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ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش

شان روبېرتس

 خىتاي تهتقىقاتى



بىرىنچى باب: مۇستهملىكىچىلىك (2001-1759) 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

1990 - يىلالر: «كۆچمهنلهر مۇستهملىكىچىلىكى» بىلهن «قوشۇۋېلىش» ئارىسىدا 

ئهگهر 1980 - يـىلـالردا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇر رايـونـى ۋە ئۇنـىڭ خهلـقىنـى ئـىسـالھات ئېلىپ 

بېرىلـىۋاتـقان خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه مـاداراچـىلـىق ئـارقـىلـىق قـوشۇۋالـماقـچى بـولـغان بـولـسا، 1990 - يـىلـالردا بۇ 

بـىرلهشـتۈرۈش ئۇرۇنۇشـى ئـاسـاسهن ئـىقـتىسـادىي پۇرسهتـلهرگه تـايـانـغان. دەرۋەقه، دېڭ شـىيـاۋپـىڭنىڭ ئـىسـالھاتـى 

نهتـىجـىسـىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئېشىشـى ئۇيغۇرالرغـا يېڭى پۇرسهتـلهرنـى ئېلىپ كهلـگهن، 

نۇرغۇن كـىشـىلهر ئـىگـىلـىك تـىكـلهش، ھهتـتا چهتـئهلـگه چـىقـىپ سـودا قـىلـىش پۇرسـىتـىدىن پـايـدىالنـغان. لېكىن، شۇنـىڭ 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۇيغۇر نهشـرىيـاتـچىلـىقـى ۋە مۇزىكـا سـاھهسـى تهكشۈرگۈچـىلهرنـىڭ بـارغـانسېرى قـاتـتىق تهكشۈرۈشـىگه 

ئۇچـراپ، دىنـىي ئهركـىنـلىكـكه قـاتـتىق چهكـلىمه قـويۇلـغانـلىقـتىن، سـىيـاسـىي بـوشـلۇق تـارايـغان. كـىشـىلـىك ئهركـىنـلىكـنىڭ 

قـايـتىدىن بـوغۇلۇشـىغـا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـى ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا مۇسـتهقـىل (تۈركـىي) دۆلهتـلهرنـىڭ 

قۇرۇلۇشـىدىن پهيـدا بـولـغان ئۈمـىد قـوشۇلۇپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ 1990 – يـىلـالردىكـى ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش 

تهلـىپـىنـى كۈچهيـتىۋەتـكهن، بۇ تهلهپـلهر بهزىدە زوراۋانـلىق بـىلهن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. نهتـىجـىدە، خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـى بۇ رايـونـدا ئۇيغۇرالرنـىڭ قـارشـىلـىقـىنـى بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن بـىر يۈرۈش تهدبـىرلهرنـى قـولـالنـغان. بۇ تهدبـىرلهر 

نۇرغۇن جهھهتـلهردە خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ رايـونـنى تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش ۋە ئۇنـى دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ 

تهسهۋۋۇرىدىكـى يېڭى خـىتـايـغا ئېلىپ كـىرىش ئۇرۇنۇشـلىرىنـى خۇنۈكـلهشـتۈرۈۋەتـكهن. ئۇيغۇرالرنـىڭ قـارشـىلـىقـى بـىلهن 

خـىتـايـنىڭ بۇ قـارشـىلـىقـالرنـى بـاسـتۇرۇشـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى بۇ خـىل ئۆزئـارا تهسـىرلـىشـىش 1990 – يىـلالرنىـڭ بېشىدىال 

باشالنغان. 

1990-يـىلـى 4-ئـايـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى قهشـقهر شهھىرىگه يېقىن بـارىن بـازىرى دەپ 

ئـاتـىلـىدىغـان يېزا رايـونـىدا زور قـااليـمىقـانـچىلـىق يۈز بهرگهن. گهرچه «بـارىن ۋەقهسـى» نـىڭ تهپسـىالتـى ئېنىق 

بـولـمىسـىمۇ، ئهمـما بۇ ۋەقه يهرلـىك ھۆكۈمهت بـىنـالـىرىنـىڭ ئۈچ كۈن ئـىشـغال قـىلـىنـىشـى بـىلهن ئـاخـىرالشـقان. ئـاخـىرىدا 

خـىتـاي ھهربـىيـلىرى ۋە بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرى بـىنـاالرنـى قـايتۇرۇۋېلىپ، ئۇالرنـى ئـىشـغال قـىلـىۋالـغان ئۇيغۇرالرنـىڭ 

بهزىلـىرىنـى ئۆلتۈرگهن، بهزىلـىرىنـى قـولـغا ئـالـغان. بهزى خهۋەرلهردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بـارىنـدا يۈز بهرگهن ۋەقه 
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ئـىسـتىخـىيهلـىك بـولۇپ، خـىتـاي ئـارمـىيـىسـى شۇ يېقىنـدا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت ئـائـىلـىلـىرىنـىڭ پهرزەنـتلىك بـولۇش سـانـىغـا 

قـويۇلـغان چهكـلىمـىگه قـارشـى نـامـايـىش قـىلـغان 200 گه يېقىن ئۇيغۇر بـىلهن تـوقۇنۇشـقانـدىن كېيىن، بۇ ۋەقه يۈز 

بهرگهن (101). خـىتـايـنىڭ رەسـمىي مهنـبهلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـاشـقا خهۋەرلهردە بـولـسا، بۇ ۋەقه «ئۆزىنـى 

<شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيـىسـى> (ETIP) دەپ ئـاتـايـدىغـان، دىنـنى ئـاسـاس قـىلـغان، مۇسـتهقـىلـلىقـنى 

تهشهببۇس قـىلـىدىغـان تهشـكىالتـنىڭ بۇ كـىچـىك يېزا رايـونـىدىكـى دۆلهت كـونـتروللۇقـىنـى ئـاغـدۇرۇپ تـاشـالشـتىكـى ئـالـدىن 

پىالنالنغان ئۇرۇنۇشىدۇر» دېيىلگهن (102). 

ئهمهلـىي ئهھۋال بهلـكىم مۇشۇ ئـىكـكى خـىل قـاراشـنىڭ ئـوتتۇرىسـىدا بـولۇشـى مۇمـكىن. ئـىشهنچـلىك مـاتېرىيـالـالرغـا 

كۆرە، بۇ قـااليـمىقـانـچىلـىق بـىر تۈركۈم دىنـدار ئۇيغۇر يـاشـالرنـىڭ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ مۇسۇلـمانـالرنـىڭ 

ئېتىقـادىنـى نـىشـان قـىلـغان ھهر خـىل (رەزىل) سـىيـاسهتـلىرىگه قـارشـى نـامـايـىش قـىلـىشـى بـىلهن بـاشـالنـغان. ھالبۇكـى، بۇ 

نـامـايـىشـنىڭ رەھبىرى زەيـدىن يۈسۈپـنىڭ ھهقـىقهتهن «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيـىسـى» نـامـىدا ئۇيغۇرالرنـى 

خـىتـايـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىدىن ئـازاد قـىلـىش ئۈچۈن قـورالـلىق كۈرەش قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـغان بـىر تهشـكىالت قۇرغـانـلىقـى 

ۋە شۇ مهقـسهتـته ئـوغـرىالنـغان قـورالـالرنـى سـاقـالۋاتـقانـلىقـىغـا ئـائـىت ئـىشهنچـلىك پـاكـىتـالرمۇ بـار. نـامـايـىش خـىتـاي 

بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرىنـىڭ ھۇجۇمـىغـا ئۇچـرىغـانـدا، ئۇنـى تهشـكىلـلىگهن «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيـىسـى»نـىڭ 

ئهزالىرى قوراللىق قارشىلىق كۆرسىتىشكه تهييار تۇرغانىدى. 

بـارىن ۋەقهسـىدە ئـىنـتايـىن روشهن ئـىپـادىلهنـگهن، ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش ئـىدىئـولـوگـىيـىسـى بـىلهن 

ئـىسـالمـىي ئېتىقـادنـىڭ بـىرلهشـتۈرۈلۈشـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىدە «ئۇيغۇرالر خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىگه قـارشـى، دىنـدىن 

ئـىلھامـالنـغان زوراۋان قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـى تهشـكىلـلهۋاتـقان بـولۇشـى مۇمـكىن» دېگهن ئهنـدىشـىنـى پهيـدا قـىلـغان. ئـىكـكى 

يـىلـدىن كېيىن ئۈرۈمـچى شهھىرىدە ئـىكـكى ئـاپـتوبۇس پـارتـلىغـانـدا ھۆكۈمهتـنىڭ بۇ ئهنـدىشـىلـىرى تېخىمۇ كۈچهيـگهن 

(103). گهرچه بۇ پـارتـالشـالر تـوغـرىسـىدىكـى تهپسـىالتـالر ئـاز بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ بـارىن ۋەقهسـىگه قـاتـناشـقانـالر 

بـىلهن ئـوخـشاش بـىر غهيـرىي رەسـمىي مۇدەررىسـنىڭ قـولـىدا ئـوقۇغـان ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن تهشـكىلـلهنـگهنـلىكـىگه ئـائـىت 

پاكىتالر بار. 

1991-يـىلـى 12-ئـايـدا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىگه 

قـارشـى چـىقـىشـىغـا بـولـغان ئهنـدىشه تېخىمۇ كۈچهيـگهن. (سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـىدىن ئـىبـارەت) بۇ ۋەقه 

پۈتۈن خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىدە «خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى تـارىخ سهھنىسـىدىن غۇلـىغـان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا ئـوخـشاش 

تهقـدىرگه دۇچ كېلىشـى مۇمـكىن» دېگهن ئهنـدىشـىنـى پهيـدا قـىلـغان. بـولۇپمۇ، بۇ ۋەقه خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى بـاشقۇرۇشـقا مهسـئۇل ئهمهلـدارلـىرى ئـارىسـىدا ئـاالھىدە قـورقۇنـچ پهيـدا قـىلـغان. 1980 – يـىلـالرنـىڭ 

ئـاخـىرىدا، خـىتـاي - سـوۋېت چېگراسـىنـىڭ ئېچىلـىشـى ئۇيغۇرالرنـىڭ 1950 - يـىلـالردا ۋە 1960 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا قېچىپ كهتـكهن ئـائـىله ئهزالـىرى بـىلهن جهم بـولۇشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـاراتـقانـىدى. خـىتـايـدىن سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىغـا كهتـكهن نۇرغۇن ئۇيغۇرالر شۇ رەۋىشـته سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ زاۋال تېپىشـىغـا، كـوممۇنـىزمـنىڭ يـىمـىرىلـىشـىگه 

ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادا مـىلـلىي دۆلهتـلهرنـىڭ بـارلـىقـقا كېلىشـىگه شـاھىت بـولـغانـىدى. شۇنـداقـال، ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا 1940 
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-يـىلـالردا ئۆز ۋەتـىنـىدە (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا) شۇنـىڭغا ئـوخـشاش نـىشـانـنى (يهنـى مۇسـتهقـىل مـىلـلىي دۆلهت قۇرۇشـنى) 

ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن خـىتـاي ئـارمـىيهسـىگه قـارشـى ئۇرۇش قـىلـغان ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرىمۇ بـار ئـىدى. بۇ ۋەقهلهر 

نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇسـتهقـىل دۆلهت قۇرۇش ئۈمـىدىنـى قـايـتىدىن يېلىنـجاتـقانـىدى. مهن 1994 - يـىلـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا كۆرۈشـكهن بـىر ئۇيغۇرنـىڭ ئـوچۇق - ئـاشـكارا ئېيتقىنـىدەك: «ھازىر قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان ۋە 

ئۆزبېكىسـتان بـار بـولـدى، ئۇيغۇرىسـتان قهيهردە؟». گهرچه بۇ خـىل ھېسسىيـاتـنىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ مـاھىيهتـلىك 

تهشكـىلىـي قاـرشىـلىـقىـغاـ سهۋەب بوـلغـانلـىقىـغاـ ئاـئىـت ھېچقاندـاق پاـكىـت بوـلمـىسىـمۇ، خىـتاـي خهلقـ جۇمھۇرىيىـتىـ يهنىـال 

شۇنداق ئىشنىڭ يۈز بېرىشىدىن تهشۋىشلهنگهن. 

نهتـىجـىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بـارىن ۋەقهسـىدىن كېيىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئېلىپ بېرىشـقا بـاشـلىغـان 

بـىخهتهرلـىك مۇجـادىلـىسـى 1991 - يـىلـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـى بـىلهن تېخىمۇ كۈچهيـتىلـگهن. بۇ 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مـىلـلهتـچىلـىك خـاھىشـىنـى ئـىپـادىلـىشـىگه، شۇنـداقـال «بۆلگۈنـچىلـىك»كه ۋە «قـانۇنسـىز دىنـىي 

پـائـالـىيهتـلهر»گه قـارشـى تۇرۇش بـاھانـىسـىدە، ئۇيغۇرالردىكـى دىنـىي ئـويـغىنـىشـقا قـارشـى مۇجـادىله ئـىدى. خـىتـاي 

بـىخهتهرلـىك كۈچـلىرى 1990 - يـىلـىدىن 1995 - يـىلـىغـىچه بۇ مۇجـادىله ئـارقـىلـىق «مـىلـلهتـچى»لـىك ۋە 

«دىنـدار»لـىق گۇمـانـدارى سۈپـىتـىدە تهخـمىنهن 1831 ئۇيغۇرنـى قـولـغا ئېلىپ، ئۇالرنـىڭ «بۆلگۈنـچى، ئهكسـئىنـقىالبـىي 

ۋە قـانۇنسـىز تهشـكىالتـالرنـىڭ ئهزالـىرى» ئـىكهنـلىكـىنـى دەۋا قـىلـغان (104). بۇنـىڭدىن سـىرت، خـىتـاي يهنه مۇسۇلـمان 

دىنـىي زاتـالرنـىڭ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه بـولـغان سـاداقـىتـىنـى ئۆلـچهيـدىغـان قـاتـتىق تهكشۈرۈش سـىسـتېمىسـى بهرپـا 

قىـلغـان، شۇندـاقال 1980 - يـىلـالردا سېلىنـغان نـىسـبهتهن كـىچـىك مهھهلـله مهسـچىتـلىرىنـىڭ نۇرغۇنـىنـى تـاقـىۋەتـكهن 

  .(105)

ئۇيغۇرالردىكـى ئۆكـتىچـىلهرگه ۋە دىنـغا قـارىتـىلـغان بۇ بـاسـتۇرۇش بـارىن ۋەقهسـىگه، شۇنـداقـال سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـىغـا قـايتۇرۇلـغان ئـىنـكاسـتهك قـىلسـىمۇ، ئهمـما تـاكـى 1996 – يـىلـىغـا ۋە «7-نـومۇرلۇق 

ھۆجـجهت» ئـاشـكارىالنـغانـغا قهدەر، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ دىنـىي ئېتىقـادىنـى ۋە ئۆز تهقـدىرىنـى 

ئۆزى بهلـگىلهش دەۋاسـىنـى بـاسـتۇرۇش ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ سـىسـتېمىلـىق ئـىكهنـلىكـى مهلۇم بـولـمىغـانـىدى. يۇقـىرى 

دەرىجـىلـىك پـارتـىيه يـىغـىنـىنـىڭ قـارارى دېيىلـگهن بۇ ھۆجـجهتـته، دۆلهتـنىڭ نهزىرىدىكـى «بۆلگۈنـچىلـىك» ۋە «قـانۇنسـىز 

دىنـىي پـائـالـىيهتـلهر»نـى تۈپ يـىلـتىزىدىن يـوقـىتـىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـىگه تېخىمۇ پۇخـتا قـوشۇۋېلىش ئـىسـتراتېگىيـىسـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. مهزكۇر ھۆجـجهت بـىر تهرەپـتىن 

ئهمهلـدارالرغـا «ئـىقـتىسـادىي تهرەقـقىيـاتـنى تېزلـىتـىش ۋە كـىشـىلهرنـىڭ تۇرمۇشـىنـى يـاخشـىالش» تـوغـرىسـىدا يـولـيورۇق 

بهرگهن بـولۇپ، بۇنـىڭدا ئـىقـتىسـادىي قۇرۇلۇش، ئـىسـالھات ۋە خـىتـايـنىڭ «ئـىشـىكـنى ئېچىۋېتىش سـىيـاسـىتـى» 

«شـىنـجاڭدىكـى مۇقـىمـلىقـنى سـاقـالشـنىڭ ئـاسـاسـى» دەپ كۆرسـىتـىلـگهن (106). يهنه بـىر تهرەپـتىن، بۇ ھۆجـجهتـته 

ئۇيغۇر ئۆكـتىچـىلـىرىگه قـارشـى ئـىغۋاگهر بـىخهتهرلـىك تهدبـىرلـىرى بېكىتـىلـىپ، ئۇيغۇر ئۆكـتىچـىلـىرىنـى «ئـامېرىكـا قـوشـما 

ئىشتاتلىرى باشچىلىقىدىكى خهلقئارالىق ئهكسئىنقىالبىي كۈچلهر قوللىغان» دېيىلگهن (107). 
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بۇ ھۆجـجهت ئۇيغۇر رايـونـىدا ھهربـىي ۋە بـىخهتهرلـىك ئـورگـانـلىرىنـىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە تېخىمۇ ئـاكـتىپ 

بـولۇشـىنـى تهلهپ قـىلـىشـتىن سـىرت، يهنه «بۆلگۈنـچىلـىك ئـىدىيـىسـى»نـىڭ تـارقـىلـىشـىنـى چهكـلهشـنىمۇ تهشهببۇس 

قـىلـغان. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بۇ ئـاتـالـمىش «بۆلگۈنـچىلـىك ئـىدىيهسـى»نـى ھېچبولـمىغـانـدا مۇسـتهقـىل دىنـىي 

پـائـالـىيهتـلهر بـىلهن قـىسـمهن دەرىجـىدە بـاغـلىنـىشـلىق دەپ قـارىغـان. شۇ ۋەجـىدىن، ھۆجـجهتـته شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

دىنـىي پـائـالـىيهتـلهرنـى قـاتـتىق بـاشقۇرۇش، جۈمـلىدىن رايـونـدا يېڭى مهسـچىت سېلىشـنى چهكـلهش، بـىرەسـمىي دىنـىي 

مهكـتهپـلهرنـى ۋە «قۇرئـان ئۆگـىنـىش مهجـلىسـلىرى»نـى تـاقـاش قـاتـارلـىقـالر تهلهپ قـىلـىنـغان (108). ھۆجـجهتـته يهنه 

ئۇيغۇرالرنـى ۋە ئۇالر قـولـلىنـىدىغـان تـاراتقۇالرنـى تېخىمۇ قـاتـتىق نـازارەت قـىلـىش، بـولۇپمۇ رايـونـنىڭ جهنۇبـىدىكـى 

«قـانۇنسـىز دىنـىي پـائـالـىيهت» قـىلـغان يـاكـى «ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش خـاھىشـى» بـار دەپ گۇمـان قـىلـىنـغان 

ئۇيغۇرالرغا «ئايرىم ھۆججهت تۇرغۇزۇش» كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان (109). 

«7-نـومۇرلۇق ھۆجـجهت»ته تهلهپ قـىلـىنـغان كهڭ كۆلهمـلىك كـونـترول قـىلـىش تهدبـىرلـىرىگه قـارىمـاسـتىن ـــ 

يـاكـى قـىسـمهن دەرىجـىدە شۇ تهدبـىرلهر تۈپهيـلى ـــ 1997 - يـىلـى 2 - ئـايـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـىدىكـى، 

قـازاقـىسـتان چېگراسـىغـا يېقىن غۇلـجا شهھىرىدە يهنه بـىر چـوڭ قـااليـمىقـانـچىلـىق يۈز بهرگهن. گهرچه بۇ ۋەقه 

تـوغـرىسـىدىكـى گهپ - سۆزلهر بـىر - بـىرىگه زىت بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ دىنـىي پـائـالـىيهتـلىرىگه قـويۇلـغان 

چهكـلىمـىلهرگه قـارشـى نـامـايـىش بـىلهن بـاشـالنـغانـدەك قـىلـىدۇ. بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرى نـامـايـىشـچىالر بـىلهن 

تـوقۇنۇشـقانـدىن كېيىن، ۋەقه تـىزگـىنـدىن چـىقـىپ، نۇرغۇن ئۆلۈم - يېتىم ئهھۋالـى كۆرۈلـگهن (110). خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـى يهنه بـىر قېتىم ئـىنـتايـىن ۋەھشىي ئـىنـكاس قـايتۇرغـان. غۇلـجا شهھىرىدە كـوچـىغـا چـىقـىش چهكـلىمـىسـى 

ئېالن قـىلـىنـىپ، ئۇنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ بـاشـقا جـايـلىرى بـىلهن بـولـغان قـاتـناش ئـاالقـىسـى ئـىكـكى ھهپـته 

توختىتىۋېتىلگهن (111). 

«غۇلـجا ۋەقهسـى» يۈز بېرىپ ئۈچ ھهپـته ئۆتهر - ئۆتـمهيـال، مهركـىزىي شهھهر ئۈرۈمـچىدىكـى ئـامـمىۋى 

ئـاپـتوبۇسـالردا ئۈچ بـومـبا پـارتـالپ، تـوققۇز ئـادەم ئۆلۈپ، يـىگـىرمه سهكـكىز ئـادەم ئېغىر يـارىالنـغان (112). گهرچه 

ھېچبىر مۇئهيـيهن تهشـكىالت مهزكۇر بـومـبا پـارتـلىتـىش ۋەقهسـىنـى ئۆز ئۈسـتىگه ئـالـمىغـان، شۇنـداقـال ۋەقهگه 

مۇنـاسـىۋەتـلىك تهپسـىالتـالر ئـىنـتايـىن ئـاز بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ۋەقه شۇ يېقىنـدا ئۆلـگهن دېڭ شـياۋپـىڭغا تهزىيه بـىلـدۈرۈش 

كۈنـىدە يۈز بهرگهنـلىكـى ئۈچۈن، سـىيـاسـىي غهرەزدىن شهپه بهرگهن. غۇلـجا ۋە ئۈرۈمـچىدە يۈز بهرگهن بۇ زوراۋانـلىق 

ۋەقهلـىرى رايـون مـىقـياسـىدا ئۇيغۇرالرنـىڭ 1990 – يىـلالرنىـڭ بېشىدا يۈز بهرگهن باـشقـا ۋەقهلهردىكىـگه قاـرىغاـندـا بهكال 

ئېغىر بـاسـتۇرۇلۇشـىغـا سهۋەب بـولـغان  (113). بۇ بـاسـتۇرۇشـنىڭ نهتـىجـىسـى سۈپـىتـىدە، سـانسـىزلـىغـان كـىشـىلهر قـولـغا 

ئېلىنـغان ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ دىنـىي پـائـالـىيهتـلىرىگه چهكـلىمه قـويۇلۇپ، پهقهت 18 يـاشـتىن يۇقـىرىالرنـىڭال دۆلهت ئـىجـازەت 

بهرگهن مهسـچىتـلهردە ئـىبـادەت قـىلـىشـىغـا يـول قـويۇلـغان. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى يهنه 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالر بـىلهن ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ چېگرا ھالـقىغـان ئـاالقـىسـىنـى ئۈزۈشـكه 

بـاشـلىغـان ۋە يېڭىدىن قۇرۇلـغان «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى»دىن پـايـدىلـىنـىپ، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا بـىخهتهرلـىك 
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ئـورگـانـلىرىنـىڭ ئۆز دۆلهتـلىرىدە يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇرالرنـىڭ سـىيـاسـى پـائـالـىيهتـلىرىنـى جـىمـىقتۇرۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـغان 

 .(114)

ئۆكـتىچـىلهرنـى ئـاشقۇنلۇق بـىلهن بـاسـتۇرۇش ۋە خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ سـىرتـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـغا كـىرگۈزمهسـلىك، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـىدىكـى شهھهرلهردىكـى ئۇيغۇر يـاشـالرنـىڭ خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ دۆلهت تهرىپـىدىن بهلـگىلهنـگهن، خـىتـايـالر يېتهكـچى ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان كۈلتۈرىگه سـىڭىپ كـىرىش 

يـولـىدا مېڭىشـى ئۈچۈن يېڭى ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ كۈچ بـولـغان (115). ئـاسـاسهن بـاشـقا تـالـلىشـى بـولـمىغـان بۇ 

يـاشـالرنـىڭ نۇرغۇنـى خـىتـايـچه مهكـتهپـلهردە ئـوقۇشـنى، شۇنـداقـال خـىتـايـالر بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى مـىلـلىي ھاڭنى 

يـوقـىتـىشـى مۇمـكىن بـولـغان كهسـىپـلهر بـىلهن شۇغۇلـلىنـىشـنى قـارار قـىلـغان، يهنه بهزىلـىرى خـىتـاي كۈلتۈرىگه 

ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه بـولۇپ كهتـمهسـلىكـنىڭ ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە ئـىسـالم دىنـىغـا بېرىلـىپ كهتـكهن (116). لېكىن، 

يېزىالردا، بـولۇپمۇ جهنۇبـتىكـى يېزىالردا يـاشـايـدىغـان ئۇيغۇرالرنـىڭ (خـىتـايـالرغـا) «قـوشۇلۇپ كېتىش» پۇرسـىتـىگه 

ئېرىشكهنلىرىمۇ پهۋقۇلئاددە ئاز بولغان ۋە بۇالر دائىمال يهرلىك بىخهتهرلىك ئورگانلىرى بىلهن توقۇنۇشۇپ تۇرغان. 

غۇلـجا ۋەقهسـى ۋە ئۈرۈمـچىدىكـى بـومـبا پـارتـالش ۋەقهسـىدىن كېيىنـكى بـاسـتۇرۇش سـالـمىقـىنـىڭ شۇنـىڭدىن 

كېيىنـكى ئۈچ يـىلـدا داۋامـلىق ئېغىرالشـتۇرۇلۇشـىغـا ئهگـىشـىپ، رايـونـدىكـى زوراۋانـلىق ۋەقهلـىرىمۇ كۆپهيـگهن. گـاردنېر 

بـوۋىڭدون (Gardner Bovingdon) 1997 - يـىلـى 2 - ئـايـدىن 2001 -يـىلـىنـىڭ بېشىغـىچه ئۇيغۇر رايـونـىدا 

تهخـمىنهن 38 قېتىمـلىق زوراۋانـلىق ۋەقهسـى يۈز بهرگهنـلىكـىنـى خـاتـىرىلـىگهن. ئهمـما كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـىنـى 

شۇكـى، بۇ زوراۋانـلىق ۋەقهلـىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـى رايـونـدىكـى «بۆلگۈنـچىلهر»نـى بـاسـتۇرىدىغـان ۋە ئۇالرنـى 

ئهسهبـىيـلهرچه ئـىز قـوغـالپ تـاپـىدىغـان «ئـاۋانـگارت»الر بـولـمىش سـاقـچى ۋە بـىخهتهرلـىك ئـورگـانـلىرىغـا قـىلـىنـغان ھۇجۇم 

دەپ چۈشهنـدۈرۈشـكه بـولـىدۇ (117). سـاقـچىالرنـى ھۇجۇم ئـوبيېكتى قـىلـغان زوراۋانـلىق ۋەقهلـىرىدىن بـاشـقا ئـاز 

سـانـدىكـى بـىر قـانـچه ۋەقهنـىڭ كۆپـىنـچىسـىدە رايـونـدىكـى (سـوتسـىيـالـىزمـغا ئۇيغۇنـالشـتۇرۇلـغان، ت) دىنـىي نـىزامـالرنـىڭ 

نـامـايهنـدىسـىگه ئـايـالنـغان (ۋەتهنـپهرۋەر) «دىنـىي زاتـالر» قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈلـگهن. يهنه بـىر قـانـچه ۋەقهدە ئۆيـدە 

يـاسـالـغان پـارتـالتقۇچ دورا ئـىشـلىتـىلـگهن بـومـبىالر پـارتـلىتـىلـغان بـولۇپ، بۇ تـوغـرىلـىق ھېچقانـداق تهپسـىالت يـوق. 

تېخىمۇ دىقـقهتـنى تـارتـىدىغـىنـى، رايـونـدىكـى زوراۋانـلىق ۋەقهلـىرى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهر 2000 - ۋە 2001-يـىلـلىرى 

ئاساسهن يوقالغان. 

ئۆتمۈشـكه قـارايـدىغـان بـولـساق، 1990 - يـىلـالرنـى «خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇرالرنـى ۋە ئۇالرنـىڭ 

ۋەتـىنـىنـى خـىتـايـغا تېخىمۇ مۇسـتهھكهم قـوشۇۋېلىشـقا ئۇرۇنـغان، ئهمـما يهرلـىكـتىكـى ئـاھالـىلهر بـىلهن بۇ خـىل قـوشۇلۇشـنى 

ئـىلـگىرى سۈرۈشـته زۆرۈر بـولـغان دەرىجـىدە مـادارا قـىلـىنـمىغـان» مهزگـىل دېيىشـكه بـولـىدۇ. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـازار 

ئـىگـىلـىكـىنـىڭ كۈچـىنـى بـايـقىغـانـدىن كېيىن، ئـىقـتىسـاد ئهركـىنـلهشـتۈرۈلـسه، ئـىكـكى ئهسـىردىن كۆپـرەك تـارىخـقا ئـىگه ۋە 

رايـونـدىكـى جـىددىيـلىكـنى كۈچهيـتىۋەتـكهن مۇسـتهمـلىكه مۇنـاسـىۋىتـىنـى يـوقـىلـىدۇ، دەپ پهرەز قـىلـغان. خـىتـاي دۆلـىتـى 

ئۇيغۇرالرنىـڭ «باـي بوـلۇش شهرەپتۇر» دەپ قاـرىلىـدىغاـن يېڭى خىـتاـيغـا سىـڭىپ كىـرىشكـه رازى بوـلۇشىـنىـ، شۇندـاقال 

ئۇالرنـىڭ ئۆز ۋەتـىنـى ۋە كۈلتۈرەل يـىلـتىزى بـىلهن بـولـغان ئۆزگـىچه مۇنـاسـىۋىتـىنـى چۆرۈپ تـاشـالپ، خـىتـايـالرنـىڭ 
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يېتهكـچىلـىكـىدىكـى كۈلتۈرگه سـىڭىپ كـىرىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـغانـدەك قـىالتـتى. دەرۋەقه، بۇ مهزگـىلـدە شـىمـالـدىكـى شهھهر 

ئۇيغۇرلـىرىنـىڭ بـىر قـىسـمى بېيىغـان. ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى، بـولۇپمۇ ئۈرۈمـچىدىكـىلهر، خـىتـايـالرنـىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى 

كۈلتۈرگه ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه بـولۇپ، يېڭىدىن ئـىسـالھ قـىلـىنـغان خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىگه قـوشۇلـماقـچى بـولـغان. 

ھالبۇكـى، بـاشـقىالر، بـولۇپمۇ جهنۇبـتىكـى ئـىقـتىسـادىي پۇرسهت ئهڭ ئـاز بـولـغان جـايـالردىكـىلهر، ئـىقـتىسـادنـى 

ئهركـىنـلهشـتۈرۈشـنى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى مۇسـتهمـلىكه قـىلـىشـقا قـواليـلىق يـارىتـىشـنىڭ يېڭى ۋاسـىتـىسـى ۋە خـىتـاي 

كۆچمهن مۇستهملىكىچىلىكىنىڭ تېخىمۇ روشهن ئىپادىسى، دەپ قارىغان. 

ئهيـنى ۋاقـىتـتا خـىتـايـنىڭ سـىيـاسـىتـىنـى بۇنـداق چۈشـىنـىش ئۈچۈن يېتهرلـىك سهۋەبـلهر بـار ئـىدى. 2000 - يـىلـىغـا 

كهلـگهنـدە، يېڭى بـىر ئهۋالد كهلگۈنـدى خـىتـايـالر «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»دىن كېيىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن كهتـكهن 

خـىتـايـالرنـىڭ ئـورنـىنـى ئېلىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتان نـوپۇسـىدا خـىتـايـالرنـىڭ ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـى  40.6 پـىرسهنـت، 

ئۇيغۇرالرنـىڭكى 45.2 پـىرسهنـت بـولۇپ، ئـىكـكىسـى ئـاسـاسهن تهڭلىشـىپ قـالـغان (118). «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» 

مهزگـىلـىدە بۇ رايـونـغا ئهۋەتـىلـگهن خـىتـايـالرغـا ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، بۇ يېڭى كهلگۈنـدىلهر شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

تهرەقـقىيـات، بـايـلىقـنىڭ بـارغـانسېرى كۆپـلهپ قېزىلـىشـى ۋە قـوشـنا سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى جۇمھۇرىيهتـلىرى بـىلهن 

بـولـغان سـودا مۇنـاسـىۋىتـى قـاتـارلـىقـالردىن ۋۇجۇدقـا چـىقـقان ئـىقـتىسـادىي پۇرسهتـلهردىن پـايـدىلـىنـىش ئۈچۈن، بۇ يهرگه ئۆز 

ئـىخـتىيـارلـىقـى بـىلهن كهلـگهن. بۇ ئۇالرنـىڭ بۇ يهردە ئـولتۇراقـلىشـىپ قـالـىدىغـانـلىقـىدىن، ھهتـتا تېخىمۇ كۆپ 

كهلگۈنـدىلهرنـىڭ بۇالرغـا سـوڭدىشـىپ كېلىدىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرەتـتى. بۇ يېڭى كۆچـمهنـلهر كۆپـىنـچه شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـىدا ئـولتۇراقـالشـقان بـولسـىمۇ، خـىتـاي ئۆز سـىيـاسهتـلىرى، بـولۇپمۇ 1999 - يـىلـى ئۈرۈمـچىدىن 

قهشـقهرگه تۇتـىشـىدىغـان تۆمۈر يـول لـىنـىيهسـىنـى تهسـىس قـىلـىش ئـارقـىلـىق، ئۇيغۇرالر ھېلىھهم كۆپ سـانـلىقـنى 

ئىگىلهيدىغان جهنۇبتىكى بوستانلىقالرغا تېخىمۇ كۆپ خىتاي كهلگۈندىلهرنى ئېلىپ كېلىشكه ئۇرۇنغان. 

ئهگهر بۇ رايـون ئۇزۇنـدىن بۇيـان قـارىمـاقـقا يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ چېگرا مۇسـتهمـلىكـىسـىدەك كۆرۈنـگهن 

بـولـسا، بۇ يېڭى تهرەقـقىيـاتـالر بـارغـانسېرى ئهۋج ئېلىۋاتـقان، شۇنـداقـال ئهڭ ئـاخـىرىدا ئۇيغۇرالرنـى مهغلۇپ قـىلـىشـى 

مۇمـكىن بـولـغان كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـىڭ دەسـلهپـكى بـاسقۇچـىدىن دېرەك بهرگهن. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، خـىتـاي ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ ئـىسـالمـىي ئېتىقـادىغـا قـاتـتىق ھۇجۇم قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ كـىمـلىكـى ۋە 

كۈلتۈرىنـىڭ بـىر قـىسـمىنـى مهجبۇرىي يـوق قـىلـىۋەتـكهن (119). ئهڭ ئـاخـىرىدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 1980 - 

يـىلـالردىكـى «ئۇيغۇرالرغـا ئۆز ۋەتـىنـىنـى ئـىدارە قـىلـىش جهھهتـته تېخىمۇ كۆپ ھوقۇق بېرىش» ۋەدىسـىدىن پۈتۈنـلهي 

يېنىۋالـغانـلىقـى، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ دۆلهت سـىيـاسـىتـىگه بـىلـدۈرۈلـگهن ھهرقـانـداق ئېتىراز «بۆلگۈنـچىلـىك» قـالـپىقـى 

كـىيگۈزۈلۈشـنىڭ سهۋەبـى بـولۇپ قـالـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇيغۇرالرنـىڭ سـىيـاسـىي جهھهتـته پـىكـىر بـايـان قـىلـىش ھوقۇقـىنـىڭ 

ئـاسـاسهن تـارتـىۋېلىنـغانـلىقـى ئـايـدىڭالشـقان. 1990 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا خـىتـايـنىڭ «غهربـنى ئېچىۋېتىش»تـىن ئـىبـارەت 

زور كۆلهمـلىك دۆلهت تهرەقـقىيـات پـىالنـىنـى ئېالن قـىلـىشـى بـىلهن، كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـىڭ بۇ 

ئـاالھىدىلـىكـلىرى تېخىمۇ گهۋدىلهنـگهن. شۇنـداقـال، كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى ئهڭ گهۋدىلـىك بـولـغان تـارىم 

ئويمانلىقىنىڭ جهنۇبىدىكى بوستانلىقالردا يهرلىك ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان. 
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«چېگرا مۇستهملىكىسى»دىن «كۆچمهنلهر مۇستهملىكىسى»گه ئۆزگهردىمۇ؟ 

ئۇيغۇرالر ئۇزۇنـدىن بۇيـان يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرى بـىلهن، بـويسۇنـدۇرۇش ۋە مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك 

تـارىخـىدىن مهنـبهلهنـگهن تـاالش - تـارتـىشـلىق مۇنـاسـىۋەتـته بـولۇپ كهلـگهن. دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى، 

ئهسـلىدە بـاشـقىالرنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولـغان، مۇسـتهمـلىكـىدىن كېيىنـكى نۇرغۇن دۆلهتـلهردە بۇ خـىل مۇسـتهمـلىكه 

كېلىپ چـىقـىشـى مهزكۇر مۇنـاسـىۋەتـنى كۆپ سـانـلىق مـىلـلهتـلهر بـىلهن ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىدىن ئـايـرىپ 

قـارىمـايـدۇ. ھالبۇكـى، ھازىرقـى زامـان خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى ئۆزگـىچـىلهشـتۈرگهن نۇقـتا 

شۇكـى، خـىتـاي بـاشـقا نۇرغۇن مۇسـتهمـلىكـىچـىلهردىن پهرقـلىق ھالـدا، مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈش يـاكـى مۇسـتهمـلىكـىدىن 

كېيىنـكى جهريـانـنى بـاشـالشـنىڭ مۇقهددىمـىسـى سۈپـىتـىدە، ئهزەلـدىن بۇ خـىل مۇسـتهمـلىكه كېلىپ چـىقـىشـىنـى ئېتىراپ 

قـىلـىپ بـاقـمىغـان. نهتـىجـىدە، بۇ رايـون نۇرغۇن جهھهتـته يهنـىال خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ (بـىر پـارچـىسـى ئهمهس، 

بهلـكى) مۇسـتهمـلىكـىسـى بـولۇپ تۇرمـاقـتا، مهزكۇر كۆز قـاراش بۇ كـىتـابـنى ئـوقۇغـان كۆپـىنـچه ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھهيـران 

قاالرلىق ئهمهس. 

ئۇشـبۇ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـى ئۆزىنـىڭ ئـىكـكى ئهسـىردىن كۆپـرەك تـارىخـى مـابهيـنىدە، خـىتـايـنىڭ رايـون 

ۋە خهلـقنى كـونـترول قـىلـىش ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ ئـوخشـىمـاسـلىقـىغـا بـاغـلىق بـولۇپ كهلـدى، ئهمـما بۇ سـىيـاسهتـلهر شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ۋە ئۇنـىڭ خهلـقىنـى يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلـىتـىگه ھهقـىقـىي بـىرلهشـتۈرۈش ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىپ 

بـاقـمىدى. شۇنـداق دېيىشـكه بـولـىدۇكـى، يېقىنـقى زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرى، بـولۇپمۇ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 

ئۇزۇنـدىن بۇيـان بۇ رايـونـنى ۋە ئۇنـىڭ خهلـقىنـى تېخىمۇ ئـوچۇق – ئـاشـكارا ھالـدا خـىتـايـنىڭ سـىيـاسـىي گهۋدسـىگه 

قـوشۇۋېلىشـنى ئـارزۇ قـىلـىپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـىڭ بۇ تـىرىشـچانـلىقـى دۆلهتـنىڭ ئـىقـتىدارسـىزلـىقـى، ئـارىلـىقـنىڭ 

يـىراقـلىقـى ۋە ئۇالرنـىڭ يهرلـىك خهلـقلهرگه بـولـغان، مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك پهرقـىنـى نـامـايهن قـىلـىپ تۇرىدىغـان «ئـاتـا – 

ئـانـىالرچه» (ھهمـمىنـى بـاشقۇرىمهن، ئـىگه بـولـىمهن دەيـدىغـان، كۆرەڭ) پـوزىتسـىيهسـى ئـىزچـىل تۈردە بۇنـىڭغا 

تـوسقۇنلۇق قـىلـىپ كهلـدى. نهتـىجـىدە، شهرقـىي تۈركـىسـتان، بـولۇپ ئـاھالـىسـى ئـاسـاسهن ئۇيغۇرالردىن تهشـكىل قـىلـغان 

رايـونـنىڭ جهنۇبـى تـاكـى  1990 - يـىلـالرغـىچه چېگرا مۇسـتهمـلىكـىسـىگه ئـوخـشاپ كېتىدىغـان ھالهتـته، خـىتـاي 

جهمئىيىتىنىڭ گىرۋىكىدە تۇرۇپ كهلدى.  

بۇ رايـونـنىڭ ھازىرقـى خـىتـايـدىكـى ئېنىقسـىز ئـورنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ كۈلتۈرەل ئـاالھىدىلـىكـىنـى سـاقـالپ قېلىشـىغـا ۋە 

ئـاسسـىمـىلـياتسـىيهدىن سـاقـلىنـىشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـاراتـتى. شۇ ۋەجـىدىن، 1990 – يـىلـلىرىغـا كهلـگهنـدە، ئۇيغۇر تـىلـى 

يهنـىال ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى ئـاالقه ئۇسۇلـى سۈپـىتـىدە خـىتـايـچىغـا قـارىغـانـدا خېلىال مۇھىم ئـورۇن تۇتـقان. ئۇيغۇر 

2021، ئۆكتهبىر 8
ئۇيغۇرالر 26-سان



بـالـىلـىرى يهنـىال ئۇيغۇر تـىلـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان مـائـارىپـنى قـوبۇل قـىلـغان، ئۇيغۇرالر ئۆزلـىرىنـىڭ كۈلتۈرەل قـائـىدە - 

يـوسۇنـلىرىنـى داۋامـالشـتۇرۇش، ھهتـتا ئـىسـالمـىي ئـىبـادەتـلهرنـى ئـادا قـىلـىش جهھهتـتىمۇ ئـاسـاسهن ئهركـىن بـولـغان. بۇ خـىل 

نـىسـپىي كۈلتۈرەل ئهركـىنـلىك ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز ۋەتـىنـىنـىڭ ئۇزۇن مۇددەت مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـىشـىغـا بـولـغان قـارشـىلـىقـىنـى 

پهسهيـتكهن بـولۇشـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ 90 - يـىلـلىرىدىكـى ۋەقهلهر بۇ خـىل نـىسـپىي تهڭپۇڭلۇق 

ھالـىتـىگه يېڭى خـىرىسـالرنـى ئېلىپ كهلـدى. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى تۇيۇقسـىزال بۇ رايـونـنىڭ ئـىشـلىرىغـا ئـىلـگىرىكـىگه 

قـارىغـانـدا تېخىمۇ بـىۋاسـىته قـول تـىقـتى، دۆلهت يېتهكـچىلـىكـىدىكـى تهرەقـقىيـات ئۇرۇنۇشـلىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ، 

بـولۇپمۇ ئۇنـىڭ شـىمـالـىنـىڭ قـىيـاپـىتـىنـى ئۆزگهرتـىپ، خـىتـايـنىڭ بـاشـقا جـايـلىرىغـا ئـوخشـىتـىپ قـويـدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، خـىتـاي يهنه «بۆلگۈنـچىلـىك» كه قـارشـى تۇرۇش نـامـىدا ئۇيغۇرالرنـىڭ سـىيـاسـىي، كۈلتۈرەل ۋە دىنـىي 

ئهركـىنـلىكـىنـى بـوغـدى. نۇرغۇن جهھهتـلهردە، ئۇيغۇر ۋەتـىنـى بۇ بـابـتا قهيـت قـىلـىنـغان 250 يـىلـدا ئـىلـگىرىكـى ھهرقـانـداق 

ۋاقـىتـتىكـىگه قـارىغـانـدا خـىتـايـغا تېخىمۇ سـىڭىپ كـىردى. ئهمـما، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ئۆز ۋەتـىنـىنـى يېڭى بـاسقۇچـتىكـى 

كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـىڭ قـورشـاۋىدا قـالـغانـدەك، شۇنـداقـال بۇ كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى ئۆزلـىرىنـى 

تـامـامهن يـوق قـىلـىۋەتـمىگهن تهقـدىردىمۇ، چهتـلهشـتۈرۈشـنى مهقـسهت قـىلـغانـدەك ھېس قـىلـدى. تـىلـغا ئېلىشـقا 

ئهرزىيـدىغـىنـى شۇكـى، 1990 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى يهنـىال ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـىڭ خـىتـايـغا 

تـىنـچ قـوشۇلۇپ كېتىشـىگه ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىدىغـان سـىيـاسـىي تـالـالشـقا ئـىگه ئـىدى. لېكىن، بۇ خـىل تـالـالش خـىتـاي 

خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىدىن بهزى مـىسـلىسـىز ئـىشـالرنـى قـىلـىشـىنـى، يهنـى بۇ رايـونـنىڭ ئـىلـگىرى مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغانـلىقـىنـى ۋە 

ئۇيغۇرالرنـىڭ يهرلـىك خهلـقلىق ئـورنـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـنى، شۇنـداقـال ئۇيغۇرالرنـى رايـونـنىڭ كهلگۈسـى تهرەقـقىيـاتـىدا 

بـاشـالمـچىلـىق رولـىغـا ئـىگه قـىلـىدىغـان مـاداراچـىلـىق سـىيـاسهتـلىرىنـى يـولـغا قـويۇشـنى تهقهززا قـىالتـتى. بۇ بـابـتا يېقىنـقى 

زامـان خـىتـاي دۆلهتـلىرىنـىڭ ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەت تـارىخـىدىكـى مۇشۇنـداق جهريـانـالر 

بـاشـالنـغانـدەك كۆرۈنـىدىغـان نۇرغۇن پهيـتلهر تهكـىتـلهنـگهن بـولۇپ، بۇ خـىل ئۇرۇنۇشـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئـاخـىرىدا 

ئاجىزالشتۇرۇۋېتىلگهن ياكى توختىتىۋېتىلگهن. 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 2000 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىگه قـارىتـا ئـاشۇ خـىل 

مـاداراچـىلـىق سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا قـويۇشـنىڭ ئـورنـىغـا، ئۇيغۇر خهلـقىنـى پۈتۈنـلهي چهتـكه قـاقـىدىغـان ۋە 

ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرىدىغـان ئـىسـتراتېگىيهنـى قـولـالنـدى. مهزكۇر ئـىسـتراتېگىيهگه كۆرە، رايـونـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئېتىرازى 

ئهمهلـىيهتـته ئـامېرىكـا رەھبهرلـىكـىدىكـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئـارقـا كۆرۈنۈشـىدە، بـازا تهشـكىالتـىغـا 

بـاغـالنـغان «تېرورلۇق تهھدىتـى» نـىڭ مهھسۇلـى دەپ كۆرسـىتـىلـدى. بۇ قـارار شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرىكـى ئـون يـىلـدا 

رايـونـدىكـى ئۆزگـىرىشـلهرنـى كۆزىتـىپ كهلـگهنـلهرنـى ھهيـران قـالـدۇردى، چۈنـكى ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا بۇ خـىل «تېرورلۇق 

تهھدىتـى» نـىڭ مهۋجۇت ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىدىغـان ئـاالمهتـلهر يـوقـنىڭ ئـورنـىدا ئـىدى. 1990 - يـىلـالردا ئۇيغۇرالر 

خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى زور ۋەقهلهرنـى پهيـدا قـىلـغان، ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى زوراۋانـلىقـقا ئـايـالنـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما 

بۇ قـارشـىلـىقـالرنـىڭ ھېچقايسـىسـىنـىڭ ـــ ھېلىغۇ بـازا تهشـكىالتـى بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـى ئـىكهن ـــ مهلۇم بـىر 

تهشـكىالت تهرىپـىدىن تهشـكىلـلهنـگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىمۇ ھېچقانـداق پـاكـىت يـوق. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، 1992 - ۋە 
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1997 - يـىلـلىرى ئۈرۈمـچىدە يۈز بهرگهن، ھېلىھهم سـىرى يېشىلـمىگهن ئـاپـتوبۇس پـارتـلىتـىش ۋەقهلـىرىنـى ھېسابـقا 

ئـالـمىغـانـدا، 1990 - يـىلـالردا ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن، مهزكۇر كـىتـابـنىڭ مۇقهددىمـىسـىدە بـايـان قـىلـىنـغان جـانـلىق 

ئېنىقلىمىغا ئاساسهن «تېرورلۇق» دېيىشكه بولىدىغان زوراۋانلىق ۋەقهلىرى سادىر قىلىنمىغان. 

ئهمـما، شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 2001 -يـىلـى ئۆكـتهبـىردە، يهنـى ئـامېرىكـا 

11 - سېنتهبـىر ھۇجۇمـىغـا ئۇچـراپ ئۇزاق ئۆتـمهيـال، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ ئېتىرازلـىرىنـى يهر 

شـارىدىكـى «تېرورلۇق تهھدىتـى» بـىلهن بـاغـالشـنى قـارار قـىلـدى. ھالبۇكـى، بۇ (ئـاتـالـمىش) «تېرورلۇق تهھدىتـى» 

يېڭىدىن ئهۋج ئېلىۋاتـقان، ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ مهركـىزىي نۇقـتىسـى 

ئـىدى. خـىتـايـنىڭ بۇ تـاكـتىكـىسـى ھېچبولـمىغـانـدا (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاتـالـمىش) تهھدىتـنى خهلـقئارادا قـىسـمهن 

بـولسـىمۇ ئېتىراپـقا ئېرىشـتۈردى. بۇ ھادىسـىلهر خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يهرلـىك خهلـقلهرنـى چهتـكه قېقىشـى 

ۋە بـاسـتۇرۇشـىنـى «ئۇالر خـىتـاي دۆلـىتـى ۋە جهمـئىيـىتـى ئۈچۈن مهۋجۇتلۇق تهھدىتـىدۇر» دېگهن گهپ بـىلهن 

يـوللۇقـالشـتۇرۇشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـارىتـىپ، نهتـىجـىدە خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا قـاراتـقان كۆچـمهنـلهر 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـى تېخىمۇ قـواليـالشـتۇردى. شۇ ۋەجـىدىن، بۇالر (خـىتـاي دۆلـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى) 

ئۇزۇن مۇددەتـلىك تـاالش - تـارتـىش ۋە مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك مۇنـاسـىۋىتـىدە يهنه بـىر بـاسقۇچـنى بـاشـالپـال قـالـماي، بۇ 

خـىل مۇنـاسـىۋەتـنى تۈپـتىن ئۆزگهرتـىۋەتـتى ۋە ئۇنـى مۆلـچهرلـىگـىلـى بـولـىدىغـان (يېقىن) كهلگۈسـىدە تـىنـچ ھالـدا 

مۇستهملىكىسىزلهشتۈرۈشنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغان قىلىپ قويدى. 

2021، ئۆكتهبىر 10
ئۇيغۇرالر 26-سان



ئىككىنچى باب: ئۇيغۇرالر قانداقسىگه 

«تېرورلۇق تهھدىتى» بولۇپ قالدى؟ 

ئۇيغۇرالر 2000 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا «تېرورلۇق تهھدىتـى» قـاتـارىغـا كـىرگۈزۈلـدى، ئهمـما ئۇيغۇرالر بۇنـىڭغا 

سهۋەب بـولغۇدەك ھېچقانـداق ئـىش قـىلـمىغـانـىدى. بۇ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بـاشـلىغـان ۋە تـوخـتاۋسـىز لـوبـىچـىلـىقـتىن 

كېيىن، ئـامېرىكـا تهرىپـىدىن كـونـكرېتالشـتۇرۇلـغان سـىيـاسـىي غهرەزلـىك جهريـانـنىڭ مهھسۇلـى ئـىدى. گهرچه بۇنـىڭ 

نهتـىجـىسـى سۈپـىتـىدە، پهقهت ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئـاز سـانـدىكـى، ئـانـچه تـونۇلـمىغـان ئۇيغۇر تهشـكىالتـى «تېرورلۇق 

تهشـكىالتـى» دەپ ئـاتـالـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ كېيىن ھهمـمه يهردىكـى، بـولۇپمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـارلـىق 

ئۇيغۇرالرغـا زور تهسـىر كۆرسهتـتى. گهرچه خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرغـا تېرورلۇق قـالـپىقـى كـىيگۈزۈشـته (شۇ 

چـاغـدىكـى ۋەزىيهتـكه قـارىتـا) پۇرسهتـپهرەسـلىك قـىلـغانـلىقـى شهكسـىز بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـامېرىكـا بـاشـالمـچىلـىقـىدىكـى 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ دۈشـمهنـلىرىنـىڭ مۈجـمهل بـولۇشـىمۇ بۇنـى مۇمـكىنـچىلـىكـكه ئـىگه قـىلـغان 

ئامىلالردىن بىرىدۇر. 

«تېرورلۇققا قارشى دۇنياۋى ئۇرۇش» ئۆز دۈشمهنلىرىنى قانداق بېكىتىدۇ؟ 

دىقـقهت قـىلـىشـقا تېگىشـلىكـى شۇكـى، «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ «تېرورچـى» دۈشـمهنـلىرى ئهڭ 

دەسـلهپـتىن بـاشـالپـال مۈجـمهل بـولۇپ كهلـدى، بهلـكىم (ئـامېرىكـا بـاشـچىلـىقـىدىكـى) مهزكۇر جهڭنى قـوزغـىغۇچـىالر 

قهسـتهن شۇنـداق قـىلـىشـنى قـارار قـىلـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. 2001 - يـىلـى 9 - ئـايـنىڭ 20 - كۈنـى، پـرىزدېنت 

جـورج W بۇش پـارالمېنت ۋە ئـامېرىكـا خهلـقىگه خـىتـاب قـىلـىپ، ئۆزىنـىڭ تـوققۇز كۈن ئـىلـگىرى ئـامېرىكـاغـا قـىلـىنـغان 

ھۇجۇم (11 – سېنتهبـىر ۋەقهسـى)غـا قـانـداق ئـىنـكاس قـايتۇرمـاقـچى ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇپ، «تېرورلۇق»قـا 
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قـارشـى كهڭ كۆلهمـلىك ئۇرۇش قـوزغـايـدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. بۇ ئۇرۇش «11 - سېنتهبـىر ۋەقهسـى»نـىڭ 

جـاۋابـكارى دەپ قـارالـغان «ئهلـقائـىدە» تهشـكىالتـىدىن بـاشـلىنـاتـتى - يۇ، ئهمـما «يهرشـارى مـىقـياسـىدىكـى ھهر بـىر 

تېرورلۇق تهشـكىالتـى تېپىلـمىغۇچه، تـوخـتىتـىلـمىغۇچه ۋە مهغلۇپ قـىلـىنـمىغۇچه ئـايـاغـالشـمايـتتى» (1). بۇش بۇ مۈجـمهل 

دۈشـمهنـنى سۈپهتـلىگهنـدە، ئـىشهنـچ بـىلهن شۇنـداق دېگهنـىدى: «تېرورچـىالر مۇسۇلـمان ئۆلـىمـاالر تهرىپـىدىن رەت 

قـىلـىنـىدىغـان ئـىسـالمـىي ئـاشقۇنلۇق بـويـىچه ئـىش قـىلـىدۇ؛ ... ئۇالرنـىڭ (يهنـى مهزكۇر ئـىسـالمـىي ئـاشقۇنلۇقـنىڭ) 

كۆرسهتمـىلىـرى ئۇالرنىـ خىـرىستـىياـن ۋە يهھۇدىيالرنىـ، جۈملـىدىن باـرلىـق ئاـمېرىكاـلىـقالرنىـ ئۆلتۈرۈشكـه، شۇندـاقال 

ئـايـالـالر ۋە بـالـىالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان پۇقـراالر بـىلهن ھهربـىيـلهرنـى ئـايـرىپ ئـولتۇرمـاسـلىقـقا بۇيـرۇيـدۇ» (2). بۇش 

قـورقۇنچـلۇق ۋە رەزىل «تېرورچـى» دۈشـمهنـلهرنـى تهسۋىرلـىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما مهزكۇر «تېرورچـىالر»نـىڭ ھهقـىقـىي 

سـاالھىيـىتـى ئـاسـاسهن ئېنىقسـىز ۋە ئـايـىغـى چـىقـماس ھالهتـته قـالـدۇرۇلـدى، بۇنـىڭ قهسـتهن شۇنـداق قـىلـىنـغان بـولۇشـى 

ئېھتىمـالـغا يېقىن. مهزكۇر كـىتـاب نهشـر قـىلـىنـغانـغا قهدەر، بۇ ئۇرۇش يهنـىال بـىزگه «ھهمـراھ» بـولۇپ كهلـدى ھهمـدە 

ئۇنـىڭ دۈشـمىنـى بۇرۇنـقىدەكـال مۈجـمهل ۋە ئـالۋاسـتىالشـتۇرۇلـغان ھالهتـته تۇرۇۋەردى. «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى 

ئۇرۇش»نـىڭ دۈشـمىنـىنـىڭ ئېنىقـلىمـىسـىدىكـى بۇ خـىل مۈجـمهلـلىك مهزكۇر ئۇرۇشـنىڭ دۇنـيادىكـى ئـوخشـىمـىغـان 

ئـىشـتىراكـچىالر ئـوخشـىمـىغـان ئۇسۇلـدا مۇئـامـىله قـىلـسا بـولـىدىغـان تـوخـتاۋسـىز، چهكـلىمـىسـىز ئۇرۇش بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك 

قـىلـدى. نۇرغۇن جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، ئۇ ھهرگـىزمۇ ئۇرۇش بـولـماسـتىن، بهلـكى دۆلهتـلهر ئۆزىنـىڭ خـىلمۇخـىل 

مۇددىئالىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا قورال سۈپىتىدە پايدىلىنىدىغان «ھېكايه»دۇر. 

دەرۋەقه، ئـامېرىكـا «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ ئۆزىگه خـاس نۇسـخىسـى ئـارقـىلـىق بۇش 

تهسۋىرلـىگهن مۈجـمهل «تېرورچـى»لهرغـا قـارشـى تۇرۇشـتىن بهكـرەك، خهلـقئارا سـىسـتېمىدىكـى «لۈكـچهك دۆلهتـلهر» 

بـىلهن ئۇرۇش قـىلـىش ئـارقـىلـىق بۇ ئۇرۇشـنى سـىيـاسـىي قـورال سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىشـنىڭ ئۈلـگىسـىنـى تـىكـلىدى. ئـامېرىكـانـىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـغا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـى ـــ مۇۋاپـىق يـاكـى ئهمهسـلىكـىدىن قهتـئىيـنهزەر ـــ ھېچ بـولـمىغـانـدا «ئهلـقائـىدە»گه 

قـارشـى مۇجـادىلـىنـىڭ سهۋەبـى قـىلـىپ كۆرسـىتـىلـگهن «11 – سېنتهبـىر ۋەقهسـى» بـىلهن بـىۋاسـىته بـاغـلىنـىشـلىق ئـىدى. 

ھالبۇكـى، 2002 - يـىلـى 1 - ئـايـغا كهلـگهنـدە، جـورج W بۇش ئۆزىنـىڭ سېسىق نـامـى پۇر كهتـكهن «رەزىلـلىكـنىڭ 

ئـوقـى» نۇتـقىنـى سۆزلـىگهنـدىن كېيىن، ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـغا ئـوخـشاش «<تېرورچـىالر>نـى قـولـلىدى ۋە ئۇالرغـا 

پـانـاھلىق بهردى» دېيىلـگهن دۆلهتـلهر بـىلهنـال ئهمهس، بهلـكى رۇخـسهتسـىز ھالـدا «كهڭ كۆلهمـلىك قـىرغۇچـى قـورال» 

ئـىشـلهپـچىقـارغـانـلىقـى ئۈچۈن كهلگۈسـىدە شۇنـداق قـىلـىشـى (يهنـى ئـاتـالـمىش «تېرورچـى»الرنـى قـولـلىشـى) مۇمـكىن بـولـغان 

دۆلهتـلهر بـىلهنمۇ ئۇرۇش قـىلـماقـچى ئـىكهنـلىكـى ئـايـدىڭالشـتى. بـولۇپمۇ بۇش ئـىراق، ئـىران ۋە چـاۋشـيهنـنىڭ بـىردەك 

ئـاشۇ خـىل قـورالـالرنـى يـاسـاۋاتـقانـلىقـىنـى ۋە بۇ قـورالـالرنـى ئـاتـالـمىش «تېرورچـىالر»غـا بېرىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا 

قـويـدى. بۇش «مۇشۇ خـىل دۆلهتـلهر ۋە ئۇالرنـىڭ تېرورچـى ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى <رەزىلـلىك ئـوقـى>نـى شهكـىلـلهنـدۈرۈپ، 

دۇنـيا تـىنچـلىقـىغـا تهھدىت سېلىش ئۈچۈن قـورالـالنـماقـتا» دېگهن شۇم بېشارەتـنى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى (3). شۇ ۋاقـىتـتىن 

بــاشــالپ، «تېرورلۇقــقا قــارشــى دۇنــياۋى ئۇرۇش»نــىڭ بۇش ھۆكۈمــىتــىچه نۇســخىســى ئــاتــالــمىش «تېرورلۇق 
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تهشـكىالتـلىرى»نـى يـوقـىتـىشـتىن كۆرە، ئـافـغانـىسـتان ۋە ئـىراقـتىكـى ھاكـىمـىيهت ئۆزگـىرىشـى (ئهمهلـىيهتـته ئـاغـدۇرۇلۇشـى، 

ت)گه بهكرەك مهركهزلهشتى. 

بۇ كـىتـابـنىڭ ئـارقـا كۆرۈنۈشـىدە، ئـامېرىكـانـىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇشـنىڭ دۈشـمىنـى»لـىكـتىن ئـىبـارەت 

مۈجـمهل ئۇقۇمـنى سۇيـئىسـتېمال قـىلـىش ئـارقـىلـىق مۇنـاسـىۋەتسـىز دۈشـمهنـلهرگه ھۇجۇم قـىلـىش قـىلـمىشـى ئۇنـىڭ بـاشـقا 

دۆلهتـلهرگه تـىكـلهپ بهرگهن («تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» ئۇقۇمـىنـى سۇيـئىسـتېمال قـىلـىش جهھهتـتىكـى) ئۈلـگىسـى 

ئۈچۈن پهۋقۇلـئاددە مۇھىم. بـاشـقا جـايـالردا، دۈشـمهنـلىك ئۇقۇمـىنـى بۇ شهكـىلـدە سۇيـئىسـتېمال قـىلـىش ئـادەتـته 

ئـامېرىكـانـىڭ قـىلـغىنـىدەك خهلـقئارالـىق دۈشـمهنـلهرگه ھۇجۇم قـىلـىشـنى يـوللۇقـالشـتۇرۇش ئۈچۈن ئهمهس، بهلـكى شۇ 

دۆلهتـلهرنـىڭ دۆلهت ئـىچـىدىكـى رەقـىبـلىرىگه ـــ بـولۇپمۇ ئۇالر مۇسۇلـمان بـولـسا ـــ ھۇجۇم قـىلـىشـىنـى يـوللۇقـالشـتۇرۇش 

ئۈچۈن قـولـلىنـىلـدى. «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ دۈشـمهنـلىرىنـىڭ ئېنىق خـاراكتېرلهنـدۈرۈلـمهسـلىكـى ۋە 

ئۇالرنـىڭ كهڭ جۇغـراپـىيـىلـىك تـارقـىلـىشـى ئـاشۇ خـىل ئـىنـكاسـنى تهقهززا قـىلـدى، بـولۇپمۇ دۆلهت ئـىچـىدىكـى ھهرقـانـداق 

ئۆكـتىچـى سـاداالرنـى قـارىالشـقا بـاھانه ئـىزدەۋاتـقان (خـىتـايـغا ئـوخـشاش، ت) مۇسـتهبـىت ھاكـىمـىيهتـلهردە بۇ خـىل 

ئـىنـكاس تېخىمۇ گهۋدىلـىك بـولـدى. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، بۇ ئۇرۇش بـاشـلىنـىشـىدىنـال «يهرشـارىۋى» بـولـغانـلىقـتىن، ئۇنـىڭ 

ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـى دۆلهت ئـىچـىدىكـى رەقـىبـلىرىگه خهلـقئارادا ئېتىراپ قـىلـىنـغان «تېرورچـى»لـىق قـالـپىقـىنـى 

كىيگۈزۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىدىغان ئۆزىگه خاس خهلقئارالىق قۇرۇلمىسى بار ئىدى. 

«تېرورلۇققا قارشى دۇنياۋى ئۇرۇش»نىڭ «تېرورچىالر تىزىملىكى» 

مهزكۇر يهرشـارىۋى تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش قۇرۇلـمىسـى ئـىچـىدە، دۆلهت ئـىچـىدىكـى رەقـىبـلىرىنـى «تېرورلۇقـقا 

قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇشـنىڭ دۈشـمىنـى» قـىلـىپ كۆرسـىتـىشـنى ئـويـاليـدىغـان دۆلهتـلهر ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم قـورالـالرنـىڭ بـىرى 

مۇئهيـيهن تهشـكىالت - گۇرۇھالرنـى يهر شـارىۋى «تېرورچـى» دەپ بېكىتـىدىغـان خهلـقئارالـىق «تېرورلۇق تـىزىمـلىكـى» 

سـىسـتېمىسـىدۇر. مـاھىيهتـته، «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئـارقـا كۆرۈنۈشـىدە بۇنـداق تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلۈش 

مۇئهيـيهن تهشـكىالت ۋە شهخسـلهرنـىڭ قهيهردە بـولۇشـىدىن، ئۇالرنـىڭ ھهقـىقـىي نـىشـانـى ۋە قـىلـمىشـىنـىڭ نېمه 

بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، شۇ گۇرۇپـپا ۋە شهخسـلهرگه قـارىتـىلـغان زوراۋان ھۇجۇمـنى يـوللۇقـالشـتۇرۇشـنى مهقـسهت قـىلـىدۇ. 

گهرچه نۇرغۇن دۆلهتـلهر شۇ خـىل تـىزىمـلىكـنى تۇرغۇزغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما كـىمـنىڭ «تېرورچـى» قـاتـارىغـا كـىرگۈزۈلۈشـى 

ـــ بـولۇپمۇ «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئـارقـا كۆرۈنۈشـىدە ـــ كېرەكـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى خهلـقئارالـىق 

ئـورتـاق تـونۇشـقا ۋەكـىلـلىك قـىالاليـدىغـان تـىزىمـلىكـتىن پهقهت بـىرىال بـار، ئۇ بـولسـىمۇ ئـاتـالـمىش بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

 .(Consolidated List) بىرلىككه كهلتۈرۈلگهن تىزىملىك»ىدۇر» (UNSC) تهشكىالتى خهۋپسزلىك كېڭىشىنىڭ
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بۇ تـىزىمـلىك ئهسـلىدە 1999 - يـىلـى بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى خهۋپسـزلـىك كېڭىشـى تهرىپـىدىن 1267 

- نـومۇرلۇق قـارارغـا ئـاسـاسهن، «ئهلـقائـىدە» ۋە «تـالـىبـان»نـىڭ 1988 - يـىلـى ئـامېرىكـانـىڭ تـانـزانـىيهدىكـى بـاش 

ئهلـچىخـانـىسـىنـى بـومـباردىمـان قـىلـىشـقا قـاتـناشـقانـلىقـىغـا جـازا بېرىش ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە تۈزۈلـگهنـىدى (4). ھالبۇكـى، 

«ئهلـقائـىدە» ۋە «تـالـىبـان» بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـار دەپ قـارالـغان ھهر قـانـداق تهشـكىالت يـاكـى شهخـسنى ھۇجۇم 

نـىشـانـى قـىلـغان «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئېالن قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، مهزكۇر تـىزىمـلىكـنىڭ نـوپۇزى بـاشـقىچه 

كۈچـىيـىپ كهتـتى. بۇ تـىزىمـلىك نـاھايـىتـى تېزال بۇ يېڭى ئۇرۇشـتا «تېرورچـى» دۈشـمهنـلهرنـى بېكىتـىشـنىڭ ئـاسـاسـلىق 

ۋاسـتىسـى بـولۇپ قـالـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلۈشـنىڭ ئۆلـچىمـى (تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلـگهن) 

مۇئهيـيهن تهشـكىالت تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغان قـىلـمىشـالر بـىلهن مۇنـاسـىۋەتسـىز بـولۇپ، بۇنـىڭ ئهكسـىچه (ئـاتـالـمىش 

«جـىنـايهتـچى»لهر بـىلهن بـولـغان ئـىرقـىي، دىنـىي، ئېتنىك، كۈلتۈرەل ۋەھاكـازا جهھهتـلهردىكـى) «بـاغـلىنـىشـى 

سهۋەبـلىكـال جـىنـايهتـچى دەپ قـارىلـىش» (guilt by association ـــ كـىشـىلهرنـى پهقهت «گۇنـاھكار» گۇرۇپـپىغـا 

ئـوخـشاش دىنـىي، ئېتنىك، كۈلتۈرەل ئـاالھىدىلـىكـلهرگه ئـىگه ئـىكهنـلىكـى سهۋەبـلىكـال گۇنـاھكار دەپ قـاراش قـىلـمىشـىنـى 

كۆرسـىتـىدۇ، ت) ئۆلـچىمـىگه كۆرە بېكىتـىلـدى. 2001 - يـىلـىدىن كېيىنـكى مۇھىتـتا ئـامېرىكـا ۋە يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

«تېرورچـىالر تـىزىمـلىكـى»نـىڭ نـوپۇزى ئـاشـتى، چۈنـكى بۇ تـىزىمـلىكـلهر «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»تـا 

ھهرىكهتكه ئۆتكهن ئالدىنقى قاتاردىكى قوراللىق كۈچلهر نىشانلىغان «تېرورچىالر»نى ئۆز ئىچىگه ئالغانىدى. 

لـى جـارۋىس (Lee Jarvis) ۋە تـىم لېگرانـد (Tim Legrand) ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـدەك، بۇ تـىزىمـلىكـلهر «غهرب 

دۇنـياسـىنـىڭ تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش رامـكىسـىنـىڭ نۇرغۇن تهرەپـلىرىنـىڭ ئـاسـاسـى»دۇر (5). ئهڭ دەسـلهپـته، مهزكۇر 

تـىزىمـلىكـلهر ئـاتـالـمىش «تېرورچـىالر»غـا قـارىتـا ھهرخـىل خهلـقئارالـىق جـازاالرنـى يۈرگۈزۈشـنى قـانۇنـىي ۋاسـىته بـىلهن 

تهمـىنـلهشـنى مهقـسهت قـىلـغانـىدى، ئهمـما «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئـارقـا كۆرۈنۈشـىدە، بۇ تـىزىمـلىكـلهر 

تـىزىمـلىكـتىكـىلهرگه قـارىتـىلـغان زوراۋانـلىقـنىمۇ يـوللۇقـالشـتۇردى. شۇنـىڭدەك، دۆلهتـلهر مۇشۇ تـىزىمـلىكـتىن پـايـدىلـىنـىپ، 

تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلـگهنـلهرگه قـارىتـىلـغان رۇخـسهتسـىز قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈش، سـوتـلىمـاسـتىن تۇتۇپ تۇرۇش ۋە دۆلهت 

قـانۇنـىدا رۇخـسهت قـىلـىنـمىغـان رەۋىشـته نـازارەت قـىلـىش قـاتـارلـىق ئـىخـتىالپـلىق، قـانۇنسـىز قـىلـمىشـالر تـوغـرىسـىدىكـى 

سـىيـاسـىي تهنـقىدلهردىن ئۆزىنـى قـاچۇردى. جـارۋىس ۋە لېگرانـدنـىڭ كۆرسـىتـىپ ئۆتـكىنـىدەك، مهزكۇر تـىزىمـلىك ئـارقـىلـىق 

مۇئهيـيهن گۇرۇپـپىالرنـى «تېرورچـى» قـىلـىپ بېكىتـىش «دۆلهتـلهرنـىڭ تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ئـىقـتىدارى ۋە غـايـىسـىنـىڭ 

تايىنىش نۇقتىسى»غا ئايالندى. 

بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئېالن قـىلـىنـار – 

قـىلـىنـماسـتىن، دەرھال ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرىنـى بۇ خهلـقئارالـىق تـىزىمـلىكـلهرگه كـىرگۈزۈش ئۈچۈن تـىپـىرالپ كېتىشـى 

ھهيـران قـاالرلـىق ئـىش ئهمهس. خـىتـاي دۆلـىتـى ئۇزۇنـدىن بۇيـان ئۇيغۇرالرنـىڭ نـارازىلـىقـلىرىنـى ـــ بـولۇپمۇ ئۇ ئۆز 

تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش ئـارزۇسـىدىن شهپه بهرگهنـدە ـــ زوراۋانـلىق بـىلهن بـىر تهرەپ قـىلـىپ كهلـدى. شۇنـداقـال، 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ نـارازىلـىقـىنـى زوراۋانـلىق بـىلهن بـاسـتۇرۇشـى 1990 - يـىلـالردا تېخىمۇ 

ئهۋجـىگه چـىقـىپ، خهلـقئارانـىڭ ئـىزچـىل تهنـقىدىگه ئۇچـرىدى. گهرچه خهلـقئارا جهمـئىيهت ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى 
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بهلـگىلهش ھهرىكهتـلىرىنـى زوراۋانـلىق بـىلهن بـاسـتۇرۇشـنى تهنـقىد قـىلسـىمۇ، «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئـارقـا 

كۆرۈنۈشـىدە، خهلـقئارا جهمـئىيهت «تېرورچـىالر»غـا زوراۋانـلىق بـىلهن مۇئـامـىله قـىلـىشـنى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈپـال قـالـماسـتىن، 

بهلــكى رىغــبهتــلهنــدۈرىدۇ. شۇنــىڭ ئۈچۈن، «11 - سېنتهبــىر ۋەقهســى»دىن كېيىن، خــىتــايــنىڭ ئۇيغۇرالرنــىڭ 

ھهرقـانـداق نـارازىلـىقـىنـى «تېرورلۇق» قـىلـىپ كۆرسـىتـىپ، ئۇنـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ مۈجـمهل 

دۈشمهنلىك ئۇقۇمىغا ماسالشتۇرۇش غهرىزى تولىمۇ كۈچلۈك ئىدى. 

ئۇيغۇرالرغا «تېرورلۇق تهھدىتى» قالپىقىنى كىيگۈزۈش 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـلىرىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇرالرنـى 

مهزكۇر ئۇرۇشـنىڭ ئـوبيېكتلىرى بـولـغان «تېرورچـىالر»غـا بـىۋاسـىته بـاغـلىمـىغـانـىدى. ئهمـما 2001 - يـىلـى 10 – ئـايـدا، 

خـىتـاي ئۆزىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇسـتهقـىلـلىق تهلـىپـىگه بـولـغان ئهنـدىشـىسـىگه «ئهلـقائـىدەگه بـاغـالنـغان خهلـقئارالـىق 

تېرورلۇق تهھدىتـى» دەپ بـاشـقىچه قـالـپاق كـىيگۈزۈش ئۈچۈن بـار كۈچـى بـىلهن ھهرىكهت قـىلـىشـقا بـاشـلىغـانـدا، بۇ 

خـىل ئهھۋال ئۆزگهردى. گهرچه خـىتـايـنىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» ئـارقـا كۆرۈنۈشـىدە، تۇيۇقسىـزال 

ئۇيغۇرالرنـى خهلـقئارالـىق «تېرورلۇق» تـورىنـىڭ بـىر قـىسـمى دەپ سۈپهتـلىشـى ئهيـنى ۋاقـىتـتا نـامۇۋاپـىقـتهك تۇيۇلـغان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۆتمۈشـكه قـارايـدىغـان بـولـساق، خـىتـايـنىڭ 1990 – يـىلـالردىكـى، «تېرورچـى» ۋە «ئـاشقۇن» دېگهن 

قـالـپاقـالر دۆلهت ئـىچـىدىكـى ئۆكـتىچـىلهرنـى قـارىالشـنىڭ ۋاسـتىسـى سۈپـىتـىدە كۆپ قـولـلىنـىلـغان سـابـىق سـوۋېت 

يـاۋروئـاسـىيـاسـىدىكـى (Soviet Eurasia) تهجـرىبـىلـىرىنـى كۆزدە تۇتـقانـدا، بۇ تـامـامهن ئهقـىلـگه ئۇيغۇنـدۇر. خـىتـاي 

خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ دەسـلهپـته («تېرورلۇق تهھدىتـى»دىن ئـىبـارەت) بۇ ئـىبـارىدىن پـايـدىلـىنـىشـى «شـاڭخهي بهش 

دۆلهت ئۇچـرىشـىشـى مېخانـىزمـى» (ګտรӤၹԲ) ۋە بۇنـىڭدىن تهرەقـقىي قـىلـغان «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق 

تهشكىالتى»نى ۋۇجۇدقا چىقىرىشتىن باشالنغان. 

«شاڭخهي بهش دۆلهت ئۇچرىشىش مېخانىزمى» ۋە خىتاينىڭ 

«ئۇيغۇر تېرورلۇق تهھدىتى» توغرىسىدىكى ھېكايىسىنىڭ كېلىپ چىقىشى 

خـىتـاي، رۇسـىيه، قـازاقـىسـتان، قـىرغـىزىسـتان ۋە تـاجـىكـىسـتانـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان «شـاڭخهي بهش دۆلهت 

ئۇچـرىشـىشـى مېخانـىزمـى» 1996 - يـىلـى خـىتـاي ۋە ئۇنـىڭ بـىلهن چېگرالـىنـىدىغـان تۆت سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى 
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جۇمھۇرىيـىتـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى چېگرا ئـايـرىش ۋە دىپـلومـاتـىك مۇنـاسـىۋەت مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىشـنىڭ ۋاسـتىسـى 

سۈپـىتـىدە قۇرۇلـغان. مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ شـاڭخهيـدىكـى تۇنـجى يـىغـىنـىدا ئـايـرىم - ئـايـرىم ھالـدا رۇسـىيه (1997)، 

قـازاقـىسـتان (1998)، قـىرغـىزىسـتان (1999) ۋە تـاجـىكـىسـتان (2000)دا بۇ تهشـكىالتـنىڭ يـىلـلىق يـىغـىنـلىرىنـى ئۆتكۈزۈش 

مـاقۇلـالنـغان. بۇ ئۇچـرىشـىشـالرنـىڭ كۈن تهرتـىپـى نـاھايـىتـى تېزال چېگرا ئـايـرىش ۋە دىپـلومـاتـىك مۇنـاسـىۋەتـتىن ھالـقىپ، 

بـارغـانسېرى بـىخهتهرلـىك مهسـىلـىسـىگه مهركهزلهشـكهن (7). «شـاڭخهي بهش دۆلهت ئۇچـرىشـىشـى مېخانـىزمـى»نـىڭ 

شۇنـىڭدىن كېيىنـكى يـىغـىنـلىرىدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالردىكـى مـىلـلهتـچىلـىك خـاھىشـىغـا بـولـغان 

ئهنـدىشـىسـى ئۆز قـوشـنىلـىرىدىن يـول قـويۇشـنى تهلهپ قـىلـىۋاتـقان سـاھهلهرنـىڭ بـارغـانسېرى مۇھىم بـىر قـىسـمىغـا ئـايـالنـدى. 

بـولۇپمۇ 1997 - يـىلـىدىكـى غۇلـجا ۋەقهسـى ۋە ئۈرۈمـچىدىكـى ئـاپـتوبۇسـتا بـومـبا پـارتـلىتـىش ۋەقهسـىدىن كېيىن، بۇ خـىل 

يۈزلـىنـىش تېخىمۇ گهۋدىلـىك بـولـدى. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى قـازاقـىسـتان ۋە قـىرغـىزىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرىنـىڭ 

پـائـالـىيهتـلىرىدىن تـولۇق خهۋەردار ئـىدى، ھهمـدە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا جۇمھۇرىيهتـلىرىدىكـى بۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ شهرقـىي 

تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا مۇستهقىللىق خاھىشىنى يېلىنجىتىۋېتىشىدىن ئهنسىرىگهنىدى. 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىگه كۆڭۈل بۆلۈش سـالـمىقـىنـى نهزەردە 

تۇتـقانـدا، 1998 - يـىلـى ئـالمۇتـادىكـى «شـاڭخهي بهش دۆلهت ئۇچـرىشـىشـى مېخانـىزمـى»نـىڭ مۇزاكـىرىسـىدە 

بـىخهتهرلـىك ئهنـدىشـىسـىنـىڭ ئـاسـاسـىي سـالـماقـنى ئـىگـىلـىشـى ئهجهبـلىنهرلـىك ئهمهس. ئهيـنى چـاغـدا، مهزكۇر تهشـكىالت 

ئۆز ھهمـكارلـىقـىنـى بـىر بـالـداق كۈچهيـتىپ، «بۆلگۈنـچىلـىكـكه، دىنـىي ئـاشقۇنلۇقـقا ۋە خهلـقئارالـىق تېرورلۇقـقا قـارشـى 

تۇرۇش»تـىن ئـىبـارەت يېڭى مهزمۇنـنى كۈنـتهرتـىپـىگه قـوشـتى. شۇنـداقـال، بـىر گهۋدىلهشـكهن بۇ ئۈچ خـىل تهھدىت 

ئـاخـىرىدا (خـىتـايـنىڭ تهبـىرى بـويـىچه) «ئۈچ خـىل كۈچ» دەپ ئـاتـالـدى (8). 2001 - يـىلـى، مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ 

يـىلـلىق يـىغـىنـى يهنه شـاڭخهيـدە ئۆتكۈزۈلـدى. يـىغـىنـدا، «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى» (SCO) دەپ ئـاتـالـغان 

رايـونلۇق يېڭى بـىخهتهرلـىك ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـىنـىڭ قۇرۇلـغانـلىقـى ئېالن قـىلـىنـدى. يېڭى قۇرۇلـغان «شـاڭخهي 

ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى»نـىڭ تۇنـجى كۈنـتهرتـىپـلىرىدىن بـىرى 2001 - يـىلـى 6 - ئـايـدا، يهنـى «11 – سېنتهبـىر 

ۋەقهسـى» يۈز بېرىشـتىن ئۈچ ئـاي ئـىلـگىرى مـاقۇلـالنـغان «تېرورلۇقـقا، بۆلگۈنـچىلـىكـكه ۋە ئـاشقۇنلۇقـقا زەربه بېرىش 

شاڭخهي ئهھدىنامىسى» نى تۈزۈش ۋە تهستىقالش بولدى (9). 

«ئۈچ خـىل كۈچ» سهپـسهتـىسـىنـىڭ كۈچـى شۇكـى، ئۇ ھېس قـىلـغىلـى بـولـىدىغـان ئۈچ خـىل پهرقـلىق تهھدىت 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى پـاسـىلـنى سۇسـالشـتۇرۇپ، ئۇالرنـى ئـاالقـىدار دۆلهتـلهرنـىڭ سـىيـاسـىتـىدىكـى بـىرلـىكـكه كهلـگهن تهھدىت 

دەپ قــارىدى. خــىتــاي خهلــق جۇمھۇرىيــىتــى ئۈچۈن ئېيتقانــدا، ئۇيغۇرالرنــىڭ ئۆز تهقــدىرىنــى ئۆزى بهلــگىلهش 

تهلهپــلىرىگه زەربه بېرىشــكه زېمىن ھازىرالش ئۈچۈن «بۆلگۈنــچىلــىك»نــىڭ ئۈچ خــىل بــىخهتهرلــىك تهھدىتــى 

دائـىرىسـىگه كـىرگۈزۈلۈشـى پهۋقۇلـئاددە مۇھىم ئـىدى. جـياڭ زېمىنـنىڭ ئـالمۇتـا يـىغـىنـىدا (مهزكۇر تهشـكىالتـقا ئهزا) بهش 

ۋەكـىل دۆلهت «بـىر - بـىرىنـىڭ مـىلـلىي بـىرلـىكـى ۋە ئـىگـىلـىك ھوقۇقـىنـى قـوغـداشـتا ئۆزئـارا قـولـالشـنى كۈچهيـتىشـى 

كېرەك» دېيىشـى، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئهگـىتـمه ھالـدا ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش 

تهلهپـلىرىگه زەربه بېرىش كۈرىشـىدە خهلـقئارانـىڭ ھهمـكارلـىقـىنـى تهلهپ قـىلـغانـلىقـى ئـىدى (10). بۇنـىڭغا (يهنـى 
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خـىتـايـنىڭ ئـاتـالـمىش «بۆلگۈنـچىلـىك» تهھدىتـىنـى بهكـرەك تهكـىتـلىشـىگه) سېلىشـتۇرغـانـدا، «تېرورلۇق» ۋە 

«ئـاشقۇنلۇق»نـىڭ بۇ تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلۈشـىنـى سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى جۇمھۇرىيهتـلىرى تهشهببۇس قـىلـغان بـولۇشـى 

مۇمـكىن. ئۇالر ھهمـمىسـى «تېرورلۇق» ۋە «ئـاشقۇنلۇق»تـىن ئـىبـارەت ئېالسـتىكـىلـىقـقا ئـىگه ئۇقۇمـالردىن پـايـدىلـىنـىپ، 

دۆلهت ئـىچـىدىكـى ئۆكـتىچـىلهرنـى خهلـقئارا جهمـئىيهتـكه سهت كۆرسـىتـىش جهھهتـته تهجـرىبـىگه ئـىگه ئـىدى. بۇ رايـون 

(جـىھادىي پـائـالـىيهتـلهر ئهۋج ئـالـغان) ئـافـغانـىسـتانـغا يېقىن بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، ئۇالر بۇ تـاكـتىكـىنـى تېخىمۇ بـىمـاالل 

ئـىشـلهتـكهنـىدى. لېكىن، ھهمـمىدىن مۇھىمـى، بـىر گهۋدىلهشـتۈرۈلـگهن بۇ ئۈچ خـىل تهھدىت «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق 

تهشـكىالتـى»غـا ئهزا ئـالـته دۆلهت (ئۆزبېكىسـتان 2001 - يـىلـى بۇ تهشـكىالتـقا ئهزا بـولـغان)نـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئۆز 

دۆلـىتـىدىكـى رەقـىبـلىرىنـى ـــ مهيـلى ئۇالر مۇسـتهقـىلـلىق ھهرىكهتـلىرى، يـاكـى سـىيـاسـىي رىقـابهتـچىلهر بـولسۇن ـــ 

ئـاتـالـمىش «ئـىسـالمـىي تېرورلۇق» جهھهتـتىكـى، شـىددەت بـىلهن ئهۋج ئېلىۋاتـقان خهلـقئارا بـىخهتهرلـىك ئهنـدىشـىسـىگه 

باغالش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى. 

گهرچه خـىتـايـنىڭ «شـاڭخهي بهش دۆلهت ئۇچـرىشـىشـى مېخانـىزمـى» ۋە «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى» 

ئـارقـىلـىق رۇسـىيه ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا جۇمھۇرىيهتـلىرىنـىڭ «تېرورلۇق» ۋە «ئـاشقۇنلۇق» ھهقـقىدىكـى چۇقـانـلىرىغـا ئـاۋاز 

قـوشۇشـى دەمـالـلىقـقا خـىتـايـنىڭ ئـاتـالـمىش ئۇيغۇر «بۆلگۈنـچىلهر»نـىڭ تهھدىتـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـىچـكى مهيـدانـىدا 

ئۆزگـىرىش پهيـدا قـىلـمىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ نـارازىلـىق ھهرىكهتـلىرى 

تـوغـرىسـىدا تـاشـقى دۇنـياغـا سۇنـغان دوكـالتـلىرىدا، «تېرورچـى»لـىق بـىلهن «بۆلگۈنـچى»لـىكـتىن ئـىبـارەت ئـىكـكى قـالـپاق 

ئـالـماشـتۇرۇپ ئـىشـلىتـىلـىشـكه بـاشـلىدى. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 2001 - يـىلـى 1 - ئـايـدىكـى، مهلۇم بـىر ئـاتـالـمىش 

«ئۇيغۇر مۇسـتهقـىلـلىق تهشـكىالتـى»نـىڭ ۋەيـران قـىلـىنـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى دوكـالتـىدا، مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ كۆپ 

خـىل «تېرورلۇق ھهرىكهتـلىرى»گه قـاتـناشـقانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى (11). يهنه شۇنـىڭدەك، 2001 - يـىلـى 3 - 

ئـايـدا، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئۇيغۇر ئهمهلـدارى 

ئـابـلهت ئـابـدۇرىشـىت مۇخـبىرالرغـا رايـونـدىكـى ئۇيغۇر «بۆلگۈنـچىلهر»نـىڭ «خهلـقئارالـىق تېرورچـىالر»نـىڭ يـاردىمـىگه 

ئېرىشـكهنـلىكـىنـى پۇرىتـىپ ئۆتـتى (12). گهرچه ئهيـنى ۋاقـىتـتا ئۇيغۇر «تېرورلۇقـى» ھهقـقىدىكـى بۇ ھېكايه خـىتـايـنىڭ 

رەسـمىي نۇتۇقـلىرىدا يهنـىال كهمـدىن كهم ئۇچـرىسـىمۇ، شۇنـداقـال ئۇيغۇرالرنـىڭ «بۆلگۈنـچىلـىكـى»دىن ئـىبـارەت تېخىمۇ 

كهڭ ئهيـىبـلهشـنىڭ گـىرۋىكـىدە بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ «11 – سېنتهبـىر ۋەقهسـى»دىن ئـىلـگىرىال بۇ نۇتۇقـنىڭ نـامـدىكـى بـىر 

قـىسـمىغـا ئـايـلىنـىپ بـولـغان ئـىدى. شۇ ۋەجـىدىن، جـورج W بۇش 2001 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا خهلـقئارالـىق تېرورلۇقـقا 

قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش ئېالن قـىلـغانـدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئـالـلىقـاچـان ئۇيغۇرالرنـى قـانـداق قـىلـىپ بۇ ئۇرۇشـقا 

چېتىشنىڭ چوتىنى سوقۇپ بولغانىدى. 

خىتاينىڭ ئۇيغۇر «تېرورلۇق تهھدىتى»نى خهلقئارادا ئېتىراپ قىلغۇزۇش مۇجادىلىسى 
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«11 - سېنتهبـىر ۋەقهسـى»دىن بهش ھهپـته ئۆتهر – ئۆتـمهيـال، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئـىلـگىرى ئۆزى 

«بۆلگۈنـچىلـىك» دەپ ئـاتـىغـان ئـىشـالرغـا «تېرورلۇق تهھدىتـى» دەپ قـالـپاق كـىيگۈزۈش مۇددىئـاسـى مهلۇم بـولۇشـقا 

بـاشـلىدى. شۇ يـىلـى 10 - ئـايـنىڭ 19 - كۈنـى، خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـىدىن يـاۋروپـادىكـى 

ئۇيغۇر لـوبـىچـىلـىق تهشـكىالتـى بـولـغان «شهرقـىي تۈركـىسـتان مـىلـلىي مهجـلىسـى»نـىڭ يـاۋروپـا پـارالمېنتىدا يـىغـىن 

ئۆتكۈزگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا سـورالـغانـدا، ئۇ مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ «تېرورلۇق تهشـكىالتـى» ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا خېلى 

ئۇزۇن چـالۋاقـىدى. ئۇ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ نـارازىلـىقـىنـى «تېرورلۇق»قـا بـاغـاليـدىغـان ئـىلـگىرىكـى 

مېتودىدا تېخىمۇ ئهزۋەيـلهپ، مۇنـداق دېدى: «شهرقـىي تۈركـىسـتان قـورالـلىق كۈچـلىرى خـىتـايـنى پـارچـىالشـنى مهقـسهت 

قـىلـغان تېرورچـى قـوشۇنـدۇر. ئۇ خهلـقئارا تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى بـىلهن يېقىنـدىن ھهمـكارلـىشـىپ، خـىتـاي ۋە 

ئهتـراپـتىكـى دۆلهتـلهردە كۆپـلىگهن دەھشهتـلىك، زوراۋان تېرورلۇق ھهرىكهتـلىرىنـى ئېلىپ بېرىپ، نۇرغۇن ئۆلۈم - 

يېتىمـغا سهۋەب بـولـدى. تېرورلۇقـقا قـارشـى خهلـقئارا ھهمـكارلـىق كۈچـىيـىۋاتـقان (نۆۋەتـتىكـى) ۋەزىيهتـته، شهرقـىي 

تۈركـىسـتان قـورالـلىق كۈچـلىرى كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە دېموكـراتـىيه نـامـىدا ئۆزىنـى نـىقـابـالپ، ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ 

بۆلگۈنـچىلـىك پـائـالـىيهتـلىرىنـى قـانـات يـايـدۇرۇش ھوقۇقـى بـارلـىقـىنـى دەۋا قـىلـىشـماقـتا. لېكىن، بۇ خـىل تـاكـتىكـىلـىق 

ئۆزگىرىشلهر ئۇنىڭ <تېرورلۇق تهشكىالتى>لىقتىن ئىبارەت ماھىيىتىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ» (13). 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان تېرورلۇق تهھدىتـى» ھهقـقىدىكـى بۇ چۈشهنـدۈرۈشـته تهپسـىالتـالر كهمـچىل بـولسـىمۇ، ئهمـما 

ئۇ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش»قـا چـاتـماقـچى ئـىكهنـلىكـىنـى ئېنىق 

ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـلىقـى ئۈچۈن، شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـىر نهچـچه ھهپـته ۋە ئـايـالر مـابهيـنىدە خـىتـاي دۆلهت ئهمهلـدارلـىرى 

تهرىپىدىن مۇكهممهللهشتۈرۈلىدىغان بىر ئومۇمىي نۇقتىئىينهزەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى تـاڭ جـياشۈەن (ਹችࠈ) 2001 - يـىلـى 11 - ئـايـنىڭ 11 – كۈنـى ب د 

ت ئـومۇمـىي مهجـلىسـىدىكـى ھايـاجـانـلىق نۇتـقىدا، خـىتـايـنىڭ خهلـقئارا «تېرورلۇق تهھدىتـى»گه قـارشـى كۈرەشـنى 

قـولـاليـدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا ۋەدە بهردى ھهمـدە خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ نـارازىلـىقـلىرىنـى مهزكۇر 

تهھدىتـنىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە كۆرۈشـكه بـاشـلىغـانـلىقـىدىن شهپه بېرىپ شۇنـداق دېدى: «خـىتـايمۇ تېرورلۇقـنىڭ 

تهھدىتـىگه ئۇچـراۋاتـىدۇ. <شهرقـىي تۈركـىسـتان> تېرورلۇق كۈچـلىرى خهلـقئارا تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى تهرىپـىدىن 

تهربـىيهلهنـگهن، قـورالـالنـدۇرۇلـغان ۋە مهبـلهغ بـىلهن تهمـىنـلهنـگهن. <شهرقـىي تۈركـىسـتان> گۇرۇھىغـا قـارشـى تۇرۇش 

خهلـقئارالـىق تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش كۈرىشـىنـىڭ مۇھىم بـىر قـىسـمىدۇر» (14). خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 2001 - 

يـىلـىنـىڭ بېشىدا ئۇيغۇر مۇسـتهقـىلـلىق پـائـالـىيهتـچىلـىرىنـىڭ خهلـقئارالـىق تېرورچـىالرنـىڭ يـاردىمـىگه ئېرىشـىۋاتـقانـلىقـى 

تـوغـرىسـىدا مۈجـمهل گهپـلهرنـى قـىلـغان بـولـسا، خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرىنـىڭ يۇقـىرى قـاتـالمـلىق خهلـقئارالـىق 

پـائـالـىيهت جهريـانـىدىكـى بۇ ئهيـىبـلىشـى تېخىمۇ كهسـكىن بـولـغانـىدى. لېكىن، بۇ بـايـانـاتـتىكـى مۈجـمهل ئـىبـارىلهر خـىتـاي 

تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـى بـايـانـاتـچىسـىنـىڭ بـىر نهچـچه ھهپـته ئـىلـگىرىكـى سۆزلـىرىگه ئـوخـشاشـال، ئۇالر تـىلـغا ئـالـغان 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان تېرورلۇق كۈچـلىرى» زادى كـىمـلهر؟ ئۇالر قـايسـى «خهلـقئارالـىق تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى»دىن 

مهبلهغكه ئېرىشىۋاتىدۇ؟ دېگهندەك نۇرغۇن سوئالالرنى جاۋابسىز قالدۇردى. 
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خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ب د ت دىكـى دائـىمـلىق ۋەكـىلـلهر ئۆمـىكـى ئـىكـكى ھهپـتىدىن كېيىن مهزكۇر 

بـايـانـاتـالرنـى ئـايـدىڭالشـتۇرۇش مهقسـىتـىدە ئېالن قـىلـغان قـىسـقا ئـىزاھات بۇ خـىل سـوئـالـالرغـا بېرىلـگهن جـاۋاب بـولـسا 

كېرەك (15). «<شهرقـىي تۈركـىسـتان> تهشـكىالتـلىرى تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغان تېرورلۇق ھهرىكهتـلىرى ۋە ئۇالرنـىڭ 

ئۇسـامه بـىن الدېن ۋە <تـالـىبـان> بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى» نـامـلىق بۇ ھۆجـجهتـته خـىتـايـنىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى 

دۇنـياۋى ئۇرۇش»نـىڭ بـىرىنـچى نـومۇرلۇق دۈشـمىنـى بـولـمىش ئۇسـامه بـىن الدېن بـىلهن بـىۋاسـىته بـاغـلىنـىشـى بـار 

«تېرورلۇق تهھدىتـى»گه دۇچ كهلـگهنـلىكـى ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى مهزكۇر ھۆجـجهتـته 

بۇ تېرورلۇق تهھدىتـىنـىڭ دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى 40 نهچـچه تهشـكىالتـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان «شهرقـىي 

تۈركـىسـتان» كۈچـلىرى دەپ ئـاتـالـغان مۈجـمهل گۇرۇپـپىدىن كهلـگهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى (16). مهزكۇر ھۆجـجهتـته 

يهنه تۈركـىيه، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا، پـاكـىسـتان، ئـافـغانـىسـتان ۋە شـىۋېتسارىيه قـاتـارلـىق جـايـالرغـا تـارقـالـغان بۇ تهشـكىالتـالرنـىڭ 

ئـىچـىدىكـى سهكـكىزىنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ سـىيـاسـىي پـروگـرامـمىسـىدا ئـوچۇق – ئـاشـكارا ھالـدا زوراۋانـلىقـنى تهرغـىب 

قـىلـىدىغـانـلىقـى ئـاالھىدە تهكـىتـلهنـگهن (17). ھۆجـجهتـته مهزكۇر تهشـكىالتـالردىن بـاشـقا، 1990 - يـىلـالردا خـىتـايـنىڭ 

ئىچى - سىرتىدا زوراۋانلىق قىلمىشلىرى بىلهن شۇغۇلالنغان باشقا ھهر خىل تهشكىالتالرمۇ تىلغا ئېلىنغان (18). 

بۇ گهپـلهر ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى ئۇيغۇر سـىيـاسـى تهشـكىالتـلىرىنـى چۈشـىنـىدىغـان سـىرتـقى كۆزەتكۈچـىلهرنـىڭ 

كۆپـىنـچىسـىگه بـىمهنه تۇيۇلـدى. ئۇيغۇرالرنـى يـاكـى ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـى تهتـقىق قـىلـىۋاتـقان خهلـقئارالـىق 

تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئهزەلـدىن بۇ تهشـكىالتـالرنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى ئـاڭالپ بـاقـمىغـان ۋە ئۆزلـىرىگه تـونۇشـلۇق 

ئـىسـىمـالر بـىلهن ئـاتـالـغان بۇ تهشـكىالتـالرنـى «تېرورلۇق تهھدىتـى» دەپمۇ قـاراپ بـاقـمىغـانـىدى. خۇسۇسهن، 1990 - 

يـىلـالرنـىڭ بېشىدىن تـارتـىپ قـازاقـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى تهتـقىق قـىلـغان، بۇ رايـونـدىكـى ئۇيغۇر مـىلـلهتـچى 

تهشـكىالتـلىرىنـى بـىلـىدىغـان مهنمۇ، مهزكۇر ھۆجـجهتـته «ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى سـابـىق سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى 

جۇمھۇرىيهتـلىرىدە پـائـالـىيهت ئېلىپ بېرىۋاتـىدۇ» دېيىلـگهن تهشـكىالتـالرنـىڭ ئـاز بـىر قـىسـمىنـىال ئـاڭالپ بـاقـقانـىدىم. مهن 

ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى «ئـىتـتىپـاق» دەپ ئـاتـالـغان «ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرى بـىرلهشـمه كـومـىتېتى»نـى بـىلهتـتىم. مهزكۇر 

«ئـىتـتىپـاق» بۇ رايـونـدىكـى ھهر خـىل دىنـدىن خـالـىي ئۇيغۇر مـىلـلهتـچى تهشـكىالتـلىرىدىن كۈنلۈكسـىمـان تهشـكىالت 

(umbrella organization) شهكـىلـلهنـدۈرۈش ئۇرۇنۇشـى ئـىدى. ئهمـما مهن بۇ تهشـكىالتـنىڭ قـولـىدىكـى مهبـلهغـنىڭ 

ئـاز ئـىكهنـلىكـىنـى، ئـىچـكى ئـىخـتىالپ پـاتـقىقـىغـا پېتىپ قـالـغانـلىقـىنـى، زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرىنـى قـىلـىش ئـىقـتىدارى 

يـوقلۇقـىنـى ـــ خـىتـايـنىڭ ئـىچـىدە تېخىمۇ شۇنـداق ـــ بـىلهتـتىم. مهن يهنه تۈركـىيه بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـار، دىنـىي 

پۇرىقـى نـىسـبهتهن كۈچلۈك، شۇنـداقـال ئـاسـاسـلىقـى شۇ مهزگـىلـدە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن چـىقـقانـالردىن تهشـكىل تـاپـقان 

مـىلـلهتـچى تهشـكىالت ـــ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـازادلـىق تهشـكىالتـى»نـىمۇ (ETLO) بـىلهتـتىم. شۇنـداقـال، بۇ 

تهشـكىالتـنىڭ ئـادەم سـانـىنـىڭ ئـاز ئـىكهنـلىكـى ۋە «شـاڭخهي بهش دۆلهت ئۇچـرىشـىشـى مېخانـىزمـى» رامـكىسـى ئـاسـتىدا 

قـازاقـىسـتان بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدا ئـىمـزاالنـغان كېلىشـىمـلهر سهۋەبـلىك، 1999 - يـىلـىدىن 2000 - يـىلـىغـىچه بـولـغان 

ئـارىلـىقـتا قـازاقـىسـتان بـىخهتهرلـىك ئـاپـپاراتـلىرى تهرىپـىدىن ۋەيـران قىـلىـنغـانلـىقىـدىنمۇ خهۋەردار ئىـدىم. بۇ ئىـككـىال 

تهشـكىالتـنىڭ ئۇسـامه بـىن الدېن ۋە «ئهلـقائـىدە» تهشـكىالتـى بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـارلـىقـىغـا ئـىشـىنـىش تهس ئـىدى. بۇ 
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خـىل قـالـپاقـنى شـىۋېتسارىيهگه جـايـالشـقان «شهرقـىي تۈركـىسـتان يـاشـالر بـىرلهشـمىسـى»گه كـىيـدۈرۈش كـىشـىگه تېخىمۇ 

بـىمهنه تۇيۇالتـتى. چۈنـكى، بۇ ئـوچۇق – ئـاشـكارا دىنـدىن خـالـىي تهشـكىالت بـولۇپ، ئـاسـاسـلىق ئـىشـى ئۇيغۇرالرنـىڭ 

قىسمىتى توغرىسىدىكى ئۇچۇرالرنى خهلقئارا جهمئىيهتكه يهتكۈزۈش ئىدى. 

ھۆجـجهتـته ئـىسـمى تـىلـغا ئېلىنـغان، ئۇيغۇرالرنـىڭ «ئهلـقائـىدە» تهشـكىالتـى ۋە تـالـىبـانـالر بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـار 

بـولۇشـى تـوغـرىسـىدىكـى بهزى پهرەزلهرگه يـول ئـاچـقان بـىر تهشـكىالت ـــ ئـافـغانـىسـتانـدا پـائـالـىيهت قـىلـىۋاتـىدۇ دېيىلـگهن 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» (ETIM) ئـىدى. ئهيـنى ۋاقـىتـتا ئۇيغۇرالرنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان ھېچبىر 

خهلـقئارالـىق تهتـقىقـاتـچى بۇ تهشـكىالتـنىڭ ئـىسـمىنـى ئـاڭالپ بـاقـمىغـانـىدى، ھالبۇكـى ئۇالر ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالر 

تـوغـرىسـىدىمۇ ھېچقانـچه مهلۇمـاتـقا ئـىگه ئهمهس ئـىدى. ئـافـغانـىسـتانـنىڭ ئۇيغۇر يۇرتـىغـا يېقىنـلىقـىنـى، شۇنـداقـال ئهيـنى 

چـاغـدىكـى (تـالـىبـان ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى) ئـافـغانـىسـتانـنىڭ دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدىكـى خـىلمۇخـىل مۇسۇلـمان 

ئۆكـتىچـى كۈچـلهرنـى بـىخهتهر پـانـاھگاھ بـىلهن تهمـىنـلهشـكه ئـازدۇر - كۆپتۇر مـايـىلـلىقـىنـى ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـومۇمـىيۈزلۈك 

ھالـدا خـىتـايـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىدىن نـارازى ئـىكهنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بـىر ئۇيغۇر قـورالـلىق تهشـكىالتـىنـىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـدا پۇت تـىرەپ تۇرالـىشـى ئهقـىلـگه ئۇيغۇنـدەك كۆرۈنهتـتى. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئهگهر مۇشۇنـداق بـىر 

تهشـكىالت راسـتال مهۋجۇت بـولـسا، ئۇنـىڭ «ئهلـقائـىدە» بـىلهن بـاغـلىنـىشـى بـار دېيىلـگهن «ئۆزبېكىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكـىتـى»گه ئـوخـشاشـال «ئهلـقائـىدە» بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى بـولۇشـىمۇ مۇمـكىنـدەك قـىالتـتى. «ئۆزبېكىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكىـتىـ» ئۆزبېكىستـان ھۆكۈمىـتىـگه قاـرشىـ، شۇندـاقال 1990 - يـىلـالرنـىڭ كېيىنـكى يېرىمـىدا ئـافـغانـىسـتانـغا قېچىپ بېرىۋالـغان 

دىندار ئۆزبېكلهرنىڭ تهشكىالتى ئىدى. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ھۆجـجىتـىدە «شهرقـىي تۈركـىسـتان تېرورلۇق كۈچـلىرىنـىڭ بـىر 

قـىسـمى» دەپ ئهيـىبـلهنـگهن بـاشـقا ھهرقـانـداق ئۇيغۇر تهشـكىالتـىغـا قـارىغـانـدا، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» 

تـوغـرىسـىدا تېخىمۇ تهپسـىلـىي ئۇچۇرالر بـار ئـىدى. ھۆجـجهتـته «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ ھهسهن 

مهخسۇم ئـىسـىمـلىك بـىر ئۇيغۇرنـىڭ رەھبهرلـىكـىدە ئـىكهنـلىكـى ھهمـدە ئۇسـامه بـىن الدېن ۋە تـالـىبـانـالرنـىڭ 300 مـىڭ 

دولـالر يـاردىمـىگه ئېرىشـكهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان (19). ھۆجـجهتـته يهنه مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ قـارمـىقـىدا «خـىتـاي 

بـاتـالـىيـونـى» بـارلـىقـى، مهزكۇر بـاتـالـىيـون جهڭچىلـىرىنـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدا تهربـىيهلهنـگهنـدىن كېيىن، «ئـافـغانـىسـتانـدا، 

چېچىنـىيهدە ۋە ئۆزبېكىسـتانـدا ئۇرۇشـقا قـاتـنىشـىدىغـانـلىقـى» يـاكـى «شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا قـايـتىپ تېرورلۇق ۋە 

زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرى» بىلهن شۇغۇللىنىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان (20). 

بۇ قـاراشـالرنـىڭ مۇۋاپـىقـلىقـى بهزى ئۇيغۇرالرنـىڭ دەرۋەقه «ئهلـقائـىدە» بـىلهن مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىۋاتـقان بـولۇشـى 

مۇمـكىنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى قـىيـاسـالرغـا سهۋەب بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئۇچۇرالرنـىڭ ھېچقايسـىسـىنـى ئـاسـانـلىقـچه 

دەلـىلـلىگـىلـى بـولـمىغـاچـقا، خهلـقئارادا ھېچقانـچه دىقـقهت قـوزغـىمـىدى. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ سۆزىدىن بـاشـقا، 

بۇ تهشـكىالتـنىڭ مهۋجۇتلۇقـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـىسـپاتـالر يـوقـنىڭ ئـورنـىدا ئـىدى، شۇنـداقـال ئـامېرىكـا ئـارمـىيـىسـى 2001 - 

يـىلـى 9 - ئـايـنىڭ ئـاخـىرىدا ئـافـغانـىسـتانـغا تـاجـاۋۇز قـىلـغانـدىن كېيىن بۇ يهردىكـى قـورالـلىق كۈچـلهر ئـارىسـىدا 

ئۇيغۇرالرنـى كهمـدىن كهم ئۇچـراتـقانـىدى. شۇڭالشـقا، خـىتـايـنىڭ «ئۇيغۇرالر ئـافـغانـىسـتانـدىكـى بـازىسـى ئـارقـىلـىق 
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خـىتـايـدا زوراۋانـلىق قـىلـىشـقا ئۇرۇنـماقـتا» دېگهن گېپىنـىڭ زەررىچـىلـىك ئـاسـاسـى بـار دېگهن تهقـدىردىمۇ، بۇ ئـاتـالـمىش 

«ئۇيغۇر قـورالـلىق كۈچـلىرى»نـىڭ «ئهلـقائـىدە» بـىلهن بـولـغان بـاغـلىنـىشـى يېتهرسـىز بـولۇپ، بۇ «تېرورلۇقـقا قـارشـى 

دۇنياۋى ئۇرۇش» ئارقا كۆرۈنۈشىدە، ئۇالرنى ئاساسلىق تهھدىت دەپ قاراشقا يهتمهيتتى. 

ھالبۇكـى، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى «ئۇيغۇرالر ئهلـقائـىدەگه چېتىشـلىق» دېگهن گېپىدە چـىڭ تۇرۇپ، 

(ئۇيغۇرالر بـىلهن ئهلـقائـىدە ئـارىسـىدىكـى ئـاتـالـمىش) بۇ مۇنـاسـىۋەتـنىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش» بـىلهن 

بـاغـلىنـىشـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى خهلـقئارا جهمـئىيهتـكه ئېتىراپ قـىلغۇزۇش ئۈچۈن داۋامـلىق تۈردە لـوبـىچـىلـىق قـىلـدى (21). 

2002 - يـىلـى 1 - ئـايـدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى ئـاخـبارات ئـىشـخانـىسـى 

ئۇيغۇرالرنـىڭ «تېرورلۇق» بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـى ھهقـقىدە تېخىمۇ تهپسـىلـىي دوكـالت ئېالن قـىلـدى، مهزكۇر 

دوكـالتـتا يهنه بـىرىنـچى دوكـالتـتا تـىلـغا ئېلىنـغان سـاالھىيـىتـى نـامهلۇم «شهرقـىي تۈركـىسـتان تېرورلۇق كۈچـلىرى»گه 

قـارشـى خهلـقئارالـىق ھهرىكهت قـولـلىنـىش چـاقـىرىق قـىلـىنـدى. «<شهرقـىي تۈركـىسـتان تېرورلۇق كۈچـلىرى> قـانۇنـنىڭ 

جـازاسـىدىن قۇتۇاللـمايـدۇ» مـاۋزۇلۇق بۇ ئـىكـكىنـچى ھۆجـجهت ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـغا، شۇنـداقـال قـوشـنا رايـونـالرغـا ئېلىپ 

كهلـگهن «تېرورلۇق تهھدىتـى» تـوغـرىسـىدىكـى، تۆۋەنـدىكـىدەك كهسـكىن ئـىبـارىلهر بـىلهن بـاشـالنـغان: «ئۇزۇن 

مهزگـىلـدىن بۇيـان، بـولۇپمۇ 1990 - يـىلـالردىن بـاشـالپ، خـىتـاي زېمىنـىنـىڭ ئـىچـى ۋە سـىرتـىدىكـى <شهرقـىي 

تۈركـىسـتان> كۈچـلىرى خـىتـايـنىڭ <شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى>دا ۋە بـاشـقا بـىر قـىسـىم دۆلهتـلهردە، ئـاتـالـمىش 

<شهرقـىي تۈركـىسـتان> دۆلـىتـىنـى قۇرۇش مهقسـىتـىدە، پـارتـلىتـىش، قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈش، ئـوت قـويۇش، زەھهرلهش ۋە 

ھۇجۇم قىلىش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر قاتار زوراۋانلىق ۋەقهلىرىنى پىالنلىدى ۋە تهشكىللىدى (22). 

يۇقـىرىدىكـى «مۇقهددىمه»دىن كېيىن، خـىتـاي مهزكۇر ھۆجـجهتـته ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش 

ھهرىكهتـلىرىنـىڭ كېلىپ چـىقـىشـىغـا ئـاالقـىدار قـىسـقىچه تـارىخـنى بـايـان قـىلـىپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

بــىزنــىڭ ۋەتــىنــىمــىزدۇر» دېگهن دەۋاســىغــا رەدىيه بېرىشــكه ۋە ئۇيغۇرالرنــىڭ ئۆز تهقــدىرىنــى ئۆزى بهلــگىلهش 

ھهرىكهتـلىرىنـى «خهلـقئارا تېرورلۇق» ۋە «ئـىسـالمـىي ئـاشقۇنلۇق»قـا بـاغـالشـقا ئۇرۇنـغان. بۇ بۆلۈمـدە ئۇيغۇرالرنـىڭ 

ۋەتـىنـىنـىڭ مـىالدىدىن ئـىلـگىرىكـى 60 - يـىلـىدىن بـاشـالپـال خـىتـايـنىڭ «ئـايـرىلـماس بـىر قـىسـمى» ئـىكهنـلىكـى ۋە 

ئۇيغۇرالرنـىڭ ئهسـال «تۈرك» ئهمهسـلىكـى ئېنىق قهيـت قـىلـىنـغان بـولۇپ، ئۇيغۇرالرنـىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتان» بـايـرىقـى 

ئـاسـتىدا ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش ئۇرۇنۇشـى «رادىكـال ئـىسـالم» ۋە «خهلـقئارا تېرورلۇق تـورى» تهرىپـىدىن 

رادىكـالـالشـتۇرۇلـغان خـىتـايـنى پـارچـىالش ۋە ئـاجـىزالشـتۇرۇشـنى مهقـسهت قـىلـغان خهلـقئارالـىق سۇيـىقهسـتىنـىڭ بـىر قـىسـمى 

دېيىلـگهن (23). گهرچه ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىنـىڭ تـارىخـى تـوغـرىسـىدىكـى بۇ فـانـتازىيهلـىك بـايـانـالر 

تـارىخـچىالر تهرىپـىدىن ئـاسـانـال ئـىنـكار قـىلـىنسـىمۇ، ئهمـما ئۇ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆز تهقـدىرىنـى 

ئۆزى بهلـگىلهش ئـارزۇسـىنـى «تېرورلۇق»قـا بـاغـالش، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ «بۆلگۈنـچىلـىك»، «ئـاشقۇنلۇق» ۋە 

«تېرورلۇق»تـىن ئـىبـارەت ئۈچ خـىل تهھدىتـنى ئۆزئـارا گـىرەلـىشـىپ كهتـكهن بـىر پۈتۈن تهھدىت سۈپـىتـىدە ئـوتتۇرىغـا 

چىقىرىش مهنتىقىسى ھهققىدە چۈشهنچه بىلهن تهمىنلهيدۇ. 
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گهرچه ھۆجـجهتـنىڭ تـارىخـقا ئـاالقـىدار بۇ بۆلۈكـى خهلـقئارادا ئـانـچه كۆپ دىقـقهت قـوزغـىمـىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما 

ھۆجـجهتـنىڭ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بۆلۈكـىدە ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغانـلىقـى دەۋا قـىلـىنـغان «تېرورلۇق 

قـىلـمىشـلىرى»غـا ئـائـىت ئـاتـالـمىش پـاكـىتـالر ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بـولۇپ، بۇ ئـاخـىرىدا بـىر ئۇيغۇر تهشـكىالتـىنـىڭ خهلـقئارادا 

«تېرورلۇق تهھدىتـى» دەپ ئېتىراپ قـىلـىنـىشـىدا ھالـقىلـىق رول ئـويـنىدى. بۇ بۆلۈمـدە ئـىشهنـچ بـىلهن شۇنـداق 

دېيىلـگهن: «خـىتـاي تېررىتـورىيهسـىنـىڭ ئـىچـى ۋە سـىرتـىدىكـى <شهرقـىي تۈركـىسـتان> تېرورلۇق كۈچـلىرى 1990 - 

يـىلـىدىن 2001 - يـىلـىغـىچه شـىنـجاڭدىكـى ئـاسـاسـىي قـاتـالم كـادىرلـىرى ۋە دىنـىي زاتـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان ھهر 

مـىلـلهتـتىن بـولـغان 162 كـىشـىنـىڭ جېنىغـا زامـىن بـولـغان، 440 دىن ئـارتۇق كـىشـىنـى يـارىالنـدۇرغـان 200 قېتىمـدىن 

ئـارتۇق تېرورلۇق ۋەقهسـىگه جـاۋابـكاردۇر» (24). ئـانـدىن مهزكۇر ھۆجـجهتـته كۆپـىنـچىسـى 1990 - يـىلـالردا يۈز 

بهرگهن، خـىتـاي تهرىپـىدىن «تېرورلۇق قـىلـمىشـى» دېيىلـگهن زوراۋانـلىق ۋەقهلـىرىنـىڭ ئـوبـرازلـىق تـىزىمـلىكـى 

كۆرسـىتـىلـگهن بـولۇپ، بۇ ۋەقهلهر «پـارتـلىتـىش»، «قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈش»، «سـاقـچى ۋە ھۆكۈمهت ئـورگـانـلىرىغـا ھۇجۇم 

قـىلـىش»، «زەھهرلهش ۋە ئـوت قـويۇش» ۋە «مـالـىمـانـچىلـىق ۋە تـوپـىالڭ پهيـدا قـىلـىش» قـاتـارلـىق كـاتېگورىيهلهرگه 

ئـايـرىلـغان (25). بۇ ۋەقهلهر ھهقـقىدە پـايـدىالنـغىلـى بـولـىدىغـان بـاشـقا تهپسـىلـىي ئۇچۇر مهنـبهلـىرى كهمـچىل بـولـغاچـقا، 

بۇ ۋەقهلهرنـىڭ ھهرقـانـدىقـىنـىڭ ئهمهلـىي ئهھۋالـى، ئۇالرنـىڭ زادى خـىتـاي تهسۋىرلـىگهنـدەك يۈز بهرگهن - يۈز 

بهرمىگهنلىكى، يوللۇق ھالدا «تېرورلۇق» دېيىشكه بولىدىغان – بولمايدىغانلىقى ھهققىدە بىر نهرسه دېيىش تهس. 

ھالبۇكـى، يۈزەكـى قـارىغـان تهقـدىردىمۇ، مهزكۇر كـىتـابـتا قـولـلىنـىلـغان جـانـلىق ئېنىقـلىمـىغـا كۆرە، ئۇالرنـىڭ 

ئـارىسـدا «تېرورلۇق» دېيىشـكه بـولـىدىغـانـلىرى يـوقـنىڭ ئـورنـىدا. چۈنـكى، بۇ ۋەقهلهرنـىڭ مۇتـلهق كۆپـىنـچىسـى 

پۇقـراالرنـى نـىشـان قـىلـمىغـانـىدى، ھهتـتا ئـالـدىن پـىالنـالنـغان سـىيـاسـىي زوراۋانـلىقـنىمۇ تهشـكىل قـىلـمايـتتى. ئـىگـىلـىنـىشـىچه، 

(بۇ ۋەقهلهرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى) «قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈش» قـىلـمىشـلىرى رايـونـدىكـى (خـىتـاي بېكىتـكهن) دىنـىي نـىزامـالرغـا 

بـىنـائهن پـائـالـىيهت ئېلىپ بېرىۋاتـقان دۆلهت بـاشقۇرۇشـىدىكـى دىنـىي ئـورگـانـالردا ئـىشـلهيـدىغـان ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى 

يـاكـى دىنـىي خـادىمـالرنـى نـىشـان قـىلـغان. بۇالر ئـالـدىن پـىالنـالنـغان ۋە سـىيـاسـىي غهرەزگه ئـىگه بـولـغان تهقـدىردىمۇ، 

ئۇالرنـى «تېرورلۇق» دېگهنـدىن كۆرە، «پـارتـىزانـلىق ئۇرۇشـى» دەپ قـاراش كېرەك. ئـاتـالـمىش «سـاقـچى ۋە ھۆكۈمهت 

ئـورگـانـلىرىغـا قـىلـىنـغان ھۇجۇم»الرنـىڭ پۇقـراالرغـا قـارىتـىلـمىغـانـلىقـى تېخىمۇ ئېنىق. (ئـاتـالـمىش) «مـالـىمـانـچىلـىق ۋە 

تـوپـىالڭ پهيـدا قـىلـىش» قـىلـمىشـلىرى بـولـسا 1990 - يـىلـىدىكـى بـارىن ۋەقهسـى ۋە 1997 - يـىلـىدىكـى غۇلـجا ۋەقهسـىنـى 

ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان. ئهمـما، بۇ ۋەقهلهر تـىنـچ نـامـايـىش سۈپـىتـىدە بـاشـالنـغان بـولـغاچـقا، «تېرورلۇق»نـىڭ قـوبۇل قـىلـىشـقا 

بـولـىدىغـان ھهرقـانـداق ئېنىقـلىمـىسـىغـا مـاس كهلـمهيـدۇ. «زەھهرلهش ۋە ئـوت قـويۇش»قـا كهلـسهك، بۇ ھهقـتىكـى 

ئۇچۇرالر بهكـال ئـاز بـولـغانـلىقـتىن، ئۇالرنـى ئـالـدىراپ «تېرورلۇق» دېگىلـى بـولـمايـدۇ. يۈزەكـى قـارىغـانـدا، مهزكۇر 

كـىتـابـتا قـولـلىنـىلـغان ئېنىقـلىمـىغـا كۆرە، «تېرورلۇق» تـاكـتىكـىسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان دېيىشـكه بـولـىدىغـان زوراۋانـلىق 

ۋەقهلـىرى دوكـالتـتا تـىلـغا ئېلىنـغان بهش قېتىمـلىق ئـوخشـىمـىغـان پـارتـلىتـىش ۋەقهلـىرىدۇر. ئهپسۇسـلىنـارلـىقـى، بۇ ۋەقهلهر 

تـوغـرىسـىدىكـى مهلۇمـاتـالر تـولـىمۇ ئـاز بـولۇپ، كۆپـىنـچىسـى مهزكۇر ھۆجـجهت ئېالن قـىلـىنـغانـغا قهدەر خهۋەر قـىلـىنـمىغـان. 

«تېرورلۇق» تـاكـتىكـىسـىغـا چېتىشـلىقـتهك كۆرۈنـىدىغـان ۋە يۈز بهرگهنـلىكـى خهۋەر قـىلـىنـغان ئـىكـكى ۋەقه ئـايـرىم - ئـايـرىم 
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ھالـدا 1992 - ۋە 1997 - يـىلـلىرى ئۈرۈمـچىدە يۈز بهرگهن ئـاپـتوبۇسـتا بـومـبا پـارتـلىتـىش ۋەقهلـىرىدۇر. لېكىن، بۇ 

پـارتـلىتـىش ۋەقهلـىرىنـىڭ ھېچقايسـىسـىنـى بـىرەر تهشـكىالت ئۆز ئۈسـتىگه ئېلىپ بـاقـمىدى، شۇنـداقـال مۇشۇ ۋەقهلهر 

سهۋەبلىك قولغا ئېلىنغانالر توغرىسدىكى مهلۇماتالرمۇ ئىنتايىن ئاز (26). 

1990 - يـىلـالردا ئۇيغۇرالر تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغانـلىقـى دەۋا قـىلـىنـغان مهزكۇر زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرى 

تـىزىمـلىكـىنـى ـــ ھهتـتا، ئۇ قـىسـمهن تـوغـرا بـولـغان تهقـدىردىمۇ ـــ شۇ ۋاقـىتـتا ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا شهكـىلـلىنـىۋاتـقان، ئۆز 

ۋەتـىنـىنـىڭ خـىتـاي تهرىپـىدىن ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىنـىشـىغـا بـولـغان نـارازىلـىقـىنـىڭ كـارتـىنـىسـى دېيىشـكه بـولسـىمۇ، ئهمـما 

ئۇنـىڭدا «تېرورلۇق تهھدىتـى»، ھهتـتا «تهشـكىلـلىك قـورالـلىق تهھدىت» تـوغـرىسـىدا ھېچقانـداق پـاكـىت يـوق. 

ھۆجـجهتـته كۆرسـىتـىلـگهن زوراۋانـلىق ھهرىكهتـلىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـى خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى ئـالـدىن پـىالنـالنـغان 

سـىيـاسـىي زوراۋانـلىق قـىلـمىشـلىرى بـولـماسـتىن، بهلـكى غهزەپ – نهپـرەتـنىڭ ئـىسـتىخـيهلـىك پـارتـلىشـى يـاكـى شهخسـىي 

ئۆچ ئېلىش قـىلـمىشـلىرىدەك كۆرۈنـىدۇ. ھهتـتا بۇ ۋەقهلهرنـىڭ بهزىلـىرى ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى ئـازاد قـىلـىشـنى كۆزلهيـدىغـان ئۆز 

– ئۆزىنـى «قـورالـلىق كۈچـلهر» دەۋالـغانـالر تهرىپـىدىن سـادىر قـىلـىنـغان بـولۇشـى مۇمـكىن بـولسمۇ، ئهمـما بۇالرنـىڭ 

ئارىسىدا پۇقراالرنى نىشانلىغانلىقىغا جهزم قىلىشقا بولىدىغىنى پهقهتال ئىككى. 

مهزكۇر ھۆجـجهتـته (يۇقـىرىدا كۆرسـىتـىلـگهنـدەك) ئـىلـگىرىكـى زوراۋانـلىقـالر تـوغـرىسـىدا تـوخـتىلـىنـغانـدىن كېيىن، 

2001 - يـىلـى 1 – ئـايـدا ئېالن قـىلـىنـغان ئۇقتۇرۇشـتىكـىگه ئـوخـشاشـال، بۇ زوراۋانـلىقـنىڭ ھهمـمىسـىنـى سـادىر قـىلـغانـلىقـى 

ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن، كـىمـلىكـى نـائېنىق «شهرقـىي تۈركـىسـتان تېرورلۇق كۈچـلىرى» نـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى «ئهلـقائـىدە» 

ۋە «تـالـىبـان»نـىڭ قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهنـلىكـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. لېكىن، بـىر قـانـچه ئـاي ئـىلـگىرىكـى ھۆجـجهتـكه 

ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بۇ قېتىم مهزكۇر گۇڭگا تهشـكىالتـقا چېتىشـلىق دېيىلـگهن سۈرگۈنـدىكـى 

بـىر تۈركۈم مـىلـلهتـچى تهشـكىالتـالرنـى تـىلـغا ئـالـماسـتىن، ئۇنـىڭ «جهنۇبـىي ئـاسـىيـا»دىكـى تـارمـىقـىغـا، بـولۇپمۇ 

ئـافـغانـىسـتانـدا پـائـالـىيهت قـىلـىۋاتـقانـلىقـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»گه مهركهزلهشـكهن 

(27). بـولۇپمۇ، ھۆجـجهتـته مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ «ئهلـقائـىدە» ۋە ئۇسـامه بـىن الدېن بـىلهن بـولـغان ئـاتـالـمىش 

«قـويۇق مۇنـاسـىۋىتـى»گه ئـاالقـىدار تېخىمۇ كۆپ تهپسـىالتـالر ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان. ئـامېرىكـانـىڭ 2001 - يـىلـىنـىڭ 

ئـاخـىرىدا ئـافـغانـىسـتانـدىن پـاكـىسـتانـغا قېچىپ كهتـكهن بـىر قـانـچه ئۇيغۇرنـى قـولـغا ئـالـغانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، 

ئـامېرىكـا خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى ئهلـقائـىدەگه چېتىشـلىقتۇر» دېگهن 

گېپىنـى مهلۇم دەرىجـىدە ئهقـىلـگه مۇۋاپـىق دەپ قـارىغـان بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهمـما، ئـامېرىكـادا «خـىتـاي ئۇيغۇرالرنـى 

تېخىمۇ بهك بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن، <تېرورلۇقـقا قـارشـى دۇنـياۋى ئۇرۇش>تـىن پۇرسهتـپهرەسـلىك بـىلهن پـايـدىلـىنـىۋاتـىدۇ» 

دېگهن گۇمانالرنىڭ سالمىقى يهنىال ئېغىر ئىدى (28). 

گهرچه ھۆجـجهتـتىكـى نۇقـتىئـىيـنهزەردە نۇرغۇن يـوچۇقـالر بـار بـولسـىمۇ، لېكىن بۇ دوكـالت ئۇيغۇرالرنـىڭ 

شۇنـىڭدىن كېيىنـكى يـىلـالردىكـى تهقـدىرى ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم ئـىدى. ئۇ دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىغـا 

تـارقـىلـىدىغـان ۋە «تېرورلۇق» مۇتهخهسسـىسـلىرى تهرىپـىدىن بۈگۈنـگه قهدەر داۋامـالشـتۇرۇلۇپ كېلىۋاتـقان خهلـقئارالـىق 

«تېرورلۇق تهھدىتـى»دە ئۇيغۇرالرنـىڭ قـانـداق رول ئـويـنىغـانـلىقـىغـا ئـاالقـىدار كهمتۈك ھېكايـىدىكـى ئـاسـاسـى ھۆجـجهتـكه 
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ئـايـلىنـاتـتى. ھالبۇكـى، ئـامېرىكـا ۋە ب د ت مهزكۇر ھۆجـجهتـتىكـى نۇقـتىئـىيـنهزەرنـى قـوبۇل قـىلـىپ، 2002 - يـىلـى 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـى خهلـقئارالـىق «تېرورلۇق تهشـكىالتـى» دەپ ئېالن قـىلـغانـغا قهدەر، مهزكۇر 

ھۆججهتنىڭ بۇ جهھهتتىكى تهسىرى تولۇق تونۇپ يېتىلمىدى. 

داۋامى كېيىنكى ساندا 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

* نهقىل مهنبهلىرى ئۈچۈن ئهسهرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىغا مۇراجىئهت قىلغايسىز.
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پىسخىكىڭىزدا مهسىله بارمۇ، قاراپ
چىقىڭ

ساغالملىق

جون شۋىتىن 



پىسخىكىڭىزدا مهسىله بارمۇ، قاراپ چىقىڭ 

  

جون شۋىتىن 

قهدىرلـىك دوسـتۇم، بۇ ھايـاتـتا ھهمـمىمـىز بـاش قېتىنـچىلـىقـلىرىغـا دۇچ كېلىمـىز، تۈرلۈك ئـىشـالرغـا ئـىچـىمـىز 
سـىقـىلـىدۇ، ھهتـتا ھايـاتـتىن زېرىكـكهنـدەكمۇ بـولـىمـىز. ھالبۇكـى، بۇ مهسـىلـىلهرنـى ھهل قـىلـىش ۋە بۇ پـىسـخىكـىلـىق 
قـااليـمىقـانـچىلـىقـنى تۈگـىتـىش ئۈچۈن، بۇ مهسـىلـىلهرنـىڭ قـانـداق ۋاقـىتـتا پـىسـخىكـىمـىزنـى قـااليـمىقـانـالشـتۇرىدىغـانـلىقـىنـى 
بىلىش تولىمۇ مۇھىم. مهن بۈگۈن پىسخىكىمىزنىڭ بۇزۇلغانلىقىنىڭ بهزى ئاالمهتلىرى توغرىسىدا توختالماقچىمهن.  

ھهمـمىمـىز ئۆزىمـىزنـى ئـازراق بـولسـىمۇ يـاخشـى كۆرۈشـىمـىز، قهدىرلـىشـىمـىز كېرەك. ئهگهر ئـادەم ئۆزىنـى يـاخشـى 
كۆرمـىسه، ھهتـتا ئۆزىدىن نهپـرەتـلهنـسه، مهسـىلهن مهلۇم جهھهتـته ئۆز ئۆزىدىن بـىزار بـولـسا، ئۆزىنـى ئهرزىمهسـتهك 
ھېس قـىلـسا، ھهمـدە بۇ ۋاقـىتـلىق ئهھۋال بـولـماسـتىن ئـىزچـىل داۋامـالشـسا، بۇ سـىزدىكـى پـىسـخىكـىلـىق مهسـىلـىنـىڭ 

ئاالمىتى بولۇشى مۇمكىن.  

سـاغـالم روھىي ھالهتـكه ئـىگه كـىشـىلهر ئۆزلـىرى يـولۇقـقان مهسـىلـىلهرگه قـارىتـا ھهل قـىلـىش چـارىسـى تېپىپ 
چـىقـالـىشـى يـاكـى شۇنـداق قـىلـىش ئۈچۈن تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتهلـىشـى مۇمـكىن. ئهمـما، بـىر ئـادەمـدە پـىسـخىكـىلـىق 
مهسـىله بـار بـولـسا، مۇنـداق ئهھۋال كۆرۈلـىدۇ: ئـوتتۇرىدا بـىر مهسـىله بـار، گهرچه بۇ مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىش ئـاسـان 
بـولسـىمۇ، ئهمـما پسـىخـىكـىسـىدا مهسـىله بـار كـىشـىلهر مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىش چـارىسـىگه يۈزلهنـگىلـى ئۇنـىمـايـدۇ ۋە 
مهسـىلـىدىن ئۆزىنـى ئهپقېچىشـقا كۆنۈۋالـىدۇ. مهسـىلـىدىن ئۆزىنـى ئهپقېچىش ئۇسۇلـلىرىنـىڭ بهزىلـىرىنـىڭ بـاشـقىالرغـا 
پهقهتـال زىيـىنـى يـوق. مهسـىلهن، بهزىلهر ئـىچـى سـىقـىلـغانـدا، پۇرسهت تـاپسـىال ئۇخـاليـدۇ ۋە ئـالـلىقـانـداق ئـامـالـالر بـىلهن 
شۇ مهسـىلـىدىن ئۆزىنـى ئهپـقاچـىدۇ. يهنه بهزىلهر، كۆڭلى يېرىم بـولـغانـدا يـاكـى بـاشـقىالردىن ئـازار يېگهنـدە، شۇالر 
بـىلهن يۈزلـىشـىشـنىڭ ئـورنـىغـا تـويغۇچه يهپ - ئـىچـىدۇ. بۇنـى «ھېسسىي تـامـاق» دەيـمىز. بۇنـداق كـىشـىلهردە 

سېمىزلىك كۆپ ئۇچرايدۇ.  

ئهمـما، يهنه بهزىلهر ئۆزىنـى مهسـىلـىدىن ئهپقېچىش ئۈچۈن نـابـاب ئۇسۇلـالرنـى قـولـلىنـىدۇ. مهسـىلهن، بهزىلهر 
ئۆزلـىرى دۇچ كهلـگهن مهسـىلـىگه يۈزلـىنـىشـنىڭ ئـورنـىغـا، ھاراقـقا، زەھهرلـىك چېكىمـلىكـكه بېرىلـىدۇ ھهمـدە ھاراقـنى ۋە 
زەھهرلـىك چېكىمـلىكـنى ئـىسـتېمال قـىلـغان مۇددەتـته، ئۇ مهسـىلـىنـى كـالـلىسـىدىن چـىقـىرىۋېتهلهيـدۇ. يهنـى، بـاشـقىچه 
قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ئۇ ئـاشۇ ھاراق يـاكـى زەھهرلـىك چېكىمـلىك ئـارقـىلـىق ئۆز – ئۆزىنـى نـاركـوزاليـدۇ، بـىخۇدالشـتۇرىدۇ. 
ئۇ مهزكۇر جهريـانـدا ئـاشۇ مهسـىلـىدىن قۇتۇلـغانمۇ بـولسۇن، ئهمـما مهسـتلىكـتىن يېشىلـگهنـدە ئهھۋال قـانـداق بـولـىدۇ؟ 
ئهلۋەتـته، مهسـىله ئۆز جـايـىدا شۇ پېتى تۇرغـان بـولـىدۇ. نهتـىجـىدە، ئۇ ھاراقـنى تېخىمۇ كۆپ ئـىچـىشـكه بـاشـاليـدۇ. 
بهزىلهر بـازار چۆرگـىلهش، نهرسه - كېرەك سېتىۋېلىش ئـارقـىلـىق ئۆز كهيـپىيـاتـىنـى كۆتۈرەلهيـدۇ. يهنه بهزىلهر ئۆزىنـى 
بـىرەر ئـىشـقا ھهددىدىن زىيـادە مهشغۇل قـىلـىش ئـارقـىلـىق مهسـىلـىدىن قېچىشـى مۇمـكىن. بۇالرمۇ پـىسـخىكـىلـىق 

بىنورماللىقنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بىر قانچىسىدۇر.  
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بـىزنـىڭ بـاشـقىالر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـلىرىمـىزمۇ روھىي سـاغـالمـلىق ئهھۋالـىمـىزنـى چۈشـىنـىشـىمـىزدىكـى ئهڭ 
مۇھىم كۆرسهتكۈچـلهرنـىڭ بـىرىدۇر. مهسـىلهن، مهن يېنىمـغا مهسـلىھهت سـوراپ كهلـگهنـلهردىن دائـىم «دوسـتلىرىڭىز 
بـارمۇ؟ ئـائـىلـىڭىزدىكـىلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىڭىز قـانـداقـراق؟» دېگهن سـوئـالـالرنـى سـورايـمهن. ئهگهر 
ئهتـراپـىڭىزدىكـى بـارلـىق (يـاكـى مۇتـلهق كۆپ قـىسـىم) كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان مۇئـامـىلـىدە مهسـىلـىگه يـولۇقـقان بـولسـىڭىز، 
ھه دېگهنـدە بـاشـقىالر بـىلهن جېدەلـلىشـىپ قـالسـىڭىز، ھهركـىمـگه غۇمـىڭىز بـولـسا يـاكـى كـىشـىلهر بـىلهن ئـاالقه 
ئـورنـىتـىشـىڭىز تهسـكه تـوخـتىسـا، (بـاشـقىالرنـىڭ سـىز بـىلهن بـاردى – كهلـدى قـىلـىشـنى خـالـىمـىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك) يـالغۇز 

قالسىڭىز، بۇمۇ سىزدە پىسخىكىلىق مهسىله بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  

گـاھىدا ئـىلـگىرى يـاخشـى ئۆتـكهن كـىشـىلهر بـىلهن ئـارىمـىزدا ئۇنـداق – مۇنـداق ئـىشـالر يۈز بېرىپ، قـىسـمهن 
ئـىشـالر كـالـلىمـىزدىن پهقهتـال ئۆتـمىسه ھهمـدە بۇنـداق ئهھۋالـدا، بـىز دۇچ كهلـگهن ئـاالمهتـلهر بـىلهن بـىلـله، 
ئهتـراپـىمـىزدىكـى كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىمـىز بۇزۇلـسا، مهكـتهپ ھايـاتـىمـىز، خـىزمهت ھايـاتـىمـىز پـاالكهتـتىن 
بېرى كېلهلـمىسه، شۇنـداقـال بۇ بـىر – ئـىكـكى كۈنلۈك مهسـىله بـولـماسـتىن، ئـىزچـىل داۋامـالشـسا بۇمۇ بـىزدە مهسـىله 

بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

روھىي ھالـىتـى سـاغـالم كـىشـىلهر تۇرمۇشـتا ئۆز ئېھتىيـاجـى بـىلهن ۋەھىمـىسـىنـىڭ ئـارىسـىنـى تهڭپۇڭالشـتۇرااليـدۇ. 
ھهمـمىمـىزنـىڭ ھايـاتـتا ئـالـلىقـانـداق ۋەھىمه – تهشۋىشـلىرى، قهدەم ئېلىشـقا جۈرئهت قـىاللـمايـدىغـان ئـىشـلىرى بـولـىدۇ. 
ئهمـما، بـىر ئـادەمـدە پسـىخـىكـىلـىق مهسـىله بـار بـولـسا، ئۇ ئۆز ۋەھىمـىسـىنـىڭ ئهسـىرىگه ئـايـلىنـىدۇ. ئۇنـىڭ ھايـات 
تـوغـرىسـىدا نۇرغۇن ئۈمـىدلـىرى بـار بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ شۇ خۇسۇسـتا بـىرەر قهدەم ئېلىشـتىمۇ ئـىكـكىلـىنـىدۇ. نهتـىجـىدە، 
قـورقۇنـچ ئۇنـى ئـىسـكهنـجىسـىگه ئېلىۋالـىدۇ - دە، ئـادەم كۆڭلى تـارتـقان ئـىشـنى قـىاللـمىغـاچـقا، چۈشكۈنـلىشـىپ كېتىدۇ. 
ھهمـدە بۇ قـورقۇنـچنى يېڭهلـمىگهچـكه، ئۇ ئـاشۇ نـاچـار ئـايـلىنـىش ئـىچـىدە قـالـىدۇ، بهخـت، ھۇزۇر ۋە ئـارامخۇدالـىق 
ھېسسىيـاتـى ئۇنـىڭدىن بهكـال يـىراقـالپ كېتىدۇ. ئهگهر سـىز دەل مۇشۇ خـىل ئهھۋالـغا يـولۇقـقان ھهم قـورقۇنچـلىرىڭىزنـىڭ 

ئهسىرى بولۇپ قالغان بولسىڭىز، بۇ سىزدە پىسخىكىلىق مهسىله بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

كـىشـى ئۆزىنـىڭ روھىي سـاغـالمـلىقـىنـى بـاھالـىغـانـدا دىقـقهت قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئهڭ مۇھىم ئـىشـالرنـىڭ بـىرى 
ئۆزىنـىڭ خۇمـارىدۇر. خۇمـار دېگىنـىمـىز، بـىر نهرسـىنـىڭ (شهيـئىنـىڭ، ئـادەتـنىڭ ۋەھاكـازا) بـىزگه زىيـان سـالـىدىغـانـلىقـى 
ئېنىق بـولسـىمۇ، يهنـىال ئۇنـى ھايـاتـىمـىزدا سـاقـالپ قېلىشـقا تـىرىشـىش ئۇرۇنۇشـىمـىزدۇر. خۇمـارنـىڭ ئـوبيېكتى نـوقۇل ھالـدا 
زەھهرلـىك چېكىمـلىك يـاكـى ھاراقـنىال كۆرسهتـمهيـدۇ. بهزىدە بۇ بـىزگه ئـازار بېرىدىغـان خـىزمهت مۇھىتـى يـاكـى 
كـىشـىلهر بـولۇشـى؛ ھهتـتا بـىزگه ئـازار بېرىدىغـان مۇنـاسـىۋىتـىمـىز بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن. ئهتـراپـىڭىزغـا قـاراپ بېقىڭ، نۇرغۇن 
كـىشـىلهر بهزىلهرنـىڭ ئۆزىگه ئـىنـتايـىن ئېغىر ۋە ئـىشهنگۈسـىز ئهزىيهت يهتكۈزۈشـىگه قـارىمـاسـتىن، شۇ كـىشـىلهرگه 
بـاغـلىنـىپ (يهنـى «خۇمـار» بـولۇپ) قـالـغانـلىقـى ئۈچۈنـال، ئۇنـىڭ بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى داۋامـالشـتۇرىدۇ. ئۇنـداقـتا، 
بۇ خـىل ھالهت داۋامـالشـسا قـانـداق بـولـىدۇ؟ بۇ خۇمـار (بـاغـلىنـىپ قېلىش)دىن قۇتۇاللـماسـلىق سهۋەبـلىك كـىشـىنـىڭ 
روھىي ھالـىتـى تـامـامهن نـورمـالسـىزلـىشـىدۇ. تۇرمۇش سۈپـىتـى تۆۋەنـلهيـدۇ. ئهگهر بۇنـداق كـىشـى پـىسـخىكـىسـى نـورمـال 
بـىرى بـولـغان تهقـدىردىمۇ، ئهزىيـىتـى كۆپ ئـادەم بـىلهن بـىلـله يـاشـىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك، روھىي ھالـىتـى بهكـال نـاچـارلـىشـىپ 

كېتىدۇ. 
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ھهمـمىمـىز ھايـاتـتا گـاھى يـاخشـى، گـاھى نـاچـار ئـىشـالرغـا دۇچ كېلىمـىز. نـاچـار ئـىشـالرغـا دۇچ كهلـگىنـىمـىزدە 
كۆڭلىمـىز يېرىم بـولـىدۇ، ھهتـتا ئۆزىمـىزنـى يـوقـىتـىپ قـويـىمـىز ۋە بـىر مهھهل ئـاشۇ سهلـبىي شهيـئىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرايـمىز. 
ئهمـما روھىي ھالـىتـى سـاغـالم كـىشـىلهر ئۆزىدىكـى مـاسـلىشـىش ئـىقـتىدارىغـا تـايـىنـىپ، بـىر مهزگـىلـدىن كېيىن شۇ ئـىشـنى 
ئۇنتۇپ كېتهلـمىگهن تهقـدىردىمۇ، نـورمـال ھايـاتـىنـى داۋامـالشـتۇرااليـدۇ. بۇ (تۈرلۈك ئـىشـالردا) زىيـان تـارتـىش، ۋەيـران 
بـولۇش يـاكـى (يېقىن – يـورۇق) بـىرەرسـىدىن ئـايـرىلـىش قـاتـارلـىقـالر بـولۇشـى مۇمـكىن. نـورمـال پـىسـخىكـىغـا ئـىگه كـىشـى 
بۇ خـىل ئهھۋالـدا قـانـداق قـىلـىدۇ؟ ئۇ «شۇنـداق، ئۇنـى سېغىنـدىم! ھېلىھهم ئـازابـلىنـىۋاتـىمهن، ئهمـما ھايـاتـنى 
داۋامـالشـتۇرمـىسـام بـولـمايـدۇ» دېگهن نۇقـتىغـا بـارااليـدۇ. ئهمـما بـىر ئـادەمـدە پـىسـخىكـىلـىق مهسـىله بـولـسا يـاكـى ئۇ 
بـاشـتىن كهچۈرگهن ئهھۋال ئۇنـى پـىسـخىكـىلـىق بـىنـورمـالـىقـقا دۇچـار قـىلـغان بـولـسا، ئۇ ئـارىدىن نهچـچه يـىل ئۆتـكهن 
تهقـدىردىمۇ، يهنـىال رېئالـلىقـقا مـاسـلىشـالـمايـدۇ. بۇنـداق كـىشـى بـىر ئـايـلىق مۇنـاسـىۋەتـنىڭ ئۈزۈلـگىنـى ئۈچۈن بهش يـىل 
ئـازابـلىنـىدۇ يـاكـى ئـىزتـىراپـى سهۋەبـلىك كـىشـىلهردىن ئۆزىنـى قـاچۇرۇپ بېكىنـىۋالـىدۇ. بۇ خـىل تـىپـتىكـى كـىشـىلهر بـىر 
قېتىمـلىق ۋەيـران بـولۇش سهۋەبـىدىن ھېچيهردە ئـىشـلىمهسـلىكـنى قـارار قـىلـىدۇ. يهنـى رېئالـلىقـقا مـاسـلىشـىشـنىڭ ئـورنـىغـا، 
ئۆزىنـى ۋەھىمـىسـىنـىڭ ئهسـىرىگه ئـايـالنـدۇرىدۇ. بۇمۇ سـىزدە پـىسـخىكـىلـىق مهسـىله بـارلـىقـىنـىڭ ئـاالمـىتـى بـولۇشـى 

مۇمكىن.  

ھهمـمىمـىزنـىڭ تۇرمۇشـتا، ئـىشـتىھايـىمـىز، ئۇيقۇ سۈپـىتـىمـىز، ئهتـراپـىمـىزدىكـى كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان 
مۇنـاسـىۋىتـىمـىز قـاتـارلـىق جهھهتـلهردە ئـازدۇر – كۆپتۇر مۇقـىم ئـادەتـلىرىمـىز بـار. ئهتـراپـىمـىزدىكـى كـىشـىلهر بـىز تـوغـرىسـىدا 
يـاكـى بـىز ئۆزىمـىز تـوغـرىسـىدا «پـاالنـىنـىڭ (مېنىڭ) ئـىشـتىھايـى مۇنـداقـراق، تـامـاقـنى ئـاز (يـاكـى كۆپ) يهيـدۇ؛ پـاالنـى 
مۇنـداق ۋاقـىتـتا ئۇخـاليـدۇ ۋە مۇنـداق ۋاقـىتـتا ئـورنـىدىن تۇرىدۇ؛ پـوكۇنـىنـىڭ پۇسـتانـى قـاتـارلـىق دوسـتلىرى بـار، ئۇالر 
مۇنـداق ۋاقـىتـتا كۆرۈشـىدۇ. پـاالنـى بـاشـقىالر بـىلهن بـاردى – كهلـدى قـىلـىشـنى يـاخشـى كۆرىدىغـان (يهنـى 
ئـىجـتىمـائـىيـلىقـى كۈچلۈك) ئـادەم يـاكـى ئۆزىگه كۆپـرەك ۋاقـىت سهرپ قـىلـىشـنى يـاخشـى كۆرىدىغـان ئـادەم» دېگهنـدەك 
بـاھاالرنـى بېرەلهيـمىز. يهنـى ھهمـمىمـىزنـىڭ بـاشـقىالر تهرىپـىدىن بـىلـىنـگهن ئـاالھىدىلـىكـلىرى ۋە ئـادەتـلىرى بـار، ئهمـما 
بهزىدە پـىسـخىكـىمـىز بۇزۇلـغانـدا، بۇ ئـادەتـلهر تـامـامهن قـااليـمىقـانـلىشـىپ كېتىدۇ. ئهسـلىدە ئـىشـتىھاسـى تۆۋەن ئـادەم 
تـامـاقـنى كۆپ يېيىشـكه بـاشـاليـدۇ. ئهسـلىدە ئـىشـتىھاسـى نـورمـال بـولـغان ئـادەم ئـىشـتىھاسـىنـى يـوقـىتـىدۇ – دە، قـىسـقا 
مۇددەت ئـىچـىدە كۆرۈنهرلـىك ئـورۇقـالپ كېتىدۇ. ئهسـلىدە ئۇيقۇسـى قـاچـىدىغـان، ئـاز ئۇخـاليـدىغـان ئـادەمـنىڭ 
كـارىۋاتـتىن چۈشكۈسـى كهلـمهيـدىغـان بـولۇپ قېلىشـى مۇمـكىن؛ يـاكـى دەل شۇنـىڭ ئهكسـىچه، ئهسـلىدە كۆپ 
ئۇخـاليـدىغـان ئـادەم كـارىۋاتـتا يـاتسـىمۇ خـىيـالـلىرىنـىڭ ئـايـىغـى چـىقـماي، ئۇيقۇسـىز ھالـدا تـاڭ ئـاتقۇزۇۋېتىشـى مۇمـكىن. 
خۇالسه كـاالم، ئهگهر بـىزنـىڭ نـورمـال تۇرمۇش ئـادىتـىمـىز قـىسـقا ۋاقـىت ئـىچـىدە ئهكسـى يۆنـىلـىشـكه ئۆزگـىرىپ كهتـسه، 

بۇ پىسخىكىمىزنىڭ بۇزۇلغانلىقىنىڭ بىر ئاالمىتىدۇر.  

سـىزدە پـىسـخىكـىلـىق مهسـىله بـارلـىقـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان يهنه بـىر ئـاالمهت شۇكـى، ئهتـراپـىڭىزدىكـى 
كـىشـىلهرنـى كۆزەتـكهنـدە كـالـلىڭىزدا مۇنـداق بـىر خـىيـال تۇغۇلـىدۇ: «بۇ كـىشـىلهر قـانـداقسـىغـا خۇشـال بـواللـىدى؟ ئۇالر 
خۇشـال بـولـىدىغـان ئـىشـالرنـى نهدىن تـاپـتى؟ مهن نېمىشـقا بۇنـداق (خـاپـىغـان) يـاشـايـمهن؟ ھايـات مهن ئۈچۈن نېمىشـقا 
بۇنـچه مۈشكۈل؟». ئهگهر ئۆزىڭىزنـى ئـاشۇنـداق قـاراڭغۇلۇق ئـىچـىدە قـالـغانـدەك ھېس قـىلسـىڭىز، بـاشـقا كـىشـىلهرنـىڭ 

ھهممىسىال سىزدىن بهك خۇشالدەك كۆرۈنسه، دېمهك بۇ يهردىمۇ مهسىله بار.  
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يهنه بهزىدە بـىز بـاشـقىالر ئـانـچه ئېرەنشـىپ كهتـمىگهن كـىچـىكـكىنه بـىر ئـىشـنىڭ ۋەزنـىنـى كۆپتۈرۈۋېتىشـىمـىز 
مۇمـكىن. بۇ ئـاغـرىپ قېلىشـتىن يـاكـى مهيـنهتـچىلـىكـتىن قـورقۇش بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن. يـاكـى بـىزدە «بېشىمـغا كۈتۈلـمىگهن 
بـىرەر ئـىش كېلىشـى مۇمـكىن» دەپ ئـويـاليـدىغـان ھالهت بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن. بۇنـداق ئهھۋالـدا، بـىزنـى تـونۇيـدىغـان ۋە 
يـاخشـى كۆرىدىغـان كـىشـىلهرنـىڭ «ھهي پـاالنـى! بهكـال ئـاشۇرۇۋەتـتىڭ، بۇنـچىۋاال قـىلـىپ كهتكۈدەك ئـىش يـوق!» 
دېيىشـىگه، ھهتـتا بۇنـىڭغا قـوشۇپ سـىز تـونۇمـايـدىغـان كـىشـىلهرنـىڭمۇ ئۇ ئـىشـقا ئۇنـچه كـىرىشـىپ قېلىشـنىڭ ھاجـىتـى 
يـوقلۇقـىنـى ئېيتىشـىغـا قـارىمـاسـتىن، سـىز (تـونۇش ۋە نـاتـونۇش بـارلـىق كـىشـىلهرنـىڭ نهزىرىدە) ئهھمىيهتسـىز دەپ قـارالـغان 
ئۇشـشاق – چۈشـشهك ئـىشـالردىن قـاتـتىق ئهنـدىشـىلهنسـىڭىز ۋە بۇ ئهنـدىشه ھايـاتـىڭىزغـا، ئۇيقۇڭىزغـا، مۇنـاسـىۋىتـىڭىزگه 

تهسىر يهتكۈزسه، بۇمۇ ئېغىر پىسخىكىلىق مهسىلىنىڭ ئاالمىتى بولۇشى مۇمكىن.  

بـىزگه ھۇزۇر ئـاتـا قـىلـىدىغـان شهيـئىلهرنـىڭمۇ، كۆڭلىمـىزنـى غهش قـىلـىدىغـان شهيـئىلهرنـىڭمۇ ئهڭ ئـاسـاسـلىقـلىرىدىن 
بـىرى مۇنـاسـىۋەتتۇر. ئهگهر بـىز ئـىچـىدە تۇرۇۋاتـقان مۇنـاسـىۋەت مۈشكۈل بـولـسا، شۇنـداقـال بـىزدىن ھهر ۋاقـىت ھوشـيار 
تۇرۇشـنى تهلهپ قـىلـسا، دائـىمـال تـاالش – تـارتـىش ۋە يـىرىكـچىلـىك ئـىچـىدە بـولـساق، ئـادەم بـىر تهرەپـتىن بۇ 
مۇنـاسـىۋەتـكه كۆنۈپ قـالـىدۇ. خۇددى ئـىش ئهسـلىدىنـال شۇنـداق بـولۇشـى كېرەكـتهك تۇيۇلـىدۇ. سـىز بۇ خـىل مۇنـاسـىۋەت 
داۋامـىدا ئۆزىڭىزنـى روھىي جهھهتـته ئـانـچه بهك ئـازابـالنـمىغـانـدەك ھېس قـىلـىشـىڭىز مۇمـكىن، ئهمـما روھىي جهھهتـته 
ئـازابـالنـمىغـانـدەك ھېس قـىلـغانـلىقـىڭىز سـىزنـىڭ روھىي ۋە جـىسـمانـى جهھهتـتىن زەخـمىلهنـمىگهنـلىكـىڭىزنـى بـىلـدۈرمهيـدۇ. 
بۇنـداق ئهھۋالـدا، ئهگهر سـىزنـىڭ بـىرەرسـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىڭىز يـىرىك بـولـسا ۋە بۇ جـىددىيـلىك ئـىزچـىل 
پهسهيـمىسه، ھهمـىشه تۈرلۈك سهۋەبـلهر تۈپهيـلى جېدەل چـىقـىپـال تۇرسـا، بۇ خـىل ھالهت ئۆزىڭىزمۇ تۇيـمىغـان ھالـدا 
پـىسـخىكـىڭىزغـا زىيـان سـالـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. شۇڭا، بۇ خـىل ئهھۋالـغىمۇ جـىددىي مۇئـامـىله قـىلـىش، سهل 

قارىماسلىق كېرەك.  

ئهتـراپـىمـىزدىكـى كـىشـىلهرنـىڭ بـىزگه مۇنـاسـىۋەتـلىك پـىكـىرلـىرى ئهلۋەتـته قـىمـمهتـلىك، ئهمـما بۇ پـىكـىرلهرنـى 
كـىمـنىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـلىقـىمۇ ئـوخـشاشـال مۇھىم. ئېغىر دەرىجـىدە ئۆز مهپتۇن يـاكـى بـىزنـى ھاقـارەتـلىمهكـچى بـولـغان 
بـىرىنـىڭ گهپـلىرىگه بهك ئهسـتايـىدىل مۇئـامـىله قـىلـىشـنىڭ ھاجـىتـى يـوق. بۇنـداق كـىشـىلهر «پـىسـخىكـىڭىز بۇزۇلۇپتۇ، 
پـىسـخىكـا دوختۇرىغـا كۆرۈنۈپ بـاقسـىڭىز بـولغۇدەك» دېگهنـدەك گهپـلهرنـى بـىزنـى تېخىمۇ بـىئـارام قـىلـىش ئۈچۈن دېيىشـى 
مۇمـكىن. ئهمـما بـىز ئـىلـگىرى پـىكـىرىگه، ئهقـىل - پـاراسـىتـىگه ۋە يـاخشـى نـىيـىتـىگه ئـىشـىنـىدىغـان كـىشـىلهردىن 
«دوسـتۇم، پـىسـخىك دوختۇرىغـا كۆرۈنۈپ بـاقـساڭ قـانـداق؟ ئـىلـگىرىكـىگه ئـوخشـىمـايـال قـالـدىڭ. بهزى ئـىشـالرغـا بـىھۇدە 
كـىرىشـىپ قـالـغانـدەك تۇرىسهن. خـاپـىال كۆرۈنـىسهن» دېگهنـدەك پـىكـىرلهر كهلـسه، بۇ چـاغـدا بۇنـداق كـىشـىلهرنـىڭ 

پىكىرلىرىگه دىققهت قىلىش كېرەك. 

ئهگهر يۇقـىرىدا قهيـت قـىلـىنـغان مهسـىلـىلهرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى سـىزدە بـىرال ۋاقـىتـتا تېپىلـسا ھهمـدە بۇالرنـىڭ 
ئـاالمهتـلىرى ئۇزاقـتىن بېرى داۋامـلىشـىۋاتـقان بـولـسا، ھهتـتا داۋامـلىق كۈچـىيـىۋاتـقان بـولـسا، سـىزدە پـىسـخىكـىلـىق مهسـىله 

كۆرۈلگهن بولۇشى مۇمكىن.  

كۆپـىنـچه كـىشـىلهر پـىسـخىكـىلـىق مهسـىلـىلهرنـى ئۆزۈم ھهل قـىالاليـمهن دەپ ئـويـاليـدۇ، ئهگهر سـىزدىكـى مهسـىله 
تـولـىمۇ يېنىك بـولـسا ئۆزىڭىز ھهل قـىلـىپ كېتهلـىشـىڭىز مۇمـكىن. ئهمـما، سـىزدىكـى پـىسـخىكـىلـىق مهسـىله ئـوتتۇراھال 
يـاكـى ئېغىر دەرىجـىدە بـولـسا، (پـىسـخىك دوختۇر قـاتـارلـىقـالردىن) يـاردەم ئـالـماي تۇرۇپ، ئۇنـى ھهل قـىلـىش ئـاسـاسهن 
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مۇمـكىن ئهمهس. ئهمـما بهزىلهر «ئهگهر مهن بـىر پـىسـخولـوگـقا يـاكـى روھىي كېسهلـلهر دوختۇرىغـا كۆرۈنـسهم، كـىشـىلهر 
مېنى سـاراڭكهن دەپ قـالـمامـدۇ؟ بۇ قـانـداقمۇ ھهل قـىلـىش چـارىسـى بـولسۇن؟» دېيىشـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، نۇرغۇن 
پـىسـخىكـىلـىق مهسـىلـىلهرنـى گـاھىدا دورا ئـارقـىلـىق، گـاھىدا پـىسـخىكـىلـىق داۋاالش ئـارقـىلـىق، يهنه گـاھىدا ئـىكـكىسـىنـى 

بىرلهشتۈرۈش ئارقىلىق ناھايىتى ياخشى داۋالىغىلى بولىدۇ.  

مهن يهنه شۇنـىمۇ دەپ ئۆتهي، كـىشـىلهر ئـارىسـىدا پـىسـخىكـىلـىق كېسهلـلىكـلهرنـى داۋاالشـتا دورا ئـىشـلىتـىشـكه 
قـارىتـا بـىر تهرەپـلىمه قـاراش مهۋجۇت. ئهلۋەتـته، بۇ خـىل بـىر تهرەپـلىمه قـاراش ئۆزلۈكـىدىن پهيـدا بـولۇپ قـالـغان 
ئهمهس. دەرۋەقه، ئـىلـگىرى خـىزمـىتـىگه ئهسـتايـىدىل مۇئـامـىله قـىلـمايـدىغـان ۋە ئۆز كهسـپىنـى سۆيـمهيـدىغـان بهزى 
پـىسـخىك دوختۇرالر ھه دېگهنـدىال بـىمـارالرنـى چۈشكۈنلۈكـكه قـارشـى تۇرۇش دورىلـىرىنـى ئـىچـىشـكه بۇيـرۇۋەرگهچـكه، 
ئـاشۇنـداق بـىر تهرەپـلىمه قـاراش شهكـىلـلىنـىپ قـالـغان. ئهمـما مهن شۇنـى ئېنىق ئېيتىشـىم كېرەكـكى، بهزى ئهھۋالـالردا 
مۇئهيـيهن پـىسـخىكـىلـىق مهسـىلـىلهرنـى دورا ئـىشـلهتـمهي تۇرۇپ سـاقـايـتقىلـى بـولـمايـدۇ. ئهمـما نۇرغۇن پـىسـخىكـىلـىق 
مهسـىلـىلهرنـىڭ ئهڭ يـاخشـى ھهل قـىلـىش چـارىسـى ھهم دورا ئـىشـلىتـىش، ھهم پـىسـخىكـىلـىق داۋاالشـتۇر. بۇنـىڭغا ھهرگـىز 
سهل قـاراشـقا بـولـمايـدۇ. نـوقۇل دورا ئـارقـىلـىق داۋاالش، يـاكـى نـوقۇل پـىسـخىكـىلـىق داۋاالش بهزىدە ئۈنۈمسـىز بـولۇپ 

قالىدۇ. بۇ ئىككىسىنى بىرلهشتۈرگهندە، ياخشى نهتىجىگه ئېرىشهلهيمىز.  

ئهگهر سـىز يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان ئـاالمهتـلهرنـى بـاشـتىن كهچۈرۈۋاتـقان بـولسـىڭىز، نېمه قـىلـىشـىڭىز، ئـىشـنى 
قهيهردىن باشلىشىڭىز كېرەك؟ 

مهن ئـالـدى بـىلهن روھىي كېسهلـلىكـلهر دوختۇرىغـا تهكشۈرتۈشـىڭىزنـى تهۋسـىيه قـىلـىمهن. ئـاڭلىق دوختۇر يـاكـى 
روھىي كېسهلـلهر دوختۇرىنـىڭ يېنىغـا بـارسـىڭىز، ئۇ سـىزگه ھهم دورا ئـارقـىلـىق، ھهم پـىسـخىكـىلـىق داۋالـىنـىش تـوغـرىسـىدا 
يـاخشـى مهسـلىھهت بېرىدۇ. سـىز مۇشۇ ئۇسۇلـنى تـالـلىشـىڭىز كېرەك. ئهكسـىچه بـولـغانـدا يـىلـالر ئـاشۇنـداق ئۆتۈۋېرىدۇ. 

ئهمما، سىز ھهرگىزمۇ بۇنداق ئازاب ۋە زۇلمهت ئىچىدە ياشاشقا مهھكۇم ئهمهس. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://youtu.be/786GiMK9L0
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ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇمنى يهر شارىئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇمنى يهر شارىئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇمنى يهر شارى
ئىقتىسادىغا باغلىغان «تېرورلۇق كاپىتالىزمى»ئىقتىسادىغا باغلىغان «تېرورلۇق كاپىتالىزمى»ئىقتىسادىغا باغلىغان «تېرورلۇق كاپىتالىزمى»

ئۇيغۇر تهتقىقاتى

دهرىن بايلېر



ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇمنى يهر شارى ئىقتىسادىغا باغلىغان «تېرورلۇق كاپىتالىزمى» 

دەرېن بايلېر 

«كـىمـلىكـىڭ قېنى؟» دەپ ۋارقـىرىدى بـىر يـالـالنـما سـاقـچى مـاڭا. مهن ھهيـرانـلىق ئـىلـكىدە بېشىمـنى كۆتۈرۈپ 

ئۇنـىڭغا قـارىدىم. مهن ئـىمـكانـقهدەر بـاشـقىالرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـماسـلىق ئۈچۈن، ئـىزچـىل ھالـدا كۆزۈمـنىڭ بـاشـقىالرنـىڭ 

كۆزى بىلهن ئۇچرىشىپ قېلىشىدىن ساقلىنىپ كهلگهنىدىم. 

بۇ 2018 – يـىلـى 4 – ئـايـدا، ھهر ئـىكـكى يۈز مېتىردا بـىردىن تهكشۈرۈش پـونـكىتـى بـار قهشـقهر شهھىرىنـىڭ 

ساياھهت رايونىدا يۈز بهرگهن ۋەقه ئىدى. 

يـالـالنـما سـاقـچىالر ئـادەتـته كۆزئهيـنهكـلىك ئـاق تهنـلىكـلهرنـىڭ چهتـئهلـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى تـونۇۋاالاليـدۇ. ئهمـما، 

يـىلـالردىن بۇيـان، مهن ئـىنـسانشۇنـاسـلىق سۈپـىتـىم بـىلهن خـىتـايـنىڭ غهربـىي شـىمـالـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يـاشـاش 

ۋە خىزمهت قىلىش جهريانىدا، ھهمىشه خاتا ھالدا ئۇيغۇر دەپ قارىلىپ كهلدىم. 

«مهندە بۇ يهرنىڭ كىملىكى يوق، مهن چهتئهللىك، مهندە پهقهت پاسپورتال بار» دېدىم مهن خىتايچه.  

ئـىلـگىرىكـى بـىر تهكشۈرۈش پـونـكىتـىدا، بـىر ئۇيغۇر يـالـالنـما سـاقـچى مـاڭا ئـارتۇقـچه گۇمـان تۇغـدۇرمـاسـلىق 

ئۈچۈن ئۇيغۇرچه سۆزلـىمهسـلىكـنى جېكىلـىگهنـىدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، مهن تهكشۈرۈش پـونـكىتـىدا خـىتـايـچىال سۆزلهش 

ياكى يېزىش تاكتىكىسىنى قوللىنىپ كهلگهنىدىم. 

«ھه! مۇنـداق دەڭ، ئۇنـداقـتا مـاڭا پـاسـپورتـىڭىزنـى كۆرسـىتـىڭ» ــ دېدى يـالـالنـما سـاقـچىمۇ خـىتـايـچه 

سۆزلهشـكه ئۆتۈپ، ئۇنـىڭ (خـىتـايـچه) تهلهپپۇزىمۇ مېنىڭكىگه ئـوخـشاشـال تۈز ۋە ئۆلـچهمسـىز ئـىدى. ئۇ پـاسـپورتـىمـنى 

ۋاراقــالۋېتىپ، رەســىمــىمــنى كۆرۈپــال تــوخــتاپ قــالــدى ۋە «نېمانــچه يــوغــان ســاقــال بۇ!» دېدى. «بۇ مېنىڭ 

(ئـامېرىكـادىكـى) يۇرتۇمـدىكـى نۇرغۇن يـاشـالرنـىڭ ئۇسـلۇبـى» دېدىم مهن. 2014 - يـىلـى، «شـىنـجاڭ بـىرلـىكـسهپ 

بۆلۈمـى»نـىڭ دىنـىي تـارمـىقـى 55 يـاشـقا تـوشـمىغـان ئهرلهرنـىڭ سـاقـال قـويۇشـىنـى دىنـىي ئـاشقۇنلۇق ۋە تېرورلۇقـنىڭ 

ئېھتىمالىي ئىپادىلىرى قاتارىغا كىرگۈزگهنىدى. 

ئـاخـىرىدا، بـىر خـىتـاي ئهر پهيـدا بـولـدى، ئۇ قـورال ئېلىپ يۈرۈشـىگه رۇخـسهت قـىلـىنـغان «ھهقـىقـىي» سـاقـچى 

ئـىدى. ئۇ مهنـدىن ئـارقـا كۆرۈنۈشـىمـنى، نېمىشـقا سـايـاھهت قـىلـىۋاتـقانـلىقـىمـنى ۋە خـىتـاي تـىلـىنـى قـانـداق 

ئۆگهنـگهنـلىكـىمـنى سـورىدى. شۇنـداقـال، مېنى سـىسـتېمىدا تهكشۈرۈپ بـولـغانـلىقـىنـى، شۇڭا مـاڭا ئـاالقـىدار ھهمـمه 

نهرسىنى بىلىدىغانلىقىنىمۇ ئېيتتى. 

ئـاخـىرىدا، ئۇالر يهنـىال مېنىڭ ئـايـرىلـىشـىمـغا رۇخـسهت قـىلـدى. مهن ئۆزۈم تـونۇيـدىغـان نۇرغۇن كـىشـىلهرگه 

ئـوخـشاش الگېرغـا سـوالنـمىدىم، تۆۋەن مـائـاشـلىق زاۋۇتـالردا ئـىشـلهشـكىمۇ تهقسـىم قـىلـىنـمىدىم. مېنىڭ سـانـلىق 

مهلۇمـاتـلىرىم (مهزلۇم شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـىڭكىگه ئـوخـشاش) تـوپـالنـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما مېنىڭ ئـامېرىكـا 

پـاسـپورتـىم مـال - مۈلۈك ۋە ئهمـگىكـىمـنى قـانۇنلۇق ئـوغـرىلـىقـتىن قـوغـداپ تۇراتـتى. ئـومۇمهن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، مهن يهر 
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شـارىۋى كـاپـىتـالـىسـتىك ئـىقـتىسـادىي سـىسـتېمىنـىڭ، شۇنـداقـال ئۇنـى قۇرۇپ چـىقـقان ئـىمپېرىيهنـىڭ تـارىخـىنـىڭ ئـىچـىدە 

ئـىچـىدە يـاشـىغـانـلىقـىم ئۈچۈنـال، ئۆزۈم نۆۋەتـته تهتـقىق قـىلـىۋاتـقان كـونـترول ۋە «قـايـتا تهربـىيـىلهش» سـىسـتېمىسـىغـا 

كـىرىشـىپ قـالـغانـىدىم. ئـىجـتىمـائـىي ھايـاتـنىڭ رەقهمـلهشـتۈرۈلۈشـى، «تېرورلۇقـقا قـارشـى يهر شـارىۋى ئۇرۇش» ۋە ئهرزان 

بـاھالـىق تـاۋارالرغـا بـولـغان تهلپۈنۈش ھهمـمه يهرنـى قـاپـلىغـانـىدى. ئهمـما، قـوغـدىلـىدىغـان پۇقـرا بـولـمىش مهن ھېس 

قـىلـغان قـورقۇنـچ، كهمـىنه تهكشۈرۈش پـونـكىتـىدا شـاھىت بـولـغان، ئۇيغۇرالرنـىڭ تۇرمۇشـىغـا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىدىغـان 

كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئـالـدىدا پهقهتـال دېڭىزدىن تـامـچه ئـىدى، خـاالس. (مهن بۇ يهردىن قۇتۇاللـىغـان بـولـساممۇ،) 

ئهمما ئۇالرنىڭ قېچىش ئىمكانىيىتى يوق ئىدى. 

«تېرورلۇق كاپىتالىزمى» 

ئۆتـكهن بـىر نهچـچه يـىلـدا، مهن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تهكشۈرۈش پـونـكىتـى، الگېر ۋە زاۋۇتـالردا رول 

ئـويـنايـدىغـان سـىيـاسـىي ۋە ئـىقـتىسـادىي كۈچـلهرنـى چۈشهنـدۈرۈشـىمـگه يـاردەم بېرەلهيـدىغـان ئۇقۇم رامـكىسـىنـى بـارلـىقـقا 

كهلتۈردۈم ۋە بۇ ئۇقۇمـنى «تېرورلۇق كـاپـىتـالـىزمـى» دەپ ئـاتـىدىم. بۇ كـاپـىتـالـىزمـنىڭ ئـىرقـىي ۋە مـىلـلىي پهرق 

سهۋەبـلىك ھېس قـىلـىنـغان تهھدىتـتىن پـايـدىلـىنـىپ، يېڭى شهكـىلـدىكـى مهبـلهغ تـوپـاليـدىغـان ۋە دۆلهت كۈچـى ھاسـىل 

قـىلـىدىغـان يېڭى سـاھهسـى ئـىدى. كـاپـىتـالـىزىمـنىڭ يېڭى سـاھهلـىرىنـى بهرپـا قـىلـىش ئـىلـگىرى بـازار سـىرتـىدا بـولـغان 

نهرسـىلهرنـى تـاۋارغـا ئـايـالنـدۇرۇشـنى كۆرسـىتـىدۇ. ئـىلـگىرى، بۇ تهبـىئـىي بـايـلىقـالرنـى قېزىش، مۇسـتهمـلىكه يهرلـىرىنـى 

مۈلۈكـكه ئـايـالنـدۇرۇش ۋە سـانـائهت ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە، مۇئهيـيهن بـىر ئـىرقـقا تهۋە كـىشـىلهرنـى 

تۆۋەن مـائـاش بـىلهن يـاكـى پۈتۈنـلهي مـائـاشسـىز ئـىشـلهشـكه مهجبۇرالش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـاالتـتى. دەۋرىمـىزدە 

بـولـسا، سۈنـئىي ئـىدراك تهتـقىقـاتـىدىكـى بۆسۈشـلهر ئـىنـسانـالرنـىڭ مهۋجۇدىيـىتـىنـى ئۆزگهرتـىۋاتـقان ئهھۋالـدا، ئـىجـتىمـائـىي 

تۇرمۇشـنىڭ (قـىلـمىش ۋە بـىئـولـوگـىيهلـىك سـانـلىق مهلۇمـات دېگهنـدەك) ئـىلـگىرى ئۆزگهرتـىلـمىگهن تهرەپـلىرى ئۈنۈم، 

ئـىسـتهك ۋە جـىنـايهت قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆلـچهيـدىغـان ۋە شۇالردىن بېشارەت بېرەلهيـدىغـان مهھسۇالتـالرنـى يـاسـاشـقا 

ئـىشـلىتـىلـمهكـته. سـانـلىق مهلۇمـاتـالر تېخنىكـىنـىڭ يـاردىمـى بـىلهن بـاھالـىنـىدىغـان مهزكۇر «تۆتـىنـچى قېتىمـلىق سـانـائهت 

ئـىنـقىالبـى» ھهربـىي - سـانـائهت بـىرلهشـمه گهۋدىسـىنـىڭ خـىتـاي، ئـامېرىكـا، ئـىسـرائـىلـىيه ۋە بـاشـقا جـايـالردىكـى 

تېخنىكـىدا يېڭىلـىق يـارىتـىشـتىكـى ھهمـدە دۆلهت ئـىقـتىسـادى قۇرۇلۇشـىدىكـى ئـاچقۇچلۇق رولـىنـى، شۇنـداقـال ھۆكۈمهت 

ۋە شـىركهتـلهرنـىڭ تېخنىكـا كهسـپىنـى ھايـاتـنىڭ يېڭى سـاھهلـىرىگه كېڭهيـتىش ئۈچۈن ھهربـىي ۋە ئـامـانـلىق سـاقـالش 

قـورالـلىرىدىن قـانـداق پـايـدىالنـغانـلىقـىنـى گهۋدىلهنـدۈردى. دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدا، دۆلهتـلهر ۋە شـىركهتـلهر 

كـىشـىلهرنـى كـونـترول قـىلـىپ، ئهمـگهك كۈچـلىرىنـى (ئۆزى خـالـىغـانـچه) تـىزگـىنـلهش ئۈچۈن، رەقهمـلىك ئـىسـپات ئېلىش 

قـورالـلىرى، بـىئـولـوگـىيهلـىك ئـاالھىدىلـىكـلهرنـى تهكشۈرۈش پـونـكىتـى ۋە رەسـىم تـونۇش سـىسـتېمىسـى قـاتـارلـىق ئۇچۇر ئۇل 

مۇئهسسهسهلىرىنى ئىشقا سالماقتا. 

تېرورلۇق كـاپـىتـالـىزمـى تېخنىكـىلـىق زۇلۇمـنى دۇنـيا ئـىقـتىسـادىغـا بـاغـلىدى. كۆزىتـىش ۋە ئـامـانـلىق سـاقـالش ئۇل 

مۇئهسـسهسه سـىسـتېمىسـىدا ئهسـلىدىنـال بـار بـولـغان بـىلـىم مۈلۈك ھوقۇقـىدىن ھالـقىغـان ھالـدا ئـىجـاد قـىلـىنـغان تۇنـجى 

مهبـلهغ شهكـلى سـانـلىق مهلۇمـات (Data) بـولـدى. خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى «ئۇرۇش رايـونـى» 

دەپ تهبـىرلـىشـى سهۋەبـلىك، بۇ يهردە سـانـلىق مهلۇمـات كۆجۈمـلهشـكهن (يهنـى سـانـلىق مهلۇمـاتـقا بـولـغان ئېھتىيـاج 
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ئـىنـتايـىن يۇقـىرى) مۇھىت يـارىتـىلـىپ، خـىتـايـدىكـى بـىر قـىسـىم چـوڭ كۆلهمـلىك خۇسۇسـىي ۋە دۆلهت ئـىلـكىدىكـى 

تېخنىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ رەقهمـلىك ئـىسـپات تـوپـالش تېخنىكـىسـى، رەسـىم، چـىراي ۋە تـىل تـونۇش قـاتـارلـىق سـاھهلهردە 

يېڭى قــورالــالرنــى تهرەقــقىي قــىلــدۇرۇشــىغــا ئــىمــكانــىيهت تۇغۇلــدى. چــىراي سۈرىتــىدىن تــارتــىپ مۈڭگۈزپهردە 

سـىكـانـىرالشـقىچه، ئـاۋاز ئـىمـزاسـىدىن رەقهمـلىك ئـارخـىپـقىچه، مهزكۇر شـىركهتـلهر ئـىزچـىل ھالـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

15 مـىلـيون مۇسۇلـمان ھهقـقىدە سـانـلىق مهلۇمـات ئهۋرىشـكىلـىرىنـى تـوپـلىمـاقـتا. مهزكۇر سـىسـتېما يـاۋروپـا ۋە شـىمـالـىي 

ئـامېرىكـادىكـى گۇگۇلـدىن پـاالنـتىرغـىچه (Palantir) بـولـغان خۇسۇسـىي شـىركهتـلهر تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان سـانـلىق 

مهلۇمـاتـالرنـى تـوپـالش قـىلـمىشـىنـى ئهكـس ئهتتۈرگهن ۋە ئۇنـى تېخىمۇ ۋايـىغـا يهتكۈزگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر، قـازاق ۋە بـاشـقا مۇسۇلـمانـالر غهربـتىكـى پۇقـراالر بهھرىمهن بـولـىدىغـان ئـىسـتېمالـچىالرنـىڭ 

ئىجازەت بېرىش – بهرمهسلىك ھوقۇقى ۋە باشقا قانۇنىي ھوقۇقالردىن مهھرۇم قىلىنغانىدى. 

ئـىكـكىنـچى خـىل كـاپـىتـال شهكـلى رەقهمـلىك قـورشـاۋ سـىسـتېمىسـىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىلـغان 

مهجبۇرىي ئهمـگهك كۈچـلىرىدۇر. 2018 - يـىلـىدىن بـاشـالپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ 

تهرەقـقىيـاتـقا مهسـئۇل تـارمـاقـلىرى الگېر ۋە قـايـتا تهربـىيـىلهش سـىسـتېمىسـىنـى 1990 - يـىلـالردا مهزكۇر رايـونـغا خـىتـاي 

كۆچـمهنـلهرنـى جهلـپ قـىلـىش ئۈچۈن قـولـلىنـىلـغان نېفىت، تهبـىئـىي گـاز، پـاخـتا ۋە پهمـىدۇر بـايـلىقـلىرىنـىڭكىگه 

سېلىشـتۇرۇشـقا بـولـىدىغـان كۆلهمـدىكـى «ئـىقـتىسـادىي ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ» دەپ تهسۋىرلهپ كهلـدى. جـازا الگېرلـىرى 

الگېردىن زاۋۇتـقىچه بـولـغان لـىنـىيهدە ھهرۋاقـىت نهچـچه يۈزمـىڭلىغـان مهھبۇسـنىڭ بـار بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـدى. 

ئهقـلىيـفونـنى ئـىز قـوغـالپ تهكشۈرۈش، تهكشۈرۈش پـونـكىتـى، يۈز سـىكـانـىرالش قـاتـارلـىقـالردىن تهشـكىل قـىلـغان كۆزىتـىش 

سـىسـتېمىسـى ئۇيغۇر ۋە قـازاقـالرنـى خـىتـاي دائـىرىلـىرى بهلـگىلـىگهن جـايـدا تۇرغۇزۇپ، ئهمـگهك كۈچـلىرىنـى 

رايـىشـالشـتۇردى. مۇھىمـى، بۇ سـىسـتېمىدا ئـىشـلهپـچىقـىرىلـغان مهھسۇالتـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئېكسپورت قـىلـىنـىدۇ. ئهنه 

شۇ ۋەجىدىن، ئۇيغۇرالرنىڭ مهجبۇرىي ئهمگىكىنى يهر شارى كاپىتالىزمىنىڭ يېڭى ساھهسى دەپ چۈشىنىش كېرەك. 

تېرورلۇق كـاپـىتـالـىزمـى «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» شـوئـارىدىن پـايـدىلـىنـىپ، دۆلهت كـاپـىتـالـى ۋە خۇسۇسـىي 

كـاپـىتـالـنىڭ سـانـلىق مهلۇمـات ۋە ئهمـگهكـنى كۆپ تهلهپ قـىلـىدىغـان كهسـىپـلهرگه سـالـغان مهبـلىغـىنـى ۋە ئـىشـچىالرنـىڭ 

تۇتۇپ تۇرۇلۇشـىنـى يـوللۇقـالشـتۇرۇشـقا ئۇرۇنـىدۇ. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئۆز تهسهۋۋۇرىدىكـى ئۇيغۇر ۋە قـازاق تهھدىتـىنـى ـــ 

شۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا يـوشۇرۇنۇپ يۈرگهن يۈزمـىڭلىغـان تېرورچـىنـى ـــ «بـايـقاش» ۋە «ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىش» ئۈچۈن 

يېڭى تېخنىكـىالرنـى ئـىشـقا سـالـدى – دە، بۇ خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ ۋە ئۇنـىڭ خـىتـاي پۇقـرالـىرىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋە 

قـازاقـالرنـىڭ يهرلـىرىنـى ۋە ئهمـگهك كۈچـىنـى «قـانۇنلۇق» رەۋىشـته ئـىگـىلـىۋېلىشـىغـا ئـىمـكانـىيهت يـاراتـتى. مهن «تېرورلۇق 

 Terror Capitalism: Uyghur) «كـاپـىتـالـىزمـى: خـىتـاي شهھىرىدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ مهھرۇملۇقـى ۋە مهردانـىلـىكـى

Dispossession and Masculinity in a Chinese City) نــامــلىق ئېتنوگــرافــىيهدە، مۇســتهمــلىكــىچــىلــىك 

پـروجېكتىنـىڭ كـاپـىتـالـىزىمـنىڭ يېڭى كېڭىيـىش سـاھهسـى ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا تهپسـىلـىي تـوخـتىلـىپ، 

مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك بـىلهن كـاپـىتـالـىزمـنىڭ ئـورتـاق شهكـىلـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈردۈم. «الگېرالردا: خـىتـايـدىكـى 

يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق سۈرگۈنـگاھ» (In the Camps: China’s High - Tech Penal Colony) نـامـلىق يهنه بـىر 

كـىتـابـتا بـولـسا، مهن ئۇيغۇرالر دۇچ كهلـگهن سـىسـتېمىالرنـىڭ نـازارەت قـىلـىش بـىلهن قـانـداق بـاغـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى، 

شۇنـداقـال مهزكۇر سـىسـتېمىالرنـىڭ (ئۇيغۇر، قـازاق قـاتـارلـىق) قـوغـدالـمىغـان كـىشـىلهرنـىڭ ئهمـگىكـىنـىڭ يۈكـسهك دەرىجـىدە 

ئېكىسپىالتاتسىيه قىلىنىشىغا قايسى رەۋىشته يانتاياق بولىدىغانلىقىنى مۇھاكىمه قىلدىم. 
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قۇرۇلما خاراكتېرلىك دۈشمهنلىك تارىخى 

ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ 90 - يـىلـلىرىغـا كهلـگهنـدە، خـىتـاي يهر شـارى كـاپـىتـالـىزمـىغـا يۈزلهنـگهن بـازار ئـىقـتىسـادىنـى 

تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇشـقا بـاشـلىغـانـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى ئۇيغۇرالر كۆپ سـانـلىقـنى تهشـكىل قـىلـغان 

رايـونـالر ـــ بۇ يهرلهردە ئۇيغۇرالر ئـومۇمـىي نـوپۇسـنىڭ تـوقـسان پـىرسهنـتتىن كۆپـرەكـىنـى ئـىگـىلهيـدۇ ـــ ئـانـدىن 

كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـى پـروجېكتىنـىڭ نـىشـانـىغـا ئـايـالنـدى. ئـىلـگىرى، خـىتـاي مهزكۇر رايـونـنىڭ شـىمـالـىدا 

(خـىتـايـالردىن تهشـكىل قـىلـىنـغان) ئـايـرىۋېتىلـگهن ئـولتۇراق رايـونـالرنـى قۇرغـان ئـىدى، ئهمـما دۇنـيا بـازىرى ۋە خـىتـاي 

دۆلـىتـى خـىتـايـالرنـىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى) ئۇيغۇرالر كۆپ سـانـلىقـنى ئـىگـىلهيـدىغـان رايـونـالرغـا كهڭ 

كۆلهمـدە كۆچۈشـىگه ئـىلھام بهرگهنـدە، كۆچـمهنـلهر مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـىنـىڭ تـىپـىك ئـىپـادىلـىرى سۈپـىتـىدە، ئۇيغۇرالر ئۆز 

زېمىنـىدىن ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلـىدىن مهھرۇم قـىلـىنـدى، مهسـچىت، مهكـتهپ ۋە بـانـكا قـاتـارلـىق ئۇيغۇرالرغـا تهۋە 

مۇئهسـسهسهلهر ئۇالردىن تـارتـىۋېلىنـدى. دەل مۇشۇ مهزگـىلـدە، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى نېفىت ۋە تهبـىئـىي گـاز زاپـىسـى 

دۆلهت ئـىگـىدارچـىلـىقـىدىكـى پـايـدىنـى كۆزلهيـدىغـان شـىركهتـلهرنـىڭ دىقـقهت مهركـىزىگه ئـايـالنـدى. شۇنـىڭدىن كېيىن، 

شهرقـىي تۈركـىسـتان خـىتـاي ئـىشـلىتـىدىغـان نېفىت ۋە تهبـىئـىي گـازنـىڭ تهخـمىنهن يـىگـىرمه پـىرسهنـتىنـى تهمـىنـلهيـدىغـان 

مهنـبهگه ئـايـالنـدى. ئۇنـىڭ خـىتـايـنىڭ كۆمۈر زاپـىسـىدا ئـىگـىلـىگهن نـىسـبىتـى تېخىمۇ يۇقـىرى. شۇنـداقـال، مهزكۇر رايـون 

ھازىر دۇنـيادىكـى پـاخـتا ۋە پهمـىدۇرنـىڭ تهخـمىنهن يـىگـىرمه پـىرسهنـتىنـى ئـىشـلهپـچىقـىرىدۇ. خـىتـاي پهنـلهر ئـاكـادېمىيهسـىدە 

ئـىشـلهيـدىغـان ئۇيغۇر تهتـقىقـاتـچىلـىرىنـىڭ كۆرسـىتـىشـىچه، يهرلـىك ھۆكۈمهتـلهرنـى كۆچـمهنـلهر بـاشقۇرۇشـقا بـاشـلىغـانـدا، 

يۈكـسهك دەرىجـىدە ئېكىسـپىالتـاتسـىيه قـىلـىدىغـان ئـىجـارىكهش (ئـورتـاقـچى) دېھقانـچىلـىق سـىسـتېمىسـىنـى بهرپـا قـىلـغان 

بـولۇپ، بۇ سـىسـتېما ئۇيغۇر دېھقانـلىرىدىن (ھۆكۈمهت بهلـگىلـىگهن) مۇئهيـيهن زىرائهتـلهرنـى تېرىشـنى، ئـانـدىن 

مهھسۇالتـنى دۆلهت ئـورۇنـالشـتۇرغـان سېتىۋالغۇچـىالرغـا، چېكىدىن ئـاشـقان دەرىجـىدىكـى تۆۋەن بـاھادا سېتىشـنى تهلهپ 

قـىلـغان. شۇنـداقـال، ئۇيغۇرالرنـى خـىزمهت ئـىزدەش ئۈچۈن يېزا - قـىشـالقـالردىن شهھهر مهركـىزىگه كۆچۈشـكه 

مهجبۇرلىغان. بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇرالرنىڭ كهڭ كۆلهمدە ئىشسىز قېلىشىغا سهۋەب بولغان.  

2009 - يـىلـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىدىكـى بـىر زاۋۇتـتا ئـىكـكى ئۇيغۇر ئـىشـچىسـى سـان – سـانـاقسـىز خـىتـاي 

ئــىشــچىلــىرى تهرىپــىدىن كــوللېكتىپ ھالــدا ۋەھشىيــلهرچه ئۆلتۈرۈۋېتىلــگهنــدىن كېيىن، بۇ جــىددىيــلىك شهرقــىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ مهركـىزى ئۈرۈمـچىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ كـوچـىغـا چـىقـىپ كهڭ كۆلهمـلىك نـامـايـىش قـىلـىشـىغـا سهۋەب بـولـدى 

ۋە بۇ تـىنـچ نـامـايـىش سـاقـچىالر تهرىپـىدىن زوراۋانـالرچه بـاسـتۇرۇلـغاچـقا، ئـاخـىرىدا مـالـىمـانـچىلـىقـقا ئـايـلىنـىپ كهتـتى. 

يهرلـىك دائـىرىلهر بۇنـىڭغا پۈتۈن شهرقـىي تۈركـىسـتان مـىقـياسـىدىكـى ھهربـىيـلهشـتۈرۈلـگهن «قـاتـتىق زەربه» ھهرىكـىتـى 

ئـارقـىلـىق ئـىنـكاس قـايتۇردى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، دۆلهتـنىڭ خـىتـايـالرنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـولتۇراقـلىشـىشـقا 

داۋامـلىق ئـىلھامـالنـدۇرۇشـى نهتـىجـىسـىدە، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى يهرلهرنـىڭ خـىتـايـالر تهرىپـىدىن 

ئـىگـىلـىنـىش نـىسـبىتـى ئـاشـتى. 2013 - يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرى ۋە 2014 - يـىلـىنـىڭ بېشىدا، ئۇيغۇر پۇقـرالـىرى بېيجىڭ، 

كۈنـمىڭ ۋە ئۈرۈمـچىدىكـى خـىتـاي پۇقـراالرغـا قـارىتـا زوراۋانـلىق ھۇجۇمـلىرىنـى قـوزغـىدى. دۆلهت دائـىرىلـىرى بۇ 

ھۇجۇمـالرغـا قـايتۇرۇلـغان ئـىنـكاس سۈپـىتـىدە، مۇسۇلـمانـالرنـىڭ مهسـچىتـلهردە نـامـاز ئـوقۇش ۋە رامـىزانـدا روزا تۇتۇش 

قـاتـارلـىق دىنـىي پـائـالـىيهتـلىرىنـى دىنـىي ئـاشقۇنلۇقـنىڭ «روھىي كېسهلـلىكـى»نـىڭ تـارقـىلـىشـىنـىڭ ئـاالمهتـلىرى دەپ 
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تهسۋىرلهشـكه بـاشـلىدى. «تېرورلۇقـقا قـارشـى خهلـق ئۇرۇشـى» ئهمهلـىيهتـته ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇسۇلـمانـلىق كـىمـلىكـىنـى، 

ھهتتا مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا ئۇيغۇرلۇق كىملىكىنى يوقىتىش پىالنىغا ئايالندى. 

دۆلهت ئـورگـانـلىرى ھوقۇقـنى خۇسۇسـىي شـىركهتـلهرگه ۋە يـالـالنـما سـاقـچىالرغـا ئۆتكۈزۈپ بهردى ۋە يۈزلـىگهن 

چـوڭ كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرىنـى قۇردى. زامـانـىۋى تېخنىكـا سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئۈسـتۈن سهۋىيهسـىنـى ئۆزىدە ھازىرلـىغـان 

كۆزىتـىش كهسـپىنـى بـارلـىق كهلتۈرۈش ئۈچۈن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تهبـىئـىي بـايـلىقـقا تـايـىنـىدىغـان ئـىگـىلـىكـتىن 

نهپـكه ئېرىشـكهن خۇسۇسـىي سـانـائهتـچىلهر ۋە خـىتـاي كۆچـمهنـلهر ھۆكۈمهت بـىلهن خۇسۇسـىيـالرنـىڭ شېرىكـلىك 

مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ شـىددەت بـىلهن كۈچهيـتىلـىشـى نهتـىجـىسـىدە ھهرىكهتـكه كهلتۈرۈلـدى. 2016 - ۋە 2017 - يـىلـلىرى، 

خـىتـاي شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئۇچۇر بـىخهتهرلـىكـى سـاھهسـىگه تهخـمىنهن 7 مـىلـيارد 200 مـىلـيون دولـالر مهبـلهغ 

سېلىپ، جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى راسـخوتـىنـى تـوقـسان پـىرسهنـتتىن كۆپـرەك ئـاشۇردى. شۇ يـىلـى، دۆلهت بۇ رايـونـدىكـى 

خۇسۇسـىي شـىركهتـلهر بـىلهن تهخـمىنهن 65 مىـليـارد دولالرلىـق ئۇل مۇئهسسـهسه قۇرۇلۇشىـ توـختـامىـ تۈزۈشتـى، شۇندـاقال 

يهرلـىك ھۆكۈمهت ئـورۇنـلىرىغـا 160 مـىلـيارد دولـالر راسـخوت ئـاجـراتـتى، بۇ ئـىلـگىرىكـىدىن تهخـمىنهن ئهلـلىك پـىرسهنـت 

كۆپ ئـىدى. ئـاشۇرۇلـغان مهزكۇر راسـخوتـنىڭ كۆپ قـىسـمى تۇتۇپ تۇرۇش مهركهزلـىرىنـى قۇرۇشـقا ئـىشـلىتـىلـگهن 

بـولسـىمۇ، ئۇ يهنه چـىراي تـونۇش ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه تهكشۈرۈش پـونـكىتـىدىن تـوققۇز مـىڭنى قۇرۇشـقا ۋە بۇ پـونـكىتـالردا 

ئـىشـلهيـدىغـان 60 مـىڭدىن ئـارتۇق تۆۋەن دەرىجـىلـىك خـىزمهتـچىنـى يـالـالشـقىمۇ ئـىشـلىتـىلـگهن. مهزكۇر خـىزمهتـچىلهرگه 

يهرلـىك مۇسۇلـمان خهلـقنىڭ ئهقـلىيـفونـلىرىنـى سـىكـانېرالپ، ئۇالرنـىڭ ئۆتمۈشـتىكـى دىنـىي ۋە سـىيـاسـىي قـىلـمىشـلىرىغـا دائـىر 

«مىكرو يىپ ئۇچى»لىرىنى تاپىدىغان ئۈسكۈنىلهر سهپلهپ بېرىلگهنىدى. 

سـىدنېي ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى تهتـقىقـاتـچى دېيۋىد بـروفـىنـىڭ (David Brophy) كۆرسهتـكىنـىدەك، بۇ رايـونـدا 

بهرپـا قـىلـىنـغان سـىسـتېما دۇنـيادىكـى ھۆكۈمهتـلهر، بـولۇپمۇ ئـىسـرائـىلـىيه ۋە ئـامېرىكـا قـولـالنـغانـغا ئـوخـشاش «تېرورلۇقـقا 

قـارشـى تۇرۇش» ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان. بۇ ئـامـىلـالرنـىڭ ئـىچـىدىكـى ئهڭ مۇھىمـى «تـوپـىالڭغا قـارشـى تۇرۇش 

نهزەرىيهسـى»دۇر. ھهربـىي ۋە ئـامـانـلىق سـاقـالش ئـىلـمىنـىڭ بۇ خـىل ئـاسـاسـلىق شهكـلى ـــ پۈتۈن خهلـققه قـارىتـا 

تهلتۆكۈس ئـىسـتىخـبارات خـىزمـىتـىنـى قـانـات يـايـدۇرۇش؛ تـوپـىالڭچى دەپ بېكىتـىلـگهنـلهرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه تـورىنـى 

بـىتـچىت قـىلـىش ۋە «قـالـغان كـىشـىلهرنـىڭ كۆڭلىنـى ئۇتۇش»تـىن ئـىبـارەت ئۈچ خـىل ئـامـىلـنى ئـالـدىنـقى شهرت قـىلـغان. 

2000 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا، پېترائۇسـنىڭ (Petraeus) «تـوپـىالڭغا قـارشـى تۇرۇش نهزەرىيهسـى» ئـافـغانـىسـتان ۋە 

ئـىراقـتا قـولـلىنـىلـىپ ئۇزۇن ئۆتـمهي، خـىتـايـدىكـى ئـامـانـلىق سـاقـالش ۋە ھهربـىي سـاھه نهزەرىيهچـىلـىرى ئۇنـى ئۆز دۆلـىتـىگه 

تهدبـىقـالشـنىڭ كـويـىغـا چۈشـتى. ئۇالر ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه يـاۋروپـا ۋە شـىمـالـىي ئـامېرىكـادىكـى «زوراۋان ئـاشقۇنلۇقـقا قـارشـى 

تۇرۇش» نـامـىدىكـى ئـاتـالـمىش ئـالـدىنـى ئېلىش خـاراكتېرلـىك ئـامـانـلىق سـاقـالش پـروگـرامـمىلـىرىنـى ئۆز ئـىشـغالـىيـىتـى 

 Arun) ئـاسـتىدىكـى مۇسۇلـمانـالرغـا قـانـداق تهدبـىقـالش ھهقـقىدىمۇ كـالـال قـاتۇرۇشـقا بـاشـلىدى. ئـارۇن كۇنـدىنـانـىغـا

Kundnani) ئـوخـشاش تهنـقىدىي تېرورلۇق تهتـقىقـاتـچىلـىرى كۆرسهتـكهنـدەك، بۇ پـىالنـالر «تهقۋادارلـىقـتىن دېرەك 

بېرىدىغـان ئـىسـالمـىي ئـىبـادەتـلهر زوراۋان قـىلـمىشـالرغـا سهۋەب بـولـىدۇ» دېگهن خـاتـا پهرەزگه تـايـانـغان. ئهمهلـىيهتـته، 

«تـوپـىالڭغا قـارشـى تۇرۇش نهزەرىيهسـى» ۋە «زوراۋان ئـاشقۇنلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش پـروگـرامـمىسـى» ئـىسـالمـغا بـولـغان 

دۈشمهنلىكنى تۈزۈملهشتۈردى. 
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يېقىنـقى مـاقـالهمـدە كۆرسـىتـىپ ئۆتـكىنـىمـدەك، خـىتـايـنىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى ـــ بـولۇپمۇ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ـــ سـاقـچى مهكـتهپـلىرىدە، نهزەرىيهشۇنـاسـالر ۋە دۆلهت ئـورگـانـلىرى يۇقـىرىقـى ئـىكـكى ئهنـدىزىنـى 

بـىرلهشـتۈرۈپ، ئۇالرنـى خـىتـايـنىڭ «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» ئـىسـتراتېگىيهسـىگه تهدبـىقـالشـقا بـاشـلىدى. ئهمهلـىيهتـته، 

خـىتـايـدا «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش»نـىڭ نـىشـانـى پهقهتـال تۈركـىي مۇسۇلـمانـالر، بـولۇپمۇ ئۇيغۇرالر ئـىدى. شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى جـامـائهت خهۋپسـىزلـىكـى تـارمـاقـلىرى بۇ رامـكىالردىن پـايـدىلـىنـىپ ئـىسـتىخـبارات ھهرىكهتـلىرىنـى ۋە 

ئۆزلـىرىنـىڭ يهرلـىك خهلـقكه قـارىتـىلـغان بـاھاالش خـىزمـىتـىنـى سـىسـتېمىالشـتۇردى. ھهتـتا، جـازا الگېرلـىرىدىمۇ ئـامېرىكـا 

ئـارمـىيهسـىنـىڭ ئـىراقـتىكـى مهھبۇسـالرنـى تۈرگه ئـايـرىش مېتودى، شۇنـداقـال «زوراۋان ئـاشقۇنلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش 

پروگراممىسى»دا ئىجاد قىلىنغان «جىنايهتتىن ئىلگىرىكى» بوشلۇق تهقلىد قىلىنغان.  

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى الگېر سـىسـتېمىسـىنـىڭ شۇ تۈردىكـى بـاشـقا سـىسـتېمىالر بـىلهن بـولـغان پهرقـى ئۇنـىڭ 

كۆلـىمـىدىن بـاشـقا، «ئـىدىيه ئـىسـالھاتـى»نـى تهكـىتـلهش مېتودىدۇر. خـىتـاي بۇ يهردە قـايـتا تهربـىيهلهش الگېرىنـىڭ مـاۋ 

زېدوڭچى مـىراسـلىرىنـى بهرپـا قـىلـماقـتا. ئـىراقـقا كهلـسهك، «ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى ئۆزى يېقىنـدىال ۋەيـران قـىلـىۋەتـكهن ۋە 

ئـىشـغال قـىلـىۋالـغان دۆلهتـتىكـى خهلـقنىڭ كۆڭلىنـى ئۇتۇش»تـىكـى مهقـسهت ئـامېرىكـالـىق كۆچـمهنـلهرنـىڭ 

مۇسـتهمـلىكـىسـىنـى بهرپـا قـىلـىشـتىن بهكـرەك، ئـامېرىكـا كـاپـىتـالـىنـىڭ مهنـپهئهتـىنـى قـوغـدايـدىغـان، ئـامېرىكـاغـا ئـاالھىدە 

ئـىمـتىيـاز بېرىدىغـان ھۆكۈمهت قۇرۇشـتۇر. شۇڭالشـقا، مهزكۇر ئـىراق ھۆكۈمـىتـى خهلـق ئـارىسـىدىن تـالـالنـغان، ئهمـما 

ئـامېرىكـانـىڭ ھهربـىي قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهن رەھبهرلهردىن تهشـكىل تـاپـقان. بۇنـىڭ ئهكسـىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

مهزكۇر پـروگـرامـما ھهم جـازاالش، ھهم «ئۆزگهرتـىش» خـاراكتېرىگه ئـىگه، شۇنـداقـال ئۇ مۇسۇلـمان بـولـمىغـان خـىتـاي 

دائىرىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ كۆچمهن ۋاكالهتچىلىرى تهرىپىدىن ئىجرا قىلىنىدۇ ۋە باشقۇرۇلىدۇ. 

قايتا تهربىيهلهشكه يانداشقان ئهمگهك تۈزۈمى 

مهن يۇقـىرىدا شهخسـىي تېخنىكـا شـىركهتـلىرىنـىڭ دۆلهتـنىڭ كۈچـى ۋە ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي مهنـپهئهتـى ئۈچۈن 

بـازار ئۈلۈشـىنـى كېڭهيـتىش ۋە سـانـلىق مهلۇمـات تـوپـالش ئۇسۇلـى تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـدىم. ئهمـما، بۇ خـىل تـىزگـىنـلهش 

سـىسـتېمىسـى ئهمـگهكـكه مۇنـاسـىۋەتـلىك مهبـلهغ جۇغـالش پـائـالـىيـىتـى كېڭهيـتىش ئۈچۈن قـايسـى رەۋىشـته خـىزمهت 

قىلىدۇ؟ 

2017 - يـىلـىدىن بـاشـالپ، خـىتـايـنىڭ شهرقـىدىكـى شهھهرلهردىكـى زاۋۇت خـوجـايـىنـلىرى قـايـتا تهربـىيهلهش 

الگېرى سـىسـتېمىسـىغـا، شۇنـداقـال مهزكۇر سـىسـتېمىغـا بهنـد قـىلـىنـغان ئهرزان ئهمـگهك كۈچـىگه ۋە تـولۇقـلىمـىغـا بـاغـالنـغان، 

يېڭى قۇرۇلـغان سـانـائهت بـاغـچىلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىش ئۈچۈن شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كېلىشـتى. مهزكۇر زاۋۇت 

خـوجـايـىنـلىرى ئۆزىنـىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش بـازىسـىنـىڭ بـىر قـىسـمىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كۆچۈرۈش ئـارقـىلـىق، 

شـىركهتـلىرىنـىڭ سـىيـاسـىي ئـورنـىنـى ئۆزلـىرى تهۋە ئۆلـكه دەرىجـىلـىك دۆلهت ئـورگـانـلىرىنـىڭ قـوغـدىشـىغـا ئېرىشـتۈردى، 

شۇنـداقـال ئۇالر (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) الگېر ۋە بـىخهتهرلـىك سـىسـتېمىسـىنـىڭ يـاردىمـىدە ئـىشـلهپـچىقـىرىش كۆلـىمـىنـى 

بـىمـاالل كېڭهيـتىش ئـىمـكانـىيـىتـىگـىمۇ ئـىگه بـولـدى. خـىتـايـدىكـى ئـومۇمـىي پـاخـتىنـىڭ 85 پـىرسهنـتى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىن چـىقـىدۇ، خـىتـاي ھهم كـىيـىم - كېچهك ئـىشـلهپـچىقـىرىش سـاھهسـىدىكـى خـىزمهتـنىڭ تهخـمىنهن ئـون 

پىرسهنتىنى شهرقىي تۈركىستانغا يۆتكهش كويىدا. 
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زاۋۇت بـىنـاسـىنـىڭ ئـىچـى بۇ ئـىشـچىالرنـىڭ دۇنـياسـىنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى تهشـكىل قـىلـىدۇ. ئۇالر خـىتـاي 

ئۆلـكىلـىرىدىكـى كۆچـمه ئـىشـلهمـچىلهرگه ئـوخـشاش، ئـىشـلهپـچىقـىرىش بـازىسـى بـار قـورۇنـىڭ ئـىچـىدە يېتىپ - قـوپـىدۇ. 

ئهمــگهك كۈچــى تهتــقىقــاتــچىلــىرىدىن پــان نــىگــاي (Pun Ngai) ۋە كــىرىس ســىمــىس (Chris Smith) بۇ 

ئـورۇنـالشـتۇرۇشـنى «يـاتـاقـلىق ئهمـگهك سـىسـتېمىسـى» دەپ ئـاتـايـدۇ. ئۇالرنـىڭ تهتـقىقـاتـلىرىدا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بۇ خـىل 

مۇھىت زاۋۇت خـوجـايـىنـلىرىنـىڭ ئـىشـچىالردىن ئـىسمېنا قـوشۇپ ئـىشـلهشـنى، ھهتـتا ھهپـته ئـاخـىرىدىمۇ ئـىشـلهشـنى تهلهپ 

قـىلـىشـىنـى؛ ھهمـدە (شـارائـىتـى نـاچـار بـولسـىمۇ) تۇرالغۇ چـىقـىمـىنـى كۆتۈرگهنـلىكـى ئۈچۈن، ئـىشـچىالرنـىڭ مـائـاشـىنـى 

تۆۋەنـلىتـىشـىنـى ئـاسـانـالشـتۇرىدىكهن. گهرچه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـايـتا تهربـىيهلهشـكه يـانـداشـقان ئهمـگهك 

تۈزۈمـىدىكـى ئهھۋالمۇ يۇقـىرىقـىغـا ئـوخـشاپ كهتسـىمۇ، ئهمـما بۇ يهردىكـى كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـى، مـاددىي تـوسۇق ۋە 

الگېرغـا سـولـىنـىش تهھدىتـى قـاتـارلـىق ئـامـىلـالر ئۇيغۇر ۋە قـازاق ئـىشـچىالرنـىڭ (بۇ خـىل زاۋۇتـالردىن) ئـايـرىلـىشـىنـىڭ 

ئـالـدىنـى ئـالـىدۇ. زاۋۇتـنىڭ ئـىچـىدە، كـامېرا سـىسـتېمىسـى، ئـىز قـوغـالش ئۈسكۈنـىلـىرى ۋە قـاراۋۇلـالر بۇ يهردىكـى 

ئـىشـچىالرنـى دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدا ئـىشـلىتـىلـىۋاتـقان «ئهقـلىي ئـىقـتىدارلـىق» زاۋۇت ۋە ئـامـبار بـاشقۇرۇش 

سـىسـتېمىسـىنـىڭ مهنـتىقـىسـىگه كۆرە نـازارەت قـىلـىدۇ. بۇ زاۋۇتـالردىكـى نـازارەت قـىلـىش ئهسـلىھهلـىرى ئـىشـىچـىالرنـىڭ 

ھايـاتـىنـىڭ بـارلـىق تهرەپـلىرىنـىڭ نـازارەت قـىلـىنـىدىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. زاۋۇت مهسـئۇلـلىرى ئـىشـچى - 

خـىزمهتـچىلهرنـىڭ ھاجهتـخانـىغـا بـارسـا بـولـىدىغـان - بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى ۋە قـاچـان بـارسـا بـولـىدىغـانـلىقـىنـى؛ ئۇالرنـىڭ 

قـانـداق تـامـاق يهيـدىغـانـلىقـىنـى؛ تېلېفونـىنـى يېنىدا ئېلىپ يۈرسه يـاكـى ئـىشـلهتـسه بـولـىدىغـان – بـولـمايـدىغـانـلىقـىنـى؛ 

قـايسـى تـىلـدا سۆزلـىشـىشـى كېرەكـلىكـىنـى؛ قـاچـان، قـانـچىلـىك ئـىشـلهيـدىغـانـلىقـىنـى؛ قـاچـان، قـانـچىلـىك 

ئۇخاليدىغانلىقىنى، ھهتتا ئۇالرنىڭ ئىشلىمىگهن ۋاقىتالردا نېمىلهرنى قىلسا بولىدىغانلىقىنى بهلگىلهيدۇ. 

تېرورلۇق كاپىتالىزمى دۇنياۋىمۇ؟ 

گهرچه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يـولـغا قـويۇلۇۋاتـقان بۇ سـىسـتېما ئۆز كۆلـىمـى ۋە سـىسـتېمىلـىق ۋەھشىيـلىكـىنـىڭ 

ئېغىرلـىقـى جهھهتـته مـىسـلىسـىز بـولسـىمۇ، ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا تۈركـىي مۇسۇلـمانـالر نـازارەت قـىلـىش ئهسـلىھهلـىرى ۋە ھهقسـىز 

ئهمـگهك سـىسـتېمىسـى ئـارقـىلـىق ئـايـرىۋېتىلـگهن ۋە چهتـكه قېقىلـغان بـىردىنـبىر خهلـق ئهمهس. نۇرغۇن دۆلهتـلهردە بۇ خـىل 

يېڭى ھوقۇق شهكـلى ئهزەلـدىن ئـاز سـانـلىق مـىلـلهت ۋە مۇسـاپـىرالر تـوپـىنـى ـــ ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى مۇسۇلـمانـالردۇر 

ـــ كـونـترول قـىلـىشـنى مهقـسهت قـىلـىپ كهلـگهن. مهسـىلهن، ئـىئـوردانـىيه دەريـاسـىنـىڭ غهربـىي قـىرغـىقـىدا، ئـىسـرائـىلـىيه 

مۇشۇنـىڭغا ئـوخـشاش شهكـىلـدىكـى ئۇل ئهسـلىھه كۈچـلىرى - تهكشۈرۈش پـونـكىتـى، بـىئـولـوگـىيهلـىك ئـاالھىدىلـىكـلهرنـى 

تـونۇش ۋە سـانـلىق مهلۇمـات تـوپـالش ئـارقـىلـىق پهلهسـتىنـلىكـلهرنـى نـىشـانـلىمـاقـتا. ئۆتـكهن بـىر نهچـچه يـىلـدا، مهن 

ئـىنـسانشۇنـاس كـارولـىنـا سـانچېز بـويې (Carolina Sanchez Boe) بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ، بۇ سـىسـتېمىالرنـىڭ 

ئـوخـشاشـلىقـى ۋە پهرقـىنـى چۈشـىنـىشـكه تـىرىشـتىم. سـانچېز بـويېنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، ئـافـرىقـا، التـىن ئـامېرىكـاسـى، ئـوتتۇرا 

شهرق ۋە جهنۇبـىي ئـاسـىيـادىن كهلـگهن پـانـاھلىق تـىلـىگۈچـىلهر ئـامېرىكـانـىڭ جهنۇبـىي چېگراسـى ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـاغـا 

كـىرگهنـدىن كېيىن، ھوشۇقـىغـا ئـىز قـوغـالش ئۈسكۈنـىسـى ئـورنـىتـىلـغان ھالهتـته، «كۆچـمهنـلهر ۋە تـامـوژنـا قـانۇن ئـىجـرا 

قـىلـىش ئـىدارىسـى»نـىڭ (ICE) تۇتۇپ تۇرۇش مهركـىزىدىن قـويۇپ بېرىلـمهكـته. مهزكۇر ئـىز قـوغـالش ئۈسكۈنـىلـىرى 

كۈچهيـتىلـگهن نـازارەت قـىلـىش ۋە چـىراي تـونۇش سـىسـتېمىسـى ئـارقـىلـىق تهقـىب قـىلـىنـىپ تۇرىدۇ. تېرورلۇق 

گۇمـانـدارلـىرى ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىدىغـان ئۇچۇش چهكـلىمـىسـى تـىزىمـلىكـىنـى ئۈلـگه قـىلـغان ئـاسـاسـتا، مهزكۇر كۆچـمهنـلهر 

سـايـاھهت قـىلـىشـى چهكـلىنـىدىغـان كۆزىتـىش تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزۈلـگهن. شۇنـداقـال، «كۆچـمهنـلهر ۋە تـامـوژنـا قـانۇن 
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ئـىجـرا قـىلـىش ئـىدارىسـى» ئۇالردىن « Behavioral Interventions Incorporated» شـىركـىتـى يـاسـاپ چـىقـقان 

يۇمـشاق دېتال ئـارقـىلـىق يۈز سـىكـانېرىنـى تـاپشۇرۇشـنى تهلهپ قـىلـماقـتا، مهزكۇر يۇمـشاق دېتالـغا يهنه گۇگۇل خهرىتـىسـى 

تهمىنلىگهن ئىلغار خهرىته مۇالزىمىتى ۋە «Verizon»نىڭ سانلىق مهلۇمات مۇالزىمىتىمۇ سهپلهنگهن. 

ئـامېرىكـادا، 11 - سېنتهبـىر ۋەقهسـىدىن كېيىن پهيـدا بـولـغان كۆزىتـىش ئۇل ئهسـلىھهلـىرى قـوغـدالـمىغـان 

مۇسـاپـىرالر ۋە كۆچـمهنـلهر تـوپـىنـى كۈلـرەڭ رايـونـالرغـا، شهھهرلهرنـىڭ چېتىگه ئـىتـتىردى ۋە ئۇالرنـى تۆۋەن مـائـاشـلىق 

خـىزمهتـلهرنـى قـىلـىشـقا مهجبۇر قـىلـدى. شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـولـسا، كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـىنـىڭ مهقسـىتـى ئۇيغۇرالرنـى 

جامائهتنىڭ نهزىرىدىن يوقىتىشتىن بهكرەك، ئۇالرنى نازارەت قىلىش ئارقىلىق ئېكسپىالتاتسىيه قىلىشتۇر. 

گهرچه بۇ خــىل ســىســتېمىالر ئــارىســىدا يۇقــىرىقــىدەك بهزى پهرقــلهر مهۋجۇت بــولســىمۇ، ئهمــما شهرقــىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى قـايـتا تهربـىيهلهشـكه يـانـداشـقان ئهمـگهك سـىسـتېمىسـى بـىلهن ئـامېرىكـادىكـى گۇۋاھنامـىسـىز ۋاقـىتـلىق 

خـىزمهتـلهر بـىردەك ئهركسـىزلـىكـنىڭ (unfreedom) ئـوخـشاش ۋارىيـانـتىدۇر. ئـامېرىكـادىكـى پـانـاھلىق تـىلـىگۈچـىلهرگه 

نـىسـبهتهن، ئـىز قـوغـالش ئۈسكۈنـىلـىرىگه بـاغـالنـغان كهمسـىتـىش، ئۇالر ئۆز ھهرىكـىتـىنـىڭ ئـىز قـوغـلىنـىۋاتـقانـلىقـىنـى ۋە 

(ئۆزلـىرىگه ئـاالقـىدار) سـانـلىق مهلۇمـاتـالرنـىڭ قـانـداق ئـىشـلىتـىلـىدىغـانـلىقـىنـى بـىلـمهسـلىكـتىن ھېس قـىلـغان تهھدىت 

تۇيغۇسـى بـىلهن بـىرلـىشـىپ كهتـكهن. گۋاتېمااللـىق بـىر پـانـاھلىق تـىلـىگۈچـى ئـايـال سـانچېز بـويېغا «پۇتۇمـدىكـى 

<رەقهمـلىك كـىشهن> سهۋەبـلىك، <كۆچـمهنـلهر ۋە تـامـوژنـا قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش ئـىدارىسـى> خـادىمـلىرىنـىڭ مېنىڭ بـاشـقا 

كـىشـىلهر بـىلهن قهيهردە كۆرۈشـكهنـلىكـىمـنى ۋە گۇۋاھنامـىسـى يـوق كۆچـمهنـلهرنـىڭ قهيهرگه يـىغـىلـغانـلىقـىنـى 

بـىلـىۋېلىشـىدىن ئهنسـىرەيـمهن» دېگهن. ئۇ ئـايـال بۇ سۆزنـى قـىلـىپ ئۈچ ھهپـتىدىن كېيىن، «كۆچـمهنـلهر ۋە تـامـوژنـا 

قـانۇن ئـىجـرا قـىلـىش ئـىدارىسـى» كۆچـمهنـلهرگه قـارىتـا ئـون يـىل مـابهيـنىدىكـى ئهڭ چـوڭ كۆلهمـلىك زەربه بېرىپ، 

مـىسسـىسـىپـىدىكـى ئۆي قۇشـلىرى زاۋۇتـىغـا تۇيۇقسـىز ھۇجۇم قـىلـىپ، 680 نهپهر كۆچـمهن ئـىشـچىنـى قـولـغا ئـالـغان، 

نهتـىجـىدە ئۇالرنـىڭ بـالـىلـىرى مهكـتهپـتىن ئۆيـىگه قـايـتىپ كهلـگهنـدە، ئۆزلـىرىنـىڭ ئـاتـا – ئـانـىسـىز قـالـغانـلىقـىنـى كۆرگهن. 

قـولـغا ئېلىش گۇۋاھنامـىسـىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، فېدېراتسـىيه ئـاالھىدە خـادىمـلىرى ئـاشۇ زاۋۇتـتىن خـىزمهت تـاپـقان التـىن 

ئامېرىكاسىلىق ئايالالرنىڭ پۇتىغا ئورنىتىلغان ئىز قوغالش ئۈسكۈنىلىرىدىن توپالنغان سانلىق مهلۇماتالرغا تايانغان.  

مـىسسـىسـىپـى ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا بـىرال ۋاقـىتـتا يۈز بېرىۋاتـقان ئـىرقـقا كۆرە نـازارەت قـىلـىش ۋە 

ئېكىسـپىالتـاتسـىيه قـىلـىش مـاڭا ئـىرقـالشـقان يهر شـارىۋى كـاپـىتـالـىزمـىنـىڭ كـونـا پهيـتىنـى ئهسـلهتـتى. تـارىخشۇنـاس جهيـسون 

مـورى (Jason Moore) ئـىلـگىرى «مـانچېستېرنـىڭ ئـارقـىسـىدا مـىسسـىسـىپـى بـار» دەپ يـازغـان ئـىدى. ئۇ بۇ سۆزىدە 

19 - ئهسـىردە مـىسسـىسـىپـىدىكـى پـاخـتا تېرىدىغـان قۇلـالرنـىڭ مـانچېستېرنـى دۇنـيا تـوقۇمـىچـىلـىق سـانـائـىتـىنـىڭ مهركـىزىگه 

ئـايـالنـدۇرغـانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـىدى. بهلـكىم، «تېرورلۇق كـاپـىتـالـىزمـى» شـارائـىتـىدا، بـىزمۇ «شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

ئارقىسىدا مىسسىسىپى بار» دېيهلىشىمىز مۇمكىن. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

-- ///	- - 	 - / . . -
-
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مىسلىسىز ئويغىنىش              

 ۋاقىت باشقۇرۇش ۋه كىشىلىك مۇۋهپپىقىيهت
براين چېيسى 



ئهڭ ھالقىلىق چهكلىگۈچى ئامىلنى تېپىپ چىقىڭ 

«پۈتۈن زېھنىڭىزنـى نۆۋەتـتىكـى ۋەزىپـىڭىزگه قـارىتـىڭ. قۇيـاش نۇرىنـى (لـوپـا ئهيـنهك ئـارقـىلـىق) مهلۇم بـىر 

نۇقتىغا يىغمىغۇچه، ئۇ جىسىمالرنى كۆيدۈرەلمهيدۇ» 

 (Alexander Graham Bell) ـــ ئالېكساندىر گراھام بېل

نـىشـان ۋە غـايه بـىلهن رېئالـلىق ئـوتتۇرىسـىدا بـىر تـوسـالغۇ بـار. ئهنه ئـاشۇ تـوسـالغۇنـى بۆسۈپ ئۆتـكهنـدىال، 

ئـانـدىن ئـاسـاسـلىق نـىشـانـىڭىز ۋە غـايـىڭىزگه يېتهلهيسـىز. شۇنـىڭ ئۈچۈن، سـىز بۇ تـوسـالغۇنـىڭ نېمه ئـىكهنـلىكـىنـى 

بـىلـىشـىڭىز كېرەك. سـىزنـىڭ ئـىلـگىرىلـىشـىڭىزگه زادى نېمه تـوسـالغۇ بـولۇۋاتـىدۇ؟ نـىشـانـىڭىزغـا يېتىش سۈرئـىتـىڭىزنـى 

ئـاسـتىلـىتـىۋاتـقىنـى زادى نېمه؟ سـىزنـىڭ بـىر نـىشـانـدىن يهنه بـىر نـىشـانـغا قـاراپ ئـىلـگىرىلهش سۈرئـىتـىڭىزنـى نېمه 

بهلـگىلهيـدۇ؟ سـىزنـىڭ ئـاشۇ مۇھىم «پـاقـا»نـى يېيىشـىڭىزگه نېمه تـوسـالغۇ بـولـىدۇ يـاكـى تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ؟ نېمىشـقا 

ھېلىھهم ئۆزىڭىز بهلگىلىگهن نىشانغا يېتهلمىدىڭىز؟ 

كهسـىپـىي تهرەقـقىيـات يـولـىدا، سـىز ھهمـىشه ئۆزىڭىزدىن يۇقـىرىدىكـى ئهڭ مۇھىم سـوئـالـالرنـى سـورىشـىڭىز 

كېرەك. قـانـداق ئـىش قـىلـىشـىڭىزدىن قهتـئىيـنهزەر، ھامـان سـىزنـىڭ ئۆز نـىشـانـىڭىزغـا يېتىشـىڭىزگه تـوسقۇنلۇق 

قـىلـىدىغـان ئـامـىلـالر مهۋجۇت بـولـىدۇ. سـىزنـىڭ ۋەزىپـىڭىز شۇ ئـىشـنى تهھلىل قـىلـىپ، چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـنى تېپىپ 

چـىقـىش، ئـانـدىن ئۇنـى يـوقـىتـىشـنىڭ يـولـلىرىنـى ئـىزدەشـتۇر. بـولـمىسـا، ھهر يهردە شۇنـىڭ چهكـلىمـىسـىگه ئۇچـرىشـىڭىز 

مۇمكىن. سىز چوقۇم پۈتۈن زېھنىڭىزنى ئاشۇ چهكلىگۈچى ئامىلنى يوقىتىشقا مهركهزلهشتۈرۈشىڭىز كېرەك. 

چهكلىگۈچى ئامىلنى تېپىپ چىقىش 

ھهر قـانـداق بـىر ۋەزىپـىدە، چـوڭ - كـىچـىك بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، سـىزنـىڭ نـىشـانـىڭىزغـا يېتىشـىڭىزگه 

يـاكـى خـىزمـىتـىڭىزنـى تـامـامـلىشـىڭىزغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىدىغـان ئـامـىل مهۋجۇت بـولـىدۇ. ئۇنـداقـتا، بۇ ئـامـىل زادى 

نېمه؟ جـاۋابـىڭىزنـىڭ نېمه بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، سـىز چـوقۇم بـارلـىق زېھنىڭىزنـى ئـاشۇ ھالـقىلـىق نۇقـتىغـا 

مهركهزلهشـتۈرۈشـىڭىز كېرەك. شۇنـدىال ۋاقـتىڭىز ۋە تـاالنـتىڭىزدىن ئهڭ ئۈنۈملۈك پـايـدىلـىنـىپ، خـىزمهتـنى بـىمـاالل 

تاماملىيااليسىز. 

مهزكۇر (چهكـلىگۈچـى) ئـامـىل بهلـكىم سـىز يـاردىمـىگه يـاكـى قـارارىغـا مـوھتاج بـولـغان بـىرەر ئـادەم بـولۇشـى 

مۇمـكىن؛ ئۇ سـىز ئېھتىيـاجـلىق بـىرەر ئـىجـادىي پـىكـىر بـولۇشـىمۇ، شۇنـداقـال شـىركهتـتىكـى مهلۇم بـىر ئـاجـىز نۇقـتا 

بـولۇشـىمۇ، يـاكـى بـاشـقا سهۋەبـلهر بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن. لېكىن، بۇ چهكـلىگۈچـى ئـامـىل ھهمـىشه ئـوبيېكتىپ مهۋجۇت 

بولۇپ، سىزنىڭ ۋەزىپىڭىز ئۇنى تېپىپ چىقىشتۇر. 
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مهسـىلهن، تـىجـارەتـتىكـى نـىشـان ئۈزلۈكسـىز خېرىدار تېپىش ۋە ئۇالرنـى تۇتۇپ تۇرۇشـتۇر. نۇرغۇن خېرىدارى 

بولغاندىال، شىركهت داۋاملىق پايدا ئاالاليدۇ ۋە زورىيااليدۇ. 

ھهر قـانـداق بـىر شـىركهتـته تهرەقـقىيـاتـنى چهكـلهيـدىغـان ئـامـىل يـاكـى تـوسـالغۇ بـار بـولـىدۇ. بۇ ئـامـىل 

شـىركهتـنىڭ سېتىش سهۋىيـىسـى، سېتىش ئـىقـتىدارى يـاكـى سېتىش بۆلۈمـىدىكـىلهرنـىڭ ئۆزى بـولۇشـى مۇمـكىن؛ ئۇ 

بهلـكىم تـىجـارەت تهنـنهرخـى يـاكـى ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئۇسۇلـى بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن؛ شۇنـداقـال، مهبـلهغ يـاكـى سهرمـايه 

يۈرۈشـتۈرۈش جهھهتـتىكـى مهسـىله بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن. بـىر شـىركهتـنىڭ مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىش - قـازىنـالـماسـلىقـى 

رىقـابهت شـارائـىتـى، خېرىدار يـاكـى مهۋجۇت بـازار ئهھۋالـىغـا بـاغـلىق. يۇقـىرىقـى ئـامـىلـالردىن ھهرقـانـداق بـىرى مهلۇم 

بـىر شـىركهتـنىڭ كهسـپىي نهتـىجـىسـىنـىڭ يـاخشـىلـىنـىش سـالـمىقـىغـا ۋە پـايـدا نـىسـبىتـىگه بـاشـقا ئـامـىلـالردىن بهكـرەك 

تهسىر كۆرسىتىدۇ. ئۇنداقتا، بۇ جهھهتتىكى چهكلىگۈچى ئامىل زادى نېمه؟ 

ھهرقـانـداق بـىر ئـىشـتا، ئهگهر ئـاشۇ چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـنى تـوپـتوغـرا تېپىپ چـىقـالـىسـىڭىز ۋە شۇنـىڭدىن كېيىن 

ئۇ مهسـىلـىنـى ھهل قـىلـىشـقا پۈتۈن زېھنىڭىزنـى مهركهزلهشـتۈرسـىڭىز، كۆپـىنـچه ھالـالردا قـىسـقا ۋاقـىت ئـىچـىدە تېخىمۇ 

زور ئىلگىرىلهشنى قولغا كهلتۈرەلهيسىز. 

چهكلىگۈچى ئامىلنى 80/20 قائىدىسىدىن پايدىلىنىپ ھهل قىلىش 

80/20 قـائـىدىسـى تۇرمۇش ۋە خـىزمهتـتىكـى تۈرلۈك چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـالرنـى ھهل قـىلـىشـقىمۇ مـاس كېلىدۇ. 

بۇ سـىزنـىڭ نـىشـانـىڭىزغـا يېتىشـىڭىزنـى چهكـلهيـدىغـان ئـامـىلـالرنـىڭ سهكـسهن پـىرسهنـتىنـىڭ ئـىچـكى ئـامـىل 

ئـىكهنـلىكـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. يهنـى بۇ خـىل ئـامـىلـالرنـىڭ پهيـدا بـولۇشـىغـا سـىز ئۆزىڭىز سهۋەب بـولـىسـىز. 

مهســىلهن، بۇ خــىل چهكــلىگۈچــى ئــامــىل مــىجهز - خــاراكتېرىڭىزدە، قــابــىلــىيــىتــىڭىزدە، ئــادىتــىڭىزدە، 

تهلهپچانلىقىڭىزدا ۋە رىقابهت كۈچىڭىزدە بولۇشىمۇ، ياكى ئۆز شىركىتىڭىز ۋە تهشكىالتىڭىزدا بولۇشىمۇ مۇمكىن. 

چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـالرنـىڭ پهقهت يـىگـىرمه پـىرسهنـتىال تـاشـقى ئـامـىلـالردۇر. بۇ يـىگـىرمه پـىرسهنـتلىك ئـامـىلـالر 

تاشقى رىقابهت، بازار، ھۆكۈمهتنىڭ سىياسىتى قاتارلىقالر بولۇشى مۇمكىن. 

سـىزنـى چهكـلهپ تۇرغـان ئـاسـاسـلىق ئـامـىل ئـانـچه كۆزگه چېلىقـىپ كهتـمهيـدىغـان بـىرەر ھالـقا بـولۇشـى، يـاكـى 

ئـىنـچىكه كۆزەتـكهنـدىن كېيىن ئـانـدىن بـايـقىغـىلـى بـولـىدىغـان ئـامـىل بـولۇشـىمۇ مۇمـكىن. بهزىدە سـىز بۇ 

جهريـانـدىكـى ھهر بـىر ھالـقىنـى رەتـكه تۇرغۇزۇپ، ئـانـدىن ھهر بـىر ھالـقىنـى بـىر - بـىرلهپ تهكشۈرۈپ بېقىشـىڭىز 

كېرەك، شۇنـدىال ئـىلـگىرىلـىشـىڭىزگه نېمىنـىڭ تهسـىر يهتكۈزۈۋاتـقانـلىقـىنـى بـىلهلهيسـىز. بهزىدە خېرىدارالرنـىڭ نـاچـار 

ئـىنـكاسـى يـاكـى پـىكـىرلـىرى سېتىشـنىڭ ئېشىشـىغـا ۋە ئـومۇمـىي سېتىش جهريـانـىغـا تهسـىر كۆرسـىتـىشـى مۇمـكىن. بهزىدە 

مۇئهيـيهن بـىر ئـاالھىدىلـىكـنىڭ كهمـچىل بـولۇشـىمۇ مهلۇم بـىر مهھسۇالت يـاكـى مۇالزىمهتـنىڭ سېتىلـىشـىنـىڭ 

ئېشىشىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ. 

شــىركــىتــىڭىزنــى سهمــىمــىيــلىك بــىلهن بــاھاالڭ. رەھبهرلــىرىڭىزنــى، خــىزمهتــداشــلىرىڭىزنــى ۋە قــول 

ئـاسـتىڭىزدىكـىلهرنـى كۆزىتـىپ، شۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا شـىركهتـنىڭ تهرەقـقىيـاتـىنـى چهكـلهيـدىغـان ۋە نـىشـانـنىڭ ئهمهلـگه 

ئېشىشىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ئامىلالرنىڭ بار - يوقلۇقىنى جهزملهشتۈرۈڭ. 
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سهۋەبنى ئۆزىڭىزدىن ئىزدەڭ 

ئۈنۈمـدار كـىشـىلهر ھهمـىشه ئۆزىنـىڭ كهمـچىلـىكـىنـى تهھلىل قـىلـىدۇ. ئۇالر ئـالـدى بـىلهن ئۆز - ئۆزىگه: 

«مېنىڭ ئـىلـگىرىلـىشـىمـنى چهكـلهۋاتـقان ئـىچـكى ئـامـىل نېمه؟» دەپ سـوئـال قـويـىدۇ. ئۇالر رېئالـلىقـقا دادىل 

يۈزلـىنـىپ، بـارلـىق مهسـئۇلـىيهتـنى ئۈسـتىگه ئـاالاليـدۇ، شۇنـداقـال مهسـىلـىنـىمۇ، مهسـىلـىنـىڭ يېشىمـىنـىمۇ ئۆزىدىن 

تاپااليدۇ. 

سهۋەبنى تېپىپ، شۇنىڭغا قارىتا چارە قوللىنىش 

پهقهت ئۆز ۋۇجۇدىڭىزدىكـى چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـالرنـى تـوغـرا تېپىپ چـىقـقانـدىال، ئـانـدىن شۇنـىڭغا مـاس ھالـدا 

چـارە قـولـلىنـىپ، مهسـىلـىنـى قـانـداق ھهل قـىلـىشـنى قـارار قـىالاليسـىز. ئهگهر سـىز بۇ چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـىنـى 

بـايـقىيـالـمىسـىڭىز، يـاكـى ھۆكۈمـدە خـاتـاالشسـىڭىز، ھهل قـىلـىشـقا تېگىشـلىك مهسـىلـىلهر ھهل بـولـمايـدۇ. نهتـىجـىدە 

سىز ئۆزىڭىزنىڭ خاتا بىر مهسىله بىلهن ھهپىلىشىۋاتقانلىقىڭىزنى بايقايسىز. 

مهلۇم بـىر چـوڭ شـىركهت مېنىڭ مۇھىم خېرىدارىم ئـىدى. بۇ شـىركهتـنىڭ سېتىش ئهھۋالـى بـىر مهھهل 

نـاچـارلـىشـىپ كېتىۋىدى، شـىركهت رەھبهرلـىرى ئـاسـاسـلىق مهسـىلـىنـى سېتىش بۆلۈمـىدىكـىلهردە ۋە بـاشقۇرۇش 

گۇرۇپـپىسـىدا دەپ قـاراپ، غـايهت زور مهبـلهغ سهرپ قـىلـىپ بـاشقۇرۇش گۇرۇپـپىسـىنـى قـايـتا تهشـكىلـلهپ، سېتىش 

خادىملىرىنى قايتا تهربىيهلىدى. 

كېيىن، شـىركهت رەھبهرلـىرى تهكشۈرۈش ئـارقـىلـىق سېتىشـنىڭ تۆۋەنـلىشـىدىكـى ھهقـىقـىي سهۋەبـنى بـايـقىغـان 

بـولۇپ، ئهسـلىدە شـىركهتـنىڭ بـوغـالـتىرلـىرى خـاتـا ھالـدا مهھسۇالت بـاھاسـىنـى يۇقـىرى بېكىتـىۋەتـكهچـكه، مهزكۇر 

شـىركهت كهسـكىن رىقـابهت جهريـانـىدىكـى ئهۋزەلـلىكـىنـى يـوقـاتـقانـىكهن. نهتـىجـىدە شـىركهت بـاھانـى ئهسـلىگه 

كهلتۈرگهندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ سېتىشى مۇقىم ئېشىپ، شىركهت تهكرار پايدا ئېلىشقا باشلىدى. 

ھهر بـىر چهكـلىگۈچـى ئـامـىل ۋە تـوسـالغۇ مهسـىلـىسـى ھهل قـىلـىنـغانـدىن كېيىن، يېڭى مهسـىلـىلهر داۋامـلىق 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـىپ تۇرىدۇ. مهيـلى سـىز ئهتـىگهنـدە خـىزمهتـكه ۋاقـتىدا بـارىدىغـان ئـادەتـتىكـى خـىزمهتـچى بـولۇڭ يـاكـى 

ئۆزىڭىز ئـىگـىلـىك تـىكـلىگهن ئۇتۇقـدار شهخـس بـولۇڭ، چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـالر ھهرۋاقـىت مهۋجۇت بـولۇپ، ئۇالر 

سـىزنـىڭ ئـىلـگىرىلهش سۈرئـىتـىڭىزگه تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ. سـىزنـىڭ ۋەزىپـىڭىز مهسـىلـىلهرنـى ۋاقـتىدا تېپىپ چـىقـىپ، 

ئاندىن تېزدىن ھهل قىلىشتۇر. 

ھهر كۈنـى خـىزمهتـنى بـاشـلىغـانـدا، ئـالـدى بـىلهن خـىزمـىتـىڭىزنـى چهكـلهيـدىغـان تـوسـالغۇ مهسـىلـىسـىنـى ھهل 

قـىلـىڭ. بۇ سـىزنـى پۈتۈن كۈن ھايـاتـىي كۈچـكه ۋە تهسـىرچـانـلىقـقا ئـىگه قـىلـىدۇ – دە، خـىزمـىتـىڭىزنـى تـولۇپ - 

تـاشـقان قـىزغـىنـلىق ئـىلـكىدە تـامـامـلىيـااليسـىز. ھهرقـانـداق ئهھۋالـدا، چهكـلىگۈچـى ئـامـىلـالر مۇقهررەر مهۋجۇت 

بولۇپ، كۆپىنچه ھالالردا، بۇ ئامىل دەل سىز شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال يهۋېتىشكه تېگىشلىك «پاقا»دۇر. 
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ئۇ «پاقا»نى يهۋېتىڭ 

1. ھازىرال ھايـاتـىڭىزدىكـى ئهڭ مۇھىم نـىشـانـنى بېكىتـىڭ. بۇ نـىشـان نېمه؟ بۇ نـىشـانـغا يېتىش ھايـاتـىڭىزغـا 

زور دەرىجـىدە ئـىجـابـىي تهسـىر كۆرسـىتهمـدۇ؟ خـىزمـىتـىڭىزدىكـى قـايسـى مۇۋەپـپهقـىيهتـلهر كهسـپىي ھايـاتـىڭىزغـا 

ئىنتايىن ئاكتىپ تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

 2. ئهڭ مۇھىم نـىشـانـىڭىزنـى ئـايـدىڭالشـتۇرۇۋالـغانـدىن كېيىن، ئۆزىڭىزدىن مۇنـداق سـوئـالـالرنـى سـورىسـىڭىز 

بـولـىدۇ: «مېنىڭ بۇ نـىشـانـغا يېتىشـىمـگه نېمه تـوسقۇنلۇق قـىلـىۋاتـىدۇ؟ نېمىشـقا ھېلىھهم مهقسـىتـىمـگه يېتهلـمىدىم؟ 

ئـىلـگىرىلـىشـىمـنى چهكـلهۋاتـقىنـى زادى نېمه؟». بۇالرنـىڭ جـاۋابـىنـى تـاپـقانـدىن كېيىن، دەرھال ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ، 

بۇ مهسىلىلهرنى ھهل قىلىڭ. نېمه ئىش قىلىشىڭىزدىن قهتئىينهزەر، چوقۇم ھهرىكهتكه ئۆتۈڭ. 

«ئۇ پاقىنى يهڭ» ناملىق ئهسهردىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 
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خهلقئارا ۋهزىيهت

بايدىننىڭ كىشىلىك ھوقۇق نۇتقى ۋه خىتاينىڭ
بۇنىڭغا ئېتىرازى



بايدېننىڭ كىشىلىك ھوقۇق نۇتقى ۋە خىتاينىڭ ئېتىرازى 

تهھرىر ئـىالۋىسـى: 2021 - يـىلـى 15  - ئۆكـتهبـىر، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدېن «دود كـىشـىلـىك ھوقۇق 

مهركـىزى»نـىڭ ئېچىلـىش مۇراسـىمـىدىكـى نۇتـقىدا ئـامېرىكـانـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەۋاسـىغـا قـايـتىدىن بـاشـچىلـىق 

قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى ئـىنـتايـىن يۇمـشاق ئـىبـارىلهر بـىلهن ئـىزھار قـىلـدى. شۇنـداقـال، نۆۋەتـته دۇنـيا مـىقـياسـىدا، ھهتـتا 

ئـىنـسانـىيهت تـارىخـىدىمۇ مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن دەرىجـىدىكـى ئېغىر قـىرغـىنـچىلـىق ۋە زۇلۇم ئـاسـتىدا يـاشـاۋاتـقان، تهلتۆكۈس 

يـىلـتىزى قۇرۇتۇلۇش تهقـدىرىگه دۇچ كېلىۋاتـقان ئۇيغۇرالرنـى دۇنـيادىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه دۇچـار 

بـولۇۋاتـقان بـىر قـانـچه خهلـق قـاتـارىدا، «شـىنـجاڭدىكـى ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقان زۇلۇم ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهك» دېگهن 

ئـىبـارىلهر ئـارقـىلـىق بـىرال قېتىم تـىلـغا ئېلىش بـىلهن كۇپـايـىلهنـدى. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئـامېرىكـانـىڭ مهۋجۇت ۋە سـابـىق 

دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكمىلـىرىنـىڭ «ئۇيغۇرالر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا دۇچ كهلـمهكـته» دېگهن تهيـيار ھۆكۈمـلىرى بـار 

بـولسـىمۇ، بـايـدېن كـىشـىلـىك ھوقۇق تـوغـرىسـىدىكـى بۇ مهخسۇس نۇتـقىدا «ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق» ئـىبـارىسـىنـى تـىلـغا 

ئېلىشـتىن سـاقـالنـدى. ھهتـتا، بۇنـىڭلىق بـىلهنـال قـالـماي، «بـاشـقا ئـىنـسانـالر دۇچ كهلـگهن بۇ ئۆچـمهنـلىك ۋە زۇلۇمـالر 

بـىزنـىڭ ئۇرۇش قـوزغـىشـىمـىز كېرەكـلىكـىدىن دېرەك بهرمهيـدۇ» دېيىش ئـارقـىلـىق، بۇ ھهقـته قـاتـتىق ۋاسـىته قـولـلىنـىش 

ئويى يوقلۇقىنى ئوچۇق ئىزھار قىلدى. 

ھالبۇكـى، ئـىشـنىڭ بـىمهنه، ئهمـما دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـان تهرىپـى شۇكـى، خـىتـايـنىڭ ئـاشقۇن مـىلـلهتـچى 

تـاراتقۇلـىرىدىن بـىرى بـولـمىش «يهرشـارى ۋاقـىت گېزىتـى» دەرھال بۇ ھهقـته مهخسۇس ئـوبـزور ئېالن قـىلـىپ، تۈگـمىنـى 

تۆگـىدەك قـىلـىپ كۆرسـىتـىپ، بـايـدېننىڭ خـىتـايـنى «ئهيـىبـلىگهن»لـىكـىگه نـاھايـىتـى كۈچلۈك ئېتىرازىنـى بـىلـدۈردى، ھهتـتا 

«بـايـدېن ئۆزى ئـارزۇ قـىلـغانـدەك، (كـىلـىمـات مهسـىلـىسـى قـاتـارلـىق سـاھهلهردە) خـىتـاي بـىلهن ھهمـكارلـىشـىمهن 

دەيدىكهن، شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىدە ئاغزىنى يۇمۇشى كېرەك» دېگهن تۇتۇمىنى ئوچۇق بىلدۈردى. 

يهنـى، بـايـدېن شۇنـچه سـىپـايه بـولـغان بـولسـىمۇ، خـىتـاي يهنـىال بۇنـى پۇرسهت بـىلـىپ، «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

زەررىچه زۇلۇم يـوق؛ ھېچكىم مېنىڭ <ئـىچـكى> مهسـىلهم تـوغـرىسـىدا ئېغىز ئـاچـمىسۇن!» دېگهن تۇتۇمـىنـى تهكـرار 

تهكـىتـلىدى ۋە «دۇنـيانـىڭ غـوجـىئـاكـىسـى»، «دۇنـيا سـاقـچىسـى» ئـامېرىكـاغـا «ئـاغـزىڭنى يۇم» دېيىش ئـارقـىلـىق بـاشـقا 

دۆلهتلهرگىمۇ ۋاسىتىلىك پوپوزا قىلىپ ئۈلگۈردى. 

ئـىزچـىل ھالـدا، ئۆزىنـى «دۇنـيا سـاقـچىسـى» دەپ ئـاتـاپ كهلـگهن ئـامېرىكـانـىڭ، بـولۇپمۇ بـايـدېن ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقان (ۋە ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن شۇنـداق ئـىكهنـلىكـى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرۈلـگهن) ئـوپـئوچۇق 

ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئـالـدىدىكـى بۇ سـىپـايـىگهرلـىكـى ۋە خـىتـايـنىڭ بۇنـىڭ قـارشـىسـىدىكـى تـوقۇمـنى قـارنـىغـا ئېلىشـى 

ئـارىسـىدىكـى روشهن سېلىشـتۇرمـا ئـوقۇرمهنـلىرىمـىزگه بهلـگىلـىك ئۇچۇر بېرەلـىسه ئهجهب ئهمهس دېگهن ئۈمـىدته، 
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پـرىزدېنت جـوۋ بـايـدېننىڭ نۇتـقىدىكـى ئـاالقـىدار مهزمۇنـالر بـىلهن خـىتـايـنىڭ بۇنـىڭغا رەدىيه سۈپـىتـىدە ئېالن قـىلـىنـغان 

ئوبزورىدىكى بهزى مهزمۇنالرنى تۆۋەندىكىدەك شهكىلدە رەتلهپ چىقتۇق. 

 ***

پرىزدېنت بايدېننىڭ نۇتقىدىن ئۈزۈندىلهر 

بۇنـىڭدىن 26 يـىل ئـىلـگىرىكـى مۇشۇ كۈنـدە، سـابـىق پـرىزدېنت بـىل كـىلـىنـتون (بۈگۈن ئېچىلـىش مۇراسـىمـى 

ئۆتكۈزۈلۈۋاتـقان «دود كـىشـىلـىك ھوقۇق مهركـىزى»نـىڭ ئهسـلى گهۋدىسـى بـولـمىش) «تـومـاس دود تهتـقىقـات 

مهركــىزى»نــىڭ ئېچىلــىش مۇراســىمــىغــا قــاتــنىشــىش ئۈچۈن بۇ يهرگه كهلــگهنــدە سۆزلــىگهن نۇتــقىدا، «شۇنــى 

ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەككى، مۇستهبىتلىك يولى ھهقىقهتنىڭ ۋەيران قىلىنىشىدىن باشلىنىدۇ» دېگهنىدى. 

مېنىڭچه، نۇرېمبېرگ سـوتـىدىكـى «ھهقـىقهتـنىڭ مهڭگۈ ئـىنـكار قـىلـىنـماسـلىقـى ئۈچۈن، ئۇنـى تېپىش ۋە 

خاتىرىلهش»تن ئىبارەت يادرولۇق ساۋاقمۇ دەل مۇشۇدۇر. 

نۇرېمبېرگ سـوتـىدا تـوم دود پـاكـىتـنى ئـاسـاس قـىلـىپ، نـاتسـىسـتالرنـىڭ ئۆزى قـالـدۇرغـان تهپسـىلـىي جـىنـايهت 

خـاتـىرىسـىنـى ۋە كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـان ئـىنـسانـىي ئـىسـپاتـالرنـى ئـىشـلىتـىپ، ئۆزلـىرىنـىڭ (نـاتسـىسـتالر سـادىر قـىلـغان 

جـىنـايهتـلهردە) قـولـى بـارلـىقـىنـى رەت قـىلـىشـقا ئۇرۇنـغان ۋە بـىلـمىگهن بـولۇۋالـغان بـولـغان نـاتسـىسـت رەھبهرلـىرىنـى ئـىقـرار 

بولۇشقا مهجبۇر قىلغانىدى.  

تېخىمۇ مۇھىمـى، بۇ پۈتكۈل گېرمـانـىيه خهلـقىنـىڭ (بۇ جـىنـايهتـلهردىن) بـىخهۋەر قـىيـاپهتـكه كـىرىۋېلىشـىنـىڭ 

ئالدىنى ئالدى. ئۆتمۈشكه مۇئامىله قىلغاندا ... چوقۇم ھهقىقهتكه يۈزلىنىشىڭىز كېرەك. 

(ئهيـنى چـاغـدا) مـىلـيونـلىغـان يهھۇدىيـالر بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئهزالـىرى بـىلهن بـىلـله يـىغـىۋېلىنـىپ 

الگېرالرغـا تـاشـالنـدى: قـىيـىن – قـىسـتاقـقا ئۇچـرىدى، مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىنـدى ۋە تـىبـبىي تهجـرىبه ئـوبيېكتى 

قىلىندى. ئالته مىليون يهھۇدىي ئۆلتۈرۈلدى، بۇنىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىرى گاز ئۆيلىرىدە ھاياتىنى ئاخىرالشتۇردى. 

... بـاشـقا دۆلهتـلهرگه ئـوخشـىمـايـدىغـىنـى، گېرمـانـىيه بۇ ئهھۋالـغا دادىل يۈزلهنـگهنـلىكـى، يهنـى (جـىنـايهتـلىرىنـى) 

ئېتىراپ قىلغانلىقى ئۈچۈن ۋەزىيهتنى ئۆزگهرتهلىدى. 

شۇڭا، مهن يهنه بـىر قېتىم تهكـرارالي: نۇرېمبېرگ (سـوتـى) ئۆزىدىن ئـىلـگىرىكـى ھېچقايسـى ئـىشـقا ئـوخشـىمـايـدۇ. 

بۇ (يهنـى نـاتسـىسـت جـىنـايهتـچىلـىرىنـى نۇرېمبېرگـدە سـوتـالش) ئۆچ ئېلىش ئهمهس، بهلـكى جـاۋابـكارلـىقـقا تـارتـىش 

ئــىدى. پهقهت ھهقــىقهت ئېتىراپ قــىلــىنــغانــدىال، بــىز ئــانــدىن دۇنــيانــىڭ بــاشــقا جــايــلىرىدا يۈز بېرىۋاتــقان 

ۋەھشىيلىكلهرنىڭ تهكرارلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئاالاليمىز. 
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كـىرىس ئېيتقانـدەك، ئۇ بـىزنـىڭ قـانۇن بـىلهن ئـىدارە قـىلـىش ئېڭىمـىزنـى كۈچهيـتتى. ئۇ ئـادالهتـنىڭ كېلهچـىكـى 

ئۈچۈن ئۆرنهك تىكلهپ، كىشىلىك ھوقۇقنىڭ خهلقئارا ئىشالردىكى ئهھمىيىتىنى گهۋدىلهندۈردى. 

بـىز نۇرېمبېرگ سـوتـىدىن شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى سـوتـلىرىنـىڭ اليـىھهسـىنـى كۆردۇق 

ۋە بۇ سوتالر رىۋاندا ۋە سابىق يۇگۇسالۋىيهدە يۈز بهرگهن ۋەھشىيلىكتىن كېيىن ئادالهتنى ياقىلىدى. 

(ئهمـما) بۈگۈن دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىغـا نهزەر سـالـىدىغـان بـولـساق، كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە دېموكـراتـىك 

پـرىنسـىپـالرنـىڭ بـارغـانسېرى ھۇجۇمـغا ئۇچـراۋاتـقانـلىقـىنـى كۆرىمـىز ھهمـدە زىمـمىمـىزدە (ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـىگه) ئـوخـشاش 

تارىخىي مهسئۇلىيهت بارلىقىنى ۋە بۇ ھهقته تهدبىر قوللىنىشىمىز كېرەكلىكىنى ھېس قىلماقتىمىز. 

ئهنه شۇ ۋەجـىدىن، مهن ۋەزىپـىگه ئـولتۇرغـان تۇنـجى كۈنـدىن بـاشـالپـال، كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى تـاشـقى 

سـىيـاسـىتـىمـىزنـىڭ مهركـىزىگه قـايتۇرۇپ كېلىش ۋە دۇنـيا سهھنىسـىدىكـى ئهخـالقـىي رەھبهرلـىك كۈچـىمـىزنـى قـايـتا 

تهكـىتـلهش ئۈچۈن كـونـكرېت تهدبـىرلهرنـى قـولـالنـدىم. يهنـى، كـىرىس نۇرغۇن قېتىم مهنـدىن ئـاڭلىغـانـدەك، مهن بۇ 

جهھهتته ئۆز كۈچىمىزنى ئۆرنهك قىلىپ كۆرسهتمهستىن، بىز تىكلىگهن ئۆرنهكنىڭ كۈچىدىن پايدىالندىم.  

شۇڭالشـقا، بـىز كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە ئۇللۇق ئهركـىنـلىكـنى ئـىلـگىرى سۈرۈش ھهمـدە دېموكـراتـىك دۆلهتـلهرنـىڭ 

يهنـىال تېز ئۆزگـىرىۋاتـقان دەۋردىكـى سـاھه ھالـقىغـان خـىرىسـالرغـا تـاقـابـىل تۇرااليـدىغـانـلىقـىنـى ئـىسـپاتـالش ئۈچۈن، 

دۇنيانى كۆپ تهرەپلىمه ھالدا قايتا تهشكىللهپ، بىرلهشتۈرۈۋاتىمىز. 

بىز ئىلگىرى (ترامپ ھۆكۈمىتى) ئايرىلىپ چىققان ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگه قايتىپ كىردۇق. 

مهن بۇ يـىل دېكابـىردا تـوردا ئۆتكۈزۈلـىدىغـان دېموكـراتـىك ئهلـلهر بـاشـلىقـالر يـىغـىنـىغـا رىيـاسهتـچىلـىك قـىلـىمهن. بۇ 

يـىغـىنـدا بـىز دۇنـيا رەھبهرلـىرىنـى بـىر يهرگه جهم قـىلـىپ، دېموكـراتـىك قـىمـمهت قـاراشـالرنـى قـوغـداش ۋە مۇسـتهبـىتـلىكـنىڭ 

بـاش كۆتۈرۈشـىگه قـارشـى تۇرۇش تـوغـرىسـىدا كـونـكرېت ۋەدىلهرنـى بېرىمـىز. يهنـى ئۇرۇش قـوزغـاش ۋەدىسـى ئهمهس، 

بهلكى مۇھىم سۆزلهرنى ئوتتۇرىغا قويىمىز. 

بۈگۈن، يهنـى مهن گهپ قـىلـىۋاتـقان مۇشۇ دەقـىقـىلهردە، بـىز دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدا بـارلـىقـقا 

كېلىۋاتـقان (يېڭى) ئهنـدىزە ۋە تـالـالشـالرغـا؛ شـىنـجاڭدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ بـاسـتۇرۇلـغانـلىقـىغـا ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه 

سېلىنـغانـلىقـىغـا؛ بېرمـادىكـى ھهربـىي ھۆكۈمهتـنىڭ روھىنـگىيـاغـا تۇتـقان مۇئـامـىلـىسـىگه؛ شـىمـالـىي ئېفىيـوپـىيهدىكـى 

پۇقراالرنىڭ ئاچارچىلىق ۋە جىنسىي زوراۋانلىق ئارقىلىق قورقۇتۇلۇشىغا شاھىت بولۇۋاتىمىز. 

بـىز بۇ خـىل زەھهرخهنـدە ئۆچـمهنـلىكـنى ئـاڭلىغـانـدا، بـاشـقا ئـىنـسانـالرنـىڭ ئـىنـسانـىيسـىزالشـتۇرۇلـغانـلىقـىنـى 

كۆرگهنـدە، بۇ بـىزنـىڭ (شۇ جـىنـايهتـلهرنـى سـادىر قـىلـغانـالرغـا قـارشـى) ئۇرۇش ئـاچـىدىغـانـلىقـىمـىزدىن دېرەك بهرمهيـدۇ. 

ئهمـما بـىز چـوقۇم (شۇ زۇلۇمـالر تـوغـرىسـىدا) ئـاۋازىمـىزنـى چـىقـىرىشـىمـىز كېرەك. دادامـنىڭ مـاڭا ئۆگهتـكىنـىدەك، سۈكۈت 

(جىنايهتكه) شېرىك بولغانلىقتۇر. نۇرېمبېرگدىكى سادامۇ دەل شۇدۇر: سۈكۈت (جىنايهتكه) شېرىك بولغانلىقتۇر. 
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مهن بۇ مهسـىلـىلهرنـى دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى جـايـلىرىدىكـى رەھبهرلهرگه ـــ دوسـتلىرىمـىزغـىمۇ، رەقـىبـلىرىمـىزگـىمۇ ـــ 

بـىردەك ئېيتتىم. مهن شۇنـى ئېنىق ئـوتتۇرىغـا قـويـدۇمـكى، كـىشـىلـىك ھوقۇق ھۇجۇمـغا ئۇچـرىغـانـدا ھېچبىر ئـامېرىكـا 

پرىزدېنتى قول قوۋۇشتۇرۇپ قاراپ تۇرماسلىقى ۋە ئۇنىڭ «قانۇنىي»لىشىشىغا يول قويماسلىقى كېرەك. 

ئهنه شۇ بـىزنـىڭ، يهنـى ئـامېرىكـالـىقـالرنـىڭ كـىمـلىكـىدۇر. ئۇ بـىزنـىڭ DNA رىمـىزنـىڭ بـىر قـىسـمىدۇر. بـىز 

ھوقۇقـنىڭ بـايـالرغـا يـاكـى كۈچلۈكـلهرگـىال خـاس بـولۇپ قـالـماسـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن كۈرەش قـىلـدۇق، 

يۈرۈش قىلدۇق، قۇربانلىق بهردۇق. 

ھهقـىقهتـكه قـىلـىنـغان ھۇجۇم ھېلىھهم مۇسـتهبـىتـلىكـنىڭ بېشارىتـىدۇر. دېموكـراتـىيهمـىزنـىڭ (مهڭگۈلۈك) كـاپـالـىتـى 

يـوق، ھهمـمىڭالرنـىڭ يېقىنـدىن بۇيـان بۇنـى ھېس قـىلـىشـقا بـاشـلىغـانـلىقـىڭالرغـا ئـىشـىنـىمهن. ئهركـىنـلىكـىمـىزنـىڭمۇ 

(مهڭگۈلۈك) كاپالىتى يوق. شۇڭا بىز بۇنىڭ ئۈچۈن جاپالىق تىرىشىشىمىز كېرەك. 

شۇڭالشـقا، بـىز «دود كـىشـىلـىك ھوقۇق مهركـىزى»نـىڭ قـايـتا ئېچىلـىش مۇراسـىمـىنـى ئۆتكۈزۈش بـىلهن بـىر 

ۋاقـىتـتا، ئۇنـى (كېلهچهكـتىكـى) ئهۋالدالرنـىڭ كهلگۈسـىگه ۋە بۈگۈن بۇ يهرگه كهلـگهن ئـوقۇغۇچـىالرغـا بېغىشـاليـلى. 

ئۇالر كىشىلىك ھوقۇقنى ھاياتىمىزنىڭ قىزغىنلىقى ۋە مهقسىتى سۈپىتىدە بايقايدۇ ۋە قوغدايدۇ. 

 ***

«بـايـدېن بـىر تهرەپـتىن خـىتـاي بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـقا ئۇرۇنۇپ، يهنه بـىر تهرەپـتىن خـىتـايـنىڭ شـىنـجاڭدىكـى 

سىياسىتىنى قارىلىسا بولمايدۇ» 

يهرشارى ۋاقىت گېزىتى 

لۇ شۆ 

ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـوۋ بـايـدېن جۈمه كۈنـى (15 – ئۆكـتهبـىر) كـوننېكتىكـات ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى «دود 

كـىشـىلـىك ھوقۇق مهركـىزى»نـىڭ ئېچىلـىش مۇراسـىمـىدا نۇتۇق سۆزلهپ، خـىتـايـنىڭ شـىنـجاڭ سـىيـاسـىتـى تـوغـرىسـىدا يهنه 

بـىر قېتىم داۋراڭ سـالـدى. بهزى تهھلىلـچىلهر ئـامېرىكـا يېقىنـقى كۈنـلهردە خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـى 

يۇمشـىتـىشـنىڭ كـويـىدا، دەپ پهرەز قـىلـىشـقانـىدى. ئهمـما، بـايـدېننىڭ سۆزى ۋاشـىڭتونـنىڭ سهمـىمـىيـىتـى تـوغـرىسـىدا 

گۇمان پهيدا قىلدى. 

بـايـدېن نۇتـقىدا مۇنـداق دېدى: «كـىشـىنـى ئهپسۇسـالنـدۇرىدىغـىنـى، بـىز بۈگۈن دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىغـا 

نهزەر سـالـغىنـىمـىزدا، ۋەھشىيـلىك تۈگـىدى دېيهلـمهيـمىز. بـىز بۈگۈن دۇنـيانـىڭ ھهر قـايسـى جـايـلىرىدا بـارلـىقـقا كېلىۋاتـقان 
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(يېڭى) ئهنـدىزە ۋە تـالـالشـالرغـا؛ شـىنـجاڭدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ بـاسـتۇرۇلـغانـلىقـىغـا ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه 

سېلىنغانلىقىغا ... شاھىت بولۇۋاتىمىز». 

بـايـدىنـنىڭ سۆزى ئۇنـىڭ ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـاي سـىيـاسـىتـىنـىڭ ئـىكـكى خـىلـلىقـىنـى تـولۇق ئهكـىس ئهتتۈردى. بـىر 

تهرەپـتىن، ئۇالر خـىتـاي بـىلهن بـولـغان جـىددىيـلىكـنى پهسهيـتىپ، كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى، سـودا ۋە يهر شـارىنـى بـاشقۇرۇش 

قـاتـارلـىق سـاھهلهردە خـىتـايـنىڭ قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈپ، خـىتـاي بـىلهن ھهمـكارلـىشـىشـنى ئـارزۇ قـىلـىدۇ. يهنه بـىر 

تهرەپـتىن، ئـاتـالـمىش كـىشـىلـىك ھوقۇق ۋە ئـىدىئـولـوگـىيه مهسـىلـىسـىدە، بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى خـىتـايـنى چهكـلهش ھهمـدە 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىق سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئۇيۇشۇشـچانـلىقـىنـى كۈچهيـتىپ، ئـامېرىكـانـىڭ خهلـقئارادىكـى ئـىنـاۋىتـى ۋە 

رەھبهرلـىك ئـورنـىنـى ئهسـلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن، خـىتـايـغا كۆپ قېتىم بېسىم ئـىشـلىتـىپ، «خـىتـاي تهھدىتـى 

نهزەرىيىسى»نى ئوچۇق - ئاشكارا بازارغا سالدى. 

سـودا جهھهتـته، ۋاشـىڭتونـنىڭ بېيجىڭ بـىلهن بـولـغان ھهمـكارلـىقـنى كۈچهيـتىش ئـىسـتىكـى بـارغـانسېرى ئهۋجـىگه 

 COVID چـىقـماقـتا. ئـامېرىكـا ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئهسـلىگه كېلىش جهريـانـى كۈچلۈك داۋالغۇش ئـىچـىدە تۇرمـاقـتا. بـولۇپمۇ

19 - ۋابـاسـىنـىڭ ئېغىر زەربـىسـىدە، ئـامېرىكـادىكـى پۇل پـاخـالـلىقـى ۋە ئـىشـقا ئـورۇنـلىشـىش سـتاتـىسـتىكـىلـىرى 

كۆڭۈلـدىكـىدەك ئهمهس. بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى غـايهت زور بېسىمـغا دۇچ كهلـمهكـته ھهمـدە خـىتـاي بـىلهن «قـايـتىدىن 

يـارىشـىش» ئـارقـىلـىق، ئۆز ئـىقـتىسـادىنـىڭ مهلۇم دەرىجـىدە ئهسـلىگه كېلىشـىنـى، ئـىقـتىسـادىي كېلهچـىكـىنـىڭ ھازىرقـىدىن 

پارالقلىشىشىنى ئۈمىد قىلماقتا. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئـافـغانـىسـتانـدىكـى مهغلۇبـىيهتـنىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان بـايـدېن ھۆكۈمـىتـى تـاشـقى 

سـىيـاسهتـته پهۋقۇلـئاددە ئېغىر بېسىمـغا دۇچ كهلـمهكـته. 2022 - يـىلـى ئـامېرىكـادا ئـوتتۇرا مهزگـىلـلىك سـايـالم ئېلىپ 

بېرىلـىدىغـان بـولـغاچـقا، بـايـدېن ئـالـدىمـىزدىكـى (2024 – يـىلـىدىكـى) چـوڭ سـايـالمـدا پـايـدىلـىق ئـورۇنـغا ئېرىشـىش 

ئۈچۈن، كـونـكرېت ۋە ئهمهلـىي نهتـىجـىلهرنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـنى ۋە بـولۇپمۇ كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى مهسـىلـىسـىدە ئۆزىنـىڭ 

دىپـلومـاتـىك تهسـىرىنـى كۈچهيـتىشـنى ئـويـاليـدۇ. بۇ خـىل ئهھۋالـدا، ئۇ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان ھهمـكارلـىقـقا تـولـىمۇ بهك 

موھتاج. خىتاينىڭ ياردىمى بولمىسا، بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشى نىشانىغا يېتىشى تهسكه توختايدۇ. 

خـىتـاي خهلـقئارا تهتـقىقـات ئـورنـىنـىڭ يـاردەمـچى تهتـقىقـاتـچىسـى جـاڭ تېڭجۈن «يهر شـارى ۋاقـىت گېزىتـى»گه 

مۇنـداق دېدى: «ئـامېرىكـانـىڭ ئۆزى كۈتـكىنـىدەك، سـودا ۋە كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى مهسـىلـىسـىدە خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 

ھهمـكارلـىقـنى كۈچهيـتىش - كۈچهيـتهلـمهسـلىكـى ئـامېرىكـانـىڭ بـاشـقا مهسـىلـىلهردىكـى تۇتۇمـىغـا بـاغـلىق. خـىتـاي بـىلهن 

ئـامېرىكـا ئـوتتۇرىسـىدىكـى بـارلـىق تېمىالر بـىر – بـىرىگه مۇنـاسـىۋەتـلىك. ئـامېرىكـا نۇرغۇن مهسـىلـىلهردە خـىتـايـغا 

دۈشـمهنـلىك قـىلـىۋاتـقان ئهھۋالـدا، خـىتـاي مۇئهيـيهن بـىر – ئـىكـكى مهسـىلـىدە ئـامېرىكـا بـىلهن ھهمـكارالشـمايـدۇ. بـايـدېن 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ خـىتـاي بـىلهن ھهمـكارلـىشـىش جهھهتـته سهمـىمـىيـىتـىنـى نـامـايـان قـىلـىپ، خـىتـايـغا قـاراتـقان ئـومۇمـىي 

سـىيـاسـىتـىنـى سـىسـتېمىلـىق تهڭشىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمـىز. ئهنه شۇ چـاغـدا، خـىتـاي ئـانـدىن ئـامېرىكـا بـىلهن بـولـغان 

مۇناسىۋەتنى قانداق ياخشىالش توغرىسىدا ئهستايىدىل ئويلىنىدۇ». 
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خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ گهپ – سۆزلـىرىنـى ئـاڭالپ، ھهرىكهتـلىرىنـى كۆزىتـىپ بـاقـىدۇ. ئۆتمۈشـتىكـى ئـامېرىكـا 

ھۆكۈمهتـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىال «ئـات ئـايـلىخـانـغا، يـول سـارىخـانـغا» قـىلـىپ كهلـدى. خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ ئۆزى بـىلهن 

بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى يـاخشـىالش ئۈچۈن قـانـداق مـاھىيهتـلىك تـىرىشـچانـلىق كۆرسهتـكهنـلىكـىگه قـاراپ، ئـانـدىن شۇنـىڭغا 

مـاس ھالـدا جـاۋاب قـايتۇرۇشـى كېرەك. «ئهگهر ۋاشـىڭتون شـىنـجاڭغا مۇنـاسـىۋەتـلىك مهسـىلـىلهردە ئـاسـاسسـىز ھالـدا 

خـىتـايـغا تۆھمهت چـاپـالۋەرسه، خـىتـاي ئـامېرىكـانـى سهمـىمـىيـىتـى يـوقـكهن، دەپ قـارايـدۇ. ئـامېرىكـا بـىر تهرەپـتىن خـىتـايـنى 

ئهيـىبـلهپ، يهنه بـىر تهرەپـتىن خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى يـاخشـىالشـنى تهمه قـىلـسا بـولـمايـدۇ» دېدى جـاڭ 

تېڭجۈن. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمه قىلدى 

مهنبه: 

https://www.whitehouse.gov/briefing - room/statements - releases/2021/10/15/remarks 

- by - president - biden - at - the - dedication - of - the - dodd - center - for - 

human - rights/ 

https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236536.shtml 
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ئۆسمۈرلۈك سهرگۈزهشتىلهر خاراكتېرىمىزغا
قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

گۈلىستان

كرىستىيان جارېت 



ئۆسمۈرلۈك سهرگۈزەشتىلهر خاراكتېرىمىزغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

كرىستىيان جارېت 

مېنىڭ بـىر جۈپ قـىز – ئـوغۇل قـوشكېزەك پهرزەنـتىم بۇ يـىل تۆت يـاشـقا كـىردى. ئۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ بـاشـقىالر بـىلهن 

ئـارىلـىشـىپ يـاشـاشـقا ئـامـراقـلىق، دوسـتانـىلـىق، شۇنـداقـال كهپسـىزلـىك قـاتـارلـىق نۇرغۇن تهرەپـلىرى بـىر – بـىرىنـىڭكىگه 

ئـوخشـىشـىپ كېتىدۇ. ئهمـما، ئـىكـكىيـلهنـدە بهزى پهرقـلهرمۇ كۆرۈلۈشـكه بـاشـلىدى. مهسـىلهن، ئـوغلۇمـنىڭ ۋاقـىت قـارىشـى 

نـىسـبهتهن كۈچلۈك بـولۇپ، ئۇ دائـىم كهلگۈسـىگه بـولـغان قـىزىقـىشـىنـى ئـىزھار قـىلـىپ تۇرىدۇ؛ قـىزىم بـولـسا قـىلغۇسـى بـار 

ئىشالردا تېخىمۇ دادىل. 

مهن بـىر دادا، ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه خـاراكتېرنـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان پـىسـخولـوگ. مهن بـالـىالرنـىڭ خـاراكتېرىنـىڭ 

تهدرىجىي شهكىللىنىش، تهرەققىي قىلىش جهريانىنى تولۇپ – تاشقان قىزىقىش ئىلكىدە كۆزىتىمهن. 

خـاراكتېرنـىڭ شهكـىلـلىنـىشـى بـوۋاقـلىق مهزگـىلـىدىنـال بـاشـلىنـىدۇ. لېكىن، مهن بـالـىلـىرىمـنىڭ خـاراكتېرىنـىڭ 

بۇنىڭدىن كېيىن، بولۇپمۇ ئۆسمۈرلۈك مهزگىلىدە خېلى زور دەرىجىدە ئۆزگىرىدىغانلىقىنى بىلىمهن. 

كــىشــىلهرنــىڭ ئۆسمۈرلۈك مهزگــىلــىدىكــى ئۆزگــىرىشــى پهۋقۇلــئاددە تېز بــولــىدۇ. شۇ ۋەجــىدىن، تــونۇش 

 Sarah - Jayne) نېۋروگــرافــىيهســى مۇتهخهسســىســى ۋە ئۆسمۈرلهر مېڭه مۇتهخهسســىســى ســارا جېين بــىلېيكمور

 (perfect storm) «يېقىنـدا ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىدە ئـىپـادىلهنـگهن ئـاالھىدە خـىرسـنى «مۇكهمـمهل بـوران (Blakemore

دەپ ئـاتـىغـان بـولۇپ، ئۇ بۇ مهزگـىلـدە «ھورمـون ئۆزگـىرىشـى، نېرۋا ئۆزگـىرىشـى، ئـىجـتىمـائـىي ئۆزگـىرىش ۋە تۇرمۇش 

بېسىمـى» قـاتـارلـىق بـىر قـانـچه جهھهتـنىڭ تهڭال ئهۋج ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. ھالبۇكـى، بـىلېيكمور 

بۇالرنىڭ ئارىسىغا «خاراكتېر ئۆزگىرىشى» دېگهن بىر تۈرنىمۇ قوشۇپ قويسا تامامهن بولىدۇ. 

بـىزنـىڭ مـىجهز - خـاراكتېرىمـىز بـوۋاقـلىق مهزگـىلـىدىن بـالـىلـىق مهزگـىلـىنـىڭ ئـاخـىرقـى بـاسقۇچـىغـىچه، نـىسـبهتهن 

تۇراقـلىق بـولـىدۇ، تهپهككۇر، قـىلـمىش ۋە ھېسسىيـاتـنى ئـىپـادىلهش ئۇسۇلـلىرىمـىزمۇ ھهم شۇنـداق. ئـانـدىن، خـاراكتېر 

(ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىدىكـى جـىددىي ئۆزگـىرىشـلهردىن كېيىن) ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىنـىڭ ئـاخـىرقـى بـاسقۇچـىدىن يېتىلـىش 

دەۋرىگىچه بولغان ئارىلىقتىمۇ تۇراقلىشىشقا قاراپ يۈزلىنىدۇ. 

ھالبۇكـى، خـاراكتېردىكـى بۇ خـىل تۇراقـلىشـىش يۈزلـىنـىشـى ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىدە نـامـايهن بـولـمايـدۇ. بـىز 

خـاراكتېرغـا تهسـىر قـىلـىدىغـان بـارلـىق ئېلېمېنتالرنـىڭ تـولـىمۇ مۇھىم ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقايـمىز. ئۇزاق مۇددەتـلىك 

تهتـقىقـاتـالردىن مهلۇم بـولۇشـىچه، كـىشـى ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىدە ئـىپـادىلـىگهن خـاراكتېر ئـاالھىدىلـىكـلىرى ئۇنـىڭ ئـىلـمىي 

سـاھهدە مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىش – قـازىنـالـماسـلىقـى، ئـىشسـىزلـىقـقا دۇچ كېلىش – كهلـمهسـلىكـى قـاتـارلـىق كهلگۈسـىدىكـى 

ھهر جهھهتتىكى ھاياتلىق يۆنىلىشىدىن بېشارەت بېرەلهيدۇ. 
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خـاراكتېر ئۆزگـىرىشـى ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـى بـىلهنـال چهكـلهنـمهيـدۇ. ئهگهر بۇ جهھهتـتىكـى نهزەر دائـىرىمـىزنـى 

پۈتكۈل ھايـاتـلىق مۇسـاپـىسـىگه كېڭهيـتسهك شۇنـى كۆرەلهيـمىزكـى، يـاخشـى خـاراكتېر ئـاالھىدىلـىكـلىرى ئـىزچـىل ئېشىش 

يۈزلـىنـىشـىنـى ئـىپـادىلهيـدۇ. مهسـىلهن، (ئـىنـسانـالرنـىڭ يېشىنـىڭ ئېشىشـىغـا ئهگـىشـىپ) كـىشـىلهرنـىڭ ئۆزىنـى تـىزگـىنـلهش 

ئـىقـتىدارى كۈچـىيـىدۇ، بېكىنـىۋېلىش پـىسـخىكـىسـى ئـاجـىزاليـدۇ، شۇنـداقـال ئـادەم ۋە نهرسـىلهرگه تېخىمۇ دوسـتانه مۇئـامـىله 

قـىلـىدىغـان بـولـىدۇ. پـىسـخولـوگـالر بۇ ھادىسـىنـى «يېتىلـىش قـانۇنـىيـىتـى» (maturity principle) دەپ ئـاتـايـدۇ. ئهگهر 

سـىز يـىگـىرمه نهچـچه يـاشـالردىكـى، غۇرۇرى كۈچلۈك ھهم سهپـرا يـىگـىت بـولسـىڭىز، شۇنـى مهمنۇنلۇق ئـىلـكىدە 

بـايـقايسـىزكـى، ئهگهر سـىزنـىڭ خـاراكتېرىڭىز تـىپـىك قـانۇنـىيهت بـويـىچه تهرەقـقىي قـىلـسا، يېشىڭىزنـىڭ چـوڭىيـىشـىغـا 

ئهگىشىپ، سىز بارغانسېرى رايىشلىشىپ كېتىسىز. 

ئهمـما، ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىدىكـى بـالـىالرغـا نـىسـبهتهن، بۇ ئـانـچه يـاخشـى خهۋەر ئهمهس. چۈنـكى، بۇ ۋاقـىتـتا 

«خاراكتېر قااليمىقانچىلىقى» ئۆز تهسىرىنى كۆرسىتىشكه باشاليدۇ. 

تۆۋەنـدە بـىز نهزىرىمـىزنـى بـىر تۈرلۈك تهتـقىقـاتـقا ئـاغـدۇرايـلى. مهزكۇر تهتـقىقـاتـنىڭ ئـوبيېكتلىرى گـولـالنـدىيهلـىك 

ئۆسمۈرلهر بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىكـى ئهڭ كـىچـىك 12 يـاشـتا ئـىدى. ئۇالر 2005 – يـىلـىدىن بـاشـالپـال ئۇدا ئـالـته 

– يهتـته يـىل خـاراكتېر سـىنـىقـىغـا قـاتـناشـقان. بۇ تهتـقىقـاتـقا قـاتـناشـقان ئـوغۇلـالرنـىڭ ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىنـىڭ دەسـلهپـكى 

بـاسقۇچـىدىكـى ئهسـتايـىدىل ئـىش قـىلـىش (يهنـى ئـىشـالرنـى تهرتـىپـلىك ۋە ئۆز – ئۆزىگه تهلهپـچان بـولـغان ھالـدا 

تـامـامـالش) دەرىجـىسـى تۆۋەنـلىگهن. قـىزالرنـىڭ نېرۋا سهزگۈرلۈكـى تۆۋەنـلىگهن (بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، كهيـپىيـاتـى 

تۇراقسـىزالشـقان). بۇ بـايـقاشـالر بـىزنـىڭ ئۆسمۈرلهر تـوغـرىسـىدىكـى «ئۇالرنـىڭ يـاتـاقـلىرى قـااليـمىقـانـال تۇرىدۇ، كهيـپىيـاتـى 

ئـاسـان داۋالغۇيـدۇ» دېگهنـدەك بهزى مهۋجۇت قـاراشـلىرىمـىزنـى قۇۋۋەتـلىگهنـدەك قـىالتـتى. ئهمـما، يـاخشـى يېرى شۇكـى، 

خـاراكتېردىكـى بۇ خـىل چېكىنـىش ۋاقـىتـلىق بـولۇپ، گـولـالنـدىيهدە ئېلىپ بېرىلـغان مهزكۇر تهتـقىقـاتـنىڭ نهتـىجـىسـىدە 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىگه قهدەم قـويۇشـتىن ئـىلـگىرىكـى ئـىجـابـىي خـاراكتېر يۈزلـىنـىشـى ئۆسمۈرلۈك 

مهزگىلىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدە ئهسلىگه كېلىدىكهن. 

ئـاتـا – ئـانـىالر ۋە ئۆسمۈرلهر بـىردەك بۇ خـىل ئۆزگـىرىشـلهرنـىڭ كۆرۈلـگهنـلىكـىنـى مۇئهيـيهنـلهشـتۈرىدۇ. 2017 – 

يـىلـى ئېلىپ بېرىلـغان بـىر تهتـقىقـاتـتا، گېرمـانـىيهدىكـى 2700 نهپهر ئۆسمۈر تهكشۈرۈلـگهن بـولۇپ، مهزكۇر تهتـقىقـاتـنىڭ 

نهتـىجـىسـى كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدۇ. مهسـىلهن، ئۆسمۈرلهرنـىڭ زادى قـانـچىلـىك ئۆزگهرگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا، ئـاتـا – 

ئـانـىالرنـىڭ بـاھاسـى بـىلهن بـالـىالرنـىڭ ئۆز – ئۆزىگه بهرگهن بـاھاسـى ئـوتتۇرىسـىدا خېلى چـوڭ پهرق چـىقـقان. مهزكۇر 

ئۆسمۈرلهر ئـايـرىم – ئـايـرىم ھالـدا 11 يـاش ۋە 14 يـاش ۋاقـتىدا، ئۆز – ئۆزىنـىڭ خـاراكتېرىنـى بـاھالـىغـان؛ ئۇالرنـىڭ 

ئـاتـا – ئـانـىلـىرىمۇ مۇشۇ ۋاقـىتـتا ئـىكـكى قېتىم ئۆز پهرزەنـتلىرىنـىڭ خـاراكتېرىغـا بـاھا بهرگهن. ئهمـما، بۇ ئـىكـكى 

تهرەپـنىڭ بـاھالـىرى ئـارىسـىدا خېلى چـوڭ پهرق كۆرۈلـگهن. مهسـىلهن، ئـاتـا – ئـانـىالرنـىڭ نهزىرىدە پهرزەنـتلىرىنـىڭ 

«ئـىلـگىرىكـىدەك دوسـتانه بـولـمايۋاتـقان»لـىق دەرىجـىسـى بـالـىالرنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ نهزىرىدىكـىدىن خېلىال كۈچلۈك بـولـغان. 

يهنه مهسـىلهن، (مهزكۇر تهتـقىقـاتـقا قـاتـناشـقان) ئۆسمۈرلهر ئۆزلـىرىنـى بـارغـانسېرى ئـوچۇق مـىجهز بـولۇپ كهتـكهنـدەك 

ھېس قىلغان بولسا، ئاتا – ئانىلىرى ئۇالرنى بارغانسېرى ئىچ مىجهزلىشىپ كېتىۋاتقاندەك ھېس قىلغان. 
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تهتـقىقـاتـچىالر كهسـكىن ھالـدا شۇنـداق دەپ قـارىغـانـكى، «ئـومۇمهن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ئـاتـا – ئـانـىالرنـىڭ 

بـالـىلـىرىغـا بـولـغان بـاھاسـى بـالـىالرنـىڭ ئۆز – ئۆزىگه بهرگهن بـاھاسـىدىن تۆۋەن بـولـغان». ئهمـما، ئـىشـنىڭ ئـىجـابـىي 

تهرىپـى شۇكـى، ئۆسمۈرلهرنـىڭ «ئـىلـگىرىكـىدەك ئهسـتايـىدىل بـواللـمايۋاتـقان»لـىق دەرىجـىسـى جهھهتـته، ئـاتـا – ئـانـىالر 

ئۆز پهرزەنتلىرىنى، شۇ ئۆسمۈرلهر ئۆزلىرى ھېس قىلغاندەك ئۇنچىۋاال چېكىنىپ كهتمىگهندەك ھېس قىلغان.  

بۇ ئـىكـكى نهتـىجه دەسـلهپـته قـارىمـاقـقا بـىر - بـىرىگه زىتـتهك كۆرۈنـگهن، بۇنـىڭغا بهلـكىم ئـاتـا – ئـانـا بـىلهن 

پهرزەنـت ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـته كۆرۈلۈۋاتـقان غـايهت زور ئۆزگـىرىش سهۋەب بـولـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇ خـىل 

ئۆزگـىرىشـنىڭ يۈز بېرىشـىدىكـى سهۋەب شۇكـى، بۇ مهزگـىلـدە ئۆسمۈرلهر بـارغـانسېرى مۇسـتهقـىلـلىقـقه تهلپۈنـىدۇ ۋە ئۆزىگه 

خـاس مهخـپىيهتـلىكـلىرى بـار بـولۇشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىشـىدۇ. تهتـقىقـاتـچىالر يهنه مۇنـداق دەپ كۆرسهتـتى: بـاھاالش 

جهريـانـىدا ئـاتـا - ئـانـىالر ۋە ئۆسمۈرلهرنـىڭ بـاھاالش ئۆلـچىمـىمۇ ئـوخشـىمـاسـلىقـى مۇمـكىن. ئـاتـا - ئـانـىالر يـاش - 

ئۆسمۈرلهرنـىڭ مـىجهز - خـاراكتېرىنـى بـاھالـىغـانـدا تـىپـىك قۇرامـىغـا يهتـكهنـلهرنـىڭ مـىجهز – خـاراكتېرىنـى ئۆلـچهم 

قىلىدۇ، ئۆسمۈرلهر بولسا قۇرداشلىرىنى ئۆلچهم قىلىدۇ. 

بۇ بـاشـقا تېخىمۇ چـوڭقۇر قـاتـالمـلىق تهتـقىقـاتـالرنـىڭ نهتـىجـىلـىرى بـىلهن بـىردەك بـولۇپ، مهزكۇر تهتـقىقـاتـالرمۇ 

ئۆسمۈرلۈك دەۋرىنـىڭ دەسـلهپـكى بـاسقۇچـىدىكـى ئـاكـتىپ خـاراكتېر ئـاالھىدىلـىكـلىرىنـىڭ (بـولۇپمۇ دوسـتانـىلـىق ۋە 

تهلهپـچانـلىق) ۋاقـىتـلىق ئـاجـىزلـىشـىدىغـانـلىقـىدىن ئـىبـارەت ھادىسـىگه دااللهت قـىلـغان. شۇڭالشـقا، «ئۆسمۈرلهردە 

ئـومۇمهن قـىسـقا مۇددەتـلىك <خـاراكتېر قـااليـمىقـانـچىلـىقـى> كۆرۈلـىدۇ» دېگهن ھۆكۈم ئـىنـتايـىن تـوغـرا. بۇنـىڭدىن 

سـىرت، گېرمـانـىيهدە ئېلىپ بېرىلـغان تهتـقىقـاتـتا، ئۆسمۈرلهر بـىلهن ئـاتـا – ئـانـىالر بـىردەك ھالـدا ئۆسمۈرلهرنـىڭ 

«دوسـتانـىلـىق» جهھهتـته چېكىنـىپ كهتـكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـقان، پهقهت (ئـاتـا – ئـانـىالر بـىلهن ئۇالرنـىڭ 

پهرزەنتلىرىدىن ئىبارەت) بۇ ئىككى گۇرۇپپىنىڭ نهزىرىدىكى چېكىنىش دەرىجىسى پهرقلىق بولغان.  

ئۆسمۈرلهرنـىڭ مېڭىسـىنـى تهتـقىق قـىلـىشمۇ ئـىنـتايـىن يـاخشـى كـىرىش نۇقـتىلـىرىدىن بـىرىدۇر. ئۆتـكهن نهچـچه ئـون 

يـىلـدا، بـىلېيكمور قـاتـارلـىق كـىشـىلهر ئـالـلىقـاچـان ئۆسمۈرلهرنـىڭ تهرەقـقىيـاتـى بـىلهن مېڭىدىكـى ئـاسـاسـلىق ئۆزگـىرىشـلهر 

ئارىسىدىكى باغلىنىش دەرىجىسى توغرىسىدا توختالدى.  

2018 - يـىلـى نـورۋېگىيهدىكـى ئېلىپ بېرىلـغان چـوڭ مېڭه تهسۋىر ھاسـىل قـىلـىش تهتـقىقـاتـىدا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، 

بۇ بهلـكىم ئۆسمۈرلهردىكـى خـاراكتېر ئۆزگـىرىش ئهنـدىزىسـىگه تهسـىر كۆرسـىتـىشـى مۇمـكىن ئـىكهن. تهتـقىقـاتـچىالر ئـىكـكى 

يېرىم يـىل جهريـانـىدا، ئـون نهچـچه ئۆسمۈرنـىڭ مېڭىسـىنـى ئـىكـكى قېتىم سـىكـانـىرلـىغـان ۋە بۇ ئۆسمۈرلهرنـىڭ ئـاتـا - 

ئانىلىرىدىن بالىلىرىنىڭ مىجهزىنى باھاالشنى تهلهپ قىلغان. 

مهزكۇر تهتـقىقـاتـتىن ئېرىشـىلـگهن بـىر مۇھىم بـايـقاشـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـىشـالرنـى قـىلـىشـتىكـى ئهسـتايـىدىلـلىق 

دەرىجـىسـى جهھهتـته يۇقـىرى نـومۇر ئـالـغان يـاش - ئۆسمۈرلهرنـىڭ چـوڭ مېڭىسـىنـىڭ بـىر قـانـچه يېرىدىكـى چـوڭ مېڭه 

پـوسـتالق قهۋىتـىنـىڭ نېپىزلهش دەرىجـىسـى شۇنـچه يۇقـىرى بـولـغان (بۇ مېڭىنـىڭ تېخىمۇ يـاخشـى يېتىلـگهنـلىكـىنـىڭ 

ئـىپـادىسـىدۇر). يهنه شۇنـىڭدەك، ھېسسىيـاتـىنـىڭ تۇراقـلىقـلىقـى جهھهتـته يۇقـىرى نـومۇر ئـالـغان ئۆسمۈرلهرنـىڭ چـوڭ مېڭه 

پوستالق قهۋىتىنىڭ نېپىزلهش دەرىجىسىمۇ شۇنچه يۇقىرى بولغان. 
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ھالبۇكـى، بۇ سـاھهدىكـى تهتـقىقـاتـالر ئهمـدىلهتـىن بـاشـلىنـىۋاتـىدۇ، ئهمـما تهتـقىقـاتـچىالر «خـاراكتېر 

ئـاالھىدىلـىكـىدىكـى چـوڭ پهرقـلهر ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدىكـى چـوڭ مېڭه پـوسـتالق قهۋىتـىنـىڭ يېتىلـىشـى بـىلهن قـىسـمهن 

مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولۇشـى مۇمـكىن» دەيـدۇ. بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، ئۆسمۈرلۈك مهزگـىلـىدە، چـوڭ مېڭىدىكـى كۈلـرەڭ 

ماددىنىڭ ئۆزگىرىشى كىشىنىڭ ھېسسىياتى ۋە قىلمىشىغا تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. 

ئهلۋەتـته، ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدىكـى بېسىم ۋە ئـوڭۇشسـىزلـىق قـاتـارلـىق بـاشـقا تـاشـقى ئـامـىلـالرنـىڭمۇ خـاراكتېر 

ئۆزگـىرىشـى بـىلهن مۇرەكـكهپ بـاغـلىنـىشـى بـار. ئۆسمۈرلهر مۇقهررەر ھالـدا تۈرلۈك بېسىمـالرغـا دۇچ كېلىدۇ. تهتـقىقـاتـالردا 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بۇ بېسىمـالر مۇئهيـيهن خـاراكتېر ئۆزگـىرىشـلىرىگه تهسـىر كۆرسـىتـىدىكهن. 2017 - يـىلـىدىكـى بـىر 

تۈرلۈك تهتـقىقـاتـتا، تهتـقىقـاتـچىالر 8 ~ 12 يـاش ئـارىسـىدىكـى بـالـىالرغـا قـارىتـا خـاراكتېر سـىنـىقـى ئېلىپ بـارغـان، ھهمـدە 

ئـايـرىم – ئـايـرىم ھالـدا ئۈچ يـىل، يهتـته يـىل ۋە ئـون يـىلـدىن كېيىن بۇ سـىنـاقـنى تهكـرارلـىغـان. بۇ تهتـقىقـاتـقا 

ئـامېرىكـالـىق پـىدائـىيـالر قـاتـناشـتۇرۇلـغان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدە بـاشـتىن كهچۈرگهن بـارلـىق بېسىمـلىرى ۋە 

ئۇالر دۇچ كهلگهن بارلىق ئوڭۇشسىزلىقالر خاتىرىلهنگهن.  

بۇ تهتـقىقـات ئـاسـاسـلىقـى شۇنـى كۆرسهتـتىكـى، ئـاتـا - ئـانـىالرنـىڭ ئـاجـرىشـىشـى يـاكـى قـاتـناش ۋەقهسـى دېگهنـدەك 

ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ كـونـتروللۇقـىدىن ھالـقىغـان مۈشكۈالتـنىڭ دەرىجـىسـى كۈچهيـگهنـدە، ئۇالرنـىڭ نېرۋىسـىنـىڭ 

سهزگۈرلۈكـى ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ تهدرىجـىي كۈچـىيـىدىكهن. بۇ جهريـان ئۆسمۈرلۈك دەۋرىنـى تـولۇق ئۆز 

ئىچىگه ئېلىپال قالماي، يهنه قۇرامىغا يهتكهنگه قهدەر داۋاملىشىدىكهن. 

ئهمـما، ئـىشـتىراكـچىالرنـىڭ ئۆزىنـىڭ قـىلـمىشـى يـاكـى قـىلـمىشـقا بـىۋاسـىته مۇنـاسـىۋەتـلىك بـولـغان ئـوڭۇشسـىزلـىقـالر 

(مهسـىلهن، نـامۇۋاپـىق قـىلـمىش سهۋەبـىدىن مهكـتهپـتىن قـوغـلىنـىش دېگهنـدەك) خـاراكتېرگه تېخىمۇ بهك سهلـبىي تهسـىر 

كۆرسـىتـىدىكهن. بۇ خـىل تهسـىرلهر تۆۋەنـدىكـىلهرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ: ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ نېرۋىسـىنـىڭ 

سهزگۈرلۈكـى كۈچـىيـىدۇ، ئهسـتايـىدىلـلىق ۋە دوسـتانـىلـىق دەرىجـىسـى تۆۋەنـلهيـدۇ. تهتـقىقـاتـچىالر «ئۆسمۈرلهرنـىڭ ئۆزى 

سـادىر قـىلـغان نـاچـار قـىلـمىشـالر تۈپهيـلىدىن كېلىپ چـىقـقان ئـوڭۇشسـىزلـىقـالر ئۇالرغـا تېخىمۇ كۆپ بېسىم ئېلىپ كېلىپ، 

شۇ ئـارقـىلـىق خـاراكتېرىنـىڭ يېتىلـىشـىگه پـايـدىسـىز تهسـىر كۆرسـىتـىدۇ» دەپ قـاراشـماقـتا. بۇ يهنه يـاشـالرغـا (بـولۇپمۇ 

بېسىم ئـاسـتىدا قـالـغانـالرغـا) ھېسسىيـات جهھهتـته يېتهرلـىك كۆڭۈل بۆلۈشـنىڭ پـاسسـىپ خـاراكتېر ئۆزگـىرىشـىنـىڭ نـاچـار 

ئايلىنىشىنى تىزگىنلهشكه ياردىمى بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

ئهمـما ئۆسمۈرلهرنـىڭ خـاراكتېرىدىكـى ئۆزگـىرىشـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىال سهلـبىي ئهمهس. يهنه بهزى تهتـقىقـاتـالر 

ئۆسمۈرلهرنـىڭ خـاراكتېرىنـىڭ ئۆزگـىرىشـىگه ئـاكـتىپ تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان ئـامـىلـالرغـا مهركهزلهشـكهن. 2013 - يـىلـى، 

شـىۋىتـسارىيهدە بـىر يـىلـغا سـوزۇلـغان بـىر تهتـقىقـات ئېلىپ بېرىلـغان. مهزكۇر تهتـقىقـاتـتا ئېرىشـىلـگهن پـاكـىتـالردا 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئۆسمۈرلهرنـىڭ ئـاكـتىپ «ئۆزىنـى تـونۇش» تۇيغۇسـى (بۇ ئۆزىنـىڭ بـاشـقىالر بـىلهن سهمـىمـىي مۇئـامـىله 

قـىلـىشـااليـدىغـانـلىقـىنـى ھېس قـىلـىش، تۇرمۇشـنى كـونـترول قـىلـىش ۋە بـاشـقىالرنـىڭ ئۆزىدىن نېمىلهرنـى كۈتـىدىغـانـلىقـىنـى 

بـىلـىش) ھېسسىيـاتـنىڭ تېخىمۇ تۇراقـلىق بـولۇشـى ۋە ئـىشـالردا تېخىمۇ ئهسـتايـىدىل بـولۇش دېگهنـدەك ئـاكـتىپ خـاراكتېر 

تهرەقـقىيـاتـى بـىلهن مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىكهن. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، تهتـقىقـاتـچىالر يهنه مهكـتهپـته ئـوقۇۋاتـقان مهزگـىلـدە 
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ئـىپـادىلهنـگهن ئۆزىگه بـولـغان ئـىشهنـچنىڭ ئـاكـتىپ خـاراكتېرنـىڭ يېتىلـىشـى بـىلهن زىچ مۇنـاسـىۋەتـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى 

بايقىغان. 

كـىشـىنـى تـولـىمۇ ھايـاجـانـالنـدۇرىدىغـان بۇ تهتـقىقـات نهتـىجـىلـىرى يـاشـالرنـىڭ خـاراكتېرىنـىڭ يېتىلـىشـىنـى ئـىلـگىرى 

سۈرۈشـكه تېخىمۇ قـواليـلىق مۇھىت يـارىتـىش تـوغـرىسـىدا يـىپ ئۇچـى بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. بۇ ئۇسۇل يهنـىمۇ ئـىلـگىرىلـىگهن 

ھالــدا يــولــغا قــويۇشــقا ئهرزىيــدۇ، چۈنــكى ئۆسمۈرلهرنــىڭ مــىجهز - خــاراكتېرى ئۇالرنــىڭ كهلگۈســى تۇرمۇش 

تهجـرىبـىسـىدىن دېرەك بېرەلهيـدۇ. 4000 دىن ئـارتۇق ئۆسمۈر قـاتـناشـقان بـىر تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئهسـتايـىدىلـلىق 

دەرىجـىسـى جهھهتـته نهتـىجـىسـى تۆۋەن بـالـىالرنـىڭ كهلگۈسـىدە ئـىشسـىز قېلىش نـىسـبىتـى ئهسـتايـىدىلـلىق دەرىجـىسـى 

يۇقىرى بالىالرنىڭكىدىن ئىككى ھهسسه يۇقىرى بولىدىكهن. 

بـىز يـاشـالرنـىڭ ئـوقۇش ئهھۋالـىغـا زىيـادە ئهھمىيهت بېرىپ، ئۇالرنـىڭ ئـىمـتىھانـدىن ئۆتۈشـىگه كۈچهيـمىز. 

ھالبۇكـى، بـىز كهم دېگهنـدە شۇنـىڭغا سهرپ قـىلـغانـچىلـىك زېھنىمـىزنـى ئۇالرنـىڭ يـاخشـى خـاراكتېر يېتىلـدۈرۈشـىگه 

يـاردەم قـىلـىشـقا سهرپ قـىلـىشـىمـىز كېرەك. مېنىڭ قـوشكېزەك بـالـىلـىرىم مېنى بۇ سـاھهدە چـوڭقۇرالپ ئـىزدىنـىشـكه 

ئۈندىمهكته. 

خىتايچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 https://www.bbc.com/ukchina/simp/vert-fut-44762330
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«شىنجاڭنىڭ ئهللىك يىلى»غا رهددىيه 

مىسىلىسىز ئويغىنىش

خېۋىر تۆمۈر 



«شىنجاڭنىڭ 50 يىلى»غا رەددىيه 

خېۋىر تۆمۈر 

بۇرھان شهھىدىنىڭ «شىنجاڭنىڭ 50 يىلى» دېگهن ئهسىرىدىكى كىرىش سۆزدىن:  

«مهن ئـاخـىرلـىشـىپ قـالـغان مۇشۇ ئۆمـرۈمـده يهنه داۋامـلىق بـاش قـاتۇرۇپ، گـومـىنـداڭ ھۆكۈمـرانـلىق 
قـىلـغان دهۋردىكـى شـىنـجاڭنىڭ تـارىخـىنـى تـىرىشـىپ ئهسـلىدىم. قهلهم تۇتۇش، رهتـلهشـكه خهن يـىڭشهنـنى 

تهكـلىپ قـىلـدىم. پۈتۈن مـاقـالـىنـىڭ دهسـلهپـكى قـول يـازمـىسـى پۈتـكهنـده، جـى داچۇئهن ئۆزگهرتـىش - 

تهكشۈرۈش خـىزمـىتـىگه قـاتـناشـتى. لېكىن خـاۋاتـىرسـىزلـىنـىدىغـىنـىم شۇكـى، شۇ يـىلـالردىكـى خـاتـىرىلـىرىم ۋه 

كـىتـاب - ژۇرنـال قـاتـارلـىق مـاتېرىيـالـلىرىمـدىن بـىر مۇنـچىسـى «مهدهنـىيهت ئـىنـقىالبـى» مـالـىمـاتـاڭچىلـىقـىدا 
يـوقـىلـىپ كهتـتى. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه يـاشـىنـىپ قـالـدىم. زېھنىم يهتـمهيـدىغـان بـولۇپ قـالـدى. تۇتۇۋېلىش 

قـابـىلـىيـىتـىم كۈنـدىن - كۈنـگه ئـاجـىزلـىشـىپ كېتىۋاتـىدۇ. شۇڭا نۇرغۇن كـونـكرېت جـانـلىق ۋهقهلهرنـى ئهسـكه 

ئېلىشـىم نـاھايـىتـى قـىيـىن بـولۇپ قـالـدى. ئهسـلىمـىده ئهھۋالـنىڭ ھهقـىقـىي بـولۇشـى مۇھىم. كـىتـابـخانـالر رازى 

بـولـماي قـالـسا، ئۇ قهلهم تۇتقۇچـىنـىڭ سهۋهنـلىكـى ئهمهس، ۋاقـىت جـىددىي بـولـغاچـقا، بهزى نهقـىلـلهرنـى 
ئهسـلىدىكـى كـىتـابـقا سېلىشـتۇرۇپ چـىقـىشـقا ئۈلگۈرهلـمهي قـالـدىم. بهزى تـارىخـىي پـاكـىتـالرنـى بـاشـقا خـاتـىرىلهر 

بـىلهن سېلىشـتۇرۇپ چـىقـالـمىدىم. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه قهلهم تۇتقۇچـىالر ئۆزگـىرىپ تۇرغـانـلىقـتىن، ئۇسـلۇبـنى 
بىرلىككه كهلتۈرۈشمۇ قىيىن بولۇپ قالدى. بۇ ھهقته كهڭ كىتابخانالردىن كهچۈرۈم سورايمهن.  

تـارىخـىي پـاكـىتـالر جهھهتـتىكـى خـاتـالـىقـالر، نۇقـتىئـىنهزهر جهھهتـتىكـى نۇقـسانـالر كـىتـابـخانـالرنـىڭ، 
خۇسۇسهن شۇ تارىخنى باشتىن كهچۈرگهن ۋه بىلىدىغان كىتابخانالرنىڭ تۈزىتىشىگه قالدى!» 

 - بۇرھان شهھىدى، 1983 - يىلى 2 - ئاي 

«ئهسـلىمه» مـاھىيهتـلىك تـارىخـىي ۋەقه ۋە سهرگۈزەشـتىلهرنـىڭ ھهقـىقـىي خـاتـىرىسـى، يهنـى زامـان، مـاكـان شـارائـىتـتا 

ۋەقهلهر قـانـداق ئۆتـكهن بـولـسا، ئهيـنهن ئهسـلهپ يېزىشـتىن ئـىبـارەت بـولۇشـى كېرەك. شۇنـداق بـولـغانـدىال «ئۇ» چـىنـلىق 
تۈسـىنـى ئېلىپ كـىتـابـخانـىالرنـى قـايـىل قـىلـىدۇ ۋە ئـوبـدان تهسـىر قـوزغـىيـااليـدۇ. ئهگهر ئۇنـداق بـولـماي چـىنـلىقـتىن چهتـنهپ 

پهردازلـىنـىپ يېزىلـسا، يهنـى بۇنـدىن 50 يـىل ئـىلـگىرىكـى ۋەقه، سهرگۈزەشـتىلهرگه بۈگۈنـكى (80 - يـىلـالردىكـى) كۆز 

قـاراش ۋە چۈشهنـچىلهر زورمۇزور سـىڭدۈرۈپ يېزىلـسا، يـاكـى 40 - 50 يـىل كېيىنـكى ئـىشـالرنـى ئـالـدىن بـىلـىپ تۇرغـانـدەك 

بېزەپ يېزىلـسا، ئۇنـداق «ئهسـلىمه» ئۆز چـىنـلىقـىنـى يـوقـىتـىپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى مهلۇم مۇددىئـا بـىلهن يېزىلـغان سـىيـاسـىي 

مـاقـالـىغـا ئـايـلىنـىپ قـالـىدۇ - دە، كـىتـابـخانـىالرغـا ئـوبـدان تهسـىر بېرەلـمهيـدۇ ئهمهس، بهلـكى ھهرخـىل پـىكـىر - 
ئىنكاسالرنىڭ پهيدا بولۇشىغا سهۋەب بولىدۇ.  

«شـىنـجاڭنىڭ 50 يـىلـى» نـامـلىق ئهسـلىمه نهشـر قـىلـىنـغانـدىن كېيىن (خهنـزۇچـىسـى 1984 - يـىلـى، ئۇيغۇرچـىسـى 

1986 - يـىلـى نهشـردىن چـىقـتى) جهمـئىيهتـته نۇرغۇن ئـىنـكاسـالر پهيـدا بـولـدى. بهزىلهر: «ئـاپـتور ئهسـلىمـىنـى چـىنـلىق 
بـىلهن يـازمـاپتۇ» دېسه، بهزىلهر، «ھهمـمىنـى ئۆزىگه ئـوڭ كهلتۈرۈپ يېزىپتۇ» دېيىشـتى. 25 يـاشـالر چـامـىسـىدىكـى بـىر 
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نهپهر خهنـزۇ زىيـالـىيسـى «شـىنـجاڭنىڭ 50 يـىلـى» نـامـلىق ئهسـلىمـىنـى كۆرۈپ چـىقـتىم. ئهسـلىمـىدە ئـاپـتور ئۆزىنـى 
كۆرسـىتـىشـكه جـىق كۈچهپ كېتىپتۇ! دېدى. شۇنـىڭدىن كېيىن مهنمۇ بۇ كـىتـابـتىن بـىرنـى سېتىۋېلىپ كۆرۈپ چـىقـتىم. 

نهتىجىدە، كىشىلهر ئېيتقاندەك، «ئهسلىمه»دە يېتهرسىزلىكلهر، نۇقسانالر بارلىقىنى ھېس قىلدىم.  

كـىتـابـنىڭ كـىرىش سۆزىدە ئـاپـتورنـىڭ: «تـارىخـىي پـاكـىتـالر جهھهتـتىكـى خـاتـالـىقـالر، نۇقـتىئـىنهزەر جهھهتـتىكـى 

نۇقـسانـالر كـىتـابـخانـالرنـىڭ، خۇسۇسهن شۇ تـارىخـنى بـاشـتىن كهچۈرگهن ۋە بـىلـىدىغـان كـىتـابـخانـالرنـىڭ تۈزىتـىشـىگه 

قـالـدى!» دېگهن ھاۋالـىسـى مـاڭا زور ئـىلھام ۋە مهدەت بـولـدى - دە، ئـىلـىم يۈزىسـىدىن، «ئهسـلىمه»دىكـى خـاتـالـىق - 

نۇقسانالرنى تۈزىتىش، يېتهرسىزلىكلهرنى تولۇقالش ئۈچۈن، ئۆز پىكرىمنى تۆۋەندىكىچه بايان قىلماقچى بولدۇم.  

بالىلىق دەۋرىگه ئائىت ئهسلىمه توغرىسىدا  

ئـاپـتور ئۆزىنـىڭ بـالـىلـىق دەۋرىگه ئـائـىت ئهسـلىمـىسـىنـى مۇنـداق بـايـان قـىلـىدۇ: «مهن 1894 - يـىلـى 10 - ئـايـنىڭ 

3 - كۈنـى ئـاقسۇدا تۇغۇلـدۇم. بۇ جهنۇبـىي شـىنـجاڭ ئـاقسۇ دەريـا ۋادىسـىدىكـى ئـاقسۇ شهھىرى ئهمهس، بهلـكى 
رۇسـىيهدىكـى قـازان ئۆلـكىسـى تېتىش نـاھىيهسـى تهۋەسـىدىكـى خـىلۋەت بـىر كهنـت. لېكىن مهنـبه جهھهتـتىن بۇ ئـىكـكى 

ئاقسۇنىڭ ئاز - توال مۇناسىۋىتىمۇ بار تېخى!  

12 ~ 13 يـاشـالر ۋاقـتىمـدا، بـوۋام غۇبهيـدۇلـال مېنى ئۆگـزىگه بـاشـالپ چـىقـىپ كۈن چـىقـىش تهرەپـنى كۆرسـىتـىپ 
«بـىزنـىڭ يۇرتـىمـىز يـىراق جـايـدىكـى جۇڭگو دېگهن يهردە، ئۇ يهردە ئـاقسۇ دېگهن بـىر دەريـا بـار، ئـاقسۇ دېگهن ئهنه 

شۇ!» دېگهن ئـىدى. ئۇنـىڭ ئېيتىپ بېرىشـىچه بـوۋىسـىنـىڭ ئېتى پـوالت ئـىكهن. ئۇ بـايـالرنـىڭ زۇلۇمـىغـا قـارشـىلـىق 
كۆرسهتـكهچـكه، چـىڭ سۇاللـىسـى چېرىكـلىرى بـاسـتۇرمـاقـچى بـولـغانـدا پۈتۈن ئـائـىلـىسـىنـى ۋە كهنـتتىكـى 20 نهچـچه 

ئـائـىلـىلـىك ئـاھالـىنـى بـاشـالپ رۇسـىيهگه قېچىپ كهلـگهن ۋە مۇشۇ يهرگه ئـورۇنـالشـقان. بـوۋىسـى غۇبهيـدۇلـال يهنه، ئۆز 

نهۋرىسـىنـىڭ ئـوقۇپ بـىلـىمـلىك ئـادەم بـولۇشـىنـى، كۈنـلهرنـىڭ بـىرىدە يۇرتـقا قـايـتىپ تۇغـقانـالر بـىلهن كۆرۈشۈپ، ئـاتـا - 

بـوۋىلـىرىمـىزنـىڭ روھىغـا نهزىر - چـىراغ قـىلـىپ تۇرۇشـىنـى ئۈمـىد قـىلـغان. بـوۋىسـى يهنه جـىق ئـىشـالرنـى سۆزلهپ بېرىپ، 

بوۋىسى پوالت ئىشلهتكهن نهيزىنى تېپىپ چىقىپ كۆرسهتكهن.  

يۇقـىرىقـى بـايـانـدىن ئـاپـتورنـىڭ چـوڭ بـوۋىسـى پـوالت ئـاكـا بـايـالرنـىڭ زۇلۇمـىغـا قـارشـى تۇرغـاچـقا، چـىڭ سۇاللـىسـى 

چېرىكـلىرى بـاسـتۇرمـاقـچى بـولـغانـدا، 20 نهچـچه ئۆيلۈك ئـاھالـىنـى بـاشـالپ شـىنـجاڭدىن قېچىپ رۇسـىيه تهرەپـكه كۆچۈپ 

كهتـكهنـلىكـى مهلۇم. تـارىخـىي شـارائـىتـالردىن ئېيتقانـدا شۇنـداق پـاكـىتـنىڭ بـولۇشـى مۇمـكىن. لېكىن رۇسـىيه دائـىرىلـىرىنـىڭ 

بۇ 20 نهچچه ئۆيلۈك ئاھالىنى چېچىۋەتمهستىن، توپ ھالدا قازان ئۆلكىسى تېتىش ناھىيهسىدىكى خىلۋەت بىر كهنتكه 
ئېلىپ بېرىپ ئـورۇنـالشـتۇرغـانـلىقـى كـىشـىنـى ئهجهبـلهنـدۈرمهي قـالـمايـدۇ. چۈنـكى ئۇ زامـانـالردا شـىنـجاڭدىن رۇسـىيه تهرەپـكه 

(ئـوتتۇرا ئـاسـىيـاغـا) بېرىپ - كېلىپ تۇرىدىغـان كـىشـىلهر، تـىجـارەتـچىلهر، مهدىكـارالر نـاھايـىتـى كۆپ ئـىدى. ئـانـچه كۆپ 
رەسـمىيهتمۇ كهتـمهيـتتى. تـوال ئـادەمـلهر شۇ ئهتـراپـتا يۈرۈپ، تـاشـكهنـت، ئـالمۇتـا، يـاركهنـت، تـوقـماق. . . دېگهنـدەك 

شهھهرلهرگه ۋە شۇ ئهتـراپـتىكـى يېزا - بـازارالرغـا ئۆزلۈكـىدىن ئـورۇنـلىشـىپ كېتهتـتى. ئۇنـداق كـىشـىلهر يهرلـىشـىپ تـا 
ھازىرغـىچه ئۇيغۇر بـولۇپ يـاشـاپ كهلـمهكـته. ئهجهبـا پـوالت ئـاكـا بـاشـالپ چـىقـقان 20 نهچـچه ئۆيلۈك ئـادەمـنى رۇس 
ئهمهلدارلىرى نېمه ئۈچۈن شۇ قهدەر ئىچكى رايونغا ئېلىپ بېرىپ ئورۇنالشتۇرغاندۇ؟. بۇ نۇقتا كىشىنى قايىل قىاللمايدۇ 
ئهمهس، بهلـكى قـانـداقتۇر بـىر خـىل سۈنـئىيـلىك بـارمـىكـىن دەيـدىغـان گۇمـان قـوزغـايـدۇ. گهپـتىن گهپ، مهسـىلـىدىن مهسـىله 

تۇغۇلـدى دېگهنـدەك، بۇ نۇقـتىدا يهنه بـىر مهسـىله تۇغۇلۇپ گۇمـانـىمـىزنـى تېخىمۇ كۈچـلهنـدۈرىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن بۇ 

مهسىلىنى تۆۋەندىكىچه يورۇتۇپ ئۆتىمىز.  
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ئـاپـتورنـىڭ چـوڭ بـوۋىسـى پـوالت يـولـدا ئۆلۈپ كهتـكهنـلىكـتىن ئۇنـىڭ بـالـىلـىرى بېرىپ قـازان ئۆلـكىسـى تېتىش 

نـاھىيهسـىدىكـى خـىلۋەت يېزا ئـاقسۇغـا ئـورۇنـلىشـىدۇ ۋە ئۇالرنـىڭ «غۇبهيـدۇلـال»، «ئهتهيتۇلـال» ئـىسـىمـلىك بـالـىلـىرى دۇنـياغـا 

كېلىدۇ. بۇ بـالـىالر دەل شۇ پـوالت ئـاكـىنـىڭ 3 - ئهۋالدى (نهۋرىسـى). ئۇالرنـىڭ ئـىسـىمـلىرىغـا قـارىغـانـدا پـوالت ئـاكـىنـىڭ 
بـالـىلـىرى ئـاقسۇغـا ئـورۇنـلىشـىپ، بهش - ئـون يـىلـغا يـاكـى ئـون - يـىگـىرمه يـىلـغا يهتـمهيـال تـاتـارالرغـا سـىڭىشـىپ 
كهتـكهنـلىكـى ئـىسـپاتـلىنـىپ تۇرىدۇ، بۇ مۇمـكىنمۇ؟ تـىل سـىسـتېمىسـى، دىنـى ئېتىقـادى ئـوخـشاش بـولـغان مـىلـلهتـلهرنـىڭ 

ئۆزئـارا بـىر - بـىرىگه سـىڭىشـىپ ئۆزلـىشـىپ كېتىش سۈرئـىتـى تېز بـولـىدۇ دېگهن تهقـدىردىمۇ، پـوالت ئـاكـىنـىڭ بـالـىلـىرى 

قـازان ئۆلـكىسـىگه بېرىپ ئـورۇنـلىشـىپ ئـون - يـىگـىرمه يـىلـغا بـارمـايـال، بـالـىسـىغـا «ئهبهيـدۇلـال» ئهمهس، «غۇبهيـدۇلـال» 

دەپ ئهزان قـىچـىقـىرىشـى مۇمـكىنمۇ؟ بۇ ئـارىلـىق بهك قـىسـقا بـولۇپ قـالـماسمۇ! شۇنـىڭدەك، قـازان ۋە ئۆزبېكىسـتان 

تهرەپـلهردىن شـىنـجاڭغا كېلىپ يهرلـىشـىپ قـالـغان تـاتـار، ئۆزبېكلهر ئـاز ئهمهس. ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرى كهلـگىنـىگه بـىرەر ئهسـىر 

بـولۇپ قـالـدى. ئهمـما ئۇالرنـىڭ مـىلـلىي سۈپـىتـى بۇزۇلـغىنـى يـوق، تېخىچه تـاتـارچه، ئۆزبېكچه سۆزلـىشـىپ يۈرىدۇ. بۇ 

جهھهتـتىكـى جـانـلىق مـىسـالـالردىن قـارىغـانـدا، تـىل سـىسـتېمىسـى، دىنـىي ئېتىقـادى ئـوخـشاش بـولـغان مـىلـلهتـلهرنـىڭ ئۆزئـارا 

بـىر - بـىرىگه سـىڭىشـىپ كېتىشـى ئـانـچه ئـاسـان مهسـىله بـولـمىسـا كېرەك. ئهپسۇسـكى، پـوالت ئـاكـىنـىڭ نهۋرىلـىرى ئـون - 

يـىگـىرمه يـىلـغا يهتـمهيـال «غۇبهيـدۇلـال»، «ئهتهيتۇلـال» بـولۇپ قېلىشـى ئهجهبـلىنهرلـىك بـولـماي نېمه! دېمهك ئـاپـتورنـىڭ 

تهرجـىمـىھالـىغـا ئـائـىت بهرگهن بـايـانـىغـا قـارىتـا قـايـىل بـولـمايـال قـالـماسـتىن، بهلـكى قـانـداقتۇر غهرەز يـوشۇرۇنـغانـمىكـىن دەپ 

گۇمان قىلىشىمىزنىڭ سهۋەبى مانا شۇ يهردە!  

ئاپتور مۇشۇ پوالت دېگهن كىشىنىڭ ئالتىنچى ئهۋالدى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاپتور 1913 - يىلى قازاندىن شىنجاڭغا 
كهلـگهنـدە، رەڭگىرويـى، تـىلـى، ئۆرپ - ئـادەتـلىرى بـىلهن ئۆزىنـىڭ 99 پـىرسهنـتلىك سـاپ ئـالتۇنـدەك تـولۇق بـىر تـاتـار 

زىيـالـىيسـى ئـىكهنـلىكـىنـى ئـىسـپاتـالپ، كـىشـىنـى ھېچقانـداق بـاشـقىچه قـاراشـالرغـا ۋە گۇمـانـلىق خـىيـالـالرغـا كهلتۈرمـىگهنـىدى. 

لېكىن ئـاپـتور 1947 - يـىلـالرغـا كهلـگهنـدە «بـىردىنـال بـوۋىسـى غۇبهيـدۇلـال»نـىڭ سۆزلـىرىنـى ئهسـلهپ قـالـىدۇ - دە، ئـاقسۇ 
قۇمـباش رايـونـىنـى بـىر قۇر زىيـارەت قـىلـىپ كېلىپ، ئۆزىنـىڭ تېگى - تهكـتى ئـاقسۇ قۇمـباشـلىق ئۇيغۇرالردىن ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئېالن قـىلـىپ يۇقـىرىدا ئېيتىلـغان پـوالت بـوۋىسـىدىن بـاشـالنـغان ئـائـىله نهسهب تـارىخـىنـى كۆتۈرۈپ چـىقـتى. بۇ نهسهب 
شهجهرىسـى شۇ ۋاقـىتـنىڭ ئۆزىدىال شـىنـجاڭدىكـى ھهر مـىلـلهت جـامـائهتـچىلـىكـىنـى قـاتـتىق ھهيـران قـالـدۇرۇپـال قـالـماسـتىن، 

بهلـكى كۈچلۈك غۇلغۇال پهيـدا قـىلـغانـىدى. ئهجهبـا 1913 - يـىلـىدىن 1947 - يـىلـىغـىچه بـولـغان 30 نهچـچه يـىل 

ئـارىلـىقـىدا ئـاتـا - بـوۋىلـىرىنـىڭ ئـاقسۇ قۇمـباشـلىق ئـىكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا بـىرەر قېتىم بـولسـىمۇ بـىرەر كـىشـىگه سۆزلـىمهي 

كهلـگهن يـاكـى ئـاقسۇدىكـى ئۇرۇق - تۇغـقانـلىرىنـى ئـىزدىمـىگهن ۋە يـاكـى ئـاتـا - بـوۋىلـىرىنـىڭ روھىغـا ئـاتـاپ نهزىر - 

چـىراغ ئۆتكۈزمـىگهن ئـاپـتور نېمىشـقا بۇ مهسـىلـىنـى كۆتۈرۈپ چـىقـىدۇ؟ بۇنـىڭ سهۋەبـى نېمه؟ شـىنـجاڭ جـامـائهتـچىلـىكـى 

خېلى ئۇزۇن غۇلغۇال قـىلـىشـىپ ئۇنـىڭ جـاۋابـىنـى شۇ يـىلـالردىال تـاپـقانـىدى. ئهسـلىدە، گـومـىنـداڭ ھۆكۈمـىتـى بۇ كـىشـىنـى 
شـىنـجاڭ ئۆلـكىلـىك ھۆكۈمهتـكه رەئـىس قـىلـماقـچى بـولـغان ئـىكهن، «مـىلـلهت» شهرتـى تـوغـرا كهلـمهپتۇ. گـومـىنـداڭ ئـاسـاسـىي 

قانۇنىدا شىنجاڭغا رەئىس بولغۇچىنىڭ مىللىتى ئۇيغۇر بولۇشى شهرت ئىكهن. شۇڭا ئاپتور نهسهب سۈرۈشتۈرۈپ، ئاتا - 
بوۋىلىرىنىڭ ئاقسۇ قۇمباشلىق ئۇيغۇرالردىن ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ چىققانىكهن.  

ئوقۇش تارىخى توغرىسىدا  

بۇ ھهقته ئاپتور مۇنداق يازىدۇ: «بوۋام غۇبهيدۇلالنىڭ ھاۋالىسى بىلهن چوڭ ئاتام ئهتهيتۇلالغا ساماۋار قاينىتىپ 
بهرگهچ ئهرەبـچه ۋە قۇرئـان ئۆگـىنـىشـكه بـاشـلىدىم. شۇ يـىلـى كۈزدە بـوۋام قـازا تـاپـتى. ئـاتـام ئـوقۇش دېگهن نېمىگه 

ئهسقاتىدۇ. ئۆيگه قايتىپ ئىش قىلغانغا يهتمهيدۇ دەيتتى». 
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كېيىنـكى بـاسقۇچلۇق ئـوقۇش تـارىخـىمۇ ئـاددىي بـايـان قـىلـىنـغان. مهسـىلهن: «قـازانـغا بـاردىم. تـاغـام مېنى 

«مۇھهممـهدىيه» مهكتـىپىـگه مهردلىـك بىـلهن ئوـرۇنالشتۇردى. . . مهكتـهپتـه مهن يۇقىـرى سىـنىـپ ئوـقۇغۇچىـسىـ ئاـبدـۇلال 

بـىلهن تـونۇشـتۇم. ئۇ مـاڭا دائـىم مـاقـاله كۆچۈرگۈزەتـتى. كېيىن ئۇنـىڭ گېپى بـىلهن سـاۋاقـدىشـىم بهيـازىت بـىلهن 
مهسـلىھهتـلىشـىپ 30 نهچـچه ئـوقۇغۇچـىنـى دەرس تـاشـالشـقا ئۇيۇشـتۇردۇق. شۇ سهۋەبـتىن بهيـازىت بـىلهن ئـىكـكىمـىز مهكـتهپ 

تهرىپـىدىن بـىر كۈن نهزەربهنـدكه ئېلىنـدۇق. بۇنـىڭدىن خۇشـال بـولۇپ ھايـاجـانـغا كهلـگهنـنىڭ سـىرتـىدا ئـازراق غۇرۇرۇممۇ 

ئاشتى».  

«تـاغـامـنىڭ ھال ئـوقـىتـى يـاخشـى بـولـمىغـاچـقا، ئـوقۇشـنى داۋامـالشـتۇرالـماي تـاغـامـنىڭ ئـورۇنـالشـتۇرۇشـى بـويـىچه 

<مـائـارىپ> دېگهن بـىر كـىتـابـخانـىغـا شـاگـىرتـلىقـقا كـىرىپ ئـىكـكى يېرىم يـىل ئـىشـلىدىم. بۇ يهردە خـىزمهت ئېغىر، ئـىش 
ئـالـدىراش بـولسـىمۇ، ۋاقـىت چـىقـىرىپ بـىر مۇنـچه كـىتـاب ئـوقۇدۇم. رۇسـچىنـى ئهنه شۇ چـاغـدا ئۆزلۈكۈمـدىن ئۆگـىنـىشـكه 

كـىرىشـكهنـىدىم، «يـىۋگـىنـى ئـونـىگـىن»، «ئـانـنا كـارىنـىنـا» قـاتـارلـىق مهشھۇر كـىتـابـالرنـىمۇ ئـاشۇ چـاغـالردا ئـوقۇغـانـىدىم. 

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا يهنه بـوغـالـتىرلـىق بـىلـىمـلىرىنـىمۇ ئۆگهنـدىم. بۇالر مېنىڭ كېيىنـكى خـىزمهتـلىرىمـدە تـولـىمۇ 

ئهسـقاتـتى. . . كېيىن ئـىسـمائـىل ھاجـى دېگهن كـىشـى بـىلهن 1912 - يـىلـى 9 - ئـايـالردا (18يېشىمـدا) شـىنـجاڭغا 

كېلىپ ئۈرۈمچىدە تىيهنشىڭ سودا فېرمىسىدا ئىشلىدىم!».  

يۇقـىرىقـى بـايـانـالر ئـاپـتورنـىڭ پۈتكۈل ئـوقۇش تـارىخـى بـولۇپ، 12 - 13يېشىدا (1906 - 1907 - يـىلـلىرىدا) 

بـوۋىسـى غۇبهيـدۇلـالدىن ئـوقۇپ بـىلـىمـلىك ئـادەم بـولۇش تـوغـرىسـىدا نهسـىھهت ئـاڭلىغـانـدىن كېيىن ئهرەبـچه ۋە قۇرئـان 

ئـوقۇشـقا بـاشـلىغـان ئـاپـتور 1908 - يـىلـى قـازانـغا بېرىپ «مۇھهمـمهدىيه» مهكـتىپـىگه كـىرىپ تـولۇقسـىز ۋە تـولۇق ئـوتتۇرا 

مهكـتهپ بـىلـىمـلىرىنـى ئـىگـىلهش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، مهكـتهپ ئـىچـىدە ئـىنـقىالبـى پـائـالـىيهتـلهرنـىمۇ قـىلـغان، بۇ پهقهت 13 

يـاشـتىن 16 يـاشـقىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى ئـىشـالر. . . ئۇنـىڭدىن كېيىن «مـائـارىپ» كـىتـابـخانـىسـىدا ئـىكـكى يېرىم يـىل 

شاگىرت بولۇپ ئىشلهش جهريانىدا رۇسچه بىلهن بوغالتىرلىق ئىلمىنى ئۆگىنىپ بولغان.  

ئـوقۇش تـارىخـىدىكـى قـىسـقا جهريـان بـىلهن بۇ ئـاددىي بـايـان، ئـاپـتورنـىڭ پۈتكۈل سـاالھىيـىتـىگه ئـانـچه مۇۋاپـىق 

كهلـمىسه كېرەك. چۈنـكى ئـاپـتور ئـادەتـتىكـى كـىشـىلهردىن ئهمهس، بهلـكى خېلى چـوڭقۇر ۋە ئهتـراپـلىق بـىلـىمـگه ئـىگه 

ئـىخـتىسـاسـلىق ۋە ئـىقـتىدارلـىق سـىيـاسـىيـون بـولۇپ، ئۆمـرىدە رۇسـچه، خهنـزۇچه، نېمىسـچه قـاتـارلـىق بـىر قـانـچه تـىلـنى 

ئـىگـىلهپ، سـىيـاسـىي ۋە ئـىلـمى خـىزمهتـلهردە كۆرۈنهرلـىك مۇۋەپـپهقـىيهتـلهرنـى قـولـغا كهلتۈرگهن مهشھۇر ئهربـابتۇر. شۇنـىڭ 

ئۈچۈن، يۇقـىرىدا بـايـان قـىلـغانـدەك ئـاددىي ئـوقۇش تـارىخـىي كـىتـابـخانـالرنـى قـايـىل قـىاللـمايـال قـالـماسـتىن، بهلـكى قـاتـتىق 
تهئهججۈپـلهنـدۈرىدۇ. ئـاپـتور ھېچبولـمىغـانـدا خهنـزۇچه ئـوقۇش تـارىخـى بـىلهن نېمىسـچه ئـوقۇش تـارىخـى تـوغـرىسـىدا 

قىسقىچه بولسىمۇ چۈشهنچه بېرىشى الزىم ئىدى. ئهپسۇس، ئاپتور ئۇنداق قىلمىغان.  

ياڭ زېڭشىن دەۋرىدىكى بهزى سهكرەتمه بايانالر توغرىسىدا  

ئۈرۈمـچىدە شهخسـلهر بـاشقۇرۇشـىدىكـى «تـىيهنشـىڭ فېرمـىسـى» دا دۇكـان خـىزمـىتـى قـىلـىۋاتـقان ئـاپـتور 1921 - 

يـىلـىغـا كهلـگهنـدە ئـىكـكى قېتىم چۆچهكـكه بېرىپ تـامـوژنـا ھېسابـاتـىنـى تهكشۈرۈپ كېلىش بـىلهن، بـىردىنـال دۇكـان 
خـىزمهتـچىلـىكـىدىن سـىرت، قـوشۇمـچه ھۆكۈمهت خـادىمـى بـولۇپ قـالـىدۇ. بۇنـىڭ ئـارقـىدىنـال ئـىكـكى مـىڭ يـىلـقىسـى بـار 

فېرمـىنـى بـاشقۇرىدىغـان ھهيـئهت، تـاشـيول - قـاتـناش ئـىدارىسـىگه ھهيـئهت، قـوشۇمـچه شـوپۇرلۇق مهكـتىپـىگه مۇدىر بـولۇپ 

بهلـگىلـىنـىدۇ. بۇ ئـىشـالر شۇ يـىلـالردىكـى تـارىخـىي ئهمهلـىيهت. لېكىن، ئـاپـتور قۇۋلۇق - شۇملۇقـتا، گۇمـانـخورلۇقـتا ئۇچـىغـا 

چـىقـقان يـاڭ زېڭشىنـدەك بـىرىنـىڭ شۇنـچه زور ئـىشهنـچىنـى قـانـداق قـولـغا كهلتۈردى؟ دېگهن مهسـىله كـىشـىنـى ئـويـالنـدۇرمـاي 
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قـالـمايـدۇ. ئهمـما، ئـاپـتور بۇ ھهقـته «يـاڭ زېڭشىن مېنىڭ پـاك ئـادەم ئـىكهنـلىكـىمـگه قـاراپ ئـىشهنـدى» دېيىش بـىلهن 

كۇپايىلهنگهن.  

بۇ يهردە ئـاپـتورنـىڭ مهسـىلـىنـىڭ نۇرغۇن جـايـلىرىدىن ئـاتـالپ ئۆتۈپ كهتـكهنـلىكـى چـىقـىپ تۇرىدۇ. ئهجهبـا، رۇسـىيه 
- جۇڭگو داۋشـىن بـانـكىسـىنـىڭ تهرجـىمـانـى فهن زۇخۇئهن ئـارقـىلـىق مـالـىيه نـازىرى فهن جـىنـغا، نـازىر ئـارقـىلـىق يـاڭ 
زېڭشىنـغا تـونۇشـتۇرۇلـغان ئـاپـتور يـالغۇز ئۆزىنـىڭ پـاكـلىقـى سهۋەبـلىكـال شۇ قهدەر زور ئـىشهنـچىگه ئـىگه بـولـغانـمىدۇ؟! بۇ 

ئـارىلـىقـتا تهرجـىمـان فهن زۇخۇئهن بـىلهن تـونۇشۇش، «يـاخشـى» تهسـىر پهيـدا قـىلـىش، ئـانـدىن نـازىرنـىڭ ئېتىبـارىغـا ئـىگه 

بـولۇش، ئهڭ ئـاخـىرىدا يـاڭ زېڭشىنـنىڭ ئـىشهنـچىگه ئـىگه بـولۇش جهريـانـلىرىدا ئۇالرنـىڭ كۆڭلىگه، دىتـىغـا يـاقـىدىغـان 

ھېچقانداق ئىش ۋە «مۇناسىپ» ۋاسىتىلهر قوللىنىلمىغانمىدۇ؟ 

ئاپتورنىڭ شۇ يىلالردىكى ئومۇمىي ئهھۋالىنى يورۇتۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى قۇرالرنى كۆرۈپ چىقايلى.  

ئاپتور كىتابنىڭ 226 ~ 227 - بهتلىرىدە مۇنداق يازىدۇ: «ئۇنىڭ (ياڭ زېڭشىننىڭ) ماڭا تۇتقان پوزىتسىيهسى 
يـاخشـى بـولسـىمۇ، مهن شـىنـجاڭدىكـى زۇلـمهتـچىلـىكـىنـى تۈگـىتـىش كېرەك دەپ ھېسابـاليـتتىم. شۇنـىڭ ئۈچۈن 1922 - 

يىلى مهن ئاغىنهم مىرزاجان بىلهن بىلله <يېڭى ھايات> ژۇرنىلىنى مهخپىي چىقاردىم».  

227 - بهتـته: «شۇ چـاغـدا مهن تېخى تـاھىر بهگ، مهخسۇت (مۇھىتـى)، كېرەمـخان دېگهنـگه ئـوخـشاش يېقىن 
ئـاغـىنـىلـىرىم بـىلهن بـىلـله مهخـپىي گۇرۇپـپا قۇردۇم، مېنى گۇرۇپـپا بـاشـلىقـى قـىلـىشـتى. بۇ گۇرۇپـپا ئـاسـاسهن ئـاز سـانـلىق 

مـىلـلهتـلهر ئـارىسـىدا فهن يـاۋنهنـنىڭ تهشهببۇسـلىرىنـى تهشۋىق قـىالتـتى ۋە ئۇنـىڭ شـىنـجاڭنى ئـىدارە قـىلـىشـنى ھىمـايه 
قىالتتى. . . ». 

شۇنـىڭدەك ئـاپـتور ئۆز كـىتـابـىدا، فهن يـاۋنهن بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـته يېقىن ھهم ئـىشهنچـلىك بـولۇپ، ئۇنـىڭ 

سـىيـاسـىي ۋە ئـىدىيهۋى كۆز قـاراشـلىرىغـا قـوشۇلـىدىغـانـلىقـىنـى كۆپ يهردە تهكـرارلـىغـانـدىن تـاشـقىرى، فهن يـاۋنهن گهرچه 

ئـاپـتورغـا يـاڭ زېڭشىنـغا قـارشـى سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش قـىلـماقـچى بـولـغانـلىقـىنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارا ئېيتمىغـان بـولسـىمۇ، ئـاپـتور، 

كۈنـلهرنـىڭ بـىرىدە ھامـان شۇنـداق بـىر ئـىشـنىڭ بـولـىدىغـانـلىقـىنـى سېزىپ يۈرەتـتىم، دەپ ئـىزاھاليـدۇ. شۇنـداقـال، شۇ 

يـىلـلىرى ئـىچـكى ئۆلـكىلهردىن كهلـگهن غهربـىي شـىمـال ئـىلـمىي تهكشۈرۈش ئۆمـىكـىنـىڭ بـاشـلىقـى شۇ بـىڭچهن دېگهن كـىشـى 

بـىلهنمۇ يېقىن مۇنـاسـىۋەتـته بـولـغانـلىقـىتـىن، ئۇ كـىشـى ئـارقـىلـىق فهن يـاۋنهنـنىڭ يـاڭ زېڭشىنـغا قـارشـى ئـىدىيهسـى بـارلـىقـىنـى 

ئاڭلىغانىدىم، دەپ يۇقىرىقى مهزمۇنالرنى تهكىتلهيدۇ.  

يۇقـىرىقـى بـايـانـالردىن شۇنـى چۈشـىنـىشـكه بـولـىدۇكـى: دۇكـان خـىزمهتـچىلـىكـىدىن ئهمـدىال ھۆكۈمهت خـادىمـى بـولۇپ 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان ئـاپـتور بـىرىنـچىدىن شـىنـجاڭنىڭ مۇسـتهبـىت ھۆكۈمـرانـى يـاڭ زېڭشىنـغا يېقىن ھهم ئـىشهنچـلىك بـولۇش؛ 

ئـىكـكىنـچىدىن يـاڭ زېڭشىنـغا قـارشـى گۇرۇھ بـاشـلىقـى فهن يـاۋنهن بـىلهنمۇ ئـىنـاق ھهم يېقىن بـولۇپ ئۇنـىڭ سـىيـاسـىي 

تهشهببۇسـلىرىنـى ھىمـايه قـىلـىش؛ ئۈچـىنـچىدىن، يېقىن ئـاغـىنـىلـىرى بـىلهن ئۆز ئـالـدىغـا گۇرۇپـپا يـاكـى تهشـكىالت قۇرۇپ 

شـىنـجاڭدىكـى زۇلـمهتـچىلـىكـىنـى تۈگـىتـىش قـاتـارلـىق ئۇچ خـىل پـائـالـىيهتـته تهڭال رول ئـويـنايـدۇ. بۇنـىڭدىن قـارىغـانـدا، ئۆز 

ئـالـدىغـا ئـايـرىم مهقسـىتـى بـار ئـاپـتورنـىڭ مۇنـاسـىۋەت جهھهتـته ھهمـمىال تهرەپ، ھهمـمىال ئـادەم بـىلهن كېلىشـىپ ئـىچـقويۇن 

- تـاشـقويۇن بـولۇپ ئۆتـكهنـلىكـى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يـاڭ زېڭشىن گهرچه ئـاپـتورنـىڭ «پـاك» 
ئـادەم ئـىكهنـلىكـىگه قـاراپ زور ئـىشهنـچ قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمهلـىيهتـته ئـاپـتورنـىڭ يـاڭ زېڭشىنـغا نـىسـبهتهن «پـاك» 

ئهمهسلىكى ئىسپاتلىنىدۇ، بۇ مهسىلىلهرنى زادى قانداق چۈشىنىش كېرەك!؟  

مهخپىي گۇرۇپپا - تهشكىالت قۇرۇش مهسىلىسى توغرىسىدا  
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ئاپتور ئهسلىمىسىنىڭ 227 - بېتىدە مۇنداق يازىدۇ: «شۇ چاغدا مهن تېخى تاھىر بهگ، مهخسۇت (مۇھىتى)، 
كېرەمـخان دېگهنـگه ئـوخـشاش يېقىن ئـاغـىنـىلـىرىم بـىلهن بـىلـله مهخـپىي گۇرۇپـپا قۇردۇم. مېنى گۇرۇپـپا بـاشـلىقـى قـىلـىشـتى. 

كېيىن بۇ گۇرۇپـپىغـا شـارىپـقان، سـىڭلىمـنىڭ يـولـدىشـى ھهيـدەر قـاتـناشـتى. بـىز فهن يـاۋنهنـنىڭ تهشهببۇسـلىرىنـى ھىمـايه 
قىالتتۇق».  

307 - بهتـته يهنه مۇنـداق يـازىدۇ: «1922 - يـىلـى 8 - ئـايـدىال بـىز بـىر قـانـچه ئـىلـغار ئۇيغۇر يـاشـلىرى 
ئـىسـتىخـىيهلـىك تۈردە بـىر مهخـپىي تهشـكىالت بـولۇپ ئۇيۇشـقانـىدۇق. بۇنـىڭ ئـىچـىدە لۈكچۈنلۈك تـاھىر بهگ، قهشـقهرلـىك 

كېرەم چـوڭ ھاجـى، بـايـلىق ئـايۇپ (بهگ) الر بـار ئـىدى. بـىزنـىڭ ئۇ چـاغـدا ئـىدىيهمـىز مـىلـلىي دېموكـرات ئـىنـقىالب 
كـاتېگورىيهسـى بـىلهنـال چهكـلهنـگهچـكه، مـىلـلىي زۇلۇمـغا. قـارشـى تۇراتتۇق. كېيىن تۇرپـانـلىق يـاشـالردىن مهخسۇت 

(مۇھىتـى)، يۇنۇسـبهگ، ھهيـدەر، ئـالـتايـلىق قـازاق يـاشـالردىن شـارىپـقانـالرمۇ قـاتـناشـتى. بـىز پـانتۈركـىسـتلهرگه 
ئوخشىمايتتۇق. شىنجاڭدا قانداقتۇر بىر <مۇستهقىل دۆلهت> قۇرۇشنى تهشهببۇس قىلمايتتۇق. . . ». 

دېمهك 227 - بهتـته يېزىلـغان «يېقىن ئـاغـىنـىلـىرىم بـىلهن بـىلـله مهخـپىي گۇرۇپـپا قۇردۇم، مېنى گۇرۇپـپا بـاشـلىقـى 
قـىلـىشـتى. . . » بـىلهن 307 - بهتـته يېزىلـغان «بـىز بـىر قـانـچه ئـىلـغار ئۇيغۇر يـاشـلىرى ئـىسـتىخـىيهلـىك تۈردە بـىر 
مهخـپىي تهشـكىالت بـولۇپ ئۇيۇشـقانـىدۇق. . . » دېگىنـى، يهنـى ئېيتىلـىشـتا «مهخـپىي گۇرۇپـپا قۇردۇم» بـىلهن 
«ئـىسـتىخـىيهلـىك تۈردە بـىر مهخـپىي تهشـكىالت بـولۇپ ئۇيۇشـقانـىدۇق» دەپ ئـىكـكى مـىجـازدا ئېيتىلسـىمۇ ئهمهلـىيهتـته 

ئوخشاش بىر گهپ بولۇپ ھهر ئىككىسى 1922 - يىلىدىكى ئىشالردۇر.  

«ئۇنـداق دېسىمۇ مـاقۇل، مۇنـداق دېسىمۇ مـاقۇل»، دېگهنـدەك، ئـاپـتور بـىر مهسـىلـىنـى ئـىكـكى سهھىپـىدە، ئـىكـكى 

خـىل تهلهپپۇزدا يـازغـان بـولسـىمۇ، مـاقۇل دەپ تۇرۇپ، مهسـىلـىسـىنـى ئـايـدىڭالشـتۇرۇشـقا كـىرىشهيـلى. بۇنـىڭ ئۈچۈن ئـالـدى 

بىلهن ساالھىيهت تهكشۈرۈش كېرەك:  

1. تاھىر بهگ كىم؟  

تـاھىر بهگ لۈكچۈن ۋاڭ جهمهتـىدىن بـولۇپ، خهنـزۇچه مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهن، ئـوچۇق پـىكـىرلـىك زىيـالـىي ئـىدى. 

ئۇ شـىنـخهي ئـىنـقىالبـى غهلـىبه قـىلـغانـدىن كېيىن، جۇڭخۇا مـىنـگونـىڭ تۇنـجى قېتىم ئېچىلـغان قۇرۇلـتىيـىغـا ۋەكـىل بـولۇپ 
بېرىپ، رەئـىس جۇمھۇرلۇقـقا سۇڭ جۇڭشهن ئهپهنـدىنـى سـايـالپ چـىقـقان. ھهمـدە سۇڭ جۇڭشهن ئهپهنـدى بـىلهن 

كۆرۈشۈپ، شـىنـجاڭدىكـى ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ مهدەنـىيهت - مـائـارىپـىنـى راۋاجـالنـدۇرۇش تـوغـرىسـىدا ئـاالھىدە 

تهكـلىپ بېرىپ، رەئـىس جۇمھۇرنـىڭ يـولـيورۇقـى ۋە تهسـتىقـنامـىسـىنـى ئېلىپ كهلـگهن. شـىنـجاڭغا قـايـتقانـدىن كېيىن 

ۋەكـىلـلىك سـاالھىيـىتـى بـويـىچه خهلـق بـىلهن ھۆكۈمهت ئـوتتۇرىسـىدا تۇرۇپ مهرىپهت ۋە تهرەقـقىيـات تـوغـرىسـىدا پـائـالـىيهت 

ئېلىپ بارغان قابىلىيهتلىك ۋە خهلق ئىچىدە ئىناۋەتلىك جامائهت ئهربابىدۇر.  

2. مهخسۇت مۇھىتى كىم؟  

مهخسۇت مۇھىتـى تۇرپـان ئـاسـتانـىلـىق بـولۇپ، ئـاكـا - ئۇكـا تۆت بـىر تۇغـقان دېھقانـچىلـىق ۋە تـىجـارەت ئـىشـلىرى 

بىلهن شۇغۇللىنىپ خېلى راۋاج تاپقان تهرەققىيپهرۋەر، مهرىپهتپهرۋەر بايالردىن ئىدى. ئۇ 1912 - يىلى تۇنجى قېتىمدا 
تـاتـارىسـتانـنىڭ مهركـىزى قـازانـدىن ھهيـدەر سـايـرانـى ئـىسـىمـلىك بـىر ئـوقۇتقۇچـىنـى تهكـلىپ قـىلـىپ چـىقـىپ، تۇرپـان 

ئـاسـتانـىدە ئۆز خـىراجـىتـى بـىلهن يېڭىچه پهنـنىي مهكـتهپ ئـاچـقان؛ 1917 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدە مهرىپهتـنى تېخىمۇ 
كېڭهيـتىش ئۈچۈن مۇھىبـىبـول ئهپهنـدى، گۈلهنـدەم ئـابـىسـتهي، ئېلى مۇئهلـلىم قـاتـارلـىق يهنه ئـالـته نهپهر ئـوقۇتقۇچـى 
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تهكـلىپ قـىلـىپ تۇرپـان، گۇچۇڭ، چۆچهكـلهردە ئۆز خـىراجـىتـى بـىلهن «مهخسۇدىيه» نـامـىدا مهكـتهپـلهرنـى ئېچىپ، 

مـائـارىپـقا ئۆچـمهس ھهسـسه قـوشـقان يـارقـىن مهرىپهتـچى، شۇنـداقـال تـىجـارەتـته چـوڭ شـىركهت (فېرمـا) قۇرۇپ ئۈرۈمـچىدىكـى 

رۇسىيه سودىگهرلىرى بىلهن رىقابهتلهشكهن يهرلىك بايالردىن ئىدى.  

يۇقـىرىقـى ئـىكـكى كـىشـىنـىڭ سـاالھىيـىتـىدىن قـارىغـانـدا ئـىلـغارلـىق، تهرەقـقىيـپهرۋەرلـىك، ئـىنـايهت - ئـابـرۇي 

جهھهتـلهردە ئۇالر ئـاپـتوردىن بـالـدۇر ھهم يۇقـىرى ئـورۇنـدا تۇرۇپـال قـالـماسـتىن، يـاش - قـورام جهھهتـتىمۇ ئـاپـتوردىن خېلى 

چوڭ. ئاپتور تېخى شىنجاڭغا كهلمهستىن بۇرۇنال ئۇ كىشىلهر تهرەققىيپهرۋەرلىك يولىنى تاپقان دېسهكمۇ مۇبالىغه قىلغان 
بـولـمايـمىز. ئهھۋال شۇنـداق ئـىكهن، ئهجهبـا 1922 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدە بۇ كـىشـىلهر قـانـداق قـىلـىپ تـىيهنشـىڭ 
فېرمسىنىڭ بىر خىزمهتچىسى قۇرغان گۇرۇپپىغا ئهزا بولۇپ، ئۇنى گۇرۇپپا باشلىقى قىلىپ سايالپ، ئۇنىڭ رەھبهرلىكىگه 

بويسۇنىدىغان بولۇپ قالغاندۇ! بۇ ئهجهبلىنهرلىك ئىش ئهمهسمۇ؟!  

شۇنـىڭدەك يـاش قـورامـى جهھهتـتىمۇ، مهخسۇت مۇھىتـى بـىلهن تـاھىر بهگـلهر شۇ يـىلـلىرى قـىرىقـتىن ئـاشـقان چـوڭ 

كـىشـىلهر بـولـسا، ئـاپـتور تېخى يېشى ئـوتتۇزغـا تـوشـمىغـان بـىر يـاش ئـىدى. شۇنـداق تۇرۇقلۇق، ئـاپـتور ئۆزىدىن ئـون نهچـچه 

يـاش چـوڭ كـىشـىلهرنـى «يېقىن ئـاغـىنـىلـىرىم» دەپ ئـاتـايـدۇ. ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆرپ - ئـادىتـىدە بـىر - ئـىكـكى يـاش 

پهرقـلىنـىدىغـان تهڭ قۇرداش كـىشـىلهرال بـىر - بـىرىنـى «ئـاغـىنهم» دەپ ئـاتـىشـى مۇمـكىن. دېمهك، يـاش پهرقـنىڭ بۇ قهدەر 

چـوڭ بـولۇشـىدىن قـارىغـانـدىمۇ ئـاپـتورنـىڭ ئۇالرنـى «ئـاغـىنـىلـىرىم» دەپ ئـاتـىشـى كـىشـىنـى يهنه بـىر قېتىم ئهجهبـلهنـدۈرمهي 

قالمايدۇ.  

خۇالسه، سـاالھىيهت مهسـىلـىسـى بـىلهن يـاش پهرقـى نۇقـتىسـىدىن ئېيتقانـدا، ئـاپـتورنـىڭ يېقىن ئـاغـىنـىلـىرىم بـىلهن بـىر 
مهخپىي گۇرۇپپا قۇردۇم ياكى تهشكىالت بولۇپ ئۇيۇشتۇق دېگهنلىرى كىشىنى ئانچه قايىل قىاللمايال قالماستىن، بهلكى 

گۇمانالندۇرىدۇ! 

بىز بۇ مهسىلىنى تېخىمۇ ئايدىڭالشتۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى نۇقتىالرغا بىر قۇر نهزەر سېلىپ ئۆتهيلى: 

ئـاپـتور ئۆزى قۇردۇم دېگهن گۇرۇپـپا يـاكـى تهشـكىالتـنى، فهن يـاۋنهنـنىڭ سـىيـاسـىي تهشهببۇسـلىرىنـى قـولـلىغۇچـى، 

ھىمـايه قـىلغۇچـى تهشـكىالت دەپ سۈپهتـلهيـدۇ. ئهمـما، بۇ تهشـكىالت فهن يـاۋنهنـنى قـولـالش يۈزىسـىدىن قـانـداق ۋە 
قـانـچىلـىك ئـىش قـىلـدى؟ بۇ ھهقـته ئـاپـتور بـاشـتا ئېيتقان بـىر جۈمـله سۆزدىن بـاشـقا ھېچقانـداق ئۇچۇر بهرمهيـدۇ. فهن 

يـاۋنهن تـاكـى 1928 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدىال سـىيـاسـىي ئۆزگـىرىش قـىلـماقـچى بـولۇپ يـاڭ زېڭشىنـنى ئۆلتۈرگهن بـولسـىمۇ، 

ئۆزىمۇ ئۆلتۈرۈلــىدۇ. ئهھۋال بۇ دەرىجــىگه يهتــكهنــدە ئــاپــتور ئۆز كــىتــابــىنــىڭ 241 - بېتىدە: «فهن يــاۋنهنــنىڭ 
تهشهببۇسلـىرىنىـ قۇۋەتلـىگهن بوـلسـاممۇ، ئهممـا مهن ئۇنىـڭ ياـڭ زېڭشىننـى قهستـىلهپ ئوـلتۇرىدىغاـنلـىقىـنىـ راستـىنىـال 

بىلمهيتتىم» دەپال چهتكه چىقىپ كېتىدۇ. خاالس!  

مۇشۇ ئهھۋالـالر ئـاپـتور قۇردۇم دېگهن گۇرۇپـپا يـاكـى تهشـكىالت ئهمهلـىيهتـته مهۋجۇت نهرسـىمۇ يـاكـى مهۋجۇت 
ئهمهسمۇ دېگهن مهسىلىدە كىشىنىڭ گۇمانىنى تېخىمۇ كۈچهيتىدۇ.  

ئـاپـتور ئۆزى قۇردۇم دېگهن گۇرۇپـپا يـاكـى تهشـكىالتـنى 30 - يـىلـالردىكـى قۇمۇل دېھقانـالر قـوزغـىلـىڭىغـا ئـاالقـىدار 

قـىلـىپ كۆرسهتـكهنـدىن تـاشـقىرى، 33 - يـىلـىدىكـى تۇرپـان خهلـق قـوزغـىلـىڭىنـى تهشـكىلـلهپ قـوزغـىغۇچـى يـادرو سۈپـىتـىدە 

ئوتتۇرىغا چىقىرىپ يهنه مۇنداق يازىدۇ:  

«قۇمۇل ۋەقهسـى يۈز بهرگهنـدىن كېيىن مهخسۇت (مۇھىتـى) چهتـئهلـدە بـولـغاچـقا، ھهيـدەر (ئـاپـتور 1929 - يـىلـى 
چهتـئهلـگه چـىقـماقـچى بـولـغانـدا ئۆز ئـورنـىغـا ھهيـدەرنـى گۇرۇپـپا بـاشـلىقـى قـىلـىپ كهتـكهن ئـىكهن. . . ) كۆپـچىلـىك بـىلهن 
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مهسـلىھهتـلىشـىپ، بۇنـى جـىن شۇرېن ھۆكۈمـىتـىگه قـارشـى قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈشـنىڭ ئـوبـدان پهيـتى دەپ ھېسابـالپ تهيـيارلـىق 

خـىزمهتـلىرىنـى ئـىشـلىدى. 1932 - يـىلـى مهخسۇت (مۇھىتـى) چهتـئهلـدىن قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن 11 - ئـايـدا 

ئۈرۈمچىدىن يۇرتى تۇرپان سىڭگىمگه (ئهسلىدە ئاستانىگه دەپ يېزىلسا توغرا بوالتتى) بېرىپ، شۇ يهردىكى دېھقانالرنى 
قوزغىالڭ كۆتۈرۈشكه تهشكىللهيدۇ» (310 - بهت)  

ئهسـلىمـىسـىگه قـارىغـانـدا، چهتـئهلـدە يۈرگهن ئـاپـتورنـىڭ ۋەكـىلـى ھهيـدەر ئۈرۈمـچىدە تۇرۇپ تۇرپـان خهلـق 
قـوزغـىلـىڭىنـىڭ تهيـيارلـىق ئـىشـلىرىنـى كۆرگهنـمىش. مهخسۇت مۇھىتـى چهتـئهلـدىن قـايـتىپ كهلـگهنـدىن ھهيـدەرنـىڭ 

تهييارلىقى ئاساسىدا سىڭگىمدىكى دېھقانالرنى تهشكىللهپ قوزغىالڭ كۆتۈرگهنمىش. . .  

ئۇنداقتا، بىز بۇ ھهقتىكى پاكىتالرغا قاراپ باقايلى:  

مهخسۇت مۇھىتـى 1932 - يـىلـى مـوسكۋادا «پـراۋدا» گېزىتـىدىن قۇمۇل دېھقانـالر قـوزغـىلـىڭى تـوغـرىسـىدىكـى 

خهۋەرنـى كۆرگهنـدىن كېيىن ۋەتهنـگه قـايـتىدۇ، ئۈرۈمـچى ئـارقـىلـىق تۇرپـانـغا چۈشۈپ، يۇنۇسـبهگ، تـاھىر بهگ، 

ئـابـدۇخـالـىق ئۇيغۇر قـاتـارلـىق 14 كـىشـىدىن تهركـىب تـاپـقان ئـىنـقىالبـىي تهشـكىالت قۇرۇپ تۇرپـان ئـاسـتانـىدە قـوزغـىالڭ 

كۆتۈرىدۇ. 

مـانـا بۇ ئهمهلـىي تـارىخـىي پـاكـىت، خهنـزۇ، ئۇيغۇر تـىلـلىرىدا جۇڭگو ۋە چهتـئهلـلهردە يېزىلـغان قـانـچه ئـون تـارىخ ۋە 

ئهسـلىمـىلهردە ئـورتـاق ئېتىراپ قـىلـىنـغان بۇ پـاكـىت ئـاپـتورنـىڭ كـىتـابـىدا: مهخسۇت (مۇھىتـى) چهتـئهلـدىن كېلىپ، 
ۋاكـالـىتهن تهشـكىالت بـاشـلىقـى بـولۇپ ئـىش بېجىرىۋاتـقان ھهيـدەرنـىڭ كۆرگهن تهيـيارلـىقـى ئـاسـاسـىدا تۇرپـانـدىكـى 
ســىڭگىمــگه بېرىپ دېھقانــالرنــى قــوزغــىالڭ كۆتۈرۈشــكه تهشــكىلــلىدى، دېگهن تهرزدە يېزىلــغانــلىقــى كــىشــىنــى 

ئهجهبلهندۈرۈپال قالماستىن، بهلكى قاتتىق ئهپسۇسالندۇرىدۇ!  

شۇنـى ئـويـالپ يهتـكىلـى بـولـىدۇكـى، ئهگهر ئـاپـتور 22 - يـىلـالردىال ئۆزۈم قۇردۇم دېگهن گۇرۇپـپا يـاكـى تهشـكىالتـقا 

گۇرۇپـپا بـاشـلىقـى بـولۇپ سـايـالنـغان ۋە بۇ سـاالھىيـىتـىنـى 1932 - يـىلـالرغـىچه سـاقـالپ كهلـگهن بـولـسا، شۇنـىڭدەك ئـاپـتور 

شۇ يـىلـلىرى ئۆزى چهتـئهلـدە (رۇسـىيه، گېرمـانـىيهدە جـىن شۇرېن ئۈچۈن ئـىش بېجىرىۋاتـاتـتى) بـولسـىمۇ، ئۆز ئـورنـىدا 
قـالـدۇرغـان ئـىش بېجىرگۈچـى ھهيـدەر ئـارقـىلـىق قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈشـكه تهيـيارلـىق كۆرگهن بـولـسا، ئهجهبـا مهخسۇت مۇھىتـى 

چهتـئهلـدىن قـايـتىپ تۇرپـانـغا كېلىپ 14 كـىشـىدىن تهركـىب تـاپـقان ئـىنـقىالبـىي تهشـكىالت قۇرغـان چـاغـدا، نېمه ئۈچۈن 

ئاپتور بىلهن ھهيدەرنىڭ ئىسمىنى تهشكىالت تىزىملىكىگه كىرگۈزمهيدۇ؟!  

بىز يهنه كىتابنىڭ 323 - سهھىپىسىدىكى تۆۋەندىكى قۇرالرغىمۇ نهزەر سېلىپ كۆرەيلى:  

«بـىزنـىڭ ئهڭ مۇھىم ئهزايـىمـىز مهخسۇت قۇربـان بـولۇپ كهتـتى. تـاھىر بهگـدىن خهۋەر يـوق. كېرەم چـوڭ ھاجـى 

قهشـقهردە. ئۇالر ھازىر نېمه ئـىش قـىلـىۋاتـىدىغـانـدۇ؟ كۈچـلهرنـى قـانـداق تهشـكىلـلهۋاتـقانـدۇ؟ ئۇالر ئهكسـىيهتـچى 
ھۆكۈمـرانـلىقـقا قـارشـى بـىرلـىكـسهپ تهشـكىل قـىاللـىسـىغۇ بهك ئـوبـدان بـوالتـتى. جـاھانـگىرلـىكـنىڭ بـىزنـى مۇسـتهقـىل 
مۇسۇلـمانـالر دۆلـىتـى قۇرۇشـقا كۈشكۈرتۈش سۇيـىقهسـتىدىن ھوشـيار بـولۇشـىمـىز كېرەك. بـىز بۆلگۈنـچىلـىك قـىلـماي، جۇڭگو 

بـايـرىقـى ئـاسـتىدا ئـاپـتونـومـىيهنـى يـولـغا قـويۇشـىمـىز كېرەك. بۇ پـرىنسـىپـال مهسـىلـىنـى دوسـتلىرىمـغا بۇرۇنـال دېگهن. ئۇالرمۇ 

قـوشۇلـغان. چـوقۇم مۇشۇ پـرىنسـىپ بـويـىچه ئـىش كۆرىدۇ. لېكىن مهخسۇتـنىڭ قۇربـان بـولۇپ كېتىشـى خـىزمـىتـىمـىزگه 

نـاھايـىتـى چـوڭ زىيـان كهلتۈردى. ئـابـدۇخـالـىق مـىجـىتمۇ (ئـابـدۇخـالـىق ئۇيغۇر) تۇرپـانـدا تـىز پۈكـمهسـتىن قهھرىمـانـلىق 

بـىلهن قۇربـان بـولـدى. . . قهيهرلهردە يۈرىدىكـىن. . . شـارىپـقان ئـالـتايـغا قـايـتىپ بـارغـانـدىن كېيىن ئۇنـىڭ جـىن شۇرېن 

ھۆكۈمىتىگه قارشى قوراللىق قوزغىالڭ ئۇيۇشتۇرۇشىغا ئىشىنىمهن! . .  
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يۇقىرىقى قۇرالرنى توغرا چۈشىنىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ۋاقىتالرنى ئالدىن كۆرۈپ ئۆتهيلى:  

1. ئـاپـتور 1933 - يـىلـى 1 - ئـايـنىڭ 25 - كۈنـى چهتـئهلـدىن ئۈرۈمـچىگه قـايـتىپ كېلىپ شۇ يـىلـى 3 - 
ئاينىڭ 27 - كۈنى جىن شۇرېننىڭ بۇيرۇقى بىلهن يهنه چهتئهلگه خىزمهتكه ماڭغان؛  

2. ئـابـدۇخـالـىق ئۇيغۇر قـاتـارلـىقـالر 1933 - يـىلـى 3 - ئـايـنىڭ 13 - كۈنـى تۇرپـان شهھىرىدە قهھرىمـانـالرچه 
قۇربان بولغان؛  

3. مهخسۇت مۇھىتـى قۇمۇلـدىن خـوجـىنـىيـاز ھاجـىنـى تهكـلىپ قـىلـىپ، 1933 - يـىلـى 4 - ئـايـنىڭ 13 - كۈنـى 
(10 - زۇلھهججه) خاندوغا كهلگهن.  

ئهمـدى بـىز ئـاپـتورنـىڭ 1933 - يـىلـى 3 - ئـايـنىڭ 27 - كۈنـى يـازغـان خـاتـىرىسـىدىن «بـىزنـىڭ ئهڭ مۇھىم 

ئهزايـىمـىز مهخسۇت (مۇھىتـى) قۇربـان بـولۇپ كهتـتى. . . » دەپ بـاشـالنـغان ئـابـزاسـنى ئـوقۇغـىنـىمـىزدا، تېخى قـوزغـىالڭ 

قـايـنىمـىدا ھايـات يۈرگهن مهخسۇت مۇھىتـى قـانـداق قـىلـىپ ئـاپـتورنـىڭ 3 - ئـايـنىڭ 27 - كۈنـىدىكـى خـاتـىرىسـىگه 
«قۇربـان بـولۇپ كهتـتى. . . » دەپ يېزىلـىپ قـالـغانـدۇ؟! دەيـدىغـان ئهجهبـلىنهرلـىك بـىر سـوئـالـنى كـالـلىمـىزغـا كهلتۈرمهي 

تۇرالمايمىز!  

بۇنـىڭدىن شۇنـى كۆرۈۋېلىشـقا بـولـىدۇكـى، ئـاپـتورنـىڭ 1933 - يـىلـى 3 - ئـايـنىڭ 27 - كۈنـى يـازغـان خـاتـىرەم 

دېگىنـى ئهيـنى ۋاقـىتـتا يېزىلـغان خـاتـىرە ئهمهس، بهلـكى كېيىنـكى كۈنـلهردە، يهنـى ئـاپـتور زامـان - مـاكـانـنى ئۇنتۇپ 

قـالـغان يـاكـى ئېسىگه ئـااللـماس بـولۇپ قـالـغان چـاغـالردا ئـاتـايـىن يېزىلـغان. (ئهمـما بـىز 3 - ئـايـنىڭ 28 - كۈنـىدىن 4 

- ئاينىڭ 9 - كۈنىگه قهدەر، ئۈرۈمچىدىن - چۆچهك ئارىلىقىدا كۆرگهن - بىلگهنلىرىنى يازغان خاتىرىسىدىن ئانچه 
گۇمان قىلمايمىز - ئهلۋەتته. )  

بـىز شۇنـىڭغا ئـىشـىنـىمـىزكـى، جـىن شۇرېن ھۆكۈمـىتـىنـىڭ چهتـئهل بـىلهن بـولـغان ئـىشـلىرىنـى بېجىرىشـته مۇھىم 
خـىزمهتـكه كېتىۋاتـقان ئـاپـتورنـىڭ ئېھتىيـات قـىلـىش يۈزىسـىدىن بـولسـىمۇ، ئۆز خـاتـىرىسـىگه تۇرپـان قـوزغـىلـىڭىغـا ئۇ قهدەر 

كۆڭۈل بۆلۈۋاتـقانـلىقـىنـى ۋە قـوزغـىالڭنىڭ ئـومۇمـىي نـىشـانـى تـوغـرىسـىدا بـاش قـاتۇرۇۋاتـقانـلىقـىنـى ھهرگـىز يـازمـايـدۇ. چۈنـكى، 
بـىرىنـچىدىن ئـاپـتور ئېھتىيـاتـچان ئـادەم. ئـىكـكىنـچىدىن، ئـاپـتور شۇ يـىلـالردا ئـاسـاسهن جـىن شۇرېنغا خـىزمهت قـىلـىۋاتـقان بـىر 

خـادىم. بـولۇپمۇ جـىن شۇرېننىڭ چهتـئهلـدىكـى نـازۇك ئـىشـلىرىنـى بېجىرگۈچـى بـىر خـادىم. ئۆزىنـىڭ ھاكـىمـىيهتـكه قـارشـى 

تهرەپته تۇرۇپ قوزغىالڭغا رەھبهرلىك قىلىۋاتقان ساالھىيىتىنى ئۇنداق ئاسانال ئاشكارىالپ خاتىرىسىگه يېزىپ قويماسلىقى 
ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن.  

27 - چېسالدىكـى خـاتـىرىنـىڭ ئـاخـىرىدا (324 - بهتـته) ئـاپـتور يهنه مۇنـداق يـازىدۇ: «مهن ھهيـدەر بـىلهن 
سۆزلـىشـىپ، ئۇنـىڭ ئـىالجـى بـار مېنىڭ نـامـىمـدا خهت يېزىپ تـاھىر بهگ، كېرەم چـوڭ ھاجـى، يۇنۇسـبهگـلهر بـىلهن 

ئـاالقـىلـىشـىپ كۆرۈشـنى، مهھمۇت (مۇھىتـى) بـىلهنمۇ ئـاالقـىلـىشـىپ بېقىشـنى ئېيتتىم. مهھمۇت بـىز بـىلهن بـىر پـىكـىردە 

ئهمهس، لېكىن بىز خىزمهت ئىشلهپ ئۇالرنى ئۆزىمىزگه جهلپ قىلىشىمىز كېرەك».  

يۇقـىرىقـى مهزمۇنـدىن قـارىغـانـدا ئهته مـاڭىمهن دېگهن ئـاخشـىمـى ئـاپـتور كۈيـئوغـلى ھهيـدەرگه شۇ سۆزلهرنـى 

قـىلـغانـدەك تۇرىدۇ. ئېھتىمـال، بهلـكى شۇنـداق دېيىشـكهنـدۇ! ئهمـما خهت يـازىدىغـان كـىشـىلهرنـىڭ قهيهردىلـىكـىنـى ھهيـدەر 

بـىلهمـدىغـانـدۇ؟ ئهسـلىمـىسـىنـىڭ بـاش قـىسـمىدا «شۇ كـىشـىلهر نهدە يۈرىدىغـانـدۇ؟» دەپ قـايغۇرغـان ئـاپـتور بـىلهمـدىغـانـدۇ؟ 

مېنىڭچه ئۈرۈمـچىدە مۇھاسـىرە ئـىچـىدە تۇرۇۋاتـقان ئـاپـتور ئۇالرنـىڭ قهيهردىلـىكـىنـى ئـانـچه بـىلـمىسه كېرەك. تـارىخـتىن 

2021، ئۆكتهبىر 67
ئۇيغۇرالر 26-سان



مهلۇمـكى، بۇ چـاغـدا، مهخسۇت مۇھىتـى قۇمۇلـغا خـوجـىنـىيـاز ھاجـىنـى بـاشـالپ كېلىشـكه كهتـكهن بـولۇپ، تېخى قـايـتىپ 

كهلـمىگهنـىدى. تـاھىربهگ مـاجـوڭيىڭنى 2 - قېتىم تهكـلىپ قـىلـىش ئۈچۈن قـارا شهھهردىن سۇجۇغـا كهتـكهن، يۇنۇسـبهگ 

بـولـسا جهنۇبـقا مېڭىپ ئـاقسۇدا تۆمۈر سـىجـاڭغا يېتىشـىپ پـىدائـىيـالر سېپىگه قـوشۇلۇپ، ئـاقسۇ ۋە تۇمشۇقـتا بـولـغان 

ئۇرۇشـالرغـا قـاتـنىشـىۋاتـقانـىدى. مهھمۇت مۇھىتـى بـولـسا قـارا شهھهردە ئـىكـكى مـىڭغا يېقىن پـىدائـىي قـوشۇنـالرنـى رەتـكه 

سېلىپ تۇرپانغا قايتا ھۇجۇم قىلىش تهييارلىقىنى كۆرمهكته ئىدى.  

دېمهك، ھهيـدەر ئـاپـتورنـىڭ نـامـىدا مـانـا شۇ كـىشـىلهرگه خهت يېزىشـى كېرەك ئـىدى. ئهمـما، ئۇالرغـا نېمه مهزمۇنـدا 
خهت يـازىدۇ؟. ئـىنـقىالب دولقۇنـلىرىدا ئهمهلـىي ھهرىكهت قـىلـىۋاتـقان بۇ كـىشـىلهرگه ئـىنـقىالب تـوغـرىسـىدا نهسـىھهت 

قىالمدۇ؟!. .  

«مهھمۇت (مۇھىتـى) بـىز بـىلهن بـىر پـىكـىردە ئهمهس، لېكىن بـىز خـىزمهت خـىزمهت ئـىشـلهپ ئۇالرنـى ئۆزىمـىزگه 

جهلـپ قـىلـىشـىمـىز كېرەك. . . » دېگىنـىگه قـارىغـانـدا، مهھمۇت مۇھىتـى بـىلهن ئـاپـتورنـىڭ پـىكـىردە بـىرلـىكـكه 

كېلهلـمهيۋاتـقان قـانـداق ئـىخـتىالپـى بـار؟ مهھمۇت مۇھىتـى ئـىسسـىق ئۆيـىنـى تـاشـالپ، تـاغ - دالـىغـا ئـاتـلىنـىپ، جـىن 

شۇرېن ھاكـىمـىيـىتـىنـى ئـاغـدۇرۇپ تـاشـالپ، شـىنـجاڭدىكـى زۇلۇمـنى تۈگـىتـىش ئۈچۈن قـورالـلىق قـوزغـىالڭ قـىلـىۋاتـقانـىدى، 
ئـاپـتور بـولـسا، جـىن شۇرېن ۋە ئۇنـىڭ ھۆكۈمـىتـى ئۈچۈن خـىزمهت كۆرسـىتـىش ئۈچۈن چهتـئهلـگه كېتىۋاتـقانـىدى. بۇالرنـىڭ 

بـىرلـىكـكه كېلهلـمىگهن پـىكـىر ئـىخـتىالپـى دەل مۇشۇ يهردە دېسهك قـانـداق بـوالر؟ بۇنـداق دېسهك بهلـكى ئـاپـتور قـوبۇل 

قـوبۇل قـىاللـماسـلىقـى مۇمـكىن. چۈنـكى ئـاپـتور شۇ كۈنـدىكـى خـاتـىرىسـىنـىڭ ئـاخـىرىدا مۇنـداق دەپ يـازغـان: «شـىنـجاڭدىن 

مۇشۇنداق چىقىپ كېتىشكه خهلق ئالدىدا ئىنتايىن خىجىل ئىدىم، لېكىن كونسۇلخانىدىن قايتىپ كېلىۋاتقاندا ئويالپ 
كۆردۈم. ئـىشـپىيـونـالرنـىڭ نـازارىتـى ئـاسـتىدا تۇرۇۋاتـقان ئهھۋالـدا، تۇرپـانـغا بېرىشـىم مۇمـكىن ئهمهس، جـىن شۇرېننىڭ 
بۇيـرۇقـىغـا قـارشـى چـىقـىپ زورمۇزور ئۈرۈمـچىدە قـالـىدىغـان بـولـسام، بـىرەر ئـىشـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىش ئۇ يـاقـتا تۇرسۇن، 

بهلكى شۇ ھامان ئهركىنلىكتىن مهھرۇم بولىمهن».  

يۇقـىرىقـى مهزمۇنـدىن ئـاپـتورنـىڭ خهلـق ئـالـدىدا خـىجـىل بـولـىدىغـان جـايـلىرى بـارلـىقـىنـى، تۇرپـانـغا بېرىشـى مۇمـكىن 

ئهمهسلىكىنى، شۇنىڭدەك جىن شۇرېننىڭ بۇيرۇقىغا قارشى چىقىشقا ئامالسىز قالغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.  

1922 - يىلالردىال ئىنقىالبى گۇرۇپپا ياكى تهشكىالت قۇرۇپ ھهرىكهت ئېلىپ بارغان، كېيىنكى كۈنلهردە قۇمۇل 
دېھقانـالر قـوزغـىلـىڭىغـا ئـاۋاز قـوشۇپ ھهيـدەر ئـارقـىلـىق تۇرپـان قـوزغـىلـىڭىغـا تهيـيارلـىق كۆرگهن ئـاپـتور 1933 - يـىلـى 3 - 

ئـايـنىڭ 27 - كۈنـىگه كهلـگهنـدە شـىنـجاڭنىڭ ھهمـمىال يېرىنـى دېھقانـالر قـوزغـىلـىڭى قـاپـالپ كهتـكهن شـارائـىتـتا خهلـق 

قـوزغـىلـىڭىغـا ئـىشـتىراك قـىلـمايـال قـالـماسـتىن، بهلـكى خهلـق قـوزغـىلـىڭىغـا تهتۈر يـولـغا كېتىۋاتـقانـلىقـىدىن، خهلـق ئـالـدىدا 

ئهلۋەتـته خـىجـىل بـولۇشـى كېرەك ئـىدى. بۇنـىڭغا تهئهججۈپـلهنـمىسهكمۇ بـولـىدۇ. لېكىن «تۇرپـانـغا بېرىشـىم مۇمـكىن 
ئهمهس» دېگىنىگه قارىتا بىر ئاز گهپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.  

يۇقـىرىدا تهكـرارالنـغان يـازمـا مهزمۇنـالردىن قـارىغـانـدا ئـاپـتورنـىڭ 1933 - يـىلـدىكـى تۇرپـان دېھقانـالر قـوزغـىلـىڭىنـى 

قـوزغـاپ ئۇنـىڭغا رەھبهرلـىك قـىلـىشـتهك يۇقـىرى سـاالھىيهتـكه ئـىگه ئـىكهنـلىكـى چـىقـىپ تۇرىدۇ. ئهپسۇسـكى تۇرپـان 

قـوزغـىلـىڭىغـا رەھبهر بـولغۇدەك يۇقـىرى سـاالھىيهتـكه ئـىگه بـولـغان ئـاپـتور تۇرپـان دېھقانـالر قـوزغـىلـىڭى راسـا قـىزىغـان پهيـتلهردە 

ئۈرۈمـچىدە بـار تۇرۇقلۇق (ئـاپـتور 1933 - يـىلـى 1 - ئـايـدا چهتـئهلـدىن قـايـتىپ كهلـگهن) نېمه ئۈچۈن تۇرپـانـغا بېرىپ 

ئهمهلىي رەھبهرلىك قىلمىغاندۇ؟! تۇرپان يولىنى توسۇلۇپ قالغان دېمهكچى بوالمدۇ؟ ئهگهر شۇنداق دەيدىغان بولسا، 
مهخسۇت مۇھىتىنىڭ ئاكىسى موسۇل مۇھىتى (تۇرپاندىكى 14 كىشىلىك ئىنقىالبى تهشكىالتنىڭ ئهزاسى) شۇ كۈنلهردە 

ئۈرۈمـچىدە ئـىدى. بۇ كـىشـى جـىن شۇرېن ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تۇرپـان قـوزغـىالڭچىلـىرىنـى بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن «شـى دالـىيهن <܈
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य़ᬳ> نـامـىدا جـالـالت قـوشۇن تهشـكىلـلهپ جـادۇ بـاسـقان 200 ھارۋا بـىلهن يـولـغا سـالـغانـلىقـىنـى كۆرگهنـدە، خهت يېزىپ 
تۇرپـان قـوزغـىالڭچىلـىرىغـا خهۋەر يهتكۈزۈپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى ئۆزىمۇ بـىر كۈن كېيىن ئـاتـلىق يـولـغا چـىقـىپ جـالـالت 
قـوشۇنـدىن ئـىلـگىرى تۇرپـانـغا يېتىپ بـارغـان. دېمهك، قـوزغـىالڭ قـىلـىمهن دېگهن ئـادەمـگه تۇرپـانـغا بېرىش يـولـى ۋە 

ئـىمـكانـىيـىتـى يهنـىال بـار ئـىدى! ئهجهبـا تۇرپـان قـوزغـىلـىڭىغـا ئۇ قهدەر كۆڭۈل بۆلۈپ، چـوڭ مهسـىلـىلهردە غهمـخورلۇق 

قـىلـىدىغـان، قـىسـقىسـى تۇرپـان قـوزغـىلـىڭىغـا رەھبهر بـولغۇدەك سـاالھىيهتـكه ئـىگه ئـاپـتور نېمه ئۈچۈن بۇ يـولـغا مـاڭمايـدۇ؟ بۇ 

مهسـىلـىنـى يـىغـىپ ئېيتقانـدا ئـاپـتورنـىڭ قـوزغـىالڭغا قـاتـنىشـىش خـىيـالـى يـوق، ئهگهر بـولـىدىغـان بـولـسا، ھېلىغۇ 

ئـىشـپىيـونـالرنـىڭ نـازارىتـى ئـاسـتىدا ئـىكهن، ھۆكۈمهتـنىڭ تۈرمـىسـىدە بـولسـىمۇ، قېچىپ چـىقـىپ قـوزغـىالڭ بـولـغان تۇرپـانـغا 

يېتىپ بـارغـان بـوالتـتى. ئهمـما ئـاپـتور ئۇنـداق قـىلـمىدى. بهلـكى قـوزغـىالڭ شـاۋقۇنـلىرى، مـىلـتىق - زەمـبىرەك سـادالـىرى 

گۈلـدۈرلـىگهن جهڭگاھالردىن ئـىمـكانـقهدەر چهتـنهپ، جـىن شۇرېننىڭ بۇيـرۇقـىنـى رەت قـىلـماسـتىن چهتـئهل سهپـىرىگه يۈرۈپ 

كهتتى. . .  

كـىشـىنـى تهئهججۈپـلهنـدۈرىدىغـان يېرى شۇكـى، قۇمۇل دېھقانـالر ئـىنـقىالبـى قـوزغـىلـىپ 3 - يـىلـىغـا قهدەم بـاسـقان، 

تۇرپـانـدىمۇ قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈلۈپ راسـا ئهۋجـىگه چـىقـقان كۈنـلهردە گېرمـانـىيهدە ئـوقۇغـاچ جـىن شۇرېن ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

چهتـئهلـدىن قـورال سېتىۋېلىشـىغـا يـاردەمـلىشـىۋاتـقان ئـاپـتور 1933 - يـىلـى 3 - ئـايـنىڭ 27 - كۈنـىگه كهلـگهنـدە بـىر 

ئـاخـشام خـاتـىرە يېزىش ئـارقـىلـىق ئۆزىنـى قۇمۇل دېھقانـالر ئـىنـقىالبـىغـا ئـاۋاز قـوشۇپ، تۇرپـانـدا قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈشـكه (ھهيـدەر 

ئـارقـىلـىق) تهيـيارلـىق كۆرگۈچـى ۋە قـوزغـىالڭغا رەھبهرلـىك قـىلـىش سـاالھىيـىتـىگه ئـىگه بـولغۇچـى قـىلـىپـال كۆرسهتـمهسـتىن، 

بهلـكى قـوزغـىالڭنىڭ داۋام قـىلـىشـى ئۈچۈن كـالـال قـاتۇرۇپ، پـرىنسـىپـال مهسـىلـىلهردە قـاتـتىق قـايغۇرۇپ، «غهمـخورلۇق» 

قـىلـىشـى، يـىغـىپ ئېيتقانـدا ئهمهلـىي ھهرىكهتسـىزال، خـاتـىرە يېزىش ئـارقـىلـىق قـوزغـىالڭ كۆتۈرگۈچـى ۋە رەھبهرلـىك قـىلغۇچـى 

بولۇۋالغانلىقى كىشىنى قانداقمۇ ھهيران قالدۇرمىسۇن؟!  

 
 

(داۋامى كېيىنكى ساندا) 
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھهدىس ھهققىده بايانالر  
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بايانالر 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

خاتىمه 

 ئـىلـگىرىكـى سـانـالردا ھهدىس شهرىفـلهرنـىڭ ئهھلى سۈنـنهت ئـالـىمـلىرىنـىڭ قـانـچىلـىك زور تـىرىشـچانـلىقـى ئـارقـىلـىق 

زامـانـىمـىزغـا يېتىپ كهلـگهنـلىكـىنـى، ھهدىس ئۆگـىنـىش ۋە ئۇنـى ھهر خـىل شۈبھىلهردىن قـوغـداش ئۈچۈن، سـانـاقسـىز 

ئـالـىمـالرنـىڭ بـىر ئۆمۈر قـان - تهر تۆكـكهنـلىكـى تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـغانـىدۇق. ئۇنـداقـتا پهيـغهمـبىرىمـىز دەۋرىدىن 

ھازىرغـىچه ھهدىس شهرىفـلهرنـى ئـىنـكار قـىلـىدىغـان قـانـداق پـىكـىر ئېقىمـلىرى ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان؟ بـرىتـانـىيهنـى ئـاسـاس 

قـىلـغان مۇسـتهمـلىكه كۈچـلىرى بۇ ئېقىمـالردىن قـانـداق پـايـدىالنـغان؟ ئۇالرنـىڭ ھازىرقـى ئهھۋالـى قـانـداق؟ بـىز 

ئۇيغۇرالر بۇنـداق بـىدئهتـچى ئېقىمـالردىن ۋە ئـازغۇن كۆز قـاراشـالردىن قـانـداق سـاقـلىنـىمـىز؟ ھهدىسـلهر ھهقـقىدىكـى 

بايانالرنىڭ خاتىمىسىدە بۇ ھهقته قىسقىچه توختىلىپ، مهزكۇر زور ھهجىملىك ماقالىنى ئاخىرالشتۇرىمىز.  

 ئـىسـالم شهرىئـىتـىنـىڭ ئهڭ ئـاسـاسـلىق قـانۇن چـىقـىرىش مهنـبهلـىرى بـولـغان قۇرئـان ۋە ھهدىسـكه قـارىتـا گۇمـان ۋە 

شۈبھىلهرنـى قـوزغـاش، بـولۇپمۇ ھهدىسـلهرنـى ئـىنـكار قـىلـىش تـارىخـتىن بۇيـان پـات - پـات كۆرۈلۈۋاتـقان ھادىسه بـولۇپ، 

نۆۋەتـته بۇ خـىل ئېقىمـالرنـىڭ پېشۋالـىرى ئۆزلـىرىنـى ئـاددىي ئـاۋامـغا «مۇتهپهككۇر»، «ئـىسـالھاتـچى» يـاكـى «يېڭىلـىقـقا 

يېتهكـلىگۈچـى» قـىلـىپ كۆرسـىتـىشـكه تـىرىشـماقـتا. شۇڭالشـقا بۇ مـاقـالـىنـىڭ خـاتـىمه قـىسـمىدا ئـالـلىكـىمـلهرنـى چـىشـلهپ 

تـارتـىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلـكى خهلـقىمـىزنـىڭ تـوغـرا ۋە سـاغـالم ئېتىقـادىنـى قـوغـدىيـالـىشـى ئۈچۈن، ئهڭ مۇھىم شهرئـىي 

دەلـىل مهنـبهلـىرىدىن بـولـغان ھهدىسـنى ئـىنـكار قـىلغۇچـى كـونـا ۋە زامـانـىۋى شهك - شۈبھىچـىلهرنـى قـىسـقىچه تـونۇشـتۇرۇپ 

ئۆتىمىز :  

 1. قهدىمكى زاماندىكى ھهدىس ئىنكارچىلىرى ۋە بىدئهتچى مهزھهپلهر :  

 1. مۇئتهزىله مهزھىپى :  
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 مۇئـتهزىله مهزھىپـى ئـازغۇن ئهقـىدە مهزھىپـى بـولۇپ، ئۇمهيـيهلهر (661 - 750) دەۋرىنـىڭ ئـاخـىرىدا (ھىجـرىيه 

ئـىكـكىنـچى ئهسـىرنـىڭ بـاشـلىرىدا) ئـىراقـتىكـى بهسـرە شهھىرىدە پهيـدا بـولۇپ، ئـابـباسـىيـالر(750 - 1258م) دەۋرىدە 

گۈلـلهنـگهن، شۇنـداقـال دىنـىي ۋە سـىيـاسـىي سـاھهلهردە ئـاسـاسـلىق رول ئـويـنىغـان. ئۇالردا ئهقـىلـچىلـىك خـاھىشـى چهكـتىن 

ئېشىپ كهتـكهچـكه، ئېتىقـادىي مهسـىلـىلهردە ئهقـىلـگه تـايـىنـىپ، «ئهقـىل ۋە چۈشهنـچه»نـى «نهقـىل (قۇرئـان - 

سۈنـنهت) ۋە ئـىمـان»دىن ئۈسـتۈن ئـورۇنـغا قـويـغان. شۇنـداقـال، ئۇالر ئـىمـانـدىن بۇرۇن چـوقۇم چۈشـىنـىش كېرەك دېگهن 

پـرىنسـىپـتا چـىڭ تۇرغـان. يهنـى، ئهھلى سۈنـنهت ۋەلـجامـائهت مهزھىپـىدە ئـىمـان (مۇئـمىنۇن سۈرىسـىدىكـىگه ئـوخـشاش 

ھامـىلـىنـىڭ يېتىلـىش بـاسقۇچـلىرى تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـغان مۆجـىزىۋى ئـايهتـلهرگه ۋە قۇرئـانـدا خهۋەر قـىلـىنـغان، 

رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهمـنىڭ زامـانـىسـىدە يۈز بهرگهن ئـايـنىڭ يېرىلـىشـىغـا ئـوخـشاش تۈرلۈك مۆجـىزىلهرگه 

قـانـائهت ھاسـىل قـىلـغانـدىن كېيىن، رەسۇلۇلـالھ سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم ئېلىپ كهلـگهن شهرىئهتـكه ـــ ۋاقـتىنـچه 

ئهقـلىدىن ئۆتـمىگهن تهقـدىردىمۇ ـــ بـىر پۈتۈن) ئـىشـىنـىش بـىلهن ۋۇجۇدقـا چـىقـسا، ئۇالردا چۈشـىنـىش بـىلهن ۋۇجۇدقـا 

چـىقـىدۇ. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئۇالر ئۆز ئهقـلىگه تـوغـرا كهلـمىگهن ھهدىسـلهرنـى رەت قـىلـىدۇ ۋە پهيـغهمـبىرىمـىز ئېلىپ 

كهلگهن «شهرىئهت» بولمىغان تهقدىردىمۇ ئالالھنى ئهقىل بىلهن تونۇشى كېرەكلىكىدە چىڭ تۇرغان.  

ئهگهر تېكىسـت (ئـايهت ۋە ھهدىس) ئۇالرنـىڭ ئهقـلىگه زىت كېلىپ قـالـسا، ئۇالر ئهقـىلـنى ئـالـدىنـقى ئـورۇنـغا 

قـويـىدۇ. چۈنـكى ئۇالرنـىڭ نهزىرىدە ئهقـىل ئـاسـاس، نهقـىل قـوشۇمـچه. ئۇالرچه بـولـغانـدا قـوشۇمـچه نهرسه ئهسـلىدىن ۋە 

يـىلـتىزىدىن ئۈسـتۈن تۇرمـايـدۇ. شۇڭا ئۇالر «گۈزەلـلىك (يـاخشـىلـىق ۋە يـاخشـى ئـىشـالر)» ۋە « قهبـىھلىك (يـامـانـلىق ۋە 

يـامـان ئـىشـالر)» نـى ئـايـرىشـنىڭ ئۆلـچىمـى ئهقـىل بـولۇشـى كېرەك؛ شۇنـداقـال پهقهت ئهقـىلـال بـارچه يـاخشـى ئـىشـالرغـا 

بۇيـرۇپ، يـامـانـلىقـالردىن تـوسقۇچـى بـولۇشـى كېرەك دەپ قـارايـدۇ. ئهھلى سۈنـنهت ئۆلـىمـالـىرى ئۇالرنـى ئهقـىل 

ئـىشـلىتـىشـكه زىيـادە كۈچهپـال قـالـماي، ئهقـىلـنى «نهقـىل (شهرىئهت مهنـبهلـىرى بـولـغان قۇرئـان ۋە سۈنـنهت)» نـىڭ ئـورنـىغـا 

قـويۇۋالـدى، دەپ تهنـقىدلهيـدۇ. بۇ جهھهتـته ئۇالر «ئهقـىلـنى نهقـىلـنى چۈشـىنـىشـنىڭ ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە ئـىشـلهتـكهن 

ئهھلى سۈنـنهت ۋەلـجامـائهت» مهزھىپـى بـىلهن تۈپـتىن پهرقـلىنـىدۇ. يهنـى، مۇئـتهزىله مهزھىپـىدە ئهقـىل ھهمـمه ئـىشـنىڭ 

ئـاسـاسـى، نهقـىل بـولـسا 2 - ئـورۇنـدىكـى قـوشۇمـچه ئـامـىلـدۇر. بـىراق تـوغـرا ئېتىقـادتـىكـى ئهھلى سۈنـنهت ۋەلـجامـائهت 

مهزھىپـىدە بـولـسا، نهقـىل ۋە ئـىشـىنـىش ئـاسـاس، ئهقـىل ۋە چۈشـىنـىش ئۇنـى بـىلـىش ۋە تهتـبىقـالش جهريـانـىدىكـى مۇھىم 

بىر ۋاسىته دەپ قارىلىدۇ.  

 كېيىنـچه مۇئـتهزىلـىلهرنـىڭ كـاتـتىۋاشـلىرى خۇددى ئـاپـپاق خـوجـىدەك ھاكـىمـىيهتـتىكـى تهسـىر كۈچـىنـى ئـاشۇرۇش 

ئۈچۈن «قۇرئـان كهرىم مهخـلۇق» دېگهن ئـازغۇن، بـاتـىل ئېتىقـادنـى كۆتۈرۈپ چـىقـىپ پـىتـنه قـوزغـىدى، ھاكـىمـىيهتـنىڭ 

كۈچـى بـىلهن نۇرغۇن ئـالـىمـالرنـى يـوقـىتـىپ، ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىلـىكـىنـىڭ ئـالتۇن دەۋرىدە سـىيـاسـىي جهھهتـتىكـى نـوپۇزىنـى 

پـائـال كۈچهيـتتى. خهلـىپـىلهرنـى كۈشكۈرتۈپ، ھهر تۈرلۈك بهتـنامـالر ئـارقـىلـىق رەبـبانـى ئـالـىم - ئۆلـىمـاالرغـا زىيـانـكهشـلىك 

قـىلـىشـتى. بۇ دەۋر ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىسـى ئهلـمهئمۇن تهرىپـىدىن ئېلىپ بېرىلـغان ئېغىر دىنـىي زىيـانـكهشـلىك دەۋرى 

بـولۇپ، بۇ جهريـانـدا مۇئـتهزىله تهلـىمـاتـىغـا قـارشـى چـىقـقان دىنـىي ئۆلـىمـاالر تۈرمـىگه تـاشـلىنـىپ، قـاتـتىق قـىيـىن - 
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قـىسـتاقـقا ئېلىنـغان، ھهتـتا ئۆلتۈرۈلـگهن. بۇ خـىل سـىيـاسهت مهئمۇنـنىڭ ئـىنـىسـى ئهلمۇئـتهسـىم ۋە ئۇنـىڭ ئـوغـلى ۋاسـىق 

بـىلـالھ ئۆلگۈچه داۋام قـىلـغان. بۇ جهريـانـدا ئـىمـام ئهھمهد ئـىبـنى ھهنـبهل ۋە ئـىمـام بۇخـارىغـا ئـوخـشاش نـوپۇزلۇق 

ھهدىس ئـالـىمـلىرى ئهڭ قـاتـتىق زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغـان. ھهتـتا ئـىمـام ئهھمهد ئـىبـنى ھهنـبهل تۈرمـىدىن چـىقـقانـدىن 

كېيىنمۇ، نـازارەت ئـاسـتىدا يـاشـاپ، ھهر قـانـداق دەرس ئۆتۈشـى چهكـلهنـگهن. پهقهت خهلـىپه مۇتهۋەكـكىل زامـانـىغـا 

كهلـگهنـدىال، بۇ خـىل «ئـاپـپاق خـوجـا»چه سـىڭىپ كـىرىشـنىڭ خهتـىرىنـى ھېس قـىلـغان يېڭى خهلـىپه «دىنـنى قـالـقان 

قـىلـىپ، پـىتـنه قـوزغـاش ئـارقـىلـىق سـىيـاسـىي غهرىزىگه يېتىشـنى مهقـسهت قـىلـغان مۇئـتهزىله» گۇرۇھىنـى قهتـئىي چهكـلهشـكه 

بـاشـلىغـان. چۈنـكى، بۇ چـاغـدا ئۇالرنـىڭ ئـوي - پـىكـىرلـىرى ۋە تهسـىرلـىرى بـاغـداتـتىن بـاشـقا، خـوراسـان، تـىرمـىز، 

يهمهن، ئهرەب يېرىم ئـارىلـى، كۇفه، ئهرمـىنـىيه قـاتـارلـىق ئـىسـالم خهلـىپـىلـىكـىنـىڭ ھهر قـايسـى مۇھىم رايـونـلىرىغـا 

تارقالغان ئىدى.  

تـارىخـچىالر مۇئـتهزىله ئهقـىدىسـىنـىڭ بـارلـىقـقا كېلىشـىدىكـى سهۋەبـلهر ھهقـقىدە ھهر خـىل ئـوخشـىمـىغـان پـىكـىرلهردە 

بـولـغان بـولـسا، دىنـىي ئۆلـىمـاالرنـىڭ ئـورتـاق پـىكـرىچه، ئۇالرنـىڭ بـارلـىقـقا كېلىشـى دىنـىي ۋە سـىيـاسـىي سهۋەبـتىن ئـىبـارەت 

ئـىكـكى ئـاسـاسـلىق سهۋەبـكه يـىغـىنـچاقـالنـغان. دېمهك، ئۇالرنـىڭ پهيـدا بـولۇشـى، ھاكـىمـىيهت سـايـىسـىدە راۋاجـلىنـىپ، 

ئـاخـىرىدا ھاكـىمـىيهتـنى ئـىگـىلهش ئـىسـتىكـى خۇددى ئـاپـپاق خـوجـا ۋە ئۇنـىڭ ئهۋالدلـىرىنـىڭ ۋەتـىنـىمـىزدە قـولـالنـغان 

تـاكـتىكـىلـىرىغـا ئـوخـشاپ قـالـىدۇ. ھهر ھالـدا ئـابـباسـىيـالر خهلـىپـىلـىرى ۋە رەبـبانـى ئۆلـىمـاالر ئـىنـساپ ۋە ئـادالهت بـىلهن 

ئۇالرنـى مۇنـازىرىگه چـاقـىرىپ، دەلـىل - پـاكـىتـالر ئـارقـىلـىقـال بۇ مهزھهپـنى تېزال تـوزۇتۇپ تـاشـلىغـان. ئـىسـالم تـارىخـىدا 

قـورال كۈچـى بـىلهن ئهمهس، بهلـكى يۇمـشاق كۈچ بـىلهن يـوق قـىلـىنـغان بـىردىنـبىر بـاتـىل مهزھهپ دەل مۇئـتهزىله 

مهزھىپى ئىدى.  

 ئۇالر يـوقـىلـىپ مـىڭ يـىلـدىن كېيىن ئۇالرنـىڭ ئـىدىيهسـىنـى جـانـالنـدۇرۇش ئۈچۈن بـىر قـانـچه قېتىم ئۈنۈمسـىز 

ئۇرۇنۇشـالر بـولـغان. ئهمـما بۇ ئۇرۇنۇشـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى غهربـنىڭ پهلـسهپـىسـىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـاچـقا، بۇ 

ئۇرۇنۇشـالر خۇددى ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـىنـى غهرب مهدەنـىيـىتـىگه بـاغـلىغـانـدەك تۇيغۇ بېرىپ، ئـىسـالم دۇنـياسـىدا بـازار 

تـاپـالـمىغـان. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئـىسـالم پهلـسهپـىسـى ۋە تهپهككۇرىنـى ھازىرقـى زامـان تهپهككۇرى ۋە ئېپىزىمـولـوگـىيهلـىك 

ئـاسـاسـلىرى ئۈسـتىدە قـايـتا گۈلـلهنـدۈرۈشـنى ئـاسـاس قـىلـغان ئۇرۇنۇشـالرمۇ ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان. مهسـىلهن ھازىرقـى 

زامـانـدىكـى ئهلـالمه مۇھهددىس ئـالـبانـى بـىلهن مۇنـازىرىلهشـكهن ئهمـىن نـايېف زىيـاب دېگهن كـىشـى شۇ خـىلـدىكـىلهرنـىڭ 

زامانىمىزدىكى ۋەكىلىدۇر.  

1982 - يـىلـى يـازدا ئـىسـرائـىلـىيهنـىڭ لـىۋانـغا تـاجـاۋۇز قـىلـىشـى ئۇنـىڭ كـالـلىسـى، ئېڭى ۋە ۋىجـدانـىغـا شۇ قهدەر 

تهســىر كۆرسهتــتىكــى، ئۇ ئۆزى مهنسۇپ بــولــغان، تهقــىيۇدىن نهبھانــى تهرىپــىدىن قۇرۇلــغان ھىزبۇت تهھرىرنــىڭ 

(ئـازاتـلىق تهشـكىالتـى) ئـىدىيهسـىدىن بـىراقـال مۇئـتهزىله ئهقـىدىسـىگه ۋە ئۇالرنـىڭ ئهقـلىيهتـچى ئـىدىئـولـوگـىيـىسهگه 

كۆچكهن.  
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2. خاۋارىجالر:  

 «خـاۋارىجـالر» دېگهن بۇ ئـىسـىم بـىۋاسـىته پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم تهرىپـىدىن 

اِر» «خاۋارىجالر دوزاخنىڭ  قويۇلغان بولۇپ، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيھى ۋەسهللهم بۇ ھهقته «اْلَخَواِرُج ِكَلاُب النَّ

ئـىتـلىرىدۇر» دېگهن [ئـىمـام ئهھمهد ۋە ئـىمـام ئـىبـنى مـاجه ئهبۇ ئۇمـامه رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قـىلـغان، شهيـخ 

ئهلبانى «سهھىھۇل جامى» 3347 - نومۇردا «سهھىھ» دەپ باھالىغان] 

 خـاۋارىجـالر ئـىلـگىرى ئۆزىنـى «ئهھلى ئـىمـان» دەپ ئـاتـايـتتى. ئۇالر خهلـىپه ھهزرىتـى ئـوسـمان ئـىبـنى ئـافـفانـنىڭ 

خهلـىپـىلـىكـىنـىڭ ئـاخـىرقـى يـىلـلىرىدا كۆلهمـلهشـكهن ھالـدا پهيـدا بـولۇپ، ھىجـرىيه 37 - يـىلـى سـىفـفىن ئۇرۇشـىدىن كېيىن 

ھهزرىتى ئهلى بىن ئهبى تالىبقا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ، قوراللىق توپىالڭ قىلغانلىقى بىلهن داڭ چىقارغان. 

خـاۋارىجـالر تـارىخـتىن بۇيـان، دىنـدا ھهددىدىن ئـاشـقان قـاتـتىق يـول تۇتۇش، تهۋھىد كهلـىمـىسـىنـى ئېيتقان 

مۇسۇلـمانـالرنـى دەلـىلسـىز كـاپـىرغـا چـىقـىرىش ۋە ئـىبـادەتـته ئـاشقۇنلۇق، ئـىش - ھهرىكهتـلهردە رادىكـالـلىق بـىلهن بـىلهن 

تـونۇلـغان سـىيـاسـىي ۋە ھهربـىي مهزھهپتۇر. ئـوسـمان بـىن ئـافـفان رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ ئۆلتۈرۈلـگهنـدىن كېيىن، ئۇالر ئهلـى 

بـىن ئهبـى تـالـىب رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇغـا سـادىق بـولۇشـقا ۋەدە بهرگهن. ئهمـما، كېيىنـچه خـاۋارىجـالر ئۇنـىڭغا ئـاسـىيـلىق 

قـىلـىپ، ھهزرىتـى ئهلـى بـىلهن خـاۋارىجـالر ئـوتتۇرىسـىدا نۇرغۇن ۋەقهلهر يۈز بهرگهن. خهلـىپه ئۇالرنـى چـىرايـلىق مۇنـازىرە 

ۋە سۆھبهت ئـارقـىلـىق قـايـىل قـىلـماقـچى بـولـدى. ئهمـما ئۇالر ئـىجـابـىي جـاۋاب قـايتۇرمـايـال قـالـماسـتىن، بهلـكى تېخىمۇ 

ھهددىدىن ئېشىپ كهتـتى. ئـاقـىۋەت ئۇرۇش پـارتـالپ، خـاۋارىجـالر مهغلۇپ بـولـدى. قـالـدۇق قـىسـمى ئـىرانـدىكـى 

سـىجـىسـتان ۋە يهمهنـدىكـى ھهزرىمهۋىتـكه قېچىپ بېرىپ پۇرسهت كۈتۈپ، بـىر مهھهل قـورالـلىق كۈچ تهشـكىلـلهپ، 

مۇسۇلمان ھۆكۈمرانالر ۋە ئىمامالرغا قارشى پات - پات پارتىزانالرچه ھۇجۇم قىلىدىغان گۇرۇپپىالرنى قۇردى.  

 خۇالسه قـىلـغانـدا «خـاۋارىجـالر» دېگهن سۆز، ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا مهنسۇپ 

ھهدىسـلهردىن ئېلىنـغان تـارىخـى ئـاتـالغۇ بـولۇپ، «خـاۋارىج» ئـاتـالغۇسـى ئـوخشـىمـىغـان دەۋرلهردىكـى مۇنۇ ئۈچ گۇرۇپـپىغـا 

قوللىنىلغان نامدۇر :  

 (1) ھۆكۈمـدارغـا قـارشـى تـوپـىالڭ كۆتۈرگهن ئۆكـتىچـىلهر يـاكـى قـورال كۈچـى بـىلهن ۋاسـىته تـالـلىمـاي سـىيـاسـىي 

قـارشـىلـىق قـىلـىپ، مهقسـىتـىگه يهتكۈچـى مۇسۇلـمانـالر. بۇالر ئۇيغۇر ئهدەبـىي تـىلـىدا ھهربـىي دېموكـرات كۈچـلىرى 

دېگهن ئۇقۇمـغا يېقىنـلىشـىدۇ. چۈنـكى ئۇالر قـورال كۈچـى بـىلهن مهۋجۇت ھاكـىمـىيهتـنى ئـاغـدۇرغـانـدىن كېيىن، سـايـالم 

ئارقىلىق ئارىدىن بىرىنى سايالپ چىقىشنى تهشهببۇس قىالتتى.  

 (2) دىنـنى بۇرمـىالپ چۈشهنـدۈرىدىغـان ۋە مۇسۇلـمانـالرنـىڭ مۇقهددەس قېنىنـى تۆكۈپ، ھۆرمـىتـىنـى دەپـسهنـدە 

قـىلـىدىغـان ئـازغۇن ۋە ئـاشقۇن تـائـىپه. بۇالر ئۆتمۈشـتىكـى ئـاپـپاق خـوجـا گۇرۇھى، ھازىرقـى ئـاشقۇن شـىئه مهزھىپـى 

مۇرىتـلىرى، ئۆزىنـى سۈنـنىي مهزھهپـنىڭ قـوغـدىغۇچـىلـىرى دەۋالـغان ئـازغۇن دائـىش پـىرقـىسـىنـىڭ دەل ئۆزىدۇر. شۇڭا 

بۇنداق ئىدىيهدىكى ئاشقۇن تائىپه «زامانىۋى خاۋارىجالر» دېيىلىدۇ.  
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 (3) ئۆزىدىن بـاشـقا مۇسۇلـمانـالرنـى كـاپـىر دەپ قـارايـدىغـان ئهڭ ئـاشقۇن، رادىكـال ۋە ئـازغۇن گۇرۇھالر. بۇالر 

زامـانـىمـىزدىكـى يېڭى خـاۋارىجـالر دەپ ئـاتـالـغان ھىزبۇتـچىالر، يهمهنـدىكـى ھۇسـىيـالر، شـىئه مهزھىپـى ئـىچـىدىكـى 

ئىسمائىلىيهچىلهر، ئهلهۋىلهر، رافىزىالر، نۇسهيرىيهچىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

 خـاۋارىجـالرنـىڭ سۈپـىتـى ھهقـقىدە ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز تۆۋەنـدىكـىدەك ئـوچۇق بـايـانـالرنـى ۋە كۆرسهتـمىلهرنـى 

بهرگهن: 

(1) ئـىمـام بۇخـارى ئۆزىنـىڭ سهھىھ ھهدىس كـىتـابـىدا، سهھل بـىن ھۇنهيـف رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇنـىڭ مۇنـداق 

دېگهنـلىكـىنـى بـايـان قـىلـغان: بـىرەيـلهن ئۇنـىڭدىن «پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ خـاۋارىجـالر ھهقـقىدە بـىر نهرسه 

دېگهنـلىكـىنـى ئـاڭلىدىڭىزمۇ؟» دەپ سـورىغـانـدا، ئۇ مۇنـداق دېدى: «مهن ئۇنـىڭ ئـىراق تهرەپـنى كۆرسـىتـىپ تۇرۇپ 

مۇنـداق دېگهنـلىكـىنـى ئـاڭلىدىم، «ئۇ يهردىن قۇرئـان ئـوقۇيـدىغـان بـىر خهلـق چـىقـىدۇ. بـىراق (ئـىمـان) ئۇالرنـىڭ 

كېكىردەكلىرىدىن ھالقىپ كېتهلمهيدۇ. ئۇالر ئىسالمدىن خۇددى ئوقيادىن ئوق ئېتىلغاندەك تېزال چىقىپ كېتىدۇ».  

 (2) ئـىمـام بۇخـارى ئۆزىنـىڭ سهھىھ ھهدىس كـىتـابـىدا كـاتـتا سـاھابه ئهبۇ سهئـىد ئهلخۇدرى رەزىيهلـالھۇ 

ئهنھۇنـىڭ مۇنـداق دېگهنـلىكـىنـى بـايـان قـىلـغان: «بـىز رەسۇلۇلـالھ بـىلهن بـىلـله غهنـىيـمهت تهقسـىم قـىلـىۋاتـاتتۇق. بهنـى 

تهمـىم قهبـىلـىسـىدىن كهلـگهن بـىر كـىشـى ئۇنـىڭ قېشىغـا كېلىپ: «ئـى رەسۇلۇلـالھ، ئـادىل بـول!» دېدى. پهيـغهمـبىرىمـىز 

: ۋاي ئـىسـىت سـاڭا ! ئهگهر مهن ئـادىل بـولـمىسـام كـىم ئـادىل بـولـىدۇ؟ مهن ئـادىل بـولـمىسـام خـانـىۋەيـران ۋە چـوڭ 

زىيـانـكار بـولـغان بـولـىمهن» دېدى. بۇ چـاغـدا ھهزرىتـى ئۆمهر «ئـى ئـالـالھنىڭ ئهلـچىسـى، مـاڭا رۇخـسهت قـىلـغىن، مهن 

ئۇنـىڭ بـويـنىنـى چـاپـاي» دېۋىدى، پهيـغهمـبىرىمـىز : «ئۇنـى ئۆز ھالـىغـا قـويـغىن، بۇنـىڭ نهسـلىدىن شۇنـداق كـىشـىلهر 

چـىقـىدۇكـى، ئۇالرنـىڭ ئـىبـادەتـلىرىنـىڭ كۆپلۈكـىدىن سهۋەبـىدىن، بـىرىڭالر ئۇالرنـىڭ نـامـىزى بـىلهن ئۆزىنـىڭ نـامـىزىنـى، 

ئۇالرنـىڭ روزىسـى بـىلهن ئۆزىنـىڭ روزىسـىنـى سېلىشـتۇرۇپ كۆرۈپ، ئۆزىنـىڭكىنـى ئـاز ۋە كـىچـىك سـانـايـدۇ. ئۇالر قۇرئـان 

ئـوقۇيـدۇ، ئهمـما قۇرئـان ئۇالرنـىڭ كېكىردىكـىدىن پهسـكه ئۆتـمهيـدۇ (يهنـى ئۇالر قۇرئـان ئـوقۇيـدۇ، ئهمـما ئۇنـى 

چۈشهنـمهيـدۇ). ئۇالر دىنـدىن خۇددى ئـوق ئـوقـيادىن چـىقـىپ كهتـكهنـدەك تېز چـىقـىپ كېتىدۇ (مۇرتهد بـولـىدۇ)» دەپ 

جــاۋاب بهرگهن. ئهبۇ سهئــىد كېيىنــچه مۇنــداق دېگهن : مهن بۇ ھهدىســنى رەسۇلۇلــالھ سهلــاللــالھۇ ئهلهيھى 

ۋەسهلـلهمـدىن ئـاڭلىغـانـلىقـىمـغا گۇۋاھلىق بېرىمهن، ھهمـدە مهن ئهلـى بـىن ئهبـى تـالـىب بـىلهن بـىر سهپـته ئۇالر 

(پهيغهمبىرىمىز سۈپهتلهپ بهرگهن خاۋارىجالر) بىلهن ئۇرۇشقانلىقىمغىمۇ گۇۋاھلىق بېرىمهن.  

 قـىيـامهتـنىڭ ئـاالمهتـلىرى ئـىچـىدە پهيـغهمـبهر سهلـاللـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم نـىڭ سۈنـنىتـى ۋە ئۇنـىڭ ئۇلۇغ 

سـاھابـىلـىرىنـىڭ مهنھهجـىگه قـارشـى بهزى بـاتـىل مهزھهپـلهرنـىڭ بـارلـىقـقا كېلىشـى بـار بـولۇپ، بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە 

خاۋارىجالرمۇ بار. رەسۇلۇلالھ ئۇالر ھهققىدە مۇنداق دېگهنىدى: 

ئـىمـام بۇخـارى ۋە مۇسـلىم ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى مهسـئۇدتـىن رىۋايهت قـىلـغان بـىر ھهدىسـته مۇنـداق دېگهن: 

«رەسۇلۇلـالھ سهلـلهلـالھۇ ئهلهيھى ۋەسهلـلهم مۇنـداق دېگهن: «زامـان ئـاخـىرىدا ئۆزى يـاش، ئهخـمهقـلهرچه ئـارزۇسـى بـار 
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بـىر تۈركۈم كـىشـىلهر بـارلـىقـقا كېلىدۇ. ئۇالر قۇرئـان تـىالۋەت قـىلـىدۇ، ئهمـما بۇ ئۇالرنـىڭ بـوغۇزىدىن ھالـقىپ 

ئۆتهلـمهيـدۇ. ئۇالر دۇنـيادىكـى ئهڭ يـاخشـى سۆزلهردىن تـالـالپ ۋەز - نهسـىھهت قـىلـىدۇ. بـىراق ئۇالر دىنـدىن خۇددى 

ئوق ئوقيادىن كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه چىققاندەك تېز چىقىپ كېتىدۇ».  

 خـاۋارىجـالر يۇقـىرىدا تـىلـغا ئېلىنـغان مۇئـتهزىله مهزھىپـىدىكـىلهرگه ئـوخـشاش ئـىلـىمـنى ئـاسـاس قـىلـغان گۇرۇھ 

بـولـماسـتىن، ئهكسـىچه مۇسۇلـمان ئـامـمىسـىنـىڭ قـانـلىرىنـى نـاھهق تۆكـىدىغـان بۇالڭچى قـورالـلىق گۇرۇھ بـولـغاچـقا، ئهيـنى 

چاغدىكى ئىسالم ھۆكۈمرانلىرى ئۇالرنى قوراللىق باستۇرۇشقا مهجبۇر بولغان.  

ئـالـىمـالر خـاۋارىجـالرغـا ھۆكۈم قـىلـىشـتا بهزى ئـوخشـىمـىغـان پـىكـىرلهردە بـولـغان بـولسـىمۇ، بـىراق ئۇالرنـىڭ 

ھۆكۈملىرىنىڭ چوڭ جهھهتته ئىككى خىل ئىكهنلىكى ھهممىگه ئايان:  

 (1) خـاۋارىجـالرغـا تهتـبىقـلىنـىدىغـان ھۆكۈم مۇرتهدلـىك (دىنـدىن چـىقـىش) قـىلـغانـالرنـىڭ ھۆكۈمـىگه ئـوخـشايـدۇ. 

چۈنـكى خـاۋارىجـالر سۈنـنهتـنى رەت قـىلـدى، سـاھابـىلهرنـى كـاپـىر دەپ جـاكـارلـىدى ۋە ئۆزىگه ئـوخشـىمـىغـان پـىكـىردىكـى 

تهۋھىدچى مۇسۇلمانالرنىڭ جانلىرى، قانلىرى ۋە ماللىرىنى ئۆزلىرىگه ھاالل ساناشتى.  

 (2) ئۇالرنـىڭ ھۆكۈمـى قـاراقـچىالر، بۇالڭچىالر ۋە بـانـدىتـالرنـىڭ ھۆكۈمـلىرىگه ئـوخـشايـدۇ. چۈنـكى ئۇالر 

پهقهت سهلـتهنهت ۋە ھۆكۈمـرانـلىقـنى تـارتـىۋېلىش ئۈچۈن تـوپـىالڭ كۆتۈرۈپ، دۆلهتـنى ۋە خهلـقنى جـىق زىيـانـغا 

ئۇچراتتى. شۇڭالشقا ئۇالرغا باندىتالرغا بېرىلىدىغان ئۆلۈم جازاسى بېرىلىشى كېرەك.  

 ئـىمـام نهۋەۋى، سهھىھ مۇسـلىمـغا شهرھى يـازغـانـدا، پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ « ئۇالر (يهنـى خـاۋارىجـالر) بـىلهن روبـىرو 

كېلىپ قــالــساڭالر، ئۇالرنــى ئۆلتۈرۈڭالر. ئۇالرنــى ئۆلتۈرۈشــته ئهجــىر بــار» دېگهن سۆزىدىن مۇنــداق ھۆكۈم 

چـىقـارغـان :«بۇ ھهدىسـتىن خـاۋارىجـالر ۋە بـاشـقا قـانۇنـغا خـىالپـلىق قـىلغۇچـى قـاراقـچى - بـانـدىتـالرغـا قـارشـى ئۇرۇش 

قـىلـىش (ئۇالرنـى يـوقـىتـىش يـاكـى تـىنـجىتـىش)نـىڭ ۋاجـىپ ئـىكهنـلىكـى چـىقـىدۇ. شۇنـداقـال ئـالـىمـالرنـىڭ ئـورتـاق تـونۇشـىمۇ 

(يهنى ئىجماسى) شۇنداق.  

قـازى (قـازى ئـىيـاز ئهل مـالـىكـى) مۇنـداق دېگهن :«ئۆلـىمـاالر خـاۋارىجـالر ۋە ئۇالرغـا ئـوخـشاشـالرنـىڭ بـىدئهتـچى ۋە 

قـانۇنـغا خـىالپـلىق قـىلغۇچـى تـوپـىالڭچىالر ئـىكهنـلىكـىدە بـىردەك تـونۇشـتا بـولـدى. ئۇالر ئـىمـامـغا (يهنـى خهلـىپـىگه) قـارشـى 

ئـىسـيان كۆتۈرسه ۋە جـامـائهتـنىڭ پـىكـىرىگه قـوشۇلـماي، بـىرلـىكـنى بۇزۇپ كۈچـنى بۆلـسه، ئۇالر ئـاگـاھالنـدۇرۇلـغان ۋە 

نهسـىھهت قـىلـىنـغانـدىن كېيىنمۇ يـامـان نـىيـىتـىدىن يـانـمىسـا، چـوقۇم ئۇالرغـا قـارشـى ئۇرۇش قـىلـىش كېرەك». چۈنـكى 

ئـالـالھ تـائـاال قۇرئـان كهرىمـدە :« ئهگهر مۆمـىنـلهردىن ئـىكـكى گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قـالـسا، ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىنـى تۈزەپ 

قـويۇڭالر، ئهگهر ئۇالرنـىڭ بـىرى ئـىكـكىنـچىسـىگه تـاجـاۋۇز قـىلـسا، تـاجـاۋۇز قـىلغۇچـى تـاكـى ئـالـالھنىڭ ھۆكـمىگه قـايـتقانـغا 

قهدەر (يهنـى تـاجـاۋۇزىنـى تـوخـتاتـقانـغا قهدەر) ئۇنـىڭ بـىلهن ئۇرۇشۇڭالر، ئهگهر ئۇالر (ئـالـالھنىڭ ئهمـرىگه) قـايـتسا، 

ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىنـى(ھېچبىر تهرەپـكه يـان بـاسـماسـتىن) ئـادىلـلىق بـىلهن تۈزەپ قـويۇڭالر، (ھهمـمه ئـىشـتا) ئـادىل 

بولۇڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن ئادىلالرنى ياخشى كۆرىدۇ» دېگهن. (سۈرە ھۇجۇرات، 9 - ئايهت.  
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 3 . رافىزىالر:  

 رافـىزىالر (الرافضة) : ئۇالر سـاھابـىلهرگه تۆھمهت قـىلـىش، ئۇالرنـى ھاقـارەتـلهش ۋە يـالـغان ھهدىس تـوقۇشـتا 
يۇقـىرىقـى ھهمـمه بـىدئهتـچى مهزھهپـلهرنـى مـىڭ ھهسـسه بېسىپ چۈشـىدىغـان ئهڭ يـىرگـىنچـلىك ۋە قهبـىھ مهزھهپتۇر. 

رافـىزىالرنـىڭ ئهڭ خهتهرلـىك يېرى ئۇالرنـىڭ تۈرلۈك يـالـغان ھهدىسـلهرنـى ئـويـدۇرۇشـى بـولۇپ، ھهدىس ئـىمـامـلىرى 

بۇرۇنال ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئاشكارىلىغان ئىدى.  

 ئـىمـام مـالـىكـتىن (ئـالـالھ ئۇنـىڭغا رەھىم - شهپـقهت قـىلسۇن) ئۇالر ھهقـقىدە سـورىلـىۋىدى ۋە ئۇ: «ئۇالر بـىلهن 
سۆزلهشـمه ۋە ئۇالرغـا جـاۋاب قـايتۇرمـا، چۈنـكى ئۇالر يـالـغان سۆزلهيـدۇ» دېدى. شهرىك بـىن ئـابـدۇلـال رەزىيهلـالھۇ ئهنھۇ 

مۇنـداق دەيـدۇ : «مهن رافـىزىالردىن بـاشـقا يـولۇقـقان بـارلـىق كـىشـىلهرنـىڭ ئـىلـىمـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئېلىپ كېلىمهن. 

چۈنـكى رافـىزىالر يـالـغان ھهدىس تـوقۇپ، ئۇنـى دىن سۈپـىتـىدە قـوبۇل قـىلـىدۇ». ئـىمـام شـافـىئـىي (ئـالـالھ ئۇنـىڭغا رەھىم 

- شهپـقهت قـىلسۇن) : «مهن نهپسـى خـاھىشـقا بېرىلـگهن ئـازغۇن كـىشـىلهر ئـارىسـىدا رافـىزىالردىنمۇ بهكـرەك يـالـغان 
گۇۋاھلىق بېرىشكه خۇشتار كىشىلهرنى كۆرمىدىم» دەيدۇ.  

 نۆۋەتـته بۇ خـىل ئېقىمـغا يـاتـىدىغـان كـىشـىلهر ئـىران، ئـىراق، سۈرىيه، مـىسـىر، لـىۋان ۋە يهمهنـنىڭ بهزى 
جـايـلىرىدا سۈنـئىي ئۇسۇلـدا كۆپهيـتىلـمهكـته. پهردە ئـارقـىسـىدا، خـىتـاي، رۇسـىيه، ئـىسـرائـىلـىيه ۋە بهزى غهرب ئهلـلىرى 

ئـىسـتىخـباراتـلىرى ۋە دۇنـياغـا تهسـىر كۆرسـىتـىۋاتـقان قـاراڭغۇ كۈچـلهر مهزكۇر بـاتـىل مهزھهپـلهردىن ئۈنۈملۈك پـايـدىلـىنـىپ، 

ئـىسـالم دىنـىنـى ۋە ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـىنـى ئۆز بۆشۈكـىدىال ئۇجۇقتۇرۇپ، پـىكـىر ئۇرۇشـىنـى پـاجـىئهلـىك ۋە قـانـلىق ئـىچـكى 

قـىرغـىنـچىلـىقـقا ئـايـالنـدۇرۇش قهسـتىدە بـولـماقـتا. خـىتـايـغا نـىسـبهتهن، دۇنـيانـىڭ دىقـقىتـىنـىڭ ئـوتتۇرا شهرقـقه قـايـتىدىن 

مهركهزلىشىپ قېلىشى، ئۇيغۇر خهلقىنى بىماالل بىر تهرەپ قىلىش يولىدىكى ئالتۇن پۇرسهت دەپ قارىلىدۇ. 

 4 . زىندىقالر:  

 زىنـدىقـالر تـوقۇلـما ھهدىسـلهر ئـارقـىلـىق كهڭ مۇسۇلـمانـالرنـىڭ ئـىنـاۋىتـىگه داغ تهگكۈزۈش ۋە پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 
سۈنـنىتـىنـىڭ ئـورنـىنـى تۆۋەنـلىتـىش ئۈچۈن، ئۆزلـىرى يـالـغانـدىن ئـالـىيـجانـاب مۇسۇلـمانـلىق تـونـىغـا ئـورىنـىۋېلىپ، ئـاسـتىرتـىن 

پۈتۈن گهپ - سۆز ۋە ئـىش - ھهرىكهتـلىرىدە ئـىسـالمـغا زىت بـولـغان قـىلـىقـالرنـى سـادىر قـىلـىش ئـارقـىلـىق، ئـىسـالم دىنـى 
بـىلهن يېڭىدىن تـونۇشـماقـچى بـولـغان كـىشـىلهرنـى سهسـكهنـدۈرۈش ۋە ئېتىقـادى ئـاجـىزالرنـى دىنـدىن چـىقـىرىش ئۈچۈن 

تـىرىشـىدىغـان بـاتـىل مهزھهپتۇر. ئهڭ قهدىمـكى دەۋردىكـى زىنـدىقـالر كـاتـتىۋېشى تېگى يهمهنـلىك ئـابـدۇلـال ئـىبـنى سهبه 

بـولۇپ، ئۇ ئـىراق ۋە مـىسـىردىكـى يېڭى مۇسۇلـمان بـولـغان سـاددا خهلـقلهرنـى خهلـىپه ھهزرىتـى ئـوسـمانـغا قـارشـى كۈچلۈك 

قـورالـلىق تـوپـىالڭ كۆتۈرۈشـكه كۈشكۈرتۈشـته ئۇتۇق قـازانـغان. ئۇ قـارىمـاقـقا ھهزرىتـى ئهلـى تهرەپـدارى بـولـغان 

بـولۇۋېلىپ، ئـاسـتىرتـىن ھېچنېمىنـى بـىلـمهيـدىغـان سـاددا خهلـقنىڭ قـولـى ئـارقـىلـىق خهلـىپه ئـوسـمانـنى ئۆلتۈرۈپ، ئـىسـالم 

دۇنياسىنى ھازىرغىچه ئاخىرى چىقماس جېدەل - ماجىراالر ۋە داۋالغۇش - مالىمانچىلىقالرغا سېلىپ قويغان. 

(داۋامى كېيىنكى ساندا)
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گۈلىستان

 ئابدۇرازاق گۇرناھ 



2021 – يىللىق نوبېل ئهدەبىيات مۇكاپاتى ساھىبى ئابدۇرازاق گۇرناھ 

يـازغۇچـى ۋە ئـاكـادېمىك ئـابـدۇرازاق گۇرنـاھ 1948 - يـىلـى 12 - ئـايـنىڭ 20 - كۈنـى بۈگۈن تـانـزانـىيهگه 

تهۋە بـولـغان زانـزىبـار رايـونـى (ئهيـنى چـاغـدىكـى «زانـزىبـار سۇلـتانـلىقـى»)دا تۇغۇلـغان بـولۇپ، 1960 – يـىلـالردىكـى 

زانزىبار ئىنقىالبى مهزگىلىدە ئهنگلىيهگه كېلىپ ئولتۇراقالشقان. ھازىرمۇ ئهنگلىيهدە ياشايدۇ. 

ئۇ يـاشـلىق مهزگـىلـىدە زانـزىبـار ئـىنـقىالبـىغـا (1964 – يـىلـى) ۋە شۇنـىڭدىن كېيىن ئۇ يهردە كـوممۇنـىسـتىك 

ھاكـىمـىيهت تـىكـلهنـگهنـدىن كېيىنـكى داۋالغۇشـلۇق يـىلـالرغـا شـاھىت بـولـغان. تـانـزانـىيهدە ئهرەب نهسـىلـلىك پۇقـراالرغـا 

قـارىتـىلـغان بېسىم ۋە زۇلۇم سهۋەبـلىك، ۋەتـىنـىنـى تهرك ئېتىشـكه مهجبۇر بـولـغان ۋە 1984 – يـىلـىغـىچه تـانـزانـىيهگه 

قايتالمىغان.  

ئۇ ئهنــگلىيهگه كهلــگهنــدىن كېيىن، دەســلهپــته «كهنتېربېرىي خــىرىســتىيــان چېركــاۋى ئۇنــىۋېرســىتېتى»دا 

(Canterbury Christ Church University) ئـوقۇغـان. كېيىن «كېنت ئۇنـىۋېرسـىتېتى»دا دوكـتورلۇقـتا ئـوقۇپ، 

1982 - يـىلـى «غهربـىي ئـافـرىقـا رومـانـلىرىنـى تهنـقىدلهشـتىكـى ئۆلـچهم» نـامـلىق ئـىلـمىي مـاقـالـىسـى بـىلهن دوكـتورلۇق 

ئۇنۋانىنى ئالغان.  

 Bayero) ئۇ 1980 – يـىلـىدىن 1982 – يـىلـىغـىچه، نـىگېرىيهنـىڭ كـانـو شـىتـاتـىدىكـى «بـايېرو ئۇنـىۋېرسـىتېتى»دا

University) دەرس بهرگهن. ئـانـدىن كېنت ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئېنگلىز تـىلـى ۋە مۇسـتهمـلىكـىدىن كېيىنـكى ئهدەبـىيـات 

پهنـلىرىنـىڭ پـروفېسسورى بـولـغان ۋە 2017 - يـىلـى پېنسىيهگه چـىقـقانـغا قهدەر مۇشۇ ئۇنـىۋېرسـىتېتتا خـىزمهت قـىلـغان. 

ئۇ ھازىرمۇ مهزكۇر ئۇنـىۋېرسـىتېتنىڭ ئېنگلىز تـىلـى ۋە مۇسـتهمـلىكـىدىن كېيىنـكى ئهدەبـىيـات پهنـلىرىنـىڭ پهخـرىي 

پروفېسسورىدۇر. 

ئـابـدۇرازاق گۇرنـاھ ئۆزىنـىڭ ئـاكـادېمىك سـاھهدىكـى خـىزمهتـلىرىدىن بـاشـقا، ئۆز نۆۋىتـىدە يـازغۇچـى ۋە 

رومانچىدۇر. ئۇنىڭ نۇرغۇن ھېكايىلىرى، نهسىرلىرى ۋە ئون پارچه رومانى بار. 

گهرچه ئۇنـىڭ ئـانـا تـىلـى كـىسۋاھىلـى تـىلـى بـولسـىمۇ، ئهمـما ئهسهرلـىرىنـى ئـىنـگلىز تـىلـىدا يـازىدۇ. ئهمـما، ئۇ ئۆز 

بـارلـىق ئهسهرلـىرىگه كـىسۋاھىلـىچه، ئهرەبـچه ۋە گېرمـانـچىنـى ئـازدۇر – كۆپتۇر سـىڭدۈرۈۋەتـكهن. نهشـرىيـاتـچىالر، ئۇنـىڭ 

كـىتـابـىدىكـى «كـىسۋاھىلـىچه ۋە ئهرەبـچه پـايـدىالنـما ۋە ئـىبـارىلهرنـى يـانتۇ خهت ھالـىتـىدە يېزىشـقا يـاكـى 

ئـىنـگلىزچـىلهشـتۈرۈشـكه مـايـىل» بـولـغاچـقا، ئۇ ئۆزىنـىڭ بۇ ئـادەتـنى داۋامـالشـتۇرۇش ئۈچۈن نهشـرىيـاتـچىالر بـىلهن 

«كۈرىشـىش»كه مهجبۇر بـولـغانـلىقـىنـى ئېيتقان؛ شۇنـداقـال ئهنـگلىيه ۋە ئـامېرىكـا نهشـرىيـات سـاھهسـىدىكـىلهرنـىڭ «يـات 

تـىل»دىكـى ئـاتـالغۇ ۋە ئـىبـارىلهرنـى يـانتۇ خهت ھالـىتـىدە كۆرسـىتـىش يـاكـى سۆزلۈك جهدىۋىلـىگه كـىرگۈزۈش ئـارقـىلـىق 

«ياتالرنى تېخىمۇ يات كۆرسىتىش»كه ئۇرۇنغانلىقىنى تهنقىد قىلغانىدى.  

ئـابـدۇرازاق گۇرنـاھ يـىگـىرمه نهچـچه نهچـچه يـاشـلىرىدا ۋەتـىنـىگه بـولـغان سېغىنـىشـى سهۋەبـلىك يېزىقـچىلـىقـقا 

كـىرىشـكهن. ئهڭ دەسـلهپـته، ئۇ ئۆزىنـىڭ ئـوي - پـىكـىرلـىرىنـى كۈنـدىلـىك خـاتـىرىسـىگه يېزىشـقا بـاشـلىغـان، كېيىن بۇ 

2021، ئۆكتهبىر 79
ئۇيغۇرالر 26-سان



ۋەتهن ھهقـقىدىكـى تېخىمۇ ئۇزۇن تهپهككۇرغـا تۈرتـكه بـولـغان. ئۇ ئـاخـىرىدا بـاشـقىالر تـوغـرىسـىدا تـوقۇلـما ھېكايـىلهرنـى 

يېزىشـقا بـاشـلىغـان. بۇ ئۇنـىڭدا يېزىقـچىلـىقـنى ئۆزىنـىڭ مۇسـاپـىرلـىق، چهتـئهلـدە يـاشـاش ۋە سهرسـانـلىق ھېسسىيـاتـىنـى 

چۈشـىنـىش ۋە خـاتـىرىلهش قـورالـى سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىش ئـادىتـىنـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن. شۇنـداقـال، دەسـلهپـكى بۇ 

 Memory of) «ھېكايـىلهرنـىڭ تۈرتـكىسـىدە، 1987 - يـىلـى ئۇنـىڭ تۇنـجى رومـانـى ـــ «ئـايـرىلـىش خـاتـىرىسـى

Departure) ۋۇجۇدقــا چــىقــقان. مهزكۇر تۇنــجى كــىتــابــى ئۇنــىڭ كېيىنــكى رومــان، ھېكايه ۋە ئــوبــزورلــىرىدا 

«مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك، ئۇرۇش ۋە سهرسـانـلىقـنىڭ سـاقـايـماس جـاراھهتـلىرى» تېمىلـىرىنـى داۋامـالشـتۇرۇشـىغـا ئـاسـاس 

سالغان. 

ئۇنـىڭ ئهسهرلـىرىنـىڭ كۆپـىنـچىسـى شهرقـىي ئـافـرىقـانـىڭ دېڭىز بـويـى رايـونـلىرىنـى ئـارقـا كۆرۈنۈش قـىلـغان بـولۇپ، 

بـاش پېرسـونـاژالرنـىڭ ھهمـمىسـى (پهقهت بـىرى مۇسـتهسـنا) زانـزىبـاردا تۇغۇلـغان. گهرچه ئـابـدۇرازاق 18 يېشىدا 

تـانـزانـىيهدىن ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن، ئۇ يهرگه قـايـتىپ ئۇزۇن مۇددەت يـاشـاپ بـاقـمىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ 

ئېيتىشـىچه، ئۇ «ئۆزىنـىڭ ھېكايـىسـىدە قهسـتهن بـاشـقا يهرنـى يـازمـاقـچى بـولـغان چـاغـالردىمۇ، يهنـىال ئۆز يۇرتـى 

كاللىسىغا كېلىۋالغان». 

ئۇ «ئۆزىنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـنىڭ تهسـىرى ئـاسـتىدىكـى، شۇنـداقـال كۈلتۈرلهر ۋە قـىتـئهلهر ئـارىسـىدىكـى 

مۇسـاپـىرچـىلـىق تهقـدىرى ئـالـدىدىكـى مۇرەسـسهسـىز، ھېسداشـلىقـقا تـولـغان تېرەن پـىكـىرلـىرى» سهۋەبـلىك 2021 - 

 (Wole Soyinka) يـىلـلىق نـوبېل ئهدەبـىيـات مۇكـاپـاتـىغـا نـائـىل بـولـغان. ئۇ 1986 - يـىلـىدىكـى ۋول سـويـنكادىن

كېيىن نوبېل ئهدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن تۇنجى قارا تهنلىك ئافرىقا يازغۇچىسدۇر. 

ئابدۇرازاق گۇرناھنىڭ بهزى ئهسهرلىرى: 

رومانلىرى: 

«ئايرىلىش خاتىرىسى» (Memory of Departure)، 1987 – يىلى. 

«ھاجىلىق سهپىرى» (Pilgrims Way)، 1988 – يىلى. 

«دوتى» (Dottie)، 1990 – يىلى. 

«جهننهت» (Paradise)، 1994 – يىلى. 

«كىشىنى ھهۋەسلهندۈرىدىغان جىمجىتلىق» (Admiring Silence)، 1996 – يىلى. 

«دېڭىز بويىدا» (By the Sea)، 2001 – يىلى. 

«تهرك ئېتىش» (Desertion)، 2005 – يىلى. 

«ئاخىرقى سوۋغات» (The Last Gift)، 2011 – يىلى. 

«شېغىل يۈرەك» (Gravel Heart)، 2017 – يىلى. 
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«ئاخىرەت» (Afterlives)، 2020 – يىلى. 

ھېكايىلىرى: 

«قهپهز» (Cages)، 1984 – يىلى؛ «ئافرىقا ھېكايىلىرى توپلىمى»غا كىرگۈزۈلگهن. 

«بوسىي» (Bossy)، 1994 – يىلى؛ بۇمۇ «ئافرىقا ھېكايىلىرى توپلىمى»غا كىرگۈزۈلگهن. 

«شاھزادىنىڭ سۈرىتى» (The Photograph of the Prince)، 2012 – يىلى. 

 My Mother Lived on a Farm in) «ئـافـرىقـىدىكـى دېھقانـچىلـىق مهيـدانـىغـا تـايـىنـىپ يـاشـىغـان ئـاپـام»
Africa)، 2006 – يىلى. 

«كهلگۈندىنىڭ ھېكايىسى» (The Arriver's Tale)، 2016 – يىلى. 

«دۆلهتسىز ئىنساننىڭ ھېكايىسى» (The Stateless Person’s Tale)، 2019 – يىلى. 

ئهسهرلىرىدىن ئۈزۈندىلهر: 

«گاـھىدا مهن خهرىتىـگه سۆزلهپ قوـيىـمهن، بهزىدە ئۇالرمۇ ماـڭا جاـۋاب قاـيتۇرىدۇ. بۇ ئاـڭالنغـىنىـدەك ئۇنچـىۋاال 
غهلـىته ئـىش ئهمهس. خهرىته بـارلـىقـقا كېلىشـتىن ئـىلـگىرى، دۇنـيا چهكسـىز ئـىدى. خهرىته دۇنـياغـا شهكـىل بېرىپ، 
ئۇنـى تېررىتـورىيهگه، يهنـى ئـىسـراپ ۋە تـاالن – تـاراج قـىلـغىلـىال ئهمهس، بهلـكى ئـىگه بـولـغىلـى بـولـىدىغـان نهرسـىگه 

ئايالندۇردى» ـــ «دېڭىز بويىدا». 

«ئهدەبـىيـاتـنىڭ نېمه ئهھمىيـىتـى بـار؟ مېنىڭچه بۇ سـوئـالـنى سـورىغـان كـىشـى بهرىبـىر مېنىڭ جـاۋابـىمـغا قـايـىل 
بولمايدۇ» ـــ «شېغىل يۈرەك». 

«گـاھىدا مهن ئۆرۈلۈپ چۈشهي دېگهن ئۆيـدىكـى ۋەيـرانـچىلـىق ۋە قـااليـمىقـانـچىلـىق ئـىچـىدە يـاشـاشـنى ئۆزۈمـنىڭ 
تهقدىرىدەك ھېس قىلىپ قالىمهن» ـــ «دېڭىز بويىدا» 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىغان 

پايدىلىنىلغان مهنبهلهر: 

 /https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2021/summary

 https://en.wikipedia.org/wiki/Abdulrazak_Gurnah

https://www.goodreads.com/author/quotes/44089.Abdulrazak_Gurnah
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«ئۇيغۇر قهتلىئامى» ناملىق ئهسهردىن ئالغان
تهسىراتلىرىم

ئۇيغۇر تهتقىقاتى



«ئۇيغۇر قهتلىئامى» ناملىق ئهسهردىن ئالغان تهسىراتلىرىم 

تۆۋەنـدىكـىسـى دوكـتور مهمـتىمـىن ئهالنـىڭ «ئۇيغۇر قهتـلىئـامـى – پـىسـخولـوگـىيهلـىك نهزەر» نـامـلىق 

كىتابىغا مۇناسىۋەتلىك بايانالر ۋە مهزكۇر كىتابتىن ئېلىنغان نهقىللهردۇر. 

ئۇيغۇر قهتــلىئــامــى ـــ بــىز ئۇيغۇرالر ئۈچۈن قــابــاھهتــلىك ئۆتمۈش ئهمهس، بهلــكى مۇشۇ قۇرالر 

يېزىلـىۋاتـقان ئۇشـبۇ دەمـلهردىمۇ كۆز ئـالـدىمـىزدا داۋامـلىشـىۋاتـقان، تـىل بـىلهن تهسۋىرلـىگۈسـىز دەرىجـىدىكـى 

ئېچىنىشلىق رېئاللىقتۇر. 

گهرچه چـىڭ سۇاللـىسـى سـانغۇنـى زوڭ زۇڭتاڭ ۋەتـىنـىمـىزنـى ئـىشـغال قـىلـغانـدىن كېيىن، بـولۇپمۇ 1949 – 

يـىلـى قـىزىل كـوممۇنـىسـت خـىتـاي ئهزىز شهرقـىي تۈركـىسـتان تۇپـراقـلىرىغـا قهدەم قـويـغانـدىن كېيىن، خهلـقىمـىز 

ئـىزچـىل ھالـدا ئېزىلـىش، تۇتۇلۇش، ئۆلتۈرۈلۈش قـىسـمهتـلىرىگه دۇچـار بـولۇپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، تـاكـى مۇشۇ 

ئهسـىرگـىچه بـىر پۈتۈن مـىلـلهت سۈپـىتـىدىكـى مهۋجۇتلۇقـىنـى سـاقـالپ كهلـگهن، خـىتـاي زۇلـمى ئـاسـتىدىكـى 

پهۋقۇلئاددە چهكلىك ئىمكانىيهتلهر ئىچىدىمۇ ئۆز كىملىكىنى تۈرلۈك شهكىللهردە نامايهن قىلىپ تۇرغانىدى.  

ھالبۇكـى، 2009 – يـىلـىدىكـى «ئۈرۈمـچى قـىرغـىنـچىلـىقـى»دىن كېيىن، خـىتـاي ئهسـلىدىكـى ۋەھشىي 

سـىيـاسهتـلىرىنـى ھهم كۆلهم، ھهم سـالـماق جهھهتـته تېخىمۇ ئهۋجـىگه چـىقـىرىشـقا بـاشـلىدى. بـولۇپمۇ 2016 ~ 

2017 – يـىلـلىرى ئـومۇمـىيۈزلۈك بـاشـلىنـىپ، شۇنـىڭدىن كېيىن كۈنسېرى ۋەھشىيـلهشـتۈرۈلـگهن جـازا الگېرلـىرىنـى 

ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، ئۇيغۇرالرنـى سـىسـتېمىلـىق يـوقـىتـىش مېخانـىزمـى ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئۇرۇشـنىڭ، تېخىمۇ 

ئېنىقـراق قـىلـىپ ئېيتقانـدا، قـولـىدا تۆمۈرنـىڭ سۇنۇقـى يـوق بۇ مهزلۇم قهۋمـگه قـارشـى قهتـلىئـامـنىڭ رەسـمىي 

ئهۋجىگه چىققانلىقىنىڭ سىگنالى بولۇپ قالدى. 

ئهمـما، چهتـئهلـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ نۇرغۇنـى دەسـلهپـته بۇنـى ئۆتمۈشـتىكـى بـىرەر يـىلـلىق «قـاتـتىق زەربه 

بېرىش» دېگهنـدەك ئۆتكۈنـچى بـاسـتۇرۇش سـىيـاسهتـلىرىگه ئـوخشـىتـىپ بـاقـتى. خېلى ئـوقۇمۇشـلۇق كـىشـىلهرمۇ بۇ 

ئـىشـنى ئهڭ ئېغىر بـولـغانـدا خـىتـاي تـارىخـىدىكـى «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»غـا ئـوخـشاش بـىر مهزگـىلـدىن كېيىن 

پهسـكويـغا چۈشـىدۇ، بۇ ئـىش ئۇيغۇرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـىغـا خـىرس ئهكېلهلـمهيـدۇ، دەپ قـاراشـتى. ھالبۇكـى، 

خـىتـايـنىڭ نهچـچه مـىلـيون ئۇيغۇرنـى الگېرغـا سـوالش بـىلهنـال قـالـماي، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى 

ئۇيغۇرالر ئـاسـاسـلىق ئـولتۇراقـالشـقان تۆت ۋىاليهتـتىكـى تۇغۇت يېشىدىكـى ئـايـالـالرنـىڭ سهكـسهن پـىرسهنـتىنـى 

تۇغـماس قـىلـىۋېتىشـكه ئۇرۇنۇشـى؛ تۈركۈمـلىگهن ئۇيغۇرالرنـىڭ قۇل ھېسابـىدا خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدە ئهمـگهكـكه 

سېلىنـىش ئۈچۈن ئهكېتىلـىشـى؛ مـىلـيونـلىغـان ئۇيغۇر پهرزەنـتىنـىڭ ئـاتـا – ئـانـىسـىدىن ئـايـرىۋېتىلـىپ، پۈتۈن 

كۈنلۈك يـاتـاقـلىق مهكـتهپـلهرگه بهنـد قـىلـىپ، تـامـامهن خـىتـايـالشـتۇرۇلۇش سۇيـقهسـتى؛ مهكـتهپـلهردىكـى دەرسـلىك 

كـىتـابـالرنـىڭ (ھهتـتا ئهدەبـىيـات كـىتـابـلىرىنـىڭمۇ) تـامـامهن ئۇيغۇرسـىزالشـتۇرۇلۇشـى؛ شۇنـداقـال بۇ زەربـىنـىڭ تـا 
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ھازىرغـىچه ئـاخـىرلـىشـىش، ھهتـتا پهسـىيـىش ئـاالمهتـلىرىدىن ئهسهرمۇ بـولـماسـلىقـى؛ ھهتـتا شۇنـىڭ ئهكسـىچه 

بـارغـانسېرى ئهدەۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى دەلـىلـلهرنـىڭ ئـارقـا – ئـارقـىدىن ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـى نۆۋەتـتىكـى 

زەربـىنـىڭ قـانـداقتۇر «ئۆتكۈنـچى ھهرىكهت» بـولـماسـتىن، بهلـكى خـىتـاي تهرىپـىدىن ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا ئـوچۇق 

– ئـاشـكارا ئېالن قـىلـىنـغان «ئۆلۈم جـازاسـى»، «قهتـلىئـام جـاكـارى» ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـدۈردى – دە، بۇ 

ئـاچـچىق رېئالـلىق بـىز ئۇيغۇرالرنـى بـىر پۈتۈن مـىلـلهت سۈپـىتـىدە گـاڭگىرىتـىپ قـويـدى. ھهمـمىمـىز پـىرقـىرىتـىپ 

قويۇۋەتكهندەكال بولۇپ قالدۇق. 

ئۇنـداقـتا، بـىزنـىڭ مهڭدىتـىپ قـويـغان، ھېلىھهم داۋامـلىشـىۋاتـقان بۇ قهتـلىئـام بـىزنـىڭ روھىيـىتـىمـىزگه 

كـونـكرېت قـانـداق تهسـىر كۆرسهتـتى؟ بـىز ئۇنـىڭ قـايسـى خـىل سهلـبىي تهسـىرلـىرىگه ئۇچـرىدۇق؟ بۇ خـىل 

ھادىسـىگه قـانـداق مۇئـامـىله قـىلـىش كېرەك؟ قهتـلىئـام ئـىچـىدىكـى خهلـق ئۆز پـىسـخىكـىسـىنـى قـانـداق 

تهڭپۇڭالشتۇرۇشى كېرەك؟ بىز بۇ جهھهتته كونكرېت نېمىلهرنى قىالاليمىز؟ 

بۇ سـوئـالـالرغـا ھهركـىم ئۆز مهۋقهسـىگه ۋە سهۋىيهسـىگه يـارىشـا جـاۋاب بېرىشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، بۇ 

قهدەر ئېغىر زەربه تۈپهيـلى قـايمۇقۇش ئـىچـىدە قـالـغان خهلـقنىڭ بۇالرغـا دەمـالـلىقـقا قـانـائهتـلىنهرلـىك جـاۋاب 

تـاپـالـىشـى قـىيـىن بـولـغاچـقا، ئۇالر بۇ سـاھهدىكـى سـىسـتېمىلـىق، ئـىلـمىي قـاراشـالرغـا مۇراجـىئهت قـىلـىش ئـارقـىلـىق، 

ئۆز رېئاللىقىنى ئوبيېكتىپ تونۇپ يېتىشكه موھتاج.  

شۇڭا، مهن بۈگۈن دوكـتور مهمـتىمـىن ئهالنـىڭ مۇشۇ تېمىغـا ئـاتـاپ يېزىلـغان «ئۇيغۇر قهتـلىئـامـى – 

پىسخولوگىيهلىك نهزەر» دېگهن كىتابىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ چىقماقچىمهن.  

 ***

ئـالـدى بـىلهن، ئـىنـسانشۇنـاسـلىق، جهمـئىيهتشۇنـاسـلىق قـاتـارلـىق ئـاالقـىدار سـاھهلهردىكـى چهتـئهلـلىك 

تهتـقىقـاتـچىالردىن شـان روبېرتـس، دەرېن بـايلېر، دېيۋىد بـروفـىي، رىيـان سـام قـاتـارلـىقـالر ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىسـمىتـى 

تـوغـرىسـىدا مهخسۇس كـىتـابـالرنـى يـازغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالر يهنـىال بـىزنـىڭ قـىسـمىتـىمـىزنـى يـانـدىن 

كۆزىتهلهيـدۇكـى، بۇ قـىسـمهتـنىڭ ئـىچـىگه شۇڭغۇيـالـمايـدۇ، بۇ قهتـلىئـامـنىڭ ئـىزتـىراپـىنـى ھهقـىقـىي «ئۇيغۇر»لۇق 

سۈپـىتـىدە ھېس قـىاللـمايـدۇ. مهنـچه ئۇيغۇرالرنـىڭ كهچـمىشـلىرىنـى ۋە «پهقهت ئۇيغۇرالرغـىال خـاس بـولـغان 

كۈلتۈرەل بهلـگىلهر ۋە ئـىشـارەتـلهر»نـى چۈشهنـگهن ئـاسـاسـتا، ئۆز قـىسـمىتـىمـىزنـى ئـىلـمىي نۇقـتىدىن مۇھاكـىمه 

قـىلـىپ كـىتـاب يېزىش ۋەزىپـىسـى يهنـىال ئۆزىمـىزنـىڭ زىمـمىسـىگه چۈشـىدۇ. ئهمـما، بۇ سـاھهدە ئۆز ئـىچـىمـىزدىن 

قهلهم تهۋرەتـكهنـلهر تـولـىمۇ ئـاز چـىقـتى. شۇڭا، مهزكۇر كـىتـاب ئۇشـبۇ قهتـلىئـامـنى بـاشـتىن كهچۈرۈۋاتـقان بۇ 

مىللهتنىڭ ئۆز پهرزەنتىنىڭ قهلىمىدىن پۈتكهنلىكى نۇقتىسىدىن دىققهتكه سازاۋەردۇر. 

ئۇنداقتا، دوكتور مهمتىمىن ئهال بۇ كىتابنى يېزىشقا قاچان، قانداق تۇتۇش قىلغان؟ 
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ئـالـدى بـىلهن، ئـاپـتور كـىتـابـىنـىڭ «سۆز بېشى» قـىسـمىدا مهزكۇر قهتـلىئـامـنى ئـالـدىن ھېس قـىاللـمىغـانـلىقـى 

توغرىسىدىكى ئۆكۈنۈشىنى تۆۋەندىكى قۇرالر ئارقىلىق ئىزھار قىلىدۇ:  

شۇنـىڭ بـىلهن، ئهمـدىال سۈرۈشـكه بـاشـلىغـان ئـىلـىم ھۇزۇرۇمـنىڭ بـىراقـال پهركـايـى ئۇچۇپ كهتـتى ـــ 

ئهجهبـا ئۇ قهدەر «كـاتـتا» كـىتـابـنى يېزىپ، خـىتـاي بـىلهن ئۇيغۇر روھىيهتـلىرىنـى چۈشـىنـىۋەتـتىم دېگهن مهنـدەك 

بـىر زىيـالـىي مۇشۇنـداق بـىر قـورقۇنچـلۇق ئـاپهتـنى ـــ بۇرنـىمـىزنـىڭ ئۇچـىدىكـى ئۆلۈم شهپـىسـىنـى ـــ قـىسـقىسـى، 

ئـىنـسانـىيهت تـارىخـىدا كهم كۆرۈلـىدىغـان بۇنـداق بـىر ۋەھشىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئـالـدىنـئاال كۆرەلـمىسه - ھه! 

ئۇيغۇر قهتـلىئـامـى ھهقـقىدىكـى بۇ خهۋەرلهر مېنىڭ زىيـالـىيـلىق قـانـائهتـلىرىمـنى تـوزغـاقـتهك تـوزۇتۇۋەتـتى. روھىم 

قـاتـتىق چۈشـتى. ئۆزۈمـنى ئـىچـىمـدە ئـىلـمىي بـىخهسـتىلـىكـته راسـا ئهيـىبـلىدىم. قـانـچه قـىلـىپمۇ ئۆزۈمـنى 

كهچۈرەلـمىدىم ـــ مهن قـانـداقسـىگه يۈز بېرىشـى شۇ قهدەر مۇقهررەر بـىر قهتـلىئـامـنى ئـالـدىن كۆرەلـمهيـمهن؟ 

نېمه ئۈچۈن بۇ ھهقته يۇقىرىقى كىتابىمدا خهلقىمنى ئالدىن ئاگاھالندۇرالمايمهن؟... 

ئـانـدىن، ئـاپـتور بـاشـقا بـىرەيـلهنـنىڭ سهمـىگه سېلىشـى بـىلهن، ئۆزىنـىڭ 2007 – يـىلـى گېرمـانـىيهدىكـى بـىر 

سورۇندا شۇنداق دېگهنلىكىنى ئهسلهيدۇ: 

ئۇيغۇرالر بـىلهن خـىتـايـالر ئـارىسـىدىكـى ھازىرقـى مۇنـاسـىۋەت بـارغـانسېرى يـىرىكـلىشـىدۇ. چۈنـكى، خـىتـايـالر 

ھازىر ئۇيغۇرالرنـى قـارىالشـتىكـى ئـىنـتايـىن مۇھىم ۋە ئـىنـتايـىن قۇدرەتـلىك بـىر قـورالـنى تېپىۋالـدى، بۇنـىڭ بـىلهن 

ئۇيغۇرالرنـى يـوقـاتـمىغۇچه تـوخـتىمـايـدۇ ـــ ئـانـتى – تېرورىزم ... ئهمـدى خـىتـايـنىڭ يۈرىكـى تـومـالپ، 

ئۇيغۇرالرنـى تېخىمۇ بـوزەك قـىلـىشـقا بـاشـاليـدۇ. ئۇيغۇرالر سۈكۈتـته تۇرۇۋاتـقىنـى بـىلهن ئۇالرنـىڭ غۇرۇرى، 

قـارشـىلـىق روھى تېخى يـوقـالـغىنـى يـوق. ئۇالر ھهر ئـامـالـالر بـىلهن خـىتـايـالرغـا قـارشـى تۇرىدۇ، ئـاخـىرىدا ھهربـىر 

ئۇيغۇر كـوچـىدا مېڭىپ يۈرگهن بـىر پـىچـاقـقا ئـايـلىنـىدۇ... ئۇالر ئۆزىنـى بـارغـانسېرى بـوزەك قـىلـىۋاتـقان، 

كهمسـىتـىۋاتـقان خـىتـايـالرغـا قـولـىغـا نېمه چـىقـسا، شۇنـىڭ بـىلهن قـارشـىلـىق كۆرسـىتـىدۇ. ئـاقـىۋەت خـىتـايمۇ 

يـانـمايـدۇ، ئۇيغۇرمۇ ھهم... نۇ تـوقۇنۇشـنى كېلىشـتۈرگـىلـى بـولـمايـدۇ. نهتـىجـىدە، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئۇيغۇرالرنـى خـىتـاي پۇقـرالـىرىدىن ئـايـرىۋېتىشـكه كـىرىشـىدۇ. ئۇيغۇرالر ئېھتىمـال تهكـلىمـاكـان 

ئهتـراپـىدا سـىم تـوسـاقـلىق گېتتوسـىمـان رايـونـالردا يـاشـاشـقا بۇيـرۇلۇشـى مۇمـكىن... ئۇالر بۇ گېتتونـىڭ سـىرتـىغـا 

قهتـئىي چـىقـىرىلـمايـدۇ. بۇ تـاكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ قـارشـىلـىقـى پۈتۈنـلهي مۆلـچهرلهنـگهن تهرزدە تۈگـىگۈچه 

داۋاملىشىشى مۇمكىن. 

بۈگۈنـكى رېئالـلىقـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، 2007 – يـىلـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان بۇ ئېچىنـىشـلىق پهرەز ـــ 

زۇلۇمـنىڭ شۇنـىڭدىن كېيىنـكى يۈزلـىنـىشـى نۇقـتىسـىدىن ـــ تـولـىمۇ تـوغـرا چـىقـقانـىدى. ھالبۇكـى، ئهيـنى 

چاغدىكى بۇ خىل «ئالدىن كۆرەرلىك» ئاپتورنى مهمنۇن قىاللمايال قالماستىن، تېخىمۇ ئۆكۈندۈرىدۇ: 
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شۇنـداق دېگهن تۇرۇقلۇق، بۇ ھهقـته يهنه قـايـتا ئـىزدەنـمىگهنـلىكـىم ۋە كـىتـابـىمـدا تـوخـتالـمىغـانـلىقـىم مـاڭا 

تېخىمۇ ئهلهم قـىلـدى. ئهجهبـا بـىلـىپ تۇرۇپ، يهنه نېمه ئۇنۇتـقاقـلىق، بـىخهسـتىلـىك بۇ؟ بۇ بـىر ئـاددىي 

ئاقىۋەت ئهمهسكى؟! 

شۇنـىڭ بـىلهن، 2018 – يـىلـى ئۇيغۇر قهتـلىئـامـى ھهقـقىدە ئـىنـگلىز تـىلـىدا ئۈچ پـارچه مـاقـاله ئېالن 

قـىلـدىم. بـىرى، قهتـلىئـامـنىڭ دەھشىتـىنـى دۇنـياغـا بـىلـدۈرۈش تهخـىرسـىز ئـىدى. يهنه بـىرى، مهن ئۆزۈمـدىكـى 

گۇناھ تۇيغۇسىدىن قۇتۇلماقچى ئىدىم... 

ئـاپـتورنـىڭ مهزكۇر كـىتـابـنى يېزىش ئـارقـا كۆرۈنۈشـى ۋە مۇددىئـاسـى يۇقـىرىقـى قۇرالردىن تـولۇق 

ئـايـدىڭلىشـىدۇ. ئۇنـداقـتا كـىتـاب كـونـكرېت قـانـداق مهزمۇنـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان؟ ئهمـدى دىقـقىتـىمـىزنـى 

شۇنىڭغا ئاغدۇرۇپ باقايلى. 

مهزكۇر كىتاب تۆۋەندىكى بابالردىن تهركىب تاپقان: 

1. قهتلىئام: نامسىزلىقتىن ناملىققىچه 

2. مهۋجۇتلۇقنىڭ تۆت تۈسى 

3. خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا ئېلىپ بېرىۋاتقان پىسخولوگىيهلىك ئۇرۇشى 

4. ئۇيغۇر قهتلىئامىغا تهتۈر بايان 

5. ئىككى پىسخىك تهجرىبه، ئىككى تهدبىقالش 

6. ئۇيغۇرالردا خىتايغا تايىنىش پىسخىكىسى 

7. قايغۇرۇش ۋە ئۇنىڭ تهسىرلىرى 

8. قايغۇنىڭ باسقۇچلىرى 

9. كوللېكتىپ ئاسارەت 

10. قانداق قىلىش كېرەك؟ 

قـوشۇمـچه: چهتـئهلـدىكـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا تـوردا ئېلىپ بېرىلـغان ئـاسـارەتـكه ئـائـىت راي سـىنـاش 

نهتىجىسىنىڭ قىسقىچه تهھلىلى 

بۇ مـاقـالـىنـى يېزىشـتىكـى مهقسـىتـىم مهزكۇر كـىتـابـنى مۇپهسـسهل تـونۇشـتۇرۇش بـولـماسـتىن، كـىتـابـنىڭ 

ئهھمىيـىتـىنـى گهۋدىلهنـدۈرۈش، ئـوقۇرمهنـلهرنـى كـىتـابـنى ئـوقۇپ بېقىشـقا قـىزىقتۇرۇش بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن، 
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تۆۋەنـدە كـىتـابـتىكـى بـابـالرنـى بـىر بـاشـتىن تـونۇشـتۇرۇشـنىڭ ئـورنـىغـا، كـىتـابـتىكـى قـىسـمهن مهزمۇنـالرنـى ئۈزۈنـدە 

شهكـلىدە نهقـىل قـىلـىش بـىلهن كۇپـايـىلـىنـىمهن ۋە ئـىلـىمـنىڭ قهدرىنـى بـىلـىدىغـانـالرنـىڭ دىقـقىتـىنـى تـارتـىشـتا 

مۇشۇالرنىڭ يېتهرلىك بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن. 

نۆۋەتتىكى قهتلىئامدىمۇ داۋاملىشىۋاتقان قورقۇتۇپ باشقۇرۇش تاكتىكىسى 

قـورقۇنـچ ئـادەمـنى كـونـترول قـىلـىشـنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈك ۋاسـىتـىسـىدۇر ... خـىتـايـنىڭ ئـىلـگىرى ئۇيغۇرالرنـى 

قـورقۇتۇپ بـاشقۇرۇشـى بۇ قېتىمـلىق قهتـلىئـام يۈز بهرگهنـدىن كېيىن تېخىمۇ يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـتى. چهت 

ئهلـدىكـى ئۇيغۇرالرمۇ بۇنـىڭدىن مۇسـتهسـنا قـالـمىدى. خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا ھهتـتا ئۇالرنـى قـىرىۋېتىپ تۇرۇپمۇ 

سېلىۋاتقان قورقۇنچىنى تۆۋەندىكى زىيارەتتىن بىلىۋېلىش مۇمكىن: 

«ئــىكــكى ئــاي ئــىلــگىرى ب د ت ۋە يــاۋروپــا بــىرلــىكــى رايــونــدا (شهرقــىي تۈركــىســتانــدا) بهزى 

تهكشۈرۈشـلهرنـى ئېلىپ بـاردى ھهمـدە مېنىڭ شهھىرىم بۇ تهكشۈرۈشـلهرگه تـالـالنـدى. مهن ئۇالرنـىڭ نۇرغۇن 

كـىشـىلهرنـى قـويۇپ بهرگهنـلىكـىنـى، چۈنـكى ئۇالرنـىڭ (خـىتـايـنىڭ) ئۇيغۇرالرغـا نېمىلهرنـى قـىلـىۋاتـقانـلىقـىنـى 

يـوشۇرۇش مهقسـىتـىنـىڭ بـارلـىقـىنـى بـىلـىمهن. مېنىڭ ئـانـام قـويۇپ بېرىلـگهنـلهرنـىڭ بـىرى بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهمـما 

مهن بۇ خهۋەرنـىڭ راسـتلىقـىنـى جهزمـلهشـتۈرەلـمهيـمهن، چۈنـكى مهن ئۇنـىڭ بـىلهن ئـاالقـىلـىشـىشـتىن ئـىبـارەت بۇ 

خهتهرگه تهۋەككۈل قـىلـىشـنى خـالـىمـايـمهن. چۈنـكى ئۇالر (خـىتـاي دائـىرىلـىرى) ئۇ چـاغـدا ئۇنـى قـايـتا قـامـىشـى، 

قىينىشى ۋە ئۇنىڭغا ئۇنىڭدىنمۇ بهتتهرىنى قىلىشى مۇمكىن». 

شهپقهتسىز «قهتلىئام ئىجرائاتچىلىرى»نىڭ روھىي ھالىتى 

قهتـلىئـام قـىلغۇچـىالر تـوپـىغـا ئـورتـاق تهۋە بـولۇش سـاالھىيـىتـى ئۇالردا تهۋەلـىك، سهپـداشـلىق، 

نـىشـانـداشـلىق ھېسسىنـى قـوزغـىتـىدۇ. ئۇالر بـىر – بـىرىگه قـاراپ، بـىر – بـىرىدىن ئـىلھامـلىنـىپ، تېخىمۇ 

قـورقۇنچـلۇق ۋەھشىيـلىكـنى قـىلـىدۇ. ئۇالر ئۆزىنـى بۇنـداق بـىر كـوللېكتىپـتا بـىر يهكـكه شهخسـتىن كۆرە، بـىر 

تـوپـنىڭ پـارچـىسـىدەك كۆرىدۇ. بۇنـىڭ بـىلهن، ئۇالرنـىڭ كـالـلىسـىنـى «بـاشـقا ھهمـمهيـلهن تـوغـرا دەپ قـىلـىۋاتـقان 

ئـىشـنى قـىلـىۋاتـقانـلىقـى، شۇڭا قـىلـغىنـىنـىڭ تـوغـرا ئـىكهنـلىكـى»دەك خـاتـا پـىكـىر ئـىگـىلـىگهن بـولـىدۇ. شۇڭا، ئۇالر 

ھهرىكـىتـىنـىڭ ئـاقـىۋىتـىنـى جـىق ئـويـالپ كهتـمهيـدۇ. ئۇنـىڭ ئۈسـتىگه، تـوپـنىڭ ئـىچـىدە تۇرۇش ۋە ئۇنـىڭغا تهۋە 

بـولۇش ئۇالرنـىڭ بهزىلـىرىدە نـامسـىزلـىق ۋە كۆرۈنـمهسـلىكـتهك خـاتـا سېزىمـنى كهلتۈرۈپ چـىقـىرىدۇ. شۇنـىڭ 

بـىلهن، ئۇالر خۇددى قـىلـىۋاتـقىنـىنـى ھېچكىم بـىلـمهيـدىغـانـدەك، كۆرەلـمهيـدىغـانـدەك خـاتـىرجهمـلىكـته قـورقۇنچـلۇق 

جـىنـايهتـنى داۋامـالشـتۇرۇۋېرىدۇ. نهتـىجـىدە، قـىلـىۋاتـقان قـىلـمىشـىغـا بـولـغان مهسـئۇلـىيهت ئېڭى جـىددىي رەۋىشـته 

تۆۋەنلهيدۇ. 
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پىسخىك ئۇرۇش 

كهسـكىن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇر قهتـلىئـامـىنـىڭ مهركـىزىدە پـىسـخىك ئۇرۇش تـاكـتىكـىسـى بـار. 

بۇ ئۇرۇشـنىڭ پهقهت ئـىكـكىال مهقسـىتـى بـار. بـىرى، ئۇيغۇرالرنـى مـىلـلهت سۈپـىتـىدە كـالـىىسـدا قـايـتا 

شهكـىلـلهنـدۈرۈش، قـايـتا قۇراشـتۇرۇش ۋە قـايـتا يـارىتـىش ـــ خـىتـايـالشـتۇرۇش. يهنه بـىرى، بۇ قهتـلىئـامـنى 

خهلقئاراغا ئالداپ كۆرسىتىش. 

بـىر كـوممۇنسـت ئۈچۈن، ئـادەمـنىڭ كـالـلىسـى ئـىشهنـچىسـىز بـوشـلۇقتۇر. چۈنـكى، ئۇ خهتهرلـىك 

ئـىدىيهلهرنـىڭ ئېزىقتۇرۇشـىغـا ئۇچـراپ تۇرىدۇ. بۇ مهنـىدىن، كـالـلىنـى ھهرۋاقـىت بۇ خهتهرلهردىن سـاقـالش 

كـوممۇنـىسـتىك ھاكـىمـىيهتـنىڭ مۇھىم بۇرچـىدۇر. بۇنـىڭدا ھهربـىر كـالـلىنـىڭ پـارتـىيهنـىڭ پـىرىنسـىپـى بـويـىچه 

بىردەك مېڭىشىغا كاپالهتلىك قىلىش ئاچقۇچتۇر. 

خىتاينىڭ سىياسىتىدىكى بىر بۇرۇلۇش 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى ئـىدارە قـىلـىشـىدىكـى سهۋزە بـىلهن تـايـاقـنى (يۇمـشاق – قـاتـتىق ۋاسـىتـىلهرنـى) 

ئـارىالشـتۇرۇپ قـولـلىنـىشـتهك ۋاسـىتـىسـى تۇنـجى قېتىم بـارىن ئـىنـقىالبـىدا ئۆزگهردى. خـىتـاي بـارغـانسېرى تـايـاق 

ئـىشـلىتـىدىغـان بـولـدى. بۇ ھهم خـىتـاي ئـىقـتىسـادى ئېشىپ، دۇنـيادا قهد كۆتۈرۈشـىدىن كېيىنـكى ئۆزىگه بـولـغان 

غايهت زور ئىشىنىشى بىلهنمۇ باغلىنىشلىق. 

قهتلىئام پىالنى 

بۇ مهنـىدىن، خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى بۇ قهدەر ۋەھشىيـلىك بـىلهن قـىرىشـىنـى ئـالـدىنـئاال پـىالنـالنـغان ۋە 

ئۇيغۇرالر ئۆزى بـىلـىپ – بـىلـمهي مـاسـالشـقان بـىر پـىالنـنىڭ مهھسۇلـى دېيىشـكه بـولـىدۇ. شۇنـىڭ ئۈچۈن، 

ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ قېتىمـقى بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتـقىنـى خـىتـايـالرنـىڭ 40 يـىلـدىن بېرى ئـىزچـىل تۈردە ئـىجـرا 

قىلىپ، ئهڭ ئاخىرىدا قهتلىئامدا توختاتقان بىر سۇيقهستىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىدۇر. 

ھۆرلۈك ئىستىكىمىز قانداق سۇسالشتى؟ 

ئهركـىنـلىكـكه ئـىنـتىلـىش سهۋەبـلىك جـازالـىنـىش خهتهرگه تهۋەككۈل قـىلـىنـىش دەپ قـارىلـىدىغـان بـولـدى. 

ئهكسـىچه، ئهركـىنـلىكـكه ئـىنـتىلـمهسـلىك بـولـسا خهتهردىن سـاقـلىنـىش دەپ بـىلـىنـدى. بۇنـىڭ بـىلهن، 

ئهركـىنـلىكـنىڭ مهنـىداش سۆزى كـوللېكتىپ ئـاڭسىزلـىقـتا «خهتهر» بـولـدى. نۇرغۇن ئـادەمـلهر خهتهردىن 

ساقلىنىش ھهققىدە بىر – بىرىگه ۋەز – نهسىھهت قىلىدىغان ھالهت شهكىللهندى... 
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... ئۇالرغـا شۇنـداق ئـاددىي بـىر قـانۇنـىيهت سـىڭدىكـى، پهقهت خـىتـايـنىڭ چـىشـىغـا تهگـمىسـىال، قهپهزدە 

بولسىمۇ راھهتته ياشىغىلى بولىدۇ. 

بۇ خـىل كـوللېكتىپ پـىسـخىك ھالهت ئۇزاق داۋامـالشـقانـدىن كېيىن، ئـىچـكىيـلىشـىپ، ئۇالر (يهنـى 

ئۇيغۇرالر)نـىڭ ھهرىكهت مـىزانـىغـا ئـايـالنـدى. ئۇالر خۇددى قـايـناۋاتـقان سۇدىكـى پـاقـىغـا ئـوخـشاش ئۆزىنـىڭ 

شـارائـىتـىنـىڭ قـائـىدىسـىگه بـويسۇنسـىال، شـارائـىتـىنـىڭ يـامـانـلىشـىپ كهتـمهيـدىغـانـلىقـىغـا ئـىشـىنـىش بـىلهن يـاشـىدى. 

ئۇالرنىڭ پۈتكۈل ئوي دائىرىسى قانداق قىلغاندا ئهركىنلىكنى قوغالشماسلىقال بولدى... 

ئـاخـىرىدا، ئۇيغۇرالرنـىڭ 1950 – يـىلـالردىكـى ئهركـىنـلىك چۈشهنـچىسـى 1990 – ۋە 2000 – يـىلـالرغـا 

كهلـگهنـدە غـايهت زور چېكىنـىشـنى كۆردى. بۇ چۈشهنـچه ئـىنـتايـىن ئـاز سـانـدىكـى ئۇيغۇرنـىڭ ھايـات نـىشـانـى 

بولغىنى بىلهن، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىر خهتهرلىك چۈشهنچه بوپ كهلدى. 

خىتاينىڭ «ئاكا»لىق ئوبرازى 

خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى «ئـاكـا» ئـوبـرازىنـىڭ ئهۋج ئـالـدۇرۇلۇشـى ئۇيغۇرالردا تهبـىئـىي ھالـدا بۇ 

«ئـاكـا»نـىڭ ئۆزىگه كۆيۈنۈشـى ۋە ئۆزىنـىڭ ھهمـمه ئـىشـلىرىنـى قـىلـىپ بېرىشـىنـى كۈتۈشـىدەك پـىسـخىك ھالهتـنىڭ 

شهكىللىنىشىگه تۈرتكه بولغان ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر. 

ئۇيغۇرالرنى مهنىۋى تهلپۈنۈشتىن مهھرۇم قالدۇرۇش 

... خـىتـايـالرنـىڭ نهزەرىدە، ئۇيغۇرالرنـى پهقهت مـاددىي ئېھتىيـاجـنى قـانـدۇرۇشـنىڭ ھهلهكـچىلـىكـىدە 

قـالـدۇرۇشـنىڭ ئۆزىال ئۇالرنـى ئهڭ ئـىپـتىدائـىي، ھايۋانـىي ئېھتىيـاجـنىڭ سهۋىيهسـىدە تۇتۇپ تۇرىدۇ. ئۇالرنـى 

بۇنـىڭدىن بـاشـقىنـى ئـويـلىمـايـدىغـان قـىلـىدۇ. ئۇالرنـى تېخىمۇ ئـىلـگىرىلهپ بـاشـقا يۈكـسهك، مهدەنـىيـلهشـكهن ۋە 

ئـىنـسانـىيـالشـقان ئېھتىيـاجـلىرىنـى قـانـدۇرۇشـقا قـىزىقـمايـدىغـان قـىلـىدۇ. ھهم ئۇالرغـا بۇ خـىل شهرت – شـارائـىتـالرمۇ 

ئـاسـاسهن ھازىرالنـمايـدۇ. ھهتـتا ھازىرالنـدى دېگهنـدىمۇ، بۇ پهقهت خـىتـايـغا سـادىق بـولـغان بـىر قـىسـىم 

كىشىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغىال بېرىلىدۇ. 

ۋەتهندىكى ئۇيغۇر رېئاللىقى 

ۋەتهنـدىكـى ئۇيغۇر رېئالـلىقـى كهسـكىن مهنـىدىن ئېيتقانـدا بـىر – بـىرىگه قـارشـى ئـىكـكى دۇنـياغـا بۆلۈنـگهن 

ـــ ئۆيـنىڭ سـىرتـى ۋە ئۆيـنىڭ ئـىچـى. ئۆيـنىڭ سـىرتـىدا، خهتهر، قـورقۇنـچ ۋە خـورلۇق؛ ئۆيـنىڭ ئـىچـىدە، 

مۇھهبـبهت، كۆيۈنۈش ۋە قـولـالش. ئهگهر ئۆيـنىڭ ئـىچـىدە بۇنـداق بـىر مۇھهبـبهت بـولـمىغـان بـولـسا، سـىرتـتىكـى 

دەھشهت ئۇيغۇرالرنىڭ روھىنى ئاللىبۇرۇن پارە – پارە قىلىۋېتهتتى. 
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ئۇيغۇرالرنىڭ قهتلىئام ئالدىدىكى تهييارلىقسىزلىقى 

... بهزى ئۇيغۇرالردا خـىتـايـغا قـارىتـا تـولـىمۇ بـىر تهرەپـلىمه قـاراش بـار ئـىدى. ئۇالرنـىڭ قـارىشـىچه، 

خـىتـايـالر تـوخۇ يۈرەك ئـىدى. شۇڭا، ئۇالر ھىيـله – مـىكـىرگه تـايـىنـىپ جـان بـاقـاتـتى. ئۇالر ئۇيغۇرالرنـى بـىر 

مـىلـلهت سۈپـىتـىدە دۇنـيانـىڭ كۆزىدە قهتـلىئـام قـىلـىشـقا ھهرگـىز جۈرئهت قـىاللـمايـتتى. ئـىپـتىدائـىي قـارامـلىق 

بـىلهن خـىتـايـالرنـى جـىسـمانـىي جهھهتـته كۆزگه ئـىلـماسـلىق ھهم ئۇالرنـىڭ مهكـكارلـىقـى سهۋەبـلىك ئهخـالق 

جهھهتـته يـىرگـىنـىش نۇرغۇن ئۇيغۇرالرغـا شۇنـداق بـىر روھىي ئۈسـتۈنلۈك ۋە شۇنـداق بـىر خـام خـىيـالسـىمـان 

ئـىشهنـچ بهرگهنـكى، خـىتـايـالر ئۇالرغـا ئۆچ بـولـغان تهقـدىردىمۇ يهنـىال ئۇالرغـا تېگهلـمهيـدۇ، چۈنـكى ئۇالر 

تېگىدىن قورقۇنچاقالردۇر. 

... بۇ قېتىمـقى قهتـلىئـامـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بۇ قهدەر زىلـزىلـىك بـولۇشـى پهقهت ئۇنـىڭ قـانـچىلـىك 

ۋەھشىيـلىك بـىلهن ئېلىپ بېرىلـىۋاتـقانـلىقـىدىنـال ئهمهس، ئهممـا ئۇيغۇرالرنىـڭ بۇ قاـنخـورلۇقنـى ئاـز – توـال 

بـىلسـىمۇ، ئۇنـى يهنـىال خهتهرلـىك ھالـدا خـاتـا مۆلـچهرلهپ قـالـغانـلىقـىدۇر. تېخىمۇ مۇھىمـى، بۇ 

يهنـىال ئۇيغۇرالرنـىڭ ئۆزى تـولۇق چۈشهنـمهيـدىغـان دۈشـمىنـىنـىڭ تۇيۇقسـىز ۋە شهپـقهتسـىز ھۇجۇمـىغـا 

ئۇچـرىشـىدۇر. بۇنـىڭدا ئۆزىنـى تـولۇق چۈشـىنـىپ بـواللـمىغـان بـىر مـىلـلهتـنىڭ تـارىخـتىن بېرى ئۆزى 

تـولۇق چۈشـىنـىپ بـواللـمىغـان يهنه بـىر مـىلـلهت تهرىپـىدىن چۈشـىنـىكسـىز بـىر تهرىزدە تۇيۇقسـىز 

كوللېكتىپ ۋەيران قىلىنىشىغا قارىتا ئاجايىپ ئېچىنىشلىق بىر پۇشايمىنى بار. 

چهتئهلدىكى ئاچچىق رېئاللىقىمىز 

تېخىمۇ مۇھىمـى، ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرى ئـوتتۇرىسـىدىكـى ھېلىھهم تۈگـىمـىگهن تـاالش – تـارتـىشـالر 

ئۇيغۇرالرنـى بهزدۈرىدۇ. ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرى بـىلهن خهلـق ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئـارىلـىقـنىڭ كېڭىيـىشـى ۋە 

ئۇالرنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ بـىرلـىشـىپ بـىر سهپ قۇرۇشـىدا بـىرلـىكـكه كېلهلـمهسـلىكـى ئۇالرنـىڭ تـارىخـقا يېزىلغۇدەك 

خـاتـالـىقـلىرى ۋە ھهتـتا جـىنـايهتـلىرىدۇر. بۇ سـىيـاسـىي جهھهتـتىكـى كهچۈرگۈسـىز خـاتـالـىقـال ئهمهس، بهلـكى 

پـىسـخىك جهھهتـتىكـى ۋەيـران قـىلغۇچ ھالهتتۇر. بۇ مهسـىله، ئۇيغۇر تهشـكىالتـلىرىدىكـى سـىيـاسـىي جهھهتـتىكـى 

دىتسـىزلـىقـنىال ئهمهس، بهلـكى خـاراكتېر جهھهتـتىكـى كېسهلـمهنـلىكـلهرنـىمۇ ئېچىپ بېرىدۇ ـــ شهرەپ 

ئــاچكۆزلۈكــى، مهنــمهنــلىك ۋە ئۆزمهپتۇنلۇق. شۇنــىســى مهســخىرىلــىكــكى، ئۇيغۇرالر ئېغىر دەرىجــىدە 

خـورلـىنـىۋاتـقان ۋە شهرەپسـىزلهشـتۈرۈلۈۋاتـقان مۇشۇنـداق شـارائـىتـتا، بۇ شهخسـلهردىكـى شهرەپ مهسـتانـىلـىقـى 

ئهخـالق جهھهتـتىكـى يـىرگـىنـىشـلىك قـىلـمىشـال ئهمهس، بهلـكى پـىسـخىك جهھهتـتىكـى كېسهلـمهنـلىكتۇر. بۇ 

كېسهلـمهنـلىكـنىڭ ئـاسـاسـلىق ئـاالھىدىلـىكـى شۇكـى، ئۇنـىڭدا «مهن»نـىڭ ئۆزىگه بـولـغان مهپتۇنلۇقـى خهلـقتىن 

ئـىبـارەت بۇ ئهيـنهكـته ھهر ۋاقـىت ئـاجـايـىپ بهھهيۋەت ئهكـس ئهتتۈرۈلۈپ تۇرۇشـى كېرەك. چـاۋاكـالر، 
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مـاخـتاشـالر، رەسـىمـگه چۈشۈشـلهر ۋە ئۆزى ھهقـقىدىكـى مهدھىيهلهرگه مهسـت بـولۇش دەل خهلـقتىن كۈتۈلـىدىغـان 

ئهيـنهكـلىك رولـىدۇر. خهلـق ئۇالر ئۈچۈن ئۇالرنـىڭ زەئـىپ «مهن»لـىكـىنـى كۆپۈنـكى ئهيـنهكـتهك كۆپتۈرۈپ 

بېرىدىغـان بـىر ۋاسـىتـىدىن بـاشـقا نهرسه ئهمهسـتۇر. بۇ خهلـق ھهر ۋاقـىت ئۇالرنـىڭ ئـالـدىدا تۇرۇپ بېرىشـى 

كېرەك ـــ ئۆلۈۋاتسـىمۇ، قـان قۇسۇۋاتسـىمۇ ۋە ھاقـارەتـلىنـىۋاتسـىمۇ. بۇنـداق ئۆز مهپتۇن «لـىدېر»الرنـىڭ 

ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا چىقىۋېلىشى بۇ مىللهتنىڭ كۈنىمىزدىكى ئېچىنىشلىق بهختسىزلىكىدۇر... 

مۇستهقىللىق كۈرىشىنىڭ ئهھمىيىتى 

ھهتـتا ئۇيغۇرالر مۇسـتهقـىلـلىقـنى ھازىرچه ۋە ھهتـتا مهڭگۈ ئـااللـمىسـىمۇ، مۇشۇ بـىرال يـول ئۇالرنـىڭ 

غۇرۇرلۇق، ئهركـىنـلىكـكه ئهرزىيـدىغـان ۋە بۇنـىڭ ئۈچۈن بهدەل تۆلـىيهلهيـدىغـان بـىر مـىلـلهتـلىكـىنـى دوسـتلىرىغـا 

ۋە دۈشمىنىگىال ئهمهس، بهلكى يهنه، تېخىمۇ ماھىيهتلىكى، ئۆزىگه بىلدۈرىدۇ. 

نېمه قىلىشىمىز كېرەك؟ 

ھهمـمىمـىز بـىر – بـىرىمـىزگه مهسـئۇل بـولۇشـىمـىز ۋە بـىر – بـىرىمـىزنـىڭ كۆڭلىنـى خۇددى ئۆزىمـىزنـىڭ 

كۆڭلىدەك ئـاسـىرىشـىمـىز كېرەك. چۈنـكى، بـىز ئـامـانـالر ئـامـان بـولـمىسـاق، ئـامـان قـالـمىغـانـالرنـىڭ ئـادالـىتـىنـى 

سـورىيـالـمايـمىز. ئۇالرنـىڭ كۆزى ئـوچۇق كېتىپ قـالـىدۇ. بۇنـىڭ ئۈچۈن، بـىزدە ئـىرادە، سۆيگۈ ۋە دۈشـمهنـگه 

بـولـغان غهزەپ ۋە ئۆچـمهنـلىكـنى يېتىلـدۈرىدىغـان قهلـبىمـىز سـاغـالم تۇرمـىسـا بـولـمايـدۇ. ئۇنـى يـارا قـاپـلىغـان 

بـولسـىمۇ، ئۇ يهنـىال بـىزنـى قـايـتا بـاش كۆتۈرگۈزىدىغـان بـوشـلۇقتۇر. نـىھايهت، يـارىالنـدۇق، قـىرىلـدۇق، ئېغىر 

يـوقـىتـىشـقا دۇچـار بـولـدۇق. ئهمـما يېڭىلـمهيـمىز. يېڭىلـمهسـلىك ئۈچۈن، ئـاخـىرىغـىچه چـىدامـچانـلىق بـىلهن 

ئېلىشـىمـىز. ھايـاتـلىق ئۈچۈن، كهلگۈسـىمـىز ئۈچۈن ۋە كهلگۈسـىنـى يۈتتۈرگهن ئـاشۇ قېرىنـداشـلىرىمـىز ئۈچۈن 

ياشايمىز. 

تېخىمۇ نادىر مهزمۇنالردىن بهھرىلىنىش ئۈچۈن كىتابنى تولۇق ئوقۇپ چىقىشىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمهن. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 

نهقىل مهنبهلىرى: 

 Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP’s» :1. ئـــادرىيـــان زېـنـىز
Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang» ناملىق دوكالت. 

2021، ئۆكتهبىر 91
ئۇيغۇرالر 26-سان



2.  ئهسـلىده، «خـىتـايـالشـتۇرۇلۇشـى» دېيىشمۇ مۇمـكىن ئـىدى. ئهمـما، دهرسـلىك كـىتـابـالر ئـىلـگىرىدىن 
تـارتـىپـال خـىتـايـالشـتۇرۇلۇشـقا بـاشـلىغـان بـولسـىمۇ، يهنـىال ئـازدۇر – كۆپتۇر «ئۇيغۇر» ئېلېمېنتلىرى سـاقـالپ 

قېلىنـغانـىدى. ئهمـما، مهۋجۇت دهرسـلىك كـىتـابـالرنـى «خـىتـايـالشـتۇرۇلـدى» دېيىش بۇ ئـىشـنىڭ ۋهھىمـىسـىنـى 

بىلدۈرۈشكه ئاجىزلىق قىلماقتا. 

3. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 10 - بهت 

4. يهنـى ئۇيغۇرالرنـىڭ الگېرالرغـا سـولـىنـىۋاتـقانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى خهۋهرلهرنـىڭ ئـارقـا – ئـارقـىدىن 
ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلهن 

5. «ئۇيغۇرالر پىسخولوگىيهلىك ئۇرۇشتا» دېگهن كىتابنى دېمهكچى 

6. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 24 ~ 23 - بهت 

7. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 56 - بهت 

8. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 70 - بهت 

9. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 73 - بهت 

10. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 79 - بهت 

11. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 81 - بهت 

12. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 91 ~ 90 - بهتلهر 

13. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 102 - بهت 

14. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 105 - بهت 

15. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 107 - بهت 

16. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 149 ~ 148 - بهتلهر 

17. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 201 ~ 200 - بهتلهر 

18. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 207 - بهت 

19. «ئۇيغۇر قهتلىئامى» 240 ~ 239 - بهتلهر
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ئهلقائىده خىتاينىڭ ئافغانىستاندىكى
پالنلىرىغا كاشىال تۇغدۇرامدۇ؟ 

خهلقئارا ۋهزىيهت

 سابا ساتتار



ئهلقائىدە خىتاينىڭ ئافغانىستاندىكى پىالنلىرىغا 

 كاشىال تۇغدۇرامدۇ؟ 

  

سابا ساتتار 

خـىتـاي ئـىلـگىرى ئـامېرىكـا «ئهلـقائـىدە» ئهزالـىرى تهرىپـىدىن «يـىراقـتىكـى دۈشـمهن» دەپ قـارالـغان جـايـغا، يهنـى 

ئۇرۇشـنىڭ دەردىنـى يهتكۈچه تـارتـىپ، خـانـىۋەيـرانـچىلـىق ئـىچـىدە تۇرۇۋاتـقان ئـافـغانـىسـتانـغا مهبـلهغ سـالـماقـچى بـولـسا، 

«ئهلقائىدە» بىلهن ئاتالمىش «خوراسان ئىسالم دۆلىتى»نىڭ (ISIS - K) ئاۋارىچىلىقلىرىغا يولۇقۇشى مۇمكىن. 

بېيجىڭ ھازىرغـىچه، تـالـىبـانـغا زۆرۈر يېمهكـلىك ۋە تـاجسـىمـان ۋىرۇس ۋاكسـىنـىسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 31 

مـىلـيون دولـالر قـىمـمىتـىدىكـى جـىددىي يـاردەم بهردى. تـالـىبـان بـايـانـاتـچىسـى زەبـىيۇلـالھ مۇجـاھىدمۇ ئۆزلـىرىنـىڭ «خـىتـاي 

- پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى»غـا (CPEC) قـاتـنىشـىشـقا «تهلپۈنـىدىغـان»لـىقـىنـى ئـىزھار قـىلـدى. «خـىتـاي - 

پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى» خـىتـايـنىڭ 62 مـىلـيارد دولـالرلـىق بـايـراقـدار تۈرى بـولۇپ، مهزكۇر تۈر تـىرىلـيون 

دولالرلىق «بىر بهلباغ، بىر يول تهشهببۇسى»نىڭ كۆپ قىسمىنى مۇالزىمهت بىلهن تهمىنلهيدۇ. 

«خـىتـاي چۈشـى»نـى يـاكـى «خـىتـاي مـىلـلىتـىنـىڭ بۈيۈك قـايـتا گۈلـلىنـىشـى»نـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـنىڭ ھالـقىلـىق 

ۋاسـىتـىلـىرىدىن بـىرى سۈپـىتـىدە 2013 – يـىلـى ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى» 139 دۆلهتـنى 

ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان دۇنـياۋى ھالـقىلـىق ئۇل مۇئهسـسهسه تهرەقـقىيـات ئـىسـتراتېگىيهسـىدۇر. «خـىتـاي - پـاكـىسـتان 

ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى» ـــ «بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى»نـىڭ مۇھىم تهركـىبـىي قـىسـمى بـولۇپ، ئۇ خـىتـايـنىڭ 

ئـىسـتراتېگىيهلـىك تـايـانـچ نۇقـتىسـىنـى ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ئـىچـكى قۇرۇقلۇقـىغـىچه كېڭهيـتىپ، ئېنېرگـىيه مهنـبهسـىنـى كۆپ 

خـىلـالشـتۇرۇپ، غهربـنىڭ بـىرىنـچى ئـارال زەنـجىرى ئـارقـىلـىق دېڭىز - ئـوكـيان سـودىسـىنـى قـامـال قـىلـىشـىدىن سـاقـلىنـىشـنى 

مهقسهت قىلغان. 

«خـىتـاي - پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى»غـا چېتىلـىدىغـان سـاھهلهر غـوللۇق تۆمۈر يـول، پـورت ۋە بـاشـقا ئۇل 

مۇئهسـسهسهلهرنـى بـىر گهۋدىلهشـتۈرۈش، دۆلهت ئـىچـى ۋە چېگرا ھالـقىغـان نۇر كـابېلالرنـى يېڭىالش ۋە خـىتـاي پۇلـىنـى 

ئىشلىتىشكه رىغبهتلهندۈرۈش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

پـاكـىسـتانـدىكـى ئهڭ چـوڭ ۋە ئهڭ قهدىمـكى ئېنگلىزچه گېزىت ـــ «سۈبھى گېزىتـى»دە ئېالن قـىلـىنـغان «خـىتـاي 

- پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى»نـىڭ ئـومۇمـىي اليـىھهسـىدە يهنه نهچـچه مـىڭ گېكتارلـىق دېھقانـچىلـىق 

ئېتىزلـىرىنـىڭ «ئۈلـگه قۇرۇلۇشـى» ئۈچۈن خـىتـاي شـىركهتـلىرىگه ئـىجـارىگه بېرىلـىدىغـانـلىقـى ئـاشـكارىالنـدى. مهزكۇر تۈرگه 

كۆرە، پېشاۋاردىن كـاراچـىغـىچه بـولـغان شهھهرلهردە قـانۇن - تهرتـىپـنى سـاقـالش ئۈچۈن، مۇكهمـمهل نـازارەت قـىلـىش ۋە 

كۆزىتـىش سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـىنـىدۇ، شۇنـداقـال پۈتۈن پـاكـىسـتان مـىقـياسـىدىكـى نۇر كـابېل تـورى «خـىتـاي كۈلتۈرىنـى 
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يېيىش» ئۈچۈن خـىزمهت قـىلـىدۇ. خـىتـايـنىڭ ئـائـىله ئېلېكتر سـايـمانـلىرى شـىركـىتـى بـولـغان «خهيئېر» ئـاسـاسـلىق ئـائـىله 

ئېلېكتر سـايـمانـلىرى بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ، «خـىتـاي كۆچـمه خهۋەرلـىشـىش شـىركـىتـى» ۋە «خۇاۋېي» پـاكـىسـتانـنىڭ 

ئـاسـاسـلىق تېلېگراف مۇالزىمـىتـى شـىركـىتـىگه ئـايـلىنـىدۇ. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، «خـىتـاي مېتالـلورگـىيه گۇرۇھى شـىركـىتـى» 

كۆپ خىل كانچىلىق ۋە رۇدا قېزىش تۈرلىرىگه مهسئۇل بولىدۇ. 

خـىتـايـنىڭ پـاكـىسـتانـنىڭ ئۇل مۇئهسـسهسه تۈرلـىرىنـى بۇ رەۋىشـته ئۆز چـاڭگىلـىغـا كـىرگۈزۈۋېلىشـى غهربـنىڭ بۇ 

يهردىكـى تهسـىرىنـىڭ تۆۋەنـلىگهنـلىكـىدىن ۋە شۇنـىڭغا مـاس ھالـدا پـاكـىسـتانـنىڭ خـىتـايـدىن مـاددىي يـاردەم تهلهپ 

قـىلـىش ئـىسـتىكـىنـىڭ ئهسهبـىي دەرىجـىدە كۈچـىيـىپ كهتـكهنـلىكـىدىن دېرەك بېرىدۇ. خـىتـاي «<خـىتـاي - پـاكـىسـتان 

ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى> ۋە خـىتـاي - ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا - غهربـىي ئـاسـىيـا ئـىقـتىسـادىي كـارىدورىنـى مـاس قهدەمـدە 

تهرەقـقىي قـىلـدۇرۇش» ئۈچۈن، «خـىتـاي - پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى»نـى ئـافـغانـىسـتانـغا كېڭهيـتىش ئۈسـتىدە 

 (Rashakai) بـاش قـاتۇرمـاقـتا. 2020 - يـىلـى 12 - ئـايـدا، پـاكـىسـتان ئـافـغانـىسـتانـلىق كـارخـانـىچـىالرنـى راشـاكـاي

ئـاالھىدە ئـىقـتىسـادىي رايـونـىغـا مهبـلهغ سېلىشـقا تهكـلىپ قـىلـىپ، ۋاخـان كـارىدورىدا چېگرا سـودىسـى كـىرىش نۇقـتىسـى 

تهسـىس قـىلـىنـغانـلىقـىنـى جـاكـارلـىغـانـدىن كېيىن، ئـافـغانـىسـتان «خـىتـاي - پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى» 

پروجېكتىگه قاتناشتى. 

خـىتـايـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئـاسـاسـلىق مهنـپهئهتـى ۋاخـانـدىدۇر. ۋاخـان ئـافـغانـىسـتانـغا جـايـالشـقان، 14 مـىڭ 

ئـاھالـىسـى بـار، ئۇزۇنلۇقـى 217 مـىل، كهڭلىكـى تـوققۇز مـىل كېلىدىغـان كـارىدورسـىمـان بهلـباغ بـولۇپ، ئۇ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ۋاھجىر ئېغىزىغـا تۇتـىشـىدۇ. ۋاخـان خـىتـاي بـىلهن ئـافـغانـىسـتان ئـوتتۇرىسـىدىكـى بـىردىنـبىر قۇرۇقلۇق 

چېگراسـى بـولۇپ، ئۇ خـىتـاي ئۈچۈن تۈركـمهنـىسـتان ۋە ئۆزبېكىسـتانـدىن ئـىبـارەت شهرقـىي تۈركـىسـتان بـىلهن 

چېگراالنمايدىغان ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىگه بارىدىغان يولنىمۇ ئېچىپ بېرىدۇ.  

«خـىتـاي - پـاكـىسـتان ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى» خـىتـاي ئـىشـغالـىيـىتـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى پـاكـىسـتانـنىڭ 

بـارلـىق زېمىنـى بـىلهن دېگۈدەك تۇتـاشـتۇرىدۇ. بۇ تـاالش - تـارتـىش ئـاسـتىدىكـى گـىلـگىت - بـالـتىسـتان ۋە ئـازاد 

كهشـمىر زېمىنـىنـى، شۇنـداقـال پهنـجابـلىقـالرنـىڭ نهچـچه ئهسـىرلـىك ھاكـىمـىيـىتـى سهۋەبـلىك، يهرلـىك مـىلـلهتـلهرنـىڭ 

قـوزغـىالڭلىرى تـىنـجىمـايـدىغـان بـالـوچـىسـتان ئۆلـكىسـىنـىمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. پـاكـىسـتانـنىڭ غهربـىي شـىمـالـىدىكـى خهيـبهر 

پـابتۇنخۋا ئۆلـكىسـىمۇ نۆۋەتـته ئـاشقۇن پۇشـتۇ مـىلـلهتـچىلـىرى تهرىپـىدىن بېسىۋېلىنـدى. (بۇ يهردە) تهخـمىنهن 400 دىن 

600 گـىچه ئهلـقائـىدە جهڭچىسـى تـالـىبـانـالر بـىلهن بـىر سهپـته تۇرۇۋاتـىدۇ، تـالـىبـانـنىڭ يېقىنـقى غهلـبىسـى يهنه پـاكـىسـتان 

زېمىنــىدا ھهرىكهت قــىلــىۋاتــقان قــىرىق مــىڭ قــورالــلىق ئــىســالمــىي جهڭچىگه مهدەت بېرىپ، داۋالغۇپ تۇرغــان 

ئـافـغانـىسـتان - پـاكـىسـتان چېگراسـىدىكـى چېگرا ھالـقىغـان قـورالـلىق ھهرىكهتـلهرنـى ئهدىتـىۋېتىدۇ. ئهگهر خـىتـاي بۇ 

رايـونـغا كۆپـلهپ مهبـلهغ سـالـماقـچى بـولـسا، مهزكۇر رايـونـدىكـى يهرلـىك جـىددىيـلىكـنى بـىر تهرەپ قـىلـىشـقا مهجبۇر 

بولىدۇ. 
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كهلگۈسـى بـىر نهچـچه ئـاي ئـىچـىدە، خـىتـاي تـالـىبـان بـىلهن بـولـغان دىپـلومـاتـىك مۇنـاسـىۋىتـىنـى پـاكـىسـتان ئـارقـىلـىق 

كۈچهيـتىشـى مۇمـكىن. يېقىنـدا، پـاكـىسـتان ئـارمـىيهلهرئـارا ئـىسـتىخـبارات ئـىدارىسـىنـىڭ بـاشـلىقـى بـىلهن تـالـىبـانـنىڭ يۇقـىرى 

دەرىجـىلـىك رەھبىرى ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئۇچـرىشـىش پـاكـىسـتانـنىڭ تـالـىبـانـغا بـولـغان تهسـىرىنـىڭ ھېلىھهم كۈچلۈك 

ئـىكهنـلىكـىنـىڭ دااللـىتـىدۇر. پـاكـىسـتانـنىڭ كـابۇلـدىكـى ئهلـچىسـى مهنسۇر ئهھمهد خـان ئـالـدىنـقى ئـايـنىڭ ئـاخـىرىدا 

شۇنـداق دېدى: «(مۇقهررەر ھالـدا خـىتـايـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـان) رايـون ئـاالقـىسـى بـىزنـىڭ ئـافـغانـىسـتان رەھبهرلـىرى 

بـىلهن بـولـغان مۇزاكـىرىمـىزدىكـى مۇھىم مهزمۇنـالردىن بـىرىدۇر، ئۇ ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه بـىزنـىڭ ئـافـغانـىسـتان بـىلهن 

بـولـغان ئـىقـتىسـادىي ئـاالقـىمـىزنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـنىڭ چـارىسـىدۇر ... مهزكۇر مۇھىم تۈر، يهنـى <خـىتـاي - پـاكـىسـتان 

ئـىقـتىسـادىي كـارىدورى> ئـافـغانـىسـتان بـىلهن پـاكـىسـتان ئـارىسـىدا ئۇل مۇئهسـسهسه ۋە ئېنېرگـىيه بـاغـلىنـىشـى ئـورنـىتـىشـنى 

يـاخشـى پۇرسهت ۋە يـوشۇرۇن كۈچ بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ ... (شۇنـداقـال) جهنۇبـىي ئـاسـىيـا بـىلهن ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـى 

تۇتاشتۇرىدۇ». 

بۇنـىڭدىن سـىرت، تېخىمۇ كۆپ ئۇيغۇرالر پـاكـىسـتان، ئـافـغانـىسـتان ۋە ئـىرانـدىن قـوغـالپ چـىقـىرىلـىشـى مۇمـكىن. 

چۈنكـى، ئىـران بىـلهن خىـتاـي يېقىندـا «ئىـككـى تهرەپ رەھبهرلىـرىنىـڭ ئۆزئاـرا مۇناـسىـۋەتنـى چوـڭقۇرالشتـۇرۇش، شۇندـاقال 

<بـىر بهلـباغ، بـىر يـول تهشهببۇسـى> رامـكىسـى ئـىچـىدە، خـىلمۇخـىل سـاھهلهردىكـى ھهمـكارلـىق كۈچهيـتىشـتىن ئـىبـارەت 

ئـورتـاق ئـارزۇسـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش جهھهتـتىكـى غـايهت زور ھالـقىش سۈپـىتـىدە» 25 يـىلـلىق ھهمـكارلـىق كېلىشـىمـى 

ئىمزالىدى. 

يــىگــىرمه يــىل ئــىلــگىرى ئــامېرىكــا «تېرورلۇقــقا قــارشــى يهرشــارىۋى ئۇرۇش»نــى بــاشــلىغــانــدىن كېيىن، 

«ئهلـقائـىدە»نـىڭ ئهھۋالـى ئېغىر دەرىجـىدە نـاچـارالشـقانـىدى. ھالبۇكـى، «ئهلـقائـىدە»نـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدا قـايـتىدىن 

بـاش كۆتۈرۈشـى مۇقهررەر ھالـدا خـىتـايـنىڭ مهنـپهئهتـىگه تهھدىت ئېلىپ كېلىدۇ. چۈنـكى، «ئهلـقائـىدە» خـىتـايـنى 

«يـات»ال ئهمهس، ئـىالھسىزلـىق تهرغـىبـاتـچىسـى بـولـمىش كـاپـىرالر دەپ قـارايـدۇ. سـوۋېت - ئـافـغانـىسـتان ئۇرۇشـى 

مهزگـىلـىدە، ئـافـغانـىسـتان مۇجـاھىدلـىرى «ئهھلى كـىتـاب»تـىن يـاردەم تهلهپ قـىلـغانـىدى. ھالبۇكـى، خـىتـايـالر «ئهھلى 

كـىتـاب»قـا ئـوخشـىمـىغـاچـقا، ئۇالر بۇ رايـونـدىكـى جـىھادچـىالرنـىڭ يېڭى «يـىراقـتىكـى دۈشـمىنـى»گه ئـايـلىنـىپ قېلىشـى 

مۇمكىن. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 https://nationalinterest.org/blog/buzz/al - qaeda - could - throw
 - wrench - chinas - plans - afghanistan - 194986
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تورغا خۇرمار بولۇش ۋه ئۇنى داۋاالشتورغا خۇرمار بولۇش ۋه ئۇنى داۋاالشتورغا خۇرمار بولۇش ۋه ئۇنى داۋاالش

مىسلىسىز ئويغىنىش

ئېلزابېت خارتنېي 



تورغا خۇمار بولۇش ۋە ئۇنى داۋاالش 

ئېلزابېت خارتنېي 

تـور خۇمـارى (Internet addiction) قـىلـمىش خـاراكتېرلـىك خۇمـار (behavioral addiction) بـولۇپ، بۇ 

خـىل خۇمـارى بـارالر تۇرمۇشـتىكـى بېسىمـغا تـاقـابـىل تۇرۇشـنىڭ نـامۇۋاپـىق ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە تـور يـاكـى بـاشـقا تـور 

ئۈسكۈنـىلـىرىنـى ئـىشـلىتـىشـكه كۆنۈپ قـالـىدۇ. نۆۋەتـته، تـور خۇمـارى دۇنـيا مـىقـياسـىدا ـــ بـولۇپمۇ زور سـانـدىكـى كـىشـىلهر 

شۇنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان كـورېيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهردە ـــ كهڭ دائـىرىدە تـونۇلۇۋاتـىدۇ ۋە ئېتىراپ قـىلـىنـىۋاتـىدۇ. 

ھهتـتا، كـورېيه تـور خۇمـارىنـى دۆلهتـلىك سـاغـالمـلىق مهسـىلـىسـى دەپ ئېالن قـىلـدى. نۆۋەتـتىكـى تـور خۇمـارى 

تېمىسـىدىكـى تهتـقىقـاتـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئـاسـىيـادا ئېلىپ بېرىلـماقـتا. شۇنـداقـال، بۇ تېما شـىمـالـىي ئـامېرىكـا ۋە 

ياۋروپادىكى تهرەققىي تاپقان دۆلهتلهردىمۇ كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. 

تور خۇمارى توغرىسىدا بىلىشكه تېگىشلىك بهزى نۇقتىالر: 

1. تـور خۇمـارى نـوپۇزلۇق ئـاپـپاراتـالر تهرىپـىدىن رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـىنـغان روھىي تـوسـالغۇ ئهمهس. گهرچه 

تهتـقىقـاتـچىالر تـور خۇمـارىغـا دىيـاگـنوز قـويۇش ئۆلـچىمـىنـى بېكىتـكهن بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ ئۆلـچهمـلهر «روھىي تـوسـالغۇغـا 

دىيـاگـنوز قـويۇش ۋە سـىتـاتـىسـتىكـىالش قـولـالنـمىسـى»غـا (DSM - 5) كـىرگۈزۈلـمىگهن. ھالبۇكـى، تـور ئـويۇنـى 

تهرتـىپسـىزلـىكـى يهنـىمۇ ئـىچـكىرىلـىگهن ھالـدا تهتـقىق قـىلـىشـنىڭ شهرتـلىرى قـاتـارىغـا تـىزىلـغان بـولۇپ، تـور خۇمـارى 

مهخسۇس ساھه بولۇشقا قاراپ تهرەققىي قىلماقتا. 

2. تـور خۇمـارىنـىڭ كهم دېگهنـدە ئۈچ خـىل تـارمـاق تـىپـى بېكىتـىلـدى. بۇالر ۋىدىيـولۇق ئـويۇنـغا خۇمـار بـولۇش، 

توردىكى جىنسىي مهزمۇنالرغا خۇمار بولۇش ۋە تور قىمارىغا خۇمار بولۇش قاتارلىقالردۇر. 

3. بۇ سـاھهدىكـى تهتـقىقـات يۈزلـىنـىشـى بـارغـانسېرى (ئهقـلىيـفونـالرغـا ئـوخـشاش) كۆچـمه ئۈسكۈنـىلهرگه خۇمـار 

بـولۇش ۋە ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه تـور بېكهتـلىرىگه خۇمـار بـولۇش جهھهتـلهرگه مهركهزلهشـمهكـته. بۇ تـارمـاق تـىپـالر ئـارىسـىدا 

تهكـرارلـىق بـولۇشـى مۇمـكىن. مهسـىلهن، تـوردا قـىمـار ئـويـناش تـور ئـويۇنـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ، تـور ئـويۇنـلىرىدا بـولـسا 

شهھۋانىي ئېلېمېنتالر بولۇشى مۇمكىن. 
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4. تـور خۇمـارىنـى داۋالـىغـىلـى بـولسـىمۇ، مهخسۇس تـور خۇمـارىنـى داۋااليـدىغـان ئـاپـپاراتـالردىن پهقهت بـىر 

قانچىسىال بار. ئهمما، (باشقا تۈردىكى) خۇمارنى داۋاالشنى بىلىدىغان پىسخولوگالر بۇ جهھهتته ياردەم بېرەلهيدۇ. 

ئاالمهتلىرى 

تـور خۇمـارى (زەھهرلـىك چېكىمـلىك خۇمـارى دېگهنـلهرگه ئـوخـشاش) رەسـمىي خۇمـار سۈپـىتـىدە ئېتىراپ 

قـىلـىنـمىغـاچـقا، ئۇنـىڭغا دىيـاگـنوز قـويۇش قـىيـىنـغا تـوخـتىشـى مۇمـكىن. ھالبۇكـى، قـىلـمىش خـاراكتېرلـىك خۇمـار 

سـاھهسـىدىكـى بـىر قـانـچه داڭلىق مۇتهخهسسـىس نۆۋەتـتىكـى تـور خۇمـارىنـىڭ ئـاالمهتـلىرىنـى چۈشـىنـىشـىمـىزگه ئـىمـكان 

ياراتتى. تور خۇمارىنىڭ بارلىق تۈرلىرى تۆۋەندىكى تۆت ئېلېمېنتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ: 

تورنى ھهددىدىن زىيادە كۆپ ئىشلىتىش 

گهرچه بۇ سـاھهدىكـىلهر بـىردەك ھالـدا تـورنـى ھهددىدىن زىيـادە ئـىشـلىتـىش ئـاچقۇچلۇق ئـاالمهت دەپ قـارىغـان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ھېچكىم «كۈنـدە تـوردا قـانـچىلـىك ۋاقـىت سهرپ قـىلـىش ئۇنـى <ھهددىدىن زىيـادە> ئـىشـلهتـكهنـلىك 

ھېسابـلىنـىدۇ؟» دېگهن سـوئـالـغا ئېنىق جـاۋاب بېرەلـمهيـدۇ. گهرچه بۇ ھهقـتىكـى يېتهكـچى پـىكـىرلهردە 18 يـاشـتىن 

تۆۋەنـلهرنـىڭ كۈنـدە ئېكران ئـالـدىدا ئـىكـكى سـائهتـتىن ئـارتۇق ئـولتۇرمـاسـلىقـى تهۋسـىيه قـىلـىنـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما 

قۇرامـىغـا يهتـكهنـلهر تـوغـرىسـىدا رەسـمىي تهۋسـىيه يـوق. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، خـىزمهت يـاكـى ئۆگـىنـىش ئۈچۈن كـومپيۇتېر 

ئـىشـلىتـىدىغـان كـىشـىلهر ئۈچۈن «ئـىكـكى سـائهتـتىن ئېشىپ كهتـمهسـلىك» ئۆلـچىمـى ئهمهلـىيهتـكه ئۇيغۇن بـولـماسـلىقـى 

مۇمـكىن. بۇ سـاھهدە قهلهم تهۋرەتـكهن بهزى ئـاپـتورالر «زۆرۈرىيهت بـولـمىغـان ئهھۋالـدا» دېگهن شهرتـنى قـوشـقان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما تـورغـا خۇمـار بـولۇپ قـالـغانـالرغـا نـىسـبهتهن، كـومپيۇتېردا قـىلـىنـىدىغـان ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـى «زۆرۈر» 

بولۇشى مۇمكىن. 

تۆۋەنـدىكـىسـى تـور خۇمـارىنـى بـاھاالش قـورالـىدىكـى بـىر قـانـچه سـوئـال بـولۇپ، سـىزنـىڭ كۈنـدە زادى قـانـچىلـىك 

تور ئىشلىتىشنىڭ «زىيادە كۆپ» ھېسابلىنىدىغانلىقىنى مۆلچهرلىشىڭىزگه ياردەم بېرەلهيدۇ. 

تۆۋەندىكى ئىشالر تۇرمۇشىڭىزدا قانچىلىك تهكرارلىنىدۇ؟ 

توردا ئۆزىڭىز كۆزلىگهندىكىدىن ئۇزۇنراق ۋاقىت سهرپ قىلىسىز 

ئهتراپىڭىزدىكى كىشىلهر سىزنىڭ توردا بهك كۆپ ۋاقىت سهرپ قىلىۋەتكهنلىكىڭىز توغرىسىدا قاقشايدۇ. 

تورغا چىققان ۋاقتىڭىزدا «يهنه بىر نهچچه مىنۇت كۆرۈۋېتهي» دەيسىز ياكى شۇنداق دەپ ئوياليسىز. 
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توردا سهرپ قىلىدىغان ۋاقتىڭىزنى ئازايتىشقا تىرىشىسىز – يۇ، مهغلۇپ بولىسىز. 

تورغا قانچىلىك ۋاقىت سهرپ قىلغىنىڭىزنى (ئهتراپىڭىزدىكى كىشىلهردىن ۋەھاكازا) يوشۇرىسىز. 

ئهگهر سـىز يۇقـىرىدىكـى ئـىشـالرنـىڭ ھهرقـانـداقـىغـا كۈنـدە بـىرەر قېتىم دۇچ كهلسـىڭىز، دېمهك سـىز تـورغـا خۇمـار 

بولۇپ قالغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. 

 (withdrawal symptoms) خۇمارنى تاشلىغاندىن كېيىنكى ئاالمهتلهر

گهرچه ئهسـلىدە خۇمـارنـى تـاشـلىغـانـدىن كېيىنـكى ئـاالمهتـلهر ھاراق يـاكـى زەھهرلـىك چېكىمـلىكـكه ئـوخـشاش 

جـىسـمانـىي خۇمـارالرنـىڭ ئـاسـاسـى دەپ قـارالـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما تـور خۇمـارىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان قـىلـمىش 

خاراكتېرلىك خۇمارالردىمۇ خۇمارنى تاشلىغاندىن كېيىنكى ئاالمهتلهر كۆرۈلىدىغانلىقى بايقالدى. 

تـور خۇمـارىنـى تـاشـلىغـانـدىن كېيىنـكى كۆپ كۆرۈلـىدىغـان ئـاالمهتـلهر تـورغـا چـىقـالـمىغـانـدا ئـاچـچىقـلىنـىش، 

جـىددىيـلىشـىش ۋە چۈشكۈنـلىشـىش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدۇ. بۇ ئـاالمهتـلهر كـومپيۇتېر (يـاكـى يـانـفون) 

ئـىشـلىتهلـمىگهنـدە زېرىكـىش، مهنـىسـىزلـىك، كهيـپىيـات تۇراقسـىزلـىقـى، جـىددىيـلىشـىش ۋە سهپـرالـىق قـاتـارلـىق شهكـىلـلهردە 

ئىپادىلىنىشى مۇمكىن. 

 (Tolerance) چىداشلىقلىق

چـىداشـلىقـلىق (Tolerance ـــ ئهسـلىدە ھايۋانـالرنـىڭ يـاكـى ئۆسۈملۈكـلهرنـىڭ زەھهرلـىك مـاددىالرنـىڭ زىيـىنـىغـا 

ئۇزۇن مۇددەت بهرداشـلىق بېرىش ئـىقـتىدارىنـى كۆرسـىتـىدىغـان ئـاتـالغۇ بـولۇپ، بهدەنـنىڭ مهلۇم بـىر خـىل مـاددىغـا 

قـارشـى چـىداشـچانـلىق خۇسۇسـىيـىتـىگه ئـىگه بـولـغان ھالـىتـىنـى كۆرسـىتـىدۇ، ت) ئهسـلىدە ھاراق خۇمـارى ۋە زەھهرلـىك 

چېكىمـلىك خۇمـارىنـىڭ يهنه بـىر تـىپـىك ئـاالمـىتـى بـولۇپ، ئۇنـىمۇ تـور خۇمـارىغـىمۇ تهدبـىقـالشـقا بـولـىدىغـانـدەك قـىلـىدۇ. 

بۇنـى ئـابـونـتالر نۇقـتىسـىدىن كـومپيۇتېرغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك تېخىمۇ كۆپ غـىدىقـالشـنى ئـارزۇ قـىلـىش ۋە شۇنـىڭغا مـوھتاج 

بـولۇش، دەپ چۈشـىنـىشـكه بـولـىدۇ. يهنـى سـىز كـومپيۇتېر ئـالـدىدا ئۆتكۈزىدىغـان ۋاقـىتـنىڭ بـارغـانسېرى كۆپ بـولۇشـىنـى 

ئۈمـىد قـىلـىشـىڭىز ۋە نهتـىجـىدە ئۇ (يهنـى كـومپيۇتېر ۋە بـاشـقا ئۈسكۈنـىلهردە تـورغـا چـىقـىش) سـىزنـىڭ بـىردىنـبىر 

مهشغۇالتـىڭىزغـا ئـايـلىنـىشـى مۇمـكىن. تېخىمۇ كۆپ ۋاقـىتـنى تـوردا ئۆتكۈزۈش ئـىسـتىكـى سـىزنـىڭ تهپهككۇر 

جهريانىڭىزنىڭ ۋە پىالنىڭىزنىڭ ئاساسىي تېمىسىغا ئايلىنىشى مۇمكىن. 
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سهلبىر تهسىرلىرى 

ئهگهر كـىشـىنـىڭ تـور خۇمـارى ھهددىدىن زىيـادە كۈچـىيـىپ كهتـسه، تۆۋەنـدىكـىدەك بهزى سهلـبىي تهسـىرلهر 

كۆرۈلۈشكه باشاليدۇ: 

تـور خۇمـارىنـىڭ سهلـبىي تهسـىرلـىرىدىن بـىرى شۇكـى، سـىزنـىڭ تـوردىن خـالـىي كـىشـىلـىك مۇنـاسـىۋەتـلىرىڭىز 

بـولـماسـلىقـى، يـاكـى ئهسـلىدە يېقىن مۇنـاسـىۋەتـنى سـاقـلىشـىڭىز كېرەك بـولـغان (ئـاتـا – ئـانـا، ئۇرۇق – تۇغـقان، يېقىن 

دوسـت – بۇرادەر قـاتـارلـىق) كـىشـىلهر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـكه سهل قـاراپ قېلىشـىڭىز يـاكـى (بۇ جهھهتـتىكـى 

بىپهرۋالىقىڭىز سهۋەبلىك) كۆڭۈلسىزلىك كۆرۈلۈشى مۇمكىن. 

تـوردىكـى مۇنـاسـىۋەتـلهر تېز ۋە ئـاسـانـال تهرەقـقىي قـىالاليـدۇ ۋە ئۆزىنـىڭ مهۋھۇم خـاراكتېرى سهۋەبـلىك كـىشـىلهرنـى 

ئېغىر دەرىجـىدە غهپـلهتـته قـالـدۇرااليـدۇ. ھهتـتا، بهزىدە ئهھۋال شۇ دەرىجـىگه بـارىدۇكـى، تـوردا بـاشـقىالر بـىلهن 

ناشايان مۇناسىۋەت ئورناتقان ئادەم «مهن جورامغا ئاسىيلىق قىلمىدىم» دەپ قارايدۇ. 

تـورغـا ھهددىدىن زىيـادە كۆپ ۋاقـىت ئـاجـراتـقانـلىقـىڭىز سهۋەبـلىك، خـىزمهتـتىكـى دەرىجـىڭىز ۋە بـاشـقا 

مۇۋەپـپهقـىيهتـلىرىڭىز سهلـبىي تهسـىرگه ئۇچـرىشـى مۇمـكىن. شۇنـداقـال، سـىزدە كـومپيۇتېر ئـىشـلىتـىشـتىن بـاشـقا ھهر قـانـداق 

ئـىشـنى قـىلغۇدەك مـاغـدۇر قـالـماسـلىقـى مۇمـكىن. تـورغـا خۇمـار بـولۇپ قـالـغانـالر ئـادەتـته كـومپيۇتېرنـىڭ ئـالـدىدا كېچىلهپ 

مهشغۇالت قىلىپ، ئۇيقۇسىزلىق سهۋەبلىك ھالسىراپ كېتىدۇ. 

ئـىقـتىسـادىي ئهھۋالـىڭىزمۇ تهسـىرگه ئۇچـرايـدۇ، بـولۇپمۇ تـور قـىمـارىغـا، تـوردا مـال سېتىۋېلىشـقا خۇمـار بـولۇپ 

قالسىڭىز، تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ. 

بالىالردىكى تور خۇمارى 

بـالـىالر ۋە ئۆسمۈرلهردىكـى تـورغـا خۇمـار بـولۇش مهسـىلـىسـى كـىشـىنـى تېخىمۇ بهك تهشۋىشـلهنـدۈرىدۇ. بـالـىالردا 

كـومپيۇتېردىن تـوغـرا پـايـدىلـىنـىش بـىلـىمـلىرى ۋە ئېڭى كهمـچىل، شۇنـداقـال ئۇالر ئـىنتېرنېتنىڭ ئۆزلـىرىگه ئېلىپ 

كېلىدىغـان يـوشۇرۇن زىيـىنـىنـىمۇ بـىلـمهيـدۇ. ھازىر كۆپـىنـچه بـالـىالر كـومپيۇتېر ئـىشـلىتـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه، ھهتـتا 

بالىالر ۋە ئۆسمۈرلهرنىڭ يانفون ئېلىپ يۈرۈشىمۇ ئادەتتىكى ئىش بولۇپ قالدى. 

گهرچه بۇ ئـاتـا - ئـانـىالر بـىلهن بـالـىالرنـى جـىددىي ئهھۋالـدا ئۆزئـارا ئـاالقـىلـىشـىش ئـىمـكانـىيـىتـىگه ئـىگه قـىلـغانـلىقـى 

سهۋەبـلىك ئـاتـا – ئـانـىالرنـى خـاتـىرجهم قـىلسـىمۇ، ئهمـما بـالـىالردىكـى بۇ خـىل ھهر ۋاقـىت تـورغـا چـىقـىش ئـىمـكانـىيـىتـى 

ئۇالرنى تولىمۇ ئېغىر ۋە رېئال خهۋپلهرگه دۇچار قىلىدۇ. 
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بـالـىالر ئۇزۇن مۇددەت تـورغـا بـاغـلىنـىشـقا ئـادەتـلىنـىپ قـالـغاچـقا، ئۇالرنـىڭ ئهتـراپـىدىكـى دۇنـيا بـىلهن بـولـغان 

ئاالقىسى ئۈزۈلدى. 

كـومپيۇتېرى ۋە تـورغـا چـىقـىش ئـىمـكانـىيـىتـى بـار بـالـىالرنـىڭ ـــ زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى سۈپـىتـىدىمۇ، 

جىنايهتچى سۈپىتىدىمۇ ـــ تور زوراۋانلىقىغا قاتنىشىش خهۋپى يۇقىرى بولىدۇ. 

ئـىنتېرنېتنى نـامۇۋاپـىق ئـىشـلىتـىدىغـان بـالـىالرنـىڭ يـانـفونـىنـى تـوردىكـى شهھۋانـىي مهزمۇنـالرنـى كۆرۈشـكه ۋە بـاشـقا 

شهھۋانىي قىلمىشالر بىلهن شۇغۇللىنىشقا ئىشلىتىش ئېھتىماللىقى تېخىمۇ يۇقىرى. 

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا، تـور ئـويۇنـى ئـويـنايـدىغـان بـالـىالر دائـىم ئۆزى بـىلهن بـىر گۇرۇپـپىدىكـىلهرنـى قـولـالش يـاكـى ئـويۇن 

مــاھارىتــىنــى ئۆســتۈرۈش ئۈچۈن ئۇزۇن مۇددەت ئــويۇن ئــويــناشــقا مهجبۇر بــولــىدۇ. بۇ رەۋىشــته، ئېنىق ۋاقــىت 

چهكـلىمـىسـىنـىڭ كهمـچىل بـولۇشـى بـالـىالرنـى ئـاسـانـال ۋىدىيـولۇق ئـويۇنـالرغـا خۇمـار قـىلـىپ قـويـىدۇ. بۇ يهنه سـاغـالم 

ئـىجـتىمـائـىي مۇنـاسـىۋەتـنىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا دەخـلى يهتكۈزۈپ، بـالـىالرنـىڭ يـالغۇز قېلىشـىغـا ۋە زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىشـىغـا 

سهۋەب بولۇشى مۇمكىن. 

بـالـىالر ۋە ئۆسمۈرلهرنـىڭ كۈنـدە ئېكران ئـالـدىدا ئۆتكۈزىدىغـان ۋاقـتىنـىڭ ئـىكـكى سـائهتـتىن ئېشىپ كهتـمهسـلىكـى 

تهۋسىيه قىلىنىدۇ. 

ئهگهر تورغا خۇمار بولۇپ قالغان بولسام، قانداق قىلىمهن؟ 

ئهگهر ئۆزىڭىزدە يـاكـى ھامـىيـلىقـىڭىزدىكـى (بـالـىڭىز ۋەھاكـازا) بـىرىدە تـور خۇمـارىنـىڭ ئـاالمهتـلىرى بـارلـىقـىنـى 

بـايـقىسـىڭىز، دوختۇردىن يـاردەم سـوراڭ. دوختۇر سـىزگه تـور خۇمـارىنـى داۋاالش ئـامبۇالتـورىيهسـى، پـىسـخولـوگ ۋە بـاشـقا 

داۋالـىغۇچـىالرنـى تـونۇشـتۇرۇشـتىن بـاشـقا، سـىزدە بـار بـولۇشـى مۇمـكىن بـولـغان چۈشكۈنلۈك يـاكـى ئـىجـتىمـائـىي تهشۋىش 

قاتارلىق يوشۇرۇن مهسىلىلهرنى داۋاالش ئۈچۈن دورا يېزىپ ياكى داۋاالش ئۇسۇللىرىنى بېكىتىپ بېرىدۇ. 

تـور خۇمـارى خـىزمهت خۇمـارى، تېلېۋىزور خۇمـارى ۋە ئهقـلىيـفون خۇمـارى قـاتـارلـىق بـاشـقا قـىلـمىش خـاراكتېرلـىك 

خۇمارالر بىلهنمۇ ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.verywellmind.com/internet - addiction - 4157289
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تارىخ ۋه بىز

خىتاينىڭ تۇنجى ئاتوم بومبىسى ھېكايىسى 
جېيمىس كارتېر  



خىتاينىڭ تۇنجى ئاتوم بومبىسىنىڭ ھېكايىسى 

  

تارىخشۇناس جېيمىس كارتېر (ئامېرىكا) 

خىتاي تارىخىدىكى بۇ ھهپته: 1964 – يىلى 16 – ئۆكتهبىر 

خـىتـاي رەھبهرلـىرى پۈتۈن دىقـقىتـىنـى پهرداز ئۈسـتىلـىنـىڭ ئـالـدىدا ئـولتۇرۇپ، چېچىنـىڭ ئۆرۈلۈپ بـولۇشـىنـى 

سـاقـالۋاتـقان «چيۇ خـانـقىز»غـا مهركهزلهشـتۈرگهنـىدى. ئۇنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـىنـسانـالر نـورمـال ئـولتۇراقـالشـقان 

رايـونـالردىن نۇرغۇن ئېنگلىز مـىلـى يـىراقـلىقـتىكـى قۇملۇقـنىڭ ئـىچـىگه جـايـالشـقان «پهرداز ئۈسـتىلـى» خۇددى مهزكۇر 

گـىرىم قـىلـىش تهرتـىپـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان پهۋقۇلـئاددە بـىخهتهرلـىك تهدبـىرلـىرىگه ئـوخـشاشـال ئۆزگـىچه ئـىدى. ئهگهر بۇ 

«ئۆرۈمه»دىن چاتاق چىقسا، خىتاي دۇنيا جامائهتچىلىكىنىڭ ئالدىدا ئېغىر سهتچىلىككه قاالتتى. 

ھالبۇكـى، شۇ كۈنـى چۈشـتىن كېيىن، خـىتـاي ۋاقـتى سـائهت ئۈچـته، «چيۇ خـانـقىز» كۆزنـى قـامـاشـتۇرغۇدەك 

چـاقـنىغـان نۇر ئـىچـىدە پـارتـلىدى، ئـارقـىدىنـال گۈمـبهمهدەكسـىمـان بۇلۇت شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شهرقـىي رايـونـىنـىڭ 

ئاسمىنىغا كۆتۈرۈلدى. 

ئهلۋەتـته، «چيۇ خـانـقىز» بـىر ئـادەمـنىڭ ئـىسـمى بـولـماسـتىن، خـىتـايـنىڭ تۇنـجى ئـاتـوم بـومـبىسـىنـىڭ كـود ئـىسـمى 

ئـىدى. ئۇ 1964 - يـىلـى 10 - ئـايـنىڭ 16 - كۈنـى، 102 مېتىر ئېگىزلـىكـتىكـى مۇنـار («پهرداز ئۈسـتىلـى»)نـىڭ 

ئۈستىدە، «ئۆرۈمه» (پارتلىتىش ئهسۋابى) تهرىپىدىن پارتلىتىلدى. 

يېقىنـدىن بۇيـان، ئۇيغۇرالر ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـاشـقا مۇسۇلـمانـالرغـا قـىلـىنـغان ۋەھشىي جـىنـايهتـلهر 

تـوغـرىسـىدىكـى خهۋەرلهر ۋە (شۇنـىڭغا قـارشـى) ئـىنـكارالرنـىڭ خـىتـايـنىڭ دىپـلومـاتـىك مۇنـاسـىۋىتـىگه كۆلهڭگه تـاشـلىشـىغـا 

ئهگـىشـىپ، دۇنـيانـىڭ دىقـقهت - نهزىرى پـات – پـاتـال شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا مهركهزلـىشـىپ تۇردى. بۇ ھهپـته، بـىز 

ئۆتمۈشـته خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھهرىكـىتـى دۇنـيانـىڭ دىقـقىتـىنـى قـوزغـىغـان يهنه بـىر پهيـتنى 

كۆزدىن كهچۈردۇق، ئهيـنى ۋاقـىتـتا خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى يـادرو قـورالـىغـا ئـىگه بهشـىنـچى (شۇنـداقـال ئهڭ ئـاخـىرقـى 

رەسمىي ئېتىراپ قىلىنغان) دۆلهتكه ئايالنغانىدى. 

مـاۋ زېدۇڭ 1955 - يـىلـىال خـىتـايـنىڭ يـادرو قـورالـىغـا ئېرىشـىش غهرىزىنـى ئـىزھار قـىلـغانـىدى. بـولۇپمۇ 1954 ~ 

1955 - يـىلـلىرى تهيۋەن بـوغۇزى كـرىزىسـى مهزگـىلـىدىكـى (ئـامېرىكـادىن كهلـگهن) يـادرو قـورالـلىرى تهھدىتـى مـاۋ 

زېدۇڭنى ئـاتـوم قـورالـى بـولـمىسـا، خـىتـاي ئۆزىنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـىمۇ قـوغـدىيـالـمايـدىغـانـلىقـىغـا ئـىشهنـدۈرۈشـته ئـىنـتايـىن 

مۇھىم رول ئوينىغانىدى. نهتىجىدە، خىتاي بۇ جهھهتته سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ياردەم تهلهپ قىلدى. 

شۇنـىڭدىن كېيىن نېمه ئـىشـالر يۈز بهرگهنـلىكـى تـوغـرىسـىدىكـى ئـاسـاسـلىق ئېنگلىزچه مهنـبه جـون ۋىلـسون لېۋىس 

(John Wilson Lewis) ۋە شۆ لـىتهي (Xue Litai) بـىرلـىشـىپ يـازغـان، 1988 - يـىلـى نهشـر قـىلـىنـغان «خـىتـايـنىڭ 
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 (Taylor Fravel) دېگهن كـىتـاب بـولسـىمۇ، ئهمـما تـايـلور فـراۋېلنىڭ (China Builds the Bomb) «بـومـبا يـاسـىشـى

2019 - يـىلـى نهشـر قـىلـىنـغان «ئـاكـتىپ مۇداپـىئه» (Active Defense) دېگهن كـىتـابـى تېخىمۇ كۆپ ۋە يېڭى 

تهپسـىالتـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان. بۇ ئـىكـكى كـىتـاب بـىرلـىكـته، ئۆز كـىمـلىكـىنـى تېپىش ئۈچۈن كۈرەش قـىلـىۋاتـقان بـىر 

دۆلهتتىكى سىياسهت، ئىلىم - پهن ۋە ئىستراتېگىيهنىڭ كېسىشىش نۇقتىسىنى تهسۋىرلىگهن. 

خـىتـايـنىڭ يـادرو پـىالنـى خـىتـاي - سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ھهمـكارلـىقـىنـىڭ يۇقـىرى پهلـلىسـىدە بـاشـالنـغانـىدى. 1957 

- يـىلـى (10 - ئـايـنىڭ 15 - كۈنـى) ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدا ئـىمـزاالنـغان ئـومۇميۈزلۈك كېلىشـىمـدە ـــ ھېچ 

بـولـمىغـانـدا مـاۋ زېدوڭنىڭ چۈشهنـچىسـىدە ـــ يـادرو ئـوق بېشى پـروتـوتـىپـى ھهمـدە ئۇالرنـى قـانـداق يـاسـاش ھهقـقىدىكـى 

تهپسـىلـىي پـىالنـالر بـىلهن تهمـىنـلهشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان كهڭ كۆلهمـلىك ھهمـكارلـىق تـوغـرىسـىدا ۋەدىلهر بېرىلـدى. 

ئـارقـىدىنـال، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بۇ پـىالنـنىڭ ئۇرانـنى قـويۇلـدۇرۇشـتىن تـارتـىپ قـورال اليـىھهلهشـكىچه بـولـغان بـارلـىق 

ھالقىلىرىدا خىتاي بىلهن ئاكتىپ ھهمكارلىشىشقا باشلىدى. 

ئهمـما خـىتـاي بـىلهن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئـوتتۇرىسـىدا (ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدىكـىگه) ئـوخـشاش ئهھۋال 

يۈز بهرگهنـلىكـى ئۈچۈن، بۇ ھهمـكارلـىق ئۈزۈلۈپ قـالـدى. نـىكـىتـا خـرۇشېۋ (Nikita Khrushchev) مـاۋ زېدوڭدىن 

گۇمـانـالنـدى، شۇنـداقـال خـىتـايـنىڭ ھىنـدىسـتان، تهيۋەن قـاتـارلـىق دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان تـوقۇنۇشـتىكـى قـىلـمىشـلىرىنـى 

ئـىغۋاگهرچـىلـىك، تهلۋىلـىك دەپ قـارىدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، خـرۇشېۋ دىقـقىتـىنـى دۆلهت ئـىچـىدىكـى 

مهسـىلـىلهرگه (ۋە ئۆزىنـىڭ سـىيـاسـىي ئـىسـتىقـبالـىغـا) تېخىمۇ بهك مهركهزلهشـتۈردى ھهمـدە غهربـكه بـولـغان دۈشـمهنـلىك 

پـوزىتسـىيهسـىنـى يۇمـشاتـتى. 1959 - يـىلـى 6 - ئـايـدا، خـرۇشېۋ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ يـادرو پـىالنـىغـا 

قـىلـىۋاتـقان يـاردىمـىنـى رەسـمىي بـىكـار قـىلـدى. بۇنـىڭدىن غهزەپـلهنـگهن خـىتـاي ئۆزىنـىڭ بـومـبىسـىنـى يـاسـاپ چـىقـىشـقا 

قايتىدىن بهل باغالپ، بۇ تۈرگه «596» (1959 - يىلى 6 - ئاي) دەپ ئىسىم قويدى. 

ئهمـما، خـرۇشېۋنـىڭ قـارارى خـىتـاي رەھبهرلـىرىنـى تهلتۆكۈس ئـاالقـىزادە قـىلـىۋېتهلـمىدى. چۈنـكى، خـىتـاي (سـوۋېت 

– خـىتـاي) ئـىكـكى دۆلهت ھهمـكارلـىشـىۋاتـقان مهزگـىلـلهردىال، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى يـاردىمـىنـى تـوخـتاتـقان تهقـدىردىمۇ، 

يـادرو قـورالـلىرىنـى يـاسـاش ئـىشـلىرىنـى داۋامـالشـتۇراالش ئۈچۈن پـاراللېل پـىالنـدىن بـىرنـى ئـىجـرا قـىلـىۋاتـقانـىدى. بۇ پـىالن 

1959 - يـىلـدىن كېيىن تېز تهرەقـقىيـات بـاسقۇچـىغـا كـىردى. شۇ يـىلـى كۈزدە، يهنـى خـرۇشېۋ خـىتـاي بـىلهن ھىنـدىسـتان 

ئـوتتۇرىسـىدىكـى چېگرا تـوقۇنۇشـىنـى «ئهخـمىقـانه» ۋە «ئهپسۇسـلىنـارلـىق» دەپ ئهيـىبـلهۋاتـقان مهزگـىلـدە، لـوپـنور (يـادرو) 

سىناق مهيدانى پۈتتۈرۈلدى. 

شۇنـداق بـولۇشـىغـا قـارىمـاسـتىن، خـىتـايـنىڭ يـادرو قـورالـى پـىالنـلىغۇچـىلـىرى يهنـىال غـايهت زور خـىرىسـقا دۇچ 

كهلـگهن بـولۇپ، بۇنـىڭ ئـىچـىدە تېخنىكـىلـىق مهسـىلـىلهرمۇ بـار ئـىدى. چۈنـكى قـىسـمهن قۇراشـتۇرۇلـغان يـاكـى ئـالـدىراپ 

چۇۋۇلـغان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئۈسكۈنـىلـىرىنـىڭ ئـىشـلىتـىلـىشـچانـلىقـىنـى قـايـتىدىن بـاھاالپ چـىقـىشـقا تـوغـرا كېلهتـتى. خـىتـاي 

ئـىنـژېنېرلـىرى بۇ جهريـانـغا مۇنـاسـىۋەتـلىك يـىپ ئۇچـىنـى تېپىش ئۈچۈن، (ئۆزىنـىڭ قـولـىدا بـار بـولـغان) سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ھۆجـجهتـلىرىنـى پهۋقۇلـئاددە ئـىنـچىكـىلـىك بـىلهن قـايـتىدىن كۆزدىن كهچۈرۈپ چـىقـتى. بـولۇپمۇ، سـوۋېت 
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ئـىتـتىپـاقـى يـاردىمـىنـى تـوخـتاتـقانـدا، يـادرو قـورالـىنـى يـاسـاپ چـىقـىش ئۈچۈن زۆرۈر بـولـغان لهنـجوۋدىكـى ئۇران قـويۇلـدۇرۇش 

زاۋۇتى تېخى تامامالنمىغانىدى. 

ئهلۋەتـته، خـىرسـالرنـىڭ ھهمـمىسـىال تېخنىكـىلـىق يـاكـى سـىرتـتىن كهلـگهن ئهمهس ئـىدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

يـاردىمـىنـى تـوخـتىتـىشـى خـىتـايـنىڭ كۆپ قـىسـىم جـايـلىرىنـى ئـاچـارچـىلـىق ۋە مـالـىمـانـچىلـىقـقا دۇچـار قـىلـغان ئـاپهت 

خـاراكتېرلـىك «چـوڭ سهكـرەپ ئـىلـگىرىلهش» مهزگـىلـىگه تـوغـرا كهلـگهنـىدى. نهچـچه ئـون مـىلـيون ئـادەم ئـاچ قېلىۋاتـقان 

ئهھۋالـدا، يۇقـىرى تېخنىكـىلـىق قـورالـالرغـا غـايهت زور مهبـلهغ سېلىش قـارارى ھهم دۆلهتـنىڭ ئۆز نـىشـانـىنـى ئـىشـقا 

ئـاشۇرۇشـقا تهلۋىلهرچه كـىرىشـىپ قـالـغانـلىقـىنـىڭ، ھهم خهلـقنىڭ بهخـت - سـائـادىتـىنـى رەھىمسـىزلهرچه نهزەردىن سـاقـىت 

قىلغانلىقىنىڭ دااللىتى ئىدى. 

تـوسـالغۇالرنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، خـىتـايـنىڭ ئـاتـوم بـومـبىسـى تهتـقىقـاتـىنـىڭ سۈرئـىتـى كۆزەتكۈچـىلهرنـى ھهيـران 

قـالـدۇرغـانـىدى. جـورج ۋاشـىڭتون ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى دۆلهت بـىخهتهرلـىك ئـارخـىپـخانـىسـىدىكـى ھۆجـجهتـلهردە 

كۆرسـىتـىلـىشـچه، ئهيـنى چـاغـدا خـىتـاي يـادرو ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه بـولۇشـقا ئـازال قـالـغاچـقا، ئـامېرىكـا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ۋە 

تهيۋەنـدىكـى تهھلىلـچىلهر ئـاالقـزادە بـولۇپ كېتىشـكهنـىدى. (ئهيـنى چـاغـدا ھېلىھهم ب د ت خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـىدىكـى 

بهش دۆلهتـنىڭ بـىرىگه ۋەكـىلـلىك قـىلـىدىغـان) تهيۋەن ھۆكۈمـىتـى ئـامېرىكـانـى ـــ بۈگۈنـكى ئـىران ۋە چـاۋشـيهنـنىڭ 

يـادرو قـورال تهرەقـقىيـاتـىنـى چهكـلهش تـوغـرىسـىدىكـى مۇنـازىرىلهردىكـىگه ئـوخـشاپ كېتىدىغـان ئـىبـارىلهر ئـارقـىلـىق ـــ 

خـىتـايـنىڭ ئـاتـوم قـورالـلىرى تهرەقـقىيـاتـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىش ئۈچۈن ئۇنـىڭ يـادرو ئهسـلىھهلـىرىگه قـارشـى تهدبـىر قـولـلىنـىشـقا 

چـاقـىردى. تهيۋەن رەھبهرلـىرى 1964 - يـىلـى 4 - ئـايـغا كهلـگهنـدىمۇ (خـىتـايـنىڭ ئـاتـوم بـومـبىسـى سـىنـىقـىغـا ئـالـته ئـاي 

قـالـغانـدا)، يهنـىال ئـامېرىكـانـى ھاۋا ھۇجۇمـى ئـارقـىلـىق بېيجىڭنىڭ يـادرو پـروگـرامـمىسـىنـى بـىتـچىت قـىلـىشـقا 

ئۈندىگهنىدى. 

خـىتـاي ئـاتـوم بـومـبىسـى سـىنـىقـىنـى تـامـامـلىغـانـدىن كېيىن، بـىر پـارچه بـايـانـات ئـارقـىلـىق نـاھايـىتـى تېزال دۇنـياغـا 

شۇالرنى جاكارلىدى: 

خـىتـاي 1964 - يـىلـى 10 - ئـايـنىڭ 16 - كۈنـى، بېيجىڭ ۋاقـتى سـائهت 15:00 ته، بـىر دانه ئـاتـوم 

بومبىسىنى پارتالتتى ۋە شۇ ئارقىلىق تۇنجى قېتىملىق يادرو سىنىقىنى مۇۋەپپهقىيهتلىك ئېلىپ باردى. 

بۇ خـىتـاي خهلـقىنـىڭ ئۆزلـىرىنـىڭ دۆلهت مۇداپـىئه ئـىقـتىدارىنـى كۈچهيـتىش ۋە ئـامېرىكـا جـاھانـگىرلـىكـىنـىڭ يـادرو 

پوپوزىسى ۋە يادرو تهھدىتى سىياسىتىگه قارشى كۈرىشىدە قولغا كهلتۈرگهن زور نهتىجىسىدۇر. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى يهنه ئۆزىنـىڭ شۇنـىڭدىن بـىر يـىل ئـىلـگىرىكـى، ئـامېرىكـا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ۋە ئهنـگلىيه 

«يـادرو سـىنـىقـىنـى قـىسـمهن چهكـلهش كېلىشـىمـى» ئـىمـزالـىغـانـدا ئـوتتۇرىغـا قـويـغان تهكـلىپـىنـى تهكـرارالپ، يـادرو 

قـورالـلىرىغـا ئـىگه بـارلـىق ئـاسـاسـلىق دۆلهتـلهرنـى (بۇ ۋاقـىتـتا خـىتـاي ئۆزىمۇ شۇنـىڭ ئـىچـىدە ئـىدى) ئۆزلـىرىدە بـار ئـاتـوم 

قوراللىرىنىڭ ھهممىسىنى يوقىتىشقا ۋەدە بېرىشكه ئۈندىدى. 
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ئـاتـوم بـومـبىسـى سـىنـىقـىدىن كېيىن ـــ خـىتـاي شۇنـىڭدىن كېيىنـكى يـىلـالردا بـالـلىسـتىك بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا 

سـىنـىقـى ۋە ھىدرو (ۋودورود) بـومـبىسـى سـىنـىقـىمۇ ئېلىپ بـاردى ـــ تهدبـىر بهلـگىلـىگۈچـىلهر بهس - بهسـته يېڭى 

ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ۋەزىيهتـنى قـايـتىدىن مۆلـچهرلهشـكه كـىرىشـتى. گهرچه مـاۋ زېدوڭ ئـامېرىكـانـىڭ ئـاتـوم بـومـبىسـىنـى 

«قهغهز يــولۋاس» دەپ تهسۋىرلــىگهن بــولســىمۇ، ئهمــما 1960 - ۋە 1970 - يــىلــالردا، خــىتــايــنىڭ يــادرو 

ئـىسـتراتېگىيهسـى ھهم ئـامېرىكـاغـا، ھهم سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تهڭ قـارىتـىلـدى. ھالبۇكـى، ھهر ئـىكـكى تهرەپـكه قـارىتـا، 

خىتاي «چۆچۈتۈپ قويۇش»تىن ئىبارەت ئاساسلىق تهھدىت نىشانىغا يهتكهندەك قىالتتى. 

فـراۋېل كـىتـابـىدا خـىتـايـنىڭ يـادرو ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ بـاشـقا ھهربـىي ئـىسـتراتېگىيهدىن پهرقـلىق ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئـىلـگىرى سۈرىدۇ، چۈنـكى خـىتـايـنىڭ ئهنـئهنـىۋى ھهربـىي ئـىسـتراتېگىيهسـى ۋاقـىتـنىڭ ئۆتۈشـىگه ئهگـىشـىپ ئۆزگـىرىپ 

تۇرغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ يـادرو ئـىسـتراتېگىيهسـى 1964 - يـىلـىدىن بۇيـان ئـاسـاسهن ئۆزگـىرىپ بـاقـمىغـانـىدى. 

«چۈنـكى، خـىتـايـنىڭ يـادرو ئـىسـتراتېگىيهسـىنـى بېكىتـىش ھوقۇقـى ئهزەلـدىن خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـىگه تـاپشۇرۇلۇپ 

بـاقـمىغـان. خـىتـايـنىڭ يـادرو ئـىسـتراتېگىيهسـى ئـاسـاسـلىقـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـالـىي رەھبهرلـىرىنـىڭ يـادرو قـورالـى 

تـوغـرىسـىدىكـى كۆز قـارىشـىغـا بـاغـلىقتۇر. بۇ رەھبهرلهر يـادرو قـورالـلىرىنـىڭ ئۈنۈمـى پهقهت يـادرو تهھدىتـى يـاكـى 

ھۇجۇمـىنـى تـوسۇش بـىلهنـال چهكـلىنـىدۇ، دەپ قـارىغـانـلىقـتىن، خـىتـايـنىڭ يـادرو ئـىسـتراتېگىيـىسـى ئهنـئهنـىۋى ھهربـىي 

ئـىسـتراتېگىيهلهر بـىلهن بـىرلهشـتۈرۈلـمهسـتىن، كـاپـالهتـكه ئـىگه ئۆچ ئېلىش ھهرىكـىتـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـقىال مهركهزلهشـكهن» 

دەپ يازىدۇ فراۋېل. 

خـىتـايـنىڭ يـادرو پـروگـرامـمىسـىنـىڭ ئـىكـكى خـىل مـىراسـى بۈگۈن تـاراتقۇالرنـىڭ بـاش بهتـلىرىدىن چهتـته قـالـغان 

بـولـغاچـقا، بۇ يهردە تـىلـغا ئېلىپ ئۆتۈشـكه ئهرزىيـدۇ. بـىرىنـچىسـى، تهيۋەنـنىڭ تهقـدىرىنـى چۆرىدىگهن «سۆز ئۇرۇشـى» 

داۋامـلىشـىۋاتـىدۇ ۋە بـارغـانسېرى كهسـكىنـلىشـىۋاتـىدۇ، بۇ ھهقـىقـىي ئۇرۇشـنىڭ كۆلهڭگىسـى تـوغـرىسـىدىكـى مۇنـازىرىلهرنـى 

بـارغـانسېرى ئۇلـغايـتماقـتا. شهك - شۈبھىسـىزكـى، ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـايـنىڭ بـىردەك يـادرو ئـىقـتىدارىغـا ئـىگه ئـىكهنـلىكـى 

بۇ تـوقۇنۇشـنىڭ خـاراكتېرىنـى تېخىمۇ ئېغىرالشـتۇرۇۋەتـتى (گهرچه بهزىلهر ھهر ئـىكـكى تهرەپ يـادرو تهھدىتـى ئـارقـىلـىق 

قارشى تهرەپنى چۆچۈتۈش مهقسىتىگه يېتىپ، ئاشكارا ئۇرۇشنىڭ ئالدىنى ئالدى، دېيىشى مۇمكىن).  

ئـىكـكىنـچىسـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاتـوم بـومـبىسـى سـىنـاق مهيـدانـى چـوڭقۇر ۋە ئۇزاقـقىچه داۋامـلىشـىدىغـان 

تهسـىرگه ئـىگه. ئۇيغۇر دوختۇر ئهنۋەر تـوخـتى ۋە يـاپـونـىيهلـىك فـىزىكـا ئـالـىمـى جۇن تـاكـادا (Jun Takada) شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاتـوم سـىنـاقـلىرىنـىڭ سـاالمهتـلىكـكه بـولـغان تهسـىرىنـى خـاتـىرىلهش مهقسـىتـىدە يـاپـونـىيهنـىڭ سـاپـپورو 

شهھىرىدە «لـوپـنور» تۈرىنـى تهسـىس قـىلـدى. تـاكـاتـا «ئـىلـمىي ئـامېرىكـالـىقـالر» (Scientific American) ژۇرنـىلـىنـىڭ 

زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا تهخـمىنهن 200 مـىڭدەك كـىشـىنـىڭ ئۇ يهردە ئېلىپ بېرىلـغان سـىنـاقـالر 

نهتـىجـىسـىدە ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـغان بـولۇشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئهڭ يۇقـىرى رادىئـاتسـىيه 

مـىقـدارىنـىڭ چېرنـوبـىلـدىكـى رېئاكـتىپ قـازىنـىدىكـى مـاددىالر ئېرىگهن چـاغـدىكـىدىنمۇ ئېشىپ كهتـكهنـلىكـىنـى بـايـان 

قـىلـدى. ئهنۋەر تـوخـتى يـادرو زەررىچـىلـىرىنـىڭ بـىر ھهپـته داۋامـالشـقان «چـاڭ - تـوزانـى»نـى تهسۋىرلهپ، شهرقـىي 
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تۈركـىسـتانـدا راك كېسىلـىگه گـىرىپـتار بـولۇش نـىسـبىتـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـوتتۇرىچه سهۋىيـىسـىدىن 30 ~ 35 پـىرسهنـت 

يۇقىرى ئىكهنلىكىنى مۆلچهرلىدى. 

خـىتـايـنىڭ (خهلـقئارا تهرىپـىدىن بـايـقالـغان) ئهڭ ئـاخـىرقـى يـادرو سـىنـىقـى 1996 - يـىلـى ئېلىپ بېرىلـغان بـولۇپ، 

شۇنىڭدىن بىر قانچه ئاي كېيىنال «يادرو سىنىقىنى ئومۇميۈزلۈك چهكلهش كېلىشىمى» ئىمزاالنغان. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

 /https://supchina.com/2021/10/13/the - story - of - chinas - first - atomic - bomb
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ئۆزلىكىدىن ئۆگىنىش توغرىسىدا 25 ھېكمهت 

ھېكمهتلهر



ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش توغرىسىدىكى ئهقلىيه سۆزلهر 

1. شۇنـىڭغا قهتـئىي ئـىشـىنـىمهنـكى، ئۆزلۈكـىدىن ئۆگـىنـىش بـىردىنـبىر ھهقـىقـىي 
مائارىپ شهكلىدۇر. ــ ئىساك ئاسىموۋ 

Self-education is, I firmly believe, the only kind of education 
there is. 

Isaac Asimov 

2. مهن ئۆگهنلىرىمنىڭ ھهممىسىنى كىتابتىن ئۆگهنگهن. ـــ ئابراھام لىنكېن 

All I have learned, I learned from books. 

Abraham Lincoln 

3. بـاشـقىالر تهرىپـىدىنـال تهربـىيهلـىنـىدىغـان ئـىنـسان مـائـارىپ تهربـىيهسـى كۆرمـىگهن 
ئـىنـسانـدۇر؛ سـىز ئۆزلۈكـىڭىزدىن ئۆگهنـمىسـىڭىز، ھهقـىقـىي مهنـىدە مـائـارىپ تهربـىيهسـى 

كۆرگهن ھېسابالنمايسىز. ـــ ئېلمار ھۈسهين 

A person who is only educated by others is an uneducated 
person; without self-education, you will not be able to get an 
education in the strict sense of the word. 

Elmar Hussein 

4. بـىلـىم سـاھهسـىدىكـى بـىسهرەمـجانـلىق شۇكـى، بـاشـقىالرنـى تهربـىيهلهش بـىلهن 
ئالدىراش كىشىلهرنىڭ ئۆز - ئۆزىنى تهربىيهلىگۈدەك ۋاقتى يوق. ـــ ئوسكار ۋايىلد 

The nuisance of the intellectual sphere is the man who is so 
occupied in trying to educate others, that he has never had any time to 
educate himself 
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Oscar Wilde 

5. ئهڭ كۈچلۈك كـىشـىلهر مهڭگۈ (ئۆزلۈكـىدىن) ئۆگـىنـىشـتىن تـوخـتاپ قـالـمايـدىغـان 
كىشىلهردۇر. ـــ رېجويس دېنخېير 

The most powerful people are the ones who never stop learning. 

Rejoice Denhere 

6. يـىراقـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، قـوشۇق بـىلهن يېگۈزۈپ قـويۇلـغان تـامـاق (مهكـتهپ 
مائارىپى) بىزگه پهقهت قوشۇقنىڭ شهكلىنىال بىلدۈرىدۇ. ـــ فورستېر 

Spoon feeding in the long run teaches us nothing but the shape 
of the spoon 

E.M. Forster 

7. چـوڭ ئـاپـام مېنىڭ يـاخشـى تهربـىيهلـىنـىشـىمـنى ئۈمـىد قـىلـىغـاچـقا، مېنى مهكـتهپـتىن 
چىقىرىۋالغانىدى. ـــ مارگارېت مىد 

My grandmother wanted me to have an education, so she kept 
me out of school 

Margaret Mead 

8. مهكـتهپـكه بېرىش بـىلهن مـائـارىپ تهربـىيهسـى ئېلىش ئـارىسـىدا غـايهت زور پهرق 
بار. ـــ مىشېل باسېي جونسون 

There is a striking difference between going to school, and 
getting an education. 

Michael Bassey Johnson 
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9. ئۆزىڭىزنـىڭ كـىم ئـىكهنـلىكـىڭىزنـى ۋە ئۆز بۇرچـىڭىزنـى بـىلـىڭ، ئـانـدىن شۇ 
بۇرچىڭىزغا ئاالقىدار ساھهدە ئۆز – ئۆزىڭىزنى تهربىيهلهڭ. ـــ ساندېي ئادېالژا 

Know who you are, know your mission and educate yourself in 
your mission field. 

Sunday Adelaja 

10. ھېچكىم سىزگه ۋاكالىتهن ئۆگىنىپ قويالمايدۇ. ـــ لهيال گىفتى ئاكىتا 

No one can do the learning for you. 

Lailah Gifty Akita 

11. مهكـتهپ مـائـارىپـى سـىزگه بـىلـىم ئـاتـا قـىلـسا، ئۆزلۈكـىدىن ئۆگـىنـىش سـىزگه 
ھېكمهت ئاتا قىلىدۇ. ـــ دېباسىش مىرىدا 

A formal education will give you knowledge; self-education will 
give you wisdom. 

Debasish Mridha 

12. ئـوقۇتقۇچـى زېھنىڭىزنـى ئېچىپ، سـىزگه ئۇچۇرالرنـى يـادىلـىتـالـىشـى مۇمـكىن، 
ئهمما ھهقىقىي مائارىپ يهنىال ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىشتۇر. ـــ دېباسىش مىرىدا 

A teacher can kindle your mind and let you memorize 
information, but true education is often self-education. 

Debasish Mridha 

13. ئۇنۋانالر ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىشنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. ـــ ساندېي ئادېالژا 
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Degrees can’t replace self-education. 

Sunday Adelaja 

14. 21 – ئهسـىردىكـى سـاۋاتسـىزالر ئـوقۇش – يېزىشـنى بـىلـمهيـدىغـانـالر ئهمهس، 
بهلكى (ئۆزلۈكىدىن) ئۆگىنىشنى بىلمهيدىغانالردۇر. ـــ ئالۋىن توفلېر 

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot 
read and write, but those who cannot learn. 

Alvin Toffler 

15. ئهمهلـىيهتـته، بـارلـىق مـائـارىپ ئۆزلۈكـىدىن ئۆگـىنـىشـتۇر. ئـوقۇتقۇچـىالر پهقهت 
يـولـنى كۆرسـىتـىپ بېرىدىغـان يېتهكـچىلهردۇر. مهكـتهپ ھهرقـانـچه يـاخشـى بـولسـىمۇ، سـىزنـى 

تهربـىيهلـىيهلـمهيـدۇ. سـىزنـىڭ (مهكـتهپـلهردىن) ئېرىشهلهيـدىغـىنـىڭىز پهقهت بـالـىالرنـىڭ 

رەسـىمـلىك كـىتـابـىدىكـى شهكـىل رامـكىلـىرىغـا ئـوخـشايـدۇ. ئۇنـىڭ ئـىچـىنـىڭ يهنـىال ئۆزىڭىز 

بويىمىسىڭىز بولمايدۇ. ـــ لۇيىس المور 

Actually, all education is self-education. A teacher is only a 
guide, to point out the way, and no school, no matter how excellent, 
can give you education. What you receive is like the outlines in a 
child’s coloring book. You must fill in the colors yourself. 

Louis L'Amour 

16. مـائـارىپـنىڭ نـىشـانـى يـاشـالرنـى ئۆمۈر بـويـى ئۆز – ئۆزىنـى تهربـىيهلـىيهلـىگۈدەك 
ھالغا ئهكېلىشتۇر. ـــ روبېرت خاتچىنىس 

The object of education is to prepare the young to educate 
themselves throughout their lives. 

Robert M. Hutchins 

2021، ئۆكتهبىر 113
ئۇيغۇرالر 26-سان



17. ھهر بـىر ئـوقۇغۇچـى مهكـتهپـكه ئۇشـبۇ تهكـلىپـنى يـادىدا تۇتـقاچ كـىرگهي: 
مهكـتهپ قـانـچىلـىك يـاخشـى بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، مـائـارىپ يهنـىال شۇ ئـوقۇغۇچـىنـىڭ ئۆز 

قولىدا. بارلىق مائارىپ چوقۇم ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش بولۇشى كېرەك. ـــ روبېرت ھېنرىي 

Let every student enter the school with this advice. No matter 
how good the school is, his education is in his own hands. All 
education must be self education. 

Robert Henri 

18. ھهقـىقـىي ئـوقۇتقۇچـىالر ئۆزلـىرى ئـوقۇغۇچـىلـىرىنـى ئۆتۈشـكه بۇيـرۇغـان نهرسـىلهر 
(ئـىلـىم ھېڭى)نـىڭ ئۈسـتىدە كۆۋرۈك بـولۇپ بېرىش ئـارقـىلـىق ئـوقۇغۇچـىلـىرىنـىڭ ئۇنـىڭدىن 
ئۆتۈۋېلىشــىنــى ئــاســانــالشــتۇرىدىغــان، ئــانــدىن رازىمهنــلىك بــىلهن غۇالپ چۈشۈپ، 

ئوقۇغۇچىلىرىنى ئۆز كۆۋرۈكىنى بهرپا قىلىشقا ئۈندەيدىغانالردۇر. ـــ نىكوس كازانتزاكس 

True teachers are those who use themselves as bridges over 
which they invite their students to cross; then, having facilitated their 
crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own. 

Nikos Kazantzakis 

19. كـىشـىنـىڭ مـائـارىپ تهربـىيهسـى جهريـانـىدىكـى ئهڭ يـاخشـى ۋە ئهڭ مۇھىم 
قـىسـمى ئۇنـىڭ ئۆز – ئۆزىگه ئۆگهتـكهنـلىرى (يهنـى ئۆزلۈكـىدىن ئۆگهنـگهنـلىرى)دۇر. ـــ 

ئېدۋارد گىببون 

The best and most important part of every man's education is that 
which he gives himself. 

Edward Gibbon 
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20. مهن ئـىنسـتىتۇت ۋە ئۇنـىۋېرسـىتېتالرغـا ئـىشهنـمهيـمهن. بهلـكى كۇتۇپـخانـىالرغـا 
ئـىشـىنـىمهن. چۈنـكى، ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـىنـىڭ پۇلـى يـوق. مېنىڭ تـولۇق ئـوتتۇرا 

مهكـتهپـنى پۈتتۈرگهن چـاغـلىرىم چـوڭ ئـىقـتىسـادىي كـاسـاتـچىلـىق مهزگـىلـلىرى بـولۇپ، بـىزنـىڭ 

پۇلـىمـىز يـوق ئـىدى. (شۇڭا) مهن ئۇنـىۋېرسـىتېتتا ئـوقۇيـالـمىدىم ۋە ھهپـتىدە ئۈچ كۈن 
كۇتۇپـخانـىغـا بـاردىم، شۇنـداقـال بۇ ئـادەتـنى ئۇدا ئـون يـىل داۋامـالشـتۇردۇم. ـــ رېي 

بىرەدبهرىي 

I don't believe in colleges and universities. I believe in libraries, 
because most students don't have any money. When I graduated from 
high school, it was during the Depression and we had no money. I 
couldn't go to college, so I went to the library three days a week for 
10 years. 

Ray Bradbury 

21. سـىزدىن بـىرەر ئـىشـنى قـىالاليـدىغـان – قـىاللـمايـدىغـانـلىقـىڭىز سـورالـغانـدا، ئۇالرغـا 
«ئهلۋەتـته قـىالاليـمهن» دەڭ – دە، ئـانـدىن شۇ ئـىشـنى قـانـداق قـىلـىشـنى ئۆگـىنـىش بـىلهن 

مهشغۇل بولۇڭ. ـــ تېئودور روزۋېلىت 

When you are asked if you can do a job, tell 'em, 'Certainly I 
can!' Then get busy and find out how to do it. 

Theodore Roosevelt 

22. كۈنـىمـىزدىكـى مـائـارىپـالرنـىڭ نۇرغۇنـى ئـىنـتايـىن ئۈنۈمسـىزدۇر. بـىز ئهسـلى 
يـاشـالرغـا ئۆز ئۆسۈملۈكـلىرىنـى قـانـداق ئۆسـتۈرۈشـنى ئۆگـىتـىشـىمـىز كېرەك تۇرۇقلۇق، دائـىم 

ئۇالرغا لوڭقىدىكى گۈللهرنى بېرىش بىلهن كۇپايىلهندۇق. ـــ جون گاردنېر 

Much education today is monumentally ineffective. All too often 
we are giving young people cut flowers when we should be teaching 
them to grow their own plants. 

2021، ئۆكتهبىر 115
ئۇيغۇرالر 26-سان



John W. Gardner 

23. مهن ھهرۋاقـىت (بـاشـقىالر تهرىپـىدىن) ئۆگـىتـىلـىشـنى يـاخشـى كۆرمـىسهممۇ، 
ئهمما ھهمىشه (ئۆزلۈكىمدىن) ئۆگىنىشكه تهييارمهن. ـــ ۋىنىستون چېرچىل 

I am always ready to learn, but I do not always like to be 
taught. 

Winston Churchill 

24. تهڭرىگه شۈكۈرلهر بـــولسۇنـــكى، مهن ئهزەلـــدىن مهكـــتهپـــكه ئـــاپـــىرىپ 
بېرىلـمىگهنـىدىم. بـولـمىغـان بـولـسا، ئۇ (مهنـدىكـى) ئـىجـادچـانـلىقـنىڭ بـىر قـىسـمىنـى 

يوقىتىۋەتكهن بوالتتى. ـــ بىترىكىس پوتېر 

Thank goodness I was never sent to school; it would have rubbed 
off some of the originality 

Beatrix Potter 

25. كـىتـابـالرنـى كۆيـدۈرۈشـتىنمۇ ئېغىر جـىنـايهتـلهر بـار. شۇالردىن بـىرى ئۇالرنـى 
ئوقۇماسلىقتۇر. ـــ جوسېف برودىسكى 

There are worse crimes than burning books. One of them is not 
reading them. 

Joseph Brodsky 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

(2021-يىلى 9 – ئاينىڭ 30 – كۈنىدىن 10 – ئاينىڭ 30 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەر 

(2021-يىلى 30-سېنتهبىردىن، 30-ئۆكتهبىرگىچه) 

دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى خىتايغا قارشى نامايىش 

بـىرىنـچى ئۆكـتهبـىر كۈنـى خـىتـايـنىڭ ۋەتـىنـىمـىز شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىشـغال قـىلـغانـلىقـلىقـىنـىڭ 72 يـىلـلىقـى 

مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن، ئـامېرىكـا، تۈركـىيه، فـرانسـىيه، بېلگىيه، ئـاۋسـترالـىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهردە يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇرالر 

خـىتـايـغا قـارشـى نـامـايـىش ئۆتكۈزدى. ئـامېرىكـا پـايـتهخـتى ۋاشـىڭتونـدا ئۆتكۈزۈلـگهن نـامـايـىش بـىر قـىسـىم ھۆكۈمهت 

خادىملىرى ۋە رەھبهرلىرىنىڭ قاتنىشىشى بىلهن بىر قېتىملىق ئۆزگىچه نامايىش بولدى. 

فرانسىيهلىك نامايىشچىالر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نامايىش قىلدى 

فـرانسـىيه 24 قـانـىلـىنـىڭ ئـىكـكىنـچى ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، فـرانسـىيه پـايـتهخـتى پـارىژدا 

يۈزلهرچه فـرانسـىيه خهلـقى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن يۈرگۈزۈۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـىنـى تـوخـتىتـىش 

جهھهتـته يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـىنـى تهلهپ قـىلـدى. يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى رەئـىسـى ئۇرسۇال وون دېغ لېيىن 

15-سېنتهبـىر كۈنـى خـىتـاي ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه سېلىش ئـارقـىلـىق ئـىشـلهپـچىقـىرىپ چهتـئهلـگه ئـىمـپورت 

قـىلـىۋاتـقان مهھسۇالتـالرنـى يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى تهۋەلـىكـىدە چهكـلهش پـىالنـى بـارلـىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ئـىدى. 

نامايىشچىالر بۇ چهكلىمىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى توغرىسىدا ئۆز تهلهپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. 

ئهردوغان ئۇيغۇرالرنى تىلغا ئالدى 

قـىرىم خهۋەر ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 2-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، تۈركـىيه پـرىزدېنتى رەجهپ تـايـىپ 

ئهردوغـان تۈركـىيه بۈيۈك مـىلـلهت مهجـلىسـىدە سۆز قـىلـىپ «قـىرىمـلىق قېرىنـداشـلىرىمـىزنـىڭ ھهقـلىرىنـى ئۇكـرائـىنـانـىڭ 
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زېمىن پۈتۈنـلىكـىدە ئـاسـاسـىدا ھىمـايه قـىلـىمـىز، شۇنـىڭدەك، خـىتـايـنىڭ زېمىن پۈتۈنـلىكـى ئـاسـاسـىدا ئۇيغۇر تۈركـلىرىنـىڭ 

كـىشـىلـىك ھوقۇقـتىن ئهڭ كهڭ مهنـىدە بهھرلـىنهلـىشـىنـى كۆزىتـىپ تۇرىمـىز. قۇدۇسـتىن كهشـمىرگـىچه، روھىنـگا 

مۇسۇلـمانـلىرىدىن تـارتـىپ ئـافـرىقـىدا بـىخهتهرلـىك ۋە يـوقسۇللۇق مۇشهقـقىتـى ئـاسـتىدا ھايـاتـىنـى داۋام قـىلـىۋاتـقان 

كـىشـىلهرگـىچه بـولـغان ھهر كـىمـگه كۆڭۈل ئـىشـىكـىمـىزنـى ئـاداقـقىچه ئـوچۇق تۇتـىمـىز. قهيهردە بـىر مهزلۇم بـولـسا، قهيهردە 

بـىر زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى بـولـسا ھهر قـاچـان ئۇالرنـىڭ يېنىدا بـولۇشـقا تـىرىشـچانـلىق كۆرسـىتـىمـىز. تۈرك دۆلـىتـى ۋە 

ۋە تۈرك مـىلـلىتـى بـولۇش سۈپـىتـىمـىز بـىلهن، شۈكـرىكـى، ئۆتمۈشـىمـىزدە مۇسـتهمـلىكه قـىلـىش نـومۇسـى، ئـىرقـىي 

قىرغىنچىلىق قىلىش ئهيىپى، ئادالهتسىزلىك قىلىش قارا دېغىمىز يوق…» دېدى. 

خىتاي ب د ت دا ئۆز جىنايىتىنى ئاقالپ، ئۇيغۇرالرنى قارىلىدى 

جهنۇبـىي خـىتـاي پـوچـتا گېزىتـىنـىڭ 30-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، خـىتـايـنىڭ بـىرلهشـكهن 

دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىدا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلـچىسـى جـاڭ جۈن بـاشـچىلـىقـىدا تهشـكىلـلهنـگهن، خـىتـايـنىڭ رۇسـىيه قـاتـارلـىق 

ئـىتـتىپـاقـداشـلىرى ئـىشـتراك قـىلـغان بـىر يـىغـىنـدا، خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

قـىرغـىنـچىلـىقـلىرى ھهقـقىدىكـى ئهيـىپـلهشـلهرنـى ئـىنـكار قـىلـىپ، بۇ ۋەھشىيـانـى ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق جـىنـايـىتـىنـى «تېرورىزمـغا 

قارشى قانۇنلۇق كۈرەش» دەپ پهردازلىغان. 

خـىتـايـنىڭ ئۆزىگه قـارشـى ئهيـىپـلهشـلهرگه پهرۋا قـىلـماسـتىن، ئۆز جـىنـايهتـلىرىنـى يۈزدە يۈز تـوغـرا قـىلـمىش دەپ 

ئـاتـاشـتا بـاشـتىن ئـايـاق چـىڭ تۇرۇشـى سهرگهردانـلىقـتا يـاشـاۋاتـقان ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ خـىتـايـغا قـارشـى كۈرەشـته بـار كۈچـى 

بىلهن ئاتلىنىشى كېرەكلىكىنىڭ تهخىرسىزلىكىنى ئىپادىلهيدۇ. 

ياۋروپادىكى ۋە تۈركىيهدىكى ئۇيغۇرالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئاۋازىنى ياڭراتماقتا 

ئۆز خهۋىرىمـىز: خـىتـاي جـازا الگېرلـىرىغـا سـولـىۋالـغان ئـونـلىغـان ئۇيغۇرنـىڭ تۈركـىيهدە يـاشـاۋاتـقان يېقىنـلىرى تۈرك 

خهلـقىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـى قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش، تۇغـقانـلىرىنـىڭ قـويۇپ بېرىلـىشـىگه يـاردەم ئـىزدەش نـىيـىتـىدە 

سېنتهبـىر ئېينىڭ بېشىدا ئـانـادولۇ سهپـىرىنـى بـاشـلىغـان بـولۇپ، مهدىنه، مـىرزەخـمهت، جهۋالن قـاتـارلـىق ئـونـغا يېقىن 

پـائـالـىيهتـچى ئۇيغۇر بۇ سهپهرگه بـاشـلىغـان. مهزكۇر پـائـالـىيهتـچىلهر سهپهر جهريـانـىدا تۈركـىيهنـى نـاھىيه-نـاھىيه 

دېگۈدەك كېزىپ، كـوچـىالردا، مهيـدانـالردا ئۇيغۇرنـىڭ دەردىنـى تۈرك خهلـقىگه ئـاڭالتـماقـتا. تۈركـىيهدىكـى بهزى يهرلـىك 

تېلۋىزىيه قـانـالـلىرى بۇ سهپهردىن خهۋەر بېرىش ئـارقـىلـىق تۈرك خهلـقىگه بۇ ھهقـته ئۇچۇر بهرمهكـته. داۋامـلىشـىۋاتـقىنـىغـا 
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بـىر ئـايـدىن ئـاشـقان مهزكۇر پـائـالـىيهت تۈركـىيه خهلـقىنـىڭ ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا بـولـغان تـونۇشـىنـى يۇقـىرى 

كۆتۈرۈشته يۈكسهك ئهھمىيهتكه ئىگه. 

21-سېنتهبـىر گـولـالنـدىيهنـىڭ پـايـتهخـتى ئـامسـتېردام دام مهيـدانـىدىن بـاشـلىنـىپ، 1-ئۆكـتهبـىر بـىلـگىيه پـايـتهخـتى 

بـريۇكسېلدىكـى يـاۋروپـا پـارالمېنتى ئـالـدىدا ئـاخـىرالشـتى. ئـون بـىر كـىشـى بـىلهن بـاشـالنـغان، يـاۋروپـا خهلـقىنـىڭ ۋە 

ھۆكۈمهتـلىرىنـىڭ ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا بـولـغان سهزگۈرلۈكـىنـى ئـاشۇرۇش ۋە ئۇيغۇرالرنـى ئهمهلـىي رەۋىشـته 

قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈشـنى نـىشـان قـىلـغان بۇ يۈرۈشـنىڭ ئـومۇمـىي مۇسـاپـىسـى ئۈچ يۈز كـلومېتىر بـولۇپ، جهمـئىي ئـون 

كۈن داۋامـالشـقان. پـائـالـىيهتـكه قـاتـناشـقا يۈسۈپـچان تـوخـتى ۋە ئـالـىمـجان ئۆمهرنـىڭ ئېنتىرنېتتىكـى سۆھبهتـلىرىدىن 

ئىگىلىنىىشچه، بۇ يۈرۈش ياۋروپادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنجى قېتىملىق پىيادە يۈرۈشى ئىكهن. 

ئامېرىكا جۇمھۇرىيهتچىلهر پارتىيىسى بايدىن ھۆكۈمىتىگه چاقىرىق قىلدى 

ئـامېرىكـا فـوكـس خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 3-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيـىسـىدىن 

ئۈچ پـارالمېنت ئهزاسـى ئـامېرىكـادىكـى كېلىمـات مهسـىلـىسـىگه مهسـئۇل تۆت ئـورگـانـغا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

بـىلهن ئـاالقه ئـورنـاتـقانـلىق مۇمـكىنـچىلـىكـىدىن ئـاگـاھالنـدۇرۇپ مهكتۇپ يـازدى. مهكتۇپـتا يهنه ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـىنـىڭ 

خـىتـايـنىڭ خـوكـوڭدىكـى بـاسـتۇرىشـىغـا، ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىغـا نـىسـبهتهن قۇالق يـوپۇرۇپ تۇرۇۋېلىش بـىلهن 

چهكـلىنـىپ قـالـماي، نۆۋەتـتىكـى ھۆكۈمهتـنىڭ يهنه خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـاغـا كهلتۈرۈۋاتـقان ئـىقـتىسـادىي ۋە دۆلهت 

بىخهتهرلىكى تهھدىدىتىگىمۇ سهل قاراۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىندى. 

يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى رەھبهرلـىرى خـىتـاي بـىلهن ئـامېرىكـاغـا قـانـداق تـاقـابـىل تۇرۇشـنى مهسـلىھهتـلىشـىش ئۈچۈن 

يىغىلدى 

فـرانسـىيه 24 خهۋەرلهر قـانـىلـىنـىڭ 5-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، يـاۋروپـا ئـىتـتىپـاقـى رەھبهرلـىرى 

مهخسۇس يـىغـىن چـاقـىرىپ، يـاۋروپـانـىڭ دۇنـيادىكـى ئـورنـى تـوغـرىسـىدا، ھهمـدە خـىتـاي بـىلهن ئـامېرىكـادىن ئـىبـارەت 

ئىككى دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچكه قانداق تاقابىل تۇرۇش توغرىسىدا مۇھاكىمه ئۆتكۈزگهن. 
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ئـامېرىكـا ئېكلترونلۇق مهھسۇالتـلىرى شـىركـىتـى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ ئۇيغۇرالرنـى  مهجبۇرىي 

ئىشچىلىققا سالغان 

رويتېرس ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 7-ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، ئـامېرىكـانـىڭ  ئېلكترونلۇق تـىزگـىنهك 

ئـىشـلهپـچىقـىرىش كـارخـانـىسـى ھېسابـالنـغان كـارخـانـىسـىنـىڭ رويتېرس ئـاگېنتلىقـىغـا مهلۇم قـىلـىشـىچه، بۇ شـىركهت ئۆزىنـىڭ 

خـىتـايـنىڭ جهنۇبـىدىكـى چـىن جـوۋ شهھىرىدىكـى زاۋۇتـىغـا ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي ئهمـگهك ئۈچۈن يۆتـكهش ھهقـقىدە 

خـىتـاي دائـىرىلـىرى بـىلهن تـوخـتامـالشـقان. «يۇ ئـى ئـاي ئـىنـىسـتىتۇتـى» (UEI College) بـايـانـاتـچىسـىنـىڭ 

بـىلـدۈرۈشـىچه، مهزكۇر ئېلكترونلۇق تـىزگـىنهك شـىركـىتـى چـىن جـوۋدىكـى زاۋۇتـىدا 365 ئۇيغۇرنـى ئـىشـچى سۈپـىتـىدە 

ئىشلهتمهكته ئىكهن. 

خىتاي ئۇيغۇرالرنى داۋاملىق باستۇرۇش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئامېرىكانى ئىرقچىلىق بىلهن ئهيىبلىدى 

ئـامېرىكـا «فـوكـس خهۋەرلـىرى» تـورىنـىڭ 11 – ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر 

مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى جـاۋ لـىجـيهن «دۇنـيا ئـىرقـچىلـىقـقا، ئـىرقـىي كهمسـىتـىشـكه، چهتـئهلـلىكـلهرگه بـولـغان 

ئۆچـمهنـلىكـكه ۋە شۇنـىڭغا ئـاالقـىدار يهكـلهش قـىلـمىشـلىرىغـا قـارشـى تۇرۇش يـىغـىنـى»نـىڭ 20 يـىلـلىقـى مۇنـاسـىۋىتـى بـىلهن 

سۆز قـىلـىپ، ئـىرقـچىلـىقـنى پۈتۈنـلهي يـوقـىتـالـماسـلىق جهھهتـتىكـى مهغلۇبـىيهتـنىڭ جـاۋابـكارلـىقـىنـى ئـامېرىكـاغـا ئـارتـىپ، 

«ئـامېرىكـانـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـىر قـانـچه دۆلهتـنىڭ قـول قـوۋۇشـتۇرۇپ تۇرۇۋېلىشـى ۋە نـاچـار ئـىپـادىسـى سهۋەبـلىك، 

خهلـقئارا جهمـئىيهت ئـىرقـچىلـىقـنى، ئـىرقـىي كهمسـىتـىشـنى، چهتـئهلـلىكـلهرگه بـولـغان ئۆچـمهنـلىكـنى ۋە شۇنـىڭغا ئـاالقـىدار 

يهكلهش قىلمىشلىرىنى تۈگىتىش ئۈچۈن يهنىال نۇرغۇن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه موھتاج بولماقتا» دېگهن. 

ئۇ يهنه «ئـىرقـچىلـىق ھهمـدە ئـاق تهنـلىكـلهرنـىڭ ئۆزىنـى (قـارا تهنـلىكـلهردىن) ئۈسـتۈن كۆرۈشـى» ھادىسـىلـىرىنـىڭ 

ئامېرىكادا ھېلىھهم ئومۇمىيۈزلۈك مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن. 

«ئالما» شىركىتى ئۆزىنىڭ خىتايدىكى ئهپ ئامبىرىدىن قۇرئان كهرىم يۇمشاق دېتالىنى ئۆچۈرۈۋەتتى 

BBC تـورىنـىڭ 16 – ئۆكـتهبـىر خهۋەر قـىلـىشـىچه، «ئـالـما» شـىركـىتـى خـىتـاي دائـىرىلـىرىنـىڭ تهلـىپـىگه بـىنـائهن، 

ئۆزىنـىڭ خـىتـايـدىكـى ئهپ ئـامـبىرىدىن (AppStore) دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى ئهڭ داڭلىق قۇرئـان كهرىم يۇمـشاق 

دېتالـلىرىدىن بـىرى بـولـغان «Quran Majeed»نـى ئۆچۈرۈۋەتـكهن بـولۇپ، BBC تـورىنـىڭ ئـىگـىلـىشـىچه، خـىتـاي 

دائىرىلىرى مهزكۇر يۇمشاق دېتالدا «قانۇنسىز دىنىي مهزمۇن»الر بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن. 
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مهزكۇر يۇمـشاق دېتالـنى يـاسـىغـان «PDMS» شـىركـىتـىنـىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، بۇ يۇمـشاق دېتالـنىڭ خـىتـايـدا بـىر 

مىليونغا يېقىن ئىشلهتكۈچىسى بار ئىكهنىدۇق. 

ئـالـما شـىركـىتـى بۇ ھهقـته بـىۋاسـىته پـىكـىر بـايـان قـىلـىشـنى رەت قـىلـىپ «بـىز (ھهرقـايسـى دۆلهتـلهرنـىڭ) يهرلـىك 

قـانۇنـلىرىغـا بـويسۇنـمىسـاق بـولـمايـدۇ. گـاھىدا ھۆكۈمهتـلهر بـىلهن پـىكـرىمـىز بـىردەك چـىقـماي قـالـىدىغـان مۇرەكـكهپ ئـىشـالر 

كۆرۈلۈپ قالىدۇ» دېگهن. 

 كېڭهش پـاالتـاسـىنـىڭ ئهزاسـى مـاركـو رۇبـىيـو پـرىزدېنت جـوۋ بـايـدېننى كـىلـىمـات ئهلـچىسـى جـون كېرىيـنى 

ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالشقا چاقىردى 

«فـوكـس خهۋەرلـىرى» تـورى 15 – ئۆكـتهبـىر ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـاسـىنـىڭ جۇمھۇرىيهتـچىلهر پـارتـىيهسـىدىن 

بـولـغان ئهزاسـى مـاركـو رۇبـىيـونـىڭ (Marco Rubio) مـاقـالـىسـىنـى ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، مـاقـالـىگه كۆرە، «ۋاشـىڭتون 

ھۆرلۈك مـايـىكـى» (The Washington Free Beacon) تـورى  14 – ئۆكـتهبـىر ئـامېرىكـا كـىلـىمـات ئهلـچىسـى جـون 

كېرىي ۋە ئۇنـىڭ ئـايـالـىنـىڭ، ئۇيغۇرالرنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇقـلىرىغـا دەپـسهنـدىچـىلـىك قـىلـىش قـىلـمىشـلىرىغـا، جۈمـلىدىن 

ئۇيغۇرالرنـىڭ <مهجبۇرىي ئهمـگهك>كه سېلىنـىشـىغـا ئـىشـتىراك قـىلـغانـلىقـى سهۋەبـلىك ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن قـارا 

تـىزىمـلىكـكه كـىرگۈزۈلـگهن «گـاۋلـىڭ گۇرۇھى»غـا (ࢫṛኑᵞ) بـىر مـىلـيون دولـالر مهبـلهغ سـالـغانـلىقـىنـى 

ئـاشـكارىلـىغـانـدىن كېيىن، مـاركـو رۇبـىيـو پـرىزدېنت جـوۋ بـايـدېندىنـنى جـون كېرىيـنى ۋەزىپـىسـىدىن ئېلىپ تـاشـالشـقا 

چاقىرغان.  

مـاركـو رۇبـىيـو مهزكۇر مـاقـالـىدە يهنه، جـوۋ بـايـدېننىڭ «يـا مهجبۇرىي ئهمـگهكـتىن نهپ ئېلىۋاتـقان ئـادەم بـىلهن 

بـىر سهپـته تۇرۇش، يـا ئۇنـى ئـىشـتىش بـوشـىتـىش»تـىن ئـىبـارەت ئـىكـكى خـىلـال تـالـلىشـى بـارلـىقـىنـى، شۇنـداقـال جـون 

كېرىيـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا چېتىشـلىق مهجبۇرىي ئهمـگهكـتىن نهپ ئېلىۋاتـقان بـولـغاچـقا، خـىتـاي دائـىرىلـىرى بـىلهن كـىلـىمـات 

مهسـىلـىسـىدە سۆھبهتـلىشـىشـكه سـاالھىيـىتـى يـوقلۇقـىنـى، ھهتـتا كېرىيـنىڭ جـوۋ بـايـدېننى ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىدە سۈكۈت 

قىلىشقا ئۈندىگهنلىكىنى قهيت قىلىغان. 

خىتاي «ئورگان تىجارىتى»نى داۋامالشتۇرماقتا 

ئهنـگلىيهدىكـى «كۈنـدىلـىك پـوچـتا گېزىتـى»نـىڭ تـور بېتى 16 – ئۆكـتهبـىر مهخسۇس مـاقـاله ئېالن قـىلـىپ، 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ئـىنـسانـىيـلىقـقا زىت، ۋەھشىي ئـورگـان تـىجـارىتـىنـى ئـىزچـىل قـىلـىپ كېلىۋاتـقانـلىقـى، ھهتـتا داۋامـلىق 

ئهۋجىگه چىقىرىۋاتقانلىقىنى پاش قىلغان. 

مهزكۇر ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچه:  
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بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىنـىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىدىكـى تـوققۇز ئـاالھىدە دوكـالتـچى خـىتـايـدىكـى 

دەھشهتـلىك «زاكـاسـقا كۆرە ئـادەم ئۆلتۈرۈش» بـازىرىنـىڭ ئهپـتى – بهشـرىسـىنـى ئېچىپ بېرىش ئۈچۈن، بـىر يـىلـدىن 

كۆپـرەك ۋاقـىت سهرپ قـىلـىپ گۇۋاھچىالرنـىڭ گۇۋاھلىقـىنـى تـوپـالپ، خـىتـايـنىڭ گۇمـانـلىق دەرىجـىدە يۇقـىرى بـولـغان 

ئورگان ئىئانه قىلىش نىسبىتىنى تهكشۈرگهن. 

كـىشـىلـىك ھوقۇق تهشـكىالتـلىرىغـا كۆرە، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ھۆكۈمهت بـاشقۇرۇشـىدىكـى «زاكـاسـقا كۆرە ئـادەم 

ئۆلتۈرىدىغـان» ئـورگـان تـىجـارىتـى تـورى ئـارقـىلـىق ھهر يـىلـى ئۇيغۇرالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 100 مـىڭ ئۆكـتىچـى ۋە 

سىياسىي مهھبۇسنىڭ يۈرەك، بۆرەك، جىگهر ۋە مۈڭگۈز پهردىسىنى ئېلىۋالىدىكهن. 

كـىشـىلـىك ھوقۇق كېڭىشـىدىكـى ئـاالھىدە دوكـالتـچىالر ئېالن قـىلـغان بـايـانـاتـتا بـىلـدۈرۈلـىشـىچه، بۇ خـىل 

ئهتـكهسـچىلـىك بـىمـارالرنـى قـوغـداشـقا قهسهم قـىلـغان كهسـپىي تـىبـبىي خـادىمـالرنـىڭ، جۈمـلىدىن «تـاشـقى كېسهلـلىكـلهر 

دوختۇرى، نـاركـوز دوختۇرى ۋە بـاشـقا تـىبـبىي مۇتهخهسسـىسـلهر» ۋە ھهر خـىل ئـامـمىۋى تـارمـاقـالردىكـى كهسـپىي 

خادىمالرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىدىكهن. 

مهزكۇر بـايـانـاتـتا يهنه كۆرسـىتـىلـىشـىچه، «سـاقـچىالر ئېتىقـادىدىن ۋاز كېچىشـكه يـاكـى ئۆزلـىرى بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىشـقا ئۇنـىمـىغـان بهزى مهھبۇسـالرغـا ئۇالرنـى ئۆلتۈرىدىغـانـلىقـى يـاكـى ئـىچـكى ئهزالـىرىنـى ئېلىۋالـىدىغـانـلىقـى 

توغرىسىدا تهھدىت سالغان». 

شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـىڭ قېنىنـى ئـىچـكهن جـالـالتـالردىن بـىرى بـولـغان ۋاڭ جۈنجېڭ تـىبهت پـارتـكومـىغـا 

سېكرېتار قىلىپ تهيىنلهنگهن 

«ئـامېرىكـا ئـاۋازى» تـورىنـىڭ 19 – ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 18 - ئۆكـتهبـىر كۈنـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي سـىيـاسـىي - قـانۇن كـومـىتېتىنـىڭ مۇدىرى ۋاڭ جۈنجېڭنى تـىبهت پـارتـكومـىنـىڭ 

سېكرېتارلـىقـىغـا تهيـىنـلىگهنـلىكـىنـى ئېالن قـىلـغان. ۋاڭ جۈنجېڭ بۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى خـىتـاي 

پـارتـكومـىنـىڭ مۇئـاۋىن سېكرېتارى، «بـىڭتۇەن» پـارتـكومـىنـىڭ سېكرېتارى قـاتـارلـىق ۋەزىپـىلهرنـىمۇ ئۆتـىگهن بـولۇپ، مۇشۇ 

يـىلـنىڭ بېشىدا ئـامېرىكـا ھۆكۈمـىتـى ۋە يـاۋروپـا پـارالمېنتى ۋاڭ جۈنجېڭنى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىرغـىنـچىلـىقـتا زور 

جـاۋابـكارلـىقـى بـار دەپ قـاراپ، ئۇنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان تۆت نهپهر خـىتـاي ئهمهلـدارىغـا جـازا ئېالن قـىلـغانـىدى. بهزى 

تهھلىلچىلهر بۇ خىتاينىڭ تىبهتتىكى زۇلمىنىمۇ كۈچهيتىدىغانلىقىنىڭ سىگنالى، دەپ مۆلچهرلهشمهكته. 

شهرقىي تۈركىستاندىكى «زۇلۇمنىڭ قۇرۇلمىسى» ئۇيغۇرالرنى نىشانلىغان 

ئهلـجهزىرە تـورىنـىڭ 20 – ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، «ئـاۋسـترالـىيه ئـىسـتراتېگىيهلـىك سـىيـاسهت 

ئـىنـىسـتىتۇتـى» (ASPI) نـامـلىق ئـاقـىلـالر ئـامـبىرى ئېالن قـىلـغان «زۇلۇمـنىڭ قۇرۇلـمىسـى» مـاۋزۇلۇق دوكـالتـتا شهرقـىي 
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تۈركـىسـتانـدىكـى قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ بېيجىڭدىكـى مهركـىزىي ھۆكۈمهتـنىڭ يېتهكـچىلـىكـىدىكـى غـايهت زور ھۆكۈمهت 

سىستېمىسىنىڭ ئورتاق خىزمىتى سۈپىتىدە ۋۇجۇدقا چىققان ھادىسه ئىكهنلىكى تهپسىلىي بايان قىلىنغان. 

مهزكۇر دوكـالتـتىكـى بـىر ئـاالھىدە تېما شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ ئـالـدىنـئاال پـىالنـالنـغان بـىر 

قېتىمـلىق زور كۆلهمـلىك سـىيـاسـىي ھهركهت ئـىكهنـلىكـى بـولۇپ، مهزكۇر ئـىنـىسـتىتۇتـنىڭ ئۈچ نهپهر تهتـقىقـاتـچىسـى 

ئۆزلـىرى تـوپـلىغـان يـازمـا ھۆجـجهتـلهر ئـاسـاسـىدا بۇ قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ 2009 - يـىلـىدىكـى «5 - ئـىيۇل ئۈرۈمـچى 

قـىرغـىنـچىلـىقـى»دىن كېيىن رەسـمىي اليـىھهلـىنـىشـكه بـاشـالنـغانـلىقـىنـى، ئهنه شۇ ۋەقهدىن كېيىن «ئۈچ خـىل كۈچـلهر»نـىڭ 

ھۇجۇم نـىشـانـى قـىلـىپ بېكىتـىلـگهنـلىكـىنـى، 2014 - يـىلـى شـى جـىنـپىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا خـىزمهت تهكشۈرۈشـكه 

كهلـگهنـدە ئېنىق قـىلـىپ «تېرورچـى كۈچـلهرنـى كـوچـىدا ئۇر - ئۇرغـا قـالـغان چـاشـقانـنىڭ ھالـىغـا چۈشۈرۈش كېرەك» 

دەپ يـولـيورۇق بهرگهنـلىكـىنـى؛ 2016 - يـىلـى ئـاۋغۇسـتتا بـولـسا، چېن چۈەنـگونـىڭ تـىبهتـتىن يۆتـكهپ كېلىنـىپ بۇ زور 

قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئـىجـرا قـىلـىشـقا مهسـئۇل قـىلـىنـغانـلىقـىنـى، ئهنه شۇنـىڭدىن كېيىن مـىلـيونـالرچه كـىشـىنـىڭ «تېرورلۇق»، 

«ئهسهبـىيـلىك» قـاتـارلـىق بـاھانـىلهر بـىلهن «قـايـتا تهربـىيهلهش مهركـىزى» نـامـىدىكـى تۈرمـىسـىمـان الگېرالرغـا 

قـامـالـغانـلىقـىنـى، مهزكۇر الگېرالردا دۇنـياغـا مهلۇم بـولۇۋاتـقان تۈرلۈك زىيـانـكهشـلىكـلهر ۋە ئۆلۈم ۋەقهلـىرىنـىڭ كۆپـلهپ 

كۆرۈلۈۋاتقانلىقىنى ئهتراپلىق يورۇتۇپ بهرگهن. 

تۈركـىيهنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 43 دۆلهت بـىرلهشـمه بـايـانـات ئېالن قـىلـىپ، خـىتـايـنى ئۇيغۇرالرنـىڭ تېگىشـلىك 

ھهق – ھوقۇقلىرىغا ھۆرمهت قىلىشقا چاقىردى 

«كۈنـدىلـىك سـابـاھ» تـورىنـىڭ 22 – ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، پهيـشهنـبه كۈنـى (21 – ئۆكـتهبـىر) ب د 

ت دىكـى تۈركـىيهنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 43 دۆلهت خـىتـايـنى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـالرغـا قـارىتـا، 

«قانۇن بىلهن ئىدارە قىلىش پىرىنسىپىغا تولۇق ھۆرمهت قىلىش»قا چاقىرغان. 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـىدا فـرانسـىيه تهرىپـىدىن ئـوقۇلـغان مهزكۇر بـىرلهشـمه بـايـانـاتـتا «بـىز خـىتـايـنىڭ 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومـىسـسارى ۋە ئۇنـىڭ ئـىشـخانـىسـىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان 

مۇسـتهقـىل كۆزەتكۈچـىلهرنـىڭ شـىنـجاڭغا دەرھال، ھهقـىقـىي رەۋىشـته ۋە چهكـلىمـىسـىز كـىرىشـىگه رۇخـسهت قـىلـىشـىنـى 

تهلهپ قىلىمىز» دېيىلگهن. 

بۇ بـايـانـاتـقا ئـىلـگىرى مۇشۇ خـىل بـايـانـاتـالرغـا ئـىمـزا قـويـماي كهلـگهن تۈركـىيهنـىڭمۇ ئـىمـزا قـويۇشـى بـىر چـوڭ 

يېڭىلىق بولغان. 
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NBA دىكـى داڭلىق ۋاسكېتبولـچى ئهنهس كـانتېر شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر قـاتـارلـىق مۇسۇلـمان مـىلـلهتـلهر 

دۇچ كېلىۋاتـقان زۇلۇم سهۋەبـلىك خـىتـايـنى ئهيـىبـلىدى ھهمـدە مۇسۇلـمان دۇنـياسـىدىكـى رەھبهرلهر ۋە تهنھهرىكهتـچىلهرنـى 

سۈكۈتىنى بۇزۇشقا چاقىردى 

ئهنـگلىيهدىكـى «قـوغـدىغۇچـى گېزىتـى»نـىڭ 22 – ئۆكـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، NBA دىكـى داڭلىق 

ۋاسكېتبولـچى ئهنهس كـانتېر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه بـولـغان تهنـقىدىنـى تېخىمۇ كۈچهيـتىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى 

ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا مۇسۇلـمان ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهر دۇچ كهلـگهن كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـلىرىنـى دۇنـيا 

جـامـائهتـچىلـىكـىنـىڭ سهمـىگه سېلىش مهقسـىتـىدە بـىر ۋىدىيـو تـارقـاتـقان. ئهنهس ئۆز ۋىدىيـوسـىدا ئـوتتۇرا شهرقـتىكـى 

دۆلهتـلهرنـىڭ رەھبهرلـىرىنـى، شۇنـداقـال لـىۋېرپـول پۇتـبول كـومـانـدىسـىنـىڭ مـاھىرى مۇھهمـمهد سـاالھ ۋە سـابـىق بـوكـىس 

چېمپىيـونـى ئـامـىر ئـىقـبال خـان قـاتـارلـىق داڭلىق مۇسۇلـمان تهنھهرىكهتـچىلهرنـىمۇ قـوشۇپ تهنـقىدلهپ، ئۇالرنـىڭ سۈكۈتـته 

تۇرۇۋېلىشىنى جىنايهتكه شېرىك بولغانلىق دەپ ئهيىبلىگهن. 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى 
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