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ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش

شان روبېرتس

 خىتاي تهتقىقاتى



بېغىشلىما 

ئۆتـكهن ئـىكـكى يـىلـدا، خهلـقئارا جهمـئىيهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇسـتهبـىت خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ تـىنـىمسـىز زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـراۋاتـقانـلىقـىنـى تېخىمۇ بهك تـونۇپ يهتـتى. بۇ قهدىمـىي مـىلـلهت 

ۋەتـىنـىنـى بېسىۋالـغان غـايهت زور خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ دۈشـمىنـى سۈپـىتـىدە ھاقـارەتـلهنـدى. ئۇالر كهڭ كۆلهمـدە 

تۇتقۇن قـىلـىنـىپ، ئـاتـالـمىش «قـايـتا تهربـىيهلهش»نـى مهقـسهت قـىلـغان جـازا الگېرلـىرىدا كـوللېكتىپ جـازاالنـدى. 

بـىر مـىلـيونـدىن ئۈچ مـىلـيونـغىچه بـولـغان ئۇيغۇرالر بۇ تهتۈر ئـوتـوپـىيهچه (dystopian) تۈرمـىلهردە غـايـىب 

بـولـدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇ مۇئهسـسهسهلهرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسۇلـمانـلىرىدىكـى «ئـاشقۇنلۇق»نـى 

يـوقـىتـىش ئۈچۈن تهسـىس قـىلـىنـغان «ئـىخـتىيـارىي» قـايـتا تهربـىيهلهش الگېرلـىرى ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان 

بـولسـىمۇ، رېئالـلىق شۇكـى، بۇ الگېرالر ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆزىگه خـاس ئېتنىك – كۈلتۈرەل كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىش 

ۋە ئۇالرنـى بـىر مـىلـلهت سۈپـىتـىدە خهرىتـىدىن ئۆچۈرۈۋېتىشـنى مهقـسهت قـىلـغان تېخىمۇ كهڭ ئـىسـتراتېگىيهنـىڭ 

بىر قىسمىدۇر. 

مهن بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش مهسـىلـىسـىدىكـى 

ئـاالھىدە تهكشۈرگۈچـىسـىلـىك سۈپـىتـىم بـىلهن، ئـالـته يـىل ۋاقـىت سهرپ قـىلـىپ، ئـوخشـىمـىغـان دۆلهتـلهر زوراۋان 

ئـاشقۇنلۇقـنىڭ تـارقـىلـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ۋە ئـاشقۇنلۇق چـاقـىرىقـلىرىغـا قـارشـى تۇرۇش ئۈچۈن قـولـالنـغان ھهر 

خــىل ۋاســىتــىلهرنــى تهكشۈرۈپ چــىقــتىم. مهن يــاۋروپــادىن ئــوتتۇرا شهرقــقه، شــىۋېتسىيهدىن سهئۇدى 

ئهرەبـىسـتانـغىچه، (بۇ جهھهتـتىكـى) خـىلمۇخـىل پـروگـرامـمىالرنـى تهكشۈردۈم. ئۇالرنـىڭ (يهنـى مهن 

تهكشۈرگهن دۆلهتـلهرنـىڭ) ھېچقايسـىسـى بـىر مـىلـلهتـكه قـارىتـا كـوللېكتىپ ھۇجۇم قـوزغـىمـىغـان يـاكـى تـامـامهن 

بـىگۇنـاھ كـىشـىلهرنـى نـوقۇل ھالـدا مـىلـلىي يـاكـى دىنـىي تهۋەلـىكـى سهۋەبـلىك كهڭ كۆلهمـدە تۇتقۇن قـىلـمىغـان. 

ھهرقـانـداق نۇقـتىدىن ئېيتقانـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىشـالر قـانۇنلۇق «تېرورلۇقـقا قـارشـى 

تۇرۇش» ئـىسـتراتېگىيهسـى ئهمهس. ئهكسـىچه، بۇ خـىل كـوللېكتىپ جـازانـىڭ ئۆزىال كهڭ كۆلهمـلىك كـىشـىلـىك 

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىدۇر. پۈتكۈل جهمـئىيهتـنى چـوڭقۇر پـىسـخىكـىلـىق ئـىزتـىراپـقا دۇچـار قـىلـغان 

ئـىسـتراتېگىيهلهر ھهرگـىز مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـالـمايـدۇ. ئۇالر ھهمـىشه كۈتـكهنـنىڭ ئهكسـىچه نهتـىجه بېرىپ، 

كىشىلهرنىڭ ئاشقۇن ئىدىئولوگىيهلهرگه يۈزلىنىشىگه سهۋەب بولىدىغان نارازىلىق كهيپىياتىنى كۆرۈكلهيدۇ. 
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خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش»نـى بـاھانه قـىلـىپ 

يېپىشـقا ئۇرۇنۇۋاتـىدۇ. الگېرالرنـىڭ ئـىچـىدە، مهزكۇر مۇئهسـسهسهلهر تۈرمـىگه تـاشـالنـغانـالرنـىڭ ئـىرادىسـىنـى 

سۇنـدۇرۇش ئۈچۈن اليـىھهلهنـگهن كۆرسهتـمىلهر بـىلهن بـاشقۇرۇلـىدۇ. بۇ تـىپـىك مېڭه يۇيۇش پـروگـرامـمىسـىنـىڭ 

بـىرىنـچى قهدىمـىدۇر. (بۇ يهردە) شهخـسنىڭ ئۆزىگه ئۆزى خـوجـا بـولۇش ھوقۇقـى پۈتۈنـلهي تـارتـىۋېلىنـىدۇ. 

قهيهردە ئـولتۇرۇشـتىن تـارتـىپ، قـاچـان گهپ قـىلـسا بـولـىدىغـانـلىقـىچه بـولـغان كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـنىڭ ھهر بـىر 

ئـىنـچىكه نۇقـتىلـىرى زەھهرخهنـدىلهرچه كۆزىتـىلـىدۇ. ھهر قـانـداق خـىالپـلىق ئېغىر جـازاغـا ئۇچـرايـدۇ. 

مهھبۇسـالرنـىڭ ئۆز تـىلـىنـى ئـىشـلىتـىشـى، دىنـىي ئـىبـادەتـلهرنـى قـىلـىشـى يـاكـى ھهر قـانـداق شهكـىلـدە كۈلتۈرەل 

كـىمـلىكـىنـى نـامـايهن قـىلـىشـى مهنـئى قـىلـىنـىدۇ. ئۇالرنـىڭ تـاشـقى دۇنـيا بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـى تـامـامهن 

ئۈزۈۋېتىلـگهن بـولۇپ، نهچـچه ئـاي يـاكـى نهچـچه يـىل تۇتقۇن قـىلـىنـغانـدىن كېيىن ئـانـدىن قـويۇپ بېرىلـىش 

«سـاالھىيـىتـى»نـى ھازىرلـىيـااليـدۇ. ئۇالر (خـىتـاي دائـىرىلـىرى تهرىپـىدىن) «قـويۇپ بېرىلـىسه بـولـىدۇ» دەپ 

قـارىلـىدىغـان ھهر قـانـداق پۇرسهتـكه ئېرىشـىش ئۈچۈن، ئۆزلـىرىنـىڭ رەسـمىي خـىتـايـچه ئـاڭنى قـوبۇل 

قىلغانلىقىنى، شۇنداقال مۇستهقىل (ئۇيغۇرلۇق) كىملىكىنى چۆرۈپ تاشلىغانلىقىنى ئىسپاتلىشى كېرەك. 

بۇ الگېرالر ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئـىشـقا سېلىنـغان دۆلهت ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ بـىر قـىسـمى، خـاالس. (مهزكۇر 

الگېرالردىكـى) قـىيـناش، غـايـىب قـىلـىۋېتىش، مهجبۇرىي تۇغـماس قـىلـىۋېتىش ۋە بهدەن ئهزالـىرىنـى ئېلىۋېلىش 

قـىلـمىشـلىرى تـوغـرىسـىدا كهڭ كۆلهمـلىك، ئـىشهنچـلىك خهۋەرلهر مهۋجۇت. مهزكۇر كـىتـاب نهشـر قـىلـىنـىش 

ئـالـدىدا تۇرغـانـدا، ئهنـئهنـىۋى ئۇيغۇر قهبـرىسـتانـلىقـلىرى ۋە بـاشـقا كۈلتۈرەل مـىراس خـارابـىلـىرى  ۋەيـران 

قـىلـىنـىپ، ئۇالرنـىڭ ئـورنـىغـا بـاشـقا قۇرۇلۇشـالر سېلىنـىۋاتـقانـىدى (ھهتـتا، چېقىۋېتىلـگهن بهزى مهسـچىتـلهرنـىڭ 

ئـورنـىغـا ئـامـمىۋى ھاجهتـخانـىالر سېلىنـغان، ت). بۇالر كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ، يهنـى روشهن 

ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه مـىلـلىي، كۈلتۈرەل يـاكـى دىنـىي گۇرۇپـپىنـىڭ خـاس كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان 

سىياسهتنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدۇر. 

خـىتـاي ھازىرغـا قهدەر خهلـقئارانـىڭ بۇنـىڭغا قـارىتـا ئۈنۈملۈك تهدبـىر قـولـلىنـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئـااللـىدى. 

چۈنـكى، خـىتـاي بـاشـقا دۆلهتـلهرنـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك قـانۇنـلىرىنـىڭ ئـاسـاسـىي 

بهلـگىلـىمـلىرىنـى ئـىجـرا قـىلـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـىدىغـان ھهرقـانـداق خهلـقئارالـىق كـىشـىلـىك ھوقۇق 

شهرتـنامـىلـىرىگه ئهزا دۆلهت ئهمهس. ئهمـما خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ قـىلـمىشـلىرىنـىڭ ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت 

ئـىكهنـلىكـىدە قهتـئىي شهك يـوق. ئۇالر (يهنـى خـىتـايـنىڭ قـىلـمىشـلىرى) ئـاددىي پۇقـراالرغـا قـارىتـىلـغان كهڭ 

كۆلهمـلىك ۋە سـىسـتېمىلـىق ھۇجۇمـدۇر، ئۇالر يهنه ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـىنـى سـادىر قـىلـغانـلىقـنىڭ 

دەلـىلـلىرى بـولۇشـى مۇمـكىن. (بۇ جهھهتـته) خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ جـىددىي تهدبـىر قـولـلىنـىشـى پهۋقۇلـئاددە 

مۇھىم. ئـاسـاسـلىقـى غهربـتىكـى دۆلهتـلهردىن تهركـىب تـاپـقان بـىر تۈركۈم دۆلهتـلهر ئۇيغۇرالرغـا قـىلـىنـغان 

زىيـانـكهشـلىكـنى يېقىنـدا ب د ت سهۋىيهسـىدە ئهيـىبـلىدى. ئـامېرىكـا دۆلهت سېكرېتارىمۇ بۇ مهسـىلـىنـى (ئـامېرىكـا 
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– خـىتـاي ئـارىسـىدىكـى) ئـىكـكى تهرەپـلىك ئۇچـرىشـىش سهۋىيهسـىدە ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. شۇنـداقـال، ئـامېرىكـا 

يهنه «مـاگـنىتـسكىي قـانۇنـى» ئـارقـىلـىق خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىغـا جـازا يۈرگۈزۈشـكه تـىرىشـىۋاتـىدۇ. مـاگـنىتـسكىي 

قـانۇنـى بـار بـاشـقا دۆلهتـلهرمۇ (ئهنـگلىيهمۇ شۇنـىڭ ئـىچـىدە) دەرھال ئـامېرىكـاغـا ئـوخـشاش تهدبـىر قـولـلىنـىشـى 

كېرەك. 

شـان روبېرتـسنىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئۇرۇشـى تـوغـرىسـىدىكـى ئهسـىرى بۇ كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـىڭ ئـارقـا كۆرۈنۈشـىنـى چۈشـىنـىشـنى ئـارزۇ قـىلـىدىغـانـالر ئۈچۈن مۇھىم پـايـدىلـىنـىش مـاتېرىيـالـى 

بـوالاليـدۇ. بۇ ئهسهر ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىكـىنـىڭ تـارىخـىنـى بـويـالپ، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئۆزى نۆۋەتـته 

سـادىر قـىلـىۋاتـقان ۋەھشىيـلىكـلهرنـى ئـاقـالش ئۈچۈن ئـويـدۇرۇپ چـىقـقان سهپـسهتـىلـىرىنـى پـاش قـىلـىدىغـان 

دەلـىلـلهرنـى ئـوبيېكتىپ مۇھاكـىمه قـىلـغان. بۇ كـىتـاب دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى تهدبـىر بهلـگىلـىگۈچـىلهر ئۈچۈن 

چېلىنـغان ئـاگـاھالنـدۇرۇش سـىگـنالـى بـولۇشـى كېرەك. شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يېقىنـقى ئۆتمۈشـى تـوغـرىسـىدىكـى 

چـوڭقۇر ۋە تهپسـىلـىي تهھلىلـلهردىن، شۇنـداقـال نۆۋەتـتىكـى ۋەزىيهت تـوغـرىسـىدىكـى جـانـلىق تهسۋىرلهردىن 

ۋاقـىپ بـولـغان ھهركـىمـنىڭ شۇ تـاپـتا (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) يۈز بېرىۋاتـقان ئـىنـسانـىي پـاجـىئهلهرنـى تـولۇق 

تـونۇپ يېتهلـمهسـلىكـكه ھېچقانـداق بـاھانـىسـى يـوق. روبېرتـس (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مـىسـلىسـىز پـاجـىئهنـىڭ) 

ئـارقـا كۆرۈنۈشـنى ئـاشـكارىالپ، خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ يـالـغان بـاھانـىلـىرىنـى پـاش قـىلـىپ، (ئۇيغۇرالر دۇچ 

كېلىۋاتـقان) زىيـانـكهشـلىكـنىڭ رېئال قـىيـاپـىتـىنـى كۆز ئـالـدىمـىزدا زاھىرالنـدۇردى. ھېچقايسـىمـىز بۇنـى كۆرمهسـكه 

سااللمايمىز. 

 (Ben Emmerson) بېن ئېمىرسون —

ب د ت نــىڭ تېرورلۇقــقا قــارشــى ئــاالھىدە تهكشۈرگۈچــىســى، ب د ت نــىڭ رىۋانــدا ۋە ســابــىق 

يۇگوسالۋىيه مهسىلىلىرىدىكى خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوتىنىڭ سابىق سوتچىسى. 
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مۇقهددىمه 

بۇ كـىتـابـىم نهشـىرگه تهيـيارلـىنـىۋاتـقان پهيـتته يۇقۇملۇق خـىتـاي ۋىرۇسـى (COVID-19) دۇنـيانـىڭ 

ھهمـمه يېرىگه تـارقـىلـىشـقا بـاشـلىدى. بۇ سهۋەبـلىك كـىتـابـنىڭ نهشـىردىن چـىقـىشـى كېچىكـىپ كهتـتى. بـىراق، بۇ 

كېچىكـىش مېنى دۇنـياۋى كـىرزىس يۈز بهرگهن ئۇشـبۇ مهزگـىلـدە كـىتـابـنىڭ مهزمۇنـىنـى پـىششـىقـالپ ئـىشـلىشـىم ۋە 

(شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) ئۇيغۇرالرنـىڭ ئهھۋالـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك يېڭى ھادىسـىلهرنـى كـىتـابـقا كـىرگۈزۈشۈم 

ئۈچۈن مۇھىم پۇرسهت بـىلهن تهمـىنـلىدى. بۇ كـىتـابـنىڭ — خـىتـاي تهۋەسـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ تهقـدىرىنـىڭ 

يهرلـىك ۋە يهرشـارى خـاراكتېرلـىك سـىيـاسـىي جهريـانـالرنـىڭ كېسىشـىش ئـارقـىلـىق ئـاسـانـالشـقانـلىقـىدەك — 

مۇھاكـىمه نۇقـتىسـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ تـولـىمۇ مۇھىم. گهرچه بۇ كـىتـابـتا يهرشـارى مـىقـياسـىدىكـى 

تېررورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ئۇرۇشـىنـىڭ (GWOT) ئۇيغۇر مهدەنـىيهت ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـى ھېكايـىسـى بـىلهن 

ئۆز-ئـارا گـىرەلـىشـىپ كهتـكهنـلىكـىگه ئهھمىيهت بېرىلـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما، كـىشـى COVID-19 يۇقۇملۇق 

ۋىرۇسـىنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـى ئـاسـتىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ تهقـدىرىگه مۇقهررەر رەۋىشـته تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان 

يهر شـارىۋى سـىيـاسـىي جهريـانـالردا ئـوخـشاش دەرىجـىدىكـى مۇھىم بۇرۇلۇش نۇقـتىسـى سۈپـىتـىدە تهسـىر 

كۆرسىتىدىغانلىقىنى پهرەز قىالاليدۇ. 

ئهڭ ئـاۋۋال شۇنـى تهكـىتـلهش زۆرۈركـى، خـىتـاي ۋىرۇسـى (COVID-19) پهيـدا قـىلـغان ئـامـمىۋى 

سـاغـالمـلىق كـرىزىسـىنـىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) ئۇيغۇرالرغـا بـولـغان تهسـىرى تېخى ئېنىق ئهمهس. 2019-

يـىلـى 12-ئـايـدا ۋۇخهنـدە كېسهلـلىك پهيـدا بـولـغانـدىن تـارتـىپ، 2020-يـىلـى 5-ئـايـدا بۇ مۇقهددىمـىنـى 

يـازغۇچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـانـا يۇرتـىدىن چـىقـقان ئـىشهنچـلىك ئۇچۇرالر تـولـىمۇ ئـاز بـولـدى. 

بۇنـداق بـولۇشـىدا بـىر قـانـچه سهۋەب بـار. بـىرىنـچىدىن ، پۈتكۈل جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىدە بۇ مهزگـىلـدە  

كـىرىپ چـىقـىش ئـاسـاسـى جهھهتـتىن تـاقـالـدى، يـىراق رايـونـالرغـا ئـائـىت تـوغـرا ئۇچۇرالر ئـادەتـتىكـىدىنمۇ كهمـچىل 

بـولـدى. ئـىكـكىنـچىدىن، جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 2020-يـىلـى ئهتـىيـازدا «نيۇ-يـورك ۋاقـىت گېزىتـى»، 

«ۋال كـوچـىسـى گېزىتـى» ۋە «ۋاشـىنـگتون پـوچـتىسـى» گېزىتـىدىن ئۇيغۇر مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى خهۋەر 

قـىلـغان ئهڭ يـاخشـى خهلـقئارالـىق ژۇرنـالـىسـتالرنـى ئۆز تېررىتـورىيـىسـىدىن قـوغـالپ چـىقـاردى. گهرچه، خـىتـايـنىڭ 

بۇنـداق قـىلـىشـى ئـاسـاسـلىقـى ئـامېرىكـادىكـى خـىتـاي ژۇرنـالـىسـتالرنـىڭ چهكـلىمـىگه ئۇچـرىشـىغـا قـارشـى ئۆچ ئېلىش 
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بـولسـىمۇ، ئۇ يهنه جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى يۈرگۈزۈۋاتـقان ھهرىكهتـلىرىنـى 

تهكشۈرۈشـنى تـوخـتىتـىشـى ئۈچۈن پـايـدىلـىق بـولـدى. ئۈچـىنـچى سهۋەب شۇكـى، (خـىتـاي ۋىرۇسـى) سهۋەبـلىك 

دۇنـيانـىڭ، شۇنـداقـال ژۇرنـالـىسـتالرنـىڭ دىقـقىتـى ئۇيغۇرالر دۇچ كهلـگهن پـاجـىئهدىن دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى 

تارقىلىشچان ۋىرۇسقا بۇرۇلۇپ كهتتى. 

بهخـتكه يـارىشـا، دەسـلهپـكى مهلۇمـاتـالر يۇقۇملۇق ۋىرۇسـنىڭ تۇتقۇنـدىكـى بـىر مـىلـيونـدىن ئـارتۇق 

ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا تـارقـىلـىپ كهتـمىگهنـلىكـىنـى كۆرسهتـمهكـته. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ ھهقـتىكـى مهلۇمـاتـلىرىغـا 

كۆرە، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ۋىرۇس بـىلهن يۇقۇمـالنـغان ۋە ئۆلـگهنـلهرنـىڭ سـانـى بۇ مۇقهددىمه يېزىلـىۋاتـقان 

ۋاقـىتـتا يهنـىال تۆۋەن بـولۇپ، (نۆۋەتـته شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) يۇقۇمـالنغۇچـىالرنـىڭ سـانـى يۈزدىن، قـازا 

قـىلـغانـالرنـىڭ سـانـى بهشـتىن تۆۋەن ھالهتـته. ئهلۋەتـته، جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 2017-يـىلـدىن بۇيـان 

شهرقـىي تۈركـىسـتان تـوغـرىسـىدا ئـوچۇق-ئـاشـكارە خـاتـا ئۇچۇرالرنـى تـارقـىتـىشـىنـى كۆزدە تۇتـقانـدا، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ يۇقـىرىقـى مهلۇمـاتـىغـا ئـىشـىنـىشـكه ھېچقانـداق ئـاسـاسـىمـىز يـوق. شۇنـداقـال، مـىسـلى كۆرۈلۈپ 

بـاقـمىغـان، ئـادەم بـىلهن تـوشۇپ كهتـكهن جـازا الگېرلـىرىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ سـانـىنـى ئـويـالشـقانـدا، يۇقۇملۇق 

ۋىرۇس الگېردىكـى ئۇيغۇرالرغـا بـىز مهڭگۈ بـىلهلـمهيـدىغـان شهكـىلـدە قـاتـتىق جـىسـمانـىي زىيـان سـالـغان بـولۇشـى 

مۇمـكىن. ھالبۇكـى، بۇ كـىرىش سۆزنـى يـازغـانـغان قهدەر ئۇيغۇرالرنـىڭ الگېردا يـاكـى تۈرمـىدە كهڭ كۆلهمـلىك 

كېسهلـلىكـكه گـىرىپـتار بـولـغانـلىقـى ۋە يـاكـى قـازا قـىلـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ھېچقانـداق ئـىشهنچـلىك پـاكـىت 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـمىدى. خـىتـايـنىڭ ۋىرۇس بـىلهن يۇقۇمـلىنـىش ھهقـقىدىكـى مهلۇمـاتـالرنـى كـونـترول قـىلـغانـلىقـىنـى 

كۆزدە تۇتـقانـدا، COVID-19 نـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تـارقـىلـىشـى — ھۆكۈمهت تهرەپـنىڭ رەسـمىي 

مهلۇماتىدىكىن يۇقىرى بولۇشىغا قارىماي — كهمىدە 2020-يىلى ماي ئېيىغىچه چهكلهندى. 

ئهگهر بۇ ئهڭ نـاچـار ئهھۋالـنىڭ يۈز بهرمـىگهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـسا، ئېرىشـكىلـى بـولـىدىغـان ئۇچۇرالر 

دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى يۇقۇم ئهھۋالـىنـىڭ 2020-يـىلـى مـايـغا قهدەر خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرغـا 

قــارىتــىلــغان مهدەنــىيهت قــىرغــىنــچىلــىقــىنــى قــواليــالشــتۇرىدىغــان ھهرىكهتــلىرى كۈچهيــتىلــىدىغــان ۋە 

نـورمـالـالشـتۇرۇلـىدىغـان ۋەزىيهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرگهنـلىكـىنـى ئـىسـپاتـاليـدۇ. بـولۇپمۇ، ئـالـتىنـچى بـابـتا ۋە كـىتـابـنىڭ 

خـاتـىمه قـىسـىمـىدا كۆرسـىتـىلـگىنـىدەك، ئـائـىلـىلهرنـى ئـايـرىۋېتىشـنى ۋە نـوپۇس يۆتـكهشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، 

غـايهت زور تۇتقۇن قـىلـىشـتىن مهجبۇرىي ئـايـرىۋېتىلـگهن يـاتـاقـلىق مهجبۇرىي ئهمـگهك سېستىسـىمـغا ئۆتۈشـنىڭ 

يۇقۇملۇق ۋىرۇسـنىڭ دەسـلهپـكى ئـايـلىرىدا تېزلهشـكهنـلىكـى كۆرۈلـمهكـته. بۇمۇ ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه تهدبـىرلـىرىنـىڭ 

كۈچـىيـىشـى، بـولۇپمۇ بـالـىالرنـى نـىشـانـالش، ھهتـتا خـىتـايـالرنـىڭ بۇ رايـونـدا ئـولتۇراقـلىشـىشـىغـا ئـىلھام بېرىش 

تـىرىشـچانـلىقـى بـىلهن مـاسـالشـقانـدەك قـىلـىدۇ. گهرچه خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇ  خـىل ھهرىكهتـلىرىگه ئـاالقـىدار 

تهپسـىالتـالر بهكـال كهمـچىل بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى يـوق قـىلـىش ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ زېمىنـىنـى 

2021، ئىيۇن-ئىيۇل 6 ئۇيغۇرالر 23-سان



ئۆزگهرتـىش ھهرىكـىتـىنـىڭ يېڭى پهلـلىسـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىشـى، دۇنـياغـا تـارقـالـغان يۇقۇملۇق ۋىرۇس كـونـترول 

قـىلـىنـىپ، خهلـقئارالـىق تهكشۈرگۈچـىلهر شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا يېتىپ بـارغـانـدا، ئۇالر بۇ رايـونـنى تـونۇمـاي 

قېلىشـى مۇمـكىن. بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، COVID-19 يۇقۇملۇق ۋىرۇسـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا تـارقـىلـىشـى بۇ 

ۋىرۇسـنىڭ 2017-يـىلـىدىن بۇيـان ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئېلىپ بېرىلـغان تهدبـىرلهرنـى خـىرەلهشـتۈرىدىغـان ئـىس-

تۈتهك ئېكرانىـلىـق رولىـنىـ ئوـينـىشىـ، شۇندـاقال 2017-يـىلـدىن ئـىلـگىرى ھهم خـىتـايـدا، ھهم شهرقـىي 

تۈركىستاندا مهۋجۇت بولغان ئۇيغۇر مهدەنىيىتىنىڭ يوق قىلىنىشىغا ياردەم بېرىشى مۇمكىن. 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ بېشىغـا كهلـگهن ئـىشـالرنـى كۈچهيـتىش ۋە نـورمـال ھادىسـىگه 

ئـايـالنـدۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلـغان بۇ ھهرىكهتـلهرنـىڭ دەسـلهپـكى ئـاالمهتـلىرى — يېزا ئۇيغۇرلـىرىنـى بـاشـقا 

يۇرتـالرغـا ۋە خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى قـىسـىمـلىرىغـا مهجبۇرىي يـاتـاقـلىق ئهمـگهك ئۈچۈن كۆچۈرۈش پـىالنـلىرىنـىڭ ئـىجـرا 

قـىلـىنـىشـىغـا ئهگـىشـىپ — 2020-يـىلـى 2-ئـايـنىڭ ئـاخـىرىدا ئـالـلىقـاچـان كۆرۈنهرلـىك بـولـغان بـولۇپ، بۇ 

پـىالنـنىڭ سـالـمىقـى ئـاشـمىغـان تهقـدىردە، ئهڭ كهمـىدە ئۆز پېتى داۋام قـىلـدى.(1) خـىتـاي يۇقۇملۇق ۋىرۇسـنى 

تـىزگـىنـلهش ئۈچۈن خـىتـايـنىڭ ھهمـمه يېرى دېگۈدەك تـاقـالـغان مهزگـىلـدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان، ئۇيغۇرالرنـى زاۋۇت 

ئـىشـچىلـىرى سۈپـىتـىدە يۆتـكهش ئۈچۈن يېقىلـغان بۇ يېشىل چـىراق يهكـلهنـگهن بۇ خهلـقنىڭ خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـى 

قـايـتىدىن گۈلـلهنـدۈرۈشـى ئۈچۈن «ئـىشـقا سېلىشـقا بـولـىدىغـان» ئـىشـچىالرنـىڭ سېپىدە بـولۇشـىغـا دائـىر 

تهخـمىنـلهرنـى ئـاشۇردى. ھالبۇكـى، بۇ پهيـتلهردە كۆپ قـىسـىم خـىتـاي خهلـقى بـىخهتهر شهكـىلـدە كـارانـتىن 

قىلىنغان ئىدى. 

سهرگهردانـلىقـتىكـى ئۇيغۇرالر شهرقـىي تۈكـىسـتانـدىكـى قـولـلىرىدا چـامـادان كۆتۈرگهن، يۈزىگه مـاسـكا 

تـاقـىغـان ھالـدا چـوڭ كۆلهمـلىك ئـىشـچىالر قـوشۇنـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن، زاۋۇتـالردا ئـىشـقا سېلىنـىش ئۈچۈن 

يۆتـكىلـىۋاتـقانـلىقـى مۇمـكىن بـولـغان ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋىدىئـولـىرىنـى ئـىجـتىمـائـىي تـاراتقۇالردا تـارقـىتـىش ئـارقـىلـىق، 

يېزا ئۇيغۇرلـىرىنـىڭ بـاشـقا رايـونـالرغـا يۆتـكىلـىشـىنـى تېخىمۇ بهك ئـىسـپاتـلىغـانـدەك قـىالتـتى. گهرچه  بۇ خـىل 

ئـورۇنـالشـتۇرۇشـالر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن (خهلـق) ئۆزى خـاالپ تهشـكىلـلهنـگهن پـائـالـىيهت دەپ 

ئـىزاھالنـغان بـولسـىمۇ، ئۇيغۇرالرنـىڭ 2017-يـىلـىدىن ئېتىبـارەن زور كۆلهمـدە تۇتقۇن قـىلـىنـىشـىنـى ۋە قـامـاقـقا 

مهھكۇم قـىلـىنـىشـىنـى ئـويـالشـقانـدا، بۇ خـىل كۆچۈرۈش ھهرىكهتـلىرىگه قـاتـناشـماسـلىقـلىقـنىڭ ئـاغـدۇرمـىچـىلـىق دەپ 

قارىلىدىغانلىقى، قاماققا ئېلىنىش ياكى تۇتقۇن قىلىنىش ئارقىلىق جازاغا ئۇچرايدىغانلىقى مۆلچهرلهندى. 

بۇ كـىتـابـنىڭ ئـالـتىنـچى بـابـىدا بـايـان قـىلـىنـغىنـىدەك، گهرچه  سـىرتـقى كۆزەتكۈچـىلهرگه نـىسـبهتهن بۇ 

ئهمـگهك پـروگـرامـمىلـىرى كهڭ كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا زوراۋانـلىق ئـاز ۋە نـىسـبهتهن جهلـپ 

قـىالرلـىق بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ پـروگـرامـما يېزا ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـى كـونـترول قـىلـىش ۋە «شهكـىلـلهنـدۈرۈش»ته 

ھالـقىلـىق رول ئـويـنايـدۇ. خـىتـاي دۆلـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا الگېرغـا كـىرىپ چـىقـقان ۋە بـاشـقا مـىڭلىغـان يېزا 

ئۇيغۇرلـىرىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى زاۋۇتـالردا يېتىپ-قـوپۇپ ئـىشـلهشـكه سهپهرۋەر قـىلـىپ، ئـىلـگىرى كۆپـلهپ 
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ئۇيغۇر نـوپۇسـى مهۋجۇت بـولـغان يېزا-قـىشـالقـالردىكـى ئۇيغۇر نـوپۇسـىنـىڭ ئـازىيـىشـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈپ، ئۇيغۇر 

مهدەنـىيـتىنـى شهكـىلهنـدۈرگهن ئـائـىلـىلهرنـى ۋە مهھهلـلىلهرنـى ۋەيـران قـىلـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ پـروگـرامـمىالر 

يهنه بۇ يېڭى زاۋۇت ئـىشـچىلـىرىنـى ئۇيغۇر تـىلـى ۋە ئۇيغۇر مهدەنـىيـىتـى مۇھىتـىدىن ئـايـرىپ تـاشـالش ئـارقـىلـىق، 

ئۇالرنـى سـىيـاسـىي «قـايـتا تهربـىيـىلـىنـىش» ۋە خـىتـاي تـىلـى دەرسـلىرىگه قـاتـناشـتۇرۇش ئـارقـىلـىق «ئۆزگهرتـىش»نـى 

مهقـسهت قـىلـغان. تېخىمۇ شۇملۇقـقا تـولـغىنـى يېزىلـىق ئۇيغۇر ئـىشـچىلـىرىنـى خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدىكـى 

زاۋۇتـالرغـا ئـىشـچىلـىقـقا تۇتۇپ بېرىدىغـان مۇنـاسـىۋەتـلىك ئهمـگهك پـروگـرامـمىلـىرى بـولۇپ، ئۇالر ئـاشۇ زاۋۇتـالردا 

يـاتـاقـالرغـا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان. ئۇالرنـىڭ زاۋۇت رايـونـىدىن ئـايـرىلـىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـمايـدۇ، خـىزمهت ۋاقـتى 

ئـاخـىرالشـقانـدىن كېيىن «قـايـتا تهربـىيـىلهش»كه قـاتـناشـتۇرۇلـىدۇ. بۇ پـروگـرامـمىالر يېزا ئۇيغۇرلـىرىنـى 

«ئۆزگهرتـىش»كه ئۇرۇنـغانـدىن بـاشـقا، جۇڭگونـىڭ ئـىچـىدىكـى بۇ پـروگـرامـمىالرمۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ يۇرتـىنـىڭ 

نـوپۇسـىنـى ئـازلـىتـىشـقا يـاردەم بېرىدۇ. بۇ بهلـكىم چهكـلىك شهكـىلـدىكـى ئـىرقـىي تـازىالشـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىشـى 

مۇمكىن. 

ئۇيغۇرالرنـى ئهمـگهكـكه سېلىش ئۈچۈن ئـىچـكىرى ئۆلـكىلهرگه تـوشۇش پـروگـرامـمىلـىرى ئهڭ كهمـىدە 

2006-يـىلـىدىن ئېتىبـارەن يـولـغا قـويۇلـغان بـولسـىمۇ، «جهنۇبـى خـىتـاي ئهتـىگهنـلىك گېزىتـى»نـىڭ 2020-يـىلـى 

مـايـدا ئـاشـكارىلـىشـىچه، مهجبۇرىي ئهمـگهك ئۈچۈن يۆتـكهلـگهن ئۇيغۇر ئـىشـچىالرنـىڭ سـانـى نـورمـا بـويـىچه 

ئېشىپ، ئۇالر 2020-يـىلـى خـىتـايـدىكـى ئـوخشـىمـىغـان ئـون تـوققۇز ئۆلـكه-رايـونـالرغـا يۆتـكهلـگهن. ھالبۇكـى، 

ئۇيغۇرالرنـىڭ يۇرتـى جۇڭخۇا خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بهلـكىم 2010-يـىلـدىن بـاشـالپ بۇ رايـونـنىڭ 

تهرەقـقىيـاتـىغـا تۈرتـكه بـولـغان، تـاالش-تـارتـىش قـوزغـىغـان «جۈپ يـاردەم بېرىش پـروگـرامـمىسـى» (PAP) ئۆز 

ئىچىگه ئالغان رايونالرغا تهۋە بولۇشى مۇمكىن.(2) 

مهلۇمـاتـالرغـا كۆرە، يـالغۇز شېنجېن شهھىرىگـىال تهقسـىمـلهنـگهن (ئۇيغۇر) ئهمـگهك كۈچـى ئهلـلىك 

مـىڭ ئـىكهن. بۇنـىڭدىن كهلگۈسـى بـىر نهچـچه يـىلـدا  مۇشۇ پـىالن بـويـىچه ئۇيغۇرالرنـىڭ يۇرتـىدىن 

(ئـىچـكىرى ئۆلـكىلهرگه) يۆتـكىلـىدىغـانـالرنـىڭ سـانـى نهچـچه مـىلـيونـغا يېتىشـى مۇمـكىن. بۇ ھال شهرقـىي 

تۈركىستاندىكى نوپۇس ئهھۋالىنى ئېغىر دەرىجىدە ئۆزگهرتىۋېتىدۇ. 

بۇ كـىتـابـنىڭ 6-بـابـىدا كۆرسـىتـىلـگهنـدەك، بۇ ئهمـگهك پـروگـرامـمىلـىرى خـىتـايـنىڭ 2017-يـىلـدىن بـاشـالپ 

ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى تۇرۇش ھهرىكـىتـىنـىڭ مهركـىزىدە تۇرۇۋاتـقان يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىنـى ئۈچۈن ئـويـنالـغان 

ئـاخـىرقـى ئـويۇنـدەك كۆرۈنـمهكـته. ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىدە يۈز بېرىۋاتـقان كهڭ كۆلهمـلىك قـامـاش، تۈرمـىگه 

سـوالش ۋە نـازارەت قـىلـىش سـىسـتېمىسـى (خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى) ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ قـارشـىلـىقـىنـى 

ئۈنۈملۈك ھالـدا تۆۋەنـلهتـتى ۋە ئۇالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي كـاپـىتـالـىنـى ۋەيـران قـىلـىش، روھىنـى يـىمـىرىش ئۈچۈن 

خـىزمهت قـىلـدى. ھازىر نۇرغۇن زىيـالـىيـالر يهنـىال الگېرالرغـا يـاكـى تۈرمـىگه سـوالنـغانـلىقـتىن، يېزا ئـاھالـىسـىنـىڭ 

كۆپـچىلـىكـى چهتـكه قېقىلـىپ ۋە كـونـترول قـىلـىنـىپ، تۆۋەن دەرىجـىلـىك زاۋۇت ئـىشـچىلـىرى ھالـىتـىگه چۈشۈپ 

2021، ئىيۇن-ئىيۇل 8 ئۇيغۇرالر 23-سان



قـالـدى. ئۇالر ئۇ يهرلهردە سـىيـاسـىي جهھهتـتىن كـالـال يۇيۇشـقا ۋە ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىنـىشـقا دۇچ كهلـدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، بۇ تۆۋەن دەرىجـىلـىك ئۇيغۇرالرنـىڭ كۆپ قـىسـىمـى خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى قـىسـىمـىغـا يۆتـكهپ 

ئاپىرىلىپ، ئۆز ۋەتىنىدىن تامامهن ئايرىۋېتىلدى. 

بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، بـارغـانسېرى كۆپـلىگهن سـابـىق تۇتقۇنـالرنـىڭ كـونـترول ئـاسـتىدىكـى مهزكۇر 

ئهمــگهك تۈرلــىرىگه قــاتــناشــتۇرۇلۇشــىدىن شۇ نهرسه كۆرۈنۈپ تۇرۇپــتىكــى، رايــونلۇق ھۆكۈمهت ئۇيغۇر 

دىيـارىدىكـى زور كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرىنـىڭ رولـىغـا قـايـتىدىن قـاراپ چـىقـىشـقا بـاشـلىغـان. رايـونلۇق 

ھۆكۈمهتـنىڭ ئۇيغۇر مـىلـلىتـىدىن بـولـغان رەئـىسـى شۆھرەت زاكـىر 2019 - يـىلـى 12 - ئـايـدىال، بۇ 

الگېرالردىكـى ــــ ئۇنـىڭ تهبـىرى بـويـىچه «كهسـپىي تهربـىيهلهش مهركهزلـىرى»دىكـى ــــ كـىشـىلهرنـىڭ 

كۆپـىنـچىسـىنـىڭ «ئـوقۇش پۈتتۈرۈپ»، ئـىشـقا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغانـلىقـىنـى ئېيتقانـىدى. ئۇنـىڭ بۇ يهردە كۆزدە 

تۇتۇۋاتـقانـلىرىنـىڭ يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان زاۋۇت ئهمـگىكـى تۈرلـىرى بـولۇشـى ئېھتىمـالـغا يېقىن. نهتـىجـىدە، ئۇ 

يهنه بۇ الگېرالرنـىڭ، ئـىشـقا ئـورۇنـالشـتۇرۇلۇشـتىن ئـىلـگىرى «كهسـپىي تهربـىيه» ئـالـىدىغـان تېخىمۇ كۆپ ئۇيغۇر 

ئـامـمىسـىغـا ئېچىۋېتىلـىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى بـىلـدۈرگهنـىدى(3). گهرچه 2020 - يـىلـى 1 - ئـايـدىن بۇيـانـقى 

ئۇچۇر قـامـالـى سهۋەبـلىك، بۇ نـىشـانـغا يېتىش ئۈچۈن قـانـداق تهدبـىرلهرنـىڭ قـولـلىنـىلـغانـلىقـى نـامهلۇم بـولسـىمۇ، 

خـىتـاي ۋىرۇسـى پـاراكهنـدىچـىلـىكـىنـىڭ كهڭ كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرىنـىڭ «نـورمـال»الشـتۇرۇلۇپ، زوراۋانـلىق 

دەرىجــىســى نــىســبهتهن تۆۋەن، لېكىن يهنــىال مهجبۇرىي بــولــغان، شۇنــداقــال تۇتقۇنــالرنــىڭ مېڭىســى 

يۇيۇلـىدىغـان، بـارغـانسېرى كۆلـىمـى كېڭىيـىۋاتـقان ئهمـگهكـكه سېلىش مۇئهسـسهسهلـىرىگه ئـايـالنـدۇرۇلۇشـىغـا 

ئـىمـكان يـارىتـىپ بهرگهن بـولۇشـى ئېھتىمـالـغا يېقىن. شۇ ۋەجـىدىن، تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى ئـايـاغـالشـقانـدىن 

كېيىن، خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى 2017 - يــىلــىدىن بۇيــان مۇشۇ الگېرالردا يۈز بېرىۋاتــقان تۇتقۇن قــىلــىش 

قـىلـمىشـلىرىنـىڭ ئهدلـىيه تهرتـىپـلىرىدىن ھالـقىغـان، زوراۋان ۋە مهجبۇرىي خـاراكتېرىنـى يـوشۇرۇش ئۈچۈن،  

(زاۋۇت سىياقىغا كىرگۈزۈلگهن) ئۇشبۇ مهركهزلهرنى خهلقئارالىق كۆزەتكۈچىلهرگه ئېچىۋېتىشىمۇ مۇمكىن.  

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـاشـقا قـىلـمىشـلىرىمۇ، خـىتـايـنىڭ دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى 

مهزگـىلـىدە، ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى ۋەيـران قـىلـىش سـالـمىقـىنـى كۈچهيـتكهنـلىكـىنـى كۆرسهتـمهكـته. خـىتـاي قۇرامـىغـا 

يهتـكهن نۇرغۇن كـىشـىلهرنـى (تۇرالغۇ بـىلهن ئـىش مۇھىتـى بـىرلهشـتۈرۈلـگهن) «ئـولتۇراق زاۋۇت»الرغـا يۆتـكهش 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يهنه ئۇيغۇرالر زىچ ئـولتۇراقـالشـقان رايـونـالردا يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرنـىڭ قۇرۇلۇشـىنـى 

كۈچهيـتمهكـته. بۇنـىڭ ئـىچـىدە ئـوقۇش يېشىغـا تـوشـمىغـان بـالـىالرنـى نـىشـان قـىلـغان مهكـتهپ (يهسـلى)لهرمۇ بـار، 

بۇ يهرلهردە ئۇيغۇر ئـوقۇغۇچـىلـىرىغـا ئۆز ئـائـىلـىسـى ۋە جهمـئىيـىتـىدىن ئـايـرىۋېتىلـگهن ھالـدا خـىتـاي تـىلـى ۋە 

كۈلتۈرى ئۆگـىتـىلـىدۇ. ئېيتىلـىشـىچه، خـوتهنـنىڭ قـاراقـاش نـاھىيهسـىدە، يهرلـىك ھۆكۈمهت ھهتـتا بۇيـرۇق 

چۈشۈرۈپ، رايـونـدىكـى ئـوقۇش يېشىغـا تـوشـمىغـان بـارلـىق بـالـىالر مهكـتهپ (يهسـلى) لـىرىدىكـى بـالـىالرنـىڭ 

2020-يـىلـىدىن 2021-يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا يـاتـاقـتا يېتىپ ئـوقۇشـىنـى تهلهپ قـىلـغان (4). ئهگهر بۇ 
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خهۋەرلهر راسـت بـولـسا، بۇ بـارلـىق ئۇيغۇر بـالـىلـىرى ئۈچۈن مهجبۇرىي يـاتـاقـلىق مهكـتهپ پـروگـرامـمىسـىنـىڭ 

دەسـلهپـكى بـاسقۇچـىنـىڭ سـىگـنالـى بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهگهر مۇشۇنـداق ئـىش يۈز بهرسه، كېيىنـكى ئهۋالد 

ئۇيغۇرالر ئـوچۇق - ئـاشـكارا ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه ئـورگـانـلىرىدا تهربـىيهلـىنـىپ، ئۆزلـىرىنـىڭ ئۇيغۇر كـىمـلىكـىگه 

ئائىت كۈلتۈرەل نامايهندىلهر بىلهن ئۇچرىشىش پۇرسىتى تولىمۇ كهم بولىدۇ. 

ئـاخـىرىدا، تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى بـاشـالنـغانـدىن بۇيـانـقى خهۋەرلهر يهنه خـىتـايـنىڭ جهنۇبـتىكـى 

ئۇيغۇرالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان، نـوپۇسـى ئـاز شهھهرلهرگه يهرلهشـكهن ئـاققۇن خـىتـايـالرغـا تـولۇقـلىمـا 

بېرىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرسهتـمهكـته (5). گهرچه مهزكۇر پـروگـرامـمىنـىڭ سـالـمىقـى نـامهلۇم بـولسـىمۇ، ئهمـما ئهمـگهك 

پـروگـرامـمىلـىرى ئـارقـىلـىق بۇ رايـونـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى قهسـتهن يۇرت – مـاكـانـلىرىدىن كۆچۈرۈۋېتىش قـىلـمىشـى 

بـىلهن بـىرلهشـتۈرۈپ قـارىغـانـدا، بۇ خـىتـايـالر مۇتـلهق كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ قـولـلىشـى 

ئـاسـتىدىكـى كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى (settler colonization ــ مۇسـتهمـلىكه ئـاسـتىدىكـى زېمىنـنى ۋە 

شۇ يهردىكـى بـايـلىقـالرنـى تـامـامهن ئۆزىنـىڭ قـىلـىۋېلىشـنى مهقـسهت قـىلـغان، ۋە شۇ سهۋەبـلىك مۇقهررەر ھالـدا 

يهرلـىك قهۋمـنى تهلتۆكۈس يـوقـىتـىۋېتىشـنى تهقهززا قـىلـىدىغـان مۇسـتهمـلىكه شهكـلى)نـىڭ يېڭى بـاسقۇچـىغـا 

ئـايـالنـغانـدەك قـىلـىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا ، 6 - بـابـتا تهسۋىرلهنـگهن ئۇيغۇر دىيـارىنـىڭ مهنـزىرىسـىنـىڭ 

ئۆزگهرتـىۋېتىلـىشـىمۇ تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى مهزگـىلـىدە ئۈزۈلـمهي داۋامـلىشـىپ، بۇ ئـولتۇراقـلىشـىشـقا يـول 

ئاچتى، دەپ قارالماقتا. 

بۇ ھهرىكهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىش ھهرىكـىتـىدىكـى ئـومۇمـىي نـىشـانـىغـا 

ئۇيغۇن. بۇ كـىتـابـتا كۆرسـىتـىلـگىنـىدەك، خـىتـايـدا ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى دۆلهت تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـىۋاتـقان 

ھهرىكهت «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» نـامـىدا بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـى تۈرتـكه 

قـىلـغان، ئهڭ ئـاخـىرىدا ئۇيغۇر دىيـارىنـى تهبـىئـىي جۇغـراپـىيهسـىنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، كۆرۈنۈش ۋە نـوپۇس 

قۇرۇلـمىسـى جهھهتـته خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدىن پهرقـلهنـمهس قـىلـىۋېتىش ئۇرۇنۇشـىدۇر. مهن كـىتـابـنىڭ 

خۇالسـىسـىدە، بۇ رايـونـدىكـى مهۋجۇت يۈزلـىنـىشـنىڭ بۇ خـىل مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـنى ئـوڭۇشـلۇق ھالـدا 

قـواليـالشـتۇرغـانـلىقـىنـى كۆرسهتـتىم، ئهمـما مهن يهنه بۇ جهريـانـنىڭ ئهسـلىگه كهلتۈرگـىلـى بـولـمايـدىغـان ھالـغا 

كېلىشـى ئۈچۈن، بـىر قـانـچه يـىل داۋامـلىشـىدىغـان، تـوسـالغۇسـىز بـاسـتۇرۇشـقا ئېھتىيـاجـلىق ئـىكهنـلىكـىنـىمۇ 

ئـوتتۇرىغـا قـويـدۇم. بهخـتكه قـارشـى، تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىنـىڭ دەسـلهپـكى ئـايـلىرىدا تېزلـىتـىلـگهن 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك ئـاالمهتـلىرى روشهن گهۋدىلهنـدى، بۇ ئهھۋال تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـى ئـايـاغـالشقۇچه 

مهزكۇر جهريـانـنىڭ پۇخـتىلـىنـىشـىغـا قـواليـلىق يـارىتـىپ، ئۇيغۇر دىيـارىنـىڭ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

خـىتـايـالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان قـىسـمىغـا ئـايـلىنـىشـىنـى مهۋجۇت رېئالـلىقـا ئـايـالنـدۇرۇپ قـويۇشـى مۇمـكىن. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، بۇ جهريـانـدا، خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى ئۇيغۇرالرنـىڭ 2017-يـىلـىدىن بـاشـالپ زوراۋانـلىق بـىلهن 
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تۇتقۇن قـىلـىنـغانـلىقـىغـا دائـىر نۇرغۇن مـاددىي پـاكـىتـالرنـى يـوقـىتـىۋېتهلـىشـى مۇمـكىن، ھالبۇكـى مهزكۇر تۇتقۇن 

قىلىش دولقۇنى ئۇشبۇ مۇستهملىكىچىلىكنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىنى تېزلهتكهنىدى. 

بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈش ئـاسـتىدا، مهن كـىتـابـىمـنىڭ خۇالسـىسـىدە بـايـان قـىلـغان، ئۇيغۇرالر دۇچ 

كېلىۋاتـقان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق مهسـىلـىسـىدە ئـاسـاسـىي قـاتـالم پـائـالـىيهتـلىرىنـى كۈچهيـتىش چـاقـىرىقـى 

بۈگۈنـكى كۈنـدە تېخىمۇ تهخـىرسـىزدۇر. ھالبۇكـى، نۆۋەتـته ئۇيغۇر مهسـىلـىسـى ھهقـقىدە قـىلـىنـىدىغـان ھهرقـانـداق 

پـائـالـىيهت ئۆزگـىرىۋاتـقان گېئوپـولـىتـىك (سـىيـاسـىي جۇغـراپـىيـىۋى) مۇھىت بـىلهن كۈرەش قـىلـىشـقا مهجبۇر. 

تاـجسىـماـن ۋىرۇس ۋاباـسىـنىـڭ يهرشاـرىنىـڭ سىـياـسىـي ۋە ئىـقتـىساـدىي مۇساـپىـسىـگه كۆرسىـتىـدىغاـن تهسىـرى يهنىـال 

كهلگۈسـىدىكـى ئهڭ چـوڭ ئېنىقسـىزلـىقـالرنـىڭ بـىرى بـولسـىمۇ، ئهمـما نۆۋەتـتىكـى كـرىزىسـنىڭ گېئوپـولـىتـىك 

(سـىيـاسـىي جۇغـراپـىيـىۋى) مۇھىتـنى زور دەرىجـىدە ئۆزگهرتـىۋېتىدىغـانـلىقـى ئېنىق. بهلـكىم دۇنـيا تـارىخـىدىكـى بۇ 

ھالـقىلـىق پهيـت «تېرورلۇقـقا قـارشـى خهلـقئارالـىق ئۇرۇش» ئېالن قـىلـىنـغانـدىن بۇيـان ئـىزچـىل نـاچـارلـىشـىۋاتـقان، 

ئـاجـىز، «قـائـىدىنـى ئـاسـاس قـىلـغان دۇنـيا تهرتـىپـى» نـىڭ يـىمـىرىلـىشـىنـى تېخىمۇ تېزلـىتـىپ، بـىزنـى مهن 

كىـتاـبنـىڭ خۇالسىـسىـدە تهسۋىرلىـگهن، شهخسىـي مهخپـىيهتلـىك ۋە ھهق – ھوقۇق تاـرتىـۋېلىنغـان، شۇندـاقال 

كۆپ خـىلـلىقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى مۇھىتـقا بـارغـانسېرى سۆرەپ كـىرىشـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، مهزكۇر 

يهرشـارىۋى داۋالغۇش پهيـتى بۇ يۈزلـىنـىشـنىڭ ئـارقـىغـا يېنىشـىنـىمۇ ئـاسـانـالشـتۇرۇشـى مۇمـكىن، چۈنـكى ئـورتـاق 

يهرشـارىۋى ئـىزتـىراپ تېخىمۇ كۆپ خهلـقئارالـىق نـازارەت ۋە ئـىنـسانـپهرۋەرلـىكـكه، شۇنـداقـال ھۆكۈمهتـنىڭ 

كـونـتروللۇقـىدا بـولـمىغـان ئـىشـتىراكـچىالرغـا دۆلهتـلهرنـى ۋە بـاشـقا خهلـقئارالـىق ھوقۇق مهنـبهلـىرىنـى چېگرا ئـىچـى 

ۋە سـىرتـىدا جـاۋابـكارلـىقـقا تـارتـىش ھوقۇقـى بېرىش ئېھتىيـاجـىنـى گهۋدىلهنـدۈرمهكـته. بۇ يهر شـارىۋى كـرىزىسـتىن 

كېيىن، مهزكۇر يۈزلـىنـىشـلهرنـىڭ قـايسـىسـىنـىڭ ئهۋج ئېلىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، دۇنـيانـىڭ تـاجسـىمـان ۋىرۇس 

ۋابـاسـى مهزگـىلـىدىكـىدىنمۇ بهكـرەك تـاالش – تـارتـىشـقا تـولـىدىغـانـلىقـىنـى تهسهۋۋۇر قـىلـىشـقا بـولـىدۇ. گهرچه بۇ 

ۋابـادىن كېيىنـكى دۇنـيا كۈنـتهرتـىپـىنـىڭ بېشىدىن ئـورۇن ئـااللـماسـلىقـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما مهزكۇر كـىتـابـتا 

بـايـان قـىلـىنـغان، ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقان كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ قـانـداق تهرەقـقىي قـىلـىشـى 

2020-يىلىدىن كېيىنكى يېڭى دۇنيا تهرتىپىنىڭ يۈزلىنىشىدىن بېشارەت بېرەلىشى مۇمكىن. 

— شان روبېرتىس، 2020 – يىلى 3 – ئاينىڭ 15 – كۈنى، ۋاشىڭتون. 
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كىرىش سۆز 

2017-  يـىلـىنـىڭ كېيىنـكى يېرىمـىدا، ئۇيغۇر ۋە يـاكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـىنـى  تهتـقىق قـىلـىدىغـان 

خهلـقئارالـىق تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى بـىزنـىڭ ئۇيغۇر قېرىنـداشـلىرىمـىز ۋە دوسـتلىرىمـىزنـىڭ يـوقـاپ 

كېتىشـكه بـاشـلىغـانـلىقـىدەك ئېغىر بـىر جـىنـايهتـنىڭ يۈز بېرىۋاتـقانـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـتى. بۇ ۋاقـىتـتا، چهتـئهلـدە 

بـىلـىم ئېلىۋاتـقان نۇرغۇن ئۇيغۇر ئـوقۇغۇچـىالر خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى تهرىپـىدىن ئۆز يۇرتـىغـا 

قـايتۇرۇپ كېتىلـگهن بـولۇپ، دىئـاسـپورادىكـى ئۇيغۇرالرغـا خـىتـايـدىكـى ئۇرۇق-تۇغـقانـلىرى ئۇالر بـىلهن 

ئـاالقـىلـىشـىشـنى تـوخـتىتـىشـنى ئېيتقان.(1) بۇ دەل غهرب تهتـقىقـاتـچىلـىرى ۋە مۇخـبىرلـىرى يېقىنـدا ۋەزىپـىگه 

تهيـىنـلهنـگهن، شهرقـى تۈركـىسـتانـنى سـاقـچى دۆلـىتـىگه ئـايـالنـدۇرغـان رايـونلۇق پـارتـىيه سېكرېتارى چېن 

چۈۋەنـگونـىڭ (Chen Chuanguo) شهرقـى تۈركـىسـتان رايـونـىنـى مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن دەرىجـىدە نـازارەت 

قـىلـىش قـىلـمىشـىنـى دوكـالت قـىلـىۋاتـقان ۋاقـىتـقا تـوغـرا كهلـدى.(2) گهرچه چېن چۈەنـگو ئـىلـگىرى شـىزاڭدا ۋەزىپه 

ئۆتـىگهن مهزگـىلـدە مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش نـازارەت قـىلـىش تـاكـتىكـىسـىنـى يـولـغا قـويـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇر ئـاھالـىلـىرىنـىڭ ئۆرپ-ئـادىتـى، كـىشـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـى، دىنـى-ئېتىقـادى 

تـوغـرىسـىدىكـى سـانـلىق مهلۇمـات ئـامـبىرى ۋە ئۇالرنـىڭ دۆلهتـكه بـولـغان سـاداقهتـمهنـلىكـىنـى بـاھاالشـقا 

ئـىشـلىتـىلـىدىغـان بـاشـقا ئـاالھىدىلـىكـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـان كهڭ كۆلهمـلىك، سـىسـتېمىلـىق، ئېلىكـترونلۇق 

نازارەت قىلىشنى كۈچهيتكهن.(3) 

بۇ تهدبـىرلهر ئهمهلـىيهتـته ئۇيغۇرالرنـىڭ دۆلهتـكه بـولـغان سـاداقهتـمهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى بـىخهتهرلـىك ۋە 

گۇمـانـلىرى نهچـچه ئـون يـىلـدىن بېرى ئېشىۋاتـقان شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـىدا خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئېلىپ 

بـارغـان بـاسـتۇرۇش سـىيـاسـىتـىنـىڭ يهنـىمۇ بـىر بـالـداق كۈچهيـگهنـلىكـىنـىڭ نـامـايهنـدىسـىدۇر. قـانـداق بـولۇشـىدىن 

قهتـئىيـنهزەر، شهرقـى تۈركـىسـتانـدىكـى بـاسـتۇرۇشـنىڭ كۈنسـىرى كۈچـىيـىشـىدىن ئـىبـارەت بۇ يۈزلـىنـىش كـىشـىلهرنـى 

خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 2017-يـىلـى پۈتۈن شهرقـىي تۈركـىسـتان رايـونـىدا ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا يهرلـىك 

مۇسۇلـمانـالر ئۈچۈن كهڭ كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرىنـى قۇرغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى ھهيـران قـاالرلـىق قـىلـمىشـىغـا 

تهيـيارلـىقسـىز قـالـدۇرغـان.(4) 2018-يـىلـغا كهلـگهنـدە بۇ جـازا الگېرلـىرىدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا يهرلـىك 
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مۇسۇلـمانـالرنـىڭ سـانـى بـىر مـىلـيونـغا يېقىن دەپ بېكىتـىلـگهن بـولۇپ، بهزىلهر الگېرغـا قـامـالـغانـالر سـانـىنـىڭ 

ئـىكـكى مـىلـيونـغا يېقىنـلىشـىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان.(5) بۇ جـازا الگېرلـىرىنـىڭ ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا 

يهرلـىك تۈركـىي مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئـىرقـىي ۋە دىنـىي ئېتىقـادىغـا قـارىتـا ئېلىپ بـارغـان قـىلـمىشـلىرى دۇنـيانـىڭ يهنه بـىر 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ مۇقهددىمـىسـىگه شـاھىت بـولۇۋاتـقانـلىقـىدىن ئهنـدىشه قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئهكـىس ئهتتۈرۈپ 

بهرمهكته. 

«ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دېگهن ئـاتـالغۇنـى ئـىشـلىتـىپ شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىچـىدىكـى ئۇيغۇرالرغـا نېمه 

ئـىش بـولـغانـلىقـىنـى تهسۋىرلهش گهرچه بۇ ئـاتـالغۇنـىڭ ئـىلـگىركـى ئـىشـلىتـىلـىشـىگه ئـوخـشاش ئـىزچـىل تـاالش-

تـارتـىش بـولۇپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ، ھېچ بـولـمىغـانـدا خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى «مهدەنـىيهت قـىرغـىنـچىلـىقـى» قـىلـىۋاتـقانـلىقـى ئېنىقـالنـدى.  

ئهمهلـىيهتـته، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىزنـىڭ بـىلـگىنـىمـىزدەك ئۇيغۇرالرنـىڭ كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىش ھهرىكـىتـىنـى 

قـوزغـىغـان بـولۇپ، خـىتـايـنىڭ بۇ رەزىل نـىيـىتـى ئۇيغۇرالرنـىڭ كـىمـلىكـىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان مـىلـلىي تۈسـكه 

ئـىگه مهھسۇالتـالر ۋە ئۆرپ-ئـادەتـلهر، دىنـىي ئېتىقـاد ۋە ئـىجـتىمـائـىي كـاپـىتـالـىغـا ئـورتـاق ھۇجۇم قـىلـىش، 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا ئۇيغۇرالر ئۆزلـىرىنـىڭ يۇرتـى دەپ بـىلـگهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئهنـدىزىسـىنـى 

ئۆزگهرتـىشـتهك بـىر يۈرۈش مۇرەكـكهپ سـىيـاسهتـلهر ئـارقـىلـىق ئهمهلـگه ئـاشـىدۇ. بۇ مۇرەكـكهپ سـىيـاسهتـلهرنـىڭ 

مهركـىزى نۇقـتىسـى بـولـغان يـىغـىۋېلىش الگېرلـىرىدا بـولـسا ئۇيغۇر ئـاھالـىسـىنـىڭ زور بـىر قـىسـمى قـانۇنـىي تهرتـىپـكه 

خىالپ ھالدا خالىغانچه تۇتۇپ تۇرۇلغان. 

بۇ الگېرالردا، مهھبۇسـالر تۈرمـىگه ئـوخـشاش شـارائـىتـقا دۇچـار بـولـىدىغـان بـولۇپ، ئۇالر نهچـچه 

سـائهتـلهپ خـىتـاي تـىلـى ئۆگـىنـىشـكه مهجبۇرالنـغان، ئۇنـىڭدىن سـىرت يهنه خـىتـاي ھاكـىمـىيـتى خهتهرلـىك 

ئـىدېئولـوگـىيه دەپ قـارىغـان ئـىسـالم دىنـى ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ مـىلـلى ئۆرپ-ئـادەتـلىرى تـىغ ئۇچـى قـىلـىنـغان 

كـوممۇنـىزم تهشۋىقـاتـلىرىنـى ئۆگـىنـىشـكه مهجبۇرالنـغان. بهزى كۆزەتكۈچـىلهر الگېردىكـى مهھبۇسـالرنـىڭ ئـانـا 

تـىلـدا سۆزلـىشـىنـىڭ چهكـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى، ھهتـتا ئۆز-ئـارا ئـاالقه قـىلـىشـىنـىڭمۇ چهكـلهنـگهنـلىكـىنـى ئـىلـگىرى 

سۈرگهن بـولۇپ، الگېر مهھبۇسـلىرىنـىڭ ئېغىر قـىيـىن-قـىسـتاقـقا ئۇچـرىغـانـلىقـى ۋە ئـىلـگىرىكـى مهھبۇسـالرنـىڭ 

نـامهلۇم زەھهرلـىك دورىالرغـا مهجبۇرالنـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا كۆپـلىگهن دوكـالتـالر ئېالن قـىلـىنـغان.(7) گهرچه، 

خهۋەرلهرگه كۆرە الگېرالرغـا سـوالشـنىڭ ئۆلـچىمـى گۇمـانـلىق «تېررورچـىالر» ، «ئـاشقۇنـالر» ۋە «بۆلگۈنـچىلهر» 

دەپ بېكىتـىلـگهنـلىكـى مهلۇم بـولسـىمۇ، ئهمـما تۇتۇپ تۇرۇشـتا مۇئهيـيهن سـان ئـاسـاس قـىلـىنـغان ۋە تۇتۇپ-

سـوالش ئـاسـاسهن خـالـىغـانـچه بـولۇپ، ھهر سـاھهدىكـى ئۇيغۇرالر ۋە يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ تۇتۇپ-

سولىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان.(8) 

نـاتسـىسـتالر جـازا الگېرى ۋە سـتالـىنـنىڭ گۇالگـلىرى بـىلهن سېلىشـتۇرۇلـغان بۇ تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلـىرى 

خـىتـايـنىڭ 2017-يـىلـدىن بۇيـان ئۇيغۇرالرنـى بـاسـتۇرۇش ھهرىكـىتـىنـىڭ ئهڭ كۆزگه چېلىقـىدىغـان تهرىپـى 
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بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالر پهقهت خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـارلـىق ئۇيغۇرالرغـا يۈرگۈزگهن تېخىمۇ چـوڭ 

كـونـترول قـىلـىش ۋە بـاسـتۇرۇش سـىسـتېمىسـىنـىڭ مهلۇم بـىر قـىسـمى خـاالس. نـاتسـىسـتالرنـىڭ يـىغـىۋېلىش 

الگېرلـىرى ۋە سـتالـىنـنىڭ گۇالگـلىرى بـىلهن سېلىشـتۇرۇلـغان بۇ جـازا الگېرلـىرى 2017-يـىلـىدىن بۇيـان خـىتـاي 

خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى بـاسـتۇرۇش ھهرىكـىتـىنـىڭ شـىددەت بـىلهن ئېشىۋاتـقانـلىقـىنـىڭ ئهڭ 

گهۋدىلـىك تهرىپـى بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالر پهقهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـارلـىق ئۇيغۇرالرنـى نـىشـان قـىلـغان 

تېخىمۇ چـوڭ كـونـترول ۋە مهجبۇرالش سـىسـتېمىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى، خـاالس. الگېرالردا تۇتۇپ تۇرۇش 

سهۋەبـلىرىنـىڭ ئـاسـاسهن خـالـىغـانـچه بېكىتـىلـىشـى يهرلـىك خهلـقلهر ئـارىسـىدا ئـومۇمـىيۈزلۈك تۇتقۇن قـىلـىنـىش 

ۋەھىمـىسـى پهيـدا قـىلـغان. خهۋەر قـىلـىنـىشـىچه، تۇتقۇن قـىلـىنـمىغـان ئۇيغۇرالرمۇ ھهر كۈنـى كهچـته ئۇالرنـى 

الگېرغـا ئهكېتهلهيـدىغـانـالرنـىڭ «ئـىشـىكـنى چېكىشـى»نـى سـاقـاليـدىكهن، شۇنـداقـال ئۇالر ئهڭ يېقىن دوسـتلىرى 

ۋە ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرى بـىلهنمۇ الگېرالر تـوغـرىسـىدا پـاراڭلىشـىشـتىن قـورقـىدىكهن، چۈنـكى كـىمـنىڭ شۇنـداق 

قـىلـغانـلىقـى خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ قۇلـىقـىغـا يهتـكهن ھامـان، شۇ كـىشـى تۇتقۇن قـىلـىنـىشـى مۇمـكىن ئـىكهن (9). 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، كـىشـىلهر ئـالـلىقـانـداق ئۇشـشاق – چۈشـشهك شهخسـىي ئـاداۋەتـلهر تۈپهيـلى، خـىزمهتـداشـلىرى 

يـاكـى قـوشـنىلـىرى تهرىپـىدىن (خـىتـاي دائـىرىلـىرىگه) «تېرورچـى»، «ئـاشقۇن» يـاكـى «بۆلگۈنـچى» دەپ 

شـىكـايهت قـىلـىنـىشـتىن قـورقـقاچـقا، ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز ئـىچـىدىمۇ ئـىشـىنـىشـمهسـلىك كۈنسېرى كۈچهيـگهن. 

(«تېرورچـى»، «ئـاشقۇن» ۋە «بۆلگۈنـچى»دىن ئـىبـارەت) بۇ كـاتېگورىيهلهر خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 

تهرىپـىدىن كـوللېكتىپ ھالـدا «ئۈچ خـىل كۈچ» (ێӣᙎ۠) دەپ ئـاتـىلـىپ، «دۆلهت ۋە جهمـئىيهتـكه 

نىسبهتهن، ئهڭ ئېغىر مهۋجۇت ئىچكى بىخهتهرلىك تهھدىتى» دەپ قارىالنغان. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش دولقۇنـىدىن ئـىلـگىرىال ئـىشـقا كـىرىشـتۈرۈلـگهن ۋە 

مهزكۇر رايـونـدىكـى ھهربـىر ئۇيغۇرنـى ـــ ئۇالرنـىڭ ھهرىكهتـلىرىنـى، بـاردى – كهلـدىسـىنـى، ھهتـتا ئـوي – 

خـىيـالـلىرىنـى ــــ نـازارەت قـىلـىش ئۈچۈن بهرپـا قـىلـىنـغان كهڭ كۆلهمـلىك نـازارەت قـىلـىش سـىسـتېمىسـى 

سهۋەبـلىك، بۇ قـورقۇنـچ تېخىمۇ ئهۋجـىگه چـىقـقان. مهزكۇر نـازارەت قـىلـىش سـىسـتېمىسـى ئـاسـاسـلىقـى دائـىمـلىق 

تهكشۈرۈش نۇقـتىلـىرى، ھهمـمىال جـايـنى قـاپـلىغـان كـىچـىك سـاقـچى پـونـكىتـلىرى ۋە يۈز تـونۇش يۇمـشاق دېتالـى 

قـاچـىالنـغان كۆزىتـىش كـامېرالـىرى ئـارقـىلـىق يېقىنـدىن كۆزىتـىلـىدىغـان ئـامـمىۋى سـورۇنـالرغـا مهركهزلهشـكهن. 

ھالبۇكـى، بۇ كۆزىتـىش تـورى ئـامـمىۋى سـورۇنـالردىنمۇ ھالـقىپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ شهخسـىي تۇرمۇشـىغـىمۇ سـوقۇنۇپ 

 GPS كـىرگهن (10). ئۇيغۇرالرنـىڭ ئهقـلىيـفونـلىرىغـا مهجبۇرىي ئـورنـىتـىلـغان جـاسۇسـلۇق يۇمـشاق دېتالـلىرى

ئـارقـىلـىق ئۇالرنـىڭ ئـىز-دېرىكـىنـى قـىالاليـدۇ، ئـاالقـىسـىنـى نـازارەت قـىالاليـدۇ ۋە ئۈسكۈنـىلـىرىدە سـاقـالنـغان ھهر 

قـانـداق مـاتېرىيـالـنى كۆزىتهلهيـدۇ. ئۇيغۇرالر يهنه دائـىم ئـىش ئـورۇنـلىرى ۋە ئـولتۇراق رايـونـالردا ھۆكۈمهت 

تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان پـارتـىيهگه بـولـغان سـاداقهتـمهنـلىكـىنـى تهكشۈرۈش سـىنـاقـلىرىغـا قـاتـناشـتۇرۇلـىدۇ (11). 

ئهڭ ئـاخـىرىدا، بهلـكى بۇ كهڭ كۆلهمـلىك كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئهڭ رېئالـلىقـتىن ھالـقىغـان قـىسـمىدا، بـىر 

مـىلـيونـدىن ئـارتۇق پـارتـىيه كـادىرى مهزكۇر رايـونـدىكـى ئۇيغۇر ئـائـىلـىلـىرىنـى يـوقـالش ۋە ئۇالر بـىلهن ۋاقـىتـلىق 
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بـىلـله تۇرۇش ۋەزىپـىسـىنـى ئۈسـتىگه ئـالـغان بـولۇپ، بۇ ئۇالرنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆيـلىرىنـىڭ بېزىلـىشـلىرىدىن 

تـارتـىپ، خۇسۇسـىي پـاراڭلىرى، شهخسـىي ئـادىتـى ۋە مهنـىۋىيـىتـىنـى «ئۈچ خـىل كۈچ» نـىڭ يـوشۇرۇن ئـاالمـىتـى 

سۈپـىتـىدە دوكـالت قـىلـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـغان (12). بۇ سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـىڭ ھهمـمىسـى غـايهت زور 

سـانـلىق مهلۇمـات ئـامـبىرىغـا كـىرگۈزۈلـگهن بـولۇپ، بۇ خـىتـاي بـىخهتهرلـىك ئـورگـانـلىرىنـى ھهربـىر ئۇيغۇر ھهقـقىدە 

مـول ئۇچۇر بـىلهن تهمـىنـلهپ، ئۇالرنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىسـمىتـى ھهقـقىدە، ئۇالر (ئۇيغۇرالر)نـى تۇتقۇن قـىلـىش، 

تۈرمـىگه سـوالش يـاكـى ھايـاتـىنـى ۋاقـتىنـچه (مهۋجۇت ھالهتـته) داۋامـالشـتۇرۇشـىغـا يـول قـويۇش دېگهنـدەك 

قارارالرنى چىقىرىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلغان (13). 

ئهمهلـىيهتـته، مهزكۇر نـازارەت قـىلـىش، مېڭه يۇيۇش ۋە تۇتقۇن قـىلـىش تـورى ئـىجـتىمـائـىي كـاپـىتـال 

مۇنـاسـىۋەتـلىرىگه بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـىش، ئۇيغۇر تـىلـىنـى ئـىشـلىتـىشـكه تـوسقۇنلۇق قـىلـىش ۋە خـىتـاي تهرىپـىدىن 

تهھدىت دەپ قـارىلـىدىغـان ھهر قـانـداق ئۇيغۇر كۈلتۈرەل ئـادەتـلىرىنـى ۋەيـران قـىلـىش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇر 

كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىش ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـماقـتا. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه 

قـىلـىنـىشـىنـى ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مهنـزىرىسـىنـىڭ ئۆزگـىرىشـىنـى (خـىتـايـالشـتۇرۇلۇشـىنـى) ئـىلـگىرى سۈرىدىغـان 

بـاشـقا سـىيـاسهتـلهرگه ئهمهل قـىلـىشـقا مهجبۇراليـدىغـان قۇدرەتـلىك كۈچتۇر. مهزكۇر سـىيـاسهتـلهر شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى يهرلـىك كۈلتۈرەل ئـىزنـاالرنـى يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان  بـولۇپ، پهقهت سـايـاھهتـچىلهرگه 

كۆرسـىتـىش ئۈچۈن ئـاالھىدە پهردازالنـغان بـىر قـىسـىم جـايـالر بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا. ئۇيغۇر تـىلـى ئـامـمىۋى 

سـورۇنـالردىن تهدرىجـىي سـىقـىپ چـىقـىرىلـىۋاتـىدۇ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا مهسـچىتـلهر ۋە 

مۇسۇلـمانـالرنـىڭ قهبـرىسـتانـلىقـلىرى ۋەيـران قـىلـىنـىپ، ئهنـئهنـىۋى ئۇيغۇر مهھهلـلىلـىرى چېقىۋېتىلـىۋاتـىدۇ (14). 

ھېلىھهم كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش سـىسـتېمىلـىرىنـىڭ ۋە تۈرمـىلهرنـىڭ سـىرتـىدا يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالر ۋە 

بـاشـقا يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى، بـولۇپمۇ يېزىالردىكـىلهر، يـا بـىخهتهرلـىك سـىسـتېمىسـىدا 

ئـىشـلهشـكه، يـا ئـائـىلـىسـى ۋە يۇرت - مهھهلـلىسـىدىن ئـايـرىلـىپ، چـوڭ تـىپـتىكـى يـاتـاقـلىق سـانـائهت رايـونـلىرىدا 

ئــىشــلهشــكه مهجبۇرلــىنــىۋاتــىدۇ (15). بۇنــىڭدىن ســىرت، ئۇالر يهنه خــىتــايــالر بــىلهن تــوي قــىلــىشــقا 

رىغـبهتـلهنـدۈرۈلۈۋاتـىدۇ، شۇنـداقـال ئۇالرنـىڭ پهرزەنـتلىرى خـىتـاي تـىلـى ۋە كۈلتۈرى ئۆگـىتـىلـىدىغـان يـاتـاقـلىق 

مهكـتهپـلهرگه ئهۋەتـىلـىپ، ئـاتـا – ئـانـىالر پهرزەنـتلىرىگه ئۇيغۇر كۈلتۈرىنـى سـىڭدۈرۈش پۇرسـىتـىدىن مهھرۇم 

قـىلـىنـىۋاتـىدۇ (16). ئهگهر ئۇالر ئۆزلـىرىگه بېرىلـگهن بۇ خـىل «پۇرسهت»لهردىن پـايـدىالنـغىلـى ئۇنـىمـىسـا، 

مۇقهررەر ھالدا گۇمانغا ئۇچراپ، تۈرمىگه تاشلىنىش ياكى تۇتقۇن قىلىنىش خهۋپىگه دۇچ كېلىدۇ. 

ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـى يـوقـىتـىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلـىۋاتـقان مهزكۇر ھهرىكهت كـىتـابـنىڭ ئـاخـىرقـى بـابـىدا 

تېخىمۇ تهپسـىلـىي مۇالھىزە قـىلـىنـىدۇ. بۇ بـابـتا يهنه مهزكۇر ھهرىكهتـنىڭ كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ 

بـىر خـىل شهكـلى ئـىكهنـلىكـىدىن ئـىبـارەت مـاھىيـىتـىمۇ تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـىدۇ. ئهمـما، كـىتـابـنىڭ 

بـاشـلىنـىشـىدىال ھېچبولـمىغـانـدا بۇ ھهرىكهتـنىڭ دائـىرىسـى ۋە كۆلـىمـىنـى ئـوقۇرمهنـلهرگه بـىلـدۈرۈش تـولـىمۇ 
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مۇھىم. مهزكۇر كـىتـابـتا بۇ بـاسـتۇرۇش ھهرىكـىتـىنـىڭ قـانـداق تهرەقـقىي قـىلـغانـلىقـى، نېمه ئۈچۈن ئېلىپ 

بېرىلـىۋاتـقانـلىقـى ۋە ئۇنـىڭ خـىتـاي پۇقـرالـىرى ۋە دۇنـياغـا قـايسـى رەۋىشـته «يـوللۇق»الشـتۇرۇلۇپ 

كۆرسـىتـىلـىۋاتـقانـلىقـى چۈشهنـدۈرۈشـكه تـىرىشـىلـدى. ئـومۇمهن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، مهزكۇر كـىتـابـقا كۆرە، بۇ 

ھهرىكهتــنىڭ مۇددىئــاســى شهرقــىي تۈركــىســتان زېمىنــى ۋە خهلــقىنــى خــىتــاي خهلــق جۇمھۇرىيــىتــىنــىڭ 

تهسهۋۋۇرىدىكـى زامـانـىۋى خـىتـاي دۆلـىتـىگه مهجبۇرىي قـوشۇۋېلىش ۋە ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش بـولۇپ، 

ئۇيغۇرالر ئۇزۇنـدىن بۇيـان بۇنـىڭغا قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىپ كهلـگهنـىدى. بۇ مهنـىدىن ئېلىپ ئېيتقانـدا، بۇ 

ھهرىكهت كـىشـىگه يېقىنـقى ئۈچ ئهسـىر مـابهيـنىدىكـى يهرلـىك خهلـقلهرنـىڭ ئـىرادىسـىنـى سۇنـدۇرۇپ، جهمـئىيـىتـىنـى 

ۋەيـران قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى تۇتۇپ، قـىرغـىن قـىلـىپ، قـالـغانـلىرىنـى مهجبۇرىي ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه 

قىلىش مهقستىدىكى كۆچمهنلهر مۇستهملىكىچىلىكى پىالنلىرىنى ئهسلىتىدۇ. 

بۈگۈنـكى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان مۇسـتهمـلىكه مۇنـاسـىۋىتـى ئۇزۇن 

تـارىخـقا ئـىگه. بۇ رايـون 18 - ئهسـىردىن بـاشـالپ نـامـدا خـىتـايـنىڭ بـىر قـىسـمى بـولـغان بـولسـىمۇ، چـىڭ 

سۇاللـىسـى ۋە گـومـىنـداڭ ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان زېمىنـى ۋە خهلـقىنـى خـىتـاي سـىيـاسـىي گهۋدىسـىگه 

قـوشۇۋېلىش ئۇرۇنۇشـى ئـاسـاسهن مهغلۇپ بـولـدى. 1949 - يـىلـىدىن بـاشـالپ، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بۇ 

نـىشـانـنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـقا تېخىمۇ كۈچهپ، رايـونـنىڭ نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى كۆرۈنهرلـىك ئۆزگهرتـىپ، رايـون 

خهلـقىنـى دۆلهت سـىيـاسـىتـىگه بـويسۇنـدۇردى. ئهمـما تـاكـى 1990 - يـىلـالرغـىچه، بۇ رايـون خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ سـىيـاسـىتـى ۋە ئـىقـتىسـادىدا يهنـىال چهتـته قـالـدى ۋە رايـون خهلـقى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 

رەھبهرلـىكـىدىكـى خـىتـاي جهمـئىيـىتـىگه ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىنـىشـقا قـارشـى تـىركـىشـىپ كهلـدى. نۆۋەتـتىكـى 

كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ يـىلـتىزىنـى 90 – يـىلـالردىن تېپىش مۇمـكىن، ئهيـنى چـاغـدا شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن چېگرالـىنـىدىغـان (ئهۋزەل) جۇغـراپـىيهلـىك ئـورنـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ 

ئېكسپورتـنى يېتهكـچى قـىلـغان ئـىقـتىسـادىنـى گۈلـلهنـدۈرۈشـتىكـى بـايـلىق بـوالاليـدىغـانـلىقـىنـى تـونۇپ يهتـكهن 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئـىقـتىسـادىي ئـىسـالھاتـنىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە بۇ رايـونـنى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـقا 

بـاشـلىغـان. ھالبۇكـى، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 30 يـىلـغا يېقىن تهرەقـقىيـات ۋە رىغـبهت خـاراكتېرلـىك 

ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه تهدبـىرلـىرىدىن كېيىنمۇ، شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـىڭ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان زېمىنـى 

ۋە ئـاھالـىسـىنـى دۆلهتـنىڭ سـىيـاسـىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي كهلگۈسـى تهسهۋۋۇرىغـا بـىرلهشـتۈرۈش ۋە ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه 

قـىلـىش ئۇرۇنۇشـىغـا يهنـىال قـارشـى تۇرۇۋاتـقانـلىقـىنـى بـايـقىدى. ئهنه شۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈش ئـاسـتىدا، خـىتـاي 

دۆلـىتـى شـى جـىنـپىڭنىڭ تېخىمۇ مۇسـتهبـىتـلىشـىشـى ۋە ئۇنـىڭ «بـىرلـىكـكه كهلـگهن» خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 

تهسهۋۋۇرىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە، مهجبۇرىي ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش ۋە كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق 

تاكتىكىسىنى قولالندى. 
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19 - ۋە 20 - ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا، شـىمـالـىي ۋە جهنۇبـىي ئـامېرىكـادىكـى يهرلـىك ئـامېرىكـالـىقـالر، 

ئـاۋسـتىرالـىيه ۋە يېڭى زېالنـدىيهدىكـى يهرلـىك خهلـقلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى 

سـانسـىزلـىغـان يهرلـىك خهلـقلهرمۇ مۇشۇ خـىل قـىسـمهتـكه دۇچ كهلـگهنـىدى. خهلـقئارا جهمـئىيهت 20 - ئهسـىرنـىڭ 

ئـاخـىرلـىرىدىن بـاشـالپ، كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى «زامـانـىۋىالشـتۇرۇش» ۋە «تهرەقـقىيـات» نـامـىدا 

يـوللۇقـالشـتۇرۇشـقا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال بۇنـداق قـىلـمىشـالرنـىڭ تهكـرارالنـماسـلىقـى كېرەكـلىكـىنـى تـونۇپ 

يهتـتى. گهرچه ب د ت نـىڭ ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئهھدىنـامـىسـى، يهرلـىك خهلـقلهرنـىڭ ھوقۇقـى خـىتـابـنامـىسـى 

ۋە ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ ھوقۇقـى خـىتـابـنامـىسـى قـاتـارلـىقـالرنـىڭ بۇ خـىل قـىلـمىشـالرنـىڭ ئـالـدىنـى ئـااللـىشـى 

نـاتـايـىن بـولسـىمۇ، ئهمـما مهزكۇر ئهھدىنـامه ۋە خـىتـابـنامـىلهردە بۇ خـىل قـىلـمىشـالرنـى قـوبۇل قـىلـىشـقا 

بـولـمايـدىغـانـلىقـى ۋە ئهيـىبـلهشـكه بـولـىدىغـانـلىقـى ئـوچۇق ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـدى. لېكىن، بـىز ھازىر 21 - ئهسـىردە 

تهكـرارالنـغان، بـىر مهھهل دۇنـيا مـىقـياسـىدا دېموكـراتـىكـلىشـىشـقا تۈرتـكه بـولـىدۇ دەپ قـارالـغان بـارلـىق ئۇچۇر 

تېخنىكىلىرىغا تايانغان كۈلتۈرەل ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شاھىت بولۇۋاتىمىز. 

بۇ كـىتـابـنىڭ مهركـىزىي نۇقـتىئـىيـنهزەرلـىرىدىن بـىرى شۇكـى، كۈلتۈرەل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ 21 - 

 Global) ئهسـىردە تهكـرارلـىنـىشـىغـا مۇشۇ ئهسـىرگه خـاس بـولـغان «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»تـىن

War on Terror) ئـىبـارەت ئـاالھىدە ئـىدىئـولـوگـىيه سهۋەب بـولـغان. تۆۋەنـدە تېخىمۇ ئـىچـكىرىلهپ مۇالھىزە 

قـىلـىنـىدىغـىنـىدەك، «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»تـا «تېرورچـى»لـىق قـالـپىقـى ئـارقـىلـىق، پۈتكۈل 

خهلـقنىڭ ئـىرقـىي، دىنـىي ۋە يـاكـى مـىلـلىي خۇسۇسـىيـىتـى سهۋەبـلىكـال ئـوچۇق - ئـاشـكارا ھالـدا كـىشـىلـىك 

ھوقۇقـتىن مهھرۇم قـىلـىنـىشـى يـوللۇقـالشـتۇرۇلۇپ، شۇ ئـارقـىلـىق ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا زېمىن ھازىرالش 

ئـىمـكانـىيـىتـى تۇغۇلـدى. «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش» ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ئـاسـتىدا، «تېرورچـى»لـىق 

قـالـپىقـى بۇ قـالـپاق كـىيگۈزۈلـگهنـلهرگه قـارىتـىلـغان ھهر خـىل ۋەھشىيـلىكـلهرنـى يـوللۇق كۆرسـىتـىش ئۈچۈن 

قـولـلىنـىلـىدىغـان «مهۋجۇتلۇق تهھدىتـى»دىن دېرەك بېرىدۇ. بۇنـىڭدىن سـىرت، «تېرورچـى»لـىقـنىڭ تهبـىرى 

ئېنىق بېكىتـىلـمهسـتىن، «تېخىمۇ كۆپ كـىشـىلهر تـوپـىغـا يـوشۇرۇنـغان تهھدىت»نـى كۆرسـىتـىدۇ دەپ 

قـارالـغانـلىقـتىن، ھهر قـانـداق بـىر مۇسۇلـمانـالر تـوپـى ئـىچـىدىكـى «تېرورلۇق تهھدىتـى»نـى ئېنىقـالش بـاھانـىسـى 

شۇ تـوپـتىكـى بـارلـىق خهلـقلهرگه قـارىتـىلـغان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى، ھهتـتا ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىقنى دەرھال يوللۇقالشتۇرااليدۇ. 

شۇ ۋەجـىدىن، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ دەسـلهپـته شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كهڭ كۆلهمـلىك 

تۇتقۇن قـىلـىش ئهھۋالـلىرىنـى ۋە مۇنـاسـىۋەتـلىك بـاسـتۇرۇش سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى ئـىنـكار قـىلـغانـدىن 

كېيىن، ئـارقـىدىن ئـاشۇ قـىلـمىشـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى «بۇ يهرگه سـوالنـغانـالر ئـىسـالمـىي <ئـاشقۇن> 

ئـىدىئـولـوگـىيهنـىڭ مۇرىتـلىرى بـولـغاچـقا، خـىتـاي جهمـئىيـىتـىگه ئېغىر <تېرورلۇق تهھدىتـى> ئېلىپ كېلىدۇ» 

دېيىش ئـارقـىلـىق يـوللۇقـالشـتۇرۇشـىنـىڭ ھهيـران قـالغۇچـىلـىكـى يـوق (17). بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، خـىتـاي ئۆز 
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سـىيـاسـىتـىنـىڭ ئۇيغۇر كۈلتۈرىنـى يـوقـىتـىشـنى ئهمهس، بهلـكى ـــ ئۆزىنـىڭ گېپى بـويـىچه ـــ ئـاشۇ كۈلتۈرنـى 

يۇقۇمـالنـدۇرغـان «ئـاشقۇن» ئـىدىئـولـوگـىيـىنـى يـوقـىتـىشـنى مهقـسهت قـىلـغانـلىقـىنـى دەۋا قـىلـدى. خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـى بۇ خـىل (بـاتـىل) نۇقـتىئـىيـنهزەرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـتا، ئۆزىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا قـاراتـقان (ۋەھشىي) 

قـىلـمىشـلىرىنـىڭ غهرب دۆلهتـلىرىنـىڭ 2001 - يـىلـىدىن بۇيـانـقى ئـاتـالـمىش «تېرورچـى»لـىقـقا قـارشـى 

ھهرىكهتلـىرىدىن ھېچبىر پهرقىـ يوـق ئىـكهنلـىكىـنىـ دەۋا قىـلىـش ئاـرقىـلىـق، بۇ ھهقتـىكىـ تهنقـىدلهردىن ئاـساـنال 

ئۆزىنـى ئېلىپ قـاچـتى. شۇنـىڭدەك، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۆز پۇقـرالـىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ، جۈمـلىدىن 

دۆلهت ئهمهلـدارلـىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىشـالرنـى ھهرگـىزمۇ ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي 

ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى مۇسـتهمـلىكه قـىلـىش ئۇرۇنۇشـى ئهمهس، بهلـكى مهۋجۇت 

«تېررورلۇق تهھدىتـى»گه قـايتۇرۇلـغان مۇۋاپـىق ئـىنـكاس، دەپ قـارىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، بۇ خـىل 

نۇقتىئىينهزەرنى دۆلهت ئىچىدىمۇ كهڭ كۆلهمدە تهرغىب قىلدى. 

 بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، مهزكۇر كـىتـاب «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش»نـىڭ يېقىنـقى دەۋر 

خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـى تـارىخـىنـىڭ ئۆزئـارا 

كېسىشـىشـىنـىڭ بـىز بۈگۈن ئۇيغۇر دىيـارىدا كۆرۈۋاتـقان مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن بـاسـتۇرۇشـنى قـانـداق پهيـدا 

قـىلـغانـلىقـىنـى يـورۇتۇپ بېرىدۇ. بۇنـداق قـىلـىش ئـارقـىلـىق، بۇ خـىل ئهھۋالـنىڭ كېلىپ چـىقـىشـىدىكـى 

جـاۋابـكارلـىق ھهم خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه، ھهم خهلـقئارا جهمـئىيهتـكه ئـارتـىلـدى. ھازىر ئۇيغۇرالرغـا 

قـارشـى ئېلىپ بېرىلـىۋاتـقان بـاسـتۇرۇش تهدبـىرلـىرى شهك – شۈبھىسـىز ھالـدا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ قـىلـمىشـى، 

شۇنـداقـال ئۇالر مۇشۇ قـىلـمىشـلىرى ئۈچۈن جـاۋابـكارلـىقـقا تـارتـىلـىشـى كېرەك بـولسـىمۇ، ئهمـما خهلـقئارا 

جهمـئىيهتـنىڭ ئېنىق تهبـىرلهنـمىگهن «تېرورچـى» دۈشـمهنـلهرگه قـارشـى مۇجـادىله قـىلـىش سهۋداسـى خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ھېچبىر جـازاغـا ئۇچـرىمـاسـتىن بۇ تهدبـىرلهرنـى ئـىجـرا قـىلـىشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىپ بهردى، 

ھهمـدە ئهڭ ئـاز دېگهنـدىمۇ مهلۇم دەرىجـىدە بۇ قـىلـمىشـالرنـىڭ ھهددىدىن زىيـادە رەھىمسـىز ۋە ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق خاراكتېرىنى ئهدىتىۋەتتى. 

ئۇيغۇرالر كىم؟ 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى مۇسۇلـمان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ تـىلـى تۈرك تـىلـى ئـائـىلـىسـىگه مهنسۇپ. 

ئۇالر ئـاسـاسـلىقـى خـىتـايـنىڭ غهربـىي شـىمـالـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان، خـىتـاي دائـىرىلـىرى تهرىپـىدىن «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر 

ئـاپـتونـوم رايـونـى»، ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن «شهرقـىي تۈركـىسـتان» دەپ ئـاتـىلـىدىغـان رايـونـدا يـاشـايـدۇ. ئۇيغۇرالر 

ئۆزىنـىڭ ۋەتـىنـى دەپ قـارايـدىغـان بۇ رايـونـدا، (خـىتـاي ئـىسـتاتـىسـتىكـىلـىرىغـا كۆرە) ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى 11 
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مـىلـيون 300 مـىڭدىن ئـاشـىدۇ (18). بۇنـىڭدىن بـاشـقا، تهخـمىنهن 500 مـىڭ ئۇيغۇر دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى 

جـايـلىرىدا يـاشـايـدۇ. بۇنـىڭ ئـىچـىدە، قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان ۋە تۈركـىيهدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى (بـاشـقا 

جـايـالردىكـىدىن) ئـاالھىدە كۆپ. كۈلتۈر، تـىل ۋە تـارىخ جهھهتـته، ئۇالر خـىتـايـالرغـا قـارىغـانـدا سـابـىق سـوۋېت 

ئـوتتۇرا ئـاسـىيـاسـىدىكـى خهلـقلهر بـىلهن كۆپ ئـورتـاقـلىقـقا ئـىگه. ئۇالر ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى تېخىمۇ چـوڭ كۈلتۈر 

رايـونـى ئـىچـىدە، مۇقـىم ئـولتۇراقـلىشـىش ئهنـئهنـىسـى ئـارقـىلـىق قـازاق، قـىرغـىز ۋە تۈركـمهن كۆچـمهن 

چـارۋىچـىلـىرىدىن كۆرۈنهرلـىك پهرقـلىنـىپ تۇرىدۇ. ئۇالرنـىڭ تـىلـى، مۇقـىم ئـولتۇراقـلىشـىش ئهنـئهنـىسـىگه، 

شۇنـداقـال دېھقانـچىلـىق، شهھهرلـىشـىش ۋە سـودا جهھهتـلهردە ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه ئۆزبېكلهرنـىڭ تـىلـى بـىلهن 

ئاساسهن ئۆزئارا چۈشىنىشلىك (19). 

ئـىسـالم ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه، بۈگۈنـكى كۈنـدە كۆپـىنـچه ئۇيغۇرالر مۇسۇلـمان دەپ 

قـارىلـىدۇ. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـالر ئـادەتـته سۈنـنىي - ھهنهفـىي مهزھهپـكه تهۋە 

دېيىلسـىىمۇ، بۇ يهردىكـى دىنـىي ئـادەتـلهر تـولـىمۇ رەڭگارەڭ بـولۇپ، بۇ ئۇزۇن تـارىخـقا ئـىگه سـوپـىزم ۋە 

(ئـىسـالمـدىن ئـىلـگىرىكـى) يهرلـىك دىنـالردىن مهنـبهلهنـگهن (20). گهرچه ئۇيغۇرالر ئۇزۇنـدىن بۇيـان مهكـكىگه 

بېرىپ ھهج قـىلـىۋاتـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى ئـىسـالم مهركهزلـىرى بـىلهن 

بـولـغان ئـارىلـىقـىنـىڭ يـىراقـلىقـى ئۇالرنـى ئـىزچـىل مۇسۇلـمان دۇنـياسـىنـىڭ ۋە يهرشـارى ئـىسـالم ھهرىكـىتـىنـىڭ 

چېتىدە قـالـدۇرۇپ كهلـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، بۈگۈنـكى كۈنـدە ئۇيغۇر ۋەتـىنـىدە، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ھهقـىقـىي 

دىنـدارالردىن بـولـماسـتن، خـىلمۇخـىل مۇسۇلـمانـدارچـىلـىق ئـادەتـلىرىنـى كۈلتۈرەل ئهنـئهنـىنـىڭ بـىر قـىسـمى 

سۈپـىتـىدە قـوبۇل قـىلـغان. ھالبۇكـى، ئـىسـالم ئۇيغۇر كـىمـلىكـىنـىڭ تهرەقـقىي قـىلـىشـىدا مۇھىم رول ئـويـنىغـان ۋە 

بۈگۈنـكى دەۋردە، ئۇ يهنه ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي دۆلـىتـىدىكـى ئـاسـاسـلىق مـىلـلهت بـولـغان خـىتـايـالردىن 

پهرقلىنىشىدىكى ۋاسىتىگه ئايالندى. 

دەۋرىمـىزدىكـى ئۇيغۇرالر ئـادەتـته ئۆز نهسهبـىنـى سهكـكىزىنـچى ۋە تـوققۇزىنـچى ئهسـىردە ۋەتـىنـىنـىڭ كۆپ 

قـىسـىم جـايـلىرىغـا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان قهدىمـكى ئۇيغۇر ئـىمپېرىيـىسـىگه بـاغـلىسـىمۇ، دەۋرىمـىزدىكـى كۆپـىنـچه 

مـىلـلهتـلهرگه ئـوخـشاش، ئۇالر ئهمهلـىيهتـته تـارىخـتىكـى ئـوخشـىمـىغـان دەۋرلهردە بۇ رايـونـدا يـاشـاپ ئۆتـكهن 

ئـوخشـىمـىغـان خهلـقلهرنـىڭ بـىرىكـمىسـىدۇر (21). بـولۇپمۇ ئۇيغۇرالر بۇ رايـونـغا ئـالـتىنـچى ئهسـىردە تۇنـجى قېتىم 

كـىرگهن خـىلمۇخـىل تۈرك قهۋمـلىرى ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى (شهرقـىي تۈركـىسـتان)نـىڭ ئهڭ بۇرۇنـقى ئـاھالـىسـى 

دەپ قـارىلـىدىغـان ھىنـدى-يـاۋروپـا خهلـقلىرىنـىڭ بـىرىكـىشـىدىن شهكـىلـلهنـگهن (22). بۇنـىڭ نهتـىجـىسـى 

سۈپـىتـىدە، ئۇيغۇرالرنـىڭ تـاشـقى قـىيـاپـىتـى پۈتۈن يـاۋرو - ئـاسـىيـادىكـى خېلى كۆپ سـانـدىكـى ئـوخشـىمـىغـان 

خهلـقلهرگه بـاغـلىغـىلـى بـولـىدىغـان دەرىجـىدە خـىلمۇخـىلـدۇر. بۇ خـىل رەڭگارەڭ گېن تـارىخـى سهۋەبـلىك، 

كۆپـىنـچه ئۇيغۇرالرنـى خـىتـايـالرغـا ئـوخشـىتـىش بهسـىي مۈشكۈل بـولۇپ، بۇ ئۇالرنـى تـامـامهن خـىتـايـالشـتۇرۇش 
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يـولـىدىكـى ھهرقـانـداق ئۇرۇنۇشـقا تـوسقۇنلۇق قـىلـىدۇ. ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـالر بـىلهن روشهن پهرقـلىنـىدىغـانـلىقـى 

ۋە خـىتـايـدىكـى ئهڭ چـوڭ ئېتنىك گۇرۇپ ئـىكهنـلىكـى ئۇيغۇرالر بـىلهن خـىتـايـالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى تـولـىمۇ 

گهۋدىلـىك «ئـىرقـىي» خۇسۇسـىيهتـكه ئـىگه قـىلـغان بـولۇپ، شهك – شۈبھىسـىزكـى بۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ بۈگۈنـكى 

خـىتـايـدىكـى ئـورنـىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىپ، ئۇالرغـا «مۇقـىمـلىق»نـى «ئـوخـشاش بـولۇش»قـا بـاغـالپ قـارايـدىغـان 

جهمئىيهتته (يهنى خىتاي جهمئىيىتىدە) «يات»لىق تامغىسىنى ئۇرغان.  

بـىرلـىكـكه كهلـگهن ئۇيغۇر مـىلـلىتـى ئۇقۇمـى 20 - ئهسـىردە ئـانـدىن شهكـىلـلهنـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ 10 - ئهسـىردىن 13-ئهسـىرگـىچه تهدرىجـىي ئـىسـالمـلىشـىشـى ۋە تۈركـلىشـىشـى بۇ 

رايـونـدا بـىرلـىكـكه كهلـگهن كۈلتۈر بهرپـا قـىلـىش ۋە زامـانـىۋى ئۇيغۇر كـىمـلىكـىگه ئـاسـاس سېلىشـتا ئـىنـتايـىن مۇھىم 

رول ئـويـنىغـان. چـىڭ سۇاللـىسـى 18 - ئهسـىرنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىدا بۇ رايـونـنى بېسىۋالـغانـدا، بۇ خـىل بـىرلـىكـكه 

كهلـگهن كۈلتۈر يهرلـىك خهلـقلهردە گهۋدىلـىك ئـىدى. گهرچه ئۇالر ئهيـنى ۋاقـىتـتا «ئۇيغۇر» دېگهن مـىلـلهت 

نـامـىنـى قـولـالنـمىغـان بـولسـىمۇ، بۇ يهردىكـى خهلـقلهر ئـورتـاق مـاكـان، ئۆرپ - ئـادەت، تـىل، دىن ۋە 

ئهسهرلهرنـىڭ ئـاغـزاكـى تـارقـىلـىشـى ئـارقـىلـىق بـىرلـىكـكه كهلـگهنـىدى (23). بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، ئۇيغۇرالر 

بۈگۈن ئۆزلـىرى ۋەتـىنـىمـىز دەپ قـاراۋاتـقان زېمىنـدىكـى «يهرلـىك خهلـق» (Indigenous Peoples) دەپ 

قـارىلـىشـى كېرەك. ب د ت نـىڭ تهبـىرىگه كۆرە، «يهرلـىك خهلـق» ـــ شۇ زېمىنـنىڭ بـويسۇنـدۇرۇلۇشـى، 

ئـىشـغال قـىلـىنـىشـى يـاكـى شۇ زېمىنـغا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىش ئۈچۈن كهلـگهن پهرقـلىق ئېتنىك يـاكـى كۈلتۈرگه 

ئـىگه قهۋمـلهرنـىڭ ئـولتۇراقـلىشـىشـىدىن ئـىلـگىرى بـىر رايـونـغا مـاكـانـالشـقان كـىشـىلهردۇر (24). ئهمـما، خـىتـاي 

خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى «ئۇيغۇرالر بۇ رايـونـدىكـى <يهرلـىك خهلـق> ئهمهس، بۇ يهر ئهزەلـدىن خـىتـايـنىڭ بـىر 

قـىسـمى بـولۇپ كهلـگهن» دېگهن گېپىدە قهتـئىي چـىڭ تۇرىدۇ. خـىتـايـنىڭ بۇ مهيـدانـى ئۇيغۇرالر بـىلهن خـىتـاي 

دۆلىتى ئارىسىدىكى زىددىيهتنى كۆرۈكلهپ تۇرىدۇ (25). 

بۇ جـىددىيـلىك ئـومۇمهن ئۇيغۇر ۋەتـىنـىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك مۇنـداق بـىر ھالـقىلـىق سـوئـالـغا مهركهزلـىشـىدۇ: 

بۇ رايـون زادى كـىمـگه تهۋە؟ ۋە شۇ ۋەجـىدىن، ئۇنـىڭ خهلـقىنـى ۋە زېمىنـىنـى بـاشقۇرۇش ۋە تهرەقـقىي 

قـىلـدۇرۇش ھوقۇقـى كـىمـگه بېرىلـىشـى كېرەك؟ بهلـكىم، يېقىنـقى زامـانـدىكـى خـىتـاي دۆلهتـلىرى بـىلهن 

ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ سـوئـالـغا تۇتـقان قـارىمۇقـارشـى پـوزىتسـىيـىسـىنـىڭ ئهڭ يـارقـىن نـامـايهنـدىسـى ئۇالرنـىڭ بۇ 

تېررىتـورىيهگه قـويـغان ئـىسـىمـلىرى ئـارىسـىدىكـى پهرق بـولۇشـى مۇمـكىن. يېقىنـقى زامـانـدىكـى خـىتـاي دۆلهتـلىرى 

بۇ رايـونـنىڭ ھهقـلىق نـامـىنـىڭ «شـىنـجاڭ» (يـاكـى «يېڭى چېگرا») ئـىكهنـلىكـىدە چـىڭ تۇرىدۇ. مهزكۇر ئـىسـىم 

چـىڭ سۇاللـىسـى بۇ رايـونـنى بېسىۋالـغانـدىن، يهنـى 1880-يـىلـلىرى بۇ رايـون (شهرقـىي تۈركـىسـتان) تۇنـجى 

قېتىم خـىتـايـنى ئـاسـاس قـىلـغان بـىر سـىيـاسـىي گهۋدىگه قـوشۇۋېلىنـغانـدىن كېيىن قـويۇلـغان. كۆپـىنـچه ئۇيغۇرالر بۇ 

ئـىسـىمـدىكـى كۈچلۈك مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك پۇرىقـىنـى نهزەردە تۇتۇپ، كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىدا قهسـتهن بۇ ئـىسـىمـنى 

ئـىشـلهتـمهيـدۇ. بهزى ئۇيغۇرالر تۈرك خهلـقىنـىڭ «يهرلـىك خهلـق»لـىق خـاراكتېرىنـى گهۋدىلهنـدۈرىدىغـان، 
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شۇنـداقـال ۋە 1930- ۋە 1940 - يـىلـالردا رايـونـنىڭ بهزى جـايـلىرىدا قۇرۇلـغان ئـوخـشاش ئـىسـىمـدىكـى، ئۆمـرى 

قـىسـقا ئـىكـكى مۇسـتهقـىل دۆلهتـنىڭ تـارىخـىنـى ئهسـلىتـىدىغـان «شهرقـى تۈركـىسـتان» دېگهن ئـىسـىمـنى يـاخشـى 

كۆرىدۇ. خـىتـايـنىڭ ئـىچـىدىكـى بـاشـقا ئۇيغۇرالر «شـىنـجاڭ» دېگهن نـامـنى ئـىشـلىتـىشـتىن سـاقـلىنـىشـنىڭ ۋاسـتىسـى 

سۈپـىتـىدە «ئۇيغۇر دىيـارى» دېگهن نـامـنى ئـىشـلىتـىشـنى يـاخشـى كۆرىدۇ. نۆۋەتـته خـىتـاي دائـىرىلـىرى «شهرقـىي 

تۈركـىسـتان» ئـىبـارىسـىنـى ئـىشـلىتـىشـنى «ئـاشقۇن»لۇق دەپ قـارىغـاچـقا، «ئۇيغۇر دىيـارى» دېگهن نـامـنى 

ئىشلىتىش خاھىشى ھازىر تېخىمۇ كۈچلۈك (26). 

مهن ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىغـا ئـاالقـىدار سـىيـاسـىي مهسـىلـىلهرگه پـوزىتسـىيه بـىلـدۈرگهنـدەك تۇيغۇ بېرىپ 

قـويـماسـلىق ئۈچۈن، ئـادەتـته بۇ رايـونـنى «شـىنـجاڭ» يـاكـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان» دەپ ئـاتـاشـتىن سـاقـالنـدىم. 

بۇنـىڭ ئـورنـىغـا، مهن بۇ رايـونـنى ئـاتـاشـتا مهزكۇر رايـونـدىكـى دۆلهت يـاكـى ئۇيغۇر مـىلـلىي ئـاالھىدىلـىكـىنـى تـىلـغا 

ئـالـغانـدىن بـاشـقا ۋاقـىتـالردا، «ئۇيغۇر رايـونـى» يـاكـى «ئۇيغۇر ۋەتـىنـى» دېگهن سۆزلهرنـى ئـىشـلهتـتىم. گهرچه 

بۇ رايـونـنى «ئۇيغۇر ۋەتـىنـى» دەپ ئېتىراپ قـىلـىش خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ نهزىرىدە سـىيـاسـىي مهيـدان 

بـىلـدۈرگهنـلىكـتهك كۆرۈنسـىمۇ، مېنىڭچه بۇ ئۇيغۇرالر بـىلهن بۇ زېمىن ئـوتتۇرىسـىدىكـى تـارىخـى مۇنـاسـىۋەتـنىڭ 

ئـوبيېكتىپ تهسۋىرىدۇر. شۇ ۋەجـىدىن، بۇ ئـىسـىمـنى قـولـلىنـىشـتا مهزكۇر رايـونـنى مۇسـتهقـىل دۆلهت دەپ قـاراش 

كېرەكمۇ يـاكـى خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بـىر قـىسـمى دەپ قـاراش كېرەكمۇ دېگهن سـىيـاسـىي مهسـىلـىدە 

پوزىتسىيه بىلدۈرۈش مهقسهت قىلىنمايدۇ. 

بۇ تېررىتـورىيهنـىڭ ھهقـىقـىي تـوغـرا ئـىسـمىغـا ئـاالقـىدار مۇنـازىرىلهر ئۇيغۇرالر بـىلهن ھازىرقـى خـىتـاي 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئېنىقسـىز مۇنـاسـىۋەتـكه ۋە بۇ مۇنـاسـىۋەتـنى خـاراكتېرلهنـدۈرىدىغـان ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان 

تـوقۇنۇشـقا ۋەكـىلـلىك قـىلـىدۇ. تـارىخـتا بۇ تـوقۇنۇشـنىڭ سـالـمىقـى ئۆزگـىرىپ تۇرغـان بـولۇپ، ئۇ بهزىدە يېنىك 

قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىش ئـارقـىلـىق ئـىپـادىلهنـسه، يهنه بهزىدە ئـوچۇق - ئـاشـكارا زوراۋان تـوقۇنۇشـالرغـا سهۋەب 

بـولـغان. ئهمـما، چـىڭ سۇاللـىسـى ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى بېسىۋالـغانـدىن كېيىن، تـوقۇنۇش ئـىزچـىل مهلۇم دەرىجـىدە 

مهۋجۇت بـولۇپ كهلـگهن. بۇ كـىتـابـتىكـى مهركـىزىي نۇقـتىئـىيـنهزەرلهردىن بـىرى شۇكـى، خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيــىتــىنــىڭ 2001 - يــىلــى 9 – ئــايــنىڭ 11 - كۈنــى («11-سېنتهبىــر ۋەقهسىــ») دىن كېيىنال 

ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا بـولـغان ئـىزچـىل قـارشـىلـىقـىنـى خهلـقئارالـىق «تېرورلۇق تهھدىتـى» دەپ 

سۈپهتـلهش قـارارى ھازىرقـى خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى تۈپـتىن ئۆزگهرتـىۋەتـكهن، 

شۇنـداقـال بۇ قـارار ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان مهزكۇر تـوقۇنۇشـنى مۆلـچهرلـىگـىلـى بـولـىدىغـان كهلگۈسـىدە ھهل قـىلـغىلـى 

بولماس ھالهتكه كهلتۈرگهن بولۇشى مۇمكىن. 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى خهلـقئارالـىق ئۇرۇش»قـا 

ئــاســانــال بــاغــلىيــالــىشــىدىكــى سهۋەبــلهرنــىڭ بــىرى، ئۇرۇشــنىڭ مۈجــمهل دۈشــمهنــگه ئېالن 

قـىلـىنـغانـلىقـىدۇر. «تېرورلۇق»نـىڭ ھهمـمه ئېتىراپ قـىلـىدىغـان ئېنىقـلىمـىسـى يـوق، شۇنـداقـال ئۇ 
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كۆپـىنـچه ھالـالردا دۆلهتـكه يـاكـى جهمـئىيهتـكه قـورالـلىق قـارشـىلـىق كۆرسهتـكهن، (مهلۇم قـورالـلىق تهشـكىالت 

دېگهنـدەك) غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالرنـى قـارىالشـتا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان سـىيـاسـىي تـامـغىدۇر. ئهمـما 

مېنىڭ تهھلىلـىم قـىسـمهن دەرىجـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ۋە دۇنـيا ئۈچۈن ھهقـىقـىي 

«تېرورلۇق تهھدىتـى»گه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان - قـىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى بهلـگىلهشـكه تـايـانـغانـلىقـى ئۈچۈن، 

مهزكۇر كـىتـابـنىڭ «نېمىنـى تېرورلۇق تهھدىتـى دەپ قـاراش، نېمىنـى ئۇنـداق دەپ قـارىمـاسـلىق كېرەك» دېگهن 

نۇقـتىئـىيـنهزەرنـى ئـىزاھالشـتا، «تېرورلۇق»قـا (نهزەرىيـىۋى، شـوئـار خـاراكتېرلـىك ئهمهس) ئهمهلـىي ئېنىقـلىمـا 

بهرگهنـلىكـى ئـىنـتايـىن مۇھىم. مهزكۇر كـىتـابـتا بۇ خـىل مېتود قـولـلىنـىلـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يهنه «غهيـرىي 

دۆلهت خـاراكتېرلـىك ئـىشـتىراكـچىالر سـادىر قـىلـغان ئـىشـالرنـىڭ قـايسـىنـى قـانۇنلۇق، قـايسـىنـى قـانۇنسـىز سـىيـاسـىي 

زوراۋانـلىق» دەپ بېكىتـىش كېرەكـلىكـى ھهقـقىدىمۇ پـوزىتسـىيه بـىلـدۈرۈلۈپ، بۇ جهھهتـته قـورالـلىق تـوقۇنۇش 

تـوغـرىسـىدىكـى خهلـقئارالـىق بهلـگىلـىمـىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا، دۆلهت بـىلهن غهيـرىي دۆلهت خـاراكتېرلـىك 

ئىشتىراكچىالرغا ئوخشاش ئۆلچهم قويۇلدى. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

* ئهسهردىكى نهقىل مهنبهلىرى ئۈچۈن ئهسهرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىغا مۇراجىئهت قىلىغايسىز. 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 
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روزى نهزهر

تارىخ ۋه بىز 



رۇزى نهزەر ۋە ئۇنىڭ ھاياتى 

ئۇ ئـامېرىكـانـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن بـولـغان سـوغۇق مۇنـاسـىۋەتـلهر ئۇرۇشـىدىكـى مۇھىم 

كـوزېرلـىرىدىن بـىرى، تۈركـىيهدىكـى بـىر قـانـچه قېتىمـلىق سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىشـلهرنـىڭ بۈگۈنـكى قهدەر ئـوتتۇرىغـا 

چـىقـمىغـان سـىرلـىرىنـىڭ شـاھىتـى، ئـىرانـدا گۆرۈگه ئېلىنـغان ئـامېرىكـا دىپـلومـاتـلىرىنـى قۇتقۇزغـان قهھرىمـان دەپ 

قـارىلـىدۇ. ۋەھالهنـكى، بـىر ئهسـىرگه يېقىن ھايـاتـىدا خهلـقئارا سـىيـاسـىي سهھنىدىكـى ئـاجـايـىپ ۋەقهلهرگه 

ئـىشـتىراك قـىلـغان، ھهتـتا يـىگـىرمـىنـچى ئهسـىر دۇنـيا تـارىخـىنـى ئۆز ھايـاتـىغـا سـىغـدۇرغـان بۇ شهخـسنىڭ ھايـاتـى 

نۇرغۇن كىشىلهر، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئوقۇرمهنلهر ئۈچۈن يهنىال سىردۇر. 

بۈگۈن بىز ئۇشبۇ سىرلىق شهخسنىڭ ھاياتى بىلهن قىسقىچه تونۇشۇپ چىقىمىز. 

ئۇنـىڭ ئـىسـمى رۇزى نهزەر (1917 - 2015)، ئۇيغۇر پۇشتـىدىن بوـلغـان ئاـمېرىكاـ پۇقرـاسىـ، شۇندـاقال 

ئـامېرىكـا مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ داڭلىق جـاسۇسـىدۇر. ئۇ ھايـاتـىنـىڭ كۆپ قـىسـىمـىنـى ئـامېرىكـا 

مهركىزى ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ جاسۇسى سۈپىتىدە سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى كۈرەشكه بېغىشلىغان.  

رۇزى نهزەر ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـى مهزگـىلـىدە نـاتسـىسـت گېرمـانـىيهسـىدە، كېيىن ئـامېرىكـا ۋە 

تۈركـىيهدە تۇرغـان. ئۇ 1950 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدىن بـاشـالپ مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ خـادىمـى 

بـولۇپ ئـىشـلىگهن ۋە چهتـئهلـدە ۋەزىپه ئۆتـىگهن دەسـلهپـكى 11 يـىلـىنـى ئـامېرىكـانـىڭ ئهنـقهرەدىكـى بـاش 

ئهلـچىخـانـىسـىدا، كېيىنـكى 10 يـىلـىنـى گېرمـانـىيهنـىڭ بـون شهھىرىدە ئۆتكۈزگهن. ئۇ 1979 - يـىلـى تېھرانـدا، 

1980 - يىلالرنىڭ بېشىدا ئافغانىستاندا ئامېرىكاغا ۋاكالىتهن مهخپىي خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇلالنغان. 

بالىلىق ۋە ياشلىق مهزگىلى 

رۇزى نهزەر 1917 - يـىلـى فهرغـانه ۋادىسـىغـا جـايـالشـقان مهرغـىالن شهھىرىدە تۇغۇلـغان. رۇزى نهزەرنـىڭ 

دادىسـى جهمشـىد مـىرزاكـئوغـلى نهچـچه يۈز يـىلـدىن بۇيـان مهرغـىالنـدا يـىپهك تـىجـارىتـى بـىلهن شۇغۇلـلىنـىپ 

كهلـگهن ئـائـىلـىنـىڭ پهرزەنـتى بـولۇپ، ئـاتـا كهسـپىگه ۋارسـلىق قـىلـغانـىدى. رۇزى نهزەرنـىڭ ئـاپـىسـى تـاجـىنـىسـا 

روسـىيه تـاجـاۋۇزىدىن ئـىلـگىرىكـى قـوقهنـد خـانـلىقـىنـىڭ داڭدار ئـائـىلـىلـىرىدىن بـىرىنـىڭ قـىزى بـولۇپ، ئۇ 19 - 

ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرى ۋە 20 - ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا تۈركـىي قهۋمـلهر ئـارىسـىدا بـاش كۆتۈرگهن ۋە روسـىيهنـىڭ 

تـاجـاۋۇزىغـا قـارشـى تۇرۇش ئۈچۈن زامـانـىۋىيـلىشـىش الزىمـلىقـىنـى تهرغـىب قـىلـىدىغـان جهدىتـچىلـىك ئېقىمـىنـىڭ 
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تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان ئـايـال ئـىدى. ئۇ ئـوغـلىغـا ئهرەب، پـارس، رۇس تـىلـلىرىنـى، شۇنـداقـال مۇشۇ تـىلـالردىكـى 

ئهدەبىي ئهسهرلهرنى ئۆگهتكهنىدى. 

رۇزى نهزەر 10 يـاشـقا كـىرگهنـدە، ئۇنـىڭ ئـاكـىسـى يـولـداش قـارى سـوۋېت ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن مـىلـلىي 

قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـىگه قـاتـناشـقان دەپ ئېتىۋېتىلـگهن. بۇ ۋەقهدىن كېيىن، دادىسـى رۇزى نهزەرنـى زامـانـىۋى 

مـائـارىپ سـىسـتېمىسـىدا تهربـىيهلهشـنى قـارار قـىلـغان. ئۇ ئـالـدى بـىلهن تـولۇق ئـوتتۇرا مهكـتهپـنى مهرغـىالنـدا 

تـامـامـلىغـان، ئـانـدىن تـاشـكهنـتتىكـى ئـىقـتىسـاد ئـىنسـتىتۇتـىنـى پۈتتۈرگهن. يهنه بـىر تهرەپـتىن، ئۇ كهچـلىك 

مهكـتهپـكه بېرىپ خـىمـىيه دەرسـىگه قـاتـناشـقان. ئۆزبېكىسـتان كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيهسـىنـىڭ يـاشـالر شۆبـىسـىگه 

ئهزا بـولـغان رۇزى نهزەر «مـىلـلهتـچى تهشـكىالتـالر بـىلهن بـاردى – كهلـدى قـىلـغان» دېگهن بـاھانه بـىلهن، 

پـارتـىيهدىن ۋاقـىتـلىق تـوخـتىتـىلـغان. ئۇ مـوسكۋاغـا قـىلـغان سهپـىرى جهريـانـىدا مهزكۇر جـازانـىڭ بـىكـار قـىلـىنـىشـى 

تـوغـرىسـىدا ئـىلـتىمـاس سۇنـغان ۋە پـارتـىيهدىن تـوخـتىتـىلـغان بـاشـقا دوسـتلىرى بـىلهن بـىلـله قـايـتىدىن پـارتـىيهگه 

قوبۇل قىلىنغان. 

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى 

رۇزى نهزەر 1941 - يـىلـى 1 - ئـايـدا ئـارمـىيهگه قـوبۇل قـىلـىنـغان، شۇ يـىلـى ئهتـىيـازدا نـاتسـىسـت 

گېرمـانـىيهسـى بـىلهن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئـوتتۇرىسـىدا ئۇرۇش پـارتـىلـىغـانـدا، ئۇكـرائـىنـا ئـالـدىنـقى سېپىگه 

ئهۋەتـىلـگهن. بـىر نهچـچه ھهپـتىدىن كېيىن، قـىزىل ئـارمـىيه نـاتسـىسـتالر گېرمـانـىيهسـىگه يۈرۈش قـىلـغانـدا ئېغىر 

يـارىلـىنـىپ، ئۆز قـىسـمىدىن ئـايـرىلـىپ قـالـغان. كېيىن، يـولـدىن ئۆتۈۋاتـقان بـاشـقا قـىسـىمـدىكـى ئـىكـكى 

ئهسـكهرنـىڭ يـاردىمـىدە بـىر ئۇكـرائـىن ئـائـىلـىسـىنـىڭ ھويـلىسـىغـا ئـاپـىرىپ قـويۇلـغان ۋە شۇ ئـائـىلـىدىكـىلهر تهرىپـىدىن 

ساالھىيىتى يوشۇرۇلغان ھالدا داۋاالنغان. 

رۇزى نهزەر بۇ ئـائـىلـىدە داۋالـىنـىپ، ئهھۋالـى يـاخشـىالنـغانـدىن كېيىن، قـايـتىدىن سـوۋېت قـىزىل 

ئـارمـىيهسـىگه قـوشۇلـماقـچى ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتقانـدا، ئۆي ئـىگـىسـى ئۇنـىڭغا ئۇكـرائـىنـادا قـىزىل ئـارمـىيه 

قـالـمىغـانـلىقـىنـى، ئۇ يهرنـىڭ نـاتسـىسـتالر تهرىپـىدىن ئـىشـغال قـىلـىنـغانـلىقـىنـى ئېيتقان. رۇزى نهزەر شۇنـىڭدىن 

كېيىن قـانـداق قـىلـىشـى كېرەكـلىكـىنـى بـىلهلـمهي بېشى قېتىپ تۇرغـانـدا، ئۆي ئـىگـىسـى رۇزى نهزەرنـىڭ 

ئـامـانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتۇپ، ئۇنـى 1920 – يـىلـالردا ئۇكـرائـىنـادا بهرپـا قـىلـىنـغان ئۆزبېك يېزىسـىغـا 

جـايـالشـتۇرۇپ، قـانۇنـىي سـاالھىيهت مهسـىلـىسـىنـىمۇ شۇ يېزىنـىڭ ئـاقـساقـالـلىرى ئـارقـىلـىق ھهل قـىلـىپ بهرگهن. 

نهتىجىدە، رۇزى نهزەر ئۇكرائىنالىق بولۇپ قالغان. 
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شۇ يـىلـى 10 - ئـايـدا، رۇزى نهزەرنـىڭ زېرەك ئـادەم ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىغـان بـىر نـاتسـىسـت سېرژانـت، 

ئۇنـى ئهيـنى ۋاقـىتـتا يېڭىدىن قۇرۇلـغان تۈركـىسـتان بـىرىگـادىسـىغـا قـاتـنىشـىشـقا تهكـلىپ قـىلـغان. بۇ بـىرىگـادا 

ئهسـلىدە سـوۋېت قـىزىل ئـارمـىيهسـى سېپىدە ئۇرۇش قـىلـغان ئهزەربهيـجان، بـاشقۇرت، تـاتـار، ئۆزبېك قـاتـارلـىق 

تۈركـىي ئهسـكهرلهردىن تهركـىب تـاپـقان بـولۇپ، سـانـى ئهڭ كۆپ بـولـغانـدا يۈز مـىڭدىن ئـاشـقان. بۇ 

ئهسـكهرلهرگه نـىسـبهتهن، بۇ قـىسـىمـغا قـاتـنىشـىش نـاتسـىسـت گېرمـانـىيهسـىگه خـىزمهت قـىلـىشـتىن بهكـرەك، ئۆز 

ۋەتىنىنىڭ ئهركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىن دېرەك بېرەتتى. 

رۇزى شۇ پـولـك تهركـىبـىدە شهرقـىي فـرونـتتا ئۇرۇش قـىلـىۋاتـقانـدا، ئـىكـكىنـچى قېتىم يـارىالنـغان. 

شۇنـىڭدىن كېيىن، ئۇ بېرلـىنـدا نـاتسـىسـتالر تهرىپـىدىن تهشـكىلـلهنـگهن «تۈركـىسـتان مـىلـلىي ئـىتـتىپـاقـلىق 

كومىتېتى»دا ئاالقىچى قىلىپ تهيىنلهنگهن. 

1945 - يـىلـى ئهتـىيـازدا، تۈركـىسـتان پـولـكى شهرقـىي فـرونـتتىن چېكىنـدۈرۈلـگهن، قـالـغان ئهسـكهرلهرمۇ 

ئـىتـالـىيهنـىڭ بـولـزانـوغـا يېقىن جـايـىغـا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان. گېرمـانـىيه قـورالـلىق قـىسـىمـى ئـالـىي قـومـانـدانـلىق 

شـتابـىنـىڭ بـاشـلىقـى ۋىلھېلم كهيتېل (Wilhelm Keitel) ئۆزى بـىۋاسـىته رۇزى نهزەرنـى بۇ قـىسـىمـالرنـى قـايـتا 

تهشـكىلـلهشـكه بۇيـرۇغـان. رۇزى نهزەر ئـىتـتىپـاقـداش دۆلهتـلهرنـىڭ يـالـتادا قـارار چـىقـىرىپ، نـاتسـىسـت 

گېرمـانـىيهسـىدە قـالـغان بـارلـىق قـىزىل ئـارمـىيه ئهزالـىرى ۋە روسـىيه پۇقـرالـىرىنـى ۋەتـىنـىگه قـايتۇرۇشـنى قـارار 

قـىلـغانـلىقـىدىن ۋاقـىپـالنـغان ۋە بۇنـى ھهمـراھلىرى ۋە يۇرتـداشـلىرىنـى (گېرمـانـىيه ئهسـكىرى سۈپـىتـىدە) ئۆلۈم 

جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـىشـتىن قۇتۇلـدۇرۇپ قېلىشـنىڭ پۇرسـىتـى دەپ قـارىغـان. ئهمـما 1945 - يـىلـى 4 - ئـايـغا 

قهدەر ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى ئـىتـالـىيهنـىڭ شـىمـالـىي قـىسـىمـلىرىغـا ئـىچـكىرىلهپ كـىرگهچـكه، گېرمـانـىيه ئـىشـغالـىيهت 

بـاشقۇرۇش ئـورگـىنـى پۈتۈنـلهي پـارچـىلـىنـىپ كهتـكهنـىدى. شۇ ۋەجـىدىن، رۇزى نهزەر ئهتـراپـىدىكـىلهرنـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىغـا قـايتۇرۇپ كېتىش پـىالنـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرغـىلـى بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ھېس قـىلـىپ، گېرمـانـىيهگه قـايـتىشـقا 

مهجبۇر بولغان. 

ئۇرۇشتىن كېيىنكى گېرمانىيه ھاياتى 

ئۇرۇشـنىڭ ئـاخـىرقـى كۈنـلىرىدە، يهنـى ئـىتـتىپـاقـداش ئـارمـىيه ھهر تهرەپـتىن قـىسـتاپ كهلـگهنـدە، رۇزى 

نهزەر گېرمـانـىيهگه قـايـتىپ كېلىپ، ئۆزى ۋە ھهمـراھلىرى ئۈچۈن ئهسـكهردىن چېكىنـىش ھۆجـجىتـىگه ئېرىشـكهن 

ۋە شۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ قانۇنىي ساالھىيىتىمۇ ئۆزگهرگهن.  

1945 - يـىلـى نـاتسـىسـت گېرمـانـىيهسـى مهغلۇبـىيـىتـىنـى ئېتىراپ قـىلـىپ تهسـلىم بـولـغانـدا، رۇزى نهزەر 

بـاۋارىيهنـىڭ روسېنخېم بـازىرىدا ئـىدى. ئۇ ئـىكـكى گېرمـان ئـائـىلـىنـىڭ يـاردىمـى ئـاسـتىدا، ئـىتـتىپـاقـداش 
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ئـارمـىيهنـىڭ ئهسـكهرلـىرىدىن يـوشۇرۇنـغان. ئهگهر تۇتۇلۇپ قـالـغان بـولـسا، سـوۋېت ئـارمـىيـىسـى تهرىپـىدىن ئۆلۈم 

جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشى مۇقهررەر ئىدى. 

تـىنچـلىق ئـورنـىتـىلـىپ، روسېنخېم ئـامېرىكـانـىڭ بـاشقۇرۇشـىغـا ئۆتـكهنـدە، ئۇ يـوشۇرۇنۇشـتىن ۋاز كهچـكهن 

ۋە بـاۋارىيهدىكـى مۆتـىۋەرلهردىن بـىرى، نـاتسـىسـتالرغـا قـارشـى كـاتـولـىك سـوتـچىسـىنـىڭ قـىزى ئېمېلىنـدې روس 

(Emelinde Roth) بـىلهن تـونۇشۇپ قـالـغان. شۇنـداقـال، ئۇالر 1946 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا تـوي قـىلـغان ۋە 

كېيىنكى يىلى 8 - ئايدا، ئۇالرنىڭ تۇنجى پهرزەنتى سىلۋىيا تۇغۇلغان. 

ئۇ 1951 - يـىلـغىچه نـاھايـىتـى جـاپـالـىق تۇرمۇش كهچۈرگهن. بـىر تهرەپـتىن تـىرىكـچىلـىكـىنـى قـامـداشـقا 

تـىرىشـسا، يهنه بـىر تهرەپـتىن بـىر قـانـچه ئۇكـرائـىنـا ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا مـىلـلهتـچىلـىرى بـىلهن بـىرلـىكـته ميۇنخېندا 

قۇرۇلـغان بـولشېۋىكـالرغـا قـارشـى مـىلـلهتـچىلهر تهشـكىالتـىدا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا قـارشـى كۈرەش قـىلـغان. بۇ 

 Yaroslav) ۋە يــاروســالۋ ســىتېتسكو (Stepan Bandera) تهشــكىالت رۇزى نهزەرنــىڭ ســىتېپان بــانــدېرا

Stetsko) قـاتـارلـىق دوسـتلىرى تهرىپـىدىن قۇرۇلـغان بـولۇپ، رۇسـتىن بـاشـقا مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئهركـىنـلىكـى ئۈچۈن 

كۈرەش قىالتتى. 

ئامېرىكا مهركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىدىكى ھاياتى 

ئـامېرىكـالـىقـالر ئۇزۇن ئۆتـمهيـال رۇزى نهزەرنـىڭ تـاالنـتىنـى بـايـقىۋالـغان. ئهلۋەتـته، بۇنـىڭدا، رۇزى 

نهزەرنـىڭ تۈركـىسـتانـلىق كۆچـمهنـلهر ئـارىسـىغـا سـوقۇنۇپ كـىرىۋالـغان بـىر سـوۋېت جـاسۇسـىنـى تېپىپ چـىقـقانـلىقـىمۇ 

تۈرتـكىلـىك رول ئـويـنىغـانـىدى. رۇزى نهزەر 1951 - يـىلـى ئـامېرىكـانـىڭ سـابـىق پـرىزدېنتى تېئودور روزۋېلىتـنىڭ 

(Theodore Roosevelt) ئـوغـلى ئـارخـىبـالـد روزۋېلىت (Archibald Roosevelt) تهرىپـىدىن كـولۇمـبىيه 

ئۇنۋېرسىتىتى ئوتتۇرا ئاسىيا ئىنستىتۇتىدا ئىشلهشكه تهكلىپ قىلىنغان.  

ئۇ ئـالـدى بـىلهن «ئـامېرىكـا ئـاۋازى»نـىڭ ئۆزبېكچه بۆلۈمـىدە ئـىشـلىگهن ۋە 1954 - يـىلـى ئـارخـىبـالـدنـىڭ 

ئـاچـىسـى ئېتېل روزۋېلىتـنىڭ ۋاسـىتـىسـى ئـارقـىلـىق مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىگه رەسـمىي خـىزمهتـكه 

 Kim) چۈشۈپ، ۋاشــىڭتونــغا كۆچۈپ كهتــكهن. شۇ چــاغــدا، روزۋېلىت ئــائــىلــىســىدىن كــىم روزۋېلىت

Roosevelt) مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ ئـوتتۇرا شهرق ۋە جهنۇبـىي ئـاسـىيـا شۆبـىسـىنـىڭ بـاشـلىقـى 

ئىدى. 

1955 - يـىلـى 4 - ئـايـدا، ئۇ يېڭى دۆلـىتـىگه ۋاكـالـىتهن ھىنـدونېزىيهدە ئۆتكۈزۈلـگهن ئـىتـتىپـاق 

تۈزمـىگهن دۆلهتـلهرنـىڭ «بـانـدۇڭ يـىغـىنـى»غـا قـاتـنىشـىپ، يـىغـىن جهريـانـىدا خـىتـاي ۋە رۇسـىيهدىكـى بـاشـقا 

مىللهتلهرنىڭ مۇستهملىكه ئهھۋالىنى تهكىتلىگهن.  
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1955 - يـىلـى 9 - ئـايـدا، ئۇ يهنه قـاھىرەدە ئـىتـتىپـاق تۈزمـىگهن دۆلهتـلهرنـىڭ يـىغـىنـىغـا قـاتـناشـقان. 

1959 - يـىلـى 7 - ئـاي ۋە 8 - ئـايـدا، ئۇ ۋيېنادا ئۆتكۈزۈلـگهن يهتـتىنـچى نۆۋەتـلىك «دۇنـيا ئـوقۇغۇچـىالر 

ۋە يـاشـالر فېستىۋالـى»غـا قـاتـناشـقان ۋە بۇ يهردە يۇرتـىدىن سۈرگۈن قـىلـىنـغان كـوممۇنـىسـت شـائـىر نـازىم ھېكمهت 

بـىلهن ئۇچـراشـقان. رۇزى نهزەر ئۆز ئهسـلىمـىسـىدە نـازىم ھېكمهتـنىڭ ئۇنـىڭغا سـىيـاسهتـتىن ۋە سـىيـاسهتـچىلهردىن 

يىراق تۇرۇشنى تهۋسىيه قىلغانلىقىنى يازغان.  

رۇزى نهزەرنـىڭ بۇ خـىل يـىغـىنـالردىكـى ۋەزىپـىسـى رۇسـىيهدىكـى بـاشـقا مـىلـلهتـلهرنـىڭ مۇسـتهمـلىكه 

ئهھۋالىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىن سىرت، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ جاسۇسلىرىنى تېپىپ چىقىش ئىدى. 

تۈركىيهدىكى ھاياتى 

رۇزى نهزەر 1959 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدىن 1971 - يـىلـىغـىچه ئـامېرىكـانـىڭ ئهنـقهرەدە تۇرۇشـلۇق بـاش 

ئهلـچىخـانـىسـىدا ئـىشـلىگهن. ئۇ تۈركـىيهگه كېلىپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال، يهنـى 1960 - يـىلـى 5 - ئـايـنىڭ 27- 

كۈنـى ئهنـقهرەدە ھهربـىي سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش يۈز بهرگهن. شۇ قېتىمـقى سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىشـنىڭ غـوللۇق 

رەھبهرلـىرىدىن بـىرى بـولـغان پـولـكوۋنـىك ئـالـپئارسـالن تۈركهش 1955 - يـىلـدىن بـاشـالپ تۈركـىيهنـىڭ شـىمـالـىي 

ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىدا تۇرۇشـلۇق دائـىمـىي ۋەكـىلـلهر ئۆمـىكـىدە خـىزمهت قـىلـغان ۋاقـىتـتىن بـاشـالپـال، 

رۇزى نهزەرنـىڭ يېقىن دوسـتى ئـىدى. بۇ قېتىمـلىق سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىشـنىڭ رۇزى نهزەر تۈركـىيهگه كېلىپ ئۇزاق 

ئۆتـمهيـال يۈز بهرگهنـلىكـى، شۇنـداقـال ئۇنـىڭ سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىشـنىڭ ئـاسـاسـلىق تهشـكىلـلىگۈچـىلـىرىدىن بـىرى 

بوـلغـان ئاـلىـپئـارسالن تۈركهش بىـلهن بوـلغـان قوـيۇق شهخسىـي مۇناـسىـۋىتىـ رۇزى نهزەرنىـڭ، شۇندـاقال 

ئـامېرىكـانـىڭ بۇ سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـولۇشـى مۇمـكىن، دېگهن پهرەزلهرگه سهۋەب بـولـغان 

بولسىمۇ، رۇزى نهزەر بۇنى ئىنكار قىلغان. 

1960 - يـىلـى 11 - ئـايـنىڭ 13 - كۈنـى ئـالـىپـئارسـالن تۈركهش «تۈركـىسـتان مـىلـلىي ئـىتـتىپـاقـلىق 

كـومـىتېتى»دىن چـىقـىرىۋېتىلـگهنـدىن كېيىنمۇ، رۇزى نهزەرنـىڭ تۈركهش بـىلهن بـولـغان يېقىن دوسـتلۇقـى 

داۋامـالشـقان. رۇزى نهزەرنـىڭ تهرجـىمـىھالـىنـى يـازغـان ئهنۋەر ئـالـتايـلىنـىڭ ئېيتىشـىچه، رۇزى نهزەر ئـامېرىكـا بـاش 

ئهلـچىسـى ئـارقـىلـىق، تۈركهش ۋە ئۇنـىڭ دوسـتلىرىنـىڭ جۇنـتا (سـايـالمسـىز ۋۇجۇدقـا كهلـگهن ھهربـىي ھۆكۈمهت) 

تهرىپىدىن ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئالغان. 

تۈركـىيهدىكـى سـولـچىالر تهرىپـىدىن مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ خـىزمهتـچىسـى سۈپـىتـىدە 

تۈركـىيهدىكـى ئـاشقۇن ئـوڭچىالرغـا يـاردەم بهردى دەپ ئهيـىبـلهنـگهن رۇزى نهزەر، ئۆز تـىرىشـچانـلىقـلىرى ئـارقـىلـىق 

تۈركـىيه ئـارمـىيهسـىدىكـى سـولـچىل گۇرۇھالرنـىڭ 1971 - يـىلـى ھهربـىي سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش ئـارقـىلـىق 
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 (MIT) ھاكـىمـىيهتـنى تـارتـىۋېلىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئـالـغانـلىقـىنـى، تۈركـىيه مـىلـلىي ئـىسـتىخـبارات تهشـكىالتـىنـىڭ

زامـانـىۋىلـىشـىشـىغـا يـاردەم بهرگهنـلىكـىنـى، يـىلـالرچه ئـامېرىكـاغـا تـايـىنـىپ كهلـگهن بۇ تهشـكىالتـنى ئـاخـىرى 

ئامېرىكانىڭ كونتروللۇقىدىن قۇتۇلدۇرغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن. 

رۇزى نهزەرنـىڭ ئهنـقهرەدىكـى چـاغـلىرىدىكـى ئۆزگـىچه ۋەقهلهردىن بـىرى شۇكـى، 1965 - يـىلـى ئۇنـىڭ 

ئـاپـىسـى ۋە سـىڭلىسـى تـاشـكهنـت رادىيـوسـى ئـارقـىلـىق ئۇنـىڭغا مۇراجـىئهتـنامه ئېالن قـىلـغان. بۇ ئۇالرنـىڭ چـارەك 

ئهسـىردىن كېيىنمۇ ئۇنـىڭ ھايـات ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىدىغـانـلىقـىنـىڭ بـىردىنـبىر ئـىپـادىسـى ئـىدى. سـىڭلىسـى 

مۇراجـىئهتـنامـىدا رۇزى نهزەرنـى يۇرتـىغـا قـايـتىشـقا ئۈنـدىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـاپـىسـى (سـوۋېت ھۆكۈمـىتـى 

تهرىپـىدىن) تهيـيارالپ قـويۇلـغان ئـورگـىنـالـغا پهرۋا قـىلـماي، ئۇنـىڭغا «قهيهردە بهخـتلىك بـولـساڭ، شۇ يهردە 

ياشا» دېگهن. 

رۇزى نهزەر تۈركــىيهدە ئــىشــلىگهن 11 يــىل جهريــانــىدا ئــىنــتايــىن مۇھىم مۇنــاســىۋەت تــورى 

شهكـىلـلهنـدۈرگهن. ئۇ 1962 - ۋە 1963 - يـىلـلىرىدىكـى تـاالت ئـايـدېمىر قـوزغـىلـىڭىغـا يېقىنـدىن شـاھىت 

بـولـغان. يېڭى «مـىلـلىي ئـىسـتىخـبارات تهشـكىالتـى قـانۇنـى»دىن تـارتـىپ «كـوممۇنـىزمـغا قـارشـى تۇرۇش 

جهمـئىيـىتـى» قۇرۇلۇشـىغـىچه بـولـغان نۇرغۇن سـاھهلهردە پـائـال ھهرىكهت قـىلـغان. ئۇ يهنه تۈركـىيه مـىلـلىي 

ئىستىخبارات تهشكىالتىنىڭ باش مۇشاۋىرى مهھمهت فۇئات دوئۇ بىلهن يېقىن دوستلۇق ئورناتقان. 

رۇزى نهزەر 1971 - يـىلـىغـىچه ئهنـقهرەدە ئـىشـلىگهنـدىن كېيىن، كهسـپىي ھايـاتـىنـىڭ قـالـغان قـىسـمىنـى 

 (Zbigniew Brzezinski) ۋاشـىڭتون ۋە بـون شهھهرلـىرىدە ئۆتكۈزگهن. ئۇ زىبـىگـنىيېۋ بـىرژىنـىسـكىنـىڭ

كـاپـىتـالـىسـتىك تۈزۈم بـىلهن سـوۋېت كـوممۇنـىسـتىك تۈزۈمـىنـىڭ پهرقـىنـى بـايـان قـىلـغان ئهسهرلـىرىنـىڭ نهشـر 

قىلىنىشىغا يېقىندىن كۈچ چىقارغان.  

ئۇ ئـامېرىكـا مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـى ۋە ئـامېرىكـا مهمۇرىي كـادىرلـىرى ئـارىسـىدا، سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىدىكـى مـىلـلهتـچىلـىك ئېقىمـىنـىڭ كۈچلۈكـلىكـى ۋە ئـىقـتىسـادىي ئـاجـىزلـىق سهۋەبـىدىن سـوۋېت 

ئىتتىپاقىنىڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە يىمىرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغان ئاز ساندىكى كىشىلهرنىڭ بىرى ئىدى. 

1979 – يىلىدىكى يوشۇرۇن ئىران ھهرىكىتى 

1979 - يـىلـى، ئـىرانـدىكـى ئـامېرىكـا ئهلـچىخـانـىسـى ئـىشـغال قـىلـىنـغانـدا، رۇزى نهزەر دۈشـمهن قـولـىغـا 

چۈشۈپ قـالـغان ئـالـته دىپـلومـاتـنىڭ ئهھۋالـىنـى ۋە ئۇالرنـى قۇتۇلـدۇرۇش مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى مۆلـچهرلهش ئۈچۈن، 

گېرمـانـىيهلـىك ئـافـغان گـىلهم سـاتقۇچـى سـىيـاقـىدا يـوشۇرۇن ھالـدا ئـىرانـغا كـىرگهن. ئۇ ئـىنـقىالبـتىن كېيىن ئـىرانـغا 

2021، ئىيۇن-ئىيۇل 29 ئۇيغۇرالر 23-سان



كـىرگهن تۇنـجى ئـامېرىكـا ئهمهلـدارى ئـىدى. ئۇ بۇ يهردە ئـامېرىكـا مهركـىزىي ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ 

«ئارگو» (Argo) ناملىق مهخپىي ھهرىكىتىگه قاتناشقان. 

رۇزى نهزەر مهزكۇر ھهرىكهتـكه قـاتـنىشـىپ قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

تۇتقۇنـالرنـى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بـىۋاسـىته ھهربـىي ھهرىكهت قـولـلىنـىشـنى كۈچلۈك تهۋسـىيه قـىلـغان بـولسـىمۇ، 

ئهمـما مهغلۇبـىيهتـلىك «بۈركۈت پهنـجىسـى ھهرىكـىتـى»دە بۇرنـىغـا يېگهن ئـامېرىكـا ھهربـىي دائـىرىلـىرىنـى 

بۇنىڭغا ماقۇل قىاللمىغان. 

ئافغانىستان سهپىرى 

كېيىن رۇزى نهزەر قـىزىل ئـارمـىيهدىن قـاچـقان ئۆزبېك ئهسـكهرلهرنـى ئـامېرىكـا قـوشۇنـىغـا قـوبۇل قـىلـىش 

ئۈچۈن، بـىر قـانـچه قېتىم سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى ئـافـغانـىسـتانـغا بـارغـان. بۇ يهردە ئۇ 

ئـامېرىكـا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـىشـغالـىيـىتـىگه قـارشـى تۇرۇش جهھهتـته قـولـلىغـان، غهربـكه قـارشـى ئـىسـالمـىي 

جـىھاد رەھبهرلـىرىدىن بـىرى بـولـغان گۈلـبهددىن ھېكمهتـيار بـىلهن كۆرۈشـكهن. رۇزى نهزەرنـىڭ ئېيتىشـىچه، ئۇ 

ئـامېرىكـاغـا قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن، ھۆكۈمهت دائـىرىلـىرىگه رادىكـال ئـىسـالمـىي تهشـكىالتـالرنـى قـولـلىمـاسـلىق 

كېرەكلىكىنى ئېيتقان بولسىمۇ، شۇ چاغدىكى رەھبهرلهر بۇ تهكلىپنى نهزەردىن ساقىت قىلغان. 

سوۋېت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن 

1991 - يـىلـى 10 - ئـايـدا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى يـىمـىرىلـىپ، ئۆزبېكىسـتان مۇسـتهقـىلـلىقـكه ئېرىشـكهنـدىن 

كېيىن، يهنـى ئهلـلىك يـىلـلىق جۇدالـىقـتىن كېيىن، رۇزى نهزەر يۇرتـىغـا قـايـتىپ كهلـدى. ئۇ 1992 - يـىلـى 5 

- ئـايـدا تـاشـكهنـت ۋە مهرغـىالنـنى زىيـارەت قـىلـىپ، ئـائـىلـىسـىدىكـىلهردىن ھايـات قـالـغانـالر بـىلهن كۆرۈشـكهن. 

پرىزدېنت ئىسالم كهرىموف ئۇنى يۇرتىغا قايتقان قهھرىمانالرنى كۈتۈۋالغاندەك قارشى ئالغان. 

پهرزەنتلىرى 

رۇزى نهزەرنـىڭ سـىلۋىيـا ۋە ئهركـىن ئـىسـىمـلىك ئـىكـكى بـالـىسـى بـار. ئۇنـىڭ قـىزى سـىلۋىيـا كـولۇمـبىيه 

ئۇنۋېرسىتېتىدا ئىقتىسادىي ئاخباراتچىلىق كهسپىنىڭ پروفېسسورى بولۇپ، دەرس بهرمهكته. 
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ئۆلۈمى 

ژۇرنـالـىسـت سـونېر يـالـچىنـنىڭ مـاقـالـىسـىدە قهيـت قـىلـىنـىشـىچه، رۇزى نهزەر 2015 - يـىلـى 4 - ئـايـنىڭ 

19 - كۈنـى ئـوغـلى ئهركـىن تهرىپـىدىن تۈركـىيهنـىڭ فهتھىيه شهھهرلـىك ھۆكۈمهتـكه تهۋە يـاشـانـغانـالر 

ساناتورىيهسىگه ئېلىپ كېلىنگهن ۋە ئاشۇ ساناتورىيهدە جان ئۈزگهن. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىغان 
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خىتاي تهشۋىقاتىنىڭ بۈگۈنكىخىتاي تهشۋىقاتىنىڭ بۈگۈنكىخىتاي تهشۋىقاتىنىڭ بۈگۈنكى
ئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكىئاالھىدىلىكى

مىسىلىسىز ئويغىنىش

جهۋالن ئۇيغۇر



خىتاي تهشۋىقاتىنىڭ بۈگۈنكى ئاالھىدىلىكى 

ئـامېرىكـا بـاشـلىق بـىر نهچـچه دۆلهتـنىڭ ھۆكۈمهت يـاكـى پـارالمېنتلىرىدا ئۇيغۇرالرغـا كهلـگهن 

پـاجـىئهلهرنـى «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» دەپ قـارار ئېلنىشـى، بۇنـداق قـارار يهنه بـاشـقا دۆلهتـلهردىمۇ 

قۇبۇل قـىلـنىش ئېھتىمـالـلىقـى،  يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ «ئـىرقـى قـىرغـىنـچىلـىق»تـا جـىنـايـىتـى بـار دىيـىلـگهن 

تۆت خـىتـاي ئهمهلـدارىغـا جـازا يۈرگۈزۈشـى، 2022-يـىلـدا خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان ئـولـىمـپىكـنى بـايقۇت 

قـىلـىش سـادالـىرى خـىتـايـنى بهكـال ئهنسـىرىتـىپ قـويـدى. ئۇالر كۆرۈنۈشـته بهك قـاتـتىق كۆرۈنسـىمۇ، 

يـاۋروپـانـىڭ تېخىمۇ قـاتـتىق بـولۇشـىدىن، «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى تېخىمۇ كۆپ دۆلهتـلهرنـىڭ ئېتىراپ 

قـىلـىشـىدىن ئـىنـتايـىن ئهنسـىرەۋاتـىدۇ. شۇڭىالشـقا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بۇ دولقۇنـنى تـوسۇپ قېلىش، ھېچ 

بـولـمىسـا ئـاجـىزلـىتـىش مهقسـىتـىدە، بۇ قېتىمـمقى دەرىجـىسـى يۇقۇرى، كۆلـىمـى چـوڭ بـولـغان، قـولـالنـغان 

ۋاسـتىلـىرى كۆپ، شهكـلى ھهر خـىل بـولـغان تهشۋىقـاتـلىرنـى دۇنـياغـا يـايـدى. خـىتـاي دۆلهت ئـىچـى ۋە 

سـىرتـىدا دۆلهتـلىك تـىلۋىزىيه قـانـالـلىرىنـى، ئهڭ مۇھىم تهشۋىقـات قـورالـلىرنـى ئـىشـقا سېلىپ، تهشۋىقـات 

ھۇجۇمـى قـىلۋاتـىدۇ. بۇ قېتىمـقى تهشۋىقـات ھۇجۇمـىنـىڭ ئـاسـاسـى نـىشـانـى ئۇيغۇرالرغـا ھېسىداشـلىق 

قـىلـىۋاتـقان ئـامـىرىكـا بـاشـلىق غهرپ دۆلهتـلىرىدىكـى ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى،  سـىيـاسـىئـونـالر، دۇنـياۋى 

تهشـكىالت رەھبهرلـىرى  ۋە تهتـقىقـاتـچىالردۇر. ئۇيغۇرالرنـى جـىنـايهتـچى قـىلـىپ كۆرسـىتـىپ، بۇالرنـى 

يـالـغانـچى، تۆھمهتـچى، ئۇيغۇر تېرورچـىلـىرنـى قـولـالپ قهسـتهن خـىتـاي دۈشـمهنـلىكـى قـوزغـاۋاتـىدۇ دەپ 

تهشۋىق قـىلـىپ، دۇنـيا جـامـائهتـچىلـىكـى ئـارىسـىدا قـايمۇقۇش پهيـدا قـىلـىشـقا تـىرىشـىۋاتـىدۇ. چهتهلـدىكـى 

ئۇيغۇرالر ئـىچـىدە بـولـسا، ئـىدىيـىۋى قـااليـمىقـانـچىلـىق چـىقـىرىشـقا كۈچهۋاتـىدۇ. ھازىر خـىتـايـنىڭ 

تهشۋىقات ھۇجۇمى تۆۋەندىكى بىر نهچچه نوقتىدا ئىپادىلهندى. 

1. الگېر مهسـلىسـى دۇنـيانـىڭ كۈنـتهرتـىپـىگه قـويۇلـغانـدىن كېيىن، خـىتـايـالر خهلـقئارانـى ئـالـداش 

ئۈچۈن، سهھنىلهشـتۈرۈلـگهن الگېرالرنـى يـاسـاپ، بهخـتىيـارلـىقـتا قـىن-قـىنـىغـا پـاتـماي قـالـغان الگېر 

تۇتقۇنـلىرنـى يـاسـاپ چـىقـقان ۋە ئۇيغۇرالرنـى ئۆي-ئۆيـدىن قـوغـالپ چـىقـىپ، كـوچـا-كـويـالردا ئۇسسۇل 

ئـويـنىتـىپ قـايـنام-تـاشـقىنـلىق مهنـزىرىسـى يـاراتـقان بـولسـىمۇ، بۇ ھۈنهرلهر ئـاقـماي قـالـدى. شۇڭىالشـقا 

سـىرتـقا بـولـغان تهشۋىقـاتـتا شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـى ھىچـقانـداق چهكـلىمـىسـىز نـورمـال تۇرمۇش 

كۇچۈرىۋاتـىدۇ، دېگهن تهسـىراتـنى بېرىش ئۈچۈن ئۇرۇمـچىدە بـىر نهچـچه سهنـئهت تۈرلـىرنـى يـولـغا 
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قـويۇپ، يۇتيۇب قـانـىلـى ئـارقـىلـىق چهتـئهلـلهرگه تۇخـتىمـاي كۆرسـىتـىلـىۋاتـىدۇ. خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

ھاكـىمـىيـتى دەۋرىدە ئۇيغۇر خهلـقى ھهر قېتىم ئېغىر بهدەل تۆلـىگهنـدە، سهنـئهت پـائـالـىيهتـلىرى جـانـلىنـىپ 

كېتىدۇ، خـىتـايـالرنـىڭ نـاخـشا-مۇزىكـىنـى جـاراڭلىتـىپ قۇيۇپ ئـادەم ئۆلتۈرۈشـى ئـادەتـكه ئـايـلىنـىپ 

قـالـدى. خـىتـايـالر ئۈرۈمـچىدە ۋە بېيجىڭدا ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـى ئۆتكۈزۈپ «خـىتـايـنىڭ قـانۇن 

ۋە نـىزامـلىرىغـا خـىالپـلىق قـىلـمىغـان» ئۇيغۇرالرنـىڭ يۇرتـلىرىغـا بېرىپ تۇغـقان يـوقـلىشـىغـا يـول 

قـويـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. مهقـسهت ئېنىق — ئۇيغۇرنـى پـارچـىالش. ئۇيغۇر ھهرىكـىتـىنـىڭ ئـامـمىۋى 

ئـاسـاسـىغـا زەربه بېرىش، ۋەزىيهت ئۆزگهرسه بېرىپ ئـىشـلىرىمـىزنـى پۈتكۈزسهك، بۇرۇنـقىدەك تـامـاشـا 

قـىلۋالـساق دەپ مـاراپ يـاتـقانـالردا ئۈمـىت پهيـدا قـىلـش، يـىلـالردىن بۇيـان تۆشۈكـىدىن چـىقـماي يـاتـقان 

ئۇيغۇرالرغـا ئۇۋىسـىدا جـىم يېتىشـنىڭ ئـاقـىالنـىلـىك ئـىكهنـلىكـىدىن بېشارەت بهردى. بهلـكى نهچـچه 

ۋاقـىتـتىن بۇيـان خـىتـاي ئهلـچىخـانـىسـى بـىلهن يېقىن مۇنـاسـىۋەتـته بـولۇپ كهلـگهنـلهرنـى، خـىتـايـنىڭ ھهر 

بـىر بـايـرامـلىرىدا ئۆز تـوپـلىرىدا تهبـرىك سۆزلـىرىنـى يـولـالپ تۇرغـانـالرنـى ئـالـدىن ئۇرۇنـالشـتۇرار. خـىتـاي 

ئۇزاقـنى ئـويـاليـدۇ. خـىتـايـنىڭ قـانۇن ۋە نـىزامـلىرىغـا خـىالپـلىق قـىلـمىش دېگىنـى ۋاقـتى كهلـگهنـدە بهش 

ياشلىق بالىالرغىمۇ ماس كېلىۋېرىدۇ. 

2. ئـىكـكىنـچى جۇمھۇريـىتـىمـىز قۇرۇلۇش ھارپـىسـىدا غۇلـجا شهھىرى ئـاسـاسهن ئـازات بـولۇپ، 

پهقهت ئـايـردروم ۋە ھهرەمـباغـدىن ئـىبـارەت ئـىكـكى ئـورۇنـدا دۇشـمهنـلهر قـاتـتىق قـورشـاۋغـا ئېلىنـغان ئـىدى. 

مۇشۇنـداق بـىر ۋەزىيهتـتىمۇ گـومـىنـداڭ قـوشۇنـىدىكـى بـىر قـىسـىم ئۇيغۇر ئهسـكهرلهر قـاتـتىق قـارشـىلـىق 

قـىلـىپ، مـىلـلىي ئـارمـىيهنـى زىيـانـغا ئۇچـراتـقان ئـىكهن. ئۇ چـاغـالرغـا قـارىغـانـدا ھازىر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 

كۆپ كۈچـلهنـدى. ئۇال رپۇل ۋە ھهر خـىل ئـىمـتىيـازالرنـى ۋەدە قـىلـىپ چهتهلـلىكـالرنـىمۇ ئـىشـىغـا 

سېلىۋاتـىدۇ، ئېغىر سـىيـاسـىي تهھدىت ۋە نهپ ئـارقـىلـىق يۈزلهپ-مـىڭالپ ئۇيغۇرنـى سېتىۋاالاليـدۇ، 

ئـىشـلىتهلهيـدۇ. شهرقـى تۇركـىسـتانـدىكـى نهچـچه يۇزلـىگهن تۇرمه ۋە جـازا الگېرلـىرىدا ئـىشـلهۋاتـقان ۋە 

ئـىشـلهشـكه مهجبۇر بۇلۇۋاتـقان ئۇيغۇرالرنـىڭ سـانـىنـى بـىلـمهيـمىز. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋە 

چهتـئهلـلهردىكـى خـىتـاي ئۈچۈن مهخـپىي ئـىشـلهۋاتـقان ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا مـىلـلهتـلهرنـىڭ سـانـىنـى بـىلـمهيـمىز. 

الزىم بـولـغانـدا خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مۇسـتهمـلىكه مـىلـلهتـلهردىن قـورچـاق قۇشۇن تهشـكىلـلىسـىمۇ 

ھهيـران قـالغۇچـىلـىكـى يـوق. ھهرقـانـداق بـىر مۇسـتهمـلىكـىچـى الزىم بـولـغانـدا مۇشۇنـداق قـىلـىدۇ. خـىتـاي 

بـىزنـىڭ ئـادەمـلىرمـىزنـىڭ، تهشـكىالتـلىرىمـىزنـىڭ ئۈزى تۇرۇشـلۇق دۆلهتـلهرنـىڭ قـانۇنـى چهكـلىمـىسـىدە 

ھهرىكهت قـىلـدىغـىنـىنـى بـىلـگهچـكه، يـالـلىۋالـغان جـاسۇسـلىرىنـى يۇشۇرۇن سهپـتىن ئـالـدىغـا چـىقـىرىپ بـىز 

بـىلهن ئـاشـكارە تـىركـىشـىۋاتـىدۇ. مۇشۇنـداق رولـنى ئۇيـناۋاتـقانـالرنـى بـىز دۇشـمهن ھىسـاپـاليـمىز، چۇنـكى 

بۇ كۈرەش ئهســلىدىنــال ھايــات-مــامــاتــلىق كۈرىشــى. بۇ يــالــالنــمىالر يېنىمــىزدا تۇرســىمۇ بــىز 
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جـازالـىيـالـمايـمىز، لـىكـىن بـىز خـىتـايـنىڭ قـولـىغـا چۈشۈپ قـالـساق سـاق قـالـمايـمىز. بۇ مهسـىلـىدە «ئـىلـمىي» 

بۇلۇشـنى تهشهببۇس قـىلـىش خـاتـا. ئۇالر خـىتـايـدىن ئۈزۈل-كېسىل قـول ئۈزمـىگۈچه بـىزگه دۇشـمهن. 

«ئـىلـمى پـوزىتسـىيه» سـاالچـىلـىق ئهمهس، خۇشهمهتـچىلـىك ئهمهس، بهلـكى دۇشـمهنـنى تۇنۇش، ھهق-

ناھهقنى ئايرىشتۇر.  

3. ئۇيغۇر-قـازاق ئـىتـتىپـاقـلىقـىغـا بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـماقـچى بـولـغان بـىر قـىسـىم ئـادەمـلهر پهيـدا 

بـولـدى. ئۇيغۇر-قـازاق-قـىرغـىز بـىرلهشـمه گۇرۇپـپىسـنى قۇرۇپ ئۆزلـىرنـى مـىلـلهت ۋەكـىلـلىرى دەپ 

كۆرسـىتـىپ، خهلـقئارادىكـى ئـايـرىم تهشـكىالتـالر بـىلهن ئـاالقه ئـورنـىتـىپ، ئۇيغۇر پـائـالـىيهتـلىرىگه 

بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـماقـچى بـولـىۋاتـىدۇ. خـىتـايـالر شهرقـى تۇركـىسـتانـدا مهھكۇم مـىلـلهتـلهرنـى ئۆز-ئـارا 

دۈشـمهنـلهشـتۈرۈپ بـاشقۇرۇش ئۇسۇلـىنـى قـولـلىنـىپ كهلـدى. بۇنـداق بـولـغانـدا مهھكۇم مـىلـلهت 

قـىيـىنـچىلـىقـقا يـولۇقـقانـدا خـىتـايـنىڭ ئـالـدىغـا بېرىپ بـىر-بـىىرنـىڭ ئۈسـتىدىن دەردىنـى تۆكـىدىغـان، يـاردەم 

تهلهپ قـىلـدىغـان، سـاداقهتـمهنـلىك كۆرسـىتـىدىغـان بـولـىدۇ. قـازاقـىسـتانـدا بـىر مهزگـىل ئۆزىگه ئـالتۇن ھهل 

بېرىپ ئـامېرىكـاغـا كېلىۋالـغان سېرىكـجان بـالشـنىڭ يېقىنـقى سۆزلـىرىدىنـال ئۇنـىڭ نـىشـانـى جـازا الگـىرلـىرى، 

ئـىرقـى قـىرغـىنـچىلـىق مهسـلىسـى ئهمهس، بهلـكى دەۋانـى بۇراش، ئـىتـتىپـاقسـىزلـىق ئۇرۇقـى سېلىش 

ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرۈۋالـغىلـى بـولـىدۇ. ئـىكـكىنـچى جۇمھۇريهت مهزگـىلـىدىمۇ، گـومـىنـداڭ ھۆكۈمـىتـى ئـوسـمان 

ئىسالمنى قۇرالالندۇرۇپ مىللى ھۆكۈمهتكه قارشى ئىشلهتكهن ئىدى.   

4. بۇلتۇر ئـامېرىكـادا بـىز تهقهززارلـىق بـىلهن كۈتـكهن «ئۇيغۇر كـىشـلىك ھۇقۇق قـانۇنـى» 

تهسـتىقـالنـغان ئـىدى. بۇنـىڭغا ئهگـىشـىپ خـىتـايـنىڭ قـارشـى ھۇجۇمـى بـىلهن تهڭال رەھبىرىمـىز ئهخـمهتـجان 

قـاسـىمـى ۋە ئـىكـكىنـچى جۇمھۇريهت رەھبهرلـىرگه ھۇجۇم بـاشـالنـدى.  ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـىلـغان تهشۋىقـات 

ھۇجۇمـلىرىدا بـىر ئـوخـشاشـلىق بـار. بۇنـى ئۇدۇل كـىلـىپ قېلىش دەپ ئـاددىيـال چۇشهنـسهك بـولـمايـدۇ. 

ئـىكـكىنـچى جۇمھۇريـىتـىمـىز ۋە رەھبهرلـىرىمـىزگه دۇشـمهنـلىك قـىلۋاتـقانـالر ئـاسـاسهن دونـيا ئۇيغۇر 

قۇرۇلـتىيـىنـىڭمۇ رولـىنـى ئـىنـكار قـىلـىدۇ. رەھبهرلـىرىگه ھۇجۇم قـىلـىدۇ. بۇالر ئـالـدى بـىلهن تهسـىرى 

چـوڭلىرنـى يـوقـىتـىشـقا تـىرىشـىۋاتـىدۇ. ئۆزلـىرگه بهك تهمهنـنا قـويـىۋالـغان دىتسـىزبـىلـىمـدانـالر خۇددى 70 

يـىلـدىن بۇيـان بـىزنـىڭ زىيـالـىيـلىرىمـىز ۋە مـىلـيونـلىغـان خهلـقىمـىز ھېس قـىاللـمىغـان، ئۇقـماي قـالـغان 

قـانـداقتۇر يۇشۇرۇن سـىرالرنـى تېپىپ چـىقـقانـدەك، ھهقـنى سۆزلهشـكه پهقهت ئۆزىال جۈرئهت قـىلـغانـدەك 

تـورالردىن ۋە خـىتـاي بېسىمـى ئـاسـتىدا يېزىلـغان تهشۋىقـاتـالرنـى ئـاسـاس قـىلـىپ، زامـان، مـاكـان، قـىلـىنـغان 

سۆزلهرنـىڭ كـونكېرت ئـوبيېكتى، چۈشهنـچىسـى ئـايـدىڭالشـمىغـان پـاكـىتـلىرى ئـارقـىلـىق تـارىخـىي 
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رەھبهرلـىرمـىزگه ھۇجۇم قـىلۋاتـىدۇ. ھهتـتا ئـىكـكىنـچى جۇمھۇرىيهت رەھبهرلـىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى خـائـىن، 

ساتقىنغا چىقاردى. بۇ ئىنقىالپقا قاتناشقان شهھىدلهرنىڭ ئۇرۇق-تۇققان ئهۋالتلىرنىمۇ قارىلىدى.  

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى، ئهخـمهتـجان قـاسـىمـىنـىڭ ، يۈرىكـىدە ئـوت كۆيۈۋاتـقان ھهر-بـىر ئۇيغۇرنـىڭ 

روھى تۈۋرۈكـى ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىدۇ. ئۇيغۇرنـىڭ پـىسـخىكـىسـنى بـىلـىدۇ. ئهخـمهتـجان قـاسـىمـغا ئۇدۇل 

ھۇجۇم قـىلـىش ئۇيغۇرنـىڭ قهلـبىدىكـى غهزەپ-نهپـرەتـنى تېخىمۇ كۈچـلهنـدۈرىدۇ. شۇڭىالشـقا ئۇالر 

ئهخـمهتـجان قـاسـىمـىنـى ۋەتهنـپهرۋەر، كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيهنـى قـولـاليـدىغـان قـىلـىپ ئـوراپ-قـاچـىالپ 

تهشۋىق قـىلـش ئـارقـىلـىق بـىرىنـچىدىن، ئۆزلـىرنـىڭ تـاجـاۋۇزچـىلـىق مـاھىيـتىنـى يـوشۇرسـا، يهنه بـىر 

تهرەپـتىن، ھازىرقـىدەك سهلـبىي تهسـىرلهرنـى قـوزغـاپ، خهلـقنى ئۈمـىتسـىزلهنـدۈرۈشـنى، ئـىديـىۋىي 

قـااليـمىقـانـچىلـىق چـىقـىرىشـنى مهقـسهت قـىلـغان. بۈگۈنـگه كهلـگهنـدە ئـىكـكىنـچى جۇمھۇرىيـىتـىمـىز روھى 

بـىزنـىڭ كۈرەش ئۈلـگىمـىز بـولـىۋاتـقىنـى، 75 يـىلـنىڭ ئـالـدىدا مۇسـتهقـىل دۆلهت قۇرغـىنـىمـىزنـىڭ ئـىسـپاتـى 

بـولـىۋاتـقانـلىقـى ئۈچۈن خـىتـاي تـاكـتىكـىسـنى ئۆزگهرتـىپ، بۇ ئـىنـقىالپـنى خـائـىن، سـاتـقىنـالرنـىڭ ھهركـىتـى 

دېيىش ئـارقـىلـىق بۈگۈنـكى مۇسـتهقـىلـلىق كۈرىشـىمـىزنـى ھاقـارەتـلىمهكـچى ۋە ئـىنـكار قـىلـماقـچى بـولـدى. 

ئۇالرنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى تهشۋىقـاتـى، بـىر قـىسـىم بـىلـىمـى بـار دىتـى يـوق ئـادەمـلهرنـىڭ گـىپـى بـىلهن 

بـىر يهردىن چـىقـىۋاتـىدۇ. دۇنـيادىكـى ھهر قـانـداق ئـادەم ۋە ھهر قـانـداق مـىلـلهت ئهجـداتـلىرىدىن روھىي 

ئوزۇق ئىزدەيدۇ. بىزدىكى دىتسىزالر ئۆز ئهجداتلىردىن قۇسۇر ئىزدەيدۇ.  

خـىتـاي مۇشۇ خـىل تهشۋىقـاتـلىرى بـىلهنـال تـوخـتاپ قـالـمايـدۇ. ئـويۇن داۋامـلىشۋاتـىدۇ. بهلـكىم 

بۇنـدىن كېيىن خـىتـاي ئۆلـكىلـىردە قۇل ئـىشـچى بۇلۇپ شـلهۋاتـقان ئۇيغۇرلـىرىمـىزىدىن يېڭى سهھنىلهر 

تهيـيارلـىنـىپ ئۇالرنـىڭ «بهخـىتـلىك» تۇرمۇشـىدىن خهۋەردار بۇلۇشـىمـىز مۇمـكىن. ھهتـتا ئۇالردىن 

«ئهمـگهك نهمۇنـىچـىلـىرى» چـىقـىپ تهشۋىق قـىلـنىشـى، جـازا الگـىر ۋە تۇرمـىلهردىنمۇ يـاخشـى ئۆزگهرگهن 

تـىپـالر چـىقـىپ خـىتـاي قـانۇنـلىرنـىڭ ئـادىلـلىقـىنـى تهشۋىق قـىلشـى مۇمـكىن.  2009-يـىلـدىكـى شـاۋگۈەن 

زوراۋانـلىقـى ۋە «ئۈرۈمـچى قهتـلىئـامـى» دىن كېيىن رەيھانگۈل ۋە ئـالـىم كـاۋاپ قـاتـارلـىق تـىپـالرنـى 

زورالپ مهيدانغا چىقىرىپ پايدىالنغان ئىدى.   

5. مـىلـلهتـپهرۋەر زىيـالـىيـالر زېھنىنـى چـوڭ ۋەزىيهتـكه مهركهزلهشـتۈرۈپ، خـىتـاي تهشۋىقـاتـلىرىنـىڭ 

بـىسـىنـى قـايـرىۋىتـىشـكه كۈچ چـىقـىرىشـى الزىم. ھازىرقـى زامـان زىيـالـىي ئۇقۇمـى — مهلۇم بـىر سـاھهدە 

مۇئهيـيهن دەرىجـىدە مۇسـتهقـىل ئـىدىيـىۋى سېستىمـا يېتىلـدۈرگهن كـىشـلهرنـى كۆرسـىتـىدۇ. زىيـالـىيـالرنـىڭ 

ۋەزىپىسى — شهيئىيلهرنىڭ، ھادىسلهرنىڭ ماھىيتىنى بايقاشتۇر. 
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سـىيـاسهت بـىلهن شۇغۇلـلىنـىمهن دېگهن زىيـالـيدا سـىيـاسـىي سهزگۈرلۈك بـولۇشـى الزىم. چـوڭ 

ۋەزىيهتـتىكـى ھهر-بـىر ئۆزگۈرۈشـلهرنـى سـىيـاسـىي نـوقـتىئـىيـنهزەر بـىلهن كۆزىتـىشـى ۋە تهھلىل قـىلشـى 

كېرەك. قېلىپـالشـقان، فـورمۇالالشـقان نهزىرىيهلهر بـىلهن  كۈن ئۆتكۈزىدىغـان، مهسـىلـىنـىڭ مـاھىيـتىگه 

ئىچكىرلهپ كىرەلمهيدىغانالر پهقهت سىياسىي گهپدانالردۇر.  

ھازىر بـىزدە 70 تـىن ئـارتۇق تهشـكىالت بـار ئـىكهن. ئـوخشـىمـىغـان نۇقـتىالردىن ئۆز مهيـدانـىنـى 

ئـىپـادىلـىشـى، سۈكۈتـته تۇرمـاسـلىقـى. تهشـكىالت رەھبهرلـىرى سـىيـاسـىيۇنـالرنـى، مۇخـپىرالرنـى ئـاكـتىپـلىق 

بـىلهن زىيـارەت قـىلـىپ خـىتـايـغا نـارازىلـىقـىنـى بـىلـدۈرۈشـى، بـىزنـىڭ زىيـالـىيـلىرىمـىز، يـازارمهنـلىرمـىز پـاكـىتـالر 

ئارقىلىق خىتاينىڭ ئويۇنلىرىنى پاش قىلىشى الزىم.  

بـارىن قهتـلىئـامـى، غۇلـجا قهتـلىئـامـى، ئۈرۈمـچى قهتـلىئـامـى ۋە بـاشـقا قهتـلىئـامـالرنـىڭ تـارىخـى ئـارقـا 

كۆرۈنـىشـى، قـىرغـىنـچىلـىق جهريـانـىدىكـى جـىنـايهتـلىرىنـى دەپ بـولـغان ئـىشـالر دىمهي جـامـائهتـچىلـىكـكه 

قـايـتا-قـايـتا تهشۋىق قـىلـىنشـى الزىم.  چۇنـكى خـىتـايـنىڭ بۈگۈن تهشۋىق قـىلۋاتـقىنـىمۇ ئـوتتۇز يـىلـنىڭ 

ئـالـدىدا سـىنـغا ئېلىپ پۈتۈن دۇنـيا مهتبۇئـاتـلىرىدا دۆلهت ئـىچـى ۋە سـىرتـىغـا ھارمـاي تهشۋىق قـىلـغان 

مهزمۇنـالر ئـىدى. بۇ قېتىم ئۆزلـىرى ئـىنـتايـىن ئـوسـال ئهھۋالـغا چۈشۈپ قـالـغاچـقا قـايـتا ئـوتتۇرىغـا 

چـىقـاردى. بـىز سۆزلـىمـىسهك ئۇالر تېخىمۇ سهكـرەيـدۇ. شۇڭىالشـقا چهتـئهل سـىيـاسـىئـونـلىرى ۋە مۇخـپىرالر 

بـىلهن ئۆتـكهزگهن سۆھبهتـلىرىمـىزدە تهيـيارلـىقـنى يـاخشـى قـىلـىپ  تېخىمۇ مۇكهمـمهل بـولـغان يېڭىچه كۆز 

قاراشلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشايلى. 

جهۋالن ئۇيغۇر تهييارلىدى 
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مىسلىسىز ئويغىنىش

خىزمهت ئۈنۈمى ۋه بهختلىك ھايات 
براين چېيسى



خىزمهت ئۈنۈمى ۋە بهختلىك ھايات 

براين چېيسى (ئامېرىكا) 

«مهيـلى قهيهرده بـولۇشـىڭىزدىن قهتـئىيـنهزهر، بـارچه ئـىمـكانـىيـىتـىڭىزنـى ئـىشـقا سېلىپ، 

قولىڭىزدىن كېلىدىغاننىڭ ئهڭ ياخشىسىنى قىلىڭ» ــ تېئودور روزۋېلىت 

بـارلـىق خـىزمهتـلىرىڭىزنـىڭ ئـارىسـىدا پهقهت ئۈچ يـادرولۇق ۋەزىپـىال شـىركـىتـىڭىز ۋە تهشـكىالتـىڭىز ئۈچۈن 

ئهڭ قـىمـمهتـلىكتۇر. ئهگهر خـىزمهتـته يـاخشـى نهتـىجـىگه ئېرىشـمهكـچى بـولسـىڭىز، چـوقۇم بۇ «ئۈچ» 

قـانۇنـىيـىتـىنـىڭ نېمه ئـىكهنـلىكـىنـى چۈشـىنـىشـىڭىز، ئـانـدىن پۈتۈن كۈچـىڭىز بـىلهن ئۇالرنـى يـاخشـى قـىلـىشـىڭىز 

كېرەك. ئالدى بىلهن سىزگه بىر ھهقىقىي ۋەقهنى سۆزلهپ بېرەي. 

سـىنـتىيـا (Cynthia) ئـىلـگىرى سـان دىيـاگـودا مېنىڭ تهربـىيهلهش كۇرسـىمـغا قـاتـناشـقانـىدى. ئۇ كۇرسـقا 

ئۈچ ئـاي قـاتـناشـقانـدىن كېيىن، كۆپـچىلـىكـكه مۇنـداق بـىر ھېكايه سۆزلهپ بهردى. ئۇ مۇنـداق دېدى: «مهن 

تۇنـجى قېتىم بۇ كۇرسـقا قـاتـناشـقانـدا، سـىز مـاڭا مۇشۇ كۇرس ئـارقـىلـىق بـىر يـىل ئـىچـىدە مـائـاشـىمـنى بـىر ھهسـسه 

ئـاشۇرۇپ، بـوش ۋاقـتىمـنى بـىر ھهسـسه كۆپهيـتهلهيـدىغـانـلىقـىمـنى ئېيتقانـىدىڭىز، بۇ ئـاڭلىمـاقـقا مۇمـكىن 

ئهمهستهك تۇيۇلسىمۇ، ئهمما مېنىڭ يهنىال سىناپ باققۇم كهلگهنىدى». 

«تهربـىيـىلهش كۇرسـىنـىڭ تۇنـجى كۈنـى، سـىز مهنـدىن بـىر تـىزىمـلىك تۈزۈپ، بـىر ھهپـته يـاكـى بـىر ئـاي 

ئـىچـىدە قـىلـىشـقا تېگىشـلىك بـارلـىق ئـىشـالرنـى يېزىپ چـىقـىشـنى تهلهپ قـىلـدىڭىز. مهن جهمـئىي 17 ئـىشـنى 

تـىزىپ چـىقـتىم، بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى مېنىڭ خـىزمهت دائـىرەمـدىكـى ئـىشـالر ئـىدى. مېنىڭ مهسـىلهم شۇ 

ئـىدىكـى، مېنى ئـىش بېسىۋالـغانـىدى. مهن ھهر كۈنـى 10 - 12 سـائهتـلهپ، ھهپـتىدە ئـالـته كۈن ئـىشـلىمـىسهم 

بولمايتتى. ئهمما، بۇ ئهھۋالنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن قولۇمدىن ھېچ ئىش كهلمهيتتى». 

«ئۆتـكهن سهكـكىز يـىلـدا، مهن بـىر يۇقـىرى تېخنىكـا شـىركـىتـىدە ئـىشـلىدىم. بۇ شـىركهت نـاھايـىتـى تېز 

تهرەققـىي قىـلغـانىـدى، ئهممـا قوـلۇمدـىكىـ خىـزمهتلـهر قاـندـاقال قىـلسـام تۈگىـمهيتـتى، ۋاقتـىم پهقهتال 

يېتىشمهيۋاتاتتى». 
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ئهگهر كۈندە پهقهت بىرال ئىشنى قىلسىڭىز... 

سـىنـتىيـا ئۆز ھېكايـىسـىنـى داۋامـالشـتۇردى: «مهن سـىزنـىڭ تهلـىپـىڭىزگه ئـاسـاسهن، تـىزىمـلىك 

تهيـيارلـىغـانـدىن كېيىن، سـىز مهنـدىن <ئهگهر ھهر كۈنـى پهقهت بـىرال ئـىشـنى قـىلـىشـىڭىزغـا تـوغـرا كهلـسه، قـايسـى 

ئىش شىركىتىڭىزگه ئهڭ زور تۆھپه قوشااليدۇ؟> دەپ سورىدىڭىز». 

«بۇ تـولـىمۇ ئـاددىي سـوئـال ئـىدى، مهن بۇ خـىزمهتـنى تېزال تـاپـتىم ۋە ئهتـراپـىغـا چهمـبىرەك سـىزىپ بهلـگه 

قويدۇم». 

«ئـانـدىن كېيىن، سـىز مهنـدىن يهنه <ئهگهر يۇقـىرىقـىدىن بـاشـقا، يهنه بـىرال ئـىشـنى تـالـالشـقا تـوغـرا 

كهلسه، ئۇنداقتا قايسى ئىش شىركىتىڭىز ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم؟> دەپ سورىدىڭىز». 

«مهن بۇ قېتىممۇ يهنه بـىر ئـىشـنى تـالـلىغـانـدىن كېيىن، سـىز مهنـدىن يهنه ئـوخـشاش سـوئـالـنى سـورىدىڭىز 

ۋە ئۈچىنچى مۇھىم ئىشنى تاللىشىمنى تهلهپ قىلدىڭىز». 

«شۇنـىڭدىن كېيىنـكى سۆزلـىرىڭىز مېنى ھهيـران قـالـدۇردى. سـىز: <مهيـلى بۇ ئۈچ ئـىشـنىڭ نېمه 

بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، سـىزنـىڭ شـىركهتـكه قـوشـقان تۆھپىڭىزنـىڭ تـوقـسان پـىرسهنـتى مۇشۇ ئۈچ مۇھىم ئـىشـتىن 

كېلىدۇ. سـىز قـىلـىدىغـان بـاشـقا ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـى قـوشۇمـچه يـاكـى تـولۇقـلىمـا خـىزمهتـلهر بـولۇپ، بۇالرنـى 

باشقىالرغا تاپشۇرسىڭىز، ياكى ئازراق قىلسىڭىز، ھهتتا قىلمىسىڭىزمۇ بولۇۋېرىدۇ> دېدىڭىز». 

دەرھال ھهرىكهتكه ئۆتۈڭ 

سىنتىيانىڭ ھېكايىسى داۋامالشتى.  

«مهن ئۆزۈم تـالـلىغـان ئۈچ ۋەزىپـىنـى كۆرۈپ، بۇالرنـىڭ مېنىڭ شـىركهتـتىكـى قـىمـمىتـىمـنى ئهڭ يـاخشـى 

ئهكـىس ئهتتۈرەلهيـدىغـان ئـىشـالر ئـىكهنـلىكـىنـى تېزال ھېس قـىلـدىم. ئۇ جۈمه كۈنـى ئـىدى. شۇنـىڭدىن كېيىنـكى 

دۈشهنـبه كۈنـى چۈشـتىن بۇرۇن سـائهت ئـونـدا، مهن بـاشـلىقـىم بـىلهن كۆرۈشۈپ، ئـالـدىنـقى جۈمه كۈنـى 

بـايـقىغـانـلىرىمـنى ئۇنـىڭ بـىلهن مۇزاكـىرە قـىلـىشـتىم. مهن <ئـاشۇ ئۈچ مۇھىم ۋەزىپـىدىن سـىرت، قـالـغان ئـىشـالرنـى 

بـاشـقىالرغـا تـاپشۇرۇش بېرىشـنى ئـويـاليـمهن، ئهمـما بۇنـداق قـىلـىش ئۈچۈن، سـىزنـىڭ يـاردىمـىگه مـوھتاجـمهن. 

مهن خـىزمهت جهريـانـىدا بـارلـىق زېھنىمـنى مۇشۇ ئۈچ ئـىشـقا سهرپ قـىلـسامـال، شـىركهتـكه كهم دېگهنـدە بـىر 

ھهســسه ئــارتۇق تۆھپه قــوشــااليــمهن> دېدىم ۋە ئۇنــىڭغا <شــىركهتــكه قــوشــقان تۆھپهم ھهسســىلهنــسه، 

مائاشىمنىڭمۇ شۇنىڭغا ماس ھالدا ئۆسۈشىنى ئۈمىد قىلىمهن> دېيىشنى ئۇنتۇمىدىم». 

سىنتىيا سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ شۇنداق دېدى:  
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«مهن بۇ سۆزلهرنـى دېگهنـدىن كېيىن، بـاشـلىقـىم بـىر ئېغىزمۇ گهپ قـىلـماي، بـىردەم تـىزىمـلىكـىمـگه، 

بـىردەم مـاڭا قـارىدى ۋە ئـاخـىرىدا <چـاتـاق يـوق> دېدى. ئهيـنى ۋاقـىتـتا، ئۇنـىڭ ئـارقـىسـىدىكـى سـائهت 10:21 

نى كۆرسىتىپ تۇراتتى». 

«ئـانـدىن ئۇ مـاڭا: <تـوغـرا ئېيتتىڭىز، بۇالر ھهقـىقهتهن سـىز شـىركهتـته قـىلـىدىغـان ئهڭ مۇھىم ئـىشـالر، 

شۇنـداقـال سـىز ئهڭ يـاخشـى قـىلـغان ئـىشـالردۇر. مهن قـالـغان ئـىشـالرنـى بـاشـقىالرنـىڭ قـىلـىشـىغـا ئـورۇنـالشـتۇرىمهن، 

شۇنـداقـتا سـىز ئۆزىڭىز ئهڭ يـاخشـى قـىالاليـدىغـان ئـىشـالرغـا پۈتۈن زېھنىڭىزنـى ئـاجـرىتـااليسـىز. ئهگهر سـىز 

شـىركهتـكه قـوشـقان تۆھپىڭىزنـى بـىر ھهسـسه ئـاشۇرالـىسـىڭىز، شـىركهتمۇ سـىزگه ھازىرقـىدىن ئـىكـكى ھهسـسه 

ئارتۇق مائاش بېرىدۇ> دېدى». 

تۇرمۇشىڭىزنى ئۆزگهرتىڭ 

سـىنـتىيـا ئـاخـىرىدا مۇنـداق دېدى: «بـاشـلىق گېپىدە تۇردى، ئۇ مـاڭا نـىسـبهتهن ئۇشـشاق - چۈشـشهك ۋە 

مۇنـاسـىۋەتسـىز ئـاشۇ ئـىشـالرنـى بـاشـقىالرغـا تـاپشۇردى. شۇنـداق قـىلـىپ، مهن زېھنىمـنى ئۆزۈم يـاخشـى 

قـىالاليـدىغـان ئـىشـالرغـا مهركهزلهشـتۈرەلـىدىم. مهن بـاشـلىقـنى ئۈمـىدسـىزلهنـدۈرمـىدىم. شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـىر 

ئايدا، مهن تاماملىغان خىزمهت بىر ھهسسه كۆپهيدى، شىركهتمۇ ماڭا ئىككى ھهسسه مائاش بهردى». 

«مهن شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى، سهكـكىز يـىل جـاپـالـىق ئـىشـلىگهنـىدىم. ھالبۇكـى، مهن بـارلـىق ۋاقـتىم ۋە 

كۈچۈمـنى ئهڭ مۇھىم ئۈچ ئـىشـقا مهركهزلهشـتۈرگهنـدە، بـىر ئـايـدىن كېيىنـال، مـائـاشـىم ھهسسـىلهنـدى. مهنـدىكـى 

ئۆزگـىرىش بۇالرال ئهمهس. مهن ئـىلـگىرى كۈنـدە 10 - 12 سـائهت خـىزمهت قـىالتـتىم. ئهمـما ھازىر، ئهتـىگهن 

سـائهت سهكـكىزدىن چۈشـتىن كېيىن سـائهت بهشـكىچـىال ئـىشـلهيـمهن. ئـاخـشامـلىرى ۋە ھهپـته ئـاخـىرىدىكـى 

ۋاقـىتـلىرىمـنى بـاال – چـاقـىلـىرىم بـىلهن ئۆتكۈزىمهن. شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، بۇ ئۇسۇل مېنىڭ 

ھاياتىمنى پۈتۈنلهي ئۆزگهرتتى». 

خـىزمهت ئـورنـىدا ھهمـمىدىن بهك تهكـىتـلىنـىدىغـىنـى «تۆھپه»دۇر. بـىر كهسـپىي خـادىمـغا نـىسـبهتهن، 

ئـىقـتىسـادىي ۋە ھېسسىي جهھهتـتىكـى ھوسۇل ئۇنـىڭ قـىلـغان خـىزمـىتـى يـاكـى تۆھپىسـى بـىلهن ئـوڭ تـانـاسـىپ 

تۈزىدۇ. كـىرىمـىڭىزنـى ئـاشۇرمـاقـچى بـولسـىڭىز، چـوقۇم شـىركهتـكه بـولـغان قـىمـمىتـىڭىزنـى ئـاشۇرۇشـىڭىز، 

شـىركـىتـىڭىزگه تېخىمۇ كۆپ تۆھپه قـوشۇشـىڭىز كېرەك. سـىزنـىڭ قـىمـمىتـىڭىز ئۆزىڭىز قـىلـىدىغـان ئهڭ مۇھىم ئۈچ 

ئىشتىدۇر. 

تېز تىزىملىك مېتودى 
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ھهر قېتىمـلىق تهربـىيـىلهش كۇرسـى بـاشـالنـغانـدا، مهن تهربـىيهلهنگۈچـىلهرنـى مۇنـداق بـىر سـىنـاقـقا 

قـاتـناشقۇزىمهن. يهنـى ئۇالرنـىڭ ھهر بـىرىگه بـىر پـارچه قهغهز بېرىپ، ئـانـدىن ئۇالرغـا: «30 سېكۇنـت ئـىچـىدە 

تۇرمۇشىڭىزدىكى ئهڭ مۇھىم ئۈچ نىشاننى يېزىڭ» دەيمهن. 

بـىز بۇ ئـارقـىلـىق شۇنـى بـايـقىدۇقـكى، كـىشـىلهرگه ئهڭ مۇھىم ئۈچ نـىشـانـنى يېزىشـقا پهقهت ئـوتتۇز 

سېكۇنـتال ۋاقـىت بېرىلـسه، ئۇالرنـىڭ جـاۋابـى نـاھايـىتـى تـوغـرا چـىقـىدىغـان بـولۇپ، بۇنـىڭ نهتـىجـىسـى 30 مـىنۇت 

يـاكـى ئۈچ سـائهت ئـويـالنـغانـدىن كېيىنـكى بـىلهن ئـوخـشاش بـولـىدىكهن. ئۇالر (ئـوتتۇز سېكۇنـتال ۋاقـىت 

بېرىلـگهن) ئـاشۇ خـىل شـارائـىتـتا، يـوشۇرۇن ئېڭىدە «دەرىجـىدىن تـاشـقىرى نۇر تېزلـىكـى» ھالـىتـىگه كـىرگهنـدەك 

قـىالتـتى ۋە ئهڭ مۇھىم ئۈچ نـىشـان تهرەددۇتسـىزال ئۇالرنـىڭ كـالـلىسـىغـا كـىرىپ، قهغهزگه يېزىالتـتى. بۇ 

جهرياندىكى سۈرئهتنىڭ تېزلىكى مۇشۇ مهشىقنى قىلغانالرنىمۇ ھهيران قالدۇرىدۇ. 

بـىز يهنه ئـىسـتاتـىسـتىكـا ئـارقـىلـىق سهكـسهن پـىرسهنـت كـىشـىلهرنـىڭ مهزكۇر ئۈچ نـىشـانـىنـىڭ ئـوخـشاش 

ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىدۇق: بـىرىنـچى نـىشـان ئـىقـتىسـاد ۋە كهسـىپـكه ئـاالقـىدار؛ ئـىكـكىنـچى نـىشـان ئـائـىله يـاكـى 

كىشىلىك مۇناسىۋەتكه ئاالقىدار؛ ئۈچىنچىسى ساغالملىق ياكى جىسمانىي جهھهتتىكى نىشان.  

ئهلۋەتـته، بۇ ئهسـلىدىنـال ھايـاتـىمـىزنـىڭ ئهڭ مۇھىم ئۈچ تهرىپـى بـولـغاچـقا، بـىز جـاۋابـنىڭ مۇشۇنـداق 

بـولۇشـىنـى پهمـلىگهنـىدۇق. ئهگهر سـىز ھهر بـىر جهھهتـنى 1 دىن 10 غـىچه 10 دەرىجـىگه ئـايـرىسـىڭىز، قـايسـى 

تهرەپـنى يـاخشـى قـىلـىۋاتـقانـلىقـىڭىزنـى، قـايسـى تهرەپـنىڭ يهنـىال بهلـگىلـىك دەرىجـىدە ئـىسـالھ قـىلـىنـىشـقا 

ئېھتىيـاجـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى دەرھال بـىلـىۋاالاليسـىز. بۇ سـىنـاقـنى ئۆزىڭىز ئـىشـلهپ بـاقسـىڭىزمۇ بـولـىدۇ. سـىز 

جۆرىڭىز ياكى بالىڭىزغىمۇ ئوخشاش سىناقنى قىلغۇزۇپ باقسىڭىز بولىدۇ، جاۋاب چوقۇم سىزگه ئهسقاتىدۇ. 

بىز كېيىنكى مهشىق جهريانىدا، بۇ سىناققا يهنه تۆۋەندىكىدەك بىر قاتار سوئالالرنى قوشتۇق: 

(1) مۇشۇ پهيتته، كهسپىي ھاياتىڭىزدىكى ئهڭ مۇھىم ئۈچ نىشانىڭىز نېمه؟ 

(2) مۇشۇ پهيتته، ئائىله ياكى مۇناسىۋەت جهھهتتىكى ئهڭ مۇھىم ئۈچ نىشانىڭىز نېمه؟ 

(3) مۇشۇ پهيتته، ئىقتىسادىي جهھهتتىكى ئهڭ مۇھىم ئۈچ نىشانىڭىز نېمه؟ 

(4) مۇشۇ پهيتته، ساغالملىق جهھهتتىكى ئهڭ مۇھىم ئۈچ نىشانىڭىز نېمه؟ 

(5) مۇشۇ پهيتته، شهخسىي ياكى كهسپىي تهرەققىيات جهھهتته ئهڭ مۇھىم ئۈچ نىشانىڭىز نېمه؟ 

(6) مۇشۇ پهيتته، ئىجتىمائىي ئاالقه جهھهتته ئهڭ مۇھىم ئۈچ نىشانىڭىز نېمه؟ 

(7) مۇشۇ پهيتته، سىز دۇچ كېلىۋاتقان ئهڭ مۇھىم ئۈچ مهسىله قايسى؟ 
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ئهگهر ئۆزىڭىزنـى بۇ سـوئـالـالرغـا ئـوتتۇز سېكۇنـت ئـىچـىدە جـاۋاب بېرىشـكه زورلـىسـىڭىز، جـاۋابـىڭىزدىن 

ھاڭ - تـاڭ قېلىشـىڭىز مۇمـكىن. بۇ سـوئـالـالرغـا بېرىلـگهن جـاۋابـالرنـىڭ ھهمـمىسـى سـىزنـىڭ نۆۋەتـتىكـى 

ھايـاتـىڭىزنـىڭ رېئال كـارتـىنـىسـىدۇر. بۇ جـاۋابـالر سـىزگه تۇرمۇشـىڭىزدا نېمىلهرنـىڭ ئۆزىڭىز ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم 

ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. 

مهيـلى ئۆزىڭىزنـىڭ نـىشـانـى ۋە پـىالنـىڭىزنـى تۈزۈش بـولسۇن يـاكـى ئۆزىڭىزنـىڭ قـىمـمىتـىنـى ئهڭ يـاخشـى 

نـامـايهن قـىالاليـدىغـان خـىزمهتـنى چـىن دىلـىڭىزدىن تـامـامـالش بـولسۇن، بۇنـداق قـىلـىشـتىكـى مهقسـىتـىڭىزنـىڭ 

بهختلىك، ساغالم ياشاش ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماڭ. 

ۋاقىت باشقۇرۇش نىشانغا يېتىشنىڭ ۋاسىتىسىدۇر 

ۋاقـىت بـاشقۇرۇش مـاھارىتـىنـى ئۆگـىنـىشـتىكـى ئـاسـاسـلىق مهقـسهتـلهرنـىڭ بـىرى شۇكـى، سـىز بۇ ئـارقـىلـىق 

ھهقـىقـىي مۇھىم خـىزمهتـنى قـىالاليسـىز ۋە تۇرمۇشـتىكـى ئهڭ چـوڭ خۇشـالـلىق ۋە قـانـائهت ھاسـىل قـىالاليـدىغـان 

ئىشالرنى قىلىشقا تېخىمۇ كۆپ ۋاقىت سهرپ قىالاليسىز. 

بهزى تهتـقىقـاتـالرغـا كۆرە، ھايـاتـتىكـى بهخـتنىڭ 85 پـىرسهنـتى بـاشـقىالر بـىلهن، بـولۇپمۇ سـىز بـىلهن 

مۇنـاسـىۋىتـى ئهڭ يېقىن كـىشـىلهر بـىلهن ۋە ئـائـىله – تـاۋابـىئـاتـلىرىڭىز بـىلهن بـولـغان ئـىنـاق مۇنـاسـىۋەتـتىن 

كېلىدۇ. يېقىن ئـادەمـلىرىڭىز بـىلهن قـانـچىلـىك ۋاقـىتـنى بـىلـله ئۆتكۈزۈشـىڭىز كـىشـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـىڭىزنـىڭ 

سۈپىتىنى بهلگىلهيدىغان ھالقىلىق ئامىلدۇر. 

ۋاقـىت بـاشقۇرۇشـنى ئۆگـىنـىشـتىكـى مهقـسهت ئۈنۈمـنى يۇقـىرى كۆتۈرۈشـتۇر. چۈنـكى، ئۈنۈمـىڭىز ئـاشـسا، 

ســىز تېخىمۇ كۆپ ۋاقــتىڭىزنــى يېقىنــلىرىڭىز بــىلهن ئۆتكۈزەلهيســىز، ھهمــدە ئۆزىڭىزگه ئهڭ زور دەرىجــىدە 

خۇشاللىق ئاتا قىالاليدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تېخىمۇ كۆپ ۋاقىت ئاجرىتااليسىز. 

پاقا يېيىش قانۇنىيىتى 

شىركهتتىكى ۋاقىتنىڭ سۈپىتى، ئائىلىدىكى ۋاقىتنىڭ ئۇزۇن – قىسقىلىقى ئهڭ مۇھىم. 

خىزمهت ۋاقتىدا پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلهن ئىشلهڭ 

ئهگهر تۇرمۇشــىڭىزدا تهڭپۇڭلۇقــنى ســاقــلىمــاقــچى بــولســىڭىز، چــوقۇم ئۆزىڭىزنــى خــىزمــىتــىڭىزگه 

بېغىشـلىشـىڭىز كېرەك. شـىركهتـكه كـىرگهنـدىن كېيىن، ۋاقـىتـنى چـىڭ تۇتۇپ، خـىزمهتـكه بـاشـچىالپ كـىرىپ 

كېتىڭ. خـىزمهتـكه بـاشـقىالرغـا قـارىغـانـدا بـالـدۇرراق بېرىڭ، كېيىنـرەك ئـىشـتىن چۈشۈڭ، تېخىمۇ تـىرىشـىڭ، 

خـىزمهت ۋاقـتىڭىزنـى ئـىسـراپ قـىلـماڭ. ئهگهر خـىزمهتـداشـلىرىڭىز بـىلهن ئۇشـشاق – چۈشـشهك پـاراڭ سېلىشـىشـقا 
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يـاكـى بـاشـقا ئـىشـالرغـا ۋاقـىت ئـىسـراپ قـىلسـىڭىز، ئۇنـداقـتا، خـىزمـىتـىڭىزدىن ئـايـرىلـىپ قـالـماسـلىق ئۈچۈن، 

چوقۇم بىر ئامالالرنى قىلىپ شۇ ۋاقىتنىڭ ئورنىنى تولدۇرمىسىڭىز بولمايدۇ. 

ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، خـىزمهت جهريـانـىدا ۋاقـتىڭىز قـانـچه ئـىسـراپ بـولـسا، ئـائـىلـىڭىزدىكـىلهر بـىلهن بـىلـله 

بـولـىدىغـان ۋاقـتىڭىز شۇنـچه ئـازىيـىدۇ. چۈنـكى، ۋاقـىت ئـىسـراپ بـولۇپ كهتـكهنـدىن كېيىن، يـا ئـىسمېنا قـوشۇپ 

ئـىشـلهش ئۈچۈن شـىركهتـته قېلىشـىڭىزغـا، يـاكـى كهچـته ئـىشـتىن چۈشۈپ ئۆيـگه قـايـتقانـدىن كېيىنمۇ خـىزمهتـنى 

داۋامـالشـتۇرۇشـىڭىزغـا تـوغـرا كېلىدۇ. ئهگهر خـىزمهت ۋاقـتىدا ئۈنۈمـىڭىز تۆۋەن بـولـسا، ئۆزىڭىزگه بـىھۇدە بېسىم 

پهيدا قىلىپال قالماي، ئائىلىڭىزدىكىلهرنىڭ قهلبىدىكى ئېسىل ئوبرازىڭىزنىمۇ خۇنۈكلهشتۈرۈپ قويىسىز. 

تهڭپۇڭلۇق تالالش ئهمهس، زۆرۈرىيهتتۇر 

«ھهمـمه ئـىشـتا ئـوتتۇراھال بـولۇش كېرەك» دېگهن گهپ ھهمـمىمـىزگه تـونۇشـلۇق. سـىز خـىزمهت بـىلهن 

تۇرمۇش ئـوتتۇرىسـىدىكـى تهڭپۇڭلۇقـنى سـاقـلىشـىڭىز كېرەك. خـىزمهتـته، مۇھىم نۇقـتىالرنـى بهلـگىلـىشـىڭىز 

ھهمـدە زېھنىڭىزنـى قـىمـمىتـى يۇقـىرى خـىزمهتـلهرنـى يـاخشـى ئـىشـلهشـكه مهركهزلهشـتۈرۈشـىڭىز كېرەك. شۇنـىڭ 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، سـىز دائـىم «خـىزمهت ئۈنۈمـىنـى ئـاشۇرۇشـتىكـى مهقـسهت ئـائـىلهمـدىكـىلهر بـىلهن يۇقـىرى 

سۈپهتلىك تۇرمۇشتىن بهھرىلىنىش» دېگهن نۇقتىنى ئهسته ساقلىشىڭىز كېرەك. 

بــىرەيــلهن مهنــدىن: «قــانــداق قــىلــسام خــىزمهت بــىلهن تۇرمۇش ئــارىســىدىكــى تهڭپۇڭلۇقــنى 

ساقلىيااليمهن؟» دەپ سورىغانىدى. 

كـىم مهنـدىن بۇ سـوئـالـنى سـوراپ قـالـسا، مهن ھهمـىشه ئۇنـىڭدىن: «دارۋاز قـانـداق قـىلـىپ دار ئۈسـتىدە 

تهڭپۇڭلۇقـىنـى سـاقـلىيـااليـدۇ؟» دەپ سـورايـمهن. بـىر دەم ئـويـالنـغانـدىن كېيىن، ھهمـمهيـلهن دېگۈدەك 

«چۈنـكى، ئۇالر ھهرۋاقـىت تهڭپۇڭلۇقـىنـى سـاقـالشـقا تـىرىشـىدۇ» دېگهن جـاۋابـنى تـاپـااليـدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن، 

مهن ئۇالرغـا: «خـىزمهت ۋە تۇرمۇشـتىكـى تهڭپۇڭلۇقـنى قـولـغا كهلتۈرۈش خۇددى داردا مـاڭغانـغا ئـوخـشايـدۇ، 

ســىز بۇنــىڭ ئۈچۈن چــوقۇم داۋامــلىق تــىرىشــىشــىڭىز كېرەك. ئــادەم ھهرگــىزمۇ مۇكهمــمهل تهڭپۇڭلۇقــقا 

ئېرىشهلمهيدۇ، سىز پهقهت شۇ يۆنىلىشكه قاراپ تىنىمسىز ئىلگىرىلىسىڭىز بولىدۇ» دېدىم. 

سـىز ئۆزىڭىز ئۈچۈن «خـىزمهتـنى جـان – دىل بـىلهن ئـىشـلهش»تـىن ئـىبـارەت نـىشـانـنى بېكىتـىشـىڭىز 

كېرەك. چۈنـكى، خـىزمـىتـىڭىزنـى ئهڭ يـاخشـى قـىلسـىڭىز، ئـانـدىن ئهڭ يۇقـىرى ھوسۇلـغا ئېرىشهلهيسـىز. شۇنـىڭ 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، نېمه ئۈچۈن جـاپـالـىق ئـىشـلىمهكـچى بـولـغانـلىقـىڭىزنـى، زادى نېمه ئۈچۈن شۇنـچه كۆپ 

ۋاقـىت سهرپ قـىلـغانـلىقـىڭىزنـى ئۇنتۇپ قـالـماڭ. يېقىنـلىرىڭىز بـىلهن ئۆتكۈزگهن ۋاقـتىڭىز قـانـچه كۆپ بـولـسا، 

ھاياتىڭىز شۇنچه خۇشال ۋە بهختلىك بولىدۇ. 
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ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ: 

1. خــىزمهتــتىكــى ئهڭ مۇھىم ۋەزىپــىنــى تېپىڭ. ئۆزىڭىزگه: «ئهگهر ھهر كۈنــى پهقهت بــىر 

ئـىشـنىال قـىلـىشـىمـغا تـوغـرا كهلـسه، قـايسـى ۋەزىپه خـىزمـىتـىم ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم؟» دەپ سـوئـال 

قــويســىڭىز بــولــىدۇ. ئــانــدىن ئــوخــشاش ســوئــالــنى ئــىكــكى قېتىم تهكــرارالڭ. بۇ خــىل ئۇسۇلــدا 

خـىزمـىتـىڭىزدىكـى ئۈچ مۇھىم ۋەزىپـىنـى تـاپـقانـدىن كېيىن، ھهر كۈنـى پۈتۈن زېھنىڭىزنـى مۇشۇ ئۈچ 

ۋەزىپىگه ئاجرىتىڭ. 

2. ھايـاتـتىكـى ئهڭ مۇھىم ئۈچ نـىشـانـنى بېكىتـىڭ، ئـانـدىن ئۇنـى مۇھىمـلىق دەرىجـىسـىگه كۆرە تـىزىڭ. 

بۇ نـىشـانـالرغـا كۆرە پـىالنـالرنـى تۈزۈڭ، ئـانـدىن ئۇنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش ئۈچۈن تـىرىشـىڭ. بۇنـى بـىر نهچـچه 

ئايدىن بىر قانچه يىلغىچه داۋامالشتۇرغاندىن كېيىن، قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىڭىزدىن ھهيران قالىسىز. 

«ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى
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مىسلىسىز ئويغىنىش

ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىغا ئومۇمىي نهزهر
جهۋالن ئۇيغۇر



ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىغا ئومۇمىي نهزەر 

2009-يـىلـى 7-ئـايـنىڭ 5- كۈنـى، خـىتـاي كـومۇنـىسـت ھاكـىمـىيـىتـى، قـولـىدا تۆمۈرنـىڭ سۇنـىقـى 

بـولـمىغـان يـاشـلىرىمـىزنـى قهتـل قـىلـىپ، ئۈرۈمـچى شهھىرىنـى قـان بـىلهن بـويـىغـان ئـىدى.  بۇ كۈنـكى 

نـامـايـىش، خـىتـاي ھاكـىمـيىتـىنـىڭ كۈنـدىن-كۈنـىگه ئېشىپ بېرىۋاتـقان قهبـىھ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارىتـا 

ئۇيغۇر خهلقنىڭ 70 يىلدىن بۇيان ئۈزلۈكسىز پارتىالپ چىقىۋاتقان قارشىلىقلىرىنىڭ داۋامى ئىدى.  

«5- ئـىيۇل ئۈرۈمـچى قهتـلىئـامـى» كۆلـىمـىنـىڭ چـوڭلۇقـى، تهسـىرىنـىڭ كهڭلىكـى جهھهتـته شهرقـىي 

تۇركـىسـتانـنىڭ يېقىنـقى يۈز يـىلـلىق مۇسـتهمـلىكه تـارىخـىدىمۇ ئـاز كۆرۈلـگهن بـولۇپ، تـا بۈگۈنـگه قهدەر 

قهتـلىئـام داۋامـالشـماقـتا، كېڭهيـمهكـته ۋە چـوڭقۇرالشـماقـتا. ئۇيغۇرالر تـارىخـتا بۈگۈنـكىدەك كهڭ كۆلهمـدە 

تۇتقۇن قـىلـىنـمىغـان، قـىرىلـمىغـان ئـىدى. تـارىخـىي مـاتېرىيـالـالردىن بـىلـىشـىمـىزچه، تـارىخـىمـىزدا ئهڭ چـوڭ 

جهڭ بــولــغان 2- قېتىمــلىق جۇمھۇرىيهت ئــىنــقىالبــىدا «گــومــىنــداڭ ئهكســىيهتــچىلــىرى ۋە قــول 

چۇمـاقـلىرىدىن 18 مـىڭى يـوقـىتـىلـغان، 4500 ئـادىمـى ئهسـىرگه چۈشـكهن، مـىلـلىي ئـارمـىيه جهڭچىلـىرىدىن 

3000 غـا يېقىن ئـادەم قۇربـان بـولـغان» ئـىكهن. لېكىن، 1949- يـىلـدىن بۇيـانـقى ھهر بـىر قهتـلىئـامـالردا 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى قـىرىۋەتـكهن ئۇيغۇر يـاشـلىرىنـىڭ سـانـى قـانـچه؟ بۇ ھېساب خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

كۆڭلىگه ئـايـان. بۇ قېتىمـقى قهتـلىئـامـدىن كېيىن زۇلۇم تېخىمۇ چېكىگه يهتـتى. خـىتـاي زېمىنـىنـىڭ 

بۇلۇڭ-پۇچـقاقـلىرغـىچه ئۇيغۇرالرغـا دۇشـمهنـلىك ھېسسىيـاتـى قـوزغـالـدى. ئۇمۇمـىي يۈزلۈك «ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق» باشالندى. 

7- ئـايـنىڭ 5- كۈنـىدىكـى قـارشـىلـىق، گۇاڭدۇڭ شـاۋگۈەن پـاجـىئهسـىنـىڭ سهۋەبـىدىن مهيـدانـغا 

كهلـگهنـدەك قـىلسـىمۇ، شۇ يـىلـالردا ئۇيغۇرالر ئـالـلىقـاچـان سهرەڭگه يـاقسـىال تۇتـىشـىدىغـان ھالهتـته كېلىپ 

بولغان ئىدى. 
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قهتىلئامنىڭ ئالدىدىكى ئۈرۈمچى ۋەزىيتى 

1 ) 10 يـىلـلىق «مهدىنـىيهت ئـىنـقىالۋى» دېگهن زوراۋانـلىق ھهرىكـىتـىدە يـالغۇز ئۇيغۇرال ئهمهس، 

مـىلـيونـلىغـان خـىتـايـالرمۇ زەربـىگه ئۇچۇرىغـان ئـىدى. مـاۋ ئۆلـگهنـدىن كېيىن ھهربـىي ئۆزگۈرۈش قـىلـىپ 

تهخـىتـكه چـىقـقانـالر ھاالكهت گـردابـىغـا كېلىپ قـالـغان جهمـئىيهتـنى ئـوڭشايـدىغـان چـارە-تهدبـىرلهرنـى 

ئـالـماقـچى بـولۇپ، پۈتۈن مهمـلىكهتـنى  قـاپـالپ كهتـكهن ئـىشسـىزلـىق ھالـىتـىنـى ئۆزگهرتـمهكـچى بـولـدى. 

خـىتـايـالرغـا يـارىتـىلـغان بۇ چـوڭ پۇرسهتـته، يېزىالرغـا پـاالنـغان ئۇيغۇر زىيـالـىي يـاشـالرمۇ مهلۇم سـانـدا 

ئـوقۇشـقا ۋە ھهر خـىل خـىزمهتـلهرگه قـوبۇل قـىلـىنـدى.  70- يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىلـىرى، 80- يـىلـنىڭ 

بـاشـلىرىدا ئۇيغۇرالردا يهنـىال  ئـوقۇغـانـالر تـاالدا قـالـمايـدىكهن دېگهن ئـىدىيه شهكـىلـلىنـىپ، ئـوقۇش 

قـىزغـىنـلىقـى قـايـتا قـوزغـالـغان ئـىدى. بـىچـارە ئـاتـا–ئـانـىالر قـولـلىردىكـى بـار-بـىسـاتـلىرىنـى سېتىپ دېگۈدەك 

پهرزەتـنلىرىنـى ھهر خـىل مهكـتهپـلهردە ئـوقۇتـتى. ئۇيغۇر يـاشـلىرىمۇ خـىزمهت تېپىشـتىن زور ئۈمـىدلهر 

كۈتكهن ئىدى.     

بـىراق، 96- يـىلـدىن بـاشـالپ ئـوقۇش پۇتتۇرگهنـلهرنـى بـىر تۇتـاش خـىزمهتـكه تهقسـىم قـىلـىش 

ئهمهلـدىن قېلىپ، «قـوش يۆلۈنۈشـلۈك تـالـالش» دېگهن سـىيـاسهت يـولـغا قـويۇلـدى. بۇنـىڭ چـىرايـلىق 

چۇشهنـدۈرۈلۈشـى: «خـىزمهت ئـىزدىگۈچـىلهر خـىزمهتـنى ئۆزى تـالـالش، خـىزمهتـچى قـوبۇل قـىلغۇچـى 

ئـورۇنمۇ كېرەكـلىك ئـادەمـنى ئۆزى تـالـالش» ئـىدى. قـارىمـاقـقا ئـىكـكىال تهرەپـكه ئهركـىنـلىك بېرىلـگهنـدەك 

قـىالتـتى. ئهمهلـيهتـته، مـانـا مۇشۇ سـىيـاسهت يـولـغا قـويۇلـغانـدىن بـاشـالپ ئۇيغۇر يـاشـلىرى مـىلـلهت 

سۇپـىتـىدە چهتـكه قېقىلـىشـقا بـاشـلىدى. خـىزمهتـچى قـوبۇل قـىلـىدىغـان ئـورۇنـالر نـومۇس قـىلـماي تـىل،  

يـاتـاق، تـامـاق، ئۆرپ–ئـادەت ۋاھاكـازا دېگهنـلهرنـى بـاھانه قـىلـىپ ئۇيغۇرالرنـى قـوبۇل قـىلـمىدى. بـارا–

بـارا ھېچقانـداق «سهۋەب» كۆرسهتـمهيـال «ئۇيغۇرالرنـى قـوبۇل قـىلـمايـمىز» دەيـدىغـان بـولـىۋالـدى.  

شۇنـىڭ بـىلهن ھهر خـىل مهكـتهپـلهرنـى پۈتتۈرگهن تۈركۈم-كۈركۈم ئۇيغۇر يـاشـلىرى ئـىشسـىز قـالـدى. بۇ 

ھالهت بهكـرەك ئېغىرالشـقانـدا، ھۆكۈمهت يهنه يهرلـىك مـىلـلهتـلهر ئـارىسـىغـا سـوغۇقـچىلـىق سېلىشـنى 

مهقـسهت قـىلـغان رەزىل ئـويۇنـىنـى يـولـغا قـويۇپ، ئۇيغۇردىن بـاشـقا مـىلـلهتـلهرنـى يېنىغـا تـارتـقانـدەك 

كۆرسۈتۈپ، ئۇالر بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـارسـىدا ئـوخشـىمـىغـان سـىيـاسهت يۈرگۈزۈشـنى يـولـغا قـويـدى. ئـىشـچى– 

خـىزمهتـچى قـوبۇل قـىلـغانـدا ئـوچۇقـتىن–ئـوچۇقـال قـازاق ئـالـىمـىز، بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت بـولـساڭ 

ئـالـىمـىز، ئۇيغۇرنـى ئـالـمايـمىز، دەيـدىغـان بـولـدى. ئۈرۈمـچىدىن بـاشـقا يهرلهردە تېخىمۇ ئېغىر بـولۇپ،  

«5- ئـىيۇل قهتـلىئـامـى» دىن كېيىن ئـاشـكارلـىىنـىشـىچه، خـوتهن ۋىاليـىتـىدىال ئـىشسـىز ئۇيغۇر يـاشـلىرى 

300 مىڭدىن ئېشىپ كهتكهن.  
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2009- يـىلـىغـىچه يۇرتـىمـىزدا، ھهرخـىل چـوڭ زاۋۇت، كـانـالر، چـوڭ شـىركهتـلهر كۆپـلهپ قۇرۇلـغان 

بـولسـىمۇ، ھوقۇق خـىتـايـنىڭ قـولـىدا بـولـغاچـقا، يۇرتـلىرىدىن كۆپـلهپ چـاال سـاۋات دېھقانـالرنـى  يۆتـكهپ 

كېلىپ سهپـلىدى. ئـالـىي بـىلـىم يۇرتـلىرىدا ئـوقۇش پۈتتۈرگهن ئۇيغۇر يـاشـلىرى ئـىشسـىز يۈردى. مۇتـلهق 

كۆپـچىلـىك ئۇيغۇرالرغـا ئۇقۇشمۇ ئهسـقاتـمىغـانـدىن كـىيـىن، ئۇالردا بـاشـقىچه يـول تېپىش ئـىسـتىكـى پهيـدا 

بـولـدى. بـىر قـىسـىم ئـاتـا-ئـانـىالر بـالـىلـىرغـا سـودا-تـىجـارەت ئۆگـىتـىش، ھۈنهرگه بېرىش، دىنـىي ئـوقۇشـقا 

بېرىش ئـارقـىلـىق ئۇالرغـا بـىر چـىقـىش يـولـى تېپىپ بهرمهكـچى بـولـدى. سـودا-سېتىق بـىر مهزگـىل 

قـىززىغـانـدەك قـىلسـىمۇ، لېكىن ھۆكۈمهتـتىكـى ۋە ئهدلـيىهدىكـى چـىرىكـلىك، يهكـلهش تۈپهيـلىدىن بۇالڭ-

تـاالڭ خـارەكتېرىدىكـى قـىيـىنـچىلـىقـالرغـا ئۇچـرىدى. ئۇيغۇر تـىجـارەتـچىلهر خـىتـاي ۋە چهتـئهلـلىكـلهرنـىڭ 

زىيـانـكهشـلىك قـىلـىش، ئـالـدامـچىلـىق قـىلـىشـىغـا ئۇچـرىسـىمۇ، ھهتـتا ھايـاتـىغـا خهۋپ يهتسـىمۇ، خـىتـاي 

قـانۇنـى جهھهتـتىن قـوغـدىمـىدى. ئۆتـكهن ئهسـىرنـىڭ 80-يـىلـلىردىن تـاكـى 2009-يـىلـغىچه بېيجىڭدىكـى 

ئـاتـالـمىش «شـىنـجاڭ ئـىش بېجىرىش ئـورنـى» ھهر يـىلـى يۈزلهپ ئۇيغۇرالر يـىغـالپ بـارىدىغـان جـاي ئـىدى. 

بۇ يهرگه ئـاتـالـمىش «ئـاپـتونۇم رايـون»نـىڭ مۇھىم ئهربـاپـلىرى يـىلـدا نهچـچه رەت كېلىشهتـتى. بۇالر 

بـىلهن ئۈرۈمـچىدە كۆرۈشۈش تهس ئـىدى. مۇشۇ يهردە ئهرىزلـىرىنـى دەۋاالتـتى. خـىتـاي مـىلـلى ئـىشـالر 

كـومـىتـىتـىنـىڭ مۇدىرى ئـىسـمايـىل ئهھمهدمۇ بېيجىڭدا 30 يـىلـالپ تۇرغـان بۇلۇپ، زىيـانـكهشـلىكـكه 

ئۇچرىغان ئۇيغۇرالر ئۇنىڭدىن ئۈمىد كۈتۈپمۇ بېرىشاتتى.                       

2) 1991- يـىلـلىرى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى مۇسۇلـمان دولهتـلهر مۇسـتهقـىل بـولـغانـدىن كېيىن، 

خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى ئۇيغۇرالرغــا نــىســبهتهن تېخىمۇ سهزگۈر بــولۇپ كهتــتى. «بــىخ ھالــىتــىدە 

ئۇجۇقتۇرۇش»، «بېشى كــورۇنســىال ئېتىش»، «دەم ئېلىش پۇرســىتــى بهرمهي ئۇالپ زەربه بېرىش» 

دېگهن يـولـيورۇق،  چـاقـىرىقـالر كهڭ تهشۋىق قـىلـىنـدى. شۇ چـاغـالردىال كهڭ تۇتقۇن قـىلـىش بـاشـالنـغان 

ئىدى. سۆزۈمنىڭ دەلىلى سۈپتىدە بىر مىسال كهلتۇرىمهن:  

1993- يـىلـى ئـاپـتونۇم رايـونلۇق پـارتـىكـومـنىڭ شهرقـى يـىغـىن زالـىدا تۇرغۇن ئـالـماسـنىڭ ئۈچ 

كـىتـابـىنـى ئهيـىپـلهش يـىغـىنـى ئېچىلـغان بـولۇپ، يـىغـىنـنى جـانـابـىل بـاشقۇرغـان ئـىدى. يـىغـىنـدا تۆمۈر 

داۋامهت سۆزگه تهكـلىپ قـىلـىنـىپ،  ئۇ سۆزىدە يېقىنـدا بـىر نهچـچه تۈرمـىنـى تهكشۈرگهنـلىگـىنـى، 

تۈرمـىلهرگه يـاش بـالـىالرنـىڭ تـوشۇپ كهتـكهنـلىگـىنـى دەپ تـاشـلىدى-يۇ، سهل ئـىھتىيـات قـىلـدىمۇ 

قـانـداق، ئـارقـىدىنـال چـاقـچاقـقا ئـايـالنـدۇرۇپ «تۇرمـىلهرمۇ يـاشـلىشـىپ كېتىپتۇ» دەپ ئـاۋازىنـى چـىقـىرىپ 

ئۈنلۈك كۈلۈپ قـويـدى. (ئۇ چـاغـالردا «رەھبهرلـىك گۇرۇپـپىسـىنـى يـاشـالشـتۇرۇش» دېگهن سـىيـاسهت بـار 

ئـىدى.) ئۇيغۇر يـاشـلىرىنـىڭ بېشىدا بـىر تهرەپـتىن كۈتۈلـمىگهن خهتهرلهر ئـايـلىنـىپ يۈرسه، يهنه بـىر 

تهرەپـتىن جـان بېقىش يـولـلىرى ئېتىلـىپ، ئـىنـتايـىن ئـىچـىنـىشـلىق ئهھۋالـدا قـالـدى. يېزىالردىكـى زۇلۇم 

شهھهرلهردىكـىدىن ئېغىر بـولـدى. يۇرتـىمـىزدىكـى زۇلۇم خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدىن ئېغىر بـولـدى.  شۇڭا 
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يۇرتـلىرىدا خـاتـىرجهمـلىك تـاپـالـمىغـان ئۇيغۇر يـاشـلىرى يېزىالردىن چـوڭ شهھهرلهرگه، يۇرتـىمـىزدىن خـىتـاي 

ئۆلـكىلـىرىگه سهرسـان بـولۇشـقا بـاشـلىدى. بـىراق، ئۇ يهرلهردىمۇ زىيـانـكهشـلىكـتىن قۇتۇلـغىنـى يـوق.      

3)  يۇرتـىمـىزدا ھهر دەرىجـىلـىك ھۆكۈمهت ئـورۇنـلىرىغـا قـويۇلـدىغـان تهلهپ «مۇقـىمـلىق» بـولـدى.  كـىم 

«مۇقـىمـلىق»نـى يـاخشـى تۇتـسا، شۇ ئۆسـتۈرۈلـدى. شۇنـىڭ بـىلهن «مۇقـىمـلىق»نـى ھۆددىگه ئـالـغان ھهر 

دەرىجـىلـىك سېكرىتـارالر يۇقـىرىدىن چۈشـكهن «بـىخهتهرلـىك، ئـالـدىنـى ئېلىش» يـوليۇرۇقـلىرىدىن بـاشـقا، 

ئۆزلـىرى خـالـىغـانـچه تېخىمۇ يېڭىچه بـاشقۇرۇش ئۇسۇلـلىرىنـى ئـىجـاد قـىلـدى. قـانۇن بـىر چهتـته قـايـرىلـىپ 

قـالـدى. ئـىجـاد قـىلـغان ئۇسۇلـالرنـىڭ ئۈنۈمـلىكـلىرى تهشۋىق قـىلـىنـىپ ئـومۇمـالشـتۇرۇلـدى.  ئۇيغۇر 

كـادىرالرغـا بېسىم  قـاتـتىق بـولۇپ، بـىخهسـتىلـىكـته ئـاغـزىدىن چـىقـىپ كهتـكهن بـىرەر ئېغىز سۆز يـاكـى 

قـىلـمىش ئۇالرنـىڭ كېيىنـكى تهقـدىرىنـى بهلـگىلـىدى. مـىلـلىي كـادىرالرنـىڭ ئـاسـاسـلىق ۋەزىپـىسـى«مـىلـلىي 

ئـىتـتىپـاقـلىقـنى قـوغـداش» ئـىدى. «مـىلـلىي ئـىتـتىپـاقـلىق» دېگهن بۇ شـوئـار  ئۇيغۇرالرغـا ئهڭ چـوڭ زىيـان 

سـالـىدىغـان بېشىدىكـى تـوقـماق بـولـدى. خـىتـايـالر ئۈچۈن ئۇيغۇرنـىڭ تـىلـىنـى، كۆزىنـى،  پۇت–قـولـىنـى 

چۈشهيـدىغـان، ھهر قـانـداق ئـىشـقا، ھهر قـانـداق ۋاقـىتـقا مـاس كېلىدىغـان زەربه بهرىش قـورالـى بـولـدى. 

مـىلـلىي كـادىرالر، خـىتـايـالرنـىڭ چېكىدىن ئـاشـقان زوراۋانـلىق ئـىش ھهرىكهتـلىرىگه قـارىتـا پهيـدا بـولـغان 

خهلـقنىڭ نـارازلـىقـىنـى بېسىش ۋەزىپـىسـىنـىال ئۆتـىشـى كېرەك.  بۇنـىڭ بـىلهن مـىلـلىي كـادىرالر بـىلهن 

خهلـىق ئـامـمىسـىنـىڭ ئـوتتۇرسـىدا زىددىيهت كۈچـىيهتـتى. ئـاز سـانـدىكـى قـاپـاقـباش جـان بـاقـتىالر خـىتـايـنىڭ 

دېپىغـا ئۇسسۇل ئـويـنىغـىنـى بـىلهن، مۇتـلهق كۆپ سـانـدىكـىلهر ئۆزلـىرىنـىڭ ھالـىغـا ئېچىنـىپ، ئېغىر روھىي 

ئازاب ئىچىدە ئىشلهشكه مهجبۇر بوالتتى. 

4) تـاكـى 90-يـىلـالرغـىچه يهرلـىكـلهر بـىلهن ئـاتـالـمىش«بـىڭتۈەن»نـىڭ ئـارسـىدا يهر، سۇ، ئـوتـالق 

تـالـىشـىش ئـىشـلىرى دائـىم يۈز بهرىپ تۇراتـتى. گهرچه بـىڭتۈەن ئهڭ يـاخشـى يهرلهرنـى، تهبـئىي 

ئـورمـانـالرنـى، سۇنـىڭ بېشىنـى ئـىگـىلهپ تۇرغـان بـولسـىمۇ، لېكىن ئۇالر تېز كېڭهيـگهنـلىكـتىن، نهپـىسـى 

تـويـماتـتى. بۇ زىددىيهتـلهرنـى ھهل قـىلـىش ۋە يهرلـىك ھۆكۈمهتـلهرنـى كـونـتىرول قـىلـىش ئۈچۈن، 90-

يـىلـالرنـىڭ بـاشـلىرىدا بـىڭتۈەنـدىن يهرلـىكـكه «ئـىخـتىسـاسـلىق خـادىمـالرغـا يـاردەم قـىلـىش» پـىالنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـدى. بۇ پـىالنـنىڭ مهزمۇنـى:  بـىڭتۈەنـدىن 500 خـىتـاي كـادىرنـى ئـاجـرىتـىپ ھهر 

دەرىجـىلـىك يهرلـىك ھوكۇمهتـلهرنـىڭ رەھبهرلـىك ئـورۇنـلىرغـا ئـورۇنـالشـتۇرۇش بـولۇپ، بۇ پـىالنـنىڭ 

ئهمهلـگه ئهشـىشـى بـىلهن ۋىاليهتـتىن نـاھىيه، يېزىالرغـىچه ھهر دەرىجـىلـىك ئـاسـاسـلىق ھوقۇقـنى 

بـىڭتۈەنـدىن كهلـگهن خـىتـايـالر ئـىگهلـلىدى.  ئۇنـدىن بـاشـقا ھهر يـىلـى ھهربـىي سهپـتىن كهسـىپ 

ئـالـماشـتۇرغـان مـىڭالرچه خـىتـايـغا ئـىكـكى-ئۈچ ئـاي ئۇيغۇرچه ئۆگـىتـىپـال، ھهر دەرىجـىلـىك رەھبهرلـىك 

ئـورۇنـلىرىغـا ئـورۇنـالشـتۇردى. ھهر يـىلـى خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدە ئـوقۇش پۈتتۈرۈپ ئـىش تـاپـالـماي قـالـغان 

خـىتـايـالرنـى يۇقـىرى تهمـىنـات بـىلهن جهلـپ قـىلـىپ، كـادىر قـىلـىپ ئـىشـلهتـتى. مـانـا مۇشۇنـداق تهرەپ-
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تهرەپـتىن ئـىگهلـلهش ئـارقـىلـىق كهنـىتـتىن تـارتـىپ ۋىاليهتـكىچه، تـاكـى ئـاپـتنوم رايـونـنىڭ ئـورگـانـلىرىغـىچه 

مۇھىم ھوقۇقـالر بـىڭتۈەنـگه ئۆتۈپ كهتـتى. بۇ خـىتـايـالر يهرلـىك ئـورۇنـالردا ئـىشـلىسـىمۇ، تـىزگـىنـى 

بـىڭتۈەنـدە بـولـغاچـقا، يهرلـىك ئـورۇنـالرنـىڭ مهنـپهئهتـى قۇربـان قـىلـنىپ، يهرلـىك ئـىگـىلـىك ۋەيـران 

بـولـدى. دېھقانـالر يهرسـىز، سۇسـىز قېلىپ ھهتـتا كهنـىت، يېزا بـويـىچه تېرىقـچىلـىق قـىلـىش ئـىمـكانـىيـتى 

بـولـمىغـاچ، يېزىالردىكـى ئۇيغۇر يـاشـالر ئۆي-مـاكـانـلىرىنـى تـاشـالپ تـىرىكـچىلـىك يـولـى ئـىزدەپ سهرسـان 

بولۇشقا مهجبۇر بولدى. 

5) تـارىخـتىن بۇيـانـقى مـىلـلىي ئۆچـمهنـلىكـنى خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىرى پهيـدا قـىلـغان ئـىدى. 

چـىرىكـلهشـكهن كـوممۇنـىسـتالر بۇ ئۆچـمهنـلىكـنى ۋايـىغـا يهتكۈزدى. خـىتـاي پۇقـرالـىرى ھۆكۈمـران مـىلـلهت 

بـولـغىنـىنـىڭ تهمـىنـى شهرقـى تۇركـىسـتانـغا كهلـگهنـدىن كېيىنـال تېتىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئهيـش-

ئـىشـرەتـلىك تۇرمۇشـىدىن ئـايـرىلـىپ قېلىش ئۇالر ئهڭ قـوبۇل قـىاللـمايـدىغـان تـراگېدىيهدۇر. خـىتـاي 

ئۆلـكىسـىدە جېنىنـى بـاقـالـماي قـالـغان گـادايـالر، جـىنـايهتـچىلهر ۋەتـىنـىمـىزگه كـىلـىپ بـاي بـولـدى، ئهمهلـدار 

بـولـدى، زوراۋانـغا ئـايـالنـدى! ئهمهلـدار بـولـغانـلىرى يۇرتـداشـلىرىنـى ئېلىپ كېلىپ قـانۇنسـىز تـاپـاۋەتـكه 

يـول ئېچىپ بېرىپ نهپ ئـالـدى. يـىلـالردىن بۇيـانـقى زوراۋانـلىقـالرغـا قـىلـىنـغان قـارشـىلـىقـالرنـى بـاھانه 

قـىلـىپ، كـوچـىالردىكـى بـاقـقال، مـوزدۇز،  ئهسـكى-تۈسـكى يـىغـىدىغـان اللـما خـىتـايـالرنـى يـىغـىپ سـاقـچى، 

ئـامـانـلىق سـاقـالش ئهتـرەتـلىرى دېگهنـدەكـلهرنـى تهشـكىلـلهپ، يۇقـىرى تهمـىنـات بـىلهن يېزا، كهنـت-

بـازارالرنـىڭ «ئـامـانـلىقـنى سـاقـالش» ئـىشـلىرنـى شۇالرغـا تـاپشۇردى.  تۆنۈگۈنـال كـوچـىالردا دۈگـدەرەپ 

يۈرگهن اللـما خـىتـايـالر بۈگۈن ئۇيغۇرالرنـى بـاشقۇرۇدىغـان زوراۋان بـولـدى. ئهكسـىچه، ئۆز يۇرتـىمـىزنـىڭ 

نـاھىيه-يېزىلـىردىن ئۈرۈمـچىگه كېلىپ تـىرىكـچىلـىك قـىلۋاتـقان ئۇيغۇرالرنـىڭ كۈنـى ئـىنـتايـىن قـىيـىن 

ئـىدى. ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهن ئۈرۈمـچى نۇپۇس ئۇيغۇر يـاشـلىرى كـوچـا سۈپۈرۈپ يۈرگهن يهردە، 

نـاھىيه-يېزىالردىن كهلـگهن ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىزمهت تېپىشـى  تېخىمۇ تهس ئـىدى. ئۇالر ئـىنـتايـىن نـاچـار 

شـارائـىتـتا،  ھهمـمىال يهردە بـوزەك بۇلۇپ يـاشـايـتى. ئۇالرنـىڭ ۋە بـالـىلـىرىنـىڭ ھالـىغـا قـاراپ ئـادەمـنىڭ 

ئـىچـى سـىيـرىلـىدۇ. خـىتـايـالر مۇشۇنـداق كۈن كۆرۈۋاتـقانـالرغـىمۇ ئـارامـلىق بهرمهيـتتى. مـىسـال:  2008-

يـىلـى خـىتـايـدا ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت يـىغـىنـى ئېچىلـىش ھارپـىسـىدا، ئۈرۈمـچى گۈلـساي قهبـرىسـتانـلىقـى 

بـىلهن سـاقـچى مهكـتهپ ئـارلـىقـىدىكـى ئـوت-چۆپمۇ ئۆسـمهيـدىغـان بـىر يـانتۇلۇقـقا، شهرقـىي تۇركـىسـتانـنىڭ 

جهنۇبـىدىكـى يېزالردىن چـىقـقان ئـوتتۇزدىن ئـارتۇق ئـائـىله ئهسـكى خـىش -كـىسهكـلهر بـىلهن ئـاددىي ئۆي 

سېلىپ ئـولتۇرۇپ جـان بېقىۋاتـقان ئـىدى. «ئـولـىمـپىك» بـىخهتهرلـىكـىنـى بـاھانه قـىلـىپ، ئۇالرنـى 

ئۇشـشاق بـالـىلـىرى بـىلهن قـوشۇپ ئۆيـلىردىن قـوغـالپ چـىقـىرىپ، ئۆيـلىرىنـى زەنـجىر تـاپـان تـراكـتور بـىلهن 

يهنـچىپ يـوق قـىلۋەتـكهن ئـىدى.  بـىر نهچـچه كۈنـدىن كـىيـىن بۇ ئـىشـنى ئـاڭالپ ئۇ يهرگه بېرىپ بۇ 

ئېچىنىشلىق خارابىلىقنى ئوز كۆزىمىز بىلهن  كۆردۇق. 
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6) ئهدلـىيهدىكـى تهڭسىزلـىك كۈنـدىن -كۈنـىگه ئېغىرالشـتى. يـىلـالردىن بۇيـان خـىتـايـالر 

ئۇيغۇرالردىن زەربه يهپ قـالـسا سـاقـچىالر پۈتۈن كۈچـىنـى مهركهزلهشـتۇرۈپ ئـىزدەپ تېپىپ قـاتـتىق 

جـازااليـدىغـان،  ئۇيغۇرالر خـىتـايـالرنـىڭ زىيـانـكهشـلىكـىگه ئۇچـرىسـا، ئـىگه بـولـماي بېسىقتۇىرۋېتىدىغـان 

يـاكـى گۇنـانـى ئۇيغۇرغـا ئـارتـىپ قـويـىدىغـان، ھهتـتا خـىتـاي لۈكـچهكـلهر ئۇيغۇرنـى ئۇرۇپ ئۆلتۇرۇپ 

قـويسـىمۇ سـورالـمايـدىغـان، ئۇيغۇرالر دەۋا قـىلـسا ئۇالرنـى جـازااليـدىغـان دەرىجـىگه بېرىپ يهتـتى. ئـادىل 

بـولـمىغـان سـىيـاسهت ئۇيغۇرالرنـى ئۆزىنـىڭ قـانۇنـىي ھهقـقىنـى، ئـىقـتىسـادىي مهنـپهئهتـىنـى،  ھهتـتا 

ھايــاتــىنــىمۇ قــوغــدىيــالــمايــدىغــان ھالــغا كهلتۇرۇپ قــويــدى. ئــاتــا-ئــانــىالر پهرزەنــتلىرنــىڭ 

بـىخهتهرلـىكـىدىن ئهنسـىرەپـال يۈرىدىغـان، يـاشـالر جهمـىيهتـتىن ئۈمـىتسـىزلـىنـىپ، ئېغىر بېسىم ئـاسـتىدا 

ھالسىراۋاتقان ھالهت شهكىللىنىپ بولغان ئىدى.   

خـىتـايـالر بـولـسا ئۆزىگه ئـىگه بـولـىدىغـان ھۆكۈمهت، ئـارمـىيه، سـاقـچى ۋە قـانۇن ئـورۇنـلىرنـىڭ 

پـانـاھلىقـىدا كۈرىكـى يـوغـىنـاپ، تـوپـلىشـىپ ئۇيغۇرالرنـى ئۇرىدىغـان ئـىشـالر كۆپۈيۈپ كهتـتى.  ھهتـتا شۇ 

دەرىجـىگه بېرىپ يهتـتىكـى، كهچـىلـىرى ئۇيغۇرالرنـىڭ جهسهتـلىرى كـوچـىالردا قـالـىدىغـان، كۈپ-

كۈنـدۈزدە يـولـدا كېتىۋاتـقان يـاش ئۇيغۇر قـىز-چـوكـانـالرنـى مـاشـىنـا بـىلهن كېلىپـال بۇالپ ئېچىقـىپ 

نۆۋەتـلىشـىپ بـاسقۇنـچىلـىق قـىلـدىغـان ۋەقهلهرمۇ بـىر نهچـچه قېتىم سـادىر بـولـدى. 90- يـىلـالرنـىڭ 

ئـوتتۇرىلـىردا بـوزەك قـىلـنىشـقا تـاقـىتـى قـالـمىغـان بـىر نهچـچه يـاش كېچىدە چـىقـىپ تۆت خـىتـايـنى 

بۇغۇزلـىۋەتـكهن ئـىدى. ھۆكۈمهت قـاتـتىق سـارەسـىمـىگه چۈشۈپ، ھهربـىي ھالهت يۈرگۈزۇپ، بۇ 

يـاشـالرنـى تېزلـىكـته قـولـغا چۈشۈرۈپ ئۈچـىگه دەررۇ ئۆلۈم جـازاسـى ئـىجـىرا قـىلـدى. خـىتـايـنى بۇغۇزلـىغـانـالر 

ئـارىسـىدىكـى خـىزمهت كۆرسهتـكهن بـىرسـىگه مۇددەتسـىز قـامـاق جـازاسـى بېرىپـتىكهن، ئۇمۇ بـىرەر يـىلـغا 

بارمايال تۈرمىدە ئۆلگهن.  

خـىتـايـالر ئۇيغۇرالرنـى شۇنـچىلـىك كۆزگه ئـىلـماس بۇلۇپ كهتـتىكـى،  سـاقـچىالر ھىچـبىر قـانۇنـى 

رەسـمىيهتسـىزال ئېتىۋىتهلهيـدىغـان بـولـدى. 2008-يـىلـى خـىتـايـدا بېيجىڭ ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت 

مۇسـابـىقـىسـى ئـوتكۈزۈلۈشـكه ئـاز ۋاقـىت قـالـغانـدا، پۈتۈن خـىتـايـدا ئـولـىمـپىك ئـامـانـلىق خـىزمـىتـى قـانـات 

يـايـدى. بۇ ھهرىكهتـته ئهڭ كۆپ قـان تۆكۈلـگهن يهر يهنـىال شهرقـىي تۈركـىسـتان بـولـدى.  شۇ يـىلـى 

ئۈرۈمــچىدە يېڭىدىن قۇرۇلــغان «چېن گۋاڭ گۈلــلىكــى» دېگهن ئــولتۇراق قــوروســىنــىڭ ئــىچــىدە 

سـاقـچىالر  بـىر ئـويـنىڭ ئـىچـىدە ئـىكـكى ئۇيغۇر يـاشـنى ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ، قـالـغان تۆتـىنـى تـاالغـا سۆرەپ 

ئهپـچىقـىپ قـورادىال ئـويـنىڭ تېمىغـا قـارىتـىپ يۈكۈنـدۈرۈپ قـويۇپ، خـوتۇن-بـالـىلـىرى ۋە جـامـائهتـنىڭ 

ئـالـدىدىال ئېتىۋەتـكهن. بـىر نهچـچه كۈنـدىن كـىيـىن «قـىزىل تـاغ» ئـائـىلـىكـلهر قـوروسـىدىمۇ بۇ ئهھۋال 

تهكـرارلـىنـىپ ئۇچ ئۇيغۇر يـاشـنى ئېتىپ ئۆلتۈرگهن. مۇشۇنـداق قهبـىھ ئۇسۇلـالر ئـارقـىلـىق  ئـولـىمـپىك 
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ۋاقـتىدا ئۇيغۇرالرنـى ۋەقه چـىقـارمـاسـلىقـقا ئـاگـاھالنـدۇرمـاقـچى بـولـغان.  ئـولـىمـپىكـكه بـىر نهچـچه كۈن 

قـالـغانـدا قهشـقهردىكـى ئـاكـا-ئۇكـا ئـىكـكهيـلهنـنىڭ خـىتـايـنىڭ قهشـقهر گـارنـىزونـىدىكـى ئهسـكهرلـىرىگه 

مـاشـىنـا بـىلهن ھۇجۇم قـىلـىش ۋەقهسـى يۈز بهردى. دېمهك ئۈرۈمـچىدىن بـاشـقا يهرلهردە ئهھۋال تېخىمۇ 

ئېغىر بولۇپ، بۇ ئولىمپىك «ئاپىتى» خهلقىمىزگه قانلىق زوراۋانلىقالرنى ئېلىپ كهلگهن ئىدى.   

قهتلىئام جهريانى 

«5 -ئـىيۇل قهتـلىئـامـى» ئـاسـاسهن «شهرقـىي ئـايـالنـما يـول بـازىرى» دېگهن يهردە يۈز بهرگهن. بۇ 

جـايـدىكـى بهزى نهق مهيـدانـالر شۇ ۋاقـىتـنىڭ ئۆزىدىال تـورغـا چـىقـقان ئـىدى.  ئـوقۇغۇچـى كـىيـىمـىدىكـى 

ئۇچ بـالـىنـىڭ جهسـىتـى قـانـغا چـىلـىنـىپ يـاتـقان، ئۇالرنـىڭ يېنىدا بـىر نهچـچه قـورالـلىق سـاقـچى تۇرغـان 

كۆرۈنۈش ۋە بـاشـقا  كۆرۈنۈشـلهرمۇ تـوردا كۆرۈلۈشـكه بـاشـلىغـان ئـىدى. ئـارىدىن ئـون مـىنۇتـالر 

ئـوتـكهنـدىن كهېىنـال تـور ۋە تېلفونـالر بـىراقـال ئۈزۈۋېتىلـدى.  ئۇنـدىن كېيىنـكى ئـىشـالرنـى شـاھىتـالردىن 

بـاشـقىالر بـىلهلـمىدى. «قـورالـلىق قـىسـىم دوختۇرخـانـىسـى»، «ھاۋا ئـارمـىيه دوختۇرخـانـىسـى»لـىرىگه 

نۇرغۇن يـارىدارالر كهلتۇرۇلـگهن بـولسـىمۇ، ئۇالرنـىڭ ھىچـقانـداق ئۇچۇرى بـولـمىغـان. ئـاڭلىسـاق،  

قـاراڭغۇ چۇشـكهنـدىن كېيىن، ۋەقه يۈز بهرگهن مهھهلـله ئهتـراپـىدىكـى چـىراقـالر بـىراقـال ئۆچۈرۈلۈپ، 

كـوچـىدىكـى ئـادەمـلهر ئـوقـقا تۇتۇلـغان ۋە ئهتـراپ ھهربـىيـلهر بـىلهن قـورشـالـغان. ئـوقـقا تۇتۇشـتىن بۇرۇن  

يـارىدار بـولـغانـالردىن ئـاز بـىر قـىسـىمـى ئۆزلـىرى يـاكـى بـاشـقىالرنـىڭ يـاردىمـى بـىلهن ئـاپـتونـوم رايـونلۇق 2- 

دوختۇرخـانـىغـا يېتىپ بـارغـان بـولسـىمۇ، دوختۇرخـانـىنـىڭ خـىتـاي  بـاشـلىقـى ئۇالرنـى، ھهتـتا  ئېغىر 

يـارىدارالرنـىمۇ بـاشـقىالرغـا كۆتۈرگۈزۈپ دوختۇرخـانـىدىن قـوغـالپ چـىقـارغـان. ھهربـىيـلهر قـورشـاۋغـا 

ئـالـغانـدىن كېيىن بـىرمۇ يـارىدار دوختۇرخـانـىغـا ئېلىپ كېلىنـمىگهن. يـارىدارالرمۇ، جهسهتـلهر بـىلهن شۇ 

كۈنـى كېچىسـىال بـىرتهرەپ قـىلـىنـغان. بهزى يـاشـالر قهبـرىسـتانـلىقـقا  قېچىپ بېرىپ كـوالپ قـويۇلـغان 

بـوش گۆرلهرگه كـىرىۋالـغان ئـىكهن. (ۋەقه يۈز بهرگهن ئـورۇن بـىلهن قهبـرىسـتانـلىق ئـىكـكى كـىلـومـىتـىرچه 

كهلـىدۇ). ھهربـىيـلهر ئۇالرنـى گۆرلۈكـتىن تـارتـىپ چـىقـىرىپـال ئېتىۋەتـكهن. شۇ كۈنـى كېچىسـى 

قهبـرىسـتانـلىقـتىكـى ئېچىنـىشـلىق ئـاۋازالر، ھهر خـىل مـاشـىنـىالرنـىڭ ئـاۋازلـىرى خېلى يهرلهرگـىچه ئـاڭالنـغان. 

كوچىالر شۇ كېچىسىال يۇيۇپ تازىالنغان.  

ئهل سۆيـگهن نـاخشـىلـىرى بـىلهن تـونۇلـغان يـاش ئۇيغۇر ئـوقۇتقۇچـى مـىرزات ئـالـىم، شۇ كۈنـى 

كهچـته ئۆيـىگه قـايـتىۋىتـىپ (ئۇ كۈنـى يهكـشهنـبه ئـىدى) بۇ مهنـزىرىنـى كـورۇپ قـالـغان ئـوخـشايـدۇ. 

ئۇنـىڭ ئۆز تېلفونـىدا دېگهن ئـاخـىرقـى سۆزىنـىڭ «مهن كۆرمهسـلىكـكه تېگىشـلىك ئـىشـنى كۆرۈپ قـالـدىم» 
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بـولـغانـلىقـى ئـاشـكارىالنـغان. ئۇنـىڭ مـاشـىنـىسـىنـى قـوغـالپ كهلـگهنـلهر، ئۇنـىڭ ئۆيـىنـىڭ ئـالـدىغـا كهلـگهنـدە  

مـاشـىنـىسـىنـىڭ ئـىچـىدىال ئۆلتۈرۈۋەتـكهن. مهرھۇمـنىڭ بـاش-كۆزى قـان، بـىر كۆزى قۇيۇلۇپ كهتـكهن 

ئىكهن.  

بۇ قهتـلىئـام بـولۇپ بـىر نهچـچه كۈنـلهردىن كېيىن گۈلـساي قهبـرىسـتانـلىقـىغـا مېيىت ئۇزۇتۇپ 

بـارغـان ئـىدۇق. قهبـرىسـتانـلىقـنىڭ شهرقـى جهنۇبـىي تهرىپـىدىكـى تـاغـقا تۇتـاشـقان يـانتۇلۇقـتا خېلى چـوڭ 

بـىر پـارچه يهرنـىڭ تـىكهنـلىك سـىم بـىلهن قـاشـالـىنـىپ قـويۇلـغانـلىقـىنـى كۆردۇق. ئۇ يهر يېڭى 

تـىنـدۇرۇلـغان، ئـوي-دۆڭگۈل، چـالـمىالرمۇ ئېزىلـمىگهن ئـىدى. تـوپـىنـىڭ ئـاسـتى يۇمـشاق بـولـغاچـقا، 

مـاشـىنـا بـىلهن چـىڭداشـقا بـولـمىغـان ئـوخـشايـدۇ. بۇ يهر، قهبـرىسـتانـلىقـتىن بـىرەر يۈز مېتىر يـىراقـلىقـتا 

بـولۇپ، تۆت ئهتـراپـى سـىم تـىكهن بـىلهن قـورشـالـغان، سـىم بـويـالپ مهلۇم كهڭلىكـته ئـاق رەڭلىك بـىر 

نهرسه چېچىلـغان ئـىدى. قهبـرىسـتانـلىق بـىلهن ئۇ يهرنـىڭ ئـارلـىقـىدا يهنه بـىر تـىكهنـلىك سـىم تـوسـاق بـار 

ئـىكهن. ئـادەمـلهرنـىڭ بېرىشـى چهكـلىنـىدىكهن.  چۇنـكى ئۇ يهرگه «زەھهرلـىك بۇيۇمـالر» كۆمۈلـگهن 

ئىكهن.  

ئـاڭلىشـىمـىزچه، تۇتۇلـغان يـاشـالرنـى تۇرمـىگه ئېلىپ كـىرگهنـدە،  ھهربـىيـلهر ئۇزۇن ئـىكـكى رەت 

بـولۇپ ئـوتتۇرسـىدا مهلۇم ئـارىلـىق قـالـدۇرۇپ تۇرىدىكهن.  مهھبۇسـالر ئۇالرنـىڭ ئـوتتۇرسـىدىكـى شۇ 

ئـارلـىقـتىن مېڭىپ ئـوتـىشـى كېرەكـكهن.  بۇ جهريـانـدا ھهربـىيـلهر قـولـلىرىدىكـى كـالـتهك بـىلهن 

ئۆتـىۋاتـقانـالرنـى دۇمـبااليـدىكهن.  بۇ ئۇزۇن سهپـتىن ئـوتۇپ بـولـغىچه «مهھبۇس»الرنـىڭ بـاش-كۆزى 

يېرىلـىپ، پۇت-قـول، مۈرىلـىرى سۇنۇپ، ھهرىكهت قـىلـىش ئـىقـتىدارىدىن قـالـىدىكهن.  تۇتۇلـغان 

ئۇيغۇرالر كۆپ بـولـغاچـقا قهشـقهر، خـوتهن، ئـاقسۇ قـاتـارلـىق يهرلهردىن سـوراقـچىالرنـى يـوتـكهپ كهلـگهن 

بـولۇپ، مهلۇمـاتـالرغـا قـارىغـانـدا نۇرغۇن «مهھبۇس»الر سـوراقـخانـىغـا ئۆمـىلهپ ئـاران كـىرگهن  يـاكـى 

سـاقـچىالر سۆرەپ ئهكـىرگهن. سـوراقـنىڭ ئـالـدى-كهيـنىدە ئۆلۈپ كهتـكهنـلهرنـى كۆمۈۋەتـكهن يـاكـى 

كۆيدۈرۈۋەتكهن.  

ھۆكۈمهت بـىرىنـچى تۈركۈمـدە 12 نهپهر ئۇيغۇر «جـىنـايهتـچى»نـىڭ رەسـىمـىنـى چـىقـىرىپ تۈرمـىدىن 

قـاچـتى دەپ ئېالن قـىلـدى. ئـارسـىدا ئـىكـكى ئـايـالمۇ بـار (نـاھايـتى يـاش).  ئۇالرنـىڭ ئۇچـىسـىدا 

تۈرمـىنـىڭ سېرىق جـىلـىتـكىسـى بـولۇپ، ئۇسـتى-بېشى شۇنـچىلـىك پـاسـكىنـا ۋە بـىچـارە ئـىدى. ئۇالرنـىڭ 

قـاتمۇ-قـات مۇھاسـىرىگه ئېلىنـغان خـىتـاي تۈرمـىسـىدىن قېچىپ چـىقـىشـى مۇمـكىن ئهمهس ئـىدى.  

ھۆكۈمهت تۈرمـىدە ئۆلـگهنـلهرنـى مۇشۇنـداق ئۇسۇلـدا يـوق قـىلۋەتـمهكـچى بـولـغان بـولسـىمۇ، لېكىن 

كۆزلـىگهن مهقسـىدىگه يېتهلـمىدى. جهمـىيهتـته كۈچلۈك غۇلغۇال قـوزغـىلـىپ كهتـتى. ئۈرۈمـچىگه كېلىپ 

بـالـىلـىرىنـىڭ ئـىز-دېرىكـىنـى قـىلـىدىغـان ئـاتـا–ئـانـىالر بـارغـانسېرى كۆپهيـدى. ھوكۇمهت ئۇالرغـا 

«قـايـتىڭالر، بـىز سۈرۈشـته قـىلـىمـىز» دەپ مهجبۇرىي قـايتۇرۇۋەتـكهنـدىن كېيىن، نـاھىيه ۋە يېزىلـىق 
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ھۆكۈمهتـلهر ئۇالرنـى قـاتـتىق كـونـتىرول قـىلـىپ، ئۈرۈمـچىگه قـايـتا كـىرگۈزمـىدى. پهرزەنـتلىرىنـىڭ ئـىز-

دېرىكـىنـى ئـااللـمىغـان ئـاتـا-ئـانـىالرنـىڭ كۆز يېشى قۇرۇمـىدى.  ھۆكۈمهت يۈزىنـى ئۆرۈپـال «سـىلهرنـىڭ 

بـالـىلـىرىڭالر قېچىپ يۈرىۋاتـىدۇ، بـىزمۇ ئـىزدەۋاتـىمـىز،  بـالـىلـىرىڭالرنـىڭ خهۋىرىنـى ئـالـغان ھامـان دەرھال 

بـىزگه خهۋەر قـىلـىڭالر، يۇشۇرسـاڭالر قـانۇنـغا ئېغىر خـىالپـلىق قـىلـغان بـولـىسـىلهر» دەپ، بۇ دەۋانـى 

ئــاتــا- ئــانــىالرنــىڭ ئۆزىگه ئــارتــىپ قــويــدى ۋە ئۇالرنــى نــازارەت ئــاســتىغــا ئــالــدى.                          

        

«5-ئـىيۇل قهتـلىئـامـى»دىن بـىر نهچـچه كۈن ئـاۋۋال كـورلـىدا بـىر خهلـىقـارالـىق مۇخـبىرالر يـىغـىنـى 

ئېچىلـغان بـولۇپ، يـىغـىنـنىڭ مهقسـىتـى «شـىنـجاڭنىڭ تهرەقـقىيـاتـى، تېنچ-ئـىتـتىپـاقـلىق ۋەزىيـىتـى» نـى 

خهلـىقـاراغـا تهشۋىق قـىلـىش ئـىكهن.  يـىغـىنـغا 18 دۆلهتـتىن كهلـگهن چهتـئهل مۇخـبىرلـىرى ۋە خـىتـاي 

ئۆلـكىلـىرىدىن كهلـگهنـلهر بـولۇپ 150 ئهتـىراپـىدا ئـادەم قـاتـناشـقان.  يـىغـىن نهق 5- ئـىيۇل كۈنـى 

ئـاخـىرالشـقان بـولۇپ، مۇخـبىرالرنـىڭ بهزىلـىرى قهشـقهرگه، بهزىلـىرى ئۈرۈمـچىگه قـايـتقان. ئۈرۈمـچىگه 

كهلـگهن مۇخـبىرالرنـى «ۋەزىيهت جـىددىي، سـىرتـقا چـىقـماڭالر» دەپ، چۈشـكهن مېھمانـخانـىالردىن 

سـىرتـقا چـىقـىشـىنـى چهكـلىگهن. بۇ ئهھۋالـدىن گۇمـانـالنـغان چهتـئهل مۇخـبىرلـىرى «ئـامـانـلىق 

سـاقـلىغۇچـىالر» نـىڭ تـوسـىقـىنـىغـا قـارىمـاي بۆسۈپ چـىقـىپ كهتـكهن. ھهتـتا بهزىلـىرى بـىرىنـچى قهۋەتـنىڭ 

دېرىزىلـىرىدىن قـاچـقان. شۇنـىڭ بـىلهن ئۇالرنـىڭ نهق مهيـدانـدىن تـارتـقان ۋىديـولـىرى خهلـقئاراغـا 

تـارقـىلـىپ كهتـكهن. (ئۈرۈمـچىنـىڭ جهنۇبـىدا يۈز بهرگهن بۇ قهتـلىئـامـدىن ئۈرۈمـچىنـىڭ شـىمـالـىدىكـىلهر 

خهۋەر تـاپـقىچه چهتـئهلـدىكـى ئۇرۇق- تۇقـقانـلىرىدىن ئـامـانـلىق سـوراپ تېلفۇن قـىلـىپ بـولـغان) بۇ 

مۇخـبىرالر چـىگـرادىن ئۆتـكهنـدە ئـاپـپاراتـلىرى قـاتـتىق تهكشۈرۈلۈپ، ۋەقهگه ئـائـىت رەسـىم- ۋىديـوالر 

يۇيۇۋېتىلگهن.                                                                          

5-ئـىيۇلـدىن بـاشـالپ ئۈرۈمـچىدىكـى خـىتـايـالر ھۆكۈمهت تهرىپـىدىن قـوزغـىتـىلـدى. خـىتـاي 

مهركـىزى تېلۋىزىيه قـانـالـلىرىدىن تـارتـىپ ئۆلـكىلـىك، نـاھىيهلـىك  تېلۋىزىيه قـانـالـلىرىغـىچه تـايـاق يهپ، 

بۇرنـى قـانـاپ كهتـكهن ئـىكـكى خـىتـايـنىڭ كۆرۈنۈشـى قـايـتا–قـايـتا كۆرسـىتـىلـدى. خـىتـايـالرنـىڭ 

تهكۋىلـىكـىنـى قـوزغـايـدىغـان تهشۋىقـاتـالر ئۈزۈلـمىدى. نهتـىجـىدە قـولـلىرىدا ئـوخـشاش ئۆلـچهم بـىلهن 

يـاسـالـغان لـوم تۆمۈر، چهيـدۇ، پـالـتا كۆتۈرگهن تـوپ-تـوپ خـىتـايـالر كـوچـىالردا ئۇرۇش –چېقىش، 

ئۆلتۈرۈش بـىلهن شۇغۇلـالنـدى. ئۇيغۇرالرنـىڭ دۇكـانـلىرى، ئـاشـخانـىلـىرى چېقىلـدى. يـولـالردا دۇچ 

كېلىپ قـالـغان ئۇيغۇرالرنـى قـوغـالپ يۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ، جهسهتـلىرىنـى سۇ تۇرۇبـا يـولـلىرىغـا، ئهخـلهت 

سـانـدۇقـلىرىغـا تـاشـلىدى. بۇ ئـىشـالر ئۈرۈمـچىنـىڭ ئـوخشـىمـىغـان يهرلـىرىدە ئـوخشـىمـىغـان دەرىجـىدە يۈز 

بهردى.  لېكىن ھۆكۈمهت ئۆلـگهن ئـادەمـلهرنـى ئـاشـكارلـىمـىدى. خـىتـايـالرغـا تـارقـىتـىلـغان قـورالـالرنـى 
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ئۈرۈمـچىدىكـى ئهڭ چـوڭ تـوپ تـارقـىتـىش ئـورنـى «خۇالـىڭ بـازىرى» تهمـىنـلىگهن بـولۇپ، بۇالرنـىڭ 

ئـارقـىسـىدا 《شهنشـى قـىرىنـداشـالر بـىرلهشـمىسـى»، «ئهنخۇي بـىرلهشـمىسـى» قـاتـارلـىق ئـالـته سـودىگهرلهر 

بىرلهشمىسى رول ئوينىغان ئىدى. 

ئۈرۈمـچىدىكـى يـامـالـىق تېغىنـىڭ ئېتىكـىدە شهكـىلـلهنـگهن ئـىنـتايـىن نـامـرات بـىر مۇسـاپـىرالر 

مهھهلـلىسـى بـولـىدىغـان. شۇ مهھهلـلىگـىمۇ  ئۈچ يۈزدەك خـىتـاي ھۇجۇم قـىلـغان. ئـالـدىدا مـاڭغانـلىرى 

ئۆزلـىرىنـى ھهيۋەتـلىك كۆرسۈتۈش ئۈچۈن  كۆيـنهكـلىرىنـى سېلىۋېتىپ يېرىم يـالـىڭاچ بـولـىۋالـغان ھالـدا 

قـولـلىرىغـا قهلـىچ –پـالـتا ئېلىپ مهھهلـلىگه بېسىپ كـىرگهن. چـوڭ بـىر قـىرغـىنـچىلـىق خهۋىپـىنـى سهزگهن 

شۇ يهردىكـى ئهرلـىرى، بـالـىلـىرى ئـولـگهن يـاكـى تۇتۇلۇپ كهتـكهن قېرى-چۈرىلهردىن ئـوتتۇزدەك ئـادەم   

قـولـلىرىغـا پـىچـاق- كـالـتهك ئېلىپ خـىتـايـالرنـى سۈر-تـوقـاي قـىلـىۋەتـكهن. ئهتـىسـىدىن بـاشـالپ ئۇ 

مهھهلـلىدە چـوڭ تۇتقۇن بـولۇپ، ئۆز ئـائـىلـىسـىنـى قـوغـداش ئۈچۈن قـولـىغـا كـالـتهك ئـالـغانـالر ھهمـمىسـى 

يوق قىلىندى. 

شۇ چـاغـدىكـى ئۈرۈمـچى شهھىرىنـىڭ سېكىرتـارى لـى جـى دېگهن خـىتـاي «بۇ ئـىشـنىڭ بـولـغىنـىمۇ 

ياـخشىـ بوـلدـى، بىـر مۇنچـه قاـرا نىـيهتلـهرنىـڭ ئۇۋىسىـنىـ باـيقـىۋالدـۇق» دېگهن. ئۇزۇن ئۆتمـهيال 

«ئۇيغۇرالر خـىتـايـالرغـا زەھهرلـىك يـىڭنه سـانـچىيـدىكهن» دېگهن گهپ چـىقـتى. بۇنـىڭ بـىلهن ئۇيغۇرالرغـا 

زەربه بېرىش دائـىرىسـى تېخىمۇ كېڭهيـدى ۋە قـانۇنـالشـتۇرۇلـدى. خـىتـاي مۇخـبىرالر شۇ چـاغـدىكـى 

«ئـاپـتونـوم» رايـونلۇق سـىيـاسـى-قـانۇن كـومېتىتـىنـىڭ مۇدىرى جۇ خهيلۇن دېگهن كهلگۈنـدى جـالـالتـتىن 

بۇ مهسـىلـىنـى قـانـداق ھهل قـىلـش كهرەكـلىكـىنـى  سـورىغـانـدا، ئۇ بۇنـداق  ئهھۋالـغا يـولۇقـقانـدا، خـىتـايـالر 

ئۆزىنـى قـوغـدىشـى الزىمـلىقـىنـى، بۇنـىڭ يـوللۇق قـوغـدىنـىش ئـىكهنـلىكـىنـى ئېيتقان. ئۇنـىڭ بۇ سۆزلـىرى 

ئۈرۈمـچى رادىيـو ئـىسـتانسـىسـىدا تهشۋىق قـىلـىنـىپ، قـىسـاسـخور خـىتـاي لۈكـچهكـلىرىگه قـانۇنـى يـول 

ئېچىلـىپ، ئۈچ ئۇيغۇر يـاشـنى ئـوخشـىمـىغـان يهرلهردە ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتـتى. بـىر ئۇيغۇر بـاال بـاال شۇ 

يـىلـى (2009)ت ولۇق ئـوتتۇرا مـاكـتهپـنى پۇتتۇرۇپ، «شـىنـجاڭ پـىداگـوگـىكـا ئۇنـىۋېرسـىتـىتـى» تهرەپـكه 

ئۆتۈپـتىكهن. ئۇ قـولـىدا بـىر تـال قـارىيـاغـاچـنىڭ ھۆل شېخىنـى ئـويـناپ كهتـىۋاتـقان يېرىدە «بـىزگه يـىڭنه 

سـانـچىمـاقـچى بـولـدى» دەپ ئۇرۇپ بـولۇپ سـاقـچىغـا تـاپشۇرۇپ بېرىلـگهن. قـانۇن ئـورۇنـلىرى ھهقـىقـىي 

ئهھۋالنـى ئېنىقالپ تۇرۇپمۇ «جهمىـيهتكـه ۋەھىمه پهيدـا قىـلىـش جىـناـيىـتىـ» بىـلهن ئېيىپالپ، ئهمدـىال 

19 يـاشـقا تـولـغان ئـىسـتىقـبالـلىق بـالـىغـا 16 يىـللـىق قاـماـق جاـزاسىـ ھۆكۈم قىـلغـان. نهتىـجىـدە ئۇ باـال 

تۈرمـىدىكـى خـىتـاي جـىنـايهتـچىلـىرىنـىڭ، خـىتـاي سـاقـچىلـىرىنـىڭ خـورلـىشـى ۋە خـىلمۇ- خـىل تهن جـازاسـى 

تۈپهيـلىدىن بـىر يـىل ئۆتـمهيـال ئۆلۈپ كهتـكهن. بـالـىنـىڭ ئـانـىسـى «بـاالم ئهمـدى ئـارام تـاپـتى »دەپ 

يىغلىغان ئىكهن. 
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يۈز بېرىۋاتـقان بۇ زۇلۇمـالر ئۇيغۇرالردا ئـومۇميۈزلۇك نـارازىلـىقـالرنـى قـوزغـىدى. ئۇيغۇر يـاشـلىرىنـىڭ 

نـاھهق ئۆلۈپ كېتىۋاتـقىنـىغـا چـىدىمـىغـان ئـاتـا –ئـانـىالر «ئهمـدى قېرىالر نـامـايـىشـقا چـىقـمىسـاق بـولـمىدى. 

. . » دېگهن گهپـلهرنـىڭ بـولـىۋاتـقانـلىغـى تـارقـالـدى. ئهگهر بۇ راس ئهمهلـگه ئېشىپ قېرىالرمۇ 

ھۇجۇمـغا ئۇچۇرىسـا، ۋەقه تېخىمۇ چـوڭىيـاتـتى. بـولـىۋاتـقان ئـىشـالردىن پۈتۈن ئۈرۈمـچى ۋەھىمه ئـىچـىدە 

قـالـدى. خـىتـايـالر كۆپـرەك ئـولتۇراقـالشـقان يهرلهردىكـى ئۇيغۇرالر كهچـلهردە تـاالغـا چـىقـالـمايـدىغـان، 

ئۇيغۇرالر كۆپـرەك ئـولتۇراقـالشـقان يهرلهردىكـى خـىتـايـالر، خـىتـاي كۆپ يهرگه كۆچۈپ كهتـكهن يـاكـى 

ۋاقتىنچه پانالىنىش ئۈچۈن يۇرتلىرىغا كهتكهن ئىدى.    

ۋەزىيهتـنىڭ كۈنـدىن-كۈنـىگه ئېغىرلـىشـىۋاتـقانـلىقـىنـى بـايـقىغـان خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى، ئۈرۈمـچىنـىڭ 

پـارتـكوم سېكرىتـارى لـى جـى دېگهن خـىتـايـنى «ئـاپـتونـوم » رايـونلۇق خهلـق قۇرۇلـتىيـىنـىڭ مۇئـاۋىن 

مۇدىرلـىقـىغـا يۆتـكهپ، ئـورنـىغـا «ئـاپتۇنۇم رايـون» لۇق سـىيـاسـى-قـانۇن كـومـىتـىتـىنـىڭ مۇدىرى جۇخهيلۇن 

جـالـالتـنى  قـوشۇمـچه ئۈرۈمـچى شهھىرىنـىڭ پـارتـكوم سېكرىتـارى قـىلـدى. ئۇنـىڭ بـىرىنـچى  قـىلـغان 

ئـىشـى-خـىتـاي تـوپـىالڭچىلـىرىنـى قـوزغـاۋاتـقان ۋە مـاددىي جهھهتـتىن قـولـالۋاتـقان خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـىڭ 

بـاشـلىقـلىرىنـى نـاھايـىتـى ئـىززەت-ئـىكـرام بـىلهن قـوبۇل قـىلـىپ، ئۇالردىن پـائـالـيهتـلىرىنـى تـوختۇتۇشـنى 

تهلهپ قـىلـىش بـولـدى. نهق مهيـدانـدىن خهۋەر بهرگهن تېلۋىزىيه پـروگـرامـمىلـىرىدا چۈشهنـدۈرۈلـىشـىچه، 

ئۇالرنـىڭ (شېركهتـلهرنـىڭ) ئـىقـتىسـادى زىيـانـلىرىنـى تۆلهپ بېرىش، بۇنـدىن كېيىنـكى سـودىلـىرىدا ئېتىبـار 

سـىيـاسهتـلهرنـى بهلـگىلهش تهلهپـلىرىگه قـوشۇلـغان. ئۇالرنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ قېنىنـى ئـاققۇزۇشـقا سهرپ 

قىلغان پۇللىرىمۇ ھوكۈمهت ھېساباتى ئارقىلىق تولۇقالنغان.  

ئېقىپ يۈرگهن گهپـلهردە «ئـاپـتونـوم» رايـونلۇق پـارتـكوم يـىغـىنـىدا نۇر بهكـرى كۆزىگه يـاش ئېلىپ 

تۇرۇپ،«مهن ســىلهردىن ئۆتۈنۈپ قــاالي، ئهمــدى تــوختۇتۇڭالر» دېگهن ئــىكهن. بهزى خــىتــاي 

ئهمهلـدارالر قـاتـتىق خـاپـا بـوپـتىدەك. بـىچـارە رەئـىسـنىڭ شۇ ئـاجـىزغـىنه نـالـىسـىدىنمۇ ئـىشـنىڭ مـاھىيـىتـىنـى 

كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. 

خـىتـايـالرنـىڭ نـامـايـىشـلىرى شۇ يـىلـى 9- ئـايـالرغـىچه داۋامـالشـتى. نۇرغۇن ئۇيغۇر يـاشـلىرىغـا ئۆلۈم 

جـازاسـى بېرىلـدى-يۇ، خـىتـايـالردىن پهقهت بـىرسـىگـىال ئۆلۈم جـازاسـى بېرىلـىپ، بۇ ئـارقـىلـىق ھۆكۈمهت 

ئۆزلىرىنىڭ «ئادىل» ئىش قىلۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىماقچى بولۇشتى.  

«5- ئـىيۇل ئۈرۈمـچى قهتـلىئـامـى»دىن كېيىن خـىتـايـالر ئۇيغۇرالردىن زادى خـاتـىرجهم بـواللـمىدى. 

خـىتـايـنىڭ بـارلـىق ئۆلـكه–شهھهرلـىرىدە ئۇيغۇرالرنـى چهتـكه قېقىش دولقۇنـى پهيـدا بـولـدى. شۇنـىڭ 

بـىلهن «تـيهنـئهنمېن ۋەقهسـى»، «كۈنـمىڭ پـويـىز ئـىسـتانسـىسـى تېررورلۇق ھۇجۇمـى» دېگهنـدەك ۋەقهلهر 

ئـويـدۇرۇپ چـىقـىرىلـىپ، خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدە تـىنـچ تـىجـارەت بـىلهن جـان بېقىۋاتـقان ئۇيغۇرالرغـىمۇ كهڭ  
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تۈردە زىيـانـكهشـلىك بـاشـالنـدى. ھهتـتا بـىر تـىجـارەتـچىنـى چـوڭ كـوچـىدىال ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قـويـغان 

ئـىشمۇ يۈز بهردى. ئۇالرنـىڭ ئهھۋالـى تېز ھالهتـته يـامـانـلىشـىۋاتـقانـلىقـى ئۈچۈن، قـورچـاق رەئـىس نۇر 

بهكـرى، ئۇيغۇرالر كۆپـرەك تـىجـارەت قـىلۋاتـقان ئـىكـكى شهھهرگه بېرىپ، ئۇيغۇر تـىجـارەتـچىلهردىن 

ئهھۋال سـورىغـان بـولـدى. شۇ شهھهردىكـى خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرى بـىلهن «سۆھبهت يـىغـىنـى» ئـاچـقان 

بـولـدى. خـىتـاي ئهمهلـدارلـىرىمۇ ئـوز نۆۋىتـىدە «ئۇيغۇرالرغـا كۆڭۈل بۆلـىدىغـانـلىقـىنـى»بـىلـدۈرگهن 

بوـلدـى. بۇ نهق مهيدـان كۆرۈنۈشلـىرى خىـتاـي تېلۋىزىيه قاـناـللـىرىدا بېرىلدـى. بۇ تهشۋىقاـت ئۈچۈنال 

ئـويـنالـغان ئـويۇن بـولۇپ قېلپ، ھېچبىر ئهمهلـىي ئۈنۈمـى بـولـمىدى. ئۇيغۇرالر يۇرتـلىرىغـا قـايـتايـلى دېسه 

يۇرتــىدىكــى ۋەزىيهت تېخىمۇ ئېغىر ئــىدى.  ئۇ يــىلــلىرى ئۇيغۇرالرنــى شهھهرلهردىن كهلــگهن يېرىگه 

مهجبۇرىي قـوغـالۋاتـقان ئـىدى. ئۈرۈمـچىدىمۇ 2014- يـىلـنىڭ ئـاخـىرىغـىچه 700 مـىڭدىن ئـارتۇق  

ئۇيغۇرنـى قـوغـالپ بـولـغان ئـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن ئـىمـكانـىيـىتـى بـارالر چهتـئهلـگه چـىقـىش يـولـىنـى تـالـلىدى. 

ئۇيغۇرلـىرىمـىزدا يهنـىال «ۋەزىيهت يـاخشـى بـولۇپ كېتهر» دېگهن ئـىدىيه بـولـغاچـقا، چهتـئهلـگه چـىقـىپ 

كهېىش ئـىمـكانـىيـىتـى بـولـغان نۇرغۇن ئـادەمـلهر بۇ يـولـنى تـالـلىمـىدى ۋە يـاكـى چهتهلـگه چـىقـىپ 

بولغانالرمۇ قايتىپ كېتىشتى.  

خـىتـايـالر ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي تـاپـىنـى ئـاسـتىدىكـى ھالـىتـىنـى كۆرۈپـال، ئۇيغۇرنـى ئـىنـتايـىن زەئـىپ 

مـىلـلهت دەپ ئـويـالپ قـالـدى. ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۇزۇن تـارىخـى مهدەنـىيهتـكه ئـىگه، ھايـاتـى كۈچـى ئـىنـتايـىن 

كۈچلۈك، ئۇرۇقـىنـى تـاش ئۈسـتىگه تـاشـالپ قـويسـىمۇ كۆكـلهپ چـىقـااليـدىغـان مـىلـلهت ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئـويـلىيـالـمىدى. ئۇيغۇرنـىڭ قـولـىغـا قـورال چۈشـسه ئـوبـدان جهڭ قـىالاليـدىغـانـلىقـى خـىتـايـالرغـا ئـايـان ئـىدى. 

لېكىن، قـولـىدا قـورال بـولـمىسـىمۇ، خـىتـايـغا قهتـئىي بـاش ئهگـمهيـدىغـانـلىقـىنـى، خهلـقئارا سهھنىلهردىمۇ، 

سـىيـاسـى–دىپـلومـاتـىيه كۈرىشـىنـىمۇ ئـوبـدان قـانـات يـايـدۇرايـدىغـانـلىقـىنـى،  ئۆزلـىرىگـىمۇ ئـارامـلىق 

بهرمهيدىغانلىقىنى خىتايالر ئهمدىلهت ھېس قىلىشقا باشلىدى. 

 
جهۋالن ئۇيغۇر تهييارلىدى 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهھرىرلىدى
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شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىششهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىششهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىش

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

رافى كاچادورىيان



شهرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمدىن قېچىش 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

ئهنه شۇ رەۋىشـته، ئـانـار چېن چۈەنـگو قـوزغـىغـان كهڭ كۆلهمـلىك تۇتقۇن قـىلـىش پـىالنـىنـىڭ قۇربـانـىغـا 

ئـايـلىنـىپ كهتـتى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تهخـمىنهن 25 مـىلـيون ئـادەم يـاشـايـدىغـان بـولۇپ، بۇ خـىتـاي ئـومۇمـىي 

نـوپۇسـىنـىڭ ئـىكـكى پـىرسهنـتىگـىمۇ يهتـمهيـدۇ، ئهمـما ھۆكۈمهت ئـىسـتاتـىسـتىكـىسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان مهلۇم بـىر 

بـاھاالش نهتـىجـىسـىگه كۆرە، 2017 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىغـا قهدەر، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قـولـغا ئېلىنـغانـالرنـىڭ 

سانى پۈتۈن خىتايدىكىنىڭ بهشتىن بىرىگه توغرا كهلگهن. 

ئـانـار سـاقـچىخـانـىدا نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى («بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى»غـا) 

يـولـالش ئۈچۈن ئېلىپ كېلىنـگهنـلىكـىنـى بـايـقىدى. ئۇالرنـىڭ نۇرغۇنـى كۇيتۇن تهكشۈرۈش پـونـكىتـىغـا كـىرگهنـدە 

تـوسۇۋېلىنـغان، بـاشـقىلـىرى بـولـسا «بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى» تهرىپـىدىن ئـىشهنچسـىز دەپ بهلـگه 

قـويۇلـغانـالر بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى يـاشـانـغانـالر، ئـايـالـالر يـاكـى بـالـىالر ئـىدى. قـارىغـانـدا بۇالرنـىڭ 

ئائىلىسىدىكى ياش يىگىتلهر ئاللىقاچان تۇتۇلۇپ بولغاندەك قىالتتى. 

كۈنـدۈزى ئـانـارنـىڭ سـاقـچىخـانـىنـىڭ كـارىدورىدا ھهرىكهت قـىلـىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما 

تۇغـقانـلىرى ئۇنـى يـوقـلىغـىلـى كهلـگهنـدە، سـاقـچىالر دەررۇ ئۇنـى كـامېرغـا ئهكـىرىۋېتهتـتى. بهزىدە تـونۇش 

كـىشـىلهر كـىرىپ قـالـسا، ئـانـار ئۇالرنـىڭ ئۆزىنـىڭ تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرۈپ قېلىشـىدىن ئهنسـىرەپ، 

نـومۇس قـىلـىپ كېتهتـتى. ئـانـدىن ئۇ ئۇالرنـىڭ «ئـانـارمۇ بهلـكىم بـىزگه ئـوخـشاش بـىر قـىسـىم رەسـمىيهتـلىرىنـى 

بېجىرگـىلـى كهلـگهن بـولـسا كېرەك» دەپ ئـويـالپ قېلىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى ھېس قـىلـدى. بـىر قېتىم، ئۇنـىڭ بـىر 

كـونـا تـونۇشـى قـازاقـىسـتانـغا بېرىپ ئـاتـا - ئـانـىسـىنـى يـوقـالش رەسـمىيـىتـىنـى بېجىرىش ئۈچۈن كېلىپ قـالـدى. 

ئـانـارنـىڭ قـولـغا ئېلىنـغانـلىقـىدىن خهۋەر تـاپـقان بۇ ئـايـال ئـانـارنـى كۆرۈپ، ئۇ تهرەپـكه قـاراپ مېڭىۋىدى، 

ھېلىقـى يـاشـانـغان پـروفېسسور ئۇنـىڭغا ئـىشـارەت قـىلـىپ، ئۇنـى ئـانـارنـىڭ يېنىغـا بـارمـاسـلىقـقا ئۈنـدىدى. بۇ ئـايـال 

ئـىشـلىرىنـى بېجىرىپ چـىقـىپ كېتىشـتىن بۇرۇن ئـانـارغـا پـىچـىرالپ، ئـانـارنـىڭ ئـاپـىسـىغـا ئۇچۇر يهتكۈزۈپ 

قـويـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئـانـار كۆز يـاشـلىرىنـى زورىغـا بېسىپ، ئۇنـىڭ ئـارقـىسـىدىن ئۈن - تـىنسـىز قـاراپ 

قالدى. 

ئـانـار قـولـغا ئېلىنـىپ، 19 كۈن كېيىن، ھېلىقـى «چـوڭ ئـاكـا» سـاقـچىخـانـىغـا كـىرىپ كهلـدى. ئـانـار ئۇنـىڭ 

ئـىلـگىرى ئۆزىگه «كۆڭۈل بۆلـگهن»لـىكـىنـى ئـويـالپ، ئۈمـىدلهنـدى – دە، ئۇنـى چـاقـىرىپ، «مهن بۇ يهردىن 

قـاچـان چـىقـىپ كېتهلهيـمهن؟» دەپ سـورىدى. ئهمـما، ئۇ سـاقـچى ئـانـارغـا ۋە بـاشـقىالرغـا قـاراپ قـويۇپ: «سـىلهر 
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ئۆگـىنـىشـكه ئـاپـىرىلـىسـىلهر» دېدى. ئـانـار كـىشـىلهرنـىڭ كۇسۇلـداشـلىرىدىن «ئۆگـىنـىشـكه بېرىش»نـىڭ «قـايـتا 

تهربـىيـىلهش الگېرى»غـا بېرىش ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىۋالـغانـىدى. ئۇ ھاڭ – تـاڭ قېلىپ: «قـانـچه ئۇزۇن ئۆگـىنـىش 

قىلىمىز؟» دەپ سورىۋىدى، ھېلىقى ساقچى «يېرىم يىل» دېدى. 

ئهتـىسـى كهچـته كۈلـرەڭ چـاپـان كـىيـگهن، سۆرۈن تهلهت ئۈچ ئهر كهلـدى. ھهمـمهيـلهنـنىڭ ئۇالرغـا 

ئېگىلـىپ – پۈكۈلۈپ مۇئـامـىله قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرگهن ئـانـار ئۇالرنـىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارالر 

ئـىكهنـلىكـىنـى پهمـلىدى. ئهسـلىدە، ئۇالرنـىڭ بـىرى جـامـائهت خهۋپسـىزلـىك ئـىدارىسـى دۆلهت بـىخهتهرلـىك چـوڭ 

ئهتـرىتـىنـىڭ بـاشـلىقـى بـولـمىش ۋاڭ تـىڭ ئـىسـىمـلىك خـىتـاي ئـىدى. ئـانـار، يـاشـانـغان پـروفېسسور ۋە بـىر ئۇيغۇر 

يىگىت بۇ كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈشكه چاقىرتىلدى.  

ۋاڭ تـىڭ ئـانـاردىن قـازاقـىسـتان ۋىزىسـى تـوغـرىسـىدا بهزى سـوئـالـالرنـى سـورىدى. سـوئـال سـوراش 

جهريـانـىدا، بـىر ئهمهلـدار: «(چېگرادىن) چـىقـىپـال كهتـسهڭ، سېنى تـىزگـىنـلىگـىلـى بـولـمايـتتى - دە» دېدى. 

شۇنداق بولۇشىغا قارىماستىن، ساقچىخانىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئانارغا «ئهته قويۇپ بېرىلىسهن» دېدى. 

گهرچه چېن چۈەنـگو ئۆزىنـىڭ بـاسـتۇرۇش سـىيـاسـىتـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تهرتـىپـنى سـاقـالشـنىڭ زۆرۈر 

ۋاسـتىسـى دەپ تهسۋىرلـىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما سـىسـتېما ئـىچـىدىكـى كـىشـىلهرگه نـىسـبهتهن، تـوخـتاۋسـىز ئۆزگـىرىپ 

تۇرىدىغـان قـائـىدە، زوراۋان مهجبۇرالش تهدبـىرلـىرى ئـاسـاسهن ھۆكۈمهتسـىز، قـااليـمىقـان ۋەزىيهتـنى كهلتۈرۈپ 

چـىقـارغـانـىدى. بـىر سـاقـچى ئـانـارغـا كېتىشـتىن ئـىلـگىرى ئۆزىنـىڭ پۇشـايـمان قـىلـغانـلىقـى ۋە قـايـتا جـىنـايهت سـادىر 

قـىلـمايـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى بـىر ھۆجـجهتـكه ئـىمـزا قـويۇشـى كېرەكـلىكـنى ئېيتتى. ئـانـار بۇنـىڭغا جـاۋابهن، 

ئۆزىنىڭ نېمه جىنايهت سادىر قىلغانلىقىنى بىلمهيدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

«ئۇنداقتا، سهن نېمىشقا بۇ يهرگه كىرىپ قالدىڭ؟» دېدى ئۇ ساقچى. 

«چهتئهلگه چىققانىدىم» دېدى ئانار. 

سـاقـچى: «ئۇنـداقـتا ئهمـدى چهتـئهلـگه چـىقـىپ خـاتـالـىق سـادىر قـىلـمايـدىغـانـلىقـىڭنى يـاز» دېۋىدى، ئـانـار 

ئـىكـكىلـىنـىپ قـالـدى. بۇنـى كۆرگهن سـاقـچى ئۇنـىڭغا خـالـىغـانـچه بـىرەر نهرسه يېزىشـنى ئېيتتى. ئـانـار 

سـاقـچىخـانـىنـىڭ سـاقـالش رايـونـىدىن پـارتـىيه ژۇرنـىلـىدىن بـىرنـى تېپىپ، شۇنـىڭدىكـى بـىر قـىسـىم تهشۋىقـات 

شوئارلىرىنى كۆچۈردى. 

ئهتـىسـى ئهتـىگهنـدە، ئـانـار سـاقـچىخـانـىدىن چـىقـىپ ئـاپـىسـىغـا تېلېفون قـىلـىۋىدى، ئـاپـىسـى يـىغـالپ كهتـتى. 

ئـانـارنـىڭ شۇ ھامـان ئـاپـىسـىنـىڭ يېنىغـا ئۇچۇپ بـارغۇسـى بـار ئـىدى، ئهمـما سـاقـچىالر ئۇنـىڭ پـاسـپورتـىنـى 

تـارتـىۋالـغانـىدى. سـاقـچىالر ئۇنـىڭغا پـاسـپورتـنى قـايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـى دۆلهت 

بـىخهتهرلـىك ئهتـرىتـىنـىڭ رۇخسـىتـىنـى ئـالـمىسـا بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئـانـار دۆلهت بـىخهتهرلـىك ئهتـرىتـىنـىڭ 

ئـىشـخانـىسـىدىن ۋاڭ تـىڭنى تـاپـتى ۋە ئـاپـىسـىنـىڭ قېشىغـا قـايتقۇسـى بـارلـىقـىنـى ئېيتىۋىدى، ۋاڭ تـىڭ ئۆزىنـىڭ 

يۇقىرى دەرىجىلىك ئهمهلدارالردىن بۇ ھهقته يوليورۇق سورىشى كېرەكلىكىنى ئېيتتى.  
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كېيىنـكى ھهپـتىسـى، ئـانـار يهنه ۋاڭ تـىڭنى ئـىزدەپ بـاردى. ۋاڭ تـىڭ ئۇنـىڭغا «چېگرادا كـونـترول 

قـىلـىنغۇچـى» چېكىتـىنـىڭ ئۈچ ئـاي ئـىچـىدە ئـاپـتومـاتـىك بـىكـار بـولـىدىغـانـلىقـىنـى، شۇ چـاغـدا پـاسـپورتـىنـىڭ 

ئۇنـىڭغا قـايتۇرۇلـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتتى. ئـانـار گـاڭگىراپ قـالـدى. چۈنـكى، ئـايـرودرومـدا ئۇنـى تـوسۇۋالـغان خـادىم 

«چېگرادا كـونـترول قـىلـىنغۇچـى» چېكىتـىنـى بـىكـار قـىلـىش ئۈچۈن، ئـاكـتىپ تهدبـىر قـولـلىنـىشـى كېرەكـلىكـىنـى 

ئېيتقانـىدى. ئهمـما، ئـانـار بۇ ئهھۋالـنى چۈشهنـدۈرمهكـچى بـولـغانـدا، ۋاڭ تـىڭ ئۇنـى ئـىشـخانـىدىن 

چىقىرىۋەتتى. 

ئـاخـىرى ئـارىدىن ئۈچ ئـاي ئۆتـتى، ئـانـار ئـىشـنىڭ پۇخـتا بـولۇشـىنـى نهزەردە تۇتۇپ، يهنه بـىر كۈن 

ئـارتۇق سـاقـلىدى. ئـانـدىن يهنه ۋاڭ تـىڭنى ئـىزدىدى. ۋاڭ تـىڭ قـول ئـاسـتىدىكـى سـاقـچىالرنـى ئۇنـىڭ 

پـاسـپورتـىنـى قـايتۇرۇپ بېرىشـكه بۇيـرۇدى. ئـانـار ئۇھ دېدى – دە، دەرھال قـازاقـىسـتانـغا بـارىدىغـان بېلهتـنى 

زاكـاس قـىلـدى. ئهمـما ئـالـدىنـقى قېتىم ئۇنـى تـوسۇۋالـغان ئهمهلـدار، ئـايـرودرومـدا يهنه ئۇنـى تـوسۇۋالـدى. 

ئۇنىڭ «چېگرادا كونترول قىلىنغۇچى» چېكىتى يهنىال بىكار قىلىنمىغانىدى.  

«مهن سېنى ئهسكهرتكهن ئىدىمغۇ؟» دېدى ئۇ ئانارغا. 

بـىر نهچـچه سـائهتـتىن كېيىن، ئـانـار يهنه بـىر قېتىم ۋاڭ تـىڭنى ئـىزدەپ بـاردى. ۋاڭ تـىڭ ئۇنـىڭغا 

بـىزارلـىق ئـىلـكىدە گۆلهيـگىنـىچه، ئـانـارنـىڭ «چېگرادا كـونـترول قـىلـىنغۇچـى» چېكىتـىنـىڭ ھهقـىقهتهن بـىكـار 

قـىلـىنـغانـلىقـىنـى، بۇ ئۆزگـىرىشـنىڭ سـىسـتېمىدا كۆرۈلۈشـى ئۈچۈن، ئـازراق ۋاقـىت كېتىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى 

ئېيتىپ، يهنه بىر ھهپته ساقالپ باققىن، دېدى.  

ئـانـار ئۇنـىڭدىن ئۆزىنـىڭ گۇنـاھسىزلـىقـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان ھۆجـجهت چـىقـىرىپ بېرىشـنى سـورىۋىدى، ۋاڭ 

تـىڭ قـول ئـاسـتىدىكـى سـاقـچىالرغـا بۇيـرۇپ، ئۇنـىڭ كـونسۇلـخانـىدا پـاسـپورتـىنـى ئـالـماشـتۇرغـانـلىقـى سهۋەبـلىك 

تهكشۈرۈلـگهنـلىكـى، ئهمـما ھازىر گۇمـانـنىڭ يـوقـقا چـىقـىرىلـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا بـىر ئـىسـپات چـىقـارغۇزۇپ بهردى. 

مهزكۇر ئـىسـپاتـتا: «ئۇ ۋە ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت سـالـىدىغـان پـائـالـىيهتـلهرگه 

چېتىشـلىقـى بـارلـىقـى بـايـقالـمىدى. شۇڭا ئهمـدى چېگرادىن چـىقـسا بـولـىدۇ» دېيىلـگهنـىدى. ئۇ ئـاشۇ ئـىسـپاتـنى 

كۆتۈرگـىنـىچه ئهتـىسـىدىكـى نۆۋەتـچى ئـايـروپـىالنـغا چـىقـىشـقا ئۇرۇنۇپ كۆرگهن بـولسـىمۇ، يهنـىال چېگرادىن 

ئۆتكۈزۈلـمىدى. مهيـلى قـائـىدىلهرگه ئهمهل قـىلـىنـمىغـان بـولسۇن، يـاكـى ئهمهل قـىلـىدىغـان قـائـىدە دەيـدىغـان بـىر 

نهرسه يوق بولسۇن، ئانارنىڭ خىتاينىڭ قولىدىكى ئهسرگه ئايلىنىپ قالغانلىقى ئېنىق ئىدى. 

ئۇ ۋاڭ تـىڭنىڭ خـىزمهتـدىشـىدىن ئۆزىگه قـارىتـىلـغان چېگرا كـونـتروللۇقـىنـى بـىكـار قـىلـىش تهلـىپـىنـىڭ 

مۇنـاسـىۋەتـلىك تـارمـاقـالرغـا ئهۋەتـىلـگهنـلىكـىنـى بـىلـدى. مهزكۇر تهلهپ ئـالـدى بـىلهن كۇيتۇن قـاراشـلىق بـولـغان 

ئـاپـتونـوم ئـوبـالسـتنىڭ مهركـىزىگه، يهنـى 400 كـىلـومېتىر يـىراقـلىقـتىكـى غۇلـجا شهھىرىگه، ئـانـدىن ئۇ يهردىن 

كۇيتۇنـدىن 250 كـىلـومېتىر يـىراقـلىقـتىكـى ئۈرۈمـچىگه يـولـلىنـاتـتى. ئـانـار ئۆز رەسـمىيهتـلىرىنـىڭ ۋاقـتىدا بـىر تهرەپ 

قـىلـىنـىشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن، ئـاالقـىدار خـادىمـالرنـىڭ ئـارقـىسـىدىن مېڭىپ، ئۇالرنـى سۈيـلهپ تۇرۇشـنى 
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قـارار قـىلـدى. ئۇ پـويـىز ئـىسـتانسـىسـىغـا كهلـگهنـدىن كېيىن، ھهمـمه يهرگه ئېسىۋېتىلـگهن شـوئـارالرنـى كۆرۈپ، 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 19 - نۆۋەتـلىك مهمـلىكهتـلىك قۇرۇلـتىيـىنـىڭ بـاشـلىنـىش ئـالـدىدا تۇرغـانـلىقـىنـى 

بىلدى. بۇ سىياسىي جهھهتتىن سهزگۈر مهزگىل ئىدى. 

 ئـانـار غۇلـجىغـا كهلـگهنـدە ئۆزىنـىڭ كېچىكـىپ قـالـغانـلىقـىنـى بـىلـدى، ئۇنـىڭ ئـىلـتىمـاسـى ئۈرۈمـچىگه 

يـولـلىنـىپ بـولـغانـىدى. كېيىنـكى قېتىمـلىق پـويـىز يهنه بـىر نهچـچه سـائهتـتىن كېيىن يـولـغا چـىقـتى، شۇنـىڭ بـىلهن 

ئـانـار غۇلـجىدا يـاشـايـدىغـان كېسهلـچان ھامـمىسـىنـى يـوقـالپ بـاردى. ئۇالر چـاي ئـىچـكهچ پـاراڭلىشـىۋاتـقانـدا، 

ئانارنىڭ تېلېفونى سايرىدى.  

تېلېفون كۇيتۈن ساقچىخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرىدىن كهلگهنىدى.  

«سهن قهيهردە؟» دېدى ساقچى ۋارقىراپ تۇرۇپ. 

ئانار ئهھۋالنى ئۆز پېتى ئېيتتى. 

«تېخى بـىر نهچـچه كۈن ئـىلـگىرىال كۇيتۈنـدە ئـىدىڭغۇ؟ نېمىشـقا تۇيۇقسـىز غۇلـجىغـا كهتـتىڭ؟» دېدى 

ساقچىخانا مۇدىرى. 

ئۇ يهنه ئـانـاردىن پـويـىز بېلىتـىنـى رەسـىمـگه تـارتـىپ يـولـالپ، ئۆزىنـىڭ ھهقـىقهتهن غۇلـجىدا ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئـىسـپاتـالشـنى، شۇنـداقـال، مهلۇم بـىر ھۆجـجهتـكه ئـىمـزا قـويۇش ئۈچۈن دەرھال كۇيتۇنـغا قـايـتىپ كېلىشـنى 

تهلهپ قىلدى.  

«بۈگۈن كهچنىڭ پويىزىدىال قايتىپ كهل» دېدى ئۇ. 

مۇئـاۋىن سـاقـچىخـانـا مۇدىرى ئـانـارنـىڭ دېلوسـىغـا ئـاالھىدە كۆڭۈل بۆلـىدىغـانـدەك قـىالتـتى. مهزكۇر 

سـاقـچىخـانـا مۇدىرى يهنه ئـانـارنـىڭ (كۇيتۈنـگه قـاراپ) يـولـغا چـىقـقان – چـىقـمىغـانـلىقـىنـى سـوراپ ئۇچۇر 

يـولـلىدى. ئـانـار كۇيتۈنـگه كهلـگهنـدە، يېرىم كېچه بـولـغان بـولۇپ، مـاشـىنـا تـوخـتىتـىش ئـورنـى بـوش ئـىدى. ئۇ 

پـويـىز ئـىسـتانسـىسـىنـىڭ سـىرتـىدىكـى كـوچـا چـىرىغـى ئـاسـتىدا، ئۆزىنـى سـاقـالۋاتـقان بـىر سـاقـچى مـاشـىنـىسـىنـى 

كۆردى. مـاشـىنـىدا، بـىرى خـىتـاي، يهنه بـىرى قـازاق ئـىكـكى سـاقـچى بـار ئـىدى. يـول بـويـى بۇ ئـىكـكى سـاقـچى 

مـاشـىنـىدا زۇۋان سۈرمهي ئـولتۇرۇشـتى. ئـاخـىرى، ئـانـار ئۇالرنـىڭ ئۆزىنـى بۇنـچه جـىددىي چـاقـىرتـىپ كېلىشـىنـىڭ 

سهۋەبىنى سورىغاندا، قازاق ساقچى بوش ئاۋازدا ئۇنىڭ «مهكتهپ»كه ئهۋەتىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

بۇ سـاقـچىنـىڭ ئۆزىگه قـازاقـچه گهپ قـىلـغانـلىقـىنـى كۆرگهن ئـانـار ئۇنـىڭدىن سـوئـال سـورىسـام بـولـىدىكهن 

دەپ ئـويـالپ، ئـىشهنگۈسـى كهلـمىگهن ھالـدا: «مۇئـاۋىن مۇدىر مېنى ھۆجـجهتـلهرگه ئـىمـزا قـويۇش ئۈچۈن 

قايتىپ كهل دېگهنىدىغۇ؟ ماڭا چاقچاق قىلمايۋاتىدىغانسىز؟» دېدى.  

ئهمـما قـازاق سـاقـچى بېشىنـى چـايـقىغـىنـىچه: «چـاقـچاق قـىلـمىدىم» دېدى. سـاقـچىخـانـىدا ئـانـارنـىڭ نهرسه 

- كېرەكلىرى مۇسادىرە قىلىنىپ، ئۆزى يهنه كامېرغا سوالندى.  

2021، ئىيۇن-ئىيۇل 63 ئۇيغۇرالر 23-سان



ئهتـىسـى، ئۇ يهنه بـىر قېتىم سـاالمهتـلىك تهكشۈرتۈشـكه ئېلىپ بېرىلـدى. ئېنىقـكى بۇ ئۇنـى «قـايـتا 

تهربىيىلهش»كه ئهۋەتىشتىن ئىلگىرىكى زۆرۈر تهرتىپ ئىدى.  

ئهمـما ئـانـار بۇ رېئالـلىقـنى قـوبۇل قـىاللـمىدى. بۇ (مۇشۇ خـىل ئهھۋالـغا دۇچ كهلـگهن كـىشـىلهردە) كۆپ 

 (VİKTOR FRANKL) ئۇچـرايـدىغـان ئـىنـكاس بـولۇپ، ئـاۋسـترىيه روھىي كېسهلـلهر دوختۇرى ۋىكـتور فـرانـكل

بۇنـى «كېچىكتۈرۈپ جـازالـىنـىش خـام خـىيـالـى» دەپ ئـاتـىغـانـىدى. فـرانـك بۇ خـىل خـام خـىيـالـنىڭ 

ئـىسـكهنـجىسـىدە قـالـغانـدىكـى ھېسسىيـاتـنى نـاھايـىتـى يـاخشـى بـىلهتـتى. چۈنـكى، ئۇ نـاتسـىسـتالرنـىڭ چـوڭ 

قـىرغـىنـچىلـىقـى مهزگـىلـىدە ئـاۋشـىۋىز (AUSCHWİTZ) جـازا الگېرىغـا ئهۋەتـىلـگهنـىدى. ئۇ كېيىنـچه 

ئهسـلىمـىسـىدە شۇنـداق دەپ يـازىدۇ: «پـويـىز ۋوگـزالـغا كـىرىپ بـولـغانـدىن كېيىنمۇ، <ئهڭ ئـاخـىرقـى مـىنۇتـقىچه> 

يهنىال ئهھۋال بۇنچه ناچار بولۇپ كهتمهس، دەپ ئويلىغانىدىم». 

 (4)

ئـانـار بـىلهن يهنه بـىر ئۇيغۇر ئـايـال سـاقـچىخـانـىدىن ئهچـىقـىلـىپ، سـىم رىشـاتـكىالر بـىلهن قـورشـالـغان بـىر 

رايـونـغا ئېلىپ كېلىنـدى. ئۇ يهرگه «كۇيتۇن شهھهرلـىك كهسـپىي مـاھارەت تهلـىم – تهربـىيه بـاشقۇرۇش 

ئـىدارىسـى» دېگهن ۋىۋىسـكا ئېسىلـغانـىدى. ئـىچـىدە ئۈچ قهۋەتـلىك بـىنـا بـار بـولۇپ، ئـىلـگىرى سـاقـچىخـانـا 

بـولـغان بۇ بـىنـا، ئـوپۇل – تـوپۇلـال ئۆزگهرتـىپ ئـىشـلىتـىلـگهنـىدى. ئـانـار بـىلهن ھېلىقـى ئۇيغۇر ئـايـال بـىنـاغـا 

ئېلىپ كـىرىلـگهنـدىن كېيىن، تـامـغا قـاراپ تۇرۇشـقا بۇيـرۇلـدى. ئـانـار بۇ يهرنـى ئـىنـچىكه كۆزىتـىپ بـاقـماقـچى 

بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما چـىراغ بهك سۇس بـولـغاچـقا، مۇمـكىن بـولـمىدى. ئۇنـىڭ يېنىدا تۇرغـان ئۇيغۇر ئـايـال 

بولسا يىغالپ كهتتى. 

«قااليمىقان مىدىراشما!» دېدى بىر ساقچى ۋارقىراپ تۇرۇپ. 

ئـانـار بۇ سـاقـچىنـىڭ خـىتـايـچىسـىنـىڭ ئـانـچه يـاخشـى ئهمهسـلىكـىنـى كۆرۈپ، كهيـنىگه بۇرۇلۇپ ئۇنـىڭ 

قـازاق ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىدى – دە، كۆڭلىدە ئۇنـىڭدىن (يهنـى ئۆز دىنـداشـلىرىغـا، قېرىنـداشـلىرىغـا قـارشـى 

دۈشـمهن ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىۋاتـقان بۇ مهلئۇنـدىن) تـولـىمۇ سهسـكىنـىپ كهتـتى. ئـانـدىن بۇ ئـىكـكى ئـايـال 

ئۈچـىنـچى قهۋەتـكه ئېلىپ چـىقـىلـدى. يـولـدا، ئـانـار كۈلـرەڭ فـورمـا كـىيـگهن بـىر نهچـچه ئهر مهھبۇسـنى كۆردى – 

يۇ، ئۇالرنىڭ تاتىراڭغۇ چىرايىدىن چۆچۈپ، دەرھال كۆزىنى ئهپقاچتى.  

ئـانـار بـىر چـوڭ ئۆيـگه ئېلىپ كـىرىلـدى ۋە كـىيـىمـلىرى سـالـدۇرۇلۇپ، پۈتۈن بهدىنـى تهكشۈرۈلـدى. ئۇ 

كـىيـىنـىش جهريـانـىدا، ئۆزىنـىڭ بۇ يهردە قـانـچىلـىك تۇرىدىغـانـلىقـىنـى سـورىۋىدى، بـىر قـوغـدىغۇچـى: «19 - 

قۇرۇلتايدىن ئىلگىرى ئادەم قويۇپ بېرىلمهيدۇ، 19 - قۇرۇلتايغا يهنه بىر قانچه كۈن قالدى» دېدى. 
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قـامـاقـخانـا ئـىشـخانـىدىن ئۆزگهرتـىلـگهن بـولۇپ، تـام، ئـىشـىك ۋە دېرىزىلـىرىگه تۆمۈر لـوم ئـورنـىتـىلـغاچـقا، 

قـارىمـاقـقا گـويـا تۆمۈر قهپهسـكىال ئـوخـشايـتتى. ئـىشـىك كېشهكـكه تۆمۈر زەنـجىر بـىلهن بـاغـالنـغان بـولۇپ، ئـاران 

ئـوتتۇز – قـىرىق سـانـتىمېتىرال ئـاچـقىلـى بـوالتـتى. مهھبۇسـالر ئـىشـىكـتىن كـىرىپ - چـىقـىشـتا يـانـچه بـولۇپ 

ئۆتۈشـكه مهجبۇر ئـىدى. ئـانـارنـىڭ ھۇجـرىسـىنـىڭ كهڭلىكـى تۆت مېتىر، ئۇزۇنلۇقـى بهش مېتىر، ئـىچـىگه قـوش 

قهۋەتلىك كارىۋاتتىن بهشى قويۇلغان، تورۇسقا ئۈچ كامېرا ۋە بىر مىكروفون ئورنىتىلغان ئىدى. 

كـامېردا يـىغـىدىن كۆزلـىرى قـىزىرىپ كهتـكهن بـىر نهچـچه ئـايـال بـار ئـىدى، كېيىن يهنه بـىر قـانـچه ئـايـال 

ئېلىپ كېلىنـدى. ئۇالر بـىردەك ھالـدا خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 19 - قېتىمـلىق مهمـلىكهتـلىك قۇرۇلـتىيـى 

سهۋەبـىدىن سـىسـتېمىلـىق ھالـدا قـولـغا ئېلىنـدۇق (يهنـى قۇرۇلـتايـدىن كېيىنـال، قـويۇپ بېرىلـىمـىز) دەپ قـارايـتتى. 

ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى WHATSAPP يۇمـشاق دېتالـىنـى ئـىشـلهتـكهنـلىكـى ئۈچۈن تۇتۇلـغانـىدى. بـىر قـىز 

ئـامېرىكـادا ئۇنـىۋېرسـىتېتتا ئـوقۇۋاتـقان بـولۇپ، تۇغـقان يـوقـالش ئۈچۈن يۇرتـىغـا قـايـتقانـدا، تـاپشۇرۇق 

تـاپشۇرۇش ئۈچۈن VPN ئـىشـلهتـكهنـلىكـى ۋە GMAİL (گۇگېلنىڭ ئېلخهت مۇالزىمـىتـى)غـا كـىرگهنـلىكـى 

ئۈچۈن تۇتۇلـغان. ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا يهنه ئـائـىلـىسـىدىكـىلهر بـىلهن تۈركـىيهگه سـايـاھهتـكه بـارغـانـلىقـى ئۈچۈن 

قولغا ئېلىنغان 17 ياشلىق بىر قىزمۇ بار ئىدى. 

ئـانـار بـىلهن بـىلـله ئېلىپ كېلىنـگهن ئۇيغۇر ئـايـالمۇ ئـاشۇ كـامېرغـا تهقسـىم قـىلـىنـغانـىدى. ئۇ خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ تهشۋىقـات خـىزمهتـچىسـى بـولۇپ، ئۇنـىڭ ئـانـارغـا ئېيتىشـىچه، ئۇ بـىر قـانـچه يـىل ئـىلـگىرى 

قهشـقهرگه ئۇچـىدىغـان ئـايـروپـىالنـنىڭ بېلىتـىنـى سېتىۋالـغان، ئهمـما قۇم بـورىنـى سهۋەبـىدىن ئـايـروپـىالن 

ئۇچـالـمىغـاچـقا، ئـاۋىيـاتسـىيه شـىركـىتـى ئـايـرودرومـدىكـى ھهمـمهيـلهنـنى مهلۇم بـىر مېھمانـخانـىغـا ئـورۇنـالشـتۇرغـان. 

كېيىن، كۇيتۈن سـاقـچىلـىرى ئۇنـى قـولـغا ئـالـغان ۋە ئـاشۇ مېھمانـخانـىدا گۇمـانـلىق ئـىكـكى كـىشـى بـارلـىقـىنـى، 

شۇڭا بۇ ئـايـالـنىڭمۇ شۇالر بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـولۇشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى ئېيتقان (تـىپـىك خـىتـايـچه تهپهككۇر، 

ت). گهرچه ئۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۈچۈن خـىزمهت قـىلسـىمۇ، ئهمـما ئۇيغۇر بـولـغانـلىقـى، يهنه كېلىپ 

ئـىكـكى گۇمـانـدار بـىلهن بـىر مېھمانـخانـىدا تۇرغـانـلىقـى (گهرچه بۇنـى ئۆزى ئـورۇنـالشـتۇرمـىغـان بـولسـىمۇ) 

ساقچىالرنىڭ گۇمانىنى قوزغاشقا يېتىپ ئاشاتتى. 

ئـاتـالـمىش «قـايـتا تهربـىيهلهش الگېرلـىرى» دوختۇرخـانـا ۋە يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرگه زىنھار ئـوخشـىمـايـدىغـان 

بـولۇپ، چېن چۈەنـگو بۇ جـايـالرنـى «ئـارمـىيهگه ئـوخـشاش بـاشقۇرۇش، تۈرمـىگه ئـوخـشاش قـوغـداش» 

توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈرگهنىدى.  

ئـانـار ۋە بـاشـقا ئـايـالـالر يـالـتىراق سـىزىقـلىق، ئۈسـتىگه رەسـىم چـاپـالنـغان كۈلـرەڭ «ئـوقۇغۇچـىالر 

فـورمـىسـى»نـى كـىيـىشـكه مهجبۇر بـولـدى. ئهر قـاراۋۇلـالر كـارىدورنـى ۋە بـىنـانـىڭ سـىرتـىنـى 24 سـائهت چـاراليـتتى. 

ئـايـال خـىزمهتـچىلهر بـولـسا ئـىنـتىزامـغا مهسـئۇل بـولۇپ، ئۇالر ئـانـار ۋە بـاشـقىالر قهيهرگـىال بـارسـا، ھهتـتا 
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ھاجهتـخانـىغـىمۇ ئهگـىشـىپ بـاراتـتى. قـاراۋۇل يـوق يهردە، كۆزىتـىش كـامېراسـى بـار ئـىدى. ھهتـتا مۇنـچىدا 

يۇيۇنغاندىمۇ بۇ ئىككىسىدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايتتى. 

بۇ يهردە پهقهت خـىتـايـچىال سۆزلـىشـىشـكه رۇخـسهت قـىلـىنـاتـتى. بهزى يـاشـقا چـوڭ ئـايـالـالر خـىتـايـچه بـىر 

ئېغىزمۇ گهپ قـىاللـمايـتتى، شۇڭا ئۇالر ئهسـته تۇتۇشـقا تېگىشـلىك بـىر نهچـچه سۆزنـى ھېسابـقا ئـالـمىغـانـدا، 

ھهرۋاقـىت سۈكۈت قـىلـىشـى كېرەك ئـىدى. ھهركـىم ھهرقـانـداق ئۆيـگه كـىرگهنـدە «دوكـالت!» دەپ تـوۋلـىشـى 

كېرەك ئـىدى. ئهمـما نۇرغۇن ئـايـالـالر بۇ قـائـىدىنـى ئۇنتۇپ قېلىپ، قـاراۋۇلـالرنـىڭ غهزىپـىنـى قـوزغـاپ 

قـويـغانـىدى. «بـىڭتۈەن»دىن كهلـگهن بـىر قـاراۋۇل شۇ سهۋەبـلىك دائـىم كۆپـچىلـىكـنى تـىل – ھاقـارەتـكه 

كۆمۈۋېتهتـتى. ئۇنـىڭ چـىشـىغـا تېگىپ قـويـغانـالر جـازالـىنـاتـتى. جـازا تهدبـىرلـىرى كـىچـىك ئۆيـگه سـوالپ قـويۇش، 

كېچىچه يـولۋاس ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇرغۇزۇش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـاالتـتى. ئۇ دائـىم تهرىنـى ئۆزگهرتـمهي 

تۇرۇپ: «ئهگهر ئىپادەڭ ياخشى بولمىسا، بۇ يهردە ئۆمۈر بويى قالىسهن» دەيتتى. 

ئـانـار ئۆزلـىرىنـىڭ ھهر ۋاقـىت كـونـترول ئـاسـتىدا ئـىكهنـلىكـىنـى تېزال چۈشـىنـىپ يهتـتى. ئۇالر ھهر كۈنـى 

چـوقۇم دەل سـائهت سهكـكىزدە ئـورنـىدىن تۇرۇشـى كېرەك ئـىدى، مۇنـچا ۋە ھاجهتـخانـىغـا بـارغـانـدىن بـاشـقا 

ۋاقـىتـتا، 24 سـائهتـنىڭ ھهمـمىسـىنـى كـامېردا ئۆتكۈزەتـتى. ئۇالرنـىڭ يۈزلـىرىنـى يۇيۇشـى ۋە چـىش چـوتـكىلـىشـىغـا 

ئۈچ مـىنۇت، كـىچـىك تهرەت قـىلـىشـىغـا بـىر مـىنۇت ۋاقـىت بېرىلهتـتى. يۇيۇنۇش ۋاقـتى بهش مـىنۇتـتىن ئېشىپ 

كهتـسه بـولـمايـتتى، بهزى ئـايـالـالر ۋاقـىتـنى مۆلـچهرلـىيهلـمىگهنـلىكـتىن، بهدىنـىدىكـى سـوپۇنـنى چـايـقىۋېتىشـكه 

ئۈلگۈرەلمهستىنال، مۇنچىدىن قوغالپ چىقىرىالتتى. 

تـامـاق يېگهنـدە، بۇ ئـايـالـالر كـامېرنـىڭ ئـىچـىدە ئـىشـىكـكه دۈمـبىسـىنـى قـىلـىپ، بـىر رەت بـولۇپ تـىزىلـىپ، 

تـامـاق ھارۋىسـىنـى سـاقـاليـتتى. ئۇالرغـا بېرىلـگهن ئـىسـتاكـان ۋە قـاچـىالر نـاچـار سۇلـياۋدىن يـاسـالـغان بـولۇپ، ئـانـار 

بۇ قـاچـا ۋە ئـىسـتاكـانـنىڭ ئـىسسـىق يېمهكـلىك ئۇسۇلـغانـدىن كېيىن لۆمۈلـدەپ كهتـكهنـلىكـىنـى كۆرۈپ، 

زەھهرلـىك مـاددىالرنـىڭ يېمهك - ئـىچـمىكـىگه سـىڭىپ كېتىشـىدىن قـاتـتىق ئهنسـىرىدى. ئـانـارنـىڭ كـامېرىدا 

ئۈسـتهل يـوق ئـىدى. ئهمـما، ھهمـمهيـلهنـنىڭ ئـورۇنـدۇقـى بـار بـولۇپ، ئۇالر ئـاشۇ ئـورۇنـدۇقـتا ئـولتۇرۇپ، قـاچـا - 

قۇچـىالرنـى يهرگه قـويۇپ، ئېڭىشـىپ تـامـاق يېيىشـكه مهجبۇر ئـىدى. ئهگهر ئۇالر (ھايۋانـنىڭ ھهلهپـلىرىدىنمۇ 

بهتـتهر بۇ تـامـاقـالرنـى كۆڭلى تـارتـمىغـانـلىقـتىن) تـامـاقـنى بهك ئـاسـتا يـاكـى بهك ئـاز يېسه، تهنـبىھ ئـاڭاليـتتى. 

يـاشـانـغان ئـايـالـالر ۋە چـىشـىدە مهسـىله بـارالر بۇ جهھهتـته بهكـال قـىيـنىالتـتى. ئهمـما ئۇالرنـىڭ يېشى ۋە كېسىلـى 

ئۇالرنى ھاقارەتلىنىشتىن قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايتتى. 

كۈنـدۈزى، مهھبۇسـالرنـىڭ كـارىۋاتـتا ئـولتۇرۇشـىغـا يـول قـويۇلـمايـتتى - يۇ، چۈشـلۈك تـامـاقـتىن كېيىن، 

ئۇخـالش ئۈچۈن مهجبۇرىي يـاتقۇزۇالتـتى. كهچ سـائهت ئـونـدا، ئۇالر ئۇخـالشـقا بۇيـرۇالتـتى. ئهمـما كـامېردىكـى 

چـىراغـالر ھهرگـىز ئۆچۈرۈلـمهيـتتى. ئۇالرنـىڭ ئهدىيـال يـاكـى لۆڭگه بـىلهن كۆزىنـى يېپىۋېلىشـىغـىمۇ يـول 

قـويۇلـمايـتتى (يـاشـراق مهھبۇسـالر ئۈسـىتـىدىكـى كـارىۋاتـتا ئۇخـالشـنى تهلهپ قـىلـىپ، يـاشـانـغانـالرنـىڭ پهسـتىكـى 
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كـارىۋاتـتا ئـازراق بـولسـىمۇ يـورۇقلۇقـتىن خـالـىي ئۇخـلىۋېلىشـىغـا شـارائـىت يـارىتـىپ بېرەتـتى). بـىرەركـىم گهپ 

قـىلـىپـال قـالـسا، كـانـايـدىن قۇالقـنى يـارغۇدەك تهنـبىھ ئـاۋازى ئـاڭلىنـىپ، كـامېردىكـى ھهمـمهيـلهنـنى تهڭ بـىئـارام 

قـىالتـتى. كهچـته تـازىلـىق ئۆيـىنـى ئـىشـلىتـىشـنى تهلهپ قـىلـغانـالر قـاراۋۇلـالرنـىڭ ھاقـارىتـىگه ئۇچـرىغـاچـقا، بـارا - 

بارا كۆپچىلىكمۇ ھاجهتخانىغا چىقىمىز دېمهس بولدى.  

ئۇالر چۈشكۈن ئـىدى، ئـازاب ئـىچـىدە تـولـغىنـاتـتى، دائـىم تـىل - ھاقـارەتـكه ئۇچـراپ تۇرسـىمۇ، 

دەرتـلىرىنـى ئـىچـىگه يۇتۇشـقا مهجبۇر ئـىدى. چۈنـكى ئۇالر قـايغۇ - ھهسـرىتـىنـى ئـىپـادىلـىگهنـلىكـى ئۈچۈنمۇ 

جـازالـىنـاتـتى. «بۇ يهردە يـىغـالشـقا بـولـمايـدۇ» دەيـتتى قـاراۋۇل ئۇالرغـا. الگېر ئۇالرغـا كـامېراغـا كۆرسهتـمهسـتىن، 

يۈزلىرىنى بۇراپ، ئۈن - تىنسىز يىغلىغىنىچه ئۇخالپ قېلىشنى ئۆگهتكهنىدى. 

ئـانـار بۇ يهرگه كهلـگهنـدىن كېيىنـكى 12 - كۈنـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 19 - نۆۋەتـلىك 

مهمـلىكهتـلىك قۇرۇلـتىيـى ئـاخـىرالشـتى ۋە ئـايـال مهھبۇسـالر جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى ئـىدارىسـىنـىڭ مهسـئۇلـلىرى 

تهرىپىدىن سوراققا تارتىلدى.  

ئـانـار بـىر سـوراقـخانـىغـا ئېلىپ كېلىنـدى، بـىر سـاقـچى ئۇنـىڭغا: «ئـىشـلىرىڭ ئـاسـاسـىي جهھهتـتىن 

ئېنىقـالنـدى» دېدى. ئـانـار دۆلهت بـىخهتهرلـىك ئهتـرىتـى ئۇنـىڭ گۇنـاھسىزلـىقـىنـى ئـىسـپاتـاليـدىغـان يـازمـا 

مـاتېرىيـالـالر بـىلهن تهمـىنـلىگهن تۇرۇقلۇق، ئۆزىنـىڭ نېمىشـقا قـايـتا تهربـىيهلهش الگېرىغـا ئهكېلىنـگهنـلىكـىنـى 

سورىدى. ساقچى بۇنىڭ سهۋەبىنى بىلمهيدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

سـوراق قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، كۆپـچىلـىك قـويۇپ بېرىلـىشـنى تۆت كۆز بـىلهن كۈتۈشـكه بـاشـلىدى. ئهمـما 

ھېچكىم قـويۇپ بېرىلـمىدى. ئـانـدىن، ئـانـارنـىڭ تۇتۇپ تۇرۇلـغىنـىغـا بـىر ئـاي بـولـغانـدا، الگېر مهسـئۇلـلىرى 

كۆپـچىلـىكـنىڭ ھهپـتىدە ئـالـته كۈن خـىتـاي تـىلـىنـى ئۆگـىنـىشـنى بـاشـاليـدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. مهلۇم بـىر 

تۇتقۇنـنىڭ ئۈچ ئـاي خـىتـاي تـىلـى ئۆگهنـگهنـدىن كېيىن قـويۇپ بېرىلـگهنـلىكـىنـى ئـاڭلىغـان ئـانـار «مهنمۇ بـارلـىق 

دەرسلهرنى ئاسانال تامامالپ، <ئوقۇش پۈتتۈرەلهيمهن>» دەپ ئويلىدى. 

سـىنـىپ ئـانـارنـىڭ كـامېرىنـىڭ يېنىدىال بـولۇپ، ئۇنـىڭمۇ (ئـىشـىك – دېرىزە دېگهنـدەك) ھهمـمه يېرىگه 

تۆمۈر لـومـالر ئـورنـىتـىلـغانـىدى. سـىنـىپـقا قـاتـار - قـاتـار ئۈسـتهل تـىزىلـغان بـولۇپ، ئـالـدى تهرەپـتىكـى تۆمۈر 

تـوسۇقـنىڭ كهيـنىدە بـىر مۇنـبهر بـار ئـىدى. ھهر بـىر بۇلۇڭغا بـىردىن كـامېرا ئـورنـىتـىلـغان بـولۇپ، دەرس 

ۋاقتىدا، ئىككى ساقچى قاراۋۇللۇق قىالتتى. 

ئۇالرغـا دەرس ئۆتـكهن Y مۇئهلـلىم ئهسـلىدە مهلۇم بـىر بـاشـالنغۇچ مهكـتهپـنىڭ ئـوقۇتقۇچـىسـى بـولۇپ، 

مهكتىپىدىن يۆتكهپ كېلىنىپ، ھهپتىنىڭ كۆپ قىسمىدا بۇ يهردە تۇرۇشقا مهجبۇر بولغانىدى.  

تۇتقۇنـالرغـا ئۈچ مـىڭ خـىتـايـچه خهت ئۆگـىنـىش ۋەزىپـىسـى تـاپشۇرۇلـغانـىدى. گهرچه ئـانـارنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان بـىر قـانـچه مهھبۇس شۇنـىڭدىن ئـىكـكى ھهسـسه كۆپ خـىتـايـچه خهتـنى بـىلسـىمۇ، ئهمـما مهھبۇسـالرنـىڭ 

خـىتـايـچىنـى قـانـچىلـىك راۋان سۆزلـىيهلـىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ئۇالر بـاشـقىالر تـاپشۇرۇقـىنـى ئـىشـلهپ بـولـغانـغا قهدەر 
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قـايـتا - قـايـتا تـاپشۇرۇق ئـىشـلهشـكه مهجبۇر ئـىدى. بهزى يـاشـانـغان ئـايـالـالر ئهزەلـدىن مۇنـتىزىم خـىتـاي تـىلـى 

تهربـىيهسـى كۆرۈپ بـاقـمىغـاچـقا، دەرسـته بهكـال قـىيـنىلـىپ كېتهتـتى. ئـانـار ۋە بـاشـقا بـىر قـانـچهيـلهن ئۇالرنـى 

جازادىن قۇتۇلدۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا مهخپىي ياردەم قىالتتى. 

ھالبۇكـى، بۇ دەرسـلهرنـىڭ تـىل بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى يـوق ئـىدى. مهلۇم بـىر ھۆكۈمهت ھۆجـجىتـىدە 

دېيىلـگىنـىدەك، قـايـتا تهربـىيـىلهش تۇتقۇنـالر بـىلهن ئۇالرنـىڭ يهرلـىك كۈلتۈرى ئـوتتۇرىسـىدىكـى بـاغـلىنـىشـنى 

ئۈزۈشـنى مهقـسهت قـىلـغانـىدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ مهزكۇر ھۆجـجىتـىدە «<نهسـلىنـى قۇرۇتۇش، يـىلـتىزىنـى 

كېسىش، بـاغـلىنـىشـنى ۋە مهنـبهنـى ئۈزۈش> تهدبـىرلـىرىنـى داۋامـالشـتۇرۇش ۋە چـوڭقۇرالشـتۇرۇش» تهلهپ 

قىلىنغانىدى. 

ئـانـار ۋە بـاشـقىالر كـومـپارتـىيه نـاخشـىلـىرىنـى ئۆگـىنـىشـى ۋە ھهر قېتىمـلىق تـامـاقـتىن بۇرۇن يۇقـىرى ئـاۋازدا 

ئېيتىشـى كېرەك ئـىدى (ئهگهر ئۇالرنـىڭ قـىزغـىنـلىقـى يېتهرلـىك بـولـمىسـا، قـاراۋۇلـالر يېمهكـلىك بهرمهيـدىغـانـلىقـى 

بـىلهن تهھدىت سـاالتـتى). ھهر كۈنـى ئهتـىگهنـدە، ئۇالر ئـورنـىدىن تۇرۇپ، دۆلهتـكه بـولـغان سـاداقـىتـىنـى 

كۆرسهتمىسه بولمايتتى: 

خىتاي كومپارتىيهسىنى قىزغىن سۆيىمىز! 

ئۇلۇغ ۋەتهننى قىزغىن سۆيىمىز! 

خىتاي خهلقىنى قىزغىن سۆيىمىز! 

خىتايچه سوتسىيالىزمنى قىزغىن سۆيىمىز! 

ئۇالر يهنه خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئېشىشـىنـى ۋە قۇدرىتـىنـى مهدھىيهلـىگهن «يۈز يـىلـلىق دولقۇن ـــ خـىتـاي 

چۈشـى» قـاتـارلـىق فـىلـىمـلهرنـى كۆرۈشـكه، شۇنـداقـال فـىلـىمـنى كۆرۈپ بـولـغانـدىن كېيىن، گۇرۇپـپىالرغـا بۆلۈنۈپ 

مۇزاكـىرىلـىشـىشـكه مهجبۇرلـىنـاتـتى. تۇتقۇنـالر تهشۋىقـات شـوئـارىنـى تهكـرارالپ، كـومـپارتـىيـىنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ 

جـىنـايهت ئۆتكۈزۈشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئـالـغانـلىقـىغـا مـىنـنهتـدارلـىق بـىلـدۈرۈشـى كېرەك ئـىدى. شهنـبه كۈنـى، 

تهكـلىپـلىك خـادىمـالر تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش قـانۇنـى تـوغـرىسـىدا دەرس سۆزلهيـتتى. تۇتقۇنـالر يهنه دىنـىي 

ئاشقۇنلۇقنىڭ 75 تۈرلۈك «ئىپادىسى»نىمۇ يادلىمىسا بولمايتتى. 

ئـانـار بۇنـداق دەرسـلهرنـى «تېرور»لۇقـقا قـارشـى تۇرۇش قـورالـى سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىشـنى تـولـىمۇ بـىمهنـىلـىك 

دەپ قـارايـتتى. چۈنـكى، بۇ يهرگه سـوالنـغان يـاش ئـايـالـالرنـىڭ بهزىلـىرى ھهپـته ئـاخـىرىدا بهزمـىخـانـىالرغـا بېرىپ 

قـويـىدىغـانـالردىن بـولۇپ، دىن بـىلهن ئـاسـاسهن مۇنـاسـىۋىتـى يـوق ئـىدى، دىنـىي ئـاشقۇنلۇقـتىن تېخىمۇ ئېغىز 

ئـاچـقىلـى بـولـمايـتتى. يـاشـانـغان ئـايـالـالر گهرچه ئهنـئهنـىۋىراق بـولسـىمۇ، ئۇالرمۇ (خـىتـايـغا) تهھدىت 
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شهكـىلـلهنـدۈرەلـمهيـتتى. ئهمـما ئۇالرنـى الگېرغـا سـولـىۋالـغانـدا، كۈلتۈرەل ئهنـئهنـىلهرنـىڭ ئهۋالدمۇ ئهۋالد 

داۋاملىشىشىنى توسۇپ قالغىلى بوالتتى.  

ئـانـار ۋە بـاشـقا مهھبۇسـالر دائـىم نـومۇر كۆرسـىتـىشـكه مهجبۇر ئـىدى. بۇ نـومۇرالر زىيـارەتـكه كهلـگهن 

كـومـپارتـىيـىنـىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارلـىرى ئۈچۈن ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان بـولۇپ، ئۇالر كۆپـچىلـىكـنىڭ 

«ئىلگىرىلهش» ئهھۋالىنى ۋە «قايتا تهربىيهلهش الگېرى»نىڭ ئۈنۈمىنى تهكشۈرگىلى كېلهتتى.  

بۇ نـومۇرالر دەسـلهپـته قـاراۋۇلـالر ئۇخـاليـدىغـان ئۆيـدە رېپىتـىس قـىلـىنـاتـتى. كۆپـچىلـىك شـى جـىنـپىڭنىڭ 

سۆزىنـى دېكالمـاتسـىيه قـىلـىشـى، ۋەتهنـپهرۋەرلـىك نـاخشـىلـىرىنـى ئېيتىشـى، ئۇسسۇل ئـويـنىشـى ۋە خـىتـاي 

كۈلتۈرىگه بـولـغان ئـىپـتىخـارلـىق تۇيغۇسـىنـى ئـىپـادىلـىشـى كېرەك ئـىدى. «ھهرۋاقـىت تهبهسسۇم قـىلـىپ تۇرۇڭالر، 

بۇ يهردە ئىنتايىن خۇشال ئىكهنلىكىڭالر ئىپادىلهنسۇن» دەيتتى قاراۋۇل. 

ئـانـار بۇ خـىل نـومۇرالردىكـى ئـاسـاسـلىق ئـارتـىس ئـىدى. چۈنـكى، ئۇ خـىتـاي تـىلـىنـى پـىششـىق بـىلـىدىغـان، 

مۇنـتىزىم تهربـىيه كۆرگهن بـولـغاچـقا، الگېر دائـىرىلـىرى ئۇنـىڭغا تـايـىنـىپ «قـايـتا تهربـىيهلهش»نـىڭ 

مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغانلىقىنى ئىسپاتلىيااليتتى. 

ھهر قېتىمـلىق زىيـارەت جهريـانـىدا، يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارالر: «خـاتـالـىقـىڭالرنـى تـونۇپ 

يهتـتىڭالرمۇ؟» دەپ سـورايـتتى، تۇتقۇنـالر بۇنـىڭ ئۈچۈن ئـالـلىقـاچـان يـازمـا تۆۋىنـامه تهيـيارالپ قـويـغان 

بـوالتـتى. قـاراۋۇلـالرمۇ «تۆۋىنـامه يـازمـىغـانـالر الگېردىن مهڭگۈ چـىقـىپ كېتهلـمهيـدۇ» دەپ قـورقۇتۇپ تۇراتـتى. 

بۇ خـىل مهجبۇرىي تۆۋە قـىلـدۇرۇشـنىڭ مهنـتىقـىسـى نـاھايـىتـى ئېنىق ئـىدى، يهنـى تۇتقۇنـالر ئهركـىنـلىكـكه 

ئېرىشمهكچى بولسا چوقۇم ئۆزىنى ئىنكار قىلمىسا بولمايتتى.  

ئـانـار ۋە بـاشـقا مهھبۇسـالر قـايـتا - قـايـتا «تۆۋە» قـىلـدى – يۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ ھېچقايسـىسـى قـويۇپ 

بېرىلـمىدى، بـارا - بـارا ئـانـارنـىڭ ئۈمـىدلـىرى بهربـات بـولـدى. 2018 - يـىلـى 2 - ئـايـدا، خـىتـايـنىڭ چـاغـىنـى 

يېتىپ كهلدى، كۆپچىلىك چاغانلىق نومۇرغا تهييارلىق قىلدى. 

ئـانـدىن نـومۇر ئـورۇنـدايـدىغـان ۋاقـىت يېقىنـالشـقانـدا، ئـانـار شۇ قېتىمـلىق پـائـالـىيهتـتىن كېيىن ئهسـلىدە 

«ئـوقۇغۇچـى» بـولـغان بـارلـىق مهھبۇسـالرنـىڭ قـويۇپ بېرىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـاڭلىدى. ئـانـار كـانـادادا مهكـتهپـكه 

تـىزىمـالتـقانـلىقـتىن، ئۆزىنـىڭمۇ ئـوقۇغۇچـى ئـىكهنـلىكـىنـى مهسـئۇل خـادىمـالرغـا ئېيتىۋىدى، ئۇالر ئـانـارنـى قـويۇپ 

بېرىشـكه قـوشۇلـدى. ئـانـار ھهتـتا ئۆزىنـىڭ قـويۇپ بېرىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى بـىر جهدىۋەلـنىمۇ تـولـدۇردى. 

مۇدىر ئۇنـىڭغا رەسـمىي يـولـغا چـىقـىش ۋاقـتىنـى سـاقـالشـنى ئېيتتى. ئهمـما، ئـانـار نۇرغۇن قېتىم زەربـىگه ئۇچـرىغـان 

بولغاچقا، بۇ ئىشتىن ئانچه ئۈمىد كۈتۈپ كهتمىدى. 

 (5)

2021، ئىيۇن-ئىيۇل 69 ئۇيغۇرالر 23-سان



ئـانـار ۋە بـاشـقا ئـوقۇغۇچـىالر قـويۇپ بېرىلـىشـنى كۈتۈپ تۇرغـانـدا، جـازا الگېرىنـىڭ بـاشقۇرغۇچـىلـىرى 

تۇيۇقسـىزال قـويۇپ بېرىش قـارارىنـى ئهمهلـدىن قـالـدۇردى. بـىر قـاراۋۇلـنىڭ ئـانـارغـا ئېيتىشـىچه، بۇنـىڭغا بـىر 

خـىتـاي ئهمهلـدارنـىڭ (يهكهن نـاھىيهلـىك پـارتـكومـنىڭ سـابـىق سېكرېتارى ۋاڭ يـوڭجىنـى دېمهكـچى) يۇقـىرىنـىڭ 

رۇخسـىتـىسـىزال الگېردىكـىلهرنـى قـويۇپ بهرگهنـلىكـى ئۈچۈن ۋەزىپـىسـىدىن ئېلىپ تـاشـالنـغانـلىقـى سهۋەب 

بـولـغانـمىش. «ھازىر ھېچكىم سـىلهرنـى قـويۇپ بېرىشـنى خـالـىمـايـدۇ، چۈنـكى ھېچكىمـنىڭ بۇ مهسـئۇلـىيهتـنى 

ئۈستىگه ئالغۇسى يوق» دېدى ئۇ قاراۋۇل. 

ئـانـارنـىڭ تۇتۇپ تۇرۇلـغان ۋاقـتى ئۇزارغـانسېرى، ئۇنـىڭ ئهركـىنـلىك يـولـى شۇنـچه خـىرەلـىشـىپ 

كېتىۋاتـاتـتى. دەل شۇ مهزگـىلـدە، الگېر خـادىمـلىرى «نـومۇر سـىسـتېمىسـى»نـى يـولـغا قـويـدى. بۇ سـىسـتېمىغـا 

كۆرە، تۇتقۇنـالرنـىڭ ھهربـىرىگه نـومۇر قـويۇالتـتى، نـومۇرى مۇئهيـيهن چهكـكه يهتـكهنـلهر، ئۇرۇق – تۇغـقانـلىرى 

بـىلهن كۆرۈشۈش (ئهلۋەتـته الگېر ئـىچـىدە)، ھهتـتا قـويۇپ بېرىلـىش قـاتـارلـىق بهزى ئـىمـتىيـازالرغـا ئېرىشهلهيـتتى. 

ئـىمـتىھانـدا يـاخشـى نهتـىجه ئـالـسا نـومۇرغـا ئېرىشـكىلـى بـوالتـتى. تهشۋىقـات شـوئـارلـىرىنـى پۇخـتا ئـىگـىلـىگهنـلىكـنى 

ئهكـىس ئهتتۈرىدىغـان «ئـىدىيـىۋى دوكـالت»مۇ نـومۇر ئېلىشـنىڭ ۋاسـىتـىلـىرىدىن بـىرى ئـىدى. مهھبۇسـالر بـىر - 

بـىرىنـى پـاش قـىلسـىمۇ (چـاقسـىمۇ) نـومۇر ئـاالاليـتتى. ئـانـارنـىڭ ئهسـلىمـىسـىگه كۆرە، ئۇنـىڭ يـاتـىقـىدا خۇددى 

كامېراغا ئوخشاش (ھهممىنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان) بىر مهھبۇس بار ئىدى. 

ھهركـىم ئۆزىدىن نـومۇر تـارتـىلـىشـتىن تهشۋىشـلىنـىپـال يۈرەتـتى. شۇنـچىكـى خـاتـالـىق سهۋەبـلىكـال، قـاراۋۇلـالر 

سـىزدىن بـىر نـومۇر تـارتـىلـغانـلىقـىنـى جـاكـاراليـتتى. ئهگهر مهسـىله ئېغىرراق بـولـسا، ئـون نـومۇر تـارتـىلـىشـى مۇمـكىن 

ئـىدى. لېكىن، كۆپـچىلـىك ئۆزىنـىڭ زادى قـانـچه نـومۇرى بـارلـىقـىنـى پهقهتـال بـىلـمهيـتتى ۋە شۇ سهۋەبـلىك مۇشۇ 

«نومۇر»نىڭ زادى مهۋجۇت ياكى ئهمهسلىكىنىمۇ جهزملهشتۈرەلمهيتتى.  

2018 - يـىلـى قـىشـتا، تۈركۈمـلىگهن يېڭى مهھبۇسـالر الگېرغـا ئېلىپ كېلىنـدى. ئـاڭالشـالرغـا قـارىغـانـدا، 

بۇ كـىشـىلهر (پـاالنـى رايـونـدىن مۇنـچه ئـادەم تۇتۇلۇشـى كېرەك دېگهن شهكـىلـدە) بېكىتـىلـگهن نـورمـىغـا ئـاسـاسهن 

تۇتۇلـغانـىدى. «بـىرلهشـمه جهڭ قـىلـىش سۇپـىسـى»غـا ئـىشـتىراك قـىلـغان بـىر ئهمهلـدارنـىڭ كېيىن «كـىشـىلـىك 

ھوقۇقـنى كۆزىتـىش تهشـكىالتـى»غـا ئېيتقىنـىدەك: «بـىز كـىشـىلهرنـى خـالـىغـانـچه قـولـغا ئېلىشـقا بـاشـلىدۇق: 

مهھهلـلىدە جېدەل چـىقـارغـان، ھاراقـكهش، بـىكـار تهلهت دېگهنـلهرنـى قـارىقـويۇق قـولـغا ئـالـدۇق ۋە ئۇالرنـى 

ئـاشقۇنـالر دېدۇق». بۇ تۇتقۇنـالرنـىڭ ئـىچـىدە، كـىچـىك دۇكـان ئـاچـىدىغـان بـىر ئـايـالمۇ بـار بـولۇپ، ئۇ 

«دۇكىنىغا قېمىز ئهكېلىپ بېرىدىغان كىشى گۇمانلىق» بولغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان. 

ئـانـار تۇرۇۋاتـقان الگېرغـا ئهكېلىنـگهن يېڭى مهھبۇسـالرنـىڭ ئېيتىشـىچه، ئۇالر الگېرغـا ئهكېلىنـىشـتىن 

ئـىلـگىرىكـى تۇتۇپ تۇرۇش ئـورنـىدا ئۇيغۇر ۋە قـازاق مهھبۇسـالرنـىڭ بېشىغـا خـالـتا، پۇت – قـولـىغـا زەنـجىر – 
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كـىشهن سېلىنـغان. قـاتـتىق ئۇرۇلـغان، يېگىلـى بـولـمايـدىغـان يېمهكـلىكـلهرنـى يېيىشـكه مهجبۇرالنـغان، 

مهھبۇسالرنىڭ كارىۋاتلىرى پوق – سۈيدۈك ۋە قان ئىزلىرى بىلهن تولغان. 

ئـايـالر شۇ تهرىقـىدە ئۆتۈپ كېتىۋەردى، مهھبۇسـالر بـارغـانسېرى تۈگـىشـىپ كېتىۋاتـاتـتى. بهزىلهرنـىڭ 

چېچى بـالـدۇرال ئـاقـىرىپ كهتـتى. نۇرغۇن ئـايـالـالرنـىڭ ھهيـزى تـوخـتاپ كهتـتى. ئـانـار بۇنـىڭ الگېردا مهجبۇرىي 

ئۇرۇلغان ئوكۇل ياكى بېسىم سهۋەبىدىن ئىكهنلىكىگه جهزم قىاللمايتتى.  

بـىر كۈنـى دەرسـته، ئـائـىلـىسـىدىكـىلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى الگېرغـا سـوالنـغان بـىر قـىز تۇيۇقسـىز ھوشـىدىن 

كېتىپ، يهرگه يـىقـىلـدى. ئـاشۇ سـىنـىپـتا ئـوقۇۋاتـقان ئـاچـىسـى يۈگۈرۈپ سـىڭلىسـىنـىڭ يېنىغـا بـاردى. كۆپـچىلـىك 

يـىغـالشـقىنـىچه ئۇ قـىزغـا يـاردەم بېرىشـكه تهمشـىلـىۋىدى، قـاراۋۇلـالر تهرىپـىدىن تـوسۇۋېلىنـدى. قـاراۋۇلـالر 

بۇنـىڭلىق بـىلهنـال قـالـماي «يـىغـالشـما!» دەپ تـوۋلـىدى ۋە سـاقـچى كـالـتىكـى بـىلهن تۆمۈر رېشاتـكىغـا ئۇرۇپ 

ھهيۋە قىلدى. «بىز قورقۇنچ ئىلكىدە يىغىمىزنى توختىتىشقا مهجبۇر بولدۇق» دەيدۇ ئانار. 

روھىي ئـازابـنىڭ ئـاالمهتـلىرىنـى ھهمـمىال جـايـدا كۆرگـىلـى بـوالتـتى. ھېچقانـچه مۇنـتىزىم مـائـارىپ 

تهربـىيهسـى كۆرمـىگهن بـىر ئۇيغۇر ئـايـال خـىتـايـچه تېكىسـتلهرنـى ۋە خهتـلهرنـى يـادالش ئۈچۈن قـاتـتىق 

تـىرىشـقانـىدى. بـىر كۈنـى كهچـته ئۇ تۇيۇقسـىز ۋارقـىراپ - جـارقـىراپ، كـىيـىمـلىرىنـى يـىرتـىپ، كـارىۋاتـنىڭ 

ئـاسـتىغـا كـىرىۋالـدى ۋە ھېچكىمـنى ئۆزىگه يېقىن كهلتۈرمـىدى. قـاراۋۇل دوختۇرنـى بـاشـالپ كـىرىپ كېلىپ، 

ئۇنـى ئهچـىقـىپ كهتـتى. ئهمـما، الگېر مهسـئۇلـى ئۇنـى يـالـغانـدىن كېسهل بـولۇۋالـغان دەپ، كـامېرغـا 

قـايتۇرۇۋەتـتى. شۇنـىڭدىن كېيىن، بۇ ئـايـال پـات – پـاتـال تـارتـىشـىپ قېلىپ، دوختۇرخـانـىغـا ئېلىپ بېرىلـغان 

بولسىمۇ، ئهمما الگېردىن قويۇپ بېرىلمىدى. 

ئـانـارمۇ ئۆزىنـى بـارغـانسېرى ئـاجـىزلـىشـىپ كېتىۋاتـقانـدەك ھېس قـىلـىۋاتـاتـتى، دېمىسـىمۇ ئۇ ئـورۇقـالپ 

كېتىۋاتـاتـتى. يېگهن – ئـىچـكهنـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى، ھهتـتا بـىر يۇتۇم سۇنـىمۇ يـانـدۇرۇۋېتهتـتى. ئۇ ئـاخـىرى 

قۇسۇشنى توختىتىش ئۈچۈن دورا يېيىشكه مهجبۇر بولدى.  

بـىر قېتىم، خـىتـاي قـاراۋۇل ئۇنـىڭغا الگېرنـىڭ مۇئـاۋىن مۇدىرىنـىڭ «ئـانـارنـىڭ بۇ يهردە تۇرۇشـى ۋاقـىت 

ئـىسـراپـچىلـىقـىدىن بـاشـقا نهرسه ئهمهس» دېگهنـلىكـىنـى ئېيتىۋىدى، ئـانـار ئۆزىنـىڭ بـىئـارام بـولـغانـلىقـىنـى 

ئـىپـادىلـىسه بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئـويـالپ كۈلۈپ قـويـدى – يۇ، ئهمـما قـاراۋۇل كهتـكهنـدىن كېيىنـال، كـامېرادىن 

دالدىلىنىپ تۇرۇپ ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي يىغلىۋەتتى. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

(داۋامى كېيىنكى ساندا)
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مانا بۇ مېنىڭ ئۇستازىم

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

ھېيتاخۇن مهمتىمىن



ئۇستازىم مۇھهممهت ئېلىئاخۇن خهلپىتىمنى ئهسلهيمهن 

ھېيتاخۇن مهمتىمىن 

يـىتۈك ئـالـىم، مۇدەررىس مۇھهمـمهت ئېلىئـاخۇن خهلـپىتـىم 1930-يـىلـى خـوتهنـنىڭ چـىرا نـاھىيـىسـى، چـىرا 

كهنـتىدە تۇغۇلـغان. ئـىلـگىرى كېيىن بـولۇپ بـاشـالنغۇچ دىنـىي بـىلـىمـلهرنـى چـىرىدا ئـوقۇغـانـدىن كېيىن، 1947-

يـىلـى پـىيـادە مېڭىپ بېرىپ كېرىيهدىكـى قـالۇق مهدرىسـىدە سهرپ ۋە نهھىۋدىن بـاشـالپ ئۈچ يـىلـدەك ئـوقۇغـان. 

1953-يـىلـى شۇ دەۋردە خـوتهنـدىن ئۇالغ ئـارقـىلـىق قـاتـنىغـانـدا بـىر نهچـچه ھهپـتىدە يېتىپ بـارىدىغـان 

قهشـقهرگه مـىڭبىر جـاپـادا ئـاشـلىق سـودىگهرلـىرىنـىڭ كـارۋىنـىغـا قـوشۇلۇپ بېرىپ، مهشھۇر خـانـلىق مهدرىسـته 

ئـاتـاقـلىق ئۆلـماالردىن ئـىمـىن مهۋلـىۋى دامـولـالم قـاتـارلـىقـالردىن ئـىلـىم تهھسىل قـىلـغان. ئۇ يـىلـالر دەل مهدرىس، 

مهسـچىتـلهرنـىڭ كـىرىم مهنـبهسـى بـولـغان تېرىلغۇ يهر ۋە مـال-چـارۋىالر كـوممۇنـىسـت قـىزىل ئـارمـىيه تهرىپـىدىن 

تـارتـىۋېلىنـغاچـقا، مهدرىسـىگه ئـوقۇغـىلـى كهلـگهن تـالـىپـالرنـىڭ كۈنـدۈزى مهدىكـارچـىلـىق قـىلـىپ، ئـىشـلهپ جـان 

بېقىشـىغـا تـوغـرا كېلهتـتى. مهمهت ئېلى خهلـپىتـىممۇ ئهتـىگهن-ئـاخـشام ئهپـكهچـته سۇ تـوشۇپ مهدىكـارچـىلـىق 

بـىلهن جېنىنـى بېقىپ، ئېشىنـغان ۋاقـىتـتا ئـوقۇپ ئۇسۇلۇددىن، ئۇسۇل فـىقھى ۋە ئۇسۇل ھهدىس قـاتـارلـىق 

بىلىملهرنى ئوقۇپ، دىنىي ئىلىملهر بويىچه دەۋرىگه نىسبهتهن بىر قهدەر يۇقۇرى مهلۇماتلىق ئالىم بولغان. 

خهلـپىتـىم 1958-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 11-كۈنـى قهشـقهر سـاقـچى بـاشـقارمـىسـى تهرىپـىدىن ئـىنـقىالپـقا قـارشـى 

چـىقـقان ئۇنسۇر دەپ قـولـغا ئېلىنـىپ، ئۇدا ئۈچ يـىل قـاراڭغۇ زىنـدانـغا تـاشـالنـغان. كـوممۇنـىسـت ھۆكۈمهت 

زىنـدانـدىن سـىرتـقا چـىقـىرىپ بـاشـقارمـىنـىڭ پـارچه-پۇرات ئـىشـلىرىغـا سـالـغان، 1965-يـىلـغا كهلـگهنـدە مهخـپىي 

سـوت ئېچىلـىپ تـوققۇز يـىلـلىق ھۆكۈم كېسىلـگهن ۋە پهيـزاۋاتـتىكـى قـاراقـچىن مهيـدانـىغـا ئۆتكۈزۈپ بېرىلـگهن. 

خهلـپىتـم تۇرغـان بۇ جـايـدا قـاغـىلـقتىن ئـابـدۇلھېكىم مهخسۇم، ئـابـدۇرېشىت قـارىم، ئهمهتـخان كـىتـاپـچى، يـاقۇپ 

قـارىم، سهدرىدىنـخان مهخسۇم ۋە سـالـىھجان قـارىم قـاتـارلـىق ئۆلـىمـاالرمۇ بـار بـولۇپ، ھهمـمىسـىنـى ئـايـرىم-ئـايـرىم 

گۇرۇپـپىالرغـا تهقسـىم قـىلـىۋېتىدۇ. خهلـپىتـىمـنى بـولـسا 4-قـورالـلىق ئهتـرەتـكه تهقسـىم قـىلـىدۇ. خهلـپتىم بۇ 

ئهتـرەتـته بـوز يهر ئېچىش، دېھقانـچىلـىق قـىلـىش ئـىشـلىرى بـىلهن ئېغىر ئهمـگهكـكه سېلىنـىش ئـارقـىلـىق تۈرمه 

جـازاسـىنـى ئۆتهيـدۇ. خهلـپىتـىم 1968-يـىلـى تۈرمـىدىن قـويۇپ بېرىلـىپ، ئـارقـىدىن قـاراقـچىن مهيـدانـى 

تهۋەلـىكـىدىكـى ئـاتـالـمىش يېڭى ھايـات مهيـدانـىغـا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـىدۇ. بۇ مهيـدانـنىڭ تۈرمـىدىن پهرقـى ھهر ئـاي 

بـاھالـىنـىپ يـاخشـى ئـىشـلىگهنـلهرگه ئـايـدا 18 يۈەن مـائـاش بېرىلـىشـتىنـال ئـىبـارەت ئـىدى. كـادىرالردىن رۇخـسهت 
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ئـااللـىسـا ئۈچ-تۆت ئـايـدا بـىر قېتىم بـازارغـا بـارااليـدىغـان بـولـىدۇ. 1970-يـىلـى پهيـزاۋات قـاراقـچىن 

مهيـدانـىدىن مـارالبېشى تهۋەلـىكـىدىكـى جـاڭبۇ يېڭى ھايـات مهيـدانـىغـا ئۆتكۈزۈپ بېرىلـىدۇ. بۇ جـايـدىمۇ 

مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـىپ، بـوز يهر ئېچىش، يهر تېرىش ۋە چـارۋا بېقىشـقا سېلىنـىدۇ. شۇنـداق قـىلـىپ يهنه 

تـوققۇز يـىلـنى مهجبۇرىي ئهمـگهك مهيـدانـلىرىدا ئۆتكۈزىدۇ. ئـالـدى-كهيـنى بـولۇپ 18 يـىلـلىق ھايـاتـى شۇ 

تهرىقـىدە خـىتـايـنىڭ قـولـىدا نـابۇت بـولـىدۇ. تۈرمـىدىن چـىقـىپـال خـوتهنـگه قـايـتىپ كېلىپ، ئـوقۇ-ئـوقۇتۇش ۋە 

دىنـي مـائـارىپـقا ئۆزىنـى بېغىشـلىغـان خهلـپىتـىم 80- يـىلـالردىن تـاكـى ئـاخـىرقـى ئۆمـرىگه قهدەر خـوتهن ئـىلـچى 

نـاھىيـىسـىگه قـاراشـلىق دۆڭۋاغ مهھهلـلىسـىدە تـالـىپ ئـوقۇتۇش بـىلهن شۇغۇلـلىنـىدۇ. 2004-يـىلـى تـومۇز ئېيىدا 

كېسهل سهۋەبى بىلهن ۋاپات بولىدۇ. 

مهنـدە مۇشۇ خهلـپىتـىمـنىڭ قـالـدۇرغـان ئۆچـمهس ئـىزلـىرى بـار. مهرھۇمـنىڭ كېچىنـى-كۈنـدۈزگه ئۇالپ 

دەرس ئۆتۈشـلىرىنـى ئـويـلىسـام، ھۆرمـىتـىم ئـاشـىدۇ. خهلـپىتـىم تـالـىپـلىرىدىن ھېچقانـداق مـاددىي ھهق ئـالـمايـتتى. 

بـىركۈنـى خهلـپىتـىم خـوتهن شهھىرىدىن 300 كـىلـومېتىر يـىراقـلىقـتىكـى بـىزنـىڭ چـىرا نـاھىيه نۇرى يېزىسـىدىكـى 

ئۆيـىمـىزگه كېلىپ، بـىرنهچـچه كۈن تۇرغـان ۋە مهن ئـائـىلـىمـىزدىكـى ئېشهك ھارۋىسـى بـىلهن يېزىدىكـى بـىرقـىسـىم 

جـايـالرنـى ئـايـالنـدۇرغـىنـىم ئېسىمـدە. ئهسـلىدە خهلـپىتـىم ھاالل ئهمـگىكـى بـىلهن ئـاز بـولسـىمۇ كـىرىم قـىلـىش 

ئۈچۈن بۇ تـاغـلىق يېزىمـىزدىن خـام تېرە سېتىۋالـغىلـى كهلـگهن ئـىكهن. دادام رەھمهتـلىك ئۆلـىمـاالرنـى، 

ئـوقۇمۇشـلۇق ئـىنـسانـالرنـى بهك ئـىززەتـلهيـدىغـان بـولۇپ، مهھهلـلىدىكـى ئۆلـىمـاالرنـىمۇ قـولـىدىن كېلىشـىچه يۆلهپ 

تۇراتـتى. خهلـپىتـىمـنىڭمۇ ئـىززىتـىنـى قـىلـىپ ئۇزاپ مـاڭىدىغـان كۈنـى يېزىمـىزنـىڭ ئـادىتـى بـويـىچه پهتنۇسـقا بـىر 

نهچـچه يۈز يۈەن پۇلـنى قـويۇپ، ئـاز بـولسـىمۇ يـوللۇقـلىرى بـولسۇن، دېسه خهلـپىتـىم پۇلـنى زاكـات دەپ ئـويـالپ 

قـالـغانمۇ، قهتـئىي ئـالـغىلـى ئۇنـىمـىغـان. «مېنىڭ چهتـئهلـدە ئـوقۇيـدىغـان تـالـىپـلىرىم بـار، شۇالر مېنىڭ نـامـىمـدىن 

تىجارەت قىلىپ ھالىمدىن خهۋەر ئېلىپ  تۇرۇۋاتىدۇ، ماڭا دۇرۇس كهلمهيدۇ» دەپ رەت قىلغان ئىدى.   

مهدرىس دېسه كۆپــلىرىڭالر يــوغــان دەرۋازىســى بــار، ھهشهمهتــلىك قــورۇ بــولــغىيــمىدى؟-دەپ 

قـالـماڭالر. نهچـچه مـىڭ تـالـىپ خـوتهنـدىكـى ئـاقكۆڭۈل خهلـقىمـىزنـىڭ قـورۇلـىرىدىكـى بـىرەر ئېغىز ئۆيـلىرىدە 

ھهقسـىز يېتىپ قـوپۇپ، مۇھهمـمهد ئهلـى خهلـپىتـىم، ئـابـدۇلـئهھهت مهخسۇم، مۇھهمـمهد زاكـىر خهلـپىتـىم، 

مۇھهمـمهد قۇربـان دامـولـالم قـاتـارلـىق خـىتـاي زىنـدانـلىرىدىن سـاق-سـاالمهت قۇتۇلۇپ چـىقـقان ئۆلـىمـاالردىن 

ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرۇلغان ئۆيلهرگه جهم بولۇپ دەرس ئاالتتى. 

 خـىتـاي سـاقـچىلـىرى چـارالشـقا كېلىدىغـان ۋاقـىتـىنـى بـىرقـىسـم ئـاقكۆڭۈل ئۇيغۇر سـاقـچىالر ئـالـدىن مهزكۇر 

ئۇسـتازالرغـا خهۋەر قـىلـىپ قـويـىدىغـان بـولـغاچـقا، كۆپ ھالـالردا قۇتۇلۇپ قـاالتتۇق، بهزىدە تۇتۇلۇپ 

قـالـىدىغـان چـاغـلىرىمـىزمۇ بـوالتـتى. خهلـپىتـىمـنىڭ دۆڭۋاغـدىكـى ئۆيـىنـىڭ كهيـنىدە كـىچـىكـكىنه ئېتىزلـىقـى بـار 

ئـىدى، سهي-كۆكـتات تېرىيـتتى. بـىز يـىلـدا بـىرنهچـچه كۈنـال قـاچـانـكى يـاردەمـلىشـىپ ئـىشـلىشـىپ بهرسهك، 
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چـوقۇم ئېسىل تـامـاقـالرنـى ئهتكۈزۈپ غـىزاالنـدۇرمـاي يـاتـىقـىمـىزغـا قـايـتقىلـى قـويـمايـتتى. كېيىن چۈشهنـسهم بۇ 

خهلپىتىمنىڭ تالىپلىرىنى بىكارغا ئىشلهتكهن، ھهققىنى يىگهن بولۇپ قالماي دېگىنى ئىكهن. 

 ئۇسـتازىمـىز مۇھهمـمهت ئېلىئـاخۇن خهلـپىتـىم، ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ ئۆلـىمـالـىرى ئـىچـىدە ئـاز ئۇچـرايـدىغـان 

نـادىر ئۇسـتازالردىن بـىرى ئـىدى. مهرھۇم ئۇسـتاز (خـىتـاي تۈرمـىسـىسـىن چـىقـقانـدىن كېيىن) بـىر ئۆمۈر ھايـاتـىنـى 

تهلـىم- تهربـىيه بـىلهن ئۆتكۈزگهچـكه، دۇنـيانـىڭ زىبۇ-زىنـنهتـلىرىگه بېرىلـمىگهن، كېچىنـى-كۈنـدۈزگه ئۇالپ 

دەرس ئۆتۈش بـىلهن مهشغۇل بـولـغانـلىقـتىن تـوي-تۈكۈن، نهزىر-چـىراق دېگهنـدەكـلهرگـىمۇ ئـاسـاسهن 

قـاتـناشـمىغـان ئـىدى. ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ ئـىسـتىقـبالـىغـا زىيـانـلىق، قۇرۇق تـاالش تـارتـىشـالرغـا، مـىلـلهتـنىڭ دىقـقىنـى  

بۇرايـدىغـان يـوقـالڭ زىددىيهتـلهرگه قهتـئىي كـىرمهيـتتى. ھهتـتا 90-يـىلـالرنـىڭ ئـالـدى-كهيـنىدە ئهۋج ئـالـغان 

سـوپـى-ۋاھابـى تهرەپـبارزلـىقـىغـىمۇ ئـارىلـىق سـاقـاليـتتى. تـىنـىمسـىز ۋە خۇپـىيـانه تـالـىپ تهربـىيـىلـىگهن ۋە 

جهمـىيهتـنىڭ نـىزا-ئـىخـتىالپـلىرىغـا ئـارىلـىشـىپ كهتـمىگهنـلىكـى سهۋەبـلىك، خـىتـاي مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىرىمۇ  

خهلـپىتـىمـنىڭ كـىمـلىكـىنـى ئـاسـاسهن بـىلـىپ كهتـمهيـتتى. بـىز خهلـپىتـىمـنى ئۇسـتام دەپ ئـاتـايتتۇق. بۇنـداق 

ئـاتـاش مهلۇم جهھهتـتىن مهدرىسـته ئـوقۇۋاتـقان تـالـىپـالرنـىڭ ئۆز-ئـارا پـاراڭلىرىدا خهلـپىتـىمـنىڭ ئـىسـمىنـىڭ تـىلـغا 

ئېلىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن پايدىلىق ئامىل دەپ قارىالتتى.  

خهلـپىتـىم ۋاپـات بـولـغانـدا جـىنـازىسـىغـا خـوتهن خهلـقىدىن ئـونـمىڭالرچه ئـادەم قـاتـناشـقان بـولۇپ، 

ئـادەمـنىڭ كۆپـلىكـىدىن قـاتـتىق چۆچـىگهن خـىتـاي خهلـپىتـىم ۋاپـات بـولـغانـدىن كېيىن، كـىمـلىكـى ھهقـقىدە 

ئـاالھىدە تهكشۈرۈش ئېلىپ بـارغـانـىكهن. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا  ئـىسـالم بـىلـىمـلىرىدە ئـىلـىم تهھسىل 

قـىلـغانـالرنـىڭ كۆپ قـىسـمى خهلـپىتـىمـدىن بـىۋاسـته دەرس ئـالـغان يـاكـى خهلـپىتـىمـنىڭ تـالـىپـلىرىدىن دەرس ئـالـغان 

بولۇشى كېرەك دېسهك، ئاشۇرۋەتكهن بولمايمىز... 

ئۇسـتازىمـىزغـا ئـالـالھ رەھمهت قـىلـغاي! يـاتـقان جـايـى جهنـنهتـته بـولـغاي! ئۇنـىڭ شـاگـىرتـلىرىنـى 

خهلپىتىمدىن ئۈلگه ئېلىشقا نېسىپ قىلغاي! 

خهلپىتىمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئوقۇلغان مهرسىيه 

كهتتى 

(مۇخهممهس) 

قىلىپ دىلالرنى كۆپ مهھزۇن، قهدىرلىك خهلىپىتىم كهتتى، 

ئۆگهتمهكنى نىشان قىلغان پىداكار ھهزرىتىم كهتتى، 
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كاتاڭدا ھارۋا سۆرەشكه چىداملىق ئىچ ئېتىم كهتتى، 

مائارىپ ئۇلىنى تۇتقان مادارىم، قۇربىتىم كهتتى، 

ساداقهتنى شۇئار قىلغان جاپالىق خىزىرىم كهتتى. 

يورۇتتى مىڭلىغان دىلىنى، مائارىپ مهشئىلى بولدى، 

بىلىم ئهھلىنى تهييارالش مۇرادى مهھسۇلى بولدى، 

زامانمۇ ئاڭا تار كهلدى، جۇدۇنلۇق مهزگىلى بولدى، 

تىكهنلىك بولسىمۇ قهتئىي مېڭىش جان ۋە دىلى بولدى، 

بۈيۈك مهقسهتكه يهتمهكته غورۇرۇم غهيرىتىم كهتتى. 

ئىلىمگه قهلبىمدە ھهر دەم، مۇھهببهت ئۇردى تاشتى، 

ئۇزۇن ئىزدەندى ھارماستىن، داۋاندىن ئاخىرى ئاشتى، 

بۈيۈك ئارمانىغا دوستالر، قهدىناس ئهھلى ماسالشتى، 

شۇڭا سانسىزلىغان تالىپ دىلىدا ئىلمى ئورناشتى، 

مانا قايغۇ پۈتۈن يۇرتقا تېپىلماس، جۈرئىتىم كهتتى. 

نهسىبه ئىزدىمهي ئهسال، زىرائهت يا تىجارەتتىن، 

نهزەرنى قايتۇرۇپ قهتئىي غهرەزلىك بهختۇ-ئامهتتىن، 

دىلىم يىغاليدۇ، ئهي دوستالر، شهرەپ ۋە شهۋكىتىم كهتتى. 

زامانالر ھهپسىدە ئۆتتى، گويا باھاردەك ياشلىقى، 

قىينىدى ئهمگهك ۋە ئاچلىق ئهسال يېتىشمهي ئاشلىقى، 

پۈكۈلدى قامىتى-قهددى، كهتتى يىگىتلىك شادلىقى، 

زۇلۇم دەرۋازىسىن ئاچقاچ ئهينى زاماننىڭ باشلىقى، 

يۈرىكى زەربه، گۆش لهخته پىغان ۋە ھهسرىتىم كهتتى. 

پهزىلهت بابىدا كامىل تۇرۇپ، ئهسال كېرىلمهستىن، 

زاماندىن شان شهرەپ، كهلسه ئاڭا قىلچه بېرىلمهستىن، 

ئىزىدىن قوپمىدى ئهسال، ئىشى ھهم بېجىرىلمهستىن، 
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كىچىككه مېھرىبان، چوڭغا تېگىشلىك ھۆرمىتىم كهتتى. 

ئۆزىگه چوڭ تهلهپ قويغاچ نىشانىغا ئالمىدى نامنى، 

ھاياتى ئىش-ئىزى ، جهزمهن كىشىگه ئهسلىتهر شامنى، 

يۈرەكى سوقتى ئىرفان دەپ، تېگىدىن چىڭدىدى تامنى، 

يېتهكلهشكه كۆڭۈل بۆلدى، ئىلىم يولىدىكى خامنى، 

ئوچۇق يۈز بهكمۇ، مېھماندوست، كۆڭۈل سۆھبىتىم كهتتى. 

قىيىندۇر بىز ئۈچۈن تاپماق بۇنىڭدەك ئىلمىي رەھبهرنى، 

ھاۋا بىرله ھېسابالشماس ئىرادە روھى قهيسهرنى، 

تاراتقان ئهلگه ھهر دائىم ئىلمىدىن مىشكى ئهنبهرنى، 

ئاجايىپ تۆھپىكار بولغان تۇرۇپ تۇرمۇشتا كهمتهرنى، 

رىزا ، ھهق يولىدا ھارماس، سهمىمىي ئۈلپىتىم كهتتى. 

ۋاپاتى، بىر تۇيۇق بولغاچ، ئېغىر چۈمدۇق، مۇسىبهتكه، 

ئهكهلدى بۇ خهۋەر ماتهم مۇسۇلمانغا شهرىئهتكه، 

ھايالسىز، ھهممهتهن بهردۇق يوللۇققا، ھهقىقهتكه، 

ئېرىشتۇق ئاخىرى ئورتاق سهبىرگه ۋە نهسىھهتكه، 

ئىلىمنىڭ رولچىسى كهتتى، دەلىلىم، ھۆججىتىم كهتتى. 
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خهلقارا ۋهزىيهت

ئامېرىكانىڭ ئافغانىستاندىن چېكىنىپ چىقىشى
نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ

مایكېل گرېن، جهبرىیىل شېلىنمهن



ئامېرىكانىڭ خىتايدىن چېكىنىشى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ 

مايكېل گرېن، جهبرائىل شېلىنمهن 

ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدىنـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى بـارلـىق ئـامېرىكـا ئهسـكهرلـىرىنـى چېكىنـدۈرۈپ، 

ئـامېرىكـانـىڭ تـوقۇنۇشـتىكـى رولـىنـى ئـاخـىرالشـتۇرۇشـنى قـارار قـىلـغانـلىقـىنـىڭ بـىر قـانـچه ئـىسـتراتېگىيهلـىك ۋە 

سـىيـاسـىي ئـاسـاسـى بـار. ھهددىدىن زىيـادە كۈچ خـورىتـىدىغـان تـوپـىالڭنى بـاسـتۇرۇش ھهرىكهتـلىرىدىن ۋاز 

كېچىش ئهلۋەتـته مهنـتىقـىلـىق قـاراردۇر. شۇنـداقـال، ئـىلـگىرى تهسهۋۋۇر قـىلـىنـغان (ئـافـغانـىسـتانـدا، 

ئـامېرىكـانـىڭ كۆرسهتـمىسـى بـويـىچه) دۆلهت قۇرۇش خـىيـالـىنـىڭ ئهمهلـگه ئـاشـمايـدىغـانـلىقـىمۇ ئۆز – ئۆزىدىن 

مهلۇم بـولـدى. نۇرغۇن كـىشـىلهر نۆۋەتـتىكـى ھهربـىي ھهرىكهتـلهرنـى داۋامـالشـتۇرۇشـنىڭ چـىقـىمـى ئـىنـتايـىن 

يۇقـىرى دەپ قـارايـدۇ. بهلـكىم ئهڭ مۇھىمـى، ئـامېرىكـا جـامـائهتـچىلـىكـى بۇ ئۇرۇشـتىن زېرىكـتى. ئهگهر 

بـايـدىن بـىلهن سـابـىق ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى دونـالـد تـرامـپ بـىرلـىكـكه كهلـگهن بـىر ئـىش بـار دېيىلـسه، ئۇ دەل 

ئـافـغانـىسـتانـدىن چېكىنـىپ چـىقـىش قـارارىدۇر. تـرامـپ ھهتـتا ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىپ، بـايـدېننىڭ مهزكۇر 

قارارىنى ماختىدى. 

ھالبۇكـى، ئـافـغانـىسـتانـدىن پۈتۈنـلهي چېكىنـىپ چـىقـىش قـارارى «بۇنـداق قـىلـىش ئـامېرىكـانـى خـىتـايـغا 

قـارىتـا ئـىسـتراتېگىيـىلـىك رىقـابهت ئۈسـتۈنلۈكـىگه ئـىگه قـىلـىدۇ» دەيـدىغـان تـامـامهن خـاتـا نۇقـتىئـىيـنهزەرگه 

تايانغان. 

لېكىن، ئهھۋال ئۇنـداق بـولـمايـدۇ. دەل ئهكسـىچه، بۇ (يهنـى ئـافـغانـىسـتانـدىن چېكىنـىپ چـىقـىش) 

مهسىلىنى تېخىمۇ مۇرەككهپلهشتۈرۈۋېتىدۇ. 

بۇ خـاتـا نۇقـتىئـىيـنهزەرنـىڭ قـىسـقىچه مهزمۇنـى تۆۋەنـدىكـىچه: «خـىتـايـنىڭ خـىرىسـىغـا تـاقـابـىل تۇرۇشـتا 

بـارلـىق ۋاسـىته ۋە ئۇسۇلـالردىن ئۈنۈملۈك پـايـدىلـىنـاالش ئۈچۈن، ئـافـغانـىسـتانـدىن چېكىنـىش زۆرۈر. بۇ 

مهنـتىقه بـويـىچه، بـاشـقا جـايـالر ئـافـغانـىسـتانـغا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان مۈلۈك، سـىسـتېما، قـوشۇن ۋە ئهقـلىي 

كۈچـكه مـوھتاج. شۇڭا ئـامېرىكـا بـارلـىق كۈچـىنـى خـىتـايـنىڭ بـارغـانسېرى ئهدەۋاتـقان تهھدىتـىگه قـارىتـىشـقا 

مـوھتاج بـولۇۋاتـقان بۇ پهيـتته، ئـاسـاسـىي كۈچـىنـى ئېشىپ كهتـسه ئۈچـلهمـچى مهسـىله ھېسابـلىنـىدىغـان 

ئـافـغانـىسـتان مهسـىلـىسـىگه سهرپ قـىلـىۋەتـمهسـلىكـى كېرەك. ئـامېرىكـا دۆلهت بـىخهتهرلـىك ئـورگـانـلىرىنـىڭ 

دىقـقىتـىنـى قـايـتىدىن بېيجىڭغا مهركهزلهشـتۈرۈشـى دىقـقهتـنى (بـاشـقا ھېچقانـداق مهسـىلـىگه) چېچىشـقا 

بـولـمايـدىغـان دەرىجـىدە پهۋقۇلـئاددە تـىرىشـچانـلىق تهلهپ قـىلـىدىغـان ئـىشـتۇر. ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئۇرۇش 
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مهيـلى ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان ئـىچـكى ئۇرۇش بـىلهن، يـاكـى ئهركـىن سـايـالم بـىلهن ۋۇجۇدقـا چـىقـقان 

ھۆكۈمهتـنىڭ غۇلـىشـى بـىلهن نهتـىجـىلـىنـىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، بۇ نهتـىجه ئـامېرىكـانـىڭ دۆلهت مهنـپهئهتـىگه 

ئـانـچه زور تهسـىر كۆرسهتـمهيـدۇ. كۈچـىمـىزنـى بـىر يهرگه سهرپ قـىلـىۋەتـسهك، بـاشـقا يهرلهرگه سهرپ قـىلـىش 

ئـىمـكانـىيـىتـىمـىز بـولـمايـدۇ. شۇڭا، بۇنـداق قـارار چـىقـىرىش قـىيـىن بـولسـىمۇ، ئهمـما بـىز چـوقۇم شۇنـداق 

قىلىشقا مهجبۇر». 

بۇ خـىل تهپهككۇر خـاتـا. ئهمهلـىيهتـته، ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئـوتتۇراھال مهۋجۇتلۇقـىنـى 

سـاقـالپ قېلىش ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي بـىلهن تـىركـىشـىشـىگه پۇتـلىكـاشـاڭ بـولـماسـتىن، ئـامېرىكـاغـا پـايـدىلـىق 

ئـىدى. ئـافـغانـىسـتانـدىن تـامـامهن چېكىنـىپ چـىقـىش ئـامېرىكـا ئۈچۈن ئېيتقانـدا، نـابـاب رايـون 

ئىستراتېگىيهسىدۇر. 

بـىرىنـچىدىن، ئـافـغانـىسـتان ئـامېرىكـا خـىتـاي بـىلهن ئـىسـتراتېگىيـىلـىك رىقـابهتـلىشـىۋاتـقان كهڭ ئـاسـىيـا 

شـاھمات تـاخـتىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمىدۇر. جۇغـراپـىيهلـىك نۇقـتىدىن ئـويـلىشـىپ كۆرۈڭ: ئـامېرىكـانـىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـنىڭ بـاگـرامـدىكـى ھاۋا ئـارمـىيه بـازىسـى ھىنـدى - تـىنـچ ئـوكـيان قـومـانـدانـلىق شـىتـابـىغـا قـاراشـلىق 

بـاشـقا ھهر قـانـداق بـازىغـا قـارىغـانـدا، خـىتـايـغا تېخىمۇ يېقىن. شۇنـداقـال، ئـافـغانـىسـتان ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى 

تۇرۇۋاتقان دۆلهتلهرنىڭ ئىچىدىكى خىتاي بىلهن قۇرۇقلۇق ئارقىلىق چېگرالىنىدىغان بىردىنبىر دۆلهت.  

ئـامېرىكـا ئهسـكهرلـىرى ئـافـغانـىسـتانـدىن چېكىنـىپ چـىقـىش بـىلهن، ئـامېرىكـانـىڭ مهركـىزىي قـومـانـدانـلىق 

شـىتـابـىغـا ئهڭ يېقىن بـازىسـى خـىتـاي بـىلهن بـولـغان ئـارىلـىقـى 1300 مـىل كېلىدىغـان قـاتـاردىكـى بـازا بـولۇپ 

قـالـىدۇ. بېيجىڭ تـرامـپ ئـافـغانـىسـتانـدىن چېكىنـىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىغـان ھامـان، خـىتـاي «بـىر بهلـباغ، بـىر 

يـول تهشهببۇسـى»نـىڭ ئـافـغانـىسـتانـغىمۇ كېڭىيـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـىش ئـارقـىلـىق، ئـالـلىقـاچـان ئـامېرىكـانـىڭ 

پـىالنـلىق چېكىنـىشـىدىن قـالـغان بـوشـلۇقـنى تـولـدۇرۇشـقا بـاشـلىدى. بېيجىڭ ھىنـدى ئـوكـيانـنىڭ بـاشـقا 

جـايـلىرىدا، جۈمـلىدىن كـامـبودژادىن جـىبۇتـىغـا قهدەر، «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى» مهبـلىغـىنـى 

دەسـتهك قـىلـىپ، ھهم ھهربـىي، ھهم پۇقـراۋى ئـىشـالرغـا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ھهربـىي ئهسـلىھهلهرگه ئـىگه 

بـولۇۋالـدى. كهلگۈسـى بـىر نهچـچه يـىلـدا، ئۈمـىدسـىزلـىكـتىن خۇدىنـى يـوقـاتـقان ئـافـغانـىسـتان ھۆكۈمـىتـى 

ئـامېرىكـا قـالـدۇرغـان بـوشـلۇقـنى تـولـدۇرۇش ئۈچۈن يـاردەمـگه مـوھتاج بـولـغانـدا، خـىتـاي ھاۋا ئـارمـىيهسـىنـىڭ 

ئـامېرىكـا ۋە شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ بـاگـرامـدىكـى مهۋجۇتلۇقـىنـىڭ ئـورنـىنـى ئېلىشـى 

تـامـامهن مۇمـكىن. چۈنـكى، بۇ خـىتـايـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـىال ئهمهس، ئـوتتۇرا ۋە غهربـىي جهنۇبـىي 

ئـاسـىيـادىكـى ئـىسـتراتېگىيـىلـىك تهسـىر كۈچـىنـىمۇ زور دەرىجـىدە ئـاشۇرىدۇ. ھالبۇكـى، گهرچه نۆۋەتـته بۇ 

رايـونـدا ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـنىڭ غهربـىي تـىنـچ ئـوكـيانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان كۈچلۈك 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىقـى ۋە تـارقـاق كۈچـلىرى مهۋجۇت بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـافـغانـىسـتان يهنـىال شـىمـالـىي ئـاتـالنـتىك 

ئهھدى تهشـكىالتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ غهربـىگه يېقىن رايـونـدىكـى بـىردىنـبىر مهۋجۇتلۇق بـوشـلۇقـىدۇر. خۇددى 
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بېيجىڭ ئـامېرىكـانـىڭ قـوشـنىلـىرىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىشـكه ئۇرۇنـغانـدەك، ۋاشـىڭتونمۇ ئۆزىنـىڭ خـىتـايـنىڭ 

قوشنىلىرىغا بولغان تهسىرىدىن ئوپۇل - توپۇل ۋاز كهچمهسلىكى كېرەك ئىدى. 

ئـىكـكىنـچىدىن، ئـامېرىكـانـىڭ چېكىنـىشـىدىن پهيـدا بـولـغان بـوشـلۇق ھىنـدىسـتانـنىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه 

زىيـان سـالـىدۇ. ۋەھالهنـكى، ھىنـدىسـتان ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـنىڭ تهھدىتـىگه قـارشـى تۇرۇشـتىكـى ئهڭ مۇھىم 

يېڭى ئـىسـتراتېگىيهلـىك ھهمـراھىدۇر. «تۆت تهرەپـلىك بـىخهتهرلـىك دىئـالـوگـى»نـى ھىنـدى - تـىنـچ 

ئـوكـيانـدىكـى ئهنـئهنـىۋى ۋە غهيـرىي ئهنـئهنـىۋى بـىخهتهرلـىك خـىرىسـلىرىنـى ھهل قـىلـىدىغـان دۆلهت 

بـاشـلىقـلىرى دەرىجـىلـىك تهشـكىالتـقا ئـايـالنـدۇرۇش بـايـدىن ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ھازىرغـىچه بـولـغان ئهڭ 

مۇۋەپپهقىيهتلىك ئىستراتېگىيهلىك تهشهببۇسى بولدى.  

ھىنـدىسـتانـنىڭ دېڭىز - ئـوكـيان سـاھهسـىدە ئۆز كۈچـىنـى نـامـايهن قـىلـىشـى ۋە بۇ رايـونـنىڭ 

بـىخهتهرلـىكـىنـى كـاپـالهتـكه ئـىگه قـىلـىدىغـان دۆلهت بـولۇشـى ئېنىقـال ئـامېرىكـا ئۈچۈن پـايـدىلـىق. ئهگهر 

ئـامېرىكـا ئهسـكهر چېكىنـدۈرگهنـدىن كېيىن ئـافـغانـىسـتان ھۆكۈمـىتـى مهۋجۇتلۇقـىنـى سـاقـالپ قـااللـىسـا، 

ئۇنـداقـتا ھۆكۈمهت يېڭى شېرىك ئـىزدىگهنـدە، خـىتـايـنىڭ ئـىسـتراتېگىيهلـىك مهۋجۇتلۇقـى ۋە ھىنـدىسـتانـنىڭ 

شـىمـالـىغـا بـولـغان تهسـىر كۈچـى زورىيـىشـى مۇمـكىن. ئهگهر ئـافـغانـىسـتان ھۆكۈمـىتـى تـالـىبـانـنىڭ قـولـىدا 

گۇمـران بـولـسا، ئۇنـداقـتا پـاكـىسـتانـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـغا بـولـغان تهسـىرى، شۇنـداقـال تـالـىبـانـنىڭ پـاكـىسـتانـغا 

بـولـغان تهسـىرى كۈچـىيـىدۇ. بۇ ئـىكـكى خـىل ئهھۋالـنىڭ قـايسـىسـى يۈز بېرىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، ھىنـدىسـتان 

تېخىمۇ كۆپ كۈچ ۋە زېھنىنـى ئۆزىنـىڭ ئـاجـىز تهرىپـىگه يۆتـكهپ، ھىنـدى ئـوكـيانـدىن ۋە دېڭىز سـاھهسـىدىن 

يـىراقـلىشـىشـقا مهجبۇر بـولـىدۇ. ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن چېكىنـىشـى «تۆت تهرەپـلىك بـىخهتهرلـىك 

دىيـالـوگـى»نـىڭ ئهزاسـى بـولـغان ھىنـدىسـتانـنىڭ كۈچـىنـى زورايـتالـمايـال قـالـماسـتىن، ئهكسـىچه ئۇنـىڭ پۇت – 

قولىنى چۈشهپ قويىدۇ. 

ئۈچـىنـچىدىن، تـالـىبـانـنىڭ غهلـبىسـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـاسـىيـادىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى ئـارىسـىدىكـى 

ئــىنــاۋىتــىگه زور دەرىجــىدە تهســىر يهتكۈزىدۇ. 2013 - يــىلــى ئــامېرىكــانــىڭ سۈرىيهدىكــى (بهشهر 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىمـىيهلـىك قـورالـالرنـى ئـىشـلىتـىشـىگه ھهرگـىز قـاراپ تۇرمـاسـلىقـتىن ئـىبـارەت) «قـىزىل سـىزىقـى» 

دەپـسهنـدە قـىلـىنـغانـدا، يـاپـونـىيه ۋە كـورېيه ھۆكۈمهتـلىرى ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بۇنـىڭغا قـارىتـا ھهرىكهت 

قـولـالنـماسـلىق قـارارىغـا سهلـبىي ئـىنـكاسـالرنـى قـايتۇرغـان ۋە بۇ ئـىنـكاسـالر ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـىنـى ھاڭ – تـاڭ 

قالدۇرغانىدى.  

ھازىرغـا قهدەر، ئـامېرىكـانـىڭ ئـاسـىيـادىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى ئۇنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن چېكىنـىش قـارارىغـا 

قـارىتـا ئـىزچـىل سۈكۈت قـىلـىپ كهلـدى. ئهمـما، تـالـىبـانـنىڭ غهلـىبه قـازىنـىشـى روشهنـلىشـىپ قـالـسا، 

ئـامېرىكـانـىڭ مهغلۇبـىيهتـلىك ئـوبـرازى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ ئېڭىغـا ئـورنـاپ كېتىدۇ - دە، ئۇالر ئـامېرىكـانـىڭ 

ئۆز رايـونـىدىكـى ئـورتـاق دېموكـراتـىك قـىمـمهت قـارىشـىنـى ھىمـايه قـىلـىش ۋەدىسـىگه قـايـتىدىن قـاراپ چـىقـىشـقا 
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ۋە ئۇنـىڭدىن پـات – پـاتـال گۇمـانسـىراشـقا بـاشـاليـدۇ. دەرۋەقه، ئـامېرىكـانـىڭ ئـاسـىيـادىكـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى 

ئـامېرىكـانـىڭ تېخىمۇ كۆپ كۈچـىنـى ئۆز رايـونـىغـا يۆتـكهپ، خـىتـاي ۋە چـاۋشـيهن بـىلهن تـىركـىشـىشـىنـى ئـارزۇ 

قـىلـىدۇ. ئهمـما سـىنـگاپـورنـىڭ سـابـىق بـاش مـىنـىسـتىرى لـى گۇاڭياۋنـىڭ (ᘋط) ئهسـكهرتـكىنـىدەك، ئۇالر 

ئـامېرىكـانـىڭ دۇنـيانـىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىن چېكىنـگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى رېئال مـىسـالـالرنـى نهزەردىن سـاقـىت 

قىاللمايدۇ. 

ئهڭ ئـاخـىرىدا، ئـامېرىكـا چېكىنـگهنـدىن كېيىن ئـافـغانـىسـتانـدا يۈز بېرىش ئېھتىمـالـلىقـى ئهڭ يۇقـىرى 

بـولـغان ئهھۋال شۇكـى، ئـامېرىكـا ئـافـغانـىسـتانـنىڭ ئـىشـلىرىغـا قـايـتىدىن ـــ ھهتـتا ھهربـىي جهھهتـته ـــ قـول 

تـىقـىشـقا مهجبۇر بـولـىدۇ. بـىزگه مهلۇمـكى، تـالـىبـانـالر ئـافـغانـىسـتانـنى كـونـترول قـىلـغانـدا يـاكـى «ئـىراق ۋە 

شـام ئـىسـالم دۆلـىتـى» ئـىراق ۋە سۈرىيهنـىڭ قـىسـمهن رايـونـلىرىنـى كـونـترول قـىلـغانـدا، بۇ جـايـالردىكـى 

جهڭچىلهر ئـامېرىكـاغـىال ئهمهس، بهلـكى ئۇنـىڭ ھىنـدى - تـىنـچ ئـوكـيان رايـونـىدىكـى ئـاۋىسـتىرالـىيه، 

ھىنـدونېزىيه قـاتـارلـىق مۇھىم ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىغـىمۇ ھۇجۇم قـىلـغانـىدى. ئـافـغانـىسـتانـنىڭ كهلگۈسـىنـى 

ئـامېرىكـانـىڭ ۋە ئۇنـىڭ ھىنـدى - تـىنـچ ئـوكـيانـدىكـى ئهڭ مۇھىم ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىدىن 

ئـايـرىپ قـارىغـىلـى بـولـمايـدۇ. شۇنـداقـال، يـىراقـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، چېكىنـىش ئـامېرىكـا ئۈچۈن بـايـلىق 

تېجهپمۇ بېرەلـمهيـدۇ. ئـامېرىكـا 2011 - يـىلـى بـارلـىق ئهسـكهرلـىرىنـى ئـىراقـتىن چېكىنـدۈرگهن بـولسـىمۇ، 

ئهمـما شۇنـىڭدىن ئـىكـكى يېرىم يـىلـدىن كېيىن، ئـىسـالمـچى قـورالـلىق گۇرۇھالر بۈيۈك بـىرىتـانـىيهنـىڭكىگه 

تهڭ كهلگۈدەك زېمىننـى بېسىۋېلىپ، ئىـراق ھۆكۈمىـتىـنىـ تهختـتىن غۇلىـتىـۋېتىشكـه تاـس قاـلغـان، شۇندـاقال 

ئـىراقـنىڭ نېفىتـىنـى كـونـترول قـىلـىۋالـغانـدىن كېيىن، ئـامېرىكـا قـايـتىدىن ئـىراقـقا قـوشۇن كـىرگۈزۈشـكه مهجبۇر 

بـولـغانـىدى. شۇڭا تهلتۆكۈس چېكىنـىپ چـىقـىپ، يهنه قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كۆرە، ئهسـكهرلهرنـىڭ سـانـىنـى 

قـىسـقارتـقان ئـاسـاسـتا، داۋامـلىق مهۋجۇتلۇقـنى سـاقـالش تېخىمۇ دانـالـىق ۋە چـىقـىمـى تۆۋەنـرەك بـولـغان 

بـوالتـتى. مهزكۇر كـرىزىس ئـوبـامـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 2011 - يـىلـىدىكـى «ئـاسـىيـاغـا قـايـتىش» ئـىسـتراتېگىيهسـىگه 

ئهڭ زور سهلبىي تهسىر كۆرسهتكهن ۋەقهدۇر. 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى مهۋجۇتلۇقـى قـوشۇنـنىڭ قۇرۇلـمىسـىغـا تهسـىر يهتكۈزمـىدى. 

ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئـامېرىكـا ئهسـكهرلـىرى يېقىنـقى بـىر يېرىم يـىلـدەك ۋاقـىت ئـىچـىدە تـاالپهتـكه ئۇچـرىمـىدى ۋە 

يېقىنـقى سهكـكىز يـىلـدا ئۆلـگهنـلهرنـىڭ سـانـى 100 گـىمۇ يهتـمهيـدۇ. شۇنـداقـال، ئـامېرىكـانـىڭ ئـاسـىيـادىكـى 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـىڭ ھېچقايسـىسـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن ئـايـرىلـىشـىنـى تهلهپ قـىلـىپ بـاقـمىدى. 

بۇنـىڭدىن مهلۇم بـولـىدۇكـى، ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈش قـارارى ئـامېرىكـا تـىنـچ ئـوكـيان 

قـومـانـدانـلىق شـىتـابـىنـىڭ بـاگـرامـدا ئهسـكهر تۇرغۇزۇش تـوغـرىسـىدىكـى ۋەھىمـىسـىنـىڭ ئهمهس، بهلـكى 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـىچـكى سـىيـاسـىتـىنـىڭ مهھسۇلـىدۇر (يهنـى ئـامېرىكـا خهلـقى تهنـنهرخـى يۇقـىرى، ئۈچ مـىڭدىن 

كۆپـرەك ئـامېرىكـا ئهسـكىرىنـىڭ ئۆلۈمـىگه سهۋەب بـولـغان بۇ ئۇرۇشـتىن بـىزار بـولـغاچـقا، ئهسـكهر 
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چېكىنـدۈرۈش ئـارقـىلـىق خهلـقنىڭ مـايـىلـلىقـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش ھهم سـابـىق پـرىزدېنت تـرامـپنىڭ، ھهم 

ھازىرقى پرىزدېنت جوۋ بايدېننىڭ تاللىشى بولغان، ت).  

ھالبۇكـى، ئـامېرىكـا دۆلهت مۇداپـىئه مـىنـىسـتىرلـىقـى بـىرال ۋاقـىتـتا بـىردىن كۆپ مهسـىلـىگه تـاقـابـىل 

تۇرالـىشـى كېرەك. ئـافـغانـىسـتانـدا كـىچـىك كۆلهمـلىك مهۋجۇتلۇقـىنـى داۋامـالشـتۇرغـان تهقـدىردە، خـىتـاي 

بـىلهن رىقـابهتـلىشهلـمهيـدىغـان ھالـغا چۈشۈپ قـالـىدىغـان ئـامېرىكـا خـىتـاي بـىلهن قهتـئىي تـىركـىشهلـمهسـلىكـى 

مۇمكىن. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 https://foreignpolicy.com/2021/06/24/afghanistan - withdrawal - biden - trump -

 /china - india - asia - pivot - us - military - geopolitics - pullout - drawdown
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ساغالملىق

ئىنسان بهدىنىدىكى قالقان بهزنىڭ
فۇنكىسىيىسى



قالقان بهز ئىقتىدارىنىڭ مۇھىملىقى 

نۇرغۇنـلىرىمـىز تۇرمۇشـتا «قـالـقان بهز» دېگهن ئـىسـىمـنى كۆپ ئـاڭلىغـان بـولـساقمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ 

كـونـكرېت قـانـداق بـىر ئهزا ئـىكهنـلىكـىدىن ۋە نېمه رولـى بـارلـىقـىدىن بـىخهۋەر. بۈگۈن بـىز ئۆزى كـىچـىك 

بولسىمۇ، رولى ناھايىتى چوڭ بولغان مهزكۇر بهزنى كۆپچىلىككه تونۇشتۇرىمىز. 

قـالـقان بهز بـويۇنـنىڭ ئـاسـتىغـا، يهنـى بۇغـدىيهكـنىڭ تېگىگـىال جـايـالشـقان، كـىچـىك، كېپىنهك 

شهكـىلـلىك بهزدۇر. ئۇ يۈرەك، مېڭه، جـىگهر، بۆرەك ۋە تېرە قـاتـارلـىق نۇرغۇن سـىسـتېما ۋە ئهزاالرنـىڭ 

ئـىقـتىدارىنـىڭ مۇھىم تهركـىبـىي قـىسـمىدۇر. شۇ ۋەجـىدىن، قـالـقان بهزنـىڭ قـانـداق خـىزمهت قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى 

چۈشىنىش ۋە ئۇنىڭدىن چاتاق چىققاندا قانداق ئاالمهتلهر كۆرۈلىدىغانلىقىنى بىلىۋېلىش تولىمۇ مۇھىم. 

قالقان بهزنىڭ فۇنكىسىيهسى 

قـالـقان بهز ئـىچـكى ئـاجـراتـما سـىسـتېمىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇپ، ئۇ ھورمـون ئـىشـلهپـچىقـىرىدىغـان ۋە 

سـاقـاليـدىغـان، شۇنـداقـال ئـاشۇ ھورمـونـالرنـىڭ ھۈجهيـرىلهرگه كـىرەلـىشـى ئۈچۈن، ئۇالرنـى قـانـغا يـولـاليـدىغـان 

بهزلهردىن تهركـىب تـاپـقان. قـالـقان بهز سـىز ئـىسـتېمال قـىلـغان يېمهكـلىكـلهردىكـى يـودتـىن پـايـدىلـىنـىپ، 

تـرىئـودىئـودىروئـىن (triiodothyronine) ۋە تـىروكسـىنـدىن (thyroxine ـــ قـالـقان بهز ھورمـونـىمۇ 

دېيىلـىدۇ، ت) ئـىبـارەت ئـىكـكى خـىل ئـاسـاسـلىق ھورمـونـنى ئـىشـلهپـچىقـىرىدۇ. بۇ ھورمـونـالرنـىڭ مـىقـدارىنـىڭ 

ھهرۋاقـىت بهك يۇقـىرى يـاكـى بهك تۆۋەن بـولـماسـلىقـى ئـىنـتايـىن مۇھىم. تۆۋەنـكى دۆڭ مېڭه ۋە مېڭه ئـاسـتى 

بهزلىرى بىرلىكته بۇ ھورمونالرنىڭ نورمال سهۋىيهدە بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ. 

قـالـقان بهزنـىڭ ئـىقـتىدارى بهدىنـىڭىزنـىڭ ئـومۇمـىي سـاغـالمـلىقـىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. قـالـقان بېزىڭىز 

يېتهرلـىك مـىقـداردا قـالـقان بهز ھورمۇنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىپ، ھۈجهيـرىلـىرىڭىزنـىڭ ئۆز فۇنـكىسـىيهسـىنـى 

مۇئهيـيهن سۈرئهتـته جـارى قـىلـدۇرۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىشـقا مهسـئۇل. قـالـقان بهز ھورمۇنـى بهدىنـىڭىزنـىڭ 

تۆۋەندىكىدەك مۇھىم فۇنكىسىيهلىرىنى تهڭشهيدۇ: 

نهپهسلىنىش 

يۈرەك رىتىمى 

مهركىزىي ۋە ئهتراپتىكى نېرۋا سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارى 

بهدەن ئېغىرلىقى 

مۇسكۇل كۈچى 

ھهيز دەۋرى 
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بهدەن تېمپېراتۇرىسى 

خولېستېرىننىڭ مىقدارى 

مېتابولىزم 

قالقان بهزدە كۆرۈلىدىغان مهسىلىلهر: 

تـرىئـودىئـودىروئـىن ۋە تـىروكسـىن ھورمۇنـلىرىنـىڭ مـىقـدارى بهك يۇقـىرى يـاكـى بهك تۆۋەن بـولۇپ 

كهتسه، بهدىنىڭىزدە قالقان بهز كۈچىيىپ كېتىش ياكى زەئىپلىشىش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ.  

بهدىنـىڭىزدە تـرىئـودىئـودىروئـىن ۋە تـىروكسـىن ھورمۇنـىنـىڭ مـىقـدارى بهك كۆپ بـولۇپ كهتـسه، قـالـقان 

بهز كۈچـىيـىپ كېتىش ئهھۋالـى كۆرۈلـىدۇ. قـالـقان بهز كۈچـىيـىپ كهتـكهنـلىكـىنـىڭ ئـاالمهتـلىرىدىن بهزىلـىرى 

تۆۋەندىكىچه: 

تهشۋىش 

سهپرالىق ياكى كهيپىيات تۇراقسىزلىقى 

ئورۇقالپ كېتىش 

جىددىيلىك 

جىم تۇرالماسلىق 

كۆپ تهرلهش ياكى ئىسسىققا قارىتا سهزگۈرلىشىپ كېتىش 

قول تىترەش 

چاچ چۈشۈش 

ھهيز ئاز كېلىش ياكى پهقهتال كهلمهسلىك 

بهدىنـىڭىزدە تـرىئـودىئـودىروئـىن ۋە تـىروكسـىن ھورمۇنـىنـىڭ مـىقـدارى بهك ئـازالپ كهتـسه، قـالـقان بهز 

زەئىپلىشىش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ. قالقان بهز زەئىپلهشكهنلىكىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه: 

ئۇيقۇسىزلىق 

چارچاش ۋە ھارغىنلىق 

زېھىننى مهركهزلهشتۈرەلمهسلىك 

سهمىرىپ كېتىش 

تېرە ۋە چاچنىڭ قۇرغاقلىشىپ كېتىشى 

چۈشكۈنلۈك 
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سوغۇققا قارىتا سهزگۈرلىشىپ كېتىش 

پات - پاتال ۋە كۆپ ھهيز كېلىش 

بوغۇم ۋە مۇسكۇلالر ئاغرىش 

ئهگهر سـىز قـالـقان بهز كۈچـىيـىپ كېتىش يـاكـى زەئـىپـلىشـىشـنىڭ يۇقـىرىدىكـى ئـاالمهتـلىرىدىن 

بـىرەرسـىگه دۇچ كهلـگهن بـولسـىڭىز، ئـىمـكانـقهدەر بـالـدۇرراق داۋالـىنـىشـقا سهل قـارىمـاڭ. دوختۇر 

بهدىنـىڭىزدىكـى قـالـقان بهز ھورمۇنـىنـىڭ سهۋىيهسـىنـى تهكشۈرۈپ، قـالـقان بهز كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولـغان -

بـولـمىغـانـلىقـىڭىزغـا دىيـاگـنور قـويـااليـدۇ. خۇشـالـلىنـارلـىقـى شۇكـى، قـالـقان بهز ھورمۇنـىنـىڭ مـىقـدارىنـى 

نـورمـالـالشـتۇرغـىلـى بـولـىدۇ. بۇ جهھهتـتىكـى كۆپ ئۇچـرايـدىغـان داۋاالش ئۇسۇلـلىرى دورا يېيىش، 

ئـوپېراتسـىيه قـىلـدۇرۇش، تۇرمۇش ئۇسۇلـىنـى ئۆزگهرتـىش، ئـاالھىدە ھهرىكهتـلهرنـى ئـىشـلهش ۋە تـولۇقـلىمـا 

ماددىالرنى ئىستېمال قىلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 https://mypvhc.com/the-importance-of-thyroid-function
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 «مۇكهممهل ساقچى دۆلىتى» 

گۈلىستان

جېفرىي كېين
 ۋه



جېفرىي كهين ۋە «مۇكهممهل ساقچى دۆلىتى» 

يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي زۇلـمىنـىڭ مـىسـلسىز دەرىجـىدە كۈچـىيـىپ، 

خهلـقئارادا خېلى زور تهسـىر قـوزغـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى تهتـقىقـاتـچىالر شهرقـىي 

تۈركىستان ۋە ئۇيغۇرالر توغرىسىدا بهزى ئىلمىي ئهسهرلهرنى يېزىشقا باشلىدى. 

بۇ ئهسهرلهرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئهڭ يېڭىلـىرىدىن بـىرى، تهجـرىبـىلـىك ئـاخـباراتـچى جېفرىي كهيـن 

 (The Perfect Police State) «تهرىپـىدىن يېزىلـغان «مۇكهمـمهل سـاقـچى دۆلـىتـى (Geoffrey Cain)

دېگهن ئهسهردۇر. 

بۈگۈن بـىز ئـوقۇرمهنـلهرنـى جېفرىي كهيـن ۋە ئۇنـىڭ بۇ ئهسـىرى تـوغـرىسـىدا قـىسـقىچه مهلۇمـاتـقا ئـىگه 

قىلىمىز. 

«مۇكهمـمهل سـاقـچى دۆلـىتـى» خـىتـاي ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى تـىنـجىمـاس شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

دەسـلهپـته ئـورۋېلچه قـابـاھهتـلىك ئـىجـتىمـائـىي تهجـرىبـىخـانـىغـا، ئهڭ ئـاخـىرىدا سـاقـچى دۆلـىتـىگه 

ئايالندۇرۇلغانلىقى توغرىسىدىكى سىستېمىلىق ئىزدىنىشنىڭ سهمهرىسىدۇر. 

پـاكـىت ۋە رېئالـلىقـالردىن مهھرۇم قـىلـىنـغان، تـوخـتاۋسـىز نـازارەت ئـاسـتىدا، ھهرۋاقـىت ئۆزلـىرىگه 

دۈشـمهنـلىك قـىلـىدىغـان سـاقـچى قـوشۇنـى تهرىپـىدىن قـورشـىۋېلىنـغان شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر خهلـقى 

ئېزىلگهن، تاشلىۋېتىلگهن خهلقتۇر.  

بۇ يهردە كۆپـىنـچه پۇقـراالر كـىمـنىڭ دوسـت، كـىمـنىڭ دۈشـمهن ئـىكهنـلىكـىنـى پهرقـلهنـدۈرەلـمهيـدۇ. بۇ 

يهردە ئـىنـسانـالر ئـارىسـىدىكـى ئـىشهنـچ سـىسـتېمىلـىق ھالـدا ۋەيـران قـىلـىۋېتىلـگهن. دوسـتالر بـىر-بـىرىگه 

خـىيـانهت قـىلـىدۇ، خـوجـايـىن خـىزمهتـچىنـى ھۆكۈمهتـكه چـاقـىدۇ، ئـوقۇتقۇچـىالر ئـوقۇغۇچـىالرنـى پـاش 

قـىلـىدۇ، بـاال ئـاتـا-ئـانـىسـىغـا يۈزسـىزلـىك قـىلـىدۇ. ھهمـمه ئـادەم ئۆزلـىرىگه گۇمـان بـىلهن قـارايـدىغـان، 

ھۆرمهتسىزلىك قىلىدىغان ھۆكۈمهتكه باغلىنىپ قالغان. مانا بۇ «مۇكهممهل ساقچى دۆلىتى»دۇر. 

«مۇكهمـمهل سـاقـچى دۆلـىتـى» نـامـلىق بۇ كـىتـاب 2021 – يـىلـى 6 – ئـايـنىڭ 29 – كۈنـى 

«PublicAffairs» نهشـرىيـاتـى تهرىپـىدىن نهشـىر قـىلـىنـغان بـولۇپ، جېفرىي كهيـننىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، بۇ 

كـىتـاب ئۇنـىڭ 2009-يـىلـىدىن 2017-يـىلـىغـىچه قهشـقهرگه ئۈچ قېتىم بـارغـانـدا ئۆز كۆزى بـىلهن 

كۆرگهنـلىرى، بـىۋاسـىته پـاراڭلىشـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئېرىشـكهن كـىشـىلهرنـىڭ بـايـانـلىرى ۋە خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تهھدىتـى سهۋەبـلىك ئـىشـپىيـونلۇق قـىلـىشـقا مهجبۇر بـولـغان ئۇيغۇر يـىگـىتـنىڭ سهرگۈزەشـتلىرى 
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ئـاسـاسـىدا يېزىلـغان بـولۇپ، ئـاپـتور مهزكۇر كـىتـابـنى يېزىش جهريـانـىدا 168 كـىشـىنـى زىيـارەت قـىلـغان. 

كـىتـابـتا خـىتـايـنىڭ نـازارەت سـىسـتېمىسـىنـى قۇرۇش پـروگـرامـمىسـىغـا قـاتـناشـقان بـىر سـابـىق ئېلېكترون تېخنىك 

خـىزمهتـچىسـىنـىڭ، ئـىلـگىرى خـىتـاي ئۈچۈن جـاسۇسـلۇق قـىلـىشـقا مهجبۇرالنـغان بـىر يـاشـنىڭ ۋە كـىتـاب 

ئوقۇشنى ياخشى كۆرىدىغان ئاددىي بىر قىزنىڭ ھېكايىسى ئاساسىي لىنىيه قىلىنغان. 

جېفرىي كهين كىم؟ 

جېفرىي كهيـن ئـامېرىكـالـىق ئـاخـباراتـچى ۋە يـازغۇچـى بـولۇپ، مهخسۇس ئـاسـىيـا مهسـىلـىلـىرىگه 

ئاالقىدار ئاخباراتچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدۇ.  

كهيـن ۋاشـىڭتونـدىكـى «جـورج ۋاشـىڭتون ئۇنـىۋېرسـىتېتى»دا بـاكـالۋۇرلۇق ئۇنۋانـىنـى ئـالـغان. ئـانـدىن 

ئۇ ئـوقۇشـىنـى لـونـدونـدا داۋامـالشـتۇرۇپ، «شهرق ۋە ئـافـرىقـا تهتـقىقـات ئـىنـىسـتىتۇتـى»نـى ئهال نهتـىجه بـىلهن 

پۈتتۈرۈپ، ماگىستىرلىق ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن. 

ئۇ ئـاخـباراتـچىلـىق ھايـاتـىنـى ئـاسـىيـادا بـاشـلىغـان بـولۇپ، دەسـلهپـته ئـاسـاسهن ۋېيتنام ۋە كـامـبودژادا 

ئىشلىگهن. 2008-يىلدىن باشالپ «ئىقتىسادشۇناس» ژۇرنىلىدا ئىشلهشكه باشلىغان. 

كهيـن 2009-يـىلـى «دەۋر» ژۇرنـىلـىنـىڭ يـازغۇچـىسـى سۈپـىتـدە كـورىيهدە ئـولتۇراقـلىشـىپ،  شـىمـالـىي 

ۋە جهنۇبىي كورىيهنىڭ سىياسىتى، سودىسى ۋە كۈلتۈرى توغرىسىدا ماقالىلهرنى يېزىشقا باشلىغان. 

ئۇ ئـاسـىيـادىكـى سـودا گۇرۇھلىرى، بـولۇپمۇ كـورىيهدىكـى مـالـىيه مـاگـناتـلىرى، جۈمـلىدىن سـامسۇڭ ۋە 

خــىيۇنــدايــغا ئــوخــشاش ئــائــىلــىۋى گۇرۇھالر تــوغــرىســىدا مۇتهخهسســىســتۇر. ئۇنــىڭ ئهسهرلــىرى 

«ئـىقـتىسـادشۇنـاس»، «دەۋر» ژۇرنـىلـى ۋە «ۋال كـوچـىسـى گېزىتـى» قـاتـارلـىق دۇنـياۋى داڭلىق تـاراتقۇالردا 

ئېالن قـىلـىنـىپ تۇرىدۇ. ئۇ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه بـىلۇمبېرگ، BBC، CNN ۋە NPR قـاتـارلـىق مېدىيـا 

ئورگانلىرىنىڭ دائىملىق ئوبزورچىسىدۇر. 

 Samsung) بۇ سـاھهدىكـى خـىزمهتـلىرى ئۇنـىڭ تۇنـجى كـىتـابـى «قهد كۆتۈرۈۋاتـقان سـامسۇڭ»نـى

Rising) يېزىشـىغـا تۈرتـكه بـولـغان. مهزكۇر كـىتـاب «Currency» نهشـرىيـاتـى تهرىپـىدىن 2020-يـىلـى 

17-مارت ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ھهرقايسى غوللۇق تاراتقۇالردا تونۇشتۇرۇلغان. 

جېفرىي كهيـننىڭ بۇنـىڭدىن كېيىنـكى، شۇنـداقـال ئهڭ يېڭى كـىتـابـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

نۆۋەتتىكى ئېچىنىشلىق ۋەزىيىتى باش تېما قىلىنغان «مۇكهممهل ساقچى دۆلىتى»دۇر. 

كهين مهزكۇر كىتاب ھهققىدە شۇنداق دەيدۇ:  

2021، ئىيۇن-ئىيۇل 90 ئۇيغۇرالر 23-سان



مهن ئـاخـىرقـى قېتىم 2017-يـىلـى 12 - ئـايـدا قهشـقهرگه بـارغـانـىدىم. بـىلـگىنـىڭىزدەك ئۇ ئهھۋال ئهڭ 

ئېغىرالشـقان ۋاقـىتـالر ئـىدى. قهشـقهردە مېنىڭ كۆرگـىنـىم ھهمـمه يهردە سـاقـچى، ھهمـمه بۇلۇڭ-پۇچـقاقـتا 

كـامېرا. ئهڭ قـورقۇنچـلۇق تـراگېدىيه بـولـسا ئـاشۇ شـارائـىتـتا يـاشـاۋاتـقان كـىشـىلهرنـىڭ روھى ھالـىتـى. 

ئۇالرنـىڭ كۆزلـىرىدە نۇر يـوق. ئۇالر يـا كۈلـمهيـدۇ، يـا يـىغـلىمـايـدۇ. خـىتـايـنىڭ ئۇالرغـا قـىلـىۋاتـقىنـى ئۇالرغـا 

ئۆز كـىمـلىكـىنـى ئۇنتۇلـدۇرۇش ئـىدى. شۇنـىسـى ئېنىقـكى، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ ھهقـىقـىي كـىمـلىكـىنـى خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـى ‹رازى قـىلـىش› ۋەزىپـىسـىنـىڭ ئـاسـتىغـا بـاسـتۇرۇپ قـويۇشـقا مهجبۇر ئـىدى. مهن كـىتـابـىمـدا 

مانا مۇشۇ ئهھۋالالرنىڭ قانداق شهكىللهنگهنلىكى ۋە داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى يورۇتۇشقا تىرىشتىم.  

بۇ كـىتـاب نـوقۇل ھالـدا سـىيـاسهت، يۇقـىرى بېسىمـلىق بـاسـتۇرۇش، ۋەھشىيـلىك ۋە ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق ھهقـقىدىال ئهمهس، بهلـكى تېخىمۇ مۇھىمـى ئـاشۇنـداق قـاتـتىق نـازارەت ئـاسـتىدىكـى 

كـىشـىلهرنـىڭ روھى دۇنـياسـىنـىڭ قـانـداق ئۆزگـىرىۋاتـقانـلىقـىنـى گهۋدىلهنـدۈرۈشـنى ئۆزىنـىڭ ئـاسـاسـلىق 

نۇقتىسى قىلغان. 

ئۇ يهردە نـاتسـىسـتالر قـىلـغانـغا ئـوخـشاش تـوپـالپ ئۆلتۈرۈش، گـاز ئۆيـىگه سـوالپ ئۆلتۈرۈش يۈز 

بهرمـىگـىنـى بـىلهن، پۈتۈن بـىر مـىلـلهت ئـىچ-ئـىچـىدىن ۋەيـران قـىلـىنـىۋاتـىدۇ. ئۇالرنـىڭ جېنى ئېلىنـمىغـان 

بـىلهن، ئۇالرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىنـى، كـىمـلىكـىنـى بـىلـدۈرىدىغـان بـارلـىق ئهنـئهنـىلـىرى يـوقـىتـىلـىۋاتـىدۇ. مهن 

ئۇيغۇرالرنـى قـوغـداپ قېلىش ئۈچۈن قـولۇمـدىن كېلىشـىچه تـىرىشـىمهن. چۈنـكى بۈگۈن ئۇيغۇرالرنـىڭ 

بېشىغـا كهلـگهن بۇ كۈن كېيىن بـاشـقا ئـىنـسانـالرنـىڭ بېشىغـىمۇ كېلىشـى مۇمـكىن. شۇڭا بۇ پهقهت 

ئۇيغۇرالرنىڭال ئهمهس، بهلكى پۈتكۈل ئىنسانىيهتنىڭ مهسىلىسىدۇر. 

كىتابنىڭ مهزمۇنى ھهققىدە: 

كهيـن مهزكۇر كـىتـابـنى تهدرىجـىي ھالـدا ئۆزئـارا گـىرەلـىشـىپ كېتىدىغـان ئـىكـكى لـىنـىيهنـى بـويـالپ 

يـازغـان: بـىرى، خـىتـايـنىڭ تېخنىكـىلـىق ھۆكۈمـرانـلىق پـىالنـى. يهنه بـىرى، خـىتـايـنىڭ ئـاتـالـمىش «ئـىچـكى 

دۈشمهن»لهرنى ئېنىقالش ۋە تارمار قىلىش ئۇرۇنۇشى.  

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مـىلـلىي ۋە دىنـىي زۇلۇمـالر، شۇنـداقـال ھهمـمه يهرنـى قـاپـلىغـان رەقهمـلىك 

كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـىش ئۇرۇنۇشـى «بـىخهتهرلـىك»كه سهۋدا بـولـغان، ئهخـالقـتىن، 

ئـىنـسانـىيـلىقـتىن نېسىۋىسـى يـوق ئهمهلـدارالر تهرىپـىدىن تهڭال ئهۋجـىگه چـىقـىرىلـغان ۋە ئـادەتـتىكـى پۇقـراالر 

بۇنىڭ ئۈچۈن زور بهدەل تۆلىگهن. 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ھېكايـىسـى مهزكۇر كـىتـابـنىڭ يـادروسـىدۇر. كهيـننىڭ 168 كـىشـىدىن تهركـىب تـاپـقان 

ئاساسلىق زىيارەت ئوبيېكتلىرى شهرقىي تۈركىستاندىكى ئىچكى ئهھۋالدىن خهۋەردار كىشىلهر توپىدۇر.  

بـىز بۇ كـىتـابـتا خـىتـايـنىڭ كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـىشـىغـا يـاردەم بهرگهن سـابـىق ئۇچۇر 

تېخنىكـىسـى خـىزمهتـچىسـىنـى، بـىر مهھهل خـىتـاي ئۈچۈن جـاسۇسـلۇق قـىلـغان يـىگـىتـنى، شۇنـداقـال ھهمـمىدىن 
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بهك كـىشـىنـىڭ ھېسداشـلىقـىنـى قـوزغـايـدىغـان بـاش پېرسـونـاژنـى، يهنـى مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا ئـوقۇش 

پۈتتۈرۈشتن باشقىنى ئويلىمايدىغان مايسهم ئىسىملىك كىتابخۇمار قىزنى ئۇچرىتىمىز.  

مـايـسهمـنىڭ بۇ كـىتـابـتىكـى سهپـىرى قـايـتا تهربـىيهلهش سـىسـتېمىسـىنـى، ئۇنـىڭ خـىتـاي ۋە چهتـئهلـدىكـى 

ھايـاتـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. بـىز كـىتـابـتا مـايـسهم بـىلهن دەسـلهپ ئۇچـراشـقانـدا، تۈرمـىدىكـى ئۇيغۇر ئـالـىمـى 

ئـىلھام تـوخـتىنـىڭ ئـوقۇغۇچـىسـى بـولـمىش بۇ ئـويـچان قـىز ئهنـقهرەدە ئـوقۇۋاتـقانـىدى. مـايـسهم خـىتـايـغا 

قـايـتقانـدىن كېيىن، قـوپـال بـىيۇروكـرات مۇئـامـىلـىگه دۇچ كېلىپ، تۇيۇقسـىزال جـازا الگېرىغـا قـامـىلـىدۇ. 

شۇنـداقـال، الگېردا قـىيـىن – قـىسـتاقـقا، كـىشـىنـى ھالـىدىن كهتكۈزۈۋېتىدىغـان سـوئـال - سـوراقـالرغـا دۇچ 

كېلىدۇ. خـىتـايمۇ بـاشـقا مهكـكار قـىيـنىغۇچـىالرغـا ئـوخـشاش، قـىيـناش ئـوبيېكتلىرىنـىڭ ۋۇجۇدىدا بهك كۆپ 

ئـىز قـالـدۇرمـاسـتىن، ئۇالرنـىڭ رېئالـلىقـقا بـولـغان ئـىشهنـچىسـىنـى ۋە ئۆز - ئۆزىنـى قهدىرلهش تۇيغۇسـىنـى 

سۇنـدۇرۇشـنى ئۆگـىنـىۋالـغانـىدى. مـايـسهم كـىتـابـتا «قـايـتا تهربـىيهلهش»نـىڭ ئۆز پـىسـخىكـىسـىغـا كۆرسهتـكهن 

تهسـىرلـىرى ھهقـقىدە، جۈمـلىدىن ئۆز تۇيغۇلـىرىنـى ئـىنـكار قـىلـىشـقا ۋە خـىتـايـنىڭ ئـوي-پـىكـىر ۋە قـىلـمىشـلىرىغـا 

بولغان تهلىپىنى ئىچكىيلهشتۈرۈشكه مهجبۇرالنغانلىقى ھهققىدە توختىلىدۇ. 

كىتاب جهمئىي تۆۋەندىكىدەك يىگىرمه بابتىن تهركىب تاپقان: 

1. يېڭى ھۆكۈمرانلىق 

2. ھهممه يېرى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان تۈرمه 

3. «ئاسمان تورى» (ॠᗑ) سېنى تېپىۋالدى 

4. خىتاي قهد كۆتۈرۈۋاتىدۇ 

5. چوڭقۇر قاتالملىق نېرۋا تورى 

6. مېنى ماشىنا ئادەم دەپ قالدىڭمۇ؟ 

7. «بۈيۈك گۈللىنىش» 

8. خىتاينىڭ «تېرورلۇققا قارشى ئۇرۇشى» 

9. «ئۈچ خىل كۈچ»: تېرورىزم، ئاشقۇنلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىك 

10. سان – سىفىرغا ئايالنغان ئىنسانالر 

11. كىشىلهرنىڭ «ئىشهنچىلىكلىكى»گه قانداق نومۇر قويۇلىدۇ؟ 

12. ھهممىنى كۆرۈپ تۇرىدىغان كۆز 

13. يىغىۋېلىش الگېرىغا چاقىرتىلىش 

14. كهڭ كۆلهملىك تۇتقۇن قىلىش 

15. چوڭ مېڭه 
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16. كېڭىيۋاتـقان ھۆكۈمهت ئـاپـپاراتـلىرىنـىڭ ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرۇش ئۈچۈن كېڭهيـتىلـىۋاتـقان 

ھۆكۈمهت ئاپپاراتلىرى 

17. تۈرمه ۋە ئىدىيه 

18. يېڭى سوغۇقچىلىق ئۇرۇشىمۇ؟ 

19. چوڭ ھاڭ 

20. سهن ھېچيهردە بىخهتهر ئهمهس 

كىتابتىكى مايسهم ھهققىدىكى ۋەقهلىكلهردىن قىسقىچه ئارىيه 

مـايـسهم بېيجىڭدىكـى ئـالـىي مهكـتهپ ئـوقۇشـىنـى تـامـامـلىغـانـدىن كېيىن يۇقـىرى نـومۇرغـا ئېرىشـىپ، 

تۈركىيهنىڭ پايتهختى ئهنقهرەدە ماگىستىرلىق ئوقۇش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ. 

ئۇ تۈركـىيهدە ئـىسـالمـچه ھىجـابـلىنـىدۇ. ئهمـما ئۇ 2014-يـىلـى يۇرتـىغـا قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىنمۇ 

داۋامـلىق ئـاشۇ خـىل ئـىسـالمـىي كـىيـىمـلهرنـى كـىيـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتقانـدا، ئـاتـا-ئـانـىسـى بۇنـىڭدىن چۆچۈپ 

كېتىدۇ ۋە ئۇنـى ئـايـالـالرغـا خـاس، شۇنـداقـال «يـاخشـى كـوممۇنـىسـتىك قـىمـمهت قـاراش»قـا ۋەكـىلـلىك 

قـىلـىدىغـان ئـوچۇق قـىزىل رەڭلىك كـىيـىمـلهرنـى كـىيـىشـكه ئۈنـدەيـدۇ. شۇنـداقـال، ئۇنـىڭغا سـاقـچىالرغـا 

كۈلۈمسىرەپ قاراشنى جېكىلهيدۇ. 

ئهمـما خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه بـولـغان سـاداقهتـنى ئـىپـادىلهشـته قـىزىل كـىيـىم يېتهرلـىك ئهمهس ئـىدى. 

مـايـسهم ئـائـىلـىسـىدىكـىلهر بـىلهن يېزىدىكـى يـازلـىق ئۆيـىدە تۇرۇۋاتـقان كۈنـلهرنـىڭ بـىرىدە، شۇ يهردىكـى بـىر 

ھۆكۈمهت ئهمهلـدارى ئۇالرنـىڭ ئـىشـىكـىنـى چېكىپ، قـوشـنىسـىنـىڭ «مـايـسهمـنىڭ ھويـلىسـىنـىڭ تېمى سۇس 

كۆك رەڭدە بويالغان» دېگهن شىكايىتىنى تاپشۇرۇۋالغانلىقىنى ئېيتىدۇ. 

كۆك رەڭ ئۇيغۇر مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكـىتـىنـىڭ سـىمۋولـى ئـىدى. مـايـسهمـنىڭ ئۆيـىدە ئۇيغۇر بـايـرىقـىنـىڭ 

پـارچـىسـىمۇ يـوق بـولسـىمۇ، ئهمـما دائـىرىلهر بۇنـىڭغا ئۇنـىمـاسـتىن، ئۇالرنـى ھويـلىنـى قـىزىل رەڭدە بـويـاشـقا 

بۇيرۇيدۇ. 

بـىر نهچـچه ھهپـتىدىن كېيىن، مـايـسهمـنىڭ ئۆيـىنـىڭ ئـىشـىكـى ئهنسـىز چېكىلـىدۇ. ئـاپـىسـى ئـىشـىكـنى 

ئېچىپ بـىر تـوپ سـاقـچىنـى كۆرىدۇ. ئۇالر ئۇنـىڭغا قـىزىنـىڭ «كـالـلىسـىدىكـى ئـىدىيهۋى ۋىرۇسـالرنـى 

تازىالش» ئۈچۈن ئۇنى «قايتا تهربىيهلش»كه ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ. 

ئۇ سهكـكىزىنـچى ئـايـنىڭ مهلۇم بـىر كۈنـى ئـىدى، مـايـسهم بـىر مـاشـىنـا ئـارقـىلـىق «قـايـتا تهربـىيهلهش 

مهركـىزى»گه ئېلىپ مېڭىلـغانـدا، «بـىر ئـايـدا تۈگهيـدۇ» دېيىلـگهن بۇ مهجبۇرىي «كۇرس»نـىڭ ئۇنـىڭ 
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تۈركـىيهگه قـايـتىپ مـاگـىسـتىرلـىق ئـوقۇشـىنـىڭ ئـاخـىرقـى يـىلـىنـى ئـوڭۇشـلۇق تـامـامـلىشـىغـا پۇتـلىكـاشـاڭ 

بولۇشىدىن ئهنسىرەيدۇ. 

لېكىن ئـارىدىن بـىر سـائهت ئۆتهر – ئۆتـمهسـتىنـال، ئۇ ئۆزى دۇچ كهلـگهن خهتهرنـىڭ ئـويـلىغـىنـىدىن 

كۆپ ئېغىر ئـىكهنـلىكـىنـى ھېس قـىلـىدۇ. مـاشـىنـا كـونـا شهھهر سېپىلـىنـىڭ سـىرتـىدىكـى بـىر «مهكـتهپ»نـىڭ 

ئـالـدىدا تـوخـتايـدۇ. ئهمـما، بۇ مهكـتهپـنىڭ ئـالـدىدا ھهربـىي فـورمـىلـىق ئهسـكهرلهر قـاراۋۇللۇق قـىالتـتى. 

مهكـتهپـنىڭ ئـىچـىدە بـولـسا، قـولـلىرىدا ئـاپـتومـات ۋە تـوك كـالـتىكـى كۆتۈرۈۋالـغان قـارا كـىيـىمـلىك سـاقـچىالر 

مېڭىپ يۈرەتتى. 

مـايـسهم مهكـتهپـنىڭ ئـىچـىگه ئهكـىرىلـىپـال، قـاراۋۇلـالر تهرىپـىدىن بـاشـقا ئـايـالـالر بـىلهن بـىرلـىكـته تـازىلـىق 

قـىلـىشـقا بۇيـرۇلـىدۇ. ئهمـما مـايـسهم «مهن تـازىلـىقـچى ئهمهس، ئـوقۇغۇچـى» دەپ ئېتىراز بـىلـدۈرگهنـدە، 

قـاراۋۇلـالر «بۇ پـاسـكىنـىغـا بۇ يهردە كـىمـنىڭ گېپى ئۆتـىدىغـانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ قـويـايـلى» دېگىنـىچه، ئۇنـى 

ئېغىزغـا ئـالغۇسـىز سۆزلهر بـىلهن ھاقـارەتـلهيـدۇ ۋە سېسىق نـامـى پۇر كهتـكهن «يـولۋاس ئـورۇنـدۇق»قـا 

بهدەنـلىرى تـارتـىشـقان ھالهتـته ئـولتۇرغۇزۇپ قـىيـنايـدۇ ۋە ئـارقـىدىن شۇ ھالـىتـىدە، تېرىسـى قـىزىرىپ 

كهتكهنگه قهدەر ئاپتاپتا ئولتۇرغۇزۇپ قويىدۇ. 

 …

كـىتـابـتا ئۇيغۇر بـولـمىغـان ئـوقۇرمهنـلهرنـى ھاڭ تـاڭ قـالـدۇرىدىغـان، كـىشـىنـىڭ ئـىشهنگۈسـى 

كهلـمهيـدىغـان ئېچىنـىشـلىق ۋەقهلـىكـلهر مهۋجۇت بـولۇپ، بۇ ئهسهر خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى بـاسـتۇرۇشـتىكـى 

ۋەھشىيانه جىنايهتلىرىنى ئېچىپ بېرىشته مۇھىم رول ئوينايدۇ. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 

پايدىلىنىلغان مهنبهلهر: 

 https://www.cfr.org/blog/review-perfect-police-state-geoffrey-cain

 https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Cain

 https://www.secretchina.com/news/gb/2021/07/11/977754.html
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گۈلىستان

ياقا يۇرتتا ئۆلۈش
مهمتىمىن ئهال



ياقا يۇرتتا ئۆلۈش 

دوكتور مهمتىمىن ئهال 

ئۇزاق يـىلـالر ئـىلـگىرى مهرھۇم كۈرەش كۈسهنـنىڭ شۋېتسىيهدىكـى قهبـرىسـىنـى زىيـارەت قـىلـدىم. بۇ بـىر 

قهھرىتـان قـىش كۈنـى ئـىدى. ئـاپـتوبۇسـتىن چۈشۈپ قهبـرە بېشىغـا بـارغۇچه، ئـىچ-ئـىچـىمـدىن مۇزالپ كهتـتىم. 

قـارنـىڭ ئـاسـتىدا جـىمـمىدە بـوپ قـالـغان سـانـاقسـىز قهبـرىلهردىن ئۆتكۈچه، ئۆلۈم بـىلهن نهقهدەر يېقىن 

يـاشـايـدىغـانـلىقـىمـىزنـى يهنه بـىر قېتىم تهن ئـالـدىم. ھهتـتا بۇ دۇنـيا كۆزۈمـگه چـوڭ بـىر قهبـرىسـتانـلىقـتهك، ئۇنـىڭدا 

بـىز ھايـاتـلىقـىمـىزنـى ئـىسـپاتـالش ئۈچۈن، تـوخـتىمـاسـتىن پـاالقشـىپ يۈرۈدىغـانـدەك كۆرۈنۈپ كهتـتى. خۇددى 

ھهمـمىمـىز ئـالـلىبۇرۇن قېزىلـغان قهبـرىمـىزدىن چـىقـىپ، يهر يۈزىدە بـىر ھازا تـىركـىشـىپ، يهنه قـايـتىدىن ئۇنـىڭغا 

كىرىپ كېتىدىغاندەك...   

ئهتـراپـىمـدىكـى قهبـرىلهرگه قـىزىقسـىنـىپ نهزەر سـالـدىم. ھهر بـىر قهبـرىدىن ئېيتىپ تۈگهتكۈسـىز بـىر 

ئـامـالسـىزلـىق ۋە غېرىپـلىق تۆكۈلۈپ تۇراتـتى. بهزى قهبـرىلهر ئۇ قهدەر دەبـدەبـىدىلـىك بېزەلـگهنـكى، ئۇالر 

ئۆلگۈچـىنـىڭ ئۆلـگهنـدىن كېيىنمۇ بۇ ھهشهمهتـلهردىن يهنـىال بهھرىمهن بـوالاليـدىغـانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىدىغـانـدەك 

قـىالتـتى. بـولۇپمۇ، ئۇالر دەل مۇشۇ غېرىبـانـىلـىقـنى يـوشۇرۇش ئۈچۈن ئهتهي شۇنـداق بېزەلـگهنـدەكمۇ قـىالتـتى. 

ئهمـما، بۇ بېزەكـلهر بۇ قهبـرىلهرنـىڭ ئـىچ-ئـىچـىدىن كۆتۈرۈلۈپ تۇرۇۋاتـقان يـالغۇزسـىرىشـىنـى يـوشۇرۇش 

تۈگۈل، ئۇنـى تېخىمۇ ئېچىنـىشـلىق شهكـىلـدە ئـاشـكارا قـىالتـتى. بۇ ھهيۋەت قهبـرىلهردىن چـىقـىپ تۇرىدىغـىنـى 

ئهمهلـىيهتـته ئۇنـىڭدىكـى ئـادەمـنىڭ ھايـات ۋاقـتىدا كـىم ئـىكهنـلىكـىدىن كۆرە، ئۇنـىڭ ئۈسـتىدىن غـالـىپ 

كهلـگهن ئۆلۈمـنىڭ قۇدرىتـىنـىڭ قـانـداقـلىقـى ئـىدى. ھهر بـىر قهبـرە ئـالهمـدىن ئۆتـكهن بـىر ھايـاتـلىقـنى 

خـاتـىرىلهشـال ئهمهس، بهلـكى يهنه بۇ ھايـاتـنىڭ قـارشـىسـىدىكـى ئۆلۈمـنىڭ خـاتـىرىلـىنـىشـى ئـىدى. ئۇ ئـادەمـنى 

قوينىغا يۇتقان يوقلۇقنىڭ نامايىشى ئىدى. 

كۈرەش كۈسهنـنىڭ قهبـرىسـى ئـىچـىگـىرەك جـايـالشـقاچـقا، ئۇزاق يـول يۈرۈشـكه تـوغـرا كېلهتـتى. ئـاخـىرى 

ئۇنـىڭ قهبـرىسـى ئـالـدىدا تـوخـتىدىم. بۇ ئـاددىي ئهمـما چـىرايـلىق بېزەلـگهن قهبـرە ئـىدى. مۇھىمـى، ئۇ 

ۋەتـىنـىگه قـايـتالـمىغـان بـىر ئۇيغۇرنـىڭ — يهنـى كېيىنـكى ھايـاتـىنـىڭ ھهر بـىر دەقـىقـىسـىدە دېگۈدەك ۋەتـىنـىگه 

تهلپۈنـگهن، ئۇنـىڭغا قـايـتىشـقا غـايـىبـانه تهيـيارلـىقـتا تۇرغـان بـىر ئۇيغۇرنـىڭ قهبـرىسـى ئـىدى. تېخىمۇ مۇھىمـى، 

ئۇ «كۈرەش ئۆلمهيدۇ» دېيهلىگهن ۋە ئىسمى كۈرەش بولغان بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆلگهنلىكىنىڭ ئىزناسى ئىدى. 

تـوسـاتـتىن ئۇنـى ئېلىپ كهتـكهن ئۇ دۇنـيا كۆز ئـالـدىمـدا تـاشـلىنـىپ تۇرۇۋاتـقانـدەك بـىلـىنـدى. خۇددى ئۇ 

دۇنـيا بـىلهن بۇ دۇنـيا ئـوتتۇرىسـىدا پهرق يـوقـتهكـال بـىلـىنـىپ كهتـتى. بـىرىمـىز يهر ئۈسـتىدە، يهنه بـىرىمـىز يهر 

2021، ئىيۇن-ئىيۇل 96 ئۇيغۇرالر 23-سان



ئـاسـتىدا ئـىدۇق. ئـارىلـىقـىمـىز بـىر مېتىرمۇ كهلـمهيـتتى. ئۇ قهدەر يېقىن ئـىدۇقـكى، بـىزنـى پهقهت نېپىز بـىر 

قهۋەت تۇپـراقـال ئـايـرىپ تۇرۇۋاتـقانـدەك ئـىدى. بۇ تۇپـراق مۇسۇلـمانـغىمۇ، خـرىسـتيانـغىمۇ، يهھۇدىغـىمۇ 

ئوخشاش تۇپراق ئىدى. بۇ تۇپراق بىز كهلگهن ۋە بىز قايتىدىغان تۇپراق ئىدى. 

كۆز ئـالـدىمـدىكـى بۇ قهبـرىدىكـى كۈرەش كۈسهنـنىڭ روھى ھهق دەرگـاھىغـا يهتـكهنـىدى. ئهمـما مېنىڭ 

روھىم بـولـسا بۇ ئېزىتقۇ دۇنـيانـى ھېلىھهم دەرۋىشـلهرچه كېزىپ يۈرەتـتى. ئۇنـىڭ كۆزى ۋەتـىنـىنـىڭ ئـاسـمىنـىدا 

كۆك بـايـراقـنىڭ لهپـىلـدىگـىنـىنـى كۆرەلـمهي ئـارمـانـدا ئـوچۇق كهتـكهنـىدى. مېنىڭ بـولـسا كۆزۈم ئـوچۇق 

تۇرۇقلۇق ۋەتـىنـىمـنى كۆرەلـمهي ئـارمـانـدا ئـىدى. ئۇنـىڭ ئهمـدى نهدە ئۆلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـىشـىگه ھېچقانـداق 

ئېھتىيـاج قـالـمىغـانـىدى. ئهمـما، مهن يېقىنـنىڭياقـى تۇرۇپ-تۇرۇپ نهدە ۋە قـانـداق ئۆلـىدىغـانـلىقـىمـنى قـىيـاس 

قىلىدىغان بوپ قېلىۋاتاتتىم.  

كۆڭلۈمـنى ئهڭ غهش قـىلـغىنـى ئۇنـىڭ روھىنـىڭال ئهمهس، بهلـكى تېنىنـىڭمۇ سۈرگۈنلۈكـى ئـىدى. ئۇ ئۆزى 

تۇغۇلـغان، ئۆزى يـاشـىغـان، ئۆزى كۈرەش قـىلـغان ۋە جـان بهرگهن ئـاشۇ تۇپـراقـقا قـايـتالـمىدى. ئۇنـىڭدا 

يـاتـالـمىدى. بۇ ئۇنـىڭ دۈشـمىنـىنـىڭ ئۇنـى جـازالـىشـى ئـىدى. بۇ ئۇنـىڭ تېنىنـى ئۇ قـايـتا قـولـغا كهلتۈرمهكـچى 

بـولـغان ۋەتـىنـىنـىڭ تۇپـرىقـىدىن ئهبهدىي ئـايـرىۋېتىش ئـىدى. ئۇنـىڭ ئۈچۈن بۇ ۋەتهن — پهقهت بۇ ۋەتهنـل ا

— ئۇ پهخر بىلهن يۈرەلهيدىغان ۋە خاتىرجهم ئۆلهلهيدىغان تۇپراق ئىدى. 

يـاكـى ئۇ قـارىمـاقـقا بـىر قـىسـمهت ئـىدى — بهنـدىچـىلـىكـنىڭ قـىسـمىتـى ئـىدى. بۇ نهدە تۇغۇلـىدىغـانـلىقـىنـى 

بـىلهلـمهيـدىغـان بهنـدىنـىڭ نهدە ئۆلـىدىغـانـلىقـىنـىمۇ بـىلهلـمهسـلىكـى ئـىدى. شۇنـدىمۇ، ئۇ بۇنـى بـىلهلـىسۇن-

بـىلهلـمىسۇن، ئۇنـىڭ تېنى ھهرقـانـداق تۇپـراقـقا ئهمهس، بهلـكى ئۇ ئـاپـىرىدە بـولـغان ئـاشۇ تۇپـراقـقا —

تهكـلىمـاكـانـنىڭ چـوغـىدەك تهپـتىدىن تېۋىغـا كېلىپ، يېلىنـجاپ تۇرىدىغـان ئـاشۇ تۇپـراقـقا — قـايـتىشـنى 

ئىزدەيتتى. ئۇنىڭغا مهڭگۈلۈك تارتىشاتتى. 

ئۇيغۇر ئۈچۈن بۇ دۇنـيادىكـى مۇسـاپـىرلـىق ئۇنـچه قـورقۇنچـلۇق ئهمهس. قـورقۇنچـلۇقـى، يـاقـا يۇرتـالردا 

جهسـىدى قېلىشـتۇر. بۇ ئۆلـگهنـدىن كېيىنـكى مۇسـاپـىرلـىقتۇر — ئۆلـگهنـدىن كېيىن يـاقـا يۇرتـالردا قـالـىدىغـان 

تهنـنىڭ مهڭگۈلۈك سهرسـانـلىقـىدۇر. ئۇيغۇرالرنـىڭ روھىيـىتـىنـىڭ تېگىدە جهسهت يـاقـا يۇرتـالردا قـالـسا، روھ 

نــام-نــىشــانســىزلــىشــىدۇ، دەيــدىغــان  ئهنســىرەش بــار. بۇ ئۇيغۇرالرنــىڭ كــىنــدىك قېنى تۆكۈلــگهن 

تۇپـراقـداشـلىرىنـىڭ ئۇالر ئۆلـگهنـدىن كېيىنـكى روھىي پهرۋىشـىدىن مهھرۇم قېلىشـتۇر. بۇ مهھرۇم قېلىش شۇنـىڭ 

ئۈچۈن قـورقۇنچـلۇقـكى، ئۇنـىڭدا ئۆلـگهن تهن تۇپـراقـداشـالرنـىڭ روھىي پهرۋىشـىدە بـولـمىسـا، چـىدىغۇسـىز 

بېگانىلىققا دۇچار بولىدۇ. 

يهنه بــىر مهنــىدىن، ۋەتهن ئۇالر تۇغۇلــىدىغــانــال ئهمهس، بهلــكى ئۇالر ئۆلــىدىغــان دائــىرىدۇر. بۇ 

دائـىرىدىن ھهر ۋاقـىت چـىقـىپ كېتىشـكه بـولـمايـدۇ. يـاكـى ئۇنـىڭدىن چـىقـىپ كېتىش دائـىرىسـىزلـىكـنى —
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مهنسۇبـىيهتسـىزلـىكـنى — بـىلـدۈرىدۇ. ئۇ يـوقـالشسـىزلـىقـنى بـىلـدۈرىدۇ — ھېچكىمـنىڭ ئۆزىنـى يـوقـلىمـاسـلىقـىدىن 

كېلىپ چىقىدىغان مهڭگۈلۈك تاشلىۋېتىلىش — ئۇنتۇلۇش — قورقۇنچىدۇر.  

بۇنـى مهن بۇنـىڭدىن تـوققۇز يـىل مۇقهددەم پـاالۋدا گۇئـانـتانـامـودىن قـويۇپ بېرىلـگهن ئـالـته ئۇيغۇر 

قېرىنـدىشـىمـىز بـىلهن ئـالـته ئـاي بـىلـله بـىلـله ئـىشـلهش جهريـانـىدا، مۇنـداق بـىر ئـىشـقا شـاھىد بـولۇش سهۋەبـىدىن 

تېخىمۇ چـوڭقۇر چۈشهنـدىم. بـىر كۈنـى پـاالۋنـىڭ پـايـتهخـتى كـوروردا بۇ ئـالـته قېرىنـدىشـىمـىز بـىلهن پـاالۋ 

ھۆكۈمهت رەھبهرلــىرىنــىڭ ئۇچــرىشــىشــى بــولۇپ ئۆتــتى. ھۆكۈمهت خــادىمــلىرىنــىڭ مهقســىتــى بۇ 

قېرىنـداشـلىرىمـىزنـىڭ كهلگۈسـىنـى قـانـداق ئـورۇنـالشـتۇرۇش ھهقـقىدە ئۇالرنـىڭ پـىكـرىنـى ئېپ بـاقـماقـچى ئـىدى. 

پـاالۋ ھۆكۈمـىتـىدىكـى ھۆرمهتـكه سـازاۋەر ۋە پېشقهدەم بـىر سېناتـور ئـالـته ئۇيغۇردىن گهپ ئـارىلـىقـىدا مۇنـداق 

بىر سوئالنى سوراپ قالدى: 

— ئهگهر ئۆلۈپ كهتسهڭالر، جهسىدىڭالرنىڭ پاالۋدا دەپنه قىلىنىشىنى خاالمسىلهر؟ 

مهن بۇ سـوئـالـنى ئۇالرغـا تهرجـىمه قـىلـىپ بهردىم. ئهمـما، ئۇالر دەمـالـلىقـقا مهڭدەپ قـالـدى. مهن 

ئۇالرنـى چۈشهنـمهيۋاتـقان چېغى دەپ، ئۇنـى ئۇيغۇر تـىلـىغـا ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل تهرجـىمه قـىلـماي، ئـازراق 

ئـىزاھالپـراق قـايـتا تهرجـىمه قـىلـىپ بهردىم. ئۇالر بـىر ھازا تۇرۇپ كهتـكهنـدىن كېيىن، خۇددى ئـىلـگىرى 

مهھلىھهتلىشىۋالغاندەك ئورتاق ئاۋازدا: 

— يـاق، جهسـىتـىمـىزنـىڭ بۇنـداق يـاقـا يۇرتـتا قېلىشـىنـى ھهرگـىز خـالـىمـايـمىز،— دېدى. ئۇالر جـاۋاب 

بېرىۋاتـقانـدا ئۇالرنـىڭ كۆزىدىكـى قهتـئىيـلىكـكه ئـارىلـىشـىپ كهتـكهن تـىرەن ۋەھىمـىنـى ئېنىق كۆردۈم. ئۇالر 

ئۈچۈن تـىنـچ ئـوكـيانـدىكـى ئهڭ كـىچـىك ئـارال دۆلهتـلىرىدىن بـىرى بـولـغان پـاالۋدا ئۆلۈشـال ئهمهس، بهلـكى 

ئۇنـىڭدا دەپـن قـىلـىنـىشمۇ ئـوخـشاشـال قـورقۇنچـلۇق ئـىدى. ئۇالر ئۆزلـىرىگه تـونۇشـلۇق يـوقلۇقـقا يۈزلـىنـىشـنى 

خااليتتىكى، ياقا يۇتالردىكى ناتونۇش يوقلۇقالردا نام-نىشانسىز قېلىشنى ھهرگىز خالىمايتتى. 

دېمهك، ئۆلۈمـنىڭ ئۇ قهدەر پهرەز قـىلغۇسـىز بـولۇشـىغـا قـارىمـاي، ئۇيغۇرالر ئۆزىنـىڭ دائـىرىسـى ئـىچـىدە 

ئۆلۈشـنى خـااليـدۇ. بۇ ئـارقـىلـىق ئۇالر ئۆلۈمـنى دائـىرىلـىمهكـچى بـولـىدۇ. ئۆز دائـىرىسـىدە ئۆلۈشـنى تـالـالش 

ئۆلۈمـدىن كېيىنـكى يـوقلۇقـنى ئـىجـتىمـائـىيـالشـتۇرۇش ئۇرۇنۇشـىدۇر — ئۇ ئـادەمـنىڭ چهكسـىز يـالغۇزسـىرىمـاسـلىقـى 

ئۈچۈن، تۇپـراقـداشـلىرىنـىڭ ئۆزىنـى يـوقـالپ تۇرۇشـىنـى كۈتۈشـىدۇر، گهرچه بۇ يـوقـالپ تۇرۇشـالر ئۇنـىڭ روھىغـا 

ئـاداقـقى نۇقـتىدا ھېچقانـداق تهسهلـلى بېرەلـمىسـىمۇ. ئۇ ئـادەمـنىڭ ئۆلـگهنـدە ئۆزى چۆكـكهن يـوقلۇقـنى 

بـاشـقىالرنـىڭ بـارلـىقـى ئـارقـىلـىق ئـىنـكار قـىلـىشـقا تـىرىشـىشـتۇر. ئۇ ئـادەمـنىڭ ئۆلۈمـنىڭ مۇتـلهق نـاتـونۇشـلۇقـىنـى 

تۇغۇلـغان جـايـنىڭ ئۇنتۇلغۇسـىز تـونۇشـلۇقـى ئـارقـىلـىق ئـاجـىزلـىتـىش تـىرىشـىشـىدۇر. ئـاخـىرىدا، بۇ بـىر 

ۋەتهنسـىزنـىڭ جهسـىتـىنـىڭمۇ ۋەتهنسـىز قېلىشـىدىن ۋەھىمـىگه چۈشـىشـىدۇر. بۇ ۋەتهنسـىزلـىكـنىڭ ئۆلـگهنـدىن 

كېيىنمۇ تۈگىمهيدىغان دەھشىتىدۇر.
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 ئىنتېل، ئامېرىكا ۋه ئۆزهك ئۇرۇشى

خهلئارا ۋهزىيهت



ئىنتېل، ئامېرىكا ۋە ئۆزەك ئۇرۇشى 

نۆۋەتـته، ئۆزەك سـانـائـىتـى ئـىقـتىسـاد، مـالـىيه ۋە گېئوپـولـىتـىكـا جهھهتـلهردىكـى ئهڭ قـىزىق نۇقـتىلـىق سـاھهلهرنـىڭ 
بىرىدۇر. 

يېڭى تـىپـتىكـى 5G ئـايـفونـدىن بهشـىنـچى ئهۋالد F - 35 كۈرەشـچى ئـايـروپـىالنـىغـىچه، ئـاپـتومـاتـىك ھهيـدەش 
ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه مـاشـىنـىالردىن تـارتـىپ غـايهت زور سـىغـىمـلىق تـور سـاقـلىغۇچـلىرىغـىچه، ھهمـمه نهرسه ئۆزەك سـاھهسـىگه 
بـاغـلىنـىپ قـالـدى. ئهمهلـىيهت شۇكـى، بۇ بـارغـانسېرى زورىيـىۋاتـقان ۋە 2020 - يـىلـى دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى سـودا ھهجـىمـى 

439 مىليارد دولالردىن ئاشقان بىر بازاردۇر.  

نۆۋەتـته، خهۋەرلـىشـىش سـانـائـىتـى مهزكۇر بـازاردا ئـاسـاسـىي سـالـماقـنى ئـىگـىلـىسـىمۇ، ئهمـما كهلگۈسـىدە كۈنـدىلـىك 
بۇيۇمـالر ۋە مهھسۇالتـالرنـىڭ بۇ بـازاردا ئـىگـىلهيـدىغـان سـالـمىقـى بـارغـانسېرى ئـاشـىدۇ. مهسـىلهن، بـارغـانسېرى كۆپـلىگهن 
مـاشـىنـىالرغـا ئۆزەك سهپـلىنـىۋاتـقانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئۇزۇن ئۆتـمهي كۈنـدىلـىك بۇيۇمـالرغـا، ھهتـتا ئـايـىغـىمـىز يـاكـى 

كۆزەينىكىمىزگىمۇ ئۆزەك سهپلىنىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن. 

تۇرمۇشـىمـىزدا ئـالـلىقـاچـان ئـومۇمـالشـقان ئۆزەكـلىك مهھسۇالتـالردىن ئهقـلىي ئـىقـتىدارلـىق سـائهت، ئهڭ يېڭى تـىپـلىق 
تـىڭشىغۇچ، ھهتـتا تـارازىنـى مـىسـال كهلتۈرۈش مۇمـكىن. دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى ۋە مۇداپـىئهسـى قـاتـارلـىق بـاشـقا سهزگۈر 
سـاھهلهرنـىڭ ئۆزەكـلهرگه قـايسـى دەرىجـىدە بـاغـلىنـىپ قـالـغانـلىقـىنـى تهكـىتـلهپ يۈرۈشـنىڭ تېخىمۇ ھاجـىتـى يـوق. بۇ خـىل 

ئهھۋالدا، كىم ئهڭ ئىلغار تېخنىكىغا ئېرىشسه، شۇ ئهڭ زامانىۋى ھهربىي ئۈسكۈنىلهرگه ئېرىشهلهيدۇ. 

ئـىلـگىرىمۇ قهيـت قـىلـىپ ئۆتـكىنـىمـىزدەك، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئـىشـلهپـچىقـىرىدىغـان شـىركهتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىال ئۆز 
ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلهپچىقارمايدۇ. ھازىر بۇ ساھهدە تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل ئوخشىمىغان تىپتىكى شىركهت مهۋجۇت: 

بـىرىنـچى خـىل شـىركهتـلهر ئۆز ئۆزەكـلىرىنـى اليـىھىلهپ ئـانـدىن ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى پۈتۈنـلهي ھۆددىگه بېرىدۇ. بۇ 
خـىل شـىركهتـلهر ئهڭ كۆپ ئۇچـرايـدۇ. نـىۋىدىيـا (Nvidia)، كۇۋالـكوم (Qualcomm)، ھهتـتا ئـالـما يـاكـى ئـامـازون 

قاتارلىق شىركهتلهر مۇشۇ تۈرگه تهۋە. 

ئـىكـكىنـچى خـىل شـىركهتـلهر بـولـسا ئۆزىنـىڭ ئۆزىكـىنـى ئۆزى اليـىھهلهيـدۇ ۋە ئۆزى ئـىشـلهپـچىقـىرىدۇ. مهسـىلهن، 
ئىنتېل ياكى سامسۇڭ شىركهتلىرىدەك. 

ئــاخــىرىدا يهنه «ۋاكــالهتــچى زاۋۇت» دەپ ئــاتــىلــىدىغــان شــىركهتــلهرمۇ بــار. بۇ شــىركهتــلهر مهخسۇس 
ئـىشـلهپـچىقـىرىش بـىلهنـال شۇغۇلـلىنـىدۇ (ئۆزەك اليـىھهلهش ئـىشـلىرىغـا ئـارىالشـمايـدۇ). مهسـىلهن، ئـالـما شـىركـىتـى ئۆزىنـىڭ 
ئۆزەكـلىرىنـى، يهنـى iPhone نـىڭ يـاكـى يېڭى تـىپـتىكـى Mac كـومپيۇتېرالرنـىڭ بـىر تهرەپ قـىلغۇچـلىرىنـى اليـىھىلهپ 
چـىقـقانـدا، ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى مۇشۇ تـىپـتىكـى ۋاكـالهتـچى زاۋۇتـالرنـىڭ بـىرىگه ھاۋاله قـىلـىدۇ. مـانـا بۇ (يهنـى 
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ۋاكـالـىتهن ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىش) يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان ئهۋجـىگه چـىقـىپ، دۇنـيا تېخنىكـا سـانـائـىتـىنـىڭ ئهڭ قـايـناق 
سـاھهسـىگه ئـايـالنـدى. (ۋاكـالـىتهن ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىدىغـان) بۇ شـىركهتـلهر پۈتۈن كۈچـى بـىلهن تـوخـتاۋسـىز 
ئـىشـلهيـدىغـان بـولۇپ، نۆۋەتـته ئهڭ كـىچـىك ۋە ئهڭ ئـىلـغار ئۆزەكـلهرگه ئـىگه بـولۇش جېڭى تـولـىمۇ كهسـكىن. 
«TrendForce» ۋە «ReportLinker» قـاتـارلـىق بـازار ئهھۋالـى شـىركهتـلىرىنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا كۆرە، 2020 
- يـىلـى ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىشـتىن قـىلـىنـغان كـىرىم 70 مـىلـيارد دولـالر بـولۇپ، كهلگۈسـى ئـون يـىلـدا مهزكۇر سـودا 

سوممىسىنىڭ يىلىغا ئون پىرسهنت ئهتراپىدا ئېشىشى مۆلچهرلهنمهكته. 

سـانـلىق مهلۇمـاتـالردىن مهلۇم بـولـغىنـىدەك، بۇ سـاھهدە بـازار ئۈلۈشـىنـىڭ 77 پـىرسهنـتتىن كۆپـرەكـىنـى تهيۋەن بـىلهن 
كـورىيه ئـىگـىلهيـدۇ. شۇنـى ئۇنۇتـماڭكى، كـاپـىتـالـغا بـولـغان ئېھتىيـاجـى ۋە تهنـنهرخـى پهۋقۇلـئاددە يۇقـىرى، ئـىلـغار 
تېخنىكـىغـا ئـىگه مهزكۇر سـاھه ئـالـلىقـاچـان دۇنـيانـىڭ ئـىقـتىسـادىي ۋە گېئوپـولـىتـىك پـائـالـىيهتـلىرىنـىڭ ئـاسـاسـلىق 

مهركهزلىرىدىن بىرىگه ئايالندى.  

ئـىلـغار ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىلـمىسـا، نـانـو تېخنىكـىسـى، مـاشـىنـا ئـادەم، ئـاپـتومـاتـىك ھهيـدەش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه مـاشـىنـا 
يـاكـى 5G قـاتـارلـىقـالرنـى تهسهۋۋۇر قـىلـغىلـى بـولـمايـدۇ. بۇ سـاھهدىكـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنىڭ كۆپ قـىسـمىنـىڭ تهيۋەن بـىلهن 
كـورىيهنـىڭ قـولـىدا ئـىكهنـلىكـىدىن ئـىبـارەت رېئالـلىق غـايهت زور بۇرۇلۇش، شۇنـداقـال دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ ئـىقـتىسـادىي 

گهۋدە بولغان ئامېرىكاغا چېلىنغان ئاگاھالندۇرۇش سىگنالىدۇر. 

تـارىخـتىن بۇيـان، ئـامېرىكـا ئـىزچـىل يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئـىشـلهپـچىقـىرىدىغـان ئـاسـاسـلىق دۆلهت ئـىدى. نهچـچه ئـون 
يـىلـدىن بۇيـان، ئۆزەك ئـامېرىكـا سـانـائـىتـىنـىڭ ئهڭ ئـىلـغار ۋە ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئهھمىيهتـكه ئـىگه مهھسۇالتـلىرىنـىڭ بـىرى 
بوـلۇپ كهلدـى. ئهممـا، ھازىرقىـ ئهھۋال تاـماـمهن پهرقلـىق. گهرچه ئۆزەك اليىـھهلهيدـىغاـن چوـڭ شىـركهتلـهر يهنىـال 
ئـامېرىكـانـىڭ بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئۆزەكـلهر بـاشـقىالرنـىڭ قـولـىدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـىدۇ. ھهتـتا ئـامېرىكـادا، سـودا سـاھهسـىدىكـى 
جۇاللـىق چـولـپانـالردىن بـىرى، بـىل كـىلـىنـتونـدىن بۇيـانـقى ھهر بـىر ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى تهرىپـىدىن زىيـارەت قـىلـىنـغان ۋە 
مـاخـتالـغان (شۇنـداقـال، دۇنـيا ئۆزەك سـاھهسـىنـىڭ مـاگـناتـلىرىدىن بـىرى بـولـغان) ئـىنـتىل شـىركـىتـى بـار بـولسـىمۇ، 1990 - 
يـىلـى مهزكۇر سـاھهدە قـىرىق پـىرسهنـت بـازار ئۈلۈشـىگه ئـىگه ئـامېرىكـانـىڭ بۈگۈنـكى بـازار ئۈلۈشـى ئـارانـال ئـون پـىرسهنـتكه 

چۈشۈپ قالدى. 

ھازىر، ئـامېرىكـا شـىركهتـلىرى يـاسـاش تېخنىكـىسـى جهھهتـتىمۇ ئـالـدىنـقى قـاتـاردا تۇرالـمايـدۇ. ئـالـما، نـىۋىدىيـا، 
 Northrop Grumman، General ،ئـامـازون، گۇگۇل قـاتـارلـىق تېخنىكـا شـىركهتـلىرى يـاكـى لـوكـخىد مـارتـىن
Dynamics غـا ئـوخـشاش ھهربـىي سـانـائهت مـاگـناتـلىرى ئۆزلـىرىنـىڭ تېخنىكـا سـىسـتېمىسـىغـا سهپـلهش ئۈچۈن ئهڭ ئـىلـغار 
ئۆزەكلهرگه ئېرىشمهكچى بولسا، ئۇالرنى نهچچه مىڭ مىل يىراقلىقتىن (يهنى ئاسىيادىن) ئىزدەشكه مهجبۇر بولىدۇ.  

«ئـامېرىكـانـىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ تهمـىنـلهش زەنـجىرىنـى كۈچهيـتىپ، ئۆزەك تېخنىكـىسـىدا ئـالـدىنـقى ئـورۇنـغا 
ئۆتۈشـى ئۈچۈن، ۋاشـىڭتونـدىكـى رەھبهرلهر يـىلـلىق مۇداپـىئه خـامـچوت اليـىھهسـىدە تهلهپ قـىلـىنـغان يېرىم ئۆتكۈزگۈچ 
ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى رىغـبهتـلهنـدۈرۈش ۋە تهتـقىقـات تۈرىنـى تـولۇق مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلىشـى كېرەك» دەيـدۇ «ئـامېرىكـا 
 .(John Neuffer) يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سـانـائـىتـى بـىرلهشـمىسـى» نـىڭ رەئـىسـى ۋە بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى جـون نېففېر

ئامېرىكا فېدېراتسىيه ھۆكۈمىتى ۋە دۆلهت مهجلىسىمۇ نۆۋەتته مۇشۇ ئىشقا كۈچهۋاتىدۇ. 
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ئۆتـكهن بـىر قـانـچه يـىلـدا، بۇ مهسـىله بـارغـانسېرى كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقىتـىنـى قـوزغـاشـقا بـاشـلىدى. مهسـىلهن، تـرامـپ 
ھۆكۈمـىتـى ئـاسـاسـلىق ۋاكـالهتـچى زاۋۇتـالر بـىلهن ئـامېرىكـادا زاۋۇت قۇرۇش تـوغـرىسـىدا كېڭهشـتى ھهمـدە «جـوڭشىن 
خهلـقئارا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئـىشـلهپـچىقـىرىش چهكـلىك شـىركـىتـى» (SMIC) ۋە خۇاۋېي قـاتـارلـىق خـىتـاي تېخنىكـا 
شىـركهتلـىرىنىـ قاـرا تىـزىملـىككـه كىـرگۈزدى، ئۇالرنىـڭ ئاـمېرىكاـنىـڭ اليىـھهلىـرىنىـ ئىـشلـىتىـشىـنىـ چهكلـىدى، شۇندـاقال 
«تهيۋەن يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئـىشـلهپـچىقـىرىش شـىركـىتـى» (TSMC) قـاتـارلـىق زاۋۇتـالرنـىڭ ئۆزەكـلىرىنـى بۇ شـىركهتـلهرگه 

سېتىپ بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئالدى. 

نۆۋەتـته، جـوۋ بـايـدىنمۇ مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش يـول تۇتـماقـتا. ئۇ 2021 - يـىلـى 2 - ئـايـدا يهرلـىك شـىركهتـلهرنـىڭ 
ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىنـى قـولـالش خۇسۇسـىدا مهمۇرىي بۇيـرۇق ئـىمـزالـىدى. شۇنـداقـال، نۆۋەتـته مهزكۇر سـاھهنـى قـولـالش 

جهھهتتىكى يۈرۈشلۈك سىياسهتلهر توغرىسىدا كېڭىشىلىۋاتىدۇ.  

مهلۇم مهنـىدىن ئېيتقانـدا، ئـامېرىكـانـىڭ كهلگۈسـىدىكـى تېخنىكـا، ھهربـىي، ھهتـتا ئـىقـتىسـادىي جهھهتـتىكـى 
ھۆكۈمـرانـلىق ئـورنـىنـى سـاقـالپ قېلىش - قـااللـماسـلىقـى، شۇنـداقـال خـىتـاي بـىلهن بـولـغان سـودا - تېخنىكـا ئۇرۇشـىنـىڭ 

نهتىجىسى بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ قايسىسىنىڭ خهلقئارا يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ساھهسىنى تىزگىنلىيهلىشىگه باغلىق. 

نۆۋەتته، بۇ جهھهتته ھهممىنىڭ كۆزى ئىنتېل شىركىتىدە.  

ئـىنتېل شـىركـىتـى شـىمـالـىي ئـامېرىكـادىكـى ئهڭ ئـىلـغار ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـى بـولۇپـال قـالـماسـتىن، يهنه مهزكۇر 
سـاھه دۇچ كهلـگهن مهسـىلـىلهرنـىڭ نـامـايهنـدىسـى سۈپـىتـىدە، كـىشـىلهرنـىڭ دىقـقهت مهركـىزىگه ئـايـالنـماقـتا. ئـىنتېل 
شـىركـىتـىنـىڭ ئۆزەكـلىرى مـىكـروسـوفـتنىڭ Windows مهشغۇالت سـىسـتېمىسـى بـىلهن بـىرلـىكـته، رەقهمـلىك دۇنـيادا نهچـچه 
ئـون يـىل ھۆكۈم سۈرگهنـىدى. لېكىن، يېقىنـقى بـىر قـانـچه يـىلـدا نۇرغۇن ئۆزگـىرىشـلهر يۈز بهردى. ئـىنتېلنىڭ ئۈزلۈكسـىز 
كۈچـىيـىۋاتـقان بـىر شـىركهت ئـىكهنـلىكـى ئېنىق. يېقىنـقى بهش يـىلـدا ئۇنـىڭ يـىلـلىق كـىرىمـىنـىڭ ئېشىش نـىسـبىتـى يهتـته 
پـىرسهنـت بـولـسا، ئـومۇمـىي تـىجـارەت كـىرىم نـىسـبىتـى ئـوتتۇز پـىرسهنـتتىن يۇقـىرى بـولـدى. ئۇنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـات 
مهركـىزى قـاتـارلـىق گۈلـلىنـىۋاتـقان سـاھهلهردىكـى كـىرىمـى داۋامـلىق ئـىكـكى خـانـىلـىق سۈرئهت بـىلهن ئـاشـتى، ئـاتـالـمىش 
«ئهشـيا تـورى» (internet of things) ۋە 5G تـورى سـاھهلـىرىمۇ شـىركهت ئۈچۈن زور تهرەقـقىيـات پۇرسـىتـى يـارىتـىپ 

بهردى. 

يۇقـىرىقـىالردىن سـىرت، يېقىنـقى ئـالـته يـىلـدا بۇ شـىركهتـنىڭ ئهركـىن نهق پۇل ئېقىمـىنـىڭ سېتىش سـومـمىسـىدىن 
ئېشىش نـىسـبىتـىنـى يـىگـىرمه پـىرسهنـتتىن ئـاشۇرالـىغـانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـساق، ئـىنتېل شـىركـىتـى كۈنـدىن - كۈنـگه رونـاق 
تېپىپ، شـىددەت بـىلهن ئـىلـگىرىلهۋاتـقانـدەك ھېس قـىلـىشـىمـىز ئېنىق. تهخـمىنهن 260 مـىلـيارد دولـالر بـازار قـىمـمىتـىگه ئـىگه 
مهزكۇر ئـامېرىكـا تېخنىكـا مـاگـناتـى نـوقۇل 2020 - يـىلـىال، 20 مـىلـياردتـىن ئـارتۇق ئهركـىن نهق پۇل ئـوبـوروتـىغـا 

ئېرىشتى. بۇ نهزەرىيه جهھهتتىن ناچار نىسبهت ئهمهس.  

ئهمـما، بۇنـىڭلىق بـىلهنـال ھۆكۈم چـىقـىرىشـقا ئـالـدىراپ كهتـمهڭ. چۈنـكى يېقىنـقى تۆت يـىلـدىكـى بۇ خـىل 
ئۇتۇقـالرغـا قـارىمـاسـتىن، مهزكۇر شـىركهتـنىڭ ئـىشـلىرى ئـىكـكى يـىلـدا ئـىكـكى نهپهر بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى ئـىشـتىن 
بـوشـىتـىلـمىسـا بـولـمىغۇدەك دەرىجـىدە مۇرەكـكهپـلىشـىپ كهتـتى ۋە بۇ شـىركهتـنىڭ كهلگۈسـى تـوغـرىسـىدىكـى نۇرغۇن 

گۇمانالرغا سهۋەب بولدى. 
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 (TSMC) «مهسـىله شۇكـى، 2018 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، «تهيۋەن يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئـىشـلهپـچىقـىرىش شـىركـىتـى
ۋە سـامسۇڭ شـىركـىتـى قـاتـارلـىق ئـاسـىيـا مـاگـناتـلىرى ئـىنتېل شـىركـىتـىگه يېتىشـىۋالـدى. ئۇالر ئـىنتېلنىڭكىدەك كـىچـىك ئۆزەك 
ئـىشـلهپـچىقـىرىشـقا مۇۋەپـپهق بـولۇپـال قـالـماي، يهنه يېقىن كهلگۈسـىدە ئۆزەكـنىڭ ھهجـىمـنى تېخىمۇ كـىچـىكـلىتـىش 
تـوغـرىسـىدا ئۇلۇغۋار پـىالنـالرنـى، يهنـى 2018 - يـىلـىدىن 2019 - يـىلـىغـىچه زور تۈركۈمـدە ئـون نـانـومېتىرلـىق ئۆزەك 
ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى، 2021 - يـىلـى بهش نـانـومېتىرلـىق، 2023 - يـىلـى ئۈچ نـانـومېتىرلـىق ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىش 
نـىشـانـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. بۇ ئـىنتېلنىڭمۇ ئۆز پـىالنـىنـى ئـالـدىغـا سۈرۈشـى كېرەكـلىكـىدىن دېرەك بېرەتـتى ۋە تهبـىئـىي 

ھالدا ئىنتېل شىركىتىگه زور بېسىم ئېلىپ كېلهتتى.  

ئهنه شۇ سهۋەبلىك مهسىلىلهر، يهنه كېلىپ ھهقىقىي ئېغىر مهسىلىلهر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. 

2019 - يـىلـىنـىڭ بېشىدا، ئـىنتېل ئـىشـلهپـچىقـىرىش لـىنـىيـىسـىدىكـى ئېغىر مهسـىلـىلهرنـى ئېتىراپ قـىلـىشـقا مهجبۇر 
بولدى، بۇ مهسىلىلهر ئىنتېلنىڭ ئون نانومېتىرلىق ئۆزەكلهرنى تۈركۈملهپ ئىشلهپچىقىرىشىنى كېچىكتۈرۈۋېتهتتى.  

ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى بـاش ئـىنـژېنېر مۇرسـى رېندۇچـىنـتاال (Murthy Renduchintala) ئـىنتېلنىڭ ئۆز خـاتـالـىقـىدىن 
سـاۋاق ئـالـغانـلىقـىنـى، ئـون نـانـومېتىرلـىق ئۆزەكـنىڭ تهتـقىق قـىلـىنـىۋاتـقانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال يېڭى تـىپـتىكـى يهتـته 

نانومېتىرلىق ئۆزەكلهرنىڭ 2021 - يىلى تۈركۈملهپ ئىشلهپچىقىرىلىدىغانلىقىنى ئاشكار ئېالن قىلدى.  

لېكىن، مهسىله ۋە كېچىكىش بۇنىڭلىق بىلهنمۇ تۈگىمىدى.  

 Bob) 2020 - يـىلـى 7 - ئـايـدا، ئـىنتېل شـىركـىتـىنـىڭ شۇ چـاغـدىكـى بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى بـوب سۋان
Swan) 2021 - يـىلـى ئـىشـلهپـچىقـىرىلـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ۋەدە بېرىلـگهن يهتـته نـانـومېتىرلـىق ئۆزەكـنىڭ كهم دېگهنـدە 
2023 - يـىلـىغـىچه كېچىكـىدىغـانـلىقـىنـى ئـاشـكارا ئېتىراپ قـىلـدى. تېخىمۇ مۇھىمـى، ئـىنتېل ئهڭ ئـىلـغار ئۆزەكـلىرىنـى سـىرتـقا 
ھۆددىگه بېرىشـنى ئـويـلىشـىشـقا بـاشـلىدى، چۈنـكى ئۇنـىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش لـىنـىيهسـى مهزكۇر ئۆزەكـلهرنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىش 
ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه ئهمهس ئـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن، كـىشـىلهر مهلۇم ئـىشـالردىن چـاتـاق چـىقـقانـلىقـىنـى، يهنه كېلىپ چـاتـاقـنىڭ 

ناھايىتى چوڭلۇقىنى ھېس قىلىشتى.  

بـازارمۇ مهزكۇر مهسـىلـىلهرگه نـاھايـىتـى تېزال ئـىنـكاس قـايتۇردى. ئـىنتېل شـىركـىتـى كېيىنـكى ئهۋالد مـىكـرو 
ئۆزەكـلهرنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى كېچىكتۈرگهنـلىكـىنـى ئېالن قـىلـغانـدىن كېيىن، مهزكۇر شـىركهتـنىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش 
ئهۋزەلـلىكـىنـى قـايـتىدىن قـولـغا كهلتۈرۈش ئـىقـتىدارىغـا بـولـغان گۇمـان سهۋەبـلىك، شـىركهت پـايچېكىنـىڭ قـىمـمىتـى 17 

پىرسهنت تۆۋەنلىدى. 

مۇشۇ خـىل ئـامـىلـالر سهۋەبـلىك، ئـالـما شـىركـىتـى، مـىكـروسـوفـت شـىركـىتـى قـاتـارلـىق ئـىنتېلنىڭ بـىر قـىسـىم ئـاسـاسـلىق 
خېرىدارلـىرى ئۆزلـىرىنـىڭ ئۆزەكـلىرىنـى اليـىھهلهشـكه ۋە ئۇالرنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى ئـاسـىيـادىكـى ۋاكـالهتـچى زاۋۇتـالرغـا 
ھۆددىگه بېرىشـكه بـاشـلىدى. 2020 - يـىلـى 6 - ئـايـنىڭ 22 - كۈنـى، ئـالـما شـىركـىتـى ئـىنتېل ئۆزەكـلىرىدىن ۋاز 

كېچىپ، ئۆزى اليىھهلىگهن ئۆزەكلهرنى ئىشلىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. 

ھالبۇكـى، ئـوقۇپ مۇشۇ يهرگه كهلـگهنـدە، ئـوقۇرمهنـلىرىمـىزنـىڭ كـالـلىسـىدا مۇنـداق بـىر سـوئـال شهكـىلـلىنـىشـى 
مۇمكىن: ئۆزەكنىڭ بارغانسېرى كىچىك بولۇشى نېمه ئۈچۈن شۇنچه مۇھىم؟ 

جـاۋاب شۇكـى، ئۆزەك قـانـچه كـىچـىك بـولـسا، ئـىقـتىدارى شۇنـچه يۇقـىرى، تـوك سهرپـىيـاتـىمۇ شۇنـچه تۆۋەن بـولـىدۇ 
ۋە شۇ سهۋەبـلىك ئـىشـلهپـچىقـارغۇچـىالر (كـومپيۇتېر، يـانـفون ۋەھاكـازا) ئۈسكۈنـىلهرگه تېخىمۇ كۆپ زاپـچاسـالرنـى 
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قـاچـىلـىيـااليـدۇ. مهسـىلهن، «تهيۋەن يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئـىشـلهپـچىقـىرىش شـىركـىتـى»نـىڭ بهش نـانـومېتىرلـىق ئۆزىكـى، 
مهركـىزى بـىر تهرەپ قـىلغۇچ (CPU)، سۈرەت بـىر تهرەپ قـىلغۇچ (GPU)، ئـالـدى سـاقـلىغۇچ (cache)، مـاشـىنـا 
ئۆگـىنـىشـى يـادروسـى (machine learning ـــ مـاشـىنـا ئۆگـىنـىشـى: كـومپيۇتېرنـىڭ ئـىنـسانـالرنـىڭ پـروگـرامـما كۆرسهتـمىسـى 
بېرىشـىگه مـوھتاج بـولـماسـتىن، يېڭى سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـى ئۆگـىنـىش ئـارقـىلـىق ۋەزىپـىنـى ئـورۇنـداش ئۇسۇلـىنـى 
ئۆزگهرتـىشـىنـى كۆرسـىتـىدۇ، ت)، تېزلهتكۈچ، شۇنـداقـال ئـاۋاز، سـىن، رەسـىم يـاكـى شـىفـىرلـىق بـىخهتهرلـىك ئۈچۈن 
ئـىشـلىتـىلـىدىغـان زاپـچاسـالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئـىنتېلنىڭ 14 نـانـومېتىرلـىق ئۆزىكـى ئـىگـىلـىگهنـچىلـىك بـوشـلۇقـقا سـىغـدۇرۇش 

ئىمكانىيىتى بىلهن تهمىنلهيدۇ. 

يۇقـىرىقـى ئهھۋالـالر ئـىنتېلنىڭ ئـىكـكى يـىل ئـىچـىدە ئـىكـكىنـچى قېتىم بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارىنـى ئـىشـتىن 
 (Pat Gelsinger) بـوشـىتـىشـىغـا سهۋەب بـولـدى. 2021 - يـىلـى 2 - ئـايـنىڭ 15 - كۈنـى، ئـىنـژېنېر پهت گېلسىنگېر
ئـىنتېل شـىركـىتـىنـىڭ بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارلـىقـىغـا تهيـىنـلهنـدى. گېلسىنگېر يېڭى ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىمۇ ئۆزى بـىلهن بـىلـله 

ئېلىپ كهلگهنىدى. 3 – ئاينىڭ 23 - كۈنى، ئۇ مهزكۇر يېڭى ئىستراتېگىيهسىنى ئېالن قىلدى.  

شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى، ئـىنتېلنىڭ ۋەزىيهتـنى يـاخشـىالش ئۈچۈن كهسـكىن تهدبـىرلهرنـى ئېالن قـىلـىشـى مۇمـكىنـلىكـى 
پهرەز قـىلـىنـغان بـولۇپ، بهزىلهر «ئـىنتېل ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى، ھېچ بـولـمىغـانـدا ئهڭ ئـىلـغار ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى 

توختىتىدۇ» دېيىشسه، يهنه بهزىلهر «ئىنتېل شىركىتى ئىككىگه پارچىلىنىشى مۇمكىن» دەپمۇ ئۈلگۈرگهنىدى. 

لېكىن، بۇ پهرەزلهرنىڭ ھېچقايسىسى ئىنتېلنىڭ يېڭى ئىستراتېگىيهسىگه يېقىنمۇ كهلمىگهنىدى.  

ئـىنتېل ئـاسـىيـادىكـى ۋاكـالهتـچى زاۋۇتـالر بـىلهن روبـىرو رىقـابهتـلىشـىش ئۈچۈن، «ئـىنتېل ۋاكـالهتـچى زاۋۇتـلىرى 
مۇالزىمـىتـى»دىن ئـىبـارەت يېڭى تـىجـارەت تۈرى ئـاچـقانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. بۇ يېڭى تۈردە، ئـىنتېل شـىركـىتـى 
مـىكـروسـوفـت يـاكـى ئـامـازون قـاتـارلـىق ئۈچـىنـچى تهرەپ شـىركهتـلىرى اليـىھهلـىگهن ئۆزەكـلهرنـى ئـىشـلهپـچىقـىراتـتى. ئـىنتېل 
بۇنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، ئـارىزونـا شـىتـاتـىدا ئـىكـكى يېڭى زامـانـىۋى زاۋۇت قۇرۇش ئۈچۈن 20 مـىلـيارد دولـالردىن 
ئـارتۇق مهبـلهغ سـالـغانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يېڭى بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى يهنه ئـىنتېل 
شـىركـىتـىنـىڭ مـاشـىنـىسـازلـىق سـاھهسـىگه ئـوخـشاش نـىسـبهتهن تۆۋەن تېخنىكـىلـىق ئۆزەك بـازىرىنـى قـوغـلىشـىشـقا 
بـاشـاليـدىغـانـلىقـىنـى ۋە ئۆزىنـىڭ بـىر قـىسـىم ئهڭ ئـىلـغار ئۆزەكـلىرىنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىشـنى (ۋاكـالهتـچى زاۋۇتـالرغـا) ھۆددىگه 

بېرىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. 

ئـىنتېل شـىركـىتـى بۇنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن «تۈرگه ئـايـرىپ بـىر تهرەپ قـىلـىش» (unbundling) ئۇسۇلـىنـى 
قـولـلىنـاتـتى، بۇ ئۇسۇلـدا ئـوخشـىمـىغـان جـاي يـاكـى شـىركهتـلهردىكـى پهرقـلىق ئـىشـلهپـچىقـىرىش جهريـانـى ئـارقـىلـىق ئـوخـشاش 
بـىر ئۆزەكـنى يـاسـاپ چـىقـقىلـى بـوالتـتى. ئـىلـگىرىكـىگه ئـوخـشاشـال، مهزكۇر ئـىسـتراتېگىيهمۇ نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ قـولـلىشـىغـا 

ۋە ئۆز نۆۋىتىدە يهنه نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىدى.  

بـىر تهرەپـتىن، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىك ئهنـدىشـىسـى كۈنسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان پهيـتته، 
ئۆزەكـلهرگه بـولـغان ئېھتىيـاجـنىڭ زور دەرىجـىدە ئـاشـىدىغـانـلىقـى مۆلـچهرلهنـمهكـته. ئـىنتېل شـىركـىتـىنـىڭ مهزكۇر 
ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى يـاقـىلـىغۇچـىالر «بۇ خـىل يۈزلـىنـىش ئـىنتېلنى زور تهرەقـقىيـات پۇرسـىتـى بـىلهن تهمـىنـلىشـى مۇمـكىن» 
دېيىشـمهكـته. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئۆزەك يـاسـمىچـىلـىقـىغـا پهۋقۇلـئاددە كۆپ مهبـلهغ كېتىدىغـان بـولـغاچـقا، زاۋۇتـالر پـايـدا 
ئېلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچـى بـىلهن ئـىشـلىمـىسه بـولـمايـدۇ. شۇڭا، بـاشـقا شـىركهتـلهر اليـىھهلـىگهن ئۆزەكـلهرنـى 
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ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـىنتېل شـىركـىتـىنـىڭ مهھسۇالت مـىقـدارىنـى ئـاشۇرۇپ، ئـىنتېلنىڭ (ئـاسـىيـادىكـى رىقـابهتـچىلـىرىگه) 
يېتىشىۋېلىشىغا تۈرتكه بوالاليدۇ.  

لېكىن، (مهزكۇر ئـىسـتراتېگىيهنـى) تهنـقىدلـىگۈچـىلهر مهسـىلـىنـىڭ بۇنـداق ئـاسـان ھهل بـولـىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشهنـمهيـدۇ. 
ئۇالر ئـىنتېل ئۆزى مهغلۇپ بـولـغان جهھهتـكه بـىھۇدە كۈچ سهرپ قـىلـىۋاتـىدۇ، دەپ قـارايـدۇ. چۈنـكى، ئـىنتېل 
شـىركـىتـىنـىڭ زاۋۇتـلىرى ئهڭ بـالـدۇر بـولـغانـدا 2023 - يـىلـى ئـانـدىن يهتـته نـانـومېتىرلـىق ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرااليـدۇ. 
ئهمـما، «تهيۋەن يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئـىشـلهپـچىقـىرىش شـىركـىتـى»نـى مـىسـالـغا ئـالـساق، ئۇالر تېخى يېقىنـدىال كهلگۈسـى 
ئۈچ يـىلـدا بۇ جهھهتـكه يهنه 100 مـىلـيارد دولـالر مهبـلهغ سـالـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى ھهمـدە ۋاقـتى كهلـگهنـدە (يهنـى 
2023 – يـىلـى ئـىنتېل شـىركـىتـى يهتـته نـانـومېتىرلـىق ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـارغـانـدا)، ئۇالر ئـالـلىقـاچـان تېخىمۇ كـىچـىك، يهنـى 
بهش يـاكـى ئۈچ نـانـومېتىرلـىق ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىۋاتـقان بـولـىدۇ. شۇڭا، تهنـقىدچـىلهر «(خهلـقئارالـىق شـىركهتـلهر 
دېگهنـدەك) چـوڭ خېرىدارالرنـىڭ ئـىنتېلغا قـايـتىپ كېلىشـى ئـاسـاسهن مۇمـكىن ئهمهس. ئۇالرنـى قـايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن، 
بۇلتۇر يۈز بهرگهنـدەك كېچىكـىش ئهھۋالـلىرى زىنھار تهكـرارالنـماسـلىقـى كېرەك. بۇنـىڭدىن سـىرت، نۇرغۇن شـىركهتـلهر 
ئۆزلـىرىنـىڭ ئۆزەك اليـىھهسـىنـى، ئـىنتېلغا ئـوخـشاش ئۆزى ئۈچۈنمۇ ئۆزەك ئـىشـلهپـچىقـىرىدىغـان رەقـىبـى بـىلهن ئـورتـاقـلىشـىشـنى 

خالىماسلىقى مۇمكىن» دېيىشتى.  

ئۇالر يهنه «ئـىنتېل شـىركـىتـى <نـىسـبهتهن تۆۋەن تېخنىكـىلـىق ئۆزەك بـازىرىغـا يۈرۈش قـىلـىش>تـىن ئـىبـارەت يهنه بـىر 
ئۇرۇنۇشـىدىنمۇ ئـانـچه كۆپ پـايـدىغـا ئېرىشهلـمهيـدۇ. چۈنـكى، بۇ سـاھهدە رىقـابهت تېخىمۇ كهسـكىن، پـايـدا تېخىمۇ ئـاز. 
شۇڭا ئـىنتېل شـىركـىتـى مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا خېرىدار تـاپـالـىغـان تهقـدىردىمۇ، ئـالـىدىغـان پـايـدىسـى زور دەرىجـىدە 

تۆۋەنلهپ كېتىشى مۇمكىن» دېيىشمهكته.  

قـىسـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، بۇالر ئـىنتېل شـىركـىتـىنـىڭ يېڭى ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ ئـاسـاسـلىق ئـىجـابـىي ۋە سهلـبىي 
تهرەپـلىرىدۇر. مهزكۇر شـىركهت ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ قـولـلىشـىدىن پـايـدىلـىنـىپ، شۇنـداقـال كۆلـىمـى بـارغـانسېرى 
زورىيـىۋاتـقان يېرىم ئۆتكۈزگۈچ بـازىرىدىن تېگىشـلىك نېسىۋىسـىنـى ئېلىش ئـارقـىلـىق قـايـتىدىن قهد كۆتۈرەلهيـدىغـانـلىقـىغـا 

ئىشىنىدۇ.  

قـانـداقـال بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، بـىر نۇقـتا ئېنىقـكى، ئـىنتېل يهنـىال ئـامېرىكـانـىڭ ئۆزەك سـاھهسـىدىكـى ئهڭ چـوڭ 
كوزېرىدۇر. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 https://www.youtube.com/watch?v=E7t0qts4L6s
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خىتاي ئىقتىسادىنىڭ پات يېقىندا
گۇمران بولىدىغانلىقىنىڭ ئون ئاالمىتى

خىتاي تهتقىقاتى



خىتاي ئىقتىسادىنىڭ پات يېقىندا گۇمران 

بولىدىغانلىقىنىڭ ئون ئاالمىتى 

مهن كۆپ يـىلـالردىن بۇيـان «بۇ ئهسـىردىكـى ئهڭ چـوڭ ۋە ئهڭ ئـاخـىرقـى ئـىقـتىسـادىي بـوھران خـىتـايـدا 

پارتاليدۇ» دەپ ئاگاھالندۇرۇپ كهلگهنىدىم.  

دېگىنـىمـدەك، ھازىر خـىتـاي ئـىقـتىسـادىدىكـى يېرىقـالر كېڭىيـىۋاتـىدۇ، ئهڭ نـاچـار ئهھۋالـغا تهيـيارلـىق 

قىلىدىغان پهيت كهلدى. 

خـىتـايـنىڭ ھامـاقهت ئـىقـتىسـادشۇنـاسـالر تهرىپـىدىن «مۇۋەپـپهقـىيهتـنىڭ يېڭى ئهنـدىزىسـى» دەپ 

تهرىپـلهنـگهن، دۆلهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى ئۆزگـىچه كـاپـىتـالـىزم ئهنـدىزىسـى بـار. ئهمـما مهنـچه، خـىتـايـنىڭ 

ئهنـدىزىسـى ۋە ئـىقـتىسـادى تهلتۆكۈس مهغلۇپ بـولـىدۇ ۋە ھۆكۈمهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى پـىالنـلىق ئـىگـىلـىكـنىڭ 

ئهركىن بازار ئىگىلىكىدەك ئۈنۈمدار ئهمهسلىكى تولۇق ئىسپاتلىنىدۇ. 

خـىتـاي ھهمـمه نهرسـىنـى، جۈمـلىدىن تۇرالغۇ، ئـىشـخانـا، سـودا - سـاراي، ئۇل ئهسـلىھه قـاتـارلـىقـالرنـى 

چهكـتىن ئـاشۇرۇپ بـىنـا قـىلـدى ۋە ئۇنـىڭ چهكـتىن ئـاشۇرۇپ بـىنـا قـىلـىش كۆلـىمـى پـىالنـلىق ئـىگـىلـىكـتىكـى 

يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان باشقا ھهرقانداق دۆلهتنىڭ ئىككى ھهسسىسىگه توغرا كېلىدۇ. 

ئهمهلـىيهتـته، ئـالـدىنـقى قېتىمـلىق ھۆكۈمهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى ھهددىدىن زىيـادە مهبـلهغ سېلىش 

دولقۇنـى شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـادا قـوزغـالـغان بـولۇپ، بۇ 1997 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدىن 2002 - يـىلـىنـىڭ 

ئاخىرىغىچه داۋامالشقان پۇل مۇئامىله كرىزىسىنى كهلتۈرۈپ چىقارغانىدى. 

لېكىن، خـىتـاي نۆۋەتـته دۇچ كېلىش ئـالـدىدا تۇرغـان كـىرىزىسـنىڭ ئـالـدىدا، شهرقـىي جهنۇبـىي 

ئاسىيادىكى شۇ قېتىملىق كىرىزىسنى تىلغا ئېلىشقىمۇ ئهرزىمهيدۇ. 

 خـىتـايـدىكـى بۇ كـىرىزىسـىنـىڭ پهۋقۇلـئاددە ئېغىر ئـاقـىۋەت كۆرۈلـمهسـتىن ئـايـاغـلىشـىشـى مۇمـكىن 

ئهمهس. 

ئۇنـداقـتا، خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادى قـاچـان يـىمـىرىلـىدۇ؟ بهلـكىم سـىز ئـويـلىغـانـدىن خېلىال بـالـدۇر بـولۇشـى 

مۇمكىن. 

تۆۋەندىكىلهر خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ھاالك بولۇشقا ئاز قالغانلىقىنىڭ ئون تۈرلۈك ئاالمىتىدۇر. 
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1 – ئاالمهت: 

يېقىنـدا، يهنـى ئۆي – مۈلۈك بـازىرى تۇرغۇنـلىشـىپ قـالـغان مهزگـىلـدە، خـىتـايـدىكـى بـىر چـوڭ ئۆي - 

مۈلۈك شـىركـىتـى تۇنـجى قېتىم تۇرالغۇ ئۆيـلهرنـى ئهسـلى بـاھاسـىدىن ئـاتـمىش پـىرسهنـت تۆۋەنـلىتـىپ سېتىشـنى 

قارار قىلدى. 

بۇ خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـى گۇمـران قـىلـىدىغـان، كـىشـىنـى چۆچۈتـىدىغـان بـىر قهدەمـدۇر. چۈنـكى، 

ئـىلـگىرى بـاي خـىتـايـالر ئۆچـىرەتـته تۇرۇپ قۇرۇق ئۆيـلهرنـى سـاراڭالرچه يۇقـىرى بـاھادا سېتىۋالـغانـىدى. شۇڭا 

ئۆي – مۈلۈك شـىركهتـلىرى بـاھانـى تۆۋەنـلىتـىپ، ئۇالرنـىڭ مهبـلىغـىنـىڭ كۇرسـىنـى چۈشۈرۈۋەتـكهنـدە، ئۇالر 

غهزەپتىن يېرىلغۇدەك بولۇپ كېتىشىدۇ. 

«بـىر نهچـچه يۈرۈش ئۆي سېتىۋالـغان خـىتـايـالر بـار. ھازىر بۇالر بـىر ئۆيـىنـى سېتىپ، شۇ ئـارقـىلـىق 

يهنه بـىرىنـىڭ رەنه پۇلـىنـى قـايتۇرمـاقـچى بـولۇۋاتـىدۇ» دەيـدۇ ئۆي - مۈلۈك ۋاكـالهتـچىسـى يـاڭجى. ئۇنـىڭ 

بـىر خېرىدارى بۇلتۇر 230 مـىڭ دولـالرغـا بـىر ئۆي سېتىۋالـغان. ئهمـما، ھازىر مهزكۇر بـاھانـى ئـاتـمىش 

پىرسهنت تۆۋەنلهتمىسه، ئۆيىنى ساتالمايدۇ. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـىتـايـدىكـى ئـىقـتىسـادىي كۆپۈك يېرىلـغانـدا، نېمه ئـىشـالر يۈز 

بېرىدىغـانـلىقـىنـىڭ رېئال ئۆرنهكـلىرىدىن بـىرى شۇكـى، 2018 - يـىلـى 11 - ئـايـدا، خـىتـايـنىڭ جـياڭشى 

ئۆلـكىسـىدە، ئۆيـلهرنـى تـولۇق بـاھادا سېتىۋالـغان كـىشـىلهر يېڭى ئۆي سېتىۋالغۇچـىالرغـا بـاھادا 30 پـىرسهنـت 

ئېتىبـار بېرىلـگهنـلىكـىنـى بـىلـگهنـدىن كېيىن، غهزەپـتىن ئۆزلـىرىنـى تۇتۇۋااللـماي ئۆي – مۈلۈك شـىركـىتـىنـىڭ 

سېتىش ئىشخانىسىغا ھۇجۇم قىلغان. 

ئهمـما تېخىمۇ كۆپ ئۆي – مۈلۈك شـىركهتـلىرى نهق پۇل جۇغـالش ۋە ۋەيـران بـولۇشـتىن سـاقـلىنـىش 

ئۈچۈنـال بـاھانـى چۈشۈرۈشـكه مهجبۇر بـولـغاچـقا، بۇ خـىل بـاھا چۈشۈرۈش دولقۇنـى تېز سۈرئهتـته ئهۋجـىگه 

چىقىشى مۇمكىن. 

2 – ئاالمهت: 

2018 - يـىلـىنـىڭ بېشىدىن بـاشـالپ، خـىتـايـنىڭ پـاي بـازىرى قـىمـمىتـى 27 پـىرسهنـتتىن كۆپـرەك 

تۆۋەنـلىدى، بۈنـىڭغا ئـىقـتىسـادىي ئېشىشـنىڭ ئـاسـتىلـىشـى، قهرزنـىڭ كۆپـىيـىشـى ۋە سـابـىق ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى 

دونالد ترامپ قوزغىغان سودا ئۇرۇشى قاتارلىقالر تهسىر كۆرسهتتى.  
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ھالبۇكـى، كهلگۈسـىدە شـىركهتـلهرنـىڭ پـاي چېكىنـى سېتىش دولقۇنـى خـىتـاي بـازىرىنـى تېخىمۇ 

چېكىندۈرۈۋېتىشى مۇمكىن.  

خـىتـايـدا يۈزلـىگهن شـىركهتـلهر پـاي چېكىنـى قهرز ئۈچۈن رەنه بۇيۇم ئـورنـىدا ئـىشـلىتـىدۇ. ئهمـما، پـاي 

چېكىنـىڭ قـىمـمىتـى تۆۋەنـلهپ مهلۇم چهكـكه يهتـكهنـدە، شـىركهتـلهر قهرز ھېسابـىنـى تهڭپۇڭالشـتۇرۇش ئۈچۈن، 

پاي چېكىنى سېتىشقا مهجبۇر بولىدۇ. 

 بـىلۇمبېرگ ئـاگېنتلىقـىنـىڭ خهۋىرىگه كۆرە، تهخـمىنهن 4 تـىرىلـيون 180 مـىلـيارد يۈەن، يهنـى 63 

مـىلـيارد دولـالر قـىمـمىتـىدىكـى پـاي چېكى شـىركهت خـوجـايـىنـلىرى ۋە بـاشـقا ئـاسـاسـلىق مهبـلهغ سـالغۇچـىالر 

تهرىپـىدىن قهرز رەنه بۇيۇمـى سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىلـگهن. خـىتـاي ئـاكسـىيه تـىزىمـالش - راسـچوت شـىركـىتـىنـىڭ 

سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا قـارىغـانـدا، بۇ خـىتـاي پـاي بـازىرى قـىمـمىتـىنـىڭ تهخـمىنهن 11 پـىرسهنـتىنـى 

ئىگىلهيدىكهن. 

«چـاڭفېڭ ئـاكسـىيهسـى»نـىڭ «جهنۇبـىي خـىتـاي سهھهر پـوچـتىسـى» گېزىتـى تهرىپـىدىن نهقـىل 

قـىلـىنـغان دوكـالتـىدا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـايـدىكـى 600 دىن ئـارتۇق شـىركهت پـاي چېكىنـى سـاتـمىسـا 

بولمايدىغان ھالغا چۈشۈپ قالغان. 

«خـاڭجوۋ جـىنشـى مهبـلهغ سېلىشـنى بـاشقۇرۇش شېرىكـچىلـىك كـارخـانـىسـى»نـىڭ بـاش مهبـلهغ سېلىش 

مهسـئۇلـى ۋاڭ شـىڭ «جهنۇبـىي خـىتـاي سهھهر پـوچـتىسـى» گېزىتـىگه مۇنـداق دېدى: «بۇ بـىر نـاچـار 

ئـايـلىنـىش، پـاي بـاھاسـىنـىڭ تۆۋەنـلىشـى ئۇنـى نهق پۇلـغا ئـايـالنـدۇرۇشـقا (يهنـى سېتىشـقا) سهۋەب بـولـىدۇ. 

نهق پۇلغا ئايالندۇرۇش پاي باھاسىنىڭ تېخىمۇ تۆۋەنلىشىگه سهۋەب بولىدۇ». 

تهھلىلـچىلهر «بۇ يۈزلـىنـىش بهلـكىم بۇ يـىل خـىتـاي بـازىرىدا كۆرۈلـگهن شـىددەتـلىك تۆۋەنـلهشـنى 

تېخىمۇ ئهدىتىۋېتىشى مۇمكىن» دەپ قاراشماقتا. 

3 – ئاالمهت: 

خـىتـايـدىكـى مـىلـيونېرالرنـىڭ ئهلـلىك پـىرسهنـتى چهتـئهلـگه كۆچۈشـنىڭ كـويـىدا، چۈنـكى ئۇالر 

ھۆكۈمهتـتىن يـاكـى ئـىقـتىسـادىي كۆپۈكـتىن خـاتـىرجهم ئهمهس. بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـايـدىكـى مۇھىت 

بۇلـغىنـىشـى چـىدىغۇسـىز دەرىجـىگه يهتـتى. شۇنـداقـال، خـىتـاي بـايـالر بـالـىلـىرىنـى ئېنگلىز تـىلـىدا تهربـىيهلهشـنى 

ئوياليدۇ. 
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4 – ئاالمهت: 

دۇنـيادىكـى سـومـمىسـى ئهڭ يۇقـىرى ئۆي - مۈلۈك سـودىسـىدا 5 مـىلـيارد 500 مـىلـيون دولـالر تۆلـىگهن 

دەرىجـىدىن تـاشـقىرى بـاي خـىتـاي مهبـلهغ سـالغۇچـىالر سېتىۋالـغان ئۆيـلىرىنـى قهۋەتمۇ قهۋەت سـاتـماقـتا، مهنـچه 

بۇ كۆپۈك يېرىلىشتىن ئىلگىرى پۇلنى تىرىلدۈرۈۋېلىش ئۇرۇنۇشىدۇر. 

5 – ئاالمهت: 

خـىتـايـدىكـى بـىر قـىسـىم غـوللۇق ئۆي – مۈلۈك شـىركهتـلىرى ۋەيـران بـولـدى. زور سـومـمىلـىق قهرزگه 

بـوغۇلـغان بۇ شـىركهتـلهر خـىتـاي بـانـكا سـىسـتېمىسـىغـا ئهڭ چـوڭ تهھدىت ئېلىپ كهلـدى. ھالبۇكـى، خـىتـايـنىڭ 

بـانـكا سـىسـتېمىسـى ئۆتـكهن بـىر قـانـچه يـىلـدىكـى ئېشىشـتا، بـاشـقا ھهرقـانـداق سـىجـىل تهرەقـقىيـات مېتودلـىرىدىن 

بهكـرەك، سـايه بـانـكچىلـىق ۋە ئـىكـكىلهمـچى قهرزگه تـايـانـغانـىدى. خـىتـايـدىكـى ئۆي – مۈلۈك شـىركهتـلىرىنـىڭ 

قهرزى ئېغىر، يهنه كېلىپ كۆپـىنـچىسـى قـىسـقا مۇددەتـلىك بـولـغاچـقا، بۇ قهرزلهرنـى قـايتۇرۇشـتىكـى بـاش 

قېتىنـچىلـىقـى خـىتـاي شـىركهتـلىرىنـى (قهرز قـايتۇرۇش ئۈچۈن تهكـرار قهرز ئېلىش، نهتـىجـىدە بـارغـانسېرى قهرزگه 

بوغۇلۇپ، ئاخىرىدا ۋەيران بولۇشتىن ئىبارەت) يهنه بىر ناچار ئايلىنىشقا سۆرەپ كىرىدۇ. 

6 – ئاالمهت: 

خـىتـايـنىڭ نـاچـار قهرزى (bad loans) تېز ئـاشـماقـتا. خـىتـايـنىڭ گهردىنـىدىكـى 35 تـىرىلـيون دولـالرلـىق 

ئـامـمىۋى ۋە شهخسـىي قهرز دۇنـيا ئـىقـتىسـادى ئۈچۈن غـايهت زور خهۋپتۇر. 2008 - يـىلـى، خـىتـايـنىڭ 

ئـومۇمـىي قهرزى ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىنـىڭ تهخـمىنهن 141 پـىرسهنـتىگه تـوغـرا كېلهتـتى. 

2018 - يـىلـىنـىڭ ئـوتتۇرىلـىرىغـا كهلـگهنـدە، بۇ نـىسـبهت 300 پـىرسهنـتكه چـىقـتى. بۇنـچه قـىسـقا ۋاقـىت 

ئـىچـىدە بۇنـداق كۆپ قهرز ئـالـغان دۆلهتـلهر ئـادەتـته قـاتـتىق ئـىقـتىسـادىي چېكىنـىشـكه دۇچ كېلىدۇ. ئهنه شۇ 

سهۋەبـتىن ھهمـمهيـلهن، جۈمـلىدىن ئـاكـادېمىكـالر، خۇسۇسـىي بـانـكىالر، خهلـقئارا پۇل فـونـدى تهشـكىالتـى، 

ئـىقـتىسـادىي ھهمـكارلـىق ۋە تهرەقـقىيـات تهشـكىالتـى، خهلـقئارا راسـچوت بـانـكىسـى ۋە خـىتـاي خهلـق 

بانكىسىنىڭ باشلىقى قاتارلىقالر بۇ جهھهتته ئاگاھالندۇرۇش بېرىشتى. 

7 – ئاالمهت: 
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خـىتـايـدا ئـىسـتېمالـچىالر قهرزىنـىڭ ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـىدە ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـىنـىڭ 

39 پـىرسهنـتكه چـىقـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئـىسـتېمالـچىالر قهرزى كـىشـىنـى تهشۋىشـلهنـدۈرىدىغـان سهۋىيـىگه يهتـتى. 

شۇنـىسـى ئېنىقـكى، ئۇزۇن مۇددەتـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئـىقـتىسـادىي ئېشىش چـوقۇم ئـىسـتېمالـچىالر تهرىپـىدىن 

يېتهكـلىنـىشـى كېرەك. لېكىن، مهسـىله شۇكـى، خـىتـايـدىكـى ئـائـىله قهرزىنـىڭ GDP دا ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـى، 

نورۋېگىيهدىن باشقا بارلىق دۆلهتلهرنىڭكىدىن كۆپ ئېشىپ كهتتى. 

گهرچه بهزىلهر خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ قهرزىنـىڭ ئۆز ئـىلـكىدىكـى كـىرىمـگه بـولـغان نـىسـبىتـىنـىڭ ئـامېرىكـا 

پۇقـرالـىرىنـىڭكىگه قـارىغـانـدا يۇقـىرى (خـىتـايـنىڭ 118 پـىرسهنـت، ئـامېرىكـانـىڭ 104 پـىرسهنـت) ئـىكهنـلىكـىدىن 

ھهيـران بـولۇشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان قهرز قـايتۇرۇش نـىسـبىتـىمۇ كۆرۈنهرلـىك 

ئـاشـتى، ئـىسـتېمالـچىالرنـىڭ تېخىمۇ قـىمـمهت قهرز ئېلىش مېتودىنـى قـولـالنـغانـلىقـىنـى، يهنـى كـرېدىت كـارتـىسـى 

ئـىشـلهتـكهنـلىكـى يـاكـى قـىسـقا مۇددەتـلىك قهرز ئـالـغانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ نـىسـبهت داۋامـلىق ئېشىشـى 

مۇمكىن. 

8 – ئاالمهت: 

تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ ئۆز دوكـالتـىدا ئـاگـاھالنـدۇرۇشـىچه، ۋاشـىڭتون بـىلهن بېيجىڭ ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

سـودا ئۇرۇشـىنـىڭ تېخىمۇ كهسـكىنـلىشـىشـى، جۈمـلىدىن پۇل مۇئـامـىله مهھسۇالتـلىرى يـاكـى سـودىغـا قـارىتـىلـغان 

جازا خىتايدا پۇل مۇئامىله كرىزىسىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. 

«خـىتـاي خهلـق ئۇنـىۋېرسـىتېتى» دۆلهتـلىك تهرەقـقىيـات ۋە ئـىسـتراتېگىيهلـىك تهتـقىقـات ئـورنـى ئېالن 

قـىلـغان تهتـقىقـات دوكـالتـىدا، ئـامېرىكـا سـودا ئۇرۇشـىدا خـىتـايـنىڭ پۇل مۇئـامـىله بـازىرىنـى، پۇل مۇئـامـىله 

مۈلۈكـلىرىنـى ۋە خـىتـاي پۇلـىنـى چهكـلهش، ھهتـتا تهلتۆكۈس ۋەيـران قـىلـىش ئۈچۈن قـولـلىنـىشـى مۇمـكىن 

بولغان ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك بىر قاتار تهدبىرلهر كۆرسىتىلگهن. 

9 – ئاالمهت: 

خىتايدىكى بارغانسېرى ئهدەۋاتقان ئىشسىزلىق كىرىزىسى. 

خـىتـاي دۆلهت ئـىچـى ئـىقـتىسـادىنـىڭ تۆۋەنـلهش بېسىمـى ئـىشـقا ئـورۇنـلىشـىش ۋەزىيـىتـىنـى پهۋقۇلـئاددە 

نـاچـارالشـتۇرۇۋەتـتى. ھهتـتا، نۆۋەتـته خـىتـايـنىڭ (ئهڭ تېز تهرەقـقىي قـىلـغان) ئـىنتېرنېت سـاھهسـىمۇ چېكىنـىش 

ھالـىتـىدە تۇرمـاقـتا. خـىتـايـنىڭ بهيـدۇ، ئهلـى بـابـا ۋە تېڭشۈن قـاتـارلـىق پهن – تېخنىكـا شـىركهتـلىرى خـىزمهت 
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ئـىزدىگۈچـىلهر ئۈچۈن كۆڭۈلـدىكـىدەك تـالـالش ئـىدى، ئهمـما «ئهلـى بـابـا» شـىركـىتـىنـىڭ مهكـتهپـلهردىن 

خىزمهتچى قوبۇل قىلىش سالمىقىنى تۆۋەنلهتكهنلىك خهۋىرى توردا غۇلغۇال قوزغىدى. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بهيـدۇ ۋە جـىڭدوڭ شـىركـىتـىنـىڭ جهمـئىيهتـتىن خـىزمهتـچى قـوبۇل قـىلـىشـنى 

تـوخـتاتـقانـلىقـى ۋە تېڭشۈنـنىڭ تهخـمىنهن 6000 خـىزمهتـچىسـىنـى ئـىشـتىن بـوشـىتـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا گهپ – 

سۆزلهر مهۋجۇت. گهرچه، مهزكۇر شـىركهتـلهر بۇ گهپـنى ئـىنـكار قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما، ئـادەم كۈچـى 

بايلىقى ساھهسىدىكى تهتقىقات سانلىق مهلۇماتلىرى باشقىچه بىر ھېكايىنى بايان قىلماقتا. 

مهلۇم بـىر خـىزمهتـچى قـوبۇل قـىلـىش سۇپـىسـىنـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا قـارىغـانـدا، 2018 - يـىلـىنـىڭ 

ئۈچـىنـچى پهسـىلـىدە، خـىتـايـنىڭ ئـىنتېرنېت سـاھهسـىدىكـى خـىزمهتـچى ئـىزدەش ئېالنـلىرىنـىڭ سـانـى 2017 - 

يـىلـىدىكـى ئـوخـشاش مهزگـىلـدىكـىگه سېلىشـتۇرغـانـدا 51 پـىرسهنـت ئـازايـغان. بۇ مهزكۇر سـاھهدىكـى 

ئېھتىيـاجـنىڭ ئۇدا ئـىكـكىنـچى پهسـىل تۆۋەنـلىشـى بـولۇپ، خـىزمهت ئـورنـىنـىڭ ئـازىيـىشـى پۈتۈن مهمـلىكهتـنىڭ 

ئوتتۇرىچه سهۋىيىسىدىن خېلىال يۇقىرى بولغان. 

ئـىنتېرنېت سـاھهسـىدىكـى خـادىم قـىسـقارتـىش ئهھۋالـلىرى نـىسـبهتهن روشهن بـولسـىمۇ، ئهمـما 

يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىدىكـى زور كۆلهمـلىك خـادىم قـىسـقارتـىش ئهھۋالـى كـىشـىلهرنـىڭ يېتهرلـىك دىقـقىتـىنـى 

قـوزغـىمـىدى. خـىتـايـنىڭ يـاسـىمـىچـىلـىق سـاھهسـىدە كـىشـىنـى ئهنـدىشـىگه سـالـىدىغـان بـىر قـاتـار ئـىشـقا ئـورۇنـلىشـىش 

كىرىزىسىنىڭ ئاالمهتلىرى كۆرۈلمهكته. 

خهۋەرلهرگه قـارىغـانـدا، ۋاكـالـىتهن ئـىشـلهپـچىقـىرىش مـاگـناتـى فـوكـسكون (Foxconn) 2019 - يـىلـى 

دۇنـيا مـىقـياسـىدا 340 مـىڭ خـىزمهتـچىنـى قـىسـقارتـىپ، چـىقـىمـنى 20 مـىلـيارد يۈەن، يهنـى ئۈچ مـىلـيارد 

ئامېرىكا دوللىرى ئازايتماقچى بولغان. 

خـىتـايـدىكـى بـاشـقا سـاھهلهردىكـى ئـىشـقا ئـورۇنـلىشـىش ئهھۋالـىمۇ كۆڭۈلـدىكـىدەك ئهمهس. 

ۋاسـىتـىچـىلـىك كهسـپىنـىڭ يېرىم يـىلـلىق دوكـالتـىدا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، تـوققۇز ۋاسـىتـىچـى شـىركهت 4186 

خـىزمهتـچىسـىنـى ئـىشـتىن بـوشـاتـقان. بۇنـىڭدىن سـىرت، ھهريـىلـى يېڭى ئـالـىي مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهن سـان – 

سـانـاقسـىز ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ خـىزمهت بـازىرىغـا ئېقىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئـومۇمـىي ئـىشـقا ئـورۇنـلىشـىش بېسىمـىنـىڭ 

تېخىمۇ كۈچـىيـىشـى ئېنىق. يېقىنـقى يۈزلـىنـىشـتىن قـارىغـانـدا، خـىتـايـدىكـى ئـىشسـىزلـىق خهۋپـى كۈنسېرى 

كۈچىيىپ، ئىشسىزلىق نىسبىتى خهتهرلىك سهۋىيىگه يېقىنالشتى. 

10 – ئاالمهت: 
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تهھلىلـچىلهر «خـىتـاي ئـىقـتىسـادى مۆلـچهردىكـىدىن تېز چېكىنـىۋاتـىدۇ، ئهمـما ئهڭ نـاچـار ئهھۋال تېخى 

يېتىپ كهلمىدى» دېيىشمهكته. 

خـىتـاي «دۆلهتـلىك ئـىسـتاتـىسـتىكـا ئـىدارىسـى»نـىڭ سـانـلىق مهلۇمـاتـلىرىغـا قـارىغـانـدا، 2018 – يـىلـى 

خـىتـاي ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئېشىش سۈرئـىتـى 28 يـىلـدىن بۇيـانـقى ئهڭ تۆۋەن سهۋىيـىگه چۈشۈپ قـالـغان بـولۇپ، 

ئـىچـكى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئـومۇمـىي قـىمـمىتـى 6.6 پـىرسهنـت ئېشىپ، ئـالـدىنـقى يـىلـدىكـىگه سېلىشـتۇرغـانـدا 0.2 

پىرسهنت تۆۋەنلىگهن. 

ئـالـدىنـقى قېتىم ئـىقـتىسـادنـىڭ ئېشىش سۈرئـىتـى بۇ قهدەر تۆۋەن بـولـغان ۋاقـىت 1990 - يـىلـى 

بـولۇپ، ئهيـنى ۋاقـىتـتا «تـيهنـئهنمېن قـىرغـىنـچىلـىقـى»دىن كېيىن خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادى تۆۋەنـلىگهن ئـىدى، 

ئهگهر سـىز 2018 - يـىلـىنـى خـىتـاي ئـىقـتىسـادى ئۈچۈن خـىرىس دەپ قـارىغـان بـولسـىڭىز، شۇنـىڭدىن كېيىنـكى 

يىلالر تېخىمۇ ناچار بولۇشى مۇمكىن. 

 مـاڭا ئـايـانـكى، نۆۋەتـته خـىتـايـنىڭ ۋەزىيـىتـى ئـالـدىنـقى قېتىمـلىق ئـىقـتىسـادىي كـرىزىسـتىن ئـىلـگىرىكـىگه 

قـارىغـانـدا كۆپ نـاچـار. ھازىر ۋەزىيهت كېيىنـكى قېتىمـلىق ئـىقـتىسـادىي كـرىزىسـنىڭ شهپـىسـىدۇر. ئهمـما، كۆپ 

ساندىكى خىتايالر بۇ ۋەزىيهتتىن بىخهۋەر. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.youtube.com/watch?v=bKHyqO72oAo 
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2021-يىلى 6 – ئاينىڭ 28 – كۈنىدىن 7 – ئاينىڭ 27 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەر 

(2021-يىلى 6-ئاينىڭ 28-كۈنىدىن، 7-ئاينىڭ 27-كۈنىگىچه) 

ئهنگىلىيه مۇسۇلمانلىرى خىتاينى لهنهتلىدى 

ئـوتتۇرا شهرقـنىڭ كۆزى تـورىنـىڭ 1-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، 1-ئـىيۇل كۈنـى 

ئهنـگىلـىيه پـايـتهخـتى لـونـدونـدىكـى خـىتـاي ئهلـچىخـانـىسـى ئـالـدىدا يۈزلهرچه كـىشـى خـىتـايـغا قـارشـى نـامـايـىش 

قـىلـغان. نـامـايـىشـچىالر ئهنـگىلـىيه مۇسۇلـمانـلىرىدىن تهشـكلىپ تـاپـقان بـولۇپ، نـامـايـىشـقا يهنه ئهنـگىلـىيهدە 

يـاشـاۋاتـقان ئـاز سـانـلىق ئۇيغۇرالرمۇ قـاتـناشـقان. ئهنـگىلـىيه مۇسۇلـمانـلىرى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

قۇرۇلـغانـلىقـىغـا يۈز يـىل بـولـغان بۇ كۈنـدە خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى قـانـلىق بـاسـتۇرۇشـىغـا ۋە ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق يۈرگۈزۈشـىگه بـولـغان غهزەپ-نهپـرىتـىنـى ئـىپـادىلـىگهن ۋە خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىنـى لهنهتـلىگهن. ئـىگـىلـىنـىشـىچه، بۇ نـامـايـىش ئهنـگىلـىيهدىكـى ئهلـلىكـتىن ئـارتۇق مۇسۇلـمان تهشـكىالتـالر 

ۋە ئورگانالر تهرىپىدىن بىردەك ئۇيۇشتۇرۇلغان ئىكهن. 

پاكىستان باش مىنىستىرى خىتاينى قوللىدى 

ئهلـجهزىرە قـانـىلـىنـىڭ 2-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، پـاكـىسـتان بـاش مـىنـىسـتىرى ئـىمـرانـخان 

خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈرگۈزۈۋاتـقان سـىيـاسـىتـىنـى قـولـاليـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈردى. ئۇ يهنه خـىتـايـدىكـى 

بـىر پـارتـىيـىلـىك تۈزۈمـنىمۇ مـاخـتاپ، بۇنـى دېموكـراتـىك كۆپ پـارتـىيـىلـىك سـايـالم تۈزىمـىگه سېلىشـتۇرغـانـدا 

ئهۋزەللىكىگه دېدى. 

ئـىمـرانـخان خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان سـىيـاسـىتـى ھهقـقىدە مۇنۇالرنـى ئېيتقان:«شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر غهرب مېدىياسى ۋە غهرب ھۆكۈمهتلىرى دەۋاتقىنىدىن پهرقلىقتۇر.» 

فرانسىيه تۆت شىركهتنى مهجبۇرىي ئهمگهككه چېتىشلىقى بار دەپ تهكشۈرمهكته 
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فـرانسـىيه 24 قـانـىلـىنـىڭ 2-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، فـرانسـىيه تهپـتىش ۋە سـوتـچىالر ئـالـىي 

مهھكىمـىسـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـىنـايهتـلىرىگه ھهمـدەم بـولۇش گۇمـانـىنـى قـوزغـىغـان تۆت 

شـىركهت ئۈسـتىدىن تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشـنى بـاشـلىغـان. بۇ تۆت شـىركهت شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه چېتىشـلىق دەپ گۇمـان قـىلـىنـماقـتا ئـىكهن. تهكشۈرۈلۈشـكه دۇچـك كهلـگهن شـىركهتـلهردىن 

بهزىلـىرى ئۆزىنـىڭ فـرانسـىيه ھۆكۈمـىتـى بـىلهن بـىرلـىكـته ئـىش قـىلـغانـلىقـىنـى، ئۆزى ئۈسـتىدىكـى ئهيـىبـلهشـنىڭ خـاتـا 

ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالغان. 

سهرگهردانلىقتىكى ئۇيغۇر خهلقى خىتايغا قارشى نامايىشتا 

2009-يـىلـى 5-ئـىيۇل كۈنـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى ئـوچۇق-ئـاشـكارا قـىرغـىن قـىلـغان «ئۈرۈمـچى 

قـىرغـىنـچىلـىقـى» يۈز بهرگهن كۈنـدۇر. بۇ يـىل بۇ قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـون بـىر يـىلـلىق خـاتـىرە كۈنـى. بۇ 

مۇنـاسـىۋەت بـىلهن دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى ئۇيغۇرالر خـىتـايـنىڭ بۇ قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا قـارشـىلـىقـىنـى 

ئـىپـادىلهش، خـىتـايـنىڭ جـىنـايهتـلىرىنـى پـاش قـىلـىش، خـىتـايـغا قـارشـى كۈچ كۆرسـىتـىش مهقسـىتـىدە خـىتـايـغا قـارشـى 

نـامـايـىش ئۆتكۈزدى. 5-ئـىيۇل ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى خـاتـىرىلهش نـامـايـىشـى تۈركـىيه، كـانـادا، يـاپـونـىيه، 

نورۋېگىيه، ئاۋسترالىيه قاتارلىق كۆپلىگهن دۆلهتلهردە ئۆتكۈزۈلدى. 

بىلېنكىن شهرقىي تۈركىستاندىكى الگېر شاھىتلىرى بىلهن كۆرۈشتى 

ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ 6-ئـىيۇل ئېالن قـىلـغان بـايـانـاتـىدا، ئـامېرىكـا تـاشـقى ئـىشـالر 

مـىنـىسـتىرى بـىلېنكىنـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى جـازا الگېرلـىرىدىن ھايـات قـالـغان يهتـته نهپهر ئۇيغۇر 

شـاھىت، پـائـالـىيهتـچى ۋە الگېردا تۇتۇپ تۇرۇلـىۋاتـقانـالرنـىڭ تۇغـقانـلىرى بـىلهن كۆرۈشـكهنـلىكـى تـىلـغا ئېلىنـغان. 

بـىلېنكىن شـاھىتـالر بـىلهن كۆرۈشـكهنـدە، ئـامېرىكـانـىڭ ئۆز ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى ۋە شېرىكـلىرى بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىپ، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بېرىۋاتـقان ئـىرقـىي 

قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـىنـى تـوخـتىتـىشـقا چـاقـىرىق قـىلـىش ۋەدىسـىنـى ئـىپـادىلـىگهن. بـايـانـاتـتا يهنه ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ۋەھشىيـلىكـلىرىنـى دادىلـلىق بـىلهن ئـوتتۇرىغـا قـويـغان الگېر شـاھىتـلىرى، پـائـالـىيهتـچىلهر 

ۋە زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ئائىله ئهزالىرىنى داۋاملىق قولاليدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

ئامېرىكا ئارمىيسى ۋاشىنگىتوننى خىتاي توغرىسىدىكى ئاگاھالندۇرۇشقا دىققهت قىلىشقا چاقىردى 
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ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورىنـىڭ 7-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئـامېرىكـانـىڭ مهلۇم بـىر يۇقـىرى 

دەرىجـىلـىك ھهربـىي ئـاخـبارات ئهمهلـدارى سـىيـاسهت تۈزگۈچـىلهرنـىڭ ۋە قـانۇن چـىقـارغۇچـىالرنـىڭ خـىتـاي ئېلىپ 

كهلـگهن تهھدىتـكه يېتهرلـىك دەرىجـىدە ئهھمىيهت بهرمهسـلىكـىدىن ئهنـدىشه قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. 

 Michael) ھىنـدى-تـىنـچ ئـوكـيان قـومـانـدانـلىق شـىتـابـىنـىڭ ئـاخـبارات ئـىشـلىرى دېرىكـتورى مـايكېل سـىتۇدىمهن

Studeman) ئـوخـشاشـال نۆۋەتـته ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي شهكـىلـلهنـدۈرۈۋاتـقان تهھدىتـلهرگه يېتهرلـىك رەۋىشـته 

ئهھمىيهت بهرمهيۋاتـقانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، ئـامېرىكـادىكـى نۇرغۇن كـىشـىلهر 

ئۇرۇشـنى مۇمـكىن ئهمهس دەپ قـارىسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي ئـامېرىكـادىن ئېشىپ چۈشۈپ، دۇنـياغـا رەھبهرلـىك 

قىلىشنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، گېزى كهلسه ئۇرۇش قىلىشتىنمۇ يانماسلىقى مۇمكىن ئىكهن. 

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى خىتايدىكى قانۇنسىز ئورگان يىغىۋېلىشقا كۈڭۈل بۆلدى 

فـوربـىس تـورىنـىڭ 8-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، بـىر تۈركۈم ب د ت مۇسـتهقـىل كۆزەتكۈچـىلـىرى 

بۇ يـىل 6-ئـايـدا خـىتـايـدىكـى تۇتۇپ تۇرۇلـىۋاتـقان فـالۇنگۇڭ مۇرىتـلىرى، ئۇيغۇرالر، تـىبهتـلهر، مۇسۇلـمانـالر ۋە 

خـىرىسـتىئـانـالر قـاتـارلـىق ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت تـوپـىغـا قـارىتـا ئېلىپ بېرىلـغان قـانۇنسـىز ئـورگـان يـىغـىۋېلىش 

تـوغـرىسـىدىكـى ئهنـدىشـىلـىرىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهر مهسـىلـىسـى 

تـوغـرىسـىدا تهتـقىقـات ئېلىپ بـارىدىغـان مۇتهخهسسـىسـلهر مهھبۇسـالردىن ئهڭ كۆپ ئېلىۋېلىنـغان ئـورگـانـالرنـىڭ 

يۈرەك، جـىگهر ۋە مۈڭگۈز پهردىسـى ئـىكهنـلىكـى تـىلـغان ئېلىنـغان. مهزكۇر تهتـقىقـاتـچىلهر خـىتـايـدا سـادىر 

بولىۋاتقان بۇ خىل قىلمىشالرغا خاتىمه بېرىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈشكهن. 

ئامېرىكا ئون تۆت خىتاي شىركىتىنى ئىقتىسادىي ئىمبارگو تىزىملىكىگه كىرگۈزدى  

رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 9-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى جۈمه كۈنـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى ۋە يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق نـازارەت قـىلـىش جـىنـايـىتـى بـىلهن 

خـىتـايـدىكـى ئـون تۆت شـىركهت ۋە بـاشـقا ئـورۇنـالرنـى ئـىقـتىسـادىي ئـىمـبارگـو تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزگهن. سـودا 

تـارمـاقـلىرى بۇ شـىركهتـلهرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر قـاتـارلـىق مـىلـلهتـلهرگه قـارىتـىلـغان كهڭ كۆلهمـلىك 

تۇتۇپ تۇرۇش، يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق نـازارەت قـىلـىش قـاتـارلـىق كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى بـىلهن 

چېتىشـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. بۇ ئـىمـبارگـو ئـامېرىكـادىكـى مۇنـاسـىۋەتـلىك تـارمـاقـالرنـىڭ خـىتـايـدىكـى 
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مهجبۇرىي ئهمـگهك بـىلهن ئهيـىبـلهنـگهن بهش شـىركهت ۋە ئۇرۇنـنى قـارا تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈش قـارارىدىن كېيىن 

ئېلىپ بېرىلـغان بـولۇپ، قـارا تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلـگهن شـىركهتـلهر ئـارىىسـىدا خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۈچۈن مۇھىم 

سانىلىدىغان بهزى شىركهتلهرمۇ مهۋجۇت ئىكهن. 

ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى بـاسـتۇرۇشـىنـى ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى 

جىنايهت دېدى 

بلۇمبېرگ ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 13-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە بـىلـدۈرۈشـىچه، ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى 

مهھكىمـىسـى يېقىنـدا ئېالن قـىلـغان دوكـالتـىدا، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈرگۈزۈۋاتـقان بـاسـتۇرۇشـلىرىنـى 

دۇنـيادىكـى ئـالـته ئـورۇنـدىكـى بـاسـتۇرۇشـالردىن بـىرى دەپ جـاكـارلـىغـان ۋە خـىتـايـنىڭ قـىلـمىشـىنـى ئـىنـسانـىيهتـكه 

قارشى ئىشلهنگهن جىنايهت دېگهن. 

ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى بۇ ھهقـتىكـى دوكـالتـىدا ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهت ئـىشـلهشـكه 

ئېنىقـلىمـا بېرىپ، «ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى ئـىشـلهنـگهن جـىنـايهت — تۈرمـىگه قـامـاش، قـىيـىن-قـىسـتاقـقا ئېلىش، 

مهجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش ۋە زىيانكهشلىك قىلىشتۇر» دەپ كۆرسهتكهن. 

ئـالـته بهتـلىك بۇ دوكـالتـتا خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى جـازاالش ئۈچۈن 

ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـغا ئـىمـبارگـو يۈرگۈزۈش، ۋىزا چهكـلىمـىسـى قـويۇش، ئېكسپورتـىغـا چهكـلىمه قـويۇش قـاتـارلـىق 

تهدبىرلهرنى قولالنغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

ئـامېرىكـا دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـىنـىڭ بۇ دوكـالتـىدا يهنه بېرمـا، ئېفئوپـىيه، ئـىراق، سۈرىيه ۋە 

جهنۇبىي سۇداندىكى باستۇرۇشالرمۇ تىلغا ئېلىنغان. 

مايك پهنس بايدېنغا چاقىرىق قىلدى 

ئـامېرىكـا فـوكـس خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 15-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـانـىڭ سـابـىق مۇئـاۋىن 

پـرىزدېنتى مـايـك پهنـس 14-ئـىيۇل ئـامېرىكـا مـىراس فـونـدىدا سۆزلـىگهن سۆزىدە، ئـامېرىكـانـىڭ نۆۋەتـتىكـى 

پـرىزدېنتى جـو بـايـدېنغا خـىتـاپ قـىلـىپ، خـىتـاي Covid-19 يۇقۇملۇق ۋىرۇسـىنـىڭ كېلىش مهنـبهسـى ھهقـقىدە 

ئـوچۇق ئـىپـادە بـىلـدۈرمـىگهن، شۇنـداقـال شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىگه قـاراتـقان كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى تـوخـتاتـمىغـان تهقـدىردە، پـرىزدېنت بـايـدىنـنى 2022-يـىلـى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان 

ئولېمپىك مۇسابىقىسىنى بىكار قىلىۋېتىشنى تهلهپ قىلىشقا چاقىردى. 
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بـايـدېننىڭ خـىتـاي سـىيـاسـىدە بـوش كېلىپ قـالـغىنـىنـى قهيـت قـىلـغان پهنـس «ئـولېمپىك مۇسـابـىقـىلـىرى 

كىشىلىك ھوقۇققا ۋە ئىنسانالرنىڭ ئهمىنلىكىگه ھۆرمهت قىلىدىغان دۆلهتلهردە ئۆتكۈزۈلىشى كېرەك» دېدى. 

ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـىدا شهرقـىي تۈركـىسـتان مهھسۇالتـلىرىنـىڭ ئـىمـپورت قـىلـىنـىشـىنـى چهكـلهش قـانۇن 

اليىھهسى ماقۇلالندى 

ب ب س خهۋەر قـانـىلـىنـىڭ 16-ئـىيۇلـدا ئېالن قـىلـغان خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئـامېرىكـا كېڭهش 

پـاالتـاسـى خـىتـاي ئېكسپورت قـىلـىۋاتـقان شهرقـىي تۈركـىسـتان مهھسۇالتـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـى 

مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىش ئـارقـىلـىق ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان دېگهن سهۋەب بـىلهن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

ئىشلهپچىقىرىلغان تاۋارالرنى ئىمپورت قىلىشنى چهكلهش قانۇن اليىھهسىنى ماقۇللىغان. 

ئـامېرىكـا ئـالـدىنـقى يـىلـالردا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان پـاخـتا ۋە شـوخـلىنـىمۇ مۇشۇ سهۋەب 

تۈپهيلى ئىمپورت قىلىشنى چهكلىگهن. 

خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بۇ قـانۇن ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـا دۆلهت خهۋپسـىزلـىك مـىنـىسـتىرلـىقـىدىن شهرقـىي 

تۈركـىسـتان خهلـقىنـىڭ ئېزىلـىشـىدە خـىتـايـغا ھهمـدەمـدە بـولـغان شـىركهت ۋە كـارخـانـىالرنـىڭ تـىزىمـلىكـىنـى تۈزۈپ 

چىقىش تهلهپ قىلىنىدىكهن. 

مهزكۇر خهۋەردە ئـامېرىكـا ئـاۋام پـاالتـا ئهزاسـى مـاركـو رۇبـىيـونـىڭ مۇنـداق دېگهنـلىكـى نهقـىل 

قـىلـىنـغان:«بـىز خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىنـسانـىيهتـكه قـارشـى جـىنـايهتـلىرىگه كۆز يۇمۇۋالـمايـمىز. كـارخـانـىالرنـىڭ بۇ 

خىل قورقۇنچلۇق دەپسهندىچىلىكلهر سايىسىدە پايدا ئېلىشىغا يول قويمايمىز.» 

ئۇيغۇر ئوغالنى كانادادا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن پىيادە يۈردى 

كـانـادادا يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇر ئـوغـالنـى بـىالل مـالـىك خـىتـايـغا بـولـغان قـارشـىلـىقـىنـى ئـىپـادىلهش، خـىتـايـنىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى قـىرغـىن قـىلـىشـىغـا قـارشـى خهلـقئارا جـامـائهت ۋە ھۆكۈمهتـلهرنـىڭ سهزگۈرلۈكـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش 

مهقسـىتـىدە كـانـادانـىڭ تـورونـتو شهھىرىدىن كـانـادا پـايـتهخـتى ئـوتـتاۋاغـا قـاراپ پـىيـادە يۈرۈش قـىلـدى. ئۇيغۇر 
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ئـوغـالنـى بـىالل مـالـىك 4-ئـىيۇل كـانـادانـىڭ تـورونـتو شهھىرىدىن كـانـادا پـايـتهخـتى ئـوتـتاۋاغـا قـاراپ پـىيـادە يـولـغا 

چـىقـقان بـولۇپ، فـىسـبۇكـتا ئېالن قـىلـىنـغان بـايـانـتىدا ئۇ بهش يۈز كـىلـومېترغـا يېقىن بۇ مۇسـاپـىنـى پـىيـادە 

يۈرۈشتىكى مهقسهتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنۇنالرنى بىلدۈرگهن: 

5-ئـىيۇل ئۇرۇمـچى قـىرغـىنـچىلـىقـىنـىڭ 12 يـىلـلىقـىنـى خـاتـىرلهش، ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق تهلهپ 

قـىلـىدىغـانـلىقـىدەك سـىيـاسـىي غـايـىسـىنـى  دۇنـياغـا بـىلـدۈرۈش، خـىتـايـنىڭ ئهزىز مـىلـلىتـىمـىزگه يۈرگۈزۋاتـقان 

قـىرغـىنـچىلـىق سـىيـاسـىتـىگه قـاتـتىق نـارازىلـىقـىمـنى بـىلـدۈرۈش ۋە ئـالـدىمـىزدا ئۆتكۈزۈلـمهكـچى بـولـغان بېيجىڭ 

قـىشـلىق ئـولـىمـپىك مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىشـقا چـاقـىرىش، شۇنـداقـال ئۆزۈم يـاشـاۋاتـقان كـانـادا دۆلـىتـى 

پـارالمېنتىنـىڭ «ئۇيغۇر (ئـىرقـىي) قـىرغـىنـچىلـىقـى»نـى ئېتىراپ قـىلـغانـلىق مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن كـانـادا ھۆكۈمـىتـىنـى 

پـارالمـىنـتنىڭ قـارارىغـا ئـاسـاسهن ھهركهتـكه ئۆتۈشـكه، ھهمـدە  دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى ئۇيغۇر پـانـاھلىق 

تـىلـىگۈچـىلهرگه ئـىگه چـىقـىشـقا چـاقـىرىش مهقسـىتـىدە 7-ئـايـنىڭ 4-كۈنـى (يهكـشهنـبه) كـانـادانـىڭ  تـورونـتودىن 

شهھرىدىن كانادانىڭ پايتهختى ئوتتاۋاغا 15 كۈنلۈك پىيادە مېڭىش ھهركىتىنى باشلىماقچىمهن. 

ئۇيغۇر ئـوغـالنـى بـىالل مـالـىكـنىڭ بۇ قېتىمـلىق يۈرۈشـى ئـون بهش كۈن داۋامـالشـقان بـولۇپ،  دۇنـيانـىڭ 

ھهر قايسى جايلىرىدىكى بارچه ۋەتهنسۆيهر ئۇيغۇرالر بىالل مالىكنىڭ بۇ جاسارىتىگه ئاپىرىن ئوقۇيدۇ. 

خىتاينىڭ ساختا تهشۋىقاتى سهۋەبلىك، تۈرك جامائهتچىلىكىنىڭ لهنىتىگه قالدى 

خـىتـايـنىڭ ئهنـقهرەدە تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىلـىكـى 20-ئـىيۇل قۇربـان ھېيىت كۈنـى ئۆزىنـىڭ تـىۋىتـىر 

سهھىپـىسـىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خۇشـال ھالـدا ھېيىت تهكـبرىكـلهۋاتـقانـلىقـىغـا ئـائـىت سـاخـتا 

تهشۋىقـات ۋىديـوسـى ئېالن قـىلـغان. خـىتـاي بـاش ئهلـچىلـىكـى مهزكۇر ۋىديـونـى «20-ئـىيۇل كۈنـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتان خهلـقى قۇربـان ھېيتنى تهبـرىكـلهش ئۈچۈن تـوپـالنـدى» دېگهن ئـىالۋە بـىلهن ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، 

خـىتـاي مهزكۇر سـاخـتا تهشۋىقـات ۋىديـوسـىدا ئـولتۇرغـان ھالهتـته نـاغـرا سۇنـاي چېلىۋاتـقان، يۇمـىالق بـولۇپ 

چۆرۈدەپ قـااليـمىقـان پـىرقـىراۋاتـقان بـىرەر يۈزدەك ئۇيغۇرنـىڭ ھېيىت تهبـرىكـلهۋاتـقانـلىقـى تهسۋىرلـىمهكـچى 

بولغان. 

خـىتـايـنىڭ بۇ سـاخـتا تهشۋىقـات ۋىديـوسـىنـى بـىر كۆرۈپـال بـايـقىۋالـغان تۈرك تـورداشـالر مهزكۇر تېمىنـىڭ 

ئـاسـتىغـا يۈزلهرچه ئـىنـكاس يـازغـان، ئۈچ يۈزدىن ئـارتۇق كـىشـى بۇ سـاخـتا تهشۋىقـات ۋىديـوسـىنـى بـاھا يېزىپ 

ھهمبهھرلىگهن. 

مهزكۇر ۋىديـوغـا چۈشـكهن ئـىنـكاسـالر ۋە بـاھاالر بۇ ۋىديـونـىڭ خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي رەۋىشـته 

ئـاسـىمـىالتسـىيه قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـىڭ ئـوچۇق ئـىسـپاتـى ئـىكهنـلىكـى، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن ئـىرقـىي 
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قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ بېرىۋاتـقانـلىقـى، ئۇيغۇرالرنـى ئهڭ يۇقـىرى چهكـته بـاسـتۇرۇۋاتـقانـلىقـى قـاتـارلـىق مهزمۇنـالرنـى 

چۆرىدىگهن بـولۇپ، ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىدىن خهۋەردار تۈرك تۋىتـىر ئـابـونـتلىرى خـىتـايـنى بۇ خـىل قـىلـمىشـىلـىرى 

سهۋەبلىك بهس-بهس بىلهن قاتتىق ئهيىبلىگهن ۋە بولۇشىغا لهنهتلىگهن. 

نهتـىجـىدە، تۈركـىيه خهلـقىگه ئۇيغۇرالرنـى «بهخـىتـلىك رەۋىشـته ھېيىت ئۆتكۈزۈۋاتـىدۇ» قـىلـىپ 

كۆرسهتمهكچى بولۇپ يالغان تهشۋىقات قىلغان خىتاي مهقسىتىگه يېتهلمهي شهرمهندە بولغان. 

چهتـئهل كـارخـانـىلـىرى بـىلهن ھهمـكارلـىشـىدىغـان خـىتـاي شـىركهتـلىرى ئۇيغۇرالرنـى ئـىشـلىتـىشـتىن ئېھتىيـات 

قىلماقتا 

ۋال كـوچـىسـى ژۇرنـىلـىنـىڭ 20-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـالـما شـىركـىتـى بـىلهن نـايـك شـىركـىتـىنـى 

مهھسۇالت بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان، شۇنـداقـال ئـامېركـىدا سېتىلـىدىغـان بـاشـقا مهھسۇالتـالرنـى ئـىشـلهپ 

چـىقـىرىدىغـان خـىتـاي كـارخـانـىلـىرى ئۇيغۇر ئـىشـچىالرنـى ئـىشـلىتـىشـتىن ئۆزىنـى قـاچۇرغـان. يېقىنـقى بـىر نهچـچه 

ئـاي ئـىچـىدە غهرب دۆلهتـلىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه قـارىتـا تهكشۈرۈشـنى 

كۈچهيـتىشـىگه ئهگـىشـىپ، ئـامېرىكـىدىكـى ئـالـما ۋە بـاشـقا شـىركهتـلهرنـى ئهقـلىي ئـىقـتىدارلـىق سېزىمـچان ئېكران 

بـىلهن تهمـىنـلهيـدىغـان خـىتـايـدىكـى لېنزا تېخنىكـا چهكـلىك شـىركـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن يۆتـكهپ كېلىنـگهن 

ئۇيغۇر ئـىشـچىالرنـى ئـىشـلىتـىشـنى تـوخـتاتـقان. خهۋەردە يهنه ئـامېركـىدا مهھسۇالتـلىرى سېتىلـىدىغـان خۇبېي 

خهيشـىن قـوغـداش مهھسۇالتـلىرى گـورۇھىنـىڭمۇ نۆۋەتـته ئۇيغۇر ئـىشـچىالرنـى ئـىشـلىتـىشـتىن ئېھتىيـات 

قىلىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 

ياپونىيه مهتبۇئاتلىرىدا خىتايغا قارشى سادا 

يـاپـونـىيه ئـالـغا تـورىنـىڭ 21-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـچه، خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى ۋە يـادرو تهھدىتـى 1964-يـىلـدىكـى تـوكـيو ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت 

مۇسـابـىقـىسـى ۋە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـغا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـى بـىلهن بـايقۇت قـىلـىنـغان 1980-يـىلـدىكـى 

مـوسكۋا ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى ئهسـلىتـىدىكهن. خهۋەردە دېيىلـىشـچه، خـىتـايـنىڭ يېقىنـقى 

يـىلـالردا ئېلىپ بـارغـان يـادرو سـىنـاقـلىرى كـىشـىلهرنـىڭ يـىتهرلـىك دىقـقىنـى تـارتـىشـى كېرەك ئـىكهن. خـىتـاي شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ لـوپنۇردا ئهلـلىك قېتىم يـادرو سـىنـىقـى ئېلىپ بـارغـان بـولسـىمۇ، رادىيـو ئـاكـتىپ مـاددىالرنـىڭ 
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رايـونـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ سـاالمهتـلىكـىگه بـولـغان تهسـىرى  خـىتـاي دائـىرلـىرى تهرىپـىدىن ئـىزچـىل دەرىجـىدە 

مهخـپىي تۇتۇلـغان. خهۋەردە يهنه يـاپـونـىيه ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـاشـقا دىمـوكـراتـىك دۆلهتـلهر بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ، 

خىـتاـيدـىن شهرقىـي تۈركىـستـاندـىكىـ زۇلۇمنـى توـختـىتىـشنـى تهلهپ قىـلىـشىـ، شۇندـاقال 2022-يـىلـلىق خـىتـايـدا 

ئۆتكۈزىلىدىغان قىشلىق ئولىمپىك تهنھهرىكهت مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلىشى كېرەكلىكى تىلغا ئېلىنغان. 

كوداك شىركىتى خىتايغا باش ئهگدى  

نـىيـويـورك ۋاقـتى گېزىتـىنـىڭ 21-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئـامېرىكـانـىڭ دۇنـياغـا مهشھۇر 

كـوداك شـىركـىتـى يېقىنـدا ئۆزىنـىڭ ئـىنسـتاگـرام سهھىپـىسـىدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا ئـاالقـىدار سۈرەتـلهرنـى 

تـارقـاتـقان. بۇ سۈرەتـنى تـارتـقان كـىشـى فـرانسـىيهلـىك فـوتـوگـراف پـاتـرىك ۋاك (Patrick Wack) بـولۇپ، ئۇ 

سۈرەتـلهرگه يـازغـان ئـىزاھاتـىدا ئۆزى تـارتـقان بۇ سۈرەتـلهرنـىڭ ئـورۋېل تهسۋىرلـىگهن بيۇكـراتـلىق سېستىمـىسـىنـى 

ئـىسـپاتـالپ بېرەلهيـدىغـانـلىقـىنـى قهيـت قـىلـىنـغان. ئۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تـارتـقان بـىر تۈركۈم رەسـىمـلهر ئۇنـىڭ 

يۇقـىرىقـىدەك چۈشهنـدۈرۈشـى بـىلهن بـىرلـىكـته ئېالن قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، خـىتـاي قـولـلىغۇچـىلـىرىنـىڭ نـارازىلـىقـىغـا 

ئۇچـرىغـان. نهتـىجـىدە، كـوداك شـىركـىتـى مهزكۇر تېمىسـىنـى ئۆچۈرگهن ۋە خـىتـايـدىن كهچۈرۈم سـورىغـان. كـوداك 

شـىركـىتـىنـىڭ بۇ قـىلـمىشـى غهرب جـامـائهتـچىلـىكـىنـىڭ تهنـقىدىگه ئۇچـرىغـان. ئـىگـىلـىنـىشـچه، ۋاك ئهپهنـدى شهرقـىي 

تۈركىستاندا 2016-يىلدىن 2019-يىلغىچه تارتقان سۈرەتلىرىنى كىتاب شهكلىدە نهشىر قىلغان ئىكهن. 

ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم چوڭ شىركهتلهر نومۇسسىزلىق بىلهن ئهيىبلهندى 

فـوكـىس خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 27-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئـاركـانـاس جۇمھۇرىيهتـچىلهر 

پـارتـىيـىسـىنـىڭ كېڭهش پـاالتـا ئهزاسـى تـوم كـوتۇنـنىڭ (Tom Cotton) خـىتـايـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى سۇئـالـىغـا جـاۋاپ بهرگهن كـوكـاكـوال، ۋىسـا قـاتـارلـىق شـىركهت ۋەكـىلـلىرى 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا ئېلىپ بـارغـان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى ئهيـىبـلهشـنى 

رەت قــىلــغان. تــوم كــوتۇن ئهپهنــدى Visa, Protecter & Gamble, Intel قــاتــارلــىق شــىركهت  

ۋەكـىلـلىرىدىن ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـنىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق قـارارىغـا 

قـوشۇلـىدىغـان يـاكـى قۇشۇلـمايـدىغـانـلىقـىنـى سـورىغـان بـولۇپ، ۋەكـىلـلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى بۇ مهسـىلـىنـى ھهل 

قـىلـىش ئۆزلـىرىنـىڭ مهسـئۇلـىيـىتـى ئهمهسـلىكـىنـى، ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ھهل قـىلـىشـى كېرەكـلىنـى بـىلـدۈرۈشـكهن. 
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خهۋەردە دېيىلـىشـىچه، تـوم كـوتۇن مهزكۇر شـىركهتـلهرنـىڭ بۇ قـىلـمىشـىنـى نۇمۇسسـىزلـىق دەپ ئـاتـىغـان تـىلـغا 

ئېلىنغان. 

ماھىرلىرىدىن مهجبۇرىي ئهمگهككه چېتىشلىق شىركهتلهر بىلهن توختام ئىمزالىماسلىق تهلهپ قىلىندى 

سـىيـاسهت خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 29-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـامېرىكـا جۇمھۇرىيهتـچىلهر 

پـارتـىيـىسـىدىكـى بـىر قـىسـىم كـىشـىلهر NBA ۋاسكېتبولـچىلـىرىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه 

چېتىشـلىق بـولـغان كـىيـىم-كېچهك شـىركـىتـى ئـانـتا ۋە لـىنـىڭ بـىلهن بـولـغان تـوخـتامـنى ئـىمـزالـىمـاسـلىقـنى تهلهپ 

 NBA سـىيـاسهت تـورىغـا قـىلـغان سۆزىدە (Scott Perry) قـىلـغان. ئـاۋام پـاالتـا ئهزاسـى سـكوت پېررى

مـاھىرلـىرىنـىڭ بۇ تـوخـتامـنى ئـىمـزالـىسـا بـولـمايـدىغـانـلىقـى ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهكـتىن نهپـكه ئېرىشـىشـكه 

بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى تهكـىتـلىگهن بـولۇپ، NBA بـىلهن ئـانـتا، لـىنـىڭ ۋە بـاشـقا ئۈچـىنـچى خـىتـاي شـىركـىتـى 

ئوتتۇرىسىدىكى سودا مۇناسىۋىتى ئىككى پارتىيىنڭ پارالمېنت ئهزالىرى تهرىپىدىن تهكشۈرۈلمهكته ئىكهن. 

خـىتـاي ئـافـغانـىسـتانـدىن ئۇيغۇر قـورالـلىق كۈچـلىرىنـى قـوغـالپ چـىقـىرىش ئۈچۈن تـالـىبـانـنىڭ قـولـلىشـىنـى 

تهلهپ قىلدى  

ئـامېرىكـىدا چـىقـىدىغـان ھهپـتىلـىك خهۋەرلهر تـورىنـىڭ  29-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە بـىلـدۈرۈلـىشـىچه، 

خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى ۋاڭ يـى (Wang Yi ) چـارشهنـبه كۈنـى تـالـىبـان رەھبىرى مـولـال ئـابـدۇلغېنى 

بـرادەر بـىلهن تـىيهنـجىنـدە كۈرۈشـكهن ۋە تـالـىبـانـنى ئـافـغانـىسـتانـنى قـايـتا قۇرۇشـتىكـى ۋە تـىنـىچـلىق 

مۇسـاپـىسـىدىكـى مۇھىم سـىيـاسـىي ھهربـىي كۈچ دەپ مـاخـتىغـان. ۋاڭ يهنه ئـاتـالـمىش شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكــىتــىنــى تېررورلۇق تهشــكىالتــى دەپ ئــاالھىدە تــىلــغا ئېلىپ، تــالــىبــانــنىڭ بــارلــىق تېررورلۇق 

تهشـكىالتـلىرىدىن، بۇلۇپمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـىدىن چهك-چـىگـرانـى تۇلۇق ئـايـرىش 

كېرەكـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. ئۇچـرىشـىش جهريـانـىدا تـالـىبـان رەھبىرى خـىتـايـنى ئـىشهنـچىلـىك دوسـتىمـىز دەپ 

ئـاتـىغـان ۋە ھهرقـانـداق تهشـكىالتـنىڭ ئـافـغانـىسـتان زىمـىنـدىن پـايـدىلـىنـىپ خـىتـايـغا زىيـان يهتكۈزۈشـكه يـول 

قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن. 

ھىلتون شىركىتى مهسجىد ئورنىغا مېھمانخانا سالماسلىق توغرىسىدا ئاگاھالندۇرۇلدى  
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رويتېرىس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 30-ئـىيۇلـدىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـامېرىكـىدىكـى دېموكـراتـالر ۋە 

جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـىدىن بـولـغان بـىر كـومېتىت شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى چېقىۋېتىلـگهن بـىر مهسـچىتـنىڭ 

ئـورنـىغـا مېھمانـخانـا سېلىۋاتـقان ھىلـتون شـىركـىتـىنـى بۇ تۈر بـىلهن بـولـغان بـاغـلىنـىشـنى ئۈزۈشـكه چـاقـىرغـان. 

 Jim) ۋە جـىم مـاكـگوۋرن (Jeff Merkley) دېموكـراتـالر پـارتـىيـىسـىنـىڭ كېڭهش پـاالتـا ئهزاسـى جېف مېركـلي

McGovern) پهيـشهنـبه كۈنـى ھىلـتون شـىركـىتـى رەئـىسـى ۋە بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارى كـرسـتوفـىر نـاسېتاغـا 

(Christopher Nassetta) خهت يېزىپ، ھىلـتونـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ خـوتهنـدە چېقىۋېتىلـگهن 

مهسـچىتـنىڭ ئـورنـىغـا مېھمانـخانـا سېلىۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهردىن ئهنـدىشه قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى 

بىلدۈرگهن. مهلۇم بولۇشىچه، ھىلتون شىركىتى بۇنىڭغا ئىنكاس بىلدۈرمىگهن. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى
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