهن ۋه شۇ سهۋهبـلىك ئـامېرىكـا ئۇرۇش تـارىخـىدىكـى ھوقۇقـى ئهڭ 

زور ئـىكـكى نهپهر گېنېرالـغا ئـايـالنـغان. شـىتـاب بـاشـلىقـلىرى بـىرلهشـمه يـىغـىنـىنـىڭ رهئـىسـى بـولـغان پـوۋېل 
تۇنـجى قېتىم «پـرىزدېنتنىڭ بـاش ھهربـىي مهسـلىھهتـچىسـى»لـىك ئـورنـىغـا ئېرىشـكهن ھهمـده شۇ ئـارقـىلـىق 

بـىۋاسـىته پـرىزدېنت ۋه دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرىدىن بۇيـرۇق ئېلىپ، شۇنـىڭغا بـىنـائهن (قۇرۇقلۇق، 
دېڭىز، ھاۋادىن ئـىبـارهت) ئۈچ قـوشۇنـغا بۇيـرۇق چۈشۈرۈش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه بـولۇپ، ھهرقـايسـى 
قـىسـىمـالرنـىڭ شـىتـاب بـاشـلىقـلىرى ئـارىسـىدىكـى ئـايـىغـى چـىقـماس تـاالش-تـارتـىشـالرنـىڭ كېلىشـتۈرگۈچـىسـى 

بـولۇشـتىن قۇتۇلـغان؛ جهڭگاھ قـومـانـدانـى شۋارىزكـوفـنىڭ ھوقۇقـى تېخىمۇ چـوڭ بـولۇپ، ئۇ بهشـبۇرجهكـلىك 

بـىنـادىن كهلـگهن قـاقـشاش-ۋايـساشـالردىن ئـاڭلىغۇسـى كهلـگهنـلىرىنـى ئـاڭالپ قـويۇپ، ئۆزىنـىڭ خـالـىغـىنـى 

بـويـىچه ئـىش قـىلـسا بـوالتـتى ... نهتـىجـىده، ئۇ «دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـى قـايـتا تهشـكىلـلهش 
قـانۇنـى» بـىرلهشـمه بـاش شـىتـاب قـومـانـدانـىغـا بهرگهن ئـارمـىيه ھالـقىغـان ھوقۇقـنى زۆرۈر تېپىلـغانـدا قـىلـچه 

ئىككىلهنمهستىن ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشكهن ... 
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ئېالن قـىلـىنـىپ يـولـغا قـويۇلـغانـلىقـىغـا بهش يـىلمۇ بـولـمىغـان بـىر قـانۇنـغا شۇنـىڭدىن كېيىنـكى 
ئۇرۇشـالردا بۇ قهدهر تهلتۆكۈس رىئـايه قـىلـىنـىشـى ئـامېرىكـادىن ئـىبـارهت قـانۇن ئېڭى كۈچلۈك جهمـئىيهتـتىكـى 

كـىشـىلهرنـىڭ پۈتۈم روھىنـىڭ مهھسۇلـىدۇر. ھالبۇكـى، بۇنـىڭدىن ۋۇجۇدقـا چـىقـقان يېڭىچه قـومـانـدانـلىق 

ئهنـدىزىسـى ئـارمـىيه (قۇرۇقلۇق، دېڭىز، ھاۋا ئـارمـىيهلـىرىدىن ئـىبـارهت) تۈرلهرگه ئـايـرىلـغانـدىن بۇيـانـقى 

ھهربـىي قـومـانـدانـلىق ھوقۇقـىنـى مۇۋاپـىق ئـىشـلىتـىشـنىڭ ئهڭ مۇۋهپـپهقـىيهتـلىك ئۆرنـىكـىگه ئـايـالنـدى. ئۇنـىڭ 

بـىر قـاراشـتىال مهلۇم بـولـىدىغـان ئۈنۈمـى شۇكـى، ئۇ قـومـانـدانـلىق قـاتـالمـلىرىنـى ئـازايـتىپ، ھاۋاله تـىپـىدىكـى 

قـومـانـدانـلىقـنى ھهقـىقـىي رهۋىشـته ئـىشـقا ئـاشۇرۇپ، ئۆتمۈشـته چـوڭقۇر يـىلـتىز تـارتـقان دهرهخسـىمـان 
قـومـانـدانـلىق سـىسـتېمىسـىنـى تـورسـىمـان قۇرۇلـمىغـا قـاراپ تهرهقـقىي قـىلـدۇردى. بۇ ئۆزگـىرىشـنىڭ قـوشۇمـچه 

تهسـىرلـىرىدىن بـىرى شۇكـى، ئۇ تېخىمۇ كۆپـلىگهن ئۇرۇش قـىلغۇچـى بـىرلـىكـلهرنـى دهل ۋاقـتىدا جهڭگاھ 
ئۇچۇرلىرىنى ھهمبهھىرلىشىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى. 

ئهگهر «دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـى قـايـتا تهشـكىلـلهش قـانۇنـى»نـى تېخىمۇ كهڭ دهۋر ئـارقـا 
كۆرۈنۈشـىده كۆزهتـكهنـده، شۇنـى ئـاسـانـال بـايـقاش مۇمـكىنـكى، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ بۇ قېتىمـلىق قـايـتا 
تهشـكىلـلىنـىشـى تـاسـادىپـىيـلىقـنىڭ مهھسۇلـى بـولـماسـتىن، بهلـكى يېڭى دهۋرده كـونـا ئـارمـىيهلهردىكـى 

قـومـانـدانـلىق مۇنـاسـىۋىتـىگه قـويۇلـغان «ئهسـلىدىكـى ھهرقـايسـى ئـارمـىيهلهرنـىڭ تـارقـاق قـومـانـدانـلىق ھوقۇقـىنـى 

قـايـتىدىن گۇرۇپـپىالپ، شۇ ئـاسـاسـتا مهلۇم بـىر ۋاقـىتـلىق نـىشـان ئۈچۈن بـىرلهشـتۈرۈلـگهن، بـارلـىق ئـارمـىيه 

تۈرلـىرىنـىڭ ھوقۇقـىدىن ئۈسـتۈن تۇرىدىغـان دهرىجـىدىن تـاشـقىرى ھوقۇق شهكـىلـلهنـدۈرۈپ، ئۇالرنـى 

ھهرقـانـداق ئۇرۇشـنىڭ ھۆددىسـىدىن بـىمـاالل چـىقـااليـدىغـان قـىلـىش»تـىن ئـىبـارهت ھهقـلىق تهلهپـكه 
مـاسـالشـقانـلىقـنىڭ مهھسۇلـىدۇر. «دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـى قـايـتا تهشـكىلـلهش قـانۇنـى»نـىڭ ئـامېرىكـادا 

دۇنـياغـا كېلىشـى ۋه ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىده پهيـدا قـىلـغان تهسـىرى كـىشـىنـى چـوڭقۇر ئـويـغا سـالـىدۇ. 21-
ئهسـىرده ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىشـنى ئـويـاليـدىغـان ھهرقـانـداق دۆلهت مۇقهررهر ھالـدا بۇ خـىل تـالـالشـقا دۇچ 

كېلىدۇ، يا «قايتىدىن تهشكىللهيدۇ»، يا مهغلۇپ بولىدۇ، باشقا تالالش يوق. (نهقىل تۈگىدى) 

پـولـكوۋنـىكـالرنـىڭ «گـولـدۋوتېر-نـىكـوالس قـانۇنـى» (يهنـى يۇقـىرىدا تهكـرار تـىلـغا ئېلىنـغان «دۆلهت 
مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـى قـايـتا تهشـكىلـلهش قـانۇنـى») ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ قـومـانـدانـلىق ھوقۇقـىنـى 
راۋانـالشـتۇرۇشـتا مۇھىم رول ئـويـنىغـان، دېگهن يهكۈنـى تـوغـرا. ئۇالر يهنه: «ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ قـانۇن بـىلهن 
ئـىدارە قـىلـىش جهھهتـتىكـى يۇقـىرى ئېڭى 1986-يـىلـىدىن 1991-يـىلـغىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا ئـامېرىكـانـىڭ 
قـومـانـدانـلىق قۇرۇلـمىسـىنـى تهلتۆكۈس ئۆزگهرتـىشـىگه ئـىمـكانـىيهت يـاراتـقان» دېگهن ئۆزگـىچه نۇقـتىئـىيـنهزەرنـى 
ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. ئۇالرنـىڭ «ھهربـىر ئـارمـىيه تۈرىنـىڭ بـاش شـىتـاب بـاشـلىقـىغـا قهدەر تۇتـاشـقان مۇسـتهقـىل 
قـومـانـدانـلىق زەنـجىرى بـار بـولـغان كـونـا قۇرۇلـما زامـانـىۋى ئۇرۇشـالرنـىڭ خـىرسـلىرى ئـالـدىدا تـولـىمۇ زەئـىپ 
ئهھۋالـغا چۈشۈپ قـالـدى» دېگهن يهكۈنـىمۇ تـوغـرا. دەرۋەقه، «قۇملۇق بـورىنـى»غـا ئـوخـشاش يۇقـىرى 
تېخنىكـىلـىق تـوقۇنۇشـتا، بـىز قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـى، دېڭىز ئـارمـىيهسـى، ھاۋا ئـارمـىيهسـى ۋە دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ 
قۇرۇقلۇقـتا جهڭ قـىلغۇچـى قـىسـىمـلىرىنـى مـاسـالشـتۇرۇش جهھهتـته تـولۇق ھوقۇقـقا ئـىگه قـومـانـدانـغا مـوھتاج. 
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گېنېرال شۋارىزكـوف بۇ ۋەزىپـىنـى تـولـىمۇ قـالـتىس ئـورۇنـداپ، ئـافـغانـىسـتانـدا ۋە 2003-يـىلـىدىكـى ئـىراق 
تـاجـاۋۇزى قـاتـارلـىق بـاشـقا ھهرىكهتـلهردە ھهرقـايسـى ئـارمـىيه تۈرلـىرىنـى مـاسـالشـتۇرۇشـقا مـوھتاج بـولـغان كهلگۈسـى 

جهڭ قوماندانلىرىغا ئۈلگه تىكلهپ بهردى.  

ھازىر قـارايـدىغـان بـولـساق، «گـولـدۋوتېر-نـىكـوالس قـانۇنـى» يـاكـى شۇنـىڭغا ئـوخـشاش قـانۇنـالر تېخىمۇ 
ئـىلـگىرىلهپ، ئـامېرىكـانـى كهلگۈسـىدىكـى چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش دەۋرىگه تهيـيارالنـدۇرۇشـى كېرەك ئـىدى. 
ھهرقـايسـى ئـارمـىيه تۈرلـىرىنـىڭ بـىر گهۋدىلهشـتۈرۈلۈشـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى، شۇنـداقـال ئـىران، شـىمـالـىي كـورېيه 
قـاتـارلـىق بـاشـقا رەقـىبـلهر ئهكهلـگهن تۈرلۈك تهھدىتـلهرگه قـارشـى بـىر گهۋدىلهشـكهن دۆلهت ئـىنـكاسـىنـىڭ ئۈلـگىسـى 
بـوالاليـدۇ. بـىز دۆلهتـنىڭ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـقا بـولـغان ھهربـىي، ئـىقـتىسـادىي، دىپـلومـاتـىك ۋە تېخنىكـا 

جهھهتتىكى ئىنكاسىنى ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ ئېنىق، تېخىمۇ ئۇيۇشۇشچان قۇرۇلمىغا موھتاج. 

شـى جـىنـپىڭ رەھبهرلـىكـىدىكـى خـىتـايمۇ يېقىنـدا خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـى شۇنـىڭغا ئـوخـشاپ 
كېتىدىغـان تهرزدە قـايـتا تهشـكىلـلىدى. مهن خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدا 
 unmanned underwater) ئـوغـرىلـىۋالـغان ئـامېرىكـا دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـادەمسـىز سۇ ئـاسـتى ئۈزگۈسـىنـى
vehicle) ئـامېرىكـاغـا قـايتۇرۇش تـوغـرىسـىدا سۆھبهتـلىشـىش جهريـانـىدا بۇنـىڭغا ئۆز كۆزۈم بـىلهن شـاھىت 
بـولـدۇم. گهرچه خـىتـاي پـاراخـوتـىنـىڭ كـاپـىتـانـى ئۆز ھوقۇقـىدىن ھالـقىپ كهتـكهن بـولۇشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ 
(ئۇ سۇ ئـاسـتى ئۈزگۈسـىنـى قـايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن ئهۋەتـىلـگهن ئـامېرىكـا ئۇرۇش پـاراخـوتـىنـىڭ كۆز ئـالـدىدا بۇ 
ئۈزگۈنـى تۇتۇۋالـغان)، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ قـايـتىدىن اليـىھهلهنـگهن قـومـانـدانـلىق ۋە كـونـترول 
سـىسـتېمىسـى شـى جـىنـپىڭنىڭ كـرىزىس يۈز بهرگهن ھامـان ئۇنـىڭدىن تـولۇق خهۋەردار بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك 

قىلغان. 

خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا بـىلهن بـولـغان ھهربـىي مۇنـاسـىۋەتـكه مهسـئۇل گېنېرالـى چهتـئهلـدە سهپهر قـىلـىۋاتـقان 
بـولـغاچـقا، مهن خـىتـايـنىڭ رۇسـىيه بـىلهن بـولـغان ھهربـىي مۇنـاسـىۋەتـكه مهسـئۇل گېنېرالـىنـىڭ ھهمـراھلىقـىدا 
ئۇزۇن بـىر كېچىنـى ئۆتكۈزدۈم. مهن شـى جـىنـپىڭنىڭ رىيـاسهتـچىلـىكـىدىكـى مهركـىزىي ھهربـىي كـومـىتېتنىڭ 
بـىۋاسـىته بۇيـرۇق بهرگهنـلىكـىگه ئۆز كۆزۈم بـىلهن شـاھىت بـولـدۇم. خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى ئـادەمسـىز سۇ 
ئـاسـتى ئۈزگۈسـىنـىڭ رەسـىمـىنـى بـىۋاسـىته مهركـىزىي ھهربـىي كـومـىتېتقا يـولـلىيـااليـدىكهن، مهركـىزىي ھهربـىي 

كومىتېتمۇ مهزكۇر پاراخوتقا بۇيرۇق ۋە مۇددىئاالرنى بىۋاسىته يهتكۈزەلهيدىكهن. 

ئـاپـتورالر 1998-يـىلـىال رەھبهرلهر بـىلهن ئـالـدىنـقى سهپـتىكـى قـوشۇنـنى بـىۋاسـىته بـاغـاليـدىغـان تېخنىكـىنـىڭ 
يـوشۇرۇن كۈچـىنـى تـونۇپ يهتـكهنـىدى. شـى جـىنـپىڭ كېيىنـچه بۇ بـىلـىمـنى ۋە ئـامېرىكـا تېخنىكـىلـىرىنـى 
ئـىشـلىتـىپ، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ ھهرىكـىتـىنـى مۇكهمـمهل كـونـترول قـىالاليـدىغـان دۇنـياۋى يۇقـىرى 
تېخنىكـىلـىق سـىسـتېما بهرپـا قـىلـدى ۋە بۇ ئـارقـىلـىق ئهڭ مۇھىم سـاھهدە (يهنـى ئـارمـىيهدە) خـىتـاي 
كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ رەھبهرلـىك ئـورنـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـدى. شـى جـىنـپىڭ غهربـتىن كېلىدىغـان تـىجـارەت، 
مهبـلهغ ۋە تېخنىكـىالرنـى تـوسۇپ قـويـىدىغـان ھهربـىي تـوقۇنۇشـنىڭ يۈز بېرىشـىنـى خـالـىمـايـدۇ. ئـادەمسـىز سۇ 
ئـاسـتى ئۈزگۈ كـرىزىسـى ئـوڭۇشـلۇق بـىر تهرەپ قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـامېرىكـاغـا 
ئـاالقـىدار ھهربـىي ئـىشـالرغـا مهسـئۇل خـادىمـى مـاڭا: «بـىز ھازىر (ئـامېرىكـا بـىلهن) تـوقۇنۇشۇپ قېلىشـنى 

خالىمايمىز، بۇ (يهنى قوراللىق توقۇنۇش) بىزنىڭ ئىستراتېگىيهمىزنىڭ بىر قىسمى ئهمهس» دېگهنىدى. 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى
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ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىكى دۆلهتلىرى 

قهھرىمان غوجامبهردى 

كۆپـلىگهن شهرقشۇنـاس، ئۇيغۇرشۇنـاس ئـالـىمـالرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى ئهڭ قهدىمـكى 

) يهرلـىك خهلـقى بـولۇپ  2خهلـقلهرنـىڭ بـىرى ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالر ئۇيغۇرىسـتانـنىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 1

ھېسابـلىنـىدۇ. ئـوتتۇرا (مهركـىزىي) ئـاسـىيـا رايـونـىغـا _ تـارىخـىي، جۇغـراپـىيـىۋى، مهدەنـىي ۋە گېئوسـىيـاسـىي 

تهھلىلـى نۇقـتىسـىدىن قـارىغـانـدا: ئۇيغۇرىسـتان، قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان، ئۆزبېكىسـتان، تۈركـمهنـىسـتان، 

تـاجـىكـىسـتان، ئـافـغانـىسـتان، مـوڭغۇلـىيه، پـاكـىسـتان، تـىبهت، كهشـمىر ھهمـدە ئـىران ۋە ھىنـدىسـتانـنىڭ شـىمـالـىي 

قـىسـىمـلىرى كـىرىدۇ. ئۇيغۇرىسـتان كۆپـلىگهن قهدىمـكى ئۇيغۇر تـىلـلىق دۆلهتـلهرنـىڭ، يهنـى دۆلهتـلىرىنـىڭ 

گۈلـلهنـگهن ئـورنـى بـولـغان. ھونـالرنـىڭ، تۈرك ۋە ئۇيغۇر قـاغـانـلىرىنـىڭ، قـاراخـانـىيـالر قـاغـانـلىقـىنـىڭ، تۇرپـان، 

يهركهنـت، مـوغۇل، يهتـته شهھهر شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـلىرىنـىڭ تـارىخـى ئۇيغۇر دۆلهتـچىلـىكـىنـىڭ 

ئـاجـرالـماس ئـاسـاسـىغـا ئـايـالنـدى. خـىتـاي تـارىخـچىلـىرى خـىتـاي كـوممۇنـىسـت پـارتـىيهسـى رەھبهرلـىرىنـىڭ سـىيـاسـىي 

مهقـسهتـلىرى پـايـدىسـىغـا ئۇيغۇرالر تـارىخـىنـى سـاخـتىالشـتۇرمـاقـتا. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى، «شـىنـجاڭ ئهزەلـدىن 

ۋەتـىنـىمـىزنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـمى، ئۇيغۇرالر ھېچ بـىر ۋاقـىت مۇسـتهقـىل بـولۇپ بـاقـقان ئهمهس» دېگهن 

سـىيـاسـىي ئـويـدۇرمـىسـىنـى ئۇيغۇرالرغـا ۋە دۇنـيا جـامـائهتـچىلـىكـىگه تهشۋىق ۋە تهرغـىب قـىلـىپ كهلـمهكـته. 

خـىتـايـنىڭ مهقسـىتـى ـــ تـارىخـىي رېئالـلىقـالرنـى بۇرمـىالش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر مـىلـلىتـى خـىتـاي مـىلـلىتـىنـىڭ بـىر 

قىـسمـى بوـلۇپ ھېسابلـىنىـدىغاـنلـىقىـ ۋە ئۇيغۇرالرنىـڭ ئاـناـ ماـكاـنىـ خىـتاـيغـا تهئهللۇق ئىـكهنلـىكىـ، شۇندـاقال 

ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـدىن تـاشـقىرى مۇسـتهقـىل يـاشـىشـى مۇمـكىن ئهمهس دېگهنـدەك ئـىدىيهلهرنـى ئۇيغۇرالرغـا 

مهجبۇرالپ قـوبۇل قـىلـدۇرۇشـتىن ئـىبـارەت. ئۇيغۇرىسـتان ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـانـا ۋەتـىنـى ھهمـدە ئۇيغۇرالر 

ئۇيغۇرىسـتانـنىڭ ئـاسـاسـلىق يهرلـىك خهلـقى. ئهسـلى ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـالر بـىلهن مـىلـلىي گېنېتىكـا، تـىل، دىن 

ۋە مهدەنـىيهت سـاھهلـىرىدە ھېچقانـداق ئـورتـاقـلىقـى يـوق. ئۇيغۇرالر خـىتـايـنىڭ تهكـىتـلىگـىنـىدەك ھهرگـىزمۇ «ئـاز 

سـانـلىق مـىلـلهت» ئهمهس، ئهكسـىچه ئۇيغۇرىسـتانـدا خهلـقئارا پـرىنسـىپ دائـىرىسـىدە ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى 

1 ئاپتور ئهسىرىدە «ئۇيغۇرىستان» ئاتالغۇسىنى قولالنغان بولۇپ، ئاپتورنىڭ بۇ خىل ئاتىشىغا ئۆزگهرتىش 
كىرگۈزۈلمىدى.

2 ژۇرنال تهھرىراتى تهرىپىدىن قىستۇرۇلدى
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بهلـگىلهش ھوقۇقـىغـا، سـاالھىيـىتـىگه ئـىگه بـىردىنـبىر تۈپ يهرلـىك مـىلـلهت. ئۇيغۇرىسـتان بېسىۋېلىنـغىچه 

ھېچقاچان خىتاينىڭ تهركىبىي قىسمى بولمىغان. 

كېيىنـكى 30 يـىل مـابهيـنىدە تـوپـالنـغان ئـارخېئولـوگـىيهلـىك ۋە ئـانـتروپـولـوگـىيهلـىك مـاتېرىيـالـالر، 

ئۇيغۇرىسـتان تهۋەسـىدە ئـادەمـلهر مـىالدىدىن تهخـمىنهن ئـالـته-يهتـته مـىڭ يـىل ئـىلـگىرى، يهنـى كـونـا تـاش 

قـورالـالر دەۋرىنـىڭ بېشىدىن بېرى، مۇنـتىزىم ئـىگـىلـىك پـائـالـىيـىتـىنـى ئېلىپ بـارغـانـلىقـىدىن ۋە كـونـا تـاش قـورالـالر 

مهدەنـىيـىتـىنـى بهرپـا قـىلـغانـلىقـىدىن گۇۋاھلىق قـىلـىدۇ. ئۇيغۇرالرنـىڭ مـاددىي مهدەنـىيـىتـىنـىڭ تېپىلـغان ۋە 

ئۆگـىنـىلـگهن نهمۇنـىلـىرى مهركـىزىي ئـاسـىيـادا تهرەقـقىي قـىلـغان مـاددىي ۋە مهنـىۋى مهدەنـىيهتـنى ۋۇجۇدقـا 

كهلتۈرگهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. ئـاتـاقـلىق قـازاقـىسـتانـلىق تـارىخـچى گېگېل ئـىسـقاقـوۋ ئۇيغۇرالرنـىڭ تـارقـىلـىش ۋە 

تهرەقـقىي قـىلـىش جهريـانـىنـى تهتـقىق قـىلـىپ، مۇنـداق دەپ يـازىدۇ: «ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ ئېتنوسـىيـاسـى بـىرلـىك 

سۈپـىتـىدە شهكـىلـلىنـىش جهريـانـى بـىزنـىڭ پـىكـرىمـىزچه ئـاسـاسـىي جهھهتـتىن شهرقـىي تۈركـىسـتان تهۋەسـىدە ئۈچ 

مـىڭ يـىل جهريـانـىدا يۈز بهرگهن ۋە 15-ئهسـىردە تـولۇق ئـايـاغـالشـقان». (6) تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ كۆپـچىلـىكـى 

ئۇيغۇرالرنـىڭ كېلىپ چـىقـىشـىنـى ھون قهبـىلـىلـىرى بـىلهن بـاغـالشـتۇرىدۇ. ئۇلۇغ يـىپهك يـولـىنـىڭ ئۈچ تـارمـىقـى 

ئۇيغۇرىسـتانـنىڭ بـارلـىق ۋادىلـىرى ئـارقـىلـىق ئۆتۈشـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋادىالردىكـى ئـىخـچام دۆلهتـلىرىنـىڭ ۋە 

ئىقتىسادنىڭ چاپسان تهرەققىي قىلىشىغا تۈرتكه بولدى. 

ئۇيغۇرىسـتانـنىڭ ھىنـدىسـتان، ئۇلۇغ داال، خـىتـاي، ئـىرانـغا ئـوخـشاش ۋە 18-ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇرىسـىدىن 

بـاشـالپ رۇسـىيهگه ئـوخـشاش دۇنـياۋى مهدەنـىيهتـنىڭ ھهر خـىل مهركهزلـىرى ئـوتتۇرىسـىدىكـى تـارىخـىي، 

گېئوسـىيـاسـىي ئهھۋالـى ۋە ئـاالقـىسـى، بۇ مهدەنـىيهتـلهرنـىڭ ئۆزئـارا بـىر-بـىرىگه تهسـىر يهتكۈزۈشـىگه يـاردەم 

قـىلـغان. ئۇيغۇرالرنـىڭ، قهدىمـكى ئـىرانـلىقـالرنـىڭ، ئهرەبـلهرنـىڭ ۋە ئۇلۇغ داال كۆچـمهنـلىرىنـىڭ سـودا، 

مهدەنـىيهت، تـىل ۋە يېزىل سـاھهلـىرىدە ئۆزئـارا بـىر-بـىرىگه تهسـىر كۆرسـىتـىشـى خېلى كۈچلۈك بـولـغان. 

ئۇيغۇرالر بـىلهن ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى بـاشـقا تۈركـىي خهلـقلهرنـىڭ ئېتنوسـىيـاسـىي ۋە ئېتنومهدەنـىي ئـاالقـىلـىرى 

تۇراقـلىق بـولۇپ تۇرغـان. ئۇيغۇرىسـتان شهرق بـىلهن غهربـنى بـاغـالشـتۇرىدىغـان ھالـقا رولـىنـى ئـويـنىغـان. ئۇيغۇر 

دۆلهتـلىرىنـىڭ قۇرۇلۇشـى ۋە تهرەقـقىي قـىلـىشـى خـىتـايـنىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـاغـا كېڭىيـىشـى ئۈچۈن رىقـابهتـچى ۋە 

تـوسـالغۇ بـولـغان. مـىالدىدىن ئـىلـگىرىكـى 2-ئهسـىردىن بـاشـالپ ئۇيغۇرىسـتان بـىر نهچـچه قېتىم خـىتـاي 

دۆلىتىنىڭ كېڭهيمىچىلىك تاجاۋۇزچى ھۇجۇمىغا دۇچار بولغان. 

تـارىخ ئۈچ مـىڭ يـىلـدىن ئـوشۇق ۋاقـىت جهريـانـىدا ئۇيغۇرالرنـىڭ مـىلـلىي بـىرلـىكـكه ۋە مهركهزلهشـكهن 

دۆلهت تهشـكىلـلىرىنـى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرۈشـكه بـولـغان ئـىنـتىلـىشـلىرى، ئېتنوسـىيـاسـىي تهرەقـقىيـاتـتا ئـاسـاسـىي 

يۆنـىلـىشـى بـولـغانـلىقـىدىن گۇۋاھلىق قـىلـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، تـارىخـنىڭ ئـايـرىم دەۋرلـىرىدە دىنـىي ۋە 

فېئودالـلىق-مۈلۈكـچىلـىك زىددىيهتـلىرىگه بـاغـلىق بـىر مهزگـىلـدە ئۈچ ئۇيغۇر دۆلـىتـى: كهڭسۇ (گهنجۇ) ئۇيغۇر 

قـاغـانـلىقـى، تۇرپـان (ئـىدىقۇت) ئۇيغۇر قـاغـانـلىقـى، قـاراخـانـىيـالر قـاغـانـلىقـى مهۋجۇت بـولـدى. لېكىن 

زىددىيهتـلهرگه ۋە تـوقۇنۇشـالرغـا قـارىمـاي، ئۇالر ئۆزئـارا تۇراقـلىق ئـاالقـىنـى سـاقـالپ كهلـدى. ئۇيغۇرىسـتان 

تهۋەسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھالـدا ئۇيغۇر ئېتنوسـى ئۆز تـارىخـىي تهرەقـقىيـاتـىنـىڭ بـارلـىق بـاسقۇچـلىرىدا 
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مۇسـتهقـىل يـاكـى بـاشـقا ئېتنىك قـانـداش قهبـىلـىلهر بـىلهن بـىرلـىكـته ھهرخـىل قهبـىلـىلهر ئـىتـتىپـاقـلىرىنـى، 

فېدېراتسـىيهلهرنـى، كـونفېدېراتسـىيهلهرنـى، قـاغـانـلىقـالرنـى، خـانـلىقـالرنـى ۋە بـاشـقا دۆلهت شهكـىلـلىرىنـى قۇرغـان 

ئـىدى. ئۇيغۇرالرنـىڭ دەسـلهپـكى دۆلهت شهكـىلـلىرىنـىڭ قۇرۇلۇشـى مـىالدىدىن بۇرۇنـقى 1000-يـىلـىنـىڭ 

ئـىكـكىنـچى يېرىمـىغـا، يهنـى (مـىالدىدىن بۇرۇنـقى) 5-ئهسـىردىن 3-ئهسـىرگـىچه تـوغـرا كېلىدۇ. شۇ دەۋرلهردە 

تۇرپـان ۋە تـارىم ئـويـمانـلىقـلىرى ئهتـراپـىدە كۆپـلىگهن مۇقـىم ئـولتۇراقـالشـقان ئۇيغۇر ئـاھالـىلـىرى بـولـغان. بۇ 

مۇستهقىل بولغان سېپىللىق ئاھالىلىق رايونالرنى تارىختا «شهھهر دۆلهتلىرى» دەپ ئاتىغان. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋادىالردىكـى شهھهر دۆلهتـلىرى، بـاشـتا ئۆزلـىرىنـىڭ ئهجـدادلـىرى ۋە قـان قېرىنـدىشـى بـولـغان 

ھونـالرنـىڭ ئـوغۇزخـان تهڭرىقۇتلۇقـى (مـىالدىدىن بۇرۇنـقى 3-ئهسـىردىن مـىالدىيه 5-ئهسـىرگـىچه)، ئۇلۇغ 

كۆكتۈرك قـاغـانـلىقـى (مـىالدى 552~745-يـىلـالر) تهركـىبـىدە يـاشـىغـان بـولـسا، تـارىخـىي ئـارىلـىقـتا مۇسـتهقـىل 

ئۇيغۇر ئېگىز ھارۋىلـىقـالر (گـاۋچې) قـاغـانـلىقـىنـى (مـىالدىيه 487~546-يـىلـالر) قۇرغـان، كېيىنـرەك مۇسـتهقـىل 

ھالدا ئۆز دۆلىتىنى تىكلىگهن. 

تارىخى مۇقىمالشقان مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلهتلىرى 

ئۇيغۇر ئورخۇن قاغانلىقى (مىالدىيه 645~845-يىلالر)؛ 

ئۇيغۇر ئىدىقۇت (تۇرپان) قاغانلىقى (850~1335-يىلالر)؛ 

كهڭسۇ ئۇيغۇر قاغانلىقى (848~1036-يىلالر)؛ 

قاراخانىيالر قاغانلىقى (850~1212-يىلالر)؛ 

يهركهنت (ياركهند سهئىدىيه) خانلىقى  (1514~1680-يىلالر)؛ 

يهتتهشهھهر ئۇيغۇر خانلىقى (1864~1878-يىلالر)؛ 

ئىلى خانلىق-سۇلتانلىقى (1864~1871-يىلالر)؛ 

شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى (1933~1934-يىلالر)؛ 

شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى (1944~1949-يىلالر). 

شۇنـداق قـىلـىپ، ئۇيغۇرالر تـارىخـتا قۇدرەتـلىك دۆلهتـلهر قۇرۇپ، زور سـىيـاسـىي كۈچ سۈپـىتـىدە تهرەقـقىي 

قـىلـغان ئۇلۇغ مهدەنـىيهتـنى يـاراتـقان. لېكىن، ئۇيغۇرىسـتان تۇنـجى قېتىم چـىڭ (مـانجۇ) خـانـدانـلىقـى 

تهرىپـىدىن 1759-يـىلـى ئـىشـغال قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، 1864-يـىلـى ئۇيغۇرالر قـايـتىدىن مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى 

ئهسـلىگه كهلتۈردى. ئهمـما، 1877~1878-يـىلـلىرى ئۇيغۇرىسـتان ئـىكـكىنـچى قېتىم چـىڭ ئـىمپېراتـورلۇقـىنـىڭ 
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تـاجـاۋۇزىغـا ئۇچـرىدى ۋە 1884-يـىلـى مـانجۇ ئـىمپېراتـورى ئۇيغۇرىسـتانـنىڭ نـامـىنـى «شـىنـجاڭ» دېگهن 

ھاقـارەتـلىك نـامـغا ئۆزگهرتـتى. بۇ نـامـنىڭ خـىتـايـچىدىن تهرجـىمـىسـى «يېڭىدىن قـوشۇۋېلىنـغان زېمىن» يـاكـى 

«يېڭى چېگرا» دېگهن مهنــىلهرنــى بــىلــدۈرىدۇ. بۇ نــامــنىڭ ئۆزى ئۇيغۇرىســتانــنىڭ بېسىۋېلىنــغان زېمىن 

ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوبيېكتىپ ھالـدا كۆرسـىتـىپ تۇرمـاقـتا. چـىڭ ئـىمپېراتـورلۇقـى گۇمـران بـولـغان 1911-يـىلـىدىن 

تـاكـى كـوممۇنسـىت خـىتـاي دۆلـىتـىنـى ئۇيغۇرىسـتانـنى ئـىشـغال قـىلـغان 1949-يـىلـىغـا قهدەر ئۇيغۇرىسـتان 

خـىتـايـنىڭ مهركـىزىي ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن ئهمهس، بهلـكى خـىتـاي مـىلـىتـارىسـتلىرى تهرىپـىدىن مۇسـتهقـىل ھالـدا 

ئـىدارە قـىلـىنـدى ۋە ئـاالھىدە سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي، مهدەنـىي ۋە دىنـىي ۋەزىيهت ھۆكۈم سۈردى. بۇ دەۋردە، 

بـىرىنـچىدىن، مـىلـىتـارىسـتالرنـىڭ تهسـىر دائـىرىسـى ئۇيغۇرىسـتان تېررىتـورىيهسـىنـىڭ بهزىبـىر كـىچـىك رايـونـلىرى 

بـىلهنـال چهكـلهنـدى. ئـىكـكىنـچىدىن، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئۇيغۇرىسـتانـدىكـى سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي ۋە 

مهدەنـىي تهسـىرى خـىتـايـدىن كۈچلۈك بـولـدى. ئۈچـىنـچىدىن، بۇ دەۋردە ئۇيغۇرالر ئـىكـكى قېتىم مۇسـتهقـىل 

شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيهتـلىرىنـى (1933~1834 ۋە 1944~1949) قۇرۇپ، كېيىنـكى قېتىم، ئۇيغۇرىسـتان 

خهلـقىنـىڭ ئۈچ ۋىاليهت دائـىرىسـىدە ئۆزىنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى، قـالـغان رايـونـالردا يېرىم مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى سـاقـالپ 

قالغان ۋە ئىچكى جهھهتته پۈتۈنلهي ئۆزىنى ئىدارە قىلىدىغان بىر ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرگهن ئىدى. 

ئۇيغۇرىسـتانـنىڭ ھازىرقـى ئهدلـىيـىۋى-مهمۇرىي دەرىجـىسـى ـــ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئـاتـالـمىش 

«شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى»، يهنـى رەسـمىي سـىيـاسـىي ئـىگـىلـىك ھوقۇق دەرىجـىسـى قـانۇنـدا مـىلـلىي 

تېررىتـورىيهلـىك ئـاپـتونـوم رايـونـغا، ئهمهلـىيهتـته ئۇنـىڭدىن تۆۋەن دەرىجـىگه چۈشۈرۈلـگهن. ئۇيغۇرىسـتانـنىڭ 

ئـاالھىدە جۇغـراپـىيهلـىك، گېئوسـىيـاسـىي ئهھۋالـى ـــ خـىتـايـنىڭ مۇسـتهمـلىكه مهمۇرىي رايـونلۇق سـىيـاسـىتـى پهيـدا 

قـىلـىۋاتـقان ئېغىر تهڭسىزلـىك ھهم ھوقۇقسـىزلـىق مۇھىتـى ۋە سهكـكىز چهتـئهل دۆلهتـلىرىگه چېگراداشـلىقـىدىن 

كېلىپ چىققان مۇرەككهپ، ئۆزگىرىشچان ئىستراتېگىيهلىك ئهھمىيىتى بىلهن خاراكتېرلىنىدۇ. 

قهھرىمـان غـوجـامـبهردىنـىڭ «ئۇيغۇرالرنـىڭ سـىيـاسـى تـارىخـى» نـامـلىق ئهسـىرىدىن ئۇيغۇرالر ژۇرنـىلـى 

تهھرىراتى تهييارلىدى. 
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شى جىنپىڭنىڭ ۋاقىتلىق دهبدهبىسى
ئۇنىڭ ئاجىزلىقىنى ياپالمايدۇ

مىسلىسىز ئويغىنىش

ئىھسان سارۇر



شى جىنپىڭنىڭ ۋاقىتلىق دەبدەبىسى ئۇنىڭ ئاجىزلىقىنى ياپالمايدۇ 

ئىھسان سارۇر 

(ۋاشىڭتون پوچتىسى گېزىتىده ئېالن قىلىنغان ماقاله) 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بېيجىڭدىكـى 20-نۆۋەتـلىك مهمـلىكهتـلىك ۋەكـىلـلهر قۇرۇلـتىيـىنـى پـاپـانـىڭ 

مهخـپىي يـىغـىنـىنـىڭ مـاركـىسـىزم-لېنىنـىزمـچه نۇسـخىسـى دەپ ئـويـالڭ. گهرچه بۇ يهردە قـىزىل كـىيـىمـلىك 

ئېپىسـكوپـالرنـىڭ يهكـتىكـى ۋە ۋاتـىكـان مۇراسـىمـلىرى بـولـمىسـىمۇ، بۇ يهنـىال تۇتۇق ۋە سـىرلـىق دۇنـيادۇر. بۇ 

دۇنـيا چـىرايـى ئـىپـادىسـىز ئهمهلـدارالرنـىڭ ھىيـله-مـىكـىرلـىرى ۋە ئۆز مۇرىتـلىرىنـىڭ تـىزگـىنـدىن چـىقـىپ كېتىشـىدىن 

ھهمـىشه تهشۋىشـلىنـىپـال يۈرىدىغـان، (ئـىچـكى قـىسـىمـدا) بېكىتـىلـگهن ھاكـىمـىيهتـنىڭ بۇيـرۇقـلىرىدىن 

شهكىللهنگهن. 

تهھلىلـچىلهر خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ھهر بهش يـىلـدا بـىر قېتىم ئۆتكۈزۈلـىدىغـان بۇ قۇرۇلـتىيـىنـى 

كۆزىتـىپ، ئۇنـىڭدىكـى تۇتۇق سـىگـنالـالرنـى تېپىشـقا ئۇرۇنـىدۇ: قـايسـى كـادىرالر مۇھىم ئهمهلـلهردىن مهھرۇم 

قـىلـىنـدى؟ كـىم بـارچه ھوقۇقـنى ئۆزىگه مۇجهسـسهمـلىگهن سـىيـاسـىي بيۇرو دائـىمـىي كـومـىتېتىغـا يۈكـسهلـدى؟ 

ھوقۇق رىقـابـىتـىدە كـىمـنىڭ گۇپـپاڭچىلـىرى ئۈزۈپ چـىقـالـىدى؟ بۇ قۇرۇلـتايـدا ئـاشـكارا كۆرۈنۈشـلهر تـولـىمۇ 

ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن ئـورۇنـالشـتۇرۇلـىدۇ، مۇالھىزىلهر ئۆلۈك ۋە كۆڭۈلسـىز. لېكىن، بۇ قۇرۇلـتاي بـىزگه نـوپۇزى 

ۋە ھوقۇقـىنـىڭ كۈچلۈكـلىكـىگه قـىل سـىغـمايـدىغـان بۇ ئـاپـپاراتـنىڭ ھېلىھهم ئـىچـكى قـىسـىمـدىكـى سۈركـىلـىشـنى ۋە 

پىرقىۋازلىقنى تۈگىتىش ئۈچۈن چارە تېپىشقا مهجبۇر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتى ئاتا قىلىدۇ. 

لېكىن، بۇ يـىلـقى قۇرۇلـتايـنىڭ ئـاالھىدە بـىر تهرىپـى بـار. خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ بۇ قۇرۇلـتايـدىن 

كېيىن ئۈچـىنـچى قېتىم خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـاش سېكرېتارى ۋە مهركـىزى ھهربـىي كـومـىتېتنىڭ رەئـىسـى 

بـولۇپ، يهنه بهش يـىل ۋەزىپه ئۆتهيـدۇ. گهرچه شـى جـىنـپىڭنىڭ بۇ ئـورۇنـدا تۇرۇۋاتـقىنـىغـا ئۇزۇن بـولـغان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ ۋەزىپه مۇددىتـىنـىڭ ئۇزارتـىلـىشـى مهۋجۇت ئهنـئهنـىگه خـىالپ. چۈنـكى، ئۇنـىڭدىن 

ئىلگىرىكى خىتاي رەھبهرلىرى ئىككى قارارال ۋەزىپه ئۆتهپ كهلگهنىدى. 

ئۆتـكهن ئـون يـىلـدا، شـى جـىنـپىڭ چـىرىكـلىكـكه قـارشـى كهڭ كۆلهمـلىك تـازىالشـنى بـاھانه قـىلـىپ، 

بـولغۇسـى رەقـىبـلىرىگه زەربه بهردى ۋە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا خـىتـايـدىكـى پۇقـراۋى جهمـئىيهتـكه بېرىلـگهن 
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ئهسـلىدىنـال تـار بـوشـلۇقـنى تېخىمۇ تـارايـتتى. ئۇنـىڭ قـاتـتىق قـول سـىيـاسـىتـى يېرىم ئـاپـتونـومـىيهلـىك 

خـوڭكوڭدىكـى سـىيـاسـىي ئهركـىنـلىكـنى يـوقـىتـىپ، يـىراقـتىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئهكسـى ئـوتـوپـىيه 

(dystopian) تـورىغـا سـولـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـاسـاسـلىقـى يهرلـىك مۇسۇلـمان مـىلـلهتـلهردىن تهركـىب 

تـاپـقان مـىلـيونـدىن ئـارتۇق ئـادەم جـازا الگېرلـىرىغـا سـوالنـدى ھهمـدە تېخىمۇ كۆپ، سـانسـىزلـىغـان كـىشـىلهر 

تاجاۋۇز خاراكتېرلىك، تېخنىكا ئارقىلىق كۆزىتىش دۆلىتىنىڭ تهجرىبه بۇيۇملىرىغا ئايالندى. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شـى جـىنـپىڭنىڭ ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا يهكـكه كـىشـىلـىك مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهتـكه 

ئـوخـشاش كۆرۈنۈشـى ۋە ھېس قـىلـىنـىشـى تـاسـادىپـىيـلىق ئهمهس. شـى جـىنـپىڭ كـومـپارتـىيهدىن ئـىبـارەت بۇ 

ئـاپـپاراتـتىكـى نـوپۇزلۇق ئـورۇنـالرغـا ئۆزىنـىڭ سـادىق گۇپـپاڭچىلـىرىنـى قـويـدى. «ۋال كـوچـىسـى گېزىتـى»نـىڭ 

خهۋىرىگه كۆرە، «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئۆلـكه دەرىجـىلـىك دائـىمـىي كـومـىتېتىنـىڭ 281 نهپهر ئهزاسـىنـىڭ 

يهتـتىسـىدىن بـاشـقا ھهمـمىسـىنـى شـى جـىنـپىڭ تهيـىنـلىگهن». ئـامېرىكـا ئۇنـىۋېرسـىتېتى خهلـقئارا مۇالزىمهت 

ئـىنـىسـتىتۇتـىدىكـى جهمـئىيهتشۇنـاس يـاڭ جـاڭ خـىزمهتـدىشـىم كـىرىسـتىيـان شهفېردقـا: «ئهمـدىكـى مهسـىله يـاشـتا 

ئهمهس، بهلـكى سېنىڭ شـى جـىنـپىڭ بـىلهن بـىر سهپـته يـاكـى ئهمهسـلىكـىڭدە» دېگهن. ئۇنـىڭ «يـاش 

مهسـىلـىسـى»دىن كۆزدە تۇتـقىنـى نهپسـى چـوڭ پـارتـىيه ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ كهسـپىي ھايـاتـىنـى چهكـلهپ تۇرىدىغـان  

(يهنـى ئهمهلـدارالر ۋەزىپه ئـالـماشـتۇرىدىغـان چـاغـدا 67 يـاش يـاكـى ئۇنـىڭدىن كـىچـىك بـولـسا مهنسـىپـىنـى سـاقـالپ 

قـاالاليـدىغـان يـاكـى داۋامـلىق ئۆسهلهيـدىغـان، 68 يـاشـقا كـىرىپـال قـالـغان بـولـسا ئۆسهلـمهيـدىغـان ۋە پېنسىيهگه 

چىقىشقا مهجبۇر بولىدىغان، ت) بىرەسمىي پېنسىيه يېشى بهلگىلىمىسى ئىدى. 

بۇ ھهپـتىدىكـى يـىغـىن شـى جـىنـپىڭنىڭ سـىيـاسـى غهلـىبـىسـىنـى مۇسـتهھكهمـلهيـدۇ. ئهمـما ئۇنـىڭ 

كـونـتروللۇقـىنـىڭ ۋە كۈچـىنـىڭ زورلـىقـى كـومـپارتـىيه رەھبهرلـىكـى دۆلهت ئـىچـى-سـىرتـىدا دۇچ كهلـگهن 

ئېنىقسـىزلـىقـالرنـى ھهل قـىلـىشـتا ھېچقانـچه كـارغـا كهلـمهيـدۇ. نۆۋەتـته خـىتـاي ئـىقـتىسـادى ئهۋالدمۇ ئهۋالد 

ئـاسـتىالش بـاسقۇچـىدا تۇرۇۋاتـىدۇ، شـى جـىنـپىڭنىڭ تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىغـا قـاراتـقان چهكـلىمـىلـىرى ۋە 

خۇسۇسـىي ئـىگـىلـىكـنى تـىزگـىنـلهشـنى مهقـسهت قـىلـغان سـىيـاسهتـلىرى بۇنـىڭغا قـىسـمهن سهۋەب بـولـغان. شۇنـىڭ 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، شـى جـىنـپىڭنىڭ كۆرەڭ مـىلـلهتـچىلـىكـى ۋە بېيجىڭنىڭ دۇنـيا سهھنىسـىدىكـى زوراۋان تۇتۇمـى 

خىتاينىڭ يهرشارىۋى ئوبرازىنىمۇ خۇنۈكلهشتۈردى. 

شـى جـىنـپىڭنىڭ كېيىنـكى نۆۋەتـلىك ۋەزىپه مۇددىتـىدىكـى يـادرولۇق كۈنـتهرتـىپـلهردىن بـىرى تهيۋەن 

مهسـىلـىسـىدۇر. خـىتـاي بۇ دېموكـراتـىك ئـارالـنى ئۆز تېررىتـورىيهسـىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـمى، شۇنـداقـال چـوقۇم 

تۈزىتـىلـىشـى كېرەك بـولـغان تـارىخـىي خـاتـالـىق، دەپ قـارايـدۇ. تهھلىلـچىلهرگه كۆرە، ئـىلـگىرى تهيۋەنـنى 

قـايتۇرۇۋېلىشـنى ئۆز سـاالھىيـىتـىنـىڭ يـوللۇقلۇقـىنـىڭ ئـاسـاسـى قـىلـغان شـى جـىنـپىڭ بۇ خـىيـالـىنـى ئهمهلـگه 

ئـاشۇرۇشـقا بهل بـاغـلىغـان. تهيۋەن ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مهسـلىھهتـچىسـى جـاڭ ۋۇيۈ مېنىڭ بـىر خـىزمهتـدىشـىمـغا 

مۇنـداق دېگهن: «ئۇ بۇنـى نـوقۇل بـىر شـوئـار دەپ قـارىمـايـدۇ. بۇ چـوقۇم ئـىجـرا قـىلـىنـىشـى كېرەك بـولـغان 

ھهرىكهت پـىالنـىدۇر. ئـىلـگىرىكـى رەھبهرلهر تهيۋەنـنى بـىرلـىكـكه كهلتۈرۈشـنى ئۇزۇن مۇددەتـلىك نـىشـان 

دېيىشهتتى. لېكىن ھازىر ئۇ كۈن تهرتىپىنىڭ ئهڭ بېشىدا.» 
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شـى جـىنـپىڭ 10-ئـايـنىڭ 16-كۈنـى بېيجىڭدىكـى خهلـق سـارىيـىدا قۇرۇلـتايـنىڭ ئېچىلـىش نۇتـقىدا، 

خـىتـايـنىڭ تهيۋەنـنىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى رەت قـىلـىش ۋە بـىرلـىكـكه كهلتۈرۈشـنى ئـىلـگىرى سۈرۈشـته «بـارلـىق زۆرۈر 

تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىش ھوقۇقـى»نـى سـاقـالپ قـالـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈردى. ئۇ يهنه خـىتـايـنى يهرشـارى سـىيـاسـىتـىدە 

«يېڭى تـالـالش»قـا ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان «بۈيۈك زامـانـىۋى سـوتسـىيـالـىسـتىك دۆلهت»كه ئـايـالنـدۇرۇش 

تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـدى. بۇ شـى جـىنـپىڭنىڭ ھاكـىمـىيهت دەۋرىنـىڭ خـاراكتېرىگه ئـايـلىنـىشـقا بـاشـلىغـان، خـىتـاي 

بىلهن غهرب ئوتتۇرىسىدىكى گېئوپولىتىكىلىق ھاڭنىڭ ئىشارىتىدۇر. 

ئۇكـرائـىنـا ئۇرۇشـى تهيۋەنـنى چۆرىدىگهن جـىددىيـلىكـلهرنـى تېخىمۇ كۈچهيـتىۋەتـتى. شـى جـىنـپىڭ رۇسـىيه 

پـرىزدېنتى ۋىالدىمـىر پۇتـىنـنىڭ ئۇكـرائـىنـاغـا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـىنـى قـولـلىدى ۋە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا 

شـىددەتـلىك پـوپـوزا ۋە تېخىمۇ ئېغىر ھهربـىي تهئهررۇزالر ئـارقـىلـىق تهيۋەنـگه بـولـغان بېسىمـنى كۈچهيـتتى. 

ھهربـىي ئـىشـالرغـا غـايهت زور مهبـلهغ سـالـغان مـىلـلهتـچى ھاكـىمـىيهتـنىڭ تېخىمۇ زور ئـىشهنـچ ۋە كۈچـنى 

ئـىپـادىلـىشـى ئهقـىلـگه ئۇيغۇن بـولسـىمۇ، شـى جـىنـپىڭنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـى بۇ رايـونـدا ئـالـلىقـاچـان شهكـىلـلىنـىپ 

بـولـغان، ھىنـدىسـتان، ئـاۋىسـتىرالـىيه، يـاپـونـىيه ۋە ئـامېرىكـادىن تهشـكىل تـاپـقان «تۆت تهرەپ بـىخهتهرلـىك 

دىيـالـوگـى»نـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان خـىتـايـغا قـارشـى ئـىتـتىپـاقـالرنـى تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشـتۇردى. ئۇ يهنه خـىتـايـنىڭ 

غهرب دۆلهتـلىرى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى يـاخشـىالش جهھهتـتىكـى ئـىلـگىرىكـى تـىرىشـچانـلىقـلىرىنـى سۇغـا 

چىالشتۇردى. 

سـتانـفورد ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى خـىتـاي تهتـقىقـاتـچى ۋۇ گـوگۇاڭ «ھىنـدىسـتان ۋاقـىت گېزىتـى» گه مۇنـداق 

دېدى: «دۇنـيا ئۈچۈن ئـىجـابـىي ئـىش شۇكـى، شـى جـىنـپىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ھهقـىقـىي 

ئهپـتى-بهشـرىسـىنـى ئـاشـكارىالپ بهردى. بۇ ھاكـىمـىيهت سـىيـاسـىي بـاسـتۇرۇش، ئـىقـتىسـادىي تـاالن-تـاراج ۋە 

پۈتۈن دۇنـياغـا خـوجـا بـولۇشـتىكـى <تهۋەككۈلـچى> قـارا نـىيهتـنىڭ بـىرىكـمىسـىدۇر. ئهگهر شـى جـىنـپىڭنىڭ ئـىكـكى 

قارارلىق ۋەزىپه مۇددىتى <دۇنيانى سهگىتىش>كه يهتمىگهن بولسا، مانا ئهمدى ئۈچىنچى قارار باشالندى.» 

شـى جـىنـپىڭغا نـىسـبهتهن، ئهڭ چـوڭ خـىرس يهنـىال دۆلهت ئـىچـىدىدۇر. بـىر جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، ئۇ 

ئـىنـكار قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـان مۇۋەپـپهقـىيهت ھېكايـىسـىگه يېتهكـچىلـىك قـىلـدى. شـى جـىنـپىڭ 2012-يـىلـى 

تهخـتكه چـىقـقانـدىن بۇيـان، خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ كۆلـىمـى بـىر ھهسسـىدىن كۆپـرەك ئـاشـتى. (بـىر ئـامېرىكـا 

دولـلىرىغـا ئـامېرىكـادا نېمه سېتىۋالـغىلـى بـولـىدۇ، خـىتـايـدىچۇ؟ دېگهنـدەك) سېتىۋېلىش كۈچـى تهكشـى بـاھاسـى 

بـويـىچه ئۆلـچىگهنـدە، خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـى ھازىر ئـامېرىكـانـىڭكىدىن ئېشىپ 

كهتـتى. خـىتـاي دۆلهت تـاراتقۇلـىرىنـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، 100 مـىلـيونـغا يېقىن ئـادەم يېڭىدىن نـامـراتـلىقـتىن 

قۇتۇلغاچقا، شى جىنپىڭ بۇلتۇر خىتاينىڭ نامراتلىقنى «پۈتۈنلهي يهڭگهن»لىكىنى جاكارلىدى. 

ھالبۇكـى، بۇ شـى جـىنـپىڭنىڭ مۇۋەپـپهقـىيهت ھېكايـىسـى ئهمهس. يـاۋرو-ئـاسـىيـا گۇرۇھىنـىڭ خـىتـاي ۋە 

شهرقـىي شـىمـالـىي ئـاسـىيـا مهسـىلـىلـىرى جهھهتـتىكـى ئـالـىي تهھلىلـچىسـى نېل تـومـاس CNN غـا مۇنـداق دېدى: 

«شـى جـىنـپىڭ ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزگهن ئـون يـىل جهريـانـىدا خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئېشىشـى ئـاسـاسـلىقـى شـى 
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جـىنـپىڭدىن ئـىلـگىرىكـى خـىتـاي رەھبهرلـىرى قـولـالنـغان، مهبـلهغ سېلىش، يـاسـىمـىچـىلـىق ۋە سـودا ئـارقـىلـىق تېز 

كېڭىيـىشـكه مهركهزلهشـكهن ئـىقـتىسـادىي ئهنـدىزىنـىڭ شـاراپـىتـىدۇر. ئهمـما بۇ ئهنـدىزە پـايـدا كۆرۈنهرلـىك 

تۆۋەنـلهيـدىغـان نۇقـتىغـا يېتىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئـىقـتىسـادىي تهڭسىزلـىك، مـالـىيه قهرزى ۋە مۇھىت 

بۇزغۇنچىلىقىنى كۈچهيمهكته.» 

شـى جـىنـپىڭنىڭ خـىتـايـنى ئۆز-ئۆزىنـى تېخىمۇ يـاخشـى قـامـدىيـااليـدىغـان،  چهتـئهل مهبـلىغـىگه بـوشـراق 

تـايـىنـىدىغـان ئـىقـتىسـادقـا ئـايـالنـدۇرۇش ئۇرۇنۇشـى تېخىچه مېۋە بهرمـىدى ۋە غـايهت زور زىيـانـالرنـى كهلتۈرۈپ 

چـىقـاردى، خـىتـايـدىكـى بـىر قـىسـىم چـوڭ پهن-تېخنىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ بـازار قـىمـمىتـىنـىڭ بـىر تـىرىلـيون دولـالردىن 

كۆپرەك خوراپ كهتكهنلىكى شۇنىڭ مىساللىرىندۇر.  

خـىتـايـنىڭ «يۇقۇمـنى نۆلـگه چۈشۈرۈش» سـىيـاسـىتـى بـىر مهھهل شـى جـىنـپىڭ تهرىپـىدىن خـىتـايـنىڭ 

تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىنـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـىدە تـاجسـىمـان ۋىرۇسـنىڭ قـاتـتىق ئېغىر زەربـىسـىگه ئۇچـرىغـان 

غهرب ئهلـلىرىدىن ئۈسـتۈن ئـىكهنـلىكـىنـىڭ ئۆلـچىمـى دەپ تهرىپـلهنـگهنـىدى. ھالبۇكـى، ئهمـدىلـىكـته شـى جـىنـپىڭ 

ھېلىھهم نهچـچه يۈز مـىلـيون كـىشـىگه قـارىتـىلـىۋاتـقان قـامـال سـىيـاسـىتـىنـىڭ ۋابـالـىنـى تېتىمـاقـتا. شـى جـىنـپىڭ 

دەلـىل-ئـىسـپاتـالرغـا، ئـاۋامـنىڭ تهشۋىشـىگه ۋە خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ ھالـقىلـىق سـاھهلـىرىگه سېلىنـغان زىيـانـغا 

قـارىمـاسـتىن، يهنـىال مۇرەسـسهسـىزلـىك تۇتۇمـىدا چـىڭ تۇرمـاقـتا. ئۇ ئـىلـگىرىكـى ئـامـمىۋى سـاغـالمـلىق ئـىنـكاسـىنـى 

مۇستهبىت كۈچنىڭ ئىدىئولوگىيهسىگه ئايالندۇردى. 

خـىتـاي رەھبهرلـىرى يهرلـىك ۋاكسـىنـىنـىڭ ئۈنۈمـىنـىڭ گۇمـانـلىقـلىقـى ۋە خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ ئـىممۇنـىتېت 

كۈچـىنـىڭ تۆۋەنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقان ھالـدا، ئهگهر قـامـال بـىكـار قـىلـىنـسا، ۋىرۇسـنىڭ تۇيۇقسـىز يـامـراپ 

كېتىشـىدىن ئهنسـىرەۋاتـقان بـولۇشـى مۇمـكىن. ئـاقـىۋەت تـولـىمۇ قـورقۇنچـلۇقـتهك كۆرۈنـىدۇ. «ۋال كـوچـىسـى 

گېزىتـى»نـىڭ مۇخـبىرى جـونـاسېن چېڭ مۇنـداق دەيـدۇ: «گهرچه مۇتهخهسسـىسـلهر ئۇزۇنـدىن بۇيـان خـىتـاي 

ئـىقـتىسـادىنـىڭ پـىشـىپ يېتىلـىشـكه ئهگـىشـىپ ئـاسـتىاليـدىغـانـلىقـىنـى مۆلـچهرلـىگهن بـولسـىمۇ، لېكىن شـى جـىنـپىڭنىڭ 

بۇ يـىلـقى (قـامـال سـىيـاسـىتـىنـى بـىكـار قـىلـىش جهھهتـته) يـول قـويـغىلـى ئۇنـىمـاسـلىقـى بۇ خـىل ئـاسـتىالشـنى ـــ 

نۇرغۇن ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالر مهڭگۈلۈك جـاراھهت ئـىزلـىرىنـى قـالـدۇرااليـدۇ دەپ قـارايـدىغـان تهرزدە ـــ 

تېزلهتتى.» 

خـىزمهتـدىشـىم لـىلـىي كـو مۇنـداق دەيـدۇ: «شـى جـىنـپىڭنىڭ تۇتۇمـى ئـىسـتېمالـچىالرنـىڭ ئـىشهنـچىسـى ۋە 

ئـىسـتېمالـىنـى ئـاجـىزالشـتۇردى ـــ ھالبۇكـى، بۇ خـىتـايـنىڭ ئـىسـتېمالـنى تېخىمۇ بهك يېتهكـچى قـىلـغان ئـىقـتىسـادقـا 

ئۆتۈش نـىشـانـىنـىڭ ئـاچقۇچـىدۇر ـــ ۋە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يـاشـالرنـىڭ ئـىشسـىزلـىقـى ۋە ئۆي مۈلۈك 

بـازىرىنـىڭ نـاچـارلـىشـىشـى قـاتـارلـىق مهسـىلـىلهرنـى ئېغىرالشـتۇرۇۋەتـتى. خهلـقئارا پۇل فـونـدى تهشـكىالتـى سهيـشهنـبه 

كۈنـى خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ 2022-يـىلـلىق ئېشىش مۆلـچهرىنـى بۇلتۇرقـى 8.1 پـىرسهنـتتىن 3.2 پـىرسهنـتكه 

تۆۋەنلهتتى.» 
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«بۇ ھهپـته، شـى جـىنـپىڭ قـارىمـاقـقا ئـالـىي ھوقۇقـقا نـائـىل بـولـغانـدەك قـىلسـىمۇ، ئهمـما پـارتـىيه 

كـادىرلـىرىنـىڭ خـىتـاي دۇچ كېلىۋاتـقان، كۈنسېرى ئېغىرلـىشـىۋاتـقان ۋەزىيهتـكه تـاقـابـىل تۇرۇشـقا تـىرىشـىشـى 

جهريـانـىدا، ۋەزىيهت ئـاسـتا-ئـاسـتا ئۆزگـىرىشـى مۇمـكىن. گهرچه ئـارقـا سهپ تـوسـالغۇلـىرى ۋە سـىيـاسـىي 

خهتهرنـىڭ زىيـادە كۈچلۈكلۈكـى سهۋەبـلىك، رەھبهرلـىك قـاتـلىمـىدا خـىرس كۆرۈلۈش يـاكـى سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش 

يۈز بېرىش ئېھتىمـالـلىقـى بهكـال تۆۋەن بـولسـىمۇ، شـى جـىنـپىڭنىڭ ئۆمۈرلۈك ھۆكۈمـدار سۈپـىتـىدە تهخـتكه 

چـىقـىشـى پهقهت رەقـىبـلىرىنـىڭ ئۇنـىڭ كۈنـتهرتـىپـىگه بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىش يـاكـى ئۇنـى تهخـتتىن چۈشۈرۈشـكه 

ئۇرۇنۇش غهرىزىنـى كۈچهيـتىۋېتىدۇ، خـاالس. ھاكـىممۇتـلهق ھاكـىمـىيهت ۋە رەھبهرلهر قـارىمـاقـقا تـولـىمۇ 

مۇسـتهھكهم كۆرۈنـىدۇ. لېكىن (مۆھلىتـى تـوشـقانـدا) تۇيۇقسـىزال غۇاليـدۇ» دەيـدۇ ئـىسـتراتېگىيهلـىك ۋە 

خهلقئارالىق تهتقىقات مهركىزىدىكى جيۇد بىلهنشېت. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/17/china-xi-weakness-power-party-congress/ 
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گۈلىستان

كىتاب ئوقۇش بالىالر ئۈچۈن نېمىشقا
شۇنچه مۇھىم؟  

ئېلىي كولىيېر 



كىتاب ئوقۇش بالىالر ئۈچۈن نېمىشقا شۇنچه مۇھىم؟ 

ئېلىي كولىيېر 

كـىتـاب ئـوقۇش بـىزنـى ئۆز دۇنـيارىمـىزدىن بـاشـقىالرنـىڭ دۇنـياسـىغـا سهپهر قـىلـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه 

قـىلـىدۇ. بـىز كـىتـابـالرنـىڭ بهتـلىرى ئـارىسـىدا تـوقۇلـما پېرسـونـاژالرنـىڭ ھايـاتـىغـا چۆكۈپ، ئۆزىمـىزنـىڭكىدىن 

تـامـامهن پهرقـلىق كۈلتۈرلهردىن ۋاقـىپـلىنـااليـمىز. بـىز يهنه يېڭى سۆز ۋە سۆز بـىرىكـمىلـىرىنـى ئۆگـىنـىپ، تۈرلۈك 

ھېسسىياتالرنى باشتىن كهچۈرەلهيمىز ھهمدە ماھارەت ۋە ئىلىمگه ئېرىشهلهيمىز. 

بـالـىالردىكـى يـوشۇرۇن كۈچ تـولـىمۇ زور بـولـغاچـقا، كـىتـاب ئـوقۇش بـالـىالرنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا ئـىنـتايـىن 

كۈچلۈك تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان بـولۇپ، كۆپـلىگهن تهتـقىقـاتـالر كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ بـالـىالرغـا تـولـىمۇ پـايـدىلـىق 

ئـىكهنـلىكـىنـى گهۋدىلهنـدۈرگهن. شۇ ۋەجـىدىن، ئـوقۇتقۇچـىالر ۋە ئـاتـا-ئـانـىالر كـىتـاب ئـوقۇشـنى بـالـىالرنـىڭ 

كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىنـىڭ مۇھىم تهركـىبـىي قـىسـمىغـا ئـايـالنـدۇرۇشـقا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـى كېرەك. تۆۋەنـدە بـىز 

بـالـىالرغـا كـىتـاب ئـوقۇتۇشـنىڭ نېمه ئۈچۈن بۇنـچه مۇھىمـلىقـى ھهقـقىدە تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالرنـى ۋە 

دەرسخانىنىڭ ئىچى-سىرتىدا قوللىنىشقا بولىدىغان بهزى تاكتىكىالرنى ھۇزۇرۇڭالرغا سۇنىمىز. 

كىتاب ئوقۇشنىڭ بالىالرغا قانداق پايدىسى بار؟ 

كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ بـالـىالرغـا بـولـغان پـايـدىسـىنـى زىنھار تۆۋەن مۆلـچهرلهشـكه بـولـمايـدۇ. خۇشـالـلىق ئـىلـكىدە 

كـىتـاب ئـوقۇش بـالـىالرنـىڭ تهربـىيهلـىنـىشـىگه، ئـىجـتىمـائـىي ۋە تـونۇش جهھهتـتىكـى تهرەقـقىيـاتـىغـا، بهخـت 

تۇيغۇسىغا ۋە روھىي ساغالملىقىغا پايدىلىق. 

كىتاب ئوقۇشنىڭ بالىالرغا كۆرسىتىدىغان تهسىرى قايسىالر؟ 

(ئهنـگلىيهدىكـى بـالـىالرنـىڭ كـىتـاب ئـوقۇشـىغـا يـاردەم بېرىشـنى مهقـسهت قـىلـغان ئهڭ چـوڭ خهيـر-سـاخـاۋەت 

ئـورگـىنـى بـولـغان) «Booktrust» تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان يـاكـى ھاۋاله قـىلـىنـغان نۇرغۇن تهتـقىقـاتـالردا 

كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ بـالـىالرنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا تـولـىمۇ زور پـايـدىسـى بـولـىدىغـانـلىقـى بـايـقالـغان. شۇنـىڭ 

ئـارىسـىدىكـى بـىر تهتـقىقـاتـتا بـالـىالرنـىڭ كـىتـاب ئـوقۇشـىنـىڭ كېيىنـكى ئـوقۇش-يېزىش ئـىقـتىدارىنـى كۈچهيـتىش، 

چـوڭالر بـىلهن بـالـىالر ئـارىسـىدىكـى ئـىجـتىمـائـىي بـاردى-كهلـدىنـى قـواليـالشـتۇرۇش ۋە بـالـىالردا ئهتـراپـىدىكـى 
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دۇنـياغـا نـىسـبهتهن قـىزىقـىش پهيـدا قـىلـىش جهھهتـتىكـى تهسـىرلـىرى تهپسـىلـىي چۈشهنـدۈرۈلـگهن. ئۇنـىڭدا يهنه 

كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ قـايسـى تهرزدە بـالـىالرنـىڭ ھايـاتـى بـويـىچه «مۇقـىم ئۇچۇر مهنـبهسـى» بـوالاليـدىغـانـلىقـىمۇ 

كۆرسـىتـىلـگهن. (ئۇچۇر قـوبۇل قـىلـىش جهھهتـتىكـى) بۇ خـىل سـىجـىلـلىق بـالـىالرنـىڭ تۇراقـلىق ھالهتـته 

تېكىسـتلهر بـىلهن ئۇچـرىشـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىدۇ. بۇ خـىرسـقا تـولـغان مۇھىتـتا ئۆسۈپ يېتىلـىۋاتـقان بـالـىالر 

ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم.  

كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ بـالـىالرنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا بۇنـىڭدىن بـاشـقىمۇ نۇرغۇن پـايـدىلـىرى بـار. شۇالردىن 

بهزىلىرى تۆۋەندىكىلهر: 

بىلىش ئىقتىدارىنىڭ كۈچىيىشىگه تۈرتكه بولىدۇ 

بـىلـىش تهرەقـقىيـاتـى بـىزنـىڭ ئهقـىل، تهپهككۇر، تـىل تهرەقـقىيـاتـى ۋە ئۇچۇر بـىر تهرەپ قـىلـىش جهھهتـته 

دۇنـيامـىزنـى قـانـداق تـونۇشـىمـىز ۋە ئـويـلىشـىمـىزنـى كۆرسـىتـىدۇ. سـىز بـالـىالرغـا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىش ئـارقـىلـىق 

ئۇالرنـى ئۆز دۇنـياسـى ھهقـقىدە چـوڭقۇر چۈشهنـچىگه ئـىگه قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ مېڭىسـىنـى ئـارقـا كۆرۈنۈش 

بـىلـىمـلىرى بـىلهن تـولـدۇرااليسـىز. ئۇالر بۇ ئـارقـا كۆرۈنۈش بـىلـىمـلىرى ئـارقـىلـىق ئۆزلـىرى كۆرگهن، ئـاڭلىغـان ۋە 

ئوقۇغان نهرسىلهرنى چۈشىنهلهيدۇ. بۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئۇالرنىڭ بىلىش ئىقتىدارىنىڭ كۈچىيىشىگه پايدىلىق. 

ھېسداشلىقنى كۈچهيتىدۇ 

بـىز كـىتـاب ئـوقۇغـان چېغىمـىزدا، كـىتـابـتىكـى ۋەقهلـىكـنىڭ ئـىچـىگه شۇڭغۇيـمىز. بۇ بـىزنـىڭ بـاشـقا 

پېرسـونـاژالرنـىڭ ھايـات كهچـمىشـلىرىنـى ھېس قـىلـىش جهريـانـىدا ئۇالرغـا ھېسداشـلىق قـىلـىشـىمـىزغـا ۋە ئۇالرنـىڭ 

زادى قـانـداق ھېسسىيـاتـتا بـولۇۋاتـقانـلىقـىنـى ئـاڭقىرىشـىمـىزغـا ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىدۇ. ئـانـدىن بـالـىالر شۇ خـىل 

چۈشهنـچه ئـاسـاسـىدا، رېئال دۇنـيادىمۇ بـاشـقىالرغـا ھېسداشـلىق قـىالاليـدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، بـالـىالر كـىتـاب 

ئـوقۇش ئـارقـىلـىق يهنه ھېسسىيـاتـالرغـا نـىسـبهتهن تېخىمۇ چـوڭقۇر چۈشهنـچىگه ئـىگه بـوالاليـدۇ ۋە بۇ ئۇالرنـىڭ 

ھهم ئۆزىنـىڭ، ھهم بـاشـقىالرنـىڭ ھېسسىيـاتـىنـى چۈشـىنـىشـىگه يـاردەم بېرىدۇ. بۇ ئۇالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي 

تهرەققىياتى ئۈچۈن پهۋقۇلئاددە پايدىلىقتۇر. 

چۈشهنچىنى چوڭقۇرالشتۇرىدۇ 

بـىر پـارچه كـىتـاب بـىزنـى ھهرقـانـداق يهرگه، جۈمـلىدىن بـاشـقا بـىر شهھهرگه، بـاشـقا بـىر دۆلهتـكه، ھهتـتا 

بـاشـقا بـىر دۇنـياغـا بـاشـالپ بـارااليـدۇ. بـالـىالر كـىتـاب ئـوقۇش ئـارقـىلـىق بـاشـقىچه ئۇسۇلـدا چۈشـىنـىش مۇمـكىن 
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بـولـمىغـان كـىشـىلهر، جـايـالر ۋە ۋەقهلهرنـى چۈشـىنهلهيـدۇ. بـالـىالر بۇ ئـارقـىلـىق ئۆز ئهتـراپـىدىكـى، ئۆزىنـىڭكىدىن 

پهرقلىق بولغان دۇنيا ۋە كۈلتۈرلهرنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنهلهيدۇ. 

تېخىمۇ كۈچلۈك مۇناسىۋەتلهرنى بهرپا قىلىدۇ 

ئهگهر ئـاتـا-ئـانـىالر قهرەلـلىك ھالـدا بـالـىلـىرى بـىلهن بـىلـله كـىتـاب ئـوقۇسـا، ئۇالرنـىڭ بـالـىلـىرى بـىلهن 

بـولـغان رىشـتىسـىنـىڭ تېخىمۇ كۈچـىيـىدىغـانـلىقـى شهكسـىز. كـىتـاب ئـوقۇش ئـاتـا-ئـانـىالرغـا ھهم ئۆزلـىرى، ھهم 

بـالـىالر ئـارزۇاليـدىغـان، قهرەلـلىك ۋە ئـورتـاق پـائـالـىيهت ئۆتكۈزۈش پۇرسـىتـى ئـاتـا قـىلـىدۇ. شۇنـداقـال، بۇ 

بـالـىالرغـا ئېتىبـارغـا ئېرىشـكهنـلىك، سۆيۈلۈش ۋە خـاتـىرجهمـلىك تۇيغۇسـى بېغىشـاليـدىغـان بـولۇپ، بۇ تۇيغۇالر 

بالىالرنىڭ يېتىلىشى ۋە خۇشاللىقى ئۈچۈن ھهل قىلغۇچ ئهھمىيهتكه ئىگه. 

پهرزەنت تهربىيهسىدە، ھېكايىلهرنىڭ قانداق ئهھمىيىتى بار؟ 

بـالـىالر بـىلهن بـىلـله كـىتـاب ئـوقۇش ئۇالردا ئۆمۈر بـويـى داۋامـلىشـىدىغـان كـىتـابخۇمـارلـىقـنى 

يېتىلـدۈرەلهيـدۇ. كۆپـلىگهن تهتـقىقـاتـالر خۇشـال-خۇرام ھالـدا كـىتـاب ئـوقۇش بـىلهن ئۈسـتۈن ئـىلـمىي 

مۇۋەپـپهقـىيهتـلهر ئـارىسـىدا بـاغـلىنـىش بـارلـىقـىنـى بـايـقىغـان. شۇنـداقـال، بۇ خـىل مۇۋەپـپهقـىيهتـلهر نـوقۇل تـىل 

ساھهسى بىلهنال چهكلهنمهستىن، بارلىق ساھهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

بـالـىالر بـىلهن بـىلـله كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ مـائـارىپ جهھهتـتىكـى پـايـدىلـىرى بهكمۇ كۆپ بـولۇپ، بهزىلـىرى 

تۆۋەندىكىچه: 

ئهدەبىي ساپانى ئۆستۈرىدۇ 

بـالـىلـىرىڭىز دەۋاتـقانـلىرىڭىزنـى تـولۇق ئـاڭقىرىيـالـمىغـان تهقـدىردىمۇ، ئۇالر بـىلهن بـىلـله ئۈنلۈك ئـاۋازدا 

كـىتـاب ئـوقۇسـىڭىز، ئۇالر ئۆز ئـالـدىغـا كـىتـاب ئـوقۇشـقا بـاشـلىغـانـدا مـوھتاج بـولـىدىغـان مـاھارەتـلهرنـى 

ئۆگـىنـىۋاالاليـدۇ. بۇ بـالـىالرغـا كـىتـاب ئـوقۇش ئۈچۈن زېھىنـنى مهركهزلهشـتۈرۈش كېرەكـلىكـىنـى، كـىتـابـنىڭ 

داۋامـىنـى ئـوقۇش ئۈچۈن بهتـلهرنـى ئۆرۈشـنىڭ زۆرۈرلـىكـىنـى بـىلـدۈرىدۇ. بـاال تۇغۇلـغانـدىن كېيىنـكى ئهڭ 

دەسـلهپـكى مهزگـىلـلهردىمۇ، ئۇالرغـا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىش ئۇالرنـىڭ تـىلـىنـىڭ چـىقـىشـىغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ ۋە 

ئۇالرنىڭ مېڭىسىنىڭ تىلنى بىر تهرەپ قىلىدىغان بۆلۈكىنى غىدىقاليدۇ. 
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سۆزلۈكنى بېيىتىدۇ 

بـالـىالر ئۈنلۈك ئېيتىلـغان سۆزلهرنـى ئـاڭلىغـانـدا، بـاشـقا جـايـدا ئـاڭالپ بـاقـمىغـان بـىر قـاتـار يېڭى سۆزلهر ۋە 

سۆز بـىرىكـمىلـىرى بـىلهن ئۇچـرىشـااليـدۇ. بـالـىالرغـا ھهر كۈنـى كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىلـسه، ئۇالر ھهركۈنـى يېڭى 

سۆزلهرنى ئۆگىنىۋاالاليدۇ. 

زېھىننى تېخىمۇ مهركهزلهشتۈرىدۇ 

قهرەلـلىك ۋە سـىجـىل كـىتـاب ئـوقۇش بـالـىالرنـىڭ زېھنىنـى مهركهزلهشـتۈرۈش ئـىقـتىدارىنـى يـاخشـىلـىيـااليـدۇ. 

يهنه كېلىپ، بۇ بـالـىالرنـىڭ جـىمـمىدە ئـولتۇرۇپ، سۆزلهرگه ئۇزۇنـغىچه قۇالق سېلىشـنى ئۆگـىنـىۋېلىشـىغـا يـاردەم 

بېرىدىغـان بـولۇپ، بۇ (يهنـى ئۇزۇنـغىچه جـايـىدا ئـولتۇرۇپ سۆزلهرگه قۇالق سېلىش ئـىقـتىدارى) مهكـتهپـتىكـى 

ئوقۇش جهريانىدا بالىالرغا ئهسقاتىدۇ. 

ئىجادچانلىق ۋە تهسهۋۋۇرنى كۈچهيتىدۇ 

كـىتـاب ئـوقۇش بـىزدىن تهسهۋۋۇرىمـىزنـى ئـىشـقا سېلىپ، پېرسـونـاژالرنـى سۈرەتـلهشـنى، ئۇالرنـىڭ شـارائـىت 

ۋە مۇھىتـلىرىنـى كۆز ئـالـدىمـىزغـا كهلتۈرۈشـنى ھهمـدە كېيىنـكى قهدەمـدە نېمه ئـىشـالر يۈز بېرىدىغـانـلىقـىنـى پهرەز 

قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـىدۇ. بـىز بـاشـقا كـىشـىلهرنـى، جـايـالرنـى، ۋەقهلهرنـى ۋە دەۋرلهرنـى چۈشـىنـىمـىز دەيـدىكهنـمىز، 

چـوقۇم تهسهۋۋۇرىمـىزنـى ئـىشـقا سېلىشـىمـىز الزىم. ئـانـدىن بـالـىالر كـالـلىسـىدىكـى ئـوي-پـىكـىرلهر ئـارقـىلـىق 

قـىلـماقـچى بـولـغان ئـىشـلىرىنـى پـىالنـلىغـانـدا، كۈچهيـگهن بۇ تهسهۋۋۇر تېخىمۇ كۈچلۈك ئـىجـادچـانـلىقـقا تۈرتـكه 

بولىدۇ. 

ئهڭ ئـاخـىرىدا، بـالـىغـا قـانـچه كۆپ كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىلـسه ۋە ئۇالر ئۆزلـىرى قـانـچه كۆپ كـىتـاب ئـوقۇسـا، 

ئۇالر ئۇنـىڭغا شۇنـچه مـاھىرلـىشـىدۇ. بۇ خـىل مهشـىقـنىڭ پـايـدىسـى ھهقـىقهتهن بهكـال زور. بـاال قـانـچه كۆپ 

كـىتـاب ئـوقۇغـانسېرى، ئۇالر ئـومۇمـىيۈزلۈك ئـىلـمىي ئۇتۇق ۋە ھېسداشـلىقـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـىجـتىمـائـىي 

ماھارەتلهر جهھهتته شۇنچه ۋايىغا يېتهلهيدۇ. 

بالىالرنىڭ كىتاب ئوقۇشىنىڭ ئون چوڭ پايدىسى 

يۇقـىرىدىكـى مۇالھىزىلـىرىمـىزگه كۆرە، بـالـىالرنـىڭ كـىتـاب ئـوقۇشـىنـىڭ ئـون چـوڭ پـايـدىسـى 

تۆۋەندىكىلهردۇر: 

كىتاب ئوقۇغان بالىنىڭ سۆزلۈك ئامبىرى تېخىمۇ مول ۋە كهڭ دائىرىلىك بولىدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان باال ئوقۇشتا تېخىمۇ چوڭ ئۇتۇق قازىنااليدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان باال تهسهۋۋۇرغا تېخىمۇ باي كېلىدۇ. 
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كىتاب ئوقۇغان بالىنىڭ ئىجادچانلىقى كۈچلۈك بولىدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان باال ھېسداشلىق قىلىشنى بىلىدىغان بولىدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان باال ئۆز دۇنياسىنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنهلهيدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان باال دىققىتىنى تېخىمۇ بهك مهركهزلهشتۈرەلهيدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان باال بىلهن ئاتا-ئانىسى ئارىسىدىكى رىشته كۈچىيىدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان بالىنىڭ بىلىش ئىقتىدارى كۈچىيىدۇ. 

كىتاب ئوقۇغان بالىنىڭ ئىجتىمائىي ماھارىتى ۋە ئۆزئارا تهسىرلىشىش ئىقتىدارى ئاشىدۇ. 

بالىالر بىلهن قايسى تهرزدە كىتاب ئوقۇش كېرەك؟ 

ئۈنلۈك كـىتـاب ئـوقۇش ھهم ئـاتـا-ئـانـىالر، ھهم بـالـىالر ھۇزۇرلـىنـااليـدىغـان كۆڭۈللۈك پـائـالـىيهتتۇر. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، ئۇ يهنه ئـوقۇتقۇچـىالر مهنـىلـىك ھېس قـىلـىدىغـان ھهمـدە ئـوقۇغۇچـىالرنـى مهكـتهپـته ۋە ئۆيـدە 

دائىم قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈپ تۇرۇشى كېرەك بولغان پائالىيهتتۇر. 

ئاتا-ئانىالر قايسى تهرزدە بالىلىرى بىلهن بىلله كىتاب ئوقۇيااليدۇ؟ 

ئهگهر سـىز ئۆيـدە بـالـىڭىز بـىلهن بـىلـله كـىتـاب ئـوقۇسـىڭىز، ئۇالرنـىڭ سـىنـىپـتا ئۆگهنـگهنـلىرىنـى تـولۇقـالپ 

بهرگهن، شۇنـداقـال ئۇالرنـى سـىنـىپـتا ئېرىشـكىلـى بـولـمايـدىغـان يهكمۇيهك قـولـالش بـىلهن تهمـىنـلىگهن بـولـىسـىز. 

ئۇتۇقلۇق ۋە ئۈنۈملۈك «كىتاب ئوقۇش مهجلىسى» تۈزۈش ئۈچۈن، تۆۋەندىكىلهرنى ئويلىشىپ كۆرۈڭ: 

باال كىچىك چېغىدىن باشالڭ 

بـاال بـوۋاق چـاغـلىرىدىمۇ رەسـىمـلهرگه قـارىيـااليـدۇ ۋە ئـاۋازىڭىزنـى ئـاڭلىيـااليـدۇ. بـالـىڭىزغـا ئۈنلۈك كـىتـاب 

ئـوقۇپ بېرىڭ ۋە كـىتـابـتىكـى رەسـىمـلهرنـى كۆرسـىتـىپ، جـىسـىمـالرنـىڭ ئـىسـىمـلىرىنـى دەپ بېرىڭ. بۇ بـالـىڭىزنـى 

رېئال دۇنـيادىكـى ئـوبيېكتالرنـى ۋە تـىلـنىڭ مۇھىمـلىقـىنـى چۈشـىنـىشـتىن ئـىبـارەت ئـىكـكى تۈرلۈك ئۇچۇر مهنـبهسـى 

بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. بـالـىڭىز ئۆزى كـىتـاب ئـوقۇيـااليـدىغـان بـولـغانـدىن كېيىنمۇ، ئۇنـىڭ بـىلهن بـىلـله ئۈنلۈك 

كىتاب ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇشىڭىز كېرەك. 

ئۇنى كۈندىلىك تۇرمۇشىڭىزنىڭ بىر قىسمىغا ئايالندۇرۇڭ 

ھهر كۈنـى بـالـىڭىزغـا ئۈنلۈك ئـاۋازدا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىشـكه تـىرىشـىڭ ۋە بۇنـى ئـىزچـىل داۋامـالشـتۇرۇڭ. 

بۇنـى ئۆزىڭىزنـىڭ ۋە بـالـىڭىزنـىڭ كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىغـا سـىڭدۈرۈڭ، تـاكـى بۇ چـىش چـوتـكىالشـقا ئـوخـشاش 
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ئۆزگهرمهس ئـادەتـكه ئـايـالنـغاي. ئـالـىمـادىس بـىرەر كۈن داۋامـالشـتۇرالـمىغـان تهقـدىردىمۇ، بـوشـىشـىپ كهتـمهي، 

ۋاقىت يار بهرگهن ھامان بۇ ئادەتنى يهنه داۋامالشتۇرۇڭ. 

كۆپ خىللىققا ئهھمىيهت بېرىڭ 

بـالـىڭىزغـا ئـىمـكانـقهدەر خـىلمۇخـىل كـىتـابـالرنـى ئـوقۇپ بېرىشـكه تـىرىشـىڭ. بۇ ئۇالرنـى رەڭگارەڭ 

دۇنـياالرنـى، كۈلتۈرلهرنـى ۋە پېرسـونـاژالرنـى كۆرۈش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىدۇ، شۇنـداقـال ئۇالرنـىڭ 

تهسهۋۋۇرىنى بېيىتىدۇ ۋە جانالندۇرىدۇ. 

سهبىرچان بولۇڭ 

بـىز گـاھىدا شۇ يـاشـتىكـى بـالـىنـىڭ قـانـداق بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ۋە ئۆزىمـىزنـىڭ شۇ يـاشـتىكـى ھالـىتـىمـىزنـى 

ئۇنتۇپ قـالـىمـىز. بـىز چـوڭالر كـىتـاب ئـوقۇشـنى ئـادەتـتىكـى ئـىش دەپ قـارايـمىز. ھالبۇكـى، ئهگهر بـىز بـالـىالرنـىڭ 

تېخىچه نۇرغۇن نهرسـىلهرنـى بـىلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئېسىمـىزدە تۇتـساق، ئۇالرغـا قـارىتـا تېخىمۇ سهبـىرچـان 

بـوالاليـمىز. مهسـىلهن، ئهگهر سـىز ئۆزىڭىز ئـوقۇغـان بهتـتىكـى خهتـلهرنـى بـىر-بـىرلهپ كۆرسـىتـىپ قـويـمىسـىڭىز، 

بـاال خهتـنىڭ ئـوڭدىن سـولـغا ئـوقۇلـىدىغـانـلىقـىنـى، بهتـتىكـى ئـىجـىر-مـىجـىر خهتـلهرنـىڭ سۆزلهرگه ۋەكـىلـلىك 

قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى قـانـداقمۇ بـىلهلـىسۇن؟ ئهگهر ئۇالر ئـاڭقىرالـمىسـا، ۋاقـىت ئـاجـرىتـىپ، سهبـىرچـانـلىق بـىلهن 

ئۆگىتىڭ. 

سىجىل مۇزاكىرە قىلىشىڭ 

بـالـىڭىزغـا بـىرەر ھېكايـىنـى ئـوقۇپ بهرگهنـدىن كېيىن، بـالـىڭىز بـىلهن شۇ ھهقـته مۇزاكـىرىلـىشـىڭ. بـالـىنـىڭ 

يېشىغـا مـاس ھالـدا بـايـىقـى ھېكايـىدە نېمىلهر سۆزلهنـگهنـلىكـىنـى سـورىسـىڭىز بـولـىدۇ. مهسـىلهن، «بۇ ھېكايـىنـى 

يـاقتۇردۇڭمۇ؟»، «ھېكايـىدىكـى ئـادەمـلهردىن قـايسـىنـى ئهڭ يـاقتۇردۇڭ؟» يـاكـى «سهنـچه شـاھزادە ئـاخـىرىدا 

نېمىشـقا خۇشـال بـولۇپ كهتـتى؟» دېگهنـدەك. لېكىن، ئـوقۇغـانـلىكـى ھېكايه ئۈچۈن مۇشۇنـداق سـوئـالـالرنـى 

سـوراشـنى زۆرۈر دەپ ئـويـلىۋالـماڭ. بـالـىڭىز ئـوقۇلـغان كـىتـابـنى يـاقتۇرغـانـال بـولـسا، بۇنـداق سـوئـال سـورالـمىغـان 

تهقدىردىمۇ، يهنىال كىتاب ئوقۇشقا ھېرىسمهن بولىدۇ. 

ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇغۇچىالرنى كىتاب ئوقۇشقا قانداق رىغبهتلهندۈرەلهيدۇ؟ 

ئهگهر سـىز ئـوقۇتقۇچـى بـولسـىڭىز، ئـوقۇغۇچـىلـىرىڭىزغـا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىش سـىزنـىڭ تهبـىئـىتـىڭىزگه 

ئـايـلىنـىپ كهتـكهن بـولۇشـى مۇمـكىن. لېكىن، سـىنـىپـىڭىزدا مهكـتهپـتىال كـىتـاب ئـوقۇيـااليـدىغـان، ئۆيـىدە كـىتـاب 

ئـوقۇش ئـىمـكانـىيـىتـى يـوق بـالـىالرمۇ بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇنـىڭدا نۇرغۇن سهۋەبـلهر بـولۇشـى مۇمـكىن. لېكىن، 
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سـىز ئـوقۇغۇچـىلـىرىڭىزنـىڭ ئـاتـا-ئـانـىلـىرىغـا بـالـىلـىرى بـىلهن بـىلـله كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ ئهھمىيـىتـىنـى تهكـىتـلهشـكه 

تىرىشىڭ. بۇنىڭ ئۈچۈن: 

قىسقا خهۋەر ئىشلهپ تارقىتىڭ 

سـىز سـىنـىپـىڭىزدىكـى ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ قـايسـى كـىتـابـالرنـى، نېمىشـقا ئـوقۇغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ئـىكـكى 

ھهپـتىلـىك يـاكـى ئـايـلىق قـىسـقا خهۋەر ئـىشـلىسـىڭىز، ئـانـدىن ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ ئۆيـدە تـالـالنـغان تېمىالردىكـى 

كـىتـابـالرنـى بـالـىلـىرىغـا ئـوقۇپ بېرىشـىنـى تهۋسـىيه قـىلسـىڭىز بـولـىدۇ. مهسـىلهن، سـىز سـىنـىپـتا ئـوقۇغۇچـىالرغـا 

ئـىلـمىي فـانـتازىيهلـىك رومـان ئـوقۇپ بهرگهن بـولسـىڭىز، ئـاتـا-ئـانـىالرغـا ئۆيـدە ئـوقۇشـقا مـاس كېلىدىغـان بـاشـقا 

ئىلمىي فانتازىيهلىك ئهسهرلهرنى تهۋسىيه قىلسىڭىز بولىدۇ. 

كىتاب ئوقۇش كۇلۇبى قۇرۇڭ 

ئهگهر ۋاقـتىڭىز يـار بهرسه سـىنـىپـىڭىزدا يـاكـى مهكـتهپ مـىقـياسـىدا كـىتـاب ئـوقۇش كۇلۇبـى قۇرۇپ، شۇنـىڭ 

بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە ئـوقۇغۇچـىالرغـا ھهر ھهپـتىدە يـاكـى ئـايـدا، ئۆيـىدە بـىر پـارچه كـىتـاب تۈگـىتـىشـنى تهۋسـىيه 

قـىلسـىڭىز؛ ئـانـدىن ئۇالر بـىلهن قهرەلـلىك ھالـدا يـىغـىلـىپ، كـىتـابـنى قـانـچىلـىك چۈشهنـگهنـلىكـىنـى تهكشۈرۈپ 

تۇرسىڭىز بولىدۇ.  

بالىالرنى قاتناشتۇرۇڭ 

ئـوقۇغۇچـىلـىرىڭىزغـا كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ تـولـىمۇ ئهھمىيهتـلىك ۋە قـىزىقـارلـىق ئـىش ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـدۈرۈڭ. 

سـىنـىپـىڭىزدىكـىلهرنـى بـاشـقىالرنـى كـىتـاب ئـوقۇشـقا رىغـبهتـلهنـدۈرىدىغـان تـام ئېالنـلىرى ئـىشـلهشـكه يـاكـى 

ھهمـمهيـلهن ئۆزى يـاقتۇرىدىغـان كـىتـابـالرنـىڭ ئـىسـمىنـى ۋە يـاقتۇرۇش سهۋەبـىنـى يـازىدىغـان كـىچـىك كۆرگهزمه 

ئۇيۇشـتۇرۇشـقا بۇيـرۇڭ. بۇنـداق قـىلـىش ئۇالرنـىڭ كـىتـابخۇمـارلـىقـىنـى كۈچهيـتىپ، ئۆيـدە كـىتـاب ئـوقۇشـنى 

خااليدىغان قىالاليدۇ. 

ئۆزىڭىز ئۈلگه بولۇڭ 

ئۆزىڭىزنـىڭ كـىتـاب ئـوقۇيـدىغـانـلىقـىڭىزنـى ۋە ئۇنـىڭدىن ھۇزۇر ئـالـىدىغـانـلىقـىڭىزنـى ئـوقۇغۇچـىلـىرىڭىزغـا 

بـىلـدۈرۈڭ. ئۇالرغـا ئۆزىڭىز يېقىنـدا ئـوقۇغـان يـاكـى ئهڭ يـاقتۇرىدىغـان كـىتـابـالرنـىڭ گېپىنـى قـىلـىپ بېرىڭ. سـىز 

يهنه ئـوقۇغۇچـىلـىرىڭىزنـى كـىتـاب ئـوقۇشـقا ئۇيۇشـتۇرغـانـدا، ئۆزىڭىز بـىر چهتـته كـىتـاب ئـوقۇسـىڭىزمۇ بـولـىدۇ. بۇ 

ئـوقۇغۇچـىلـىرىڭىزنـىڭ كـىتـاب ئـوقۇش ئـىسـتىكـىنـى كۈچهيـتىدۇ. ئـاخـىرىدا، ئـاتـا-ئـانـىالر بـىلهن بۇ ھهقـته 

پىكىرلىشىپ، ئۇالردىن ئائىلىدىمۇ شۇنداق قىلىشنى تهلهپ قىلىڭ. 
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كـىتـاب ئـوقۇش كۈچلۈك، قـانـائهتـلىنهرلـىك ۋە ئهھمىيهتـلىك پـائـالـىيهتتۇر. كـىتـاب ھۇزۇر ۋە دوسـت 

بـولۇپـال قـالـماي، بـالـىالرغـا ئۆزىنـى، دۇنـياسـىنـى ۋە شۇ دۇنـيادىكـى كۈلتۈرلهرنـى ئۆگـىتـىدىغـان ئـوقۇتقۇچـى 

سۈپىتىدە خىزمهت قىالاليدۇ. بالىالر بىلهن بىلله كىتاب ئوقۇشنىڭ تولىمۇ كۆپ پايدىلىرى بار. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/why-is-reading-important-for-children/ 
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تارىخ ۋه بىز 

يېقىنقى ئاتمىش يىل مابهينىده
مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهر 



يېقىنقى ئاتمىش يىل مابهينىدە مۇستهقىل بولغان دۆلهتلهر 

مۇسـتهمـلىكه ئـاسـتىدا يـاشـاۋاتـقان مـىلـلهتـلهرگه نـىسـبهتهن «مۇسـتهقـىلـلىق» گـاھىدا تـولـىمۇ يـىراق، 

ئـىمـكانسـىز تۇيۇلۇشـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، تـارىخ بهزەن بـىر كېچىدىال، بهزەن ئۇزۇن يـىلـلىق سـىيـاسـىي يـاكـى 

قـورالـلىق كۈرەشـلهر نهتـىجـىسـىدە مهزلۇمـالرنـىڭ ئـاسـمىدىنـىمۇ ئـىسـتىقـالل يۇلتۇزىنـىڭ چـاقـنايـدىغـانـلىقـىنـى تهكـرار 

ئـىسـپاتـالپ تۇرمـاقـتا. بـىز تۆۋەنـدە ئۆتـكهن يهتـمىش يـىل مـابهيـنىدە مۇسـتهقـىلـلىقـكه ئېرىشـكهن دۆلهتـلهرنـىڭ 

قىسقىچه تونۇشتۇرۇلۇشىنى ھۇزۇرۇڭالرغا سۇنىمىز. 

1. سـىپـرۇس: 1878-يـىلـى ئهنـگلىيه تهرىپـىدىن بېسىۋېلىنـغان بۇ دۆلهت 1959-يـىلـى 2-ئـايـدا 

ئهنـگلىيه، گـرېتسىيه ۋە تۈركـىيه ئۈچ دۆلهت ئـارىسـىدا ئـىمـزاالنـغان كېلىشـىمـنىڭ تۈرتـكىسـىدە، 1960-يـىلـى 8-

ئاينىڭ 16-كۈنى مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

2. كـونـگو دېموكـراتـىك جۇمھۇرىيـىتـى: 1885-يـىلـى بېلگىيه تهرىپـىدىن مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان، 1905-

يـىلـى «بېلگىيهگه قـاراشـلىق كـونـگو» دەپ ئـاتـالـغان، 1960-يـىلـى 6-ئـايـنىڭ 30-كۈنـى مـىلـلهتـپهرۋەرلهرنـىڭ 

سايالمدا ئۇتۇپ چىقىشى نهتىجىسىدە مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

3~11. تـوگـو؛ مـاداغـاسـقار؛ بېنىن؛ نـىگېر؛ بۇركـىنـا فـاسـو؛ كـوتـى دى ئـىۋۇئېر؛ چـاد؛ ئـوتتۇرا ئـافـرىقـا 

جۇمھۇرىيـىتـى؛ مـالـى: ھهمـمىسـى ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىگه جـايـالشـقان بۇ دۆلهتـلهر ئهسـلىدە بـىردەك ھالـدا فـرانسـىيهگه 

قـاراشـلىق بـولۇپ، 1960-يـىلـى 4-ئـايـدىن 9-ئـايـغىچه ئـالـدى-كهيـنى بهش ئـاي ئـىچـىدە ئـاسـاسهن تـىنـچ 

رەۋىشته مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

12~14. نـىگېرىيه؛ سېررالېئون؛ تـانـزانـىيه: ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىگه جـايـالشـقان، ئهسـلىدە ئهنـگلىيهگه قـاراشـلىق 

بـولـغان بۇ ئۈچ دۆلهت 1960-يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدىن 1961-يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىغـىچه بـولـغان بـىر يـىلـدىن كۆپـرەك 

ۋاقىت ئىچىدە ئارقا-ئارقىدىن مۇستهقىللىق جاكارلىغان. 

15. كۇۋەيـت: 1913-يـىلـى ئهنـگلىيه بـىلهن ئـوسـمان تۈرك ئـىمپېرىيهسـى ئـارىسـىدا ئـىمـزاالنـغان «پـارس 

قـولتۇقـى كېلىشـىمـى» ئـارقـىلـىق ئهنـگلىيهنـىڭ ھامـىيـلىقـىغـا ئۆتـكهن ۋە 1961-يـىلـى 6-ئـايـنىڭ 19-كۈنـى تـىنـچ 

رەۋىشته مۇستهقىللىق جاكارلىغان. 

16. سـامـوئـا: تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ جهنۇبـىغـا، يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان، ئهسـلىدە يېڭى 

زېالندىيهنىڭ ۋەسىيلىكىدە بولغان بۇ دۆلهت 1962-يىلى 1-ئاينىڭ 1-كۈنى مۇستهقىللىق جاكارلىغان. 
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17~18. بۇرۇنـدى؛ رۋانـدا: ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىگه جـايـالشـقان، ئهسـلىدە بېلگىيهنـىڭ ۋەسـىيـلىكـىدە بـولـغان 

بۇرۇندـى بىـلهن رۋاندـا ئوـخشـاشال 1962-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 1-كۈنـى مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىغـان. بۇرۇنـدى 

نـىسـبهتهن تـىنـچ رەۋىشـته مۇسـتهقـىلـلىقـكه ئېرىشـكهن بـولـسا، رۋانـدا بـىر قـانـچه يـىلـلىق مـىلـلهتـلهرئـارا ئـىچـكى 

توقۇنۇشتىن كېيىن مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن.  

19. ئـالـجىرىيه: ئهسـلىدە فـرانسـىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان بۇ دۆلهت 1954-يـىلـىدىن بـاشـالپ 

فـرانسـىيهگه قـارشـى سهكـكىز يـىل جهسۇرانه ئۇرۇش قـىلـغانـدىن كېيىن، يۇقـىرىقـى ئـىكـكى دۆلهتـتىن تۆت كۈن 

كېيىن، يهنى 1962-يىلى 7-ئاينىڭ 5-كۈنى مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

20~21. يـامـايـكا؛ تـرىنـىداد ۋە تـوبـاگـو: كـارىب دېڭىزى رايـونـىغـا جـايـالشـقان بۇ ئـىكـكى دۆلهت 1962-

يىلى 8-ئايدا ئهنگلىيهدىن ئايرىلىپ، تىنچ رەۋىشته مۇستهقىل بولغان. 

22. كېنىيه: 1890-يـىلـىدىن بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـىگه ئـايـالنـغان بۇ دۆلهت 1956-

يـىلـىدىن بـاشـالنـغان مۇسـتهمـلىكـىگه قـارشـى قـورالـلىق كۈرەشـلهرنـىڭ نهتـىجـىسـىدە، 1963-يـىلـى 12-ئـايـنىڭ 

12-كۈنى مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

23~24. مـاالۋى؛ زامـبىيه: ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىنـىڭ شهرقـىي جهنۇبـىغـا جـايـالشـقان ھهمـدە 19-ئهسـىرنـىڭ 

ئـاخـىرلـىرىدىن بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـىگه ئـايـلىنـىپ قـالـغان بۇ ئـىكـكى دۆلهت 1964-يـىلـى (مـاالۋى 

7-ئاينىڭ 6-كۈنى؛ زامبىيه 10-ئاينىڭ 24-كۈنى) ئالدى-كهينى بولۇپ مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

25. مـالـتا: يـاۋروپـانـىڭ جهنۇبـىغـا، ئـوتتۇرا دېڭىزنـىڭ ئـوتتۇرا قـىسـمىغـا جـايـالشـقان، 1800-يـىلـىدىن 

بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـىگه ئـايـالنـغان بۇ دۆلهت 1964-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 21-كۈنـى مۇسـتهقـىلـلىق 

جاكارلىغان. 

26. سـىنـگاپـور: پۈتۈن دۇنـيادا داڭقى بـار بۇ شهھهر دۆلـىتـى 1819-يـىلـىدىن بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ 

مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولۇپ كهلـگهن. 1942-يـىلـىدىن 1945-يـىلـىغـىچه ئۈچ يېرىم يـىل يـاپـونـىيه تهرىپـىدىن 

بېسىۋېلىنـغانـدىن كېيىن يهنه ئهنـگلىيهنـىڭ بـاشقۇرۇشـىغـا ئۆتـكهن. 1959-يـىلـى «بېقىنـدى ئهل»لـىك 

(Dependent Territory) سـاالھىيـىتـىگه ئـىگه بـولـغان. 1963-يـىلـى مۇسـتهقـىل شهھهر دۆلـىتـى سۈپـىتـىدە 

مـااليسـىيـاغـا قـوشۇلۇپ، «سـىنـگاپـور شـىتـاتـى» دەپ ئـاتـالـغان. ھالبۇكـى، 1965-يـىلـى 8-ئـايـنىڭ 9-كۈنـى 

مـااليسـىيـا پـارالمېنتى 126 ئـاۋازنـىڭ مـاقۇلـلىشـى، ھېچكىمـنىڭ ئېتىراز بـىلـدۈرمهسـلىكـى نهتـىجـىسـىدە، 

سـىنـگاپـورنـى مـااليسـىيـا فېدېراتسـىيهسـىدىن قـوغـالپ چـىقـىرىش قـارارىنـى مـاقۇلـلىغـان. ئهتـىسـى سـىنـگاپـوردا 

مۇستهقىل سىنگاپور جۇمھۇرىيىتى رەسمىي قۇرۇلغان. 

27. گـامـبىيه: 19-ئهسـىردىن بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولۇپ كهلـگهن بۇ دۆلهت 1965-

يىلى 2-ئاينىڭ 18-كۈنى تىنچ رەۋىشته مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

28. مـالـدىۋې: بۇ دۆلهتمۇ 1965-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 26-كۈنـى ئهنـگلىيهنـىڭ بـويۇنتۇرۇقـىدىن قۇتۇلۇپ 

مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 
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29. گۋىئـانـا: جهنۇبـىي ئـامېرىكـا قـىتـئهسـىنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان، ئهسـلىدە ئهنـگلىيهنـىڭ 

مۇستهملىكىسى بولغان بۇ دۆلهت 1966-يىلى 5-ئاينىڭ 26-كۈنى مۇستهقىل بولغان. 

30~31. بـوتسۋانـا؛ لېسوتـو: ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىگه جـايـالشـقان ۋە ئهسـلىدە ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى 

بـولـغان بۇ ئـىكـكى دۆلهت 1966-يـىلـى ئـالـدى-كهيـنى بهش كۈن ئـىچـىدە (بـوتسۋانـا 9-ئـايـنىڭ 30-كۈنـى؛ 

لېسوتو 10-ئاينىڭ 4-كۈنى) مۇستهقىللىق جاكارلىغان. 

32. بـاربـادوس: كـارىب دېڭىزى بـىلهن ئـاتـالنـتىك ئـوكـيانـنىڭ تۇتـاشـقان نۇقـتىسـىغـا جـايـالشـقان بـاربـادوس 

16-ئهسـىردىن بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـىگه ئـايـالنـغان بـولۇپ، 1966-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 30-كۈنـى 

تىنچ رەۋىشته مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

33. يهمهن: بۇ دۆلهت 1918-يـىلـى ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـىدىن ئـايـرىلـىپ مۇسـتهقـىل بـولـغانـلىقـىنـى 

جـاكـارلـىغـان بـولسـىمۇ، تـاكـى 1967-يـىلـىغـىچه ئهنـگلىيهنـىڭ كـونـتروللۇقـىدا تۇرغـان ۋە شۇ يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 

30-كۈنى رەسمىي مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

34~35. مــاۋرىتــىئۇس؛ سۋازىالنــد: ئــافــرىقــا قــىتــئهســىگه جــايــالشــقان ۋە ئهســلىدە ئهنــگلىيهنــىڭ 

مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان بۇ ئـىكـكى دۆلهت 1968-يـىلـى (مـاۋرىتـىئۇس 3-ئـايـنىڭ 12-كۈنـى؛ سۋازىالنـد 9-

ئاينىڭ 6-كۈنى) مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

36. فـىجـى: تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ جهنۇبـىغـا، يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان، ئهسـلىدە 

ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان بۇ دۆلهت 1970-يـىلـى 10-ئـايـنىڭ 10-كۈنـى مۇسـتهقـىلـلىقـكه 

ئېرىشكهن. 

37~38. ئهرەب بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـى؛ بهھرەيـن: ئهرەب يېرىم ئـارىلـىغـا جـايـالشـقان ۋە ئهسـلىدە 

ئهنـگلىيهنـىڭ ۋەسـىيـلىكـىدە بـولـغان بۇ ئـىكـكى دۆلهت 1971-يـىلـى ئـالـدى-كهيـنى ئـىكـكى ھهپـته ئـىچـىدە 

(ئهرەب بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـى 12-ئـايـنىڭ 2-كۈنـى؛ بهھرەيـن 12-ئـايـنىڭ 16-كۈنـى) مۇسـتهقـىلـلىق 

جاكارلىغان. 

39. بـاھامـا: كۇبـانـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان بۇ تـاقـىم ئـارالـالر دۆلـىتـى 1973-يـىلـى ئهنـگلىيهدىن قۇتۇلۇپ 

مۇستهقىل بولغان. 

40. گـرېنادا: جهنۇبـىي ئـامېرىكـا قـىتـئهسـىنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان، 17-ئهسـىردىن بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ 

(ئـارىلـىقـتا يۈز يـىل فـرانسـىيهنـىڭ) مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان بۇ دۆلهت 1974-يـىلـى 2-ئـايـنىڭ 7-كۈنـى 

مۇستهقىللىققه ئېرىشكهن. 

41. پـاپۇئـا يېڭى گۋىنـىيـىسـى: ئـاۋسـترالـىيهنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان بۇ ئـارال دۆلـىتـى 1975-يـىلـى 9-

ئاينىڭ 16-كۈنى ئاۋسترالىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىللىق جاكارلىغان. 
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42. سۇرىنـام: جهنۇبـىي ئـامېرىكـا قـىتـئهسـىنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان بۇ دۆلهت بـىر قـانـچه يـىلـلىق سۆھبهت 

نهتىجىسىدە، 1975-يىلى 11-ئاينىڭ 11-كۈنى گولالندىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

43~46. مـوزامـبىك؛ يېشىل تۇمشۇق؛ سـان تـومې ۋە پـرىنسـىپـى؛ ئـانـگوال: ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىگه جـايـالشـقان 

ۋە ئهسـلىدە پـورتۇگـالـىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان بۇ تۆت دۆلهت 1975-يـىلـى (6-ئـايـدىن 12-ئـايـغىچه) 

مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

47. سېيشېل: ئـافـرىقـا چـوڭ قۇرۇقلۇقـىنـىڭ شهرق تهرىپـىگه جـايـالشـقان، 1810-يـىلـى ئهنـگلىيه تهرىپـىدىن 

مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان بۇ ئـارال دۆلهت 1976-كۈنـى 6-ئـايـنىڭ 29-كۈنـى ئهنـگلىيه مۇسـتهمـلىكـىسـىدىن 

قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

48. سهھرا ئهرەب دېموكـراتـىك جۇمھۇرىيـىتـى: 19-ئهسـىردىن بـاشـالپ ئسـىپـانـىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى 

بـولۇپ قـالـغان، ئـىسـپانـىيه ئهسـكهر چېكىنـدۈرگهنـدىن كېيىن ئـافـرىقـادىكـى ئـىكـكى دۆلهت تهرىپـىدىن 

بۆلۈشۈۋېلىنـغان بۇ دۆلهت ئـالـجىرىيهنـىڭ قـولـلىشـى ۋە ئۆز خهلـقىنـىڭ قـورالـلىق كۈرىشـى نهتـىجـىسـىدە 1976-

يىلى 2-ئاينىڭ 26-كۈنى مۇستهقىل بولغان. 

49. جـىبۇتـى: ئـافـرىقـانـىڭ شهرقـىي شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان بۇ دۆلهت 1977-يـىلـى 6-ئـايـنىڭ 27-كۈنـى 

ئهنگلىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

50. سـولـومـون تـاقـىم ئـارالـلىرى: ئـاۋسـترالـىيهنـىڭ شهرقـىي شـىمـال تهرىپـىگه جـايـالشـقان بۇ دۆلهت 1978-

يىلى 7-ئاينىڭ 7-كۈنى ئهنگلىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

51. دومـىنـىكـا: جهنۇبـىي ئـامېرىكـا قـىتـئهسـىنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان بۇ ئـارال دۆلـىتـى  1978-يـىلـى 

11-ئاينىڭ 3-كۈنى ئهنگلىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

52. زىمـبابۋې: ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىنـىڭ جهنۇبـىغـا جـايـالشـقان بۇ دۆلهت  1980-يـىلـى 4-ئـايـنىڭ 18-

كۈنى ئهنگلىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

53. ۋانۇئـاتۇ: تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ جهنۇبـىغـا، ئـاۋسـترالـىيه قۇرۇقلۇقـىنـىڭ شهرقـىگه جـايـالشـقان بۇ ئـارال 

دۆلـىتـى ئهسـلىدە ئهنـگلىيه بـىلهن فـرانسـىيهنـىڭ ئـورتـاق مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولۇپ،   1980-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 30-

كۈنى مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

54. بېلىز: ئـوتتۇرا ئـامېرىكـادىكـى بۇ ئـارال دۆلـىتـى 1981-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 21-كۈنـى ئهنـگلىيهدىن 

قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

55. ئـانـتىگۇئـا ۋە بـاربۇدا: ئـوتتۇرا ئـامېرىكـادىكـى بۇ ئـارال دۆلـىتـى 1981-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 1-كۈنـى 

ئهنگلىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

56. سـايـنت كـىتـىس ۋە نېۋىس: ئـوتتۇرا ئـامېرىكـاغـا جـايـالشـقان بۇ دۆلهت 1983-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 19-

كۈنى ئهنگلىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 
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57. بـرۇنېي: شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـادىكـى بـورنېئو ئـارىلـىنـىڭ شـىمـالـىغـا جـايـالشـقان بۇ ئـارال دۆلـىتـى 

1984-يىلى 1-ئاينىڭ 1-كۈنى ئهنگلىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇستهقىل بولغان. 

58~61. ســلوۋېنىيه؛ شــىمــالــىي مــاكېدونــىيه؛ كــرودىيه؛ بــوســنىيه-گېرتسېگوۋېنا: ئهســلىدىكــى 

يۇگـوسـالۋىيهنـىڭ تهركـىبـىدە بـولـغان بۇ تۆت دۆلهت 1991-يـىلـى 6-ئـايـدىن 1992-يـىلـى 3-ئـايـغىچه بـولـغان 

توققۇز ئاي ئىچىدە ئارقا-ئارقىدىن مۇستهقىللىق جاكارلىغان. 

62~75: تۆۋەندىكى 14 دۆلهت سوۋېت ئىتتىپاقىدىن پارچىلىنىپ مۇستهقىل بولغان: 

لىتۋا: 1990-يىلى 3-ئاينىڭ 11-كۈنى؛ 

التۋىيه: 1990-يىلى 5-ئاينىڭ 4-كۈنى؛ 

گرۇزىيه: 1991-يىلى 4-ئاينىڭ 9-كۈنى؛ 

ئېستونىيه: 1991-يىلى 8-ئاينىڭ 20-كۈنى؛ 

ئۇكرائىنا: 1991-يىلى 8-ئاينىڭ 24-كۈنى؛ 

بېالرۇسىيه: 1991-يىلى 8-ئاينىڭ 25-كۈنى؛ 

مولدوۋا: (1991-يىلى 8-ئاينىڭ 27-كۈنى؛ 

قىرغىزىستان: 1991-يىلى 8-ئاينىڭ 31-كۈنى؛ 

ئۆزبېكىستان: 1991-يىلى 9-ئاينىڭ 1-كۈنى؛ 

تاجىكىستان: 1991-يىلى 9-ئاينىڭ 9-كۈنى؛ 

ئهرمېنىيه: 1991-يىلى 9-ئاينىڭ 21-كۈنى؛ 

ئهزەربهيجان: 1991-يىلى 10-ئاينىڭ 18-كۈنى؛ 

تۈركمهنىستان: 1991-يىلى 10-ئاينىڭ 27-كۈنى؛ 

قازاقىستان: 1991-يىلى 12-ئاينىڭ 16-كۈنى؛ 

76. ئېرىتـرىيه: ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىنـىڭ شهرقـىگه جـايـالشـقان بۇ دۆلهت 1960-يـىلـى بـاشـالنـغان قـورالـلىق 

مۇسـتهقـىلـلىق مۇجـادىلـىسـىنـىڭ نهتـىجـىسـىدە، 1993-يـىلـىدىكـى ئـومۇمـىي خهلـق رېفېرانـدۇمـىدىن كېيىن 

ئېفئوپىيهدىن ئايرىلىپ مۇستهقىللىق جاكارلىغان. 

77. شهرقـىي تـىمـور: شهرقـىي جهنۇبـى ئـاسـىيـاغـا جـايـالشـقان بۇ دۆلهت ئهسـلىدە پـورتۇگـالـىيهنـىڭ 

مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولۇپ، پـورتۇگـالـىيه 1974-يـىلـىدىن بـاشـالپ مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈش سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا 

قـويـغانـدىن كېيىن، شهرقـىي تـىمـور 1975-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 28-كۈنـى پـورتۇگـالـىيهدىن قۇتۇلۇپ مۇسـتهقـىلـلىق 

جـاكـارلـىغـان. لېكىن، ئـارىدىن تـوققۇز كۈن ئۆتـكهنـدىن كېيىن، ھىنـدېنوزىيه بۇ دۆلهتـنى بېسىۋالـغان. 
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شۇنـىڭدىن كېيىن مۇسـتهقـىلـلىق ئۈچۈن يـىگـىرمه يـىلـدىن ئـارتۇق قـورالـلىق كۈرەش قـىلـغان شهرقـىي تېمور خهلـقى 

2002-يىلى 5-ئاينىڭ 20-كۈنى ھىندونېزىيهدىن ئايرىلىپ مۇستهقىل بولغان. 

78. قـارا تـاغ: 2006-يـىلـى 5-ئـايـنىڭ 21-كۈنـى سېربـىيه ۋە قـارا تـاغ دۆلهتـلهر بـىرلهشـمىسـى 

(ئهسلىدىكى يۇگوسالۋىيه)دىن ئايرىلىپ مۇستهقىل بولغان. 

79. كـوسـوۋو: سېربـىيهگه قـارشـى ئۇزۇن يـىلـلىق قـورالـلىق ۋە قـورالسـىز كۈرەشـلهر نهتـىجـىسـىدە، 2008-

يىلى 2-ئاينىڭ 17-كۈنى مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن. 

80. جهنۇبـىي سۇدان: كۆپ قېتىمـلىق ئـىچـكى ئۇرۇشـتىن كېيىن، 2011-يـىلـىدىكـى ئـومۇمـىي خهلـق 

رېفېراندۇمىنىڭ نهتىجىسىدە، شۇ يىلى 7-ئاينىڭ 9-كۈنى سۇداندىن بۆلۈنۈپ مۇستهقىل بولغان. 

81. بېنگال: 1947-يـىلـى ھىنـدىسـتان بـىلهن پـاكـىسـتان ئـايـرىلـغانـدا، بېنگال شهرق ۋە غهربـتىن ئـىبـارەت 

ئـىكـكى قـىسـىمـغا بۆلۈنۈپ، غهربـىي بېنگال ھىنـدىسـتانـغا، شهرقـىي بېنگال پـاكـىسـتانـغا تهۋە قـىلـىنـغان. كېيىن، 

شهرقـىي بېنگال «شهرقـىي پـاكـىسـتان» دەپ ئـاتـالـغان. ئهمـما، 1970-يـىلـىدىكـى سـايـالمـدا بېنگالـلىقـالر ئۇتۇپ 

چـىقـقان بـولسـىمۇ، پـاكـىسـتانـلىقـالر سـايـالم نهتـىجـىسـىنـى ئېتىراپ قـىلـغىلـى ئۇنـىمـىغـاچـقا، ئـارىدىكـى زىددىيهت 

يۇقـىرى پهلـلىگه كۆتۈرۈلـگهن ۋە پـاكـىسـتانـغا قـارشـى قـورالـلىق مۇسـتهقـىلـلىق مۇجـادىلـىسـى 1972-يـىلـى 12-

ئاينىڭ 16-كۈنى غهلىبىگه ئېرىشكهن. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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تهيۋهن ئۇرۇشى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق
يېپىش ۋاسىتىسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

خهلقئارا ۋهزىيهت

جۇلىيان سىپېنسېر چېرچىل



تهيۋەن ئۇرۇشى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يېپىش 

 ۋاسىتىسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن 

جۇلىيان سىپېنسېر چېرچىل 

(تهيبېي ۋاقىت گېزىتىدە ئېالن قىلىنغان ماقاله) 

شۇنـىسـى ئـاجـايـىپـكى، ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدا تهيۋەن تـوغـرىسـىدا ئۇرۇش يۈز بهرسه، ئهڭ ئېغىر 

تـاالپهتـكه ئۇچـرايـدىغـىنـى مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالر بـولۇشـى مۇمـكىن. (خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ سـىتـاتـىسـتىكـىسـىغـا 

كۆرە) ئۇيغۇرالر شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 25 مـىلـيون نـوپۇسـنىڭ 45 پـىرسهنـتىنـى تهشـكىل قـىلـىدۇ. خـىتـاي 

رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ يـولـغا قـويـغان بـىر سـىيـاسهتـكه بـىنـائهن، بـىر مـىلـيونـدىن ئـارتۇق ئۇيغۇر جـازا الگېرلـىرىغـا 

قـامـالـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، 500 مـىڭ بـاال دۆلهت قـارمـىقـىدىكـى يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرگه ئـورۇنـالشـتۇرۇلـدى. 

مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋېتىش ئۇرۇنۇشـلىرى تۇغۇلۇش نـىسـبىتـىنـىڭ 24 پـىرسهنـتتىن ئـاتـمىش پـىرسهنـتكىچه 

تۆۋەنـلىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـاردى، نۇرغۇن دۆلهتـلهردىكـى ئهمهلـدارالر مهزكۇر كهڭ كۆلهمـلىك تۇتۇپ تۇرۇشـنى 

ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ سۈپهتلىدى. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، الگېرالردىكـى يـىلـلىق ئۆلۈش نـىسـبىتـى بهش پـىرسهنـتتىن ئـون پـىرسهنـتكىچه بـولۇپ، بۇ 

شهرقـىي تۈركـىسـتان نـوپۇسـىنـىڭ 44 پـىرسهنـتىنـى تهشـكىل قـىلـىدىغـان خـىتـاي كۆچـمهنـلهرنـىڭ نـوپۇسـىنـىڭ پـات 

ئارىدا ئۇيغۇرالرنىڭكىدىن ئېشىپ كېتىشىگه سهۋەب بولۇشى مۇمكىن. 

دۆلهتـلهر ھهمـىشه ئۇرۇش جهريـانـىدا جهمـئىيهتـنى ھهربـىيـلهشـتۈرۈش ۋە خهۋپسـىزلهشـتۈرۈش بـاھانـىسـىدە، 

كهڭ كۆلهمـدە ئـادەم ئۆلتۈرىدۇ. خـىتـاي تهيۋەن تـوقۇنۇشـىدىن پۇرسهت سۈپـىتـىدە پـايـدىلـىنـىپ، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى «تـىنـجىمـاس» يهرلـىك مـىلـلهت (يهنـى ئۇيغۇر)نـىڭ نـوپۇسـىنـى مهڭگۈلۈك ئـازايـتىشـقا ئۇرۇنۇشـى 

مۇمكىن. 

گېرمـانـىيه رەھبهرلـىرى ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدا دۆلهت ئۇرۇشـىغـا سهپهرۋەرلـىك قـىلـىشـتىكـى سـانـائهت 

قـورالـلىرىنـى ئـىشـلىتـىپ مـىلـيونـلىغـان يهھۇدىي، پـولهك، رۇس ۋە رومـانـىالرنـى ئۆلتۈرگهنـىدى. يهنه شۇ 

توقۇنۇشتا، ئۇرۇش دەۋرىدىكى كىرودىيه رەھبهرلىرى نهچچه يۈز مىڭ سېربنى نىشانلىغانىدى. 

كهڭ كۆلهمـلىك قـىرغـىنـچىلـىقـالر تـوغـرىسـىدىكـى ئهڭ قـايـىل قـىالرلـىق چۈشهنـدۈرۈشـنى دارتـماۋس 

ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ پـروفېسسورى بېنيامـىن ۋالېنتىنـو (Benjamin Valentino) ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، 
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ئۇنـىڭغا كۆرە: ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بۇ خـىل ھادىسه (ئـومۇمـىيۈزلۈك) ئۆچـمهنـلىكـتىن 

ئهمهس، بهلـكى ھۆكۈمهت ۋە ئۇنـىڭ مهجبۇرالش ئـورگـانـلىرىنـى تـىزگـىنـلهپ تۇرغـان كـىچـىك ئـىدىئـولـوگـىيه 

گۇرۇھلىرىدىن مهنـبهلـىنـىدۇ. بۇ گۇرۇھالر تۆۋەنـدىكـىدەك ئۈچ خـىل ئهھۋالـدا كهڭ كۆلهمـلىك قـىرغـىنـچىلـىق 

قـىلـىدۇ: (1) جهمـئىيهتـنى كـوممۇنـىسـتىك تهرزدە قـايـتا قۇرۇشـنىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە؛ (2) قـوزغـىالڭغا قـارشـى 

تېرورلۇق ھهرىكـىتـى (يهنـى خهلـقنى قـايـتا قـوزغـىالڭ كۆتۈرەلـمىگۈدەك دەرىجـىدە قـورقۇتۇش ئۇرۇنۇشـى، ت) 

سۈپىتىدە؛ ۋە (3) ئاز سانلىقالرنى سۈرگۈن قىلىش مۇمكىن بولمىغاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق. 

گهرچه خـىتـايـالرنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى كهمسـىتـكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا راۋۇرۇس كۆپـلىگهن پـاكـىتـالر بـار بـولسـىمۇ، 

لېكىن خىتايالر ئارىسىدا ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن ئومۇمىيۈزلۈك نهپرەت مهۋجۇتلۇقى توغرىسىدا دەلىل يوق. 

 (Alexander Downes) جـورج ۋاشـىڭتون ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ پـروفېسسورى ئـالېكسانـدىر داۋنـىسمۇ

مهغلۇبـىيهت يـاكـى قـولـغا كهلـمىگهن غهلـبىدىن ئۈمـىدسـىزلهنـگهن ھاكـىمـىيهتـلهرنـىڭ ئۈمـىدسـىزلـىك ئـىلـكىدە ئـاز 

سـانـلىق مـىلـلهتـلهرگه ھۇجۇم قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان 

ئۇرۇش دەۋرىدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئـىسـتراتېگىيهسـى تۈرك مـىلـلهتـچىلـىرىنـىڭ ئهيـنى چـاغـدىكـى ئهرمهن ئـاز 

سـانـلىقـلىرىنـىڭ رۇسـىيه، فـرانسـىيه قـاتـارلـىق رەقـىب خـىرىسـتىيـان كۈچـلىرى بـىلهن بـىرلـىشـىۋېلىشـىغـا بـولـغان 

ئهنـدىشـىسـىگه ئـوخـشاپ كېتىدىغـان مۆلـچهردىن بـارلـىقـقا كهلـگهن بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهگهر خـىتـاي تهيۋەنـنى 

ئـىشـغال قـىلـىشـتىن ئـاجـىز كهلـسه يـاكـى مهغلۇپ بـولـسا، خـىتـايـنىڭ (ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا بـولـغان) بۇ خـىل 

مايىللىقى تېخىمۇ كۈچىيىپ كېتىشى مۇمكىن. 

بـروۋن ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ پـروفېسسورى ئۆمهر بـارتـوۋ (Omar Bartov) 2-دۇنـيا ئۇرۇشـىدا، گېرمـانـىيه 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تـاجـاۋۇز قـىلـغان مهزگـىلـدە گېرمـانـىيه ئـارمـىيهسـىنـىڭ پۇقـراالرغـا قـىلـغان زوراۋانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدىكـى چـوڭقۇر تهسـىرگه ئـىگه بـايـانـىدا، كهڭ كۆلهمـلىك قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئهسـكهرلهرنـىڭ ئۇرۇش دەۋرىدە 

ۋەھشىيـلهشـتۈرۈلـگهنـلىكـىنـىڭ مهھسۇلـى، دەپ قـارىغـان. بـارتـوۋنـىڭ قـارىشـىچه، ھاكـىممۇتـلهق تهشۋىقـاتـالر 

كـىشـىلهرنـى نـاھايـىتـى تېز ۋە ئۈنۈملۈك ھالـدا ئـاشقۇن زوراۋانـلىقـقا مۇپـتىال قـىالاليـدىكهن. شـى جـىنـپىڭ ۋە 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ خـىتـايـنى گۈلـلهنـدۈرۈش جهھهتـته نـىسـبهتهن ئـالـقىشـقا سـازاۋەر ئـىكهنـلىكـى خهلـقنى 

ئـاسـانـال ئۇنـىڭ مـىلـلهتـچىلـىك تهشۋىقـاتـىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىتـىدۇ، ئهگهر ئۇ ئۇرۇش دەۋرىدىكـى ئهسهبـىيـلىك 

ئىلكىدە ئۇيغۇرالرنى نىشان قىلسا، ئهھۋال تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ. 

بۇنـىڭغا قـارىتـا قـولـالنـغىلـى بـولـىدىغـان يـاخشـى تهدبـىرلهر تـولـىمۇ ئـاز، جـازا الگېرلـىرىنـى بـومـباردىمـان 

قـىلـىش شۇالردىن بـىرىدۇر. (ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدىكـى) ئهنـگلىيه-ئـامېرىكـا بـومـباردىمـان 

ھهرىكـىتـىدە نېمه ئۈچۈن گېرمـانـىيهنـىڭ قهتـلىئـام الگېرلـىرىغـا زەربه بېرىلـمىگهنـلىكـى ھېلىھهم كۈچلۈك تـاالش-

تـارتـىش قـىلـىنـماقـتا. بهزىلهر بۇنـى غهربـنىڭ يهھۇدىيـالرنـىڭ قـىسـمىتـىگه پـىسهنـت قـىلـمىغـانـلىقـىنـىڭ ئـىپـادىسـى 

دېسه، يهنه بهزىلهر بۇنـىڭغا چهكـلىك ھاۋا ئـارمـىيهسـى بـايـلىقـلىرىنـى يۆتـكهشـكه بـولـغان قـارشـىلـىق سهۋەب 

بـولـغان، دەپ قـارايـدۇ. مۇقـىم جـازا الگېرلـىرى بـومـباردىمـان قـىلـىنـغان تهقـدىردە، نـاتسـىسـتالرنـىڭ يهھۇدىيـالرنـى 
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بـاشـقىچه ئۇسۇلـدا كهڭ كۆلهمـدە قـىرغـىن قـىلـىشـىنـى كۆرۈنهرلـىك دەرىجـىدە كېچىكتۈرگـىلـى بـولـىدىغـان-

بـولـمايـدىغـانـلىقـىمۇ ئېنىق ئهمهس. يهنه كېلىپ، (جـازا الگېرى ئـىمـارەت تۈركۈمـىدىكـى) قـايسـى ئـىمـارەتـكه 

ھۇجۇم قـىلـىش كېرەك؟ سـاقـچىالرنـىڭ گـازارمـىسـىغـا ھۇجۇم قـىلـىنـغان تهقـدىردە، بۇ كهڭ كۆلهمـلىك قـىرغـىن 

قىلىشنى تېزلىتىۋېتهمدۇ، يوق؟ 

خـىتـاي جـامـائهت خهۋپسـىزلـىك مـىنـىسـتىرلـىقـى ۋە ئۇنـىڭ يېرىم ھهربـىيـچه قـورالـلىق خهلـق سـاقـچىلـىرى 

2015-يـىلـى تـىبهتـتىكـى زوراۋان بـاسـتۇرۇشـتا ئۈنۈملۈك قـورالـلىق رولـىنـى ئـويـنىغـان بـولۇپ، قـورالـلىق خهلـق 

ساقچىلىرى بىر ۋەقهدىال 100 نامايىشچىنى ئۆلتۈرۈۋەتكهن. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تهخـمىنهن 380 جـازا الگېرى بـار. بۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئهڭ چـوڭى ئۈرۈمـچىنـىڭ 

داۋانـچىڭ رايـونـىدىكـى 3-نـومۇرلۇق تۇتۇپ تۇرۇش مهركـىزى بـولۇپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭمۇ ئـىچـكى 

قـىسـمىغـا جـايـالشـقان، كۆلـىمـى 89 گېكتار كېلىدىغـان بۇ يهرگه كهم دېگهنـدە ئـون مـىڭ مهھبۇس سـوالنـغان. بۇ 

يهر ھىنـدىسـتانـدىكـى يېڭى دېھلى شهھىرىنـىڭ سـىرتـىدىكـى ھىنـدون ھاۋا ئـارمـىيه بـازىسـىنـىڭ 1900 كـىلـومېتىر 

شــىمــالــىغــا جــايــالشــقان بــولۇپ، بۇ (مهزكۇر تۇتۇپ تۇرۇش الگېرىغــا بېرىش ئۈچۈن) رۇســىيهنــىڭ ھاۋا 

بوشلۇقىدىن ئۇچۇپ ئۆتۈشكه ھاجهت قالمايدىغان، ئهڭ يېقىن ئاساسلىق ھاۋا ئارمىيه بازىسىدۇر. 

گهرچه خـىتـايـنىڭ بۇ رايـونـدىكـى ھاۋا مۇداپـىئه ئهسـلىھهلـىرى ۋە تـوسقۇچـى ئـايـروپـىالنـلىرى ئـانـچه كۆپ 

بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما ئـامېرىكـانـىڭ ئهنـئهنـىۋى بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالنـلىرى ھىنـدىسـتانـدىن ئۇچـماقـچى بـولـسا، 

نـىشـانـغا يېتىپ بېرىش ئۈچۈن ئـاسـانـال زەربـىگه ئۇچـرايـدىغـان مـاي قـاچـىلـىغۇچـى ئـايـروپـىالنـالرغـا تـايـانـمىسـا 

بولمايدۇ. 

يهنه بـىر چـارە ئـادەتـتىكـى بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ـــ ئۇالر ھىمـااليـا تـاغـلىرىدىن ئۆتهلهيـدۇ دەپ پهرەز 

قـىلـغان تهقـدىردە ـــ ئـىشـلىتـىشـتۇر. گهرچه AGM-158B JASSM-ER نـىڭ ئېتىش مۇسـاپـىسـى بۇنـىڭغا 

يېتىدىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما يـىل ئـاخـىرىغـىچه بۇ خـىل بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىدىن تهخـمىنهن 220 سـىال قـولـغا 

كىـرىدۇ ياـكىـ ئىـشلـهپچـىقىـرىلىـدۇ. تهيۋەنگـه ئاـالقىـدار ئۇرۇش بۇ قىـممـهتلـىك باـيلـىقالرنىـ بىـر ھهپتـه ئىـچىـدىال 

تۈگىتىۋېتهلهيدۇ. 

يهنه بـىر تـالـالش بـولـسا ئـوكـىنـاۋادىكـى 1-ئـاالھىدە قـىسـىمـنىڭ 1-بـاتـالـىيـونـىدىن ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ 

ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرىنـى تـالـالپ، ئۇالرنـى يهرلـىك خهلـقنى دۈشـمهن ئـىشـغالـىيهتـچىلـىرىگه قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىشـكه 

تهشكىللهش ۋە يېتهكلهش جهھهتته مهشىقلهندۈرۈشتۇر. بۇ «غهيرىي ئهنئهنىۋى ئۇرۇش» دەپ ئاتىلىدۇ. 

پـاكـىسـتانـنىڭ 1980-يـىلـالردا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى مهۋجۇتلۇقـىغـا قـارشـى ئۇرۇش 

قـىلـغانـلىقـى ۋە ئـامېرىكـا مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ مـىسـكىتـو ئـىنـدىيـانـلىرىنـىڭ نـىكـاراگۇئـادىكـى 

(كـوممۇنـىسـت) سـانـدىنـىسـتاسـالرغـا قـارشـى ئۇرۇش قـىلـىشـىنـى قـولـلىغـانـلىقـىدىن بـاشـقا، ئـاالھىدە قـىسـىمـالرنـىڭ 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى تـوخـتىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان مۇداخـىلـىلـىرى تـوغـرىسـىدىكـى مـىسـالـالر يـوقـنىڭ ئـورنـىدا. 

مهسـخىرىلـىك يېرى شۇكـى، 1979-يـىلـى «قـىزىل كخـمېرالر» (يهنـى كـامـبودژا كـوممۇنـىسـتلىرى) ۋىيېتنام 
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ئـارمـىيهسـى تهرىپـىدىن ئـاغـدۇرۇلـغانـدىن كېيىن، ئـامېرىكـا بۇالرنـى (يهنـى مۇشۇ كـوممۇنـىسـتالرنـى) قـولـالشـقا 

بـاشـلىغـان. ئـامېرىكـا مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ ئـورگـان سـىرتـىدا خـىزمهت قـىلـىدىغـان ئـاالھىدە 

خـادىمـى 1994-يـىلـىدىكـى رۋانـدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى مۆلـچهرلـىگهن. ئـامېرىكـا مهركـىزى ئـىسـتىخـبارات 

ئـىدارىسـىنـىڭ ۋاكـالهتـچىسـى ئـاالھىدە خـادىمـى گېزا كـاتـونـا (Geza Katona) 1956-يـىلـى قـوزغـىالڭ 

كۆتۈرگهن ۋېنگرىيه قـوزغـىالڭچىلـىرىنـى قـورال بـىلهن تهمـىنـلهشـنى ئـويـالشـقان، لېكىن بۇنـداق قـىلـمىش مـوسكۋا 

تهرىپـىدىن پهۋقۇلـئاددە ئـىغۋاگهرچـىلـىك دەپ قـارىالتـتى. ئـامېرىكـا مهركـىزى ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـى 1959-

يـىلـى خـىتـايـنىڭ تـىبهتـتىكـى ئـىشـغالـىيـىتـىگه قـارشـى خـامـبا قـوزغـىلـىڭىنـى قـولـلىدى. بۇنـىڭغا ھىنـدىسـتان 

ئـىسـتىخـبارات تـارمـاقـلىرىنـىڭمۇ ھهمـدەمـدە بـولـغانـلىقـى ۋە ئۇالرنـىڭ كـولـورادو شـىتـاتـىدا ئـامېرىكـا ئـىسـتىخـبارات 

دائـىرىلـىرى تهرىپـىدىن تهربـىيهلهنـگهنـلىكـى 1962-يـىلـىدىكـى خـىتـاي-ھىنـدىسـتان ئۇرۇشـىنـىڭ پـىلـتىسـىگه ئـوت 

ياققان ئامىلالردىن بىرىدۇر. 

ئـامېرىكـا ئۇيغۇرالرغـا يـاردەم قـىلـماقـچى بـولـسا، «شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـى» بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىشـى كېرەك. ھالبۇكـى، بۇ تهشـكىالتـنىڭ بهزى ئهزالـىرىنـىڭ «ئهلـقائـىدە»گه ئـوخـشاش تهشـكىالتـالر 

بىلهن يېقىن مۇناسىۋىتى بار. 

ھالبۇكـى، ھېچقانـداق پـانـاھگاھ يـوق ئهھۋالـدا، يـادرو قـورالـىغـا ئـىگه رەقـىبـنىڭ قـاتـتىق نـازارەت 

ئاستىدىكى زېمىنىدا ھهرىكهت ئېلىپ بېرىلسا، مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. 

قېپقالــغان چــارە ـــ گهرچه بۇنــىڭ چۆچۈتۈش كۈچــى تــولــىمۇ ئــاجــىز بــولســىمۇ ـــ خــىتــايــنى 

ئـاگـاھالنـدۇرۇش ھهمـدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـىلهن ئـاالقـىسـى 

بـار كـىشـىلهرنـى تېپىپ چـىقـىشـقا تـىرىشـىشـتۇر. ھۆكۈمهت تهشـكىالتـلىرى ۋە غهيـرىي ھۆكۈمهت خـاراكتېرلـىك 

تهشـكىالتـالر يـىلـالردىن بېرى بۇ خۇسۇسـتا تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتـىۋاتـىدۇ. خهلـقنىڭ رۇسـىيه ئۇكـرائـىنـادا سـادىر 

قـىلـغان ئۇرۇش جـىنـايـىتـىگه قـايتۇرغـان ئـىنـكاسـى بۇ خـىل زۆرۈرىيهتـنى تېخىمۇ كۈچهيـتىشـى مۇمـكىن. لېكىن، 

خـىتـاي تهيۋەنـدە مهغلۇپ بـولۇش بـىلهنـال يـىمـىرىلـىشـى نـاتـايـىن، شۇ ۋەجـىدىن ئـادالهتـنىڭ يـاقـىلـىنـىشـىدىنمۇ 

ھېچقانـچه ئۈمـىد يـوق. دەرۋەقه، فـالۇن گۇمـپىسـى مۇرىتـلىرىنـىڭ تـىرىك تۇرغۇزۇلۇپـال ئـىچـكى ئهزالـىرىنـىڭ 

ئېلىۋېلىنغانلىقى ئهزەلدىن ئهرز قىلىنىپ باقمىدى. 

غهربـتىكـى تهدبـىر بهلـگىلـىگۈچـىلهر ئهڭ كهمـىدە بۇ خـىل ئۇرۇش دەۋرىدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ يۈز 

بېرىش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى تونۇپ يېتىشى كېرەك. 

تۈركچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2022/09/25/2003785876

2022، ئۆكتهبىر 59
ئۇيغۇرالر 38-سان



قهشقهرىيه دۆلىتىنىڭ خىتاي بىلهن
بولغان مۇناسىۋىتى ۋه دۆلهتنىڭ ئاقىۋىتى

ئ ۇيغۇر تهتقىقاتى

سهرھات دوغان



قهشقهرىيه دۆلىتىنىڭ خىتاي بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى 

ۋە دۆلهتنىڭ ئاقىۋىتى 

سهرھات دوغان 

خىتاينىڭ شهرقىي تۈركىستان توغرىسىدىكى تۇتۇمى 

خـىتـايـدا قۇرۇلـغان دۆلهتـلهرنـىڭ تۈركـىسـتانـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئهتـراپـتىكـى دۆلهتـلهرگه قـارىتـىلـغان 

سـىيـاسهتـلىرى ئـوخـشاش ئـاسـاس ئۈسـتىگه بهرپـا قـىلـىنـغانـىدى. خـىتـاي سـىيـاسـىي كۈچ سۈپـىتـىدە تـارىخ سهھنىسـىگه 

قهدەم قـويـغانـدىن ئېتىبـارەن، تـاشـقى سـىيـاسـىتـىنـى ئهنه شۇ ئـاسـاس ئۈسـتىگه بهرپـا قـىلـدى ۋە بۇ سـىيـاسـىتـىدىن 

ھېچقاچـان ۋاز كېچىپ بـاقـمىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا قـارىتـامۇ مۇشۇ خـىل تۇتۇم داۋامـالشـقان بـولۇپ، 

خـىتـاي بۇ رايـونـنى ئۆزىنـىڭ بـىر پـارچـىسـى دەپ قـاراپ، ئـىزچـىل ھالـدا ئۇنـى تـىزگـىنـلهشـكه ئۇرۇنۇپ كهلـدى. 

بۇ دۆلهتـته (يهنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) يـاشـايـدىغـان مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئهھۋالـى يـاكـى تـارىخـىي بـاغـلىنـىشـالر 

تـامـامهن نهزەردىن سـاقـىت قـىلـىنـغان ھالـدا، يېڭى سهپـسهتـىلهرنـى بـازارغـا سېلىپ، بۇ يهرنـىڭ «ئهزەل تـارتـىپ 

خىتاي زېمىنى» ئىكهنلىكىنى دەۋا قىلدى. 

خـىتـايـدا قۇرۇلـغان سـىيـاسـىي قۇرۇلـمىالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۆزىنـى شهرق دۇنـياسـىنـىڭ قۇيـاشـى دەپ قـارايـتتى. 

خـىتـاي تـارىخـچىلـىرى دۇنـيانـى شهرق دەريـاسـى ۋە غهرب دەريـاسـى دەپ ئـىكـكىگه ئـايـرىيـتتى. (ئۇالرنـىڭ 

سهپـسهتـىسـىگه كۆرە) خـىتـاي «شهرق دەريـاسـى» دەپ ئـاتـالـغان پۈتكۈل ئـاسـىيـا رايـونـىنـىڭ قۇيـاشـى، يهنـى 

ھۆكۈمـران كۈچـى ۋە بـىردىنـبىر ھۆكۈمـدارى ئـىدى. مۇشۇ خـىل (زىيـادە بـىمهنه) قـاراش سهۋەبـلىك، خۇاڭخې 

دەريـاسـى ۋادىسـىدا قۇرۇلـغان خـىتـاي خـانـلىقـلىرى پۈتكۈل ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـىڭ ۋە بۇ يهردە يـاشـايـدىغـان 

خهلـقلهرنـىڭ ئۆزلـىرىگه تهۋە ئـىكهنـلىكـى ھهقـقىدە جـار سېلىشـقانـىدى. بۇ قـاراش خـىتـايـنىڭ يېنىدىكـىال تۈركـلهر 

يـاشـايـدىغـان تۈركـىسـتان رايـونـىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـاالتـتى. شۇ ۋەجـىدىن، خـىتـايـالرنـىڭ ئۆز يېنىدىال بـىر تۈرك 

دۆلـىتـىنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى قـوبۇل قـىلـىشـىنـى كۈتـكىلـى بـولـمايـتتى. تـارىخ بـويـىچه، تۈركـىسـتانـدا شۇنـچىكـى 

سـىيـاسـىي زەئـىپـلىك كۆرۈلـگهن ھامـان، خـىتـايـالرنـىڭ بۇ يهرگه قهدەم قـويـغانـلىقـىنـى كۆرەلهيـمىز. لېكىن، 

تۈركـلهر سـىيـاسـىي جهھهتـته ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا ھۆكۈم سۈرگهن دەۋرلهردە بۇنـىڭغا ئـانـچه كۆپ پۇرسهت 

بـولـمىغـانـىدى. تۈرك خـانـلىقـلىرى كۈچهيـگهن مهزگـىلـلهردىمۇ «ئـاۋۋال پـارچـىال، ئـانـدىن تـىزگـىنـله» دېگهن 
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سـىيـاسـىتـىنـى يۈرگۈزگهن خـىتـاي پۇرسهت تـاپسـىال شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئۆز زېمىنـى ئـىكهنـلىكـىنـى دەۋا قـىلـدى. 

تـىبهتـتىكـى ئهھۋالمۇ شۇنـىڭغا ئـوخـشايـدۇ. چـىڭ سۇاللـىسـى ئـىشـغالـىيهت ئـاسـتىدىكـى تـىبهت زېمىنـلىرىدا يۈز 

بهرگهن ھهرقېتىمـلىق ئـىسـيانـنى ئۆز زېمىنـىدا يۈز بهرگهن تـوپـىالڭ دەپ قـارىدى. شۇنـىڭدەك، ئۇالر شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا يۈز بهرگهن قـوزغـىالڭالرنـىمۇ «خـىتـاي ئۆلـكىسـىدە يۈز بهرگهن مۇسۇلـمانـالر قـوزغـىلـىڭى» دەپ 

قارىدى. (57) 

يـاقۇپـبهگ قۇرغـان قهشـقهر خـانـلىقـىنـى رۇسـىيه، ئهنـگلىيه ۋە ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـىگه ئـوخـشاش دۆلهتـلهر 

سـىيـاسـىي جهھهتـتىن ئېتىراپ قـىلـغان بـولسـىمۇ، چـىڭ سۇاللـىسـى ھاكـىمـىيـىتـى بۇ ھالهتـنى ھېچقاچـان ئېتىراپ 

قـىلـمىغـان ۋە بۇ دۆلهتـنى قـوزغـىالڭچىالرنـىڭ ھاكـىمـىيـىتـى دەپ قـارىغـانـىدى. خـىتـايـنىڭ بۇ رايـونـنى ئـىشـغال 

قـىلـىش پـىالنـى رۇسـىيه ۋە ئهنـگلىيه ھۆكۈمهتـلىرىنـىڭ بۇ يهردىكـى سـىيـاسهتـلىرى سهۋەبـلىك بـىر مهزگـىل تـوخـىتـىپ 

قـويۇلـغانـىدى. بۇ رايـونـدىكـى تۇنـجى قېتىمـلىق زور كۆلهمـلىك ئـىشـغال 1759-يـىلـى، يهنـى مـانجۇالر 

(تهڭرىتـاغـلىرىنـىڭ شـىمـالـىدىكـى) قـالـماقـالرغـا قـارشـى يۈرۈش قـىلـغانـدىن كېيىن، قهشـقهرنـىڭ بېسىۋېلىنـىشـى بـىلهن 

نهتـىجـىلهنـدى. 1760-يـىلـى قـوقهنـد خـانـلىقـى مـانجۇالرنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىنـى ئېتىراپ قـىلـغانـدىن كېيىن، 

پۈتكۈل شهرقىي تۈركىستان چىڭ سۇاللىسىنىڭ بويۇنتۇرۇقىغا چۈشتى (58). 

خـىتـايـنى مهركهز قـىلـغان ھالـدا ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزگهن مـانجۇ خـانـلىقـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئۆز 

چـاڭگىلـىغـا كـىرگۈزۈشـكه بۇنـچه كۈچـىشـىنـى نـوقۇل ھالـدا «ئۆزمهركهزچـىلـىك» دەپـال ئـىزاھلىغـىلـى بـولـمايـدۇ. 

مهۋجۇت مهنـبهلهر ھهقـقىدە ئـىزدەنـگهنـدىن كېيىن، چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ مۇنـداق 

ئـىكـكى ئـاسـاسـىي نۇقـتىسـى بـارلـىقـىنـى كۆرۈۋاالاليـمىز: بـىرىنـچىسـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ غهربـىدىكـى (پـامـىر 

ئېگىزلـىكـىگه ئـوخـشاش) ئۆزلـىرى تهبـىئـىي پـاسـىل دەپ قـارىغـان لـىنـىيهنـى تـىزگـىنـلهش؛ ئـىكـكىنـچىسـى، پۈتكۈل 

رايـونـنى ئۆز قـولـىدا تۇتۇپ تۇراالش ئۈچۈن مـىلـلهتـلهر ئـارىسـىدىكـى تهڭپۇڭلۇقـنى سـاقـالش ئـىدى. گهرچه 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالر تـولۇق ئـىگـىلـىك ھوقۇقـقا ئـىگه بـولسـىمۇ، چـىڭ سۇاللـىسـى ئۈچۈنمۇ نۇرغۇن 

قـاراۋۇلـخانـا ۋە شهھهر مۇشۇ رايـونـغا جـايـالشـقانـىدى ۋە چـىڭ سۇاللـىسـى بۇالرنـى تهرك ئېتىشـنى خـالـىمـايـتتى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـاي بـىلهن شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـارىسـىدىكـى چۆلـلهر بـىلهن قـاپـالنـغان رايـون بۇ ئـارىدىكـى 

تهمـىنـات لـىنـىيهسـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىشـنى مۈشكۈلـلهشـتۈرۈش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ 

زېمىنـلىرىنـىمۇ تهھدىتـكه ئۇچـراتـقانـىدى. ھالبۇكـى، شهرقـىي تۈركـىسـتان قـولـغا كـىرگۈزۈلـسه، غهربـىي چېگرا 

ئېگىز تـاغـالر بـىلهن قـورشـىلـىپ، بـولغۇسـى ھۇجۇمـنىڭ ئـالـدىنـى ئـالـغىلـى بـوالتـتى. چـىڭ سۇاللـىسـى ئهنه شۇ 

سهۋەبـتىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئۆزىنـىڭ قـىلـىۋېلىشـنى ئـويـاليـتتى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى چېگرا لـىنـىيهسـىنـى 

قـوغـداش تهنـنهرخـى پـايـتهخـتنى قـوغـداشـنىڭكىدىن تۆۋەن ئـىدى. بۇ ۋەقه مـانجۇ تهزكـىرىلـىرىدە شۇنـداق 

چۈشهندۈرۈلگهن: 
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كـىشـىلهر شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تۇتۇپ تۇرۇش چـىقـىمـىنـىڭ پهۋقۇلـئاددە يۇقـىرىلـىقـىدىن شـىكـايهت 

قـىلـىشـماقـتا. لېكىن، بۇ گهپ تـوغـرىمۇ؟ بـىزنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 19 مـىڭدىن كۆپـرەك ئهسـكىرىمـىز ۋە 

1400 ھهربـىي ئهمهلـدارىمـىز بـار. ئۇالر پهقهت مـانجۇرىيهدىن، ئـىچـكى مـوڭغۇلـىيهدىن، شېنشى ۋە گهنسۇدىن 

شـىنـجاڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتان) گـارنـىزونـىغـا يۆتـكهلـگهن ئهسـكهرلهردۇر. بۇالرنـىڭ يـىلـلىق مـائـاشـى ئـالـته مـىلـيون 

789 مىـڭ نۆكچـه كۈمۈشتـىن ئاـرتۇقرـاق بوـلۇپ، بۇالر ئهسلـىدىكىـ ئوـرۇنالردا تۇرغاـن تهقدـىردىمۇ، يهنىـال 

مـائـاشـى (مۇشۇ بـويـىچه) بېرىلـگهن بـوالتـتى. چـىڭ سۇاللـىسـى ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 1772-يـىلـىدىكـى قـارارىدا، 

پـادىشـاھ چـيهنـلوڭ: <بـىز شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تهسهررۇپـىمـىزغـا ئـالـغانـدىن كېيىن، ئـىچـكى رايـونـالردىكـى 

مۇھاپـىزەتـچى قـىسـىمـالردىن بـاشـقا، چېگرا مۇھاپـىزەتـچى قـىسـىمـلىرىنـىڭ بـىر بۆلۈكـىنـى قـىسـقارتـىشـقىمۇ 

ئـىمـكانـىيهت تۇغۇلـدى> دېگهن. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى چـىقـىمـالرنـى نهزەردە تۇتۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، 

پـادىشـاھ ھهر يـىلـى 900 مـىڭ نۆكـچىدىن ئـارتۇق كۈمۈشـنى ۋە شۇ سـايـىدە، ھۆكۈمهت ئۆتـكهن ئـون يـىل يـاكـى 

تېخىمۇ كۆپ يـىلـالر مـابهيـنىدە، ئـون مـىلـيون نۆكـچىدىن ئـارتۇق كۈمۈشـنى تېجهپ قـالـدى. شۇ ۋەجـىدىن، بۇ 

مهزگـىلـنىڭ دەسـلىپـىدە خهزىنـىدە تهخـمىنهن 33~34 مـىلـيون نۆكـچه كۈمۈش بـار ئـىدى، ھازىر بۇ سـومـما 78 

مىليون نۆكچىدىن ئاشتى.» (59) 

چـىڭ سۇاللـىسـى ئۆزىنـىڭ تۇنـجى ئـىسـتېالسـىدىن كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا جهنۇبـتىن خـىتـايـالرنـى 

يۆتـكهپ كېلىش ئـارقـىلـىق بۇ يهرنـىڭ نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى ئۆزگهرتـىشـكه ئۇرۇنـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، شهرقـىي 

تۈركـىسـتان چـىڭ سۇاللـىسـى ئۈچۈن تـىلـال تۆكۈلـىدىغـان دەرەخ ئـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تۆت مهمۇرىي 

رايـونـغا ئـايـرىغـان چـىڭ سۇاللـىسـى بۇ يهرگه ھهم ئۆز ئهمهلـدارلـىرىنـى تهيـىنـلىگهن، ھهم چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـغان تۈركـىسـتانـلىق بهگـلهرنـى ئهمهلـدارلـىقـقا تهيـىنـلىگهنـىدى. بۇ خـىل ئهھۋال 

مۇسۇلـمان خهلـقنىڭ 1759-يـىلـىدىن 1864-يـىلـىغـىچه ئـوتتۇز قېتىمـدىن كۆپـرەك قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈشـىگه سهۋەب 

بـولـدى. 1864-يـىلـى يـاقۇپـبهگ تهرىپـىدىن بـاشـلىنـىپ، چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى پۈتكۈل 

شهھهرلهردىن سـىقـىپ چـىقـىرىلـىشـى بـىلهن نهتـىجـىلهنـگهن بۇ دەۋر چـىڭ سۇاللـىسـى ھۆكۈمـىتـىنـى قـاتـتىق بـىئـارام 

قـىلـدى. چـىڭ سۇاللـىسـى ئهنـگلىيه بـىلهن بـولـغان ئۇرۇش (ئهپـىيۇن ئۇرۇشـى ۋەھاكـازاالر، ت) سهۋەبـلىك، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كۆڭۈل بۆلگۈدەك مـاجـالـى قـالـمىغـانـىدى. شۇنـداقـال، چـىڭ سۇاللـىسـى 1851~1868-

يـىلـلىرى ئـارىسـىدىكـى «نـيهن قـوشۇنـى يېغىلـىقـى»نـى (ഢ٠᩸Ԏ) بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن نـاھايـىتـى كۆپ كۈچ 

سهرپ قـىلـغان ۋە بۇنـىڭدىن سـىرت، 1848~1864-يـىلـلىرى تهيـپىڭ تـيهنـگو قـوزغـىلـىڭىنـى، 1862-يـىلـى 

يۈنـنهنـدىكـى قـوزغـىالڭنى، 1864~1871-يـىلـلىرى گهنسۇدىكـى قـوزغـىالڭنى بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن شـاپـاشـلىغـانـىدى. 

چـىڭ سۇاللـىسـى بۇ قـوزغـىالڭالرنـى بـاسـتۇرۇش ھهلهكـچىلـىكـىدە يۈرگهنـدە، ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـى قـولـالۋاتـقان 

قهشـقهر ھۆكۈمـىتـى بـىلهن بـىۋاسـىته تـوقۇنۇشۇشـنى تـوغـرا سـىيـاسهت ئهمهس دەپ قـارايـتتى. لېكىن، (يۇقـىرىدا 

گېپى بولۇنغان) قوزغىالڭالر باستۇرۇلغاندىن كېيىن، ئهھۋال تۈپتىن ئۆزگهردى. 
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چىڭ سۇاللىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىشغالىيهتچىلىك ھهرىكهتلىرى 

چـىڭ سۇاللـىسـى ئۆزىنـىڭ ئـىچـكى مهسـىلـىلـىرىنـى ھهل قـىلـىپ بـولـغانـدىن كېيىن، بـارلـىق قـوزغـىالڭالرنـى 

بـاسـتۇرۇشـتا پـائـال رول ئـويـنىغـان سهركهردە زو زوڭتاڭنىڭ (ਤ།ૢ ـــ خـىتـاي تـارىخـىدا مۇھىم ئـورۇنـغا ئـىگه، 

مـانجۇ خـانـلىقـىغـا بـولـغان سـاداقـىتـى بـىلهن تـونۇلـغان سهركهردە زو زوڭتاڭ 1812-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 10-كۈنـى 

خـىتـايـنىڭ خۇنهن ئۆلـكىسـىنـىڭ شـياڭيىن بـازىرىدا تۇغۇلـغان. يـاش ۋاقـتىدىكـى ھهربـىي مۇۋەپـپهقـىيهتـلهرنـىڭ 

تۈرتــكىســىدە ئــارمــىيهدە تېزدىن بــاش كۆتۈرگهن. بــولۇپمۇ، ئۇ خــىتــايــدا يــاشــايــدىغــان مۇسۇلــمانــالر 

(تۇڭگانـالر)نـىڭ قـوزغـىالڭلىرىنـى بـاسـتۇرۇشـتا ئـاكـتىپ رول ئـويـنىغـان. ئۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى، قهشـقهرنـى 

مهركهز قـىلـغان، يـاقۇپـبهگـنىڭ ئـىدارىسـىدىكـى قهشـقهر خـانـلىقـىنـى ئـاغـدۇرۇپ، بۇ رايـونـنىڭ خـىتـاي ئـىشـغالـىيـىتـىگه 

ئۆتۈشـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـغان ئهڭ مۇھىم تـارىخـىي شهخسـتۇر) مهكتۇپـلىرى سهۋەبـلىك، دىقـقىتـىنـى قهشـقهر 

خـانـلىقـىغـا ئـاغـدۇرۇشـقا بـاشـلىدى. (60) زو زوڭتاڭ پـادىشـاھقا يـازغـان مهكتۇپـىدا، گهنسۇدىكـى قـوزغـىالڭنىڭ 

شـىددەتـلىك رەۋىشـته بـاسـتۇرۇلـغانـلىقـىنـى بـىلـدۈرۈش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ھېلىھهم «ئـىسـيانـكار» ھالهتـته 

تۇرۇۋاتـقان بـاشـقا مۇسۇلـمانـالرنـىڭمۇ ئـىمـكانـقهدەر تېزرەك بـاسـتۇرۇلۇشـى كېرەكـلىكـىنـى ۋە قهشـقهردىكـى 

ھاكـىمـىيهتـنى ئـاغـدۇرۇشـنىڭ مۇھىمـلىقـىنـى چۈشهنـدۈرگهنـىدى. (61) پـادىشـاھ زو زوڭتاڭنىڭ تهشهببۇسـىغـا 

بـىنـائهن 1866-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 25-كۈنـى ئۇنـى گهنسۇنـىڭ ۋالـىيـلىقـىغـا تهيـىنـلهپ، ئۇنـىڭغا شۇ يهردىكـى 

قـوزغـىالڭالرنـى بـاسـتۇرۇشـتىن سـىرت، ئۈرۈمـچىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان شهرقـىي تۈركـىسـتان شهھهرلـىرىنـى 

«قـايتۇرۇۋېلىش» ۋەزىپـىسـىنـىمۇ تـاپشۇردى. لېكىن، بۇ ئـاسـان ئـىشـقا ئـاشۇرغـىلـى بـولـىدىغـان نـىشـان ئهمهس 

ئىدى. 

قهشـقهردە، يـاقۇپـبهگ ھهم ئهنـگلىيه، ھهم رۇسـىيه بـىلهن كېلىشـىم ھاسـىل قـىلـىپ، بۇ رايـونـدىكـى كۈچـىنـى 

مۇسـتهھكهمـلىگهنـىدى. يهنه كېلىپ، چـىڭ سۇاللـىسـى گهنسۇنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـاشـقا رايـونـالردىكـى 

مۇسۇلـمانـالرنـىڭ قـوزغـىالڭلىرىنـىمۇ ھهقـىقـىي تۈردە بـاسـتۇرالـمىغـانـىدى ۋە (شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىشـغال 

قـىلـىشـتىن) ئـاۋۋال بۇ مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىش زۆرۈر ئـىدى. يهنه كېلىپ، زو زوڭتاڭنىڭ قـوشۇنـىدا كهمتۈكلۈك 

بهكـال ئېغىر ئـىدى. ئۇ 1860-يـىلـى ئۆز ئـىمـكانـىيهتـلىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ بـىر قـوشۇن تهشـكىلـلهپ، شۇ قـوشۇن 

ئـارقـىلـىق مۇسۇلـمانـالرنـىڭ قـوزغـىالڭلىرىغـا تـاقـابـىل تۇرغـانـىدى. لېكىن، ھهم ئهشـيا قـىسـلىقـى، ھهم 

سهركهردىلهرنـىڭ يېتهرسـىزلـىكـى سهۋەبـلىك، بۇ قـوشۇن ئېغىر دەرىجـىدە كهمتۈك ئـىدى. زو زوڭتاڭ «نـيهن 

قوشۇنى يېغىلىقى»دىن كېيىن ئوردىغا سۇنغان مهكتۇپىدا ۋەزىيهتنى مۇنداق چۈشهندۈرگهنىدى: 

«شېنشىدىكـى سهركهردىلهر ئـىكـكىنـچى يـاكـى ئۈچـىنـچى دەرىجـىدىكـى قـابـىلـالرنـىڭ قـالـدۇقـلىرىدۇر ... 

گهنسۇدا مهھكىمـىلهر پۇل-پۇچهك يـوقلۇقـىغـا قـارىمـاسـتىن نۇرغۇن كـىشـىنـى ئهسـكهرلـىكـكه ئـالـغان. نۆۋەتـته 

2022، ئۆكتهبىر 64
ئۇيغۇرالر 38-سان



شېنشىغـا ھۇجۇم قـىلـغان قـاراقـچىالرنـىڭ ئـالـته ئۈلۈشـىال مۇسۇلـمان بـولۇپ، قـالـغانـلىرى بـاشـقا جـايـالردىن كهلـگهن 

ئىسيانچىالردۇر. بۇ ۋەزىپىنى تامامالش مۈشكۈلدۇر.» (63) 

يېڭى قۇرۇلـغان بۇ قـوشۇنـنىڭ ئـوزۇق-تۈلۈكـلىرىنـى ھازىرالشمۇ نـاھايـىتـى مۈشكۈل ئـىدى. ئۇزۇن يـىلـالر 

داۋامـالشـقان ئـىچـكى ئۇرۇش چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ھهرقـايسـى ۋىاليهتـلىرىدە زور قهھهتـچىلـىكـلهرگه ۋە 

كـىشـىلهرنـىڭ تۈركۈمـلهپ ئۆلۈپ كېتىشـىگه سهۋەب بـولغۇدەك دەرىجـىدە ئېغىرالپ كهتـكهنـىدى. زو زوڭتاڭ بـىر 

ئـامـالـالر بـىلهن ئـوزۇق-تۈلۈك مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىشـنىڭ كـويـىدا ئـىدى. بـاشـقا جـايـالردىن ئـاشـلىق يۆتـكهپ 

كېلىش قـىيـىن بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، زوڭ زوڭتاڭ قـول ئـاسـتىدىكـى ئهسـكهرلهرگه زىرائهت تېرىغۇزۇش بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بېرىلغۇسـى ھهربـىي ھهرىكهت ھهقـقىدە تۈركـىسـتان بـاش ۋالـىيسـى 

كـائۇفـمان بـىلهن كېلىشـىم ھاسـىل قـىلـىشـقا تـىرىشـتى. ئۇ 1869-يـىلـى قـولـىدىكـى مهۋجۇت ئـىمـكانـالر ئـارقـىلـىق 

گهنسۇ رايـونـىدىكـى تۇڭگان قـوزغـىالڭچىالرغـا قـارشـى يۈرۈش قـىلـىپ، ئـىلـگىرىلهش سهپـىرىنـى بـاشـلىدى. چـىڭ 

سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرى بـىلهن تـىركهشـكهن تۇڭگانـالر داخۇنـىڭ يېتهكـچىلـىكـى ئـاسـتىدا بـىر يهرگه تـوپـالنـغانـىدى. 

لېكىن، ئۇالرنـىڭ تهيـيارلـىقـى يېتهرسـىز بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان بۇ ئۇرۇشـتىن كېيىن گهنسۇ 

رايونىنى تاشالپ، 1875-يىلى قۇمۇلغا قېچىپ بېرىپ، ياقۇپبهگدىن پاناھلىق تىلىدى. 

زو زوڭتاڭ 1874-يـىلـى تۇڭگانـالرغـا قـارشـى بۇ ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـدى. لېكىن، ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان ۋە 

پۇخـتا تهيـيارلـىق كۆرۈلـمىگهن بۇ ئۇرۇش ئۇنـىڭ قـوشۇنـىنـىمۇ زور تـاالپهتـكه ئۇچـراتـقانـىدى. زوڭ زوڭتاڭ 

يـاقۇپـبهگـدىن پـانـاھلىق تـىلـىگهن تۇڭگانـالرنـى بـاھانه قـىلـىپ تۇرۇپ قهشـقهر خـانـلىقـىغـا يۈرۈش قـىلـىشـنى ۋە شۇ 

ئـارقـىلـىق ئهنـگلىيه بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتان خۇسۇسـىدىكـى) بېسىمـىدىن قۇتۇلۇشـنى ئـويـاليـتتى-

يۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ قـوشۇنـىنـىڭ بۇنـداق ھۇجۇمـنىڭ ھۆددىسـىدىن چـىقـالـىغۇدەك مـاغـدۇرى يـوق ئـىدى. شۇ 

ۋەجـىدىن، ئۇ قـوشۇنـىنـى ئـىكـكىگه بۆلۈپ، بـىر قـىسـمىغـا زىرائهت تېرىغۇزۇپ، ئـوزۇق-تۈلۈك مهسـىلـىسـىنـى ھهل 

قـىلـىشـقا تـىرىشـتى. ھالبۇكـى، زو زوڭتاڭنى بۇ مۈشكۈالتـتىنمۇ يهنه شۇ رۇسـالر قۇتۇلـدۇردى. تۈركـىسـتان بـاش 

ۋالـىيسـى گېنېرال كـائۇفـمان ئـىزچـىل ھالـدا يـاقۇپـبهگـكه قـارشـى ھهربـىي مۇداخـىله قـىلـىشـنىڭ كـويـىدا ئـىدى. 

نهتـىجـىدە، ئۇ چـىڭ سۇاللـىسـىدىن ئېرىشـكهن سـودا ئـىمـتىيـازلـىرىنـىڭ بهدىلـىگه، زو زوڭتاڭغا زور مـىقـداردا 

ئـاشـلىق ۋە قـورال-يـاراغ بهردى. (64) 1874-يـىلـى قهشـقهر خـانـلىقـى ئۈچۈن مۇنـقهرزلـىكـنىڭ مۇقهددىمـىسـى 

بولۇپ قالدى. 

مـوكـا دىپـلومـاتـىيهسـى (رەھبهرلـىرى بـىۋاسـىته ئۇچـرىشـىشـنى خـالـىمـايـدىغـان دۆلهتـلهرنـىڭ دىپـلومـاتـلىرىنـىڭ 

مۇئهيـيهن مهسـىلـىلهردە كېلىشـىم ھاسـىل قـىلـىش ئۈچۈن قـايـتا-قـايـتا ئۇچـرىشـىشـىنـى كۆرسـىتـىدىغـان بـولۇپ، 

بۇالرنـىڭ تهكـرار ئۇچـرىشـىشـى رەخـت تـوقۇمـچىلـىقـىدا رەخـتلهرنـىڭ ئۆرۈشـىگه ئـارقـاقـنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۈچۈن 

2022، ئۆكتهبىر 65
ئۇيغۇرالر 38-سان



تـوخـتىمـاي ئـالـدى-كهيـنى ھهرىكهتـلىنـىپ تۇرىدىغـان «مـوكـا»غـا ئـوخشـىتـىلـىپ، مۇشۇ ئـىسـىم بـىلهن ئـاتـالـغان، 

ت) دەۋرى 

چـاررۇسـىيه بـىلهن قهشـقهر خـانـلىقـىنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـى ئهڭ تۆۋەن سهۋىيهدە كېتىۋاتـقان بـىر مهزگـىلـدە، 

رۇسـالرنـىڭ تۇتۇمـىدىكـى بۇ خـىل ئۆزگـىرىش ئۇالرنـىڭ مهزكۇر رايـونـغا ئـاالقـىدار كۆز قـارىشـىنـى تـونۇپ يېتىش 

جهھهتـتىمۇ مۇھىمـدۇر. رۇسـالر (يـاقۇپـبهگ بـىلهن) ئـىمـزاالشـقان سـودا كېلىشـىمـلىرى ئـارقـىلـىق قهشـقهردە ئـوبـدان 

نهپ ئـالـىدىغـان بـازار شهكـىلـلهنـدۈرگهنـىدى. قهشـقهر رۇس تـىجـارەتـچىلـىرى ئۈچۈن ئـىشهنـچىلـىك بـازار بـولۇش 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئهنـگلىيه تـىجـارەتـچىلـىرىنـىڭمۇ بۇ يهردە سـودا قـىلـىش ھوقۇقـى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن غهرب 

مـالـلىرىغـا ئېرىشـىدىغـان مهركهزگه ئـايـالنـغانـىدى. لېكىن، بۇ خـىل ئهھۋال غهربـىي تۈركـىسـتانـدىكـى رۇس 

بـازىرىغـا سهلـبىي تهسـىر كۆرسهتـمهكـته ئـىدى. يهنه كېلىپ، قهشـقهردە قۇرۇلـغان تۈرك خـانـلىقـى رۇس ھاكـىمـىيـىتـى 

ئـاسـتىدا يـاشـاۋاتـقان بـاشـقا تۈركـىي قهۋمـلهرگـىمۇ ئۈمـىد ئـاتـا قـىلـىشـقا بـاشـلىغـانـىدى. قهشـقهر خـانـلىقـىنـىڭ 

ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـىنـىڭمۇ ئهمهلـىي قـولـلىشـىغـا ئېرىشـىشـى رۇس ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا يـاشـايـدىغـان تۈركـىي 

خهلقلهر ئارىسىدا تۈرلۈك سىياسىي ھهرىكهتلهرنىڭ باش كۆتۈرۈشىگه سهۋەب بولغانىدى. 

 (Eugene Schuyler) بۇ خـىل ئهھۋال رۇس ھۆكۈمـىتـىنـى بـىئـارام قـىلـدى. دوكـتور ئېۋگـىن شۇيلېر

رۇسالرنىڭ قهشقهر خانلىقى توغرىسىدىكى كۆز قارىشى ھهققىدە شۇنداق دېگهنىدى: 

يېقىنـقى يـىلـالردا رۇس ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدا، قهشـقهر خـانـلىقـىنـى ئـىشـغال قـىلـىش ئـارقـىلـىق، 

نۆۋەتـته كـىرىپ تۇرۇۋاتـقان تـاپـاۋەتـنى داۋامـالشـتۇرۇش يـاكـى بۇ رايـونـنى چـىڭ سۇاللـىسـىگه بېرىش ئـارقـىلـىق بۇ 

يهردىكـى سـودا ئـىمـتىيـازىنـى سـاقـالپ قېلىش پـىكـرى ھاكـىم ئـورۇنـغا ئۆتـكهنـىدى. بۇ پـىكـىرگه قـارشـى چـىقـقانـالرمۇ، 

رۇسـالرنـىڭ تهڭرىتـاغـلىرىنـىڭ نېرىسـىغـىچه كېڭىيـىشـى تـوغـرا ئهمهس، دەپ قـارايـدىغـانـالرمۇ بـار ئـىدى. «قهشـقهر 

چـىڭ سۇاللـىسـىگه بېرىۋېتىلـمهسـلىكـى كېرەك، بۇ يهر بـىزنـىڭ قـولـىمـىزدا تۇرغـان تهقـدىردە زور تـاپـاۋەت مهنـبهسـى 

بولۇپ قالىدۇ» دەپ قارايدىغانالر كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيتتى. (65) 

گېنېرال كـائۇفـمان پـولـكوۋنـىك سـوسـنوۋىسـكىنـى ئـىلـى ۋادىسـىدا قۇرۇلـغان ئـىسـتىھكامـالرنـىڭ ۋە قهشـقهرگه 

قـارشـى ئېلىپ بېرىلغۇسـى ھهربـىي ھهرىكهتـنىڭ ئهھۋالـى تـوغـرىسـىدا سۆھبهتـلىشـىش ئۈچۈن زو زوڭتاڭنىڭ يېنىغـا 

ئهۋەتـتى. نهتـىجـىدە، 1875-يـىلـى 6-ئـايـدا ھاسـىل قـىلـىنـغان كېلىشـىمـدە، رۇسـالرنـىڭ زو زوڭتاڭغا ئـوزۇق-

تۈلۈك ۋە قــورال-يــاراغ بېرىدىغــانــلىقــىغــا، شۇنــداقــال شهرقــىي تۈركــىســتانــنىڭ چــىڭ سۇاللــىســىگه 

تاپشۇرۇلىدىغانلىقىغا كاپالهت بېرىلدى. (66) 

رۇسـالردىن زۆرۈر ئـوزۇق-تۈلۈك ۋە قـورال-يـاراغ يـاردىمـىگه ئېرىشـكهن زو زوڭتاڭ بېيجىڭدىكـى ئهنـگلىيه 

بـانـكىلـىرى بـىلهن قهرز خۇسۇسـىدا سۆھبهتـلىشـىشـكه بـاشـلىدى. ئهسـلىدە ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـى رۇسـالرنـىڭ 
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ئهكسـىچه، چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ يۈرۈشـىگه قـارشـى يـاقۇپـبهگـنى قـولـاليـتتى. ھىنـدىسـتان بـاش ۋالـىيسـى لـورد 

لـىيـتتون رۇسـالرنـىڭ تهسـىرىگه قـارشـى قهشـقهر خـانـلىقـىنـى قـولـالش تهرەپـدارى ئـىدى. (67) (ئهنـگلىيه بـىلهن 

قهشـقهر خـانـلىقـى ئـارىسـىدىكـى) مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى كۈچهيـتىش تهرەپـدارى بـولـغان لـورد لـىيـتتون روبېرت شـاۋنـى 

قهشـقهرگه دائـىمـىي ئهلـچى قـىلـىپ تهيـىنـلىگهنـىدى. لېكىن، ئېنگلىزالرنـىڭ بۇ تۇتۇمـىمۇ ئۆزگهرمهس ئهمهس 

ئـىدى. بـولۇپمۇ ئهنـگلىيهنـىڭ خـىتـاي چـوڭ قۇرۇقلۇقـىدىكـى سـودا مهنـپهئهتـلىرىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە بۇ تۇتۇم 

بارغانسېرى ئۆزگىرىشكه باشلىغانىدى. 

يـاقۇپـبهگ خـىتـاي بـىلهن ئۇرۇشۇشـتىن سـاقـالنـغىلـى بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـكهنـلىكـى ئۈچۈن، 

جـىيهنـى يـاقۇپـخان تۆرىنـى مـوكـا دىپـلومـاتـىيهسـىگه ئـاتـالنـدۇرۇپ، ئۇنـىڭغا ئـىسـتانبۇل، پېتېرسـبۇرگ ۋە لـونـدون 

ئـارىسـىدا دىپـلومـاتـىك ئـاالقه قـىلـىش ۋەزىپـىسـىنـى تـاپشۇرغـانـىدى. ئـىسـتانبۇلـغا كهلـگهن ۋە بۇ يهردە زۆرۈر 

يـاردەمـگه ئېرىشهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى كۆرۈپ يهتـكهن يـاقۇپـخان تۆرە پېتېرسـبۇرگـقا بېرىپ، يـاقۇپـبهگـنىڭ يـاخشـى 

ئـارزۇ-تـىلهكـلىرىنـى ۋە (چـاررۇسـىيه-قهشـقهر خـانـلىقـى ئـارىسـىدىكـى) مۇنـاسـىۋەتـنى تـىنچـلىق ئـىچـىدە 

داۋامـالشـتۇرۇش ئـىسـتىكـىنـى چـارپـادىشـاھقا يهتكۈزگهن. لېكىن، بۇ يهردىكـى ئۇچـرىشـىشـالردىنمۇ بـىرەر نهتـىجـىگه 

ئېرىشهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ھېس قـىلـغان يـاقۇپـخان تۆرە لـونـدونـغا بېرىپ، ئـىلـگىرى خېلى يـاخشـى ئۈلـپهتـداش 

بـولۇپ قـالـغان فـورسـىس بـىلهن ئـاالقه ئـورنـىتـىشـقا تـىرىشـقان. بۇ جهريـانـدا، سېر ۋېيد يـاقۇپـخان تۆرە بـىلهن 

چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ لـونـدونـدا تۇرۇشـلۇق ئهلـچىسـىنـى زىيـاپهتـكه چـىلـالپ، ئـارىدا كېلىشـىم ھاسـىل قـىلـىشـقا 

تـىرىشـقان. كـو تـاسېن بـىلهن كۆرۈشـكهن يـاقۇپـخان تۆرە كۈتـكهنـدەك نهتـىجـىگه ئېرىشهلـمىگهن. (68) يـاقۇپـخان 

تۆرىنـىڭ بۇ تـىرىشـچانـلىقـلىرىنـى قهشـقهر خـانـلىقـىنـىڭ مـوكـا دىپـلومـاتـىيهسـى دەپ قـاراشـقا بـولـىدۇ. يـاقۇپـخان تۆرە 

ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ قهشـقهر خـانـلىقـىنـى دەپ چـىڭ سۇاللـىسـى بـىلهن ئـازارلـىشـىپ قېلىشـنى خـالـىمـايـدىغـانـلىقـىغـا 

چىنپۈتكىنىدە، چىڭ سۇاللىسى قوشۇنلىرى ئاللىقاچان شهرقىي تۈركىستاننىڭ چېگراسىغا كېلىپ بولغانىدى. 

ياقۇپبهگنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ۋە قهشقهر خانلىقىنىڭ ئاغدۇرۇلۇشى 

زو زوڭتاڭ قـوشۇنـى الزىمـلىق ئهشـياالرنـى تـولۇقـلىۋېلىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، دىپـلومـاتـىك قـولـالشـقىمۇ 

ئېرىشـكهن ھالـدا شهرقـىي تۈركـىسـتان ھۇدۇدلـىرىغـا يېقىنـالشـتى ھهمـدە ئـىلـگىرى (گهنسۇدىن) قېچىپ كهتـكهن 

ۋە قۇمۇلـغا كېلىپ يـاقۇپـبهگـدىن پـانـاھ تـىلـىگهن تۇڭگان قـوزغـىالڭچىالرنـى قـايتۇرۇپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـدى. 

يـاقۇپـبهگـنىڭ ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى تۇڭگانـالرنـىڭ ئۈرۈمـچىدە چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرىغـا قـارشـى ئۇرۇش 

قـىلـىشـى بـىلهن، زوڭ زوڭتاڭ قهشـقهر خـانـلىقـىغـا ئۇرۇش ئېالن قـىلـىپ، 1876-يـىلـى ئۈرۈمـچىنـى ئـىشـغال قـىلـدى. 

چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـى سـان ھهم سۈپهت جهھهتـته قهشـقهر قـوشۇنـلىرىدىن ئۈسـتۈن ئـىدى. ئۈرۈمـچىدىن 

داۋانـچىڭ قـورغـىنـىغـا ئـىلـگىرىلـىگهن چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـى شۇنـچىكـى قـارشـىلـىقـقا ئۇچـرىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن 
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قهشـقهر خـانـلىقـى يهنـىال قهلـئهنـى سـاقـالپ قـااللـمىدى. قهشـقهر خـانـلىقـىدا ئۆزى كۈتـكهنـدەك ئېتىبـارغـا 

ئېرىشهلـمىگهن بهگـلهرنـىڭ ۋە قهشـقهر قـوشۇنـىدىكـى خـىتـاي ۋە تۇڭگان نهسـىلـلىك ئهسـكهرلهرنـىڭ خـائـىنـلىق 

قـىلـىشـى ئۇرۇشـنىڭ ئـاقـىۋىتـىنـى مۇقهررەرلهشـتۈرۈپ قـويـغانـىدى. كـوروپـاتـكىن بۇ ئۇرۇشـنى ۋە شۇنـىڭدىن كېيىن 

يۈز بهرگهن ئىشالرنى مۇنداق بايان قىلغان: 

شۇ يـىلـى قـىشـتا، يـاقۇپـبهگـنىڭ قـوشۇنـى كهم-كۈتـىلـىرىنـى تـولۇقـالش ئۈچۈن ھېچ ئـىش قـىلـمىدى. 

قـوشۇنـدىن قـاچـىدىغـانـالر كۆپهيـگهنسېرى، ئهسـكهرلهرنـىڭ ئۇرۇش قـىزغـىنـلىقـىمۇ بـارغـانسېرى سۇسـالشـقا بـاشـلىدى. 

قـوشۇنـدىن قـاچـقانـالر ئـارىسـىدا ھهتـتا يـاقۇپـبهگ ھهرۋاقـىت ئـىشـىنـىپ كهلـگهن كـىشـىلهر (يهنـى ئۇنـىڭ 

يېقىنـلىرى)مۇ بـار ئـىدى. مهسـىلهن، ئهڭ دەسـلهپـته قـاچـقانـالرنـىڭ ئـارىسـىدا (قهشـقهر خـانـلىقـى قۇرۇلۇشـتىن 

ئـىلـگىرى) چـىڭ سۇاللـىسـى دەۋرىدە كهلـپىنـگه ھاكـىم بـولۇپ، كېيىن يـاقۇپـبهگ دەۋرىدە ئـاقسۇدا يۈزبېشى 

بـولـغان سـادىق بهگ بـىلهن چـىڭ سۇاللـىسـى دەۋرىدە ئـاقسۇدا تۈمهنبېشى ۋە بـاشـقا جـايـالرغـا مـىراب بـولـغان 

بـاخشـى مـىراب بهگمۇ بـار ئـىدى. بۇ ئـىكـكى كـىشـى تۇرپـانـدا چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـىغـا ئۆتۈپ كهتـكهنـىدى. 

ئۇالر چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـىنـىڭ بـاش قـومـانـدانـى شۈي شۇگـوڭنىڭ قـىزغـىن قـارشـى ئېلىشـىغـا ئېرىشـتى. كېيىن، 

شۈي شۇگـوڭ سـادىق بهگـنى قهشـقهرگه، بـاخشـى مـىراب بهگـنى يـاركهنـتكه ھاكـىم قـىلـىپ تهيـىنـلىدى. بۇ 

ئـىكـكىيـلهنـنىڭ كۈشكۈرتۈشـى نهتـىجـىسـىدە، يـاقۇپـبهگـنىڭ خهزىنـىدارى ھوشۇر ئـاخۇن خـىتـاي دېگهن كـىشـى 

1877-يـىلـىنـىڭ بېشىدا خهزىنـىدىكـى ئـالتۇن-كۈمۈشـلهرنـىڭ ھهمـمىنـى ئېلىپ، 41 ئهسـكهر بـىلهن بـىلـله چـىڭ 

سۇاللـىسـى تهرەپـكه ئۆتـتى. بۇنـىڭ ئـارقـىسـىدىنـال، كۇچـار ۋە قهشـقهر ھاكـىمـلىرىنـىڭ قېرىنـداشـلىرى، يـاقۇپـخان 

تۆرىنـىڭ قېرىنـدىشـى، يهنـى يـاقۇپـبهگ تهرىپـىدىن ئهلـچى سۈپـىتـىدە ئـىسـتانبۇلـغا ئهۋەتـىلـگهن ۋە نۆۋەتـته 

تاشكهنتته ياشاۋاتقان ئهمىرخان قاتارلىق نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزلىرىنى خىتايالرنىڭ قۇچىغا ئاتتى. (69) 

ئۈرۈمـچى بـىلهن ئـاقسۇدىن كېيىن مـانـاسمۇ چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرىنـىڭ قـولـىغـا چۈشـتى-دە، 

يـاقۇپـبهگ يېڭى تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىشـقا مهجبۇر بـولـدى. ئۇ ھېكىمـخان تۆرىنـى تۇرپـانـغا، كـىچـىك ئـوغـلى 

بهگقۇلـىنـى تـاخـتاسۇنـغا ئهۋەتـىپ، ئۆزى كـورلـىغـا قـاراپ ئـىلـگىرىلـىدى ۋە بۇ يهردە مۇسـتهھكهم ئـىسـتىھكامـالرنـى 

قۇرغـانـدىن كېيىن زو زوڭتاڭغا مهكتۇپ يـولـالپ، ئۆزىنـىڭ ئۇرۇش قـىلغۇسـى يـوقلۇقـىنـى، ئهگهر ئۇرۇش قـىلـىشـقا 

مهجبۇرالنـسا، ئـومۇمـىيۈزلۈك مۇجـادىلـىنـى بـاشـاليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈردى. زو زوڭتاڭ بۇ تهكـلىپـنى دەسـلهپـته 

قـوبۇل قـىلـغان بـولسـىمۇ، لېكىن ئۆزى تهرەپـكه ئۆتـكهن (خـائـىن) قهشـقهر بهگـلىرىنـىڭ تهلـقىنـلىرى ۋە 

يـاقۇپـبهگـنىڭ تۇيۇقسـىز ئۆلۈمـى سهۋەبـلىك، بۇ قـارارىدىن يـانـدى. ئۇنـىڭسىزمۇ، يـاقۇپـبهگـنىڭ ئۆلۈمـىدىن 

كېيىن ئـوغۇلـلىرى تهخـت جېدىلـى قـىلـىپ، چـىڭ سۇاللـىسـىدىن كېلىدىغـان خهتهرنـى ئۇنتۇپ كېتىشـتى-دە، بۇ 

دۆلهتنىڭ بىراقال ئومۇمىيۈزلۈك ئىشغال قىلىنىشىغا سهۋەب بولدى. 
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يـاقۇپـبهگـنىڭ تۇيۇقسـىز ئۆلۈمـى تـوغـرىسـىدا خـىلمۇخـىل قـاراشـالر مهۋجۇت. لېكىن، بۇنـىڭ ئـىچـىدە نـىيـاز 

ھېكىمـبهگـنىڭ ئۇنـى زەھهرلهپ ئۆلتۈرگهنـلىكـى ئېھتىمـالـغا ئهڭ يېقىن. يـاركهنـتنىڭ ھاكـىمـى بـولـغان نـىيـاز 

ھېكىمـبهگ چـىڭ سۇاللـىسـى دەۋرىدە (يهنـى قهشـقهر خـانـلىقـى قۇرۇلۇشـتىن ئـىلـگىرى) ھاكـىمـىيهت تهرىپـىدىن 

يـاركهنـتته خـىزمهتـكه تهيـىنـلهنـگهن بـىر مهمۇرىي خـادىم ئـىدى. ھالبۇكـى، ئۇ يـاقۇپـبهگ ھاكـىمـىيـىتـى دەۋرىدە، 

ئۇنـىڭغا ھهمـدەمـدە بـولۇپ، خـوتهنـنىڭ ۋالـىيـلىقـىغـا قهدەر يۈكـسهلـگهنـىدى. چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرىنـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كـىرىشـى بـىلهنـال يـاقۇپـبهگـنىڭ سـىيـاسهتـلىرىگه ئېتىراز بـىلـدۈرۈشـكه بـاشـلىغـان نـىيـاز 

ھېكىمـبهگ خـىتـايـالر بـىلهن سۈلھى تۈزىشـىش كېرەك، دەپ قـارايـتتى. لېكىن، يـاقۇپـبهگ نـىيـاز ھېكىمـبهگـنىڭ 

پـىكـرىگه قـارىمـاسـتىن ئۇرۇش قـىلـىش زۆرۈر، دەپ قـارايـتتى. نـىيـاز ھېكىمـبهگـنىڭ چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ سېپىگه 

ئۆتۈپ كېتىشـى سهۋەبـلىك، مهزكۇر ئـىخـتىالپ تېخىمۇ ئهۋجـىگه چـىقـتى ۋە نـىيـاز ھېكىمـبهگ يـاقۇپـبهگـكه قـارشـى 

سۇيـقهسـت پـىالنـالپ، 1877-يـىلـى 4-ئـايـنىڭ 28-كۈنـى ئۇنـى زەھهرلهپ ئۆلتۈرگۈزدى. (70 ـــ مـولـال مۇسـا 

سايرامى) 

كـوروپـاتـكىن بـولـسا يـاقۇپـبهگـنىڭ ئۆلۈم سهۋەبـىنـى بـاشـقىچه بـايـان قـىلـغان. ئۇنـىڭ «قهشـقهرىيه» (بۇ 

كـىتـاب ئۇيغۇرچـىغـىمۇ تهرجـىمه قـىلـىنـغان، ت) نـامـلىق ئهسـىرىدە بـايـان قـىلـىشـىچه، كـامـال ئـىسـىمـلىك كـاتـىپـىنـىڭ 

بـىر خـاتـالـىقـى سهۋەبـلىك پهۋقۇلـئاددە غهزەپـلهنـگهن يـاقۇپـبهگ ئـاچـچىقـىدا بۇ كـاتـىپـنى ئۆلتۈرۈۋەتـكهن. ئـانـدىن 

يهنـىال غهزىپـى بېسىقـمىغـاچـقا، خهزىنـىدار سـابـىر ئـاخۇن بهگـنى ئۇرۇشـقا بـاشـلىغـان. سـابـىر ئـاخۇن بهگ قـول 

يـانـدۇرۇپ، بـىر مۇشـت بـىلهنـال يـاقۇپـبهگـنى ھوشـىدىن كهتكۈزۈۋەتـكهن. شۇ پېتى ھوشـىغـا كېلهلـمىگهن 

ياقۇپبهگ ئهتىسى، يهنى 1877-يىلى 5-ئاينىڭ 29-كۈنى ئۆلۈپ كهتكهن. (71) 

بهگقۇلـى دادىسـىنـىڭ مېيىتـىنـى كـورلـىدىن ئېلىپ قهشـقهرگه قـاراپ يـولـغا چـىقـتى. چۈنـكى، يـاقۇپـبهگ 

ئـاپـپاق خـوجـا مـازىرىغـا دەپـنه قـىلـىنـىشـنى ئـارزۇ قـىلـغانـىدى. لېكىن، كـىشـىلهر بهگقۇلـىنـىڭ قهشـقهرگه كېلىشـىنـى 

خـالـىمـايـتتى. قهشـقهر خهلـقى ھېكىمـخان تۆرىنـىڭ ئهتـراپـىغـا تـوپـلىنـىپ، ئۇنـى خـان دەپ جـاكـارالشـقانـىدى. 

شۇنـىڭ بـىلهن، يـاقۇپـبهگـنىڭ جهسـىتـى ئـاقسۇدا تـوخـتىتـىپ قـويۇلـدى. كېيىن ھهققۇلـى بۇ جهسهتـنى ئـاپـىرىپ 

ئاپپاق خوجا مازىرىغا دەپنه قىلدى. 

يـاقۇپـبهگـنىڭ ۋاپـاتـى ھهم تۈركـىسـتان رايـونـىنـى، ھهم دۇنـيا تـاراتقۇلـىرىنـى زىلـزىلـىگه سـالـدى. ئهنـگلىيه، 

رۇسـىيه ۋە ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـىگه قـارىتـا تهڭپۇڭلۇق سـىيـاسـىتـى يۈرگۈزۈپ، ھاكـىم كۈچـلهرنـىڭ ئـوتتۇرا 

ئاـسىـياـدىكىـ باـرلىـق پاـئاـلىـيهتلـىرىنىـ توـساـلغۇغاـ ئۇچرـاتقـان مۇشۇندـاق بىـر سىـياـسىـيوـننـىڭ ۋاپاـتىـ زور غۇلغۇال 

قـوزغـىدى. ئهنـگلىيهدە چـىقـىدىغـان «Western Daily Press» گېزىتـى بېرلـىنـدىكـى مۇخـبىرى ئـارقـىلـىق 

يـاقۇپـبهگـنىڭ كېسهل سهۋەبـىدىن ئۆلـگهنـلىكـىنـى خهۋەر قـىلـدى. (72) مـولـال مۇسـا سـايـرامـى «تـارىخـى 

ھهمـىدى» نـامـلىق ئهسـىرىدە يـاقۇپـبهگـنىڭ زەھهر سېلىنـغان تـامـاقـنى يېگهنـدىن كېيىنـكى ئهھۋالـى ھهقـقىدە 

شۇالرنى كېسىپ ئېيتقان: 
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تۇيۇقسـىزال بـوغۇلۇپ نهپـىسـى يېتىشـمهي قـالـدى ۋە خـىزمهتـكارلـىرىنـى سـوغۇق چـاي ئهكېلىشـكه بۇيـرۇدى. 

ئهكېلىنـگهن چـايـنى ئـىچهر-ئـىچـمهسـتىن يهرگه يـىقـىلـىپ، ۋۇجۇدى قـاتـتىقـالشـتى. رەڭگىلـىرى ئۆزگـىرىپ، 

بهدىنىنىڭ ھهممه يېرى يېرىلىشقا باشلىدى. (73). 

زامـانـخان كـوروپـاتـكىنـغا يـاقۇپـبهگ تـوغـرىسـىدا يـازغـان مهكتۇپـتا، ئهتـراپـىدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ يـاقۇپـبهگـكه 

قـانـداق قـارايـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا شۇنـداق دېيىلـگهن: «مهرھۇم يـاقۇپـبهگ تـولـىمۇ ئهقـىلـلىق ۋە كۈچ-قۇۋۋىتـى 

ئۇرغۇپ تۇرغـان كـىشـى ئـىدى. ئۇنـىڭ ئېسى كـىشـىلهرنـى ھاڭ-تـاڭ قـالـدۇرغۇدەك دەرىجـىدە يـاخشـى ئـىدى. ئۇ 

ھهم ھىيـلىگهر، ھهم يـالـغانـچى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، كۆڭلىدىكـىنـى ئـالـدىراپ بـىلـگىلـى بـولـمايـتتى. ئۇ ئۆزىگه 

پهۋقۇلـئاددە ئـىشـىنـىدىغـان، تهكهببۇر كـىشـى بـولـغانـلىقـتىن بـاشـقىالرنـىڭ سۆزلـىرىگه ئـانـچه ئېتىبـار بېرىپ 

كهتـمهيـتتى. ئۇ ھهربـىي بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، ئـاخـىرقـى مهزگـىلـلهردە ئۆزىنـىڭ تـولـىمۇ قـابـىلـىيهتسـىز 

ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسهتـتى ... ئۇنـىڭ خۇسۇسـىي ھايـاتـى تـولـىمۇ ئـاددىي-سـاددا ئـىدى. ئـىشـالردىن قۇسۇر 

چـىقـارمـايـتتى. بـارى-يـوقـقا شۈكۈر-قـانـائهت قـىلـىشـنى بـىلهتـتى. گـاھىدا ھهمـمىگه تـولـىمۇ مېھىر-شهپـقهت بـىلهن 

كهمـتهر مۇئـامـىله قـىالتـتى. بـارلـىق دىنـىي پـائـالـىيهت ۋە قـائـىدە-يـوسۇنـالرنـى ئهسـتايـىدىلـلىق بـىلهن ئـادا 

قـىالتـتى. ئۇ بـىر سـوتـكا ئـىچـىدە پهقهت تۆت سـائهتـال ئـارام ئـاالتـتى. بـاشـقا ۋاقـىتـالردا بـولـسا تـولـىمۇ ئـالـدىراش 

ئۆتهتـتى. ئۇنـىڭ دىۋانـىدا ئۈچ پۈتۈكـچىال بـار ئـىدى. يـاقۇپ (ئهسـلى مهتـىنـىدە «يـاقۇپ» دەپ بـىۋاسـىته 

ئـاتـالـغان، ت) تهلـىم-تهربـىيه كۆرمـىگهن، بـىلـىم سهۋىيهسـى تۆۋەن ئـادەم ئـىدى. ئهمـما، بـىلـمىگهنـلهر ئۇنـى 

بـىلـىمـلىك، ئـوقۇمۇشـلۇق ۋە سـاپـالـىق كـىشـىكهن دەپ قـاالتـتى. چۈنـكى، ئۇ مۇنـازىرىلهردە يېڭىپ چـىقـىپ، ئۆز 

ئـوي-پـىكـىرلـىرىنـى چۈشهنـدۈرۈش ئۈچۈن، قۇرئـان كهرىمـدىن ئۆزىگه يـاقـىدىغـان بهزى ئـايهتـلهرنـى ۋە پـارس 

شـائـىرلـىرىنـىڭ شېئىرلـىرىنـى نهقـىل قـىالتـتى. ئۇ پـارسـچىنـى ئـاالھىدە يـاخشـى سۆزلهيـتتى. پهرمـانـالر ئۇنـىڭ 

كۆرسهتــمىســىگه بــىنــائهن يېزىالتــتى. سۇنۇلــغان مهلۇمــاتــالرمۇ ئۇنــىڭ تهســتىقــىدىن ئۆتــكهنــدىن كېيىن 

قـايتۇرۇالتـتى. يـاقۇپـبهگ رۇسـىيهدىن يـاكـى بـاشـقا دۆلهتـلهردىن كهلـگهن مهكتۇپـالرنـى كۆپهيـتمىسـى بـىلهن 

قوشۇپ ئۆز يېنىدا ساقاليتتى.» (74) 

لېكىن، شۇنـىڭ ئهكسـىچه، يـاقۇپـبهگـنى تـونۇغـان ئېنگلىز تهتـقىقـاتـچىالر ئۇنـى خهلـقتىن بـاج ئـالـمايـدىغـان، 

ئـادىل، دىنـدار ۋە جهسۇر ھۆكۈمـدار دەپ سۈپهتـلىگهن. بـولۇپمۇ، فـورسـىس ئۇنـى تـىلـغا ئـالـغانـدا، «خـىتـايـالر 

قالدۇرغان خارابىلىقنىڭ ئۈستىدە تولىمۇ كاتتا بىر دۆلهت قۇرۇپ چىققانىدى» دېگهن. (75) 

يـاقۇپـبهگـنىڭ ئۆلۈمـىدىن كېيىن، ئـوغۇلـلىرى ئـارىسـىدا بهگـلىك دەۋاسـى كۆرۈلـدى. يېشى ئهڭ چـوڭ ۋە 

ئهڭ تهجـرىبـىلـىك بهگقۇلـى (دادىسـىدىن قـالـغان) بهگـلىك مـاقـامـىنـىڭ كـىچـىك ئـىنـىسـىنـىڭ ھهقـقى ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـىلسـىمۇ، لېكىن نـىيـاز ھېكىمـبهگـنىڭ كۈشكۈرتۈشـى نهتـىجـىسـىدە، ئـىنـىسـىنـى ئۆلتۈرۈشـنىڭ كـويـىغـا چۈشـتى. 

دەرۋەقه، ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـىمۇ ھامـىيـلىق سۈپـىتـى بـىلهن بهگقۇلـىنـى خـان قـىلـىپ تهيـىنـلىگهنـىدى. 

«بهسـىرەت گېزىتـى»نـىڭ 1877-يـىلـى 9-ئـايـنىڭ 9-كۈنـىدىكـى سـانـىدا «ھهزرەتـى پـادىشـاھى ۋەلـى 
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ئهھدىنـىڭ ئـىرادىسـى بـىلهن نېسپ ۋە تهيـىن ئهيـلهنـگهن» بهگقۇلـىنـىڭ خـانـلىق تهخـتىگه ئـولتۇرغـانـلىقـى خهۋەر 

قـىلـىنـغان. (76) يهنه دەل شۇ مهزگـىلـدە، نـىيـاز ھېكىمـبهگ خـوتهن شهھىرىگه قېچىپ بېرىپ ئۆزىنـى بهگ دەپ 

جاكارلىسا، ھېكىمخان تۆرە ئاقسۇدا ئۆزىنى خان دەپ جاكارلىدى. (77) 

بهگقۇلـى تهخـت مۇجـادىلـىسـىدە ئۈسـتۈنلۈكـكه ئېرىشـتى ۋە قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدە ئـاسـىي شهھهر 

بهگـلىرىنـى تهكـرار تـىزگـىنـىگه كـىرگۈزۈش ئۈچۈن قهشـقهردىن كـورلـىغـا قـاراپ يۈرۈش قـىلـدى. كـورلـىدا ئـىشـالرنـى 

تهرتـىپـكه سـالـغانـدىن كېيىن كۇچـارغـا قـاراپ مـاڭغان بـولسـىمۇ، ئـارقـىدىنـال زو زوڭتاڭ كـورلـىنـى قـورشـاۋغـا ئېلىپ 

قـولـىغـا كـىرگۈزدى. بهگقۇلـى ئۆزىدىن كېيىن قهشـقهرگه كهلـگهن قېرىنـدىشـى ھهققۇلـى بـىلهن ئۇرۇش قـىلـدى. بۇ 

ئۇرۇشـتا ھهر ئـىكـكى تهرەپ ئېغىر تـاالپهتـكه ئۇچـرىغـان بـولسـىمۇ، بهگقۇلـى قېرىنـدىشـى ھهققۇلـىنـى ئۆلتۈرۈپ، 

بـىردىنـبىر قـانۇنلۇق تهخـت سـاھىبـىغـا ئـايـالنـدى. 9-ئـايـنىڭ 18-كۈنـى بهگقۇلـى خـوتهنـگه يۈرۈش قـىلـىپ بۇ 

يهرنـى قـايـتىدىن قـولـغا كـىرگۈزدى. ئۇ ۋاقـىتـنى قـولـدىن بهرمهسـتىن دەرھال ئـاقسۇغـا يۈرۈش قـىلـىپ، بۇ يهردىمۇ 

بۇزۇلـغان تهرتـىپـنى قـايـتىدىن ئـورنـىتـىشـنى ئـويـلىغـانـىدى. لېكىن، (دەل شۇ چـاغـدا) زو زوڭتاڭنىڭ 

قـومـانـدانـلىقـىدىكـى چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرى قهشـقهرنـى قـورشـىۋالـدى. قهشـقهردە چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرى 

بـىلهن تۇتۇشـقان بهگقۇلـى جهڭگاھنى تـاشـالپ پهرغـانـىگه قېچىشـقا مهجبۇر بـولـدى ۋە تـاشـكهنـتكه يېقىن جـايـدا 

ئۆلـدى. 1877-يـىلـى 12-ئـايـنىڭ 16-كۈنـى، يهنـى يـاقۇپـبهگـنىڭ ئۆلۈمـىدىن يهتـته ئـاي كېيىن، چـىڭ 

سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرى قهشـقهرگه كـىرىپ، قهشـقهر خـانـلىقـىنـى تـولۇق ئـاغـدۇردى. (78) چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـى 

قهشـقهرگه كـىرگهنـدىن كېيىن، زو زوڭتاڭنىڭ قـىلـغان تۇنـجى ئـىشـى يـاقۇپـبهگـنىڭ مـازىرىنـى ئـاچقۇزۇپ، ئۇنـىڭ 

جهسىتىنى سوتلىتىش ۋە بېشىنى كهسكۈزۈش بولدى. (79) 

ياقۇپبهگدىن كېيىن تۈركىستاندا يۈز بهرگهن سىياسىي ۋەقهلهر 

چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق چـوڭ ئـىسـتېالسـىنـىڭ تهسـىرى بـىرىنـچى 

قېتىمــدىكــىدىن (يهنــى 1759-يــىلــىدىكــىدىن) تېخىمۇ چــوڭ بــولــدى. بۇ رايــون ئۈچۈن زۆرۈر مهمۇرىي 

تهقسـىمـاتـالر ئېلىپ بېرىلـىپ، زو زوڭتاڭنىڭ رەھبهرلـىكـىدىكـى بـاش ۋالـىي مهھكىمـىسـى تهسـىس قـىلـىنـدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، چـىڭ سۇاللـىسـى قـوشۇنـلىرى رۇسـالرنـىمۇ بۇ رايـونـدىن سـىقـىپ چـىقـىرىپ، بۇ يهردە تـولۇق 

ھاكـىمـىيهت ئـورنـاتـتى. قـىسـقا مۇددەتـتىن ئېيتقانـدا، رايـونـدا تـىنچـلىقـپهرۋەر سـىيـاسهت يۈرگۈزگهن چـىڭ 

سۇاللـىسـى 1884-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 11-كۈنـى بۇ رايـونـنى 17 ۋىاليهتـكه ئـايـرىپ، «شـىنـجاڭ» (يېڭى رايـون) 

دەپ ئـاتـىدى. ئـىشـغالـىيهتـنىڭ دەسـلهپـكى يـىلـلىرىدا رايـون خهلـقى بـىلهن يـاخشـى مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـقا 

تـىرىشـقان چـىڭ سۇاللـىسـى ھۆكۈمـىتـى بـاجـنى تۆۋەنـلهتـتى، دىنـنى بـاسـتۇرۇشـتىن ۋە كـىشـىلهرنـى مهجبۇرىي 

كۆچۈرۈش سـىيـاسهتـلىرىدىن يـىراق تۇردى. 1911-يـىلـىدا چـىڭ سۇاللـىسـى يـىمـىرىلـىپ، سۈن جـوڭشهن 
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رەھبهرلـىكـىدە ھاكـىمـىيهت بېشىغـا چـىقـقان مـىلـلهتـچى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى دەۋرىدە، بۇ رايـونـدا نـوپۇز بـوشـلۇقـى 

شهكـىلـلهنـگهن بـولسـىمۇ، بۇ ۋەزىيهتـنى مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىگه ئـايـالنـدۇرىدىغـان قۇرۇلـما ئـوتتۇرىغـا 

چـىقـمىدى. ئهكسـىچه، خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى خـىتـاي نهسـىلـلىك كـىشـىلهرنـى بۇ يهرگه يهرلهشـتۈرۈپ، نـوپۇس 

ئېقىنـى شهكـىلـلهنـدۈرۈشـكه بـاشـلىدى. بۇ جهريـانـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا روشهن بۆلۈنۈش ۋەزىيـىتـى مهۋجۇت 

ئـىدى. خـوجـىالر تـائـىپـىسـى بـاشـچىلـىقـىدىكـى مۇتهئهسسـىپـلهر بـىلهن جهدىتـچىلهر ئـارىسـىدىكـى جېدەل بۇ يهرنـى 

ئىككىگه ئايرىغانىدى. 

1931-يـىلـىدىكـى قۇمۇل قـوزغـىلـىڭىدىن كېيىن، مۇسـتهقـىلـلىق يـولـى قـايـتىدىن ئېچىلـدى ۋە خـوجـىنـىيـاز 

ھاجــى بــاشــچىلــىقــىدا ئۇيۇشــقان ئۇيغۇرالر بۇ نۆۋەتمۇ تۇڭگانــالر بــىلهن كېلىشــىشــكه مهجبۇر بــولــدى. 

تهڭرىتـاغـلىرىنـى پـاسـىل قـىلـغان ھالـدا ئېالن قـىلـىنـغان بـىر كېلىشـىمـنىڭ نهتـىجـىسـىدە 1933-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 

12-كۈنـى قهشـقهردە «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى»نـىڭ قۇرۇلـغانـلىقـى جـاكـارالنـدى. يـىگـىرمـىنـچى 

ئهسـىردە مهزكۇر رايـونـدا قۇرۇلـغان بۇ مۇسـتهقـىل دۆلهتـنىڭ سـىيـاسـىي ئۆمـرى ئۇزۇن داۋامـالشـماسـتىن، ئۈچ 

ئـايـدىن كېيىن خـىتـاي ۋە رۇس بېسىمـلىرىغـا پـايـلىيـالـماي يـىقـىلـدى. خـوجـىنـىيـازغـا «يـاپـونـالر بـىلهن تـىل 

بـىرىكتۈرگهن» دەپ جـىنـايهت ئـارتـىلـىپ ئۆلتۈرۈلـدى. شۇنـىڭدىن كېيىن رايـونـدىكـى تهسـىرىنـى ئـىزچـىل 

كۈچهيـتكهن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 1944-يـىلـى 9-ئـايـدا يېڭى بـىر قـوزغـىالڭغا دۇچ كهلـدى. ئـىكـكىنـچى دۇنـيا 

ئۇرۇشـنىڭ تهسـىرى ۋە يـاپـونـىيهنـىڭ تهھدىتـىگه تـاقـابـىل تۇرۇش ھهلهكـچىلـىكـىدە يۈرگهن خـىتـايـغا نـىسـبهتهن بۇ 

قـوزغـىالڭنى بـاسـتۇرۇش بهسـىي مۈشكۈل ئـىدى. نـىلـقا نـاھىيهسـىدە بـاشـالنـغان قـوزغـىالڭ نـاھايـىتـى تېزال غۇلـجىغـا 

كېڭهيـدى ۋە (مـوڭغۇل، شـىبه قـاتـارلـىق) غهيـرىي تۈركـىي قهۋمـلهرنـىڭ قـولـلىشـى ئـاسـتىدا زورايـدى. نهتـىجـىدە، 

شۇ يـىلـى 1944-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 12-كۈنـى ئهلـىخـان تۆرىنـىڭ رەھبهرلـىكـىدە «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

جۇمھۇرىيـىتـى» قۇرۇلـدى. خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ مۈشكۈالت ئـىچـىدە قـالـغانـلىقـىنـى غهنـىيـمهت بـىلـگهن بۇ يېڭى 

دۆلهت قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدە زامـانـىۋى قـوشۇن تهشـكىلـلهپ، ئۆز نـامـىغـا پۇل بـاسـتۇرۇپ، زامـانـىۋى دۆلهت 

سـىسـتېمىسـىنـى ۋۇجۇدقـا كهلتۈردى. قۇرۇلـغان يېڭى ئـارمـىيهنـىڭ تۈرتـكىسـىدە، شهرقـىي تۈركـىسـتان مـىقـياسـىدا 

ئۈنۈملۈك كۈرەش بـاشـلىنـىپ، گـومـىنـداڭ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ يهردىكـى ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا خـاتـىمه بېرىلـدى. لېكىن، 

گـومـىنـداڭ ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن «قـوزغـىالڭچىالر» دەپ ئـاتـالـغان ئۇيغۇرالر رۇسـىيهنـىڭ قـول تـىقـىشـى 

نهتـىجـىسـىدە (شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىغـا) ئـىلـگىرىلـىشـىنـى تـوخـتاتـتى ۋە بـىر كېلىشـىم (11 بـىتـىم) 

ئـىمـزالـىشـىپ، ئۆز ھهقـقىنـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى بـىلهن بۆلۈشۈشـكه مهجبۇر بـولـدى. 1946-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 

1-كۈنـى ئـىمـزاالنـغان بۇ كېلىشـىمـدە، شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ تهكـلىپـىنـى 

قـوبۇل قـىلـىپ، يېڭى بـىرلهشـمه ھۆكۈمهت قۇرۇشـقا كۆنـدى. بۇ ئهھۋال مهزكۇر دۆلهتـنىڭ ئـاغـدۇرۇلـغانـلىقـىدىن 

دېرەك بېرىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، پهقهت قهغهز يۈزىدىكـى مۇسـتهقـىلـلىقـتىنـال سۆز ئېچىش مۇمـكىن ئـىدى. يېڭى 

قۇرۇلـغان بۇ ھۆكۈمهت 15 نهپهر شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىق ۋە ئـون نهپهر خـىتـايـدىن تهركـىب تـاپـقان  (جهمـئىي 

25 كـىشـىلـىك) ھهيـئهت تهرىپـىدىن بـاشقۇرۇالتـتى. بۇنـىڭدىن سـىرت، (مهزكۇر بـىتـىمـغا كۆرە) خـىتـاي تـىلـى 

رەسـمىي تـىل دەپ بېكىتـىلهتـتى ۋە ئۇيغۇرچه بـىلهن قـازاقـچىمۇ رەسـمىي تـىلـلىق سـاالھىيـىتـىگه ئېرىشهتـتى. 
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خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىقـالرنـىڭ بـارلـىق دېموكـراتـىك ھهقـلىرىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىالتـتى. جـاڭ 

جـىجـوڭ (ୟလӾ) ئـىسـىمـلىك خـىتـاي بۇ بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـنىڭ رەئـىسـى، بۇرھان شهھىدى بـىلهن ئهخـمهتـجان 

قـاسـىمـى مۇئـاۋىن رەئـىسـلىكـىگه تهيـىنـلهنـدى. بۇ ئهسـلىدە ھېچبىر ئۇيغۇر قـوبۇل قـىلـمايـدىغـان ھۆكۈمهت ئـىدى. 

چۈنـكى، ھۆكۈمهت تهركـىبـىگه كـىرگۈزۈلـگهنـلهر سـوۋېت قـولـاليـدىغـان كـىشـىلهر بـولۇپ، خهلـق قهھرىمـانـىغـا 

ئـايـالنـغان ئـوسـمان بـاتۇر ۋە ئهلـىخـان تۆرە قـاتـارلـىق مـىلـلهتـچىلهر ھۆكۈمهتـتىن يـىراقـالشـتۇرۇلـغانـىدى. ئـوسـمان 

بـاتۇر بۇ كېلىشـىمـنىڭ خـىتـايـغا قۇل بـولۇشـتىن دېرەك بېرىدىغـانـلىقـىنـى ۋە شۇ سهۋەبـتىن قـوبۇل قـىلـىنـماسـلىقـى 

كېرەكـلىكـىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىغـانـالردىن ئـىدى. شۇ ۋەجـىدىن، ئۇ قـورالـلىق مۇجـادىلـىسـىنـى داۋامـالشـتۇرۇشـقا 

بهل باغلىغانىدى. 

مـاۋ زېدوڭ رەھبهرلـىكـىدە خـىتـايـدا قۇرۇلـغان كـوممۇنـىسـتىك ھاكـىمـىيهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

گـومـىنـداڭ قـالـدۇقـلىرىنـى يـوقـىتـىش ئۈچۈن شهرقـىي تۈركـىسـتان چېگراسـىغـا يېقىنـالپ كهلـگهنـىدى. 1949-يـىلـى 

9-ئـايـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى گـومـىنـداڭنىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـى قـالـدۇق قـىسـىمـلىرى قـىزىل ئـارمـىيهگه تهسـلىم 

بـولـغانـدىن كېيىن، رايـون تـامـامهن خـىتـاي كـوممۇنـىسـتلىرىنـىڭ تـىزگـىنـىگه ئۆتـتى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

كـوممۇنـىسـتىك ھاكـىمـىيهتـنى ئېتىراپ قـىلـغان ئهخـمهتـجان قـاسـىمـى ۋە ئـىسھاقبېك رەھبهرلـىكـىدىكـى كـىشـىلهر 

(بېيجىڭغا سـىيـاسـىي كېڭهشـنىڭ يـىغـىنـىغـا قـاتـناشـقىلـى مېڭىش سهپـىرىدە) بـىر ئـايـروپـىالن ۋەقهسـى ئـارقـىلـىق 

كۆزدىن يوقىتىلدى.  

ئـىيـسا يۈسۈپ ئـالـىپتېكىن ۋە مۇھهمـمهدئهمـىن بۇغـرا قـاتـارلـىق نۇرغۇن ئۇيغۇرالر تۈركـىيهگه كېلىپ 

يهرلهشتى ۋە چهتئهللهردە شهرقىي تۈركىستان مۇجادىلىسى قىلىشقا باشلىدى. 

داۋامـلىق قـورالـلىق مۇجـادىله قـىلـغان ئـوسـمان بـاتۇر كـوممۇنـىسـتىك ھاكـىمـىيهتـكه قـارشـى كۈرىشـىنـىمۇ 

داۋامـالشـتۇردى ۋە 1950-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، پهۋقۇلـئاددە ئـاز سـانـدىكـى ئـادەمـلىرى بـىلهن خـىتـايـغا تـاقـابـىل 

تۇرالـمايـدىغـانـلىقـىنـى ھېس قـىلـىپ، مـاكـايـغا چېكىنـدى. بۇ يهردىمۇ ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان قـورالـلىق تـوقۇنۇشـالر يۈز 

بېرىپ تۇردى ۋە ئۇ ئـاخـىرىدا كـايـىز رايـونـىدا خـىتـاي قـىسـىمـلىرىنـىڭ قـولـىغـا چۈشۈپ قـالـدى. ئـايـالـى، ئۈچ 

ئـوغـلى ۋە بهش قـىزىمۇ ئهسـىر ئېلىنـدى. 18 يـاشـلىق قـىزى كهبـىيـرە بـىلهن 14 يـاشـلىق ئـوغـلى بهيـبولـال ئـاپـىسـى 

مـامهيـنىڭ كۆز ئـالـدىدا چـانـاپ ئۆلتۈرۈۋېتىلـدى. 11 يـاشـتىكـى ئـوغـلى قـارىي بـىلهن تـوققۇز يـاشـلىق قـىزى 

سـاپـىيـان تـىرىك ھالـدا يـىگـىرمه مېتىر چـوڭقۇرلۇقـتىكـى قۇدۇقـقا تـاشـلىۋېتىلـدى. پهرزەنـتلىرىگه قـىلـىنـغان بۇ 

زۇلۇم-سـىتهمـگه ۋە قهتـلىئـامـغا چـىدىيـالـمىغـان مـامهي ئهقـلىدىن كهتـتى ۋە ۋەقه يۈز بهرگهن جـايـنىڭ يېنىدىكـى 

دەريـاغـا سهكـرەپ ئۆلۈۋالـدى. ئـوسـمان بـاتۇر ئۆزىمۇ ئۈرۈمـچى كـوچـىلـىرىدا سـازايـى قـىلـىنـدى ۋە 1951-يـىلـى 

4-ئاينىڭ 21-كۈنى كوممۇنىست خىتايالر تهرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى. 

«ياقۇپبهگ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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ساغالملىق

ئىممۇنىتېت سىستېمىمىز بىزنى راكتىن
قانداق قوغدايدۇ؟ 

ئۈمىت ئاقتاش



ئىممۇنىتېت سىستېمىمىز بىزنى راكتىن قانداق قوغدايدۇ؟ 

دوكتور ئۈمىد ئاقتاش 

بـىلـىشـكه تېگىشـلىك ئـىنـتايـىن مۇھىم بـىر ھهقـىقهت بـار: ئهسـلىدە بـىز ئـىنـسانـالر ھهر كۈنـى راك كېسىلـى 

بـىلهن ئۇچـرىشـىپ تۇرىمـىز! بهدىنـىمـىزدە ھهر كۈنـى بـىنـورمـال راك ھۈجهيـرىلـىرى پهيـدا بـولۇپ تۇرىدۇ. ئهمـما 

بۇ راك ھۈجهيـرىلـىرىنـىڭ پهيـدا بـولۇشـى بـىزنـىڭ راك كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولـغانـلىقـىمـىزدىن دېرەك بهرمهيـدۇ. 

بـىزنـىڭ ئهقـىلـلىق ۋە ھوشـيار ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىسـى ھۈجهيـرىلـىرىمـىز ھهر كۈنـى پهيـدا بـولـىدىغـان بۇ راك 

ھۈجهيـرىلـىرىنـى دەرھال بـايـقىيـااليـدۇ ۋە ئۇالرنـى كېسهلـلىك پهيـدا قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرىال يـوقـىتـىدۇ. شۇڭا راكـتىن 

ئهمهس، ئىممۇنىتېت سىستېمىڭىزنىڭ تهڭپۇڭلۇقىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن قورقۇڭ! 

راك ھۈجهيـرىلـىرىدە ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىسـىنـى ئـاكـتىپـالشـتۇرىدىغـان ئـانـتىگېنالر (ئـورگـانـىزمـدا 

ئـىمۇنـىتېتلىق رېئاكسـىيه قـوزغـىيـااليـدىغـان مـاددىالر، ت) بـار. ئـىلـگىرى تـىلـغا ئېلىپ ئۆتـكىنـىمـىزدەك، بۇ 

ئـانـتىگېنالر ھۈجهيـرىلهرنـىڭ كـىمـلىك كـارتـىسـىغـا ئـوخـشايـدۇ. يـوچۇن ھۈجهيـرە بهدەنـگه كـىرگهنـدە، ئـىممۇنـىتېت 

سـىسـتېمىسـى دەرھال «سـاالھىيهت» تهكشۈرۈپ، ھۈجهيـرىنـىڭ ئـانـتىگېنىنـى تهھلىل قـىلـىدۇ. ئهگهر مهزكۇر 

ئـانـتىگېن بهدەنـگه يـات بـولـسا، ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىسـى دەرھال جـىددىي ھالهتـكه ئۆتۈپ، بۇ ھۈجهيـرىنـى 

يوقىتىش ئۈچۈن بارچه ئىمكانىيىتىنى ئىشقا سالىدۇ.  

بهدەنـدە راك ھۈجهيـرىسـى پهيـدا بـولـغانـدىمۇ شۇنـىڭغا ئـوخـشاش مېخانـىزم ھهرىكهتـكه ئۆتـىدۇ. 

ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىسـى راك ھۈجهيـرىلـىرىنـىڭ ئـانـتىگېنلىرىنـى تـونۇغـان ھامـان، دەرھال ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ 

ئۇالرنـى يـوقـىتـىدۇ. راك ھۈجهيـرىسـىگه ھۇجۇم قـىلـىدىغـان ھۈجهيـرىلهر تهبـىئـىي ئـىممۇنـىتېت ھۈجهيـرىلـىرىدۇر. 

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ئىنسانالر تۇغۇلغان ۋاقتىدىن باشالپال راكقا قارشى ئىممۇنىتېت كۈچىگه ئىگه. 

راكـقا قـارشـى تۇرىدىغـان ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىسـى بـاشـقا زىيـانـلىق ھۇجۇم قـىلغۇچـىالرغـا قـانـداق مۇئـامـىله 

قـىلـغان بـولـسا، راك ھۈجهيـرىسـىگـىمۇ شۇنـداق مۇئـامـىله قـىلـىدۇ. راك ھۈجهيـرىسـى تـونۇلـغانـدىن كېيىن، بۇ 

رايـونـغا ئهۋەتـىلـگهن مـاكـروفېيج ھۈجهيـرىلـىرى (Macrophage ـــ ئـاق قـان ھۈجهيـلىرىنـىڭ بـىر خـىلـى، ت) راك 

ھۈجهيـرىسـىنـى يۇتۇپ ھهزىم قـىلـىدۇ. ھهزىم قـىلـىنـغان راك ھۈجهيـرىسـىنـىڭ ئـانـتىگېنى (كـىمـلىك كـارتـىسـى) B ۋە 

T لىمفا ھۈجهيرىلىرىگه سۇنۇلىدۇ-دە، لىمفا ھۈجهيرىلىرى ئىلغار ئىممۇنىتېت مېخانىزملىرىنى قوزغىتىدۇ. 

بۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ھۈجهيـرە ئۆلتۈرگۈچـى T (Cytotoxicity) لـىمـفا ھۈجهيـرىسـى ۋىرۇس بـىلهن 

يۇقۇمـالنـغان ھۈجهيـرىلهرگه قـارىتـا ئـاالھىدە سهزگۈردۇر. بهزى راكـالرنـى ۋىرۇس كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـانـلىقـى 
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ئـىسـپاتـالنـدى. ئهنه شۇ خـىل ۋىرۇسـتىن مهنـبهلهنـگهن راكـالردا، ھۈجهيـرە ئۆلتۈرگۈچـى T لـىمـفا ھۈجهيـرىسـى 

ۋىرۇس بـىلهن يۇقۇمـالنـغان راك ھۈجهيـرىلـىرىنـى بـايـقىغـان ھامـان ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ، شـىددەتـلىك ھۇجۇم 

ئارقىلىق راك ھۈجهيرىسىنى يوقىتىدۇ. 

بهدىنـىمـىزدىكـى راك ھۈجهيـرىلـىرىگه قـارشـى تۇنـجى مۇداپـىئه ۋەزىپـىسـىنـى ئـادا قـىلغۇچـى دەل مۇشۇ 

تهبـىئـىي قـاتـىل (Natural killer) ھۈجهيـرىلهر بـولۇپ، بۇالر بهدەنـنى تـوخـتىمـاي چـاراليـدۇ ۋە سـىكـانېراليـدۇ 

ھهمـدە بۇ جهريـانـدا قـولـغا چۈشۈرگهن راك ھۈجهيـرىسـىگه ئهجهلـلىك زەربه بېرىدۇ. بۇ سـىكـانـىرالش پـائـالـىيـىتـى 

ھهر كۈنـى نهچـچه مـىڭ قېتىم تهكـرارلـىنـىدۇ. ئۇالر راك ھۈجهيـرىسـىنـى تـاپـقان ھامـان دەرھال ھۇجۇم قـىلـىپ، 

ئهجهلـلىك زەھىرىنـى راك ھۈجهيـرىسـىگه كـىرگۈزىدۇ. ھهرە نهشـتىرىنـى سـانـجىش ئـارقـىلـىق زەھىرىنـى بهدەنـگه 

كـىرگۈزگهنـگه ئـوخـشاش، تهبـىئـىي قـاتـىل ھۈجهيـرىلهرمۇ ئـوخـشاش ئۇسۇلـدا سـانـجىش ئـارقـىلـىق راك 

ھۈجهيـرىسـىنـى ئۆلتۈرىدۇ. بۇ ھۈجهيـرىلهرنـىڭ ئهڭ چـوڭ ئـارتۇقـچىلـىقـى شۇكـى، ئۇالرنـىڭ راك ھۈجهيـرىلـىرىنـىڭ 

ئـانـتىگېنىنـى ئـىلـگىرى تـونۇغـان بـولۇشـىنـىڭ ھاجـىتـى يـوق، ئهكسـىچه ئۇالر راك ھۈجهيـرىلـىرىنـى كۆرگهن ھامـان 

تـونۇپ ھۇجۇمـغا ئۆتهلهيـدۇ. ئۇالر بۇ ئـىقـتىدارىنـىڭ يـاردىمـىدە، مـاكـروفېيج ھۈجهيـرىلـىرى ۋە T لـىمـفا 

ھۈجهيـرىلـىرىدىن قېچىپ قۇتۇلـغان راك ھۈجهيـرىلـىرىنـى تۇتۇپ ئۆلتۈرەلهيـدۇ. يهنـى بهدىنـىمـىز ھهرگـىزمۇ راكـقا 

قـارشـى مۇداپـىئهسـىز قـالـغىنـى يـوق. بـىزگه ئـاتـا قـىلـىنـغان مۆجـىزىۋى ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىسـى راك ھۈجهيـرىلـىرىنـى 

تۇتۇۋالغان يهردە يوقىتىدۇ.  

شۇڭا، گهپـنىڭ پـوسـكالـلىسـى شۇكـى: راكـتىن ئهمهس، ئـىممۇنـىتېت سـىسـتېمىڭىزنـىڭ ئـاجـىزالپ 

كېتىشىدىن قورقۇڭ! 

دوكتور ئۈمىد ئاقتاشنىڭ «دورىسىز ھايات» دېگهن كىتابىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

خاتالىقىڭىزنى ئېتىراپ قىلىڭ،
كىبىرلهنمهڭ 
مۇھهممهد ئارىفى 



خاتالىقىڭىزنى ئېتىراپ قىلىڭ، كىبىرلهنمهڭ 

مۇھهممهد ئارىفى 

ئـاداۋەتـنىڭ بـىر-ئـىكـكى يـىل، ھهتـتا بـىر ئۆمۈر داۋامـلىشـىشـىغـا سهۋەب بـولـغان نۇرغۇن مهسـىلـىلهرنـى ھهل 

قىلىش ئۈچۈن، ئىككى تهرەپتىن بىرىنىڭ «مهن خاتالىشىپتىمهن، ئۆزۈر سورايمهن» دېيىشى كۇپايىدۇر. 

دېيىشىپ قويغان يهرگه بارماسلىق، ئېغىر چاقچاق ياكى رەنجىتكۈچى سۆز ... 

يـانـغىن يۈز بېرىشـتىن ئـىلـگىرى ئۇچقۇنـالرنـى ئۆچۈرۈشـكه تـىرىشـىڭ: «ئۆزۈر سـورايـمهن»، «تـوغـرا 

دېدىڭىز»، «كۆڭلۈڭىزنـى خۇشـال تۇتۇڭ!». كـىچـىك پېئىل بـولۇش ۋە كـىشـىلهرگه بۇ سۆزلهرنـى دېيىش نېمه 

دېگهن ياخشى ھه! 

* ئهبۇ زەر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ بـىلهن بـىالل رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ جـاڭجالـلىشـىپ قـالـغانـىدى. ھهر ئـىكـكىلـىسـى 

پهيـغهمـبهر سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ سـاھابـىسـى بـولۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، (خـاتـالـىقـتىن تهلتۆكۈس 

ساقلىنىپ بواللمايدىغان) ئىنسان ئىدى. 

ئهبۇ زەر ئـاچـچىقـىدا بـىاللـنى «قـارا خـوتۇنـنىڭ بـالـىسـى!» دېدى. بـىالل رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ بۇ ئهھۋالـدىن 

رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـگه شـىكـايهت قـىلـدى. رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم ئهبۇ 

زەرنـى چـاقـىرىپ: «پـاالنـىنـى ھاقـارەتـلىدىڭمۇ؟» دېۋىدى، ئهبۇ زەر: «ھهئه» دېدى. رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ 

ئهلهيھى ۋەسهلـلهم: «ئـاپـىسـىنـى چـىشـلهپ تـارتـتىڭمۇ؟» دېۋىدى، ئهبۇ زەر: «ئهركهكـلهر بـىلهن جېدەلـلهشـكهن 

كـىشـىلهرنـىڭ دادىسـى بـىلهن ئـاپـىسـى چـىشـلهپ تـارتـىلـىدۇ، ئـى رەسۇلۇلـالھ» دېدى. شۇنـىڭ بـىلهن، رەسۇلۇلـالھ 

سهلاللالھۇ ئهلهيھى ۋەسهللهم: «سهندە جاھىلىيهتنىڭ قالدۇقلىرى بار ئىكهن» دېدى. 

ئهبۇ زەر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇنـىڭ چـىرايـى ئۆڭۈپ كهتـتى ۋە: «شۇنـچه يـىل مۇسۇلـمان بـولۇپ يـاشـىغـانـدىن 

كېيىن، يهنه جـاھلىيهت قـالـدۇقـلىرى بـولـسا ھه!» دېۋىدى، رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم: 

«شۇنـداق» دېدى. ئـانـدىن، رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم ئۇنـىڭغا ئۆزىدىن تۆۋەنـدىكـىلهرگه 

قانداق مۇئامىله قىلىش كېرەكلىكىنى ئۆگىتىپ مۇنداق دېدى: 

«ئۇالر سـىلهرنـىڭ قېرىنـداشـلىرىڭالردۇر. ئـالـالھ ئۇالرنـى سـىلهرنـىڭ بـاشقۇرۇشۇڭالرغـا تـاپشۇردى. 

قېرىنـدىشـى ئۇنـىڭ بـاشقۇرۇشـىدا بـولـغان كـىشـى ئۆزى يېگهنـنى ئۇنـىڭغىمۇ يېگۈزسۇن؛ ئۆزى كـىيـگهنـنى 

ئۇنـىڭغىمۇ كـىيـدۈرسۇن. ئۇنـى كۈچـى يهتـمهيـدىغـان ئـىشـقا بۇيـرۇمـىسۇن، ئهگهر بۇيـرۇپ قـالـسا، ئۆزى ئۇنـىڭغا 

ياردەمچى بولسۇن.» 
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ئهبۇ زەر رەزىيهلــالھۇ ئهنھۇ قــانــداق قــىلــدى؟ ئۇ بــىالل رەزىيهلــالھۇ ئهنھۇ بــىلهن كۆرۈشۈپ، ئۆزۈر 

سـورىدى. بـىاللـنىڭ ئـالـدىدا يهردە ئـولتۇرۇپ، مهڭزىنـى يهرگه يـاقـتى ۋە: «ئـى بـىالل، يۈزۈمـگه دەسسـىگـىن» 

دېدى [سهھىھۇل مۇسلىم]. 

سـاھابـىلهر ئـاداۋەت ئۇچقۇنـلىرى تۇتۇشۇپ كېتىشـتىن ئـىلـگىرىال ئۆچۈرۈشـته مۇشۇنـداق يـول تۇتـقانـىدى. 

ئهگهر ئاداۋەت كۆرۈلگهن تهقدىردىمۇ، ئۇالر ئۇنىڭ ئۇزىراپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا تىرىشاتتى. 

* ئهبۇ بهكـىر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ بـىلهن ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇنـىڭ ئـارىسـىدا ئـازراق گهپ بـولۇنـدى ۋە 

ئهبۇ بهكـىر ئۆمهرنـىڭ ئـاچـچىقـىنـى كهلتۈرۈپ قـويـدى. ئۆمهر ئـاچـچىقـالنـغان ھالهتـته ئۇنـىڭ يېنىدىن 

ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن، ئهبۇ بهكـىر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ پۇشـايـمان قـىلـدى ۋە دەرھال ئۆمهرنـىڭ ئـارقـىسـىدىن 

مېڭىپ: «ئـى ئۆمهر! مهن ئۈچۈن ئـالـالھتىن مهغـفىرەت تـىلـىگـىن» دېدى. لېكىن، ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ 

ئۇنـىڭغا قـارىمـىدى. ئهبۇ بهكـىر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ ئۆزۈر سـورىغـىنـىچه ئۇنـىڭ ئـارقـىسـىدىن مېڭىۋەردى. ئۆمهر 

ئۆيـىگه كـىرىپ ئـىشـىكـنى يېپىۋەتـتى. ئهبۇ بهكـىر رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ يېنىغـا مـاڭدى. 

رەسۇلۇلــالھ سهلــاللــالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلــلهم ئۇنــى يــىراقــتىن كۆرۈپــال: «بۇرادىرىڭالر بــىرى بــىلهن 

جېدەللهشكهندەك تۇرىدۇ» دېدى. ئهبۇ بهكىر رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئارتۇق گهپ قىلماي ئولتۇردى. 

بـىرئـازدىن كېيىن، ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ قـىلـغان ئـىشـىغـا پۇشـايـمان قـىلـدى. ئـالـالھ ئۇالردىن رازى 

بولسۇن. ئۇالرنىڭ قهلبلىرى پاكپاكىز ئىدى. 

ئۆمهر رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم ئـولتۇرغـان يهرگه كېلىپ سـاالم بهردى ۋە رەسۇلۇلـالھ 

سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ يېنىدا ئـولتۇرۇپ، بـولـغان ئـىشـالرنـى، ئهبۇ بهكـىرگه نېمىشـقا پهرۋا 

قـىلـمىغـانـلىقـىنـى ۋە ئۆزرىسـىنـى نېمىشـقا قـوبۇل قـىلـمىغـانـلىقـىنـى بـايـان قـىلـدى. رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى 

ۋەسهلـلهم بۇنـىڭدىن خـاپـا بـولـدى. ئهبۇ بهكـىر رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ خـاپـا 

بـولـغانـلىقـىنـى كۆرۈپ: «ئـى رەسۇلۇلـالھ، ئـالـالھ بـىلهن قهسهمـكى، خـاتـالـىق مهنـدىن ئۆتـكهنـىدى. خـاتـالـىق 

مهنـدىن ئۆتـكهنـىدى» دېدى ۋە ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇنـى ئـاقـالپ، ئۇنـىڭ ئۈچۈن ئۆزۈر ئېيتتى. رەسۇلۇلـالھ 

سهلاللالھۇ ئهلهيھى ۋەسهللهم بۇنىڭغا جاۋابهن مۇنداق دېدى: 

«ھهقـىقهتهن ئـالـالھ مېنى سـىلهرگه ئهۋەتـتى. سـىلهر: <يـالـغان ئېيتتىڭ> دېدىڭالر. ئهبۇ بهكـىر بـولـسا: 

<راسـت ئېيتتىڭ> دېدى. ئۇ يهنه جېنى ۋە مېلى بـىلهن مـاڭا يـاردەم قـىلـدى. سـىلهر ھهمـرايـىمـنى مـاڭا قـويۇپ 

بېرەمسىلهر؟ سىلهر ھهمرايىمنى ماڭا قويۇپ بېرەمسىلهر؟» [سهھىھۇل بۇخارى] 

ئۆزىڭىزنـى ھاالكهتـكه تـاشـالش ئـارقـىلـىق بـاشـقىالرنـى تـوغـرا يـولـغا ئهكهلـگهنـلهردىن (يهنـى ئـىبـرەتـلىك 

ئۆرنهك) بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىڭ! تۈگمهن تېشىنى چۆرگىتىلىتىدىغان ئېشهك بولۇپ قالماڭ! 

ئهگهر سـىز ئـوقۇغۇچـىلـىرىغـا تهلـىم بېرىدىغـان ۋە ئۇالرغـا ئۆرنهك بـولـىدىغـان ئـوقۇتقۇچـى، دادا يـاكـى ئـاپـا 

بــولســىڭىز، ئــوبيېكىتــلىرىڭىزنــىڭ كۆز ئــالــدىڭىزدىال ئــىكهنــلىكــىنــى ۋە ھهمــمهيــلهنــنىڭ ســىزگه قــاراپ 
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تۇرۇۋاتـقانـلىقـىنـى بـىلـىڭ. مۇمـكىنـقهدەر قـائـىدىلـىك بـولۇشـقا تـىرىشـىڭ! ئهر-ئـايـالـالرمۇ بـىر-بـىرىگه ئهنه شۇنـداق 

مۇئامىله قىلىشى كېرەك. 

* بـىر قېتىم، ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ خهلـقكه كـىيـىمـلىك رەخـت تـارقـاتـتى. ھهربـىر پـارچه رەخـت پهقهت 

ئـىزار (بهدەنـنىڭ تۆۋەن قـىسـمىغـا كـىيـىدىغـان پهرتۇقسـىمـان ئـىشـتان) يـاكـى رىدا (يهكـتهكسـىمـان كـىيـىم) 

چىققۇدەكال ئۇزۇنلۇقتا ئىدى. 

ئـانـدىن، جۈمه كۈنـى ئۇ ئـىنـسانـالرغـا خۇتـبه سۆزلهپ: «ئـالـالھ سـىلهرنـى مـاڭا قۇالق سېلىشـقا ۋە ئـىتـائهت 

قـىلـىشـقا بۇيـرۇدى» دېۋىدى، جـامـائهتـتىن بـىرى ئـورنـىدىن تۇرۇپ: «سـاڭا قۇالق سېلىش ۋە ئـىتـائهت قـىلـىش 

مهجبۇرىيـىتـىمـىز يـوق» دېدى. ئۆمهر: «نېمىشـقا؟» دەپ سـورىۋىدى، ھېلىقـى كـىشـى :«چۈنـكى، سهن بـىزگه 

بـىر كـىيـىمـلىك رەخـت تـارقـاتـتىڭ. ئۆزۈڭنىڭ ئۇچـىسـىدا بـولـسا ئـىكـكى پـارچه يېڭى كـىيـىم تۇرىدۇ. سېنىڭ ھهم 

ئىزارىڭ، ھهم رىدايىڭ بارلىقىنى كۆرۈۋاتىمز» دېدى. 

شۇنـىڭ بـىلهن، ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ جـامـائهتـكه يۈزلهنـدى. ئۇ كـىمـنىدۇر ئـىزدەۋاتـقانـدەك قـىالتـتى. 

ئـانـدىن ئـوغـلى ئـابـدۇلـالھنى كۆردى-دە، ئۇنـىڭغا: «ھهي ئۆمهرنـىڭ ئـوغـلى ئـابـدۇلـالھ، تۇر ئـورنـىڭدىن!» 

دېدى. ئـوغـلى ئـورنـىدىن تۇرىۋىدى: «ئۈسـتۈمـدە بـىر قۇر كـىيـىم بـار چـاغـدا، سهن ئۆزۈڭگه بۆلۈنـگهن رەخـتنى 

خۇتـبه ئـوقۇغـانـدا كـىيـىدىغـان كـىيـىمـلىك قـىلـىشـىم ئۈچۈن مـاڭا بهرمـىدىڭمۇ؟» دەپ سـورىدى. ئـوغـلى: 

«شۇنـداق» دېدى. ھېلىقـى كـىشـى جـايـىدا ئـولتۇرغـاچ: «ئهمـدى سـاڭا قۇالق سـالـىمـىز ۋە ئـىتـائهت قـىلـىمـىز» 

دېدى-دە، مهسىله تولۇق ھهل بولدى. 

ئهزىز قېرىنـدىشـىم! مـاڭا قـارىتـا ئۇنـچه ئـالـدىراقـسانـلىق قـىلـما! ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇغـا ئېتىراز 

بـىلـدۈرگهن كـىشـىنـىڭ ئۇسـلۇبـىنـىڭ تـوغـرا ئهمهسـلىكـى جهھهتـته، ئـىكـكىمـىزنـىڭ پـىكـرى ئـوخـشاش. لېكىن، 

مۇھىمـى شۇكـى، ئۆمهر رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ ئهھۋالـنى ئـاڭقىرىپ، ئـاداۋەت ئۇچقۇنـلىرىنـى دەرھال ئۆچۈرۈشـكه 

مۇۋەپپهق بولدى. 

ئهڭ ئـاخـىرىدا مهيـلى ئهر-ئـايـال، بـاال-چـاقـا، ئـاكـا-ئۇكـا، ئـاچـا-سـىڭىلـلىرىڭنىڭ سېنىڭ پـىكـرىڭنى ۋە 

نهسىھهتىڭنى قوبۇل قىلىشىنى ئويلىساڭ، ئۆزۈڭمۇ كىبىرلهنمهستىن نهسىھهتنى قوبۇل قىلغانالردىن بول.  

* بـىر كـىشـى ئـايـالـىغـا دائـىم: «بـالـىالرغـا تېخىمۇ بهكـرەك كۆڭۈل بۆلـگىن. تـامـاقـنى يـاخشـىراق ئهتـكىن. 

قاچانغىنىچه ساڭا: <ھۇجرىالرنى رەتلىك تۇت> دەۋېرەرمهن؟» دەيتتى. 

ئـايـالـى ھهردائـىم كۈلۈپ تۇرۇپ: «ئهنـدىشه قـىلـماڭ، ئـالـالھ خـالـىسـا دېگهنـلىرىڭىزنـى بهجـا كهلتۈرىمهن» 

دەيتتى. 

بـىر كۈنـى ئـايـالـى ئۇنـىڭغا: «بـالـىالر ئـىمـتىھان مهزگـىلـىدە سـىزنـى يېنىمـىزدىراق تۇرسـىكهن، دەيـدۇ. 

دوستلىرىڭىز بىلهن كۆرۈشكهندە بهك ھايالداپ قالمىسىڭىز» دېدى. 

ھېلىقـى ئـادەم ئـايـالـىنـىڭ سۆزلـىرىنـى ئـاڭالر-ئـاڭلىمـاسـتىن: «مهن ئۇالرغـا ۋاقـىت ئـاجـرىتـالـمايـمهن. خـالـىسـام 

ھايال بولىمهن، خالىسام ھايال بولمايمهن. سهن مېنىڭ ئىشلىرىمغا ئارىالشما» دەپ ۋارقىرىدى. 
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ئېيتىپ بـاقـقىنه! شۇنـىڭدىن كېيىن، ئـايـالـىڭنىڭ سېنىڭ سۆزلـىرىڭگه قۇالق سېلىشـىدىن قـانـداقمۇ ئۈمـىد 

كۈتهلهيسهن؟ 

ئهقـىلـلىق ئـىنـسان بـاشـقىالرنـىڭ مـارىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن، تـامـدىكـى يـوچۇقـنى ئېتىۋېتىدۇ. 

يهنى ئىنسانالرنىڭ ئۆزىدىن شۈبھىلىنىشىگه ئىمكان قالدۇرمايدۇ. 

ئېسىمـدە قېلىشـىچه، دىنـىي دەۋەت ئـىشـلىرىغـا ئـاالقـىدار جهمـئىيهتـلهردىن بـىرى بـىر تـوپ دەۋەتـچىنـى 

ئـالـبانـىيهدە لېكسىيه سۆزلهشـكه تهكـلىپ قـىلـغانـىدى. ئـالـبانـىيه دىنـىي دەۋەت مهركهزلـىرىنـىڭ مۇدىرىمۇ يـىغـىنـغا 

قـاتـناشـقانـىدى. ئۇنـىڭ يۈزىدە سـاقـالـدىن ئهسهر يـوق ئـىدى. ئـادەتـته دەۋەتـچى دېگهنـنىڭ رەسۇلۇلـالھ 

سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ سۈنـنىتـىگه ئۇيغۇن ھالـدا سـاقـىلـى بـولۇشـى كېرەك ئـىدى. شۇنـداق ئـىكهن، 

دەۋەتچىلهرنىڭ باشالمچىسى ساقالسىز بولسا قانداق بولغىنى؟ 

يـىغـىن بـاشـالنـغانـدىن كېيىن، ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ: «قېرىنـداشـالر! مهن سـاقـال چـىقـمايـدىغـان كـوسـا ئـادەم. 

شۇڭا مهن (يهنـى سـاقـىلـىم يـوقلۇقـى) ئۈچۈنمۇ مهخسۇس لېكسىيه سۆزلهپ يۈرمهڭالر يهنه» دېدى. بـىزمۇ 

كۈلگىنىمىزچه ئۇنىڭغا رەھمىتىمىزنى بىلدۈردۇق. 

خالىساڭ، مهدىنىگه بىر نهزەر سااليلى! 

رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم رامـزان كېچىلـىرىدە مهسـچىتـته ئېتىكـاپـقا كـىرەتـتى. ئـايـالـى 

سهفـىيـيه بـىنـتى ھۇيهي ئۇنـى زىيـارەت قـىلـىپ كهلـگهنـىدى. ئۇ رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ 

يېنىدا بـىر ئـاز تۇرغـانـدىن كېيىن، ئۆيـگه قـايـتىشـقا تهرەددۇتـالنـدى. رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم 

ئۇنـى قـاراڭغۇدا يـالغۇز مـاڭغۇزۇشـنى خـالـىمـاي، ئۇنـى ئـاپـىرىپ قـويۇش مهقسـىتـىدە ئۇنـىڭ بـىلهن بـىلـله مـاڭدى. 

دەل شۇ چـاغـدا، ئهنـسارالردىن ئـىكـكى كـىشـىنـى ئۇچـراتـتى. ئۇالر رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ 

يېنىدا بـىر ئـايـال بـارلـىقـىنـى كۆرۈپ تېز-تېز مېڭىشـقا بـاشـلىدى. رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم 

ئۇالرغـا: «تـوخـتاڭالر! بۇ (مېنىڭ ئـايـالـىم) سهفـىيـيه بـىنـتى ھۇيهيـدۇر» دېدى. ھېلىقـى ئـىكـكىيـلهن: 

«سۇبھانـالـالھ (يهنـى «سـىلـىدىنمۇ گۇمـان قـىالمـدۇق؟») ئـى رەسۇلۇلـالھ!» دېۋىدى، رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ 

ئهلهيھى ۋەسهلـلهم: «شهيـتان ئـىنـسان بهدىنـىدە قـان ئـايـالنـغانـدەك ئـايـلىنـىدۇ. مهن ئۇنـىڭ سـىلهرگه شۈبھه 

سېلىشىدىن قورقتۇم» دېدى [سهھىھۇل بۇخارى]. 

جـاسـارەت خـاتـالـىقـتا چـىڭ تۇرۇۋېلىش ئهمهس، بهلـكى خـاتـالـىقـنى ئېتىراپ قـىلـىش ۋە ئۇنـى قـايـتا 

تهكرارلىماسلىقتۇر. 

دوكـتور مۇھهمـمهد ئـارىفـىنـىڭ «ھايـاتـنىڭ پهيـزىنـى سۈرۈڭ» نـامـلىق ئهسـىرىدىن ئۆتكۈر ئـالـماس 
تهرجىمىسى
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تارىخ ۋه بىز

 شېرىپ دامولالم  



شېرىپ دامولالم 

شېرىپ ئـاخۇن خهلـپىتـىم، كېيىنـچه شېرىپ دامـولـالم دەپ ئـاتـالـغان بـولۇپ، 1904-يـىلـى شهھيار بـازىرى 

قۇملۇق مهھهلـلىسـىدە تۇغۇلـغان. ئۇ ئـائـىلـىسـىدە بـىر مهزگـىل بـىلـىم ئـالـغانـدىن كېيىن، كۇچـاردىكـى سـاقـساق 

مهدرىسـىگه بېرىپ مۇسـايـىپ دامـولـالمـدا ئـوقۇغـان. 1921-يـىلـى قهشـقهر خـانـلىق مهدرىسـىگه بېرىپ بـىلـىم 

ئـالـغان بـولۇپ، دېيىلـىشـىچه كۆپ ۋاقـىتـالردا «تـامـاق ئهتـسهم ۋاقـىت كېتىدۇ» دەپ ئۇمـاچ چېلىپ بـورىنـىڭ 

ئۈسـتىگه دۈم كۆمتۈرىۋېلىپ، ھهر قېتىمـدا كېسىپ يهپ نـاھايـىتـىمۇ تـىرىشـىپ ئـوقۇغـان ۋە شۇنـىڭغا اليـىق بهك 

تېز بـاشـقا تـالـىپـالرنـىڭ ئـالـدىغـا ئۆتۈپ كېتىپ خهلـپهت بـولـغانـلىقـتىن شېرىپ خهلـپىتـىم دەپ ئـاتـالـغان ئـىكهن. 

(كېيىن قهشـقهردە قـالـغان ئـوغـلى بهدىردىن شېرىپـكه بـىر سـاتـىراش ئۇسـتام «شېرىپ ئـاخۇن خهلـپىتـىمـنىڭ 

چېچىنـى مهن ئېلىپ قـويـاتـتىم، سـاتـىراشـخانـىغـا كـىتـاب كۆتۈرۈپ كـىرەتـتى، مهن چېچىنـى ئېلىۋەتـسهممۇ 

تـوخـتاپ تۇرسـىال، كـىتـابـقا بـىر قـارىۋاالي، دەپ تۇرىدىغـان ئـىنـسان ئـىدى» دەپ تهرىپـلهپ بهرگهن ئـىكهن). 

شېرىپ خهلـپىتـىم شۇ زامـانـالردا تۈركـىيهدىن كهلـگهن بـىر نهچـچه ئهپهنـدىدىن پهنـنى بـىلـىمـلهرنـى ئـالـغان 

بـولۇپ، سـىيـاسهت، جۇغـراپـىيه، ئـاسـترونـومـىيه، ئـالگېبرا، فـىزىكـا ۋە خـىمـىيه پهنـلىرىدىن ئـاسـاس سـالـغانـلىقـى 

كېيىنكى كونسپىكلىرىدىن ۋە تالىپلىرىنىڭ ئهسلىمىسىدىن بىلىنمهكته. 

  شېرىپ خهلـپىتـىم 1931-يـىلـى شهھيارغـا قـايـتىپ كېلىپ ئۆيـلهنـگهن ۋە پـاتـىمه ئـىسـىمـلىك بـىر قـىزى 

تۇغۇلـغان. 1932-يـىلـى قهشـقهردىكـى دوسـتلىرى شېرىپ دامـولـالمـنى جـىددىي چـاقـىرتـقاچـقا، ئـايـالـىغـا «ھايـات 

مـامـاتـلىق سهپهرگه مـاڭدىم، بـىر يـىلـغىچه كېلهلـمىسهم بـاشـقا ئهرگه تهگـسه بـولـىدۇ» دېگهن مهزمۇنـدا شهرتـلىك 

تاالق بېرىپ قهشقهرگه كهتكهن ۋە بىرىنچى جۇمھۇرىيهتنىڭ ئهڭ دەسلهپكى جهڭچىلىرىدىن بىرى بولغان. 

1933-يـىلـى، شهھيار قـوزغـىلـىڭىنـىڭ يېتهكـچىلـىرىدىن بـولـغان شېرىپ دامـولـالمـنىڭ ئـاتـىسـى ئـىمـىن مۇپـتى 

ۋە ئـىمـىن مۇپـتىنـىڭ دوسـتى ھاجـى ئهلهم ئـاخۇنۇم قهشـقهرگه بېرىپ جۇمھۇرىيهت ئېالن قـىلـىش مۇراسـىمـىغـا 

قـاتـناشـقانـدا، شېرىپ دامـولـالم قهشـقهردە ئـوقۇۋاتـقان 50 تـىن ئـارتۇق شهھيار، كۇچـار ۋە بـاي تهۋەسـىدىن 

كهلـگهن ئهسـكهرلهرنـى تهشـكىلـلهپ قـوغـدىغۇچـىلـىق قـىلـغان. جۇمھۇرىيهت ئېالن قـىلـىنـغان يـىلـى قـىشـتا شېرىپ 

دامـولـالم جۇمھۇرىيهت ئـارمـىيهسـىدىكـى بهزى ئـىشـالردىن رايـى سـوۋۇپ، «بـىز خهقـقه ئهسـكهردىن بهكـرەك 

مۇئهلــلىم الزىمــكهن» دەپ ئهســكهرلــىكــتىن ۋاز كهچــكهنــدىن كېيىن، «ئهســكهرلــىكــتىن قــاچــتىڭ» دەپ 

جۇمھۇرىيهت ئهسـكهرلـىرى تهرىپـىدىن قـىيـناقـقا ئۇچـرىغـان ۋە سـوراقـقا چـاقـىرغـانـدا مهخـمۇت سـىجـاڭغا ئـىلـتىمـاس 
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قـىلـىپ قهشـقهر يېڭى شهھهرنـىڭ قـارلۇق دېگهن يېرىگه تـونۇشـلىرى پۇل چـىقـىرىپ سـالـغان مهكـتهپـكه مۇئهلـلىم 

بولغان ئىكهن. 

  شېرىپ خهلـپىتـىم ئۇ مهكـتهپـته ئـىسـالمـى بـىلـىمـلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئۇنـىۋېرسـال دەرس بهرگهن بـولۇپ، 

بـىزگـىچه يېتىپ كهلـگهن، قۇيـاش سـىسـتېمىسـى، پهسـىلـلهر ۋە كېچه كۈنـدۈز ئـالـمىشـىشـى ھهقـقىدىكـى رەسـىمـلىك 

سـىزمـىلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان كـونسـپىكـلىرىدىن، ئۇنـىڭ جهدىتـچىلـىكـنىڭ تهسـىرىگه چـوڭقۇر ئۇچـرىغـانـلىقـىنـى، 

تهۋھىد، ھهدىس، مهنـتىقه، تـارىخ، جۇغـراپـىيه، ئـاسـترونـومـىيه، ئـالگېبرا، مېدىتسـىنـا ۋە دۇنـيا سـىيـاسـىتـى 

قاتارلىق دەرسلهرنى ئۆتكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز. 

شېرىپ دامـولـالمـنىڭ ئـاتـىسـى ئـىمـىن مۇپـتى جۇمھۇرىيهت تهرىپـىدىن شهھيارغـا مۇپـتى قـىلـىپ تهيـىنـلهنـگهن 

بـولۇپ، ئۇ 1937-يـىلـى خـوجـا نـىيـاز ھاجـى چـاقـىرغـان يـىغـىنـغا بېرىپ قـولـغا ئېلىنـىپ، ئۆي-زېمىنـى مۇسـادىرە-

مۇھاسـىرە قـىلـىنـغان. بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە ئـائـىلـىدىكـى كـىچـىكـى 6 ئـايـلىق بـولـغان بـالـىلـىرى ئـىگـىسـىز قـالـغانـدىن 

كېيىن (شېرىپ دامـولـالمـنىڭ بۇ ئـىنـى-سـىڭىلـلىرى كېيىن شېرىپ دامـولـالمـنىڭ فـامـىلـىسـى بـىلهن مـىجـىت 

شېرىپ، ئـابـدۇرېشىت شېرىپ، ھېپىزەم شېرىپ دەپ ئـاتـالـغان)، ئـىمـىن مۇپـتىنـىڭ ئـاتـىسـى ئهرشـىدىن 

قۇملۇقـنىڭ دوسـتى، يۈز يـاشـالرغـا بېرىپ قـالـغان ئهالبهگ، ئـىمـىن مۇپـتى ئـائـىلـىسـى بـىلهن بـولـغان دوسـتلۇقـى 

تۈپهيـلىدىن ئـائـىلـىدىكـى كـىچـىك بـالـىالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قـايـلور ئېگهرچـىدىكـى زېمىنـىغـا يهرلهشـتۈرۈپ، ئـىمـىن 

مۇپـتىنـىڭ ئـوغـلى - شۇ ۋاقـىتـتا قهشـقهر يېڭىشهھهردە مۇئهلـلىم بـولۇپ تۇرۇۋاتـقان شېرىپ خهلـپىتـىمـگه خهت 

ئهۋەتكهن. 

  ئـاتـىسـى ئـىمـىن مۇپـتىنـىڭ يـىغـىنـغا كهتـكهن پېتى تۇتۇلۇپ كهتـكهنـلىكـى، ئـائـىلـىسـىنـىڭ ئـاختۇرۇلۇپ 

ۋەيـران قـىلـىنـغانـلىقـى، كـىچـىكـى 6 ئـايـلىق بـولـغان ئـىنـىلـىرىنـىڭ بـاشسـىز قـالـغانـلىق خهۋىرى كهلـگهنـدە، شېرىپ 

خهلـپىتـىمـنىڭ قهشـقهردە ئـالـغان ئـايـالـى ھامـىلـىدار بـولۇپ، ئـايـالـىغـا «بـاال ئـوغۇل تۇغۇلـسا بهدىردىن، قـىز 

تۇغۇلـسا سـائـادەتـخان قـويۇڭ» دەپ بـىر بـاغـاقـچه قـالـدۇرۇپ قـويۇپ شهھيارغـا كهتـكهن (بۇ بـاغـاقـچىنـى شېرىپ 

ئـاخۇن خهلـپىتـىمـنىڭ 1938-يـىلـى قهشـقهردە تۇغۇلۇپ، ئـاپـىسـىنـىڭ يېنىدا چـوڭ بـولـغان ئـوغـلى بهدىردىن 

شېرىپ ساقلىغان). 

شېرىپ خهلـپىتـىم شهھيارغـا بـارغـانـدىن كېيىن ئهالبهگـنىڭ قـىزى ھهجهرخـان بـىلهن تـوي قـىلـغان بـولۇپ، 

قهشـقهردە قـالـغان ئـايـالـى تۇغۇتـىدىن قـوپـقانـدا شېرىپ دامـولـالمـنىڭ پـىچـىقـى بـىلهن ئۇنـىڭ «شهھياردا ئـىگه 

چـاقـىسـىز تۇغـقانـلىرىم بهك كۆپـكهن، مهن قـايـتالـمىغۇدەكـمهن، تـويـىنـى قـىلـىۋالسۇن» دېگهن سۆزىنـى تـاپشۇرۇپ 

ئالغان ۋە 11 يىل ساقالپ ئاندىن توي قىلغان ئىكهن. 
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  شېرىپ ئـاخۇن خهلـپىتـىم شهھيارغـا كهلـگهنـدىن كېيىن ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن ئۈزۈل-كېسىل ۋەيـران 

قـىلـىنـغان، جۇمھۇرىيهت مهزگـىلـلىرىدە ھۆكۈمهت ئـىشـخانـىسـى قـىلـىنـغان ئۆي-زېمىنـى، شېڭ شـىسهي ئهۋەتـكهن 

يېڭى ھاكـىم تهرىپـىدىن ئـىشـخانـا قـىلـىۋېلىنـغانـلىقـتىن (بۇ ئۆيـنىڭ ئـورنـى ھازىرقـى شهھيار نـاھىيهلـىك خهلـق 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـىنـاسـى بـار ئـورۇن شۇ بـولۇپ، ھازىرقـى خـىتـاي بـاشـالنغۇچ مهكـتهپـنىڭ ئـورنـى شېرىپ 

دامـولـالمـنىڭ مهدرىسه قـىلـىنـغان بېغى ئـىكهن) قـايـلورغـا بېرىپ بـىر مهزگـىل تۇرغـان. شۇ چـاغـدا گۈلـباغ ئـاقـىرىقـقا 

قـاراشـلىق بـوزدۆڭدىكـى ئـىسـمائـىل ئـىمـىن دېگهن كـىشـى: «مېنىڭ ئـىمـىن مۇپـتىغـا قهرزىم بـار ئـىدى. قهرز تۆلهپ 

بـولغۇچه ئـىمـىن مۇپـتىغـا خـىتـايـنىڭ كۆزى تهگـدى، ھازىر مېنىڭ بـالـىلـىرىممۇ ئۆيلۈك-ئـوچـاقـلىق بـولۇپ 

بـولـدى، ئۇ دۇنـيادا قهرزىم تۇتـمىسۇن، قهرز قـايتۇرغـىنـىم بـولسۇن» دەپ، 600 مـو ئهتـراپـىدىكـى تېرىلغۇ 

يېرىنـى شېرىپ ئـاخۇن دامـولـالمـغا يهر خېتى ۋە بـاج-پـىراق تـارىخ ھۆجـجهتـلىرى بـىلهن بـىلـله ئۆتكۈزۈپ 

بهرگهن ئىكهن. 

 شېرىپ خهلـپىتـىم ئـاتـىسـىدىن قـالـغان ئـازراق ئۆتـنه-يېرىمـالرغـا ئـىگه بـولـغانـدىن كېيىن، بـاش بـولۇپ 

خهلـقنى سهپهرۋەر قـىلـىپ ھازىرقـى شهھيار خهلـق بـانـكىسـىنـىڭ ئـورنـىدىكـى چـوڭ خـانـىقـادا ئـىكـكى قهۋەتـلىك 

مهدرىسه سېلىپ ئـىلـىم ئۆگـىتـىشـنى بـاشـلىغـان ۋە شۇنـىڭدىن بـاشـالپ شهھياردا شېرىپ دامـولـالم دەپ مهشھۇر 

بـولۇشـقا بـاشـلىغـان. تـالـىپـلىرىدىن كېيىن شهھيار 1- ئـوتتۇرا مهكـتهپـكه مۇدىر بـولـغان ئـىبـراھىم ھاجـىم، 

كېيىنـكى يـىلـالردا تـالـىپ تهربـىيهلهپ زور تۆھپىلهرنـى قـوشـقان قـاسـىم تـوقـا، ئـاقـيول دامـولـالم، مـىجـىت ئـاخۇن 

خهلـپىتـىم، مهھمۇد قـارىھاجـىم، شۈكۈر ئـاخۇن خهلـپىتـىم، مۆمـىن قـارىم، ئـايۇپ قـارىم قـاتـارلـىقـالر بـار بـولۇپ، 

ھهمـمىسـى پـارىس، ئهرەب تـىلـلىرىدا، تهۋھىد ۋە مۇكهمـمهل دىنـى بـىلـىم، پهنـنى بـىلـىمـلهردىن ئۇنـىۋېرسـال 

ئاساسىي ساۋات ئالغان. 

1980-يىـلالردىن كېيىن شهھيار قاـيلـوردا تاـلىـپ تهربىـيهلهپ زور تۆھپىلهرنىـ قوـشقـان قاـسىـم داموـلال 

قـارىھاجـىمـنىڭ ئهسـلهپ بېرىشـىچه، 1940-يـىلـالردا، شهھيار قـايـلورلۇق بـولـغان بۇ كـىشـى قهشـقهر خـانـلىق 

مهدرىسـىگه بېرىپ ئـوقۇش ئـارزۇسـىنـى بـىلـدۈرگهنـدە «شـىرىۋاخۇن خهلـپىتـىم قهشـقهردە بـار ئـىلـىمـنىڭ ھهمـمىنـى 

ئهكهتـتى، جـانـنى قـىيـناپ مۇسـاپـىر بـولـماي شـىرىۋاخۇن خهلـپىتـىمـدە ئـوقۇسـىلـىمۇ ئـوخـشاش» دېگهن تهۋسـىيهنـى 

ئاـڭالپ شهھيارغاـ كېلىپ شېرىپ داموـلالمدا ئوـقۇغاـن ئىـكهن. (ھازىرقىـ ئۆلىـماـالر بىـرلىـكىـنىـڭ رەئىـسىـ ئاـتاـۋۇلال 

شهھيار قاسىم دامولال قارىھاجىمنىڭ تالىپلىرىدىن بىرى بولىدۇ). 

1949-يـىلـى شهھياردىكـى بـىر قـىسـىم كـىشـىلهر «كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيه كېلىدىكهن» دەپ چهتـئهلـگه 

مـاڭغان ۋە شېرىپ دامـولـالمـنى چهتـئهلـگه چـىقـىپ كېتىشـكه دەۋەت قـىلـغىنـىدا شېرىپ دامـولـالم: «مېنىڭ جېنىم 
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جهڭدىن ئېشىپ قـالـغان مۇكـاپـات جـان، كـوممۇنـىسـت خـىتـاي كهلـسه سـولـىغـىلـى ئـادەم الزىم بـوالر، ۋەتـىنـىمـدە 

ئۆلهي» دەپ قېلىپ قالغان ئىكهن.  

1951-يـىلـى شېرىپ دامـولـالم تـارىخـى ئهكسـىلـئىنـقىالبـچىالرنـى تـارتـىپ چـىقـىرىش دولقۇنـى ئـاسـتىدا 

نهزەربهنـدكه ئېلىنـغان بـولۇپ، بۇرۇنـقى ئـاتـا مـىراس قـالـغان زېمىنـلىرى، ھهتـتا بـوزدۆڭدىكـى تېرىلغۇ 

يهرلـىرىدىن تـارتـىپ ھېچنېمه قـويـماي مۇسـادىرە قـىلـىنـىپ ئۆزى بۈگۈرلۈك ئـابـلىز چـىڭگىزخـان دامـولـالم قـاتـارلـىق 

كىشىلهر بىلهن بىلله قهشقهرگه ئاپىرىپ سىياسىي ئۆگىنىشكه سېلىنغان. 

  1971-يـىلـى شېرىپ دامـولـالم شهھيار قـامـاقـخانـىسـىغـا قـامـىلـىپ، 1972-يـىلـى 4-ئـايـدا پۈتۈن 

بهدەنـلىرى جـاراھهت بـىلهن تـولـغان، مـاڭالـمايـدىغـان ھالـىتـىدە ئـائـىلـىگه كېپىلـگه بېرىلـگهن بـولۇپ، ئـائـىلـىگه 

بېرىلـىپ 43 كۈنـدىن كېيىن (1972-يـىلـى 5-ئـايـنىڭ 28-كۈنـى) ۋاپـات بـولـغان ۋە ئۆزىگه تهۋە تېرىلغۇ 

يهرنـىڭ بېقىنـىدىكـى قۇم دۆڭگه دەپـنه قـىلـىنـغان (ھازىر بۇ قهبـرىسـتانـلىق شېرىپ دامـولـالم قهبـرىسـتانـلىقـى دەپ 

ئـاتـىلـىدۇ). كېيىنـكىلهرنـىڭ ئهسـلىشـىچه، شېرىپ دامـولـالمـنىڭ نـامـىزىغـا كهلـگهنـلهر 10 مـىڭدىن ئـارتۇق بـولۇپ 

كـىشـىلهرنـىڭ كۆپلۈكـىدىن ھۆكۈمهت «شهھيارلـىقـالر ئـىسـيان قـىلـىدىغـان بـولـدى» دەپ سـاقـچى ئېلىپ چـىقـقان 

ئىكهن. 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز تهييارلىدى 
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گۈلىستان

 ئۆزى كىچىك، غايىسى چوڭ دۆلهت 

قاتار



ئۆزى كىچىك، غايىسى چوڭ دۆلهت — قاتار 

دۇنـيا خهرىتـىسـىدە ئـاران بـىر چېكىتـچىلـىك كۆرۈنـىدىغـان قـاتـارنـىڭ دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى، بـولۇپمۇ ئـوتتۇرا 

شهرقـتىكـى تهسـىرى ئۆز جۇغـىدىن خېلىال ھالـقىپ كهتـكهن بـولۇپ، ئۇ «كـىشـى بېشىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان يـىلـلىق 

كـىرىم» دېگهنـدەك كۆپـلىگهن كۆرسهتكۈچـلهردە، دۇنـيانـىڭ ئـالـدىنـقى قـاتـارىدىن ئـورۇن ئېلىپ كهلـمهكـته. 

ئۇنـداقـتا، بۇ دۆلهتـنىڭ بۈگۈنـكى ئهھۋالـى زادى قـانـداق؟ ئۇ قـانـداق تـارىخـىي جهريـانـالرنـى بـاشـتىن 

كهچۈرگهن؟ بۈگۈن بىز بۇ ھهقتىكى قىسقىچه تونۇشتۇرۇشنى ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ ھۇزۇرىغا سۇنىمىز. 

ئـىسـمى: قـاتـار دۆلـىتـى. «قـاتـار» دېگهن بۇ ئـىسـىم ئهرەبـچىدىكـى «يـامغۇر» دېگهن مهنـىنـى 

بـىلـدۈرىدىغـان «قطر» سۆزىدىن كهلـگهن بـولۇپ، ئېيتىلـىشـىچه بۇ يهر مـىالدى 50-يـىلـىدىن تـارتـىپـال مۇشۇ 

نام بىلهن ئاتىلىپ كهلگهن. 

ئـورنـى: ئهرەب يېرىم ئـارىلـىنـىڭ شهرقـىي قـىرغـىقـىغـا جـايـالشـقان بـولۇپ، جهنۇبـتا سهئۇدىي ئهرەبـىسـتان 

بـىلهن چېگرالـىنـىدۇ. سهئۇدىي ئهرەبـىسـتان قـاتـارنـىڭ بـىردىنـبىر قۇرۇقلۇق ئـارقـىلـىق چېگرالـىنـىدىغـان قـوشـنىسـى 

بـولۇپ، قـالـغان ئۈچ تهرىپـى پـارس قـولتۇقـى تهرىپـىدىن ئـورالـغان. ئۇنـىڭ غهربـىي شـىمـالـىدا بهھرەيـن، غهرب ۋە 

جهنۇب تهرىپىدە سهئۇدىي ئهرەبىستان، شهرقىدە ئهرەب بىرلهشمه خهلىپىلىكى، شىمالىدا ئىران بار. 

نـوپۇسـى: ئۈچ مـىلـيون 59 مـىڭ (2022-يـىلـى)، بۇنـىڭ ئـىچـىدە 99.1 پـىرسهنـتى شهھهر ئـاھالـىسـى 

بـولۇپ، يېزا ئـاھالـىسـى ئـاران 0.9 پـىرسهنـتنى ئـىگـىلهيـدۇ.  نـوپۇسـنىڭ مـىلـلهت تهركـىبـى تـوغـرىسـىدىكـى 

سـىتـاتـىسـتىكـىغـا كۆرە، يهرلـىك قـاتـارلـىقـالر ئۆز دۆلـىتـىدە «ئـاز سـانـلىق» ھېسابـلىنـىدىغـان بـولۇپ، ئـومۇمـىي 

نـوپۇسـنىڭ ئـاران 11.6 پـىرسهنـتىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. 1970-يـىلـلىرى بـاشـالنـغان ئـىقـتىسـادىي ئېشىش سهۋەبـلىك، 

ئېغىر دەرىجـىدە چهتـئهلـلىك ئـىشـچىالرغـا تـايـىنـىدىغـان ئـىگـىلـىك ئهنـدىزىسـى ۋۇجۇدقـا كهلـگهنـلىكـى ئۈچۈن، ھازىر 

بۇ يهردىكـى چهتـئهلـلىك ئـىشـچىالر ـــ بۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى پـاكـىسـتان، ھىنـدىسـتان ۋە ئـىرانـدىن كهلـگهن ـــ 

يهرلىك كىشىلهرگه قارىغاندا بهكال كۆپ.  

پـايـتهخـتى: دوھا. قـاتـارنـىڭ شهرقـىي قـىرغـىقـىغـا جـايـالشـقان بۇ شهھهر ئۆز نۆۋىتـىدە قـاتـارنـىڭ ئهڭ چـوڭ 

شهھىرى ۋە تـىجـارەت مهركـىزى بـولۇپ، ئـومۇمـىي نـوپۇسـنىڭ يېرىمـى ۋە يهرلـىك قـاتـارلـىقـالرنـىڭ 99 پـىرسهنـتى 

مۇشۇ شهھهردە ياشايدۇ. 

تـىل: دۆلهت تـىلـى ئهرەبـچىدۇر. ئېنگلىزتـىلـىمۇ ئـومۇمـىيۈزلۈك ئـىشـلىتـىلـىدۇ. چهتـئهلـلىكـلهر ئـارىسـىدا پـارس 

ۋە ئوردۇ تىللىرىمۇ كۆپ ئىشلىتىلىدۇ. 
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دىن: رەسـمىي دۆلهت دىنـى ئـىسـالمـدۇر. لېكىن، 2010-يـىلـىدىكـى سـىتـاتـىسـتىكـىغـا كۆرە، نـوپۇسـنىڭ 

67.7 پـىرسهنـتى مۇسۇلـمان، 13.8 پـىرسهنـتى خـىرىسـتىيـان، 13.8 پـىرسهنـتى ھىنـدى، 3.1 پـىرسهنـتى 

بۇددىستتۇر. 

يهر كۆلـىمـى: شـىمـالـدىن جهنۇبـقا تهخـمىنهن 160 كـىلـومېتىر، شهرقـتىن غهربـكه سهكـسهن كـىلـومېتىر 

كېلىدىغـان بۇ دۆلهتـنىڭ ئـومۇمـىي كۆلـىمـى ئـاران 11 مـىڭ 627 كۋادرات كـىلـومېتىر بـولۇپ، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ قهشـقهر ۋىاليـىتـىگه قـاراشـلىق مهكـىت نـاھىيهسـىنـىڭكىدىن (ئـون مـىڭ 883 كۋادرات كـىلـومېتىر) 

ئازراقال چوڭ چىقىدۇ. 

قـىسـقىچه تـارىخـى: ئهرەب يېرىم ئـارىلـىنـىڭ شهرقـىي قـىرغـىقـىغـا جـايـالشـقان، ئـاسـاسهن قۇملۇق بـىلهن 

قـاپـالنـغان بۇ كـىچـىك يېرىم ئـارالـدا قهدىمـدىن تـارتـىپ كـىشـىلهر يـاشـاپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، نـوپۇسـى ئـىزچـىل 

شـاالڭ ئـىدى. ئـىسـالم گۈلـلىنـىپ ھهر تهرەپـكه يېيىلـىشـقا بـاشـلىغـانـدا، بۇ يهر ئـىسـالم خهلـىپـىلـىكـىگه تهۋە 

بـولـغان. كېيىنـكى دەۋرلهردە يهرلـىك قهبـىلـىلهر تهرىپـىدىن ئـىدارە قـىلـىنـغان قـاتـار ئـاسـاسـلىقـى بېلىقـچىلـىق ۋە 

ئۈنـچه-مهرۋايـىت تـىجـارىتـىگه تـايـىنـاتـتى. 1878-يـىلـى قـاتـار ئۈچۈن بـىر مۇھىم بۇرۇلۇش نۇقـتىسـى ئـىدى. 

قـاتـارنـىڭ قـوشـنىسـى بـولـغان بهھرەيـن ئهنـگلىيهلـىكـلهرنـىڭ چـاڭگىلـىغـا چۈشۈپ، قـاتـارنـىڭ زېمىنـىغـا كۆز 

تـىكـكهنـدىن (قـاتـار بـىلهن بهھرەيـن ئـارىسـىدىكـى زېمىن مـاجـراسـى 2001-يـىلـى ئـانـدىن تـولۇق ھهل قـىلـىنـدى) 

كېيىن، شهيـخ مۇھهمـمهد بـىن سـانـى قـاتـاردىكـى قهبـىلـىلهرنـى بـىرلهشـتۈرۈپ، بۇ دۆلهتـنىڭ تـىزگـىنـىنـى قـولـىغـا 

ئـالـغان. ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيهسـى بـىلهن يېقىن مۇنـاسـىۋەت ئـورنـاتـقان قـاتـار ئهمـىرى ئـوسـمانـلىنـىڭ بۇ يهردە 

ئهسكهر تۇرغۇزۇشىنى تهلهپ قىلغان ۋە ئوسمانلىغا تهۋە رايونغا ئايالنغان. 

بـىرىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە نۇرغۇن سهپـته جهڭ قـىلـغان ئـوسـمانـلى ئـارقـا-ئـارقـىدىن زېمىنـلىرىنـى 

قـولـدىن بېرىپ قـويۇشـقا بـاشـلىغـان ۋە 1916-يـىلـى قـاتـارغـا بـولـغان ئـىگـىدارچـىلـىقـىدىن ۋاز كهچـكهن. شۇنـىڭدىن 

كېيىن، قـاتـار ئهرەب يېرىم ئـارىلـىدا تۈرلۈك سۇيـقهسـتلهرنـى پـىالنـالپ، مۇسۇلـمانـالرنـى ئـىچـكى نـىزاغـا پـاتۇرغـان 

ئهنگلىيهنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكهن. 

دۇنـيا مـىقـياسـىدا ئۈنـچه-مهرۋايـىتـنىڭ كۇرسـى چۈشۈپ كهتـكهنـلىكـى سهۋەبـلىك، ئـاسـاسـلىقـى ئۈنـچه-

مهرۋايـىت تـىجـارىتـىگه تـايـىنـىدىغـان قـاتـار ئـىقـتىسـادىي مۈشكۈالتـالرغـا دۇچ كهلـگهن. 1939-يـىلـى بۇ يهردە 

تۇنـجى نېفىتـلىك بـايـقالـغان ۋە ئـارىدىن ئـون يـىل ئۆتۈپ، 1949-يـىلـى ئـىشـلهپـچىقـىرىلـىشـقا بـاشـلىغـانـدىن 

كېيىن، قـاتـارنـىڭ ئـىقـتىسـادى بېلىقـچىلـىق ۋە ئۈنـچه-مهرۋايـىت تـىجـارىتـىنـى ئـاسـاس قـىلـىشـتىن، ئېنېرگـىيهگه 

تايىنىشقا ئۆزگهرگهن. 

1968-يـىلـى ئهنـگلىيه پـارس قـولتۇقـىدىن چېكىنـگهنـلىكـىنـى جـاكـارلـىغـانـدىن كېيىن، قـاتـار 1971-يـىلـى 

مۇستهقىللىقكه ئېرىشكهن.  
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نېفىت ۋە تهبىئىي گاز سانائىتى: 

بۇ قـاتـاردىكـى ئـىكـكى چـوڭ تۈۋرۈك كهسـىپ بـولۇپ، بۇ يهردە 1971-يـىلـى تهبـىئـىي گـاز بـايـقالـغان. 

لېكىن، ئۇ چـاغـالردىكـى شـارائـىت چهكـلىمـىسـى تۈپهيـلى تهبـىئـىي گـازنـى ئېكسپورت قـىلـىش نېفىت ئېكسپورت 

قـىلـىشـقا قـارىغـانـدا كۆپ قـىيـىن ئـىدى. شۇ ۋەجـىدىن، قـاتـار شۇنـىڭدىن 26 يـىل كېيىن، ئـانـدىن غـايهت زور 

مـىقـداردىكـى بۇ تهبـىئـىي گـاز بـايـلىقـلىرىنـى ئېكسپورت قـىلـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئېرىشـكهن. 1997-يـىلـى قـاتـار 

ئهمـىرى ھامـماد بـىن خهلـىفه نېفىت ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىغـا زىيـادە تـايـىنـىپ قېلىشـتىن سـاقـلىنـىش مهقسـىتـىدە، 

سۇيۇقـالنـدۇرۇلـغان تهبـىئـىي گـاز ئېكسپورتـىنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىش ئۈچۈن مـىلـياردالپ دولـالر سهرپ قـىلـىپ، 

قـاتـارنـى دۇنـيادىكـى غـوللۇق سۇيۇقـالنـدۇرۇلـغان تهبـىئـىي گـاز ئېكسپورتـچىسـىغـا ئـايـالنـدۇرغـان. قـاتـار ھازىر 

بـايـقالـغان تهبـىئـىي گـاز زاپـىسـى جهھهتـته دۇنـيادا ئۈچـىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدۇ. 21-ئهسـىرنـىڭ دەسـلهپـكى ئـون 

يـىلـىدا، تهبـىئـىي گـازدىن قـىلـىنـىدىغـان كـىرىم نېفىت كـىرىمـىدىن ئېشىپ، قـاتـارنـىڭ GDP سـىدىكـى بـىرىنـچى 

چوڭ مهنبه بولۇپ قالدى. 

ياسىمىچىلىق: 

قـاتـار سـانـائهتـلىشـىش ئـارقـىلـىق ئـىقـتىسـادىنـى كۆپ خـىلـالشـتۇرۇشـقا تـىرىشـىۋاتـىدۇ. يـاسـىمـىچـىلـىق 

سـاھهسـىدىكـى چـوڭ شـىركهتـلىرىدە ئـاسـاسهن دۆلهت بـىلهن چـوڭ چهتـئهل شـىركهتـلىرى ئـورتـاق پـايـغا ئـىگه. 

مهسـىلهن، «قـاتـار نېفىت خـىمـىيه سـانـائـىتـى شـىركـىتـى»نـىڭ كۆپ قـىسـىم پېيى ھۆكۈمهت ئـىگـىدارچـىلـىقـىدا 

بـولۇپ، ئـاز بـىر قـىسـىم پېيى فـرانسـىيه شـىركـىتـىنـىڭ ئـىلـكىدە. نۆۋەتـته ئهسـلىدىكـىدەك ئۇن ۋە سېمونـتالرنـى 

ئـىمـپورت قـىلـىشـنىڭ ئـورنـىغـا، ئۇن پـىششـىقـالپ ئـىشـلهش ۋە سېمونـت ئـىشـلهپـچىقـىرىش كهسـىپـلىرىمۇ راۋاجـلىنـىشـقا 

باشلىدى.  

پۇل مۇئامىله:  

قـاتـار مهركـىزىي بـانـكىسـى 1993-يـىلـى قۇرۇلـغان بـولۇپ، دۆلهتـنى بـانـكا فۇنكسـىيهسـى بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ 

ۋە دۆلهت پۇلـى، يهنـى قـاتـار رىيـالـىنـى تـارقـىتـىدۇ. دۆلهت ئـىچـىدىكـى سـودا بـانـكىسـى، تهرەقـقىيـات بـانـكىسـى ۋە 

(تـىجـارەت جهھهتـته شهرىئهت ئهھكامـلىرىغـا قـاتـتىق رىئـايه قـىلـىدىغـان) ئـىسـالم بـانـكىلـىرى قـاتـارلـىق بـانـكىالردىن 

سـىرت، ئـىجـازەتـنامه ئـالـغان چهتـئهل بـانـكىلـىرىنـىڭمۇ قـاتـاردا تـىجـارەت قـىلـىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـغان. قـاتـار 

دۇنـيادىكـى 14-چـوڭ مهبـلهغ سـالغۇچـى دۆلهت بـولۇپ، ئۇ چهتـئهلـلهردە ئۆي-مۈلۈك، پۇل مۇئـامـىله، 

ساياھهتچىلىك، پارچه سېتىش قاتارلىق خىلمۇخىل ساھهلهرگه جهمئىي 335 مىليارد دولالر مهبلهغ سالغان. 
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سودا:  

مېخانـىك ئهسـلىھهلهر ۋە تـوشۇش ئۈسكۈنـىلـىرى، مهمۇالت (تهيـيار مهھسۇالت)، يېمهكـلىك ۋە تـىرىك 

ھايۋانـالر قـاتـارنـىڭ ئـاسـاسـلىق ئـىمـپورت ئـوبيېكىتـلىرىدۇر. سۇيۇقـالنـدۇرۇلـغان تهبـىئـىي گـاز، خـام نېفىت ۋە 

پـىششـىقـالپ ئـىشـلهنـگهن نېفىت ئېكسپورت قـىمـمىتـىنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى ئـىگـىلهيـدۇ. ئـامېرىكـا، خـىتـاي، 

گېرمـانـىيه، يـاپـونـىيه ۋە ئهرەب بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـى قـاتـارنـىڭ ئـاسـاسـلىق ئـىمـپورت مهنـبهلـىرىدۇر. يـاپـونـىيه، 

كـورېيه ۋە ھىنـدىسـتان بـولـسا قـاتـارنـىڭ ئهڭ مۇھىم ئېكسپورت مهنـزىلـلىرىدۇر. يـاپـونـىيه قـاتـاردىن ئهڭ كۆپ 

مهھسۇالت ئـىمـپورت قـىلـىدىغـان دۆلهت بـولۇپ، ئۇالر ئـاسـاسـلىقـى قـاتـاردىن نېفىت ۋە نېفىت مهھسۇالتـلىرىنـى 

سېتىۋالىدۇ. 

دېھقانچىلىق ۋە بېلىقچىلىق:  

ھۆكۈمهت ئۆسۈمسـىز قهرز يـاردىمـى ئـارقـىلـىق بېلىقـچىلـىق ۋە دېھقانـچىلـىق سـاھهلـىرىنـى زامـانـىۋىالشـتۇرۇشـقا 

ئۇرۇنـغان بـولسـىمۇ، لېكىن يېمهكـلىك ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىنـىڭ مـىلـلىي ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىدا 

ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـى يهنـىال پهۋقۇلـئاددە تۆۋەن. مۇنـبهت تۇپـراقـالرنـىڭ ۋە تـاتـلىق سۇنـىڭ قـىسـلىقـى 

دېھقانـچىلـىقـنى زور چهكـلىمـىگه ئۇچـراتـقان بـولـغاچـقا، زۆرۈر يېمهكـلىكـلهرنـىڭ زور قـىسـمى ئـىمـپورت قـىلـىنـىدۇ. 

ھالبۇكـى، بـىر تهرەپ قـىلـىنـغان پـاسـكىنـا سۇ ۋە تۇزسـىزالنـدۇرۇلـغان سۇنـى سۇغـىرىشـقا ئـىشـلىتـىش نهتـىجـىسـىدە، 

قـاتـاردىكـى خـورمـا، قـوغۇن قـاتـارلـىق مېۋىلهرنـىڭ، شۇنـداقـال پهمـىدۇر، كـاۋا ۋە پېدىگهن قـاتـارلـىق 

كۆكـتاتـالرنـىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش كۆلـىمـىنـى كېڭهيـتىشـكه تۈرتـكه بـولـغان بـولۇپ، قـاتـار ھازىر بۇالرنـى پـارس 

قـولتۇقـىدىكـى بـاشـقا دۆلهتـلهرگه ئېكسپورت قـىلـىدۇ. يـىگـىرمـىنـچى ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىدىن بـاشـالپ، گۆش، 

دانـلىق زىرائهت ۋە سۈت ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىمۇ ئېشىشـقا بـاشـلىدى. ھالبۇكـى، قـاتـار زېمىنـىنـىڭ پهقهت بهش 

پىرسهنتىال دېھقانچىلىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. 

ئـىلـگىرى قـاتـارنـىڭ تۈۋرۈك كهسـىپـلىرىدىن بـىرى بـولـغان مهرۋايـىتـچىلـىق ھازىر ئـاسـاسهن يـوقـالـغان بـولۇپ، 

بۇنـىڭغا يـاپـونـىيهنـىڭ بۇ سـاھهدىكـى مـونـوپـوللۇق ئـورنـى سهۋەب بـولـغان. بېلىقـچىلـىق جهھهتـته، قـاتـارنـىڭ 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بېلىقـچىلـىق پـاراخـوت ئهتـرىتـى بـار بـولۇپ، ئۇالر 1990-يـىلـالردىن بـاشـالپ تـىجـارەت 

مهقسىتىدىكى بېلىقچىلىققا ۋە راك تۇتۇشقا كۈچهشكه باشلىغان. 

ساغالملىق ۋە پاراۋانلىق: 

2022، ئۆكتهبىر 91
ئۇيغۇرالر 38-سان



بۇ دۆلهتـته ھهركـىم ھهقسـىز داۋالـىنـىش مۇالزىمـىتـىدىن بهھرىمهن بـولۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، دۆلهت 

يهرلـىك ئهرەب ئـائـىلـىلهرگه ھهرئـايـدا ئـوتتۇز مـىڭ دولـالر تـارقـىتـىدۇ ۋە كـىشـىلهرنـىڭ خۇسۇسـىي تـاپـاۋىتـىدىن بـاج 

ئېلىنـمايـدۇ. تـوك، سۇ، گـاز ھهقسـىز. قـاتـاردا ئـىشسـىزلـىق نـىسـبىتـى ئـارانـال تۆت پـىرسهنـت. ھۆكۈمهت يهنه 

«يـاشـالر پـاراۋانـلىقـى» ھهرىكـىتـىنـى قـوزغـاپ، مهخسۇس يـاشـالرغـا ئـاتـاپ چېنىقـىش ئهسـلىھهلـىرى دېگهنـدەك 

ھهرخىل نهرسىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كۈلتۈر كۇلۇبلىرىنى قۇرغان. 

مائارىپ: 

ئـالـته يـاشـتىن 16 يـاشـقىچه بـولـغان بـارلـىق پۇقـراالر ئۈچۈن مـائـارىپ ھهقسـىز، لېكىن مهجبۇرىي ئهمهس. 

ئـوغۇل-قـىزالرنـىڭ سـىنـىپـى ئـايـرىلـغان. قـاتـار مـائـارىپـقا نـاھايـىتـى كۆپ مهبـلهغ ئـاجـراتـقان بـولۇپ، ئـوقۇغۇچـى 

بېشىغا توغرا كېلىدىغان سېلىنمىسى دۇنيا بويىچه ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ.  

شۇنـداقـال، قـاتـارنـىڭ مـائـارىپ سـىسـتېمىسـى شـىددەت بـىلهن زورايـماقـتا. 1973-يـىلـى بـىرى ئهر 

ئـوقۇتقۇچـىالرنـى، يهنه بـىرى ئـايـال ئـوقۇتقۇچـىالرنـى تهربـىيهلهيـدىغـان ئـىكـكى پېداگـوگـىكـا ئـىنسـتىتۇتـى قۇرۇلـغان 

ۋە 1977-يـىلـى بۇ ئـىكـكىسـى بـىرلهشـتۈرۈلۈپ «قـاتـار ئۇنـىۋېرسـىتېتى» قـىلـىپ تهسـىس قـىلـىنـغانـىدى. مهزكۇر 

ئۇنـىۋېرسـىتېتمۇ داۋامـلىق زورىيـىپ، 1985-يـىلـى دوھادا يېڭى مهكـتهپ رايـونـلىرى قۇرۇلـغان. قـاتـارنـىڭ 

رايـونـدىكـى ئـاسـاسـلىق تهتـقىقـات مهركـىزىگه ئـايـلىنـىش ئـىسـتىكـى دوھا شهھهر ئهتـراپـىدىكـى كۆپ ئۇنـىۋېرسـىتېتتىن 

تهركـىب تـاپـقان «مـائـارىپ شهھىرى»نـىڭ قۇرۇلۇشـىغـا تۈرتـكه بـولـدى. 21-ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىغـا كهلـگهنـدە، 

ۋىرگـىنـىيه فېدېراتسـىيه ئۇنـىۋېرسـىتېتى، ۋېيىل كـورنېل تـىبـبىي ئـىنسـتىتۇتـى (كـورنېل ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ 

تـارمـىقـى)، كـارنېيگ مېلون ئۇنۋېرسـىتـىتـى، تېكساس A&M ئۇنـىۋېرسـىتېتى، غهربـىي شـىمـال ئۇنـىۋېرسـىتېتى ۋە 

جـورجـتاۋن ئۇنـىۋېرسـىتېتى قـاتـارلـىق بـىر قـانـچه ئـامېرىكـا مهكـتهپـلىرى مهزكۇر مـائـارىپ شهھىرىدە ئۆز 

تـارمـاقـلىرىنـى تهسـىس قـىلـدى. بۇ ئۇنـىۋېرسـىتېتالر قـاتـاردا تـىبـبىي ئـوقۇش تهيـيارلـىقـى ۋە تـىبـبىي تهتـقىقـات، سـودا 

بـاشقۇرۇش، خـىمـىيه، ئېلېكتر ۋە مـاشـىنـىسـازلـىق قۇرۇلۇشـى، ئـاخـباراتـچىلـىق قـاتـارلـىق پـروگـرامـمىالر بـىلهن 

تهمـىنـلهيـدۇ. نۆۋەتـته 15 يـاش ۋە شۇنـىڭدىن يۇقـىرىالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى سـاۋاتـلىقـالرنـىڭ نـىسـبىتـى (2017-

يىلىدىكى سىتاتىستىكا) ئهرلهرنىڭ  93 پىرسهنت؛ ئايالالرنىڭ 95 پىرسهنت. 

تهنتهربىيه: 

تۆگه بهيـگىسـى قـاتـاردىكـى ئهنـئهنـىۋى تهنـتهربـىيه تۈرلـىرىدىن بـىرىدۇر. 2004-يـىلـى قـاتـاردا بـالـىالرنـىڭ 

تۆگه ھهيـدىشـى چهكـلهنـگهنـدىن كېيىن، قـاتـارلـىقـالر تۆگه بهيـگىسـىدە، يـىراقـتىن تـىزگـىنـلىنـىدىغـان مـاشـىنـا 

ئادەملهرنى تۆگه ھهيدەشكه سالماقتا. 
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قـاتـار تهنـتهربـىيه تۈرلـىرى ئـىچـىدە پۇتـبولـغا ھهمـمىدىن بهك كۈچهۋاتـقان بـولۇپ، قـاتـاردىكـى كۇلۇبـالر 

يېقىن ئـون نهچـچه يـىل مـابهيـنىدە كهسـپىي ھايـاتـىنـىڭ ئهڭ يۇقـىرى پهلـلىسـىدىن ئۆتـكهن سـابـىق داڭدار 

تـوپـچىالرنـى يۇقـىرى بـاھادا تهكـلىپ قـىلـىپ كهلـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئهنـگلىيهدىكـى «مـانچېستېر شهھىرى» 

كۇلۇبىغا ئوخشاش نۇرغۇن داڭدار كۇلۇبالر نۆۋەتته قاتار بايلىرىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا. 

قـاتـار ئۆزىنـىڭ ئـىزچـىل ھالـدا پۇتـبولـغا كۈچـىشـى نهتـىجـىسـىدە، 2019-يـىلـىدىكـى ئـاسـىيـا لـوڭقىسـىنـى 

تـالـىشـىش مۇسـابـىقـىسـىنـىڭ ھهل قـىلغۇچ مۇسـابـىقـىسـىدە يـاپـونـىيهنـى 1:3 نهتـىجه بـىلهن يېڭىپ، ئـاسـىيـا 

چېمپىيونى بولدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ يـىلـنىڭ ئـاخـىرى «2022-يـىلـلىق دۇنـيا لـوڭقىسـى پۇتـبول مۇسـابـىقـىسـى» قـاتـاردا 

ئۆتكۈزۈلـىدىغـان بـولۇپ، بۇ مۇسـابـىقه ئۈچۈن پۇتـبول مهيـدانـلىرىنـى يـاسـاش قـاتـارلـىق ئـىشـالرغـا جهمـئىي 200 

مـىلـيارد دولـالر سهرپ قـىلـىنـىدىغـانـلىقـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. ھالبۇكـى، 2014-يـىلـى بـرازىلـىيه دۇنـيا لـوڭقىسـى 

مۇسـابـىقـىسـىگه ھازىرلـىق ئۈچۈن 14 مـىلـيارد دولـالر سهرپ قـىلـغان ۋە بۇمۇ خهلـقى تهرىپـىدىن (زىيـادە كۆپ 

بولۇپ كهتكهن دەپ) قاتتىق تهنقىدلهنگهنىدى.  

بۇ مۇسـابـىقـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا چېتىشـلىق بـىر نۇقـتىسـى شۇكـى، بۇ قېتىمـلىق دۇنـيا لـوڭقىسـى پۇتـبول 

مۇسـابـىقـىسـىنـىڭ ھهل قـىلغۇچ مۇسـابـىقـىسـى ئـويـنىلـىدىغـان لۇسـايـىل مهيـدانـىنـى يـاسـىغـان «خـىتـاي تۆمۈر يـول 

قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» ئـىلـگىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا «ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى» 

ئۈچۈن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى سواليدىغان بىر تۈرمىنى ياسىغان. 

قاتارنىڭ باشقا بهزى ئۆزگىچىلىكلىرى: 

* قـاتـاردا يهكـشهنـبه كۈنـى ھهپـتىنـىڭ بـىرىنـچى كۈنـى ھېسابـلىنـىدۇ، جۈمه ۋە شهنـبه كۈنـى ھهپـته 

ئاخىرى ھېسابلىنىدۇ. جۈمه كۈنى، بولۇپمۇ جۈمه نامىزى ۋاقتىدا بارلىق تىجارەتلهر توختىتىلىدۇ.  

* بۇ دۆلهتـته ھاراق سېتىش چهكـلىنـىدىغـان بـولۇپ، پهقهت چهتـئهلـلىكـلهرگه مۇالزىمهت قـىلـىدىغـان، 

ھاراق سېتىش رۇخسىتى بار بهزى مېھمانخانىالردا سېتىلىدۇ. 

* 2020-يـىلـى دۇنـيادىكـى ئهڭ بـىخهتهر دۆلهت دەپ بـاھاالنـغان، ھېلىھهم دۇنـيادىكـى ئهڭ بـىخهتهر 

دۆلهتـلهردىن بـىرى دەپ قـارىلـىدىغـان قـاتـاردا بـىخهتهرلـىكـكه ئـاالھىدە ئهھمىيهت بېرىلـگهچـكه، كـىشـىلهردە 

ئۆيىنى قۇلۇپالش ئادىتىمۇ ئانچه ئومۇمالشمىغان. 

* ئهرەب دۇنياسىدىكى ئهڭ چوڭ تاراتقۇ ئاپپاراتلىرىدىن بىرى بولغان «ئهلجهزىرە» قاتاردا. 

* قاتاردا ئورمانلىق يوق. 
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* قـاتـار يهر شهكـلىنـىڭ تۈزلۈكـى جهھهتـته مـالـدىۋىدىن قـالـسا، دۇنـيادا ئـىكـكىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدۇ. 

ئۇنىڭ ئهڭ ئېگىز جايى دېڭىز يۈزىدىن 103 مېتىر ئېگىزلىكته. 

* قاتاردا ئهرلهرنىڭ نوپۇسى ئايالالرنىڭكىنىڭ ئۈچ ھهسسىسىگه توغرا كېلىدۇ. 

* قاتارلىقالرنىڭ الچىن ئارقىلىق ئوۋ ئوۋالشقا ئاالھىدە ھهۋىسى بار. 

* قاتاردا ھهر يىلى يامغۇر ياغىدىغان كۈن سانى ئوتتۇرىچه ھېساب بىلهن ئون كۈندىن ئاشمايدۇ. 

* قـاتـار تـارىخـىدا خـاتـىرىلهنـگهن ئهڭ يۇقـىرى تېمپىراتۇرا 50.4 سېلسىيه گـرادۇسـتۇر (2010-يـىلـى 7-

ئاينىڭ 14-كۈنى). 

2019-يـىلـى ئېچىلـغان دوھا مېتروسـىنـىڭ سـائهتـلىك تېزلـىكـى 100 كـىلـومېتىرغـا يېتىدىغـان بـولۇپ، ئۇ *

دۇنيادىكى سۈرئىتى ئهڭ تېز شوپۇرسىز پويىزنىڭ بىرىدۇر. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىشلىرىدىن
جاۋابكارلىققا تارتىلىشتىن قاچانغىچهقاچااليدۇ؟

مىسلىسىز ئويغىنىش

ئهنگېلى دات



خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىشلىرىدىن جاۋابكارلىققا تارتىلىشتىن قاچانغىچه 
قاچااليدۇ؟ 

ئهنگېلى دات 

(بۇ ماقاله دىپلومات ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان) 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 10-ئـايـنىڭ 6-كۈنـى ئۆزىنـىڭ سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي كۈچـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئۆز 

ھهقهمـسايـىلـىرىغـا (غهرب ئهلـلىرى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان) شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋەزىيـىتـى 

تـوغـرىسـىدا مۇنـازىرە ئېلىپ بېرىش تـوغـرىسـىدىكـى تهكـلىپـنى رەت قـىلغۇزۇش ئـارقـىلـىق بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـى كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىدە مۇھىم غهلـىبـىنـى قـولـغا كهلتۈردى. مهزكۇر تهكـلىپ ئـىكـكى ئـاۋاز 

پهرقـى (يهنـى 18گه قـارشـى 16 ئـاۋاز) بـىلهن مهغلۇپ بـولۇپ، 16-ئۆكـتهبـىر خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 20-

نۆۋەتلىك مهملىكهتلىك قۇرۇلتىيىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئېچىلىشىغا يول ئاچتى. 

گهرچه بۇ نهتـىجه مهزكۇر كېڭهشـنىڭ سـابـىق ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى (مـىشېل 

بـاچېلېت) ئېالن قـىلـغان ئهيـىبـلهش دوكـالتـىنـى تهكشۈرمهسـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـغان بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇ 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يهرلـىك بـاشـقا مۇسۇلـمان مـىلـلهتـلهرگه قـىلـغان زىيـانـكهشـلىكـىگه 

ئاالقىدار ئۇچۇرالرنىڭ تارقىلىشىنى باستۇرۇش جهھهتته ھېچقانچه رول ئوينىيالمىدى. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋەھشىي جـىنـايهتـلىرى سهۋەبـلىك جـاۋابـكارلـىقـقا 

تـارتـىلـىشـتىن سـاقـلىنـىش ئۈچۈن، دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى تـاراتقۇ ھېكايـىلـىرىنـى (ئۆزىگه پـايـدىلـىق رەۋىشـته) 

شهكـىلـلهنـدۈرۈشـكه تېخىمۇ بهك كۈچـىدى. «ئهركـىنـلىك سـارىيـى» ئـالـدىنـقى ئـايـدا ئېالن قـىلـغان «بېيجىڭنىڭ 

يهرشـارىۋى تـاراتقۇ تهسـىرى: ھاكـىممۇتـلهق كېڭهيـمىچـىلـىك ۋە دېموكـراتـىك قـارشـىلـىقـنىڭ كۈچـى» نـامـلىق 

دوكـالتـتا خـىتـايـنىڭ ئـوتتۇز دۆلهتـتىكـى مۇشۇ خـىل ئۇرۇنۇشـلىرى بـاھاالنـغان. بـىز خـىتـايـنىڭ تهنـقىدلهرگه 

تـاقـابـىل تۇرۇش ۋە چهتـئهلـدىكـى ئـوبـرازىنـى يـاخشـىالش ئۈچۈن، راۋۇرۇس مهبـلهغ ئـاجـراتـقانـلىقـىنـى ۋە بهزى 

سـاھهلهردە ئۇتۇق قـازىنـىشـقا بـاشـلىغـانـلىقـىنـى بـايـقىدۇق. لېكىن، يهنه نۇرغۇن ئهھۋالـالردا خـىتـايـنىڭ بۇ 

ئۇرۇنۇشـلىرى كۈتـكهنـنىڭ ئهكسـىچه نهتـىجه بېرىپ يـاكـى يهرلـىك ئـاخـباراتـچىالرنـىڭ، پـائـالـىيهتـچىلهرنـىڭ ۋە 

ھۆكۈمهتـلهرنـىڭ قـاتـتىق ئېتىرازىغـا دۇچ كېلىپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ ئۇزۇنـغا 

پاياليدىغان-پايلىمايدىغانلىقى ھهققىدە گۇمان تۇغدۇردى.  

ئۆزىگه ياقىدىغان ھېكايىلهرنى يېيىش خۇسۇسىدىكى بىر تاالي تاكتىكىالر 
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خـىتـايـنىڭ ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىگه ئـاالقـىدار تـاراتقۇ 

خهۋەرلـىرىگه تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۇرۇنۇشـى خـىتـايـنىڭ دۆلهتـلىك تـاراتقۇلـىرى ۋە خـىتـاي دىپـلومـاتـلىرىنـىڭ 

ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇ ھېسابـاتـى قـاتـارلـىق ئهنـئهنـىۋى قـانـالـالر ئـارقـىلـىق تهشۋىقـات ئېلىپ بېرىشـنىمۇ ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـىدۇ. لېكىن، مهزكۇر ئۇرۇنۇش يهنه خـىتـاي تهشۋىقـاتـلىرىنـى شۇ دۆلهتـلهرنـىڭ يهرلـىك تـاراتقۇلـىرى ئـارقـىلـىق 

پهردازالش قاتارلىق تېخىمۇ مهخپىي ۋە مهجبۇرالش خاراكتېرلىك تاكتىكىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئـاالقـىدار خهۋەرلهر خـىتـايـنىڭ دۇنـيادىكـى مۇسۇلـمانـالر ئهڭ كۆپ دۆلهت بـولـغان 

ھىنـدونېزىيهدىكـى تـاراتقۇالرغـا تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۇرۇنۇشـلىرىنـىڭ مۇھىم بـىر قـىسـمىدۇر. خـىتـاي دائـىرىلـىرى 

ئـىشـلهپـچىقـارغـان، ئۇيغۇرالر ھهقـقىدىكـى زور مـىقـداردىكـى مهزمۇنـالر، ھهمـبهھىرلـىشـىش يـاكـى ھهمـكارلـىق 

كېلىشـىمـى ئـارقـىلـىق ھىنـدونېزىيهدە تـارقـىتـىلـماقـتا. مهسـىلهن، ھىنـدونېزىيهنـىڭ دۆلهتـلىك خهۋەر ئـاگېنتلىقـى 

ئـانـتارانـىڭ (Antara) خـىتـايـنىڭ دۆلهت تـاراتقۇسـى شـىنخۇا ئـاگېنتلىقـى بـىلهن مهزمۇن ھهمـبهھىرلـىشـىش 

كېلىشـىمـى بـار، شۇنـداقـال ئـانـتارا ئـاگېنتلىقـىنـىڭ خهۋەرلـىرى دائـىم ھىنـدونېزىيهدىكـى بـاشـقا تـاراتقۇالر تهرىپـىدىن 

ئېالن قـىلـىنـىپ تۇرىدۇ. خـىتـايـنىڭ ھىنـدونېزىيهدىكـى بـاش ئهلـچىخـانـىسـى يهنه غـوللۇق دۆلهتـلىك ۋە مۇسۇلـمان 

تـاراتقۇلـىرىنـىڭ مۇخـبىرلـىرىنـى ھهمـدە يهرلـىك ئـىسـالمـىي تهشـكىالتـالرنـىڭ ئهزالـىرىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ۋە 

خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىگه مۇكـاپـاتـلىق سـايـاھهتـكه ئـاپـىرىشـقا مهبـلهغ سـالـغان يـاكـى تهشـكىلـلىگهن. ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى 

ئۆز دۆلـىتـىگه قـايـتىپ كېلىپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـايـانـلىرىنـى تهكـرارلـىغـان. ھىنـدونېزىيهلـىك 

ئـاخـباراتـچىالر يـاكـى ئـىسـالم ئۆلـىمـالـىرىنـىڭ بۇنـداق بـايـانـلىرى يهرلـىك خهلـقنى تېخىمۇ ئـىشهنـدۈرەلـىشـى 

مۇمكىن. 

مۇسۇلـمان نـوپۇسـى كۆپ بـولـغان يهنه بـىر دۆلهت مـااليسـىيـادىمۇ خـىتـايـنىڭ دۆلهت خـادىمـلىرى شهرقـىي 

تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهرگه تهسـىر كۆرسـىتـىشـته ئـوخـشاشـال قـاراتـمىلـىقـقا ئـىگه تـاكـتىكـىالرنـى ئـىشـلهتـتى. 

ئېنگلىز تـىلـىدا تـارقـىتـىلـىدىغـان مهشھۇر «چـولـپان» گېزىتـى شـىنخۇا ئـاگېنتلىقـى ۋە «خـىتـاي كۈنـدىلـىك 

گېزىتـى»نـىڭ مهزمۇنـلىرىنـى كۆچۈرۈپ تـارقـاتـتى ھهمـدە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

سـىيـاسـىتـىنـى قـولـاليـدىغـان ئـوبـزورالرنـى ئېالن قـىلـدى. مهزكۇر گېزىتـنىڭ ئهڭ چـوڭ پـايچېكى «مـااليسـىيـا خـىتـاي 

 (memorandum of understanding) جهمـئىيـىتـى» بـولۇپ، ئۇالر خـىتـاي بـىلهن چۈشـىنـىش ئهسـلهتـمىسـى

ئـىمـزاالشـقان. ئۆتـكهن بـىر قـانـچه يـىلـدا، مـااليسـىيـادىكـى بـىر تۈركۈم ئـاخـباراتـچىالر خـىتـاي دائـىرىلـىرى 

تهشـكىلـلىگهن شهرقـىي تۈركـىسـتان سهپـىرىگه قـاتـناشـتى ۋە شۇنـىڭدىن كېيىن خـىتـايـنىڭ ئۆز دۆلـىتـىدىكـى 

مۇسۇلمانالرغا قاراتقان سىياسىتى ھهققىدە ئىجابىي ماقالىلهرنى يازدى. 

خـىتـايـنىڭ گـانـا، سېنېگال ۋە تۇنـىسـتا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىخـانـىلـىرى 2019-يـىلـىدىن بـاشـالپ يهرلـىك 

مۇخـبىرالرغـا ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـى ئېچىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋەزىيهتـكه ئـائـىت يـالـغان يـاكـى 
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ئـازدۇرغۇچـى ئۇچۇرالرنـى تـارقـاتـتى-دە، گـانـا ۋە سېنېگالـدىكـى بـىر قـىسـىم تـاراتقۇالر بۇ ئۇچۇرالرنـى تهنـقىدسـىز 

ھالدا، ئۆز پېتى ئېالن قىلدى. 

كېنىيه ۋە جهنۇبـىي ئـافـرىقـا جهھهتـته، «خـىتـاي خهلـقئارالـىق رادىيـو ئـىسـتانسـىسـى» خـىتـايـدىكـى 

ئـافـرىقـالـىق مۇخـبىرالرنـى يـالـالپ، ئۇالرغـا سـىۋاھىلـى تـىلـى ۋە ئېنگلىز تـىلـىدا شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدا 

«كۈنـدىلـىك خـاتـىرە» ۋە «ژۇرنـال»الرنـى يـازغۇزۇپ، ئـانـدىن ئۇنـى شهرقـىي ۋە جهنۇبـىي ئـافـرىقـادا تـارقـىتـىپ، 

ئۆزىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى پهردازلـىدى. دوكـالتـىمـىزدا يهنه خـىتـايـنىڭ ئهنـگلىيه، 

ئـىسـرائـىلـىيه ۋە بـاشـقا دۆلهتـلهردىكـى خهلـقئارالـىق ۋىدىيـوچـىالرنـى ھهق بېرىش ئـارقـىلـىق يـاكـى بـاشـقا ئۇسۇلـدا 

ئـىنـدەكـكه كهلتۈرۈپ، ئۇالرنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدىكـى ئۇچۇرلـىرىنـى يېيىش 

ئۈچۈن ئىشقا سېلىۋاتقانلىقىمۇ بايقالدى. 

2021-يـىلـى 3-ئـايـدا، خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى «خـىتـاي يهرشـارىۋى تېلېۋىزىيه تـورى» خـىتـايـدا 

تۇرغـانـلىقـى ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى بـىر قـانـچه قېتىم زىيـارەت قـىلـغانـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن الۋرېن بـىيۇمـونـد 

(Lauren Beaumond) ئـىسـىمـلىك فـرانسـىيهلـىك ئـاخـباراتـچىنـىڭ مـاقـالـىسـىنـى ئېالن قـىلـدى. بۇ مـاقـالـىدە 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ مهزكۇر رايـونـىدىكـى بـاسـتۇرۇش ھهرىكـىتـى قـىزغـىن قـولـالنـغانـىدى. ئـاخـباراتـچىالر 

كېيىن بۇ مـاقـالـىنـىڭ ئـىلـگىرى خـىتـايـنىڭ «مهركـىزىي تېلېۋىزىيه ئـىسـتانسـىسـى»دا ئـىشـلىگهن، فـرانسـىيهلـىك 

سـابـىق رىيـاسهتـچى تهرىپـىدىن يـالـغان ئـىسـىمـدا يېزىلـغانـلىقـىنـى ۋە بۇ ئـىسـىمـنىڭ شۇنـىڭدىن كېيىن 

ئـىشـلىتـىلـمىگهنـلىكـىنـى بـايـقىدى. بۇ ۋەقهدە، مـاقـالـىنـىڭ چـىنـلىقـى تـاراتقۇالرنـىڭ كۈچلۈك بهس-مۇنـازىرىسـىنـى 

قوزغىغانلىقتىن، بۇ ئۇرۇنۇش ئاساسهن كۈتكهننىڭ ئهكسىچه ئۈنۈم بهردى. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه چېتىشـلىق ئۇنسۇرالر شهرقـىي تۈركـىسـتان ھهقـقىدىكـى خهلـقئارالـىق جـامـائهت 

پـىكـرىنـى كـونـترول قـىلـىش ئۈچۈن قـولـالنـغان مهجبۇرالش خـاراكتېرى تېخىمۇ كۈچلۈك تـاكـتىكـىالر تـور 

زوراۋانـلىقـى يـاكـى كۈشكۈرتكۈچـى يـازمـىالرنـى يـولـالش ئـارقـىلـىق تهنـقىدلهرنـى جـىمـىقتۇرۇش؛ ھهمـدە ئـىجـتىمـائـىي 

ئـاالقه تـورلـىرىدا سـاخـتا يـازمـىالر ئـارقـىلـىق تهنـقىدچـىلهرنـىڭ سـاداسـىنـى بـاسـتۇرۇش يـاكـى سـاخـتا قـولـالش 

كهيـپىيـاتـى شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن پۇخـتا تهشـكىلـلهنـگهن تهشۋىقـات پـائـالـىيهتـلىرىنـى ئېلىپ بېرىشـنى ئۆز 

ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئـاۋسـتىرالـىيهدە، تهتـقىقـاتـچى شۈ شـىيۇجـوڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ مهجبۇرىي 

ئهمـگهكـكه سېلىنـىۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدا دوكـالت ئېالن قـىلـغانـدىن كېيىن، تـوردا خـىتـاي مـىلـلهتـچىلـىرىنـىڭ 

شىددەتلىك ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. 

پۇقـراۋى جهمـئىيهت (civil society) ۋە مۇسـتهقـىل تـاراتقۇالر خـىتـايـنىڭ تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۇرۇنۇشـلىرىغـا 

قارشى تۇرۇشتا باشالمچى بولدى 
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ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىدىكـى ئـاز پهرق بـىلهن نهتـىجـىلهنـگهن بېلهت تـاشـالشـتىن مهلۇم 

بـولـغىنـىدەك، بېيجىڭنىڭ تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ ئۈنۈمـى چهكـلىك. «بېيجىڭنىڭ يهرشـارىۋى تـاراتقۇ 

تهسـىرى» دېگهن بۇ دوكـالتـتا بـايـقىلـىشـىچه، گهرچه بـىر قـىسـىم سـىيـاسـىي رەھبهرلهر خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

مهنـپهئهتـىگه ئۇيغۇن يـول تۇتۇشـنى خـالـىسـىمۇ، مۇسـتهقـىل تـاراتقۇالر ۋە پۇقـراۋى جهمـئىيهت خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تـاراتقۇالرنـى ـــ جۈمـلىدىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى 

جهھهتـته ـــ تـىزگـىنـلهش ئۇرۇنۇشـىغـا قـارشـى ھهل قـىلغۇچ رول ئـويـنىدى. بۇ خـىل ئـامـمىۋى تهشـكىالتـالرنـىڭ 

قـارشـىلـىقـلىرى ئۆز نۆۋىتـىدە جـامـائهت پـىكـرى بېسىمـى شهكـىلـلهنـدۈرۈپ، ھهرقـايسـى دۆلهت ھۆكۈمهتـلىرىنـى 

خىتاينى جىنايهتلىرى ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىشقا قىستىيااليدۇ. 

مهسـىلهن، سېنېگال ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى قـويۇق بـولسـىمۇ، سېنېگال خهلـقىنـىڭ 95 

پـىرسهنـتى مۇسۇلـمان بـولۇپ، يهرلـىك تـاراتقۇالرمۇ ئۇيغۇرالرنـى قـولـاليـدىغـانـلىقـىنـى ئـاشـكارا بـىلـدۈرگهن. 

كېنىيهدە، «مۇسـتهقـىل تـاراتقۇ كېڭىشـى» ئـامـمىۋى تـارقـىتـىش شـىركـىتـى بـولـمىش «كېنىيه رادىئـو شـىركـىتـى»نـىڭ 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان ھهقـقىدىكـى تهشۋىقـاتـلىرىنـى ئۆز پېتى ئېالن قـىلـغانـلىقـىنـى ئـاشـكارا 

ئهيـىبـلىدى. يېقىنـقى مهزگـىلـدە گـانـادا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق كـومـىسـسارىنـىڭ 

دوكالتىغا قايتۇرغان ئىنكاسىنى بىۋاسىته تارقىتىش ئۇرۇنۇشى ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا ئۇتۇق قازىنالمىدى. 

ھىنـدونېزىيه تـاراتقۇلـىرى ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىنـى تهنـقىدىي خهۋەر قـىلـدى ھهمـدە خـىتـايـنىڭ جـاكـارتـادىكـى 

بـاش ئهلـچىخـانـىسـى ئـالـدىدا بـىر قـانـچه قېتىم نـامـايـىش ئۆتكۈزۈلـدى. مـااليسـىيـادىكـى نۇرغۇن مۇسۇلـمان 

زىيــالــىيــالر خــىتــاي بــاش ئهلــچىســىنــىڭ 2019-يــىلــى شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى كــىشــىلــىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه ئـائـىت «غهربـنىڭ دوكـالتـلىرى» نـى ئهيـىبـلهپ بـىر قـانـچه پـارچه ئـوبـزور يـازغـانـلىقـىغـا غهزەپ 

بـىلهن ئـىنـكاس قـايتۇردى. مۇسۇلـمان پۇقـراۋى جهمـئىيهت تهشـكىالتـلىرى بـىرلهشـمىسـى بۇ ئـايـدا كـىشـىلـىك 

ھوقۇق كېڭىشـىدە (ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىنـى مۇزاكـىرە قـىلـىش-قـىلـماسـلىق مهسـىلـىسـىدە) بېلهت تـاشـلىنـىشـتىن 

ئـىلـگىرى ھىنـدونېزىيه ۋە مـااليسـىيـا تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـىغـا خهت يېزىپ، ئۇالرنـى مهزكۇر مۇنـازىرە 

تهكـلىپـىنـى قـولـالشـقا چـاقـىردى (نهتـىجـىدە، ھىنـدونېزىيه بۇ تهكـلىپـكه قـارشـى بېلهت تـاشـلىدى؛ مـااليسـىيـا ۋاز 

كهچتى). 

ۋاقىتلىق غهلىبه 

ئهڭ ئـاخـىرىدا، «بېيجىڭنىڭ يهرشـارىۋى تـاراتقۇ تهسـىرى» دېگهن دوكـالتـتا تهكشۈرۈلـگهن دۆلهتـتىن 

يهتـتىسـى ب د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىدىكـى ئـاۋازغـا قـويۇشـتا، بېيجىڭنى قـولـالپ بېلهت تـاشـلىغـان يـاكـى 

ۋاز كهچـكهن. ئۇالرنـىڭ بهشـى ـــ ئـارگېنتىنـا، ھىنـدېنوزىيه، مـااليسـىيـا، مېكسىكـا ۋە سېنېگال ـــ خـىتـايـنىڭ 

تـاراتقۇالرغـا تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۇرۇنۇشـىغـا قـارىتـا «ئـاجـىز» دەپ بـاھاالنـغان. قـالـغان ئـىكـكىسـى، يهنـى بـرازىلـىيه 
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ۋە ھىنـدىسـتان ھۆكۈمهتـلىرى بېلهت تـاشـالشـتىن ۋاز كهچـكهن بـولسـىمۇ، بۇ دۆلهتـلهر «ئهركـىنـلىك سـارىيـى» 

تهرىپىدىن خىتاينىڭ تاراتقۇالرغا تهسىر كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشىغا قارىتا «چىداشلىق» دەپ باھاالنغان.  

گهرچه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇ قېتىم جهنۋەدە مۇۋەپـپهقـىيهت قـازانـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما دۇنـيا مـىقـياسـىدا 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئۇللۇق ھوقۇقـلىرىنـى قـولـالش سـالـمىقـى 

كۈچـىيـىۋاتـىدۇ، ب د ت نـىڭ بـاشـقا مۇتهخهسسـىسـلىرىنـىڭ بـايـانـلىرى ھهمـدە سـومـالـى، ھونـدۇراس، پـاراگۋاي، 

ياپونىيه ۋە كورېيه قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ مهزكۇر تهكلىپنى قولالپ ئاۋاز بهرگهنلىكى بۇنىڭ دەلىلىدۇر. 

مهزكۇر تهكـلىپـكه قـارشـى بېلهت تـاشـلىغـان يـاكـى بېلهت تـاشـالشـتىن ۋاز كهچـكهن دۆلهتـلهردىكـى 

ئـاخـباراتـچىالر ۋە پـائـالـىيهتـچىلهر خـىتـايـنىڭ تـاراتقۇالرغـا تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۇرۇنۇشـىغـا داۋامـلىق قـارشـى تۇرۇپ، 

ئۆز ھۆكۈمهتـلىرىنـى دۆلهت ئـىچـى ۋە سـىرتـىدا ئهركـىنـلىكـنى ۋە كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى قـوغـداشـقا ئـىلھامـالنـدۇرۇشـى 

كېرەك. تهتـقىقـاتـىمـىز كۈچلۈك دېموكـراتـىك ئهلـلهرنـىڭ خـىتـايـنىڭ تـاراتقۇالرغـا بېسىم ئـىشـلىتـىش ئۇرۇنۇشـلىرىنـى 

ئـاجـىزالشـتۇرااليـدىغـانـلىقـىنـى ئېنىق ئـىسـپاتـلىدى. بۇ كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىدىكـى خـىتـاي تـوغـرىسـىدىكـى 

تۇنجى بېلهت تاشالش بولسىمۇ، ئهمما ئاخىرقىسى بولۇشى ناتايىن. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://thediplomat.com/2022/10/how-long-can-beijing-avoid-accountability-for-its-abuses-in-xinjiang/ 
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خهلقئارا ۋهزىيهت

شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى



شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى: خىتاينىڭ چېگرا سىرتىدا ھهربىي كۈچىنى جارى 
قىلدۇرۇشتىكى سىناق سۇپىسى 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

تۆمۈر يول، تاشيول ۋە ھاۋا يولى ئارقىلىق چېگرا ھالقىپ ئهسكهر ئورۇنالشتۇرۇش 

شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ چېگرا سـىرتـىدا ھهربـىي كۈچـىنـى جـارى 

قـىلـدۇرۇش ئـىقـتىدارىنـى كۈچهيـتىش ئۇسۇلـلىرىدىن بـىرى شۇكـى، بۇ مـانېۋىرالر خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـى چېگرا 

سـىرتـىدا ئۇرۇش قـىلغۇچـى قـىسـىمـالرنـى تـوشۇش ۋە سـاقـالشـنى مهشـىق قـىلـىش پۇرسـىتـى بـىلهن تهمـىنـلىدى. بۇ 

مـانېۋىرالرغـا قـاتـنىشـىدىغـان خـىتـاي خـادىمـلىرىنـىڭ سـانـى 1600 گه يېتىدىغـان بـولۇپ، بۇ كۆپ دۆلهت بـىرلهشـمه 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ يـاكـى يهرلـىك بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرىنـىڭ ئـىسـيانـنى تـىنـجىتـىش يـاكـى ئهنـئهنـىۋى ھهربـىي 

ھهرىكهتـلىرىگه ھهمـدەمـدە بـولۇشـقا يېتىدۇ. تۆمۈريـول ۋە تـاشـيول ئـارقـىلـىق تـوشۇش ئۆزىنـىڭ دىپـلومـاتـىك 

پـايـدىسـىدىن سـىرت، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـى چهتـئهلـلهردە قۇرۇقلۇقـنى ئـاسـاس قـىلـغان قـوشۇنـنى يۆتـكهش ۋە 

ساقالش جهھهتته قىممهتلىك ئۇرۇش تهجرىبىسى بىلهن تهمىنلىدى. 

شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 2007-يـىلـى رۇسـىيهدە ئۆتكۈزۈلـگهن كۆپ تهرەپـلىك مـانېۋىرىدا، 

خـىتـاي ئـارمـىيهسـى تۇنـجى قېتىم كۆپ خـىل ئـارمـىيه تۈرلـىرىدىن تهركـىب تـاپـقان بـىر پۈتۈن قـىسـىمـنى ۋە ئېغىر 

ئهسـلىھهلهرنـى مـانېۋىر مهقسـىتـىدە چېگرادىن ئۆتكۈزدى، خـىتـاي قۇرۇقلۇق ئـارمـىيهسـىنـىڭ بـىر قـانـچىلـىغـان 

قـىسـىمـلىرى تۆمۈر يـول ئـارقـىلـىق چېگرادىن ئۆتـتى. شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى خـىتـاي 

ئـارمـىيهسـىدىن ۋاگـونـلىرىنـىڭ چـاق ئـارىلـىقـىنـى ئۆزگهرتـىش ئـارقـىلـىق بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ رېلىسـلىرىغـا مـاسـلىشـىشـنى 

ھهمـدە مهخسۇس تـانـكا ۋە بـرونېلىق («بـرونې» تـىلـىمـىزغـا رۇسـچىدىن كـىرگهن ئـاتـالغۇ بـولۇپ، ھهربـىي 

پـاراخـوت يـاكـى بـرونېۋىكـالرغـا ئـوق ئۆتـمهسـلىكـى ئۈچۈن سـىرتـىدىن قـاپـلىنـىدىغـان پـوالت يـاكـى بـاشـقا قـاتـتىق 

مېتالـالرنـى كۆرسـىتـىدۇ، «بـرونېۋىك» ئـاتـالغۇسـى دەل مۇشۇ سۆزدىن يـاسـالـغان، ت) بـاشـقا جهڭ مـاشـىنـىلـىرىنـى 

قـاچـىالشـقا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان سۇپـا يـاسـاشـنى تهلهپ قـىلـدى. شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 2012-

يـىلـىدىكـى مـانېۋىرىدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى تۇنـجى قېتىم تـاشـيول ئـارقـىلـىق چهتـئهلـگه ئۇزۇن سهپهر قـىلـدى ۋە 

تـاجـىكـىسـتانـدىكـى مـىڭ كـىلـومېتىرغـا يېقىن ئـارىلـىقـتا نهچـچه ئـونـلىغـان ھهربـىي مـاشـىنـىالرنـى جـايـالشـتۇردى. 
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تـاشـيول تـرانسـپورتـى خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـى تۆمۈر يـول يـاكـى ئـايـرودرومـالرنـى ئـىشـلهتـكىلـى بـولـمىغـان چـاغـدىكـى 

قوشۇمچه تالالش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى. 

خـىتـاي ئـارمـىيهسـى شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرىدا يهنه مۇقـىم قـانـاتـلىق تـرانسـپورت 

ئـايـروپـىالنـى بـىلهن تـرانسـپورت تـىك ئۇچـارى ئـىشـلىتـىپ، ئۆز قـىسـىمـلىرىنـى تۆمۈر يـول ۋە تـاشـيول 

تـرانسـىپـورتـىنـىڭ ئـىمـكانـلىرىدىن ھالـقىغـان تېز ۋە ئۇزاق مۇسـاپـىلـىق ئـورۇنـالشـتۇرمـىالرنـى تهقهززا قـىلـىدىغـان 

ئهھۋالـالر ئۈچۈن تهيـيارالنـدۇردى. 2006-يـىلـىدىكـى خـىتـاي-تـاجـىكـىسـتان مـانېۋىرىدا، خـىتـاي ھاۋا ئـارمـىيهسـى 

بـىر ئـاالھىدە قـىسـىمـنى تـاجـىكـىسـتانـغا يۆتـكىدى، بۇ ئۇنـىڭ چهتـئهلـگه تۇنـجى قېتىم مـانېۋىر ئۈچۈن بـىر 

قـىسـىمـنى يۆتـكىشـى ئـىدى. خـىتـاي ئـارمـىيهسـى شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى ئـىكـكى 

قېتىمـلىق مـانېۋىرىغـا تـرانسـپورت ئـايـروپـىالنـى بـىلهن تـرانسـپورت تـىك ئۇچـارى ئهۋەتـتى. شـاڭىهي ھهمـكارلـىق 

تهشـكىالتـىنـىڭ 2018-يـىلـى رۇسـىيهدە ئۆتكۈزۈلـگهن كۆپ تهرەپـلىك مـانېۋىرىدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى چـوڭ 

تـىپـتىكـى تـرانسـپورت ئـايـروپـىالنـىدىن ئـىكـكىنـى، ئـوتتۇرا تـىپـتىكـى تـرانسـپورت ئـايـروپـىالنـىدىن ئـالـتىنـى ۋە 

تـرانسـپورت تـىك ئۇچـارىدىن تۆتـنى ئـىشـلهتـتى. بۇ خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ بۈگۈنـگىچه شـاڭخهي ھهمـكارلـىق 

تهشـكىالتـى مـانېۋىرىدا ئـىشـلهتـكهن ئهڭ زور تـرانسـپورت ئـايـروپـىالنـلىرى تۈركۈمـىدەك قـىلـىدۇ. بۇ ئـايـروپـىالنـالر 

تهخـمىنهن 800 ئهسـكهرنـى تـوشۇيـااليـدىغـان بـولۇپ، بۇ خـىتـاي ئـارمـىيهسـىدىكـى بـىر بـاتـالـىيـونـغا تـوغـرا كېلىدۇ. 

گهرچه خـىتـاي ئـارمـىيهسـى دۆلهت ئـىچـىدە نۇرغۇن چـوڭ كۆلهمـلىك مـانېۋىرالرنـى ئۆتكۈزگهن بـولسـىمۇ، لېكىن 

چهتـئهلـلهردىكـى بۇ مـانېۋىرالر بۇ خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـى ئۆز كـونـتروللۇقـىدا بـولـمىغـان ھاۋا بـوشـلۇقـىدا مهشغۇالت 

قـىلـىش، چهتـئهل دائـىرىلـىرى بـىلهن مـاسـلىشـىش ۋە چهتـئهلـدە كهڭ كۆلهمـدە قـوشۇن ئـورۇنـالشـتۇرۇش جهھهتـته 

دەسلهپكى تهجرىبه بىلهن تهمىنلىدى. 

يىراققا يۈرۈش قىلىش ھهرىكهتلىرىگه قوماندانلىق قىلىش 

شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى يهنه خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ يېڭى ئۇرۇش رايـونـى 

قـومـانـدانـلىق شـتابـلىرىنـىڭ يـىراقـقا يۈرۈش قـىلـىش ھهرىكهتـلىرىگه يېتهكـچىلـىك قـىلـىش رولـىنـى سـىنـاشـتىكـى 

ئـاچقۇچلۇق سۇپـىدۇر. خـىتـاي ئـارمـىيهسـى 2016-يـىلـى ھهربـىي رايـونـدىن ئۇرۇش رايـونـى قـومـانـدانـلىق 

قۇرۇلـمىسـىغـا ئۆتـكهنـدىن بۇيـان، شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىغـا ئهزا دۆلهتـلهر بـىلهن ئۆتكۈزۈلـگهن 

مـانېۋىرالرنـىڭ كهم دېگهنـدە ئـىكـكى قېتىمـلىقـىدا مهزكۇر يېڭى قۇرۇلـمىنـى قـولـالنـدى. مهسـىلهن، يېڭى غهربـىي 

ئۇرۇش رايـونـى قـومـانـدانـلىق شـتابـى خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 2016-يـىلـى 

قـىرغـىزىسـتانـدا ئۆتكۈزۈلـگهن مـانېۋىرىغـا قـاتـنىشـىشـىغـا قـومـانـدانـلىق قـىلـدى. بۇ مـانېۋىر ئۇرۇش رايـونـى 

قـومـانـدانـلىق شـتابـىنـىڭ تۇنـجى قېتىم خـىتـاي سـىرتـىدىكـى مـانېۋىردا خـىتـاي ئـارمـىيهسـىگه رەھبهرلـىك 

2022، ئۆكتهبىر 103
ئۇيغۇرالر 38-سان



قـىلـغانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ خـىتـايـنىڭ ئۇرۇش رايـونـى قـومـانـدانـلىق شـتابـلىرىنـى خـىتـاي 

زېمىنـى ۋە دېڭىز ئهتـراپـىنـى قـوغـداش ھهرىكهتـلىرىدىنمۇ ھالـقىغـان دائـىرىدە قـولـلىنـىش غهرىزى بـارلـىقـىنـىمۇ 

كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. قـىرغـىزىسـتانـدىكـى مـانېۋىردىن كېيىن، خـىتـاي تـارمـاق قـىسـمىنـىڭ قـومـانـدانـى، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا تۇرۇشـلۇق يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ھهربـىي ئهمهلـدار ئۇرۇش رايـونـى قـومـانـدانـلىق قۇرۇلـمىسـىنـىڭ 

يـىراقـقا يۈرۈش قـىلـىپ تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ھهرىكـىتـىنـى قـانـات يـايـدۇرۇشـقا «نـاھايـىتـى مـاس 

كېلىدىغـان»لـىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇپ، ئۇنـىڭ تهكشـى تهشـكىلـىي قۇرۇلـمىسـىنـى ۋە نهق مهيـدان ۋىدىيـو 

ئـاالقـىسـىنـى ئـىشـلهتـكهنـلىكـىنـى مـاخـتىدى. 2018-يـىلـى، شـىمـالـىي ئۇرۇش رايـونـى قـومـانـدانـلىق شـىتـابـى خـىتـاي 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئهسـكهرلـىرىگه يېتهكـچىلـىك قـىلـىپ، رۇسـىيهدە ئۆتكۈزۈلـگهن «ۋوسـتوك» مـانېۋىرىغـا قـاتـناشـتى. 

2016-ۋە 2018-يـىلـىدىكـى مـانېۋىرالردا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئۇرۇش رايـونـى قـومـانـدانـلىق شـتابـى 

چهتئهلدىكى خىتاي قىسىملىرىنى تىزگىنلهش ئۈچۈن ئالدىنقى سهپ قوماندانلىق ئورنى تهسىس قىلدى. 

يىراقتىكى دۈشمهننى تېپىپ، چهتئهل جهڭگاھلىرىنىڭ خهرىتىسىنى سىزىش 

شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى خـىتـايـنى نـاتـونۇش مۇھىتـتىكـى دۈشـمهنـلهرنـى تېپىش ۋە 

ئـىز قـوغـالش ھهمـدە كهلگۈسـى جهڭگاھالرنـىڭ خهرىتـىسـىنـى سـىزىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىدۇ. گهرچه بۇ 

مـانېۋىرالر ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا بۇ مـاھارەتـلهرنـى مهشـىق قـىلـىشـنى ئـاسـاس قـىلـغان بـولسـىمۇ، خـىتـاي بۇ جهڭگاھالردا 

تـوپـلىغـان تهجـرىبه-سـاۋاقـالرنـى بـاشـقا جـايـدىمۇ ئـىشـلىتهلهيـدۇ. شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى 

بـاشـالنـغانـدىن بۇيـان، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرى ۋە قـورالـلىق سـاقـچى رازۋېدكـا قـىسـىمـلىرىنـىڭ 

يهر يۈزى رازۋېدكـىسـى ئـىزچـىل ھالـدا مهزكۇر مـانېۋىرالرنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇپ كهلـدى. كېيىن خـىتـاي يهنه 

 Airborne early warning and command) ھاۋادىن ئـالـدىن سـىگـنال بېرىش ۋە قـومـانـدانـلىق ئـايـروپـىالنـى

aircraft)، ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالن، تـىك ئۇچـار ۋە كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـالرنـى رازۋېدكـا ۋە كۆزىتـىش ئۈچۈن 

ئـىشـلىتـىشـكه بـاشـلىدى. مهسـىلهن، شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 2010-يـىلـىدىكـى كۆپ تهرەپـلىك 

مـانېۋىرىدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى ھاۋادىن ئـالـدىن سـىگـنال بېرىش ۋە قـومـانـدانـلىق ئـايـروپـىالنـىنـى بـومـباردىمـانـچى 

ئـايـروپـىالن، كۈرەشـچى ئـايـروپـىالن ۋە مـاي ئـايـروپـىالتـى بـىلهن بـىر گهۋدىلهشـتۈرۈلـگهن ھاۋا جهڭ گۇرۇپـپىسـىنـىڭ 

بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە ئـىشـلهتـتى. شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى بهزىدە سۈنـئىي ھهمـراھ ۋە 

ئېلېكترونلۇق رازۋېدكـا ۋە نـازارەت قـىلـىشـنىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـدى. ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالن، سۈنـئىي ھهمـراھ 

ۋە ئېلېكترونلۇق رازۋېدكـا قـىلـىش ۋە كۆزىتـىش ئـىقـتىدارى خـىتـايـنى ئۆزىنـىڭ يـاكـى شـاڭخهي ھهمـكارلـىق 

تهشـكىالتـىغـا ئهزا دۆلهتـلهرنـىڭ قـوشۇنـلىرىنـى قـولـالش جهھهتـته، دىقـقهت تـارتـمايـدىغـان، قـورالـلىق ئۇرۇشـتىن 

بـاشـقا ھهربـىي تـالـالشـالر بـىلهن تهمـىنـلىدى، لېكىن ئۇنـى ئۆز نۆۋىتـىدە «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى»غـا 
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ئهزا باـشقـا دۆلهتلـهرنىـڭ قوـشۇنلـىرىنىـ ياـكىـ بىـخهتهرلىـك قىـسىـملـىرىنىـ قوـلالش ھهرىكهتلـىرىگىـمۇ ئاـساـنال 

تهدبىقلىغىلى بولىدۇ.  

چېگرا ھالقىغان تېرورلۇققا قارشى تۇرۇش ھهرىكهتلىرى 

خـىتـاي يهنه شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، بـىر قـاتـار ئۇزۇن 

مۇسـاپـىلـىك، چېگرا ھالـقىغـان تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ھهرىكهتـلىرى ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرىنـى 

مهشـىقـلهنـدۈردى. خـىتـايـنىڭ ئـاالھىدە ئۇرۇش قـىسـىمـلىرىدا يهنـىال يـىراق مۇسـاپـىلـىك مهشغۇالت ئۈچۈن زۆرۈر 

بـولـغان ئـايـروپـىالن كهمـچىل بـولۇپ، ئۇالر ئـاسـاسـلىقـى قـىسـقا مۇسـاپـىلـىك ۋەزىپه ئۈچۈن مهشـىقـلهنـدۈرۈلـگهن، 

ھهمـدە چـوڭ تـىپـتىكـى قۇرۇقلۇق قـىسـىم دىۋىزىيهسـى يـاكـى بـىرىگـادىسـىغـا يېقىن جـايـدا ھهرىكهت قـىلـىشـقا 

تهشـكىلـلهنـگهن. ھالبۇكـى، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرى شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 

مـانېۋىرلـىرى ئـارقـىلـىق، ئـامېرىكـا ۋە رۇسـىيهنـىڭ ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرىنـىڭ ئۇزۇن مۇسـاپـىلـىك ھهرىكهت ئـىقـتىدارىغـا 

يېقىنـلىشـىشـقا بـاشـلىدى. مهزكۇر مـانېۋىرالر ئـاالھىدە قـىسـىمـالر تـىك ئۇچـار، بـرونېۋىك يـاكـى تـرانسـىپـورت 

ئـايـروپـىالنـى ئـارقـىلـىق سهپهر قـىلـىدىغـان، شهھهر ئۇرۇشـى ۋە تۇتقۇنـالرنـى قۇتقۇزۇش ھهرىكهتـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـىدۇ. 2003-يـىلـى ئۆتكۈزۈلـگهن شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ تۇنـجى مـانېۋىرلـىرىدىن بـىرىدە، 

خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرى قـازاقـىسـتانـدىكـى تهقـلىدىي بۇالنـغان ئـايـروپـىالنـدىن تۇتقۇنـالرنـى 

قۇتۇلـدۇرغـان. شۇنـىڭدىن كېيىنمۇ، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرى دۆلهت سـىرتـىدا شـاڭخهي 

ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ ئـاز دېگهنـدە ئـىكـكى قېتىمـلىق مـانېۋىرىدا تهقـلىدىي تۇتقۇنـالرنـى قۇتقۇزۇش 

ھهرىكـىتـىگه قـاتـناشـتى. خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرى يهنه شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 

2018-يـىلـى رۇسـىيهدە ئېلىپ بېرىلـغان كۆپ تهرەپـلىك مـانېۋىرىدا تهقـلىدىي تېرورچـىالرنـى قـولـغا ئـالـدى. 

خـىتـاي يهنه شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرىدا، ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرىنـى قـولـالش ئۈچۈن، 

قـورالـلىق ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالن بـىلهن زەربه بېرىشـكه بـاشـلىدى. ئۇالر 2014-يـىلـى خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـگهن 

كۆپ تهرەپـلىك مـانېۋىردا تۇنـجى قېتىم شۇنـداق قـىلـدى. 2019-يـىلـى، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـاالھىدە 

قـىسـىمـلىرى ۋە تـاجـىكـىسـتان ئـاالھىدە قـىسـىمـلىرى تهقـلىدىي تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش مـانېۋىرى ئۆتكۈزۈپ، 

ئۇرۇش مهيـدانـىنـى رازۋېدكـا قـىلـىش ۋە تهقـلىدىي تېرورچـىالر يـوشۇرۇنـغان جـايـالرنـى نـازارەت قـىلـىشـتا خـىتـايـنىڭ 

ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالنـلىرىنـى ئـىشـلهتـتى. بـاشـقا «تېرورچـى»الر بۇالرغـا يـاردەم بهرگـىلـى كهلـگهنـدە، 

ئۇچقۇچـىسـىز ئـايـروپـىالن قـومـانـدانـالرغـا ئۇالرنـىڭ يېقىنـالشـقانـلىقـىدىن خهۋەر بهرگهچـكه، قـومـانـدانـالر كۈرەشـچى 

ئايروپىالن ۋە زەمبىرەك قىسىملىرىنى ئهۋەتىپ ئۇالرغا زەربه بهردى. 

تېخىمۇ كهڭ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىغـا كهلگۈسـىدىكـى 

يـىراقـقا يۈرۈش قـىلـىپ تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ھهرىكهتـلىرىنـىڭ سۇپـىسـى سۈپـىتـىدە ئـاالھىدە ئهھمىيهت 
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بېرىدۇ. خـىتـاي دۆلهت مۇداپـىئه ئۇنـىۋېرسـىتېتى نهشـر قـىلـغان نـوپۇزلۇق دەرسـلىك كـىتـابـى بـولـمىش «ھهربـىي 

ئـىسـتراتېگىيه ئـىلـمى»نـىڭ 2015-يـىلـلىق نۇسـخىسـىغـا كۆرە، «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ تېرورلۇقـقا 

قـارشـى تۇرۇش مېخانـىزمـىنـىڭ كۈچـىيـىشـى»گه ئهگـىشـىپ، خـىتـايـنىڭ چهتـئهلـدىكـى تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش 

ھهرىكهتـلىرىمۇ كۆپـىيـىدىكهن. خـىتـايـنىڭ 2015-يـىلـىدىكـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش قـانۇنـى»نـىڭ 71-

مـاددىسـىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه ئـاسـاسهن، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى «مهركـىزىي ھهربـىي كـومـىتېتنىڭ تهسـتىقـى بـىلهن 

چهتـئهلـگه خـادىمـالرنـى ئهۋەتـىپ، تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ۋەزىپـىسـىنـى ئـىجـرا قـىالاليـدۇ». بۇ مـاددىدا مهزكۇر 

قـانۇنـغا كۆرە «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» دەپ قـارىلـىدىغـان پـائـالـىيهتـلهرنـىڭ تۈرلـىرى ئېنىق كۆرسـىتـىلـمىگهن 

بـولسـىمۇ، «كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى كۆزىتـىش تهشـكىالتـى»غـا كۆرە، خـىتـايـنىڭ ئېنىقسـىز ۋە چهكسـىز «تېرورلۇق» 

ئېنىقـلىمـىسـى خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ بۇ قـانۇنـنى بـاھانه قـىلـىپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ چهتـئهلـلهردە 

ياشايدىغان ـــ ھهقىقىي ياكى ئۆز نهزىرىدىكى ـــ تهنقىدچىلىرىنى نىشان قىلىشى مۇمكىن ئىكهن. 

خـىتـاي قـورالـلىق سـاقـچىلـىرى يهنه چهتـئهلـدىكـى تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ھهرىكهتـلىرىدە رول ئـويـناشـقا 

ئۇرۇنـدى، شۇنـداقـال شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرىمۇ بۇ قـىسـىمـنىڭ مۇشۇ خـىل ھهرىكهتـلهر 

ئۈچۈن مهشـىقـلىنـىشـىگه يـول قـويـدى. خـىتـاي قـورالـلىق سـاقـچى قـىسـىمـلىرى تۆت قېتىم شـاڭخهي ھهمـكارلـىق 

تهشـكىالتـىنـىڭ كۆپ تهرەپـلىك مـانېۋىرىغـا قـاتـناشـتى. ئهڭ يېقىنـقى قېتىم، 2019-يـىلـىدىكـى مـانېۋىردا، خـىتـاي 

قـورالـلىق سـاقـچى قـىسـىمـلىرى بـىلهن رۇسـىيه ئـاالھىدە ھهرىكهت قـىسـىمـلىرى پـويـىز بۇالشـقا قـارشـى تۇرۇش، شهھهر 

ئۇرۇشـى ۋە ھاۋادىن قۇرۇقلۇقـقا ھۇجۇم قـىلـىش قـاتـارلـىقـالرنـى مهشـىق قـىلـدى. بـىر مهھهل دۆلهت ئـىچـىدىكـى 

جـىددىي ئهھۋالـالرغـا تـاقـابـىل تۇرۇشـقىال كۈچـىگهن قـورالـلىق سـاقـچى قـىسـىمـلىرىنـىڭ رەھبهرلـىك قـاتـلىمـى نۆۋەتـته 

ئۆز خــادىمــلىرىنــى چېگرا ســىرتــىدىكــى تېرورلۇقــقا قــارشــى تۇرۇش ھهرىكهتــلىرىنــىڭ ئــالــدىنــقى سېپىگه 

ئـورۇنـالشـتۇرۇشـنىڭ كـويـىدا. 2018-يـىلـى قـورالـلىق سـاقـچى قـىسـمىنـىڭ ئـىسـتىخـبارات ئهمهلـدارى جـاڭ شـياۋچـى 

بۇ قـىسـىمـنىڭ چـوقۇم «دۆلهت سـىرتـىدىكـى مهنـپهئهتـنى قـوغـدايـدىغـان ئـاۋانـگارت كۈچ ۋە ئـومۇمـىيۈزلۈك 

كۈرەشتىكى سهرخىل كۈچ» بولۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. 

قۇرۇقلۇق ۋە ھاۋا قىسىملىرىنىڭ چهتئهلدىكى ئهنئهنىۋى ئۇرۇش مهشىقلىرى 

ئـاخـىرىدا، شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى خـىتـاي ئـارمـىيهسـى ئۈچۈن، ئېغىر ئهسـلىھهلهر 

ۋە مۇقـىم قـانـاتـلىق كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـالر ئـارقـىلـىق چهتـئهلـلهردە ئهنـئهنـىۋى ئۇرۇش مهشـىقـى قـىلـىدىغـان 

ئۆزگـىچه پۇرسهت يـاراتـتى. بۇ مـانېۋىرالردىكـى سـىنـارىيهلهر «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» يـاكـى بـاشـقا غهيـرىي 

ئهنــئهنــىۋى ھهرىكهتــلهر دەپ تهسۋىرلهنــگهن بــولســىمۇ، يهنه بهزىدە خــىتــاي ئــارمــىيهســىنــىڭ تــانــكا-

زەمـبىرەكـلىرىنـىڭ قـورالـلىق ئۇنسۇالرنـىڭ قـارارگـاھىنـى قـورشـىشـى ۋە ۋەيـران قـىلـىشـىنـى ھهمـدە قـورالـلىق ئۇنسۇرالر 

مۇنــتىزىم قۇرۇقلۇق ھهرىكــىتــى جهريــانــىدا ئــىگــىلــىۋالــغان جــايــالرنــى قــايتۇرۇۋېلىشــنىمۇ ـــ گهرچه بۇ 
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ھهرىكهتـلهرنـىڭ دائـىرىسـى چهكـلىك بـولسـىمۇ ـــ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. مهسـىلهن، 2018-يـىلـى رۇسـىيهدە 

ئۆتكۈزۈلـگهن مـانېۋىردا، تهقـلىدىي ئـىسـالم قـورالـلىق ئۇنسۇرلـىرى ئـىشـغال قـىلـىۋالـغان بـىر يېزىنـى قـورشـاۋغـا 

ئـالـغان ۋە كـونـترول قـىلـغان شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ كۆپ دۆلهت بـىرلهشـمه قـوشۇنـىنـىڭ تهركـىبـىدە 

خىتاي ئارمىيهسىنىڭ تانكىلىرىمۇ بار ئىدى. 

خـىتـاي ئـارمـىيهسـى يهنه شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ھاۋا-

قۇرۇقلۇق ئۇرۇشـلىرىنـى مهشـىق قـىلـماقـتا. بۇ مـانېۋىرالردا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى دائـىم بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالن 

ۋە كۈرەشـچى ئـايـروپـىالن ئـارقـىلـىق ھاۋادىن ھۇجۇم قـىلـىپ، قۇرۇقلۇق قـىسـىمـلىرىنـى قـولـاليـدۇ. بۇالر خـىتـايـنىڭ 

ئـىچـىدىن بـاشـالنـغان ئـىكـكى قېتىمـلىق ئۇزۇن مۇسـاپـىلـىك چېگرا ھالـقىغـان بـومـباردىمـان ھهرىكـىتـىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـىدىغـان بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىغـا ئهزا دۆلهتـلهر بـىلهن ئۆتكۈزگهن مـانېۋىرالرنـىڭ 

سـىرتـىدا بۇالرنـى مهشـىق قـىلـىش پۇرسـىتـى يـوق. شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 2010-يـىلـىدىكـى 

مـانېۋىرىدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ بـومـباردىمـانـچى ۋە كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـلىرى خـىتـايـدىن ئۇچـقانـدىن كېيىن، 

ھاۋادىن مـاي قـاچـىالش يـاردىمـى ئـارقـىلـىق، قـازاقـىسـتانـدىكـى تهقـلىدىي دۈشـمهنـگه ھۇجۇم قـىلـدى. بۇ خـىتـاي 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ تۇنـجى قېتىم چهتـئهلـدىكـى مـانېۋىردا چېگرا ھالـقىپ بـومـباردىمـان قـىلـىشـى ئـىدى. خـىتـاي 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ مۇقـىم قـانـاتـلىق ئـايـروپـىالنـلىرى 2016-يـىلـى شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 

قـىرغـىزىسـتانـدىكـى كۆپ تهرەپـلىك مـانېۋىرىدا يهنه بـىر قېتىم چېگرا ھالـقىغـان ھاۋا ھۇجۇمـى قـىلـدى. شـاڭخهي 

ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ نۇرغۇن مـانېۋىرلـىرى خـىتـاي ئـارمـىيهسـى ئـايـروپـىالنـلىرىنـىڭ شـاڭخهي ھهمـكارلـىق 

تهشـكىالتـى قۇرۇقلۇق قـىسـىمـلىرىنـىڭ ھۇجۇمـىغـا مـاسـالشـقان ھالـدا، تېرورچـىالرنـىڭ قـارارگـاھلىرىغـا يـاكـى 

قوراللىق ئۇنسۇرالر ئىشغال قىلىۋالغان جايالرغا زەربه بېرىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

رۇسىيه ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىنىڭ قوشۇنلىرىدىن ئۆگىنىش 

شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى خـىتـاي قـورالـلىق كۈچـلىرىنـىڭ رۇسـىيه ئـارمـىيـىسـىنـىڭ 

يېقىنـقى مهزگـىلـلهردىكـى يـىراقـقا يۈرۈش ھهرىكهتـلىرى ۋە بـاشـقا جهڭ تهجـرىبـىلـىرىنـى ئۆگـىنـىشـىگه پۇرسهت 

يـاراتـتى. بـولۇپمۇ خـىتـاي ئـارمـىيهسـى خـىل ھهربـىي بـاردى-كهلـدىلهر ئـارقـىلـىق رۇسـىيهنـىڭ سۈرىيه، ئۇكـرائـىنـا، 

گـرۇزىيه ۋە شـىمـالـىي كـاۋكـاز رايـونـىدىكـى ھهرىكهتـلىرىدىن چـوڭقۇر چۈشهنـچىگه ئـىگه بـوالاليـدۇ. 2016-يـىلـى، 

خـىتـاي قـىسـمىنـىڭ قـومـانـدانـى شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ كۆپ تهرەپـلىمـىلـىك مـانېۋىرىدىن كېيىن 

زىيـارەتـنى قـوبۇل قـىلـغانـدا: «رۇسـىيه ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئهمهلـىي جهڭ تهجـرىبـىسـى خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ تېرورلۇقـقا 

قـارشـى تۇرۇش ھهرىكـىتـىنـىڭ <جهڭ يېتهكـچىلـىكـى، تهپهككۇرى ۋە مېتودى>نـى قـىمـمهتـلىك پـايـدىلـىنـىش 

مـاتېرىيـالـى بـىلهن تهمـىنـلىدى» دېدى. شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ 2009-يـىلـىدىكـى خـىتـاي-رۇسـىيه 

ئـىكـكى تهرەپـلىك مـانېۋىرىغـا قـاتـناشـقان يۇقـىرى دەرىجـىلـىك خـىتـاي ئـوفـىتسېرلـىرى ئۆزلـىرىنـىڭ رۇسـىيه 
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ئـارمـىيهسـىدىن شهھهر ئۇرۇشـى ۋە تـىك ئۇچـار مهشغۇالتـى تـوغـرىسـىدا قـىمـمهتـلىك تهجـرىبه-سـاۋاقـالرنـى 

ئۆگهنگهنلىكىنى بىلدۈردى. 

يهنه شۇنـىمۇ ئـاسـاسهن جهزمـلهشـتۈرۈشـكه بـولـىدۇكـى، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى يهنه ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئهلـلىرىنـىڭ 

قـوشۇنـلىرى بـىلهن بـاردى-كهلـدى قـىلـىش ئـارقـىلـىق رۇسـىيه ۋە ئـامېرىكـانـىڭ ھهربـىي بـىلـىم-مـاھارەتـلىرى بـىلهن 

ئۇچـراشـتى. ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئـارمـىيهلـىرىنـىڭ رۇسـىيه ئـارمـىيهسـى بـىلهن بـىلـله مهشـىق قـىلـغانـلىقـى، رۇسـىيهدىن 

قـورال-يـاراغ سېتىۋالـغانـلىقـى ھهمـدە رۇسـىيهنـىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا بـىر قـانـچه ھهربـىي بـازىسـى بـارلـىق 

سهۋەبـلىك، بۇ قـوشۇنـالرنـىڭ رۇسـىيه ئـارمـىيهسـى بـىلهن قـويۇق مۇنـاسـىۋىتـى بـار. شۇنـداقـال، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى 

بـارلـىق دۆلهتـلهر، يهنـى قـازاقـىسـتان، تۈركـمهنـىسـتان، ئۆزبېكىسـتان، قـىرغـىزىسـتان ۋە تـاجـىكـىسـتان قـاتـارلـىقـالر 

ئۆتكهن ئون يىلدا ئامېرىكانىڭ تېرورلۇققا قارشى مهشىقلهندۈرۈشىنى ۋە ياردىمىنى قوبۇل قىلدى. 

ئامېرىكاغا بولغان تهسىرى 

خـىتـاي شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى ئـارقـىلـىق، دىپـلومـاتـىك مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى ۋە يـىراقـقا يۈرۈش 

قـىلـىش ئـىقـتىدارىنـى كۈچهيـتمهكـته، بۇ خـىتـايـنىڭ چېگرا سـىرتـىدا ھهربـىي كۈچـىنـى جـارى قـىلـدۇرۇشـىغـا تۈرتـكه 

بـوالاليـدۇ. خـىتـاي بۇ مۇنـاسـىۋەتـلهردىن ۋە مـاھارەتـلهردىن پـايـدىلـىنـىپ، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا ـــ ھازىرچه قـورالـلىق 

سـاقـچىالرنـىڭ چـارلـىشـى شهكـلىدە بـولسـىمۇ ـــ كـىچـىك كۆلهمـدە ھهربـىي كۈچـىنـى جـارى قـىلـدۇرۇۋاتـقانـدەك 

قـىلـىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـاي يهنه بۇ تهجـرىبـىلهردىن پـايـدىلـىنـىپ، ئۆز چېگراسـىدىن تېخىمۇ يـىراق 

جـايـالردا خـىلمۇخـىل ھهرىكهتـلهرنـى ئېلىپ بـارااليـدۇ. ئهگهر تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش يـاكـى چهتـئهلـلىك 

پۇقـراالرنـى تـارقـاقـالشـتۇرۇش قـاتـارلـىق ھهرىكهتـلهر خهلـقئارا قـائـىدىلهرگه ۋە ئهڭ يـاخشـى تهجـرىبـىلهرگه ئـاسـاسهن 

ئېلىپ بېرىلـسا، خهلـقئارا بـىخهتهرلـىكـكه تۆھپه قـوشـااليـدۇ ۋە ئـامېرىكـانـىڭ مهنـپهئهتـىگـىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ. 

ھالبۇكىـ، ئوـخشـاش ھهرىكهتلـهر رىقاـبهت تهرىقىـسىـدە ئېلىپ بېرىلسـا، ئاـمېرىكاـنىـڭ مهنپـهئهتىـگه ئاـساـنال 

سهلـبىي تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. خـىتـايـنىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ۋە ئـافـغانـىسـتانـدىكـى يـىراقـقا يۈرۈش قـىلـىش ھهرىكهتـلىرى 

ۋە ھهربـىي مهۋجۇتلۇقـى ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىگه ھهربـىي خـىرس ئېلىپ كېلىشـى مۇمـكىن. ئـىلـگىرى خـىتـاي 

ئاـرمىـيهسىـ ئاـمېرىكاـنىـڭ يېقىن جاـيالردىكىـ ھهرىكهتلـىرىگه ماـسالشقىلىـ ئۇنىـمىـغاـن ۋە ھهدەپ كاـشىـال 

تۇغـدۇرغـانـىدى. مهسـىلهن، 2015-يـىلـى، خهلـقئارا جهمـئىيهت نېپالـدىكـى يهر تهۋرەشـتىن كېيىنـكى ئهھۋالـالرنـى 

بـىر تهرەپ قـىلـىۋاتـقانـدا، خـىتـاي ئـارمـىيهسـى ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىگه مـاسـالشـقىلـى ئۇنـىمـىغـان. ھالبۇكـى بۇ 

تـىرىشـچانـلىقـالر يهر تهۋرەشـكه ئۇچـرىغـانـالرنـىڭ جېنىنـى قۇتقۇزۇپ قـااللـىشـى مۇمـكىن ئـىدى. ئـامېرىكـا ۋە خـىتـاي 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـوخـشاش تېرورلۇق تهشـكىالتـىغـا قـارشـى ھهرىكهتـلىرىمۇ شۇنـىڭغا ئـوخـشاش تهرزدە ئـامېرىكـانـىڭ 

ھهرىكهتلىرىگه پايدىسىز تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. 
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شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى ئـارقـىلـىق كۈچـلهنـگهن چېگرا سـىرتـىدا ھهربـىي ئـىقـتىدارنـى جـارى 

قـىلـدۇرۇش ئـىقـتىدارى خـىتـايـنىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ۋە ئـافـغانـىسـتانـدىن ھالـقىغـان ھهربـىي ھهرىكهتـلىرىگه ئـاسـاس 

سـالـىدۇ. خـىتـاي شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ مـانېۋىرلـىرى ئـارقـىلـىق، تۆمۈر يـول ۋە ھاۋا يـولـى ئـارقـىلـىق 

ئۆز چېگراسـىدىن نهچـچه مـىڭ مـىل يـىراقـلىقـقا قـوشۇن ۋە ئېغىر ئهسـلىھهلهرنـى تـوشۇش تهجـرىبـىسـىگه ئېرىشـتى. 

خـىتـاي بۇ مـانېۋىرالردىن ئۆگهنـگهن دىپـلومـاتـىك ۋە ھهربـىي مـاھارەتـلهردىن پـايـدىلـىنـىپ، ئۆز چېگراسـىدىن 

بهكـال يـىراقـتىكـى، مهسـىلهن ئـافـرىقـادىكـى ـــ خـىتـايـنىڭ بۇ يهردە مۇسـتهھكهم دىپـلومـاتـىك تـايـانـچ بـازىسـى ۋە 

بـارغـانسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان ھهربـىي مهۋجۇتلۇقـى بـار ـــ دۆلهتـلهرگه قـوشۇن ئـورۇنـالشـتۇرااليـدۇ. بۇ خـىل 

ئـورۇنـالشـتۇرمـىالر ئـامېرىكـا قـورالـلىق كۈچـلىرىنـىڭ يهرشـارىۋى كـرىزىسـالرغـا تـاقـابـىل تۇرۇش ئـىقـتىدارىنـى 

چهكـلهپ، ئـامېرىكـانـى ھىنـدى-تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ سـىرتـىدا ھهرىكهت قـىلـىۋاتـقان خـىتـاي ئـارمـىيهسـى بـىلهن 

دوقۇرۇشۇشقا مهجبۇرلىشى مۇمكىن.  

بۇنـىڭدىن سـىرت، شۇ جهھهتـتىمۇ زور خهۋپ مهۋجۇتـكى، خـىتـاي شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىغـا ئهزا 

دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئـامېرىكـا قـورالـلىق كۈچـلىرىنـىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا 

ھهرىكهت قـىلـىش ئـىقـتىدارىنـى چهكـلهپ قـويۇشـى مۇمـكىن. شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى 2005-يـىلـىدىكـى 

بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، ئـامېرىكـا ئهسـكهرلـىرىنـىڭ ئۆزبېكىسـتان ۋە قـىرغـىزىسـتانـدىكـى 

بـازىلـىرىدىن چېكىنـىپ چـىقـىشـى ئۈچۈن ئېنىق ۋاقـىت بېكىتـىش چـاقـىرىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـىدى. خـىتـاي 

بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ بېسىمـى ئۆزبېكىسـتانـنىڭ شۇ يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا ئـامېرىكـانـى كـارشـى-خـانـئابـاد ھاۋا ئـارمـىيه 

بـازىسـىدىن چـىقـىرىۋېتىش قـارارىغـا تۈرتـكه بـولـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهيـنى چـاغـدا، ئـامېرىكـا بۇ بـازىنـى 

ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ھهرىكهتـلهرگه ھهمـدەمـدە بـولۇش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىۋاتـقانـىدى. گهرچه ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا 

دۆلهتـلىرى تـالـالش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئېرىشـىشـكه ھېرىس بـولسـىمۇ ھهمـدە خـىتـاي بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ بـىخهتهرلـىك 

يـاردىمـىگه ھهددىدىن زىيـادە تـايـىنـىپ قېلىشـنى خـالـىمـىسـىمۇ، ئهمـما ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن بـاشـقا 

دۆلهتـلهرگه قـىلـىدىغـان بـىخهتهرلـىك يـاردىمـى 2012-يـىلـدىكـى 497 مـىلـيون دولـالردىن 2020-يـىلـى 41 مـىلـيون 

دولـالرغـا چۈشۈپ، تهخـمىنهن 92 پـىرسهنـت ئـازىيـىپ كهتـتى. ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر 

چېكىنـدۈرۈشـىگه ئهگـىشـىپ، خـىتـايـنىڭ بۇ رايـونـدىكـى تهسـىرى ئـامېرىكـانـىڭكىدىن ئېشىپ كېتىۋېرىشـى مۇمـكىن. 

بۇ خـىل يۈزلـىنـىش قـىرغـىزىسـتان ۋە قـازاقـىسـتانـدا ئـالـلىقـاچـان روشهنـلىشـىپ بـولـدى. 2016-يـىلـىدىكـى راي 

سـىنـاشـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، زىيـارەتـنى قـوبۇل قـىلغۇچـىالرنـىڭ زور بـىر قـىسـمى، خـىتـايـنىڭ ئـاسـىيـادىكـى نـوپۇزى 

ئـامېرىكـانـىڭكىدىن ئېشىپ كهتـتى، دەپ قـارىغـان. تېخىمۇ كۆپ نـىسـبهتـتىكـى كـىشـىلهر خـىتـايـنىڭ (بۇ 

رايوندىكى) تهسىرى داۋاملىق كۈچىيىپ، ئامېرىكانىڭ تهسىرى داۋاملىق تۆۋەنلهيدۇ، دەپ قارىغان. 

ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى 2020-يـىلـى 2-ئـايـدا ئېالن قـىلـغان ئـامېرىكـانـىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا 

ئـىسـتراتېگىيهسـىگه كۆرە، ۋاشـىڭتونـنىڭ بۇ رايـونـدىكـى ئـاسـاسـلىق ئـىسـتراتېگىيهلـىك مهنـپهئهتـى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا 

دۆلهتـلىرىنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى ۋە مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈش (يهنـى مهيـلى رۇسـىيهگه، يـاكـى خـىتـاي 

بـولـغان بېقىنـدىلـىق دەرىجـىسـىنـى تۆۋەنـلىتـىش، ت) بـولۇپ، بۇنـىڭدىن بـاشـقا رايـونـدىكـى تېرورلۇقـقا قـارشـى 
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تۇرۇش، ئـافـغانـىسـتانـنىڭ مۇقـىمـلىقـى، قـانۇن بـىلهن ئـىدارە قـىلـىش ۋە كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

بـاشـقا مهنـپهئهتـلىرىمۇ بـار. خـىتـايـنىڭ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى پـائـالـىيهتـلىرى ھهمـىشه بۇ نـىشـانـالرغـا زىت كېلىدۇ. 

مهسـىلهن، خـىتـايـنىڭ 2019-يـىلـىدىكـى مۇداپـىئه ئـاق تـاشـلىق كـىتـابـىدا شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى 

«ئـىنـسانـىيهت تهقـدىرىنـىڭ ئـورتـاق گهۋدىسـى»نـى قۇرۇشـقا كۈچهۋاتـىدۇ، دېيىلـدى. ھالبۇكـى، بۇ (يهنـى 

«ئـىنـسانـىيهت تهقـدىرىنـىڭ ئـورتـاق گهۋدىسـى» ئۇقۇمـى) مهزكۇر تهشـكىالتـنى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ خـىتـايـنى 

مهركهز قـىلـغان دۇنـيا تهرتـىپـى بهرپـا قـىلـىش نـىشـانـىغـا بـاغـالش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـگهن ئـاتـالغۇدۇر. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ 

تهسـىر كۈچـىدىن پـايـدىلـىنـىپ كهم دېگهنـدە بـىر ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا دۆلـىتـىنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىغـا دەخـلى-تهرۇز 

قـىلـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. تـاجـىكـىسـتان 2010-يـىلـى پـامـىر تېغىدىكـى خـىتـاي ئۆزىنـىڭ ئـىكهنـلىكـىنـى دەۋا قـىلـغان 

1515 كۋادرات كـىلـومېتىر (447 كۋادرات ئېنگلىز مـىلـى)دىن ئـارتۇق يهرنـى خـىتـايـغا بۆلۈپ بېرىشـكه مـاقۇل 

بـولـدى. ئـىگـىلـىنـىشـىچه، خـىتـاي بۇنـىڭ بهدىلـىگه تـاجـىكـىسـتانـنىڭ ئـاشـكارىالنـمىغـان مـىقـداردىكـى قهرزىنـى 

كهچۈرۈم قـىلـىۋەتـكهن (يهنـى دۆلهت زېمىنـى پۇلـغا سېتىلـغان، ت). تـاجـىكـىسـتان شۇنـىڭدىن كېيىن خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۆز تۇپـرىقـىدا ھهربـىي قـاراۋۇلـخانـا تهسـىس قـىلـىشـىغـا يـول قـويـدى. لېكىن، ئۇنـىڭ خـىتـايـغا 

ھېلىھهم پهۋقۇلئاددە كۆپ قهرزى بار.  

خـىتـايـنىڭ شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه قـارشـى تۇرغۇچـىالرغـا 

زەربهر بېرىشـىمۇ ئـامېرىكـانـىڭ مهنـپهئهتـىگه زىت. مهسـىلهن، 2010-يـىلـى، خـىتـاي بـىخهتهرلـىك ئـاپـپاراتـلىرى 

شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، قـىرغـىزىسـتان ھۆكۈمـىتـىدىن ئۇيغۇر كـىشـىلـىك ھوقۇق 

پـائـالـىيهتـچىسـىنـىڭ قـاتـنىشـىشـى پـىالنـالنـالنـغان كـىنـو فېستىۋالـىغـا مۇداخـىله قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـدى. نهتـىجـىدە، 

قـىرغـىزىسـتان دائـىرىلـىرى خـىتـايـنىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، ئۇيغۇر پـائـالـىيهتـچى ئـىشـلىگهن كـىنـونـى قـويۇشـنى 

چهكـلىدى. بۇ قـىلـمىشـالردىن شۇنـى كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، خـىتـاي ئۆز غهرەزلـىرىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن 

داۋامـلىق تۈردە شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، بۇ جهريـانـدا دېموكـراتـىك ھاكـىمـىيهت 

يۈرگۈزۈشكه، كىشىلىك ھوقۇققا ۋە دۆلهتلهرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ. 

(تۈگىدى) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

ئوكسفورد تارىخچىسىدىن يېڭى يىپهك
يولىغا نهزهر 
پېتىر فرانكوپان



1ئوكسفورد تارىخچىسىدىن يېڭى يىپهك يولىغا نهزەر 

2پېتىر فرانكوپان 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

ئۆتـكهن ئـوتتۇز يـىلـدا، قـاتـناش تۈگۈنـلىرى ۋە تـرانسـپورت غـول لـىنـىيهلـىرىمۇ زور كۆلهمـدە كېڭهيـدى. 

يـاۋرو-ئـاسـىيـا قۇرۇقلۇقـىنـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى تۆمۈر يـول قۇرۇلۇشـلىرىغـا نۇرغۇن مهبـلهغ سېلىنـغانـدىن 

كېيىن، 7000 ئېنگلىز مـىلـى ئۇزۇنلۇقـتىكـى «چـوڭچىڭ-شهرقـىي تۈركـىسـتان (ئـاالتـاۋ ئېغىزى)-يـاۋروپـا 

خهلـقئارا تۆمۈر يـولـى»دا قـاتـناش بـاشـالنـدى. بۇ تۆمۈر يـول ئـارقـىلـىق خـىتـايـدىن گېرمـانـىيهنـىڭ دۇيـىسـبېرگ 

شهھىرى ئهتـراپـىدىكـى ئهشـيا ئـوبـوروت مهركـىزىگـىچه ـــ خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ 2014-يـىلـى بۇ يهرنـى 

زىيـارەت قـىلـغان ـــ يېتىپ بـارغـىلـى بـولـىدۇ. يېرىم ئېنگلىز مـىلـى (تهخـمىنهن 800 مېتىر، ت) ئۇزۇنلۇقـتىكـى 

پـويـىز بـىر يۆنـىلـىشـته خـاتـىرە كـومپيۇتېر، ئـايـاغ ۋە كـىيـىم-كېچهك قـاتـارلـىق چـىرىمهيـدىغـان بۇيۇمـالرنـى؛ يهنه 

بـىر يۆنـىلـىشـته ئېلېكترونلۇق بۇيۇمـالرنـى، مـاشـىنـا زاپـچاسـلىرىنـى ۋە داۋاالش ئۈسكۈنـىلـىرىنـى تـوشۇيـدۇ. 

پـويـىزنـىڭ بۇ لـىنـىيهدە بـىر قېتىم تـولۇق سهپهر قـىلـىشـىغـا پهقهت 16 كۈنـال كېتىدىغـان بـولۇپ، بۇ خـىتـايـنىڭ 

تىنچ ئوكيان بويىدىكى پورتلىرىدىن  يولغا چىقىدىغان دېڭىز ترانسپورتلىرىدىن خېلى بهكال تېز. 

مۆلـچهرلـىنـىشـىچه، 43 مـىلـيارد دولـالر مهبـلهغ سېلىنـغان مهزكۇر تۆمۈر يـول قۇرۇلۇشـىنـىڭ شـاراپـىتـىدە، 

پـويـىز ئـارقـىلـىق تـوشۇلـىدىغـان چـوڭ تـىپـلىق يۈك سـانـدۇقـى (كـونتېينېر)نـىڭ سـانـى 2012-يـىلـىدىكـى 7500 دىن 

2020-يـىلـىدىكـى يهتـته 7 مـىلـيون 500 مـىڭغا يهتـكهن. بۇ پهقهتـال بـىر بـاشـلىنـىش: سـىبـىرىيه، ئـىران، تۈركـىيه، 

1 تېمه تهھرىر تهرىپىدىن قويۇلدى.

2 دوكـتور پېتېر فـرانـكوپـان زامـانـىمـىزدا تهسـىرى كۈچلۈك، ئـاكـادېمىك يـاش تـارىخـچىدۇر. ئۇ ئـوكـسفورد ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ دۇنـيا 
تـارىخـى پـروفـسورى، كـامـبرىج ئۇنـىۋېرسـىتېتى پـادىشـاھلىق كـولېجىنـىڭ يـىپهك يـولـى تهتـقىقـاتـى پـروفـسورى. خهلـقىمـىزنـىڭ، بـولۇپمۇ 
زىيـالـىيـلىرىمـىزنـىڭ دۇنـيانـى تـوغـرا كۆزىتـىشـى ۋە چۈشـىنـىشـىگه ھهمـدەم بـولۇش ئۈچۈن، ژۇرنـىلـىمـىز ئۇنـىڭ «يـىپهك يـولـى» ۋە 
«يېڭى يـىپهك يـولـى» نـامـلىق ئـىكـكى مۇھىم ئهسـىرىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـلىك كۆپ قـىسـىم مهزمۇنـالرنـى تهرجـىمه قـىلـىپ خهلـقىمـىزگه 
سۇنـىدۇ. بۇ سـاھهگه قـىزىقـىدىغـان ئـورگـان يـاكـى شهخـىسـلهرنـىڭ بۇ ئـىكـكى ئهسهرنـى ئهمـدىدىن بـاشـالپ تهرجـىمه قـىلـىشـقا 
قـىزىقـىپ قېلىشـى ۋە ئـىشـقا كـىرىشـىشـىنـىڭ ئهمـگهك تهكـرارلـىقـى، ۋاقـىت، زېھىن ئـىسـراپـچىلـىقـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـانـلىقـىنـى 

ھۆرمهت بىلهن ئهسكهرتىمىز.
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بـالـقان رايـونـى ئـارقـىلـىق مـوسكۋا، بېرلـىن ۋە پـارىژنـى تۇتـاشـتۇرىدىغـان يهنه بـىر تۆمۈر يـول لـىنـىيهسـى نۆۋەتـته 

پـىالنـالنـماقـتا؛ تېخىمۇ كۆپ يېڭى لـىنـىيهلهر خـىتـايـنى پـاكـىسـتان، قـازاقـىسـتان ۋە ھىنـدىسـتان بـىلهن 

تۇتـاشـتۇرىدۇ. ھهتـتا بېرىڭ بـوغۇزىدىن ئۆتـىدىغـان 200 ئېنگلىز مـىلـى (تهخـمىنهن 320 كـىلـومېتىر، ت) 

ئۇزۇنلۇقـتىكـى دېڭىز ئـاسـتى تـونېلى يـاسـاش تـوغـرىسـىدىمۇ پـاراڭالرمۇ بـار بـولۇپ، ئهگهر بۇ تـونېل رويـاپـقا 

چىقىپ قالسا بېيجىڭدىن يولغا چىققان پويىزالر ئالياسكا ۋە كانادا ئارقىلىق ئامېرىكاغا يېتىپ بارااليدۇ. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهھهر، پـورت ۋە ئـوكـيانـالرنـى تۇتـاشـتۇرىدىغـان بـايـلىق تـورىنـى ئهسـتايـىدىلـلىق بـىلهن 

بهرپـا قـىلـماقـتا. ئۇالر ھهرئـايـدا دېگۈدەك ئۇل مۇئهسـسهسهلهرنـى يېڭىالش يـاكـى يېڭىدىن بهرپـا قـىلـىش 

تـوغـرىسـىدا چـوڭ تـىپـتىكـى مهبـلهغ سېلىش تۈرلـىرىنـى ئېالن قـىلـماي قـالـمايـدۇ. بۇ ئۇل مۇئهسـسهسهلهر سـودا 

مـىقـدارى ۋە سۈرئـىتـىنـى زور دەرىجـىدە ئـاشۇرااليـدۇ. خـىتـاي ئۆز شېرىكـلىرى بـىلهن سـىجـىل ھهمـكارلـىشـىۋاتـىدۇ. 

بۇ «شېرىك»لهرنـىڭ ئـورنـىمۇ «جـان-جـىگهر بۇرادەر»لـىكـتىن «شـارائـىتـنىڭ چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرىمـايـدىغـان» 

ئىستراتېگىيهلىك ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىگه يۈكسهلدى. 

بۇ ئۆزگـىرىشـلهر خـىتـايـنىڭ غهربـىدىكـى ئۆلـكىلهرنـىڭ گۈلـلىنـىشـىگه تۈرتـكه بـولـدى. بۇ يهردىكـى ئهمـگهك 

كۈچـى تهنـنهرخـى (خـىتـايـنىڭ شهرقـىدىكـى) دېڭىز بـويـى رايـونـلىرىدىكـىدىن كۆپ تۆۋەن بـولـغاچـقا، نۇرغۇن 

شـىركهتـلهر ئـاالتـاۋ ئېغىزىغـا يېقىن بـىر قـىسـىم شهھهرلهرگه كۆچۈپ كهلـدى. زامـانـىۋىلـىق پـويـىزى قهدىمـىي 

ئۆتـكهل ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ (ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى، ت) غهربـىي رايـونـلىرىغـا كـىرمهكـته. ھېۋلېت-پهكـارد 

(HP) شـىركـىتـى زاۋۇتـىنـى شـاڭخهيـدىن خـىتـايـنىڭ غهربـىي جهنۇبـىدىكـى چـوڭچىڭ شهھىرىگه يۆتـكىگهن 

بـولۇپ، بۇ يهردە يـىلـىغـا 20 مـىلـيون دانه خـاتـىرە كـومپيۇتېر ۋە 15 مـىلـيون پـرىنتېر يـاسـىلـىدۇ ۋە مـىلـيونـلىغـان 

مهھسۇالت تۆمۈر يـول ئـارقـىلـىق غهربـىي رايـون بـازارلـىرىغـا يېتىپ بـارىدۇ. «فـورد ئـاپـتومـوبـىلـلىرى» قـاتـارلـىق 

شـىركهتـلهرمۇ ئـوخـشاش يـول تۇتـتى. ئۇچۇر تېخنىكـىسـى سـاھهسـىدىكـى سهركه كـارخـانـىالر ۋە ئـالـما شـىركـىتـىنـىڭ 

مۇھىم تهمـىنـاتـچىسـى (ئـاسـاسـلىقـى ئـالـما مهھسۇالتـلىرىنـى قۇراشـتۇرۇشـقا مهسـئۇل، ت) بـولـمىش فـوكـسكون 

شىركىتىمۇ شېنجېندىكى زاۋۇتىنى تاقاپ، چېڭدۇ شهھىرىگه كۆچتى. 

بـاشـقا خـىل قـاتـناش تـورلـىرىمۇ تهرەقـقىي قـىلـدى. ئـايـروپـىالنـالر ھهر كۈنـى سـودىگهرلهر ۋە سـايـاھهتـچىلهرنـى 

خـىتـايـدىن قـازاقـىسـتانـنىڭ ئـالمۇتـا شهھىرىگه بهش قېتىم تـوشۇيـدۇ؛ ئهزەربهيـجانـنىڭ بـاكۇ ئـايـرودرومـىدا ھهر 

ھهپـته ئـىسـتانبۇلـغا بـارىدىغـان ۋە ئـىسـتانبۇلـدىن كېلىدىغـان 35 ئـايـروپـىالن بـار. ئهلۋەتـته، رۇسـىيهگه 

ئۇچـىدىغـان ئـايـروپـىالنـالر تېخىمۇ كۆپ. ئـاشـخابـات، تېھران، ئـاسـتانه ۋە تـاشـكهنـتتىكـى ئـايـرودرومـالرنـىڭ 

ئۇچۇش ۋاقـىت جهدىۋەلـلىرىدىن شۇنـى كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، رايـونـدىكـى شهھهرلهر ئـوتتۇرىسـىدا غـايهت زور 

قـاتـناش تـورى ئـالـلىقـاچـان شهكـىلـلىنـىپ بـولـدى ۋە داۋامـلىق كېڭىيـىۋاتـىدۇ. ئهلۋەتـته، بـىز ئۇالرنـىڭ يـاۋروپـا 

بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـىڭ نـاھايـىتـى سۇس ئـىكهنـلىكـىنـى، ئـايـروپـىالنـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ يهنـىال پـارس 

قولتۇقى رايونىغا، ھىندىستانغا ۋە خىتايغا ئۇچىدىغانلىقىنىمۇ بايقىيااليمىز. 
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بۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئـىلـگىرى بـىر مهھهل دۇنـيادىكـى ئهڭ مۇنهۋۋەر ئـالـىمـالرنـى يېتىشـتۈرگهن بۇ رايـونـدا 

ھازىر يېڭى ئـىلـىم مهركهزلـىرى قـايـتىدىن بـارلـىقـقا كهلـدى: پـارس قـولتۇقـى رايـونـىدا يهرلـىك ھۆكۈمهتـلهر ۋە 

زەردارالر مهبـلهغ سـالـغان ھهمـدە يېيىل، كـولۇمـبىيه ۋە بـاشـقا ئۇنـىۋېرسـىتېتالر تهرىپـىدىن بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـىر 

تـاالي مهكـتهپـلهر بـار. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ «سېخىيـلىقـى» ۋە «خهيـرخـاھلىق»ىنـى نـامـايـان قـىلـىش ئۈچۈن، ئۆزى 

بـىلهن ئـوتتۇرا يهر دېڭىزى ئـارىسـىدىكـى ھهربـىر دۆلهتـته خـىتـاي تـىلـى ۋە كۈلتۈرىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىغـان، پـايـدا 

كۆزلىمهيدىغان تهشكىالت بولمىش «كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى»نى قۇردى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، يهنه سهنـئهت مهركهزلـىرىمۇ بهس-بهسـته قۇرۇلـدى. بۇنـىڭ ئـىچـىدە شهكـلى ئۆزگـىچه 

قـاتـار دۆلهتـلىك مۇزېيى، ئهبۇزەبـىدىكـى گۇگېنھېيىم (Guggenheim) مۇزېيى ۋە بـاكۇدىكـى زامـانـىۋى 

سهنـئهت مۇزېيى قـاتـارلـىقـالر بـار. يهنه تـاشـكهنـت دۆلهتـلىك كۇتۇپـخانـىسـى ۋە تـىبـلىسـتىكـى سـامېبا چـوڭ 

چېركـاۋى قـاتـارلـىق ھهشهمهتـلىك يېڭى ئـىمـارەتـلهرمۇ بـار. سـامېبا چېركـاۋىنـى 2006-يـىلـى كـىمـئارتۇق 

سـودىسـىدا پـىكـاسـونـىڭ «دورا مـائـار» دېگهن ئهسـىرىنـى 95 مـىلـيون دولـالرغـا سېتىۋالـغان گـرۇزىيهلـىك زەردار 

بـىدزىنـا ئـىۋانـىشۋىلـى (Bidzina Ivanishvili) مهبـلهغ چـىقـىرىپ سـالـدۇرغـان. نۆۋەتـته بۇ زېمىنـالر ئـويـغىنـىپ، 

ئۆتمۈشتىكى شۆھرىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرمهكته. 

غهربـنىڭ پـرادا، بېربېرىي ۋە لـويـىس ۋۇيـتون قـاتـارلـىق داڭلىق كـىيـىم-كېچهك ۋە زىنـنهت بۇيۇمـلىرى 

مـاركـىلـىرى پـارس قـولتۇقـى، رۇسـىيه، خـىتـاي قـاتـارلـىق رايـونـالردا كهڭ تـارقـالـغان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ 

مهھسۇالتـلىرىنـىڭ بۇ جـايـالردىكـى سېتىلـىش مـىقـدارى كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدۇ. بۇ تـولـىمۇ مهسـخىرىلـىك بـىر 

ئـىش. ئهال سۈپهتـلىك تـوقۇلـما ۋە يـىپهك بۇيۇمـالر ئهمـدىلـىكـته ئۆتمۈشـته شۇالرنـى ئـىشـلهپـچىقـارغـان جـايـالرغـا 

سېتىلـماقـتا. ئـىكـكى مـىڭ يـىل ئـىلـگىرىكـى ھون تهڭرىقۇتـلىرىدىن بهش ئهسـىر ئـىلـگىرىكـى ئهر-ئـايـالـالرغـىچه، 

كـىيـىم-كېچهك ئهزەلـدىن ئـىجـتىمـائـىي پهرقـنىڭ بهلـگىسـى بـولۇپ كهلـدى. بۈگۈنـكى كـىشـىلهرنـىڭ ھهشهمهتـلىك 

مـاركـىالرغـا بـولـغان تهلپۈنۈشـىنـىڭ تـارىخـى يـىلـتىزى بـار.  بۇ يهنه مهزكۇر رايـونـدا پۇل ۋە مـاقـامـغا ئـىگه 

سهرخىلالر توپىنىڭ بارلىققا كهلگهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

بهزى قـانۇنسـىز ئۇنسۇرالر مهخـپىيـلهشـتۈرۈلـگهن بـىر تـور بېكهت ئـارقـىلـىق نـامسـىز ھالـدا قـورال-يـاراغ ۋە 

زەھهرلـىك چېكىمـلىك سېتىۋاالاليـدۇ. بۇ بېكهت ئۆزىگه قهسـتهن تـارىخـتىكـى قـاتـناش تۈگۈنـىنـى ۋە سـودا 

مهركىزىنى ئهسلىتىدىغان «يىپهك يولى» دەپ ئىسىم قويۇۋالغان. 

قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش تـارمـاقـلىرى ۋە يېڭى تېخنىكـا تهتـقىقـاتـچىلـىرى داۋامـلىق تۈردە مۈشۈك-چـاشـقان 

ئـويۇنـى ئـويـناپ، كهلگۈسـىنـى تـىزگـىنـلهشـكه ئۇرۇنـغانـدا، ئۆتمۈشـتىكـى تـارىخ يېڭى دەۋرگه قهدەم قـويـغان بـىزلهر 

ئۈچۈن باـرغاـنسېرى مۇھىم رول ئوـينـىماـقتـا. بىـز قىـلىـشقـا تېگىشلـىك ئىـش نوـقۇل ھالدـا تاـرىخنـىڭ ئۆزىنىـال 

تهتـقىق قـىلـىش ئهمهس (بۇ رايـونـدا ئۇنـىۋېرسـىتېتالرنـىڭ كۆپـلهپ قۇرۇلۇشـىغـا ئهگـىشـىپ، بۇ خـىل تهتـقىقـاتـالر 

چـوقۇم كۆپـىيـىدۇ)، ئهمهلـىيهتـته، يـىپهك يـولـىدىكـى تـارىخ بۈگۈنـكى دۇنـيا بـىلهن زىچ مۇنـاسـىۋەتـلىك: 

رۇسـىيهنـىڭ قـوشـنىلـىرى ۋە غهرب دۇنـياسـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىمۇ ئـىلـگىرىكـىگه ئـوخـشاشـال جـىددىي بـولۇپ، 
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تـارىخ تـوغـرىسـىدىكـى ئـوخشـىمـىغـان شهرھلهر سـابـىق دۈشـمهنـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى دۈشـمهنـلىك ۋە تـاالش-

تـارتـىشـنى ھهم قـايـتىدىن پهيـدا قـىالاليـدۇ، ھهم بېسىقتۇرااليـدۇ. تـارىخ بـىلهن بۈگۈنـىنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىگه 

ئهھمىيهت بېرىش كهلگۈسـى تهرەقـقىيـات ئۈچۈن تـولـىمۇ پـايـدىلـىق. ئهنه شۇ ۋەجـىدىن، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 

ئـورتـاق سـودا ۋە كۈلتۈر مـىراسـلىرىنـى قـوغـداش نـامـىدا ئۆزى بـىلهن غهربـنى چهمـبهرچـاس بـاغـاليـدىغـان يـىپهك 

يولىغا كۆپلهپ مهبلهغ سالماقچى بولۇۋاتىدۇ. 

ئهمهلـىيهتـته، خـىتـاي ئـالـلىقـاچـان بۇ رايـونـدا تېلېگراف ئـىنـقىالبـىنـى بـاشـلىۋەتـتى. ئۇالر مۇقـىم تېلېفون 

كـابېلى ۋە سـانـلىق مهلۇمـات يـولـلىغۇچـنى كهڭ كۆلهمـدە ئـورنـىتـىپ، تـوردىن ھۆجـجهت چۈشۈرۈش سۈرئـىتـىنـى 

دۇنـيا بـويـىچه ئهڭ تېز ھالهتـكه ئهكهلـدى. بۇ تۈرلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى بـىلهن 

قـويۇق مۇنـاسـىۋىتـى بـار خۇاۋېي ۋە جـوڭشىڭ قـاتـارلـىق تېلېگراف شـىركهتـلىرى تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـىدۇ. بۇ 

تۈرلهر خـىتـاي تهرەقـقىيـات بـانـكىسـىدىن يۇمـشاق قهرز (يۇمـشاق قهرز ـــ ئۆسۈم نـىسـبىتـى تۆۋەن، قـايتۇرۇش 

مۇددىتـى ئۇزۇن يـاكـى چهتـئهل پۇلـى قهرزلـىرىنـى شۇ دۆلهتـنىڭ پۇلـىدا قـايتۇرۇشـقا بـولـىدىغـان قهرزلهرنـى 

كۆرســىتــىدۇ، ت) ئــاالاليــدۇ، بهزىدە ھۆكۈمهتــلهرئــارا يــاردەم شهكــلىدىمۇ ئېلىپ بېرىلــىدۇ. بۇ تۈرلهر 

تـاجـىكـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان، ئۆزبېكىسـتان ۋە تۈركـمهنـىسـتانـنى ئـالـىي دەرىجـىلـىك، نـازۇك ۋە ئـىلـغار بـىر قـىسـىم 

ئۈسكۈنـىلهرنـى يـاسـاش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـدى. خـىتـاي رايـونـنىڭ (ئـاتـالـمىش) مۇقـىمـلىقـى ۋە ئهڭ مۇھىم 

قېزىلـما بـايـلىقـالر ئۈچۈن، بۇ دۆلهتـلهر بـىلهن ئۇزۇن مۇددەتـلىك كهلگۈسـى بهرپـا قـىلـىشـقا كۈچـىمهكـته. 

ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـى بۇ تېلېگراف شـىركهتـلىرىگه بـولـغان ئهنـدىشـىسـى سهۋەبـلىك ئـىسـپات ئـاڭالش 

يـىغـىنـلىرىنـى ئـاچـتى. خۇاۋېي ۋە جـوڭشىڭ شـىركهتـلىرى «خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كۈچلۈك تهسـىرى ئـاسـتىدا 

بـولـغاچـقا، ئـامېرىكـانـىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت سـالـىدۇ» دېگهن سهۋەب بـىلهن «ئـىشهنچسـىز» دەپ 

قـــارالـــدى. ئـــامېـرىكـــا دۆلهت بـــىخهتهرلـــىك ئـــىدارىســـى شۇنـــىڭـدىن كېـيـىن يهنه «دىۋە ئـــوۋالش 

ھهرىكـىتـى» (Operation Shotgiant) نـامـلىق ھهرىكهت قـوزغـاپ، خۇاۋېينىڭ مۇالزىمېتىرلـىرىغـا مهخـپىي 

سوقۇنۇپ كىرىپ ھۇجۇم قىلدى. 

خـىتـاي نۆۋەتـته پۈتۈن دۇنـيانـى قـاپـلىغـان يېپيېڭى تـور بهرپـا قـىلـماقـتا، بۇ تهبـىئـىي ھالـدا غهربـنىڭ 

خـىتـايـغا بـولـغان ئـاداۋىتـىنـى تېخىمۇ چـوڭقۇرالشـتۇرۇۋېتىدۇ. 20-ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىغـىچه، جهنۇبـىي 

ئاـمپـتون، لوـندـون ياـكىـ لىـۋېرپوـلدـىن يوـلغـا چىـققـان پاـراخوـتالر ئهنگـلىيه زېمىنىـدىن ئاـيرـىلمـاي تۇرۇپال 

دۇنـيانـىڭ يهنه بـىر ئۇچـىغـا بـارااليـتتى؛ يهنـى بۇ پـاراخـوتـالر جهبـىلـتارىق بـوغۇزى ئـارقـىلـىق ئـوتتۇرا يهر 

دېڭىزىغـا، ئـانـدىن (مـىسـىردىكـى) سهئـىد پـورتـى ئـارقـىلـىق مـالـتاغـا؛ ئۇ يهردىن (يهمهنـدىكـى) ئـادىنـغا؛ ئـانـدىن 

(ھىنـدىسـتانـدىكـى) بـومـباي ۋە (سـىرىالنـكادىكـى) كـولـومـبوغـا بـارااليـتتى؛ ئـانـدىن مـااليسـىيـا يېرىم ئـارىلـىدا بـىر 

ئـاز تـوخـتاپ، ئـاخـىرى خـوڭكوڭغا بـارااليـتتى (يۇقـىرىقـى لـىنـىيهدە نـامـى تـىلـغا ئېلىنـغان جـايـالرنـىڭ ھهمـمىسـى 

ئهيـنى چـاغـدا ئهنـگلىيهنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى ئـىدى، ت). بۈگۈنـكى كۈنـدە، خـىتـايمۇ شۇنـىڭغا ئـوخـشاش 

ئـىشـالرنـى قـىالاليـدۇ: خـىتـاي كـارىب دېڭىزى رايـونـىغـا سـالـغان مهبـلىغـى 2004-يـىلـىدىن 2009-يـىلـىغـىچه تۆت 

ھهسسـىدىن كۆپـرەك ئـاشـتى؛ تـىنـچ ئـوكـيان رايـونـىدا، خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي يـاردىمـى، يۇمـشاق قهرزى يـاكـى 
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بـىۋاسـىته مهبـلىغـى ئـارقـىلـىق تـاشـيول، تهنـتهربـىيه مهيـدانـى ۋە چـوڭ ھۆكۈمهت بـىنـالـىرى بهس-بهسـته يـاسـالـدى. 

ئـافـرىقـادىمۇ پـائـال ھهرىكهت قـىلـىۋاتـقان خـىتـايـالرنـى كۆرگـىلـى بـولـىدۇ. ئۇالر ئـالـلىقـاچـان بـاشـالنـغان بـىر قـاتـار 

كـاتـتا ئـويۇنـالردا ئۈسـتۈنلۈكـنى قـولـغا كهلتۈرۈپ، ئېنېرگـىيه، قېزىلـما بـايـلىق، ئـاشـلىق ۋە سـىيـاسـىي نـوپۇز 

قـاتـارلـىق جهھهتـلهردىكـى رىقـابهتـلهردە خـىتـاي ئۈچۈن مۇھىم پېچكىالرنـى ئـورۇنـالشـتۇرۇش مهقسـىتـىدە بـىر قـاتـار 

تايانچ بازىالرنى قۇردى. 

غهرب ئهلـلىرىمۇ ـــ ئۇالرنـىڭ دەۋرى ئـاخـىرالشـمىغـان تهقـدىردىمۇ ـــ تۆت كـوچـا ئېغىزىدا تۇرمـاقـتا. 

سـابـىق پـرىزدېنت ئـوبـامـا 2012-يـىلـلىق ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ خـىزمهتـلهرنـى كۆزدىن 

كهچۈرۈش يـىغـىنـىدىكـى بـاشـلىنـىش سۆزىدە، تۇنـجى جۈمـلىدىال ئۆزىنـىڭ كهلگۈسـىگه بـولـغان كۆز قـارىشـىنـى 

ئـوچۇق-ئـاشـكارە ئـوتتۇرىغـا قـويۇپ، «دۆلـىتـىمـىز ئۆتكۈنـچى بـاسقۇچـتا تۇرۇۋاتـىدۇ، دۇنـيا كۆز ئـالـدىمـىزدا 

ئۆزگـىرىۋاتـىدۇ ...» دېگهنـىدى. ئۇ سۆزىنـىڭ داۋامـىدا يهنه: بهزى ئـىشـالر «بـىزنـىڭ رەھبهرلـىكـىمـىزگه 

مـوھتاج. (شۇڭالشـقا) ئـامېرىكـا قـوشـما شـىتـاتـلىرى دۇنـيا خهلـقىنـىڭ ئهركـىنـلىكـى ۋە بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداش 

ئۈچۈن ئهڭ قۇدرەتـلىك ھهربـىي كۈچـىنـى داۋامـلىق سـاقـالپ قـالـىدۇ» دېگهنـىدى. ئهمهلـىيهتـته، بۇ كۆزدىن 

كهچۈرۈش دوكـالتـىدا كۆرسـىتـىلـگىنـىدەك، ئـامېرىكـانـىڭ سـىيـاسـىتـى يهنه بـىر قېتىم قـايـتىدىن تهڭشىلهتـتى. 

دوكـالتـتا «بـىز ئـاسـىيـا-تـىنـچ ئـوكـيان رايـونـىغـا قـارىتـا جـىددىي تهڭشهش ئېلىپ بېرىشـىمـىز الزىم» دېيىلـگهن. 

گهرچه كهلگۈسـى ئـون يـىلـلىق دۆلهت مۇداپـىئه چـىقـىمـى 500 مـىلـيارد دولـالر كېمهيـتىلـگهن ۋە داۋامـلىق 

قـىسـقارتـىلـىشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما پـرىزدېنت ئـوبـامـا «بـىز بۇ مۇھىم رايـونـدىن (ئـاسـىيـا-تـىنـچ ئـوكـيان) ۋاز 

كهچـمهيـمىز» دېگهن نۇقـتىنـى بـار كۈچـى بـىلهن تهكـىتـلىگهن. دوكـالتـنى تـولـىمۇ رەھىمسـىزلهرچه مۇنـداق 

چۈشـىنـىشـكه بـولـىدۇ: 100 يـىلـدىن بۇيـان، ئـامېرىكـا ئـىزچـىل ھالـدا غهربـىي يـاۋروپـا ئهلـلىرى بـىلهن بـولـغان 

ئاالھىدە مۇناسىۋىتىنى قهدىرلهپ كهلدى، ئهمما ئهمدى باشقا جايالرغىمۇ قاراپ باقىدىغان پهيت كهلدى. 

ئهنـگلىيه  دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـىمۇ ئـوخـشاش يهكۈن چـىقـاردى. ئهنـگلىيه  يېقىنـقى بـىر پـارچه 

دوكـالتـىدا دۇنـيانـىڭ قـااليـمىقـانـچىلـىق ئـىچـىدە ۋە ئۆتكۈنـچى دەۋردە ئـىكهنـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـدى. دوكـالتـنىڭ 

ئـاپـتورلـىرى ئهنـگلىيه ئهمهلـدارلـىرىغـا خـاس يۈزەكـى تهرزدە شۇنـداق دېگهن: 2040-يـىلـىدىن ئـىلـگىرىكـى 

يـىلـالرنـىڭ «ھهمـمىسـى ئۆتكۈنـچى مهزگـىل»دۇر. دوكـالتـتا كهلگۈسـى نهچـچه ئـون يـىلـدا دۇچ كېلىدىغـان 

خـىرىسـالرنـىڭ «كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى، نـوپۇسـنىڭ تېز ئېشىشـى، تهبـىئـىي بـايـلىقـنىڭ كهمـچىل بـولۇشـى، 

ئـىدىئـولـوگـىيهلـىك ئـويـغىنـىش ۋە ھوقۇقـنىڭ غهربـتىن شهرقـقه بۇرۇلۇشـى» قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـانـلىقـى 

كۆرسىتىلگهن. 

دۇنـيانـىڭ ئۇشـبۇ مهركـىزىي رايـونـىنـىڭ دەسـلهپـكى قهدەمـدە كۆلهمـلىك تهرەقـقىي قـىلـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، 

رايـونـدىكـى ھهر خـىل مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى قېلىپـالشـتۇرۇشـنى مهقـسهت قـىلـغان بـىر قـاتـار ئـورگـان ۋە تهشـكىالتـالرمۇ 

ئـارقـا-ئـارقـىدىن قۇرۇلـدى. بۇنـىڭ ئـىچـىدە رۇسـىيه، قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان، تـاجـىكـىسـتان، ئۆزبېكىسـتان ۋە 

خـىتـايـنىڭ سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي ھهمـكارلـىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـنى مهقـسهت قـىلـغان شـاڭخهي 

ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى (SCO) بـار. بهزىلهر بۇ تهشـكىالتـنى «كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى دەپـسهنـدە قـىلـىش قـورالـى» 
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دەپ ئهيــىبــلهپ، مهزكۇر تهشــكىالتــقا ئهزا دۆلهتــلهرنــىڭ «ب د ت نــىڭ قــىيــناشــقا قــارشــى تۇرۇش 

ئهھدىنـامـىسـى»غـا ھۆرمهت قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى ۋە (ئۆز ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى رايـونـالردىكـى) يهرلـىك 

مـىلـلهتـلهرنـىڭ ھوقۇقـىنـى ئـوچۇق-ئـاشـكارە دەپـسهنـدە قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى تهكـىتـلىشـىدۇ؛ يهنه بهزىلهر بېالرۇسـىيه، 

سـىرىالنـكا قـاتـارلـىق دۆلهتـلهرنـىڭ كۆزەتكۈچـى دۆلهتـلىك سۈپـىتـىدە مهزكۇر تهشـكىالتـقا قـاتـنىشـىشـى مۇقهررەر 

ھالـدا ئـاشۇ خـىل ئهھۋالـغا سهۋەب بـولـىدۇ، دەپ قـارايـدۇ. لېكىن، شۇنـى ئـىنـكار قـىلـىشـقا بـولـمايـدۇكـى، 

«شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى»نـىڭ تهسـىرى كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـىدۇ، ھهتـتا ئۇنـىڭ ئـورنـى يـاۋروپـا 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭكىدىن ئېشىپ كېتىشـى مۇمـكىن. مهسـىلهن، تۈركـىيه يـاۋروپـادىن يـىراقـلىشـىپ، بۇ تهشـكىالتـنىڭ 

تـولۇق ئهزاسـى بـولۇشـقا بـار كۈچـى بـىلهن تـىرىشـماقـتا. بۇ دۆلهتـنىڭ بـاش مـىنـىسـتىرىنـىڭ 2013-يـىلـى 

تېلېۋىزىيه زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا ئېيتقىنـىدەك، تۈركـىيه يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىغـا ئهزا بـولۇشـتىن ۋاز كېچىپ، 

نهزىرىنـى شهرقـقه ئـاغـدۇرۇشـى مۇمـكىن. ئۇ شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى «تېخىمۇ يـاخشـى ۋە كۈچلۈك، 

شۇنداقال بىز ئورتاق قىممهت قاراشقا ئىگه» دەپ قارىغان. 

ھالبۇكـى، بـىز تۈركـىيه بـاش مـىنـىسـتىرىنـىڭ بـايـانـاتـىغـا سۆز مهنـىسـى بـويـىچـىال مۇئـامـىله قـىلـساق 

بـولـمايـدۇ. چۈنـكى، نېمىال دېگهن بـىلهن، بۇ تۇپـراقـتىكـى ھهر قـايسـى دۆلهتـلهر مهنـپهئهت تـوقۇنۇشـلىرىدا 

تېخىمۇ كۆپ نهپـكه ئېرىشـىش ئۈچۈن، قهدىمـكى دەۋرلهردىن بـاشـالپـال ئـىكـكى تهرەپـنى سـوقۇشـتۇرۇشـقا مـاھىر 

ئـىدى. ئهمـما، نۆۋەتـته شهكـىلـلىنـىۋاتـقان يېڭى دۇنـيا تهرتـىپـى تـوغـرىسـىدا گهپ بـولۇنـغانـدا، ۋاشـىڭتون، 

بېيجىڭ ۋە مـوسكۋا قـاتـارلـىق جـايـالرنـىڭ ئـوخـشاش يهكۈنـگه كېلىشـى تـاسـادىپـىيـلىق ئهمهس. ئـامېرىكـا دۆلهت 

سېكرېتارى 2011-يـىلـى: «دىقـقىتـىمـىزنـى يېڭى يـىپهك يـولـىغـا ئـاغـدۇرىدىغـان پهيـت كهلـدى، بۇ مهزكۇر رايـونـنى 

ئومۇمىيۈزلۈك گۈللهندۈرىدۇ» دېگهنىدى. 

بۇ ھهم خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭنىڭ نـىشـانـىدۇر. ئۇ 2013-يـىلـى كۈزدە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئهلـلىرىنـى 

زىيـارەت قـىلـغانـدا، ئـاسـتانـىدە سۆز قـىلـىپ مۇنـداق دېگهنـىدى: «ئـىكـكى مـىڭ يـىلـدىن كۆپـرەك ۋاقـىتـتىن بۇيـان، 

شهرق بـىلهن غهربـنى تۇتـاشـتۇرىدىغـان بۇ تۇپـراقـتا يـاشـىغـان كـىشـىلهر ئـىرقـى، ئېتىقـادى ۋە كۈلتۈرەل ئـارقـا 

كۆرۈنۈشـىنـىڭ قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ھهمـكارلـىشـىپ تهڭ مهۋجۇت بـولۇپ تۇرالـىغـان ۋە ئـورتـاق 

گۈلـلىنهلـىگهنـىدى». ئۇ سۆزىنـىڭ داۋامـىدا يهنه: «خـىتـاي ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئهلـلىرى بـىلهن دوسـتانه ھهمـكارلـىق 

مۇنـاسـىۋىتـىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـقا ئـىنـتايـىن ئهھمىيهت بېرىدۇ ۋە بۇنـى ئۆز دىپـلومـاتـىيهسـىدىكـى مۇھىم ئـىش 

دەپ قـارايـدۇ. ھازىر ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى، قـاتـناش تـورىنـىڭ بـاغـلىنـىشـىنـى، سـودىنـىڭ راۋانـلىقـىنـى ۋە 

پۇل ئـوبـوروتـىنـى كۈچهيـتىدىغـان يـاخشـى پهيـت، شۇنـداقـال <يـىپهك يـولـى ئـىقـتىسـادىي بهلبېغى>نـى ـــ بـاشـقىچه 

قىلىپ ئېيتقاندا، يېڭى يىپهك يولىنى ـــ بهرپا قىلىشنىڭ ياخشى پهيتىدۇر» دېگهنىدى. 

ئهتـراپـىمـىزدىكـى دۇنـيادا زور ئۆزگـىرىشـلهر بـولۇۋاتـىدۇ. بـىز غهربـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـى سـىيـاسـىي، ھهربـىي ۋە 

ئـىقـتىسـادىي بېسىمـغا دۇچ كهلـگهن دەۋرگه قهدەم قـويـغىنـىمـىزدا، كهلگۈسـى تـوغـرىسـىدىكـى ئېنىقسـىزلـىق دەرۋەقه 

كـىشـىنـى ئهنـدىشـىگه سـالـىدۇ. «ئهرەب بـاھارى» كـىشـىلهرگه ئهركـىنـلىك ۋە دېموكـراتـىيهنـى ۋەدە قـىلـغان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ بۇ رايـونـغا ئـاداۋەت، ئـازاب ۋە ۋەھىمه ئېلىپ كهلـگهن سهراپـتىن بـاشـقا نهرسه 
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ئهمهسـلىكـى ئـىسـپاتـالنـدى. «ئـىراق ۋە شـام ئـىسـالم دۆلـىتـى» ۋە ئۇنـىڭ قـولـلىغۇچـىلـىرى بۇ رايـونـدىكـى بـارلـىق 

زېمىنـنى، بـارلـىق نېفىتـنى ۋە بـارلـىق زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ ئـىدىئـولـوگـىيهسـىنـى كـونـترول قـىلـماقـچى. 

ھهمـمهيـلهن دېگۈدەك ئۇشـتۇمتۇت كـرىزىس يۈز بېرىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىدۇ. بـولۇپمۇ خهلـقئارا خـام نېفىت 

بـاھاسـىنـىڭ شـىددەت بـىلهن تۆۋەنـلىشـى ئـىران، ئهرەب يېرىم ئـارىلـى ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئهلـلىرىنـى قـاتـتىق زەربـىگه 

ئۇچـراتـقانـدىن كېيىن، ئهھۋال تېخىمۇ شۇنـداق. خهلـقى نهچـچه ئهۋالدتـىن بېرى نېفىت ۋە تهبـىئـىي گـازغـا 

تـايـىنـىپ بـايـاشـات يـاشـاپ كهلـگهن بۇ دۆلهتـلهر ھازىر خـامـچوتـنى قـىسـىپ، تېجهشـلىك يـاشـاشـقا مهجبۇر 

بـولـماقـتا. ئـىقـتىسـادىي قـىسـلىق ۋە سـىيـاسـىي داۋالغۇشـتىن ئـىبـارەت قـوش بېسىم ئـالـدىدا، كـىشـىلهرنـىڭ ئـاسـان ۋە 

تېز چارە تاپالىشى بهسى مۈشكۈل. 

قـارا دېڭىزنـىڭ شـىمـالـىدا، ئۇكـرائـىنـا ۋەزىيـىتـى ۋە رۇسـىيهنـىڭ قـىرىمـدىكـى قـىلـمىشـى مـوسكۋانـىڭ ۋاشـىڭتون 

ۋە يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى ئېغىر دەرىجـىدە تهۋرىتـىپ قـويـدى. ئهكسـىچه، ئـىلـگىرى 

ئـىزچـىل چهتـكه قېقىلـىپ كهلـگهن ئـىران ئۆزىنـىڭ تـىنچـلىق ۋە گۈلـلىنـىشـكه تۈرتـكه بـولۇش جهھهتـتىكـى 

ئهنـئهنـىۋى رولـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈۋاتـقانـدەك قـىلـىدۇ. ئهلۋەتـته، ئۆتكۈنـچى بـاسقۇچـتا تۇرۇۋاتـقانـالر ئـارىسـىدا 

خـىتـايمۇ بـار. ئۇنـىڭ ئـىقـتىسـادى يـىگـىرمه يـىل تېز تهرەقـقىي قـىلـغانـدىن كېيىن، ھازىر ئـاسـتىالشـقا ۋە ئـاتـالـمىش 

«يېڭى تۇراقـلىق ھالهت»كه، يهنـى تېز ئهمهس، سـىجـىل ئـاشـىدىغـان تهرەقـقىيـات ئهنـدىزىسـىگه قهدەم قـويـدى. 

خـىتـايـنىڭ يـىراق-يېقىنـدىكـى قـوشـنىلـىرى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى ۋە ئۇنـىڭ دۇنـيا سهھنىسـىدە ئـويـنايـدىغـان 

رولى 21-ئهسىرگه چوقۇم چوڭقۇر تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

شـى جـىنـپىڭ 2013-يـىلـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى» ۋە خـىتـايـنىڭ 

ئۇنـىڭغا سـالـغان غـايهت زور مهبـلىغـى خـىتـايـنىڭ (ئۆزى ھۆكۈمـران ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان) كهلگۈسـى ھهقـقىدە 

كـالـال قـاتۇرۇۋاتـقانـلىقـىنـى تـولۇق ئهكـس ئهتتۈرىدۇ. دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىكـى ئـوڭۇشسـىزلـىق ۋە 

مۈشكۈالت، خـىرىس ۋە مهسـىلـىلهر يېڭى دۇنـيانـىڭ ئـاپـىرىدە بـولۇشـى جهريـانـىدىكـى «تـولـغاق ئـاغـرىقـى»دەك 

قـىلـىدۇ. بـىز كېيىنـكى تهھدىتـنىڭ قهيهردىن كېلىدىغـانـلىقـى، دىنـىي ئـاشقۇنلۇقـقا قـانـداق تـاقـابـىل تۇرۇش، 

خهلـقئارا قـانۇنـنى كۆزگه ئـىلـمايـدىغـان دۆلهتـلهر بـىلهن قـانـداق سۆھبهتـلىشـىش ۋە بـىز دائـىم نهزەردىن سـاقـىت 

قـىلـىدىغـان خهلـق، كۈلتۈر ۋە دىنـالر بـىلهن ھهر خـىل مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى قـانـداق ئـورنـىتـىش ھهقـقىدە تهپهككۇر 

قـىلـىۋاتـقىنـىمـىزدا، ئـاسـىيـانـىڭ ئۆگـزىسـىدىكـى ئـاالقه تـورى غـىمـىسسـىدە تـوقۇلـدى. تېخىمۇ تـوغـرىراق ئېيتقانـدا، 

قايتىدىن قۇرۇلدى. 

«يىپهك يولى» قايتىدىن گۈللهنمهكته. 

(تۈگىدى) 

پېتىر فرانكوپاننىڭ «يىپهك يولى» ناملىق ئهسىرىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

(2022 -يىلى 10– ئاينىڭ 1 – كۈنىدىن 10 – ئاينىڭ 31 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەر 

(2022-يىلى 10-ئاينىڭ 1-كۈنىدىن، 2022-يىلى 10-ئاينىڭ 31-كۈنىگىچه) 

ئهنـگلىيهدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق تهشـكىالتـلىرى بـاش ۋەزىرنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه ئـاشـكارا قـارشـى 
تۇرۇشقا ئۈندىدى 

«theepochtimes» تــورىنــىڭ 2-ئۆكــتهبــىردىكــى خهۋىرىگه كۆرە، خــىتــاي خهلــق جۇمھۇرىيــىتــى 
قۇرۇلـغانـلىقـىنـىڭ 73 يـىلـلىق خـاتـىرە كۈنـىنـىڭ ھارپـىسـىدا ئهنـگلىيهدىكـى تـوققۇز كـىشـىلـىك ھوقۇق تهشـكىالتـى 
ئهنـگلىيهنـىڭ يېڭى بـاش ۋەزىرى لـىز تـرۇسـقا خهت يېزىپ، ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـىنـى خـوڭكوڭلۇقـالر، تـىبهتـلهر ۋە 
ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقان تهھدىتـكه كۆڭۈل بۆلۈشـكه ئۈنـدىگهن. شۇنـداقـال، يېڭى بـاش ۋەزىرنـى ئۆزلـىرىنـىڭ 
خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرىغـا ئېمبارگـو يۈرگۈزۈشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بهش تۈرلۈك تهلـىپـىگه 

ئهمهلىي ئىنكاس قايتۇرۇشنى تهلهپ قىلغان. 

شۇنـداقـال، مهزكۇر دوكـالتـتا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋېتىلـىش 
قاتارلىق قهبىھ شهكىللهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقانلىقى قهيت قىلىنغان. 

ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـىنـىڭ دوكـالتـىدا خـىتـايـنىڭ ئـىشـپىيـونلۇق پـائـالـىيهتـلىرى ۋە تـور پـروجېكتلىرىنـىڭ 
جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش جهھهتته ئېغىر تهھدىت شهكىللهندۈرىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلدى 

«ۋاشـىڭتون ۋاقـىت گېزىتـى» تـورىنـىڭ 2-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـى 
ئـىسـتىخـبارات ئـاالھىدە كـومـىتېتىنـىڭ دوكـالتـىدا، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى مهركـىزىي 
ئـاپـپاراتـى ۋە بـاشـقا تـارمـاقـلىرىنـىڭ ئهسـلىھهلـىرى تـولۇق ئهمهسـلىكـى، قۇرۇلـمىسـىنـىڭمۇ نـامۇۋاپـىق ئـىكهنـلىكـى، شۇ 
ۋەجىدىن كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان چهتئهل جاسۇسلۇق تهھدىتىگه تاقابىل تۇرالمايدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن. 

مهزكۇر دوكـالتـقا كۆرە، خـىتـاي، رۇسـىيه، ئـىران، چـاۋشـيهن ۋە بـاشـقا دۆلهتـلهرگه تهۋە ئـىسـتىخـبارات 
خـادىمـلىرى ۋە خـاككېرالر ئـامېرىكـا ھۆكۈمهت ئـورگـانـلىرى ۋە خۇسۇسـىي تـارمـاقـالرنـىڭ مهخـپىيهتـلىكـى ۋە 
تېخنىكـىسـىنـى قـولـغا چۈشۈرۈشـكه ئۇرۇنۇۋاتـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ئـورگـانـلىرىنـىڭ 
ھېچقانـچه قـارشـىلـىقـىغـا ئۇچـرىمـىغـان. ھالبۇكـى، مهزكۇر دوكـالتـتا يهنه خـىتـاي تهھدىتـىنـىڭ بـاشـقا بـارلـىق 
دۆلهتـلهرنـىڭ تهھدىتـىدىن ئېغىر ئـىكهنـلىكـى، خـىتـايـنىڭ ئۇچۇر ئـوغـرىالش دائـىرىسـىنـىڭ ھهمـمىدىن كهڭلىكـى ۋە 
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سـالـمىقـىنـىڭ ھهمـمىدىن زور ئـىكهنـلىكـى، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇنـىڭغا چـوقۇم جـىددىي مۇئـامـىله قـىلـىنـىشـى 
زۆرۈرلۈكى بايان قىلىنغان. 

سان فرانسىسكو شهھهرلىك ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ دۆلهت بايرىمىنى تهبرىكلىدى 

«ۋاشـىڭتون ۋاقـىت گېزىتـى» تـورىنـىڭ 2-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، سـان فـىرانسـىسـكو ھۆكۈمـىتـى 
ئـالـدىنـقى ھهپـته شهھهرلـىك ھۆكۈمهت بـىنـاسـىدا خـىتـاي بـايـرىقـىنـى چـىقـىرىپ، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 

قۇرۇلغانلىقىنىڭ 73 يىللىقىنى تهبرىكلىگهن. 

خـىتـاي دۆلهت تـاراتقۇلـىرىنـىڭ خهۋىرىدە ئېيتىلـىشـىچه، 30-سېنتهبـىر كۈنـى سـان فـىرانسـىسـكو شهھىرىنـىڭ 
ئهمهلـدارلـىرى، خـىتـاي ئهمهلـدارالر ۋە يهرلـىك كـارخـانـىالرنـىڭ ۋەكـىلـلىرى قـاتـناشـقان پـائـالـىيهتـته بـايـراق 

چىقىرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگهن. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، سـان فـىرانسـىسـكو شهھىرى ئۆتمۈشـتىمۇ، ھهتـتا 2014-يـىلـى خـىتـاي دائـىرىلـىرى 
خـوڭكوڭدىكـى دېموكـراتـىيهنـى يـاقـىاليـدىغـان نـامـايـىشـالرنـى بـاسـتۇرغـانـدىمۇ، ئۆزىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 

قويۇق مۇناسىۋىتىنىڭ نامايهندىسى سۈپىتىدە خىتاي بايرىقىنى چىقىرىپ باققانىكهن. 

خىتاينىڭ ئىمپورت گازغا تايىنىپ قېلىشى ئۆز بىخهتهرلىكىنى تهھدىتكه ئۇچراتماقتا 

«رويتېرس ئـاگېنتلىقـى» تـورىنـىڭ 7-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ دۆلهت 
ئـىچـىدىكـى تهبـىئـىي گـاز ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـىقـدارىنـى ئـاشۇرۇش ئۇرۇنۇشـلىرىغـا قـارىمـاسـتىن، خـىتـاي ئـىمـپورت 
گــازالرغــا بــارغــانسېرى تــايــىنــىپ قېلىۋاتــقان بــولۇپ، بۇ ھهم ئېنېرگــىيه بــىخهتهرلــىكــىنــى، ھهم دۆلهت 

بىخهتهرلىكىنى خهۋپكه ئۇچراتقان.  

خـىتـايـنىڭ گـاز ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـىقـدارى 2022-يـىلـىنـىڭ دەسـلهپـكى سهكـكىز ئېيىدا بۇلتۇرنـىڭ ئـوخـشاش 
مهزگـىلـىدىكـىدىن ئـالـته پـىرسهنـت ئـاشـقان. شۇنـداقـال، ئـالـدىنـقى ئـون يـىل مـابهيـنىدە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 
سـىچۈەن، شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋە ئـوردوس ئـويـمانـلىقـىدىكـى گـازالرنـى ئېچىشـقا رىغـبهتـلهنـدۈرۈشـى نهتـىجـىسـىدە، 
2011-يـىلـىدىن 2021-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، خـىتـايـنىڭ گـاز ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـىقـدارى يـىلـىغـا يهتـته 

پـىرسهنـتلىك سۈرئهت بـىلهن ئـاشـقان. ھهتـتا خـىتـاي 2021-يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، ئـامېرىكـا، رۇسـىيه ۋە ئـىرانـدىن 
قالسا دۇنيادىكى تۆتىنچى چوڭ تهبىئىي گاز ئىشلهپچىقارغۇچى دۆلهتكه ئايالنغان.  

ئهمـما، خـىتـاي ئـامېرىكـا بـىلهن رۇسـىيهگه ئـوخـشاش تهبـىئـىي گـاز ئېكسپورت قـىلغۇچـى دۆلهت بـولـماسـتىن، 
ئۇنــىڭ دۆلهت ئــىچــىدىكــى تهبــىئــىي گــاز ئــىســتېمال مــىقــدارى خــىتــايــنى تېخىمۇ كۆپ تهبــىئــىي گــاز 

ئىشلهپچىقىرىشقا مهجبۇر قىلغان. 
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مهسـىلهن، خـىتـايـدىكـى تهبـىئـىي گـاز ئـىشـلىتـىدىغـان نـوپۇس سـانـى 2010-يـىلـىدىكـى 170 مـىلـيون 
كـىشـىدىن، 2015-يـىلـىدىكـى 286 مـىلـيون كـىشـىگه، ئـانـدىن 2020-يـىلـى 413 مـىلـيون كـىشـىگه ئېشىشـى 

سهۋەبلىك، تهبىئىي گاز ئىستېمال مىقدارى ئوخشاش مهزگىلدىكىدىن 11 پىرسهنت ئاشقان. 

ھالبۇكـى، خـىتـاي چهتـئهلـدىن ئـىمـپورت قـىلـىدىغـان تهبـىئـىي گـازالرنـىڭ ئۈچـتىن ئـىكـكىسـى 
سۇيۇقـالنـدۇرۇلـغان تهبـىئـىي گـاز شهكـلىدە بـولۇپ، خـىتـاي بۇنـى ئـاسـاسـلىقـى ئـامېرىكـا ۋە ئـاۋسـترالـىيهگه ئـوخـشاش 
ئۆزى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى يـاخشـى بـولـمىغـان دۆلهتـلهردىن ئـىمـپورت قـىلـىشـقا مهجبۇر ئـىكهن، شۇ 
ۋەجـىدىن خـىتـايـنىڭ گـاز ئـىمـپورتـىغـا بـارغـانسېرى تـايـىنـىپ قېلىشـى ئۇنـىڭ ئهڭ چـوڭ ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئـاجـىزلـىقـى 

دەپ قارالماقتا ئىكهن. 

خىتاي دېموكراتىك ئهللهردىكى تاراتقۇالرغا قارىتىلغان زەربىلهردىن نهپ ئالماقتا 

«ئهلـجهزىرە» تـورىنـىڭ 7-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، بۇ يـىل 7-ئـايـدا فـىلـىپـپىن دائـىرىلـىرى 
مۇسـتهقـىل خهۋەر تـور بېتى بـولـغان «Rappler»نـى تـاقـاش تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈرگهن. 2021-يـىلـى 2-
ئـايـدا، مـااليسـىيـادىكـى بـىر سـوت مهھكىمـىسـى «ئۆز قـانـىلـىدا ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ ئهدلـىيه سـىسـتېمىسـىنـى 
تهنــقىدلــىشــىگه يــول قــويۇش ئــارقــىلــىق ســوت مهھكىمــىســىنــى ھاقــارەتــلىگهن» دېگهن سهۋەب بــىلهن 
«Malaysiakini» خهۋەر قــانــىلــىنــى تــاقــىۋەتــكهن. ھالبۇكــى، بۇ ئــىكــكى تــور بهتــنىڭ ئــورتــاق 
خۇسۇسـىيهتـلىرىدىن بـىرى شۇكـى، بۇ ئـىكـكىلـىسـى خـىتـايـنىڭ مهزكۇر دۆلهتـلهرگه سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي ۋە 

تاراتقۇ جهھهتلهردىكى تهسىر كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشلىرىنى ئىزچىل پاش قىلغان. 

يهنـى مهزكۇر دۆلهتـلهر دۆلهت ئـىچـىدىكـى سـىيـاسـىي ئـامـىلـالر سهۋەبـلىك بۇ قـانـالـالرنـى تـاقـاش 
نهتـىجـىسـىدە، ئۆزلـىرىنـىڭ دۇنـيادىكـى ئهڭ كۈچلۈك مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهت بـولـمىش خـىتـايـنىڭ تهسـىر كۆرسـىتـىش 
ئۇرۇنۇشـلىرىغـا قـارشـى تۇرۇش ئـىقـتىدارىنـىمۇ زور دەرىجـىدە ئـاجـىزلـىتـىۋەتـكهن ۋە بۇ خـىل يۈزلـىنـىش دۇنـيا 
مـىقـياسـىدا بـارغـانسېرى كۈچـىيـىپ، خـىتـاي ئهركـىن، مۇسـتهقـىل تـاراتقۇالرنـىڭ بـاسـتۇرۇلۇشـىدىن ئهڭ زور نهپ 

ئالغۇچى دۆلهت بولۇپ قالغان. 

تهيۋەندىكى پۇقرا جهڭچىلهر شهپىسى كېلىۋاتقان خىتاي تهھدىتىگه تهييارلىق كۆرۈشكه باشلىدى 

«قــوغــدىغۇچــى گېزىتــى» تــورىنــىڭ 11-ئۆكــتهبــىردىكــى خهۋىرىگه كۆرە، تهيۋەنــدىكــى «كۇمــا 

ئـاكـادېمىيهسـى» تهيۋەن پۇقـرالـىرىنـى خـىتـايـغا قـارشـى ئېھتىمـالـىي ئۇرۇش ئۈچۈن مهشـىقـلهنـدۈرۈۋاتـقان بـولۇپ، 

بۇ بـىر كۈنلۈك مهشـىق تهيۋەن بـوغۇزىغـا ئـاالقـىدار گېئوپـولـىتـىكـا ۋە ئـىسـتراتېگىيه، خـىتـايـنىڭ تـاجـاۋۇز 

اليـىھهلـىرى ۋە سـاخـتا ئۇچۇر مۇجـادىلـىسـى قـاتـارلـىق جهھهتـلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىكهن. شۇنـداقـال، ئۇالرغـا 

يهنه دۈشـمهن ئهسـكهرلـىرىنـىڭ فـورمـىسـىنـى تـونۇش، قـان تـوخـتىتـىش بېنتىنـى قـانـداق چـىگـىش قـاتـارلـىقـالر 

ئۆگىتىلگهن. 
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تهيۋەنـلىك سـودىگهر روبېرت سـاۋ مهزكۇر ئـاكـادېمىيهگه 28 مـىلـيون دولـالر ئـىئـانه قـىلـغان بـولۇپ، پۇقـرا 

جهڭچىلهرنى مهشىقلهندۈرۈش ئۈچۈن كېتىدىغان چىقىمالر ئۈچۈن ئىشلىتىلمهكته ئىكهن.  

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، روبېرت سـاۋ بۇ پۇل ئـارقـىلـىق ئۈچ يـىلـدا ئۈچ مـىلـيون كـىشـىنـى مهشـىقـلهنـدۈرۈپ، 300 

مـىڭ مهرگهن يېتىشـتۈرۈش مهقسـىتـىنـى بـارلـىقـىنـى جـاكـارلـىغـان. ئۇنـىڭ بۇنـداق قـىلـىشـىغـا، رۇسـىيه ئۇكـرائـىنـاغـا 

تاجاۋۇز قىلغاندىن كېيىنكى ئۇكرائىنا خهلقىنىڭ قارشىلىق ھهرىكهتلىرى تۈرتكه بولغان. 

خىتاي ھۆكۈمىتى گولالندىيهدىكى ئۆكتىچىگه پاراكهندىچىلىك سالماقتا 

«theepochtimes» تـورىنـىڭ 11-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، گـولـالنـدىيهدە يـاشـايـدىغـان 21 

يـاشـلىق خـىتـاي ئۆكـتىچـى ۋاڭ جـىڭيۈ يېقىنـقى ئـايـالردا ئۆزىنـىڭ ئـىزچـىل خـىتـاي جـاسۇسـلىرىنـىڭ 

پاراكهندىچىلىكىگه ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

ئـىگـلىنـىشـىچه، ۋاڭ جـىڭيۈ 2019-يـىلـى ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇدا خـوڭكوڭدىكـى نـامـايـىشـچىالرنـى 

قـولـاليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهنـلىكـى سهۋەبـلىك خـىتـايـدىن قېچىشـقا مهجبۇر بـولـغان. شۇنـداقـال، 2021-يـىلـى 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئېالن قـىلـغان خـىتـاي-ھىنـدىسـتان تـوقۇنۇشـىدا ئۆلـگهن خـىتـاي ئهسـكهرلـىرىنـىڭ سـانـىغـا 

قـارىتـا گۇمـانـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـلىقـى سهۋەبـلىك، ئۇنـى تۇتۇش بۇيـرۇقـى چـىقـىرىلـغان. ئۇ «ئهرەب بـىرلهشـمه 

خهلـىپـىلـىكـى» ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـاغـا ئۇچۇش سهپـىرىدە يهرلـىك سـاقـچىالر تهرىپـىدىن قـولـغا ئېلىنـغان ۋە خـىتـايـغا 

قايتۇرۇلۇش خهۋپىگه دۇچ كهلگهن. 

كېيىن ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـارىلـىشـىشـى نهتـىجـىسـىدە «ئهرەب بـىرلهشـمه خهلـىپـىلـىكـى» دائـىرىلـىرى 

ئۇنـى تۈركـىيهگه قـايتۇرغـان. لېكىن، ئۇ تۈركـىيهدىمۇ خـاتـىرجهم يـاشـىيـالـمىغـانـلىقـتىن گـولـالنـدىيهگه بـارغـان ۋە 

2022-يىلى سىياسىي پاناھلىققا ئېرىشكهن. 

ئۇنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، خـىتـاي دائـىرىلـىرى ئۇنـىڭ شهخسـىي ئۇچۇرلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، گـولـالنـدىيه، 

بېلگىيه، گېرمـانـىيه ۋە كـانـادا قـاتـارلـىق جـايـالردىكـى مېھمانـخانـىالرغـا يـالـغان بـومـبا تهھدىت خېتى ئهۋەتـكهن ۋە 

بۇ ئارقىلىق ئۇنى چهتئهلدە قولغا ئالدۇرماقچى بولغان. 

خـىتـايـنىڭ «يۇقۇمـنى نۆلـگه چۈشۈرۈش» سـىيـاسـىتـى خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ بـارغـانسېرى كۈچلۈك 

نارازىلىقىنى قوزغىماقتا 

«CNN» تـورىنـىڭ 13-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـاسـىيـادىكـى نۇرغۇن ئهلـلهر، ھهتـتا ئـىلـگىرى 

خـىتـايـغا ئـوخـشاش «يۇقۇمـنى نۆلـگه چۈشۈرۈش» ئۈچۈن نـاھايـىتـى قـاتـتىق تهدبـىر قـولـالنـغان دۆلهتـلهرمۇ 

تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى مهزگـىلـىدىكـى چهكـلهش تهدبـىرلـىرىدىن ۋاز كهچـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي 
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ھېلىھهم ئۆزىنـىڭ مهزكۇر سـىيـاسـىتـىنـى ئهسهبـىيـلهرچه ئـىجـرا قـىلـماقـتا ۋە شۇ سهۋەبـلىك ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ 

بارغانسېرى كۈچلۈك نارازىلىقىغا دۇچ كهلمهكته. 

شۇالرنـىڭ قـاتـارىدا، 13-ئۆكـتهبـىر يېقىنـقى يـىلـالردىكـى خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ نـارازىلـىق بـىلـدۈرۈش 

ئۇرۇنۇشـلىرى ئـىچـىدىكـى ئهڭ گهۋدىلـىك ۋە ئهڭ جهسۇر قـىلـمىش دېيىشـكه بـولـىدىغـان بـىر ۋەقه يۈز بهرگهن 

بـولۇپ، شۇ كۈنـى بـىر كـىشـى خـىتـاي پـايـتهخـتى بېيجىڭ شهھىرىدىكـى خهيـدىيهن رايـونـىغـا جـايـالشـقان سـىتـوڭ 

كۆۋرۈكـىگه ئـىكـكى دانه پـىالكـات ئـاسـقان ۋە پـىالكـاتـتىكـى شـوئـارالرنـىڭ ئـاۋازلـىق نۇسـخىسـىنـى يـاڭراتقۇ ئـارقـىلـىق 

تهكـرار قـويـغان، شۇنـداقـال كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـىش ئۈچۈن مـاشـىنـىنـىڭ چـاقـىنـى كۆيـدۈرۈپ ئـىس 

چـىقـارغـان. پـىالكـاتـتىكـى شـوئـارالر خـىتـايـنىڭ نۆۋەتـتىكـى سـىيـاسـىي ئـاتـموسفېراسـىغـا نـىسـبهتهن پهۋقۇلـئاددە دادىل 

دېيىشكه بولىدىغان دەرىجىدە بولۇپ، مهزمۇنى تۆۋەندىكىچه: 

كىسالتالىق تهكشۈرۈش الزىم ئهمهس، تاماق الزىم؛ 

كونترول الزىم ئهمهس، ھۆرلۈك الزىم؛ 

يالغان گهپ الزىم ئهمهس، ئىززەت الزىم؛ 

مهدەنىيهت ئىنقىالبى الزىم ئهمهس، ئىسالھات الزىم؛ 

داھىي الزىم ئهمهس، سايالم ھوقۇقى الزىم. 

دەرس تاشالپ، ئىش تاشالپ، مۇستهبىت ۋەتهن خائىنى شى جىنپىڭنى ئاغدۇرۇپ تاشاليلى. 

قوزغال قۇل بولۇشنى خالىمىغانالر! 

مۇستهبىتلىككه، دىكتاتۇرىغا قارشى تۇرۇپ، خىتاينى قۇتقۇزايلى! 

ھهر ئادەم بېلهت تاشالپ، رەئىس سايالپ چىقايلى! 

مهزكۇر جهسۇرانه قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـىنـى قـىلغۇچـىنـىڭ پېڭ لـىفـا ئـىسـىمـلىك بـىر خـىتـاي پۇقـراسـى 

ئىكهنلىكى پهرەز قىلىنغان بولسىمۇ، ھازىرغىچه ئېنىق دەلىللهنمىگهن. 

ئهنگلىيهدىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى ھهددىدىن ئاشماقتا 

«theepochtimes» تـورىنـىڭ 13-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، چهتـئهل سـىيـاسـىتـى ۋە دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـىنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان ئـاقـىلـالر ئـامـبىرى «ھېنرىي جهكـسون جهمـئىيـىتـى» (HJS) 12-ئۆكـتهبـىر 

ئېالن قـىلـغان دوكـالتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئهنـگلىيهدىكـى 31 كۇڭزى ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ پهقهت تۆتـىال «تـىل ۋە 

كۈلتۈر»دىن ئـىبـارەت ئۆز سـاھهسـىدە پـائـالـىيهت ئېلىپ بـارغـان بـولۇپ، قـالـغانـلىرى ئهنـگلىيهنـىڭ ھۆكۈمهت 
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سـىيـاسهتـلىرىنـى ۋە سـىيـاسهتـچىلـىرىنـى تـىڭ-تـىڭالش، پهن-تېخنىكـا سـاھهسـىدىكـى خـىتـايـغا پـايـدىلـىق 

شېرىكـچىلـىكـنى ئـىلـگىرى سۈرۈش، شـىركهتـلهرگه مهسـلىھهت بېرىش، خـىتـايـنىڭ «بـىرلـىكـسهپ بۆلۈمـى» بـىلهن 

ھهمـكارلـىقـى بـار ئهنـگلىيه تهشـكىالتـلىرى بـىلهن ھهمـكارلـىشـىش قـاتـارلـىق ئۆز دائـىرىسـىدىن ھالـقىغـان قـىلـمىشـالر 

بـىلهن شۇغۇلـالنـماقـتا ئـىكهن. ھالبۇكـى، يېقىنـدا ئهنـگلىيهنـىڭ ھهربـىي ئـىسـتىخـبارات بهشـىنـچى بـاشـقارمـىسـى 

خـىتـاي «بـىرلـىكـسهپ بۆلۈمـى»نـىڭ ئهنـگلىيهنـىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرىغـا مۇداخـىله قـىلـىشـقا ئۇرۇنۇۋاتـقانـلىقـىنـى 

تهكىتلىگهنىدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، مهزكۇر دوكـالتـنىڭ ئـاپـتورلـىرى سـام دانـىڭ بـىلهن ئـانـسون كۋوڭ ئهنـگلىيهدىكـى 

كۇڭزى ئـىنسـتىتۇتـلىرىنـىڭ خـىتـاي بـىرلـىكـسهپ بۆلۈمـى ۋە خـىتـايـنىڭ تهشۋىقـات ئـاپـپاراتـلىرى بـىلهن بـاغـلىنـىشـى 

باـرلىـقىـنىـ، ئۇالرنىـڭ ئهنگـلىيه سىـياـسهتچـىلىـرىگه ۋە سىـياـسىـي پاـئاـلىـيهتلـىرىگه پۇل بهرگهنلـىكىـنىـ، شۇندـاقال 

ئىلىم ۋە سودا ساھهسىدىمۇ ئۆزلىرىنىڭ تورىنى شهكىللهندۈرۈپ بولغانلىقىنى بايقىغان. 

خهلـقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى «شـى جـىنـپىڭنىڭ داۋامـلىق رەھبهرلـىك ئـورنـىدا قېلىشـى كـىشـىلـىك ھوقۇق 

ئۈچۈن ئاپهتتۇر» دېدى 

«خهلـقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى»نـىڭ رەسـمىي تـور بېتى 15-ئۆكـتهبـىر «شـى جـىنـپىڭنىڭ داۋامـلىق 

رەھبهرلىك ئورنىدا قېلىشى كىشىلىك ھوقۇق ئۈچۈن ئاپهتتۇر» ماۋزۇلۇق ماقاله ئېالن قىلدى.  

مهزكۇر مـاقـالـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ يـىگـىرمـىنـچى قېتىمـلىق مهمـلىكهتـلىك 

ۋەكـىلـلهر قۇرۇلـتىيـى ئۆتكۈزۈلۈش ئـالـدىدا تۇرغـان، شۇنـداقـال شـى جـىنـپىڭنىڭ ئۇدا ئۈچـىنـچى نۆۋەت خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـاش سېكرېتارى بـولۇپ سـايـلىنـىشـى مۇمـكىنـلىكـى مۆلـچهرلـىنـىۋاتـقان پهيـتته، «خهلـقئارا 

كهچۈرۈم تهشكىالتى»نىڭ رايونلۇق مۇئاۋىن مۇدىرى ھانا ياڭ شۇالرنى بىلدۈرگهن:  

«شـى جـىنـپىڭنىڭ ئۈچـىنـچى نۆۋەتـلىك ۋەزىپـىسـىنـى داۋامـالشـتۇرىدىغـانـلىقـى مۇقـىمـالشـسا، بۇ ئۇنـىڭ 

ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا ئېغىر كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىگه دۇچ كېلىۋاتـقان مـىلـيونـلىغـان خـىتـاي 

پۇقـرالـىرى ئۈچۈنـال ئهمهس، بهلـكى دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ زۇلـمىنـىڭ تهسـىرىنـى 

ھېس قىلىۋاتقان كىشىلهر ئۈچۈنمۇ شۇم بېشارەتتۇر.» 

«خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ ھاكـىمـىيهت بېشىدا تۇرغـان ئـون يـىل قـااليـمىقـان تۇتقۇن قـىلـىش، 

مهمـلىكهت مـىقـياسـىدا پـىكـىر ۋە تهشـكىالت قۇرۇش ئهركـىنـلىكـىنـى رەھىمسـىزلهرچه بـاسـتۇرۇش، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسۇلـمانـالرغـا قـارىتـىلـغان ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت، شۇنـداقـال خـوڭكوڭدىكـى 

باستۇرۇشنى قاتتىق كۈچهيتىش بىلهن خاراكتېرلهندى.» 

«شـى جـىنـپىڭنىڭ ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ سـىيـاسهتـلىرى ۋە قـىلـمىشـلىرى دۆلهت 

ئـىچـىگـىال ئهمهس، بهلـكى پۈتكۈل يهر شـارىغـا نـىسـبهتهن تهھدىت شهكـىلـلهنـدۈردى. ھۆكۈمهتـنىڭ چهتـئهلـدىكـى 
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ئۇيغۇرالرنـى جـىمـىقتۇرۇش ۋە مهجبۇرىي قـايتۇرۇپ كېتىش ھهرىكهتـلىرىدىن ب د ت دا كـىشـىلـىك ھوقۇقـنىڭ 

ئهسلى مهنىسىنى بۇرمىالشقا ئۇرۇنۇشىغىچه، خىتاينىڭ زۇلمى ئۆز چېگراسىدىن بارغانسېرى ھالقىپ كهتتى.» 

شى جىنپىڭنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى خىتاي بارغانسېرى ھهددىدىن ئاشماقتا 

«فـوربېس» تـورىنـىڭ 19-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئهنـگلىيهنـىڭ مـانچېستېر شهھىرىدىكـى خـىتـاي 

كـونسۇلـخانـىسـىنـىڭ ئـالـدىدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ يـىگـىرمـىنـچى نۆۋەتـلىك مهمـلىكهتـلىك ۋەكـىلـلهر 

قۇرۇلـتىيـىغـا قـارشـى تـىنـچ نـامـايـىش قـىلـىۋاتـقان بـوب ئـىسـىمـلىك خـوڭكوڭلۇق كـىشـى خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـىنـىڭ 

بـاش كـونسۇلـى جېڭ شـىيۈەن بـاشـچىلـىقـىدىكـى كـونسۇلـخانـا خـىزمهتـچىلـىرى تهرىپـىدىن كـونسۇلـخانـىنـىڭ 

ھويـلىسـىغـا سۆرەپ كـىرىپ قـاتـتىق ئۇرۇلـغان ۋە يهرلـىك سـاقـچىالر مـىڭبىر جـاپـادا بۇ نـامـايـىشـچىنـى خـىتـاي 

كونسۇلخانىسىنىڭ خىزمهتچىلىرىنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىققان. 

لېكىن، بـاش كـونسۇل جېڭ شـىيۈەن بۇ قـىلـىقـىدىن ئـىزا تـارتـمايـال قـالـماسـتىن، «Sky News»قـا مهزكۇر 

نـامـايـىشـچىغـا جـىسـمانـىي زەربه بېرىشـنىڭ «ئۆز مهسـئۇلـىيـىتـى» ئـىكهنـلىكـىنـى، ئۆزىنـىڭ خـىتـايـنىڭ «ئـىززىتـى»نـى 

قوغدىمىسا بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

ھالبۇكـى، تهھلىلـچىلهرگه كۆرە، بۇ قـانـداقتۇر ھايـاجـانـدىن مهنـبهلهنـگهن يهكـكه ۋەقه بـولـماسـتىن، 

ئـىلـگىرىكـى خـىتـاي رەھبهرلـىرىگه سېلىشـتۇرغـانـدا خېلى بهكـال كۆرەڭ ۋە ئۇرۇشخۇمـار، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

سۈر-ھهيۋىسـىنـى نـامـايهن قـىلـىشـنى تهكـىتـلهپ تۇرىدىغـان شـى جـىنـپىڭنىڭ سـىيـاسـىي تۇتۇمـىنـىڭ مهھسۇلـى 

ئـىكهن. لېكىن، بۇ خـىل ئـاغـزاكـى يـاكـى جـىسـمانـىي زەربـىلهر ئـاسـاسـلىقـى يهنـىال خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى 

مـىلـلهتـچىلـىك خـاھىشـىنـى كۆرۈكـلهش ئـارقـىلـىق، خـىتـاي خهلـقىنـىڭ نهپـرىتـىنـى چهتـئهلـگه بۇراپ، خـىتـاي 

كومپارتىيهسىنىڭ ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهشنى مهقسهت قىلغان ئىكهن. 

نـورۋېگىيهدىكـى تهشـكىالت نـورۋېگىيه ھۆكۈمـىتـىنـى ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىگه تېخىمۇ بهك كۆڭۈل بۆلۈشـكه 

ئۈندىدى 

«aninews» تــورىنــىڭ 19-ئۆكــتهبــىردىكــى خهۋىرىگه كۆرە، «نــورۋېگىيه بــىرلهشــكهن دۆلهتــلهر 

تهشـكىالتـى ئۇيۇشـمىسـى» بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، نـورۋېگىيهنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا 

تۈركىي مىللهتلهرنى قولالش سالمىقىنى ئاشۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

مهزكۇر ئۇيۇشـما يهنه نـورۋېگىيه ھۆكۈمـىتـىنـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان مهسـىلـىسـىنـى خهلـقئارالـىق 

كـىشـىلـىك ھوقۇق كۈنـتهرتـىپـىدىن چـىقـىرىۋېتىش غهرىزىگه تـوسقۇنلۇق قـىلـىشـى كېرەكـلىكـىنـى بـىلـدۈرگهن ۋە 

نـورۋېگىيه ھۆكۈمـىتـىگه 17-ئۆكـتهبـىر نـورۋېگىيه پـارالمېنتىدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەزىيـىتـى 
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تــوغــرىســىدىكــى ئــىســپات ئــاڭالش يــىغــىنــىدىن، شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى ئېغىر كــىشــىلــىك ھوقۇق 

دەپسهندىچىلىكلىرىنى ھهل قىلىش پۇرسىتى سۈپىتىدە پايدىلىنىشنى تهۋسىيه قىلغان. 

مهزكۇر بـايـانـات يهنه خهلـقئارالـىق جهمـئىيهتـنى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـىنـايهتـلىرىنـى 

ئهيـىبـلهشـكه؛ خـىتـايـنى بـولـسا خهلـقئارالـىق كـىشـىلـىك ھوقۇق كېلىشـىمـلىرىدە بهلـگىلهنـگهن مهجبۇرىيهتـلىرىنـى 

ئادا قىلىشقا چاقىرغان. 

ئۇالرنـىڭ بۇ بـايـانـاتـى خهلـقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى قـاتـارلـىق ئـالـته چـوڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق 

تهشكىالتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن. 

قـاتـاردا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان دۇنـيا لـوڭقىسـى پۇتـبول مۇسـابـىقـىسـى ئۈچۈن مهيـدان يـاسـىغـان قۇرۇلۇش 

شىركىتىنىڭ ئىلگىرى ئۇيغۇرالرنى سواليدىغان تۈرمىمۇ ياسىغانلىقى ئاشكارىالندى 

«ئـوتتۇرا شهرق كۆزەتكۈچـىسـى» تـورىنـىڭ 20-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، قـاتـاردا ئۆتكۈزۈلگۈسـى 

دۇنـيا لـوڭقىسـى پۇتـبول مۇسـابـىقـىسـىنـىڭ ھهل قـىلغۇچ مۇسـابـىقـىسـى ئـويـنىلـىدىغـان لۇسـايـىل مهيـدانـىنـى يـاسـىغـان 

«خـىتـاي تۆمۈر يـول قۇرۇلۇشـى پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى» ئـىلـگىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا «ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە 

قۇرۇلۇش قىسىملىرى» ئۈچۈن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى سواليدىغان بىر تۈرمىنى ياسىغان ئىكهن. 

قـاتـار بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنىڭ بـارغـانسېرى يېقىنـلىشـىۋاتـقانـلىقـى مهلۇم. بۇنـىڭ ئهڭ 

يېقىنـقى ئـىپـادىسـى سۈپـىتـىدە، خـىتـاي ئـالـدىنـقى ھهپـته «سۇھهيـل» ۋە «سۇرەيـيه» دەپ ئـىسـىم قـويۇلـغان 

ئىككى مۈشۈكئېيىقنى قاتارغا سوۋغا قىلغان.  

«ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى» ئومۇمىي جهھهتتىن اليىقىدا ئىجرا قىلىنماقتا 

«bloomberg» تـورىنـىڭ 21-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا تـامـوژنـا ۋە چېگرا قـوغـداش 

ئـىدارىسـىنـىڭ كـومـىسـسارى كـىرىس مهگنۇسـنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، تـامـامهن يـاكـى قـىسـمهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان ھهرقـانـداق مهھسۇالتـنىڭ تـاكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه چېتىشـلىق ئـىكهنـلىكـى كۈچلۈك 

پـاكـىتـالر ئـارقـىلـىق ئـىسـپاتـالنـمىغۇچه ئـامېرىكـاغـا كـىرىشـىنـى چهكـلىگهن «ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىنـىڭ ئـالـدىنـى 

ئېلىش قـانۇنـى» رەسـمىي كۈچـكه ئـىگه بـولـغان تۆت ئـايـدىن بېرى، شـىركهتـلهر بۇ قـانۇنـغا ئـومۇمهن رىئـايه 

قـىلـماقـتا ئـىكهن. كـىرىس مهگنۇس بۇ ھهقـته: «گهرچه بهزى ئهگـرى-تـوقـايـلىقـالر بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن 

مهنـچه بـىز تـولـىمۇ يـاخشـى بـاشـالشـنى قـولـغا كهلتۈردۇق. ھازىرغـىچه شـىركهتـلهرنـىڭ بۇ قـانۇنـغا رىئـايه قـىلـىش 

جهھهتتىكى ياخشى ئۆرنهكلىرىنى كۆرۈپ كېلىۋاتىمىز» دېگهن. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، گهرچه بۇ قـانۇن تېخى مۇشۇ يـىل ئـالـتىنـچى ئـايـدا ئـانـدىن كۈچـكه ئـىگه بـولـغان 

بـولسـىمۇ، لېكىن مۇشۇ يـىل تـوققۇزىنـچى ئـايـدا ئـايـاغـالشـقان مـالـىيه يـىلـىدا، ئـامېرىكـا تـامـوژنـا ۋە چېگرا قـوغـداش 
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ئـىدارىسـى تهرىپـىدىن تۇتۇپ قېلىنـغان ئۈچ مـىڭ پـاراخـوت مـالـنىڭ يېرىمـى دېگۈدەك مۇشۇ قـانۇنـغا بـىنـائهن 

تۇتۇپ قېلىنـغان، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا چېتىشـلىق مـالـالر بـولۇپ، ئـومۇمـىي سـومـمىسـى 500 مـىلـيون ئـامېرىكـا 

دوللىرىغا يېتىدىكهن. 

ئـامېرىكـا تـامـوژنـا ۋە چېگرا قـوغـداش ئـىدارىسـىنـىڭ ئـىجـرائـاتـقا مهسـئۇل يـاردەمـچى كـومـىسـسارى ئـانـمارىي 

خـايسـىمـىسمۇ مهزكۇر ئـىدارىنـىڭ شـىركهتـلهرنـىڭ بۇ قـانۇنـغا رىئـايه قـىلـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن نـازارەت 

قىلىش سالمىقىنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

خىتاي شهرقىي تۈركىستاندىكى جىنايهتلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن يېڭى تاكتىكىالرنى قولالنماقتا 

«theprint» تـورىنـىڭ 21-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، «ئـاۋسـترالـىيه ئـىسـتراتېگىيهلـىك سـىيـاسهت 

ئـىنسـتىتۇتـى»نـىڭ تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك 

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى تهنـقىدلهرگه قـارشـى تۇرۇش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يهرلـىك مـىلـلهتـلهرگه تهۋە قـىزالر بـاش پېرسـونـاژ بـولـغان، نـاھايـىتـى پۇخـتا 

ئـىشـلهنـگهنـلىكـتىن كـىشـىگه چـىنـلىق تۇيغۇسـى بېرىدىغـان ۋىدىيـوالر ئـارقـىلـىق شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋەزىيـىتـىنـى 

پهردازالپ كۆرسىتىشكه باشلىغان. 

بۇ ۋىدىيـوالر ئـاۋۋال خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى ۋىدىيـو ھهمـبهھىرلهش سۇپـىلـىرىغـا يـولـلىنـىپ، خـىتـاي 

پۇقـرالـىرىنـىڭ مېڭىسـىنـى يۇيۇش ۋەزىپـىسـىنـى ئـادا قـىلـىدىكهن. ئـانـدىن خهلـقئارالـىق تـامـاشـىبـىنـالرغـا تهسـىر 

كۆرسىتىش مهقسىتىدە يۇۋتيۇبقا يوللىنىدىكهن. 

تهكشۈرۈش نهتــىجــىســىدىن مهلۇم بــولۇشــىچه، بۇ يۇۋتيۇب ھېسابــلىرىنــىڭ زور كۆپــچىلــىكــى 

2020~2021-يـىلـلىرى ئـارىسـىدا ئېچىلـغان بـولۇپ، بۇالرنـىڭ بـىر ئۆزگـىچـىلـىكـى شۇكـى، بۇ ھېسابـالر ئـارقـىلـىق 

يۇۋتيۇبـقا يـولـالنـغان ۋىدىيـوالر خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـىلـگىرىكـى ۋىدىيـولـىرىدەك زىيـادە قېلىپـالشـقان 

بـولـماسـتىن، خېلىال تهبـىئـىي ئـىكهن ۋە شۇ سهۋەبـلىك كـىشـىگه چـىنـلىق تۇيغۇسـى بېرىدىكهن. يهنـى خـىتـايـنىڭ 

جـىنـايهتـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى پـاكـىتـالر كۆپـلهپ ئـوتتۇرىغـا چـىقـقانسېرى خـىتـاي بۇالرنـى يېپىش ئۈچۈن تېخىمۇ 

سىستېمىلىق ھالدا نهيرەڭۋازلىق قىلىشقا باشلىغان. 

پاكىستان بىلهن خىتاي بىلهن ئۈچ يېڭى كېلىشىم تۈزۈشنى پىالنلىدى 

«wionews» تـورىنـىڭ 23-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، پـاكـىسـتان بـىلهن خـىتـاي ئـىكـكى دۆلهت 

مۇنـاسـىۋىتـىنـى كۈچهيـتىش ئۈچۈن، نۆۋەتـته مهۋجۇت بـولـغان نهچـچه مـىلـيارد دولـالرلـىق خـىتـاي-پـاكـىسـتان 

ئىقتىسادىي كارىدورىدىن (CPEC) باشقا، بۇ يىل نويابىردا يهنه ئۈچ يېڭى كارىدور ئاچماقچى ئىكهن. 
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پـاكـىسـتانـدا چـىقـىدىغـان، ئېنگلىز تـىلـلىق «خهلـقئارا خهۋەرلهر گېزىتـى»گه كۆرە، پـاكـىسـتان بـاش 

مـىنـىسـتىرى شـاھباز شېرىف خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭنىڭ تهكـلىپـىگه بـىنـائهن كېلهر ئـاي خـىتـايـنى زىيـارەت 

قىلغاندا، بۇ تۈرلهر ئاندىن رەسمىي يولغا قويۇلۇشى مۇمكىن ئىكهن. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، سـاغـالمـلىق ۋە رەقهمـلىك كـارىدورنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بۇ تۈرلهرنـى پـاكـىسـتانـنىڭ 

 (CEN) خـىتـايـدا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىسـى مـوينۇل ھهق بېيجىڭدىكـى «خـىتـاي ئـىقـتىسـاد تـورى»نـىڭ

زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئېالن قىلغان. 

گهرچه مـوينۇل ھهق: «بـىز يۇمـشاق دېتال يـاسـاش جهھهتـته خـىتـاي ئۈچۈن مۇھىم يـاردەم مهنـبهسـى 

بـولۇپ قـالـىمـىز، نۆۋەتـته بـىز پـاكـىسـتانـدا ئۇچۇر تېخنىكـىسـىنـىڭ تۈرلۈك سـاھهلـىرىدە يۇمـشاق دېتال يـاسـايـدىغـان 

تهربـىيهلهش مهركهزلـىرىنـى قۇرۇشـقا تهڭ كۈچهۋاتـىمـىز» دېيىش ئـارقـىلـىق، پـاكـىسـتانـنى يـاردەم بهرگۈچـى 

تهرەپـتهك كۆرسـىتـىشـكه ئۇرۇنـغان بـولسـىمۇ، لېكىن خـىتـاي بۇ ئـارقـىلـىق پـاكـىسـتانـنى ئۆزىگه تېخىمۇ چـىڭ 

بـاغـالپ، ئۆزىنـىڭ رايـونـدىكـى، جۈمـلىدىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۈرلۈك غهرەزلـىرىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـنى 

كۆزلىگهن. 

خـىتـاي سـاقـچىلـىرىنـىڭ داۋرىڭى يهنه بـىر قېتىم خـىتـايـنىڭ DNA سـانـدانـى تـوغـرىسـىدىكـى تهشۋىشـلهرگه 

سهۋەب بولدى 

«theepochtimes» تـورىنـىڭ 26-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ فۇجـوۋ شهھىرىدىكـى 

سـاقـچىالر يېقىنـدا ئـوغـرىنـى چېقىۋالـغان پـاشـىدىن چـىقـقان قـانـنىڭ DNA سـىنـى تهكشۈرۈش ئـارقـىلـىق ئۆيـگه 

كـىرىپ ئـوغـرىلـىق قـىلـىش دېلوسـىنـى بـىر تهرەپ قـىلـغانـلىقـى ھهقـقىدە داۋراڭ سـالـغان. ھالبۇكـى، دۇنـيا مـىقـياسـىدا 

بهس-بهسـته خهۋەر قـىلـىنـغان بۇ ۋەقه DNA سـانـدانـلىرىنـى سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـىشـقا مۇنـاسـىۋەتـلىك تهھدىتـلهرنـى 

يهنه بىر قېتىم گهۋدىلهندۈرگهن. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ جـىنـايـى دېلوالرنـى بـىر تهرەپ قـىلـىش ۋە جهمـئىيهتـنى تـىزگـىنـلهش ئۈچۈن خـىتـاي 

ئـىچـى-سـىرتـىدا گېن سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىنـى تـوپـالشـقا كۈچهۋاتـقانـلىقـى يـىلـالردىن بۇيـان كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى 

تارتىپ كهلگهنىدى. 

خـىتـاي ھهتـتا ئـامېرىكـادىمۇ DNA ئهۋرىشـكىسـى تـوپـالشـقا ئۇرۇنـغان بـولۇپ، «ئـامېرىكـا دۆلهتـلىك 

جـاسۇسـلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ۋە بـىخهتهرلـىك مهركـىزى» بۇ ھهقـته: «خـىتـاي ئۇزۇن يـىلـالردىن بۇيـان ئـىزچـىل 

ھالـدا، قـانۇنلۇق ۋە قـانۇنسـىز ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـانـىڭ سـاقـلىقـنى سـاقـالش ۋە DNA سـانـلىق 

مهلۇمـاتـلىرىنـى يـىغـىۋاتـىدۇ» دەپ ئـاگـاھالنـدۇرغـان. ئـامېرىكـا ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ يېقىنـدا بـىلـدۈرۈشـىچه، بۇ خـىل 

سهزگۈر سـانـلىق مهلۇمـاتـالر ئـامېرىكـانـىڭ (خـىتـاي قـاتـارلـىق) دۈشـمهنـلىرى تهرىپـىدىن سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـىنـىپ، 

نىشانلىق بىيولوگىيهلىك قورالالرنى ياساشقا ئىشلىتىلىشى مۇمكىن ئىكهن. 
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كانادا پارالمېنتى ھۆكۈمهتنى ئون مىڭ ئۇيغۇرغا پاناھلىق بېرىشكه ئۈندىدى 

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 27-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، بۇ يـىل ئـالـتىنـچى ئـايـدا كـانـادا 

پـارالمېنت ئهزاسـى سـامـىر زۇبهرى تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان، خـىتـايـنىڭ قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن قېچىپ چهت 

ئهلـلهردە يـاشـاۋاتـقان ئـون مـىڭ ئۇيغۇر مۇسـاپـىرغـا پـانـاھلىق بېرىشـنى تهشهببۇس قـىلـغان تهكـلىپ اليـىھهسـى 

24-ئۆكـتهبـىر كـانـادا پـارالمېنتىدا ئـاۋازغـا قـويۇلـغان ۋە كـانـادا پـارالمېنتىدا ھهر قـايسـى پـارتـىيهلهردىن بـولـغان 

پارالمېنت ئهزالىرىنىڭ تولۇق قوللىشى بىلهن، يهنى نۆلگه قارشى 258 ئاۋاز بىلهن ماقۇللۇقتىن ئۆتكهن. 

مهزكۇر تهكـلىپـنى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان پـارالمېنت ئهزالـىرى كـانـادانـىڭ «داۋامـلىشـىۋاتـقان ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـقا دۇچ كېلىۋاتـقان» ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا تۈركـىي مۇسۇلـمانـالرغـا پـانـاھلىق بېرىشـىنـىڭ زۆرۈرلۈكـىنـى 

قـايـتا تهكـىتـلىگهن. مۇنـازىرە جهريـانـىدا سـامـىر زۇبهرى خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنچـلىقـىدىن قېچىپ چـىقـقان ئۇيغۇر 

ۋە بـاشـقا تۈركـىي مۇسۇلـمانـالرنـىڭ پـانـاھلىنـىدىغـان بـىخهتهر يېرى يـوقلۇقـىنـى، بۇ كـىشـىلهرنـى بـىخهتهر مـاكـانـغا 

ئـورۇنـالشـتۇرۇش كـانـادا نۆۋەتـته قـىالاليـدىغـان ۋە قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئهمهلـىي ئـىش ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا 

قويغان.  

سـامـىر زۇبهرى بۇ ھهقـته مۇنـداق دېگهن: «بۇ دوكـالتـتىكـى تهۋسـىيهلهردىن بـىرى شۇكـى، <كـانـادا 

كۆچـمهنـلىك، مۇسـاپـىرلـىق ۋە پۇقـرالـىق مـىنـىسـتىرلـىقـى> (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا تۈركـى 

مـىلـلهتـلهرنـىڭ كـانـاداغـا كـىرىشـىنـى تېزلـىتـىدۇ. ئهگهر مېنىڭ بۇ تهكـلىپـىم ئـاۋام پـاالتـاسـىدا مـاقۇلـالنـسا، مهزكۇر 

تهكلىپ رەسمىي كۈچكه ئىگه بولىدۇ.» 

خـىتـايـنىڭ ئهنـگلىيهدىكـى ئهلـچىخـانـىسـى مـانچېستېردىكـى خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـىدىكـى ۋەقه تـوغـرىسـىدا 

ئهنگلىيهگه تهھدىت سالدى 

«theepochtimes» تـورىنـىڭ 28-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، مـانچېستېر شهھىرىدىكـى خـىتـاي 

كـونسۇلـخانـىسـىنـىڭ خـادىمـلىرى خـوڭكوڭ نـامـايـىشـچىلـىرىغـا ھۇجۇم قـىلـغانـلىقـى ئۈچۈن ئهنـگلىيهدىن قـوغـلىنـىش 

خهۋپـىگه دۇچ كهلـگهنـلىكـى سهۋەبـلىك، خـىتـايـنىڭ لـونـدونـدىكـى بـاش ئهلـچىخـانـىسـى 27-ئۆكـتهبـىر ئهنـگلىيه 

ھۆكۈمىتىگه تهھدىت سالغان. 

خـىتـاي ئهلـچىخـانـىسـىنـىڭ ۋاقـىتـلىق ۋەكـىلـى يـاڭ شـياۋگۈەن «مـانچېستېردىكـى خـىتـاي بـاش 

كـونسۇلـخانـىسـىدىكـى زوراۋان پـاراكهنـدىچـىلـىك تـوغـرىسـىدىكـى تـور ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـى» دەپ ئـىسـىم 

قوـيۇلغـان يۇۋتيۇب ۋىدىيوـسىـدا «خوـڭكوڭ مۇستـهقىـلچـى ئۇنسۇرلىـرىغاـ چاـپاـن يېپىش ئهنگـلىيهگه پهقهت ئاـپهتال 

ئېلىپ كېلىدۇ» دېگهن. 

ئۇ يهنه ئهنـگلىيه بـىلهن خـىتـايـنىڭ سـودا مۇنـاسـىۋىتـىنـى شېپى كهلتۈرگهنـدىن كېيىن، «بـىر ئـوچۇم 

كـىشـىلهر ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدا تـوقۇنۇش پهيـدا قـىلـىشـقا ئۇرۇنـماقـتا. بۇ خهتهرلـىك ۋە ھهر ئـىكـكى 

تهرەپكه پايدىسىزدۇر» دېگهن. 
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شۇنــىڭدىن ئــىلــگىرى، ئهنــگلىيهنــىڭ بــىر نهپهر مــىنــىســتىرى ســاقــچىالر مــانچېستېردىكــى خــىتــاي 

كـونسۇلـخانـىسـىدىكـى خـىتـاي دىپـلومـاتـالرنـىڭ خـوڭكوڭلۇق دېموكـرات نـامـايـىشـچى بـوب چهنـنى ئۇرغـان ۋاقـىتـتا 

جـىنـايهت سـادىر قـىلـغانـلىقـىنـى بـايـقىغـان تهقـدىردە، ئۇالرنـىڭ سـوتـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى يـاكـى «دىپـلومـاتـىك 

ئاقىۋەت»كه دۇچ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. 

خـىتـاي سـودىگهر تـايـالنـدتـىكـى خـىتـايـنى تهنـقىدلهش بـىلهن تـونۇلـغان نهشـرىيـاتـنى پۇل ئـارقـىلـىق تـاقـاشـقا 

ئۇرۇندى 

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 28-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـنى تهنـقىدلهيـدىغـان مـاقـالـىلهرنـى 

ئېالن قـىلـىش بـىلهن تـونۇلـغان، بـاڭكوكـتىكـى «سـام يـان» نهشـرىيـاتـىنـىڭ مهسـئۇلـىنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، مهلۇم بـىر 

خـىتـاي سـودىگهرنـىڭ ۋەكـىلـى ئۇالر بـىلهن ئـىكـكى قېتىم ئـاالقـىالشـقان ۋە تـىجـارىتـىنـى تـوخـتىتـىش بهدىلـىگه ئۇالرغـا 

نۇرغۇن پۇل بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.  

خهۋەرلهرگه قـارىغـانـدا، ئۆزىنـى خۇسۇسـىي تهكشۈرۈش شـىركـىتـىنـىڭ خـىزمهتـچىلـىرى دەپ تـونۇشـتۇرغـان بۇ 

دەلـاللـالر مهزكۇر نهشـرىيـاتـقا ئۇالرنـى يـالـلىغـان خـىتـاي سـودىگهرنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه ۋاكـالـىتهن ئـىش 

قىلمايۋاتقانلىقىنى، ئهمما خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشىشنى تهمه قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، «سـام يـان» نهشـرىيـاتـى 2017-يـىلـى بـاڭكوكـتىكـى چۇالالڭكورن ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى 

پـائـالـىيهتـچى ئـوقۇغۇچـىالر تهرىپـىدىن قۇرۇلـغان ۋە بهش كـىشـى تهرىپـىدىن بـاشقۇرۇلـىدىغـان مۇسـتهقـىل 

نهشـرىيـات بـولۇپ، ئۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـىنـايهتـلهر قـاتـارلـىق مهسـىلـىلهردە خـىتـاي مهركـىزىي ھۆكۈمـىتـىنـى 

تهنـقىد قـىلـىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان سۆز ئهركـىنـلىكـى، كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە دېموكـراتـىيهنـى ئـاسـاس قـىلـغان 

كىتاب ۋە تهرجىمه ئهسهرلىرى بىلهن تونۇلغانىكهن. 

 Netiwit) تـايـالنـدلـىق پـائـالـىيهتـچى ۋە سـام يـان ئـاخـباراتـىنـىڭ قۇرغۇچـىسـى نېتىۋىت كـوتـىفـاتـفايـسالـنىڭ

Chotiphatphaisal) «ئـامېرىكـا ئـاۋازى» رادىيـوسـىغـا بـىلـدۈرۈشـىچه، بهشـىنـچى ئـايـدا ئۇالر ئۆزلـىرىنـى خـىتـاي 

سـودىگهر بـىلهن ئۇچـراشـتۇرمـاقـچى بـولـغان بـاڭكوكلۇق دەلـاللـنىڭ ئېلخېتىنـى تـاپشۇرۇۋالـغان. لېكىن ئۇ ۋە 

ئۇنىڭ گۇرۇپپىسىدىكىلهر بۇنى قويمىچىلىق بولسا كېرەك دەپ قاراپ پهرۋا قىلمىغان. 

ئـانـدىن 7-ئـايـدا، مهزكۇر دەلـاللـالر ئېلخهت ئـارقـىلـىق بـاشقۇرۇش گۇرۇپـپىسـىنـىڭ يهنه بـىر ئهزاسـى بـىلهن 

ئـاالقـىلـىشـىپ، ھېلىقـى خـىتـاي سـودىگـىرىنـىڭ «سـام يـان نهشـرىيـاتـى»نـى تـاقـاش بهدىلـىگه، ئۇالرغـا تۆت مـىلـيون 

بات (105 مىڭ 540 دولالر) بېرىشنى خااليدىغانلىقىنى ئېيتقان. 

بۇ دەلـاللـالرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، مهزكۇر خـىتـاي سـودىگهرنـىڭ مهقسـىتـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه ئۆزىنـىڭ 

تايالندتا نوپۇزى بارلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئىكهن. 

لېكىن، مهزكۇر ئوقۇغۇچىالر باشتىن-ئاخىر بۇ سودىگهرنىڭ تهكلىپىنى قوبۇل قىلمىغان. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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