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 ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتى|  ۆلتىگىنك

 

 ېتىلىشقا قدۇنيا تەرتىپىگە  ېرالباشچىلىقىدىكى لىبئارقىدىن ئامېرىكا -نۇرغۇن دۆلەتلەر ئارقا ېيىن ك  ۇرۇشىدىنئ دۇنيا  -2

جاكارلىدى.   ەلىبىسىنىغقىممەت قارشى پۈتۈن دۇنيا يۈزىدىكى   ېرالىزملىقلىب بىلەن يىمىرىلىشى  ڭئىتتىپاقىنى ۋېتسوباشلىدى.  

دەپ قاراشتى. ھەتتا خىتاينىمۇ   ېماسىست ېلىدىغانك قارشى چىقالمايدىغان ۋە ھەممىگە ماس  ېچكىمھ ېمىنىسىستبۇ  ۇالرئ

 ېچىۋېتىلسە ئدۇنياغا  ېراللىبتەرەققىي قىلسا ۋە ئىقتىسادى ماڭدى، ئەمما قاراپ ىزمغا مۇنئاالھىدە شارائىت تۈپەيلى كوم 

خاتاالشقان ئىدى. بۇ خاتالىقنىڭ  ۇالرئ ېكىنلكىرىدۇ دەپ ئويلىدى.  ېمىسىغاسىستدۇنيا  ېموكراتىكدتاشالپ دىكتاتورىلىقىنى 

سەپىسى ۋە  يىل ئىلگىرىكى كىالسسىك خىتاي پەل 2500 ۈزۈلمىسىنىڭتتۈپ مەنبەسى خىتاينىڭ قىممەت قارشى ۋە سىياسىي 

قىاللماسلىق ۋە بۇ   ۆكۈمھبىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ئىكەنلىكىگە توغرا  ۈزۈمىتدۆلەت باشقۇرۇش 

ئۇرۇنۇشتۇر. نۇرغۇنلىغان ئالىم ۋە تەتقىقاتچىالر   ۈشىنىشكەچقاراپ خىتاينى تارىخىغا سەۋەبتىن دائىم خىتاينىڭ يېقىنقى زامان 

ئۆتكىنىنى »ئۆزگەرگىنى« دەپ ھۆكۈم  ۇنىزمغاكومم ېيىنك  ۇنىڭدىنئمىنگوغا ۋە  ۆكۈمرانلىقىدىنھسى خىتاينىڭ چىڭ سۇاللى

ئىچىدىكى ئادەم ئۆزگەرمىگەن ئىدى. بۇ ھەقتە چىڭخۇا  ۇنىڭئ بولسا تۇماق  ئۆزگەرگەن بىلەن  ەمەلىيەتتەئ ېكىنل. قىلىشتى

  ېكىن لمۇمكىن،  ۇشىبول»خىتايدا جىق نەرسە ئۆزگەرگەن （秦晖）چىن خۈي  ېسسورىپىروفتارىخ  ۇنىۋېرسىتېتىنىڭئ

تۈزۈم « دەيدۇ. خىتاينىڭ كىالسسىك سىياسەت دىكتاتورىلىق سۇاللىسى ئۇسلۇبىدىكى  نبىردىن بىر ئۆزگەرمىگىنى چى

ىخچىالر  پەلسەپىسىنى تەتقىق قىلغان غەربلىكلەرمۇ شاڭ ياڭ ۋە خەنفىيلەرنىڭ ۋەھشىي سىياسىتىنى سىماچىيەن ۋە باشقا تار

دەپ قارايدۇ. بۇ ھەقتە خىتاي كىالسسىك ئەسەرلىرى تەتقىقاتىدىكى ئەڭ نوپۇزلۇق شەخسلەردىن بىرى بولغان  ۇرۇۋەتكەنئاش

بەك ئاقكۆڭۈللۈك بىلەن  ەسىلىگەم  ەربلىكلەر غ»（鲍鹏山）باۋ پىڭشەن  ېسسورىپىروف ۇنىۋېرسىتېتىئشاڭخەي كەيفاڭ 

   « دەيدۇ.ۇقىلىشىد ۆكۈمھبىلەن ئوخشاش  دەپ قاراپ   ىيىتىەمئج  ۋروپايابۇالرنى   ۇالرئقاراپ قاپتۇ،  

. بولۇپمۇ ھازىرقىدەك غەربنىڭ  قىيىن ئۆزگىرىشىمۇ  ېيىنك يىلدىن بېرى ئۆزگەرمىدى ۋە بۇنىڭدىن  2000شۇنداق خىتاي 

 ېئولوگىيەسىزلىك ئىدياكى  ېئولوگىيەئىدقىممەت قارىشىنىڭ ئۇلى تەۋرەپ دۇنيا كۆپ خىل  ېرالىزملىقلىبكۈچى ئاجىزالۋاتقان ۋە 

سۆز ئېچىش   ڭىدىغانلىقىدىنماخىتاينىڭ ئۆزىدىن باشقا ھەرقانداق بىرىنىڭ يولىغا  ەۋردەدبىلەن بوغۇشۇۋاتقان بىر 

( Fernand Braudelد بىرودىل )خىيالپەرەستلىكتىن باشقا نەرسە ئەمەس. فىرانسىيەلىك داڭلىق تارىخچى فېرنان

ۋە يادروسى دەپ  ەكىللەندۈرگەنش« دېگەن كىتابىدا، ھەر مەدەنىيەتنىڭ شۇ مەدەنىيەتنى گىرامماتىكىسى»مەدەنىيەتلەرنىڭ 



 ۇرىغا ئوتت ئاچقۇچى ئىكەنلىكىنى  ۈشىنىشنىڭچشۇ مەدەنىيەتنى  ڭبىلىشنىبارلىقىنى شۇنداقال بۇنى  ېلېمېنتنىڭئ بىر قارىلىدىغان 

بۇرۇنقى   ۇاللىسىدىنسنېمە؟ ھازىرقى چولتا ئەقلىم بىلەن بۇنى چىن گىرامماتىكىسى  ەدەنىيىتىنىڭم خىتاي  ۇنداقتا ئ ويىدۇ. ق

يىلدىن بېرى يەتكۈزۈپ كەلگەن خىتاي يېزىقى دەپ  2000خىتاي كىالسسىكلىرى )بولۇپمۇ كۇڭزى بىلەن خەن فىيزى( ۋە بۇنى 

 رول ئوينايدۇ.    ۇھىمم ئىنتايىن  قىلىشتا  بىلەن مۇئامىلە  ۇنىڭئاينى تونۇش ۋە  بۈگۈنكى خىتبىلىش قارايمەن. بۇالرنى  

يىل ئىلگىرىكى سىياسەت پەلسەپەلىرىدىن چىقىپ تۇرۇپ بۈگۈنكى خىتاي   2000ئاستا خىتاينىڭ  -ھازىر دۇنيادا ئاستا 

« بۇ خىل ئۇسۇلدا يېزىلغان رافونمايىللىق  100شەرھىيلەش ئۇسۇلى باش كۆتۈرمەكتە. مايكىل پىلىزبېرىنىڭ »سىياسىتىنى 

ئۇسۇلىغا قوشۇلغان كاتتا قىلىش تەتقىق سىياسىتىنى كىتابالردىن بىرىدۇر. بۇ خىل ئۇسۇل ھەقىقەتەن خىتاينىڭ بۈگۈنكى زامان 

قىلىشقا ياكى تەقلىد قىلىش مايىل، خىتاي بولسا بار بولغاننى داۋام قىلىشقا بىر تۆھپىدۇر. غەربلىكلەر يېڭى نەرسىنى ئىجاد 

يىل بۇرۇنقى سىياسەت پەلسەپە ئەرۋاھىدىن   2000 ۇنىڭئمايىل، شۇڭا سىرلىق قۇتا دەپ قارالغان خىتاينىڭ سىرلىقلىقى 

 قىلغان بولمايمىز.   ۇبالىغەم سەك كەلگەن دې

يىلى يازغان ماقالىسى.   -2014نىڭ （诸百亮）« نىڭ مۇخبىرى جۇ بەيلىياڭ ېزىتىگ ۋاقىت  ۇيوركنىيتۆۋەندىكىسى »

ئۆزىنىڭ دۆلەت باشقۇرۇش شەكلىنى پۈتۈن كۈچى خىتاينىڭ كىالسسىك  ېيىنكىك ماقالىدە شى جىنپىڭ تەختكە چىققاندىن 

ىرلەشتۈرۈشكە ئۇرۇنغانلىقى يېزىلغان. يەنى خىتايدا »قانۇنچىالر« مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا شاڭ ياڭ  بىلەن ب ۈزۈمىتباشقۇرۇش 

ئېشىپ بېرىشى بولۇپمۇ بىزنىڭ ۋەتەننىڭ پانىي ئالەمدىكى  ڭدىكتاتورىلىقنىۋە خەن فىيلەر باش كۆتۈرمەكتە. خىتاينىڭ ئۆزىدىمۇ 

قاتارلىق خىتاي كىالسسىك ئەسەرلىرىدە بىزنىڭ  韩非子ۋە  商君书بۇنىڭ مىسالىدۇر.  ۇرۇلۇشىئايالندجەھەننەمگە 

. بۇ ماقالىدە شى جىنپىڭ قىلىنغان ئىنچىكىلىك بىلەن بايان ناھايىتى  ېگۈدەكدۋەتەندە يۈرگۈزۈلگەن سىياسەتلەرنىڭ ھەممىسى 

  ۇنىۋېرسىتېتى ئسىياسىي قانۇن غەربىي شىمال  ېكىنلرەھبەرلىكىدىكى خىتاينىڭ بۇ يولغا قاراپ ماڭغانلىقىدەك ئۇچۇر بېرىلگەن. 

 قويغان.   ۇرىغائوتتبۇ يولغا ماڭغانلىقىنى   ېيىنالك يىللىرىدىن    -1978خىتاينىڭ  （钱锦宇）چىيەن جىنيۈ    ېسسورىپىروف

  بۇنىڭدىن  ۋە سىياسىتىنىڭ ھازىرقى خىتاينىڭ ماقالىنى بۇ سۇنۇلدى، ۇزۇرۇڭالرغاھ تەرجىمىسىنى ماقالىنىڭ تۆۋەندە

 گاھ  بېرى يىلدىن مىڭ ئىككى يەنى. بولىدۇ قاراشقا دەپ چۈشەندۈرۈلىشى شەكىلدە تومتاق ۋە قىسقا ئەڭ ۆنىلىشىنىي ېيىنكىك 

  ئۆزىنى  قېتىم بىر يەنە ئېقىم« ۇنچىالرقان» ئاتالمىش ۋالغانكىرى  ئىچىگە يېڭىنىڭ ۇڭزىنىڭك  گاھ كۆرسەتكەن، ئۆزىنى ئوچۇق

 .تىرىلدى  روھى  شاڭياڭنىڭ  -ۆرسىتىۋاتىدۇك 
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خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭ ئەمەلدارالرنى چىرىكلىكنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ۋە غەربنىڭ   خوڭكوڭدا تېخى يېقىندىال

نەچچە يىل ئىلگىرى مۇستەبىت ھاكىمىيەتنى تەشەببۇس  2200دېموكراتىيە ئۇقۇمىغا قارشى تۇرۇشقا ئاگاھالندۇرغاندا ، 

شى جىنپىڭ مۇنداق   نى نەقىل كەلتۈردى.قىلغانلىقى بىلەن تونۇلغان جۇڭگونىڭ قەدىمكى ئاقسۆڭەكلىرى خەن فېيزىنىڭ سۆزى

ئاجىز   ۆلەتمۇددېدى: » قانۇن ئىجرا قىلغۇچى كۈچلۈك بولسا ، دۆلەت كۈچلۈك بولىدۇ ، قانۇن ئىجرا قىلغۇچى ئاجىز بولسا 

 «.بۇ خەن فېيزىنىڭ قانۇنغا بويسۇنمايدىغانالرنى تىزگىنلىمەكچى بولغان پادىشاھقا بەرگەن تەكلىپى ئىدى.بولىدۇ

تەييارلىقسىز سۆزلەيدۇ. شى جىنپىڭنىڭ   ئازناھايىتى  ، ھەمدەقوبۇل قىلىدۇزىيارىتىنى تولىمۇ ئاز مۇخبىرالرنىڭ نپىڭ شى جى 

دىڭ ئىسالھاتچى بىلەن  رەھىمسىز ئىنقىالبچى ماۋ زېدوڭ  ەسىنىڭئىدىيئۇنىڭ  ۆزەتكۈچىلەرك  ەرىكىتىھ –سۆز ۋە ئىش -گەپ 

 كىالسسىك  ۋە نەقىل كەلتۈرگەن چوقۇنىدىغان نىڭ. ئەمما ئۇىدۇدىققەت قىل لىكىگەەنئىك يېقىن بەكرەك شىياۋپىڭنىڭ قايسىغا

بىر ئۇسۇل(  ېلىۋاتقانك سەل قارىلىپ  ۋاملىق دا ېكىنل) نغاندايېقىندىن دىققەت قىلى سىياسىيونلىرىغا ۋە  پەيالسوپلىرى خىتاي 



  ۇرۇنغانلىقىنى ئارىسىغا يوشسىياسەتچىلەرنىڭ پىكىرلىرى كى ئىلگىرىنەچچە مىڭ يىل سىياسىي پىالننىڭ دىكتاتور  نىڭ قارام ۋە ۇئ

 مۇمكىن.   ۆرۈۋېلىشك 

بولغان ئۆتمۈشكە زىنىڭ ۆ ئ  خاتىرىلەش مۇنبىرىدە يىلىنى -2564 ڭئالدىنقى ئايدا ، شى جىنپىڭ كۇڭزىنىڭ تۇغۇلغانلىقىنى

رەھبەرلىرى ۋە    خىتاي  قارىغاندا ، شى جىنپىڭ بېيجىڭدىكى. شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە ئىپادىلىدى ۇنۇشىنىچوق

»دۆلەت باشقۇرۇشقا  ەدەنىيىتىنىڭم خىتاي خەلق سارىيىدا ئەنئەنىۋى  يىغىنالرنى ئۆتكۈزىدىغان  ۇھىمم كېڭىشىش ئورگانلىرىنىڭ 

 .  تىئىلھام بېرەلەيدىغانلىقىنى« ئېيت

خىل ئەنئەنىۋىلىكنى ئىزدەش.  بۇ يەنە >بىز غەربنىڭ  ئۈچۈن مەلۇم قىلىش »بۇ ھاكىمىيەتنى قانۇنىي ۋە يوللۇق 

 ەسىنىڭ خىتاي كومپارتىي. قىلمايمىز، ئەسلىمىزگە قايتىمىز<، دېگەن مەنىدە. بۇالرنىڭ ھەممىسى  ېرەكك ئەندىزىسىنى 

ئىشتاتى  چۈندۇر  « دېدى، ماسساچۇسېتس ۈ قاندۇرۇش ئ ېھتىياجىنىجىددىي ئھوقۇقىنى ساقالپ قېلىشتىن ئىبارەت 

 . كىران  سام    ېسسورىپىروف  ۇتىنىڭئىنستىتىللىيامىس  ۋ

رەھبىرى بولغان كىيىنكى ئىككى يىلدا ، ئۆكتىچىلەرنى ، ئاز سانلىق مىللەتلەر نى ، چىرىك   ەنىڭكومپارتىيشى جىنپىڭ 

ئەمەلدارالرنى ۋە جۇڭگو بىلەن زېمىن ماجىراسى بار رەقىب دۆلەتلەرنى باستۇرۇش ۋە چەكلەش ئۈچۈن قاتتىق سىياسەت 

ىنى دېموكراتىك سايالش تەلىپىنى رەت قىلدى ۋە  يەنە شياڭگاڭنىڭ ئۆز رەھبەرلىر ەسىپارتىيقولالندى. جۇڭگو كوممۇنىستىك 

شياڭگاڭدا داۋامالشقان كوچا نامايىشىنى ئەيىبلىدى شۇنداقال بۇنى چەتئەل دۈشمەن كۈچلىرى قۇتراتقۇلۇق قىلغان قانۇنسىز  

 نامايىش دەپ ئاتىدى.

راۋەرلىكنى ئىلگىرى سۈرۈپ ،  شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ، شى جىنپىڭ يەنە ئىقتىسادنى ئىسالھ قىلىپ ، ئىجتىمائىي با 

  ەسى پارتىيتېخىمۇ ئادىل ۋە سەمىمىي قانۇن سىستېمىسى بەرپا قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەردى ، بۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك 

شى جىنپىڭغا ئوخشاشال،خىتاينىڭ ھازىرقى زامان  مەركىزى كومىتېتىنىڭ مۇشۇ ئايدىكى يىغىنىدا بۇ ئاساسلىق تېما بولىدۇ.

ەرلىرى ھازىرقى سىياسەتلەرنى ئاقالشنىڭ ئۈچۈن دائىم بۇرۇنقى  كوممۇنىستالرغا  ھۆرمەت بىلدۈرىدۇ.  بىر نەچچە رەھب

رەھبەرلىرىگە سېلىشتۇرغاندا ، شى جىنپىڭ تېخىمۇ ئۇزۇن ئۆتمۈشنى خاتىرىلەيدۇ ، ئۇ دۆلەتنى قولالش ۋە  خىتاي ئالدىنقى 

قېزىپ چىقتى. شى جىنپىڭنىڭ ئېيتىشىچە ، ئۇنىڭ  ەزىنىلىرىنىخيۈرگۈزۈش  يېتەكلەش ئۈچۈن خىتاينىڭ قەدىمكى ھاكىمىيەت

 5000، بۇ ئەنئەنىلەر ەقارىشىچكەلگەن بولۇپ ، ئۇنىڭ قارىشىدىن قارىشى جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى تەرتىپ ۋە ئەخالق سىياسىي 

 يىللىق تارىخقا ئىگە ئىكەن.

پائالىيىتىدە ، شى جىنپىڭ مىڭزى ۋە باشقا قەدىمكى مۇتەپەككۇرالرنى ، شۇنداقال ماۋ چىرىك ئەمەلدارالرنى جازاالش 

ارتىيەگە بوي سۇنۇشى  زېدوڭنىڭ قېلىپىنى قولالندى. ئۇ كۆپىنچە ۋاقىتالردا كۇڭزىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ ، ئاۋامنىڭ كومپ

ممەت قارىشى« غا ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى  ، چۈنكى بۇنىڭ نەچچە مىڭ يىل ئىلگىرىكى »يادرولۇق قىكېرەكلىكىنى 

يىلى تۇغۇلغان، جۇڭگودا ئەۋلىيا سۈپىتىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغان مۇتەپەككۇر -551تەكىتلىدى. كۇڭزى مىالدىدىن ئىلگىرىكى 

شكەندە كۇڭزىنىڭ شى جىنپىڭ ئۆتكەن يىلى ئەمەلدارالر بىلەن كۆرۈ بالىلىق دەرىجە تۈزۈمنى تەشەببۇس قىلغان.-بولۇپ، ئۇ ئاتا

سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى: »سىياسىي ۋە ئەخالق بىلەن دۆلەتنى ئىدارە قىلغۇچى قۇتۇپ يۇلتۇزىغا ئوخشايدۇ«.  

 كېرەك«.  ۈرۈشىبىلدنىڭغا ھۆرمەت ۇ ،  باشقا يۇلتۇزالر ئ  ەتئىينەزەرقئۇالر قايسى تەرەپتە تۇرۇشىدىن  

ئۆتكەن يىلى نويابىردا ، شى جىنپىڭ كۇڭزىنىڭ يۇرتى شەندۇڭنىڭ كۇفۇ شەھىرىنى زىيارەت قىلدى ، بۇ »مەقسەتنى  

ئىپادىلەش: بىز چوقۇم جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك«.  ئۇ بەزى   ۋاسىتىلىك

ئەزەلدىن   ەسىنىڭپارتىياشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى ، جۇڭگو كوممۇنىستىك « نى بكىرىزىسى ئالىمالرغا غەربنىڭ »ئىشەنچ 

 »جۇڭگونىڭ مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى سادىق ۋارىسلىق قىلغۇچى ۋە تەشەببۇسچىسى« ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.

قارىشىنى  ن كۆز مۇتەپەككۇرالرغا بولغا (法家»قانۇنچى« ) شى جىنپىڭ يەنە )شاڭياڭ، لى سى، خەن فىيزى قاتارلىق(

نەچچە يىل ئىلگىرى كىشىلەرنىڭ كۈچلۈك بىر ھاكىمىيەتنىڭ رەھبەرلىكىگە  قاتتىق   2300ئىپادىلىدى.  بۇ مۇتەپەككۇرالر 

بويسۇنۇشى كېرەكلىكىنى تەشەببۇس قىلغان. شى جىنپىڭ ئۆزىنى شۇنداق رەھبەر دەپ قارىغاندەك قىلىدۇ.  ئۇ»قانۇنچىالر«نىڭ  

ۇرى خەن فېيزىنىڭ سۆزىنى نەقىل قىلدى.  خەن فېيزىنىڭ ئۇرۇشقاق دۆلەتلەر دەۋرىدە )چىن بەگلىكىگە ئەڭ داڭلىق مۇتەپەكك

تەۋسىيە قىلغان( دۆلەت باشقۇرۇش پەلسەپىسى رەھىمسىزلىك ۋە ۋەھشىيلىك جەھەتتە  ھەتتا ماكياۋېللىنى خىجىل قىلىدۇ.   

ىلەن »قانۇنچىالر« نىڭ سىياسەتچىسى شاڭ ياڭنىڭ سۆزىنى  بۇنىڭدىن باشقا ، شى جىنپىڭ دۆلەت رەھبىرى بولۇش سۈپىتى ب 



ئىككى قېتىم نەقىل قىلدى.  شاڭ ياڭنىڭ قاتتىق سىياسىتى ئاجىز  چىن بەگلىكىنى  قورقۇنچلۇق ئىمپېرىيەگە ئايالندۇرغان 

 ئىدى.

دارە قىلىش«  كوممۇنىست رەھبەرلىرى بىر ھەپتىدىن كېيىن كۆرۈشۈپ ، شى جىنپىڭنىڭ »دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئى

تەكلىپىنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈردى.  بۇ ۋاقىتتا ، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان مۇتەپەككۇرالرنىڭ شى جىنپىڭغا بولغان تەسىرى  

 Center onجۇڭگو مۇناسىۋىتى مەركىزىنىڭ )-يوركتىكى ئاسىيا جەمئىيىتى ئامېرىكا-تېخىمۇ ئايدىڭلىشىشى مۇمكىن.  نيۇ

U.S.-China Relations at Asia Society( مۇدىرى ئورۋىل شېل )Orville Schell مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭنىڭ )

پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ ،   ەسىگەئىدىي»قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش« ئۇقۇمى غەربنىڭ قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىش ئەركىنلىكى 

 ئوخشايدۇ. ۇقۇمىغاقىلىش ئسا  بىر »قانۇنچىالر«تىلغا  ئالغان ئىدارە  ئۇنىڭ دەۋاتقىنى بول

،    ۇقىلىدشېل يەنى  مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيەنىڭ ھوقۇقىنى تېخىمۇ ئادىل ۋە تېخىمۇ رەتلىك ئىشلىتىشنى ئۈمىد  

ور ئۇقۇشماسلىقنى كەلتۈرۈپ ھوقۇقنى چەكلىشىنى خالىمايدۇ.  ئۇ مۇنداق دېدى: »بۇ غەربتە ز ۆزىنىڭئئەمما قانۇننىڭ 

. ئۇالر خىتاينىڭ » دۆلەتنى قانۇن ئارقىلىق باشقۇرۇش « دېگىنىنى غەربنىڭ ئاقارتىش مەنىسىدىكى قانۇن بىلەن ۇچىقىرىد 

 ئىدارە قىلىش دەپ چۈشىنىۋالىدۇ«.

دۇڭ كۇڭزى ئەنئەنىسىنى  شى جىنپىڭنىڭ ماۋ زېدۇڭغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان تەرىپى ئۇ كۇڭزىغا ھۆرمەت قىلىدۇ.  ماۋ زې

بۇ تاشالندۇقالرنى يوقىتىشى  ئارقىلىق فېئودال تاشالندۇق دەپ تەنقىد قىلغان ئىدى ، ۋە بىر مەيدان ئىنقىالب قىزغىنلىقى 

كېرەك، دەپ قارىغان ئىدى. شى جىنپىڭ ئەنئەنىنى ئەسلىگە كەلتۈرمەكچى بولغاندا ، يەنە قەدىمكىنى سېغىنىش ۋە چوقۇنۇش 

 تى.  يولىغا قايت

سودا كۈچىنىڭ كېڭىيىشى ۋە باراۋەرسىزلىكنىڭ كۈچىيىشى ھەر خىل كەسكىن ئۆزگىرىشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ ،  

تارتىش پەيدا قىلدى. نەتىجىدە ، خىتاي خەلقى كومپارتىيە ھاكىمىيەت بېشىغا چىقىشتىن ئىلگىرىكى قىممەت -تاالش

كۇڭزىچە ئۇسلۇبىدىكى  كىيىپ تېخىمۇ كۆپ بالىالر قەدىمكى خىتايالرنىڭ ئۇزۇن  كىيىملىرىنى  .ەزملەشتۈردىجقارىشىنى 

چوڭالرنىڭ مۇراسىملىرىغا قاتنىشىۋاتىدۇ.  بەزى ئۇنىۋېرسىتېتالرمۇ ئەنئەنىنى ئىلھامالندۇرۇپ ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىنىڭ 

«  نامايان قىلىش ايىدىللىق بىلەن »ئەنئەنىۋى روھنى ئۇسلۇبىنى ئۆزگەرتتى.  چوقۇنغۇچىالر كۇڭزىنىڭ شەرىپىگە ئەست

 مۇراسىمىغا قاتنىشىۋاتىدۇ.

ياشلىق شى جىنپىڭنىڭ ئون يىل دۆلەتكە رەھبەرلىك قىلىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى ، شۇڭا ئەمەلدارالر ئۇنىڭ ئىزىدىن   61

.  بۇ  ۋاتىدۇقىلىى ھۆرمەت قىلىشنى تەۋسىيە ماڭدى ، تەشۋىقات ئاپپاراتلىرى ئاممىغا ئۇنى دوراش ۋە قەدىمكى مۇتەپەككۇرالرن

جۈملە قەدىمكى خىتاي    76يىل مايدا ، پارتىيە گېزىتى »خەلق گېزىتى« نىڭ چەتئەل نەشرىدە شى جىنپىڭ نەقىل كەلتۈرگەن 

نە ئانچە مۇتەپەككۇرلىرىنىڭ  ئەقلىيە سۆزلىرىنى ئېالن قىلدى ، بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى كۇڭزى ۋە مىڭىزىنىڭ سۆزلىرى بولۇپ يە

ئەسەرلەر ھەققىدىكى بىلىمىنىڭ كىالسسىك ئەسەرلەردىنمۇ  نەقىل ئېلىنغان.  بۇ شى جىنپىڭنىڭ كىالسسىك داڭلىق بولمىغان 

 ئەتتۈرىدۇ.   ەكسئنىسبەتەن چوڭقۇر ئىكەنلىكىنى  

كاڭ شياۋگۇاڭ   ېسسورىپىروفئاممىۋى باشقۇرۇش ئىنستىتۇتىنىڭ （中国人民大学）ئۇنىۋېرسىتېتى  ەلقخخىتاي 

، ھەتتا ماۋ زېدوڭنىڭ سۆزلىرىنى   ېكىستلىرىنىتلېنىنىزم -ماركسىزم  ۇتۇقلىرىداننداق دېدى: »شى جىنپىڭ ئۆزىنىڭ سىياسىي مۇ

 خىتاي ئىدىيەلىرىدۇر«.كىالسسىك تەسىر كۆرسەتكىنى بۇالر ئەمەس، بەلكى   ەروھىيىتىگئىشلىتىدۇ،ئەمما ئۇنىڭ 

ئىلھام بېرىدۇ ۋە كىشىلەرنى قااليمىقانچىلىقنىڭ سەۋەبى دەپ قارىغان كوممۇنىستىك پارتىيە ئەنئەنىنىڭ گۈللىنىشىگە 

قارشى تۇرۇشىنى ئىستەيدۇ.  مائارىپ مىنىستىرلىكى بۇ يىل مارتتا جۇڭگونىڭ  ەچىرىتىشىگ ەسىنىڭئىدىيغەربنىڭ لىبېرال 

تەشۋىقات بۆلۈمى  ەنىڭكومپارتىي»ئىلغار ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى« مائارىپنى كۈچەيتىش يېتەكچى كۆرسەتمىسىنى ئېالن قىلدى. 

 سمى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنىڭ »سوتسىيالىزمنىڭ يادرولۇق قىممەت قارىشى« نىڭ بىر قى

ۋە   ەسىئىدىيچىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتى ھازىرقى زامان خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ۋە  »كىالسسىك خىتاي 

يەن شۈيتوڭ مۇنداق دېدى: »جۇڭگونىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ ، ئاپتورى بۈگۈنكى خىتاينىڭ  كۈچى« ناملىق ئەسەرنىڭ 

ئۇ: »جۇڭگو رەھبەرلىرى ئىدىيەنى نەدىن تاپااليدۇ؟« دەپ سورايدۇ، ۋە   كۈچى تېخىمۇ كۈچىيىدۇ«. شۈرۈتىرىلد ئەنئەنىنى 

http://orvilleschell.com/


،  »بۈگۈن ئۇالر غەربنىڭ لىبېرال تەپەككۇرىنى قېزىپ چىقىشى مۇمكىن ئەمەس ، شۇڭا ئۇالر   ۇقىلىدتۆۋەندىكىدەك داۋام 

 «.  ەسىيئىدىتايىنىدىغان بىردىنبىر مەنبە جۇڭگونىڭ قەدىمكى سىياسىي  

ئەنئەنىگە بولغان ئىشتىياقىنىڭ نەدىن كەلگەنلىكى ئېنىق ئەمەس.  شى جىنپىڭ قۇرامىغا كىالسسىك شى جىنپىڭنىڭ 

ئىدى. ئەمما شى جىنپىڭ قىلىنغان ، قەدىمكى ئەنئەنىلەرگە ھۇجۇم  ېرىپبيەتكەندە ، خىتايدا مەدەنىيەت ئىنقىالبى يۈز 

ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوقۇشنى ئىزچىل ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ، ھەتتا ئۆسمۈرلۈك   ئەسەرلىرىنىكىالسسىك ئۆزىنىڭ جۇڭگونىڭ 

ئەۋەتىلگەندىمۇ) لوگەي بولۇپ كەتكەندىمۇ( كىتاب  ئوقۇشنى   ۆزگەرتىلىشكەئئەمگەك بىلەن قىلىنىپ دەۋرىدە يېزىغا سۈرگۈن 

يەن شيۇتوڭنىڭمۇ  قۇرامىغا  ېسسورىپىروف سىتېتىنىڭ داۋام قىلغانلىقىنى ئېيتتى.  مەدەنىيەت ئىنقىالبى دەۋرى ، چىڭخۇا ئۇنىۋېر

قارشى ئىنقىالبىنىڭ  ياشالرنىڭ بۇ پىكىرلەرنى چۈشىنىشىگە  ەسىگەئىدىيكۇڭزى  ۋزېدۇڭنىڭمايەتكەن دەۋرى بولۇپ ، ئۇ 

 مۇئەييەن دەرىجىدە ياردەم بەرگەنلىكىنى ئېيتتى.  

 ۇتىلىدىغان ئوقنى زىيارەت قىلغاندا مەكتەپلەرنىڭ مەجبۇرىي شى جىنپىڭ ئالدىنقى ئايدا بېيجىڭدىكى بىر ئۇنىۋېرسىتېت

ئەسەرلىرىنى ئازايتىش كېرەكلىكى توغرىسىدىكى تەكلىپىدىن  قايغۇرغانلىقىنى  كىالسسىك دەرسلىكلەر ئىچىدىن جۇڭگونىڭ 

ئەسەرلەر ئوقۇغۇچىالرنىڭ كاللىسىغا سىڭدۈرۈلۈپ ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت گېنىغا كىالسسىك ئېيتتى.  ئۇ: »بۇ 

 ئايلىنىشى كېرەك« دېدى.


