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ئۇيغۇرالرغا قارشى ئۇرۇش

شان روبېرتس

 خىتاي تهتقىقاتى



بىرىنچى باب: مۇستهملىكىچىلىك 2001-1759 

(داۋامى) 

(بېشى ئالدىنقى ساندا) 

جۇمھۇرىيهتچى خىتاي دەۋرىدىكى قاتتىق تهقىب ۋە يهرلىك قارشىلىق 

1928-يـىلـى يـاڭ زېڭشىنـنىڭ ئـادەمـلىرىدىن ھېسابـلىنـىدىغـان جـىن شۇرېن (ᰂᝁՌ) شـىنـجاڭنىڭ ئۆلـكه 

بـاشـلىقـى سۈپـىتـىدە ئۇنـىڭ ئـورنـىغـا چـىقـتى. گهرچه ئۇ يـاڭنىڭ نۇرغۇن سـىيـاسهتـلىرىنـى داۋامـالشـتۇرغـان 

بـولسـىمۇ، بـىراق يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى نـارازىلـىقـتىن كېلىپ چـىقـىدىغـان يـوشۇرۇن ئـاقـىۋەتـلهرگه يـاڭ 

زېڭشىنـدەك زىل مۇئـامـىله قـىلـمىدى. ئۇ يـاڭ زېڭشىنـغا ئـوخـشاش بـىر گۇرۇپـپا سـاداقهتـمهن خـىتـاي ئهمهلـدارالرنـى 

ئـىشـقا قـويـدى. بـىراق، ئۇ يـاڭ زېڭشىنـدىنمۇ بهك دۇنـياپهرەس بـولۇپ، يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى 

ئۈسـتۈن تهبـىقـىنـىڭ گېلىنـى يېتهرلـىك دەرىجـىدە پۇل-مـال بـىلهن يـاغـالپ تۇرۇشـقا ئهھمىيهت بهرمـىدى.(35) 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، جـىن شۇرېن يـاڭغا قـارىغـانـدا تېخىمۇ مۇسـتهھكهم بـىخهتهرلـىك ئـاپـپاراتـى قۇرۇپ، خهلـقنىڭ 

ھهرىكـىتـىنـى كۆزىتـىپ تۇرغـان يهرلـىك پـاسـپورت سـىسـتېمىسـىنـى بهرپـا قـىلـدى.(36) ئۇ يهنه دېھقانـچىلـىق 

ئـىشـلهپـچىقـىرىشـىدىن ۋە بـاقـمىچـىلـىقـتىن زور بـاج مـىقـداردا ئـالـدى، دۆلهت ئـىگـىلـىكـىدىكـى بـوز يهر ئۆزلهشـتۈرۈش 

تۈرلـىرىگه يـاردەم بهردى ۋە شۇ يهردىكـى خهلـىقـنىڭ مهكـكىگه بېرىپ ھهج قـىلـىشـىنـى چهكـلىدى.(37) يهرلـىك 

خهلـقنىڭ تۇرمۇشـىغـا بۇ خـىل دەرىجـىدە ئـارىلـىشـىش مۇقهررەر ھالـدا جـىن شۇرېننىڭ بـىر بـااليـى-ئـاپهت 

ئـىكهنـلىكـىنـى يهرلـىك خهلـقكه ئـىسـپاتـالپ بهردى. جـىن شۇرېن قـىسـقىغـىنه ھاكـىمـىيهت دەۋرىدە يهرلـىك 

مۇسۇلمانالرنىڭ زور كۆلهمدىكى قارشىلىقىغا ئۇچرىدى. 

يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ جـىنـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى تۇرۇشـنىڭ تۇنـجى مـاھىيهتـلىك ھهرىكـىتـى 

1931-يـىلـى قۇمۇلـدا يۈز بهردى. قۇمۇل خـانـى (قۇمۇل ۋاڭى)   ئـىمـتىيـازى چـىڭ سۇاللـىسـى دەۋرىدىن 
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تـارتـىپ، ئـاتـىدىن بـالـىغـا قېلىش شهكـلى بـىلهن داۋام قـىلـىپ كېلىۋاتـقان بـولۇپ، پـادىشـاھلىق ۋارىسـلىق 

تۈزۈمـىدىكـى قۇمۇلـنىڭ مۇسۇلـمان ئـاھالـىسـى نـامـدا  ئۆز-ئۆزىگه خـوجـا ئـىدى. يـاڭ زېڭشىنمۇ بۇ تۈزۈمـنىڭ 

داۋامـلىشـىشـىغـا يـول قـويـغان ئـىدى. قۇمۇل مۇسۇلـمانـلىرى 1912-يـىلـى ئۆز خـانـلىرىغـا قـارشـى ئـىسـيان كۆتۈرگهن 

بـولسـىمۇ، ئۇالر يهنـىال ئۆزلـىرىنـىڭ ئهھۋالـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ بـاشـقا جـايـلىرىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا ئهۋزەل 

ئـورۇنـغا قـويـاتـتى. چۈنـكى ئۇالر خـىتـايـنىڭ ئۆز يېرىگه ئـىگـىدارچـىلـىق قـىلـىۋېلىشـىغـا چهك قـويـااليـتى.(38) يـاڭ 

زېڭشىن دەۋرىدە مهۋجۇت بـولۇپ تۇرخـان قۇمۇل خـانـى 1930-يـىلـى ۋاپـات بـولـغان كـىيـىن، جـىن شۇرېن 

قۇمۇل خـانـلىقـىنـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇش ۋە ئۇنـىڭ زېمىنـىنـى تېخىمۇ كـونـترول قـىلـىش ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـدى. 

لېكىن، قـازا قـىلـغان خـانـنىڭ ئـوغـلى ۋە ۋارىسـى ئۇنـىڭ خـان ئـوردىسـىدىكـى بـىر قـانـچه مۇھىم شهخـسنىڭ 

ياردىمى ئارقىلىق بۇ قارارغا قارشى چىقىپ، رايوندا كهڭ كۆلهملىك قوزغىالڭ كۆتۈردى. 

جـىن شۇرېن بۇ قـوزغـىالڭنى تېز ۋە شـىددەت بـىلهن بـاسـتۇرۇشـقا ئۇرۇنـغان ۋاقـىتـتا، قـوزغـىالڭچىالر ھهر 

قـايسـى جـايـالرنـىڭ قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈردى. 1932-يـىلـىنـىڭ ئـاخـىرىدا، قـوزغـىالڭ قۇمۇلـدىن ھالـقىپ 

كهتـتى. «شـىنـجاڭ»نـىڭ ھهمـمىال يېرى تهۋرەپ كهتـتى.(39) جـىن شۇرېن بۇنـىڭغا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن 

مـانجۇرىيهدە ئۇرۇش قـىلـغان ۋە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئـارقـىلـىق بۇ رايـونـغا كهلـگهن كـونـا ئهسـكهرلهردىن ھهربـىي 

يـاردەم قـوبۇل قـىلـدى. جـىنـنى قـولـاليـدىغـان بۇ يېڭى ئـارمـىيهنـىڭ بېشىدا شېڭ شـىسهي بـار بـولۇپ، ئۇ قـارا 

نـىيهت سـىيـاسـىي غـايـىگه ئـىگه رەھىمسـىز جهڭچى ئـىدى. شېڭ مۇسۇلـمان قـوزغـىالڭچىالرغـا قـارشـى تۇرۇشـقا 

رەھبهرلـىك قـىلـدى. شېڭ شـىسهي يهنه جـىن شۇرېنغا قـارشـى سـىيـاسـىي ئۆزگۈرۈش پـىالنـالپ، بۇنـىڭ 

نهتـىجـىسـىدە «شـىنـجاڭ»نـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى قـولـغا چۈشۈرۈپ، ئـاقـىۋەتـته بۇ رايـونـنىڭ بـاشـلىقـلىقـىغـا 

تهيىنلهندى. 

شېڭ شـىسهي ئهمهلـىي ھوقۇقـنى قـولـغا چۈشۈرگهنـدە، يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر تـوپـى ھهر قـايسـى يهرلهردە 

ئـوچۇق-ئـاشـكارە قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈۋاتـقان بـىر رايـونـغا مـىراسـخورلۇق قـىلـىدۇ. نهتـىجـىدە ئۇ قۇمۇلـدىكـى 

قـوزغـىالڭنى بـاش تهشـكىلـلىگۈچـىلهرىنـىڭ بـىرى بـولـغان خـوجـا نـىيـاز ھاجـى بـىلهن كېلىشـىم ئـىمـزاالپ، شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنى جهنۇبـتىكـى مۇسۇلـمانـالر رەھبهرلـىكـىدىكـى ھۆكۈمهت بـىلهن شـىمـالـدىكـى ئۆلـكىلـىك ھۆكۈمهتـتىن 

ئـىبـارەت ئـىكـكىگه  ئـايـرىدى.(40) بۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدا 1933-يـىلـى تۇنـجى قېتىم  شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ قۇرۇلۇشـىغـا يـول ئېچىپ بېرىدۇ. ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرى ھهمـىشه بـىرىنـچى  شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـى ھازىرقـى زامـان ئۇيغۇر مـىلـلىي دۆلـىتـىنـىڭ ئهسـلى ئۆرنـىكـى دەپ تهسۋىرلـىسـىمۇ، 

تـارىخـچى داۋىد بـروفـى (David Brophy) بۇ چۈشهنـچىگه جهڭ ئېالن قـىلـدى.(41) بـىرىنـچى شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـى  قۇرغۇچـىالرنـىڭ بهزىلـىرى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا تۇغۇلـغان ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىك 

ئـىدىيـىسـىنـىڭ تهسـىرىگه ئۇچـرىغـان بـولسـىمۇ، نهتـىجـىدە بۇ دۆلهت ئـاھالـىسـىنـىڭ مۇسۇلـمان تۈركـلهردەك ئـورتـاق 
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كـىمـلىكـى ئۈسـتىگه قۇرۇلـغان. ئهمـما، بـاشـقا تهتـقىقـاتـالردا ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغىنـىدەك، بۇ دۆلهتـنى نـوقۇل ھالـدا 

دىنـىي دۆلهت دەپ سۈپهتـلهشمۇ ئـوخـشاشـال خـاتـالـىقتۇر.(42) ئهكسـىچه، بۇ  دۆلهتـنى شهكـىلـلهنـدۈرگهن 

سـىيـاسـىي ھهرىكهت ئۆز دەۋرىدە بـازار تـاپـقان تۈرلۈك ئـاالھىدىلـىكـتىكـى ئۆز تهقـدىرىنـى ئۆزى بهلـگىلهش 

ئـىدىئـولـوگـىيـىسـىدىن ئـىلھام ئـالـغان كۆپـلىگهن يهرلـىك زىيـالـىيـالرنـى تـوپـلىدى. بۇ زىيـالـىيـالرنـىڭ ئـارىسـىدا 

جهدىدىزم ھهرىكـىتـىدىن ئـىلھام ئـالـغان مۇسۇلـمان ۋەتهنـپهرۋەرلهر، مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى لېنىنـىزىمـچى 

ھۆرلۈك تهشهببۇسـچىلـىرى ۋە ئـىسـالم ئهسـلىيهتـچىلـىرى قـاتـارلـىق ھهر خـىل ئېقىمـدىكـى كـىشـىلهر بـار ئـىدى. 

ئۇالرنـى بـىرلهشـتۈرگهن نهرسه خـىتـايـنىڭ ۋەتـىنـىگه بـولـغان ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى يـوقـىتـىش ۋە ئۆزىگه ئۆزى 

ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىدىغـان دۆلهت قۇرۇش ئـارزۇسـى ئـىدى. بۇ ھهرىكهتـلهنـدۈرگۈچ (سـابـىت دامـولـالم 

بـاشـچىلـىقـىدىكـى) كۈچ خـوتهنـدىن كهلـگهن دىنـنى ئـاسـاس قـىلـغان ئـىنـقىالبـچىالردا كۆرۈنهرلـىك بـولـدى، ئۇالر 

خهنـزۇ ئـاھالـىلهرنـى قـوغـالپ چـىقـىرىپ، خـىتـاي تـىلـىنـى ئـىشـلىتـىشـنى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇشـقا ۋە خـىتـايـچه يهر 

ناملىرىنى يهرلىك تۈركىي تىلغا ئۆزگهرتىشكه چاقىرىق قىلدى.(43) 

بـىرىنـچى قېتىمـلىق  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ئۆمـرى نـاھايـىتـى قـىسـقا بـولـغان بـولۇپ، 

سـىرتـنىڭ  قـولـلىشـىنـى قـولـغا كهلتۈرەلـمىدى. ئـاخـىرىدا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى شېڭ شـىسهي ئـارمـىيـىسـىنـىڭ  ئۆلـكه 

پـايـتهخـتى ئۈرۈمـچىنـى ئـالـماقـچى بـولـغان تۇڭگانـالرنـى مهغلۇب قـىلـىشـىغـا  يـاردەم بهردى. بۇ ۋەقه تۇڭگان 

قـوشۇنـلىرىنـىڭ جهنۇبـقا يۈرۈش قـىلـىپ، قهشـقهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان يهنـىال ئـاجـىز ھالهتـتىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان  

ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـىنـى يـوقـىتـىشـنى كهلتۈرۈپ چـىقـاردى. شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى 1934-يـىلـى 

مـارتـقىچه مهۋجۇت بۇلۇپ تۇرالـىدى.(44) شهرقـىي تۈركـىسـتان  ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـىنـنىڭ قۇرۇلۇشـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا ئۇنـىڭغا ئهگـىشـىپ مهيـدانـغا چـىقـىدىغـان يۈكسـىلـىشـلهردە تـاكـى بۈگۈنـگه قهدەر ئـىشهنگۈسـىز 

دەرىجـىدە مۇھىم ئـورۇن تۇتـىدۇ. بۇ دۆلهتـنىڭ قۇرۇلۇشـى جۇمھۇرىيهتـچى خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ سـىيـاسـىي تهرەقـقىيـاتـىدا مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه بـولـغانـدىن سـىرت، بۇ دۆلهت يېقىنـقى 

يـىلـالردىكـى دىنـدار مـىلـلهتـپهرۋەر ئۇيغۇرالرنـىڭ تـارىخـنى خـاتـىرىلـىشـىدە مۇھىم ئـورۇن تۇتۇپ كهلـدى. شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى مۇشۇ رولـى سهۋەبـلىك شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى خـىتـاي ھۆكۈمـرانـلىقـىدىن 

قۇتقۇزۇش بـىلهنـال قـالـماي، بۇ زېمىنـنى كـاپـىرالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىشـىدىن قۇتقۇزۇش تـىرىشـچانـلىقـىغـىمۇ 

ۋەكىللىك قىلىپ كهلدى. 

شېڭ شىسهينىڭ شهرقىي تۈركىستاننى سوۋېتلهشتۈرۈشى 
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   شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى يـىمـىرىلـگهنـدىن كـىيـىن، شېڭ شـىسهي شـىنـجاڭنىڭ ۋالـىيسـى، سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـى ھىمـايـىچـى قـىلـىپ تـالـلىغۇچـى سۈپـىتـىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى. گهرچه شېڭ شـىسهي نـامـدا 

نهنـجىڭدىكـى مـىلـلهتـچى خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ۋەكـىلـى بـولۇپ تۇرسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ مـوسكۋاغـا ۋە ئۆزى ئهزا 

بـولـغان سـوۋېت كـومـپارتـىيـىسـىگه تېخىمۇ سـادىق بـولـغانـلىقـى سۆزلـىنـىدۇ.(45) تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـىڭ كۆپ قـىسـمى 

دەسـلىۋىدە  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـى ئـاغـدۇرۇپ تـاشـلىغـان ۋە نهنـجىڭغا سـادىق بـولـغان تۇڭگان 

قـوشۇنـلىرىنـىڭ كـونـتروللۇقـىدا بـولـغان بـولسـىمۇ، شېڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ھىمـايـىسـىدىن پـايـدىلـىنـىپ شـىمـالـدا 

كۈچلۈك ئۆلكه قۇردى ۋە ئاخىرىدا 1937-يىلى تارىم ئويمانلىقىنى قايتا كونترول قىلدى. 

   شېڭ دەسـلهپـته، بۇ رايـونـدىكـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ نـارازىلـىقـىنـى بـىر تهرەپ قـىلـىشـتا، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ لېنىنـىزم ئـىدىيـىسـىدىكـى ئـىمپېرىيـالـىزمـغا قـارشـى ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا سۈلھىلـىشـىش سـىيـاسـىتـىنـى 

بـىرىنـچى قېتىم ئـوتتۇرىغـا قـويـدى.(46) يېڭى سـىيـاسهتـلهر يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئۆز ئـارزۇلـىرى بۇيـىچه يـاشـىشـىغـا 

ھهمـدە بـولشېۋىك ئـىنـقىالبـىدىن كېيىنـكى سـوۋېت ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـىگه ئـوخـشاش سـوتسـىيـالـىسـتىك يـىڭى 

مهدەنـىيـىتـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـىگه مهيـدان ھازىرلـىدى. بۇنـى ئهمهلـگه ئـاشۇرۇش ئۈچۈن، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى 

مهسـلىھهتـچىلـىرى ئـارقـىلـىق شېڭ شـىسهيـنى نۇرغۇن يـاردەم بـىلهن تهمـىنـلىدى، ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى مـىلـلىي 

ئۇيغۇرالر ئـىدى، ھهمـدە سـوۋېتپهرەس يهرلـىك ئۇيغۇرالرنـى شېڭ ھۆكۈمـىتـىگه كـىرگۈزۈشـنى ئـىلـگىرى سۈردى.

(47) بۇنـىڭدىن بـاشـقا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن  30 مـىڭغا يېقىن ئۇيغۇرنـى ئـوقۇشـقا 

تهكـلىپ قـىلـدى. ئۇالرغـا سـوۋېت ئۇنـىۋېرسـىتېتلىرىدا بـولۇپمۇ سـوۋېتنىڭ مـىلـلهتـلهر سـىيـاسـىتـىگه ئـاالقـىدار 

ماركىسىزم-لېنىنىزم ئىدىئولوگىيىسى سىڭدۈرۈلهتتى.(48) 

 شېڭ شـىسهي بۇ خـىل يـاردەمـلهر ئـاسـتىدا سـوۋېتنىڭ تهسـىرى ئـاسـتىدىكـى كۆپ مـىلـلهتـلىك دۆلهتـكه 

ئـوخـشايـدىغـان بـىر تۈزۈلـمىنـى بهرپـا قـىلـدى. ئۇ شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ رەئـىسـى خـوجـا 

نـىيـازنـى ئۆز ئـىچـىگه رەھبهرلـىك قـاتـلىمـىدىكـى بـىر تۈركۈم كـىشـىلهرگه ئۆز ھۆكۈمـىتـىدىن مهنـسهپ بهردى. بۇ 

ئۇنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كـورېنىزاتسـىيـا (يهرلـىكـلهشـتۈرۈش) سـىيـاسـىتـىدىن ئۈلـگه ئـالـغان يهرلـىرى ئـىدى.(49) 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـوۋېتقا تهۋە ئۇيغۇر مهسـلىھهتـچىلهر «ئۇيغۇر» دېگهن نـامـنى قـولـلىنـىشـنى ئـىلـگىرى 

سۈرۈپ، 1935-يـىلـى شېڭ ھۆكۈمـىتـى تهرىپـىدىن بۇ رايـونـنىڭ  تۈرك تـىلـىدا سۆزلـىشـىدىغـان ئهڭ كۆپ 

نـوپۇسـنىڭ مـىلـلهت نـامـى سۈپـىتـىدە رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـىنـىشـىغـا مۇيهسـسهر بـولـدى.(50) ئۇيغۇر  مـىلـلىتـىنـىڭ 

رەسـمىي ئېتىراپ قـىلـىنـىشـى نۇرغۇن تـىرىشـچانـلىقـالر نهتـىجـىسـىدە بـارلـىقـقا كهلـدى. سـوۋېت ئۇيغۇر 

قـولـلىغۇچـىالرنـىڭ تـىرىشـچانـلىقـى بـىلهن بۇ مـىلـلهتـنىڭ تـارىخـى ۋە ئهدەبـىيـاتـىغـا قـىسـقىغـىنه بـولسـىمۇ تهرەقـقىيـات 

ئېلىپ كهلدى. شۇنداقال ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىناۋىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكه تۈرتكه بولدى. 
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ئهگهر بۇ سۈلھچىلــىك ســىيــاســىتــى، يهرلــىك مۇسۇلــمانــالرنــىڭ، بــولۇپمۇ ســوۋېتپهرەس ئۇيغۇر 

قـولـلىغۇچـىلـىرىنـىڭ كۆپـلهپ قـارشـى ئېلىشـىغـا ئېرىشـكهن بـولـسا، شېڭنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن ئۆرنهك  ئـالـغان 

بـاشـقا سـىيـاسهتـلىرى، مهسـىلهن ئۇنـىڭ مهخـپىي سـاقـچىالرنـى كۈچهيـتىشـى قـاتـارلـىقـالر قـارشـى ئېلىنـمىغـان بـوالتـتى. 

ئـومۇمهن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، شېڭ شـىسهي ئۆزىدىن ئـىلـگىرى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى ئـىدارە قـىلـغان خـىتـايـالرغـا 

قـارىغـانـدا قـارشـى پـىكـىردىكـىلهرنـى بـاسـتۇرۇشـتا تېخىمۇ بهك ئـاكـتىپ بـولـدى. شېڭ شـىسهي ئـىشـقا سـالـغان 

بـىخهتهرلـىك ئـورگـىنـى سـتالـىنـنىڭ سېسىق نـامـى پۇركهتـكهن مهخـپىي سـاقـچى تهشـكىالتـى بـىلهن بـىۋاسـىته 

مۇناسىۋىتى بار بولۇپ، بۇ تهشكىالت زەربه خاراكتېرلىك سىياسهتلهرنى يۈرگۈزەتتى. 

ئۇيغۇر دىنـدارلـىرىنـىڭ مـىلـلهتـپهرۋەرلـىكـىنـىڭ كۈچـيىشـىدىن شېڭ شـىسهي يېڭى ئـىنـقىالبـنىڭ پـارتـىلـىشـىنـى 

كهلتۈرۈپ چــىقــىرىدۇ دەپ ئهنســىرەيــتتى. قهشــقهردە دىنــىي مــىلــلهتــپهرۋەرلــىكــنىڭ قــايــتىدىن بــاش 

كۆتۈرۈۋاتـقانـلىقـىنـى سهزگهن شېڭ شـىسهي ئۇنـى بـاسـتۇرۇشـقا ئـورۇنۇپ، يهرلـىك ئۇيغۇر بـاشـچىلـىرىنـى تـازىالپ 

يـوقـاتـتى. يهرلـىك گېزىتـلهرنـى كـونـترول قـىلـدى. يهرلـىك مهكـتهپـلهرگه سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا ئـوقۇپ كهلـگهن 

ئـوقۇتقۇچـىالرنـى قـويۇشـنىڭ ئېپىنـى قـىلـدى.(51) بۇ خـىلـدىكـى قـاتـتىق سـىيـاسهتـلهر ۋە يهرلـىك سهرخـىلـالرنـى 

تـازىالپ يـوقـىتـىش 1937-يـىلـى قهشـقهر ۋە خـوتهنـدە يېڭى قـوزغـىالڭغا سهۋەب بـولـدى. بۇ قـوزغـىالڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم جۇمھۇرىيـىتـى لېدىرلـىرىنـىڭ قـالـدۇقـلىرى تهرىپـىدىن پـىالنـالنـغان ئـىدى.(52) سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئهسـكهر ۋە ھاۋا يـاردىمـى ئـاسـتىدا، بۇ قـوزغـىالڭنى تېزدىنـال بـىتـچىت قـىلـغان شېڭ شـىسهي پۈتكۈل 

شهرقـىي تۈركـىسـتان تهۋەسـىدە ئۆز ھۆكۈمـىتـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـى ۋە بـاشـقا مـىلـلهتـپهرۋەر ئۇيغۇرالرنـى يـوق قـىلـىش 

ھهرىكـىتـى قـوزغـىدى. شېڭ شـىسهيـنىڭ بۇ ھهرىكـىتـى سـىتـالـىنـنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى تهۋەسـىدىكـى سـىيـاسـىي 

تـازىلـىشـىغـا تـوغـرا كهلـدى ۋە سـىتـالـىنـنىڭ ئۇسۇلـىنـى قـولـالنـدى. شېڭ شـىسهي شهرقـىي تۈركـىسـتان تهۋەسـىدىكـى 

ئۇيغۇرالرنـى زور كۆلهمـدە قـىرغـىن قـىلـىشـقا بـاشـلىدى.(53) ئۇيغۇرنـىڭ سهرخـىلـلىرىنـى ۋە زىيـالـىيـلىرىنـى ئـاسـاسهن 

دېگۈدەك ئۆلتۈرۈپ تۈگهتـتى ۋە تـامـامهن يېڭىچه ۋە ئۆزىگه ئـىتـتىنمۇ سـادىق يهرلـىك زىيـالـىي ۋە ئهمهلـدارالرغـا 

ئىگه بولۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلدى.(54) 

   1937-ۋە 1938-يـىلـلىرىدىكـى تـازىالشـتىن كېيىن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ شېڭغا بـولـغان تهسـىرى 

داۋامـلىق كۈچهيـگهن، ئـاڭالشـالرغـا قـارىغـانـدا، شېڭ ھهتـتا 1941-يـىلـى سـتالـىنـغا ئۇيغۇر رايـونـىنـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىغـا قـوشۇۋېلىشـنى تهشهببۇس قـىلـغان.(55) ئهمـما، بـىر يـىلـدىن كېيىن شېڭ شـىسهي خـوجـايـىنـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىنـى ئۈزمهكـچى بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن،  سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تۇتـقان سـىيـاسـىتـىدە 

كهسـكىن ئۆزگـىرىش ئېلىپ بـارغـان. 1942-يـىلـى، شېڭ بۇ رايـونـدىكـى يۈزگه يېقىن داڭلىق كـوممۇنـىسـت ۋە 

سـوۋېتپهرەسـلهرنـى قـولـغا ئېلىشـقا بۇيـرۇغـان ۋە ئۇالرنـى بۇ رايـونـنى ئـىگـىلهش ۋە ئۇنـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا تۇتۇپ 

بېرىش سۈيـقهسـتى پـىالنـلىغـان دەپ قـارىلـىغـان. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا،  ئۇيغۇر رايـونـىدىكـى سـوۋېت 
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ئـىتـتىپـاقـى مهدەنـىيهت جهمـئىيـىتـى ۋە ئـىنسـتىتۇتـلىرى تـاقـىلـىپ قـالـغان، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ مهسـلىھهتـچىلـىرى ۋە 

ئـىشـچىلـىرى بـىلهن بـىلـله ئـىشـلىگهن يـاكـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا ئـوقۇغـان مـىڭلىغـان يهرلـىك ئـاھاله بۇ سۈيـقهسـت 

بىلهن ئاالقىسى بار دەپ  قولغا ئېلىنغان.(57) 

شۇنـداق قـىلـىپ، ئـاز ۋاقـىت ئـاۋۋال سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا قـارشـى كۈچـلهر دەپ شېڭنىڭ تـازلـىشـىنـى بـاشـتىن 

كهچۈرگهن ئۇيغۇرالر ئهمـدىلـىكـته سـوۋېتپهرەس كۈچـلهر دەپ قـارىلـىنـىپ بـاسـتۇرۇلـغان. نهتـىجـىدە، يهرلـىك 

مۇسۇلـمانـالردا شېڭغا قـارشـى كهيـپىيـات شهكـىلـلهنـگهن. شېڭنىڭ خـىيـانهت قـىلـىشـىغـا ئۇچـرىغـانـلىقـىنـى ھېس 

قـىلـغان سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى بۇ نـارازىلـىقـىنـى  شېڭنى  ئـاغـدۇرۇپ تـاشـالشـنىڭ  

پۇرسـىتـىنـى دەپ قـارىغـان. رۇسـىيهلـىك ئـالـىم ۋالېرىي بـارمـىنـنىڭ (Valery Barmin) سۆزىگه قـارىغـانـدا، 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى سـىيـاسـى بيۇروسـى 1943-يـىلـى بۇ مهقـسهتـته چېگرا ھالـقىغـان ئۇيغۇر قـارشـىلـىق ھهرىكـىتـىنـى 

قـوزغـاشـنى مۇزاكـىرە قـىلـغان.(58) ھالبۇكـى، خـوجـايـىنـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىن يۈز ئۆرىگهن شېڭ شـىسهيـنىڭ 

كۈچـى ئـالـلىقـاچـان كۆرۈنهرلـىك ئـاجـىزالپ كهتـكهن بـولۇپ، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ جـازاسـىغـا دۇچ كېلىدىغـان 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئۇزۇن تۇرۇشـنى ئـويـلىمـىغـان. 1944-يـىلـى ھوقۇقـتىن ئېلىپ تـاشـلىنـىپ، خـىتـايـدا دۆلهت 

دەرىجىلىك ئورۇنغا ئېرىشكهن. 

گهرچه شېڭ ھازىر يـوقـالـغان بـولسـىمۇ، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى خـىتـاي دۆلـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى 

كونترول قىلىشىنىڭ ئۇلىنى كوالش پىالنىنى داۋامالشتۇردى. 

1943-، 1944-يـىلـلىرى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى  قـوزغـىالڭ پهيـدا قـىلـىش مهقسـىتـىدە ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا 

خـىتـايـالرنـىڭ ئۇيغۇرالر ئۈسـتىدىن مۇسـتهمـلىكـىچـى ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا قـارشـى تهشۋىقـات ئېلىپ بـاردى.(59) بۇ 

جهريـانـدا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـىغـا تـوغـرا كېلىدىغـان، ئۆز چېگرىسـىغـا قـوشـنا بـولـغان 

غۇلـجا رايـونـىدا پـىالنـالنـغان قـوزغـىالڭنى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش ئۈچۈن يهرلـىك ئۇيغۇرالر بـىلهن ئۇالرنـى قـورال يـاراق 

ۋە ھهربىي الزىمهتلىكلهر بىلهن تهمىنلهش توغرىسىدا سۆھبهتلهشتى. 

ئىككىنچى قېتىملىق شهرقى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋە ھازىرقى خىتايدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز 

تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهشنىڭ يۇقىرى پهللىسى  

1944-يـىلـى 10-ئـايـدا سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بۇ قـوزغـىالڭچىالرنـىڭ غۇلـجا شهھىرىنـىڭ شـىمـالـىدىكـى ئۈچ 

رايـونـدا قـوزغـىالڭ كۆتۈرۈشـىگه يـاردەم بېرىدۇ. بۇ رايـون 1870-يـىالردا قـىسـقا ۋاقـىت سـوۋېت ئېمپىرىيـىسـىنـىڭ 
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كـونـتروللۇقـى ئـاسـتىدا تۇرغـان ئـىدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ قـورالـلىرى بـىلهن قـورالـالنـغان، سـوۋېت 

مهسـلىھهتـچىلـىرىنـىڭ يـاردىمـىنـى قـوبۇل قـىلـغان بۇ قـوزغـىالڭچىالر  1944-يـىلـى 11-ئـايـنىڭ 7-كۈنـى غۇلـجا 

شهھىرىگه كـىرىدۇ. 1944-يـىلـى 11 -ئـايـنىڭ 12-كۈنـى غۇلـجا شهھىرىدە ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ قۇرۇلـغانـلىقـىنـى جـاكـاراليـدۇ.(60) بۇ يـىڭى مۇسـتهقـىل دۆلهتـنىڭ ئۇيغۇرالرغـا تهۋە 

ھهمـمه زېمىنـنى قـولـىغـا ئېلىش ئـارزۇسـى بـاردەك كۆرۈنهتـتى. بۇ دۆلهتـنىڭ ئـارمـىيـىسـى 1945-پۈتۈن يـىل خـىتـاي 

ئهسـكهرلـىرى بـىلهن داۋامـلىق كۈرەش قـىلـىپ، شۇ يـىلـى 9-ئـايـغىچه ئۆلـكه مهركـىزى بـولـمىش ئۈرۈمـچىنـى قـولـغا 

ئـالـىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدا  تهھدىت شهكـىلـلهنـدۈرىدۇ.(61) دەل مۇشۇ پهيـتته مهزكۇر ئـىقـىالبـنىڭ ھېسابـالنـغان 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىلـىق خـوجـايـىنـلىرى ئـوچۇق-ئـاشـكارا ھالـدا بۇ ئـىشـقا ئـارىلـىشـىپ، قـوزغـىالڭچىالرنـىڭ 

ئـىلـگىرلـىشـىنـى تـوخـتىتـىدۇ  ۋە قـوزغـىالڭچىالر بـىلهن گـومـىنـداڭ ئـوتتۇرىسـدا تـىنچـلىق سۆھبىتـى ئېلىپ بېرىشـنى 

ئـوتتۇرغـا قۇيـىدۇ. بۇ قېتىمـلىق تـىنچـلىق سۆھبىتـىنـىڭ نهتـىجـىسـىدە گـومـىنـداڭ ئۇيغۇر رايـونـىدا بـىرلهشـمه 

ھۈكۈمهت قۇرۇشـقا قـوشۇلـىدۇ. بۇ بـىرلهشـمه ھۈكۈمهت شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ رەھبهرلـىرىنـىمۇ ئۆز 

ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئۇالرغا غۇلجا رايونىنىڭ ئهمهلىي كونتروللۇقى بۆلۈپ بېرىلىدۇ.  

ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى 1940-يـىلـنىڭ كېيىنـكى بۆلـىكـىدە ئهمهلـىي 

رەۋىشـىتـىكـى ئـاپـتونـومـىيـىلـىك ھالـىتـىدە مهۋجۇت بـولۇپ تۇرىدۇ. بۇ دۆلهت زامـانـىۋى دۆلهتـچىلـىكـنىڭ 

سـىمۋولـلىرىنـى بهرپـا قـىلـىشـتا 1930-يـىلـالردىكـى ئهجـدادلـىرىدىنمۇ بهكـرەك مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىدۇ. ئـىكـكىنـچى 

قېتىمـلىق شهرقـى تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى سـوۋىت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـاردىمـىدە گېزىت-ژۇرنـالـالرنـى ۋە دەرسـلىك 

كـىتـابـالرنـى نهشـىر قـىلـىپ چـىقـىرىدۇ. ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى ئۆز ئـالـدىغـا پۇل 

بـاسـتۇرۇپ تـارقـاتـقان، مۇنـتىزىم ئـارمـىيهگه، ئۆزىگه خـاس مهكـتهپ سېسىتـىمـىسـىغـا ئـىگه بـولـغان. يهنه تېخى 

ئۆزىنـىڭ دۆلهت بـايـرىقـى ۋە دۆلهت مـارشـى بـار ئـىدى. (62) بۇ يېرىم ئـاپـتونـومـىيـىلـىك دۆلهتمۇ بـىرىنـچى 

شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىگه ئـوخـشاشـال روشهن رەۋىشـته كۆپ مـىلـلهتـلىك بـىرلـىك شهكـىلـلهنـدۈرگهن 

بـولۇپ، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر شۇ دەۋردىن بۇيـان بۇ دۆلهتـنى سېكيۇالرىزمـنى ئـاسـاس قـىلـغان ئۇيغۇر مـىلـلىي 

دۆلـىتـىنـىڭ نـامـايهنـدىسـى دەپ قـاراپ كهلـمهكـته، ئۇنـىڭ ئۇيغۇر رەھبهرلـىرىگه بـولـسا ۋەتهنـپهرۋەر ئۇيغۇر 

قهھرىمانلىرىنىڭ سهركىسى سۈپىتىدە ھۆرمهتلهپ كهلمهكته. 

گهرچه سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى داۋامـلىق يـاردەم بېرىپ، ئـىكـكىنـچى  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

ھهرىكـىتـى ۋە ئـىدىئـولـوگـىيـىسـىنـى كـونـترول قـىلـماقـچى بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ 

قـورچـاق دۆلـىتـى دەپ قـارىۋېلىش تـوغـرا بـولـمايـدۇ. ئـىكـكىنـچى  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـنىڭ نۇرغۇنـلىغـان 

يهرلـىك ئۇيغۇر قـولـلىغۇچـىلـىرى مهزكۇر جۇمھۇرىيهتـنى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى مـىلـلىي ئـازادلـىق 
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ھهرىكـىتـىنـىڭ تۇنـجى قهدىمـى دەپ قـارىدى. شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى رەھبهرلـىكـى سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن ھهرىكهت قـىلـىشـتىن بهكـرەك، دائـىمـال يهرلـىك خهلـقنىڭ مهنـپهئهتـى ئۈچۈن 

ھهرىكهت قـىلـىشـقا مـايـىلـلىق كۆرسهتـتى. مهزكۇر ئـاپـتونـومـىيـىلـىك دۆلهتـته  ئـاخـبارات ۋاسـىتـىلـىرى دائـىم سـوۋېت 

سـوتسـىيـالـىزمـىغـا مۇنـاسـىۋەتـلىك تېمىالرغـا مهركهزلهشـتى، ئهمـما مهزكۇر ۋاسـىتـىلهر 1920-يـىلـالردىن كېيىن 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا قـارشـى ئېلىنـمايـدىغـان تېمىالر ھېسابـالنـغان ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىكـىنـىڭ تهرەقـقىيـاتـى ۋە 

ئىسالمنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى رولىغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر توغرىلىقمۇ كۈچ قاتتى.(63) 

گـومـىنـداڭ بهلـكىم  شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـى سهپهرۋەر قـىلـىش 

كۈچـىنـى ئېتىراپ قـىلـغانـلىقـتىن بـولـسا كېرەك، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يېڭى بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـته يهرلـىك 

مۇسۇلـمانـالرغـىمۇ ھوقۇق تۇتقۇزدى. بـولۇپمۇ، گـومـىنـداڭ ئۆزىگه مـايـىل ئۈچ كۆزگه كۆرۈنـگهن ئۇيغۇر 

زىيـالـىيسـى ئهيـسا يۈسۈپ ئـالپتېكىن، مۇھهمـمهد ئـىمـىن بۇغـرا ۋە مهسـئۇد سـابـرى قـاتـارلـىقـالرغـا بـىرلهشـمه 

ھۆكۈمهتـته مۇھىم ئـورۇنـالرغـا ئـولتۇرغۇزدى.(64) بۇنـىڭدىن بـاشـقا،  گـومـىنـداڭنىڭ يېڭى بـىرلهشـمه 

ھۆكۈمـىتـىنـىڭ بـىرىنـچى  قـول ۋالـىيسـى جـاڭ جـىجـوڭ بۇ رايـونـدا يهرلـىك سـايـالم كېڭهشـلىرىنـى قۇرۇپ، ئۇيغۇر 

تىلىنى ھهر دەرىجىلىك ھۆكۈمهتلهردە خىتاي تىلى بىلهن يانمۇ-يان ئىشلىتىشنى بهلگىلىدى.(65) 

نۇرغۇن جهھهتـتىن ئېيتقانـدا، 1945-يـىلـدىن 1949-يـىلـغىچه مهۋجۇت بـولۇپ تۇرغـان «شـىنـجاڭ 

بـىرلهشـمه ھۆكۈمـىتـى» شهرقـىي تۈركـىسـتان مۇسۇلـمانـلىرىغـا يېڭى زامـانـدا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان ھۆكۈمهتـلهر 

ئـىچـىدە  تـاكـى بۈگۈنـگه قهدەر ئهڭ ئۇتۇقلۇق ھۆكۈمهت ھېسابـلىنـىدۇ. بۇ مهنـىدىن ئېيتقانـدا، بۇ ھۆكۈمهت 

يېڭى خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالر بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىچـىلـككه خـاتـىمه بېرىلـىدىغـان كهلگۈسـى 

ئۈچۈن يۈكـسهك ئۈمـىد بېغىشـلىدى. ئۇيغۇرالر ئۆز ۋەتـىنـىنـىڭ ئـىدارە قـىلـىنـىشـىغـا يېقىنـدىن قـاتـنىشـىدىغـان 

بـولۇشـقا بـاشـلىدى ۋە ھۆكۈمـران خـىتـاي تهبـىقـىسـى بـىلهن مـاھىيهت جهھهتـته ئـوخـشاش دەرىجـىلـىك پۇقـرا دەپ 

ئېتىراپ قـىلـىنـدى. ئۇيغۇر سـىيـاسهتـچىلـىرى ئـارىسـىدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مۇسـتهقـىل بـولۇشـى يـاكـى يۈكـسهك 

ئـاپـتونـومـىيهگه ئېرىشـىشـى تـوغـرىسـىدا ئـاشـكارا مۇنـازىرىلهر ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى.(66) بۇ خـىل يۇمـشاق سـىيـاسهتـنىڭ 

سـىمۋولـى سۈپـىتـىدە 1947-يـىلـى جـاڭ جـىجـوڭ «شـىنـجاڭ بـىرلهشـمه ھۆكۈمـىتـى»نـىڭ رەئـىسـلىك ۋەزىپـىسـىدىن 

ئـىسـتىپـا بېرىپ، يۇقـىرىدا نـامـى كهچـكهن ئۈچ داڭلىق گـومـىنـداڭچى ئۇيغۇر ئهمهلـدارلـىرىدىن مهسـئۇد سـابـىرى 

ئۇنـىڭ ئـورنـىغـا چـىقـتى. مهسـئۇد سـابـىرىنـىڭ قـىسـقىغـىنه رەھبهرلـىكـى جهريـانـىدا بـاشـقا ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىرى 

بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـتىن كۆپـلهپ يهر ئېلىشـقا بـاشـلىدى. ئـاالقه جهريـانـىدا، «شـىنـجاڭ» ئـاتـالغۇسـىنـىڭ ئـورنـىغـا 

«تۈركـىسـتان» ئـاتـالغۇسـى بـارغـانـچه كۆپ ئـىشـلىتـىلـىشـكه بـاشـلىدى. ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى مـائـارىپ كېڭىيـىپ، 

مـائـارىپ دەرسـلىكـلىرىگه تۈركـىي خهلـقلهرنـىڭ تـارىخـى ئـوقۇتۇشـى قـوشۇلـدى. شۇنـداقـال، ھاكـىمـىيهتـته ئۇيغۇر 

تـىلـىنـىڭ رولـى تېخىمۇ بهك كۈچهيـتىلـدى.(67) بـىراق، شېڭ شـىسهي دەۋرىدە يۈز بهرگهن قـىسـقا مۇددەتـلىك 
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يۇمـشاشـقا ئـوخـشاشـال، يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرنـىڭ مهسـئۇد سـابـىرى زامـانـىسـىدىكـى ھوقۇقـنى قـولـغا ئېلىشـىمۇ قـىسـقا 

مهزگىللىك بولدى ۋە قۇيرۇقىنى قۇم باستى. 

1949-يـىلـى 1-ئـايـدا، جۇڭگو كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى (CCP) بېيجىڭنى كـونـترول قـىلـىۋالـغانـدىن 

كېيىن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى گـومـىنـداڭ رەھبهرلـىك قـاتـلىمـى ئۆزىنـىڭ سـانـاقـلىقـال كۈنـى قـالـغانـلىقـىنـى ھېس 

قـىلـدى. نهتـىجـىدە، ئهيـسا يۈسۇپ ئـالپتېكىن ۋە مۇھهمـمهد ئـىمـىن بۇغـرا كهشـمىر ئـارقـىلـىق چهتـئهلـگه قېچىپ، 

ئـاخـىرىدا تۈركـىيهدە پـانـاھلىق تـىلـىدى. ئۇالر تۈركـىيهدە سهرگهردانـلىقـتىكـى ئۇيغۇر مـىلـلهتـچىلـىك ھهرىكـىتـىگه 

بـاشـچىلـىق قـىلـدى.(68) 1949-يـىلـى ئـاۋغۇسـتتا مـوسـكىۋا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى بـىلهن شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك رەھبهرلـىكـى ئـوتتۇرىسـىدىكـى يـىغـىنـنىڭ ئۇيۇشـتۇرغۇچـىسـى بـولۇشـقا 

يـاردەمـلهشـتى. مهزكۇر يـىغـىنـدا شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـارمـىيـىسـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ خهلـق 

ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كـىرىشـىگه يـاردەم بېرىدىغـان بـولۇپ كېلىشـىلـدى. شۇنـداقـال، 

شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ مهركـىزىي رەھبهرلـىك قـاتـلىمـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ خـىتـاي 

خهلـق سـىيـاسـىي بيۇروسـىنـىڭ بېيجىڭدا ئېچىلـىدىغـان تۇنـجى قېتىمـلىق قۇرۇلـتىيـىغـا قـاتـنىشـىشـى تهكـلىپ 

قـىلـىنـدى.(69) ئېيتىلـىشـىچه، شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بهش  مۇھىم ئهمهلـدارى 1949-يـىلـى 27-

ئـاۋغۇسـتتا بېيجىڭدا ئېچىلـىدىغـان يـىغـىنـغا قـاتـنىشـىش ئۈچۈن قـازاقـىسـتان ئـارقـىلـىق بېيجىڭغا قـاراپ يـولـغا 

چـىقـقانـدا، سېبىرىيه ھاۋا بـوشـلۇقـىدا ئـايـروپـىالن ھادىسـىسـىگه ئۇچـراپ ۋاپـات تـاپـتى.(70) ئـارقـىدىن، شهرقـىي 

تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى تـارقـىتـىۋېتىلـدى. گـومـىنـداڭنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىرلهشـمه ھۆكۈمـىتـىدىكـىگه 

ئـوخـشاش، خـىتـاي خهلـق ئـازادلـىق ئـارمـىيـىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ 

ھاكـىمـىيـىتـىنـى ئـورنـاتـتى. گـومـىنـداڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قۇرغـان بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـكه تهۋە يهرلـىك 

ئهمهلـدارالر بـىلهن شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىگه تهۋە يهرلـىك ئهمهلـدارالر خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيـىسـىگه سـاداقهت كۆرسـىتـىش، ۋەتـىنـىنـى تـاشـالپ چهتـئهلـگه چـىقـىپ كېتىش يـاكـى ھېساپ-كـىتـابـقا 

ئۇچـراش، ئۆلۈمـگه مهھكۇم بـولۇش تـالـلىشـى ئـارىسـىدا قـالـدى. كـوممۇنـىسـتىك ھاكـىمـىيهتـكه قـارشـى ھالـدا 

شهرقىي تۈركىستاندا قېلىپ قالغان مهسئۇد سابىرى 1951-يىلى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىدى. 
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خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋە ساختا 

مىللىي ئاپتونومىيه ۋەدىسى، 1949 ~ 1980 - يىلالر 

1949 - يـىلـى 9 - ئـايـدا، ئۇيغۇر رايـونـىدىكـى گـومـىنـداڭ دائـىرىلـىرى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه تهسـلىم 

بـولـغانـدىن كېيىن، «خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»نـىڭ بـىرىنـچى داال ئـارمـىيـىسـى بۇ رايـونـغا ئـاسـانـال كـىرىپ، 

يـىل ئـاخـىرىغـىچه بۇ يهردە كـوممۇنـىسـتالرنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىنـى تـىكـلهشـته يېتهكـچى رول ئـويـنىدى. 

كـوممۇنـىسـتالر ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزگهن دەسـلهپـكى يـىلـالردا، «خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى» گـومـىنـداڭ 

دەۋرىدىكـىگه ئـوخـشاشـال خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ چېگرا مۇسـتهمـلىكـىسـىلـىك ھالـىتـىنـى سـاقـالپ كهلـگهن 

مهزكۇر رايـونـدا ئـىشـغالـىيهتـچىلـىك رولـىنـى ئـويـنىدى. ھالبۇكـى، شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ گـومـىنـداڭنىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىقـىدىن خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا ئۆتۈشـى خـىتـايـنىڭ سـىيـاسـىي گهۋدىسـى ۋە 

جهمـئىيـىتـىگه نـىسـبهتهن تۈپـتىن پهرقـلىق مهيـدانـغا ۋەكـىلـلىك قـىلـدى ۋە ئۇيغۇر رايـونـىنـىڭ چېگرا 

مۇسـتهمـلىكـىسـىلـىك سـاالھىيـىتـىگه زور تهسـىر كۆرسهتـتى. مـاۋ زېدوڭ ئـىدىيهسـى جهمـئىيهتـتىكـى پهرقـنى يـوقـىتـىشـنى 

تهشهببۇس قـىلـدى ۋە بۇمۇ جـاھانـگىرلـىكـكه قـارشـى تۇرغـانـلىق دەپ قـارالـدى. نهتـىجـىدە، دەسـلهپـته خـىتـاي 

خهلــق جۇمھۇرىيــىتــى «ســوۋېت ئــىتــتىپــاقــىنــىڭ مــىلــلهتــلهر ســىيــاســىتــى» دەپ تــونۇلــغان ســوۋېتچه 

مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈش ئۇسۇلـىنـى قـولـلىنـىپ، ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى خـىتـاي كـوممۇنـىسـت دۆلـىتـىنـىڭ ئـايـرىلـماس بـىر 

قـىسـمى سۈپـىتـىدە قـوشۇۋېلىشـقا ئۇرۇنـدى. بۇ ئۇيغۇر رايـونـىدا شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى بـىلهن 

گـومـىنـداڭ ئـارىسـىدىكـى بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـنى خـاراكتېرلهنـدۈرگهن مـاداراچـىلـىق سـىيـاسـىتـىنـى قـىسـمهن 

داۋامـالشـتۇرۇپ، رايـونـدىكـى مۇسـتهمـلىكـىدىن كېيىنـكى يېڭى رېئالـلىقـقا نـىسـبهتهن ئۈمـىد تۇغـدۇردى. ھالبۇكـى، 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى  1950 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدا بۇ رايـونـدا تېخىمۇ ئېغىر ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه 

سـىيـاسهتـلىرىنـى قـولـالنـغانـلىقـى، شۇنـداقـال بۇ تهدبـىرلهر 1960 – ۋە 1970 – يـىلـالردا تېخىمۇ ئهۋجـىگه 

چىققانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئۈمىدلهر كۆپۈككه ئايالندى. 

دەسلهپكى ماداراچىلىق ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بۇ جهھهتتىكى رولى 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى دەسـلهپـكى مهزگـىلـدىكـى بۇ مـاداراچـىلـىق سـىيـاسـىتـىنـىڭ يـولـغا قـويۇلـىشـىدا مـوھىم رول 

ئـويـنىدى، بـولۇپمۇ 1950 - يـىلـى «خـىتـاي - سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى دوسـتلۇق، ئـىتـتىپـاقـداشـلىق ۋە ئۆزئـارا يـاردەم 
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بېرىش كېلىشـىمـى» ئـىمـزاالنـغانـدىن كېيىن، سـوۋېتنىڭ بۇ جهھهتـتىكـى رولـى تېخىمۇ گهۋدىلـىك بـولـدى. بۇ 

كېلىشـىمـدە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى مهسـلىھهتـچىلـىرى ۋە سـانـائهت كـارخـانـىلـىرىنـىڭ ئۇيغۇر رايـونـىغـا قـايـتىپ كېلىشـىگه، 

شۇنـداقـال شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا يهرلـىك ئـاھالـىلهرنـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدا داۋامـلىق 

مـائـارىپ تهربـىيهسـى ئېلىشـىغـا يـول قـويۇلـدى. سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بۇ مهزگـىلـدە مهزكۇر رايـونـغا قـول تـىقـىشـى 

بهلـكىم نۇرغۇنـلىغـان ئۇيغۇرالرنـى ۋە خـىتـاي بـولـمىغـان بـاشـقا يهرلـىك كـىشـىلهرنـى، بـولۇپمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتان 

جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ سـابـىق ئهمهلـدارلـىرىنـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ رايـونـنى دەسـلهپـكى قهدەمـدە بـاشقۇرۇشـىدا 

كۆرۈنهرلـىك رول ئـويـناشـقا تهكـلىپ قـىلـىش قـارارىغـا تۈرتـكه بـولـغان بـولۇشـى مۇمـكىن. 1949 - يـىلـى 

ئۇيغۇرالرنـىڭ يهنـىال رايـون نـوپۇسـىنـىڭ 75 پـىرسهنـتىنـى، خـىتـايـالرنـىڭ بـولـسا ئـارانـال ئـالـته پـىرسهنـتنى 

(ئهمهلـىيهتـته مۇشۇ نـىسـبهتمۇ ئـىنـتايـىن گۇمـانـلىق، ت) تهشـكىل قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ نـوپۇس 

قۇرۇلـمىسـى نۇقـتىسـىدىنمۇ ئهھمىيهتـكه ئـىگه ئـىدى (71). نۇرغۇن ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا تۈرك مۇسۇلـمانـلىرىنـىڭ 

رايـونـنى ئـىدارە قـىلـىشـتا كۆرۈنهرلـىك رول ئـويـنىشـىغـا ئهگـىشـىپ، ئـوقۇ – ئـوقۇتۇش ئـىشـلىرى ئۇيغۇر تـىلـىدا 

ئېلىپ بېرىلـىدىغـان دۆلهت مهكـتهپـلىرى ۋە ئۇنـىۋېرسـىتېتالر قۇرۇلـدى ۋە ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى نهشـرىيـاتـچىلـىقـنىڭ 

كۆلىمى كېڭهيدى. 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه بهرگهن تهكـلىپـى بهلـكىم خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى قـىسـمىدا 

«سـوۋېت سـوتسـىيـالـىسـتىك جۇمھۇرىيهتـلهر ئـىتـتىپـاقـى»نـىڭكىگه بـىلهن ئـوخشـىشـىپ كېتىدىغـان مـىلـلىي 

ئـاپـتونـومـىيه رايـونـلىرىنـى قۇرۇشـتا ھالـقىلـىق رول ئـويـنىغـان بـولۇشـى مۇمـكىن. بۇ 1955 - يـىلـى ئۇيغۇر رايـونـىدا 

«شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى» (XUAR) نـىڭ بـارلـىقـقا كېلىشـىگه تۈرتـكه بـولـدى (72). «شـىنـجاڭ 

ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى»نـىڭ تهسـىس قـىلـىنـىشـى ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ رايـونـغا بـولـغان بـاغـلىنـىشـى ۋە بۇ يهردىكـى 

تـارىخـىي رولـىنـى ئېتىراپ قـىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ سـوۋېت جۇمھۇرىيهتـلىرىگه نهزەرىيه جهھهتـته بېرىلـگهن 

مۇسـتهقـىلـلىق ئـىمـكانـىيـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بېرىلـىش مۇمـكىنـچىلـىكـىنـى تـامـامهن يـوقـقا چـىقـاردى. 

ھالبۇكـى، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىكـى جۇمھۇرىيهتـلهرنـىڭ ئهگهر ئۆزلـىرى خـالـىسـا ئـاسـاسـىي قـانۇن بـويـىچه سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىدىن ئـايـرىلـىش ھوقۇقـى بـار ئـىدى. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىدىكـى «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم 

رايـونـى» ۋە بـاشـقا ئـاپـتونـوم رايـونـالرغـا ئهزەلـدىن بۇنـداق ھوقۇق بېرىلـمهسـتىن، ئهكسـىچه پهقهت «نهزەرىيهۋى 

ئـاپـتونـومـىيه» بېرىلـگهن. بۇنـىڭدىن بـاشـقا، خـىتـاي ئـاسـاسـى قـانۇنـىدا (مهزكۇر ئـاپـتونـوم رايـونـالرغـا) خـىتـايـدىن 

ئـايـرىلـىپ مۇسـتهقـىل بـولۇش ھوقۇقـى بېرىلـمهيـال قـالـماسـتىن، ئهكسـىچه بۇ دۆلهتـنىڭ مۇۋەپـپهقـىيـىتـى ئۈچۈن 

ئېغىر خهۋپ دەپ ئهيـىبـلهنـگهن. بۇ ئهيـىبـلهش (خـىتـايـنىڭ) «ئـىكـكى بـىسـلىق گهپ قـىلـىش» ھۈنـىرى ئـارقـىلـىق 

ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىلـغان بـولۇپ، ئۇ خـىتـايـدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىكـكه قـارشـى بـارلـىق ئـازادلـىق ھهرىكهتـلىرىگه 

«جـاھانـگىرلـىكـكه مـايـىل» دەپ قـالـپاق كـىيگۈزگهن. 1951 – يـىلـى مهلۇم بـىر دۆلهت گېزىتـىدە ئېالن قـىلـىنـغان 

ئـوبـزوردا شۇنـداق دېيىلـگهن: «بۇ نۇقـتىدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىدىن بۆلۈنۈپ چـىقـىپ، مۇسـتهقـىل 
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بـولۇشـنى نـىشـان قـىلـغان ھهر قـانـداق مـىلـلىي ھهرىكهت ئهكسـئىنـقىالبـىيـدۇر، چۈنـكى ئـوبيېكتىپ جهھهتـتىن 

قـارىغـانـدا، بۇ (خـىتـايـدىكـى) ھهرقـايسـى مـىلـلهتـلهرنـىڭ مهنـپهئهتـىگه زىيـان سېلىپ، جـاھانـگىرالرنـىڭ پـايـدىسـى 

ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ» (73). 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بۇ رايـونـدا سـوتسـىيـالـىسـتىك ھاكـىمـىيهت ئـورنـىتـىش ئـىشـلىرىغـا ئـارىلـىشـىشـى 1940 - 

يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرىدىكـى بـىرلهشـمه ھۆكۈمهتـنىڭ بهزى مـاداراچـىلـىق سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ داۋامـلىشـىشـغا تۈرتـكه 

بـولـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇ (خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـىشـغالـىيـىتـىدىن كېيىنـكى) دەسـلهپـكى مهزگـىلـدىكـى 

 Rian) ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي تۇرمۇشـىنـى ئۆزگهرتـىشـتىمۇ رول ئـويـنىغـان بـولۇشـى مۇمـكىن. رىيـان سـام

Thum) غـا كۆرە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى مهزكۇر رايـونـدىكـى دىنـىي ئـورگـانـالرنـى ۋەيـران قـىلـىش، 

ئهنـئهنـىۋى مۇسۇلـمان سـوت مهھكىمـىلـىرى («مهھكىمهئـى شهرئـىي»)نـى ئهمهلـدىن قـالـدۇرۇش، دىنـىي 

خـادىمـالرنـى دۆلهت بـاشقۇرۇشـىدىكـى سـىسـتېمىغـا بـويسۇنـدۇرۇش، شۇنـداقـال پۈتۈن رايـونـدىكـى مهسـچىت، 

مهدرىس ۋە مـازارالرنـىڭ چـىقـىمـلىرىنـى قـامـداشـقا ئـىشـلىتـىلـىپ كهلـگهن ۋەخـپه يهرلهرنـى قـايـتىدىن تهقسـىم قـىلـىش 

ئۈچۈن تېزدىن ھهرىكهتـكه ئۆتۈشـته، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ كۆرسهتـمىسـى بـويـىچه ئـىش قـىلـغان بـولۇشـى مۇمـكىن 

(74). ئهمـما، بۇ رادىكـال تهدبـىرلهرنـىڭ ئـىلـگىرى يهر ئـىجـارە ئېلىپ تېرىيـدىغـان ئۇيغۇر دېھقانـلىرىغـا يهر 

بۆلۈپ بهرگهن يهر ئـىسـالھاتـى بـىلهن بـىرال ۋاقـىتـتا ئـىجـرا قـىلـىنـغانـلىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، يهرلـىك ئـامـما بۇ 

ئۆزگىرىشلهرگه ئانچه بهك قارشى تۇرۇپ كهتمىگهندەك قىلىدۇ. 

ماداراچىلىقنىڭ ئاخىرلىشىشى ۋە خىتاي بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىختىالپلىشىشى 

مهسـخىرىلـىك يېرى شۇكـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مـاداراچـىلـىق پـوزىتسـىيهسـى 

1955 - يـىلـى ئـاپـتونـومـىيه ئېالن قـىلـىنـىپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال ئـاخـىرلـىشـىشـقا بـاشـلىغـان. بۇ ۋاقـىتـتا، مـاۋ زېدوڭ 

بـىلهن خـرۇشـوف ئـوتتۇرىسـىدىكـى زىددىيهتـنىڭ كۈچـىيـىشـىگه ئهگـىشـىپ، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بۇ رايـونـدىكـى 

تهسـىرى ئـاجـىزالشـقا بـاشـلىغـان. نهتـىجـىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىمۇ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى تهسـىرىنـى تېزلـىكـته سۇسـالشـتۇرۇشـقا ئۇرۇنۇپ، 1957 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىدىن كـىتـاب - ژۇرنـالـالرنـى، جۈمـلىدىن ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى كـىتـاب - ژۇرنـالـالرنـىمۇ كـىرگۈزۈشـنى 

پۈتۈنـلهي تـوخـتاتـقان (75). بۇنـىڭدىن سـىرت، ئۇيغۇر يېزىقـى ئۈچۈن كـرىل ئېلىپـبهسـى قـولـلىنـىپ، ئۇنـى 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىدىكـى ئۇيغۇر ئېلىپـبهسـى بـىلهن مـاسـالشـتۇرۇش ۋە 1956-يـىلـىنـىڭ بېشىدا بـاشـالنـغان چېگرا 

ھالـقىغـان ئـورتـاق دەرسـلىكـلهرگه يـول قـويۇشمۇ تـوخـتىتـىلـغان ۋە 1960 – يـىلـى خـىتـايـدا ئۇيغۇر يېزىقـى ئۈچۈن 

يېڭى التىن ئېلىپبهسى تۈزۈش پىالنى ماقۇلالنغان (76). 
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خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ ئۇيغۇر رايـونـىدىكـى تهسـىرىنـى تهدرىجـىي تـازىالش 

بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، 1956 - يـىلـى «بـارچه گۈلـلهر تهڭ ئېچىلـىش» ھهرىكـىتـىنـى قـوزغـىغـان. مهزكۇر ھهرىكهتـته 

كـىشـىلهر، بـولۇپمۇ پـارتـىيه ئهزالـىرى ئۆزلـىرى تـوغـرا تـاپـمىغـان پـارتـىيه سـىيـاسهتـلىرىنـى ئـوچۇق - ئـاشـكارە تهنـقىد 

قـىلـىشـقا ئـىلھامـالنـدۇرۇلـغان. بۇ ھهرىكهت (قـارىمـاقـقا) خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ پۇقـراالرنـى دۆلهت ئـىدارە 

قـىلـىشـقا ئـىشـتىراك قـىلغۇزۇش ئـارزۇسـىنـى ئـىپـادىلـىگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـاخـىرىدا ئـوچۇق – ئـاشـكارا سۆز قـىلـغان 

(يهنـى خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـى تهنـقىد قـىلـغان)الرغـا ھۇجۇم قـىلـىشـقا ئـىشـلىتـىلـگهن. 1957 - يـىلـى، خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـى بۇ ھهرىكهتـكه سـوڭداشـتۇرۇپـال «ئـوڭچىلـالرغـا قـارشـى ئـىسـتىل تۈزەش ھهرىكـىتـى» ئېلىپ بېرىپ، 

دۆلهتـنى ـــ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ نهزىرىدە ـــ ئـىدىئـولـوگـىيه جهھهتـته نـابـاب دەپ قـارىلـىدىغـان 

ئۇسۇلـالردا تهنـقىد قـىلـغان كـىشـىلهرنـى جـازالـىغـان. ئۇيغۇر رايـونـىدا، مهزكۇر «ئـوڭچىلـالرغـا قـارشـى تۇرۇش» 

ھهرىكـىتـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـارىسـىدىكـى شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ نۇرغۇن سـابـىق 

ئهمهلـدارلـىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان مـىلـلهتـچىلهرنـى تـازىالش ھهرىكـىتـىگه ئـايـالنـغان، شۇنـداقـال (بۇ ھهرىكهتـته) 

تـازىالنـغانـالر ئـاشـكارا تهنـقىد قـىلـىنـغان ۋە مهجبۇرىي ئهمـگهك قـىلـىش ئۈچۈن پـاالنـغان. خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 

بـىر تـارىخـچىسـىغـا كۆرە، بۇ ھهرىكهت جهريـانـىدا، ئۇيغۇر رايـونـىدىكـى يهرلـىك مۇسۇلـمانـالر ئـىچـىدىكـى 1612 

كـادىرغـا «يهرلـىك مـىلـلهتـچى»لـىك قـالـپىقـى كـىيگۈزۈلـگهن بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى مهجبۇرىي ھالـدا 

ئهمـگهك الگېرلـىرىغـا قـايـتا تهربـىيهلـىنـىشـكه ئهۋەتـىلـگهن (77). نهتـىجـىدە، 1950-يـىلـالرنـىڭ بېشىدا سـوۋېت 

ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە ۋۇجۇدقـا چـىقـقان قـىسـمهن مـاداراچـىلـىق سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ ئـاخـىرالشـقانـلىقـى 

ئايدىڭالشقان. 

بۇ مهزگـىلـدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى يهنه بۇ رايـونـنىڭ نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى ئۆزگهرتـىش ئۈچۈن، 

بۇ يهرگه تېخىمۇ كۆپ خـىتـايـالرنـى يهرلهشـتۈرگهن. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بۇ رايـونـدىكـى چـىڭ سۇاللـىسـى 

دەۋرىدىكـى ھهربـىيـلهر تهرىپـىدىن بـاشقۇرۇلـغان دېھقانـچىلـىق مهيـدانـلىرىنـىڭ تـارىخـىدىن ئۆرنهك ئېلىپ، 1954 

- يـىلـى «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى» (XPCC) يـاكـى «بـىڭتۈەن»نـى قۇرغـان (78). 

بۇ ئـورگـان خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ «خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»دىن ۋە گـومـىنـداڭ تهسـلىمـچى 

ئـارمـىيهسـىدىن (ۋەزىپه مۇددىتـى تـوشۇپ) چېكىنـگهن ئهسـكهرلهرنـى تېزدىن شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا يۆتـكهپ، 

ئۇالرنـى «يهرلـىك ئـاھاله»گه ئـايـالنـدۇرۇپ، ھهم يېزا ئـىگـىلـىك ئـىشـلىرىدا ئـىشـلهپـچىقـىرىش ئهتـرىتـى سۈپـىتـىدە، 

ھهم بـىخهتهرلـىكـكه كـاپـالهتـلىك قـىلـىدىغـان خهلـق ئهسـكهرلـىرى سۈپـىتـىدە ئـىشـلىتـىشـىگه ئـىمـكانـىيهت يـاراتـقان. بۇ 

ئـورگـان بۈگۈنـگه قهدەر خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى سـىيـاسـىتـىدە ئـىنـتايـىن مۇھىم 

ئـورۇنـغا ئـىگه (79). نۇرغۇن جهھهتـلهردىن ئېيتقانـدا، «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى» 

ئۇزۇنـدىن بۇيـان خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ رايـونـدىكـى مۇسـتهمـلىكـىچـى سـىيـاسـىتـىنـىڭ سـىمۋولـى بـولۇپ كهلـدى، 
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ئۇ ئـولتۇراقـلىشـىش ۋە ئـىقـتىسـادىي ئېكسپىالتـاتسـىيه مهسـىلـىسـىنـى ھهل قـىلـىدىغـان ئـايـرىش سـىسـتېمىسـى بهرپـا 

قىلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، يهنه ئىشغالچى قوشۇن بىلهنمۇ تهمىنلىدى. 

«شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»غـا ئـورۇنـالشـتۇرۇلـغان خـىتـايـالردىن بـاشـقا، تهخـمىنهن 

ئـىكـكى مـىلـيون خـىتـاي 1950 - يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرى ۋە 1960 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدىكـى «چـوڭ سهكـرەپ 

ئـىلـگىرىلهش» (य़ᬰ) كهلتۈرۈپ چـىقـارغـان ئـاچـارچـىلـىقـتىن قېچىپ شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كهلـگهن (80). 

ئهمـما، «چـوڭ سهكـرەپ ئـىلـگىرىلهش»نـىڭ ئۇيغۇرالرغـا ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـىگه كۆرسهتـكهن تهسـىرى بۇ رايـونـغا 

كهلـگهن ئـاققۇن خـىتـايـالرنـىڭكىدىن ئېشىپ كهتـكهن. يېزا ئـىگـىلـىكـىنـى كـوللېكتىپـالشـتۇرغـان «چـوڭ سهكـرەپ 

ئـىلـگىرىلهش» بهلـكىم شۇ ۋاقـىتـقىچه رايـونـدىكـى ئۇيغۇر ئـامـمىسـىنـىڭ كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىنـى قـااليـمىقـانـالشـتۇرۇش 

جهھهتـتىكـى ئهڭ پـىالنـلىق ئۇرۇنۇش بـولۇشـى مۇمـكىن. رىيـان سـامـنىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغىنـىدەك، «<چـوڭ 

سهكـرەپ ئـىلـگىرىلهش> ئـىقـتىسـادىي ئـاپهت ۋە نۇرغۇن جـايـالردا ئـاچـارچـىلـىق پهيـدا قـىلـىپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى 

يېزا تۇرمۇشـىنـى ئۆزگهرتـىش ئـارقـىلـىق ئۇيغۇرالرنـىڭ ئـىجـتىمـائـىي قۇرۇلـمىسـىنـىمۇ ۋەيـران قـىلـغان» (81). 1950 

- يـىلـالرنـىڭ بېشىدا (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) رەسـمىي دىنـىي ئـاپـپاراتـالر ئـالـلىقـاچـان ئهمهلـدىن 

قـالـدۇرۇلـغانـدىن كېيىن، «چـوڭ سهكـرەپ ئـىلـگىرىلهش» يهنه ئۇيغۇرالرنـىڭ شهخـس سۈپـىتـىدە دىنـغا ئېتىقـاد 

قـىلـىشـىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـدىغـان تۇنـجى دۆلهت سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا قـويـغان (82). بۇنـىڭدىن سـىرت، دۆلهت 

شـوئـارلـىرىدا سـوتسـىيـالـىزمـنىڭ مۇۋەپـپهقـىيـىتـى ئۈچۈن «مـىلـلهتـلهرنـى بـىرلهشـتۈرۈش»نـىڭ زۆرۈرلۈكـى ھهقـقىدە 

بـارغـانسېرى كۆپ داۋراڭ سېلىنـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، كـوللېكتىپ دېھقانـچىلـىق مهيـدانـى قۇرۇش ئۇيغۇرالرنـى 

خـىتـايـالر ئـاسـاسـىي ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان خـىتـاي كۈلتۈرىگه تېخىمۇ ئـومۇمـىيۈزلۈك سـىڭدۈرۈش پۇرسـىتـى بـىلهن 

تهمىنلىگهن (83). 

بـارغـانسېرى كۈچـىيـىۋاتـقان بۇ خـىل بـاسـتۇرۇش سـىيـاسهتـلىرىگه قـارىتـا، نۇرغۇن ئۇيغۇرالر 1950 - 

يـىلـالرنـىڭ ئـاخـىرى ۋە 1960 - يـىلـالرنـىڭ بېشىدا ئۆز ۋەتـىنـىدىن قېچىشـنىڭ يـولـلىرىنـى ئـىزدىگهن. بۇ 

مهزگـىلـدە ئـىكـكىنـچى دۇنـيا ئۇرۇشـىدىن كېيىن ئۆز نـوپۇسـىنـى كۆپهيـتىش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىدە 

1950-يـىلـالرنـىڭ بېشىدىن بـاشـالپ ئۇيغۇر كۆچـمهنـلىرىنـى قـوبۇل قـىلـىپ كهلـگهن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا (شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىن) ئهڭ زور بـىر تۈركۈم كـىشـى قېچىپ كهتـكهن (84). 1950 - يـىلـلىرىنـىڭ ئـاخـىرىغـا قهدەر، ئۆز 

يۇرتـىدىن ئـايـرىلـىپ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا كهتـكهن ئۇيغۇرالرنـىڭ سـانـى كۆرۈنهرلـىك ئـاشـقان. 1961 - يـىلـىغـا 

كهلـگهنـدە، خـىتـاي - سـوۋېت مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ تـوقۇنۇشۇشـقا يۈزلـىنـىۋاتـقانـلىقـى ئـايـدىڭالشـقانـدىن كېيىن، بۇ 

خـىل كۆچۈش ئهڭ يۇقـىرى پهلـلىگه چـىقـقان. 1962 - يـىلـى ئهتـىيـازدا، سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى دائـىرىلـىرى 

قـازاقـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىدىكـى چېگرا ئېغىزىنـى (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىن) ئـايـرىلـىشـنى خـااليـدىغـان ھهرقـانـداق 

يهرلـىك مۇسۇلـمانـالرغـا ئېچىۋەتـكهن. يهرلـىك خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى دائـىرىلـىرىمۇ غۇلـجىدىن سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا 
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بـارىدىغـان ئـاپـتوبۇس بـىلهن تهمـىنـلهپ، بۇ ئـىشـقا «ھهمـدەم»لهشـكهنـدەك قـىالتـتى (85). 1962 - يـىلـى 5 - 

ئـايـنىڭ 29 - كۈنـى ئـاپـتوبۇسـالرنـىڭ ئهمـدى كـىشـىلهرنـى چېگراغـا ئـاپـىرىپ قـويـمايـدىغـانـلىقـى ئېالن قـىلـىنـغانـدا، 

ئـاپـتوبۇسـقا بېلهت ئېلىپ بـولـغان نۇرغۇن ئۇيغۇرالر چېگرا تـاقـىلـىپ قـالـغان ئـوخـشايـدۇ دەپ ئـاالقـزادە بـولۇشـقان 

ۋە شۇ سهۋەبـلىك نـامـايـىش يۈز بهرگهن. ئېيتىلـىشـىچه، نـامـايـىش قـورالـلىق بـاسـتۇرۇلۇپ، نۇرغۇنـلىغـان ئۇيغۇرالر 

ھايـاتـىدىن ئـايـرىلـغان (86). بۇ قـااليـمىقـانـچىلـىقـتىن كېيىن، تهخـمىنهن 67 مـىڭ ئۇيغۇر ۋە نۇرغۇن قـازاق 

چېگراغـا قـاراپ قـاچـقان ۋە شۇنـىڭدىن كېيىنـكى بـىر نهچـچه كۈنـدە ئۇالرنـىڭ چېگرادىن ئۆتۈشـىگه رۇخـسهت 

قـىلـىنـغان (87). بۇ ۋەقه يۈز بېرىپ ئۇزۇن ئۆتـمهي، 1963 - يـىلـى خـىتـاي - سـوۋېت چېگراسـى بـارلـىق 

ساياھهت ۋە سودا ئىشلىرىغا رەسمىي تاقالغان. 

بۇ ئۇيغۇرالر سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا يېتىپ بېرىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۇيغۇر رايـونـى پۈتۈن دۇنـياغـا 

تـاقـىۋېتىلـگهن. ئۇزۇنـدىن بۇيـان رۇسـىيه ۋە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تهسـىر كۈچـىنـىڭ 

كـىرىش نۇقـتىسـى بـولۇپ كهلـگهن ئـىلـى ۋادىسـىدىكـى سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى چېگراسـىدا ئـارىلـىق رايـون سۈپـىتـىدە، 

«شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»نـىڭ ھهربـىيـچه دېھقانـچىلـىق مهيـدانـلىرى قۇرۇلـغان، 

شۇنـداقـال شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاھالـىلهر بۇ دۆلهتـتىن ئـايـرىلـىش ھوقۇقـىدىن مهھرۇم قـىلـىنـغان (88). 

خـىتـايـنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى تـامـامهن ئۈزۈشـى ۋە «چـوڭ سهكـرەپ ئـىلـگىرىلهش» 

نـىڭ تـامـامهن مهغلۇپ بـولۇشـى سهۋەبـلىك، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ يۇقـىرى قـاتـلىمـىدىكـىلهر ئـارىسـىدا ھوقۇق 

كۈرىشـى يۈز بهرگهن. بۇ كۈرەشـته، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى شهرقـىي تۈركـىسـتان شۆبـىسـىنـىڭ سېكرېتارى ۋاڭ 

ئېنماۋ (ሴ௮) (مــاۋ زېدوڭ تهرغــىب قــىلــغان) كهڭ كۆلهمــلىك كــوللېكتىپــالشــتۇرۇش ئۇرۇنۇشــىدىن ۋاز 

چېكىنـىپ، مـاۋ زېدوڭنىڭ رەقـىبـلىرىنـىڭ يېڭى ئـىقـتىسـادىي سـىيـاسـىتـىنـى ئـىجـرا قـىلـىشـقا بـاشـلىغـان. ھالبۇكـى، مـاۋ 

زېدوڭنىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىگه بـولـغان كـونـتروللۇقـىنـى سـاقـالش قېلىشـتىكـى ئهڭ ئـاخـىرقـى ئۇرۇنۇشـى 

سۈپـىتـىدە 1966-يـىلـى پۈتۈن مهمـلىكهت مـىقـياسـىدا مـالـىمـانـچىلـىق پهيـدا قـىلـغان «پـرولېتار مهدەنـىيهت زور 

ئىنقىالبى»نى (෫Ծᴤᕆ۸य़ᶐ) قوزغىشى بىلهن، ۋاڭ ئېنماۋنىڭ بۇ ئۇرۇنۇشى تېزال ئاياغالشقان. 

«مهدەنىيهت ئىنقىالبى»دىكى قااليمىقانچىلىقالر ۋە ئۇنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه سىياسهتلىرى 

ئۇيغۇر ۋەتـىنـىدىكـى «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»غـا ئـاالقـىدار ئـىلـمىي تهتـقىقـاتـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى ئۇزۇنـدىن 

بۇيـان مهزكۇر رايـونـنى بـاشقۇرۇۋاتـقان پـارتـىيه رەھبىرى ۋاڭ ئېنماۋنـىڭ ھوقۇقـىغـا جهڭ ئېالن قـىلـىش ئۈچۈن 

كهلـگهن «قـىزىل قـوغـدىغۇچـى يـاشـالر» ئـارىسـىدىكـى سـىيـاسـىي كۈرەشـلهرگه مهركهزلهشـكهن (89). بۇ سـىيـاسـىي 

كۈرەشـلهر ئهلۋەتـته 1966 – يـىلـى ھېلىھهم خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىدە بـار بـولـغان (يهنـى شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرىكـى 
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ھهرىكهتـلهردە «تـازىلـىۋېتىلـمىگهن»، ت) ئۇيغۇر ئهمهلـدارلـىرى ۋە زىيـالـىيـلىرىغـا تهسـىر كۆرسهتـكهن، ئهمـما 

خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى تـارىخـىدىكـى بۇ دەۋرنـىڭ ئـاالھىدىلـىكـى بـولـمىش مـالـىمـانـچىلـىق سهۋەبـىدىن، بۇ 

ھهرىكهتـنىڭ كۆپ قـىسـىم ئۇيغۇرالرغـا كۆرسهتـكهن تهسـىرى تهكشـى بـولـمىغـان. ئهمـما، شۇنـداق بـولۇشـىغـا 

قـارىمـاسـتىن، «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»دا ئۇيغۇرالرنـى خـىتـايـالر ھۆكۈمـران ئـورۇنـدا تۇرىدىغـان سـوتسـىيـالـىسـتىك 

كۈلتۈرگه سـىڭدۈرۈش ئۈچۈن مـىسـلى كۆرۈلـمىگهن تـىرىشـچانـلىقـالر كۆرسـىتـىلـگهن ۋە رايـونـدىكـى خـىتـاي 

كهلگۈندىلهر شىددەت بىلهن كۆپهيگهن. 

يـاشـالر قـوزغـىغـان ئۇشـبۇ «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»نـىڭ ئـاسـاسـىي مۇددىئـالـىرىدىن بـىرىنـىڭ ئۈچ 

«كـونـىلـىق»قـا (يهنـى كـونـا ئـىدىيه، كـونـا قـائـىدە - يـوسۇن ۋە كـونـا ئـادەتـلهرگه) ھۇجۇم قـىلـىش ئـىكهنـلىكـىنـى 

نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ مهزگـىلـدە «ئـىنـقىالبـنى ئـىلـگىرى سۈرۈش» ئۈچۈن شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كهلـگهن نۇرغۇن 

ئهسهبـىي خـىتـاي يـاشـالرنـىڭ ئـىسـالم دىنـىغـا ۋە ئۇيغۇر كۈلتۈرىگه ھۇجۇم قـىلـىشـى مۇقهررەر ئـىدى. 1966 - 

يـىلـىدىكـى خهۋەرلهرگه كۆرە، «قـىزىل قـوغـدىغۇچـىالر» بۇ رايـونـدا ئـىسـالمـنى كهڭ كۆلهمـدە نـىشـانـالپ، 

مهسـچىتـلهرنـى تـاقـاپ، دىنـىي كـىتـابـالرنـى كۆيـدۈرگهن ۋە «شۈبھىلـىك» مۇسۇلـمان دىنـىي زاتـالرنـى قـولـغا ئـالـغان 

(90). بۇنـىڭدىن سـىرت، يهرلـىك كـىيـىم - كېچهكـلهرنـىڭ چهكـلهنـگهنـلىكـى، بـارلـىق ئۇيغۇرالرنـىڭ «خـىتـاي 

ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»نـىڭ فـورمـىسـىدىن ئۆرنهك ئېلىنـغان كـىيـىم - كېچهكـلهرنـى كـىيـىشـكه مهجبۇرالنـغانـلىقـى، 

ئـىسـالم دىنـىنـى قهسـتهن ھاقـارەتـلهشـنىڭ ۋاسـىتـىسـى سۈپـىتـىدە مهسـچىتـلهرنـىڭ چـوشـقا قـوتـىنـىغـا ئـايـالنـدۇرۇلـغانـلىقـى 

ۋە ئۇيغۇر ئـايـالـلىرىنـىڭ خـىتـايـچه پـاسـونـدا چـاچ قـويۇشـقا مهجبۇرالنـغانـلىقـى تـوغـرىسـىدا غهيـرىي رەسـمىي پـاكـىتـالر 

مهۋجۇت (91). ئهڭ ئـاخـىرىدا، ئـاكـادېمىكـالر ۋە سهنـئهتـكارالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان، (چهتـئهلـگه چـىقـىپ 

كهتـمهي) شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا قـالـغان سېكۇالر (دەھرىي، دىنـدىن خـالـىي)  ئۇيغۇر سهرخـىلـلىرىنـىڭ 

كۆپىنچىسى «قايتا تهربىيهلىنىش» ئۈچۈن  ئهمگهك الگېرلىرىغا ئهۋەتىلگهن. 

ھالبۇكـى، بۇ مهزگـىلـدە ھوقۇقـنىڭ قـااليـمىقـان ئـىشـلىتـىلـگهنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بۇ ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه 

قـىلـمىشـلىرىنـىڭ سـالـمىقـى ۋە تهسـىرى ئـانـچه ئېنىق ئهمهس. مهسـىلهن، «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» دەۋرىدە 

مهكـتهپـلهردە ئـوقۇتۇشـنىڭ ئـاسـاسهن تـوخـتىتـىلـغانـلىقـى نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ مهزگـىلـنى سـاۋاتسـىز ۋە خـىتـايـچه 

سۆزلـىيهلـمهيـدىغـان ھالهتـته تـامـامـلىغـانـلىقـىدىن دېرەك بېرىدۇ. مهن ئـالـدىنـقى ئهسـىرنـىڭ 90 - يـىلـلىرىدا 

زىيـارەت قـىلـغان بـىر ئۇيغۇر ـــ «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» مهزگـىلـىدە ئۇ غۇلـجىدىكـى بـىر ئۆسمۈر ئـىدى ـــ نـىڭ 

بـايـان قـىلـغىنـىدەك، ئۇ كۆپـىنـچه ھالـالردا ئـائـىلـىسـىدىكـىلهر بـىلهن بـىلـله ئۆيـىگه بېكىنـىپ، ئۆزلـىرى 

«خـىتـايـالرنـىڭ ئـىشـى» دەپ قـارايـدىغـان سـىيـاسـىي كۈرەش ۋە كـوچـا جېدەلـلىرىدىن سـاقـلىنـىشـقا تـىرىشـقان. 

گهرچه بۇ نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنـىڭ كهچۈرمـىشـلىرىگه ۋەكـىلـلىك قـىاللـىشـى مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما «مهدەنـىيهت 

ئـىنـقىالبـى»نـىڭ ئۇيغۇرالرغـا كۆرسهتـكهن تهسـىرى تـوغـرىسـىدىكـى يېقىنـدا ئېالن قـىلـىنـغان ئـىلـمىي مـاقـاله «قـىزىل 
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قـوغـدىغۇچـىالر»نـىڭ ئۇيغۇر يـاشـالرنـى، بـولۇپمۇ ئۇيغۇر رايـونـىدىكـى ئـوقۇمۇشـلۇق شهھهر ئـاھالـىلـىرى 

ئارىسىدىكى ياشالرنى ئۆز سېپىگه قوشۇشقا مۇۋەپپهق بولغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بهردى (92). 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»نـىڭ ئۇيغۇرالرنـى ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ سـالـمىقـى يـاكـى 

تهسـىرىنـىڭ قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، شۇنـىسـى روشهنـكى، مـالـىمـانـچىلـىقـقا تـولـغان بۇ سـىيـاسـىي ھهرىكهت 

شۇ دەۋردە يـاشـىغـان بـارلـىق ئۇيغۇرالرغـا چـوڭقۇر تهسـىر كۆرسهتـكهن. «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش 

قـىسـىمـلىرى»نـىڭ ئـولتۇراق رايـونـلىرى خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىدىن كهلـگهن، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يېزا خهلـقىنـى 

زامـانـىۋى سـوتسـىيـالـىسـتالرغـا ئـايـالنـدۇرۇشـقا ئۆزىنـى بېغىشـلىغـان «قـىزىل قـوغـدىغۇچـى» يـاشـالرنـىڭ بـازىسـىغـا 

ئايالنغان (93). 

ئېيتىشـالرغـا قـارىغـانـدا، ئۈرۈمـچى دائـىرىلـىرى بۇ خـىل ئـاشقۇن يـاشـالرنـىڭ يېزىالردىكـى تهسـىرىنـى 

چهكـلهپ، ئۇالرنـىڭ يهنه بـىر قېتىمـلىق ئۇيغۇر قـوزغـىلـىڭىغـا سهۋەب بـولۇشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـقا ئۇرۇنـغان 

بـولسـىمۇ، بۇ «قـىزىل قـوغـدىغۇچـى»الر نۇرغۇن يېزا ئۇيغۇرلـىرىغـا ئۇالرنـىڭ ئهنـئهنـىسـى ۋە دىنـىي ئېتىقـادى 

سهۋەبلىك ھاقارەتلىك زىيانكهشلىكلهرنى قىلغان بولۇش مۇمكىن (رېئاللىقمۇ دەل شۇنداق، ت). 

بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـنىڭ ھۆكۈمـرانـلىقـىغـا زوراۋان شهكـىلـدە قـارشـى تۇرۇش 

ھهرىكهتـلىرىنـىڭ يهنه بـىر قېتىم مۇشۇ مهزگـىلـدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـى ھهيـران قـاالرلـىق ئـىش ئهمهس. خهۋەرلهرگه 

كۆرە، ئـىكـكىنـچى شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ تهجـرىبـىسـىدىن ئۆرنهك ئـالـغان، شۇنـداقـال ئهڭ ئـاز 

دېگهنـدە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ يـوشۇرۇن قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهن، ئېيتىلـىشـىچه ئۆزىنـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

خهلـق ئـىنـقىالبـى پـارتـىيـىسـى» دەپ ئـاتـىغـان قـوزغـىالڭچىالر مۇشۇ ۋاقـىتـتا پهيـدا بـولۇپ، ئۇيغۇر رايـونـىدا 

سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـى ئۇسـلۇبـىدىكـى سـوتسـىيـالـىسـتىك تۈزۈلـمىگه ئـىگه، مۇسـتهقـىل شهرقـىي تۈركـىسـتان دۆلـىتـى 

قۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قـىلـغان (94). ئېيتىشـالرغـا قـارىغـانـدا، 1968 – يـىلـىدىن 1970 – يـىلـالرغـىچه 

مهۋجۇت بـولۇپ تۇرغـان «شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـق ئـىنـقىالبـى پـارتـىيـىسـى» قهشـقهر ئهتـراپـىدىكـى تـاغ 

ئېتىكـىدە «خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»نـىڭ ئهسـكهرلـىرى بـىلهن بـولـغان جهڭدە مهغلۇپ بـولـغانـغا قهدەر، 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» مهزگـىلـىدە كۆپ قېتىم ھۇجۇم قـوزغـىغـان (95). خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

يېقىنـقى مهنـبهلـىرىگه كۆرە، بۇ تهشـكىالت 1970 - يـىلـى يهرلـىك ھۆكۈمهتـلهر ئۇنـىڭغا چېتىشـلىق دەپ 

ئهيىبلهنگهن 6000 غا يېقىن ئۇيغۇرنى قولغا ئالغاندا يوق قىلىنغان (96). 

بهلــكىم مهدەنــىيهت ئــىنــقىالبــى ئۇيغۇرالرنــىڭ تۇرمۇشــىنــى ئۆزىدىن ئــىلــگىرىكــى، ھازىرقــى زامــان 

تـارىخـىدىكـى خـىتـايـالر ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزگهن ھهرقـانـداق دەۋردىكـىگه قـارىغـانـدا بهكـرەك ئۆزگهرتـىۋەتـكهن 

بـولۇشـى مۇمـكىن. ئۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ نۇرغۇن كۈلتۈرەل ۋە دىنـىي ئـاپـپاراتـلىرىنـى ۋەيـران قـىلـىۋەتـكهن، ئۇيغۇر 

تـىلـىنـىڭ رەسـمىي ھۆجـجهتـلهردە ئـىشـلىتـىلـىش سـالـمىقـىنـى ۋاقـتىنـچه تۆۋەنـلهتـكهن، مهھهلـلىلهرنـى ۋە ئـىجـتىمـائـىي 
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كـاپـىتـالـنى ۋەيـران قـىلـىپ، ئۆلـچهمـلىك مـائـارىپ تهربـىيهسـىدىن مهھرۇم قـالـدۇرۇلـغان، ئـوقۇمـىغـان بـىر ئهۋالد 

ئۇيغۇرالرنـى يېتىشـتۈرگهن. ئۇ يهنه رايـونـنىڭ نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى زور دەرىجـىدە ئۆزگهرتـىشـكه ئـىمـكانـىيهت 

تۇغـدۇرغـان. 1953 - يـىلـىدىن 1967 - يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، خـىتـايـالرنـىڭ نـوپۇسـى ئـالـته ھهسـسه 

كۆپـىيـىپ، ئهسـلىدىكـى 300 مـىڭدىن 1 مـىلـيون 791 مـىڭغا يهتـكهن. ئهمـما، 1982 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، 

خـىتـايـالرنـىڭ نـوپۇسـى 5 مـىلـيون 287 مـىڭغا يېتىپ، رايـونـدىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ نـوپۇسـى بـىلهن ئـاسـاسهن 

تهڭلهشـكهن. ھالبۇكـى، بۇ خـىتـايـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ شـىمـالـىغـا يـاكـى (شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنىڭ بـاشـقا جـايـلىرىدىن) ئـايـرىۋېتىلـگهن «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى»نـىڭ 

بـازىلـىرىغـا جـايـالشـقانـىدى (97). لېكىن، بۇ دەۋردىكـى ئـاشقۇن سـىيـاسهتـلهر، نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـىڭ ئۆزگـىرىشـى 

ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىغـا ئـارىلـىشـىش بۇ رايـونـنى خـىتـاي ئۆلـكىلـىرىگه ھهقـىقـىي رەۋىشـته 

قـوشۇۋېتهلـمىگهن. بۇ رايـونـنىڭ خـىتـايـنىڭ بـاشـقا جـايـلىرى بـىلهن بـولـغان ئـارىلـىقـى ۋە مۇسـتهمـلىكـىۋى پهرقـلىرى 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»نـىڭ ئۇيغۇرالرغـا بـولـغان تهسـىرىنـى خېلى زور دەرىجـىدە چهكـلىگهنـدەك، جۈمـلىدىن 

بـىر قـىسـىم ئۇيغۇرالرنـى بۇ ھهرىكهتـنىڭ ئهڭ رادىكـال مۇددىئـاسـىدىن قـوغـداپ قـالـغانـدەك قـىالتـتى، بـولۇپمۇ 

تـارىم ئـويـمانـلىقـىنـىڭ جهنۇبـىي بـوسـتانـلىقـىدىكـى يېزىالردىكـى ئۇيغۇر ئـاھالـىسـى ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنـداق 

بولغان. 

ئىسالھات دەۋرىدىكى ئۇيغۇرالر ۋە شهرقىي تۈركىستان، 1980 ~ 2001 - يىللىرى: 

ماداراچىلىق، تهرەققىيات ۋە كۆچمهنلهر مۇستهملىكىچىلىكىنىڭ كۈچهيتىلىشى 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» ئـاخـىرلـىشـىپ، دېڭ شـياۋپـىڭ خـىتـايـنىڭ رەھبىرى سۈپـىتـىدە ئـوتتۇرىغـا 

چـىقـقانـدا، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرۈشـنىڭ 

يهنه بـىر پۇرسـىتـى تۇغۇلـغان. دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ ئـىسـالھات كۈنـتهرتـىپـى دۆلهتـنىڭ بۇ رايـونـغا تۇتـقان 
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پـوزىتسـىيهسـىنـى ۋە بۇ رايـونـنىڭ دۆلهتـنىڭ تهرەقـقىيـاتـىدىكـى رولـىنـى زور دەرىجـىدە ئۆزگهرتـكهن. خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـى تـاشـقى تهسـىرلهرگه قـارىتـا بېكىنـمىچـىلـىك قـىلـىشـنى تـوخـتىتـىپ، سـىرتـقى دۇنـيا بـىلهن ـــ بـولۇپمۇ 

ئـىقـتىسـادىي جهھهتـته ـــ مۇئـامـىله قـىلـىشـىشـقا بـاشـلىغـان. بۇ خـىل ئـارقـا كۆرۈنۈشـته، ئۇيغۇر ئـانـا يۇرتـى گېئو 

- ئـىسـتراتېگىيهلـىك مۇھىم رايـونـغا ئـايـالنـغان. بۇ رايـون ئۇزۇنـدىن بۇيـان ئۆزى شۇالر بـىلهن خـىتـايـنىڭ 

ئـوتتۇرىسـىدا ئـارىلـىق رايـون بـولۇپ كهلـگهن غهربـتىكـى ۋە غهربـىي جهنۇبـتىكـى دۆلهتـلهر بـىلهن بـاردى – 

كهلـدى قـىلـىدىغـان كۆۋرۈك بـوالاليـتتى. نهتـىجـىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى ۋە ئۇنـىڭ 

خهلـقىنـى خـىتـاي بـىلهن قـوشـنا دۆلهتـلهر ئـوتتۇرىسـىدىكـى ئـارىلـىق رايـون ئهمهس، بهلـكى كۆۋرۈك سۈپـىتـىدە 

تهدرىجـىي ئۆزىگه سـىڭدۈرۈش پـىالنـىنـى بـاشـلىغـان (98). بهلـكىم مۇشۇ مهزگـىلـدە بـولـسا كېرەك، شهرقـىي 

تۈركـىسـتان يېقىنـقى زامـان خـىتـاي تـارىخـىدىكـى ھهر قـانـداق مهزگـىلـدىكـىدىنمۇ بهكـرەك خـىتـايـغا سـىڭىپ 

كهتـكهن. خـىتـاي ئۆزىنـىڭ يېقىنـقى زامـان تـارىخـىدا تۇنـجى قېتىم ئۇيغۇر ۋەتـىنـىنـى خـىتـايـنىڭ سـىيـاسـىي 

گهۋدىسىـگه ۋە جهمئـىيىـتىـگه بىـرلهشتـۈرۈشكـه زېھىن ئاـجرـىتاـلىـغۇدەك ئىـقتـىدار ۋە باـيلـىققـا ئىـگه بوـلغـان، شۇندـاقال 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ يېڭىدىن گهۋدىلـىنـىۋاتـقان گېئو - ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئهھمىيـىتـىنـى نهزەردە تۇتـقان 

خـىتـايـنىڭ شۇنـداق قـىلـىشـقا بـولـغان رىغـبىتـى تېخىمۇ ئـاشـقان. خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بۇ جهھهتـته 

ئۇيغۇرالرغـا «يهرلـىك خهلـق» سۈپـىتـىدە مۇئـامـىله قـىلـىش، شۇنـداقـال ئۇالرنـى مهجبۇرىي ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه 

قـىلـىش ۋە ۋەتـىنـىنـى مۇسـتهمـلىكه قـىلـىش قـاتـارلـىق ھهرخـىل تـالـالشـلىرى بـار ئـىدى. ھالبۇكـى، خـىتـاي 

ئـالـدىنـقىسـىنـى (يهنـى ئۇيغۇرالرغـا «يهرلـىك خهلـق» سۈپـىتـىدە مۇئـامـىله قـىلـىشـنى) شۇنـچىكـى سـىنـاپ بـاقـقانـدىن 

كېيىن، كېيىنـكى ئۇسۇلـنى قـولـلىنـىشـنى (يهنـى ئۇيغۇرالرنـى مهجبۇرىي ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىپ، ئۇالرنـىڭ 

ۋەتىنىنى مۇستهملىكه قىلىشنى) قارار قىلغان. 

1980 - يىلالر ۋە ئهڭ ئاخىرقى ماداراچىلىق ئۇرۇنۇشى 

ئـىسـالھاتـنىڭ دەسـلهپـكى مهزگـىلـلىرىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى كۆرۈنۈشـته ئۇيغۇرالرغـا قـارىتـا 1950 

- يـىلـلىرىدىن كېيىنـكى تۇنـجى مـاداراچـىلـىق سـىيـاسـىتـىنـى يـولـغا قـويۇپ، رايـونـدا خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ 

ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنـىڭ ۋەتـىنـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ مۇسـتهمـلىكـىسـىزلـىشـىشـىگه ۋە شۇ ئـارقـىلـىق 

ھهقـىقـىي مـىلـلىي ئـاپـتونـومـىيهنـىڭ ۋۇجۇدقـا چـىقـىشـىغـا قـارىتـا ئۈمـىد تۇغۇلـدى. روشهنـكى، ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى 

 (ᙲᘋᮏ) خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى مهركـىزى كـومـىتېتىدىكـى ئهڭ يـاش ئـىسـالھاتـچى ئهمهلـدار ـــ خۇ يـاۋبـاڭنىڭ

تۈرتـكىسـىدە، خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى 1980 - يـىلـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا كۈلتۈرەل ۋە ئـىقـتىسـادىي 
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ئـىسـالھات ئېلىپ بېرىش تهلـىپـىنـى، شۇنـداقـال شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا يهرلهشـكهن كۆپ سـانـدىكـى خـىتـاي 

ئهمهلـدارالرنـىڭ ۋە «شـىنـجاڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە قۇرۇلۇش قـىسـىمـلىرى» ئهزالـىرىنـىڭ يۇرتـىغـا قـايـتىشـىغـا 

رۇخـسهت قـىلـىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان قـارارنـى مـاقۇلـلىغـان (99). بۇ قـارارنـىڭ نهتـىجـىلـىرى دەرھال مهزكۇر 

رايـونـدا كۆرۈلۈشـكه بـاشـالپ، ئهرەب يېزىقـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ئۇيغۇر تـىلـى ئېلىپـبهسـى قـايـتىدىن قـولـلىنـىلـغان، 

ئۇيغۇر مهكـتهپـلىرى ۋە ئۇنـىۋېرسـىتېتالر قـايـتىدىن ئېچىلـغان، مهسـچىتـلهر قـايـتىدىن سېلىنـغان. ئۇيغۇر تـىلـىدىكـى 

نهشـىر بۇيۇمـلىرى شـىددەت بـىلهن كۆپهيـگهن. شۇنـىڭدىن كېيىن، خۇ يـاۋبـاڭنىڭ 1981 - ۋە 1982 - 

يـىلـلىرى ئـايـرىم - ئـايـرىم ھالـدا پـارتـىيه رەئـىسـلىكـىگه ۋە خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـنىڭ بـاش سېكرېتارىلـىقـقا 

تهيـىنـلىنـىشـى بـىلهن، ئۇيغۇر ۋەتـىنـى ۋە خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـىنـىڭ بـاشـقا جـايـلىرى شۇنـىڭدىن كېيىنـكى 

ئالته يىلدا تېخىمۇ ئهركىن بىر دەۋرنى كۈتۈۋالغان. 

1987 - يـىلـىغـا كهلـگهنـدە، خۇ يـاۋبـاڭنىڭ تـازىلـىنـىشـى بـىلهن، بۇ خـىل مـاداراچـىلـىقـنىڭ دائـىرىسـى 

تـارىيـىشـقا بـاشـلىغـان بـولۇپ، 1989 - يـىلـى تـيهنـئهنمېن مهيـدانـىدىكـى نـامـايـىش بـىلهن تېخىمۇ تـارايـغان. ئهڭ 

ئـاخـىرىدا، ئۇيغۇرالرغـا ئهسـلىدىكـىدىن كۈچلۈك مـىلـلىي ئـاپـتونـومـىيه بهرمهي، شۇنـداقـال شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

نـوپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى ئۇيغۇرالرغـا پـايـدىلـىق شهكـىلـدە ئۆزگهرتـمهي تۇرۇپـال، ئـىسـالھات تـوخـتىتـىلـغان. 

شۇنـداقـتىمۇ، 1980 - يـىلـالردا ئۇيغۇر كۈلتۈرىنـىڭ گۈلـلىنـىشـىگه ۋە ئـىسـالم دىنـىنـىڭ بۇ رايـونـدا قـايـتىدىن 

بـاش كۆتۈرۈشـىگه ئـىمـكانـىيهت بـولـغان. بۇ ئۇيغۇرالرنـىڭ كهلگۈسـىگه بـولـغان ئۈمـىدىنـى كۈچهيـتىپ، 

«مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى»دا ۋەيـران بـولـغان كۈلتۈرلهرنـىڭ كۆپ قـىسـمىنـى تـىرىلـدۈرۈش پۇرسـىتـى بـىلهن 

تهمـىنـلىگهن. مهن 1990 - يـىلـى 1 - ئـايـدا تۇنـجى قېتىم شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى زىيـارەت قـىلـغىنـىمـدا، 

شۇنـىڭدىن ئـىلـگىرىكـى ئـون يـىلـدىكـى مـاداراچـىلـىق سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ تهسـىرىنـى ئېنىق كۆرۈۋالـغىلـى بـوالتـتى. 

گهرچه (ئهيـنى چـاغـدا) نۇرغۇن يېزا ئۇيغۇرلـىرى يهنـىال «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» مهزگـىلـىدە ئـومۇمـالشـقان، 

«خـىتـاي ئـازادلـىق ئـارمـىيهسـى»نـىڭ فـورمـىسـى ئۆرنهك قـىلـىنـغان چـاپـان ۋە شهپـكه كـىيـىشـنى داۋامـالشـتۇرۇۋاتـقان 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ھهمـمه جـايـدا، بـولۇپمۇ شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدا كـىچـىك مهسـچىتـلهر بـىنـا قـىلـىنـىپ، 

دىنـىي ئـىبـادەتـلهر ئـاشـكارا قـىلـىنـىشـقا بـاشـلىغـانـىدى. قـايـتىدىن ئهسـلىگه كهلتۈرۈلـگهن، ئهرەب ئېلىپـبهسـىنـى 

ئـاسـاس قـىلـغان ئۇيغۇر يېزىقـىنـى ھهمـمه يهردە كۆرگـىلـى بـوالتـتى، مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى مهزگـىلـىدە تهشۋىق 

قىلىنغان التىن ئېلىپبهسى بولسا ئاساسهن غايىب بولغانىدى. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، «مهدەنـىيهت ئـىنـقىالبـى» مهزگـىلـىدە ئهمـگهك الگېرلـىرىغـا ۋە تۈرمـىلهرگه بهنـد قـىلـىنـغان 

نۇرغۇن ئۇيغۇر زىيـالـىيـلىرى ۋە دىنـىي ئۆلـىمـاالر قـويۇپ بېرىلـگهن ۋە ئۇالرنـىڭ قـايـتىدىن ئـوقۇتۇش بـىلهن 

شۇغۇلـلىنـىشـىغـا ۋە ئهسهر نهشـر قـىلـىشـىغـا رۇخـسهت قـىلـىنـغان. بۇ زىيـالـىيـالرنـىڭ ئـارىسـىدا ئۆلـچهمـلىك تـارىخ 

كـىتـابـلىرىنـى يېزىشـقا جۈرئهت قـىلـغانـالر نـاھايـىتـى ئـاز بـولسـىمۇ، ئۇالرنـىڭ نۇرغۇنـلىرى تـارىخـىي رومـانـالرنـى 
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يـازغـان. بۇ رومـانـالرنـىڭ بهزىلـىرىدە بـىرىنـچى ۋە ئـىكـكىنـچى شهرقـىي تۈركـىسـتان جۇمھۇرىيـىتـى دەۋرلـىرى 

تهسۋىرلهنـسه، يهنه بهزىلـىرىدە ئۇيغۇرالرنـىڭ بۇ رايـونـنىڭ يهرلـىك خهلـقى (ھهقـىقـىي سـاھىبـى) ئـىكهنـلىكـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغان (100). بۇنـىڭدىن سـىرت، تۈرمـىدىن قـويۇپ بېرىلـگهن دىنـىي ئۆلـىمـاالر غهيـرىي رەسـمىي 

مهكـتهپـلهرنـى ئـاچـقان ۋە دۆلهتـنىڭ تهكشۈرۈشـىدىن ئۆتكۈزمهيـال، ئـىسـالم دىنـىنـى ئۆز ئۇسۇلـى بـويـىچه 

قايتىدىن تهشۋىق قىلىشقا باشلىغان. 

1980 – يـىلـالرنـى بـاشـتىن كهچۈرگهن ۋە ھازىرغـىچه ھايـات بـولـغان نۇرغۇن ئۇيغۇرالر بۇ مهزگـىلـنى 

يېقىنـقى ئۇيغۇر تـارىخـىدىكـى «ئـالتۇن دەۋر» دەپ ئـاتـىشـىدۇ ۋە ئۇنـى «بـاشـقىچه كهلگۈسـى ۋە بـاشـقىچه 

خـىتـايـنى ۋۇجۇدقـا چـىقـارغۇسـى» دېگهن ئۈمـىدته ئهسـلهيـدۇ. ئۆتمۈشـكه نهزەر سـالـىدىغـان بـولـساق، ئهگهر بۇ 

مـاداراچـىلـىق سـىيـاسهتـلىرى ئـىزچـىل داۋامـالشـقان بـولـسا، بهلـكىم ئۇيغۇرالر 1990 - يـىلـالردا خـىتـاي 

جهمـئىيـىتـىگه ئـاسـانـال سـىڭىپ كېتىشـى مۇمـكىن ئـىدى. بـولۇپمۇ خـىتـاي خهلـق جۇمھۇرىيـىتـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـنى ئۇيغۇرالرنـىڭ ۋەتـىنـى دەپ ئېتىراپ قـىلـغان ۋە ئۇ يهردە ھهقـىقـىي مـىلـلىي ئـاپـتونـومـىيه ئـورنـاتـقان 

بـولـسا، تېخىمۇ شۇنـداق بـولـغان بـوالتـتى. گهرچه 1980 - يـىلـالردىكـى مـاداراچـىلـىقـتا خـىتـاي خهلـق 

جۇمھۇرىيـىتـى بـىلهن ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـىنـى مۇسـتهمـلىكـىسـىزلهشـتۈرەلهيـدىغـان بۇ خـىل سـىيـاسهتـلهر يهنه بـىر 

قېتىم تـوخـتىتـىۋېتىلـگهن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالر يهرلـىك خهلـققه بهرگهن كۈلتۈرەل ۋە دىنـىي ئهركـىنـلىكـىنـى 

دەماللىققا قايتۇرۇۋېلىش بهسىي مۈشكۈل ئىدى. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم، ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

(داۋامى كېيىنكى ساندا)
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ئېرىك شلۇسېل

گۈلىستان



ئېرىك شىلۇسېل 

ئېرىك شـلۇسېل خـىتـايـنى ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـانـى تهتـقىق قـىلـىدىغـان ئـىجـتىمـائـىي تـارىخـچى بـولۇپ، ئۇنـىڭ 

كهسـپىي سـاھهسـى خـىتـاي، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا، ئـىجـتىمـائـىي تـارىخ، مۇسـتهمـلىكـىچـىلـىك ۋە جـاھانـگىرلـىك 

(ئىمېرىيالىزم) قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

ئۇنـىڭ تهتـقىقـاتـى ئـاسـاسـلىقـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 19 - ۋە 20 - ئهسـىرلهردىكـى تـارىخـىغـا 

 (Land of Strangers) مهركهزلهشـكهن. ئۇ ئۆزىنـىڭ تۇنـجى مهخسۇس ئهسـىرى «نـاتـونۇشـالر مـاكـانـى»دا

خـىتـايـچه ۋە چـاغـاتـاي تۈركـچىسـىدىكـى يهرلـىك ئـارخـىپـالر ۋە قـولـيازمـا مهنـبهلـىرىدىن پـايـدىلـىنـىپ، چـىڭ 

سۇاللـىسـى ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ ئـاخـىرقـى بـىر قـانـچه ئـون يـىلـىدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تۈركـىي تـىلـلىق 

مۇسۇلـمانـالرنـى خـىتـايـچه سۆزلهيـدىغـان كۇڭزىچـىالرغـا ئـايـالنـدۇرۇش ئۇرۇنۇشـىنـىڭ ئـاقـىۋەتـلىرىنـى مۇھاكـىمه 

قىلغان.  

شـلۇسېل نۆۋەتـته ئـىكـكى تهتـقىقـات تۈرىنـى ئېلىپ بېرىۋاتـىدۇ: بۇالرنـىڭ بـىرى بـولـغان «ئهۋلـىيـاالر ۋە 

سهيـياھالر»دا (Saints and Sojourners) سـودىگهرلهر، دېھقانـالر ۋە ۋەخـپه بـاشقۇرغۇچـىلـىرىنـىڭ خـاتـىرىلـىرى 

ئـارقـىلـىق، ئۇيغۇر رايـونـىنـىڭ 1750 - يـىلـىدىن 1950 - يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى ئـىقـتىسـادىي تـارىخـى 

ئۈسـتىدە ئـىزدىنـىلـىۋاتـىدۇ. ئۇ كهنـت قـاتـلىمـىدىكـى ئۆزگـىرىشـلهرنـى مـانچېستېر ۋە تـيهنـجىنـگىچه بـولـغان يهر 

شـارى ئـىقـتىسـادىنـىڭ ئۆزگـىرىشـى بـىلهن بـاغـاليـدۇ. بۇ تۈرلهرنـىڭ يهنه بـىرى بـولـغان «سۈرگۈنـدىكـى ئـىالھالر»دا 

(Exiled Gods)، چــىڭ سۇاللــىســىنــىڭ ھهربــىي سهپــتىن چېكىنــدۈرۈلــگهن (ۋە شهرقــىي تۈركــىســتانــغا 

يهرلهشـتۈرۈلـگهن) ئهسـكهرلـىرى ۋە ئۇالرنـىڭ ئهۋالدلـىرىنـىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) دىئـاسـپورا تـارىخـىنـى 

يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن، خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ كۈلتۈرى ۋە دىنى چوڭقۇرالپ تهتقىق قىلىنماقتا. 

شـلۇسېل يهنه دۆلهتـلىك ئـىنـسانـپهرۋەرلـىك فـونـدى جهمـئىيـىتـى ۋە ئـامېرىكـا ئـاكـادېمىكـالر جهمـئىيـىتـى 

كېڭىشـىنـىڭ مهبـلىغـىگه تـايـىنـىپ، مـولـال مۇسـا سـايـرامـىنـىڭ «تـارىخـى ھهمـىدى» دېگهن ئهسـىرىنـىڭ تهرجـىمـىسـى 

ۋە ئـىزاھاتـلىق نۇسـخىسـىنـى تـامـامـالش ئـالـدىدا تۇرۇۋاتـىدۇ. «تـارىخـى ھهمـىدى» 19 - ئهسـىردىكـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتان تـارىخـى بـايـان قـىلـىنـغان، چـاغـاتـايـچه مۇھىم يـىلـنامه تـارىخـىدۇر. شـلۇسېلنىڭ داۋامـلىشـىۋاتـقان 

تهتـقىقـاتـلىرى بۇ ۋە بـاشـقا قـولـيازمـىالرنـى، ھۆجـجهتـلىك فـىلـىمـلهرنـى ھهمـدە ئهسـلىمـىلهرنـى ئـاسـاس قـىلـىپ، 
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شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ ئـىقـتىسـادىي تـارىخـىنـى تۆۋەن قـاتـالمـدىن بـاشـالپ قـايـتىدىن يېزىپ چـىقـىشـنى مهقـسهت 

قىلغان. 

شـلۇسېل ئـىلـگىرى مـىسـسوال شهھىرىدىكـى مـونـتانـا ئۇنـىۋېرسـىتېتىدا ئـوقۇتقۇچـىلـىق قـىلـغان ۋە 2018 ~ 

2019 - ئـوقۇش يـىلـىدا يېڭى جېرسـىي شـىتـاتـىنـىڭ پـرىنسېتون شهھىرىدىكـى ئـالـىي تهتـقىقـات ئـىنسـتىتۇتـىدا 

تهتقىقاتچى بولۇپ ئىشلىگهن. 

بۇنـىڭدىن سـىرت، شـلۇسېل تۋىتېر قـاتـارلـىق ئـىجـتىمـائـىي ئـاالقه سۇپـىلـىرىدا ئۇيغۇر خهلـقىنـىڭ نۆۋەتـتىكـى 

قـىسـمهتـلىرىنـى ئېنگلىز تـىلـلىق خهلـقئارا جـامـائهتـچىلـىكـكه ئـاڭلىتـىش ئۈچۈن سـىجـىل ۋە پـائـال ھهرىكهت قـىلـىپ 

كېلىۋاتـقان غهرب زىيـالـىيـلىرىنـىڭ بـىرى بـولۇپ، ئۇنـىڭ تۋىتېر يـازمـىلـىرى ۋە ھهمـبهھىرلـىگهن يـولـالنـمىلـىرىنـىڭ 

مۇتـلهق كۆپ قـىسـمى ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتـقان ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـقا، خـىتـاي ھاكـىمـىيـىتـىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركىستاندىكى مىسلىسىز زۇلمىغا مهركهزلهشكهن. 

نهشر قىلىنغان ئهسهرلىرىدىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىلهر: 

«مـىنـگو دەۋرىدىكـى شـىنـجاڭدىكـى ئـىقـتىسـادىي ۋە ئېتنىك دىنـىي زىددىيهتـلهرنـىڭ خـاراكتېرى ۋە خـاتـا 

تونۇلۇشى»، Asian Ethnicity، 2020 - يىلى. 

«نـاتـونۇشـالرنـىڭ مـاكـانـى: چـىڭ سۇاللـىسـىگه قـاراشـلىق ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى كۆنـدۈرۈش پـروجېكتى»، 

نيۇيورك: كولۇمبىيه ئۇنىۋېرسىتېتى نهشرىياتى، 2020 - يىلى. 

«سۈرگۈنـدىكـى ئـىالھالر: تېررىتـورىيه، تـارىخ، ئـىمپېرىيه ۋە شـىنـجاڭدىكـى خۇنهنـلىك <ئـىالھالر>، 

ئاخىرقى مهزگىلدىكى خىتاي ئىمپېرىيهسىى»، 2020 - يىلى 6 - ئاي. 

«ئهسـىر ئـالـمىشـىش ھارپـىسـىدىكـى شـىنـجاڭدىكـى سۇ، ئـادالهت ۋە يهرلـىك ھۆكۈمهت»، «شهرقـنىڭ 

ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي تارىخى» ژۇرنىلىنىڭ 62 - سانى، 2019 - يىلى 12 - ئاي. 

«چـاغـاتـايـچىغـا كـىرىش: ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا مـاتېرىيـالـلىرىنـى ئـوقۇش جهھهتـتىكـى دەرىجـىگه ئـايـرىلـغان 

دەرسلىك»، Maize Books، 2018 - يىلى. 

«چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ئـاخـىرلـىرىدىكـى شـىنـجاڭدىكـى ئـىسـالمـىي ۋەخـپىلهرنـىڭ يـوشۇرۇلۇشـى ۋە 

ئاشكارىلىنىشى»، «ئىسالم دۇنياسى» 108 - سان، 2018 - يىلى 12 - ئاي. 

«شهھهر مۇئهكـكىلـىدىن قـورۇقـچى لهشـكهرگـىچه: دىڭشياڭ بېگى شـىنـجاڭدا» («ئـىمپېرىيه» بـىلهن 

«يهرلـىك جهمـئىيهت» تـوغـرىسـىدا قـايـتا مۇھاكـىمه: جهنۇبـىي خـىتـاي تهتـقىقـاتـى بـىلهن يېڭى چـىڭ سۇاللـىسـى 

تارىخىنىڭ دىيالوگى) 2017 – يىلى 10 – ئاي. 
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«خـىتـاي تـارىخـىغـا يـانـداشـقان <قـانۇن تـارىخـى>»، ۋىلـيام ئـالـفورد بـىلهن بـىلـله يـازغـان. مـايـكول سـزونـىي 

تهھرىرلىگهن، 2017 – يىلى. 

«يـامۇل قـوۋۇقـىدىكـى مۇسۇلـمانـالر: چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ئـاخـىرقـى دەۋرلـىرىدىكـى شـىنـجاڭدىكـى ئـادالهتـكه 

ئـىزاھ» ـــ «قهشـقهرگه قـايـتا سهپهر»دىكـى گۇنـنار يـارىڭنىڭ ئهسـلىمـىسـىدىن ئۇيغۇر تهتـقىقـاتـى، ئـىلـدىكـو بـايـلور 

خان، بىرگىت شلېت ۋە توشى سۇگاۋارا تهھرىرلىگهن، 2016 – يىلى. 

«قـانۇن ۋە ئهرز»: چـىڭ سۇاللـىسـىنـىڭ ئـاخـىرقـى دەۋرلـىرىدىكـى خـىتـايـدىكـى ئـىكـكى قـانۇنـىي بـوشـلۇق»، 

Extrême - Orient Extrême - Occident ژۇرنىلىنىڭ 40 - سانى، 2016 - يىلى 11 - ئاي. 

«يـاركهنـتتىن دۇنـياغـا نهزەر: غۇالم مۇھهمـمهدخـانـنىڭ 1920 - يـىلـالر تهزكـىرىسـى ــ مـا تـىتهيـنىڭ 

ۋەقهسى». توكيو: NIHU نىڭ ئىسالمىي رايونالر تهتقىقاتى تۈرى، 2014 - يىل. 

ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى 
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خىتاي قانداق چوت سوقۇۋاتىدۇ؟خىتاي قانداق چوت سوقۇۋاتىدۇ؟خىتاي قانداق چوت سوقۇۋاتىدۇ؟

خىتاي تهتقىقاتى



خىتاي قانداق چوت سوقۇۋاتىدۇ؟ 

تهرجـىمـانـدىن ئـىالۋە: ئهشهددىي دۈشـمىنـىمـىز بـولـمىش خـىتـايـالردا «ئۆزىنـىمۇ، ئۆزگـىنـىمۇ بـىلـگهنـلهر، 

جهڭلهردە يېڭىلـمهس» دېگهن سۆز بـار. ئهمـما، خـىتـايـنىڭ بـىز كهبـى رەقـىبـلىرىنـى تهلتۆكۈس تهتـقىق قـىلـىپ، 

ئـوي – پـىكـىر، خۇي - پهيـلىمـىزنـى بـىلـىشـكه ئۇرۇنۇشـىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، بـىزنـىڭ خـىتـاي ۋە ئۇنـىڭ غهرەز – 

مۇددىئالىرى توغرىسىدىكى چۈشهنچىلىرىمىز خېلىال چولتا. 

 يېقىنـقى بـىرەر ئـاي مـابهيـنىدە دۇنـياۋى تـاراتقۇالرنـىڭ بـاش خهۋەرلـىرىدىن ئـورۇن ئېلىپ كهلـگهن 

تـالـىبـانـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدا ھاكـىمـىيهتـنى قـولـغا كـىرگۈزگهنـلىكـى مهسـىلـىسـىدىمۇ، بۇ ئـىشـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ۋەزىيـىتـىگه، ئۇيغۇرالرنـىڭ تهقـدىرىگه قـانـداق تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـى، خـىتـايـنىڭ بۇ ھهقـته قـانـداق چـوت 

سـوقۇۋاتـقانـلىقـى ۋە بـىزنـىڭ بۇنـىڭغا قـارشـى نېمىلهرنـى قـىاللـىشـىمـىز مۇمـكىنـلىكـى تـوغـرىسـىدا بـىزدە ھېلىھهم 

نىسبهتهن بىرلىككه كهلگهن، ئهتراپلىق تونۇش يوقنىڭ ئورنىدا. 

ھالبۇكـى، ژۇرنـىلـىرىمـىزغـا نۆۋەتـته ئۇالپ بېسىلـىۋاتـقان، دوكـتور شـان روبېرتـىسـنىڭ «ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى 

ئۇرۇش» دېگهن كـىتـابـىدا ئـىنـتايـىن تهپسـىلـىي بـايـان قـىلـىنـغىنـىدەك، خـىتـاي 2000 – يـىلـالرنـىڭ بېشىدىن 

تـارتـىپـال، ئـافـغانـىسـتانـدا بـارلـىقـقا كهلـگهنـلىكـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» 

دېگهن مهۋھۇم تهشــكىالتــنىڭ «تېرورلۇق» تهھدىتــىنــى بــاھانه قــىلــىپ، ئۇيغۇرالرغــا قــاراتــقان زۇلۇم – 

سىتهملىرىنى قهدەممۇ قهدەم كۈچهيتىپ كهلدى.  

ھاال بۈگۈنـگه كهلـگهنـدىمۇ، خـىتـاي تـالـىبـانـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدا ھاكـىمـىيهتـنى قـولـغا ئـالـغانـلىقـىدىن ئـىبـارەت 

بۇ «پۇرسهت»كه زىنھـار سهل قـــارىمـــاي، ئۆز ئـــىچـــىدىكـــى بـــىر تـــاالي ئـــاتـــالـــمـىش «تېـرورلۇق 

مۇتهخهسسـىسـلىرى»نـىڭ ئـاسـاسسـىز، تهرەپـباز «تهھلىل»لـىرى ئـارقـىلـىق، مهۋھۇم «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكـىتـى»نـىڭ تهھدىتـىنـى ھهدەپ كۆپتۈرۈپ، ئۇيغۇرالرنـى تېخىمۇ قـاتـتىق بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن پـىكـرىي زېمىن 

ھازىرالشـقا ئۇرۇنـماقـتا. شۇڭا، دەمـالـلىقـقا خـىتـايـنىڭ مـىكـىرلـىرىنـى بـىتـچىت قـىلـىش قـولـىمـىزدىن كهلـمىگهن 

تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ نېمه چوت سوقۇۋاتقانلىقىنى بىلىپ قويۇش بىز ئۈچۈن پايدىلىقتۇر. 

تۆۋەنـدە خـىتـايـنىڭ دۆلهت ئـىگـىدارچـىلـىقـىدىكـى ئهڭ يـادرولۇق، ئـاشقۇن مـىلـلهتـچى تـاراتقۇلـىرىدىن بـىرى 

بـولـغان «يهرشـارى ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ 9 – ئـايـنىڭ 16 – كۈنـى ئېالن قـىلـغان، تـالـىبـان ۋە «شهرقـىي 

تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى» توغرىسىدىكى ئېنگلىزچه ماقالىسىنىڭ تهرجىمىسىنى ھۇزۇرۇڭالرغا سۇنىمىز. 
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تالىبان خىتايغا بهرگهن ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىپ، «شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى» 
بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزەمدۇ؟ 

«يهرشارى ۋاقىت گېزىتى» 

تـالـىبـانـنىڭ بـايـانـاتـچىسـى «يهر شـارى ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ مهخسۇس زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا 

«<شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى>نـىڭ نۇرغۇن ئهزالـىرى ئـافـغانـىسـتانـدىن ئـايـرىلـىشـقا بۇيـرۇلـدى» 

 (ETIM) دېگهنـدىن كېيىن، نۇرغۇن كـىشـىلهر «ئۇنـداقـتا، <شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى> نـىڭ

ئهزالـىرى ئـافـغانـىسـتانـدىن ئـايـرىلـغانـدىن كېيىن قهيهرگه كهتـتى؟ ئۇالرنـىڭ قـانـچىلـىكـى ئـافـغانـىسـتانـدا قـالـدى؟» 

دېگهنـدەك سـوئـالـالرنـى ئـوتتۇرىغـا تـاشـلىدى. بۇ تېما ھهم خـىتـايـدا ۋە چهتـئهلـلهردە نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ 

دىقـقىتـىنـى قـوزغـىدى. مهزكۇر تېرورلۇق تهشـكىالتـى خـىتـايـنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگه بـىۋاسـىته تهھدىت ئېلىپ 

كېلىدىغان بولغاچقا، خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ بۇ ھهقتىكى ئهندىشىسىنى قايتا تهكىتلىدى. 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» «شـىنـجاڭ» رايـونـىنـى خـىتـايـدىن ئـايـرىپ چـىقـىشـنى مهقـسهت 

قـىلـغان ئهڭ خهتهرلـىك ۋە ئـاشقۇن تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرىنـىڭ بـىرى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، خـىتـايـدىكـى، 

بـولۇپمۇ خـىتـايـنىڭ غهربـىي شـىمـالـىدىكـى «شـىنـجاڭ ئۇيغۇر ئـاپـتونـوم رايـونـى»دىكـى يۈزلـىگهن تېرورلۇق 

ھۇجۇمـلىرىنـىڭ جـاۋابـكارىدۇر. بۇنـىڭدىن سـىرت، مهزكۇر تهشـكىالتـنىڭ ئهزالـىرى ئهلـقائـىدەنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان خهلـقئارالـىق تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى بـىلهن قـويۇق ئـاالقه ئـورنـاتـماقـتا ھهمـدە «شـىنـجاڭ»دىكـى 

ئۇيغۇرالرنى ياكى باشقا مىللهتلهردىن بولغان كىشىلهرنى «يهر شارىۋى جىھاد»قا قاتنىشىشقا ئۈندىمهكته. 

ئۆتـكهن نهچـچه ئـون يـىل مـابهيـنىدە، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ قـورالـلىق 

ئۇنسۇرلـىرى ئـافـغانـىسـتان، ئـىراق ۋە سۈرىيه قـاتـارلـىق ئـوتتۇرا شهرق، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ۋە شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا 

ئهلـلىرىگه تـارالـدى. شۇنـداقـال، ئۇالرنـىڭ مهۋجۇتلۇقـى يهرشـارىۋى تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش تـىرىشـچانـلىقـىغـا 

تهھدىت ئېلىپ كهلــدى. «يهرشــارى ۋاقــىت گېزىتــى»نــىڭ زىيــارىتــىنــى قــوبۇل قــىلــغان «بــىخهتهرلــىك 

مۇتهخهسسـىسـلىرى»گه كۆرە، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ نهچـچه يۈزلـىگهن ئهزاسـى ھېلىھهم 

ئـافـغانـىسـتانـدا بـولۇشـى مۇمـكىن بـولۇپ، تـالـىبـانـنىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»گه زەربه بېرىش 

ۋەدىسىدە تۇرۇش - تۇرماسلىقى يهنىال نائېنىق. 
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بۇنـىڭدىن سـىرت، تـالـىبـانـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدا ھاكـىمـىيهتـنى قـولـغا كـىرگۈزگهنـلىكـى ۋە ئـامېرىكـانـىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرگهنـلىكـىنڭ ئـوتتۇرا شهرق ۋە ئـوتتۇرا ئـاسـىيـادىكـى تېرورلۇق كۈچـلىرىگه 

جـاسـارەت بېغىشـلىشـى مۇمـكىنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئـافـغانـىسـتانـنىڭ قـوشـنا دۆلهتـلىرىگه بـولـغان بېسىم زور 

دەرىجـىدە ئـاشـتى. بۇ مهزكۇر رايـونـدىكـى دۆلهتـلهرنـىڭ (ئـاتـالـمىش «تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش» جهھهتـته) 

تېخىمۇ كۈچلۈك ھهمكارلىشىشىنى تهقهززا قىلىدۇ. 

تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇشـنى ئـاسـاسـىي مهقـسهت قـىلـغان «شـاڭخهي ھهمـكارلـىق تهشـكىالتـى»غـا ئهزا 

دۆلهتـلهر رايـونـنىڭ كۈنسېرى تۇراقسـىزلـىشـىۋاتـقان بـىخهتهرلـىك ۋەزىيـىتـىگه تـاقـابـىل تۇرۇش مهقسـىتـىدە، 

پهيشهنبه كۈنى تاجىكىستاندا باشلىقالر يىغىنى ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدى. 

  

مۇرەككهپ مۇناسىۋەتلهر 

تـالـىبـان بـايـانـاتـچىسـى سۇھهيـل شـاھىن 9 - ئـايـنىڭ 9 - كۈنـى «يهر شـارى ۋاقـىت گېزىتـى»نـىڭ 

مهخسۇس زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا: «<شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى>نـىڭ نۇرغۇن ئهزالـىرى 

ئـافـغانـىسـتانـدىن ئـايـرىلـدى، چۈنـكى بـىز ئۇالرغـا بـاشـقا دۆلهتـلهرگه ھۇجۇم قـىلـىش ئۈچۈن ئـافـغانـىسـتانـدىن 

پايدىلىنىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئوچۇق ئېيتتۇق» دېدى. 

ھالبۇكـى، شـاھىن «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ زادى قـانـچىلـىك ئـادىمـىنـىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـدىن ئـايـرىلـغانـلىقـىنـى ۋە قـانـچىلـىك كـىشـىنـىڭ ھېلىھهم ئـافـغانـىسـتانـدا ئـىكهنـلىكـىنـى تـىلـغا ئـالـمىدى. 

خـىتـاي بـىخهتهرلـىك مۇتهخهسسـىسـلىرى «ئۇالرنـىڭ سـانـى ئـاز بـولـغان تهقـدىردىمۇ، خـىتـايـنىڭ بـىخهتهرلـىكـىگه 

تهھدىت ئېلىپ كېلىدۇ» دەپ ئاگاھالندۇردى. 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـىنـىڭ 2020 - يـىلـى 5 - ئـايـدا ئېالن قـىلـغان 

دوكـالتـىغـا قـارىغـانـدا، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» ئـاسـاسـلىقـى ئـافـغانـىسـتانـنىڭ بهدەخـشان، 

قۇنـدۇز ۋە تـاخـار ئۆلـكىلـىرىگه تـارقـالـغان. «بۇ تهشـكىالتـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـنىڭ شـىمـالـى ۋە شهرقـىي شـىمـالـىدا 

ھهرىكهت قـىلـىدىغـان تهخـمىنهن 500 جهڭچىسـى بـار بـولۇپ، ئۇالر ئـاسـاسـلىقـى بهدەخـشان ئۆلـكىسـىنـىڭ 

راغىستان ۋە ۋاردۇج ۋىاليهتلىرىگه جايالشقان بولۇپ، مالىيه ئىشلىرى ئاساسلىقى راغىستاندا». 
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، ھازىر ئـافـغانـىسـتانـدا «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم  1پـاكـىسـتانـدىن كهلـگهن سـانـلىق مهلۇمـاتـالرغـا كۆرە

ھهرىكـىتـى»نـىڭ 200 دىن 300 گـىچه ئهزاسـى بـولۇشـى مۇمـكىن. «خـىتـاي زامـانـىۋى خهلـقئارا مۇنـاسـىۋەتـلهر 

تهتـقىقـات ئـورنـى»دىكـى دۆلهت بـىخهتهرلـىكـى ۋە تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش مۇتهخهسسـىسـى لـى ۋېي «يهر شـارى 

ۋاقىـت گېزىتىـ»گه مۇندـاق دېدى: «گهرچه ئۇالر بىـرەسمـىي ھهربىـي كۈچ بوـلسىـمۇ، ئهممـا ئۇالر مهۋجۇتال 

بولىدىكهن، تېرورلۇق ھهرىكهتلىرىنىڭ مۇقىمسىزلىقىمۇ داۋاملىق مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ». 

«غهربـىي شـىمـال سـىيـاسـىي - قـانۇن ئۇنـىۋېرسـىتېتى»نـىڭ پـروفېسسورى شۇ خـوڭشۈي «يهر شـارى ۋاقـىت 

گېزىتـى»گه مۇنـداق دېدى: «<شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى>نـىڭ ئهزالـىرى ئـافـغانـىسـتانـدىن سـىقـىپ 

چىقىرىلغاندىن كېيىن، پاكىستان، قىرغىزىستان ۋە تاجىكىستان قاتارلىق قوشنا دۆلهتلهرگه يۆتكهلمهكته». 

تـاجـىكـىسـتان بـىلهن چېگرالـىنـىدىغـان بهدەخـشان ئۆلـكىسـى ئـافـغانـىسـتانـدىكـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكـىتـى» ئهزالـىرىنـىڭ ئـاسـاسـلىق جهمـگاھىدۇر. رېيتېر ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 2018 - يـىلـى 2 - ئـايـدىكـى 

خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـانـىڭ بهدەخـشان ئۆلـكىسـىنـىڭ شـىمـالـىغـا قـىلـغان ھۇجۇمـىدا تـالـىبـانـنىڭ مهشـىق 

گـازارمـىسـى ۋەيـران قـىلـىۋېتىلـگهن بـولۇپ، مهزكۇر گـازارمـا «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ خـىتـاي 

بىلهن تاجىكىستان چېگراسىدا قوراللىق پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىشىنى شارائىت بىلهن تهمىنلىگهنىدى. 

شۇ خـوڭشۈيـنىڭ بـىلـدۈرۈشـىچه، بۇ يـىل 6 - ئـايـدا، تهخـمىنهن 200 دەك «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكـىتـى» جهڭچىلـىرىنـىڭ بهدەخـشانـدىكـى خـاش ۋە جـورم شهھهرلـىرىدە تـالـىبـانـالر بـىلهن بـىر سهپـته ئۇرۇش 

قـىلـغان بـولۇپ، نۆۋەتـته «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ ئـاز بـىر قـىسـم جهڭچىلـىرى تـاخـار 

ئۆلكىسىدىكى باھاراك بازىرىغا يېقىن جايدا ياشىماقتا ئىكهن. 

يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، «شـام ۋە ئـىراق ئـىسـالم دۆلـىتـى» (ISIS) ۋە بـاشـقا خهلـقئارالـىق تېرورلۇق 

تهشـكىالتـلىرىنـىڭ زاۋال تېپىشـىغـا ئهگـىشـىپ، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»مۇ چهتـئهلـدىكـى 

مـاكـانـىنـى ئۆزگهرتـتى. شـاڭخهيـدىكـى فۇدەن ئۇنۋېرسـىتېتى ئـامېرىكـا تهتـقىقـات مهركـىزىنـىڭ پـروفېسسورى جـاڭ 

جـيادوڭ «يهرشـارى ۋاقـىت گېزىتـى»گه مۇنـداق دېدى: «<شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى>نـىڭ 

ئهزالـىرىنـىڭ ئېنىق سـانـىنـى بـىلـىش تهس بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇنـىڭ يـادرولۇق ئهزالـىرى پـاكـىسـتان، سۈرىيه ۋە 

تۈركـىيه قـاتـارلـىق دۆلهتـلهردە يـاشـايـدۇ. ئۇالرنـىڭ ئـىچـىدە سۈرىيهدە تۇرىدىغـانـالر ئـافـغانـىسـتانـدىكـىدىن كۆپ، 

شۇنداقال ئۇالر يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئاساسهن ئۆزىنى كۆرسهتمهي كهلدى». 

1 خــىتــايــنىڭ نــوقۇل ھالــدىكــى تهھدىتــنى كۆپتۈرۈش ۋه ئۇيغۇرالرنــى قــارىالش مهقســىتــى مهزكۇر 
«مـاقـاله»دىكـى مۇشۇ خـىل قۇرالردىن ئـوپـئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. چۈنـكى، خهلـقئارا ئـاخـباراتـچىلـىق 
سـاھهسـىده ھېچبىر زامـان ئېنىق شهخـس يـاكـى تهشـكىالت مهنـبه سۈپـىتـىده كۆرسـىتـىلـمهي تۇرۇپ، «پـاالنـى 

دۆلهتـتىن كهلـگهن سـانـلىق مهلۇمـاتـالرغـا كۆره» دېگهنـدهك مهۋھۇم ئـىبـارىلهر ۋه سهپـسهتـىلهر ئـارقـىلـىق ئۆز 

گېپىنى كۈچلهندۈرىدىغان ئىش يوق. -ت
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جـاڭ جـيادوڭ يهنه مۇنـداق دەپ كۆرسهتـتى: تـالـىبـانـنىڭ بـايـانـاتـچىسـى شـاھىنـنىڭ «يهرشـارى ۋاقـىت 

گېزىتـى» بـىلهن ئۆتكۈزگهن زىيـارىتـى تـالـىبـانـنىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ ئهزالـىرىنـىڭ 

كـىمـلىكـىنـى ۋە ئۇالرنـىڭ قهيهردىلـىكـىنـى بـىلـىدىغـانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال ئۇالر بـىلهن ئـاالقـىسـى بـارلـىقـىنـى 

ئاشكارىلىدى. 

خـىتـاي تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرلـىقـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى جـاۋ لـىجـيهن 9  - ئـايـنىڭ 10 – كۈنـى 

ئۆتكۈزۈلـگهن ئـاخـبارات ئېالن قـىلـىش يـىغـىنـىدا شـاھىنـنىڭ سۆزىگه قـارىتـا مۇنۇالرنـى بـىلـدۈردى: خـىتـاي ئۆزىنـىڭ 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» تـوغـرىسـىدىكـى ئهنـدىشـىسـىنـى تـالـىبـانـغا كۆپ قېتىم بـىلـدۈردى. 

تـالـىبـانمۇ بۇنـىڭغا ئـىنـتايـىن ئهھمىيهت بهرگهنـلىكـىنـى بـىلـدۈرۈپ، قـاتـتىق ۋەدىلهرنـى بهردى. بـىز ئۇالرنـىڭ 

ۋەدىسـىگه ۋاپـا قـىلـىشـىنـى، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» قـاتـارلـىق تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى بـىلهن 

بـولـغان چهك – چېگرانـى ئېنىق ئـايـرىشـىنـى ھهمـدە ئۆز زېمنىدىكـى مهزكۇر تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرىغـا قهتـئىي 

زەربه بېرىش ئۈچۈن ئهمهلـىي تهدبـىر قـولـلىنـىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمـىز. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، تـالـىبـان 

ئهتـراپـتىكـى دۆلهتـلهر بـىلهن بـولـغان مـاسـلىشـىش ۋە ھهمـكارلـىقـنى كۈچهيـتىپ، بۇ تهشـكىالتـالرنـىڭ تهسـىرىنـىڭ 

سـىرتـقا كېڭىيـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىپ، ئـافـغانـىسـتانـنىڭ تېرورلۇق كۈچـلىرىنـىڭ مـاكـانـىغـا، پـانـاھگاھىغـا يـاكـى 

مهنبهسىگه ئايلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرەك. 

نۇرغۇن مۇتهخهسسـىسـلهر ئۆزلـىرىنـىڭ ئهنـدىشـىسـىنـى بـىلـدۈرۈپ: «تـالـىبـان بـىلهن <شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى> ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇرەكـكهپ مۇنـاسـىۋەتـنى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئۇالرنـىڭ <شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى> بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنى ئۈزىدىغـان - ئۈزمهيـدىغـانـلىقـىنـى يهنـىال كۆزىتـىشـكه 

توغرا كېلىدۇ» دېيىشتى. 

شۇ خـوڭشۈي مۇنـداق دەپ كۆرسهتـتى: «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» تـالـىبـان بـىلهن 

ھهمـكارلـىشـىشـى مۇمـكىن. «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» قۇرۇلـغانـدىن تـارتـىپـال، ئـافـغانـىسـتانـنى 

مهشـىق بـازىسـى قـىلـىپ كهلـدى. تـالـىبـان ئـىلـگىرى «يهر شـارىۋى جـىھاد»قـا قـاتـناشـقان «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ رەھبىرى ھهسهن مهخسۇم ۋە ئۇنـىڭ ئهزالـىرىنـى پۇل، مـاشـىنـا ۋە قـورالـالر ئـارقـىلـىق 

قولالپ كهلگهنىدى. 

تـالـىبـان ئـالـدىنـقى قېتىم ئـافـغانـىسـتانـدا ھاكـىمـىيهت يۈرگۈزگهن مهزگـىلـدە، ئۇالرنـىڭ قـوشۇنـىدا خـىتـايـنىڭ 

«شـىنـجاڭ» رايـونـىدىن بـارغـان «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ تهخـمىنهن 320 ئهزاسـى بـار 

ئـىدى. تـالـىبـان يهنه «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ ئهزالـىرىنـى تهربـىيهلهشـكه يـاردەم بهرگهن 

بـولۇپ، ئۇالرغـا ئـادەمـبومـبا ھۇجۇمـىنـى قـانـداق رويـاپـقا چـىقـىرىش ۋە بـومـبا يـاسـاش قـاتـارلـىقـالرنـى ئۆگهتـكهن. 

بۇنـىڭ بهدىلـىگه، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ ئهسـكهرلـىرى زۆرۈر تېپىلـغانـدا، تـالـىبـان بـىلهن 

بىر سهپته جهڭ قىلغان. 
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گهرچه «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ تـالـىبـان بـىلهن ھهمـكارلـىقـى بـار بـولسـىمۇ، ئهمـما بۇ 

خـىل ھهمـكارلـىق مۇنـاسـىۋىتـى مۇقـىم ئهمهس. شۇ خـوڭشۈي بۇ ھهقـته مۇنۇالرنـى بـىلـدۈردى: بۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ 

ئـوتتۇرىسـىدا بهزى پهرقـلهر مهۋجۇت: تـالـىبـانـنىڭ سـىيـاسـىي مهقسـىتـى دۆلهت قۇرۇش، «شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» بـولـسا، ھاكـىمـىيهتـنى ئـاغـدۇرۇشـنى قهسـتلهيـدۇ؛ تـالـىبـانـنىڭ ئـامېرىكـا بـىلهن مۇنـاسـىۋىتـى 

يـوق، ئهمـما «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» ئـامېرىكـادىن يـاردەم ئـالـىدۇ؛ تـالـىبـان خـىتـايـنىڭ 

ياردىمىگه ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىدۇ، «شهرقىي تۈركىستان ئىسالم ھهرىكىتى» بولسا خىتايغا قارشى. 

شۇ خـوڭشۈي مۇنـداق دېدى: تـالـىبـان ئـافـغانـىسـتانـدا ھاكـىمـىيهتـنى قـولـغا كـىرگۈزگهنـدىن كېيىن، 

ئۇالرنـىڭ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» بـىلهن بـولـغان ئـىخـتىالپـى زورايـدى، ئهمـما «بۇ ئۇالرنـىڭ 

ئـوخـشاش مۈشكۈالتـقا دۇچ كهلـگهنـلىكـىدىن دېرەك بهرمهيـدۇ. بـىز ئۇالرنـىڭ مۇرەكـكهپ مۇنـاسـىۋىتـىنـى ۋە 

ئۆزئارا ئاالقىسىنى تېخىمۇ ئهتراپلىق كۆزىتىشىمىز كېرەك». 

تالىبان خىتايغا بهرگهن ۋەدىسىگه ۋاپا قىالمدۇ؟ 

فۇدەن ئۇنـىۋېرسـىتېتىدىكـى جـاڭ جـيادوڭ مۇنـداق دېدى: «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـدا بهلـگىلـىك تهسـىرى بـارلـىقـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، ئۇنـى تهلتۆكۈس يـوقـىتـىش تهس. «تـالـىبـان 

ۋەدىسـىگه ۋاپـا قـىلـىشـنى ئـويـلىغـان تهقـدىردىمۇ، بۇ يهنـىال تهسـكه تـوخـتايـدۇ. چۈنـكى، تـالـىبـان ئـاسـاسـىي 

قـاتـالمـدىكـى قـورالـلىق ئۇنسۇرالرنـى ۋە قهبـىله رەھبهرلـىرىنـى تـولۇق كـونـترول قـىاللـمايـدۇ. بـىز <شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى>نـىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـى بـويـىچه ئـىدارە قـىلـىنـىدىغـان بۇ دۆلهتـته تېخىمۇ ئهۋزەل 

زورىيىش شارائىتىغا ئېرىشىش مۇمكىنچىلىكىنى يوققا چىقىرىۋېتهلمهيمىز». 

لهنـجوۋ ئۇنـىۋېرسـىتېتى ئـافـغانـىسـتان تهتـقىقـات مهركـىزىنـىڭ مۇدىرى جۇ يـوڭبياۋغـا كۆرە، «شهرقـىي 

تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ ئهزالـىرى ئـافـغانـىسـتانـدا ھېلىھهم بهلـگىلـىك تهسـىرگه ئـىگه. تـالـىبـانـنىڭ 

ئـافـغانـىسـتانـدىكـى «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ بـارلـىق ئهزالـىرى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـى 

تهلتۆكۈس ئۈزۈشـى ئـاسـان ئهمهس، چۈنـكى بۇ ئـىلـگىرى ئۇنـى قـولـلىغـان بـاشـقا ھهربـىي قـورالـلىق تهشـكىالتـالرنـى 

نارازى قىلىپ قويۇشى مۇمكىن. 

ھالبۇكـى، گهرچه تـالـىبـان بـىلهن «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەت 

مۇرەكـكهپ بـولسـىمۇ، شۇنـىسـى ئېنىقـكى، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» مهسـىلـىسـى خـىتـايـنىڭ 

يـادرولۇق مهنـپهئهتـىگه تـاقـىشـىدىغـان بـولـغاچـقا، ئهگهر بۇ مهسـىله مۇۋاپـىق بـىر تهرەپ قـىلـىنـمىسـا، ئۇ خـىتـاي 

 . 2بىلهن ئافغانىستاننىڭ كهلگۈسى مۇناسىۋىتىگه توسقۇنلۇق قىلىشى مۇمكىن

2 بۇ «تـالـىبـان ئۆز زېمىنـىدىكـى ئۇيغۇرالرنـى تهلتۆكۈس بېسىقتۇرمـىسـا، بـىزدىن كېلىدىغـان پۇل – پۇچهك 
ۋه قولالشتىن قۇرۇق قالىدۇ» دېگهن تهھدىتتۇر.- ت
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ئهسلى ماھىيىتى «تېرورلۇق»تۇر 

«تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيـىسـى» دەپمۇ ئـاتـىلـىدىغـان «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» 2002 - 

يـىلـى 9 - ئـايـنىڭ 11 - كۈنـى ب د ت خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـى تهرىپـىدىن تېرورلۇق تهشـكىالتـى قـاتـارىغـا 

كـىرگۈزۈلـگهن بـولۇپ، ئۇ ئۆزىنـىڭ خـىتـايـدا مۇسـتهقـىل «شهرقـىي تۈركـىسـتان» دۆلـىتـى قۇرۇش نـىشـانـىنـى ئـىشـقا 

ئـاشۇرۇش ئۈچۈن زوراۋانـلىق قـىلـىدىغـان تهشـكىالتتۇر. ئۇ قۇرۇلـغانـدىن تـارتـىپـال، خهلـقئارا تېرورلۇق 

تهشـكىالتـلىرى بـىلهن قـويۇق مۇنـاسـىۋەت ئـورنـاتـتى، بۇ خـىتـايـنىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىكـىگـىال ئهمهس، يهنه يهر 

 . 3شارىۋى تېرورلۇققا قارشى تۇرۇش تىرىشچانلىقىغىمۇ تهھدىت ئېلىپ كېلىدۇ

خـىتـاي دۆلهت ئـىشـلىرى مهھكىمـىسـى ئۇچۇر ئـىشـخانـىسـىنڭ 2002 - يـىلـى 1 - ئـايـدا تـارقـاتـقان 

ھۆجــجىتــىگه كۆرە، 1990 - يــىلــىدىن 2001 - يــىلــىغــىچه، دۆلهت ئــىچــى ۋە ســىرتــىدىكــى «شهرقــىي 

تۈركـىسـتان» قـورالـلىق ئۇنسۇرلـىرى خـىتـايـدا كهم دېگهنـدە 200 قېتىم تېرورلۇق ھۇجۇمـى قـوزغـاپ، ھهر 

مـىلـلهتـتىن بـولـغان 162 نهپهر ئـاھاله، ھۆكۈمهت ئهمهلـدارلـىرى ۋە دىنـىي زاتـالرنـىڭ جېنىغـا زامـىن بـولـغان 

ھهمدە 440 دىن ئارتۇق ئادەمنى يارىالندۇرغان. 

يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـان، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» چهتـئهلـلهردە «تېرورچـى»الرنـى 

تهربـىيهلهش بـازىلـىرىنـى قۇردى، شۇنـداقـال ئۆز ئهزالـىرىنـى خـىتـايـنىڭ «شـىنـجاڭ» رايـونـىغـا تېرورلۇق 

پـائـالـىيهتـلىرىنـى پـىالنـالش ۋە ئـىجـرا قـىلـىش ئۈچۈن ئهۋەتـتى. ب د ت خهۋپسـىزلـىك كېڭىشـىنـىڭ دوكـالتـىغـا 

كۆرە، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» ئهزالـىرىنـىڭ ئـامېرىكـانـىڭ مهنـپهئهتـىگه، جۈمـلىدىن 

بىشكهكتىكى باش ئهلچىخانىسىغا ھۇجۇم قىلىشنى پىالنلىغانلىقىغا ئائىت پاكىتالرمۇ مهۋجۇت. 

لـى ۋېي مۇنـداق دېدى: «<شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى>نـىڭ خـاراكتېرى ۋە پـائـالـىيـىتـى 

جهھهتـته تېرورلۇق تهشـكىالتـى ئـىكهنـلىكـى شهكسـىز. ئۇ خـىتـاي ۋە ئهتـراپـتىكـى دۆلهتـلهردە تېرورلۇق ھۇجۇمـىنـى 

پـىالنـلىدى ۋە ئېلىپ بـاردى. «شـام ۋە ئـىراق ئـىسـالم دۆلـىتـى» جـانـالنـغان مهزگـىلـلهردە، <شهرقـىي تۈركـىسـتان 

ئـىسـالم ھهرىكـىتـى> تهرىپـىدىن كۈشكۈرتۈلۈپ، <يهر شـارىۋى جـىھاد>قـا قـاتـنىشـىش ئۈچۈن خـىتـايـدىن ئـايـرىلـغان 

كىشىلهرنىڭ سانى 5000 غا يېتىدۇ». 

لـى ۋېينىڭ سۆزى خـىتـاي دۆلهتـلىك تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ئـىدارىسـىنـىڭ ئهمهلـدارى لـى جۈن 2015 

- يـىلـى 5 - ئـايـدا شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـا ئهلـلىرى ئـىتـتىپـاقـى مۇنـبىرىدە ئـوتتۇرىغـا قـويـغان ئۇچۇرالر بـىلهن 

3 خـىتـايـنىڭ ئۇيغۇرالرنـى «تېرورلۇق» قـالـپىقـى ئـاسـتىدا بـاسـتۇرۇش ئۈچۈن، ئـاتـالـمىش خهلـقئارالـىق 
«تېرورلۇق» تـورىنـىڭ بـىر قـىسـمى سۈپـىتـىده كۆرسـىتـىپ، خهلـقئارا جـامـائهتـچىلـىكـنىڭ قـولـلىشـىنـى قـولـغا 
كهلتۈرۈش نهيـرىڭى شـان روبېرتـىسـنىڭ «ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى ئۇرۇش» دېگهن كـىتـابـىدا ئـىنـتايـىن تهپسـىلـىي 

يورۇتۇپ بېرىلگهن. مهزكۇر ئهسهرنىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى ژۇرنىلىمىزدا ئۇالپ بېسىلىۋاتىدۇ.
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بـىردەكـلىكـكه ئـىگه. لـى جۈن (ئهيـنى چـاغـدا) مۇنۇالرنـى كۆرسهتـكهنـىدى: «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكـىتـى»نـىڭ تـور تهشۋىقـاتـى ۋە ئـورۇنـالشـتۇرۇشـى نهتـىجـىسـىدە، بـىر قـىسـىم «ئـاشقۇن»الر خـىتـايـنىڭ يۈنـنهن، 

گۇاڭشى ئۆلـكىلـىرى ئـارقـىلـىق چېگرادىن قـانۇنسـىز ئۆتۈپ، يهرلـىك قـارا گۇرۇھالرنـىڭ يـاردىمـى بـىلهن شهرقـىي 

جهنۇبـىي ئـاسـىيـا دۆلهتـلىرىگه كـىرگهن، ئـانـدىن «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» ئهزالـىرىنـىڭ 

يـاردىمـىدە سـاخـتا كـىمـلىك بـىلهن تۈركـىيهگه قـاراپ ئۇچـقان. ئـاخـىرىدا، سۈرىيه - تۈركـىيه چېگراسـى ئـارقـىلـىق 

 . 4سۈرىيهگه كىرىپ ئۇرۇشقا قاتناشقان

«شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى» ـــ «شهرقـىي تۈركـىسـتان» تېرورلۇق كۈچـلىرى ئـىچـىدىكـى ئهڭ 

خهتهرلـىك تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرىنـىڭ بـىرىدۇر. 2003 - يـىلـى، خـىتـاي «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم 

ھهرىكـىتـى»، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم پـارتـىيـىسـى»، «دۇنـيا ئۇيغۇر يـاشـالر قۇرۇلـتىيـى» ۋە «شهرقـىي 

 . 5تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزى» قاتارلىقالرنى تېرورلۇق تىزىملىكىگه كىرگۈزگهنىدى

بۇنـىڭدىن سـىرت، «شهرقـىي تۈركـىسـتان» تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرىنـىڭ نۇرغۇنـى 2001 - يـىلـدىن بـاشـالپ 

«ئۆزگـىرىش»كه ئۇرۇنۇپ كهلـدى. شۇنـداقـال، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ ئهزالـىرى ئـامېرىكـا 

ۋە غهربـنىڭ قـولـلىشـى بـىلهن ئـامـمىۋى تهشـكىالتـالرنـى قۇردى ۋە پـائـالـىيهتـچى سۈپـىتـىدە ئۆزىنـى ئـاقـلىدى. ئۇالر 

«شـىنـجاڭ»دىكـى مـىلـلىي تـوقۇنۇش ۋە زوراۋانـلىقـنى كۈشكۈرتۈپ، خـىتـايـنىڭ «شـىنـجاڭ»دىكـى سـىيـاسـىتـىنـى 

«مـىلـلىي بـاسـتۇرۇش» دەپ ئـىنـكار قـىلـدى ۋە ئـامېرىكـانـىڭ گېئوپـولـىتـىك سـىيـاسـىتـىگه مـاسـلىشـىپ، «شـىنـجاڭ»غـا 

مۇناسىۋەتلىك «كىشىلىك ھوقۇق» مهسىلىلىرىنى كۆتۈرۈپ چىقتى. 

مهسـىلهن، 2004 - يـىلـى قۇرۇلـغان ئـامېرىكـادىكـى خـىتـايـغا قـارشـى تهشـكىالت بـولـغان «دۇنـيا ئۇيغۇر 

قۇرۇلـتىيـى» (WUC) خـىتـاي دائـىرىلـىرى تهرىپـىدىن «تېرورلۇق تهشـكىالتـى» قـاتـارىغـا كـىرگۈزۈلـگهن «دۇنـيا 

ئۇيغۇر يـاشـالر قۇرۇلـتىيـى»دىن (WUYC) ئۆزگهرگهن. «دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى»نـىڭ رەھبىرى دولقۇن 

ئىيسامۇ «دۇنيا ئۇيغۇر ياشالر قۇرۇلتىيى»دىن چىققان. 

«شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ قـورالـلىق ئۇنسۇرلـىرى ئـىراق ۋە سۈرىيهنـىڭ ھهرقـايسـى 

جـايـلىرىغـا تـارقـالـغان. جۇ يـوڭبياۋنـىڭ «يهرشـارى ۋاقـىت گېزىتـى»گه ئېيتىشـىچه، ئۇالر ئۆز كـىمـلىكـىنـى 

پهردازالپ، گېرمـانـىيه، تۈركـىيه قـاتـارلـىق غهرب دۆلهتـلىرىدە، شۇنـداقـال شهرقـىي جهنۇبـىي ئـاسـىيـادىكـى بـىر 

4  خـىتـايـنىڭ ئۆز گېپىنـى مهنـبه سۈپـىتـىده كۆرسهتـكهن بۇ بـايـانـلىرى تـوغـرىسـىدىمۇ «ئۇيغۇرالرغـا قـارشـى 
ئۇرۇش» ناملىق ئهسهردىكى رهددىيهلهرنى ئوقۇپ بېقىشقا ئهرزىيدۇ.

5  مهزكۇر تهشــكىالت ۋه ئــورگــانــالرنــىڭ «قــورالــلىق»، «قــورالســىز» دهپ ئــايــرىلــماســتىن، ئۇيغۇرالرغــا 
چېتىشـلىق بـولـغانـلىقـى ئۈچۈنـال خـىتـاي تهرىپـىدىن «تېرورلۇق» تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزۈلـگهنـلىكـى، خـىتـايـنىڭ 

ئۇيغۇرالرنـى «تېرورچـى» مـىلـلهت سۈپـىتـىده قـارىالش ۋه شۇ بـاھانـىده تهلتۆكۈس يـوقـىتـىش غهرىزىنـىڭ ئهڭ 

روشهن ئىپادىلىرىدىن بىرىدۇر.
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قـىسـىم دۆلهتـلهردىكـى ئـامـمىۋى تهشـكىالتـالرنـىڭ ئهزاسـى يـاكـى «كـىشـىلـىك ھوقۇق» پـائـالـىيهتـچىسـى 

بولۇۋالغان. 

جۇ يـوڭبياۋ يهنه مۇنـداق دېدى: بۇ ئهزاالر مهيـلى قهيهردە بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، خـىتـايـنىڭ دۆلهت 

بـىخهتهرلـىكـىگه تهھدىت ئېلىپ كېلىدۇ. گهرچه ئۇالر «شـىنـجاڭ» رايـونـىنـى خـىتـايـدىن ئـايـرىۋېتهلـمىسـىمۇ، ئهمـما 

يهنىال دۆلهت ئىچىدىكى ئاشقۇن ئۇنسۇرالرنى تېرورلۇق ھۇجۇمى قوزغاشقا قۇترىتىشى مۇمكىن. 

ئۇنـداقـتا، «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»دىن ئـىبـارەت تېرورلۇق تهشـكىالتـىنـى تهلتۆكۈس 

يـوقـىتـىش نېمىشـقا شۇنـچه قـىيـىن؟ نۇرغۇن مۇتهخهسسـىسـلهرگه كۆرە، ئـاسـاسـلىق سهۋەبـلهرنـىڭ بـىرى غهرب 

بىلهن ئامېرىكا قولالنغان قوش ئۆلچهمدۇر. 

ئـامېرىكـا ۋە غهرب خـىتـايـنىڭ تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش ئۇرۇنۇشـىنـى قهسـتهن بۇرمـىالپ چۈشهنـدۈرۈپ، 

خىتاينى (ئۇيغۇرالردىن ئىبارەت) كونكرېت كىشىلهر توپىنى نىشانلىدى دەپ ئهيىبلىدى. 

2003 - يـىلـى، ئـامېرىكـا تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش بـايـرىقـى ئـاسـتىدا ئـىراقـقا تـاجـاۋۇز قـىلـدى. بۇ ئۇنـىڭ 

«تېرورلۇقـقا قـارشـى مۇجـادىلـىسـى»نـىڭ پهقهتـال ئـامېرىكـاچه دېموكـراتـىيه ۋە قـىمـمهت قـاراشـالرنـى بـازارغـا 

سېلىشـنىڭ بـاھانـىسـى ئـىكهنـلىكـىنـى ئـاشـكارىلـىدى. شۇنـداقـال، بۇ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ 

تېرورچـىلـىرىغـا ئۈمـىد بېغىشـلىدى. چۈنـكى، لـى ۋېينىڭ ئېيتقىنـىدەك، ئۇالر ئۆزلـىرىنـىڭ خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـى 

نىشانغا ئالغان مۇددەتته، غهربنىڭ قوللىشىغا ئېرىشهلهيدىغانلىقىغا ئىشهنگهنىدى. 

ئـامېرىكـانـىڭ نېمىلهرنـى قـىلـىشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، بۇ «شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـى»نـىڭ 

تېرورلۇق خـاراكتېرىنـى، شۇنـداقـال تېرورلۇق تهشـكىالتـلىرى خـىتـايـغا ۋە دۇنـياغـا ئېلىپ كېلىدىغـان ئهمهلـىي 

تهھدىتنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ. 

(ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى) 

مهنبه: 

https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234477.shtml

2021، سېنتهبىر 36
ئۇيغۇرالر 25-سان



مىسلىسىز ئويغىنىش              

 ۋاقىت باشقۇرۇش ۋه ئۇتۇق
براين چېيسى 



ۋاقىت باشقۇرۇش: كهسپىي ئىقتىدار ۋە ئۇتۇق 

براين چېيسى 

«مۇۋەپپهقىيهتنىڭ ئاالمىتى ـــ خىزمهتنى سىزدىن كۈتۈلگىنىدىنمۇ كۆپ ۋە ياخشى قىلىشىڭىزدۇر» 

 (Og Mandino) ـــ ئوگ ماندىنو

يـادرولۇق ئـىقـتىدارنـى كۈچهيـتىش شهخسـي ئۈنۈمـدارلـىق پـىرىنسـىپـلىرى ئـىچـىدىكـى ئهڭ مۇھىمـلىرىدىن 

بـىرى بـولۇشـى مۇمـكىن. خـىزمـىتـىڭىزنـى قۇسۇرسـىز ئـادا قـىالالش ئۈچۈن، ئۆگـىنـىشـىڭىز كېرەك بـولـغان 

نهرسـىلهرنـى چـوقۇم يـاخشـى ئۆگـىنـىڭ. مۇئهيـيهن بـىر تـىپـتىكـى «پـاقـا»نـى يېيىشـكه قـانـچىلـىك مـاھىر بـولسـىڭىز، 

ئۇ ئىشنى مۇۋەپپهقىيهتلىك تاماملىشىڭىزمۇ شۇنچه ئاسانغا توختايدۇ. 

كېچىكـىشـنىڭ ۋە سۆرەلـمىلـىكـنىڭ ئهڭ ئـاسـاسـلىق تۈپ سهۋەبـلىرىدىن بـىرى، ئـىشـنىڭ مهلۇم بـىر يـادرولۇق 

قـىسـمىدىكـى ئـىقـتىدار يېتهرسـىزلـىكـى، ئۆزىگه بـولـغان ئـىشهنچسـىزلـىك يـاكـى ئـىقـتىدارسـىزلـىق تۇيغۇسـىدۇر. نـوقۇل 

بىرەر جهھهتته بولسىمۇ، ئۆزىنى ئاجىز ياكى يېتهرسىز ھېس قىلىش، ئىشنى باشلىماسلىققا سهۋەب بوالاليدۇ. 

نهتــىجــىســى مۇھىم ئهھمىيهتــكه ئــىگه بــولــغان جهھهتــلهردىكــى ئــىقــتىدارىڭىزنــى ئــىزچــىل ھالــدا 

كۈچـلهنـدۈرۈڭ. شۇنـى ئۇنۇتـماڭكى، بۈگۈن قـانـچىلـىك مۇنهۋۋەر بـولۇشـىڭىزدىن قهتـئىيـنهزەر، بـىلـىمـلىرىڭىز ۋە 

مـاھارەتـلىرىڭىز تېز سۈرئهتـته كـونـىرىمـاقـتا. ۋاسكېتبول مهشـقاۋۇلـى پـات رىلېينىڭ (Pat Riley) ئېيتقىنـىدەك، 

«كۈچهيمهسلىك ئاجىزالشقانلىقتۇر». 

ۋاقـىت بـاشقۇرۇش ئۇسۇلـلىرىنـىڭ ئهڭ كـارغـا كېلىدىغـانـلىرىدىن بـىرى، ھالـقىلـىق ۋەزىپـىلهرگه ئـاالقـىدار 

ئـىقـتىدارىڭىزنـى ئۈزلۈكسـىز تـاكـاممۇلـالشـتۇرۇشـقا ئـىنـتىلـىشـتۇر. ۋاقـىت تېجىمهكـچى بـولسـىڭىز، بۇنـىڭ ئهڭ 

يـاخشـى ئۇسۇلـى شهخسـىي ۋە خـىزمهت ئـىقـتىدارىڭىزنـى يۈكـسهلـدۈرۈشـتۇر. ھالـقىلـىق ۋەزىپـىلهرنـى قـانـچه يـاخشـى 

تـامـامـلىيـالـىسـىڭىز، ئۇ ۋەزىپـىنـى ئـادا قـىلـىش ئـىسـتىكـىڭىزمۇ شۇنـچه كۈچلۈك بـولـىدۇ. قـانـچه مۇنهۋۋەر 

بـولـغانسېرى، ئېنېرگـىيهڭىز ۋە ئـىسـتىكـىڭىزمۇ شۇنـچه ئـاشـىدۇ. بـىر ئـىشـنى يـاخشـى قـىالاليـدىغـانـلىقـىڭىزنـى 

بـىلسـىڭىز، ئۇنـى ئـارقـىغـا سۆرىمهسـلىك ۋە ھهرقـانـداق شـارائـىتـتا مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك ھالـدا تـامـامـالش ئېھتىمـالـىڭىز 

شۇنچه زورىيىدۇ. 

بـىرەر تـال پـايـدىلـىق ئۇچۇر يـاكـى بـىر يېڭى ھۈنهر سـىزنـىڭ مۇئهيـيهن ئـىشـنى ئـوڭۇشـلۇق تـامـامـالش 

قـابـىلـىيـىتـىڭىزنـى ئـىشهنگۈسـىز دەرىجـىدە ئـاشۇرااليـدۇ. ئۆزىڭىز قـىلـغان ئـىشـالرنـىڭ قـايسـىنـىڭ ئهڭ مۇھىم 
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ئـىكهنـلىكـىنـى بېكىتـىڭ ۋە ئـارقـىدىن شۇ سـاھهدىكـى ئـىقـتىدارىڭىزنـى ئۈزلۈكسـىز كۈچـلهنـدۈرۈش ئۈچۈن بـىر 

پىالن تۈزۈڭ. 

پــىرىنســىپ: «ھهرقــانــداق ســاھهدە مۇۋەپــپهقــىيهت قــازىنــىشــنىڭ ئهڭ تۆۋەن شهرتــى، ئۈزلۈكســىز 

ئۆگىنىشتۇر». 

ھېچبىر سـاھهدە سـىزگه تـوسـالغۇ بـولـىدىغـان بـىر ئـاجـىزلـىقـىڭىزنـىڭ يـاكـى مـاھارەت جهھهتـتىكـى 

يېتهرسـىزلـىكـىڭىزنـىڭ بـولۇشـىغـا يـول قـويـماڭ. خـىزمهت ھايـاتـىدا ئۆگهنـگىلـى بـولـمايـدىغـان ھېچبىر ئـىش يـوق. 

شۇنداقال، شۇنىسى شهكسىزكى، باشقىالر ئۆگىنهلىگهن نهرسىلهرنى سىزمۇ چوقۇم ئۆگىنهلهيسىز. 

تۇنـجى كـىتـابـىمـنى يېزىشـقا بـاشـلىغـانـدا، ئۆزۈمـدىن تـولـىمۇ ئۈمـىدسـىزلهنـگهنـىدىم، چۈنـكى ئۇ ۋاقـىتـتا 

كـونۇپـكا تـاخـتىسـىدا پهقهت بـىر بـارمـاق بـىلهنـال خهت يـازااليـتتىم. ئۇزۇن ئۆتـمهيـال، 300 بهتـلىك بـىر كـىتـاب 

يېزىپ، ئارقىدىن ئۇنى تۈزىتىش ئۈچۈن، ئون بارماقتا خهت ئۇرالىشىم كېرەكلىكىنى ھېس قىلىپ يهتتىم.  

شۇنـىڭ بـىلهن، مهن كـونۇپـكا تـاخـتىسـىدا ئـون بـارمـاقـنى ئـىشـلىتـىشـنى ئۆگـىتـىدىغـان بـىر پـروگـرامـما 

سېتىۋالـدىم ۋە ئۇدا ئۈچ ئـاي، كۈنـدە يـىگـىرمه – ئـوتتۇز مـىنۇتـتىن قـول كۆنـدۈرۈش مهشـىقـى قـىلـدىم. شۇنـداق 

قـىلـىپ، ھهر مـىنۇتـتا قـىرىقـتىن ئهلـلىكـكىچه سۆز يـازااليـدىغـان بـولـدۇم ۋە نهتـىجـىدە، دۇنـيانـىڭ ھهرقـايسـى 

جايلىرىدا نهشر قىلىنغان بىر مۇنچه كىتابنىڭ ئاپتورىغا ئايالندىم. 

شۇنـى ئۇنۇتـماڭكى، تېخىمۇ ئۈنۈمـدار ۋە ھوسۇلـدار بـولۇش ئۈچۈن، ئۆزىڭىزگه كېرەكـلىك بـولـغان 

تۈرلۈك مـاھارەتـلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى ئۆگـىنهلهيسـىز. زۆرۈر تېپىلـسا، ئـون بـارمـاق بـىلهن خهت ئۇرااليـدىغـان 

بــولۇشمۇ ھېچقانــچه ئــىش ئهمهس. ھهتــتا، كــومپيۇتېر مۇتهخهسســىســى، پهۋقۇلــئاددە نــادىر سۆھبهت 

مۇتهخهسسـىسـى يـاكـى كهم تېپىلـىدىغـان سېتىش مـاھىرىمۇ بـوالاليسـىز. نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ ئـالـدىدا سۆز 

قـىلـىشـنى ۋە چـىرايـلىق خهت يېزىشـنى ئۆگـىنهلهيسـىز. بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى سـىز ئۆگـىنهلهيـدىغـان مـاھارەتـلهردۇر. 

سىز پهقهت بۇنىڭغا بهل باغلىسىڭىزال كۇپايه.  

ھهركۈنـى كهم دېگهنـدەك بـىر سـائهتـنى ئۆز سـاھهيـىڭىزگه ئـاالقـىدار كـىتـاب ئـوقۇشـقا ئـاجـرىتـىڭ. ئهتـىگهنـدە 

بـىرئـاز بـالـدۇرراق ئـورنـىڭىزدىن تۇرۇڭ ۋە قـىلـىۋاتـقان ئـىشـىڭىزدا ئۈنۈمـدارلـىقـىڭىزنـى تېخىمۇ ئـاشۇرىدىغـان 

كىتابالر ياكى ژۇرنالالرغا يېرىم سائهتتىن بىر سائهتكىچه ۋاقىت ئاجرىتىڭ. 

ئۆزىڭىزگه ئهسـقاتـىدىغـان كهسـپىي مـاھارەتـلهرنـى ئۆگـىتـىدىغـان كۇرسـالرغـا ۋە لېكسىيهلهرگه، كهسـپىي 

مۇھاكـىمه يـىغـىنـلىرىغـا قـاتـنىشـىڭ. شۇنـداقـال، يۇقـىرى سهۋىيهلـىك مهشـىق ۋە ئۆگـىنـىش پۇرسهتـلىرىنـىمۇ ھهرگـىز 

قـولـدىن بهرمهڭ. بۇنـداق سـورۇنـالردا، ئـالـدىنـقى رەتـته ئـولتۇرۇپ، ئهسـتايـىدىل خـاتـىرە قـالـدۇرۇڭ. ئـاالقـىدار 
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پـروگـرامـمىالرنـىڭ ئۈن – سـىن مـاتېرىيـالـلىرىنـى سېتىۋېلىڭ. ئۆزىڭىزنـى شۇ سـاھهدىكـى ئهڭ بـىلـىمـدار، ئهڭ قـابـىل 

ئىنسانغا ئايالندۇرۇشقا بهل باغالڭ. 

ئـاخـىرىدا، بـىر تهرەپـتىن مـاشـىنـا ھهيـدىگهچ (ئـاپـتوبۇس، تـرامۋايـالردا مـاڭغاچ) سېتىۋالـغان ئـاۋازلـىق 

مـاتېرىيـالـالرنـى تـىڭشاڭ. ئـامېرىكـادا مـاشـىنـىسـى بـارالر ھهريـىلـدا 500 سـائهتـتىن مـىڭ سـائهتـكىچه بـولـغان ۋاقـىتـنى 

يــولــدا مــاشــىنــا ھهيــدەش بــىلهن ئۆتكۈزىدۇ. نېمه ئۈچۈن بۇ ۋاقــىتــنى خۇددى دەرس ســائهتــلىرىدەك 

ئۆتكۈزمهيسـىز؟ مـاشـىنـا ھهيـدەش جهريـانـىدا تـىڭشىغـان كهسـپىي ئۇچۇرالر ئـارقـىلـىق سـاھهيـىڭىزدىكـى ئهڭ 

ئهقىللىق، ئهڭ قابىل ۋە ئهڭ كۆپ مائاش ئالىدىغان كىشى بوالاليسىز. 

قـانـچه كۆپ نهرسه ئۆگهنسـىڭىز ۋە بـىلسـىڭىز، ئۆزىڭىزگه شۇنـچه ئـىشـىنـىدىغـان ۋە شۇنـچه ئـىنـتىلـىشـچان 

بـولـىسـىز. قـانـچه مۇنهۋۋەرلهشـكهنسېرى، ئـىقـتىدارىڭىز شۇنـچه كۈچـىيـىدۇ، كهسـپىي سـاھهيـىڭىزگه قـوشـىدىغـان 

تۆھپىڭىزمۇ شۇنچه زور بولىدۇ. 

قـانـچه كۆپ ئۆگهنـگهنسېرى، ئۆگـىنهلهيـدىغـان نهرسـىڭىزمۇ شۇنـچه كۆپ بـولـىدۇ. خۇددى جـىسـمانـىي 

چېنىقـىش ئـارقـىلـىق بهدەن مۇسكۇلـلىرىڭىزنـى چېنىقتۇرالـىغـىنـىڭىزدەك، زېھنىي چېنىقـىش ئـارقـىلـىقمۇ زېھنىي 

قۇۋۋىتـىڭىزنـى كۈچـلهنـدۈرەلهيسـىز. زېھنىڭىزدا بـىرەر تـوسـالغۇ بـولـمىغـانـال تهقـدىردە، قـانـچه كۆپ ۋە قـانـچه تېز 

ئىلگىرىلىيهلهيدىغانلىقىڭىزنىڭمۇ چېكى يوقتۇر. 

ئۇ «پاقا»نى يهۋېتىڭ 

نـىشـانـىڭىزنـى تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ سۈپهتـلىك تـامـامـلىشـىڭىزغـا تۈرتـكه بـولـىدىغـان، ئهڭ ئۈنۈملۈك 

ھالـقىلـىق ئـىقـتىدارنـى تېپىپ چـىقـىڭ. چـوقۇم قـايسـى خـىل يـادرولۇق رىقـابهت كۈچـىنـى ھازىرلـىشـىڭىز 

كېرەكـلىكـىنـى بهلـگىلهڭ. مهزكۇر يـادرولۇق رىقـابهت كۈچـى كهلگۈسـىدە سـىزنـىڭ كهسـپىي سـاھهدە ئۈزۈپ 

چـىقـىشـىڭىزغـا يـاردەم قـىلـىدۇ. بۇ ئـىقـتىدارالرنـىڭ كـونـكرېت نېمىلهردىن ئـىبـارەت بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، چـوقۇم 

نـىشـان بېكىتـىشـىڭىز، پـىالن تۈزۈشـىڭىز، شۇ سـاھهدىكـى ئـىقـتىدارنـى يېتىلـدۈرۈشـىڭىز ۋە يۈكـسهلـدۈرۈشـىڭىز، 

چامىڭىزنىڭ يېتىشىچه ئهڭ ياخشى قىلىشقا تىرىشىشىڭىز كېرەك. 

ئهڭ مۇھىم ۋەزىپـىلهرنـى اليـاقهتـلىك ئـورۇنـداش ئۈچۈن، شهخسـىي پـىالن تۈزۈپ، پۇخـتا تهيـيارلـىق 

قـىلـىشـىڭىز كېرەك. ئۆزىڭىزدە بـار بـولـغان ئـاالھىدە تـاالنـتالرغـا ۋە ئۆزىڭىز ئـاالھىدە قـىزىقـىدىغـان سـاھهلهرگه 

ئهھمىيهت بېرىڭ. بۇ يوشۇرۇن ئىقتىدارنى قېزىشنىڭ ئهڭگۈشتىرىدۇر. 

«ئۇ پاقىنى يهۋېتىڭ» ناملىق كىتابتىن ھېمكهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 
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كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر

ئىككىنچى قېتىملىق ئۇيغۇر سوتى ھهققىدىكى
تهسىراتالر

جهۋالن ئۇيغۇر 



ئىككىنچى قېتىملىق ئۇيغۇر سوتى توغرىسىدىكى تهسىراتالر 

جهۋالن ئۇيغۇر 

ئـىكـكى قېتىمـلىق ئۇيغۇر سـوتـى نـاھايـىتـى ئۇتۇقلۇق بـولـدى. بۇ مۇھاجـىرەتـتىكـى ئۇيغۇر تـارىخـىدا يۈز 

بهرگهن زور تـارىخـىي غهلـىبه بـولـدى، بۇ سـوتـتىن سـاپ نـىيهتـلىك دەۋاچـىالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ ئـىلھام ۋە 

مهدەت ئالغانلىقىغا ئىشىنىمهن.  

سـوتـنىڭ ئـاخـىرقـى نهتـىجـىسـى قـانـداق بـولۇشـىدىن قهتـئىيـنهزەر، بۇ ئـىكـكى قېتىمـلىق سـوت خـىتـايـنىڭ 

مـىلـياردالپ پۇل خهجـلهپ قـىلـىۋاتـقان رەڭۋاز ئـويۇنـلىرى ۋە تهشۋىقـاتـلىرىغـا بېرىلـگهن كۈچلۈك زەربه 

بـولـدى. سـوت ئـارقـىلـىق شۇنـى كۆرۈپ يهتتۇقـكى، خـىتـاي ئۇسـتىدىن شـىكـايهت قـىلـىۋاتـقانـالر نهچـچه 

ئـونـلىغـان الگېر شـاھىتـلىرىال بـولـماسـتىن، بهلـكى داڭلىق ئۇنـىۋېرسـىتېتالرنـىڭ پـروفېسسورلـىرى، داڭلىق 

تهتـقىقـاتـچىالر، ھهر سـاھهدىكـى مۇتهخهسسـىسـلهر بـولۇپ، بۇالرنـىڭ گۇۋاھلىقـلىرى خهلـقئارادا ۋە ئۆز خهلـقى 

ئـارىسـىدا كۈچلۈك تهسـىر قـوزغـايـدۇ. بۇ ھهم خـىتـايـنىڭ ھهر قـانـداق تهشۋىقـات فـىلـىمـلىرىنـى، سهھنىلـىرىنـى 

ۋە ئۇ يهر - بۇ يهردىن سېتىۋالـغان يـالـالنـما چهتـئهلـلىكـلهرنـىڭ تهشۋىقـاتـلىرىنـى بېسىپ چۈشـىدۇ. خـىتـاي ۋە 

خىتاي يالالنمىلىرىنى قاتتىق بىئارام قىلىدۇ.  

بۇ ئۇيغۇر قـىرغـىنـچىلـىقـى تـوغـرىسـىدىكـى كۆز قـاراشـالرنـى يهنـىمۇ مۇكهمـمهلـلهشـتۈرۈپ، ئـىرقـى 

قـىرغـىنـچىلـىق يهكۈنـىنـىڭ تېخىمۇ كۆپ دۆلهتـلهردە ئېتىراپ قـىلـىنـىشـىغـا تۈرتـكه بـولـىدۇ. نـومۇسسـىز 

ھۆكۈمهتـلهرنـىڭ مهيـلى خهلـقئارا مۇنـاسـىۋەتـلهردە بـولسۇن، يـاكـى ئۆز خهلـقى ئـىچـىدە بـولسۇن، ئـىنـاۋىتـىگه 

تهسىـر يهتكۈزىدۇ. بىـز دۇنيـادا ھهق - ناـھهقنـى پهرق ئېتهلهيدـىغاـن ئىـنسـانىـي ۋىجدـانىـ باـرالرنىـڭ يهنىـال 

كۆپ ساننى ئىگىلهيدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز.  

بـىرىنـچى قېتىمـلىق سـوتـتا ئـايـالـالرنـىڭ كۆز يېشىغـا كۆپـلهپ شـاھىت بـولـغان ئـىدۇق، ئـىكـكىنـچى سـوتـتا 

ئۈچ قـازاق شـاھىتـنىڭ گۇۋاھلىقـىمۇ چـوڭ تهسـىر قـوزغـىدى، بهسـتلىك، قـاۋۇل ئهزىمهتـلهر ئۆز بېشىغـا كهلـگهن 

زۇلۇم، خـورلۇقـالرنـى سۆزلـىگهنـدە چهكسـىز غهزەپ - نهپـرەت بـىلهن بـايـان قـىلـغان بـولـسا، ئۆز ئهتـراپـىدا 

سـادىر بـولـغان پـاجـىئهلهرنـى سۆزلـىگهنـدە كۆز - يـاشـلىرىنـى تـوخـتىتـالـماي قـالـدى. يـىگـىتـنىڭ كۆز يېشى 

ئـوڭاي يهردىن چـىقـمايـدۇ، ئۇالر گۇۋاھلىقـتىن بۇرۇن ئۇزۇن ئـويـلىنـىپ، ئـىدىيهدە تهيـيارلـىق قـىلـغان 

بولسىمۇ ئاخىرى يهنىال ئۆزلىرىنى توختىتالمىدى .  
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بۇ قېتىمـقى گۇۋاھلىق ئـارقـىلـىق كـالـلىمـىز تېخىمۇ سهگهكـلهشـتى، نهزەر دائـىرىمـىز كېڭهيـدى، بـىر 

مۇنـچه يېڭى ئـىدىيهلهر ھاسـىل بـولـدى. سـوت جهريـانـىدا بـىز تېخى چـوڭقۇرالپ بـواللـمىغـان نۇرغۇن 

چۈشهنـچىلهر داڭلىق تهتـقىقـاتـچىالر تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـدى. ئۇالرنـىڭ گۇۋاھلىقـلىرى دۇنـيادىكـى 

ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىگه كۆڭۈل بۆلۈۋاتـقانـالرنـىڭ نۆۋەتـتىكـى ئۇيغۇر ۋەزىيـىتـىنـى ھهر تهرەپـلىمه چۈشـىنـىشـىنـى بـىر 

بـالـداق يۇقـىرى كۆتۈردى دېيىشـكه بـولـىدۇ. دۇنـيادا ئۇيغۇر مهسـىلـىسـى ئۈچۈن تهشـكىلـلىنـىۋاتـقان 

پـىدائـىيـىالر تـوپـىنـى كۆرۈۋاتـىمـىز. بۇالرنـىڭ تېخىمۇ كۆپ ۋىجـدانـلىق ئـىنـسانـالرنـى بۇ سهپـكه جهلـپ 

قىلىشىغا ئىشىنىمىز.  

سـوتـتىن ئـالـغان تهسـىراتـلىرىم تۈپهيـلى پهيـدا بـولـغان بهزى تهكـلىپـلىرىمـنى كۆپـچىلـىك بـىلهن 

ئـورتـاقـلىشـىپ بـاقـاي، ئـوقۇرمهنـلهرنـىڭ تېخىمۇ يـاخشـى تهكـلىپـلهرنـى بېرىشـىگه تۈرتـكه بـولۇپ قـاالر دېگهن 

ئۈمىدىم بار.             

گهرچه يۇقـىرىقـىدەك ئـىجـابـىي پـىكـىرلهر كۆپـلهپ مهيـدانـغا چۈشـكهن بـولسـىمۇ، يهنه بـىر تهرەپـتىن 

مېنى ئـويـغا سـالـغان مهسـىله ـــ ئۇيغۇرالرنـىڭ كـوممۇنـىسـت خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه بـولـغان ھهر بـىر قېتىمـلىق 

قـارشـىلـىق ھهرىكهتـلىرىگه قـارىتـا كۆز قـاراش جهھهتـتىكـى ئېنىقسـىز مهسـىلـىلهرنـىڭ يهنـىال كۆپلۈكـى بـولـدى. 

تـيهنـئهنمېندا ئهر - ئـايـال، قېينانـا ئۈچ ئـادەمـنىڭ مـاشـىنـىدا كۆيـدۈرۈلۈپ ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقهسـىدە 18 ئـادەم 

ئۆلـگهن دېيىلـدى، كۇنـمىڭ پـويـىز ئـىسـتانسـىسـى ۋەقهسـىنـى ئۇيغۇرالر قـوزغـىغـان تېررورلۇق ۋەقهسـى دېيىلـدى، 

5 - ئـىيۇل ۋەقهسـىگه شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىن نۇرغۇن ئۇيغۇرالر كېلىپ قـاتـناشـقان دېيىلـدى، 

بۇ ۋەقهلهر سـادىر بـولـغانـدىن كـىيـىن خـىتـايـالرنـىڭ تهشۋىقـاتـىدىكـى گهپ - سۆزلـىرىمۇ جهمـئىيهتـتىكـى 

ئـىنـكاسـالرغـا قـاراپ نهچـچه خـىل ئۆزگـىرىپ تۇرغـان ئـىدى. جهنۇبـتىن كهلـگهن ئۇيغۇرالر ئۈرۈمـچىگه ۋەقه 

تۇغـدۇرۇش ئۈچۈن كهلـمىگهن، بهلـكى خېلى يـىلـالر ئـىلـگىرىال جـان بېقىش ئۈچۈن كهلـگهنـلهر بـولۇپ، 

خـىتـايـالرنـىڭ ئـىنـسان قېلىپـىدىن چـىقـقان بـوزەك ئېتىش ۋە خـورالشـلىرىغـا ئهڭ قـاتـتىق ئۇچـرىغـانـالر ئـىدى. 

2016 - يـىلـىدىن بۇرۇنمۇ خـىتـايـالرنـىڭ قـايسـى سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ، ئـىش - ھهرىكهتـلىرىنـىڭ ئۇيغۇرالرنـىڭ 

نارازىلىقىنى قوزغىغانلىقى توغرىلىقمۇ يېتهرلىك چوڭقۇر تهتقىقات يوق. بۇ سوئالالر جاۋابسىز قالدى.  

 يۇقـىرىقـىدەك مهسـىلـىلهر تـوغـرۇلۇق تهتـقىقـاتـچىالرنـى يهنـىمۇ كۆپ ئـىشهنچـلىك مـاتېرىيـالـالر بـىلهن 

تهمـىنـلهشـكه مهجبۇرمـىز، خـىتـاي مهنـبهلـىرىدە ئۇيغۇر مهسـىلـىسـى بۇرمـىلـىنـىپ چۈشهنـدۈرۈلـگهن ۋە تـاقـابـىل 

تۇرۇش چـارىلـىرى كۆرسـىتـىلـگهن بـولۇپ، تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ ھهقـىقـىي ئهھۋالـنى ئـىگـىلـىشـىگه قـىيـىنـچىلـىق 

تۇغـدۇرىدۇ، بهزى تهتـقىقـاتـچىالر گهرچه خـىتـايـغا ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا بـىر نهچـچه قېتىم بـارغـان 

بـولسـىمۇ، تۇرغـان ۋاقـتى قـىسـقا، ئـاالقـىلـىشـىش دائـىرىسـى چهكـلىك بـولـغىنـى، ئهڭ مۇھىمـى ئۇ يهردە يـاشـاپ 

شۇ سـىيـاسهتـلهرنـىڭ تهسـىرىگه بـىۋاسـىته ئۇچـرىمـىغـانـلىقـى ئۈچۈن، تهسـىراتـى ئـومۇميۈزلۈك بـواللـمايـدۇ. 

خـىتـايـنىڭ ئـىچـكى سـىيـاسـىي قۇرۇلـمىلـىرى، كـادىرالر قۇرۇلـمىسـى، تهشـكىلـىي قۇرۇلـمىسـى، بـىخهتهرلـىك 

قۇرۇلـمىسـى ۋە ئۇالر ئـوتتۇرىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـلهر تـوغـرۇلۇق تېخىمۇ كهڭ ۋە چـوڭقۇر تهتـقىقـاتـالرنـى قـانـات 

يايدۇرۇشقا ماتېرىيالالر بىلهن تهمىنلهشكه توغرا كېلىدىكهن. 
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 سـوت جهريـانـىدا نۇرغۇن مهسـىلـىلهرنـى ھېس قـىلـدۇق، سـودىيهلهر ئـوخشـىمـىغـان سـاھهلهردىن چـىقـقان 

بـولـغاچـقا، ئۇالر ھهر بـىر گۇۋاھچىدىن ئۆز سـاھهسـى بـويـىچه ئۆزلـىرى ئېرىشـمهكـچى بـولـغان ئۇچۇرالرغـا دائـىر 

سـوئـالـالرنـى سـورىدى. گۇۋاھچىلـىرىمـىز كۆپـرەك جهريـان تـوغـرىسـىدا تـوخـتالـدى، لېكىن سـودىيهلهر بۇ ئـىشـالر 

نېمه ئۈچۈن سـادىر بـولـدى؟ يـاكـى بـولـىدۇ؟ مهقسـىتـى نېمه؟ دېگهنـدەك ئـىشـنىڭ مـاھىيـىتـىنـى، ئـارقـا 

كۆرۈنۈشـىنـى ۋە يۇقـىرى - تۆۋەنـدىكـى ئۆزئـارا بـاغـلىنـىشـلىق مۇنـاسـىۋەتـلهرنـى كۆپـرەك سـورىدى. بـىز چـوڭ 

ۋەقهلهرگه كۆپـرەك كۆڭۈل بۆلـىدىكهنـمىز، لېكىن سـوتـتا سـورالـغان سـوئـالـالردا بـىز ئـويـالنـمىغـان ئـاددىي 

كۆرۈنــگهن ئــىشــالرغــىمۇ كۆڭۈل بۆلۈنــدى. ئهلۋەتــته بۇ ســوئــالــالرنــىڭ جــاۋابــى شۇ ســاھهنــىڭ 

مۇتهخهسسـىسـلىرى ئۈچۈن مهلۇم بـىر مهسـىلـىدە بۆسۈش ئېغىزى يـاكـى تـوغـرا يهكۈن چـىقـىرىشـتا پـايـدىسـى 

بولۇشى مۇمكىن.  

دېمهك، چـوڭ تهتـقىقـات مـاقـالـىلـىرىنـى يـازالـمىسـاقمۇ، ئۆز ھايـاتـىمـىزدا گۇۋاھ بـولـغان ئـىشـالرنـى، خـىتـاي 

سـىيـاسـىتـىدىن كېلىپ چـىقـقان ئېغىر ئـاقـىۋەتـلهرنـىمۇ، ئۇشـشاق ئـىش دېمهي، ئهمهلـىي پـاكـىتـلىرى بـىلهن 

تهمـىنـلهش كېرەك ئـىكهن. مهيـلى سـوتـتا بـولسۇن يـاكـى ئـاخـبارات سـاھهسـىگه بـولسۇن، تهتـقىقـاتـچىالرغـا 

بـولسۇن ھهر خـىل دەۋەتـلهر، ئـوبـزورالر، پـاكـىت بـواللـمايـدىكهن. سـادىر بـولـغان ئـىشـالرال پـاكـىت 

بـولـىدىكهن. تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ بـىرەر ئۇيغۇر بـىلهن بـىرەر قېتىم كۆرۈشـكهنـدە دېيىلـگهن ئهمهلـىي 

كهچۈرمـىشـلىرىمۇ پـاكـىت بـولـىدىكهن. پـايـدىلـىنـىش قـىمـمىتـى بـولـغان مـاتېرىيـالـالرنـى ئۆزىمـىز بـىر تهرەپ 

قـىاللـمىسـاق، دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـىنـىڭ ۋەكـىلـلىرىگه يـاكـى ئهركـىن سـىدىقـقا ئـوخـشاش مهسـئۇلـىيهتـچان 

پائالىيهتچىلىرىمىزگه يولالپ بهرسهكمۇ ياكى ئۇالردىن مهسلىھهت ئالساقمۇ بولىدۇ.  

شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان زېمىن ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـىرىش مهسـىلـىسـىدە، 

ئـامېرىكـا سـىيـاسـىيـونـلىرىدىن ئۈمـىد كۈتـكهن ئـىدىم، ئـالـدى بـىلهن بـىرەر پـارالمېنت ئهزاسـىنـىڭ بۇ مهسـىلـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـىنـى قـولـغا كهلتۈرۈش كېرەك دەپ ئـويـاليـتتىم. بۇ قېتىمـقى سـوتـتا بـاشـقا بـىر ئـىشـىك 

ئېچىلـىپ قـالـدى، ئـايـرىم تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ، تـارىخـچىالرنـىڭ بۇ مهسـىلـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغانـلىقـىنـى ئـاڭالپ 

قـالـدىم. دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى ۋە ئـاكـادىمـىيهلهرنـىڭ بۇ يـىپـنى قـويۇۋەتـمهي، بۇنـداق تهتـقىقـاتـچىالر 

بـىلهن ھهمـكارلـىشـىپ، كېلهر يـىلـى مۇۋاپـىق پهيـتته شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ مۇسـتهمـلىكه قـىلـىنـغان زېمىن 

ئـىكهنـلىكـى تـوغـرۇلۇق خهلـقئارالـىق مۇھاكـىمه يـىغـىنـى ئېچىشـنى ئـويـلىشـىپ بېقىشـىنـى تهۋسـىيه قـىلـمهن. بۇ 

تهتـقىقـاتـنى جـانـالنـدۇرۇش الزىم، ئهگهر مۇشۇنـداق بـىر ئـاتـموسفېرانـى يـارىتـالـىسـاق، سـىيـاسـىيـونـالرنـىڭ ئېغىز 

ئېچىشىغىمۇ ئوڭايلىق يارىتىلىدۇ.  

يۇقـىرىقـىالردىن بـاشـقا، خـىتـايـنىڭ بـاشقۇرۇش سـىسـتېمىسـى، خـىتـايـچه ئـاالھىدىلـىكـكه ئـىگه زامـانـىۋى 

ئـىرقـى قـىرغـىنـچىلـىق بـىلهن ئهنـئهنـىۋى قـىرغـىنـچىلـىقـنىڭ پهرقـى، سـىيـاسـىي كۆچـمهنـلهر سـىيـاسـىتـى، «ئـىش - 

قۇر قـىسـىمـلىرى» (بـىڭتۇەن) ۋە بـاشـقا مهزمۇنـالر تـوغـرىسـىدا، تـوردا مهخسۇس خهلـقئارالـىق مۇھاكـىمه 

يـىغـىنـلىرىنـى ئۇيۇشـتۇرۇشـنى تهۋسـىيه قـىلـمهن. چۈنـكى، بۇ مهزمۇنـالر تهتـقىقـاتـچىالر ئهڭ ئېھتىيـاجـلىق بـولـغان 

ھهم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ماھىيىتىگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهردۇر.  
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مهن «خـىتـايـچه ئـاپـتونـومـىيه، بـىڭتۇەن ۋە سـىيـاسـىي كۆچـمهنـلهر» دېگهن مـاقـالهمـدە، سـىيـاسـىي 

كۆچـمهنـلهر تـوغـرىسـىدا تـولۇق بـولـمىسـىمۇ، دەسـلهپـكى چۈشهنـچهمـنى يېزىپ ئېالن قـىلـغان ئـىدىم، لېكىن بۇ 

مـاقـاله كهڭ تـارقـالـمىدى. بهزى ئـىدىيهلهر بـاشـتا بـىر ئـاز چـولـتا بـولۇپ قـالسـىمۇ، مۇكهمـمهل كۆز قـاراشـنىڭ 

رويـاپـقا چـىقـىشـىغـا خېمىرتۇرۇچ بـوالاليـدۇ، مۇھىمـى ئـىشـنى بـاشـالش بـولۇپ، ئـىزدەنـسهك ئـاسـتا - ئـاسـتا 

مۇكهمـمهلـلىشـىدۇ. سـوت جهريـانـىدا بـىر نهچـچه يهردە خـىتـاي كۆچـمهنـلهر مهسـىلـىسـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى، 

لېكىن سـىيـاسـىي كۆچـمهن ئـاتـالغۇسـى تـىلـغا ئېلىنـمىدى، بۇ مېنى بـىئـارام قـىلـدى. يۇقـىرىقـى تهۋسـىيهلهر 

ئۆزىمـىزگه قـارىتـىلـىپ ئېيتىلـدى، يـاخشـى نـىيهتـلىك كـىشـىلهرنـى سهن مۇنـداق دېمىدىڭ دەپ ئهيـىبـلهشـكه 

بـولـمايـدۇ. ئۇالرنـى پـاكـىتـالر بـىلهن تهمـىنـلهپ قـولـىمـىزدىن كېلىشـىچه قـولـلىشـىمـىز الزىم. مۇھاجـىرەتـته 

خـىتـايـدا خېلى مۇھىم خـىزمهتـلهرنـى قـىلـىپ چهتـئهلـلهردە ھېلىغـىچه خـىتـايـدىن ئۈمـىدىنـى ئۈزەلـمهي جـان 

سـاقـالۋاتـقان ئـىنـسانـالر خېلى بـار، ئهسـلىدە بۇالرمۇ خـىتـايـدىن كېلىدىغـان (ھهتـتا، كېلىشـى مۇمـكىن 

بولمىغان) ئازغىنه مهنپهئهتلىرىدىن ۋاز كېچىپ، قولىغا قهلهم ئېلىشى كېرەك ئىدى.  
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تېره ساغالملىقىنى ئاسىراشتىكى زۆرۈر بىلىملهر

ساغالملىق

تايلور جونىس



تېرە ساغالملىقىنى ئاسراشتىكى زۆرۈر ئوزۇقلۇقالر 

تايلور جونېس 

ئـوزۇقلۇق سـاغـالمـلىق ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم. سـاغـالم بـولـمىغـان ئـوزۇقلۇق ئـادىتـى مېتابـولـىزمـىڭىزغـا 

زىيان سېلىپ، سىزنى سهمىرتىۋېتىدۇ، ھهتتا يۈرەك، جىگهر قاتارلىق ئهزالىرىڭىزنىمۇ زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. 

ئهمما، يېگهنلىرىڭىز بهدىنىڭىزدىكى يهنه بىر ئهزاغا، يهنى تېرىگىمۇ تهسىر قىلىدۇ. 

تهتـقىقـاتـچىالرنـىڭ يېمهك - ئـىچـمهك ئـادىتـى ۋە بهدەن تـوغـرىسـىدىكـى چۈشهنـچىسـى چـوڭقۇرالشـقانسېرى، 

يېگهن نهرسـىلهرنـىڭ تېرىنـىڭ سـاغـالمـلىقـى ۋە قېرىشـىغـا كۆرۈنهرلـىك تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـانـلىقـى بـارغـانسېرى 

ئايدىڭالشماقتا. 

بۇ مـاقـالـىدە تېرىڭىزنـىڭ سـاغـالمـلىقـىغـا ئهڭ پـايـدىلـىق بـولـغان 12 خـىل يېمهكـلىك قـىسـقىچه 

تونۇشتۇرۇلىدۇ. 

1. مايلىق بېلىق 

سـالـمون بېلىقـى، مـاكېرىل بېلىقـى ۋە كۆك بېلىق قـاتـارلـىق مـايـلىق بېلىقـالر سـاغـالم تېرە ئۈچۈن تـولـىمۇ 

ئېسىل يېمهكـلىكـلهردۇر. ئۇالرنـىڭ تهركـىبـىدە سـاغـالم تېرىنـى ئـاسـراشـتا مۇھىم بـولـغان ئـومـىگـا - 3 يـاغ 

كىسالتاسى ناھايىتى مول. 

تېرىنـىڭ قېلىن، ئهۋرىشـىم ۋە نهم بـولۇشـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن ئـومـىگـا - 3 يـاغ كـىسـالتـاسـى 

زۆرۈر. ئهمهلىيهتته، ئومىگا - 3 ياغ كىسالتاسى كهمچىل بولسا، تېرە قۇرغاقلىشىپ كېتىدۇ. 

بېلىق گۆشـى تهركـىبـىدىكـى ئـومـىگـا - 3 يـاغـلىرى قـىزىرىش ۋە دانـىخـورەك قـاتـارلـىقـالرغـا سهۋەب بـولـىدىغـان 

يـاللۇغـنى ئـازايـتىدۇ. ئۇالر ھهتـتا تېرىنـى قۇيـاشـنىڭ زىيـانـلىق ئۇلـترا بـىنهپـشه نۇرلـىرىغـا قـارىتـا چـىدامـچان 

قىالاليدۇ. 
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بهزى تهتـقىقـاتـالردا كۆرسـىتـىلـىشـىچه، بهدەنـگه بېلىق مېيى تـولۇقـالشـنىڭ تهڭگه تهمـرەتـكه ۋە بۆرە 

چـاقـىسـى قـاتـارلـىق تېرىگه تهسـىر كۆرسـىتـىدىغـان، ئۆزلۈكـىدىن ئـىممۇنـىتـلىنـىدىغـان يـاللۇغ خـاراكتېرلـىك 

كېسهللىكلهرگه قارشى تۇرۇشقىمۇ ياردىمى بولىدىكهن. 

مـايـلىق بېلىقـنىڭ تهركـىبـىدە ۋىتـامـىن E مۇ مـول بـولۇپ، بۇ تېرە ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم ئـوكسـىدلـىنـىشـقا 

قارشى ماددىالرنىڭ بىرىدۇر. 

تېرىنى ئهركىن رادىكال ۋە ياللۇغتىن ساقالش ئۈچۈن يېتهرلىك ۋىتامىن E غا ئېرىشىش زۆرۈردۇر. 

بۇ خـىل دېڭىز مهھسۇالتـلىرى ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه تېرىنـىڭ كۈچلۈكـلىكـى ۋە مۇكهمـمهلـلىكـىنـى سـاقـالشـتا 

زۆرۈر بولغان يۇقىرى سۈپهتلىك ئاقسىلنىڭمۇ مهنبهسىدۇر. 

ئـاخـىرىدا، بېلىق سـىنـك بـىلهن تهمـىنـلهيـدۇ. سـىنـىك تۆۋەنـدىكـىلهرنـى تهڭشهشـته كهم بـولـسا بـولـمايـدىغـان 

مىنېرال ماددىدۇر: 

ياللۇغ 

ئومۇمىي تېرە ساغالملىقى 

يېڭى تېرە ھۈجهيرىلىرىنىڭ ئىشلهپچىقىرىلىشى 

سـىنـىك كهمـلىك تېرىنـىڭ يـاللۇغـلىنـىشـىغـا، زەخـىمـلىنـىشـىگه ۋە تېرىدىكـى جـاراھهتـنىڭ ئهسـلىگه كېلىشـىنـىڭ 

كېچىكىپ كېتىشىگه سهۋەب بولىدۇ. 

2. ئاۋوكادو 

ئـاۋوكـادو تهركـىبـىدە مـول مـىقـداردا سـاغـالم مـايـالر بـار. بۇ مـايـالر بهدىنـىڭىزنـىڭ تېرە سـاغـالمـلىقـىنـى ئۆز 

ئىچىگه ئالغان نۇرغۇن ئىقتىدارلىرىغا پايدىلىق 

بۇ مايالرنىڭ يېتهرلىك قوبۇل قىلىنىشى تېرىنىڭ ئېالستىكىلىقىنى ۋە نهملىكىنى ساقالشقا پايدىلىق. 

700 دىن ئـارتۇق كـىشـىگه قـارىتـىلـغان تهتـقىقـاتـتا بـايـقىلـىشـىچه، ئـومۇمـىي مـايـنىڭ ـــ بـولۇپمۇ ئـاۋوكـادو 

تهركـىبـىدىكـى سـاغـالم مـايـالرنـىڭ ـــ قـوبۇل قـىلـىنـىش مـىقـدارىنـىڭ يۇقـىرى بـولۇشـى تېرىنـى تېخىمۇ يۇمـشاق ۋە 

ئېالستىكىلىققا ئىگه قىلىدىكهن. 

دەسـلهپـكى پـاكـىتـالر يهنه ئـاۋوكـادونـىڭ تهركـىبـىدە تېرىنـى ئـاپـتاپـنىڭ زىيـىنـىدىن سـاقـاليـدىغـان 

بـىرىكـمىلهرنـىڭ بـارلـىقـىنـى كۆرسهتـمهكـته. (قۇيـاش نۇرىنـىڭ تهركـىبـىدىكـى) ئۇلـترا بـىنهپـشه نۇر تېرىگه قـورۇق 

چۈشۈرۈۋېتهلهيدۇ ۋە باشقا قېرىش ئاالمهتلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقىرااليدۇ. 
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ئـاۋوكـادو تهركـىبـىدە يهنه مـول مـىقـداردا ۋىتـامـىن E بـار بـولۇپ، ۋىتـامـىن E تېرىنـى ئـوكسـىدلـىنـىشـنىڭ 

زىيىنىدىن ساقاليدىغان مۇھىم ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرغۇچى ماددىدۇر. 

قـىزىقـارلـىق يېرى، ۋىتـامـىن C ۋىتـامـىن E بـىلهن بـىرلهشـتۈرۈلـگهنـدە، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بـولـىدىغـانـدەك 

قىلىدۇ. 

سـاغـالم تېرە ئۈچۈن ۋىتـامـىن C مۇ كهم بـولـسا بـولـمايـدۇ. چۈنـكى، تېرىڭىز ۋىتـامـىن C ئـارقـىلـىق 

كـولـالگېن ئـىشـلهپـچىقـىرىشـقا مـوھتاج بـولۇپ، كـولـالگېن تېرىڭىزنـى كۈچلۈك ۋە سـاغـالم قـىلـىدىغـان ئـاسـاسـلىق 

قۇرۇلما خاراكتېرلىك ئاقسىلدۇر. 

بۈگۈنـكى كۈنـدە، ۋىتـامـىن C كهمـلىك نـاھايـىتـى ئـاز ئۇچـرايـدۇ. ئهمـما، ئۇنـىڭ ئـاالمهتـلىرىنـى بـىلـىپ 

قـويۇش يهنـىال پـايـدىلـىقتۇر. ۋىتـامـىن C كهمـلىكـنىڭ كۆپ كۆرۈلـىدىغـان ئـاالمهتـلىرى تېرىنـىڭ قۇرغـاق، يـىرىك، 

كېپهكلهشكهن، ئاسان ئىششىپ قالىدىغان بولۇپ قېلىشىدۇر. 

ۋىتـامـىن C ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرغۇچـى مـاددا بـولۇپ، تېرىڭىزنـى قۇيـاش نۇرى 

ۋە مۇھىتتىن ئوكسىدلىنىش سهۋەبلىك قېرىپ كېتىشتىن ساقاليدۇ. 

 E 100 گـرام يـاكـى تهخـمىنهن يېرىم تـال ئـاۋوكـادو ئـىسـتېمال قـىلـىش، كۈنـدىلـىك زۆرۈر ۋىتـامـىن

مىقدارىنىڭ 14 پىرسهنتى، كۈندىلىك زۆرۈر ۋىتامىن C مىقدارىنىڭ 11 پىرسهنتى بىلهن تهمىنلهيدۇ. 

3. ياڭاق 

ياڭاقنىڭ ساغالم تېرە ئۈچۈن ئېسىل يېمهكلىك ھېسابلىنىدىغان نۇرغۇن خۇسۇسىيهتلىرى بار. 

ئۇ تېرە ئۈچۈن زۆرۈر بــولــغان، شۇنــداقــال بهدىنــىڭىز ئۆزلۈكــىدىن ھاســىل قــىاللــمايــدىغــان يــاغ 

كىسالتالىرىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك مهنبهسىدۇر. 

ئهمهلـىيهتـته، يـاڭاقـتىكـى ئـومـىگـا - 3 ۋە ئـومـىگـا - 6 يـاغ كـىسـالتـاسـى بـاشـقا كۆپ قـىسـىم شـاكـالـلىق 

مېۋىلهردىكىگه قارىغاندا كۆپ بولىدۇ. 

تهركـىبـىدە ئـومـىگـا - 6 يـاغـلىرىنـىڭ مـىقـدارى بهكـال يۇقـىرى بـولـغان يېمهكـلىكـلهر يـاللۇغـقا، جۈمـلىدىن 

تهڭگه تهمرەتكه قاتارلىق تېرە كېسهللىكلىرىگه سهۋەب بولۇشى مۇمكىن. 

يهنه بىر جهھهتتىن، ئومىگا - 3 ياغلىرى بهدەندىكى، جۈملىدىن تېرىدىكى ياللۇغنى ئازايتىدۇ. 

يـاڭاق تهركـىبـىدە بۇ خـىل يـاغ كـىسـالتـاسـى كۆپ بـولـغاچـقا، ئۇالر ئـومـىگـا - 6 نـىڭ ھهددىدىن زىيـادە 

ئېشىپ كېتىشىدىن كېلىپ چىققان ياللۇغقا قارشى تۇرۇشى مۇمكىن. 
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تېخىمۇ مۇھىمـى، يـاڭاقـتا تېرىنـىڭ نـورمـال فۇنـكىسـىيهسـىنـى جـارى قـىلـدۇرۇشـى ۋە سـاغـالمـلىقـى ئۈچۈن 

زۆرۈر بولغان باشقا ئوزۇقلۇق ماددىالرمۇ بار. 

بـىر ئۇنسـىيه (28 گـرام) يـاڭاق كۈنـدىلـىك زۆرۈر سـىنـك قـىمـمىتـىنـىڭ سهكـكىز پـىرسهنـتىنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئالىدۇ. 

سـىنـىك تېرىڭىزنـىڭ بـىر «تـوسـما» سۈپـىتـىدە ئۆز ئـىقـتىدارىنـى نـورمـال جـارى قـىلـدۇرۇشـى ئۈچۈن زۆرۈردۇر. 

ئۇ يهنه جاراھهتنىڭ ئهسلىگه كېلىشى، شۇنداقال باكتېرىيه ۋە ياللۇغقا قارشى تۇرۇش ئۈچۈنمۇ زۆرۈردۇر. 

ھهر ئۇنسـىيه (28 گـرام) يـاڭاقـتا 4 - 5 گـرام ئـاقسـىلـدىن بـاشـقا، يهنه ئـاز مـىقـداردا ئـوكسـىدلـىنـىشـقا 

قارشى ۋىتامىن E ۋە سېلېن (selenium) بار. 

4. گازىر 

ئـومۇمهن قـىلـىپ ئېيتقانـدا، شـاكـالـلىق مېۋىلهر تېرىنـىڭ مۇھىم ئـوزۇقلۇق مهنـبهلـىرى بـولۇپ، گـازىر 

بۇنىڭ ئهڭ ياخشى ئۆرنهكلىرىدىن بىرىدۇر. 

بـىر ئۇنسـىيه (28 گـرام) ئـاپـتاپـپهرەس ئۇرۇقـىدا كۈنـدىلـىك زۆرۈر ۋىتـامـىن E مـىقـدارىنـىڭ 49 پـىرسهنـتى، 

كۈنـدىلـىك زۆرۈر سېلېن مـىقـدارىنـىڭ 41 پـىرسهنـتى، كۈنـدىلـىك زۆرۈر سـىنـىك مـىقـدارىنـىڭ 14 پـىرسهنـتى ۋە 

5.5 گرام ئاقسىل بار. 

5. تاتلىق بهرەڭگه 

بېتا كاروتىن ئۆسۈملۈكلهردە تېپىلىدىغان ئوزۇقلۇق ماددىدۇر. 

ئۇ پـروۋىتـامـىن (ۋۇجۇدقـا سـىرتـتىن قـوبۇل قـىلـىنـىدىغـان، تۈرلۈك جهريـانـالردىن كېيىن ۋىتـامـىنـغا 

ئـايـلىنـىدىغـان مـاددا، ت) A لـىق رولـىنـى ئـويـنايـدۇ، يهنـى ئۇ بهدىنـىڭىزگه كـىرگهنـدىن كېيىن ۋىتـامـىن A غـا 

ئايلىنااليدۇ. 

بېتا كاروتىن ئاپېلسىندا، شۇنداقال سهۋزە، پالهك، تاتلىق بهرەڭگه قاتارلىق كۆكتاتالردا بولىدۇ. 

تـاتـلىق بهرەڭگه ئهڭ كۆڭۈلـدىكـىدەك بېتا كـاروتـىن مهنـبهلـىرىدىن بـىرى بـولۇپ، يېرىم ئـىسـتاكـان (100 

گـرام) قـاقـالنـغان تـاتـلىق بهرەڭگىنـىڭ تهركـىبـىدە كۈنـدىلـىك زۆرۈر ۋىتـامـىن A مـىقـدارىنـىڭ ئـالـته ھهسسـىسـىدىن 

كۆپرەكىنى تهمىنلهشكه يهتكۈدەك بېتا كاروتىن بار. 
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بېتا كـاروتـىنـغا ئـوخـشاش كـاروتـىنـوئـىدالر تهبـىئـىي ئـاپـتاپـتىن سـاقـلىنـىش مېيى رولـىنـى ئـويـناپ، تېرىنـى 

ساغالم قىلىدۇ. 

بۇ خـىل ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرغۇچـى مـاددا ئـىسـتېمال قـىلـغانـدىن كېيىن، تېرىڭىزگه سـىڭىشـىپ، تېرە 

ھۈجهيـرىلـىرىڭىزنـىڭ قۇيـاش نۇرىدىن قـوغـدىنـىشـىغـا يـاردەم بېرىدۇ. بۇ تېرىنـىڭ ئـاپـتاپـتا كۆيۈشـىنـىڭ، تېرە 

ھۈجهيرىلىرىنىڭ ئۆلۈشىنىڭ، تېرىنىڭ قۇرغاقلىشىشىنىڭ ۋە تېرىگه قورۇق چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئاالاليدۇ. 

6. قىزىل ياكى سېرىق قاپاق مۇچ 

تـاتـلىق بهرەڭگىگه ئـوخـشاشـال، قـاپـاق مۇچـتىمۇ ۋىتـامـىن A غـا ئـايـلىنـااليـدىغـان بېتا كـاروتـىن مـىقـدارى 

ئىنتايىن مول. 

 A بـىر ئـىسـتاكـان (149 گـرام) تـوغـرالـغان قـىزىل قـاپـاق مۇچـنىڭ تهركـىبـىدە كۈنـدىلـىك زۆرۈر ۋىتـامـىن

مىقدارىنىڭ 156 پىرسهنتىگه باراۋەر بېتا كاروتىن بار. 

قـاپـاق مۇچ يهنه ئهڭ يـاخشـى ۋىتـامـىن C مهنـبهلـىرىنـىڭ بـىرىدۇر. ھالبۇكـى، ۋىتـامـىن C تېرىنـى جـانـلىق 

ۋە كۈچلۈك قىلىدىغان ئاقسىل كولالگېنىنىڭ ئىشلهپچىقىرىلىشى ئۈچۈن زۆرۈردۇر. 

بـىر ئـىسـتاكـان (149 گـرام) قـاپـاق مۇچ كۈنـدىلـىك زۆرۈر ۋىتـامـىن C مـىقـدارىنـىڭ 211 پـىرسهنـتىگه تـوغـرا 

كهلگۈدەك ۋىتامىن C بىلهن تهمىنلهيدۇ. 

 (Broccoli) 7. گۈلكهرەم

گۈلـكهرەمـدە سـىنـك، ۋىتـامـىن A ۋە ۋىتـامـىن C قـاتـارلـىق تېرە سـاغـالمـلىقـى ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم 

بولغان نۇرغۇن ۋىتامىن ۋە مىنېرال ماددىالر بار. 

ئۇنـىڭدا يهنه بېتا كـاروتـىنـغا ئـوخـشاش رول ئـويـنايـدىغـان «كـنانـتوفـىل» دېيىلـىدىغـان كـاروتـىنـوئـىد بـار. 

كـنانـتوفـىل تېرىنـىڭ قۇرۇپ كېتىشـى ۋە قـورۇق چۈشۈشـىگه سهۋەب بـولـىدىغـان ئـوكسـىدلـىنـىشـنىڭ ئـالـدىنـى 

ئالىدۇ. 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، گۈلـكهرەمـنىڭ چېچىكـىدە يهنه سـالـفورافېين (sulforaphane) دەپ ئـاتـىلـىدىغـان 

ئـاالھىدە بـىرىكـمه بـار بـولۇپ، بۇنـىڭ كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرىدىغـان يـوشۇرۇن پـايـدىلـىرى بـار. ئۇنـىڭ ھهتـتا 

تېرە راكىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان راكالرغا قارشى تۇرۇش رولى بولۇشىمۇ مۇمكىن. 

8. شوخال 
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شـوخـلىدا ۋىتـامـىن C مـىقـدارى ئـىنـتايـىن مـول. بۇنـىڭدىن سـىرت، ئۇ يهنه لـىكـوپېن قـاتـارلـىق ئـاسـاسـلىق 

كاروتىنوئىدالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان. 

بېتا كاروتىن، كنانتوفىل ۋە لىكوپېن تېرىنى ئاپتاپتىن قوغدايدۇ. 

شوخلىنىڭ تهركىبىدە كاروتىنوئىد مول بولغاچقا، ئۇ تېرىنى ساغالم تۇتۇشتىكى ئېسىل يېمهكلىكتۇر. 

(پهمـىدۇرغـا ئـوخـشاش) تهركـىبـىدە كـاروتـىنـوئـىد مـول يېمهكـلىكـلهرنـى (پـىشـالق يـاكـى زەيتۇن يېغى 

قـاتـارلـىق) مـاي مهنـبهلـىرى بـىلهن بـىلـله ئـىسـتېمال قـىلـىڭ، چۈنـكى مـاي كـاروتـىنـوئـىدنـىڭ سۈمۈرۈلۈشـىنـى ئـىلـگىرى 

سۈرىدۇ. 

9. پۇرچاق 

پۇرچـاق تهركـىبـىدە ئـىزوفـالۋون (isoflavone) بـار بـولۇپ، بۇ بهدەنـدىكـى ئېستروگېن (ئـانـىلـىق 

ھورمونى)نى تهقلىد قىالاليدىغان ياكى توسىيااليدىغان ئۆسۈملۈك بىرىكمىسىدۇر. 

ئىزوفالۋون تېرىڭىزنى ئۆز ئىچىگه ئالغان نۇرغۇن بهدەن ئهزالىرىڭىزغا پايدىلىق بولۇشى مۇمكىن. 

ئـىزوفـالۋون بهدىنـىڭىزدىكـى ھۈجهيـرىلهرنـى زەخـمىگه ئۇچـراشـتىن سـاقـالپـال قـالـماي، يهنه تېرىڭىزنـى ئۇلـترا 

بـىنهپـشه نۇرنـىڭ رادىئـاتسـىيهدىنمۇ قـوغـدايـدۇ، بۇ بهلـكىم بهزى تېرە راكـىنـىڭ خهۋپـىنـى تۆۋەنـلىتهلـىشـى 

مۇمكىن. 

10. قېنىق شاكىالت 

شاكىالتنىڭ ئاساسلىق تهركىبى بولغان كاكائونىڭ تېرىگه بولغان تهسىرى كىشىنى ھهيران قالدۇرىدۇ. 

بـىر تهتـقىقـاتـتا بـايـقىلـىشـىچه، كۈچلۈك ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرغۇچـى قـارا شـاكـىالتـتىن كۈنـىگه 20 گـرام 

يېگهندە، تېرىنىڭ ئۇلترا بىنهپشه نۇرغا بولغان چىدامچانلىقى ئىككى ھهسسىسىدىنمۇ كۆپ ئاشىدىكهن. 

پـايـدىنـى ئهڭ يۇقـىرى چهكـكه يهتكۈزۈش ۋە قـوشۇلـغان قهنـت مـىقـدارىنـى ئهڭ تۆۋەن چهكـكه چۈشۈرۈش 

ئۈچۈن تهركىبىدە كهم دېگهندە يهتمىش پىرسهنت كاكائو بار قېنىق شاكىالتنى تالالڭ. 

11. يېشىل چاي 

يېشىل چاي تېرىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە قېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى مۇمكىن. 
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يېشىل چـايـدا بـايـقالـغان كۈچلۈك بـىرىكـمه كـاتېخىن دەپ ئـاتـىلـىدۇ، ئۇ نۇرغۇن جهھهتـتىن تېرىنـىڭ 

ساغالملىقىغا پايدىلىق. 

بـاشـقا ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى تۇرغۇچـى يېمهكـلىكـلهرگه ئـوخـشاش، يېشىل چـايمۇ تېرىنـى ئـاپـتاپـنىڭ 

زىيىنىدىن ساقاليدۇ. 

يېشىل چاي يهنه تېرىنىڭ نهملىكى، يۇمرانلىقى، قېلىنلىقى ۋە ئېالستىكىلىقىنى ياخشىاليدۇ. 

گهرچه يېشىل چـاي سـاغـالم تېرە ئۈچۈن ئهڭ يـاخشـى تـالـالشـالردىن بـىرى بـولسـىمۇ، ئهمـما يېشىل چـايـنى 

سۈت بـىلهن ئـارىالشـتۇرۇپ ئـىچـىشـتىن سـاقـلىنـىڭ، چۈنـكى سۈتـنىڭ يېشىل چـايـنىڭ ئـوكسـىدلـىنـىشـقا قـارشـى 

تهسىرىنى ئازايتىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان پاكىتالر مهۋجۇت. 

12. قىزىل ئۈزۈم 

قــىزىل ئۈزۈم تهركــىبــىدە رېزۋىراتــول (resveratrol) بــارلــىقــى بــىلهن داڭلىق، رېزۋىراتــول قــىزىل 

ئۈزۈمـنىڭ پـوسـتىدىن چـىقـىدىغـان بـىرىكـمىدۇر. رېزۋىراتـولـنىڭ سـاغـالمـلىقـقا بـولـغان پـايـدىسـى كۆپ دەپ 

قارىلىدۇ، شۇالردىن بىرى قېرىشنىڭ تهسىرىنى ئازايتىشتۇر. 

شۇڭا، مۇۋاپىق مىقداردا قىزىل ئۈزۈم يهپ بېرىشنىڭ تېرىگه ئىجابىي تهسىرى بار. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.healthline.com/nutrition/12-foods-for-healthy-skin#10.-Dark-chocolate 
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دۇنيا ئهزهلدىن شاھىت بولۇپ باقمىغان ۋهھىمه

مىسىلىسىز ئويغىنىش

رۇس ئىنگرام

شهرقىي تۈركىستان



شهرقىي تۈركىستان: دۇنيا ئهزەلدىن شاھىت بولۇپ باقمىغان ۋەھىمه 

رۇس ئىنگرام 

دۇنـيانـىڭ ھېچقانـداق بـىر يېرىدە ۋە تـارىخـتىكـى ھېچقانـداق بـىر مهزگـىلـدە، تېخنىكـا بۇنـداق 

مۇكهمـمهل، ھاكـىممۇتـلهق كۆزىتـىش ۋە بـاسـتۇرۇش سـىسـتېمىسـى بهرپـا قـىلـىش ئۈچۈن ئـىشـلىتـىلـىپ 

باقمىغانىدى. 

چـاۋشـيهنـنىڭ ۋە «قـىزىل كخـمېر» پـارتـىيهسـىنـىڭ (كـامـبودژانـىڭ ھاكـىمـيهت بېشىدىكـى كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيه، ت) رەزىلـلىكـىدىنمۇ ئېشىپ كهتـكهن ئـورۋېلچه نـازارەت قـىلـىش سـىسـتېمىسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ 

قۇملۇق ۋە يېزىلـىرىنـى قـاپـلىغـان نهچـچه يۈزلـىگهن قـانۇنسـىز تۇتۇپ تۇرۇش الگېرلـىرىدىكـى ھايـات بـىلهن الگېر 

سىرتىدىكى ھاياتنى پهرقسىز ھالغا ئهكېلىپ، شهرقىي تۈركىستاننى ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگه ئايالندۇردى. 

 (Geoffrey Cain) مۇكهمـمهل سـاقـچى دۆلـىتـى» دېگهن كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورى جېفرىي كهيـننىڭ»

لـونـدونـدا ئۆتكۈزۈلـگهن ئۇيغۇر سـوت كـوللېگىيهسـىنـىڭ ئـىكـكىنـچى قېتىمـلىق ئـىسـپات ئـاڭالش يـىغـىنـىدا بهرگهن 

گۇۋاھلىقـىغـا كۆرە، خـىتـايـنىڭ قـولـىدىكـى نۇرغۇنـلىغـان تـاجـاۋۇزچـى خـاراكتېرلـىك يېڭى تېخنىكـىالر ئۇنـىڭ 

پۇقراالرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى يىپىدىن يىڭنىسىغىچه نازارەت قىلىشىغا شارائىت ھازىرلىغان. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۆزىنـىڭ ئـاتـالـمىش «تېرورلۇقـقا قـارشـى ئۇرۇشـى»دا، تـىغ ئۇچـىنـى ئۆزىنـىڭ غهربـىي 

شـىمـال چېگراسـىدىكـى تهخـمىنهن 15 مـىلـيون ئهتـراپـىدىكـى تۈركـىي خهلـقلهرگه، يـاكـى (ئۆزىنـىڭ نهزىرىدىكـى) 

يـوشۇرۇن «تېرورچـى» ۋە «ئـاشقۇن»الرغـا قـاراتـتى. شۇنـداقـال، ئۇالرنـى ئـاالھىدە نـازارەت قـىلـىش ئـوبيېكتى 

قىلىپ، ئۇالرنىڭ كۈندىلىك بارلىق پائالىيهتلىرىنى «كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان» ھالهتكه ئهكهلدى. 

ئۇالر ئۆيـىنـىڭ بـوسۇغـىسـىدىن ئـاتـلىغـان ئـاشۇ دەقـىقـىدىن بـاشـالپـال ـــ مهيـلى ئۇالر ئـالـدا ئـىشـىكـتىن يـاكـى 

ئـارقـا ئـىشـىك چـىقـقان بـولسۇن ـــ، ئۇالرنـىڭ كـىمـلهر بـىلهن ئۇچـرىشـىدىغـانـلىقـى، يـولـدا كـىمـلهرگه ئۇچۇر 

يـولـاليـدىغـانـلىقـى يـاكـى تېلېفون قـىلـىدىغـانـلىقـى، تېلېفونـىغـا نېمىلهرنـى چۈشۈرىدىغـانـلىقـى ۋە كـىمـنىڭ ئۇالرغـا 

ئۇچۇر قـىلـىدىغـانـلىقـى قـاتـارلـىقـالر نـازارەت قـىلـىنـىپ تۇرىدۇ. ئۇالر بهش يـىل ئـىلـگىرى تـارتـقان، ھهتـتا شۇ 

چـاغـدىال ئۆچۈرۈۋەتـكهن سۈرەتـلهر تۇيۇقسـىز تهكشۈرۈش داۋامـىدا ئـىنـچىكـىلهپ تهكشۈرۈلۈشـى مۇمـكىن. 

ئۇالرنـىڭ قهيهرگه بـارغـانـلىقـى، ئۇالر قـاچـانـالردىدۇر بـارغـان قهھۋەخـانـىالر ۋە رېستورانـالر ۋە شۇ يهردە كـىمـلهر 
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بـىلهن بـىلـله ئـولتۇرغـانـلىقـى، ئۇالرنـىڭ دۇكـانـالردا نېمىلهرنـى سېتىۋالـغانـلىقـى، ئۆيـلىرىگه كـىمـلهرنـىڭ 

كهلـگهنـلىكـى، ئۇالر نېمىلهرنـى دېيىشـكهنـلىكـى، ئۇالرنـىڭ كهيـپىيـاتـىنـىڭ «خهتهرلـىك» يـاكـى ئهمهسـلىكـى 

قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى نـازارەت قـىلـىنـىدۇ، تهكشۈرۈلـىدۇ ۋە تـىزىمـلىنـىدۇ، ئـانـدىن دۆلهت بۇ ئۇچۇرالردىن 

ئۆزى خـالـىغـانـچه پـايـدىلـىنـىدۇ. ئهگهر سـىزدە ئهقـلىيـفون بـولـمىسـا، يـاكـى ئۇنـى ئۆيـدە قـويۇپ قـويـغان، 

ئېتىۋەتـكهن ۋەيـاكـى ـــ ھهمـمىدىن يـامـىنـى ـــ ئۇنـى ئهڭ دەسـلهپـكى تهڭشىكـىگه قـايتۇرۇۋەتـكهن بـولسـىڭىز، 

بۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئـاالھىدە دىقـقهت قـىلـىشـقا ئهرزىيـدىغـان قـىلـمىشـالر بـولۇپ، ھوقۇقـدارالرنـىڭ دىقـقىتـىنـى 

تارتىشى مۇمكىن. 

كهيـن يېقىنـدا «دىپـلومـات» تـورىنـىڭ زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا، گهرچه بـاشـقا ھاكـىمـىيهتـلهرمۇ ئـىلـگىرى 

بۇ خـىل ئۇسۇلـنى ئـىشـلىتـىپ بـاقـقان بـولسـىمۇ، ئهمـما شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى نـازارەتـنىڭ ئۇالردىن پهرقـلىق 

دەرىجـىدە ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـدۈرۈپ شۇنـداق دېدى: «شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ھايـاتـنى بۇنـچىۋاال شۇملۇق 

پۇراپـال تۇرىدىغـان قـىلـىۋەتـكىنـى شۇكـى، سـاقـچىالر ھهمـمىنـى كۆرۈپ تۇرىدىغـان نـازارەت سـىسـتېمىسـى بهرپـا 

قىـلىـش ئۈچۈن، سۈنئـىي ئىـدراك، چوـڭقۇر قاـتالملىق نېرۋا توـرى، چىـراي ۋە ئاـۋاز پهرقلـهندـۈرۈش، شۇندـاقال 

بـىئـولـوگـىيهلـىك سـانـلىق مهلۇمـات تـوپـالش جهھهتـلهردىكـى يېڭى تېخنىكـىالرنـى قـولـلىنـىۋاتـىدۇ. شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ھهربـىر كـىشـىنـىڭ گېن تۈزۈلۈشـى، ئـاۋازى، ھهتـتا ئۇالرنـىڭ ئۆيـىگه ئـالـدى ئـىشـىك يـاكـى ئـارقـا 

ئىشىكتىن كىرىدىغانلىقىدىن تارتىپ خاتىرىلهنگهن». 

كهيـننىڭ سـوتـتىكـى گۇۋاھلىقـىغـا كۆرە، ئۇ تۈرلۈك رەھىمسـىزلـىك ۋە قـىيـناش ئهھۋالـلىرى ھهمـمىگه 

مهلۇملۇق بـولـغان چـاۋشـيهنـنىڭ ۋەزىيـىتـىنـى تهتـقىق قـىلـغانـدا، ئۆزىنـى «ئۆتمۈشـكه قـايـتىپ قـالـغان»دەك ھېس 

قـىلـغان. كـامـبودژادىكـى رەھىمسـىز قـىلـمىشـالر تـوغـرىسـىدا ئـىزدەنـگهنـدە بـولـسا، «تهلتۆكۈس قهتـلىئـام، سـانـاقسـىز 

قهبـرىلهر ۋە ئۆلۈم الگېرلـىرى»نـىڭ مۇدھىش ھىدى بۇرنـىغـا پۇراپـال تۇرغـان. ئهمـما، ئۇ ئۆزىنـىڭ شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا بـايـقىغـانـلىرى تـوغـرىسـىدا، بۇنـىڭ «يېڭى تـىپـتىكـى كهڭ كۆلهمـلىك ۋەھشىي جـىنـايهت» 

ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى. 

كهيـننىڭ ئېيتىشـىچه، 2005 - يـىلـى ئۇ زىيـارەت قـىلـغان (خـىتـايـدىكـى) تۆت تهتـقىقـاتـچى تېكىسـتتىكـى 

ئـاچقۇچلۇق سۆزلهرنـى تېپىش سـىسـتېمىسـىنـى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرگهن بـولۇپ، 2011 - يـىلـى بۇ سـىسـتېما 

تهرەقـقىي قـىلـىپ، ھهمـمه ئـادەمـنى نـىشـانـلىيـااليـدىغـان ھېسابـالش پـروگـرامـمىسـىغـا ئـايـالنـغان. كهيـنگه ئېيتىلـغان 

سـانـلىق مهلۇمـاتـالر بـىۋاسـىته جـامـائهت خهۋپسـىزلـىك مـىنـىسـتىرلـىقـىغـا، ئـانـدىن دۆلهت بـىخهتهرلـىك ئـىدارىسـىگه 

يوللىناتتى. 

ئۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى تهرىپـىدىن اليـىھهلهنـگهن، ئۆزئـارا زىچ بـاغـلىنـىشـلىق ئۈچ سـىسـتېمىنـى ئېنىقـالپ 

چـىقـقان بـولۇپ، مهزكۇر سـىسـتېمىالر (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) بـارلـىق تۈركـىي خهلـقلهرنـى نـازارەت قـىلـىدىغـان 

ھهمدە ئۇالرنى جىسمانىي ۋە روھىي جهھهتتىن قىينايدىغان تور بهرپا قىلىشنى مهقسهت قىلغانىدى. 
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كهيـن سـابـىق «قـايـتا تهربـىيـىلهش الگېرلـىرى» مهھبۇسـلىرى بـىلهن ئۆتكۈزگهن 168 قېتىمـلىق زىيـارىتـىدە، 

بۇ خـىل قـىيـناش ۋە پسـىخـولـوگـىيـىلـىك خـورالشـالر ئـومۇمـلىشـىپ كهتـكهن كـونـكرېت الگېر ۋە تۇتۇپ تۇرۇش 

مهركهزلـىرىنـى ئېنىقـالپ چـىقـقان. ئۇ ئـىنـچىكه قـايـتا تهكشۈرۈش ۋە بـاشـقا بـىر نهچـچه خـىل تهكشۈرۈش 

ئـارقـىلـىق، ئۆزى شۇالرنـىڭ ئـارىسـىدىن نۇقـتىلـىق تـالـلىغـان ئۈچ تۈرلۈك بـايـانـنىڭ چـىنـلىقـىنـى تېخىمۇ تهلتۆكۈس 

ئىسپاتالپ چىققان. 

مهھبۇسـالرغـا قـارىتـىلـغان ئـاالھىدە قهبـىھ سـىنـاقـالردىن بـىرى شۇ ئـىدىكـى، ئۇالر ئـايـرىم - ئـايـرىم ئـىكـكى 

ئۈسـتهل ئـالـدىدا ئـولتۇرغۇزۇلـغان، بۇ ئۈسـتهلـلهرنـىڭ ھهر بـىرىدە ئـادەتـتىكـى كۈنـدىلـىك تۇرمۇش بۇيۇمـلىرى، 

ئـويۇنچۇق بـومـبا، ئـويۇنچۇق تـاپـانـچا ۋە AK7 (AK47 ئهمهس) تـىپـلىق ئـاپـتومـاتـنىڭ مـودېلى قـاتـارلـىق 

ئۇرۇش بۇيۇملىرى بار بولۇپ، مهھبۇسالر بۇ بۇيۇمالرنى «مۇۋاپىق» ئورۇنالشتۇرۇشقا بۇيرۇلغان. 

ئهگهر ئۇالر ھهربـىي ئـويۇنچۇقـالرغـا تهگسـىال، دەرھال ئهچـىقـىپ كېتىلـىپ، يـالغۇز قـامـاپ قـويۇلـغان 

ھهمدە تاپانلىرىغا، يانپاشلىرىغا ۋە بېشىغا مىخلىق كالتهك بىلهن ئۇرۇلغان. 

كهيـن شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـومۇمـالشـقان سـىيـاسهتـلهرنـىڭ (ئۇيغۇردىن ئـىبـارەت) بـىر مـىلـلهتـنى ۋە ئۇنـىڭ 

كـىمـلىكـىنـى تهدرىجـىي يـوقـىتـىۋېتىش پـىالنـىنـىڭ بـىر قـىسـمى بـولۇش سۈپـىتـى بـىلهن، «ئـىنـتايـىن قهبـىھ» 

ئـىكهنـلىكـىنـى بـايـقىغـان. ئۇ خـىتـايـنى چـاۋشـيهن ۋە كـامـبودژا قـاتـارلـىق بـاشـقا مۇسـتهبـىت دۆلهتـلهر بـىلهن 

سېلىشـتۇرۇپ، ئـوخـشاش ئهنـدىزە ئـاسـتىدا، خـىتـايـالرنـىڭ ئۆزىنـى ھۆكۈمـران ئـىرق دەپ قـارايـدىغـانـلىقـىنـى، 

شۇنـداقـال ئۇشـبۇ «ھۆكۈمـران ئـىرق»نـىڭ ئۇيغۇر خهلـقىگه ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىشـنى ۋە ئۇالرنـى يـوقـىتـىۋېتىشـنى 

ئوياليدىغانلىقىنى يهكۈنلهپ چىققان. 

كهيـن سـوت كـوللېگىيهسـى ئهزالـىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ ئـاداقـقى ئـىسـتراتېگىيهسـىنـىڭ ۋە جـازا الگېرلـىرىدىكـى 

پـىسـخىكـىلـىق كـونـترول قـىلـىش تـاكـتىكـىسـىنـىڭ مۇۋەپـپهقـىيهتـلىك بـولـغان – بـولـمىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى 

سـوئـالـىغـا جـاۋابهن، گهرچه تۇتقۇنلۇق ھايـاتـى نۇرغۇن مهھبۇسـالرنـىڭ يـادرولۇق ئهقـىدىسـىنـى ئۆزگهرتهلـمىگهن 

بـولسـىمۇ، ئهمـما ئۇالرنـى «ئۆزلۈكـىنـى تۇنجۇقتۇرۇش»قـا مهجبۇر بـولغۇدەك دەرىجـىدە قـورقۇتۇۋەتـكهنـلىكـىنـى 

ئوتتۇرىغا قويدى. 

كهيـنگه كۆرە، سـىجـىل قـورقۇنـچ، مهڭگۈلۈك ھوشـيارلـىق، ئۆچۈرۈلـگهن ئهسـلىمه، پـاسسـىپـلىق، خـىتـاي 

كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ تهلهپـلىرىنـىڭ يۈكـسهك دەرىجـىدە ئـىچـكىيـلهشـتۈرۈلۈشـى، قـارشـى تۇرمـاسـلىق ئېھتىيـاجـى، 

«ئۇالر قهيهرگـىال بـارمـىسۇن، ئۇالردىن ئـايـرىلـمايـدىغـان زۇلـمهت» قـاتـارلـىقـالر پهقهتـال الگېردىن چـىقـقانـالر دۇچـار 

بولغان چوڭقۇر پىسخىكىلىق جاراھهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بىر قانچىسى ئىدى، خاالس. 

كهيـننىڭ ئـوتتۇرىغـا قـويـغىنـىدەك، بـارلـىق ئۇچۇر ۋە دەلـىل – پـاكـىتـالر خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ الگېرغـا 

قـامـالـغان ھهرقـانـداق كـىشـىنـى پهۋقۇلـئاددە ئېغىر روھىي زەخـمىگه ئۇچـرىتـىشـقا ئۇرۇنـغانـلىقـىنـى كۆرسـىتـىپ 

بېرىدۇ. 
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خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ (شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى) تۈركـىي خهلـقلهرنـى، بـولۇپمۇ ئۇيغۇرالرنـى كۈلتۈرەل 

جهھهتـتىن يـوقـىتـىپ، پۈتكۈل شهرقـىي تۈركـىسـتانـنى خـىتـايـالشـتۇرمـاقـچى ئـىكهنـلىكـىدە شهك يـوق. ھالبۇكـى، 

كهين بۇ جهرياننىڭ ئاللىقاچان باشلىنىپ بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://bitterwinter.org/xinjiang - a - terror - such - as - the - world - has - never - seen/ 
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گۈلىستان

شادىمان بالىالرنى تهربىيىلهشتىكى ئۇسۇلالر
مارگارىت لهم



شادىمان بالىالرنى يېتىشتۈرۈشنىڭ يهتته خىل چارىسى 

مارگارىت لهم 

بالىالر نېمىدىن خۇش بولىدۇ؟ 

ھهمـمىمـىز بـالـىلـىرىمـىز ئۈچۈن ئـارزۇ قـىلـىدىغـان نهرسـىلهر ئـاسـاسهن ئـوخـشاش. بـىز ئۇالرنـىڭ سۆيۈش ۋە 

سۆيۈلۈش ئـىلـكىدە يـاشـىشـىنـى، ئۆز غـايـىلـىرىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇپ، مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـىشـىنـى ئۈمـىد قـىلـىمـىز. 

ھالبۇكـى، مۇتـلهق كۆپـىنـچه ئهھۋالـالردا، بـىزنـىڭ ئـارزۇ قـىلـىدىغـىنـىمـىز ئۇالرنـىڭ «خۇشـال بـولۇشـى»دۇر. 

ئهمما، بىز بالىلىرىمىزنىڭ خۇشاللىقىغا قانچىلىك تهسىر كۆرسىتهلهيمىز؟ 

بۇ يـىل يهتـتىگه كـىرگهن ئـوغلۇم جهك، تۇغۇلـغانـدىن تـارتـىپـال ئـاسـان تۇتۇلۇپ قـالـىدىغـان، قـاپـىقـى 

ئېچىلـمايـدىغـان بـاال. بهش يـاشـقا كـىرگهن قـىزىم سـوفـىيه بـولـسا ھهمـىشه ئـاپـتاپـپهرەسـتهك ئېچىلـىپـال تۇرىدىغـان 

قـىز. جهك ھهمـىشه غـودۇرىغـىنـىچه ئـويـغىنـىدۇ. سـوفـىيه بـولـسا ھهر كۈنـى بـىزگه كۈلۈمسـىرەپ تۇرۇپ سـاالم 

بېرىدۇ. ئۇالرنىـڭ مىـجهزىنىـڭ قىـسمـهن دەرىجىـدە بوـلسىـمۇ گېنغا مۇناـسىـۋەتلـىك ئىـكهنلـىكىـ بوـۋاق ۋاقتـىدىال 

مهلۇم ئـىدى. ئهمـما، «ئۈمـىدۋار بـاال چـوڭ قـىلـىش: ئۆسمۈرلهرنـىڭ چۈشكۈنـلىشـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئېلىشـتىكـى 

ئۆمۈرلۈك ئۈنۈملۈك چـارە» دېگهن كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورى دوكـتور بـوب مۇراي (Bob Murray) بۇنـىڭ ئۇالرنـىڭ 

روھىي ھالـىتـى ۋە مـىجهز – خۇلـقىنـى ئۆزگهرتـىش ئۈچۈن ھېچ ئـىش قـىلـغىلـى بـولـمايـدىغـانـلىقـىدىن دېرەك 

بهرمهيـدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. «چۈشكۈنلۈكـته ئـىرسـىيهت خـاھىشـى بـولۇشـى مۇمـكىن، ئهمـما 

تهتـقىقـاتـالردىن شۇ نهرسه ئـىسـپاتـالنـدىكـى، كۆپـىنـچه شـادىمـان ۋە ئۈمـىدۋار بـالـىالر ـــ ئـىرسـىيهت تۈزۈلۈشـىنـىڭ 

قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ـــ بهختلىك ۋە ئۈمىدۋار ئائىلىلهرنىڭ مهھسۇلىدۇر» دەيدۇ ئۇ. 

بـالـىلـىرىڭىزنـى خۇشـالـلىقـقا چۆمۈلـدۈرىدىغـان ئـائـىله بهرپـا قـىلـىش ئۈچۈن نېمىلهرنـى قـىالاليسـىز؟ 

تۆۋەنـدە بـىز بـالـىلـىرىڭىزنـىڭ خۇشـالـلىقـنى ھېس قـىلـىش ئـىقـتىدارىنـى ئـاشۇرىدىغـان يهتـته خـىل چـارىنـى 

ھۇزۇرىڭىزغا سۇنىمىز. 

1. ئاالقىنى ياخشىالش 
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بـالـىنـىڭ ئۆمۈرلۈك ھېسسىيـات سـاغـالمـلىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈشـنىڭ ئهڭ ئـىشهنچـلىك ئۇسۇلـى ئۇنـىڭغا 

ئۆزىنىـڭ سىـز بىـلهن، باـشقـا ئاـئىـله ئهزالىـرى بىـلهن، دوستـلىرى بىـلهن، قوـلۇم - قوـشنـىلىـرى بىـلهن، باـال 

بـاققۇچـىالر بـىلهن، ھهتـتا ئهرمهك ھايۋانـالر بـىلهنمۇ ئـاالقـىسـى بـارلـىقـىنـى ھېس قـىلـدۇرۇشـتۇر. بۇ ھهقـته، بـالـىالر 

پـىسـخىكـا دوختۇرى، «چـوڭالرنـىڭ خۇشـالـلىقـىنـىڭ بـالـىلـىقـتىكـى يـىلـتىزى» دېگهن كـىتـابـنىڭ ئـاپـتورى ئېدۋارد 

خـالـوۋېل (Edward Hallowell) «ئـاالقـىگه تـويۇنـغان بـالـىلـىق بهخـتنىڭ ئـاچقۇچـىدۇر» دەيـدۇ. دوكـتور 

خـالـوۋېل تهخـمىنهن تـوقـسان مـىڭ ئۆسمۈرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان «ئۆسمۈرلهر سـاغـالمـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى 

مهمـلىكهتـلىك تهتـقىقـات»نـى بۇنـىڭغا ئـىسـپات سۈپـىتـىدە كۆرسهتـتى. مهزكۇر تهتـقىقـاتـتا، سۆيۈلۈش، 

چۈشـىنـىلـىش، مـوھتاج بـولۇنۇش ۋە ئېتىراپ قـىلـىنـىش تۇيغۇلـىرىنـىڭ مۇجهسسـىمـى بـولـغان «بـاغـلىنـىش» 

تۇيغۇسـى چۈشكۈنلۈكـنىڭ، ئۆلۈۋېلىش خـىيـالـىنـىڭ ھهمـدە تـامـاكـا چېكىش، ھاراق ئـىچـىش ۋە زەھهرلـىك 

چېكىمـلىك چېكىشـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان خهتهرلـىك قـىلـمىشـالرنـىڭ ئـالـدىنـى ئـالـىدىغـان ئهڭ مۇھىم قـوغـدىغۇچـى 

ئامىلالرنىڭ بىرى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققان. 

يـاخشـى يېرى، بـىز بـالـىلـىرىمـىز بـىلهن ئـارىمـىزدىكـى دەسـلهپـكى ۋە ئهڭ مۇھىم بـاغـلىنـىشـنى دوكـتور 

خـالـوۋېلنىڭ تهبـىرىدىكـى «ھهرگـىزمۇ ۋاز كېچىلـمهيـدىغـان ئهسهبـىي مۇھهبـبهت» دېگهن مېتود ئـارقـىلـىق 

مۇسـتهھكهمـلىيهلهيـمىز. ئۇ مۇنـداق دەيـدۇ: «بۇ ئـاڭلىمـاقـقا يـاسـالـمىدەك تۇيۇلـىدۇ، شۇنـداقـال <بـولۇشـقا 

تېگىشـلىك ئـىش> دەپ قـارىلـىپ، ھهمـىشه ئېتىبـارغـا ئېلىنـمايـدۇ. ئهمـما، ئهگهر بـاال بـىرەر كـىشـىنـىڭ ئۆزىنـى 

شهرتسـىز يـاخشـى كۆرىدىغـانـلىقـىنـى ھېس قـىلـسا، بۇ ھهسـرەتـكه قـارشـى ئهڭ يـاخشـى <قـالـقان>الرنـىڭ بـىرى 

بـوالاليـدۇ». ئهمـما، سـىزدە بۇ خـىل چـوڭقۇر مۇھهبـبهتـنىڭ بـولۇشـىال كۇپـايه قـىلـمايـدۇ، بـالـىڭىزغـىمۇ چـوقۇم 

ئۇنـى ھېس قـىلـدۇرۇشـىڭىز كېرەك. بـالـىڭىزنـى ئـىمـكانـقهدەر كۆپ قۇچـاقـالپ قـويۇڭ. ئۇنـىڭ يـىغـىلـىرىغـا 

ھېسداشـلىق بـىلهن ئـىنـكاس قـايتۇرۇڭ. ئۇنـىڭغا ئـاۋازىڭىزنـى چـىقـىرىپ كـىتـاب ئـوقۇپ بېرىڭ. ئۇنـىڭ بـىلهن 

بىلله غىزالىنىڭ، ئوينىشىڭ.  

 (Christine Carter) كـالـىفـورنـىيه ئۇنۋېرسـىتېتىدىكـى جهمـئىيهتشۇنـاس دوكـتور كـىرىسـتىن كـارتېر

شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، بـالـىالرنـىڭ بـاشـقىالر بـىلهن مېھىر - مۇھهبـبهت بـاغـلىشـىغـىمۇ پۇرسهت يـارىتـىپ 

بېرىش كېرەكـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـدى. «بـىز ئهلـلىك يـىلـلىق تهتـقىقـاتـتىن شۇنـى بـايـقىدۇقـكى، ئـىجـتىمـائـىي 

مۇنـاسـىۋەت بهخـتنىڭ ئـىنـتايـىن مۇھىم ئـامـىلـىدۇر. شۇنـداقـال، بۇ جهھهتـته ئـاالقـىنـىڭ سۈپـىتـىال ئهمهس، قېتىم 

سانىمۇ ئىنتايىن مۇھىم» دەيدۇ ئۇ. 

2. بالىڭىزنى خۇشال قىلىشقا زورۇقماڭ 

بۇ ئـاڭلىمـاقـقا كـىشـىگه تهتۈرلۈكـتهك تۇيۇلـىدۇ، ئهمـما بـالـىڭىزنـى قـىسـقا مۇددەت ئـىچـىدە خۇشـال 

قـىلـىشـقا ئۇرۇنۇشـنى تـوخـتىتـىشـىڭىز، ئۇنـىڭ ئۇزۇن مۇددەتـلىك خۇشـالـلىقـى ئۈچۈن قـىالاليـدىغـان ئهڭ يـاخشـى 
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ئـىشـىڭىز بـولۇشـى مۇمـكىن. «Core Parenting»نـىڭ قۇرغۇچـىسـى بـونـنىي خـارىس (Bonnie Harris) بۇ 

ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ: «ئهگهر بـىز بـالـىلـىرىمـىزنـىڭ دېگهنـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـىنـى قـىلـىپ بهرسهك، ئۇالر شۇنـىڭغا 

كۆنۈپ، ئـاشۇ خـىل تهمه ئـىچـىدە ئۆسۈپ يېتىلـىدۇ، ئهمـما رېئال دۇنـيادىكـى ئهھۋال ئۇنـداق ئهمهس (يهنـى 

ھېچكىم ئارزۇ قىلغانلىرىنىڭ ھهممىسىگه ئېرىشىۋەرمهيدۇ)». 

خـارىسـقا كۆرە، ئـاتـا - ئـانـىالر بـالـىنـىڭ رايـىغـا ھهددىدىن زىيـادە بېقىشـتىن سـاقـلىنـىش ئۈچۈن، ئۆزىنـىڭ 

بـالـىالرنـىڭ خۇشـالـلىقـىغـا مهسـئۇل ئهمهسـلىكـىنـى تـونۇپ يېتىشـى كېرەك. ئۆزلـىرىنـى بـالـىلـىرىنـىڭ ھېسسىيـاتـىغـا 

مهسـئۇل دەپ قـارىۋالـىدىغـان ئـاتـا - ئـانـىالر ئۇالرغـا غهزەپ، قـايغۇ - ھهسـرەت يـاكـى چۈشكۈنلۈكـنى ھېس 

قـىلـدۇرۇشـتا قـىيـنىلـىدۇ. ئـاتـا - ئـانـىالر ئۆزىنـىڭ نهزىرىدىكـى بـالـىالرنـى كۈلۈمسـىرىتهلهيـدىغـان يـاكـى ئـازابـتىن 

خـالـىي قـىالاليـدىغـان ئـىشـالرنـى قـىلـىش ئۈچۈن شـاپـاشـالپ كېتىدۇ. ئهمـما، خـارىسـنىڭ بۇ جهھهتـته 

ئـاگـاھالنـدۇرغـىنـىدەك، سهلـبىي ھېسسىيـاتـقا تـاقـابـىل تۇرۇشـنى ئۆگـىنـىپ بـاقـمىغـان بـالـىالر ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدە ۋە 

قۇرامىغا يهتكهندە، ئاشۇ سهلبىي ھېسسىياتالرغا دۇچ كهلگهندە تۈگىشىپال كېتىشى مۇمكىن.  

بـالـىڭىزنـى خۇشـال قـىلـىشـنىڭ (يـاكـى شۇنـىڭغا مۇنـاسـىۋەتـلىك بـاشـقا تۇيغۇالرغـا ئهكېلىشـنىڭ) 

قـولـىڭىزدىن كهلـمهيـدىغـانـلىقـىنـى قـوبۇل قـىلسـىڭىزال، ئۇنـىڭ ھېسسىيـاتـىنـى «ئـوڭشاش»قـا ئۇنـچه زورۇقـمايـدىغـان 

ھهمـدە بـىر قهدەم كهيـنىگه چېكىنـىپ، ئۇنـىڭ ھايـاتـتىكـى مۇقهررەر ئـوڭۇشسـىزلـىقـالرغـا تـاقـابـىل تۇرۇش ۋە 

ئهسلىگه كېلىش ماھارىتىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشىغا يول قويىدىغان بولىسىز.  

3. ئۆزىڭىزنى خۇشال تۇتۇڭ 

گهرچه بـىز بـالـىمـىزنـىڭ خۇشـالـلىق – خـاپـىلـىقـىنـى تـىزگـىنـلىيهلـمىسهكمۇ، ئهمـما بـىز ئۆزىمـىزنـىڭ 

خۇشـالـلىقـىغـا مهسـئۇلـدۇرمـىز. شۇنـداقـال، بـالـىالر بـىزدىكـى ھهمـمه نهرسـىنـى قـوبۇل قـىلـىدىغـان بـولـغاچـقا، بـىزنـىڭ 

كهيـپىيـاتـىمـىز بـاال ئۈچۈنمۇ ئـىنـتايـىن مۇھىم. خۇشـال – خۇرام يۈرىدىغـان ئـاتـا – ئـانـىالرنـىڭ پهرزەنـتلىرىمۇ 

كۆپـىنـچه ھالـالردا خۇشـال يۈرىدۇ. مۇرايـنىڭ كۆزىتـىشـىچه، بۇنـىڭ ئهكسـىچه، خـاپـىغـان ئـاتـا – ئـانـىالرنـىڭ 

بـالـىلـىرىنـىڭ چۈشكۈنلۈك كېسلىگه گـىرىپـتار بـولۇش نـىسـبىتـى نـورمـال بـالـىالردىكـىنـىڭ ئـىكـكى ھهسسـىسـىگه تـوغـرا 

كېلىدىكهن. شۇ ۋەجـىدىن، بـالـىلـىرىڭىزنـىڭ سـاغـالم كهيـپىيـاتـقا ئـىگه بـولۇشـى ئۈچۈن قـىالاليـدىغـان ئهڭ مۇھىم 

ئـىشـلىرىڭىزدىن بـىرى ئۆزىڭىزنـىڭ كهيـپىيـاتـىنـى يـاخشـىالشـقا ئهھمىيهت بېرىشـىڭىزدۇر. دەم ئېلىشـقا، 

نېرۋىلـىرىڭىزنـى ئـارام ئـالـدۇرۇشـقا ۋاقـىت ئـاجـرىتـىڭ. جـورىڭىز (ئېرىڭىز يـاكـى ئـايـالـىڭىز) بـىلهن بـولـغان 

مۇنـاسـىۋىتـىڭىزنـى يـاخشـىالڭ. «ئهگهر ئـاتـا – ئـانـىالرنـىڭ ئۆزئـارا مۇنـاسـىۋىتـى ھهقـىقهتهن بهكـال يـاخشـى بـولـسا، 

كۆپىنچه ھالالردا بالىالرمۇ تهبىئىي ھالدا خۇشال يۈرىدىغان بولىدۇ» دەيدۇ مۇراي. 

4. نېمىنى ماختاش كېرەكلىكىنى بىلىۋېلىڭ 
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تهتـقىقـاتـالردا ئۆز – ئۆزىنـى قهدىرلهش تۇيغۇسـىنـىڭ دائـىم خۇشـالـلىقـقا بـاغـالپ قـارىلـىشـى ھهيـران 

قـاالرلـىق ئهمهس. بـالـىلـىرىمـىز بۇ ئـىكـكىسـىنـىڭ بـىرىدىن مهھرۇم قـالـسا، يهنه بـىرىگـىمۇ ئېرىشهلـمهيـدۇ. بـىز 

بۇنـى تهبـىئـىي تۇيغۇمـىز ئـارقـىلـىقـال بـىلهلهيـمىز، ھهتـتا نۇرغۇنـلىرىمـىز شۇ سهۋەبـلىك چېكىدىن ئـاشـقان 

«ئـالـقىشـچى»الرغـا ئـايـلىنـىپ كېتىمـىز. بـالـىمـىز داڭقانپۇتـى بـىر نهرسـىلهرنـى يېزىپ كهلـگهن بـولـسا، بـىز ئۇنـى 

«شېئىر» دەپ ئـاتـاپ، بـالـىمـىزنـى پۇشـكىنـغا ئـوخشـىتـىپ مـاخـتايـمىز. بـىرگه ئـىكـكىنـى قـوشـالـىغـىنـىنـى كۆرسهكـال، 

ئۇنـى «Mensa» (ئهقـلىي كۈچـى زىيـادە ئۈسـتۈن كـىشـىلهر قـوبۇل قـىلـىنـىدىغـان ئـورگـان)غـا كـىرىشـكه ئـاز 

قـاپـسهن، دەپ كۆكـكه كۆتۈرىمـىز. لېكىن، قـولـغا كهلتۈرۈلگۈسـى ئۇتۇقـالر تـوغـرىسـىدىكـى بۇ خـىل مهدھىيهلهر 

تامامهن ئهكس تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. 

مۇراي بۇ ھهقـته مۇنـداق دەيـدۇ: «ئـىشـنىڭ خهتهرلـىك تهرىپـى شۇكـى، ئهگهر بۇ بـالـىڭىز ئـاڭلىغـان 

بـىردىنـبىر مـاخـتاش شهكـلى بـولـسا، ئۇ <ئـاتـا – ئـانـامـنىڭ ئېتىراپـىغـا ئېرىشـىش ئۈچۈن، (پۇشـكىنـغا ئـوخـشاش 

بـولۇش، «Mensa»غـا كـىرىش دېگهنـدەك) ئـاشۇ نـىشـانـالرنـى ئـىشـقا ئـاشۇرمـىسـام بـولـمايـدۇ، ئهگهر 

مۇۋەپـپهقـىيهت قـازىنـالـمىسـام، بۇ ئـالـقىشـالردىن ئـايـرىلـىپ قـالـىمهن، ئـاتـا - ئـانـام مېنى يـاخشـى كۆرمهس بـولۇپ 

قـالـىدۇ> دەپ ئـويـلىۋالـىدۇ». بـالـىالرنـىڭ چـوڭ بـولـغانـدا ئۆزلـىرىنـىڭ كـونـتروللۇقـىدا بـولـمىغـان ۋە ۋاقـىتـنىڭ 

ئۆتۈشـى بـىلهن يـوقـاپ كېتىشـى مۇمـكىن بـولـغان بـىر نهرسه ئۈچۈن مـاخـتالـغانـلىقـىنـى تـونۇپ يېتىشـى 

مۇمـكىنـلىكـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، بـالـىالردىكـى زېرەكـلىك، ئـومـاقـلىق، تهنھهرىكهتـچان بـولۇشـتهك مۇئهيـيهن 

ئاالھىدىلىكلهرنى ماختاشمۇ كېيىنچه بالىالرنىڭ ئىشهنچىسىنى ئاجىزالشتۇرۇۋېتىدۇ.  

«مهسـىلهن، ئهگهر سـىز بـالـىڭىزنـى چـىرايـلىق بـولـغانـلىقـى ئۈچۈن مـاخـتىسـىڭىز، ئۇ چـوڭ بـولۇپ ئۇنـچه 

چـىرايـلىق ئهمهس بـولۇپ قـالـسا، ئهھۋال قـانـداق بـولـىدۇ؟ ئۇ چـاغـدا، ئۇنـىڭغا (كـىچـىك چـاغـلىرىدىكـىدەك) 

چـىرايـى سهۋەبـلىك ئۆز قـىمـمىتـىنـى ھېس قـىلـدۇرۇش ئۈچۈن قـانـچىلـىك كۈچ سهرپ قـىلـىشـقا تـوغـرا كېلىدۇ؟ 

قـىزىقـارلـىق يېرى، تهتـقىقـاتـتا كۆرسـىتـىلـىشـچه، ئـاسـاسـلىقـى زېرەكـلىكـى سهۋەبـلىك مـاخـتالـغان بـالـىالر ئهقـلىي 

جهھهتـته خۇدۈكسـىرەيـدىغـان بـولۇپ قـالـىدىكهن. چۈنـكى، ئۇالر ئۆزلـىرى مهغلۇپ بـولـغان تهقـدىردە، <ئۇنـچه 

ئهقــىلــلىق ئهمهس> ـــ ۋە شۇ سهۋەبــلىك ھېچقانــچه قــىمــمىتــى يــوق ـــ دەپ قــارىلــىپ قېلىشــتىن 

ئهنسرەيدىكهن» دەيدۇ مۇراي. 

ھالبۇكـى، بۇنـىڭ دورىسـى ـــ پهقهتـال مـاخـتىمـاسـلىق ئهمهس، مـاخـتاش ئـوبيېكتىنـى ئۆزگهرتـىشـتۇر. 

«نهتـىجـىنـى ئهمهس، تـىرىشـچانـلىقـنى مـاخـتاش كېرەك. مۇۋەپـپهقـىيهتـنىڭ ئۆزىنـى ئهمهس، شۇ مۇۋەپـپهقـىيهتـكه 

ئېرىشىش يولىدىكى ئىجادچانلىقنى، تىرىشچانلىقنى ۋە چىدامچانلىقنى ماختاش كېرەك» دەيدۇ مۇراي. 

كـارتېرغـا كۆرە، مهقـسهت بـالـىالردا «ئۆسۈپ يېتىلـىش تهپهككۇرى» يېتىلـدۈرۈش، يهنـى ئۇالرنـى 

تهبـىئـىي تـاالنـت ئـارقـىلـىقـال ئهمهس، بهلـكى جـاپـالـىق ئـىشـلهش ۋە ئهمهلـىي ھهرىكهت ئـارقـىلـىق نهتـىجـىگه 

ئېرىشـكىلـى بـولـىدىغـانـلىقـىغـا ئـىشهنـدۈرۈشـتۇر. «تـاالنـتلىق دەپ مـاخـتالـغان بـالـىالر ھهمـىشه ئۆز ئۆزىنـى قـايـتا - 

2021، سېنتهبىر 63
ئۇيغۇرالر 25-سان



قـايـتا ئـىسـپاتـالشـقا مهجبۇردەك ھېس قـىلـىدۇ. تهتـقىقـاتـالردە كۆرسـىتـىلـگىنـىدەك، ئۆسۈپ يېتىلـىش تهپهككۇرىغـا 

ئـىگه بـالـىالر ئـىشـالرنـى تېخىمۇ يـاخشـى قـىلـىدۇ ۋە ئۆز پـائـالـىيهتـلىرىدىن تېخىمۇ بهك ھۇزۇر ئـاالاليـدۇ. چۈنـكى 

ئۇالر مهغلۇپ بـولـسا كـىشـىلهرنـىڭ ئۆزلـىرى ھهقـقىدە قـانـداق ئـويـلىشـىدىن ئهنسـىرەپ كهتـمهيـدۇ. يـاخشـى يېرى، 

<پـاالنـى ئـىشـنى نـاھايـىتـى يـاخشـى قـىلـدىڭىز>، <پـوكۇنـى ئـىشـتا چـوقۇم بهك تـىرىشـتىڭىزغۇ دەيـمهن> دېگهنـدەك 

ئـاددىي بـىر جۈمـله مـاخـتاش ئـارقـىلـىقـال بـالـىالردا ئۆسۈپ يېتىلـىش تهپهككۇرىنـى يېتىلـدۈرگـىلـى بـولـىدۇ. يهنـى، 

بـىز بـالـىنـى مـاخـتىمـاڭ دېمهيـمىز. پهقهت بـالـىڭىزنـى (تـىرىشـىش، ۋاقـىت ئـاجـرىتـىش دېگهنـدەك) ئۆزى كـونـترول 

قىالاليدىغان جهھهتلهردە ماختاشقا دىققهت قىلىڭ» دەيدۇ ئۇ. 

5. مهغلۇبىيهتكىمۇ يول قويۇڭ 

ئهلۋەتـته، ئهگهر سـىز بـالـىڭىزنـىڭ ئۆزىگه بـولـغان ئـىشهنـچىسـىنـى ئـاشۇرۇشـنى ئـويـلىسـىڭىز، ئۇنـى 

مـاخـتاۋېرىشـنىڭ ئـورنـىغـا، ئۇنـىڭغا يېڭى مـاھارەتـلهرنـى ئۆگـىنـىش ئۈچۈن يېتهرلـىك پۇرسهت يـارىتـىپ بېرىڭ. 

دوكـتور خـالـوۋېل «ئۆز ئۆزىنـى قهدىرلهشـنىڭ ئـاسـاسـى مـاخـتىلـىش ئهمهس، كـامـالهتتۇر» دەيـدۇ. يـاخشـى يېرى، 

تۆت يـاشـتىن كـىچـىك بـالـىالر تـوپـىغـا نـىسـبهتهن، ئۇالرنـىڭ قـىلـغانـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى دېگۈدەك مـاھارەتـكه 

ئېرىشـىش پۇرسـىتـىدۇر. چۈنـكى، ئۆمـىلهشـنى، مېڭىشـنى، ئـوزۇقـلىنـىشـنى، كـىيـىم كـىيـىشـنى، تهرەت قـاچـىسـىنـى 

ئـىشـلىتـىشـنى ۋە ئۈچ چـاقـلىق ۋېلىسـىپـىت مـىنـىشـنى ئۆگـىنـىش قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۇالرغـا نـىسـبهتهن 

يېڭىلـىقتۇر. بـىز قـىلـىشـقا تېگىشـلىك ئـىش ـــ بـىر چهتـته تۇرۇپ، بـالـىالر ئۆزى قـىاللـىغۇدەك ئـىشـالرنـى ئۇالرنـىڭ 

ئۆزىگه قـويۇپ بېرىشـتۇر. «يـاخشـى ئـاتـا - ئـانـىالر سـادىر قـىلـىدىغـان ئهڭ چـوڭ خـاتـالـىق بـالـىلـىرى ئۈچۈن بهك 

كۆپ ئىش قىلىپ بېرىشتۇر» دەيدۇ دوكتور خالوۋېل. 

گهرچه بـالـىلـىرىمـىزنـىڭ بـىر ئـىشـالرنـى قـامـالشـتۇرالـماي تـىپـىرالپ كېتىۋاتـقىنـىغـا قـول قـوۋۇشـتۇرۇپ قـاراپ 

تۇرۇش ئـىنـتايـىن قـىيـىن بـولسـىمۇ، ئهمـما بـىز ئۇالرنـىڭ مهغلۇپ بـولۇشـىغـا يـول قـويـمىسـاق، ئۇالر كـامـالهتـكه 

يېتىشـنىڭ لهززىتـىنـى ھهرگـىز تېتىيـالـمايـدۇ. تۇنـجى سـىنـاقـتىال مۇكهمـمهل بـولۇپ كېتىدىغـان مـاھارەتـلهر يـوقـنىڭ 

ئـورنـىدا. بـالـىالر مـاھارەتـنى ئهمهلـىيهت ئـارقـىلـىق ئـىگـىلـىيهلهيـدۇ. مهلۇم بـىر مـاھارەتـنى ۋايـىغـا يهتكۈزۈش 

ئۈچۈن قـايـتا - قـايـتا ئۇرۇنۇش ئـارقـىلـىق، ئۇالردا سـىنـاپ بېقىشـقا جۈرئهت قـىلـىدىغـان پـوزىتسـىيه يېتىلـىدۇ. 

نهتـىجـىدە ئۇالر بۇ خـىل پـوزىتسـىيه ئـارقـىلـىق كهلگۈسـىدىكـى خـىرىسـالرغـا، بهخـتلىك تۇرمۇشـنىڭ يـادروسـى 

بولغان قىزغىنلىق ۋە ئۈمىدۋارلىق بىلهن يۈزلىنهلهيدۇ. 

6. بالىغا رېئال ۋەزىپه تاپشۇرۇڭ 

«خۇشـالـلىق كۆپـىنـچه بـاشـقىالرنـىڭ قـىلـغان ئـىشـىمـىزغـا ئهھمىيهت بهرگهنـلىكـىنـى ۋە ئۇنـى 

قهدىرلىگهنلىكىنى ھېس قىلىشقا باغلىق» دەيدۇ مۇراي. 
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بـاشـقىچه قـىلـىپ ئېيتقانـدا، كـىشـىلهر تۇغۇلۇشـىدىنـال مـوھتاج بـولۇنۇش ئېھتىيـاجـىغـا ئـىگه. شۇڭالشـقا، 

بـالـىڭىزغـا كـىچـىكـىدىن بـاشـالپـال، ئۇنـىڭ ئـائـىلـىگه ئۆزگـىچه تۆھپه قـوشۇۋاتـقانـلىقـىنـى قـانـچه كۆپ ئېيتسىڭىز، 

ئۇنـىڭ ئۆزىنـى قهدىرلهش ۋە بهخـت تۇيغۇسـى شۇنـچه كۈچلۈك بـولـىدۇ. مۇرايـنىڭ ئېيتىشـىچه، ئۈچ يـاشـلىق 

بـالـىالر ئـائـىلـىدە مۈشۈكـنىڭ قۇرۇق يهم قـاچـىسـىنـى تـولـدۇرۇش، كهچـلىك تـامـاق ۋاقـتىدا ئۈسـتهلـگه سـالفېتكا 

قهغـىزى تـىزىش دېگهنـدەك ئهھمىيهتـلىك رول ئـويـنىيـااليـدىكهن. مۇمـكىن بـولـسا، بـالـىڭىزنـىڭ ئـارتۇقـچىلـىقـىنـى 

جـارى قـىلـدۇرااليـدىغـان رول بهلـگىلهڭ. مهسـىلهن، بـالـىڭىز ئـىشـالرنـى تهشـكىلـلهشـنى يـاخشـى كۆرسه، ئۇنـىڭغا 

چـىنه ۋە قـوشۇقـالرنـى تهقسـىمـلهش خـىزمـىتـىنـى تـاپشۇرۇڭ. ئهگهر ئۇ بـاشـقىالرنـىڭ ھالـىدىن خهۋەر ئېلىشـقا 

ئـاالھىدە ھېرىس بـولـسا، ئۇنـىڭغا كهچـلىك تـامـاق ۋاقـتىدا كـىچـىك سـىڭلىسـىنـى ئـويـنىتـىپ تۇرۇش ۋەزىپـىسـىنـى 

تـاپشۇرسـىڭىز بـولـىدۇ. سـىز ئۇنـىڭ ئـائـىلـىگه تۆھپه قـوشۇۋاتـقانـلىقـىنـى ئېتىراپ قـىلسـىڭىزال، بۇ بـالـىڭىزنـىڭ 

ئائىلىگه باغلىنىش تۇيغۇسىنى ۋە ئىشهنچىنى ئاشۇرىدۇ، بۇ ئىككىسى دائىمىي بهختنىڭ ئالدىنقى شهرتىدۇر. 

7. مىننهتدارلىقنى ئادەتكه ئايالندۇرۇڭ 

ئـاخـىرىدا، خۇشـالـلىق تهتـقىقـاتـلىرىدا مـىنـنهتـدارلـىق ئـىزچـىل ھالـدا ھېسسىيـات سـاغـالمـلىقـىغـا بـاغـالپ 

تهتـقىق قـىلـىنـىپ كهلـدى. كـالـىفـورنـىيه ئۇنۋېرسـىتېتى ۋە بـاشـقا جـايـالردىكـى تهتـقىقـاتـالردا ئـىسـپاتـلىنـىشـىچه، ھهر 

كۈنـى يـاكـى ھهر ھهپـته مـىنـنهتـدارلـىق خـاتـىرىسـى يـازغـان كـىشـىلهر ئۆزىنـى تېخىمۇ ئۈمـىدۋار ھېس قـىلـىدىكهن، 

نـىشـانـىغـا يېتىشـته تېخىمۇ زور ئـىلـگىرىلهشـلهرنـى قـولـغا كهلتۈرەلهيـدىكهن، شۇنـداقـال ئۆز تۇرمۇشـىنـى تېخىمۇ 

يـاخشـى دەپ ھېس قـىالاليـدىكهن. مـىنـنهتـدارلـىق خـاتـىرىسـى يېزىش بـالـىالرغـا نـىسـبهتهن مۇمـكىن بـولـماسـلىقـى 

مۇمـكىن. ئهمـما كـارتېرغـا كۆرە، بـالـىالردا مـىنـنهتـدارلـىق تۇيغۇسـى يېتىلـدۈرۈشـنىڭ بـىر ئۇسۇلـى بـار، ئۇ 

بـولسـىمۇ ئـائـىلـىدىكـى ھهمـمهيـلهن ھهر كۈنـى ـــ مهسـىلهن، تـامـاقـتىن بۇرۇن يـاكـى تـامـاق ۋاقـتىدا ـــ ۋاقـىت 

ئـاجـرىتـىپ، ئۆزى مـىنـنهتـدار بـولـغان ئـىشـالرنـى يۇقـىرى ئـاۋازدا ئېيتسا بـولـىدۇ. مۇھىمـى ئۇنـى دائـىمـلىق مۇراسـىغـا 

ئـايـالنـدۇرۇشـتۇر. «بۇ ھهر خـىل ئـاكـتىپ ھېسسىيـاتـالرنـى يېتىلـدۈرەلهيـدىغـان ئـادەتتۇر، ئۇ ھهقـىقهتهن دائـىمـىي 

خۇشاللىق ئېلىپ كېلهلهيدۇ» دەيدۇ ئۇ. 

ئىنگىلىزچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/fear/

raising-happy-children/ 
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ئامېرىكانىڭ ئافغانىستاندىن ئهسكهر چېكىندۈرۈشىئامېرىكانىڭ ئافغانىستاندىن ئهسكهر چېكىندۈرۈشىئامېرىكانىڭ ئافغانىستاندىن ئهسكهر چېكىندۈرۈشى
تهيۋهن ئۈچۈن نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟تهيۋهن ئۈچۈن نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟تهيۋهن ئۈچۈن نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟

خهلقئارا ۋهزىيهت

ئورىيانا سىكايالر ماسترو 



ئامېرىكانىڭ ئافغانىستاندىن ئهسكهر چېكىندۈرۈشى تهيۋەن ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك 

بېرىدۇ؟ 

ئورىيانا سىكايالر ماسترو 

كـىشـىنـى «خـىتـاي پـات يېقىنـدا تهيۋەنـگه ھۇجۇم قـىالرمۇ؟» دېگهن ئهنـدىشـىگه سـالـىدىغـان نۇرغۇن 

سهۋەبــلهر مهۋجۇت. مهســىلهن، خــىتــاي ھاۋا ھهرىكــىتــىنــى كۈچهيــتتى؛ بهشــبۇرجهكــلىك بــىنــا كۈچلۈك 

ئـاگـاھالنـدۇرۇش بهردى؛ خـىتـاي ئـارمـىيهسـى تېز سۈرئهتـته زامـانـىۋىالشـماقـتا؛ خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭنىڭ 

پـوپـوزىلـىرى بـارغـانسېرى ئهۋجـىگه چـىقـىۋاتـىدۇ. گهرچه ئـامېرىكـانـىڭ تـاشـقى سـىيـاسهت ۋە ھهربـىي سـاھهسـىدە 

يېقىنـدا ئېلىپ بېرىلـغان قـىزغـىن مۇنـازىرىلهردە ئـامېرىكـانـىڭ تهيۋەنـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈشـى بۇنـىڭ 

سهۋەبلىرىدىن بىرى دېيىلگهن بولسىمۇ، ئهمما ئهھۋال ئۇنداق ئهمهس. 

پـرىزدېنت بـايـدىنـنىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈش قـارارىنـى تهنـقىد قـىلـىدىغـا بهزى كـىشـىلهرگه 

كۆرە، بۇ (يهنـى ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈش) بېيجىڭنى تېخىمۇ جـاسـارەتـلهنـدۈرۈۋېتىدۇ. چۈنـكى، (ئۇالرنـىڭ 

نهزىرىدە) چېكىنـىش ئـاجـىزلـىقـنىڭ، ئۇرۇشـتا ئـاخـىرىغـىچه چـىڭ تۇرالـماسـلىقـنىڭ، غهلـىبه قـىلـىش ئـىسـتىكـىنـىڭ 

ئـاجـىزلـىقـىنـىڭ ئـىپـادىسـى بـولۇپ، خـىتـاي تهيۋەنـگه ھۇجۇم قـىلـىش - قـىلـماسـلىقـنى قـارار قـىلـىشـتا، بۇ ئـامـىلـالرنـى 

ئويالشماي قالمايدۇ. خىتاي تهيۋەننى ئۆز زېمىنىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارايدۇ. 

ئهمـما، ئهمهلـىي ئهھۋال شۇكـى، ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈشـى خـىتـايـدىكـى 

ئۇرۇش پـىالنـلىغۇچـىلـىرىنـىڭ تهيۋەنـگه قـورال كۈچـى ئـىشـلىتـىشـىگه تۈرتـكه بـولـماسـتىن، ئهكسـىچه ئۇالرنـى 

دېلىغۇل قىلىدۇ. 

خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئـاشـكارا ئېالن قـىلـىنـغان نـىشـانـى «خـىتـاي مـىلـلىتـىنـىڭ ئۇلۇغ قـايـتا گۈلـلىنـىشـى»، 

يهنــى خــىتــايــنىڭ دۇنــياۋى چــوڭ دۆلهتــلىك ئــورنــىنــى ئهســلىگه كهلتۈرۈشــتۇر. خــىتــاي رەھبهرلــىرى ۋە 

مۇتهپهككۇرلـىرى دۇنـياۋى كۈچـلهرنـىڭ قهد كۆتۈرۈش ۋە چۆكۈش تـارىخـىنـى تهتـقىق قـىلـدى. ئۇالر خېلى 

بۇرۇنـال، ئـامېرىكـانـىڭ چهكـلىمـىسـىنـىڭ خـىتـايـنىڭ كۈچلۈك دۆلهتـكه ئـايـلىنـىشـىغـا تـوسقۇنلۇق قـىلـىشـى 

مۇمكىنلىكىنى چۈشىنىپ يهتكهنىدى. 
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ئهمـما، بېيجىڭنىڭ تهلـىيـىگه يـارىشـا، ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئۇرۇش ـــ شۇنـداقـال ئـامېرىكـانـىڭ ئـىراق ۋە 

بـاشـقا ئـوتتۇرا شهرق رايـونـلىرىدىكـى تهتۈر قـىسـمهتـلىرى ـــ ئۆتـكهن يـىگـىرمه يـىلـدا ۋاشـىڭتونـنىڭ دىقـقىتـىنـى 

چېچىۋەتـتى. خـىتـاي بېيجىڭدىن ئـىتـالـىيهنـىڭ تـرېستې شهھىرىگـىچه بـولـغان لـىنـىيهدە تـاشـيول ۋە پـورتـالرنـى 

قۇرۇپ، ئۆزىنـىڭ ئـىقـتىسـادىي تهرەقـقىيـاتـىنـى ئـىلـگىرى سۈرۈپ، گېئوپـولـىتـىك تهسـىرىنـى كېڭهيـتىۋاتـقانـدا، 

ئـامېرىكـا «تېرورلۇقـقا قـارشـى ئۇرۇش»تـا نۇرغۇن پۇلـنى سـورۇۋەتـتى. بېيجىڭ ئۆزىنـىڭ دەل جـايـىغـا زەربه 

بېرىش ئـىقـتىدارىنـى ئـاشۇرۇش ئۈچۈن جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدا نهچـچه ئـون كۋادرات كـىلـومېتىرلـىق ھهربـىي 

بـازا قۇرۇۋاتـقانـدا، ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـى قـوزغـىالڭچىالرغـا قـارشـى تۇرۇپ، ئـاددىي بـومـبىالرنـى چۇۋۇش 

ھهلهكچىلىكىدە يۈردى. 

شـى جـىنـپىڭ ۋە ئۇنـىڭدىن ئـىلـگىرىكـى خـىتـاي رەھبهرلـىرىنـىڭ خـىتـايـنىڭ تهسـىرىنـى تهدرىجـىي ئـاشۇرۇپ، 

خهلـقئارا قـائـىدىلهرنـى ئـىنـاۋەتسـىزلهشـتۈرۈپ، خهلـقئارا تهشـكىالتـالرنـى ئۆز يېنىغـا تـارتـىپ، كـونـتروللۇقـىدىكـى 

زېمىنـالرنـى كېڭهيـتهلـىشـىگه ئـافـغانـىسـتان ئۇرۇشـى قـىسـمهن سهۋەب بـولـغان. ئهمـما، بۇالر (يهنـى خـىتـايـنىڭ 

يۇقـىرىدا قهيـت قـىلـىنـغان ئۇتۇقـلىرى) ئـامېرىكـا ئۇالرنـى تـوسۇش ئۈچۈن ھېچقانـداق ئهمهلـىي تهدبـىر 

قـولـالنـمىغـانـدا يۈز بهرگهن. نۇرغۇن جهھهتـلهردىن ئېيتقانـدا، بۇ پهقهت تـاسـادىپـىي تهلهيـنىڭ مهھسۇلـى، 

خاالس. 

ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئۇرۇشـنىڭ ئـاخـىرلـىشـىشـى بـىلهن (خـىتـاي ئۆز پـىالنـلىرىنـى تـوسقۇنسـىز ئـىشـقا 

ئـاشۇرىدىغـان، ت) بۇ يـاخشـى كۈنـلهر (خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى ئۇنـى «مۇھىم ئـىسـتراتېگىيـىلـىك پۇرسهت 

دەۋرى» دەپ ئـاتـايـدۇ) تۇيۇقسـىزال ئـاخـىرلـىشـىشـى مۇمـكىن. دەرۋەقه، ئۆتـكهن ئـون يـىلـدا ئـافـغانـىسـتانـدىكـى 

ئۇرۇش داۋامـالشـقان بـولسـىمۇ، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتلىرى ئـاسـىيـادىكـى رىقـابهتـكه قـايـتىشـقا ئۇرۇنۇپ كهلـدى. بـاراك 

ئـوبـامـا 2011 - يـىلـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـاسـاسـىي دىقـقىتـىنـى ئـاسـىيـاغـا قـارىتـىدىغـانـلىقـىنـى ئېالن قـىلـدى. دونـالـد 

ترامپنىڭ دۆلهت بىخهتهرلىك گۇرۇپپىسىمۇ خىتاي بىلهن بولغان رىقابهتنى ئهڭ مۇھىم ئورۇنغا قويدى. 

ئهمـما، ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـىنـىڭ «گۈلـدۈرى بـار، يـامغۇرى يـوق» بـولۇپ كهلـدى. ئـافـغانـىسـتانـدىن 

ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈش شۇنـى ئـىسـپاتـاليـدۇكـى، بـايـدېن ھهقـىقهتهن ئۆزىنـىڭ دۆلهت بـىخهتهرلـىك كۈنـتهرتـىپـىنـى 

قـايـتىدىن تهڭشهۋاتـىدۇ، ئۇ ھهتـتا «خـىتـاي بـىلهن بـولـغان ئـىسـتراتېگىيـىلـىك رىقـابهتـكه تـاقـابـىل تۇرۇش 

ئۈچۈن، بـارچه كۈچـنى مهركهزلهشـتۈرۈپ، ئـامېرىكـانـىڭ يـادرولۇق كۈچـىنـى زورايـتىش»نـى ئـافـغانـىسـتانـدىن 

چېكىنىشتىكى سهۋەبلهرنىڭ بىرى سۈپىتىدە كۆرسهتتى. 

ۋەھالهنـكى، بۇ خـىل قـايـتا تهڭشهش خېلى بهكـال كېچىكـىپ كهتـتى. خـىتـايـنىڭ جهنۇبـىي خـىتـاي 

دېڭىزىدىكـى كېڭىيـىشـى ۋە ھهربـىيـلىشـىشـى، ھىنـدىسـتان بـىلهن بـولـغان ئهجهلـلىك تـوقۇنۇشـى، خـوڭكوڭدىكـى 

بـاسـتۇرۇشـلىرى ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـاسـتۇرۇشـلىرىنـىڭ ھهمـمىسـى خـىتـايـنىڭ بـارغـانسېرى ئۆزىگه 

ئـىشـىنـىپ، كۆرەڭلهپ كېتىۋاتـقانـلىقـىنـىڭ ئـاالمهتـلىرىدۇر. بـولۇپمۇ، خـىتـايـنىڭ تهيۋەن ئهتـراپـىدىكـى ھهربـىي 

پـائـالـىيهتـلىرى شـىددەت بـىلهن ئـاشـتى. 2020 - يـىلـى، خـىتـايـنىڭ تهيۋەنـنىڭ ھاۋا بـوشـلۇقـىغـا تـاجـاۋۇز قـىلـىپ 
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كـىرىش قېتىم سـانـى رېكورت يـاراتـتى. ئۇنـىڭ ھهربـىي مـانېۋىرلـىرىنـىڭ مۇرەكـكهپـلىكـى ۋە كۆلـىمـىمۇ بـارغـانسېرى 

ئـاشـتى. شـى جـىنـپىڭنىڭ يېقىنـقى ئـاگـاھالنـدۇرۇش (ئهمهلـىيهتـته تهھدىت)لـىرى ھهربـىي كۈچ كۆرسـىتـىش 

جهھهتـتىكـى بۇ خـىل كۆرەڭلىكـكه يـانـدىشـىپـال كهلـدى. ئۇ خـىتـايـنى بـوزەك قـىلـماقـچى بـولـغان ھهر قـانـداق 

چهتـئهل كۈچـلىرىنـىڭ «بېشى يېرىلـىپ، يۈز - كۆزى قـانـغا بـويـىلـىدىغـان»لـىقـىنـى، «تهيۋەن مۇسـتهقـىلـلىقـى» 

ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ھهر قانداق ئۇرۇنۇشنىڭ «قهتئىي بىتچىت قىلىنىدىغان»لىقىنى ئېيتتى. 

ئـامېرىكـا تهيۋەنـگه قـارىتـا «ئـىسـتراتېگىيهلـىك مۈجـمهلـلىك»، يهنـى تهيۋەنـنى خـىتـايـنىڭ ھۇجۇمـىدىن 

قـوغـداش تـوغـرىسـىدا ئېنىق ۋەدە بهرمهسـلىك سـىيـاسـىتـىنـى قـولـلىنـىپ كهلـدى. نۆۋەتـتىكـى جـىددىي ۋەزىيهتـته، 

ئـامېرىكـانـىڭ تهدبـىر بهلـگىلـىگۈچـىلـىرى ۋە مۇتهخهسسـىسـلىرى ئـامېرىكـانـىڭ تهيۋەنـگه بهرگهن ۋەدىسـىنـى تېخىمۇ 

ئىـشهنچلـىك قىـلىـش ھهمدـە خىـتاـيغـا قاـراتقـان ھهربىـي تهھدىتىـنىـ ئاـشۇرۇش توـغرـسىـدا جىـددىي كاـلال 

قـاتۇرۇۋاتـىدۇ. يېقىنـدا تهيۋەنـگه 750 مـىلـيون دولـالرلـىق قـورال سېتىش تـوغـرىسـىدىكـى تهكـلىپ مهزكۇر 

ئۇرۇنۇشـالرنـىڭ بـىر قـىسـمىدۇر. بۇنـىڭدىن سـىرت، تهيۋەن دېموكـراتـىك ئهلـلهر بـاشـلىقـلىرى يـىغـىنـىغـا قـاتـنىشـىشـقا 

تهكلىپ قىلىندى، بۇنىڭمۇ بېيجىڭنى غهزەپلهندۈرۈشى شهكسىز. 

بهزىلهر ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈشـى ئـامېرىكـانـىڭ تهيۋەنـگه يـاردەم 

بېرىدىغـانـلىقـى تـوغـرىسـىدىكـى سـىگـنالـلىرىغـا سهلـبىي تهسـىر كۆرسهتـتى، دەپ قـارىمـاقـتا. يۈزەكـى قـارىغـانـدا، 

ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈشـى خـىتـايـنىڭ (تهيۋەنـنى) «قـورالـلىق بـىرلـىكـكه كهلتۈرۈش» 

پـىالنـى ئۈچۈن يـاخشـى ئـىشـتهك كۆرۈنـىدۇ. خـىتـايـنىڭ مـىلـلهتـچى گېزىتـى «يهر شـارى ۋاقـىت گېزىتـى»مۇ دەل 

مۇشۇ خـىل ئـىدىيهنـى بـازارغـا سېلىپ، «ئـامېرىكـا ئـىلـگىرى ۋېيتنامـنى، ھازىر ئـافـغانـىسـتانـنى تـاشـلىۋەتـكهنـدەك، 

تهيۋەندىنمۇ ۋاز كېچىدۇ» دەپ جار سالماقتا. 

ھالبۇكـى، ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈشـى خـىتـايـنى ئۆز (ئـىشـغالـىيـىتـى ئـاسـتىدىكـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتان) چېگراسـى يېنىدا بـىخهتهرلـىك مهسـىلـىسـىگه دۇچـار قـىلـدى، بۇ خـىتـايـنىڭ پۈتۈن كۈچـىنـى 

ئـامېرىكـا بـىلهن بـولـغان رىقـابهتـكه مهركهزلهشـتۈرۈشـىگه پۇتـلىكـاشـاڭ بـولۇشـى مۇمـكىن. بېيجىڭنىڭ يهرشـارى 

مهنـپهئهتـىنـى قـوغـداش ئـىسـتراتېگىيـىسـى بـىر تهرەپـتىن سـاھىبـخان دۆلهتـنىڭ بـىخهتهرلـىك قـىسـىمـلىرى ۋە شهخسـىي 

بـىخهتهرلـىك ھۆددىگهرلـىرىگه تـايـىنـىش، يهنه بـىر تهرەپـتىن بـاشـقا دۆلهتـلهرنـىڭ مهۋجۇت ھهربـىي كۈچـىدىن 

پـايـدىلـىنـىشـتۇر. تهھلىلـچىلهر «خـىتـاي ئـامېرىكـاغـا ئـوخـشاش ئۆزىنـىڭ چهتـئهلـدىكـى مهنـپهئهتـىنـى ئۆز ھهربـىي 

كۈچـى ئـارقـىلـىق قـوغـدىمـاسـلىقـى مۇمـكىن» دەپ يهكۈن چـىقـىرىشـتى. چۈنـكى، بېيجىڭ ۋاشـىڭتون سـادىر قـىلـغان 

«تـاشـقى سـىيـاسهت نـىشـانـىنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇشـتا، چهتـئهلـلهردە ھهربـىي مۇداخـلىگه زىيـادە تـايـىنـىپ قېلىش»تـىن 

ئىبارەت خاتالىقالرنى تهكرارلىماسلىققا تىرىشىۋاتقاندەك قىلىدۇ. 

نۆۋەتـته، ئـافـغانـىسـتانـدا ئـىشهنچـلىك خهۋپسـزلـىك كۈچـلىرى يـوق. شۈبھىسـىزكـى، خـىتـايـنىڭ زور 

ئـىقـتىسـادىي ۋە سـودا مهنـپهئهتـى بـار بۇ رايـونـدا مۇقـىمسـىزلـىق تېخىمۇ ئهۋجـىگه چـىقـىدۇ. خـىتـاي رەھبهرلـىرى 
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يهنه ئـافـغانـىسـتانـدىكـى تـوقۇنۇشـنىڭ چېگرا ھالـقىپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كېڭىيـىشـىدىنمۇ ئهنسـىرەيـدۇ. 

بېيجىڭنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى باستۇرمىچىلىقلىرى خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ ئهيىبلىشىگه ئۇچرىدى. 

ئهمهلـىيهت شۇكـى، ئـامېرىكـا ئـافـغانـىسـتانـدا نۇرغۇن كـىشـىلهر ئـويـلىغـانـدىن خېلى بهكـال ئۇزۇن تۇردى. بۇ 

خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـانـىڭ تهيۋەن كـرىزىسـىدا قـانـداق تهدبـىر قـولـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى تـوغـرا مۆلـچهرلـىشـىگه تـوسقۇنلۇق 

قـىلـىدۇ، چۈنـكى بېيجىڭ دائـىرىلـىرى ئـومۇميۈزلۈك ھالـدا «سـومـالـىدىكـى ئـاچـچىق سهرگۈزەشـته ۋاشـىڭتونـنىڭ 

تهيبېيگه ياردەم بېرىشىگه توسقۇنلۇق قىلىدۇ» دەپ قارايدۇ. 

ئهمـما ئـامېرىكـانـىڭ ئـافـغانـىسـتان ۋە ئـىراقـقا ئـارىلـىشـىشـى بۇ خـىل پهرەزلهرگه قـارىتـا گۇمـان پهيـدا قـىلـدى. 

تهيۋەنـنىڭ راۋۇرۇس چـوڭ كۆلهمـلىك ئـىقـتىسـادى ۋە يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سـاھهسـى بـار، بۇ ئـامېرىكـا ئۈچۈن 

ئـىنـتايـىن مۇھىم ئـىسـتراتېگىيـىلـىك ئهھمىيهتـكه ئـىگه. ئـامېرىكـانـىڭ شهرقـىي ئـاسـىيـادىكـى كۈچـى ۋە نـوپۇزى 

ئۇنـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىغـا ۋە بۇ رايـونـدىكـى ھهربـىي بـازىلـىرىغـا، شۇنـداقـال ئـامېرىكـانـىڭ «بـىرىنـچى نـومۇرلۇق 

بـىخهتهرلـىك ھهمـراھى»لـىقـتىن ئـىبـارەت تېخىمۇ كهڭ رولـىغـا بـاغـلىق. ئهگهر تهيۋەن خـىتـايـنىڭ ھۇجۇمـىغـا 

ئۇچـرىسـا، ئـامېرىكـانـىڭ ئـىتـتىپـاقـداشـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان نۇرغۇن دۆلهتـلهر بۇنـى خـىتـاي بېكىتـكهن دۇنـيا 

تهرتـىپـىنـىڭ يېتىپ كهلـگهنـلىكـىنـىڭ بهلـگىسـى، دەپ قـارايـدۇ. بۇنـىڭغا سېلىشـتۇرغـانـدا، ئـافـغانـىسـتانـنىڭ 

ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئهھمىيـىتـى ئۇنـچه زور ئهمهس، ئهمـما ئـامېرىكـا (ئـىسـتراتېگىيهلـىك ئهھمىيـىتـى ئۇنـچه زور 

بولمىغان) مۇشۇ يهردىمۇ يىگىرمه يىل تۇردى. 

بۇ بېيجىڭنىڭ تهيۋەنگه قاراتقان ھهر قانداق سۇيىقهستىگه قارىتا ياخشىلىقتىن دېرەك بهرمهيدۇ. 

دەرۋەقه، تهيۋەنـنىڭ خـىتـاي چـوڭ قۇرۇقلۇقـى بـىلهن بـولـغان ئـارىلـىقـىنـى ئـويـالشـقانـدا، خـىتـايـنىڭ 

جۇغـراپـىيهلـىك ئهۋزەلـلىكـتىن نهپ ئـالـىدىغـانـلىقـى، بېيجىڭنىڭ قـورال - يـاراغ ئـىسـكىالتـىنـىڭ تهيۋەنـنىڭكىگه 

قـارىغـانـدا مـول ئـىكهنـلىكـىمۇ راسـت. ئـامېرىكـانـىڭ يهنه بـىر قېتىمـلىق سـىرتـقى مۇداخـىله جهھهتـته دۆلهت 

ئـىچـىدىن ئېرىشـىدىغـان قـولـلىشـىغـا سېلىشـتۇرغـانـدا، خـىتـاي (تهيۋەن بـىلهن بـولغۇسـى) ھهر قـانـداق تـوقۇنۇشـتا 

دۆلهت ئىچىدە تېخىمۇ كۆپ قولالشقا ئېرىشىشى مۇمكىن. 

لېكىن، ئهگهر خـىتـايـنىڭ بـوغۇز ھالـقىغـان ئۇرۇشـتا غهلـىبه قـىلـىشـتىن تهمهسـى بـار بـولـسا، خـىتـاي 

ئـارمـىيـىسـى چـوقۇم تېزدىن ھهرىكهتـكه ئۆتۈپ، ئـامېرىكـاغـا ئـىنـكاس قـايتۇرغۇدەك ۋاقـىت بهرمهسـلىكـى كېرەك. 

خـىتـاي پـىالنـلىغۇچـىالر ئۇرۇشـنىڭ ۋاقـتى ئۇزارغـانسېرى، ئـامېرىكـانـىڭ ئهۋزەلـلىكـىنـىڭ شۇنـچه چـوڭ 

بـولـىدىغـانـلىقـىنـى يـاخشـى بـىلـىدۇ. خـىتـايـنىڭ ئـىشـلهپـچىقـىرىش ۋە يـاسـىمـىچـىلـىق مهركهزلـىرى بـىردەك ئـامېرىكـانـىڭ 

ھۇجۇم نـىشـانـىغـا ئـايـلىنـىشـى مۇمـكىن، ئهمـما ئـامېرىكـا تۇپـراقـلىرى بـولـسا نـىسـبهتهن بـىخهتهر، خـىتـايـنىڭ 

ئـادەتـتىكـى قـورالـالر بـىلهن ئـامېرىكـاغـا ھۇجۇم قـىاللـىشـى قـىيـىن. خـىتـاي (ئـامېرىكـاغـا قـارىغـانـدا) تـاشـقى نېفىت ۋە 

تهبـىئـىي گـاز مهنـبهسـىگه تېخىمۇ بهكـرەك تـايـىنـىدۇ، شۇڭا ئـامېرىكـا بۇ تهمـىنـات مهنـبهلـىرىنـى ئۈزۈۋەتـسه، خـىتـاي 

ئاسانال بۇنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ. 
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يهنه كېلىپ، خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادى تېخىمۇ چـوڭ زىيـانـغا ئۇچـرايـدۇ. (مهزكۇر بـولغۇسـى) ئۇرۇش 

ئـاسـىيـادا ئېلىپ بېرىلـىدىغـان بـولـغاچـقا، ئۇ يهردىكـى سـودىنـىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشـى مۇقهررەر. بۇ ئـامـىلـالرنـىڭ ئۆز 

كۈچـىنـى كۆرسـىتـىشـى ئۈچۈن، ئـامېرىكـا (ئـافـغانـىسـتانـدىكـىدەك) يـىگـىرمه يـىل ئهمهس، پهقهت ئـازغـىنه مۇددەت 

بهرداشلىق بهرسىال كۇپايه. 

9 – ئـايـنىڭ 9 – كۈنـى، بـايـدىن بـىلهن شـى جـىنـپىڭ تېلېفونـدا پـاراڭالشـقانـدا، ئـىكـكىال تهرەپ بۇ 

ئـاسـاسـلىق پـايـدا - زىيـان مهسـىلـىسـىنـى پۇرىتـىپ ئۆتـتى، شۇنـداقـال ئـىكـكى تهرەپ يهنه «ئـىكـكى تهرەپـنىڭ 

رىقـابهتـنىڭ تـوقۇنۇشـقا ئـايـلىنـىپ كهتـمهسـلىكـىگه كـاپـالهتـلىك قـىلـىش جهھهتـتىكـى مهسـئۇلـىيـىتـىنـى مۇزاكـىرە 

قىلدى» (ئاقساراي ئېالن قىلغان نۇسخا). 

خـىتـاي رەھبهرلـىرى بـايـدىن ھۆكۈمـىتـى بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـنىڭ جـىددىيـلىشـىدىغـانـلىقـىنـى مۆلـچهرلهپ 

بـولـدى. ھازىر ئۇالر دۇچ كېلىۋاتـقان رېئالـلىق شۇكـى، ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ (تهيۋەنـگه قـىلغۇسـى) ھۇجۇمـىغـا 

تـاقـابـىل تۇرۇشـنى خـالـىشـى ھهمـدە بۇنـىڭغا قـادىر بـولۇشـى ـــ ھهتـتا بۇ ئۇرۇشـتىن دېرەك بهرگهن تهقـدىردىمۇ 

ـــ مۇمكىن. 

شۇڭالشـقا، گهرچه ئـافـغانـىسـتانـدىكـى ئۇرۇشـنى ئـاخـىرالشـتۇرۇشـقا قـارشـى تۇرۇشـقا تۈرلۈك سهۋەبـلهر بـولۇشـى 

مۇمـكىن بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـافـغانـىسـتانـدىن ئهسـكهر چېكىنـدۈرۈشـنىڭ خـىتـايـنىڭ تهيۋەن تـوغـرىسـىدىكـى تۇتۇمـىغـا 

بولغان تهسىرى مهزكۇر سهۋەبلهرنىڭ بىرى ئهمهس ھهم ئۇنداق بولماسلىقى كېرەك. 

ئىنگىلىزىچىدىن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://cn.nytimes.com/opinion/20210914/china - taiwan - afghanistan/dual/ 
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مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

ھهدىس ھهققىده بايانالر  
ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز



ھهدىس ھهققىدە بايانالر 

ھاجى ئهكبهر مۇھهممهدنىياز 

ئـالـدىنـقى قـىسـىمـدا تـارىخـىي تهرتـىپ بـويـىچه ئـىسـالمـىيهت تـارىخـىدىكـى سهھىھ ھهدىس شهرىپـلهر تـوپـالنـغان 

ئـانـا كـىتـابـالر ئـىچـىدە فـىقھى تهرتـىپ بـويـىچه تـوپـالنـغان تۇنـجى مۆتـىۋەر ھهدىس كـىتـابـى «مۇۋەتـتا» ۋە ئۇنـىڭ 

ئـاپـتورى ئـىمـام مـالـىك ئـىبـنى ئهنهسـنىڭ ئـىلـمىي ھايـاتـى بـىلهن قـىسـقىچه تـونۇشۇپ چـىقـقان ئـىدۇق. ئهمـدى بۇ 

سـانـدا «مۇۋەتـتا»دىن بـاشـقا مۆتـىۋەر ۋە نـوپۇزلۇق ھهدىس كـىتـابـلىرى ۋە ئۇنـىڭ ئـاپـتورلـىرى بـىلهن قـىسـقىچه 

تونۇشۇپ چىقىمىز.  

1. ئىمام ئهھمهدنىڭ «مۇسنهد ئىمام ئهھمهد» ناملىق كىتابى :  

ھىجـرىيه ئـىكـكىنـچى ئهسـىرنـىڭ بېشىدا بـاشـالنـغان ھهدىسـلهرنـى تـوپـالش ۋە ئـايـرىش، ھهدىس تهلـىم 

ئـالـغانـالرنـى ئۇنـىۋېرسـال بـاھاالش ۋە تهنـقىدلهشـنى ئـاسـاس قـىلـغان ئـىلـمىي ھهرىكهت بـىر ئهسـىردىن كېيىن 

ئۈنۈمـىنـى كۆرسهتـتى. نهتـىجـىدە ھىجـرىيه ئۈچـىنـچى ئهسـىر كـىرىشـى بـىلهنـال، ئـىسـالم دۇنـياسـىدا تـا ھازىرغـىچه 

نـوپۇزىنـى ۋە قـىمـمىتـىنـى سـاقـالپ كهلـگهن مۆتـىۋەر كـىالسسـىك ھهدىس كـىتـابـلىرى ئـارقـا - ئـارقـىدىن مهيـدانـغا 

كهلدى. ئىمام ئهھمهدنىڭ «مۇسنهد» ناملىق كىتابى ئهنه شۇ نوپۇزلۇق ئانا كىتابالردىن بىرى ئىدى.  

ئـىمـام ئهھمهد ئـىبـنى ھهنـبهل مهشھۇر ئـىسـالم ئۆلـىمـالـىرىنـىڭ بـىرى بـولۇپ، ئۇنـىڭغا شهيخۇل ئـىسـالم 

(ئـىسـالم پهنـلىرىدە كـامـالهتـكه يهتـكهن مۇنهۋۋەر ئـالـىم) ئۇنۋانـى بېرىلـگهن. ئۇ فـىقھى، ھهدىس ۋە ئـىسـالم 

قـانۇنشۇنـاسـلىقـىدا كـامـالهتـكه يهتـكهن مهشھۇر ئـىمـام ئـىدى. ئهمهلـىيهتـته، ئۇ سۈنـنىي مهزھىپـىدىكـى تۆت چـوڭ 

مهزھهپـنىڭ بـىرى بـولـغان «ھهنـبهلـى مهزھىپـى»نـىڭ پېشۋاسـى ئـىدى. ئـوخشـىمـىغـان مهنـبهلهرگه قـارىغـانـدا، 

ئىمام ئهھمهد ئۆمرىدە بهش قېتىم مهككىگه بېرىپ ھهج قىلغان.  
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 ئهرەبـچه مهنـبهلهرگه كۆرە، ئـىمـام ئهھمهد ئـىراقـتىكـى بـاغـداتـتا تۇغۇلۇپ چـوڭ بـولـغان. بـىراق بـاشـقا 

مهنـبهلهردە ئۇنـىڭ خـوراسـانـدا تۇغۇلـغانـلىقـى ۋە شۇ يهرنـىڭ ئـاھالـىسـىگه سـىڭىشـىپ كهتـكهن ئهرەب نهسـىلـلىك 

كـىشـى ئـىكهنـلىكـى بـايـان قـىلـىنـغان. ئۇ ھىجـرىيه 164-يـىلـى (مـىالدىيه 780-يـىلـى نـويـابـىر) رەبـىئۇل ئهۋۋەل 

ئېيىنـىڭ بېشىدا تۇغۇلـغان. ئۇنـىڭ دادىسـى مۇھهمـمهد ئـوتتۇز يـاشـتا ۋاپـات بـولـغان. نهتـىجـىدە ئـىمـام ئهھمهد 

كـىچـىكـال يېتىم بـولۇپ چـوڭ بـولـغان. بۇ ئۇنـىڭ كـىچـىكـىدىن بـاشـالپ ئۆزىگه تـايـىنـىدىغـان ۋە ئۆز ئـالـدىغـا 

مۇسـتهقـىل ئـىش كۆرەلهيـدىغـان ئېسىل خـاراكتېرىگه ۋە جـاپـا - مۇشهقـقهتـلهرگه تـىز پۈكـمهس ئهزىمهت بـولۇپ 

يېتىلىشىگه ئاساس سالغان.  

ئـىمـام ئهھمهد مـول بـىلـىمـى ۋە كۈچلۈك ئهسـته تۇتۇش قـابـىلـىيـىتـى بـىلهن ئۆز دەۋرىدە ئـاالھىدە 

تـونۇلـغان. ئۇ زىيـادە زاھىدلـىقـى، قـالـتىس تهقۋادارلـىقـى، سهۋرچـانـلىقـى، كهڭ قـورسـاقـلىقـى، ھهقـىقهتـنى قـورقـماي 

سۆزلهش ۋە ھۆكۈمـرانـالرغـا كهسـكىن نهسـىھهت قـىلـىش مهشھۇر بـولـغان. ئۇ ئـالـالھ يـولـىدا ھهر قـانـداق نـوپۇزدار 

ئهيـىبـلىگۈچـىنـىڭ مـاالمـىتـىدىن قـىلـچه قـورقـمىغـان. بۇ خـاراكتېرى ئۇنـى چـارەك ئهسـىر ئـادەم تهسهۋۋۇر قـىلغۇسـىز 

زىيانكهشلىكلهرگه دۇچار قىلغان. ئهمما ئۇ قىلچه ئۆزىنى تاشلىۋەتمىگهن.  

ئـىمـام ئهھمهد ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى خهلـىپه ئهلـمهئمۇن دەۋرىدە ئـابـباسـىيـالر دەۋرىدە يۈز بهرگهن «قۇرئـان 

مهخـلۇقمۇ ئهمهسمۇ؟» تېمىسـىدىكـى پـىتـنه - پـاسـاتـالر نهتـىجـىسـىدە تـارتـقان ئـازابـلىرىغـا سهۋر قـىلـغانـلىقـى بـىلهن 

داڭق چـىقـارغـان. بۇ پـىتـنه ئهلمۇئـتهسـىم ۋە ئۇنـىڭدىن كېيىنـكى ئهلۋاسـىقـقىچه داۋام قـىلـغان. مهزكۇر خهلـىپـىلهر 

ۋە ئۇالرنـى مـايـىل قـىلـىۋالـغان مۇئـتهزىله مهزھىپـىنـىڭ قـارىشـىچه «قۇرئـان مهخـلۇق» ئـىدى. ئهمـما ئـىمـام ئهھمهد 

ۋە ئهھلى سۈنـنهت ۋەلـجامـائهنـىڭ بـاشـقا ئـالـىمـلىرى بۇ بـىدئهت سۆزگه قـوشۇلـمىغـان. شۇڭا ئـىمـام ئهھمهد 

تۈرمـىگه تـاشـالنـغان. گهرچه ئۇ قـىيـنالـغان ۋە قـىيـىن قـىسـتاقـقا ئېلىنـغان بـولسـىمۇ، سهۋرچـان بـولۇپ، ھهق 

سۆزىدىن قـىلـچه يـانـمىغـان. كېيىنـچه ئۇ خهلـىپه ۋاسـىق بـىلـالھ دەۋرىدە تۈرمـىدىن قـويۇپ بېرىلـگهن. ئهمـما 

ۋاسـىق ئۇنـى ھهدىس ئۆگـىتـىش، تۈرلۈك ئـوقۇ - ئـوقۇتۇش، ھهتـتا كـىشـىلهر بـىلهن كۆرۈشۈش قـاتـارلـىق 

ئـىشـالردىنمۇ چهكـلىگهن. ئـاخـىرىدا ئهلمۇتهۋەكـكىلـگه خهلـىپـىلـىك نېسىپ بـولـغانـدا، بۇ پـىتـنىگه پۈتۈنـلهي 

خـاتـىمه بېرىلـگهن. تـولـىمۇ ئهپسۇس، بۇ ۋاقـىتـتا ئـىمـام ئهھمهد ئـالـلىبۇرۇن يـاشـىنـىپ، ئـاجـىزالپ كهتـكهنـىدى. 

شۇنـداق بـولسـىمۇ ئـىمـام ئۆمـرىنـىڭ ئـاخـىرقـى يهتـته يـىلـىنـى بۇرۇنـقىدەكـال ئـوقۇ - ئـوقۇتۇش بـىلهن ئهھمىيهتـلىك 

ئۆتكۈزگهن.  

مۇسـنهدۇ ئهھمهد (م$سند اإلم$ام أح$مد ب$ن ح$نبل)، مهشھۇر تۆت مهزھهبـنىڭ بـىرى بـولـغان ھهنـبهلـىي 
مهزھىپـىنـىڭ ئـىمـامـى بۈيۈك مۇھهددىس ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ ئهھمهد ئـىبـنى مۇھهمـمهد ئـىبـنى ھهنـبهل ئهشـشهيـبانـىي 
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ئهلـمهرۋەزىي (ھ. 164 – 241 / م. 780 – 855) تهرىپـىدىن ئـوغـلى ئـابـدۇلـالھقا سۆزلهپ بېرىلـىپ، شۇ 

ئوغلى تهرىپىدىن يېزىلىپ رەتلهنگهن چوڭ ھهجىملىك ھهدىس توپلىمىدۇر.  

ھهدىسـلهر رىۋايهت قـىلغۇچـى سـاھابـىگه ئـاسـاسهن جهمـلهنـگهن «مۇسـنهد» شهكـلىدە تۈزۈلـگهن بۇ ئهسهردە 

سـاھابـىلهرنـىڭ ئـىسـىمـلىرى ئېلىپـبه تهرتـىپـى بـويـىچه تـىزىلـغان بـولـماسـتىن، بهلـكى ئـالـدى بـىلهن خۇلهفـائـى 

راشـىدىن (تـوغـرا يـولـغا يېتهكـلىگۈچـى تۆت خهلـىپه)، ئـانـدىن ئهشهرەئـى مۇبهشـشهرە (جهنـنهت بـىلهن خۇش 

بېشارەت بېرىلـگهن سـاھابـىلهر)، ئـانـدىن ئهھلى بهيـتتىن بـاشـالپ مۇئهيـيهن تهرتـىپـته يېزىلـغان. ئـىمـام ئهھمهد 

ئهسهردە ھهدىس تهھسىل قـىلـىش بـىلهن ئۆتـكهن 61 يـىلـلىق ئۆمـرىدە 283 ئۇسـتازىدىن ئـاڭالپ تـوپـلىغـان، 904 

سـاھابـىدىن كهلـگهن «سهھىھ»، «ھهسهن» ۋە ئـاز بـىر قـىسـمى «زەئـىف» دەرىجـىدىكـى 30 مـىڭغا يېقىن 

(تهكرارالنغانلىرى بىلهن 40 مىڭ) ھهدىسنى تالالپ كهلتۈرىدۇ.  

ئهسهرنـى تهھقىقـلهپ نهشـرگه تهيـيارلـىغـان شهيـخ شۇئهيـب ئـارنـاۋۇت بـاشـچىلـىقـىدىكـى ئـىلـمىي گۇرۇپـپا 

تهرىپـىدىن بېكىتـىلـىشـىچه، ئۇنـىڭدىكـى ھهدىسـلهرنـىڭ سـانـى 27 مـىڭ 679 «مهرفۇئ» (ئـىنـتايـىن ئـاز بـىر قـىسـمى 

«مهۋقۇف» ۋە «مهقتۇئ») ھهدىس، بۇنـىڭ ئـىچـىدە ئـىمـام ئهھمهدنـىڭ ئـوغـلى قـوشۇپ قـويـغىنـى 642 

ھهدىسـتۇر. ئهڭ بۈيۈك ھهدىس تـوپـلىمـى ۋە خهزىنـىسـى بـولـغان بۇ كـاتـتا ئهسهرنـىڭ مۇكهمـمهل نهشـرى شهيـخ 

شۇئهيـب ئـارنـاۋۇت بـاشـچىلـىقـىدىكـى ئـىلـمىي گۇرۇپـپا تهرىپـىدىن 2001 - يـىلـى بېيرۇتـتا 50 تـوم ھالـىتـىدە نهشـر 

قـىلـىنـغانـلىقـى مهلۇم. ئـىمـام ئهھمهد ئۈچ ئـوغـلىغـا بۇ ھهقـته مۇنـداق دېگهن :«مهن بۇ كـىتـابـىمـدىكـى ھهدىس 

شهرىپـلهرنـى 750 مـىڭ ھهدىس ئـىچـىدىن تـالـالپ يېزىپ چـىقـتىم. مۇسۇلـمانـالر ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ 

ھهدىسلىرى ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالسا مۇشۇ كىتابقا مۇراجىئهت قىلسۇن».  

2. مهشھۇر ھهدىس دەستۇرى «سهھىھۇل بۇخارى» 

ھهدىس شهرىپـلهر قـاتـتىق تهكشۈرۈش ۋە تـالـالش نهتـىجـىسـىدە خـاتـىرىلهنـگهن ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك ھهدىس 

كـىتـابـلىرى ئـىچـىدە ئـالـته ئـانـا كـىتـاب ئهڭ نـوپۇزلۇق ۋە مۆتـىۋەر بـولۇپ، بۇ كـىتـابـالر نـوپۇزى ۋە تهسـىرى 

بـويـىچه رەت تهرتـىپ بـىلهن «سهھىھۇل بۇخـارى»، «سهھىھ مۇسـلىم»، «جـامـىئۇت تـىرمـىزى»،«سۇنهن ئهبۇ 

داۋۇد»، «سۇنهن نهسهئـى» ۋە «سۇنهن ئـىبـنى مـاجه» دىن ئـىبـارەت. بهزى مۇھهددىس ئـالـىمـالر «سۇنهن 

ئـىبـنى مـاجه» نـىڭ ئـورنـىغـا ئـىمـام مـالـىك ئـىبـنى ئهنهس رەھىمهھۇلـالھنىڭ «ئهل مۇۋەتـتا» نـامـلىق كـىتـابـىنـى 

قـويۇشـقان. ئۇالرنـىڭ ئـارىسـىدا «سهھىھۇل بۇخـارى» ئهڭ سهھىھ، ئهڭ نـوپۇزلۇق كـىتـاب بـولۇپ ھېسابـلىنـىدۇ. 

شۇنداقال ئۇ قۇرئان كهرىمدىن قالسىال ئهڭ ئىشهنچىلىك دەستۇر دەپ قارىلىدۇ.  
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«سهھىھۇل بۇخـارى» (ص$$$حيح ال$$$بخاري)»، مهشھۇر ھهدىس ئـالـىمـى، ھهدىس ئـىلـمىدە «ھهدىس 

ئـىلـلهتـلىرىنـىڭ دوختۇرى»، «ئهمـىرۇل مۇئـمىنـىن» دەپ نـام ئـالـغان مۇھهددىسـلهر سهردارى ئـىمـام بۇخـارى (ھ. 

194 – 256 / م. 810 – 870) نــىڭ «سهھىھۇلبۇخــارى» نــامــى بــىلهن مهشھۇر، (سهھىھۇل بۇخــارى ۋە 

سهھىھۇل مۇسـلىمـدىن ئـىبـارەت) ئهڭ ئـىشهنچـلىك ئـىكـكى سهھىھ ھهدىسـلهر تـوپـلىمـىنـىڭ بـىرىنـچىسـى بـولۇپ، بۇ 

كـىتـابـنىڭ تـولۇق ئـىسـمى «ئهلـجامـىئۇس سهھىھ (اجل$ام$ع امل$سند ال$صحيح اخمل$تصر م$ن أم$ور رس$ول اهلل ص$لى اهلل 

ع$ليه وس$لم وس$ننه وأي$ام$ه)»دۇر. جـىمـى ئـالـىمـالر ئـالـالھنىڭ كـىتـابـى «قۇرئـان كهرىم»دىن قـالـسا، ئهڭ سهھىھ 
كـىتـابـنىڭ «سهھىھهيـن» (سهھىھۇل بۇخـارى ۋە سهھىھۇل مۇسـلىم)، «سهھىھهيـن»نـىڭ ئهڭ سهھىھى «سهھىھۇل 

بۇخـارى» ئـىكهنـلىكـىدە بـىرلـىكـكه كهلـگهن. ئـىمـام بۇخـارى مهزكۇر كـىتـابـىدا ئهقـىدە، ئهھكام، تهپسـىر، تـارىخ، 

جـىھاد، ئهدەپ - قـائـىدە ۋە پهزىلهتـلهرگه ئـاالقـىدار ئهڭ سهھىھ ھهدىسـلهرنـى 600 مـىڭغا يېقىن ھهدىسـتىن 

تـالـالپ تـوپـلىغـان. ئـىمـام بۇخـارى بۇ كـىتـابـىغـا تـالـلىغـان سهھىھ ھهدىسـلهرگه قـاتـتىق شهرتـلهرنـى قـويـغان ۋە 

ھهربـىر ھهدىس ئۈچۈن ئـىكـكى رەكـئهت نـامـاز ئـوقۇپ، ئـىسـتىخـارە سېلىپ، ھهدىسـنىڭ سهھىھلىكـىنـى جهزم 

قـىلـغانـدىن كېيىن، ئـانـدىن ئۇنـى كـىتـابـىغـا كـىرگۈزگهن. ئۇنـىڭدىكـى سهنهدلـىك ھهدىسـلهرنـىڭ سـانـى 

تهكـرارلـىرىنـى ھېسابـلىمـىغـانـدا 2602، تهكـرارلـىرى بـىلهن 7563، جهمـئىي سهنهدلـىكـلىرى 9082، بهزى جـايـدا 

سهنهدلـىك كهلـگهن بـولسـىمۇ ئـومۇم مۇئهلـلهقـاتـلىرى (سهنهدسـىزلـىرى) 1341، پهقهتـال سهنهدسـىزلـىرى 159 

ھهدىس بولۇپ، جهمئىي98 بۆلۈم، 3450 بابقا بۆلۈنگهن.  

 ئـىمـام بۇخـارى ئۆز دەۋرىدە يېزىلـغان ھهدىس كـىتـابـلىرىدا سهھىھ ۋە زەئـىف ھهدىسـلهرنـىڭ ئـارىالش 

خـاتـىرىلـىنـىپ قـالـغانـلىقـىنـى، ھهمـدە ھهدىسـلهرنـىڭ تېمىالر ۋە مـاۋزۇالر ئـاسـاسـىدا رەتـلىك تۈپـلهنـمىگهنـلكىنـى 

كۆزدە تۇتۇپ، ھايـاتـىنـىڭ 16 يـىلـىنـى مهخسۇس ھهدىس رىۋايهت قـىلـغان كـىشـىلهرنـىڭ تهرجـىمـىھالـلىرىنـى 

تـوپـالپ چـىقـىپ، شۇ ئـاسـاسـتا بـارلـىق ھهدىسـلهر ئـىچـىدىن ئهڭ سهھىھ بـولـغان ھهدىسـلهرنـى تـالـالپ چـىقـىپ، 

ئـىنـچىكه ئـانـالـىز ۋە تهكشۈرۈش، ئۇنـىۋېرسـال تهپـتىش ۋە پۇخـتا تهھقىقـتىن ئۆتكۈزگهنـدىن كېيىن، مهزكۇر 

كـىتـابـىنـى يېزىپ چـىقـقان. ئـىمـام بۇخـارى مهزكۇر كـىتـابـىنـى ئۆزى بـىۋاسـىته تـوپـالپ چـىقـقان 600 مـىڭ ھهدىس 

شهرىپ ئـىچـىدىن ئهڭ سهھىھ ۋە راۋىلـىرى ئهڭ ئـىشهنـچىلـىك بـولـغانـلىرىنـى تـالـالش ئـارقـىلـىق 16 يـىلـدا يېزىپ 

تـامـامـلىغـان. سهھىھ ھهدىسـلهرنـى تـالـالش ئۈچۈن ھهدىس رىۋايهت قـىلـغان ھهر بـىر كـىشـىنـىڭ تـارىخـىنـى ۋە 

ئهخـالقـى - پهزىلـىتـىنـى تـولۇق بـىلـىش شهرت بـولـغاچـقا، ئـىمـام بۇخـارى نـوقۇل ھهدىس ئـىلـمى جهھهتـتىكـى 

گـىگـانـت پېشۋا بـولۇپـال قـالـماسـتىن، بهلـكى ئۆز دەۋرىنـىڭ داڭلىق تـارىخـچىسـىغـا ئـايـلىنـىپ قـالـغان. ئـىمـام 

بۇخـارى ئۆزىنـىڭ مۇشۇ 16 يـىلـلىق جـاپـالـىق ئهمـگىكـى ئـارقـىلـىق مـىالدى 9 - ئهسـىردە پۈتۈن ئـىنـسانـىيهتـكه 

قۇرئـان كهرىمـدىن قـالسـىال ئهڭ ئـىشهنچـلىك دەپ تـونۇلـغان بـىبـاھا دەسـتۇرنـى قـالـدۇرۇپ كهتـكهن بـولـسا، 
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بـوۋىمـىز مهھمۇد قهشـقىرى 11 - ئهسـىردە ئـومۇمهن پۈتۈن تۈرك - ئـىسـالم دۇنـياسـىغـا، خۇسۇسهن بـىز 

ئۇيغۇرالرغـا ئهبهدىي تهۋەررۈك بـولغۇدەك بـىبـاھا مـىراس - تۈركـىي تـىلـالر دىۋانـىنـى قـالـدۇرۇپ كهتـتى. ھهر 

ئىككى ئالىم بۇ ئىككى ئۆلمهس ئهسهر ئۈچۈن ھاياتىنىڭ ئهڭ قىممهتلىك 16 يىلىنى سهرپ قىلدى.  

ئـىمـام بۇخـارى بۇ كـىتـابـىنـى يېزىپ بـولۇپ، ئۇسـتازى ئـىمـام ئهھمهد، يهھيا ئـىبـنى مهئـىن، ئهلـى ئـىبـنى 

مهدىنىــ قاــتاــرلىــق بۈيۈك ئاــلىــمالرغاــ كۆرسهتكــهن. ئۇالر بىــردەك بۇ كىــتاــبنــىڭ سهھىھ ھهدىسلــهردىنال 

تۈزۈلـگهنـلىكـىنـى ئـاالھىدە مـاخـتاپ ئـاپـىرىن ئـوقۇشـقان. ئهنه شۇنـىڭدىن بېرى، تـا ھازىرغـىچه ھهر بـىر دەۋرنـىڭ 

بـارلـىق بۈيۈك ئـالـىمـلىرى ۋە مۇھهددىسـلىرى مهزكۇر ئـانـا كـىتـابـنىڭ قۇرئـان كهرىمـدىن قـالسـىال ئهڭ مۆتـىۋەر ۋە 

مۇتـلهق ئـىشهنچـلىك ئـىكهنـلىكـىنـى بـىردەك ئېتىراپ قـىلـىپ كېلىشـكهن. ئـىمـام زەھهبـى «ئـىسـالم تـارىخـى» دېگهن 

كــىتــابــىدا مهزكۇر كــىتــاب ھهقــقىدە ئــاالھىدە تــوخــتىلــىپ، ئۇنــىڭ قــىمــمىتــى ۋە شۆھرىتــىنــى تــولۇق 

مۇئهييـهنلـهشتـۈرگهن. بۇ كىـتاـبنـى ئىـماـم بۇخاـرىنىـڭ ئۆزىدىن بىـۋاسىـته تهلىـم ئاـلغـانالرال 90 مـىڭ كـىشـىدىن 

ئېشىپ رېكورت يارىتىلغان.  

«سهھىھۇلبۇخــارى» دا ھهدىســلهرنــى رىۋايهت قــىلــغان ســاھابــىلهرنــىڭ ســانــى 183 نهپهر بــولۇپ، 

بۇالرنـىڭ31 نهپـىرى ئـايـال سـاھابـىلهر ئـىدى. بۇالر ئـارىسـىدا رىۋايهت قـىلـغان ھهدىسـلىرى ئهڭ كۆپ بـولـغان 

سـاھابـىلهر تهرتـىپ بـويـىچه ئهبۇ ھۇرەيـرە 446 ھهدىس، ئهنهس 268 ھهدىس، ھهزرىتـى ئـائـىشه 242 ھهدىس، 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس 217 ھهدىس رىۋايهت قىلغان.  

ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ ھهدىس ئـىلـمىدىكـى ئـىقـتىدار ۋە تـاالنـتى، ئـىلـىمـگه بـولـغان مۇھهبـبىتـى ۋە ئهقـىل - 

ئـىدراكـى ھهقـىقهتهن كـىشـىنـى ھهيـران قـالـدۇرغۇدەك دەرىجـىدە، ئـادەتـتىن تـاشـقىرى كۈچلۈك ئـىدى. ئـىمـام 

بۇخـارى ئۆزىنـىڭ 100 مـىڭ سهھىھ ھهدىس ۋە 200 مـىڭ غهيـرى سهھىھ ھهدىسـنى يـادقـا بـىلـىدىغـانـلىقـىنـى 

ئېيتقان. ئهيـنى چـاغـدا بـاغـداتـتىكـى بۈيۈك ئـالـىمـالر تېخى يـاش يـىگـىت بـولـغان ئـىمـام بۇخـارىنـى بـوش چـاغـالپ، 

يۈز ئـالـىمـنىڭ ھهر بـىرى بـىردىن ھهدىسـنىڭ مهتـنى (تېكسىتـى) ۋە سهنهدىنـى (رىۋايهت قـىلغۇچـىالرنـىڭ 

يهتكۈزۈش شهجهرىسـى) قهسـتهن ئـالـماشـتۇرۇۋېتىپ، ئۇنـى سـىنـىغـان. بـىراق يـاش بۇخـارى ئۇالرنـى ھهيـران 

قـالـدۇرۇپ، 100 ھهدىسـنىڭ تېكىسـتى ۋە بۇ ھهدىسـلهرنـى يهتكۈزگهن بـارلـىق كـىشـىلهرنـىڭ ئـورنـىنـى تېز 

سۈرئهتـته تـوپـتوغـرا رەتـلهپ چـىقـقان. ئهنه شۇنـدىال بـارلـىق ئـالـىمـالر ئۇنـىڭ تـارىخ بـىلـىمـى ۋە ھهدىس ئـىلـمىدە 

كـامـالهتـكه يهتـكهنـلىكـىنـى ئېتىراپ قـىلـىشـقان. ئـىمـام تـىرمـىزى ئۇسـتازى ئـىمـام بۇخـارى ھهقـقىدە مۇنـداق 

دېگهن :« ھهدىس شهرىپـلهرنـىڭ ئـىسـنادلـىرى ۋە راۋىالرنـىڭ تـارىخـلىرىنـى ئـىمـام بۇخـارىدەك پۇخـتا ۋە 

مۇكهمـمهل بـىلـىدىغـان بـاشـقا ئـالـىمـدىن ئـىسـالم دۇنـياسـىدا، بـولۇپمۇ ئـىسـالم دۇنـياسـىنـىڭ نـوپۇزلۇق ئـالـىمـلىرى 

بـىلهن تـولـغان ئـىراق ۋە خـوراسـان زېمىنـلىرىدا ئۇچـرىتـىپ بـاقـمىدىم». دەرۋەقه ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ ئهسـته تۇتۇش 

قـابـىلـىيـىتـى نـاھايـىتـى كۈچلۈك بـولۇپ، بـاال چـاغـلىرىدا يهتـمىش مـىڭ ھهدىسـنى يـاد ئېلىپ بـولـغانـىدى. گهرچه 

ئـىمـام بۇخـارى پۈتۈن ئۆمـرىدە نۇرغۇن مۆتـىۋەر كـىتـابـالرنـى يـازغـان بـولسـىمۇ، بـىراق بۇ كـىتـابـالرنـىڭ كۆپ 
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قـىسـمى مـوڭغۇل ئـىسـتېالسـىدا ۋە كېيىنـكى مـالـىمـانـچىلـىقـالردا يـوقـىلـىپ كهتـكهن. ئۇنـىڭ ھازىرغـىچه بـىزگه يېتىپ 

كېلىپ نهشىر قىلىنغان ئهسهرلىرى تۆۋەندىكى ساھهلهرنى مهركهز قىلىپ يېزىلغان :  

1) ھهدىس ۋە فىقھى ئىلىملىرىدە 10 چوڭ نوپۇزلۇق ئهسهر يازغان ۋە بۈگۈنگه يېتىپ كېلهلىگهن.  

2) ئهقىدە ۋە تهپسىر ئىلمىدە ئىككى چوڭ ئهسىرى زامانىمىزغىچه يېتىپ كېلهلىگهن.  

ئۇنـىڭدىن بـاشـقا ئـىمـام بۇخـارىدىن تهلـىم ئـالـغانـالرمۇ ئۆز زامـانـىسـىنـىڭ بۈيۈك ئـالـىمـلىرىدىن بـولۇپ، 

ئۇالردىن ئـىمـام مۇسـلىم ئـىبـنى ھهجـجاج، ئهبۇ داۋۇد، تـىرمـىزى، نهسـائـى، ئـىبـنى خۇزەيـمه، ئـىبـنى ئهبـى دۇنـيا، 

قهبـبانـى، نـىشـاپۇرى ۋە ئـوبۇلـقاسـىم بهغهۋى قـاتـارلـىق ئـالـىمـالرمۇ ئـىمـام بۇخـارىدىن كۆپ ھهدىس رىۋايهت 

قىلغان.  

3. سهھىھ مۇسلىم 

سهھىھۇل مۇسـلىم (ص$$حيح مس$$لم)، بۇ كـىتـاب ئـاتـاقـلىق ھهدىس ئـالـىمـى أبـو الحسـين، مسـلم بـن 

الـحجاج بـن مسـلم بـن ورد بـن كـوشـاذ القشـيري الـنيسابـوري، (ئـىمـام مۇسـلىم ئـىبـنى ئهل ھهجـجاج ئـىبـنى مۇسـلىم 

نــىشــاپۇرىي) (ھ. 206 – 261 / م. 821 – 875) نــىڭ «سهھىھۇل مۇســلىم» نــامــى بــىلهن مهشھۇر ئهڭ 

ئــىشهنچــلىك ئــىكــكى سهھىھ ھهدىســلهر تــوپــلىمــى بــولــغان «سهھىھهيــن»نــىڭ ئــىكــكىنــچىســى 

«ئهلمۇسـنهدۇسـسهھىھ» (الـمسند الصحـيح الـمختصر مـن الـسنن بـنقل الـعدل عـن الـعدل عـن رسـول الـله 

صلـىالـله عـليه وسـلم» نـامـلىق بـىبـاھا كـىتـابـىدۇر. ئـىمـام مۇسـلىم بۇ كـىتـابـىنـى 15 يـىلـدا (ھ. 235 – 250 / 
م. 849 – 864) تـامـامـلىغـان. ئۇ بۇ كـىتـابـىغـا ھهدىس ئـىلـمىدە ئـىنـتايـىن قـىمـمهتـلىك ھېسابـالنـغان بـىر 

مۇقهددىمه يازغان.  

ھهدىسـلهرنـى تهكشۈرۈش، راۋىيـالرنـىڭ ئهھۋالـىنـى ئـىگـىلهش ۋە رىۋايهتـلهرنـى سېلىشـتۇرۇشـتا ئـاالھىدە 

كۈچ چـىقـارغـان ۋە بۇ ھهدىس تـوپـلىمـىنـى 300 مـىڭ ھهدىسـتىن سۈزۈپ ئـالـغان. ئـانـدىن پهقهت سهھىھ 

ھهدىسـلهرنـىال بـايـان قـىلـغان ۋە ئۇنـىڭغا سـاھابه ۋە تـابـىئـىنـالردىن كهلـگهن بـايـانـالرنـى ئـارىالشـتۇرمـىغـان. بـىر 

مهزمۇنـغا ئـاالقـىدار ھهدىسـلهرنـى بـىر يهرگه جهمـلىگهن. بۇ جهھهتـتىن بـاشـقا كـىتـابـالر بـىلهن سېلىشـتۇرغـانـدىكـى 

پهرقـلىق ئـاالھىدىلـىكـى كۆپـرەك. مۇھهددىسـلهرنـىڭ قـارىشـىچه، ئـىمـام مۇسـلىم كـىتـابـىدىكـى ھهدىسـلهرنـى 

راۋىيالرنىڭ ئهسته تۇتۇش قابىلىيىتىگه بىنائهن ئىككى قىسىمغا بۆلگهن: 

بىرى، ئهڭ پىشقان راۋىيالر رىۋايهت قىلغان ھهدىسلهر «ئاساسلىق ھهدىسلهر»دۇر.  
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ئـىكـكىنـچىسـى، ئـوتتۇرا دەرىجـىلـىك راۋىيـالر رىۋايهت قـىلـغان ھهدىسـلهر «مۇتهبهئـات (بـاشـقا سـاھابـىدىن 

ئـوخـشاش مهزمۇنـدا رىۋايهت قـىلـىنـغان ھهدىسـلهر)» بـولۇپ، بۇ تۈردىكـى ھهدىسـلهردە بـىرىنـچى تۈردىكـىدەك 

قاتتىق ئۆلچهملهر شهرت قىلىنمايدۇ.  

ئهسهردىكـى سهنهدلـىك ھهدىسـلهرنـىڭ سـانـى تهكـرارلـىرىنـى ھېسابـلىمـىغـانـدا 3333 (4000 دېگهنـلهرمۇ 

بـار)، تهكـرارلـىرى بـىلهن جهمـئىي 7275 (8000 يـاكـى 12 مـىڭ دېگهنـلهرمۇ بـار)، جهمـئىي 54 بۆلۈم، 3450 

بابقا (بابالر ئىمام نهۋەۋىي تهرىپىدىن قويۇلغان) بۆلۈنگهن.  

4. سۇنهنى ئهبۇ داۋۇد:  

سۇنهنۇ ئهبـــى داۋۇد (ســـنـن أبـــي داود)، مۇھهددىس ئهبۇ داۋۇد سۇاليـــمـان ئـــىبـــنـى ئهلـــئهش 

ئهسسـىجـىسـتانـىي (ھ. 202 – 275 / م. 817 – 888) ئۆمۈر بـويـى تـوپـلىغـان 500 مـىڭ ھهدىس ئـارىسـىدىن 

سهنهدىدە ئۈزۈكلۈك بـولـمىغـان ۋە راۋىيـلىرىنـىڭ زەئـىپـلىكـى ھهقـقىدە بـىردەكـلىك بـولـمىغـان ئهھكامـغا دائـىر 4800  

(مۇئهلـــلىپ ھېسابـــلىمـــىغـــانـــنى قـــوشـــقانـــدا 5274) ھهدىســـنى تـــالـــالپ تۈزگهن ئهسهر بـــولۇپ، 

«كۇتۇبۇسـىتـته» ( ھهدىس شهرىپـلهر ھهقـقىدىكـى ئـالـته چـوڭ دەسـتۇر كـىتـاب) ئـىچـىدىكـى «تۆت سۇنهن» ( شۇ 

نـامـلىق تۆت ھهدىس كـىتـابـىنـىڭ بـىرى) نـىڭ بـىرى. بۇ كـىتـاب 35 بۆلۈم، 1871 بـابـقا بۆلۈنـگهن. «مهرفۇئ»، 

«مهۋقۇف» ۋە «مهقتۇئ» ھهدىسـلهرنـىڭ كۆپ قـىسـمى«سهھىھ» ۋە «ھهسهن» بـولۇپ، ئـاز بـىر قـىسـمى 

«مۇرسهل»، نـاھايـىتـى ئـاز بـىر قـىسـمى بهكـال «زەئـىف»تۇر. ئـىمـام ئهبۇ داۋۇد بهزى «زەئـىف» ھهدىسـلهرنـى 

كهلتۈرگهنـدە كۆپ ئهھۋالـالردا ئۇنـىڭ زەئـىفـلىكـىنـى بـايـان قـىلـىپ مـاڭغان، يهنه بـىر قـىسـىم ھهدىسـلهرنـىڭ 

دەرىجـىسـى ھهقـقىدە بـولـسا، ئۇ مهزمۇنـدا بـاشـقا سهھىھ ھهدىس بـولـمىغـاچـقا ھهم «زەئـىف» ھهدىسـنى قـىيـاسـنىڭ 

ئـالـدىغـا قـويـىدىغـان بـولـغاچـقا، بـىرنهرسه دېمىگهن. ئـومۇمهن، بۇ ئهسهر ئهھكام ھهدىسـلىرى ھهقـقىدە 

«سهھىھهيـن» (يهنـى سهھىھۇل بۇخـارى ۋە سهھىھۇل مۇسـلىم) دىن قـالـسا ئهڭ مۇھىم ئهسـلى مهنـبهلـىك ئـانـا 

كـىتـاب ھېسابـلىنـىدۇ. يېقىنـقى زامـانـدىكـى مۇھهددىس شهيـخ نـاسـىرۇددىن ئـالـبانـىي «سۇنهنۇ ئهبـى داۋۇد»تـىكـى 

ھهدىسـلهرنـى «سهھىھۇ سۈنهنـى ئهبـى داۋۇد» ۋە «زەئـىفۇ سۈنهنـى ئهبـى داۋۇد» نـامـىدا يـىرىك ھهجـىمـلىك 

ئـىكـكى كـىتـابـتا 2734 «سهھىھ» ۋە 561 «زەئـىف»كه ئـايـرىغـان ۋە بۇ ئـىكـكى ئهسهردە سهنهد ۋە راۋىيـالر 

ھهققىدە بىر قىسىم تهپسىلىي تهتقىقات ئېلىپ بېرىلغانلىقى مهلۇم.  

5. سۇنهنى تىرمىزى:  
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سۇنهنـى تـىرمـىزى نـامـلىق كـىتـاب ئهسـلىدە سۈنهنۇت تـىرمـىزىي ئهلـجامـىئۇل كهبـىر (سـننالـترمذي / الـجامـع 

الـمختصر مـن الـسنن عـن رسـول الـله ومـعرفة الصحـيح والـمعلول ومـا عـليه الـعمل» نـامـلىق كـىتـابـنىڭ 

قـىسـقارتـىلـما ئـىسـمى بـولۇپ، بۇ كـىتـاب ئـاتـاقـلىق مۇھهددىس مۇھهمـمهد ئـىبـنى ئـىيـسا ئهتـتىرمـىزى (ھ. 209 – 

279 / م. 824 – 892) تهرىپـىدىن سـاھابه - تـابـىئـىنـالر ۋە مۇجـتهھىد ئـالـىمـالر تهرىپـىدىن ئهمهل قـىلـىنـىپ 

كهلـگهن ئهھكامـغا دائـىر 3956 ھهدىسـنى فـىقھى تهرتـىپ بـويـىچه 51 بۆلۈم ۋە 2285 بـابـقا ئـايـرىپ، ھهدىس 

بـىلهن فـىقھىنـى جهمـلهپ تۈزۈلـگهن ئهسهر بـولۇپ، «كۇتۇب ئهسسـىتـته» (ئـالـته كـىتـاب) ئـىچـىدىكـى «تۆت 

سۈنهن»نــىڭ بــىرىدۇر. ئۇنــىڭدىكــى «مهرفۇئ»، «مهۋقۇف» ۋە «مهقتۇئ» ھهدىســلهرنــىڭ كۆپ قــىســمى 

«سهھىھ» ۋە «ھهسهن» بـولۇپ، ئـاز بـىر قـىسـمى «مۇرسهل»، ئـىنـتايـىن ئـاز بـىر قـىسـمى بهكـال «زەئـىپ»تۇر. 

ئـىمـام تـىرمـىزى ھهدىسـلهرگه «سهھىھ» يـاكـى «ھهسهن»، يـاكـى«ھهسهن سهھىھ»، يـاكـى «غهرىب» دېگهنـگه 

ئـوخشـىغـان بـاھا بېرىش بـىلهن بـىلـله، ئۇ ھهدىسـلهرگه قـارىتـا ئـالـىمـالرنـىڭ قـاراشـلىرى ۋە چۈشهنـچىلـىرىنـى، 

ھهدىسـلهردىكـى ئـىلـلهتـلهرنـى، راۋىيـالرنـىڭ ئـىسـىم، كۇنـيهلـىرىنـى (ئهرەبـچه خـاس لهقهم) ۋە ئـىشهنچـلىك 

دەرىجـىسـىنـى بـايـان قـىلـىدۇ. «ئـىلهلۇت تـىرمـىزىي» نـامـىدا ئـايـرىم ئهسهر سۈپـىتـىدە تـونۇلـغان ئهسهرمۇ 

ئهمهلـىيهتـته بۇ ئهسهرنـىڭ بـىر بۆلۈمـىدۇر. «سۇنهنـى تـىرمـىزى» مهتـبهئهدە تۇنـجى بـولۇپ 1875 - يـىلـى 

قـاھىرەدە، كېيىن 1910 - يـىلـى دېھلىدا بېسىلـغان. ئهڭ سۈپهتـلىك نهشـرى 2009 - يـىلـى شهيـخ شۇئهيـب 

ئـارنـاۋۇت تهرىپـىدىن تهيـيارلـىنـىپ 6 تـومـدا (ئـاخـىرقـى تـوم مۇنـدەرىجه ۋە تـىزىقـالر) بېسىلـغان. شهيـخ ئـالـبانـى 

مهزكۇر ئهسهردىكـى ھهدىسـلهرنـى «سهھىھۇت تـىرمـىزىي» ۋە «زەئـىفۇت تـىرمـىزىي» نـامـلىق ئـىكـكى كـىتـابـتا % 

73.2 «سهھىھ» ۋە % 16.8  «زەئىف» كاتېگورىيىسىگه ئايرىغانلىقى ھهممىگه مهلۇم.  

6. سۇنهنى نهسائىي :  

سۈنهنۇ نهسـائـىي (الـسنن الصغـرى / الُمجـتبى مـن الـسنن) نـامـلىق كـىتـابـنىڭ قـىسـقارتـىلـما ئـىسـمى 

بـولۇپ، ئـاتـاقـلىق مۇھهددىس ئهبۇ ئـابـدۇرراھمان ئهھمهد ئـىبـنى شۇئهيـب ئـىبـنى سـىنـان ئهنـنهسـائـىي (ھ. 215 

– 303 / م. 830 – 915) تهرىپـىدىن تـوپـالنـغان، 11949 ھهدىسـنى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بۈيۈك ھهجـىمـدىكـى 

كىتابى «ئهسسۇنهنۇل كۇبرا»نىڭ سۈزمىسىدۇر.  

ئهھكامـغا دائـىر 5774 ھهدىسـنى فـىقھى تهرتـىپ بـويـىچه 58 بۆلۈم ۋە ۋە ھهربـىر بۆلۈمـنى بـابـالرغـا 

ئــايــرىپ، ھهدىس بــىلهن فــىقھىنــى جهمــلهپ تۈزگهن ئهسهر بــولۇپ، « كــتب الســته» (ئــالــته كــىتــاب) 

ئىچىدىكى«تۆت سۈنهن»نىڭ بىرىدۇر.  

سۈزۈپ ئـالـغان ھهدىسـلهرنـىڭ سهھىھ بـولۇشـى ئۈچۈن قـاتـتىق شهرتـلهرنـى قـويـغاچـقا، بهزى ئـالـىمـالر 

ئۇنـى«كۇتۇبۇ سـىتـته» (ئـالـته كـىتـاب) نـىڭ ئۈچـىنـچىسـى دەپ قـارايـدۇ. ئـىمـام نهسـائـىي ھهدىسـلهرگه بـاھا 
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بهرگهن بــولۇپ، بــىر ھهدىســنىڭ تۈرلۈك سهنهدلــىرىنــى بــىر يهرگه جهمــلىگهن. ئۇنــىڭدىكــى «مهرفۇئ» 

ھهدىسـلهرنـىڭ كۆپ قـىسـمى (%91.6) «سهھىھ» بـولۇپ، ئـىنـتايـىن ئـاز بـىر قـىسـمى (%8.4) «زەئـىف»تۇر. 

ئۇنـىڭدا سهنهد ۋە ھهدىسـلهرنـىڭ رىۋايهتـلىرىدىكـى پهرقـلهرگه، شۇنـداقـال بـابـلىرىدىكـى فـىقھ تهتـقىقـاتـىغـا 

ئـاالھىدە ئهھمىيهت بېرىلـگهن. 2012 - يـىلـى قـاتـار ئهۋقـاف (ۋەقـفىلهر) مـىنـىسـتىرلـىقـى تهرىپـىدىن ئهڭ 

مۇكهممهل نهشر قىلىنغان.  

7. سۇنهنۇ ئىبنى ماجه 

سۇنهنۇ ئـىبـنى مـاجه (سـنن ابـن مـاجه)، «كۇتۇبۇ سـىتـته» (ئـالـته كـىتـاب) نـىڭ ئـالـتىنـچىسـى دەپ قـوبۇل 

قـىلـىنـغان ئهسهر، مهشھۇر ھهدىسشۇنـاس ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ مۇھهمـمهد ئـىبـنى يهزىد ئـىبـنى مـاجه ئهلـقهزۋىنـىيـگه (ھ. 

209 – 273 / م. 824 - 886) ئـائـىت بـولۇپ، بهزى ئـالـىمـالر تهرىپـىدىن بـابـالرنـىڭ فـىقھى نۇقـتىدىن يـاخشـى 

تـىزىلـغانـلىقـى ۋە ئـىچـىدە قـايـتىالنـغان ھهدىس بـولـمىغـانـلىقـى سهۋەبـلىك «بـاشـقا ھهدىس كـىتـابـلىرىدىن تېخىمۇ 

قوللىنىلىشچان» دەپ قارالغان ئهسهردۇر.  

مۇھهمـمهد فۇئـاد ئـابـدۇلـباقـىي نهشـرىدە 37 بۆلۈم، 1513 بـاب ۋە تۈرلۈك دەرىجـىلهردىكـى 4341 ھهدىس 

بـار (مۇسـتافـا ئهلـئهزەمـىي نهشـرىدە 32 بۆلۈم، 1515 بـاب ۋە 4397 ھهدىس بـار). تهتـقىقـاتـچىالر بۇالرنـىڭ 

«سهھىھ» ۋە «ھهسهن» بــولــغىنــى 3519، «زەئــىف»لــىرى 800 ۋە «مهۋزۇئ»لــىرى 44 ئهتــراپــىدا، دەپ 

يهكۈنلىگهن.  

بۇالردىن 3002 ھهدىس «ئـالـته كـىتـاب»نـىڭ قـالـغان بهشـىدە كهلـگهن، ئـىبـنى مـاجه ئۇالردىن ئـارتۇقـچه 

1339 ھهدىس كهلتۈرگهن.  

ئــىمــام شــىھابۇددىن ئهھمهد بۇســايــرىي (ھ. 762 – 840 / م. 1360 – 1436) ئــىبــنى مــاجه بهش 

كـىتـابـتىن ئـارتۇقـچه كهلتۈرگهن (بـىر نهشـرىدە 1476) ھهدىسـلهرنـى ئـايـرىم بـىر كـىتـابـتا جهمـلهپ سهنهدلـىرىگه 

بـاھا بهرگهن ۋە ئهسـىرىنـى «مـىسـباھۇز زۇجـاجه» (مصبـاح الـزجـاجة فـي زوائـد ابـن مـاجه)» دەپ ئـاتـىغـان. 

كېيىن جهاللۇددىن ئـابـدۇرراھمان ئهسسۇيۇتـىي (ھ. 849 –911 / م. 1445 – 1505) مۇ ئـوخـشاش نـامـدا 

ۋە مهزمۇندا بىر شهرھى ئهسهر يازغان.  

كىشى ئىسىملىرى ۋە باشقا بىر قىسىم ئاتالغۇالرغا ئىزاھات :  

1. ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل :   
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): ئهھمهد ئـىبـنى  ِد بِن ح0000َنْبَِل الش000000َّيَْباِنيُّ الم00َْرَوِزيُّ ئـىمـام ئهھمهدنـىڭ تـولۇق ئـىسـمى الإَماُم أَح0000َْمُد بُن ُمح0000َمَّ

مۇھهمـمهد ئـىبـنى ھهنـبهل ئهشـشهيـبانـىي ئهلـمهرۋەزىي (ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ)، (ھ. 164 – 241 / م. 780 – 855) 

بـولۇپ، ئۇ بـاغـدادتـا يـاشـاپ ئۆتـكهن بۈيۈك مۇھهددىس، فهقـىھ. مهشھۇر «تۆت مهزھهب»نـىڭ بـىرى بـولـغان 

«ھهنـبهلـىي مهزھىبـى»نـىڭ ئـىمـامـى. «مۇسـنهدۇ ئهھمهد» (چـوڭ ھهجـىمـلىك ھهدىسـلهر تـوپـلىمـى)، 

«ئهززۇھد»، «مهسـائـىلۇل ئـىمـام ئهھمهد» ۋە «ئهلـئىلهل» قـاتـارلـىق ئهسهرلهرنـىڭ ئـاپـتورى. ئۇ 780 - يـىلـى 

نـويـابـىردا خـوراسـانـدا تۇغۇلـغان. 795 - يـىلـدىن بـاشـالپ ھهدىس ئۆگـىنـىشـكه بـاشـلىغـان. شۇنـىڭدىن كېيىن 

بېرى ئۇ تـاكـى 818 - يـىلـغىچه 20 يـىلـدىن ئـارتۇق ۋاقـتىنـى سهھىھ ھهدىسـلهرنـى تـوپـالش ئۈچۈن پۈتۈن ئـىسـالم 

جۇغـراپـىيهسـىنـى كېزىش بـىلهن ئۆتكۈزگهن. 819 - يـىلـى 40 يـاشـقا كـىرىش ھارپـىسـىدا بـاغـداتـتا رەسـمىي 

مهدرىسه ئېچىپ، بهش مـىڭدەك دىنـىي ئـوقۇغۇچـىغـا ھهدىس ئۆگهتـكهن ۋە پهتـىۋا بېرىپ، خـىزمهت قـىلـغان. 

830 - يـىلـلىرىدىن بـاشـالپ تـاكـى ۋاپـات بـولغۇچه خهلـىپـىلهرنـىڭ ۋە ئـازغۇن دىنـىي پـىرقـىلهرنـىڭ 

زىيـانـكهشـلىكـىگه ئـىزچـىل ئۇچـراپ، ئۆيـىگه نهزەربهنـد قـىلـىنـغان. 855 - يـىلـى 1 - ئـاۋغۇسـت جۈمه، بـاغـداتـتا 

ۋاپـات بـولـغان. ئـىشهنچـلىك مهنـبهلهرگه قـارىغـانـدا، ئۇنـىڭ جـىنـازا (مېيت) نـامـىزىغـا تهخـمىنهن بـىر مـىلـيون 

ئـادەم قـاتـناشـقان. بۇنـىڭ ئـىچـىدە 60،000 ئـايـال بـار. تـارىخـچىالر يهنه ئـىمـامـنىڭ دەپـنه مۇراسـىمـىدا يـىگـىرمه 

مـىڭ خـىرىسـتىيـان ۋە يهھۇدىيـنىڭ ئـىسـالم دىنـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـلىقـىنـى بـايـان قـىلـغان. ئـىمـامـنىڭ مېيىتـى 

«ئۇرۇش دەرۋازىسـى» دېگهن جـايـغا دەپـنه قـىلـىنـغان. بـىراق 1937 - يـىلـى دەجـله دەريـاسـىغـا كهلكۈن كېلىپ، 

قهبـرە خهۋپـته قـالـغاچـقا، بـاغـدات ئـاھالـىسـى ئـىمـامـنىڭ جهسـىتـىنـى بـاغـدات ھهيـدەرخـانه رايـونـىغـا يۆتـكهپ دەپـنه 

قىلغان.  

2. خهلىپه ئهل مۇتهۋەككىل 

ئۇنـىڭ تـولۇق ئـىسـمى ئهبۇل فهزلـى جهئـفهر مۇتهۋەكـكىل ئـىبـنى مۇھهمـمهد مۇئـتهسـىم ئـىبـنى ھارۇن رەشـىد 

ئـىبـنى مۇھهمـمهد مهھدى ئـىبـنى ئهبۇ جهئـفهر مهنسۇر بـولۇپ، ئـاتـا - بـوۋىسـى ھهزرىتـى ئـابـباس ۋە دادىسـى 

ئـابـدۇلمۇتهلـلىپ ئـارقـىلـىق ھهزرىتـى پهيـغهمـبىرىمـىز بـىلهن تۇتـىشـىدۇ. ئۇ ئـابـباسـىيـالرنـىڭ 10 - خهلـىپـىسـى 

بـولۇپ ھېسابـلىنـىدۇ. ئۇ 822 - يـىلـى مـارتـتا دادىسـى ھهربـىي بـازا قـىلـىپ ئـىنـشا قـىلـىۋاتـقان سـامـرادا 

تۇغۇلـغان. 847 - يـىلـى 8 - ئـاۋغۇسـت، ۋاپـات بـولـغان ئـاكـىسـى ۋاسـىق بـىلـالھ ( 816 - 847 )نـىڭ ئـورنـىغـا 

خهلـىپه بـولـغان. ئۇنـىڭ دەۋرىدە ئهھلى سۈنـنهت ۋەلـجامـائهت مهزھىپـى قـايـتىدىن يـولـغا قـويۇلۇپ، بـاشـقا 

بـىدئهتـچى مهزھهپـلهر چهكـلهنـگهن. نهتـىجـىدە ئـالـدىنـقى ئۈچ خهلـىپه دەۋرىدە كۆرۈلـگهن غـايهت زور 

مـالـىمـانـچىلـىق پهسـكويـغا چۈشـكهن. بـىراق ئۇ ۋەلـىئهھدى تهيـىنـلهش ئـىشـىدا بـوۋىسـى ھارۇن رەشـىدكه ئـوخـشاش 
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خـاتـالـىق سـادىر قـىلـىپ، ئۈچ ئـوغـلىنـىڭ ئـورتـاق دۈشـمىنـىگه ئـايـلىنـىپ قـالـغان. ئـاقـىۋەت چـوڭ ئـوغـلى مۇنـتهسـىر 

تۈرك قـومـانـدانـالرنـىڭ يـاردىمـىدە 861 - يـىلـى 11 - دېكابـىر چـارشهنـبه كېچىسـى خهلـىپه ئهلمۇتهۋەكـكىلـنى 

قهسـتلهپ ئۆلتۈرۈپ، شۇالرنـىڭ قـولـلىشـى بـىلهن ئۆزى خهلـىپه بـولۇۋالـغان. دەۋرداشـلىرىدىن بهسـرە قـازىسـى 

ئـىبـراھىم ئۇنـىڭغا يۇقـىرى بـاھا بېرىپ مۇنـداق دېگهن :«ئـىسـالھاتـچى خهلـىپـىلهر ئۈچ : تۇنـجىسـى مۇرتهدلهرنـى 

ئـىمـانـغا قـايتۇرۇپ كهلـگهن ھهزرىتـى ئهبۇ بهكـرى. يهنه بـىرى ئۇمهيـيهلهر جهمهتـى پهيـدا قـىلـغان بـارچه 

نـاھهقـچىلـىقـلهرگه خـاتـىمه بهرگهن خهلـىپه ئۆمهر ئـىبـنى ئـابـدۇلـئهزىز، ئهڭ ئـاخـىرقـىسـى بـىدئهتـنى سۈپۈرۈپ 

يـوقـىتـىپ، سۈنـنهتـنى تـىرىلـدۈرگهن خهلـىپه ئهل مۇتهۋەكـكىلـدۇر». ئـىبـنى جهۋزىمۇ بۇ ھهقـته مۇنـداق 

دېگهن :«خهلـىپه ئهل مۇتهۋەكـكىل بـىدئهت گۈلـخانـلىرىنـى ئۆچۈرۈپ، سۈنـنهت مهشـئهلـلىرىنـى قـايـتىدىن 

ياققانىدى».  

3. ئىمام بۇخارى 

ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ تـولۇق ئـىسـمى أبـو عـبد الـله محـمد بـن إسـماعـيل بـن إبـراهيـم بـن الـمغيرة بـن ب00َرِْدزب00َه 

الـجعفي الـبخاري (ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ مۇھهمـمهد ئـىبـنى ئـىسـمائـىل ئـىبـنى ئـىبـراھىم ئـىبـنى ئهل مۇغـىرە ئـىبـنى 

مهردەزبـىھئهل جۇفـىي ئهل بۇخـارى) بـولۇپ، ئۇ مـىالدى 810 - يـىلـى 22 - ئـىيۇل ( ھىجـرىيه 194 - يـىلـى 

10 - ئـايـنىڭ13 - كۈنـى) جۈمه كېچىسـى بۇخـارا شهھىرىدە تۇغۇلـغان. ئۇنـىڭ دادىسـى ئـىسـمائـىل ئۆز 

دەۋرىدە تـونۇلـغان مۇھهددىس بـولۇپ، ئـىمـام بۇخـارى كـىچـىك چـاغـدىال دادىسـى قـازا قـىلـىپ كېتىپ يېتىمـلىكـته 

چـوڭ بـولـغان. يـاش بۇخـارى كـىشـىنـىڭ تهسهۋۋۇرى يهتـمىگۈدەك ھىمـمهت ۋە شـىجـائهت بـىلهن 16 يـاشـقا كـىرمهي 

تۇرۇپـال ئهڭ مهشھۇر ئـالـىمـالردىن ئـابـدۇلـالھ ئـىبـنى مۇبـارەك ۋە ئـىمـام شـافـىئـىنـىڭ ئۇسـتازى ۋەكـىئـنىڭ كـىتـابـلىرىنـى 

يـادقـا ئېلىپ بـولـغان. ئـانـدىن كېيىن 825 - يـىلـى ئـانـىسـى ۋە ئـاكـىسـى ئهھمهد بـىلهن بـىلـله مهكـكىگه ھهج 

قـىلـغىلـى بېرىپ، ھهجـدىن كېيىن ئـانـىسـى ۋە ئـاكـىسـىنـى ئۇزىتـىپ قـويۇپ ئۆزى ھهدىس ئۆگـىنـىش ئۈچۈن تۇرۇپ 

قـالـغان. ئۇزاق ئۆتـمهي مهدىنـىگه بېرىپ، پهيـغهمـبىرىمـىزنـىڭ مۇبـارەك قهبـرىسـى يېنىدا ئـاي يـورۇقـىدا داڭلىق 

كىـتاـبلـىرىدىن بىـرى بوـلغـان «التـاريخـ الكـبير» ناـملـىق كىـتاـبىـنىـ يېزىپ چىـققـان. بۇ چاـغدـا ئۇ ئهمدـىال 18 

يـاشـقا كـىرگهن ئـىدى. ئـانـدىن كېيىن خۇراسـان، بهلـخ، نـىشـاپۇر، مهرۋە، رەي، ھىرات، ئـىراق، ھىجـاز، شـام، 

مـىسـىر ۋە بـاشـقا مۇھىم يهرلهرگه سهپهر قـىلـغان ۋە 16 يـىل ئۇدا سهھىھ ھهدىس تـوپـلىغـان. ئـىلـىم ھايـاتـىدا 

ئـوقۇغـان ئۇسـتازلـىرىنـىڭ سـانـى 1080 گه يهتـكهن بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئۆز دەۋرىدىكـى ئهڭ نـوپۇزلۇق 

مهشھۇر ئـالـىمـالردىن ئـىدى. ئـىمـام بۇخـارى ئـىلـىم ئـىزدەپ يـولـغا چـىقـقان ئۇزۇن يـىلـلىق قۇتلۇق سهپـىرىنـى ۋە 

نـىشـاپۇردىكـى بهش يـىلـلىق ئۇلۇغ مۇدەررىسـلىك ھايـاتـىنـى ئـاخـىرالشـتۇرۇپ، ئـانـا يۇرتـىغـا قـايـتقانـدا بۇخـارا 

ۋالـىسـى خـالـىد ئـىبـنى ئهھمهد زۇھهلـى ھاكـاۋۇرلۇق بـىلهن ئـىمـام بۇخـارىنـى چـاقـىرتـىپ، ئۆكـتهمـلىك بـىلهن 
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بـالـىلـىرىغـا خـاس ئـوقۇتقۇچـى بـولۇپ بېرىشـىنـى تهلهپ قـىلـغان. ئـىمـام بۇخـارى ئـىلـىمـنى ئهمهلـدارنـىڭ بـالـىلـىرىغـا 

ئهمهس، بهلـكى ئـاۋامـغا ئۆگـىتـىدىغـانـلىقـىنـى ئېيتىپ ئۇنـىڭ تهلـىپـىنـى رەت قـىلـغان. بۇنـىڭدىن ئـوسـال ئهھۋالـغا 

چۈشـكهن نـامهرد ئهمهلـدار دەرھال بۇخـارا ئۆلـىمـالـىرىنـى ئـىمـام بۇخـارىغـا قـارشـى كۈشكۈرتـكهن. بـىر قـىسـىم 

ھهسهتـخور جـاھالهت پـىرلـىرى دەرھال «قۇرئـان زادى مهخـلۇقمۇ ئهمهسمۇ؟» دېگهن پـىتـنىنـى قـايـتا كۆتۈرۈپ 

چـىقـىپ، ئـىمـام بۇخـارىغـا قـارا چـاپـلىغـان. ۋالـىي بۇ پۇرسهتـنى چـىڭ تۇتۇپ، ئـىمـام بۇخـارىن ىسهمهرقهنـدكه 

يېقىن خهرتهڭ دېگهن جــايــغا سۈرگۈن قــىلــغان. ئــىمــام بۇخــارى ئهنه شۇ سۈرگۈن يــولــىدا كېتىۋېتىپ، 

سهمهرقهنـدكه سهكـكىز كـىلـومېتىر كېلىدىغـان خهرتهڭدە 870 - يـىلـى 1 – سېنتهبـىر (ھىجـرىيه 256 - يـىلـى 

روزا ھېيت كېچىسـى) ۋاپـات بـولـغان. روزا ھېيت كۈنـى دەپـنه قـىلـىنـغان. ئـارىدىن تۆت يـىل ئۆتـكهنـدىن 

كېيىن، سـامـانـىالر جهمهتـى ھازىرقـى ئۆزبېكىسـتانـنى ئـابـباسـىيـالردىن ئـايـرىپ چـىقـىپ، سـامـانـىالر خـانـلىقـىنـى 

قۇرۇپ چـىقـقان. نـاۋادا ئـىمـام بۇخـارىنـى شۇ چـاغـدىكـى نـائهھلىلهر ئۇجۇقتۇرمـىغـان بـولـسا، ئـىمـام بۇخـارى 

مهركـىزىي ئـاسـىيـا خهلـقلىرىنـىڭ مهدەنـىيهت ئۇسـتازى بـولـغان ئۇيغۇر خهلـقى ئۈچۈن غـايهت زور تۆھپىلهرنـى 

قـوشـقان بـوالتـتى. گهرچه بـىر قـىسـىم تۈرك دۈشـمهنـلىرى ئۇنـى پـارس نهسـىلـلىك كـىشـى دەپ قـارىسـىمۇ، بـىراق 

بـارتـولـدنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـىتهرەپ تـارىخـچىالرنـىڭ نهزىرىدە ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ دەل بۇخـارالـىق تـوققۇز 

ئـوغۇز پۇشـتى ئهھمهد ئـىبـنى تـولۇن ۋە فـارابـى، كېيىنـكى مهھمۇد كـاشـغهرى بـىلهن ئـوخـشاش بـىر مـىلـلهتـتىن 

ئـىكهنـلىكـى، يهنـى ئۇيغۇر ئـىكهنـلىكـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـمهكـته. بـىراق ھازىر ئۇيغۇرالرنـىڭ مۇسـتهقـىل دۆلـىتـى 

بـولـمىغـاچـقا، ئۇنـىڭ غهربـىدىكـى تـارمـىقـى بـولـغان ئۆزبېك خهلـقى ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ كـىمـلىكـىگه ئـىگه چـىقـىپ 

پهخىرلهنمهكته.  

4. ئىمام مۇسلىم :  

ئـىمـام مۇسـلىمـنىڭ تـولۇق ئـىسـمى مسـلم بـن الـحجاج بـن مسـلم بـن ورد بـن كـوشـاذ القشـيري الـنيسابـوري، 

أبـو الحسـين بـولۇپ، ئۇ 822 - يـىلـى (ھىجـرىيه 206 - يـىلـى) نـىشـاپۇردا تۇغۇلـغان بـولۇپ، شۇ يهردە 
ئـولتۇراقـلىشـىپ قـالـغان ئهرەب ئـائـىلـىسـىدە دۇنـياغـا كهلـگهن. 12 يېشىدىن بـاشـالپـال ھهدىس ئۆگـىنـىشـكه 

بـاشـلىغـان. ئۇمۇ ئـىمـام بۇخـارىغـا ئـوخـشاشـال كۆپـلىگهن جـايـالرنـى كېزىپ 15 يـىل ھهدىس تـوپـلىغـان. ئۇنـىڭ 

تهلـىيـىگه ئـىمـام بۇخـارى ئۇنـى خۇشـالـلىق بـىلهن قـوبۇل قـىلـىپ، ئۆزىدىكـى بـارلـىق ئهۋزەلـلىكـلهر ۋە تهجـرىبـىلهر 

ئاـساـسىـدا ئۇنىـڭغا يوـل كۆرسهتكـهن ۋە مهدەت بهرگهن. نهتىـجىـدە نوـپۇز ۋە ئىـمتـىياـزدا سهھىھۇل بۇخاـرىدىنال 

كېيىن تۇرىدىغـان يهنه بـىر يېتۈك ھهدىس دەسـتۇرى سهھىھ مۇسـلىم دۇنـياغـا كهلـگهن. 44 يـىلـغا سـوزۇلـغان 

ھهدىسشۇنـاسـلىق مۇسـاپـىسـىنـى تـامـامـلىغـان ئـىمـام مۇسـلىم 875 - يـىلـى 5 - ئـىيۇل يهكـشهنـبه كهچ (ھىجـرىيه 

261 - يىلى 7 - ئاينىڭ 24 - كۈنى) ئانا يۇرتى نىشاپۇردا 53 يېشىدا ۋاپات بولغان.  
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5. ئىمام ئهبۇ داۋۇد :  

ئـىمـام ئهبۇ داۋۇدنـىڭ تـولۇق ئـىسـمى أب$و داود س$ليمان ب$ن األش$عث ب$ن إس$حاق ب$ن بش$ير سجس$تان$ى 

بـولۇپ، ئهبۇ داۋۇد نـامـى بـىلهن تـونۇلـغان. ئۇ 817 - يـىلـى سـىجـىسـتانـدا تېگى يهمهنـلىك ئهرەب ئـائـىلـىسـىدە 

تۇغۇلـغان. ئۇنـىڭ ئۇلۇغ بـوۋىسـى ئـىمـران سـىفـفىن ئۇرۇشـىدا ھهزرىتـى ئهلـىنـىڭ سېپىدا ئۆلۈپ كهتـكهن. 

سـىجـىسـتان ھازىرقـى ئـافـغانـىسـتان،پـاكـىسـتان ۋە ئـىرانـغىچه سـوزۇلـىدىغـان مۇھىم جـاي بـولۇپ، بۇ يهر دەسـلهپـته 

ئـابـباسـىالرغـا قـاراشـلىق تـاھىرىالرغـا، ئـانـدىن كېيىن سـافـفارىالر ۋە سـامـانـىالرغـا، ئـاخـىرىدا غهزنهۋىلهر ۋە 

سـالجۇقـىالرغـا تهۋە بـولـغان. كېيىنـچه بۇ جـايـالر بـارا - بـارا پـالۇجـىسـتانـغا قـوشۇلۇپ كهتـكهن. ئـىمـام ئهبۇد 

داۋۇد خۇراسـان، رەي ۋە ھىراتـالردا ئـىلـىم تهھسىل قـىلـىپ، 836 - يـىلـى كۇفهگه كهلـگهن. بـاغـداتـقا كۆپ 

قېتىم (ئـاخـىرقـىسـى 885 - يـىلـى) كهلـگهن. ئـانـدىن كېيىن تـارتۇسـتا 20 يـىل ئـىسـتىقـامهت قـىلـىپ، بـىر 

مهزگـىلـدىن كېيىن دەمهشـىق ۋە مـىسـىردا ئـىلـىم ئۆگهنـگهن. ئـاخـىرىدا بهسـرەدە ئـوقۇتقۇچـىلـىق ۋە ئـىمـامـلىق 

قـىلـغان. 889 - يـىلـى 22 - فېۋرال بهسـرەدە ۋاپـات بـولـغان. ئۇ كۇتۇبۇسـىتـتهنـىڭ ئۈچـىنـچىسـى ۋە مهشھۇر 

تۆت سۇنهن كـىتـابـىنـىڭ بـىرىنـچىسـىنـىڭ مۇئهلـلىپـى بـولۇپ، ئـىمـام ئهھمهد ئـىبـنى ھهنـبهل قـاتـارلـىق چـوڭ 

ئـالـىمـالردا تهلـىم ئـالـغان. ئـىمـام تـىرمـىزى بـىلهن ئـىمـام نهسـائـىي ھهر ئـىكـكىسـى ئـىمـام ئهبۇ داۋۇدتـىن تهلـىم 

ئالغان.  

6. ئىمام تىرمىزى 

ئـىمـام تـىرمـىزىنـىڭ تـولۇق ئـىسـمى (مح$مد ب$ن عيس$ى ب$ن سَ$وْرة ب$ن م$وس$ى ب$ن ال$ضحاك، الس$لمي ال$ترم$ذي) بـولۇپ، أب$و عيس$ى 

ئۇنـىڭ كۇنـيهسـى (تهخهللۇسـى) ئـىدى. ئۇ 824 - يـىلـى تـىرمـىز شهھىرىدە تۇغۇلۇپ، 892 - يـىلـى 5 - 

ئۆكـتهبـىر دۈشهنـبه كېچىسـى ئـوخـشاشـال تـىرمـىز شهھىرىدە ۋاپـات بـولـغان. ئۇ ئـىمـام بۇخـارىنـىڭ داڭلىق 

شـاگـىرتـلىرىدىن بـىرى، سۇنهنـى تـىرمـىزى نـامـلىق مهشھۇر ھهدىس كـىتـابـىنـىڭ مۇئهلـلىپـى، شۇنـداقـال ھهر قـايسـى 

زامـانـدىكـى نـوپۇزلۇق ئـىسـالم تـارىخـچىلـىرى ۋە مۇھهددىس ئۆلـىمـاالر تهرىپـىدىن يۇقـىرى بـاھا بېرىلـگهن يېتۈك 

ئهلالمه كىشىدۇر.  

7. ئىمام نهسائىي 
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ئـىمـام نهسـائـىي ھهدىس ئـىمـامـلىرىنـىڭ ئهڭ بۈيۈكـلىرىدىن بـىرى ۋە كۇتۇبـى سـىتـتهنـىڭ تۆتـىنـچىسـى دەپ 

قـارالـغان سۇنهنـى نهسـائـىنـىڭ مۇئهلـلىپـىدۇر. ئۇنـىڭ تـولۇق ئـىسـمى ئـىمـام ئهھمهد ئـىبـنى شۇئهيـىب ئهنـنهسـائـىي 

) رەھىمهھۇلـالھ (ئهھمهد ئـىبـنى شۇئهيـب ئـىبـنى ئهلـى ئـىبـنى  (أَحْ$مَدُ ب$نُ شُ$عَيْبِ ب$نِ عَ$لِيٍّ ب$ن س$نان ال$نَّسَائِ$يُّ
سـىنـان ئهنـنهسـائـىي (ئهبۇ ئـابـدۇرراھمان(، (ھ. 215 – 303 / م. 829 - 915) بـولۇپ، ئۇ بۈگۈنـكى 

تۈركـمهنـىسـتانـنىڭ پـايـتهخـتى ئـاشـخابـاتـتىن 18 كـىلـومېتىر يـىراقـلىقـتىكـى قهدىمـىي نهسـا شهھىرىدە تۇغۇلـغان. 

قـازى، مهشھۇر مۇھهددىس. مهشھۇر «كۇتۇبۇ سـىتـته» (ئـالـته كـىتـاب) ئـىچـىدىكـى «تۆت سۇنهن » ھهدىس 

كـىتـابـلىرىنـىڭ بـىرى « سۈنهن نهسـائـىي» دەپ تـونۇلـغان «ئهلمۇجـتهبـا (ئهسسۈنهنۇسسۇغـرا)» نـىڭ، يهنه 

«ئهسسۈنهنۇل كۇبـرا»، «ئهززۇئهفـائ ۋەلـمهتـرۇكۇن (زەئـىف ۋە رىۋايـىتـى قـوبۇل قـىلـىنـمايـدىغـان راۋىيـالر)» ۋە 

«تهپسـىر» قـاتـارلـىق ئهسهرلهرنـىڭ مۇئهلـلىپـى. ئۇ 829 - يـىلـى خـوراسـانـغا تهۋە نهسـا شهھىرىدە تۇغۇلۇپ، 

915 - يـىلـى 27 - ئـاۋغۇسـت دۈشهنـبه پهلهسـتىنـگه تهۋە ( 1948 - يـىلـدىن بېرى قـورشـاۋ ۋە ئـىشـغالـىيهت 

ئاستىدا) رامئالالھتا ۋاپات بولغان. مهككىگه دەپنه قىلىنغان.  

8. ئىمام ئىبنى ماجه 

ئـىمـام ئـىبـنى مـاجه (اإلمَ$امُ ابْ$نُ مَ$اجَ$هْ مُحَ$مَّدُ ب$نُ يَ$زِيْ$دَ ب$نِ مَ$اجَ$هْ ال$قَزْوِيْ$نِيُّ): تـولۇق ئـىسـمى مۇھهمـمهد 

ئـىبـنى يهزىد ئـىبـنى مـاجه ئهلـقهزۋىيـنىي (ئهبۇ ئـابـدۇلـالھ) (ھ. 209 – 273 / م. 824 - 886) بـولۇپ، 

مهشھۇر «كۇتۇبۇ سـىتـته» (ئـالـته كـىتـاب) ئـىچـىدىكـى «تۆت سۈنهن» ھهدىس كـىتـابـلىرىنـىڭ بـىرى «سۇنهنۇ 

ئـىبـنى مـاجه» دەپ تـونۇلـغان «ئهسسۇنهن»نـىڭ ۋە «تهفسـىرۇل قۇرئـان»، «تـارىخـى قهزۋىن» قـاتـارلـىق 

ئهسهرلهرنـىڭ مۇئهلـلىپـى. ئۇ 824 - يـىلـى ئـىرانـدىكـى قهزۋىنـدە تۇغۇلۇپ، 887 - يـىلـى 27 - فېۋرالـدا 

ئوخشاشال قهزۋىندە ۋاپات بولغان.  

9. سۇنهن (سۈنهن) 

سۈنهن (الـسنن): پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ھهدىسـلىرى تـوپـالنـغان ئهڭ مۇھىم ئـالـته كـىتـاب ئـىچـىدە 

«الـسنن» (ئهسسۇنهن) نـامـى بـىلهن ئـاتـالـغان تۆتـى، يهنـى ئهبۇ داۋۇد، تـىرمـىزىي، نهسـائـىي ۋە ئـىبـنى 

مـاجهلهرنـىڭ «ال$$سنن األرب$$عة» (تۆت سۇنهن) دەپ ئـاتـالـغان مهشھۇر ھهدىس كـىتـابـلىرى بـولۇپ، سۇنهن 
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دېگهن ئـىسـىم ئـاشۇ تۆت نـوپۇزلۇق كـىتـابـنىڭ خـاس ئـىسـمىغـا ئـايـالنـغان ۋە شۇ بـويـىچه مۇئـامـىله قـىلـىنـىپ 

كهلـگهن. ئۇنـىڭدىن بـاشـقا ئـىمـان، ئـىبـادەت، ھهر خـىل مۇئـامـىلـىلهر ۋە جـازا - قـىسـاس ھهقـقىدىكـى ئهھكام 

ھهدىسلىرى توپالنغان كىتابالرنىڭ ئورتاق ئاتىلىشىمۇ سۇنهن دەپ ئاتالغان.  

10. كۇتۇبى سىتته 

ئـالـته كـىتـاب دېگهن مهنـىدە بـولۇپ، ئهرەبـچه: ال$كتب الس$تة، پـارسـچه: ص$حاح س$ته دەپ ئـاتـىلـىدۇ. 

ئهھلى سۈنـنهت تهرىپـىدىن ئهڭ سـاغـالم، ئهڭ ئـىشهنچـلىك ھهدىس شهرىپ مهنـبهلـىرى دەپ ئېتىراپ قـىلـىنـماقـتا. 

بۇ ئـالـته كـىتـابـالر بـىز يۇقـىرىدا قـىسـقىچه تـونۇشـتۇرۇپ ئۆتـكهن تۆۋەنـدىكـى ئـانـا كـىتـابـالردۇر : (ص$$حيح 

البخاري)، (صحيح مسلم)، (سُنن أبو داوود)، (سُـننَ الترمذي)، (سُنن النسائي)،(سُنن ابن ماجة).  

11. ئهھلى سۇننه ۋەلجامائه :  

ئهھلى سۇنـنه ۋەلـجامـائه، ئهھلى سۇنـنهت يـاكـى سۈنـنىلـىك (ئهرەبـچه: أه$ل ال$سنة واجل$ماع$ة)،ئـىسـالم 

دىنـىغـا مهنسۇپ بـولـغان كۈنـىمـىزدىكـى ئـىكـكى چـوڭ مهزھهبـنىڭ بـىرى (يهنه بـىرى شـىئهلـىك) ۋە ئهڭ چـوڭىدۇر. 

ئـىسـالم دۇنـياسـىنـىڭ 83% لـىك قـىسـمى ئهھلى سۇنـنه ۋەلـجامـائهگه مهنسۇپ بـولـسا، 15% كه يېقىن قـىسـمى 

شىئه مهزھىپىگه مهنسۇپ.  

پايدىالنغان ۋە سېلىشتۇرۇلغان ئاساسلىق مهنبهلهر :  

 1. س$ير أع$الم ال$نبالء، ك$تاب ف$ي ع$لم ال$تراج$م. م$ؤل$ف ال$كتاب ه$و احل$اف$ظ ش$مس ال$دي$ن مح$مد ب$ن أح$مدب$ن 
ع$ثمان ال$ذه$بي امل$توف$ى س$نة 748 هـ امل$واف$ق 1374 م. احمل$قق: ش$عيب األرن$اؤوط - ب$شار م$عروف - آخ$رون. ح$ال$ة 
الفه$رس$ة: مفه$رس فه$رس$ة ك$ام$لة. ال$ناش$ر: م$ؤس$سة ال$رس$ال. س$نة النش$ر: 1402 - 1982. ع$دد اجمل$لدات: 29 

مجلد.  

2. التاريخ الكبير 
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ال$تاري$خ ال$كبير امل$ؤل$ف: مح$مد ب$ن إس$ماع$يل ب$ن إب$راه$يم ب$ن امل$غيرة ال$بخاري، أب$و ع$بد اهلل (امل$توف$ى: 256هـ) 
الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن طبع حتت مراقبة: محمد عبد املعيد خان عدداألجزاء: 8  

3. أُسْ$د ال$غاب$ة ف$ي م$عرف$ة ال$صحاب$ة. ل$عز ال$دي$ن أب$ي احل$سن اجل$زري امل$وص$لي (555-630 هـ) امل$عروف ب$اب$ن 
األثير اجلزري ( 1160 - 1233).  

4. ئىسالم تارىخى، ئىمام زەھهبى، 1990 - يىل نهشرى 

5. اإلصابة في متييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالني. ئهرەبچه نهشرى. 3 - توم 

6. ال$واف$ي ف$ي ال$وف$يات ل$لعالم$ة ص$الح ال$دي$ن خ$ليل ب$ن اي$بك ال$صفدي. ال$ناش$ر : ج$معية املس$تشرق$يناألمل$ان$ية، 
اسطنبول، مطبعة الدولة عام ۱۹۳۱.  

7. ۋىكىپېدىيه قامۇسى 

8. ئىسالم ئېنسكلوپېدىيىسى 

9. سۈنـنهت ۋە ئۇنـىڭ ئـىسـالم شهرىئـىتـىدىكـى ئـورنـى. دوكتۇر مۇسـتاپـا سـىبـائـى. 2019 - يـىل، 9 - 
نهشرى، ساالم نهشرىياتى.  

10. ھهدىس شهرىپ تـوغـرىسـىدا ئـومۇمـىي بـايـان. مۇھهمـمهد سـالـىھ دامـولـال ھاجـىم، «خـىتـاي 
مۇسۇلمانلىرى» ژۇرنىلى 2005 - يىللىق 3 - 4 - سانالر ئومۇمىي 76 - 77 - سانالر 

11. كۇۋەيت فىھقى ئېنسكلوپېدىيهسى 

2021 - يىلى، 27 - ئاۋغۇست، جۈمه 
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چاتاق شى جىنپىڭدىمۇ ياكى ھهممه
خىتاي رهھبهرلىرىدىمۇ؟ 

خهلقئارا ۋهزىيهت

جون پومفرېت



چاتاق شىجىنپىڭدىمۇ ياكى ھهممه خىتاي رەھبهرلىرىدىمۇ؟ 

جون پومفرېت 

خـىتـايـنىڭ ئۆتـكهن ئـون يـىلـدىكـى تـاجـاۋۇزچـى، ئهركـىنـلىكـكه قـارشـى ۋە مهنـمهنـچى يۈزلـىنـىشـى بـىر 

كـىشـىنـىڭ، «يهنـى ھهمـمىگه چـات كېرىۋالـىدىغـان» خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭنىڭ تهسـىرىنـىڭ 

مهھسۇلـىمۇ؟ يـاكـى شـى جـىنـپىڭنىڭ ئـىشـتانـغا پـاتـماي قېلىشـى تېخىمۇ چـوڭ، تېخىمۇ قـورقۇنچـلۇق ۋە دائـىمـىي 

بىر شهيئىنىڭ، يهنى خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ سهكسهن مىليون ئهزاسىنىڭ بىردەك خاھىشىنىڭ ئىپادىسىمۇ؟ 

بۇ سـوئـالـغا ئـىلـمىي نۇقـتىدىنـال تـولۇق جـاۋاب بېرىۋەتـكىلـى بـولـمايـدۇ. بۇ ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـاي بـىلهن 

بـاردى – كهلـدى قـىلـىش سـىيـاسـىتـىنـى تۈزۈش جهھهتـتىكـى ئـىزدىنـىشـى ئۈچۈن ئـىنـتايـىن مۇھىم. شۇنـداقـال، 

 Rush) يېقىنـقى يـىلـالردىن بۇيـانـقى خـىتـاي تـوغـرىسـىدا يېزىلـغان ئهڭ مۇھىم كـىتـابـنىڭ، يهنـى راش دوشـىنـىڭ

Doshi) «ئۇزۇنـغا سـوزۇلـغان ئۇرۇش: خـىتـايـنىڭ ئـامېرىكـا تهرتـىپـىنـى ئـاغـدۇرۇشـتىكـى چـوڭ ئـىسـتراتېگىيـىسـى» 

دېگهن كىتابىنىڭ يورۇتماقچى بولغىنىمۇ دەل مۇشۇ نۇقتا. 

دوشـىنـىڭ يـادرولۇق نۇقـتىئـىيـنهزىرى «شـى جـىنـپىڭ (ئۆزىدىن ئـىلـگىرى خـىتـاي رەھبهرلـىرىگه نـىسـبهتهن) 

يېڭى ۋە پهرقـلىق شهخـس ئهمهس» دېگهنـدىن ئـىبـارەتتۇر. شـى جـىنـپىڭنىڭ خـىتـايـنى بـاشـالپ مـاڭغان 

پهۋقۇلـئاددە خهتهرلـىك يۆنـىلـىشـى قـانـداقتۇر «تۈپـكى ئۆزگـىرىش» بـولـماسـتىن، بهلـكى ئۆزىدىن ئـىلـگىرىكـى 

خـىتـاي رەھبهرلـىرىنـىڭ سـىيـاسهتـلىرىنـىڭ مهنـتىقـىلـىق كېڭىيـىشـىدۇر. شـى جـىنـپىڭ بهلـكىم خـىتـايـنىڭ تېخىمۇ نـاچـار 

يۆنـىلـىشـكه بۇرۇلۇشـىدا كـاتـالـىزاتـورلۇق رولـى ئـويـنىغـان بـولۇشـى مۇمـكىن، ئهمـما دوشـىنـىڭ قـارىشـىچه، خـىتـاي 

(قـانـداقتۇر يېڭى يـولـدا مـاڭماسـتىن، بهلـكى) ئۇزۇنـدىن بۇيـان مهۋجۇت بـولـغان مۇسـاپـىنـى بـويـالپ 

مېڭىۋاتىدۇ، خاالس. 

دوشـىنـىڭ قـارىشـىچه، شـى جـىنـپىڭنىڭ ئـامېرىكـا بـىلهن تـىركـىشـىش، خـوڭكوڭغا مۇنـاسـىۋەتـلىك 

خهلـقئارالـىق كېلىشـىمـلهرگه خـىالپـلىق قـىلـىش، جهنۇبـىي خـىتـاي دېڭىزىدىكـى ئـارالـالرنـى ھهربـىيـلهشـتۈرۈش، 

تهيۋەنـگه تهھدىت سېلىش ۋە شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى يۈزمـىڭلىغـان (ئهمهلـىيهتـته نهچـچه مـىلـيونـلىغـان) 

ئۇيغۇرنـى تۇتقۇن قـىلـىش سـىيـاسهتـلىرى ئۇنـىڭدىن ئـىلـگىرى خـىتـاي رەھبهرلـىرىنـىڭ خـىزمهتـلىرىنـى ئـاسـاس قـىلـغان. 

دوشىـ يهنه خىـتاـينـىڭ ئاـساـسلـىق نىـشاـنىـنىـڭ ـــ ھېچ بوـلمـىغاـندـا تاـشقـى سىـياـسهت جهھهتتـه ـــ يهنىـال 
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ئـامېرىكـانـىڭ ئـورنـىغـا دەسـسهپ، ئـاسـىيـادىال ئهمهس، دۇنـيا مـىقـياسـىدا سهرخـىل كۈچـكه ئـايـلىنـىش ئـىكهنـلىكـىنـى 

ئوتتۇرىغا قويدى. 

دوشـى ئۆز نۇقـتىئـىيـنهزىرىنـى دەلـىلـلهش جهريـانـىدا، خـىتـايـنىڭ يېقىن زامـان تـارىخـىدىكـى ئۇنـىڭ ـــ 

بۈگۈن قـىلـىۋاتـقىنـىدەك ـــ ئـامېرىكـا بـىلهن تـىركـىشـىش يـولـىغـا مېڭىشـىغـا سهۋەب بـولـغان ئۈچ بۇرۇلۇش 

نۇقتىسىنى يهكۈنلهپ چىققان. 

1989 - يـىلـىدىن 1991 - يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا دوشـىنـىڭ تهبـىرىدىكـى «ئۇدا ئۈچ قېتىمـلىق 

پـىسـخىك جـاراھهت»نـىڭ يۈز بېرىشـى، يهنـى (تـيهنـئهنمېدىكـى) ھۆكۈمهتـكه قـارشـى نـامـايـىشـنىڭ خـىتـايـنى 

زىلـزىلـىگه كهلتۈرۈشـى، ئـامېرىكـانـىڭ سـادام ھۈسهيـىنـنىڭ كۇۋەيـتكه قـىلـغان تـاجـاۋۇزچـىلـىقـىنـى تـارمـار قـىلـىش 

جهريـانـىدا ئۆزىنـىڭ ھهربـىي ئهۋزەلـلىكـىنـى نـامـايهن قـىلـىشـى ۋە سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىشـى، تۇنـجى 

قېتىمـلىق ئـىسـتراتېگىيهلـىك بۇرۇلۇشـقا سهۋەب بـولـغانـىدى. بېيجىڭنىڭ بۇ مـالـىمـانـچىلـىقـتىن چـىقـارغـان 

خۇالسـىسـى شۇ بـولـدىكـى، ئـامېرىكـا ئهمـدى خـىتـايـنىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىغـا قـارشـى بـىرەسـمىي ئـىتـتىپـاقـدىشـى 

ئهمهس. ئهكسـىچه، مـوسكۋادىن كېلىدىغـان تهھدىت يـوقـالـغانـدىن كېيىن، ئـامېرىكـا (يهنه بـىر قېتىم) 

خىتاينىڭ ئاساسلىق دۈشمىنىگه ئايالندى. 

خـىتـايـنىڭ شۇ چـاغـدىكـى رەھبىرى دېڭ شـياۋپـىڭ سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ پـارچـىلـىنـىش ھارپـىسـىدا 

ئېيتقانـدەك: «ھازىرقـى مهسـىله سـوۋېت ئـىتـتىپـاقـىنـىڭ بـايـرىقـى چۈشهمـدۇ يـوق؟ مهسـىلـىسـى ئهمهس، بهلـكى 

خـىتـايـنىڭ بـايـرىقـى چۈشهمـدۇ - يـوق؟ دېگهن مهسـىلـىدۇر». دوشـىغـا كۆرە، بۇ يېڭى تهھدىت تۇيغۇسـى 

«خىتاينىڭ يېڭى بۈيۈك ئىستراتېگىيهسىنى شهكىللهندۈرگهن كهسكىن سىناق»قا ئايالنغان. 

1993 - يـىلـى، خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـى مهركـىزىي كـومـىتېتىنـىڭ بـاش سېكرېتارى جـياڭ زېمىن تۇنـجى 

بـاش ئهلـچى دەرىجـىلـىكـلهر يـىغـىنـىدا ـــ بۇ خـىتـايـنىڭ ئهڭ مۇھىم تـاشـقى سـىيـاسهت يـىغـىنـلىرىنـىڭ بـىرىدۇر ـــ 

نۇتۇق سۆزلهپ، «بۇنــىڭدىن كېيىن ۋە خېلى ئۇزاق بــىر مهزگــىلــگىچه، ئــامېرىكــا بــىزنــىڭ ئــاســاســلىق 

دىپـلومـاتـىك رەقـىبـىمـىز بـولـىدۇ» دېگهن. لېكىن، ئهيـنى چـاغـدا جـياڭ زېمىن ئـامېرىكـاغـا جهڭ ئېالن قـىلـىشـنى 

تهشهببۇس قـىلـماسـتىن، ئهكسـىچه كـومـپارتـىيه مۇرىتـلىرىنـى بۈگۈن «ئۆز كۈچـىنـى يـوشۇرۇپ، پۇرسهت كۈتۈش» 

دەپ ئـاتـالـغان تـاشـقى سـىيـاسهتـنى يـولـغا قـويۇشـقا چـاقـىرغـان. بۇ سـىيـاسهتـكه كۆرە، بېيجىڭ «ئۆز كۈچـىنـى 

يـوشۇرۇپ، پۇرسهت كۈتۈش» ئـارقـىلـىق، ئـىمـكانـقهدەر ئـامېرىكـانـىڭ چـىشـىغـا تېگىپ قـويـماسـلىقـقا كـاپـالهتـلىك 

قـىالتـتى. بۇنـىڭدىكـى مهقـسهت ئـامېرىكـا بـىلهن بـولـغان پـايـدىلـىق سـودا ۋە پهن  -  تېخنىكـا ئـالـماشـتۇرۇشـنى 

داۋامالشتۇرۇپ، ئامېرىكانى غهپلهت ئۇيقۇسىغا غهرق قىلىش ئىدى. 

خـىتـاي ئۆزىنـىڭ «چهكـلىك ئۇرۇش»قـا تهيـيارلـىق قـىلـىشـنى تهرغـىب قـىلـىدىغـان كـونـا ھهربـىي تهلـىمـاتـىدىن 

ۋاز كېچىپ، يېڭى ھهربــىي تهلــىمــاتــنى قــوبۇل قــىلــدى. ئۇ غهيــرىي ســىممېترىك ئۇرۇش مېتودى ئۈچۈن 

مـىلـيونـلىغـان دولـالر مهبـلهغ سېلىپ، ئـاسـىيـادىكـى ئـامېرىكـا قـوشۇنـلىرىنـى تـوسۇش ئۈچۈن، پـاراخـوتـقا قـارشـى 
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بـالـلىسـتىك بـاشقۇرۇلـىدىغـان بـومـبا، دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ سۇ ئـاسـتى پـاراخـوتـى قـىسـمى ۋە رېكورت يـاراتـقان 

مىقداردا سۇ مىناسى ياساشقا باشلىدى.  

سـىيـاسـىي جهھهتـته، ئـىلـگىرى كۆپ تهرەپـلىك ئـورگـانـالرنـى مهنسـىتـمىگهن خـىتـاي ئـامېرىكـانـىڭ 

ھۆكۈمـرانـلىق ئـورنـىنـى ئـاجـىزالشـتۇرۇشـنىڭ ۋاسـتىسـى سۈپـىتـىدە خهلـقئارا تهشـكىالتـالرغـا قـاتـنىشـىشـقا بـاشـلىدى. 

خـىتـاي ۋاشـىڭتونـدا 2000 - يـىلـى ئـامېرىكـادىن مهڭگۈلۈك ئهڭ مهنـپهئهتـدار دۆلهتـلىك سـاالھىيـىتـىگه ئېرىشـىش 

ۋە بـىر يـىلـدىن كېيىن دۇنـيا سـودا تهشـكىالتـىغـا قـاتـنىشـىش ئـارقـىلـىق ئـامېرىكـانـىڭ بېيجىڭغا بـولـغان تهسـىرىنـى 

ئـاجـىزالشـتۇرۇش ئۈچۈن، تـىنـىمسـىز تـىرىشـچانـلىق كۆرسهتـتى. گهرچه ئـامېرىكـا رەھبهرلـىرى خـىتـايـنى دۇنـيا سـودا 

تهشـكىالتـىغـا كـىرگۈزۈشـنى ئۇنـى ئهركـىن سـودا دۆلـىتـىگه ئـايـالنـدۇرۇشـنىڭ چـارىسـى دەپ قـارىغـان بـولسـىمۇ، 

ئهمـما خـىتـاي رەھبهرلـىرى بۇنـى ئـامېرىكـانـىڭ كـونـتروللۇقـىدىن قۇتۇلۇشـنىڭ يـولـى دەپ قـارىدى. بۇ سـىيـاسهتـلهر 

دۇنـيادا كهمـدىن كهم ئۇچـرايـدىغـان ئـىقـتىسـادىي گۈلـلىنـىشـكه تۈرتـكه بـولـدى. خـىتـايـنىڭ ئـىقـتىسـادىي كۈچـى 

ئهيـنى چـاغـدىكـى ئـامېرىكـانـىڭ ئـىقـتىسـادىي ئهمهلـىي كۈچـىنـىڭ ئـاز بـىر قـىسـمىدىن بۈگۈنـكى ئـامېرىكـا ئـىچـكى 

ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ يهتىش پىرسهنتىگه يېتىدىغان سهۋىيهگه كهلدى. 

دوشـىنـىڭ يېزىشـىچه، ئـىكـكىنـچى بۇرۇلۇش نۇقـتىسـى 2008 - يـىلـى يهرشـارى پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـى يۈز 

بهرگهنـدە كۆرۈلـگهن. خـىتـاي بۇ كـرىزىسـنى ئـامېرىكـانـىڭ كۈچـىنـى داۋامـلىق ئـاجـىزالشـتۇرۇپـال قـالـماسـتىن، 

بهلـكى ئـاسـىيـادا خـىتـايـنىڭ تهسـىر دائـىرىسـىنـى بهرپـا قـىلـىشـنىڭ پۇرسـىتـى دەپ قـارىدى. پۇل مۇئـامـىله كـرىزىسـى 

بېيجىڭنىڭ ئـامېرىكـانـىڭ كۈچـىگه بـولـغان تـونۇشـىنـى زور دەرىجـىدە ئۆزگهرتـىۋەتـتى؛ خـىتـاي بۇ ۋاقـىتـتا 

ئـامېرىكـانـى كۆرۈنهرلـىك ئـاجـىزلـىدى دەپ قـارىدى، چۈنـكى ئۇنـىڭ ئهركـىن كـاپـىتـالـىسـتىك ئـىقـتىسـادىي 

ئهندىزىسى كهمدىن كهم كۆرۈلىدىغان زەربىگه ئۇچرىغانىدى. 

دوشـى كـىتـابـىدا يهنه خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى بـاش سېكرېتارى خۇ جـىنـتاۋنـىڭ 2009 

- يـىلـى ئۆتكۈزۈلـگهن 11 - قېتىمـلىق بـاش ئهلـچى دەرىجـىلـىكـلهر يـىغـىنـىدا قـىلـغان سۆزىنـى تـىلـغا ئـالـغان. خۇ 

جـىنـتاۋ ئۆز سۆزىدە خـىتـايـنىڭ «ئۆز كۈچـىنـى يـوشۇرۇپ، پۇرسهت كۈتۈش» سـىيـاسـىتـىنـى «تهشهببۇسـكارلـىق 

بـىلهن بهزى نـىشـانـالرنـى ئـىشـقا ئـاشۇرۇش» ئـىسـتراتېگىيهسـىگه ئۆزگهرتـكهن. دوشـىنـىڭ قـارىشـىچه، 

«تهشهببۇسـكارلـىق بـىلهن» دېگهن ئـىبـارىنـىڭ قـوشۇلۇشـى ئـىتـايـىن مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه. «قـارىمـاقـقا 

ئـادەتـتىكـىدەك كۆرۈنـىدىغـان بۇ ئـىبـارىدىكـى ئۆزگـىرىش پهۋقۇلـئاددە زور ئهھمىيهتـكه ئـىگه» دەيـدۇ ئۇ. دوشـى 

يهنه «خۇ جـىنـتاۋ ھېچبىر ئۆزگـىچـىلـىكـى ۋە يۆنـىلـىشـى يـوق رەھبهر» دېگهن كۆز قـاراشـقا رەددىيه بهرگهن. ئۇ 

خۇ جـىنـتاۋنـىڭ 2006 - يـىلـىدىن 2009 – يـىلـىغـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتىكـى مـاھىيهتـلىك ئۆزگـىرىشـىنـى كۆرسـىتـىپ 

بهرگهن بـولۇپ، خۇ جـىنـتاۋ 2006  -  يـىلـى «ئۆزئـارا كهڭ قـورسـاق بـولۇش»نـىڭ ئـامېرىكـا - خـىتـاي 

مۇنـاسـىۋىتـىنـىڭ ئـاچقۇچـى ئـىكهنـلىكـىنـى جـاكـارلـىغـان بـولـسا، 2009 - يـىلـى دۇنـيا مـىقـياسـىدا «تېخىمۇ ئـاكـتىپ 

ھهرىكهتكه ئۆتۈش»نى تهرغىب قىلغان. 
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ھهربـىي جهھهتـته، يهرشـارىۋى ئـىقـتىسـادىي كـرىزىس خـىتـايـنىڭ بېيجىڭنى مهركهز قـىلـغان رايـون تهرتـىپـى 

بهرپـا قـىلـىش قهدىمـىنـى تېزلهتـتى. خـىتـاي زېھنىنـى ئـامېرىكـا ئـارمـىيهسـىگه تـاقـابـىل تۇرۇشـتىن ئۆزىنـىڭ ھۇجۇم 

قـىلـىش ئـىقـتىدارىنـى ئـاشۇرۇشـقا قـاراتـتى؛ ئـاۋىيـامـاتـكا ۋە (تهيۋەنـگه تـاجـاۋۇز قـىلـىشـقا ئـىشـلىتـىلـىدىغـان) سۇدىمۇ، 

قۇرۇقلۇقـتىمۇ ئـىشـلهتـكىلـى بـولـىدىغـان ھهربـىي قـاتـناش قـورالـلىرىنـى يـاسـاشـقا مهبـلهغ سـالـدى؛ جهنۇبـىي 

دېڭىزدىكـى ئـارالـالرنـى ھهربـىيـلهشـتۈردى، شۇنـداقـال دېڭىز ئـارمـىيهسـى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ سۇ ئۈسـتى 

پاراخوتلىرىنى ياساشقا باشلىدى. 

سـىيـاسـىي جهھهتـته، خـىتـاي زېھنىنـى خهلـقئارا تهشـكىالتـالرغـا قـاتـنىشـىشـتىن ئـامېرىكـانـىڭ تهسـىرىنـى 

ئـاجـىزالشـتۇرۇشـقا قـاراتـتى. ئهكسـىچه، ئۇ «ئـاسـىيـا ئۇل مۇئهسـسهسه مهبـلهغ بـانـكىسـى» قـاتـارلـىق ئۆزىنـىڭ 

تهشـكىالتـلىرىنـى قۇرۇشـقا بـاشـلىدى. ئۇ يهنه سـىرىالنـكىدا پـورت يـاسـاش ـــ كېيىن بۇ قۇرۇلۇش خۇ جـىنـتاۋنـىڭ 

ئـورۇنـباسـارى شـى جـىنـپىڭ بـازارغـا سـالـغان خهلـقئارالـىق ئۇل مۇئهسـسهسه قۇرۇلۇشـى پـروجېكتى بـولـمىش «بـىر 

بهلـباغ بـىر يـول» تهشهببۇسـىغـا تهۋە قـىلـىنـدى ـــ قـاتـارلـىق نۇرغۇن ئـابـىدە خـاراكتېرلـىك قۇرۇلۇشـالرنـى 

باشلىدى. 

دوشـىغـا كۆرە، 2017 - يـىلـى، يهنـى دونـالـد تـرامـپ ئـامېرىكـا پـرىزدېنتلىقـىغـا سـايـالنـغانـدىن كېيىن، 

ئۈچـىنـچى بۇرۇلۇش نۇقـتىسـى ئـوتتۇرىغـا چـىقـتى. شـى جـىنـپىڭ خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ 19 - نۆۋەتـلىك 

مهمـلىكهتـلىك خهلـق قۇرۇلـتىيـىدا قـىلـغان سۆزىدە «يېڭى دەۋر»نـىڭ بـاشـالنـغانـلىقـىنـى؛ خـىتـايـنىڭ يېڭىلـىق 

يـارىتـىش، دۆلهت بـاشقۇرۇش ۋە ھهربـىي تهرەقـقىيـاتـتا دۇنـياغـا يېتهكـچىلـىك قـىلـىدىغـانـلىقـىنـى؛ شۇنـداقـال، 

خـىتـايـنىڭ «تـارىخـىي پۇرسهت مهزگـىلـى»نـى كۈتۈۋالـغانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. شـى جـىنـپىڭ ئـىلـگىرىكـى «ئۆز 

كۈچىـنىـ يوـشۇرۇپ، پۇرسهت كۈتۈش» سىـياـسىـتىـگه تۈزىتىـش كىـرگۈزۈش زۆرۈرىيىـتىـ يوـق دەپ قاـراپال 

قـالـماسـتىن، ئۇنـىڭدىن پۈتۈنـلهي ۋاز كهچـتى. دوشـىغـا كۆرە، شـى جـىنـپىڭ ھاكـىمـىيهت بېشىغـا چـىقـقانـدا، 

(ئـامېرىكـا بـىلهن خـىتـاي ئـارىسـىدىكـى) ئـىلـگىرى ئـاسـىيـا بـىلهنـال چهكـلهنـگهن «ئـاتـامـانـلىق رىقـابـىتـى» ئهمـدىلـىكـته 

يهرشارى تهرتىپى ۋە كهلگۈسىگه مهركهزلهشكهن. 

دوشـىنـىڭ قـارىشـىچه، خـىتـايـنىڭ تهپهككۇرى ئـامېرىكـانـىڭ ئېغىر خـىرىسـقا دۇچ كېلىشـىنـى ئـالـدىنـقى شهرت 

قـىلـغان. (خـىتـايـنىڭ نهزىرىدە) ۋاشـىڭتونـنىڭ تـاجـىسـىمـان ۋىرۇس ۋابـاسـىغـا قـايتۇرغـان ئېچىنـىشـلىق ئـىنـكاسـى، 

ئـامېرىكـادىكـى تۇراقسـىز دۆلهت ئـىچـى سـىيـاسـىي ۋەزىيـىتـى ۋە يېقىنـدا ئـافـغانـىسـتانـدىن نـومۇس ئـىچـىدە چېكىنـىش 

قـاتـارلـىقـالرنـىڭ ھهمـمىسـى ئـامېرىكـانـىڭ «دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ دۆلهت»لـىك سـاالھىيـىتـىدە ئېغىر مهسـىله 

بارلىقىنى، بېيجىڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ پۇرسهتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بهردى. 

دوشـى كـىتـابـىدا يهنه شۇالرنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان: شـى جـىنـپىڭ خـىتـايـنى كهلگۈسـىگه خـوجـا بـولۇش يـولـىغـا 

 5G ،بـاشـلىدى. ئۇ سۈنـئىي ئـىدراك، كـىۋانـت ھېسابـالش، ئـىگـىلـىك ھوقۇقلۇق رەقهمـلىك پۇل، بـىيـوتېخنىكـا

ۋە ئـاپـتومـاتـلىشـىشـنى چۆرىدىگهن ھالـدا «تۆتـىنـچى قېتىمـلىق سـانـائهت ئـىنـقىالبـى»نـى ئېالن قـىلـدى. ئۇ 
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تهتـقىقـات ۋە تهرەقـقىيـاتـقا داۋامـلىق تۈردە كهڭ كۆلهمـدە مهبـلهغ ئـاجـراتـتى ھهمـدە خـىتـايـنىڭ يهر شـارى 

تهمـىنـلهش زەنـجىرىگه ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـىپ، يېڭىدىن گۈلـلىنـىۋاتـقان كهسـىپـلهرگه ئۆلـچهم بهلـگىلهش ئۈچۈن 

تـىرىشـىدىغـانـلىقـىنـى جـاكـارلـىدى. ھهربـىي سـاھهدە، گهرچه تهيۋەنـگه تـاجـاۋۇز قـىلـىش پـىالنـى يهنـىال مۇھىم 

بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـاي ئـارمـىيهسـى ھازىر خـىتـايـنى (ھهربـىي جهھهتـته) ھهم ھىنـدى - تـىنـچ ئـوكـيان رايـونـىدا، 

ھهم پۈتۈن دۇنـيا مـىقـياسـىدا كۈچلۈك دۆلهت قـىلـىپ قۇرۇپ چـىقـىشـقا كۈچـىمهكـته. خـىتـاي شهرقـىي ئـافـرىقـا 

دېڭىز قـىرغـىقـىدا دېڭىز ئـارمـىيه بـازىسـى قۇرۇپ بـولـدى. خـىتـاي دېڭىز ئـارمـىيهسـى سـىرىالنـكا ۋە پـاكـىسـتانـدىمۇ 

مۇشۇنـداق ئـىمـتىيـازالرغـا ئېرىشـىشـى مۇمـكىن. ئـون يـىل ئـىلـگىرى، خـىتـاي رەھبهرلـىرى دەرىجـىدىن تـاشـقىرى چـوڭ 

دۆلهت بـولـمىش ئـامېرىكـا بـىلهن مۇرەسـسهلـىشـىشـنى تهشهببۇس قـىلـغان بـولـسا، بۈگۈنـكى كۈنـدە شـى جـىنـپىڭ 

«ئاسىيانىڭ ئىشلىرىنى ئاسىيا خهلقى ئۆزى باشقۇرۇشى كېرەك» دەپ جار سالماقتا. 

ھالبۇكـى، دوشـىغـا كۆرە، شـى جـىنـپىڭنىڭ سـىيـاسـىتـى ئۆتمۈشـتىن ئـادا – جۇدا بـولـغانـلىقـتىن دېرەك 

بهرمهيـدۇ. ئۇ كـىتـابـىدا شۇنـداق دەيـدۇ: «خـىتـاي كـومـپارتـىيهسـىنـىڭ رەھبهرلـىرى ئـامېرىكـانـى چهكـلهش، 

ئـاجـىزالشـتۇرۇش ۋە ئۇنـىڭغا جهڭ ئېالن قـىلـىش پۇرسهتـلىرىنـى كۆرگهنـدە، بۇ پۇرسهتـلهرنـى چـىڭ تۇتـتى. شـى 

جـىنـپىڭ دەۋرىدە يـولـغا قـويۇلـغان نۇرغۇن مۇھىم سـىيـاسهتـلهرنـىڭ ئـاسـاسـى خۇ جـىنـتاۋ دەۋرىدىال ھازىرلـىنـىپ 

بولغاندەك قىالتتى». 

ھالبۇكـى، دوشـىنـىڭ كۆز قـارىشـى ھهركـىم تهرىپـىدىن قـوبۇل قـىلـىنـغانمۇ ئهمهس. ئـاۋغۇسـتنىڭ 

ئـوتتۇرىلـىرىدا، مـىلـياردېر جـورج سـوروس (George Soros) «ۋال كـوچـىسـى گېزىتـى»دە ئـوبـزور ئېالن قـىلـىپ، 

شـى جـىنـپىڭنى «پۈتۈن ئۆمـرىنـى دېڭ شـياۋپـىڭنىڭ خـىتـايـنىڭ تهرەقـقىيـاتـىغـا بـولـغان تهسـىرىنـى يـوقـىتـىشـقا سهرپ 

قـىلـدى» دەپ ئهيـىبـلىدى. سـوروسـقا نـىسـبهتهن، شـى جـىنـپىڭ خـىتـاي ئۈچۈنـال ئهمهس، بهلـكى پۈتۈن دۇنـيا 

ئۈچۈنمۇ زەھهرلـىك ئۆسـمه بـولۇپ، ئۇ ئۆزىدىن ئـىلـگىرى خـىتـايـغا ھۆكۈمـرانـلىق قـىلـغان، نـىسـبهتهن «دوسـتانه» 

ئـىسـتىبـداتـالردىن تـامـامهن پهرقـلىق يـول تۇتـقان. سـوروس شـى جـىنـپىڭنىڭ خـىتـاي مهسـىلـىسـىنـىڭ مهنـبهسـى 

ئـىكهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان تۇنـجى كـىشـى ئهمهس. جـوۋ بـايـدىن پـرىزدېنتلىقـقا سـايـلىنـىپ ئۇزۇن ئۆتـمهيـال، 

«سـىيـاسـىيـون» (Politico) تـورى ۋە ئـامېرىكـادىكـى «ئـاتـالنـتىك ئـوكـيان كېڭىشـى» نـامـلىق ئـاقـىلـالر ئـامـبىرى 

«خـىتـاي بـىلهن بـاردى - كهلـدى قـىلـىش جهھهتـته چـوڭقۇر تهجـرىبـىگه ئـىگه سـابـىق ھۆكۈمهت ئهمهلـدارى»نـىڭ 

بـىر پـارچه مـاقـالـىسـىنـى ئېالن قـىلـدى. مهزكۇر مـاقـالـىدە شـى جـىنـپىڭنىڭ خـىتـايـنىڭ ئـىنـتايـىن خهتهرلـىك 

بۇرۇلۇشـىغـا جـاۋابـكار ئـىكهنـلىكـى ئـىلـگىرى سۈرۈلـگهن بـولۇپ، ئـاپـتور بۇ ھهقـته «ئـامېرىكـا خـىتـايـنىڭ قهد 

كۆتۈرۈشىـگه تاـقاـبىـل تۇرۇش ئۈچۈن، دىققـىتىـنىـ شىـ جىـنپـىڭغا مهركهزلهشتـۈرۈشىـ كېرەك» دېگهن. بۇ ئىـككـىال 

خـىل كۆز قـاراش «خـىتـايـنىڭ لېنىنـىزمـچه تۈزۈلـمىسـىنـىڭ چـوڭقۇر قـاتـالمـلىرىدا، ئـامېرىكـا بـىلهن سـىلـىق 

مۇنـاسـىۋەت ئـورنـىتـىشـنى چـىن كۆڭلىدىن ئۈمـىد قـىلـىدىغـان بـىر قـىسـىم يـاخشـى كـىشـىلهر بـار. ئـامېرىكـا پهقهت 

شۇالرنى تېپىپ چىقسىال بولدى» دەيدىغان كونا مۇقامدىن ئىبارەت، خاالس. 
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دوشـىنـىڭ قـارىشـىچه، خـىتـايـغا تـاقـابـىل تۇرۇش ئۈچۈن، ئـامېرىكـا بۇ خـىل تهپهككۇرغـا خـاتـىمه بېرىشـى 

كېرەك. مۇھىم نۇقـتا خـىتـايـنىڭ قهد كۆتۈرۈشـىنـى تـىزگـىنـلهش يـاكـى شـى جـىنـپىڭنى ئـاجـىزالشـتۇرۇشـقا ئهمهس، 

بهلـكى خـىتـايـنى چهكـلهشـكه ۋە ئـامېرىكـانـى قـايـتىدىن كۈچهيـتىشـكه مهركهزلـىشـىشـى كېرەك. قـىسـقىسـى، ئـامېرىكـا 

خىتاي بىلهن بولغان ئاالقىدە بارغانسېرى بېيجىڭ دائىرىلىرىگه ئوخشاش يول تۇتۇشى كېرەك. 

ئىنگىلىزچىدىن ئۆتكۈر ئالماس تهرجىمىسى 

مهنبه: 

https://www.washingtonpost.com/outlook/xi - is - leading - chinas - aggressive - 
new - strategy - but - he - didnt - invent - it/2021/09/16/6ff5a9f6 - 0683 - 11ec - 
a654 - 900a78538242_story.html 
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ئابدۇقادىر دامولالم ئېلىپ بارغان كۈرهشلهر ۋهئابدۇقادىر دامولالم ئېلىپ بارغان كۈرهشلهر ۋهئابدۇقادىر دامولالم ئېلىپ بارغان كۈرهشلهر ۋه
ئهھمىيىتىئهھمىيىتىئهھمىيىتى

ئۇيغۇر تهتقىقاتى

ئامىنه مۇھهممهد 



ئابدۇقادىر دامولالم ئىلىپ بارغان كۈرەشلهر ۋە ئۇالرنىڭ ئهھمىيىتى 

ئامىنه مۇھهممهد 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم ئۇيغۇر مـىلـلىتـىنـىڭ بېشىغـا كېلىۋاتـقان ئهجهلـلىك قـىسـمهتـنىڭ خهتـىرىنـى ئهڭ 

دەسـلهپـته پهرق ئهتـكهن ۋە دۆلهتـچىلـىك ئـىدىيهسـىنـى شهكـىلـلهنـدۈرگهن ئۇيغۇر يېڭى مـائـارىپـى ئـويـغىنـىش 

ھهرىكىتىنىڭ ئاساسچىسىدۇر.  

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم، ئـوتتۇرا ئـاسـىيـا ۋە ئـىسـتانبۇلـنى ئـايـلىنـىش جهريـانـىدا كۆزىتـىش ۋە تهپهككۇر قـىلـىش 

ئـارقـىلـىق خهلـقنىڭ جـاھالهت، نـادانـلىقـتىن ئـىبـارەت كۈلـپهتـلىك تهقـدىرىنـى ئۆزگهرتـىش ئۈچۈن، چـوقۇم ئـىشـنى 

مـائـارىپـتىن، مهدەنـىيهتـتىن بـاشـالش زۆرۈرلۈكـىنـى تـونۇپ يېتىپ، ئۆز ۋەتـىنـىگه قـايـتىپ يېڭىچه مـائـارىپ 

ھهرىكىتىنى باشلىغان.  

قـاراڭغۇلۇقـتا قـالـغانـالر يـورۇقلۇقـقا، ھاالكهتـلىك تهقـدىرگه دۇچ كهلـگهنـلهر ھايـاتـلىقـقا تهقهززا بـولـغانـدەك، 

مـىلـلهت مـاددىي ۋە مهنـىۋى جهھهتـتىكـى قـاشـشاقـلىقـتىن تهرەقـقىيـاتـقا، مهنـىۋى قهھهتـچىلـىكـتىن مهرىپهتـكه 

تهقهززا ئىدى.  

ئابدۇقادىر دامولالم خهلقنىڭ بۇ ئېھتىياجىغا مهلھهم بولۇش ئۈچۈن ئۆز كۈرىشىنى باشاليدۇ.  

بـىرىنـچى قهدەمـدە، خهلـقنى قـايمۇقتۇرۇپ دىنـىي ئېتىقـادتـا خۇراپـاتـلىق، بـىدئهت ئۇرۇقـى چـاچـقان دىنـىي 

مۇتهئهسسـىپـلهرگه، يېڭىچه مـائـارىپـقا جـان - جهھلى بـىلهن قـارشـى تۇرغـان، ئـويـغىنـىش ھهرىكـىتـى دېيىلـسه، 

«خهلقـ ئوـيغـىنىـمىـز دېسه، شهھهر ئىـچىـدىال 200 گه يېقىن مهسـچىت، مهدرىسه، خـانـىقـا بـار. مۇئهززىنـلهر ھهر 

كۈنـى «ئـالـالھۇ ئهكـبهر» دەپ ئهزان تـوۋالپ، خهلـقنى ئـويـغىتـىدۇ. بـىزگه شۇ كۇپـايه قـىلـمامـدۇ؟» دەيـدىغـان 

جـاھىل سـوپـى - ئـىشـانـالرنـىڭ «ئۇسۇل جهدىت ھارام، ئۇنـى ئـوقۇش دەھرىيـلىك» دەيـدىغـان ئـاسـاسسـىز 

ئـىغۋاسـىنـىڭ ئـورنـىغـا، بۇخـارادىكـى ئۇسـتاز ۋە ئۆلـىمـاالرنـىڭ «ئۇسۇلـى جهدىت ۋاجـىپ، ئۇنـى ئـوقۇش زۆرۈر» 

دېگهن پهتىۋاسىنى ئهكېلىپ كۈرىشىنى باشاليدۇ.  
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ئـىكـكىنـچى قهدەمـدە، مهدرىسه ئـوقۇتۇش ئۇسۇلـىنـى ئـىسـالھ قـىلـىدۇ. يهنـى مهدرىسهلهردىكـى قـاتـمال تهلـىم 

تهربـىيه ئۇسۇلـىنـى، دەۋر تهلـىپـىگه مـاس كهلـمهيـدىغـان دەرسـلهرنـى ئـىسـالھ قـىلـىپ، يېڭىچه مـائـارىپ ئـىدىيهسـىنـى 

ئـىزچـىلـالشـتۇرۇپ، ئـوقۇتۇش ئۇسۇلـى، ئـوقۇتۇش مهزمۇنـى، ئـوقۇش مـاتېرىيـالـى قـاتـارلـىق جهھهتـلهردە ئـىسـالھات 

ئىلىپ بارىدۇ.  

ئـىلـگىرىكـى قـاتـمال ئۆگـىتـىش ئۇسۇلـى سهۋەبـلىك يـاشـلىق ئۆمـرى زايه بـولـغان، ئـوقۇشـتىن بـىزار بـولۇپ 

سهكـكىز - ئـون يـىل ئـوقۇپمۇ مـولـال بـواللـماي، ئـاخۇنۇمـنىڭ ئېتىنـى يېتىلهپ. كهشـىنـى كۆتۈرۈپ. يېرىم يـولـدا 

توختاپ قالغان تالىپالر ئوقۇشنىڭ قىيىنلىقى ۋە ئاستىلىقىدىن بىزار بولۇپ: 

زەنجانى كىتاپ كۈندۈزىمىزنى كېچه قىلدى، ئالتهيلهن ئىدۇق، يهتتىمىزنى گاچا قىلدى.  

يهتته يىلدا تىنىم تاپماي ئوقۇيمىزال - ئوقۇيمىز، بابى ئستىنجاغا كهلدى ئهمدى بىزنىڭ دەرسىمىز.  

دەپ قوشاق توقۇشاتتى.  

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ مهقسـىتـى كـونـا ئۇسۇلـغا ئېسىلـىۋالـماي، دادىلـلىق بـىلهن ئـىسـالھات يۈرگۈزۈپ 

الي سۇدەك ئېقىپ كېتىۋاتـقان ۋاقـىتـنى تېجهپ قېلىش ئـىدى. شۇنـىڭ ئۈچۈن ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم دەرسـلهرنـى 

ئـاددىي، چۈشـىنـىشـلىك قـىلـىپ، سهرىف، نهھۋى (مـورفـولـوگـىيه ۋە سـىنـتاكـىس )، ھېساب ئـىلـمى، جۇغـراپـىيه 

ئـىلـمى، نېگىزلـىك ئهقـىدىلهر، بـاشـالمـچى ئـوقۇشـلۇق، لېكسىكـىدىن دەسـلهپـكى ئـاسـاس، تهجۋىدى تۈركـى ۋە 

مىفتاھۇل ئهدەپ قاتارلىق دەرسلىكلهرنى تۈزۈپ، مهكتهپ مهدرىسهلهرنى دەرسلىك بىلهن تهمىنلهيدۇ.  

ئۈچـىنـچى، ئۆلـىمـاالر جهمـئىيـىتـىنـى قۇرۇپ چـىقـىدۇ. يهنـى تهرەقـقىيـپهرۋەر، مـىلـلهتـپهرۋەر، يېڭىچه مـائـارىپ 

ئـىدىيهسـىنـى قـولـاليـدىغـان ئـىلـىمـلىك مهرىپهتـچى دىنـىي زاتـالرنـى بـىر يهرگه جهم قـىلـىپ، غـوللۇق جـامـائهت 

قۇرۇپ چـىقـىدۇ. بۇالرنـىڭ ئـىچـىدە «كۇلـلى ئۇسـتاز » دەپ نـام ئـالـغان ئـاتـاقـلىق ئـىمـىن ھاجـى خهلـپىتـىم، 

«ئۆلـىمـاالرنـىڭ سهرخـىلـى»، «ئـاتـاقـلىق مهدرىسه مۇدەررىسـى» دەپ نـام ئـالـغان مـىراقۇل دامـولـال قـاتـارلـىقـالرمۇ 

بار ئىدى.  

تۆتـىنـچى، ھهر يـىلـى مهدرىسهلهردە يـاخشـى ئـوقۇغـان تـالـىپـالرنـى تـالـالپ ئـىسـتانبۇل، قـازان، بۇخـارا 

قـاتـارلـىق مۇسۇلـمان ئهلـلهرگه ئـوقۇشـقا چـىقـارغـان. ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ خـىراجـىتـىنـى بۇخـارادىكـى «مهرىپهت 

جهمـئىيـىتـى» ئۈسـتىگه ئـالـغان . بۇ ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ ئـىچـىدە مهشھۇر ئـىنـقىالبـچى، سـىيـاسـىيـون، شهرقـىي 

تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەئىسى سابىت دامولالممۇ بار ئىدى.  
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بهشـىنـچى، ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم خهلـقنى ئـويـغىتـىپ، ئۆزىنـىڭ ئهقـىدىسـىگه، ھهق - ھوقۇقـلىرىغـا ئـىگه 

بـولۇشـقا چـاقـىرىق قـىلـىدۇ. ئۆلـىمـا - ئهمهلـدارالرنـى ئۆز خهلـقىنـى ئېزىشـنى، بـاج - سېلىق يـىغـىشـنى تـاشـالپ، 

دىنىمىزنىڭ پهزىلهتلىرى ۋە ئۇلۇغلۇقى بىلهن خهلققه تهسىر كۆرسىتىشكه چاقىردى.  

چۈنـكى شۇ زامـانـدا خـىرىسـتىيـان دىن تـارقـاتقۇچـى شـىۋىت مـىسسـىيـونېرالر مهكـتهپ ئېچىش، ھهقسـىز 

شـىپـاخـانـا ئېچىش بـاھانـىسـى بـىلهن خهلـقنى قـايمۇقتۇرۇپ، ئۆزىنـىڭ بـاتـىل دىنـىغـا دەۋەت قـىالتـتى. يېتىم 

بـالـىالرنـى ئـوقۇتۇش بـاھانـىسـىدە ئۆزلـىرىگه مۇرت تـوپـلىمـاقـتا ئـىدى. ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم بۇ ئهجـنهبـىيـلهرنـىڭ 

پـايـدا چـىقـمىسـا ھېچقانـداق كـىشـىگه مهنـپهئهت بهرمهيـدىغـان خهق ئـىكهنـلىكـىنـى ئېنىق بـىلـگهچـكه، خهلـقنى 

ھهرىكهتـلهنـدۈرۈپ، نـامـايـىش قـىلـىشـقا چـاقـىرىدۇ ۋە شـىۋىت مـىسسـىيـونېرلـىرىنـىڭ رەزىل مهقسـىتـى بـىخ ھالـىتـىدە 

ئۇجۇقتۇرۇلىدۇ.  

ئـالـتىنـچى، ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم كـوچـىالردا سهرسـان - سهرگهردان بـولۇپ يۈرگهن يېتىم - يېسىر 

بـالـىالرغـا ئـىگه بـولۇپ، يېتىمـخانـىالرغـا ئـورۇنـالشـتۇرۇپ، ھالـىدىن خهۋەر ئـالـىدۇ، مهدرىسهدە ئـوقۇتۇپ، ئۇالرنـى 

مهكتهپ ھاياتىغا قايتۇرۇپ ئهكېلىدۇ.  

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم قـىسـقىغـىنه ھايـاتـىدا خۇراپـاتـلىق، بـىلـىمسـىزلـىك، نـادانـلىق، ئـادالهتسـىزلـىكـكه قـارشـى 

قـاتـتىق كۈرەش قـىلـىپ، ۋەتهنـپهرۋەرلـىك، مهرىپهتـپهرۋەرلـىك، ئـىسـالھاتـچىلـىق بـىلهن كهڭ دائـىرىلـىك ۋە 

ئهمهلـىي خـىزمهت قـىلـىدۇ. قۇرئـان ۋە ھهدىسـلهرنـىڭ تهقهززاسـى بـويـىچه شهرىئهت ئهھكامـلىرىنـى يـولـغا قـويـىدۇ. 

خهلـقنى مهرىپهتـكه، ئـويـغىنـىشـقا چـاقـىرىدۇ. خۇراپـاتـلىقـتىن، بـىدئهتـتىن ئۇزاق تۇرۇشـقا دەۋەت قـىلـىدۇ. 

ئـوقۇتۇش ئۇسۇلـىنـى ئـىسـالھ قـىلـىدۇ. ئهقـىدىمـىزگه بۇزغۇنـچىلـىق سېلىپ، خهلـقنى ئـازدۇرمـاقـچى بـولـغان چهتـئهل 

مىسسىيونېرلىرىغا قارشى كۈرەش قىلىدۇ.  

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ بۇ ئـىش - پـائـالـىيهتـلىرىنـى خهلـق قـولـلىغـانـلىقـى ۋە زور ئـىنـاۋەتـكه 

ئېرىشـىۋاتـقىنـىدىن بـىئـارام بـولـغان كۈشهنـدىلـىرى ۋە مـىلـلىي مۇنـاپـىق ھهسهتـخور مـولـلىالر مهخـپىي ئـادەم 

يالالپ، ئۇنى ئۆلتۈرگۈزۈۋېتىدۇ.  

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالم بـىزدىن ۋاقـىتسـىز ئـايـرىلـغان بـولسـىمۇ، ئهمـما ئـالـالھ خـالـىسـا ئۇنـىڭ مـاڭغان ئـىزلـىرى، 

ئۇ بـاشـلىغـان مهرىپهت يـولـى مهڭگۈ داۋامـلىشـىدۇ. بۇ كـارۋان تـوخـتىمـايـدۇ. ئهۋالدالر داۋامـالشـتۇرىدۇ. 

ئـابـدۇقـادىر دامـولـالمـنىڭ ئۆلۈمـىدىن كـىيـىن خهلـق ئۇسۇلـى جهدىتـنىڭ ھااللـلىقـىنـى ۋە ئۇنـى ئـوقۇشـنىڭ 

زۆرۈرلۈكىنى تېخىمۇ بهك ھېس قىلىپ يېتىدۇ. 

 2021 .06 .11
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تارىخ ۋه بىز

 8-ئهسىردىن 13-ئهسىرگىچه ياشىغان
ئۇيغۇرالردا مائارىپ

يۈسۈپجان ياسىن



8 – ئهسىردىن 13 – ئهسىرگىچه بولغان ئارىلىقتىكى ئۇيغۇرالردا مائارىپ 

1يۈسۈپجان ياسىن 

8 ~ 13 - ئهسـىرلهر ئۇيغۇر كۈلتۈر تـارىخـىنـىڭ ئهڭ يـارقـىن دەۋرىدۇر. بۇ مهزگـىلـدە ئۇيغۇرالر 

دۆلهت بـاشقۇرۇش، قـانۇن، ھهربـىي، ئـىقـتىسـاد، سـودا، ئـىلـىم - پهن، تـىل - يېزىق، مـائـارىپ ۋە 

سهنـئهت قـاتـارلـىق سـاھهلهردە بـارغـانسېرى يۈكـسهلـگهنـىدى. بـولۇپمۇ 840 - يـىلـىدىن كېيىن، ئۇيغۇرالرنـىڭ 

سـىيـاسـىي مهركـىزىنـىڭ ئـىچـكى ئـاسـىيـاغـا يۆتـكىلـىشـى بـىلهن، ئۇالر مـائـارىپ ۋە ئـىلـىم - پهن سـاھهسـىدە تۈرك 

كۈلتۈر تـارىخـىنـىڭ يۆنـىلـىشـىنـى بهلـگىلـىگهن نۇرغۇن ئۇتۇقـالرغـا ئېرىشـتى. ھهرخـىل يېزىقـالرنـى تهڭ 

ئـىشـلهتـكهن ئۇيغۇرالر قهغهز ۋە مهتـبهئه ئـارقـىلـىق نۇرغۇن نهشـر بۇيۇمـلىرىنـى ۋۇجۇدقـا چـىقـىرىپ، ئـوقۇ – 

ئـوقۇتۇش ئـاپـپاراتـلىرىنـى بۈگۈنـكىگه يېقىن سهۋىيـىگه ئهكهلـدى ۋە كۇتۇپـخانـىالرنـى ئـومۇمـالشـتۇردى. 

دەرۋەقه، بۇ دەۋرلهردە ئۇيغۇرالر تۈرك كۈلتۈرىنــىڭ ھهقــىقــىي ۋەكــىلــىگه ئــايــالنــدى. (بۇ دەۋردە) 

ئۇيغۇرالرنـىڭ مـائـارىپ سـاھهسـىدىكـى مۇۋەپـپهقـىيهتـلىرىمۇ تۈركـلهرنـىڭ دۇنـيا كۈلتۈرىگه قـوشـقان 

تۆھپىلـىرىنـىڭ مـىسـالـلىرىدىنـدۇر. مهزكۇر مـاقـالـىدە، تۈرلۈك مـاتېرىيـالـالرنـى ئـاسـاس قـىلـىپ، 8 - ئهسـىردىن 

13 - ئهسىرگىچه بولغان ئارىلىقتىكى ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ تهرەققىيات باسقۇچى بايان قىلىنغان. 

ئۆتۈكهن تـاغـلىرىنـى پـايـتهخـت قـىلـغان ئۇيغۇرالر تهخـت مـاجـرالـىرى، تهبـىئـىي ئـاپهت، ۋابـا ۋە 

قـىرغـىزالرنـىڭ ھۇجۇمـلىرىدىن كېيىن، 840 - يـىلـى ئۆزىنـىڭ سـىيـاسـىي مهركـىزىنـى ئـورخۇن ۋادىسـىدىن 

ئـىچـكى ئـاسـىيـاغـا يۆتـكىدى. ئۇيغۇرالر ھازىر خـىتـايـغا تهۋە بـولـغان كهڭسۇ (گهنسۇ) ئۆلـكىسـىدىن ئـارال 

دېڭىزىغـىچه بـولـغان كهڭ رايـونـالرغـا تـارقـىلـىپ، كهڭسۇ ئۇيغۇر دۆلـىتـى، قـوچۇ ئۇيغۇر دۆلـىتـى ۋە 

قـاراخـانـىيـالردىن ئـىبـارەت ئۈچ دۆلهتـنى قۇردى. شۇنـىڭدىن كېيىن، ئۇيغۇرالر (كۆچـمهن چـارۋىچـىلـىق 

ھايـاتـىغـا خـاتـىمه بېرىپ) ھهقـىقـىي ئـولتۇراق ھايـاتـىنـى بـاشـالپ، ئـىلـىم - پهن ۋە مـائـارىپ سـاھهسـىدە يېڭى 

پهلله ياراتتى. 

ئـىسـالم دۇنـياسـىدىكـى مۇئهلـلىپـلهردىن فـاخـرەددىن مۇبـارەك شـاھ (1148 ~ 1215) تۈركـلهر 

(ئۇيغۇرالر)نـىڭ يېزىقـلىرى ۋە كـىتـابـلىرى بـارلـىقـىنـى، ئۇالرنـى بـالـىلـىرىغـا ئۆگـىتـىدىغـانـلىقـىنـى، ئۇالرنـىڭ 

ئېلىپـبهسـىنـىڭ بـىرىنـىڭ يـىگـىرمه بهش ھهرپـلىك سـوغـدىچه ئېلىپـبه، يهنه بـىرىنـىڭ ئـوڭدىن سـولـغا 

يېزىلـىدىغـان يـىگـىرمه سهكـكىز ھهرپـلىك «تـوققۇز ئـوغۇز ئېلىپـبهسـى» ئـىكهنـلىكـىنـى ۋە ھهرپـلهرنـىڭ ئۇالپ 

يېزىلـمايـدىغـانـلىقـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. بۇ مهلۇمـاتـالردىن ۋە تۇرپـانـدىن تېپىلـغان ۋەسـىقهلهردىن 

مهلۇمـكى، ئـىچـكى ئـاسـىيـادا ھۆكۈم سۈرگهن ئۇيغۇرالر مـائـارىپ سـاھهسـىدە تۈرك ۋە ئۇيغۇر يېزىقـى بـىلهن 

بـىلـله، سۈريـانـى يېزىقـى، بـراخـما يېزىقـى ۋە تـىبهت يېزىقـى قـاتـارلـىق نۇرغۇن ئېلىپـبهلهرنـى قـولـالنـغان. 

1 مهزكۇر ئهسهرنى يۈسۈپچان ياسىن تۈركچه يازغان بولۇپ، ژۇرنىلىمىز تهرىپىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى.
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ئۇيغۇرالرنــىڭ ســىرتــقا ئېچىۋېتىلــگهن ســىيــاســىتــى، دىنــىي جهھهتــتىكــى كهڭچىلــىكــى ۋە كۈلتۈرەل 

مۇنـاسـىۋەتـلىرى يـات كۈلتۈر مۇھىتـىغـا تهۋە يېزىقـچىلـىق سـىسـتېمىسـىنـىڭ ئـوتتۇرىغـا چـىقـىشـىدىكـى ئـاسـاسـلىق 

ئـامـىلـالر ئـىدى. بۇ يېزىقـالر ئـىچـىدە ئهڭ گهۋدىلـىك بـولـغىنـى ئۇيغۇر يېزىقـىدۇر. تېپىلـغان ۋەسـىقهلهرنـىڭ 

كۆپـىنـچىسـى مهزكۇر يېزىقـتا يېزىلـغان. سـوغـدى يېزىقـىنـى ئـاسـاس قـىلـغان ۋە مـىالدى بهشـىنـچى ئهسـىردىن 

بـاشـالپ ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ئـىشـلىتـىلـىشـكه بـاشـلىغـان بۇ يېزىق ئـالـدى - كهيـنى 1200 يـىلـدىن كۆپـرەك 

قـولـلىنـىلـغان بـولۇپ، كۆكتۈرك يېزىقـىدىن كېيىن بـارلـىق تۈركـلهرنـىڭ بـىردىنـبىر مـىلـلىي يېزىقـى بـولۇپ 

قـالـغان. ئـا ۋون گـابـايـىن (A. von Gabain) ئهيـنى ۋاقـىتـتا ئۇيغۇرالر ئـارىسـىدا ئـوقۇش ۋە يېزىشـنى 

ئۆگـىتـىدىغـان شهخسـىي مهكـتهپـلهرنـىڭ قۇرۇلـغانـلىقـىنـى، شۇنـداقـال ئۇيغۇر يېزىقـىنـىڭ يېزىش قـائـىدىلـىرىنـىڭمۇ 

بـارلـىقـقا كېلىپ بـولـغانـلىقـىنـى قهيـت قـىلـغان. ئۇيغۇرالردا يهنه مـائـارىپ سـاھهسـىدىكـى مهرتـىۋە ۋە 

ئۇنۋانـالرنـى بهلـگىلهيـدىغـان «دانـاالر ھهيـئىتـى» (مهرىپهتـپهرۋەر مهسـلىھهتـچىلهر كېڭىشـى) جهمـئىيهتـنىڭ 

ئاقارتىش (مائارىپ) ئىشلىرىغا يېتهكچىلىك قىالتتى.  

تۇرپـان ۋە دۇنخۇاڭدىن تېپىلـغان، خـىلمۇخـىل يېزىقـالردا يېزىلـغان قـولـيازمـىالر ۋە بـاسـما كـىتـابـالردىن 

شۇ نهرسه مهلۇمـكى، ئۇيغۇرالر بـىردىن كۆپ چهتـئهل تـىلـىدا سۆزلـىيهلهيـدىغـان كۈلتۈر مۇھىتـى يـاراتـقان، 

ھهتـتا تـازىلـىق ئـىشـچىلـىرى ۋە قۇلـالرنـىڭمۇ بۈگۈنـكىگه ئـوخـشاش قـانۇنـىي تـوخـتامـلىرى بـار ئـىدى. بۇ ھهقـته 

مهشھۇر ئـالـىم جـافـفار ئهل ئهھمهد ئۆزىنـىڭ «ئۇيغۇرالردا قـانۇن ۋە مـالـىيه ئـاتـالغۇلـىرى» نـامـلىق ئهسـىرىدە 

شۇالرنـى قهيـت قـىلـغان: «بهشـبالـىقـتىكـى ئۇيغۇرالرنـىڭ 12 - ۋە 13 - ئهسـىرلهردىكـى تۇرمۇش سهۋىيهسـى 

ئـوخـشاش رايـونـنىڭ مۇشۇ ئهسـىر (يهنـى 20 - ئهسىـر)نىـڭ بېشىدىكىـ تۇرمۇش سهۋىيهسىـدىن خېلى بهكال 

يۇقـىرى ئـىدى. يهنه شۇنـىڭدەك، ئهيـنى چـاغـدا تۈركـلهر (ئۇيغۇرالر) غهربـىي يـاۋروپـانـىڭ فېئودال بهگـلىرى 

ۋە ئهھلى سهلـپ قـوشۇنـى قۇددۇسـقا (يېرۇسـالـىمـغا) يۈرۈش قـىلـغان ۋاقـىتـتىكـى خـىرىسـتىيـانـالرغـا 

سېلىشـتۇرغـانـدا، تېخنىكـا ۋە مـائـارىپ جهھهتـته بهكـال ئـىلـگىرىلهپ كهتـكهنـىدى». تۇرپـانـدىكـى 

قېزىلـمىالردىن تېپىلـغان خـىتـايـچه - ئۇيغۇرچه لۇغهت ۋە سـانسـىكـرىتـچه - ئۇيغۇرچه لۇغهت قـاتـارلـىق قـوش 

تـىلـلىق لۇغهتـلهرمۇ ئۇيغۇر مـائـارىپ تـارىخـىنـىڭ شۇ چـاغـدىكـى تـىل ۋە تهرجـىمه سـاھهسـىدىكـى تهرەقـقىيـات 

بـاسقۇچـىنـى كۆرسـىتـىپ بېرىدۇ. قېزىلـمىالردىن تېپىلـغان ھهر خـىل مـاتېرىيـالـالر ۋە تـام رەسـىمـلىرىدىكـى 

تهسۋىرلهر (شۇ دەۋردىكـى) ئۇيغۇر مـائـارىپـىنـىڭ ئـومۇمـىي ئهھۋالـىنـى ۋە ئۇيغۇرالرنـىڭ قـىزىقـىشـنى 

چۈشىنىشته مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه. 

9 - ئهســىردىن 13 - ئهســىرگــىچه بــولــغان ئــارىلــىقــتا، ئۇيغۇرالر مــائــارىپ ســاھهســىدە زور 

ئـىلـگىرىلهشـلهرنـى قـولـغا كهلتۈرۈپ، ئـاجـايـىپ تهسـىر قـوزغـىغـان مـائـارىپ ئـاپـپاراتـلىرىنـى قۇرۇپ چـىقـتى. 

(مهشھۇر تـارىخـچى) ئـىبنۇل ئهسـىر قـاراخـانـىيـالر ھۆكۈمـرانـلىرىنـىڭ، بـولۇپمۇ تـوغـانـخان ۋە سۇاليـمان 

ئـارسـالنـخانـنىڭ ئـىلـىم - پهن ۋە مـائـارىپـقا ئـىنـتايـىن ئهھمىيهت بهرگهنـلىكـىنـى تـىلـغا ئـالـغان. مهھمۇد 

كـاشـغهرى تهمـىنـلىگهن قـاراخـانـىيـالرنـىڭ مـائـارىپ ئهھۋالـى تـوغـرىسـىدىكـى ئۇچۇرالرمۇ بۇ جهھهتـتىكـى ئهڭ 

مۇھىم مـاتېرىيـالـالردىنـدۇر. مهھمۇد كـاشـغهرىگه كۆرە، قـاراخـانـىيـالر دەۋرىدىمۇ ئۇيغۇر يېزىقـى ئـوردىدىكـى 

ئهڭ ئېتىبـارلـىق يېزىق سۈپـىتـىدە رەسـمىي خهت ئـاالقـىسـىدە نـاھايـىتـى كۆپ ئـىشـلىتـىلـگهن. مهھمۇد كـاشـغهرى 
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ئۇيغۇر يېزىقـى ئـىشـلىتـىلـىدىغـان رايـونـالرنـىڭ قهشـقهردىن خـىتـايـنىڭ شـىمـالـىغـىچه بـولـغان بـارلـىق تۈرك 

ئهلـلىرىنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـىدىغـانـلىقـىنـى قهيـت قـىلـغان. ھالبۇكـى، ئهھمهد زەكـى ۋەلـىدى تـوغـان ۋە ئـوسـمان 

تۇران قـاتـارلـىق مهشھۇر تهتـقىقـاتـچىالر قـاراخـانـىيـالرنـىڭ خـارەزمـشاھالر ھهمـدە كـىچـىك ئـاسـىيـادىكـى 

غهزنهۋىيـلهر ۋە سهلجۇق سۇلـتانـلىرى بـىلهن بـولـغان ئـاالقـىسـىنـىڭمۇ ئۇيغۇر يېزىقـىدا ئېلىپ بېرىلـغانـلىقـىنـى 

ئـوتتۇرىغـا قـويۇشـقان بـولۇپ، ئۇالرغـا كۆرە، قـاراخـانـىيـالرنـىڭ رەسـمىي تـىلـى ئۇيغۇر يېزىقـىدىكـى تۈرك تـىلـى 

ئــىدى. «دىۋانۇ لۇغــاتــىت تۈرك»(تۈرك تــىلــى دىۋانــى)ته، ئۇيغۇر يېزىقــىنــىڭ «تۈرك يېزىقــى» دەپ 

ئـاتـالـغانـلىقـى ۋە مهخسۇس ئېلىپـبه تـىزىمـلىكـى بېرىلـگهنـلىكـى ئۇيغۇر يېزىقـىنـىڭ (ئهيـنى دەۋردە) بـارلـىق 

تۈركـلهر تهرىپـىدىن ئـورتـاق قـولـلىنـىلـغانـلىقـى ۋە نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ مهزكۇر ئـوخـشاش يېزىقـنى ئۆگـىنـىش 

ئېھتىيـاجـىدىن بـولـغان. بۇنـىڭغا كۆرە، تۈرك (ئۇيغۇر) يېزىقـىنـى قـاراخـانـىيـالرنـىڭ مـائـارىپ سـاھهسـىدە 

يېتهكچى يېزىققا ئايالنغان، دەپ قاراشقا بولىدۇ.  

11 - ئهسـىردىكـى تۈرك دۇنـياسـىدا يېتىشـىپ چـىقـقان كـاتـتا تـىلشۇنـاس مهھمۇد كـاشـغهرى «دىۋانۇ 

لۇغـاتـىت تۈرك»ته ئـىلـىم - پهن، كـىتـاب، يېزىق، دانـالـىق، مهكتۇپ، قهغهز، قهلهم، سـىيـاھ، سـىيـاھدان، 

كـىتـاب نهقـىشـلىرى، كـىتـاب كۆچۈرۈش قـاتـارلـىق مـائـارىپـقا مۇنـاسـىۋەتـلىك نۇرغۇن سۆز، ئۇقۇم ۋە مـاقـال - 

تهمسـىلـلهرنـى تـىلـغا ئېلىش بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، يهنه تۈركـلهرنـىڭ ئـىلـىم ئهنـئهنـىسـى، ئـائـىلـىدىكـى پهرزەنـت 

تهربـىيهسـى، ئـوقۇتقۇچـىالرنـىڭ جهمـئىيهتـتىكـى ئـورنـى، ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ بۇرچـى، ئـوقۇتقۇچـى بـىلهن 

ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ مۇنـاسـىۋىتـى، ئـىلـىمـنىڭ ھهرخـىل تۈرلـىرى ۋە كهسـىپـلهر تـوغـرىسـىدىمۇ تـوخـتالـغان. 

بۇنـىڭدىن بـاشـقا، ئۇ يهنه مـائـارىپ سـىسـتېمىسـىنـىڭ مۇددىئـاسـى ۋە (شۇ سـىسـتېمىدا) قـانـداق كـىشـىلهر 

يېتىشـتۈرۈلـىدىغـانـلىقـىنـىمۇ بـايـان قـىلـغان. «دىۋان»دا ئهيـنى ۋاقـىتـتىكـى تۈركـلهر ئـارىسـىدا ئـوقۇش ۋە يېزىش 

پـائـالـىيهتـلىرىنـىڭ ئـومۇمـالشـقانـلىقـى كۆرسـىتـىلـگهن بهزى خـاتـىرىلهرمۇ مهۋجۇت. ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـى 

دائـىرىسـىگه كـىرگهن قـاراخـانـىيـالر ئـىسـالمـىي مـائـارىپ سـىسـتېمىسـىنـىمۇ قـوبۇل قـىلـغان بـولۇپ، ھهم دىنـىي، 

ھهم بـاشـقا ئـىلـىمـلهر ئۆگـىتـىلـىدىغـان مهكـتهپ ۋە مهدرىس سـىسـتېمىسـى يـولـغا قـويۇلـغانـىدى. مهزكۇر سـىسـتېما 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 20 - ئهسـىرگه قهدەر داۋامـالشـقان. بۇ دەۋردە قهشـقهر، بـاالسـاغۇن، سهمهرقهنـت، 

بۇخـارا، تـاشـكهنـت، يـاركهنـت قـاتـارلـىق نۇرغۇن شهھهرلهر ئـىلـىم - پهن، سهنـئهت ۋە مـائـارىپ مهركـىزىگه 

ئــايــالنــغان. بۇ مهركهزلهردە مهســچىت، كــارۋان ســارايــلىرى، دوختۇرخــانــا ۋە شۇنــىڭغا ئــوخــشاش 

مۇئهسـسهسهلهردىن بـاشـقا، ئـىلـمىي پـائـالـىيهتـلهر قهرەلـلىك ۋە پـىالنـلىق ئېلىپ بېرىلـىدىغـان مۇنـتىزىم مـائـارىپ 

ئاپپاراتى سۈپىتىدە نۇرغۇن مهدرىسلهر قۇرۇلغانىدى.  

10 ~ 12 - ئهسـىرلهردە، بۇخـارا، خـارەزم، مهرۋە، نـىشـاپۇر، بهلـخ، غهزنه ۋە خۇتـتال قـاتـارلـىق 

تۈرك شهھهرلـىرىدە كۇتۇپـخانـىلـىرى بـار نۇرغۇن مهدرىسـلهر تهسـىس قـىلـىنـدى. ئهبۇل فهزىل بهيھهقـىگه 

كۆرە، ئـىلـگىرى خۇتـتال رايـونـىدا يـىگـىرمـىدىن ئـارتۇق مهدرىس بـار ئـىدى. ئهمـما، بۇالردىن پهقهت سهيـياد 

شـارتۇز رايـونـىدىكـى خـوجـا مهشھهد مهدرىسـىال ھازىرغـىچه سـاقـلىنـىپ قـالـغان. سـاتۇق بۇغـراخـان قهشـقهردە 

سـالـدۇرغـان، شۇنـداقـال مهھمۇد كـاشـغهرى قـاتـارلـىق نۇرغۇن بۈيۈك ئـالـىمـالر يېتىشـىپ چـىقـقان سـاجـىيه ۋە 

ھهمـىدىيه مهدرىسـلىرى، تـامـغاچ بۇغـرا قـاراخـان ئـىبـراھىم سهمهرقهنـتته سـالـدۇرغـان مهدرىس، مهھمۇد 
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كـاشـغهرى بـاغـداتـتىن قـايـتىپ كهلـگهنـدىن كېيىن قهشـقهر ئـوپـالـدا سـالـدۇرۇپ، ئۆز نـامـى بـىلهن ئـاتـىغـان ۋە 

ئۆمـرىنـىڭ ئـاخـىرىغـىچه ئـوقۇغۇچـىالرنـى تهربـىيهلـىگهن «مهھمۇدىيه» مهدرىسـى تۈرك مـائـارىپ تـارىخـىدىكـى 

مۇھىم ئـاپـپاراتـالردۇر. بۇ ئـاپـپاراتـالر ئۇنـىۋېرسـال مۇئهسـسهسه خـاراكتېرىدە بـولۇپ، مـائـارىپ ئـاپـپاراتـى 

بـولۇشـتىن بـاشـقا، ئۇالر ئۆز نۆۋىتـىدە يهنه ئـالـىمـالرنـىڭ يـىغـىلـىش مهركـىزى ئـىدى. «قۇتـادغۇ بـىلـىگ»دىكـى 

مهلۇمـاتـالرغـا كۆرە، 11 - ئهسـىردىكـى تۈرك دۇنـياسـىدا تهپسـىر، ھهدىس، فـىقھى قـاتـارلـىق دىنـىي ئـىلـىمـلهر 

ۋە ئىلىم - پهننىڭ باشقا تارماقلىرى بارلىقىنى مۆلچهرلهش مۇمكىن.  

بۇالرنـى تۆۋەنـدىكـىدەك رەتـكه تۇرغۇزۇشـقا بـولـىدۇ: مۇنهجـجىمـلىك، گـىئـومېترىيه، ھېساب، كهررە، 

بۆلۈش، تهئـزىف (ئـىكـكىگه كۆپهيـتىش) ۋە تهسـنىف (ئـىكـكىگه بۆلۈش)، ئـادەد جهزرى (سـان يـىلـتىزى)، 

جهم، تهفـرىق، يۈز ئۆلـچهش، جهبـىر (ئـالگېبرا)، مۇقـابهله (ئۆزئـارا ئـوقۇشۇش)، ھهيـئهت (ئـاسـترونـومـىيه)، 

تـىبـابهت، تـىل، نۇتۇق، شېئىر، بـىنـاكـارلـىق، ھۆسـنخهت، چهتـئهل تـىلـى، چۈش تهبـىرى، ھېكمهت 

قاتارلىقالر. 

بۇ دەۋردە ئـالـىم، تېۋىپ، خهزىنـىچـى، پۈتۈكـچى، بـاجـگىر قـاتـارلـىق دۆلهت مهمۇرلـىرى ۋە قـازى، 

مۇپـتى، ئـىمـام، خـاتـىب قـاتـارلـىق دىنـىي خـادىمـالر مهدرىسـلهردە ۋە شۇنـىڭغا ئـوخـشاش مـائـارىپ 

ئـاپـپاراتـلىرىدا تهربـىيهلـىنهتـتى. ئهيـنى دەۋرنـىڭ شـارائـىتـىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، مهدرىسه مـائـارىپـىدىن بـاشـقا، 

خۇسۇسـىي دەرس ئـارقـىلـىق تهربـىيهلهنـگهنـلهر ھهم بـولۇشـى مۇمـكىن. جـامـال قـارشـىمۇ (جـمال قـرشـي، 13 - 

ئهسـىردە يـاشـىغـان تۈركـىسـتانـلىق ئـالـىم ۋە ھۆكۈمـدار، ت) قـاراخـانـىيـالرنـىڭ مهشھۇر ئـىلـمىي يۇرتـلىرىنـىڭ 

بـىرى بـولـغان سـاجـىيه مهدرىسـىدە، ئـىجـتىمـائـىي ۋە ئـىلـىم - پهنـدىن بـاشـقا يهنه شهرق ۋە غهرب 

پهيـالسـوپـلىرىنـىڭ ئهسهرلـىرىنـىڭمۇ ئۆز ئـىچـىگه ئېلىنـغانـلىقـىنـى ۋە مـىڭلىغـان چهتـئهلـلىك ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ 

ئوقۇتۇلغانلىقىنى قهيت قىلغان. 

قـاراخـانـىيـالر قۇرغـان مهدرىسـلهردە، ھهم مـائـارىپ سـىسـتېمىسـى، ھهم ئـوقۇغۇچـىالر مهسـىلـىسـى ئـىنـتايـىن 

ئـادىل ھهل قـىلـىنـغان. مهسـىلهن، مهدرىسـلهرنـىڭ كـىرىم مهنـبهسـى نـاھايـىتـى مـول بـولۇپ، مۇدەرىسـلهر ۋە 

ئـوقۇغۇچـىالر قهرەلـلىك ھالـدا مـائـاش ۋە ئـوقۇش مۇكـاپـات پۇلـى ئـاالتـتى. ئـوقۇغۇچـىالر يهنه يـاتـاقـلىق 

ئـوقۇش پۇرسـىتـى بـىلهن تهمـىنـلهنـگهن. بۇ ئهيـنى دەۋرگه نـىسـبهتهن ئـىنـتايـىن ئـىلـغار مـائـارىپ سـىسـتېمىسـى 

ھېسابـلىنـىدىغـان بـولۇپ، بۇ مـائـارىپ ئـاپـپاراتـلىرىدىكـى ئـىلـمىي مۇسـتهقـىلـلىقـنىڭ بۈگۈنـكى سهۋىيهگه 

يېقىنـالشـقانـلىقـى كۆرسـىتـىدۇ. خۇالسـىلهپ ئېيتقانـدا، قـاراخـانـىيـالر دەۋرىدە مـائـارىپ ئـاپـپاراتـلىرى 

پهۋقۇلـئاددە تهرەقـقىي قـىلـغان. قـاراخـانـىيـالر دەۋرىدىكـى تهبـىئـىي ۋە تـىبـبىي ئـىلـىمـلهردىكـىدەك، ئـىجـتىمـائـىي 

پهن سـاھهسـىدە، بـولۇپمۇ قـانۇن، تۈرك - ئـىسـالم مهدەنـىيـىتـى ۋە فـىلـولـوگـىيه سـاھهلـىرىدىمۇ مۇھىم 

ئهھمىيهتـكه ئـىگه ئهسهرلهرنـىڭ ئـىجـاد قـىلـىنـىشـى؛ شۇ دەۋرنـىڭ قـانۇن تهپهككۇرىنـى يـورۇتۇپ بېرىدىغـان 

قـانۇن سـىسـتېمىسـىنـىڭ شهكـىلـلهنـدۈرۈلـگهنـلىكـى تۈرك مـائـارىپـىنـىڭ مۇۋەپـپهقـىيهتـلىرىدىن بـىرىدۇر. بۇ 

دەۋردىكـى مـائـارىپ سـىسـتېمىسـى تۈركـلهردىكـى ئـىجـتىمـائـىي بـاراۋەرلـىك ۋە پـىكـىر ئهركـىنـلىكـىنـى يۇقـىرى 

پهلـلىگه چـىقـاردى. تۈركـلهرنـىڭ ھاكـىمـىيهت، قـانۇن، ھهربـىي، ئـىلـىم - پهن، تـىبـابهت، كـانـچىلـىق، 

ئـاسـترونـومـىيه، كـالېندار، ئهخـالق، بـاقـمىچـىلـىق، چـارۋىچـىلـىق، دېھقانـچىلـىق، سهنـئهت، ئهدەبـىيـات ۋە 
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تهرجـىمه قـاتـارلـىق سـاھهلهردە قـولـالنـغان مېتودلـىرى، دۇنـيا مهدەنـىيـىتـىگه قـوشـقان تۆھپىلـىرى تۈرك 

مـائـارىپـىنـىڭ سهمهرىسـىدۇر. مـوڭغۇل ئـىمپېراتـورلـىرى تهرىپـىدىن ئۇيغۇرسـتانـدىن خـارەزمـگىچه بـولـغان ئـوتتۇرا 

ئـاسـىيـادىكـى بـارلـىق مۇسۇلـمانـالرنـىال ئهمهس، بهلـكى يهرلـىك خهلـقلهرنـىڭ ھهمـمىسـىنـى بـاشقۇرۇشـقا مهسـئۇل 

قـىلـىنـغان مهسـئۇد بهگ دەۋرىدە بۇخـارادا سېلىنـغان «خـانـىيـيه» ۋە «مهسـئۇدىيـيه»دىن ئـىبـارەت ئـىكـكى 

مهدرىسـنىڭ ھهر بـىرىدە 1000 ئهتـراپـىدا ئـوقۇغۇچـى بـار ئـىدى. ئـاالھىدە تـىلـغا ئېلىشـقا ئهرزىيـدىغـىنـى 

شۇكـى، سـورغـاغـتانـى بېكى بۇ ئـىكـكى مهدرىسـنىڭ ھهربـىرىگه ئـون مـىڭ بـالـىش ئـىئـانه قـىلـغان. «خـانـىيـيه» 

مهدرىسـىنـىڭ مۇدەررىسـى ۋە مۇتـىۋەلـلىسـى مهشھۇر سهيـفىددىن بـاھېرزى ئـىدى. «جهۋھهرىي لۇغـىتـى»نـىڭ 

تهرجـىمـانـى (جـامـال قـارشـى)نـىڭ ئېيتقىنـىدەك، مهسـئۇد بهگ يهنه قهشـقهردىكـى «مهسـئۇدىيه» مهدرىسـىنـىڭمۇ 

قۇرغۇچـىسـىدۇر. بۇخـارا 1270 - يـىلـى يۈز بهرگهن ئـىچـكى ئۇرۇش نهتـىجـىسـىدە ۋەيـران بـولـغان. يهتـته 

يـىل داۋامـالشـقان بۇ ئۇرۇش مـابهيـنىدە، مهزكۇر ئـىكـكى مهدرىس ۋە ئۇالرغـا قـاراشـلىق كۇتۇپـخانـىالرنـىڭ 

ھهممىسى كۆيدۈرۈۋېتىلگهن.  

تۈركـلهر ئـارىسـىدا مـىڭ يـىلـلىق تـارىخـقا ئـىگه ئهرەب يېزىقـىنـىڭ قـاراخـانـىيـالرنـىڭ مـائـارىپ سـاھهسـىدە 

قـاچـانـدىن بـاشـالپ ئـالـقىشـقا ئېرىشـكهنـلىكـى نـامهلۇم. بۇ يېزىق 10 - ئهسـىردە ئـىسـالم دىنـىنـىڭ قـاراخـانـىيـالر 

تهۋەسـدە يېيىلـىشـىغـا ئهگـىشـىپ، قۇرئـان ۋە ھهدىسـلهرنـى ئۆگـىنـىش ئېھتىيـاجـى سهۋەبـلىك قـوبۇل قـىلـىنـغان، 

دەپ قـاراشـقا بـولـىدۇ. يهنه شۇ ئهسـىردە، قـاراخـانـىيـالرنـىڭ مهركـىزىي شهھهرلـىرىدە پهن ۋە دىنـىي ئـىلـىم تهڭ 

ئـوقۇتۇلـىدىغـان مهدرىسـلهردە ئهرەب تـىل - يېزىقـىنـىڭمۇ ئۆگـىتـىلـگهنـلىكـى ئېنىق. «قۇتـادغۇ بـىلـىگ» 

بېغىشـالنـغان ھۆكۈمـرانـنىڭ دەۋرىدە، يـاركهنـتته چـىقـىرىلـغان مهھكىمه قـارارلـىرى ئـىچـىدە، ئۇيغۇرچه ۋە 

ئهرەبـچه ھهرپـلهر بـىلهن يېزىلـغان تۈركـچه ۋەسـىقهلهر بـار بـولـغىنـىدەك، ئهرەب ئېلىپـبهسـى بـىلهن يېزىلـغان 

ئهرەبـچه ۋەسـىقهلهرمۇ بـار ئـىدى. بۇ ۋەسـىقهلهرنـىڭ بهزىلـىرىگه گۇۋاھچىالرنـىڭ ئـىمـزاسـى ئۇيغۇرچه ھهرپـلهر 

بـىلهن قـويۇلـغان. مهزكۇر ۋەسـىقهلهردىن 11 - ئهسـىرنـىڭ ئـاخـىرقـى يېرىمـىدا (قـاراخـانـىيـالرنـىڭ) مـائـارىپ 

سـاھهسـىدە ئهرەب يېزىقـىنـىڭ مۇئهيـيهن ئـورۇنـغا ئـىگه بـولـغانـلىقـىنـى چۈشـىنـىۋېلىشـقا بـولـىدۇ. ئهمـما، 

قـاراخـانـىيـالر ئهرەب ئېلىپـبهسـىنـى ئۆز پېتى ئهمهس، بهلـكى ئـازراق ئۆزگهرتـىپ قـوبۇل قـىلـغان. بۇ 

سهۋەبـتىن، بـىر قـىسـىم يېزىق مۇتهخهسسـىسـلىرى بۇ ئېلىپـبهنـى «قـاراخـانـىيـالر يېزىقـى» دەپ ئـاتـاشـنى 

مۇۋاپـىق تـاپـقان. چـاغـاتـاي خـانـلىقـى دەۋرىدە، (قـاراخـانـىيـالر تهرىپـىدىن قـوبۇل قـىلـىنـغان) ئهرەب 

ئېلىپـبهسـىگه يهنه بـىر قېتىم ئۆزگهرتـىش كـىرگۈزۈلـگهن ۋە بۇ يېزىق شۇنـىڭدىن كېيىن «چـاغـاتـاي يېزىقـى» 

دەپ ئاتالغان. 

8 - ئهسـىردىن 13 - ئهسـىرگـىچه بـولـغان ئـارىلـىقـتا، ئۇيغۇرالر ھهر خـىل سـىيـاسـىي ۋە مهدەنـىيهت 

مهركهزلـىرىدە قۇرغـان كۆپـلىگهن كۇتۇپـخانـىالر ئۇيغۇرالرنـىڭ مـائـارىپ سـاھهسـىدە قـانـچىلـىك ئۇتۇق 

قازانغانلىقىنىڭ نامايهندىسىدۇر. 

تۈركـلهر يېزىق ۋە كـىتـابـالرغـا قـىزىقـىپـال قـالـماي، يهنه ھهر خـىل ئهسهرلهرنـى كۆچۈرۈپ سـاقـالشـقىمۇ 

قـاتـتىق ئهھمىيهت بهرگهن. بۇ تۈركـلهر ئـارىسـىدىكـى ئـىلـمىي ئهنـئهنـىدۇر. ئـارخېئولـوگـىيهلـىك قـىدرىش 

نهتـىجـىسـىدە، قهدىمـىي مـازار ۋە قهبـرىلهر، ئـولتۇراق رايـونـالر، ئۆڭكۈرلهر ۋە ئـىبـادەتـخانـىالردىكـى ھهر خـىل 
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ئـاسـار - ئهتـىقـىلهر قېزىپ چـىقـىلـدى. سـتهيـىن تهكـلىمـاكـان قۇملۇقـىنـىڭ جهنۇبـىغـا جـايـالشـقان «دەنـدان 

ئۆيلۈكـى»دىن، بۇنـىڭدىن ئـىكـكى مـىڭ يـىل بۇرۇنـقى كۇتۇپـخانـىنـىڭ خـارابـىسـىنـى تـاپـتى. كۆكتۈركـلهر ۋە 

ئۇيغۇرالر 7 ~ 9 - ئهسـىرلهردە تـىكـلىگهن ۋە سـانـى 200 دىن ئـاشـىدىغـان مهڭگۈ تـاش يېزىقـلىرىدا، قـاغـان، 

قـومـانـدان ۋە بـاشـقا دۆلهت ئهربـابـلىرىنـىڭ مـىلـلهت ۋە دۆلهتـكه قـوشـقان تۆھپىسـى نـامـايهن قـىلـىنـىش بـىلهن 

بـىر ۋاقـىتـتا، كېيىنـكى ئهۋالدالرنـىڭ تهجـرىبه - سـاۋاق ئېلىشـى ئۈچۈن سـىيـاسـىي ۋە ئـىجـتىمـائـىي 

ئۆگۈتـلهرگـىمۇ ئـورۇن بېرىلـگهن. مهڭگۈ تـاشـالردا يهنه مـىلـلهتـنىڭ تـارىخـى، كۈلتۈرى، مـىلـلىي ئـاالھىدىلـىكـى 

ۋە غـايـىسـى بـايـان قـىلـىنـغان. تۈرك تـارىخـى ۋە كۈلتۈر تهتـقىقـاتـىدا ئـىنـتايـىن مۇھىم ئهھمىيهتـكه ئـىگه بۇ 

مهڭگۈ تـاشـالرنـىڭ «تـاش كۇتۇپـخانـا» يـاكـى «ئـورخۇن كۇتۇپـخانـىسـى» دەپ ئـاتـالـغانـلىقـى بۇ ھهقـتىكـى 

لىلال باھاالر جۈملىسىدىندۇر.  

ئـىدىقۇت ئۇيغۇرلـىرىدىمۇ كۇتۇپـخانـىچـىلـىق تهرەقـقىي قـىلـغانـىدى. بۇ دەۋردە، ھهر بـىر ئـىبـادەتـخانـىدا 

بـىردىن كۇتۇپـخانـا بـار ئـىدى. خـىتـاي ئهلـچىسـى ۋاڭ يهنـدېغا كۆرە، ئهيـنى چـاغـدا تۇرپـانـدا تهخـمىنهن 

ئهلـلىكـتهك بۇددا ئـىبـادەتـخانـىسـى بـار بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ھهمـمىسـى كـىتـابـالر بـىلهن تـولـغانـىدى. تۇرپـان 

شهھىرىگه يېقىن جـايـدا ئېلىپ بېرىلـغان قـىدىرىش جهريـانـىدا كۇتۇپـخانـىالر ۋە كـىتـابـالر تېپىلـدى. 

بـارغـانسېرى قۇمـالشـقان بۇ شهھهرلهر ئهيـنى چـاغـدا تـاشـلىۋېتىلـگهن بـولۇپ، ئهسـىرلهر بـويـى يـامغۇر ۋە 

نهمـلىك بـولـمىغـانـلىقـتىن، بۇ كـىتـابـالر قۇم ئـارىسـىدا چـىرىپ كهتـمهي، بۈگۈنـگه قهدەر سـاقـلىنـىپ 

قـالـغانـىدى. مهزكۇر كۇتۇپـخانـىالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى قـاراخـانـىيـالرنـىڭ ئـىدىقۇت ئۇيغۇرلـىرىغـا قـىلـغان 

ھۇجۇمـىدا ۋەيـران قـىلـىنـغان. بۇددا دىنـى مۇھىتـىدا ئۆسۈپ يېتىلـگهن زىيـالـىيـالرنـىڭ كۆپـىنـچىسـى 

ئۆلتۈرۈلـگهن. مهھمۇد كـاشـغهرى نهقـىل قـىلـغان ئۇرۇش تـوغـرىسـىدىكـى شېئىردا، قـاراخـانـىيـالر قـوزغـىغـان بۇ 

ئۇرۇشالرغا ناھايىتى زور مۇۋەپپهقىيهت دەپ باھا بېرىلگهن بولۇپ، شېئىردا شۇنداق دېيىلگهن: 

سهل كهبى ئاقتۇق، 

شهھهرلهر ئۈستىگه چىقتۇق، 

بۇتخانىالرنى چاقتۇق، 

بۇتالرنىڭ ئۈستىگه چوڭ تهرەت قىلدۇق. 

«دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك» 1 - جىلىد 343 ~ 344 – بهتلهر. 

قـاراخـانـىيـالرنـىڭ قهشـقهر، بـاالسـاغۇن، سهمهرقهنـت، بۇخـارا، تـاشـكهنـت، ئـوتـرار، يـاركهنـت ۋە خـوتهن 

قـاتـارلـىق پهن، سهنـئهت ۋە مـائـارىپ مهركهزلـىرىدە بهرپـا قـىلـىنـغان ئـالـىي مـائـارىپ ئـاپـپاراتـلىرىدىمۇ 

كۇتۇپـخانـىالر تهسـىس قـىلـىنـغانـلىقـى شهكسـىز. ھالبۇكـى، سـاجـىيه ۋە سهمهرقهنـت مهدرىسـلىرىدىن سـىرت، 

قـاراخـانـىيـالر رايـونـىدىكـى بـاشـقا كۇتۇپـخانـىالرنـىڭ ئهھۋالـى تـوغـرىسـىدا قـولـىمـىزدا ھېچقانـچه مـاتېرىيـال يـوق. 

«قۇتـادغۇ بـىلـىگ» ئـىسـىمـلىك سـىيـاسهت كـىتـابـىنـى يـازغـان يۈسۈپ (خـاس ھاجـىپ)نـىڭ ھىنـدىسـتان، ئـىران، 

گـرېتسىيه ۋە خـىتـاي كۈلتۈرىگه ئـائـىت ئـىلـمىي ۋە قـانۇنـىي تهپهككۇرىنـى نهزەردە تۇتـقانـدا، قـاراخـانـىيـالرنـىڭ 
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ئـوخشـىمـىغـان كۇتۇپـخانـىلـىرىدا يۇقـىرىدىكـى دۆلهتـلهردىن ئهكېلىنـگهن مـاتېرىيـالـالرغـىمۇ ئـورۇن بېرىلـگهنـلىكـى 

مهلۇم. قـاراخـانـىيـالر دەۋرىدە تۈركـلهردىن خـارەزمـى، فـارابـى، ئـىبـن سـىنـا، بـىرۇنـى، ھۈسهيـىن ئـىبـن 

خهلهفـىي، ئـابـدۇلـغافـفار ئـالـمالـى، مهھمۇد كـاشـغهرى، بـاالسـاغۇنلۇق يۈسۈپ، جهۋھهرىي، قهشـقهرلـىك 

ئـىمـامۇددىن، مۇھهمـمهدئهلـى مۇھهمـمهدئهمـىن، ئهلـكاتـىپ سهمهرقهنـدى ۋە جـامـال قـارشـىغـا ئـوخـشاش 

نۇرغۇن ئـالـىمـالرنـىڭ يېتىشـىپ چـىقـىشـى شۇالر يـاشـىغـان شهھهرلهردە تهسـىس قـىلـىنـغان كۇتۇپـخانـىالر 

تهمـىنـلىگهن ئـىلـمىي پۇرسهتـتىن ئـايـرىاللـمايـدۇ. مهسـىلهن، كۆيـدۈرۈۋېتىلـگهن بۇخـارا كۇتۇپـخانـىسـىنـىڭ 

داڭلىق تـىبـابهت ئهربـابـى ئـىبـنى سـىنـانـىڭ يېتىشـىپ چـىقـىشـىدا مهكـتهپ ۋە مهدەنـىيهت مهركـىزىلـىك رولـىنـى 

ئـويـنىغـانـلىقـى ھهمـمىگه ئـايـان. جـامـال قـارشـى 9 - ئهسـىردە يېتىشـىپ چـىقـقان تۈرك تـىلشۇنـاس ئهل 

جهۋھهرىنــىڭ «ئــاشــاھ فــىللۇغهت» نــامــلىق تۆت قــىســىمــلىق ئهســىرىنــى 1282 - يــىلــى، ســاجــىيه 

كۇتۇپـخانـىسـىدا ئهرەب تـىلـىدىن پـارس تـىلـىغـا تهرجـىمه قـىلـغان. ئهمـما، مهزكۇر كۇتۇپـخانـىالرنـىڭ 

كۆپـىنـچىسـى بۈگۈنـگىچه سـاقـلىنـىپ قـااللـمىغـان. بۇ كۇتۇپـخانـىالر يـانـغىن، كهلكۈن، ئۇرۇش، ئـىچـكى نـىزا، 

تهبىئىي ئاپهت، توپىالڭ ۋە تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكهتلىرى نهتىجىسىدە ۋەيران بولغان. 

قـىسـقىسـى، تۈرك كۈلتۈرىنـىڭ شهكـىلـلىنـىشـىدىكـى ئـاسـاسـلىق ئـامـىلـالرنـىڭ بـىرى بـولـغان تۈرك مـائـارىپـى 

بـاشـقا نۇرغۇن مـىلـلهتـلهرنـىڭ مـائـارىپ مېتودىغـا بهلـگىلـىك تهسـىر كۆرسهتـكهن. مهسـىلهن، ئۇيغۇرالر 13 - 

ۋە 14 - ئهسـىرلهرگـىچه نـايـمانـالرنـىڭ، قـىتـانـالرنـىڭ، مـوڭغۇلـالرنـىڭ ئـوردىلـىرىدا ھۆكۈمـدارالرنـىڭ 

پهرزەنـتلىرىگه ئۇسـتازلـىق قـىلـغىنـىدەك، بۇالر قۇرغـان دۆلهتـلهردىمۇ پۈتۈكـچى، ئۇسـتاز ۋە ئـالـىمـالردىن 

ئـىدى. شۇنـىڭ بـىلهن بـىر ۋاقـىتـتا، ئۇيغۇرالرنـىڭ خـىتـايـالر، تـاڭغۇتـالر، كـورېيانـالر ۋە غهربـىي ئـاسـىيـا 

مـىلـلهتـلىرىدىن بـولـغان پـارسـالر ۋە ئهرەبـلهرگه كۆرسهتـكهن تهسـىرىمۇ كۆرۈنهرلـىكتۇر. ئۇيغۇر مـائـارىپـىنـىڭ 

نهتـىجـىسـى ۋە ئۇنـىڭدىن ھاسـىل بـولـغان تهجـرىبـىلهر ھهقـقىدە تـوخـتالـغان ب. ئۆگهل مۇنـداق دېگهن: 

«ئـاسـىيـادىكـى بـارلـىق مـىلـلهتـلهر بـىلهن ئۇچـراشـقان ۋە رەقـىبـلىرىنـىڭ كۈچـىنـى قـانـداق ئۆلـچهشـنى بـىلـىدىغـان 

سـودىگهر، ئـالـىم ۋە سهنـئهتـكار ئۇيغۇرالر ئۇالرنـىڭ ئـىسـتېاللـىرىغـا يـول كۆرسـىتهتـتى ۋە بۇنـىڭ بهدىلـىگه چـوڭ 

دۆلهتلهرنىڭ شاراپىتىدىن قانداق پايدىلىنىشنىمۇ بىلهتتى.» 

تۈركىچىدىن ئۆتكۈر ئالماس ئۇيغۇرچىالشتۇردى 

مهنبه: 

h t t p s : / / a t i f . s o b i a d . c o m / i n d e x . j s p ? m o d u l = m a k a l e -
goruntule&id=AWKaH88gIwYof_IhoPgM 
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ئهركىنلىك توغرىسىدىكى ئهقلىيه سۆزلهر 

ھېكمهتلهر



ئهركىنلىك توغرىسىدىكى ئهقلىيه سۆزلهر 

1. قـىسـقىغـىنه ئۆتكۈنـچى بـىخهتهرلـىكـكه ئېرىشـىش ئۈچۈن زۆرۈر ئهركـىنـلىكـتىن ۋاز 
كېچىدىغانالر ئهركىنلىككىمۇ، بىخهتهرلىككىمۇ اليىق ئهمهس. 

 بېنجامىن فرانكىلىن 

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety 
deserve neither liberty nor safety. 

Benjamin Franklin 

2. مائارىپ ئهركىنلىكنى مۇنتىزىم ئارمىيهدىنمۇ بهكرەك كاپالهتكه ئىگه قىالاليدۇ. 

 ئېدۋارد ئېۋېرېت 

Education is a better safeguard of liberty than a standing army. 

Edward Everett 

3. دىكـتاتۇرا تهبـىئـىي ھالـدا دېموكـراتـىيهدىن بـارلـىقـقا كېلىدۇ، ئهڭ ئېغىر دەرىجـىدىكـى 
مۇستهبىتلىك ۋە قۇللۇق شهكلى ئهڭ چېكىدىن ئاشقان ئهركىنلىكتىن كېلىدۇ. 

 ئهپالتون 

Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated 
form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty. 

Plato 
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4. ئهركىنلىكنىڭ تهننهرخى زۇلۇمنىڭ بهدىلىدىن تۆۋەن. 

دۇ بورس 

The cost of liberty is less than the price of repression. 

W. E. B. Du Bois 

5. ئهركـىنـلىكـنى سۇيـىئـىسـتېمال قـىلـىش ئهركـىنـلىكـنى تهھدىتـكه ئۇچـراتـقىنـىدەك، ھوقۇقـنى 
سۇيىئىستېمال قىلىشمۇ ئوخشاشال ئهركىنلىكنى خهۋپكه ئۇچرىتىدۇ. 

جېيمىس مادىسون 

Liberty may be endangered by the abuse of liberty, but also by the abuse of 
power. 

James Madison 

6. ئۆزىنـىڭ تهپهككۇر جهريـانـىنـى تـىزگـىنـلىيهلـمهيـدىغـان كـىشـىلهر پـىكـىر ئهركـىنـلىكـى 
سهۋەبـلىك ھاالك بـولۇشـى مۇمـكىن. ئهگهر پـىكـىر پـىشـىپ يېتىلـمىسه، پـىكـىر ئهركـىنـلىكـى ئـىنـسانـنى 

ھايۋانغا ئايالندۇرىدىغان ۋاسىتىگه ئۆزگىرىدۇ. 

 مۇھهممهد ئىقبال 

People who have no hold over their process of thinking are likely to be 
ruined by liberty of thought. If thought is immature, liberty of thought becomes a 
method of converting men into animals. 

Muhammad Iqbal 
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7. كۆڭۈلـدىكـىدەك جهمـئىيهت ئهركـىنـلىك بـىلهنـال ئهمهس، بهلـكى ئۆزئـارا ھۆرمهت ۋە 
مهسـئۇلـىيهت بـىلهن خـاراكتېرلـىنـىدۇ. بۇ جهھهتـته چـاتـاق چـىقـقانـدا، مهسـىلـىنـى سـاقـچى بـىلهنـال ھهل 

قىلغىلى بولمايدۇ. 

دېيۋىد المىي 

A good society is characterised not just by liberty but by mutual respect and 
responsibility. When this breaks down it takes a lot more than police officers to 
put things right. 

David Lammy 

8. ئهركـىنـلىك ئۆزىمـىز يـاقتۇرىدىغـان ئـىشـنى قـىلـىش ھوقۇقـى ئهمهس، بهلـكى ئۆزىمـىز 
قىلىشقا تېگىشلىك ئىشنى قىلىش ھوقۇقىدۇر. 

جون دالبېرگ ئهكتون 

Liberty is not the power of doing what we like, but the right to do what we 
ought. 

John Dalberg-Acton 

9. ئهركـىنـلىك مهسـئۇلـىيهتـتىن دېرەك بېرىدۇ.  شۇڭالشـقا كۆپـىنـچه كـىشـىلهر ئۇنـىڭدىن 
ھېيىقىدۇ. 

جورج بېرنارد شاۋ 

Liberty means responsibility. That is why most men dread it. 

George Bernard Shaw 

10. ئۆز تىلىنى ساقالپ قااللىغان قهۋم ئهركىنلىك بهلگىسىنى ساقالپ قالغان بولىدۇ. 
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جوسى رىزال 

While a people preserves its language; it preserves the marks of liberty. 

Jose Rizal 

11. ئهركىنلىكنى ساقالپ قېلىش ئۇنىڭغا ئېرىشىشتىنمۇ قىيىن. 

جون كالھون 

It is harder to preserve than to obtain liberty. 

John C. Calhoun 

12. دۇنيادىكى كۆپىنچه كىشىلهر ئهركىنلىككه ئهمهس، بىخهتهرلىككه تهلپۈنىدۇ. 

مېنكېن 

Most people want security in this world, not liberty. 

H. L. Mencken 

13. خهلق ئارىسىدا بىلىم ئومۇمالشمىسا، ئهركىنلىكنى ساقالپ قالغىلى بولمايدۇ. 

جون ئادامس 

Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people. 

John Adams 

14. ئهخالق بولمىسا ئهركىنلىك، ئېتىقاد بولمىسا ئهخالق ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ. 
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ئالېكسىس دې توكىۋېل 

Liberty cannot be established without morality, nor morality without faith. 

Alexis de Tocqueville 

15. بۇ قـورال - ئهركـىنـلىكتۇر.  شۇنـىڭغا ئـىشـىنـىڭكى، قـورالـنى يـوقـاتـقان كۈنـىڭىز، 
قۇللۇققا قايتىسىز. 

توسسهينت لوۋېرچۇر 

This gun is liberty; hold for certain that the day when you no more have it, 
you will be returned to slavery. 

Toussaint Louverture 

16. ھهقىقىي ئۇتۇق ئىتائهت بىلهن ئهركىنلىكنىڭ بىرىكىشىدىن ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. 

نادىيا بوۋلهنگېر 

A great work is made out of a combination of obedience and liberty. 

Nadia Boulanger 

17. ئهمـما، ھېكمهت ۋە پهزىلهتـتىن خـالـىي ئهركـىنـلىك قـانـداق نهرسـىگه ئـايـلىنـىپ قـالـىدۇ؟ 
ئۇ مۇمـكىن بـولـغان بـارلـىق رەزىلـلىكـلهرنـىڭ ئهڭ قهبـىھىدۇر؛ چۈنـكى ئۇ تهربـىيه ۋە چهكـلىمـىدىن 

خالىي ھاماقهتلىك، ناچارلىق ۋە ساراڭلىق (نىڭ بىرىكمىسى)تۇر. 

ئهدمۇند برك 
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But what is liberty without wisdom, and without virtue? It is the greatest of 
all possible evils; for it is folly, vice, and madness, without tuition or restraint. 

Edmund Burke 

18. (قـارىغۇالرچه) ئهركـىنـلىك ئـىزدىسهڭ، نهپسـىڭنىڭ قۇلـىغـا ئـايـلىنـىسهن. ئۆزۈڭگه چهك 
قويۇشقا تىرىشساڭ، ئهركىنلىكىڭنى تاپىسهن. 

فرانك ھېربېرت 

Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find 
your liberty. 

Frank Herbert 

19. بـالـىلـىرىمـنىڭ مـاتېماتـىكـا بـىلهن پهلـسهپه ئۆگـىنـىدىغـان ئهركـىنـلىكـى بـار بـولۇشـى 
ئۈچۈن، مهن چوقۇم سىياسهت بىلهن ئۇرۇشنى ئۆگهنمىسهم بولمايدۇ. 

جون ئادامس 

I must study politics and war that my sons may have liberty to study 
mathematics and philosophy.  

John Adams 

20. سـىزگه دەيـمهنـكى، ئهركـىنـلىك ئهزەلـدىن قـان، يهنـى ئـىنـسانـالرنـىڭ قېنى بهدىلـىگه 
كهلـگهن. ئهگهر بـىز ئهركـىنـلىكـىمـىزدىن مهھرۇم قـالـساق، ئۇنـى پهقهت قـان بهدىلـىگـىال قـايـتىدىن 

قولغا كهلتۈرگىلى بولىدۇ. 

رېۋبېن كالرك 
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I say to you that the price of liberty is and always has been blood, human 
blood, and if our liberties are lost, we shall never regain them except at the price 
of blood. 

J. Reuben Clark 

21. بۆرىلهرگه بېرىلگهن ئهركىنلىك قوزىالر ئۈچۈن ئۆلۈم دېمهكتۇر. 

ئايزائىيا بېرلىن 

Liberty for wolves is death to the lambs. 

Isaiah Berlin 

22. ئهركـىنـلىكـتىن خـالـىي تهرتـىپ ۋە تهرتـىپ خـالـىي ئهركـىنـلىك ئـوخـشاشـال ۋەيـران 
قىلغۇچتۇر. 

تېئودور روزۋېلىت 

Order without liberty and liberty without order are equally destructive. 

Theodore Roosevelt 

23. ئهركىنلىك تارىخى ـــ قارشىلىق كۆرسىتىش تارىخىدۇر. 

ۋۇدروۋ ۋىلسون 

The history of liberty is a history of resistance. 

Woodrow Wilson 
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24. ئـومۇمـىيۈزلۈك ئهخـالقسـىزالشـقان قهۋمـدە ئهركـىنـلىك ئۇزۇن مۇددەت مهۋجۇت بـولۇپ 
تۇرالمايدۇ. 

ئېدمۇند بېرك 

Among a people generally corrupt liberty cannot long exist. 

Edmund Burke 

25. بـىز مـامۇق كۆرپه ئۈسـتىدە يېتىپ تۇرۇپ، مۇسـتهبـىتـلىكـتىن قۇتۇلۇپ ئهركـىنـلىكـكه 
ئېرىشىشنى تهمه قىلماسلىقىمىز كېرەك. 

توماس جېفېرسون 

We are not to expect to be translated from despotism to liberty in a 
featherbed. 

Thomas Jefferson 

 ئۆتكۈر ئالماس تهييارلىدى

مەنبە: 

https://www.brainyquote.com/topics/liberty-quotes 
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ئۆتكهن بىر ئاي ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرغا

مۇناسىۋهتلىك مۇھىم ۋهقه - ھادىسىلهر

 
(2021-يىلى 8 – ئاينىڭ 30 – كۈنىدىن 9 – ئاينىڭ 27 - كۈنىگىچه)



ئايلىق خهۋەر 

(2021-يىلى 30-ئاۋغۇستتىن، 27-سېنتهبىرگىچه) 

خىتاي شهرقىي تۈركىستاندا تۆت يېرىم مىليون نوپۇسنىڭ كۆپۈيىشىنى چهكلىمهكچى  

ئـامېرىكـا ھهپـتىلـىك خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 25-ئـاۋغۇسـتتىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، خـىتـاي 

كـومـىنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى كهلگۈسـى يـىگـىرمه يـىلـدا شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالرنـى ئـاسـاس قـىلـغان تۆت 

مـىلـيون بهش يۈز مـىڭ نـوپۇسـىنـىڭ تۇغۇلـىشـىنـىڭ ئـالـدىنـى ئـاالاليـدىكهن. گـىرمـانـىيه تهتـقىقـاتـچىسـى ئـادرىيـان 

زىنــىزنــىڭ (Adrian Zenz) بــىلــدۈرۈشــىچه خــىتــاي ھۆكۈمــىتــى يېقىنــقى يــىلــالردىن بېرى «شهرقــىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى مـىلـلىي نۇپۇس قۇرۇلـمىسـىنـى ئهالالشـتۇرۇش»، «دىنـىي ئـاشقۇنلۇقـنى يـوقـىتـىش» قـاتـارلـىق 

تۈرلۈك نـامـالر بـىلهن ئۇيغۇر ۋە تۈركـىي مـىلـلهتـلهرنـى ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىشـىنـى داۋام قـىلـىۋاتـقان بۇلۇپ، 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا نۇپۇسـنىڭ ئېشىشـى كۆرۈنهرلـىك تۆۋەنـلىگهن. شهرقـىي تۈركـىسـتانـنىڭ جهنۇبـىدىكـى 

رايـونـالردا بـولـسا نۇپۇسـنىڭ ئېشىش سۈرئـىتـى نۆلـگه چۈشۈپ قـالـغان. زىنـىز ئهپهنـدىمـنىڭ تهتـقىقـاتـى خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى ئـاشـكارلـىغـان ھۆجـجهتـلهرنـى ئـاسـاس قـىلـغان بـولۇپ، خـىتـاي مهجبۇرىي تۇغۇتـتىن چهكـلهش، بـاشـقا 

يۇرتـقا سۈرگۈن قـىلـىش قـاتـارلـىق رەزىل ۋاسـتىلهر ئـارقـىلـىق نـوپۇسـنىڭ ئېشىشـىنـى قـاتـتىق كـونـترول قـىلـغان. 

ئـادرىيـان زېنزنـىڭ سـىتـاسـتىكـىسـىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـىنـىڭ رايـونـدا يۈرگۈزگهن رەزىل 

سـىيـاسـىتـى 2040-يـىلـىغـا قهدەر تهخـنىمهن تۆت مـىلـيون بهش يۈز مـىڭ نۇپۇسـنىڭ كېمىيشـىنـى كهلتۈرۈپ 

چىقىرىدىكهن. 

ئامېرىكا خۇاۋېيغا مىكرو ئۆزەك سېتىشنى تهستىقلىدى  

نـىيۇيـورك پـوچـتا گېزىتـىنـىڭ 26-ئـاۋغۇسـتتىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، چـارشهنـبه كۈنـى بـايـدىن 

ھۆكۈمـىتـى قـارا تـىزىمـلىكـتىكـى خـىتـاي تېلگراف شـىركـىتـى خۇاۋېيغا مـىكـرو ئۆزەك سېتىش ئـىجـازەتـنامـىسـىنـى 

تهسـتىقـلىغـان. سـابـىق پـرىزدېنت دونـالـد تـىرامـپ (Donald Trump) مهزگـىلـىدە خۇۋاۋېيغا چهكـلىمه قـويۇلـغان 

ۋە بۇ چهكــلىمــىلهر ھازىرغــىچه ســاقــلىنــىپ كهلــگهن. بــايــدىنــنىڭ بۇ قېتىم خۇاۋېيغا ئۆزەك سېتىش 
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ئـىجـازەتـنامـىسـىنـى تهسـتىقـلىشـى ئـامېركـىدا نۇرغۇن كـىشـىلهرنـىڭ تهنـقىدىگه ئۇچـرىغـان بـولۇپ، ئـامېرىكـا 

ئهمهلـدارلـىرى خـىتـايـنىڭ بۇ شـىركـىتـىنـى جـاسۇسـلۇق بـىلهن شۇغۇلـالنـدى دەپ قـارايـدىكهن. خهۋەردە 

كۆرسـىتـىلـىشـىچه بۇ خهۋەر خـىتـاي ۋىروسـى سهۋەبـلىك ئۆزەكـكه بـولـغان ئېھتىيـاج ئېشىۋاتـقان بـىر مهزگـىلـدە 

ئېالن قـىلـىنـغان بـولۇپ، ئـىكـكى پـاالتـانـىڭ يۇقـىرى دەرىجـىلـىك ئهمهلـدارلـىرى بـايـدىنـنىڭ بۇ ھهرىكـىتـىنـى 

كۈچلۈك تهنقىد قىلغان. 

ماراكهش سوتى ئىدرىس ھهسهننى ئۆتكۈزۈپ بىرىش يىغىنىنى كېچىكتۈردى  

يـىڭى ئهرەب خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 26-ئـاۋغۇسـتتىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه مـاراكهش سـوتـى 

پهيـشهنـبه كۈنـى خـىتـاي تهرەپـتىن تېررورلۇق بـىلهن ئهيـىبـلىنـىپ مـاراكهشـته تۇتۇپ قېلىنـغان مۇسۇلـمان ئـىدرىس 

ھهسهنـنى خـىتـايـغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش قـارارىنـى كېچىكتۈرگهن. ئـىدرىس ھهسهن بـىخهتهر دۆلهتـكه بېرىش 

مهقسـىتـىدە تۈركـىيهدىن مـارەكهشـكه ئۇچـقان سهپـىرىدە 19-ئـىيۇل خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ تهلهپ قـىلـىشـى بـىلهن 

كـاسـابـالنـكا ئـايـرودۇرۇمـىدا تۇتقۇن قـىلـىنـغان ۋە 2017- يـىلـى خـىتـايـدا يۈز بهرگهن تېررورلۇق بـىلهن چېتىشـلىق 

دەپ ئهيـىبـلهنـگهن. خهلـقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى ئـالـدىنـقى ئـايـدا ئـىدرىس ھهسهن مهجبۇرىي خـىتـايـغا 

قـايتۇرۇلـسا ئۇنـىڭ ھايـاتـى خهۋپـكه ئۇچـرايـدىغـانـلىقـىنـى ئـىلـگىرى سۈرگهن بـولۇپ، نۆۋەتـته مـاراكهش سـوتـى 

خىتاينىڭ تهلىپى بويىچه ئۇنى خىتايغا قايتۇرۇش قارارىنى كېچىكتۈرگهن. 

«ئهركىنلىك يۈرۈشى» پىدائىيلىرى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن پىيادە ماڭدى 

يېقىنـدا بـىر ئـامېرىكـىلـىق ئـائـىلـىنـىڭ ئۇيغۇر ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـىنـى تـوخـتىتـىش نـامـى بـىلهن ئېلىپ بـارغـان 

كـولـورادودا پـىيـادە مېڭىش ھهرىكـىتـى دىقـقهت قـوزغـىغـان، ئۇالر بۇ 485 ئـىنـگىلـىز مـىلـى كېلىدىغـان مۇسـاپـىنـى  

پـىيـادە مېڭىپ 28-ئـاۋغۇسـت تـامـامـلىغـان بـولۇپ، پۈتۈن مۇسـاپـىنـى تـامـامـالشـقا جهمـئىي ئـالـته ھهپـته  ۋاقـىت 

كهتـكهن. ھهرىكهت جهريـانـىدا ئۇالر كـىشـىلهرگه شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇرالر ئۇچـراۋاتـقان كـىشـىلـىك 

ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىك ۋە ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىقـنى ئـاڭالتـقان. ئۇالرنـىڭ بۇ ھهرىكـىتـى كۆپـلىگهن كـىشـىلهرنـىڭ 

ئالقىشىغا ئېرىشكهن بولۇپ زىمىستان قىش تورى بۇ ھهقته مهخسۇس ماقاله ئېالن قىلغان. 

«سهرخىلالر مائارىپى» ھهرىكهتته 
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 2021- يـىلـى يـازلـىق تهتـىلـلىك مهكـتهپ پـروگـرامـمىسـىنـىڭ خۇالسه يـىغـىنـى تۈنۈگۈن چۈشـتىن كېيىن 

ئوقۇ ئۇيغۇر بىلىگ يۇرتى پائالىيهت زالىدا غهلبىلىك ئاخىرالشتى. 

«سهرخـىلـالر مـائـارىپـى» نـىڭ ئهڭ دەسـلهپـكى ئـوقۇتۇش اليـىھهسـى 2020- يـىلـى يـازدا فـىزىكـا پهنـلىرى 

دوكـتورى مهھمۇتـجان لـىتـىپ تهرىپـىدىن ئـوتتۇرىغـا قـويۇلـغانـدىن كېيىن ، ئۇيغۇر پـروجېكت فـونـدىنـىڭ ۋە 

ئۇيغۇر جهمـئىيـىتـىدىكـى بـىر قـىسـىم زىيـالـىيـالرنـىڭ كۈچلۈك قـولـلىشـىغـا ئېرىشـكهن ۋە شۇ يـىلـى ئۆكـتهبـىر ئېيىدا 

تۈركـىيه مـىقـياسـىدا بـىر نهچـچه قېتىمـلىق يېزىقـچه ۋە يۈز – تۇرانه ئـىمـتىھانـالر ئـارقـىلـىق ئهڭ دەسـلهپـكى 

ئـىمـتىھانـغا تـىزىمـالتـقان يۈزگه يېقىن ئـوقۇغۇچـىدىن ئـادىل تـالـالشـالر نهتـىجـىسـىدە،  تۇنـجى تۈركۈمـدە جهمـىئـىي 

16 نهپهر ئـوقۇغۇچـى تـالـلىۋېلىنـىپ،  2021- يـىلـى 1- يـانۋاردىن بـاشـالپ، ئننتېرنېت ئـارقـىلـىق رەسـمىي 

ئوقۇتۇشنى باشلىغان. 

ئـىگهلـلىنـىشـىچه «سهرخـىلـالر مـائـارىپـى» تۈركـىيهنـى ئـاسـاس قـىلـغان ھالـدا  تـاالنـتلىق ۋە بهلـگىلـىك 

يۇشۇرۇن كۈچـى بـولـغان ئۇيغۇر ئـوقۇغۇچـىالرنـى دۇنـياۋى داڭلىق ئۇنـىۋېرسـىتېتالرغـا نۇقـتىلـىق تهربـىيهلهش، ئۆز 

ئـانـا تـىلـى ۋە مهدەنـىيـىتـىنـى ئۇنتۇمـىغـان ، مـىلـلىتـىگه خـىزمهت قـىالاليـدىغـان يېڭى بـىر ئهۋالد سهرخـىلـالرنـى 

يېتىشـتۈرۈپ چـىقـىش مهقسـتىدە قۇرۇلـغان بـولۇپ، قـوبۇل قـىلـىنـغان ئـوقۇغۇچـىالر بۇ خـىل ئۇنـىۋېرسـىتېتالرغـا 

كـىرىش ئۈچۈن شهرت بـولـغان ئېنگلىز تـىلـى ۋە بـاشـقا پهنـلهر بـويـىچه ئـاالھىدە تهربـىيهلـىنـىدىكهن. ھهر قـايسـى 

سـاھهلهردىكـى ئۇيغۇر سهرخـىلـلىرى تهكـلىپ قـىلـىنـىپ، ئـوقۇغۇچـىالرنـىڭ داڭلىق مهكـتهپـلهرگه قـوبۇل 

قىـلىـنىـشىـنىـڭ ئاـلدـىنقـى شهرتىـ بوـلغـان «ئىـجتـىماـئىـي پاـئاـلىـيهت نهتىـجىـلىـرى»نىـ قوـلغـا كهلتۈرۈشىـگه، شۇندـاقال 

تۈرلۈك ئـىلـتىمـاس تهيـيارلـىقـلىرى ۋە رەسـمىيهتـلىرىگه يېتهكـچىلـىك قـىلـىنـىدىكهن. بۇنـىڭ بـىلهن بـىرلـىكـته 

ئـوقۇغۇچـىالرغـا يهنه ئۇيغۇر تـىل - ئهدەبـىيـاتـى ۋە ئۇيغۇر تـارىخـى دەرسـلىكـى زۆرۈر دەرسـلىكـلهر قـاتـارىدا 

ئۆتۈلىدىكهن. 

كوداكنىڭ خىتايدىن كهچۈرۈم سورىشى خىتاينىڭ خورىكىنى ئۆستۈرىدۇ 

فـوكۇس خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 2-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، كـوداك شـىركـىتـىنـىڭ خـىتـايـدىن 

كهچۈرۈم سـورىشـى ۋە ئۇنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ۋەزىيهتـنى كۆرسـىتـىپ بـىرىدىغـان ئـىنـىسـتىگـرام يـازمـىسـىنـى 

ئۆچۈرۋېتىشـى ئـامېرىكـا كېڭهش پـاالتـا ئهزاسـى رېك سـكوتـنى (Rick Scott) قـاتـتىق ئهنـدىشـىگه سـالـغان. رېك 

سـكوتـنىڭ قـارىشـىچه، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق ئېلىپ 

بېرىۋاتـقان بـىر مهزگـىلـدە، خـىتـايـدىن كهچۈرۈم سـوراش خـىتـايـنىڭ كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى 

جهزىمـلهشـتۈرگهنـلىك ۋە كۈچـلهنـدۈرگهنـلىك بـولـىدىكهن. سـكونـت يهنه بۇ ۋەقه تـوغـرىسـىدا كـوداك شـىركـىتـىنـىڭ 

بـاش ئـىجـرائـىيه ئهمهلـدارىغـا خهت يـازغـان بـولۇپ، ئۇۇ خېتىدە كـوداك شـىركـىتـىنـىڭ بۇ قـىلـمىشـى خـىتـاي 
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كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر ۋە بـاشـقا ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرگه قـاراتـقان 

كىشىلىك ھوقۇق دەپسهندىچىلىكىنى داۋامالشتۇرۇشقا يول ئېچىپ بىرىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان. 

پادىچىالر ئىشتىنى ۋە كىشىلىك ھوقۇق كىرزىسى 

ئـامېركـىدا چـىقـىدىغـان ۋوكـس خهۋەرلهر تـورى 3-سېنتهبـىر «سـىز يـاقتۇرىدىغـان پـادىچـىالر ئـىشـتىنـى قـانـداق 

قـىلـىپ كـىشـىلـىك ھوقۇق كـىرزىسـىگه ھهسـسه قـوشـىدۇ» سهرلهۋىلـىك مـاقـاله ئېالن قـىلـغان بـولۇپ، مـاقـالـىدە 

ئـاپـتور خـىتـايـنىڭ بـاشـقا نۇرغۇن دۆلهتـلهر ئۈچۈن كـىيـىم-كېچهك ئـىمـپورت قـىلـىدىغـان ئهڭ چـوڭ دۆلهت 

ئـىكهنـلىكـىنـى، 2002-يـىلـىدىن 2020 يـىلـىغـىچه خـىتـاي ئـامېرىكـا ئۈچۈن ئهڭ چـوڭ كـىيـىم-كېچهك مهنـبهسـى 

بـولۇپ كهلـگهنـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان. دۇنـيا مـىقـياسـىدىكـى كـىيـىم-كېچهك ئېھتىيـاجـىنـى قـانـدۇرۇش ئۈچۈن 

نۇرغۇن دۆلهتـلهر خـىتـايـدبـن ئـىبـارەت بۇ يهكـكه مهنـبهگه ھهددىدىن زىيـادە تـايـانـغانـلىقـتىن، خـىتـايـدا زور 

دەرىجـىدە ئهخـالق مهسـىلـىسـى كۆرۈلـگهن. 2017-يـىلـىدىن بـاشـالپ خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيسـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا كهڭ كۆلهمـلىك جـازا الگېرلـىرى تهسـىس قـىلـىپ، الگېرغـا قـامـالـغان بـىگۇنـاھ ئۇيغۇرالرنـى قۇل 

ئـىشـچى ئـورنـىدا ئـىشـلهتـكهن. خـىتـاي يهنه دۇنـيادىكـى ئهڭ چـوڭ يـىپ ئـىمـپورت قـىلـىدىغـان دۆلهت بـولۇپ، بۇ 

پـاخـتا يـىپـالر زارانـىڭ يـازلـىق كـىيـىمـلىرى، گهپـنىڭ (GAP) مـايـكىسـى، يـاپـونـىيهدىكـى پـارچه سېتىش شـىركـىتـى 

مـوجـىنـىڭ دوپـپا، پـايـپاق ۋە پـادىچـىالر ئـىشـتىنـىنـىڭ خـام ئهشـياسـى ھېسابـلىنـىدىكهن. ھازىرغـىچه چهتـئهلـدىكـى 

نۇرغۇن شـىركهتـلهرنـىڭ تهمـىنـلهش زەنـجىرىنـىڭ خـىتـايـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهكـكه چېتىشـلىق ئـىكهنـلىكـى 

ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان بـولۇپ، مـاقـالـىدە كۈنـدىلـىك تۇرمۇشـىمـىزدا ئـىشـلىتـىدىغـان نۇرغۇن مهھسۇالتـالرنـىڭ 

خـىتـايـدىكـى مهجبۇرىي ئهمـگهك بـىلهن بـىۋاسـته يـاكـى ۋاسـتىلـىك ئـاالقـىسـى بـولۇشـى مۇمـكىن ئـىكهنـلىكـى ئـاالھىدە 

تهكىتلهنگهن. 

خـىتـاي خهلـىقـئارادىكـى قـارشـىلـىقـنىڭ كۈچـىيـىشـىگه قـارىمـاسـتىن قـىشـلىق ئـولـىمـپىكـقا تهيـيارلـىق قـىلـىشـنى 

داۋامالشتۇردى  

ھىنـدىسـتانـدا چـىقـىدىغـان Republic world خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 4- سـىنـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، خـىتـاي 

ھۆكۈمـىتـى خهلـقئارا چېگراالرنـى ئېچىپ، كـىلهر يـىلـى 2-ئـايـدا خـىتـايـدا ئۆتكۈزىلـىدىغـان 2022-يـىلـلىق 

قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىگه قـاتـناشقۇچـىالرنـىڭ خـىتـايـغا بـىخهتهر يېتىپ كېلىشـىگه شـارائـىت 

ھازىرلـىغـان. ئـولـىمـپىكـنى تهشـكىلـلىگۈچـىلهر تـوكـيو ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىدىن ئـالـغان تهجـرىبـىسـى 

بـويـىچه تهيـيارلـىق خـىزمـىتـىنـى بـاشـلىغـان بـولسـىمۇ، ئهمـما خـىتـايـدا ئۆتكۈزۈلـمهكـچى بـولـغان بۇ قېتىمـلىق 
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مۇسـابـىقه خـىتـايـدىكـى ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـىڭ بـىخهتهرلـىكـىنـى قـوغـداش چـاقـىرىقـىنـىڭ كۈنسېرى كۈچـىيـىشـىگه 

ئهگـىشـىپ كهسـكىن تهنـقىدكه دۇچ كهلـگهن. خهلـىقـئارادىكـى كۆپـلىگهن پـائـالـىيهتـچىلهر  خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك 

پـارتـىيسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه دىقـقىتـىنـى مهركهزلهشـتۈرگهن 

بـولۇپ، 2022-يـىلـلىق قـىشـلىق ئـولـىمـپىك تهنھهرىكهت مۇسـابـىقـىسـىنـى بـايقۇت قـىلـىش چـاقـىرىقـى نـىسـپىي 

رەۋىشته كۈچهيمهكته. 

كۆزەتـچىلهرنـىڭ بـايـانـىچه، ئۇيغۇرالر بـىر يهڭدىن قـول چـىقـىرىپ، ئۆز-ئـارا ھهمـدەمـدە بـولۇش ئـاسـاسـىدا 

بېيجىڭ ئـولـىمـپىك مۇسـابـىقـىسـىنـىڭ بـايقۇت قـىلـىنـىشـى ئۈچۈن بـار كۈچـى بـىلهن كۈرەش قـىلـىشـى، ئۇيغۇر 

تهشـكىلـتچىالر، ئـاكـتىۋىسـتالر، زىيـالـىيـالر ۋە بـارچه ئۇيغۇر خهلـقى زىچ ھهمـكارلـىق ئـورنـىتـىش ئـارقـىلـىق 

بېيجىڭنىڭ دۇنـيانـى داۋامـلىق تۈردە ئـالـدىشـىنـى تـوسۇپ قېلىشـى كۈنـىمـىزدىكـى ئهڭ مۇھىم ئـىشـالردىن 

ھېسابلىنىدىكهن. 

ئامېرىكادا ئۇيغۇر لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى 

ئـىجـتىمـائـىي تـور تـاراتقۇسـى "تـارىم سۇپـىسـى"نـىڭ (thetarimnetwork) ئـىنسـتاگـرام سهھىپـىسـىدىكـى 

ئۇچۇرالرغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا 2021-يـىلـلىق " ئۇيغۇر ئـامېرىكـا لـوڭقىسـى" پۇتـبول مۇسـابـىقـىسـى 2021-يـىلـى 9-

 Uyghur ) ئـايـنىڭ 2-كۈنـىدىن 6- كۈنـىگـىچه، ۋاشـىنـگتون رايـونلۇق ئۇيغۇر پۇتـبول بـىرلهشـمىسـىنـىڭ

 (Leesburg, Verginia) سـاھىبـخانـىلـىقـىدا ۋېرگـىنـىيه شـتاتـىنـىڭ لـىسـبۇرگ (Futbol Association of DMV

شهھىرىدە ئۆتكۈزۈلگهن. 

بۇ يىللىق ئۇيغۇر ئامېرىكا لوڭقىسىغا قاتنىشىدىغان كوماندىالر تۆۋەندىكىچه: 

1. ئۇيغۇر بىرلهشمه كوماندىسى 

2. ئۇيغۇر بىرلهشمه كالسسىك كوماندىسى 

3. مارىالند ئۇيغۇر كوماندىسى 

4. سان فرانسىسكو ئۇيغۇر كوماندىسى 

5. بوستون -نىيۇروك ئۇيغۇر بىرلهشمه كوماندىسى 

6. ئىزچىالر كوماندىسى 
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«ئـامېرىكـا ئۇيغۇر لـوڭقىسـى» پۇتـبول مۇسـابـىقـىسـى 2015-يـىلـى تۇنـجى قېتىم ئـامېرىكـانـىڭ ۋىرگـىنـىيهد 

شـىتـاتـىدا بـاشـالنـغان بـولۇپ، مۇسـابـىقه لـوس- ئـانجېلېس، تـورونـتو ۋە بـوسـتونـدىن كهلـگهن كـومـانـدىالر بـىلهن 

بـاشـالنـغان ئـىكهن. ئـىگـىلـىنـىشـىچه، 2019-يـىلـى، ئـامېرىكـا، كـانـادا، نـورۋېگىيه، شـىۋېتسىيه، گـولـالنـدىيه، 

گېرمـانـىيه، بېلگىيه، فـرانسـىيه ۋە ئـاۋسـترالـىيهدىكـى ئۇيغۇر پۇتـبول كـومـانـدىلـىرى بـىرلـىشـىپ شهرقـىي تۈركـىسـتان 

پۇتبول جهمئىيىتىنى قۇرۇپ چىققان ئىكهن. 

چېقىۋېتىلگهن مهسچىتنىڭ ئورنىغا مېھمانخانا سالماقچى بولغان ھىلتون شىركىتى قارشىلىققا ئۇچرىدى  

يـىڭى ئهرەب (The New Arab) تـورىنـىڭ 9-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىگه كۆرە، ئـامېرىكـا ئـىسـالم مۇنـاسـىۋەتـلىرى 

كېڭىشـى ۋە بـاشـقا كـىشـىلـىك پـائـالـىيهتـچىلـىرى ھىلـتون شـىركـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى چېقىۋېتىلـگهن 

مهسـچىتـنىڭ ئـورنـىغـا مېھمانـخانـا سېلىش قـارارىدىن بـىر ھهپـته ئـىچـىدە يېنىشـىنـى تهلهپ قـىلـغان. ئۇنـداق 

بـولـمىغـان تهقـدىردە ھىلـتون شـىركـىتـىنـىڭ خهلـقئارا مـىقـياسـىدا بـايقۇت قـىلـىشـقا دۇچ كېلىدىغـانـلىقـىنـى ئۇقتۇرغـان. 

مهلۇم بـولـىشـىچه، چـارشهنـبه كۈنـى ئـامېرىكـا ئـىسـالم مۇنـاسـىۋەتـلىرى كېڭىشـى بـىر قـانـچه ئۇيغۇرنـى ئۆز ئـىچـىگه 

ئـالـغان بـىر تۈركۈم مۇسۇلـمان كـىشـىلـىك ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىلـىرىنـى بـاشـالپ ۋىرجـىنـىيه شـتاتـىنـىڭ شـىمـالـىدىكـى 

ھىلـتون مېھمانـسارىيـى بـاش شـتابـىغـا بېرىپ، بـايقۇت قـىلـىش تـوغـرىسـىدىكـى تهلـىپـىنـى ھىلـتون خـادىمـلىرىغـا 

تاپشۇرغان. 

بايدىن بىلهن شى جىنپىڭ تېلفۇن سۆھبىتى ئۆتكۈزدى  

BBC خهۋەرلهر ئـاگېنتلىقـىنـىڭ 10-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، ئـامېرىكـا پـرىزدېنتى جـو 

بـايـدىن بـىلهن خـىتـاي رەئـىسـى شـى جـىنـپىڭ تېلفۇن سۆھبىتـى ئېلىپ بـارغـان بـولۇپ، سۆھبهتـته رىقـابهتـنىڭ 

تـوقۇنۇشـقا ئـايـلىنـىپ قـالـماسـلىقـىغـا كـاپـالهتـلىك قـىلـىش ئۈچۈن ھهر ئـىكـكى دۆلهتـنىڭ مهسـئۇلـىيهتـلىرى مۇزاكـىرە 

قـىلـىنـغان. ئـاقـسارايـنىڭ بـايـانـاتـىدا بـىلـدۈرۈلۈشـىچه، بۇ قېتىمـلىق سۆھبهتـته ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدىكـى 

ئـورتـاق مهنـپهئهت ۋە قـىمـمهت قـاراشـالرنـىڭ ئـوخشـىمـايـدىغـان تهرەپـلىرى تـوغـرىسـىدىكـى مهسـىلـىلهر ئـاسـاسـىي تېما 

قـىلـىنـغان. يېقىنـقى مهزگـىلـلهردە ئـامېرىكـا-خـىتـاي مۇنـاسـىۋىتـى جـىددىيـلهشـكهن بـولۇپ، سـودا، جـاسۇسـلۇق، 

يۇقۇملۇق كېسهل قـاتـارلـىق سـاھهلهردە ئـىكـكى دۆلهت ئـوتتۇرىسـىدا تـوقۇنۇش يۈز بهرگهن. ئـامېرىكـا خـىتـايـنى 

شهرقـىي تۈركـىسـتان، تـىبهت ۋە خـوڭكوڭدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى، جهنۇبـىي دېڭىزدىكـى 
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قـانۇنسـىز ئـىگـىلـىك ھوقۇقـى تهلهپ قـىلـىش قـىلـمىشـى سهۋەپـلىك  تهنـقىد قـىلـىپ كهلـگهن بـولسـىمۇ، خـىتـاي 

ھۆكۈمىتى بۇنى ئىزچىل تۈردە رەت قىلىپ، ئامېرىكا بىلهن ئۈزەڭگه سوقۇشتۇرۇپ كهلگهن. 

بۇ بـايـدىن بـىلهن شـى جـىنـپىڭنىڭ يهتـته ئـايـدىن بۇيـانـقى تۇنـجى نۆۋەتـلىك تېلفۇن سۆھبىتـى ئۆتكۈزۈشـى 

ئىكهن. 

بهزى ئۇيغۇر كۆزەتـچىلهرنـىڭ قـارىشـىچـا، بـايـدىن بـىلهن شـى جـىنـپىڭ ئـوتتۇرىسـىدىكـى بۇ تېلفۇن زىيـارىتـى 

ئـامېرىكـانـىڭ خـىتـايـغا بېسىم ئـىشـلىتـىش ۋە خـىتـاي بـىلهن كۈچ سـىنـىشـىش جهھهتـته ئـاجـىز كېلىۋاتـقانـلىقـىدىن 

دېرەك بېرىدىكهن. 

خىتاي شهرقىي تۈركىستان ۋە تىبهت رايونلىرىدا 30 ئايرودروم قۇردى  

بۈگۈنـكى ھىنـدىسـتان تـورىنـىڭ 10-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، خـىتـاي كـومـمونـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتان بـىلهن تـىبهتـته يېڭىدىن ئـوتتۇز يېقىن ئـايـردروم قۇرغـان بـولۇپ، بۇ ئـوتتۇز ئـايـردورمـنىڭ بـىر 

قـىسـىمـى قۇرۇلۇشـنى داۋامـالشـتۇرۇش ھالـىتـىدە ئـىكهن. بۇ ئـايـردورمـالر خـىتـايـنىڭ ھىنـدىسـتان بـىلهن 

چېگرىلـىنـىدىغـان چهت رايـونـالردىكـى ھهربـىي ئهسـلىھه قۇرۇلۇشـىنـى ئـىلـگىرى سۈرىدىكهن. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 

تـىبهتـتىكـى ئۇل ئهسـلىھه قۇرۇلۇشـىنـىمۇ كۈچهيـتىۋاتـقان بـولۇپ، خـىتـاي يېقىنـدا تـىبهتـته يېڭى يۇقـىرى 

سۈرئهتـلىك تـاشـيول لـىنـىيـىلـىرىنـى رويـاپـقا چـىقـارغـان. خهۋەردە كۆرسـىتـىلـىشـىچه تۆمۈر يـول، تـاش يـول ۋە 

ئـايـردروم ئۇل-ئهسـلىھهلـىرىنـىڭ كهڭ كۆلهمـدە تهرەقـقىي قـىلـىشـى خـىتـاي ئـارمـىيـىسـىنـىڭئادەم كۈچـى، خـام ئهشـيا 

ۋە قورال كۈچى قاتارلىقالرنى چېگرا رايونلىرىغا يۆتكهش ئىقتىدارىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرىدىكهن. 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق مهسـىلـىسـىنـى تهكشۈرۈۋاتـقان «ئۇيغۇر سـوتـى»غـا 

ھۇجۇم قىلدى  

ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورىنـىڭ 10-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه،  خـىتـاي كـومـمونـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

9- سېنتهبـىر بېيجىڭدا مۇخـبىرالرنـى كۈتۈۋېلىش يـىغـىنـى ئۆتكۈزۈپ 9-ئـايـنىڭ 10-كۈنـىدىن 13-كۈنـىگـىچه 

لـونـدونـدا ئېچىلـىدىغـان «ئۇيغۇر سـوتـى» نـى تهنـقىد قـىلـغان. خـىتـاي دىپـلومـاتـىيه مـىنـىسـتىرلـىكـىنـىڭ 

بـايـانـاتـچىسـى جـاۋ لـىجهن گۇۋاھچىالرنـى ئـارتـىسـالر، سـوتـنى بـولـسا قـانۇن، ئـادالهت يـاكـى ھهقـىقهت بـىلهن 

مۇنـاسـىۋىتـى يـوق دەپ بـىلـجىرلـىغـان. خهلـقئارا جـىنـايـى ئـىشـالر قـانۇنـى مۇتهخهسسـىسـى ۋە داڭلىق ئـادۋۇكـات 

جېفرى نـايـىس (Geoffrey Nice) ئهپهنـدى بـاشـچىلـىقـىدىكـى بۇ تـوققۇز كـىشـىلـىك زاسـتاتـىلـالر ئۆمـىكـى 
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ئـاكـادېمىكـالر، سهھىيه ۋە سـودا مۇتهخهسسـىسـلىرى، دېپلومـاتـالر ۋە ئـادۋوكـاتـالرنـى ئۆز ئـىچـىگه ئـالـغان بـولۇپ، 

سـوت بۇ يـىل ئـالـتىنـجى ئـايـدا تۇنـجى قېتىمـلىق ئـىسـپات ئـاڭالش يـىغـىنـى ئۆتكۈزگهن. ئۇيغۇر سـوتـى خـىتـاي 

كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر قـاتـارلـىق مـىلـلهتـلهرگه قـاراتـقان كـىشـىلـىك ھوقۇق 

دەپـسهنـدىچـىلـىكـىگه ئـائـىت دەلـىل-ئـىسـپاتـالرنـى تـوپـالشـنى مهقـسهت قـىلـغان بـولۇپ، زاسـتاتـىلـالر ئۆمـىكـى يـىل 

ئاخىرغىچه خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىكى قىلمىشلىرىغا قارىتا ھۆكۈم چىقىرىشنى پىالنلىغان. 

خىتاي ھۆكۈمىتى 11-سېنتهبىر ۋەقهسىنى ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشنىڭ كوزىرى قىلىۋالغان 

ئهنـنىي خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 13-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، خـىتـاي كـوممۇنـىسـتىك پـارتـىيـىسـى 

11-سېنتهبـىر ۋەقهسـىنـىڭ تۈرتـكىسـىدە ئـوتتۇرىغـا چـىقـقان خهلـقئارالـىق تېررورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش نـامـى بـىلهن 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى ئۇيغۇر مۇسۇلـمانـلىرىنـى بـاسـتۇرۇپ كهلـگهن. ئـامېرىكـانـىڭ بۇ ۋەقهدە تېرورىسـت دەپ 

قـارالـغان ھهر قـانـداق بـىر كـىشـىگه چـارە كۆرۈشـى خـىتـاي ئۈچۈن تېپىلغۇسـىز پۇرسهت  بـولـغان. خـىتـاي 

تېرورلۇقـقا قـارشـى تۇرۇش بـاھانـىسـى ئـاسـتىدا شهرقـىي تۈركـىسـتان خهلـقىنـى خـالـىغـانـچه بـاسـتۇرغـان. خهۋەردە 

بـىلـدۈرۈلـىشـىچه، 11-سېنتهبـىر ۋەقهسـىدىن كېيىن ئـامېرىكـا شهرقـىي تۈركـىسـتان ئـىسـالم ھهرىكـىتـىنـى 

خهلـىقـئارالـىق تېررورلۇق تهشـكىالتـى تـىزىمـلىكـىگه كـىرگۈزگهن بـولۇپ، خـىتـاي ھۆكۈمـدارلـىرى تېررورلۇقـقا قـارشـى 

تۇرۇش ئۇرۇشـىنـىڭ سـايـىسـىدە ئۇيغۇرالرنـى تېررورلۇق ۋە ئهسهبـىيـلىك بـىلهن ئهيـىبـلهپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

كهڭ كۆلهملىك باستۇرۇش ئېلىپ بېرىش مهقسىتىگه يهتكهن. 

بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتـى خـىتـايـنىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى 

توغرىسىدا ئېالن قىلدى 

كـىشـىلـىك ھوقۇقـنى كۆزىتـىش تـورىنـىڭ 15-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر 

تهشـكىالتـى كـىشـىلـىك ھوقۇق ئـالـىي كـومېسسارى مـىچېل بـاچېلىت (Michelle Bachelet) بۇ ھهپـته شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدا سـادىر قـىلـىنـىۋاتـقان كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدا دوكـالت بهرگهن. دوكـالتـتا 

خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىنـىڭ ھىيـلىگهرلـىك بـىلهن خهلـقئارا جهمـئىيهتـنىڭ كۆزىتـىشـىدىن ئۆزىنـى قـاچۇرۇشـقا 

ئـورۇنـىۋاتـقانـلىقـىنـى تـىلـغا ئـالـغان. مـىچېل بـاچېلىت شهرقـىي تۈركـىسـتانـغا كـىرىپ تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش 

خـىزمـىتـىدە ئـىلـگىرىلهش بـولـمىغـانـلىقـىدىن ئهپسۇسـلىنـىدىغـانـلىقـىنـى، ئهمـما بـىرلهشـكهن دۆلهتـلهر كـىشـىلـىك ھوقۇق 

ئـىشـخانـىسـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا يۈز بېرىۋاتـقان ئېغىر كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـى تـوغـرىسـىدىكـى 

ھازىرغـىچه بـار بـولـغان دەلـىل-ئـىسـپاتـالرنـى بـاھاالپ چـىقـىپ ئۇنـى خهلـقئارا جهمـئىيهتـكه ئـاشـكاراليـدىغـانـلىقـىنـى 
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بـىلـدۈرگهن. ئۇنـىڭ خهلـقئارا جهمـئىيهتـكه بهرگهن بۇ ۋەدىسـى ھېچقانـداق بـىر دۆلهتـنىڭ خهلـقئارا قـانۇنـدىن 

ئۈستۈن ئهمهسلىكىنى كۈچلۈك بىر شهكىلدە ئهكىس ئهتتۈرۈپ بېرىدىكهن. 

ئهنگلىيه پارالمېنتى خىتاي ئهلچىسىنىڭ پارالمېنتقا كىرىشىنى چهكلىدى 

ئـامېرىكـا ئـاۋازى تـورىنـىڭ 15-سېنتهبـىردىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، ئهنـگلىيه ئـاۋام پـاالتـاسـىنـىڭ بـايـانـاتـچىسـى 

لـىنـدسهي خـويـل (Lindsay Hoyle) خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى ئـالـته ئـاي ئـىلـگىرى ئهنـگلىيـىهلـىك بهش پـارالمېنت 

ئهزاسـىغـا ۋە ئۇالرنـىڭ ئـىكـكى خـىزمهتـدىشـىغـا يۈرگۈزگهن جـازانـى بـىكـار قـىلـمىغۇچه، خـىتـاي ئهلـچىسـى زې 

گۇەنجېڭنىڭ (Ze Guangzheng) پـارالمېنتقا كـىرىشـىنـى چهكـلهيـدىغـانـلىقـىنـى بـىلـدۈرگهن. خـويـل چهكـلهش 

بۇيـرۇقـىنـى ئېالن قـىلـىشـتىن ئـىلـگىرى دوۋنـىڭ كـوچـىسـى (Downing Street) ۋە ئهنـگلىيه تـاشـقى ئـىشـالر 

مـىنـىسـتىرلـىكـى بـىلهن سۆھبهتـلهشـكهن بـولۇپ، بۇ چهكـلهش ئـاۋام پـاالتـاسـى بـاشـلىقـىنـىڭ تۇنـجى قېتىم چهتـئهل 

ئهلـچىسـىگه چهكـلىمه قۇيۇشـى ھېسابـلىنـىدىكهن. ئۇنـىڭ  خـىتـاي ئهلـچىسـىگه قـارىتـا چهكـلهش قـارارىنـى ئېالن 

 (Liz Truss) قـىلـىشـى ئهنـگلىيه بـاش مـىنـىسـتىرى بـورىس جـونـسونـنىڭ سـابـىق سـودا مـىنـىسـتىرى لـىز چـراس

ئهنـگىلـىيـىنـىڭ يـىڭى تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى قـىلـىپ تهيـىنـلهشـتىن بـىر قـانـچه سـائهت بۇرۇن ئېالن قـىلـىنـغان. 

ئـىگـىلـىنـىشـچه لېز تـروس تـاشـقى ئـىشـالر مـىنـىسـتىرى بـولـغان ئـىكـكىنـچى ئـايـال رەھبهر بـولۇپ، ئـىلـگىرى خـىتـايـغا 

قـاتـتىق تهدبـىر قـولـالنـغانـلىقـى ئۈچۈن خـىتـاي دائـىرلـىرى تهرىپـىدىن تهنـقىد قـىلـىنـغان ئـىكهن. بۇنـىڭدىن سـىرت، 

لـىز ئـامېرىكـا بـىلهن ئـىتـتىپـاق قۇرۇش چـاقـىرىقـىنـىڭ كۈچلۈك قـولـلىغۇچـىسـى بـولۇپ، ئۇ خـىتـاي كـومـپارتـىيـىسـىگه 

قارشى تېخىمۇ قاتتىق تهدبىر قوللىنىدۇ، دەپ قارالماقتا ئىكهن. 

رەئىس دولقۇن ئىسا تۈركىيهگه كىرگۈزۈلمىدى 

تۈركـىيه قـىرىم خهۋەر ئـاگېنتلىقـى 18-ئـىيۇل «دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى رەئـىسـى دولقۇن ئـىسـا تۈركـىيهگه 

كـىرگۈزۈلـمىدى» مـاۋزۇلۇق خهۋەر ئېالن قـىلـدى. خهۋەردە دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـىنـىڭ رەئـىسـى دولقۇن ئـىسـا 

ئهپهنـدىدىنـىڭ تۈركـىيهگه كـىرىش چهكـلىمـىسـى ئـالـلىقـاچـان بـىكـار قـىلـىنـغانـلىقـىغـا قـارىمـاسـتىن، ئـىلـگىرىكـى 

يـىلـالردىكـىگه ئـوخـشاشـال تۈركـىيهگه كـىرگۈزۈلـمىگهنـلىكـى ئـاالھىدە تـىلـغا ئېلىنـغان. دولقۇن ئـىسـا ئۆزىنـىڭ 

تۈركىيهگه كىرەگۈزۈلمهسلىكىگه خىتاينىڭ بېسىمى سهۋەب بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان. 

ئۇيغۇرالر خىتايغا قايتۇرالماسلىقى كېرەك 
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خهلـقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى ئـورگـان تـور بېتىدىن مهلۇم بـولـىشـىچه، 22-سېنتهبـىردىكـى ئۆتكۈزۈپ بېرىش- 

ئـىسـپات ئـاڭالش يـىغـىنـىدىن ئـىلـگىرى مـاراكهش دائـىرىلـىرىنـىڭ ئـىدرىس ھهسهنـنى خـىتـايـغا قـايتۇرۇپ بهرمهسـلىكـى 

كېرەكـلىكـىنـى تهكـىتـلىگهن. ئـىدرىس ھهسهن كـومپيۇتېر گـرافـىك الھىيـلىگۈچـىسـى بـولۇپ، ئۇ تۈركـىيهدىكـى 

چېغىدا ئۇيغۇر تـىلـىدا خـاككېرلـىق ھهقـقىدە بـىر كـىتـاب يـازغـان. 19-ئـىيۇل تۈركـىيهدىن مـاراكهشـكه ئۇچۇش 

سهپـىرىدە خـىتـايـنىڭ تهلـىپـىگه ئـاسـاسهن كـاسـابـالنـكا ئـايـرودرومـىدا قـولـغا ئېلىنـغان. خـىتـاي 2017-يـىلـى 

مـاراكهش بـىلهن ئۆتكۈزۈپ بـىرىش كـىلـىشـىمـى ئـىمـزالـىغـان بـولۇپ، بۇ قېتىم ئـىدىرىس ھهسهنـنى تېررورچـى 

دىگهن تۆھمهت بـىلهن خـىتـايـغا قـايتۇرۇپ ئهكهتـمهكـچى بـولـغان. خهلـقئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى مـاراكهشـته 

ئـىكـكى ئـاي تۇتۇپ تۇرۇلـغان ئـىدرىس ھهسهنـنىڭ ئهگهر خـىتـايـغا مهجبۇرىي قـايتۇرۇلـسا، خـالـىغـانـچه تۇتقۇن 

قـىلـىش ۋە ئېغىر قـىيـىن-قـىسـتاقـقا دۇچـار بـولۇش خهۋىپـى بـار دەپ قـارىغـان. خهلـىقـئارا كهچۈرۈم تهشـكىالتـى 

كـىرزىسـقا قـارشـى تۇرۇش ئـورگـىنـىنـىڭ دىرىكـتورى جـونـنى مـارىنېرنـىڭ (Joanne Mariner) بـىلـدۈرىشـىچه، 

مـاراكهش دائـىرىلـىرىنـىڭ ئـىدرىس ھهسهنـنى خـىتـايـغا قـايتۇرۇشـى خهلـىقـئارا قـانۇنـغا خـىالپـلىق قـىلـغانـلىق 

ھېسابلىنىدىكهن. 

مۇسۇلمان تهشكىالتالر ھىلتون شىركىتىنى بايقۇت قىلدى 

دىنـىي خهۋەرلهر مۇالزىمـىتـى تـورىنـىڭ 23-سـىنـتهبـىردىكـى خهۋىرىدە دېيىلـىشـىچه، ئـامېرىكـادىكـى قـىرىقـتىن 

ئـارتۇق مۇسۇلـمانـالر تهشـكىالتـى ھىلـتون شـىركـىتـىنـى شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى بـىر چېقىۋېتىلـگهن مهسـچىتـنىڭ 

ئـورنـىغـا مېھمانـخانـا سېلىش تۈرىگه قـاتـناشـقانـلىقـى ئۈچۈن دۇنـيا مـىقـياسـىدا بـايقۇت قـىلـغان. 16-سېنتهبـىر 

ۋاشـىڭتونـنىڭ سـىرتـىدا ئۆتكۈزۈلـگهن مۇخـبىرالرنـى كۈتۈۋېلىش يـىغـىنـىدا، ئـامېرىكـا ئـىسـالم مۇنـاسـىۋىتـى 

كېڭىشـى، دۇنـيا ئۇيغۇر قۇرۇلـتىيـى، ئـويغۇر كـىشـىلـىك ھوقۇق قۇرۇلـىشـى ۋە بـاشـقا تهشـكىالتـالرنـىڭ ۋەكـىلـلىرى 

ھىلـتون شـىركـىتـىنـىڭ شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى مېھمانـخانـا سېلىش تۈرىدىن چـىكـىنـىش مۇددىتـىگه سهل 

قارىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ۋە ھىلتون شىركىتىنى بايقۇت قىلغانلىقىنى ئېالن قىلغان.  

ئـاۋىسـتىرالـىيه ئـىسـتىراتېگىيـىلـىك تهتـقىقـات ئـورنـىنـىڭ ئـانـالـىزىغـا ئـاسـاسـالنـغانـدا، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 2017-

يـىلـدىن بـاشـالپ ئۇيغۇرالنـىڭ مهدەنـىي مـىراسـلىرىغـا ئېغىر بۇزغۇنـچىلـىق قـىلـغان بـولۇپ، شهرقـىي تۈركـىسـتانـدا 

كهم دېگهندە 16 مىڭ مهسچىتنى ۋەيران قىلغان. 

خىتاي شهرقىي تۈركىستان خهلقىنى باستۇرۇش ئارقىلىق مىليون دولالر كىرىم قىلدى  
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ۋال كـوچـىسـى ژۇرنـىلـىنـىڭ 24-سـىنـتهبـىردىكـى خهۋىرىدىن مهلۇم بـولۇشـىچه، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى شهرقـىي 

تۈركـىسـتانـدىكـى ئـاز سـانـلىق مـىلـلهتـلهرنـى كهڭ كۆلهمـدە ئـاسسـىمـىلـياتسـىيه قـىلـىش ھهرىكـىتـى جهريـانـىدا، تۈرلۈك 

تۆھمهتـلهر بـىلهن تۈرمـىگه تـاشـالنـغان ئۇيغۇر سـودىگهرلـىرىنـىڭ نهچـچه ئـون مـىلـيون دولـالرلـىق شهخسـىي 

مۈلـكىنـى مۇسـادىرە قـىلـغان ۋە مۇسـادىرە قـىلـىنـغان مۈلۈكـنى كـىم ئـارتۇق قـىلـىپ سـاتـقان. ئـاشـكارىلـىنـىشـىچه 

ئـاپـتونۇم رايـونلۇق سـوت مهھكىمـىسـى 2019-يـىلـىدىن بـاشـالپ ئـائـىله ئـىلـىكـتىر سـايـمانـلىرى، ئۆي مۈلۈكـچىلـىكـى 

ۋە شـىركهت پـايچېكى بـولۇپ كهم دىگهنـدە يـىگـىرمه بـىر ئـادەمـگه تهۋە بـولـغان 150 مۈلۈكـنى كـىم ئـارتۇق 

قـىلـىپ سـاتـقان بـولۇپ، ئۇالرنـىڭ ئۇمۇمـىي قـىمـمىتـى 84 مـىلـيون 800 مـىڭ دولـالر بـولـغان. خـىتـاي ھۆكۈمـىتـى 

شهرقـىي تۈركـىسـتانـدىكـى تهبـىئـىي بـايـلىقـالرنـى تـاالن-تـاراج قـىلـىپـال قـالـماسـتىن بهلـكى ئـىگـىلـىك تـىكـلىگهن، 

كۆزگه كۆرۈنـگهن بـايـالرغـىمۇ ئـىپـالس قـولـىنـى سۇنـغان ۋە تېررورلۇقـنى بـاھانه قـىلـىپ ئۇالرنـى قـولـغا ئېلىپ مـال 

مۈلـكىنـى مۇسـادىرە قـىلـغان. ئۇيغۇر كـىشـىلـىك ھوقۇق قۇرۇلۇشـىنـىڭ ئېنىقـلىشـىچه، بـىر قـىسـىم كـىم ئـارتۇق 

سـودىسـى تۈرلـىرىدە «تېررورلۇق ھهرىكهتـلىرىگه يـاردەم بـىرىش» نـامـىدىكـى كـولـلىكـتىپ قـولـغا ئېلىش ئهھۋالـلىرى 

مهۋجۇت ئىكهن. 

كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىلىرى خىتاينى ئۇيغۇر ئىقتىساسلىقلىرىنى قويۇپ بېرىشكه چاقىردى  

ھىنـدىسـتانـدا چـىقـىدىغـان WION خهۋەرلهر تـورىنـىڭ 26-سـىنـتهبـىردىكـى خهۋىرىگه قـارىغـانـدا، كـىشـىلـىك 

ھوقۇق پـائـالـىيهتـچىلـىرى پهيـشهنـبه كۈنـى دوكـالت ئېالن قـىلـىپ، مۇددەتسـىز قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـغان 

ئـىلھام تـوخـتىنـى قـويۇپ بېرىشـكه چـاقـىرغـان. ئـىلھام تـوخـتى بېيجىڭدىكـى مهركـىزى مـىلـلهتـلهر ئۇنۋېرسـىتېتىنـىڭ 

ئـىقـتىسـادشۇنـاسـى بـولۇپ، ئۇيغۇر مهسـىلـىسـىنـىڭ تـىنـىچ يـول بـىلهن ھهل قـىلـىنـىشـى،  زىيـانـكهشـلىكـكه ئۇچـرىغۇچـى 

گۇرۇپـپىالرنـىڭ بـاراۋەر ھوقۇقـقا ئېرىشـىشـى كېرەكـلىكـىنـى ئـوتتۇرىغـا قـويـغان، خـىتـاي ھۆكۈمـىتـىگه ئۇيغۇرالر 

بـىلهن خـىتـايـالر ئـارىسـىدىكـى مۇنـاسـىۋەتـنى يـاخشـىالش تـوغـرىسـىدا تهكـلىپ سۇنـغان. كېيىنـچه ئـىلھام تـوخـتى 

بۆلگۈنـچىلـىك جـىنـايـىتـى بـىلهن ئهيـىبـلهنـگهن ۋە مۇددەتسـىز قـامـاق جـازاسـىغـا ھۆكۈم قـىلـىنـغان. ئـىلھام تـوخـتىنـىڭ 

قـىزى جهۋھهر ئـىلھامـنىڭ ئهركـىن ئـاسـىيـا رادىيـوسـىغـا بـىلـدۈرىشـىچه،  ئـائـىلـىسـىدىكـىلهر ھازىرغـىچه ئۇنـىڭ ئـىز-

دېرىكىنى ئااللمىغان. 

جون كېررىي خىتايدىكى كىلىمات ئۆزگىرىشى مهسىلىسىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويدى 

نـىيـويـورك پـوچـتا گېزىتـىنـىڭ 23-سـىنـتهبـىردىكـى خهۋىرىدە كۆرسـىتـىلـىشـىچه، ئـامېرىكـا پېرىزىدىنـتى بـايـدىنـنىڭ 

كـىلـىمـات مهسـىلـىسـىدىكـى ئـاالھىدە ۋەكـىلـى جـون كېررى (John Kerry) ئـامېرىكـا خـىتـاي بـىلهن بـولـغان 
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مۇنـاسـىۋەتـته  كـىلـىمـات ئۆزگـىرىشـى مهسـىلـىسـىنـى كـىشـىلـىك ھوقۇق دەپـسهنـدىچـىلـىكـىنـى ھهل قـىلـىشـنىڭ ئـالـدىغـا 

قـويۇشـى كېرەكـلىكـىنـى تهكـىتـلىگهن. ئۇ چـارشهنـبه كۈنـى بـىلۇمبېرگ ئـاگېنتلىقـىنـىڭ زىيـارىتـىنـى قـوبۇل قـىلـغانـدا، 

بۇ نۇقـتىنـى تېخىمۇ تهكـىتـلهپ، ۋەتـىنـىمـىزنـى ۋە ئۆز مهنـپهئـىتـىمـىزنـى قـوغـداش  ئۈچۈن ئـالـغا ئـىلـگىرلهش 

يـولـلىرىنـى تېپىپ چـىقـىشـىمـىز، شۇنـداقـال دۇنـيانـىڭ بـىخهتهرلـىك مهسـىلـىسـىنـى ئـاۋۋال ھهل قـىلـىشـىمـىز كېرەك 

دېگهن. پـارالمېنتتىكـى دېموكـراتـىك رەھبهرلـىكمۇ خـىتـاي بـىلهن بـولـغان مۇنـاسـىۋەتـته كېلىمـات ئۆزگـىرىشـىنـى 

ھهمـمىدىن مۇھىم مهسـىله دەپ قـارىغـان. خهۋەردە يهنه بـىر قـىسـىم ئـىلـغار تهشـكىالتـالرنـىڭ بـايـدىن ۋە 

پـارالمېنتنى خـىتـايـدىكـى كـىشـىلـىك ھوقۇق، ئـىرقـىي قـىرغـىنـچىلـىق مهسـىلـىسـىنـى قـويۇپ تۇرۇپ، كېلىمـات 

مهسىلىسىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشقا چاقىرغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. 
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