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مهخپىي ئۇرۇش

روبېرت سپالدىڭ

 خىتاي تهتقىقاتى



ئونىنچى باب: 

خىتايغا قارشى تهدبىر — خىتاينىڭ مهخپىي ئۇرۇشىغا قانداق  

تاقابىل تۇرىمىز ۋە ئۇنى قانداق توختىتىمىز؟ 

(داۋامى) 

خىتاينىڭ «جهڭ ماشىنىسى»نى مهبلهغ بىلهن تهمىنلهشكه خاتىمه بېرىش 

 (Ӿ᯿ૡ) «2018 – يـىلـى 2 – ئـايـدا، «خـىتـاي كېمىسـازلـىق ئېغىر سـانـائهت پـاي چهكـلىك شـىركـىتـى

فـىرانـكفورت ئـاكسـىيه بېرژىسـىدا پېيىنـى ئـاشـكارا بـازارغـا سېلىپ، بـىر مـىلـيارد ئـامېرىكـا دولـلىرىلـىق زايـوم 

تـارقـاتـتى. پۇل مۇئـامـىله تهكشۈرگۈچـىلـىرىنـىڭ تهكشۈرۈشـىگه كۆرە، مهزكۇر شـىركهت قهسـتهن خـىلمۇخـىل 

مۇرەكـكهپ تـىجـارەت ھۆجـجهتـلىرى ئـارقـىلـىق مهزكۇر زايـوم تـارقـىتـىش ئـىشـىنـىڭ ھهقـىقـىي قـىيـاپـىتـىنـى يـوشۇرۇشـقا 

ئۇرۇنـغان، ئۇالر زايـومـنى «خـىتـاي پـوچـتا – ئـامـانهت بـانـكىسـى»نـىڭ پـاي چېكىگه بـاغـالپ، ئۇنـى «خـىتـاي 

خهلـقئارالـىق ھاۋاله مهبـلهغ شـىركـىتـى»نـىڭ بـاال شـىركـىتـى ئـارقـىلـىق تـارقـاتـقان. ئـىشـنى بۇنـچه 

خۇپـىيـانـىلهشـتۈرۈشـتىكـى مهقـسهت زادى نېمه؟ ئهسـلىدە، «خـىتـاي كېمىسـازلـىق ئېغىر سـانـائهت پـاي چهكـلىك 

شـىركـىتـى» خـىتـايـنىڭ ئهڭ ئـىلـغار تېخنىكـىلـىق جهڭ قـورالـى بـولـغان ـــ تۇنـجى يـادرو ئېنېرگـىيهلـىك 

ئـاۋىيـامـاتـكىسـىنـى، شۇنـداقـال يهنه بـىر يـادرو ئېنېرگـىيهلـىك سۇ ئـاسـتى پـاراخـوتـىنـى يـاسـاۋاتـقانـىدى. يۇقـىرىدا 

تـىلـغا ئېلىنـغان بـىر مـىلـيارد دولـالرلـىق زايـوم تهبـىئـىي ھالـدا ئـامېرىكـادىكـى ۋاسـىتـىچـى شـىركهتـلهر، خهۋپـتىن 

سـاقـلىنـىش فـونـدى، پېنسىيه فـونـدلـىرى قـاتـارلـىق مهبـلهغ سـالغۇچـى ئـاپـپاراتـالرغـا ئېچىۋېتىلـگهنـىدى، ئـانـدىن ئۇ 

ئـىكـكىلهمـچى بـازارغـىمۇ سېلىنـاتـتى. بـىز بۇ زايـومـالرنـى زادى كـىمـلهرنـىڭ سېتىۋالـغانـلىقـىنـى بـىلـىشـكه ئـامـالسـىز. 

لېكىن، (بۇ زايـومـالرنـى سېتىۋالـغان) بـىر قـىسـىم مهبـلهغـلهرنـىڭ ئـامېرىكـادىن كهلـگهنـلىكـى شهكسـىز. ھالبۇكـى، 

خـىتـاي بۇ مهبـلهغـلهرنـى ئۆزىنـىڭ ھهربـىي قـورال – يـاراغـلىرىنـى يـاسـاشـقا ئـىشـلىتـىدۇ. بۇ ھهقـته يـاخشـىراق 

ئـويـلىنـىپ بـاقـايـلى. بۇ مهسـىله مهن ئـالـدىنـقى بهتـلهردە تـىلـغا ئـالـغان ئهھۋالـغا ئـوخـشايـدۇ. ئـامېرىكـالـىق بـىر 

مهبـلهغ سـالغۇچـىنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تـارقـاتـقان بۇ زايـومـالرنـى سېتىۋېلىشـى خۇددى ئـىكـكىنـچى دۇنـيا 

ئۇرۇشى مهزگىلىدە، ئامېرىكالىقالرنىڭ گېرمانىيه تارقاتقان زايومنى سېتىۋېلىشىغا ئوخشاشال بىمهنىدۇر. 
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بۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ غهربـنىڭ پۇل مۇئـامـىله سـىسـتېمىسـىنـى قـانـداق سۇيـئىسـتېمال قـىلـغانـلىقـىنـىڭ 

ۋە غهربــنىڭ مهبــلىغــىدىن پــايــدىلــىنــىپ خــىتــاي ئــارمــىيهســىنــىڭ مۇداپــىئه ســىســتېمىســىنــى قــانــداق 

كۈچـلهنـدۈرگهنـلىكـىنـىڭ ئهڭ يـاخشـى مـىسـالـىدۇر. بۇنـىڭغىمۇ چـوقۇم خـاتـىمه بېرىلـىشـى كېرەك. ئـورگـانـالرئـارا بـىر 

ئـاپـپارات چـوقۇم ئـامېرىكـا كـاپـىتـال بـازىرىدا مهبـلهغ تـوپـالشـقا ئۇرۇنـغان خـىتـاي ۋە بـاشـقا چهتـئهل كـارخـانـىلـىرىنـى 

تهكشۈرۈشـى كېرەك. شـىركهتـلهر ۋە ئۇالرنـىڭ قـارمـىقـىدىكـى كـارخـانـىالر چـوقۇم ئـىسـتىخـبارات، دىپـلومـات ۋە 

ھهربـىي سـاھهلهرنـىڭ ۋەكـىلـلىرى تهرىپـىدىن ئـىنـچىكه تهكشۈرۈلۈشـى كېرەك. شۇنـىسـى شهكسـىزكـى، (ئـامېرىكـا) 

پۇل مۇئـامـىله سـاھهسـىمۇ نهچـچه تـىرىلـىيـون دولـالرنـىڭ تۈرتـكىسـىدە، ھهرقـانـداق مهبـلهغ سېلىش چهكـلىمـىسـىگه 

قـارشـى بـار كۈچـى بـىلهن لـوبـىچـىلـىق قـىلـىدۇ. لېكىن، بـىز كـاپـىتـال بـازىرىمـىزنـىڭ ئۆزىمـىزگه قـارشـى 

ئـىشـلىتـىلـمهسـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىش مهسـىلـىسـىگه جـىددىي مۇئـامـىله قـىلـماقـچى بـولـساق، بۇنـىڭدىن بـاشـقا 

تاللىشىمىز يوق. 

شۇنـىڭدەك، ئـامېرىكـا پېنسىيه فـونـدىنـىڭ مهبـلهغ بـاشقۇرغۇچـىلـىرى ئۆز ئهزالـىرىنـىڭ خۇسۇسـىي ئـامـانهت 

پۇلـلىرى ئـارقـىلـىق خـىتـاي بـازىرىغـا مهبـلهغ سـالـغاچـقا، مهزكۇر فـونـدالرنـىڭ پۇلـلىرىمۇ نهچـچه ئـون يـىلـالردىن 

بېرى خـىتـايـنىڭ «جهڭ مـاشـىنـىسـى»غـا مـاي قـاچـىالشـقا ئـىشـلىتـىلـىپ كهلـدى. بۇ ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىدە ئۇرۇق – 

تۇغـقانـلىرى بـار ۋەتهنـپهرۋەر ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ پۇلـلىرىنـىڭ بـىزنـىڭ دۈشـمىنـىمـىزنـى كۈچـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن 

ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. 

ئهسـلىدە، مهزكۇر پېنسىيه پـىالنـلىرىنـى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىگهن شهخسـلهر فـونـد بـاشقۇرغۇچـىلـىرىغـا 

ئۆزىنـىڭ پـىكـرىنـى ئـاڭلىتـالـىسـا ۋە ئۇالرنـى خـىتـاي ئـارمـىيسـىنـى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان پـاي چهكـلهرگه 

مهبـلهغ سـالـماسـلىقـقا كۆنـدۈرەلـىسه، تـولـىمۇ كۆڭۈلـدىكـىدەك ئـىش بـولـغان بـوالتـتى. لېكىن، شۇنـىڭغا جهزم 

قـىلـىشـقا بـولـىدۇكـى، پېنسىيه فـونـدىنـىڭ ئهزالـىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـى فـونـد بـاشقۇرغۇچـىلـىرىنـىڭ مهبـلهغ سېلىش 

تـالـالشـلىرىدىكـى ئـىنـچىكه نۇقـتىالردىن خهۋەرسـىز. ھۆكۈمهت بۇ جهھهتـته كـىشـىلهردە ھوشـيارلـىقـنى 

يېتىلـدۈرۈپ، مهسـئۇلـىيهتـچان مهبـلهغ سېلىشـقا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن، چـوقۇم ئـامېرىكـا دولـلىرىنـىڭ قـايسـى 

شهكـىلـدە بـىزنـىڭ (ئـامېرىكـانـىڭ) مهنـپهئهتـىمـىزگه زىيـانـلىق رەۋىشـته قـولـلىنـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى خهلـقىمـىزگه 

بـىلـدۈرىدىغـان پـائـالـىيهتـلهرنـى قـانـات يـايـدۇرۇشـى كېرەك. نـاچـار قـىلـمىش سـادىر قـىلـغان شـىركهتـلهرنـىڭ تـىزىمـلىكـى 

بارلىق مالىيه ئاپپاراتلىرىغا تارقىتىپ بېرىلىشى كېرەك. 

خـىتـايـنىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدا تهيۋەن، ۋيېتنام ۋە كـورېيهگه زوراۋانـلىق قـىلـىشـىنـى تـوسۇشـقا 

كهلـسهك، نۆۋەتـته قـولـىمـىزدا «غهيـرىي سـىممېترىك ئۇرۇش»تـىن ئـىبـارەت بـىر ھهل قـىلـىش چـارىسـى بـار. بۇ 

ئـويـلىمـىغـان تـاكـتىكـىالرنـى قـولـلىنـىشـنى كۆرسـىتـىدىغـان ھهربـىي ئـىبـارىدۇر. رۇسـىيه بـىلهن ئـىمـزاالشـقان «يـادرو 

قـورالـلىرىنـى كۆپهيـتمهسـلىك كېلىشـىمـى» ئـاخـىرالشـقانـدىن كېيىن، بـىز يـىراق مۇسـاپـىلـىك ۋە ئـوتتۇرا مۇسـاپـىلـىك 

بـالـلىسـتىك بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا يـاسـاپ، ئۇنـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىزنـىڭ زېمىنـلىرىغـا ئـورۇنـالشـتۇرااليـمىز. بـىز 
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يهنه خـىتـايـنىڭ بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىلـىرىمـىزنـىڭ قهيهردىلـىكـىنـى بـىلـىۋېلىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئـالـىدىغـان 

(بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا قـويۇپ بېرىدىغـان چـوڭ تـىپـتىكـى يۈك مـاشـىنـىلـىرى دېگهنـدەك) كۆچـمه بـاشقۇرۇلـىدىغـان 

بـومـبا سۇپـىلـىرى بهرپـا قـىلـساق بـولـىدۇ. بـىز يېڭىالنـغان قـومـانـدانـلىق ۋە كـونـترول سـىسـتېمىسـىغـا تـايـىنـىپ، 

تهڭپۇڭسىزلـىقـتىن قـورقۇتۇشـقا ئۆتـىمـىز. ئهگهر خـىتـاي بۇ بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىالرنـىڭ قهيهردىلـىكـىنـى 

بـىلهلـمىسه ھهمـدە بـىزنـىڭ ئۇالرنـى ئـىشـلىتـىشـته ئـىكـكىلـىنـىپ ئـولتۇرمـايـدىغـانـلىقـىمـىزغـا ئـىشهنـسه ـــ بـىز بۇ 

سـىگـنالـنى چـوقۇم خـىتـايـغا يهتكۈزۈشـىمـىز كېرەك ـــ، ئهنه شۇ چـاغـدا بـىز تـوقۇنۇشـنىڭ ئـالـدىنـى ئـاالاليـدىغـان 

ۋەزىيهتنى بهرپا قىالاليمىز. 

يادرو قوراللىرى ئىشلىتىشنى ئويلىشىش 

مېنىڭ (خـىتـاي بـىلهن بـولـغان) ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋىتـىمـىزنـى تهڭپۇڭالشـتۇرۇش ئۇرۇنۇشـى جهريـانـىدا 

ھهمــمىدىن بهك ئهنســىرەيــدىغــىنــىم «خــىتــاي ئــازادلــىق ئــارمــىيهســى»نــىڭ ھېچقانــداق چهكــلىمــىگه 

ئۇچـرىمـايـدىغـانـلىقـىدۇر. شۇ ۋەجـىدىن، بـىز يـادرو بـومـبىسـى ئـارقـىلـىق خـىتـايـنى چۆچۈتۈشـكه مـوھتاج. ئهلۋەتـته، 

نهزەرىيه جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، بۇ قـورالـالر مهڭگۈ ئـىشـلىتـىلـمهيـدۇ. لېكىن، تـوال ھالـالردا تهسهۋۋۇر قـىلـغىلـى 

بـولـمايـدىغـان نهرسـىلهر ئـارقـىلـىق رەقـىبـىنـى تهشۋىشـكه سېلىش ئۇسۇلـى، بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا «سـاراڭ 

نهزەرىيهسـى» (Madman theory ــ سـاراڭ نهزەرىيـىسـى: ئـامېرىكـانـىڭ سـابـىق پـرىزدېنتى رىچـارد نـىكـسونـنىڭ 

تـاشـقى سـىيـاسـىتـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك سـىيـاسـىي نهزەرىيه. نـىكـسون ۋە ئۇنـىڭ ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـاغـا دۈشـمهن 

بـولـغان كـوممۇنـىسـتىك دۆلهتـلهرنـىڭ رەھبهرلـىرىگه نـىكـسونـنى تهلۋە، تۇراقسـىز دەپ ئـويـالتقۇزۇشـقا ۋە شۇ 

ئـارقـىلـىق نـىكـسونـنىڭ قـولـىدىن ھهر بـاال كېلىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشهنـدۈرۈشـكه ئۇرۇنـغان، ۋىكـىپېدىيـا) كـارغـا كېلىدۇ. 

مهسـىلهن، چـاۋشـيهنـگه قـاراپ بـاقـايـلى. تـامـامهن خـىتـاي تهرىپـىدىن تـىزگـىنـلىنـىدىغـان قـورچـاق رەھبهر كـىم 

جۇڭئۇنـنىڭ (ئهگهر خـىتـاي چـاۋشـىيهن بـىلهن بـولـغان چېگراسـىنـى تـاقـىسـا، چـاۋشـيهنـنىڭ شۇ ھامـان 

قـااليـمىقـانـچىلـىق ۋە ئـاچـارچـىلـىق پـاتـقىقـىغـا پېتىپ قـالـىدىغـانـلىقـىدا ئـاسـاسهن شهك يـوق) قـولـىدا كـورېيهگه 

تهھدىت سـالـىدىغـان زور كۆلهمـلىك قـوشۇن ۋە يـادرو بـومـبىسـىدىن ئـىبـارەت ئـىكـكى كـوزېر بـار. ئۇنـىڭ «يـادرو 

بـومـبىسـى ئـاتـىمهن» دېگهن تهھدىتـلىرى گـاھىدا بـاشـقىالرنـى چـاۋشـيهن بـىلهن سۆھبهتـلىشـىشـكه مهجبۇر 

قىلماقتا. 

شۇنـىڭغا ئـوخـشاش، پـرىزدېنت تـرامـپنىڭ مۆلـچهرلـىگـىلـى بـولـمايـدىغـان خۇي – پهيـلىمۇ بۇ جهھهتـته 

كـارغـا كېلىشـى مۇمـكىن. بـارلـىق ئـىمـكانـالرنـى قـولـلىنـىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى تهكـىتـلهپ تۇرىدىغـان پـرىزدېنت تـولـىمۇ 

قورقۇنچلۇق بولۇپ، دۈشمهننى ئۈنۈملۈك چهكلهپ تۇرااليدۇ. 
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ئومۇمىيۈزلۈك پاراۋانلىقنى ياخشىالش 

خـىتـايـنىڭ ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ نهچـچه ئـون يـىلـدىن بۇيـان بۇنـچه يـاخشـى كـارغـا كېلىشـىدە، مهزكۇر 

ئـىسـتراتېگىيه ئـامېرىكـا سـودا ئـىنـىسـتىتۇتـلىرى تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان «پـاي ئـىگـىلـىرىنـىڭ دارامـىتـىنـى 

ئـاشۇرۇش مـالـىيه كۈچـى شهكـىلـلهنـدۈرۈشـنىڭ ئهڭ ئهۋزەل چـارىسـىدۇر» دېگهن نهزەرىيهگه تـايـانـغان. مهزكۇر 

نهزەرىيهنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىسـتراتېگىيهسـىگه كـىرگۈزۈلۈشـىدىكـى سهۋەب شۇكـى، خـىتـاي بۇ ئـارقـىلـىق كـىشـىلهرنـىڭ 

نېمه ئۈچۈن ئۈزلۈكسـىز ھالـدا خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىشـى ۋە ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى بـىلهن شېرىكـلىشـىشـى 

كېرەكلىكىنى يوللۇقالشتۇرىدۇ. 

خـىتـايـنىڭ بۇرمـىالنـغان مهنـتىقـىسـىگه كۆرە، ئهركـىن تـىجـارەت بېيىشـقا، بېيىش دېموكـراتـىكـلىشـىشـقا 

تۈرتـكه بـولـىدىغـان بـولـغاچـقا، تـامـوژنـا بېجى يـامـان نهرسه دەپ قـارىلـىشـى كېرەك بـولـىدۇ. خـىتـايـنىڭ دۇنـيا 

سـودا تهشـكىالتـىغـا ئهزا بـولۇشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تۆۋەنـلىتـىلـگهن تـامـوژنـا 

بېجى ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـا مهبـلىغـىنـى جهلـىب قـىلـىپ، ئۇنـى ئۆزىنـىڭ يهرشـارىۋى ئـىمپېرىيهسـىنـى بهرپـا قـىلـىش 

ئۈچۈن ئـىشـلىتـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئېرىشـتى. 2018 – يـىلـى ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـاي مـالـلىرىدىن تـامـوژنـا 

بېجى ئېلىشـقا بـاشـلىشـى (خـىتـايـدىكـى) نـابـاب بـاشقۇرۇش تۈزۈلـمىلـىرى، مۇھىتـقا ئـاالقـىدار قـانۇنـالرنـىڭ 

يېتهرسـىزلـىكـى ۋە ئـىش مۇھىتـىنـىڭ نـاچـارلـىقـى قـاتـارلـىقـالرنـىڭمۇ ئـامېرىكـا مهبـلىغـىنـىڭ ئۈزلۈكسـىز تۈردە خـىتـايـغا 

ئېقىپ كـىرىشـىنـى تـوسۇپ قـااللـمىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئهپسۇسـكى، خـىتـايـدىن يۆتـكهلـگهن ئـامېرىكـانـىڭ 

مهبـلهغـلىرىمۇ، دائـىم خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى بـىلهن ئـوخـشاش بـاشقۇرۇش ئهنـدىزىسـىگه ئـىگه، ئـىشـچىالرنـى 

ئېكسپىالتاسىيه قىلىپ، مۇھىتنى بۇلغايدىغان دۆلهتلهرگه ئاقماقتا. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئهنه شۇ شهكـىلـدە ئۆز ھاكـىمـىيهت ئهنـدىزىسـىنـىڭ تـولـىمۇ ئۈنۈملۈك ئـىكهنـلىكـىنـى 

نـامـايهن قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۇنـى بـاشـقا دۆلهتـلهرگه ئېكسپورت قـىلـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن، بـاشـقا دۆلهتـلهر ئۇنـى 

دورايـدۇ – دە، نهتـىجـىدە ئهركـىن دۇنـيا بـارغـانـچه تـارىيـىدۇ. ھاكـىممۇتـلهقـچىلـىكـنىڭ يـامـرىشـىنـى تـوسۇش 

ئۈچۈن، خـىتـاي ۋە خهلـقئارالـىق قـانۇنـالرغـا خـىالپـلىق قـىلـغان بـاشـقا دۆلهتـلهردىن چـوقۇم (ۋاقـىتـلىق ئهمهس) 

دائـىمـىي تـامـوژنـا بېجى ئېلىنـىشـى كېرەك. شۇنـداق قـىلـغانـدا، مهبـلهغ ئـامېرىكـاغـا قـايـتىپ كېلىدۇ. ئـامېرىكـا 

ھازىرمۇ «ئـىقـتىسـادىي ھهمـكارلـىق ۋە تهرەقـقىيـات تهشـكىالتـى»غـا (OECD) ئهزا دۆلهتـلهر ئـارىسـىدا ئهڭ تۆۋەن 

ئېنېرگـىيه تهنـنهرخـى، كـارخـانـا بېجى، ئهۋزەل قـائـىدە – تۈزۈم سـىسـتېمىسـىغـا ئـىگه. لېكىن، شـىركهتـلهر 

مۇقـىمـلىقـقا مـوھتاج. شۇنـداقـال، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ قـائـىدە – تۈزۈمـلهرگه خـىالپـلىق قـىلـىش ئـارقـىلـىق پـايـدىنـى 

كۆپهيـتهلهيـدىغـان بـاشـقا بـىرەر يهرگه بېرىشـتىن ئـىبـارەت تـالـلىشـى يـوقلۇقـىنـى بـىلـمىگۈچه، مهبـلىغـىنـى ئـامېرىكـاغـا 

قايتۇرۇپ كېلىپ، ئامېرىكالىقالرنى خىزمهت پۇرسىتىگه ئېرىشتۈرمهيدۇ. 
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دائـىمـىي تـامـوژنـا بېجى تهسـىس قـىلـىنـمىغۇچه، خـىتـايـغا ئـوخـشاش دۆلهتـلهر قـائـىدىگه بـويسۇنـمايۋېرىدۇ، 

چۈنـكى ئۇالر بۇنـداق قـىلـىشـنىڭ جـازاسـىنـى تـارتـقىنـى يـوق. ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى پـاي ئـىگـىلـىرىنـىڭ دارامـىتـىنـى 

ئهڭ زور چهكـكه چـىقـىرىشـنىال ئـويـلىغـاچـقا، ئۇالر قـائـىدىگه خـىالپـلىق قـىلـغان دۆلهتـلهردىن تـامـوژنـا بېجى ئېلىشـقا 

قـارشـى چـىقـىدۇ. چۈنـكى، ئۇالر قـائـىدە – تۈزۈمـنىڭ ئـانـچه ئـىنـاۋىتـى بـولـمىغـان بۇ دۆلهتـلهردە تـىجـارەت 

قـىلـىپ، تېخىمۇ كۆپ پۇل تېپىشـنى ئـويـاليـدۇ. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى بـىلهن (پۇلـغا تـويـمايـدىغـان) شـىركهتـلهر 

ئـارىسـىدىكـى «ئـىتـتىپـاقـداشـلىق» ئهنه شۇنـداق شهكـىلـلهنـگهن. بۇ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ 

مـائـاشـىنـىڭ نهچـچه ئـون يـىلـدىن بۇيـان (ئۆسـمهي) تۇرغۇن ھالهتـته تۇرۇۋېرىشـىنـىڭ ۋە نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ 

ھېلىھهم ئىشسىز قېلىشىنىڭ سهۋەبىدۇر. 

  

ياخشى ئىدارە قىلىش دۆلهت ئىچىدىن باشلىنىدۇ 

سـىڭىپ كـىرىش ۋە تهسـىر كۆرسـىتـىش خـىتـايـنىڭ ئهڭ ئـاسـاسـلىق نهيـرەڭلىرىدىنـدۇر. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

تهشـكىالتـالرنـىڭ ھهم ئـىچـىدە، ھهم سـىرتـىدا ھهرىكهت قـىلـىش ئـارقـىلـىق، نهتـىجـىنـى تـىزگـىنـلهشـكه ئۇرۇنـىدۇ. ئۇ 

مهبـلهغـدىن، ئـادەم كۈچـىدىن (قـورال سۈپـىتـىدە) پـايـدىلـىنـىدۇ. بۇ ئـىقـتىسـادىي كۈچ ئـارقـىلـىق كۆزلـىگهن 

نهتىجىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن اليىھهلهنگهن خهتهرلىك، ئهمما مۇنهۋۋەر تاكتىكىدۇر. 

«پۇلـى بـارنـىڭ گېپى ئـوڭ» بـولـغاچـقا، شۇنـداقـال سهكـكىز مـىڭ ئېنگلىز مـىلـى يـىراقـلىقـتىكـى (يهنـى 

خـىتـايـدىكـى) بـىر تـىجـارەت كېلىشـىمـىنـىڭ ۋاشـىڭتون ئـاالھىدە رايـونـىدىكـى سـىيـاسـىي قـارارغـا تهسـىر 

كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـالش بهسـىي مۈشكۈل بـولـغاچـقا، خـىتـايـنىڭ تهسـىرىنـى چهكـلهش تهسـكه تـوخـتىمـاقـتا. 

لېكىن، ھۆكۈمهت (خـىتـاي تهرىپـىدىن) نـامۇۋاپـىق قـىلـمىشـالرنـىڭ سـادىر بـولۇشـىنـى چهكـلهش ئۈچۈن 

قوللىنااليدىغان بىر قانچه تهدبىر بار. 

فېدېرال، شـىتـاتـلىق ۋە شهھهرلـىك ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى ۋە ئۇالرنـىڭ ئـائـىله تـاۋابـىئـاتـلىرى بۇ 

جهھهتـته چـوقۇم ئۆرنهك بـولۇشـى كېرەك. بۇ خـىتـاي بـىلهن يـاكـى خـىتـاي شـىركهتـلىرى بـىلهن بـولـغان ھهرقـانـداق 

مۇنـاسـىۋەتـنى ئـاشـكارىالشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. ئهڭ كۆڭۈلـدىكـىدەك ئهھۋال شۇكـى، سـىيـاسهتـچىلهر ھۆكۈمهت 

 blind) خـىزمـىتـى ئۆتهۋاتـقان مهزگـىلـدە، ئۆزلـىرىنـىڭ پـاي چهكـلىرىنـى تـولۇق ھوقۇقلۇق ھاۋاله فـونـدىلـىرىغـا

trust) تـاپشۇرۇشـى كېرەك. گهرچه بۇنـداق قـىلـىش مۈشكۈل، شۇنـداقـال «(نـورمـال) تـىجـارەت رىقـابـىتـىگه ۋە 

كـىشـىلـىك ئهركـىنـلىكـكه چهكـلىمه قـويـغانـلىق» دەپ قـارىلـىشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما، قـىلـىشـقا تېگىشـلىك 

ئـىش چـوقۇم قـىلـىنـىشـى كېرەك. ھۆكۈمهت ئـورۇنـلىرىدا خـىزمهت قـىلـىش ئۆزىڭىزنـىڭ تـالـلىشـى، ھېچكىم سـىزنـى 

بۇنـىڭغا مهجبۇرلـىغـىنـى يـوق. ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئهزالـىرىغـا قـويۇلـىدىغـان ئهخـالقـىي تهلهپ ھۆكۈمهت 

خـادىمـلىرىنـىڭكىدىن تېخىمۇ يۇقـىرى. مهسـىلهن، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىنـىڭ بـىرلـىكـكه كهلتۈرۈلـگهن ئهدلـىيه 

2021، ئاپرېل-ماي 6 ئۇيغۇرالر 21-سان



قـانۇنـىغـا كۆرە، ئـاشـنا تۇتۇش (ھهربـىيـلهر ئۈچۈن) جـىنـايـى قـىلـمىش ھېسابـلىنـىدۇ. نۆۋەتـته خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـامېرىكـا سـىيـاسهتـچىلـىرىگه تهسـىر كۆرسـىتـىش ئۈچۈن ئهسهبـىيـلهرچه ھهرىكهت قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

نهزەردە تۇتـقانـدا، ئـامېرىكـا سـىيـاسهتـچىلـىرى ۋە ھۆكۈمهت خـادىمـلىرىغـا چـوقۇم تېخىمۇ يۇقـىرى تهلهپ 

قويۇلغاندا، ئاندىن ئامېرىكانىڭ دۆلهت بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىلغىلى بولىدۇ. 

يهنه شۇنـىڭدەك، دۆلهت مهجـلىسـى ئهزالـىرى ۋەزىپـىگه ئـولتۇرغـانـدىمۇ «خـىزمهتـتىن ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن 

بهش يـىلـغىچه لـوبـىچـى بـولۇپ كهتـمهسـلىك» خۇسۇسـىدا قهسهم ئـىچـىشـى كېرەك. چۈنـكى، بـىز ئـامېرىكـا 

سـىيـاسهتـچىلـىرىنـىڭ ئۆز چۆنـتىكـىنـى تـولـدۇرۇۋېلىش ئۈچۈن، سـىيـاسـىي تهجـرىبـىسـىنـى دەسـمايه قـىلـىپ، 

ھۆكۈمهتـتىكـى ۋەزىپـىسـىدىن ئـايـرىالر – ئـايـرىلـماسـتىن لـوبـىچـىلـىقـقا كـىرىشـىپ كهتـكهنـلىكـىگه بهك كۆپ شـاھىت 

بـولـدۇق. ئۇالر ھهمـمىسـى ھۆكۈمهتـنىڭ سـىيـاسهت – قـارارلـىرىغـا تهسـىر كۆرسـىتهلهيـدىغـان لـوبـىچـىالرغـا 

ئـايـلىنـىشـنى، تـاشـقى كۈچـلهرگه پـايـدىلـىق قـانۇنـالرنـى مـاقۇلـلىتـىش ئـارقـىلـىق ئـارىدىن پـايـدىغـا ئېرىشـىشـنى 

ئـويـاليـدۇ. مهزكۇر «تـاشـقى كۈچـلهر» خـىتـاي شـىركهتـلىرى ۋە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. شۇڭا، 

ئامېرىكا بۇ جهھهتته ھوشيار ۋە ئىنكاسچان بولۇشى كېرەك.  

شۇنـداقـال، ھۆكۈمهت يهنه ئهقـلىي مۈلۈكـلهرنـى ئـوغـرىالش قـىلـمىشـلىرىنـى يـاكـى خـاككېرلـىق ھۇجۇمـلىرىنـى 

تهشهببۇسـكارلـىق بـىلهن پـاش قـىلـغان ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ سـاالھىيـىتـىنـى ئـاشـكارىلـىمـاسـلىقـقا كـاپـالهت بېرىشـى 

كېرەك. پهقهت، خـاككېرلـىق ھۇجۇمـلىرى سهۋەبـلىك مـاتېرىيـالـالر ئـاشـكارىلـىنـىپ كېتىپ، ئـىسـتېمالـچىالرنـىڭ 

بـىخهتهرلـىكـى خهۋپـكه ئۇچـرىغـان ئهھۋالـالر بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا. مهزكۇر شـىركهتـلهر زىيـانـالنغۇچـى تهرەپ 

بـولۇپ، سـاقـچى دائـىرىلـىرى زىيـانـالنغۇچـىالرنـىڭ سـاالھىيـىتـىنـى مهخـپىي تۇتۇشـى كېرەك. ھۆكۈمهت يهنه 

شـىركهتـلهرگه ئۇالرنـىڭ (ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىنـىش يـاكـى خـاككېرلـىق ھۇجۇمـلىرىغـا ئۇچـراش قـاتـارلـىق) 

ئهھۋالالرنى پاش قىلغانلىقى سهۋەبلىك، ساالھىيىتىنىڭ ئاشكارىلىنىپ كهتمهيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشى كېرەك. 

يېڭى خىتايچه تاراتقۇالر 

ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ دۇنـيادىكـى خـىتـايـچه تـاراتقۇ ۋە كۆڭۈل ئېچىش سـاھهسـىنـى مـونـوپـول قـىلـىۋېلىش 

ۋەزىيـىتـىگه خـاتـىمه بېرىپ، ئۆزىنـىڭ خـىتـايـچه تـاراتقۇلـىرىنـى بهرپـا قـىلـىشـى ۋە شۇ ئـارقـىلـىق دۆلهت ئـىچـى – 

سىرتىدا خىتاي تاراتقۇلىرى بىلهن رىقابهتلىشىشى كېرەك.  

ئـامېرىكـادا مهزكۇر خـىتـايـچه تـاراتقۇالرنـى بهرپـا قـىلـىشـتىكـى مهقـسهت خـىتـاي تـىلـلىق ئـوقۇرمهن، كۆرۈرمهن 

ۋە تـىڭشىغۇچـىالرنـى (خـىتـايـنىڭكىدىن) پهرقـلىق، مۇسـتهقـىل مهزمۇنـالر بـىلهن تهمـىنـلهشـتۇر. نۆۋەتـته خـىتـاي 

دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا غهربـكه قـارشـى تهشۋىقـاتـالرنـى قـانـات يـايـدۇرمـاقـتا. خـىتـايـنىڭ ھۆكۈمهت 
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گېزىتـلىرىدە، تـور بهتـلىرىدە، تېلېۋىزىيه يـاكـى رادىيـو پـروگـرامـمىلـىرىدا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭكىگه قـارشـى 

پـىكـىرلهر، مۇنـازىرىلهر، پـىكـىر ئهركـىنـلىكـى، دېموكـراتـىيه يـاكـى دىنـغا ئـاالقـىدار مۇھاكـىمه دېگهنـلهردىن ئهسهرمۇ 

يوق. 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى مۇسـتهقـىل خـىتـايـچه تـاراتقۇالرغـا مهبـلهغ سېلىشـنى تهرغـىب قـىلـىشـى ۋە بۇنـى 

قـوغـدىشـى، ھهمـدە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئـامېرىكـادا خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تهرىپـىدىن تهسـىس قـىلـىنـغان 

بـارلـىق رادىيـو – تېلېۋىزىيه قـانـالـلىرىنـى تـاقـاپ، شۇ ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ خهلـقئارالـىق سـودا قـانۇنـىغـا، نهشـر 

ھوقۇقـى قـانۇنـىغـا، كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا، تـور ئـاالقه كېلىشـىمـلىرىگه يـاكـى قېلىپـالشـقان بـوغـالـتىرلـىق قـائـىدىلـىرىگه 

ئوچۇق – ئاشكارا خىالپلىق قىلىش قىلمىشلىرىغا زەربه بېرىشى كېرەك. 

ئـىلـگىرىكـى بـابـالردا بـايـان قـىلـىنـغان، «ئـامېرىكـا ئـاۋازى» رادىيـوسـىنـىڭ گـوڭ شـياۋشـيا (ὅੜॕ) قـاتـارلـىق 

خـىتـايـغا قـارىتـا ئېتىرازىنـى بـىلـدۈرگهن كـىشـىلهرنـى خـىزمهتـتىن ھهيـدىۋەتـكهنـلىكـىدەك سهتـچىلـىكـلهرنـىڭ قـايـتا 

كۆرۈلـمهسـلىكـى ئۈچۈن، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى «ئـامېرىكـا ئۇچۇر مهھكىمـىسـى»نـى (USIA) قـايـتىدىن تهسـىس 

قـىلـىشـى كېرەك. بۇ ئهيـنى چـاغـدا پـرىزدېنت ئېزىنـخاۋېر (Eisenhower) تهرىپـىدىن تهسـىس قـىلـىنـغان، 

مهخسۇس «ئــامــمىۋى دىپــلومــاتــىيه»گه (public diplomacy ــ ئــامــمىۋى دىپــلومــاتــىيه: بــىر دۆلهت 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـاشـقا دۆلهتـنىڭ پۇقـرالـىرى ۋە زىيـالـىيـلىرىغـا ئۆزىنـىڭ سـىيـاسـىتـى ۋە ئـىدىئـولـوگـىيهسـىگه مـاس ھالـدا 

تهسـىر كۆرسـىتـىشـكه ئۇرۇنۇش جهريـانـىدۇر. بۇ جهريـانـدا، ھۆكۈمهتـلهر ئۆزلـىرىنـىڭ نـىشـانـىغـا يېتىش، دۆلهت 

مهنـپهئهتـىنـى كـاپـالهتـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن بـىۋاسـىته ئۇچۇرالرنـى تـارقـىتـىش ئـارقـىلـىق چهتـئهل جـامـائهت پـىكـىرى 

شهكـىلـلهنـدۈرۈشـنى مهقـسهت قـىلـىدۇ، ۋىكـىپېدىيـا) مهسـئۇل ئـاپـپارات ئـىدى. «ئـامېرىكـا ئـاۋازى» رادىيـوسـى 

ئهسـلىدە ئـامېرىكـا ئۇچۇر مهھكىمـىسـىنـىڭ قـارىمـىقـىدا ئـىدى، ئهمـما ئـامېرىكـا ئۇچۇر مهھكىمـىسـى 1999 – يـىلـى 

ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇلۇپ، مهخسۇس «خۇسۇسـىي دىپـلومـاتـىيه» (private diplomacy) بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان 

ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىگه قـوشۇۋېتىلـگهن. «ئـامـمىۋى دىپـلومـاتـىيه» بـىلهن «خۇسۇسـىي 

دىپـلومـاتـىيه» دىپـلومـاتـىيه سـاھهسـىدىكـى تـامـامهق پهرقـلىق ئـىكـكى خـىل ئۇسۇل بـولۇپ، بـىر – بـىرىگه 

ئـارىالشـتۇرۇۋېتىلـمهسـلىكـى كېرەك ئـىدى. نۆۋەتـته، ئهگهر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ «ئـامېرىكـا ئـاۋازى»غـا نـارازىلـىقـى 

بـار بـولـسا، بـىۋاسـىته ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىگه شـىكـايهت قـىالاليـدۇ، شۇنـداقـال ئۆزىنـىڭ ئـامېرىكـا 

سـىيـاسـىي سـاھهسـىدىكـى مۇنـاسـىۋىتـىنـى ئـىشـقا سېلىپ، شۇالر ئـارقـىلـىق «ئـامېرىكـا ئـاۋازى»غـا بېسىم 

ئـىشـلىتهلهيـدۇ. ئهگهر «ئـامـمىۋى دىپـلومـاتـىيه» بـىلهن «خۇسۇسـىي دىپـلومـاتـىيه»گه مهسـئۇل ئـىكـكى ئـاپـپارات 

تهسـىس قـىلـىنـىپ، بۇالر ئـايـرىم ھهرىكهت قـىلـسا، ھهر ئـىكـكىلـىسـى ئۆز ئـىشـىنـى يـاخشـى ئـادا قـىلـىپ، بـىر – 

بىرىگه كاشىال قىلمايدۇ.  
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ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى يهنه ئـامېرىكـا مهكـتهپـلىرىدىكـى بـارلـىق «كـوڭزى ئـىنـىسـتىتۇتـلىرى»نـى تـاقـىۋېتىشـى، 

شۇنـداقـال ئـامېرىكـادا ئـىلـىم زوراۋانـلىقـى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىۋاتـقان بۇ ئـاپـپاراتـنىڭ خـادىمـلىرىغـا ۋىزا بېرىشـنى 

توختىتىشى كېرەك. 

كۆچمهنلهرنى ئۆزگهرتىش 

قـائـىدىگه بـويسۇنـمايـدىغـان خـىتـاي كۆچـمهنـلهرنـىڭ ئـامېرىكـاغـا تۈركۈمـلهپ ئېقىپ كـىرىشـى نۆۋەتـته 

ئـامېرىكـا دۇچ كېلىۋاتـقان تۈزۈلـمه خـاراكتېرلـىك مهسـىلـىلهردىن بـىرىدۇر. نۆۋەتـته، ئـامېرىكـانـىڭ بېيجىڭدىكـى 

بـاش ئهلـچىخـانـىسـى ۋە بـاشـقا چـوڭ شهھهرلهردىكـى ئهلـچىخـانـىلـىرىدا كۆچـمهنـلهر ئـىشـىغـا مهسـئۇل ئهمهلـدارالرنـىڭ 

سـانـى بـويـىچه ھېسابـلىغـانـدا، ئۇالر ئـامېرىكـاغـا بېرىش ئـىلـتىمـاسـى سۇنـغان ھهربـىر خـىتـايـنىڭ ئـىلـتىمـاسـىنـى كۆرۈپ 

چىـقىـش ئۈچۈن ئاـرانال 30 سېكۇنـت ۋاقـىت ئـاجـرىتـااليـدۇ. بهلـكىم، بۇ قـارىمـاقـقا بهكـال بـىمهنـىدەك، ئهقـىلـگه 

سـىغـمايـدىغـانـدەك، دۆلهت خـادىمـلىرىنـى مـازاق قـىلـىدىغـان يۇمۇردەك تۇيۇلۇشـى مۇمـكىن. لېكىن، رېئالـلىق ئهنه 

شۇنـداق. مهن ئهيـنى چـاغـدا ئـامېرىكـانـىڭ بېيجىڭدىكـى ئهلـچىخـانـىسـىدا ھهربـىي ئهمهلـدار بـولـغان ۋاقـتىمـدا، 

ئـاشۇ خـىل ئـىش بېجىرىش جهريـانـىغـا شـاھىت بـولـغانـىدىم. ئهلـچىخـانـىدىكـى كۆچـمهنـلهر ئـىشـىغـا مهسـئۇل 

ئهمهلـدارالرغـا تـامـامـلىغـىلـى بـولـمايـدىغـان ۋەزىپه تـاپشۇرۇلـغانـىدى. قـىسـقىغـىنه يېرىم مـىنۇتـتا، ئـامېرىكـاغـا 

سـايـاھهتـكه بېرىش ئـىلـتىمـاسـى سۇنـغانـالرنـىڭ سـاالھىيـىتـىنـى قـانـداقمۇ قـائـىدىگه ئۇيغۇن ھالـدا تهپسـىلـىي 

تهكشۈرۈپ بـولـغىلـى بـولسۇن؟ بۇنـى قـىلـىش مۇمـكىن ئهمهس. شۇ سهۋەبـتىن، ئـامېرىكـا ۋىزىسـىغـا ئـىلـتىمـاس 

قىلغانالرنىڭ ھهممىسىگه دېگۈدەك قارىقويۇق ھالدا ئون يىللىق ۋىزا بېرىلهتتى. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى خـىتـاي پۇقـراالرنـىڭ ئـامېرىكـاغـا كۆپـلهپ كېلىشـىنـى خـااليـدۇ. ئۇالرنـىڭ نهزىرىدە، بۇ 

بـىر چـالـمىدا ئـىكـكى پـاخـتهك سـوقـقانـلىقتۇر. چۈنـكى، ئۇالرغـا كۆرە، خـىتـاي پۇقـرالـىرى ئېھتىيـاجـدىن ئـارتۇق 

ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان مهھسۇالتـالرغـا ئـوخـشاشـال، نـورمـىدىن ئېشىپ كهتـكهنـىدى. ئـامېرىكـاغـا كهلـگهن بۇ 

خـىتـايـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىگه خـىزمهتـكه ئـورۇنـالشـتى. ئۇالرغـا ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىدىن 

مـائـاش ئېلىپـال قـالـماسـتىن، يهنه ئۇالرنـىڭ تېخنىكـىلـىرىغـا، كـومپيۇتېر پـروگـرامـمىلـىرىغـا، شۇ شـىركهتـلهرنـىڭ 

پاتېنتلىرىغا ئېرىشهلهيدۇ.  

بۇ «ئـامېرىكـاغـا كهلـگهن خـىتـايـالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تهرىپـىدىن ئهۋەتـىلـگهن جـاسۇس» 

دېگهنـلىك ئهمهس. شۇنـىسـى ئېنىقـكى، ئـامېرىكـاغـا كهلـگهن خـىتـايـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى تۇرمۇش ئهھۋالـىنـى 

يـاخشـىالش ئۈچۈن تـىرىشـىپ – تـىرمـىشـىپ ئـىشـلهيـدىغـان ئـاددىي ئـىنـسانـالردۇر. مېنىڭ بۇالرنـى ئـوتتۇرىغـا 

قـويۇشۇم خـىتـايـغا قـارشـى ئۆچـمهنـلىكـىمـنىڭ ئۇچـىغـا چـىقـقانـلىقـىدىن ئهمهس. ئهكسـىچه، بۇ كـىتـابـتا تهكـرار 

چۈشهنـدۈرۈلـگىنـىدەك، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئـامېرىكـاغـا قـارشـى «چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش» قـىلـىۋاتـىدۇ ۋە 
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ئۇالرنـىڭ بۇ ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىشـقا ئـىشهنـچىسـى بـار. بـىز خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىدىن 

ئۇچۇر ئـوغـرىالش قـىلـمىشـلىرىنـى قـولـالۋاتـقانـلىقـىنـى ئـوغـرى نهشـىر قـىلـمىشـلىرىغـا يـول قـويۇۋاتـقانـلىقـىنـى، ھهتـتا 

رىغـبهتـلهنـدۈرۈۋاتـقانـلىقـىنـى بـىلـىمـىز. بـىز خـىتـايـنىڭ بـار ئـامـالـالرنـى قـولـلىنـىپ، غهربـنىڭ تېخنىكـىلـىرىنـى خـىتـايـغا 

يۆتـكهشـكه ئۇرۇنۇۋاتـقانـلىقـىنـى تېخىمۇ يـاخشـى بـىلـىمـىز. بـىز يهنه «خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»نـىڭ ئۇچۇر 

ئـوغـرىالش قـىلـمىشـلىرىنـى پهردە ئـارقـىسـىدا قـولـالۋاتـقانـلىقـىنـىمۇ بـىلـىمـىز. مهزكۇر غهرەزلـىك نـاچـار قـىلـمىشـالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى خـىتـاي پۇقـرالـىرى تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغان ۋە ھېلىھهم سـادىر قـىلـىنـماقـتا. مهن «ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـى بـارلـىق خـىتـايـالرنـىڭ ئـامېرىكـاغـا كېلىشـىنـى چهكـلىشـى يـاكـى ئـامېرىكـادىكـى خـىتـايـالرنـى تۈركۈمـلهپ 

خـىتـايـغا قـايتۇرۇۋېتىشـى كېرەك» دېمهكـچى ئهمهسـمهن. مهن پهقهت رېئالـلىقـنى بـايـان قـىلـىۋاتـىمهن. ئـامېرىكـا 

دۆلهت ئــىشــلىرى مهھكىمــىســى چــوقۇم تېخىمۇ كۆپــرەك ۋاقــىت ۋە زېھىن ئــاجــرىتــىپ چېگرادىن كــىرىش 

تهرتـىپـلىرىنـى مۇكهمـمهلـلهشـتۈرۈشـى كېرەك. بۇ جهريـان چـوقۇم ئـاسـتىلـىتـىلـىشـى، تهلتۆكۈس، ئهسـتايـىدىل ئېلىپ 

بېرىلـىشـى كېرەك. ۋىزا ئـىلـتىمـاس قـىلغۇچـىالر خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهزاسـىمۇ، ئهمهسمۇ؟ يـاكـى ئـائـىله 

تـاۋابـىئـاتـلىرى ئـارىسـىدا خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهزالـىرى بـارمۇ، يـوقمۇ؟ ئۇ ئۇچۇر ئـاالقه سـاھهسـىدە خـىزمهت 

قـىالمـدۇ، يـوق؟ دېگهنـدەك سـوئـالـالر سـورىلـىشـى ۋە بۇ سـوئـالـالرغـا بېرىلـگهن جـاۋاب چـوقۇم نـاھايـىتـى تهپسـىلـىي 

تهكشۈرۈلۈشى كېرەك، شۇنىڭدىال ئامېرىكانىڭ بايلىقلىرىنى قوغداشقا كاپالهتلىك قىلغىلى بولىدۇ. 

خـىتـاي كۆچـمهنـلىرىگه ئـاالقـىدار يهنه بـىر مهسـىلـىمۇ كـىشـىنـى تهشۋىشـلهنـدۈرىدۇ: خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ھازىر 

«ئـىجـتىمـائـىي ئـىشهنـچ سـىسـتېمىسـى»نـى ئـىشـلىتـىشـكه بـاشـلىدى. شۇ سهۋەبـتىن، بـىز «خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر 

سـىسـتېمىدىن ئـامېرىكـاغـا بـارىدىغـانـالرنـى ئۆزىنـىڭ دېگىنـىگه كۆنـدۈرۈشـتىكـى كـوزېر سۈپـىتـىدە پـايـدىلـىنـىشـى 

مۇمـكىن» دەپ يهكۈن چـىقـىرىشـقا ھهقـلىقـمىز. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر سـىسـتېمىدىن پـايـدىلـىنـىپ، 

(ئـامېرىكـادا ئـىشـلهۋاتـقان) خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـى ئۆزلـىرى ئـىگـىلـىگهن شـىركهت مهخـپىيهتـلىكـلىرىنـى، سـانـائهت 

اليـىھهلـىرىنـى يـاكـى بـاشـقا ھهرقـانـداق نهرسـىنـى ئۆزىگه تـاپشۇرۇپ بېرىشـكه قـىسـتىشـى؛ ئهگهر ئۇنـداق قـىلـمىسـا، 

ئۇنـىڭ يـاكـى خـىتـايـدا قـالـغان ئۇرۇق – تۇغـقانـلىرىنـىڭ «ئـىشهنـچ نـومۇرى»نـى تۆۋەنـلىتـىۋېتىدىغـانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدا تهھدىت سېلىشـى مۇمـكىن. «سـودا مهخـپىيهتـلىكـى» (Business Insider) تـورىنـىڭ خهۋىرىگه 

كۆرە، خـىتـاي مهزكۇر ئۇسۇل ئـارقـىلـىق تـوققۇز مـىلـيون كـىشـىنـىڭ «ئـىشهنـچ نـومۇرى»نـى تۆۋەنـلىتـىۋەتـكهن 

بـولۇپ، ئۇالر شۇ سهۋەبـلىك دۆلهت ئـىچـى ئـايـروپـىالن بېلهتـلىرىنـى سېتىۋااللـماس بـولـغان. بۇنـىڭدىن سـىرت، 

يهنه ئۈچۈن مـىلـيون خـىتـايـنىڭ «ئـىشهنـچ نـومۇرى» تۆۋەنـلىتـىۋېتىلـگهنـلىكـتىن، ئـايـروپـىالنـدا سـودا 

بۆلۈمـچىسـىنـىڭ بېلىتـىنـى سېتىۋااللـماس بـولـغان. يهنه بهزى خهۋەرلهرگه كۆرە، ئـىت بـاقـقان بهزى خـىتـايـالرنـىڭ 

«ئـىشهنـچ نـومۇرى» تۆۋەنـلىتـىۋېتىلـگهنـلىكـتىن، ئۇالرنـىڭ ئـىتـلىرى مهجبۇرىي ئېلىپ كېتىلـگهن (يهنـى بۇالر ئـىت 

بېقىشـقىمۇ سـاالھىيـىتـى يـوق دەپ قـارالـغان، ت). «ئـىجـتىمـائـىي ئـىشهنـچ سـىسـتېمىسـى» پۇقـراالرنـى 

تـىزگـىنـلهيـدىغـان ئۈنۈملۈك قـورال بـولۇپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى بـارچه ئـامـالـنى ئـىشـقا سېلىپ، مهزكۇر قـورالـنى 

چهتئهلدىكى خىتاي پۇقرالىرىغىمۇ ئىشلىتىشكه ئۇرۇنماقتا.  
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خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدا «ئىقتىسادىي ياردەم» نامى ئاستىدا يۇقىرى ئۆسۈملۈك قهرز 

تارقىتىش قىلمىشىغا تاقابىل تۇرۇش 

خـىتـاي غهربـتىن زور مـىقـداردىكـى مهبـلهغـكه ئېرىشـكهنـدىن كېيىن، مهزكۇر مهبـلهغـلهر ئـارقـىلـىق 

ئـىقـتىسـادىي يـاردەم تـونـىغـا ئـورۇنـغان دىپـلومـاتـىيهسـىنـى قـانـات يـايـدۇرۇپ، ئـافـرىقـا، جهنۇبـىي ئـامېرىكـا، ئـاسـىيـا، 

ھهتـتا يـاۋروپـا دۆلهتـلىرىگه تهسـىر قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. سـىرىالنـكانـىڭ ھامـبانـتوتـا پـورتـىنـى ئۆزىنـىڭ قـىلـىۋېلىشـى 

خـىتـايـنىڭ ئـوچۇق – ئـاشـكارا سـادىر قـىلـغان زومـىگهرلـىك قـىلـمىشـلىرىدىن بـىرىدۇر، خـاالس. خـىتـاي شـىركهتـلىرى 

مهبـلهغ ۋە ئـادەم كۈچـى ئـاجـرىتـىپ چهتـئهلـدە پـورتـالرنـى يـاسـايـدۇ، ئـانـدىن يۇقـىرى ئۆسۈملۈك قهرز 

تـارقـىتـىدىغـان جـازانـىخـورالرغـا ئـوخـشاش، قهرزنـى قـايتۇرالـمىغـان زىيـانـالنغۇچـى دۆلهتـلهرنـى ئـاشۇ پـورتـالرنـىڭ يۈز 

يـىلـلىق ئـىشـلىتـىش ھوقۇقـىنـى ئۆتكۈزۈپ بېرىشـكه قـىسـتايـدۇ. خـىتـاي «ھهمـكارلـىشـىپ ئېچىش» نـامـىدا «يـاردەم 

قـىلـغان»، ئهمهلـىيهتـته بـولـسا ئۆزىنـىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن پـايـدىالنـغان دۆلهتـلهر ئـونـدىن ئـاشـىدۇ. سـىرىالنـكا 

پهقهتال شۇالردىن بىرى، خاالس. 

بۇ خـىل ئهھۋالـنى ئۆزگهرتـىشـته، ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ مهبـلىغـىنـىڭ ۋە غهيـرىي ھۆكۈمهت خـاراكتېرلـىك 

تهشـكىالتـالرنـىڭ قهرز پۇلـلىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ چهتـئهلـگه يـاردەم بېرىش تۈرلـىرىگه ئـىشـلىتـىلـمهسـلىكـىگه كـاپـالهت 

قـىلـىش ئۈچۈن، دىپـلومـاتـىيه جهھهتـته كۈچلۈك تهدبـىرلهر قـولـلىنـىلـىشـى كېرەك. لېكىن، ئـامېرىكـا دۆلهت 

ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى ۋە غهيـرىي ھۆكۈمهت خـاراكتېرلـىك تهشـكىالتـالر يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان دۆلهتـلهرنـىڭ 

قۇرۇلۇشـىغـا يـاردەم بېرىش جهھهتـته سـاۋاق ئېلىشـى كېرەك. بـىز چـوقۇم ئۇزۇن مۇددەتـلىك، سـىجـىل پـىالن 

ئـارقـىلـىق مهزكۇر دۆلهتـلهرنـىڭ ئهھۋالـىنـى يـاخشـىالش ۋە ئۇالر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىمـىزنـى قـويۇقـالشـتۇرۇش 

ئـارقـىلـىق، ئۇالرنـىڭ يهرلـىك ئـىقـتىسـادىنـى ۋە دېموكـراتـىك ھاكـىمـىيهتـنىڭ مۇقـىمـلىقـىنـى كۈچـلهنـدۈرۈشـىمـىز 

كېرەك. بـىر دۆلهتـنىڭ پۇقـرالـىرىنـى سـاپ سۇ ئـىچـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىش ئهلۋەتـته يـاخشـى ئـىش، لېكىن 

شۇنـىڭدىن كېيىنـال پهشـنى قېقىپ كېتىپ قېلىشـقا بـولـمايـدۇ. ئهمهلـىيهتـته، خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل «چهتـئهلـگه 

يـاردەم قـىلـىش» ئهنـدىزىسـى ئـامېرىكـانـى چهتـئهلـلهرگه يـاردەم قـىلـىش ۋە تهرەقـقىيـات مهسـىلـىلـىرىدە قـانـداق 

قىلىش ھهققىدە ياخشى ئۆرنهك بىلهن تهمىنلىدى. 

ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـى نۇرغۇن دۆلهتـلهردىكـى ئـىچـىمـلىك سۇ پـروجېكتلىرىنـى مهبـلهغ بـىلهن 

تهمـىنـلىدى، لېكىن بـىزدە مهزكۇر دۆلهتـلهرنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا يـاردەم قـىلـىدىغـان، ئـانـدىن ئـامېرىكـا 

شـىركهتـلىرىنـى بۇ دۆلهتـلهرگه مهبـلهغ سېلىشـقا رىغـبهتـلهنـدۈرۈش ئـارقـىلـىق، بۇ دۆلهتـلهرنـى ئـامېرىكـا بـازىرىغـا 

بـاغـاليـدىغـان ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئـىسـتراتېگىيه يـوق. ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، ئـامېرىكـانـىڭ بۇ جهھهتـتىكـى 

تهرەقـقىيـات پـىالنـلىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئـىشـقا ئـاشـمىدى. «ئـافـرىقـاغـا ئېنېرگـىيه» (Power Africa) پـروجېكتى 
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ئـافـرىقـا دۆلهتـلىرىنـى تـوك ئـىشـلىتـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىش ئۈچۈن، 2013 – يـىلـى ئـامېرىكـا خهلـقئارالـىق 

تهرەقــقىيــات بــاش مهھكىمــىســى (USAID) تهرىپــىدىن بــاشــالنــغان، ھۆكۈمهت بــىلهن خۇسۇســىيــالر 

ھهمـكارالشـقان، ئـافـرىقـىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش پـىالنـى ئـىدى. مهزكۇر پـروجېكت سهھرايـى كهبـىر قۇملۇقـىنـىڭ 

جهنۇبـىدىكـى، يهتـمىش پـىرسهنـتى تـوك ئـىشـلىتهلـمهيـدىغـان ئـافـرىقـا خهلـقىنـىڭ ئهھۋالـىنـى يـاخشـىلـىيـااليـدىغـانـلىقـى 

ئۈچۈن، ئهسـلىدە تـولـىمۇ ئېسىل پـىالن ئـىدى. مهزكۇر پـروجېكىتـقا ئېفئوپـىيه، گـانـا، كېنىيه، نـىگېرىيه، سېنگال 

ۋە جهنۇبـىي ئـافـرىقـا قـاتـارلـىق يـىگـىرمه نهچـچه دۆلهت ئـىشـتىراك قـىلـغانـىدى. لېكىن، بـىز ئېلېكتىر ئـىسـتانسـىسـى 

قۇرۇش ۋە تـوك سـىمـلىرىنـى تـارتـىش بـىلهنـال چهكـلىنـىپ قـالـماسـلىقـىمـىز كېرەك. خـىتـاي تېلېگراف شـىركهتـلىرى 

ئېفئوپـىيهدە يـانـفون زاۋۇتـلىرىنـى ئـاچـتى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى كېنىيهدە تۆمۈر يـول يـاسـىدى، شۇنـداقـال مهزكۇر 

شهرقـىي ئـافـرىقـا دۆلـىتـىگه يېڭى پـورت يـاسـاپ بېرىش ئـارقـىلـىق، بۇ دۆلهتـكه چـوڭقۇرالپ سـىڭىپ كـىرىش 

ئىمكانىيىتىگه ئېرىشتى. 

ئـامېرىكـا پۇلـىنـى بـاشـقا دۆلهتـلهردە ئۇرۇش قـىلـىشـقا ئهمهس، (خـىتـايـنىڭ قـىلـغىنـىدەك) چهتـئهلـلهردىكـى 

قۇرۇلۇش ئـىشـلىرىغـا ئـىشـلىتـىشـى كېرەك. بـىز خـىتـايـنىڭ بۇ جهھهتـتىكـى تـاكـتىكـىسـىنـى ئۆگـىنـىپ، بـاشـقا 

دۆلهتـلهرنـىڭ قۇرۇلۇشـىغـا يـاردەم بېرىپ، ئۇالرنـى شۇ رايـونـنىڭ دېموكـراتـىيه ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىشـىدىكـى 

ئـىسـتىھكامـغا ئـايـالنـدۇرۇشـىمـىز كېرەك. بۇنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىش ئۈچۈن، چـوقۇم دېموكـراتـىيه پـىرىنسـىپـى بـىلهن 

ئهركـىن بـازار پـىرىنسـىپـىنـى زىچ بـىرلهشـتۈرۈشـكه تـوغـرا كېلىدۇ. چۈنـكى، بـىر دۆلهت ئـاشۇ خـىل تهرەقـقىيـات 

جهريـانـىدا، بـارغـانسېرى ئـوچۇق – ئـاشـكارا ۋە ئېچىۋېتىلـگهن بـوالاليـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مهزكۇر 

يـاردەم پـروجېكتلىرىدە مهبـلهغ سېلىش ۋە ئۆسۈپ يېتىلـىش پۇرسـىتـى كۆرۈلـسه، ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرىنـى بۇ 

پۇرسهتـلهردىن بهھرىمهن قـىلـىش كېرەك. چۈنـكى، نېمىال دېمىگهن بـىلهن، بۇ پۇرسهتـلهر بـىزنـىڭ پۇل ۋە ئـادەم 

كۈچـى يـاردىمـىمـىز ئـاسـاسـىدا ۋۇجۇدقـا چـىقـقان - دە! يهنـى بـىز پۇل چـىقـىرىپ، بـاشـقىالرنـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه 

قۇرۇلۇشـىنـى تـامـامـالپ بهرگهنـدىن كېيىن، پېشىمـىزنـى قېقىپ كېتىپ، ئۇنـىڭ مېۋىسـىنـى خـىتـاي شـىركهتـلىرىگه 

تـاشـالپ بېرىدىغـان ئـىشـنى قـىلـماسـلىقـىمـىز كېرەك. ئـامېرىكـا بـىلهن ھهمـكارالشـقان ئـاشۇ دۆلهتـلهر ۋە شۇ 

دۆلهتـلهرگه مهبـلهغ سـالـغان ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىگه نهپ يهتكۈزۈش ئۈچۈن، بۇزىدىغـان ئهمهس قۇرىدىغـان 

ئىستراتېگىيهنى يولغا قويۇشىمىز كېرەك. 

يېڭـىدىن گۈلـــلـىنـــىۋاتـــقـان بۇ دۆلهتـــلهرگه يـــاردەم بېـرىشـــته، ئۇالرنـــى ئۆزلـــىرى خـــاالپ 

دېموكـراتـىكـلهشـتۈرىدىغـان نۇرغۇن ئـىقـتىسـادىي چـارىلهر مهۋجۇت. ئـامېرىكـانـىڭ سـالۋادوردا تۇرۇشـلۇق سـابـىق 

بــاش ئهلــچىســى چــارلېس گــىلېيزېرنــىڭ (Charles L. Glazer) كۆرســىتــىپ ئۆتــكىنــىدەك، جهنۇبــىي 

ئـامېرىكـادىكـى نۇرغۇن دۆلهتـلهردە ئېنگلىز تـىلـىدا سۆزلـىشهلهش تۇرمۇش سۈپـىتـىنـى ئۆسـتۈرۈشـته راۋۇرۇس 

ئهسـقاتـىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن، تـوردا ھهقسـىز ئېنگلىز تـىلـى تهسـىس قـىلـىپ تـارقـىتـىشـنىڭ ئۆزىال، ئـامېرىكـانـى 

مهزكۇر دۆلهتــلهردە نۇرغۇن ئۇتۇقــالرغــا ئېرىشــتۈرىدۇ. مهزكۇر دۆلهتــلهردە ئــامېرىكــانــىڭ تهســىرىنــى 

شهكـىلـلهنـدۈرۈش مهسـىلـىسـىگه كهلـسهك، گـىلېيزېرنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، سـالۋادور دۆلهت ئـىچـى ئـىشـلهپـچىقـىرىش 
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ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـىڭ يـىگـىرمه پـىرسهنـتىنـى ئـامېرىكـادىكـى سـالۋادورلۇق كۆچـمهنـلهرنـىڭ سـالۋادورغـا سـالـغان پۇلـى 

تهشـكىل قـىلـىدىكهن. گـىلېيزېرغـا كۆرە، ئـامېرىكـادىكـى ئـوتتۇرا - جهنۇبـىي ئـامېرىكـالـىق كۆچـمهنـلهر 

ئامېرىكانىڭ مهزكۇر دۆلهتلهرنىڭ سىياسىي مۇھىتىنى قايتىدىن بهرپا قىلىشىغا ياردەم بېرەلهيدىكهن. 

ئـاخـىرىدا، ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـادىكـى تۈرلۈك قـىلـمىشـلىرىغـا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن «مـونـرو 

تهلـىمـاتـى»نـى (Monroe Doctrine ـــ مـونـرو تهلـىمـاتـى: ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جېيمىس مـونـرو 1823 - يـىلـى 

12 - ئـايـنىڭ 2 - كۈنـى دۆلهت مهجـلىسـىگه سۇنـغان تهلـىمـات، ۋىكـىپېدىيـا) ئهسـلىگه كهلتۈرسه ۋە ئۇنـى 

قـايـتىدىن تهكـىتـلىسه بـولـىدۇ. ئۇزۇن يـىلـالردىن بۇيـان، خـىتـايـنىڭ بېلىقـچىلـىق كېمىلـىرى خهلـقئارا قـانۇنـالرغـا 

خـىالپ ھالـدا، جهنۇبـىي ئـامېرىكـا دۆلهتـلىرىنـىڭ دېڭىز تهۋەلـىكـىدە تـور تـاشـالپ بېلىق تۇتۇپ كهلـدى. بۇ 

دۆلهتـلهرنـىڭ بهزىلـىرىدە دېڭىز ئـارمـىيـىسـى ۋە دېڭىز بـويـى چـارالش ئهتـرەتـلىرىنـىڭ قـوغـدىشـى يېتهرسـىز. 

ئـامېرىكـا «مـونـرو تهلـىمـاتـى»دىن ئـىبـارەت ئـىكـكى يۈز يـىلـغا يېقىن تـارىخـقا ئـىگه، ئـامېرىكـانـىڭ جهنۇبـىي 

ئـامېرىكـادىكـى ھوقۇق - مهنـپهئهتـىنـى تـاشـقى مۇداخـىلـىدىن قـوغـداش ھوقۇقـىنـى سـاقـالپ قېلىشـنى تهشهببۇس 

قـىلـىدىغـان سـىيـاسهتـنى قـايـتىدىن يـولـغا قـويـسا، بۇ جهنۇبـىي ئـامېرىكـالـىق دوسـتالرغـا ئـامېرىكـانـىڭ ئۇالرنـىڭ 

دېڭىز تهۋەلـىكـىنـى چـارالپ بېرىدىغـانـلىقـى، شۇنـداقـال زۆرۈر تېپىلـغانـدا قـانۇنسـىز بېلىق تۇتـقان بېلىقـچىلـىق 

كېمىلــىرىنــى چۆكتۈرۈۋېتىدىغــانــلىقــى ھهقــقىدە كــاپــالهت بهرگهنــلىك بــولــىدۇ. ئهگهر بۇ كــىشــىلهرگه 

دىپـلومـاتـىيهدىكـى قـاتـتىق قـوللۇقـتهك تهسـىر بهرسه، دۇرۇس، بۇ دەرۋەقه قـاتـتىق قـوللۇقتۇر. خـىتـايـنىڭ خهلـقئارا 

قـانۇنـنى كۆزگه ئـىلـىپ كهتـمهسـلىكـىدىكـى، شۇنـداقـال خـىتـاي بېلىقـچىلـىق شـىركهتـلىرىنـىڭ قـااليـمىقـان بېلىق 

تۇتۇشـىنـى، (بـاشـقا شـىركهتـلهرنـىڭ) ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىالش ۋە ئـوغـرى نهشـىر قـىلـمىشـلىرى تـوسـماسـلىقـىدىكـى 

سهۋەب شۇكـى، خـىتـاي تېخىچه بۇ قـانۇنسـىز قـىلـمىشـالر بـىلهن شۇغۇلـلىنـىشـنىڭ ئـاقـىۋىتـىنـى تېتىپ، ئۇنـىڭدىن 

ساۋاق ئالغىنى يوق. 

ئامېرىكا ئۇل مۇئهسسهسه بانكىسى 

ئـامېرىكـادىكـى شـىتـاتـالر ۋە شهھهرلهر ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـىغـا مهبـلهغ سېلىشـقا بـاشـلىغـانـدا، پـىالنـنى 

بېكىتـىپ، خېرىدار چـاقـىرىشـقا بـاشـاليـدۇ. خـىتـاي (ھهقـىقـىي تۈردە) ئـىقـتىسـادىنـى ئېچىۋېتىپ، ئهركـىن سـودىغـا 

يـول قـويۇپ، خهلـقئارا سـودا قـانۇنـىغـا خـىالپـلىق قـىلـىشـنى تـوخـتىتـىشـتىن ئـىلـگىرى، ئـامېرىكـانـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه 

تۈرلـىرىنـى خـىتـاي مهبـلهغ سـالـغان ھهر قـانـداق شـىركهتـكه بهرمهسـلىك يـاكـى بۇنـداق شـىركهتـلهرنـىڭ 

ئامېرىكادىكى ئۇل مۇئهسسهسه قۇرۇلۇشى تۈرلىرىگه مهسئۇل بولۇشىغا يول قويماسلىق كېرەك. 

خـىتـاي مهبـلهغ سـالـغان بـارلـىق شـىركهتـلهر ئـاسـاسهن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ قـولـىدا بـولۇپ، ئهگهر بۇ 

شـىركهتـلهرنـىڭ ئـامېرىكـا شهھهرلـىرىدىكـى قـاتـناش، سۇ تۇرۇبـىسـى يـاكـى ئېلېكتر تـورى قـاتـارلـىق ئـامـمىۋى 
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تۈرلهرگه خېرىدار بـولۇشـىغـا يـول قـويۇلـسا، مېنىڭ نهزىرىمـدە، بۇ يېنىكـرەك ئېيتقانـدا، ھۆكۈمهتـنىڭ خـىزمهتـته 

مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىك قـىلـغانـلىقـى ۋە نـازارەتـچىلـىكـنىڭ يېتهرسـىز بـولـغانـلىقـى؛ تېخىمۇ ئېغىرراق ئېيتقانـدا، دۆلهتـكه 

ئـاسـىيـلىق قـىلـىشـقا يېقىن قـىلـمىشـتۇر. دۆلهت ئـىچـىدىكـى چـوڭ قۇرۇلۇشـالرنـى يـاكـى ھۆددىگهرلـىك تۈرلـىرىنـى 

خـىتـاي مهبـلهغ سـالـغان شـىركهتـلهرگه تـاپشۇرۇش دۈشـمهنـنى قهلـئهگه بـاشـالپ كـىرگهنـلىك، ئـاپهتـنى چـىلـلىغـانـلىق 

بـولـماي نېمه؟ ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى ئۆزىمۇ بـاشـقا دۆلهتـلهرنـى خۇاۋېيغا ئـوخـشاش تېلېگراف شـىركهتـلىرى بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىشـتىن ئېھتىيـات قـىلـىشـقا ئۈنـدەۋاتـقان ئهھۋالـدا، ئـامېرىكـا سـودا سـاھهسـىدىكـىلهر ۋە يهرلـىك 

ھۆكۈمهتلهرنىڭمۇ بۇ تهۋسىيهگه قۇالق سېلىپ قويۇشى كېرەكمۇ قانداق؟ 

خـىتـاي تـاشـيول يـاسـاش، شهھهر، پـورت، ئـايـرودروم ۋە كـارخـانـا قۇرۇشـقا نۇرغۇن پۇل ۋە بـايـلىقـالرنـى 

سهرپ قـىلـىۋاتـقان مۇشۇنـداق شـارائـىتـتا، ئـامېرىكـانـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـى بـارغـانسېرى چېكىنـىۋاتـىدۇ. 

2013 - يـىلـى، «ئـامېرىكـا ئـامـمىۋى قۇرۇلۇش ئـىنـژېنېرلـىرى جهمـئىيـىتـى» (ASCE) ئـامېرىكـانـىڭ ئۇل 

مۇئهسـسهسهلـىرىنـى بـاھالـىغـانـدا، ئـارانـال «+D» نـومۇر قـويـدى. شۇ ۋاقـىتـتىن بۈگۈنـگىچه، ئـامېرىكـا يـول، سۇ 

تـوسـمىسـى، ئـىچـىمـلىك سۇ، ئېنېرگـىيه ۋە بـاشـقا مۇھىم ئـامـمىۋى قۇرۇلۇشـالرغـا قـارىتـا مهمـلىكهت خـاراكتېرلـىك 

يـاخشـىالش پـىالنـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇپ بـاقـمىدى. ئهنه شۇ سهۋەبـتىن، «ئـامېرىكـا ئـامـمىۋى قۇرۇلۇش 

ئـىنـژېنېرلـىرى جهمـئىيـىتـى»نـىڭ 2017 - يـىلـىدىكـى قـايـتا بـاھالـىشـىدا، ئـامېرىكـانـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرىگه 

يهنـىال ئـوخـشاش نـومۇر قـويۇلـدى. كهلگۈسـى ئـون يـىلـدا، ئـامېرىكـا بۇ كۆپ تهرەپـلىك مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىش 

ئۈچۈن تهخـمىنهن بهش تـىرىلـيون ئـامېرىكـا دولـلىرى خـامـچوتـقا مـوھتاج. گهرچه ئۇل مۇئهسـسهسهلهرنـىڭ 

مۇقـىمـلىقـى دۆلهت ئـىقـتىسـادى ۋە بـىخهتهرلـىكـى ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە مۇھىم بـولسـىمۇ، ئهمـما فېدېرال 

ھۆكۈمهت، شـىتـاتـلىق ھۆكۈمهت يـاكـى يهرلـىك ھۆكۈمهت بۇنـچه كۆپ پۇل ئـاجـرىتـالـمايـدۇ. ئـامېرىكـانـىڭ 

ئـىلـگىرى خېلىال مۇقـىم بـولـغان دۆلهت ئـىقـتىسـادىدىن مهنـبهلهنـگهن يېتهرلـىك بـاج ئـاسـاسـى ئـامېرىكـانـىڭ ھهر 

قـايسـى جـايـلىرىدىكـى قۇرۇلۇشـالرنـى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىيهلهيـتتى. ئهمـما ھازىر ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى يهر 

شـارىلـىشـىش نهتـىجـىسـىدە سـىرتـقا ئـاقـتى. ئـامېرىكـا زاۋۇتـلىرىدا ئـالـدىراش ئـىشـلهپـچىقـىرىش بـىلهن شۇغۇلـلىنـىۋاتـقان 

مهنـزىرىلهر كۆرۈنـمىگـىلـى خېلى ئۇزۇن بـولـدى. بـىزنـىڭ مهبـلهغ سېلىش كۈلتۈرىمـىز ھازىر پـاي چېكى بـازىرى ۋە 

قـىسـقا مۇددەتـلىك پـايـدىنـى قـوغـلىشـىدىغـان مهبـلهغ سېلىش ئهنـدىزىسـىگه مهركهزلـىشـىپ قـالـدى. پـاي ئۆسۈمـى 

يـارىتـىش ۋە پـاي بـاھاسـىنـىڭ ئۆسۈشـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈش دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى يـاكـى ئـىجـتىمـائـىي پـاراۋانـلىقـتىنمۇ 

مۇھىم بـولۇپ قـالـدىمۇ؟ ئهگهر بۇ ھالهت داۋامـالشـسا، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى قـانـداقمۇ بـىزگه نـىسـبهتهن جـىددىي 

ئېھتىياجلىق بولغان ئۇل مۇئهسسهسهلهرنى ياخشىالش ئۈچۈن خامچوت توپلىيااليدۇ؟ 

مهن ئۇزۇنـدىن بۇيـان پۇل مۇئـامـىله سـاھهسـىدىكـىلهر بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ، «ئـامېرىكـا ئۇل مۇئهسـسهسه 

بـانـكىسـى»نـى (Infrastructure Bank for America) ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىشـقا ھهرىكهت قـىلـدىم. چۈنـكى، بـىر 

تـاالي چـىقـىمـلىرى بـار فېدېرال ھۆكۈمهتـتىن خـامـچوت كۈتۈشـنىڭ ئـورنـىغـا، ئۆزىمـىز ئـاالقـىدار ئـورگـانـدىن بـىرنـى 

قۇرۇپ، تۆۋەن ئۆسۈملۈك قهرز ۋە چهك ئـالـماشـتۇرۇش شهكـلىدە، بـىۋاسـىته يـاكـى شـىتـاتـلىق ۋە يهرلـىك 
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ھۆكۈمهتـلهر ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا ئۇل مۇئهسـسهسه تۈرلـىرىگه مهبـلهغ تـوپـلىغـىنـىمـىز 

ياخشى ئىدى. 

مهزكۇر ئۇل مۇئهسـسهسه بـانـكىسـى تـوغـرىسـىدا دۆلهت مهجـلىسـىگه سۇنۇلـغان قـانۇن اليـىھهسـىگه كۆرە 

(ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ «ئـامېرىكـا ئۇل مۇئهسـسهسه بـانـكىسـى قـانۇنـى»نـىڭ HR 3977 - مـاددىسـى)، بۇ 

 Federal Reserve) بـانـكىنـىڭ نـازارەت قـىلـىش - بـاشقۇرۇش ھوقۇقـى فېدېراتسـىيه زاپـىسـى سـىسـتېمىسـى

System) بـاشقۇرۇش ھهيـئىتـىنـىڭ قـولـىدا بـولـىدۇ. تۆۋەنـدىكـىسـى مهزكۇر قـانۇن اليـىھهسـىنـىڭ ئـاسـاسـىي 

رامكىسى بولۇپ، مهزكۇر بانكا: 

(1) خۇسۇسـىي ئـورگـانـالرنـىڭ پـايـدا ئـالـىدىغـان ۋە ئـىشـلهپـچىقـىرىش خـاراكتېرلـىك ئۇل مۇئهسـسهسه 

پروجېكتىنى باشلىشى ياكى داۋامالشتۇرۇشى ئۈچۈن بىۋاسىته قهرز ۋە قهرز كاپالىتى بىلهن تهمىنلهيدۇ؛ 

(2) شـىتـاتـلىق ھۆكۈمهتـلهر ۋە يهرلـىك ھۆكۈمهتـلهرنـىڭ، شۇنـداقـال شـىتـات دەرىجـىلـىك ئۇل مۇئهسـسهسه 

بـانـكىلـىرىنـىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه پـروجېكتىنـى بـاشـلىشـى يـاكـى داۋامـالشـتۇرۇشـى ئۈچۈن ۋاسـىتـىلـىك قهرز ۋە قهرز 

كـاپـالـىتـى بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. ھهر بـىر قهرز ۋە قهرز كـاپـالـىتـى سـومـمىسـىنـىڭ كهم دېگهنـدە يهتـته پـىرسهنـتى 

يېزىالردىكى ئۇل مۇئهسسهسه قۇرۇلۇشىغا تهقسىم قىلىنىشى كېرەك. 

ئـامېرىكـا ئۇل مۇئهسـسهسه بـانـكىسـىغـا دۆلهت ئـىچـى ۋە سـىرتـىدىن مهبـلهغ تـوپـلىنـىدۇ، بۇ خۇسۇسـىي ۋە 

دۆلهت مهبلهغلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

بۇ خهلـقنىڭ كۈچـى ئـارقـىلـىق دۆلهتـنىڭ مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىش ئۇسۇلـىدۇر. جهمـئىيهتـكه زۆرۈر بـولـغان 

مهبـلهغ مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىشـتا تېخىمۇ كۆپ مۇشۇ خـىل ئۇسۇلـالر ئـويـالپ چـىقـىلـىشـى كېرەك. ئۇل 

مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـلىرىغـا مهبـلهغ سـالـغانـدا، ئـىشسـىزلـىق نـىسـبىتـىنـى تۆۋەنـلهتـكىلـى، دۆلهتـنىڭ 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش كۈچـىنـى ئـاشۇرغـىلـى، بـاج ئـاسـاسـىنـى يـاخشـىلـىغـىلـى بـولـىدۇ. كـىشـىلهرنـىڭ مـائـاشـى 

ئۆسكهنسېرى، شىتاتلىق ھۆكۈمهت ۋە فېدېرال ھۆكۈمهتنىڭ باج كىرىمىمۇ ماس ھالدا ئاشىدۇ. 

ئـامېرىكـا تـارىخـىدا مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش «دۆلهتـلىك ئۇل مۇئهسـسهسه بـانـكىسـى» بـولۇپ بـاقـقان. 1934 

- يـىلـى، فـىرانـكىلـىن روزۋېلىت (Franklin D. Roosevelt) يېڭى ئـىقـتىسـادىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي ئـىسـالھات 

سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا قـويـغان مهزگـىلـىدە، دۆلهت مهجـلىسـى ئهزالـىرى «دۆلهت تۇرالغۇ قـانۇنـى» نـى مـاقۇلـلىغـان. 

بۇ قانۇننىڭ يولغا قويۇلۇشىدا مۇنداق ئىككى مهقسهت بار ئىدى:  

(1) ئۆي سېتىۋالغۇچـىالرنـى نهق پۇل بـىلهن تهمـىنـلهش ئـارقـىلـىق، قهرز قـايتۇرۇلـمىغـان تهقـدىردە رەنـىگه 

قويۇلغان ئۆيلهرنى تارتىۋېلىش ھوقۇقىنىڭ يۈرگۈزۈلۈشىدىن ساقلىنىش؛  
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(2) فېدېراتسـىيه ئۆي قهرزى بـانـكىسـى (FHLBank) سـىسـتېمىسـى شهكـلىدە فېدېراتسـىيه بـانـكىسـى 

قۇرۇپ، ئهرزان بـاھالـىق ئۆي قهرزى تـارقـىتـىش ئـارقـىلـىق ئۆيـى بـار كـىشـىلهرنـى كۆپهيـتىش ۋە قۇرۇلۇش 

سالمىقىنىڭ ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش.  

بـىزمۇ ھازىر مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش بـىر مۇئهسـسهسهگه ئېھتىيـاجـلىق. ئـامېرىكـا فېدېراتسـىيه تۇرالغۇ قهرزى 

بـانـكا سـىسـتېمىسـى خۇسۇسـىي ئـورگـان بـولۇپ، مهبـلهغ تـوپـالش ۋە بـاشقۇرۇشـنىڭ ھهمـمىسـىنـى خۇسۇسـىي 

تـارمـاقـالر ئۈسـتىگه ئـالـىدۇ، شۇڭا، ئۇ سـىيـاسـىي ئېقىمـنىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىمـايـدۇ ھهمـدە پۇلـنىڭ تۇرالغۇ 

بـازىرىغـا مۇقـىم ئېقىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىالاليـدۇ. بـىز ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ئـامېرىكـا ئۇل مۇئهسـسهسه بـانـكىسـىنـىڭ 

تـىجـارەت نـىشـانـلىرىدىن بـىرى ئـامـمىۋى ۋە خۇسۇسـىي تهرەقـقىيـات ئۈچۈن تۆۋەن ئۆسۈملۈك قهرز بـىلهن 

تهمـىنـلهش بـولسـىمۇ، ئهمـما شۇنـىڭغا ئـىشـىنـىمهنـكى، فـونـد بـاشقۇرغۇچـىالر ۋە شـىركهتـلهر بۇنـى دۆلـىتـىمـىزنـىڭ 

مۇقـىمـلىقـى، تۇرمۇش سهۋىيـىسـى ۋە بـىخهتهرلـىكـىگه مهبـلهغ سېلىشـنىڭ مۇقـىم پۇرسـىتـى ـــ شۇنـداقـال ئېھتىيـاجـى 

ـــ دەپ تونۇيدۇ. كېيىن قولغا كهلگهن پايدىالر ئهلۋەتته ئۇالرنىڭ خاتاالشمىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ. 

بۇ بـابـنى ئـوقۇغـان چېغىڭىزدا، دەسـلهپـته خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىگه قـارشـى چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش ئـىنـتايـىن 

زور ۋە مۇرەكـكهپ ۋەزىپه ئـىكهن، دەپ ئـويـلىشـىڭىز مۇمـكىن. ئهمـما ئهمهلـىيهتـته، بـىزنـىڭ بۇ قـوغـداش 

تهدبـىرلـىرىنـى يـولـغا قـويۇشـىمـىزغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىدىغـان بـىردىنـبىر نهرسه ئۆز ئـىچـىمـىزدىكـى بۆلۈنۈش، 

ئـاچكۆزلۈك ۋە تهكهببۇرلۇقتۇر. ئـامېرىكـالـىقـالر ۋەتهنـپهرۋەرلـىكـنىڭ تۈرتـكىسـىدە بۇ يېتهرسـىزلـىكـلهرنـى تېزدىن 

يېڭىپ، كۆپـچىلـىكـنىڭ ئـورتـاق بهخـت - سـائـادىتـىگه كۆڭۈل بۆلۈشـى كېرەك. بۇ بـابـتىكـى مهزمۇنـالرنـى 

قـىسـقىچه خۇالسـىلهپ، كهلگۈسـىمـىزنـى ۋە تهڭرى پهرزەنـتلىرىمـىزگه ئـاتـا قـىلـغان ئهركـىنـلىكـنى قـانـداق قـوغـداش 

توغرىسىدىكى ئىستراتېگىيىلىك قهدەم - باسقۇچالرنى بايان قىلىشىمغا رۇخسهت قىلغايسىلهر: 

1. ئـامېرىكـالـىقـالرنـى خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ ـــ بـولۇپمۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـىغـا 

ھهمـدەمـدە بـولـىدىغـان شـىركهتـلهرنـىڭ ـــ يـاكـى ئۇالرنـىڭ تـارمـاق ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ ئـاكسـىيه بېرژىسـىغـا كـىرىشـىگه 

ۋە زايومىغا مهبلهغ سالماسلىققا ۋە سېتىۋالماسلىققا قايىل قىلىش ياكى شۇنداق قىلىشىنى چهكلهش.  

2. سـامسۇڭ ۋە ئېرىكـسون قـاتـارلـىق شـىركهتـلهرنـىڭ ئـامېرىكـادا بـىخهتهر ئـىشـلهپـچىقـىرىش مۇئهسـسهسـى 

بهرپـا قـىلـىشـى ئۈچۈن بـازار شـارائـىتـى يـارىتـىش. بۇ ئـوغـرىلـىق يـاكـى بۇزغۇنـچىلـىق ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـان 

يوچۇقالرنىڭ بولماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ.  

3. ئـامېرىكـالـىقـالرنـى ئـامېرىكـادىكـى ئۇل مۇئهسـسهسه ۋە يـاسـىمـىچـىلـىقـقا مهبـلهغ سېلىشـقا ئـىلھامـالنـدۇرۇش. 

بۇنـىڭ دۆلهتـلىك ئۇل مۇئهسـسهسه بـانـكىسـى قۇرۇش، بـاجـدا ئېتىبـار بېرىش، سـانـائهت ۋە ئۇل مۇئهسـسهسه 

زايـومـىنـى قـولـالش، شۇنـداقـال قـائـىدىگه خـىالپـلىق قـىلغۇچـىالردىن ۋە ئـىنـساپسـىز سـودىگهرلهردىن دائـىمـىي تـامـوژنـا 

بېجى ئېلىش قاتارلىق كۆپ خىل ئۇسۇللىرى بار.  
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5G .4 مۇئهسـسهسهلـىرىنـى ئـورۇنـالشـتۇرۇشـتا، دۆلهتـنىڭ بـىخهتهرلـىك ئۆلـچىمـىگه قـاتـتىق ئهمهل قـىلـىش 

كېرەك. بىز بارلىق ئاالقىنى مهخپىيلهشتۈرەلهيدىغان بىخهتهر ئۇچۇر تورىغا موھتاج. 

5. دۆلهتـنىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداش ئۈچۈن، دەرھال تـىنـچ ئـوكـيانـدا زامـانـىۋى قـومـانـدانـلىق ۋە 

كـونـترول سـىسـتېمىسـى بـولـغان C4ISR تـورىنـى بهرپـا قـىلـىش ئۈچۈن مهبـلهغ ئـاجـرىتـىش. ئـانـدىن ئـاسـىيـادىكـى 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىز بـىلهن بـىلـله، كۆچـمه بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا سـىسـتېمىسـى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە 

ئورۇنالشتۇرۇشنى باشالش. 

6. پۇقـراالرنـى، سـودا سـاھهسـىدىكـىلهرنـى ۋە ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىزنـى خـىتـايـنىڭ دېموكـراتـىيهمـىز ۋە ئۇللۇق 

ئهركـىنـلىكـىمـىزگه ئېلىپ كېلىدىغـان تهھدىتـى ھهقـقىدىكـى ئۇچۇرالردىن ۋاقـىپـالنـدۇرىدىغـان مهخسۇس 

ھۆكۈمهت ئـورگـىنـى تهسـىس قـىلـىش. بۇ ئـورگـان ھاۋاله ۋە مهبـلهغ سېلىش ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـى بـىلهن تهڭ ئـورۇنـغا قـويـىدىغـان مهمـلىكهت خـاراكتېرلـىك مۇجـادىلـىنـى قـوزغـىشـى كېرەك. شـىركهت 

مۇدىرىيـىتـى ئهزالـىرى، پـايـچىكـالر، يـاشـانـغانـدا كۈتۈنۈش فـونـدى دىرېكتورلـىرى ۋە مهبـلهغ سېلىش شـىركهتـلىرى 

خـىتـايـنىڭ كهڭ كۆلهمـلىك ئـىقـتىسـادىي تهسـىر كۈچ شهكـىلـلهنـدۈرۈش ھهرىكـىتـى ۋە ئۇالرنـىڭ دۈشـمىنـىمـىزنـى 

قـوزغـىتـىشـتىكـى رولـىنـى چۈشـىنـىشـى كېرەك. بـىز يهرشـارىدىكـى ئهڭ مۇسـتهبـىت، بېكىك جهمـئىيهتـلهرنـىڭ بـىرى 

بـولـغان خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىشـنىڭ زۇلۇمـغا مهبـلهغ سـالـغانـلىق بـولـىدىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ يېتىش ئۈچۈن كهڭ 

كۆلهمـلىك پـائـالـىيهت قـوزغـاشـقا مـوھتاج. سـاخـتا خهۋەر ۋە خـاككېرلـىق ھۇجۇمـلىرى ئهۋج ئـالـغان بۇ دەۋردە، 

بـىز ھۆجـجهت ۋە دوكـالتـالرنـىڭ راسـتلىقـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان ئۇسۇلـنى تېپىپ چـىقـىشـىمـىز كېرەك. بۇنـىڭ بـىر 

خـىل ئۇسۇلـى بهلـكىم ھۆجـجهت يـاكـى پـروگـرامـمىغـا كـىرگۈزۈلـگهن ھهرقـانـداق ئۆزگهرتـىش شۇ ھۆجـجهتـنىڭ 

ئۆزىدە كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان «بۆلهك زەنجىرى» (blockchain) ئۇسۇلى بولۇشى مۇمكىن. 

7. سـىيـاسـىيـونـالر، تهدبـىر بهلـگىلـىگۈچـىلهر، ھۆكۈمهت خـىزمهتـچىلـىرى ۋە چهتـئهلـلىك مهبـلهغ 

سـالغۇچـىالرنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ۋە ئۇنـىڭ نۇرغۇن تـارمـاقـلىرى بـىلهن ئـاالقـىسـى بـار - يـوقلۇقـىنـى 

تهكشۈرۈپ تۇرىدىغـان ئـورگـان ئـىچـى تـازىالش ئـاپـپاراتـى تهسـىس قـىلـىش ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ تهسـىرىدىن 

ساقلىنىش. 

8. دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى تهرەقـقىي قـىلـىۋاتـقان دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىمـىزگه 

قـايـتىدىن قـاراپ چـىقـىپ، مهزكۇر دۆلهتـلهر بـىلهن خـىتـايـنىڭ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول پـروجېكتى»گه تـاقـابـىل 

تۇرۇش خۇسۇسـىدا ئۇزۇن مۇددەتـلىك ھهمـكارلـىق ئـورنـىتـىش. بـىز يهنه دۇنـيا بـانـكىسـى ۋە خهلـقئارا پۇل 

فـونـدى تهشـكىالتـى قـاتـارلـىق كۆپ تهرەپـلىك پۇل مۇئـامـىله ئـورگـانـلىرىغـا بـولـغان رولـىمـىزنـى قـايـتىدىن جـارى 

قـىلـدۇرۇپ، خـىتـايـنىڭ بۇ ئـورگـانـالرنـى ئۆزىنـىڭ پۇل خـالـتىسـى ئـورنـىدا ئـىشـلىتـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـىمـىز 

كېرەك. 
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9. ئهركـىن سـودا، دېموكـراتـىك پـرىنسـىپـالر، قـانۇن بـىلهن ئـىدارە قـىلـىش، كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە ئۆز 

تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش مهسـىلـىسـىدە بـىز بـىلهن ئـوخـشاش پـىكـىردىكـى دېموكـراتـىك دۆلهتـلهر بـىلهن يېڭى 

ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىش. 

10. ئـارمـىيهمـىزنـى قـايـتا قۇرۇپ چـىقـىش. بـىز بـومـبا بـىلهن ئـوقـقا بهك كۆپ پۇل خهجـلهۋاتـىمـىز. بـىز 

ئهسـلىدە ھهربـىي خـىراجـىتـىمـىزنـى ئۇل مۇئهسـسهسه، يـاسـىمـىچـىلـىق، ئـىلـىم - پهن، تېخنولـوگـىيه، ئـىنـژېنېرلـىق، 

مـاتېماتـىكـا، تهتـقىقـات ۋە اليـىھهلهشـكه ئـىشـلىتـىپ، 5G تېخنىكـىسـىغـا، سۈنـئىي ئـىدراكـقا ۋە كـىۋانـت ھېسابـالشـقا 

ئهھمىيهت بېرىشىمىز كېرەك ئىدى. 

11. ئـامېرىكـا تـور قـومـانـدانـلىق شـتابـىنـىڭ دەرىجـىسـىنـى يۇقـىرى كۆتۈرۈش. ئۇ قۇرۇقلۇق ئـارمـىيه، ھاۋا 

ئـارمـىيهسـى، دېڭىز ئـارمـىيهسـى، دېڭىز ئـارمـىيهسـىنـىڭ قۇرۇقلۇقـتا ئۇرۇش قـىلـىش قـىسـمى ۋە دېڭىز قـىرغـىقـى 

مۇھاپىزەت ئهترىتى بىلهن بىر قاتاردا ئامېرىكا ئارمىيهسىنىڭ ئالتىنچى تارمىقىغا ئايلىنىشى كېرەك. 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
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كوسوۋونىڭ ئۆتمۈشى، مۇستهقىل بولۇشى
ۋه بۈگۈنى      

تارىخ ۋه بىز



كوسوۋونىڭ ئۆتمۈشى، مۇستهقىل بولۇشى ۋە بۈگۈنى 

كـوسـوۋو نهچـچه ئهسـىرلـىك سـىيـاسـىي داۋالغۇش، ئهگـرى – تـوقـايـلىقـالرنـى بـاشـتىن كهچۈرگهنـدىن 

كېيىن، سېربـالر ھاكـىم ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان يۇگـوسـالۋىيه ھاكـىمـىيـىتـىگه قـارشـى تـىنـىمسـىز مۇجـادىله قـىلـىش 

نهتىجىسىدە، ئاخىرىدا مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرگهن، دۇنيادىكى ئهڭ ياش دۆلهتتۇر.  

دۇنـيانـىڭ سـىيـاسـىي ۋەزىيـىتـى «دۆلهت» نۇقـتىسـىدىن ئـاسـاسهن تۇرغۇنـالشـقان، يېڭىدىن بـىرەر 

دۆلهتـنىڭ مهيـدانـغا چـىقـىشـى كهمـدىن كهم ئۇچـرايـدىغـان بـىر ئهھۋال بـولۇپ قـالـغان بۇ دەۋردە، كـوسـوۋنـىڭ 

كهچـمىشـى ۋە بۈگۈنـى بـىلهن تـونۇشۇپ چـىقـىش، بـىزگه ئـوخـشاش ئـاسـارەتـتىكـى مـىلـلهت ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم 

بولسا كېرەك. 

ئۇزاق قهدىمـكى دەۋرلهرنـىڭ ئـاخـىرىدىن بـاشـالپ، ئـوتتۇرا ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىغـىچه، كـوسـوۋو 

جـايـالشـقان بـالـقان رايـونـىنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى بـىزانـتىيه ئـىمپېرىيـىسـىگه قـارايـتتى. سېربـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

جهنۇبـىي سـىالۋىيـان خهلـقلىرى مـىالدىيه 6 - ئهسـىردىن بـاشـالپ بـالـقان يېرىم ئـارالـىغـا يهرلهشـكهن. شۇنـىڭ 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مـىلـلىي ۋە تـىل جهھهتـته سېربـالردىن پهرقـلىنـىدىغـان ئـالـبانـالر ئـالـلىبۇرۇن ئـارالـنىڭ غهربـىي 

جهنۇبـىغـا، يهنـى ھازىرقـى ئـالـبانـىيهگه يهرلـىشـىشـكه بـاشـلىغـانـىدى. بـىزانـتىيهنـىڭ كۈچـىنـىڭ ئـاجـىزلـىشـىشـىغـا 

ئهگـىشـىپ، ئـوتتۇرا ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىغـا كهلـگهنـدە، كـوسـوۋو رايـونـى نېمانـجىچ سۇاللـىسـىنـىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىقـىدىكـى سېربـىيه ئـىمپېرىيهسـىنـىڭ مهركـىزىگه ئـايـالنـغان. مهۋجۇت مـاتېرىيـالـالرغـا كۆرە، كـوسـوۋونـىڭ 

شۇ چاغدىكى ئاساسىي نوپۇسى سېربالر بولسىمۇ، ئهمما ئاز ساندىكى ئالبانالرمۇ بار ئىدى. 

1389 - يـىلـى پـرىسـتىنـا (كـوسـوۋونـىڭ پـايـتهخـتى)نـىڭ غهربـىدە يۈز بهرگهن كـوسـوۋو ئۇرۇشـىدا، 

ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ قـوشۇنـى سېربـالر ۋە ئۇالرنـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـى مهغلۇپ قـىلـدى. 15 - ئهسـىرنـىڭ 

ئـوتتۇرىلـىرىغـا كهلـگهنـدە، تۈركـلهر كـوسـوۋونـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـارلـىق سېربـىيهگه بـىۋاسـىته ھۆكۈمـرانـلىق 

قـىلـدى. ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيـىسـىنـىڭ زەپـىرىدىن كېيىنـكى ئهسـىرلهردە، كـوسـوۋودىكـى پـراۋۇسـالۋىيه دىنـىغـا ئېتىقـاد 

قـىلـىدىغـان سېرب ئـاھالـىنـىڭ زور بـىر قـىسـمى شـىمـالـغا ۋە غهربـكه كۆچۈپ كهتـكهن بـولـسا، بهزىلـىرى ئـىسـالم 

دىنـىنـى قـوبۇل قـىلـدى. 1690 - يـىلـى ئـاۋىسـتىرىيه بۇ رايـونـغا تـاجـاۋۇز قـىلـغانـدا، نۇرغۇنـلىغـان سېربـالر 

تـاجـاۋۇزچـىالر بـىلهن بـىر سهپـتىن ئـورۇن ئـالـغانـىدى. كېيىن، ئـاۋسـتىرىيه ئـارمـىيهسـى چېكىنـدۈرۈلـگهنـدە، 

تهخمىنهن 30 ~ 40 مىڭ سېرب قهبىله باشلىقلىرىغا ئهگىشىپ، ئاۋىستىرىيه ئارمىيىسى بىلهن بىلله كهتتى. 
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گهرچه 18 - ئهسـىرگه قهدەر كـوسـوۋودا ئـالـبانـالرنـىڭ كۆپ سـانـلىقـنى تهشـكىل قـىلـغانـلىقـى مهلۇم 

بـولـمىغـان بـولـمىسـىمۇ، ئـالـبان تـىلـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ مهزكۇر رايـونـنىڭ ئـومۇمـىي نـوپۇسـىدا ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـى 

ئـىزچـىل ئېشىپ بـارغـان. 1766 - يـىلـى پېچ (Pejë)دىكـى سېربـىيه پـراۋۇسـالۋىيه قهبـىله بـاشـلىقـى تۈزۈمـىنـىڭ 

ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇلۇشـى كـوسـوۋونـىڭ سېربـىيهنـىڭ كۈلتۈرەل مهركـىزى بـولۇش جهھهتـتىكـى مۇھىمـلىقـىنـى زور 

دەرىجـىدە تۆۋەنـلىتـىۋەتـتى. شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، كـوسـوۋو يهنـىال سېربـىيهنـىڭ مـىلـلىي گۈلـلىنـىش 

دەۋرىگه ۋەكـىلـلىك قـىالتـتى. بۇ يهردە ئېپوس كۈلتۈرى بـارلـىقـقا كهلـگهن بـولۇپ، بۇ ئېپوسـالردا كـوسـوۋو 

سېربـالرنـىڭ مـىلـلىي ئـازاب - ئـوقۇبهت ۋە ئـارزۇسـىنـىڭ ۋەكـىلـى سۈپـىتـىدە نـامـايهن قـىلـىنـغانـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن 

بـىر ۋاقـىتـتا، ئـالـبانـالر بـارغـانسېرى مهزكۇر رايـونـنىڭ خهلـقى سۈپـىتـىدە تـونۇلـدى ۋە 19 - ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىغـا 

كهلگهندە پرىزرېن (Prizren) ئالبان كۈلتۈرى ۋە مىللىي كىملىكىنىڭ مۇھىم مهركىزىگه ئايالندى. 

يۇگوسالۋىيهدىكى كوسوۋو 

19 - ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا ئـوسـمانـلى ئـىمپېرىيـىسـىدىن مۇسـتهقـىل بـولـغان سېربـىيه 1912 - يـىلـى 

بـىرىنـچى بـالـقان ئۇرۇشـىدىن كېيىن كـوسـوۋونـى قـولـىغـا كـىرگۈزگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 1915 - يـىلـى بـىرىنـچى 

دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە كـوسـوۋونـى يهنه قـولـىدىن چـىقـىرىپ قـويـدى. ئـاۋسـترىيه - ۋېنگرىيه ۋە بۇلـغارىيه 

تهرىپـىدىن بۆلۈشۈۋېلىنـغان كـوسـوۋونـىڭ ئـىشـغالـىيـىتـى 1918 - يـىلـى ئـاخـىرلـىشـىپ، كـوسـوۋو سېربـىيهنـىڭ بـىر 

قـىسـمى سۈپـىتـىدە يېڭى «سېرب، كـرودىيه ۋە سـلوۋېنىيه پـادىشـاھلىقـى»غـا (كېيىنـچه يۇگۇسـالۋىيه دەپ 

ئۆزگهرتـىلـگهن) قـوشۇۋېتىلـدى. بـارغـانسېرى زورايـغان سېربـىيه ئـارمـىيـىسـى 1918 - يـىلـدىن 1920 - يـىلـغىچه 

بـولـغان ئـارىلـىقـتا مـىڭلىغـان كـوسـوۋولـىق ئـالـبانـالرنـى قېچىشـقا مهجبۇر قـىلـدى، نۇرغۇن كـىشـىلهر ئـاخـىرىدا 

تۈركـىيهگه (ئۇ چـاغـدا تېخى ئـوسـمانـلى ئـىدى) كۆچۈپ كهتـتى. يېڭى بېلگراد (سېربـىيهنـىڭ پـايـتهخـتى) 

ھۆكۈمـىتـى كېيىن كـوسـوۋو ئـالـبانـلىرىنـىڭ قـارشـىلـىقـىغـا قـارىمـاي، سېرب مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىرىنـىڭ كـوسـوۋوغـا 

كۆچۈشـىگه يـاردەم بهردى. سېربـالرنـىڭ سـانـى كۆپهيـگهن بـولسـىمۇ، ئۇالر يهنـىال ئـاز سـانـلىق ئـىدى. ئـىكـكىنـچى 

دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە، «ئـوق مهركـىزى» (Axis) دۆلهتـلىرى 1941 - يـىلـى يۇگۇسـالۋىيهنـى ئـىشـغال 

قـىلـغانـدىن كېيىن، كـوسـوۋو قـوشـنىسـى ئـالـبانـىيه بـىلهن بـىرلـىكـته ئـىتـالـىيهنـىڭ بـاشقۇرۇشـىغـا تـاپشۇرۇلـدى. 

نهتـىجـىدە، كـوسـوۋولۇق ئـالـبانـالر شۇنـىڭدىن كېيىن مـىڭلىغـان سېرب مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىرىنـى كـوسـوۋودىن قـوغـالپ 

چىقاردى ياكى ئۆلتۈردى. 

1944 - يـىلـى «ئـوق مهركـىزى» قـوشۇنـلىرىنـىڭ چېكىنـىشـى بـىلهن، كـوسـوۋونـىڭ داۋامـلىق ئـالـبانـىيه 

بـىلهن ئـىتـتىپـاقـلىشـىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىدىغـان يهرلـىك ئـالـبانـالر قـوزغـىالڭ كۆتۈردى ۋە بۇ قـوزغـىالڭ 

يۇگۇسـالۋىيهدىكـى يېڭى كـوممۇنـىسـت ھۆكۈمهتـنىڭ پـارتـىزان ئـارمـىيـىسـى تهرىپـىدىن تـارمـار قـىلـىنـدى. يېڭى 

فېدېراتـىپ يۇگۇسـالۋىيهنـىڭ ئۇرۇشـتىن كېيىنـكى ھۆكۈمـىتـى كـوسـوۋوغـا سېربـىيه جۇمھۇرىيـىتـى ئـىچـىدىكـى 
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ئـاپـتونـوم رايـونلۇق (ۋە كېيىن ئـاپـتونـوم ئۆلـكىلـىك) سـاالھىيـىتـى بهرگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما كـوسـوۋو ئـالـبانـلىرى 

ئارىسىدىكى مىللهتچىلىك خاھىشىنى داۋاملىق باستۇرۇپ كهلدى. 

1960 - يـىلـالرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدىن بـاشـالپ، يۇگـوسـالۋىيه ھۆكۈمـىتـى ئـالـبانـالرنـىڭ مـىلـلىي كـىمـلىكـىنـى 

ئېتىراپ قـىلـىدىغـان ۋە ئـالـبانـالرنـىڭ ئۆلـكه ۋە دۆلهت دەرىجـىلـىك مهمۇرىي بـاشقۇرۇش ئـورۇنـلىرىدا خـىزمهت 

قـىلـىشـىغـا شـارائـىت ھازىرلـىغـان سـىيـاسهتـلهرنـى يـولـغا قـويـدى. كـوسـوۋونـىڭ بۇ شهكـىلـدە «ئـالـبانـلىشـىشـى»دا، 

بـارغـانسېرى كۆپـلىگهن سېربـالرنـىڭ سېربـىيهگه كۆچۈشـىنـىڭمۇ زور تۈرتـكىسـى بـار ئـىدى. سېربـالرنـىڭ كۆچۈشـى 

ۋە ئـالـبانـالرنـىڭ تۇغۇلۇش نـىسـبىتـىنـىڭ يۇقـىرى بـولۇشـى نهتـىجـىسـىدە، ئـالـبانـالرنـىڭ كـوسـوۋو نـوپۇسـىدا 

ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـى 1946 - يـىلـدىكـى ئهلـلىك پـىرسهنـتتىن 1981 - يـىلـى 75 پـىرسهنـتكه، 1991 - يـىلـى 

بـولـسا سهكـسهن پـىرسهنـتكه ئۆرلـىدى. بۇ ۋاقـىتـتا سېربـالرنـىڭ نـىسـبىتـى تۆۋەنـلهپ يـىگـىرمه پـىرسهنـتكه چۈشۈپ 

قالدى. 

1974 - يـىلـى يـولـغا قـويۇلـغان يۇگـوسـالۋىيه ئـاسـاسـىي قـانۇنـىغـا ئـاسـاسهن، كـوسـوۋونـىڭ «ئـاپـتونـوم 

رايـون»لۇق سـاالھىيـىتـى ئهمهلـىيهتـته ئـىتـتىپـاقـداش جۇمھۇرىيهتـكه يېقىن بـىر سـاالھىيهت ئـىدى. 1973 - ۋە 

1979 - يـىلـلىرى خهلـقئارا ئېنېرگـىيه بـاھاسـىنـىڭ شـىددەت بـىلهن ئۆسۈشـى يۇگۇسـالۋىيه ئـىقـتىسـادىغـا كۈنسېرى 

ئېغىر بېسىم ئېلىپ كهلـدى. يۇگـوسـالۋىيهدىكـى ئـىتـتىپـاقـداش جۇمھۇرىيهتـلهر ئـارىسـىدا تهرەقـقىي قـىلـمىغـان 

رايـونـالرغـا، بـولۇپمۇ كـوسـوۋوغـا يـاردەم بېرىش مهسـىلـىسـىدىكـى زىددىيهت تېخىمۇ چـوڭقۇرالشـتى. كـوسـوۋودا 

بـولـسا، 1981 - يـىلـى پـرىسـتىنـادىكـى ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ نـامـايـىشـىدىن بـاشـلىنـىپ، بـىر قـانـچه شهھهردە ئېغىر 

ئىچكى قااليمىقانچىلىق يۈز بهردى.  

يۇگـوسـالۋىيه جۇمھۇرىيهتـلىرى ئـارىسـىدا سـودا ۋە سـىيـاسـىي ئهۋزەلـلىك ئۈچۈن كهسـكىن سۆھبهتـلهر ئېلىپ 

بېرىلـىۋاتـقان جهريـانـدا، سېربـىيهدىكـى سـىيـاسـىيـونـالر كـوسـوۋولـىقـالرنـىڭ بـاشـقا يۇگـوسـالۋىيه جۇمھۇرىيهتـلىرىنـىڭ 

ۋەكـىلـلىرى بـىلهن بـىر سهۋىيهدە، ھهتـتا سېربـىيهنـىڭ مهنـپهئهتـىگه قـارشـى ھهرىكهت قـىلـىش ئـىقـتىدارىدىن نـارازى 

 Slobodan) بـولۇشـقا بـاشـلىدى. سېربـالرنـىڭ كـوسـوۋو ۋەزىيـىتـىگه بـولـغان نـارازىلـىقـى سـلوبـودان مـىلـوشېۋىچ

Milošević) تهرىپـىدىن سـىيـاسـىي دەسـمايه سۈپـىتـىدە قـولـلىنـىلـدى. ئۇ سېربـالرنـىڭ كـوسـوۋوغـا بـولـغان 
نـارازىلـىقـىنـى كۆرۈكـلهش ئـارقـىلـىق 1987 - يـىلـى سېربـىيه كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ رەھبىرى، 1989 - يـىلـى سېربـىيه 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ پـرىزدېنتى بـولـدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، سېربـىيهدىال ئهمهس، بهلـكى ۋوجـوودىنـا ۋە كـوسـوۋو 

ئـاپـتونـوم ئۆلـكىلـىرى ۋە قـاراتـاغ جۇمھۇرىيـىتـىدىمۇ كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيهنـىڭ، يهنـى يۇگـوسـالۋىيهدىكـى سهكـكىز 

كـومـپارتـىيهنـىڭ تۆتـىنـىڭ رەھبهرلـىك ھوقۇقـىنـى قـولـىغـا كـىرگۈزگهن مـىلـوشېۋىچ يۇگۇسـالۋىيهنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا 

كۆز تـىكـىشـكه بـاشـلىدى. مـىلـوشـىۋىچ سېربـىيه پـرىزدېنتى بـولۇپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال كـوسـوۋونـىڭ ئـاپـتونـومـىيـىسـىنـى 

بـىكـار قـىلـدى – دە، سېربـىيه كـوسـوۋونـى بـىۋاسـىته بـاشقۇرۇشـقا بـاشـلىدى. كـوسـوۋودىكـى ئـالـبانـالر بۇ تهدبـىرلهر 

سهۋەبـىدىن زوراۋان نـامـايـىشـالرنـى ئېلىپ بـارغـانـدىن كېيىن، مـىلـوشېۋىچ 1990 - يـىلـى سېرب ھهربـىي 
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قـىسـىمـلىرىنـى كـوسـوۋوغـا ئهۋەتـىپ، كـوسـوۋو مهجـلىسـىنـى تـارقـىتـىۋەتـتى ۋە ئـالـبان تـىلـىدا ئـوقۇتۇش ئېلىپ 

بېرىلـىدىغـان مهكـتهپـلهرنـى تـاقـىتـىۋەتـتى. شۇ يـىلـى 9 - ئـايـدا ئۆتكۈزۈلـگهن يۇگـوسـالۋىيه ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن 

ئېتىراپ قـىلـىنـمىغـان رېفېرانـدۇمـدا، كـوسـوۋولـىقـالرنـىڭ زور كۆپـچىلـىكـى سېربـىيه ۋە يۇگۇسـالۋىيهدىن ئـايـرىلـىشـنى 

خااليدىغانلىقىنى بىلدۈردى. 

يۇگۇسـالۋىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كـوسـوۋوغـا ئـىقـتىسـادىي يـاردەم بېرىش ئۈچۈن تۆلـىگهن بهدىلـى ۋە 

سېربـىيهنـىڭ كـوسـوۋو ئـالـبانـلىرىنـىڭ مـىلـلهتـچىلـىك خـاھىشـىغـا قـايتۇرغـان ئـىنـكاسـىنـىڭ قـاتـتىقـلىقـى 1991 - يـىلـى 

فېدېراتـىپ يۇگـوسـالۋىيه دۆلـىتـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان سهۋەبـلهردىنـدۇر. 1992 - يـىلـى يېڭى 

يۇگـوسـالۋىيه دۆلـىتـى قۇرۇلـدى. ئۇ پهقهت سېربـىيه ۋە قـاراتـاغـدىنـال تهركـىب تـاپـقان بـولۇپ، مـىلـوشېۋىچـنىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدا ئـىدى. كـوسـوۋولۇق ئـالـبانـالر بېلگراد ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۆزلـىرىگه قـارشـى ھهربـىي كۈچ 

ئـىشـلىتـىشـنى خـااليـدىغـانـلىق تۇتۇمـىغـا قـارىتـا، پـاسسـىپ، تـىنـچ قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىش يـولـىنـى تـالـلىدى. 

تـىنچـلىقـپهرۋەر ئـىبـراھىم رۇگـوۋانـىڭ رەھبهرلـىكـىدە، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ ئـالـبان تـىلـىدىكـى مهكـتهپـلىرىنـى قۇردى ۋە 

باشقا ئاممىۋى تهشكىالتالر تورىنى تهشكىللىدى. 

 noncooperation) كـوسـوۋولـىق ئـالـبانـالر ئۆزلـىرىنـىڭ «ھهمـكارالشـماسـلىق» ھهرىكـىتـىنـىڭ

campaign) سېربـالر ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان يۇگۇسـالۋىيه ھۆكۈمـىتـىدىن مۇسـتهقـىل بـولۇپ چـىقـىش، ھهتـتا 

ئـاپـتونـومـىيه ھوقۇقـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش جهھهتـتىمۇ مهغلۇب بـولۇشـىدىن بـارغـانسېرى ئۈمـىدسـىزلهنـدى. گهرچه 

كۆپ قـىسـىم ئـالـبانـالر يهنـىال زوراۋانـلىق قـىلـماسـلىق پـىرىنسـىپـىغـا سـادىق بـولسـىمۇ، 1996 - يـىلـى بـارلـىقـقا 

 (KLA) «كهلـگهن كـىچـىك كۆلهمـلىك ئـالـبان پـارتـىزانـالر تهشـكىالتـى بـولـغان «كـوسـوۋا ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى

كـوسـوۋودىكـى سېربـىيه سـاقـچىلـىرى ۋە ئهمهلـدارلـىرىغـا ھۇجۇم قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. 1997 - يـىلـى «كـوسـوۋو 

ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى» ئـالـبانـىيـىدە قـولـغا كهلتۈرۈلـگهن قـورالـالر ئـارقـىلـىق ھۇجۇمـىنـى تېخىمۇ كۈچهيـتتى، 

نهتـىجـىدە كۆپـىنـچىسـى سېربـالردىن تهشـكىل تـاپـقان يۇگۇسـالۋىيه ئـارمـىيهسـى 1998 - يـىلـىنـىڭ بېشىدا 

قـوزغـىالڭچىالر كـونـتروللۇقـىدىكـى درېنىكـا (Drenica) رايـونـىدا كهڭ كۆلهمـلىك بـاسـتۇرۇش ھهرىكـىتـى ئېلىپ 

بـاردى. شۇ يـىلـى يـازدا، «كـوسـوۋو ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى» بـىلهن ئېغىر قـورالـالرغـا ئـىگه يۇگۇسـالۋىيه ئـارمـىيـىسـى، 

سېربـىيه سـاقـچىلـىرى ۋە سېربـىيه يېرىم ھهربـىي گۇرۇپـپىلـىرى ئـوتتۇرىسـىدا كهڭ كۆلهمـلىك تـوقۇنۇش يۈز بهردى. 

يۇگۇسـالۋىيهنـىڭ ھهربـىي ھهرىكهتـلىرى نهتـىجـىسـىدە، يهنه مـىڭلىغـان ئـالـبان كهنـت ئـاھالـىلـىرى يۇرت – 

مـاكـانـلىرىدىن ئـايـرىلـدى. شۇ يـىلـى يـازنـىڭ ئـاخـىرىغـا كهلـگهنـدە، بۇ مۇسـاپـىرالرنـىڭ ئهھۋالـى خهلـقئارا 

جهمئىيهتنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغاشقا باشلىدى. 

خهلـقئارالـىق سۆھبهت ۋەكـىلـلىرى، بـولۇپمۇ ئـامېرىكـالـىق ۋەكـىلـلهر كـوسـوۋو تـوقۇنۇشـىنـى ئـاخـىرالشـتۇرۇش 

ئۈچۈن يۇگـوسـالۋىيه دائـىرىلـىرى ۋە كـوسـوۋولۇق ئـالـبان ۋەكـىلـلهر بـىلهن كۆپ قېتىم كۆرۈشـتى. نهتـىجـىدە، 

1998 - يـىلـى 11 - ئـايـدا ئۇرۇش تـوخـتىتـىش كېلىشـىمـى تۈزۈلـگهن بـولسـىمۇ، شۇ يـىلـنىڭ ئـاخـىرىدا 
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يۇگۇسـالۋىيه ئـارمـىيـىسـىنـىڭ «كـوسـوۋو ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»گه قـارشـى كهڭ كۆلهمـلىك ھۇجۇم قـوزغـىشـى 

بـىلهن، ئۇرۇش تـوخـتىتـىش كېلىشـىمـى بۇزۇلـدى. 1999 - يـىلـى 2 - ئـايـدا فـىرانسـىيهنـىڭ رامـبويـىلېت 

(Rambouillet) شهھىرىدە ئۆتكۈزۈلــگهن سۆھبهت 3 - ئــايــنىڭ ئــوتتۇرىلــىرىغــىچه ھېچقانــداق نهتــىجه 

بهرمـىدى، شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـى ئۇزۇن ئۆتـمهي سېربـىيه ۋە كـوسـوۋودىكـى تـالـالنـغان سېرب 

نـىشـانـلىرىنـى ھاۋادىن بـومـباردىمـان قـىلـىشـقا بـاشـلىدى. يۇگـوسـالۋىيه ۋە سېربـىيه قـىسـىمـلىرى بۇنـىڭغا قـايتۇرۇلـغان 

ئـىنـكاس سۈپـىتـىدە كـوسـوۋو ئـالـبانـلىرىغـا قـارشـى كهڭ كۆلهمـلىك مـىلـلىي تـازىالش ھهرىكـىتـى ئېلىپ بـاردى. 

نهتـىجـىدە، شۇ يـىلـى 6 - ئـايـغا كهلـگهنـدە، نهچـچه يۈزمـىڭ مۇسـاپـىر ئـالـبان ئـالـبانـىيه، مـاكېدونـىيه ۋە قـاراتـاغ 

قـاتـارلـىق قـوشـنا دۆلهتـلهرگه قېچىشـقا مهجبۇر بـولـدى. شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ بـومـباردىمـانـى 

6 - ئـايـدا تـىنچـلىق كېلىشـىمـى ئـىمـزاالنـغانـغا قهدەر داۋامـالشـتى. مهزكۇر تـىنچـلىق كېلىشـىمـىدە يۇگـوسـالۋىيه ۋە 

سېربـىيه قـىسـىمـلىرىنـىڭ كـوسـوۋودىن چېكىنـىپ چـىقـىشـى ۋە ئۇالرنـىڭ ئـورنـىغـا كـوسـوۋودا شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك 

ئهھدى تهشكىالتىنىڭ تىنچلىق ساقالش قىسىملىرىنى تۇرغۇزۇش بهلگىلهندى. 

1999 - يـىلـىنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدىن بـاشـالپ، بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى كـوسـوۋونـى ئـىدارە 

قـىلـىشـقا مهسـئۇل بـولۇپ، كـوسـوۋودىكـى ۋاقـىتـلىق ھۆكۈمهتـكه يـاردەم بهردى. تـىنچـلىق كېلىشـىمـىنـىڭ 

مـاددىلـىرىنـىڭ ئـىجـرا قـىلـىنـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، كـوسـوۋو مۇسـاپـىرلـىرى يۇرتـىغـا قـايـتىشـقا بـاشـلىدى. كـوسـوۋودا قـالـغان 

سېربـالر بـولـسا ئـانـدا - سـانـدا ئۆچ ئېلىشـقا ئۇچـراپ تۇرغـاچـقا، رايـونـدىن قېچىشـقا بـاشـلىدى – دە، نهتـىجـىدە 

سېربالرنىڭ ئومۇمىي نوپۇستا ئىگىلىگهن نىسبىتى ئون پىرسهنتتىنمۇ تۆۋەنلهپ كهتتى. 

بۇ جهريـانـدا، 2003 - يـىلـى يۇگۇسـالۋىيه دۆلهت نـامـىنـى سېربـىيه ۋە قـاراتـاغـغا ئۆزگهرتـتى، ئـانـدىن بۇ 

دۆلهتمۇ 2006 – يـىلـى بـىر قـانـچه مۇسـتهقـىل دۆلهتـكه پـارچـىالنـدى. سېربـىيه ئـىزچـىل كـوسـوۋونـىڭ ئۆزىنـىڭ 

زېمىنـى ئـىكهنـلىكـىنـى دەۋا قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئـالـبانـالرنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق سـاداسـى بـارغـانسېرى كۈچهيـدى. 

سېربـىيه جهنۇبـتىكـى بۇ قـىمـمهتـلىك زېمىنـنىڭ مۇسـتهقـىل بـولۇشـىنـى قهتـئىي رەت قـىلـدى. لېكىن، كـوسـوۋولـىق 

ئـالـبانـالرمۇ مۇسـتهقـىلـلىقـتىن بـاشـقىغـا ئۇنـىمـايـتتى. شۇنـداقـال، ب د ت نـىڭ نـازارىتـى ئـاسـتىدا، كـوسـوۋو 

مۇستهقىل دۆلهتته بولۇشقا تېگىشلىك قۇرۇلمىنى بهرپا قىلىۋالغانىدى. 

ئۆز ئالدىغا جاكارالنغان مۇستهقىللىق 

كـوسـوۋونـىڭ كهلگۈسـى تـوغـرىسـىدا سۆھبهت 2005 - يـىلـى ب د ت نـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدە بـاشـالنـدى. 

2007 - يـىلـى ب د ت نـىڭ ئـاالھىدە ئهلـچىسـى مـارتـى ئهخـتىسـارى (Martti Ahtisaari) ئـالـبانـالرنـىڭ ئۆز - 

ئۆزىگه خـوجـا بـولۇشـىغـا ئـاسـاس سـالـغان بـىر اليـىھهنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى، ئهمـما مهزكۇر اليـىھهدىمۇ كـوسـوۋوغـا 

تـولۇق مۇسـتهقـىلـلىق بېرىش تهشهببۇس قـىلـىنـمىغـانـىدى. كـوسـوۋو ئـالـبانـلىرى بۇ اليـىھهگه نـاھايـىتـى ئـىجـابـىي 

ئـىنـكاس قـايتۇرغـان بـولسـىمۇ، سېربـىيه ھۆكۈمـىتـى قهتـئىي رەت قـىلـدى. نهتـىجـىدە، سېربـىيه بـىلهن كـوسـوۋو 
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رەھبهرلـىرى ئـوتتۇرىسـىدا نهچـچه ئـاي داۋامـالشـقان سۆھبهت كـوسـوۋونـىڭ كهلگۈسـى ئـورنـى مهسـىلـىسـىنـى ھهل 

قىاللمىدى. 2008 - يىلىنىڭ بېشىدا كوسوۋو ئۆز ئالدىغا سېربىيهدىن ئايرىلىشنى قارار قىلدى. 

2008 - يـىلـى 2 - ئـايـنىڭ 17 - كۈنـى، كـوسـوۋو رەسـمىي مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىدى. كـوسـوۋونـىڭ 

مۇسـتهقـىلـلىقـى ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىدىكـى ئـاسـاسـلىق دۆلهتـلهر تهرىپـىدىن ئېتىراپ قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ، 

ئهمـما كۈچلۈك ئـىتـتىپـاقـدىشـى رۇسـىيهنـىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهن سېربـىيه، شۇنـداقـال كـوسـوۋودا يـاشـايـدىغـان 

سېربالر بۇ مۇستـهقىـللـىقنـى ئېتىراپ قىـلغـىلىـ ئۇنىـمىـدى. شۇندـاقال، كوـسوـۋولۇق سېربالر ناـھايىـتىـ تېزال 

ئۆزلـىرىنـىڭ مهجـلىسـىنـى تهشـكىلـلهپ، كـوسـوۋونـىڭ 6 - ئـايـدا يـولـغا قـويۇلـغان يېڭى ئـاسـاسـىي قـانۇنـىغـا بـىۋاسـىته 

جهڭ ئېالن قـىلـدى. شۇ يـىلـى 10 – ئـايـدا، ب د ت ئـومۇمـىي مهجـلىسـى سېربـىيهنـىڭ تهلـىپـىگه ئـاسـاسهن، 

كـوسـوۋونـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارىنـىڭ قـانۇنلۇق يـاكـى ئهمهسـلىكـى مهسـىلـىسـىنـى خهلـقئارا سـوت مهھكىمـىسـىگه 

سۇنـدى. بۇ ئـارىلـىقـتا، رۇسـىيهنـىڭ ئېتىرازى سهۋەبـلىك، ب د ت ۋەكـىلـلهر ئۆمـىكـىنـىڭ كـوسـوۋودىن ئـايـرىلـىشـى 

كېچىكـتى ۋە ئهڭ ئـاخـىرىدا كـوسـوۋونـىڭ نـازارەت قـىلـىش ھوقۇقـى يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىغـا ئۆتكۈزۈپ بېرىلـدى. 

يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى شۇ يـىلـى 12 - ئـايـدا «Eulex» دەپ ئـاتـالـغان ۋەكـىلـلهر ئۆمـىكـىنـى كـوسـوۋوغـا 

 «Eulex» ئـورۇنـالشـتۇردى. يـاۋروپـادىكـى بـىر قـاتـار دۆلهتـتىن كهلـگهن 2000 دەك ئهمهلـداردىن تهركـىب تـاپـقان

ئۆمىكى كوسوۋودىكى ساقچى، ئهدلىيه ۋە تاموژنا پائالىيهتلىرىنى نازارەت قىلىشقا مهسئۇل ئىدى. 

2009 - يـىلـى 11 - ئـايـدا، نۇرغۇن كـىشـىلهر تهرىپـىدىن كـوسـوۋونـىڭ دېموكـراتـىكـلىشـىش ۋەدىسـىنـىڭ 

راسـت – يـالـغانـلىقـى ئـايـرىلـىدىغـان تۇنـجى سـىنـاق دەپ قـارالـغان، كـوسـوۋو مۇسـتهقـىل بـولـغانـدىن كېيىنـكى 

تۇنـجى سـايـالم ئۆتكۈزۈلـدى. خهلـقئارا كۆزەتكۈچـىلهر «گهرچه كـوسـوۋودا قـالـغان سېربـالرنـىڭ نۇرغۇنـى بۇ 

سـايـالمـغا قـاتـناشـمىغـان بـولسـىمۇ، شهھهر دەرىجـىسـىدە ئېلىپ بېرىلـغان بۇ سـايـالم يهنـىال تـىنـچ ۋە ئـومۇمهن 

ئادىل بولدى» دەپ بېكىتتى.  

خهلـقئارا سـوت مهھكىمـىسـى 2010 - يـىلـى 7 - ئـايـدا كـوسـوۋونـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق ئېالن قـىلـىشـى 

«خهلـقئارالـىق قـانۇنـغا خـىالپ ئهمهس» دەپ ھۆكۈم چـىقـاردى. نهتـىجـىدە، بۇ كـوسـوۋو ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ۋە 

«Eulex» ئۆمـىكـىنـىڭ ئـىرادىسـىنـى تېخىمۇ چـىڭىتـتى، شۇنـداقـال كـوسـوۋو ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۆزى مۇسـتهقـىلـلىق 

جـاكـارلـىغـان تېررىتـورىيهدىكـى ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى مۇسـتهھكهمـلهنـدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، تېخىمۇ كۆپ 

دۆلهتلهرنىڭ كوسوۋونى مۇستهقىل دۆلهت سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىشى مۆلچهرلهندى.  

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، سېرب ئـاز سـانـلىقـلىرىنـىڭ ئـورنـى يهنـىال مۇقـىم بـولـمىدى، كـوسـوۋو ھۆكۈمـىتـى 

ئـىبېر (Ibër) دەريـاسـىنـىڭ شـىمـالـىدىكـى سېربـالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان رايـونـالردا ئۆز نـوپۇزىنـى 
تـىكـلهشـته داۋامـلىق قـىيـىنـچىلـىقـقا دۇچ كهلـدى. كـوسـوۋونـىڭ ھېلىھهم ئۆزىنـىڭ ئهڭ چـوڭ سـودا ھهمـراھى بـولـغان 

سېربـىيه بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىمۇ مۇقـىم ئهمهس ئـىدى. ھالبۇكـى، سېربـىيهنـىڭ 2010 - يـىلـى 9 - ئـايـدا 

مـاقۇلـالنـغان، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ سېربـىيه بـىلهن كـوسـوۋو ئـوتتۇرىسـىدا كېلىشـتۈرگۈچـى بـولۇشـى تهشهببۇس 
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قـىلـىنـغان ب د ت قـارارىنـى قـوبۇل قـىلـىشـى نهتـىجـىسـىدە، كـوسـوۋو بـىلهن سېربـىيه ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

مۇناسىۋەتنىڭ نورماللىشىشىدا شۇنچىكى بولسىمۇ ئۈمىد تۇغۇلدى. 

2015 - يـىلـى 8 - ئـايـدا كـوسـوۋو بـىلهن سېربـىيه ئۆزئـارا مۇنـاسـىۋىتـىنـى نـورمـالـالشـتۇرۇش جهھهتـته زور 

ئـىلـگىرىلهشـلهرنـى قـولـغا كهلتۈردى. ئـىكـكى دۆلهت سۆھبهت ئـارقـىلـىق ئېنېرگـىيه ۋە تېلېگراف مهسـىلـىسـىنـى ھهل 

قـىلـدى، كـوسـوۋو ئۆزىنـىڭ «+383» دېگهن خهلـقئارالـىق تېلېفون دۆلهت نـومۇرىغـا ئېرىشـتى ۋە بۇنـىڭ 

بهدىلـىگه كـوسـوۋودىكـى سېربـالرغـا ئـاپـتونـومـىيه ھوقۇقـى بېرىلـدى. يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كېلىشـتۈرۈشـى ئـاسـتىدا 

ئـىمـزاالنـغان مهزكۇر كېلىشـىم (بـولۇپ سېربـالرغـا ئـاپـتونـومـىيه ھوقۇقـى بېرىلـگهنـلىكـى) كـوسـوۋودا نـاھايـىتـى 

قـاتـتىق ئېتىرازغـا دۇچ كېلىپ، شۇ يـىلـى 10 – ئـايـدا كـوسـوۋو ئۆكـتىچـى پـارتـىيهسـىدىكـى پـارالمېنت ئهزالـىرى 

پـارالمنېتتا يـاش ئـاققۇزۇش بـومـبىسـى ئـاتـتى. شۇ ئـايـنىڭ ئـاخـىرىدا كـوسـوۋو يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن ئۇزۇنـدىن 

بۇيـان ئـارزۇ قـىلـغان مۇقـىمـالشـتۇرۇش ۋە ئـىتـتىپـاقـلىشـىش كېلىشـىمـى تۈزدى. گهرچه يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى 

ئهمهلـدارلـىرى كـوسـوۋونـىڭ يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىغـا رەسـمىي ئهزا بـولۇپ كـىرىشـنى ئـويـلىشـىشـتىن ئـىلـگىرى، قـوشۇمـچه 

سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي ئـىسـالھات ئېلىپ بېرىلـىشـى زۆرۈلۈكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ 

نـىشـانـنى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش ئۈچۈن كـوسـوۋوغـا تهخـمىنهن 700 مـىلـيون دولـالرلـىق تهرەقـقىيـات يـاردىمـى 

بېرىلدى. 

كـوسـوۋو ھېلىھهم دۆلهت قۇرۇش بـاسقۇچـىدا بـولۇپ، ھازىر ئۆزىنـىڭ ھۆكۈمـىتـى ۋە سـاقـچى قـىسـىمـلىرى، 

پاسپورتى، بايرىقى ۋە دۆلهت شېئىرى بار. 

ئۇ نۆۋەتـته خهلـقئارا پۇل فـونـدى تهشـكىالتـى ۋە دۇنـيا بـانـكىسـىنـىڭ ئهزاسـى، ئهمـما ئۇ ھازىرغـىچه 

پهقهت ب د ت غـا ئهزا 193 دۆلهت ئـىچـىدە، ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالغان 98 دۆلهت تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىندى. 

ئـىسـپانـىيه، گـرۇزىيه ۋە خـىتـاي قـاتـارلـىق ب د ت غـا ئهزا بـاشـقا 95 دۆلهتـنىڭ كۆپـىنـچىسـى ئۆز 

دۆلـىتـىدىكـى مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىنـى كۆرۈكـلهپ قـويۇشـىدىن ئهنسـىرەپ، كـوسـوۋونـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى 

ئېتىراپ قـىلـماي كهلـمهكـته. شۇڭا كـوسـوۋو تېخىچه ب د ت غـا ئهزا بـولۇشـتا زۆرۈر بـولـغان كۆپ سـانـلىقـنىڭ 

قوللىشىغا ئېرىشهلمىدى. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 

پايدىالنغان ئاساسلىق مهنبه: 

https://www.britannica.com/place/Kosovo/History
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گۈلىستان



ئهخمهتجان مۆمىن تارىمى 

ئهخـمهتـجان مۆمـىن تـارىمـى تـارىخ سـاھهسـىدە ئـىجـتىھاد بـىلهن ئـالـغا ئـىلـگىرىلهۋاتـقان تـارىخ 

تهتـقىقـاتـچىلـىرىدىن بـىرى بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئۇيغۇر تـارىخـى تهتـقىقـاتـىغـا ئـائـىت بـىر قـىسـىم مـاقـاله، ئهسهر ۋە 

تهرجـىمـىلـىرى ئۇيغۇر تـىلـىدا ئېالن قـىلـىنـغان. ئۇ «شـىنـجاڭ ئۇنـىۋېرسـىتېتى»نـىڭ تـارىخ فـاكۇلتېتىنـى پۈتتۈرگهن، 

«شـىنـجاڭ خهلـق نهشـىرىيـاتـى»دا خـىزمهت قـىلـغان. نهنـجىڭ ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا تـارىخ تهتـقىقـاتـى بـويـىچه 

دوكـتورلۇقـتا ئـوقۇغـان. خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر سهرخـىلـلىرىنـى بـاسـتۇرۇش ھهرىكـىتـى نهتـىجـىسـىدە 2018-يـىلـى 

تۇتقۇن قىلىنغان. 

ئهخـمهتـجان مۆمـىن تـارىمـى يۈزلـىگهن سهرخـىل ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى قـاتـارىدا نـاھهق قـولـغان ئېلىنـغان ئۈچ 

يـىلـچه ۋاقـىتـتىن بېرى ئۇنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ئهھۋالـى، قـانـداق جـىنـايهت بـىلهن تۆھمهت قـىلـىنـغانـلىقـى، بېشىغـا 

نېمه كۈنلهرنىڭ كهلگهنلىكى جهھهتلهردە ھېچقانداق مهلۇماتقا ئىگه ئهمهسمىز. 

ئهخـمهتـجان مۆمـىن تـارىمـى ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ھهمـمىگه تـونۇشـلۇق زىيـالـىيـالردىن بـىرى بـولـمىسـىمۇ، 

ئهمـما ئۇ تـارىخ تهتـقىقـاتـى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان ئۇيغۇر تهتـقىقـاتـچىالر ۋە تـارىخ ھهۋەسـكارلـىرىغـا تـونۇشـلۇق 

كهسىپ ئىگىسىدۇر. 

ئهخـمهتـجان مۆمـىن تـارىمـىنـى تـونۇيـدىغـانـالر ئۇنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا بـولـغان سـاداقـىتـى، ئۇيغۇر تـارىخـىغـا 

بـولـغان سۆيگۈسـى، نـاھهقـچىلـىك، رەزىلـلىك ۋە كۆز بـويـامـچىلـىقـالرغـا قـارشـى نهپـرىتـى، ھهقـنى پۇلـغا، ھوقۇق-

مهنسهپكه ساتماسلىقتهك كىشىلىك پهزىلهتلىرىدىن خهۋەردار. 

ئهخـمهتـجان مۆمـىن تـارىمـىنـىڭ «ئۇيغۇر تـارىخشۇنـاسـلىق تـارىخـىدىن بـايـان» نـامـلىق ئهسـىرى بـار. ئۇ 

يهنه تـارىخ سـاھهسـىدىكـى ئهسهرلهرنـى تهرجـىمه قـىلـىش بـىلهنمۇ شۇغۇلـالنـغان بـولۇپ، ليۇشـىگهن يـازغـان «تۈرك 

قـاغـانـلىقـى تـارىخـى» نـامـلىق ئهسهرنـى خـىتـايـچىدىن ئۇيغۇرچـىغـا تهرجـىمه قـىلـغان. (كـىتـابـنىڭ ئۇيغۇرچه 

نهشـىرىنـىڭ بهت سـانـى 294 بهت) تـيهنـيا يۇزى يـازغـان «يـىراق قـىرالر» نـامـلىق تـارىخـىي ئېكىسـپېدىتسـىيه 

ئهسـىرىنـى خـىتـايـچىدىن ئۇيغۇرچـىغـا تهرجـىمه قـىلـغان. (كـىتـابـنىڭ ئۇيغۇرچه تهرجـىمه نۇسـخىسـى 179-بهت.) 

مـاداجېڭنىڭ «بهربـات بـولـغان شهرقـىي تۈركـىسـتان چۈشـى» نـامـلىق ئهسـىرىنـى خـىتـايـچىدىن ئۇيغۇرچـىغـا 

تهرجىمه قىلغان. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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مىسلىسىز ئويغىنىش

ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى



ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

2. ۋەيران قىلىش ھهرىكىتى 

ئۇيغۇرالرنـى نـىشـان قـىلـغان ھهرىكهتـنىڭ مۇددىئـاسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

«ئۇالرنـىڭ نهسهبـىنـى ۋەيـران قـىلـىش، يـىلـتىزىنـى قـومۇرۇش، ئۇالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى ۋە كېلىپ چـىقـىشـىنـى 

بۇزۇش» دېگهن كۆرسهتمىسى بىلهن تېخىمۇ ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش: «قاتتىق زەربه بېرىش» ھهرىكىتى 

2013 - يـىلـى 5 - ئـايـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ «11 – نـومۇرلۇق 

ھۆجـجىتـى»دە پۈتۈن رايـون مـىقـياسـىدىكـى كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش پـائـالـىيـىتـى ئۈچۈن ئهڭ دەسـلهپـكى 

ئـاسـاس سېلىنـدى. ھۆجـجهتـته «يۇقۇمـالنـغان ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت ئـامـمىسـى» دېگهن ئـىبـارە تـىلـغا ئېلىنـغان 

بـولۇپ، «قـاتـتىق زەربه بېرىدىغـان قـول چـوقۇم قـاتـتىق بـولۇشـى كېرەك، شۇنـداقـال مـائـارىپ يېتهكـچىلـىكـى 

بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان قـولمۇ قـاتـتىق بـولۇشـى كېرەك» دەپ تهكـىتـلهنـگهن. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـايـانـاتـىدا «مېڭىنـى پـاكـىز يۇيۇش» ئـىبـارىسـى كۆپ قېتىم تۇتۇپ تۇرۇش مهركهزلـىرىنـىڭ 

خـىزمـىتـىنـى تهسۋىرلهشـته ئـىشـلىتـىلـگهن. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهلۇم بـىر نـاھىيهلـىك ئهدلـىيه ئـىدارىسـىنـىڭ 

 (Ⴔᚏٳஞ) «2017 - يـىلـلىق دوكـالتـىدا قـايـتا تهربـىيهلهشـته «مېڭىنـى يۇيۇپ، قهلـىبـنى تـازىالش

كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرىنـىڭ، جۈمـلىدىن خـىتـاي جهمـئىيـىتـىگه، ھهتـتا خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه راۋۇرۇس 

سـىڭىشـىپ كهتـكهن ئـوتتۇرا بۇرژۇئـازىيه قـاتـلىمـىدىكـىلهرنـىڭمۇ سـىسـتېمىلـىق زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىشـى خـىتـايـنىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـىيـاسهتـلهرنـى «مـائـارىپ ۋە تهربـىيهلهش»نـى يـاكـى نـامـراتـلىقـتىن قۇتۇلـدۇرۇشـنى 
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نـىشـان قـىلـغانـدەك كۆرسـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان دۆلهت ئـىچـى ۋە خهلـقئارادىكـى خـاتـا ئۇچۇر تهشۋىقـاتـىنـىڭ 

ماھىيىتىنى ئاشكارىالپ بهردى. 

2017 - يـىلـىنـىڭ بېشىدا، خـىتـاي دائـىرىلـىرى «ئـىكـكى يۈزلـىمـىچـى» ئۇيغۇر ئهمهلـدارلـىرى ۋە 

كـادىرلـىرىنـى «تـازىالش» مهقسـىتـىدە ئۇالرغـا زىيـانـكهشـلىك قـىلـىشـقا بـاشـلىدى، نهتـىجـىدە خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهزالـىرى ۋە ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان دۆلهتـكه «سـادىق» كـىشـىلهرمۇ 

جـىنـايهتـچى سـانـالـدى. بۇ كـىشـىلهرنـىڭ بهزىلـىرى ھهتـتا ئـىلـگىرى «ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهر» بـىلهن شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يـاكـى خـىتـاي ئـامـمىسـى ئـوتتۇرىسـىدا چۈشـىنـىش ھاسـىل قـىلـىپ، كۆۋرۈكلۈك 

رول ئـويـنىغـانـلىقـى ئۈچۈن مـاخـتالـغانـىدى. 2016 - يـىلـدىن ھازىرغـا قهدەر يـوقـاپ كهتـكهن يـاكـى تۈرمـىگه 

تـاشـالنـغان ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى 450 كه يهتـكهن بـولۇپ، بۇ سـان بـارغـانسېرى كۆپـىيـىۋاتـىدۇ. ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا 

ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى، تېخنىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ قۇرغۇچـىلـىرى، داڭلىق ئۇنـىۋېرسـىتېت پـروفېسسورلـىرى، 

مهكـتهپ مۇدىرلـىرى، تـىبـبىي تهتـقىقـاتـچىالر، دوختۇرالر، ژۇرنـالـىسـتالر، مۇھهررىرلهر، نهشـرىيـاتـچىالر، داڭلىق 

سهنـئهتـكارالر، شـائـىرالر، تـىلشۇنـاسـالر، كـومپيۇتېر ئـىنـژېنېرلـىرى قـاتـارلـىقـالر بـار. ئۇيغۇر كۈلتۈرى ۋە كـىمـلىكـىنـى 

قـوغـدايـدىغـان مهزكۇر كـىشـىلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى رەسـمىي، ھهتـتا تېخىمۇ قـاتـتىق قـامـاق جـازاسـىغـا، ھهتـتا ئۆلۈم 

جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـدى. بۇ خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ كۆزگه كۆرۈنـگهن بـاشـالمـچى ئۇيغۇرالرنـى نـىشـان قـىلـغان 

سىياسىتىنىڭ ئىسپاتىدۇر. 

كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش اليىھهسى («تېلېگرامما») 

2017 - يـىلـى 11 - ئـايـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىخهتهرلـىك ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل ئـورگـان ـــ 

سـىيـاسـىي - قـانۇن كـومـىتېتى، شۇ ۋاقـىتـتىكـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ مۇئـاۋىن 

سېكرېتارى ۋە ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك بـىخهتهرلـىك ئهمهلـدارى جۇ خهيلۈنـنىڭ تهسـتىقـى بـىلهن كهڭ كۆلهمـلىك 

تۇتقۇن قـىلـىش سـىسـتېمىسـىنـىڭ بـاش پـىالنـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان مهشغۇالت قـولـالنـمىسـى يـاكـى تېلېگرامـما 

تــارقــاتــتى. مهزكۇر تېلېگرامــمىدا يهنه الگېرالرنــى كېڭهيــتىش ۋە يۈرۈشــتۈرۈشــكه ئــاالقــىدار تهپســىلــىي 

كۆرسهتـمىلهرمۇ بـار ئـىدى. تېلېگرامـمىدا بـارلـىق ۋىاليهتـلهرگه «ئـورۇنـالرنـىڭ قۇرۇلۇشـى ۋە يېڭىلـىنـىشـىنـى 

تېزلـىتـىش، بـىخهتهرلـىك ئهسـلىھهلـىرىنـى ئۈزلۈكسـىز يـاخشـىالش» ھهقـقىدە كۆرسهتـمه بېرىلـگهن. ئـىچـكى 

بـاشقۇرۇش جهھهتـته، تېلېگرامـمىدا مهھبۇسـالرنـى قـاتـتىق كـونـترول قـىلـىش، جۈمـلىدىن 24 سـائهت ئۈزلۈكسـىز 

قـاراۋۇل تۇرغۇزۇش، «يـاتـاقـالرنـى ئـومۇمـىيۈزلۈك كـامېرالـىق نـازارەت قـىلـىش»، سـاقـچىالردىن «مهھبۇسـالرنـىڭ 

قېچىپ كېتىش ئهھۋالـلىرىنـىڭ يۈز بېرىشـىگه ھهرگـىز يـول قـويـماسـلىقـى» تهلهپ قـىلـىنـغان. تېلېگرامـمىدا 

ئهمهلـدارالر «ھهپـتىدە بـىر يـاكـى ئـىكـكى قېتىم يۇيۇنۇش»تـىن تـارتـىپ «ئـورنـىدىن تۇرۇش، يـوقـلىمـا قـىلـىش، 

2021، ئاپرېل-ماي 31 ئۇيغۇرالر 21-سان



يۈز – كۆزنـى يۇيۇش، ھاجهتـخانـىغـا كـىرىش، تهشـكىلـلهش ۋە يـاتـاق ئـىچـىنـى رەتـلهش، تـامـاق يېيىش، 

ئۆگـىنـىش، ئۇخـالش، ئـىشـىكـنى تـاقـاش قـاتـارلـىقـالرغـا قـويۇلـىدىغـان تهلهپـلهر»گه قهدەر كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـنىڭ 

ھهرقـايسـى تهرەپـلىرىنـى بـاشقۇرىدىغـان قـائـىدىلهرگه خـىالپـلىق قـىلـغانـالرغـا قـارىتـا «ئـىنـتىزام ۋە جـازا»نـى 

كۈچهيـتىشـكه بۇيـرۇلـغان. «سهلـبىي پـوزىتسـىيه، ھهتـتا قـارشـىلـىق ھېسسىيـاتـى» بـار تۇتقۇنـالرنـىڭ «مـائـارىپ 

ئـارقـىلـىق ھۇجۇم خـاراكتېرلـىك ئۆزگهرتـىش» بـىلهن جـازالـىنـىدىغـانـلىقـى كۆرسـىتـىلـگهن. تېلېگرامـمىدا يهنه 

«تۇتقۇنـالرنـىڭ ئۆز ئۆتمۈشـىنـىڭ قـانۇنسـىز، جـىنـايـى ۋە خهتهرلـىك مـاھىيـىتـىنـى چـوڭقۇر تـونۇپ يېتىشـى ئۈچۈن 

تـوۋا قـىلـىشـى ۋە ئـىقـرار قـىلـىشـى»نـى ئـاكـتىپ ئـىلـگىرى سۈرۈش رىغـبهتـلهنـدۈرۈلـگهن. الگېردىكـى خـىزمهتـچىلهرمۇ 

يېقىنـدىن كۆزىتـىلـىدىغـان بـولۇپ، تېلېگرامـمىنـىڭ بـىر بۆلـىكـىدە «قـاتـتىق مهخـپىيهتـلىك» سـاقـالش ئـاالھىدە 

تهكـىتـلىنـىپ، بـارلـىق «يـانـفون ۋە كـامېرا»الرنـى «بـاشقۇرۇش رايـونـى»غـا ئېلىپ كـىرىش چهكـلهنـگهن. 

تېلېگرامـمىدا يهنه خـىزمهتـچىلهرنـى مۇھىم سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـىڭ، شۇنـداقـال «تـارقـىتـىلـمايـدىغـان» ۋە «ئـامـمىغـا 

ئېچىۋېتىلـمىگهن» سـىتـاتـىسـتىكـىالرنـىڭ مهخـپىيهتـلىكـىنـى سـاقـالش جهھهتـته تهربـىيهلهشـكه ئـاالقـىدار بۇيـرۇقمۇ 

بار. 

«تۇغۇت چهكلهش بهلگىلىمىلىرىگه خىالپ قىلمىشالرنى تىزگىنلهش ئاالھىدە ھهرىكىتى» 

2016 - يـىلـىدىن 2019 - يـىلـىغـىچه، خـىتـايـنىڭ بـىر تۈركۈم «ئـىلـمىي» نهشـر بۇيۇمـلىرى خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ «سۈپهتـلىك تۇغۇت» (Eugenics ـــ سۈپهتـلىك تۇغۇت نهزەرىيهسـى: ئـاتـالـمىش گېنى ئېسىل 

بـىر قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭال پهرزەنـتلىك بـولۇشـىغـا يـول قـويۇش ئـارقـىلـىق ئـىنـسانـىيهتـنى سهرخـىلـالشـتۇرغـىلـى 

بـولـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىغـان سهپـسهته، ت) پـروگـرامـمىلـىرىنـى يـوللۇقـالشـتۇردى. مهزكۇر پـروگـرامـمىالردا 

ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ ئېشىش سۈرئـىتـى «دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت سـالـدى ۋە <جۇڭخۇا مـىلـلىتـى>نـىڭ 

سـاپـلىقـىنـى سۇسـالشـتۇردى» دېيىلـىش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالرنـىڭ تۇغۇلۇشـىغـا كهڭ كۆلهمـدە چهك قـويۇلـغانۋە بۇ 

ئېشىش نـىسـبىتـى «دىنـىي ئـاشقۇن»لۇقـقا بـاغـالنـغانـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهلۇم بـىر نـاھىيهلـىك پـارتـكوم 

ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ ئېشىش نـىسـبىتـىنـى تۆۋەنـلىتـىش ئۈچۈن، 2017 - يـىلـى «مـىلـلهتـلهر ئـىتـتىپـاقـلىقـىنـى 

ئۆزىمـزنـىڭ گۆش ۋە قېنىمـىزغـا ئـايـالنـدۇرايـلى» دېگهن يـازمـا ئـارقـىلـىق خـىتـاي بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆزئـارا تـوي 

قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرمهكچى بولغان. 

2018 - يـىلـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي دائـىرىلـىرى «جهنۇبـىي شـىنـجاڭدىكـى تۆت ۋىاليهت - 

ئـوبـالسـتتا پـىالنـلىق تۇغۇت - ئـائـىلـىلهرنـىڭ تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرىنـى يـولـغا قـويۇش ئهھۋالـى» نـامـلىق 

ئېلېكترونلۇق جهدىۋەلـنى تـارقـىتـىشـقا بـاشـلىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى نـاھىيه ۋە يېزا - بـازارالرغـا 

قـارىتـىلـغان بۇ جهھهتـتىكـى بۇيـرۇقـالر 2018 - ۋە 2019 - يـىلـلىرى تـارقـىتـىلـغان بـولۇپ، مهزكۇر بۇيـرۇقـالردا 
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ئهمهلـدارالر: «قـانۇنسـىز تۇغۇتـنى چهكـلهپ، تۇغۇش نـىسـبىتـى تۆۋەنـلىتـىش»، «خـىرە نۇقـتا قـالـدۇرمـاسـلىق»، 

«تهكشۈرۈشـكه تېگىشـلىكـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى تهكشۈرۈش» ھهمـدە «سـىيـاسهتـكه خـىالپـلىق قـىلـغانـالرنـى 

ئىمكانقهدەر بالدۇر بايقاش ۋە بىر تهرەپ قىلىش» قاتارلىقالرغا بۇيرۇلغان. 

2018 – يىلى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى تۆۋەندىكىدەك مهزمۇندا بىر بۇيرۇق ئېالن قىلغان: 

«كهڭ دېھقان – چـارۋىچـى ئـامـمىنـى ئۆزلۈكـىدىن تۇغۇت چهكـلهش ئـوپېراتسـىيـىسـى قـىلـدۇرۇشـقا 

يېتهكـلهش، تۇغۇت چهكـلهش ئـوپېراتسـىيـىسـىنـى ھهقسـىز يـولـغا قـويۇش، پـىالنـلىق تۇغۇت خـىزمـىتـىنـى ئۈنۈملۈك 

ئىلگىرى سۈرۈش ۋە نوپۇسنىڭ ھهددىدىن زىيادە كۆپىيىشىنى ئۈنۈملۈك كونترول قىلىشقا يېتهكلهش كېرەك». 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سهھىيه كـومـىتېتىنـىڭ بـىر تۈرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى تۆت 

رايـونـنىڭ ھهمـمىسـىدە «ھهقسـىز تۇغۇت چهكـلهش ئـوپېراتسـىيـىسـى» قـىلـدۇرۇش «شـارائـىتـى» بـىلهن تهمـىنـلىگهن 

بـولۇپ، مهزكۇر تۈر ئـارقـىلـىق 2020 - يـىلـىدىكـى تۇغۇلۇش نـىسـبىتـىنـى 2016 - يـىلـىدىكـى سهۋىيـىدىن كهم 

دېگهندە تۆت پېرمىللى (مىڭدە تۆت) تۆۋەنلىتىش مهقسهت قىلىنغان. 

2019 - يـىلـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سهھىيه كـومـىتېتى جهنۇبـتىكـى تۆت ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت 

رايـونـىدىكـى يېزىالردىكـى تۇغۇت يېشىدىكـى ئـايـالـالرنـىڭ سهكـسهن پـىرسهنـتتىن كۆپـرەكـىگه قـارىتـا «ئۇزۇن 

مۇددەتـلىك ئۈنۈمـگه ئـىگه تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرى» قـولـلىنـىشـنى پـىالنـلىغـان، بۇ (يهنـى «ئۇزۇن 

مۇددەتـلىك ئۈنۈمـگه ئـىگه تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرى») بـالـىيـاتقۇ ئـىچـىگه ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش 

ئهسۋابــى سېلىش (IUD) يــاكــى تۇغۇت چهكــلهش ئــوپېراتســىيهســىنــى كۆرســىتهتــتى. پــىالنــلىق تۇغۇت 

ھۆجـجهتـلىرىگه كۆرە، بـىر قـاتـار نـاھىيهلهر بـىردەك ھالـدا «ئۇزۇن مۇددەتـلىك ئۈنۈمـگه ئـىگه ھامـىلـىدارلـىقـنىڭ 

ئـالـدىنـى ئېلىش (دورىسـى) ئـوكۇلـى» بـىلهن تهمـىنـلىگهن. 2021 - يـىلـى 1 - ئـايـنىڭ 8 - كۈنـى، خـىتـايـنىڭ 

ئـامېرىكـىدا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىخـانـىسـى «ئـاشقۇنلۇقـنى يـوقـىتـىش جهريـانـىدا، شـىنـجاڭدىكـى ئۇيغۇر 

ئـايـالـلىرىنـىڭ ئـىدىيهسـى ئـازاد قـىلـىنـدى، جـىنسـىي بـاراۋەرلـىك ۋە كۆپـىيـىش سـاغـالمـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلۈپ، ئۇالر 

<بـاال تۇغۇش مـاشـىنـىسـى>لـىق قـىسـمىتـىدىن قۇتۇلـدى» دېيىش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـى نـىشـان قـىلـغان 

سـىسـتېمىلـىق تۇغۇت چهكـلهش ھهرىكـىتـىنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارە ئېتىراپ قـىلـدى. خـىتـاي بـىرال ۋاقـىتـتا 

سـىسـتېمىلـىق ئـىكـكى ھهرىكهت ئېلىپ بېرىپ، بـىر تهرەپـتىن تۇغۇت يېشىدىكـى ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـى مهجبۇرىي 

تۇغـماس قـىلـىۋەتـسه، يهنه بـىر تهرەپـتىن تۇغۇت يېشىدىكـى ئۇيغۇر ئهرلـىرىنـى تۇتقۇن قـىلـىپ، شۇ ئـارقـىلـىق 

ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپـىيـىش ئـىقـتىدارىنـى چهكـلىدى ۋە ئۆزىنـىڭ بۇ گۇرۇپـپىنـى بـىئـولـوگـىيـىلـىك جهھهتـته يـوقـىتـىش 

غهرىزىنى ئىپادىلىدى. 
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ئۇيغۇر ئـائـىلـىلـىرىنـى، ئۇالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي بـاغـلىنـىشـىنـى، مۇقهددەس ئـورۇنـلىرىنـى ۋە كـىمـلىكـىنـى ۋەيـران 

قىلىش 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۇيغۇر ئـائـىلـىلـىرىنـى، ئۇالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي بـاغـلىنـىشـىنـى، مۇقهددەس جـايـلىرىنـى 

ۋەيـران قـىلـىش، شۇنـداقـال دىن، ئهنـئهنه، كۈلتۈر ۋە تـىلـنىڭ ئهۋالدمۇ ئهۋالد تـارقـىلـىشـىنـى تـوسۇش جهھهتـته 

مۇرەكـكهپ پـائـالـىيهتـلهرنـى پـائـال قـانـات يـايـدۇرمـاقـتا. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش 

ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهك تۈزۈمـى ۋە ئۇيغۇر بـالـىلـىرىنـى دۆلهت بـاشقۇرۇشـىدىكـى يېتىمـخانـىالرغـا مهجبۇرىي 

سـولـىۋېلىش ئۇيغۇر ئـائـىلـىلـىرىنـى ۋە ئۇالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي بـاغـلىنـىشـىنـى ۋەيـران قـىلـىپ، بۇ گۇرۇپـپىنـىڭ ئهڭ 

مۇسـتهھكهم رىشـتىسـىنـى ئۈزۈپ تـاشـلىدى. 2017 - يـىلـلىق ھۆكۈمهت پـىالن ھۆجـجىتـىگه كۆرە، ئۇيغۇر 

بـالـىلـىرىنـى ئـاتـا - ئـانـىسـىدىن ئـايـرىپ، مهجبۇرىي ھالـدا يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرگه سـولـىۋېلىش سـىيـاسـىتـى ھهم 

بـالـىالرنـىڭ مېڭىسـىنـى يۇيۇشـنى، ھهم «ئـائـىلـىدىكـى دىنـىي كهيـپىيـاتـنىڭ بـالـىالرغـا بـولـغان تهسـىرىنـى 

يـوقـىتـىش»نـى مهقـسهت قـىلـغان. ئۇيغۇر ئـوتتۇرا - بـاشـالنغۇچ مهكـتهپـلىرىدىكـى دەرسـلىكـلهر تـوغـرىسـىدىكـى 

تهھلىل ئۇيغۇر كۈلتۈرى، دىنـى، تـارىخـى، ئهدەبـىيـاتـى ۋە شېئىرىيـىتـىنـىڭ بـاشـالنغۇچ مـائـارىپـتىن چـىقـىرىپ 

تـاشـالنـغانـلىقـىنـى تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ دەلـىلـلىدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى «قـوش تـىل مـائـارىپـى»نـىڭ ئـورنـىغـا 

تـامـامهن «دۆلهت تـىلـى مـائـارىپـى» يـاكـى خـىتـايـچه مـائـارىپـنى دەسسـىتـىپ، كېيىنـكى ئهۋالد ئۇيغۇرالرنـى ئۆز 

تـىلـىدىن مهھرۇم قـىلـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، الگېردىكـى قۇرامـىغـا يهتـكهن مهھبۇسـالر ئۇيغۇرچه 

سۆزلـىگهنـلىكـى يـاكـى خـىتـايـچه سۆزلـىيهلـمىگهنـلىكـى سهۋەبـلىك، قـىيـىن – قـىسـتاقـقا ئېلىنـدى ۋە ئـىنـسانـىيـلىقـقا 

زىت مۇئامىلىگه ئۇچرىدى. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، خـىتـاي دائـىرىلـىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرنـىڭ كۈلتۈرەل ۋە دىنـىي 

ئـورۇنـلىرىغـا، ئـاالھىدىلـىكـلىرىگه ۋە سـىمۋولـلىرىغـا سـىسـتېمىلـىق ھۇجۇم قـىلـدى. بۇ ھۇجۇمـالر خهلـقئارا سـوت 

تهرىپـىدىن «بۇ گۇرۇپـپىنـى جـىسـمانـى جهھهتـتىن يـوقـىتـىش نـىيـىتـىنـىڭ ئـىسـپاتـى» دەپ قـارالـدى. 2016 - 

يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا، خـىتـاي مهركـىزىي مـىلـلهتـلهر - دىن ئـىشـلىرى ئـىدارىسـى «مهسـچىتـنى تۈزەش» پـائـالـىيـىتـىنـى 

يـولـغا قـويۇپ، رايـونـدىكـى مهسـچىتـلهرنـى ۋە مۇقهددەس كۈلتۈرەل جـايـالرنـى ۋەيـران قـىلـىۋەتـتى. خـىتـاي 

كــومــپارتــىيهســى شهرقــىي تۈركــىســتان شۆبــىســىنــىڭ سېكرېتارى چېن چۈەنــگو ھۆكۈمهتــكه «دىن ۋە 

سـوتسـىيـالـىزمـنىڭ ئۆزئـارا مـاسـلىشـىشـىغـا يېتهكـچىلـىك قـىلـىش ئۈچۈن دىنـىي سـورۇنـالرنـىڭ شـارائـىتـىنـى يـاخشـىالش» 

بۇيـرۇقـى چۈشۈردى. مۆلـچهرلـىنـىشـىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تهخـمىنهن 16000 مهسـچىت يـاكـى ئـومۇمـىي 

مهسـچىتـنىڭ 65 پـىرسهنـتى ھۆكۈمهتـنىڭ سـىيـاسـىتـى سهۋەبـىدىن ۋەيـران قـىلـىنـغان يـاكـى بۇزۇلـغان. بـولۇپمۇ، 

2017 - يـىلـىدىن بۇيـان، 8500 مهسـچىت پۈتۈنـلهي چېقىۋېتىلـگهن. 2016 - يـىلـى 12 - ئـايـدىال، 

قهشـقهردىكـى مـىلـلىي ۋە دىنـىي ئـىشـالر كـومـىتېتىنـىڭ بـاشـلىقـى ۋاڭ جـىڭفۇ «شهھهردىكـى يهتـمىش پـىرسهنـتكه 

يېقىن مهسـچىتـنىڭ چېقىۋېتىلـگهنـلىكـى»نـى دەلـىلـلىگهنـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھېلىھهم بۇزۇلـماي ئۆز 
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پېتى قـالـغان بـىر تۈركۈم مهسـچىتـلهر قهھۋەخـانـا دېگهنـدەك سـودا يـاكـى ئـامـمىۋى پـائـالـىيهت ئـورۇنـلىرىغـا 

ئۆزگهرتـىلـدى. شهخسـىي دىنـىي مهكـتهپـلهرمۇ ۋەيـران قـىلـىنـدى. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، بۇ رايـونـدىكـى ئـىبـادەتـخانـا، 

قهبـرىسـتانـلىق ۋە مـازار قـاتـارلـىق مۇھىم دىنـىي - كۈلتۈرەل ئـورۇنـالرنـىڭ تهخـمىنهن 58 پـىرسهنـتى بۇزۇلـغان 

ياكى پۈتۈنلهي چېقىۋېتىلگهن. 

2018 - يـىلـىنـىڭ بېشىدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي دائـىرىلـىرى بۇ بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـمىشـلىرىنـى 

ئـامـمىۋى، خۇسۇسـىي ئۇيغۇر مـاكـانـلىرىغـا، ئۇيغۇر ئـائـىلـىلـىرىگه ۋە مهھهلـلىلـىرىگه كېڭهيـتتى ۋە «يېڭى تۇرمۇش 

ئۇسۇلـىنـى تهشهببۇس قـىلـىش، يېڭى كهيـپىيـات شهكـىلـلهنـدۈرۈش ۋە يېڭى تهرتـىپ بهرپـا قـىلـىش»تـىن ئـىبـارەت 

«ئۈچ يېڭى» پائالىيىتىنى يولغا قويدى. 

مهزكۇر «ئۈچ يېڭى» پـائـالـىيـىتـى «قـاالق» ئۇيغۇرالرنـىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلـىنـى ئۆزگهرتـىش ۋە مـىلـلىي 

ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه ئۇيغۇر بـىنـاكـارلـىقـىنـى يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـىغـان «مـاكـانـنى گۈزەلـلهشـتۈرۈش» 

پـروگـرامـمىسـىنـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـاردى. خـىتـاي دائـىرىلـىرى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـائـىله ۋە مۇقهددەس ھايـاتـىنـىڭ 

مهركـىزىدە تۇرىدىغـان ئـىكـكى ئـائـىلـىۋى ئـاالھىدىلـىكـنى، يهنـى «سۇپـا» بـىلهن ۋە مهكـكه تهرەپـكه قـارايـدىغـان 

«مېھراب»الرنـى يـوقـىتـىش تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈردى. خـىتـاي دائـىرىلـىرى ـــ مهلۇم بـىر شۆبه پـارتـىيه 

سېكرېتارىنـىڭ سۆزى بـىلهن ئېيتقانـدا ـــ «مهدەنـىي (خـىتـايـچه) تۇرمۇش ئۇسۇلـى»غـا زىت بـولـغان بـارلـىق 

سۇپـىالرنـى «چېقىۋېتىش»كه چـاقـىرىق قـىلـدى. مهلۇم بـىر نـاھىيهلـىك ھۆكۈمهت ئۇيغۇرالرغـا سۇپـىالرنـى 

«كۇكۇم - تـالـقان» قـىلـىۋېتىش تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈردى. دائـىرىلهر كهم دېگهنـدە (ئـىلـى، قهشـقهر ۋە 

خـوتهنـدىن ئـىبـارەت) ئۈچ ۋىاليهتـته مېھرابـالرنـى يـوقـىتـىش يـاكـى مېھرابـلىرىنـى ئۆزگهرتـكىلـى بـولـمايـدىغـان 

ئۆيـلهرنـى چېقىۋېتىش تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈردى. بۇ ۋەيـران قـىلـىنـغان يـاكـى ئۆزگهرتـىلـگهن مۇقهددەس 

جاـيالرغاـ ۋە ئاـئىـله ئاـالھىدىلىـكلـىرىگه باـغالنغان ئاـدەتلـهر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دىنىـي ئهھمىيهتكـه ئىـگه بوـلۇپال 

قـالـماي، يهنه ئۇيغۇر كـىمـلىكـى، كۈلتۈرى، ئـىجـتىمـائـىي بـاغـلىنـىشـى، شۇنـداقـال زېمىن (يهنـى شهرقـىي 

تۈركىستان) بىلهن بولغان باغلىنىشنىڭ مۇھىم ئامىللىرى ھېسابلىنىدۇ. 

2. پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىۋېتىشـنى مهقـسهت قـىلـغان ھالـدا، تۆۋەنـدىكـى ھهرىكهتـلهرنـىڭ 

ھهرقانداق بىرىنى سادىر قىلىش 

خهلـقئارا سـوت مهھكىمـىسـى «پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن»نـى «مۇئهيـيهن بـىر گۇرۇپـپىنـىڭ مـاھىيهتـلىك بـىر 

قـىسـمىنـى» يـوقـىتـىش نـىيـىتـى دەپ تهبـىرلـىگهن. بۇ «بـىر تـوپـنى دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى بۇلۇڭ - پۇچـقاقـلىرىدىن 

پۈتۈنـلهي يـوقـىتـىۋېتىشـنى مهقـسهت قـىلـىش»نـى تهقهززا قـىلـمايـدۇ. خهلـقئارا سـوت مهھكىمـىسـى «مـاھىيهتـلىك بـىر 

قـىسـمى» تهلـىپـىنـى «جۇغـراپـىيـىلـىك چهكـلىك رايـون ئـىچـىدە» قـانـدۇرغـىلـى بـولـىدىغـانـلىقـىنـىڭ «كهڭ ئېتىراپ 
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قـىلـىنـغان»لـىقـىنـى مۇئهيـيهنـلهشـتۈردى. بۇ سـوئـالـغا قـارىتـا، «جـىنـايهتـچىنـىڭ پـائـالـىيـىتـى ۋە كـونـترولـىنـىڭ 

دائىرىسى نهزەرگه ئېلىنىشى كېرەك».  

ئۇيغۇرالرنـىڭ مهسـىلـىسـىدە، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى مهزكۇر جۇغـراپـىيهلـىك رايـونـنى «ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم 

رايـونـى» دەپ رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـىدۇ. خـىتـاي دائـىرىلـىرى «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى»دىكـى نـوپۇس 

زىچ ئـولتۇراقـالشـقان، بـولۇپمۇ ئۇيغۇرالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان رايـونـالردا تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلـىرىنـى 

قۇردى ۋە كېڭهيـتتى. ھالبۇكـى، بۇ ھهرىكهت جۇغـراپـىيهلـىك يـاكـى مهمۇرىي رايـون بـىلهن چهكـلهنـمهيـدۇ. 

چۈنـكى «پـارتـىيهنـىڭ زەربه بېرىش كـومـىتېتى»نـىڭ بـىر ھۆجـجىتـىدە ئهمهلـدارالر چهتـئهلـلهردە يـاشـايـدىغـان 

ئۇيغۇرالرنـىڭ شهخسـىي ئۇچۇرلـىرىنـى تـوپـالپ، ئۇالرنـى ئۆز يۇرتـى بـويـىچه تۈرگه ئـايـرىشـقا بۇيـرۇلـغان ۋە 

«ھېلىھهم دۆلهت (خـىتـاي) سـىرتـىدا يـاشـاۋاتـقان، تېرورلۇق گۇمـانـدارلـىقـىنـى چهتـكه قـاقـقىلـى بـولـمايـدىغـان 

كـىشـىلهرنـى خـىتـايـغا قـايـتىپ كهلـگهن ھامـان دەرھال مهركهزلـىك ھالـدا تهربـىيهلهش» كېرەكـلىكـى 

كۆرسىتىلگهن. 

ئـىگـىلـىنـىشـىچه، كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـىدە (2017 - 2018)، 

ھهرقـايسـى رايـونـالرغـا (قـانـچىلـىك ئـادەمـنى تۇتقۇن قـىلـىش تـوغـرىسـىدا) نـورمـا بېكىتـىپ بېرىلـگهن بـولۇپ، 

نـىشـانـالنـغان سـانـالر ئـالـلىبۇرۇن ئۇيغۇرالرنـىڭ «مـاھىيهتـلىك بـىر قـىسـمى»نـى تهشـكىل قـىلـغانـىدى. 2017 - 

يـىلـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى بـىر قـىسـىم رايـونـالردا سـاقـچىالر قۇرامـىغـا يهتـكهنـلهرنـىڭ تهخـمىنهن 

قـىرىق پـىرسهنـتىنـى تۇتقۇن قـىلـىشـقا بۇيـرۇلـغان. نۆۋەتـته كۆرسـىتـىلـگىنـىدەك، يـولـغا قـويۇلۇۋاتـقان سـىيـاسهتـلهر 

مىليونلىغان ئۇيغۇرالرنى نىشانلىغان بولۇپ، بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ماھىيهتلىك بىر قىسمىنى تهشكىل قىلىدۇ. 

خهلـقئارا سـوت مهھكىمـىسـى «مـاھىيهتـلىك بـىر قـىسـمى» تهلـىپـىنـى يهنـىمۇ ئـىلـگىرىلـىگهن ھالـدا شهرھلهپ، 

«نـىشـان قـىلـىنـغان بۆلهكـنىڭ پۈتكۈل گۇرۇپـپىغـا تهسـىر كۆرسـىتهلهيـدىغـان دەرىجـىدە مۇھىم بـولۇشـى 

كېرەكـلىكـى»نـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. شۇڭالشـقا ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ نـىشـانـالنـغان قـىسـمىنـىڭ ئهھمىيـىتـى يـاكـى 

گهۋدىلـىك ئـورنـىنـى، ھهمـدە «بۇ گۇرۇپـپىنـىڭ ئـاشۇ مۇئهيـيهن بـىر قـىسـمىنـىڭ ئـومۇمـىي گۇرۇپـپا ئۈچۈن 

سـىمۋوللۇق ئهھمىيهتـكه ئـىگه يـاكـى ئهمهسـلىكـىنـى، يـاكـى ئۇنـىڭ مهۋجۇت بـولۇپ تۇرۇشـىدا زۆرۈر يـاكـى 

ئهمهسـلىكـىنـى» ئـويـلىشـىش كېرەك. ھۆكۈمهت مهنـبهلـىرىدىن مهلۇم بـولـغىنـىدەك، ئۇيغۇر يـولـباشـچىالر ۋە 

نـوپۇزلۇق شهخسـلهر مهيـلى كۆلهم يـاكـى نـىسـبهت جهھهتـته بـولسۇن، نۇقـتىلـىق ھالـدا تۇتقۇن قـىلـىنـىۋاتـىدۇ. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ كۈلتۈرەل يـولـباشـچىلـىرى تۇتقۇنـدا مهۋھۇم ئۆلۈم جـازاسـى بـىلهن ئۆلتۈرۈلۈۋاتـىدۇ. ئـىمـامـالر 

يـوقـىتـىلـىشـى كېرەك بـولـغان «مهسـىله» سۈپـىتـىدە ئـاالھىدە تـىلـغا ئېلىنـدى ۋە ئۇالرغـا ئېغىر قـامـاق جـازاسـى 

بېرىلـدى. پۈتۈن شهرقـىي تۈركـىسـتان مـىقـياسـىدا ئـوتتۇرا يـاشـلىقـالرنـى، بـولۇپمۇ ئـائـىله بـاشـلىقـلىرىنـى تۇتقۇن 

قـىلـىدىغـان سـىسـتېمىلـىق ئـىسـتراتېگىيه مهۋجۇت. «قـاراقـاش تـىزىمـلىكـى» يهنه دىنـىي زاتـالرنـىڭ ئـاالھىدە 

نـىشـانـالنـغانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. خهلـقئارا قـانۇنشۇنـاسـلىقـقا كۆرە، «بـىر جهمـئىيهتـنىڭ ئـالـدىنـقى 
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قـاتـاردىكـى ئهربـابـلىرىنـى نۇقـتىلـىق نـىشـانـالش» ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـاالھىدە ئـىسـپاتـى ۋە «ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق غهرىزىنىڭ ئاالمىتى»دۇر. 

ئالتىنچى، دۆلهت مهسئۇلىيىتى: قىلمىشالرنىڭ قانۇنىي مهسئۇلىيىتىنى خۇالسىلهش 

بۇ دوكـالتـتا تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـغان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـىلـمىشـلىرىنـى سـادىر قـىلـغان كـىشـىلهر ۋە 

ئـورۇنـالر يـا خـىتـاي قـانۇنـلىرىغـا ئـاسـاسهن، خـىتـايـنىڭ قـانۇن چـىقـىرىش، ئهدلـىيه، قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش، مهمۇرىي 

ۋە بـاشـقا تـارمـاقـلىرىدا ھهرىكهت قـىلـىدىغـان دۆلهت ئـورگـىنـى، يـا دۆلهتـنىڭ كۆرسهتـمىسـى بـويـىچه ھهرىكهت 

قـىلـىدىغـان بـاشـقا ئۇنسۇرالردۇر. 2014 - يـىلـى، شـى جـىنـپىڭ بـىر قـاتـار ئـىچـكى نۇتۇقـالرنـى سۆزلهپ، 

رايـونـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى نـىشـان قـىلـغان بۇ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان سـىيـاسهت، 

قـانۇن ۋە قـىلـمىشـالرغـا ئـاسـاس سـالـدى. شـى جـىنـپىڭ بۇ نۇتۇقـلىرىدا «تېرورلۇقـقا قـارشـى خهلـق ئۇرۇشـى»نـى 

قـوزغـاپ، «دىكـتاتۇرا»نـىڭ «قـورالـلىرى»نـى ئـىشـقا سـالـدى، ئهمهلـدارالرنـى «قهتـئىي رەھىم قـىلـماسـلىق»قـا 

چـاقـىردى ۋە ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ تـوقـسان پـىرسهنـتى جـايـالشـقان شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىنـى ھۇجۇمـنىڭ 

ئـالـدىنـقى سېپى قـىلـىپ بېكىتـتى. 2014 - يـىلـى، شـى جـىنـپىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىكـلهر يـىغـىنـى ئېچىپ، رايـون 

ئۈچۈن يېڭى سـىيـاسهت بېكىتـتى. يـىغـىنـدا، شـى جـىنـپىڭ «سېپىل» سـوقۇشـقا ۋە «يهر يۈزىدىن ئـاسـمانـغىچه 

تـور» تـارتـىشـقا چـاقـىردى. شۇنـداقـال، ئۇيغۇرالرنـى خـىتـايـالر ئـولتۇراقـالشـقان رايـونـالرغـا يۆتـكهش ۋە «بۇ 

كـىشـىلهر»نـى ئـىزچـىل ھالـدا «تهربـىيهلهش ۋە ئۆزگهرتـىش» تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈردى. بۇ بۈگۈن شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ كهڭ كۆلهمـلىك كۆزىتـىلـىشـى، تۇتقۇن قـىلـىنـىشـى ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهك 

سېلىنـىشـىنـىڭ مهنـبهسـىدۇر. 2014 - يـىلـى، شـى جـىنـپىڭ يهنه خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىكـلهر 

يـىغـىنـىغـا رىيـاسهتـچىلـىك قـىلـدى. مهزكۇر يـىغـىنـدا خـىتـاي رەھبهرلـىرى خـىتـايـالر بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆزئـارا تـوي 

قـىلـىشـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈش سـىيـاسـىتـىنـى رەسـمىي يـولـغا قـويـدى. ھۆكۈمهتـنىڭ خـىتـاي كـادىرلـىرىنـى ئۇيغۇر 

ئـائـىلـىلـىرىدە يېتىپ قـوپۇشـقا بۇيـرۇغـان مۇنـاسـىۋەتـلىك پـىالنـلىرى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان 

شۆبـىسـى ۋە مـىلـلىي - دىنـىي ئـىشـالرغـا مهسـئۇل ئـورگـان بـولـغان «بـىرلـىكـسهپ بۆلۈمـى» قـاتـارلـىق ھۆكۈمهت 

ئـورگـانـلىرىنـىڭ رەسـمىي تهربـىيهلهش قـولـالنـمىسـى، تهشۋىقـاتـلىرى ۋە يـولـيورۇقـلىرىدىن كهلـگهن. ئۇيغۇرالر كۆپ 

سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان رايـونـالردا كهڭ كۆلهمـدە تۇغـماس قـىلـىۋېتىش ۋە بـالـىيـاتقۇ ئـىچـىگه ھامـىلـىدارلـىقـتىن 

سـاقـلىنـىش ئهسۋابـى ئـورۇنـالشـتۇرۇش ھهرىكـىتـى بـولـسا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سهھىيه كـومـىتېتى تهرىپـىدىن 

رايـونـدىكـى خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ بۇيـرۇقـلىرىغـا ۋە «تۇغۇت چهكـلهش بهلـگىلـىمـىلـىرىگه خـىالپ قـىلـمىشـالرنـى 

تىزگىنلهش ئاالھىدە ھهرىكىتى»نىڭ كۆرسهتمىلىرىگه بىنائهن رەسمىي ساالھىيهتته ئېلىپ بېرىلغان. 

2016 - يـىلـى 8 - ئـايـدا، چېن چۈەنـگو خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ 

سېكرېتارى بـولۇپ تهيـىنـلهنـدى ۋە بۇ يهردە «خهلـق ئۇرۇشـى»نـى تېخىمۇ ئهۋجـىگه چـىقـىرىپ، رايـونـدىكـى 
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بـىخهتهرلـىك تهدبـىرلـىرىنـى كۈچهيـتتى ۋە تۇتۇپ تۇرۇش ئـورۇنـلىرىنـى كهڭ كۆلهمـدە زورايـتىپ، شـى جـىنـپىڭنىڭ 

نۇتۇقـلىرىنـى تـارقـىتـىپ، شۇ ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالرنـى نـىشـان قـىلـغان پـائـالـىيهتـلهرنـى يـوللۇقـالشـتۇرۇشـقا ئۇرۇنـدى 

ھهمـدە ئهمهلـدارالرنـى «يـىغـىۋېلىشـقا تېگىشـلىكـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى يـىغـىۋېلىش»قـا بۇيـرۇدى. 2017 - يـىلـى، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خهلـق قۇرۇلـتىيـى يېڭى «ئـاشقۇنلۇقـنى يـوقـىتـىش نـىزامـنامـىسـى»نـى مـاقۇلـالپ، 

ئۇيغۇرالرنـىڭ كهڭ كۆلهمـدە تۇتقۇن قـىلـىنـىشـى ئۈچۈن قـانۇنـىي ئـاسـاس ھازىرلـىدى. 2017 - يـىلـى 6 - 

ئـايـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى مۇئـاۋىن سېكرېتارى ۋە 

بـىرىنـچى نـومۇرلۇق بـىخهتهرلـىك ئهمهلـدارى جۇ خهيلۇن چېن چۈەنـگو ۋە شـى جـىنـپىڭنىڭ بۇيـرۇقـلىرىنـى 

ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا «ئۇالر مهۋجۇتـال بـولـىدىكهن، چـوقۇم تۇتقۇن قـىلـىڭالر» دەپ بۇيـرۇق چۈشۈردى. 2018 

- يـىلـىنـىڭ بېشىدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، مـىڭلىغـان الگېر مهھبۇسـلىرىنـى قـويۇپ 

بهرگهن بـىر ئهمهلـدارنـىڭ «پـارتـىيه مهركـىزىي كـومـىتېتىنـىڭ شـىنـجاڭنى بـاشقۇرۇش ئـىسـتراتېگىيهسـىگه ئېغىر 

دەرىجـىدە خـىالپـلىق قـىلـغانـلىقـى»نـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى ۋە ئـىچـكى ھۆكۈمهت دوكـالتـىدا ئۇنـى «يـىغـىۋېلىشـقا 

تېگىشلىكلهرنىڭ ھهممىسىنى يىغىۋېلىش»قا ئۇنىمىغان، دەپ ئهيىبلىدى. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 2020 - يـىلـى 9 - ئـايـدىكـى يـىغـىنـىدا، شـى جـىنـپىڭ بۇ سـىيـاسهت، 

ئهمهلـىيهت ۋە تهشۋىقـاتـالرنـىڭ داۋامـلىشـىشـىنـى قهتـئىيـلىك بـىلهن قـولـالپ، شۇنـداق دېدى: بۇالرنـى چـوقۇم 

«ئۇزۇن مۇددەت قهتـئىي داۋامـالشـتۇرۇش كېرەك»، «ئهمهلـىيهت شۇنـى ئـىسـپاتـلىدىكـى، پـارتـىيهنـىڭ يېڭى 

دەۋردىكـى شـىنـجاڭنى بـاشقۇرۇش ئـىسـتراتېگىيهسـى پۈتۈنـلهي تـوغـرا… ئـومۇمـىي جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، شـىنـجاڭدا 

پـايـدىلـىق ئـىجـتىمـائـىي مۇقـىمـلىق ۋەزىيـىتـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـماقـتا … پـاكـىتـالر ئېلىمـىزنـىڭ مـىلـلىي سـىيـاسهتـته 

مۇۋەپپهقىيهت قازانغانلىقىنى يېتهرلىك ئىسپات بىلهن تهمىنلهيدۇ». 

يـىغـىپ ئېيتقانـدا، يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـىلـمىشـلىرىنـى سـادىر قـىلـغان كـىشـىلهر ۋە 

ئـورۇنـالر خـىتـاي قـانۇنـى بـويـىچه ئۆزلـىرىنـىڭ قـانۇن چـىقـىرىش، قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش، مهمۇرىي بـاشقۇرۇش ۋە 

بـاشـقا فۇنـكىسـىيهلـىرىنـى جـارى قـىلـدۇرۇۋاتـقان دۆلهت ئـورگـانـلىرى يـاكـى شۇالرنـىڭ ۋاكـالهتـچىلـىرىدۇر، ئۇالرغـا 

دۆلهت قـانۇنـى ئـارقـىلـىق ھوقۇق بېرىلـگهن بـولۇپ، ئۇالر دۆلهتـنىڭ ئهڭ يۇقـىرى قـاتـلىمـىنـىڭ كۆرسهتـمىسـى 

بـويـىچه ئـىش قـىلـىدۇ ھهمـدە شۇالرنـىڭ بـىۋاسـىته ۋە ئۈنۈملۈك كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا تۇرىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىنـىڭ 2 - مـاددىسـىغـا كۆرە، يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

قىلمىشلىرىنىڭ جاۋابكارلىقى چوقۇم خىتاي دۆلىتىگه ئارتىلىشى كېرەك. 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، كۈچلۈك بـىر پـارتـىيهلـىك دۆلهت ئـىچـىدە تهكـرار – تهكـرار يۈز بهرگهن، ئـىزچـىل 

داۋامـلىشـىۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـىڭ كۆلـىمـى ۋە سـانـى خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ 

ئـالـدىنـى ئـالـماي، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىگه ئـىچـكىرىلهپ خـىالپـلىق قـىلـغانـلىقـىنـى تېخىمۇ ئېنىق 

كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
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يهتتىنچى، خۇالسه 

بۇ دوكـالتـتا خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىنـىڭ 2 - مـاددىسـىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه خـىالپـلىق 

قـىلـىش مهسـىلـىسـىدە دۆلهتـنىڭ مهسـئۇلـىيـىتـى بـار - يـوقلۇقـى، بـولۇپمۇ خـىتـايـنىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

ئهھدىنـامـىسـىنـىڭ 2 - مـاددىسـىدىكـى بهلـگىلـىمـىگه كۆرە ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بـارغـان 

– بـارمـىغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت قـانۇنـىي سـوئـال مۇھاكـىمه قـىلـىنـدى. ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـىنـىڭ 

يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان مـاددىلـىرىنـى بۇ يهردە كۆرسـىتـىلـگهن زور مـىقـداردىكـى دەلـىل - ئـىسـپاتـالرغـا 

تهدبـىقـلىغـانـدىن كېيىن، مهزكۇر دوكـالت ئېنىق ۋە قـايـىل قـىالرلـىق ئـىسـپات ئۆلـچىمـىگه ئـاسـاسهن، خـىتـايـنىڭ 

ئهھدىنـامـىنـىڭ 2 - مـاددىسـىدىكـى ھهربـىر تـارمـاقـقا خـىالپـلىق قـىلـغانـلىقـىنـى خۇالسـىلهپ چـىقـتى. مهزكۇر 

مـاددىدا كۆرسـىتـىلـگهن ھهر قـانـداق ھهرىكهت «قـوغـدىلـىدىغـان گۇرۇپـپىنـى پۈتۈنـلهي يـاكـى قـىسـمهن يـوقـىتـىش 

نـىيـىتـى» بـىلهن قـىلـىنـغانـدا، 2 - مـاددىغـا كۆرە بۇ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ نـىيهتـنىڭ نـىشـانـى بۇ 

گۇرۇپـپىنـىڭ بـىر گهۋدە سۈپـىتـىدىكـى مهۋجۇتلۇقـىنـى يـوقـىتـىشـتۇر. ئهھدىنـامه تهلهپ قـىلـغان مهقـسهت رەسـمىي 

بـايـان، سـىيـاسهت، ئـومۇمـىي پـىالن، ھهرىكهت ئهنـدىزىسـى ۋە لـوگـىكـىلـىق تهرتـىپـكه ئـىگه قـايـتا - قـايـتا 

بۇزغۇنـچىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـوبيېكتىپ ئۆلـچهمـلهر ئـارقـىلـىق ئۆلـچىنـىدۇ. بۇ خـىل ئـارقـا 

كۆرۈنۈشـته، خـىتـاي دۆلهت رەھبىرى شـى جـىنـپىڭ ئـاشقۇنلۇقـنىڭ ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىدە يـىلـتىز تـارتـقانـلىقـىنـى 

ئـىلـگىرى سۈرۈپ، بۇ رايـونـدا « تېرورلۇقـقا قـارشـى خهلـق ئۇرۇشـى» قـوزغـاپ، ئۇيغۇرالر مهركهزلـىشـىپ 

ئـولتۇراقـالشـقان رايـونـالرنـى بۇ ئۇرۇشـنىڭ ئـالـدىنـقى سېپى قـىلـدى. خهۋەر قـىلـىنـىشـىچه، الگېر قـاراۋۇلـلىرىغـا 

«قـازاقـالر، ئۇيغۇرالر ۋە بـاشـقا مۇسۇلـمان مـىلـلهتـلهر يـوقـالـمىغۇچه ... بـارلـىق مۇسۇلـمان مـىلـلهتـلهر 

يـوقـىتـىلـمىغۇچه» بۇ سـىسـتېمىنـى داۋامـالشـتۇرۇش تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈرۈلـگهن. يۇقـىرى دەرىجـىلـىك 

ئهمهلـدارالر «يـىغـىۋېلىشـقا تېگىشـلىكـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى يـىغـىۋېلىش»، «ئۇالرنـى پۈتۈنـلهي يـوقـىتـىش… 

ئۇالرنـىڭ يـىلـتىزى ۋە شـاخـلىرىنـى ۋەيـران قـىلـىش» ۋە «ئۇالرنـىڭ نهسهبـىنـى بۇزۇش، يـىلـتىزىنـى قۇرۇتۇش، 

مۇنـاسـىۋىتـىنـى ئۈزۈش ۋە كېلىپ چـىقـىشـىنـى بۇزۇش» تـوغـرىسـىدا بۇيـرۇق چۈشۈردى. ئهمهلـدارالر كهڭ 

كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـىنـى «ئۆسـمىنـى يـوقـىتـىش»قـا، ھهتـتا زىرائهتـلهر ئـارىسـىغـا يـوشۇرۇنـغان يـاۋا 

ئـوت - چۆپـلهرنـى يـىلـتىزىدىن قـومۇرۇپ تـاشـالشـقا ئـوخشـىتـىپ، بۇنـىڭدا «ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئۆلتۈرۈش 

ئۈچۈن خىمىيىلىك دورا پۈركۈش كېرەكلىكى»نى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. 

خـىتـاي بـىرال ۋاقـىتـتا سـىسـتېمىلـىق ئـىكـكى ھهرىكهت ئېلىپ بېرىپ، بـىر تهرەپـتىن تۇغۇت يېشىدىكـى 

ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـى مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋەتـسه، يهنه بـىر تهرەپـتىن تۇغۇت يېشىدىكـى ئۇيغۇر ئهرلـىرىنـى 

تۇتقۇن قـىلـىپ، شۇ ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپـىيـىش ئـىقـتىدارىنـى چهكـلىدى. خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـىدا تۇرۇشـلۇق 

بـاش ئهلـچىخـانـىسـىنـىڭ «ئـاشقۇنلۇقـنى يـوقـىتـىش جهريـانـىدا، شـىنـجاڭدىكـى ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـىڭ ئـىدىيهسـى ئـازاد 
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قـىلـىنـدى، جـىنسـىي بـاراۋەرلـىك ۋە كۆپـىيـىش سـاغـالمـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلۈپ، ئۇالر <بـاال تۇغۇش 

مـاشـىنـىسـى>لـىق قـىسـمىتـىدىن قۇتۇلـدى» دېيىشـى بـىلهن، خـىتـاي «ئۇيغۇر ئـايـالـلىرى»نـىڭ خـىتـايـنىڭ مهزكۇر 

رايـونـدىكـى «ئـاشقۇنلۇق»قـا قـارشـى مۇجـادىلـىگه بـاغـالنـغان تۇغۇت چهكـلهش ھهرىكـىتـىنـىڭ نـىشـانـلىرى 

ئىكهنلىكىنى ئوچۇق – ئاشكارا ئېتىراپ قىلدى. 

ئۇيغۇرالرنـى بـىر مـىلـلهت سۈپـىتـىدە يـوقـىتـىش غهرىزى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇر كـىمـلىكـى، جهمـئىيـىتـى 
ۋە ئـائـىله تۇرمۇشـىنـىڭ ھهمـمه تهرەپـلىرىنـى يـوقـىتـىش ۋە ئۇيغۇر بـالـىلـىرىنـى دۆلهت قـارمـىقـىدىكـى يېتىمـخانـىالرغـا 
بهنـد قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان ئـومۇمـىيۈزلۈك سـىيـاسهت ۋە پـروگـرامـمىلـىرىدا تېخىمۇ بهك گهۋدىلهنـدى. يهرلـىك 
ھۆكۈمهتـلهر خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ مهزكۇر ھهرىكهتـلىرىگه ئـاۋاز قـوشۇپ، ئۇيغۇر مـائـارىپـىنـى ئهمهلـدىن 
قـالـدۇرۇپ، مـىلـلىي ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه ئۇيغۇر بـىنـاكـارلـىقـى ۋە ئـائـىله ئـاالھىدىلـىكـلىرىنـى ۋەيـران قـىلـدى. 
مهسـچىتـلهرنـى ۋە مۇقهددەس ئـورۇنـالرنـى بۇزدى يـاكـى پۈتۈنـلهي چېقىۋەتـتى. چېقىلـماي قـالـغانـلىرىنـى تـاقـىدى 
يـاكـى تـىجـارەت سـورۇنـلىرىغـا ئـايـالنـدۇردى، ھهمـدە ئۇيغۇر كـىمـلىكـى ۋە ئـىجـتىمـائـىي بـاغـلىنـىشـىنـىڭ مۇھىم 
ئېلېمېنتلىرىنـى ۋەيـران قـىلـدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـائـىله بـاشـلىقـلىرى، نـوپۇزلۇق شهخسـلهر، ئهنـئهنـىۋى ۋە 
كهسـپىي سهرخـىلـالر ۋە كۈلتۈرەل يـولـباشـچىالر قـاتـارلـىق ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـىڭ قـوغـدىغۇچـىلـىرى ۋە 
تـارقـاتقۇچـىلـىرىنـى ئۇالرنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـى يـاكـى مهدەنـىيهت سهۋىيهسـى 
دېگهنـلهرنـى نهزەردە تۇتـماسـتىن، قهسـتهن ئۇزۇن مۇددەت تۇتقۇن قـىلـىشـى يـاكـى ئۆلتۈرۈشـى خـىتـايـنىڭ 
ئۇيغۇرالرنـى بـىر مـىلـلهت سۈپـىتـىدە يـوقـىتـىش غهرىزىنـى تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ ئـىسـپاتـالپ بېرىدۇ. خـىتـايـنىڭ بۇ 
رايـونـدىكـى سـىيـاسـىتـى ۋە قـىلـمىشـلىرىغـا چـوقۇم ئـومۇمـىي جهھهتـتىن قـاراش كېرەك بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى 

بىر مىللهت سۈپىتىدە پۈتۈنلهي ياكى قىسمهن يوقىتىش غهرىزى بارلىقى ئېنىق. 

كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـى داۋامـىدا، مهشھۇر ئۇيغۇر يـولـباشـچىالرنـىڭ ئۆلۈپ كهتـكهنـلىكـى 
تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهر مهۋجۇت. مهزكۇر داڭدار شهخـىسـلهر نۇقـتىلـىق ھالـدا ئۆلۈم جـازاسـىغـا يـاكـى ئۇزۇن 
مۇددەتـلىك قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـغان، بـولۇپمۇ ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى يـاشـانـغانـالر 15 ~ 20 يـىلـلىق 
قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـغان. مهزكۇر رايـونـدا ئۇيغۇرالرنـى كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش داۋامـىدا 
كۆرۈلـگهن، دۆلهت تهسـتىقـلىغـان بۇ ئۆلۈمـلهر 2 - مـاددىنـىڭ (a) تـارمـاقـچىسـىدىكـى «گۇرۇپـپا ئهزالـىرىنـى 

ئۆلتۈرۈش» بىلهن باراۋەردۇر. 

ئۇيغۇرالر الگېرنـىڭ ئـىچـى - سـىرتـىدا بـاسقۇنـچىلـىق، جـىنسـىي پـاراكهنـدىچـىلـىك ۋە ئـوچۇق - ئـاشـكارە 
ھاقـارەتـلىنـىش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان سـىسـتېمىلـىق قـىيـىن – قـىسـتاقـقا، رەھىمسـىز، ئـىنـسانـىيـلىقـقا 
زىت، خـارلـىغۇچـى مۇئـامـىلـىگه ئۇچـراۋاتـىدۇ. كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش، دۆلهت قـارمـىقـىدىكـى 
يېتىمـخانـىالر ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهك قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى مېڭه يۇيۇش ئۈچۈن اليـىھهلهنـگهن بـولۇپ، بۇالر 
ئۇيغۇرالرنـى تۇتقۇن قـىلـىنـىش تهھدىتـى يـاكـى كۈنـدىلـىك چېكىدىن ئـاشـقان جـىسـمانـىي ۋە پسـىخـولـوگـىيـىلـىك 
قـىيـناش سهۋەبـلىك ئۆلۈۋېلىشـقا قـىسـتىغـان. شۇڭا خـىتـاي 2 - مـاددىنـىڭ (b) تـارمـىقـىدا كۆرسـىتـىلـگهن 
«گۇرۇپـپا ئهزالـىرىغـا جـىسـمانـىي يـاكـى روھىي جهھهتـتىن ئېغىر زىيـان يهتكۈزۈش» قـىلـمىشـى ئۈچۈن جـاۋابـكار 

ھېسابلىنىدۇ. 

خـىتـاي دائـىرىلـىرى سـىسـتېمىلـىق ھالـدا ئۇيغۇرالرنـى، بـولۇپمۇ تۇغۇت يېشىدىكـى ئهرلهرنـى، ئـائـىله 
بـاشـلىقـلىرىنـى ۋە مهھهلـله ئـاقـساقـالـلىرىنـى يـاشـاشـقا مـاس كهلـمهيـدىغـان شـارائـىتـتا تۇتۇپ تۇرۇش بـىلهن بـىر 
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ۋاقـىتـتا، ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىغـا قـارىتـا تۇغۇت چهكـلهش تهدبـىرلـىرىنـى قـولـالنـدى ۋە ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي 
جـىسـمانـىي ئهمـگهكـكه سـالـدى. يـىغـىپ ئېيتقانـدا، خـىتـاي ئـىكـكىنـچى مـاددىنـىڭ (c) تـارمـىقـىدا 
كۆرسـىتـىلـگهنـدەك، «شۇ گۇرۇپـپىنـىڭ تۇرمۇش شـارائـىتـىغـا ئۇالرنـى جـىسـمانـىي جهھهتـتىن پۈتۈنـلهي يـاكـى 

قىسمهن ۋەيران قىلىدۇ، دەپ قارىلىدىغان دەرىجىدە قهستهن زىيان سالدى». 

خـىتـاي ئۇيغۇرالر مهركهزلـىك ئـولتۇراقـالشـقان رايـونـالردا تۇغۇت يېشىدىكـى بـارلـىق ئـايـالـالرغـا قـارىتـا كهڭ 
كۆلهمـدە تۇغـماس قـىلـىۋېتىش، ھامـىله چۈشۈرۈش ۋە بـالـىيـاتقۇ ئـىچـىگه ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش ئهسۋابـى 
سېلىش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، پـاكـىتـالر ئـارقـىلـىق ئـىسـپاتـلىغـىلـى بـولـىدىغـان، دۆلهت مهبـلهغ 
ئـاجـراتـقان تۇغۇت چهكـلهش ئـىسـتراتېگىيـىسـىنـى يـولـغا قـويـماقـتا. نـوقۇل 2019 - يـىلـىال، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 
شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى تۇغۇت يېشىدىكـى ئـايـالـالرنـىڭ كهم دېگهنـدە 80 پـىرسهنـتى ئۈچۈن 
تۇغۇت چهكـلهش ئـوپېراتسـىيهسـى قـىلـىشـنى يـاكـى بـالـىيـاتقۇسـىغـا ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش ئهسۋابـى سېلىشـنى 
پـىالنـلىغـان. جـازا الگېرلـىرىدا، ئۇيغۇر ئـايـال مهھبۇسـلىرىغـا مهجبۇرىي ھالـدا بـالـىيـاتقۇغـا سېلىنـىدىغـان 
ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش ئهسۋابـى (IUD) سېلىنـغان، بـالـىسـى چۈشۈرۈۋېتىلـگهن، ئۇالرغـا يهنه ھهيـز 
تـوخـتىتـىش ئۈچۈن ئـوكۇل ئۇرۇلـغان ۋە دورا يېگۈزۈلـگهن. مهزكۇر كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش ھهرىكـىتـى 
بـىلهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سهھىيه كـومـىتېتىنـىڭ تۇغۇت يېشىدىكـى ئۇيغۇرالرنـى نۇقـتىلـىق نـىشـانـلىغـان، 
ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپـىيـىشـىنـى چهكـلهش ھهرىكـىتـى مـاس قهدەمـدە ئېلىپ بېرىلـغان. ئۆزئـارا بـاغـلىنـىشـلىق بۇ 
سـىيـاسهتـلهرنـىڭ نهتـىجـىسـى سۈپـىتـىدە، ھۆكۈمهت سـىتـاتـىسـتىكـىسـى ئۇيغۇرالر مهركهزلـىك ئـولتۇراقـالشـقان 
رايـونـالردىكـى نـوپۇسـنىڭ ئېشىش سۈرئـىتـىنـىڭ نۆلـگه يېقىنـالشـقانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـلىدى. شۇڭالشـقا، 2 - مـاددىنـىڭ 
(d) تـارمـىقـىدا كۆرسـىتـىلـگهنـدەك، خـىتـاي ئېنىقـال «گۇرۇپـپا ئـىچـىدە تۇغۇلۇشـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـنى مهقـسهت 

قىلغان تهدبىرلهرنى قوللىنىش» قىلمىشى ئۈچۈن جاۋابكار ھېسابلىنىدۇ. 

ئـاخـىرىدا، بـارغـانسېرى كۆپـلىگهن ئۇيغۇر ئـاتـا - ئـانـىلـىرى جـازا الگېرلـىرىغـا ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهك 
مۇئهسـسهسهلـىرىگه قـامـالـغانـلىقـتىن، ئۇيغۇر بـالـىالر دۆلهت قـارمـىقـىدىكـى يېتىمـخانـىالرغـا سـولـىنـىپ، خـىتـاي تـىلـى 
مۇھىتـىدا ئۆلـچهمـلىك خـىتـايـچه پهرزەنـت تهربـىيهلهش ئۇسۇلـلىرىدا يېتىشـتۈرۈلـمهكـته. شۇڭا، خـىتـاي «ئـىرقـىي 
قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى» نـىڭ 2 - مـاددىسـىنـىڭ (e) تـارمـاقـچىسـىدا كۆرسـىتـىلـگهنـدەك، «گۇرۇپـپىدىكـى 

بالىالرنى باشقا (مىللىي، ئېتنىك، ئىرقىي ياكى دىنىي) گۇرۇپپىغا مهجبۇرىي يۆتكهۋاتىدۇ». 

(تۈگىدى) 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 
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كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى



 قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى  

قـازاقـىسـتان ئۇيغۇرلـىرى دېگهنـدە، 1991 - يـىلـى 15 - دېكابـىر سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن ئـايـرىلـىپ چـىقـىپ 

مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىغـان قـازاقـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى تېررىتـورىيـىسـى ئـىچـىدە يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالر كۆزدە 

تۇتۇلـىدۇ. مهزكۇر ئۇيغۇر تـوپلۇمـى ئـانـا ۋەتـىنـىمـىزدىن قـالسـىال دۇنـيا بـويـىچه ئۇيغۇر خهلـقى ئهڭ كۆپ 
ئـولتۇراقـالشـقان تـوپلۇم ھېسابـلىنـىدۇ. شۇڭالشـقا قـازاقـىسـتانمۇ ۋەتـىنـىمـىزدىن قـالسـىال ئۇيغۇرالر ئهڭ كۆپ بـولـغان 

ئـىكـكىنـچى چـوڭ دۆلهت دەپ قـارىلـىدۇ. ئۇنـدىن بـاشـقا قـىرغـىزىسـتان، ئۆزبېكىسـتان، تـاجـىكـىسـتان، ھهتـتا 

تۈركـمهنـىسـتانـدىمۇ مهلۇم سـانـدا ئۇيغۇرالر يـاشـايـدۇ. بۇالر مهتبۇئـاتـالردا ئـومۇمـالشـتۇرۇلۇپ ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا 

ئۇيغۇرلـىرى دەپ ئـاتـىلـىدۇ. ھازىرقـى زامـان ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئۇيغۇرلـىرى بـىر پۈتۈن ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ بـىر قـىسـىمـى 

بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ يـاشـىغـان دۆلهتـلىرى ۋە تۈزۈمـلىرى ئـايـرىم بـولسـىمۇ، بـىراق ئـورتـاق ئۇيغۇر مهدەنـىيهت 

گهۋدىسـىگه مهنسۇپتۇر. ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى ئۇيغۇر ئـاھالـىسـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 20-ئهسـىرنـىڭ بېشىدىن 

ئېتىبـارەن بـاشـلىغـان ئۆز ئـالـدىغـا مـىلـلىي كـىمـلىك تـىكـلهش ۋە ئۇنـى تېز راۋاجـالنـدۇرۇش سـىيـاسـىتـىنـىڭ 
نهتـىجـىسـىدە ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىك ۋە مـىلـلىي روھىنـى ئۈزلۈكسـىز راۋاجـالنـدۇرۇپ، مۇرەكـكهپ سـىيـاسـىي، 

ئـىجـتىمـائـىي-ئـىقـتىسـادىي ۋە مهدەنـىيهت تهرەقـقىيـات مۇسـاپـىلـىرىنـى بېسىپ ئۆتـتى. 1921 - يـىلـى 3 - ئـىيۇن 

ئېچىلـغان تـاشـكهنـت قۇرۇلـتىيـىدا رەسـمىي مـاقۇلـالنـغان ئۇيغۇر مـىلـلىي كـىمـلىكـى ئـاسـتىغـا ئۇيۇشـقان قهيـسهر 

خهلـقىمـىز 2021 - يـىلـى 3 - ئـىيۇنـغا كهلـگىچه سـاق يۈز يـىل لېنىنـچه - يـاڭ زېڭشىنـچه بـىخۇتلۇقـتا 
قـالـدۇرۇلۇپ ئـالـدىنـىش، سـىتـالـىنـچه - شېڭ شـىسهيـچه چـوڭ تـازىالشـتا قـىرىلـىش، ۋاڭ جېنچه ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق، ۋاڭ ئېنماۋچه سـىيـاسـىي زىيـانـكهشـلىك، ۋاڭ لېچۈنـچه چـوڭ خـىتـايـچىلـىق جـىنـايهتـلىرىدە تـاالپهت 

تـارتـىش، ئـاخـىرىدا خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ قـولـىدا دۆلهت تېررورلۇقـى ئـاسـتىدا بـىرمـىلـلهت سۈپـىتـىدە ئـومۇميۈزلۈك 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا دۇچـار بـولۇش قـاتـارلـىق تـارىخـتا مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن قـورقۇنچـلۇق ۋە تـىل بـىلهن 
ئـىپـادىلـىگۈسـىز قـايغۇ - ئهلهمـلىك قـىسـمهتـلهرنـى بېشىدىن كهچۈرۈپ يۈز يـىلـلىق قـان- يـاشـلىق بـىر ئهسـىرنـى 

تامامالش ھارپىسىدا تۇرماقتا. 

ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى ئۇيغۇرالر ئۆزىگه خـاس مـىلـلىي مهدەنـىيهت ئهنـئهنـىسـىگه ئـىگه بـولۇپ، مهدەنـىيهت-

مــائــارىپ، ئــىلــىم-پهن ۋە بــاشــقا تۈرلۈك ســاھهلهردە زور نهتــىجــىلهرنــى قــولــغا كهلتۈردى. ئۇيغۇرالر بۇ 

جۇمھۇرىيهتـلهردە ئـازسـانـلىق مـىلـلهت ھېسابـالنسـىمۇ، بـىراق سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي، مهدەنـىي-مـائـارىپ، 
سهنــئهت ۋە بــاشــقا ھهر قــايســى ســاھهلهردە قــولــغا كهلتۈرگهن نهتــىجــىلــىرى بــىلهن ئۆزلــىرى يــاشــىغــان 

جۇمھۇرىيهتـلهرگه بهلـگىلـىك تهسـىر كۆرسهتـتى. ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـانـا ۋەتـىنـىگه خـوشـنا غهربـىي ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا 
(خـىتـايـالر بـىزنـى پۈتۈن كۈچـى بـىلهن شهرقـىي ئـاسـىيـا كـاتېگورىيـىسـىگه تهۋە دەپ ئېتىراپ قـىلـدۇرۇش ئۈچۈن، 
بـىزنـىڭ مهركـىزىي ئـاسـىيـا خهلـقلىرى بـىلهن بـاغـالنـغان بـارلـىق ئـورتـاقـلىقـلىرىمـىز ۋە خـاسـلىقـلىرىمـىزنـى يـوقـىتـىشـقا 

كۈچهۋاتـقان نـازۇك پهيـتلهردە مهن ۋەتـىنـىمـىزنـى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـىڭ سـىرتـىدا دەپ ئـىپـادە قـىلـىشـقا قـارشـى 
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تۇرىمهن. شۇڭالشـقا خـوشـنا مهركـىزىي ئـاسـىيـا ئهلـلىرىنـى غهربـىي ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئهلـلىرى دەپ ئـاتـاشـنى 
تهشهببۇس قـىلـىمهن) رايـونـى ئهزەلـدىن ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى كهڭ تـارقـىلـىپ، جۇشقۇن راۋاجـلىنـىپ، ئهيـنى 

ۋاقـىتـالردا ئۇيغۇر مـىلـلىتـىدىن كۆپـلىگهن دۆلهت ئهربـابـلىرى، مهدەنـىيهت ئهربـابـلىرى يېتىشـىپ چـىقـقان، ھهم 

ئـىجـتىمـائـىي-سـىيـاسـىي ھايـاتـتا مۇھىم رول ئـويـنىغـان مۇھىم رايـونـدۇر. بۇ رايـونـدىكـى سـابـىق سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىدىن مۇسـتهقـىل بـولـغان قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان، ئۆزبېكىسـتان، تۈركـمهنـىسـتان جۇمھۇرىيهتـلىرىدە 

ئـولتۇراقـالشـقان ئۇيغۇرالر ئۆزلـىرىنـىڭ تـىلـىنـى، مهدەنـىيـىتـىنـى سـاقـالپ قېلىش ئۈچۈن ئهنه شۇ جۇمھۇرىيهتـلهردە 

مهۋجۇت بـولـغان بـارلـىق مۇمـكىنـچىلـىكـلهردىن پـايـدىلـىنـىپ كهلـگهن. ئۆتـكهن بـىر ئهسـىر مـابهيـنىدە بۇ 

جۇمھۇرىيهتـلهردە ئـون مـىڭلىغـان ھهربـىي قـومـانـدان - ئهسـكهرلهر، يۈزلـىگهن شـائـىر - يـازغۇچـىالر، مـىڭلىغـان 

ئـالـىمـالر، يۈزلـىگهن مهرىپهتـچىلهر، سهنـئهتـكارالر، ئـونـلىغـان داڭلىق رەسـسامـالر تهربـىيـىلـىنـىپ چـىقـىپ، شۇ 

جۇمھۇرىيهتـلهرنـىڭ ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئـاتـاقـلىرىغـا ۋە ھۆرمهت نـامـلىرىغـا سـازاۋەر بـولـغان. بـىز بۇ مـاقـالـىدە 

پهقهتال ھازىرقى قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى ھهققىدە قىسقىچه توختىلىپ ئۆتىمىز:  

1. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى:  

ھازىرقـى مهركـىزى ئـاسـىيـا مۇسـتهقـىل تۈركـىي جۇمھۇرىيهتـلىرىنـىڭ رەسـمىي سـىتـاتـىسـتىكـىلـىرى بـويـىچه، 

كۈنـىمـىزدە قـازاقـىسـتان ئۇيغۇر جـامـائـىتـى ئهڭ كۆپ دۆلهتتۇر. قـازاقـىسـتان ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 1999 - يـىلـدىكـى 

ئـومۇمـىي نـوپۇس سـىتـاتـىكـىسـى بـويـىچه ئۇيغۇرالر، قـازاقـالر، ئـورۇسـالر، ئۆزبېكلهر، ئۇكـرائـىنـالر، بېالرۇسـالر ۋە 

تـاتـارالردىن قـالسـىال قـازاقـىسـتانـدىكـى 7 - چـوڭ مـىلـلهت بـولۇپ، نـوپۇسـى 210400 كـىشـى دەپ قـارالـغان. 

2009 - يــىلــدىكــى ســانــلىق مهلۇمــاتــتا 223100 كــىشــى دەپ ئېلىنــغان. 2012-يــىلــىدىكــى نــوپۇس 
سـىتـاتـىسـتىكـىسـى بـويـىچه، قـازاقـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىدىكـى ئۇيغۇرالر 237532 نهپهر دەپ قـارالـغان. 2020 - 

يـىلـدىكـى نـوپۇسـى تهخـمىنهن 300000 نهپهرگه يهتـكهن بـولۇشـى مۇمـكىن دەپ پهرەز قـىلـىنـماقـتا. بـىراق يهرلـىك 

خهلـقنىڭ، بـولۇپمۇ شۇ يهردىكـى ئۇيغۇر سهرخـىلـلىرىنـىڭ قـارىشـىچه، قـازاقـىسـتانـدا ھازىر بـىر مـىلـيونـدىن ئـارتۇق 

ئۇيغۇر بـارلـىقـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. چۈنـكى مهركـىزىي ئـاسـىيـا جۇمھۇرىيهتـلىرىدىكـى ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى ئـارىسـىدا 
مهيـلى سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ۋەيـاكـى ئۇنـىڭدىن كېيىنـكى ھهر قـايسـى مۇسـتهقـىل جۇمھۇرىيهتـلهر دەۋرىدىكـى 

ھۆكۈمهت سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـائ ىشهنـچ قـىلـماسـلىق، ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـىنـىڭ ئهمهلـىيهتـته بۇ تۇرغۇن 

سـانـلىق مهلۇمـاتـالردىن خېلىال كۆپ ئـىكهنـلىكـى ھهقـقىدە تۈرلۈك قـاراشـالر ھهم ئۇالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ 

ئوخشىمىغان مهلۇماتلىرى مهۋجۇت. 

2 . قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ مىللىي كىملىك تهرەققىياتى:  

 خـىتـاي تهرەپ ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـانـا ۋەتـىنـىنـى ئـىشـغال قـىلـىپ، ھهر خـىل سـىيـاسـىي سۇيـقهسـت ۋە تهقـىپـلهرنـى 
بـاشـلىغـانـدىن كېيىن، ھازىرقـى غۇلـجا ۋە قهشـقهرنـى مهركهز قـىلـغان ئۇيغۇرالر 1964 - 1954 - يـىلـلىرى 

تـوپ-تـوپ بـولۇپ ئهيـنى چـاغـدىكـى قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان ۋە ئۆزبېكىسـتان رىسـبۇپـلىكـىلـىرىغـا كۆچۈپ 
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چـىقـقان. بۇ چوـڭ كۈچۈشلـهر نهتىـجىـسىـدە مهركىـزىي ئاـسىـياـ جۇمھۇرىيهتلـىرىدىكىـ ئۇيغۇرالرنىـڭ ساـنىـ بىـراقال 

ئـاشـقان. شۇنـىڭدەك شۇ يهردىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ مـىلـلىي مهدەنـىيـىتـى، تـىل-يېزىقـى، ئۆرپ-ئـادەتـلىرى، 
سهنـئىتـى ۋە بـاشـقىالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان مـىلـلىي كـىمـلىكـلىرى كۈچهيـگهن ھهم راۋاجـالنـغان. ئۆز ئېتنىك 

كـىمـلىكـىنـى سـاقـلىغـان ئۇيغۇرالر يېڭىدىن كۆچۈپ كهلـگهنـلهر بـىلهن قـوشۇلۇپ، قـىرغـىزىسـتان ئۇيغۇرلـىرى 

بـىردىنـال كۆپهيـگهن. ئۆزبېكىسـتان ئۇيغۇرلـىرى بۇ چـاغـالردا ئـاسـاسـىي جهھهتـتىن ئۆزبېكلىشـىپ، ئۆز مـىلـلىي 

كـىمـلىكـىنـى پۈتۈنـلهي دېگۈدەك يۈتتۈرۈپ قـويـغان بـولۇپ، ئهسـلىدىكـى ئېتنىك كـىمـلىكـىنـى يـوقـاتـمىغـانـالر يېڭى 

كۆچۈپ كهلـگهنـلهر بـىلهن قـوشۇلۇش نهتـىجـىسـىدە ئۇيغۇر جـامـائهتـچىلـىكـى رەسـمىي شهكـىلـدە قـايـتىدىن پهيـدا 

بـولـغان ھهمـدە ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى يېڭى تهرەقـقىيـات بـاسقۇچـىغـا كـىرگهن. قـازاقـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالر 
كـولـخوزالر، يېزا-قـىشـالقـالر ۋە شهھهرلهرگه تـوپـلىشـىپ، زىچ يـاشـىغـانـلىقـى ئۈچۈن ئۆزمـىلـلىي كـىمـلىكـى، 

مـائـارىپـى ۋە مـىلـلىي مهدەنـىيـىتـىنـى سـاقـلىشـى بـاشـقا جۇمھۇرىيهتـلهرگه قـارىغـانـدا زور دەرىجـىدە يـاخشـى بـولـغان. 

1950-يىـلالردا سوـۋېت ئىـتتـىپاـقىـ تېررىتوـرىيىـسىـدىكىـ ئۇيغۇرالر ئاـرىسىـدا پهقهت قاـزاقىـستـان ئۇيغۇرلىـرىال 
سـوۋېت ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـىڭ سـىمۋولـى سۈپـىتـىدە مهۋجۇت بـولۇپ تۇرغـان. بـىراق ھازىرقـى ئهمهلـىي 

ئهھۋالـالرنـى كۆزدە تۇتـقانـدا، ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىمـىز سـىرتـىدىكـى ئـىكـكى مۇھىم گۇرۇپـپىسـىنـىڭ بـىرى بـولـغان 

پهرغـانه گۇرۇپـپىسـى داۋامـلىق ئۆزبېكلىشـىش خهۋپـى ئـاسـتىدا تۇرمـاقـتا. چۈنـكى ئۆزبېك مهدەنـىيـىتـى بـىلهن 
ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى ئـارىسـىدا ئـاسـاسهن چـوڭ پهرق بـولـمىغـاچـقا، ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه بۇ گۇرۇپـپىدىكـى ئۇيغۇرالر 
ئـاسـاسهن تـارقـاق ئـولتۇراقـالشـقاچـقا، ئۇالرنـىڭ ئۆزبېكلهرگه سـىڭىشـىپ كېتىشـى پهقهت ۋاقـىت مهسـىلـىسـى بـولۇپ 

قـالـغان. ئۇيغۇرالرنـىڭ قـازاقـىسـتان ۋە قـىرغـىزىسـتانـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان يهتـتهسۇ گۇرۇپـپىسـى بـولـسا ئۆز مـىلـلىي 

كـىمـلىكـى، مـىلـلىي مهدەنـىي-مـائـارىپـى، ئهدەبـىيـات-سهنـئىتـى، مۇزىكـىلـىرى ۋە ئۆرپ-ئـادەتـلىرىنـى ئـىزچـىل 

تۈردە يـاخشـى سـاقـالپ كهلـگهن. شۇنـىڭدەك بۇالرنـى مهلۇم دەرىجـىدە راۋاجـالنـدۇرۇپ، بـىر پۈتۈن ئۇيغۇر 
مـىلـلىي كـىمـلىكـى ۋە ئۇيغۇر مهدەنـىيهت كـىمـلىكـىنـىڭ مهركـىزىي ئـاسـىيـا رايـونـىدىكـى بـىر پـارچـىسـىلـىق رولـىنـى 

ئـويـنىمـاقـتا. بۇ گۇرۇپـپىنـىڭ يهرلـىك قـازاق ۋە قـىرغـىز قـاتـارلـىق خهلـقلهرگه سـىڭىپ كېتىشـى ئـاسـاسهن دېگۈدەك 

كۆرۈلمىگهن. بىراق، بۇنىڭدىن كېيىنكى تهرەققىيات يۆنىلىشىنى تهتقىق قىلىش ناھايىتى مۇھىم، ئهلۋەتته.  

3 . قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ مىللىي مهدەنىيهت تهرەققىيات باسقۇچلىرى:  

 قـازاقـىسـتان ئۇيغۇرلـىرىنـىڭ مهدەنـىيهت جهھهتـتىكـى تهرەقـقىيـات بـاسقۇچـلىرىنـى تـارىخـىي تهرتـىپ ۋە 
دۆلهت تۈزۈلـمىسـى نۇقـتىسـىدىن چـىقـىش قـىلـىپ، ئۈچ تـارىخـىي دەۋرگه بۆلۈشـىمـىز مۇمـكىن. چۈنـكى بۇ ئۈچ 

دەۋرنىڭ ئۆزىگه خاس خاراكتېرى، خۇسۇسىيىتى ۋە تهرەققىيات مۇساپىسى بار. 

 1 ) چاررۇسىيه دەۋرى (1878 - 1917) 

 دوكتۇر نهبـىجـان تۇرسۇن ئهپهنـدىنـىڭ ئـىلـگىرى سۈرۈشـىچه، چـاررۇسـىيه دەۋرى پۈتۈن ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا 
خهلـقلىرىگه، ئـوخـشاشـال ئۇيغۇرالرغـىمۇ ھېچقانـداق گۈلـلىنـىش ئېلىپ كهلـمىگهن بـولۇپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ زامـانـىۋى 
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مهدەنـىي-مـائـارىپـىنـىڭ رەسـمىي شهكـىلـلىنـىش ۋە گۈلـلىنـىشـى سـوتسـىيـالـىسـتىك ئـىدىئـولـوگـىيه ئـاسـتىدا سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى دەۋرىدىال ئـىشـقا ئـاشـتى. يهتـته سۇنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى ئۇيغۇر 

ئـاھالـىلـىرىنـىڭ ئـومۇمهن ئۇيغۇر ئېلىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـىر پۈتۈن ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ مهدەنـىيهت 

جهھهتـته ئـارقـىدا قـالـغانـلىقـى،سـاۋاتسـىزلـىقـنىڭ نـاھايـىتـى يۇقـىرى سهۋىيـىدە ئـىكهنـلىكـى ئۇيغۇر 
زىيـالـىيـلىرىدىن ئـابـدۇلـال روزىبـاقـىيېف، بۇرھان قـاسـىمـوف قـاتـارلـىقـالرنـىڭ مـاقـالـىلـىرىدە كۆپ تهكـىتـلهنـگهن 

ئـىدى. بۇرھان قـاسـىمـوف يهتـتهسۇدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ مهدەنـىيهت-مـائـارىپ ئهھۋالـى ھهقـقىدە تـوخـتىلـىپ: 
«خهلـقىمـىزنـىڭ 100 دىن بـىرى بـولـمىسـا، قـالـغانـلىرى يېزىشـنى بـىلـمهيـدۇ. سـاۋاتسـىزلـىقـنى ئـاخـىرالشـتۇرۇش 

چـارىلـىرى بـىزدە تېخى كۆرۈلـمىدى. يېتهرسـىزلـىك كۆپ، مـىڭدىن بـىرىنـىمۇ يېزىپ تۈگهتـكىلـى بـولـمايـدۇ، 
ئـىنـقىالبـتا پۈتۈن رۇسـىيهدىكـى ئـايـماقـالرنـىڭ ئـارىسـىدا ئهڭ ئېزىلـگىنـى بـىز. مهيـلى ئۆتمۈشـته، مهيـلى ھازىر ئهڭ 

تۆۋەن، نادان سانالغىنى بىز، ئېغىرلىقنى، خورلۇقنى ئهڭ كۆپ تارتقان بىز ئۇيغۇر خهلقى» دەپ يازغان. 

 2 ) سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرى (1918 - 1991) 

 دوكتۇر نهبـىجـان تۇرسۇن ئهپهنـدى بۇ بـاسقۇچـنى يهنه ئۈچ مهزگـىلـگه ئـايـرىپ شۇنـداق دەيـدۇ: 
«ئۇيغۇرالرنـىڭ 20-ئهسـىردىكـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى دەۋرىدىكـى مهدەنـىيهت تهرەقـقىيـاتـىنـى سـتالـىن ھاكـىمـىيهت 

يۈرگۈزگهن بـاسقۇچ ۋە سـتالـىنـدىن كېيىنـكى بـاسقۇچ، سـوۋېت- جۇڭگو رەقـىبـلىك بـاسقۇچـىدىن ئـىبـارەت 
ئـىبـارەت ئۈچ مهزگـىلـگه ئـايـرىش مۇمـكىن. سـتالـىن دەۋرىدىكـى ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـى يهنه 1938-1937-

يـىلـلىرىدىكـى چـوڭ تـازىالش ھهرىكـىتـى ۋە سـوۋېت-گېرمـان ئۇرۇشـىنـىڭ بـاشـلىنـىشـىنـى چېگرا قـىلـىپ، ئـىكـكى 

بـاسقۇچـقا ئـايـرىش مۇمـكىن. بـىرىنـچى بـاسقۇچ 1918-1941-يـىلـلىرى بـولۇپ، بۇ يـىگـىرمه يـىل ئـىچـىدە ئۇيغۇر 

خهلـقى مهدەنـىيهت-مـائـارىپ، سهنـئهت ۋە بـاشـقا ھهرسـاھهلهر بـويـىچه مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن تهرەقـقىيـاتـالرغـا 
ئېرىشـتى. ئۇيغۇر زامـانـىۋى مهدەنـىيـىتـى، سهنـئىتـى،ئهدەبـىيـاتـى يـوقلۇقـتىن بـار بـولۇپ، شهكـىلـلىنـىش ۋە 
راۋاجـلىنـىش جهريـانـلىرىنـى بـاشـتىن كهچۈردى. بـىرىنـچى بـاسقۇچـتا يـارىتـىلـغان ئۇيغۇر مهدەنـىيهت مهنـزىرىسـى 

1938-1937-يـىلـلىرى سـتالـىنـنىڭ تـازىالش ھهرىكـىتـى بـىلهن بـىتـچىت قـىلـىنـغان بـولـسا، 1941-يـىلـى سـوۋېت-
گېرمـان ئۇرۇشـىنـىڭ پـارتـلىشـى بـىلهن كېلىپ چـىقـقان ئۇرۇش مـالـىمـانـچىلـىقـى بـىلهن تـامـامهن تۈگهشـتى. 20-

ئهسـىر ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا سـوۋېت دەۋرى ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـىڭ ئـىكـكىنـچى بـاسقۇچـى 1945-يـىلـىدىن تـاكـى سـتالـىن 

ئۆلۈپ خـرۇشېۋ ھاكـىمـىيهتـنى ئـىگـىلـىگهنـگىچه بـولـغان بـاسقۇچتۇر. مهزكۇر بـاسقۇچـتا ئۇيغۇر خهلـقى بـارلـىق 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى خهلـقى بـىلهن بـىر سهپـته تۇرۇپ، ئۇرۇش جـاراھهتـلىرىنـى سـاقـايـتىش، دۆلهتـنىڭ ئـىقـتىسـادى 

ۋە ئـىگـىلـىكـىنـى قـايـتىدىن قۇرۇش ھهم كۈچهيـتىشـكه ئـاتـالنـدى. سـىتـالـىن ئۆلـگهنـدىن كېيىن، نـىكـىتـا خـرۇشېۋنـىڭ 
شهخـسكه سېغىنـىشـقا قـارشـى تۇرۇش ھهرىكـىتـى ۋە سـتالـىنـنىڭ خـاتـالـىقـلىرىنـى تهنـقىد قـىلـىپ، سـتالـىن دەۋرىدىكـى 

گۇالگـالرنـى بـىكـار قـىلـىپ، گۇالگ تۇتقۇنـلىرىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش بـاشـالنـغانـدىن كېيىن، سـوۋېت ئۇيغۇر 

مهدەنـىيهت-مـائـارىپـىدا يېڭى تهرەقـقىيـات يـولـى بـاشـالنـدى. سـوۋېت دەۋرىدىكـى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئۇيغۇر 

مهدەنـىيـىتـىنـىڭ ئۈچـىنـچى بـاسقۇچـى سـوۋېت-جۇڭگو رەقـىبـلىك بـاسقۇچـى بـولۇپ، بۇ 1961-يـىلـلىرىدىن 

1989-يـىلـلىرىغـىچه بـولـغان 30 يـىلـغا يېقىن ۋاقـىتـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. بۇ جهريـانـدا نـىكـىتـا خـرۇشېۋ، لېئونـىد 
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بـرېژنېۋ ۋە مـىخـايـىل گـوربـاچېۋتـىن ئـىبـارە ئۈچ شهخـس مۇقـىم ۋە ئۇزۇن ۋاقـىت ھۆكۈم سۈردى. بـرېژنېۋ بـىلهن 

گورباچېۋ دەۋرى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنىڭ ئهڭ گۈللهنگهن مهزگىلى ھېسابلىنىدۇ.»  

 3 ) مۇستهقىل مىللىي جۇمھۇرىيهتلهر دەۋرى (1991-يىلىدىن تاكى ھازىرغىچه)  

 1991 - يـىلـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بـىردىنـال يـىمـىرىلـىشـى بـىلهن سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى 
تېررىتـورىيـىسـىدە 15 مۇسـتهقـىل دۆلهت مهيـدانـغا كهلـدى. شۇنـىڭدەك سـوغۇق مۇنـاسـىۋەتـلهر ئۇرۇشـى غهرب 

دۇنـياسـىنـىڭ غهلـىبـىسـى بـىلهن ئـاخـىرالشـتى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـىقـىلـىشـى دۇنـيانـى ئۆزگهرتـتى. جۈمـلىدىن 

مهزكۇر دۆلهتـنىڭ ئهتـراپـىدىكـى خهلـقىئـارا ۋە رايـون خـاراكتېرلـىق مۇنـاسـىۋەتـلهردە زور ئۆزگـىرىش يۈز بهردى. 
ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا مهيـدانـغا كهلـگهن مۇسـتهقـىل جۇمھۇرىيهتـلهر بۇ 20 يـىل ئـىچـىدە قهدەممۇ-قهدەم ئۆز مـىلـلىي 

ۋە دۆلهت كـىمـلىكـىنـى تـىكـلهش يـولـىنـى تۇتۇپ، ھاكـىمـىيهت ئۈسـتىدىكـى ئـاسـاسـلىق مـىلـلهتـلهر- قـازاقـالر، 
ئۆزبېكلهر، قـىرغـىزالر، تۈركـمهنـلهرنـىڭ دۆلهتـچىلـىك، مـىلـلهتـچىلـىك ئـىدىئـولـوگـىيـىسـى كۈچهيـتىلـدى. نهبـىجـان 
تۇرسۇن ئهپهنـدىنـىڭ تهكـىتـلىشـىچه، مۇسـتهقـىل جۇمھۇرىيهتـلهر دەۋرىدىكـى ئۇيغۇرالر ئـاسـاسـلىقـى قـازاقـىسـتانـنى 
مهركهز قـىلـىپ، ئۆز مـىلـلىي مهدەنـىيـىتـىنـى ۋە مـىلـلىي مـائـارىپـىنـى راۋاجـالنـدۇرۇش ئـىمـانـىيـىتـىگه ئـىگه بـولـغان. 
ئۇيغۇرالرنـىڭ سـانـىنـىڭ كۆپلۈكـى ۋە تـوپـلىشـىپ ئـولتۇراقـالشـقان رايـونـالرغـا ئـىگه بـولۇشـىدەك ئهۋزەلـلىكـى 

تۈپهيـلىدىن قـازاقـىسـتان ھۆكۈمـىتـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـى تهرەقـقى قـىلـدۇرۇش سـىيـاسـىتـىنـى 

چهتـكه قـاقـمىغـان. ئهمـما، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى دەۋرىدىكـى ھۆكۈمهتـنىڭ زور كۆلهمـدە مهبـلهغ ئـاجـرىتـىش 

سـىيـاسـىتـىگه ئۆزگهرتـىش كـىرگۈزۈپ، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى دەۋرىدە ھۆكۈمهتـنىڭ مهبـلىغـى ۋە بـاشقۇرۇشـى بـىلهن 

قۇرۇلـغان ئۇيغۇر مهدەنـىيهت، تهشۋىقـات، تهتـقىقـات، مـائـارىپ ئـورۇنـلىرىغـا قـارىتـا مهبـلهغـنى قـىسـقارتـىش 

ئـارقـىلـىق، بۇ ئـورۇنـالرنـىڭ گـوربـاچېۋ دەۋرىدىكـىدەك ئـاالھىدە سـاالھىيـىتـىگه چهك قـويـغان. بهزىلـىرىنـى 

تـوخـتاتـقان، بهزىلـىرىنـى بـولـسا قـىسـقارتـقان. كېيىنـچه بـازار ئـىگـىلـىكـى، خۇسۇسـىيـالشـتۇرۇش تۈزۈمـلىرىنـىڭ كهڭ 

ئـومۇمـلىشـىشـى بـىلهن ئۇيغۇرالر ئۆزلـىرى ئۆز مهدەنـىيـىتـىنـى راۋاجـالنـدۇرۇشـقا، مهبـلهغ سېلىشـقا ۋە ئۆز كۈچـىگه 

تـايـىنـىشـقا مهجبۇر بـولـغان. ئهمـما، قـازاقـىسـتان ھۆكۈمـىتـى ئۇيغۇر مهدەنـىيهت-مـائـارىپـىنـىڭ راۋاجـلىنـىشـىنـى 

قـولـالش پـوزىتسـىيـىسـىنـى داۋامـلىق سـاقـالپ قـالـغان. نېمىال دېگهن بـىلهن ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـىڭ 

ئۈچـىنـچى دەۋرى بـولـغان مۇسـتهقـىل جۇمھۇرىيهتـلهر دەۋرى ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـىنـىڭ ئـىلـگىرىكـى ئـىكـكى دەۋرگه 

قـارىغـانـدا ئهركـىن تهرەقـقىي قـىلـىش يـولـىغـا كـىرگهن، ئـانـا ۋەتـىنـى بـىلهن تهقـدىرداشـلىقـى ئـاشـقان، ئهمـما كۈچلۈك 

ۋە مۇرەككهپ ئىستىقبال مهسىلىسىگه دۇچ كهلگهن دەۋردۇر. 
خۇالسه قـىلـغانـدا، قـازاقـىسـتان ھۆكۈمـىتـى ھازىر ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى بـاشـالنغۇچ ۋە ئـوتتۇرا مهكـتهپ 
مـائـارىپـىنـىڭ داۋامـلىق راۋاجـلىنـىشـىنـى دۆلهت مهبـلىغـى ۋە پـروگـرامـمىسـى بـىلهن قـولـلىمـاقـتا. ھهر يـىلـى دۆلهت 

نۇرغۇن مهبـلهغـئ اجـرىتـىپ ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى بـاشـالنغۇچ ۋە ئـوتتۇرا مهكـتهپ دەرسـلىك مـاتېرىيـالـلىرىنـى نهشـىر 
قـىلـىپ، بـىر قـانـچه ئـون مـىڭ ئۇيغۇر پهرزەنـتلىرىنـىڭ ئۆز ئـانـا تـىلـىدا مـائـارىپ تهربـىيـىسـى كۆرۈشـنى قـولـلىمـاقـتا. 

قـازاقـىسـتان ھۆكۈمـىتـى ئۇيغۇر مهكـتهپـلىرىگه نـىسـبهتـته ئۆز مـىلـلىي تـىلـىدا دەرس ئۆتۈش، قـازاقـچه، رۇسـچه 

تـىلـالرنـى مۇھىم دەرس سۈپـىتـىدە ئۆگـىنـىش سـىيـاسـىتـى قـولـالنـغان بـولۇپ، شۇ سهۋەبـتىن ئۇيغۇر پهرزەنـتلىرى 
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پۈتۈن دەرسـلهرنـى ئۆز ئـانـا تـىلـىدا ئۆگـىنـىدۇ. بۇ جهھهتـتىن قـازاقـىسـتان ئۇيغۇرلـىرىنـىڭ ئۆز مـىلـلىي مهدەنـىيـىتـى 
ۋە مـائـارىپـىنـى سـاقـالپ قېلىش ۋە تېخىمۇ راۋاجـالنـدۇرۇش ئـىمـكانـىيـىتـى زوردۇر. بـىراق يېقىنـقى نهچـچه يـىلـدىن 
بۇيـانـقى ئهمهلـىي ئهھۋالـالر ۋە شۇيهردىكـى ئۇيغۇر زىيـالـىلـىرىنـىڭ ئـىنـكاسـلىرىغـا قـارىغـانـدا، ھازىرقـى قـازاقـىسـتان 

ئۇيغۇرلـىرى ئـىچـىدە پهرزەنـتلىرىنـىڭ ئـانـا تـىلـىنـى سـاقـالپ قېلىش غېمى كۈچـىيـىپ مېڭىۋاتـقانـلىقـى كۆرۈنۈپ 
تۇرىدۇ.  

 «مهكـتهپ» نهشـرىيـاتـى ئۇيغۇر تهھرىراتـىنـىڭ بـاشـلىقـى رەخـمهتـجان غـوجـامـبهردىيېف ئهپهنـدىنـىڭ 
ئېيتىشـىچه، ھازىر قـازاقـىسـتانـدا ئـاتـمىشـتىن ئـوشۇق تـازا ئۇيغۇر ۋە ئـارىالش، يهنـى ئـوقۇتۇش قـازاق، رۇس ۋە 

ئۇيغۇر تـىلـىدا يۈرگۈزۈلـىدىغـان ئـوتتۇرا مهكـتهپـلهردە 17 مـىڭدىن ئـوشۇق بـاال بـىلـىم ئېلىۋاتـقان بـولۇپ، ھازىر 
قـازاقـىسـتانـلىق ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـالـدىدا تۇرغـان مۇھىم مهسـىلـىلهرنـىڭ بـىرى ئـانـا تـىلـلىق مهكـتهپـلهرنـى سـاقـالپ 

قېلىش ئـىكهن. رەخـمهتـجان غـوجـامـبهردىيېف ئهپهنـدى بۇ ھهقـته مۇنـداق دېگهن: «ئـانـا تـىلـلىق مـائـارىپ ھهر 

قـانـداق مـىلـلهتـنىڭ مـىلـلىي تهرەقـقىيـاتـىنـىڭ ئۇل-ئـاسـاسـى. ئۇنـىڭ ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچ ئـىكهنـلىكـىنـى ھهر 

قـانـداق ئـاڭلىق ئـادەم يـاخشـى بـىلـىدۇ. ئـانـا تـىلـلىق مهكـتهپـلىرىمـىز مهۋجۈت بـولـغاچـقا قـازاقـىسـتانـدىكـى 

ئۇيغۇرالر ئۆزلـىرىنـىڭ ئـانـا تـىلـىنـى، مـىلـلىي ئۆرپ-ئـادەتـلىرىنـى، ئۇنـىڭ قهدرىيهتـلىرىنـى مۇشۇ كهمـگىچه 
ھهرتهرەپـتىن سـاقـالپ كهلـمهكـته. شۇالرنـىڭ نهتـىجـىسـى سۈپـىتـىدە جۇمھۇرىيهتـلىك گېزىتـىمـىز، مـىلـلىي 
تـىيـاتـىرىمـىز ۋە بـاشـقىالر مهۋجۇت. ئهلۋەتـته، شۇالرنـىڭ ئـىش-پـائـالـىيـىتـىنـى كېلهچهكـتىمۇ ئۇتۇقلۇق 
داۋامـالشـتۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىنـىڭ ئـانـا تـىلـىنـى يـاخشـى بـىلـىدىغـان مـىلـلىي كـادىرالر كېرەك. ھازىر ئـوقۇتۇش ئـانـا 

تـىلـىدا يۈرگۈزۈلۈۋاتـقان مهكـتهپـلهردىكـى ئهڭ چـوڭ مهسـىلـىلهرنـىڭ بـىرى بـىلـىم سۈپـىتـىنـى كۆتۈرۈش 
مهسـىلـىسـىدۇر.» گهرچه ئۆتـكهن يـىلـى قـازاقـىسـتانمۇ خـىتـاي ۋىرۇسـىنـىڭ ئېغىر تهھدىتـىگه دۇچ كېلىپ، 

ئـوقۇش - ئـوقۇتۇش ئـىشـلىرى قـاتـتىق دەخـلىگه ئۇچـرىغـان بـولسـىمۇ، بـىراق قـازاقـىسـتانـدا بۇ يـىل 

يهنىال 810 نهپهر ئۇيغۇر قىز-يىگىتى ئوتتۇرا مهكتهپنى ئانا تىلدا تاماملىغان.  

سايرام ئوغالنى تهييارلىغان  
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خىتاي بىلهن رۇسىيه ھهقىقىي
ئىتتىپاقداشالردىنمۇ؟

خهلقئارا ۋهزىيهت

ئىئان خىل 



رۇسىيه بىلهن خىتاي ھهقىقىي ئىتتىپاقداشالردىنمۇ؟ 

ئىئان خىل (يېڭى زىنالندىيهنىڭ سابىق دىپلوماتى) 

رۇسـىيه بـىلهن خـىتـايـنىڭ ئـالـدىنـقى ھهپـته ب د ت بـىخهتهرلـىك كېڭىشـىدە كۆپ تهرەپـچىلـىك 

(multilateralism) رىقـابهت قـارىشـى تـوغـرىسـىدا ئـامېرىكـا بـىلهن دەتـاالش قـىلـىشـى مـوسكۋا بـىلهن بېيجىڭنىڭ 

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ يېقىنقى يىلالر مابهينىدە تېخىمۇ قويۇقالشقانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر. 

شۈبھىسـىزكـى، جۇش ئۇرۇپ راۋاجـلىنـىۋاتـقان مهزكۇر مۇنـاسـىۋەت ھهر ئـىكـكى دۆلهت ئۈچۈن ئهۋزەلـلىكـكه 

ئىگه بولسىمۇ، ئهمما موسكۋا ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇنىڭدا يهنه تهبىئىي خهتهر ۋە ئاجىزلىقالر مهۋجۇت. 

رۇسـىيه تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى الۋروف يېقىنـدا رۇسـىيهنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

«ئۆزگـىچه» دەپ تهرىپـلهپ، ئۇنـىڭ «ئـومۇمـىيۈزلۈك ھهمـكارلـىق ۋە ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ئۆزئـارا تهسـىرچـانـلىق» 

بـىلهن خـاراكتېرلـىنـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. شۇنـىسـى شهكسـىزكـى، رۇسـىيه بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدىكـى 

قــوش تهرەپــلىك ھهمــكارلــىقــنىڭ دائــىرىســى تېخىمۇ كېڭهيــدى، شۇنــداقــال بهزى ســاھهلهردە تېخىمۇ 

چـوڭقۇرالشـتى. بۇ مۇنـاسـىۋەت ۋىالدىمـىر پۇتـىن بـىلهن شـى جـىنـپىڭنىڭ ئـوتتۇرىسـىدىكـى يېقىن شهخسـىي 

مۇناسىۋەتتىن مهنبهلهنگهن. 

ئهمهلـىيهتـچانـلىق نۇقـتىسـىدىن ئېيتقانـدا، بېيجىڭ بـىلهن تېخىمۇ قـويۇق ھهمـكارلـىق ئـورنـىتـىش 2014 - 

يـىلـىدىن كېيىن ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىدىن يـىراقـالشـقان ھهم شۇ سهۋەبـلىك ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان سـىيـاسـىي 

ۋە ئـىقـتىسـادىي سهلـبىي تهسـىرلهرنـىڭ ئـورنـىنـى تـولـدۇرۇشـنى ئـويـاليـدىغـان رۇسـىيه ئۈچۈن ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

زۆرۈرىيهتتۇر. 

ئهمـما ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى بۇ خـىل يېقىن ھهمـكارلـىقـنىڭ، رۇسـىيه ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ 

پـايـدىلـىرى بـار. پۇتـىنـغا كۆرە، رۇسـىيه - خـىتـاي مۇنـاسـىۋىتـى قـويۇقـالشـقانسېرى، ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ غهربـتىكـى 

شېرىكــلىرى شۇنــچه بــىئــارام بــولۇپ، ئــامېرىكــانــىڭ ئــىســتراتېگىيهلــىك ھېساب - كــىتــابــلىرى شۇنــچه 

مۇرەككهپلىشىدۇ، شۇنداقال رۇسىيهنىڭ ۋاشىڭتوننىڭ نهزىرىدىكى ۋەزنى شۇنچه ئاشىدۇ. 

بۇ جهھهتـته، سـىيـاسـىي، ئـىقـتىسـادىي ۋە تـاشـقى سـىيـاسهت جهھهتـتىكـى ئهمهلـىيهتـچىل (پـراگـماتـىك) 

ھېساب – كىتابالرنىڭمۇ تهسىرى بار، ئهلۋەتته. 
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بـىرىنـچى، (ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى) روشهن سـىيـاسـىي يېقىنـلىق ھهر ئـىكـكى رەھبهرنـىڭ ۋە ئۇالرنـىڭ 

سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىسـىنـىڭ مۇسـتهبـىت خـاراكتېرىنـى ئهكـىس ئهتتۈرىدۇ. بۇنـىڭ بهزى ئهمهلـىي ئـىپـادىلـىرى بـار: 

رۇسـىيه دۆلهت ئـىچـىدىكـى بـىخهتهرلـىك ئـىقـتىدارىنـى ئۆسـتۈرۈش ئۈچۈن، خـىتـايـنىڭ چـىراي تـونۇش 

تېخنىكـىسـىنـى قـولـالنـدى. شۇنـداقـال ـــ گهرچه ئـانـچه مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك بـولـمىغـان بـولسـىمۇ ـــ خـىتـايـنىڭ تـور 

ئهركىنلىكى چهكلىمىسىنى دوراشقا ئۇرۇندى. 

ئـىقـتىسـادتـىكـى ئۆزئـارا تـولۇقـالشـچانـلىق ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى ھهمـكارلـىقـنى زور ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ 

كۈچ بـىلهن تهمـىنـلىدى. رۇسـىيهگه نـىسـبهتهن، بـايـلىق - مهنـبهلهرگه قـارىتـا ئېھتىيـاجـى پهۋقۇلـئاددە زور بـولـغان 

خــىتــاي ئېنېرگــىيه، تــاۋار ۋە دېھقانــچىلــىق مهھسۇالتــلىرى ئېكسپورتــى ئۈچۈن غــايهت زور، بــارغــانسېرى 

چـوڭىيـىۋاتـقان ۋە ئهڭ يېقىن بـازاردۇر. خـىتـاي بـولـسا رۇسـىيهنـى بـاھاسـى مۇۋاپـىق تهيـيار مهھسۇالت ۋە مهبـلهغ 

(گهرچه رۇسـالرنـىڭ كۈتـكىنـىدىن ئـاز بـولسـىمۇ) بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. بۇلتۇر ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى قـوش 

تهرەپـلىك سـودىنـىڭ ئـومۇمـىي سـومـمىسـى 100 مـىلـيارد دولـالردىن ئېشىپ، 2013 - يـىلـىدىن بۇيـان خـىتـايـنىڭ 

رۇسىيهنىڭ تىجارىتىدە ئىگىلىگهن ئۈلۈشى بىر ھهسسىگه يېقىن كۆپهيدى. 

تـاشـقى سـىيـاسهتـته، رۇسـىيه بـىلهن خـىتـايـنىڭ زېھنىيـىتـى ئـاسـاسهن ئـوخشـىشـىپ كېتىدۇ. ئۇالرنـىڭ 

مهنـپهئهتـى ۋە كۈنـتهرتـىپـى دائـىم بـىر – بـىرىنـىڭكىگه تـوغـرا كېلىپ قـالـىدۇ: بـولۇپمۇ ئۇالر ئـىكـكىلـىسـى 

ئـامېرىكـانـىڭ ئۈسـتۈنلۈكـىگه جهڭ ئېالن قـىلـىدۇ ۋە «غهربـتىكـى رېۋىزىيـونـىسـتالرنـىڭ قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان 

خهلـقئارا تهرتـىپـكه <لـىبېرالـلىق> تـونـى كـىيـدۈرۈش ئۇرۇنۇشـى»نـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـاتـامـانـلىق ئـورنـىنـى تـىكـلهش 

قـورالـى دەپ قـاراپ، بۇنـىڭغا بـولـغان سهسـكىنـىشـىنـى ئـىپـادىلهيـدۇ. ئهكسـىچه، رۇسـىيه ب د ت نـى ئـاسـاس 

قـىلـغان خهلـقئارا قـانۇن رامـكىسـىنـىڭ مهركهزلـىك ئـورنـىنـى، بـولۇپمۇ خـىتـايـنىڭ كۈچلۈك قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهن 

«ئىگىلىك ھوقۇقلۇق دۆلهتلهرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشماسلىق» پرىنسىپىنى ياقىاليدۇ. 

بۇ ئـىكـكى دۆلهت، خهلـقئارالـىق مهسـىلـىلهردە ـــ تـامـامهن بـولـمىسـىمۇ ـــ مـاھىيهتـلىك سـىيـاسـىي 

بـىردەكـلىكـكه ئـىگه. رۇسـىيه بـىلهن خـىتـاي ئۆزئـارا ئـاشـكارا قـولـالشـمىغـان مهسـىلـىلهردىمۇ، بـىر - بـىرىگه بـىۋاسـىته 

قـارشـى چـىقـماي، «ئـارقـىڭدا مهن بـار» دېگهن مهيـدانـىنـى بـىلـدۈرۈش ئـارقـىلـىق قـارشـى تهرەپـنى تهسـكىن 

تـاپقۇزىدۇ. رۇسـىيهنـىڭ خـىتـايـنىڭ جهنۇبـىي دېڭىزدىكـى كېڭهيـمىچـىلـىك پـائـالـىيهتـلىرىگه تۇتـقان پـوزىتسـىيـىسـى 

ۋە خـىتـايـنىڭ رۇسـىيهنـىڭ ئۇكـرائـىنـادىكـى تـاجـاۋۇزچـىلـىقـىغـا سۈكۈت قـىلـىشـى بۇنـىڭ تـىپـىك مـىسـالـلىرىدىنـدۇر. 

مـوسكۋانـىڭ «ھىنـدى - تـىنـچ ئـوكـيان» ئۇقۇمـىغـا قـارشـى تۇرۇشـى نـوقۇل ھالـدا رۇسـىيهنـىڭ مهزكۇر 

قۇرۇلـمىدىكـى ئـورنـىنـىڭ ئېنىقسـىزلـىقـى سهۋەبـلىكـال بـولـماسـتىن، بهلـكى مهزكۇر قۇرۇلـمىنـىڭ «خـىتـايـنى 

چهكلهشنى مهقسهت قىلىدىغانلىقى»دىن ئىبارەت تۈپ سهۋەبكه بولغان ئهندىشىنىڭ مهھسۇلىدۇر. 

ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى ھهربـىي ھهمـكارلـىقـنىڭ بـارغـانسېرى قـويۇقـلىشـىشـىمۇ كـىشـىلهرنـىڭ ئـاالھىدە 

دىقـقىتـىنـى تـارتـتى. بۇ خـىتـايـنىڭ رۇسـىيهنـىڭ يـىلـدا بـىر ئۆتكۈزۈلـىدىغـان كهڭ كۆلهمـلىك ھهربـىي مـانېۋىرىغـا 
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قـاتـنىشـىشـى، ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ يـاپـونـىيه دېڭىزىدا بـومـباردىمـانـچى ئـايـروپـىالن ئـارقـىلـىق بـىرلهشـمه چـارالش 

ۋەزىپـىسـى ئـىجـرا قـىلـىشـى ۋە (ھىنـدى ئـوكـيانـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان جـايـالردا) بـىرلهشـمه دېڭىز مـانېۋىرى 

ئۆتكۈزۈشـى قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. رۇسـىيه ئۆزىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـاسـاسـلىق قـورال - يـاراغ 

 S - 400 تـىپـلىق كۈرەشـچى ئـايـروپـىالن ۋە SU 35 تهمـىنـلىگۈچـىسـىلـىك تـارىخـىنـى داۋامـالشـتۇرۇپ، خـىتـايـنى

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىدىن مۇداپـىئهلـىنـىش سـىسـتېمىسـى بـىلهن، ھهتـتا بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىنـىڭ قـويۇپ 

بېرىلـگهنـلىكـىنـى بـايـقاش تېخنىكـىسـى بـىلهن تهمـىنـلهپ، خـىتـاي ئـارمـىيهسـىنـىڭ زامـانـىۋىالشـتۇرۇلۇشـىغـا يـاردەم 

بهردى. 

ۋەھالهنكى، بۇ ھهمكارلىقالرنىڭمۇ چېكى بار. 

رۇسـىيه مهزكۇر مۇنـاسـىۋەتـته بهكـال ئـىكـكىلهمـچى ئـورۇنـدا بـولۇپ، بۇ خـىل ئـىكـكىلهمـچىلـىك ۋاقـىتـنىڭ 

ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ بـارغـانسېرى كۈچـىيـىدىغـان بـولـغاچـقا، رۇسـىيه بۇ جهھهتـتىن بـىئـارام. مـوسكۋا 

ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئۆز – ئۆزىگه خـوجـا بـولۇش ھوقۇقـىنـى سـاقـالپ قېلىشـقا كۈچهپ، مهيـلى سـىيـاسـىي يـاكـى 

ئىقتىسادىي جهھهتتىن بولسۇن، خىتايغا بېقىنىپ قېلىش خهۋپىدىن ساقلىنىشقا تىرىشىدۇ. 

كۆپ خـىلـلىشـىشـنىڭ بۇ خـىل لـوگـىكـىسـى رۇسـىيهنـىڭ ھىنـدىسـتان بـىلهن بـولـغان، تـارىخـتا كۈچلۈك، ئهمـما 

يېقىنـدا تۇرغۇن ھالهتـته تۇرۇپ قـالـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى قـايـتىدىن جـانـالنـدۇرۇشـىنـى ئـاسـاس بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. 

ھالبۇكـى، ھىنـدىسـتان بـارغـانسېرى خـىتـايـنىڭ ئـاسـاسـلىق ھهربـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي رەقـىبـىگه ئـايـالنـماقـتا. يهنه 

شۇنـىڭدەك، رۇسـىيه يـاپـونـىيه بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى يـاخشـىالش تـىرىشـىپ (گهرچه ھهل قـىلـىش بهسـى 

مۈشكۈل بـولـغان كۇرىل تـاقـىم ئـارالـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى زېمىن تـاالش - تـارتـىشـى بۇنـىڭغا تـوسقۇنلۇق 

قىلسىمۇ)، شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيا ئهللىرى ئىتتىپاقىغا ئهزا دۆلهتلهر بىلهن بولغان ئاالقىنى كۈچهيتمهكته. 

ھالبۇكـى، مـوسكۋانـىڭ بېيجىڭ بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـته تهڭپۇڭلۇقـنى سـاقـلىشـى ئـاسـانـغا 

توـختـىماـيدـۇ. ئىـقتـىساـدىي جهھهتتـه، رۇسىـيه ئېنېرگىـيه ۋە تاـۋار ئېكسپورتىـ ساـھهلىـرىدە، خىـتاـي باـزىرىغاـ بهكال 

مـوھتاج، بۇ خـىتـايـنى ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى سـودا مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ شهرتـلىرىنـى بهلـگىلهش ئـىمـكانـىيـىتـىگه 

ئـىگه قـىلـىدۇ. رۇسـىيهنـىڭ بېيجىڭ بـىلهن بـولـغان پـايـدىلـىق ھهمـكارلـىقـنى سـاقـالپ قېلىش بـىلهن بـىرگه، بـاشـقا 

دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى كۆپ خـىلـالشـتۇرۇش ئـارقـىلـىق تهشهببۇسـكارلـىق ھوقۇقـىدىن مهھرۇم 

قـالـماسـلىقـقا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـى تـولـىمۇ مۈشكۈل. بۇ مۈشكۈللۈك رۇسـىيهنـىڭ ھىنـدىسـتان بـىلهن بـولـغان 

مۇنـاسـىۋىتـىدە تېخىمۇ گهۋدىلـىك ئـىپـادىلـىنـىدۇ. رۇسـىيهنـىڭ ھىنـدىسـتان بـىلهن دۆلهت مۇداپـىئه سـاھهسـىدىكـى 

ھهمـكارلـىقـنى كېڭهيـتىشـى، بـولۇپمۇ ھىنـدىسـتانـغا ئـىلـغار ھهربـىي ئۈسكۈنـىلهرنـى سېتىپ بېرىشـى بېيجىڭنى 

خۇدۈكسىرىتىشى مۇمكىن. 

شۇنـداقـال، رۇسـىيه ھېلىھهم سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى جۇمھۇرىيهتـلىرىنـى ئۆزىنـىڭ ئـىمـتىيـازلـىق تهسـىر 

دائـىرىسـى دەپ قـارايـدىغـان بـولـغاچـقا، خـىتـايـنىڭ بۇ جـايـالردىكـى ئـىقـتىسـادىي سـاھهدىن ھالـقىغـان مهۋجۇتلۇقـى 
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ۋە تهسـىر دائـىرىسـىنـىڭ كېڭىيـىشـىگه قـارىتـا تـولـىمۇ ھوشـيار مۇئـامـىله قـىلـىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، مـوسكۋا يهنه 

ئۆزىنـى شـىمـالـىي قۇتۇپـتىكـى ئـاسـاسـلىق رولـچى دەپ قـارايـدىغـان بـولـغاچـقا، خـىتـايـنىڭ بۇ يهردىكـى 

مۇددىئالىرىدىنمۇ ھهزەر قىلىدۇ. 

تـارىخ بۇ مۇنـاسـىۋەتـنىڭ مۇسـتهھكهم بـواللـىشـىدىن ئـانـچه زور ئۈمـىد يـوقلۇقـىنـى كۆرسهتـمهكـته. 

رۇسـىيهلـىكـلهر، جۈمـلىدىن ھهربـىي سـاھهدىكـىلهر، خـىتـايـنىڭ بـارغـانسېرى زورىيـىۋاتـقان كۈچـى ۋە ئـىقـتىدارىدىن 

ھهزەر قـىلـىدۇ، شۇنـداقـال، خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەت يـامـانـالشـقان ھامـان، بۇ كۈچـنىڭ رۇسـىيهنـىڭ 

بېشىغا باال بولۇشىدىن خهۋپسىرىشىدۇ. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، رۇسـىيه بـىلهن خـىتـايـنىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ يېقىنـلىشـىشـى سهۋەبـلىك ئـوتتۇرىغـا 

چـىقـقان، كـىشـىنـى بـىزار قـىلـىدىغـان خهلـقئارالـىق مۇرەكـكهپ ۋەزىيهتـكه قـارىتـا، ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ 

شېرىكـلىرىنـىڭ ئهمهلـىي تهسـىر كۆرسـىتـىش ئـىمـكانـىيـىتـى چهكـلىك. ئهمـما، ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ شېرىكـلىرى ھېچ 

بـولـمىغـانـدا رۇسـىيه بـىلهن ئهسـتايـىدىل رەۋىشـته بـىۋاسـىته ئۇچـرىشـىپ، مـوسكۋانـى خـىتـايـغا زىيـادە تـايـىنـىپ 

قېلىشنىڭ خهۋپى ھهققىدە ئويلىنىشقا ئۈندىشى كېرەك. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكىمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.lowyinstitute.org/the - interpreter/russia - china - unholy - alliance 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

ۋاقىت باشقۇرۇش: كۈندىلىك ئىشالرنى دهرىجىگه
ئايرىپ بىر تهرهپ قىلىش ئۇسۇلى



ۋاقىت باشقۇرۇش: كۈندىلىك ئىشالرنى دەرىجىگه 

ئايرىپ بىر تهرەپ قىلىش ئۇسۇلى 

براين چېيسى 

ئهسـكهرتـىش: ئهسهردە تـىلـغا ئېلىنـغان بـىر ئـىنـسانـنىڭ «پـاقـا» كۈنـدىلـىك ھايـاتـتىكـى ئهڭ مۇھىم ئـىشـىنـى 

كۆرسىتىدۇ 

ھهر ۋاقىت  «A، B، C، D، E» مېتودىنى قوللىنىڭ. 

«مۇۋهپپهقىيهتنىڭ تۇنجى قائىدىسى زېھىننى مهركهزلهشتۈرۈش، يهنى بارلىق زېھنىڭىزنى بىر 

نۇقتىغىال مهركهزلهشتۈرۈپ، ئاندىن ئوڭ – سولغا قارىماستىن، شۇ نۇقتىغا قاراپ ئىلگىرىلهشتۇر» ـــ 
 (William Mathews) ۋىليام مهسېۋس

بـىر ئـىشـنى بـاشـالشـتىن ئـىلـگىرى، پـىالنـالشـقا ۋە مۇھىم كۈنـتهرتـىپـلهرنـى بهلـگىلهشـكه قـانـچه كۆپ زېھنىي 

مهبـلهغ سـالسـىڭىز، شۇنـچه مۇھىم ئـىشـالرنـى قـىالاليسـىز ۋە ئۇالرنـى شۇنـچه تېز تـامـامـلىيـااليسـىز. قـىلـىنـماقـچى 

بـولـغان ئـىش سـىز ئۈچۈن قـانـچىلـىك مۇھىم بـولـسا، ئۇنـىڭ ئـارقـىغـا سۆرىمهسـلىكـكه بـولـغان رىغـبىتـىڭىزمۇ شۇ 

قهدەر كۈچىيىدۇ ۋە ئۆزىڭىزنى ئۇ ئىشقا شۇنچه بېغىشلىيااليسىز. 

«A، B، C، D، E» مېتودى كۈنـتهرتـىپـلهرنـى رەتـكه تۇرغۇزۇشـتا ھهركۈنـى قـولـالنـغىلـى بـولـىدىغـان، 
ئۈنۈملۈك مېتودتۇر. بۇ مېتود شۇ قهدەر ئۈنۈملۈك ۋە ئـاددىيـكى، ئۇ سـىزنـى ئۆز سـاھهيـىڭىزدىكـى ئهڭ ئۈنۈمـدار 

ۋە ھهرىكهتچان ئىنسانالردىن بىرىگه ئايالندۇرااليدۇ.  

بۇ مېتودنـىڭ كۈچـى ئۇنـىڭ ئـاددىيـلىقـىدىن مهنـبهلهنـگهن. بۇ مېتودتـىن پـايـدىلـىنـىش ئۇسۇلـى 
تۆۋەندىكىدەك:  

ئهته قـىلـىشـىڭىز كېرەك بـولـغان بـارلـىق ئـىشـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، مـاددىالردىن تهركـىب تـاپـقان بـىر 
تىزىملىك تهييارالڭ. 
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ئـانـدىن تۇنـجى ئـىشـنى بـاشـالشـتىن ئـىلـگىرى، ھهر مـاددىنـى «A، B، C، D، E» دىن ئـىبـارەت 

دەرىجىلهرگه ئايرىڭ. 

«A» دەرىجه: چـوقۇم قـىلـىشـىڭىز شهرت بـولـغان، ئـىنـتايـىن مۇھىم ئـىشـالردۇر. ئـىنـتايـىن مۇھىم بـىر 

خېرىدار بـىلهن كۆرۈشۈش، يـاكـى بـاشقۇرغۇچـىڭىزنـىڭ ئـىجـرائـىيه ھهيـئهتـلىرى يـىغـىنـىدا ئـىشـلىتـىدىغـان دوكـالتـىنـى 
تهييارالش دېگهندەك ئىشالر مۇشۇ دەرىجىگه تهۋەدۇر. 

ئهگهر «A» دەرىجـىگه ئـايـرىلـغان ئـىشـلىرىڭىز بـىردىن كۆپ بـولـسا، ئۇالرنـى مۇھىمـلىق تهرتـىپـىگه كۆرە، 
«A1»، «A2»، «A3» دېگهن شهكـىلـدە تـارمـاق دەرىجـىلهرگه ئـايـرىڭ. «A1» سـىزنـىڭ ئهڭ چـوڭ ۋە ئهڭ 

سهت «پاقا»ڭىزغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. 

«B» دەرىجه: قـىلـىشـقا تېگىشـلىك، ئهمـما نـىسـبهتهن ئـوتتۇراھال نهتـىجه بېرىدىغـان ئـىشـلىرىڭىزدۇر. بۇ 
خـىزمهت ھايـاتـىڭىزدىكـى «قۇمـچاق»الردۇر. يهنـى بۇ دەرىجـىدىكـى ئـىشـالردىن بـىرەرسـىنـى قـىلـمىسـىڭىز، بـىئـارام 

بـولۇپ، راھهتسـىزلـىنـىشـىڭىز مۇمـكىن. ئهمـما، بۇالر ھهرگـىز «A» دەرىجـىدىكـى ئـىشـالردەك مۇھىم ئهمهس. 

تېلېفونـدىكـى ئـانـچه مۇھىم بـولـمىغـان بـىر ئۇچۇرغـا جـاۋاب قـايتۇرۇش يـاكـى ئېلخهتـلىرىڭىزنـى تهكشۈرۈش 

دېگهنلهر تىپىك «B» دەرىجىگه تهۋە ئىشالردىندۇر.  

قـائـىدە شۇكـى، قـىلـىنـمىغـان «A» دەرىجـىدىكـى ئـىشـتىن بـىرى تۇرغـان يهردە، «B» دەرىجـىدىكـى ئـىشـالر 

بـىلهن ھهپـىلهشـمهسـلىك كېرەك. ئـالـدىڭىزدا يـوغـان «پـاقـا»دىن بـىرى تۇرغـان ئهھۋالـدا، «قۇمـچاق»الرغـا 
دىققىتىڭىزنى چېچىپ يۈرمهڭ. 

«C» دەرىجـىدىكـى ئـىشـالر قـىلسـىڭىز يـاخشـى بـولـىدىغـان، ئهمـما قـىلـىنـىش – قـىلـىنـماسـلىقـى ھېچبىر ئـىشـقا 

تهسـىر كۆرسهتـمهيـدىغـان ئـىشـالردۇر. دوسـتلىرىڭىزغـا تېلېفون قـىلـىش، خـىزمهتـدىشـىڭىز بـىلهن قهھۋە ئـىچـىش 
يـاكـى تـامـاق يېيىش، ئـىشـتىن سـىرتـقى ۋاقـىتـالردا شهخسـىي مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىش قـاتـارلـىقـالر مۇشۇ تۈرگه 

تهۋە. بۇ تۈردىكى ئىشالرنىڭ خىزمهت ھاياتىڭىزغا ھېچبىر تهسىرى يوق. 

«D» دەرىجـىدىكـى ئـىشـالر «بـاشـقىالرغـا تـاپشۇرۇشـقا تېگىشـلىك» ئـىشـالردۇر. بۇ جهھهتـتىكـى قـائـىدە 

شۇكـى، پهقهت سـىزال ھهل قـىالاليـدىغـان «A» دەرىجـىدىكـى ئـىشـالر ئۈچۈن كۆپـرەك ۋاقـىت ئـاجـرىتـالـىشـىڭىز 

ئۈچۈن، باشقىالرمۇ قىالاليدىغان ئىشالرنى شۇالرغا تاپشۇرۇشىڭىز كېرەك. 

«E» دەرىجـىدىكـى ئـىشـالر خـىزمـىتـىڭىزگه ھېچقانـداق تهسـىر كۆرسهتـمهيـدىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، تـامـامهن 
بـىر چهتـكه قـايـرىپ قـويۇلۇشـى كېرەك بـولـغان ئـىشـالردۇر. بۇالر بـىر مهھهل ئـانـچه – مۇنـچه ئهھمىيهتـكه ئـىگه 

بـولـغان، ئهمـما نۆۋەتـته نه سـىز ئۈچۈن، نه بـاشـقىالر ئۈچۈن ھېچبىر ئهھمىيـىتـى بـولـمىغـان ئـىشـالردۇر. كۆنۈپ 

قالغانلىقتىن ياكى ئىچ پۇشقىڭىزنى چىقىرىش ئۈچۈن قىلىپ كهلگهن ئىشلىرىڭىز شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 
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تـىزىمـلىكـىڭىزنـى «A، B، C، D، E» مېتودى بـويـىچه تهرتـىپـلىگهنـدىن كېيىن، «مۇھىم ئـىشـالرنـى تېز 

سۈرئهتته ھهل قىلىشقا تهييار بولدىڭىز» دېگهن گهپ. 

بۇ مېتودتـىن ئۈنۈملۈك پـايـدىلـىنـىشـنىڭ ئۇسۇلـى ـــ ئـىشـنى «A1»دىن بـاشـالپ، شۇ ئـىشـنى چـىدام 
بـىلهن داۋامـالشـتۇرۇشـقا ئـادەتـلىنـىشـتۇر. ئـىرادىڭىزنـى نۆۋەتـته قـىالاليـدىغـان ئهڭ مۇھىم ئـىشـقا ۋە ئۇنـى ھهل 

قـىلـىشـقا مهركهزلهشـتۈرۈڭ. «پـاقـا»نـى پۈتۈنـال يهۋېتىڭ ۋە ئۇنـى تـامـامهن ھهزىم قـىلـماي تۇرۇپ تـوخـتاپ 
قالماڭ. 

خـىزمهت تـىزىمـلىكـىڭىز ھهقـقىدە ئـويـلىنـىش، ئۇنـى تهھلىل قـىلـىش ۋە شۇ ئـارقـىلـىق «A1» دەرىجـىلـىك 

ئـىشـالرنـى بهلـگىلهش قـابـىلـىيـىتـىڭىز تېخىمۇ يۈكـسهك مۇۋەپـپهقـىيهتـلهرگه ئېرىشـىشـىڭىزگه ۋە ئۆزىڭىزگه بـولـغان 

ئىشهنچىڭىزنى تېخىمۇ كۈچهيتىشىڭىزگه تۈرتكه بولىدۇ. 

زېھنىڭىزنـى «A1» دەرىجـىلـىك ئـىشـلىرىڭىزغـا، يهنـى ئهڭ مۇھىم پـائـالـىيهتـلىرىڭىزگه يـاكـى ئهڭ چـوڭ 

«پـاقـا»ڭىزغـا مهركهزلهشـتۈرۈشـكه ئـادەتـلهنـگهنسېرى، ئۆزىڭىزنـىڭ ئهتـراپـىڭىزدىكـى ھهرقـانـداق «ئـىكـكى – ئۈچ 

كىشىلىك» گۇرۇپپىدىنمۇ كۆپ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقارغانلىقىڭىزنى بايقايسىز. 

ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ! 

 A،» ،دەرھال خـىزمهت تـىزىمـلىكـىڭىزنـى كۆزدىن كهچۈرۈڭ ۋە ھهربـىر ئـىش – پـائـالـىيـىتـىڭىزنـى بـاھاالپ
B، C، D، E» ھهرپـلىرى بـويـىچه دەرىجـىگه ئـايـرىڭ. «A1» دەرىجـىلـىك ئـىشـلىرىڭىزنـى بهلـگىلهڭ ۋە دەرھال 
شۇ ئـىشـقا كـىرىشـىڭ. شۇنـداقـال، ئـاشۇ ئـىش تـامـامـالنـغانـغا قهدەر، بـاشـقا ھېچبىر ئـىش بـىلهن ھهپـىلهشـمهسـلىكـكه 

ئادەتلىنىڭ. 

«A، B، C، D، E» مېتودىنـى ھهركۈنـى قـولـلىنـىڭ. كېيىنـكى ئـايـلىق ئـىشـالرنـى بـاشـالشـتىن ئـىلـگىرىمۇ 
مۇشۇ مېتودتـىن پـايـدىلـىنـىڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز، ئۇزاقـقا بـارمـايـال ئهڭ مۇھىم ئـىشـالرنـى بهلـگىلهش ۋە ئۇالرنـى 

تامامالش ئادىتىڭىز يېتىلىدۇ. 

«ئۇ پاقىنى يهڭ» ناملىق كىتابتىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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خهلقئارا ۋهزىيهت

ئانتوني بىلىنكېننىڭ تاشقى سىياسهت
تۇتۇمىغا قىسقىچه نهزهر



ئانتوني بىلىنكېننىڭ تاشقى سىياسهت تۇتۇمىغا قىسقىچه نهزەر 

خىتايغا بولغان تۇتۇمى 

يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، يهنـى تـرامـپ ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى بـولـغانـدىن كېيىن، ۋاشـىڭتون - بېيجىڭ 

ئـارىسـىدىكـى جـىددىيـلىك سـودا ئۇرۇشـى، تـاجـىسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى، جـاسۇسـلۇق جـىنـايـىتـى، تېخنىكـا 

ئـوغـرىلـىقـى شـىكـايهتـلىرى، شۇنـداقـال ئۇدا ئـىكـكى نۆۋەتـلىك ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ ئېالن قـىلـىشـى بـىلهن 

يېقىنقى يىلالردىن بۇيانقى ئهڭ يۇقىرى ھالهتكه چىقتى. 

خـىتـاي بـولـسا ۋاشـىڭتون ھۆكۈمـىتـىنـى ئـامېرىكـانـىڭ سـابـىق پـرىزدېنتى دونـالـد تـرامـپ دەۋرىدە 

ناچارالشقان بۇ مۇناسىۋەتنى ياخشىالشقا چاقىردى.  

ئۇنـداقـتا، ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـغا قـاراتـقان نۆۋەتـتىكـى تۇتۇمـى قـانـداق؟ بۇ ھهقـته بهلـگىلـىك 

چۈشهنـچىگه ئـىگه بـولۇش ئۈچۈن، نهزىرىمـىزنـى ئـامېرىكـانـىڭ ئهڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك دىپـلومـاتـىيه ئهمهلـدارى 

بولغان ئانتونى بىلىنكېننىڭ يېقىنقى مهزگىللهردىكى ئىپادىلىرىگه ئاغدۇرايلى. 

ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدىن 2 - ئـايـدا خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ بـىلهن ئـىكـكى سـائهت 

تېلېفونالشقانىدى. 

بـىلـىنكېن 5 – ئـايـنىڭ 2 - كۈنـى CBS تېلېۋىزىيه قـانـىلـىنـىڭ «60 مـىنۇت» پـروگـرامـمىسـىغـا 

قاتناشقاندا، مهزكۇر ئۇچرىشىشنىڭ تهپسىالتلىرى ھهققىدە توختالدى. 

بـىلـىنكېن: «پـرىزدېنت بـايـدىن خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـىم ئـىقـتىسـادىي پـائـالـىيهتـلىرىنـى ۋە بـىلـىم مۈلۈك 

ھوقۇقـى ئـوغـرىالش قـاتـارلـىق بهزى قـىلـمىشـلىرىنـىڭ ۋاشـىڭتونـدا ئهنـدىشه پهيـدا قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئېنىق ئـوتتۇرىغـا 

قويدى» دېدى. 

بـىلـىنكېن ئـامېرىكـانـىڭ نۆۋەتـتىكـى دىپـلومـاتـىيه سـىيـاسـىتـىدىكـى ئهڭ گهۋدىلـىك يۈزلـىنـىشـلهردىن بـىرى 

بـولـغان «ئـىتـتىپـاقـداشـالر ۋە دوسـتالر بـىلهن بـولـغان ھهمـكارلـىقـنى قـايـتىدىن كۈچهيـتىش» ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىمۇ 

تهكـرار تهكـىتـلهپ، «ئهگهر بـىز ئۆزىمـىز بـىلهن ئـورتـاق كۆز قـاراشـقا ئـىگه ۋە بـىزگه ئـوخـشاش ئـادالهتسـىزلـىكـلهرگه 

ئۇچـرىغـان دۆلهتـلهرنـى بـىر يهرگه تـوپـلىيـالـىسـاق، تېخىمۇ ئۈنۈمـدار ۋە كۈچلۈك بـوالاليـمىز، شۇنـداق بـولـغانـدا 

بىز بېيجىڭغا: <بۇ يولنى داۋامالشتۇرالمايسهن، داۋامالشتۇرساڭ بولمايدۇ> دېيهلهيمىز» دېدى. 
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ئۇ مهزكۇر پـروگـرامـمىدا يهنه «ئۆتـكهن بـىر قـانـچه يـىلـدا، بـىز خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىچـىدە تېخىمۇ زالـىم 

ۋە دۆلهت سـىرتـىدا تېخىمۇ ئۇرۇشـقاق بـولۇپ كېتىۋاتـقانـلىقـىغـا شـاھىت بـولـدۇق» دېگهن ئـىبـارىلهرنـى 

قولالندى. 

بـىلـىنكېن مهزكۇر پـروگـرامـمىدا ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـغا تۇتـقان مهيـدانـىنـى ئـىزاھالپ شۇنـداق دېدى: 

«خـىتـاي دۇنـيادىكـى بـىز مۇھىم بـىلـىدىغـان ۋە قهتـئىي قـوغـدايـدىغـان <قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان دۇنـيا 

تهرتـىپـى>گه بۇزغۇنـچىلـىق يـاكـى خـىرس قـىلغۇدەك ھهربـىي، ئـىقـتىسـادىي ۋە دىپـلومـاتـىك كۈچـكه ئـىگه بـىردىنـبىر 

دۆلهتتۇر. ئهمـما، مهن شۇنـى ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـنى خـااليـمهنـكى، بـىزنـىڭ مهقسـىتـىمـىز خـىتـايـنى چهكـلهش 

يـاكـى (ئۇنـى تهرەقـقىيـاتـتا) چېكىنـدۈرۈۋېتىش ئهمهس، بهلـكى خـىتـاي خـىرىس قـىلـىۋاتـقان، قـائـىدىلهرنـى ئـاسـاس 

قـىلـغان مهۋجۇت دۇنـيا تهرتـىپـىنـى قـوغـداشـتۇر. بـىزنـىڭ خـىتـاي مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىشـقا تـىرىشـماي ئـامـالـىمـىز 

يـوق. مهيـلى تـاالش - تـارتـىش، رىقـابهت يـاكـى ھهمـكارلـىق جهھهتـلهردە بـولسۇن، بۇ مۇنـاسـىۋەتـته ھهقـىقـىي 

قىيىنچىلىقالر مهۋجۇت». 

بـىلـىنكېن خـىتـايـنى نهچـچه يۈز مـىلـيارد دولـالر قـىمـمىتـىدىكـى «ئهقـلىي مۈلۈك ۋە سـودا مهخـپىيهتـلىكـىنـى 

ئـوغـرىلـىدى» دەپ ئهيـىبـلىگهن بـولسـىمۇ، مۇخـبىرنـىڭ خـىتـايـنى «دۈشـمهن» دەپ سۈپهتـلهشـلىرىگه ئـاۋاز 

قوشماي، خىتاينى «دۈشمهن» دېيىشتىن ئۆزىنى قاچۇردى. 

بـىلـىنكېن يهنه ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي ئـوتتۇرىسـىدىكـى جـىددىيـلىك كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان بـولسـىمۇ، 

ئهمـما ئۇنـىڭ ھهربـىي تـوقۇنۇشـقا ئـايـلىنـىشـى مۇمـكىن ئهمهسـلىكـىنـى ئېيتتى. ئۇ مۇخـبىرنـىڭ ئـىكـكى دۆلهت 

ئـارىسـىدىكـى جـىددىيـلىكـنىڭ ھهربـىي تـوقۇنۇش يۆنـىلـىشـىگه قـاراپ كېتىۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى سـوئـالـىغـا 

مۇنـداق جـاۋاب بهردى: «مېنىڭچه بۇ نۇقـتىغـا كېلىش، ھهتـتا بۇ يۆنـىلـىشـكه قـاراپ مېڭىش خـىتـايـنىڭمۇ، 

ئامېرىكانىڭمۇ مهنپهئهتىگه زىت». 

بـىلـىنكېن بۇ سۆزلهرنـى قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرىكـى ھهپـتىدە، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـو بـايـدىنمۇ دۆلهت 

مهجـلىسـىدە قـىلـغان تۇنـجى سۆزىدە ئۆزىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن تـوقۇنۇشـنى خـالـىمـايـدىغـانـلىقـىنـى، ئهمـما 21 - 

ئهسـىردىكـى «ھۆكۈمـران كۈچ»لۈك ئـورنـىنـى تـالـىشـىش جهھهتـته خـىتـاي بـىلهن «رىقـابهتـلىشـىشـكه تهيـيار» 

ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانىدى. 

شهرقىي تۈركىستان 

بۇنـىڭدىن سـىرت، بـىلـىنكېن مهزكۇر پـروگـرامـمىدا يهنه بـىر قېتىم خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئۇ ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 3 – ئـايـنىڭ 31 – 

كۈنـى ئېالن قـىلـىنـغان «2020 - يـىلـلىق كـىشـىلـىك ھوقۇق دوكـالتـى»نـى تـونۇشـتۇرغـانـدىمۇ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 
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تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ 

سۈپهتلىگهنىدى.  

بـىلـىنكېن «ئـارىمـىزدا خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋە خـوڭكوڭدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان بـىر قـاتـار سـاھهلهردە تۈپـكى ئـىخـتىالپـالر مهۋجۇت. بـىز ئۇيغۇرالرنـىڭ تۇغۇلۇش نـىسـبىتـىنـى تۆۋەنـلىتـىش 

ئۈچۈن، (ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـى) مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋېتىش قـىلـمىشـلىرىغـا؛ ئۇيغۇرالرنـىڭ مېڭىسـىنـى يۇيۇش، 

ئۇالرنـىڭ كۈلتۈرىنـى ۋە (كۈلتۈرەل) مـىراسـلىرىنـى ئـىنـكار قـىلـىش ئۇرۇنۇشـلىرىغـا، شۇنـداقـال ئۇالرنـىڭ ئۇيغۇر 

بـولـغانـلىقـى ئۈچۈنـال ھهر خـىل بـاسـتۇرۇش ۋە زوراۋانـلىقـقا ئۇچـراۋاتـقانـلىقـىغـا شـاھىت بـولـدۇق. خـىتـاي بۇنـى 

<ئۆزۈمـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـى> دەيـدۇ. ئهمـما، بۇ خـىتـايـنىڭ <ئـىچـكى ئـىشـى> ئهمهس. خـىتـاي <دۇنـيا كـىشـىلـىك 

ھوقۇق خـىتـابـنامـىسـى>گه ئـىمـزا قـويـغان. بۇ قـىلـمىشـالر مهزكۇر خـىتـابـنامـىگه خـىالپـلىق قـىلـغانـلىقتۇر» دېگهن 

بــولســىمۇ، مهزكۇر ئــىرقــىي قــىرغــىنــچىلــىقــنى تــوخــتىتــىش خۇسۇســىدا، قــانــداق كــونــكرېت تهدبــىرلهر 

قوللىنىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئېنىق توختالمىدى. 

تهيۋهن 

تهيۋەن دائـىرىلـىرى يېقىنـقى ئـايـالردا خـىتـاي ئۇرۇش ئـايـروپـىالنـلىرىنـىڭ تهيۋەن ھاۋا بـوشـلۇقـىغـا ئـىزچـىل 

مۇداخىله قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. 

بــىلــىنكېن بۇ يــىل تۆتــىنــچى ئــايــدا، NBC تېلېۋىزىيه قــانــىلــىنــىڭ زىيــارىتــىنــى قــوبۇل 

قـىلـغانـدا :«بېيجىڭنىڭ تهيۋەنـگه بـولـغان تـاجـاۋۇزچـى تۇتۇمـى ۋە (شۇ سهۋەبـلىك) تهيۋەن بـوغۇزىدىكـى 

جىددىيلىكنىڭ كۈچىيىشى بىزنى ئهندىشىگه سالماقتا» دېدى. 

بـىلـىنكېن يهنه خـىتـايـنى غهربـىي تـىنـچ ئـوكـيانـدىكـى ۋەزىيهتـنى ھهربـىي كۈچ بـىلهن ئۆزگهرتـىشـكه 

ئۇرۇنۇشـنىڭ ئهجهلـلىك خـاتـالـىق بـولـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ئـاگـاھالنـدۇردى. شۇنـداقـال، ئـامېرىكـانـىڭ ئـاالقـىدار 

كېلىشـىمـگه ئـاسـاسهن تهيۋەنـنى، غهربـىي تـىنـچ ئـوكـيانـنىڭ تـىنچـلىقـى ۋە بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداش ۋەدىسـىنـى 

ئهسلهپ ئۆتتى. 

بـىلـىنكېندىن يهنه «ئـامېرىكـا بېيجىڭنىڭ تهيۋەنـگه قـاراتـقان ھهرىكهتـلىرىگه ھهربـىي ئـىنـكاس قـايتۇرامـدۇ 

- يـوق؟» دېگهن سـوئـال سـورىلـىۋىدى، ئۇ پهرەزىي سـوئـالـغا جـاۋاب بهرمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىپ، «ئهمـما 

بـىزنـىڭ تهيۋەنـنىڭ ئۆزىنـى قـوغـدىشـىغـا يـاردەم بېرىش جهھهتـته مۇھىم ۋەدىمـىز بـار. بـىز بۇ ۋەدىلهرگه ۋاپـا 

قـىلـىمـىز. بۇ رامـكا ئـىچـىدە، نۆۋەتـتىكـى مهۋجۇت ھالهتـنى ھهربـىي كۈچ بـىلهن ئۆزگهرتـىشـكه ئۇرۇنۇش ھهركـىم 

ئۈچۈن ئېغىر خاتالىق ھېسابلىنىدۇ» دېيىش بىلهن كۇپايىلهندى. 
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بۇ يـىل 4 – ئـايـنىڭ 9 – كۈنـى، ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى ئـامېرىكـا ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ 

تهيۋەن ئهمهلدارلىرى بىلهن تېخىمۇ ئهركىن كۆرۈشهلهيدىغانلىقى توغرىسىدا ئۇقتۇرۇش چىقارغانىدى.  

تهھلىلـچىلهر ئـامېرىكـانـىڭ بۇ تۇتۇمـىنـى «تهيۋەن بـىلهن رەسـمىي تۈس ئـالـغان ھهرقـانـداق دىپـلومـاتـىك 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـتىن سـاقـلىنـىش ۋە <بـىر خـىتـاي سـىيـاسـىتـى>نـى داۋامـالشـتۇرىدىغـانـلىقـىنـى تهكـىتـلهش ئـارقـىلـىق 

خـىتـايـنى تـىنـچالنـدۇرۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، تهيۋەنـنى يـالغۇز تـاشـالپ قـويـمايـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى تهكـرار 

ۋەدىلهر ئـارقـىلـىق خـىتـايـنى تهيۋەنـگه كۆز تـىكـمهسـلىكـكه ئۈنـدەش ۋە تهيۋەنـنى تهسـكىن تـاپقۇزۇش ئۇرۇنۇشـى» 

دېيىشمهكته. 

خوڭكوڭ 

بـىلـىنكېن CBS تېلېۋىزىيه قـانـىلـىنـىڭ پـروگـرامـمىسـىدا خـوڭكوڭ تـوغـرىسـىدا شۇنـداق دېدى: «خـىتـايـنىڭ 

خـوڭكوڭنىڭ دېموكـراتـىيهسـىنـى قـوغـداش ۋەدىسـى ب د ت نـىزامـنامـىسـىگه كـىرگۈزۈلـگهن. ئهمـما خـىتـاي 

خـوڭكوڭدا دېموكـراتـىيهنـى ئېغىر دەرىجـىدە بـاسـتۇردى. بۇ خـىتـايـنىڭ ئهنـگلىيهدىن خـوڭكوڭنى ئۆتكۈزۈۋالـغانـدا 

بهرگهن، (ئهڭ كهمىدە) 2047 - يىلغىچه ۋاپا قىلىشى كېرەك بولغان ۋەدىسىگه خىالپ». 

بـىلـىنكېن مۇخـبىرنـىڭ «ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى خـوڭكوڭ ھهقـقىدە نېمىلهرنـى قـىلـىشـنى ئـويـلىشـىۋاتـىدۇ؟» 

دېگهن سـوئـالـىغـا، «بـىز خـوڭكوڭدىكـى دېموكـراتـىيهنـى بـاسـتۇرۇشـقا بـىۋاسـىته مهسـئۇل كـىشـىلهرگه قـارىتـا تهدبـىر 

قـولـلىنـىمـىز، جۈمـلىدىن ئۇالرغـا جـازا يۈرگۈزىمـىز ۋە ئۇالرنـىڭ ئـامېرىكـاغـا كېلىشـىنـى چهكـلهيـمىز. مېنىڭچه 

(خـوڭكوڭ تـوغـرىسـىدىكـى) سـوئـالـالردىن بـىرى شۇكـى، خـوڭكوڭ بۇ خـىل شـارائـىتـتا ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە پۇل 

مۇئـامـىله مهركـىزىلـىك ئـورنـىنـى سـاقـالپ قـاالالمـدۇ - يـوق؟ بهلـكىم (خـوڭكوڭدىكـى) كـىشـىلهر بېلهت سـانـدۇقـىدا 

بېلهت تـاشـلىيـالـمىسـىمۇ، ئۆز خـاھىشـىنـى ئهمهلـىي ھهرىكـىتـى ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلـىشـى مۇمـكىن. ئهگهر بۇ خـىل 

ۋەزىيهت داۋامـلىشـىۋەرسه، شـىركهتـلهر ۋە كـىشـىلهر چـوقۇم بۇنـداق مۇھىتـتا تـىجـارەت قـىلـىشـنى خـالـىمـايـدۇ. 

مېنىڭچه (بۇ سهۋەبـلىك، خـوڭكودا) ئـىقـتىسـادىي كـاسـاتـچىلـىق كۆرۈلـىدۇ. ئهگهر خـىتـاي دۇنـيانـىڭ كۆپ قـىسـىم 

جـايـلىرىنـىڭ قـارشـىلـىقـىغـا دۇچ كهلـسه، خـوڭكوڭدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى داۋامـالشـتۇرۇشـى تېخىمۇ تهسـكه 

توختايدۇ».  

خـوڭكوڭنىڭ نۆۋەتـتىكـى (نـاچـارالشـقان) ۋەزىيـىتـىگه مهسـئۇل كـىشـىلهرگه يېڭى جـازا يۈرگۈزىدىغـانـلىقـىنـى 

تـىلـغا ئـالـغان بـىلـىنكېن بۇ بـايـانـاتـى ئـارقـىلـىق دونـالـد تـرامـپ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇلتۇر قـىلـغىنـىدەك «خـوڭكوڭنىڭ 

ھازىر سـىيـاسـىي جهھهتـته خـىتـايـدىن مۇسـتهقـىل ئهمهسـلىكـى (يهنـى يۈكـسهك ئـاپـتونـومـىيه دەيـدىغـان بـىر نهرسـىنـىڭ 

قالمىغانلىقى)»نى مۇئهييهنلهشتۈردى. 
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رۇسىيه 

ئـامېرىكـا – رۇسـىيه مۇنـاسـىۋەتـلىرى رۇسـىيهنـىڭ 2014 – يـىلـى قـىرىمـنى بېسىۋېلىشـى سهۋەبـلىك ئهڭ 

تۆۋەن سهۋىيهگه چۈشكهن ۋە ئامېرىكا رۇسىيهگه قارشى بىر قاتار ئېمبارگو يۈرگۈزگهنىدى. 

بۇ يـىل 2 - ئـايـدا، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدىن «ئـامېرىكـا رۇسـىيهنـىڭ تـاجـاۋۇزچـىلـىق 

ھهرىكهتـلىرىگه بـاش ئېگىدىغـان كۈنـلهر ئۆتۈپ كهتـتى» دېيىش ئـارقـىلـىق مـوسكۋا بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـته 

يېڭى دەۋرنـىڭ بـاشـلىنـىدىغـانـلىقـىدىن شهپه بهردى. شۇنـداقـال، 3 – ئـايـنىڭ 17 – كۈنـى قـاتـناشـقان بـىر 

زىيـارەتـته، رۇسـىيه پـرىزدېنتى ۋىالدىمـىر پۇتـىنـنىڭ «قـاتـىل» ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتتى ۋە رۇسـىيهنـىڭ دونـالـد تـرامـپنى 

سـايـالمـدا يهڭگۈزۈش ئۈچۈن 2020 - يـىلـىدىكـى ئـامېرىكـا پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىغـا مۇداخـىله قـىلـغانـلىقـىنـى ۋە 

پات يېقىندا بۇنىڭ ۋابالىنى تېتىيدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

ھالبۇكـى، رۇسـىيه 4 – ئـايـنىڭ 6 – كۈنـى ئۆز ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئۇرۇشـقا تهيـيارلـىق قـىلـىش ئهھۋالـىنـى 

كهڭ كۆلهمـدە تهكشۈرۈشـكه بـاشـلىغـانـلىقـىنـى، دۆلهتـنىڭ ھهر قـايسـى رايـونـلىرىدا ھهربـىي مـانېۋىرالرنـىڭ ئېلىپ 

بېرىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. ھهم شۇنـىڭدىن كېيىنـال، رۇسـىيهنـىڭ ئۆزى بېسىۋالـغان قـىرىمـغا ۋە ئۇكـرائـىنـا 

چېگراسـىغـا ئهسـكهر ئهۋەتـكهنـلىكـى، ئهۋەتـىلـگهن ئـومۇمـىي ئهسـكهر سـانـىنـىڭ 100 مـىڭدىن ئـاشـىدىغـانـلىقـى خهۋەر 

قـىلـىنـىشـى بـىلهن، ئـامېرىكـا بـىلهن رۇسـىيهدىن ئـىبـارەت بۇ ئـىكـكى چـوڭ ھهربـىي كۈچ ئـارىسـىدىكـى زىددىيهتـنىڭ 

تېخىمۇ ئۇلغىيىپ كېتىدىغانلىقى توغرىسىدىكى پهرەزلهر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. 

شۇنـىڭدىن كېيىن، ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ رەھبهرلـىكـىدىكـى نـاتـو مهزكۇر ۋەزىيهتـكه بـولـغان كۈچلۈك 

ئهنـدىشه ۋە ئېتىرازلـىرىنـى بـىلـدۈردى. نهتـىجـىدە، رۇسـىيه دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى 22 - ئـاپـرېل 

دۆلهتـنىڭ جهنۇب ۋە غهربـتىكـى ھهربـىي رايـونـلىرىدىكـى مـانېۋىرنـىڭ ئـاخـىرالشـقانـلىقـىنـى ۋە ئهسـكهرلهرنـىڭ 

چېكىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىپ، ۋەزىيهتنىڭ نىسبهتهن يۇمشىشىغا تۈرتكه بولدى. 

ھالبۇكـى، ئـامېرىكـا دۆلهت سېكرېتارى بـىلـىنكېن 5 – ئـايـنىڭ 6 – كۈنـى BBC نـىڭ زىيـارىتـىنـى 

قـوبۇل قـىلـغانـدا، «رۇسـىيهنـىڭ مهسـئۇلـىيهتسـىز ۋە تـاجـاۋۇزچـى» قـىلـمىشـلىرىغـا ئـىنـكاس قـايتۇرىدىغـانـلىقـىنـى 

بـىلـدۈردى. بـىلـىنكېن يهنه رۇسـىيهدىكـى قـامـاقـقا ئېلىنـغان ئۆكـتىچـى رەھبهر ئـالېكسىي نـاۋالـنىنـىڭ ئهھۋالـى، 

رۇسـىيه تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان «قۇيـاش بـورىنـى» خـاككېرلـىق ھۇجۇمـى ۋە رۇسـىيهنـىڭ ئـامېرىكـا سـايـلىمـىغـا 

مۇداخىله قىلغانلىقى قاتارلىق مهسىلىلهرنىڭ ئامېرىكانىڭ كۈنتهرتىپىدە ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى. 

5 – ئـايـنىڭ 20 – كۈنـى، شـىمـالـىي قۇتۇپ دۆلهتـلىرى دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرلـىرىنـىڭ ئۇچـرىشـىشـى 

ئۈچۈن ئـىسـالنـدىيهنـىڭ پـايـتهخـتى رېيكياۋىكـقا كهلـگهن بـىلـىنكېن رۇسـىيه تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى الۋروۋ بـىلهن 

كۆرۈشـتى. بۇ بـىلـىنكېن بـىلهن الۋروفـنىڭ تۇنـجى قېتىم ئۇچـرىشـىشـى، شۇنـداقـال جـوۋ بـايـدېن ۋەزىپـىگه 

ئولتۇرغاندىن بۇيان ئامېرىكا بىلهن رۇسىيه ئارىسىدىكى ئهڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئۇچرىشىش ئىدى. 
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بـىلـىنكېن مهزكۇر ئۇچـرىشـىشـنى ئـالـدىدا: «بـىزنـىڭ قـارىشـىمـىز شۇكـى، ئهگهر رۇسـىيه بـىلهن ئـامېرىكـا 

رەھبهرلـىرى ھهمـكارلـىشـالـىسـا، دۇنـيا تېخىمۇ بـىخهتهر بـوالاليـدۇ. ئهمـما رۇسـىيه بـىزگه، شېرىكـلىرىمـىزگه، 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىزغـا تـاجـاۋۇزچـىلـىق قـىلـسا، بـىز بۇنـىڭغا ئـىنـكاس قـايتۇرىمـىز» دېگهن ۋە ۋاشـىڭتونـنىڭ مـوسكۋا 

بىلهن «مۆلچهرلىگىلى بولىدىغان ۋە مۇقىم» مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى خااليدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. 

الۋروفمۇ بۇنـىڭغا جـاۋابهن: «ئهگهر بـىز سۆھبهتـنىڭ سهمـىمـىي بـولۇشـى ۋە ئۆزئـارا ئـىشـىنـىشـنى ئـاسـاس 

قـىلـىشـى كېرەكـلىكـى خۇسۇسـىدا ئـورتـاق پـىكـىرگه كېلهلـىسهك، ھهرقـانـداق مهسـىله تـوغـرىسـىدا ئـىسـتىسـناسـىز ھالـدا 

ھالدا سۆھبهتلىشىشكه تهييارمىز» دېگهنىدى. 

ئۇچـرىشـىشـتىن كېيىن، الۋروف ئۇچـرىشـىشـنىڭ «ئـىجـابـىي» بـولـغانـلىقـىنـى ئېيتىپ، مۇخـبىرالرغـا مۇنـداق 

دېدى: «مـوسكۋا - ۋاشـىڭتون مۇنـاسـىۋىتـىدىكـى سـاغـالم بـولـمىغـان ۋەزىيهتـنى ئـوڭشاش كېرەكـلىكـى تـوغـرىسـىدا 

ئـورتـاق تـونۇش مهۋجۇت» دېدى. ۋاشـىڭتونـنىڭ بـايـانـاتـىدىمۇ، تهخـمىنهن ئـىكـكى سـائهت داۋامـالشـقان بۇ 

ئۇچرىشىشنىڭ «ئىجابىي» ۋە «ئۈنۈملۈك» بولغانلىقى بىلدۈرۈلدى. 

ئهمـما، يهنه بـىر تهرەپـتىن، ئـامېرىكـا تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـىغـا بـايـانـاتـىغـا كۆرە، بـىلـىنكېن الۋروفـقا 

رۇسـىيهنـىڭ ۋاشـىڭتونـنىڭ چېكىنـىش ئـاگـاھالنـدۇرۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، ھېلىھهم ئۇكـرائـىنـا چېگراسـىدا زور مـىقـداردا 

ئهسكهر تۇرغۇزۇۋاتقانلىقىدىن «چوڭقۇر ئهندىشه» قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. 

تۈركىيه 

ئـامېرىكـا بـىلهن تۈركـىيه ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتمۇ يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، كۆپ داۋالغۇشـالرنـى 

بـاشـتىن كهچۈردى. بـولۇپمۇ ئـامېرىكـانـىڭ سۈرىيهدە تۈركـىيهگه قـارشـى كۇرد قـورالـلىق كۈچـلىرىنـى بـىۋاسـىته 

 S - 400 قـولـلىشـى، تۈركـىيهنـىڭ بـولـسا ئـامېرىكـانـىڭ ئهڭ چـوڭ رەقـىبـلىرىدىن بـىرى بـولـمىش رۇسـىيهدىن

بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىدىن مۇداپـىئهلـىنـىش سـىسـتېمىسـىنـى سېتىۋېلىشـى ۋە شۇ سهۋەبـلىك ئـامېرىكـانـىڭ تۈركـىيه 

بـىلهن F - 35 تـىپـلىق رادارغـا چۈشـمهس كۈرەشـچى ئـايـروپـىالن سـاھهسـىدىكـى ھهمـكارلـىقـنى تـوخـتىتـىپ، 

ئهسـلىدە تۈركـىيهگه سېتىپ بېرىشـنى پـىالنـلىغـان مهزكۇر تـىپـلىق ئـايـروپـىالنـالرنـى سـاتـمايـدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىشـى 

ۋە تۈركـىيهنـىڭ ئـاالقـىدار سـاھهسـىدىكـى كـىشـىلهرگه ۋە تـارمـاقـالرغـا ئېمارگـو ئېالن قـىلـىشـى نهتـىجـىسـىدە، بۇ خـىل 

يىرىكچىلىك ئىزچىل پهسهيمهي كهلدى. 

ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى بـايـدېننىڭ ئـىلـگىرىكـى ئـامېرىكـا پـرىزدېنتلىرىدىن پهرقـلىق ھالـدا، ۋەزىپـىگه 

ئـولتۇرغـان دەسـلهپـكى ئۈچ ئـايـدا تۈركـىيه پـرىزدېنتى رەجهب تـايـيىپ ئهردوغـان بـىلهن تېلېفونـدا كۆرۈشـمهسـلىكـى 

سهۋەبـلىك ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنىڭ تېخىمۇ يـىرىكـلهشـكهنـلىكـى مهلۇم بـولـغان بـولـسا، 

پـرىزدېنت بـايـدېننىڭ 1915 – يـىلـىدىكـى ئهرمهنـى ۋەقهسـىنـى رەسـمىي ھالـدا «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ 
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ئـاتـىشـى تۈركـىيهنـىڭ، بـولۇپ تۈركـىيهدىكـى ئۆكـتىچـى پـارتـىيهلهرنـىڭ ۋە خهلـقنىڭ قـاتـتىق نـارازىلـىقـىغـا 

ئۇچـرىدى. پـرىزدېنت ئهردوغـان بـولـسا، بـايـدېننىڭ «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» تـوغـرىسـىدىكـى سۆزىگه «ئـامېرىكـا 

پـرىزدېنتى بـايـدېن سۆزىدە بـىر ئهسـىردىن كۆپـرەك ۋاقـىت ئـىلـگىرى رايـونـىمـىزدا يۈز بهرگهن ۋەقهلهر ھهقـقىدە 

ئـاسـاسسـىز ۋە ئـادالهتسـىز بـايـانـالرنـى قـولـالنـدى» شهكـلىدىكـى مۆتـىدىل ئـىبـارىلهرنـى قـولـلىنـىش بـىلهن 

چهكلهندى. 

ئـامېرىكـا دۆلهت سېكرېتارى بـىلـىنكېن تېخى 4 – ئـايـنىڭ 29 – كۈنـى، «تۈركـىيه رۇسـىيهدىن قـورال 

سېتىۋېلىشـنى تـوخـتىتـىشـى كېرەك، بـولـمىسـا يېڭى جـازاالرغـا دۇچـار بـولـىدۇ» دەپ ئـاگـاھالنـدۇرغـان بـولسـىمۇ، 5 

– ئـايـنىڭ 22 – كۈنـى تۈركـىيه تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى مهۋلۇت چـاۋۇشـئوغلۇ بـىلهن تېلېفونـدا كۆرۈشـكهنـدە 

«ئـورتـاق مۇھىم كۈنـتهرتـىپـلهر خۇسۇسـىدا، ئـىتـتىپـاقـدىشـىمـىز تۈركـىيه بـىلهن بـولـغان ھهمـكارلـىقـنىڭ 

داۋامـالشـتۇرۇلۇشـى ئـىنـتايـىن زور ئهھمىيهتـكه ئـىگه» دېدى. بـىلـىنكېننىڭ بۇ تۇتۇمـى تهھلىلـچىلهر تهرىپـىدىن 

«ئـامېرىكـا ئۆزى ئۈچۈن جۇغـراپـىيه، ئـىسـتراتېگىيه جهھهتـلهردە خېلى زور ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولـغان تۈركـىيهنـىڭ 

ئۆزىدىن يـىراقـلىشـىپ، رۇسـىيه بـىلهن يېقىنـلىشـىپ كېتىشـىنـى خـالـىمـايـدۇ. ئهمـما تۈركـىيهنـى ئۆزىگه تـارتـىش 

ئۈچۈنـال، تۈركـىيهنـىڭ رايـىغـا بهك قـاراپمۇ كهتـمهيـدۇ. شۇڭا ئۇالر بـىر تهرەپـتىن ئېمبارگـو يۈرگۈزۈش، يهنه بـىر 

تهرەپـتىن ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى <ئـىتـتىپـاقـداشـلىق>نـىڭ ئهھمىيـىتـىنـى تهكـىتـلهشـتىن ئـىبـارەت ئـىكـكى 

بـىسـلىق سـىيـاسهت يۈرگۈزمهكـته. ھالبۇكـى، ئـامېرىكـا – كۇرد مۇنـاسـىۋىتـى، تۈركـىيه – رۇسـىيه مۇنـاسـىۋىتـى 

قـاتـارلـىق ھالـقىلـىق نۇقـتىالردا مـاھىيهتـلىك ئۆزگـىرىش يۈز بهرمـىگۈچه، تۈركـىيه – ئـامېرىكـا مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ 

يېقىن كهلگۈسىدە قويۇقلىشىشى، ھهتتا نورماللىشىشىدىن ئۈمىد ئانچه زور ئهمهس» دەپ شهرھلهندى. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 
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ساغالملىق



بۆرەك ساغالملىقى توغرىسىدا زۆرۈر ساۋاتالر 

ئومۇمىي چۈشهنچه 

بۆرىكـىڭىز كۆكـرەك بـوشـلۇقـىڭىزنـىڭ ئـاسـتىغـا، ئـومۇرتـقىڭىزنـىڭ ئـىكـكى تهرىپـىگه جـايـالشـقان مۇشـت 

چوڭلۇقىدىكى ئىككى دانه ئهزادۇر. ئۇ بىر قانچه خىل فۇنكىسىيهگه ئىگه. 

ئهڭ مۇھىمـى، بۆرىكـىڭىز قېنىڭىزدىكـى كېرەكسـىز مـاددىالرنـى، ئـارتۇق سۇ ۋە بـاشـقا بۇلـغانـمىالرنـى 

سۈزۈپ بېرىدۇ. مهزكۇر كېرەكسـىز مـاددىالر دوۋسـىقـىڭىزدا سـاقـلىنـىپ، ئـانـدىن سۈيـدۈك ئـارقـىلـىق بهدەن 

سىرتىغا چىقىرىۋېتىلىدۇ. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، بۆرىكـىڭىز بهدىنـىڭىزدىكـى كـىسـالتـالـىق - ئـىشـقارلـىق دەرىجـىسـىنـى، تۇز ۋە كـالـىي 

مــىقــدارىنــى تهڭشهيــدۇ. ئۇ يهنه قــان بېسىمــنى تهڭشهيــدىغــان ۋە قــىزىل قــان ھۈجهيــرىســىنــىڭ 

ئىشلهپچىقىرىلىشىنى تىزگىنلهيدىغان ھورمون ئىشلهپچىقىرىدۇ. 

بۆرىكـىڭىز يهنه بهدىنـىڭىزنـىڭ سۆڭهك تهرەقـقىيـاتـى ۋە مۇسكۇلـالرنـىڭ ئـىقـتىدارىنـى تهڭشهش ئۈچۈن 

كالتسىي سۈمۈرۈشىگه ياردەم بېرىدىغان بىر خىل ۋىتامىن D نى جانالندۇرۇشقا مهسئۇل. 

بۆرەك سـاغـالمـلىقـىنـى قـوغـداش سـىزنـىڭ ئـومۇمـىي سـاغـالمـلىقـىڭىز ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم. بۆرىكـىڭىز 

سـاغـالم بـولـسا، بهدىنـىڭىز كېرەكسـىز مـاددىالرنـى تـوغـرا رەۋىشـته سۈزۈپ، چـىقـىرىپ تـاشـلىيـااليـدۇ ۋە ھورمـون 

ئىشلهپچىقىرىپ، بهدىنىڭىزنىڭ نورمال ئىشلىشىگه ياردەم بېرەلهيدۇ. 

تۆۋەندىكىلهر بۆرىكىڭىزنىڭ ساغالملىقىغا ياردەم بېرىدىغان بىر قانچه چارىدۇر: 

1. ھهرىكهتچان بولۇڭ 

قهرەلـلىك چېنىقـىشـنىڭ ئـورۇقـالشـتىنمۇ بـاشـقىمۇ نۇرغۇن پـايـدىلـىرى بـار. ئۇ سـوزۇلـما بۆرەك كېسهلـلىكـىگه 

گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـىنـى تۆۋەنـلىتـىدۇ. شۇنـداقـال يهنه قـان بېسىمـنىمۇ تۆۋەنـلىتـىدۇ ۋە يۈرەك سـاغـالمـلىقـىڭىزنـى 

يـاخشـىاليـدۇ. ھالبۇكـى، قـان بېسىمـىنـىڭ نـورمـال بـولۇشـى ۋە يۈرەك سـاغـالمـلىقـى بۆرەكـنىڭ زەخـمىلـىنـىشـىنـىڭ 

ئالدىنى ئېلىشتا تولىمۇ مۇھىمدۇر. 

چېنىقـىشـنىڭ پـايـدىسـىنـى كۆرۈش ئۈچۈن چـوقۇم مـارافـونـچه يۈگۈرۈشـنىڭ ھاجـىتـى يـوق. پـىيـادە مېڭىش، 

يۈگۈرۈش، ۋېلىسـىپـىت مـىنـىش، ھهتـتا قـااليـمىقـان سهكـرەپ - تـاقـالشمۇ سـاالمهتـلىكـكه پـايـدىلـىق. ئۆزىڭىز 

قـىزىقـىدىغـان كۆڭۈللۈك چېنىقـىش تۈرىدىن بـىرنـى تېپىڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز، ئۇنـى داۋامـالشـتۇرۇپ، يـاخشـى 

نهتىجىلهرگه ئېرىشىش تېخىمۇ ئاسانلىشىدۇ. 
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2. قان شېكىرىڭىزنى تىزگىنلهڭ 

دىئـابـىت كېسىلـىگه يـاكـى يۇقـىرى قـان شېكىرىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـان كېسهلـلىكـلهرگه گـىرىپـتار 

بـولـغانـالرنـىڭ بۆرىكـى زەخـمىگه ئۇچـرىشـى مۇمـكىن. بهدىنـىڭىزدىكـى ھۈجهيـرىلهر قېنىڭىزدىكـى گلۇكـوزا 

(شېكهر)دىن پـايـدىلـىنـالـمىسـا، بۆرىكـىڭىز قـانـنى سۈزۈش ئۈچۈن ئـارتۇقـچه ئـىشـلهشـكه مهجبۇر بـولـىدۇ. بۆرەك 

يـىلـالر بـويـى ئـاشۇ رەۋىشـته «جـاپـالـىق» ئـىشـلهپ كهتـسه، بۇ ھايـاتـنى تهھدىتـكه ئۇچـرىتـىدىغـان زەخـمىلهرگه 

يول ئاچىدۇ. 

ھالبۇكـى، قـان شېكىرىڭىزنـى تـىزگـىنـلىيهلـىسـىڭىز، بۆرىكـىڭىزنـىڭ زەخـمىلـىنـىش خهۋپـىنـى ئـازايـتااليسـىز. 

شۇنـداقـال، بۆرەكـنىڭ زەخـمىلهنـگهنـلىكـى بـالـدۇر بـايـقالـسا، دوختۇرىڭىز قـوشۇمـچه زىيـانـنى ئـازايـتىش يـاكـى 

ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تهدبىر قوللىنااليدۇ. 

3. قان بېسىمىڭىزنى تهكشۈرتۈپ تۇرۇڭ 

يۇقـىرى قـان بېسىم بۆرەكـنى زەخـمىگه ئۇچـرىتـىدۇ. ئهگهر يۇقـىرى قـان بېسىمـى دىئـابـىت، يۈرەك كېسىلـى 

يـاكـى يۇقـىرى خـولېستېرىن قـاتـارلـىق سـاغـالمـلىق مهسـىلـىلـىرى بـىلهن تهڭ كۆرۈلـسه، بهدىنـىڭىزگه بـولـغان تهسـىرى 

تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ. 

سـاغـالم قـان بېسىمـى ئۆلـچىمـى 120/80 دۇر. يۇقـىرى قـان بېسىمـى كېسىلـىنـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـىدىكـى 

قـان بېسىمـى مۇشۇ نۇقـتا بـىلهن 139/89 نـىڭ ئـارىلـىقـىدا بـولـىدۇ. تۇرمۇش ئۇسۇلـىنـى ۋە يېمهك - ئـىچـمهك 

ئادىتىنى ئۆزگهرتىش بۇ باسقۇچتا قان بېسىمىڭىزنى تۆۋەنلىتىشىڭىزگه ياردەم بېرەلهيدۇ. 

ئهگهر قـان بېسىمـىڭىز ئـىزچـىل 140/90 دىن يۇقـىرى بـولـسا، يۇقـىرى قـان بېسىمـىغـا گـىرىپـتار بـولـغان 

بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن. قـان بېسىمـىڭىزنـى قهرەلـلىك تهكشۈرۈپ تۇرۇش، تۇرمۇش ئـادىتـىڭىزنـى ئۆزگهرتـىش ۋە 

دورا يېيىش قاتارلىق مهسىلىلهردە دوختۇر بىلهن سۆزلىشىپ تۇرۇڭ. 

4. بهدەن ئېغىرلىقىڭىزنى قهرەللىك ئۆلچهپ، ساغالم ئوزۇقلىنىڭ 

بهدەن ئېغىرلـىقـى ئېشىپ كهتـكهن يـاكـى سېمىز كـىشـىلهر دىئـابـىت، يۈرەك كېسىلـى ۋە بۆرەك كېسىلـى 

قاتارلىق بۆرەككه زىيان يهتكۈزىدىغان بىر قاتار كېسهللىكلهرگه گىرىپتار بولۇش خهۋپىگه دۇچ كېلىدۇ. 

نـاتـرىي، پـىششـىقـالپ ئـىشـلهنـگهن گۆش ۋە بۆرەكـكه زىيـان يهتكۈزىدىغـان بـاشـقا يېمهكـلىكـلهرنـىڭ مـىقـدارى 

ئـاز بـولـغان سـاغـالم يېمهكـلىكـلهرنـى ئـىسـتېمال قـىلـىش بۆرەكـنىڭ زەخـمىلـىنـىش خهۋپـىنـى تۆۋەنـلىتهلهيـدۇ. 

گۈلـكهرەم («چېچهكـسهي» دېگهن ئـىسـىمـدا تـونۇلـغان كۆكـتاتـنىڭ ئۇيغۇرچه تـوغـرا ئـاتـىلـىشـى، ت)، قـىزىل 
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ئېيقئۈزۈمـى، بېلىق، دانـلىق زىرائهت قـاتـارلـىق نـاتـرىي مـىقـدارى تۆۋەن بـولـغان تهبـىئـىي، يېڭى يېمهكـلىكـلهرنـى 

يېيىشكه ئهھمىيهت بېرىڭ. 

5. سۇنى كۆپ ئىچىڭ 

تـوال تهكـرارلـىنـىپ قۇالقـالرغـا يـادا بـولۇپ كهتـكهن «ھهر كۈنـى سهكـكىز ئـىسـتاكـان سۇ ئـىچـىش» 

تهۋسـىيهسـىنـىڭ ئـارقـىسـىدا ئـالـلىقـانـداق كـارامهت يـوق دېگهن تهقـدىردىمۇ، ئهمـما بۇ سـىزنـى سۇ ئـىچـىپ تۇرۇشـقا 

ئـىلھامـالنـدۇرىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، نـاھايـىتـى يـاخشـى نـىشـانـدۇر. قهرەلـلىك ھالـدا، ئـىزچـىل سۇ ئـىچـىپ تۇرۇش 

بۆرەككه پايدىلىق. 

سۇ بۆرەكـتىكـى نـاتـرىي ۋە زەھهرلـىك مـاددىالرنـى تـازىالشـقا يـاردەم بېرىدۇ. ئۇ يهنه سـوزۇلـما بۆرەك 

كېسىلىگه گىرىپتار بولۇش خهۋپىڭىزنى تۆۋەنلىتىدۇ. 

ھهر كۈنـى كهم دېگهنـدە 1.5 دىن 2 لـىتـىرغـىچه سۇ ئـىچـىشـكه ئـادەتـلىنـىڭ. زادى قـانـچىلـىك سۇغـا 

ئېھتىيـاجـلىق ئـىكهنـلىكـىڭىز ئـاسـاسـلىقـى سـاالمهتـلىك ئهھۋالـىڭىز ۋە تۇرمۇش ئـادىتـىڭىزگه بـاغـلىق. كۈنـدە 

قـانـچىلـىك سۇ ئـىچـىشـنى پـىالنـلىغـانـدا ھاۋا رايـى، چېنىقـىش ئهھۋالـىڭىز، جـىنسـىڭىز، ئـومۇمـىي سـاغـالمـلىق 

ئهھۋالـىڭىز، (ئهگهر ئـايـال كـىشـى بـولسـىڭىز) ھامـىلـىدار يـاكـى ئهمهسـلىكـىڭىز، بـاال ئېمىتـىۋاتـقان - 

ئېمىتمهيۋاتقانلىقىڭىز قاتارلىق ئامىلالرنى نهزەردە تۇتۇشىڭىز كېرەك. 

ئـىلـگىرى بۆرىكـىگه تـاش چۈشـكهن كـىشـىلهر كهلگۈسـىدە يهنه بۆرىكـىگه تـاش چۈشۈشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش 

ئۈچۈن، سۇنى نورمال ئۆلچهمدىن بىرئاز كۆپرەك ئىچىشى كېرەك. 

6. تاماكا چهكمهڭ 

تـامـاكـا چېكىش قـان تـومۇرلـىرىڭىزنـى زەخـمىلهنـدۈرىدۇ. بۇ پۈتۈن بهدىنـىڭىزدىكـى قـان ئـايـلىنـىشـىنـى ۋە 

قاننىڭ بۆرىكىڭىزگه يهتكۈزۈلۈشىنى ئاستىلىتىۋېتىدۇ. 

تـامـاكـا چېكىش بۆرەك راكـىغـا گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـىڭىزنـىمۇ كۈچهيـتىۋېتىدۇ. ئهگهر تـامـاكـىنـى 

تـاشـلىسـىڭىز، بۇ خهۋپ تۆۋەنـلهيـدۇ. ھالبۇكـى، ئهزەلـدىن تـامـاكـا چهكـمىگهن ئـادەمـنىڭكىدەك (تۆۋەن) خهۋپ 

دەرىجىسىگه قايتىشقا نۇرغۇن يىل كېتىدۇ. 

7. ئىستېمال قىلغان رېتسىپسىز دورىلىرىڭىزنىڭ (OTC) مىقدارىغا دىققهت قىلىڭ  
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ئهگهر قهرەلـلىك ھالـدا رېتسىپسـىز ئـاغـرىق تـوخـتىتـىش دورىسـى ئـىسـتېمال قـىلسـىڭىز، بۆرىكـىڭىز 

زەخـمىلـىنـىشـى مۇمـكىن. ئهگهر سـىز سـوزۇلـما خـاراكتېرلـىك ئـاغـرىق، بـاش ئـاغـرىقـى يـاكـى بـوغۇم يـاللۇغـى 

قـاتـارلـىقـالرغـا قـارىتـا، ئـايبيۇپـروفېن (ibuprofen) ۋە نـاپـروكسېن (naproxen) قـاتـارلـىق غهيـرىي سـىلـىروئـىدلـىق 

ياللۇغ قايتۇرۇش دورىلىرىنى دائىم ئىستېمال قىلسىڭىز، بۇ بۆرىكىڭىزنى زەخمىلهندۈرۈشى مۇمكىن. 

بۆرىكـىدە مهسـىله يـوق كـىشـىلهر بۇ خـىل دورىالرنـى ئـانـدا - سـانـدا ئـىسـتېمال قـىلـسا ھېچقانـچه زىيـىنـى 

بـولـماسـلىقـى مۇمـكىن. ئهمـما، بۇ دورىالرنـى كۈنـدە يېسىڭىز، بۆرىكـىڭىز زەخـمىلـىنـىشـى مۇمـكىن. ئهگهر سـىز 

(ئـالـلىقـانـداق كېسهلـلىكـلهر سهۋەبـلىك) ئـاغـرىق تـوخـتىتـىشـقا مـوھتاج بـولسـىڭىز، بۆرەك سـاغـالمـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك 

قىلىش جهھهتته، دوختۇر بىلهن پاراڭلىشىڭ. 

8. بۆرەك كېسلىگه گــىرىپــتار بــولۇش خهۋپــىڭىز يۇقــىرى بــولــسا، بۆرەك ئــىقــتىدارىڭىزنــى 

تهكشۈرتۈڭ 

ئهگهر بۆرەك زەخـمىلـىنـىش يـاكـى بۆرەك كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولۇش خهۋپـىڭىز يۇقـىرى بـولـسا، قهرەلـلىك 

ھالـدا بۆرەك ئـىقـتىدارىڭىزنـى تهكشۈرتۈپ تۇرۇڭ. قهرەلـلىك ھالـدا بۆرەك تهكشۈرتۈش تۆۋەنـدىكـى كـىشـىلهر 

ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق ۋە زۆرۈر بولۇشى مۇمكىن: 

60 ياشتىن ئاشقانالر •

تۇغۇلغاندا بهدەن ئېغىرلىقى ئۆلچهمدىن تۆۋەن بولغانالر •

ئۆزىدە ياكى ئائىلىسىدىكىلهردە يۈرەك قان تومۇر كېسهللىكلىرى بارالر •

ئۆزىدە ياكى ئائىلىسىدىكىلهر يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىگه گىرىپتار بولغانالر •

سېمىز كىشىلهر •

بۆرىكىنىڭ زەخىملهنگهن بولۇشىدىن گۇمانسىرايدىغانالر •

بۆرەك ئـىقـتىدارىنـى قهرەلـلىك تهكشۈرتۈش بۆرەكـنىڭ سـاالمهتـلىك ئهھۋالـىنـى بـىلـىش ۋە كۆرۈلۈشـى 

مۇمـكىن بـولـغان ئۆزگـىرىشـلهرنـى بـايـقاشـنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلـىدۇر. ھهر قـانـداق زىيـانـنى ئـالـدىن بـايـقاش 

كهلگۈسىدىكى زىياننى ئاستىلىتىدۇ ياكى ئۇنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. 

چاتاق چىققاندا 

يـىگـىرمه يـاشـتىن يۇقـىرى ھهر ئـون ئـامېرىكـالـىقـنىڭ ئـىچـىدە بـىردىن كۆپ كـىشـىدە بۆرەك كېسهلـلىكـىنـىڭ 

ئـاالمهتـلىرى بـار. بهزى بۆرەك كېسهلـلىكـى تهدرىجـىي تهرەقـقىي قـىلـىدۇ، يهنـى ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ 
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ئېغىراليـدۇ. بۆرىكـىڭىز قـانـدىكـى كېرەكسـىز مـاددىالرنـى چـىقـىرىۋېتهلـمهس بـولۇپ قـالـسا، ئۆز رولـىنـى يـوقـاتـقان 

بولىدۇ. 

نهتـىجـىدە بهدىنـىڭىزدە جۇغـلىنـىپ قـالـغان كېرەكسـىز مـاددىالر ئېغىر مهسـىلـىلهرنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىپ، 

ئۆلۈمـگه سهۋەب بـولـىدۇ. بۇنـداق ئـاقـىۋەتـتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، قېنىڭىزنـى قـان سۈزۈش ئـاپـپاراتـى ئـارقـىلـىق 

سۈنئىي سۈزۈشكه، ياكى بۆرەك ئالماشتۇرۇشىڭىزغا توغرا كېلىدۇ. 

بۆرەك كېسهللىكلىرىنىڭ تۈرلىرى 

سوزۇلما بۆرەك كېسىلى 

بۆرەك كېسهلـلىكـىنـىڭ ئهڭ كۆپ ئۇچـرايـدىغـان تۈرلـىرىدىن بـىرى سـوزۇلـما بۆرەك كېسىلـىدۇر. سـوزۇلـما 

بۆرەك كېسهلـلىكـلىرىنـىڭ ئـاسـاسـلىق سهۋەبـى يۇقـىرى قـان بېسىمـىدۇر. بۆرىكـىڭىز بهدىنـىڭىزدىكـى قـانـنى 

تـوخـتىمـاي بـىر تهرەپ قـىلـىدىغـان بـولـغاچـقا، ھهر مـىنۇتـتا ئـومۇمـىي قـان مـىقـدارىڭىزنـىڭ يـىگـىرمه پـىرسهنـتى بـىلهن 

ئۇچرىشىدۇ. 

يۇقـىرى قـان بېسىم بۆرىكـىڭىز ئۈچۈن خهتهرلـىك، چۈنـكى ئۇ بۆرەكـنىڭ ئـىقـتىدار بـىرلـىكـى بـولـغان بۆرەك 

شـارچـىلـىرىنـىڭ (glomerulus) بېسىمـىنـى ئـاشۇرۇۋېتىدۇ. ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ، بۇ خـىل يۇقـىرى 

بېسىم بۆرەكنىڭ سۈزۈش ئۈسكۈنىسىنى زەخمىلهندۈرۈپ، ئۇالرنىڭ ئىقتىدارىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. 

شۇ رەۋىشـته، ئهڭ ئـاخـىرىدا بۆرەك ئـىقـتىدارى زەئـىپـلىشـىپ، ئۆز فۇنـكىسـىيهسـىنـى نـورمـال جـارى 

قـىلـدۇرالـمايـدىغـان دەرىجـىگه بېرىپ قـالـىدۇ - دە، قـان سۈزدۈرمـىسـىڭىز بـولـمايـدۇ. قـان سۈزۈش ئـاپـپاراتـى 

قېنىڭىزدىكـى سۇيۇقلۇق ۋە ئهخـلهتـلهرنـى سۈزۈپ چـىقـىرىۋېتهلهيـدۇ، ئهمـما بۇ ئۇزۇن مۇددەتـلىك ھهل قـىلـىش 

چـارىسـى ئهمهس. ئـاخـىرىدا، سـىز بۆرەك كۆچۈرۈشـكه مـوھتاج بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن، ئهمـما بۇ سـىزنـىڭ ئهمهلـىي 

ئهھۋالىڭىزغا باغلىق. 

دىئـابـىت سـوزۇلـما بۆرەك كېسهلـلىكـلىرىنـىڭ يهنه بـىر ئـاسـاسـلىق سهۋەبـىدۇر. ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه 

ئهگـىشـىپ، تـىزگـىنـلهنـمىگهن قـانـدىكـى شېكهر مـىقـدارى بۆرەك شـارچـىلـىرىغـا زىيـان يهتكۈزىدۇ، بۇمۇ بۆرەك 

زەئىپلىشىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

بۆرەككه تاش چۈشۈش 

بۆرەكـكه تـاش چۈشۈشمۇ كۆپ كۆرۈلـىدىغـان بۆرەك كېسهلـلىكـلىرىدىن بـىرىدۇر. قېنىڭىزدىكـى مـىنېرال ۋە 

بـاشـقا مـاددىالر بۆرەكـته كـىرىسـتالـلىشـىپ، قـاتـتىق زەررىچـىلهر يـاكـى تـاشـالرنـى ھاسـىل قـىلـىشـى مۇمـكىن، بۇالر 

ئادەتته سۈيدۈك ئارقىلىق بهدىنىڭىزدىن چىقىپ كېتىدۇ. 
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بۆرەكـتىكـى تـاشـنى چـىقـىرىۋېتىش جهريـانـى بهكـال ئـازابـلىق بـولـىدۇ، ئهمـما بۇ ئـادەتـته ئېغىر مهسـىلـىلهرنـى 
كهلتۈرۈپ چىقارمايدۇ. 

بۆرەك شارچىلىرى ياللۇغى 

بۆرە شـارچـىلـىرى يـاللۇغـى بۆرەك ئـىچـىدىكـى قـان سۈزۈشـكه مهسـئۇل مـىكـرو قۇرۇلـما بـولـغان بۆرە 
شـارچـىلـىرىنـىڭ يـاللۇغـلىنـىشـىدۇر. بۆرە شـارچـىلـىرى يـاللۇغـى يۇقۇمـلىنـىش، دورا، تۇغـما بـىنـورمـالـلىق ۋە 

ئۆزلۈكىدىن ئىممۇنىتلىنىدىغان كېسهللىك قاتارلىقالر سهۋەبىدىن پهيدا بولۇشى مۇمكىن. 

بۇ خـىل ئهھۋال ئۆزلۈكـىدىن يـاخشـىلـىنـىشـى يـاكـى ئـىممۇنـولـوگـىيـىلـىك چهكـلهش دورىلـىرى 
(immunosuppressive medications) ئىشلىتىشنى تهقهززا قىلىشى مۇمكىن. 

كۆپ خالتىلىق بۆرەك كېسىلى 

يهكـكه بۆرەك خـالـتىسـى ئـىششـىقـى بـىر قهدەر كۆپ ئۇچـرايـدۇ ۋە ئـادەتـته خهتهرسـىز بـولـىدۇ. ئهمـما كۆپ 
خالتىلىق بۆرەك كېسىلى پهرقلىق، تېخىمۇ ئېغىر كېسهللىكتۇر. 

كۆپ خـالـتىلـىق بۆرەك كېسهلـلىكـى ئـىرسـىيهت خـاراكتېرلـىك بـولۇپ، نۇرغۇن خـالـتىلـىق ئـىششـىقـنى، 
يۇمـىالق سۇيۇقلۇق خـالـتىلـىرىنـىڭ بۆرەكـنىڭ ئـىچـىدە ۋە يۈزىدە ئۆسۈشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىپ، بۆرەكـنىڭ 

نورمال فۇنكىسىيهسىنى جارى قىلدۇرۇشىغا دەخلى قىلىدۇ. 

سۈيدۈك يولى ياللۇغى 

سۈيـدۈك يـولـى يـاللۇغـى سۈيـدۈك ئـاجـرىتـىپ چـىقـىرىش سـىسـتېمىسـىنـىڭ ھهر قـانـداق يېرىنـىڭ بـاكتېرىيهدىن 
يۇقۇمـلىنـىشـىنـى كۆرسـىتـىدۇ. دوۋسـاق ۋە سۈيـدۈك يـولـىنـىڭ يۇقۇمـلىنـىشـى ئهڭ كۆپ ئۇچـرايـدۇ. بۇالرنـى ئـادەتـته 

ئاسان داۋالىغىلى بولىدۇ، ئۇزۇن مۇددەتلىك ئاقىۋەتلىرى بار دېگهندىمۇ، ناھايىتى ئاز. 

ھالبۇكـى، بۇ يۇقۇمـلىنـىش ۋاقـتىدا داۋاالنـمىسـا، بۆرەكـكه تـارقـىلـىپ، بۆرەك زەئـىپـلىشـىشـنى كهلتۈرۈپ 
چىقىرىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.healthline.com/health/kidney - health#risks
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خىتاي دۇچ كهلگهن نوپۇس كىرزىسى

خىتاي تهتقىقاتى



خىتاي دۇچ كهلگهن نوپۇس كرىزىسى 

خـىتـايـنىڭ يهتـتىنـچى قېتىمـلىق نـوپۇس تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـى ئـالـدىنـقى ھهپـته ـــ ئهسـلى چېسالدىن بـىر 

ئـاي كېچىكتۈرۈلۈپ ـــ ئېالن قـىلـىنـدى. گهرچه كېچىكتۈرۈلۈشـنىڭ كـونـكرېت سهۋەبـى ئېيتىلـمىغـان بـولسـىمۇ، 

ئهمـما بۇ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ نـوپۇس تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـىنـىڭ پـاسسـىپ سـىيـاسـىي تهسـىر پهيـدا 

قـىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى تهشۋىشـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك دەپ قـارالـماقـتا. نۇرغۇن كۆزەتكۈچـىلهر مهزكۇر 

سانلىق مهلۇماتقا ئېالن قىلىنىشتىن بۇرۇن ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلگهن دەپ قارايدۇ. 

خىـتاـي ھۆكۈمىـتىـ نوـپۇس تهكشۈرۈش نهتىـجىـسىـنىـ ئۆزگهرتكـهن تهقدـىردىمۇ، لېكىن بۇ يهنىـال 

خـىتـايـنىڭ كـىشـىنـى چۆچۈتـىدىغـان نـوپۇس ۋەزىيـىتـىنـى تـولۇق يـوشۇرۇپ قـااللـمىدى. بۇ قېتىمـلىق نـوپۇس 

تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـىگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ 2020 - يـىلـىدىكـى ئـومۇمـىي نـوپۇسـى 1 مـىلـيارد 410 مـىلـيون 

بـولۇپ، 2010 - يـىلـدىكـىگه قـارىغـانـدا 5.4 پـىرسهنـت ئېشىپ، يـىلـلىق ئـوتتۇرىچه ئېشىش نـىسـبىتـى 0.53 

پـىرسهنـت بـولـغان ۋە بۇ نـىسـبهت شۇنـىڭدىن بۇرۇنـقى ئـون يـىل (2000 ~ 2010)دىكـىدىن 0.04 پـىرسهنـت 

تۆۋەن بـولـغان. خـىتـاي جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى مـىنـىسـتىرلـىقـى ئېالن قـىلـغان 2020 - يـىلـلىق دۆلهتـلىك ئـىسـىم 

دوكـالتـىغـا كۆرە، بۇلتۇر خـىتـايـدا تـىزىمـغا ئـالـدۇرغـان يېڭى تۇغۇلـغان بـاال سـانـى 10 مـىلـيون 35 مـىڭ بـولـغان. 

بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، خـىتـاي دۆلهتـلىك سـىتـاتـىسـتىكـا ئـىدارىسـى 2016 - يـىلـى 17 مـىلـيون 860 مـىڭ 

بـالـىنـىڭ تۇغۇلـغانـلىقـىنـى خـاتـىرىلـىگهنـىدى. بۇ سـانـلىق مهلۇمـاتـالردىن خـىتـايـدىكـى تۇغۇلۇش نـىسـبىتـىنـىڭ 

يېقىنقى يىلالردا شىددەت بىلهن تۆۋەنلىگهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. 

گهرچه ھهر قـانـداق بـىر دۆلهتـنىڭ قـانـچىلـىك نـوپۇسـقا ئېھتىيـاجـلىق ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا ئېنىق ئۆلـچهم 

بـولـمىسـىمۇ، يـاشـالرنـىڭ يـاشـانـغانـالرغـا قـارىغـانـدا كۆپ بـولۇشـىنـىڭ دۆلهتـنىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك تهرەقـقىيـاتـىغـا 

پـايـدىلـىق ئـىكهنـلىكـى ئېنىق. خـىتـايـنىڭ تهرەقـقىي تـاپـقان دۆلهتـلهر قـاتـارىدىن ئـورۇن ئېلىشـقا قـاراپ مېڭىشـىغـا 

ئهگـىشـىپ، ئۇنـىڭ ھازىرقـى تۇغۇلۇش نـىسـبىتـى ئـومۇمـىي نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىدىكـى قېرىلـىشـىش مهسـىلـىسـىنـى ھهل 

قـىلـىشـقا يهتـمهيـدۇ. خـىتـاي ئـالـلىقـاچـان «ئـوتتۇراھال قېرىلـىشـىش» بـاسقۇچـىغـا كـىرىپ بـولـدى. لېكىن، مهسـىله 

شۇكـى، بۇ يـاشـانـغانـالرنـىڭ قـولـىدا تېخى (خـىزمهت قـىلـمىغـان ئهھۋالـدا قـالـغان ئۆمـرىگه يهتكۈدەك) يېتهرلـىك 

بـايـلىق يـوق. خـىتـايـنىڭ كـىشـى بېشىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان GDP سـى تېخى ئهمـدى 10 مـىڭ دولـالرغـا يهتـتى. 

بۇ خـىتـايـنى تهرەقـقىي تـاپـقان دۆلهتـلهردىن بهكـال ئـارقـىدا قـالـدۇرۇپـال قـالـماسـتىن، ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه خـىتـايـنىڭ 

نـوپۇسـى نـىسـبهتهن يـاش بـولـغان بهزى دۆلهتـلهردىنمۇ ئـارقـىدا قـالـغانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، 
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يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، خـىتـايـدا ھۆكۈمهتـنى تۇغۇت چهكـلىمـىسـىنـى تـامـامهن بـىكـار قـىلـىشـقا ئۈنـدەيـدىغـانـالر 

بارغانسېرى كۆپهيمهكته. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 2016 - يـىلـغىچه پۇقـراالرنـىڭ ئـىكـكىنـچى پهرزەنـتلىك بـولۇشـىغـا تـولۇق يـول قـويـماي 

كهلـدى. 2016 - يـىلـدىن بۇرۇن، بـىرال پهرزەنـتلىك بـولۇش سـىيـاسـىتـى 40 يـىلـغا يېقىن ئـىجـرا قـىلـىنـدى. 

گهرچه بـىرال پهرزەنـتلىك بـولۇش سـىيـاسـىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي تهرەقـقىيـاتـىغـا تۈرتـكه 

بـولـغان - بـولـمىغـانـلىقـى ئېنىق بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما مهزكۇر سـىيـاسهتـنىڭ قـاتـتىق ئـىجـرا قـىلـىنـىشـىنـىڭ سـان - 

سـانـاقسـىز كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى ۋە ئـىنـسانـىيـلىق پـاجـىئهلـىرىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـانـلىقـىدا شهك 

يوق. 

خـىتـاي 1978 - يـىلـى بـىرال پهرزەنـتلىك بـولۇش سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا قـويـغانـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 

مهركـىزىي كـومـىتېتىنـىڭ بـىر پـارچه ئـوچۇق خېتىدە مۇنـداق دېيىلـگهنـىدى: « نـوپۇسـنىڭ نۆۋەتـتىكـى 

شـىددەتـلىك كۆپـىيـىش ۋەزىيـىتـى پهسهيـگهنـدە، ئـوتتۇز يـىل ئـىچـىدە بـاشـقىچه نـوپۇس سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا قـويۇشـقا 

بولىدۇ». 

ئۇنـداقـتا، 2008 – يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، يهنـى بـىرال پهرزەنـتلىك بـولۇش سـىيـاسـىتـى يـولـغا قـويۇلۇپ ئـوتتۇز 

يـىل بـولـغانـدا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى نېمىشـقا يۇقـىرىدىكـى ۋەدىسـى بـويـىچه، بـىرال پهرزەنـتلىك بـولۇش 

چهكـلىمـىسـىنـى بـىكـار قـىلـمىدى؟ بۇنـىڭدا سـىيـاسهتـنىڭ ئـىنېرتسـىيهسـى بهلـگىلـىك رول ئـويـنىغـان بـولۇشـى 

مۇمـكىن، ئهمـما تېخىمۇ مۇھىمـى بۇ جهھهتـته تۆۋەنـدىكـىدەك ئـىكـكى سـىيـاسـىي ئـامـىل نهزەردە تۇتۇلـغان. 

بـىرى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ نـوپۇسـنى تـىزگـىنـلهش ئـارقـىلـىق خهلـقنى «نـامـراتـلىقـتىن قۇتۇلـدۇرۇش» 

نـىشـانـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش پـىالنـى؛ يهنه بـىرى، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ خـىتـايـدىكـى «ئـاز سـانـلىق 

مىللهت»لهرنىڭ، بولۇپمۇ ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ تېز سۈرئهتته ئېشىشىغا بولغان تهشۋىشى. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۆزىنـىڭ قـاتـتىق ئـىجـرا قـىلـىنـىدىغـان بـىرال پهرزەنـتلىك بـولۇش سـىيـاسـىتـىنـىڭ 

داۋامـلىشـىشـىنـى «نـامـراتـلىقـتىن قۇتۇلـدۇرۇش» بـاھانـىسـى ئـارقـىلـىق يـوللۇقـالشـتۇرۇشـقا مـوھتاج ئـىدى. بۇ نـوقۇل 

ھالـدا شـى جـىنـپىڭنىڭال خـىيـالـى بـولـماسـتىن، دېڭ شـياۋپـىڭدىن جـياڭ زېمىن ۋە خۇ جـىنـتاۋغـىچه، ھهر بـىر 

خـىتـاي رەھبىرى ئـاشۇ خـىل چۈشهنـچىدە بـولۇپ، ئۇالر بـىردەك ھالـدا «نـامـراتـلىقـنى تۈگـىتـىش خـىتـاي 

ئـىسـالھاتـىنـىڭ ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچـى» دەپ قـارايـتتى. ئـارىدىكـى بـىردىنـبىر پهرقـى شۇكـى، شـى جـىنـپىڭ 

ئۆزىدىن ئـىلـگىرىكـىلهرنـىڭ خـىزمهتـلىرى ئـاسـاسـىدا نـامـراتـلىقـنى تۈگـىتـىشـنىڭ ئېنىق ۋاقـىت جهدۋىلـىنـى ئـوتتۇرىغـا 

قويدى. 

شۇنـىسـى روشهنـكى، شـى جـىنـپىڭ پـىالنـلىق تۇغۇت سـىيـاسـىتـىنـىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك بـوشـىتـىلـىشـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ 

2021 - يـىلـىغـىچه نـامـراتـلىقـنى تۈگـىتـىش نـىشـانـىغـا يېتىشـىگه تـوسقۇنلۇق قـىلـىشـىدىن، ھهتـتا خهلـقنىڭ 
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قـايـتىدىن نـامـراتـلىشـىپ كېتىشـىدىن ئهنسـىرەيـدۇ. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه، نـامـراتـلىقـنى ئـومۇميۈزلۈك تۈگـىتـىش شـى 

جىنپىڭنىڭ ئۆز ھاكىمىيىتى ۋە ھوقۇقىنى مۇستهھكهملهش ئىقتىدارىغا زور دەرىجىدە تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يهنه پـىالنـلىق تۇغۇت چهكـلىمـىسـى تـامـامهن بـىكـار قـىلـىنـغان تهقـدىردە، «ئـاز سـانـلىق 

مـىلـلهت»لهرنـىڭ نـوپۇسـىنـىڭ كۆپـىيـىپ كېتىشـىدىن ۋە شۇ سهۋەبـلىك دۆلهتـنىڭ نۆۋەتـتىكـى مـىلـلىي تهركـىبـىنـىڭ 

ئۆزگـىرىپ، خـىتـاي جهمـئىيـىتـىنـىڭ مۇقـىمـلىقـى ۋە بـىخهتهرلـىكـىنـى «تهھدىت»كه ئۇچـرىتـىشـىدىن، ئـاخـىرىدا 

دۆلهتنىڭ يىمىرىلىشىغا سهۋەب بولۇشىدىن ئهنسىرەيدۇ. 

خـىتـايـدا بـاال بېقىش تهنـنهرخـى شـىددەت بـىلهن ئۆرلهۋاتـقانـلىقـتىن، نۇرغۇن خـىتـايـالر پـىالنـلىق تۇغۇت 

چهكـلىمـىسـى بـولـمىغـان تهقـدىردىمۇ، كۆپ پهرزەنـتلىك بـولۇشـنى خـاالپ كهتـمهيـدۇ. خـىتـايـالرنـىڭ نۇرغۇنـى 

ئۈچـىنـچى، ھهتـتا ئـىكـكىنـچى پهرزەنـتلىك بـولۇشـنىمۇ خـالـىمـايـدۇ. ھالبۇكـى، ئۇيغۇرالرغـا ئـوخـشاش ئـوخشـىمـىغـان 

دىنـىي كۆز قـاراش ۋە پهرزەنـتلىك بـولۇش ئـادىتـىگه ئـىگه مـىلـلهتـلهر تېخىمۇ كۆپ بـالـىلـىق بـولۇشـنى خـااليـدۇ. 

شۇڭالشـقا، بـىر ئـائـىلـىنـىڭ قـانـچه پهرزەنـتلىك بـولـسا بـولـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا چهكـلىمه بـولـمىغـان تهقـدىردىمۇ، 

خـىتـايـالر ئۆزىنـىڭ كۆپـىيـىش نـىسـبىتـىنـى كۆرۈنهرلـىك ئـاشۇرۇشـنى خـاالپ كهتـمهيـدۇ (ئۇالرنـىڭ تۇغۇش نـىسـبىتـى 

يهنـىال نـىسـبهتهن تۆۋەن ھالهتـنى سـاقـاليـدۇ)، ئهمـما بۇ خـىل ئهھۋالـدا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ تۇغۇش 

نىسبىتى ئىزچىل يۇقىرى ھالهتته بولىدۇ. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى مهركـىزىي كـومـىتېتىغـا كۆرە، بۇ خـىتـايـدىكـى (ئـاتـالـمىش) «مـىلـلهتـلهر 

ئـىتـتىپـاقـلىقـى»نـى تهھدىتـكه ئۇچـرىتـىدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى بۇنـىڭغا قـارىتـا مۇنـداق ئـىكـكى 

خـىل تهدبـىر قـولـالنـغان: بـىرىنـچىدىن، ئۇ (ئۆزىنـىڭ نهزىرىدىكـى، ئۇيغۇرالرغـا ئـوخـشاش) «بۆلگۈنـچى» مـىلـلهت 

ئهزالـىرىنـىڭ خـالـىغـانـچه بـالـىلـىق بـولۇشـىغـا يـول قـويـماسـلىق ئۈچۈن، مهمـلىكهت مـىقـياسـىدا پـىالنـلىق تۇغۇت 

چهكـلىمـىسـىنـى تـولۇق بـىكـار قـىلـمىدى. ئـىكـكىنـچىدىن، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇغۇت 

چهكـلهش ئۈچۈن رەھىمسـىز تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىپ، مۇسۇلـمان ئـايـالـالرغـا نۇقـتىلـىق ھۇجۇم قـىلـدى. خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى بۇ ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى ئۇالرغـا ئهۋالدمۇ ئهۋالد تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان 

رەۋىشـته ئۆزگهرتـمهكـچى بـولۇۋاتـىدۇ. يېقىنـقى يـىلـالردا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ۋەھشىي تۇغۇت چهكـلهش 

تهدبىرلىرىنىڭ مهجبۇرىي ئىجرا قىلىنىشى سهۋەبلىك، تۇغۇلۇش نىسبىتى شىددەت بىلهن تۆۋەنلهپ كهتتى. 

«نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ يېقىنـدا ئېالن قـىلـغان مـاقـالـىسـىگه كۆرە، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئـايـالـالرغـا ھامـىلـىدارلـىقـتىن سـاقـلىنـىش ئۈسكۈنـىسـى سـالـدۇرۇش بۇيـرۇقـى چۈشۈرگهنـدە، يېشى 

قـىرىقـتىن ئـاشـقان قهلـبىنۇر سـىدىق ئۆزىگه بۇ جهھهتـته كهڭچىلـىك قـىلـىنـىشـىنـى ئۆتۈنـگهن. ئۇ خـىتـاي 

دائـىرىلـىرىگه ئۆزىنـىڭ ھۆكۈمهتـنىڭ تۇغۇت چهكـلىمـىسـىگه بـويسۇنـىدىغـانـلىقـىنـى ۋە پهقهت بـىرال بـالـىسـى 

بـارلـىقـىنـى ئېيتقان. لېكىن، خـىتـاي دائـىرىلـىرى ئۇنـىڭغا داۋامـلىق قـارشـىلـىق قـىلـغان تهقـدىردە، قـولـغا 

ئېلىنـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا تهھدىت سـالـغان. بـاشـقا تـالـالش ئـىمـكانـىيـىتـى بـولـمىغـان قهلـبىنۇر «مهلۇم بـىر 
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ھۆكۈمهت دوختۇرخـانـىسـىغـا بـارغـان، دوختۇر مېتال جۈپـتهك ئـارقـىلـىق، ئۇنـىڭغا بـالـىيـاتقۇسـىغـا تۇغۇت چهكـلهش 

ئۈسكۈنـىسـىنـى سـالـغان». قهلـبىنۇر سـىدىق بۇ جهريـانـدا يـىغـىسـىنـى تۇتۇۋااللـمىغـان. ئۇ شۇنـىڭدىن كېيىن 

خىتايدىن قېچىپ چىققان بولۇپ، ھازىر گولالندىيهدە ياشاۋاتىدۇ. 

بۇ يـامـان غهرەزلـىك سـىيـاسهت ۋە قـىلـمىشـالر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۆز ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى 

ئۇيغۇرالرنـى، ھهتـتا پۈتۈن مۇسۇلـمانـالرنـى يـوقـىتـىۋېتىشـتىن ئـىبـارەت رەزىل نـىيـىتـىنـىڭ بـىر قـىسـمىدۇر. خـىتـايـنىڭ 

2020 - يـىلـىدىكـى نـوپۇس تهكشۈرۈش نهتـىجـىسـىدە ئهكـس ئهتتۈرۈلـگهن بۇ دەھشهتـلىك رېئالـلىق ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـى، خهلـقئارا جهمـئىيهت، ئـاسـاسـىي ئېقىم تـاراتقۇلـىرى ۋە كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا كۆڭۈل بۆلـىدىغـان 

ھهرقانداق كىشىنىڭ تېخىمۇ كۆپ دىققهت قىلىشىغا ئهرزىيدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.newsweek.com/chinas - approaching - demographic - crisis - opinion - 

1591698 
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ئ ۇيغۇر مهدهنىيىتى

مۇھاجىرهتتىكى ئۇيغۇرالر:
نوپۇس ۋه نوپۇز
ئهزىز ئهيسا ئهلكۈن



مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالر: نوپۇس ۋە نوپۇز  

ئهزىز ئهيسا ئهلكۈن 

«ئادەمنىڭ ماھىيىتى سىياسى ھايۋاندۇر»- ئارىستوتېل 

غهربـتىكـى دېموكـراتـىك ئهلـلهردە بـىر مـىلـلهت يـاكـى مهلۇم ئـورتـاق تـىل ۋە مهدەنـىيهتـكه ئـىگه جهمـئىيهت 
تـوپلۇمـلىرى نـوپۇسـىنـىڭ ئـاز-كۆپلۈكـى ئۇالرنـىڭ شۇ دۆلهتـتىكـى مۇئهيـيهن ئـىجـتىمـائـىي سـاالھىيـىتـىنـى ۋە 
سـىيـاسـىي نـوپۇزىنـى بهلـگىلهيـدۇ. دېموكـراتـىك ئهلـلهر ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ سـىيـاسـىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي ھوقۇقـلىرىنـى 
بـىردەك قـانۇن ئـارقـىلـىق قـوغـدايـدىغـان بـولۇپ، بـولۇپمۇ ئـىرقـىي كېلىپ چـىقـىشـىڭىز يـاكـى رەڭىگـىڭىزنـىڭ قـانـداق 
بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، سـىزنـىڭ بـارلـىق پۇقـرالـىق ھوقۇقـلىرىڭىز قـانۇن ئـارقـىلـىق قـوغـدىلـىدۇ. سـىزنـىڭ سـىيـاسـىي 
ھهرىكهتـلهرگه، تهشـكىالت ۋە پـارتـىيـلهرگه قـاتـنىشـىش، بـىرەر سـىيـاسـىي پـارتـىيـىگه ئهزا بـولۇپ كـىرىش، 
جۈمـلىدىن سـايـالش ۋە سـايـلىنـىش قـاتـارلـىق پۇقـرالـىق سـىيـاسـىي ھوقـوقـلىرىڭىز تـولۇق كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىنـغان 

بولدۇ. 

تېخىمۇ تهپسـىلـيىرەك ئېيتساق، ئۆز دۆلهتـلىرىدىكـى دىكـتاتـورلۇق تۈزۈم، مۇقـىمسـىز ھاكـىمـىيهت يـاكـى 
ھاكـىمـىيهتـتىكـى ھهربـىي ۋە سـىيـاسـىي ئۆزگۈرۈشـلهر، ئۇرۇش ۋەيـرانـچىلـىقـلىرى، نـامـراتـلىق، تۈرلۈك ئـىنـسان 
ھهق-ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى ۋە تهبـئىي ئـاپهتـلهر سهۋەبـلىك غهرب ئهلـلىرىگه كېلىپ  پـانـاھلىق تـىلـىگهن 
يـاكـى كۆچـمهن بـولۇپ يهرلهشـكهن مـىلـلهتـلهر سـانـىنـىڭ ئـاز- كۆپلۈكـى، ئۇالرنـىڭ شۇ دۆلهتـتىكـى سـىيـاسـى ۋە 
ئـىجـتىمـائـىي ھوقۇقـلىرىنـىڭ ۋەكـىلـلىك قـىلـىنـىشـىغـا، مهنـپئهتـىنـىڭ ئۆزلـىرى كۆچـمهن بـولـغان دۆلهتـته ۋە كۆچۈپ 

كهلگهن ئهسلى دۆلهتلىرىدە ئوخشاشال قوغدىلىنىشىغا روشهن سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تهسىرلهرنى كۆرسىتىدۇ.  

دېمهك، كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە دېموكـراتـىك قـىمـمهت قـاراشـلىرىنـى ھىمـايه قـىلـىش ئۈسـتىگه قۇرۇلـغان 
غهربـتىكـى قـانۇن دۆلهتـلىرىدە، ھهر بـىر ئـادەمـنىڭ سـايـالش ھوقۇقـى شۇ دۆلهتـنىڭ سـىيـاسـىي پـارتـىيـىلـىرىگه، 
سـىيـاسهتـچىلـلىرىگه ۋە سـىيـاسـىي تۈزۈمـلىرىگه بـىۋاسـته تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ ھهم ھهر بـىر ئـادەم بـىر سـىيـاسـىي 

ئاۋازلىق، سىياسىي بېلهتلىك رولىنى ئوينايدۇ.  
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شۇنـىڭ ئۇچۇنمۇ بۇ ھهقـته بۈگـىنـىمـىزدىن 2400 يـىل بۇرۇن تهپهككۇر قـىلـغان گېرك پهيـالسـوپـى 
ئـارىسـتوتېل، مهنـپهئهت ئـاسـاسـىغـا قۇرۇلـغان ئـىنـسانـىيهت جهمـئىيـىتـىنـى «ئـادەم سـىيـاسـى بـىر ھايۋانـدۇر» دەپ 
شهرھىلـىگهن ئـىدى. بۇ قـاراش 21-ئهسىـردە، ئىـرقىـ كېلىپ چىـقىـشىـ ئۇيغۇر مىـللـىتىـ بوـلغـانلـىقىـ ئۇچۇنال 
خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ سـىسـتېمىلـىق ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا ئۇچـراۋاتـقانـلىقـى، ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ ھهربـىر ئهزاسـىنـىڭ 
«سـىيـاسـىي ھايۋان» ئـىكهنـلىكـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـى تۇپ يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان «ئـىنـسانـىيهتـكه 

قارشى جىنايهتلىرى» دەلىللهپ تۇرۇپتۇ. 

بۇ قـاراش يهنه شۇنـى تېخىمۇ ئـىزاھاليـدۇكـى، «ئۇيغۇر» دېمهك، دۇنـيانـىڭ نهزىرىدە يـاشـاش ھوقۇقـى 
تـارتـىۋېلىنـغان، دۇنـيادا ئهڭ ئېغىر ئـابـرويسـىزالنـدۇرۇلـغان، خـورالنـغان «ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت» 
زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچۇرغۇچـى بـىر مـىلـلهت دەپ قـارالـسا، ئۇنـىڭ زېمىنـىنـى، ۋەتـىنـىنـى ئۆزىنـىڭ مهڭگۈلۈك 
تېررىتـورىيـىسـى قـىلـىۋېلىش ئۇچۇن «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» ئېلىپ بېرىۋاتـقان خـىتـاي فـاشـىسـت ھاكـىمـىيـىتـىگه 

نىسبهتهن ھهر بىر ئۇيغۇر سىياسهت، يهنى ئولتۇرۇپ يوق قىلىش ئوبيېكتى دىمهكلىكتۇر.  

ئۇيغۇر ۋەتـىنـى ۋە ئۇنـىڭ 1944-يـىلـى غۇلـجىدا قۇرۇلـغان، شـىمـالـدىكـى «3 ۋىاليهت» نـى ئـاسـاس قـىلـىپ 
تـىكـلهنـگهن «شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى» ھاكـىمـىيـىتـى، 1949-يـىلـى سـتالـىن ۋە ئۇنـىڭ سـوۋېت 
ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ بـىۋاسـته ھهربـىي مۇداخـىله قـىلـىشـى، مـاۋزېدوڭنىڭ كـوممۇنـىسـت خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىگه ھهربـىي 
يــاردەم بېرىپ قــولــلىشــى ۋە شۇنــداقــال ئۇيغۇر مــىلــلىتــى ئــارىســىدىكــى زىددىيهتــلىك مــىلــلىي مهپكۇرە 
ئـىخـتىالپـلىرىدىن كېلىپ چـىقـقان ئۆز-ئـارا ئـىچـكى جېدەلـلهر قـاتـارلـىق سهۋەبـلهر بـىلهن ۋەيـران قـىلـىنـىپ، 2-
قېتىم خـىتـايـنىڭ رەسـمى بـىر مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان ئۆلـكىسـىگه ئـايـالنـدۇرۇلـدى. شۇنـىڭدىن بۇيـان مـىڭلىغـان ۋە 
ئـونـمىڭلىغـان ئۇيغۇرالر تـاكـى بۈگۈنـگه قهدەر ئۆز ۋەتـىنـىنـى تهرك ئېتىپ چهت مهمـلىكهتـلهردە پـانـاھلىق تـىلهپ، 
سۈرگۈنـدە يـاشـاشـقا مهجبۇر بـولـسا، مۇتـلهق كۆپ سـانـدىكـى ئۇيغۇرالر خـىتـايـنىڭ تۈرمـىلـلىرىدە، جـازا 

الگېرلىرىدا ئۆزلىرىنىڭ ئۆلۈمنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان مهھبۇسالرغا ئايالندى. 

مـانـا شۇ سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن قـازاقـىسـتان ۋە تۈركـىيـىدە ئۇيغۇر مۇھاجـىرالر تـوپلۇمـلىرى شهكـىلـلهنـدى. 
بـولۇپمۇ قـازاقـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى شۇ دۆلهتـته ئهزەلـدىن يـاشـاپ كېلىۋاتـقان يهرلـىك يهتـتىسۇ 
ئۇيغۇرلـىرى بـىلهن قـوشۇلۇپ، بۈگۈنـكى نـوپۇسـى 5- ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان بـىر ئـاز-سـانـلىق مـىلـلهت سۈپـىتـىدە 
مۇكهمـمهل مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىنـى شهكـىلـلهنـدۈردى. بۇ مـىسـالـالر يهنه قـىرغـىزىسـتان ۋە 

ئۆزبهكىستاندىكى ئۇيغۇر مۇھاجىرەت توپلۇملىرىغىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ.  

تۈرلۈك سـىيـاسـىي زۇلۇمـالر سهۋەبـلىك، مـائـارىپ ۋە ئـىقـتىسـادىي تهرەقـقىيـاتـى ئـارقـىدا قـالـغان مـىلـلهتـلهر 
ئۇچۇن، ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىن بـىر قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭ مـوھتاجـلىقـتىن بـاشـقا دۆلهتـلهرگه كۆچـمهن بـولۇپ 
كېلىشـى، تهبـىئـىيـكى ئۇالرنـىڭ كۆچـمهن تـارىخـىنـىڭ ئۇزاقـلىقـى، ئـادەم سـانـىنـىڭ ئـاز-كۆپلۈكـى، ھهم ئۇالرنـىڭ 
شۇ كۆچۈپ كهلـگهن دۆلهتـتىكـى ئـىجـتىمـائـىي، سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي ھوقۇقـلىرىغـا، جهمـئىيـىتـلىشـىشـى 
قـاتـارلـىق تۈرلۈك ئـىمـتىيـازلـىرىغـا، ئۇالرنـىڭ تـىل ۋە مهدەنـىيهت ئـورب- ئـادەتـلىرىنـى سـاقـالپ قېلىشـى قـاتـارلـىق 

كۆپ قاتالملىق ساھهلىرىگه بىۋاسته تهسىرلهرنى كۆرسىتىدۇ.  
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قـازاقـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇھاجـىرەت تـوپلۇمـلىرىدىن كېيىن ئـىكـكىنـچى ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان ئۇيغۇر 
كۆچـمهنـلهر تـوپلۇمـى تۈركـىيـىدە شهكـىلـلهنـگهن بـولۇپ، مۇنـاسـىۋەتـلىك مهنـبهلهرنـىڭ كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 
تۈركىيىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر مۇھاجىرالر سانىنىڭ تهخمىنهن 40 مىڭ ئهتراپىدا ئىكهنلىكى مۆلچهرلىنىدۇ.  

ئۇيغۇرالرنـىڭ يېقىنـقى زامـان كۆچـمهن بـولۇش تـارىخ نـاھايـىتـى قـىسـقا بـولۇپ، بـىر ئهسـىردىن ھالـقىمـايـدۇ. 
ھازىرغـا بـىرقهدەر، دەسـلهپـكى قهدەمـدە مۇكهمـمهلـلىشـىشـكه قـاراپ يۈزلهنـگهن، ئۇيغۇر مۇھاجـىرەت جهمـئىيهت 
تـوپلۇمـلىرىنـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن دۆلهتـلهرنـىڭ مـىسـالـلىرى سۈپـىتـىدە قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان، ئۆزبېكىسـتان، 
ئـاۋسـترالـىيه، تۈركـىيه، غهربـى يـاۋروپـا دۆلهتـلىرى، ئـامېرىكـا، كـانـادا، يـاپـونـىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهردىكـى ئۇيغۇر 

مۇھاجىرلىرىنى مىسال قىالاليمىز.  

دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى ئۇيغۇر كۆچـمهنـلىرى ئـاسـاسهن تۆۋەنـدىكـى رايـون ۋە دۆلهتـلهرگه مهركهزلـىك 
تارقالغان: 

قازاقىستاننى مهركهز قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى  

تۈركىيه ئۇيغۇر كۆچمهنلهر 

ياپونىيه ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيادىكى ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

ئاۋسترالىيه ۋە يېڭى زىلالندىيه ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

پاكىستان ۋە ئافغانىستان ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

ئوتتۇرا شهرىق ۋە مىسىر ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

ياۋروپا ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

شىمالىي ئامېرىكا ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

موسكۋانى مهركهز قىلغان روسىيه فېدېراتسىيىسىدىكى ئۇيغۇر كۆچمهنلىرى 

دېمهك، بۇ يهردە شۇنـداق بـىر سۇئـال تۇغۇلـىدىكـى، تهخـمىنهن بـىر مـىلـيونـغا يېقىن دەپ پهرەز قـىلـىنـغان 
ئۇيغۇر ئـومۇمـىي مۇھاجـىرەت تـوپلۇمـلىرىنـى ئۆزلـىرى يـاشـاۋاتـقان دۆلهتـلهرگه سـىڭىشـىش بـاسقۇچـىنـى بېسىپ 
ئۆتۈپ، شۇ دۆلهتـنىڭ سـىيـاسهت ۋە ھاكـىمـىيـىتـىگه قـاتـنىشـالـىدىمۇ؟ ئۇيغۇر كۆچـمهنـلىرىنـىڭ شۇ دۆلهتـتىكـى 
مهنـپهئهتـى ۋە سـىيـاسـىي ھوقۇقـلىرى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىنـدىمۇ؟ بۇ سـوئـالـنىڭ جـاۋابمۇ، خۇددى ئۇيغۇرالرنـىڭ 
مۇھاجـىرەتـتىكـى ئېنىق نـوپۇسـىنـى ئـىگـىلهشـته قـىيـىن بـولـغىنـىغـا ئـوخـشاشـال، ئۇدۇل جـاۋاب بېرىش تهس بـولـغان 
سۇئـال بـولۇپ، ھهر بـىر دۆلهتـنىڭ ئهھۋالـى، سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىسـى، قـانۇنـىنـىڭ ئـىجـرا قـىلـىنـىشـى ۋە 
دېموكـراتـىيهلـىشـىشـىنـىڭ سهۋىيـىسـى قـاتـالـىق ئـامـىلـالر بـىلهن ئۆلـچىنـىدۇ. مهسـىلهن، ئۇيغۇرالرنـىڭ 
مۇھاجـىرەتـتىكـى نـوپۇسـى ئهڭ كۆپ دەپ قـارىلـىدىغـان قـازاقـىسـتانـدا، ئۇيغۇرالرنـىڭ سـىيـاسـىي ھوقۇقـى، 
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ھاكـىمـىيهتـكه قـاتـنىشـىشـى، ھوقۇقـتىن تهڭ ۋە ئـادىل بهھرىلـىنـىشـى قـاتـارلـىق خهلـقئارالـىق ئۆلچـمهلهر كـاپـالهتـكه 
ئىگه قىلىنمىغان. 

گهرچه بهزى مهنـبهلهردە قـازاقـىسـتانـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى 1 مـىلـيون ئـارتۇق دەپ مۆلـچهرلهنسـىمۇ 
ئهمـما ئهڭ ئـاخـىرقـى قېتىم يهنـى 2009-يـىلـى قـازاقـىسـتان ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن ئېالن قـىلـىنـغان نـوپۇس 
سـتاتـىسـتىكـىسـىدا ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـومۇمـىي نـوپۇسـى 224،713 بـولۇپ، پۈتۈن قـازاقـىسـتان نـوپۇسـىنـىڭ 1،4 % 

ئىگهللهيدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن. 

گهرچه تۈركـىيـىگه كۆچـمهن بـولۇپ كهلـگهن ئۇيغۇر مۇسـاپـىرلـىرىنـىڭ تـارىخـى ئهڭ ئۇزاق بـولۇپ، ئۇالر 
يېرىم ئهسـىرلـىك كۆچـمهنـلىك تـارىخـىنـى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن بـولسـىمۇ ئهمـما ئۇيغۇرالرنـىڭ تۈركـىيـىنـىڭ 
سـىيـاسـىتـىگه قـاتـنىشـىش، پـارتـىيـىلـىرگه قـاتـنىشـىپ پـارالمېنت ئهزاسـى بـولۇشـى بۈگۈنـكى كۈنـگه قهدەر ئهمهلـگه 

ئاشمىغان.  

يۇقـىردا قهيـت قـىلـىپ ئۆتـكىنـىمـدەك، كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە دېموكـراتـىك قـىمـمهت قـاراشـالرنـى ھىمـايه قـىلـىش 
ئۇسـتىگه قۇرۇلـغان غهربـتىكـى قـانۇن دۆلهتـلىرىدە سـىيـاسهتـكه قـاتـناشـماقـچى بـولـغان كۆچـمهنـلهر يـاكـى ئۇالرنـىڭ 
ئهۋالدلـىرىغـا نـىسـبهتهن، ئهگهر سـىيـاسـىي رىقـابهتـكه چۈشهلـىسه، شۇ شهخـىسـنىڭ كـىشـىلـىك ئـىقـتىدارى ھهمـمىنـى 
بهلـگىلهيـدىغـان بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئـىرقـىي كېلىپ چـىقـىشـى ۋە رەڭگى بـىر مهسـىله سۈپـىتـىدە قـارالـمايـدۇ ۋە شۇنـداق 
قـارالـسا «ئـىرقـىي كهمسـىتـىلـىش» بـىلهن ئهيـىبـلىنـىدۇ ۋە ھوقۇقـى قـانۇن ئـارقـىلـىق قـوغـدىلـىدۇ. ئهگهر بـىر 
كۆچـمهن ئۆزى يـاشـاۋاتـقان شۇ دۆلهتـنىڭ پۇقـراسـى بـولـسا، ئۇنـىڭ سـىيـاسـىي ھوقۇقـى، سـىيـاسـى پـارتـىيـىلهرگه 

ئاۋاز بېرىش ھوقۇقى شۇ دۆلهتنىڭ سىياسهتچىلىرىگه ۋە سىياسىتىگه بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ.  

قـىسـقىسـى، ئۇيغۇر مۇھاجـىرالر سـانـى ئهڭ كۆپ بـولـغان، ئۇيغۇرالر بـىلهن ئـىرقـىي، مهدەنـىي ۋە دىنـنىي 
ئـورتـاقـلىقـى بـار تۈركـى خهلـقلهر دۆلـىتـى قـازاقـىسـتان بـىلهن تۈركـىيـىنـى غهربـتىكـى ئۇيغۇر بـىلهن ھىچ بـىر ئـىرقـىي 
ۋە مهدەنـىي بـاغـلىنـىشـى بـولـمىغـان دېموكـراتـىك دۆلهتـلىرىدىن ئهنـگلىيه ۋە ئـامېرىكـا بـىلهن سېلىشـتۇرۇپ 
كۆرسهك، بۇ دۆلهتــلهر ئــارىســىدىكــى كۆچــمهنــلهرنــىڭ ســىيــاســىي ۋە ئــىجــتىمــائــىي ھوقۇقــلىرىنــىڭ 

كاپالهتلهندۈرۈلۈشىدىكى پهرقلهرنىڭ قانچىلىك زور ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز.  

بۇنىڭ دەلىللىرى سۈپىتىدە ئهنگلىيهنى مىسال قىلىپ كۆرەيلى. 

تۆۋەنـدە بـىر دۆلهت رەھبىرىنـىڭ، ئۆز دۆلـىتـىدىكـى كۆچـمهنـلهرگه ۋە ئۇالر كۆچۈپ كهلـگهن دۆلهتـنىڭ 
دۆلهت قۇرۇلۇش كۈنـىنـى قۇتلۇقـالپ ئېيتقان سۆزلـىرى كـىشـىنـى ئـويـالرغـا سـالـىدۇ. بۇمۇ ئهلۋەتـته نـوپۇسـنىڭ ئۆز 

كۈچىنى كۆرسىتىۋاتقان نوپۇزىدۇر.  

ئـىنـسانـىيهتـنىڭ يېقىنـقى زامـان تـارىخـىدا 300 يـىلـدىن ئـارتۇق ھۆكۈم سۈرگهن ۋە ھازىرقـى زامـان مهدەنـىي 
جهمـئىيهت تۈزۈلـمىسـى ۋە قۇرۇلـمىسـىنـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن «قۇيـاش پـاتـماس ئـىمپېرىيه»نـىڭ ۋارىس دۆلـىتـى 
بـولـغان بۈيۈك بېرتـانـىيـىنـىڭ بـاش مـىنـىسـتىرى بـورىس جـونـسون 2021-يـىلـى 26-مـارت كۈنـى بېنگالـنىڭ 
پـاكسـىتـانـدىن ئـايـرىلـىپ مۇسـتهقـىل دۆلهت بـولـغانـلىقـىنـىڭ 50 يـىلـلىقـى خـاتـىرە كۈنـىنـى تهبـرىكـلىدى ۋە مۇنـداق 
دېدى «بۈگۈن بېرتـانـىيـىدە ئـالـته يۈز مـىڭدىن ئـارتۇق بېنگالـلىق بېرتـانـىيـىلـىكـلهر يـاشـايـدۇ. ئۇالر بېرتـانـىيه 
جهمـئىيـىتـى ئۇچۇن ھهر كۈنـى نـاھايـىتـى كۆپ قـىمـمهتـلهرنـى يـارىتـىدۇ. بـولۇپمۇ بـىزنـىڭ دۆلهتـلىك سهھىيه ۋە 

2021، ئاپرېل-ماي 82 ئۇيغۇرالر 21-سان



سـاغـالمـىلـىق سـاھهلـىرىمـىزدە خـىزمهت قـىلـىدىغـان نۇرغۇنـلىغـان دوختۇر ۋە سېستىراالر دۆلـىتـىمـىز ئۇچۇن نـاھايـىتـى 
كۆپ ھهسسىنى قوشۇۋاتىدۇ…»  

دېمهك پۈتۈن بېرتـانـىيهدە ئـالـته يۈز مـىڭدىن بېنگال پۇشـتىدىن بـولـغانـالر بېرتـانـىيـىىكـلهر يـاشـايـدۇ. يهنه 
بـىر يېرىم مـىلـيون ئهتـراپـىدا پـاكـىسـتانـلىق بېرتـانـىيـىلـىكـلهر يـاشـايـدۇ. جۈمـلىدىن لـونـدونـدا 2000 دىن ئـارتۇق 
سـانـى ئـاز مـىلـلهتـلهر يـاشـايـدىغـان بـولۇپ، ئۇيغۇر دېگهن بۇ مـىلـلهت 2000-يـىلـىدىن كېيىن بۇ مـىلـلهتـلهرنـىڭ 
ئـارىسـىغـا قـوشۇلـدى ۋە 2019-يـىلـىدىن بۇيـان بېرتـانـىيـىدىكـى سـانـى ئهڭ ئـاز ئهمـما 2017-يـىلـىدىن بۇيـان 
خـىتـايـنىڭ «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» ئۇچـرىغـانـلىقـى ئۈچۈن نـاھايـىتـى كۆپ كـىشـىلهر بـىلـىدىغـان، ئۆلۇم ئـالـدىدا 
جـان قـايغۇسـىدا تـىتـرەۋاتـقان بـىر بـىچـارە خهلـققه ئـايـالنـدى. خـىتـايـنىڭ 21-ئهسـىردىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا 
ئۇچـراۋاتـقان «ئۇيغۇر» نـامـلىق مـىلـلهت نهسـلىدىن بـولـغان ئۇيغۇرجـانـالر بېرتـانـىيـىدە ئهڭ كۆپ ھېسابـالنسـىمۇ 

چوڭ-كىچىك بولۇپ 500 ئهتراپىدا چىقىشى مۇمكىن.  

بۈيۈك بېرتـانـىيـىنـىڭ دۆلهت تۈزۈلـمىسـى، خـان جهمهتـىنـىڭ سـىمۋوللۇق پـادىشـاھلىق ۋارىسـلىق قـىلـىش 
ئهنـئهنـىسـى ئـاسـاسـىدىكـى كۆپ پـارتـىيه ۋە پـارالمېنتلىق، لـىبېرال ۋە كـونسېرۋاتـىپـلىق ئۇنۋېرسـال قـىمـمهت 
قـاراشـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـىرلهشـمه پـادىشـاھلىق (خـانـدانـلىق) بـولۇپ، ئهنـگلىيه، ۋەلـىس، شـىمـالـىي 

ئېرالندىيه ۋە شوتالندىيه قاتارلىق تۆت كىنهزلىكتىن تهركىپ تاپقان.  

بۈيۈك بېرتـانـىيـىنـىڭ 2020-يـىلـىدىكـى ئـومۇمـىي نـوپۇسـى 68 مـىلـيون 150، 730 كـىشـى بـولۇپ، بۇنـىڭ 
ئـىچـىدە ئهنـگلىيه كـىنهزلـىكـىنـىڭ نـوپۇسـى 56 مـىلـيون بـولۇپ، پۈتۈن دۆلهت نـوپۇسـىنـىڭ 84.3% نـى تهشـكىل 
قـىلـىدۇ. شـوتـالنـدىيـىنـىڭ نـوپۇسـى 5.46 مـىلـيون، ۋەلـىسـنىڭ نـوپۇسـى 3.15 مـىلـيون، شـىمـالـىي ئېرالنـدىيـىنـىڭ 
نـوپۇسـى 1.89 مـىلـيون. بۇ نـوپۇس سـىتـاسـتىكـىسـىدا يهنه كۆرسـىتـىلـىشـىچه، پۈتۈن بـىرتـانـىيـىدە 500 مـىڭدىن 
ئـارتۇق تۈركـلهر يـاشـايـدىغـان بـولۇپ، بۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى 1974-يـىلـى يۈز بهرگهن تۈركـىيه ۋە قـىبـرىس 
ئۇرۇشـىدا ئهنـگلىيـىنـىڭ قـىبـرىسـتىكـى ھهربـىي تېررىتـورىيـىسـىگه كېلىپ پـانـاھلىق تـىلهپ، تهخـمىنهن 300 مـىڭدىن 
ئـارتۇق تۈركـلهر شۇ يـىلـالردا ئهنـگلىيـىگه كهلـگهن ئـىكهن. سـان جهھهتـتىن تۈركـلهردىن كېيىن تۇرۇدىغـىنـى 
خـىتـايـالر نـوپۇسـى بـار بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ كۆپ سـانـلىقـىنـى خـوڭكوڭدىن كهلـگهن كۆچـمهنـلهر ئـىگـىلهيـدۇ ۋە 
ئۇالرنـىڭ سـانـى 433.15 كـىشـى ۋە پۈتۈن بېرتـانـىيه نـوپۇسـىنـىڭ 0.7% تهشـكىلـى قـىلـىدىكهن.  دۆلهتـنىڭ 
2019-يـىلـلىق سـتاتـىسـتىكـىسـىدا، بېرتـانـىيـىنـىڭ ئهنـگلىيه ۋە ۋەلـىس كـىنهزلـىكـىدىكـى ئـاق تهنـلىك بـولـمىغـان 

سـانـى ئـاز ئـاسـىيـا، ئـافـرىقـىلـىق، ئهرەب ۋە بـارلـىق ئـاز سـانـلىق ئېتنىك مـىلـلهتـلهر، ئـارىالشـما قـانـلىقـالر ۋە ئۇالرنـىڭ 
پۇشـتىدىن بـولـغانـالر سـانـىنـىڭ 8 مـىلـيون ئهتـراپـىدا ئـىكهنـلىكـى كۆرسـىتـىلـگهن بـولۇپ، ئـاق تهنـلىكـلهرنـىڭ 

نوپۇسى 48 مىليوندىن ئارتۇقراق ساننى تهشكىل قىلىدۇ. 

ئهنـگىلـىيه ھۆكۈمهت دائـىرلـىرىنـىڭ 2019-يـىلـىدىكـى سـتاتـىسـتىكـىسـىدا، ئهنـگلىيه ۋە ۋەلـىس 
كـىنهزلـىكـىلـىرىدىكـى ئـاق تهنـلىك بـولـمىغـان سـانـى ئـاز ئـاسـىيـا، ئـافـرىقـا ۋە ئـاز سـانـلىق ئېتنىك مـىلـلهتـلهر پۇشـتىدىن 
بـولـغانـالرنـىڭ سـىيـاسهتـكه ئـارىلـىشـىشـى، يهرلـىك پـارتـىيـىلهرگه ئهزا بـولۇپ قـاتـنىشـىپ، پـارالمېنت ئهزاسـى بـولۇپ 
سـايـالنـغانـالر سـانـىنـىڭ 78 ئـىكهنـلىكـى كۆرسـىتـىلـگهن. بېرتـانـىيه 2-دۇنـيا ئۇرۇشـدىن كېيىن دۆلـىتـىنـى قـايـتا 
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قۇرۇش دولقۇنـىدا «ئهنـگلىيه ئـىتـتىپـاقـى» (The Commonwealth)  غـا ئهزا بـولـغان- (يهنـى سـابـىق 
بېرتـانـىيه ئـىمـپىرىيـىسـىگه تهۋە مۇسـتهقـىل دۆلهتـلهر) كـارىبـىئـان ئـارال دۆلهتـلىرى (Caribbean)، پـاكـىسـتان 
(Bangladesh) ۋە ھىنـدىسـتان قـاتـارلـىق دولۆتـلهردىن ئـاالھىدە ئېتىبـار بـىلهن ئـىشـچى كۆچـمهنـلهر قـوبۇل 

قىلغان ۋە شۇ يىلالردا نهچچه مىليون كۆچمهنلهر بېرتانىيهگه كېلىپ يهرلهشكهن.   

ئهپسۇس، ئۆتـكهنـكى ئـىكـكى ئهسـىردىن بۇيـان خـىتـاي ۋە روس ئـىمـپىرىيـىلـىرىنـىڭ تـاجـاۋۇزچـىلـىق ۋە 
مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك سـىيـاسـىي كۆلهڭگىسـىدىن قۇتۇاللـماي، روھى تهكـلىمـاكـانـغا دۈمـلىنـىپ يـاشـىغـان، ھهتـتا 
ئۆزىنـىڭ مۇبـارەك مـىلـلهت نـامـى «ئۇيغۇر» كـىمـلىكـى ۋە ئۆزلۈك ئـىپـتىخـارىنـىمۇ تـونۇپ يېتىشـكه قـادىر 
بـواللـمىغـان، 21-ئهسـىردىكـى خـىتـايـنىڭ ئهڭ قهبـىھ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا ئۇچـراۋاتـقان ئۇيغۇر نـامـلىق 
مـىلـلهتـكه، ھىنـدىسـتان ۋە پـاكـىسـتانـلىقـالرغـا ئـوخـشاش تهرەقـقىي قـىلـغان غهربـكه كۆچۈش، پهرزەنـتلىرىنـى يـوقـىرى 
مـائـارىپ تهربـىيـىسـى بـىلهن تهربـىيـلهپ چـوڭ قـىلـىش، دۇنـيانـى چۈشـىنـىش ۋە ئۆزىنـى كۈچـلهنـدۈرۈش پۇرسهتـلىرى 

نېسىپ بولمىغان ئىكهن.  

دۇنـيا مۇسۇلـمانـلىرى ئـىچـىدە ئۇيغۇرالر نـاھايـىتـى تهقۋادار «مۇسۇلـمان» بـولـغانـلىغـى ئۇچۇن، تـارىخـتىن 
بۇيـان سهئۇدى، تۈركـىيه ۋە بـاشـقا ئـىسـالم دۆلهتـلىرىگه ھىجـرەت قـىلـىپ تۇرغـان ۋە شۇ دۆلهتـلهردە يـاشـىغـان. 
ئهپسۇس، ئۇالرنـىڭ نهزىرىدە غهرب “مۇسۇلـمان” دۆلهت بـولـمىغـانـلىقـى ئۇچۇن، ئۇنـداق ئهلـلهرگه بېرىشـقا ۋە 
ئۇالرنـىڭ  ئـىلـغار مـائـارىپ تهربـىيهلـىرىنـى قـوبۇل قـىلـىشـقا رايـى بـارمـىغـان. مـانـا بۇ خـىلـدىكـى، تـاكـى بۈگۈنـكى 
كۈنــىمــىزگــىچه دۇنــيانــى پهقهت «مۇسۇلــمان ۋە كــاپــىر» دەپــال ئــىكــكى مــىلــلهت ۋە قۇتۇپــقا ئــايــرىپ 
چۈشـىنـىۋېلىشـتهك سهۋەبـلهر تۈپهيـلى، يهنه بۇنـىڭغا قـوشۇلۇپ، خـىتـاي ئـىسـتىبـدات ئـىشـغالـىيهتـچى 
ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـىڭ چېگرىسـىنـى 30 يـىلـدىن ئـارتۇق تـاقـىۋېتىشـى سهۋەبـلىك، ئۇيغۇرالرنـىڭ غهرب 
دۆلهتـلىرىگه كۆچـمهن بـولۇپ كېلىشـى 1980-يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىغـا كهلـگهنـدە ئـانـدىن بـاشـالنـغان بـولسـىمۇ، 

2000-يىللىرىدىن باشالپ تاكى 2016-يىلىغىچه سانى بىر قهدەر تىز سۈرئهتته ئېشىپ ماڭغان.  

ئهمـما، يـاۋروپـا، شـىمـالـىي ئـامېرىكـا، ئـاۋسـترالـىيه ۋە يـاپـونـىيه قـاتـارلـىق تهرەقـقىي قـىلـغان كۈچلۈك ۋە 
دېموكـراتـىك دۆلهتـلهردە ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى 30 مـىڭ ئهتـراپـىدا ئـىكهنـلىكـى تهخـمىن قـىلـىنسـىمۇ، ئهمـما بۇ 
سـانـنى ئهنـگلىيـىدە ئـالـته يۈزمـىڭ مـىڭدىن ئـارتۇق نـوپۇسـى ۋە مۇئهيـيهن سـىيـاسـىي نـوپۇزى بـار بـولـغان بېنگال 
كۆچـمهنـلىرى بـىلهن يـاكـى بـىر يېرىم مـىلـيون نـوپۇسـى بـار بـولـغان پـاكـىسـتان كۆچـمهنـلىرى بـىلهن، ھهتـتا 80 
مىـڭدىن ئاـرتۇق نوـپۇسىـ باـر قوـشنـىمىـز ئاـفغـانىـستـاندـىن كهلگـهن ئاـفغـان كۆچمـهنلـىرى بىـلهن سېلىشتـۇرۇش ئهسال 

مۇمكىن ئهمهس. 

غهرب دېموكـراتـىك ئهلـلىرىدە نـوپۇس- شۇ كۆچـمهن مـىلـلهتـنىڭ مهزكۇر دۆلهتـتىكـى ئـىجـتىمـائـىي، 
ئـىقـتسادىي ۋە سـىيـاسـىي نـوپۇزلـىرىنـى بهلـگىلهيـدۇ. ئهقهلـلىي يـاشـاش ھوقۇقـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـارلـىق 
ئـىنـسانـىي ۋە سـىيـاسـىي ھوقۇقـلىرى تـارتـىۋېلىنـىپ، ئهڭ قهبـىھ ئۇسۇلـالر بـىلهن خـارلـىنـىۋاتـقان  ئۇيغۇر مـىلـلىتـنىڭ 
بۈگۈنـكى كۈنـدە، ئهڭ ئـاز بـولـغانـدا 100 مـىڭ، كۆپ بـولـغانـدا 1 مـىلـيون نـوپۇسـى ئـامېرىكـا يـاكـى ئهنـگلىيهدەك 
غهربـتىكـى بـىرەر كۈچلۈك ۋە دېموكـراتـىك دۆلهتـلهردە يـاشـىغـان بـولـسا، «خـىتـاي بۈگۈنـكى “ئۇيغۇر 
قـىرغـىنـچىلـىقـى” نـى قـورقـماي ئېلىپ بـاراالتـتىمۇ؟» دېگهن سـوئـالـنى قـويـماي تۇرالـمايـمىز. بۇ رېئالـلىق 
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تهبـىئـىيـكى، مۇھاجـىرەتـته يـاشـاۋاتـقان بـىر مـىلـلهت تـوپلۇمـلىرى نـوپۇسـىنـىڭ ئـاز- كۆپلۈكـى، ئۇالرنـىڭ شۇ 
دۆلهتـتىكـى نـوپۇزىنـى تـىكـلهشـته «ئـادەم ئـامـىلـى بـىرىنـچى» لـىك رولـىنـى ئـويـنايـدۇ. ئهگهردە بـىزنـىڭمۇ 
كۇردلهردەك يـاۋروپـا دۆلهتـلىرىدە 1 مـىلـيون 300 مـىڭدىن ئـارتۇق نـوپۇسـىمـىز، كهسـپىي سـىيـاسهتـچىلـىرىمـىز ۋە 
ئـون نهچـچىلـىگهن پـارالمېنت ئهزالـىرىمـىز بـولـسا ئـىدى، نهتـىجه قـانـداق بـوالر ئـىدى؟ شۇڭا، ئهگهر تۈركـىيـىدە 
يـاكـى سۈرىيهدە كۇردلهرگه قـارشـى بـىرەر ئـىش بـولـسا، ئۇالر يـاۋروپـانـى بېشىغـا كـىيـىپ، ئۆزلـىرىنـىڭ ئـاۋازىنـى 

تولۇق ئاڭلىتىشقا قادىر بوالاليدۇ. بۇ دېمهك نوپۇسنىڭ سىياسىي نوپۇز بولۇپ رول ئوينىشىدۇ.  

ئۇنـداقـتا، مـاڭا ئهڭ تـونۇشـلۇق بـولـغان ئهنـگلىيـىدىكـى كۆچـمهنـلهر ۋە ئۇالرنـىڭ بېرتـانـىيه سـىيـاسـىتـىدىكـى 
تهسـىرى ۋە رولـىغـا قـاراپ بـاقـايـلى. ئهگهر بـىز ئۇيغۇرنـىڭمۇ ئهنـگلىيـىدە بېنگالـلىقـالرغـان ئـوخـشاش يېرىم 
مـىلـيونـدىن ئـارتۇق نـوپۇسـىمـىز بـولـغان بـولـسا، ئهڭ ئـاز بـولـغانـدا ئۇيغۇردىن 10 ئهتـراپـىدا پـارالمېنت ئهزالـىرىمـىز 
بـولـغان بـولـسا، 2017-يـىلـىدىن بۇيـان كۆپ ھهركهتـلهرنـى ئېلىپ بـارغـان، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى قـاتـتىق 
چۆچۈتـكهن بۈگۈنـكى كـونسېرۋاتـىپـالر پـارتـىيـىسـىنـىڭ پـارالمېنت ئهزاسـى نۇسـىرەت غېنىدەك نهچـچىلـىگهن 
سـىيـاسهتـچىلـلىرى بـولـغان بـوالتـتى. ئۇالر «ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـى» نـى قـاتـتىق ئهيـبلهپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ 
ھوقۇقـىنـى ھىمـايه قـىلـىش ئۇچۇن، ئهنـگلىيه پـارالمېنتىدا نهچـچه قېتىم سۆزلـىگهن، پـارالمېنتتا نهچـچىلـىگهن 
«ئۇيغۇر قـانۇن» لـىرىنـى مـاقۇلـلىتـىپ، ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى تـوختۇتۇشـقا ئـاالھىدە ھهسسـىلهر قـوشۇقـان 

بوالتتى.  

مۇھاجـىرەتـته يـاشـىغـان مـىلـلهتـلهرنـىڭ نـوپۇس ۋە سـىيـاسـىي نـوپۇزىنـىڭ يهنه بـىر مـىسـالـى سۈپـىتـىدە 
ئـامېرىكـىلـىق يهھۇدىالرنـى كۆرسـىتهلـمهيـمىز. قـىسـقا قـىلـىپ ئېيتساق، ئـامېرىكـىلـىق يهھۇدىالرنـىڭ ئـامېرىكـىنـىڭ 
سـىيـاسـىتـىگه، بـولۇپمۇ ئـىسـرائـىلـىيه ۋە پهلهسـتىن مهسـىلـىسـىگه، ئـىسـرائـىلـىيه ۋە ئهرەب دۆلهتـلىرى مۇنـاسـىۋەتـلىرىگه 
دائـىر سـىيـاسهتـلهر بهلـگىلهشـلهردە قـانـچىلـىك كۈچلۈك تهسـىر كۆرسـىتهلهيـدىغـانـلىقـى، پۈتۈن دۇنـياغـا ھىچ بـىر سـىر 

ئهمهس.   

خـوش، ئۇنـداقـتا مهزلۇم ئۇيغۇرنـىڭ ھوقۇقـىنـى قـوغـداش ۋە ئۇالرنـىڭ تـارتـىۋاتـقان كۈلـپهتـلىرىنـى 
تـوخـتىتـىش ئۇچۇن بـارلـىق تـىرىشـچانـلىقـىنـى كۆرسهتـكهن، بـولۇپمۇ 22- ئـاپـرېل ئهنـگلىيه پـارالمېنتىدا خـىتـايـنىڭ 
ئۇيغۇرالرغـا يۈرگۈزىۋاتـقان ئـىنـسانـلىقـقا قـارشـى جـىنـايهتـلىرىنـى «ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى» دەپ ئېتىراپ 
قـىلـىشـىنـى قـولـغا كهلتۇرۇش ئۇچۇن ئهڭ كۆپ ھهسسـىسـىنـى قـوشـقان ئهنـگلىيه كـونسېرۋاتـىپـالر پـارتـىيـىسـىدىن 
بـولـغان پـارالمېنت ئهزاسـى، ئۇيغۇرالرنـىڭ دوسـتى نۇسـرەت غېنى خـانـىم كـىم بـولـىدۇ؟ ئۇنـداقـتا بـىز نۇسـرەت 
خـانـىمـنىڭ ھايـاتـى بـىلهن قـىسـقىچه تـونۇشۇش ئـارقـىلـىق، بۇ تېمىمـىزغـا ئـائـىت بـىر قـىسـىم سۇئـالـلىرىمـىزغـا جـاۋابـالر 

تاپااليمىز.  

نۇسـرەت غېنى (Nusret Ghani)، تـولۇق ئـىسـىم- فـامـىلـىسـى نۇسـرات مۇنـىر ئۇ ئـى-غـانـى بـولۇپ 
(Nusrat Munir UI-GHani)، ئۇ ھازىر ئهنــگلىيــىنــىڭ ھاكــىمــىيهت يۈرگۈزۈۋاتــقان كــونسېرۋاتــىپــالر 

پارتىيىسىنىڭ پارالمېنت ئهزاسى، شهرقىي سۇسسهكس بۆلگىسى ۋىلدېن رايونىغا ۋەكىللىك 
( (Wealden in East Sussesxقـىلـىدۇ. ئۇ 2018-يـىلـىدىن 2020-يـىلـىغـىچه بۈيۈك بېرتـانـىيه پـارالمېنتى 
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دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى تـارمـىقـىدىكـى ئـاۋىئـاتسـىيه ۋە دېڭىز قـاتـناش ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل پـارالمېنت ئهزاسـى 
بولۇپ خىزمهت قىلغان. 

نۇسـرەت خـانـىم 1972-يـىلـى 1-سېنتهبـىر پـاكـىسـتان كـونـترولـلىقـىدىكـى ئـازات كهشـمىردە بـىر كهشـمىرى 
ئـائـىلـىسـىدە تـوغۇلـغان. نۇسـرەت غېنى ئهنـگلىيه پـارالمېنت ئهزالـىرى ئـىچـىدە، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۇسـتىدىن 
يۈرگۈزۈۋاتـقان ئـىنـسان ھهقـلىرى دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى پـارالمېنتتا تهنـقىدلهش ۋە جـازا الگېرلـىرىنـى تـاقـاش ئۇچۇن 
كۆپ تـىرىشـچانـلىقـالر كۆرسهتـكهن، بـولۇپمۇ ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىغـا يۈرگۈزۈلـگهن جـىنـىسـىي خـورلۇقـالرنـى قـاتـتىق 
ئهيـىبـلهپ ھهم بېرتـانـىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئـومۇمـى يۈزلۈك ئېلىپ بېرىۋاتـقان 
جـىنـايهتـلىرىنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ ئېتىراپ قـىلـىشـى ئۇچۇن ئهڭ كۆپ ھهركهت قـىلـغان بـىر مۇسۇلـمان 

پارالمېنت ئهزاسى ۋە سىياسهتچى  بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 

بۈيۈك بېرتـانـىيـىنـىڭ دۆلهت بـاشقۇرۇش سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىسـىدىكـى ئـادىلـلىق، ئـوچۇق-ئـاشـكارىلـىق، 
دېموكـراتـىك ۋە لـىبېرالـىزمـلىق سـىيـاسـىي مۇھىتـى ئـاسـتىدا، نۇسـرەت غېنى خـانـىمـغا ئـوخـشاش بـىر يېرىم 
مـىلـيونـدىن ئـارتۇق پـاكـىسـتان نهسـلىدىن بـولـغان بېرتـانـىيـىلـىكـلهر ئـىچـىدىن 10 نهچـچه پـارالمېنت ئهزاسـى 
ھاكـىمـىيهتـكه قـاتـنىشـىشـىپ، ئـاكـتىپ رول ئـويـناپ كهلـگهن ۋە بۇنـىڭ مـىسـالـلىرى سۈپـىتـىدە يهنه لـونـدون 
شهھىرىنـىڭ شهھهر بـاشـلىقـى سـادىقـخانـنى، سـابـىق مـالـىيه ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل ھۆكۈمهتـنىڭ 2- نـومۇرلۇق 

باشلىقى Chancellor ساجىد جاۋىد ئهپهندىلهرنى كۆرسىتهلمهيمىز. 

يۇقۇرىدىكـى مـىسـالـالر مۇھاجـىرەت تـوپلۇمـلىرىنـىڭ نـوپۇسـى ۋە ھازىرقـى ئـومۇمـىي ۋەزىيـىتـى پهقهت 
ئهنـگلىيـىگـىال قـارىتـىلـغان بـىر سېلىشـتۇرمـا بـولـماسـتىن بهلـكى مۇتـلهق كۆپ سـانـىدىكـى غهرب دېموكـراتـىك ئهلـلىرى 
نهزەرگه ئېلىنـغان. بۇ، يهنـى مهلۇم بـىر مـىلـلهتـنىڭ كۆچـمهن نـوپۇسـىنـىڭ كۆپلۈكـىدىن كېلىپ چـىقـقان ئـىجـابـىي 
سـىيـاسـىي نـوپۇز بـىلهن دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى ئهلـلىرىدە ئۆزلـىرىنـىڭ سـىيـاسـىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي مهۋجۇتلۇقـى ۋە 
تهشـكىلـى قۇرۇلـمىسـىنـى بهرپـا قـىلـىشـنىڭ ھهلهكـچىلـىكـىدە يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇر مۇھاجـىرەت تـوپلۇمـلىرىغـا 
سېلىشـتۇرۇپ كۆرسهك، ئۆزىمـىزنـىڭ نهقهدەر سـىيـاسـىي نـوپۇزسـىز ئـىكهنـلىكـىمـىزدەك رېئالـلىق بـىزنـى ئـاچـچىق 
ئـويـالرغـا چۆمـدۈرىدۇ. غهربـته كۆچـمهن بـولۇپ يهرلهشـكهن مـىلـلهتـلهرنـىڭ قـانـداق ئۇسۇلـدا ئۆزلـىرىنـىڭ 
ئـىجـتىمـائـىي ۋە سـىيـاسـىي ھوقۇقـلىرىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـدۇرۇش ئۇچۇن ئېلىپ بـارغـان جهسۇرانه 
ھهرىكهتـلىرى، بـولۇپمۇ ئـامېرىكـىدا ئۆتـكهنـكى يـىلـالردىن بۇيـان بـاشـالپ ئهۋجـى ئېلىۋاتـقان ئـامېرىكـىلـىق 
قـارالرنـىڭ ئـامېرىكـا جهمـئىيـىتـىدە «سـاقـچىالرنـىڭ زوۋاۋانـلىقـى» قـىلـمىشـلىرىغـا قـارشـى تۇرۇپ، ھوقۇق ۋە ئـادالهت 
تهلهپ قـىلـىپ ئېلىپ بېرىۋاتـقان كۈرەشـلىرى، يېقىنـقى كۈنـلهردىن بۇيـان نيۇيـورك كـوچـىلـلىرىنـى زىلـزىلـگه 
كهلتۈرۈۋاتـقان «ئـاسـىيـالـىقـالرغـا قـارشـى ئۆچـمهنـلىكـىنـى تـوخـتىتـىش» ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى بـىزگه نـوپۇس ۋە 
نـوپۇسـتىن ھاسـىلـالنـغان سـىيـاسـىي نـوپۇزنـىڭ ئهھمىيـىتـىنـى يهنـىمۇ بـىر قهدەم ئـىلـگىرلـىگهن ھالـدا تـونۇتـىدۇ، بـىزنـى 
ئۇالرنـىڭ بېسىپ ئۆتـكهن كۈرەش جهريـانـلىرى، قـولـالنـغان ئۇسۇلـلىرى ئـىلھامـالنـدۇرىدۇ. ئهلۋەتـته، ئۇالرنـىڭ 
ئـىلـغار تهجـرىبـىلـىرىنـى ئۆگـىنـىشـىمـىز، بـىز ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىگه ئـايـالنـغان ئۆز ۋەتـىنـىدە بـولسۇن، يـاكـى 
مۇئهيـيهن سـالـماقـتىكـى نـوپۇسـقا ئـىگه بـولـغان ئهمـما تېخىچه ئۆزىنـىڭ سـىيـاسـىي نـوپۇزىنـى تـىكـلىيهلـمىگهن ئۇيغۇر 
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مۇھاجـىرەت تـوپـالمـلىرى ئۇچۇن بـولسۇن، بۇ خـىلـدىكـى ئهھۋالـالدىن ئۆزىمـىدىكـى مهۋجۇت مهسـىلـىلهرنـى ھهل 
قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەشته ناھايىتى مۇھىم ئهھمىيهتلهرگه ئىگه.  

ۋەتـىنـىمـىز ئۇيغۇرىسـتانـدىن ھهر كۈنـى ئۈزۈلـمهي كېلىۋاتـقان شۇم خهۋەرلهر، ئـىنـسانـلىق ۋە ئـادىمـىيـلىكـتىن 
مهھرۇم بـولـغان، ھايـات قېلىش، بـىر جېنىنـى سـاقـالپ قېلىش ئۇچۇن بـىر بۇردا نـانـغا زار بـولۇپ قـاراڭغۇ جـازا 
الگېرلـىرىدا يـاشـاۋاتـقان مـىلـيونـلىغـان بـىگۇنـاھ قېرىنـداشـلىرىمـىزنـى كۆز ئـالـدىمـىزغـا كهلتۈرسهك، خهلـقىمـىزنـىڭ 
ئۆتـكهنـكى ئهسـىردە ئۆتكۈزگهن نـادانـلىق ۋە جـاھىلـلىقـى، ۋە شۇنـىڭ ئۇچۇن بۈگۈنـكى ئهۋالدالر تۆلهۋاتـقان 
بهدەلـلهر يۈرەكـلىرىمـىزنـى نـادامهت ئـوتـلىرىدا كۆيـدۈرىدۇ. بهزىدە ئـاچـچىق نـىدا ۋە ھهسـرەتـلهر ئـىچـىدە 
تـولـغىنـىپ تۇرۇپ شۇنـداق ئـويـالردىمۇ بـولـىمـىزكـى كـاشـكى، «ئهگهر بـىز ئۇيغۇرالر 1950-يـىلـلىرىدا مۇسۇلـمان 
دۆلهتـلهر دەپ تۈركـىيه ۋە سهئۇدى قـاتـارلـىق مۇسۇلـمان دۆلهتـلهرگه بـارمـاي، پـاكـىسـتان ۋە بېنگالـىقـالردەك، 
ھهتـتا ئـافـىغـانـالردەك غهربـكه يۈرۈش قـىلـغان بـولـساق، بۈگۈنـكى مۇھاجـىرەتـتىكـى ئهھۋالـىمـىز بـاشـقىچه بـوالر 

ئىدى…» دەپ ئۆكسىنىمىز.  

دۇنـيا مـىقـياسـىدا ئۇيغۇر مۇھاجـىرالر تـوپلۇمـلىرىنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـىدىغـان يهنه بـىر سهزگۈر مهسـىله 
خـىتـاي كۆچـمهنـلىرى بـولۇپ، بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ 2017- يـىلـى ئېالن قـىلـغان سـانـلىق 
مهلۇمـاتـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، دۇنـيا بـويـىچه خـىتـايـدا تۇغۇلـغان خـىتـاي كۆچـمهنـلىرىنـىڭ ئـومۇمـى سـانـى تهخـمىنهن 
10 مـىلـيونـدىن ئـارتۇق ئـىكهن ئهمـما تهيۋەن خـىتـاي مۇھاجـىرالر ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ دوكـالتـىدا، 
خـىتـايـنىڭ دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى ئـومۇمـى كۆچـمهن نـوپۇسـىنـىڭ تهخـمىنهن 45 مـىلـيون ئـىكهنـلىكـى كۆرسـىتـىلـگهن. 
ئۇالر ھهتـتا سـىنـگاپـوردەك خـىتـاي كۆچـمهنـلىرىنـى ئـاسـاس قـىلـغان، نـوپۇسـتىن بهرپـا بـولـغان سـىيـاسـىي نـوپۇزى، 
ئۇالرنـى ئۆزلـىرىنـىڭ مۇسـتهقـىل بـىر دۆلـىتـىنـى قۇرۇشـقىمۇ مۇۋەقـقهت قـىلـغان. خـىتـاي كۆچـمهنـلىرى ئـاسـاسـلىقـى 
شـىمـالـىي ئـامېرىكـا، يـاۋروپـا ۋە شهرقـىي جهنۇبـى ئـاسـىيـا دۆلهتـلىرىگه كۆچۈپ بـارغـان بـولۇپ، شۇ دۆلهتـلهردە بـىر 

مۇكهممهل ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي كۇچ سۈپىتىدە جهمئىيهت بولۇپ شهكىللهنگهن.  

بۇ يهردە خـىتـاي كۆچـمهنـلىرى تـوغـرىسـىدا تـوخـتىلـىشـتىكـى ئـاسـاسـلىق سهۋەبـلهرنـىڭ بـىرى، گهرچه ئۇالر 
ئهسـىرلهر بۇرۇن غهرب ئهلـلىرىگه كۆچـمهن بـولۇپ كېلىپ يهرلهشـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۆزلـىرى يـاشـىغـان شۇ 
دۆلهتـتىكـى دېموكـراتـىك ۋە ئـىنـسان ھهقـلىرى قـىمـمهت قـارىشـى بـويـىچه ئهمهس، بهلـكى ھهل قـىلغۇچلۇق پهيـتكه 
كهلـگهنـدە خـىتـاي دۆلـىتـى ۋە خـىتـاي مـىلـلىتـىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى ئهڭ ئـالـدىغـا قـويۇپ ھىمـايه قـىلـىدىغـانـلىقـى 
كـىشـىنـى چۆچـىتـىدۇ. يېقىنـدا ھولـالنـدىيه پـارالمېنتىدا خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا يۈرگۈزگهن تۈرلۈك زۇلۇم-
سـىتهمـلىرىنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ ئېتىراپ قـىلـغانـدىن كېيىن، مهزكۇر دۆلهتـتىكـى خـىتـاي 
كۆچـمهنـلىرىگه تهۋە 20 دىن ئـارتۇق جهمـئىيهتـلهر بـىرلـىكـته بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 
ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزمـىگهنـلىكـىنـى، شۇڭا ھولـالنـدىيه پـارالمېنتنىڭ بۇ قـارارىنـى 
قـايتۇرۇۋېلىشـىنـى تهلهپ قـىلـىپ بـايـانـات ئېالن قـىلـغان ۋە بۇ ھهرىكهتـلىرى ئـارقـىلـىق خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن ئىنسانلىققا قارشى ئۆتكۈزگهن جىنايهتلىرىنى ئاقلىغان ئىدى.  

دېمهك بـىز، خـىتـاي كۆچـمهنـلىرىنـىڭ ئۆزلـىرى يـاشـاۋاتـقان دۆلهتـنىڭ سـىيـاسـىتـىگه كۆرسـىتـىدىغـان 
تهسـىرلـىرىنـى تهبـىئـىيـكى نهزىرىمـىزدىن ھىچ بـىر ۋاقـىت سـاقـىت قـىاللـمايـمىز. خـىتـايـنىڭ «ئۇيغۇر ئـىرقـىي 
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قـىرغـىنـچىلـىقـى» سهۋەبـىدىن كۈنـسايـىن خهلـقئارالـىشـىۋاتـقان ئۇيغۇر كـرىزىسـى نېگىزلـىك پهلـلىدە تۇرۇۋاتـقان 
بـولـغاچـقا، بـىۋاسـته چهتـئهلـلهردىكـى خـىتـاي كۆچـمهنـلىرىنـىڭ «ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى» رەت قـىلـىش 
ئۇچۇن دۇمـباق چېلىشـىدەك پـاسسـىپ تهسـىرىدىن خـالـى بـواللـمايـدۇ چۈنـكى ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ ئـانـا دۆلـىتـى 
بـولـغان خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ كۈچـلىنـىشـىنـى، خهلـقئارادىكـى ئـىنـاۋەت ۋە ئـابـرويـىنـىڭ ئېشىشـىنـى ئـارزۇ قـىلـسا 
قـىلـىدۇكـى ھهرگـىزمۇ غهرب ئهلـلىرىدەك ئـىنـسانـلىق مهۋقهسـىدە تۇرۇپ، ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ ھهقـقانـىي ھوقۇقـنى 
قـوغـداشـتا ھېسداشـلىقـىنـى بـىلـدۈرمهيـدۇ ۋە بـىلـدۈرگهن تهقـدىردىمۇ بۇ خـىلـدىكـى جهمـئىيهت ۋە شهخـىسـلىرى 
كهمـدىن كهم ئۇچـرايـدۇ. بۇمۇ نـوپۇسـتىن شهكـىلـلهنـگهن سـىيـاسـىي نـوپۇز ۋە ئـىمـتىيـاز بـولۇپ، ھهر بـىر ئۇيغۇر 

مۇھاجىرەت توپالملىرىنى سوغۇققانلىق بىلهن ئويلىنىشقا ئۈندەيدۇ.  

قـىسـقىسـى، ئۆزلـىرىنـىڭ ئـانـا ۋەتـىنـىدىن (يهنـى ئـورتـاق تـىل ۋە مهدەنـىيهت مۇھىتـىدا يـاشـايـدىغـان خهلـقى 
ۋە دۆلـىتـىدىن) ئـايـرىلـىپ كۆچـمهن بـولـغان مـىلـلهتـلهردە، ئۇالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ مهدەنـىيهت، تـىل ۋە سـىيـاسـىي 
ھوقۇقـلىرىنـى سـاقـالپ قېلىشـىدا، ھهم شۇ كۆچـمهن بـولـغان دۆلهتـته مۇكهمـمهل بـىر «ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت» 
سـاالھىيـىتـىگه ئـىگه جهمـئىيهت بـولۇپ شهكـىلـلىنـىشـىدە، ئۇالرنـىڭ نـوپۇسـى- شۇ دۆلهتـتىكـى سـىيـاسـىي ۋە 
ئـىجـتىمـائـىي ئـورنـىنـىڭ بهلـگىلـىنـىشـىدە ئهڭ ئـاسـاسـلىق ئـامـىل بـولـىدۇ. غهربـتىكـى دېموكـراتـىك قـانۇن-تۈزۈمـدىكـى 
دۆلهتـلهردە ھهر بـىر ئـادەمـنىڭ ئـىنـسان ھوقۇقـلىرى تـولۇق كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىنـغان بـولۇپ، جۈمـلىدىن ھهر بـىر 

پۇقرا سىياسهتته بىر سىياسىي ئاۋاز، بىر سىياسىي بېلهتلىك رولىنى ئوينايدۇ.  

بـىز ئۆزىمـىزمۇ ئـانـچه يـاخشـى چۈشۈنۈپ كهتـمهيـدىغـان بېنگال ۋە پـاكـىسـتانـلىق مۇسۇلـمانـالر، بۇ نۇقـتىنـى 
بـىزدىن يـاخشـى بـىلـىپ يهتـكهن بـولـغاچـقا، ئـاالھهزەل يېرىم ئهسـىر بۇرۇنـال نـاھايـىتـى كۆپ سـانـدا غهرب 
ئهلـلىرىگه كۆچۈشـكه بـاشـلىغـان ئـىكهن. گهرچه ئۇالرمۇ ئۇيغۇرالردەك مۇسۇلـمان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۆزىنـىڭ 
كېلهچهك تهرەقـقىيـاتـىنـى ۋە شۇ دۆلهتـته ئېرىشـىدىغـان ئهۋزەل پۇرسهتـلهرنـى، بـولۇپمۇ پهرزەنـتلىرىنـى يـاخشـى 
مـائـارىپ تهربـىيـىسـىدە تهربـىيـىلهشـنى ھهمـمىدىن ئهال بـىلـگهن ئـىكهن. ئهپسۇس، ئۇيغۇرالردەك «بـىز مۇسۇلـمان 
ئهمهس دۆلهتـلهرگه بـارمـايـمىز…»  دېمهسـتىن، نهچـچه يۈزمـىڭالپ ھهتـتا مـىلـيونـالپ ئهنـگلىيـىگه كۆچـمهن 

بولۇپ كېلىپ يهرلىشىپتىكهن. 

خۇالسه:  

ھالبۇكـى، 72 يـىل ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى مهسـتهمـلىكه قـىلـغان خـىتـاي كـوممۇنـىسـت مـىلـلهتـچى ۋە ئـىرقـچى 
ھاكـىمـىيـىتـى، ئۆزىنـىڭ يۈرگۈزۈۋاتـقان مۇسـتهمـلىكـىسـىنـىڭ ئۇزاقـقا قـالـماي گۇمـران بـولـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىپ 
يهتـكهنـلىكـى ئۇچۇن، ئۇ زېمىنـنىڭ ھهق ئـىگـىسـى بـولـغان ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـى ئۆز ۋەتـىنـىدە مهجبۇرى 
ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش ۋە تۈرلۈك ئۇسۇلـالر بـىلهن يـوقۇتۇش ئـارقـىلـىق، ئۇنـىڭ زېمىنـنى ئۆزىنـىڭ مهڭگۈلۈك 
تېررىتـورىيـىسـىگه ئـايـالنـدۇرۇش مهقسـىتـىدە دۇنـيادىكـى ئهڭ قهبـىھ زۇلۇمـالرنـى سېلىپ كېلىۋاتـىدۇ. بـولۇپمۇ 
2017-يـىلـىدىن كېيىن ئۇيغۇر زېمىنـىدا 2000 دىن ئـارتۇق جـازا الگېرلـىرنـى قۇرۇپ، 3 مـىلـيونـدىن ئـارتۇق 

ئۇيغۇرالرنـى ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـدىكـى تۈركـى خهلـقلهرنـى بۇ جـازا الگېرلـىرىغـا سـوالپ، مېڭه يۇيۇش ۋە ئۇالرنـى 
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ئهقـلىي، روھىي ۋە جـىسـمانـىي جهھهتـلهردىن خـورالش، ئۆلتۈرۈش جـىنـايهتـلىرىنـى ئۆتكۈزۈپ، مـىلـلىتـىمـىزگه 
سېلىۋاتـقان زۇلۇمـنىڭ قهبـىھلىكـىنـى نهچـچه ھهسسـىلهپ ئـاشۇرۇپ، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بېرىشـقا 

باشلىدى.  

گهرچه، مۇھاجـىرەتـته ئۇيغۇر كۆچـمهنـلىرىنـىڭ سـانـى نـاھايـىتـى ئـاز بـولسـىمۇ، تۈركـىيـىنـى ئۆز ئـىچـىگه 
ئـالـغان كۆپ سـانـدىكـى ئۇيغۇرالر، مـىلـلىتـىنـىڭ بېشىغـا كېلىۋاتـقان بۇ زۇلۇمـنى، بـولۇپمۇ ئۆز ئـائـىلـىسـىگه 
كېلىۋاتـقان قـورقۇنۇچلۇق تـراگېدىيـىلهرنـى غهرب ئـاخـباراتـلىرىغـا ۋە ھۆكۈمهتـلىرىگه ئـاڭلىتـىش ئۇچۇن نـاھايـىتـى 
كۆپ جـاسـارەت ۋە تـىرىشـچانـلىقـالرنـى كۆرسهتـتى. بۇنـىڭ نهتـىجـىسـىدە، دۇنـيا، بـولۇپمۇ غهرب ئهلـلىرى خـىتـاي 
يۈرگۈزۈۋاتـقان ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى تـونۇپ يهتـتى ۋە خـىتـايـنىڭ ئـىنـسانـلىقـقا قـارشـى ئۆتكۈزۈۋاتـقان 

جىنايهتلىرىنى توختىتىش ئۇچۇن تهدىرىجىي ھالدا جازا تهدبىرلىرىنى كۆرۈشكه باشلىدى. 

بۈگۈنـكى كۈنـدە ئـامېرىكـا، كـانـادا، ھولـالنـدىيه ۋە ئهنـگلىيه ھۆكۈمهتـلىرى ۋە پـارالمېنتلىرىدا خـىتـايـنىڭ 
ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا يۈرگۈزۈۋاتـقان جـىنـايهتـلىرىنـى «ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـى» دەپ ئېتىراپ قـىلـىشـىدەك زور 
نهتـىجـىلهر يـارىتـىلـدى. بۇنـىڭدا تهبـىئـىيـكى غهرب ئهلـلىرىدىكـى ئۇيغۇر مۇھاجـىرەت تـوپلۇمـلىرىنـىڭ نـوپۇسـى ۋە 

سىياسىي نوپۇزلىرى، ئۇالرنىڭ كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقلىرى ئاالھىدە ئورۇننى ئىگىلهيدۇ. 

ۋەتهنـدىكـى خهلـقىمـىزنـىڭ خـىتـاي زۇلۇمـغا قـارشـى تۇرۇش ۋە ئۆز ئـاۋازىنـى چـىقـىرىش ئـىمـكانـىيهتـلىرى 
پۈتۈنـلهي بـوغۇلـغان ئهھۋالـدا، ئـاز سـانـلىق ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋە ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرىنـىڭ، مـىلـلهتـنىڭ بېشىغـا 
كېلىۋاتـقان قـىرغـىنـچىلـىقـالرنـى ئـاڭلىتـىشـى ۋە ئۇنـىڭدىن بـارلـىقـقا كهلـگهن نهتـىجـىلهر بـىزگه شۇنـى 
چۈشهنـدۈردىكـى، ھهر بـىر ئۇيغۇرنـىڭ ھۆر ۋە ئهركـىن غهرب دۆلهتـلىرىدە يـاشـىشـىنـىڭ ئۆزىال، ئۆز نۆۋىتـىدە 
مـىلـلىتـىنـىڭ مهپهئـىتـى ۋە مۇنـقهرز قـىلـىنـغان ۋەتـىنـى ئۇچۇن ھهر بـىرسـىنـىڭ ۋەتـنىدىكـى مـىڭلىغـان، ئـونـمىڭلىغـان 
ئـاۋازىنـى چـىقـىرىشـتىن مهھرۇم قـىلـىنـغان خهلـقىنـىڭ سـىيـاسـىي ئـاۋاز بـوالاليـدىغـانـلىقـىنـى، كهلگۈسـىدە بۇ ئـاۋازنـىڭ 
نهچـچه ھهسسـىلهپ كۈچـىيـىشـى ئۇچۇن ئۆز تۆھپىلـىرىنـى قـوشـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرۈۋېلىشـىمـىز ھهمـمىمـىز ئۈمـىد 

قىلىدىغان بىر ئهمهلىيهتكه ئايالنغۇسى.  

بۇ دۇنـيا مهنـپهئهت دۇنـياسـىدۇر. خـىتـاي ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي كۈچـىنـىڭ ئېشىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئۇيغۇر 
مـىلـلىتـىنـىڭ دۇنـيا سـىيـاسـىي بـازىرىدىكـى بـاھاسـىمۇ كۈنـسايـىن ئۆرلـىمهكـته. خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـى 
بـاشـالنـغانـدىن بۇيـان، ئهڭ ئهقهلـلىسـى، گهرچه ئۇيغۇرالر ئـىسـالم دىنـىغـا ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان تۈركـى مـىلـلهت 
بـولسـىمۇ، ئهمـما دۇنـيادىكـى مۇسۇلـمان ئـاھالـىلـىرى كۆپ سـانـلىقـقا ئـىگه «مۇسۇلـمان» دۆلهتـلهر بـولسۇن يـاكـى 
بـىز ئـىرقـىي قېرىنـدىشـىمـىز دەپ بـىلـگهن تۈركـى دۆلهتـلهر بـولسۇن، ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ دىنـىنـىڭ نېمه 
ئـىكهنـلىكـى، قـانـداق تـىلـدا سۆزلـىشـىدىغـانـلىقـىنـى يـاكـى ئۇنـىڭ ئـىرقـىي كېلىپ چـىقـىشـىنـىڭ قـانـداق ئـىكهنـلىكـى 
ۋەيـاكـى تـارىخـتا قـانـدا مـىلـلهت بـولۇپ يـاشـىغـانـلىقـلىرىنـى ئـويـلىشـىش ئهمهس، بهلـكى ئهڭ ئـاۋال خـىتـايـدىن 
كېلىدىغـان مهنـپهئهتـنى ئـويـلىشـىپ، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى قـىرغـىن قـىلـىۋاتـقان جـىنـايهتـلىرىگه شېرىك بـولۇپ 
سۈكۈتـته تۇرۇش يـولـىنـى تـالـلىدى. ئۇالر ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـىدا سۈكۈتـته تۇرسـا ئۆزلـىرىنـىڭ خـىتـايـدىن قـانـداق 
مهنـپىئهتـلهرگه ئېرىشـىدىغـانـلىقـىنـى، ئهگهر قـارشـى تۇرسـا قـانـداق مهنـپىئهتـلهردىن قۇرۇق قـالـىدىغـانـلىقـلىرىنـى 
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نهچـچه مـىڭ قېتىمـالپ مهنـپهئهت تـارازىلـىرىغـا سېلىپ، ئـانـدىن ئۆز مهۋقهسـىنـى بـىلـدۈردى ۋە بـىلـدۈرۈپ 
كېلىۋاتىدۇ. شۇڭا ھازىرچه ئۇ دۆلهتلهرنىڭ ھاكىمىيىتىگه قارىتا ئىنسانلىقىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ.  

بـىز ئۇيغۇرالر شۇنـى بـىلـىشـىمـىز كېرەكـكى، ئۇيغۇر بۈگۈن ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئۇچـراپ، بـىر مـىلـلهت 
سۈپـىتـىدە يهر يۈزىدىن يـوق بـولۇپ كېتىش خهۋپـىدە تۇرۇۋاتـقانـدا، «خـىتـاي، ئۇيغۇرالرغـا يۈرگۈزۈۋاتـقان 
ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى دەرھال تـوخـتات!» دەپ ئۇيغۇر بـىلهن ئـىنـسانـلىقـتا ۋە ئـادالهتـتنىڭ سېپىدە تۇرغـان غهرب 
ئهلـلىرىدىن بـاشـقا ئۇيغۇرنـىڭ دوسـتى يـوقتۇر. ئهلۋەتـته، كـىمـدە كـىم، قـايسـى دۆلهت بـولۇشـىدىن قهتـئىي 
نهزەر، ئۇيغۇرنـىڭ ھهقـقىنـى قـوغـدىسـا، خـىتـايـنىڭ ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن ئۆتكۈزۈۋاتـقان 
جـىنـايهتـلىرىگه قـارشـى ئېنىق مهيـدانـدا تۇرسـا، ئۇالر بـىزنـىڭ دوسـتىمـىز چۈنـكى ئۇيغۇرنـىڭمۇ ئۆزلـىرىنـىڭ مـىلـلىي 
مهنـپهئهتـنى قـوغـداش، ھىمـايه قـىلـىش ۋە بۇ دۇنـيادا ئۆز ئـىززىتـى، غۇرۇرى بـىلهن ئۆز ۋەتـىنـىدە ھور يـاشـاش 

ھوقۇقى بار. بۇ ھهق-ھوقۇقالر ئۇيغۇر ئۇچۇن مۇقهددەسدۇر. 

شۇڭا ئۇيغۇرالرنـىڭ، خـىتـايـنىڭ قهبـىھ ئۇسۇلـالر بـىلهن يۈرگۈزۈۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىدىن ئـامـان 
قېلىشـى، ئۆزلـىرىنـىڭ خـورالنـغان ھوقۇقـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش، مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان ۋەتـىنـىدە ھۆر ۋە مۇسـتهقـىل 
ئۆز دۆلـىتـىنـى قۇرۇپ چـىقـىپ بـىخهتهر يـاشـىشـى ئۇچۇن، ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى غهرب دۆلهتـلىرى بـىلهن بـىر 
سهپـته تۇرۇشـنى تـالـالشـى الزىم. بـىز دەپـسهنـدە قـىلـىنـغان ھوقۇقـىمـىزنـى، ئـىشـغال قـىلـىنـغان ۋەتـىنـىمـىزنـى 
خـىتـايـدەك بـىر دۆلهتـتىن قـايتۇرۇپ ئېلىش كۈرىشـى قـىلـىۋاتـىمـىز. شۇڭا بـىز غهربـنىڭ يـاردىمـىگه ئېرىشـىشـتىن ۋە 
ئۇالرنـىڭ سېپىدە بـىلـله تۇرۇپ، ئۇيغۇرالرغـا كۆرسهتـكهن قـولـالشـلىرىغـا مـىنـنهتـدارلـىق بـىلـدۈرۈش بـىلهن بـىلـله 
غهرب دېموكـراتـىك قـانۇن ۋە پـرىنسـىپـلىرىغـا ھۆرمهت قـىلـغان ئـاسـاسـتا  ئۆز ھهق ۋە ھوقۇقـلىرىمـىز ئۇچۇن 
كۈرەش قـىلـىش يـولـىنـى تـالـالشـتىن بـاشـقا تـالـالش يـولـى يـوق ۋە بۇ يـول ئۇيغۇرالر ئۇچۇن بۈگۈنـكى دۇنـيا 

سىياسىي ۋەزىيىتىدىكى توغرا بولغان تالالشالرنىڭ بىرىدۇر. 

جۈمـلىدىن، ئـامېرىكـا ۋە كـانـادا يېقىنـدا خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئېلىپ بېرىۋاتـقان سـىسـتېمىلـىق 
ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهتـلىرىنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ ئېتىراپ قـىلـغانـدىن كېيىن، تۈركـىيه ۋە 
تـايـالنـدىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا دۆلهتـلىرىدىكـى ۋە دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىكـى 
قـىيـىن ئهھۋالـدا قـالـغان ئۇيغۇر مۇسـاپـىرلـىرىنـى ئـاالھىدە ئېتىبـار بـىلهن كۆچـمهن قـىلـىپ قـوبۇل قـىلـىش ھهقـقىدە 
بهزى ئـىجـابـىي قهدەمـلهرنـى ئېلىنـىشـقا بـاشـلىدى. مۇشۇنـداق شـارائـىتـتا مهيـلى تـايـالنـدىكـى تۈرمـىلهردە ئـازاب 
چېكىۋاتـقان ئۇيغۇرالر بـولسۇن يـاكـى ئـىسـتانبۇلـنىڭ كـوچـىلـىرىدا سهرسـانـلىقـتا يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالر بـولسۇن، 
ئۇالرنـىڭ ئـامېرىكـا ۋە كـانـادادەك بـىخهتهر دۆلهتـلهرگه كۆچـمهن بـولۇپ قـوبۇل قـىلـىنـىشـى، بـولۇپمۇ ئۇالرنـىڭ 
پهرزەنـتلىرىنـىڭ يـاخشـى بـىر مـائـارىپ تهربـىيـىسـىگه ئېرىشـىشـى، ئهلۋەتـته ئۇيغۇر مۇھاجـىرەت تـوپلۇمـلىرىنـىڭ 

نوپۇسى ۋە نوپۇزىنى كۈچلهندۇرۇشته ئىجابىي رولالرنى ئوينايدۇ.  

شۇنـىڭ ئۇچۇن ئۇيغۇر مۇسـاپـىرلـىرى غهربـكه قـارشـى خـاھىشـتىن ۋە ئـىسـالم دىنـى سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـىنـغان 
«سـىيـاسـىي ئـىسـالم» دىن، تۈرلۈك ئـاشقۇنلۇق ھهرىكهتـلىرىدىن ئۆزلـىرىنـى يـىراق تۇتۇشـى، خـانـىم قـىزلـىرىنـىڭ 
بـولـسا ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ خـاس كـىيـىم-كېچهك مهدەنـىيـىتـىگه يـارىشـا كـىيـىنـىشـى، گۈزەل بـولـغان قهلـب ۋە 
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تـاشـقى كۆرۈنـىشـىنـى نـامـايـان قـىلـىشـى، ئـوخـشاشـال شۇ شهخـىسـنىڭ ۋە شهخـىس تهۋە بـولـغان پۈتۈن ئۇيغۇر 
مىللهتنىڭ دۇنيادىكى ئوبرازى ۋە جانىجان مىللىي مهنپهئهتىگه باغلىق مهسىلىدۇر.  

شۇنـى ئېنىق قـىلـىپ ئېيتىش كېرەكـكى، ئۇيغۇر مهسـىلـىسـى دىنـىي مهسـىله ئهمهس، بهلـكى مـىلـلىي ۋە 
سـىيـاسـىي مهسـىله. يهنـى خـىتـاي مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىگه قـارشـى تۇرۇش، ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 
ئۆتكۈزگهن خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئـىشـغالـىيـىتـىدىن قۇتۇلۇش، ئۇيغۇر ئۆزىنـىڭ ۋەتـىنـىدە مۇسـتهقـىل ئۆز 
دۆلـىتـىنـى قۇرۇپ چـىقـىش ئـارقـىلـىق بـىخهتهر ۋە ھۆر يـاشـاشـتىن ئـىبـارەت ھوقۇق كـاپـالـىتـىنـى خهلـقئارا قـانۇن - 
پـرىنسـىپـالر بـويـىچه ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش مهسـىلـىسـىدۇر. شۇڭا بـىز ئۇيغۇرالر بۇ بۈيۈك ئـارمـانـلىرىمـىزنـى ئهمهلـگه 
ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش يـولـىدىكـى كۈرەشـلىرىمـىزدە دۇنـيا بـىلهن بـىر سهپـته تۇرىشـىمـىز، بـولۇپمۇ ئـامېرىكـا 
بـاشـچىلـىقـىدىكـى غهرب دېموكـراتـىك دۆلهتـلىرىنـىڭ يـاردىمـى ۋە قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈپ ھهركهت قـىلـىشـىمـىز، 

بىزنىڭ نۆۋەتته ۋە كهلگۈسىدە تايىنىدىغان ۋە تالاليدىغان ئاقىالنه بولغان سىياسىي رېئاللىقىمىزدۇر.  

2021-يىلى 9-ماي، لوندون 

 
پايدىالنغان مۇناسىۋهتلىك مهنبهلهر: 

 «خهلـقئارا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهر ھهقـقى مۇنـبىرى» - 
قازاقىستن ئۇيغۇرلىرى. 2015- يىلى نهشىر قىلىنغان 

ht tps: / /minor i ty r igh t s .o rg /minor i t i e s /
 uyghurs-2

   ئهنـگلىيـىدىكـى ئۇيغۇرالر تهخـمىنهن 300 ئهتـراپـىدا 
دهپ پهرهز قىلىنىدۇ. 

ئهنگلىيىدىكى-ئۇيغۇرالر 
 http://www.azizisa.org/engilyediki-uyghurlar

https://elkitab.org/wp-content/uploads/
 pdf.-2020/05/ئهنگىلىيهدىكى-ئۇيغۇرالر

  
 سىز بۈيۈك بىرىتانىيهنى قانچىلىك بىلىسىز؟  (1) 

 http://www.azizisa.org/buyuk_birtaniye1

سىز بۈيۈك بىرىتانىيهنى قانچىلىك بىلىسىز؟  (2) 
 http://www.azizisa.org/buyuk_birtaniye2

    

بۈيۈك بېرتــانــىيــىنــىڭ 2019 - يــىلــلىق نــوپۇس 
ستاتىستىكىسى 

h t t p s : / / w w w . b b c . c o . u k / n e w s /
 election-2019-50808536

  

 ئهنـگلىيه ۋه ۋهلـىس كـىنهزلـىكـىنـىڭ 2019-يـىلـىلـلىق 
نوپۇس ستاتىستىكىسى  

h t t p s : / / w w w . e t h n i c i t y - f a c t s - 
figures.service.gov.uk/uk-population-by-ethnicity/
national-and-regional-populations/population-of-

 england-and-wales/latest

h t t p s : / / w w w . b b c . c o . u k / n e w s / 
 election-2019-50808536

 نۇسرهت غېنى ۋه ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى 
 https://www.nusghani.org.uk/about-nus

http://www.uyghurnet.org/ug/نۇســرات-گــانــى-
ۋه-ئۇيغۇر-قىرغىنچىلىقى 
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ھېسسىياتنى يوشۇرۇشتىن كېلىپ
چىقىدىغان سهلبىي ئاقىۋهتلهر

مىسىلىسىز ئويغىنىش



ھېسسىياتىمىزنى يوشۇرۇشتىن كېلىپ چىقىدىغان سهلبىي ئاقىۋەتلهر 

مۇھىم نۇقتىالر 

كــىشــىلهر ھهر خــىل سهۋەبــلهر تۈپهيــلىدىن ئۆزىنــىڭ ھهقــىقــىي ھېسسىيــاتــىنــى يــوشۇرمــىســا •

بولمايدىغاندەك ھېس قىلىشى مۇمكىن. 

ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇش تـولـىمۇ جـاپـالـىق بـولۇپ، كـىشـىنـىڭ دىقـقىتـىنـى چېچىپ، ئۇنـىڭ مۇھىم •

مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشىغا توسالغۇ بولۇشى مۇمكىن. 

بـىز ھېسسىيـاتـىمـىزنـى يـوشۇرسـاق يـاكـى سـاخـتا كهيـپىيـات ئـىپـادىلـىسهك، سهمـىمـىيهتسـىز دەپ قـارىلـىپ، •

باشقىالرنىڭ ئىشهنچىسىدىن مهھرۇم قېلىشىمىز مۇمكىن. 

ھهقـىقـىي ھېسسىيـاتـىمـىزنـى يـوشۇرسـاق، مۇنـاسـىۋىتـىمـىزنـى ئهھمىيهتـلىك ئۆسۈپ يېتىلـىش •

پۇرسهتلىرىدىن مهھرۇم قىلغان بولىمىز. 

سـىز ئـادەتـته ھېسسىيـاتـلىرىڭىزنـى ئـاشـكارا ئـىپـادىلهمسـىز؟ يـاكـى يۈرىكـىڭىز ئۆرتـىنـىۋاتـقان چـاغـالردىمۇ 

زورىغـا كۈلۈمسـىرەمسـىز؟ بهزى كـىشـىلهر ھېسسىيـاتـىنـى «ئـىنـاۋەت» نـىقـابـىنـىڭ ئـارقـىسـىغـا يـوشۇرىدۇ. 

ئـىنـسانـالرنـىڭ يـالغۇز قـالـغان چـاغـدىكـى ھېسسىيـاتـى بـىلهن ئـامـمىۋى سـورۇنـالردىكـى ھېسسىيـاتـىنـى تـىزگـىنـلهشـكه 

پهرقـلىق مۇئـامـىله قـىلـىش ئهھۋالـى شۇ قهدەر ئـومۇمـىي بـولـغاچـقا، بۇ ئۇزۇنـدىن بۇيـان نۇرغۇن شېئىرالرنـىڭ 

باش تېمىسى بولۇپ كهلدى. 

كـىشـىلهر خـىلمۇ خـىل سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن ئۆزلـىرىنـىڭ ھهقـىقـىي ھېسسىيـاتـىنـى يـوشۇرىدۇ. بهزىلهر 

«قـايغۇرۇۋاتـقانـلىقـىمـنى، قـورقۇپ كهتـكهنـلىكـىمـنى يـاكـى يېتهرلـىك دەرىجـىدە مۇنهۋۋەر ئهمهسـلىكـىمـنى ئېتىراپ 

قـىلـسام، ھۆرمهت يـاكـى مۇھهبـبهتـتىن مهھرۇم قـالـىمهن» دەپ قـارىسـا، يهنه بهزىلهر «ھېچكىمـنىڭ مهن بـىلهن 

كـارى يـوق» يـاكـى «مهن ئـازابـىمـغا مهلھهم بـولغۇدەك غهمـخورلۇقـقا اليـىق ئهمهس» دەپ قـارىشـى مۇمـكىن. 

بهزىلهر ئۆزىنـى ئۈمـىدسـىزلهنـدۈرگهن، تـاشـلىۋەتـكهن يـاكـى ئۆزىگه خـىيـانهت قـىلـغانـالرغـا ئـازار بېرىش ئۈچۈن 

مۇھهبـبىتـىنـى نـىقـابـاليـدۇ. يهنه بهزىلهر ئۆز مۇھهبـبىتـىنـىڭ بـاشـقىالر تهرىپـىدىن ئـاجـىزلـىق سۈپـىتـىدە 

پايدىلىنىلىشى مۇمكىنلىكىگه ئىشهنگهندە، مۇداپىئه سۈپىتىدە ھېسسىياتىنى يوشۇرىدۇ. 
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ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇش بهزىدە بـاشـقىالرنـى، مهسـىلهن بـالـىالرنـى قـوغـداشـنى يـاكـى جـىسـمانـىي ۋە روھىي 

جهھهتـته قـىيـنىلـىۋاتـقان بـىرىنـىڭ روھىنـى ئۇرغۇتۇشـنى مهقـسهت قـىلـغان بـولـىدۇ. بهزىلهر ئۆزىنـىڭ سهلـبىي 

ھېسسىيـاتـىنـىڭ بـاشـقىالرنـى چۈشكۈنـلهشـتۈرۈۋېتىشـىنـى خـالـىمـاسـلىقـى مۇمـكىن. ئۆزىمـىزدىكـى غهم - قـايغۇ، 

غهزەپ - نهپـرەت، ئۈمـىدسـىزلـىك يـاكـى قـايغۇ - ھهسـرەتـنى يـوشۇرۇش، مهزكۇر سهلـبىي كهيـپىيـاتـالرنـىڭ 

بـاشـقىالرنـىڭ روھىي سـاغـالمـلىقـىغـا زىيـان يهتكۈزۈشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـى مۇمـكىن. مهسـىلهن، «ھايـات گۈزەل» 

دېگهن ئهسهردە يهھۇدىي قـىرغـىنـچىلـىقـى مهزگـىلـىدە جـازا الگېرىدا كـىچـىك ئـوغـلىنـىڭ يـاشـاش ئـىسـتىكـىنـى سـاقـالپ 

قېلىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ قورقۇنچى ۋە ئۈمىدسىزلىكىنى يوشۇرغان دادىنىڭ ۋەقهسى بايان قىلىنغان. 

ئۇنـداقـتا، كـىشـى ئۆز ھېسسىيـاتـىنـى يـوشۇرۇش ئـارقـىلـىق نېمىگه ئېرىشـىدۇ يـاكـى نېمىنـى يـوقـىتـىدۇ؟ 

پىداكار ئىنسان ئۆزىنىڭ ھهقىقىي ھېسسىياتىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن بهدەل تۆلهمدۇ؟  

«ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇشـنىڭ پـايـدىسـى بـار» دېگهن قـاراش ئۇزۇنـدىن بۇيـان بـازار تېپىپ كهلـدى. 

ھالبۇكـى، تهجـرىبه تهتـقىقـاتـى ھهرۋاقـىت ھهقـىقـىي ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇشـنىڭ تهسـىرى تـوغـرىسـىدا نـىسـبهتهن 

پهرقـلىق قـاراشـالرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. جـورىسـىغـا ئۆزىنـىڭ ھېسسىيـاتـىنـى ئېيتىپ بېرىش سـاغـالم ئـاالقه ۋە 

مۇنـاسـىۋەت تـوغـرىسـىدىكـى ئـاكـتىپ تهسـىرلهرگه تۈرتـكه بـولـىدۇ. ئهكسـىچه، سهلـبىي ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇش 

 cognitive) جـاپـالـىق بـولـغانـدىن سـىرت، مۇنـاسـىۋەتـنى بېيىتـىش ئۈچۈن كېرەكـلىك بـىلـىش بـايـلىقـىنـى

resource) ئازايتىۋېتىشى مۇمكىن. 

تهتـقىقـاتـتىن مهلۇم بـولۇشـىچه، پـاسسـىپ كهيـپىيـاتـنى يـوشۇرۇش كهيـپىيـاتـنىڭ چۈشكۈنلۈكـلىشـىشـى، 

بېسىمـنىڭ ئېشىشـى، ئـومۇمـىي تۇرمۇش سهۋىيـىسـىنـىڭ تۆۋەنـلىشـى ۋە شۇ مۇنـاسـىۋەتـكه بـولـغان رازىمهنـلىكـىنـىڭ 

تۆۋەنـلىشـى قـاتـارلـىقـالر بـىلهن نهتـىجـىلـىنـىدىكهن. كـىشـىلهر ھهمـىشه ئـاكـتىپ كهيـپىيـاتـنى ئـويـدۇرۇپ، پـاسسـىپ 

ھېسسىيـاتـىنـى نـىقـابـاليـدۇ. بۇ جهھهتـته تېخىمۇ چهكـتىن ئـاشۇرۇپ، ئۆزىمـىزنـىڭ نهزىرىدىكـى بـاشـقىالر ئۈچۈن 

ئهڭ يـاخشـى بـولـغان «ھېسسىيـات قېلىپـى»غـا كـىرىش ئـادەمـنى چـارچـىتـىپ ھالـىدىن كهتكۈزۈۋېتىدۇ. بهزىلهر 

«خۇشـال بـواللـىغـانـغا قهدەر خۇشـال بـولـغان سـىيـاقـقا كـىرىۋېلىش» ئـارقـىلـىق خۇشـال بـولۇشـنى ئۆگـىنهلـىشـى 

مۇمـكىن. ئهمـما شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مۇنـاسـىۋەت بهلـكىم بۇ رەۋىشـته چـىنـلىقـنىڭ تۆۋەنـلىشـىنـىڭ سهلـبىي 

تهسـىرىگه ئۇچـرىشـى مۇمـكىن. تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـچه، ھهمـراھالر مۇنـاسـىۋەتـنىڭ ھايـاتـىي كۈچـىنـى سـاقـالش 

ئۈچۈن چـوقۇم بـىر – بـىرىنـىڭ (يهنـى بـارلـىق قـىلـمىشـلىرىنـىڭ، مهيـلى خۇشـالـلىق، مهيـلى قـايغۇسـىنـىڭ) 

سهمـىمـىيـلىكـىگه ئـىشـىنـىشـى كېرەك ئـىكهن. نـىيهت يـاخشـى بـولـغان تهقـدىردىمۇ، ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇش يـاكـى 

ئـويـدۇرۇش بـاشـقىالرنـى «ھهقـىقـىي سـىز»نـى چۈشـىنـىش ۋە ئۆزئـارا تهسـىرلـىشـىش پۇرسـىتـىدىن مهھرۇم قـىلـىدۇ. 

ھهقـىقـىي ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇش بـاشـقىالرنـى كهچۈرۈم سـوراش، كهچۈرۈم قـىلـىش يـاكـى ئۆسۈپ يېتىلـىش 

پۇرسىتىدىن مهھرۇم قىلىدۇ. 
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كـىشـىلهر ئۆزىنـىڭ نهزىرىدىكـى بـاشـقىالر تهرىپـىدىن ئۈمـىد قـىلـىنـغان، يـاكـى قـوبۇل قـىلـىنـىدىغـان يـاكـى 

قهدىرلـىنـىدىغـان ھېسسىيـاتـالرنـى ئـىپـادىلهشـكه كۈچهپ، بۇنـىڭدىن غـايهت زور بېسىم ھېس قـىلـىشـى مۇمـكىن. 

تهتـقىقـات شۇنـى ئـىسـپاتـلىدىكـى، خـىزمهت ئـورنـىدا، ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرۇش ۋە ئـويـدۇرۇش خـىزمهتـتىكـى 

رازىمهنـلىك ۋە خـىزمهت ئۈنۈمـىنـىڭ تۆۋەن بـولۇشـىغـا، تېخىمۇ ئېغىر ھېسسىي ھارغـىنـلىقـقا، ئۇيقۇنـىڭ 

قـااليـمىقـانـلىشـىشـىغـا ۋە خـىزمهتـكه پـايـدىسـىز قـىلـمىشـالرنـىڭ سـادىر بـولۇشـىغـا سهۋەب بـولـىدىكهن. شۇڭا كـىشـىلـىك 

تۇرمۇشـتا ۋە خـىزمهت داۋامـىدا، ھېسسىيـاتـنى يـوشۇرغـانـدا يـاكـى ئـويـدۇرغـانـدا، كـىمـنىڭ پـايـدا ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى، 

كـىمـنىڭ ئۇتتۇرىدىغـانـلىقـىنـى، نېمىگه ئېرىشـىپ، نېمىنـى يـوقـىتـىدىغـانـلىقـىنـى يـاخشـى ئـويـلىنـىپ بېقىش كېرەك. 

(ھېسسىيـاتـىنـى يـوشۇرۇش كـىشـىگه غـايهت زور بېسىم ئېلىپ كېلىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، خـىزمهتـته، ئـائـىلـىدە ۋە 

كىشىلىك مۇناسىۋەتته چىن، سهمىمىي ۋە ئوچۇق بولۇش تهۋسىيه قىلىنىدۇ.) 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 https://www.psychologytoday.com/intl/blog/longing - nostalgia/202105/do - you -

smile - even - when - your - heart - is - breaking
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پهرزهنت تهربىيىسى: بالىالرغا كىتاب
ئوقۇپ بېرىش ۋه ھېكايه ئېيتىپ بېرىش

گۈلىستان



پهرزەنت تهربىيىسى: بالىالرغا كىتاب ئوقۇپ بېرىش ۋە 

ھېكايه ئېيتىپ بېرىش 

(نۆل ياشتىن ئالته ياشقىچه بولغان بالىالرغا ماس كېلىدۇ) 

ھالقىلىق نۇقتىالر 

بـوۋاقـالرغـا ۋە بـالـىالرغـا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىش ۋە ھېكايه سۆزلهپ بېرىش چـوڭ مېڭىنـىڭ يېتىلـىشـىنـى •

ئـىلـگىرى سۈرۈپ، بـالـىالرنـىڭ تهسهۋۋۇر كۈچـىنـى ئـاشۇرىدۇ. تـىل ۋە ھېسسىيـاتـنى تهرەقـقىي قـىلـدۇرىدۇ، 

شۇنداقال مۇناسىۋەتنى كۈچهيتىدۇ. 

بـالـىالرغـا بهزىدە كـىتـاب ئـوقۇپ بهرسـىڭىز، يهنه بهزىدە جـىسـىمـالرنـىڭ رەسـىمـلىرىنـى كۆرسهتسـىڭىز •

ياكى ئۆز كۈلتۈرىڭىزگه ئائىت ھېكايىلهرنى سۆزلهپ بهرسىڭىز بولىدۇ. 

بـوۋاقـالر ۋە كـىچـىك بـالـىالر ھهمـىشه قـاپـىيهلـىك، رىتـىمـلىق ۋە تهكـرارلـىقـقا ئـىگه كـىتـاب ۋە •

ھېكايىلهردىن بهھرە ئالىدۇ. 

ھهرقـانـداق ۋاقـىت بـالـىالرغـا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىش يـاكـى ھېكايه ئېيتىپ بېرىشـنىڭ يـاخشـى پهيـتىدۇر! •

بالىڭىز بىلهن ھهر كۈنى كهم دېگهندە بىر كىتاب ياكى ھېكايىنى ئورتاقلىشىڭ. 

كىتاب ئوقۇپ بېرىش بوۋاقالر ۋە كىچىك بالىالر ئۈچۈن نېمىشقا مۇھىم؟ 

بـالـىڭىزغـا ھهر كۈنـى ھېكايه سۆزلهپ بېرىش، ئۇالر بـىلهن پـاراڭلىشـىش ئۇالرنـىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا نۇرغۇن 

جهھهتتىن پايدىلىقتۇر. 

بالىڭىزغا كىتاب ئوقۇپ بېرىش ۋە ھېكايه سۆزلهپ بېرىش 

بـالـىڭىزنـىڭ ئـاۋاز، سۆز ۋە تـىل بـىلهن تـونۇشۇشـىغـا، شۇنـداقـال دەسـلهپـكى مهزگـىلـدىكـى ئـوقۇش – •

يېزىش ئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشىغا ياردەم بېرىدۇ 

بالىڭىزغا كىتاب ۋە كهچمىشلهرنى قهدىرلهشنى ئۆگىتىدۇ •
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بالىڭىزنىڭ تهسهۋۋۇرىنى غىدىقالپ، قىزىقىشنى قوزغايدۇ •

بـالـىڭىزنـىڭ مېڭىسـىنـى، زېھنىنـى مهركهزلهشـتۈرۈش ئـىقـتىدارىنـى، ئـىجـتىمـائـىي مـاھارەت ۋە ئـاالقه •

ئىقتىدارىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشىغا ياردەم بېرىدۇ 

بالىڭىزنىڭ «ھهقىقىي» بىلهن «توقۇلما» ئوتتۇرىسىدىكى پهرقنى بىلىۋېلىشىغا ياردەم قىلىدۇ. •

بـالـىڭىزنـىڭ يېڭى يـاكـى قـورقۇنچـلۇق ۋەقهلهرنـى ۋە ئۇالرغـا يـانـدىشـىپ كهلـگهن كۈچلۈك ھېسسىيـاتـنى •

چۈشىنىشىگه ياردەم قىلىدۇ 

بالىڭىزنىڭ دۇنيانى، ئۆزىنىڭ كۈلتۈرىنى ۋە باشقا كۈلتۈرلهرنى چۈشىنىشىگه ياردەم قىلىدۇ. •

بـالـىڭىزغـا ھېكايه سۆزلهپ بېرىش چـوقۇم كـىتـابـتىن بـىر نهرسه ئـوقۇپ بېرىشـىڭىز كېرەكـلىكـىدىن دېرەك 

بهرمهيدۇ. 

بـالـىڭىز بـىلهن بـىلـله كـىتـابـقا قـاراپ، كـىتـاب ھهقـقىدە پـاراڭالشسـىڭىزمۇ، مۇنهۋۋەر ھېكايه سۆزلـىگۈچـى، 

تـىل ۋە كـىتـابـتىن پـايـدىلـىنـىشـنىڭ يـاخشـى نهمۇنـىسـى بـوالاليسـىز. بـالـىڭىز سـىزنـىڭ كـىتـابـنى تۇتۇش 

شهكىلىڭىزگه قاراپ، بهتلهرنى ئاستا - ئاستا ۋاراقالشلىرىڭىزدىنال نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئۆگىنهلهيدۇ. 

بـالـىالرغـا ھېكايه ئـوقۇپ بېرىشـنىڭ چـوڭالرغـىمۇ پـايـدىسـى بـار. بـالـىڭىز بـىلهن بـىلـله كـىتـاب ئـوقۇشـقا 

سهرپ قىلغان بۇ ۋاقىت بالىڭىز بىلهن ئارىڭىزدىكى رىشتىنى كۈچهيتىدۇ. 

بـالـىڭىزغـا يۇقـىرى ئـاۋازدا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىشـنى ئـىمـكانـقهدەر بـالـدۇر بـاشـلىسـىڭىز بـولـىدۇ، قـانـچه بـالـدۇر 

بـولـسا شۇنـچه يـاخشـى. بـالـىڭىز قۇچـىقـىڭىزدا تۇرۇپ، ئـاۋازىڭىزنـى، قـاپـىيهلـىك ۋە رىتـىمـلىق جۈمـلىلهرنـى 

ئاڭالشنى ياخشى كۆرىدۇ. 

ھېكايه - قوشاقالر 

كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىش بـالـىڭىزنـىڭ تـىلـى ۋە ئـوقۇش – يېزىش ئـىقـتىدارىنـى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـتىكـى 

بىردىنبىر چارە ئهمهس. 

بـالـىالرغـا ھېكايه، قـوشـاق ۋە بـاشـقا قـاپـىيهلـىك مهزمۇنـالرنـى ئېيتىپ بېرىشمۇ دەسـلهپـكى ئـوقۇش - 

يېزىش مـاھارىتـى ئۈچۈن نـاھايـىتـى يـاخشـى پـائـالـىيهتـلهردۇر، شۇنـداقـال بـالـىڭىز بۇ جهريـانـدىن تـولـىمۇ زوق 

ئېلىشى مۇمكىن. بهزىدە بالىڭىز ئوقۇشتىن بهكرەك بۇ پائالىيهتلهردىن ھۇزۇر ئاالاليدۇ. 
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سـىز بـالـىڭىز بـىلهن بـىلـله ئۆزۈڭالرغـا خـاس ھېكايـىلهرنـى ئـويـالپ چـىقسـىڭىز يـاكـى ئۇنـىڭغا ئـائـىله 

ھېكايـىلـىرىنـى سۆزلهپ بهرسـىڭىز بـولـىدۇ. بـالـىڭىز سـىز ئېيتىپ بهرگهن ھېكايه – قـوشـاقـالردىن، ئـاراڭالردىكـى 

پاراڭالردىن سۆز ئۆگىنىدۇ ۋە تىل ماھارىتىنى تهرەققىي قىلدۇرىدۇ. 

بالىڭىزغا باشقا تىلالردا كىتاب ئوقۇپ بېرىڭ 

سـىز ئۆزىڭىز ئهڭ راھهت ھېس قـىلـىدىغـان تـىلـدا، بـالـىڭىزغـا كـىتـاب ئـوقۇپ بهرسـىڭىز، ھېكايه – قـوشـاق 

سۆزلهپ بهرسىڭىز بولىدۇ.  

ئۆزىڭىز راھهت ئـىشـلىتهلهيـدىغـان تـىلـنى قـولـلىنـىش سـىزنـىڭ تېخىمۇ ئـاسـان ئـاالقه قـىلـىشـىڭىزغـا يـاردەم 

بېرىدۇ. شۇنـداقـال، كـىتـاب ئـوقۇش، ھېكايه – قـوشـاق ئېيتىش دېگهنـلهرنـى سـىز ۋە بـالـىڭىز ئۈچۈن تېخىمۇ 

قـىزىقـارلـىقـالشـتۇرىدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدىمۇ، بـالـىڭىز يهنـىال سۆزلهرنـىڭ ئـوخشـىمـىغـان ھهرپ، بـوغۇم ۋە 

تـاۋۇشـتىن تهركـىب تـاپـقانـلىقـىنـى، بۇ سۆزلهرنـىڭ كۆپـىنـچه ھالـالردا سـىز كۆرسهتـكهن جـىسـىمـالرغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك 

ئىكهنلىكىنى بىلهلهيدۇ. 

بـالـىڭىزغـا قـانـداق ۋاقـىتـتا كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىشـىڭىز، ھېكايه – قـوشـاق ئېيتىپ بېرىشـىڭىز 

كېرەك؟ 

بـالـىڭىز ئۇخـالش ئـالـدىدا، يۇيۇنۇۋاتـقانـدا، پـويـىزدا، ئـاپـتوبۇسـتا، مـاشـىنـىدا، بـاغـچىدا، دوختۇرخـانـىنـىڭ 

كۈتۈش ئۆيـىدە تۇرغـان ۋاقـتىڭىزدا ... ھهرقـانـداق ۋاقـىت ھېكايه سۆزلهشـنىڭ يـاخشـى پهيـتىدۇر. كـىتـابـالرنـى 

كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىڭىزنـىڭ بـىر قـىسـمىغـا ئـايـالنـدۇرۇپ، ھهرۋاقـىت بـالـىڭىز بـىلهن ھهمـبهھىرلـىنـىش ئۈچۈن، 

ئۇالرنى يېنىڭىزدا ئېلىپ يۈرۈڭ. 

قـاچـان تـوخـتاشـنى بـىلـىش خۇددى قـاچـان ھېكايه ئېيتىپ بېرىشـنى بـىلـىشـكه ئـوخـشاشـال مۇھىمـدۇر. 

بـالـىڭىزنـىڭ ھېكايـىگه بـولـغان ئـىنـكاسـىغـا دىقـقهت قـىلـىڭ، ئهگهر بۇ قېتىم ھېكايه ئـاڭالش بـالـىڭىزغـا تـازا 

خۇشياقمىغان بولسا، شۇ يهردە توختاڭ. 

ئهگهر كـىتـابـىڭىز بـولـمىسـا يـاكـى نهق مهيـدانـدا ھېكايه ئـويـالپ چـىقـالـمىسـىڭىزمۇ كـارايـىتـى چـاغـلىق. 

بالىڭىز بىلهن خهت، سۆز ۋە رەسىملهرنى ئورتاقلىشىشنىڭ باشقا نۇرغۇن ئۇسۇللىرى بار. مهسىلهن، سىز: 

ئۆيـدىكـى يـاكـى تـالـال بـازىرىدىكـى خـالـتىالرغـا، بـولۇپمۇ يېمهكـلىك خـالـتىلـىرىغـا قـاراپ، شۇنـىڭدىكـى •

مهزمۇنالرنى بالىڭىزغا سۆزلهپ بهرسىڭىز بولىدۇ. 
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كـىيـىم – كېچهكـلهرگه قـاراپ، ئۇنـىڭ ئۈسـتىدە نېمه خهت بـارلـىقـىنـى، رەڭگىنـى دەپ بهرسـىڭىز •

بولىدۇ. 

خهت ۋە ئۇقتۇرۇشـالرغـا قـاراپ، ئۇالردا نېمه دېيىلـگهنـلىكـىنـى، كـىم تهرىپـىدىن ئهۋەتـىلـگهنـلىكـىنـى •

دەپ بهرسىڭىز بولىدۇ. 

دۇكـانـالردىكـى، ئـاپـتوبۇس ۋە پـويـىزدىكـى بهلـگىلهر ۋە تهشۋىقـات ۋاراقـلىرىدىكـى بـالـىڭىزنـىڭ •

ئىسمىدىمۇ بار ھهرپلهرنى كۆرسهتسىڭىز بولىدۇ. 

تـامـاق تـىزىمـلىكـى - چـوڭ بـالـىالر ئۈچۈن تـامـاق تـىزىمـلىكـىنـى كۆرۈپ، ئۆزىنـىڭ نېمه يېگۈسـى •

بارلىقىنى بىلىش قىزىقارلىق ئىشتۇر. 

بوۋاقالرغا ۋە كىچىك بالىالرغا كىتاب ئوقۇپ بېرىش ئۇسۇللىرى 

مۇنـتىزىم پـىالن تۈزۈپ، بـالـىڭىزغـا ھهر كۈنـى كهم دېگهنـدە بـىر كـىتـابـتىن مۇئهيـيهن مهزمۇنـالرنـى ئـوقۇپ 

بېرىڭ. ھهر ئـىكـكىڭالر راھهت ئـولتۇرااليـدىغـان ئـوقۇش ئـورۇنـدۇقـى كۈنـدىلـىك ئـوقۇش ئـادىتـىڭىزنـىڭ بـىر 

قىسمى بولۇپ قالىدۇ. 

تېلېۋىزورنـى، رادىئـونـى ۋە تېلېفونـىڭىزنـىڭ ئـاۋازىنـى ئېتىۋېتىڭ. ھهمـدە بـالـىڭىزنـىڭ ئـاۋازىڭىزنـى 

ئاڭلىيالىشى ئۈچۈن، كىتابنى جىمجىت بىر جايدا ئوقۇڭ. 

كـىتـاب ئـوقۇۋاتـقان چېغىڭىزدا، بـالـىڭىزنـىڭ يۈزىڭىزنـى ۋە كـىتـابـنى كۆرەلـىشـى ئۈچۈن، ئۇنـى ئۆزىڭىزگه 

يېقىن تۇتۇڭ ياكى قۇچىقىڭىزدا ئولتۇرغۇزۇڭ. 

ئاۋازىڭىزغا قىزىقارلىق تۈس بېرىڭ ۋە تهقلىدىي ئاۋازالرنى چىقىرىپ بېقىڭ. 

بـالـىڭىزنـى رەسـىمـلهر تـوغـرىسـىدا سۆزلهشـكه ئـىلھامـالنـدۇرۇش ۋە تـونۇش سۆز - ئـىبـارىلهرنـى تهكـرارالش 

ئارقىلىق بالىڭىزنىمۇ ئىشتىراك قىلغۇزۇڭ. 

بـالـىڭىز سـوئـال سـورىغۇدەك بـولـغانـدا، ئـوقۇيـدىغـان كـىتـابـنى ئۇنـىڭغا تـالـلىغۇزۇڭ ۋە بـالـىڭىز ئهڭ 

ياقتۇرىدىغان كىتابالرنى قايتا - قايتا ئوقۇشقا ھازىرلىنىڭ! 

ئهگهر سـىزنـىڭ چـوڭ بـالـىلـىرىڭىز بـار بـولـسا، ئۇالر كـىچـىك بـالـىلـىرىڭىزغـا كـىتـاب ئـوقۇپ بهرسه يـاكـى 

ھهمـمىڭالر بـىلـله كـىتـاب ئـوقۇسـاڭالر بـولـىدۇ. بـالـىالر خهت ئـوقۇشـنى ئۆگـىنـىشـكه بـاشـلىغـانـدا، نۆۋەتـلىشـىپ 

ئوقۇش، سوئال سوراش ۋە جاۋابالرنى ئاڭالشنىڭ ھهممىسى بالىالرغا ئهسقاتىدىغان ماھارەتلهردۇر. 

2021، ئاپرېل-ماي 100 ئۇيغۇرالر 21-سان



ھهمـىشه كـىتـابـنى تۈگـىتـىۋېتىشـىڭىزنـىڭ ھاجـىتـى يـوق، ھهر قېتىمـدا بـىر نهچـچه مـىنۇت ئـوقۇش بـىلهن 

كۇپـايـىلهنـگىنـىڭىز يـاخشـى. بـالـىالر چـوڭ بـولـغانسېرى، تېخىمۇ ئۇزۇنـراق تـىڭشاشـقا تـاقهت قـىالاليـدىغـان 

بولىدۇ. 

بالىڭىزغا قانداق كىتابالرنى ئوقۇپ بېرىشىڭىز كېرەك؟ 

ئـادەتـته، كـىچـىك بـالـىالر ھهمـىشه قـاپـىيهلـىك، رىتـىمـلىق ۋە تهكـرارلـىقـقا ئـىگه كـىتـابـالرنـى، ھېكايه - 

قـوشـاقـالرنـى يـاقتۇرىدۇ. ئهمهلـىيهتـته، تهكـرارالش ۋە قـاپـىيه كهلتۈرۈش بـالـىالرنـىڭ ئۆگـىنـىش ئۇسۇلـلىرىدىن 

بىرىدۇر. 

ئۇزۇن – قـىسـقىلـىقـى بـالـىڭىزنـىڭ يېشىغـا، مهزمۇنـى بـالـىڭىزنـىڭ ئۆزگـىرىۋاتـقان قـىزىقـىشـىغـا مـاس 
كېلىدىغان كىتابالرنى تالالڭ. 

بۇ جهھهتته يهرلىك كۇتۇپخانىالردىن پايدىلىنىڭ 

يهرلـىك كۇتۇپـخانـىالر سـىزنـى نۇرغۇن مـاتېرىيـالـالر بـىلهن تهمـىنـلىيهلهيـدۇ. مهسـىلهن، نـادىر بـالـىالر 

كـىتـابـلىرىنـى كۇتۇپـخانـىدىن ھهقسـىز ئـارىيهتـكه ئـاالاليسـىز -دە، ئۆيـىڭىزدە بـالـىڭىز ئـوقۇيـااليـدىغـان نۇرغۇن 

كىتابالر بار بولىدۇ، ئهمما سىز بۇنىڭ ئۈچۈن بىر تىيىن خهجلىمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. 

بـالـىڭىزنـى كۇتۇپـخانـىغـا بـىلـله ئـاپـىرىش ۋە ئۇالرنـىڭ كـىتـابـالرنـى ئۆزى تـالـلىشـىغـا يـول قـويۇش تـولـىمۇ 

كۆڭۈللۈك بـولـىدۇ. سـىز كۇتۇپـخانـا سهپـىرىڭىز تـوغـرىسـىدا بـالـىڭىز بـىلهن پـاراڭالشسـىڭىز ۋە تهڭ پـىالن 
تۈزسىڭىز بولىدۇ. مهسىلهن، بالىڭىزدىن تۆۋەندىكىدەك سوئالالرنى سورىسىڭىز بولىدۇ: 

كىتابتىن قانچىنى تالاليسىز؟ •

ئۆزىڭىز ئهڭ ياقتۇرىدىغان ئاپتورنىڭ كىتابىدىن قانچىنى تاپااليسىز؟ •

ھايۋانات توغرىسىدىكى كىتابالرنى ئارىيهتكه ئاالمسىز؟ •

تهكرار ئارىيهتكه ئېلىشنى ئوياليدىغان كىتابىڭىز بارمۇ؟ •

بىز يهنه قانچه كۈندىن كېيىن كۇتۇپخانىغا بارىمىز؟ •

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 

پايدىلىنىلغان مهنبه:  
https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/literacy-reading-stories/reading-storytelling
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھهدىس ھهققىده بايانالر  
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بايانالر 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

ھىجـىرىيـىنـىڭ 2-، 3 - ئهسـىرلـىرىدە ئـىلـىم تهھسىل قـىلـىش يـولـىدا يۇرتـالرنـى كېزىش ئـومۇميۈزلۈك 

ئهھۋالـغا ئـايـالنـغان بـولۇپ، ھهدىسـلهرنـى تهھسىل قـىلـىش ئۈچۈن يۇرتـالرنـى كېزىشـنىڭ دائـىرىسـى كۈنـسايـىن 

كېڭهيـگهن. ئهلـالمه رامۇھۇرمۇزى ھهر قـايسـى جـايـالرغـا سهپهر قـىلـىپ ھهدىس ئۆگهنـگهن ھهدىسشۇنـاس ئـالـىمـالر 

ھهقـقىدە مهخسۇس ئهسهر يېزىپ، ئۇالرنـى بـىر قـانـچه دەرىجـىلهرگه بۆلـگهن. ئـالـدى بـىلهن كۆپ جـايـالرغـا 

بـارغـانـالر، ئـانـدىن بـىرەر جـايـغا بـارغـانـالر ئۈسـتىدە تـوخـتىلـىپ ئۆتـكهن. ئهيـنى چـاغـدا شۇ جـايـالر ئـىسـالم 

دۇنـياسـىدىكـى مهدەنـىيهت مهركهزلـىرى ئـىدى. ئـىلـىم تهلهپ قـىلغۇچـىالر ئۆلـىمـاالر بـىلهن مۇالقـات بـولۇپ، ئـىلـىم 

ئۆگـىنـىش ئۈچۈن سهپهر قـىلـىدىغـان جـايـالر ئـاسـاسهن مهكـكه، مهدىنه، بهسـرە، كۇفه، جهزىرە، يهمـامه، شـام، 

يهمهن، مىسىر، مهرۋە، رەي، نىشاپۇر ۋە بۇخارا قاتارلىق جايالر بولغان.  

 1 . ھهدىس ئۈچۈن يۇرت كېزىشـنىڭ ئـىسـالم قـانۇنشۇنـاسـلىقـى ۋە جهمـئىيهتـكه كۆرسهتـكهن ئـىجـابـىي 

تهسىرى ۋە ئۈنۈملۈك رولى:  

 ھهدىس ئۈچۈن يۇرت كېزىشـنىڭ ھهدىس شهرىپـلهرنـىڭ تـارقـىلـىشـىدا، رىۋايهت قـىلـىش يـولـلىرىنـىڭ 

كۆپـىيـىشـىدە ۋە راۋىالرنـىڭ ئهھۋالـىنـى ئـىنـچىكه ئـىگـىلهشـته ئهھمىيـىتـى نـاھايـىتـى زور بـولـغان. چۈنـكى 

ھهدىسشۇنـاسـالر بـاشـقا يـىراق شهھهرلهرگه بـارغـانـدا بۈيۈك ئۆلـىمـاالر بـىلهن تـونۇشۇپ، يېقىن ئـارىلـىشـىدۇ ۋە 

سۆھبهت قۇرۇپ، پـىكـىر ئـالـماشـتۇرىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن ئـىلـىم ۋە پـىكـىر ئـالـماشـتۇرۇش، ئۆز ئـارا چۈشـىنـىش 

چـوڭقۇرلـىشـىدۇ. شۇنـداقـال بهزى ئـىخـتىالپـلىق مهسـىلـىلهردە پـىكـىر بـىرلـىكـىگه كېلىشـكىمۇ ئـاالھىدە پـايـدىسـى 

بـولـىدۇ. بۇنـداق سهپهرلهر بـولـمىغـانـدا دىنـىي ئهھكامـالر ئۈسـتىدىكـى تۈرلۈك ئـىقـلىمـالر ئـارا كۆرۈلـگهن 

ئـىخـتىالپـالر تېخىمۇ كۈچهيـگهن، تېخىمۇ ئهۋج ئـالـغان بـوالتـتى. شۇچـاغـدىكـى ئۆلـىمـاالر يۇقـىرىقـىدەك 

سهپهرلهرنـىڭ ئهھمىيـىتـىنـى چـوڭقۇر چۈشهنـگهن. ئـىمـام ئهھمهد ئـىبـنى ھهنـبهلـدىن :«تـالـىبۇل ئـىلـم بـولـغان بـىر 

ئـادەمـنىڭ ئۆز يۇرتـىدا بـىرال ئـالـىمـدىن ئـىلـىم ئۆگـىنـىشـى يـاخشـىمۇ يـاكـى بـاشـقا يۇرتـالرغـا بېرىپ ئـالـىمـالردىن ئـىلـىم 

ئۆگهنـگىنـى يـاخشـىمۇ؟» دەپ سـورالـغانـدا، ئۇ :« بـاشـقا يۇرتـالرغـا سهپهر قـىلـىپ ئـىلـىم ئۆگهنـگىنـى يـاخشـى. 

كۇفه، بهسـرە، مهكـكه ۋە مهدىنـىدىكـى ئـالـىمـالردىن ئۆگهنسۇن. ئۇالردىن ئـىلـىم ئۆگـىنـىپ تهجـرىبه ھاسـىل 
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قـىلسۇن» دېگهن. ئـىبـراھىم ئـىبـنى ئهدھهم بۇ ھهقـته: «شۈبـىھىسـىزكـى، ئهھلى ھهدىسـنىڭ ئـىلـىم ئۆگـىنـىش 

يـولـىدا يۇرت كهزگهنـلىكـى سهۋەبـلىك ئـالـالھ تـائـاال بۇئۈمـمهتـتىن تۈرلۈك بـاالالرنـى كۆتۈرۈۋېتىدۇ» دېگهن. 

يۇرت كېزىشـتىكـى مهقـسهت ۋاقـىتـنى زايه قـىلـىپ، قـارىسـىغـا سهپهر قـىلـىش، بـاشـقىالر بـىلهن كۆرۈشۈپ ھال- 

مۇڭ ئېيتىشـىش ئۈچۈن بـولـماسـلىقـى كېرەك. خهتـىپ بـاغـدادى شۇنـداق دەيـدۇ: «ھهدىس تهھسىل قـىلـىش 

يــولــىدا يۇرت كېزىش، بــىرىنــچىدىن، ئــالــىي ئــىســنادنــى قــولــغا كهلتۈرۈش؛ ئــىكــكىنــچىدىن، داڭلىق 

ھهدىسشۇنـاسـالر بـىلهن مۇالقـات بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئـىلـمىلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، ئۇالر بـىلهن ھهدىس ئۈسـتىدە 

مۇھاكـىمه ئېلىپ بېرىشـتىن ئـىبـارەت مهقـسهت ئۈچۈن بـولۇشـى كېرەك. مۇشۇ ئـىكـكى مهقـسهت ھهدىس تهھسىل 

قـىلغۇچـىنـىڭ يۇرتـىدا تېپىلـىپ بـاشـقا يۇرتـتا تېپىلـمىسـا، ئۆز يۇرتـىنـى تـاشـالپ بـاشـقا يۇرتـالرنـى كېزىشـنىڭ 

ھېچقانـداق پـايـدىسـى يـوق.» ئـىلـىم تهلهپ قـىلـىش يـولـىدا يۇرت كېزىش بـولـمىغـان بـولـسا ئـىدى، ئـىلـمىي 

بېكىنـمىچـىلـىك تۈپهيـلىدىن ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى ھهر بـىر شهھهردە يهرلـىك خـاراكتېرگه ئـىگه بـىر خـىل 

ئـىدىيـىۋى ھالهت شهكـىلـلىنـىپ قـالـغان بـوالتـتى. جـاھانـنى كېزىپ ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى ئـىلـىم مهركهزلـىرىدىن 

ئـىلـىم ئېلىشـقا ئۈنـدەيـدىغـان بۇ خـىل يۈكـسهك روھ ئـالـىمـالرنـىڭ كهڭ ئـىش - پـائـالـىيهتـلىرىدە ئۆز ئـىپـادىسـىنـى 

تـاپـقان. ئهگهر ھهدىسشۇنـاسـالر كېيىنـكى دەۋرلهردە داڭلىق سـايـاھهتـنامـىلهرنـى يـازغـان ئـىبـنى جۇبهيـر، ئـىبـنى 

بهتۇتهگه ئـوخـشاش سهپهر خـاتـىرىسـى يېزىش ۋە زىيـارەت قـىلـغان جـايـالرنـى تهسۋىرلهش بـىلهن بـولـغان بـولـسا 

ئـىدى، ئۇالرنـىڭ قـولـىدىن مـول مهلۇمـاتـالرغـا ئېرىشـكىلـى بـولـىدىغـان سهپهرنـامـىلهر مهيـدانـغا كهلـگهن بـوالتـتى. 

لېكىن مۇھهددىسـىلهر بۇ مۇشهقـقهتـلىك سهپهرلـىرىدە تۈپ نـىشـانـى بـولـغان ھهدىسـلهر بـىلهن شۇغۇلـلىنـىشـتىن 

بـاشـقىنـى كۆزدە تۇتـمىغـان. ھىجـىرىيه 3 - ئهسـىردە تـوپـالنـغان ھهدىس كـىتـابـلىرىدىن شۇ نهرسه روشهنـكى، 

يۇقـىرىقـىدەك ئـىلـمىي سهپهرلهرنـىڭ بهرىكـىتـىدىن ھهر قـايسـى جـايـالرنـىڭ ئـىلـمىي كۆز قـاراشـلىرى تېخىمۇ 

يېقىنـالشـقان. ھهر قـايسـى جـايـالردىكـى دىنـىي مهسـىلـىلهرگه تـار مهھكىمـىچـىلـىك نهزەر بـىلهن بـىر تهرەپـلىمه 

قارايدىغان خاھىش ئومۇميۈزلۈك ئاجىزلىغان.  

 2 . ساھابىلهرنىڭ ھهدىس رىۋايهت قىلىشتىكى مهسئۇلىيهتچانلىقى:  

سـاھابـىلهرنـىڭ بهزىلـىرى ھهدىسـنى كۆپـرەك رىۋايهت قـىلـغان. بهزىلـىرى ئـازراق رىۋايهت قـىلـغان. بۇ 

ھالهت سـاھابـىلهرنـىڭ ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـقا قـارىتـا تـونۇشـى ۋە ئۆز ئهمهلـىي ئهھۋالـىنـىڭ ئـوخشـىمـاسـلىقـىدىن 

بولغان.  

 1) : ئـىز بـاسـار تۆت خهلـىپه (چـاھاريـاالر)، تهلھه، زۇبهيـر قـاتـارلـىق نۇرغۇن سـاھابـىلهر خهلـىپـىلـىك، 

ئۇرۇش قـاتـارلـىق ئـىشـالر بـىلهن كۆپ مهشغۇل بـولۇپ كهتـكهنـلىكـتىن، ھهدىس رىۋايهت قـىلـىش ئـىشـلىرىغـا كۆپ 
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ۋاقـىت ئـاجـرىتـالـمىغـان. ھهزرىتـى ئـوسـمان ئـىبـنى ئهفـفانـنى مـىسـالـغا ئـالـىدىغـان بـولـساق، ئۇ خهلـىپـىلـىك ئـىشـلىرى، 

ئۇرۇش ۋە قۇرئـان كهرىمـنى تـوپـالش ئـىشـلىرى بـىلهن كۆپـرەك مهشغۇل بـولۇپ، ئۇنـىڭدىن ھهدىس رىۋايهت 

قـىلـىدىغـانـالر ئـاز بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇنـىڭدىكـى ھهدىسـلهرنـىڭ تـولـىسـى كېيىنـكىلهرگه يېتىپ كېلهلـمىگهن. 

ئهبۇ ھۇرەيـرە، ئـائـىشه ۋە ئـىبـنى ئۆمهر قـاتـارلـىق نۇرغۇن داڭلىق سـاھابـىلهر يۇقـىرىقـىدەك ئـىشـالر بـىلهن ئـانـچه 

كۆپ شۇغۇلاللمىغانلىقتىن ئۇالرنىڭ رىۋايهت قىلغان ھهدىسلىرى نىسبهتهن كۆپرەك بولغان.  

 2) پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ سۆھبىتـىدە كۆپ بـولـغانـالرنـىڭ، كېيىنـچه ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگهن 

ئــاقــساقــال ســاھابــىلهرنــىڭ رىۋايهت قــىلــغان ھهدىســلىرى ئــوخــشاشــال كۆپ بــولــغان. بۇنــىڭ تهتۈرىچه 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ سۆھبىتـىدە كۆپ بـولـمىغـانـالر، ئـانـدىن كېيىن ئـازغـىنه ۋاقـىت ئـىچـىدە ۋاپـات بـولۇپ كهتـكهن 

ساھابىلهرنىڭمۇ رىۋايهت قىلغان ھهدىسلىرى كۆپ بولمىغان. 

 3) ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـىنـىڭ كۈچلۈكـلىكـى، ھهدىسـلهرنـى خـاتـىرىلـىۋالـغانـلىقـى قـاتـارلـىق ئهۋزەل 

ئـامـىلـالر ئهبۇھۇرەيـرە، ئـابـدۇلـال ئـىبـنى ئهمـىر ئـىبـنى ئـاس قـاتـارلـىق سـاھابـىلهرنـىڭ كۆپ ھهدىس رىۋايهت 

قىلىشىدا ھالقىلىق رول ئوينىغان.  

 4) بـىر قـىسـىم سـاھابـىلهرنـىڭ كۆپ ئـىبـادەت قـىلـىشـقا بېرىلـگهنـلىكـى، پهيـغهمـبىرىمـىزدىن ئـاڭلىغـان 

ھهدىسـنى سۆزمۇسۆز ئهيـنهن رىۋايهت قـىلـمىسـا بـولـمايـدۇ، دەپ تـونۇپ ئۆزىنـى ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـتىن 

تـارتـقانـلىقـى يـاكـى ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـنى بـاشـقا سـاھابـىلهرگه ھاۋاله قـىلـىپ قـالـدۇرغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، 

رىۋايهت قىلغان ھهدىسلىرى كۆپ بولمىغان.  

 5) سـاھابـىلهرنـىڭ كېيىنـكىلهرگه يېتىپ كهلـگهن ھهدىسـى بـىر قـانـچه رىۋايهت قـىلغۇچـى ۋاسـتىلهر 

ئـارقـىلـىق بـولـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، بهزى ئـارىلـىق رىۋايهت قـىلغۇچـىالر (ۋاسـتىچـى راۋىالر) بهزى جهھهتـلهردىن 

ئـىشهنچسـىز دەپ قـارىلـىپ يېتىپ كهلـگهن ھهدىسـلهر زەئـىف ( ئـاجـىز ) ھهدىس دەپ ھېسابـلىنـىپ، تۈرلۈك 

سهھىھ ھهدىسلهر توپالملىرىغا كىرگۈزۈلمىگهن.  

 6) ئـىز بـاسـار تۆت خهلـىپه ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـتا تـولـىمۇ ئېھتىيـاتـچان بـولـغان. ئۇالر گـاھىدا 

پهيـغهمـبىرىمـىزدىن رىۋايهت قـىلـىنـغان ھهدىسـنى بـىرەر گۇۋاھچىنـىڭ شـاھىتـلىقـى يـاكـى قهسهم ئـىچكۈزۈش يـولـى 

ئـارقـىلـىق قـوبۇل قـىالتـتى. ئـىبـنى شـىھاب زۆھرىنـىڭ بـايـان قـىلـىشـىچه، ھهزرىتـى ئهبۇ بهكـرى مهلۇم بـىر مهسـىله 

ئۈسـتىدە ئۆزىدىن پهتـىۋا سـوراپ كهلـگهن كـىشـىگه :«ئـالـالھنىڭ كـىتـابـىدا بۇ تـوغـرىلـىق جـاۋاپ تـاپـالـمىدىم» 

دەپ كـىشـىلهردىن بۇ ھهقـته سـورىغـان. ھهزرىتـى مۇغـىرە ئـىبـنى شۆئـبه بۇ ھهقـته پهيـغهمـبىرىمـىزدىن ئـاڭلىغـان بـىر 

ھهدىســنى ئېيتىپ بهرگهن. ھهزرىتــى ئۆمهر ئۇنــىڭدىن:« بۇ ھهدىســنى ئــاڭلىغــانــدا يېنىڭدا بــىرەرســى 

بـارمـىدى؟» دەپ سـورىغـانـدا، ھهزرىتـى مۇھهمـمهد ئـىبـنى مهسـلهمه بۇنـىڭغا گۇۋاھلىق بهرگهن. نهتـىجـىدە 
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ھهزرىتـى ئهبۇ بهكـرى شۇ بـويـىچه ئـىش كۆرگهن. ھهزرىتـى ئۆمهر ئهبۇ مۇسـا ئهشـئهرى رىۋايهت قـىلـغان 

ھهدىسـكه گۇۋاھچى تهلهپ قـىلـغان ۋاقـىتـتا، ئهبۇ سهئـىد خۇدرى گۇۋاھ بـولـغان. ئۇنـدىن بـاشـقا ھهزرىتـى ئۆمهر 

يهنه بهيتۇلمۇقهددەسـنىڭ بـىنـاسـى ھهقـقىدىكـى بـىر ھهدىسـنىڭ ئـىشهنچـلىلـىك ئـىكهنـلىكـىگه قـارىتـا ھهزرىتـى 

ئۇبهيـدىن گۇۋاھلىق تهلهپ قـىلـىپ يـاقـىسـىدىن ئـالـغانـدا، ھهزرىتـى ئهبۇ زەر بۇ ھهدىسـنىڭ راسـتلىقـىغـا 

گۇۋاھلىق بهرگهن. ھهزرىتـى ئـوسـمان بـىر قېتىم تـاھارەتـكه سۇ ئهكهلـدۈرۈپ، پهيـغهمـبىرىمـىز تـاھارەت 

ئـالـغانـدەك تـاھارەت ئېلىپ بـولـغانـدىن كېيىن، يېنىدىكـى سـاھابـىلهرگه قـاراپ :«پهيـغهمـبىرىمـىز تـاھارەتـنى 

مۇشۇنـداقـئاالمـتى؟» دەپ سـورىغـان. ھهزرىتـى ئهلـى مۇنـداق دېگهن:« مهن ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىزدىن بـىر 

ھهدىس ئـاڭلىغـان بـولـسام، ئـالـالھ خـالـىغـانـدا ئۇ ھهدىسـتىن پـايـدىلـىنـاتـتىم. بـىرەرسـى مـاڭا ھهدىس بـايـان قـىلـىپ 

بهرسه، مهن ئۇنـىڭ راسـتلىقـىغـا قهسهم قـىلـىشـىنـى تهلهپ قـىالتـتىم. ئۇ ھهدىسـنىڭ راسـتلىقـى ھهقـقىدە قهسهم 

ئـىچـىپ بهرگهنـدىال، ئـانـدىن ئۇ ھهدىسـنى تهسـتىقـاليـتتىم.» ھهزرىتـى ئۆمهر ئېھتىيـاتـچانـلىق يۈزىسـىدىن 

بـاشـقىالرنـىڭ كۆپ ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـىنـى مـاقۇل كۆرمـىگهن. ئـىبـنى كهئـب مۇنـداق دېگهن :«ھهزرىتـى 

ئۆمهر بـىزنـى كۇفهگه ئهۋەتـىپ، مهدىنـىنـىڭ يېنىدىكـى سـىرار دېگهن جـايـغىچه بـىلـله مېڭىپ ئۇزىتـىپ چـىقـتى. 

بۇ بـىزدىن : <مېنىڭ نېمىشـقا سـىلهر بـىلهن بـىلـلهچـىقـقىنـىمـنى بـىلهمسـىلهر؟> دەپ سـورىغـانـدا، بـىز : <سـاھابـىلهر 

بـىلهن بـىلـله بـولۇش ئۈچۈنغۇ؟> دېسهك، ئۇ : <مېنىڭمۇشۇ يهرگـىچه بـىلهن بـىلـله چـىقـىشـىم سـىلهرگه مۇنـداق 

بـىر سۆزنـى دەپ قـويۇش ئۈچۈن ئـىدى. سـىلهر خۇددى قـازانـقايـناۋاتـقانـدەك يـىغـالپ تۇرۇپ قۇرئـان كهرىمـنى 

ئـوقۇيـدىغـان بـىر قهۋمـنىڭ يېنىغـا كېتىپ بـارىسـىلهر. ئۇالر سـىلهرنـى كۆرگهن چـاغـدا پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 

سـاھابـىلـىرى كهپتۇ دەپ ئۇلۇغ بـىلـىپ، بـارچه گهپ - سۆز ۋە ئـىش - ھهرىكـىتـىڭالرغـا قـاتـتىق دىقـقهت 

قىلىدۇ. شۇڭا سىلهر پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسلىرىدىن ئازراق رىۋايهت قىلىڭالر…>» دېگهن.  

 يۇقـىرىقـىالردىن ھهرگـىزمۇ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھهدىسـلىرىگه قـىزىقـماسـلىق يـاكـى سهل قـاراش دېگهن 

ئۇقۇمـى چـىقـمايـدۇ. تۆت خهلـىپـىنـىڭ تۈپ مهقسـىتـى پهيـغهمـبىرىمـىزدىن ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـنىڭ 

مهسـئۇلـىيهتـچانـلىقـى ئېغىر، چـوڭ ئـىش ئـىكهنـلىكـىنـى، دىنـىي جهھهتـته ئېھتىيـاتـچان بـولۇش كېرەكـلىكـىنـى 

مۇسۇلـمانـالرغـا بـىلـدۈرۈشـتىن ئـىبـارەت ئـىدى. ھهدىسـلهرنـىڭ سهھىھ بـولۇشـىنـى ئېنىقـالشـتا ئۇالرنـىڭ تۇتـقان يـولـى 

ئهنه شۇنـداق قـاتـتىقـراق بـولـغان. بۇ ئۇالرنـىڭ ھهر بـىر ھهدىسـنى قـوبۇل قـىلـىش ئۈچۈن ئـىكـكى ئـادەمـنىڭ 

رىۋايهت قـىلـىشـىنـى شهرت قـىلـغانـلىقـىدىن يـاكـى ھهدىس رىۋايهت قـىلغۇچـى سـاھابـىلهرنـى يـالـغانـغا 

چـىقـارغـانـلىقـىدىن دېرەك بهرمهيـدۇ. ئهبۇ سهئـىد خۇدرى ئهبۇ مۇسـا ئهشـئهرىنـىڭ ھهدىسـىنـىڭ تـوغـرىلـىقـىغـا 

گۇۋاھلىق بهرگهنـدىن كېيىن، ھهزرىتـى ئۆمهرنـىڭ ئهبۇ مۇسـاغـا: «مېنىڭ سـاڭا تۆھمهت چـاپـالۋاتـقىنـىم يـوق. 

لېكىن مهن پهيـغهمـبىرىمـىزگه يـالـغان - يـاۋداقـالرنـىڭ چـاپـلىنـىپ قېلىشـىدىن ئهنسـىرەيـمهن» دېگهن سۆزى بۇنـى 

ئـىسـپاتـاليـدۇ. سـاھابـىلهرنـىڭ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھهدىسـلىرىنـى رىۋايهت قـىلـىشـقا ۋە يهتكۈزۈشـكه ھېرىسـمهن 

ئـىكهنـلىكـى بـىلهن بهزى سـاھابـىلهرنـىڭ كۆپ ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـىنـى خـوپ كۆرمهيـدىغـان ئـىكهنـلىكـى 
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ئـارىسـىدا قـىلـچه زىددىيهت يـوق. چۈنـكى كۆپ ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـتا زىيـادە ئېھتىيـاتـچان بـولـغانـالر 

ھهدىسـكه بـاشـقىالرنـىڭ قهسـتهنـلىكـى بـىلهن ئهمهس، بهلـكى بهزىبـىر سهۋەنـلىكـلىرى تۈپهيـلى يـوق نهرسـىلهرنـىڭ 

قـوشۇلۇپ قېلىپ، ئۆزلـىرىنـىڭ پهيـغهمـبىرىمـىزگه يـالـغانـنى چـاپـلىغـانـالرغـا قـارىتـىلـغان: «كـىمـكى مـاڭا يـالـغانـنى 

چـاپـاليـدىكهن، ئۆزىگه دوزاخـتىن ئـورۇن ھازىرلـىسۇن» دېگهن سۆزىنـىڭ دائـىرىسـىگه كـىرىپ قېلىشـتىن ئېھتىيـات 

قـىلـغانـلىقـى يۈزىسـىدىن بـولـغان. زۇبهيـر، ئهبۇ ئۇبهيـدە، ئـابـباس، زەيـد ئـىبـنى ئهرقهم ۋە سهئـىد ئـىبـنى مـالـىك 

مۇشۇ خـىلـدىكـى سـاھابـىلهردىن ئـىدى. زەيـد ئـىبـنى ئهرقهم ئـوچۇق قـىلـىپ: «يېشىمـىز چـوڭىيـىپ كهتـتى، 

ئۇنتۇغـاق بـولۇپ قـالـدۇق. بۇ يـاشـتا پهيـغهمـبىرىمـىزىدىن ھهدىس رىۋايهت قـىلـىش مهسـئۇلـىيهتـچانـلىقـى ئېغىر 

ئـىش» دېگهن. يۇقـىرىقـىالردىن مهلۇم بـولـغىنـىدەك، تۆت خهلـىپه دەۋرىدە پهيـغهمـبىرىمـىز نـامـىدىن يـالـغان ۋە 

ئـىشهنچسـىز ھهدىسـلهرنـىڭ رىۋايهت قـىلـىنـىپ قېلىشـىدىن قـورقۇش ۋە كـىشـىلهرنـىڭ قۇرئـانـنى تـاشـالپ ھهدىس 

بـىلهن مهشغۇل بـولۇپ كېتىشـىنـىدىن ئهنسـىرەپ، ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـتا قـاتـتىق تهلهپ قـويۇلـغانـلىقـتىن 

سـاھابـىلهر ئـارىسـىدا ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـنىڭ ئـاز - كۆپلۈك نـىسـبىتـىدە ئـوخشـىمـاسـلىقـالر بـولـغان. بـىر مۇنـچه 

سـاھابـىلهر پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ يۇقـىرىقـى سۆزىنـى كۆزدە تۇتۇپ، ئۆزلـىرىنـىڭ ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـىنـىڭ 

ئاـجىـزالپ كهتكـهنلـىكىـنىـ باـيقـاپ، ھهدىس رىۋايهت قىـلىـشتـىن ئۆزىنىـ تاـرتقـان. ئهستـه تۇتۇش قاـبىـلىـيىـتىـ يهنىـال 

كۈچلۈك بولۇپ، ئۆزلىرىگه ئىشهنچ قىاللىغانالر كۆپلهپ ھهدىس رىۋايهت قىلغان.  

 3 . كىشىلهرنىڭ ھهدىس تهلهپ قىلىشتىكى يۈكسهك قىزغىنلىقى:  

 كېيىنـكى چـاغـالردا ئـىسـالم دىنـى ئهرەب يېرىم ئـارىلـىدىن سـىرتـقا يۈزلـىنـىپ، تۆت ئهتـراپـقا تـارىلـىشـقا 

بـاشـلىغـانـدىن كېيىن دىنـىي دەۋەت ئېھتىيـاجـى بـىلهن سـاھابـىلهر ۋە تـابـىئـىنـالر يـىراقـقا سهپهر قـىلـىپ بـاشـقا 

ئهلـلهرگه بـارغـان. بۇچـاغـدا كـىشـىلهر يـولۇقـقان مهسـىلـىلهردە ئۇالرنـىڭ پهتـىۋا بېرىشـىگه تـوغـرا كهلـگهن. بۇ 

چـاغـدا ئۇالر ئۆزى بـىلـىدىغـان ھهدىسـلهرنـى رىۋايهت قـىلـىپ، شۇ ھهدىسـلهر ئـاسـاسـىدا ھۆكۈم چـىقـىرىپ، 

ئـاۋامـنىڭ ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرۇشـقا تـىرىشـقان. ئېھتىيـاج بـولسۇن - بـولـمىسۇن، ئۆزى بـىلـىدىغـان بـارلـىق 

ھهدىسـلهرنـى بـاشـقىالرغـا قـويـماي ئېيتىپ بېرىش ۋە ئۆگـىنـىش قـانـات يـايـغان. مۇشۇ تهرىقـىدە ھهدىسـلهر 

تـارقـىلـىشـقا بـاشـلىغـان. بـىر قـىسـىم نۇقـتىلـىق شهھهرلهردە مهخسۇس ھهدىس تهلـىم بېرىش ئـورۇنـلىرى بهرپـا 

قـىلـىنـغان. ھىجـىرىيهنـىڭ 17 - يـىلـىال (638) ئـىرام ۋە شـامـالرپۈتۈنـلهي فهتھى قـىلـىنـغان. 20 - يـىلـى (641) 

مـىسـىر فهتھى قـىلـىنـغان. 21 - يـىلـى (642) ئـىرانمۇ فهتھىقـىلـىنـغان. ھىجـىرىيهنـىڭ 56 - يـىلـى (678) 

مۇسۇلـمانـالر سهمهرقهنـدكه يېتىپ بـارغـان. ھىجـىرىيهنـىڭ 93 - يـىلـى (712) ھازىرقـى ئـىسـپانـىيه فهتھى 

قـىلـىنـغان. بۇ ئهلـلهرنـىڭ ئـاھالـىسـىمۇ ئـىسـالم دىنـىغـا كـىرگهن بـولـغاچـقا، ئۇالرغـا دىن ئهھكامـلىرىنـى ئۆگـىتـىش 

ئۈچۈن ئـىسـالم خهلـىپـىلـىرى تۈركۈم - تۈركۈم سـاھابـىلهرنـى ۋە تـابـىئـىنـالرنـى مۇشۇ يـىراق ئـىزچـىل جـايـالرغـا 
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ئهۋەتـكهن. يهنه نۇرغۇن سـاھابـىلهر ئۆزلـىكـىدىن ئـىسـالم دەۋەتـچىسـى سۈپـىتـىدە بـاشـقا ئهلـلهرگهبېرىپ، شۇ يهردە 

كـىشـىلهرنـىڭ دىنـىي ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرۇش ئۈچۈن مۇقۇم تۇرۇپ ۋە يهرلـىشـىپ قـالـغان. ئۇالر بـارغـانـال جـايـالر 

قۇرئـان كهرىم ۋە ھهدىس شهرىپـلهرنـى ئۆگـىنـىدىغـان مهرىپهت ئـوچـاقـلىرىغـا ئـايـالنـغان. بـىلـىم ئېلىشـقا تهشـنا 

نۇرغۇن ئـىلـىم تهلهپـكارلـىرى ئۇالردىن ھهدىس ئۆگـىنـىپ، يۈكـسهك سهۋىيه ھاسـىل قـىلـىپ، كېيىنـكى كۈنـلهردە 

ئۆز جـايـلىرى ۋە دەۋرىدىكـى ھهدىس ئۇسـتازلـىرى، سۈنـنهتـنىڭ ھامـىيـلىرى بـولۇپ قـالـغان. بۇ چـاغـالردا تېخى 

كېيىنـكى كۈنـلهردىكـىگه ئـوخـشاش مۇنـتىزىم ۋە مهخسۇسـالشـقان بـىلـىم ئۆگـىنـىش مهركهزلـىرى، مهدرىسـىلهر 

تهسـىس قـىلـىنـمىغـان بـولسـىمۇ، ئۆزى ئـاددىي ۋە چـاقـقان بـىلـىم ئېلىش سـورۇنـلىرى يهنـىال كۆپ ئـىدى. ئـادەتـته 

كۆپـىنـچه مهسـچىتـلهر مهدرىس ئـورنـىدا بـولۇپ، ھهدىس رىۋايهت قـىلغۇچـى مهسـچىتـنىڭ ئـوتتۇرىدا ئـولتۇراتـتى. 

قـالـغان ئـوقۇغۇچـىالر ئۇنـىڭ ئهتـراپـىدا ھالـقا شهكـلىدە چۆرىدەپ ئـولتۇرۇپ، ئۇسـتازىنـىڭ ھهدىس رىۋايهت 

قـىلـىپ بهرگهنـلىكـىگه قۇالق سـاالتـتى، يـاداليـتتى ۋە خـاتـىرىلهيـتتى. ھهدىس ئۆگهنگۈچـىلهر مهسـچىتـلهرگه 

سـىغـماي، كهڭ مهيـدانـالرغـىچه ئۇزىراپ ئـولتۇراتـتى. ئۇ چـاغـالردا ھهدىس ئۆگـىنـىش جهمـئىيهتـتىكـى ھهر قـايسـى 

تهبـىقـىلهرگـىمۇ كېڭهيـگهن ئـىدى. بهزى جهمهتـلهر ئـىچـىدە بـوۋىسـىدىن نهۋرىسـىگـىچه مۇھهددىس بـولۇپ 

چـىقـقانـالرمۇ بـار ئـىدى. ئـىبـنى ھهجهرئهسـقهالنـى «أنباء الغمر» دېگهن كـىتـابـىدا ئۆزىنـىڭ زامـانـىدا بـىر تۈركۈم 

ئـايـال مۇھهددىسـلهر يېتىشـىپ چـىقـقانـلىقـىنـى ئېيتىدۇ. تـابـىئـىنـالر دەۋرىدە كـىشـىلهرنـىڭ ھهدىسـكه ئهھمىيهت 

بېرىشـى ۋە بېرىلـىشـى شۇ دەرىجـىگه يهتـكهن ئـىدىكـى، ئۇالر مۇھهددىسـنىڭ قـورسـىقـىدىكـى بـارچه بـىلـىمـنى 

ئۆگـىنـىۋالـمىغـىچه بـولـدى قـىلـمايـتتى. كـىشـىلهرنـىڭ ھهدىس ئۆگـىنـىش قـىزغـىنـلىقـىنـى تۆۋەنـدىكـى بـايـانـدىنمۇ ئېنىق 

كۆرۈۋالـغىلـى بـولـىدۇ. ئهبۇ زەكهرىيـا مۇنـداق دەيـدۇ: مهن بهسـرەدە ئـوسـمان ئـىبـنى ئهبۇل ئـاسـنىڭ دەرۋازىسـى 

يېنىدىن ئۆتۈپ قـالـدىم. قـارىسـام بـىر تۈگـمهنـنىڭ ئۇن تـاسـقايـدىغـان يېرىدە كـىشـىلهر تـوپـلىشـىۋېلىپ بـىر بـوۋايـنى 

ئـورىۋاپتۇ. مهن:«بۇ كـىم بـولـىدۇ؟» دېسهم، ئۇالر :« ئۇلۇغ سـاھابه، پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ يېقىن خـادىمـى 

ھهزرىتـى ئهنهس ئـىبـنى مـالـىكـنىڭ خـادىمـى خـىراش ئـىبـنى ئـابـدۇلـالھ بـولـىدۇ» دەپ جـاۋاپ بېرىشـتى. مهن «ئۇ 

قـانـچه يـاش؟» دېسهم، ئۇالر « ئۇ 130 يـاش » دەپ جـاۋاب بهردى. مهن دەرھال كـىشـىلهرنـى قـىسـتاپ 

يۈرۈپ ئۇ بـوۋايـنىڭ يـرنـىغـا بـاردىم. قـارىسـام ئۇنـىڭ ئـالـدىدا بـىر تـوپ ئـادەم ھهدىس خـاتـىرىلهۋېتىپتۇ. قـالـغانـالر 

تـىڭشاپ ئـولتۇرۇپتۇ. مهن بـىر ئـادەمـنىڭ قـولـىدىكـى قهلهمـنى ئېلىۋېلىپ، 13 ھهدىسـنى خـاتـىرىلـىۋالـغان ئـىدىم. 

ئۇ چاغدا مهن 12 ياشتا ئىدىم. 

مۇھهددىسـلهرنـىڭ كـىشـىلهر ئـالـدىدىكـى ئـابـرۇيـى نـاھايـىتـى يۇقـىرى ئـىدى. ئـابـباسـىيـالرنـىڭ ئهڭ 

سهلـتهنهتـلىك خهلـىپـىسـى ھارۇن رەشـىد پۈتۈن ئـادەمـلىرى ۋە قـوشۇنـى بـىلهن رىقـقه دېگهن جـايـغا كهلـگهن. 

تـابـىئـىنـالردىن بـولـغان مۇھهددىس ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى مۇبـارەكمۇ دەل شۇ چـاغـدا بۇ يهرگه كهلـگهن ئـىكهن. 

كـىشـىلهر دەۋرەپ كېلىشـىپ، خهلـىپه ھارۇن رەشـىدنـىڭ ئهمهس، بهلـكى ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى مۇبـارەكـنىڭ 

كهيـنىدىن ئهگهشـكهن. تـىقـما - تـىقـما بـولۇشۇپ كهتـكهن ئـادەمـلهرنـىڭ ئـايـىغـىدىن كۆتۈرۈلـگهن چـاڭ - تـوزان 
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پهلهكـكه ئۆرلهپ گـويـا جهڭگاھ كۆرۈنـىشـىنـى ئـالـغان. خهلـىپه ھارۇن رەشـىدنـىڭ خـوتۇنـلىرىدىن بـىرى چۈشـكهن 

ھهرەمـخانـىنـىڭ راۋىقـىدىن ھهيـرانـلىق بـىلهن قـاراپ بۇئهھۋالـنى كۆرگهنـدىن كېيىن، مۇھاپـىزەتـچىلهردىن «بۇ 

كـىشـى كـىم ئـىكهن؟» دەپ سـورىغـانـدا، ئۇالر دەررۇ «بۇخۇراسـان تهرەپـتىن كهلـگهن ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى مۇبـارەك 

ئـىسـىمـلىك بـىر ئـالـىم ئـىكهن » دېگهنـدە، ئۇ ئـايـال «ئهسـلى پـادىشـاھ ھارۇن رەشـىد ئهمهس، بهلـكى بۇ ئـالـىم 

ئـىكهن» دېگهن. ھهدىسشۇنـاسـلىقـتىن ئـىبـارەت يۈكـسهك ئـورۇن خهلـىپـىلهرنـىمۇ قـىزىقتۇرغـان. ھارۇن رەشـىدنـىڭ 

ئـوغـلى خهلـىپه مهئمۇن خهلـىپـىلـىكـكه ئـولتۇرغـان دەسـلهپـكى چـاغـالردا قـازى قۇززات يهھيا ئـىبـنى ئهكـسهمـگه 

«مهن ھهدىس سۆزلهپ بـاقـسام؟» دېگهن. قـازى ئۇنـىڭغا «ھهدىس سۆزلهشـكه مۆمـىنـلهرنـىڭ ئهمـىرى ئهڭ اليـىق 

ئهمهسمۇ؟» دېگىنىـچه مۇنبـهرگه تهكلـىپ قىـلغـان. خهلىـپه مهئمۇن مۇنبـهرگه چىـقىـپ بىـراقال 30 نهچـچه 

ھهدىس سۆزلـىگهن. ئـانـدىن مۇنـبهردىن چۈشۈپ قـازىغـا «سـورۇنـىمـىز قـانـداق بـولـدى؟» دەپ سـورىغـانـدا، قـازى 

جـاۋابهن «ئـامـما - خـاس ھهمـمه پـايـدىالنـغان كـاتـتا سـورۇن بـولـدى» دەپ مۇئهيـيهنـلهشـتۈرگهن. ھهدىس 

ئۆگهنگۈچـىلهرنـىڭ كۆپلۈكـى ۋە سـورۇنـالرنـىڭ دائـىرىسـىنـىڭ زىيـادە چـوڭلۇقـىدىن مۇھهددىسـلهرنـىڭ سۆزىنـى 

يـىراقـتا ئـولتۇرغـانـالرغـا يهتكۈزىدىغـان مهخسۇس جـارچـىالر قـويۇلـغان بـولۇپ، ئۇالر مـىڭلىغـان ھهدىس 

ئـاڭلىغۇچـىالر ئـارىسـىدا تـارقـىلـىپ، مۇھهددىسـنىڭ ئېيتقانـلىرىنـى سۆزمۇ-سۆز، بـىرمۇ-بـىر، قۇرمۇ-قۇر، 

ئـابـزاسمۇ-ئـابـزاس بـاشـقىالرغـا يهتكۈزۈپ تۇراتـتى. (دېمهك ئۇالر ئۆز زامـانـىسـىدا ھازىرقـى مـىكـروفـونـنىڭ رولـىنـى 

ئۆتـىگهن ئـىدى. ۋەتـىنـىمـىزدىكـى مهسـچىتـلهردە تېخى يېقىنـقى دەۋرگـىچه بۇنـداق رولـنى ئـالـىدىغـان مهخسۇس 

كـىشـىلهر بـار ئـىدى.) ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىلـىرىدىن خهلـىپه مۇئـتهسـىم بـىلـالھنىڭ زامـانـىدا بـاغـدات رىسـافه 

مهسـچىتـىدە مۇھهددىس ئـاسـىم ئـىبـنى ئهلـىنـىڭ سـورۇنـىغـا جـاي - جـايـالردىن كهلـگهن يۈز مـىڭدىن ئـارتۇق 

ھهدىس ئۆگهنگۈچـىلهر تـوپـالنـغانـلىقـى تـارىخـىي مهنـبهلهردە قهيـت قـىلـىنـغان. بـىز بۇنـىڭدىنمۇ كـىشـىلهرنـىڭ 

ھهدىس ئۆگىنىشتىكى يۈكسهك قىزغىنلىقىنى كۆرۈپ يېتهلهيمىز.  

 4 . ساھابىلهر دەۋرىدە ھهدىس يۇرتلىرى بولغان جايالر 

 1) مهدىنه مۇنهۋۋەرە: مهدىنه — ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز ۋە سـاھابـىلـىرى ھىجـرەت قـىلـغان قۇتلۇق 

ۋەمۇقهددەس جـاي بـولۇپ، ئـىسـالم شهرىئـىتـى (ئـىسـالم قـانۇنـى ۋە قـانۇنشۇنـاسـلىقـى) مۇشۇ شهھهردە 

شهكـىلـلهنـگهنـلىكـى ئۈچۈن، ھهدىسـلهرنـىڭ مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى مۇشۇ جـايـدا مهيـدانـغا كهلـگهن. مۇھاجـىرالر 

شۇ يهردە تۇرۇشـنى يـاخشـى كۆرىدىغـان بـولۇپ، بـاشـقا جـايـالرغـا كۆچۈپ كېتىشـنى ھهرگـىز خـالـىمـايـتتى. 

پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ۋاپـاتـىدىن كېيىنمۇ بۇ جـاي داۋامـلىق ئـىسـالم خهلـىپـىلـىكـىنـىڭ پـايـتهخـتى، ئـىسـالمـنىڭ 

مهركـىزى، چـوڭ سـاھابـىلهرنـىڭ قـارارگـاھى بـولـغان. ئۇالر مهدىنـىدە پهيـغهمـبىرىمـىز ھايـات ۋاقـتىدا، ھهمـدە 

ۋاپـاتـىدىن كېيىنمۇ ئۇنـىڭ بهرىكـىتـىدىن نېسىۋىدار بـولۇپ كهلـگهن. بۇ جـايـدا ھهدىسـته پۇخـتا ئـاسـاسـقا ئـىگه 
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نۇرغۇن سـاھابـىلهر يېتىشـكهن. شۇ سـاھابـىلهرنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـى بـىلهن، كۆڭۈل قـويۇپ يېتىشـتۈرۈشـى ۋە پۇخـتا 

تهربـىيـىىلـىشـى ئـارقـىسـىدا زور بـىرتۈركۈم كـىشـىلهر مۇھهددىس بـولۇپ يېتىشـكهن. مـانـا بۇالر مهدىنـىدە ھهدىس 

تـارقـىتـىش، پهتـىۋا بېرىش ئـىشـلىرىدا ئـاسـاسـىي كۈچ بـولۇپ شهكـىلـلهنـگهن. نهتـىجـىدە مهدىنه «دارۇسسۈنـنهت» 

دەپ ئـاتـالـغان. «سۈنـنهت مـاكـانـى» دەپ ئـاتـالـغان مهدىنه ئهتـراپـتىن كېلىپ ھهدىس ئۆگـىنـىدىغـان 

ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ يۈزلـىنـىدىغـان مۇقهددەس مهنـزىلـى ۋەقۇتلۇق مهنـزىلـگاھى بـولـغان. دېمهك ھهدىس مهدىنـىدە 

بـارلـىقـقا كېلىپ، يهنه شۇ يهردە كهڭ دائـىرىدە راۋاجـالنـغان. پهيغـهمبـىرىمىـز ھىجرـەت قىـلغـاندـىن باـشالپال 

مهدىنه ھهر قـايسـى ئهرەب ئـاھالـىسـى، بـولۇپمۇ ھهدىس رىۋايهت قـىلغۇچـىالرنـىڭ قهلـبى تهلپۈنهتـتى. 

مهكــكه مۇكهررەمهگه ھهج قــىلــىش ئۈچۈن كهلــگهنــلهر ھهدىس ئۆگــىنــىش ئۈچۈن مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه 

قـىزغـىنـلىق بـىلهن ئـاتـلىنـاتـتى. ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ ئۇسـتازلـىرىدىن بـولـغان ئهلـى ئـىبـنى ئـابـدۇلـالھ:«ھهج 

قـىلـىپ بـولـغانـدىن كېيىن مهدىنـىگه بېرىپ ھهدىس ئـاڭالش مېنىڭ بـىردىنـبىر ئهڭ ئۇلۇغ ئـارزۇيۇم» 

دېگهن. تـابـىئـىنـالردىن بـولـغان ئهبۇل ئـالـىيه: « بـىز ئهسـلىدە بهسـرەدە تۇرۇپ پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 

سـاھابـىلـىرىنـىڭ ھهدىسـلىرىنـى ۋاسـتىلـىق ئۆگـىنهتتۇق. بـىراق بـىز بۇنـىڭغا قـانـائهت قـىلـماي، مهدىنـىگه 

كېلىپ ئاشۇ ساھابىلهرنىڭ ئۆز ئاغزىلىرىدىن ھهدىسلهرنى ئۆگهندۇق» دېگهن.  

 2) مهكـكه مۇكهررەمه: پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم 630 - يـىلـى رامـىزانـنىڭ 20 - كۈنـى ، يهنـى 11 - 

يـانۋار كۈنـى مهكـكىنـى پهتھى قـىلـغانـدىن كېيىن، كـىشـىلهرگه قۇرئـان ئۆگـىتـىش، ھاالل - ھارام ئـىشـالرنـى 

بـىلـدۈرۈش ئۈچۈن ھهزرىتـى مۇئـاز ئـىبـنى جهبهلـنى ئۆز ئـورنـىدا قـويۇپ قـويـغان. ئۇ سـاھابـىلهرنـىڭ ئـىچـىدىكـى 

ئهڭ بـىلـىمـلىكـلىرىدىن بـولۇپ، ئۇنـىڭدىن ئـىبـنى ئـابـباس قـاتـارلـىق كۆپ سـاھابـىلهر ھهدىس رىۋايهت قـىلـغان. 

ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئـابـباس بهسـرەدىن قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، مهكـكىدىكـى ھهدىس رىۋايهت قـىلـىش 

ئـىشـلىرىغـا بـاشـچىلـىق قـىلـغان. ئـابـدۇلـل ائـىبـنى ئـابـباسـنىڭ ئـىلـمى كۈچلۈك بـولۇپ، داڭلىق مۇھهددىسـلهردىن 

ئـىدى. شۇڭالشـقا ھهزىرىتـى ئهلـى رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ ئۆز جـىيهنـى بـولـغان ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئـابـباسـنى ئۆزىگه 

قـارشـى قـورال كۆتۈرۈپـچىقـقان خـاۋارىجـالر بـىلهن سۆھبهتـلىشـىشـكه ئهۋەتـكهن چـاغـدا، ئـاالھىدە تهكـىتـلهپ ۋە 

جېكىلهپ شۇنـداق دېگهن ئـىدى:«ئۇالر بـىلهن قۇرئـان ئـايهتـلىرى ئـارقـىلـىق تـاالش-تـارتـىش قـىلـماڭ، چۈنـكى 

قۇرئـان كهرىم ئـايهتـلىرى نۇرغۇن مهنـىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، سـىز بـىر مهنـىسـىنـى دېسىڭىز، ئۇالر 

يهنه بـاشـقا مهنـىسـى بـىلهن ئـايهتـلهرنـى سـوقۇشـقا سـالـىدۇدە، مۇنـازىرە - سۆھبهتـنىڭ ئـاخـىرى چـىقـمايـدۇ. ئهمـما 

ئۇالر بـىلهن سۈنـنهت ئـارقـىلـىق مۇنـازىرە قـىلـىپ سۆھبهتـلهشسـىڭىز، ئۇالر قـايـتا سـامـانـنىڭ تېگىدىن سۇ 

يـورغـىلـىتـالـمىغـانـنى ئـاز دەپ، سۈنـنهتـتىن نهيـرەڭۋازلـىق قـىلغۇدەك ھېچ نهرسه تـاپـالـماي، مـات بـولـىدۇ. چۈنـكى 

سۈنـنهت قۇرئـانـغا ئـوخـشاش كۆپ خـىل مهنـىلـىك ئهمهس، بهلـكى ھېچقانـداق قـىلـىپ بۇرمـىلـىغـىلـى بـولـمىغۇدەك 

مۇكهمـمهل ۋە پۇخـتا» دېگهنـىدى. مهكـكىدە ئۇالردىن بـاشـقا يهنه ھهدىسـلهرنـى تـارقـىتـىشـتا مۇھىم رول 

ئـويـنىغـان زور بـىر تۈركۈم سـاھابـىلهر بـار ئـىدى. ئۇلۇغ سـاھابه ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى ئـابـباس ئۆزىال تـابـىئـىنـالردىن 
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بـولـغان مۇجـاھىد، ئـىكـرەمه ۋە ئهتـا قـاتـارلـىق داڭلىق مۇپهسسـىرلهر ۋە مۇھهددىسـلهرنـى يېتىشـتۈرۈپ 

چىققانىدى.  

 3) كۇفه : كۇفه شهھىرى قۇرۇلـغانـدىن بـاشـالپـال ئـىسـالم قـوشۇنـى جـايـالشـقان مهركـىزىي شهھهر بـولۇپ، 

بۇ يهرگه سـاھابـىلهردىن نۇرغۇن كـىشـى كۆچۈپ كېلىپ، مۇشۇ يهردە يهرلـىشـىپ، شۇ يهردە ۋاپـات بـولـغان. 

ھهزرىتـى ئـابـدۇلـال ئـىبـنى مهسـئۇد بۇ جـايـنىڭ پېشقهدەم ئـالـىمـى بـولۇپ، بۇ يهردە ئۇزۇن زامـان تۇرۇپ ئۆزىنـىڭ 

يۇقىرى سهۋىيىسى بىلهن نۇرغۇن شاگىرتالرنى يېتىشتۈرۈپ چىققان.  

 4) بهسـرە: بهسـرە شهھىرى ھازىرقـى ئـىراقـنىڭ جهنۇبـىدىكـى پـارس قـولتۇقـىغـا يېقىن جـايـالشـقان مۇھىم 

شهھهر بـولۇپ، بۇ يهردىكـى ھهدىس ئـىلـمىنـىڭ بـايـراقـدارى ھهزرىتـى ئهنهس ئـىبـنى مـالـىك بـولۇپ، بۇ يهرگـىمۇ 

نۇرغۇن سـاھابـىلهر كېلىپ ئـولتۇراقـالشـقان. ئۇالر ھهدىس تـارقـىتـىش بـىلهن شۇغۇلـلىنـىپ، تـابـىئـىنـالردىن نۇرغۇن 

شاگىرتالرنى يېتىشتۈرگهن.  

 5 ) شـام : مۇسۇلـمانـالر شـامـنى فهتھى قـىلـغانـدا، ئـاھالـىسـىدىن نۇرغۇنـى مۇسۇلـمان بـولـغان. بـارلـىق 

خهلـىپـىلهر بۇ يهرگه كۆڭۈل بۆلۈپ، ئهڭ چـوڭ سـاھابـىلهرنـى ئـىزچـىل ئهۋەتـكهن. جۈمـلىدىن ھهزرىتـى ئۆمهر 

مۇئـاز ئـىبـنى جهبهلـنى شـام ئـاھالـىسـىگه دىنـىي ئهھكامـالرنـى ئۆگـىتـىش ئۈچۈن ۋەكـىل قـىلـىپ ئهۋەتـكهن. شـامـدا 

ھهدىس تهلـىم بېرىش بـىلهن شۇغۇلـالنـغان يهنه بـىر سـاھابه ئۇبـادە ئـىبـنى سـامـىت بـولۇپ، ئۇ ئۆزىنـىڭ دىنـىي 

بـىلـىمـىنـىڭ چـوڭقۇر بـولۇشـى بـىلهن بـىرگه « قۇرئـان كهرىم»نـى جهمـلهش ئـىشـىغـا كۆپ ھهسـسه قـوشـقان. بۇ 

زات ھهقـقانـىي، يۈرەكـلىك بـولۇپ، تـوغـرا يـول تۇتـمىغـان ھۆكۈمـرانـالرنـىڭ نۇرغۇن ئـىشـلىرىنـى ئـىنـكار قـىلـغان. 

ھهزىرىتـى ئۆمهر يهنه سـاھابـىلهرنـىڭ فهقـىھلىرىدىن ۋە ھهدىس پېشۋالـىرىدىن بـولـغان ئهبۇ دەردانـىمۇ مۇئـاز 

بـىلهن بـىلـله شـامـغا ئهۋەتـكهن. يهزىد ئـىبـنى ئهبۇ سۇفـيان ھهزرىتـى ئۆمهرگه مهكتۇپ يېزىپ: «شـام ئـاھالـىسـى 

ئۆزلـىرىگه قۇرئـانـنى ۋە فـىھقى ئهھكامـلىرىنـى ئۆگـىتـىدىغـان كـىشـلهرگه مۇھتاج بـولۇپ قـالـدى. ئۇبـادەنـى، 

مۇئـازنـى ۋە ئهبۇ دەردانـى ئهۋەتـسهڭ» دېگهن. نهتـىجـىدە بۇالر شـامـدا ھهدىسـنى تـارقـىتـىش ئـىلـمىي 

ھهرىكـىتـىنـىڭ ئۇل تېشى بـولۇپ قـالـغان. بۇالردىن بـاشـقا يهنه نۇرغۇن سـاھابـىلهر شـامـغا كېلىپ كـىشـىلهر 

ئـارىسـىدا ھهدىس ئـىلـمىنـى قـانـات يـايـدۇرۇش بـىلهن شۇغۇلـالنـغان. ئۇالرنـىڭ قـولـىدا تـابـىئـىنـالردىن نۇرغۇن 

كىشى مۇكهممهل تهربىيىلىنىپ، پۇختا يېتىشىپ چىققان ئىدى.  
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 6 ) مـىسـىر : مـىسـىر 641 - يـىلـى تـولۇق فهتھى قـىلـىنـىشـى بـىلهنـال ئـاھالـىسـىدىن نۇرغۇن كـىشـىلهر 

ئـىسـالمـغا كـىرگهن. شۇنـىڭ بـىلهن بۇ يهرگه نۇرغۇن سـاھابـىلهر كېلىپ، ئـىسـالم دىنـىنـىڭ ئهھكامـلىرىنـى تهلـىم 

بېرىشـكه بـاشـلىغـان. بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە پهيـغهمـبىرىمـىزدىن كۆپ ھهدىس رىۋايهت قـىلـغان ۋە ئـاڭلىغـان ھهدىسـنى 

خـاتـىرىلهش ئـاالھىدىلـىكـىگه ئـىگه بـولـغان ھهزرىتـى ئـئهمـر ئـىبـنى ئـاسمۇ ئهنه شۇ سـاھابـىلهرنـىڭ ئهڭ 

مهشھۇرلـىرىدىن ئـىدى. كېيىنـچه يېڭى خهلـىپه ھهزرىتـى مۇئـاۋىيه ئهمـىر ئـىبـنى ئـاسـنى مـىسـىرغـا ۋالـىي قـىلـىپ 

تهيـىنـلىگهنـدە، ئهمـىرنـىڭ ئـوغـلى ئـابـدۇلـالھمۇ دادىسـى بـىلهن مـىسـىرغـا بـىلـله كېلىپ ئـولتۇراقـلىشـىپ قـالـغانـىدى. 

مهزكۇر ئـابـدۇلـالھ تـاكـى ۋاپـات بـولـغانـغا قهدەر مـىسـىردىن ئـايـرىلـماي، ئۇدا دىنـىي تهلـىم - تهربـىيه بـىلهن 

شۇغۇلـالنـغان. مۇھهمـمهد ئـىبـنى رەبـى مـىسـىرغـا كېلىپ تهلـىم - تهربـىيه بـىلهن شۇغۇلـالنـغان سـاھابـىلهر ئۈسـتىدە 

يـازغـان مهخسۇس ئهسـىرىدە بۇ يهرگه كهلـگهن سـاھابـىلهرنـىڭ سـانـىنـىڭ 140 نهپهردىن ئـارتۇق ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئېيتقان. بۇ ئۇلۇغ سـاھابـىلهرنـىڭ تهربـىيـىسـى ئـاسـتىدا مـىسـىردا تـابـىئـىنـالردىن نۇرغۇن ھهدىس ئـالـىمـلىرى 

يېتىشىپ چىققان.  

 7 ) نىشاپۇر ۋە بۇخارا 

مهھمۇد قهشــقهرى دىۋانــنىڭ مۇقهددىمــىســىدە : «تۈرك تــىلــىنــى ئۆگــىنــىڭالر، چۈنــكى ئۇالرنــىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىقـى ئۇزاق داۋام قـىلـىدۇ» («دىۋان»، تـوم، 2 - بهت) دېگهن سۆزنـى ھهدىس دەپ كهلتۈرۈپ، 

بۇنـى ئـىشهنـچىلـىك بۇخـارالـىق بـىر ئـالـىم بـىلهن نـىشـاپـورلۇق بـىر ئـالـىمـدىن ئـاڭلىغـانـلىقـىنـى، يهنـى تهلـىم 

ئــالــغانــلىقــىنــى ئېيتىدۇ. بۇ يهردە «ئــاڭلىدىم» دەپ تهرجــىمه قــىلــىنــغان سۆز ئهســلى تېكسىتــىدە 

«سهمـئىتۇ» (سـمعت) بـولۇپ، ھهدىسشۇنـاسـالرنـىڭ ئـىسـتىالھى (تهبـىرى) بـويـىچه ئېيتقانـدا، بۇ سۆزنـىڭ 

مهنــىســى «ھهدىس ئۆگهنــدىم» دېگهن بــولــىدۇ. دېمهك، بۇ سۆز ھهدىس ئۆگهنگۈچــى شــاگــىرت بــىلهن 

ئۆگهتكۈچـى ئۇسـتازنـىڭ ئـارىسـىدا قـولـلىنـىلـىدۇ. بۇنـىڭدىن شۇنـى كۆرۈۋالـغىلـى بـولـىدۇكـى، مهھمۇد قهشـقهرى 

ھهدىس ئـىلـمى بـىلهنمۇ شۇغۇلـالنـغان، بۇخـارا، نـىشـاپـورالرغـا بېرىپ ئـىلـىم تهھسىل قـىلـغان. ئهيـنى زامـانـالردا 

بۇخـارا ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـىنـىڭ ۋە ئـىسـالم ئـىلـىمـلىرىنـىڭ مهركـىزى بـولـغان، بۇخـارا ئۆزىنـىڭ مهدرىسـلىرى، 

يېتىشـتۈرۈپ چـىقـقان ئـالـىمـلىرى بـىلهن جـاھانـغا داڭق چـىقـارغـان. تـالـىبۇل ئـىلـىمـلهرنـىڭ ۋە ئۆلـىمـاالرنـىڭ 

قـىبـلىگـاھى بـولـغان. ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا بـويـىچه داڭدار ئـالـىمـالرنـىڭ نۇرغۇنـى بۇخـارا مهدرىسـلىرىنـىڭ ئۈزۈپ چـىقـقان 

پـىشـقهدەم تـالـىبۇل ئـىلـىمـلىرى ئـىدى. ھهدىسشۇنـاسـلىق بۇرۇنـدىن تـارتـىپ بۇخـارادا ئـاالھىدە راۋاجـالنـغانـىدى. 

ھهدىسشۇنـاسـالرنـىڭ پـىرى، ئهڭ مۆتـىۋەر كـىتـاب «سهھىھ بۇخـارى»نـىڭ مۇئهلـلىپـى ئـىمـام بۇخـارى ئهنه شۇ 

بۇخـارادا يېتىشـكهنـىدى. نـىشـاپـورمۇ بۇخـاراغـا ئـوخـشاش ئـىلـىم مهركهزلـىرىدىن بـىرى ئـىدى. ئهيـنى چـاغـالردا 

ئـابـباسـىيه دۆلـىتـىدە ئـىكـكى ئـىلـىم مهركـىزى بـولۇپ، بـىرى بـاغـدات، يهنه بـىرى نـىشـاپـور ئـىدى. ئـىسـالمـىيهت 
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تـارىخـىدا تۇنـجى بـولۇپ مهيـدانـغا كهلـگهن نـىزامـىيه مهدرىسـىنـىڭ بـىرى بـاغـداتـتا، يهنه بـىرى نـىشـاپـوردا تهسـىس 

قـىلـىنـغانـىدى. ئـىلـىم سـورۇنـلىرى، بـىلـىم ئېلىش جـايـلىرى مهسـچىتـلهردىن مهدرىسـلهرگه كۆچـكهن دەۋرلهردە 

نىشاپور شهرقىنىڭ كۆزنىكى، فازىلالرنىڭ كانى، ئۆلىماالرنىڭ ماكانىغا ئايالنغان ئىدى. 

مهھمۇد قهشـقهرى ئۇيغۇرتـىلـى بـىلهن ئهرەب تـىلـىغـا تـوشـقان تـىلشۇنـاس بـولۇشـى بـىلهن تهفسـىر، ھهدىس، 

فـىقھى(قـانۇنشۇنـاسـلىق) قـاتـارلـىق ئـىسـالمشۇنـاسـلىق بـىلـىمـلىرىنـىمۇ پۇخـتا ئـىگـىلـىگهنـىدى. مهزكۇر ھهدىسـنى 

بۇخـارالـىق ۋەنـىشـاپـورلۇق ھهدىس ئـالـىمـلىرىدىن ئۈگهنـگهنـلىكـىدىن قـارىغـانـدا، ئۇنـىڭ بۇخـارا ۋە نـىشـاپـور 

قاـتاـرلىـق ئىـلىـممـهركهزلىـرىگه بېرىپ ئىـلىـم تهھسىل قىـلغـان. ئىـماـم بۇخاـرادىن قاـلسىـال 2 - ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان، 

مهشھۇر ھهدىس كـىتـابـى «سهھىھ مۇسـلىم»نـىڭ مۇئهلـلىپـى مۇسـلىم ئـىبـنى ھهجـجاج نـىشـاپـورلۇق ئـالـىم ئـىدى. 

ئـىمـام بۇخـارى نـىشـاپـورغـا كهلـگهنـدە، مۇسـلىم ئۇنـىڭدىن ھهدىس ئـىلـىمـى ئۆگهنـگهن ۋە ئـىمـام بۇخـارىدىن 

ئۆرنهك ئـالـغانـىدى. نـىشـاپـور ئهبۇل ئـابـبهسۇلـئهسهم، ئهبۇ مهنسۇر، ئـابـدۇلـمهلـىك، ئهبۇ ئـابـدۇلـال ھاكـىم 

قـاتـارلـىق ھادىس ئـالـىمـلىرى ئۆتـكهن يۇرت ئـىدى. يۇقـىرىقـى ھهدىسـتىكـى ئـىكـكى ئـالـىم ئهسـلى تېكىسـتته 

«ئـىمـام» دېگهن سۆز بـىلهن ئـىپـادىلهنـگهن، بۇ يهردىكـى«ئـىمـام»نـىڭ مهنـىسـى «ھهدىسشۇنـاس، ھهدىس 

ئـالـىمـى، ھهدىس پېشۋاسـى» دېگهن بـولـىدۇ. لېكىن مۇئهلـلىپ بۇيهردە ئۇالرنـى «ئـىمـام» دەپ ئـاتـاش 

بـىلهنـال كۇپـايـىلـىنـىپ، ئۇالرنـىڭ ئـىسـمىنـى ئېنىق تـىلـغا ئـالـمىغـان. بۇنـىڭ سهۋەبـىنـىمۇنـداق چۈشـىنـىشـكه 

بـولـىدۇ، مهھمۇد قهشـقهرى يۇقـىرىقـى ھهدىسـنى ئـىشهنـچىلـىك كـىشـلهردىن ئـاڭلىغـانـلىقـىنـى ئېيتقانـدا رىۋايهت 

قـىلغۇچـىالرنـىڭ «ئۆزى جـاۋابـكار»، «تـوغـرا بـولـمىغـان تهقـدىردىمۇ» دېگهن ئـىزاھنى بېرىپ، مهزكۇر 

ھهدىسـكه تـازا ئـىشهنـچ قـىاللـمايـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. روشهنـكى، مۇئهلـلىپ ئۆزىگه ئۇسـتاز يـوللۇق 

ھهدىس پېشۋالـىرىنـىڭ ئـىسـمىنـى ئـاتـاپ تۇرۇپ ئۇالرنـى يـالـغانـغا چـىقـىرىشـنى ئهپ كۆرمـىگهن، ئۇالرنـى 

ئايىغان. 

( داۋامى بار )  

پايدىالنغان ئاساسلىق مهنبهلهر:  

1 . ھهدىس شهرىپ تـوغـرىسـىدا ئـومۇمـىي بـايـان. مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـالھاجـىم، خـىتـاي مۇسۇلـمانـلىرى ژۇرنـىلـى، 2005 - 
يىللىق 1 - سان، ئومۇمىي 74 - سان 

2 . التاريخ الكبير (تارىخ كهبىر)، ئىمام بۇخارى. 2 - توم 122 - بهت، 5 - توم 256 - بهتلهر  

3 . أُسْد الغابة ف معرفة الصحابة. لعز الدين أبي احلسن اجلزري املوصلي (555-630 هـ) املعروفبابن األثير اجلزري ( 1160 - 1233).  
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4 . ئىسالم تارىخى، ئىمام زهھهبى. 1990 - يىل نهشرى.  

5 . اإلصابة ف متييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالني, ئهرهبچه نهشرى، 6 - توم، 188 - بهت  

6 . الواف ف الوفيات للعالمة صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي. الناشر: جمعية املستشرقي األملانية,اسطنبول, مطبعة الدولة عام ١٩٣١.  

7 . «تۈركـىي تـىلـالر دىۋانـى»نـىڭ مۇقهددىمـىسـى ئۈسـتىده دهسـلهپـكى ئـىزدىنـىش، مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـال ھاجـىم، 
«ئىجتىمائىي پهنلهر تهتقىقاتى» ژۇرنىلى، 2003-يىل، 3-سان 

8 . پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىدىكى زور ئىشالر يىلنامىسى 

9 . ئىسالم ئېنسكلوپېدىيىسى 

10 . سۈنــنهت ۋه ئۇنــىڭ ئــىســالم شهرىئــىتــىدىكــى ئــورنــى. دوكتۇر مۇســتاپــا ســىبــائــى. 2019 - يــىل، 9 - نهشــرى، 
ساالمنهشرىياتى 

11 . كۇۋهيت فىھقى ئىنىسكلوپىدىيىسى
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2021-يىلى 4 – ئاينىڭ 28 – كۈنىدىن 5 – ئاينىڭ 27 - كۈنىگىچه)



ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدە يۈز بهرگهن، ئۇيغۇرالرغا 

ئاالقىدار مۇھىم ۋەقه-ھادىسىلهر 

(2021-يىلى 28-ئاپرېلدىن، 2021-يىلى 27-مايغىچه) 

يـاپـونـىيه كـارخـانـىلـىرى ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىگه ئـاالقـىدار خـىتـاي شېرىكـلىرىنـى بـايقۇت قـىلـىشـنى 

پىالنلىدى 

يـاپـونـىيه Forward خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 30-ئـاپـرىلـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، دۇنـيا مـىقـياسـىدا 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه بـولـغان تهنـقىد كۈنسېرى كۈچهيـگهن بـولسـىمۇ، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه قـارشـى تۇرغـان شـىركهتـلهردىن ئۆچ ئېلىشـى ئهنـدىشه 

پهيـدا قـىلـماقـتا. يـاپـونـىيه شـىركهتـلىرى ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىگه ئـاالقـىدار سـودا شېرىكـلىرى بـىلهن 

بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى تـوخـتىتـىشـنى قـارار قـىلـغان بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ يـاپـون مـالـلىرىنـى بـايقۇت قـىلـىش 

ئـارقـىلـىق ئۆچ ئېلىش ئهنـدىشـىسـى بۇ شـىركهتـلهرنـى قـىيـىن ئهھۋالـغا چۈشۈرۈپ قـويـغان. ئـاۋسـترالـىيه 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك تهتـقىقـات ئـورنـىنـىڭ 2020-يـىلـى ئېالن قـىلـغان دوكـالتـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، دۇنـيادىكـى 

سهكـسهنـدىن ئـارتۇق ئـالـدىنـقى قـاتـاردىكـى شـىركهت ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىگه ئـاالقـىدار بـولۇپ، بۇنـىڭ 

ئـىچـىدە ئـون تۆتـى يـاپـونـىيـىدە ئـىكهن. بۇ شـىركهتـلهرنـىڭ بـىر قـىسـمى ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىگه 

چېتىشـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى رەت قـىلـغان، يـاكـى جهزىمـلهشـتۈرەلـمىگهنـلىكـىنـى ئېيتقان بـولسـىمۇ، كۆپـىنـچىسـى 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى بـىلهن شۇغۇلـالنـغان ھهر قـانـداق سـودا ھهمـراھى بـىلهن سـودا قـىلـىشـنى 

توختىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

خىتاي ھۆكۈمىتى چهتئهللهردىكى تاجاۋۇزچىلىقنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋاتىدۇ  

ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورىنـىڭ 2-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى 

ئـانـتونـى بـىلـىنـكىن CBS  (Antony Blinken) نـىڭ زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغان بـولۇپ، زىيـارەت داۋامـىدا 

بـىلـىنـكىن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يېقىنـدىن بېرى چهتـئهلـلهردىكـى تـاجـاۋۇزچـىلـىقـىنـى كۈچهيـتىۋاتـقانـلىقـىنـى ۋە 
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تېخىمۇ كۆپ قـارشـىلـىق ھهرىكهتـلىرى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىۋاتـقانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. بـىلـىنـكىن يهنه، 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يېقىنـقى بـىر نهچـچه يـىلـدىن بېرى دۆلهت ئـىچـىدە بـاسـتۇرۇشـنى، چهتـئهلـدە بـولـسا 

تـاجـاۋۇزچـىلـىقـنى كۈچهيـتىشـنىڭ بـىر ھهقـىقهت ئـىكهنـلىكـىنـى تـىلـغا ئـالـغان بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ بۇ يـولسـىز 

ھهرىكهتـلىرىگه سۈكۈت قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى تهكـىتـلىگهن. خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى 

خـىتـايـنى تـاشـقى سـىيـاسهتـتىكـى ئهڭ چـوڭ رىقـابهتـچىسـى دەپ تـونـىغـان بـولۇپ، بـايـدىن ئـالـدىنـقى چـارشهنـبه 

كۈنـى پـارالمېنتقا قـىلـغان سۆزىدە، ئـامېرىكـانـىڭ ھىنـدى-تېنچ ئـوكـيانـدىكـى ھهربـىي كۈچـىنـى سـاقـالپ 

قېلىش ۋە ئامېرىكىنىڭ تېخنىكا تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكه ۋەدە بهرگهن. 

يـىڭى زىلـالنـدىيه خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان ۋەھشىيـلىكـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئـاتـاشـتىن 

چېكىندى 

مۇھاپـىزەتـچى گېزىتـىنـىڭ 4-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، يـىڭى زىلـالنـدىيه پـارالمېنتى خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـىنـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ 

ئـاتـاشـتىن چېكىنـىدىغـانـلىقـىنـى، ئۇنـىڭ ئـورنـىغـا كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى 

مۇنـازىرىنـى كۈچهيـتىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. خهۋەردە تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى نـانـايـا مـاھوتـانـىڭ 

(Nanaia Mahuta) بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ: «بۇ بـىر ئېچىنـىشـلىق ئهھۋال، لېكىن بـىز قـىيـىن مهسـىلـىلهرنـى 

مۇنـازىرە قـىلـىش ئۈچۈن بـايـانـلىرىمـىزنـى يۇمشـىتـىشـقا مۇھتاج» دېگهنـلىكـى تـىلـغا ئېلىنـغان بـولۇپ، يـىڭى 

زىلـالنـدىيه ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدا تېخىمۇ قـاتـتىق پـوزىتسـىيه بـىلـدۈرۈشـته دۆلهت ئـىچـى 

ۋە خهلـقئارا ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ بېسىمـىغـا ئۇچـرىغـان. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ھازىرغـا قهدەر يـىڭى 

زىلـالنـدىيه ھۆكۈمـىتـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋەدىسـى بـىلهن ئهڭ چـوڭ سـودا ھهمـراھىنـىڭ تهلـىپـىنـى 

تهڭپۇڭالشـتۇرۇشـقا ئۇرۇنۇپ كهلـگهن بـولۇپ، 2020-يـىلـنىڭ ئـاخـىردا يـىڭى زىلـالنـدىيهنـىڭ پهقهت خـىتـايـغا 

ئېكسپورت قـىلـىدىغـان تـاۋارلـىرىنـىڭ قـىمـمىتـى كېيىنـكى تۆت چـوڭ سـودا شېرىكـى بـولـغان ئـامېرىكـا، ئهنـگلىيه، 

ئاۋسترالىيه، ياپونىيىنىڭ يىغىندىسىدىن ئېشىپ كهتكهن. 

خىتاي ئوتتۇرا شهرق دۆلهتلىرىدىن پايدىلىنىپ شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىشلىرىنى ياپماقچى  

دىپـلومـات ژۇرنـىلـىنـىڭ 5-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، 26-ئـاپـرېل خـىتـايـنىڭ زۇۋانـى بـولـغان 

 (Moin ul Haque) نـىڭ پـاكـىسـتانـنىڭ خـىتـايـدا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىسـى مـويـىن ئۇل خـاكۇ CGTN

بـىلهن بـولـغان سۆھبهت دوكـالتـىنـى ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، دوكـالتـتا بـاش ئهلـچى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ھېچقانـداق زوراۋانـلىق سـادىر قـىلـمىغـانـلىقـى، شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـىڭ ئهركـىن، بـايـاشـات 

يـاشـاۋاتـقانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. CGTN دوكـالتـىنـىڭ، ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـادىكـى بـىر قـىسـىم دۆلهتـلهر 
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خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىغـا قـارشـى جـازا يۈرگۈزۈۋاتـقان ۋاقـىتـتا ئېالن قـىلـىنـىشـى خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى مۇسۇلـمان دۆلهتـلهرنـى ئۆزىگه جهلـىپ قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۆزىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى رەزىل سـىيـاسـىتـىنـىڭ مـاھىيـىتـىنـى خـىرەلهشـتۈرمهكـچى ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدىكهن. 

خـىتـاي ئۆتـكهن يـىلـى خـىتـاي-ئهرەب ھهمـكارلـىق مۇنـبىرى چـاقـىرغـان ۋە ئـوتتۇرا شهرىقـتىكـى مۇسۇلـمانـالر 

كۆپ يـاشـايـدىغـان دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـى كۈچهيـتىشـكه بـاشـلىغـان. خهۋەردە يهنه بۇ ئهھۋالـدا 

بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى يـالغۇز خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـاسـتۇرىشـىغـىال قـارىتـا جـازا يۈرگۈزمهي، بۇ 

مهسـىلـىنـى ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى شېرىكـلىرى بـىلهن بـولـغان دىپـلومـاتـىك ئـاالقـىدىمۇ ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـى 

كېرەكلىكى تىلغا ئېلىنغان. 

خـىتـاي كـىشـىلـىك ھوقۇق جهھهتـته ئۆزىگه قـارشـى يـول تۇتـقان داڭلىق كـارخـانـىالرغـا زەربه بېرىشـنى 

داۋامالشتۇرماقتا 

«بلۇمبېرگ» تـورىنـىڭ 6-مـايـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـى 

بـاسـتۇرۇشـىغـا قـارشـى خهلـقئارالـىق مـاركـىالرنـىڭ خـىتـايـنى بـايقۇت قـىلـىشـى سهۋەبـلىك ئـائـىداس، نـايـكى 

قـاتـارلـىق داڭلىق كـىيـىم-كېچهك مـاركـىالرنـىڭ خـىتـايـدىكـى سېتىلـىش مـىقـدارى زور دەرىجـىدە چۈشۈپ 

كهتـكهن. بۇ خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق جهھهتـته ئۆزىگه قـارشـى مهيـدان تۇتـقان داڭلىق كـارخـانـىالرغـا 

بهرگهن زەربىسىنىڭ نامايهندىسى ئىكهن. 

يىڭى زىلالندىيه خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن قويۇق مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى خااليدۇ  

يـاپـونـىيه ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 7-مـايـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، تـىنـچ ئـوكـيان دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرى 

يـىڭى زىلـالنـدىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن تېخىمۇ يېقىن مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىپ، سـودا مۇنـاسـىۋىتـىدىن 

ھالـقىپ، كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىسـىدە ئـىخـتىالپـقا يـول قـويـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. يـىڭى زىلـالنـدىيـىنـىڭ 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن ئـاسـاسـلىق سـودا مۇنـاسـىۋىتـى بـار بـولسـىمۇ، لـىكـىن ئۆكـتهبـىردە ئـىكـكىنـچى قېتىم 

ۋەزىپـىگه ئـولتۇرغـان بـاش مـىنـىسـتىر جـاسـىنـدا ئـاردېرن (Jacinda Ardern) خـىتـايـنى ئۇيغۇر مهسـىلـىسـى ۋە 

خــوڭكوڭدىكــى كــىشــىلــىك ھوقۇق دەپــسهنــدىچــىلــىكــى تــوغــرىســىدا ئهيــىبــلىگهن ۋە بېيجىڭنىڭ 

ئـاگـاھالنـدۇرۇشـىغـا قـارىمـاي تهيۋەنـنىڭ دۇنـيا سهھىيه تهشـكىالتـىغـا قـاتـنىشـىشـىنـى قـولـلىغـان. بۇلتۇر ۋەزىپـىگه 

ئـولتۇرغـان تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى مـاھۇتـا ئـالـدىنـقى ئـايـدا ئـامېرىكـا، ئهنـگلىيه، كـانـادا  ۋە 

ئـاۋىسـتىرالـىيهنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بهش دۆلهت ئـاخـباراتـىنـىڭ رولـىنـى كېڭهيـتىشـتىن بـىئـارام بـولـغانـلىقـىنـى، 

بۇ بهش دۆلهتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق جهھهتتىكى يېتهكچى كۈچ بولۇشنىڭ ھاجىتى يوقلىقىنى ئېيتقان. 
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ئادىداس كهلگۈسى ئىستىقبالى ئۈچۈن خىتاينىڭ  بايقۇتىغا پىسهنت قىلمىدى 

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 7-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، گېرمـانـىيه تهنـتهربـىيه كـىيـىم-كېچهك 

شـىركـىتـى ئـادىداس خـىتـايـنىڭ 3-ئـايـدىكـى بـايقۇتـىنـى ئۆز مهھسۇالتـىغـا قـىسـقا مۇددەتـلىك تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ 

دەپ قـاراپ، 2021-يـىلـىدىكـى سېتىش مۆلـچهرىنـى ئۆسـتۈرگهن بـولۇپ، ئۇالر چـوڭ تـىپـتىكـى تهنھهرىكهت 

مۇسـابـىقـىسـىنـىڭ ئهسـلىگه كېلىشـىنـىڭ مهھسۇالت ئېھتىيـاجـىنـى ئـاشۇرىدىغـانـلىقـىنـى تهخـمىن قـىلـغان. ئـادىداس 

دەسـلهپـته ئېھتىيـاجـىنـىڭ شـىددەت بـىلهن تۆۋەنـلهپ كهتـكهنـلىكـىنـى بـايـقىغـان بـولسـىمۇ، لېكىن سېتىش 

ئـاسـتا-ئـاسـتا ئهسـلىگه كېلىپ يېقىنـقى بـىر نهچـچه ھهپـته ئـىچـىدىال خـىتـايـدىكـى سېتىلـىش ئهنـدىشـىسـى 

سهۋەبـىدىن چۈشۈپ كهتـكهن ئـادىداسـنىڭ پـاي بـاھاسـى 8.2% ئۆسـكهن ۋە گېرمـانـىيه كۆك ئۆزەك 

كۆرسهتكۈچىدىكى ئهڭ چوڭ پايدا ئالغۇچى بولۇپ قالغان. 

خىتاي ئۇيغۇر ھوقۇقىنى تهكشۈرۈشنى كهينىگه سۈردى 

ئـامېرىكـا ئـاۋازىنـىڭ 11-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ب د ت غـا ئهزا 

دۆلهتـلهرنـى چـارشهنـبه كۈنـى ئۆتكۈزۈلـىدىغـان غهربـتىكـى بـىر قـانـچه دۆلهت ۋە ھوقۇق تهشـكىالتـلىرى 

سـاھىبـخانـلىقـىدىكـى ئۇيغۇر كـىشـىلـىك ھوقۇق يـىغـىنـىغـا قـاتـناشـماسـلىقـقا چـاقـىرغـان بـولۇپ، كـونـا ئـادىتـى 

بـويـىچه، ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى رەزىل قـىلـمىشـلىرىنـى رەت قـىلـغان. خـىتـايـنىڭ بـىرلهشـكهن 

دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى ئۆمـىكـى بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، تهپ تـارتـماسـتىن شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋەزىيـىتـىنـى 

تـارىخـتىكـى ئهڭ يـاخشـى، ئهڭ مۇقـىم ۋەزىيهت دەپ بـىلـجىرالش بـىلهن بـىرگه، ئـامېرىكـا ۋە ئۇنـىڭ 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىغـا «شهرقـىي تۈركـىسـتان مهسـىلـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ خـىتـايـدا قـااليـمىقـانـچىلـىق پهيـدا 

قـىلـماقـچى» دەپ بۆھتان چـاپـلىغـان ۋە بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىدىكـى غهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئـائـىت 

يـىغـىنـنىڭ ئهمهلـدىن قـالـدۇرىلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـغان. ئـامېرىكـا، ئهنـگلىيه، گېرمـانـىيه، كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى 

كۈزىتـىش تهشـكىالتـى، خهلـقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى ۋە دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى قـاتـارلـىق بـىر قـانـچه 

دۆلهت ۋە تهشـكىالت خـىتـايـنىڭ قـارشـىلـىقـىغـا قـارىمـاسـتىن بۇ يـىغـىنـغا ئـاۋاز قـوشـقان بـولۇپ، ئهنـگلىيهنـىڭ ب 

د ت دا تۇرۇشــلۇق بــاش ئهلــچىســى بــاربــارا ۋۇدۋارد (Barbara Woodward) شهرقــىي تۈركــىســتان 

ۋەزىيىتىنى دەۋرىمىزدىكى ئهڭ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق كىرزىسىى دەپ ئاتىغان. 

ئالما تهمىنلهش زەنجىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى مهجبۇرىي ئهمگهك بىلهن چېتىشلىق ئىكهن 
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ھىنـدىسـتانـدىكـى تـىبهت خهۋەرلهر تـورىنـىڭ (Phayul) 12-مـايـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، پهن-

تېخنىكـا مـاگـناتـى بـولـغان ئـالـما شـىركـىتـىنـى تهمـىنـلهيـدىغـان يهتـته شـىركهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

مهجبۇرىي ئهمـگهك بـىلهن ئـاالقـىدار دەپ ئهيـىبـلهنـگهن بـولۇپ، بۇ يهتـته شـىركهتـنىڭ ئـالـتىسـى خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگهك بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان پـىروگـرامـمىلـىرىغـا قـاتـناشـقان. ئـىلـگىرى مۇشۇنـىڭغا 

ئـوخـشاش ۋەقهلهر بـىلهن ئهيـىبـلهنـگهن ئـالـما شـىركـىتـى ھازىرغـا قهدەر ئۆزىنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه قـارىتـا 

كهڭ قـورسـاق سـىيـاسـىتـى بـارلـىقـىنـى ئـىزچـىل بـىلـدۈرۈپ كهلـگهن بـولۇپ، 2020-يـىلـى 3-ئـايـدا ئـاۋسـترالـىيه 

ئـىسـتىراتېگىيـىلـىك سـىيـاسهت تهتـقىقـات ئـورنـى ئـالـما تهمـىنـلهش زەنـجىرىنـىڭ ئۇيغۇر مهجبۇرىي ئهمـگىكـىگه 

چېتىشلىق ئىكهنلىكىنى بايقىغان. 

دۇنيادىكى 50 تهسىرى ئهڭ كۈچلۈك لېدىر 

ئـامېرىكـا دىنـىي ئهركـىنـلىك كـومـىتېتىنـىڭ كـومـىسـسارى نۇرى تۈركهل ئـامېرىكـىدا چـىقـىدىغـان بـايـلىق 

ژورنـىلـىدا دۇنـيادىكـى 50 تهسـىرى ئهڭ كۈچلۈك لېدىر تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزۈلـگهن بـولۇپ، 1998-يـىلـى 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ پـانـاھلىقـىغـا ئېرىشـكهنـدىن بېرى داڭلىق كـىشـىلـىك ھوقۇق رەھبىرى سۈپـىتـىدە نـام 

 (Nancy Pelosi) قـازانـغان. نۇرى تۈركهل ئۆتـكهن يـىلـى ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ بـاشـلىقـى نهنسـى پـىلـوسـى

تهرىپـىدىن ئـامېرىكـا خهلـقئارا دىنـىي ئهركـىنـلىك كـومـىتېتىنـىڭ كـومـىسـسارى بـولۇپ تهيـىنـلهنـگهن ۋە 

پـارالمېنتنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه چېتىشـلىق  تـاۋارالرنـى چهكـلىشـىگه تۈرتـكه 

بـولـغان. نۇرى تۈركهل بـىر ئۇيغۇر بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن ھازىرغـا قهدەر ئۇيغۇر دەۋاسـىدا ئـاكـتىپ خـىزمهت 

قىلىپ كهلمهكته. 

تۈركىيهدىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا تابلېت ئېلىپ بېرىش سهپهرۋەرلىكى ياخشى ئۈنۈم بهردى 

دوكـتور ئهركـىن سـىدىق بـاشـچىلـىقـىدىكـى ئۇيغۇر پـىروجېكت فـونـدى ئۇيغۇريـار فـونـدىنـىڭ چـاقـىرىقـىغـا 

ئـاۋزا قـوشۇپ يـىغـقان ئـىئـانـىنـىڭ ئـاخـىرقـى مـىقـدارىغـا 19 دانه تـابـلهت سېتىۋېلىنـىپ، ئـىلـتىمـاس قـىلغۇچـى 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئادرېسىغا ئهۋەتىپ بېرىلگهن. 

رامـىزان ئېيىدا جهمـئىي 31 دانه تـابـلهت ئهۋەتـىپ بېرىلـدى. تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇر ئـوقۇغۇچـىالرغـا 

تـابلېت ئېلىپ بېرىش سهپهرۋەرلـىكـى بۈگۈنـگىچه يـاخشـى نهتـىجه بـىلهن داۋامـلىشـىپ، جهمـئىي 130 دانه 

تابلهت ئۇيغۇر پهرزەنتلىرىنىڭ قولىغا تهگكهن. 
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خـىتـايـنىڭ ئـاتـالـمىش «گۈزەل شـىنـجاڭ بهرپـا قـىلـىش» سهپـسهتـىسـىگه ئهگـىشـىپ مهسـچىتـلهر غـايـىپ 

بولماقتا  

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 14-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى دىنـىي ئېتىقـادقـا بـولـغان چهكـلىمـىلـىرى كۈنسېرى 

كۈچهيـگهن بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ ۋەيـران قـىلـىشـىدىن ئـامـان قـالـغان مهسـچىتـلهر كـومـمونـىسـتىك پـارتـىيـىنـىڭ 

تهشۋىقـاتـلىرى بـىلهن تـولـغان. رويتېرىس ئـاگېنتلىقـى پهيـشهنـبه كۈنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ غهربـىي جهنۇب 

ۋە ئـوتتۇرا قـىسـمىنـى زىيـارەت قـىلـغان بـولۇپ، ئۇالر زىيـارەت قـىلـغان مهسـچىتـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى قـىسـمهن 

يـاكـى پۈتۈنـلهي چېقىۋېتىلـگهن. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يـىگـىرمه مـىڭدىن ئـارتۇق مهسـچىت 

بـارلـىقـىنـى ئېيتقان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ مهسـجىدالرنـىڭ ئهھۋالـى ھهقـقىدە تهپسـىلـىي مهلۇمـات بهرمـىگهن. 

ئـاۋسـترالـىيه ئـىسـتىراتېگىيـىلـىك تهتـقىقـات ئـورنـىنـىڭ تهتـقىقـاتـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، ئـالـدىنـقى ئۈچ يـىل ئـىچـىدە 

16مىڭ مهسچىتنىڭ قىسمهن ياكى پۈتۈنلهي ۋەيران قىلىۋېتىلگهنلىكى ئاشكارىالنغان. 

خىتاي ئۇيغۇرالرنى مهجبۇرىي ئىشلىتىش ئارقىلىق قۇياش ئېنېرگىيىلىك باتارىيه تاختىسى ياسىماقتا  

ھىنـدىسـتان بـىلۇم خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 17-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، يهر شـارى قۇيـاش 

ئېنېرگـىيـىلـىك بـاتـارىيه تـاخـتىسـى ئـىشـلهپ چـىقـىرىلـىشـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـىدىكـى ئۇيغۇر 

مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ مهجبۇرىي ئهمـگىكـىگه چېتىشـلىق ئـىكهنـلىكـى بـايـقالـغان. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مـىلـيونـلىغـان ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت مۇسۇلـمانـلىرىنـى «ئېشىنـچا 

ئهمـگهك كۈچـى» ۋە «ئهمـگهك كۈچـلىرىنـى يۆتـكهش» نـامـىدا پۈتۈن مهمـلىكهتـتىكـى دېھقانـچىلـىق رايـونـى ۋە 

زاۋۇتـالردا قۇل ئـىشـچى قـىلـىپ ئـىشـلهتـكهن بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۇزۇنـدىن بـىرى ئۆزىنـىڭ بۇ رەزىل 

سـىيـاسـىتـىنـى تۈرلۈك يـولـالر بـىلهن پهردازالپ كهلـگهن. گهرچه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇ رەزىل قـىلـمىشـلىرىنـىڭ 

دۆلهت قـانۇنـىغـا مـاس كېلىدىغـانـلىقـىنـى، ئـىشـچىالرنـىڭ ئۆز ئـىخـتىيـارلـىقـى بـىلهن ئـىشـلهيـدىغـانـلىقـىنـى ئـىزچـىل 

تهكـىتـلهپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، ھۆكۈمهت ۋە كـارخـانـا مهنـبهلـىرىدىن ئېلىنـغان پـاكـىتـالردىن ئـىسـپاتـلىنـىشـىچه، 

ئهمـگهك كۈچـلىرىنـى يۆتـكهش ۋە ئـىشـلىتـىش ئۇيغۇر رايـونـىدا ئهزەلـدىن كۆرۈلۈپ بـاقـمىغـان مهجبۇرالش 

خــاراكتېرىگه ئــىگه ئــىكهن. خهۋەردە يهنه شهرقــىي تۈركــىســتان رايــونــىدىكــى مهجبۇرىي ئهمــگهكــنىڭ 

خهلـقئارالـىق ئـىشـلهپـچىقـىرىش زەنـجىرىگه قـانـچىلـىك تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـىنـى تهكشۈرۈش ئۈچۈن، بـارلـىق 

قۇياش مودېلى زەنجىرىنىڭ تهكشۈرۈلگهنلىكى تىلغا ئېلىنغان. 

خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى شهرقىي تۈركىستاندىكى ھهربىي قىسمىنى زامانىۋىالشتۇردى  
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ھىنـدىسـتان ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 17-مـايـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، ھىنـدىسـتان 2020-يـىلـى 

خـىتـايـنىڭ گـالۋان ۋە بـاڭكوك كۆلـى رايـونـىدىكـى تېررىتـورىيـىلـىك تـاجـاۋۇزچـىلـىقـىغـا قـارشـى چېكىنـىشـنى رەت 

قـىلـغىنـىدىن كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتان كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى قـوزغـاشـقا بـاشـلىغـان. شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ھهربـىي رايـونـى خـىتـايـنىڭ غهربـىدىكـى قـومـانـدانـلىق شـتابـىنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇپ، يېقىنـقى بـىر قـانـچه يـىل 

ئـىچـىدە خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان ھهربـىي رايـونـىدىكـى قۇرۇقلۇق قـىسـىمـلىرىنـىڭ 

زامـانـىۋىالشـتۇرۇش سـالـمىقـىنـى زور دەرىجـىدە ئـاشۇرغـان. ئـامېرىكـانـىڭ بېيجىڭ ۋە خـوڭكوڭغا ئـاالقـىدار 

ئهسـكىرى خـادىمـى دەنـىس بـىالسـكونـىڭ (Dennis Blasko) سۆزىگه ئـاسـاسـالنـغانـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ھهربـىي رايـونـىنـىڭ ئۆزىدە ئهلـلىك ئـاتـمىش مـىڭ ئـارمـىيه ئهسـكىرى بـار بـولۇپ، بـاشـقا تهھلىلـلهرگه كۆرە، 

خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يهتـمىش مـىڭ قۇرۇقلۇق ئـارمـىيه ئهسـكىرى بـارلـىقـنى 

كۆرسىتىپ بهرمهكته. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى نهنسـى پـىلـوسـىغـا بېيجىڭ ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـى 

سهۋەپلىك زەربه بهردى  

فـىرانسـىيه 24 تـورىنـىڭ 19-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ بـاشـلىقـى 

نهنسـى پـىلـوسـى (Nancy Pelosi)  خـىتـايـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى سهۋەبـلىك كېلهر 

يـىلـلىق  بېيجىڭ قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى دىپـلومـاتـىك بـايقۇت قـىلـىشـقا چـاقـىرغـانـدىن 

كېيىن، خـىتـاي چـارشهنـبه كۈنـى ئۇنـى يـالـغانـچى دەپ ئـاتـىغـان. 2022-يـىلـى 2-ئـايـدا خـىتـايـدا 

ئۆتكۈزۈلـمهكـچى بـولـغان بۇ تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـىڭ ھارپـىسـىدا ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ ئـاتـىغـان بـولۇپ، سهيـشهنـبه كۈنـى پـىلـوسـى 

ئـولـىمـپىكـنى دىپـلومـاتـىك بـايقۇت قـىلـىشـنى تهلهپ قـىلـغان. ئۇنـىڭ بۇ سۆزى خـىتـايـدا كهسـكىن ئـىنـكاس 

قـوزغـىغـان بـولۇپ، خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىر جـاۋ لـىجهن (Zhao lizhan) ئـامېرىكـا سـىيـاسـىئـونـلىرى 

ئـولـىمـپىك مۇسـابـىقـىسـى تـوغـرىسـىدا سـىيـاسـى ئـويۇن ئـويـناشـتىن تـوخـتىشـى كېرەك، دەپ بـىلـجىرلـىغـان. 

ئـانـالـىزچـىالر خـىتـايـنىڭ بۇ قېتىمـلىق تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە دىپـلومـاتـىك 

كۈچىنى دۇنيا سهھنىسىدە پاراتتىن ئۆتكۈزۈش پۇرسىتى دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشمهكته. 

كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىلـىرى تهنھهرىكهتـچىلهرنـى بېيجىڭ ئـولـىمـپىك مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت 

قىلىشقا چاقىردى 

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 19-مـايـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىلـىرى 

سهيـشهنـبه كۈنـى تهنھهرىكهتـچىلهرنـى كېلهر يـىلـى خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت 
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مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـقا چـاقـىرغـان. تۇلۇق بـايقۇت قـىلـىش چـاقـىرىقـى ئـامېرىكـا پـارالمېنتنىڭ قـىشـلىق 

ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت يـىغـىنـى ۋە خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىسـى مۇزاكـىرە قـىلـىنـىدىغـان ئـىسـپات 

ئـاڭالش يـىغـىنـىدىن ئـىلـگىرى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بـولۇپ، دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى، تـىبهت ھهرىكـىتـى، 

ئهركـىن تـىبهت، ئۇيغۇرالرغـا سهپهرۋەرلـىك پـائـالـيىتـى قـاتـارلـىق تهشـكىالت ۋە ھهرىكهتـلهرنـىڭ ۋەكـىلـلىرى 

ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـىغـا قـاتـناشـقان. ۋەكـىلـلهر يـىغـىنـدا خـىتـايـنىڭ رەزىل قـىلـمىشـلىرىنـى ئهيـىبـلهش 

بىلهن بىرگه تهنھهرىكهتچىلهرنى ھهقنى سۆزلهشكه ۋە كۈچىنى ئىشلىتىشكه ئۈندىگهن. 

لىتۋا پارالمېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالر ئۈستىدىكى باستۇرۇشىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونىدى 

لېتۋا پـارالمېنتى 19-مـاي چـارشهنـبه كۈنـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان بـاسـتۇرۇشـىنـى ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق دەپ تـونۇپ، بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قۇرغـان جـازا 

الگېرلـىرىنـى تهكشۈرۈشـىنـى، شۇنـداقـال يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى كۆزدىن 

كهچۈرۈشىنى تهلهپ قىلدى. 

خىتاي ياۋروپاغا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلىسىلهر دېدى 

  

سـىيـاسهت گېزىتـىنـىڭ 25-مـايـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى 

(Wang Yi) سهيـشهنـبه كۈنـى يـاۋروپـانـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى 

تـوغـرىسـىدا خـىتـايـغا يۈرگۈزگهن جـازاسـىغـا ئۇچۇق-ئـاشـكارە ھۇجۇم قـوزغـىغـان ۋە «يـاۋروپـا ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ نېمىلـىكـىنـى بـىلـىدۇ» دەپ بـىلـجىرلـىغـان. يېقىنـقى بـىر قـانـچه ئـاي ئـىچـىدە ئـامېرىكـا 

بـاشـچىلـىقـىدىكـى يـاۋروپـادىكـى بـىر قـانـچه دۆلهت خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق دەپ ئـاتـىغـان بـولۇپ، غهربـنىڭ دىقـقىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهك ۋە جـازا 

الگېرلـىرىغـا مهركهزلهشـكهن. بۇنـىڭغا چـىدىمـىغـان خـىتـاي ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى رەزىل 

قـىلـمىشـلىرىنـى تۈرلۈك سهپـسهتـىلهر بـىلهن پهردازالپ، خهلـقئارا جهمـىئـىيهتـنىڭ كۆزىنـى بـويـاشـقا ئـورۇنۇپ 

كهلـمهكـته. ۋاڭ بۇ قېتىممۇ خـىتـايـغا بـولـغان قـارشـى پـىكـىرلهرگه پـىسهنـىت قـىلـماسـتىن، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بـارغـان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى پۈتۈنـلهي ئـىنـكار قـىلـىپ، يـاۋروپـا بـىلهن 

ھهر تهرەپلىمه ھهمكارلىقنى ساقالپ قېلىش ۋە كېڭهيتىش نىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. 

ئارتىس جون سىنا (John Cena) تهيۋەننى دۆلهت دەپ ئاتىغانلىقى سهۋەبلىك كهچۈرۈم سورىدى  
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ئهلـجهزىرە تـورىنـىڭ 25-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـامېرىكـالـىق ئـارتـىس ۋە چېلىشـىش 

چېمپىيـونـى جـون سـىنـا ئۆزىنـىڭ ئهڭ يـىڭى فـىلـىمـىنـىڭ تهشۋىقـات فـىلـىمـىدە تهيۋەنـنى بـىر دۆلهت دەپ 

ئـاتـىغـانـلىقـى ئۈچۈن خـىتـايـدىن كهچۈرۈم سـوراشـقا مهجبۇر بـولـغان. سـىنـا سهيـشهنـبه كۈنـى خـىتـايـنىڭ 

ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىسـى بـولـغان ۋېيبو ھېسابـاتـىدا، ئۈزىنـىڭ «تېز ۋە تـوققۇز ئـاچـچىق» نـامـلىق 

فـىلـىمـىنـىڭ تهشۋىقـاتـىدا تهيۋەنـنى بـىر دۆلهت دەپ ئـاتـىغـانـلىقـى ئۈچۈن كهچۈرۈم سـوراپ فـىلـىم ئـىشـلىگهن 

بـولۇپ، ئۇ فـىلـىمـدە «مهن خـاتـالـىق ئۆتكۈزدۈم، ھهمـمىدىن مۇھىمـى مهن جۇڭگۇنـى ۋە جۇڭگۇلۇقـالرنـى 

يـاخشـى كۆرىمهن» دىگهن. ئۇنـىڭ بۇ كهچۈرۈم سـوراش تـوغـرىسـىدىكـى فـىلـىمـى خـىتـاي ئـىجـتىمـائـىي 

تـاراتقۇلـىرىدا تېخىمۇ غهزەپ قـوزغـىغـان ۋە سـىنـانـى تهيۋەنـنى خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـمى دەپ ئېيتمىدى دەپ 

ئهيـىبـلىگهن. سـىنـا ئـوخـشاشـال ئـامېرىكـىدا جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـى ۋە بـاشـقا تهنـقىدچـىلهرنـىڭ تهنـقىدىگه 

ئۇچرىغان بولۇپ، ئۇنى خىتايغا باش ئهگدى دەپ ئهيىبلىگهن. 

سۈنئىي ئهقىل ھېسيات بايقاش يۇمشاق دېتالى ئۇيغۇرالردا سىناق قىلىندى  

ئهنـگلىيه BBC خهۋەر ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 26-مـايـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، سۈنـئىي ئهقـىل ۋە چـىراي 

تـونۇش ئـارقـىلـىق ھېسيات ھالـىتـىنـى ئـىپـادىلهيـدىغـان كـامېرا سـىسـتىمـىسـى ئۇيغۇرالرغـا سـىنـاق قـىلـىنـغان 

بـولۇپ، ئـىسـمىنـى ئـاشـكارىالشـنى خـالـىمـىغـان بـىر يۇمـشاق دېتال ئـىنـژىنېرى شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـىدىكـى 

سـاقـچىخـانـىالرغـا بۇ خـىل سـىسـتىمـىالرنـى ئـورنـاتـقانـلىقـىنـى ئـاشـكارىلـىغـان. ئېنژىنېرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، سۈنـئىي 

ئهقـىل سېستىمـىسـىنـىڭ يۈز ئـىپـادىسـى ۋە تېرە تهر تۈشۈكـچىلـىرىدىكـى مـىنۇتلۇق ئۆزگـىرىشـلهرنـى بـايـقاش ۋە 

تهھلىل قـىلـىش ئـىقـتىدارى بـار بـولۇپ، خـىتـايـالر بۇ دېتالـنى ئـىشهنچـلىك دەلـىل ئـىسـپات يـوق ئهھۋالـدا 

ئـالـدىن ھۆكۈم قـىلـىش ئۈچۈن ئـىشـلهتـكهن. ھازىرغـا قهدەر خـىتـايـدىكـى تېخنىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ دۆلهت 

بـىلهن قـانـچىلـىك مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـى تـوغـرىسـىدا مۇنـازىرىلهر بـولۇپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، ئـامېرىكـانـى بـازا 

قــىلــغان تهتــقىقــات گۇرۇپــپىســى IPVM چــىراي تــونۇش مهھسۇالتــلىرىنــىڭ مهخسۇس ئۇيغۇرالرنــى 

پهرىقلهندۈرۈش ئۈچۈن الھىيهلهنگهنلىكىنى بايقىغان. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۇيغۇر ئـاالھىدە سـوت مهھكىمـىسـىنـى خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـىغـا ئـارىالشـتى دەپ 

ئهيىبلىدى  

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 25-مـاي ۋەتـىنـىمـىز شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـى 

ئۆتكۈزگهن بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ رەزىل قـىلـمىشـلىرىنـى پـاش قـىلـىش ئۈچۈن ئهنـگىلـىيـدە قۇرۇلـغان ئۇيغۇر سـوت 

مهھكىمـىسـىنـى قـارىلـىغـان. ئۇيغۇر سـوت مهھكىمـىسـى يېقىنـدا خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك 

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـدا سـوت ئـاچـىدىغـان بـولۇپ، خـىتـاي بۇ سـوت مهھكىمـىسـىنـى ئـامېرىكـا 
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بـاشـچىلـىقـىدىكـى خـىتـايـغا قـارشـى بـىر قـانـچه دۆلهت ۋە دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى بـىرلـىكـته قۇرغـان قـانۇنسـىز 

تهشـكىالت دەپ ئهيـىبـلىگهن. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يهنه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى رەزىل قـىلـمىشـلىرىنـى 

پۈتۈنـلهي نۇمۇسسـىزالرچه ئـىنـكار قـىلـىپ، ئۇيغۇر سـوت مهھكىمـىسـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق بـار دەپ يـالـغانـنى تـوقۇش ئـارقـىلـىق خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرىغـا ئـارىالشـتى دەپ 

بىلجىرلىغان. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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