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مهخپىي ئۇرۇش

روبېرت سپالدىڭ

 خىتاي تهتقىقاتى



ئون بىرىنچى باب : خىتاينىڭ ئۆز يېغىدا ئۆز گۆشىنى قورۇش 

ئـامېرىكـا ۋە پۈتۈن دۇنـيا بۇرۇلۇش نۇقـتىسـىدا تۇرمـاقـتا. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ مهخـپىي ئۇرۇشـىدا پـائـال 

ھهرىكهتـكه ئۆتـكىلـى يـىگـىرمه يـىلـدىن ئـاشـتى. ھازىر ئۇنـىڭ 2049 - يـىلـغا بـارغـانـدا، يهنـى خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ھاكـىمـىيهتـنى قـولـىغـا ئـالـغىنـىغـا يۈز يـىل بـولـغانـدا، يهر شـارىدىكـى ھۆكۈمـران دۆلهتـكه 

ئـايـلىنـىش نـىشـانـىغـا ئـازال ۋاقـىت قـالـدى، شۇنـداقـال خـىتـاي بۇ نـىشـانـنى ئـىشـقا ئـاشۇرااليـدىغـانـدەك قـىلـىدۇ. 

ئـامېرىكـا ۋە دۇنـيادىكـى يېڭى ئـىقـتىسـادىي كۈچـلهر ئۆزىمۇ تۇيـمىغـان ھالـدا خـىتـايـنىڭ قهد كۆتۈرۈشـىگه 

ھهمـدەمـدە بـولـدى. خۇشـخهۋەر شۇكـى، خـىتـاي ئـىلـگىرىكـىدەك ئۆز پـىالنـىنـى يـوشۇرۇپ يۈرمهس بـولـدى. ئهمـدى 

ھۆكۈمـىتـىمـىز، سـىيـاسـىيـونـلىرىمـىز ۋە مـالـىيه سـاھهسـىدىكـى ئـاۋانـگارتـالر دۆلـىتـىمـىزنـىڭ مهنـپهئهتـى ۋە ئـامېرىكـا 

جهمئىيىتىنى خاراكتېرلىگهن پىرىنسىپالر ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىدىغان ۋاقىت كهلدى. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئېچىۋېتىلـگهن جهمـئىيـىتـىمـىزگه ئېلىپ كېلىدىغـان ئهجهلـلىك تهھدىتـىنـى 

تـوسۇش ئۈچۈن ئـامېرىكـا ۋە غهرب قـولـلىنـىشـى كېرەك بـولـغان تۆت مۇھىم ئۇقۇم بـار. ئهمـما مهن بۇالرنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـتىن بۇرۇن، ئـامېرىكـا تـارىخـىدىكـى ئهڭ ھالـقىلـىق پهيـتلهردىن بـىرىنـى بـايـان قـىلـىپ ئۆتكۈم بـار. 

مهن بۇنـىڭ بـىزنـى كهلگۈسـىدىكـى رىقـابهت تـوغـرىسـىدا بـىر رامـكا ۋە قـايـىل قـىالرلـىق نۇقـتىئـىيـنهزەر بـىلهن 

تهمىنلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. 

1941 - يـىلـى 1 - ئـايـنىڭ 6 - كۈنـى، پـرىزدېنت فـرانـكلىن دېالنـو روزۋېلىت يـىلـلىق دۆلهت ئهھۋالـى 

بـايـانـاتـىنـى ئېالن قـىلـدى. ئۇنـى ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت ئهھۋالـى تـوغـرىسـىدىكـى يېڭىلـىق دېگهنـدىن كۆرە، 

ھىتلېرنـىڭ ھۇجۇمـىغـا ئۇچـراۋاتـقان دۇنـيانـىڭ ئهھۋالـى تـوغـرىسـىدىكـى يېڭىلـىق دېيىش تـوغـرا بـوالتـتى. 

روزۋېلىت تهھدىتـلهرنـى خۇالسـىلهش ئـارقـىلـىق، دۆلـىتـىمـىزنـى ئۇرۇشـقا تهيـيارلـىق قـىلغۇزۇۋاتـاتـتى. روزۋېلىت 

ئۆزى ئۇزۇنـدىن بۇيـان ئـامېرىكـانـىڭ ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىغـا قـاتـنىشـىشـى مۇقهررەر دەپ قـاراپ كهلـگهنـىدى. 

ئۇ 1939 - يـىلـى دۆلهت مهجـلىسـىدىن ئهنـگلىيهگه قـارىتـىلـغان قـورال سېتىش ئېمبارگـوسـىنـى بـىكـار قـىلـىشـنى 

تهلهپ قـىلـغانـىدى. شۇنـداقـال،ئۇ يهنه ئـامېرىكـانـىڭ چـوقۇم «دېموكـراتـىيهنـىڭ ئۇلۇغ قـورال - يـاراغ 

ئـامـبىرى»غـا ئـايـلىنـىشـى كېرەكـلىكـىنـى جـاكـارالپ، ئـامېرىكـادىكـى قـورال – يـاراغ كـارخـانـىلـىرىنـى ئۇرۇشـقا 

تهيـيارلـىق قـىلـىشـقا چـاقـىرغـانـىدى. ئهمـدى بـولـسا، پـرىزدېنت بۇ مهسـىلـىنـى خهلـقنىڭ ئـالـدىغـا قـويۇپ، ئۆز 

نۇتـقىنـى ھىتلېرنـىڭ «مهيـلى قـورال ئـارقـىلـىق، يـاكـى ھېلىھهم (ئۇرۇشـقا قـاتـناشـماي) تـىنچـلىق ئـىچـىدە تۇرۇۋاتـقان 
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دۆلهتـلهر ئـارىسـىدا ئـىخـتىالپ پهيـدا قـىلـىشـقا ئۇرۇنغۇچـىالرنـىڭ زەھهرخهنـدە تهشۋىقـاتـلىرىنـى مهخـپىي تـارقـىتـىش 

ئـارقـىلـىق، دېموكـراتـىك تۇرمۇش ئۇسۇلـى»غـا قـاراتـقان ئۇرۇشـى تـوغـرىسـىدىكـى درامـاتـىك ھهقـىقهتـلهرگه تـاقـابـىل 

تۇرۇش قـورالـى سۈپـىتـىدە ئـىشـلهتـتى. روزۋېلىتـنىڭ بۇ نۇتـقىدا يهكـكىچـىلـىكـنىڭ (isolationism) خهتـىرى 

تهكـىتـلهنـدى. ئۇ ھهتـتا تهخـىرسـىزلـىكـنى يۇمۇرىسـتىك تۈسـته بـايـان قـىلـىپ: «بـىر دۆلهت بـولۇش سۈپـىتـىمـىز 

بـىلهن، كۆڭلىمـىزنـىڭ يۇمـشاقـلىقـىدىن پهخـىرلـىنـىشـىمـىز مۇمـكىن. ئهمـما <يۇمـشاقـباش>لـىقـنىڭ ئـاقـىۋىتـى تـولـىمۇ 

ئېغىردۇر». 

نۇتۇقـنىڭ ئـاخـىرلـىشـىش مـىنۇتـلىرى ئۇنـىڭ ئهڭ ھالـقىلـىق پهيـتى بـولۇپ، بۇ چـاغـدا روزۋېلىت: «بـىز 

بـىخهتهرلـىكـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـماقـچى بـولـغان كهلگۈسـى كۈنـلهردە، تۆت تۈرلۈك زۆرۈر كـىشـىلـىك 

ئهركـىنـلىك ئۈسـتىگه قۇرۇلـغان دۇنـيا قۇرۇپ چـىقـىشـنى ئۈمـىد قـىلـىمـىز» دېدى ۋە بۇالرنـى تۆۋەنـدىكـىدەك رەتـكه 

تۇرغۇزدى: 

سۆز ۋە پىكىر ئهركىنلىكى 

ھهركىمنىڭ ئۆزى خالىغان شهكىلدە تهڭرىگه ئىبادەت قىلىش ئهركىنلىكى 

موھتاجلىقتىن خالىي بولۇش ئهركىنلىكى 

قورقۇنچتىن ئهمىن بولۇش ئهركىنلىكى 

روزۋېلىت تـارتـىۋېلىنـسا بـولـمايـدىغـان مهزكۇر ئهركـىنـلىكـلهرنـى بـايـان قـىلـغانـدىن كېيىن، ئۇنـىڭغا 

«دۇنـيانـىڭ ھهر قـانـداق يېرىدە» دېگهن ئـىبـارىنـى قـوشۇپ، بۇالرنـىڭ پهقهت ئـامېرىكـالـىقـالرغـىال خـاس ھوقۇقـالر 

ئهمهسـلىكـىنـى تهكـىتـلىدى. بۇالر ھهر بـىر دۆلهتـتىكـى ھهر بـىر ئـادەم بهھرىمهن بـولۇشـقا تېگىشـلىك كـىشـىلـىك 

ھوقۇق ئىدى. 

تـولـىمۇ ئـىخـچام، ئهمـما دائـىرىسـىنـىڭ كهڭلىكـى بـىلهن كـىشـىلهرنـى ھهيـران قـالـدۇرغـان مهزكۇر خـىتـابـنامه 

ھازىر «تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىك نۇتـقى» دەپ ئـاتـالـماقـتا. مهزكۇر نۇتۇق بـىر قـاتـار جهھهتـلهردە بېشارەت 

خـاراكتېرلـىك بـولۇپ، روزۋېلىت ئۆزىنـىڭ ئۇشـبۇ كهلگۈسـى تهسهۋۋۇرىنـى بـايـان قـىلـىپ، 11 ئـايـدىن كېيىن، 

يهنـى 1941 - يـىلـى 12 - ئـايـنىڭ 7 - كۈنـى يـاپـونـالر «مهرۋايـىت پـورتـى» (پېئارل خـاربـور)نـى بـومـباردىمـان 

قـىلـدى. ئـامېرىكـا ئۇرۇشـقا (يهنـى ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىغـا) رەسـمىي قـاتـنىشـىپ، فـاشـىزمـغا قـارشـى تۇرۇش ۋە 

جهمـئىيـىتـىمـىزنـىڭ يـادروسـى بـولـغان ئهركـىنـلىكـنى قـوغـداش ئۈچۈن كۈرەش قـىلـدى. ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى 

ئـاخـىرالشـقانـدا، روزۋېلىتـنىڭ «تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىك» ئۇقۇمـى ئـاتـالنـتىك ئهھدىنـامـىسـى ۋە بـىرلهشـكهن 

دۆلهتلهر تهشكىالتى نىزامنامىسىنىڭ ئۇلىغا ئايالندى. 

روزۋېلىت دۆلهتـلهر بـىرلهشـمىسـىنـىڭ بـىرلـىكـته ھهرىكهت قـىلـىش ئـارقـىلـىق بۇ ئهركـىنـلىكـكه كـاپـالهتـلىك 

قـىالاليـدىغـانـلىقـىغـا ئـىشهنـگهن. ئۇنـىڭ سۆزىدە «ئـامېرىكـا ئۆز ئـالـدىغـا غهلـبىنـى قـولـغا كهلتۈرەلهيـدۇ» دېگهن 
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قـاراشـقىمۇ رەددىيه بېرىلـگهن بـولۇپ، ئۇ: «بۇنـداق ۋاقـىتـالردا، ھهرقـانـداق بـىرەيـلهنـنىڭ تهيـيارلـىقسـىز، يهنه 

تېخى بـىر قـولـى ئـارقـىسـىغـا بـاغـالنـغان ئـامېرىكـانـى پۈتۈن دۇنـياغـا تـاقـابـىل تۇرااليـدۇ دەپ قـارىشـى گۆدەكـلىك، 

شۇنـداقـال خـىيـالـپهرەسـلىكتۇر» دېگهن. ئهكسـىچه، ئۇ قـانۇن بـىلهن ئـىدارە قـىلـىنـىدىغـان ۋە مهسـىلـىلهرنـى تـىنـچ 

سۆھبهت ئارقىلىق ھهل قىلىدىغان خهلقئارالىق تهرتىپ ئورنىتىشقا چاقىرىق قىلغانىدى. 

ئـامېرىكـا ھېلىھهم «تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىك» ئۇقۇمـى ئۆزىگه مۇجهسـسهمـلىگهن پـىرىنسـىپـالرنـى يـاقـىاليـدۇ. 

ئۇالرنـىڭ ئـىكـكىسـى ئـامېرىكـا ئـاسـاسـىي قـانۇنـىغـا كـىرگۈزۈلـگهن. ئهمـما، دۇنـيا تۈپـتىن ئۆزگهردى. بۈگۈنـكى 

دۇنـيا تـامـامهن يهر شـارىالشـقان ۋەزىيهتـته، بـىز قېلىپـالشـتۇرۇلـغان، پـىرىنسـىپـال سـىسـتېمىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـىغـا ۋە 

ۋەيـران بـولۇشـىغـا شـاھىت بـولۇۋاتـىمـىز. يهرشـارىدىكـى پۇل ۋە تهسـىر ئېقىمـىنـى ئـىنـچىكه كۆزەتـكهن ھهر قـانـداق 

ئـادەم ھهرقـايسـى دۆلهت ھۆكۈمهتـلىرىنـىڭ خهلـقئارا سهھنىدە رىقـابهتـچى دۆلهتـلهر بـىلهنـال ئهمهس، بهلـكى 

دۆلهت ھالـقىغـان شـىركهتـلهر، ئـامـمىۋى تهشـكىالتـالر، جـىنـايهت گۇرۇھلىرى ۋە تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى بـىلهن 

ئۆزئـارا گـىرەلـىشـىۋاتـقانـلىقـىنـى ۋە رىقـابهتـلىشـىۋاتـقانـلىقـىنـى، ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ پـايـدا، ھوقۇق ۋە كـونـترول 

ئۈچۈن چهكلىمىسىز جهڭ قىلىۋاتقانلىقىنى بايقايدۇ. 

ھېچقانـداق بـىر دۆلهت «تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىك»كه خـىتـايـدەك شـىددەتـلىك قـارشـى تۇرمـايـدۇ، 

شۇنـداقـال ھېچقانـداق بـىر دۆلهت ئۆزى ۋەيـران قـىلـماقـچى بـولـغان قـائـىدە - تۈزۈمـلهرگه رىئـايه قـىلـىۋاتـقانـدەك 

كۆرۈنۈش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي كۈچـىنـى ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، يهر شـارىالشـقان 

سىستېمىغا بۇ قهدەر پارازىتالرچه بېقىنىپ، ئۇنىڭ «قېنى»نى شوراپ باقمىدى. 

مـوھتاجـلىقـتىن خـالـىي بـولۇش ئهركـىنـلىكـى، يهنـى ئـىقـتىسـادىي مۇقـىمـلىقـنى رويـاپـقا چـىقـىرىش ئـىقـتىدارى 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۆز خهلـقىگه بېرەلهيـدىغـان بـىردىنـبىر نهرسـىدۇر. گهرچه («مـوھتاجـلىقـتىن خـالـىي 

بـولۇش»تـىن ئـىبـارەت) بۇ ئـاالھىدە ئهركـىنـلىك غهربـتىكـى نۇرغۇن كـىشـىلهر ئهسـته تۇتۇشـقا تېگىشـلىك ئـىنـتايـىن 

مۇھىم پـىرىنسـىپ بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـى ھهرگـىزمۇ بـىردىنـبىر كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپ قـارىۋېلىشـقا بـولـمايـدۇ. 

سۆز، ئـىدىيه، دىن، مهتبۇئـات قـاتـارلـىقـالردىن ئـىبـارەت ئهركـىنـلىكـنىڭ قـىمـمهتـلىك ئۇل - ئـاسـاسـلىرى خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى تهرىپـىدىن دۈشـمهن دەپ قـارىلـىدۇ. ئۇالر ھهتـتا پـارتـىيه مـاتېرىيـالـلىرىدا خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

ھاكىمىيىتىنىڭ داۋاملىشىشى ئۈچۈن تهھدىت دەپ كۆرسىتىلگهن. 

ھهمـدە بۇ بـىزنـى روزۋېلىت ئـوتتۇرىغـا قـويـغان «تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىك»نـىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـىسـى بـولـغان 

«قـورقۇنـچتىن ئهمـىن بـولۇش ئهركـىنـلىكـى»گه دىقـقىتـىمـىزنـى ئـاغـدۇرۇشـقا ئۈنـدەيـدۇ. گهرچه خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى ھهمـىشه تـاشـقى دۇنـياغـا «دوسـتانه، تهڭ پـايـدا ئېلىشـنى خـااليـدىغـان» تۇتۇمـىنـى ئـىزھار قـىلـىپ 

كهلـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ ئۆز دۆلـىتـىنـى قـانۇن بـىلهن ئهمهس، بهلـكى ۋەھىمه بـىلهن بـاشقۇرىدۇ. ئۇ 

پۇقـراالرنـى كـونـترول قـىلـىشـقا ئۇرۇنۇپ، ئۇالرنـى ھهقـىقـىي رەۋىشـتىكـى ئـىدىيه، ھهرىكهت ۋە پـىكـىر 

ئهركىنلىكىدىن مهھرۇم قىلغان. 
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خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ «كـىشـىلهرنـىڭ نېمىلهرنـى قـىلـسا بـولـىدىغـانـلىقـى ۋە نېمىلهرنـى قـىلـسا 

بـولـمايـدىغـانـلىقـى» تـوغـرىسـىدىكـى ھاكـىممۇتـلهق ئهنـدىزىسـىنـى (پۈتۈن دۇنـياغـا) ئېكسپورت قـىلـىشـقا ھېرىسـلىقـىدا 

شهك يـوق. ئۇ رەقهمـلىك ۋاسـىتـىلهر ئـارقـىلـىق ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ قـىلـمىشـلىرىنـى، جۈمـلىدىن ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇ 

يـولـالنـمىلـىرىنـى، كـىشـىلهرنـىڭ نېمىلهرگه «ئـالـقىش» بهرگهنـلىكـىنـى، نېمىلهرنـى سېتىۋالـغانـلىقـىنـى ۋە 

ئېلخهتـلىرىنـى نـازارەت قـىلـىدۇ. شۇنـداقـال، ئۇ دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالرنـى 

نـازارەت قـىلـىدۇ. شۇنـىسـى ئېنىقـكى ـــ يـاكـى ئـالـدىمـىزدىكـى بهتـلهردە بۇنـىڭ دەلـىلـلىرى كۆرسـىتـىلـگهنـدىن 

كېيىن، ئېنىق بـولۇشـى كېرەكـكى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى دۇنـيانـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە سـىيـاسـىي ۋەزىيـىتـىگه تهسـىر 

كۆرسـىتـىش ۋە ئۇالرنـى تـىزگـىنـلهش ئـىقـتىدارىنـى تېخىمۇ كۈچهيـتىش ئۈچۈن دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا 

خۇسۇسىي سانلىق مهلۇماتالرنى قولغا چۈشۈرۈشكه ئۇرۇنىدۇ. 

خـىتـايـنىڭ يهر شـارىۋى تهسـىر كۆرسـىتـىش مۇجـادىلـىسـىنـى، شۇنـداقـال ئـىقـتىسـادىي ۋە ھهربـىي كۈچـكه 

ئېرىشـىش ئۈچۈن، ئـالـدامـچىلـىقـنى، ئـوغـرىلـىقـنى، پـارا بېرىشـنى ۋە بـاسـتۇرمـىچـىلـىقـنى تهرغـىب قـىلـىدىغـان 

ئـىدىئـولـوگـىيهلـىك ئهسهبـىيـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، روزۋېلىتـنىڭ سۆزىنـىڭ تهكـرارالشـقا ئهرزىيـدىغـان بـىر 

بۆلىكى بار. ئهينى ۋاقىتتا، ئۇ ناتسىست گېرمانىيهسىنىڭ تهھدىتى توغرىسىدا سۆزلهۋاتقانىدى، ئهلۋەتته. 

دۆلـىتـىمـىزنـىڭ ۋە دېموكـراتـىيهمـىزنـىڭ كهلگۈسـى ۋە بـىخهتهرلـىكـىنـىڭ چېگرامـىزنـىڭ سـىرتـىدىكـى ۋەقهلهرگه 

زور دەرىجـىدە بـاغـلىنـىشـلىق بـولۇپ قـالـغانـلىقـىنـى ئهپسۇسـلىنـىش ئـىلـكىدە مهلۇم قـىلـىشـنىڭ زۆرۈرلـىكـىنـى 

بايقىدىم. 

دېموكـراتـىك مهۋجۇتلۇقـنى قـورالـلىق كۈچ ئـارقـىلـىق قـوغـداش مۇجـادىلـىسـى ھازىر تۆت قـىتـئهدە 

داغـدۇغـىلـىق ئېلىپ بېرىلـماقـتا. ئهگهر بۇ مۇداپـىئه ھهرىكـىتـى مهغلۇپ بـولـسا، يـاۋروپـا، ئـاسـىيـا، ئـافـرىقـا ۋە 

ئـاۋىسـتىرالـىيهنـىڭ بـارلـىق نـوپۇسـى ۋە بـارلـىق بـايـلىقـلىرى بـويسۇنـدۇرغۇچـىالر تهرىپـىدىن تـىزگـىنـلىنـىدۇ. شۇنـى 

ئۇنتۇپ قـالـماسـلىقـىمـىز كېرەكـكى، بۇ تۆت قـىتـئهدىكـى نـوپۇس ۋە بـايـلىق غهربـىي يېرىم شـارنـىڭ ئـومۇمـىي 

نوپۇسى ۋە پۈتكۈل بايلىقىدىن زور دەرىجىدە ئېشىپ كېتىدۇ. 

بۈگۈنمۇ ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـىگه ئـوخـشاش درامـاتـىك ۋەزىيهت مهۋجۇت. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئهگهر بـىزنـىڭ 

خـىتـايـغا قـاراتـقان مۇداپـىئهمـىز مهغلۇپ بـولـسا، شـىمـالـىي ۋە جهنۇبـىي ئـامېرىكـانـىمۇ «بـويسۇنـدۇرغۇچـىالر 

تهرىپـىدىن تـىزگـىنـلىنـىدىغـان» قـىتـئهلهر تـىزىمـلىكـىگه قـوشۇپ قـويسـىڭىز بـولـىدۇ. بۇ بۆلهك بۈگۈنـكى كۈنـدە 

ئـوخـشاشـال مۇھىم، چۈنـكى خـىتـايـنىڭ ئۆز پۇقـرالـىرىغـا قـاراتـقان بـاسـتۇرمـىچـى مۇئـامـىلـىسـىنـى «كېيىنـكى 

نـاتسـىزم»دىن بـاشـقا ئـىبـارە بـىلهن سۈپهتـلىگـىلـى بـولـمايـدۇ. ئۇنـىڭ دىنـنى چهكـلىشـى، مۇسۇلـمان ئۇيغۇرالرنـى ۋە 

تـىبهت بۇددىسـتالرنـى نـازارەت قـىلـىشـى ۋە تۈرمـىگه سـولـىشـى، دۆلهت ئـىچـى – سـىرتـىدا ئۆز پۇقـرالـىرىنـى نـازارەت 

قـىلـىشـى، ئۆكـتىچـىلهرنـى تۈرمـىگه سـولـىشـى، دۆلهتـنىڭ ھهمـمىدىن ئـالـىي كۈچـكه ئـىگه ئـىكهنـلىكـىنـى زىيـادە 

تهكـىتـلىشـى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ھىتلېرنـىڭ دۇنـيانـى تـىزگـىنـلهش تهسهۋۋۇرىنـىڭ يېڭىالنـمىسـىدۇر. بـىردىنـبىر 
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ئـوخشـىمـايـدىغـان يېرى شۇكـى، خـىتـاي «چـاقـماق تېزلـىكـىدىكـى ئۇرۇش»، ھهربـىي كۈچ ۋە «يهھۇدىي 

قـىرغـىنـچىلـىقـى»نـىڭ ئـورنـىغـا، ئـىقـتىسـادىي كۈچـىدىن پـايـدىلـىنـىش، قـانۇنسـىز تېخنىكـا يۆتـكهش، تـور 

تـاجـاۋۇزچـىلـىقـى، ئۇل مۇئهسـسهسه كـونـتروللۇقـى، سـىيـاسـىي ھىيـله - مـىكـىر ۋە ھهربـىي ئـورۇنـالشـتۇرمـىالرنـىڭ 

دەرىجـىسـىنـى ئۆسـتۈرۈش قـاتـارلـىق ئـاغـدۇرمـىچـىلـىق ۋاسـىتـىلـىرى ئـارقـىلـىق تـاجـاۋۇزچـىلـىق ۋە «ئـىسـتېالچـىلـىق» 

قىلماقتا. 

خـىتـايـنىڭ چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـىنـى تـوخـتىتـىش پۈتۈن ئـامېرىكـادا، شۇنـداقـال دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى 

جـايـلىرىدىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىمـىز بـىلهن بـىر نـىيهت، بـىر مهقـسهتـته «ئهركـىنـلىكـنىڭ كهلگۈسـى خهتهر ئـىچـىدە» 

دېگهن نۇقـتىغـا مهركهزلـىشـىشـنى تهقهززا قـىلـىدۇ. ئهمـما، بۇ ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىش ئۇنـىڭغا ئۆز زېمىنـىمـىزنـىڭ 

ئىچىدىن باشالپ تاقابىل تۇرۇشتىن دېرەك بېرىدۇ. 

مېنىڭچه بـىزنـىڭ ھهرىكهت قـىلـىشـقا ئۈچ يـىلـال ۋاقـتىمـىز قـالـدى. ئهگهر بـىز خـىتـايـنىڭ مۇرەكـكهپ تهسـىر 

كۆرسـىتـىش مۇجـادىلـىسـى تـورىنـىڭ ئـىسـكهنـجىسـىدىن قۇتۇاللـمىسـاق، (خـىتـايـغا) مهبـلهغ سېلىشـنى 

تـىزگـىنـلىيهلـمىسهك يـاكـى ئۇل مۇئهسـسهسه مهسـىلـىلـىرىمـىزنـى ھهل قـىاللـمىسـاق؛ ئهگهر بـىز پۇقـرالـىرىمـىزنـى 

ئهھمىيهتـلىك خـىزمهت بـىلهن تهمـىنـلهش ئـارقـىلـىق، ئۇالرنـى قـوغـدىمـىسـاق يـاكـى سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـىڭ 

بـىخهتهرلـىكـىگه ۋە مهخـپىيهتـلىكـىگه خـىتـاي شۇالرنـى قـولـغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن كۆرسهتـكهنـچىلـىك قـىزغـىنـلىق 

بـىلهن كـاپـالهتـلىك قـىلـمىسـاق؛ ئهگهر بـىز خـىتـاي بـىلهن سـودا قـىلـىۋاتـقان شـىركهتـلهرنـىڭ قـانۇنـىي جهھهتـتىن 

قـوغـدىلـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن «چهتـئهل ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى كهچۈرۈم قـانۇنـى»غـا تۈزىتـىش 

كـىرگۈزمـىسهك؛ ئهگهر دۆلهت مهجـلىسـى ۋە ئـالـىي سـوت مهھكىمـىسـى نهق پۇلـالرنـىڭ سـايـلىغۇچـىالرغـا تهسـىر 

كۆرسـىتـىش ئۈچۈن سـىيـاسـىي پـائـالـىيهتـلهرگه ئېقىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئـالـىدىغـان قـانۇنـالرنـى قـايـتا كۆزدىن 

كهچۈرمـىسه، بـىز خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىچـى - سـىرتـىدىكـى سـىيـاسـىتـىنـىڭ قۇربـانـىغـا ئـايـلىنـىپ كېتىمـىز – دە، 

ئاخىرىدا «تۆت تۈرلۈك ئهركىنلىك»تىن مهھرۇم قالىمىز. 

خـىتـايـنىڭ بۈگۈنـگه قهدەر قـىلـغان ھهرىكهتـلىرى ئـالـدامـچىلـىق تـورىغـا يـوشۇرۇنۇپ كهلـدى ـــ 

خـىزمهتـچىلهرنـىڭ مهلۇم بـىر تـىۋىتېر يـازمـىسـىنـى ئـالـقىشـلىغـانـلىقـى ئۈچۈن ئـىشـتىن بـوشـىتـىلـغانـلىقـى، ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـى مهبـلهغ سـالـغان تـاراتقۇ («ئـامېرىكـا ئـاۋازى»)نـىڭ ئـىخـتىالپـلىق رەۋىشـته جـىمـىقتۇرۇلـغانـلىقـى، 

دۆلهت مهجـلىسـى ئهزاسـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ تـىبهتـتىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى پهردازالش ئۈچۈن سۈرەتـكه چۈشۈپ 

تهشۋىقـات ئېلىپ بـارغـانـلىقـى قـاتـارلـىق مـىسـالـالر تـوغـرىسـىدا ئـويـلىنـىپ كۆرۈڭ. ئهمـما، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

ئۆزىگه بـولـغان ئـىشهنـچىسـىنـىڭ ئېشىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئـامېرىكـاغـا قـارشـى بۇ خـىل ئـاغـدۇرمـىچـىلـىق ھهرىكهتـلىرى 

كۈنسېرى روشهنـلهشـمهكـته. ئـاخـىرىدا، سـىيـاسـىيـونـلىرىمـىز خـىتـايـنىڭ سـىڭىپ كـىرىشـى نهتـىجـىسـىدە 

بـىنـورمـالـلىشـىدۇ – دە، (خـىتـايـنى تـوسۇپ تۇرااليـدىغـان) تـوسـما يېرىلـىدۇ. شۇنـداق، نۆۋەتـته ئـامېرىكـانـىڭ 

ئـاسـاسـىي قـانۇنـى ئـانـچه – مۇنـچه كـارغـا كېلىدۇ. ئهمـما مهزكۇر ئـاسـاسـىي قـانۇن كـاپـالـىتـىنـىڭ كـارغـا كېلىشـى 

«سـىيـاسـىي تهرتـىپـلهرنـىڭ خـىتـايـنىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىمـاسـلىقـى ۋە تـىزگـىنـىگه چۈشۈپ قـالـماسـلىقـى»نـى ئـالـدىنـقى 

2021، ماي-ئىيۇن 6 ئۇيغۇرالر 22-سان



شهرت قـىلـىدۇ. كۆرۈپ تۇرغـىنـىمـىزدەك، خـىتـاي ئۆزى كۈتـكهن نهتـىجـىگه ئېرىشـىش ئۈچۈن ۋاسـىته تـالـالپ 

ئولتۇرمايدۇ. 

بـىزنـىڭ بـىر قـىسـىم رەھبهرلـىرىمـىز نۇرغۇن جهھهتـلهردە ئـالـلىقـاچـان مۇرەسـسه قـىلـىپ بـولـدى. مهن بۇالرنـى 

يېزىۋاتـقان مۇشۇ پهيـتته، جـوۋ بـايـدىن 2020 - يـىلـىدىكـى پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىغـا ھازىرلـىنـىۋاتـىدۇ. ئۇ خـىتـاي 

تـوغـرىسـىدا، (خـىتـايـغا) مهبـلهغ سـالغۇچـى ئـوغـلى بـىلهن ئۆزى ئـوتتۇرىسـىدىكـى چهك - چېگرانـىڭ نهقهدەر 

ئېنىق ئـىكهنـلىكـى ھهقـقىدە نېمه دېيىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ئۇ گهپـلهرگه چـوقۇم قـاتـتىق گۇمـانـىي مۇئـامـىله قـىلـىش 

كېرەك. مهن بۇالرنـى بـايـدىنـغا بـولـغان ئـالـىي ئېھتىرام بـىلهن دەۋاتـىمهن. ئۇنـىڭ بـىلـىپ تۇرۇپ ئـامېرىكـانـى 

سېتىۋېتىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشهنـمهيـمهن. ئهمـما، مهن ئۇنـىڭ ۋاشـىڭتونـدىكـى نۇرغۇن كـىشـىلهرگه ئـوخـشاشـال، 

خـىتـايـنىڭ ئـاخـىرقـى ئـويۇنـى، شۇنـداقـال تېخنىكـىغـا ۋە سـىيـاسـىي كۈچـكه ئېرىشـىش ئۈچۈن بـىزنـىڭ ئـىقـتىسـادىي 

كۈلتۈرىمـىزدە قـانـداق يـىلـتىز تـارتـىشـقا ئۇرۇنۇۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدا خـاتـاالشـقانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىمهن. بـولـمىسـا ئۇ 

ئـوغـلىنـى خـىتـاي بـانـكىسـى (Bank of China) مهبـلهغ سـالـغان مهبـلهغ فـونـدىغـا رەھبهرلـىك قـىلـماسـلىقـقا 

ئۈنـدىگهن بـوالتـتى. ھهركـىمـنىڭ مېنى تـىغ ئۇچـىنـى دېموكـراتـچىالرغـىال قـارىتـىۋاتـىدۇ دەپ قـالـماسـلىقـى ئۈچۈن، 

ئـوقۇرمهنـلىرىمـىزنـىڭ بۇ كـىتـابـنىڭ مۇقهددىمه بـابـىغـا مۇراجـىئهت قـىلـىشـىنـى تهۋسـىيه قـىلـىمهن. ئۇ بـابـتا 

جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىدىن بـولـغان كېڭهش پـاالتـاسـى رەھبىرى مـىچ مـاكـكونېل (Mitch McConnell) ۋە 

ئۇنـىڭ نۆۋەتـته قـاتـناش مـىنـىسـتىرى بـولـغان ئـايـالـى ئېلېيىن چـاۋ (Elaine Chao) تـوغـرىسـىدا تهپسـىلـىي 

تـوخـتىلـىنـغان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى بـايـدىنـنىڭكىدىن تېخىمۇ قـويۇق ۋە 

گۇمـانـلىق. مهيـلى كـىم ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، خـىتـايـنىڭ دۇنـيادىكـى ئهڭ دوسـتانه 

دۈشـمهن ئـىكهنـلىكـىنـى چۈشـىنـىشـى كېرەك. خـىتـاي كۈلۈمسـىرىگـىنـىچه سـىزگه سـوۋغـات تهڭلهپ، ئـارقـىدىن سـىزنـى 

قـاقـسهنهم قـىلـىپ قـويـىدىغـان دۆلهتتۇر. كـىلـىنـتون بـىلهن گـور، بۇش بـىلهن چېنېي، ئـوبـامـا بـىلهن بـايـدىن 

ۋەزىپـىگه ئـولتۇرغـانـدا دەل ئـاشۇنـداق ئـىش يۈز بهردى. بـىز (خـىتـايـدىن كېلىدىغـان) نهيـرەڭۋازلـىقـنى ۋە 

تهھدىتنى چۈشىنىدىغان ۋە شۇنىڭغا ئاساسهن ھهرىكهت قىالاليدىغان رەھبهرلهرگه موھتاج. 

2020 - يـىلـىدىكـى پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـى (ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدىكـى) ھوقۇق تهڭپۇڭلۇقـىنـى 

تهڭشهشـنىڭ، جۈمـلىدىن ئـامېرىكـانـى قـايـتا قۇرۇش ۋە غهربـنى، ئهمهلـىيهتـته پۈتكۈل دۇنـيانـى «تۆت تۈرلۈك 

ئهركـىنـلىك»نـىڭ تـىلـغا ئېلىنـىشـىغـىمۇ يـول قـويۇلـمايـدىغـان ھاكـىممۇتـلهق كهلگۈسـىدىن سـاقـالپ قېلىشـنىڭ 

پۇرسـىتـىدەك كۆرۈنـمهكـته. ئهمهلـىيهتـته بۇ ئـامېرىكـا ئۈچۈن مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ قـارارى سهۋەبـلىك ۋاز 

كېچىلـگهن يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىنـى، شۇنـداقـال ئـامېرىكـانـىڭ نۇرغۇن شهھهرلـىرىنـى قـايـتىدىن تـىرىلـدۈرۈشـنىڭ ۋە 

ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـنىڭ غـايهت زور پۇرسـىتـىدۇر. سـىيـاسهت نۇقـتىسـىدىن، خـىتـايـنى دۆلهت مهسـىلـىسـى سۈپـىتـىدە 

كۆرۈپ، ئـىخـتىرا، ئـىدىيه، ئۇچۇر ۋە كـاپـىتـالـلىرىمـىزنـى قـوغـداش ئۈچۈن زۆرۈر تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىش ئۆتـكهن 

قىرىق يىلدا ئامېرىكانى ئىسكهنجىسىگه ئېلىۋالغان نۇرغۇن مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشتا راۋۇرۇس كارغا كېلىدۇ. 
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تۈپ يـىلـتىزىدىن ئېيتقانـدا، بـىز تۆۋەنـدىكـىدەك تۆت تۈرلۈك ئۇللۇق ئۇقۇمـنى يېتهكـچى قـىلـغان ئـومۇمـىي 

ئىستراتېگىيهگه موھتاج: 

1. پـىرىنسـىپـالرنـى يېتهكـچى قـىلـىش - ئـامېرىكـا «تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىك»نـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىش 

ئۈچۈن، (خـىتـاي بـاشـچىلـىقـىدىكـى رەزىل كۈچـلهرنـىڭ) جهمـئىيـىتـىمـىزگه ۋە ئـىقـتىسـادىمـىزغـا كـىرىشـىنـى تـوسۇش 

يـاكـى ئۇنـى سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـغانـالرنـى بـىۋاسـىته جـازاالش ئـارقـىلـىق، زۆرۈر تېپىلـغانـدا ئۆز ئـالـدىغـا، قـادىر 

بـواللـىغـانـدا كۆپ تهرەپ ئـورتـاق ھالـدا خهلـقئارا سـودا سـىسـتېمىسـىنـىڭ قـائـىدىلـىرى ۋە ئۆلـچهمـلىرىنـى ئـىجـرا 

قىلىشى كېرەك. بىز ئهركىن بازار پىرىنسىپى بىلهن دېموكراتىك قائىدىلهرنى قايتىدىن بىرلهشتۈرىمىز. 

2. ئـامېرىكـانـى كۈچـلهنـدۈرۈش - دۆلهتـنىڭ ئۇل مۇئهسـسهسهلـىرى چـوقۇم قـايـتىدىن بهرپـا قـىلـىنـىشـى، 

ھهربـىي ئهۋزەلـلىك قـايـتىدىن قـولـغا كهلتۈرۈلۈشـى، چېگرا بـىخهتهرلـىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىنـىشـى ۋە خهلـقكه 

كۆڭۈل بۆلۈنۈشـى، ھهمـدە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مـالـىيهمـىزنـىڭ تـىزگـىنـى چـوقۇم ئۆز قـولـىمـىزغـا ئۆتۈشـى 

كېرەك. 

3. رىقــابهت ئۈچۈن تهشــكىلــلىنــىش - 21 - ئهســىر ھۆكۈمهتــنىڭ ئۇچۇر ۋە رەقهم دەۋرىگه تــولۇق 

سـىڭىپ كـىرىشـىنـى تهقهززا قـىلـىدۇ. ھۆكۈمهت قـانـچىلـىك بهدەل تۆلـىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، يېڭىلـىق يـارىتـىش 

سـاھهيـىمـىزنـى قـولـلىشـى ۋە قـوغـدىشـى كېرەك. ئۇ چـوقۇم رەقهمـلىك ئـوغـرىلـىق، ئـوغـرى نهشـىر، مـالـىيهدىن 

قـااليـمىقـان پـايـدىلـىنـىش ۋە بـاھاالش قـويـمىچـىلـىقـىنـى بـايـقىيـااليـدىغـان بـولۇشـى كېرەك. ئۇ چـوقۇم سـانـائهت 

سـاھهيـىمـىزنـىڭ ئـىقـتىسـادىي ھايـاتـىي كۈچـى ۋە بـىخهتهرلـىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن، خۇسۇسـىي تـارمـاقـالر 

بىلهن يېقىندىن ھهمكارلىشىشى كېرەك. 

4. خهلـقئارا تهرتـىپـنى قـايـتا ئـورنـىتـىش - «تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىك»نـى تۈۋرۈك قـىلـغان پـىرىنسـىپـال 

تهرتـىپـنى تهشهببۇس قـىلـىش تېگى – تهكـتىدىن ئېيتقانـدا تـوغـرىدۇر. لېكىن، مهسـىله شۇكـى، بۈگۈنـكى 

خهلـقئارالـىق تهرتـىپ (خهلـقئارادىكـى) تهرتـىپـنى سـاقـالش ۋەزىپـىسـىنـىڭ ھۆددىسـىدىن چـىقـالـمايۋاتـىدۇ. ئهركـىن 

دۇنـيانـىڭ ئـىخـتىراسـى، ئـىدىيهسـى، ئۇچۇرلـىرى ۋە مهبـلىغـىدىن پـايـدىلـىنـىپ ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىلـغان قـورالـالر 

چـوقۇم مهڭگۈلۈك تـىنچـلىق تـوغـرىسـىدىكـى يېڭى ئـورتـاق تـونۇشـنى ئـىلـگىرى سۈرەلهيـدىغـان ئـورتـاق نـازارەت ۋە 

ئىجرائاتقا ئىشلىتىلىشى كېرەك. 

ھۆكۈمـىتـىمـىز، سـىيـاسـىي پـارتـىيهلـىرىمـىز بـىرلـىكـته تـىرىشـىشـى كېرەك. بۇ پـارتـىيه ھالـقىغـان مهسـىلـىدۇر. بۇ 

قـايسـى پـارتـىيهنـىڭ ھاكـىمـىيهت بېشىغـا چـىقـىشـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك مهسـىله ئهمهس. مهن ئـامېرىكـانـىڭ ھهرقـايسـى 

جـايـلىرىدىكـى نـامـزاتـالرنـىڭ روزۋېلىتـنىڭ نۇتـقىدىكـى بۇ بۆلهكـنى يـاخشـىراق ئـوقۇپ بېقىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمهن. 

مهزكۇر نۇتۇقـتا، ئۇ ئۆزىنـىڭ ئـامېرىكـانـىڭ كهلگۈسـى ھهقـقىدىكـى پـىالنـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، بـولۇپمۇ 

«پـارتـىيه تهۋەلـىكـىنـى ئـويـالشـماي» ئـىبـارىسـىنـى ئۈچ قېتىم تهكـرارالش ئـارقـىلـىق سـىيـاسـىي بۆلۈنـمىچـىلـىكـنى 

ئهيـىبـلىگهنـىدى. تۈزۈلگۈسـى خـىتـاي ئـىسـتراتېگىيـىسـى پـرىزدېنت، كېڭهش پـاالتـاسـى، ئـاۋام پـاالتـاسـى، ئـالـىي 

سوت ۋە ئامېرىكا خهلقى تهرىپىدىن ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىنىشى كېرەك. 
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 ئۇل مۇئهســسهسه بهرپــا قــىلــىش، تهتــقىق قــىلــىپ ئېچىش ئۈچۈن مهبــلهغ ئــاجــرىتــىش، دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـى ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم بـولـغان مۇئهيـيهن مهھسۇالتـالرنـىڭ ئـامېرىكـادا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـىشـى 

كېرەكـلىكـىنـى بهلـگىلهش ئـارقـىلـىق، ھۆكۈمهت خـىزمهت پۇرسـىتـى ۋە تېخنىكـىلـىق ئـىخـتىراالرغـا كـاپـالهتـلىك 

قـىالاليـدۇ. سـىيـاسهتـتىكـى بۇ ئۆزگـىرىشـلهر بـىزگه مـىلـلىي دارامهت ئېلىپ كېلىدۇ. يـاسـىمـىچـىلـىقـنىڭ دۆلهت 

ئـىچـىگه قـايـتىپ كېلىشـى يهرلـىك ئـىقـتىسـادنـى قـايـتىدىن جـانـالنـدۇرىدىغـانـلىقـىمـىزدىن دېرەك بېرىدۇ. ئۇنـىڭ 

ئۈسـتىگه چهتـئهلـلهردە ئهمـگهك چـىقـىمـى ئۈچۈن پۇل خهجـلهشـنىڭ ئـورنـىغـا، شۇ پۇلـالر (ئـامېرىكـادىكـى) يهرلـىك 

ئـىشـچىالرنـىڭ مـائـاشـىغـا ئـىشـلىتـىلـىدۇ، بۇنـىڭ بـىر قـىسـمىدىن بـاج ئېلىشـقىمۇ بـولـىدۇ. بۇنـداق قـىلـىش خـاتـا 

ئهمهس! چۈنـكى، ئۇ تېخىمۇ كۆپ ئۇل مۇئهسـسهسه بهرپـا قـىلـىش ۋە ئـارمـىيهمـىزنـى قـايـتا قۇرۇشـقا ئـىشـلىتـىلـىدۇ 

(«قوينۇڭدىن تۆكۈلسه قونچۇڭغا» ئهمهسمۇ؟!، ت). 

كـىشـىلهر «جهڭنىڭ چـىقـىمـى ئېغىر»لـىقـتىن ئـىبـارەت رېئالـلىقـنى ئـاسـانـال ئۇنتۇپ قېلىشـىدۇ. روزۋېلىت بۇ 

ھهقته شۇنداق دېگهنىدى: 

مهن شهخسـلهرنـى قۇربـانـلىق بېرىشـكه چـاقـىرىمهن. شۇنـداقـال، مهن ھهمـمه ئـامېرىكـالـىقـنىڭ دېگۈدەك بۇ 

چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇشقا ھازىر ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمهن. 

قۇربـانـلىق تېخىمۇ كۆپ بـاج تـاپشۇرۇشـنىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. مهن ئـالـدىمـىزدىكـى مـالـىيه خـامـچوتـى 

پـىالنـىمـدىمۇ دۆلهت مۇداپـىئه خـامـچوتـىنـى ھازىرقـىدىن تېخىمۇ يۇقـىرىلـىتـىش تهكـلىپـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىمهن. 

ھېچكىم بۇ خـامـچوت ئـارقـىلـىق ئۆز چۆنـتىكـىنـى تـومـپايـتىشـقا ئۇرۇنـماسـلىقـى يـاكـى ئۇالرنـىڭ شۇنـداق قـىلـىشـىغـا 

رۇخـسهت قـىلـىنـماسـلىقـى كېرەك. شۇنـداقـال، چـامـىسـىغـا كۆرە بـاج تـاپشۇرۇش پـرىنسـىپـى بـىزنـىڭ قـانۇن 

تۇرغۇزۇشـىمـىزغـا يېتهكـچىلـىك قـىلـىش ئۈچۈن ھهمـىشه كۆز ئـالـدىمـىزدا بـولۇشـى كېرەك. ئهگهر دۆلهت مهجـلىسـى 

بۇ پـرىنسـىپـالردا چـىڭ تۇرسـا، سـايـلىغۇچـىالر ۋەتهنـپهرۋەرلـىكـنى ھهميېنىدىن ئۈسـتۈن ئـورۇنـغا قـويۇپ، سـىلهرنـى 

ئالقىشاليدۇ. 

شۇڭا خـىتـايـغا قـارىتـىلـغان تهشهببۇسـكار سـىيـاسهت سـىيـاسـىي ۋە ۋەتهنـپهرۋەرلـىك جهھهتـتىكـى بـىرلـىكـىنـى 

تهلهپ قـىلـىدۇ. بۇنـىڭدىن بـاشـقا چـارىمۇ يـوق. ئهمـما، بۇنـداق قـىلـىش بـىلهن ئـىش پۈتـمهيـدۇ. خـىتـاي بـىلهن 

ئـىقـتىسـادىي ئۇرۇش قـىلـىش ئۈچۈن «تـىجـارەت» دېگهن ئـىشـقا بـاشـقىچه نهزەردە قـاراشـقا تـوغـرا كېلىدۇ. بۇنـىڭ 

ئۈچۈن چـوقۇم ئـامېرىكـا جهمـئىيـىتـىنـىڭ ئـاتـالـمىش «ئـامـانهت قهرز مهسـئۇلـىيـىتـى»گه بـولـغان كۆز قـارىشـىنـى 

ئۆزگهرتـىش كېرەك. پۇل مۇئـامـىلـىنـى نـازارەت قـىلـىپ بـاشقۇرۇش ئـاپـپاراتـلىرى نۆۋەتـتىكـى مۇكـاپـاتـالش تۈزۈمـىنـى 

ئۆزگهرتـىشـى الزىم، شۇنـداق بـولـغانـدا ۋال كـوچـىسـى، ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرى، شۇنـداقـال ئـىجـتىمـائـىي ئـىشـالرغـا 
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مهبـلهغ سـالغۇچـىالر نۆۋەتـتىكـى پـايـدا، زورىيـىش ۋە پـاي چېكى بـازار قـىمـمىتـىدىن بـاشـقىنـى تـونۇمـايـدىغـان، 

مۇشۇالرنى مۇۋەپپهقىيهتنىڭ بىردىنبىر ئۆلچىمى قىلىۋالىدىغان پۇل مۇئامىله كۈلتۈرى ۋە ئېڭىنى ئۆزگهرتىدۇ.  

مهن ھهرگـىزمۇ نۆۋەتـتىكـى تـىجـارەت قـائـىدىلـىرى ۋە مۇددىئـاسـىنـى تهلتۆكۈس ئۆزگهرتهيـلى دېمهكـچى 

ئهمهس. ئهكسـىچه، مهن «خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىش مۈشۈكـكه بهز تـاشـالپ بهرگهنـدەكـال ئـىش بـولۇپ، ئۇ 

پۇلـالرنـىڭ قـايـتىپ كېلىشـىدىن ئۈمـىد يـوق» دېمهكـچى. خـىتـايـدا مـاھىيهتـلىك ئۆزگـىرىش بـولـمىغـان تهقـدىردە، 

خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىش پۇلـنى ئـىسـراپ قـىلـغانـلىق بـولۇپـال قـالـماسـتىن، ئـامېرىكـادا ئـامېرىكـا كـارخـانـىلـىرى بـىلهن 

رىقـابهتـلىشـىۋاتـقان خـىتـاي كـارخـانـىلـىرىغـا ھهمـدەمـدە بـولـغانـلىقتۇر. ئۇالر پهقهت ئـامېرىكـا بـازىرىدا تېخىمۇ كۆپ 

نېسىۋە ۋە پـايـدىغـا ئېرىشـىشـنى ئـويـاليـدۇ. ھازىر (ئـامېرىكـالـىق) مهبـلهغ سـالغۇچـىالرنـىڭ نهچـچه مـىلـيارد دولـالر 

مهبـلىغـى خـىتـايـنىڭ قـولـىدا بـولۇپ، ئـامېرىكـاغـا قـايتۇرۇپ كېلىنهلـمهيۋاتـىدۇ. مهن خـىتـايـدىكـى پۇلـنى قـانـداق 

قـايتۇرۇپ كېلىش ھهقـقىدە بـاش قـاتۇرۇپ تهڭ كېچىگـىچه ئۇخـلىيـالـماس بـولۇپ قـالـغان ھېلىقـى بـانـكىرنـىڭ 

ۋەقهسـىنـى كۆپـچىلـىك بـىلهن ئـورتـاقـالشـقانـىدىم. ئـوخـشاش قـىسـمهتـكه دۇچـار بـولـغانـالر يـالغۇز ئۇال ئهمهس. 

ئهيـنى يـىلـلىرى بـاشـالمـچىلـىق بـىلهن خـىتـايـغا مهبـلهغ سـالـغان نۇرغۇن كـارخـانـىالر، بـولۇپمۇ چـوڭ تـىپـتىكـى 

دۆلهت ھالـقىغـان شـىركهتـلهرمۇ نۆۋەتـته ئـاشۇنـداق مهسـىلـىگه دۇچ كهلـمهكـته. بۇ كـارخـانـىالر خـىتـايـالرنـىڭ 

چۆنـتىكـىگه كـىرىپ كهتـكهن مـىلـيون (ھهتـتا مـىلـيارد) دولـالرلـىغـان پۇلـلىرىنـى قـايتۇرۇپ ئـااللـمايۋاتـقانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدا ئۈنـىنـى چـىقـىرىشـمايـدۇ. چۈنـكى، ئۇالر بۇ ئـىشـنى ئـاشـكارىلـىغـان ھامـان پـايـچىكـلىرىنـىڭ ئۆكـته 

قـوپۇشـىدىن ۋە شۇ سهۋەبـلىك پـاي چېكىنـىڭ كۇرسـىنـىڭ چۈشۈپ كېتىشـىدىن ــ بهزىدە بهكـال چۈشۈپ 

كېتىشـىدىن ـــ ۋايـىم يهيـدۇ. بـىر شـىركهت بۇنـداق ئهھۋالـغا دۇچ كهلـگهن ھامـان، شـىركهتـنىڭ بـاش 

ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارىمۇ خـىزمـىتـىدىن ئـايـرىلـىپ قـالـىدۇ، پـايـچىكـلهر نهچـچه مـىلـيارد دولـالر زىيـان تـارتـىش خهۋپـىگه 

دۇچ كېلىدۇ. بۇ نۇقـتىدىن قـارىغـانـدا، شۇ نۇقـتا ئـايـدىڭلىشـىدۇكـى، خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىش پۇل مۇئـامـىله 

ئـامـانهت قهرزى جهھهتـتىكـى مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىكتۇر. ئهگهر خـىتـايـغا سـالـغان مهبـلهغـلىرىڭىزدىن ئېرىشـكهن 

پـايـدىڭىزنـى خـىتـايـدىال ئـىشهتـكىلـى بـولـسا ۋە ئۇنـى يۆتـكىگـىلـى بـولـىدىغـان بـاشـقا پۇل تۈرىگه ئـايـالنـدۇرغـىلـى 

بولمىسا، ئۇنداقتا قايسىال نۇقتىدىن قاراشتىن قهتئىينهزەر، بۇنداق «پايدا»نى پايدا دېگىلى بولمايدۇ. 

ئهمهلـىي كۈچـى زور شـىركهتـلهرنـىڭ خـىتـايـدىن چېكىنـىپ چـىقـىشـى كېرەكـلىكـىنـىڭ يهنه بـىر سهۋەبـى 

شۇكـى، خـىتـايـدا تهتـقىقـات، ئېچىش، يـاسـىمـىچـىلـىق بـىلهن شۇغۇلـالنـغانـلىق ئۆزىنـىڭ ئهقـلىي مۈلۈك ئـىگـىدارلـىق 

ھوقۇقـىنـى خـىتـايـغا ئۆتۈنۈپ بهرگهنـلىكتۇر. بۇ خـىل ئهھۋال ئۆتمۈشـتىكـى ئـوتتۇز يـىلـدا كۆپ قېتىم يۈز بېرىپ، 

ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىلـىنـىش يـاكـى قـوشۇۋېلىنـىش تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهر پـات – پـاتـال ئـاڭلىنـىپ تۇردى. 

ھالبۇكـى، بۇ خـىل ۋەقهلهر شـىركهتـنىڭ بـازار قـىمـمىتـىنـى تۆۋەنـلىتـىۋېتىدۇ. خـىتـايـدا (ئـىقـتىسـادىي) مۇھىت 

بـاھاالشـنىڭ ھېچقانـداق ئۆلـچىمـى يـوق، ئـىشـچىالرنـىڭ بـىخهتهرلـىك كـاپـالـىتـىمۇ يـوق. بۇ ئـىكـكىسـىمۇ 

شـىركهتـنىڭ بـازار قـىمـمىتـىگه تهسـىر يهتكۈزىدۇ. شۇنـداقـال، شـىركهتـلهر بۇ ئـارقـىلـىق مۇھىتـقا بۇزغۇنـچىلـىق 

قـىلـىش ۋە ئهمـگهكـچىلهرنـىڭ ھهق – ھوقۇقـىنـى دەپـسهنـدە قـىلـىش قـىلـمىشـلىرىغـا شېرىك بـولۇپ قېلىشـى 
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مۇمـكىن. يهنه كېلىپ، ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـنىڭ رەزىل نـىيـىتـىنـى بـارغـانسېرى ئـاشـكارىلـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، بۇ 

شـىركهتـلهر مـالـىيه جهھهتـتىمۇ خهۋپ – خهتهرگه دۇچ كېلىدۇ. چۈنـكى، ئهگهر خـىتـايـنى «تۈزەش» ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ سـىيـاسـىتـىنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولـسا ـــ چـوقۇم شۇنـداق بـولۇشـى كېرەك ـــ ۋاقـتى كهلـگهنـدە، 

خـىتـايـدا تـىجـارەت قـىلـىدىغـان ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى خـىتـايـدىن مهبـلهغ قـايتۇرۇۋېلىش ھهرىكهتـلىرىنـىڭ قۇربـانـىغـا 

ئايلىنىدۇ. 

ھهربـىر ۋە ھهرقـانـداق تـىجـارەتـتىن شېرىنـكانه ئـالـماي بـولـدى قـىلـمايـدىغـان ۋال كـوچـىسـى ۋاسـىتـىچـىلـىرىگه 

كهلـسهك، ئۇالر چـوقۇم خـىتـاي ئۈچۈن گۇپـپاڭچىلـىق قـىلـىشـنى تـوخـتىتـىشـى كېرەك. ئهلۋەتـته، ۋاسـىتـىچـى 

بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن ئۆز خېرىدارى ئۈچۈن بـىر نهچـچه ئېغىز يـاخشـى گهپ قـىلـماي بـولـمايـدۇ. چۈنـكى، 

ۋۇجۇدقـا چـىقـقان ھهربـىر تـىجـارەت ۋاسـىتـىچـىلهرنـى نهپـكه ئېرىشـتۈرىدۇ. شۇڭا، ھهربـىر يېڭى بـازار، يېڭى 

شـىركهت، يېڭى زايـوم ئۇالر ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ دارامهتـتىن دېرەك بېرىدۇ. لېكىن، خـىتـايـغا كهتـكهن ھهربـىر 

سېنت پۇل خـىتـايـنىڭ قـائـىدىگه بـويسۇنـماسـلىق خـاھىشـىنـى تېخىمۇ ئهدىتـىۋېتىدۇ، شۇنـداقـال غهرب دۇنـياسـىنـى 

تېخىمۇ مۇقـىمسـىزالشـتۇرىدۇ. تۆۋەنـدىكـى گهپـنى مهن ئـىلـگىرىمۇ ئـىكـكى قېتىم تـىلـغا ئـالـغانـىدىم. لېكىن، يهنه 

بـىر قېتىم تهكـرارالشـتا زىيـان بـولـمىسـا كېرەك: ئهگهر ھازىر ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـى بـولـسا، ۋال 

كـوچـىسـى گېرمـانـىيه ھۆكۈمـىتـىگه ۋاكـالـىتهن زايـوم تـارقـىتـىپ مهبـلهغ تـوپـالر بـولـغىيـمىدى؟ مهبـلهغ سـالغۇچـى 

ئـاپـپاراتـالر ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ پېنسىيه فـونـدى ئـارقـىلـىق گېرمـانـىيهنـىڭ زايـومـلىرىنـى سېتىۋاالر بـولـغىيـمىدى؟ بۇنـى 

تهسهۋۋۇر قـىلـىشمۇ قـىيـىن. ۋال كـوچـىسـى شۇنـى تـونۇپ يېتىشـى كېرەكـكى، ئـامېرىكـا ھازىر خـىتـاي بـىلهن 

ئــىقــتىســادىي ئۇرۇش ھالــىتــىدە تۇرۇۋاتــىدۇ. بۇ خــىل ئهھۋالــدا، ئۇالرنــىڭ خېرىدارالرنــى خــىتــاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ بـىۋاسـىته ئـىگـىدارچـىلـىقـىدىكـى خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ پـاي چېكىنـى سېتىۋېلىشـقا ئۈنـدىشـى 

دۈشـمهنـگه مهبـلهغ سـالـغانـلىقتۇر. بهلـكىم بۇ گهپ كۆپـچىلـىكـنىڭ قۇلـىقـىغـا خۇشـياقـماسـلىقـى مۇمـكىن، ئهمـما 

بۇنىڭ توغرىلىقىدا شهك يوق. 

ئهگهر ۋال كـوچـىسـى ئۆز - ئۆزىگه ھاي بهرگـىلـى ئۇنـىمـىسـا، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى (ۋال كـوچـىسـىنـى 

ئهيۋەشـكه كهلتۈرىدىغـان) قـائـىدىلهرنـى يـولـغا قـويۇپ، خهلـقنىڭ ئهركـىن بـولـمىغـان سـودا قـىلـمىشـلىرى بـىلهن 

شۇغۇلـالنـغان پۇل مۇئـامـىله ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ ئـالـدام خـالـتىسـىغـا چۈشۈپ كېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـى كېرەك. 

ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه – ئـالـماشـتۇرۇش كـومـىتېتى، سـودا مـىنـىسـتىرلـىقـى، ئـامېرىكـا مـالـىيه بـوغـالـتىرلـىقـى ئۆلـچهم 

كـومـىتېتى (FASB)، پېيى بـازارغـا سېلىنـغان شـىركهتـلهرنـىڭ ھېسابـاتـىنـى نـازارەت قـىلـىش كـومـىتېتى 

(PCAOB)، ئـامېرىكـا مـالـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـى، دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى، فېدېراتسـىيه تهكشۈرۈش 

ئـىدارىسـى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ، ئـامېرىكـا ئـاكسـىيه بـازىرىدىكـى قـائـىدىگه 

بـويسۇنـماسـلىق، تـور ھۇجۇمـى قـوزغـاش، ئهقـلىي مۈلۈك ئـوغـرىالش ۋە ئـوغـرى نهشـىر قـىلـمىشـلىرىنـى نـازارەت 

قـىلـىشـى كېرەك. خـىتـايـنىڭ يۇقـىرىقـى قـىلـمىشـالر ۋە مهبـلهغ ئېقىشـىنـى چهكـلهش، مـالـىيه تهكشۈرۈش ۋە بـازار 

قـىمـمىتـىنـى بـاھاالش جهھهتـلهردە ئـالـدامـچىلـىق قـىلـىش قـاتـارلـىقـالر بـىلهن شۇغۇلـلىنـىۋاتـقانـلىقـىغـا نهچـچه ئـون يـىل 
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بـولۇپ قـالـدى. لېكىن، خـىتـاي ھهر قېتىم جـازادىن ئـامـان قېلىپ، ھېچقانـداق بهدەل تۆلـىمـىدى. ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـى ئـومۇمـىيۈزلۈك سـىيـاسهت تۈزۈپ، خـىتـايـنىڭ ھهرۋاقـىت، ھهرجـايـدا نـاشـايـان قـىلـمىش سـادىر قـىلـىدىغـان 

خۇيىنى چهكلىشى كېرەك.  

ئـىسـالھ قـىلـىنـىشـقا تېگىشـلىكـى يـالغۇز ۋال كـوچـىسـىدىكـى ۋاسـىتـىچـىلهرال ئهمهس. ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ھهرقـايسـى ئـاپـپاراتـلىرى، جۈمـلىدىن ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى، دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى، ئـىسـتىخـبارات سـاھهسـى 

قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى راۋۇرۇس ئـىسـالھ قـىلـىنـىشـى كېرەك. ئۆتمۈشـتىكـىدەك، ئـاق – قـارىنـى 

سۈرۈشـتۈرمهسـتىنـال خـىتـايـالرغـا ۋىزا بېرىدىغـان ئـىشـالرغـىمۇ خـاتـىمه بېرىلـىشـى كېرەك، ئهمـدى خـىتـايـالرغـا ئـون 

يـىلـلىق ۋىزىنـى خـالـىغـانـچه بېرىۋېرىشـكه بـولـمايـدۇ. بۇ خـىتـاي سـايـاھهتـچىلهر ئـامېرىكـاغـا كېلىپ، ئـامېرىكـادىكـى 

ئهركـىنـلىكـكه بـولـغان مهپتۇنلۇقـىنـى ئـىزھار قـىلـىشـقا رىغـبهتـلهنـدۈرۈلۈشـى، ئهمـما شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا چـوقۇم 

نـازارەت قـىلـىنـىشـى كېرەك. گهرچه نـازارەت قـىلـىنـىش ئـاڭلىمـاقـقا قـورقۇنچـلۇق تۇيۇلسـىمۇ، لېكىن ئـامېرىكـانـىڭ 

بۇنـداق قـىلـىشـى چهتـئهلـلىكـلهرنـى بـوزەك قـىلـغانـلىق بـولـماسـتىن، خهلـقىنـى جـاسۇسـلۇقـقا سـاالاليـدىغـان بـىر 

دۆلهتـكه پـائـال تـاقـابـىل تۇرغـانـلىقتۇر. ئهگهر خـىتـاي بـىر كۈنـلهردە ئـىلـلهتـلىرىنـى تۈزىتـىپ، قـائـىدە – قـانۇنـالرغـا 

رىئـايه قـىلـسا، تهپـتارتـماسـتىن ئـوغـرىلـىق قـىلـىشـنى، چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش قـىلـىشـنى، ئۆز پۇقـرالـىرىنـى بـاسـتۇرۇشـنى 

تهرك ئهتسه، ئامېرىكا خىتاي خهلقىگه قارىتا كهڭرى كۆچمهنلهر سىياسىتى يۈرگۈزسه بولىدۇ. 

شۇنـداقـال، روزۋېلىتـنىڭ ئېيتقىنـىدەك، بۇ ئـامېرىكـا ئۆز ئـالـدىغـىال قـىالاليـدىغـان ئـىش ئهمهس. ئهگهر 

ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىشـىنـى چهكـلىسه، لېكىن يـاۋروپـادىكـى 

ھهرقـايسـى بـانـكىالر داۋامـلىق خـىتـايـغا قۇچـاق ئېچىپ، ئۇالرنـى مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلهۋەرسه، خـىتـاي 

ئۆزگـىرىشـكه مهجبۇر بـولـمايـدۇ. يهنه شۇنـىڭدەك، پـارس قـولتۇقـىدىكـى دۆلهتـلهرمۇ خـىتـايـغا قۇچـاق ئېچىپ، 

داۋامـلىق خـىتـايـغا مهبـلهغ سېلىۋەرسه، ئـىش يهنـىال ئهپـلهشـمهيـدۇ. شۇڭا، ئـامېرىكـا چـوقۇم ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى ۋە 

دۆلهت ھالـقىغـان ئـاپـپاراتـالرغـا چـاقـىرىق قـىلـىپ، ئۇالرنـى خـىتـاي شۇغۇلـلىنـىۋاتـقان چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇشـنىڭ 

ئـاقـىۋىتـى تـوغـرىسـىدا ئـاگـاھالنـدۇرۇشـى كېرەك. ئـامېرىكـا چـوقۇم ئۆزى بـىلهن ئـوخـشاش يـولـدىكـى دۆلهتـلهر بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىپ، دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـى، ب د ت، خهلـقئارا پۇل فـونـدى، دۇنـيا بـانـكىسـى، شۇنـداقـال بـاشـقا 

چـوڭ تـىپـتىكـى خهلـقئارالـىق ئـاپـپاراتـالرغـا خـىتـايـنىڭ مهكـكارلـىقـى، ۋەدىگه ۋاپـا قـىلـماسـلىقـى ۋە دۈشـمهنـلىكـكه 

تـولـغان جـىنـايـى قـىلـمىشـلىرىنـىڭ سـانـاپ تۈگهتكۈسـىز دەلـىل – ئـىسـپاتـلىرىنـى كۆرسـىتـىشـى كېرەك. خـىتـاي ئـادەتـته 

تـولـىمۇ سـىپـايه كۆرۈنـىدۇ، ئهمهلـىيهتـته بۇ پهقهت ئۇنـىڭ نـىقـابـى بـولۇپ، بۇ نـىقـابـنىڭ ئـاسـتىغـا خـىلمۇخـىل 

ئۇسۇلـالر ئـارقـىلـىق خهلـقئارالـىق قـائـىدىلهرنـى دەپـسهنـدە قـىلـىش غهرىزى يـوشۇرۇنـغان. خـىتـايـنىڭ ئـاشۇنـداق 

نهيـرەڭلىرى سهۋەبـلىك، ئهسـلىدە ئۆزئـارا بـاغـالنـغان زامـانـىۋى دۇنـيا چـاك – چېكىدىن بۆسۈلۈپ كهتـتى. 

خـىتـايـنىڭ بۇ نهيـرەڭلىرى نـوقۇل ئـامېرىكـانـىڭ ئۇلـىنـى تهۋرىتـىش بـىلهنـال چهكـلهنـمىدى. ھهرقـانـداق ئهركـىن 

دۆلهت ئۆزىنـىڭ ئهركـىن جهمـئىيـىتـىدە ۋۇجۇدقـا چـىقـقان ئـىخـتىرا، ئـىدىيه، ئۇچۇر ۋە كـاپـىتـالـالرنـى خـىتـايـغا 

ئـوخـشاش خهلـقىنـى ئهڭ ئهقهلـلىي كـىشـىلـىك ھوقۇقـتىن بهھرىمهن قـىلـىشـقىمۇ ئۇنـىمـايـدىغـان، چهتـئهل 
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شـىركهتـلىرىنـى ئۆز بـازىرىدا ئهركـىن رىقـابهتـلىشـىش ئـىمـكانـىيـىتـىدىن مهھرۇم قـىلـىدىغـان دۆلهتـكه بهرمهسـلىكـى 

كېرەك. 

مهن بـىر دادا بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، بـاشـقا دادىالرغـا ئـوخـشاش پهرزەنـتىمـنىڭ ئۆيلۈك - ئـوچـاقـلىق 

بـولۇپ، بـىرەر ئـىشـنىڭ بېشىنـى تۇتۇشـىنـى ئـارزۇ قـىلـىمهن. لېكىن، كۆز ئـالـدىمـدىكـى كهلگۈسـى تهسهۋۋۇر مېنى 

تـولـىمۇ تهشۋىشـلهنـدۈرمهكـته. مهن ھاۋا ئـارمـىيهسـىدىن پېنسىيهگه چـىقـقان گېنېرال بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، 

قـايسـى پـارتـىيه ھاكـىمـىيهت بېشىغـا چـىقـىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، دۆلـىتـىم ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىشـقا قهسهم 

ئـىچـكهنـمهن. مهن ھازىرغـىچه بۇ قهسـىمـىمـگه رىئـايه قـىلـىپ كهلـدىم. شۇنـى ئېتىراپ قـىلـىمهنـكى، ئۆتمۈشـتىكـى 

تـولـىمۇ ئۇزۇن بـىر مهزگـىلـدە، مهن ئـامېرىكـا ھازىر دۇچ كېلىۋاتـقان مهسـىلـىلهرنـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان 

ئۇنسۇرالردىن بـىرى ئـىدىم. چۈنـكى، مهن «قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، خـىتـاي ئـامېرىكـاغـا زىيـان 

يهتكۈزمهيـدۇ، ئۇ كۆڭۈلـىدىكـىدەك تـىجـارەت شېرىكـىدۇر» دەپ قـارايـتتىم ۋە شۇ سهۋەبـلىك، بـىر كۈنـلهردە 

خـىتـاي شـىركهتـلىرى بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ تـىجـارەت قـىلـىشـىنـى ئـارزۇ قـىالتـتىم. مهن ھاۋا ئـارمـىيهسـىدىن 

چېكىنــگهنــدىن كېيىن، ئــىلــگىرى ئۆزۈم ۋەزىپه ئۆتهپ بــاقــقان خــىتــايــغا كۆچۈپ كېتىشــنى، نۇرغۇن 

ئـامېرىكـالـىقـالرغـا ئـوخـشاش شـاڭخهيـگه بېرىپ تـىجـارەت قـىلـىپ بېيىپ كېتىشـنى پـىالنـلىغـانـىدىم. ھېلىمۇ يـاخشـى 

بۇ پـىالنـدىن يـالـتىيـىپ قـالـغانـىكهنـمهن. مهن ئـىلـگىرى نۇرغۇن كـىشـىلهرگه ئـوخـشاش، ئـامېرىكـا جهمـئىيـىتـىنـى 

تهنـقىدلـىگهنـلهرگه ئـانـچه پهرۋا قـىلـىپ كهتـمهيـتتىم ۋە ئـامېرىكـا جهمـئىيـىتـىدىكـى نۇرغۇن مهسـىلـىلهرنـى چـوڭ 

كارخانىالردىن ياكى فېدېراتسىيه ھۆكۈمىتىدىن مهنبهلهنگهن، دەپ قارىمايتتىم. 

لېكىن، مهن ھازىر بۇ ئىـشالرغاـ بىـپهرۋا مۇئاـمىـله قىـلمـاس بوـلدـۇم. ئاـمېرىكاـ ئۆتمۈشتـه ئىـزچىـل پاـيدـىنىـال 

كۆزلهپ، بـاشـقا ھهمـمه نهرسـىنـى نهزەردىن سـاقـىت قـىلـغانـىدى. خۇددى مهزكۇر كـىتـابـنىڭ دەسـلهپـكى بـابـلىرىدا 

قهيـت قـىلـىنـغىنـىدەك، لـونـدون ۋە نيۇيـوركـتىكـى، ھاكـىمـىيهت بېشىدىكـىلهرگه تهسـىر كۆرسـىتهلهيـدىغـان كـىشـىلهر 

خـىتـايـدىكـى قۇلـغا ئـوخـشاش ئـىشـلىتـىلـىدىغـان كـىشـىلهرنـىڭ ئهمـگهك كۈچـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، شۇ ئـارقـىلـىق 

ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان ئهرزان بـاھالـىق مهھسۇالتـالرنـى (شۇ سهۋەبـلىك خـىزمـىتـىدىن مهھرۇم قـالـغان) ئـىشسـىزالرغـا 

سېتىشـنى قـارار قـىلـدى. شۇنـىڭدىن بـاشـالپ، خـىتـاي پـايـدىنـىال قـوغـلىشـىدىغـان، تـويـماس، پـايـچىكـلهرنـىڭ 

ھهميېنىنـى تـومـپايـتىشـتىن بـاشـقا ئهقـىدە – ئېتىقـادى يـوق غهرب دۇنـياسـىنـىڭ پۇلـىنـى تېپىشـقا بـاشـلىدى ۋە بۇ 

يۈزلىنىش بارغانسېرى ئهۋج ئالدى. 

ئهگهر بۇ يـامـانـلىقـالرنـى بـاشـلىغۇچـىنـى ئهيـىبـلهشـكه تـوغـرا كهلـسه، بـىر تـاالي كـىشـى ئهيـىبـكه اليـىق 

چـىقـىدۇ. لېكىن، مهنـچه مۇھىمـى ئـالـلىكـىمـلهرنـى ئهيـىبـلهش ئهمهس، بهلـكى مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىشـتۇر. ئهگهر 

مهزكۇر كــىتــابــتا خــىتــايــنىڭ ئهپــتى – بهشــرىســىنــى ئېچىپ بېرىش ئۈچۈن قــىســمهن جــايــالردا بهزى 

سـىيـاسـىيـونـالرنـىڭ يـاكـى كـارخـانـىالرنـىڭ مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىك قـىلـغانـلىقـى يـاكـى يـاخشـى پۇرسهتـنى قـولـدىن بېرىپ 

قـويـغانـلىقـى تـىلـغا ئېلىنـغان بـولـسا، بۇ شۇ ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـانـىڭ قـانـداقسـىغـا بۈگۈنـكى كۈنـگه كېلىپ 

قـالـغانـلىقـىنـى چۈشهنـدۈرۈشـنىڭ تهقهززاسـىدۇر. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بۇ ھهم مېنىڭ ئۇالردىن (يهنـى 
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مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىك قـىلـغان يـاكـى يـاخشـى پۇرسهتـنى قـولـدىن بېرىپ قـويـغان سـىيـاسـىيـون يـاكـى كـارخـانـىالردىن) 

پهۋقۇلئاددە ئۈمىدسىزلهنگىنىمنىڭ مهھسۇلىدۇر. 

ئهگهر ئـايـىغـى ئۈزۈلـمهس پـاي چېكى ۋە زايـوم ئېلىم – سېتىمـى ئـارقـىلـىق بـازار ئېچىش، پـايـچىك قـىمـمىتـى 

يـارىتـىش، كـىرىمـنى ئـاشۇرۇش قـاتـارلـىقـالر (بـىز ئۈچۈن) تهڭرى ئـاتـا قـىلـغان ئهركـىنـلىكـنى، كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى ۋە 

دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداشـتىنمۇ مۇھىم بـولۇپ قـالـغان بـولـسا، بۇ ئـامېرىكـا نـاھايـىتـى تهس كۈنـگه قـالـدى 

دېگهن گهپ. 

مهن بۇ كـىتـابـنىڭ ئـامېرىكـادىكـى ئـوقۇرمهنـلهر ئـارىسـىدا، شۇنـداقـال ئهركـىنـلىكـنى قـىزغـىن سۆيـىدىغـان 

ئهلـلهردىكـى خهلـقلهر ئـارىسـىدا ئهكـس سـادا پهيـدا قـىلـىشـىنـى، ئۇالرنـىڭمۇ مـاڭا ئـوخـشاش كـىشـىلـىك ھوقۇق 

قـانۇن اليـىھهسـىنـى ۋە پـرىزدېنت روزۋېلىت ئـوتتۇرىغـا قـويـغان تۆت تۈرلۈك ئهركـىنـلىكـنى قهدىرلـىشـىنـى ۋە ئۇنـىڭغا 

ئهھمىيهت بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمهن. ئهنه شۇ ۋەجىدىن، مهن بۇ كىتابنى يېزىپ چىقتىم. 

ئۇشـبۇ ئهركـىنـلىك ئۈچۈن، ئـامېرىكـا ئـىلـگىرىكـىدىن تېخىمۇ ئهسـتايـىدىل بـولۇشـى، تېخىمۇ تېز ۋە 

زېرەكـلىك بـىلهن ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ، مهزكۇر ئهركـىنـلىك تۇپـرىقـىنـى قـوغـدىشـى كېرەك. مهن چـوقۇم بۇنـى 

ۋۇجۇدقـا چـىقـىرااليـدىغـانـلىقـىمـىزغـا ئـىشـىنـىمهن. لېكىن، ئـامېرىكـا رەھبهرلـىرى چـوقۇم رەقـىبـلىرىمـىزنـىڭكىدىن 

تېخىمۇ تهشهببۇسـكار تـاكـتىكـا قـولـلىنـىشـى، شۇنـداقـال بـارلـىق ئـامېرىكـالـىقـالر كۆز ئـالـدىدىكـى بـىردەمـلىك 

مهنـپهئهتـتىن ۋاز كېچىپ، مـال بـاھاسـىنـىڭ بـىر مهھهل ئۆسۈپ كېتىشـىگه ئـىدىيه جهھهتـتىن تهيـيارلـىق كۆرۈشـى 

كېرەك. بۇ كهلگۈسى ئهركىنلىكىمىزگه كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن بېرىلگهن قۇربانلىقتۇر. 

مـاڭا نـىسـبهتهن، بۇنـداق قـىلـىش – قـىلـماسـلىق ئـويـلىشـىپ ئـولتۇرىدىغـان مهسـىله ئهمهس. چۈنـكى، 

بـىزنـىڭ پهقهت تـاكـى خـىتـاي ئۆزىنـىڭ تـىنـىمسـىز تـاجـاۋۇز قـىلـمىشـلىرىدىن ۋاز كهچـكهنـگه قهدەر مهزكۇر ئۇسۇلـنى 

داۋامـالشـتۇرۇشـتىن ئـىبـارەت بـىرال يـولـىمـىز بـار. بـىز قـانـداق بهدەل تۆلـىشـىمـىزدىن قهتـئىيـنهزەر، چـوقۇم خـىتـايـنىڭ 

ئهمهلـىي كۈچـىنـى زورايـتىۋېلىشـىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىشـىمـىز كېرەك. ئۇنـداق قـىلـمىسـاق، قـولـىمـىزدىكـى بـىرەر كـىتـاب 

سهۋەبـلىك قـانۇنـغا خـىالپـلىق قـىلـغان ھېسابـلىنـىپ قـولـغا ئېلىنـىدىغـان بـىر جهمـئىيهتـته يـاشـاشـقا تهيـيارلـىق كۆرۈپ 

قـويـساق بـولـىدۇ. بۇ كـىتـاب قۇرئـان، ئـىنـجىل يـاكـى «ئېيقچاق ۋىنـى» بـولۇشـى مۇمـكىن. ئۇنـداقـتا، قـولـغا 

ئېلىنـىش سهۋەبـى زادى نېمه؟ بۇ تـولـىمۇ ئـاددىي، سـىز ئـوقۇغـان شۇ كـىتـاب ھۆكۈمهتـنىڭ كۆزىگه سـىغـىمـىغـان!!! 

دېمهك، ۋاقتى كهلگهندە، بىز خىيال قىلىش ئهركىنلىكىمىزدىنمۇ مهھرۇم قىلىنىمىز. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

(كىتابنىڭ تهرجىمىسى ئاخىرالشتى) 
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G7 ئۇچرىشىشىنى تونۇشتۇرۇش

خهلئارا ۋهزىيهت



G7 ئۇچرىشىشىنى تونۇشتۇرۇش 

BBC 

دۇنـيادىكـى بـىر قـىسـىم دۆلهتـنىڭ رەھبهرلـىرى 6 – ئـايـنىڭ 11 - كۈنـىدىن بـاشـالپ ئهنـگلىيهنـىڭ 

غهربــىي جهنۇبــىدىكــى كــورنۋال (Cornwall) شهھىرىدە ئۆتكۈزۈلــىدىغــان ئۈچ كۈنلۈك G7 بــاشــلىقــالر 

ئۇچرىشىشىدا بىر يهرگه جهم بولدى. 

G7 ئۇچـرىشـىشـىغـا قـاتـناشـقان رەھبهرلهرنـىڭ ئـىچـىدە ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدىن، گېرمـانـىيه بـاش 

مىنىستىرى ئهنجېال مېركىل ۋە فىرانسىيه پرىزدېنتى ئېممانۇئېل ماكرون قاتارلىقالر بار. 

G7 دېگهن نېمه؟ 

G7 دۇنـيادىكـى ئهڭ تهرەقـقىي قـىلـغان دەپ قـارىلـىدىغـان يهتـته ئـىقـتىسـادى گهۋدىنـىڭ بـاشـلىقـالر 

ئۇچـرىشـىشـىدۇر. G7 دۆلهتـلىرى ئـامېرىكـا، فـرانسـىيه، گېرمـانـىيه، ئـىتـالـىيه، يـاپـونـىيه، ئهنـگلىيه ۋە كـانـادادىن 

ئىبارەت. 

بۇ دۆلهتلهر 2018 - يىلى يهر شارىدىكى ساپ مۈلۈكنىڭ 58 پىرسهنتىگه ساھىب ئىدى. 

رۇسـىيه 1998 - يـىلـى مهزكۇر يـىغـىنـغا قـوشۇلۇپ G8 نـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 2014 - 

يىلى قىرىمنى يۇتۇۋالغانلىقى سهۋەبلىك، بۇ قاتاردىن چىقىرىۋېتىلگهن. 

گهرچه خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادى كۈچلۈك ۋە نـوپۇسـى دۇنـيا بـويـىچه ئهڭ كۆپ بـولسـىمۇ، خـىتـاي ئهزەلـدىن 

بۇ يـىغـىنـغا ئهزا بـولۇپ بـاقـمىغـان. خـىتـايـنىڭ كـىشـى بېشىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان ئـوتتۇرىچه پـاراۋانـلىق 

سهۋىيـىسـى بـىر قهدەر تۆۋەن بـولـغاچـقا، G7 ئهزالـىرىغـا ئـوخـشاش تهرەقـقىي تـاپـقان ئـىقـتىسـادىي گهۋدە دەپ 

قارالمايدۇ. 

يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى ۋەكـىلـلىرىمۇ G7 بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىغـا دائـىم قـاتـنىشـىپ تۇرىدۇ. بۇ يـىل ھىنـدىسـتان، 

كورhيه ۋە ئاۋىستىرالىيهمۇ بۇ يىغىنغا تهكلىپ قىلىندى. 
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G7 باشلىقالر يىغىنى نېمىشقا ئهنگلىيهدە ئۆتكۈزۈلدى؟ 

ئهنـگلىيه بۇ يـىلـقى G7 دىكـى رەئـىس دۆلهت بـولـغاچـقا، شۇڭا بـاشـلىقـالر يـىغـىنـى مۇشۇ يهردە 

ئۆتكۈزۈلدى. 

1 - ئـايـدىال يـىغـىنـنىڭ كـورنۋالـدىكـى كـاربـىس قـولتۇقـى مېھمانـخانـىسـىدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـانـلىقـى ئېالن 

قىلىنغانىدى. 

بۇ رايـون ئهنـگلىيهنـىڭ يېشىل تېخنىكـا سـاھهسـىنـىڭ مهركـىزى دەپ قـارىلـىدۇ. بۇ يـىل 11 - ئـايـدا 

گـالسـگوۋدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان COP26 كـىلـىمـات يـىغـىنـىدىن ئـىلـگىرى، دۆلهتـنىڭ يېشىلـلىق جهھهتـتىكـى 

الياقىتىنى نامايان قىلىش ئهنگلىيه ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم. 

G7 نېمه ئىشالرنى قىلىدۇ؟ 

G7 دۆلهتـلىرىنـىڭ ئهمهلـدارلـىرى يـىل بـويـى ئۆزئـارا يـىغـىن ئۆتكۈزىدۇ، كېلىشـىم ئـىمـزااليـدۇ ۋە دۇنـياۋى 

مهسىلىلهر توغرىسىدا بىرلهشمه بايانات ئېالن قىلىدۇ. 

بۇ يـىلـقى بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدىن ئـىلـگىرى، G7 دۆلهتـلىرىنـىڭ مـالـىيه مـىنـىسـتىرلـىرى دۆلهت ھالـقىغـان 

شىركهتلهرنىڭ تېخىمۇ كۆپ باج تاپشۇرۇشى كېرەكلىكى خۇسۇسىدا بىرلىككه كهلگهنىدى. 

رەھبهرلهر بۇ ئۇچـرىشـىشـتا يهنه شۇ مهزگـىلـدىكـى ئـاسـاسـلىق دۇنـياۋى مهسـىلـىلهر ھهقـقىدىمۇ پـىكـىر 

ئالماشتۇرىدۇ. 

بۇ يىلقى كۈنتهرتىپته نېمىلهر بار؟ 

بۇ يـىلـقى بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىنـىڭ ئـاسـاسـلىق تېمىسـى تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىغـا قـارشـى تۇرۇش بـولۇپ، 

«ھهمـمىمـىزنـى كهلگۈسـى يۇقۇمـدىن سـاقـلىيـااليـدىغـان كۈچلۈك دۇنـيا سهھىيه سـىسـتېمىسـى» بهرپـا قـىلـىش 

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

كۈنتهرتىپته كىلىمات ئۆزگىرىشى ۋە تىجارەتمۇ بار. 

يـىغـىنـدا ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى بـايـدىنـنىڭ ئهنـگلىيه بـاش ۋەزىرى بـورىس جـونـسون ۋە يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

ۋەكـىلـلىرى بـىلهن ئهنـگلىيه - يـاۋروپـا سـودا تـاالش - تـارتـىشـىنـىڭ شـىمـالـىي ئـىرېالنـدىيهنـىڭ تـىنچـلىقـىغـا 
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قـانـداق تهھدىت ئېلىپ كېلىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى ئهنـدىشـىلـىرى ھهقـقىدە سۆزلـىشـىدىغـانـلىقـى 

مۆلچهرلهنمهكته. 

6 – ئاينىڭ 12 - كۈنى ئهتىگهندە، مېھمان دۆلهتلهر بىلهن رەسمىي ئۇچرىشىش باشلىنىدۇ. 

سۆھبهتـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى يېپىق ھالهتـته ئېلىپ بېرىلـىدىغـان بـولسـىمۇ، رەھبهرلهرنـىڭ ئـوپـچه 

رەسىمگه چۈشۈشى دېگهندەك، تاراتقۇالردا ئېالن قىلىنىدىغان بهزى پهيتلهرمۇ بار. 

بـاشـلىقـالر يـىغـىنـى ئـاخـىرالشـقانـدىن كېيىن، ئهنـگلىيه سـاھىبـخان دۆلهت بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن بـايـانـات 

ئېالن قىلىدۇ. بۇ رەھبهرلهر چىقارغان قارارالرنىڭ خۇالسىسى بولىدۇ. 

نامايىشالر ئۆتكۈزۈلهمدۇ؟ 

خـىتـاي ۋىرۇسـى چهكـلىمـىسـى سهۋەبـىدىن بۇ يـىل نـامـايـىش ئۆتكۈزۈش ۋە سـاقـچىالرنـىڭ تهرتـىپ 

ساقلىشى بىردەك تهسكه توختايدۇ. 

تهرتـىپ سـاقـالش ئۈچۈن، دېۋون ۋە كـورنۋالـدىكـى 1500 سـاقـچىدىن بـاشـقا يهنه 5000 سـاقـچى 

ئورۇنالشتۇرۇلغان. 

نـامـايـىشـچىالرنـىڭ يـىغـىن ئـورنـىدىن 150 كـىلـومېتىر يـىراقـلىقـتىكـى ئېكېستېرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان تۆت 

رايوندا نامايىش قىالاليدىغانلىقى بىلدۈرۈلگهن. 

سـاقـچىالر ئۆزلـىرىنـىڭ «بـارلـىق نـامـايـىشـالرنـىڭ پهقهت مۇشۇ تۆت رايـونـدىال ئېلىپ بېرىلـىشـىنـى ئۈمـىد 

قىلىدىغان دەرىجىدە گۆدەك ئهمهس»لىكىنى بىلدۈردى. 

 Extinction) «كـىلـىمـات پـائـالـىيهتـچىلـىرى گۇرۇپـپىسـى «نهسـلى قۇرۇتۇلۇشـقا قـارشـى ئـىسـيان

Rebellion) پىلىماۋستىن كاربىس قولتۇقىغا يۈرۈش قىلىش قاتارلىق بىر قاتار نامايىشالرنى پىالنلىدى. 

G7 نىڭ ئهمهلىي چهكلهش كۈچى بارمۇ؟ 

G7 دۆلهتـلىرى ئۆزلـىرىگه خـاس دېموكـراتـىك تهرتـىپـى بـار ئـايـرىم دۆلهتـلهردىن تهركـىب تـاپـقانـلىقـى 

ئۈچۈن، باشلىقالر يىغىندا ھېچقانداق قانۇن ماقۇللىيالمايدۇ. 

ھالبۇكى، ئۇالر چىقارغان بهزى قارارالر يهرشارى خاراكتېرلىك تهسىر قوزغىيااليدۇ. 
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مهسـىلهن، G7 دۆلهتـلىرى 2002 - يـىلـى بهزگهك ۋە ئهيـدىزگه قـارشـى تۇرۇش فـونـدى تهسـىس قـىلـىشـتا 

تۈرتكىلىك رول ئوينىغانىدى. 

بۇ يىلمۇ باج كېلىشىمىنىڭ كهڭ دائىرىلىك نهتىجىلهرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشى ئۈمىد قىلىنماقتا. 

ئهمـما، G7 دۇنـيادىكـى ھىنـدىسـتان بـىلهن خـىتـايـدىن ئـىبـارەت ئـىكـكى چـوڭ دۆلهتـنى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالمىغاچقا، «دەۋر ئېھتىياجىنى قاندۇرالمايدىغان بىر مېخانىزم» دەپ تهنقىدلهنمهكته. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

https://www.bbc.com/news/world - 49434667 
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ئابدۇلئهھهد ئابدۇرهشىد بهرقىيئابدۇلئهھهد ئابدۇرهشىد بهرقىيئابدۇلئهھهد ئابدۇرهشىد بهرقىي

گۈلىستان



ئابدۇلئهھهد ئابدۇرېشىت بهرقى 

ئـابـدۇلـئهھهد ئـابـدۇرېشىت بهرقـى تـىرىشـچان ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرىدىن بـىرى. ئۇ ئهدەبـىي ئـىجـادىيهت، 
شېئىرىيهت، ئهدەبـىيـات تهتـقىقـاتـى، پـىداگـوگـىكـا، پهلـسهپه، ئهخـالقشۇنـاسـلىق قـاتـارلـىق كۆپـلىگهن سـاھهلهردە 

قهلهم تهۋرەتكهن، ئوت يۈرەك زىيالىيالردىن بىرىدۇر. 

ئـابـدۇلـئهھهد ئـابـدۇرېشىت بهرقـى 1973-يـىلـى خـوتهنـنىڭ گۇمـا نـاھيىسـىدە تۇغۇلـغان. ئـالـىي مهكـتهپـنى 
ئهدەبـىيـات كهسـىپـىدە ئـوقۇغـان. كېيىن ئـاتـالـمىش شـىنـجاڭ مـائـارىپ ئـىنـىسـتىتۇتـىغـا ئـوقۇتقۇچـى بـولۇپ ئـىشـقا 

چۈشكهن. 

شـىنـجاڭ مـائـارىپ ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ دوتسېنتى ئـابـلهت ئـابـدۇرېشىت بهرقـى 2014-يـىلـدىن 2016-يـىلـغىچه 
ئـىسـرائـىلـىيه خـايـفا ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ھازىرقـى زامـان ئۇيغۇر ئهدەبـىيـاتـى بـويـىچه 2 يـىلـلىق تهتـقىقـات بـىلهن 
شۇغۇلـالنـغان. ئـىسـرائـىلـىيهدىكـى ئـوقۇش ۋە تهتـقىقـات جهريـانـىدا بهزى مـاقـاله ئهسهرلهرنـى ۋەتهنـدىكـى ھهر 
قـايسـى ژۇرنـالـالردا، جۈمـلىدىن «شـىنـجاڭ يـاشـلىرى» ژۇرنـىلـىدا چـاتـما شهكـىلـدە ئېالن قـىلـغان. ئۇ 
ئـىسـرائـىلـىيهدىكـى تهتـقىقـاتـىنـى تـامـامـالپ ئۈرۈمـچىگه قـايـتقانـدىن كېيىن، 2017-يـىلـى 2-ئـايـدا خـىتـاي 

دائىرىلىرى تهرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان. 

ئـابـدۇلـئهھهد ئـابـدۇرېشىتـنىڭ بهرقـى ھهر قـايسـى ژانېرالردىكـى بـىر-تۈركۈم مـاقـاله-ئهسهرلـىرى ئېالن 
قـىلـغانـدىن سـىرت، «كۆز ئـىچـىدىكـى كۆز، سۆز ئـىچـىدىكـى سۆز»، «بۈركۈت سـايـىسـى» (تهرجـىمه ئهسهر)، 

«كونا قۇرۇق گهپ دەۋرى» قاتارلىق ئهسهرلىرى نهشىر قىلىنغان. 

ئـابـدۇلـئهھهد ئـابـدۇرېشىت بهرقـى ئـىنتېرنېتتىن ئـاكـتىپ پـايـدىالنغۇچـى زىيـالـىيـالردىن بـىرى بـولۇپ، ئۇ 
قۇرغـان «بهرقـىي تـورى» ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى، ئـىلـىم ھهۋەسـكارلـىرى ۋە ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ سۆھبهت، مۇنـازىرە ۋە 
ئـىلـىم سـورۇنـى بـولۇش رولـىنـى ئـويـنىغـان ۋە تـورداشـالرنـىڭ يـاقتۇرۇپ زىيـارەت قـىلـىشـىغـا ئېرىشـكهن، بۇ تـور بهت 

كېيىن خىتاي تهرىپىدىن تاقىۋېتىلگهن. 

ئـابـدۇلـئهھهد ئـابـدۇرېشىت بهرقـى تۇتقۇن قـىلـىنـغان تۆت يـىلـدىن ئـارتۇق ۋاقـىتـتىن بېرى ئۇ تـوغـرۇلۇق 
ھېچقانـداق مهلۇمـات ئـوتتۇرىغـا چـىقـمىدى. بـىز ئـابـدۇلـئهھهد ئـابـدۇرېشىت بهرقـىگه سـاالمهتـلىك ۋە تـىنـىچ-
ئـامـانـلىق تـىلهيـمىز. ئۇنـىڭ تېز مۇددەتـته خـىتـايـنىڭ زۇلـمىدىن قۇتۇلۇپ، ئهركـىنـلىكـكه ئېرىشـىشـىنـى ئۈمـىد 

قىلىمىز. 

بـىز خـىتـايـنىڭ قـانـلىق تۆمۈر تـاپـىنـى ئـاسـتىدا ئۇيغۇرلۇقـنىڭ بهدىلـىنـى ئۆتهۋاتـقان، ئېچىنـىشـلىق 
قـىسـمهتـلهرگه دۇچـار بـولـغان، ئـاقـىۋەتـته خـىتـايـنىڭ يـولسـىزالرچه جـازاسـىغـا، زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـرىغـان بـارچه 
ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى ۋە بـىگۇنـاھ ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ زۇلۇمـدىن قۇتۇلۇشـى ئۈچۈن قـولـىمـىزدىن نېمه ئـىش كهلـسه 

شۇنى قىلىشقا مهجبۇرمىز. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى

2021، ماي-ئىيۇن 21 ئۇيغۇرالر 22-سان



تارىخ ۋه بىز

چېچىنىيه، رۇسىيه ۋه قانلىق ئۇرۇش



چېچىنىيه، رۇسىيه ۋە قانلىق ئۇرۇش 

نۇرغۇن پهرقـلىق مـىلـلهتـلهر يـاشـايـدىغـان چېچىنـىيه شـىمـالـىي كـاۋكـاز رايـونـىغـا جـايـالشـقان. بۇ رايـون يهر 

ئـاسـتى بـايـلىقـلىرى ۋە گېئوپـولـىتـىك ئـورنـى سهۋەبـلىك، تـارىخـتىن بۇيـان رۇسـىيه تهرىپـىدىن ئـىسـتراتېگىيـىلـىك 

جـاي دەپ قـارىلـىپ كهلـگهن. ۋە شۇ سهۋەبـلىك چېچىنـلهر بـىلهن رۇسـالرنـىڭ تـىركـىشـىشـى رۇسـالرنـىڭ ئۆزلـىرى 

ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئهھمىيهتـكه ئـىگه دەپ قـارىغـان شـىمـالـىي كـاۋكـاز زېمىنـىغـا كۆز تـىكـىشـى بـىلهن بـاشـلىنـىپ، 

تاكى بۈگۈنگه قهدەر داۋامالشماقتا.  

چېچىنـلهر شهيـخ مهنسۇر ۋە شهيـخ شهمـىل قـاتـارلـىق يـولـباشـچىالرنـىڭ رەھبهرلـىكـىدە چـاررۇسـىيهگه قـارشـى 

جهڭ قـىلـغانـىدى. شۇنـىڭدىن تـارتـىپ، تـاكـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى پـارچـىالنـغانـغا قهدەر مۇسـتهقـىلـلىق نـىشـانـىغـا 

يېتىش ئۈچۈن بهزى ئۇرۇنۇشـالر بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما شهيخـلهر دەۋرىدىكـىگه ئـوخـشاش ھهرىكهتـلهر يۈز 

بهرمىدى.  

ھالبۇكـى، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـى ۋە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تهۋە جۇمھۇرىيهتـلهرنـىڭ بهس - 

بهسـته مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىشـى بـىلهن چېچىنـلهرمۇ ئۆزلـىرىنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىنـى بـاشـلىدى. 1994 - 

ۋە 1999 - يـىلـلىرى رۇسـالر قـوزغـىغـان ئـىكـكى قېتىمـلىق ئۇرۇشـتا، چېچىنـلهر ئېغىر تـاالپهتـكه ئۇچـرىدى، 

نـوپۇسـىنـىڭ كۆپ قـىسـمى يـا ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـدى، يـا يۇرتـىدىن ئـايـرىلـىشـقا مهجبۇر بـولـدى. رۇسـالرمۇ ھهربـىي 

جهھهتتىن تاالپهتكه ئۇچراش بىلهن بىرگه، ئىقتىسادىي زىيانغا ئۇچرىدى. 

چېچىنـىيه بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى چـوڭ جهھهتـتىن تۆۋەنـدىكـىدەك ئۈچ بـاسقۇچـقا بۆلۈشـكه 

بولىدۇ: 

1. چاررۇسىيه دەۋرى 

چېچىنـلهرنـىڭ رۇسـالر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى چـارپـادىشـاھ دەۋرىگه تۇتـىشـىدۇ. چـارپـادىشـاھ 1 - 

پېتېر 1722 - يـىلـى «ئـىمـكانـقهدەر ھىنـدىسـتان ۋە ئـىسـتانبۇلـغا يېقىن بېرىشـىمـىز كېرەك. چۈنـكى بۇ يهرلهرگه 

ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغانـالر دۇنـياغـا ھۆكۈمـرانـلىق قـىالاليـدۇ» دېگهن پـىكـىرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـدىن بـاشـالپ، 

ھاكـىمـىيهت بېشىغـا چـىقـقان چـارپـادىشـاھالرنـىڭ ھهمـمىسـى قـىرىم، تۈركـىسـتان، شـىمـالـىي كـاۋكـاز رايـونـلىرىنـى ۋە 

خهلـقلىرىنـى بۇ نـىشـانـغا يېتىشـتىكـى ئهڭ چـوڭ تـوسـالغۇ دەپ قـارىدى. رۇسـىيهنـىڭ (ھىنـدى ئـوكـيان قـاتـارلـىق) 
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ئـىلـلىق دېڭىز - ئـوكـيانـالرغـا قـاراپ كېڭىيـىش سـىيـاسـىتـى سهۋەبـلىك، رۇسـىيه بـىلهن كـاۋكـاز خهلـقلىرى 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى زىددىيهت 18 - ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرىدا بـاشـالنـغان بـولۇپ، شۇ يـىلـالردىن بـاشـالپ، چېچىنـلهر 

شهيـخ مهنسۇر ۋە شهيـخ شـامـىل قـاتـارلـىق رەھبهرلهرنـىڭ بـاشـچىلـىقـىدا رۇسـىيهگه قـارىتـا قـارشـىلـىق ھهرىكهتـلىرىنـى 

قوزغىغان. 

رۇسـالرغـا نـىسـبهتهن، چېچىن مهسـىلـىسـى چـاررۇسـىيهنـىڭ 1783 - يـىلـى ئـازاك قهلـئهسـىنـى قـولـغا 

كـىرگۈزۈپ، كـاۋكـاز رايـونـىغـا قـوشـنا بـولۇشـى بـىلهن بـاشـالنـغان. چېچىنـلهرمۇ بـاشـقا مۇسۇلـمان خهلـقلهرگه 

ئـوخـشاش، پـراۋۇسـالۋىيه دىنـىغـا ئېتىقـاد قـىلـىدىغـان چـاررۇسـىيهنـىڭ تـاجـاۋۇزىغـا قـارشـى ھهرىكهتـكه ئۆتـكهن. 

چېچىنلهرنىڭ قارشىلىقى 19 - ۋە 20 - ئهسىرلهردە ئارىالپ - ئارىالپ داۋامالشقان. 

شهيـخ مهنسۇر 1785 - يـىلـى چېچىن خهلـقىنـى رۇسـالرغـا قـارشـى تهشـكىلـلىك قـارشـى تۇرۇشـقا چـاقـىرغـان ۋە 

ئـوسـمانـلى دۆلـىتـىنـىڭ قـولـلىشـى ئـاسـتىدا، «غـازات ھهرىكـىتـى» نـامـىدا رۇسـالرغـا قـارشـى تۇنـجى قـورالـلىق 

قارشىلىقنى باشلىغان.  

ھالبۇكـى، كـاۋكـازلـىقـالرنـى رۇسـىيهنـىڭ تـاجـاۋۇزچـىلـىقـىغـا قـارشـى بـىر بـايـراق ئـاسـتىدا تـوپـلىغـان تۇنـجى 

رەھبهر ـــ شهيـخ مهنسۇر چـاررۇسـىيهنـىڭ مۇنـتىزىم قـوشۇنـلىرىغـا تـاقـابـىل تۇرالـماي، ئهيـنى ۋاقـىتـتا ئـوسـمانـلى 

ئـىمپېرىيهسـىگه تهۋە بـولـغان ئـانـاپـا قهلـئهسـىگه چېكىنـگهن بـولسـىمۇ، قهلـئه قـولـدىن كهتـكهن كېيىن، رۇسـالرنـىڭ 

قولىغا چۈشۈپ، ئۆلگۈچه ئهسىر تۇتۇلغان. 

شهيـخ مهنسۇرنـىڭ دەۋرىدىن كېيىن، 30 يـىل داۋامـالشـقان ۋە ھالـقىلـىق كۈرەشـلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

شهيخ شهمىل دەۋرى باشالنغان. 

شهيـخ شهمـىل 1834 - يـىلـى «غـازات ھهرىكـىتـى»نـىڭ رەھبىرى بـولۇپ تـالـالنـغان. شۇنـداقـال، شـامـىل ۋە 

ئۇنـىڭ ئهسـكهرلـىرى 1837 - يـىلـى رۇسـالر بـىلهن بـولـغان ئۇرۇشـتا رۇسـالرنـى زور تـاالپهتـكه ئۇچـراتـقان. گهرچه 

چـارپـادىشـاھ بۇ مهغلۇبـىيهتـتىن كېيىن شهيـخ شـامـىلـغا ئۇرۇشـتىن ۋاز كېچىش خۇسۇسـىدا تهكـلىپ خېتى يـازغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما شهيـخ شـامـىل بۇنـىڭغا كۆنـمىگهن. كـاۋكـاز خهلـقىنـىڭ قـارشـىلـىقـى سهۋەبـلىك ئېغىر تـاالپهتـكه 

ئۇچـرىغـان رۇسـالر قـىرىم ئۇرۇشـىدىمۇ مهغلۇپ بـولـغان. بۇ مهغلۇبـىيهتـلهردىن كېيىن، يېڭىدىن تهخـتكه چـىقـقان 

چـارپـادىشـاھ 1859 - يـىلـى يېڭىدىن تهرتـىپـكه سېلىنـغان قـوشۇنـى بـىلهن شهيـخ شـامـىلـنى ئهسـىرگه ئـالـغان. شهيـخ 

شـامـىل تهخـمىنهن 10 يـىل ئهسـىرلـىكـته تۇرغـانـدىن كېيىن، ھهجـگه بېرىش ئۈچۈن چـارپـادىشـاھتىن ئـىجـازەت 

ئـالـغانـدىن كېيىن، مهدىنهدە ۋاپـات بـولـغان. شهيـخ شـامـىل تۇتۇلـغانـدىن كېيىن، چېچىنـلهر رۇسـالرغـا قـارشـى 

كۈرەشنى يهنه بهش يىل داۋامالشتۇرغان بولسىمۇ، 1864 - يىلى ئاساسهن باستۇرۇلغان. 

شهيـخ شـامـىل ئـانـا ۋەتـىنـىنـى قـوغـداش ۋە ئۇنـىڭ مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن، 

پـراۋۇسـالۋىيه دىنـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان چـاررۇسـىيهگه قـارشـى جـىھادىي ئـاڭ بـىلهن داۋامـالشـتۇرغـان كۈرەشـنىڭ 

ئـاخـىرىدا ئهسـىرگه چۈشـكهنـدىن كېيىن، چـاررۇسـىيه بۇ رايـونـنىڭ سهزگۈرلۈكـى ۋە ئهنـئهنـىسـىنـى كۆزدە تۇتـقان 
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ھالـدا سـىيـاسهت يۈرگۈزگهن. نهتـىجـىدە، بۇ رايـون ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته رۇسـىيه بـىلهن بـىر گهۋدىلـىشـىشـكه 

بـاشـالپ، 1912 - يـىلـى رۇسـىيه ئـىشـلهپـچىقـارغـان نېفىتـنىڭ 11.5 پـىرسهنـتى چېچىنـىيهدىن ئېلىنـغان بـولـسا، 

1918 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدە بۇ نـىسـبهت 25 پـىرسهنـتكه ئۆرلـىگهن. ئهمـما، رايـونـدىكـى بۇ ئۆزگـىرىشـلهر 

چېچىنـلهرگه پـايـدا ئېلىپ كهلـمىگهن. چېچىنـلهر بۇ يهرنـىڭ تـاغـلىق رايـونـلىرىدا يـاشـىغـان بـولـسا، بۇ رايـونـغا 

كۆچۈرۈپ كېلىنـگهن رۇسـالر ۋە ئۇكـرائـىنـالر ئـىقـتىسـادىي يۈكسـىلـىشـتىن نهپـكه ئېرىشـكهن (بۇ جهھهتـتىكـى 

ئهھۋال شهرقىي تۈركىستاندىكىگه ئاساسهن ئوپمۇئوخشاش، ت). 

2. سوۋېت ئىتتىپاقى مهزگىلىدىكى چېچىنىيه 

1917 - يـىلـىدىكـى بـولشېۋىك ئـىنـقىالبـى نهتـىجـىسـىدە، كـوممۇنـىسـت تۈزۈلـمىنـى يـاقـىلـىغـان سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى چـاررۇسـىيهنـىڭ ئـورنـىنـى ئـالـدى ۋە چېچىنـىيه داۋامـلىق رۇسـالرنـىڭ بـاشقۇرۇشـى ئـاسـتىدا قـالـدى. 1922 

- يـىلـى 5 - ئـايـدا گـرۇزىيه، ئهزەربهيـجان ۋە ئهرمېنىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهر مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى جـاكـارالپ، 

سـوتسـىيـالـىسـتىك تۈزۈلـمىنـى قـوبۇل قـىلـغان جۇمھۇرىيهتـلهرگه ئـايـالنـدى. مهزكۇر مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىنـىڭ 

تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان شـىمـالـىي كـاۋكـازمۇ مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىمـاقـچى بـولـغان بـولسـىمۇ، مۇۋەپـپهقـىيهت 

قـازىنـالـمىدى ۋە 1936 - يـىلـىدىن كېيىنـكى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى دەۋرىدە چېچىنـلهر چېچېن - ئـىنگۇش ئـاپـتونـوم 

جۇمھۇرىيىتىگه تهۋە بولدى. 

ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە گېرمـانـالر بـىلهن ھهمـكارالشـقان دەپ ئهيـىبـلهنـگهن چېچىن ۋە 

ئـىنگۇشـالر 1944 - يـىلـى مـىڭلىغـان كـىشـىنـىڭ ئۆلۈمـىگه سهۋەب بـولـغان كۆچ - كۆچـكه مهجبۇرالنـدى. 

ئۇالرنـىڭ سهپهرگه تهيـيارلـىق قـىلـىۋېلىشـىغـا نـاھايـىتـى ئـاز ۋاقـىت بېرىلـگهچـكه، چېچىنـلهر يېنىغـا يـوقـنىڭ ئـورنـىدا 

نهرسه - كېرەك ئېلىۋااللـىدى، ئۇالرنـىڭ قـالـدۇرۇپ كهتـكهن مـال - مۈلۈكـلىرى ۋە مـال - چـارۋىلـىرى 

مۇسادىرە قىلىندى. چېچېن - ئىنگۇش ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىمۇ ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. 

قـازاقـىسـتان ۋە سـىبـىرىيهگه مهجبۇرىي سۈرگۈن قـىلـىنـغان بۇ چېچىن ۋە ئـىنگۇشـالرنـىڭ يـىگـىرمه پـىرسهنـتى 

ناـچاـر ھاۋارايىـ ۋە ئاـچاـرچىـلىـق سهۋەبىـدىن ئۆلۈپ كهتتـى. ئهممـا، ھاياـتىـدىن ئاـيرـىلغـانالر بۇنىـڭ بىـلهنال 

چهكـلهنـمىدى. نۇرغۇن كـىشـىلهر سۈرگۈن قـىلـىنـغان جـايـالردىكـى كـىلـىمـات شـارائـىتـى ۋە ۋابـا سهۋەبـىدىن 

ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـدى. سۈرگۈنـدىكـى چېچىن ۋە ئـىنگۇشـلىقـالرنـىڭ 38 پـىرسهنـتىنـىڭ ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـغانـلىقـى 

تهخـمىن قـىلـىنـماقـتا. شۇ قېتىمـلىق كۆچۈش جهريـانـىدا ۋە ئۇنـىڭدىن كېيىن 200 مـىڭ چېچىنـنىڭ ھايـاتـىدىن 

ئايرىلغانلىقى خاتىرىلهنگهن. 

1953 - يـىلـى 3 - ئـايـنىڭ 5 - كۈنـى سـتالـىنـنىڭ ئۆلۈشـى بـىلهن چېچىنـلهرگه قـارىتـىلـغان بېسىم بـىرئـاز 

پهسـىيـىپ، 1957 - يـىلـى چېچىن - ئـىنگۇش جۇمھۇرىيـىتـى سـوۋېت رۇسـىيهسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە 
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قـايـتىدىن قۇرۇلۇپ، سۈرگۈنـدىكـى چېچىنـلهر ۋەتـىنـىگه قـايـتىشـقا بـاشـلىدى. لېكىن، چېچىنـلهر ۋەتـىنـىگه قـايـتىپ 

كهلگهندىن كېيىن، يهر مهسىلىسى ۋە ئىشسىزلىق قاتارلىق ئېغىر مهسىلىلهرگه دۇچ كهلدى. 

3. رۇسىيه فېدېراتسىيهسى مهزگىلىدىكى چېچىنىيه 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـاجـىزلـىشـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، 1980 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا چېچىنـلهرنـىڭ ئېتىرازى 

كۈچـىيـىشـكه بـاشـلىدى ھهمـدە 1989 - يـىلـىدىن كېيىن، چېچىنـىيهدە سـىيـاسـىي ھهرىكهتـلهر ۋە دىنـىي مۇددىئـاغـا 

ئىگه تهشكىالتالر بارلىققا كېلىشكه باشلىدى. 

سـوۋېت ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تهسـىرىنـىڭ يـوقـىلـىشـى بـىلهن بـالـتىق دېڭىزى دۆلهتـلىرىدىمۇ قـوزغـىالڭ بـاشـالنـدى. 

بـىرىگـادا گېنېرالـى جهۋھهر دۇدايېف بـالـتىق دېڭىزى دۆلهتـلىرىدىكـى قـوزغـىالڭنى بـاسـتۇرۇشـقا بۇيـرۇلـدى. 

ئهمما، ئۇ بۇيرۇقنى ئورۇندىمىغانلىقى ئۈچۈن، يۇرتى چېچىنىيهگه سۈرگۈن قىلىندى. 

چېچىن مـىلـلىتـىدىن بـولـغان جهۋھهر دۇدايېف 1944 - يـىلـىدىكـى چـوڭ سۈرگۈنـدە ئـائـىلـىسـى بـىلهن بـىلـله 

قـازاقـىسـتانـغا كېتىشـكه مهجبۇر بـولـغان. كېيىن يۇرتـىغـا قـايـتىپ، تـولۇق ئـوتتۇرا مـائـارىپـىنـى تـامـامـلىغـانـدىن 

كېيىن، 1960 - يـىلـى ۋىالدىكـافـكاسـتىكـى ئـىلـىم - پهن فـاكۇلتېتىنـى پۈتتۈرگهن ۋە رۇسـىيهنـىڭ تـومـبوۋ 

شهھىرىدىكـى ھاۋا ئـارمـىيـىسـى مهكـتىپـىگه تـىزىمـالتـقان. ئـارمـىيهدە تېزلـىكـته بـاش كۆتۈرگهن دۇدايېف 1984 - 

يـىلـى پـولـتاۋا شهھىرىگه بـاتـالـىيـون كـومـانـدىرى، 1986 - يـىلـى ئېستونـىيهنـىڭ تـارتۇ شهھىرىگه گـارنـىزون 

قـومـانـدانـى قـىلـىپ تهيـىنـلهنـگهن. ئۇنـىڭغا ھهربـىي سـاھهدە قـولـغا كهلتۈرگهن نهتـىجـىلـىرى ئۈچۈن بـىرىگـادا 

گېنېرالى ئۇنۋانى بېرىلگهن. 

بـالـتىق دېڭىزى دۆلهتـلىرىدىكـى مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكهتـلىرىگه بـىۋاسـىته شـاھىت بـولـغان دۇدايېف ئۆز 

ۋەتىنىدىكى مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى قوللىغان ۋە بىۋاسىته ئىشتىراك قىلغان. 

1990 - يـىلـى، چېچىن - ئـىنگۇش جۇمھۇرىيـىتـى ئـىچـىدىكـى پـائـالـىيهتـلهر تېخىمۇ جـانـلىنـىپ، چېچىن 

خهلـق مـىلـلىي مهجـلىسـى قۇرۇش قـارار قـىلـىنـدى. قۇرۇلـتاي چېچىن - ئـىنگۇش يېزىلـىرى ۋە شهھهرلـىرىدىن 

تـالـالنـغان ۋەكـىلـلهرنـىڭ ئـىشـتىراك قـىلـىشـى بـىلهن گـروزنـىيـدا ئۆتكۈزۈلـدى. قۇرۇلـتايـدا ئۆزىنـىڭ ئـىگـىلـىك 

ھوقۇقــىنــى ئېالن قــىلــغان چېچىن جۇمھۇرىيــىتــى جهۋھهر دۇدايېفنى قۇرۇلــتاي بــاشقۇرۇش كــومــىتېتىنــىڭ 

رەئىسلىكىگه سايلىدى. 

1991 - يـىلـى، چېچىن خهلـق مهمـلىكهتـلىك قۇرۇلـتاي بـاشقۇرۇش كـومـىتېتىنـىڭ رەئـىسـى جهۋھهر 

دۇدايېفنىڭ قـولـلىشـى بـىلهن ئېلىپ بېرىلـغان سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىشـته چېچىنـىيهدىكـى كـوممۇنـىسـت ھاكـىمـىيهت 

ئـاغـدۇرۇلـدى ۋە ئـارقـىدىنـال ئېلىپ بېرىلـغان سـايـالمـدا، دۇدايېف پـرىزدېنت بـولۇپ سـايـالنـدى. مـوسكۋا 

ھۆكۈمـىتـى بـولـسا سـايـالم نهتـىجـىسـىنـى ئېتىراپ قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. چېچىنـىيهنـىڭ رۇسـىيه، 
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ئۇكـرائـىنـا يـاكـى ئېستونـىيه قـاتـارلـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى تهشـكىل قـىلـغان 15 ئـىتـتىپـاقـداش جۇمھۇرىيهتـنىڭ بـىرى 

بـولـماسـتىن، بهلـكى يـىقـىلـغان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئهكسـىچه قـانۇنـىي مهۋجۇتلۇقـى داۋامـلىشـىۋاتـقان رۇسـىيه 

فېدېراتسـىيهسـىدىن ئـىبـارەت بـىر قۇرۇلـمىغـا تهۋە ئـىكهنـلىكـى، چېچىنـىيهنـىڭ سـىيـاسـىي ئـورنـى مهسـىلـىسـىنـى كۈن 

تهرتىپكه ئېلىپ كهلدى. 

1991 - يـىلـى 11 - ئـايـنىڭ 1 - كۈنـى مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى رەسـمىي جـاكـارلـىغـان چېچىنـىيه سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى ۋە رۇسـىيهدىن ئـايـرىلـدى. رۇسـىيه تېررىتـورىيه پۈتۈنلۈكـىگه تهھدىت سـالـغان بۇ مۇسـتهقـىلـلىق 

خـىتـابـنامـىسـىنـى ئېتىراپ قـىلـمىغـان فېدېراتسـىيهسـى چېچىنـىيهنـىڭ رۇسـىيه فېدېراتسـىيهسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى 

ئـىكهنـلىكـىدە چـىڭ تۇردى. 1991 - يـىلـى 11 - ئـايـنىڭ 7 - كۈنـى، رۇسـىيه پـرىزدېنتى يېلتسىن «ئـاسـاسـىي 

قانۇن تهرتىپىنى قوغداش»نى باھانه قىلىپ، چېچىنىيهدە جىددىي ھالهت ئېالن قىلدى.  

چېچىنـلهر 1991 - يـىلـى 11 - ئـايـنىڭ 1 - كۈنـى مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى جـاكـارلـىغـانـدىن كېيىن، چېچىن - 

ئـىنگۇش جۇمھۇرىيـىتـى تـارقـىتـىۋېتىلـدى. بۇ زېمىنـنىڭ سـاھىبـلىرى بـولـغان چېچىنـلهر ۋە ئـىنگۇشـالر بۇ مهسـىلـىنـى 

تـىنـچ ھهل قـىلـدى ۋە نهتـىجـىدە 1991 - يـىلـى 11 - ئـايـنىڭ 1 - كۈنـى قۇرۇلـغان مۇسـتهقـىل «ئـىچـكىرىيه 

چېچىن جۇمھۇرىيـىتـى» ۋە 1994 - يـىلـى 6 - ئـايـنىڭ 4 - كۈنـى قۇرۇلـغان ئـىنگۇش جۇمھۇرىيـىتـىدىن 

ئىبارەت ئىككى جۇمھۇرىيهت قۇرۇلدى. 

بىرىنچى قېتىملىق چېچىن – رۇس ئۇرۇشى 

1991 - يـىلـى نـويـابـىردا چېچىنـلهرنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارلـىشـى بـىلهن، چېچىنـلهر بـىلهن رۇسـالر 

ئـارىسـىدىكـى تـىركـىشـىش بـاشـالنـدى. ئهمـما، 1994 - يـىلـى يـازغـىچه، رۇسـىيه فېدېراتسـىيهسـى يېلتسىن، 

گـوربـاچېۋ ۋە كـوممۇنـىسـتالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى ھوقۇق كۈرىشـى سهۋەبـىدىن، چېچىنـىيهگه ھهربـىي مۇداخـىله 

قـىاللـمىدى. ھهتـتا بۇ جهريـانـدا، 1993 - يـىلـى، رۇسـىيهدە ئـىچـكى ئۇرۇشـقا ئـايـلىنـىپ كهتـكىلـى تـاس قـالـغان 

ئاساسىي قانۇن كرىزىسى يۈز بهردى. 

گهرچه رۇســىيه فېدېراتســىيهســى چېچىنــىيهگه ئهســكهر ئهۋەتــمىگهن بــولســىمۇ، ئهمــما دۆلهتــچىلــىك 

تهجـرىبـىسـى مـول رۇسـالر چېچىنـىيهنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق قـارارىنـى ئېتىراپ قـىلـماسـلىق ۋە جـىددىي ھالهت ئېالن 

قـىلـىشـتىن بـاشـقا، چېچىنـىيهگه ئـىقـتىسـادىي ئېمبارگـو يۈرگۈزدى. ئهمـما، ھهمـمىدىن مۇھىمـى، رۇسـالر دۇدايېفقا 

قارشى بارلىق چېچىن ئۆكتىچىلهرنى «ۋاقىتلىق كېڭهش» نامىدا بىر يهرگه يىغىپ، قورالالندۇردى. 

1994 - يـىلـى 26 - نـويـابـىر، «ۋاقـىتـلىق كېڭهش» نـامـىدىكـى مـوسكۋاپهرەس ئۆكـتىچـىلهر دۇدايېفنىڭ 

قـىسـىمـلىرىغـا قـورالـلىق ھۇجۇم قـوزغـىدى ۋە دۇدايېف كۈچـلىرى تهرىپـىدىن مهغلۇپ قـىلـىنـدى. دۇدايېفنىڭ 
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قـوشۇنـلىرى پـايـتهخـت گـروزنـىيـنى ئـالـغانـدىن كېيىن، مـوسكۋادىكـى بـورىس يېلتسىن ھۆكۈمـىتـى چېچىنـىيهگه 

بىۋاسىته مۇداخىله قىلىشنى قارار قىلدى. 

دۆلهت ئـىچـىدىكـى ئـىقـتىسـادىي، ئـىجـتىمـائـىي ۋە سـىيـاسـىي مهسـىلـىلهر سهۋەبـىدىن، چېچىنـىيهگه ھهربـىي 

مۇداخـىله قـىلـىش بۇ مهسـىلـىلهرنـى ئېغىرالشـتۇرۇۋېتىدۇ دەپ قـارىغـان رۇس خهلـقى ئېلىپ بېرىلغۇسـى ھهرىكهتـكه 

ئـىجـابـىي نهزەردە قـارىمـىدى. ئهمـما، (ئۆزىنـى چـاغـلىمـاي) چېچىنـىيهنـى ئـىكـكى سـائهت ئـىچـىدە قـولـغا كـىرگۈزىمـىز 

دەپ ئـويـلىغـان قـومـانـدانـالر ھهربـىي مۇداخـىله قـىلـىش زۆرۈر دەپ قـارىدى. ئهمـما، رۇس قـومـانـدانـلىرى 

«بـىردەمـدىال ئـايـاغـلىشـىدۇ» دەپ قـارىغـان چېچىنـىيه تۇپـراقـلىرىدىكـى ئۇرۇش ئـاالھهزەل ئـىكـكى يـىلـغا يېقىن 

داۋامالشتى. 

مـوسكۋاپهرەس ئۆكـتىچـىلهر جـىمـىقتۇرۇلـغانـدىن ۋە رۇسـىيهنـىڭ ھهربـىي مۇداخـىله قـارارىدىن كېيىن، 

چېچىنىيهدىكى ئىچكى توقۇنۇشتىن پاراكهندە بولغان چېچىنلهر جهۋھهر دۇدايېفنىڭ ئهتراپىغا ئۇيۇشتى. 

 1994 - يــىلــى ئۇرۇش بــاشــلىنــىشــى بــىلهن چېچىن زېمىنــىدا، بــولۇپمۇ پــايــتهخــتته رۇس ھاۋا 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ قـولـلىشـى ئـاسـتىدا نۇرغۇن ھۇجۇمـالر ئېلىپ بېرىلـدى. چېچىنـلهر ھاۋا ھۇجۇمـىدا تـولـىمۇ پـاسسـىپ 

ئـورۇنـغا چۈشۈپ قـالـدى. رۇسـالر كېيىنـچه چېچىنـىيهگه قۇرۇقلۇقـتىنمۇ كـىردى - يۇ، ئهمـما ئـويـالپ بـاقـمىغـان 

دەرىجـىدە قـارشـىلـىقـقا دۇچ كهلـدى. پـارتـىزانـلىق تـاكـتىكـىسـى بـىلهن كۈرەش قـىلـغان چېچىنـلهر رۇسـالرنـى زور 

تاالپهتكه ئۇچراتتى. رۇسالر 1995 - يىلى يازدىكى چوڭ جهڭدىن كېيىن بۇ رايوننى ئىشغال قىلدى. 

رۇســالرنــى چېكىنــىشــكه مهجبۇرالش ئۈچۈن، چېچىن مۇســتهقــىلــلىق ھهرىكــىتــىنــىڭ ئــاســاســلىق 

قـومـانـدانـلىرىدىن بـىرى بـولـغان شـامـىل بـاسـايېۋ مـوسكۋادا ۋەقه چـىقـىرىشـنى قـارار قـىلـدى ۋە جهسهت سـانـدۇقـىغـا 

سېلىنـغان رۇس ئهسـكهرلـىرىنـىڭ ئۆلۈكـىنـى ئهكېتىۋاتـقان قـىيـاپهتـته 150 كـىشـى بـىلهن يـولـغا چـىقـتى. ئهمـما، 

بۇدېننوۋىسـكىدىكـى بـىر سـاقـچى بۇنـى بـايـقاپ قـالـغاچـقا، بـاسـايېۋ بـاشـچىلـىقـىدىكـى بۇ پـىدائـىيـالر ھۇجۇمـنى شۇ 

يهرگه قـىلـىشـقا مهجبۇر بـولـدى. نۇرغۇن سـاقـچىالر بـويسۇنـدۇرۇلـغانـدىن كېيىن، 700 دىن ئـارتۇق كـىشـى بـىر 

دوختۇرخـانـىدا گۆرۈگه ئېلىنـدى. رۇسـالرنـىڭ قۇتقۇزۇش ھهرىكـىتـى كـارغـا كهلـمىگهچـكه، بۇ ھهرىكهت دۇنـيا 

مهتبۇئاتلىرىدا كۈچلۈك زىلزىله قوزغىدى.  

چېچىنـىيهدە ئـويـلىمـىغـان قـارشـىلـىقـقا دۇچ كېلىپ، مـىڭلىغـان ئهسـكىرىدىن ئـايـرىلـغان رۇسـىيه بۇ ۋەقه 

سهۋەبـىدىن دۆلهت ئـىچـى سـىيـاسـىتـىدىمۇ كـونـترول كـىرىزىسـىگه دۇچ كهلـدى ۋە خهلـقئارا سـىيـاسـىي سهھنىدە 

يۈزىنــى تۆكۈۋالــدى. رۇســالرنــىڭ سۆھبهت داۋامــىدا چېچىنــلهرگه قــانــداق يــول قــويــغانــلىقــى تېلېۋىزور 

خهۋەرلـىرىدىن ئـورۇن ئـالـدى. رۇسـالر دۇدايېف بـىلهن بـىر ئۈسـتهلـدە ئـولتۇرۇپ كېلىشـىم ھاسـىل قـىلـىشـقا 

كۆنـدۈرۈلـگهن ۋە بـاسـايېف بـاشـچىلـىقـىدا ھهرىكهتـكه قـاتـناشـقانـالرنـىڭ چېچىنـىيهگه قـايـتىپ كېتىشـى ئۈچۈن زۆرۈر 

شارائىت ھازىرالنغاندىن كېيىن، ئۇشبۇ كرىزىس ئاخىرالشتى.  
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ئهمـما، 1996 - يـىلـى 4 - ئـايـنىڭ 23 - كۈنـى، چېچىنـىيه جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ تۇنـجى پـرىزدېنتى 

جهۋھهر دۇدايېف رۇسـىيهنـىڭ بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبىسـى بـىلهن ئۆلتۈرۈلـدى. ھالبۇكـى، چېچىنـلهر دۇدايېفنىڭ 

ئۆلتۈرۈلـگهنـلىكـىگه قـارىمـاي، 1996 - يـىلـى 8 - ئـايـدا گـروزنـىيـنى قـايتۇرۇۋالـدى ھهمـدە 1996 - يـىلـى 8 - 

ئـايـدا ئۇرۇش تـوخـتىتـىش كېلىشـىمـى ئـىمـزاالنـغانـدىن كېيىن، رۇسـىيه ئـىكـكى يـىل داۋامـالشـقان ئۇرۇشـتىكـى 

مهغلۇبىيىتىنى قوبۇل قىلىپ چېچىنىيهدىن چېكىندى. 

«خاساۋيۇرت تىنچلىق شهرتنامىسى» 

بـىرىنـچى چېچىن ئۇرۇشـىنـى ئـاخـىرالشـتۇرغـان ئۇرۇش تـوخـتىتـىش كېلىشـىمـىدىن كېيىن، ئـىكـكى تهرەپ 

ئـوتتۇرىسـىدا «خـاسـاۋيۇرت تـىنچـلىق شهرتـنامـىسـى» ئـىمـزاالنـدى. مهزكۇر شهرتـنامـىدە چېچىنـىيهنـىڭ سـىيـاسـىي 

ئـورنـىنـى بېكىتـىش ئۈچۈن بهش يـىل مۇددەت بېكىتـىلـگهن ۋە شۇنـىڭ بـىلهن بـىلـله، چېچىنـىيهدىكـى گـروزنـىيـنى 

ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، ئۇرۇشـتىن كېيىن ئـاسـاسهن ۋەيـران بـولـغان بـارلـىق شهھهرلهرنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش 

چـىقـىمـلىرىنـى رۇسـىيهنـىڭ ئۆز ئۈسـتىگه ئـالـىدىغـانـلىقـى بهلـگىلهنـگهنـىدى. ھالبۇكـى، بۇ شهرتـنامـىنـىڭ چېچىنـلهر 

ۋە بـاشـقا بهزى كـىشـىلهر ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم يهنه بـىر تهرىپـى شۇكـى، بۇ شهرتـنامه چېچىنـلهرگه كۆرە، 

رەسـمىي بـولـمىسـىمۇ، ئهمهلـىي رەۋىشـته چېچىنـلهرنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلـغانـلىق ئـىدى. چېچىنـلهر 

«رۇسـىيه فېدېراتسـىيهسـى بـىلهن ئـىچـكىرىيه چېچىن جۇمھۇرىيـىتـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى تـىنچـلىق ۋە مۇنـاسـىۋەت 

پـرىنسـىپـلىرى شهرتـنامـىسـى» دېگهن جۈمـلىنـىمۇ بۇنـىڭغا دەلـىل سۈپـىتـىدە كۆرسـىتـىشـىدۇ. چۈنـكى، خهلـقئارا 

قـانۇنـالرغـا كۆرە، «شهرتـنامه» پهقهت مۇسـتهقـىل دۆلهتـلهر ئـارىسـىدىال ئـىمـزالـىنـىدۇ. بۇ يهردىمۇ «شهرتـنامه» 

سۆزى ئىشلىتىلگهنلىكى ئۈچۈن، مۇستهقىللىق قوبۇل قىلىنغان بولىدۇ.  

يهنه بـىر نۇقـتا شۇكـى، فېدېراتـىپ دۆلهت بـىلهن ئۇنـىڭ بـىر پـارچـىسـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەت 

ئـاسـاسـىي قـانۇن تهرىپـىدىن بهلـگىلـىنـىدىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما مهزكۇر شهرتـنامـىنـىڭ تېكىسـتىدە رۇسـىيه 

فېدېراتسـىيهسـىنـىڭ ئـاسـاسـىي قـانۇنـى تـىلـغا ئېلىنـمىغـان. ئـاخـىرىدا، شهرتـنامـىدە «ئـىچـكىرىيه چېچىن 

جۇمھۇرىيـىتـى»دىن ئـىبـارەت چېچىنـلهر ئۆزىنـىڭ مۇسـتهقـىل دۆلـىتـىگه قـويـغان ئـىسـىم قـولـلىنـىلـغان. رۇسـىيه بۇ 

ئىسىمنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئهمهلىيهتته چېچىنىيهنىڭ مۇستهقىللىقنى ئېتىراپ قىلغانىدى. 

گهرچه بۇ تـىنچـلىق شهرتـنامـىسـىدىن كېيىن ھهربـىي تـوقۇنۇشـالر تـوخـتىغـان بـولسـىمۇ، سـىيـاسـىي ئـىخـتىالپ 

ۋە تـوقۇنۇشـالر داۋامـالشـتى. بۇ تـوقۇنۇشـالرنـىڭ ئـاسـاسـلىق سهۋەبـى تـىنچـلىق شهرتـنامـىسـىنـىڭ مۇكهمـمهل بـىر 

شهرتـنامه بـولـمىغـانـلىقـى ئـىدى. جۈمـلىدىن، مهزكۇر شهرتـنامـىدە ئـىكـكى تهرەپـنىڭ قـىلـىدىغـان ئـىشـى ئېنىق 

بېكىتـىلـمىگهنـىدى. نهتـىجـىدە، رۇسـىيه چېچىنـىيهنـى ئۆزىگه تهۋە فېدېراتسـىيه قـىلـىشـقا ئۇرۇنـسا، چېچىنـىيه 

مۇستهقىللىق كويىدا يۈردى. 
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ئىككىنچى قېتىملىق چېچىن – رۇسىيه ئۇرۇشى 

2 – قېتىمـلىق چېچىن - رۇسـىيه ئۇرۇشـىغـا سهۋەب بـولـغان ئهڭ مۇھىم ۋەقه چېچىن رەھبىرى جهۋھهر 

دۇدايېفنىڭ بـىرىنـچى قېتىمـلىق چېچىن ئۇرۇشـىدا رۇسـالرنـىڭ بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا ھۇجۇمـىدا ئۆلتۈرۈلۈشـى 

ئـىدى. دۇدايېف شهيـخ مهنسۇر ۋە شهيـخ شـامـىل دەۋرىدىن كېيىن بـارلـىق چېچىنـلهرنـى ئۆز ئهتـراپـىغـا 

تـوپـلىيـالـىغـان تۇنـجى كـىشـى ئـىدى. ھالبۇكـى، چېچىنـلهرنـىڭ بۇ ئۆملۈكـى دۇدايېف ئۆلتۈرۈلـگهنـدىن كېيىن 

ئۆتكۈزۈلـگهن تۇنـجى سـايـالمـدا تهۋرىنـىپ قـالـدى. دۇدايېفتىن كېيىن، شـامـىل بـاسـايېف ۋە ئـاسـالن مـاسـخادوف 

قـاتـارلـىق چېچىن قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىش ھهرىكـىتـىدىكـى ئهڭ نـوپۇزلۇق شهخسـلهر پـرىزدېنتلىق سـايـلىمـىغـا 

قـاتـناشـتى. بۇ سـايـالمـدا، ئـاسـالن مـاسـخادوف پـرىزدېنت بـولۇپ سـايـالنـدى، شـامـىل بـاسـايېفمۇ ئۇنـى 

تهبـرىكـلىدى. ئهمـما، ئۇ دۇدايېفقا ئـوخـشاش ھهمـمهيـلهنـنى ئهتـراپـىغـا تـوپـلىيـالـمىدى. بۇنـىڭدىكـى بـىر سهۋەب 

چېچىن قهبـىلـىلـىرى ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئۈزەڭگه سـوقۇشـتۇرۇش ئـىدى. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، بـىرىنـچى چېچىن 

ئۇرۇشىنىڭ سهرخىل قوماندانلىرى ئۆز ئالدىغا ياكى ماسالشماي ھهرىكهت قىلىشقا باشلىغانىدى. 

چېچىنـىيه ۋە پۈتكۈل شـىمـالـىي كـاۋكـاز رايـونـىدىكـى نېفىت ۋە تهبـىئـىي گـاز قـاتـارلـىق يهر ئـاسـتى 

بـايـلىقـلىرىدىن، شۇنـداقـال ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئهھمىيهتـكه ئـىگه بۇ رايـونـدىن مهھرۇم قېلىش رۇسـىيه ئۈچۈن 

قـوبۇل قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـان ئـىش ئـىدى. شۇ سهۋەبـتىن، رۇسـىيه چېچىنـىيهگه ھۇجۇم قـىلـىش ئۈچۈن ئـىچـكى 

ۋە تـاشـقى سـىيـاسهتـته قـولـالش ۋە ئـورۇنلۇق بـاھانه ئـىزدەۋاتـاتـتى. نهتـىجـىدە، چېچنىيهدىكـى ئۇرۇشـنى پۈتكۈل 

شـىمـالـىي كـاۋكـاز رايـونـىغـا كېڭهيـتمهكـچى بـولـغان شـامـىل بـاسـايېف ۋە خهتـتاب بـاشـچىلـىقـىدىكـى چېچىن قـارشـىلـىق 

ھهرىكـىتـىنـىڭ مۇھىم قـومـانـدانـلىرى مـوسكۋا ھۆكۈمـىتـىنـى ئۇالر ئېھتىيـاجـلىق بـولـغان كـوزېر بـىلهن تهمـىنـلىدى. 

ئۇالر 1998 - يـىلـى رۇسـىيه بـىلهن بـولـغان مهسـىلـىنـى يهنه بـىر قېتىمـلىق ئۇرۇش ئـارقـىلـىق ئهمهس، بهلـكى 

سـىيـاسـىي يـول ئـارقـىلـىق ھهل قـىلـماقـچى بـولـغان پـرىزدېنت ئـاسـالن مـاسـخادوفـنى خهۋەرلهنـدۈرمهيـال، ئۆزلـىرى 

قـومـانـدانـلىق قـىلـغان ئهسـكهرلهر بـىلهن داغـىسـتان رايـونـىغـا كـىردى ۋە يهرلـىك خهلـقنىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشـىش 

ئۈچۈن ھهر خـىل يـىغـىنـالرنـى ئۆتكۈزدى. جهنۇبـىي داغـىسـتانـدىكـى ئـىكـكى يېزا بـاسـايېف ۋە خهتـتابـنىڭ 

تهسـىرىدە شهرىئهت ئېالن قـىلـغانـدا، رۇسـالرنـىڭ ھۇجۇمـىغـا ئۇچـرىدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، قـول ئـاسـتىدىكـى 

ئهسـكهرلـىرى بـىلهن رۇسـىيهنـىڭ داغـىسـتانـدىكـى ھهربـىي بـازىلـىرىغـا ھۇجۇم قـوزغـىغـان خهتـتاب ۋە بـاسـايېۋ زۆرۈر 

قـولـالشـقا ئېرىشهلـمىگهچـكه چېكىنـىشـكه مهجبۇر بـولـدى ۋە ئـارقـا - ئـارقـىدىن يۈز بهرگهن بۇ ۋەقهلهر دەل 

رۇسىيه كۆزلىگهن ۋەزىيهتنى ياراتتى. 

رۇسـىيه جـامـائهتـچىلـىكـىدە چېچىنـلهرگه بـولـغان نـارازىلـىقـنىڭ كۈچـىيـىشـى مـوسكۋا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

چېچىنـىيهگه قـايـتا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـىنـى ئـاسـانـالشـتۇردى. 1999 - يـىلـى 10 – ئـايـغا كهلـگهنـدە، رۇسـىيه 
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فېدېراتسـىيهسـىنـىڭ بـاش مـىنـىسـتىرى ۋىالدىمـىر پۇتـىن ۋە پـرىزدېنت يېلتىسـىن چېچىنـىيهگه قـارشـى يېڭى 

ئۇرۇشـنىڭ بـاشـالنـغانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. ئۇرۇش ئېالن قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، رۇسـىيه ھۆكۈمـىتـى ئـالـدى بـىلهن 

چېچىن ھۆكۈمـىتـى، پـرىزدېنتى ۋە پـارالمېنتىنـى قـانۇنسـىز دەپ جـاكـارلـىدى. مـوسكۋا ھۆكۈمـىتـى بۇ ئـارقـىلـىق 

ھهم ئۆزى ئۈچۈن قـانۇنـىي ئـاسـاس ھازىرالشـنى، ھهم خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ نـارازىلـىقـىنـى ئهڭ تۆۋەن چهكـكه 

چۈشۈرۈشـنى مهقـسهت قـىلـغانـىدى. قـانۇنسـىز دەپ ئېالن قـىلـىنـغان مـاسـخادوف ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تـىنچـلىق 

تهكـلىپـى، تـوپـىالڭچىالرنـى بـاسـتۇرۇش تهكـلىپـى، شۇنـداقـال خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ مهسـىلـىنـى تـىنـچ يـول 

ئارقىلىق ھهل قىلىش تهكلىپى بىردەك پۇتىن تهرىپىدىن قهتئىي رەت قىلىندى. 

ئۆكـتهبـىرنـىڭ بېشىدىن بـاشـالنـغان ئۇرۇشـنىڭ بـىرىنـچى ھهپـتىسـىدە چېچىنـىيه زېمىنـىنـىڭ ئۈچـتىن بـىرى 

بېسىۋېلىنـدى. رۇسـىيه ئـارمـىيـىسـى پـايـتهخـت گـروزنـىيـغا 25 كـىلـومېتىر ئـارىلـىقـقىچه يېقىنـالشـقانـدىن كېيىن، 

چېچىنـىيه پـرېزىدېنتى ئـاسـالن مـاسـخادوف ھهربـىي ھالهت ئېالن قـىلـدى ۋە بـارلـىق چېچىنـلهرنـى رۇسـىيهگه قـارشـى 

تۇرۇشـقا چـاقـىردى. بهك كۆپ تـاالپهتـكه ئۇچـراپ، رۇس جـامـائهتـچىلـىكـىنـىڭ ئېتىرازىنـى قـوزغـاشـتىن قـورقـقان 

رۇسـىيه ئـارمـىيـىسـى ئـاسـتا - ئـاسـتا ئـىلـگىرىلـىدى. رۇسـىيه ئـارمـىيـىسـى تهرىپـىدىن تـامـامهن قـورشـىۋېلىنـغان 

چېچىنـىيه زېمىنـى ئـالـدى بـىلهن ھاۋادىن بـومـباردىمـان قـىلـىنـىپ، ئـانـدىن قۇرۇقلۇق ئـارقـىلـىق ئـىشـغال قـىلـىنـدى. 

شۇ رەۋىشـته نۆۋەت پـايـتهخـت گـروزنـىيـغا كهلـدى. 1999 - يـىلـى 12 - ئـايـنىڭ 5 - كۈنـى، گـروزنـىي 

پۈتۈنـلهي قـورشـاۋدا قـالـدى، 11 - دېكابـىر ھۇجۇم بـاشـالنـدى ۋە 2000 - يـىلـى 2 - ئـايـنىڭ 3 - كۈنـى، 

گروزنىينىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى رۇسىيهنىڭ قولىغا ئۆتتى. 

چېچىنـىيهگه قـارشـى ھهرىكهتـلهر بـاشـلىنـىپ، ئۇرۇش جـىددىي داۋام قـىلـىۋاتـقان بۇ جهريـانـدا، رۇسـىيه 

پـرىزدېنتى بـورىس يېلتىسـىن 1999 - يـىلـى 12 - ئـايـدا ۋەزىپـىسـىدىن ئـىسـتىپـا بېرىپ، رۇسـىيهدىكـى تېرورلۇق 

ۋەقهلـىرىنـىڭ مهنـبهسـىنـى چېچىنـىيه دەپ قـارايـدىغـان ۋە ئۇنـى ھهل قـىلـىشـقا قهتـئىي بهل بـاغـلىغـان بـاش مـىنـىسـتىر 

پۇتىن پرىزدېنت بولۇپ سايالندى. 

چېچنىيهنـىڭ چـوڭ شهھهرلـىرى ۋە پـايـتهخـتى رۇسـىيهنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا ئۆتـكهنـدە، مۇجـاھىدالر تـاغـقا 

چېكىنـدى. گهرچه مۇجـاھىدالرنـىڭ تـاغـقا چېكىنـىشـى بـىلهن ئۇرۇشـنىڭ جـىددىيـلىكـى پهسهيـگهن بـولسـىمۇ، 

لېكىن شهكـلى ئۆزگهرگهن رەۋىشـته داۋامـالشـتى، يهنـى پـارتـىزانـالر ئۇرۇشـىغـا ئـايـالنـدى ۋە 2009 - يـىلـىغـا 

كهلگهندە بۇ خىل پارتىزانلىق ئۇرۇشىمۇ ئاساسىي جهھهتتىن ئاياغالشتى. 

«خهلـقئارا جـامـائهتـچىلـىك مـوسكۋا ھۆكۈمـىتـىگه قـىرغـىنـچىلـىق ۋە ئۇرۇش جـىنـايـىتـى تـوغـرىسـىدا بېسىم 

ئـىشـلىتـىدۇ ۋە قـىرغـىنـچىلـىقـقا يـول قـويـمايـدۇ» دەپ ئـويـلىغـان چېچىنـلهر خـاتـاالشـقانـىدى. پۈتۈنـلهي قـامـال 

قـىلـىنـغان، ھاۋا ۋە قۇرۇقلۇقـتىن بـومـباردىمـان قـىلـىنـغان، دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـى 

ئۈزۈۋېتىلـگهن ۋە تـاراتقۇ خـادىمـلىرىنـىڭمۇ كـىرىشـى چهكـلهنـگهن چېچىنـىيهدە سـادىر قـىلـىنـغان جـىنـايهتـلهرگه 

قارشى خهلقئارادىن «بېسىم» دېگۈدەك بىرەر ئىنكاس چىقمىدى. 
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بۇ قېتىمـلىق ئۇرۇشـتا چېچىنـلهر پهۋقۇلـئاددە ئېغىر تـاالپهتـكه ئۇچـرىغـان بـولۇپ، بۇ ھهقـتىكـى بهزى 

ئىستاتىستىكىالر تۆۋەندىكىچه: 

چېچىن ئـامـمىۋى تهشـكىالتـلىرىنـىڭ مۆلـچهرىگه كۆرە، پـارتـىالشـتا بۇزۇلـغان ئۆيـلهرنـىڭ سـانـى ئهلـلىك 

مـىڭدىن ئـاشـىدۇ؛ 420 يېزىنـىڭ 270 ى پۈتۈنـلهي، 68 ى قـىسـمهن ۋەيـران بـولـغان؛ 23 ۋىاليهتـنىڭ 14 ى 

ئـاسـاسهن خـارابـىلـىكـكه ئـايـالنـغان. 1999 - يـىلـدىن 2001 - يـىلـغىچه بـولـغان ئۇرۇشـتا سهكـسهن مـىڭ چېچىن 

ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـغان، 30 مـىڭدىن ئـارتۇق چېچىن جـازا الگېرلـىرىدا قـىيـىن - قـىسـتاقـقا ئۇچـرىغـان، 20 مـىڭ 

چېچىن سـوتـالنـمايـال ئۆلۈم جـازاسـىغـا ئۇچـرىغـان. 6000 چېچىن يـوقـاپ كهتـكهن ۋە 30 مـىڭ چېچىن مېيىپ 

قىلىنغان. 

ئىككىنچى قېتىملىق چېچىن – رۇس ئۇرۇشىدىن كېيىنكى دەۋر: «قادىروفالر دەۋرى»: 

رۇسـىيه پـرېزىدېنتى ۋىالدىمـىر پۇتـىن ئۇرۇشـنىڭ ئـاخـىرقـى غهلـىبـىسـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش بـىلهن بـىرگه، 

2000 - يـىلـى 6 - ئـايـنىڭ 8 - كۈنـى چېچىنـىيهنـى رۇسـىيهنـىڭ بـىر قـىسـمى دەپ جـاكـارلـىدى. بـىرىنـچى 

قېتىمـلىق چېچىن ئۇرۇشـىدا مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىگه قـاتـناشـقان ۋە «بـىر چېچىن ئـون رۇسـنى ئۆلتۈرمهي 

تۇرۇپ ئۆلــمهســلىكــى كېرەك» دېگهن چېچىنــىيه مۇپــتىســى ئهھمهد قــادىروف چېچىنــىيه جۇمھۇرىيــىتــىنــىڭ 

پـرىزدېنتلىقـىغـا تهيـىنـلهنـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت رۇسـىيهگه بـولـغان سـاداقهت 2003 - يـىلـى چېچىنـىيهدە 

ماقۇلالنغان ئاساسىي قانۇندىن رەسمىي ئورۇن ئالدى. 

پۇتـىن تهرىپـىدىن چېچىن قـوزغـىالڭچىلـىرىنـى تېپىپ يـوقـىتـىش ۋەزىپـىسـى تـاپشۇرۇلـغان تهشـكىالت 2004 

- يـىلـى قـاتـاردا بـىرىنـچى قېتىمـلىق چېچىن ئۇرۇشـى دەۋرىدىكـى رەھبهرلهرنـىڭ بـىرى بـولـغان ۋە دۇدايېف ۋاپـات 

بـولـغانـدىن كېيىن چېچنىيه ھاكـىمـىيـىتـىگه ۋاقـىتـلىق رىيـاسهتـچىلـىك قـىلـغان زېلىمـخان يـانـداربـىيېۋنـى قهسـتلهپ 

ئۆلتۈردى. شۇنـىڭدىن كېيىن، چېچىن قـوزغـىالڭچىلـىرى شۇ يـىلـى بـومـبا ھۇجۇمـى ئـارقـىلـىق ئۆزلـىرى 

«رۇسىيهنىڭ قورچىقى» دەپ قارىغان ئهھمهد قادىروفنى ئۆلتۈردى. 

ئهھمهد قـادىروف ئۆلتۈرۈلـگهنـدىن كېيىن، مـوسكۋاغـا تېزلـىكـته ئېلىپ كېلىنـگهن ئـوغـلى رامـزان قـادىروف 

يـاش چهكـلىمـىسـى سهۋەبـىدىن پـرىزدېنت بـواللـمىغـاچـقا، بـاشـقا بـىرەيـلهن بۇ ئـورۇنـغا ۋاقـىتـلىق تهيـىنـلهنـدى. 

2006 – يـىلـى 3 – ئـايـنىڭ 4 - كۈنـى رامـزان قـادىروف ۋەزىپه ئۆتـىسه بـولـىدىغـان يـاشـقا تـوشـقان ھامـان 

چېچنىيهنىڭ پرىزدېنتلىقىغا تهيىنلىدى ۋە بۈگۈنگىچه بۇ ۋەزىپىنى داۋامالشتۇرماقتا. 

رامـزان قـادىروف تهخـتته ئـولتۇرغـان بۇ مهزگـىلـدە، 2010 - يـىلـى 3 – ئـايـنىڭ 30 - كۈنـى، چېچىنـىيه 

ئۇرۇشـىدا قـازا قـىلـغانـالرنـىڭ تۇل ئـايـالـلىرىنـىڭ مـوسكۋادا ئۆچ ئېلىش خـاراكتېرلـىك ھۇجۇم قـوزغـىغـانـلىقـى؛ يهنه 
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شۇ يـىلـى 10 - ئـايـنىڭ 19 - كۈنـى، گـروزنـىيـنىڭ لېنىن رايـونـىدىكـى چېچىن پـارالمېنت بـىنـاسـىنـىڭ قـورالـلىق 

ئۇنسۇرالرنـىڭ ھۇجۇمـىغـا ئۇچـراپ، ئـالـته ئـادەم ئۆلۈپ، 17 ئـادەم يـارىالنـغانـلىقـى دېگهنـدەك سـانـاقـلىق بـىر 

قـانـچه ۋەقهنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، رۇسـىيهگه قـارشـى پـائـالـىيهتـلهر ئـاسـاسهن كۆرۈلـمىدى، كهڭ كۆلهمـلىك 

قـوزغـىالڭدىن سۆز ئېچىش تېخىمۇ مۇمـكىن ئهمهس. بۇ نۇقـتىدىن قـارىغـانـدا، رۇسـىيه ھازىرچه بـولسـىمۇ 

چېچىنىيهنى «ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش» جهھهتته ئۇتۇق قازانغاندەك تۇرىدۇ. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 

پايدىلىنىلغان مهنبهلهر: 

(1) TARİHTEN GÜNÜMÜZE ÇEÇENİSTAN - RUSYA İLİŞKİLERİ - Muhammet 

Cihad BURAK, İsmail ERMAĞAN 

(2) https://en.wikipedia.org/wiki/First_Chechen_War 

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Chechen_War 

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Dzhokhar_Dudayev 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

كهسپىي ھاياتىڭىزدا سىزنى مۇۋهپپهقىيهتكه
باشاليدىغان مۇھىم ئامىلالر

براين چېيسى



كهسپىي ھاياتىڭىزدا سىزنى مۇۋەپپىقيهتكه باشاليدىغان مۇھىم ئامىلالر 

براين چېيسى 

«مـاددىي ۋە زېھنىي مهنـبهلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى مۇئهيـيهن بـىر نۇقـتىغـا مهركهزلهشـتۈرەلـىگهن كـىشـىنـىڭ 
 Norman) مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىش ئـىقـتىدارى ئـىنـتايـىن زور دەرىجـىدە كۈچـىيـىدۇ» ـــ نـورمـان ۋىنسېنت پېل

 (Vincent Peale

خـىزمهت ھايـاتـىڭىزدا ئۆزىڭىزدىن تهكـرار – تهكـرار سـوراشـقا تېگىشـلىك سـوئـالـالردىن بـىرى ـــ «مهن 

نېمىگه تايىنىپ مائاش ئالىمهن؟»دۇر. 

ئـىنـسانـالرنـىڭ نۇرغۇنـى ئۆز ئـىسـمىنـىڭ مـائـاش جهدىۋىلـىگه نېمه ئۈچۈن يېزىلـىدىغـانـلىقـىنـى، يهنـى 

ئۆزىنـىڭ نېمىگه تـايـىنـىپ مـائـاش ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى ئېنىق بـىلـمهيـدۇ. ئهگهر سـىزمۇ ئـىسـمىڭىزنـىڭ نېمىشـقا مـائـاش 

جهدىۋىلـىدىن ئـورۇن ئـالـغانـلىقـىنـى ۋە سـىزدىن نېمىلهرنـى رويـاپـقا چـىقـىرىشـىڭىز تهلهپ قـىلـىنـىدىغـانـلىقـىنـى 
بـىلـمىسـىڭىز، بۇ «ئـىشـالرنـى قـولـىڭىزدىن كېلىشـىچه ئهڭ يـاخشـى قـىاللـىشـىڭىز، يۈكسـىلـىشـىڭىز ۋە مـائـاشـىڭىزنـىڭ 

تېخىمۇ ئۆسۈشى بهسى مۈشكۈل» دېگهنلىكتۇر. 

ئېلىنـغان ھهق يـاكـى مـائـاش ـــ خېرىدارالر پۇل تۆلهشـكه تهيـيار بـولـغان بـىر مهھسۇالت يـاكـى 
مۇالزىمهتنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ئۈچۈن قىلىنغان خىزمهتلهرنىڭ بهدىلى سۈپىتىدە بېرىلگهن پۇلدۇر. 

ھهر ئـىشـنى ئـومۇمهن بهشـتىن يهتـتىگـىچه ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهسـىگه (Key result areas) بۆلۈشـكه 
بـولـىدۇ. بۇ سـاھهلهر مهسـئۇلـىيـىتـىڭىزنـى ئـادا قـىلـىشـىڭىز ۋە خـىزمهت ئـورنـىڭىزغـا ئهڭ كۆپ تۆھپه قـوشۇشـىڭىز 

ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان ۋەزىپىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

مهزكۇر سـاھهلهر بهدەنـنىڭ قـان بېسىمـى، تـومۇر سـوقۇشـى، نهپهس رىتـىمـى ۋە مېڭه ئېلېكتر دولقۇنـى 
قـاتـارلـىق كۆرسهتكۈچـىلهردە ئـىپـادىلهنـگهن پهۋقۇلـئاددە مۇھىم فۇنـكىسـىيهلـىرىگه ئـوخـشايـدۇ. بۇالردىن، يهنـى 

ئـىشـىڭىز ئۈچۈن مۇھىم نهتـىجه ھاسـىل قـىلـىدىغـان سـاھهلهردىن بـىرىدىكـى نۇقـسان خـىزمهتـتىن مهھرۇم 
بولۇشىڭىزغا سهۋەب بولۇشى مۇمكىن. 

مهسـىلهن، بـاشقۇرغۇچـىلـىقـتىكـى ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهلـىرى ـــ پـىالنـالش، تهشـكىلـلهش، خـادىم 
بــاشقۇرۇش، ئــىش تهقســىمــلهش، نــازارەت قــىلــىش، تهكشۈرۈپ بــاھاالش ۋە دوكــالت ھازىرالشــتۇر. بۇ 

سـاھهلهردە، ئۆز مهسـئۇلـىيهت دائـىرىڭىزگه چېتىشـلىق بـولـغان دەرىجـىدە،ئـىجـابـىي نهتـىجـىلهرنـى قـولـغا 
كهلتۈرۈشـىڭىز كېرەك. بۇ سـاھهلهرنـىڭ ھهرقـانـداق بـىرىدىكـى يېتهرسـىزلـىك بـاشقۇرغۇچـىنـىڭ كهسـپىي 

نهتىجىسىنىڭ ناچار بولۇشىنى ۋە مهغلۇبىيىتىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 
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خـىزمـىتـىڭىزگه ئـاالقـىدار ئـاسـاسـىي بـىلـىمـلهرگه ۋە ئـىقـتىدارالرغـا ئـىگه بـولۇشـىڭىز كېرەك. خـىزمـىتـىڭىزنـى 

تـامـامـلىشـىڭىزغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىدىغـان يـادرولۇق سـاپـايـىڭىزنـى كۈچـلهنـدۈرگهن بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن. ئهمـما، 

قـىلـغان ئـىشـىڭىزنـىڭ نۇقـتىسـىدىن ھهل قـىلغۇچ ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولـغان ۋە خـىزمهتـتىكـى مۇۋەپـپهقـىيـىتـىڭىز 

يــاكــى مهغلۇبــىيــىتــىڭىزنــى بهلــگىلهيــدىغــىنــى ـــ ھالــقىلــىق نهتــىجه ســاھهلــىرىدە قــولــغان كهلتۈرگهن 

نهتىجىلىرىڭىزدۇر. 

خـىزمهت ئۈنۈمـىڭىزنـى ئـاشۇرۇشـنىڭ بـىرىنـچى قهدىمـى ئۆز خـىزمـىتـىڭىزدىكـى ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهلـىرىنـى 

بهلگىلهشتۇر. ئۆزىڭىزنىڭ مهسئۇلىيهت تىزىملىكىنى تۈزۈپ چىقىڭ ۋە شۇنىڭغا كۆرە تىرىشىڭ. 

بــىر ســاتقۇچــى ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ســاھهلهردىن بــىرى يېڭى خېرىدار تېپىشــتۇر. بۇ پۈتۈن سېتىش 
جهريـانـىنـىڭ ئهڭ مۇھىم ھالـقىسـىدۇر. سېتىشـنى تـامـامـالشمۇ ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهسـىدۇر. سېتىش 

تـامـامـالنـغانـدا، بۇ ئهھۋال يـاكـى مۇۋەپـپهقـىيهت، مهھسۇالت ئـىشـلهپـچىقـىرىشـقا يـاكـى مۇالزىمهت بـىلهن 

تهمىنلهشكه مهسئۇل كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ پائالىيهتلىرىگىمۇ تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

بـىر شـىركهت خـوجـايـىنـى يـاكـى بـاشقۇرغۇچـىسـى ئۈچۈن، مۇۋاپـىق كـىشـىلهرنـى خـىزمهتـكه قـوبۇل قـىلـىش ۋە 

ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا خـىزمهتـنى ئۈنۈملۈك تهقسـىمـلهشمۇ ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهلـىرىدۇر. بـىر كـاتـىپ ئۈچۈن 

مهكتۇپ يېزىش، تېلېفون قـىلـغانـالرغـا جـاۋاب بېرىش ۋە تېلېفونـنى تېگىشـلىك كـىشـىگه ئۇالپ بېرىش دېگهنـدەك 

ئـىشـالرنـى تېز سۈرئهتـته، خـاتـاسـىز تـامـامـالشمۇ مۇھىم ئـىشـالردىنـدۇر. خـىزمهتـچىنـىڭ مۇشۇ ۋەزىپـىلهرنـى تېز ۋە 

ئۈنۈملۈك ئـادا قـىلـىش ئـىقـتىدارى ئۇنـىڭ قـانـچىلـىك مـائـاش ئېلىشـى، شۇنـداقـال ئۆسۈش – ئۆسهلـمهسـلىكـىگه زور 
دەرىجىدە تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

ئۆزىڭىزگه نومۇر قويۇڭ 

ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهلـىرىڭىزنـى بهلـگىلهپ بـولـغانـدىن كېيىن، ئـىكـكىنـچى قهدەمـدە ئـاشۇ سـاھهلهرنـىڭ 

ھهربـىرىدە ئۆزىڭىزگه بـىردىن ئـونـغىچه نـومۇر قـويۇپ، ئۆزىڭىزنـىڭ قـايسـى سـاھهلهردە كۈچلۈك، قـايسـى 
سـاھهلهردە ئـاجـىز ئـىكهنـلىكـىڭىزگه؛ قـايسـى سـاھهلهردىكـى ئـىپـادىڭىزنـىڭ يـاخشـى، قـايسـى سـاھهلهردىكـىنـىڭ نـاچـار 

ئىكهنلىكىگه قاراڭ. 

قـائـىدە: سـىز ئهڭ ئـاجـىز بـولـغان ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهسـى سـىزنـىڭ بـاشـقا مـاھارەت ۋە ئـىقـتىدارلـىرىڭىزنـى 

قانچىلىك جارى قىلدۇرالىشىڭىزغا تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

بۇ قـائـىدىگه كۆرە، سـىز يهتـته ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهسـىنـىڭ ئـالـتىسـىدە تـولـىمۇ مۇنهۋۋەر بـولۇشـىڭىز، 
ئهمـما يهتـتىنـچىسـىدىكـى نهتـىجـىڭىز نـاچـار بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇ خـىل ئهھۋالـدا، ئـاشۇ يهتـتىنـچى سـاھهدىكـى 

تۆۋەن نهتـىجـىڭىز سـىزنـى ئـارقـىغـا سۆرەپ، بـاشـقا بـارلـىق ئـىقـتىدارلـىرىڭىزنـى قـانـچىلـىك جـارى قـىلـدۇرالـىشـىڭىزنـى 
چهكــلهپ تۇرىدۇ. (مۇئهيــيهن ھالــقىلــىق نهتــىجه ســاھهســىدىكــى) بۇ خــىل يېتهرســىزلــىك ســىزنــىڭ 

ئۈنۈمـدارلـىقـىڭىزنـى تۆۋەنـلىتـىدىغـان يۈك، شۇنـداقـال (بـاشـقىالر بـىلهن ئـارىڭىزدىكـى) سۈركـىلـىشـنىڭ ۋە 

مهغلۇبىيهتنىڭ ئۆكسىمهس مهنبهسى بولۇپ قالىدۇ.  
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مهســىلهن، ئــىش تهقســىمــلهش بــاشقۇرغۇچــىنــىڭ ھالــقىلــىق نهتــىجه ســاھهســىدۇر. بۇ مــاھارەت 
بـاشقۇرغۇچـىنـىڭ بـاشقۇرۇشـىغـا، بـاشـقىالر ئـارقـىلـىق كۆزلـىگهن نهتـىجـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـىگه يـاردەم بېرىدىغـان 

ئـاچقۇچلۇق تـايـىنـىش نۇقـتىسـىدۇر. ئـىشـالرنـى تـوغـرا ئۇسۇلـدا تهقسـىمـلىيهلـمهيـدىغـان بـاشقۇرغۇچـى ئۆزىنـىڭ بـاشـقا 

بـارلـىق مـاھارەتـلىرىنـى ئهڭ يۇقـىرى ئۈنۈمـدە جـارى قـىلـدۇرۇش ئـىمـكانـىيـىتـىدىنمۇ مهھرۇم قـالـىدۇ. ئـىش 

تهقسىملهشتىكى يېتهرسىزلىكىال ئۇنىڭ خىزمهتته تامامهن مهغلۇب بولۇشىغا سهۋەب بوالاليدۇ. 

خـىزمهت ئـورنـىدا ئـىشـالرنـىڭ ئـارقـىغـا سۆرۈلۈشـىنـىڭ ۋە كېچىكـىشـىنـىڭ ئهڭ ئـاسـاسـلىق سهۋەبـلىرىدىن بـىرى 

كـىشـىلهرنـىڭ ئـىلـگىرى ئۆزى يـاخشـى تـامـامـلىيـالـمىغـان ۋەزىپـىلهردىن قېچىشـىدۇر. نۇرغۇن كـىشـىلهر ئۆزى ئـاجـىز 

سـاھهلهردە ئۆز - ئۆزىگه نـىشـان بېكىتـىپ، ئۆزىنـى كۈچـلهنـدۈرۈشـنىڭ ئـورنـىغـا، ئۆزىنـى شۇ سـاھهدىن تـامـامهن 

ئهپقېچىشنى تالاليدۇ – دە، بۇ مۇقهررەر ھالدا مهغلۇبىيهتكه سهۋەب بولىدۇ. 

مۇئهيـيهن بـىر سـاھهدىكـى ئـىقـتىدارىڭىز قـانـچه كۈچهيـگهنسېرى، شۇ ئـىشـنى قـىلـىشـقا بـولـغان رىغـبىتـىڭىزمۇ 

شۇنچه ئاشىدۇ. 

شۇنـداق بـولـغانـدا، ھهم سۆرەلـمىلـىك خـاھىشـىڭىز پهسـىيـىدۇ، ھهم ئـىشـىڭىزنـى تـامـامـالش ئـارزۇيـىڭىز ۋە 

ئىرادىڭىز كۈچىيىدۇ. 

شۇنـىسـى ھهقـىقهتـكى، ھهركـىمـنىڭ كۈچلۈك تهرەپـلىرى بـولـغىنـىدەك، ئـاجـىز تهرەپـلىرى ھهم بـار. 

ئـاجـىزلـىقـلىرىڭىزنـى يـوللۇقـالشـتۇرۇشـقا ئۇرۇنـماڭ ۋە بۇنـىڭ ئۈچۈن بـاھانه ئـىزدەپمۇ يۈرمهڭ. بۇنـىڭ ئـورنـىغـا، 

كهمچىلىكلىرىڭىزنى تېپىپ چىقىپ، شۇ ساھهلهردە ئۆزىڭىزنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن پىالن تۈزۈڭ. 

مهلۇم بـىر سـاھهدىكـى ئـىقـتىدارىڭىزنـى كۈچهيتسـىڭىزال، خـىزمهتـتىكـى ئـىپـادىڭىزنـى ئهڭ زور چهكـته 
ياخشىلىيالىشىڭىز مۇمكىن. 

ھايـاتـىڭىزدا ئۆزىڭىزدىن سـوراشـقا تېگىشـلىك ئهڭ مۇھىم سـوئـالـالردىن بـىرى: «قـايسـى ئـىقـتىدارىمـنى 
تهرەقـقىي قـىلـدۇرسـام ۋە ئۇنـىڭدىن مۇكهمـمهل رەۋىشـته پـايـدىالنـسام، خـىزمـىتـىمـگه ئهڭ بهك پـايـدىسـى 

بولىدۇ؟»دۇر. 

ھاياتىڭىزنىڭ قالغان قىسمىدا، خىزمىتىڭىزنى مۇشۇ سوئالنى ئاساس قىلغان ھالدا داۋامالشتۇرۇڭ. 

بـاشقۇرغۇچـىڭىزدىن ۋە خـىزمهتـداشـلىرىڭىزدىن، ھهتـتا ئۆيـىڭىزدىكـىلهردىن ۋە دوسـتلىرىڭىزدىنمۇ ئـاشۇ 
سوئالنى سوراڭ. 

بۇ سـوئـالـنىڭ جـاۋابـى نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، شۇ سـاھهدىكـى ئـىقـتىدارىڭىزنـى كۈچهيـتىش ئۈچۈن 
تىرىشىڭ. 

ئـىشـنىڭ يـاخشـى تهرىپـى شۇكـى، ھهرقـانـداق خـىزمهت ئـىقـتىدارىنـى ئۆگهنـگىلـى بـولـىدۇ. مۇئهيـيهن بـىر 

ھالـقىلـىق نهتـىجه سـاھهسـىدە سـىزدىن بـاشـقا ھهمـمه ئـادەمـنىڭ ئـىپـادىسـى يـاخشـى بـولـسا، بۇ سـىزنـىڭمۇ 

تىرىشسىڭىزال شۇ ساھهدە ئۆزىڭىزنى كۈچلهندۈرەلهيدىغانلىقىڭىزدىن دېرەك بېرىدۇ.  
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ئـىشـالردا مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـنىڭ ئهڭ يـاخشـى ۋە ئهڭ تېز يـولـلىرىدىن بـىرى ـــ ئۆزىڭىز ئۈچۈن 

ئهھمىيهتـلىك ھېسابـلىنـىدىغـان سـاھهلهردە چـوقۇم مۇكهمـمهلـلىشـىشـتۇر. بۇ ھايـاتـىڭىز ۋە خـىزمـىتـىڭىز ئۈچۈن 

قىلىدىغان ھهرقانداق ئىشتىن مۇھىمدۇر.  

ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ 

ئـىشـىڭىزنـى مۇكهمـمهل شهكـىلـدە قـىالالش ئۈچۈن، مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـىڭىز كېرەك بـولـغان ئهڭ مۇھىم 

سـاھهلهرنـى بهلـگىلهڭ. بۇ سـاھهلهرنـىڭ ھهربـىرىدە ئۆزىڭىزگه بـىردىن ئـونـغىچه نـومۇر قـويۇڭ. ئـانـدىن قۇسۇرسـىز 

جارى قىلدۇرۇلغان تهقدىردە، خىزمىتىڭىزدە ئهڭ ئهسقاتىدىغان ئىقتىدارنى بهلگىلهڭ. 

تهيـيارلـىغـان تـىزىمـلىكـىڭىزنـى بـاشقۇرغۇچـىڭىزغـا كۆرسـىتـىڭ ۋە بۇنـى ئۇنـىڭ بـىلهن بـىلـله كۆزدىن 
كهچۈرۈڭ. بـاشقۇرغۇچـىڭىزدىن بۇ تـىزىمـلىكـكه سهمـىمـىي تهكـلىپ بېرىشـىنـى تهلهپ قـىلـىڭ.  بـاشـقىالرنـىڭ 
ئـىجـابـىي كۆز قـاراشـلىرىغـا (ئۇ تهنـقىدىي تۈس ئـالـغان تهقـدىردىمۇ) دادىل يۈزلهنسـىڭىز، ئۆزىڭىزنـى تېخىمۇ 

كۈچلهندۈرەلهيسىز. 

خـىزمـىتـىڭىزنـىڭ قـالـغان سـاھهلـىرىدىمۇ مۇشۇ خـىل تهھلىلـلهرگه ئـادەتـلىنـىڭ. مۇكهمـمهلـلىشـىش يـولـىدا 

قهتئىي بوشاشماڭ. مۇشۇنداق بىر قارار چىقىرىشىڭىزنىڭ ئۆزىال ھاياتىڭىزنى ئۆزگهرتهلهيدۇ. 

«ئۇ پاقىنى يهڭ» ناملىق ئهسهردىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى
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شىن جىنپىڭ بىلهن ۋېنجياباۋ
ئوتتۇرىسىدىكى سىياسى كۈرهش

خىتاي تهتقىقاتى



شى جىنپىڭ بىلهن ۋېن جياباۋ ئارىسىدىكى سىياسى كۈرەش 

بۇ يـىل خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى قۇرۇلـغانـلىقـىنـىڭ 100 يـىلـلىقـى مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن، شـى جـىنـپىڭ 

بـىۋاسـىته تهسـتىقـلىغـان، خـىتـاي مهركـىزىي تهشۋىقـات بۆلۈمـى يېتهكـچىلـىك قـىلـغان، مهركـىزىي پـارتـىيه 

مهكـتىپـى ۋە مـاقـاله - ئهسهر تهتـقىقـات يۇرتـى قـاتـارلـىق ئـورۇنـالر تهرىپـىدىن يېزىلـىپ، خـىتـاي خهلـق 

نهشـرىيـاتـى ۋە خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى پـارتـىيه تـارىخـى نهشـرىيـاتـى بـىرلـىشـىپ نهشـىر قـىلـغان 2021 - يـىلـلىق 

يېڭى «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ قـىسـقىچه تـارىخـى» يېقىنـدا بـازارغـا سېلىنـدى. مـاۋزېدوڭپهرەس (تۆۋەنـدە 

قـىسـقارتـىلـىپ، «مـاۋپهرەس» دېيىلـىدۇ، ت) تـاراتقۇالردىن بـىرى بـولـمىش «مـىلـلىي گۈلـلىنـىش تـورى» دەرھال 

زامــانــىمــىزدىكــى مــاۋپهرەســلهرنــىڭ ۋەكــىلــلىك شهخســلىرىدىن بــىرى بــولــغان، مهركــىزىي مــىلــلهتــلهر 

ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى جـاڭ خـوڭلياڭنىڭ (ୟਡᜉ) «پـارتـىيه تـارىخـىنـىڭ يېڭى نهشـرىدىكـى زور بۆسۈش - 

تىمتاسلىقتىكى گۈلدۈرماما» ناملىق ماقالىسىنى ئېالن قىلدى. 

خـىتـاي چـوڭ قۇرۇقلۇقـىدىكـى مـاۋپهرەسـلهرنـىڭ سهركـىلـىرىدىن بـىرى بـولـمىش جـاڭ خـوڭلياڭ شـى 

جـىنـپىڭنىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى مهزكۇر يېڭى «پـارتـىيه تـارىخـى» تـوغـرىسـىدا شۇنـداق دېگهن: مهزكۇر يېڭى 

«پـارتـىيه تـارىخـى»دا مـاۋ زېدوڭنىڭ خـىتـاي ئـىنـقىالبـىدىكـى يېتهكـچىلـىك رولـىنـى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈش قـاتـارلـىق 

بـىر قـاتـار مهسـىلـىلهردە، ئـىلـگىرىكـى كـونـا نۇسـخىالرغـا قـارىغـانـدا مـاھىيهتـلىك بۆسۈش قـولـغا كهلتۈرۈلـگهن. 

ھالبۇكـى، مهزكۇر يېڭى نۇسـخىدىكـى ئهڭ چـوڭ بۆسۈش، قـىرىق يـىلـدىن بۇيـان، دۆلهت قۇرۇلـغان (1949 ‐ 

يـىلـى)دىن، «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» ئـاخـىرالشـقان (1976 - يـىلـى)غـىچه بـولـغان 27 يـىلـدىكـى بۈيۈك 

ئۇتۇقالرنىڭ ئومۇمىيۈزلۈك مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهنلىكىدۇر. 

جـاڭ خـوڭلياڭ بۇ ھهقـته يهنه شۇنـداق دېگهن: «مهن ئـىلـگىرى ئۇچـراشـقان، خـىتـايـغا نـىسـبهتهن 

دۈشـمهنـلىكـى ۋە بـىر تهرەپـلىمه كۆز قـارىشـى بـار غهرب مۇخـبىرلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـى دېگۈدەك، <مهدەنـىيهت 

ئـىنـقىالبـى بـااليـىئـاپـىتـى>نـى خـىتـايـغا ھۇجۇم قـىلـىشـتىكـى ئـاسـاسـىي تۇتقۇ قـىلـىپ كهلـدى. خـىتـايـنىڭ دۆلهت 

ئـىچـىدىكـى ئـاشقۇن ئـوڭچىالرمۇ ھهم <مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى بـااليـىئـاپـىتـى>نـى كـومـپارتـىيهگه، كـوممۇنـىزمـغا 

قـارشـى تۇرۇشـتىكـى ئهڭگۈشـتهر قـىلـىۋالـدى. ھاال بۈگۈنـگه كهلـگهنـدە، يېڭى <پـارتـىيه تـارىخـى> بۇ 

<بـااليـىئـاپهت كـىشهنـى>نـى پـاچـاقـالپ تـاشـلىدى. <مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى> بـااليـىئـاپهت ئهمهس، 

مـالـىمـانـچىلـىقمۇ ئهمهس، <مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى> جهريـانـىدا قـولـغا كهلتۈرۈلـگهن بـىر قـاتـار بۈيۈك ئۇتۇقـالرغـا 

پۈتۈن جاھان ئهھلى شاھىتتۇر». 
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جـاڭ خـوڭلياڭ نهزەردە تۇتـقان «دۆلهت ئـىچـىدىكـى ئـاشقۇن ئـوڭچىالر»نـىڭ ئـارىسـىدا خـىتـايـنىڭ سـابـىق 

بـاش مـىنـىسـتىرى ۋېن جـيابـاۋنـىڭمۇ بـارلـىقـىدا شهك يـوق. چۈنـكى، ۋېن جـيابـاۋ ئهيـنى يـىلـلىرى خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى سـىيـاسـىي بيۇروسـى ۋە مهزكۇر بيۇرونـىڭ دائـىمـىي كـومـىتېتىدا، بـو شـىلهيـنىڭ قـايـتىدىن 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» يـولـىدا مـاڭغانـلىقـىنـى ئـالـقىشـالش ئۈچۈن چـوڭچىڭغا بـارغـىلـى ئۇنـىمـىغـانـدىال، جـاڭ 

خوڭلياڭ ۋەكىللىكىدىكى ماۋپهرەسلهرنىڭ كۆزىگه قادالغان مىخقا ئايالنغانىدى. 

2010 – يـىلـى، يهنـى ۋېن جـيابـاۋ سـىيـاسـىي بيۇرونـىڭ دائـىمـىي ھهيـئىتـى ۋە دۆلهت ئـىشـلىرى 

مهھكىمـىسـىنـىڭ بـاش مـىنـىسـتىرى بـولۇپ تۇرغـان، شـى جـىنـپىڭ بـولـسا خۇ جـىنـتاۋنـىڭ تهخـتىگه ۋارسـلىق 

قـىلـىشـنى كۈتۈپ، «مۇئـاۋىن بـاش سېكرېتار»لـىق سـاالھىيـىتـى بـىلهن يۈرگهن چـاغـالردىال، جـاڭ خـوڭلياڭ چـوڭ 

قۇرۇقلۇقـتا ئـاشـكارا ھالـدا «ئـامېرىكـا تـاراتقۇلـىرىنـىڭ خـىتـايـدىكـى ئـىكـكى رەھبهرگه بـولـغان تـامـامهن پهرقـلىق 

پـوزىتسـيهسـى» دېگهن مـاۋۇزدا مـاقـاله ئېالن قـىلـغانـىدى. مـاقـالـىدە: «كۆپـچىلـىكـنىڭ غهرب دۆلهتـلىرىدىكـى 

جـامـائهت پـىكـرىگه ئـاالقـىدار بۇ مـاقـالـىنـى ئـوقۇپ بېقىشـىنـى، غهرب دۆلهتـلىرىدە تـامـامهن پهرقـلىق ئـىنـكاس 

قـوزغـىغـان ئـىكـكى نهپهر خـىتـاي رەھبىرىگه دىقـقهت نهزىرىنـى ئـاغـدۇرۇشـىنـى تهۋسـىيه قـىلـىمهن. بۇالرنـىڭ بـىرى 

باش مىنىستىر ۋېن جياباۋ، يهنه بىرى مۇئاۋىن رەئىس شى جىنپىڭدۇر» دېيىلگهن. 

مهزكۇر مـاقـاله ئهيـنى يـىلـى ئېالن قـىلـىنـىشـىغـىال چهكـلىۋېتىلـگهن بـولسـىمۇ، شـى جـىنـپىڭ تهخـتكه 

چـىقـقانـدىن كېيىن، 2015 – يـىلـى 7 – ئـايـدا جـاڭ خـوڭلىيـاڭ تهرىپـىدىن خـىتـاي چـوڭ قۇرۇقلۇقـىدىكـى 

مـاۋپهرەسـلهرنـىڭ ئهڭ ئـاسـاسـلىق تهشۋىقـات بـازىلـىرىدىن بـىرى بـولـغان «مـىلـلىي گۈلـلىنـىش تـورى»دا قـايـتىدىن 

ئېالن قـىلـىنـغان. مـاقـالـىدە يهنه شۇنـداق دېيىلـگهن: «بۇ يـىل (2010 – يـىلـىنـى دېمهكـچى) ئـامېرىكـا بـاش 

مـىنـىسـتىر ۋېن جـيابـاۋنـى ئۇدا تۆت قېتىم <ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىنـى قۇتقۇزغـان ئـون چـوڭ تۆھپىكـار> (ۋېن 

جـيابـاۋ بۇ تـىزىمـلىكـتىكـى بـىردىنـبىر چهتـئهلـلىكتۇر)، <بۈگۈنـكى دۇنـيادىكـى ئهڭ مۇھىم رەھبهر> (بـىرىنـچى 

ئـورۇنـدا)، <بۈگۈنـكى دۇنـيادىكـى ئهڭ ھۆرمهتـكه سـازاۋەر رەھبهر> دەپ بـاھالـىغـان، شۇنـداقـال يېقىنـدا يهنه 

باش مىنىستىر ۋېن جياباۋنىڭ سۈرىتى ئامېرىكا <خهۋەر ھهپتىلىكى> ژۇرنىلىنىڭ مۇقاۋىسىغا بېسىلغان». 

ئـانـدىن جـاڭ خـوڭلياڭ بۇنـىڭغا روشهن سېلىشـتۇرمـا قـىلـغان ھالـدا شۇنـداق دەيـدۇ: «غهرب تـاراتقۇلـىرى 

ئـوخـشاشـال مهركـىزىي سـىيـاسـىي بيۇرونـىڭ دائـىمـىي ھهيـئىتـى بـولـغان، مۇئـاۋىن رەئـىس شـى جـىنـپىڭغا قـارىتـا، 

تـامـامهن پهرقـلىق رادىكـال پـوزىتـىسـيهدە بـولـماقـتا. شـى جـىنـپىڭ مهركـىزىي ھهربـىي كـومـىتېتنىڭ مۇئـاۋىن 

رەئـىسـى بـولۇپ سـايـلىنـىپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال، <ئـامېرىكـاغـا قـارشـى تۇرۇپ، چـاۋشـيهنـگه يـاردەم بېرىش ئۇرۇشـى> 

تـوغـرىسـىدىكـى، خـىتـاي خهلـقىنـىڭ دىلـىنـى يـايـرىتـىدىغـان نۇتـقى سهۋەبـلىكـال، غهرب تـاراتقۇلـىرىنـىڭ 

زەھهرخهنـدىلهرچه ھۇجۇمـىغـا ئۇچـرىدى. كـورېيه تـاراتقۇلـىرى ھهتـتا مۇئـاۋىن رەئـىس شـى جـىنـپىڭنىڭ 

كـورېيهدىن كهچۈرۈم سـورىشـىنـى تهلهپ قـىلـدى. بۇنـداق بـولۇشـىدىكـى سهۋەب، شـى جـىنـپىڭ ئـامېرىكـاغـا 

قـارشـى تۇرۇپ، چـاۋشـيهنـگه يـاردەم بېرىش ئۇرۇشـىنـى ھهقـقانـىي ئۇرۇش دېگهنـىدى. ھهمـمىگه مهلۇمـكى، 
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كـورېيه بـىلهن يـاپـونـىيه بـىردەك ئـامېرىكـانـىڭ تـوقـالـلىرىدۇر. ئهگهر ئـامېرىكـا ئـارقـىسـىدا ھه - ھۇ دېيىشـىپ 

بهرمىسه، كورېيهنىڭ يۈز يۈرىكى بولغان تهقدىردىمۇ خىتايغا خىرس قىلىشقا پېتىنالمىغان بوالتتى». 

جـاڭ خـوڭلياڭ مـاقـالـىسـىنـىڭ ئهڭ ئـاخـىرىدا شۇنـداق دېگهن: «بـىز كـورېيهنـىڭ بـىزگه خـىرس قـىلـىشـىنـىڭ 

سهۋەبـىنـى ۋاقـتىنـچه بـىر چهتـكه قـايـرىپ قـويۇپ تۇرۇپ، ئـامېرىكـا قـاتـارلـىق غهرب ئهلـلىرىدىكـى تـاراتقۇالرنـىڭ 

خـىتـايـنىڭ ئـىكـكى رەھبىرىگه تۇتـقان پـوزىتسـىيهسـىدىكـى بۇ خـىل ئـاشقۇن پهرقـكه دىقـقهت قـىلـىشـىمـىز ۋە بۇ 

ھهقـته تهپهككۇر يۈرگۈزۈشـىمـىز كېرەك. ئـامېرىكـا قـاتـارلـىق غهرب ئهلـلىرى نېمه ئۈچۈن بـاش مـىنـىسـتىر ۋېن 

جـيابـاۋنـى بۇنـچه ئۇچۇرۇپ، مۇئـاۋىن رەئـىس شـى جـىنـپىڭنى پۈتۈن جـان - جهھلى بـىلهن چۆكۈرىدۇ؟ 

ۋەتهنـنىڭ تهقـدىرىگه كۆڭۈل بۆلـىدىغـان كـىشـىلهر بۇ مهسـىله ھهقـقىدە ئهسـتايـىدىل ئـويـلىنـىپ بېقىشـى 

كېرەك». 

نهتـىجـىدە، شۇ مـاقـالـىنـىڭ ئـاسـتى، خـىتـاي تـورچـىالرنـىڭ تۆۋەنـدىكـىدەك ئـىنـكاسـلىرى بـىلهن تـوشۇپ 

كهتـكهن: «مـاۋجۇشـىنـىڭ تۆۋەنـدىكـى سۆزىنـى ئۇنتۇپ قـالـماسـلىقـىمـىز كېرەك: دۈشـمهن قـارشـى تۇرغـانـلىكـى 

نهرسـىنـى ھىمـايه قـىلـىشـىمـىز، دۈشـمهن ھىمـايه قـىلـغانـلىكـى نهرسـىگه قـارشـى تۇرۇشـىمـىز كېرەك»؛ «بـىرى (شـى 

جـىنـپىڭنى دېمهكـچى) جۇڭخۇا مـىلـلىتـىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى قـوغـدايـدىغـان مـىلـلهتـچى! يهنه بـىرى (ۋېن جـيابـاۋنـى 

دېمهكـچى) خـىتـاي تـارىخـىدىكـى ئهڭ چـوڭ سـاتقۇن. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىدىن چـىقـقان ئهڭ نـومۇسسـىز خـائـىن 

ۋە ۋەتهن ساتقۇچتۇر». 

شـى جـىنـپىڭمۇ مۇشۇ خـىل مهنـتىقـىنـى داۋامـالشـتۇرغـان ھالـدا، ئۆزى تهخـتكه چـىقـقانـدىن كېيىن، يهنـى 

ۋېن جـيابـاۋ بـاش مـىنـىسـتىرلـىق ۋەزىپـىسـىدىن ئـايـرىلـىپ بـىر قـانـچه ئـايـدىن كېيىنـال بـىر قېتىمـلىق ئـىچـكى 

نۇتـقىدا، ۋېن جـياۋبـاۋنـىڭ ئـىسـمىنـى ئـاتـىمـاي تۇرۇپ، ئۇنـىڭ «دۆلهت سـىرتـىدىكـى جـامـائهت پـىكـرىنـىڭ 

ئـالـقىشـىغـا ئېرىشـىش» ئۈچۈن، «ئهتهي تهرەقـقىيـپهرۋەر سـىيـاقـقا كـىرىۋالـغان»لـىقـىنـى تهنـقىد قـىلـىپ ئۈلگۈرگهن 

ۋە شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، پۈتۈن پـارتـىيهدىكـى ھهمـمهيـلهنـدىن ئۆزىگه ئـوخـشاش «قـارىلـىنـىشـتىن 

قورقماسلىق»نى تهلهپ قىلغان. 

شـى جـىنـپىڭ ئـاشۇ قېتىمـلىق سېسىق نـامـى پۇر كهتـكهن «19 - ئـاۋغۇسـت» ئـىچـكى نۇتـقىدا يهنه 

مۇنـداق دېگهن: «بـىز بـىھۇدە تـاالش - تـارتـىش قـىلـىشـمايـمىز. ئهمـما چـوڭ ھهق - نـاھهق مهسـلىلـىرىگه، 

سـىيـاسـىي پـىرىنسـىپـلىق مهسـىلـىلهرگه چېتىلـغانـدا، مهيـدانـىمـىز مۈجـمهل بـولـماسـلىقـى كېرەك. بۇ خـىل 

مهسـىلـىلهردىن ئۆزىمـىزنـى ئېلىپ قېچىشـىمـىزغـا تېخىمۇ بـولـمايـدۇ. مهيـدانـىنـى بـىلـدۈرۈشـكه مهجبۇر بـولـغانـدا، 

ئـانـدىن ئـىپـادە بـىلـدۈرۈش تـوغـرا ئـىش ئهمهس. رەھبىرىي كـادىرالر چـوقۇم ئهڭ ئـالـدىنـقى سهپـته كۈرەش 

قـىلـىشـقا جۈرئهت قـىلـىشـى كېرەك. مهن ئـىلـگىرى رەھبىرىي كـادىرالر ئۆزىنـى بهك ئـايـاپ كهتـسه بـولـمايـدۇ، 

دېگهنـىدىم. بهزى كـادىرالر چـوڭ ھهق - نـاھهق مهسـلىلـىرىدىن ئۆزىنـى ئهپقېچىپ، مۈجـمهل پـوزىتسـىيه 

بـىلـدۈرۈپ، ئۆزىنـىڭ ئـوبـرازىنـى سـاقـالپ قېلىشـقا ئۇرۇنۇپ، بـاشـقىالرنـىڭ <تهرەقـقىيـپهرۋەر> ئهمهسـكهن دەپ 
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قېلىشـىدىن ئهنـدىشه قـىلـىشـىدۇ. بۇنـداق قـىلـىشـقا ھهرگـىز بـولـمايـدۇ! بۇنـداق ئـوبـرازنـىڭ نېمه ئهھمىيـىتـى؟ بۇ 

ئهتهي <تهرەقـقىيـپهرۋەر> سـىيـاقـقا كـىرىۋالـغانـلىق بـولـماي نېمه؟ بـىر قـىسـىم كـىشـىلهرنـىڭ نهزىرىدىكـى ئـوبـرازىڭ 

يـاخشـىالنـغان بـىلهن، كهڭ پـارتـىيه ئهزالـىرىنـىڭ، كـادىرالرنـىڭ ۋە خهلـقنىڭ قهلـبىدىكـى ئـوبـرازىڭ 

نـاچـارلـىشـىدۇ. جهڭگاھتا <تهرەقـقىيـپهرۋەر>لـىك ئـاقـمايـدۇ، چـوڭ ھهق - نـاھهق مهسـلىلـىرىدىمۇ شۇنـداق. 

پـارتـىيه كـادىرى بـولۇش سۈپـىتـىڭ بـىلهن، جهمـئىيهتـتىكـى ھهر خـىل كـىشـىلهرنـىڭ ئـالـقىشـىغـا ئېرىشـىپ، چهتـئهل 

جـامـائـىتـىنـىڭ مـاخـتىشـىغـا سـازاۋەر بـولۇشـنى ئـويـلىمـا. بـىز پـارتـىيه ۋە خهلـقنىڭ مهيـدانـىدا تۇرۇپ، پـىرىنسـىپـتا 

چـىڭ تۇرسـاقـال، (چهتـئهلـلىكـلهرنـىڭ ئـالـقىشـىغـا سـازاۋەر بـولۇشـتىن ئـىبـارەت) بۇنـداق نهتـىجـىنـىڭ قـولـغا كېلىشـى 

مۇمـكىن ئهمهس. بـىز كـوممۇنـىسـتالر پـارتـىيه ۋە خهلـق ئۈچۈن قـان تۆكۈپ قۇربـانـلىق بېرىشـتىنمۇ قـورقـمىغـان 

تۇرسـاق، ئـانـچىكـى پۇچهك نـام - شۆھرەتـتىن ئـايـرىلـىپ قېلىشـتىن قـورقـامـدۇق؟ پـارتـىيهمـىزمۇ كـادىرالرنـى 

بۇنـداق يـالـغان نـام – شۆھرەتـلهر ئـارقـىلـىق بـاھالـىمـايـدۇ. پـارتـىيه كـادىرى بـولۇش سۈپـىتـىمـىز بـىلهن، بـىز 

<تـاالش - تـارتـىش قـىلـماسـلىق>، <مهسـىلـىنـى ئۇلـغايـتماسـلىق> ۋە <بـاشـقىالرغـىمۇ گهپ قـىلـىش پۇرسـىتـى 

بېرىش> دېگهنـدەك بـاھانـىلهر بـىلهن ئۆزىمـىزنـىڭ مهسـئۇلـىيهتسـىزلـىكـىنـى ئـاقـلىسـاق، ھهمـمىگه يـاراشـقا 

ئۇرۇنۇپ، ئـوڭ – سـولـغا تهۋرەنـسهك بـولـمايـدۇ. پـارتـىيه ۋە دۆلهتـنىڭ تهقـدىرىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك سـىيـاسـىي 

كۈرەشـته، رەھبىرىي كـادىرالرنـىڭ ھهرقـانـدىقـى تـامـاشـىبـىن بـولـسا بـولـمايـدۇ. بۇنـىڭدىن كېيىن، كـىم يهنه 

يـولـداشـلىرىمـىزغـا تهرەپ – تهرەپـتىن (پـىكـرىي) ھۇجۇم قـىلـسا، ئـىدىيه تهشۋىقـاتـى تـارمـاقـلىرىمـىز چـوقۇم 

(يـولـداشـلىرىمـىزنـى قـولـالپ ۋە ئـاقـالپ) گهپ قـىلـىشـى كېرەك، پـارتـىيه كـومـىتېتىمۇ چـوقۇم گهپ قـىلـىشـى كېرەك! 

بـىز چـوقۇم بـىرلـىكـكه كهلـگهن ئېنىق مهيـدانـىمـىزنـى بـىلـدۈرۈپ، بـىر چـاقـىرىق بـىلهن تهڭ ھهمـمه ھازىر 

بـولـىدىغـان ۋەزىيهت بهرپـا قـىلـىشـىمـىز، قـارىلـىنـىشـتىن قـورقـماسـلىقـىمـىز كېرەك! مهن دائـىم كـادىرالر چـوقۇم دادىل 

ھالــدا مهســئۇلــىيهتــنى زىمــمىســىغــا ئېلىشــى كېرەك دەپ كهلــدىم، بۇ دەل (مۇشۇ جهھهتــتىكــى) مۇھىم 

سىناقتۇر». 

بۇنـىڭدىن كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، شـى جـىنـپىڭ بـىلهن ۋېن جـيابـاۋ ئـوتتۇرىسـىدىكـى زىددىيهت 

ئهمهلـىيهتـته ۋېن جـيابـاۋ بـاش مـىنـىسـتىر بـولـغان، شـى جـىنـپىڭ سـىيـاسـىي بيۇرو دائـىمـىي كـومـىتېتىنـىڭ 

ئهزاسـىلـىق سۈپـىتـىدە پـارتـىيه ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل بـولۇپ، خۇ جـىنـتاۋنـىڭ ئـورنـىغـا چـىقـىشـنى كۈتۈۋاتـقان ئـاشۇ 

بهش يىلدىال باشالنغان. 

ۋېن جـيابـاۋ ئۆزىنـىڭ بـاش مـىنـىسـتىرلـىق مۇددىتـىنـىڭ ئـاخـىرقـى بـاسقۇچـلىرىدا، يهنـى 2011 – يـىلـىدىن 

كېيىن، سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىنـى، بـولۇپمۇ پـارتـىيه ۋە دۆلهت رەھبهرلـىك تۈزۈلـمىسـىنـى ئـىسـالھ قـىلـىشـنى ئـاشـكارا 

سـورۇنـالردا تهكـرار تهكـىتـلىدى. بۇ زادى نېمه ئۈچۈن؟ يۈ جيې ۋەكـىلـلىكـىدىكـى ئـوڭچىل تهنـقىدچـىلهر، 

بۇنـى پهقهتـال ۋېن جـيابـاۋنـىڭ شهكـىل ئۈچۈن قـىلـىپ قـويـغان ئـىشـى دەپ قـارايـدۇ. ئهمـما، ئۇ ۋاقـىتـالردا 

مۇنـداق بـىر مۇھىم ئـىچـكى سـىيـاسـىي ئـارقـا كۆرۈنۈش مهۋجۇت ئـىدى. ئهيـنى چـاغـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى 
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مهركـىزىي كـومـىتېتىنـىڭ بـارلـىق پـارتـىيه ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل بـولـغان ۋە سـىيـاسـىي بـىيۇرو دائـىمـىي كـومـىتېتىنـىڭ 

ھهيـئهتـلىك سـاالھىيـىتـىگه قـوشۇپ، مهركـىزىي پـارتـىيه مهكـتىپـىنـىڭ مۇدىرىلـىق ۋەزىپـىسـىنـى ئۆتهۋاتـقان شـى 

جـىنـپىڭنىڭ ئـىدىئـولـوگـىيه سـاھهسـىگه مهسـئۇل بـولۇپ قـىلـغان تۇنـجى ئـىشـى دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ «پـارتـىيه ۋە 

دۆلهتـنىڭ رەھبهرلـىك تۈزۈلـمىسـى ئـىسـالھاتـى» چـاقـىرىقـىنـى چهتـلهشـتۈرۈش ئـارقـىلـىق، ئۆزىنـىڭ سـولـچىلـلىق 

مهيدانىنى ئىپادىلهش بولغانىدى. 

2010 - يـىلـى 8 - ئـايـدا، يهنـى شـى جـىنـپىڭ مهركـىزىي سـىيـاسـىي بـىيۇرو دائـىمـىي كـومـىتېتىنـىڭ 

ئهزاسـىلـىق سـاالھىيـىتـىدە خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى مهركـىزىي كـومـىتېتىنـىڭ بـارلـىق پـارتـىيه ئـىشـلىرىغـا مهسـئۇل 

بـولۇۋاتـقان ۋە مهركـىزىي پـارتـىيه مهكـتىپـىنـىڭ مۇدىرىلـىق ۋەزىپـىسـىنـى ئۆتهۋاتـقان مهزگـىلـدە، بېيجىڭدا 

كـىچـىك كۆلهمـدە «يـولـداش شـياۋپـىڭنىڭ <پـارتـىيه ۋە دۆلهتـنىڭ رەھبهرلـىك تۈزۈلـمىسـى ئـىسـالھاتـى> دېگهن 

مـاقـالـىسـى ئېالن قـىلـىنـغانـلىقـىنـىڭ 30 يـىلـلىقـىنـى خـاتـىرىلهش مۇھاكـىمه يـىغـىنـى» ئېچىلـغان بـولۇپ، ئـاشۇ 

يـىغـىنـدىال مهركـىزىي پـارتـىيه مهكـتىپـىنـىڭ «يـولـداش شـى جـىنـپىڭ مهزكۇر خـاتـىرىلهش پـائـالـىيـىتـىگه ئـانـچه 

قىـزىقمـايدـۇ، شۇڭا خاـتىـرىلهش پاـئاـلىـيهتلـىرى ۋە مۇھاكىـمه يىـغىـنىـدا بهك داغدـۇغاـ قىـلىـشقـا، شۇندـاقال 

مهركهزدىكـى ئـاسـاسـلىق تـاراتقۇالرنـىڭ زور كۈچ بـىلهن تهشۋىق قـىلـىپ بېرىشـىدىن ئۈمـىد كۈتۈشـكه 

بولمايدۇ ... » دېگهن سۆزى يهتكۈزۈلگهنىدى. 

شـى جـىنـپىڭ تهخـتكه چـىقـقانـدىن كېيىن، سـىيـاسـىي تۈزۈلـمه ئـىسـالھاتـى ئـاسـتا - ئـاسـتا «چهكـلهنـگهن 

سۆز»گه ئـايـالنـدى، دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ «پـارتـىيه ۋە دۆلهتـنىڭ رەھبهرلـىك تۈزۈلـمىسـى ئـىسـالھاتـى» دېگهن 

ئهسـىرىمۇ بـارغـانسېرى ئۆگـىنـىش، تهشۋىقـات ۋە نهزەرىيه تهتـقىقـاتـى جهھهتـلهردە چهكـلهنـگهن تېمىغـا 

ئـايـالنـدى. بهزىلهرگه كۆرە، دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ سـىيـاسـى تۈزۈلـمه ئـىسـالھاتـى تـوغـرىسـىدىكـى قـىسـمهن سۆزلـىرى 

كـىشـىگه خۇددى شـى جـىنـپىڭنى مهسـخىرە ۋە تهنـقىد قـىلـىۋاتـقانـدەك تۇيغۇ بېرىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، تهشۋىق 

قـىلـىنـىشـى چهكـلهنـگهن. دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ ئهسـىرىدىكـى ۋەكـىلـلىك خـاراكتېرگه ئـىگه سۆزلـىرىدىن بهزىلـىرى 

تۆۋەندىكىلهردۇر: 

«ھوقۇق ھهددىدىن زىيــادە مهركهزلهشــتۈرۈلــمهســلىكــى كېرەك. ھوقۇقــنىڭ ھهددىدىن زىيــادە 

مهركهزلـىشـىشـى سـوتسـىيـالـىسـتىك دېموكـراتـىك تۈزۈمـنىڭ يـولـغا قـويۇلۇشـىغـا، سـوتسـىيـالـىسـتىك قۇرۇلۇشـنىڭ 

تهرەققـىياـتىـغاـ، كوـللېكتىپ ئهقىـل - پاـراسهتنـىڭ جاـرى قىـلدـۇرۇلۇشىـغاـ توـسقۇنلۇق قىـلىـدۇ. ئاـساـنال 

شهخـسنىڭ ئۆز بېشىمـچىلـىقـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىپ، كـوللېكتىپ رەھبهرلـىكـكه بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىدۇ. 

شۇنـداقـال بۇ (يهنـى ھوقۇقـنىڭ ھهددىدىن زىيـادە مهركهزلـىشـىشـى) يېڭى شـارائـىتـتا بـىيۇروكـراتـلىقـنىڭ پهيـدا 

بـولۇشـىدىكـى مۇھىم سهۋەبـلهردىن بـىرىدۇر. ھوقۇقـنىڭ ھهددىدىن زىيـادە مهركهزلـىشـىش ھادىسـىسـى شۇكـى، 

<پـارتـىيهنـىڭ بـىر تۇتـاش رەھبهرلـىكـىنـى كۈچهيـتىش> شـوئـارى ئـاسـتىدا، بـارلـىق ھوقۇق نـامۇۋاپـىق ھالـدا، 

ئـويـلىنـىلـماسـتىنـال، پـارتـىيه كـومـىتېتىغـا مهركهزلهشـتۈرۈلـىدۇ، پـارتـىيه كـومـىتېتىنـىڭ ھوقۇقـى ھهم كۆپـىنـچه 
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ھالـالردا بـىر قـانـچه سېكرېتارغـا، بـولۇپمۇ بـىرىنـچى سېكرېتارغـا مهركهزلـىشـىدۇ - دە، ھهمـمه ئـىشـقا بـىرىنـچى 

سېكرېتار ئـىگه بـولـىدىغـان ۋە قـارار چـىقـىرىدىغـان بـولـىدۇ. <پـارتـىيهنـىڭ بـىر تۇتـاش رەھبهرلـىكـى> دائـىم مۇشۇ 

سهۋەبتىن شهخسىي رەھبهرلىككه ئايلىنىپ قالىدۇ». 

«پـارتـىيه بـىلهن ھۆكۈمهتـنى ئـايـرىمـاسـلىق ۋە پـارتـىيه ھۆكۈمهتـنىڭ ئـورنـىنـى ئېلىۋېلىش مهسـىلـىلـىرىنـى 

نۇقـتىلـىق ھهل قـىلـىش كېرەك. مهركهزدىكـى بـىر قـىسـىم ئـاسـاسـلىق رەھبهرلهر ھۆكۈمهتـته ۋەزىپه ئۆتـىمهي، 

زېھنىنـى پـارتـىيهنـى، لـىنـىيهنـى، يېتهكـچى پـىرىنسـىپ - سـىيـاسهتـلهرنـى بـاشقۇرۇشـقا ئـاجـراتـسا بـولـىدۇ. بۇ 

مهركـىزىي ھۆكۈمهتـنىڭ بـىر تۇتـاش رەھبهرلـىكـىنـى كۈچهيـتىشـكه ۋە يـاخشـىالشـقا، ھهر دەرىجـىلـىك 

ھۆكۈمهتـلهرنـىڭ يۇقـىرىدىن تۆۋەنـگه كۈچلۈك خـىزمهت سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـىشـىغـا ۋە ھۆكۈمهتـنىڭ ئۆز 

ھوقۇق دائىرىسىدىكى خىزمهتلهرنى باشقۇرۇشىغا پايدىلىق». 

«بـىر پـارتـىيهنـىڭ، بـىر دۆلهتـنىڭ ئۆز ئۈمـىدىنـى بـىر – ئـىكـكى ئـادەمـنىڭ نـوپۇزىغـا بـاغـلىشـى ئـانـچه 

يـاخشـى ئهھۋال ئهمهس. چۈنـكى، بۇ خـىل ئهھۋالـدا، ئـاشۇ (ئۈمـىد بـاغـالنـغان) كـىشـىدە ئۆزگـىرىش بـولـغان 

ھامان، (دۆلهتته) مۇقىمسىزلىق كۆرۈلىدۇ». 

«بـىر دۆلهتـنىڭ تهقـدىرىنـىڭ بـىر – ئـىكـكى ئـادەمـنىڭ نـوپۇزىغـا بـاغـلىنـىپ قېلىشـى نـاھايـىتـى بـىنـورمـال، 

خهتهرلـىك ئـىشـتۇر. چـاتـاق چـىقـمىسـىغۇ مهيـلى، ئهمـما چـاتـاق چـىقـىپـال قـالـسا، ئـاقـىۋىتـىنـى تـىزگـىنـلىگـىلـى 

بولمايدۇ». 

«مهن ئهزەلـدىن بـىرەر شهخـسنىڭ رولـىنـى كۆپتۈرۈۋېتىشـكه قـارشـى، چۈنـكى بۇ داۋامـالشـتۇرغـىلـى 

بـولـمايـدىغـان، خهتهرلـىك ئهھۋالـدۇر. بـىر دۆلهتـنىڭ، بـىر پـارتـىيهنـىڭ مۇقـىمـلىقـىنـى بـىر – ئـىكـكى ئـادەمـنىڭ 

نـوپۇزىغـا بـاغـالش تـولـىمۇ مۇقـىمسـىز، ئـاسـانـال چـاتـاق چـىقـىدىغـان ئهھۋالـدۇر، شۇڭا پېنسىيه تۈزۈمـىنـى يـولـغا 

قـويۇش كېرەك» (ھالبۇكـى، شـى جـىنـپىڭ 19 – قۇرۇلـتايـدا مهڭگۈ پېنسىيهگه چـىقـماسـلىقـقا يـول ئېچىپ 

بولدى، ت). 

يۇقـىرىقـىالردىن شۇنـى ئېنىق كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، دېڭ شـياۋپـىڭ قـىرىق يـىل ئـىلـگىرى مـاۋ زېدوڭ 

دەۋرىدىكـى سـىيـاسـىي تۈزۈلـمىنـىڭ يېتهرسـىزلـىكـلىرى سۈپـىتـىدە تهنـقىد ۋە ئـىنـكار قـىلـغان ئـىلـلهتـلهر بۈگۈن شـى 

جـىنـپىڭ تهرىپـىدىن تـامـامهن ئهسـلىگه كهلتۈرۈلـدى، ھهتـتا تېخىمۇ ئهۋجـىگه چـىقـىرىلـدى. شـى جـىنـپىڭ بـاش 

سېكرېتارنـىڭ ۋارىسـى سۈپـىتـىدە سـىيـاسـى بيۇرو دائـىمـىي كـومـىتېتىغـا كـىرگهنـدىن كېيىنـكى بهش يـىلـدا، 

ئـالـلىقـاچـان سـىيـاسـىي تۈزۈلـمه ئـىسـالھاتـى نۇقـتىسـىدىن، بـولۇپمۇ «پـارتـىيه ۋە دۆلهتـنىڭ رەھبهرلـىك 

تۈزۈلـمىسـى ئـىسـالھاتـى» نۇقـتىسـىدىن دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ تهشهببۇسـلىرىنـى ئـىنـكار قـىلـغانـلىقـى ئۈچۈن، بۇ 

ئهيـنى ۋاقـىتـتىال ۋېن جـيابـاۋنـىڭ كۈچلۈك ھوشـيارلـىقـى ۋە ئهنـدىشـىسـىنـى قـوزغـىغـان. شۇڭالشـقا، ۋېن جـيابـاۋ 

بۇنـىڭدىن تـوققۇز يـىل ئـىلـگىرى دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ بـاش مـىنـىسـتىرىلـىق سۈپـىتـىدە قـاتـناشـقان، 

خـىتـاي ۋە چهتـئهل مۇخـبىرلـىرى ئـىشـتىراك قـىلـغان ئهڭ ئـاخـىرقـى قېتىمـلىق ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـىدا، 
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خـىتـاي زېمىنـىدا قـايـتىدىن «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» قـوزغـىلـىش مۇمـكىنـچىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـاگـاھالنـدۇرۇش 

بهرگهن، قـارىمـاقـقا بۇ بـو شـىلهي ۋە ۋاڭ لـىجۈنـنىڭ ۋەكـىلـلىكـىدىكـى چـوڭچىڭ دائـىرىلـىرىگه قـارىتـىلـغانـدەك 

قـىلسـىمۇ، ئهمهلـىيهتـته شـى جـىنـپىڭ ۋەزىپـىگه ئـولتۇرغـانـدىن كېيىن خـىتـايـدىكـى سـىيـاسـىي ۋەزىيهتـنىڭ 

ئومۇمىيۈزلۈك چېكىنىشىگه بولغان ئهندىشىنىڭ ئىپادىسى ئىدى. 

بهلـكىم ئهسـتايـىدىل كـىشـىلهرنـىڭ ئېسىدە بـولـسا كېرەك، تـوققۇز يـىل ئـىلـگىرى، يهنـى 2012 - يـىلـى 3 

- ئـايـدا، ۋېن جـيابـاۋ خـىتـاي ۋە چهتـئهل مۇخـبىرلـىرى ئـىشـتىراك قـىلـغان ئهڭ ئـاخـىرقـى قېتىمـلىق ئـاخـبارات 

ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـىدا بـو شـىلهيـنىڭ ئـىسـمىنـى ئـاتـىمـاي تۇرۇپ تهنـقىد قـىلـغان، ھهمـدە سـىيـاسـىي ئـىسـالھاتـقا، 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»نـىڭ قـايـتىدىن قـوزغـىلـىشـىدىن ئـاگـاھ بـولۇشـقا يهنه بـىر قېتىم چـاقـىرىق قـىلـغانـىدى. 

ئهتـىسـىال، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى بـو شـىلهيـنىڭ ۋەزىپـىسـىدىن ئېلىنـغانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـغان، ئـارىدىن ئۇزۇن 

ئۆتمـهيال بوـ شىـلهينـىڭ قاـنۇنسىـز قىـلمـىشلـىرىنىـڭ تهكشۈرۈلىـدىغاـنلـىقىـ ئېالن قىـلىـنغـانىـدى. ئۇنىـڭ ئاـرقىـدىنال 

«نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى» ۋېن جـيابـاۋنـىڭ «ئـائـىله چـىرىكـلىكـى» تـوغـرىسـىدىكـى «پـارتـالش خـاراكتېرلـىك 

خهۋەر»نـى ئېالن قـىلـغان ۋە بۇ شـى جـىنـپىڭنىڭ «18 – قۇرۇلـتاي»دا تهخـتكه ئـولتۇرغـانـلىقـى ئۈچۈن 

بېرىلگهن تهبرىك سوۋغىسى بولۇپ قالغانىدى. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https: / /www.rfa.org/mandarin/zhuanlan/yehuazhongnanhai/gx  - 

05032021150603.html 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

خىتاي مهبلهغ بىلهن تهمىنلىگهن كهمبرىج
پروفىسسورى



خىتايدىن مائاش ئالىدىغان كهمبرىج پروفېسسورى 

«ئـوچۇق دېموكـراتـىيه» (openDemocracy) تـورىنـىڭ ئـاشـكارىلـىشـىچه، خـىتـايـنىڭ سـابـىق بـاش 

مـىنـىسـتىرىنـىڭ ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـىڭ «مهبـلىغـى»نـى قـوبۇل قـىلـغان كهمـبىرىج ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ پـروفېسسورى 

پېتىر نـــوالن (Peter Nolan) ئـــوقۇغۇچـــىالرنـــى ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـــقان كـــىشـــىلـــىك ھوقۇق 

دەپسهندىچىلىكى توغرىسىدا مۇنازىرە ئېلىپ بارماسلىققا ئۈندىگهن. 

پـروفېسسور پېتېر نـوالن بۇ خـىل «مۇنـازىرىلهرنـى تـىزگـىنـلهشـنىڭ تهسـكه تـوخـتايـدىغـان»لـىقـىنـى، 

شۇنـداقـال مۇنـازىرىدە «ھهر ئـىكـكى تهرەپ»كه ۋەكـىلـلىك قـىلـىنـىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئېيتقان ۋە بۇ سۆزىنـى 

چۈشهندۈرۈپ، «ئىختىالپلىق نهتىجه ئۆزئارا چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكه پايدىسىز» دېگهن. 

«ئـوچۇق دېموكـراتـىيه» تـورى قـولـغا چۈشۈرگهن ۋە «يهكـشهنـبه ۋاقـىت گېزىتـى» بـىلهن ئـورتـاقـالشـقان 

يېپىق يـىغـىن خـاتـىرىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، نـوالن: «<شـىنـجاڭ>دا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىشـالر تـوغـرىسـىدا 

بىرلىككه كهلگهن، توغرا كۆز قاراش مهۋجۇت ئهمهس» دېگهن. 

ئۇ ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقان مۇئـامـىلـىنـى چۆرىدىگهن مهسـىلـىلهرنـىڭ «ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت بـار 

بولغان بارلىق دۆلهتلهرنىڭ بېشىنى قاتۇرۇۋاتقان مهسىلىلهر» ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. 

 (Iain Duncan Smith) كـونسېرۋاتـىپـالر پـارتـىيـىسـىنـىڭ سـابـىق رەھبىرى ئـايـىن دانـكان سـىمـىس

نـوالنـنىڭ بۇ سۆزلـىرىنـىڭ «پۈتۈنـلهي خـاتـا» ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتىپ، ئۇنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىنـىڭ 

تهشۋىقاتچىسىغا ئوخشاپ قالغانلىقىنى ئېيتقان. 

نـوالن خـىزمهت قـىلـىدىغـان «ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى»نـىڭ خـىتـاي بـىلهن قـويۇق ئـىقـتىسـادىي مۇنـاسـىۋىتـى 

بـار. مهسـىلهن، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 2018 - يـىلـى مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـنىڭ «يهرشـارى مهسـىلـىسـى دىيـالـوگ 

مهركـىزى»گه (GIDC) 200 مـىڭ فـونـدسـتېرلـىڭ «يـاردەم پۇلـى» بهرگهن. مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇت يهنه 

خىتاي تېخنىكا شىركىتى خۇاۋېينىڭ 155 مىڭ فوندستېرلىڭ مهبلىغىنى قوبۇل قىلغان. 

بۇلتۇر، خۇاۋېي شـىركـىتـى «ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى»نـىڭ مهلۇم بـىر تهتـقىقـاتـىنـى مهبـلهغ بـىلهن 

تهمـىنـلىگهن، مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـنىڭ تهتـقىقـاتـىدىنمۇ خۇاۋېينى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرىدىغـان «ئـىلـمىي نهتـىجـىلهر» 

ۋۇجۇدقا چىقىرىلغاندىن كېيىن، خۇاۋېي «سۈنئىي ئوبراز يارىتىشقا ئۇرۇندى» دەپ ئهيىبلهنگهنىدى. 

نـوالن ئـىلـگىرىمۇ مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـنىڭ تهرەقـقىيـات تهتـقىقـات مهركـىزىدە «چـوڭ خۇا رەئـىسـى»لـىك 

ۋەزىپـىسـىنـى ئۈسـتىگه ئـالـغانـلىقـى سهۋەبـلىك خهۋەرلهرنـىڭ بـاش بهتـلىرىدىن ئـورۇن ئـالـغانـىدى. مهزكۇر 

رەئـىسـلىك ئـورنـىغـا 2012 - يـىلـى «چـوڭ خۇا فـونـدى جهمـئىيـىتـى» تهرىپـىدىن 3.7 مـىلـيون فـونـدسـتېرلـىڭ 
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ئـىئـانه قـىلـىنـغان بـولۇپ، ئېيتىلـىشـىچه مهزكۇر فـونـد جهمـئىيـىتـىنـى خـىتـايـنىڭ سـابـىق بـاش مـىنـىسـتىرى ۋېن 

جياباۋنىڭ قىزى كونترول قىلىدىكهن. 

خهۋەرلهردە دېيىلـىشـىچه، نـوالن ئـىلـگىرى كهمـبرىج ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ۋېن جـياۋبـاۋنـىڭ قـىزىنـىڭ 

پـروفېسسورى بـولـغانـىكهن. شۇنـداقـال، يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان مهبـلهغ 2009 - يـىلـىدىن 2011 - 

يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلـگهن بـىر قـاتـار مهخـپىي ئۇچـرىشـىشـالردىن كېيىن قـولـغا 

كهلتۈرۈلگهن. ئهمما، ھازىر نوالننىڭ مهزكۇر ۋەزىپىنى ئۆتهش مۇددىتى ئاخىرالشقان. 

ھالبۇكـى، ئـاشـكارىالنـغان خـاتـىرىلهردىن ئـايـان بـولۇشـىچه، نـوالن مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـتىكـى «خـىتـاي 

مهركـىزى»نـىڭ مۇدىرى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان كـىشـىلـىك 

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدا ئـاشـكارا مۇنـازىرە ئېلىپ بـارمـاقـچى بـولـغان ئـوقۇغۇچـىالرنـى 

ئاگاھالندۇرغان. 

ئۇ بۇلتۇر 11 – ئـايـدا «خـىتـاي مهركـىزى»نـىڭ مهسـلىھهتـچىلهر كـومـىتېتىغـا: «سـىلهر ھهر ئـىكـكى خـىل 

قـاراشـقا ۋەكـىلـلىك قـىلـىشـىڭالر كېرەك. بـولـمىسـا بۇ ئـىنـىسـتىتۇت كـىشـىلهرگه ئۇيغۇرالرنـىڭ ئهركـىنـلىكـى 

ئۈچۈن مۇجادىله قىلىدىغان ئىنىستىتۇتتهك تۇيغۇ بېرىپ قويىدۇ» دېگهن. 

ئۇ سۆزىنـى داۋامـالشـتۇرۇپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالر دۇچ كهلـگهن مهسـىلـىلهرنـىڭ «ئـاددىي 

جـاۋابـى يـوق. <شـىنـجاڭ>دا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىشـالر تـوغـرىسـىدا بـىرلـىكـكه كهلـگهن، تـوغـرا قـاراش مهۋجۇت 

ئهمهس. بۇ جهھهتـتىكـى كۆرۈنهرلـىك قـاراش شۇكـى، ئۇ يهردە نېمه ئـىش بـولۇۋاتـقانـلىقـىنـى ھهمـمه ئـادەم 

بىلىدۇ... (ئهمما، ئۆز نۆۋىتىدە) نېمه ئىش بولۇۋاتقانلىقىنى ھېچكىم بىلمهيدۇ» دېگهن. 

نـوالن يهنه ئۆزى «دۇنـيا ئۇيغۇر بـىرلهشـمىسـى» دەپ ئـاتـىۋالـغان (ئهسـلىدە دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـىنـى 

دېمهكـچى) تهشـكىالتـنىڭ «يۈكـسهك دەرىجـىدە تهشـكىالتـالشـقان، ئـىنـتايـىن پـائـال ۋە خهلـقئارالـىق 

تـاراتقۇالردا پهۋقۇلـئاددە كۆپ ئـورۇن ئـالـىدىغـان»لـىقـىنـى، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا دۆلهت مهجـلىسـى تهرىپـىدىن 

«دۆلهتـلىك دېموكـراتـىيه يـاردەم فـونـدى» ئـارقـىلـىق ۋاسـىتـىلـىك مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى 

ئېيتقان. 

ئۇ يهنه شۇنـداق دېگهن: «(<دۆلهتـلىك دېموكـراتـىيه يـاردەم فـونـدى>نـىڭ) مهقسـىتـى خـىتـايـدىكـى ۋە 

بـاشـقا يهرلهردىكـى ھاكـىمـىيهتـنى ئـاغـدۇرۇشـتۇر. شۇڭا، سـىلهر تـاراتقۇالردا كۆرۈپ، ھهمـمه ئـىش <ئۆز - 

ئۆزىدىن مهلۇم تۇرمامدۇ> دەپ ئويلىۋالغان رېئاللىقالر ئهمهلىيهتته تېخىمۇ مۇرەككهپ مهسىلىلهردۇر». 

نـوالن يهنه ئـوقۇغۇچـىلـىرىغـا خـوڭكوڭ تـوغـرىسـىدىكـى مۇنـازىرىنـى «تـىزگـىنـلهشـنىڭ بهسـى مۈشكۈل 

بولىدۇ»غانلىقىنى ئېيتقان.  

«بـىزنـىڭ چـوڭ قۇرۇقلۇقـتىن كهلـگهن نۇرغۇن ئـوقۇغۇچـىلـىرىمـىز بـار. بۇ ئۇنـىۋېرسـىتېتتا خـوڭكوڭ 

تـوغـرىسـىدىكـى پـائـالـىيهتـلهر پهۋقۇلـئاددە تـاالش - تـارتـىشـلىق ۋە تهشـكىلـلهش قـىيـىن بـولـىدۇ» دېگهنـىدى 

ئۇ. 
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ئـايـىن دۇنـكان سـىمـىس «ئـوچۇق دېموكـراتـىيه»نـىڭ مهزكۇر تهكشۈرۈشـى تـوغـرىسـىدا «يهكـشهنـبه 

ۋاقـىت گېزىتـى»گه شۇنـداق دېدى: «نـوالن خۇددى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ۋە ئۇنـىڭ قـورقۇنچـلۇق 

قـىلـمىشـلىرىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـىدەكـال گهپ قـىلـغان. ئۇ گهپـلهرنـىڭ ھهمـمىسـى گـويـا بـىۋاسـىته خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـاغـزىدىن چـىقـقان. ئۇ ئۆزىنـىڭ كۆز قـارىشـىنـى بـايـان قـىلـسا بـولـىدۇ. ئهمـما، ئۇ ئۆزىدىن 

بـاشـقا ھهمـمه ئـادەمـنىڭ ئـاغـزىنـى يۇمـدۇرۇشـقا ئۇرۇنـماسـلىقـى كېرەك. بۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۈچۈن 

خىزمهت قىلغانلىقتۇر. ئهپۇ قىلىشقا بولمايدىغان، تامامهن خاتا قىلمىشتۇر». 

كـونسېرۋاتـىپـالردىن بـولـغان پـارالمېنت ئهزاسـى تـوم تۇگېنزاتمۇ (Tom Tugendhat) بۇ يـىلـنىڭ 

بېشىدا پـارالمېنتتا قـىلـغان سۆزىدە، «ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى»نـىڭ «خـىتـايـنىڭ چـىشـىغـا تېگىپ قـويۇشـتىن 

قورقۇپ، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئۇچراۋاتقان زۇلۇم توغرىسىدا گهپ قىلمايۋاتقان»لىقىنى ئېيتقانىدى. 

چهتـئهل ئـىشـلىرى كـومـىتېتىنـىڭ رەئـىسـى بـولـغان تـوم تۇگېنزات: «بۇ ئهنـگلىيهدە ئـاكـادېمىك 

ئهركىنلىك بارلىقىغا ئىشىنىدىغان ھهممهيلهننى تولىمۇ ئۈمىدسىزلهندۈردى» دېدى. 

بۇ خهۋەرگه قـارىتـا، نـوالن ۋە «ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى» بـىردەك «ئـاكـادېمىك مۇنـازىرىدە ھېچقانـداق 

چهكـلهنـگه تېما يـوقلۇقـىنـى، شۇنـداقـال مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـتىكـى <خـىتـاي مهركـىزى>نـىڭ ئۇيغۇرالر ۋە 

خوڭكوڭ توغرىسىدا نۇرغۇن كىشىلهر ئىشتىراك قىلغان پائالىيهتلهرنى ئۇيۇشتۇرغانلىقى»نى ئېيتتى. 

«خهير – ساخاۋەت» مۇناسىۋىتى 

«ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى»دىكـى ئـوقۇغۇچـىالر يهنه نـوالن ھاۋاله قـىلـىنغۇچـىسـى بـولـغان «كهمـبرىج خـىتـاي 

تهرەققىيات ھاۋاله فوندى»نىڭ خىتاي بىلهن بولغان «خهير - ساخاۋەت» مۇناسىۋىتىگه سوئال قويدى. 

مهزكۇر ھاۋاله فـونـدىنـىڭ خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىنـى تهربـىيهلهش پـروگـرامـمىسـى بـار بـولۇپ، ئۇ خـىتـاي 

بـازىرىدا ئـىقـتىسـادىي مهنـپهئهتـى بـار دۆلهت ھالـقىغـان چـوڭ شـىركهتـلهردىن مـىلـيون فـونـدسـتېرلـىڭالپ 

مهبلهغگه ئېرىشكهن. 

خهيـر - سـاخـاۋەت ئـاپـپاراتـلىرىنـى نـازارەت قـىلـىپ بـاشقۇرۇش ئـورگـىنـىغـا يـولـالنـغان ھۆجـجهتـلهرگه 

كۆرە، 2019 - يـىلـغىچه مهزكۇر تهربـىيـىلهش پـروگـرامـمىلـىرى دۆلهت ئـىگـىدارچـىلـىقـىدىكـى خـىتـاي 

كارخانىلىرىنىڭ باش ئىجرائىيه ئهمهلدارلىرى ئۈچۈن تهسىس قىلىنغان. 

ئهمـما تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـى ھازىر مهزكۇر پـروگـرامـمىنـىڭ «خـىتـايـدىكـى ھۆكۈمهت 

تارماقلىرى»نىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارلىرىغىمۇ ئېچىۋېتىلگهنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى. 

خـىتـايـنىڭ ھۆكۈمهت تـور بېكهتـلىرىدىكـى سۈرەتـلهردە مهزكۇر پـروگـرامـمىغـا قـاتـناشقۇچـىالرنـىڭ 

ئـارىسـىدا ئـاۋىئـاتسـىيه ئـالهم قـاتـنىشـى سـاھهسـىنـىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارلـىرى، نـوپۇزلۇق سـىيـاسـىي 

مۇتهخهسسىسلهر ۋە كومپارتىيىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارلىرى بارلىقى كۆرسىتىلدى. 
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2017 - يـىلـىدىكـى ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ ئـارىسـىدا يهنه «خـىتـاي گۇاڭخې گۇرۇھى چهكـلىك 

شـىركـىتـى»نـىڭ (ݪلᴴํࢫଠ໐ᵞӾ) بـىر نهپهر يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارىمۇ بـار ئـىدى. بۇ 

شـىركهت ئهنـگلىيهدىكـى بـىر قـانـچه يۇقـىرى دەرىجـىلـىك يـادرو ئېنېرگـىيـىسـى تۈرىگه قـاتـناشـقان بـولۇپ، 

مهزكۇر تۈرلهر ھېلىھهم سـىيـاسـىيـونـالر، تـاراتقۇالر ۋە بـىخهتهرلـىك مۇتهخهسسـىسـلىرىنـىڭ سـوئـال - سـوراق، 

شۈبھىلىرىگه دۇچ كهلمهكته. 

ئـاكـادېمىك پـايـدىلـىنـىش مـاتېرىيـالـلىرىغـا كۆرە، خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـى مهزكۇر تهربـىيهلهش 

پـروگـرامـمىسـىغـا ئـىنـتايـىن ئهھمىيهت بهرگهن بـولۇپ، بۇ پـروگـرامـما «خـىتـايـنىڭ دۇنـيا كـارخـانـىلـىرى بـىلهن 

ئۆزئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ». 

ئېكېستېر ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا، خـىتـاي بـىلهن ئهنـگلىيه ئـوتتۇرىسـىدىكـى سهرخـىلـالر مۇنـاسـىۋىتـى تهتـقىقـاتـى 

بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان مـارتـىن تـورلېي (Martin Thorley) مۇنـداق دەيـدۇ: «قـارىمـاقـقا <ئـىيـسا 

ئـىنـىسـتىتۇتـى> ۋە ئۇنـىڭ ئـاالقـىدار خـىتـاي تهشـكىالتـلىرى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى ھهقـقىدە نۇرغۇن 

مهسـىلـىلهر مهۋجۇتـتهك قـىلـىدۇ. (ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى) بۇ مۇنـاسـىۋەتـلهرنـىڭ شهكـىلـلىنـىشـىنـى چۆرىدىگهن 

ئـىچـكى مۇالھىزىلهرگه ئـائـىت ئۇچۇرالرنـى ئېالن قـىلـىشـى، شۇنـداقـال خـىتـاي تـارمـاقـلىرى بـىلهن بـولـغان 

دەسلهپكى سۆھبهتكه قاتناشقان شهخس ۋە قانالالرنى ئاشكارىالشتىن باشلىشى مۇمكىن». 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇجادىلىسى 

ئـوقۇغۇچـىالر ھازىر بۇ مهسـىلـىلهرگه بـولـغان ھوشـيارلـىقـنى ئۆسـتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ، 

«ئىيسا ئىنىستىتۇتى»غا «ھهقىقىي ئىلمىي ئهركىنلىككه كاپالهتلىك قىلىش» ئۈچۈن بېسىم قىلماقتا. 

 Aurelio) مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇت ئـوقۇغۇچـىالر بـىرلهشـمىسـىنـىڭ سـابـىق رەئـىسـى ئـاۋرېلىيـو پېترۇچـچى

Petrucci) نــوالنــنىڭ ئۇيغۇرالر ھهقــقىدىكــى سۆزلــىرىنــى «چهكــتىن ئــاشــقانــلىق» دەپ، «ئــىيــسا 

ئـىنـىسـتىتۇتـى»نـىڭ «ئۇچۇر ئـاشـكارىالش يـاكـى ئۆزگـىرىشـكه ۋەدە بېرىش تهلهپ قـىلـىنـغانـدا ئـىزچـىل ئـوچۇق 

- يـورۇق بـولـمىغـان»لـىقـىنـى ئېيتىپ، مۇنـداق دېدى: «ئۇالر ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ ئـىنـىسـتىتۇت رەھبهرلـىرى 

بـىلهن بۇ مهسـىلـىنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارە مۇزاكـىرە قـىلـىشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىدىغـان يـىغـىنـالرنـى 

ئۆتكۈزۈشـنى رەت قـىلـىپ، بـارلـىق ئـىشـالرنـىڭ <خـىتـاي مهركـىزى مهسـلىھهتـچىلهر كـومـىتېتى>دىن 

ئۆتكۈزۈلۈشى كېرەكلىكىنى تهكىتلىدى». 

مهزكۇر ئـوقۇغۇچـىالر پـائـالـىيـىتـى يهنه ئـىنـىسـتىتۇتـنىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مـالـىيه ئـاالقـىسـىدە تـامـامهن 

ئـوچۇق – يـورۇق بـولۇشـىنـى، شۇنـداقـال خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ يـاكـى خۇاۋېي شـىركـىتـىنـىڭ مهبـلىغـىنـى قـوبۇل 

قىلماسلىقىنى تهلهپ قىلدى. 

 Inter - Parliamentary) بۇ پـائـالـىيهت «خـىتـايـغا قـارشـى پـارالمېنتالرئـارا ئـىتـتىپـاق»نـىڭ

Alliance on China) قـولـلىشـىغـا ئېرىشـتى. مهزكۇر ئـىتـتىپـاقـتا دۇنـيادىكـى 20 دېموكـراتـىك دۆلهتـتىكـى 
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200 گه يېقىن پـارالمېنت ئهزاسـى بـار بـولۇپ، بۇنـىڭ ئـىچـىدە ئـون نهچـچه ئهنـگلىيه پـارالمېنت ئهزاسـىمۇ 

بار. 

مهزكۇر ئـىتـتىپـاقـنىڭ مـاسـالشـتۇرغۇچـىسـى لۇك دې پۇلـفورد (Luke de Pulford) «ئـوچۇق 

دېموكـراتـىيه» تـورىغـا مۇنـداق دېدى: «<ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى> چـوقۇم خـىتـايـغا بـاغـلىنـىشـلىق مهبـلهغ 

سـالغۇچـىالر بـىلهن بـولـغان خۇپـىيـانه مۇنـاسـىۋىتـىنـى ئـاشـكارىلـىشـى كېرەك. ئۇنـداق قـىاللـمىغـان تهقـدىردە، بۇ 

مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـنىڭ ئـىنـاۋىتـىنـى تېخىمۇ خۇنۈكـلهشـتۈرىدۇ. بـىز دۇنـيادا ئهڭ ئـالـدىنـقى قـاتـاردا تۇرىدىغـان 

ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىمـىزنـىڭ ئـالـغان <پـارا>لـىرى سهۋەبـلىك، زامـانـىمـىزدىكـى ئهڭ تهخـىرسـىز مۇنـازىرىلهردە 

سۈكۈتته تۇرۇۋېلىشىغا يول قويالمايمىز». 

«ھېچقانداق تېما چهكلهنمهيدۇ». 

نـوالن بۇ تهكشۈرۈشـكه قـارىتـا مۇنـداق دېدى: «مهن <ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى>نـىڭ مهيـدانـىنـى 

قـولـاليـمهن، ئـىلـمىي مۇزاكـىرىدە ھېچقانـداق تېما چهكـلهنـمهيـدۇ. بۇلتۇر 11 - ئـايـدا ئۆتكۈزۈلـگهن بـىر 

قېتىمـلىق ئـىنسـتىتۇت يـىغـىنـىدا، بـىر تۈركۈم ئـاكـادېمىكـالر ۋە ئـوقۇغۇچـىالر تـاالش - تـارتـىش تېمىسـىدىكـى 

تهڭپۇڭ پـائـالـىيهتـلهرنـى تهشـكىلـلهشـته سـاقـالنـغان رىقـابهتـلهر تـوغـرىسـىدا مۇنـازىرىلهشـتى. شۇنـىڭدىن كېيىن 

<خـىتـاي مهركـىزى> كـىشـىلـىك ھوقۇق، ئۇيغۇرالر، خـوڭكوڭ ۋە خـىتـاي بـىلهن بـولغۇسـى ئۇرۇش قـاتـارلـىق 

تېمىالردا پـائـالـىيهتـلهرنـى ئۇيۇشـتۇردى. شۇنـداقـال، بۇ پـائـالـىيهتـلهرگه خـىلمۇخـىل پـىكـىرگه ۋەكـىلـلىك 

قىلىدىغان كىشىلهر ئىشتىراك قىلدى». 

«ئـىيـسا ئـىنـىسـتىتۇتـى» بـىر پـارچه بـايـانـاتـتا ئۆزىنـىڭ «سۆز ئهركـىنـلىكـى ۋە ئـىلـمىي مۇسـتهقـىلـلىق 

پـرىنسـىپـىغـا قهتـئىي سـادىق» ئـىكهنـلىكـىنـى قهيـت قـىلـىپ شۇنـداق دېدى: «بـىز ئـايـىن دانـكان سـىمـىسـنىڭ 

ھهرقـانـداق پـىكـىر بـاسـتۇرۇلـماسـلىقـى كېرەك دېگهن سۆزىگه تـامـامهن قـوشۇلـىمـىز. ئـىنسـتىتۇتـىمـىز سـاھىبـخانـلىق 

قـىلـغان يېقىنـقى پـائـالـىيهتـلهردىن كۆرۈنۈپ تۇرغـىنـىدەك، بـىز ھېچقانـداق تېمىنـىڭ چهكـلىمـىگه ئۇچـرىمـاسـلىقـى 

كېرەكـلىكـىنـى يـاقـىاليـمىز. ئهگهر سـىرتـقى كۈچـلهر ئـىلـمىي مۇنـازىرىنـى چهكـلهشـكه مۇۋەپـپهق بـواللـىسـا، 

ئهھۋال تولىمۇ ئېچىنىشلىق بولىدۇ.» 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.opendemocracy.net/en/dark - money - investigations/cambridge - professor 

- role - funded - by - china - cautioned - uyghur - debate - peter - nolan/ 
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ساغالملىق

چىش ساغالملىقى ئۈچۈن ئون بىر
تهۋسىيه



چىشىڭىزنى ساغالم تۇتۇشنىڭ 11 خىل ئۇسۇلى 

چىشىڭىزنى ئاسراڭ 

چـىشـالرنـى سـاغـالم تۇتۇش، ئۇالرنـى ئۆمۈر بـويـى يـاخشـى پهرۋىش قـىلـىشـنى تهقهززا قـىلـىدۇ. سـىزگه 

«ئۈنـچىدەك چـىرايـلىق چـىشـلىرىڭىز بـار ئـىكهن» دېيىلـگهن تهقـدىردىمۇ، ھهر كۈنـى تـوغـرا تهدبـىر قـولـلىنـىپ، 

ئۇالرنـى يـاخشـى ئـاسـىراش ۋە چـاتـاق چـىقـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـىڭىز يهنـىال مۇھىم. بۇ مۇۋاپـىق ئېغىز 

ئـاسـراش مهھسۇالتـلىرىنـى قـولـلىنـىشـنى ۋە كۈنـدىلـىك ئـادەتـلىرىڭىزگه دىقـقهت قـىلـىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. 

ئۇنداقتا، سىز چىش ساغالملىقىڭىزغا توغرا رەۋىشته كۆڭۈل بۆلهلهۋاتامسىز؟ 

تۆۋەنـدە بـىز چـىش سـاغـالمـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـتىكـى بهزى زۆرۈر تهدبـىرلهرنـى بـايـان قـىلـىپ 

ئۆتىمىز. بۇ تهدبىرلهر ئارىسىدا چوقۇم سىز سهل قاراۋاتقان بىر قانچه نۇقتا چىقىپ قېلىشى مۇمكىن. 

1. ئۇخالشتىن ئىلگىرى چوقۇم چىشىڭىزنى چوتكىالڭ 

ئـادەتـته كۈنـدە ئـاز دېگهنـدە ئـىكـكى قېتىم چـىش چـوتـكىالش تهۋسـىيه قـىلـىنـىدۇ. شۇنـداقـتىمۇ 

نۇرغۇنـلىرىمـىز كېچىدە چـىش چـوتـكىالشـقا سهل قـارايـمىز. ئهمـما، ئۇخـالشـتىن بۇرۇن چـىش چـوتـكىالش 

چىشلىرىمىزدىكى كۈن بويى يىغىلىپ قالغان مىكروب ۋە چىش دېغىنى تازىلىۋېتىدۇ. 

2. چىشنى توغرا چوتكىالش 

چـىشـنى قـانـداق چـوتـكىالشمۇ نـاھايـىتـى مۇھىم. ئهمهلـىيهتـته، چـىشـنى خـاتـا ئۇسۇلـدا چـوتـكىالش چـىشـنى 

پهقهتـال چـوتـكىلـىمـىغـانـغا ئـوخـشاشـال چـاتـاق ئـىشـتۇر. چـىشـلىرىڭىزدىكـى داغـالرنـى يـوقـىتـىش ئۈچۈن، ۋاقـتىڭىزنـى 

چـىقـىرىپ، چـىش چـوتـكىسـىنـى چـىشـلىرىڭىزدا سـىپـايـىلـىق بـىلهن تهكشـى ھهرىكهتـلهنـدۈرۈڭ. ۋاقـتىدا 

چىقىرىۋېتىلمىگهن چىش داغلىرى قاتتىقلىشىپ، چىش مىلىكى ياللۇغىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

3. تىلىڭىزنىمۇ نهزەردىن ساقىت قىلماڭ 
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چـىش دېغى تـىلـىڭىزغـىمۇ يـىغـىلـىۋېلىشـى مۇمـكىن. بۇ ئېغىز پۇراشـتىن سـىرت، بـاشـقا ئېغىز بـوشـلۇقـى 

كېسهللىكلىرىنىمۇ كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھهر قېتىم چىش چوتكىلىغاندا، تىلىڭىزنىمۇ يېنىك چوتكىالڭ. 

4. فتورلۇق چىش پاستىسى ئىشلىتىڭ 

چـىش پـاسـتىسـىغـا كهلـسهك، ئۇنـىڭ ئـاقـارتـىش ئۈنۈمـى ۋە پۇرىقـىدىنمۇ مۇھىم ئـامـىلـالر بـار. مهيـلى 

قانداق چىش پاستىسىنى تاللىشىڭىزدىن قهتئىينهزەر، تهركىبىدە فتور بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىڭ. 

فـتورنـىڭ سـاغـالمـلىقـنىڭ بـاشـقا سـاھهلـىرىگه سهلـبىي تهسـىر كۆرسـىتـىشـىدىن ئهنسـىرەيـدىغـانـالر تهركـىبـىدە 

فـتور بـولـغان مهھسۇالتـالرنـى ئـىشـلىتـىشـتىن ھهزەر قـىلسـىمۇ، ئهمـما ئۇ يهنـىال ئېغىز بـوشـلۇقـى سـاغـالمـلىقـىنـى 

كـاپـالهتـلهنـدۈرىدىغـان، جۈمـلىدىن چـىش چـىرىشـنىڭ ئـالـدىنـى ئـالـىدىغـان ئـاسـاسـلىق مـاددىدۇر. ئۇ چـىرىشـنى 

كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـان مـىكـروبـالرغـا قـارشـى تۇرۇپ، شۇنـداقـال چـىشـىڭىزنـى قـوغـداش تـوسـىقـى بـىلهن 

تهمىنلهيدۇ. 

5. چىش يىپى ئىشلىتىشنى چىش چوتكىالشقا ئوخشاش مۇھىم بىلىڭ 

دائـىم چـىشـىنـى چـوتـكىالپ تۇرىدىغـان نۇرغۇن كـىشـىلهر چـىش يـىپـى ئـىشـلىتـىشـكه سهل قـارايـدۇ. چـىش 

دوختۇرى جـونـاسـان شۋارتـىز (Jonathan Schwartz) شۇنـداق دەيـدۇ: «چـىش يـىپـى ئـىشـلىتـىشـتىكـى 

مهقـسهت نـوقۇل ھالـدا چـىشـنىڭ ئـارىسـىغـا كـىرىۋالـغان ئۇشـشاق يېمهكـلىكـلهرنـى چـىقـىرىۋېتىشـال ئهمهس. بۇ ئۆز 

نۆۋىتـىدە يهنه چـىش مـىلـىكـىنـى غـىدىقـالش، چـىش دېغىنـى ئـازايـتىش ۋە بۇ رايـونـدىكـى يـاللۇغـنى ئـازايـتىشـنىڭ 

بىر خىل ئۇسۇلىدۇر». 

كۈندە بىر قېتىم چىش يىپى ئىشلهتكهندە، يۇقىرىدىكى مۇددىئاالرغا يهتكىلى بولىدۇ. 

6. چىش يىپى ئىشلىتىش جهريانىدىكى قواليسىزلىقالر تۈپهيلى توختاپ قالماڭ 

چـىش يـىپـى ئـىشـلىتـىش بـوغۇم يـاللۇغـىغـا گـىرىپـتار بـولـغان يـاشـانـغانـالر، شۇنـداقـال كـىچـىك بـالـىالر ئۈچۈن 

تهسـكه تـوخـتىشـى مۇمـكىن. شۇنـداقـتىمۇ ۋاز كهچـمهي، چـىشـىڭىزنـى چـىش يـىپـى ئـارقـىلـىق تـازىلـىشـىڭىزغـا 

يـاردەم بېرىدىغـان قـورالـالرنـى ئـىزدەڭ. دورا دۇكـانـلىرىدا سېتىلـىدىغـان، ئېچىپـال ئـىشـلهتـكىلـى بـولـىدىغـان چـىش 

يىپلىرى بۇ جهھهتتىكى ئېھتىياجىڭىزنى قامدىيالىشى مۇمكىن. 

7. ئېغىز چايقاش سۇيۇقلۇقى ئىشلىتىشنىمۇ ئويلىشىپ كۆرۈڭ 
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خـىلمۇخـىل ئـاالقـىدار ئېالنـالر سهۋەبـلىك، ئېغىز چـايـقاش سۇيۇقلۇقـى كـىشـىگه ئېغىز سـاغـالمـلىقـىغـا 

كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـتىكـى زۆرۈر مهھسۇالتـتهك تۇيغۇ بهرسـىمۇ، ئهمـما نۇرغۇن كـىشـىلهر ئۇنـىڭ قـانـداق ئۈنۈمـى 

بـارلـىقـىنـى بـىلـمىگهچـكه، ئۇنـى ئـىشـلهتـمهيـدۇ. شـىۋارتـىز بۇ ھهقـته شۇنـداق دەيـدۇ: «ئېغىز چـايـقاش 

سۇيۇقلۇقـىنـىڭ ئۈچ تۈرلۈك پـايـدىسـى بـار: ئۇ ئېغىزدىكـى كـىسـالتـانـىڭ مـىقـدارىنـى ئـازايـتىدۇ، چـىش مـىلـىكـىنـىڭ 

ئـىچـى ۋە ئهتـراپـىدىكـى چـوتـكىالش قـىيـىن بـولـغان جـايـالرنـى تـازىاليـدۇ ھهمـدە چـىشـنى قـايـتا مـىنېرالـالشـتۇرىدۇ. 

ئېغىز چـايـقاش سۇيۇقلۇقـىنـى قـوشۇمـچه قـورال سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىش كۆڭۈلـدىكـىدەك تـالـالشـتۇر. مېنىڭچه، 

چـىشـىنـى كۆڭۈلـدىكـىدەك چـوتـكىلـىيـالـمايـدىغـان ۋە چـىش يـىپـىنـى ئـىشـلىتـىشـته قـىيـنىلـىدىغـان بـالـىالر ۋە 

ياشانغانالرغا، ئېغىز چايقاش سۇيۇقلۇقى ئاالھىدە ئهسقاتىدۇ». 

كـونـكرېت قـانـداق ئېغىز چـايـقاش سۇيۇقلۇقـى ئـىشـلىتـىش تـوغـرىسـىدا چـىش دوختۇرىدىن مهسـلىھهت 

سوراڭ. 

8. سۇنى كۆپ ئىچىڭ 

سۇ ھهرزامـان ئېغىز بـوشـلۇقـى سـاغـالمـلىقـىڭىزنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ئـومۇمـىي سـاغـالمـلىقـىڭىز ئۈچۈن ئهڭ 

يـاخشـى ئـىچـىمـلىكتۇر. شۇنـداقـال، شۋارتـىز ھهر ۋاق تـامـاقـتىن كېيىن سۇ ئـىچـىشـنى تهۋسـىيه قـىلـىدۇ. بۇنـىڭ 

يېپىشقاق ۋە كىسالتالىق يېمهكلىكلهرنىڭ بهزى سهلبىي تهسىرلىرىنى تۈگىتىشكه پايدىسى بار. 

9. يېڭى ۋە چۈرۈك مېۋە - كۆكتاتالرنى يهڭ 

تهيـيار يېمهكـلىكـلهرنـى ئـىسـتېمال قـىلـىش قـواليـلىق بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ چـىشـىڭىزغـا نـىسـبهتهن 

كۆڭۈلـدىكـىدەك تـالـالش بـولـماسـلىقـى مۇمـكىن. يېڭى، چۈرۈك دېھقانـچىلـىق مهھسۇالتـلىرىنـىڭ تهركـىبـىدە 

تېخىمۇ سـاغـالم تـاال بـولۇپـال قـالـماسـتىن، ئۇ چـىشـىڭىز ئۈچۈنمۇ ئهڭ يـاخشـى تـالـالشـتۇر. «مهن ئـاتـا - 

ئـانـىالرغـا بـالـىلـىرىنـى كـىچـىكـىدىنـال يېيىش ۋە چـايـناش نـىسـبهتهن قـىيـىن بـولـغان يېمهكـلىكـلهرنـى يېيىشـكه 

كۆنـدۈرۈشـىنـى تهلهپ قـىلـىمهن. شۇڭا ھهددىدىن زىيـادە كۆپ پـىششـىقـالپ ئـىشـلهنـگهن يۇمـشاق نهرسـىلهردىن 

سـاقـلىنـىڭ، يېمهكـلىكـلهرنـى بهك ئۇشـشاق تـوغـرىۋەتـمهي، ئېڭهكـلىرىڭىزنـىمۇ ئـىشـلىتـىپ قـويۇڭ!» دەيـدۇ 

شۋارتىز. 

10. قهنتلىك ۋە كىسالتالىق يېمهكلىكلهرگه چهك قويۇڭ 

شېكهر ئېغىز بـوشـلۇقـىدا كـىسـالتـاغـا ئـايـلىنـىپ، شۇ ئـارقـىلـى چـىشـىڭىزنـىڭ ئېمال قهۋىتـىنـى 

چـىرىتـىۋېتهلهيـدۇ. بۇ كـىسـالتـاالر چـىش قۇرتـالشـنى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. كـىسـالتـالـىق مېۋە، چـاي ۋە قهھۋە 
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قـاتـارلـىقـالرمۇ چـىشـنىڭ ئېمال قهۋىتـىنـى خـورىتـااليـدۇ. گهرچه بۇنـداق يېمهكـلىكـلهردىن تـامـامهن يـىراق 

تۇرۇشنىڭ ھاجىتى بولمىسىمۇ، ئهمما دىققهت قىلغاننىڭ زىيىنى يوق. 

11. يىلدا كهم دېگهندە ئىككى قېتىم چىش دوختۇرىغا كۆرۈنۈڭ 

كۈنـدىلـىك ئـادىتـىڭىز ئېغىز بـوشـلۇقـى سـاغـالمـلىقـىڭىز ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە مۇھىم. شۇنـداقـتىمۇ، ئهڭ 

ئـىنـتىزامـچان چـىش چـوتـكىلـىغۇچـىالر ۋە چـىش يـىپـى ئـىشـلهتكۈچـىلهرمۇ، قهرەلـلىك ھالـدا چـىش دوختۇرىغـا 

كۆرۈنۈپ تۇرمـىسـا بـولـمايـدۇ. كهم دېگهنـدە، يـىلـدا ئـىكـكى قېتىم چـىش دوختۇرىغـا چـىشـنى تـازىلـىتـىپ ۋە 

تهكشۈرتۈپ تۇرۇش كېرەك. چىـش دوختۇرى چىـشتـىكىـ تاـشنـى ئېلىۋېتىپ، قۇرتلـىغاـن چىـشالرنىـ تېپىپال 

قالماي، يهنه يوشۇرۇن مهسىلىلهرنى بايقاپ، داۋاالش چارىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويااليدۇ. 

ئهگهر چـىش كېسهلـلىكـلىرى تـارىخـىڭىز، جۈمـلىدىن چـىش مـىلـىكـى يـاللۇغـىڭىز يـاكـى دائـىم چـىشـىڭىز 

قۇرتــاليــدىغــان ئهھۋال بــار بــولــسا، قهرەلــلىك ھالــدا چــىش دوختۇرىغــا كۆرۈنۈش ســىز ئۈچۈن تېخىمۇ 

پايدىلىقتۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

https://www.healthline.com/health/dental - and - oral - health/best - practices - for - 

healthy - teeth#11. - See - your - dentist - at - least - twice - a - year 
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شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىششهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىششهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىش

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

رافى كاچادورىيان



شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىش: ئانارنىڭ ھېكايىسى 

 (1)

ئـانـار سـابـىت يـىگـىرمه نهچـچه يېشىدا، ۋانـكوۋېردا يـاشـاۋاتـقان چـاغـلىرىدا دوسـتلىرىغـا «كـىشـى ئۆز 

تهقـدىرىگه ئـىگه بـوالاليـدۇ» دەيـتتى. چۈنـكى، ئۇ ئۆز كهچـمىشـلىرىنـىڭ بۇنـى دەلـىلـلىيهلهيـدىغـانـلىقـىغـا 

ئىشىنهتتى. 

ئـوچۇق – يـورۇق، ئۆزىگه ئـىشـىنـىدىغـان ئـانـار 2014 – يـىلـى كـانـاداغـا كۆچۈپ كهلـگهنـىدى. ئۇ گـوبـى 

قۇملۇقـىنـىڭ غهربـىگه، قـازاقـىسـتان، سـىبـىرىيه ۋە مـوڭغۇلـىيهنـىڭ ئـارىسـىغـا جـايـالشـقان كـىچـىك شهھهر ــ 

كۇيتۈنـدە تۇغۇلـغان بـولۇپ، «كۇيتۈن» مـوڭغۇلـىچـىدە «سـوغۇق» دېگهن مهنـىنـى بـىلـدۈرەتـتى. ئېيتىلـىشـىچه، 

بـىر زامـانـالردا چـىڭگىزخـانـنىڭ لهشـكهرلـىرى قهھرىتـان قـىشـتا مۇشۇ يهرگه چۈشكۈن قـىلـىپ، تـىتـرىگـىنـىچه 

«كۇيتۈن» (سـوغۇق) دەپ تـوۋلـىغـانـمىش. ئـانـارنـىڭ بـالـىلـىق ۋاقـىتـلىرىدا، بۇ شهھهر تېخى ئـانـچه تهرەقـقىي 

قـىلـمىغـان چېگرا مۇسـتهمـلىكـىسـى ئـىدى، مهزكۇر شهھهر جـايـالشـقان تـاالش – تـارتـىش ئـىچـىدىكـى رايـون يهرلـىك 

خهلـق تهرىپـىدىن «شهرقـىي تۈركـىسـتان» دەپ ئـاتـىالتـتى. مهزكۇر رايـون 18 – ئهسـىردە چـىڭ سۇاللـىسـى 

تهرىپـىدىن يۇتۇۋېلىنـغانـدىن كېيىن، 1949 – يـىلـى مـاۋ زېدوڭ تهرىپـىدىن ئـىشـغال قـىلـىنـغانـغا قهدەر، ئـارىلـىقـتا 

ئـىكـكى قېتىم مۇسـتهقـىل بـولـغان. بېيجىڭ دائـىرىلـىرى ئهيۋەشـكه كهلتۈرۈلـمىگهن بۇ رايـونـنى «يېڭى چېگرا» 

دېگهن مهنىدە «ෛዅ» دەپ ئاتايدۇ. 

ئـانـارغـا ئـوخـشاش ئـاسـىيـانـىڭ بۇ يـىراق رايـونـىدا چـوڭ بـولـغان قـازاق بـالـىالر ئهتـراپـىدىكـى ھهمـمه يهردە 

ئـىشـغالـىيهت ئـىزنـالـىرىنـى كۆرەلهيـتتى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يهر كۆلـىمـى ئـالـياسـكانـىڭكى بـىلهن ئـوخـشاش 

بـولۇپ، سهكـكىز دۆلهت بـىلهن چېگرالـىنـىدۇ. مهزكۇر رايـونـدا ئهسـلىدە ئۇيغۇرالر، قـازاقـالر ۋە يهرلـىك بـاشـقا 

تۈركـىي قهۋمـلهر ئـاسـاسـىي سـالـماقـنى ئـىگـىلهيـتتى. ئهمـما ئـانـار تۇغۇلـغان دەۋردە، كۇيتۈن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

شـىمـالـىدىكـى بـاشـقا رايـونـالرغـا ئـوخـشاش غـايهت زور ئۆزگـىرىشـلهرنـى بـاشـتىن كهچۈردى. نهچـچه ئـون يـىل 

مـابهيـنىدە، «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى» يـاكـى «بـىڭتۇەن» دەپ ئـاتـالـغان، 

ھۆكۈمهتـنىڭ يېرىم ھهربـىي تهشـكىالتـى مـىلـيونـلىغـان كهلگۈنـدى خـىتـايـالرنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى غـايهت زور 

دېھقانـچىلـىق مهيـدانـلىرىغـا ئـورۇنـالشـتۇرۇشـقا ھهمـدەمـدە بـولـدى. ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئـىلـگىرى ئـىنـقىالبـقا 

قـاتـناشـقان ئهسـكهرلهر ئـىدى. گهرچه، بۇ خـىل ئۆزگـىرىشـلهردىن كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدا، 

يهرلـىك خهلـقلهر يهنـىال كۆپ سـالـماقـنى ئـىگـىلـىسـىمۇ، ئهمـما كۇيتۈنـدە ئۇالر «ئـاز سـانـلىق»قـا ئـايـلىنـىپ 

قالغانىدى. 
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ئـانـار كـىچـىكـىدىن كـومـپارتـىيـىنـىڭ مـائـارىپ تهربـىيهسـىنـى قـوبۇل قـىلـغان بـولـغاچـقا، گهرچه «بـىڭتۇەن» 

ئۇنـىڭغا ئـوخـشاش كـىشـىلهرگه مۇسـتهمـلىكه خهلـقىگه ئـوخـشاش مۇئـامـىله قـىلـىدىغـان بـولسـىمۇ، ئۇ ئـىزچـىل 

ئۆزىنـىڭ «خـىتـاي پۇقـراسـى»لـىق سـاالھىيـىتـىدىن شۈبھىلـىنـىپ بـاقـمىغـانـىدى. كۇيتۈنـدىكـى خـىتـايـالر قـازاقـالر 

بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا كـونـكرېت مهدەنـىيهت پهرقـى يـوقـتهك، ئۇالرنـى تـومـتاق قـىلـىپـال «مـىلـلىيـالر» دەپ 

ئـاتـايـتتى. ئـانـارمۇ بۇنـىڭغا كۆنۈك ئـىدى. ئۇنـىڭ ئـاتـا - ئـانـىسـى ئـايـرىم – ئـايـرىم ھالـدا دوختۇر ۋە خـىمـىيه 

پـىروفېسسورى بـولۇپ، ئۇالر ئهزەلـدىن ئۆزلـىرىنـىڭ كهمسـىتـىشـكه ئۇچـرىغـانـلىقـىنـى تـىلـغا ئېلىپ بـاقـمىغـانـىدى؛ 

ئۇالر ئـانـارنـى خـىتـايـچه مهكـتهپـكه بهرگهن، شۇنـداقـال ئۇنـىڭغا مهكـتهپـته ئۆگهنـگهنـلىرىنـى ئۆزلهشـتۈرۈشـنى 

جېكىلـىگهنـىدى. بـاشـالنغۇچ مهكـتهپـته، ئـانـار ۋە سـاۋاقـداشـلىرى «بـىڭتۇەن» ئۈچۈن پهمـىدۇر ئۈزگهن، 

تـولۇقسـىز ئـوتتۇرا مهكـتهپـته بـولـسا پـاخـتا تهرگهنـىدى. ئـانـار پـاخـتا تېرىشـكه ئۆچ ئـىدى، چۈنـكى پـاخـتا تېرىش 

ئۈچۈن بـىر نهچـچه سـائهتـلهپ ئېگىلـىپ يـاكـى يهردە تـىزلـىنـىپ تۇرۇشـقا تـوغـرا كېلهتـتى. ئهمـما، ئـاپـىسـى ئۇنـىڭغا 

بۇ خىل ئهمگهكنىڭ ئۇنىڭ خاراكتېرىنى تاۋاليدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. 

ئـانـارنـىڭ ئـوقۇش نهتـىجـىسـى نـاھايـىتـى يـاخشـى بـولۇپ، ئۇ 2004 - يـىلـى تـولۇق ئـوتتۇرا مهكـتهپـنى 

پۈتتۈرگهنـدىن كېيىن، شـاڭخهيـگه بېرىپ رۇس تـىلـى ئۆگهنـگهن ۋە شۇ ئـارقـىلـىق دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدا 

خـىزمهت پۇرسـىتـىگه ئېرىشـىشـنى ئۈمـىد قـىلـغانـىدى. ئۇ شـاڭخهيـنى، ئۇ يهردىكـى تېز رىتـىمـلىق، ئۈمـىدبهخـىش 

تۇرمۇشـنى بهكـال يـاقتۇرۇپ قـالـغانـىدى. ئهمـما ئۇ يهنـىال «مـىلـلىي» ئـىدى. ئهگهر ئۇ يېڭى تـونۇشـلىرىغـا 

ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن كهلـگهنـلىكـىنـى ئېيتسا، سۆھبهت بـىر مهھهل ئۈزۈلۈپ قـاالتـتى. بهزى خـىتـايـالر 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىقـالرنـى «يـاۋايـىالر» دەپ قـارىغـاچـقا، ئـانـارنـىڭ خـىتـايـچىنـى ئۇ قهدەر راۋان سۆزلـىشـىدىن 

ھهيـران قـاالتـتى (خۇددى خـىتـايـچىنـى راۋان سۆزلهش مهدەنـىيـلىكـنىڭ ئـىپـادىسـىدەك...). ئـانـار ئـوقۇشـىنـى 

تـامـامـالشـقا ئـاز قـالـغانـدا، خۇاۋېي تېخنىكـا شـىركـىتـى بـىر قېتىمـلىق خـىزمهت يهرمهنـكىسـى ئۆتكۈزگهن، ئـانـار ۋە 

دوسـتلىرى بـىردەك ئـىلـتىمـاس سۇنـغان. ئهمـما، بـاشـقا ھهمـمهيـلهنـنىڭ ئـىلـتىمـاسـى قـوبۇل قـىلـىنـىپ، ئـانـار ئۆزىنـىڭ 

كېلىپ چىقىشى (مىللىي تهۋەلىكى) سهۋەبلىك يۈز تۇرانه ئىمتىھانغا كىرىش پۇرسىتىدىن مهھرۇم قىلىنغان. 

شۇنـىڭدىن كېيىن، ئـانـار بۇ خـىل كهمسـىتـىلـىشـنى كـالـلىسـىدىن چـىقـىرىۋېتىپ، ئۆزىنـىڭ ئـارقـا 

كۆرۈنۈشـىنـى يـوشۇرۇشـنى ئۆگـىنـىۋالـدى ۋە ئېپى كهلـگهنـدە ئۆزىنـىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن ئهمهس) بـاشـقا 

يهردىن كهلـگهنـلىكـىنـى ئېيتىپ، يـالـغان سۆزلهپ قـويـىدىغـانمۇ بـولۇۋالـدى. كېيىن، ئۇ مهلۇم بـىر مهبـلهغ 

سېلىش شـىركـىتـىدە يۇقـىرى مـائـاشـلىق خـىزمهت تـاپـتى. بۇ ئۇنـىڭ ئۈچۈن تـولـىمۇ ھايـاجـانـلىق خـىزمهت بـولۇپ، 

ئۇ خـىزمهت مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن رۇسـىيه، الئـوس، خـوڭكوڭ ۋە بـاشـقا جـايـالرغـا بـارااليـتتى. شۇنـداقـال، ئۇ بۇ 

يهردىكى خوجايىنى ۋە خىزمهتداشلىرىنى ياقتۇراتتى. 

ئـانـار شـاڭخهيـدىكـى ۋاقـىتـتا، ئـاتـا - ئـانـىسـى قـازاقـىسـتانـغا كۆچـمهن بـولۇپ كهتـتى. ئۇالر ئۇنـىمۇ بـىلـله 

كېتىشـكه ئۈنـدىگهن بـولسـىمۇ، ئـانـار ئۇنـىمـىدى. ئۇ خـىتـايـنىڭ (قـازاقـىسـتانـدىن) تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە ئـىلـغار 
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ئـىكهنـلىكـىگه ئـىشـىنهتـتى. ئۇ ھايـاتـى بـويـىچه ئۆرنهكـلىك پۇقـرا بـولۇشـقا تـىرىشـقان بـولۇپ، گهرچه يۇرتـىدىكـى 

سـىيـاسـىي ۋەزىيهت كۈنسېرى جـىددىيـلىشـىۋاتـقان بـولسـىمۇ، ئۇ يهنـىال ئۆز كهلگۈسـىنـىڭ خـىتـايـدا ئـىكهنـلىكـىگه 

قهتئىي ئىشىنهتتى. 

2009 - يـىلـى 6 - ئـايـدا، خـىتـايـنىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلـكىسـىدىكـى بـىر ئـويۇنچۇق زاۋۇتـىدا قـاتـتىق 

جېدەل يۈز بهردى. جېدەل ئهسـناسـىدا، بـىر تـوپ خـىتـاي ئـىكـكى ئۇيغۇر ئـىشـچىنـى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتـتى. 

كېيىنـكى ئـايـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مهركـىزى ئۈرۈمـچىدە، يۈزلـىگهن ئۇيغۇرالر كـوچـىالرغـا چـىقـىپ، خـىتـاي 

بـايـرىقـىنـى لهپـىلـدىتـىپ «ئۇيغۇر» دەپ تـوۋلـىدى. ئۇالر بۇ ئـارقـىلـىق خـىتـاي رەھبهرلـىرىنـىڭ دىقـقىتـىنـى 

تـارتـماقـچى بـولـغانـىدى. سـاقـچىالر بۇ تـىنـچ نـامـايـىشـنى زوراۋانـلىق بـىلهن بـاسـتۇرۇشـقا ئۇرۇنـغاچـقا، مـالـىمـانـچىلـىق 

يۈز بهردى. يۈزلهرچه (بهلـكى مـىڭالرچه) كـىشـى يـارىالنـدى يـاكـى ئۆلتۈرۈلـدى، يهنه يۈزلهرچه كـىشـى قـولـغا 

ئېلىنـدى. قـىرىقـتىن ئـارتۇق ئۇيغۇر يـوقـاپ كهتـتى دېيىلـدى، كېيىن نهچـچه ئـون كـىشـى ئۆلۈم جـازاسـىغـا ھۆكۈم 

قـىلـىنـدى (يۇقـىرىقـىالرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئېالن قـىلـغان سـانـلىق مهلۇمـاتـالر بـولۇپ، ئهمهلـىي سـان 

– سىفىرالرنىڭ بۇنىڭدىن ھهسسىلهپ كۆپ ئىكهنلىكى توغرىسىدا نۇرغۇن ئهمهلىي پاكىتالر مهۋجۇت، ت). 

شۇ مـالـىمـانـچىلـىقـتىن بـىر يـىل ئۆتـكهنـدىن كېيىن، ئـانـار بـىر قـانـچه خـىزمهتـدىشـى بـىلهن كـامـانـدروپـكىغـا 

چـىقـماقـچى بـولـدى. ئۈرۈمـچىدە ئـايـروپـىالن ئـالـمىشـىدىغـان چـاغـدا، ھۆكۈمهت خـادىمـلىرى ئۇنـى بـىر چهتـكه 

چـاقـىرىپ، ئۇنـىڭ «شـىنـجاڭلىق» بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئـاالھىدە ئـىجـازەت ئېلىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئېيتتى. 

خـىزمهتـداشـلىرى كېتىپ قـالـدى، ئهمـما ئۇ ئۆزىگه كېرەكـلىك مـاتېرىيـالـالرنـى تـولۇقـالش ئۈچۈن «شـىنـجاڭ 

مىللهت - دىن ئىشلىرى كومىتېتى»دا بىر كۈن ھايال بولدى. 

كـومـپارتـىيهنـىڭ تهشۋىقـاتـلىرىغـا ئـىشهنـگهن ئـانـار بۇ خـىل تهدبـىرلهرنـى قـولـلىنـىش زۆرۈر دەپ قـارىغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما يهنـىال كۈچلۈك يـاتـلىنـىشـنى ھېس قـىلـماي تۇرالـمىدى. ئۇ خـىتـايـدا قهيهرگه بېرىشـتىن 

قهتـئىيـنهزەر، يهنـىال «يـات» ئـىدى. ئۇ شـاڭخهيـگه قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، بـىر كۈنـى بۇ شهھهردىكـى قهد 

كۆتۈرۈپ تۇرغـان ئېگىز بـىنـاالرغـا قـاراپ، ئـىخـتىيـارسـىز ھالـدا ئۆز - ئۆزىگه: «ئۇالرنـىڭ مهن بـىلهن زادى نېمه 

مۇناسىۋىتى بار؟» دەپ سوئال قويدى. 

ئۇزاق ئۆتـمهي، ئـانـار ۋانـكوۋېرغـا كۆچۈپ كهتـكهن دوسـتى بـىلهن پـاراڭالشـتى – دە، ئـارقـىدىن ئۆزىمۇ 

ۋانـكوۋېرغـا بـاردى. ئۇ يهردىكـى ئېچىۋېتىلـگهن مۇھىت ۋە پۇرسهتـلهر ئـانـارنـى ئۆزىگه جهلـىب قـىلـدى. ئۇ 

يهرلـىك كـىشـىلهرگه ئۆزىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتقىنـىدا، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ سهمـىمـىي 

قـىزىقـىشـىنـى ئـىپـادىلـىدى. ئۇ سـودا كهسـىپـلىرى ئۇنۋانـى كۇرسـىغـا تـىزىمـلىتـىپ، يـازدا ۋانـكوۋېرغـا قـايـتىپ تۇرالغۇ 

ۋە بـىر يـاتـاقـداش تـاپـتى. ئۇنـىڭ شۇ يهردە بـىر تـوپ دوسـتلىرىمۇ بـار بـولـدى. ھايـات ئۇ ئۆزى بېكىتـكهن 

يۆنىلىشكه قاراپ ئىلگىرىلهۋاتقان بولۇپ، ھهممه ئىش كۆڭۈلدىكىدەك ئىدى. 
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ھالبۇكـى 2017 - يـىلـى ئهتـىيـازدا، ئـانـارنـىڭ دادىسـى تۇيۇقسـىز يۈرەك كېسىلـى بـىلهن قـازا قـىلـدى. 

ئـاپـىسـى ئۇنـىڭغا تېلېفون قـىلـدى - يۇ، ئهمـما ئۇنـى قـورقۇتۇۋەتـمهسـلىك ئۈچۈن، دادىسـىنـىڭ دوختۇرخـانـىدا 

ئـىكهنـلىكـىنـى، قـايـتىپ كېلىپ دادىسـىنـى يـوقـالپ قـويۇشـنى ئېيتتى. بۇ چـاغـدا ئـانـار دەم ئېلىۋاتـقان بـولـغاچـقا، 

دەرھال قـازاقـىسـتانـغا قـاراپ ئۇچـتى. ئۇ ئـايـروپـىالنـغا چـىقـىشـتىن ئـىلـگىرى، يـانـفونـىدا ئۇرۇق – تۇغـقانـلىرى بـار 

بـىر سۆھبهت تـوپـىغـا كـىرىپ، بـىر تۇغـقىنـىڭ ئهرەب ئېلىپـبهسـىدە قـازاقـچه يېزىلـغان «يـاتـقان يېرى جهنـنهتـته 

بـولسۇن» دېگهن خېتىنـى كۆردى. ئـانـار ئۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى «جهنـنهت» دېگهن خهتـنىال ئـوقۇيـااليـتتى. ئۇ 

يـولـبويـى ئـازابـلىق پهرەزلهر ئـىلـكىدە قـىيـنالـدى. ئـايـروپـىالنـدىن چۈشـكهنـدىن كېيىن، ئـانـارنـىڭ ئـاپـىسـىنـىڭ 

ھهقـىقـىي ئهھۋالـنى يـوشۇرغـانـلىقـىدىن خهۋىرى يـوق بـىر تۇغـقىنـى ئۇنـىڭغا تهزىيه بـىلـدۈرىۋىدى، ئـانـار 

دادىسىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى بىلىپ، كۆز ياشلىرىنى تۇتۇۋااللمىدى.  

ئـاپـىسـىنـىڭ قـايغۇدىن ئۆزىنـى يـوقـىتـىپ قـويـغىنـىنـى كۆرگهن ئـانـار ئـاپـىسـىنـىڭ يېنىدا قېلىپ، ئۇنـىڭغا 

ھهمـراھ بـولۇشـنى قـارار قـىلـدى. ئۇ خـوجـايـىنـىدىن بـىر نهچـچه ئـايـلىق رۇخـسهت سـورىۋىدى، خـوجـايـىن خـىزمهت 

ئـورنـىنـى ئۇنـىڭ ئۈچۈن ئۇنـچه ئۇزۇن بـوش قـالـدۇرالـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. شۇنـىڭ بـىلهن ئـانـار خـىزمـىتـىدىن 

ئـىسـتىپـا بهردى ۋە ۋانـكوۋېردىكـى دوسـتلىرىغـا تېلېفون قـىلـىپ، نهرسه - كېرەكـلىرىنـى ئـىسـكىالتـقا قـويۇپ 

قويۇشنى جېكىلىدى. 

شۇ يـىلـى يـازدا، ئـانـار دادىسـىنـىڭ ئـاخـىرەتـلىك ئـىشـلىرىنـى بـىر تهرەپ قـىلـىش ئۈچۈن ئـاپـىسـى بـىلهن 

بـىلـله كۇيتۈنـگه قـايـتماقـچى بـولـدى. بـىر دوسـتى ئۇنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بـارمـاسـلىقـقا ئۈنـدەپ: «شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى يهرلـىك خهلـقكه قـارىتـىلـغان بـاسـتۇرۇشـنىڭ تېخىمۇ كۈچـىيـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا مـىش - مـىش 

گهپـلهر بـار. ئـاڭلىشـىمـچه، قـازاق سـودىگهرلهر چېگرادىال يـوقـاپ كېتىۋېتىپتۇمـىش» دېدى. ئهمـما، ئـانـار تېخى 

بـىر قـانـچه ھهپـتىنـىڭ ئـالـدىدا ئۇ يهرگه بېرىپ بـاقـقان ۋە ھېچقانـداق چـاتـاقـقا دۇچ كهلـمىگهنـىدى. شۇنـداقـال، 

ئۇنـىڭ ئـاپـىسـىغـا ھهمـراھ بـولغۇسـى بـار ئـىدى. شۇنـداق قـىلـىپ، ئۇالر يۇرتـىدا ئـىكـكى ھهپـته تۇرۇش جهريـانـىدا، 

ئۇرۇق - تۇغقانلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ، ئهجدادلىرىنىڭ تۇپراق بېشىنى يوقلىدى. 

7 - ئـايـنىڭ 15 - كۈنـى، ئـانـار بـىلهن ئـاپـىسـى ئـايـروپـىالن ئـارقـىلـىق قـازاقـىسـتانـغا قـايـتىش ئۈچۈن، 

ئۈرۈمـچى دىۋوپۇ خهلـقئارا ئـايـرودرومـىغـا چـىقـتى. ئۇالر ئـايـرودرومـغا كهلـگهنـدە يېرىم كېچه بـولـغان بـولۇپ، زال 

قۇپقۇرۇق ئـىدى. تـامـوژنـىدىن ئۆتـىدىغـان چـاغـدا، سـاقـچى ئـانـارنـىڭ ئـاپـىسـىنـىڭ پـاسـپورتـىنـى تهكشۈرگهنـدىن 

كېيىن، ئۇنـى ئۆتكۈزۈۋەتـتى. ئهمـما ئـانـار ئۆز مـاتېرىيـالـلىرىنـى تـاپشۇرغـانـدا، سـاقـچى ئۇنـىڭغا قـاراپ قـويۇپ، 

ئۇنىڭ پاسپورتىنى ئېلىپ، ئارقا تهرەپتىكى ئىشخانىغا كىرىپ كهتتى. 

«ئهنسـىرىمهڭ، ھهقـاچـان بـىرەر رەسـمىيهت بېجىرىدىغـان ئـىش چـىقـىپ قـالـغان چېغى» دېدى ئـانـار 

ئـاپـىسـىغـا تهسهلـلى بېرىپ. بـىر نهچـچه مـىنۇتـتىن كېيىن، سـاقـچى قـايـتىپ كهلـدى. ئۇنـىڭ يېنىدا يهنه بـىر 
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ئۇيغۇر ئهمهلـدار بـار ئـىدى. ئۇ ئـانـارنـى بـىر ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇرغۇزۇپ: «سـىز بۈگۈن مـاڭالـمايسـىز. شۇڭا يـا 

ئاپىڭىز ئاۋۋال ماڭسۇن، يا ئىككىلىڭالر قېلىپ قېلىڭالر، قالغىنىنى ئۆزۈڭالر مهسلىھهتلىشىڭالر» دېدى. 

ئـاپـىسـىنـىڭ يۈرىكـى جـىغـغىدە قـىلـىپ قـالـدى ۋە سـاقـچىالردىن نېمه ئـىش بـولـغانـلىقـىنـى سـورىۋىدى، 

ساقچىالر: «بىز ئۇنىڭدىن بهزى سوئالالرنى سورىماقچى» دېيىش بىلهن كۇپايىلهندى. 

ئـانـار ئـاپـىسـىغـا: «سـىز مېڭىۋېرىڭ، مهن بۈگۈن مېڭىشـقا ئۈلگۈرمـىگۈدەكـمهن، شۇڭا بېلهتـنى 

ئۆزگهرتىپ ئهته يولغا چىقاي» دېدى. 

ئۇالر كـىيـىمـلىرىنـى بـىر چـامـادانـغا قـاچـىلـىغـانـىدى. يۈك - تـاقـالرنـى ئـايـرىغـانـدا، ئـاپـىسـى يـىغـالپ كهتـتى، 

ئـانـار ئۇنـىڭغا تهسهلـلى بېرىشـتىن بـاشـقا ئـىش قـىاللـمايـتتى. شۇنـىڭدىن كېيىن ئـاپـىسـى يـاش تۆكـكىنـىچه 

ئـايـروپـىالنـغا چـىقـىش ئېغىزىغـا قـاراپ مـاڭغانـدا، ئـانـار ئۇنـىڭ ئـارقـىسـىدىن قـاراپ قـالـدى. ئـاپـىسـى كهتـكهن 

ھامـان، ھېلىقـى ئهمهلـدار نـاھايـىتـى تـوڭلۇق بـىلهن ئـانـارغـا ئۇنـىڭ گۇمـانـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـدۈرىدىغـان 

«چېگرادا كـونـترول قـىلـىنغۇچـى» چېكىتـى قـويۇلـغانـلىقـىنـى ئېيتتى ۋە «بـايـا ئـاپـاڭ يېنىڭدا بـولـغاچـقا، كۆپ 

گهپ قـىلـمىدىم. ھازىر شـىنـجاڭنىڭ ۋەزىيـىتـىنـىڭ قـانـداق ئـىكهنـلىكـى يـاخشـى بـىلـىسهنغۇ دەيـمهن، شۇڭا ئهڭ 

ياخشىسى بىزنىڭ خىزمىتىمىزگه ماسالش» دېدى. 

 (2)

ئۈرۈمـچى دىۋوپۇ ئـايـرودرومـىدا، بـىر خـادىم ئـانـارغـا «تۇتۇپ تۇرۇش بۇيـرۇقـى»نـى كۆرسهتـتى. بۇ 

بۇيـرۇق 6 - ئـايـنىڭ 20 – كۈنـى چـىقـىرىلـغانـىدى. ئـانـار سـوراقـخانـىغـا ئېلىپ كـىرىلـدى. ئۇنـىڭ تېلېفونـى ۋە 

مـاتېرىيـالـلىرى مۇسـادىرە قـىلـىنـدى، ئـايـرودروم مهسـئۇلـلىرى ئۇنـىڭ «ۋىدىيـولۇق سـوراق» قـىلـىنـىدىغـانـلىقـىنـى 

ئۇقتۇردى. 

ئۇ بـىر كـومپيۇتېرنـىڭ ئـالـدىغـا ئېلىپ كېلىنـدى ۋە بـىرەيـلهن ۋىدىيـو ئۇلـىنـىشـى ئـارقـىلـىق ئۇنـى ئۇيغۇر 

تـىلـىدا سـوراق قـىلـىشـقا بـاشـلىدى، ئهمـما ئـانـار ئۇيغۇرچه بـىلـمهيـتتى (چېن چۈەنـگو خـىزمهتـكه ئـالـغان، 

باستۇرۇشقا مهسئۇل خادىمالرنىڭ كۆپىنچىسى باستۇرۇش ئوبيېكتى بولغان يهرلىك مىللهتلهردىن ئىدى). 

ئـانـار ئۇنـىڭغا «خـىتـايـچه گهپ قـىلـغان بـولسـىڭىز» دېگهنـدىن كېيىن، قـارشـى تهرەپ ئـانـچه راۋان 

بـولـمىغـان خـىتـايـچىسـى ئـارقـىلـىق ئۇنـىڭدىن پـاسـپورتـىغـا نېمىشـقا شۇنـچه كۆپ ۋىزا قـويۇلـغانـلىقـىنـى (يهنـى نېمىشـقا 

شۇنـچه كۆپ جـايـالرغـا بـارغـانـلىقـىنـى)؛ نېمىشـقا ئـالمۇتـادىكـى خـىتـاي كـونسۇلـخانـىسـىدا بـىر قېتىم پـاسـپورت 

ئـالـماشـتۇرغـانـلىقـىنـى سـورىدى. ئـانـار قـازاقـىسـتانـغا ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـى يـوقـالپ بـارغـانـلىقـىنـى، سـايـاھهت جهريـانـىدا 

ۋىزا قـويـىدىغـان پـاسـپورت بېتى تۈگهپ قـالـغاچـقا، خـىتـاي كـونسۇلـىغـا بېرىپ پـاسـپورت ئـالـماشـتۇرغـانـلىقـىنـى 
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ئېيتتى. بـىر سـائهتـتىن كېيىن، بـىر ئهسـكهر ئۇنـى سـىرتـقا ئېلىپ چـىقـىپ بېشىدا قـاراپ تۇردى. ئۇ «ئهمـدى 

قـويۇپ بېرىلـىدىغـان بـولـدۇم» دەپ ئـويـلىغـانـىدى. چۈنـكى، ئۇ سـورالـغان سـوئـالـالرغـا سهمـىمـىي جـاۋاب بهرگهن 

ئـىدى، خـىتـاي دائـىرىلـىرىمۇ ئۇنـىڭ سۆزلـىرىنـى ئـاسـانـال دەلـىلـلىيهلهيـتتى. ئهمـما، ئۇ قـايـتىدىن بـىر ئۆيـگه ئېلىپ 

كىرىلىپ، ئىككى ئهسكهر تهرىپىدىن نازارەت قىلىندى. 

ئـايـرودرومـدىكـى ئۇيغۇر ئهمهلـدار تۇنـجى قېتىم ئۇنـىڭغا «چېگرادا كـونـترول قـىلـىنغۇچـى» دەپ چېكىت 

قـويۇلـغانـلىقـىنـى ئېيتقانـدا، ئـانـار ئۆزىنـىڭ قـانـداق خـاتـالـىق ئۆتكۈزگـىنـىنـى سـورىۋىدى، ھېلىقـى ئۇيغۇر ئهمهلـدار: 

«نېمه قـىلـغىنـىڭ ئۆزۈڭگه ئـايـان، ھازىر سهن كۇيتۈن شهھهرلـىك جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـىدىكـىلهرنـىڭ 

كېلىپ سېنى ئهكېتىشـىنـى سـاقـال» دېدى. ئـانـار ئۇالرنـىڭ قـاچـان كېلىدىغـانـلىقـىنـى سـورىغـانـدا، ئۇ 

ئاچچىقالنغىنىچه: «بۇ ئۇالرنىڭ قاچان يولغا چىقىشىغا باغلىق» دېدى. 

دەل شۇ چـاغـدا، رادىيـودىن ئۇ چـىقـماقـچى بـولـغان ئـايـروپـىالنـنىڭ ئۇچۇشـىنـىڭ كېچىكتۈرۈلـگهنـلىكـى 

تـوغـرىسـىدا ئۇقتۇرۇش ئېالن قـىلـىنـدى. ئـانـار ئـاپـىسـىنـىڭ ئـايـروپـىالنـدا تـىت – تـىت بـولۇپ كېتىۋاتـقان ھالـىتـىنـى 

تهسهۋۋۇر قـىلـدى. ئۇ ئـاشۇ ھالهتـته ئـولتۇرغـانـدا، ئـىكـكى قـاراۋۇل ئۇنـىڭ بـىلهن پـاراڭلىشـىشـقا بـاشـلىدى. ئۇالر 

ئـىكـكىلـىسـى يـىگـىرمه يـاشـتىن ئهمـدىال ئـاشـقان بـولۇپ، ھهربـىيـگه قـاتـنىشـىپ، «ئـىچـكىرى»دىن شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـغا كهلـگهنـىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـىلهر خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىنـى «ئـىچـكىرى» دەپ ئـاتـىشـاتـتى. 

ئـىكـكى قـاراۋۇل بهزى كـىشـىلهرنـىڭ نېمىشـقا خـىتـايـدىن كهتكۈسـى بـارلـىقـىنـى، يهنه كېلىپ قـازاقـىسـتانـغا كېتىشـنى 

ئـويـاليـدىغـانـلىقـىنـى كـالـلىسـىدىن ئۆتكۈزەلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئۇالردىن بـىرى ھهتـتا «قـازاقـىسـتان شۇنـچه 

نـامـرات، شۇنـچه قـاالق تۇرسـا» دەپ قـوشۇپ قـويـدى. ئهمـما، ئـانـار ئۇالرغـا ئېتىراز بـىلـدۈرمهسـلىكـنى تـوغـرا 

تاپتى. 

تهخـمىنهن ئـالـته سـائهتـتىن كېيىن، كۇيتۈن جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـىدىكـى بـىر قـانـچه يـاش 

سـاقـچى يېتىپ كهلـدى، ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى قـارا كـىيـىم كـىيـىۋالـغانـىدى. ئـايـرودروم مهسـئۇلـلىرى ئـانـارنـى ئۇالرغـا 

تـاپشۇرۇپ بهرگهنـدە، ئۇنـىڭغا «ئهگهر مهسـىلهڭ بـولـمىسـا، جـامـائهت خهۋىپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـى <چېگرادا 

كـونـترول قـىلـىنغۇچـى> دېگهن چېكىتـىڭنى ئېلىۋېتىدۇ، شۇ چـاغـدا چهتـئهلـگه چـىقـااليـسهن» دېدى. ئـانـار 

«بهلـكىم ئۇ مېنىڭ گۇنـاھسىزلـىقـىمـنى كۆرۈپ يهتـكهن ئـاق كۆڭۈل ئـادەم بـولـسا كېرەك» دەپ ئـويـالپ، 

بېشىنى لىڭشىتىپ قويدى. 

سـىرتـتا، ئهمـدىال تـاڭ يـورۇغـانـىدى. جـامـائهت خهۋپسـىزلـىك ئـىدارىسـىدىكـىلهر ئـانـارنـى مـاشـىنـىنـىڭ ئـارقـا 

ئـورۇنـدۇقـىغـا ئـولتۇرغۇزغـانـدىن كېيىن، ئۇنـىڭ ئـىكـكى تهرىپـىدە بـىردىن سـاقـچى ئـولتۇردى. بۇ سـاقـچىالرنـىڭ 

يېنىدا كـويـزا بـار ئـىدى. كېچىچه مـاشـىنـا ھهيـدىگهنـلىكـتىنـمىكـىن ئهيـتاۋۇر، ئۇالر تـولـىمۇ ھارغـىن كۆرۈنهتـتى. 

ئهمـما ئۇالر ئـانـارغـا بـولـغان ھوشـيارلـىقـنى بـوشـاشـتۇرمـىدى. بـىر ئـىسـتىخـبارات خـادىمـى شـوپۇرنـىڭ يېنىدىكـى 
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ئـورۇنـدا ئـولتۇرۇپ، ئۇنـىڭدىن سـوئـال سـوراپ مـاڭدى. شـوپۇر مـاشـىنـىنـىڭ سۈرئـىتـىنـى 170 كـىلـومـىتېر/سـائهتـكه 

چىقىرىپ، كۇيتۈنگه قاراپ ئۇچقاندەك يۈرۈپ كهتتى. 

ئۇالر سـاقـچى ئـىدارىسـىغـا يېتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، ئـانـارنـى يهر ئـاسـتى ئۆيـىگه ئېلىپ كـىردى. ئۇ 

يهردە بـىر قـانـچه كـامېر بـار ئـىدى. ئۇالر تـار كـامېرنـىڭ ئـالـدىدا تـوخـتاپ، ئـانـارنـى شۇ يهرگه سـولـىمـاقـچى 

بـولـدى. ئـانـار تۇيۇقسـىزال ئۆز ئهھۋالـىنـىڭ ئېغىرلـىقـىنـى ھېس قـىلـىپ يـىغـالپ كهتـتى ۋە «مېنى بۇ يهرگه 

سـولـىمـىسـاڭالر بـوالمـدۇ؟ مهن يـامـان ئـادەم ئهمهس، مهن ئۈسـتۈنـكى قهۋەتـتىكـى ئـىشـخانـىدا سـاقـالپ تۇرسـام 

بولمامدۇ؟» دەپ يالۋۇردى. 

ھېلىقـى ئـىسـتىخـبارات خـادىمـى: «بـىز سېنى دەپ 500 كـىلـومېتىر يـول يۈردۇق. ئهمـدى بېشىمـىزنـى 

ئـاغـرىتـما» دېدى. ئۇ كـامېرغـا كـىرىپ، تـامـالرنـىڭ پـىالسـتىك كۆپۈكـلهر بـىلهن قـاپـالنـغانـلىقـىنـى كۆرۈپ، بۇنـىڭ 

مهھبۇسـالرنـىڭ (تـامـغا ئۈسۈپ) ئۆلۈۋېلىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن قـىلـىنـغانـلىقـىنـى پهرەز قـىلـدى. كـامېردا 

يۇمـشاق سېلىنـچىلـىق ئۇزۇن ئـورۇنـدۇقـتىن ئـىكـكىسـى بـار بـولۇپ، ئـورۇنـدۇقـنىڭ ئۈسـتى تهرىپـىدىكـى تـامـغا 

تۇرۇبـا ئـورنـىتـىلـغانـىدى. تۇرۇبـا ئۈسـتىدىكـى بهلـگه ئۇنـىڭ كـويـزا سېلىش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـانـلىقـىنـى 

كۆرسىتهتتى. ئانار بۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇشقا پېتىنالمىدى. 

كـامېرنـىڭ سـىرتـىدا قـاراۋۇللۇق قـىلـىۋاتـقان يـاردەمـچى سـاقـچى ئۇنـىڭغا: «بـىر دەم ئـارام ئېلىۋالـغىن» 

دېگهنـدىن كېيىن، ئۇ ئـاسـتا بېرىپ ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇردى. بۇ يـاردەمـچى سـاقـچى خـىتـاي بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتان بـىلهن چېگرالـىنـىدىغـان نـامـرات ئۆلـكىسـىدىن كهلـگهنـىدى. مهزكۇر ئۆلـكه شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـغا خـىزمهتـچى قـوبۇل قـىلـىشـتىكـى ئـاسـاسـلىق رايـونـالردىن بـىرى ئـىدى. ئۇ ئـانـارغـا سـوراق 

قـىلغۇچـىالرنـىڭ ئهتـىگهن سـائهت تـوققۇزدا كېلىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئۇ ئـانـارنـىڭ ئـارخـىپـىنـى قـولـىغـا ئېلىپ، 

ئارخىپنىڭ تولىمۇ نېپىز ئىكهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىن، بۇنىڭ ياخشىلىقنىڭ ئاالمىتى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. 

ئـانـارنـىڭ كۆڭلى بهكـال پـاراكهنـدە بـولۇپ، دوسـتلىرىنـىڭ خـىتـايـغا قـايـتماسـلىق تـوغـرىسـىدىكـى 

ئـاگـاھالنـدۇرۇشـلىرىغـا پـىسهنـت قـىلـمىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك ئۆزىنـى ئهيـىبـلىمهي تۇرالـمىدى. كېيىن ئۇ ئۆزىنـىڭ 

ئېالن قــىلــىنــمىغــان گۇۋاھلىق سۆزىدە «ئهنســىزلــىك خۇددى چۈمۈلــىدەك مېنى ئــاســتا – ئــاســتا يهپ 

كېتىۋاتاتتى» دەپ يازغانىدى. 

ھهر بـىر مـىنۇت ئۆتـكهنسېرى، ئۇنـىڭ مهلۇم بـىر يۇقـىرى دەرىجـىلـىك سـاقـچى ئهمهلـدارىغـا ئهھۋالـنى 

چۈشهنـدۈرۈش پۇرسـىتـىگه ئېرىشـىش ۋە ئۇنـىڭغا «مېنى خـاتـا تۇتۇپ قـالـدىڭالر» دەۋېلىش ئـىسـتىكـى شۇنـچه 

كۈچىيىپ كېتىۋاتاتتى. 

بـىر نهچـچه سـائهتـتىن كېيىن، بـىر ئهر، بـىر ئـايـال ئـىكـكى سـاقـچى ئـانـارنـى «يـولۋاس ئـورۇنـدۇق» بـار 

سـوراقـخانـىغـا ئېلىپ كـىردى. ئـانـار بۇنـى كۆرۈپ بهكـال قـورقۇپ كهتـتى. بۇنـى كۆرگهن ئهر سـاقـچى بـىرەيـلهنـنى 

ئـادەتـتىكـى ئـورۇنـدۇق ئېلىپ كـىرىشـكه بۇيـرۇدى ۋە: «بۇ يهردە كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا ھۆرمهت قـىلـىنـىدۇ، سهن 
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بـىزنـىڭ خـىزمـىتـىمـىزگه مـاسـلىشـىپ، سـوئـالـالرغـا ئهيـنهن جـاۋاب بهرسهڭال، مهسـىله چـىقـمىسـا، سېنى قـويۇپ 

بېرىمىز» دېدى. 

ئـانـار قـاتـتىق دەكـكه – دۈكـكىگه چۈشۈپ، ئـاشـقازىنـى سـانـجىپ ئـاغـرىپ كهتـتى. سـاقـچىالر نـاشـتىلـىق 

ئهكىرگۈزگهن بولسىمۇ، ئانار ئۇنى يېيهلمىدى ۋە تازىلىق ئۆيىگه كىرىۋېلىش ئۈچۈن رۇخسهت سورىدى. 

بـىر ئـايـال سـاقـچى ئۇنـىڭغا «بۇ يـاقـقا كهل» دېدى. شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى، ئـانـارنـىڭ كـامېرنـىڭ 

يېنىدىكـى، كۆزىتـىش كـامېراسـىنـىڭ ئۇدۇلـىدىكـى ھاجهتـخانـىغـا كـىرىشـىگه رۇخـسهت قـىلـىنـغانـىدى. ئـانـار سـاقـچىغـا 

«كـامېرانـىڭ ئۇدۇلـىدىكـى ھاجهتـخانـىغـا كـىرمـىسهم بـوالمـدۇ؟» دېۋىدى، سـاقـچى ئۇنـى بـاشـقا قهۋەتـتىكـى 

ھاجهتـخانـىغـا ئـاپـاردى. ئـانـار ھاجهتـخانـىدىن قـايـتىپ كېلىۋېتىپ قـارشـى تهرەپـتىكـى سـوراق ئۆيـىنـىڭ ئـىچـىگه 

قـارىدى – دە، ئـاپېلسىن رەڭلىك جـىلـىتـكه ۋە قـارا ئـىشـتان كـىيـگهن بـىر ئۇيغۇر يـىگـىتـنىڭ بېغىشـى بـىلهن 

پـاچـاقـلىرى مـىدرىمـاس قـىلـىۋېتىلـگهن ھالـدا «يـولۋاس ئـورۇنـدۇق»قـا ئـولتۇرغۇزۇلـغانـلىقـىنـى كۆردى. ئۇ يـىگـىتـنىڭ 

سـاقـالـلىرى ئۆسـكىلهڭ، يۈزلـىرى مهيـنهت، كۆزلـىرى گۈنسـىز، بېشى سـاڭگىالپ كهتـكهنـىدى. قـارا كـىيـىمـلىك 

سـاقـچى ئۇنـىڭغا ۋارقـىراۋاتـاتـتى. ئـانـار يېنىدىكـى سـاقـچىغـا ئهگـىشـىپ ئۇ سـوراقـخانـىدىن ئۆتۈپ، ئۆزىنـىڭ 

سوراقخانىسىغا قايتىپ كىردى. 

سـوراق قـىلـىنـىپ بـاقـقانـالرنـىڭ ھهمـمىسـىگه مهلۇمـكى، سـوراق ـــ تهكـرارالش دېمهكتۇر. سـوراق 

قـىلغۇچـى ئـوخـشاش سـوئـالـنى تـوخـتىمـاي تهكـراراليـدۇ ۋە سـوراق قـىلـىنغۇچـىنـىڭ جـاۋابـىدىكـى زىل پهرقـلهرنـى 

تۇتۇۋېلىپ، شۇنىڭ ئىچىدىن قارشى تهرەپ يوشۇرغان ئهھۋالنى بىلىۋېلىشقا ئۇرۇنىدۇ. 

ئـانـار بـىر نهچـچه سـائهت سـوراق قـىلـىنـدى. سـاقـچىالر ئۇنـىڭدىن ئـايـرودرومـدا ئـالـلىبۇرۇن سـورىلـىپ 

بـولـغان سـوئـالـالرنـى قـايـتا - قـايـتا سـورىدى. ئـانـار گهپ قـىلـىۋاتـقانـدا، كـارىدورنـىڭ ئۇدۇلـىدىكـى ئۇيغۇر يـىگـىت 

بـار سـوراقـخانـىدىن چـىقـىۋاتـقان شـاپـىالق ئـاۋازىنـى ۋە تـوك سـوقتۇرغـان ئـاۋازنـى ئـاڭالپ تۇردى. ھېلىقـى ئۇيغۇر 

يـىگـىت تـوخـتىمـاي ئېچىنـىشـلىق چـىرقـىراۋەرگهچـكه، ئـانـار زېھنىنـى يـىغـىشـقا ئـامـالسـىز قـالـدى. بـاش سـوراقـچى 

ھهمـراھىغـا: «قـارشـى تهرەپـتىكـى سـوراقـخانـىدىكـىلهر ئهمـدى ئۇرۇۋەرمـىسۇن، ۋاراڭ – چۇرۇڭنىڭ دەسـتىدىن 

ئـىش قـىاللـمىدۇق» دېۋىدى، ئۇزاق ئۆتـمهي قـارشـى تهرەپـتىكـى سـوراقـخانـا جـىمـىپ قـالـدى، ئهمـما بۇ 

جىمجىتلىق پهقهت بىردەملىكال ئىدى. 

سـوراقـچى چـىقـىپ كهتـكهنـدىن كېيىن، بـىرەيـلهن چۈشـلۈك تـامـاق ئهكهلـدى، ئهمـما ئـانـار ئۇنـىمۇ 

يېيهلـمىدى. بـىر ئۇيغۇر سـاقـچى ئۇنـىڭغا ئـىسسـىق سۇ ۋە ئـاشـقازان دورىسـى ئهكـىرىپ بهردى. ئـانـار ئۇنـى 

ھۆرمهت يۈزىسىدىن «ئاكا» دەپ چاقىردى. 

ئۈچ سـائهتـتىن كېيىن، بـاش سـوراقـچى قـايـتىپ كېلىپ: «سهن بـىر مۇنـچه مهسـىله بـار دۆلهتـلهرگه 

بېرىپـسهن، شۇڭا سېنى قـايـتا سـوراق قـىلـىمـىز» دېدى. ئـانـار قـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ «مهسـىله بـار» دۆلهتـلهر 
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ئـىكهنـلىكـىنـى سـورىغـانـدا، سـوراقـچى «ئـامېرىكـا، تـايـالنـد، مـااليسـىيـا، قـىرغـىزىسـتان، قـازاقـىسـتان ۋە رۇسـىيه» 

دېدى. 

ئۇ: «ئـامېرىكـانـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىگه خـىزمهت سهۋەبـى بـىلهن 

باردىم. ئىلگىرىكى شىركهتتىكى خىزمهتداشلىرىم بۇنىڭغا گۇۋاھ بوالاليدۇ» دېدى. 

ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق سـوراق ئـاخـىرالشـقانـدا، ئـالـلىقـاچـان كهچ بـولۇپ كهتـكهنـىدى. بۇ ۋاقـىتـتا ھېلىقـى 

«ئـاكـا» سـوراقـخانـىغـا كـىرىپ كهلـدى، ئـانـار خۇددى قۇتقۇزغۇچـىسـىنـى كۆرگهنـدەك: «ئـاكـا، مهن ئهمـدى 

كهتـسهم بـوالمـدۇ؟» دەپ سـورىۋىدى، «ئـاكـا» بېشىنـى چـايـقىغـىنـىچه: «مـاۋۇ ئـىسسـىق سۇ قـاچـىالنـغان شېشه 

يېنىڭىزدا قالسۇن، تاماقنى ياخشى يهڭ» دەپ قويۇپ چىقىپ كهتتى. 

ئـانـدىن ئۇنـى ئـايـرودرومـدىن ئېلىپ كهلـگهن ئـىسـتىخـبارات خـادىمـى ئۇنـىڭ يۈك - تـاقـلىرىنـى ئېلىپ 

كهلدى. 

ئـانـار «ئهمـدى ئۆيـگه قـايـتسام بـوالمـدۇ؟» دەپ سـورىۋىدى، ھېلىقـى ئـىسـتىخـبارات خـادىمـى «بـارغـانـدا 

بـىلـىسهن» دېگىنـىچه، ئۇنـى بـاشـالپ سـىرتـقا قـاراپ مـاڭدى. يهنه بـىر ئهر كېلىپ ئۇنـىڭ قۇلـىقـىغـا نېمىلهرنـىدۇر 

پـىچـىرلـىۋىدى، ئـىسـتىخـبارات خـادىمـى بېشىنـى چـايـقىغـىنـىچه: «ئۇ تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلـگهن، شۇڭا ئۇنـى 

ھېچكىم قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇ» دېدى. 

 (3)

ئـانـار ئۇنـى ئـايـرودرومـدىن «يـاالپ» ئهكهلـگهن ئـىسـتىخـبارات خـادىمـى بـىلهن بـىر مـاشـىنـىغـا چـىقـىرىلـدى. 

ئۇ دېرىزىدىن سـىرتـقا قـاراپ، بـالـىلـىق چـاغـلىرىدىكـى كۇيتۈن شهھىرىنـىڭ ئـاسـاسهن تـونۇغۇسـىز بـولۇپ 

كهتـكهنـلىكـىنـى كۆردى. ئۇالر غهربـكه، ئۇ چـوڭ بـولـغان مهھهلـله تهرەپـكه قـاراپ مـاڭدى. ئـانـار ئهيـنى 

چـاغـدىكـى ھالـىتـىنـى ئهسـلهپ شۇنـداق دەيـدۇ: «كۆڭلۈمـدە شۇنـداق بـىر ئۈمـىد يـاكـى خـام خـىيـال تۇغۇلـدىكـى، 

مـاشـىنـا گـويـا ئـىلـگىرىكـى ئۆيـىمـىزگه قـاراپ كېتىۋاتـقانـدەك ھېسسىيـاتـتا بـولـدۇم». ئهمـما، ئۇالر بېيجىڭ غهربـىي 

يـولـىدىكـى يېڭىدىن سېلىنـغان سـاقـچىخـانـىغـا بـاردى. ئـانـار سـاقـچىخـانـىنـىڭ زالـىدا ئـىلـگىرىكـى قـوشـنىسـىنـى، يهنـى 

دادىسـى بـىلهن بـىر مهكـتهپـته دەرس ئۆتـىدىغـان بـىر بـوۋايـنى كۆردى. ئـانـار ئۇنـىڭ قـىزى بـىلهن كـىچـىكـىدىن 

بـىلـله ئـويـناپ چـوڭ بـولـغانـىدى. ئـانـار پهس ئـاۋازدا، قـازاقـچه «يـاخشـىمۇسـىز، تـاغـا. مېنى تـونۇدىڭىزمۇ؟» 

دېۋىدى، بوۋاي ئۇنىڭغا جاۋاب بهرمىدى ۋە ئۇنى گهپ قىلماسلىققا ئۈندىدى. 

ئـانـارنـىڭ كۆزلـىرىگه يـاش كهلـدى. كېيىن ئۇ شۇ چـاغـدىكـى ئهھۋالـنى ئهسـلهپ شۇنـداق دەيـدۇ: «مهن 

ئۇنـى كۆرگهنـدە، تېخى يېقىنـدىال ئـالهمـدىن ئۆتـكهن دادامـنى كۆرگهنـدەك بـولـغانـىدىم، شۇنـداقـال پهۋقۇلـئاددە 

قورقۇنچ ۋە خورلۇق ھېس قىلىۋاتاتتىم (شۇڭا ئىختىيارسىز كۆزلىرىمگه ياش كهلگهنىدى)». 
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ئـانـار بـىر ھامـىلـدار سـاقـچىنـىڭ ئـارقـىسـىدىن مېڭىشـقا بۇيـرۇلـدى. ئۇالر مېڭىۋاتـقانـدا، ھېلىقـى سـاقـچى 

يۇمـشاق ئـاھاڭدا، قـازاقـچه: «ئۇالر نېمه دېسه شۇنـى قـىلـىڭ، ھهرگـىز قـارشـىلـىق قـىلـماڭ، بـولـمىسـا جـاپـا تـارتـىپ 

قـالـىسـىز» دېدى. بـىر مهخـپىي ئۆيـگه كـىرگهنـدىن كېيىن، سـاقـچىالر ئـانـارنـى كـىيـىمـلىرىنـى سېلىشـقا بۇيـرۇدى. 

ھېلىقـى ھامـىلـدار سـاقـچى ئـانـارنـىڭ بهدەنـلىرىنـى ئـاختۇرۇپ، ئۇنـىڭ زىبۇزىنـنهت ۋە ئـايـاغ بـوغقۇچـىنـى مۇسـادىرە 

قىلدى. 

زالـغا قـايـتقانـدىن كېيىن، يهنه بـىر سـاقـچى ئۇنـىڭ شهخسـىي ئۇچۇرلـىرىنـى خـاتـىرىلـىدى. بۇ سـاقـچى 

قـارىمـاقـقا ئۇيغۇر يـاكـى قـازاقـتهك قـىالتـتى، ئـانـار تۇيۇقسـىزال جـاسـارەتـلىنـىپ «مهن نېمىشـقا بۇ يهردە قـالـىمهن؟» 

دەپ سورىدى. 

ھېلىقـى سـاقـچى: «سېنى بـىر گهۋدىلهشـكهن سۇپـا (تـولۇق ئـىسـمى «بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ 

قـىلـىش سۇپـىسـى» (ݣଘ֢ݳӞ֛۸ᘶ) بـولۇپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يهرلـىك خهلـقلهرنـىڭ 

ھاكـىمـىيهت تهرىپـىدىن ئـىگـىلهنـگهن بـارلـىق ئۇچۇرلـىرى كـىرگۈزۈلـگهن ۋە ئۇالرنـىڭ ئـىش – پـائـالـىيهتـلىرىنـى ئهڭ 

يۇقـىرى چهكـته نـازارەت قـىلـىدىغـان، شۇنـداقـال شۇ ئـارقـىلـىق كـىمـلهرنـىڭ «گۇمـانـلىق»، «خهتهرلـىك» 

ئـىكهنـلىكـىنـى بېكىتـىدىغـان قـورقۇنچـلۇق رەقهمـلىك كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـى بـولۇپ، ئۇنـى دەۋرىمـىزدىكـى ئهڭ 

ئـىلـغار كۆزىتـىش تېخنىكـىلـىرىنـىڭ مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهت ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـدۇرۇلۇشـىنـىڭ مـىسـلىسـىز ئۆرنـىكـى 

دېيىشـكه بـولـىدۇ. بۇ ھهقـته ژۇرنـىلـىرىمـىزنـىڭ ئـالـدىنـقى سـانـلىرىغـا بېسىلـغان، «يېڭى لـىنـىيه تهتـقىقـات 

ئـىنـىسـتىتۇتـى»نـىڭ «ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى»نـامـلىق دوكـالتـىنـىڭ ئـاالقـىدار بۆلهكـلىرىدىن نـىسـبهتهن 

ئهتـراپـلىق ئۇچۇرغـا ئېرىشهلهيسـىز، ت) نـىڭ خـادىمـلىرى ئېلىپ كهلـدى، سهن نۇرغۇن دۆلهتـلهرگه بېرىپـسهن، 

قـارىغـانـدا مهسـىلهڭ ئېغىردەك قـىلـىدۇ» دېدى. ئـانـدىن ئۇ يهنه ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇرغـان پېشقهدەم پـىروفېسسورنـى 

كۆرسـىتـىپ: «ئۇ قـازاقـىسـتانـغا قـىرىق نهچـچه قېتىم بېرىپ كهپتۇ، بۇ يهرگه ئېلىپ كېلىنـگىنـىگه ئـون كۈن 

بولۇپ قالدى، قارىغاندا سهنمۇ مۇشۇ يهردە ئۇزۇن تۇرۇپ قالىدىغاندەك قىلىسهن» دېدى. 

بۇنـى ئـاڭلىغـان ئـانـار قـاتـتىق ئهنـدىكـىپ كهتـتى. ئۇ بـوۋايـنىڭ يېنىدا ئـولتۇرغـانـدا، بـوۋاي پهس 

ئـاۋازدا: «بـاالم، سـىز قـىزىم بـىلهن بـىلـله چـوڭ بـولـغان، ئۆزۈمـنىڭ قـىزىغـا ئـوخـشاش تۇرسـىڭىز، سـىزنـى قـانـداقمۇ 

تـونۇمـاي قـاالي؟ ...  دادىڭىزنـىڭ يـاتـقان يېرى جهنـنهتـته بـولسۇن» دەپ ئۇنـىڭغا تهسهلـلى بهردى. 

ئـارقـىدىن ئۇنـىڭغا ئېھتىيـاتـچان بـولۇشـنى، چـىداشـنى، كـومـپارتـىيهنـى تهنـقىد قـىلـماسـلىقـنى، چهتـئهلـگه چـىقـقانـدا 

كۆرگهنـلىرىنـى مـاخـتىمـاسـلىقـنى جېكىلـىگهنـدىن كېيىن: «چـوقۇم قهيـسهر بـولۇڭ، ھهمـمه ئـىشـالر ئۆتۈپ كېتىدۇ، 

بۇ يهردە قورقمىسىڭىزمۇ بولىدۇ، يېنىڭىزدا تاغىڭىز بار» دېدى. 

2021، ماي-ئىيۇن 68 ئۇيغۇرالر 22-سان



تۇتۇپ تۇرۇلـغانـالر ئـادەتـته سـوراقـخانـىدا ـــ ئهرلهر بـىر تهرەپـته، ئـايـالـالر بـىر تهرەپـته ئۇخـاليـتتى، 

ئهمـما سـوراقـخانـا تـولۇپ كهتـكهچـكه، شۇ كۈنـى كهچـته، سـاقـچىالر زالـغا بـىر ھهربـىيـچه كـارىۋات قـويۇپ بهرگهن 

بــولۇپ، ئــانــار بــىلهن يهنه بــىر يــاش قــىز شۇ كــارىۋاتــتا تهڭ يــاتــتى. ئۇ قــىز قــىزىل رەڭلىك كۆيــنهك 

كـىيـىۋالـغانـىدى. «ئۇ بهكـال ئـورۇق ئـىدى ۋە بـىغۇبـار كۆزلـىرىنـى مـاڭا تـىكـكىنـىچه جـىمـمىدە يـاتـاتـتى. ئۇنـىڭ 

چىرايىغا قاراپ، ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى جهزم قىلدىم» دەيدۇ ئانار. 

ئۇالر ئـاشۇ كـارىۋاتـتا قـىسـتىلـىشـىپ يېتىشـتى. ھېلىقـى قـىز ئۆزىنـىڭ ئـوقۇغۇچـى ئـىكهنـلىكـىنـى، زاپـيا 

(Zapya) دېگهن ھۆجـجهت ھهمـبهھىرلـىشـىش يۇمـشاق دېتالـىدىن مۇزىكـا چۈشۈرگهنـلىكـى ئۈچۈن قـولـغا 

ئېلىنـغانـلىقـىنـى ئېيتتى. خـىتـايـنىڭ «بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى»نـىڭ خـادىمـلىرى 

ئـىشـلىتـىش ئهھۋالـىنـى تـىزىمـالپ تۇرىدىغـان، «گۇمـانـلىق» يۇمـشاق دېتالـالردىن نهچـچه ئـونـى بـار بـولۇپ، 

نۇرغۇن كـىشـىلهر ئۇالرنـىڭ كـونـكرېت قـايسـى دېتالـالر ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـمهيـتتى. ھېلىقـى قـىزنـىڭ ئـانـارغـا ئېيتىپ 

بېرىشـىچه، ئۇنـىڭ بـىر سـاۋاقـدىشـى ۋە يهنه بـىر قـاسـساپمۇ زاپـيا يۇمـشاق دېتالـىنـى ئـىشـلهتـكهنـلىكـى سهۋەبـلىك 

قولغا ئېلىنغانىكهن. 

بۇ 7 - ئـاي مهزگـىلـلىرى بـولـغاچـقا، ھاۋا نـاھايـىتـى ئـىسسـىق، يهنه كېلىپ پـاشـا تـولـىمۇ كۆپ ئـىدى. 

ئـانـار پـاشـىالرنـىڭ دەردىدە كېچىچه تۈزۈك ئۇخـلىيـالـمىدى. زالـدىكـى چـىراغـالر كېچىچه يـورۇق تۇرغـان، 

شۇنـداقـال سـاقـچىالرنـىڭ سۆزلـىشـىش ئـاپـپاراتـىدىن چـىقـقان شـاۋقۇن – سۈرەنـلهر تـوخـتىمـاي ئـاڭلىنـىپ تۇرغـانـىدى. 

سـاقـچىالر بۇ يهردە زەھهرلـىك چېكىمـلىك چهككۈچـىلهر، ھاراقـكهشـلهر، قـاتـناش قـائـىدىسـىگه خـىالپـلىق 

قـىلغۇچـىالر ۋە بـاشـقا يېنىك جـىنـايهت سـادىر قـىلـغانـالرنـىڭ دېلوسـىنـى بـىر تهرەپ قـىالتـتى ۋە بۇ يهرگه 

ئهكېلىنـگهنـلهرگه تـولـىمۇ قـوپـال مۇئـامـىله قـىالتـتى. بـىر قېتىم، يـولۋاس ئـورۇنـدۇقـقا ئـولتۇرغۇزۇلـغان بـىر ئهر 

(قىيىن – قىستاققا چىدىماي): «ياشىسۇن ماۋ زېدوڭ! ياشىسۇن كومپارتىيه!» دەپ توۋلىۋەتكهنىدى. 

ئهتـىسـى ئـانـار دوختۇرخـانـىغـا ئېلىپ بېرىلـىپ، سـاالمهتـلىك ئهھۋالـى تهكشۈرۈلـدى. ئۇالر ئۇنـىڭ قـان ۋە 

سۈيـدۈك ئهۋرىشـكىسـىنـى ئېلىپ، ئېلېكترو كـاردىئـوگـرامـما، ئۇلـترا ئـاۋاز دولقۇنـى ۋە رېنتىگېن قـاتـارلـىق 

ئۈسكۈنـىلهردىمۇ تهكشۈردى. سـاقـچىخـانـىغـا قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، سـاقـچىالر ئۇنـى رەسـىمـگه تـارتـىپ، 

بـارمـاق ئـىزى ۋە DNA ئهۋرىشـكىسـىنـى ئـالـدى. ئۇالر يهنه ئۇنـىڭ كۆز پهردىسـىنـى سـىكـانېرلـىدى. شۇنـداقـال، 

ئۇنـىڭ ئـاۋاز ئهۋرىشـكىسـىنـى ئېلىش ئۈچۈن، ئۇنـى بـىر مـىكـروفـونـغا قـاراپ گهپ قـىلـىشـقا بۇيـرۇدى. چۈنـكى، 

ئۇنـىڭ تېخىمۇ كۆپ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرى چـوقۇم «بـىر گهۋدىلهشـكهن بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى»غـا 

يوللىنىشى كېرەك ئىدى. 
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شۇ كۈنـى كهچـته، ئـانـار بـىلهن ھېلىقـى ئۇيغۇر قـىز سـوراقـخانـىدا ئۇخـلىدى، ئهمـما ئۇ يهر زالـدىنمۇ 

بهتـتهر ئـىدى. چۈنـكى، ئۇ يهرنـىمۇ پـاشـا بېسىپ كهتـكهن، سۆزلـىشـىش ئـاپـپاراتـىنـىڭ ئـاۋازى يهنـىال ئېنىق 

ئـاڭلىنـىپ تۇراتـتى، بۇنـىڭدىن سـىرت ئـانـار ئهمـدى بـاشـقا ئـىكـكى ئـايـال بـىلهن كـىچـىك تۆمۈر قهپهسـكه سـولـىنـىپ 

قـالـغانـىدى. سـوراقـخانـىنـىڭ ئـىچـى ھهم تـىنـجىق، ھهم ئـىسسـىق ئـىدى. ئهمـما، ئۇ چـىلـىق – چـىلـىق تهرلهپ 

كهتـكىنـىگه قـارىمـاسـتىن، پـاشـىدىن مۇداپـىئهلـىنـىش ئۈچۈن يهنـىال بـاش – كۆزلـىرىنـى لۆڭگه بـىلهن 

ئورىۋالغانىدى. ئۇنىڭ ئاشقازىنىمۇ قاتتىق ئاغرىۋاتاتتى. 

يهنه بـىر قهپهسـته، پېشقهدەم پـروفېسسور ئـىكـكى ئۇيغۇر ئهر بـىلهن بـىرگه قـامـالـغانـىدى. كېچىدە، 

پـىروفېسسور يهردىكـى سېلىنـچىدا ئۇخـاليـتتى. يـاشـراق ئـىكـكى ئۇيغۇر بـولـسا تـامـغا كـويـزىالپ قـويۇلـغان 

بـولـغاچـقا، يېتىش ئـىمـكانـىيـىتـى يـوق ئـىدى. كېيىنـكى بـىر نهچـچه كۈنـدە، ئـانـار بۇ ئـىكـكى يـاشـنىڭ پهقهت 

تاماق يېگهن ۋە ھاجهت قىلغان چاغدىال، ئاندىن كويزىسىنىڭ ئېلىۋېتىلىدىغانلىقىنى بايقىدى. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

داۋامى كېيىنكى ساندا 
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھهدىس ھهققىده بايانالر  
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بايانالر 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ۋاپـات بـولـغانـدىن تـارتـىپ كۈنـىمـىزگه نۇرغۇن ئـازغۇن ۋە ئـاشقۇن پـىكـىر ئېقىمـلىرى 

مهيـدانـغا چـىقـقان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا نـىيـىتـى يـاخشـى، لېكىن قـىلـىقـى نـاچـار بـولـغان پـىرقـىلهر، ئهسـلىدىنـال قـارا 

نـىيـىتـى چـىقـىپ تۇرغـان ھهر خـىل مۇددىئـادىكـى پـىرقـىلهرمۇ بـار ئـىدى. بۇالرنـىڭ ئـالـدىنـقى دەۋردىكـىلـىرى ھهدىس 

ئـىلـمىنـىڭ ئهھمىيـىتـىنـى كۈچهيـتىش ئۈچۈن ھهر خـىل يـالـغان ھهدىسـلهرنـى تـوقۇپ چـىقـىپ، ھهدىسـلهرنـىڭ ئېتىبـارىنـى ۋە 

ھۆرمـىتـىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۇشـتا يېتهرلـىك«تۆھپه» كۆرسهتـكهن بـولـسا، كېيىنـچه ئـوتتۇرىغـا چـىقـقانـلىرى ھهدىس ئـىلـمى ۋە 

ھهدىسـلهرنـىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـىدىكـى ئـورنـىنـى پۈتۈنـلهي نهزەردىن سـاقـىت قـىلـىشـنى تهشهببۇس قـىلـىپ، ئـاز بـولـمىغـان 

ئـاۋارىچـىلـىقـالر ۋە مـالـىمـانـچىلـىقـالرغـا سهۋەبـچى بـولـدى. ھهتـتا ھهدىس ھهقـقىدە بـىلـىدىغـان مهلۇمـاتـلىرى خېلىال يۈزەكـى 

يـاكـى يـوقـنىڭ ئـورنـىدا بـولـغان كـىشـىلهر بۇالرنـىڭ ئـاكـتىپ قـولـلىغۇچـىلـىرىغـا ئـايـلىنـىپ، مهلۇم دائـىرىدە كۆلهم ھاسـىل 

قـىلـىپ، بۈگۈنـكى كۈنـىمـىزگه قهدەر تهسـىرىنـى ۋە خـاتـا پـىكـىرلـىرىنـى يهنـىمۇ كېڭهيـتىشـكه ۋە ئـومۇمـالشـتۇرۇشـقا 

ئۇرۇنۇۋاتـىدۇ. بۇ خـىل ئۇرۇنۇشـالرنـىڭ ھازىرقـى زامـانـىمـىزدىكـى ئهڭ تـىپـىك ئـىپـادىسـى ھهدىس ئـىنـكارچـىلـىقـى بـولۇپ، 

مهيـلى ئهرەبـلهردىن چـىقـقان، يـاكـى تۈركـلهردىن چـىقـقان ۋە يـاكـى بـاشـقا مـىلـلهتـلهردىن چـىقـقان ھهدىس ئـىنـكارچـىلـىرى 

بـولسۇن ھېچبىر تېگىشـلىك سـاالھىيهتـلهرنـى ھازىرلـىمـاي تۇرۇپـال، ئۆز ئـالـدىغـا دەلـىل - ئـىسـپاتسـىزال ھهدىسـلهرنـى 
بـاھاالپ ۋە ھۆكۈم قـىلـىپ،  نۇرغۇن قـااليـمىقـانـچىلـىقـالرغـا سهۋەبـچى بـولـغانـدىن سـىرت، ئـىدىيـىۋى ۋە ئـىلـمىي 

خـاتـالـىقـالرنـى كۆپـلهپ سـادىر قـىلـماقـتا. ھازىرقـى مۇھاجـىرەتـته يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى بهزى كـىشـىلهربۇ نـازۇك 

مهسىلىدە بىردىنال قايمۇقۇپ قېلىش ۋە گاڭگىراش ھالىتىدە تۇرماقتا.  

ئهمهلـىيهتـته ھهدىسـكه ھۆكۈم بېرىش ۋە ئۇنـىڭدىن ھۆكۈم چـىقـىرىش مهسـىلـىسـىدە، مۇھهددىسـلهر ئـارىسـىدا 
مۇھىم شهرت قـىلـىنـغان جهرھ (تهنـقىد ۋە تهپـتىش ) ۋە تهئـدىل ( بېكىتـىش ۋە جهزىمـلهشـتۈرۈش) ئۇسۇلـى بهكمۇ 
كهسـكىن بـىر قـورال ۋە بهكمۇ سهزگۈر بـىر ئۆلـچهم قـاتـارىدا قـوبۇل قـىلـىنـغان بـولۇپ، بۇ ئۇسۇلـالرنـىڭ سۈزگۈچـىدىن 

ئۆتكۈزۈلـمىگهن ھېچبىر نهرسه، ھېچبىر ھهدىس ۋە سهنهدلهر(رىۋايهت مهنـبهلـىرى) قـالـمىغـان دېسهك تـامـامهن بـولـىدۇ. 

بـولۇپمۇ ھهدىسـلهرنـىڭ سهنهدلـىرىدە رىۋايهت قـىلـغانـالرنـىڭ ھالـى ۋە ۋەزىيهتـلىرىگه ئـائـىت بـولـغان جهھهتـلهردە خۇددى 

قـىلـنى قـىرىقـقا بۆلـگهنـدەك ئـىنـچىكه تهھلىلـلهر، تهتـقىقـاتـالر بـولـغان. قۇرئـانـدىن كېيىن ئهڭ سهھىھ كـىتـاب دەپ قـوبۇل 

قـىلـىنـغان بۇخـارى ۋە مۇسـلىم ھهدىسـلىرى ھهقـقىدىمۇ بۇ خـىل تهتـقىقـات بـولـغان. ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ ھهدىس ئـالـغان 

سهكـسهنـدىن ئـارتۇق ئۇسـتازى ۋە مۇسـلىمـنىڭ 160 تـىن ئـارتۇق شهيـخى ھهقـقىدىمۇ تهھلىلـلهر بـولـغان. كۆرۈشـكه 

بـولـىدۇكـى، ھهدىس شهرىپـلهرنـىڭ مهرتـىۋىلـىرىنـىڭ ئېنىقـلىنـىشـى ۋە تهھلىل، جهرھ ۋە تهئـدىل ئـىشـلىرى ھىجـرىيه 

تۆتـىنـچى ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرلـىرىغـا قهدەر داۋامـالشـقان ۋە شۇ زامـانـدىال تـامـامـالنـغان. ئۇنـىڭدىن كېيىنـكى تهھلىلـلهر ۋە 

ئـىزدىنـىشـلهر پهقهتـال بۇرۇنـقى تهتـقىقـاتـالرنـىڭ ئۈسـتىگه قۇرۇلـغان قـىسـمىدۇر. «ھهقـقه ئـاشـىقـلىق» ۋە «دىن مۇھهبـبىتـى» 
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نـامـىدىن قـىلـىنـغان بۇ ۋەزىپـىنـى ئهھلى سۈنـنهت مۇھهددىسـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى غهرەزسـىز ۋە مۇتهئهسسـىپـلىكـنى تـاشـالش 

شهكـلىدە ئـىنـتايـىن ئۆلـچهمـلىك ۋە ئـادىل شهكـىلـدە ئـورۇنـدىغـان. بـىراق، مهسـىلـىنـىڭ تـامـامهن ھهل قـىلـىنـىشـى ئـانـچه 

ئـاسـان ئـىش بـولـمىغـاچـقا، ھهدىس ئـىمـامـلىرى ئـارىسـىدا ھهدىسـلهرنـىڭ مهرتـىۋىسـىنـى ئېنىقـالش مهسـىلـىسـىدە بـىر تۈركۈم 

ئـىخـتىالپـالر (خـىلمۇ –خـىلـلىقـالر) ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان. ھهدىس بـاھالـىغۇچـى كـاتـتا مۇھهددىسـلهرنـى ئۈچ–تۆتـى بـىر 

ھهدىسـنى تهكشۈرۈپ، تهتـقىق قـىلـغانـدىن كېيىن، ئـىجـتىھاد قـىلـىپ «زەئـىپ» دېگهن بـولـسا، شۇ تـىپـتىكـى مۆتـىۋەر 
مۇھهددىسـلهر تهكشۈرۈش ۋە تهتـقىق قـىلـىشـتىن كېيىن، ئـىجـتىھاد نهتـىجـىسـىدە ئـالـته–يهتـتىسـى ئۇ ھهدىسـكه «سهھىھ» 

ۋەيـاكـى «ھهسهن» مهرتـىۋىسـىنـى بهرگهن ئهھۋالـالرمۇ بـولـغان. ئهپسۇسـكى بۇ جهھهتـته بهزى بـىر تهرەپـلىمه 
قاراشتىكى، پىكرى مۇتهئهسسىپ، ھهمدە ساالھىيىتى كهمچىل بولغانالرمۇ ئوتتۇرىغا چىققان. 

ھهدىس ئـىلـمىنـىڭ ئۆزىگه خـاس پـىرىنسـىپـلىرى بـار بـولۇپ، بۇنـىڭدىن خهۋەرسـىز ھالـدا ھهدىس ھهقـقىدە ئۆز 

خـاھىشـى بـويـىچه بـىلـجىرالپ يۈرۈۋاتـقان كـىشـىلهرگه بۇ ھهقـته ئـازراق ئهسـلهتـمه ۋە ئهسـكهرتـمهبېرىپ قـويـماي بـولـمايـدۇ، 

ئهلۋەتـته. ئـاتـمىش – يهتـمىشـكه يهتـكهن مهنـبه تۈرىدىكـى ھهدىس كـىتـابـلىرىدىكـى بـارلـىق ھهدىسـلهرنـىڭ سهنهدلـىرى 

ۋە رىۋايهت يـولـلىرى بـويـىچه ئۈچ خـىل مهرتـىۋىسـى بـاردۇر. بۇالر سهھىھ ھهدىسـلهر، ھهسهن ھهدىسـلهر ۋە زەئـىپ 
ھهدىسـلهردۇر. بۇنـى مۇھهددىس ئـالـىمـالر ئـايـرىم ئـىزاھاليـدۇ. بۇنـى ھهركـىم ئۆز ئـالـدىغـا چۈشـىنهلـمهيـدۇ. بـىراق، قۇرئـان 

ۋە سۈنـنهتـنىڭ ئهھلى بـولـمىغـان بـىر تۈركۈم كـىشـىلهر كۆپـلىگهن سهھىھ ھهدىسـلهرگه «بۇنـى ئهقـىل قـوبۇل قـىلـمايـدۇ» 
دەپ، ھهدىسـنىڭ شهرىپـىگه داغ تهككۈزۈشـكه تـىرىشـقان ئهھۋالـالرمۇ بـولـغان. بۈگۈن بـىزدە كۆرۈلۈۋاتـقان مهسـىله دەل 

شۇالرنـىڭ ئـىدىيـىسـى بـىلهن ئهيـنهن قـورالـلىنـىپ، ئـوخـشاش پـىكـىرنـى بـازارغـا سـالـىدىغـان، ئـىسـالمـنى راۋۇرۇس ئـىسـالم 

ئـالـىمـىنـىڭ ئهسـىرىدىن يـاكـى ئـاغـزىدىن چۈشـىنـىشـتىن ئۆزىنـى بـىھاجهت ھېسابـاليـدىغـان، گېزى كهلـسه سۈرە فـاتـىھهنـىڭ 

بـىر ئـايـىتـىنـىمۇ ئۆلـچهمـلىك قـىرائهت قـىاللـمايـدىغـان، سهھىھ ھهدىس كـىتـابـلىرىنـى يـوچۇق ئـىزدەش غهرىزىدە مـالـتىالپ، 

ھهقـتىن قۇسۇر تېپىشـقا ھېرىسـمهن قهلـبى بۇزۇق كـىشـىلهردىن چـىقـىۋاتـىدۇ. ھهدىس ئـىنـكارچـىلـىرىنـىڭ ئـارىسـىدا ئهرەب 

تـىلـىنـىڭ رەسۇلۇلـالھ دەۋرىدىكـى ئـىسـتىمـال مهنـىسـى بـىلهن قـوشۇپ مۇكهمـمهل ئـىگـىلـىگهن، شۇنـداقـال تهپسـىرشۇنـاسـلىق، 

ھهدىسشۇنـاسـلىق، فـىقھى پـىرىنسـىپـلىرى، فـىقـىھشۇنـاسـلىق، ئـىسـالم تـارىخـى… قـاتـارلـىق پهنـلهردە مۇشۇ پهنـلهرنـىڭ 

كهسـىپ ئـىگـىلـىرى تهرىپـىدىن ئېتىراپ قـىلـىنـغان سۆز سـاھىبـىدىن بـىرىنـىمۇ ئۇچـراتـقىلـى بـولـمايـدۇ. ئۇالرنـىڭ ھهدىس 

ھهقـقىدە سۆزلهپ يۈرگهنـلىرى تـولـىمۇ بـىمهنه ۋە سـاخـتىلـىق، كۆز بـويـامـچىلـىق بـىلهن تـولـغانـكى، ئۇالرنـىڭ ھالـىنـى 
بهئهيـنى داڭلىق دوختۇرخـانـىنـىڭ ئـىچـكى كېسهلـلىكـلهر بۆلۈمـىدە ئـىنـسان مېڭىسـىنـى ئـوپېراتسـىيه قـىلـىمهن دەپ چېپىپ 

يۈرگهن مال دوختۇرىغا ئوخشىتىشقا بولىدۇ. 

ھهدىسـلهرنـىڭ رىۋايهت ۋە تهتـقىقـاتـلىرىدا سـاھابـىلهر شۇ قهدەر ئـىنـچىكـىلـىك كۆرسهتـكهن. مهسـىلهن: مهشھۇر 

سـاھابه جـابـىر ئـىبـنى ئـابـدۇلـالھ شـامـدىكـى ئـابـدۇلـالھ بـىن ئهنهسـتىن نهقـىل قـىلـىنـغان بـىر ھهدىسـنى ئېنىقـالش ئۈچۈن 

مهدىنـىدىن چـىقـىپ شـامـغا بـارغـان. ئهبۇ ئهييۇپ ئهنـسارى مهدىنـىدىن چـىقـىپ مـىسـىرغـا بـارغـان ۋە ئۇقـبه ئـىبـنى ئـامـىر 

رىۋايهت قـىلـغان بـىر ھهدىسـنىڭ تهتـقىقـاتـى ئۈچۈن ئۇنـىڭ يېنىغـا بـارغـان. ھهزرىتـى ئهلـى ئـاڭلىغـان بـىر ھهدىسـنى 

ئېنىقـالش ئۈچۈن نهقـىل قـىلغۇچـىنـى قهسهم قـىلـدۇرۇشـنى ئـادەت قـىلـغان. كېيىنـكى تـابـىئـىن ۋە تهبه تـابـىئـىنـالر دەۋرىدىمۇ 

بۈيۈك ئۆلـىمـاالر، تـابـىئـىن دەۋرىدىكـى ھهركـىمـدىن ھهدىس ئېلىۋەرمهسـلىك پـىكـرىدە بـولۇشـقان. مهسـىلهن، ئـىمـام مـالـىك 
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«مهن يهتـمىش كـىشـىنـى كۆردۈم، ھهربـىرى نـاھايـىتـى ئـىشهنچـلىك ۋە دۇرۇس ئـىنـسانـالرئـىدى. لېكىن ھهدىس نهقـىل 
قىلىشتا ئهھل (ساالھىيهتلىك) بولمىغانلىقتىن ئۇالرنىڭ ھهدىسلىرىنى ئالمىدىم» دېگهن. 

ئۇزۇن ئۆتـمهي، ئۇمهيـيهلهر سۇاللـىسـىنـىڭ ئـادىل خهلـىپـىسـى ئۆمهر ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىز بۇ ئـىشـقا نـاھايـىتـى 
ئهسـتايـىدىل قـاراپ، ھهدىسـلهرنـىڭ ئـازىيـىپ يـوقـىلـىپ كېتىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن، مهخسۇس ئـالـىمـالرنـى 
تهيـىنـلىگهن. نهتـىجـىدە جـىلـىد–جـىلـىد ھهدىسـلهر تـوپـالنـغان. كېيىنـچه ھهدىسـلهرنـىڭ مهرتـىۋە ۋە دەرىجه جهھهتـتىكـى 

تهتـقىقـاتـىغـا تۈپـتىن كۆڭۈل بۆلۈش زۆرۈرىيـىتـى تۇغۇلۇپ، شۇ زامـانـدىكـى مهشھۇر ھهدىسشۇنـاسـالردىن ئـىمـام ئهھمهد، 

ئـىمـام بۇخـارى، ئـىمـام مۇسـلىم، ئـىمـام تـىرمـىزى، ئـىمـام ئهبۇ داۋۇد، ئـىمـام نـاسـائـى، ئـىمـام ئـىبـنى ھىبـبان، ئـىبـنى ھۇزەيـمه 

ۋە ئىبنى جارۇدقا ئوخشاش بۈيۈق مۇھهددىسلهر مهيدانغا چىققان.  

ھهدىس ئـىلـمىنـىڭ يۈكسـىلـىشـى ۋە مۆتـىۋەر ھهدىس كـىتـابـلىرىنـىڭ مهيـدانـغا كېلىشـى ھارپـىسـىدىكـى تـارىخـىي 

ۋەزىيهت:  

(1) تۆت خهلىپه دەۋرى (632 - 661) ۋە ئۇمهييهلهر دەۋرى (661 - 750) 

ئـىسـالمـىيهتـنىڭ دەسـلهپـكى دەۋرىدە، بـولۇپمۇ بـىرىنـچى ئهۋالد سـائـادەتـمهن مۇسۇلـمانـالر دەۋرىدە ھهدىسـلهر 

ومۇميۈزلۈك توـپالنمىغاـن. بهلكـى بىـر قىـسىـم ساـھابىـلهر «سهھىفه» ناـملـىق ھهدىس رىساـلىـلىـرىنىـ يېزىش بىـلهنال 
چهكـلهنـگهن. شۇڭالشـقا پهيـغهمـبىرىمـىزدىن كېيىنـكى ئـىز بـاسـار تۆت خهلـىپه دەۋرىدە قۇرئـان كهرىمـنى بـىر كـىتـاب قـىلـىپ 

تـوپـالپ ۋە تۈپـلهپ چـىقـىش ۋەزىيهتـنىڭ تهقهززاسـى بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن ھهدىسـلهرنـى تـوپـالش، ئـايـرىش، 

تهكشۈرۈش، جهزمـلهشـتۈرۈش ۋە تۈپـلهپ چـىقـىشـقا ئـانـچه ئېھتىيـاج چۈشـمىگهن ئـىدى. چۈنـكى ھهزىرىتـى ئۆمهر 

سـاھابـىلهرنـىڭ مهدىنـىدىن بـاشـقا جـايـدا ئـولتۇراقـلىشـىپ ۋە يهرلـىشـىپ قېلىشـىنـى چهكـلىگهن. شۇ ۋەجـىدىن 

ھهدىسـلهرنـىڭ يـوقـاپ كېتىش ۋە ئۇنتۇلۇپ كېتىش ئهنـدىشـىسـى ئۇنـچه كۈچلۈك بـولـمىغـان. ھهزرىتـى ئـوسـمان دەۋرىدە 

قۇرئـان كهرىمـنى بـىلـىدىغـان قـارىالرنـىڭ كۆپـلهپ قـىرىلـىپ كېتىشـى سهۋەبـىدىن، قۇرئـان كهرىمـنى بـىر پۈتۈن كـىتـاب 
قـىلـىپ تـوپـالپ چـىقـىش قـانـداق زۆرۈر بـولـغان بـولـسا، ھهدىسـلهرنـى تـوپـالپ چـىقـىشمۇ تهخـىرسـىز زۆرۈرىيهتـكه ئـايـالنـدى. 

ئـىسـالم تـارىخـىدا ھهدىسـلهرنـى تـوپـالشـقا تۇنـجى كۆڭۈل بۆلـگهن خهلـىپه ھهزرىتـى ئۆمهر بـىنـى ئـابـدۇلـئهزىز ئـىدى. ئۇ 

تـاغـىسـى ۋەلـىد ئـىبـنى ئـابـدۇلـمهلـىك دەۋرىدە مهدىنـىگه ۋالـىي بـولـغان ئـىدى. ئۇنـىڭ ئـانـىسـى لهيـال خـانـىم ئهسـلىدە 

ھهزرىتـى ئۆمهرنـىڭ ئېسىل ئـوغـلى ئـاسـىمـنىڭ قـىزى بـولۇپ، لهيـال خـانـىم ئۇمهيـيهلهر خهلـىپه جهمهتـىدىكـى دۇرۇس ۋە 

ئـالـىيـجانـاب ئـابـدۇلـئهزىزگه يـاتـلىق قـىلـىنـغان ئـىدى. بۇالردىن بـىر ئـوغۇل تۇغۇلـغان. ئۇالر ئۆز ئـوغـلىنـى ئـىكـكىنـچى ئـىز 

بـاسـار خهلـىپه ھهزرىتـى ئۆمهرنـىڭ ئـىسـمىنـى قـويـغان ئـىدى. ئۇ ئـىلـگىرى داڭلىق سـاھابـىلهردىن ئهنهس ئـىبـنى مـالـىك، 

سـائـىب ئـىبـنى يهزىد، يۈسۈپ ئـىبـنى ئـابـدۇلـال، خهۋله بـىنـتى ھهكهم قـاتـارلـىقـالر، تـابـىئـىنـالردىن سهئـىد ئـىبـنى 

مۇسهيـيهب، ئۇرۋە ئـىبـنى زۇبهيـر ۋە رەبـى قـاتـارلـىقـالردىن بـىۋاسـته تهلـىم ئـالـغانـىدى. كېيىنـكى داڭلىق ھهدىس 

ئـالـىمـلىرىدىن ئهبۇ سهلهمه ئهبۇ بهكـرى ئـىبـنى مۇھهمـمهد زۇھرى، يهھيا ئهنـسارى، مۇھهمـمهد ئـىبـنى مۇنـكهدىر قـاتـارلـىق 

ئـالـىمـالر ئۇنـىڭدىن ھهدىس ئۆگهنـگهن ئـىدى. خهلـىپه ئۆمهر ئۆزىدىن بۇرۇنـقى ئـىز بـاسـار تۆت خهلـىپـىنـىڭ ئـىزىدىن 
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مـاڭالـىغـاچـقا، ئـىسـالم تـارىخـچىلـىرى تهرىپـىدىن بـىردەك بهشـىنـچى ئـىزبـاسـار خهلـىپه دەپ ئېتىراپ قـىلـىنـغان. ئۇنـىڭ 

ئۈسـتىگه ئۇ ھهدىس رىۋايهت قـىلـىشـتا ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك زات بـولـغان. ئۇنـدىن بـاشـقا ئۇ ئۆلـىمـاالرنـى ھهدىس بـىلهن 

شۇغۇلـلىنـىشـقا رىغـبهتـلهنـدۈرگهن. ئۇ مهدىنـىدىكـى قـازىسـى ئهبۇ بهكـرى ئـىبـنى ھهزمـىگه :«پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 
ھهدىسـلىرىنـى خـاتـىرىلهپ يېزىپ قـويـغىن. مهن ئۆلـىمـاالر تۈگهپ كېتىپ، ئـىلـىمـنىڭ يـوقـىلـىپ كېتىشـىدىن ئهنسـىرەپ 

قـالـدىم» دەپ خهت يـازغـان. شۇنـداقـال ئۇنـىڭغا بـاشـقا مۇھىم ئـىكـكى ئـالـىمـنىڭ بـىلـىدىغـان ھهدىسـلىرىنـى يـازدۇرۇپ 

ئهۋەتـىپ بېرىشـىنـى ئـاالھىدە جېكىلـىگهن. خهلـىپه ئۆمهر ھىجـىرىيه 99 - يـىلـى( مـىالدى 717 - يـىلـى) خهلـىپه 

بـولـغانـدىن كېيىنـال دەرھال تهسـىرى ئـاسـتىدىكـى بـارلـىق شهھهرلهرنـىڭ ئهمهلـدارلـىرىغـا ھهدىسـلهرنـى تـوپـالش تـوغـرىلـىق 

پهرمـان چۈشۈرگهن. ئهيـنى چـاغـدا ھىجـاز بـىلهن شـامـنىڭ تـونۇلـغان مۇھهددىس ئـالـىمـى ئـىبـنى شـىھاب زۇھرى ئۆزى 
تـوپـلىغـان ھهدىس كـىتـابـىنـى خهلـىپه ئۆمهر ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىزگه ئهۋەتـىپ بهرگهن. شۇنـداق قـىلـىپ، ئـىبـنى شـىھاب 

زۇھرىدىن بـاشـالپ ھهدىس شهرىپ تـوپـالمـلىرىنـى تۈزۈش ئـىشـى بـىر قهدەر كهڭ دائـىرىدە قـانـات يېيىشـقا بـاشـلىغـان. 
ئۇنـىڭدىن كېيىن تۇنـجى بـولۇپ ھهدىس كـىتـابـى تۈزگهنـلهر : مهكـكىدە ئـىبـنى جۇرەيـج، مهدىنـىدە ئـىمـام مـالـىك ئـىبـنى 

ئهنهس، بهسـرەدە ھهمـماد ئـىبـنى سهلهمه، كۇفهدە سۇفـيان سهۋرى، شـامـدا ئـىمـام ئهۋزائـى، ۋاسـىتـتا ھۇشهيـم، مـىسـىردا 

لهيـس ئـىبـنى سهئـىد، يهمهنـدە مهئـمهر ۋە خۇراسـانـدا ئـابـدۇلـال ئـىبـنى مۇبـارەك قـاتـارلـىق ئـالـىمـالر ئـىدى. ئۇالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى بـىر ئهسـىرنـىڭ دەۋرداش ئـادەمـلىرى ئـىدى. ئۇالرنـىڭ ھهدىسـلهرنـى جهمـلهپ ۋە تـوپـالپ كـىتـاب تۈزۈشـتىكـى 

ئـورتـاق ئۇسۇلـى بـولـسا، پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھهدىسـلىرىنـى سـاھابـىلهرنـىڭ سۆزلـىرى ۋە تـابـىئـىنـالرنـىڭ پهتـىۋالـىرى بـىلهن 

ئـارىالش بـايـان قـىلـىش ئـىدى. شۇڭالشـقا بـىز ئۇمهيـيهلهر دەۋرى( 750 - 661) دىكـى ھهدىس شهرىپـلهرنـى تـوپـالش، 

تهكشۈرۈپ ئـايـرىش ۋە تۈپـلهش ئـارقـىلـىق كـىتـاب ھالـىتـىگه كهلتۈرۈش جهريـانـىنـى تـولۇق ۋە مۇكهمـمهل، پۇخـتا ۋە 

تهرتـىپـلىك، پۇخـتا ۋە سۈپهتـلىك دەپ كېسىپ ئېيتالـمايـمىز. بۇ خـىل مۇكهمـمهلـلىك ۋە ئۇنۋېرسـالـلىق يهنـىال كېيىنـكى 

ئابباسىيالر دەۋرىگه تهئهللۇقتۇر.  

(2) ئابباسىيالر دەۋرى (750 - 1258)  

مـىالدى 750-يـىلـى ئـابـباسـىيـالر سۇاللـىسـى قۇرۇلـغانـدىن كېيىن، 744 - يـىلـدىن بۇيـان ئـىسـالم دۇنـياسـىنـىڭ 
داۋالغۇپ كهتـكهن سـىيـاسـى ۋەزىيـىتـى كۈنـدىن - كۈنـگه مۇقـىمـالشـقان. بۇ چـاغـدا سۇالله زېمىنـى ئـاسـىيـا، ئـافـرىقـا، 

يـاۋروپـاالرغـىچه كېڭهيـگهن ئـىدى. ئـابـباسـىيـالر سۇاللـىسـىنـىڭ دەسـلهپـكى 100 يـىلـدەك مهزگـىلـىدە (مـىالدىيه 750-
يـىلـىدىن 842-يـىلـىغـىچه)، بـولۇپمۇ خهلـىپه ھارۇن رەشـىد (مـىالدىيه 786-يـىلـىدىن 809-يـىلـغىچه سهلـتهنهت سۈرگهن) 

ۋە خهلـىپه مهئمۇن (مـىالدىيه 813-يـىلـىدىن 833-يـىلـىغـىچه سهلـتهنهت سۈرگهن) ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزگهن مهزگـىلـدە، 
سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي ئـىشـالرنـىڭ تېزدىن تهرەقـقىي قـىلـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئـىلـىم-پهن ۋە مهدەنـىيهت-مـائـارىپ 
جهھهتـته دۇنـياۋى خـاراكتېرلـىك گۈلـلىنـىش مهيـدانـغا كهلـگهن. تهرەقـقىيـپهرۋەر خهلـىپـىلهر شۇنـچه كهڭ زېمىنـغا 
ھۆكۈمـرانـلىق ئـورنـىنـى مۇسـتهھكهمـلهش ئۈچۈن، مهدەنـىيهت تهرەقـقىيـاتـىنـىڭ، ئـىجـتىمـائـىي ئهمهلـىيهتـنىڭ ۋە دىن 

تـارقـىتـىشـنىڭ ئېھتىيـاجـى تۈپهيـلىدىن ئـىنـسانـىيهتـنىڭ ئـىلـغار مهدەنـىيـىتـىنـى قـوبۇل قـىلـىش ۋە تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش نـىيـىتـىگه 

كېلىپ، بۇ ئـىشـنى يۇنـان، پـارس، ھىنـدىسـتان، رىم قـاتـارلـىق ئهيـنى چـاغـدىكـى مهدەنـىيهتـلىك ئهلـلهرنـىڭ قهدىمـىي 
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ئـىلـىم-پهن مـىراسـلىرىنـى يـىغـىپ ۋە رەتـلهپ ئهرەب تـىلـىغـا تهرجـىمه قـىلـىش ۋە تهتـقىق قـىلـىشـقا ئۇيۇشـتۇرۇش بـىلهن 

باشلىغان. 
ئۇمهيـيهلهر خهلـىپـىلـىكـىنـىڭ ئـاخـىرقـى دەۋرلـىرىدە بـاشـالنـغان ھهدىس - شهرىپـلهرنـى تـوپـالش ۋە تۈپـلهش 
خـىزمـىتـىمۇ بـىرخـىل رېتىمـدا داۋام قـىلـىپ يۈرۈپ، ھىجـىرىيه ئـىكـكىنـچى ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىغـا كهلـگهنـدە، يهنـى 
ئـابـباسـىيـالر دەۋرىدە گۈلـلىنـىش بـاسقۇچـىغـا قهدەم قـويـدى. ئـىسـالمـنىڭ دەسـلهپـكى چـاغـلىرىدا ھىجـاز بـىلهن ئـىراق 

ھهدىسـلهر ئهڭ كۈچلۈك راۋاجـالنـغان جـايـالر بـولـسا، ئۇزاق ئۆتـمهيـال شهرقـته بۇخـارا ۋە سهمهرقهنـدلهر، غهرب تهرەپـته 
قهيروۋان ۋە قورتۇبهلهر ھهدىس شهرىپ رىۋايهت قىلىشنىڭ مهركىزىي جايلىرىغا ئايالنغان.  

874 - يـىلـى ھازىرقـى ئۆزبېكىسـتان تهۋەسـىدە ئـابـباسـىيـالرغـا قـاراشـلىق سـامـانـىالر خـانـلىقـى قۇرۇلـغانـدىن كېيىن، 
ئهمـىر ئـىسـمائـىل ئهھمهد ۋە نهۋرىسـى نـاسـىرنـىڭ كۈچـىشـى بـىلهن سهمهرقهنـد ۋە بۇخـارا دىنـىي ئـىلـىم - مهرىپهت 
ئـوچـىقـىغـا ئـايـالنـدى. بـولۇپمۇ بۇ ئـىكـكى شهھهر ھهدىس بـىلـىمـلىرى ئۈچۈن مهركـىزىي ئـورۇنـالرغـا ئـايـلىنـىپ قـالـغان. 

بـىراق، 943- يـىلـى مهزكۇر خـانـلىق ئېغىر دەرىجـىدە مـالـىمـانـچىلـىقـقا پېتىپ، خهلـق بۇخـارا خهزىنـىسـىنـى قۇرۇقـداپ 

قـويـغانـدىن كېيىن، نـاسـىر ۋاپـات بـولـغانـدىن كېيىنـكى مهرىپهت مـاكـانـى بۇخـارا سۇلـتان سۇتۇق بۇغـراخـان دەۋرىدىكـى 

ئهزىزانه قهشـقهرگه ئـورۇن بـوشـاتـتى. بۇ ھالهت تـاكـى 1043 -يـىلـى غهربـىي ئـىلـىكـخان ئـىبـراھىم تـاۋغـاچ بۇغـراخـان 
بۇخـارانـى قـايـتىدىن ئـىلـىم - مهرىپهت ئـوچـىقـىغـا ئـايـالنـدۇرغـىچه داۋام قـىلـدى. كېيىنـچه، 1212 - يـىلـدىكـى نـايـمان 

خـانـزادىسـى كۈچلۈكـنىڭ قهشـقهرنـى خـاراب قـىلـىشـى، 1221 - يـىلـى بـاھاردا چـىڭگىزخـانـنىڭ مهشھۇر بۇخـارانـى 

خـانـىۋەيـران قـىلـىشـى بـىلهن بـاشـالنـغان قـىسـمهتـلهر سهۋەبـىدىن مهزكۇر ئـىكـكى مهرىپهت ئـوچـىقـى ھازىرغـىچه تـولۇق 
ئهسلـىگه كېلهلىـگىـنىـ يوـق. ئىـلگـىرى كۆپ ھهدىس رىۋايهت قىـلغۇچىـالر ساـھابىـلهر تاـبىـئىـنالردىن بوـلغـان زاتالر بىـلهنال 

چهكـلهنـگهن بـولـسا، كېيىنـكى كۈنـلهردە ھهدىس ئـىلـمى ۋە ھهدىسشۇنـاسـلىق يۇقـىرىقـى جـايـالردىن يېتىشـىپ چـىقـقان 

ھهدىس پېشۋالـىرىغـا مهركهزلهشـكهن. بـىز كېيىنـكى سـانـدا تـارىخـىي تهرتـىپ بـويـىچه مهيـدانـغا كهلـگهن ھهر خـىل 

ئۇسـلۇبـتىكـى ھهدىس كـىتـابـلىرىنـى قـىسـقىچه تـونۇشـتۇرغـانـدىن كېيىن، ھازىرغـىچه ئهڭ مۆتـىۋەر ۋە مۇكهمـمهل دەپ 

قـارىلـىۋاتـقان ۋە تۈرلۈك ھهدىسـلهرنـىڭ ئـانـا مهنـبهسـىگه ئـايـالنـغان گـىگـانـت ھهدىس كـىتـابـلىرى بـىلهن ئـاپـتورلـىرى ھهقـقىدە 

بىر قهدەر تهپسىلىي مهلۇمات بېرىشكه تىرىشىمىز.  

ئىزاھاتالر:  

1. ئۇمهييهلهر سۇاللىسى:  

661 - يـىلـنىڭ بېشىدا ھهزرىتـى ئهلـى كۇفه مهسـچىتـىدە شېھىت قـىلـىنـىپ، يېڭى خهلـىپه بـولـغان ئـوغـلى ئـىمـام 
ھهسهن ئـالـته ئـايـدىن كېيىن ھهزرىتـى مۇئـاۋىيهنـى چـاقـىرىپ، خهلـىپـىلـىكـنى ئۇنـىڭغا شهرتـلىك ئۆتۈنۈپ بهرگهن. شۇنـىڭ 
بـىلهن ئۇمهيـيهلهر سۇاللـىسـىغـا ئـاسـاس سېلىنـغان. بۇرۇنـقى قۇرەيـش ئـاقـساقـىلـى ئهبۇ سۇفـيانـنىڭ ئـوغـلى، مهشھۇر سـاھابه 

مۇئـاۋىيه ئۇمهيـيه جهمهتـىدىن بـولـغاچـقا، ئۇ ئـاسـاس سـالـغان سهلـتهنهت ئۇمهيـيهلهر سۇاللـىسـى دەپ ئـاتـالـغان. ئۇ 680 

- يـىلـى ۋاپـات بـولـغان. مۇئـاۋىيه رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن ئـىلـگىرى ھهزىرتـى ئهبۇ بهكـرى، ھهزىرتـى ئـوسـمان ۋە ھهزىرتـى 

2021، ماي-ئىيۇن 76 ئۇيغۇرالر 22-سان



ئهلـىنـىڭ خهلـىپـىلـىكـى مۇسۇلـمانـالرنـىڭ يۈكـسهك دەرىجـىدىكـى ئـىشهنـچىگه ئېرىشـكهن، ھۆرمهت-پهزىلهتـلىك، تهقۋادار، 

ئـادىل ئـالـىم-ئۆلـىمـا ۋە قـومـانـدانـالرنـىڭ بـىرلـىكـكه كېلىشـى بـىلهن قـانۇنـىيـالشـقان بـولسـىمۇ، مۇئـاۋىيه رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ 

خهلـىپـىلـىكـنىڭ مۆتـىۋەر مۇسۇلـمان بـاشـچىالرنـىڭ بـاش قـوشۇشـى بـىلهن تهيـىنـلىنـىشـتهك سـاغـالم پـىرىنسـىپ بـويـىچه ئـىش 

كۆرۈشـتىن ھالـىقـپ ئۆتۈپ، ئۆزىنـىڭ ئـوغـلى يهزىدنـى مۇسۇلـمان تۇپـراقـلىرىنـى ئهڭ يـاخشـى رەۋىشـته ئـىدارە قـىالاليـدىغـان 

ئـىشهنـچىلـىك نـامـزات دەپ قـاراپ، ھهر قـايسـى يۇرتـالرنـىڭ يۇرت چـوڭلىرىنـى نـىسـپىي شهكـىلـدە قـايـىل قـىلـىش 

نهتـىجـىسـىدە، ئۇنـى خهلـىپـىكـته ئۆزىنـىڭ ۋارىسـى قـىلـىپ بېكىتـتى. يهزدىن خهلـىپـىلـىك تهخـتىدە ئۈچ يـىل ئـولتۇرۇپ 
683 - يـىلـى ۋاپـات بـولـدى. ئـاقـىۋەت ئۇمهيـيهلهرسۇاللـىسـى غـايهت زور مـالـىمـانـچىلـىقـقا پـاتـتى. ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى زۇبهيـر 
ئهرەب يېرىم ئـارىلـىدا مۇسـتهقـىلـلىق جـاكـارالپ، ئۇمهيـيهلهرگه ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا بـويسۇنـمىدى. نهتـىجـىدە ۋەزىر مهرۋان 

ھاكىـمىـيهتنـى تاـرتىـۋېلىپ، ئوـغلـى بىـلهن قىـسقـىال 2 يـىل ئـىچـىدە ئـوتتۇرا شهرقـنى قـايـتا بـىرلـىكـكه كهلتۈردى. 685 - 

يـىلـى 11 - ئـاپـرىل بـارلـىق شـام ئهھلى ئـاشۇ مهرۋانـنىڭ چـوڭ ئـوغـلى ئـابـدۇمـىلـىكـكه بهيـئهت قـىلـغان. ئـاغـرىق مهرۋانمۇ 

شۇ يـىلـى 7 - مـاي خـاتـىرجهم كۆزيۇمـغان. شۇنـىڭ بـىلهن ئۇ ئۇمهيـيهلهر سۇاللـىسـىنـىڭ 5 - چـوڭ خهلـىپـىسـى بـولۇپ 
قـالـغان. نهتـىجـىدە ئۇمهيـيهلهر خهلـىپـىلـىرى مهرۋان ئۇرۇقـىدىن داۋامـالشـتى. ئـابـدۇلـمهلـىكمۇ 705 - يـىلـى ۋاپـات بـولـغىچه 

ئۇمهيـيهلهرنـىڭ سهلـتهنـىتـىنـى قـايـتىدىن پۇخـتىالپ، گۈلـلىنـىش مهنـزىرىسـى پهيـدا قـىلـدى. لېكىن ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـى بـىلهن 

ئـاۋام يهنـىال ئـىزچـىل ئۇۋالـچىلـىقـقا ئۇچـراپ كهلـگهن ھهزرىتـى ئهلـى ۋە ھهزرىتـى ئـابـباس جهمهتـىنـى قـولـالشـقا ئۆتـتى. 

شۇنـداق قـىلـىپ، 750 - يـىلـى ئۇمهيـيهلهر سۇاللـىسـى ئـاغـدۇرۇلۇپ، ئـابـباسـىيـالر ( 750 - 1258 ) سهلـتهنـىتـى 

تـىكـلهنـدى. 751 - يـىلـى 27 - ئـىيۇلـدىن 2 - ئـاۋغۇسـتقىچه داۋام قـىلـغان مهشھۇر تـاالس ئۇرۇشـىدىن كېيىن، 

ئهرەبلهر بىلهن تۈركلهرنىڭ يۈز يىللىق ئاداۋىتى يۇيۇلۇپ، تۈركلهرنىڭ ئىسالملىشىشىغا ئىجابىي تهسىر كۆرسهتتى.  

2. ئابباسىيالر سۇاللىسى خهلىپىلىكى:  

ئـابـباسـىيـالر ئـىنـقىالبـى مـىالدىيه 747-يـىلـى بـاھاردا ھازىرقـى خۇراسـانـدىن بـاشـالنـغان بـولۇپ، ھازىرقـى 

ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزۈۋاتـقان ئهرەب ئۇمهيـيهلهر سۇاللـىسـى خهلـىپـىلـىكـىنـى ئـاغـدۇرۇشـنى مهقـسهت قـىلـغان. شۇ يـىلـى 9 - 

ئـىيۇن ئهبۇ مۇسـلىم خۇراسـانـى ئۇمهيـيهلهرگه قـارشـى ئـوچۇق ئـاشـكارا قـوزغـىالڭ كۆتۈردى. قـوزغـىالڭ نـاھايـىتـى 
تېزالخۇراسـانـدىن ھالـقىپ، پۈتۈن شهرقـىي قـىسـىم ئـىسـالم دۇنـياسـىنـى قـاپـلىدى. مهزكۇر ئـىنـقىالبـنىڭ مهنـىۋىي 

رەھبهرلـىرىدىن بـىرى بـولـغان ئهبۇل ئـابـباس سـافـفاھ مـىالدىيه 749-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 28-كۈنـى ھهتـتا ئۇمهيـيهلهر 
ئـاغـدۇرۇلۇشـتىن ئـىلـگىرى كۇفه مهسـچىتـىدە خهلـىپه دەپ ئېتىراپ قـىلـىنـدى. ئـىكـكى ئـايـدىن كېيىن ، يهنـى 750 - 

يـىلـى 25 - يـانۋار ھهر ئـىكـكى قـوشۇن بۈيۈك زاب دەريـاسـى قـىرغـىقـىدا (ھازىرقـى ئـىراقـنىڭ شـىمـالـى) دا ئۇچـراشـتى. 

ئۇرۇشـتا ئهبۇ مۇسـلىم خۇراسـانـى ئۇمهيـيهلهرنـىڭ ئهڭ سهرخـىل 120 مـىڭ ئـارمـىيـىسـىنـى بـىتـچىت قـىلـدى. ئهڭ ئـاخـىرقـى 

ئۇمهيـيه ھۆكۈمـدارى مهرۋان II  مهغلۇب بـولۇپ، قـوشۇنـى ئـابـباسـىيـالر تهرىپـىدىن تـارمـار قـىلـىنـدى. مهرۋان II ھايـاتـىنـى 

سـاقـالپ قېلىش ئۈچۈن سۈرىيه ئـارقـىلـىق جهنۇبـقا قېچىپ، ھېچبىر يهردە پـانـاھلىق تـاپـالـماي، مـىسـىرغـا چېكىنـىشـكه 

مهجبۇر بـولـدى. 750 - يـىلـى 25- يـانۋاردىكـى مهزكۇر ھهل قـىلغۇچ ئۇرۇش ئـابـباسـىيـالرنـىڭ ئـىراقـتىكـى ۋە غهربـتىكـى 
ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـغان بـولـسا، 751 - يـىلـى 27 - ئـىيۇلـدىكـى تـاالس ئۇرۇشـى مهركـىزىي ئـاسـىيـادىكـى 

تهسـىرىنـى زورايـتقان. تـولـىمۇ ئهپسۇس، ئـاكـىسـى سـافـفاھ ئـورنـىغـا چـىقـقان مهنسۇر دۆلهت ئـاتـىسـى ئهبۇ مۇسـلىم 
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خۇراسـانـىنـىڭ كۈنـسايـىن ئېشىپ كېتىۋاتـقان ئـىنـاۋىتـىدىن قـورقۇپ، سۇيـقهسـت بـىلهن قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈۋەتـكهن. شۇنـىڭ 

بـىلهن ئـابـباسـىيـالرنـىڭ قـىرىق يـىلـلىق داۋالغۇش دەۋرى بـاشـالنـغان. 793 - يـىلـدىن 844 - يـىلـغىچه تۈركـلهرنـىڭ 
يـاردىمـىدە قـايـتا قۇدرەت تـاپـقان ئـابـباسـىيـالر، 845 - يـىلـدىن 945 - يـىلـغىچه يهنه خـاراب بـولـدى. 945 - يـىلـدىن 

1055 - يـىلـغىچه شـىئه مهزھىپـىدىكـى بۇۋەيھىلهر خـانـلىقـىنـىڭ قـورچـاق خهلـىپـىلـىكـىگه ئـايـلىنـىپ قـالـدى. 1055 - 
يـىلـدىن 1155 - يـىلـغىچه سـالجۇقـىالر ھامـىيـلىقـىدا داۋام قـىلـدى. بـىراق 1158 - يـىلـدىن 1258 - يـىلـغىچه يهنه 

خـارابـلىشـىپ كهتـتى. ئـاقـىۋەت مـوڭغۇلـالر بۇ لـىڭشىپ قـالـغان سۇاللـىنـى تۈپـتىن يـوقـىتـىۋەتـتى. 1243 - يـىلـى 26 - 

ئـىيۇن بۇرۇنـقى ئـانـاتـولـىيه سـالجۇقـىلـىرىنـى جهڭدە مهغلۇپ قـىلـىپ، ئۆزىگه بېقىنـدى قـىلـىۋالـغان ھىالكۇ ئـاكـىسـى 
مۆڭكۈخـانـغا مهدەت بېرىش ئۈچۈن 1252 - يـىلـى ئـوتتۇرا شهرقـتىن ۋاقـىتـلىق چېكىنـدى. بـىراق ئـابـباسـىيـالر 
خهلـىپـىلـىكـى ئۆزىنـى مۇداپـىئه قـىلـىشـنىڭ ئـالتۇن پۇرسـىتـىنـى كهتكۈزۈپ قـويـدى. گهرچه ھىالكۇخـان تـاغـىسـى بـاتۇخـانـنىڭ 

تـوسۇشـى بـىلهن ئۈچ يـىلـدەك ئـىسـالم دۇنـياسـىغـا چېقىاللـمىغـان بـولسـىمۇ، 1255 - يـىلـى بـاتۇخـان ئۆلـگهنـدىن كېيىن، 

ھىالكۇخـان ئـاكـىسـى مۆڭكۈخـانـنىڭ قـولـلىشـى بـىلهن قـايـتىدىن ئـىسـالم دۇنـياسـىنـىڭ غهربـىگه ( يهنـى ئـوتتۇرا شهرقـقه ) 

بـاسـتۇرۇپ كهلـدى. ئۇ ئـالـدى بـىلهن 1256 - يـىلـى 16 - دېكابـىر ئـىسـالم دۇنـياسـىغـا 166 يـىل ۋەھىمه سـالـغان 

مهشھۇر ئـاالمۇت قهلـئهسـىنـى تۈزلـىۋەتـتى. ئـانـدىن 1257 - يـىلـى ئـابـباسـىيـالرغـا يـاردەم بېرەلهيـدىغـان بـارچه كۈچـلهرنـى 
تـولۇق بېقىنـدۇردى. 1257 - يـىلـى دېكابـىردا ھىالكۇخـان پـايـتهخـت بـاغـداتـقا ئـومۇميۈزلۈك قـورشـاپ ھۇجۇم قـىلـدى. 

1258 - يـىلـى 29 - 30 - يـانۋار كۈنـلىرى مـوڭغۇلـالر ئـاخـىرى بـاغـداتـنى تـولۇق قـورشـىۋالـدى. ئـاقـىۋەت خهلـىپه 
تهسـلىم بـولـدى. شۇنـداق قـىلـىپ 1258 - يـىلـى 10 - فېۋرال ئـىسـالم دۇنـياسـىدا 505 يـىل مهۋجۇت بـولۇپ تۇرغـان، 

750 - يىلى 22 - يانۋاردا ئابباسىيالر سۇاللىسى ( 1258 - 750 ) موڭغۇلالر قولىدا مۇنقهرز بولدى.  

3. ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز:  

682 - يـىلـى 2 - نـويـابـىر پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ تۆت ئـىز بـاسـار خهلـىپـىسـى بـىلهن بـىر قـاتـارغـا تـىزىلـىپ «5 - 
ئـادىل خهلـىپه» دەپ شۆھرەت تـاپـقان ئۆمهر ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىز تۇغۇلـغان. مهزكۇر كـىشـى ئهسـلىدە 717 - يـىلـى 22 

- سېنتهبـىر ۋاپـات بـولـغان خهلـىپه سۇاليـمان ئـىبـنى ئـابـدۇلـمهلـىك ( 717 - 674 ) نـىڭ ۋەلـىئهھدىسـى ۋە ئـىزبـاسـارى 
ئـىدى. ئۈچ يـىلـغىمۇ تـوشـمايـدىغـان قـىسـقىغـىنه مۇددەتـته، ئۈچ قـىتـئهگه سـوزۇلـغان غـايهت زور خهلـىپـىلـىك تهۋەسـىدە بـىرمۇ 

چـىرىك ۋە خـىيـانهتـچى ئهمهلـدارنـى قـويـماي تـازىالپ، ئـارقـىدىنـال ھهجـجاجـدەك كـالـال كېسهر زالـىم ھهربـىي 

قـومـانـدانـالرنـى ئـىشـتىن بـوشـىتـىپ ھهپسـىگه ئـالـغان. شۇنـداق قـىلـىپ خهلـىپه ئۆمهر ئهرەبـلهرنـىڭ تـارىخـىدا ھازىرغـىچه 

كۆرۈلۈپ بـاقـمىغـان ئۇنۋېرسـال گۈلـلىنـىش دەۋرىنـى يـاراتـقان. بـىراق ئۇنـى كۆرەلـمىگهن ھهسهتـخورالر ئۇنـىڭغا قهسـت 

قـىلـىپ، بـىر قۇل ئـارقـىلـىق يېگهن تـامـىقـىغـا زەھهر سېلىۋەتـكهن. ئـاقـىۋەت 20 كۈنـدەك جـان تـالـىشـىپ قـىيـنالـغان خهلـىپه 

ئۆمهر 720 - يـىلـى 4 - فېۋرال جـان ئۈزگهن . ئـورنـىغـا ئۇنـىڭدىن بۇرۇنـقى خهلـىپه سۇاليـمانـنىڭ ئـىنـىسـى يهزىد 
خهلـىپه بـولـغان. ئۇمۇ 724 - يـىلـى ئـاغـرىپ قـازا قـىلـغانـدىن كېيىن ، ئـورنـىغـا ئۇنـىڭ قېرىنـدىشـى ھىشـام چـىقـقان. 
ھىشـام دەۋرىدە (724-743) ئۇمهيـيهلهر سۇاللـىسـى (750 - 661) تـارىخـتىكـى ئهڭ گۈلـلهنـگهن ۋە كۈچهيـگهن 

باسقۇچقا كىرگهن. 
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4. ئىبنى شىھاب زۇھرى:  

بۇ ئـالـىمـنىڭ ئـىسـمى ئهبۇ بهكـرى مۇھهمـمهد ئـىبـنى مۇسـلىم بـولۇپ، زۇھرى، ئـىبـنى شـىھاب، ئـىبـنى شـىھاب زۇھرى 
قـاتـارلـىق نـامـالر بـىلهن مهشھۇر. ئۇ 673 - يـىلـى مهدىنـىدە تۇغۇلۇپ، 742 - يـىلـى 15 - ئـىيۇل دەبـا دېگهن يهردە 

ۋاپـات بـولـغان. مېيتى ھىجـاز بـىلهن پهلهسـتىنـنى ئـايـرىپ تۇرىدىغـان شهغهب دېگهن جـايـغا دەپـنه قـىلـىنـغان. ئۇ ئۆمـرىدە 

سـاھابـىلهردىن ئهنهس ئـىبـنى مـالـىك، سهھل ئـىبـنى سهئـىد، سـائـىب ئـىبـنى يهزىد، مهھمۇد ئـىبـنى رەبـى ۋە ئهبۇ تۇفهيـل 

قـاتـارلـىق سـاھابـىلهردىن ۋە تـابـىئـىنـالرنـىڭ كـاتـتىلـىرىدىن ھهدىس ئۆگهنـگهن. ئـىبـنى شـىھاب زۇھرى تـابـىئـىن ۋە تهبـئى 

تـابـىئـىنـالر قـاتـارىدىن بـولۇپ، نۇرغۇنـلىغـان كـىشـىلهرگه ھهدىس ئۆگهتـكهن. ئۇنـىڭ ھهدىس ئـىلـمىدىكـى چـوڭقۇرلۇقـىنـى 

ۋە بۇ جهھهتـتىكـى پېشۋالـىقـىنـى ئۇنـىڭ زامـانـداش ئـالـىمـلىرى بـىردەك ئېتىراپ قـىلـغان. ئهمـىر ئـىبـنى دىنـار «ھهدىس 
ئـىلـمىدا زۆھرىدىن پۇخـتا ئـادەمـنى كۆرمـىدىم» دېگهن. دەرۋەقه ئـىمـام زۇھرىنـىڭ ئهسـته تۇتۇش ئـىقـتىدارى پهۋقۇلـئاددە 

كۈچلۈك بـولۇپ، ئـىمـام بۇخـارى بۇ ھهقـته يـازغـان تـارىخ كـىتـابـىدا:«زۇھرى قۇرئـان كهرىمـنى 80 كۈنـدىال يـادالپ 
بـولـغان» دەپ تهرىپـلىگهن. زۆھرى ئۆزىمۇ:«يـادقـا ئـالـغان نهرسـىلـىرىمـنى ئۇنتۇپ قـالـغىنـىم يـوق» دېگهن. خهلـىپه ھىشـام 

ئـىبـنى ئـابـدۇلـمهلـىك بـالـىسـىنـىڭ ئۆگـىنـىشـى ئۈچۈن ئۇنـىڭدىن ھهدىس يېزىپ بېرىشـنى تهلهپ قـىلـغان. زۆھرى ئۇنـىڭغا 

400 ھهدىس يېزىپ بهرگهن. بـىر ئـايـدىن كېيىن ھىشـام زۆھرىگه ئۇنـىڭ يېزىپ بهرگهنـلىرىنـى يۈتتۈرۈپ قـويـغانـلىقـىنـى 
ئېيتقانـدا، زۆھرى بـىر كـاتـىپـنى چـاقـىرىپ بۇرۇن يېزىپ بهرگهنـلىرىنـى بـىر ھهرپمۇ قـالـدۇرمـاي يـادىغـا ئېيتىپ بهرگهن. 

ھهدىسشۇنـاسـلىق سـاھهسـىدە ئـىبـنى شـىھاب زۆھرى «ئهمـىرۇل مۇئـمىنـىيـن فـىل ھهدىس ( يهنـى ئـىلـىمـىنـىڭ پېشۋاسـى)» 

دەپ ئېتىراپ قىلىنغان.  

5. سامانىالر خانلىقى:  

بـىلـگه قـادىرخـان زامـانـىدا، يهنـى 874 - يـىلـى ھازىرقـى ئۆزبېكىسـتانـدا سـامـانـىالر خـانـلىقـى قۇرۇلۇپ، ئـابـباسـىيـالر 

خهلـىپـىسـى تهرىپـىدىن «ئهمـىر» دەپ ئېتىراپ قـىلـىنـغان. سـامـانـىالر ئهسـلىدە بهھرام گۇرنـىڭ ئهۋالدلـىرىدىن ئهسهد 

سـامـانـىنـىڭ بـالـىلـىرى بـولۇپ، خۇراسـانـدىكـى تۇنـجى پـارس ئـىسـالم خـانـلىقـىنـىڭ قۇرغۇچـىسـى تـاھىر ئهڭ يېقىن 

سهركهردىسـى ئهسهدنـىڭ تۆت ئـوغـلىنـى، پهرغـانه، سهمهرقهنـد، بۇخـارا ۋە ھېراتـنىڭ ۋالـىيـلىقـىغـا تهيـىنـلىگهن. كېيىنـچه 

پهرغـانـىدىكـى ئهھمهدنـىڭ كۈچـى زورىيـىپ، 824 - يـىلـدىن 865 - يـىلـى ئۆلـگىچه خـانـلىق ئـاسـاس تـىكـلىۋالـغان. 

824- يـىلـدىن 865 - يـىلـى ئۆلـگىچه خـانـلىق ئـاسـاس تـىكـلىۋالـغان. ئۇنـىڭ چـوڭ ئـوغـلى نـاسـىر 874 - يـىلـى 
خهلـىپـىنـىڭ قـولـلىشـىدا خـانـلىق قۇرۇپ ، كۈمۈش پۇل بېسىپ چـىقـارغـان. ئهمـما ئۇنـىڭ كېڭهيـمىچـىلـىك ھهرىكـىتـى 

بـىلـگه قـادىرخـانـنىڭ كهسـكىن قـارشـىلـىقـىغـا ئۇچـرىغـاچـقا، ئۇ قـاراخـان بـىلهن دوسـتلۇق مۇنـاسـىۋىتـى ئـورنـاتـقان. خهلـىپه 

سـامـانـىالرنـىڭ قـولـى ئـارقـىلـىق شهرقـتىكـى تـاھىرىالر ۋە سـافـفارىالرغـا ئـوخـشاش خهتهرلـىك قـارام ئهلـلهرنـى تـىزگـىنـلهپ 

تۇرغـان. 888- ىلـى بۇخـارادىكـى ئـىنـىسـى ئـىسـمائـىل ئـاكـىسـى نـاسـىرنـى مهغلۇپ قـىلـىپ، سـامـانـىالر شـاھى بـولـىۋالـغان. 

893 - يـىلـى ئـاپـرىلـدا ئۇ قـاراخـانـىالرغـا تۇيۇقسـىز ھۇجۇم قـىلـىپ، سۇتۇق بۇغـراخـانـنىڭ تـاغـىسـى ئـوغۇلـچاق بۇغـراخـانـنى 
قـوشۇمـچه پـايـتهخـت تـاالسـنى تـاشـالپ قهشـقهرگه چېكىنـىشـكه مهجبۇر قـىلـغان. ئـارىدىن دەل ئهلـلىك يـىل ئۆتـكهنـدە، 

يهنـى 943 - يـىلـى سۇلـتان سۇتۇق بۇغـراخـان تـاالسـنى قـايتۇرۇۋالـغان. ئـىكـكى ئهل ئـارىسـىدا سۈلھى تۈزۈلـگهن. يهنه 
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ئهلـلىك يـىل ئۆتۈپ، بۇغـراخـانـنىڭ نهۋرىسـى ھارۇن بۇغـراخـان 993-يـىلـى سـامـانـىالرنـى مۇنـقهرزقـىلـغان. بـىراق ھارۇن 

بۇغـراخـان 997 - يـىلـى ۋاپـات بـولـغانـدا، سـامـانـىالر قـايـتا تـىرىلـگهن. شۇنـداقـتىمۇ 999 - يـىلـى24 - ئۆكـتهبـىر 
قـاراخـانـىالرنـىڭ غهربـىي ئـىلـىكـخانـلىرى بـولـغان ئـىلـىك نـاسـىرخـان ۋە ئهلـى تېكىن بۇخـاراغـا تهكـبىر تـوۋلـىغـىنـىچه زەپهر 

قۇچۇپ كـىرگهن. شۇ كۈنـدىن بـاشـالپ تـاكـى 1212 - يـىلـى يـازدا خـارازىم شـاھى ئـاالئـىددىن مۇھهمـمهد سهمهرقهنـدنـى 

ئـىگـىلـىگهنـگه قهدەر بۇخـارا ۋە سهمهرقهنـدنـى مهركهز قـىلـغان سـامـانـىالر تهۋەسـى ئـىزچـىل قـاراخـانـىالرنـىڭ قـولـىدا ئـىدارە 

قىلىنغان.  

6. قاراخانىالر قاغانلىقى: 

قــاراخــانــىالر ئهســلىدە 744-يــىلــى ئهتــىيــازدا ھازىرقــى ئۆتۈكهنــدە قۇرۇلــغان ئــورخۇن ئۇيغۇر 
قـاغـانـلىقـىنـىڭ قـانۇنلۇق ۋارىسـى بـولۇپ، ئۇنـىڭ شۆھرىتـى بۇرۇنـقى بۈيۈك كۆكتۈرك قـاغـانـلىقـى (- 552 

582) ، كېيىنــكى كۆكتۈرك خــانــلىقــى (744 - 679)  ۋە ئــورخۇن ئۇيغۇر خــانــلىقــىدىن (840-744) 
ئېشىپ كهتـكهن . ئۇنـىڭ ئۆمـرىمۇ يۇقـىرىقـى بـارلـىق خـاقـانـلىقـالرنـىڭ ئۆمـرىنـىڭ يـىغـىنـدىسـىدىن ئېشىپ 

كهتـكهن. قـاراخـانـىالر دەسـلهپـته ئـاددىي بـىرخـانـلىق دەرىجـىسـىدە بـولۇپ، بـىلـگه قـادىرخـانـنىڭ زور 
تىـرىشچـانلـىقىـدا ئوـتتۇز يىـل ئىـچىـدىال 120 يـىلـلىق قـارلۇق خـانـلىقـىدىن ( 876 - 756) ئېشىپ كېتىپ، 

878 - يـىلـدىن بـاشـالپ قـارلۇقـالرغـا « يـابغۇ » نـامـىنـى بېرىپ، قـاراخـانـىالر خـاقـانـلىقـىغـا ئـايـالنـغان . « يـابغۇ ( 
ۋەزىر )» نـامـىنـى ئهسـلىدە قـارلۇقـالرغـا 823 - يـىلـى ئـىلـى - ئـىسسـىقكۆل ۋە تـاالس ۋادىسـىنـى قـايـتا بـويسۇنـدۇرغـان 
ئـورخۇن ئۇيغۇر قـاغـانـلىقـى بهرگهن ئـىدى. ئـوغۇزالرمۇ 755 - يـىلـدىن تـاكـى 1055 - يـىلـغىچه ئۆزىنـى «ئـوغۇز 
يـابغۇلـىقـى» دەپ ئـاتـىيـالـىغـان . پهقهت قـاراخـانـىالرال «قـاغـان» ئۇنۋانـى بـىلهن ئـوتتۇرىغـا چـىقـىپ، بۇرۇنـقى تۈرك ۋە 

ئۇيغۇر قـاغـانـلىقـىنـىڭ ۋارىسـى بـولـغان. ھهتـتا ئـوغۇزالرمۇ 956 - يـىلـدىن 998 - يـىلـغىچه بـىر مهزگـىل قـاراخـانـىالرغـا 
بېقىنـىپ يـاشـىغـان. قـاغـانـلىق 930 - 920 - يـىلـلىرى ئـومۇميۈزلۈك ئـىسـالم دىنـىغـا بهيـئهت قـىلـىپ، قـاغـان نـامـى ئـورنـىغـا 

ئهرەبـچه سۇلـتان يـاكـى خـاقـان نـامـىنـى قـوبۇل قـىلـغان. ئۇنـدىن بـاشـقا ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىلـىرى ئـىنـئام قـىلـغان ھهر خـىل 

مهرتـىۋە نـامـالرنـى قـوبۇل قـىلـىپ، شۇ نـامـدا تهڭگه - تـىلـال قۇيـدۇرغـان. كېيىنـچه بـىر پۈتۈن قـاراخـانـىالر قـاغـانـلىقـى 
قهشـقهر ۋە سهمهرقهنـدنـى مهركهز قـىلـغان ئـىكـكى بۆلهكـكه بۆلۈنۈپ كهتـكهن. ئهڭ ئـاخـىرىدا قهشـقهرنـى مهركهز قـىلـغان 

چـوڭ خـاقـانـلىق 1212 - يـىلـى قـارا خـىتـاي تهخـتىنـى ئـىگـىلـىۋالـغان كۈچلۈك تهرىپـىدىن يـوقـىتـىلـىپ، سهمهرقهنـدنـى 

مهركهز قىلغان غهربىي قىسمى ئۈرگهنچنى مهركهز قىلغان خارەزمشاھ ئاالئىددىن مۇھهممهد تهرىپىدىن يوقىتىلغان.  

پايدىالنغان ئاساسلىق مهنبهلهر:  

 1 . أض$$واء ع$$لى ت$$اري$$خ ت$$وران ( ت$$ركس$$تان ). 

للس$يد ع$بد امل$ؤم$ن الس$يد أك$رم. وامل$قدم األس$تاذ أح$مد 

مح$مد ج$مال. ال$ناش$ر : راب$طة ال$عال$م اإلس$الم$ي. امل$كة 

املكرمة . ۱۹۷۹م / ۱۳۹۹هـ  
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2 . ال$$تاري$$خ ال$$كبير، ئـىمـام بۇخـارى، 3 - تـوم 

58- بهت، 7 - توم 122 - بهتلهر 

3 . أُسْ$د ال$غاب$ة ف$ي م$عرف$ة ال$صحاب$ة. ل$عز ال$دي$ن 

أب$$ي احل$$سن اجل$$زري امل$$وص$$لي (555-630 هـ) امل$$عروف$$باب$$ن 

األثير اجلزري ( 1160 - 1233).  

4 . ت$$اري$$خ اإلس$$الم (ئىسالم ت$$ارىخى)، ئــىمــام 

زهھهبى، 1990 - يىل نهشرى 

5 . اإلص$اب$ة ف$ي مت$ييز ال$صحاب$ة ل$لحاف$ظ اب$ن حج$ر 

العسقالني. ئهرهبچه نهشرى، 7 - توم 

6 . ال$$واف$$ي ف$$ي ال$$وف$$يات ل$$لعالم$$ة ص$$الح ال$$دي$$ن 

خ$ليل ب$ن اي$بك ال$صفدي. ال$ناش$ر : ج$معية املس$تشرق$ني 

األملانية،اسطنبول، مطبعة الدولة عام ۱۹۳۱ 

7 . رىسـالهئـى نۇرنـىڭ مۇقهددهس مهنـبهلـىرى، 

ئابدۇقادىر بېدىللى.  

8 . پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ ھايـاتـىدىكـى زور ئـىشـالر 

يىلنامىسى 

9 . ئىسالم ئېنسكلوپىدىيىسى 

10 . سۈنـنهت ۋه ئۇنـىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـىدىكـى 

ئـورنـى، دوكـتور مۇسـتاپـا سـىبـائـى، 2019 - يـىل، 9 - 

نهشرى، ساالم نهشرىياتى 

11 . ھهدىس شهرىپ تـــوغـــرىســـىدا ئـــومۇمـــىي 

بــايــان، مۇھهمــمهد ســالــىھ دامــولــل اھاجــىم، خــىتــاي 

مۇسۇلـمانـلىرى ژۇرنـىلـى 2005 - يـىلـلىق 2 - سـان، 

ئومۇمىي 75 - سان 

12 . كۇۋهيت فىھقى ئىنىسكلوپىدىيىسى 

13 . ت$ركس$تان م$اض$يها وح$اض$ره$ا اس$م امل$ؤل$ف: 

د. ن$$$صر اهلل مبش$$$ر ال$$$طرازى ال$$$ناش$$$ر: م$$$كتبة االداب. 

تاريخ اإلصدار: ۲۰۱۰ عدد الصفحات: ٤۷۰.  

2021 - يىلى، 26 - ئىيۇن، شهنبه
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خىتاي - ئاۋسىترالىيه، يېڭى
زىنالندىيه مۇناسىۋهتلىرىدىكى يېڭى

يۈزلىنىش

خهلقئارا ۋهزىيهت



خىتاي، ئاۋسىترالىيه، يېڭى زېالندىيه مۇناسىۋەتلىرىدىكى يېڭى يۈزلىنىش 

«بهش كۆز ئـىتـتىپـاقـى» (The Five Eyes) ئـامېرىكـا، ئهنـگلىيه، كـانـادا، ئـاۋسـتىرالـىيه ۋە يېڭى زېالنـدىيهدىن 

ئـىبـارەت ئېنگلىز تـىلـلىق بهش دېموكـراتـىك دۆلهت ئـارىسـىدىكـى ئـىسـتىخـباراتـتىن تهڭ بهھرىلـىنـىش ئـىتـتىپـاقـىدۇر. ئۇ 

سـوغۇق مۇنـاسـىۋەتـلهر ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـى نـازارەت قـىلـىش ۋە مهخـپىي ئـىسـتىخـباراتـتىن ئـورتـاق 

بهھرىلـىنـىش مېخانـىزمـى بـولۇپ شهكـىلـلهنـگهنـىدى. دۇنـيادىكـى ئهڭ مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ئـىسـتىخـبارات ئـىتـتىپـاقـى دەپ 

تهسۋىرلىنىدىغان مهزكۇر قۇرۇلما يېقىندا بهزى ئوڭۇشسىزلىقالرغا ئۇچرىدى. 

مهزكۇر ئـىتـتىپـاقـنىڭ تۆت ئهزاسـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرغـا قـىلـىۋاتـقان قـىلـمىش - 

ئهتـمىشـلىرىنـى ئهيـىبـلىدى. شۇنـداقـال، يهنه خـىتـايـنىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىنـى بېسىۋالـغانـلىقـى، خـوڭكوڭدا 

دېموكـراتـىيهنـى بـاسـتۇرغـانـلىقـى ۋە خـىتـايـنىڭ 2049 - يـىلـغىچه «قـايتۇرۇۋالـىمـىز» دەپ جـار سـالـغان تهيۋەنـگه قـاراتـقان 

تهھدىتـكار ھهرىكهتـلىرى قـاتـارلـىقـالرغـا بـولـغان ئهنـدىشـىسـىنـى بـىلـدۈردى. ئهمـما، بۇنـىڭ ئـىچـىدىكـى بـىر دۆلهت، يهنـى 

يېڭى زېالندىيه خىتاي بىلهن قارشىالشماسلىق يولىنى تاللىۋالدى. 

كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا ھۆرمهت قـىلـىدىغـانـلىقـى بـىلهن پهخـىرلـىنـىدىغـان بـىر دۆلهت بـولـمىش يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ 

دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرى نـانـايـا مـاھۇتـانـىڭ (Nanaia Mahuta) غهربـنىڭ بېيجىڭنى ئهيـىبـلىشـىگه ئـاۋاز قـوشۇشـنى رەت 

قـىلـىپ، يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ بۇ رەۋىشـته خـىتـايـغا بېسىم ئـىشـلىتـىش ئـارقـىلـىق ئـىتـتىپـاقـنىڭ رولـىنـى كېڭهيـتىۋېتىشـتىن 

«بىئاراملىق ھېس قىلغان»لىقىنى بىلدۈرۈشى كىشىنى ھهيران قالدۇرىدۇ. 

گهرچه يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ بـاش مـىنـىسـتىرى جـاسـىنـدا ئـاردېرن (Jacinda Ardern) خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 

ئىـختـىالپالرنىـ «ياـراشتـۇرۇشنـىڭ باـرغاـنسېرى تهسلـىشىـۋاتقـان»لىـقىـنىـ ئېتىراپ قىـلغـان بوـلسىـمۇ، ئهممـا بۇ دۆلهت يهنىـال 

بېيجىڭ بىلهن بولغان قوش تهرەپلىك مۇناسىۋەتنى داۋامالشتۇرۇشقا بولغان مايىللىقىنى بىلدۈردى. 

يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ خـىتـايـغا قـاراتـقان تۇتۇمـىدىكـى بۇ پهرق ھهمـمىدىن بهك ئۇنـىڭ يېقىن قـوشـنىسـى ئـاۋسـترالـىيه 

بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىگه تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ، دەپ قـارالـدى. شۇنـداقـال، يېڭى زېالنـدىيه سـودا مـىنـىسـتىرى بۇ يـىل 

بـىرىنـچى ئـايـدا ئـاۋسـترالـىيهنـىڭ يېڭى زېالنـدىيهنـى ئۈلـگه قـىلـىپ، بېيجىڭ بـىلهن بـولـغان مۇئـامـىلـىدە، خـىتـايـغا 

«ھۆرمهت» كۆرسـىتـىش ۋە «تېخىمۇ كۆپ دىپـلومـاتـىك ئۇسۇلـالرنـى قـولـلىنـىش» كېرەكـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇپ، ئـىكـكى 

دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىالپنىڭ ئېغىرالشقانلىقى توغرىسىدىكى پهرەزلهرنى تېخىمۇ ئهۋجىگه چىقاردى. 

بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، خـىتـايـنىڭ دۆلهت تـاراتقۇلـىرىمۇ ئـاۋسـترالـىيه بـىلهن يېڭى زېالنـدىيهدىن ئـىبـارەت بۇ 

ئـىكـكى قـوشـنا ۋە ئـىتـتىپـاقـداش ئـوتتۇرىسـىدا يـىرىكـچىلـىك كۆرۈلۈشـكه بـاشـلىغـانـلىقـى ھهقـقىدە قـاتـتىق داۋراڭ سېلىپ 

ئۈلگۈردى، ئهلۋەتته. 
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ئـاۋسـترالـىيه بـاش مـىنـىسـتىرى سـكوت مـوررىسـون (Scott Morrison) بۇ ھهقـته «ئـاسـىيـا - تـىنـچ ئـوكـيانـدىكـى 

ۋەزىيهت بـارغـانسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان پهيـتته، بېيجىڭ ئـاۋىسـتىرالـىيه بـىلهن يېڭى زېالنـدىيه ئـوتتۇرىسـىدىكـى قـويۇق 

مۇنـاسـىۋەتـكه بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـماقـچى بـولۇۋاتـىدۇ. ئهمـما ئۇالر مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـالـمايـدۇ، ئـاۋىسـتىرالـىيه بـىلهن يېڭى 

زېالنـدىيه ئۆزىنـىڭ ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى ۋە قـىمـمهت قـاراشـلىرىدىن ھهرگـىز ۋاز كهچـمهيـدۇ. ئهمـما، ئـاۋسـترالـىيه ۋە يېڭى 

زېالنـدىيه ئـارىسـىدا مهۋجۇت بـولـمىغـان پهرقـلىق نۇقـتىالرنـى پهيـدا قـىلـىش ئـارقـىلـىق، بۇ ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ 

بىخهتهرلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى ئوياليدىغانالرنىڭ بارلىقىدا شهك يوق» دېدى. 

ئۇنـداقـتا، بۇ ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ نۆۋەتـتىكـى خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى ۋە ئۆزئـارا مۇنـاسـىۋىتـى زادى 

قانداق؟ 

خـىتـاي يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ ئهڭ چـوڭ ئېكسپورت بـازىرى بـولۇپ، يېڭى زېالنـدىيه ئۆز ئېكسپورتـىنـىڭ تهخـمىنهن 

30 پـىرسهنـتىدە، ئـاسـاسـلىقـى سۈت مهھسۇالتـلىرىدا خـىتـايـغا تـايـىنـىدۇ. ئهلۋەتـته، ئـاۋىسـتىرالـىيهنـىڭ بۇ جهھهتـتىكـى 

ئهھۋالـىمۇ يېڭى زېالنـدىيهنـىڭكىدىن كۆپ پهرقـلهنـمهيـدۇ، ئهمـما بۇ ئـىكـكى قـوشـنا خـىتـايـنىڭ سـىيـاسـىتـىگه تـامـامهن 

باشقىچه نهزەردە قاراپ كهلدى. 

يېقىنـقى يـىلـالردا گېئوپـولـىتـىك تـاالش - تـارتـىشـالر ۋە خـىتـايـنىڭ ئـاۋسـتىرالـىيه سـىيـاسـىتـىگه ئـارىالشـقانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدىكـى ئهيـىبـلهشـلهر سهۋەبـىدىن كـانبېررا بـىلهن بېيجىڭ ئـوتتۇرىسـىدىكـى زىددىيهت كۈچـىيـىپ كهتـتى. 

ئـاۋسـتىرالـىيهنـىڭ 2019 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا تۇنـجى بـولۇپ خـىتـايـدا پهيـدا بـولـغان تـاجـىسـىمـان ۋىرۇسـنىڭ كېلىپ 

چــىقــىشــى تــوغــرىســىدا يهرشــارى خــاراكتېرلــىك تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش چــاقــىرىقــى بۇ مۇنــاســىۋەتــنى تېخىمۇ 

نـاچـارالشـتۇرۇپ، خـىتـايـنىڭ ئـاۋىسـتىرالـىيهدىن كـىرگۈزۈلـىدىغـان ئۈزۈم ھارىقـى، ئـارپـا ۋە كۆمۈر قـاتـارلـىق نۇرغۇن 

ئېكسپورت بۇيۇملىرىدىن ئومۇمىيۈزلۈك تاموژنا بېجى ئېلىشى بىلهن نهتىجىلهندى. 

ئـاۋىسـتىرالـىيه فېدېرال ھۆكۈمـىتـىمۇ خـىتـايـنىڭ «بـىر بهلۋاغ بـىر يـول» تهشهببۇسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولـغان 

ۋىكتورىيه شىتاتىغا زور مهبلهغ سېلىشىنى رەت قىلدى. 

ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى سـودا ئۇرۇشـىنـىڭ كۈنسېرى كهسـكىنـلىشـىشـىگه ئهگـىشـىپ، بۇ يـىلـنىڭ بـىرىنـچى 

پهسـىلـىدە ئـاۋسـتىرالـىيهنـىڭ خـىتـايـغا بـولـغان ئۈزۈم ھارىقـى ئېكسپورتـى 2020 - يـىلـى بـىرىنـچى پهسـىلـدىكـىدىن 96 

پـىرسهنـت تۆۋەنـلهپ، 325 مـىلـيون ئـاۋسـترالـىيه دولـلىرىدىن (181 مـىلـيون فـونـدسـتېرلـىڭ) دىن ئـاران 12 مـىلـيون 

ئـاۋسـترالـىيه دولـلىرىغـا چۈشۈپ قـالـدى. بۇنـىڭ ئهكسـىدە، يېڭى زېالنـدىيه بـولـسا بېيجىڭ تهرىپـىدىن «تېخىمۇ قـويۇق 

سودا مۇناسىۋىتى» بىلهن تارتۇقالندى. 

ھالبۇكـى، يېڭى زېالنـدىيه بـاش مـىنـىسـتىرى جـاسـىنـدا ئـاردېرن يېقىن ئـىتـتىپـاقـدىشـى ئـاۋىسـتىرالـىيه بـىلهن بـولـغان 

مۇناسىۋەتنىڭ خىتاينىڭ سهلبىي تهسىرىگه ئۇچرىمايدىغانلىقىنى تهكىتلىدى. 

ئـاردېرن يهنه ئـاۋىسـتىرالـىيه بـاش مـىنـىسـتىرى سـكوت مـوررىسـون بـىلهن ئۆتكۈزگهن يـىلـلىق سۆھبىتـىدە، سـودا، 

بىخهتهرلىك ۋە COVID - 19 ۋاباسىغا مۇناسىۋەتلىك خىرىسالرنى مۇزاكىرە قىلدى. 
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يېقىنـدا يېڭى زېالنـدىيهدە ئۇچـراشـقان جـاكـىنـدا ئـاردېرن بـىلهن سـكوت مـوررىسـون مهزكۇر ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ 

خـىتـايـغا قـاراتـقان تۇتۇمـى سهۋەبـلىك، ئۆزئـارا مۇنـاسـىۋىتـىدە بۆلۈنۈش كۆرۈنـگهنـلىكـىنـى دەلـىلـلهيـدىغـان بـىرەر ئـىپـادە 

بىلدۈرمىدى. 

ئـاۋىسـتىرالـىيه بـاش مـىنـىسـتىرى بـىلهن ئۆتكۈزۈلـگهن يـىلـلىق سۆھبهتـتىن كېيىن، ئـاردېرن ئۆزىنـىڭ قـارشـى 

قـىرغـاقـتىكـى بۇ قـوشـنىسـى بـىلهن بـىر سهپـته تۇرىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرۈپ شۇنـداق دېدى: «بۈگۈن مۇزاكـىرىمـىزنـىڭ 

ھېچبىر يېرىدە، مهن بـىزنـىڭ سـودىنـى ۋە كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى چۆرىدىگهن مهسـىلـىلهردە ئـىنـتايـىن كۈچلۈك ۋە پـرىنسـىپـال 

كۆز قـاراشـنى سـاقـالپ قېلىشـنىڭ مۇھىمـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى نـىسـپىي پـوزىتسـىيـىمـىزدە ھهرقـانـداق پهرق بـارلـىقـىنـى 

بـايـقىمـىدىم، شۇنـداقـال سـىلهر ئـاۋىسـتىرالـىيه بـىلهن يېڭى زېالنـدىيهنـىڭ بۇ مهسـىلـىلهردە ئـىزچـىل ھالـدا ئـوخـشاش مهۋقهدە 

تۇرۇپ كهلـگهنـلىكـىنـى بـايـقايسـىلهر. شۇڭا، مهن بـىزنـى مهزكۇر پهۋقۇلـئاددە مۇھىم مهسـىلـىلهردە كۈچلۈك پـوزىتسـىيه 

بىلدۈرمهيۋاتىدۇ دېگهن ھهر قانداق قاراشقا ھهقىقهتهن قارشى». 

ئـاردېرن بـىلهن مـوررىسـون بـىرلهشـمه بـايـانـاتـىدا خـىتـايـنى خـوڭكوڭدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇقـقا ھۆرمهت قـىلـىشـقا 

چاقىردى ۋە ئۇنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى تۇتقۇن قىلىش قىلمىشىنى تهنقىد قىلدى.  

يېڭى زېالنـدىيه يهنه ئـاۋسـتىرالـىيهنـىڭ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان سـودا ئـىخـتىالپـىدا ئـاۋسـتىرالـىيهنـى قـولـاليـدىغـانـلىقـىنـى 

بىلدۈردى.  

خـىتـاي بۇنـىڭغا جـاۋابهن ئـاۋىسـتىرالـىيه ۋە يېڭى زېالنـدىيه رەھبهرلـىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى ئـىشـلىرى تـوغـرىسـىدا 

«مهسئۇلىيهتسىز سۆزلهر»نى قىلغانلىقىنى ۋە بېيجىڭنى ئاساسسىز ئهيىبلىگهنلىكىنى ئېيتتى. 

بهزى تهھلىلـچىلهر بۇ ھهقـته: «روشهنـكى، ئـىكـكى دۆلهت رەھبهرلـىرى كـىشـىلهرنـىڭ <ئـاۋسـتىرالـىيه بـىلهن يېڭى 

زېالنــدىيهنــىڭ كۈنسېرى قهد كۆتۈرۈۋاتــقان خــىتــايــغا بــولــغان كۆز قــارىشــىدا زور پهرق بــار> دېگهن قــارىشــىنــى 

كۈچهيتىۋېتىشتىن ساقلىنىشقا ئۇرۇندى» دېيىشتى. 

ۋېلىڭتونـدىكـى ۋىكـتورىيه ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىن دېيۋىد كهپـىي (David Capie): «بـاش مـىنـىسـتىرالر ئـاسـاسهن 

ئـوپمۇئـوخـشاش گهپ قـىلـدى. مېنىڭچه، (ئـاۋسـترالـىيه بـىلهن يېڭى زېالنـدىيه ئـارىسـىدا) مـاھىيهتـكه قـارىغـانـدا ئـاھاڭ ۋە 

ئۇسۇل جهھهتـته ھهقـىقهتهن پهرق مهۋجۇت، ئهمـما بۇ پهرقـلهر ھهرگـىزمۇ بهزى ھايـاجـانـلىق تهھلىلـچىلهر سـىزنـى 

ئىشهندۈرمهكچى بولغاندەك ئۇنچه چوڭ ئهمهس». 

لـوۋى ئـىنسـتىتۇتـىنـىڭ ئـانـالـىزچـىسـى رىچـارد مـاكـگرېگور (Richard McGregor) بۇ ھهقـته مۇنـداق دېدى: 

«خـىتـاي تـوغـرىسـىدىكـى بـايـانـات ئـوچۇق بـولۇپ، بۇ ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ بېيجىڭغا بـولـغان <ھۆرمـىتـى> سهۋەبـلىك، بـىرەر 

گهپـنى دېمهي قـويـغانـلىقـىنـى بـايـقاش قـىيـىن. شۈبھىسـىزكـى، ئـاۋىسـتىرالـىيه بـىلهن يېڭى زېالنـدىيه ئـوتتۇرىسـىدا خـىتـاي 
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مهسـىلـىسـىدە جـىددىيـلىك بـولـدى. ئهمـما ئـىكـكى رەھبهرنـىڭ ئۇچـرىشـىشـى ۋە بـىرلهشـمه بـايـانـاتـىدىن قـارىغـانـدا، ھازىرچه 

ئارىدىكى جىددىيلىك تۆۋەنلىگهنلىكى ئېنىق». 

ئهمـما، يهنه بهزى تهھلىلـچىلهر بۇنـىڭغا زىت ھالـدا شۇنـداق دېيىشـمهكـته: ئـاۋسـترالـىيه يېقىنـقى بـىر قـانـچه 

يـىلـدىن بۇيـان، خـىتـاي بـىلهن بـىۋاسـىته پۇت تېپىشـىپ كېلىۋاتـقان دۆلهتـلهرنـىڭ بـىرى. بۇ نۇقـتىدىن، ئۇنـىڭ خـىتـاي 

ۋىرۇسـىنـىڭ مهنـبهسـىنـى تېپىش چـاقـىرىقـى، <بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى>غـا <پۇتـلىكـاشـاڭ> بـولـغانـلىقـى 

قـاتـارلـىقـالرنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى يـىرىكـچىلـىكـنىڭ يېقىن كهلگۈسـىدە پهسـىيـىشـىدىن ئـانـچه 

ئۈمىد يوق.  

بۇنـىڭ ئهكسـىدە، ئـاۋسـترالـىيهنـىڭ ئهڭ يېقىن قـوشـنىسـى بـولـغان يېڭى زېالنـدىيه گهرچه (بۇ قېتىمـلىق بـاش 

مـىنـىسـتىرالر ئۇچـرىشـىشـىدىكـىدەك) ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ بـىر <ئـائـىله> ئـىكهنـلىكـىنـى تهكـىتـلىگهن ۋە ئـاۋسـترالـىيه بـىلهن بـىلـله 

خـىتـايـغا قـارشـى بـايـانـات ئېالن قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئۇنـىڭ ئـىزچـىل ھالـدا ئـاۋسـترالـىيهدىن پهرقـلىق ھالـدا، خـىتـايـغا قـارشـى 

ھېچقانـداق ئهمهلـىي تهدبـىر قـولـالنـمىغـانـلىقـى ۋە بۇنـىڭغا مـاس ھالـدا خـىتـايـنىڭمۇ ئـاۋسـترالـىيه بـىلهن تـىركهشـكهنـدەك، 

يېڭى زېالنـدىيهگه قـارشـى ئۆچ ئېلىش خـاراكتېرلـىك ھېچبىر تهدبـىر قـولـالنـمايۋاتـقانـلىقـى مهلۇم. بۇ جهھهتـتىن 

ئېيتقانـدا، تـىجـارەتـته، جۈمـلىدىن ئېكسپورتـتا زور دەرىجـىدە خـىتـايـغا تـايـىنـىدىغـان بۇ ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ خـىتـاي بـىلهن 

بـولـغان خېلىال پهرقـلىق مۇنـاسـىۋىتـى ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ بۇ ئـىكـكى دۆلهت ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـكىمۇ 

ماھىيهتلىك سهلبىي تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، قهدىمـدىن تـارتـىپ، ئۆز رەقـىبـلىرىنـى پـارچـىالپ يـوقـىتـىش تـاكـتىكـىسـىنـى ۋايـىغـا يهتكۈزۈپ 

ئـىشـلىتـىپ كهلـگهن خـىتـاي، ئۆزلـىرىنـى بـىر «ئـائـىله» دەپ ئـاتـىۋالـغان مهزكۇر ئـىكـكى قـوشـنا ئـارىسـىدىكـى زەررە قهدەر 

ئىختىالپتىن پايدىلىنىشقا ئۇرۇنماي قالمايدۇ، ئهلۋەتته. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

پاسسىپ كهيپىيات سىزنى تۈرلۈك
كېسهللىكلهرگه گىرىپتار قىلىدۇ

جون سېندلىر



پاسسىپ كهيپىيات سىزنى تۈرلۈك كېسهللىكلهرگه گىرىپتار قىلىدۇ 

كهيـپىيـات ئـادەتـته ئـاۋتـونـومـىك نېرۋا ۋە ئـىچـكى ئـاجـراتـما سـىسـتېمىسـى ئـارقـىلـىق ئـادەم بهدىنـىگه 

فـىزىئـولـوگـىيـىلـىك تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. نېرۋا سـىسـتېمىسـىنـىڭ ھېسسىيـاتـقا مۇنـاسـىۋەتـلىك قـىسـمى ئـاۋتـونـومـىك نېرۋا 

سـىسـتېمىسـى (autonomic nervous system) دەپ ئـاتـىلـىدۇ. ئـاۋتـونـومـىك نېرۋا سـىسـتېمىسـىنـىڭ مهركـىزىي 

قـىسـمى تۆۋەنـكى دۆڭ مېڭه (Hypothalamus) بـولۇپ، ئۇ يهنه مېڭه ئـاسـتى بېزىنـىڭ غـىدىقـالشـقا ئـىنـكاسـى 

قـايتۇرۇش مهركـىزىدۇر. ئۇنـىڭ كۆپ ئۇچـرايـدىغـان نېرۋا فۇنـكىسـىيهسـى مۇسكۇلـالرنـىڭ چـىڭقىلـىشـى بـولۇپ، 

مهيـلى پۇتـتىكـى، قـان تـومۇر دىۋارىدىكـى يـاكـى ئـاشـقازانـدىكـى مۇسكۇل چـىڭقىلـىش بـولسۇن، ھهمـمىسـى 

ئاغرىققا سهۋەب بولىدۇ. 

شۇڭالشـقا، كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلهنـگهن مۇسكۇل چـىڭقىلـىش بـويۇن، ئـاشـقازان، بـارمـاق ئۈچهي، بـاش 

تېرىسـى، قـان تـومۇر ۋە سۆڭهك مۇسكۇلـلىرىنـىڭ ئـاغـرىشـىنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـان بـولۇپ، بۇ ئـاغـرىق ئېغىر 

جــاراھهت ئــاغــرىقــىغــا ئــوخــشاپ كېتىدۇ. كهيــپىيــاتــتىن مهنــبهلــىنــىدىغــان يهنه بــىر مهســىله ـــ تېرە 

كېسهلـلىكـلىرىدۇر. تېرە كېسهلـلىكـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان نۇرغۇن كېسهلـلىكـلهر پـاسسـىپ كهيـپىيـات 

سهۋەبلىك ئېغىرلىشىدۇ. 

ئـاشـقازان - ئۈچهي يـولـىمۇ كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلـىنـىدىغـان كېسهلـلىكـلهر كۆپ يۈز بېرىدىغـان ئـورۇنـالردىن 

بـىرىدۇر. قـىسـمهن ئهھۋالـالردا، بـىز ئـادەتـته «قـورسـاق كۆپۈش» دەپ ئـاتـايـدىغـان ھادىسـىمۇ ھهزىم قـىلـىش 

يـولـىدىكـى كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلـىنـىدىغـان سـپازمـا (مهركـىزىي نېرۋا سـىسـتېمىسـىنـىڭ غـىدىقـلىنـىشـى تۈپهيـلىدىن، 

مۇسكۇلـالر جـىددىيـلىشـىپ غهيـرىي تهبـىئـىي ھالـدا قـىسـقىرايـدىغـان بـىر خـىل ھادىسه، ت) ھادىسـىسـىدۇر. ھېق 

تۇتۇپ قېلىشمۇ كۆپىنچه ئاشقازاندىكى، كهيپىياتتىن مهنبهلىنىدىغان مۇسكۇل ئىنكاسىنىڭ مهھسۇلىدۇر. 

پاسسىپ كهيپىيات مۇسكۇل چىڭقىلىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ 

پـاسسـىپ كهيـپىيـات كۆپـىنـچه سۆڭهك مۇسكۇلـى ۋە ئـىچـكى ئهزاالردىكـى مۇسكۇلـالرنـىڭ جـىددىيـلىشـىشـى 

ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلـىنـىدۇ. ئهگهر مۇسكۇلـنى ئۇزاقـقىچه چـىڭقىلـدۇرىدىغـان بۇ كهيـپىيـاتـالر ئۇزۇن مهزگـىل 

داۋامالشسا ياكى مېخانىكىلىق رەۋىشته تهكرارالنسا، شۇنىڭغا ئاالقىدار قىسىمنىڭ مۇسكۇلىنى ئاغرىتىۋېتىدۇ. 

سـپازمـىدىن كېلىپ چـىقـقان قـاتـتىق ئـاغـرىق بۇ نۇقـتىنـى يـاخشـى چۈشهنـدۈرۈپ بېرەلهيـدۇ. مۇشـتىڭىزنـى 

چـىڭ تۈگۈپ (بهك چـىڭ بـولـمىسـىمۇ بـولـىدۇ) سـىنـاپ بـاقسـىڭىز بـولـىدۇ. دەسـلهپـته ئـانـچه ئـاغـرىق ھېس 

قـىلـمايسـىز، ئهمـما بـىر ئـازدىن كېيىن، مۇشـتىڭىزنـى تۈگۈشـتىن كېلىپ چـىقـقان مۇسكۇل چـىڭقىلـىشـتىن 

بارغانسېرى قاتتىق ئاغرىقنى ھېس قىلىسىز. 
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جـىددىيـلىك ئـادەتـته بـويۇن مۇسكۇلـى ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلـىنـىدۇ. مهن ئۇچـراتـقان كېسهلـلىك ئهھۋالـلىرى 

ئـارىسـىدا، بېشىنـىڭ ئـارقـا تهرىپـىنـىڭ ئـاغـرىقـى بـويۇن ئـاغـرىقـىغـا ئـايـالنـغان ئهھۋالـالرنـىڭ 85 پـىرسهنـتىگه 

كهيپـىياـتتـىن مهنبـهلىـنىـدىغاـن مۇسكۇل چىـڭقىلىـشىـ سهۋەب بوـلغـان. بهزى كىـشىـلهر نۇرغۇن يىـلالر ئىـلگـىرىال 

بويۇن ئاغرىقىنىڭ كهيپىياتتىن مهنبهلىنىشى مۇمكىنلىكىنى تونۇپ يهتكهنىدى. 

مۇنـداق بـىر تهجـرىبه ئـىشـلهپ بـاقـايـلى: ئـازادە ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇرۇپ، دىقـقىتـىڭىزنـى يـىغـىپ، مهلۇم بـىر 

ئـىش تـوغـرىسـىدا بـىر سـائهت «ئهنـدىشه» قـىلـىڭ. ئـانـدىن ئـورنـىڭىزدىن تۇرسـىڭىز، چـوقۇم بـويـنىڭىزنـىڭ قـاتـتىق 

بولۇپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىسىز، بوينىڭىزنىڭ ئاغرىغانلىقىنى ھېس قىلىشىڭىزمۇ مۇمكىن. 

يۈرەك راستال بوغۇزغا قاپلىشىپ قاالمدۇ؟ 

بىزدە «قورققىنىمدىن يۈرىكىم بوغۇزۇمغا قاپلىشىپ قالدى» دەيدىغان گهپ بار. 

بـويۇن ئـاغـرىقـىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، بـىمـارالر كېكىردىكـىدە مـونهك بـارلـىقـىدىن تېخىمۇ كۆپ شـىكـايهت 

قـىلـىشـىدۇ. تهبـىئـىيـكى، ئۇالر كېكىردىكـىگه ئۆسـمه ئۆسۈپ قـالـغان بـولۇشـىدىن قـورقـىدۇ. ئهمهلـىيهتـته، كۆپـىنـچه 

ئهھۋالــالردا بۇ پهقهت قــىزىلئۆڭگهچــنىڭ ئهڭ ئۈســتىدىكــى مۇسكۇلــدىكــى كهيــپىيــاتــتىن مهنــبهلهنــگهن 

چـىڭقىلـىشـتىن كېلىپ چـىقـىدۇ، بۇ مۇسكۇل چـىڭقىلـىش سهۋەبـلىك كـىشـىلهر كېكىردىكـىدە مـونهك (ھهتـتا 

ئۆسـمه) بـاردەك ھېس قـىلـىشـىدۇ. ئهگهر مۇسكۇلـىڭىز چـىڭقىلـغانـدا، يېمهكـلىكـلهرنـى يۇتـماقـچى بـولسـىڭىز، 

چـىڭقىلـغان مۇسكۇلـالر بـوشـاشـمىغـاچـقا، يېمهكـلىك گېلىڭىزغـا تۇرۇپ قېلىشـى مۇمـكىن. بۇنـداق بـولـغانـدا، 

كـىشـى يۇتقۇنـچىقـىغـا بـىرەر نهرسه ئۆسۈپ قـالـغانـلىقـىدىن تېخىمۇ شۈبھىلـىنـىدۇ، ئـانـدىن بۇ خـىل تۇرۇپ قېلىش 

ئهھۋالى تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ (تىپىك ناچار ئايلىنىش). 

ئاشقازان كهيپىياتنى ئهڭ روشهن ئىپادىلىيهلهيدىغان ئهزادۇر 

ئـاشـقازان كهيـپىيـاتـنى ئهڭ روشهن ئـىپـادىلـىيهلهيـدىغـان ئهزاالرنـىڭ بـىرىدۇر. تۇرمۇشـىمـىز خۇشـال بـولـسا، 

ئـاشـقازىنـىمـىز خۇشـال كهيـپىيـاتـنى ئهكـس ئهتتۈرىدۇ، ئـىشـتىھايـىمـىزمۇ يـاخشـى بـولـىدۇ. ئهمـما، تۇرمۇش 

كۆڭۈلسـىز بـولـغانـدا، تۇيۇقسـىز ئـىشـتىھايـىمـىز تۇتۇلۇپ قـالـغانـلىقـىنـى بـايـقايـمىز. ئهگهر شۇنـىڭدىن كېيىنـال يهنه 

كـىشـىنـى خۇشـال قـىلـىدىغـان بـىر ئـىش يۈز بهرسه، مهسـىلهن ئهزەلـدىن بـاردى – كهلـدى قـىلـىپ بـاقـمىغـان تـاغـىمـىز 

بىزگه بىر مىليون دولالر مىراس قالدۇرسا، ئىشتىھايىمىز دەرھال ئېچىلىدۇ! 

مهن ئۇچـراتـقان كېسهلـلىك ئهھۋالـلىرى ئـارىسـىدا، ئـاشـقازىنـىدا جـاراھهت بـارلـىقـىنـى دەۋا قـىلـغان 

بـىمـارالرنـىڭ ئهلـلىك پـىرسهنـتىدە جـاراھهت بـولـماسـتىن، پهقهت كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلهنـگهن مۇسكۇل ئـاغـرىقـى بـار 

ئىدى. 
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ئـىلـگىرىكـى مـىلـىچ مـالـالر سـودىسـى قـىلـىدىغـان بـىر بـىمـارىم بـار بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئـاشـقازىنـى دەل ئـاشۇنـداق 

پـاسسـىپ كهيـپىيـات سهۋەبـلىك ئـاغـرىيـتتى. زەنـجىرسـىمـان دۇكـانـالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى كهسـكىن رىقـابهت كهلتۈرۈپ 

چـىقـارغـان ئـاۋارىچـىلـىقـالردىن شهكـىلـلهنـگهن پـاسسـىپ كهيـپىيـات ئۇنـى ئـاشـقازان ئـاغـرىقـىغـا دۇچـار قـىلـغانـىدى، بۇ 

بـىچـارە مـىلـىچ مـالـالر سـودىگـىرىنـىڭ ئۇنـىڭدىن بـاشـقىمۇ نۇرغۇن خـاپـىلـىقـلىرى بـار ئـىدى (ئهگهر مهن ئۇنـىڭدەك 

خـاپـىلـىق تـارتـقان بـولـسام، ئـالـلىقـاچـان ئـاغـرىپ يېتىپ قـالـغان بـوالتـتىم). بۇنـىڭلىق بـىلهنـال قـالـماي، ئۇنـىڭ 

ئـوغـلى دائـىم ئـىش ــ يهنه كېلىپ خېلى چـوڭ ئـىش ــ تېرىپـال يۈرەتـتى. مـىلـىچ مـالـالر دۇكـىنـى بـىلهن ئـوغـلىنـىڭ 

ئـارىسـىدا قـاتـىراپ يۈرىدىغـان بۇ بـىچـارىنـىڭ ئـاشـقازىنـى ئـاغـرىشـقا مهھكۇم ئـىدى. نهتـىجـىدە، ئۇنـىڭ ئـاشـقازان 

ئـاغـرىقـىغـا بـاش ئـاغـرىقـىمۇ قـوشۇلـدى. ئهسـلىدىكـى ئـاشـقازان ئـاغـرىقـىغـا كۈچلۈك تهشۋىش قـوشۇلۇپ، ئۇنـىڭ 

ئاشقازان ئاغرىقىنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرۇۋەتتى. 

كېيىنـچه، ئۇ ئـاشـقازىنـىدا يـارا يـوقلۇقـىغـا ئـىشـىنـىشـكه بـاشـلىدى. چۈنـكى، ئۇ يـىلـدا ئـىكـكى قېتىم 

ۋىسـكونسـىن (Wisconsin) شـىتـاتـىنـىڭ شـىمـالـىدىكـى بېلېۋىل (Belleville) شهھىرىگه بېلىق تۇتـقىلـى 

بـارغـانـدا، ئـاشـقازان ئـاغـرىقـىنـىڭ يـوقـاپ كېتىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. ئهمـما، ئۇ ئـىكـكى ھهپـتىلـىك بېلىق تۇتۇش 

سهپىرىنى ئاياغالشتۇرۇپ ئۆيىگه قايتقاندا، ئاشقازىنى قايتىدىن ئاغرىشقا باشلىغان. 

 (Mayo) شهھىرىدىكـى مهشھۇر مـايـو (Rochester) شـىتـاتـىنـىڭ روچېستېر (Minnesota) مـىنېسوتـا

تـىبـابهت مهركـىزىدىكـى بـىر نهپهر داڭلىق دوختۇرمۇ شۇنـىڭغا ئـوخـشاش ئـاغـرىقـقا دۇچـار بـولـغان. ئۇ ئۆزىنـىڭ 

ئـاغـرىقـىنـىڭ سهۋەبـىنـى بـىلهتـتى، چۈنـكى ئۇ ئـىش ئـورنـىدا كېسهل كۆرسـىال، ئـاغـرىقـنىڭ دەردىنـى تـارتـاتـتى. 

ئهمـما، ئۇ پـويـىزغـا ئـولتۇرۇپ ئۆيـىگه قـايـتقانـدا، پـويـىز مـىسسـىسـىپـى دەريـاسـىدىكـى چـوڭ كۆۋرۈكـتىن ئۆتهر  -  

ئۆتـمهسـتىنـال ئـاغـرىقـى تـوخـتاپ قـاالتـتى. پـويـىزغـا ئـولتۇرۇپ روچېستېر شهھىرىگه قـايـتىپ كهلـگهن ھامـان ئـاغـرىقـى 

يهنه باشلىناتتى. 

ئۇنـداقـتا، ئۇ كۆۋرۈك بـىلهن ئـاغـرىقـنىڭ زادى قـانـداق مۇنـاسـىۋىتـى بـار؟ ئۇ دوختۇر بۇ مهسـىلـىنـى 

شۇنـداق تهھلىل قـىلـغان: پـويـىزنـىڭ ئـاشۇ كۆۋرۈكـكه كهلـگهنـلىكـى ئۇنـىڭ مـىنېسوتـا شـىتـاتـىدىن، يهنـى ئۆزى 

بىزار بولغان يهردىن ئايرىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.  

چوڭ ئۈچهي كهيپىياتنىڭ ئهينىكىدۇر 

شۇنـىڭغا ئـوخـشاش ئـاغـرىق ئـاشـقازانـنىڭ يـىگـىرمه سهكـكىز فۇت ئـاسـتىدىكـى ئۈچهي يـولـىدا، بـولۇپمۇ بـىز 

چـوڭ ئۈچهي دەپ ئـاتـايـدىغـان ئهزادىمۇ كۆرۈلـىدۇ. بـاشـقا ئهزاالرغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، چـوڭ ئۈچهي كهيـپىيـات 

ئۆزگـىرىشـىنـى ئهڭ يـاخشـى ئهكـىس ئهتتۈرىدىغـان ئهزادۇر. نهچـچه يـىل ئـىلـگىرى، فـىالدىلـفىيهدىكـى بـىر دانـا 

دوختۇر: «چـوڭ ئۈچهي كهيـپىيـاتـنىڭ ئهيـنىكـىدۇر، كهيـپىيـات جـىددىيـلهشـكهن ھامـان، چـوڭ ئۈچهيمۇ 

جىددىيلىشىشكه باشاليدۇ» دېگهنىدى. 
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كهيـپىيـات بـىلهن بهدەنـدىكـى ئۆزگـىرىش ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەت چـوڭ ئۈچهيـدە ھهيـران قـاالرلـىق 

دەرىجـىدە روشهن ئـىپـادىلـىنـىدۇ. كۆپـچىلـىكـنىڭ بۇنـىڭغا چـوقۇم دىقـقهت قـىلـىشـىنـى تهۋسـىيه قـىلـىمهن. ھهر 

قـانـداق ئـادەمـدە ئـوخـشاش كهيـپىيـات ھهر قېتىم ئـوخـشاش رەۋىشـته جـىسـمانـى جهھهتـتىن ئـىپـادىلـىنـىدۇ. 

مهسـىلهن، ئـادەم ھهر قېتىم ئهنسـىرىگهنـدە، بـويۇنـنىڭ كهيـنىدىكـى مۇسكۇلـالر تېخىمۇ چـىڭقىلـىدۇ. دېمهك، 

مۇئهييهن كهيپىيات جىددىيلىكى مۇئهييهن مۇسكۇلالرنىڭ چىڭقىلىشى بىلهن روشهن باغلىنىشقا ئىگه. 

بهزى كـىشـىلهرگه نـىسـبهتهن، مهلۇم كهيـپىيـات چـوڭ ئۈچهيـنىڭ مهلۇم قـىسـمىنـى جـىددىيـلهشـتۈرۈۋېتىشـى 

مۇمكىن، شۇڭا چوڭ ئۈچهينىڭ ئاشۇ قىسمى ھهمىشه شۇ مۇئهييهن كهيپىياتنى ئهكس ئهتتۈرۈپ تۇرىدۇ. 

ئهگهر بۇ خـىل سـپازمـا قـورسـاقـنىڭ ئـوڭ ئۈسـتى تهرىپـىدىكـى چـوڭ ئۈچهيـدە كۆرۈلـسه، ئۆتـكه تـاش 

چۈشـكهنـگه ئـوخـشاش بـىر خـىل مۇجۇپ ئـاغـرىشـقا سهۋەب بـولـىدۇ. مهن داۋاالش جهريـانـىدا، «ئۆتـىگه تـاش 

چۈشۈش»نـىڭ تـىپـىك ئـاالمهتـلىرى بـار نۇرغۇن بـىمـارالرنـى ئۇچـراتـتىم، ئهمـما ئۇالرنـىڭ ئۆت خـالـتىسـى نـورمـال 

بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بـىئـارامـچىلـىقـىغـا چـوڭ ئۈچهي يـاكـى بـاشـقا قـوشـنا ئهزاالردىكـى كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلهنـگهن 

 Andrew Conway) سـپازمـا سهۋەب بـولـغانـىدى. چـىكـاگـودىكـى فـىزىئـولـوگـىيه دوختۇرى ئـانـدرېۋ ئـىۋىيـنىڭ

Ivy) قـارىشـىچه، ئۆت نهيـچىسـىنـىڭ چـىقـىش ئېغىزىدىكـى پۈرمه مۇسكۇلـنىڭ كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلهنـگهن 

سـىپـازمـىسـى كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان ئـاغـرىق ئۆتـكه تـاش چۈشـكهنـدىكـى مۇجۇپ ئـاغـرىشـقا ئـوخـشاشـال ئېغىر 

بولىدىكهن. 

بۇ ئۆتكه تاش چۈشۈش ئهمهس، كهيپىياتتىن مهنبهلهنگهن چوڭ ئۈچهي ئاغرىقىدۇر 

بهلـكىم ھهر بـىر دوختۇر كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلهنـگهن چـوڭ ئۈچهي سـىپـازمـىسـىغـا «ئۆتـكه تـاش چۈشـكهن» 

دەپ خـاتـا دىيـاگـنوز قـويۇپ بـاقـقان بـولۇشـى مۇمـكىن. پېقىرنـىڭمۇ ئـاشۇنـداق سهرگۈزەشـتىسـى بـار. بـىر كۈنـى، 

مهلۇم بـىر ئـايـال بـىمـارنـىڭ كېسىلـىنـى كۆرگـىلـى بـارغـانـىدىم، ئۇنـىڭدا ئۆتـكه تـاش چۈشـكهنـدە كۆرۈلـىدىغـان 

جـىددىي قـورسـاق ئـاغـرىقـىنـىڭ بـارلـىق ئـاالمهتـلىرى بـار ئـىدى. مهنـچه شۇ ۋاقـىتـتىكـى دوختۇرالرنـىڭ ھهمـمىسـى بۇ 

خـىل كېسهلـلىك ئـاالمـىتـىگه شۇنـداق (يهنـى «ئۆتـىگه تـاش چۈشـكهن» دەپ) دىيـاگـنوز قـويۇشـى مۇمـكىن ئـىدى. 

شۇنـىڭ بـىلهن، مهن نـائـىالج ئۇنـىڭ ئـاغـرىقـى پهسهيگۈچه ئـاغـرىق تـوخـتىتـىش ئـوكۇلـىدىن ئۈچـنى ئۇردۇم. 

لېكىن، مهن «ئــىكــكى كۈن ئــاۋۋال، ئۇنــىڭ بــىردىنــبىر ئــوغــلى ئهســكهرلــىكــكه كــىرىش ئۇقتۇرۇشــىنــى 

تاپشۇرۇۋالغان»لىقتىن ئىبارەت رېئاللىقنى تامامهن نهزەردىن ساقىت قىلغانىكهنمهن. 

ئـارىدىن ئـىكـكى كۈن ئۆتـكهنـدىن كېيىن، ئۇنـىڭ ئـوغـلى ھهربـىي الگېرغـا قـاراپ يـولـغا چـىقـتى. بۇ ئـايـال 

يهنه بـىر قېتىم ئـىنـتايـىن ئېغىر ئـاغـرىقـنى بـاشـتىن كهچۈردى، بۇ ئـاغـرىقـنىڭ ئـاالمهتـلىرى ئۆتـكه تـاش چۈشـكهن 

چـاغـدىكـى ئـاالمهتـلهر بـىلهن تـامـامهن ئـوخـشاش ئـىدى. مهن ئۇنـىڭغا يهنه ئـاغـرىق تـوخـتىتـىش ئـوكۇلـىدىن 

ئۈچنى ئۇردۇم. 
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ئۈچ ئـايـدىن كېيىن، ئۇ ئـوغـلىنـىڭ نيۇيـورك شهھىرىدىن ئـايـرىلـىپ، چهتـئهلـگه چـىقـىپ كهتـكهنـلىكـىدىن 

خهۋەر تـاپـقان، ئهمـما مهنـزىل ئېنىق ئهمهس ئـىدى. بۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ ئـىكـكى كۈنـدىن كېيىن، ئۇ 

ئۈچـىنـچى قېتىم ۋە ئهڭ ئېغىر مۇجۇپ ئـاغـرىشـنى بـاشـتىن كهچۈردى. ئۇ قېتىم ئهھۋال بهك ئېغىر بـولـغاچـقا، 

ئۇنـى دوختۇرخـانـىغـا ئـاپـىرىشـقا مهجبۇر بـولـدۇم. مېنى ھهيـران قـالـدۇرغـىنـى شۇكـى، رېنتېگىن تهكشۈرۈش 

نهتـىجـىسـىدە، ئۆت خـالـتىسـىدا ھېچقانـداق نـورمـالسـىزلـىق بـايـقالـمىدى. شۇ سهۋەبـتىن، مهن ئهيـنى چـاغـدا ئۆت 

خـالـتىسـىدا رېنتېگىنـدا كۆرۈنـمهيـدىغـان تـاشـالر بـاركهن، دەپ قـارىغـانـىدىم، شۇڭا ئۇنـىڭ ئۆت خـالـتىسـىنـى 

كېسىپ ئېلىۋېتىشنى تهۋسىيه قىلدىم. بىمارنىڭ ماقۇللۇقىدىن كېيىن، ئۇنىڭ ئۆت خالتىسى ئېلىۋېتىلدى. 

شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـىر نهچـچه ئـايـدا، ئۇنـىڭ ئهھۋالـى ئـىنـتايـىن يـاخشـى بـولـدى. دىيـاگـنوزۇمـنىڭ 

تـوغـرىلـىقـىدىن پهخـىرلـىنـىپ يۈرگهن كۈنـلىرىمـدە، بۇ ئـايـال تۆتـىنـچى قېتىم يهنه ئـوخـشاش ئـاغـرىقـقا دۇچ 

كهلـدى. ئـاغـرىغـان ئـورۇن ئـوخـشاشـال قـورسـاقـنىڭ ئـوڭ تهرىپـىدىكـى ئۆت خـالـتىسـىغـا يېقىن جـاي ئـىدى، ئهمـما 

ئۇنـىڭ ئۆت خـالـتىسـى ئېلىۋېتىلـگهنـىدى. بۇ قېتىمـلىق قـاتـتىق ئـاغـرىقـتىن ئـىكـكى كۈن بۇرۇن، ئۇ ئـوغـلىنـىڭ 

جهنۇبـىي ئـافـرىقـىغـا كهتـكهنـلىكـىدىن ۋە ئۇ يهردىكـى گېرمـانـالر بـىلهن بـولـغان ئۇرۇشـقا قـاتـناشـقانـلىقـىدىن خهۋەر 

تـاپـقانـىكهن. ئۇ ئـوغـلىنـىڭ جهڭ مهيـدانـىدا يـارىالنـغانـلىقـىدىن خهۋەر تـاپـقانـدىن كېيىن، بهشـىنـچى قېتىمـلىق 

ئـاغـرىقـقا دۇچ كهلـدى. ئـوغـلى ئۆيـىگه ئـامـان – ئېسهن قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن بـولـسا، ئۇنـىڭ ئـاغـرىقـى 

پهقهتال قايتا قوزغالمىدى. 

كهيپىياتتىن مهنبهلهنگهن «سوقۇر ئۈچهي ياللۇغى» 

چـوڭ ئۈچهيـنىڭ كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلهنـگهن سـىپـازمـىسـى قـورسـاقـنىڭ ئـوڭ تهرىپـىنـىڭ تۆۋەنـكى قـىسـمىدا 

كۆرۈلـسه، ھهمـمه ئـادەم بۇنـى سـوقۇر ئۈچهي يـاللۇغـى، دەپ ئـويـاليـدۇ. ھهر قـانـچه ئهقـىلـلىق دوختۇرنـىڭمۇ 

بۇنـىڭغا تـوغـرا دىيـاگـنوز قـويـالـىشـى ئـىمـكانسـىز، بـولۇپمۇ بۇ خـىل ئهھۋال بـالـىالردا كۆپ يۈز بېرىدۇ. كۆپـىنـچه 

ئهھۋالـالردا بۇ خـىل ئهھۋالـدىكـى بـىمـارنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى نهزەردە تۇتۇپ، ئـوپېراتسـىيه قـىلـىنـىدۇ. ئهمـما 

قورساقنى يېرىپ بولغاندىن كېيىن، دوختۇرنىڭ كۆرىدىغىنى پهقهت نورمال سوقۇر ئۈچهي، خاالس. 

يهنه بهزى كـىشـىلهردە چـوڭ ئۈچهيـنىڭ ھهمـمىال يېرىدە تـارتـىشـىش كۆرۈلۈشـى مۇمـكىن. بۇ خـىل 

كىشىلهرنىڭ كهيپىياتىنىڭ پهۋقۇلئاددە ناچار ئىكهنلىكىدە شهك يوق. 

چـوڭ ئۈچهيـدە كهيـپىيـات سهۋەبـلىك نۇرغۇن قـااليـمىقـانـچىلـىقـالر كۆرۈلـىدىغـانـلىقـى ئۈچۈن، «چـوڭ ئۈچهي 

سـىپـازمـىسـى»، «چـوڭ ئۈچهيـنىڭ غـىدىقـلىنـىشـقا قـارشـى ئـىنـكاسـى» قـاتـارلـىق كهسـىپـىي ئـاتـالغۇالر پهيـدا بـولـدى، 

بۇالرنىڭ ھهممىسى پهقهت «كهيپىياتتىن مهنبهلهنگهن چوڭ ئۈچهي ئىنكاسى»نى كۆرسىتىدۇ، خاالس. 

كـىشـىلهر ھهمـىشه «قـورسـاق كۆپۈش» يـاكـى «يهلـلىك ئـىششـىق»تـىن شـىكـايهت قـىلـىشـىپ، «دوختۇر، 

يېگهن نهرسـىلـىرىمـنىڭ ھهمـمىسـى قـورسـىقـىمـدا يهلـگه ئـايـلىنـىپ كېتىدۇ»؛ «دوختۇر، يـىرگـىنچـلىك بـىر نهرسه 
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قـورسـىقـىمـنى كۆپتۈرۈۋېتىۋاتـىدۇ» دېيىشـىدۇ. يـاكـى بهزى كـىشـىلهر: «بهدىنـىمـدىكـى يهل يۈرىكـىمـنى 

بېسىۋالـدى» دەيـدۇ. ھهتـتا بـىر بـىمـار مـاڭا: «يېگهن نهرسـىلـىرىمـدىن چـىقـقان يهل كۆكـرەك بـوشـلۇقـىمـدىن 

ئۆرلهپ، گېلىمدىن ئۆتۈپ، قۇلىقىمدىن چىقىپ كېتىدۇ» دېگهنىدى. 

بـىز «قـورسـاق كۆپۈش»نـى يـاكـى «يهلـلىك ئـىششـىق»نـى ھېس قـىلـغىنـىمـىزدا، كـىچـىك ئۈچهيـنىڭ بـىر 

يـاكـى بـىر قـانـچه بۆلـىكـى چـىڭ يـىغـىلۋالـغان بـولـىدۇ. بۇ خـىل سـىپـازمـا كـىچـىك ئۈچهيـنى بهكـال تـارايـتىپ، 

دەمـالـلىقـقا تـوسۇلۇش پهيـدا قـىلـىدۇ  -  دە، نهتـىجـىدە ئۈچهيـدىكـى نهرسـىلهر يۈرۈشهلـمهيـدۇ. بۇ خـىل 

سـپازمـىدىن مهنـبهلهنـگهن تـوسۇلۇش بـىر نهچـچه مـىنۇت يـاكـى ئۇنـىڭدىنمۇ ئۇزۇن داۋامـلىشـىشـى مۇمـكىن. 

ئۈچهيـنىڭ لۆمۈلـدىشـى ئۈچهيـدىكـى گـاز ۋە سۇيۇقلۇق مـاددىالرنـى ئـاشۇ تـوسۇلـغان ئـورۇنـغا ئـاپـىرىدۇ، نهتـىجـىدە 

ئۈچهيـنىڭ تـوسۇلـغان جـايـى يـوغـىنـايـدۇ. ئۈچهيـنىڭ تـارتـىشـىشـى بـىلهن، كـىشـىلهر قـورسـىقـى كۆپـكهنـدەك ھېس 

قـىلـىدۇ. ئهگهر سـىپـازمـا تۇيۇقسـىز تـوخـتاپ قـالـسا، ئۈچهيـدىكـى كۆپۈشـكهن مـاددىالر ئـالـدىغـا مېڭىپ، كـىشـىلهر 

قـورسـىقـىنـىڭ غـولـدۇرلـىغـان ئـاۋازنـى ئـاڭاليـدۇ. قـورسـاقـتىكـى بېسىمـنىڭ تۆۋەنـلىشـىگه ئهگـىشـىپ، كـىشـىلهر ھهمـىشه 

ئىشهنچ بىلهن: «قورسىقىمدىكى يهل چىقىپ كېتىۋاتىدۇ» دېيىشىدۇ. 

ئـوپېراتسـىيه ئۈسـتىلـىدە، بـىز ئـادەتـته «قـورسـاق كۆپۈش»نـىڭ دەردىنـى تـارتـقان بـىمـارالرغـا قـورسـاق 

ئـانـاتـومـىيـىسـىنـىڭ رەڭلىك سۈرىتـىنـى كۆرسـىتـىمـىز. بـىر قېتىم سـاقـچىالر تهرىپـىدىن كۆپ قېتىم قـولـغا ئېلىنـغان بـىر 

يـىگـىتـنى ئـوپېراتسـىيه قـىلـدۇق. بهزى تـىبـبىي سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن، ئۇنـىڭ قـورسـاق ئـوپېراتسـىيـىسـى ئۈچۈن 

پهقهت قورساق دىۋارىال قىسمهن ناركوز قىلىنغانىدى. 

ئۇنـىڭ قـورسـىقـىنـىڭ ئهمـدىال ئېچىلـغان ھالـىتـى خـاتـىرىلهنـگهن تۇنـجى رەسـىمـدە كـىچـىك ئۈچهي ۋە چـوڭ 

ئۈچهينى ئېنىق ۋە تولۇق كۆرگىلى بولىدىغان بولۇپ، ھهممه ئىش نورمال ئىدى. 

ئـانـدىن، دوختۇر سـاقـچىالرنـىڭ دوختۇرخـانـىنـىڭ سـىرتـىدا بۇ يـاشـنىڭ دوختۇرخـانـىدىن چـىقـىشـىنـى 

سـاقـالۋاتـقانـلىقـىدىن خهۋەر تېپىپ، ئۇنـىڭدىن: «يېقىنـدا سـاقـچىالر بـىلهن ئۇچـراشـقانـمىدىڭىز؟» دەپ سـورىغـان. 

بۇ سـوئـال سـورىلـىپ بـىر مـىنۇت ئۆتهر  -  ئۆتـمهيـال، بـىمـارنـىڭ كـىچـىك ئۈچـىيـىنـىڭ نۇرغۇن جـايـلىرىدا مۇسكۇل 

تارتىشىپ قېلىش ۋە شۇنىڭغا سوڭدىشىپال كهلگهن كۆپۈشۈش ئېنىق كۆرۈلگهن. 

ئـانـدىن قـورسـاق ئـانـاتـومـىيهسـىنـىڭ ئـىكـكىنـچى پـارچه سۈرىتـى تـارتـىلـغان. دوختۇر: «ھازىر قـانـداقـراق 

تۇرىسىز؟» دەپ سورىغاندا، ھېلىقى يىگىت: «قورسىقىم كۆپۈپ كهتتى» دەپ جاۋاب بهرگهن. 

ھېق تۇتۇپ قېلىشمۇ كهيپىيات سهۋەبلىك بولىدۇ 

ھېق تۇتۇپ قېلىشـنىڭ پـىرىنسـىپـىمۇ يۇقـىرىدىكـىگه ئـوخـشاش بـولۇپ، ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى ئۇ پهقهت 

ئـاشـقازانـدا كۆرۈلـىدۇ، خـاالس. مهن ئـىنـتايـىن مۇنهۋۋەر بـىر نـاتـىقـنى تـونۇيـمهن. ئۇنـىڭ ھهر قېتىمـلىق نۇتۇق 

سۆزلهشـنىڭ ئـالـدىدىكـى ئـون مـىنۇتلۇق كۆنۈش جهريـانـى تـولـىمۇ ئـازابـلىق بـولۇپ، بۇ ۋاقـىتـتا ئۇنـى ھهمـىشه 
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ئـىخـتىيـارسـىز ھېق تۇتۇۋاالتـتى. ئهمـما ئۇنـىڭ كهيـپىيـاتـى مۇقـىمـلىشـىپ، ئۆز رىتـىمـىغـا كـىرىۋالـغانـدىن كېيىن، 

ھېق تۇتۇشمۇ توختايتتى. 

مهن نۇرغۇن يـىلـالر ئـىلـگىرىكـى بـىر بـىمـارنـى ھهرگـىز ئۇنتۇپ قـالـمايـمهن. ئۇ بـىچـارە ئۆيـىدە، 

ئـىبـادەتـخانـىدا يـاكـى مېنىڭ ئـىشـخانـامـدا بـولسۇن، ھهر ئـوتتۇز سېكۇنـتتا بـىر قېتىم ھېق بـولۇپ قـاالتـتى، يهنه 

كېلىپ شۇ خـىل ھالهت بـىر ھهپـته داۋامـالشـقانـىدى. مهلۇم بـىر تـاشـقى كېسهلـلىكـلهر دوختۇرى كېرىگهت 

(دىئـافـراگـمامۇ دېيىلـىدۇ، قـورسـاق ۋە كۆكـرەك بـوشـلۇقـىنـى ئـايـرىپ تۇرىدىغـان پهردە، ت)نـى مۇقـىمـالشـتۇرۇش 

ئۈچۈن، كېرىگهت نېرۋىسىنى كېسىۋېتىش تهكلىپىنى بهرگهنىدى. 

ئۇنـىڭ ھېق تۇتۇشـى مۇنـداق بـاشـالنـغانـىدى: 1942 - يـىلـى ئهتـىيـازدا ئۇ دېھقانـچىلـىق مهيـدانـىنـى 

سېتىۋېتىپ، ئۇنـىڭ ئـورنـىغـا بـىر بـولـكىخـانـا سېتىۋالـغان. ئهمـما ئۇ بـولـكا سـودىسـىدىن تـامـامهن خهۋەرسـىز ئـىدى. 

كۆپـچىلـىكـكه مهلۇمـكى، 1942 - يـىلـى، (ئـامېرىكـادا) شېكهر، ئۇن ۋە بـولـكىخـانـىغـا كېرەكـلىك بـارلـىق 

مـاتېرىيـالـالر نـورمـىلـىق ئـىدى. بـولـكىخـانـا تـىجـارىتـى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدىغـان كـىشـىلهرگه نـىسـبهتهن، بۇ بـىچـارە 

يـىگـىتـنىڭ مـاتېماتـىكـىسـى پهۋقۇلـئاددە نـاچـار ئـىدى. ئۇ شۇ سهۋەبـلىك ئۆزىنـىڭ قـانـچىلـىك مـاتېرىيـال 

سېتىۋاالاليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـمىگهچـكه، ئۇزۇن ئۆتـمهيـال يهرلـىك نـورمـىلـىق تهمـىنـلهش كـومـىتېتى بـىلهن 

جېدەلـلىشـىپ قـالـغان. ئـاخـىرىدا، ھهتـتا بۇ ئـىشـقا فېدېراتـىپ ھۆكۈمهت ۋەكـىلـلىرى قـول تـىقـقان. نهتـىجـىدە، 

ئۇنـىڭ بـولـكىخـانـىسـى پېچهتـلهنـگهچـكه، ئۇ بهكـال ئـاالقـزادە بـولۇپ كهتـكهن. بهلـكىم ھهر قـانـدىقـىمـىز ئـاشۇ خـىل 

ئهھۋالـغا يـولۇقـساق، بهدىنـىمـىزدە ئـاشۇ بـىچـارە يـىگـىتـنىڭكىگه ئـوخـشاش ئـىنـكاس كۆرۈلۈشـى، يهنـى ھېق 

تۇتۇۋېلىشى مۇمكىن. 

ئېنىقـكى، بۇ ئـىشـنىڭ پهقهت بـولـكىخـانـىنـى سېتىۋېتىشـتىن ئـىبـارەت بـىرال چـارىسـى بـار ئـىدى. مهن بۇ 

تهكـلىپـنى ئـوتتۇرىغـا قـويـغىنـىمـدا، ئۇ بـىز كۆرۈشـكهنـدىن كېيىن تۇنـجى قېتىم كۈلـدى. بـولـكىخـانـىنـى سېتىۋېتىش 

ئىشلىرى ئوڭۇشلۇق تاماملىنىپ 12 سائهتتىن كېيىن، ئۇ ئاخىرى يېنىكلهپ، ھېق تۇتۇشىمۇ ئاخىرالشتى. 

قان تومۇرلىرى كهيپىيات ئۆزگىرىشىگه قارىتا ئهڭ سهزگۈردۇر 

ئـادەم بهدىنـىدىكـى يۇقـىرىدا قهيـت قـىلـىنـغانـالردىن بـاشـقا مۇسكۇلـالر، بـولۇپمۇ نۇرغۇن قـان تـومۇرلـىرىنـىڭ 

دىۋارلـىرىدىكـى مۇسكۇلـالرمۇ بـىردەك كهيـپىيـاتـنىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرايـدۇ، قـان تـومۇر ئـىنـكاسـىنـىڭ ئهڭ روشهن ۋە 

كۆپ ئۇچرايدىغان مىسالى يۈزنىڭ قىزىرىشىدۇر. 

بـاش سۆڭهكـنىڭ ئـىچـى ۋە سـىرتـىدىكـى ئـوتتۇراھال تـوملۇقـتىكـى قـان تـومۇرالر ھېسسىيـاتـنىڭ غـىدىقـلىشـىغـا 

ئهڭ سهزگۈردۇر. بۇ قـان تـومۇرالر كهيـپىيـاتـىمـىزنـىڭ ئۆزگـىرىشـىگه ئـىنـكاس قـايتۇرغـانـدا، بـاش ئـاغـرىشـنى يـاكـى 

ئېغىر دەرىجـىدىكـى شهقـىقه (بـاشـنىڭ يېرىمـى ئـاغـرىش)نـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. نۇرغۇن كـىشـىلهرگه نـىسـبهتهن، 

كهيپىياتنىڭ غىدىقلىشى ئهڭ چوڭقۇر قاتالملىق مهسىله بولۇشى مۇمكىن. 
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مهسـىلهن، مېنىڭ بـىر بـىمـارىم نـاھايـىتـى ئېغىر دەرىجـىدە شهقـىقـىگه گـىرىپـتار بـولـغانـىدى. ئۇ ھهر قېتىم 

سـىرتـقا چـىقـقانـدا بـاش ئـاغـرىقـى قـوزغـىلـىپ، ئۆيـىگه قـايـتقانـدا ئـاغـرىقـنىڭ دەسـتىدىن كۈنـلهپ يېتىپ قـاالتـتى. 

شۇڭا ئۇ (زۆرۈر ئـىشـلىرى ئۈچۈن) سـىرتـقا چـىقـىشـتىن ئـىلـگىرى، ئۆيـىنـى پـاكـىز تـازىالپ، بـالـىلـىرىنـى يۇيۇپ – 

تاـراپ، سىـرتتـا قىـلىـشقـا تېگىشلـىك ئىـشلـىرىنىـ ياـخشىـ پىـالنلـىۋاالتتـى. تېخىمۇ مۇھىمىـ، ئۇ ئهسلـىدىنال 

تـارتـىنـچاق بـولـغاچـقا، سـىرتـتا نۇرغۇن كـىشـىلهر بـىلهن كۆرۈشۈشـنى ئـويـلىسـىال تـىت – تـىت بـولۇپ كېتهتـتى. 

شۇڭا ھهر قېتىم كـوچـىغـا چـىقـىشـتىن بۇرۇن بېشى ئـاغـرىشـقا بـاشـاليـتتى  -  دە، كـوچـىدىن قـايـتىپ كهلـگهنـدىن 

كېيىن يېتىپ ئـارام ئېلىشـقا مهجبۇر بـوالتـتى. ئهلۋەتـته، بهزىدە ئۇ دوختۇرغـا كۆرۈنـگىلـى بـاراتـتى، ئهمـما ھهر 

قېتىم يهنىال بېشى ئاغرىغان ھالدا قايتىپ كېلهتتى. 

كهيپىياتتىن مهنبهلىنىدىغان تېرە مهسىلىلىرى 

ئهمهلـىيهتـته، تېرىدە كۆرۈلـگهن مهسـىلـىلهرنـىڭ نۇرغۇنـى كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلـىنـىدىغـان تېرە يـاللۇغـىدۇر. 

تېرە ئـاسـتىدىكـى قـان تـومۇرالر كهيـپىيـاتـنىڭ تهسـىرىدە تـوخـتىمـاي سـىقـىلـسا، بۇ خـىل تېرە يـاللۇغـى ئـادەم 

بهدىنـىنـىڭ ھهر قـانـداق يېرىدە كۆرۈلۈشـى مۇمـكىن. ھهر قېتىم قـان تـومۇر تـارايـغانـدا، قـان زەردابـى قـان 

تـومۇرلـىرىنـىڭ نېپىز دىۋارىدىن سـىقـىپ چـىقـىرىلـىپ، تېرە تـوقۇلـمىلـىرىغـا يـىغـىلـىدۇ. دەسـلهپـته، تېرە ئـازراق 

چـىڭقىلـىپ، ئـانـدىن قـىزىرىدۇ. ئۇزۇن ئۆتـمهيـال يېتهرلـىك مـىقـداردىكـى قـان زەردابـى بېسىم ئـاسـتىدا تـومۇردىن 

ئۆتۈپ، تېرىنـىڭ يۈزىگه ئۆتـىدۇ. ئهنه شۇ ۋاقـىتـتا، كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلـىنـىدىغـان تېرە يـاللۇغـىنـىڭ تېرە 

تاشالش، تېرە قاتتىقلىشىش ۋە قىچىشىش قاتارلىق ئاالمهتلىرى كۆرۈلىدۇ. 

سۆڭهك مۇسكۇلىنىڭ كهيپىياتقا قايتۇرىدىغان ئىنكاسى 

ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدىكـى تهتـقىقـاتـالردا بـايـقىلـىشـىچه، بـىز ئـادەتـته تـااللـىق مۇسكۇل 

ئۆسـمىسـى يـاكـى تـاال تـوقۇلـمىسـى يـاللۇغـى دەپ ئـاتـايـدىغـان كېسهلـلىك ئـاالمهتـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى دېگۈدەك 

كهيـپىيـاتـتىكـى جـىددىيـلىكـتىن كېلىپ چـىقـقان. بـىرىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە، ئـاكـوپـتىكـى بـىر قـىسـىم 

ئهسـكهرلهر تـااللـىق مۇسكۇل ئۆسـمىسـىگه گـىرىپـتار بـولـغان بـولۇپ، ئـاكـوپـتىكـى نهم ۋە نـاچـار تۇرمۇش شـارائـىتـى 

كېسهلـلىكـنىڭ سهۋەبـى دەپ قـارالـغانـىدى. ھالبۇكـى، ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە، مهيـلى ھۆل ۋە 

سـوغۇق ئـالېيۇت ئـارىلـىدا، يـاكـى قۇرغـاق ۋە ئـىسسـىق جهنۇبـىي ئـافـرىقـىدا بـولسۇن، ئـالـدىنـقى سهپـتىكـى 

ئهسكهرلهرنىڭ تااللىق مۇسكۇل ئۆسمىسىگه گىرىپتار بولۇش نىسبىتى ئاساسهن ئوخشاش بولغان. 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئهسـكهرلهرنـىڭ قـارارگـاھتىن ئـالـدىنـقى سهپـكه يۆتـكىلـىشـىگه ئهگـىشـىپ، تـااللـىق 

مۇسكۇل ئۆسـمىسـىگه گـىرىپـتار بـولـغانـالرنـىڭ سـانـىمۇ مۇقـىم رەۋىشـته ئـاشـقان. ئـاخـىرىدا، بۇ خـىل كېسهلـلىكـكه 
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مۇئهيـيهن كهيـپىيـاتـنىڭ، يهنـى، بـىر ئـادەم ئۆزى قـىلـىشـنى خـالـىمـايـدىغـان ئـىشـنى قـىلـىشـقا مهجبۇرالنـغانـدا پهيـدا 

بولىدىغان پاسسىپ كهيپىياتنىڭ سهۋەب بولغانلىقى جهزملهشتۈرۈلگهن. 

بۇ خـىل ئهھۋالـدا كـىشـىلهر ئـىخـتىيـارسـىز بهدىنـىنـى قـاتـتىقـالشـتۇرۇۋالـىدۇ - دە، بهزى مۇسكۇلـالر ـــ 

كۆپـىنـچه ھالـالردا مۈرىنـىڭ ئهتـراپـىدىكـى مۇسكۇلـالر ـــ شۇنـىڭغا مـاس ھالـدا چـىڭىيـدۇ. ئهلۋەتـته، كۈنـدىلـىك 

تۇرمۇشتا كىشىلهر ئۆزى خالىمايدىغان ئىشقا دۇچ كهلگهندىمۇ مۇشۇ خىل ئهھۋال يۈز بېرىدۇ. 

كـىشـىلهردىكـى بهدەن ئـاغـرىقـىنـىڭ ئهڭ كۆپ ئۇچـرايـدىغـان سهۋەبـلىرىدىن بـىرى تـاال تـوقۇلـمىسـى 

يـاللۇغـىدۇر. تـاال تـوقۇلـمىسـى يـاللۇغـى كۆپـىنـچه كـىشـىلهردە ئـانـدا-سـانـدا كۆرۈلۈپ قـالـىدۇ. ئهمـما بهزى 

كـىشـىلهر بـولـسا داۋامـلىق تـاال تـوقۇلـمىسـى يـاللۇغـىغـا گـىرىپـتار بـولـىدۇ. مهن دەل كېيىنـكى تـىپـقا تهۋە. ئهلۋەتـته 

بۇمۇ كهيـپىيـاتـتىن مهنـبهلـىنـىدۇ. مهن بـىر دوختۇر بـولۇش سۈپـىتـىم بـىلهن، ھهر كۈنـى نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ 

كېسىلـىنـى كۆرمـىسهم بـولـمايـدۇ، ئۇالر بهدىنـىم ۋە كهيـپىيـاتـىمـغا ئېغىر بېسىم ئېلىپ كېلىدۇ. شۇڭا بهدىنـىمـنىڭ 

ئۇ يهر – بۇ يهرلـىرى ئـاغـرىپـال تۇرىدۇ، بـولۇپمۇ بـىمـارنـىڭ سهپـرا تۇغـقىنـى شـىپـاخـانـامـغا كهلـگهنـدە تېخىمۇ 

شۇنداق بولىدۇ.  

مهن سـىرتـقا دەم ئېلىشـقا كهتـكهنـدە، تـاال تـوقۇلـمىسـى يـاللۇغـى ۋە شـىپـاخـانـىنـى ئۇنتۇپـال كېتىمهن. 

شـىپـاخـانـىغـا قـايـتىپ كهلـگهن ھامـان، تـاال تـوقۇلـمىسـى يـاللۇغـىمۇ دەرھال قـايـتا پهيـدا بـولـىدۇ. مهسـىلهن، ئـوڭ 

مۈرەم ئـىشـىكـنى ئـاچـالـمىغۇدەك دەرىجـىدە ئـاغـرىپ كېتىدۇ. ئهمـما، بۇ ئـاغـرىقـالرنـىڭ سهۋەبـىنـى ئېنىق 

بىلگهنلىكىم ئۈچۈن، ئانچه ئهنسىرەپ كهتمهيمهن. 

مهسـىله شۇكـى، تـاال تـوقۇلـمىسـى يـاللۇغـىغـا گـىرىپـتار بـولـغانـالرنـىڭ نۇرغۇنـى بۇنـى چۈشهنـمهيـدۇ. ئۇالرنـىڭ 

بهزىلـىرى راك كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولۇپ قـالـغانـدىمهنمۇ دەپ ئهنسـىرىسه، يهنه بهزىلـىرى ئۆزىدە ئېغىر رېماتـىزم 

بـار دەپ ئـويـلىۋالـىدۇ، شۇنـداقـال شۇ سهۋەبـلىك ئـاقـساق يـاكـى مهڭگۈلۈك مېيىپ بـولۇپ قېلىشـى مۇمـكىنـلىكـىگه 

ئىشىنىدۇ. ئهمما، رېئاللىق كۆپىنچه شۇنىڭ ئهكسىچه بولىدۇ. 

تـاال تـوقۇلـمىسـى يـاللۇغـى ھهرگـىزمۇ كـىشـىنـى مېيىپ قـىلـىپ قـويـمايـدۇ، شۇنـداقـال ئۇ ئېغىر كېسهلـلىكمۇ 

ئهمهس، ئۇ پهقهت ئادەمنى بىزار قىلىدۇ، خاالس. 

«كهيپىيات ئىنقىالبى» ناملىق ئهسهردىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 
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 شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بهرگهنلهر
ھهققىده خىتايالرنىڭ كۆز قارىشى

ئۇيغۇر تهتقىقاتى

شاننون تىززى



شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بهرگهنلهر ھهققىدە خىتايالرنىڭ كۆز قارىشى 

يېقىنــقى ئــايــالردىن بۇيــان، خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى كــىشــىلــىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى ئهيـىبـلهشـلهرگه رەدىيه بېرىش ھهلهكـچىلـىكـىدە پـاالقشـىپ يۈرمهكـته. بۇنـىڭغا 

پهقهت بـىرال مـىسـال كهلتۈرسهك، خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى خۇا چۈنـيىڭ ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق تـوغـرىسـىدىكـى ئهيـىبـلهشـلهرنـى «بۇ ئهسـىردىكـى ئهڭ بـىمهنه يـالـغانـچىلـىق، خـىتـاي خهلـقىگه 

قـىلـىنـغان ھاقـارەت ۋە ھۆرمهتسـىزلـىك، شۇنـداقـال خهلـقئارا قـانۇنـغا ۋە خهلـقئارا مۇنـاسـىۋەتـلهرگه يېتهكـچىلـىك 

قىلىدىغان ئۇللۇق قائىدىلهرگه ئېغىر خىالپلىق قىلغانلىق» دەپ كايىدى. 

بۇنـى «خـىتـايـنىڭ تهشۋىقـاتـى» دەپـال ئۆتكۈزۈۋېتىش ئـاسـان، ئهمـما بۇ خـىل كۆز قـاراشـتىكـىلهر يـالغۇز 

خۇا چۈنـيىڭال ئهمهس. نۇرغۇن ئـاددىي خـىتـاي پۇقـرالـىرى، ھهتـتا زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـىالرنـىڭ بـىۋاسـىته 

گۇۋاھلىقـىنـى ئـاڭلىغـان خـىتـايـالرمۇ ئـاشۇ خـىل كۆز قـاراشـقا (يهنـى خـىتـايـنى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق سـادىر 

قىلدى» دەپ ئهيىبلهشنىڭ ئورۇنسىز ئىكهنلىكىگه) قوشۇلىدۇ. 

جهۋھهر ئـىلھام «دىپـلومـات» ژۇرنـىلـىغـا شۇنـداق دېدى: «مېنىڭ يۇقـىرى مهلۇمـاتـلىق دوسـتلىرىم بـار، 

ئهمـما ئۇالر مېنىڭ كهچـمىشـىمـنى ئـاڭلىغـانـدىن كېيىن مېنى (غهربـنىڭ تهشۋىقـاتـىدا) مېڭىسـى يۇيۇلۇپ كېتىپتۇ 

دەپ ئـويـاليـدۇ». ئۇ دادىسـى، يهنـى ئۇيغۇر ئـالـىمـى ئـىلھام تـوخـتى خـىتـايـدا تۈرمـىگه تـاشـالنـغانـدىن كېيىن، 

پـائـال ئـاكـتىۋىسـىتـلهرنـىڭ بـىرىگه ئـايـالنـغانـىدى. كېيىن ئـىلھام تـوخـتى مۇددەتسـىز قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم 

قـىلـىنـدى. قـىزى ۋە نۇرغۇن كهسـىپـداشـلىرىغـا كۆرە، ئـىلھام تـوخـتىنـىڭ جـىنـايـىتـى «خـىتـايـالر بـىلهن ئۇيغۇرالر 

ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكه ئۇرۇنۇش» ئىدى. 

ئهلۋەتـته، خـىتـايـدا 1 مـىلـيارد 400 مـىلـيونـدىن ئـارتۇق نـوپۇس بـار بـولـغاچـقا، «خـىتـايـالر»نـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـغا قـانـداق قـارايـدىغـانـلىقـىنـى ئېنىقـالپ چـىقـىش مۇمـكىن ئهمهس. جهۋھهر ئـىلھام ئېيتقانـدەك: «كـىم 

بـىلهن پـاراڭالشـقانـلىقـىڭىز ۋە ئۇالرنـىڭ قـانـداق ئـارقـا كۆرۈنۈشـكه ئـىگه ئـىكهنـلىكـىگه كۆرە، كـىشـىلهرنـىڭ (بۇ 

ھهقـتىكـى) كۆز قـاراشـلىرىمۇ پهرقـلىق بـولـىدۇ. ئهمـما ئۇ (خـىتـايـالرنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى كۆز قـاراشـلىرىنـى) بـىر قـانـچه 

چـوڭ كـاتېگورىيهگه ئـايـرىشـقا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى بـايـقىغـان. بۇ «دىپـلومـات» ژۇرنـىلـى مهزكۇر مـاقـاله ئۈچۈن 

ئېلىپ بارغان زىيارەتلهرنىڭ نهتىجىسىگىمۇ ئاساسهن ماس كېلىدۇ. 
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بهزىلهرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ۋەزىيـىتـىدىن ھېچقانـچه خهۋىرى يـوق. «ئۇالر غهربـنىڭ بۇ ھهقـتىكـى 

خهۋەرلـىرىنـى پهقهتـال ئـوقۇمـايـدۇ. ھهم شۇنـىسـى ئېنىقـكى، ئۇالر خـىتـايـدا بۇ تـوغـرىلـىق پـاراڭالشـمايـدۇ. ئۇالر 

يهنـىال ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـنىڭ غهربـىدە بهخـتلىك تۇرمۇش كهچۈرۈۋاتـقانـلىقـىغـا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى <ئـاتـا 

قىلغان> بارلىق ئىمتىيازالردىن بهھرىمهن بولۇۋاتقانلىقىغا ئىشىنىدۇ» دەيدۇ جهۋھهر. 

يهنه بهزىلهرنـىڭ (خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى تـوغـرىسـىدىكـى) بۇ 

ئهيـىبـلهشـلهردىن چـاال – بۇال خهۋىرى بـار بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرغـا ئـىشهنـمهيـدۇ. جهۋھهرنـىڭ سۆزى بـويـىچه 

ئېيتقانـدا، بۇ خـىل كـىشـىلهر «غهربـنىڭ خهۋەرلـىرى (مېڭه يۇيـىدىغـان) تهشۋىقـاتـتىن ئـىبـارەتتۇر، پهقهت 

خىتاينىڭ خهۋەرلىرىال راست، غهرب دۆلهتلىرى خىتاينى پۇتلىماقچى» دەپ ئوياليدۇ. 

يهنه بهزىلهر «تېخىمۇ كۆپ نهرسـىلهرنـى بـىلـىشـنى ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـاۋازىغـا قۇالق سېلىشـنى خـااليـدۇ. 

مهن (خـىتـايـنىڭ تۈزۈلـمىسـىگه) قهتـئىي ئـىشهنگۈچـىلهردىن بـولـغان مۇشۇ تـىپـتىكـى بـىر قـىسـىم كـىشـىلهرنـى قـايـىل 

قىاللىدىم، ئهمما بۇنىڭغا ناھايىتى كۆپ ۋاقىت – زېھىن كهتتى» دەيدۇ جهۋھهر. 

يهنه بهزىلهر (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زۇلۇمـنى) «ئۆز كۆزى بـىلهن كۆرۈپ تۇرۇپمۇ ئـىنـكار قـىلـىشـىدۇ» 

دەپ قوشۇمچه قىلدى ئۇ. 

مهزكۇر مـاقـالـىدە خـىتـاي شهھهرلـىرىدىكـى ئـوقۇمۇشـلۇق ئـوتتۇرا بۇرژۇئـازىيه ئهزالـىرىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى ئهيـىبـلهشـلهرگه قـانـداق ئـىنـكاسـتا 

بـولـغانـلىقـى كۆرسـىتـىلـدى. بۇ ئهسهر خـىتـايـدا ئېلىپ بېرىلـغان سۆھبهتـلهر، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا تهتـقىقـاتـچىلـىرى ۋە 

پائالىيهتچىلىرىنىڭ باھالىرىنى ئاساس قىلغان. 

«ئۇالر ھېلىھهم ئۇيغۇرالرنىڭ بهختلىك تۇرمۇش كهچۈرۈۋاتقانلىقىغا ئىشىنىدۇ» 

بۇ مـاقـاله ئۈچۈن زىيـارەت قـىلـىنـغانـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئۇيغۇرالرنـى ئـومۇمـىي جهھهتـتىن بهخـتلىك، 

شۇنـداقـال ھۆكۈمهتـنىڭ يـاخشـى مۇئـامـىلـىسـىگه ئۇچـراۋاتـىدۇ، دەپ قـارايـدۇ. بۇ خـىتـايـنىڭ رەسـمىي 

تـاراتقۇلـىرىنـىڭ «ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت» رايـونـلىرىدىكـى «مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئـىجـىل - ئـىنـاقـلىقـى» ۋە نـامـراتـلىقـتىن 

قۇتۇلدۇرۇش تىرىشچانلىقلىرى توغرىسىدىكى ھېكايىلىرىنىڭ پۇقراۋىي ۋارىيانتىدۇر، خاالس. 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان ھهقـقىدىكـى رەسـمىي مهۋقهسـى شۇكـى، «(شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) 

زىيـانـكهشـلىك يـوق، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـتىن سۆز ئېچىش تېخىمۇ مۇمـكىن ئهمهس. خهلـق ـــ مهيـلى خـىتـاي، 

ئۇيغۇر يـاكـى بـاشـقا مـىلـلهت بـولسۇن، خۇشـال، بـايـاشـات ۋە خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىدىن مـىنـنهتـدار». خـىتـايـدىكـى 

نۇرغۇن كىشىلهر بۇنىڭغا ئىشىنىدۇ. 
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ئهمـما بۇ خـىل چۈشهنـچىدىكـى خـىتـايـالرنـى «ھۆكۈمهت تهرىپـىدىن مېڭىسـى يۇيۇلـغان» دەپ قـاراش 

بهكـال يۈزەكـى بـولۇپ قـالـىدۇ. ئهكسـىچه، ئۆزىنـىڭ كۆرگهن – بـىلـگىنـىگه ئـاسـاسهن، مۇشۇنـداق يهكۈن 

چىقىرىدىغان نۇرغۇن كىشىلهر بار. 

مهسـىلهن، بـىزنـىڭ زىيـارىتـىمـىزنـى قـوبۇل قـىلـغانـالردىن بېيجىڭدىكـى ژۇرلـىسـت چـياڭ خۇا، سـانـجىدىكـى 

بىــر مهكتــهپتــه ئوــقۇتقۇچىــلىــق قىــلىــدىغاــن ماــ لىــڭ ئىــسىــملــىك تۇڭگان، شۇندــاقال 2019 – يــىلــى 

«نيۇيـوركـلىقـالر» ژۇرنـىلـىنـىڭ زىيـارىتـىنـى قـوبۇل داڭلىق ئـىلـمىي فـانـتازىيهلـىك رومـان يـازغۇچـىسـى ليۇ سـىشـىن 

قـاتـارلـىقـالر ئۆزىنـىڭ كۆرگهن – بـىلـگىنـىگه ئـاسـاسهن، بـىردەك ھالـدا «شهرقـىي تۈركـىسـتان غهرب ھۆكۈمهتـلىرى 

دېگهنـدەك زۇلـمهت ئـىچـىدە ئهمهس. ھۆكۈمهتـنىڭ ئۇالرنـى <تهربـىيه>لـىگـىنـى ئۇالرغـا كۆيۈنـگىنـى، بـولـمىسـا 

ئۇالر يېگىلى نان، قىلغىلى ئىش تاپالمىغان بوالتتى» دېگهن قاراشنى ئىلگىرى سۈرۈشتى.  

«ئۇيغۇرالرغــا قــارشــى ئۇرۇش» دېگهن كــىتــابــنىڭ ئــاپــتورى، ۋاشــىڭتونــدىكــى جــورج ۋاشــىڭتون 

 (Sean Roberts) ئۇنـىۋېرسـىتېتى خهلـقئارا تهرەقـقىيـات تهتـقىقـات پـروگـرامـمىسـىنـىڭ دىرېكتورى شـان روبېرتـسقا

كۆرە، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى بۇ شهكـىلـدە ئـاقـالشـنىڭ تېگىدە تېخىمۇ 

ئېغىر مهسـىله بـار. ئۇ «دىپـلومـات» ژۇرنـىلـىغـا مۇنـداق دېدى: «ئۇ كـىشـىلهرنـىڭ ئۇيغۇرالر ھهقـقىدە <ئۇالر 

خهتهرلـىك، يـاكـى قـاالق> دېگهنـدەك شهكـىلـلهردە مۇئهيـيهن دەرىجـىدە مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك، ئـىرقـچىلـىق 

خـاھىشـى بـولۇشـى مۇمـكىن. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ جهھهتـتىكـى ئـىنـكاسـىدىنمۇ ئـوخـشاش تۇتۇمـنى 

بايقىيااليسىز». 

كـىشـىلهر خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى «جـىھادچـى بـولۇپ كېتىش» تـىن سـاقـالپ قېلىش ۋە ئۇالرنـىڭ 

ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىن تهرەقـقىي قـىلـىشـىغـا يـاردەم بېرىش ئۈچۈن كۆرسهتـكهن «جـاپـالـىق تـىرىشـچانـلىقـى» 

تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغانـدا، «تهرەقـقىيـات تـوغـرىسـىدىكـى بۇ سۆزلهرنـىڭ تېگىدە <بۇ يهر قـاالق، بـىز بۇالرنـى 

خهلـقنىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن قـىلـىۋاتـىمـىز> دېگهن چۈشهنـچه يـاتـقان بـولـىدۇ. بۇ مۇسـتهمـلىكـىچـى زېھىنـىيهتـنىڭ 

ئىنتايىن تىپىك نامايهندىلىرىدىن بىرىدۇر» دەيدۇ روبېرتس. 

جهۋھهر مۇنـداق دېدى: «ئۇيغۇر رايـونـىدا ئـىجـتىمـائـىي ئـىقـتىسـادىي مهسـىلـىلهر بـارلـىقـى راسـت. ئهمـما، 

كىشىلهر دائىم نهزەردىن ساقىت قىلىۋاتقان نۇقتا ـــ شۇ مهسىلىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن يۈز بېرىۋاتقانلىقىدۇر». 

ھهتـتا مهزكۇر ئهسهر ئۈچۈن زىيـارەتـنى قـوبۇل قـىلـغانـالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بېرىپ 

بـاقـمىغـان خـىتـايـالرمۇ ھۆكۈمهتـنىڭ بۇ رايـونـغا يـاردەم بېرىش پـروگـرامـمىلـىرىدىن ئـازدۇر – كۆپتۇر خهۋەردار 

بـولۇپ، ئۇالر مۇشۇ «تـىرىشـچانـلىق»الرنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ زۇلۇمـغا ئۇچـراۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى 

ئهيىبلهشلهرنى ئىنكار قىلىشتىكى دەلىل سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇشىدۇ. 

يهنه نۇرغۇن خـىتـايـالر ئـاتـالـمىش ئۇيغۇر دوسـتلىرى ۋە خـىزمهتـداشـلىرى بـىلهن بـولـغان پـاراڭلىرىنـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا زۇلۇم يـوقلۇقـىنـىڭ دەلـىلـى سۈپـىتـىدە ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـىدۇ. بهزى تهنـقىدچـىلهر («مېنىڭ بـىر 
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ئۇيغۇر دوسـتۇم بـار، ئۇنـىڭ دېيىشـىچه...» تـىپـىدىكـى) بۇ خـىل «ئۇيغۇر دوسـتالر»نـىڭ ئـويـدۇرۇپ 

چىقىرىلغانلىقىنى ئېيتىشسىمۇ، لېكىن ئهھۋال بۇنىڭدىنمۇ مۇرەككهپ. 

كـولـورادو ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى دوكـتور ئـاشـتى تهتـقىقـاتـچى دەرېن بـايلېر (Darren Byler) كۆرسـىتـىپ 

ئۆتـكهنـدەك، شهھهردىكـى ئـوتتۇرا بۇرژۇئـازىيه تهبـىقـىسـىدىكـى خـىتـايـالر بـىلهن بـاردى – كهلـدى قـىلـىدىغـان 

ئۇيغۇرالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئهڭ ناچار زۇلۇمغا دۇچ كېلىش ئېھتىماللىقى ئهڭ تۆۋەن. 

بـايلېر «دىپـلومـات» ژۇرنـىلـىغـا مۇنـداق دېدى: «خـىتـاي دوسـتى بـار يـاكـى خـىتـايـچه سۆزلهيـدىغـان ئۇيغۇر 

يـاشـلىرىنـىڭ ئـومۇمـىي جهھهتـتىن ئۇيغۇرالرغـا ۋەكـىلـلىك قـىاللـىشـى نـاتـايـىن. ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى 

خىتاي تىلىدا تهربىيهلهنمىگهن، ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ خىتايالر بىلهن كۆپ ئۇچرىشىش ئىمكانىيىتىمۇ يوق». 

جهۋھهر مۇنـداق دېدى: «ئهگهر بـىر دوسـتىڭىز زۇلۇم يـوق دېسه، بۇ پۈتكۈل رايـونـدا زۇلۇم يـوقلۇقـىنـى 

بـىلـدۈرمهيـدۇ. ھېچكىم ئۇيغۇرالرنـىڭ ھهمـمىسـى تۈرمـىگه سـوالنـدى دەۋاتـقىنـى يـوق. ئهمـما ئـىنـتايـىن زور 

نىسبهتتىكى ئۇيغۇرالر باستۇرۇلۇشقا ئۇچراۋاتىدۇ». 

ئۇ يهنه ئۇيغۇرالرنــىڭ ئۆز كهچۈرمــىشــلىرى ھهقــقىدە ئــوچۇق – ئــاشــكارا گهپ قــىلــىشــتىن 

خهۋپسـىرەيـدىغـانـلىقـىنـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زۇلۇم ھهقـقىدە ئـىشهنچـلىك دوسـتقا گهپ قـىلـىشـنىڭمۇ شۇ 

كىشىنىڭ تۈرمىگه كىرىشى بىلهن نهتىجىلىنىشى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

جهۋھهر بۇ ھهقتـه: «مهنچـه خىـتاـي پۇقرـالىـرى پۈتۈن خىـتاـيدـىكىـ ناـزارەت قىـلىـش ساـلمـىقىـنىـ، شۇندـاقال 

بارلىق ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىسكهنجىسىگه ئېلىۋالغان قورقۇنچنى تۆۋەن مۆلچهرلهپ قويۇۋاتىدۇ» دېدى. 

جهۋھهر سۆزىنـىڭ داۋامـىدا مۇنـداق دېدى: «مهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۇغـقانـلىرىمـغا تېلېفون 

قـىلـغانـدا، ئۇالر مـاڭا ئهنـئهنـىۋىي ئۇيغۇرچه سـاالمـنىڭ ئـورنـىغـا <شـى جـىنـپىڭ سـىزگه ئـامـانـلىق تـىلهيـدۇ> 

دېيىشـىم تـوغـرىسـىدا بېسىم قـىلـدى. كـىشـىلهر ئهنه شۇ دەرىجـىدە قـورقۇپ كېتىشـكهن. سـىز ھهتـتا تېلېفونـدا 

بـاشـقىالر بـىلهن سـاالمـلىشـالـمايـدىغـان تۇرسـىڭىز، بـىرەر خـىتـايـغا ئۇرۇق – تۇغـقانـلىرىڭىزدىن بـىرەرسـىنـىڭ تۈرمـىگه 

سوالنغانلىقىنى ئېيتىشتىن قانداقمۇ ئېغىز ئاچقىلى بولسۇن؟». 

«غهربنىڭ خهۋەرلىرى (سىياسىي غهرەزلىك) تهشۋىقاتتىن ئىبارەت» 

مهزكۇر مـاقـاله ئۈچۈن زىيـارەت قـىلـىنـغان خـىتـايـالرنـىڭ نۇرغۇنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك 

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهرنـىڭ غهربـنىڭ خـىتـايـنى «چهكـلهش» ئۇرۇنۇشـىنـىڭ بـىر 

قـىسـمى سۈپـىتـىدە ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىلـغانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىدۇ، بۇ خـىتـايـدىكـى ئۈنـدىدار ۋە مـىكـرو بـىلـوگـدا، 

شۇنـداقـال ئـامېرىكـادىكـى تۋىتېر ۋە فېيسبوكـقا ئـوخـشاش ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇ سۇپـىلـىرىدىكـى مۇنـازىرىلهردە دائـىم 

كۆرۈلىدىغان نۇقتىئىينهزەرلهردىن بىرىدۇر. 
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بـولۇپمۇ «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» ئـاالھىدە مهسـىلـىدۇر. گهرچه ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ كـونـكرېت قـانۇنـىي 

ئېنىقـلىمـىسـى بـار بـولسـىمۇ، خـىتـايـدىكـى ۋە بـاشـقا جـايـالردىكـى كـىشـىلهرنـىڭ تهسهۋۋۇرىدا، ئۇ دائـىم مهلۇم بـىر 

مىللهتنى پۈتۈنلهي قىرىۋېتىشنى كۆرسىتىدۇ. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق بـىلهن ئهيـىبـلهنـگهنـلىكـىنـى ئـاڭلىغـان بـىر قـىسـىم خـىتـايـالر 

ھۆكۈمهتـنى ئـاقـىلـىغۇچـىالر سېپىگه قـوشۇلۇپ، (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زۇلۇم تـوغـرىسـىدىكـى) ئهيـىبـلهشـلهرگه 

ئـىلـگىرىكـىدىنمۇ بهكـرەك ئۆكـته قـوپۇشـقا بـاشـلىدى. ئـالـبورگ ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى لـى شـىڭنىڭ «جهنۇبـىي خـىتـاي 

سهھهر پـوچـتىسـى» گېزىتـىگه ئېيتقىنـىدەك: « BBC نـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا <ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق> يۈز 

بېرىۋاتـىدۇ، دېگهن خهۋىرىنـى ئـاڭلىغـان پهيـتته، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهسـىلـىلهرنـى 

بـىر تهرەپ قـىلـىشـىدا مهسـىله بـار دەپ قـارايـدىغـان خـىتـايـالرنـىڭمۇ قـاتـتىق خۇيـى تۇتۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى 

تهنقىد قىلىش ئىستىكى يوقىدى». 

شۇنـىڭدەك، شهرقـىي تۈركـىسـتان مهسـىلـىسـى خـىتـايـنىڭ غهرب بـىلهن بـولـغان مۇرەكـكهپ مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ 

ئـىسـكهنـجىسـىدە قـالـدى. خـىتـايـدىكـى ئـاخـبارات ۋاسـىتـىلـىرىنـىڭ نۇرغۇنـى دۆلهت ئـىگـىدارچـىلـىقـىدا، دۆلهت 

ئـىگـىدارچـىلـىقـىدا بـولـمىغـانـلىرىنـىڭمۇ نېمىلهرنـى ئېالن قـىلـسا بـولـىدىغـانـلىقـىغـا قـاتـتىق چهكـلىمه قـويۇلـىدىغـان 

بـولـغاچـقا، نۇرغۇن خـىتـايـالر ھهر قـانـداق نهرسـىنـى، جۈمـلىدىن ئـامېرىكـا يـاكـى ئهنـگلىيه تـاراتقۇلـىرىنـىڭ خـىتـاي 

تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلـىرىنـى ئـامېرىكـا يـاكـى ئهنـگلىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ سـىيـاسـىتـى بـىلهن بـىۋاسـىته مۇنـاسـىۋەتـلىك، 

دەپ قـارايـدۇ. شۇ ۋەجـىدىن، نۇرغۇن خـىتـايـالر غـوللۇق چهتـئهل ئـاخـبارات ۋاسـىتـىلـىرىغـا ئـىشهنـمهيـدۇ ۋە «ئۇالر 

خىتاينىڭ ئىجابىي تهرەپلىرىنى نهزەردىن ساقىت قىلىپ، كهمچىلىكىگه ئېسىلىۋالىدۇ» دەپ قارايدۇ. 

(غهرب تـاراتقۇلـىرىغـا بـولـغان) بۇ خـىل گۇمـان قـايـتا تهربـىيهلهش الگېرلـىرى ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهك 

تـوغـرىسـىدىكـى ئهيـىبـلهشـلهر BBC، «نيۇيـورك ۋاقـىت گېزىتـى» ۋە «نيۇيـوركـلىقـالر» قـاتـارلـىق غهرب ئـاخـبارات 

ۋاسـىتـىلـىرىدە خهۋەر قـىلـىنـىشـتىن ئـىلـگىرىال ئـومۇمـىيۈزلۈك مهۋجۇت ئـىدى. نۇرغۇن خـىتـايـالر ئهسـلىدىنـال (ئۆزلـىرى 

ئېرىشهلهيـدىغـان) چهتـئهل خهۋەرلـىرىگه ئـىشهنـمهسـلىكـكه مـايـىل ئـىدى. شۇڭا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهر سهۋەبـلىك، «ئۆز دۆلـىتـىنـى ئـادالهتسـىز ھۇجۇمـغا 

ئۇچرىدى» دەپ قارىغان خىتايالرنىڭ (ئاشقۇن) مىللهتچىلىك خاھىشى تېخىمۇ ئهدەپ كهتتى. 

مۇسۇلـمانـالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان دۆلهتـلهردىكـى ھاكـىمـىيهتـلهرنـىڭ خـىتـايـدىن كېلىدىغـان نهپـتىن 

ئـايـرىلـىپ قـالـماسـلىق ئۈچۈن سۈكۈتـته تۇرۇۋېلىشـى (ھهتـتا خـىتـايـنى ئـاقـلىشـى) خـىتـايـالردىكـى بۇ خـىل 

چۈشهنچىنى تېخىمۇ كۆرۈكلهش رولى ئوينىدى. 

مهسـخىرىلـىك يېرى، بـىر قـىسـىم خـىتـايـالرنـىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ھېچقانـداق مهسـىله يـوق» دەپ 

قـارىشـىنـىڭ سهۋەبـلىرىدىن بـىرى، ئۇالرنـىڭ ئۆز تۇرمۇشـىدا ـــ كۆلـىمـى نـىسـبهتهن كـىچـىك بـولسـىمۇ ـــ 

(ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقانـغا) ئـوخـشاش خـورلۇقـقا كۆنۈپ قـالـغانـلىقـىدۇر. بۇ مـاقـاله ئۈچۈن زىيـارەت قـىلـىنـغان 
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بىـر قاـنچـه خىـتاـي «ئۇيغۇرالرنىـ نىـشاـن قىـلغـان تۇغمـاس قىـلىـۋېتىش سىـياـسىـتىـ مهۋجۇت»لىـقىـنىـڭ ئۇنچـىۋاال 

ئېغىر ئـىش ئهمهسـلىكـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزلـىرىنـىڭمۇ مهجبۇرىي تۇغۇت چهكـلهش جهريـانـىدىكـى 

كهچۈرمىشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. 

خۇالسه: 

مهزكۇر مۇالھىزىنـىڭ ئـاسـاسـى بۇ يهردە تـىلـغا ئېلىنـمىغـان مۇنـداق بـىر سـوئـالـدۇر: «ئهگهر خـىتـاي 

خهلــقىنــىڭ ھهمــمىســى شهرقــىي تۈركــىســتانــدىكــى زۇلۇمــالردىن خهۋەر تــاپــسا، ئهھۋالــدا ئۆزگــىرىش 

بـوالمـدۇ؟» (يـاكـى بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، شۇ چـاغـدا خـىتـايـالردىكـى «ۋىجـدان» ۋە ئـىمـكانـدىن ئۈمـىد 

كۈتۈشكه بوالمدۇ؟ ت) 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى دۆلهتـنى كـونـترول قـىلـغانـدىن بۇيـان، بـارلـىق سـىيـاسهتـلىرىنـى دېگۈدەك ھهر قـانـداق 

كـىشـىنـىڭ «ئـىش چـىقـىرىشـى»نـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش مهقسـىتـىدە اليـىھهلهپ چـىقـتى. شهرقـىي تۈركـىسـتان 

مهسـىلـىسـىنـىڭ مۇرەكـكهپـلىكـىمۇ دەل مۇشۇ يهردە. خـىتـايـدا دېيىشـكه بـولـىدىغـان ۋە بـولـمايـدىغـان گهپـلهر 

ئـارىسـىدىكـى مۈجـمهل قـىزىل سـىزىق بـىلهن، شۇ سـىزىقـنىڭ خـاتـا تهرىپـىدە تۇرۇپ قـالـغان كـىشـىلهرنـىڭ 

مـىلـلىتـىنـىڭ نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر تۈرمـىگه تـاشـلىنـىدىغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت رېئالـلىق سهۋەبـلىك، كـىشـىلهر 

توختىماي ئۆز - ئۆزىنى تهكشۈرۈپ تۇرۇشقا كۆندۈرۈلگهن. 

ئۆزىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـلىق خـىتـاي دەپ تـونۇشـتۇرغـان بـىرەيـلهن «Clubhouse» (ئېالن قـىلـىنـغىنـىغـا 

ئۇزۇن بـولـمىغـىنـىغـا قـارىمـاسـتىن دۇنـيا مـىقـياسـىدا مـودا بـولـغان «چـايـخانـا» تـىپـىدىكـى سۆھبهتـلىشـىش يۇمـشاق 

دېتالـى، خـىتـايـدىكـى قـىسـقا بـىر مهزگـىل ئـىشـلىتـىلـگهنـدىن كېيىن، ھۆكۈمهت تهرىپـىدىن چهكـلىۋېتىلـگهن، ت) 

مۇنـازىرىسـىدە مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاپ كېتىدىغـان ھېسسىيـاتـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى: «ئهمهلـىيهتـته، بـىز خـىتـايـالرمۇ 

بۇ الگېرالردىن قـورقـىمـىز… شۇڭا الگېر ئـىچـىدىكـى خهۋەرلهرنـىڭ سـىرتـقا چـىقـالـىشـى ئـاسـان ئهمهس. ئهمـما دەلـىل 

- ئـىسـپاتـالرنـىڭ زادى نېمىگه دااللهت قـىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا مۇالھىزە قـىلـىشـىمـىز تېخىمۇ تهس. قـولـىمـىزغـا 

دەلىل چۈشكهن تهقدىردىمۇ، ئۇنى ئورتاقلىشىشتىن قورقىمىز». 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

https://thediplomat.com/2021/05/what-do-chinese-people-think-is-happening-
in-xinjiang/
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ئۆگىنىش ھهققىده 25 ھېكىمهت

ھېكمهتلهر



ئۆگىنىش توغرىسىدىكى ئهقلىيه سۆزلهر 

1. بـىلـىش ھامـاقهتـلهرنـىڭمۇ قـولـىدىن كېلىدۇ. مهسـىله (نـوقۇل بـىلـىش ئهمهس) 
چۈشىنىشتۇر. ـــ ئالبېرت ئېينشىتېين 

‘Any fool can know. The point is to understand.’ –Albert Einstein 

2. مـاڭا ئېيتىپ بهرسهڭ، ئۇنتۇپ قـالـىمهن. مـاڭا ئۆگهتـسهڭ، ئېسىمـدە تۇتۇۋالـىمهن. 
مېنى ئىشتراك قىلغۇزساڭ، ئۆگىنىۋالىمهن. ـــ بېنجېمىن فرانكىلىن 

‘Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I 
learn.’ –Benjamin Franklin 

3. ئىزدەنگۈچى مېڭه ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيا بىر تهجرىبىخانىدۇر. ـــ مارتىن فىشېر 

‘All the world is a laboratory to the inquiring mind.’ –Martin Fisher 

4. مائارىپ قاچىنى تولدۇرۇش ئهمهس، بهلكى يالقۇننى يېلىنجىتىشتۇر. ـــ سوقرات 

‘Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.’ –
Socrates 

5. كـىتـابـنى نـاھايـىتـى كۆپ ئـوقۇش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۆز مېڭىسـىنـى تـولـىمۇ ئـاز 
ئىشلهتكهن كىشى، تهپهككۇر ھۇرۇنلۇقىغا گىرىپتار بولىدۇ. ـــ ئالبېرت ئېينشىتېين 

‘A man who reads too much and uses his own brain too little falls 
into lazy habits of thinking.’ –Albert Einstein 

6. قـانـچه كۆپ ئـوقۇغـانسېرى، قـانـچه كۆپ ئۇچۇرغـا ئېرىشـكهنسېرى، ئۆزۈمـنىڭ 
ھېچنهرسه بىلمهيدىغانلىقىمغا شۇنچه جهزم قىلدىم. ـــ ۋولتايىر 

‘The more I read, the more I acquire, the more certain I am that I 
know nothing.’ –Voltaire 
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7. ھېكمهت ـ نېمىلهرنـى نهزەردىن سـاقـىت قـىلـىش كېرەكـلىكـىنـى ئۆگـىنـىۋېلىشـتۇر. ـــ 
ۋىليام جېيمىس 

‘Wisdom is learning what to overlook.’ – William James 

8. ھهمـمه ئـوقۇغۇچـى (ئۆگـىتـىلـمهكـچى بـولـغان مهزمۇنـالرنـى) ئۆگـىنهلهيـدۇ، پهقهت 
بۇنـىڭ ئۈچۈن كېتىدىغـان ۋاقـىت ۋە قـولـلىنـىلـىدىغـان مېتود ئـوخـشاش بـولـمايـدۇ، خـاالس. ـــ 

جورج ئېۋانس 

‘Every student can learn, just not on the same day, or the same 
way.’ –George Evans 

9. بـىلـىشـال كۇپـايه قـىلـمايـدۇ، چـوقۇم ئۇنـى ئهمهلـىيهتـكه تهدبـىقـالش كېرەك. ئـىرادە 
قىلىشال كۇپايه قىلمايدۇ، چوقۇم ئهمهلىي ھهرىكهتكه ئۆتۈش كېرەك. ـــ برۇس 

‘Knowing is not enough; We must apply. Willing is not enough; We 
must do.’ –Bruce 

10. نـادانـلىق ئۇنـچه نـومۇسـلۇق ئـىش ئهمهس، ئهمـما ئۆگـىنـىشـنى خـالـىمـاسـلىق 
نومۇسلۇقتۇر. ـــ بېنجېمىن فرانكىلىن 

‘Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to 
learn.’ –Benjamin Franklin 

11. بـىز چـوقۇم قېرىنـداشـالرچه بـىرلـىكـته يـاشـاشـنى ئۆگـىنـىۋېلىشـىمـىز كېرەك، بـولـمىسـا 
ھاماقهتلهرچه بىرلىكته ھاالك بولىمىز. ـــ مارتىن لۇسېر كىڭ 

‘We must learn to live together as brothers or perish together as 
fools.’ –Martin Luther King, Jr. 

12. ھهمـكارلـىق بـىزنـى ئۆزىمـىزگـىال تـايـىنـىپ بـىلـىشـكه قـادىر بـواللـمايـدىغـان نهرسـىلهرنـى 
بىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. ـــ پاۋل سوالرز 

‘Collaboration allows us to know more than we are capable of 
knowing ourselves.’ –Paul Solarz 

13. رەسـمىي مـائـارىپـنىڭ ئۆگـىنـىشـىڭىزگه تـوسقۇنلۇق قـىلـىپ قـويۇشـىدىن ھهزەر قـىلـىڭ. 
ـــ مارك تۋېين 
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‘Never let formal education get in the way of your learning.’ –Mark 
Twain 

14. دىيالوگ كهمتهرلىكسىز مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمايدۇ. ـــ پاۋلو فىرېيىر 

‘Dialogue cannot exist without humility.’ –Paulo Freire 

15. كـىشـىنـىڭ زېھنىيـىتـى يېڭى ئـىدىيهنـىڭ تۈرتـكىسـىدە كېڭهيـگهن ھامـان، ھهرگـىز 
ئهسلىدىكى (نىسبهتهن تار) ھالىتىگه قايتمايدۇ. ـــ ئولىۋېر ۋېندېل ھولمېس 

‘Man’s mind, once stretched by a new idea, never regains its 
original dimensions.’ – Oliver Wendell Holmes 

16. ھازىرقـىدىن يـاخشـى بـولۇشـنى ئۆزىمـىزدىن ئۆگـىنهلـمهيـمىز (يهنـى ھازىرقـىدىن 
يـاخشـى بـوالي دېگۈچـى چـوقۇم ئۆزىدىن مۇنهۋۋەر كـىشـىلهردىن ئۆگـىنـىشـى كېرەك). ـــ ۋېندېل 

بېرىي 

‘It is not from ourselves that we learn to be better than we are.’ –
Wendell Berry 

17. تهڭ يـاشـتىكـى بـالـىالرنـىڭ ھهمـمىسـىدىن ئـوخـشاش ئـوقۇشـلۇقـالرنـى ئۆگـىنـىشـنى تهلهپ 
قـىلـىش، تهڭ يـاشـتىكـى بـالـىالرنـىڭ ھهمـمىسـىدىن ئـوخـشاش چـوڭ – كـىچـىكـلىكـته كـىيـىم كـىيـىشـنى 

تهلهپ قىلغانغا ئوخشايدۇ. ـــ مادېلىن خانتېر 

‘Expecting all children the same age to learn from the same materials 
is like expecting all children the same age to wear the same size clothing.’ 
–Madeline Hunter 

18. ھهرىكهتسىز ئىدىيه ـ ئىدىيه ئهمهس، بهلكى پۇشايماندۇر. ـــ سىتىفېن جوبس 

‘Ideas without action aren’t ideas. They’re regrets.’ – Steve Jobs 

19. ئهگهر مـائـارىپـنىڭ تهنـنهرخـى سـىزگه يۇقـىرى تۇيۇلـغان بـولـسا، نـادانـلىقـنىڭ 
بهدىلىنى مۆلچهرلهپ بېقىڭ. ـــ خوۋارد گاردنېر 

“If you think education is expensive, try estimating the cost of 
ignorance.” — Howard Gardner 
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20. تىنچ دېڭىزدىن ماھىر دېڭىزچى چىقماس. ـــ ئافرىقا تهمسىلى 

“Smooth seas do not make skillful sailors.”— African Proverb 

21. (ھهقــىقــىي) ئــوقۇتقۇچــى ئــوقۇغۇچــىالرنــى بــارغــانسېرى ئۆزىدىن بــىھاجهت 
قىلغۇچىدۇر. ـــ توماس كارۇسېرس 

“A teacher is one who makes himself progressively unnecessary.” — 
Thomas Carruthers 

22. بۈگۈن تۈنۈگۈنـكىدىن دانـاراق بـواللـمىغـان كـىشـىنـى ئـانـچه قـالـتىس دەپ 
قارىمايمهن. ـــ ئابراھىم لىنكولن 

“I don't think much of a man who is not wiser today than he was 
yesterday. “ — Abraham Lincoln 

23. ئۆگـىنـىشـتىن تـوخـتىغۇچـى قېرىغـان ھېسابـلىنـىدۇ، مهيـلى ئۇ يـىگـىرمه يـاشـتا، يـاكـى 
سهكسهن ياشتا بولسۇن. ـــ ھېنرىي فورد 

“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.” — 
Henry Ford 

24. ئۆگـىنـىشـكه ئـىشـتىيـاق بـاغـالڭ. شۇنـداق قـىلسـىڭىز، ھېچقاچـان يۈكسـىلـىشـتىن 
توختاپ قالمايسىز. ـــ ئانتونى ئهنگېلو 

“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to 
grow.” – Anthony J. D’Angelo 

25. بۈگۈنـكى بـالـىالر دۇچ كهلـگهن ئهڭ مۈشكۈل ئـىش گۈزەل ئهخـالقـنىڭ ئۆرنهكـلىرىنـى 
كۆرمهي تۇرۇپ گۈزەل ئهخالق ئۆگىنىشتۇر. ـــ فرېد ئاستېيىر 

The hardest job kids face today is learning good manners without 
seeing any ـــ Fred Astair 

 ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى

2021، ماي-ئىيۇن 108 ئۇيغۇرالر 22-سان



كىتاب ئوقۇشنىڭ ئون پايدىسى

گۈلىستان



كىتاب ئوقۇشنىڭ ئون چوڭ پايدىسى 

ئهگهر سـىز كـىتـاب ئـوقۇشـنى يـاقتۇرمـايـدىغـانـالردىن بـولسـىڭىز، نۇرغۇن يـاخشـىلـىقـالردىن مهھرۇم 

قېلىشـىڭىز ئېنىق. كۆپـىنـچه كـىشـىلهر كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ ئهھمىيـىتـىنـى چۈشهنـمهيـدۇ، بهزىلهر ئۇنـى ۋاقـىت 

ئـىسـراپـچىلـىقـى دەپ قـارىسـا، يهنه بهزىلهر زېرىكـىشـلىك ھېس قـىلـىدۇ. مۇشۇنـىڭغا ئـوخشـىغـان نۇرغۇن 

سهۋەبـلهر تۈپهيـلىدىن بهزىلهر «كـىتـاب ئـوقۇش ئۇنـچه پـايـدىلـىق ئهمهس (ھهتـتا ھېچ پـايـدىسـى يـوق)، ئۇ 

پهقهت ۋاقــىت - زېھىن ئــىســراپــچىلــىقــى» دېيىشــىدۇ. ھالبۇكــى، رېئالــلىق بۇ خــىل زېھنىيهتــنىڭ دەل 

ئهكسـىچـىدۇر. كـىتـاب ئـوقۇشـنى ئـىنـتايـىن مۇھىم ۋە پـايـدىلـىق دېيىشـىمـىزنـىڭ نۇرغۇن سهۋەبـلىرى بـار. 

مهسىلهن، سىجىل كىتاب ئوقۇش ئادىتى ياشانغانالردىكى دېۋەڭلىك كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. 

كـىتـاب ئـوقۇغـانـدا مېڭىڭىز تېخىمۇ جـانـلىنـىپ، تېلېۋىزور كۆرگهن يـاكـى رادىيـو تـىڭشىغـانـدىكـىن 

پهرقـلىق ھالـدا ئۈنۈملۈك خـىزمهت قـىالاليـدۇ. كـىتـاب ئـوقۇش يهنه سـىزنـىڭ يېڭى «رېئال ئۆزىڭىز»نـى 

تېپىۋېلىشىڭىزغا تۈرتكه بولۇپ، سىزنى دۇنياغا باشقىچه نۇقتىدىن قاراش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدۇ. 

بۈگۈن، بـىز كـىتـاب ئـوقۇشـنىڭ پـايـدىلـىرىدىن بهزىلـىرىنـى بـايـان قـىلـىپ ئۆتـىمـىز ۋە بۇالرنـىڭ 

ئوقۇرمهنلىرىمىزنىڭ كىتاب ئوقۇش ئىشتىياقىنى كۈچهيتهلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

تۆۋەندىكىلهر كىتاب ئوقۇشنىڭ ئون تۈرلۈك پايدىسىدۇر: 

1. كىتاب ئوقۇش سىزگه يېڭىچه ھايات تهرزى، پهرقلىق دۇنيا قاراش ئاتا قىلىدۇ 

كـىتـاب ئـوقۇش سـىزنـى يېڭى شهيـئى، يېڭى ئۇسۇل، يېڭى چۈشهنـچه، يېڭى ئۇچۇر، يېڭى چـارىلهر 

بـىلهن ئۇچـراشـتۇرىدۇ. سـىز كـىتـاب ئـوقۇغـانـدا، شهيـئىلهرنـى پهرقـلىق نۇقـتىئـىيـنهزەردىن چۈشـىنهلهيسـىز؛ 

دۇنـيانـى ۋە ئۆزىڭىزنـى پهرقـلىق ئۇسۇلـدا تـونۇيـااليسـىز. كـىتـاب ئـوقۇش قـىزىقـىشـلىرىڭىزنـى قېزىپ، 

كهلگۈسـىدىكـى كهسـىپـىڭىز ۋە مۇۋەپـپهقـىيـىتـىڭىزگه ئۇل سېلىشـى مۇمـكىن بـولـغان نهرسـىلهر ئۈسـتىدە 

ئىزدىنىشىڭىزگه تۈرتكه بولىدۇ. 

كـىتـاب ئـوقۇش ئۆزىڭىزنـى ئـوخشـىمـىغـان نۇقـتىدىن تـونۇشـىڭىزغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ. ئۇ زېھنىڭىزنـى ئېچىپ، 

ھايـاتـىڭىزدىكـى ئۆزگـىرىشـلهرنـى قـوبۇل قـىلـىشـىڭىزغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ. شۇنـداقـال، سـىزگه ھايـاتـنىڭ ئـوخشـىمـىغـان 

ئـىجـابـىي تهرەپـلىرىنـى تـونۇتـىدۇ. كـىتـاب ئـوقۇش يهنه سـىزنـىڭ دۇنـيانـى تېخىمۇ تـوغـرا چۈشـىنـىشـىڭىزگه يـاردەم 

بېرىدۇ.  

2021، ماي-ئىيۇن 110 ئۇيغۇرالر 22-سان



2. كىتاب ئوقۇش سىزنى زېرەكلهشتۈرىدۇ 

كـىتـاب ئـوقۇش سـىزنـى تېخىمۇ مۇنهۋۋەرلهشـتۈرىدۇ، كـىتـاب ئـوقۇش ئـارقـىلـىق ئۆزىڭىز قـىزىقـىدىغـان 

مۇئهيـيهن تېمىالردا تېخىمۇ يـاخشـى چۈشهنـچىگه ئېرىشهلهيسـىز. كۆپـچىلـىكـكه ئـايـان بـولـغىنـىدەك، يـاخشـى 

كـىتـاب كـىشـىگه ئـاجـايـىپ پـايـدىسـى تېگىدىغـان نۇرغۇن بـىلـىم ۋە ئۇچۇرالرنـى ئـاتـا قـىلـىدۇ. ئهنه شۇ بـىلـىمـلهر 

مۇۋەپـپهقـىيهتـنىڭ ئـاچقۇچـىدۇر، شۇڭالشـقا كـىتـابـتىن ئـالـغان بـىلـىمـلهر ئـارقـىلـىق تۇرمۇشـنى، تۈرلۈك شهيـئىلهرنـى 

چۈشـىنـىش سـىزنـىڭ تۇرمۇشـتا ئـالـغا ئـىلـگىرىلـىشـىڭىزگه تۈرتـكه بـولـىدۇ ۋە زېھنىڭىزنـى تېخىمۇ ئۆتكۈرلهشـتۈرۈپ، 

سىزنى تېخىمۇ ئهقىللىق قىلىدۇ. بىلىم سىزگه تېخىمۇ ياخشى چۈشهنچه ئاتا قىلىدۇ.  

1شۇنـداقـال، كـىتـاب ئـوقۇش يهنه ئهسـنى كۈچهيـتىشـنىڭ ئۈنۈملۈك ۋاسـىتـىسـى بـولۇپ، ئـوقۇش بـىلهن 

ئهس ئۆزئـارا بـاغـلىنـىشـلىق ئۇقۇمـالردۇر. سـىز كـىتـاب ئـوقۇغـانـدا مېڭىڭىزنـى مهشـىق قـىلـدۇرۇۋاتـقان بـولـىسـىز، 

يهنى ئوقۇش سىزگه ئهقىل - پاراسهت ئاتا قىلىدۇ. 

3. كىتاب ئوقۇش ئىجادچانلىقىڭىزنى ۋە تهسهۋۋۇر كۈچىڭىزنى ئاشۇرىدۇ 

كـىتـاب ئـوقۇش سـىزگه ئـوخشـىمـىغـان ئـىدىيه ۋە چۈشهنـچه ئـاتـا قـىلـىدۇ. كـىچـىكـىدىنـال كـىتـاب ئـوقۇشـقا 

بېرىلـگهن ئـوقۇرمهن يـاخشـى يـازغۇچـىغـا ئـايـلىنـااليـدۇ. كـىتـاب ئـوقۇش تهسهۋۋۇرنـى غـىدىقـاليـدۇ. كـىتـاب سـىزنـى 

يېڭى بـىر دۇنـياغـا بـاشـالپ كـىرىدۇ. بۇ سـىزنـىڭ يېڭى دۇنـيا ۋە بـاشـقا مۇمـكىنـچىلـىكـلهر ئۈچۈن يېڭىچه 

ئـىدىيهلهرنـى ئـويـالپ چـىقـىشـىڭىزغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ. كـىتـاب ئـوقۇش سـىزنـىڭ شهيـئىلهر ھهقـقىدە ئۆزگـىچه 

چۈشهنچه ھاسىل قىلىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ. 

كـىتـاب ئـوقۇش سـىزنـى تهسهۋۋۇر دۇنـياسـىغـا بـاشـاليـدۇ. سـىزگه ئـوخشـىمـىغـان قـىلـمىشـالرنـىڭ قـايسـى 

رەۋىشـته ئـوخشـىمـىغـان نهتـىجـىلهرنـى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. كـىتـابـالر سـىزنـىڭ 

قېلىپلىشىپ كهتكهن تهپهككۇر ئهندىزىڭىزنى ئۆزگهرتىپ، تهپهككۇرىڭىزنى بېيىتىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ. 

ئوقۇشنى ئۆگهنگهن ھامان، مهڭگۈ ھۆر ياشايسىز. 

4. ئهسنى ياخشىاليدۇ 

1 خـىتـايـچىدىكـى «ێᦕ»نـىڭ ئۆلۈك تهرجـىمـىسـى بـولـغان «ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـى» دېگهن سۆز ئۇيغۇر 
تـىلـىدىكـى «بـىر نهرسـىلهرنـى يـادىدا سـاقـالش، يـادقـا ئېلىش قـابـىلـىيـىتـى» دېگهن مهنـىنـى بـىلـدۈرىدىغـان «ئهس» 

دېگهن ئـىخـچام سۆزنـى ئـاسـاسهن ئـىسـتېمالـدىن سـىقـىپ چـىقـىرىۋهتـتى. ئهمـدى بـولسـىمۇ «ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـى 
يـاخشـى» دېگهنـدهك كـاالمـپاي گهپـلهرنـىڭ ئـورنـىغـا «ئېسى يـاخشـى» دېسهك، بۇمۇ تـىلـىمـىزنـى سـاقـالپ قېلىش ۋه 

كۈچلهندۈرۈش يولىدا بېسىلغان كىچىك قهدهملهردىن بىرى بولۇپ قالغۇسى.-ت
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ئـىنـسانـالرنـىڭ كـالـلىسـى ئـاجـايـىپ ھهيـران قـاالرلـىق شهيـئى بـولۇپ، ئۇ ئـانـچه كۈچـىمهيـال نۇرغۇن 

نهرسـىلهرنـى ئهسـته سـاقـلىۋاالاليـدۇ. ئهمـما بـىز كۆپـىنـچه ۋاقـىتـالردا كـالـلىمـىزنـى ئـىقـتىدارىغـا يـارىشـا ئـىشـلهتـمهي، 

ئۇنـى پـاسسـىپـلىق ۋە ئهقـلىمـىزنـى گـالـالشـتۇرىدىغـان نـاچـار ئـوي - خـىيـالـالر بـىلهن تـولـدۇرىمـىز – دە، مېڭىمـىز 

ئـاشۇ تۇراقـلىق تهپهككۇر ئهنـدىزىسـىگه بهنـد بـولـىدۇ. ئهمهلـىيهتـته، كـالـلىمـىزدا ئـاجـايـىپ ئـىقـتىدار ۋە سـىغـىم 

بـار. ئهمـما، ئۇ ئهڭ يۇقـىرى ئۈنۈمـدە ئـىشـلهش ئۈچۈن، بهدىنـىمـىزگه ئـوخـشاشـال چېنىقـىشـقا مـوھتاج. ئهمـما، 

بهدەندىن پهرقلىق يېرى، مېڭىنىڭ «چېنىقىشى» كىتاب ئوقۇشتۇر. 

5. پېشۋاالردىن ئۆگهنگىلى بولىدۇ 

سـىز ئۆزىنـى يۈكـسهلـدۈرۈش تـوغـرىسـىدىكـى كـىتـابـالرنـى ئـوقۇش ئـارقـىلـىق ئۆزىڭىز دۇچ كهلـگهن 

مۇئهيـيهن مهسـىلـىلهرنـى بېشىدىن كهچۈرۈپ بـاقـقان پېشۋاالر ۋە كـىشـىلهرنـىڭ تهجـرىبـىلـىرىنـى، شۇ خـىل 

مهسـىلـىلهرنـى قـانـداق ھهل قـىلـىشـنى ئۆگـىنـىش ئـارقـىلـىق، ھايـاتـىڭىزدا مۇۋەپـپهقـىيهت ۋە خۇشـالـلىقـقا 

ئېرىشهلهيسىز.  

سـىز يهنه كـىتـابـالردىكـى مهشھۇر ۋە تهجـرىبـىلـىك كـىشـىلهرنـىڭ كهچـمىشـلىرى ئـارقـىلـىق ھايـات 

تهجـرىبـىسـىگه ئېرىشهلهيسـىز ۋە ھايـاتـنى پېشۋاالر ۋە يېتهكـچىلهرنـىڭ نۇقـتىئـىيـنهزىرىدىن چۈشـىنهلهيسـىز، 

شۇنداقال ھاياتتا ئالغا ئىلگىرىلهش ئۈچۈن ئۇالردىن ئۆگىنهلهيسىز.  

ئۆزىڭىزنى تهربىيهلهشنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسۇلى پېشۋاالرنىڭ ھاياتىغا نهزەر سېلىشتۇر.  

گهرچه سـىز ئۇالرنـى كۆرۈپ بـاقـمىغـان بـولسـىڭىزمۇ، ئهمـما سـىز ئۇالرنـىڭ كـىتـابـلىرى ئـارقـىلـىق يـاشـاش 

سهنـئىتـىنـى ئۆگـىنـىۋاالاليسـىز (بۇ ھهقـته مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئۆزىنـى تـاكـامۇلـالشـتۇرۇش ئۈچۈن، مۇھهمـمهد 

ئهلهيھىســساالم ۋە ئۇنــىڭ ھهمــراھلىرىنــىڭ ئــىش – ئــىزلــىرى بــايــان قــىلــىنــغان ھهدىســلهرنــى ئــوقۇپ 

تۇرىدىغانلىقىنى ئۆرنهك سۈپىتىدە كۆرسىتىش مۇمكىن).  

6. سۆزلۈكىڭىزنى بېيىتىپ، تىل سهۋىيهڭىزنى يۈكسهلدۈرىدۇ 

كـىشـىلهر ھهمـىشه تـىلـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك مهسـىلـىلهرگه دۇچ كېلىپ تۇرىدۇ، كـىتـاب ئـوقۇش دەل مۇشۇ 

جهھهتـتىكـى سهۋىيهڭىزنـى يۈكـسهلـدۈرىدۇ. سـىز كـىتـاب ئـارقـىلـىق يېڭى سۆز - جۈمـلىلهرنـى ۋە ئۆلـچهمـلىك 

گـرامـماتـىكـىنـى ئۆگـىنـىۋاالاليسـىز. شۇنـداقـال، كۆپ كـىتـاب ئـوقۇش ئـارقـىلـىق ھېچقانـداق دەرسـلهرگه قـاتـناشـماي 

تۇرۇپـال تـىل جهھهتـته راۋۇرۇس مهلۇمـاتـلىق بـولـغىلـى بـولـىدىغـان بـولـغاچـقا، بۇ سـىزگه پۇل تېجهپ بېرىدۇ. 

شۇنـداقـال، ئۆز – ئۆزىنـى تهربـىيهلهش ئۆگـىنـىشـنىڭ ئهڭ يـاخشـى ئۇسۇلـلىرىدىن بـىرىدۇر. ئهمـما، بۇنـىڭ 
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ئۈچۈن چـوقۇم ئـىجـرائـات بـولۇشـى كېرەك. زېھنىڭىزنـى مهركهزلهشـتۈرسـىڭىزال چـوقۇم ئۇنـىڭ مېۋىسـىنـى 

يېيهلهيسىز. 

7. نىشانغا يېتىش ئىسكىتىڭىزنى كۈچهيتىدۇ 

ھايـاتـىدا نۇرغۇن تـوسـالغۇالرغـا دۇچ كهلـگهن ۋە شۇنـىڭغا قـارىمـاسـتىن يهنـىال نۇرغۇن نهتـىجـىلهرنـى قـولـغا 

كهلتۈرگهن بـىرەر رېئال شهخـس تـوغـرىسـىدىكـى چـىن ھېكايـىنـى ئـوقۇش سـىزنـى نـىشـانـىڭىز ۋە ئـارزۇيـىڭىزغـا 

قـاراپ قهدەم ئېلىشـقا ئۈنـدەيـدۇ. سـىز بهلـكىم ئۇزۇنـدىن بۇيـان مهلۇم بـىر ئـارزۇيـىڭىزنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش 

ئۈچۈن ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـنى ئـويـالۋاتـقان، ئهمـما مهغلۇب بـولۇشـىڭىزدىن قـورقـقان بـولۇشـىڭىز مۇمـكىن، ئهمـما 

كـىتـاب سـىزنـى بۇ خـىل ئهنـدىشه ۋە بېسىمـدىن قۇتۇلـدۇرۇپ، نـىشـانـىڭىزغـا ۋە ئـارزۇيـىڭىزغـا قـاراپ 

ئـىلـگىرىلـىشـىڭىزگه تۈرتـكه بـولـىدۇ. شۇنـداقـال سـىزگه مهغلۇبـىيهتـنىڭ ئۈمـىدسـىزلـىك يـاكـى بېسىم ئهمهس، 

بهلـكى تهجـرىبه ئـىكهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـدۇرىدۇ. شۇنـداقـال سـىز شۇالردىن تهجـرىبه – سـاۋاقـنى يهكۈنـلىسـىڭىز، 

تهكـرار مهغلۇپ بـولـمايسـىز. ھهمـدە بۇ خـىل سـاۋاق ئېلىش سـىزنـىڭ ھايـاتـىڭىزدا ئـالـغا ئـىلـگىرىلـىشـىڭىزگه ۋە 

كېيىنكى قېتىم تېخىمۇ دانالىق بىلهن ئىش كۆرۈشىڭىزگه تۈرتكه بولىدۇ. 

كـىتـاب ئـوقۇش ئۆزگـىچه ئـىجـابـىي تهپهككۇر ئهنـدىزىسـى يـارىتـىدۇ ۋە سـىزگه ھهر ئـىش مۇمـكىن 

بولىدىغان ھهقىقىي ئاكتىپ دۇنيانى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

8. بېسىمىڭىزنى تۆۋەنلىتىدۇ 

خۇسۇسـىي يـاكـى كهسـپىي ھايـاتـىڭىزدا قـانـچىلـىك بېسىمـغا دۇچ كېلىشـىڭىزدىن قهتـئىيـنهزەر، بۇالرنـىڭ 

ھهمـمىسـى ئۆتۈپ كېتىدۇ. كـىتـاب ئـوقۇش بېسىمـىڭىزنـى بـاشـقا ئۇسۇلـالرغـا قـارىغـانـدا تېز پهسهيـتىشـىڭىزگه 

يــاردەم بېرىدۇ. كــىتــاب ئــوقۇش مېڭىنــى ئــارام ئــالــدۇرۇشــنىڭ ئهڭ يــاخشــى ئۇسۇلــىدۇر. تهتــقىقــات 

پـىسـخولـوگـلىرىغـا كۆرە، بۇنـىڭ سهۋەبـى شۇكـى، ئـىنـسانـنىڭ زېھنى كـىتـاب ئـوقۇشـقا مهركهزلهشـكهنـدىن كېيىن، 

ئۇ كىتابتىكى دۇنياغا كىرىپ كېتىدۇ – دە، مۇسكۇل ۋە يۈرەكتىكى جىددىيلىك پهسىيىدۇ. 

9. ئاكتىپ تۇتۇمغا تۈرتكه بولىدۇ 

كـىتـاب ئـوقۇش «مهن قـىاللـمايـمهن» دېگهن تۇتۇمـىڭىزنـى «مهن قـىالاليـمهن»گه ئۆزگهرتـىپ، سـىزگه بۇ 

دۇنـيادا ھهر ئـىشـنىڭ مۇمـكىن ئـىكهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـدۇرىدۇ. شۇنـداقـال، بۇ خـىل ئـاكـتىپ پـوزىتسـىيه 

ھاياتىڭىزغا ۋە بۇ دۇنياغا نۇرغۇن ئىجابىي ئۆزگىرىشلهرنى ئېلىپ كېلهلهيدۇ. 
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10. زېھنىڭىزنى غىدىقاليدۇ 

تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، زېھنىي جهھهتـتىن غـىدىقـلىنـىپ تۇرۇش چـوڭ مېڭىنـىڭ چېكىنـىشـىنـى 

ئـاسـتىلـىتـىدۇ، ھهتـتا يـاشـانـغانـالردىكـى دېۋەڭلىكـنىڭ ئـالـدىنـى ئـالـىدۇ. مېڭه بهدىنـىڭىزدىكـى مۇسكۇلـالرغـا 

ئـوخـشاش، كۈچلۈك ۋە سـاغـالم بـولۇش ئۈچۈن چېنىقـىشـنى تهقهززا قـىلـىدۇ. كـىتـاب ئـوقۇش بـولـسا، 

مېڭىڭىزنى ساغالم ۋە كۈچلۈك قىلىشتىكى ئهڭ ياخشى چېنىقىش بوالاليدۇ. 

يـىغـىپ ئېيتقانـدا، كـىتـاب ئـوقۇش ھايـاتـىمـىزدىكـى ئهڭ مۇھىم ئـىشـالردىن بـىرىدۇر، بـىز ئۇنـى كۈنـدىلـىك 

ئادىتىمىزگه ئايالندۇرۇشىمىز كېرەك. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://seeken.org/10-great-advantages-reading-books/ 
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2021-يىلى 5 – ئاينىڭ 28 – كۈنىدىن 6 – ئاينىڭ 27 - كۈنىگىچه)



ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدە يۈز بهرگهن، ئۇيغۇرالرغا 

ئاالقىدار مۇھىم ۋەقه-ھادىسىلهر 

(2021-يىلى 28-مايدىن، 2021-يىلى 27-ئىيۇنغىچه) 

كـىشـىلـىك ھوقۇق تهشـكىالتـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بـارغـان قـىلـمىشـلىرىنـى ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى 

جىنايهت دەپ ئاتىدى 

دۇنـيا تـىنـىچـلىق تهشـكىالتـى تـورىنـىڭ 31-مـايـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى كۆزىتـىش 

تهشــكىالتــى 19-ئــاپــرىل دوكــالت ئېالن قــىلــغان بــولۇپ، دوكــالتــتا خــىتــاي ھۆكۈمــىتــىنــىڭ شهرقــىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا مۇسۇلـمانـالرغـا قـارىتـا ئېلىپ بـارغـان قـىلـمىشـلىرىنـىڭ ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى 

جـىنـايهت ئـىكهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. سـىتـانـفورد كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە خهلـقئارا ئهدلـىيه مهركـىزىنـىڭ 

خـىزمهتـچىسـى بېن ۋان شـاكـنىڭ (Ben Van Schaak) بـىلـدۈرۈشـىچه، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـىنـىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسۇلـمانـالرغـا قـاراتـقان سـىيـاسـىتـى ۋە قـىلـمىشـلىرىنـىڭ خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر قـانۇنـى 

بـويـىچه ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت ئۆلـچىمـىگه مـاس كېلىدىغـانـلىقـى تېخىمۇ ئـايـدىڭالشـقان. خهۋەردە خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـىنـايـى قـىلـمىشـلىرىنـى تـوخـتىتـىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۈچلۈك، تېخىمۇ 

ماسالشقان خهلقئارالىق بېسىمنىڭ ئىنتايىن زۈرۈر ئىكهنلىكى تىلغا ئېلىنغان. 

ئـامېرىكـا ۋە ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تـوسـالغۇسـىز زىيـارەت قـىاللـىشـى ئۈچۈن خـىتـايـغا چـاقـىرىق 

قىلدى 

بـىلۇمبېرگ تـورىنـىڭ 31-مـايـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـاۋسـتىرالـىيه ۋە يـىڭى زىلـالنـدىيه رەھبهرلـىرى خـىتـايـنى 

كۆزەتكۈچـىلهرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى تـوسـالغۇسـىز زىيـارەت قـىلـىشـقا رۇخـسهت بېرىشـكه چـاقـىرغـان بـولۇپ، 

ئـاۋسـتىرالـىيه بـاش مـىنـىسـتىرى سـكوت مـوررىسـون (Scott Morrison) ۋە يـىڭى زىلـالنـدىيه بـاش مـىنـىسـتىرى 
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جـاكېندا ئـاردرىن (Jacinda Ardern) شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋەزىيـتىدىن قـاتـتىق 

ئهنـدىشه قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. يېقىنـدىن بۇيـان ئـاۋسـترالـىيه بـىلهن خـىتـاي ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەت 

كۈنسېرى نـاچـارلـىشـىۋاتـقان بـولۇپ، خـىتـاي ئـاۋىسـتىرالـىيهدىن كهلـگهن بـىر تۈركۈم ئـىمـپورتـنى تـوسۇۋالـغان ۋە 

تـامـوژنـا بېجى ئـالـغان. خـىتـاي ھهر دائـىم  مۇخـبىر ۋە بـاشـقا كـىشـىلهرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كـىرىشـىگه يـول 

قـويـىمـىز دەپ جـار سېلىپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، ھازىرغـا قهدەر شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى زىيـارەت قـىلـغان ژۇرنـالـىسـتالر 

زىيـارەت داۋامـىدا نۇرغۇن چهكـلىمـىلهرگه ئۇچـرىغـانـلىقـىنـى ۋە خـىتـاي سـاقـچىلـىرىنـىڭ ئۇالرغـا ئهگـىشـىدىغـانـلىقـىنـى 

ئـاشـكارىلـىغـان. خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرلـىكـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى ۋاڭ ۋېنبىن دۈشهنـبه كۈنـىدىكـى مۇخـبىرالرنـى 

كۈتۈۋېلىش يـىغـىنـىدا، ئـاۋسـتىرالـىيه ۋە يېڭى زىلـالنـدىيه رەھبهرلـىرىنـى خـىتـايـنىڭ ئـىچـىكـى ئـىشـىغـا ئـاالقـىدار 

مهسىلىلهردە چهكتىن ئاشتى دەپ ئهيىبلىگهن. 

خىتاي ھىندىستان چېگرىسى ئهتراپىدا بىرلهشمه ھاۋا مۇداپىئه سىستېمىسى بهرپا قىلدى 

ھىنـدىسـتان ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 2-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيسـى يېقىنـدا ھاۋا 

ئـارمـىيسـى بـىلهن قۇرۇقلۇق ئـارمـىيسـىنـى بـىرلهشـتۈرۈپ، ئۆزىنـىڭ غهربـىي ئۇرۇش قۇمـانـدانـلىق مهركـىزى ئۈچۈن 

ئهمهلـىي كـونتۇرول سـىزىقـى ئهتـراپـىدىكـى خـىزمهتـلهرنـى بـاشقۇرىدىغـان ھاۋا مۇداپـىئه سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـغان 

بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ بۇ ھهرىكهتـلىرى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مهزكۇر رايـونـدىكـى ئـورنـىنـىڭ كۈچهيـگهنـلىكـىنـى 

كۆرسـىتـىپ بـىرىدىكهن. بـىر يـىلـدىن كۆپـرەك ۋاقـىتـتىن بۇيـان يۈز بېرىۋاتـقان ھىنـدىسـتان-خـىتـاي چـىگـرا 

تـوقۇنۇشـىدا، خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋە تـىبهت رايـونـىغـا يېڭى ھهربـىي ئۈسكۈنـىلهرنـى يۆتـكىگهن بـولۇپ، 

ئهمهلـىي كـونـترول سـىزىقـى ئهتـراپـىدىكـى ھاۋا مۇداپـىئه كۈچـىنـى ئـاشۇرغـان. ئـاۋىئـاتسـىيه شـىركـىتـىنـىڭ مۇئـاۋىن 

مـارشـالـى مـانـموخـان بـاھادىرنـىڭ (Manmohan Bahadur) بـىلـدۈرۈشـىچه، خـىتـايـنىڭ بۇ خـىل ھهرىكهتـلىرى 

ھىندىستان ئۈچۈن تهھدىت شهكىللهندۈرىدىكهن. 

ئۇيغۇر سوتى ئېچىلىش ئالدىدا 

ئهركـىن ئـاسـىيـا ردىئـوسـىنـىڭ 2-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئهنـگلىيهدىكـى مۇسـتهقـىل «ئۇيغۇر سـوت 

كـوللېگىيهسـى» نـىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن ئېلىپ بېرىۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى بـاھاالشـنى 

مهقـسهت قـىلـغان تۇنـجى قېتىمـلىق ئـىسـپات ئـاڭالش يـىغـىنـى 4-ئـىيۇنـدىن 7-ئـىيۇنـغىچه داۋامـلىشـىدىكهن. 
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خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكـى جـىنـايهتـلىرىنـى تۇنـجى قېتىم سـوتـالشـدەك بۇ تـارىخـىي ۋەقهنـى ئهركـىن 

ئاسىيا راديوسى ئۇيغۇر بۆلۈمى نهق مهيداندىن ئۇالپ خهۋەر قىلىنىدىكهن. 

ئاسىيا، ئافرىقا ئۆكتىچىلىرى پارىژدا خىتايغا قارشى نامايىش ئۆتكۈزدى  

ئهنـنى خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 5-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، شهنـبه كۈنـى پـارىژدا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيسـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه قـارشـى كهڭ كۆلهمـلىك نـامـايـىش ئۆتكۈزۈلـگهن بـولۇپ، 

ئـاسـىيـا ۋە ئـافـرىقـا قـىتـئهسـىدىكـى 14 دۆلهت تۇنـجى قېتىم بـىر بـايـراق ئـاسـتىغـا جهم بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـاسـتۇرۇشـىغـا قـارشـىلـىق بـىلـدۈرگهن. نـامـايـىشـچىالر غهرب دۆلهتـلىرىدىن خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيسـى سـادىر قـىلـىۋاتـقان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه كۆڭۈل بۆلۈشـنى ۋە خـىتـايـدا 

ئۆتكۈزۈلـمهكـچى بـولـغان 2022-يـىلـلىق قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـنى تهلهپ 

قـىلـغان. بۇ قېتىمـلىق نـامـايـىشـقا خـوڭكوڭ، شـىزاڭ، شهرقـىي تۈركـىسـتان، تهيۋەن، كـامـىرون، بېرمـا ۋە 

بـالۇجـىسـتانـدىن كهلـگهن كۆپ دۆلهت ۋە رايـون خهلـقى قـاتـناشـقان بـولۇپ، نـامـايـىشـچىالر خـىتـاي ئـىشـغالـىيـتى ۋە 

زېمىن تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى شوئارالرنى توۋلىغان. 

2022-يـىلـلىق خـىتـاي ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـى خـىتـايـغا كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىسـىدە بېسىم 

ئىشلىتىشنىڭ پۇرسىتى  

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 5-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، كـانـادا بـاش مـىنـىسـتىرى جـاسـتىن تـرودو 

(Justin Ttrudeau) جۈمه كۈنـى، 2022-يـىلـى خـىتـايـدا ئۆتكۈزىلـىدىغـان قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت 

مۇسـابـىقـىسـى ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـى كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىسـىدە خـىتـايـغا بېسىم ئـىشـلىتـىش ئۈچۈن پۇرسهت 

بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ دەپ كۆرسهتـكهن. تېرودۇ يهنه خـىتـايـنىڭ پهقهت بـىرلهشـمه كۈچـكه دۇچ كهلـگهنـدىال، 

ئـانـدىن  ھهرىكـىتـىنـى ئۆزگهرتـىدىغـانـلىقـىنـى تـىلـغا ئـالـغان بۇلۇپ، كېلهر ھهپـته ئۆتكۈزىلـىدىغـان يهتـته دۆلهت 

بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدا بۇ مهسـىلـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـىدىكهن. تـىرودونـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، خـىتـايـغا نـىسـبهتهن 

ئـامېرىكـانـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھهر قـانـداق بـىر دۆلهتـنى رەت قـىلـىش ئـاسـان بـولسـىمۇ، ئهمـما دۇنـيا جـامـائـىتـى 

بىرلهشكهن تهقدىردە، خىتايغا ھهقىقىي تهسىر كۆرسىتهلىشى مۇمكىن ئىكهن. 
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خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاستا رەۋىشته ئېلىپ بېرىشنى پىالنلىدى 

  

تـاشـقى سـىيـاسهت گېزىتـىنـىڭ 8-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، 1-ئـايـدىن بـاشـالپ ئـامېرىكـا ۋە بـىر قـىسـىم 

غهرب تۆت دۆلهت پـارالمېنتلىرى ئـارقـا-ئـارقـىدىن خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا 

قـاراتـقان قـىلـمىشـلىرىنـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئـىكهنـلىكـىنـى ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ بۇ قـارارى 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ 1948-يـىلـىدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ۋە جـازاالش 

ئهھدىنـامـىسـىگه ئـاسـاسهن چـىقـىرىلـغان. ئـادرىيـان زىنـىز (Adrian Zenz) ئۆزىنـىڭ يېقىنـدا نهشـىردىن 

چـىقـىدىغـان دوكـالتـىدا، خـىتـاي ئـاكـادېمىكـلىرى ۋە ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ ئېالن قـىلـغان بـايـانـات ۋە دوكـالتـلىرىغـا 

ئـاسـاسهن، ئهتـراپـلىق ۋە قـايـىل قـىالرلـىق يېڭى ئـىسـپاتـالرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تـارىم ئۇنۋىرسـىتـىتـى چېگرا تـارىخـى ۋە جۇغـراپـىيه ئـىنـىسـتىتـوتـىنـىڭ مۇدىرى لـىيـاۋ جـاۋ 

يۈ (Liao Zhaoyu) رايـونـدىكـى ئـاتـالـمىش تېررورلۇق مهسـىلـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى 

ئۇيغۇر نۇپۇسـنىڭ مهركهزلـىشـىشـىگه بـىۋاسـته مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان بـولۇپ، بـاشـقا 

خـىتـاي تهتـقىقـاتـچىلـىرىمۇ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تېررورلۇق مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىشـنىڭ ئـاسـاسـى نۇپۇس 

مهسىلىسىنى ھهل قىلىش دەپ قارىغان. 

ياپونىيه ۋە ئاۋسترالىيه خىتايغا بولغان ئهندىشىسىنى ئىپادىلىدى 

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 9-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، يـاپـونـىيه بـىلهن ئـاۋسـترالـىيه چـارشهنـبه شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا مـىلـلهتـلهرگه قـارىتـىلـغان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىدىن قـاتـتىق 

ئهنـدىشه قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىپـادىلـىگهن بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇنـى يـامـان غهرەز بـىلهن قـارا چـاپـالش دەپ 

ئهيـىبـلىگهن. يېقىنـدا بـىر قـىسـىم غهرب دۆلهتـلىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى 

تهكشۈرۈشـكه بـولـغان چـاقـىرىقـى بـارغـانسېرى كۈچهيـگهن بۇلۇپ، يـاپـونـىيه بـىلهن ئـاۋسـترالـىيه ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ 

دۆلهت مۇداپـىئه ۋە تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىرى يـىغـىنـىدىن كېيىن بـىرلهشـمه بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، خـىتـايـنى ب 

د ت كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومېسسارىنـى ۋە بـاشـقا خهلـقئارالـىق مۇسـتهقـىل كۆزەتكۈچـىلهرنـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنى تـوسـالغۇسـىز زىيـارەت قـىلـىشـقا روخـسهت قـىلـىشـىقـا چـاقـىرغـان. مـىنـىسـتىرالر يهنه خـىتـايـنىڭ يېقىنـقى 

ھهرىكهتـلىرىنـىڭ خـوڭكوڭنىڭ دېموكـراتـىيـىسـىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۋەتـكهنـلىكـىنـى تـىلـغا ئـالـغان بـولۇپ، شهرقـىي خـىتـاي 

دېڭىزى بـىلهن تهيۋەن بـوغۇزىنـىڭ تـىنـىچـلىقـنى ۋە مۇقـىمـلىقـىنـى تهلهپ قـىلـغان. ئۇالر يهنه نۆۋەتـتىكـى بېرمـا 

كىرزىسىدىن قاتتىق ئهندىشه قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 
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ئۇيغۇر سوتى 24 نهپهر گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئاڭلىدى 

قهھرىتـان قـىش تـورىنـىڭ 9-ئـىيۇنـدىكـى مـاقـالـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بۇ ھهپـته ئهنـگلىيه پـايـتهخـتى لـونـدونـدا 

تۆت كۈنـگه سۇزۇلـغان ئۇيغۇر سـوتـىدا ئـىسـپات ئـاڭالش يـىغـىنـى ئۆتكۈزۈلـگهن بـولۇپ، گۇۋاھچىالر خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـىنـىڭ رەزىل سـىيـاسهتـلىرى ئـاسـتىدىكـى، كـىنـگورو سـوتـى، لۈكـچهك سـاقـچىالر، سـوتسـىز 

ئۈلۈم جـازاسـى، ۋەھشىيـانه قـىيـىن-قـىسـتاق، جـىنسـىي زوراۋانـلىق قـاتـارلـىق كهچۈرمـىشـلىرىنـى تهسۋىرلهپ 

بهرگهن. بۇ سـوت مهھكىمـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـىدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ۋە ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى 

جـىنـايهتـلهرنـى جهزىمـلهشـتۈرۈش ئۈچۈن تهسـىس قـىلـىنـغان بـولۇپ، سـوت كـوللېگىيسـى قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈش، 

قهسـتهن ھامـىله چۈشۈرۈۋېتىش، كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش، مهجبۇرىي ئهمـگهك، يۈز مـىڭلىغـان بـالـىالرنـى 

دارېلتامـغا سـوالش قـاتـارلـىق بـىرىنـچى قـول مـاتېرىيـالـالرنـى ئـاڭالپ چـىقـقان. سـوت جهريـانـىدا 24 نهپهر گۇۋاھچى 

نهق مهيـدان گۇۋاھلىقـى بهرگهن بـولۇپ، بۇنـىڭدىن سـىرت ئـون تۆت مۇتهخهسسـىس گۇۋاھلىق بېرىشـكه 

قـاتـناشـقان. سـوت كـوللېگىيسـى سـوت ئېچىلـىشـتىن بـىر ھهپـته بۇرۇن خـىتـايـنىڭ ئهيـىبـلىشـىگه ئۇچـرىغـان بـولۇپ، 

سـوت داۋامـىدا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى قـايـتىدىن سـوت بـاشـلىقـى جېففىرىي (Geoffrey ) ئهپهنـدىگه ئـاھانهت 

قىلغان. 

خىتاي ھۆكۈمىتى يهتته دۆلهت گۇرۇھىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگه بولغان تهنقىدىنى ئهيىبلىدى  

ئـامېرىكـا ئـاۋازىنـىڭ 14-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، يهكـشهنـبه كۈنـى يهتـته دۆلهت گۇرۇھى بـاشـلىقـالر 

يـىغـىنـىنـىڭ ئـاخـىرىدا خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق خـاتـىرسـى تهنـقىد قـىلـىنـغان بـىر بـايـانـات ئېالن قـىلـىنـغان 

بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇ بـايـانـاتـنى ئهيـىبـلىگهن. يهتـته دۆلهت گۇرۇھى بـايـانـاتـىدا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى 

كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە ئـىنـسانـىي ئهركـىنـلىكـنى ھۆرمهت قـىلـىشـقا، بۇلۇپمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئـاالقـىدار 

مهسـىلـىلهر، شۇنـداقـال خـوڭكوڭنىڭ ھوقۇق، ئهركـىنـلىك ۋە يۇقـىرى دەرىجـىدىكـى ئـاپـتونـومـىيه ھوقۇقـىغـا ھۆرمهت 

قـىلـىشـقا چـاقـىرغـان. بـايـانـاتـتا يهنه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئېلىپ 

بـارغـان ئېغىر كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى ئهيـىبـلهنـگهن ۋە تۈرلۈك رەزىل قـىلـمىشـلىرى ئـوتتۇرىغـا 

قويۇلغان. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بېلگىيه پـارالمېنت ئهزاسـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدا يـالـغان ئۇچۇر تـارقـاتـتى دەپ 

ئهيىبلىدى 
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ھىنـدىسـتانـدا چـىقـىدىغـان ۋىيـون (WION) خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 16-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، 

چـارشهنـبه كۈنـى بـىريـوسـىلـدىكـى پـارالمېنت ئهزالـىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىغـا قـارىتـىلـغان  

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق خهۋپـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـاگـاھالنـدۇرۇشـنى تهسـتىقـلىغـانـدىن كېيىن، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 

بـىلـگىيه پـارالمېنت ئهزاسـى سـامۇئـىل كـوگـوالتـىنـى (Samuel Cogolati) يـالـغان ۋە خـاتـا ئۇچۇر تـارقـاتـتى دەپ 

ئهيـىبـلىگهن. پـارالمېنت ئهزاسـى سـامـوئـىل كـوگـوالتـى يـازغـان بۇ تهكـلىپ بېلگىيه پـارالمېنتىنـىڭ تـاشـقى 

مۇنـاسـىۋەتـلهر كـومـىتېتى تهرىپـىدىن تهسـتىقـالنـغان بـولۇپ، 7-ئـايـنىڭ 1- كۈنـىدىكـى ئۇمۇمـىي يـىغـىنـدا 

ئسپاتلىنىدىكهن. 

ئـامېرىكـا، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋە شـياڭگاڭدىكـى ھهرىكـىتـىگه قـارشـى 

ھهمكارلىق ئورنىتىشقا ۋەدى بهردى 

ھىنـدىسـتانـدىكـى ئهنـىي خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 16-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا،  ئـامېرىكـا-يـاۋروپـا 

بـىرلهشـمىسـى بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىدىن كېيىن، ئـىكـكى تهرەپ شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋە خـوڭكوڭدىكـى بـىر قـاتـار 

مهسـىلـىلهر تـوغـرىسـىدا خـىتـايـغا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـىدە يېقىنـدىن مهسـلىھهتـلىشـىش ۋە ھهمـكارلـىشـىشـقا ۋەدە 

بهرگهن. ئـىكـكى تهرەپ سهيـشهنـبه كۈنـىدىكـى بـىرلهشـمه بـايـانـاتـىدا شهرقـىي ۋە جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىنـىڭ 

ۋەزىيـىتـىگه جـىددىي كۆڭۈل بۆلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن بـولۇپ، چېگرا ھالـقىغـان مهسـىلـىلهرنـى تـىنـىچـلىق 

بـىلهن ھهل قـىلـىشـقا چـاقـىرىدىغـانـلىقـىنـى شۇنـداقـال كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى ۋە كېڭىيـىشـكه قـارشـى تۇرۇش قـاتـارلـىق 

مهسـىلـىلهردە خـىتـاي بـىلهن ئـىجـابـىي ئـاالقـىنـى مـاسـالشـتۇرىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. خهۋەردە يهنه ئـامېرىكـا 

ۋە يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ دۇنـيا سهھىيه تهشـكىالتـىنـى خـىتـاي ۋىرۇسـىنـىڭ كېلىپ چـىقـىشـى تـوغـرىسـىدا ئـىكـكىنـچى 

باسقۇچلۇق تهتقىقات ئېلىپ بېرىشقا چاقىرغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

چېخ كېڭهش پاالتاسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى جاكارلىدى  

خهبهرخـاب خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 16-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، چېخ كېڭهش پـاالتـاسـى بېلگىيه 

پـارالمېنتىدىكـى مۇھىم بـىلهت تـاشـالشـتىن ئـىلـگىرى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت 

مۇسۇلـمانـلىرىغـا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ۋە ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت ئېلىپ بـارغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىغـان. 10-

ئـىيۇن نۆلـگه قـارشـى 38 ئـاۋاز بـىلهن تهسـتىقـالنـغان بۇ تهكـلىپـته خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق، 

ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت، مـىلـلىي كهمسـىتـىش، مهدەنـىيهت، دىنـى ۋە سـىيـاسـى كـىمـلىكـنىڭ 

بـاسـتۇرۇلـىشـىدىن ئهنـدىشه قـىلـىدىغـانـلىقـى تـىلـغا ئېلىنـغان. تهكـلىپـته يهنه چېخ ھۆكۈمـىتـىدىن خـىتـايـدا 
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ئۆتكۈزىلـىدىغـان 2022-يـىلـلىق قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى دىپـلومـاتـىك بـايقۇت قـىلـىش 

تهلهپ قىلىنغان. 

كانادا شهرقىي تۈركىستانغا تهكشۈرۈش ئۆمىكى ئهۋەتىش چاقىرىقىغا باشالمچىلىق قىلدى 

كـانـادا CBC خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 19-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، كـانـادا ھۆكۈمـىتـى خـىتـايـنىڭ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈرگۈزۋاتـقان سـىيـاسهتـلىرىنـى تهكشۈرۈش ئۈچۈن  بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ 

جـىددىي تهدبـىر قـولـلىنـىپ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا تهكشۈرۈش ئۆمـىكـى ئهۋەتـىش كېرەكـلىكـى تـوغـرىسـىدا چـاقـىرىق 

قـىلـغان. كـانـادا ئـامېرىكـادىن قـالـسا خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان  ۋەھشىيـانه بـاسـتۇرۇش سـىيـاسـىتـىنـى ئهڭ 

ئـاۋۋال ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق دەپ تـونـىغـان غهرب دۆلـىتـى بـولۇپ، غهرب ئهلـلىرىنـىڭ بۇ خـىلـدىكـى چـاقـىرىقـلىرى 

ئهڭ كهمىدە خىتاينى ئوسال قىلىشتا ئىجابىي رول ئوينايدۇ. 

ۋېنگىرىيه خهلقى خىتايغا قارشىلىق كۆرسهتتى 

نـىكـى خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 19-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي-ۋېنگىرىيه مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ مۇھىم 

سـىمۋولـلىرىدىن بـىرى سۈپـىتـىدە خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ۋېنگىرىيه پـايـتهخـتى بۇداپېشتتا فۇدەن ئۇنـىۋېرسـىتېتىنـىڭ 

قـارمـىقـىنـى ئـاچـماقـچى بـولۇشـى ۋېنگىرىيه خهلـقىنـىڭ قـاتـتىق قـارشـىلـىقـىغـا ئۇچـرىدى. خـىتـايـنىڭ ئۆز دۆلـىتـىدە 

ئۇنـىۋېرسـىتېت ئېچىشـىنـىڭ كهلگۈسـى خهتـىرىنـى ئـالـدىن پهرەز قـىلـغان بـىر تۈركۈم چېچهن بۇداپېشت ئـاھالـىسـى 

بۇداپېشتتا خـىتـايـنىڭ بۇ ھهرىكـىتـىگه قـارشـى نـامـايـىش تهشـكىلـلىگهن بـولۇپ، نـامـايـىشـقا نهچـچه يۈزلـىگهن 

يهرلـىك خهلـق قـاتـناشـقان. نـامـايـىشـچىالر قـولـلىرىدا «فۇدەنـنى قـارشـى ئـالـمايـمىز»، «مۇسـتهمـلىكه زېمىنـىغـا 

ئـايـلىنـىپ قـالـمايـمىز» دېگهن پـالكـاتـالرنـى كۆتۈرۈپ، ئۆزىنـىڭ خـىتـايـغا بـولـغان كۈچلۈك نـارازىلـىقـىنـى 

ئىپادىلىگهن. 

غهرب ئهلـلىرى 2022-يـىلـى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلـمهكـچى بـولـغان قـىشـلىق ئـولېمپىك مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت 

قىلىش قىلماسلىق ھهققىدە تاالش-تارتىش قىلدى 

يېقىنـقى بـىر نهچـچه ئـاي مـابهيـنىدە غهرب دۆلهتـلىرىدە بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلـمهكـچى بـولـغان قـىشـلىق ئـولېمپىك 

مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىش سـادالـىرى يـاڭراشـقا بـاشـلىدى. بۇ خـىل سـاداالرنـىڭ مهلۇم نـىسـبهتـته كۈچـىيـىشـى، 
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ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى خـىتـايـغا قـارشـى كۈچـلهرنـىڭ بۇ خـىل سـاداالرغـا ئـىجـابـىي ئـاۋاز قـوشۇشـى نهتـىجـىسـىدە، 

خىـتاـيدـا ئۆتكۈزۈلمـهكچـى بوـلغـان قىـشلـىق ئوـلېمپىك مۇساـبىـقىـسىـنىـ باـيقۇت قىـلىـش دولقۇنىـ تېزال 

تـاراتقۇالرنـىڭ قـىززىق نۇقـتىلـىرىدىن بـىرىگه ئـايـالنـدى. ئـامېرىكـا تـاشـقى مۇنـاسـىۋەتـلهر تـورىنـىڭ 16-ئـىيۇن 

ئېالن قـىلـىنـغان مـاقـالـىسـىدە بـىلـدۈرۈلـگىنـىدەك، دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى ئـىكـكى يۈزگه يېقىن كـىشـىلـىك ھوقۇق 

تهشـكىالتـلىرىنـىڭ بـىرلهشـمىسـى كېلهر يـىلـلىق بېيجىڭ قـىشـلىق ئـولېمپىك مۇسـابـىقـىسـىگه قـاتـنىشـىشـنىڭ خـىتـاي 

شهرقـىي تۈركـىسـتان ۋە تـىبهت قـاتـارلـىق جـايـالردا سـادىر قـىلـىۋاتـقان قـىرغـىنـچىلـىق ۋە دەپـسهنـدىچـىلـىكـلهرگه كۆز 

يۇمۇۋېلىش ھېسابـلىنـىدۇ دەپ قـارىغـان بـولۇپ، بۇ كـىشـىلـىك ھوقۇق تهشـكىالتـلىرى كېلهر يـىلـلىق بېيجىڭ 

ئولېمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىشتا ئاكتىپ تهشۋىقات ھالىتىدە ئىكهن. 

ئامېرىكا كېڭهش پاالتاسىدىن يېڭى قانۇن اليىھهسى 

ئـامېرىكـا ئـاقـساراي ھۆكۈمهت تـورىنـىڭ 24-ئـىيۇن ئېالن قـىلـغان بـايـانـاتـىدا بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، «ئۇيغۇر مهجبۇرى 

ئهمـگىكـىنـى چهكـلهش قـانۇن اليـىھهسـى» ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـىنـىڭ تهسـتىقـىدىن ئۆتـكهن بـولۇپ، دوكـالتـتا 

«ئـامېرىكـا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ قـولـلىشـى ئـاسـتىدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز بېرىۋاتـقان مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه 

سېلىش قـىلـمىشـىنـى ئـىنـسانـىي قهدىر-قـىمـمهتـنى ھاقـارەت قـىلـغانـلىق، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ ئـادالهتسـىز ئـىقـتىسـادىي 

ھهرىكهتـلىرىنـىڭ مـىسـالـلىرىدىن بـىرى دەپ تـونۇيـدۇ» دېيىلـگهن. بـىز بۇ قـانۇن اليـىھهسـىنـى پـىالنـلىغۇچـىالردىن 

بـىرى، شۇنـداقـال يېزىشـقا قـاتـناشقۇچـىالردىن بـىرى بـولـغان ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـى ئهزاسـى مـاركـو رۇبـىيـوغـا 

ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك خادىمالرغا رەھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز. 

خىتاي ئاتا يۇرت كىشىلىك ھوقۇق قانىلىنى تاقاتقۇزدى 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 25-ئـىيۇنـدىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، 2017-يـىلـى يۇتيۇبـتا ئېچىلـغان ئـاتـا 

يۇرت قـازاق كـىشـىلـىك ھوقۇق قـانـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تۇغۇلـغان، قـازاقـىسـتان گـراژدانـلىقـىدىكـى كـىشـىلـىك 

ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىسـى سېرىكـجان بـىلهشـنىڭ ئـاتـا يۇرت تهشـكىالتـىغـا قـاراشـلىق قـانـال بـولۇپ، بۇ قـانـالـدا 

2017-يـىلـىدىن بۇيـان خـىتـاي جـازا الگېرلـىرىغـا سـولـىۋەتـكهن ئۇرۇق تۇغـقانـلىرى ھهقـقىدە گۇۋاھلىق بېرىدىغـان 

قـازاقـالرنـىڭ گۇۋاھلىقـىدىن تهشـكىل تـاپـقان ئـون بـىر مـىڭ ۋىدىئـو مهۋجۇت بـولۇپ، مهزكۇر يۇتيۇب 

قـانـىلـىدىكـى ۋىدىئـوالر كۈنـىمـىزگـىچه جهمـئىي 120 مـىلـيون قېتىم كۆرۈلـگهن ئـىكهن. ئـاتـا يۇرت تهشـكىالتـىنـىڭ 

ھهرىكهتـلىرىدىن ۋە مهزكۇر قـانـالـدىكـى ئۆزىنـى مـات قـىلـىدىغـان ۋىدىئـوالردىن ئـارامسـىزالنـغان خـىتـاي 15-ئـىيۇن 
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كۈنـىدىن بـاشـالپ، يۇتيۇب شـىركـىتـىنـىڭ قـولـى ئـارقـىلـىق مهزكۇر قـانـالـنى تـاقـاتقۇزىۋەتـكهن. خـىتـايـنىڭ بۇ 

خـىلـدىكـى زوراۋانـلىقـلىرى ئۇنـىڭ چهتـئهلـدىكـى ئۆزىگه قـارشـى پـاكـىتـالرنـى يـوق قـىلـىش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ 

كۈچىيىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. 

ئۇكرائىنا خىتاينىڭ بېسىمىغا باش ئهگدى 

ئۇكـرائـىنـا يېقىنـقى ئـايـالردىن بېرى بـىرلهشـكهن دۆلهتـلىرى تهشـكىالتـى كـىشـىلـىك ھوقۇق كۆزىتـىش ئهمهلـدارلـىرى 

ۋە خـادىمـلىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بېرىپ مۇسـتهقـىل تهكشۈرۈش چـاقـىرىقـىغـا ئـاۋاز قـوشـقان دۆلهتـلهردىن 

بـىرى بـولۇپ كهلـگهن ئـىدى. جهنۇبـىي خـىتـاي پـوچـتا گېزىتـى تـورىنـىڭ 27-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە 

بـىلـدۈرۈلـىشـىچه، خـىتـاي ئۇكـرائـىنـغا نـاۋادا ئۇكـرائـىنـانـىڭ مهزكۇر چـاقـىرىقـقا ئـاۋاز قـوشۇشـتىن يـانـمىسـا، 

ئۇكـرائـىنـانـى خـىتـاي ۋىرۇسـىنـىڭ ۋاكسـىنـىسـى بـىلهن تهمـىنـلىمهيـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا تهھدىت سـالـغان، 

نهتىجىدە ئۇكرائىنا خىتاينىڭ بېسىمىغا باش ئېگىپ، مهزكۇر چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇشتىن ئۆزىنى تارتقان. 

ئۇيغۇر ھهرىكىتى تهشكىالتى تۈركىيهدە زىيارەتته بولدى 

ئۇيغۇر ھهرىكـىتـى تهشـكىالتـىنـىڭ رەئـىسـى روشهن ئـابـباس خـانـىم ۋە دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـىنـىڭ بـاش تهپـتىشـى 

ئـابـدۇلھهكـىم ئـىدرىس ئهپهنـدى ئـىكـكهيـلهن يېقىنـقى ھهپـتىلهردىن بۇيـان تۈركـىيهدە مۇھىم ئۇچـرىشـىش ۋە 

زىيــارەتــلهردە بــولــدى. مهزكۇر تهشــكىالت رەھبهرلــىرى زىيــارەت جهريــانــىدا تۈركــىيهدىكــى داڭلىق 

سـىيـاسهتـچىلهردىن تۈركـىيه يـاخشـى پـارتـىيه رەئـىسـى مهرال ئـاقـشهنهر، تۈركـىيه كهلگۈسـى پـارتـىيـىسـى رەئـىسـى 

ئهھمهد داۋۇدئـوغـلى قـاتـارلـىقـالر بـىلهن كۆرۈشـتى. شۇنـداقـال،  شهرقـىي تۈركـىسـتان يېڭى نهسـىل ھهرىكـىتـى 

قاتارلىق بىر تۈركۈم تهشكىالت ئهزالىرى بىلهن ئۇچىراشتى ۋە بهزى مۇھىم پائالىيهتلهرگه ئىشتراك قىلدى. 

ھېمكهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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